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 ٚالؼيت ػيٕيِغبٚات عيبعي ٚ ػٍّي ٔجٛدْ ايٓ ػميذٖ دس  – 1
. دِٛوشاعي ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ گفتٗ ؽذ ثٗ ػٕٛاْ ِغبٚات عيبعی يبد ِيؾٛد

دسٚالغ اص زيطٗ ٘بيي وٗ افشاد دس آْ ِغبٚات ِيدٛيٕذ، زيطٗ ِؾبسوت عيبعي 
اص دِٛوشاعي ثٗ ػٕٛاْ سٚؽي ثشاي عٙيُ وشدْ ّ٘ٗ ؽٙشٚٔذاْ دس . اعت

 . تصّيُ گيشي ٘بي عيبعي ثضسگ ؽٕبختٗ ِي ؽٛد
يٛٔبْ ثبعتبْ . أٛاع دِٛوشاعي ثشاي ساي دادْ ؽشغ عٕي ٚخٛد داسددس تّبَ 

صادگبٖ ؽىً زىِٛتي دِٛوشاعي ِغتميُ ثي ٚاعطٗ دس ٔٛع دٌٚت ؽٙشي ِي 
يب يه ( گشٖٚ عبالسي)ثبؽذ وٗ ِشدَ ثش آْ زىُ ِي سأذٔذ ٚ ٔٗ چٕذ ٔفش

 اِب ّ٘بٔطٛس وٗ خطبعت اگش تصٛس وٕيُ وٗ خّٙٛس ِشدِبْ يٛٔبْ( عٍطٕت)ٔفش
ثبعتبْ دس زىّشأي عٙيُ ثٛدٔذ، صيشا صٔبْ ٚ ثشدگبْ ٚ وثيشي اص غيشؽٙشٚٔذاْ 
ديگش وٗ دس ايٓ دٌٚت ؽٙش عبوٓ ثٛدٔذ، اخبصٖ ساي دادْ ٚ ِؾبسوت عيبعي 
ٔذاؽتٕذ، اِشٚصٖ ٔيض ِسذٚديت عٕي ثشاي ساي دادْ ٚ ؽشوت دس أتخبثبت اص 

ايٓ تفىش دس ِمبَ ِصبديك ػذَ ٚخٛد کبًِ ِغبٚات عيبعي ٚ اخشايي ٔجٛدْ 
دسٚالغ ٔٗ تٕٙب دس ٘يچ زىِٛت ِشدَ عبالسي ّٔيتٛاْ اص ِغبٚات . ػًّ ِي ثبؽذ

عيبعي ِسط عشاؽ گشفت، ػالٖٚ ثش آْ، تسمك ٔغجي ايٓ ػميذٖ دس ػًّ ثب 
ِسذٚد وشدْ ِغبٚات عيبعي ّ٘چْٛ گزاؽتٓ ؽشغ عٕي ثشاي ساي دادْ 

عبٌگي اعت،  11عٓ ساي ثٗ ػٕٛاْ ِثبي دس وؾٛسي وٗ . اِىبْ پزيش ِيجبؽذ
دسٚالغ ِغبٚات عيبعي ثيٓ افشاد ٘دذٖ عبي ثٗ ثبال ِيجبؽذ اِب ثيٓ ايٓ دعتٗ 
اص افشاد ٚ افشاد صيش ٘دذٖ عبي ثٗ دٌيً آٔىٗ ِدبص ثٗ ساي دادْ ّٔيجبؽٕذ، اص ٔظش 
 . ِؾبسوت عيبعي ثشاثشي ّٔي ثبؽذ

 
 دِٛوشاعي ثؼٕٛاْ زىِٛت ِشدَ يب زىِٛت اوثشيت – 2

اعت ٚ دسٚالغ ٌفظ دِٛوشاعي * زىِٛت ِشدَ*ت اٌٍفظي دِٛوشاعي ِؼٕبي تس
. اعت< وٗ دس اصً دس دٌٚتؾٙش٘بي يٛٔبْ ثبعتبْ پذيذ آِذ، ِشاد اص آْ زىِٛت 

اِب وبِال ِؾٙٛد اعت وٗ دس ِشدَ عبالستشيٓ زىِٛت ٘ب ُ٘، ايٓ اوثشيت ِشدَ 
ّٗ ي أٛاع دس ٘ش دٚسأي دس ٘. ٘غتٕذ وٗ زىِٛت ِي ّٔبيٕذ ٚ ٔٗ تّبَ ِشدَ

زىِٛتٙبي دِٛوشاتيه، چٗ دِٛوشاعي ٘بي ِغتميُ ِؾبسوتي، چٗ دِٛوشاعي 
٘بي غيش ِغتميُ ّٔبيٕذگي ته زضثي ٚ چٗ دِٛوشاعي ٘بي غيش ِغتميُ 
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ّٔبيٕذگي چٕذ زضثي، ايٓ ساي ٚ ٔظش لبغجٗ ِشدَ ِيجبؽذ وٗ ثش وشعي ِيٕؾيٕذ 
اد تشيٓ زىِٛت ٘ب ٔيض، دسٚالغ دس آص. ٚ الٍيت ثبيغتي ِطيغ ٔظش اوثشيت ثبؽٕذ

ّٔبيٕذگبْ ِدٍظ ٘بي لبْٔٛ گزاس، خٛاعت اوثشيت ِشدَ سا ثٗ اخشا ِي گزاسٔذ ٔٗ 
ّ٘ٗ آٔٙب سا گشچٗ عؼي ِي وٕٕذ وٗ اص تعييغ زمٛق الٍيت خٍٛگيشي ثٗ ػًّ 
آٚسٔذ ٌٚي سػبيت زمٛق الٍيت ثٗ ِؼٕبي اخشا ؽذْ خٛاعتٗ ٘بي آٔبْ ٚ عٙيُ 

ٗ خٛاعتٗ ٘بي تّبِي افشاد يه وؾٛس يب خبِؼٗ اخشا ثٛدْ آٔبْ ٔيغت ٚ اصال ايٕى
گشدد اصال ػٍّي ّٔي ثبؽذ ٘شچٕذ الٍيت ِيتٛإٔذ تٕٙب ثب فؼبٌيت ٚ ِؾبسوت 
 . عيبعي خٛد اص زمٛق ؽبْ دفبع ّٔبيٕذ

ثٗ ٔظش ِي سعذ وٗ ثٙتشيٓ ساٖ زً ِٛخٛد ثشاي سفغ ايٓ ِؾىً، تؾىٍيً دٌٚت 
وض صيبد اص زذ لذست دس دعت اوثشيت ٘ب ٚ زىِٛت ٘بي ائتالفي اعت تب اص تّش

خٍٛگيشي ثٗ ػًّ آيذ ٚ ديگش گشٖٚ ٘ب، تؾىً ٘ب ٚ خشيبٔبت ٚ ازضاة ٔيض ثتٛإٔذ دس 
تصّيُ گيشي ٘ب ٚ اداسٖ ي عيبعي وؾٛس عٙيُ ثبؽٕذ اِب ايٓ ساٖ زً ٔيض تٕٙب 
ثخؾي اص ايٓ ايشاد سا زً ِيّٕبيذ صيش دس ايٓ ؽىً زبوّيت، ٘ش چٕذ وٗ ازضاة ٚ 

ٔبت ِختٍف ثب تفىشات ِتٕٛع دس زىّشأي وؾٛس ِؾبسوت ِيّٕبيٕذ اِب دس خشيب
صِبْ ٘ب ٚ ؽشايطي خبؿ دس استجبغ ثب تصّيُ گيشي ٘بي ُِٙ عيبعي وٗ 
اختالفبت ايٓ گشٖٚ ٘ب ٚ تؾىً ٘ب ثٗ زذاوثش ِي سعذ، ايٓ خٛاعت ٚ اسادٖ ي 

ثٗ زً ٚ فصً اوثشيت ِشدَ يب تفىش غبٌت ِيجبؽذ وٗ ثب تصّيُ ٔٙبيي خٛد، لبدس 
 . چٕيٓ اختالفبتي ِي ثبؽذ

 
 دِٛوشاعي ثؼٕٛاْ ٘ذف يب ٚعيٍٗ – 3

دس غٛي تبسیخ ثيؾتش ِٛافمبْ دِٛوشاعي ثب ٔگشػ ٔتيدٗ گشايي ثٗ دِٛوشاعي 
ٔگشیغتٗ أذ ٚ ِشدَ عبالسي سا ثٗ ػٕٛاْ ؽىٍي اص زىِٛت ثشاي تسمك ا٘ذافي 

، ؽىٛفبيي ٚ تىشيُ ثشتش چْٛ سعيذْ ثٗ زمٛق، آصادي ٘بي فشدي ٚ اختّبػي
دأغتٗ أذ وٗ داساي ظشس٘بي وّتشي ٔغجت ثٗ ديگش اؽىبي . . . أغبْ ٘ب ٚ

زبوّيت اعت تب ثب ٔگب٘ي تىٍيفگشايبٔٗ ثٗ آْ ٚ ایٕکٗ في ٔفغٗ ٚ فبسؽ اص ٔتبیح، 
اِب ايٓ ٔگشػ ٘ذف ِسٛس ثبيغتي . زىِٛت سا تٕٙب زك ِشدَ ثٗ ؽّبس آٚسٔذ

ؽىٕي ٚ ػذَ سػبيت لٛاػذ دِٛوشاعي دس صٛست  اخاللب افشاد سا ِدبص ثٗ لبْٔٛ
تسمك ٔيبفتٓ ا٘ذاف ٚ ٔتيدٗ ػىظ گشفتٓ ثذأذ دس زبٌيىٗ دس ٔتيدٗ گشاتشيٓ ٚ 
ػًّ گشا تشيٓ زىِٛت ٘ب ٔيض، غجك ّ٘يٓ ٔگشػ ٔتيدٗ گشا، افشاد ِدبص ثٗ أدبَ 
 چٕيٓ اػّبٌي ّٔي ثبؽٕذ ٚ ثبيغتي آفت ٘بي آْ سا تسًّ ّٔبيٕذ صيشا دس غيش ايٓ
صٛست غجك ايٓ ِٕطك، چٕيٓ اػّبٌي ِٕتٙي ثٗ ٘شج ٚ ِشج ؽٕبختٗ ؽذٖ وٗ اص 
 . عبيش ديىتبتٛسي ٘ب ثغيبس د٘ؾتٕبن تش پٕذاؽتٗ ِي ؽٛد

 
 (ديىتبتٛسي اوثشيت)پبسادٚوظ دِٛوشاعي  – 4

ايٓ ٚاژٖ ٌغت ِؾٙٛسي ِيبْ ِتفىشاْ عيبعت اعت ٚ ِٕظٛس آْ سعيذْ ثٗ 
ِطبثك ؽيٖٛ ٘بي دِٛوشاتيه ِيجبؽذ وٗ  ديىتبتٛسي ٚ ِٛاسد خالف دِٛوشاعي

ِي تٛاْ ايٓ ِؼعً سا دس اداِٗ ي ِؼعً پيؾيٓ ثٗ زغبة آٚسد وٗ ِي تٛاْ ثٗ 
ّٔٛٔٗ ٘بيي تبسيخي چْٛ ٔٛؽبٔذْ خبَ ص٘ش ثٗ عمشاغ زىيُ ٚ سٚي وبس آِذْ 
 . ٘يتٍش ثٗ غشيك دِٛوشاتيه ٚ ثب ساي پبسٌّبْ اؽبسٖ ّٔٛد

پبسادٚوظ *ظ ِٕطمي لذيّي ِؾٙٛس ثٗ چٕيٓ پبسادٚوغي ؽجيٗ ثٗ پبسادٚو
ِي ثبؽذ وٗ تالػ صيبدي اص عٛي ِٕطك دأبْ ٚ فيٍغٛفبْ تسٍيٍي * دسٚؽ گٛ



ثشاي زً يب أسالي آْ . . . ِبٕٔذ ساعً، تبسعىي، وشيپىي، ِبستيٓ، فشاعٓ ٚ
 . گؾتٗ اعت وٗ زبصً آْ ثٗ ٚخٛد آِذْ ٔظشيٗ ٘بي ِختٍف صذق ِي ثبؽذ

٘بي   تشيٓ پبسادٚوظ  تشيٓ ٚ ٔيض يىي اص ػّيك  لذيّي پبسادٚوظ دسٚؽ گٛ يىي اص
ايٓ پبسادٚوظ ِٕتغت ثٗ فيٍغٛفي يٛٔبٔي ثٗ ٔبَ . ؽٕبختٗ ؽذٖ اعت

. صيغتٗ اعت  ائٛثٌٛيذط ٍِتي اعت وٗ دس لشْ چٙبسَ پيؼ اص ِيالد ِغير ِي
پبسادٚوظ دسٚؽ گٛ ثٗ عبدگي لبثً غشذ اعت چشا وٗ ِغتميّب اص خٍّٗ صيش ثش 

ؽٛد وٗ چٕبْ  پبسادٚوظ اص آْ ٔبؽي ِي . «ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت اعت»: ِي آيذ
گيشيُ وٗ ايٓ خٍّٗ دسعت اعت، اِب  چٗ ايٓ گضاسٖ دسعت ثبؽذ، ٔتيدٗ ِي 

چٕبْ چٗ خٛد ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت ثبؽذ، پظ ايٓ وٗ ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت اعت، 
 ثذيٓ تشتيت، چٕبْ چٗ گضاسٖ ي. غٍػ ثٛدٖ ٚ دس ٔتيدٗ ايٓ خٍّٗ دسعت اعت

دسعت ثبؽذ، ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت اعت ٚ چٕبْ چٗ « ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت اعت»
ايٓ خٍّٗ ٔبدسعت »ٔتيدٗ ٔٙبيي ايٕىٗ، گضاسٖ ي . ٔبدسعت ثبؽذ، دسعت اعت

گيشي ٔٙبيي  ٚ ايٓ ٔتيدٗ . تٕٙب دس صٛستي دسعت اعت وٗ ٔبدسعت ثبؽذ« اعت
 . داساي تٕبلط اعت

ثٗ ِؼّبي ِٕطمي پبسادٚوظ دسٚؽ ِغئٍٗ ي پبسادٚوظ دِٛوشاعي ٔيض ايٓ چٕيٓ 
گٛ ؽجب٘ت داسد وٗ چٗ ديىتبتٛسي اوثشيت سا ثپزيشيُ ٚ چٗ دس ثشاثش آْ ثبيغتيُ ٚ 
ثٗ ثيبٔي ديگش، ػىظ ػًّ پزيشػ سا ِشتىت ؽٛيُ، ٘ش دٚ سفتبسي ظذ دِٛوشاتيه 
ِيجبؽذ ثٗ ايٓ ؽىً وٗ اگش تصّيُ ٚ خٛاعتٗ ي اعتجذادي ٚ غيش دِٛوشاتيه 

ٗ سٚػ دِٛوشاتيه سا ثپزيشيُ، ديىتبتٛسي سا تصذيك ّٔٛدٖ ايُ ٚ اگش اوثشيت ثشآِذٖ ث
ُ٘ ثب ٔيت دِٛوشاعي خٛا٘بٔٗ، اسادٖ ِغتجذأٗ اوثشيتي سا وٗ خبعتگبٖ 
دِٛوشاتيه داؽتٗ أذ، لجٛي ٔفشِبييُ ٚ دس ثشاثش تصّيُ آْ ٘ب ثبيغتيُ ٚ دعت ثٗ 

اوثشيت ايغتبدٖ ايُ ٚ  لبْٔٛ ؽىٕي ثضٔيُ، ثبص ُ٘ ثٗ دٌيً آْ وٗ دس ثشاثش خٛاعت
اص اخشاي ِطبٌجبت آٔبْ خٛدداسي ّٔٛدٖ ايُ، ِشتىت ػٍّي ِغبيش ثب اصٛي ِشدَ 
 . عبالسي ؽذٖ ايُ

ثشاي زً ِؾىً ديىتبتٛسي اوثشيت ٔيض ساٖ زً ٘بيي پيؾٕٙبد ؽذٖ أذ وٗ زتي 
 : آْ ٘ب ٔيض خٛد ِتعّٓ ٔٛػي تٕبلط ِيجبؽٕذ

اػتشاظي ّ٘شاٖ ثب لبْٔٛ ؽىٕي  ٔبفشِبٔي ِذٔي سٚؽي: ٔبفشِبٔي ِذٔي -1
ثذْٚ خؾٛٔت ِيجبؽذ وٗ دس صِبٔي وٗ اػتشاظبت افشاد ثٗ غشق لبٔٛٔي ثٗ ثبس 

اص ِتفىشيٓ زبِي ايٓ . ّٔي ٔؾيٕذ، اص ايٓ ٔٛع اػتشاض اعتفبدٖ ِي ّٔبيٕذ
ٔظشيٗ ٘بثشِبط ِي ثبؽذ ٚ اص دٚ ِجبسص عيبعت ٚسص ٘ٛاداس پش ؽٛس ايٓ ٔظشيٗ 

 . ذي ٚ ِبستيٓ ٌٛتش ويٕگ اؽبسٖ ّٔٛدِيتٛاْ ثٗ ِٙبتّب گبٔ
ثشخي اص زىِٛت : اػالِيٗ ي خٙبٔي زمٛق ثؾش ٚ ٔظشيٗ ي زمٛق غجيؼي -2

٘بي دِٛوشاتيه وٗ اغٍت اص ٔٛع دِٛوشاعي ٘بي ٌيجشاي ِي ثبؽٕذ، ايٓ دٚ سا ثٗ 
ػٕٛاْ پيؼ فشض ٘بي ِطٍك ثشاي خٍٛگيشي اص اعتجذاد اوثشيت ٚ تعييغ زمٛق 

وٗ زتي دس صٛست اخّبع لبغغ ػٍيٗ خالف ايٓ ٘ب، ثبص ُ٘ ايٓ الٍيت پزيشفتٗ أذ 
دٚ تغييشي ٔخٛإ٘ذ وشد ٚ اصال ِطبثك ِٕطك چٕيٓ زبوّيت ٘بيي، زمٛق ثؾش ٚ 
غجيؼي افشاد لبثً ّ٘ٗ پشعي ّٔي ثبؽذ ٚ ايٓ ساٖ زً خٍٛگيشي اص پبسادٚوظ 

ص ساي دِٛوشاعي، خٛد ٔٛع ديگشي اص پبسادٚوظ دِٛوشاعي ِي ثبؽذ صيشا فبسؽ ا
ٚ خٛاعتٗ ِشدَ ٚ يب اوثشيت آٔبْ اسصػ ٘بيي ثٗ غٛس ِطٍك ثٗ ػٕٛاْ پيؼ فشض 
٘بي ايذئٌٛٛژيه، ِمذَ ثش ساي ِشدَ پزيشفتٗ ؽذٖ اعت ٚ ثب تٛخٗ ثٗ ايٓ ِٕطك، 
ادػب٘بي ثشخي اص دِٛوشاعي ٘بي ٌيجشاي ِجٕي ثش ايٕىٗ وبِال غيش ايذئٌٛٛژيه ٚ 



 . ذ، خطب ٚ غيش ِٕطمي ِي ثبؽذداساي دِٛوشاعي ِسط غيشِتؼٙذ ِي ثبؽٕ
غيش ِٕطمي اعت وٗ زبوّيتي زتي دس ٔظش ادػب وٕذ وٗ وٗ فبلذ اسصػ ٘بي 
پيؼ فشض ِي ثبؽذ ٚ داساي دِٛوشاعي ِطٍمب ِسط غيشِتؼٙذ ِي ثبؽذ، صيشا 
ثش اعبط ايٓ ِٕطك خٛد ايٓ ساي ثٗ صٛست يه لبػذٖ ٚ پيؼ فشض ِغتمً اص 

يؼٕي خٛد ايٓ ثبٚس وٗ ثبيذ دِٛوشاعي ثٗ ساي ِشدَ دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت، 
غٛس ِسط ثبؽذ، تٛعػ ساي ِشدَ پزيشفتٗ ٔؾذٖ اعت، ثٍىٗ ايٓ ساي ثٗ خٛدي 
خٛد ٚ ِدشد اص ساي ِشدَ پزيشفتٗ ؽذٖ ٌٚي زتي اگش ِؼتمذ ثبؽيُ وٗ خٛد ايٓ 
ٔظشيٗ ي دِٛوشاعي ِسط، ثشآِذٖ اص ٔظش ِشدَ ِي ثبؽذ، دس ايٓ صٛست 

ٚ اػتجبسي ثٛدْ دِٛوشاعي ِسط ارػبْ ّٔٛدٖ ايُ ٚ ثب ايٓ ٔبخٛدآگبٖ ثٗ ٔغجيت 
ِٕطك ِؼتمذيُ وٗ ِتؼٙذ ثٛدْ يب ِتؼٙذ ٔجٛدْ دِٛوشاعي ٚ زتي ثٛدْ يب ٔجٛدْ 
ِشدَ عبالسي ٔيض ثغتگي ثٗ خٛاعتٗ ي اوثشيت داسد، اِب ثبص ُ٘ ايٓ ػميذٖ 

ػذَ  داساي تٕبلعي اعت ٚ آْ ايٓ اعت وٗ خٛد ايٓ ساي سا وٗ ثبيذ پزيشػ يب
لجٛي دِٛوشاعي ٚ ٔيض ِتؼٙذ ثٛدْ يب ػذَ تؼٙذ دِٛوشاعي سا تٛعػ ساي ِشدَ 
اخشا ّٔٛد، خٛد ثٗ ؽىٍي ِغتمً اص خٛاعتٗ ي ِشدَ ٚ ثٗ ػٕٛاْ پيؼ فشض دس 
ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت صيشا اگش دٚثبسٖ ِؼتمذ ثبؽيُ وٗ ثبص ُ٘ خٛد ايٓ ثبٚس 

دٚس دچبس خٛا٘يُ ؽذ ٚ ٔيض ثبيغتي تٛعػ ساي ِشدَ أتخبة گشدد، ثٗ تغٍغً ٚ 
ايٕىٗ ثخٛا٘يُ صست ّ٘يٓ ػميذٖ سا ثٗ غشص دِٛوشاتيه دسيبثيُ، پظ لجً اص آٔىٗ 
ٔظش ػَّٛ ِشدَ سا ثفّٙيُ، پظ لجً اص آٔىٗ ثٗ ساي گيشي ثپشداصيُ، ٕ٘ٛص ساي 
گيشي سا ِؼتجش ّٔي دأيُ، ثؼذ اص آٔىٗ ساي گيشي سا ساي گيشي وشديُ، آْ سا ثب 

فتيُ وٗ صست آْ دس ٔضد ِب ثبثت ٔيغت؛ پظ صست ساي گيشي چيضي ِميبط گش
پظ ايٓ زىُ وٗ ّ٘ٗ چيض زتي خٛد ساي گيشي اػتجبسػ . دس ٔضد ِب ثبثت ٔيغت

 . ِطٍمب ثب ساي گيشي تؼييٓ ِي گشدد، غيش ِٕطمي اعت
ايٓ ايشاد ٔيض اص ِٕظشي ؽجيٗ ثٗ ثسث ِغبٚات عيبعي ِي ثبؽذ وٗ اخشاي 

ٗ غٛس ِطٍك ِسبي ثٛدٖ ٚ اخشاي چٕيٓ اِشي ثٗ غٛس دِٛوشاعي ٔظشا ٚ ػّال ث
 .ٔغجي ٚ ثب ِسذٚد وشدْ خٛد دِٛوشاعي ػّال ِّىٓ ِي ثبؽذ

  
 


