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 چکیذُ

 یآٖ اػرز ٚ فمٟرب   یرش دسٌ یاػز وٝ كىٛٔرز اػرالٔ   یاص ٔجبكظ یىیٚ ؿٛسؽ  یثلض ثغ

ا٘ذ. للرذ   ٔؼٙب وشدٜ« كىٛٔز ٔـشٚع یثشا٘ذاص یثشا یبْل» یب« خشٚع ثش أبْ ػبدَ»آٖ سا  یؼٝؿ

اػز ٚ دس ٔٛسد ثشخٛسد  یاسوبٖ ؿٛسؽ ٚ ثغ یٗسش اص ٟٔٓ یىیكبوٓ ٔـشٚع  یبكىٛٔز  یثشا٘ذاص

ٖ ثب ثبغ  یربٔجش ثؼرذ اص ٚفربر د   یربدی ص یٞرب  ؿرذٜ اػرز. دِٚرز    ٌٔرشف  یبٖ ٔجربكظ یٚ ؿٛسؿر  یرب

كىٛٔرز   یٗٔشفبٚر ثٛدٜ اػز ورٝ ثٟشرش   یبٖسٚؽ ثشخٛسد ٞشوذاْ ثب ؿٛسؿ یِٚ ا٘ذ ؿذٜ یُسـى

ٛ  یُسـى یثٝ دػز أبْ ػّ یبٔجشثؼذ اص ٚفبر د ٚ ثربخخق   یاػرالٔ  یوـرٛسٞب  یؿذ ٚ اٍِر

دس  ی،سٚ یٗثٛدٜ اػرز. اص ٕٞر   یأبْ ػّ یاٍِٛ ٕ٘ٝ٘ٛ یبٖٚ ؿٛسؿ یبٖدس ثشخٛسد ثب ثبغ یشاٖا

اػشرشام   یي٘رٛع اػشرشام، ٔلرذٚدٜ اػشرشام ٚ ؿرشا      یثرشا  یهٛاثي ٚ اكىبْ خبك یفمٝ اػالٔ

ػٕذسبً وٝ » إِّّی یٗ٘بظش ث یٞب ٚػٛد ػبصٔبٖ یُاػز. دس ػلش كبهش، ثٝ دِ ؿذٜ یبٖؿٟشٚ٘ذاٖ ث

ٖ ثرب ثبغ  یٔٛاػٟٝ دِٚز اػالٔ ٜ٘لٛ «داس٘ذ یٝصاٚ یاػالٔ یٞب ٚ ثش٘بٔٝ یثب ٔجب٘  ٞربی  یظٌری اص ٚ یرب

درظٚٞؾ كبهرش دسكرذد رورش      سٚ، یٗثشخٛسداس اػز وٝ دسٌزؿشٝ ػبثمٝ ٘ذاؿشٝ اػز، اصا یخبك

ٗ دس ػلش كبهش اػز. دس ا یؿٛسؽ ٚ ثغ یفمٟ یاػشا یٚ خبسػ یٔٛا٘غ داخّ سلمرك درغ اص    یر

ورٝ ثرٝ    ؿٛد یٔـخق ٔ زروشؿذٜ اػ یبٖاكىبْ ؿٛسؿ ی( وٝ ثشایخبسػ -ی)داخّ یٛا٘ؼروش ٔ

 ثٝ ٔشكّٝ اػشا دسآٚسد. یبٖٚ ؿٛسؿ یبٖثبغ یسا ثشا یفشیاكىبْ و سٛاٖ یٕ٘ یُؿٝ دِ
 .ییٔٛا٘غ اػشا یشاٖ،ا ی،دِٚز اػالٔ ی،ؿٛسؽ، ثغّبیکلیذی:ٍاطُ

                                              
 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ ٠لىم ویاوی، ؾايٍگاه با٬كال١لىم. 
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 یهَاًغ داخلگفتار اٍل: 

ه٭كقاجی که با پیؿایً ليؿگی اشحما٠ی بٍك بؤه وشؤىؾ  ىجكی یمیيٝك جاقیؽی ٬ؿ ال
آهؿه و همگام با پیٍك٨ث ٠لمی، ٨كهًگی، ا٬حّاؾی و اشحما٠ی به قٌؿ و جىو١ه ؼىؾ 

 ايؤؿ یك٨حههمگؤاو پف یًوبؤ اؾاهه ؾاؾه، ه٭كقات کی٩كی اوث. اهكوله ایى وا١٬یث قا کن
. ال ایؤى هًٝؤك ليؿگی اشحما٠ی ؾق ِىقجی هٙلىب اوث که يٝمی بك آو ظاکن باٌؤؿ

ای بكای جًٝین قوابٗ اشحما٠ی ؼىؾ به ٬ايىو الشمله ه٭كقات شمایی يیالهًؿ  هك شاه١ه
اب١اؾ گىياگىو ليؿگی ايىؤاو بؤك کىؤی پىٌؤیؿه يیىؤث. آيچؤه هىشؤب جؤوؤ٧  .اوث

شم  ویژه ظ٭ى٪ کی٩كی آو اوث. ؾق ٘ىل جاقیػ بؤه ، هٝلىهیث اظکام اوالم بهگكؾؾ یه
 یؾقوؤح الآو، ؾق هی  لهايی ٬ىايیى شمایی اوالم به ی په٠ّك قوالث و ؾوقاو کىجاه

وؤؤى بؤؤه ؾلیؤؤل ٠ؤؤؿم ابؤؤحالی شاه١ؤؤه بؤؤه چًؤؤیى  ، ال یکجكجیب یىا اشكايٍؤؤؿه اوؤؤث. بؤؤه
هایی و ال وىی ؾیگك جبلی٥ات بؿؼىاهاو ؾق قاوحای ؼٍؤى شلؤىه ؾاؾو ه٭ؤكقات  بعد

پیؤؿا  ٟ،ِؤه هصؤال جع٭یؤ٫ و جحبؤکی٩كی اوالم، ٨٭یهؤاو هىؤلماو چًؤؿاو ؾق ایؤى ٠ك
و به جعلیل ق٨حه  اوالم هعؿوؾ گٍحه ؾاهًه بعد هىائل کی٩كی یسجؿق ايؿ، لفا به يًمىؾه
پیكولی اي٭الب اوالهی ؾق ایكاو و جصؿیؿ ظیؤات اظکؤام اوؤالهی، ٬ؤىايیى با  .اوث

 کی٩كی آو يیم ؾق شاه١ه هٙكض گكؾیؿ.

ملکؤث ه یاقٔ یثاظکام ياٜك به اقجکاب ا٠مال هصكهايه بك ٔؿ اوح٭الل و جماه
هصؤالات و ٬ؤايىو  یؾق ٬ايىو هصالات ٠مؤىه که واب٭اً  آو یكظکىهث و يٝا یو بكايؿال

بىؾ،  يٍؿه بیًی یًاقجً پ ی٩كو ک یال ٬ايىو ؾاؾقو یکٍىق و هىاؾ یثاهً یه٠ل یىه٭ؿه
و  یكاوؾق ا یاواله یشمهىق ظکىهثو اوح٭كاق  یاي٭الب اواله یؿوب١ؿ ال به ذمك قو

 یووؤیله ٌؤىقا کٍؤىق، به یؤثاهً یؤهٌؿو ٬ايىو ه٭ؿهیى ٠ل باقا٠ح یجبٟ آو به ٠لث ب به
بؤه شؤؤكائن  یؿگیال١ؤؤاؾه قوؤ ؾاؾگؤاه ٨ى٪ یلجٍؤک ی٬ؤؤايىي یعؤهاي٭ؤالب، يؽىؤث ؾق ت
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هكبى٘ؤه، ٔؤمى  یهؤا هاؾه و جبّكه 2۳ؾق  اً هصمى٠ 24۳۱1 یكهاهٔؿاي٭الب هّىب ج
هًؤؿقز هملکث به ٌكض  یثال شكائن بك ٔؿ اهً یاظکام واب٫ ب١ٕ ٍكو٠یثا٠الم ه

 ی،ؾق هبعد اول و ؾوم باب ؾوم و ٨ّل ؾوالؾهن ال باب وىم ٬ؤايىو هصؤالات ٠مؤىه
 ؼىاه هىح٭الً  یاواله یياٜك به ٬یام هىلعايه بك ٔؿ ظکىهث شمهىق یؿیاظکام شؿ

لٙمؤه  یا یكاوا ظاکمیثال ٬لمكو  یشؿا کكؾو ٬ىمح یو بكا یؼاقش یثو ؼىاه به ظما
و جىؤلین اوؤكاق  یگايؤهبه وؤىؾ ب یکٍىق و شاوىو اوح٭الل یاو  یثواقؾ آوقؾو به جماه

 یؤكاو،ا یاوؤاله یشمهؤىق یؤثال شكائن بك ٔؤؿ اهً یگكؾ ی٫به ؾٌمى و هّاؾ یيٝاه
هؤا و  ؾاؾگاه ياهؤه یىآئ یباي٭الب بؤا جّؤى یٌؿ و به ؾيبال آو ٌىقا بیًی یًو پ یٟجٍك

كه جبّؤ 22هؤاؾه و  40که هٍؤحمل بؤك  24۳۱ 2ؼكؾاؾ 2۳اي٭الب هّىب  یؾاؾوكاها
 یؤكاوا یاواله یشمهىق یهو جى٘ئه ٠ل یثشكائن بك ٔؿ اهً یهبه کل یؿگی، اهك قواوث

و  یثبه آهك یكاوو وكکىب هباقلات هكؾم ا یپهلى ینقی ینهًٝىق جعک هب اقو ٬حل و کٍح
به ي٩ٟ اشايب و وك٬ث هىلعايه و  یهئوىات و شاوىو یبجكوق و جؽك یاهباٌكت و 

 اي٭الب ٬كاق ؾاؾه اوث. یها ؾاؾوكاها و ؾاؾگاه یثقا ؾق ِالظ یگكال شكائن ؾ یب١ٕ

 کًًؤؿگاو یىجؿو ،یاوؤاله یهصله ٌىقا یلا٬ؿاهات و په ال جٍک یىا یبج١٭ ؾق
 ی،اوؤاله یهصلؤه ٌؤىقا یاهىق ٬ٕؤائ یىیىوهّىب کم «ی٬ايىو هصالات اواله»

هملکؤث قا هىؤحًؿ بؤه اِؤل چهؤاقم ٬ؤايىو  یثاظکام واب٫ ياٜك به شكائن بك ٔؿ اهً
٬ؤكاق ؾاؾه و  یؿيٝكاوالم هىقؾ جصؿ ی٩كیک یىحنو و یٌك٠ یىهحًاوب با هىال ،یاواو

هىشب  بؤه و هح١ا٬بؤاً  ٬24۱2ايىو ظؿوؾ و ٬ّؤاَ هّؤىب وؤال  یبجّى یاوؾق شك
 یؤك٬ؤايىو همبؤىق ل 29۳ یال 2۱4)کحاب ؾوم: ظؿوؾ( ؾق هىاؾ  ی٬ايىو هصالات اواله

 یبؤكا یٌؤك٠ یىًٙب٫ با هىاله یاظکام ؼاِ« اتقْ یظؿ هعاقبه و ا٨ىاؾ ٨»٠ًىاو 
 یؤهبؤا جه یهىلعايه ؾق بكابك ظکىهث اواله یام٬ یل٬ب الهملکث  یثشكائن بك ٔؿ اهً

                                              
 .2۳/0/24۳۱هىقؼه  2002۱قولياهه قومی ٌماقه  1
 .40/۳/24۳۱هىقؼه  20049قولياهه قومی ٌماقه  6
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 یهًٝىق بكايؤؿال اوؤلعه و هؤىاؾ ه٩ًصؤكه بؤه یؤهجه یا یظکىهث اواله ی٘كض بكايؿال
 ٌؤؿه بیًی یًپ ،یاوؤاله یبا هصالات و ٔؤمايث اشؤكا ی،اواله یظکىهث شمهىق

 24۱2هّؤىب وؤال  یاوؤاله یؤكات٬ؤايىو ج١م یبجّؤى یؤاوك٠ؤالوه ؾق ش اوث. به
ال ه٭ؤكقات وؤاب٫  یگؤفاق بكؼؤ ٬ايىو یؤمي ی،اوؤاله یهصله ٌىقا ی٬ٕائ یىوىیکم

ياٜك به شكائن بك ٔؿ  2400وال  یهبعد اول و ؾوم ال باب ؾوم ٬ايىو هصالت ٠مىه
 تیؤكا٬ؤايىو ج١م 2۳ یالؤ یؤکؾق هؤاؾه  یاوؤاله یىهملکث قا هحًاوب با هىال یثاهً

به ايٕؤمام  كؾق ظال ظأك هّىبات اؼی یبجكج یىکكؾه اوث. بؿ یٟو جٍك یىیباليى
اقجً به ٌكض هًؤؿقز ؾق ٨ّؤل اول ال بؤاب ؾوم  ی٩كو ک یواب٫ ٬ايىو ؾاؾقو ه٭كقات

آو بؤا  یكتکؤه ه٥ؤا 42۱ یالؤ 420ؾق هؤىاؾ  یبه کٍىق و شاوىو یايثياٜك به شكم ؼ
ؼؤىؾ  یيٍؤؿه و بؤه ا٠حبؤاق ٬ؤايىي و ا٠الميگهبا یجاکًىو ال ٘ك٦ ٌىقا یاواله یىهىال

ِؿوق ظکن و هًؤابٟ ظؤاکن بؤك شؤكائن بؤك ٔؤؿ  یهآؼف ٌك٠ هن یاوث، بك قو یبا٬
 1.ؾهؿ یه یلقا جٍک یكاوا یاواله یشمهىق یؼاقش یثاهً

هكبؤىٖ  یؾق کٍىق ها، ه٭كقات شمائ یاواله ی٬بل ال اوح٭كاق ظکىهث شمهىق جا
 یاقوپؤائ یکٍىقها یىال ٬ىاي ی٬ىا٠ؿ شمائ یٍحكؿ بهايً یمکٍىق ي یهبه ٬یام هىلعايه ٠ل

 یاشؤكا ی،٬ايىو اواو یبو جّى یاي٭الب اواله یكولیپه ال پ یٌؿه بىؾ ول ا٬حبان
 یىکٍىق به ٌؤكض هًؤؿقز ؾق ٬ؤايىو ه٭ؤؿه ٠لیهياٜك به ٬یام هىلعايه  یه٭كقات شمائ

 هًىىغ و هحكوک ٌؿ. یمي 2420و اوح٭الل کٍىق هّىب وال  یثاهً یه٠ل

ال١ؤاؾه  ٨ى٪ یهؤا ؾاؾگاه یلجٍک یعهت یباي٭الب، با جّى یلهاو ابحؿا ٌىقا یىا ؾق
اي٭ؤالب  یهؤا و ؾاؾوؤكاها هكبىٖ بؤه ؾاؾگؤاه ياهه یىبه شكائن ٔؿاي٭الب و آئ یؿگیقو

و  یؤبج١٭ ی٬ؤايىو بؤكا یؤىقا ؾق ا یا یؤژهه٭كقات و 24۳۱و ؼكؾاؾهاه وال  یكهّىب ج
و بك٬كاق کكؾ؛ و به ؾيبؤال  بیًی یًپ 22الی  ۳اؾ کٍىق ؾق هى یههصالات ٬یام هىلعايه ٠ل

                                              
 ايحٍاقات ٤كوب. شكائن بك ٔؿ اهًیث و آوایً ٠مىهی، ظ٭ى٪ شمای اؼحّاِی شلؿ وىمهعمؿ ِالط ولیؿی ،  1
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 یٍؤی٬ؤايىو آلها یببؤا جّؤى یاوؤاله یؾوقه هصلؤه ٌؤىقا یىاول یلآو په ال جٍک
بك اوان اِؤل  24۳0آو ؾق وال  یو اِالظات ب١ؿ 24۱2ؾق وال  یهصالات اواله

کٍؤىق  یؤهؾق هؤىقؾ ٬یؤام هىؤلعايه ٠ل یاظکؤام ؼاِؤ ی،هٍحاؾ و پًصن ٬ايىو اواوؤ
 یىبك اوان هىال یهحٍکل ؾق بكابك ظکىهث اواله یثشم١ یا یل گكوهجٍک ِىقت به

 یو ٌؤىقا یاوؤاله یهصلؤه ٌؤىقا یو ظ٭ى٬ ییاهىق ٬ٕا یىیىوکم یلهوو هب ی،ٌك٠
هّلعث يٝام به ٌكض هًؿقز ؾق باب ه٩ؤحن ال کحؤاب ؾوم  یُيگهباو و هصمٟ جٍؽ
 «اتقْ ی٨ ىاؾا٨هعاقبه و »جعث ٠ًىاو  24۳0هّىب وال  ی٬ايىو هصالات اواله

 یؤا٬ؤايىو همبؤىق، هؤك گؤكوه  2۱۱هىشب ظکن هاؾه  اوث و به ٌؿه بیًی یًو پ یٟجٍك
هىؤلعايه کًؤؿ هعؤاقب ٌؤًاؼحه  یؤام٬ یهحٍکل که ؾق بكابك ظکىهث اواله یثشم١

هؤاؾه  یؤىال چهاق هصالات ه٭ؤكق ؾق ا یکی٬ايىو به  یىهم 290ٌىؾ و بك ٘ب٫ هاؾه  هی
بلؿ( هعکؤىم  یي٩ -چپ  یٟٙ ؾوث قاوث و وپه پااول ٬ -آویؽحى به ؾاق  -)٬حل 

چىو ؾق لهؤاو ظکىهؤث وؤاب٫ ؾق ٨ّؤل اول ال بؤاب ؾوم  یگك٘ك٦ ؾ ال ؼىاهؿ ٌؿ.
يؤاٜك بؤه  یه٭ؤكقات و اظکؤام ؼاِؤ 242۱اقجً هّىب وال  ی٩كو ک ی٬ايىو ؾاؾقو

بؤىؾ  ٌؿه بیًی ی٬ًايىو پ یىا 422 یال 420به کٍىق ؾق هىاؾ  یاوهىلعايه يٝاه یايثؼ
ه٭ؤكقات يىؤػ  یؤىجؤاکًىو ا یمي یكاوؾق ا یاواله ی١ؿ ال اوح٭كاق ظکىهث شمهىقو ب

يٍؤؿه اوؤث و ؾق  يگهبؤاو ا٠الم یال ٘ك٦ ٌؤىقا یٌك٠ یىآو با هىال یكتيٍؿه و ه٥ا
ه٭ؤكقات  یبكقو ؾق .اوث یکٍىق کماکاو به ٬ىت ؼىؾ با٬ یه٠ل یاويٝاه یايثهىقؾ ؼ

هعاقبؤؤه و ا٨ىؤؤاؾ »ث ٠ًؤؤىاو و اظکؤؤام هًؤؤؿقز ؾق بؤؤاب ه٩ؤؤحن ال کحؤؤاب ظؤؤؿوؾ، جعؤؤ
 یؤهاقجکاب شكم ٬یؤام هىؤلعايه ٠ل یها گفاق قاه ٌىؾ که ٬ايىو هالظٝه هی« اتقْ ی٨

 کكؾه اوث؛ بیًی یًپ یكگايه ل کٍىق قا به ِىق وه

 یث.شم١ یاگكوه  یل٬یام هىلعايه بك ٔؿ ظکىهث با جٍک. 2

 ی.ظکىهث اواله یبكايؿال یهىلعايه بكا یمیق ٘كض. 2

 .پىث ظىان ؾق ظکىهث کىؾجا یجّؿ یو بكاياهمؾ ٌؿ. 4
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 یه٠ل آهیم یايثؼ ا٠مال گىيه یىالا یکهك  یجع٭٫ با ٠ًاِك اؼحّاِ یٌٗكا یًکا
 ی٘ؤ ی٬ايىو هصالات اوؤاله 2۱۱ الی 2۱۱کٍىق قا بك اوان اظکام هًؿقز ؾق هىاؾ 

و  یؤثهًٝىق ظ٩ؤٛ اوؤح٭الل و اهً گؤفاق بؤه کًین. ٬ايىو هؤی یشؿاگايه بكقوؤ ی٨كالها
 ی٬ايىو هصؤالات اوؤاله 2۱۱ؾق هاؾه  ی٨٭ه یىکٍىق و بك اوان هىال یاقٔ یثهجما

ٌكض، هىؤحع٫ هصؤالات ظؤؿ  یىکٍىق قا بؿ یه، ٬یام هىلعايه ٠ل24۳0هّىب وال 
هحٍؤکل کؤه ؾق بكابؤك  یؤثا شم١یگكوه  هك» ًٌاؼحه اوث: اتقْ یهعاقبه و ا٨ىاؾ ٨

ا٠ٕؤاء و  اوؤث جمؤام یبؤا٬آو  یثهىلعايه کًؿ هاؾام که هكکم یام٬ یظکىهث اواله
 یٍبكؾؾق پ یؾايًؿ و به يعى والهاو قا هی یا یثشم١ یاآو گكوه  یثکه هى١٬ هىاؾاقاو آو

ٌؤكکث  یايؤؿ اگكچؤه ؾق ٌؤاؼه يٝؤاه ذك ؾاقيؿ هعاقبئو جالي هیث ١٨ال ،اهؿا٦ آو
ظکىهث قا بك اوان  یه٠ل یامگفاق ٬ ٌىؾ، ٬ايىو هالظٝه هی که ی٘ىق به« يؿاٌحه باٌؿ.

 هىقؾ ظکن ٬كاق ؾاؾه اوث. «یبا٤» یو به ه٩هىم ٨٭ه یاواله ىیهىال

ؾق بكابؤك و بؤك ٔؤؿ  یؤثشم١ یاگكوه  یلشكم، جٍک یٌكٖ جع٭٫ ٠ًّك هاؾ یىاول
 یو ٌٍن ٬ايىو اواوؤ یىثهىشب اِل ب ؾق کٍىق ها به یكااوث، ل یظکىهث اواله

 یاواله یها با ايصمى ی٩ًِ یا یاویو های یثشم١ یلجٍک یكاو،ا یاواله یشمهىق
 ی،اوؤح٭الل، آلاؾ اِؤىل یًکؤه،ٌؿه آلاؾيؤؿ، هٍؤكوٖ بؤه ا ًٌاؼحه یًیهای ؾ ا٬لیث یا

قا ي٭ؤٓ يکًًؤؿ. ٔؤابٙه  یاوؤاله یو اوؤان شمهؤىق یاواله یىهىال یوظؿت هل
 ی٬ٕؤائ یهباقه و با جىشه به قو يٝك به وکىت ٬ايىو ؾقایى یمي یثشم١ یاگكوه  یُجٍؽ

باٌؤؿ.  یٍؤحكهؤا ال ؾو ي٩ؤك ب کؤه ٠ؤؿه آو یاؾا٨ؤك ی٠باقت اوث ال اشحماٞ و گكؾهمائ
هؤا  که ال گكوه یشبهه واظؿ ی،٬ايىو هصالات اواله 2۱۱هٙاب٫ جبّكه هاؾه  ،٠الوه به

 واظؿ اوث. یکؾق ظکن  ،ٌىؾ یلو اٌؽاَ هؽحل٧ جٍک

هحٍؤکل اوؤث و  یؤثشم١ یؤاهىؤلعايه گؤكوه  یامشكم، ٬ یٌكٖ ٠ًّك هاؾ یىؾوه
ابؤكال  یال شًؤ  اوؤث بؤه ه١ًؤ یكکه ٤ یث اوالهظکىه یههىلعايه ٠ل یامه٭ّىؾ ال ٬

ا٨كاؾ هىؤلط  یهاؾ یاتايؿاله ٠مل یىچًؿ ي٩ك هحٍکل هىلط اوث هكچًؿ ا ی٬ّؿ باً٘
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اوؤح٭الل و  یکؤه بؤكا ال آو ی  ياٌؤ بؤه لعؤاٚ ؼٙؤكات یباٌؿ. ول یؿهبه هكظله اشكا يكو
ؾ اوث و ؾق هؤىق یشكم کا٨ یجع٭٫ ٠ًّك هاؾ یهملکث هٕك اوث بكا یاقٔ یثجماه
بؤك ٔؤؿ ظکىهؤث  یكهصؤالگؤكوه هىؤلط ٤ یؤا یثا٠ٕاء و هىاؾاقاو شم١ یكوا یث١٨ال

 یؤثهمبىق، ١٨ال یثا٨كاؾ آگاهايه و باا٘الٞ ال اهؿا٦ شم١ یىتلم اوث که ا یمي یاواله
گكوه ابكال يمىؾه باًٌؿ هكچًؿ  یا یثشم١ ی٫جى٨ یهمکى بكا ی٫ك ٘كه قا به ؼىؾو جالي 

 یهؤا ا٬ؿاهات و هىؤا٠ؿت یبجكج بؿیى اٌحه باًٌؿ.ٌكکث يؿ یثشم١ یؾق ٌاؼه يٝاه
هحٍؤکل کؤه ؾق  یثشم١ یاا٠ٕاء و هىاؾاقاو آو گكوه  یكذك وائو ه یكهىح٭ینآگاهايه و ٤

 یو بؤك ٔؤؿ ظکىهؤث اوؤاله یؤثشم١ یاآو گكوه  یها به هؿ٦ یؿوشهث جع٭٫ بؽٍ
ـاجه ؾق ظکن هباٌكت ؾق ٬یام هىلعايه جل٭ یكؾگ یِىقت ه بؤه  ایؤؼىاهؿ ٌؤؿ  ی٨ی ظؿ 

جع٭ؤ٫  یه١اويث ؾق ظکؤن هباٌؤكت بؤكا یا٬ؿاهات هىاؾاقاو، يى٠ گىيه یىا هوؽى کىجا
 1.ٌىؾ کٍىق هعىىب هی یهشكم ٬یام هىلعايه ٠ل ی٠ًّك هاؾ

ال  یکؤه بؤه يعؤى ٌىین یقوبكو ه یبا هىاي١ ی٩كیاظکام ک یهىايٟ اشكا یؾق بكقو
هىايٟ  یىال ا ی. بكؼگكؾيؿ یهصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه ه ی٠ؿم اشكا هىشب ايعاء

٘ىق  بؤه یگؤكؾ یٌىيؿ و بكؼؤ ظکن هی یهىشب و٭ىٖ و جى٧٬ اشكا یِىقت ؾائم به
هصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه  یهىشبات ٠ؿم اشكا یهصالات بؿل یمبا جصى یاهٍكوٖ 

 یقا ؾق ؾو هبعد شؿاگايه بؤه ٌؤكض آجؤ همبىق هىايٟ یى بؽً. ؾق ايمایًؿ یقا ٨كاهن ه
 2.ؾهین یكاق ه٬ یو هىقؾبكقو ییىجب

یفشیاحکبمکیعبماجشایهَاًعدائو

 ٌؤىيؿ یهصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگؤاه ه یکه هىشب ٠ؿم اشكا یهىاي١ یبكقو ؾق
، وؤاليؿ یه یهصالات هىقؾ ظکؤن قا هًح٩ؤ یاشكا ی٘ىق ؾائم که به یآو ؾوحه ال هىاي١

                                              
 ايحٍاقات ٤كوب. ظ٭ى٪ شمای اؼحّاِی شلؿ وىم شكائن بك ٔؿ اهًیث و آوایً ٠مىهی،هعمؿ ِالط ولیؿی ،  1
ًٌاوؤی،  ياهه کاقًٌاوی اقٌؿ ظ٭ى٪ و شماء و شكم پایاو هىايٟ اشكای اظکام ؾق ظ٭ى٪ کی٩كی ایكاو،لیلی ق٨ی١یاو،  6

2490. 
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الات ؾق هصؤؤ یؤؤه٠ل ٨ؤىت هعکىم -2ايؤؤؿ ال:  هىايؤؤٟ ٠باقت یؤىکًًؤؤؿ. ا یهؤؤ ییؼىؾيمؤا
يىؤػ  -٩٠0ؤى  -4گفٌؤث  ؾق شؤكائن ٬ابل یؼّىِؤ یگفٌؤث ٌؤاک -2 یٌؽّ

 .هىاقؾ یكوا -۱هكوق لهاو  -۳ یهصالات ٬ايىي

ؾق  یهىايٟ شملگؤ یكهىايٟ ؼاَ و پكاکًؿه اوث وا یكيؿهشم هىقؾ آؼك که ؾقبكگ به
 یيمىؾه اشؤكا یطايؿ. ؾق هاؾه هفکىق ه٭ًى جّك ٬كاقگك٨حه یٟ٪.آ.ؾ.ک هىقؾ جٍك ۱هاؾه 

قا ال  یاؾٌؿههى٬ى٦ ؼىاهؿ ٌؿ. اگكچه ظ٭ى٬ؿاياو هىاقؾ  ییاهك شما ج١٭یب صالات وه
يٝك که با ظؿوخ هكکؤؿام ال ٠ىاهؤل  یىظال ال ا باایى 1ؾايًؿ هصالات هی ٠ىاهل و٭ىٖ

 ییو اشكا یبیج١٭ یاتٌىؾ که جى٧٬ ٠مل قوبكو هی یبا هاي١ ی٩كیظکن ک یهمبىق اشكا
هعىؤىب  ی٩ؤكیاظکؤام ک یاشؤكا ی٠ًىاو هىايٟ ؾائمؤ به ها قا جىاو آو ؾاقؾ هی یقا ؾق پ

ه٭كق ؾق ؾاؾياهه، ؼؤىاه ؾق هكظلؤه  های یثهعکىهی ؾققويؿ اشكا یگكؾ یكيمىؾ. به ج١ب
و ٌؤكوٞ بؤه اشؤكا، بؤا  یبؤه و ؾوحكوی و ؼىاه ؾق هكظله یه٠ل و شلب هعکىم یبج١٭

آو  یصؤهکه يح ٌىؾ قوبكو هی یهصالات با هاي١ یجع٭٫ هكکؿام ال اوباب هىقؾيٝك اشكا
 یالفکك قا جعث ٠ًؤىاو هىايؤٟ ؾائمؤ گايه ٨ى٪ ظکن اوث. لفا هىاقؾ ًٌ یجى٧٬ اشكا

، ؾق ٌؤىيؿ هی که هىشب و٭ىٖ هصالات ه٭كق ؾق ظکؤن ؾاؾگؤاه ی٩كیاظکام ک یاشكا
 .ؾهین ی٬كاق ه یشؿاگايه هىقؾبعد و بكقو یگ٩حاقها

 یههل فىت هعکىم

 یؿگیه ؾق هك هكظله ال هكاظؤل قوؤاوث ک یال هىايٟ ؾائم یکی یه٠ل هعکىم ٨ىت
بمهکؤاق و وؤ٭ىٖ هصؤالات  یؤب٠ؤؿم ج١٭ اظکؤام هىشؤب یؾق هكظلؤه اشؤكا یژهو به
و  یظکؤن ١ٙ٬ؤ یبك وك اشؤكا یهاي١ یه٠ل هعکىم یاتظ یگك پایاوؾ ٠باقت . بهگكؾؾ یه

                                              
، )جهكاو، والهاو چاپ و ايحٍاقات ولاقت ٨كهًؤ  و اقٌؤاؾ اوؤالهی، 2ز  آییى ؾاؾقوی کی٩كی،هعمىؾ آؼىيؿی،  1

)جهؤكاو، ايحٍؤاقات قهؤام، چؤاپ اول،  ظ٭ى٪ شمای ٠مؤىهیهعمؿ باهكی،  -22۱(، َ 24۱۱چاپ اول، لهىحاو 
ایؤكز  -2۱0(، َ 24۱0، ، )جهكاو، ومث، چاپ اول2ز  آییى ؾاؾقوی کی٩كی،هعمؿ آٌىقی،  -4۳2(، َ 24۱2

 .4۱۳(، َ 24۱0)جهكاو، يٍك هیماو، چاپ پًصن،  های ظ٭ى٪ شمای ٠مىهی بایىحهگلؿولیاو، 
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کؤاهاًل قوٌؤى و  یؤم. ٨لى٩ه و٭ىٖ هصالات ياوث ؾاؾگاه یِاؾقه ال وى یاتشكا تلم
ق٨حؤه و  یىو هصؤالات او ال بؤ اق٠ؤاب اهکؤاو یؤه٠ل که با ٨ىت هعکىماوث چكا یهیبؿ

ا٠مؤال هصؤالات  یؤك ؾیگؤكاهؿا٦ هىقؾ ايحٝاق هصالات هع٭ؤ٫ يؽىاهؤؿ ٌؤؿ. بؤه ج١ب
 یا یه٠ل هعکىم که ٌؿو ايىاو ليؿه اوث ؾقظالی یهًٝىق جًبه و اق٠اب و بال اشحما٠ به

 جا ٬ابل هصالات باٌؿ. یىثي ی٧هىٔىٞ جکل یهحهن هحى٨

هصالات  یاشكا یه٠ل با ٨ىت هعکىم یو هبكهى اوث که ؾق هصالات ٌؽّ أطو
هبًا ؾقبًؿ اول هاؾه  یىهعال و والبه به ايح٩اء هىٔىٞ اوث و بك هم یاهك یو یبو جؤؾ

 یؾق ظؤال یؤىٌؤؿه اوؤث. ا یبه هصالات ٌؽّؤ یؿه٭ یه٠ل ٪.آ.ؾ.ک ٨ىت هعکىم ۱
 یٌؤاک یبه ج٭أؤا یه٠ل ىمبا ٨ىت هعک یظح یو هال یكٌؽّیاوث که ؾق هصالات ٤

يمىيؤه  بكای .گكؾؾ یاشكا ه یهحى٨ یه٠ل اهىال و هاجكک هعکىم ؼّىَ ظکن ؾاؾگاه ؾق
 یکى ؾقلؤ گكؾيؤؿ یوؤا٬ٗ ه یؤه٠ل هصالات ٬ّاَ، ظؤبه و ٌؤال٪ بؤا ٨ؤىت هعکىم

يٝك که هصالات ـوشًبحیى اوث )هن شًبه شبكاو ؼىاقت ؾاقؾ  یىال ا یاتؼّىَ ؾ
و جًبه بمهکاق  یهو شبكاو ؼىاقت آو به شًبه جًب یو شًبه هال و اق٠اب( یهشًبه جًب هن و

 یكهىقؾ ظکن همچىو وا یهؾ یماوه ی٭ث. ؾق ظ٭گكؾؾ یوا٬ٗ يم یبا ٨ىت و ؾاقؾ، ٤لبه
 یؼّىِ یجكکه ال هاجكک اؼف و به ٌاک ین٬كاق ؾاقؾ ٬بل ال ج٭ى یکه بك ـهه هحى٨ یىوؾ

 .1ٌىؾ هی پكؾاؼث (ؾیؿه یاو)ل
 گزشث س ششائن لابٌد یخظىط یگزشث شاک

ؾق شؤكائن  یؼّىِؤ یهؤؿ٠ یؤا ی٪. آ. ؾ. ک گفٌث ٌاک ٫ٌ۱ ؾوم هاؾه  هٙاب٫
 24ال هؤاؾه  هىؤح٩اؾ. قوؾ یهىاقؾ و٭ىٖ و لوال هصؤالات بؤه ٌؤماق هؤ ال گفٌث ٬ابل

 یؤا یؿگیقوؤ یا یبکه باگفٌث هحٕكق ال شكم ج١٭ یؾق شكائم»٪.م.ا که ا١ٌاق ؾاٌحه 
هًصم باٌؿ و به گفٌؤث هٍؤكوٖ و ه١لؤ٫  یؿبا گفٌث گكؾؾ یظکن هى٬ى٦ ه یاشكا

                                              
 ا.ض.٪. 2۱/22/24۱۳-۱0۳۳/۳يٝكیه هٍىقجی،  1
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یؤم و ي« ٠ؿول ال گفٌث هىؤمىٞ يؽىاهؤؿ بؤىؾ یىاذك ؾاؾه يؽىاهؿ ٌؿ و همچً یبجكج
 یبىؾ که گفٌؤث هحٕؤكق ال شؤكم لهؤاي یؿه٠٭ یىبك ا یىحیبا یال اِىل ظ٭ى٬ ا٬حبان

 :باٌؿ یلـ یٗکه شاهٟ ٌكا ٌىؾ یك٨حه هیپف

 ؛وقذه باٌؿ یا یه٭ام ٬ايىي ٬ائن یا ي٩ٟ یال ٘ك٦ ـ یؿگفٌث با. 2

 ي٩ٟ؛ یـ یا یؾق ٌاک یثوشىؾ اهل. 2

 ؛1یثبكگفٌث و قٔا یكؾا یؼّىِ یهؿ٠ یا یٌاک یو ١ٙ٬ یاقاؾه ايٍائ. 4

 ؛يباٌؿ یؿباٌؿ و هٍكوٖ و ه٭ یهًصم و ١ٙ٬ یط،ِك یؿبا یگفٌث ٌاک. 0

په ال و٬ىٞ بمه باٌؤؿ و گفٌؤث ٬بؤل ال و٬ؤىٞ شؤكم هؤئذك  یؿا٠الم گفٌث با. ۳
 ث؛یىي

 ؛گفٌث یىهب ی٠ؿول ال اقاؾه ايٍائ. ۱

 اول شًبؤه ٌؤىيؿ یشكائن واشؿ ؾو شًبه ٌؤًاؼحه ه یظ٭ى٬ یها ؾق يٝام ٘ىقکلی به
آظؤاؾ شاه١ؤه و اؼؤالل ؾق يٝؤن  یبمهکاق به ظ٭ى٪ اشحمؤا٠ یکه هًٝىق ج١ؿ ٠مىهی
و  یؤؿهبمهکؤاق بؤه ٌؤؽُ بؤمه ؾ یکه هًٝىق ج١ؿ یاوث. ؾوم شًبه ؼّىِ یهمگاي

جىاو اؾ٠ا يمىؾ که اذك گفٌث بىؤحه بؤه  هی یىبه اووث؛ بًابكا یو ه١ًى یؼىاقات هاؾ
 یؤ٧وؤبب جؽ٩ یهصالات و گؤاه یهىشب و٭ىٖ اشكا یيىٞ شكم هح٩اوت اوث گاه

و٭ىٖ و لوال قا به ؾيبؤال ؾاقؾ آذؤاق  یکه گفٌث ٌاک یٌؿ. ؾق هىاقؾ ؼىاهؿ هصالات
كق ال شؤكم )ظىؤب و هحٕؤ یباگفٌث ٌاک یًکهجّىق اوث الشمله ا ٬ابل یمي یگكیؾ

 گكؾؾ. یه یللا یمي ی٩كیک یثبه ٪.م.ا( آذاق هعکىه العا٬ی هکكق ۱2هاؾه  4جبّكه 
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 هفى

٩٠ؤى  ،گؤكؾؾ ظکن که هىشب لوال و و٭ىٖ هصالات هی یاشكا یهايٟ ؾائم یىوىه
وؤا٬ٗ کؤكؾو ٠ؤفاب آهؤؿه  یؤؿو،گفٌث، ه٩٥كت، آهكل یؾق ل٥ث به ه١ً ٩٠ىاوث. 

 یؤا یًؤیج٭ً یال شايب يهاؾهؤا یا٬ؿاه یى به ه٩٠ً١ ی٩كیظ٭ى٪ ک اِٙالض ؾق 1.اوث
و بؽٍىؾو جمؤام  یىظه ٠ٙى٨ث و ٩ٌ٭ث يىبث به هصكه ی ابكالاوث که بكا ییاشكا

 2.گیكؾ هی ِىقت ال هصالات آياو ی٬ىمح یا

گؤفاق اوؤث جؤا  ذمكه اقاؾه ٬ايىو ی٘ىق که اکرك ظ٭ى٬ؿاياو ه١ح٭ؿيؿ ٩٠ى ٠مىه هماو
هصكهؤاو و  یؤبؼاَ ال ج١٭ یاتا به هّالط و ه٭حٕجىايؿ بً که شاه١ه هی هىا١٬ی ؾق

 .3یؤؿؼىؾ ا٬ؿام به ٩٠ى هعکىهاو يما یوکال ی٫ال ٘ك یؿيٝك يما ِك٦ هصالات یاشكا
 و٬ؤىٞ یاشحمؤا٠ یؿٌؤؿ یهؤا و بعكاو یاوؤیو یها ؾق هىا٬ٟ اي٭الب یژهو ا٬ؿام به ایى

بحىايؤؿ ؾق  ؾاقؾ جؤا یؤاقاوث که ظاکن هؤك کٍؤىق ؾق اؼح یالی٩٠ى، اهح ا٠ٙای. یابؿ یه
ؾق  اً ؼّىِؤ یؤالاهح یىا یؿيما یىهّالط و هًا٨ٟ گىياگىو قا جؤه یث ؼىؾا٠مال ظاکم

هؽال٧، آقاهً  یاویجا با ٩٠ى وكاو و ؾهؿ یاشاله ه یه هملکثبه قئ یاویشكائن و
 و يٝن قا به شاه١ه بكگكؾايؿ.

 .کاهً ٌؿت هصالات الشمله ا٠ؤؿام اوؤث یبكا یكیجؿب ی٩٠ى ؼّى٠ِالوه  به
 20و هؤاؾه  یو ؾهن ٬ؤايىو اواوؤ ِؿ یکبًؿ هٍحن اِل  یژهو به یكاوا ه٭كقات ٫هٙاب

 یه٬ؤىه ٬ٕؤائ یهقئ یًٍهاؾاوث که په ال پ یبا ه٭ام قهبك هعکىهاو ٩٠ى یاق٪.م.ا اؼح
چًؤؿ ظالؤث  یؤمي ی٩٠ى ؼّىِ ؾق .یؿقا ا٠الم يما ؼىؾ هؽال٩ث یاجىايؿ هىا٨٭ث  هی

 یًکؤهٌؤىيؿ. ؾوم ا یًٍهاؾ٩٠ى پ یبكا یهٍؽّا٨كاؾ  یا٨كؾ  یًکهجّىق اوث. اول ا ٬ابل
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هعکىهؤاو کؤه  یؤهکلیًکؤه گكؾيؿ. وىم ا یًٍهاؾ٘ىق هٙل٫ پ هعکىهاو شكائن ؼاَ به
 یٍؤًهاؾج١ؿاؾ ايؿک واب٭ه باٌؤًؿ پ یا ی٩كیالشمله ٨٭ؿاو واب٭ه ک یؼاِ یٗواشؿ ٌكا

که هحًاوب باظالث ؼٙكياک بمهکؤاق و  یحیو جكب یًیجؤه ؿاهاتؾق ؼّىَ ا٬. ٌىيؿ
جؤهؤل  ٬ابل يکحؤهبه ٌمىل ٩٠ى ؾاٌث.  یؿه٠٭ یؿيبا یؿههىشب ظکن ؾاؾگاه اجؽاـ گكؾ به
 هعکؤىهیى هصؤالات یؤ٩٠٧ؤى و جؽ٩ یىؤیىوکم ياهؤه ییىآ 2۱هٙاب٫ هاؾه  یًکها یگكؾ

شكائن الشمله وك٬ث هىلعايه، جصاول بؤه ٠ًؤ٧، شؤكائن  یبكؼ یىهكجکب ۱۳هّىب 
 یی،قبؤا ههمات، اؼحالن، اقجٍا، آؾمهعاقبه، ٬اچا٪ والض و  ی،شاوىو یلههن ال ٬ب

ال ٌؤمىل ٩٠ؤى  یا ظك٨ؤه یؤاو٬اچا٬چ یؤما٠ؤؿام، قشؤن و ي ی،هعکىهاو به ظؤؿ ٌؤك٠
 ايؿ. هىحرًا ٌؿه یؼّىِ

 یاویاي٭الب ؾق يىٞ ظکىهث و یؾق پ ٤الباً  یه٭كقات هكبىٖ به ٩٠ى ٠مىه اگكچه
 یٞ ٩٠ؤى آذؤاقيؤى یىا یجىاو بكا هكظال هی به یول قوؿ یه یبيؿقت به جّى به ظاکن و

 یصؤهگؤكؾؾ و ؾقيح هصؤالات هی یهىشؤب جى٬ؤ٧ اشؤكا یؤمي یؼّىِؤ ٩٠ؤىبكٌمكؾ. 
گؤكؾؾ و البحؤه ؾق ؼّؤىَ  ال هصالات ه١ا٦ هی یبؽٍ یاال جعمل جمام  یه٠ل هعکىم
 .گكؾؾ آو هصالات به هصالات ظبه هی یلٌمىل ٩٠ى هىشب جبؿ یما٠ؿام ي یثهعکىه

 یيغخ هصاصات لايىي

ٌؤىؾ  ظکن قا هحى٬ؤ٧ و با٠ؤد وؤ٭ىٖ هصؤالات هی یاشكاال هىايٟ که  یگكؾ یکی
 یٟ٪.آ.ؾ.ک هؤىقؾ جٍؤك ۱هحٕمى هصالات اوث که ؾقبًؿ چهاقم هؤاؾه  ه٭كقات يىػ

گفاق هبهن و  آهؿه اوث. البحه ج١بیك ٬ايىو ی٠ًىاو يىػ هصالات ٬ايىي جعث ٬كاقگك٨حه و
٬ؤايىو، يؤه  ی١ًؤیهصالات اوث  یٌىؾ هبًا آيچه يىػ هی یكالیىث ال اٌکال ي یؼال

هىٔىٞ قا جعث  یىؾق آذاق ؼىؾ ا یمظ٭ى٬ؿاياو ي بكؼی اوان یىؼىؾ هصالات و بك هم
جى٧٬ و و٭ىٖ هصالات ؾق  یهبًا شىیی یؾق پ 1ايؿ ٠ًىاو يىػ ٬ايىو شما هٙكض يمىؾه
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و  ی٩ؤكیک یىِىقت يىؤػ ٬ؤايىو هصؤالات بؤا اِؤل ٠ٙؤ٧ بؤه هاوؤب٫ يٍؤؿو ٬ؤىاي
 ٌىین. یهىاشه ه یاوب٬ا٠ؿه ٬بط ٠٭اب بال به یگكؾ ٠باقت به

ال اوؤحرًائات اِؤل  یکؤی٬ؤايىو تظؤ٫  یبيىػ ٬ايىو واب٫ په ال جّؤى ؾقوا٬ٟ
. ؾق 1٪.م.ا ٬ابل اوحًباٖ اوؤث 22هاؾه  ی٫باهٙال١ه ؾ٬ یؼىب يکحه به یىا ،هفکىق اوث

٬ؤايىو لهؤاو ايصؤام آو  ی،جؤكک ١٨لؤ یؤابىؾو هك ١٨ل  یكهصال٤ یا هباض هالک ی٭ثظ٭
هىشب ٬ؤايىو هؤئؼك  ٠ًىاو بؤمه بؤه جىاو به قا يمی ی١٨ل یا جكکل ١٨ ی ه یىاوث؛ بًابكا

کؤه ؾق ظؤال ظأؤك  یکه هصؤالات ٠ملؤ یى هىٔىٞبه ا یثبا ٠ًا یکىهصالات يمىؾ ل
ٌؤؿه،  یاوث، هكچًؿ ؾقگفٌحه شكم ايگؤاق یاليٝك ٌاقٞ ٨ا٬ؿ ٠٭ىبث و ٬بط اشحما٠

هئؼك بك لهاو و٬ؤىٞ  و٬ايى گفاق ا٠مال قووث که ٬ايىو الایى قوؿ یه٩ًّايه به يٝك يم
بؤه ظؤال  یگك هىؤا٠ؿجكال شهات ؾ یا٠ؿم هصالات بىؾه و  یا ی٧بك جؽ٩ یشكم که هبحً

که  ٠ملی ٪.م.ا. اگك 22يمىؾه اوث. هٙاب٫ ٫ٌ اول هاؾه  یمهحهن و هصكم باٌؿ قا جصى
ِؤىقت ظکؤن  یؤىهىشب ٬ايىو تظ٫ شكم ٌؤًاؼحه يٍؤىؾ ؾق ا ؾقگفٌحه شكم بىؾه به

هصؤالات هى٬ؤى٦  یمايؤؿهاشكا باٌؿ با٬ یاوٌؿ و اگك ظکن ؾق شكاشكا يؽىاهؿ  ی١ٙ٬
که هصؤالات بؤمه ؾق  الفکك ؾقِىقجیواب٫ . هٙاب٫ ٫ٌ ؾوم ال هاؾه هايؿ اتشكا ؼىاهؿ

ؾاؾگؤاه بؤا لعؤاٚ ٬ؤايىو تظؤ٫  یه٠ل هعکىم یال ج٭أا یابؿ په ی٬٧ايىو تظ٫ جؽ٩
 ؼىاهؿ ؾاؾ. ی٧هصالات قا جؽ٩

 هشوس صهاو

اظکؤام کؤه هىشؤب وؤ٭ىٖ و لوال هصؤالات  یاشؤكا یٟ ؾائمؤال هىايؤ یگكؾ یکی
و  یؤبج١٭ یقا بؤكا ی٬ىا٠ؤؿ ؼاِؤ یلؤی،گفاق بؤه ؾت هكوق لهاو اوث. ٬ايىو ،گكؾؾ هی

و  یؿگیهىٔىٞ قو ی،لهاي یها هصالات بمهکاقاو ه٭كق يمىؾه جا ؾق هماو ٨كشه یاشكا
گؤفاق  ىو٬اي ،هىا٠ؤؿ ه٭ؤكق گفٌؤث. پؤه ال بكوؿ ٠مل هصكهايه ؼىؾ یهصكم به شما
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هكوق لهاو ٠باقت اوؤث  .اوث يًمىؾه یمهکا٨ات ؾاؾو بمهکاق قا جصى یاهحهن  یبج١٭
 یاشؤكا یاشكم و  یبآو هؿت، ج١٭ یال اي٭ٕا هىشب ٬ايىو په که به یال گفٌحى هؿج

 ٌىؾ. هحى٧٬ هی ی٩كیک یظکن ١ٙ٬

وؤاله  ظلىل هكوق لهؤاو هىا٠ؤؿ وؤه، پؤًس و ؾه ی٪.آ.ؾ.ک بكا 2۳4اوان هاؾه  بك
 یاوث. هٙاب٫ بًؿ ال٧ هاؾه هفکىق شكائمی که ظؿاکرك هصؤالات ٬ؤايىي ٌؿه بیًی یًپ

هؤؿت ؾه  گفٌؤثباٌؿ په ال  یالق هیلیىو یکال  یًب یاال وه وال ظبه  یًها ب آو
هٍؤمىل  یؤمهفکىق ظبه ابؤؿ ي اؾه، هٙاب٫ ا٘ال٪ هگكؾيؿ یوال هٍمىل هكوق لهاو ه

 یي٭ؤؿ یال هصالات ظبه و شما یکیکه  ؾقِىقجی یًکها یگكو يکحه ؾ اوث بًؿ یىهم
باٌؿ بًا به جبّكه هاؾه هفکىق هصالات ظبه هؤالک  یٍحكب یگكیکمحك ال ظؿ ه٭كق و ؾ

کًًؤؿه  یؤلظکن، لا یاشكا یهىايٟ ؾائم یكهمچىو وا یملهاو ي هكوق٠مل ؼىاهؿ بىؾ. 
که بؤا ظلؤىل هؤكوق لهؤاو پكويؤؿه بؤه  ٘ىقی اوث به ی٩كیک یثو هىئىل ییشما یبج١٭

اشؤكا ال آهؤاق  ی٬ؤكاق هى٬ؤى٨ یا یبج١٭ ی٪.آ.ؾ.ک با ٬كاق هى٬ى٨ ۱بًؿ ٌٍن هاؾه  اوحًاؾ
 ٌىؾ. هی یگايیکىك و با

هَاًعدائویخبظاجشایاحکبمکیفشی

جؤىاو هىايؤٟ ؾیگؤكی قا يیؤم ـکؤك  ٠الوه بك هىاي١ی که ؾق بات به آو اٌاقه يمىؾین هی
٩كی هحى٧٬ و هصالات بؤكای ها به جصىیم ٌاقٞ اشكای اظکام کی يمىؾ که با ظؿوخ آو

ٌىيؿ. البحه بكؼال٦ هىايٟ ٬بلی ایى هىايٟ کلیؤث يؿاٌؤحه و بلکؤه ؾق  همیٍه وا٬ٗ هی
 ايؿ: هىاقؾ ؼاَ يٝك ه٭ًى ٬كاقگك٨حه

 یه ؾق بمه ليای هعًّه.٠ل هعکىم٨كاق . 2

 ٨كاق ٌهىؾ ؾق بمه ليای هعًّه.. 2

 و٭ىٖ اشكای ظؿ ٬ف٦.. 4
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یفشیبمکاحکیاجشایلیهَاًعهطشٍطٍتجذ

هؤىاقؾ  یگؤكؾ یؤكبه ج١ب یا ی٩كیاظکام ک یاشكا یهىايٟ ؾائم یكاهىوپ یهبعد ٬بل ؾق
 یهؤىاي١ یكؾق ؼّىَ وؤا ینهبعد بًا ؾاق یىاقائه ٌؿ. ؾق ا یهٙالب ،هصالات و٭ىٖ

ٌؤىيؿ بعؤد و  هصؤالات ه٭ؤكق ؾق ظکؤن ؾاؾگؤاه هی ی٠ؿم اشكا ی هىشبکه به يعى
 یؤاو  گكؾيؤؿ یظکؤن ه یٍكوٖ هىشب ٠ؿم اشكاه ٘ىق یا بهکه  یهىاي١ یین،يما یبكقو

بهحك  هؤك چؤه یؤیىهًٝىق جب ٌىيؿ و لفا به هی ؾاؾگاه هصالات ه٭كق ؾق ظکن یلوبب جبؿ
 .ؾهین یهىقؾ هؿا٬ه ٬كاق ه هىايٟ هفکىق قا یلهىٔىٞ ؾق ؾو گ٩حاق شؿاگايه به ٌكض ـ

 یفشیاظکام ک یهىاين هششوؽ اششا

 ییصؤالات ه١یًؤه جىوؤٗ ه٭ؤام ٬ٕؤاه یکؤه ٠اهؤل ٠ؤؿم اشؤكا یهىاي١ یبكقو ؾق
 یاشكا ی٠ًىاو هىايٟ ؾائم ها به جىاو ال آو کًین که يه هی بكؼىقؾ هی هىقؾ ٌىيؿ به ؾو هی

 یؤىظکؤن ٬ؤكاقؾاؾ. ا یاشؤكا یكیها قا ؾق لهكه هىايٟ جؤؤؼ و يه آو یاؾکكؾ ی٩كیاظکام ک
ايؿ  ٠باقت باًٌؿ شهث اِالض ق٨حاق بمهکاق هی گفاق ی ٬ايىوال وى ییهىايٟ که يهاؾها

 هصالات. ی٫هٍكوٖ و ج١ل یال: آلاؾ
 آصادی هششوؽ

٘ىق  بؤه یؤه٠ل هىشب آو هعکىم اوؤث کؤه بؤه ی٬ؤايىي یهٍكوٖ هؤاي١ یظکن آلاؾ
 یال جعمؤل هؤاب٭ یٙیهٍكوٖ پؤه ال جعمؤل يّؤ٧ هصؤالات ظؤبه بؤاوشىؾ ٌؤكا

هٍؤكوٖ قا الشملؤه  یظ٭ى٬ؤؿاياو آلاؾ ی. هكچًؤؿ بكؼؤٌىؾ ظبه ه١ا٦ یثهعکىه
با ايصام  یه٠ل لیکى الآيصاکه هعکىم 1ايؿ يمىؾه ـکك ظکن یاشكا ی٫و ج١ى یك٠ىاهل جؤؼ

 یال جعمؤل هؤاب٭ یکل بؤه یىؾوحىقات ؾاؾگاه و ٠ؿم اقجکاب هصؿؾ بؤمه ؾق هؤؿت ه١ؤ
هٍكوٖ کؤه هىشؤب  ی٠ًىاو هاي١ هٍكوٖ قا به یجىاو آلاؾ ٌىؾ، هی هصالات ه١ا٦ هی

بهحك  چؤه هؤكهًٝىق اقائه  ؾ. بههعىىب يمى ،گكؾؾ هی یثهعکىه یمايؿهبا٬ ی٠ؿم اشكا
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هٍؤكوٖ،  یآلاؾ یهبؤاي یىقا ؾق چهاق ٬ىمث شؿاگايؤه جعؤث ٠ًؤاو یهىٔىٞ، هٙالب
 هٍكوٖ هٙؤكض یهٍكوٖ و آذاق آلاؾ یِؿوق ظکن آلاؾ یٗهٍكوٖ، ٌكا ی٬لمكو آلاؾ

و ٨كاهن يمؤىؾو هصؤال و  یميايگ یصاؾهٍكوٖ، ا یجؤویه يهاؾ آلاؾ یهبًا .يمایین یه
 های یًهله ،يؿاهحگاه یٗاوث جا با اوحمكاق ظىى ق٨حاق ؾق هع یه٠ل ىمهعک یبكا ی٨كِح

ال اقجکؤاب  یؤمٌؤىؾ و هىشبؤات پكه یصؤاؾا یؾق و ق٨حاق و اِالض یاشحما٠ یوالگاق
 .یؿآ یؿهصؿؾ بمه ؾق او پؿ

بؤه هصؤالات  یباق اول به ٠لث اقجکاب شكه ی٪.م. هك که بكا 4۱هىشب هاؾه  به
الات قا گفقايؿه باٌؿ ؾاؾگؤاه ِؤاؾقکًًؿه ؾاؾياهؤه ٌؿه باٌؿ و ي٧ّ هص ظبه هعکىم

هٍؤكوٖ ِؤاؾق  یظکؤن آلاؾ یكل یٗجىايؿ ؾق ِىقت وشىؾ ٌكا هی ی١ٙ٬ یثهعکىه
 یمهٍكوٖ ي یو ال اِٙالض آلاؾ ٌؿه یط٘ىق که ؾق ِؿق هاؾه هفکىق جّك هماو .یؿيما

 یؾآلا یتلم شهث ا٠ٙا . ٌكایٗهٍكوٖ هعؿوؾ به ظبه اوث یآلاؾ ٬لمكو آیؿ بكهی
 ايؿ ال: ٪.م.ا ٠باقت 4۱هىشب هاؾه  هٍكوٖ به

 به ظبه؛ یثيؿاٌحى واب٭ه هعکىه. 2

 جعمل ظؿا٬ل ي٧ّ هصالات ظبه؛. 2

 ظىى اؼال٪ و ولىک؛. 4

 ال ٠ؿم اقجکاب شكم؛ یًاوا٘م. 0

 شبكاو ٔكق هحٕكق ال شكم؛. ۳

هصؤالات  یهؤاب٭ یهٍكوٖ جى٬ؤ٧ هى٬ؤث اشؤكا یاذك ظکن آلاؾ یىجك و ههن اولیى
 ؾاؾياهه اوث. ؾق ٭كقظبه ه

 هصاصات یكجول

گؤكؾؾ  هی ی١ٙ٬ؤ یؤثهعکىه ی٘ىق هٍكوٖ هىشب ٠ؿم اشؤكا که به یهاي١ ؾوهیى
اوؤث کؤه  ی٬ؤايىي یهٍؤكوٖ هؤاي١ یهمايًؿ آلاؾ یم٠اهل ي یىا .اوث هصالات ج١لی٫
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و  یٗهصؤالات قا هىکؤىل بؤه ظّؤىل ٌؤكا یيمىؾه و ٠ؿم اشؤكا ؤٟ گفاق آو قا ٬ايىو
 یهايٟ هفکىق آو اوث که اشؤكا ویژگی ؾايىحه اوث. بمهکاق یىال و یج١هؿاج یثق٠ا

ؾق هؤؿت  یؤه٠ل که هعکىم ا٨حؤاؾه و ؾقِؤىقجی یؤ٫هصالات ه١ل٫ ال هماو ابحؿا بؤه ج١ى
 یؼاِؤ یهؤا اقجکؤاب بمه و ال یؤؿيما یثج١هؿات هًؿقز ؾق ؾاؾياهه قا ق٠ا یهٍؽّ
هٍؤكوٖ  آلاؾی کؤه ؾق ٌؤىؾ. ؾقظالی هی یهًح٩ؤ یکل هصالات به یکًؿ اشكا یؼىؾؾاق

 ال هصالات ظبه قا جعمل يمىؾه باٌؿ. یمیي یىحیبا یه٠ل لموهًا هعکىم

هًٝىق  گؤفاق بؤه اوؤث کؤه ٬ايىو یيهؤاؾ ،هٍكوٖ یهمايًؿ آلاؾ یمهصالات ي ج١لی٫
 یکًؿ جا هًصاقٌؤکً ا٠ٙا هی ،که ظالث ؼٙكياک يؿاقيؿ یبه بمهکاقاي ی ٨كِثا٠ٙا

 ی٭ثظ٭ ؾق ٌىيؿ. یاِٙالض بال اشحما٠ ؼىؾ بهو با اِالض ق٨حاق  يمایًؿ ؼىؾ قا شبكاو
 ٨ا٬ؤؿ ايؿ و ٌؤؿه یؤثاهم که هكجکب شؤكائن کن یجا بمهکاقاي یؿهگفاق هّلعث ؾ ٬ايىو

هصالات به اِؤالض ق٨حؤاق ؼؤىؾ و  ی٫ج١ل یىنهئذكيؿ قا با اوح٩اؾه ال هکاي ی٩كیواب٭ه ک
 1.یؿيما یباقجکاب ا١٨ال هصكهايه هصؿؾ جك٤ یم الپكه

یفشیاحکبمکیجشاایلیهَاًعتجذ

هصالات  یٌؿو و جى٧٬ اشكا ی٘ىق هٍكوٖ هىشب هًح٩ که به یال ـکك ٠ىاهل په
هؤا  کؤه بؤا ظؤؿوخ آو قوؿ یه یهىاي١ یٌىيؿ يىبث به بكقو ظکن ؾاؾگاه هی ؾق ه٭كق
 ی،ؾاؾگاه ِاؾقکًًؿه ظکؤن ١ٙ٬ؤ یُظکن هحى٧٬ و به جٍؽ ؾق هصالات ه٭كق یاشكا

 -2ايؤؿ ال  هىايؤٟ ٠باقت یؤىٌىؾ. ا ق يٝك گك٨حه هیؾ یه٠ل هعکىم یبكا یگكیهصالات ؾ
بالگٍث به  یا یجكک هعل ا٬اهث اشباق -2 یي٭ؿ یال پكؾاؼث شما یه٠ل ٠صم هعکىم

٘ىق  قا بؤه ق٬ىؤمث هؤىاقؾ هؤفکى یؤى. ؾق ایؤه٠ل ي٭ٙه همًىٞ ات٬اهؤث جىوؤٗ هعکىم
 .ؾهین ی٬كاق ه یشؿاگايه هىقؾبكقو

                                              
هؤكاو، قواله کاقًٌاوی اقٌؿ، ؾايٍؤگاه ج ج١لی٫ اشكای هصالات ؾق ظ٭ى٪ ایكاو و ايگلىحاو،ٌاهكغ ؼؿیى جهمحًی،  1
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 یيمذ یهلیه اص پشداخث شضا هصض هعکىم

اظکام اوؤث.  یاشكا یكياپفیكیاِل جؤؼ ی٩كیاظکام ک یاشكا یهال اِىل اول کیی
 1.یؿهى٬ٟ اشكا ؾقآ به یؿبا ؾقي  یاشكا بىؾه و ب ٬ابل یا٨ث یث١ٙ٬ که یىهم ییظکن شما

ٌؤؿو  یاوث کؤه پؤه ال ١ٙ٬ؤ یي٭ؿ یبالؾاقيؿه، شما یا یكیال هصالات ج١م یکی
ظىاب ؼمايؤه ؾولؤث  آو قا به یىحیبا ٠لیه با جىشه به اِل هفکىق، هعکىم یثهعکىه

 یؤا٬ابل جع٭٫ اوث اهحًؤاٞ  یثيىٞ هعکىه یىا یاشكا یكکه ؾق هى ی. هاي١یؿيما یمواق
اهحًاٞ و اوحًکا٦  ی١ًیؾق ظالث اول  ثاو یي٭ؿ یال پكؾاؼث شما یه٠ل ٠صم هعکىم

ال  یك٤ ی٪.و.ا.م.م )هال یکهٙاب٫ ه٩هىم هؽال٧ ِؿق هاؾه  یي٭ؿ یال پكؾاؼث شما
ال  یؤك)٤ یاهؤىال و یؿاظکام با یآیؿ که اشكا ( بكهیيیایؿ ال او به ؾوث یىؾ یاتىحرًه

ظکؤن ؾق  ی. يعؤىه اشؤكایؿقا ال آو وِىل يما ی ي٭ؿیو شما ی٧( قا جى٬یىؾ یاتهىحرً
 آهؿه اوث.یل ج٩ّ آ.٪.و.ا.م.م به 4ؾق هاؾه  یهىقؾ یىچً

کى، ٬اؾق به پكؾاؼؤث ٠لیه به لعاٚ ٠ؿم جم که هعکىم یلهاي ی١ًی یگكظالث ؾ ؾق
ظالؤث  یؤىهصالات ه٭كق ؾق ظکن همحًٟ ؼىاهؿ بؤىؾ. ؾق ا یاشكا یىثي یي٭ؿ یشما

 ی٠لیه به ؾوؤحىق ٬أؤ هعکىم ی،های هال هعکىهیث یاشكا يعىه ٬ايىو 2هٙاب٫ هاؾه 
يؤىٞ  یؤىگؤكؾؾ کؤه بؤه ا قول بالؾاٌؤث هی یؤک یىه١ ی هبل٥یِاؾقکًًؿه ظکن، به الا

 ٌىؾ. هی ی گ٩حهي٭ؿ یبالؾاٌث، ظبه بؿل ال شما
 باصگشث به يمـه همًىم االلاهث یا یجشک هعٌ الاهث اشباس 

اظکام که ؾق ِىقت بكول آو هصالات ه٭كق ؾق ظکن به  یال هىايٟ اشكا یگكؾ یکی
بالگٍؤؤث بؤؤه ي٭ٙؤؤه  یؤؤا یٌؤؤىؾ جؤؤكک هعؤؤل ا٬اهؤؤث اشبؤؤاق هی یلجبؤؤؿ یگؤؤكیيؤؤىٞ ؾ
 یي٭ؤؿ یبؿل ال شؤما اوث. گكچه بكؼال٦ ظبه یه٠ل المال٬ات جىوٗ هعکىم همًىٞ

ظکن وؤاب٫  یلبه جبؿ یاوث و ؾاؾگاه الماه ی اؼحیاقیهىقؾ اهك یىهصالات ؾق ا یلجبؿ
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اواهك ؾاؾگاه )جعمؤل يًمؤىؾو  یال اشكا یه٠ل جؽل٧ هعکىم یىهم یکىالّؿوق يؿاقؾ ل
اوؤث کؤه  یؤه٠ل هعکىم یمیگك شىؤاقت و ٬ؤايىو یيؤى٠ یى( ؼىؾ هبیمیهصالات جحم

ظکؤن  یهصؤك یٍؤًهاؾ ؾاؾوؤكای٠لیؤه و بؤه پ هعکىم یثى ؤؤ١ؾاؾگاه با ؾق يٝك گك٨ح
 .یؿيما یلجبؿ یي٭ؿ یشما یاجىايؿ هصالات ه٭كق قا به ظبه  هی

بؤه  یقا که به ٠لث اقجکاب شؤكم ٠مؤؿ یجىايؿ کى ٪.م.ا ؾاؾگاه هی 29هاؾه  هٙاب٫
ه بالؾاقيؿ یا یكیظکن ج١م ین٠ًىاو جحم هصالات بالؾاقيؿه هعکىم کكؾه اوث به یا یكج١م
بؤه  یؤاهمًؤىٞ  یىي٭اٖ ه١ؤ یاال ا٬اهث ؾق ي٭ٙه  یمهعكوم و ي یال ظ٭ى٪ اشحما٠ یهؿج

 .یؿهصبىق يما یىا٬اهث ؾق هعل ه١

یفشیاحکبمکیعبماجشایشیهَاًعتأخ

 ٤الب هصالات قا بؤه ا٠حبؤاق یاهٙل٫  یهىحًؿ که اشكا ی٠ىاهل یكی،٠ام جؤؼ هىايٟ
هىقؾ ظکؤن  ی٩كبك٘ك٦ ٌؿو آو ٠اهل، ک هعٓ که به ايؿالؾ یه یكها به جؤؼ آو هىٔىٞ
 یهىايٟ هٙؤاب٫ ظکؤن ٬ؤايىو، اشؤكا یىا ی. گاهآیؿ یبه اشكا ؾقه ٠لیه هعکىم ؾق هىقؾ

ؾق ٬ؤايىو، ؾق ٠مؤل  یك٠اهؤل جؤؤؼ بیًؤی یًبؤؿوو پ یو گاه ايؿالؾ یه یكقا به جؤؼ ی٩كک
 یهبًؤا هىايؤٟ بؤك یؤى. اا٨حؤؿ یه یكبه جؤؼ ی٠اهل یىبه هًگام هىاشهه با چً ی٩كک یاشكا

هىايؤٟ »و « ؾق ٬ؤايىو ٌؤؿه بیًی یًهىايؤٟ پ» ىٞآو ؾق ٬ايىو بؤه ؾو يؤ بیًی یًؤٟ و پ
ا٠حكاْ به اظکؤام  یها هىايٟ، قاه یىاوث که يىٞ اول ا ینج٭ى ٬ابل« هىکىت ؾق ٬ايىو

هًگؤام  ی٩كک یٌىؾ که ب١ًٕا اشكا قا ٌاهل هی یهىاقؾ یمو يىٞ ؾوم آو ي گیكؾ یقا ؾق بكه
بؤه  ی٩ؤكک یهن اشؤكا یگاه ؾق ج١اقْ اوث و ی٩كبا اهؿا٦ ک یهىاقؾ یىهىاشهه با چً

اوؤث  یى ٔؤكوقی؛ بًؤابكایىؤثهىايٟ ؾق ٠مل همکى ي یىال ا یهًگام هىاشهه با بكؼ
ٌؤىؾ جؤا اِؤل  بیًؤی یًِؤكاظث پ کٍؤىقهاو به ی٩كیؾق ه٭كقات ک یمهىايٟ يىٞ ؾوم ي

 ؿه باٌؿ.٪.ا هكا٠ات ٌ 4۱بىؾو هصالات به يعى کاهل هٙاب٫ اِل  ی٬ايىي
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 شذه دس لايىو بیًی هام پیش یشیهىاين جَخ

ا٠حكاْ  یها و اِىًت ال قاه ايؿ ٌؿه بیًی یًهىحًؿ که ؾق ٬ايىو پ یهىايٟ، هىاي١ ایى
ا٠حؤكاْ  یها همه قوي ی٩كیک یٌىيؿ. اِىًت ؾق ؾ٠او هعىىب هی ی٩كیک اظکام به

 یؤاوه ی٨ك٬ؤ یؤاوه یؤىق اؾ ايؿاليؤؿ یه یكقا بؤه جؤؤؼ یقأ یو اشؤكا ايؿ ی٭یج١ل اذك یؾاقا
 یا٠حؤكاْ ؾاقا یها قاه ی٭یاذك ج١ل یى؛ بًابكا1وشىؾ يؿاقؾ ال١اؾه ٨ى٪ و ی٠اؾ یها قوي

و  یسجىايؿ يحؤا هی ی٩كیهكبىٖ به اهك ک های ینجّم یاشكا یكااوث؛ ل ییبه وما یثاهم
ي٭ؤٓ  یؤاکه ؾق ه١كْ ابٙؤال  یظکم یؾاٌحه باٌؿ و اشكا یؾق پ یياگىاق یاهؿهایپ

 ی٭ؤیگ٩ث که اذؤك ج١ل یؿبا ياچاق به و ياؾقوث اوث. یؿهياوًص یاقگك٨حه ا٬ؿاه٬ك یب١ؿ
 یاهؤك ی٩ؤكی،ال١ؤاؾه ؾق اهؤىق ک ٨ى٪ یهؤا و قاه ی٠ؤاؾ یهؤا ا٠حكاْ ا٠ن ال قاه یها قاه

. یؤكؾبؤه ؼؤىؾ گ یشًبه ٬ؤايىي ی٩كیک یؾق ه٭كقات ٌکل یؿاوث و با یاجیو ظ یٔكوق
 ی جعؤثا٠ؤاؾه ؾاؾقوؤ ی،ْ الشملؤه واؼؤىاها٠حكا یها ؾق هىقؾ قاه یكاو،گفاق ا ٬ايىو

 ظکن ٌؿه اوث. یهٙاب٫ يُ ٬ايىو، ٬ائل به جى٧٬ اشكا یٙی،ٌكا
 هام هغکىت دس لايىو یشیجَخ هىاين

هصؤالات ـکؤك  یؾق اشؤكا یك٠ًىاو ٠ىاهل جؤؤؼ به یال هىايٟ ؾق ه٭كقات ٬ايىي بكؼی
با هؤايٟ هىاشؤه  یل٠ىاه یىهصالات ؾق هًگام هىاشهه با چً یاشكا ب١ٕاً  اها ايؿ؛ يٍؿه

هؤؿ٦ و ٨لىؤ٩ه  یكااوث؛ ل ی٩كگك٨حى اهؿا٦ ک یؿهبا٠د ياؾ ها آو ٌؿه و ٠ؿم جىشه به
ببؤكؾ ؾق هكظلؤه  یىقا ال ب ی٩كکه آذاق و اهؿا٦ ک چیمی کًؿ که هك ظکن هی ی٩كؤٟ ک

ال ؤؤٟ  ی٩كیهع٭٫ و ه٭ّىؾ ظ٭ى٪ ک کی٩ك جا اهؿا٦ یكؾآو هىقؾجىشه ٬كاق گ یاشكا
بؤؿوو جىشؤه بؤه آذؤاق و  ی٩ؤكک اشؤكای ِىقت یىا یكٌىؾ. ؾق ٤ یىؤهج ی٩كهاییک یىچً

و بؤه  یظکن ١ٙ٬ ِؿوق هرال شًىو په ال ٠ًىاو ٠بد ؼىاهؿ بىؾ. به یاهؿا٦ آو کاق
بؤا  یؤكال ٌؤىؾ؛ هعىؤىب ی٩كک یاشكا ی٠ًىاو هايٟ ٬ايىي به یؿهصالات با یهًگام اشكا
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 یو اِؤالظ یا٦ اق٠ؤابیک ال اهؤؿ ٠لیه هصًىو هی  هصالات ؾق هىقؾ هعکىم یاشكا
الشملؤه  ی٩كهؤا٤الؤب ک ی٠لیؤه کؤه اشؤكا ٌىؾ. هىٔؤىٞ ٨ؤكاق هعکىم يمی یىجؤه ی٩كک
هىؤحلمم  ی،وؤالب و هعؿوؾکًًؤؿه آلاؾ ی٩كهؤایو ک یو بؤؿي یؤاتوؤالب ظ ی٩كهایک

 یٔؤكوق یىهىؤکىت ؾق ٬ؤايىو اوؤث؛ بًؤابكا هىاقؾ ال یم٠لیه اوث، ي ظٕىق هعکىم
 .یكؾهىٔىٞ هؿيٝك ه٭ًى ٬كاق گ یىاوث ا

یفشیاحکبمکیخبظدساجشایشیهَاًعتأخ

قا بؤه ا٠حبؤاق  ی٩ؤكال ک یيىٞ ؼاِؤ یهىحًؿ که اشكا یؼاَ، ٠ىاهل یكیجؤؼ هىايٟ
 ی٩كهایک ی،بؿي ی٩كهایبه ا٠حباق هىٔىٞ به ک ی٩كها. کايؿالؾ یه ی٫به ج١ى ی٩كهىٔىٞ ک

هىؤحًؿ.  نیج٭ىؤ والب ظ٫ ٬ابل ی٩كهاو ک یهال ی٩كهایک ی،والب و هعؿوؾکًًؿه آلاؾ
 یبه لعاٚ هكا٠ؤات هؤؿ٨ ی٩كال ک یيىٞ ؼاِ یهايٟ اشكا هى٬ث ٘ىق به ی٠ىاهل یگاه

 یؾق اشؤكا یكؼاَ جؤؤؼ ی٠ًىاو هىايٟ ٬ايىي به جىاو هی ٠ىاهل یىٌىؾ که ال ا ؼاَ هی
 یؤا ی٩كهؤاهٙلؤ٫ ک یبىؾه و بك اشؤكا یؼاِ ی٩كهایک یژههىايٟ، و یىهصالات يام بكؾ. ا

 یؼاِؤ ی٩كهؤایقا ؾق هؤىقؾ ک ی٩ؤكک یاشكا یثو اِل ٨ىق ىحًؿیي یكگفاقها جؤذ اکرك آو
. ايؿ ٌؤؿه بیًی یًپی٩ؤكی ک یىِىقت پكاکًؿه ؾق هصمى٠ه ٬ؤىاي که به ليًؿ یه یُجؽّ

اوث  ٌؿه ینبه پًس ٬ىن ج٭ى ی٩كيٝك ال هىٔىٞ، ک ٪.م.ا ِك٦ 22الآيصاکه ٘ب٫ هاؾه 
 هصالات بالؾاقيؿه. -۳ یكاتج١م -0 یاتؾ -4 ٬ّاَ -2ظؿوؾ  -2ايؿ ال:  که ٠باقت

اوؤث ولؤی لموهؤی بؤه  ـکكٌؿه ،ال هصالات هفکىق یکهك  یؾق اشكا جؤؼیك هىايٟ
ؾق لؤفا  آوقؾو جىٔیعات ایى هىاقؾ ؾق ایى ٬ىمث به ؾلیل ٘ىتيی ٌؿو وشؤىؾ يؤؿاقؾ

 ایى ٨ّل به ـکك ایى هىاقؾ بىًؿه کكؾین.
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 یخارجگفتار دٍم: هَاًغ 

1ثشخَسدّبیایذئَلَطیک

و  یهىؤائل ؾاؼلؤ یؤهکل یؤكاو، ا24۳۳ؾق وؤال  یاي٭ؤالب اوؤاله یكولیال لهاو پ
اوالم  یؿئىلىییا ی١ًیکكؾه اوث؛  گفاقی یهٌكٞ اوالم پا یؼىؾ قا بك هبًا المللی یىب

ههن و  های گیكی ینيٝام ؾق جّم یاِل یبىؾه اوث. اوحكاجژ ی٬ايىو اواو یهًبٟ اِل
اوؤالم  یىل ٌؿو به اِىل ؾ٬ائ یثاولى ًایبك هب یؼاقش یاوثؾق و یژهو ظىان و به
 یكجعث جؤذ یا هالظٝه به گىيه ٬ابل یكاوا یاواله یشمهىق یاویقهبكاو و بىؾه اوث.

بؤه ايصؤام قوؤايؿيؿ جؤا  یا شايبه ٬كاق ؾاقيؿ. آياو جالي همه یاواله یؿئىلىییکا یهباي
 یؾهًؤؿ. قهبؤكاو هؤفهب یىيؤؿپ یو اشحما٠ یاویو یقا با هًصاقها یؿئىلىییکا یهباي

 .بكؼىقؾاق اوث یجمؿو وال ابلیثه١ح٭ؿ هىحًؿ که اوالم ال ٬ یكاوب ااي٭ال

٠مؤؿجًا  ی،اي٭ؤالب اوؤاله یؤكولیؾق ؾوقاو پؤه ال پ یكاوا یؿئىلىییکا یها شؿال
 الملل یىب یاوث٬ؿقت ؾق و یهعىق اِل یکاهكآ یكاٌؿيؿ؛ ل یؾه والهاو یکاهكآ یه٠ل

 ی٘ یكاوا یؾق اهىق ؾاؼل یکاهؿاؼالت اهك جىاو یه ،یگكؾ ی. ال وىگكؾؾ یهعىىب ه
و  وؤؤال یًهله جكیى یقا اِؤؤل 29۳0ؾهؤؤه  یها وؤؤال یىجؤؤا واپىؤؤ 29۳0ؾهؤؤه  یها وؤؤال

 یؤكاوبؤمقگ ؾق ا یها ٬ؤؿقت یگؤكؾ یو ظح هحعؿه یاتتا یاویيىٞ ق٨حاق و کًًؿه ییىج١
 یکكؾهؤایال هىأؤٟ و قو یاقیؾق بىؤ یكاوا یقهبكاو هفهب یلؾل یى٬لمؿاؾ کكؾ. به هم

 یقا بؤؤكا یجىشه هبؤاؾقت يمىؾيؤؿ و جؤاکًىو جؤالي ٬ابؤل یکؤاهكآال بؤا ؼؤىؾ، بؤه شؤؿ
اي١کؤان اؾقاکؤات  یؤؿاهؤك قا ؾقوا٬ؤٟ با یؤىايؿ. ا ج١اقْ ايصام ؾاؾه ايؿوظؿاکركقو به
الآيصاکؤه آيؤاو ق٨حؤاق  ی١ًؤیؾايىؤث؛  یقهبكاو اي٭الب اوؤاله یؿئىلىییکو ا یاویو
 یجىشه ٬ابؤل یكايؤؿ، جؤؤذ کكؾه یؾه والهاو یؿئىلىییکؼىؾ قا بك اوان ٬ىا٠ؿ ا یاویو

( Graham Fullerگفاٌؤحًؿ. گكاهؤام ٨ؤىلك ) یبك شا یکاو اهك یكاوبك قوابٗ هح٭ابل ا
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هرابه  به یاوث. و یًیؼم الله یثآ یؿههىعىق پؿ یکا،اهك یژهو ٤كب، به»ه١ح٭ؿ اوث: 
٤ؤكب يىؤبث بؤه اوؤالم  یؤ٠٫م هؤای یيگكاي یيماؾ جماه یكهح١اق٦،ههن و ٤ یا چهكه

 یگؤكیؾ یال هك قهبك ؼؤاقش یًب یباً ج٭ك یو ی،اوث. په ال شً  ؾوم شهاي لیکاقاؾ
 یؤكاو،ق٨حؤاق ا یؤثها ؾقبؤاقه هاه آهكیکایی ی... ؾاوقٌىؾ یؾٌمى ٬لمؿاؾ ه كیکا،ؾق اه

[ اوؤث کؤه یًؤیچهؤكه ]اهؤام ؼم یؤىا یكجعث جؤؤذ ی٭اً ٠م ی،کن ؾق ٠كِه ٠مىه ؾوث
قا بؤه آو  یٙايیثال ٌؤ یؾقشؤاج کؤكؾه و ی٧جىِ ییووٙا ٬كوو یقا با اِٙالظ کایاهك

 1.«يىبث ؾاؾه اوث

 یکو اوؤحكاجژ ی٬ؤؿقت وؤاؼحاق یهعؿوؾوؤال یبكا یکاهكآ ؾهؿ یيٍاو ه ٌىاهؿ
ؾق  یواؼحاق ؾاؼلؤ والی ذبات یبهكه گك٨حه اوث. ب یهح٩اوج یال ابماقها و الگىها یكاوا

اهؤك  یؤىث. اؾايىؤ یؤیگؤام و يٍؤايه ج٭ابؤل گكا یىاول جىاو یاي٭الب قا ه یهاول یها وال
 یاؾٌؿهٌؿه اوث. قويؿ  ايصام یكاوا حاقیايىصام واؼ یباهؿ٦ کاهً و ظؿا٬ل وال

 یهكلهؤؤا ای یهظاٌؤؤ یهؤؤا ؾق ظىله یىچؤؤالً آ٨ؤؤك هؤؤای یبؤؤه ٜهؤؤىق ياآقاه یؤؤثؾقيها
 یکؤااهك یايهشى ه٭ابله یبه چًؿ هىقؾ ال قاهکاقها یكل ؾق .یؿهًصك گكؾ یكاوا یکاوحكاجژ

 :ٌىؾ یاٌاقه ه یكاوا یاواله یواؼحاق و اهؿا٦ شمهىق یه٠ل
 یلیاص هشاق دسسويذ شًگ جعم یکاهش آهؤذش  یثظما

به ٠كا٪، ؾقِؤؿؾ  یو کمک يٝاه یکها با جعك آهكیکایی ،یلیؾوقاو شً  جعم ؾق
 یىچًؤؿ یهؤا ٘ؤ بىؾيؤؿ. آهكیکایی یؤكاوٌکىحى ه٭اوهؤث ا کٍىق و ؾقهن یىا یثج٭ى

 ها ینكؾاؼحًؿ. آياو با اؾاهه قويؿ جعك٠كا٪ پ یعاجیجىل یثبه ج٭ى ی٘ىق پًهاي هكظله، به
ؾق جهؤكاو آ٤الٌؤؿه بؤىؾ،  یکؤاو٩اقت اهك الا٥ٌ یو ؾق پ 29۱0که ال وال  یكاوا یه٠ل

ؾق هؤىقؾ شًؤ   ٘ىقکلی بؤه ٬كاقؾاؾيؤؿ. یو ا٬حّؤاؾ یيٝاه یحی،اهً یقا ؾق جًگًا یكاوا
 یؤ٫٘كال  یکؤاا٠ح٭اؾيؤؿ کؤه اهك یىبؤكا یاقیوشىؾ ؾاقؾ. بىؤ یهح١ؿؾ یكج٩او یلی،جعم
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قا ؾققويؤؿ ه٭ابلؤه بؤا شهؤاو ٤ؤكب بؤه  یؤكاوا یواؼحاق های یثشً  جالي يمىؾ ٬ابل
قا بؤه ايصؤام قوؤايؿيؿ جؤا  یا شايبؤه جالي همه ی٤كب یظؿا٬ل همکى بكوايؿ. کٍىقها

ه٭ابلؤه بؤا  یبؤكا یؤكاوا هؤای یث٬ابل ؾیگك، یو الوى یًقا ا٨ما ا٪٠ك یک٬ؿقت اوحكاجژ
ا٠ح٭اؾؾاقيؤؿ کؤه ظملؤه  یاقی، بىؤاقجبؤاٖ یىؾقاشهاو ٤كب قا کاهً ؾهًؿ.  یؿاتجهؿ

ؾايىث؛  «یابحیشً  ي»ال  یيماؾ جىاو یقا ه یكاوا یاواله یشمهىق یه٠كا٪ ٠ل یيٝاه
 ٌکل گك٨ث. یکاهكآ٠كا٪ اها بك اوان هًا٨ٟ  یکه ال وى یشًگ ی١ًی

 یشاوا یا با يمش هًـمه یکاهش آهمابله 

 یؤماوه ی١حؤاً و شؿال قوؾققو، ٘ب ین٭چىو ه٭ابله هىح ییال الگىها یکاهكآ یكیگ هكهب
 ؾقکؤل .ؾهؤؿ یه یًقا ا٨ؤما یكاوهؽال٧ ا یكوهایآو کٍىق با ي یا هًٙ٭ه های یهمکاق

ا٠مؤال  ٨ؤاقن یسقا ؾق ظؤىله ؼل ٬ٙبی یؤک یؤثاهً یالگى کًًؿ یها جالي ه آهكیکایی
 هايًؿ ییکٍىقها یؾقوا٬ٟ به هعؿوؾوال یمي یکابمقگ اهك یايهؼاوقه ی. اوحكاجژیًؿيما

 یؿ،شؿ یحیکیئىپل ی٨ٕا یصاؾا ی٫جالي ؾاقؾ ال ٘ك یکااهك یجىشه ؾاقؾ؛ به ٠باقج یكاوا
 به وشىؾ آوقؾ. یكاوا یا قاه جعكک هًٙ٭ه وكقا بك  یٍحكیب های یثهعؿوؾ
 یشاوا یسفحاس  یالگىها یههل یکاهش آ ییاجهام گشا

حؤاق ؾق ق٨ یمآه هىؤالمث یکكؾهؤایو قو یؤیلؾا جؤىأم بؤا جًً های یاوثو ق٤ن ٠لی
 کًؤؿ یهحهن ه یقا به ايصام ا٬ؿاهاج یكاوهمچًاو ا هحعؿه یاتتا یكاو،ا یؼاقش یاوثو

٨ؤكاهن آوقؾ.  یؤكاوا یؤهقا ٠ل المللؤی یىو ب یك٨كاگ های یثا٠مال هعؿوؾ یًهکه بحىايؿ له
 یشمهؤىق المللؤی یىو ب یاوؤیو یثهٍؤكو٠ ؾاقؾجؤالي  یكاوبا هحهن يمىؾو ا یکااهك

 یؤه٠ل یٍؤحكیب یاوؤیکه بحىايؿ هًا٬ٍؤات و یماو١ًا به هك هقا کاهً ؾهؿ و ٘ب یاواله
و  یهعؿوؾوؤال یبؤكا یٍؤحكیب هؤای یثکًؿ، ٬اؾق ؼىاهؿ بؤىؾ بؤه هٙلىب یصاؾا یكاوا

 یكاو:ا یه٠ل یکااجهاهات اهكال هحًىٞ ی ها . يمىيهیابؿؾوث  یكاوا یايموا
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 المللی یىب یغناص جشوس  یثبه ظما یشاوا یعاص  هحهن

 یا وایه یىؤناوؤث. جكوق یىؤنال جكوق یؤثظما یؤكاو،بؤه ا ها ایییکاجهام آهك اولیى
. ٌؤىؾ یو هعؤؿوؾ کؤكؾو کٍؤىقها هعىؤىب ه یؿوکٍ به ايموا یبكا یحیو اهً یاویو

 شلؤىه ؾهؤؿ. یىؤحیقا ا٬ؤؿام جكوق یؤكاوا المللی یىهكگىيه کًً ب کًؿ یجالي ه یکااهك
و  یاوؤیه ا٬ؿاهات وقا ب یىحیجكوق های یثال ١٨ال یا گىحكؾه ی٧٘ یکاییه٭اهات آهك

 یؤثاهً یچیؤؿههىٔؤى٠ات پ کًًؿ یه یو١ ی٫٘ك یىو ال ا ؾهًؿ یيىبث ه یكاوا یحیاهً
آؾاهؤم و  یمؤمکًًؿ؛ چًايکه بًؤا بؤه گ٩حؤه ش یوال واؾه یجىشه قا جا ظؿ ٬ابل الملل یىب

 ،ٌؿه اوث ها به جهكاو ؾوؼحه اهكول چٍن» ىیى،کىقؾلهى ؾق کحاب شاوىواو ي یآيحىي
گك٨حؤه جؤا  یؤكالصما یال شًؤ  ؾاؼلؤ ؾايًؤؿ، یهٍؤکالت ه یبا٠د جماه همه جهكاو قا

 یا ظؤل وؤاؾه قاه یؤكاوهحهن کكؾو ا یؿ. ٌایکااهك یؾق هكکم جصاقت شهاي یگفاق بمب
 ئؤهبؤك جى٘ یهبًؤ یؤهج٩کؤك و يٝك یؤىال ا یؤثظما یبكا یلیهؿقک و ؾل ی ه یباٌؿ؛ ول

 «وشىؾ يؿاقؾ. یكاوا یبه وكکكؾگ یىحیجكوق یشهاي
 یکشحاسشمو یها عالض یذبه جىل یشاوا یاص ع هحهن

 یؤكاوا یا ها و ا٬ؿاهات هىحه بكياهه یكاو،به ا یکاییکاقاو آهك اجهام يى هعا٨ٝه ؾوهیى
 یهعؿوؾوؤال یبؤكا یقا ؾقوا٬ٟ به هىحمىک یكاوا یا هىحه های یث١٨ال یکااهك اوث.

ال  یقا يمؤاؾ یؤكاوا یؤکو جکًىلىی ی٠لمؤ یثها هكگىيه ١٨ال کكؾه اوث. آو یلجبؿ یكاوا
 یِؤ١ًح های یكوؤاؼثبحىايؤؿ ل یؤكاوو ه١ح٭ؿيؤؿ اگؤك ا کًًؤؿ یه یجل٭ؤ یحؤیاهً یؿجهؿ

٬ؿقت  یظؿاکرك وال یتلم بكا های یًهکًؿ، آيگاه ٬اؾق ؼىاهؿ بىؾ له یصاؾا ی٬ؿقجمًؿ
٨ؤكاهن  یحیچًؿهل یها ٌكکث یاکٍىقها  یكبا وا یهمکاق ی٫ؼىؾ قا ال ٘ك یکاوحكاجژ

هىحًؿ که هكچًؿ  یهؿ٠ یمي ی٤كب یکٍىقها یکا،اهك های یىوال. اکًىو بكاذك شیؿيما
 های ههاوث، اها بكيا یبًؿپا NPT یماوبه ج١هؿات ؼىؾ ؾق ٬بال پ یهًىل اليٝك ٨ً یكاوا

و  المللؤی یىب یيهاؾهؤا یبكؼؤ قو یى. الاکًؿ یه یبج١٭ ی٘ىق پًهاي ؼىؾ قا به یا هىحه
 .کًًؿ یه یگیكیقا هكجبًا پ یكاوا یا هىحه های یثقويؿ ١٨ال یی،اقوپا یها هصمى٠ه
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 یايهدس خاوسه یا هًـمه ذباجی یب یصادبه ا یشاوا یعاص  هحهن

اوؤث کؤه ه٭اهؤات  یال اجهاهاج یگكؾ یکی یايه،اؼحالل ؾققويؿ ِلط ؼاوقه ایصاؾ
که با  کًًؿ یقا هحهن ه یكاوا ها یکاییايؿ. آهك هٙكض کكؾه یكاوهمىاقه ؾق هىقؾ ا یکاییآهك

و  یؤثو ظمان ؤؤؤ اهً یؤؤ همچىو شهاؾ اواله یًیهباقل ٨لىٙ یها هال گكو یثظما
هىقؾجىشؤه  یهؽحل٧ لهاي یها اهك ؾق ؾوقه یى. ايمایؿ یقا هؽؿوي ه یايهِلط ؼاوقه

 های یث٬ابل یماوبه هك ه ؾهؿ ی٬كاق ؾاٌحه اوث. ٌىاهؿ يٍاو ه یکاییآهك یها هصمى٠ه
 ها یکاییآهك یماوبه هماو ه یابؿ، یه ًیا٨ما یايهؾق هًٙ٭ه ؼاوقه یكگفاقیجؤذ یبكا یكاوا
 .ؾهًؿ یيٍاو ه ؾال ؼى یكاوا یوال و هحهن یهعؿوؾوال یبكا یٍحكیجالي ب یمي

 به يمغ ظمىق بشش یشاوا یعاص  هحهن

ظ٭ؤى٪ بٍؤك  یؤثگفٌحه ؾو يگكي ؾق هؤىقؾ ج١هؤؿ کٍؤىقها بؤه ق٠ا یها وال ٘ی
 یآو قا هىٔؤى٠ یگؤكؾ یو گكوهؤ ؾايًؤؿ یه یيىؤب یآو قا اهؤك یا ٌؿه اوث: ٠ؿه اقائه

 هحعؤؿه یاتتاوث که ه٭اهات ا یی. ي٭ٓ ظ٭ى٪ بٍك، اؾ٠اکًًؿ یه یٌمىل جل٭ شهاو
اٜهؤؤاق  هؤؤا یکایی. آهكايؤؿ هکكؾ یؤؤاوب یؤكاوا یاوؤؤاله یهمؤىاقه آو قا ؾق هؤؤىقؾ شمهؤىق

 یؤكاوا الملؤل، یىشاه١ؤه ب یال وؤى ٌؤؿه یك٨حهکه بك ٘بؤ٫ ٬ىا٠ؤؿ و اِؤىل پف ؾاقيؿ یه
 .وقلؾ یوث که به ي٭ٓ آٌکاق ظ٭ى٪ بٍك هباؾقت ها ییالشمله کٍىقها

 یشاوا یاعیعاخحاس ع ییصدا یثهششوه یبشا یسواي یاتهمل یظذاکرش عاص 

ال ٬ىا٠ؤؿ  یؤكیگ بهكه جؤىاو یقا ه یکؤااهك یکهئذك ؾق ق٨حاق اوحكاجژ یال الگىها یکی
 یا کؤه کٍؤىقها جؤالي گىؤحكؾه گیكؾ یايصام ه یٙیاهك ؾق ٌكا یىشً  يكم ؾايىث. ا

يٝكاو و  ال ِؤاظب یاقی. به ا٠ح٭اؾ بىقوايًؿ یال ٬ؿقت يكم به ايصام ه یكیگ بهكه یكاب
ؾاقؾ.  ای یژهو یگاهشا یقواي یات٠مل یکااهك یيٝاه ژیو اوحكاج یپلماویهع٭٭او، ؾق ؾ

 ی،شم١ اقجبؤاٖ یها الشملؤه قوؤايه یهحًؤى٠ یابماقها ی٫ال ٘ك یکااهك یقواي یات٠مل
 یثو باهؿ٦ به ظؿا٬ل قوؤايؿو هٍؤكو٠ یاویو یها زهى یصاؾو ا ی٠مىه یپلماویؾ

 یاقبىؤ های یًؤههن با هم آو یكاو،ا یاواله یشمهىق یژهو و به یبق٬ یکٍىقها یاویو
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. ٌؤىؾ یايصؤام ه یکؤا،اهك یو گىؤحكؾه بؤكا یؤكيىؤبحًا ٨كاگ هؤای یثاها بؤا هٙلىب یمياچ
کمحؤك،  یًؤهبا هم یقواي یات٠مل یها ال ٨ًىو و قوي یكیگ ه١ح٭ؿيؿ با بهكه ها یکاییآهك

ال اهؤؿا٦  یاقیبؤه بىؤ جؤىاو یبؿوو جل٩ؤات(، ه یو جل٩ات ايؿک )و ظح یٍحكوك٠ث ب
 یؤات٠مل یكیگ شهؤث .یا٨ؤث ؾوؤث یاوؤیو ا٤ؤكاْ و یکیجاکح ِؿه٭ا یک،اوحكاجژ

 یؾق شهؤث ظؤؿاکرك وؤال یا٨حه جالي والهاو یؿقا با یكاوؾق بكؼىقؾ با ا یکااهك یقواي
 یحیؼىؾ با هؽا٘كات اهً یکه ؾق اؾاقه اهىق ؾاؼل ییهاؾايىث. کٍىق یحیهؽا٘كات اهً

کؤه  ٌؤىيؿ یه ییها بعكاو یكؾقگ المللی یىؾق بكؼىقؾ با هىٔى٠ات ب یاقوبكو هىحًؿ و 
٬ؤاؾق بؤه ظؤل هٍؤکالت  ی١حؤاً ٘بگىحكؾه اوؤث،  های یًههًؿ لهاو و همیالها ي ظل آو

 .کًًؿ یه یًیيٍ ياچاق ٠٭ب و لفا به یىحًؿؼىؾ ي ی٨كاقو

 یؾه ؾق ؾو شهث وؤالهاو یکااهك یقواي یاتکه ٠مل ؾهًؿ یهىشىؾ يٍاو ه ٌىاهؿ
ايؿ و  گك٨حه ٌؤکل یؼاِ یکو جئىق یلیجعل یها ها بك اوان ٬الب ٌؿه و هكکؿام ال آو

 یکؤه ؾقِؤؿؾ بكايؤؿال ییهؤا . گكوهکًًؤؿ یه یگیكیقا پ یاهؿا٦ کاهاًل هح٩اوج یصهؾقيح
ظکىهؤث  یاویو یثکه هٍكو٠ کًًؿ یه اقحق٨ یا گىيه هىحًؿ، به یكاوا یاویواؼحاق و

 یؤكیهعٓ ؾقگ هىؤحًؿ. بؤه یاشحما٠ یها ٌىقي یصاؾآياو به ؾيبال ا ،قا کاهً ؾهًؿ
ؾق ؼّؤىَ  یاوؤیو یصايؤاته یا پؤاقه یكیگ ٌؤکل یؤاو  یحیؾق هؽا٘كات اهً یكاوا

هحؤكاکن  یال الگىهؤا کًًؤؿ یجؤالي ه یکؤاییآهك یگؤكا ا٨كاٖ یها هىائل هًٙ٭ه، گكوه
 .یًؿاوح٩اؾه يما یكاوا یاویو یثبه ظؿا٬ل قوايؿو هٍكو٠ یبكا یايقو یات٠مل

یخبسجیّبسسبًِالوللیٍیيثفطبسّبی

 یاؾ٠اهؤا ؾق ؼّؤىَ ايصؤام بكؼؤ یؤلهاوث به ؾل هؿت یكاوا یاواله یشمهىق
ؼٍؤىيث و  یٟ،ٌؤا ی، هصالات ا٠ؿام، بؿق٨حاقهایك٠اؾتيها٬ؿاهات چىو هعاکمات ٤

 ینه٭ؤ یىؤیىوو اپىل المللؤی یىهؽحل٧ ب یها والهاو یٌکًصه، آهاز ظمالت ايح٭اؾ
وؤال  ی٘ؤ الملؤل یىب ٩٠ؤىگماقي والهاو  یىکٍىق ٬كاق ؾاقؾ. بك اوان آؼك الؼاقز 

کٍىق  یىؾوه یىکٍىق په ال چ یىايؿ و ا ٌؿه ا٠ؿام یكاوي٩ك ؾق ا 2۳2کن  گفٌحه ؾوث
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بؤا  یمي یوپحاهبك شاق هاه یلاوا الملل یىا٠ؿام بىؾه اوث. ٩٠ى ب یشهاو اليٝك آهاق بات
کٍؤىق ا٬ؤؿام بؤه ايحٍؤاق  یؤىال هىاقؾ ي٭ٓ ظ٭ى٪ بٍؤك ؾق ا یا جع٭٫ هصمى٠ه یاؾ٠ا
و جًهؤا ؾه قول پؤه ال ايحٍؤاق گؤماقي  یلج٩اِ یىکكؾ. با همه ا یا ٩ِعه ۱0 ٌیگماق

اؼباق و  یحكؾق ج« ا٠ؿام»و « یكاوا»کلمات  ی،ا٨کاق یؿظکن ا٠ؿام يى یهفکىق، با اشكا
ی هؽحل٧ ها والهاوواکًً  شهاو هصؿؾًا ؾق کًاق هن ٬كاق گك٨ث. یها هه٭اتت قواي

ی گكوه هًا٨٭یى که ؾق اوایل اي٭الب کؤه هّؤؿا٪ ب٥ؤی و ها ا٠ؿام المللی يىبث به یىب
گىيؤه ؾق  یىهمجا ظؤال ظأؤك  ی ب١ؿ آوها ٨حًهو  ۱۱ٌىقي بىؾيؿ و همچًیى ؾق ٨حًه 

ی بؤه جالگ بؤها٠ؿام ٨كؾی کؤه  ظکن به یكی کكؾيؿ و بكای هرال يىبثگ هىٟٔهىقؾ ایكاو 
قا به ظ٭ى٪ ایؤكاو  ها والهاوپكؾالین جا ٠م٫ ؾؼالث ایى  یهاوث  ٌؿه هعکىم٬ّاَ 
بؤىؾ کؤه  یچًؤؿ و٬حؤ یا٨کؤاق یؤؿيى یبكا یؿ#ا٠ؿام يکً یها هٍحک یهاشكاؾقیابیؿ؛ 

 یؤؿ٠ؤؿم ا٠ؤؿام يى یجؤهؤل ؾقؼىاوؤث بؤكا قا ؾق بكگك٨حه بىؾ و يکحه ٬ابل هصالی ی٨ٕا
٠ك٪  ٔ  با لبؽًؿ و چهكه یال او ؾق والى کٍح یكیجّى ،وقلٌکاق بىؾو او بىؾ ی،اقا٨ک

شىاو وقلٌؤکاق چؤه  یىکه ا کكؾ یه ایصاؾها  وئال قا ؾق ـهى یىا یًه،و به کكؾه و ؾوث
، 9۳ؾق وؤال  ی١ًؤی یًوه وال پؤ یا٨کاق ٌؿه اوث ! به ا٠ؿام کكؾه اوث که هعکىم

وشكض ٬كاق  قا با چا٬ى هىقؾ ٔكب یكالٌ یا هًٙ٭هجكکماو ال کاقهًؿاو والهاو آب آ٬ای 
ؾو  یشؤاو ؼؤىؾ قا ال ؾوؤث ؾاؾ؛ جكکمؤاو ؾاقا یماقوؤحاو،په ال ايح٭ال به ب یؾاؾ که و

ظکن ؾاؾگؤاه  به یكیپه ال ؾوحگ ا٨کاقی پىك يىشىاو بىؾ. یک٨كليؿ ؾؼحك ؼكؾوال و 
ا٠ؤؿام او بؤه و ه١ايؤؿ بؤا هؤكجبٗ کؤكؾو  یگايؤهب یها به ا٠ؿام هعکؤىم ٌؤؿ اهؤا قوؤايه

وؤى٪  یگؤكیقا بؤه وؤمث ؾ یجالي کكؾيؿ جا قويؿ پكويؿه ا٨کاق 9۳ا٠حكأات هكؾاؾ 
ال  یشؤكم بؤا ٌؤکًصه، بكؼؤ یكيبؤك پؤف یهبًؤ یبا ايحٍاق اؼبؤاق یاو،ه یىؾهؿ؛ ؾق ا

 یؤؿ،ظکن ا٠ؤؿام يى ییؿال جؤ په .ال او پكؾاؼحًؿ یثبه ظما یو وقلٌ یهًك ایه چهكه
ظکؤن ٌؤؿه،  یؤىؾم ال وكاوك شهاو ؼىاوؤحاق ل٥ؤى او هك ها یثال ٌؽّ یاؾیٌماق ل

 یؤههرال، اجعاؾ ٠ًىاو ا٠ؤؿام بؤه قاه ا٨حؤاؾه بؤىؾ. بؤه یىو ل٥ى ا یال و یثظما های یىکمپ
ال شاه١ه  یكاوهماق وقلٌکاق، ؼىاوحاق اؼكاز ا ۱۳ال  یًؿگیوقلٌکاقاو به يما یشهاي
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 شمهؤىق یهپ قئٌؿه بىؾ. ؾويالؤؿ جكاهؤ یا٨کاق یؿوقلي ؾق ِىقت ا٠ؿام يى ايیشه
 یؿؼىاوحاق ل٥ى ظکن ا٠ؿام يى ی،ٔمى ابكال يگكاي یاهیپ ی٘ یمي یکاآهك هحعؿه یاتتا

ا٠حكا٨ؤات » ای ی٭هؾ٬ 22 یلنجكاهپ، ا٬ؿام به پؽً ٨ یامؾق پاوػ به پ یمي یكاوٌؿه بىؾ. ا
 یمیؤىوه٭حىل ال جلى یىو والؿ یا٨کاق یؿيى یكجّاو ی، ظاو«یثِعًه شًا یو بالوال

 یکيگكاو شاو  یجكاهپ ؾق ظال» یًکها یاوبا ب یمها ي ال گكوه یبكؼ یى. همچًکكؾ ایكاو
ؾق  یؤاؾیبا٠د به ؼٙك ا٨حاؾو شاو ج١ؤؿاؾ ل یؿ،ٌؿ های ین٬اجل اوث که با ا٠مال جعك

 یؼاقش یاوثؾق و ابماقیاوح٩اؾه  یبكا یقا به هىٔى٠ یؿاؾقو یى، ا«ٌؿه اوث یكاوا
 یال اهٕؤا یهًحٍك ٌؿ کؤه ؾق آو ا٨کؤاق كییگؾ یؿیىیو یىظ یىکكؾيؿ. ؾق هم یلجبؿ

٬ؤكاق گك٨ؤث.  یاقیهىقؾجىشؤه بىؤ یؤؿیىو یى. اگ٩ث یال اوًاؾ وؽى ه یبكؼ یاشباق
ٌکًصه و هصبىق به ا٬كاق  ،شىاو گیك یٌؿيؿ که کٍح یهؿ٠ یمي یؿيى یکاوؼايىاؾه و يمؾ

 اؾ٠اها قا قؾ کكؾ. یىهمه ا یكاوا یه٬ىه ٬ٕائ یٌؿه اوث ول یبه هٙالب واؼحگ

٠ٕى ايصمؤى ؾ٨ؤاٞ  یاو،هعمىؾ یآهؿه اوث که ههؿ ی،٨اقو وی بی یگماقي ب ؾق
 یعؤهظکن يىٌحه که وکال ؾق ظال يىٌؤحى ت یهن ؾق واکًً به اشكا یاوال ظ٭ى٪ ليؿاي

 گىیؤؿ یظکن قا يؿاٌؤحًؿ. او ه یؾوباقه پكويؿه بىؾيؿ و ايحٝاق اشكا یؾقؼىاوث بكقو
اشكاٌؤؿه اوؤث و « ؾق هؤاه هعؤكم ىايیى٬ؤ یؤثو بؿوو ق٠ا ی٘ىق ياگهاي به»ظکن  یىا

ال ؼايىاؾه ه٭حىل گك٨حؤه ٌؤىؾ،  یث٬كاق بىؾه اوث که قٔا یًکهبك ا یهبً یمي ییها اٌاقه
 یو ؼؤاقش یهؽحل٧ ؾاؼلؤ یها قوايه ی،ا٨کاق یؿب١ؿ ال ٬ّاَ ي٩ه يى ٌؿه اوث.

 ؾق یا٨کؤاق یؤؿال يى یبا ايحٍاق ٠کى ی٨اقو وی بی یؼبك پكؾاؼحًؿ. ب یىبه اي١کان ا
ؼبك اٌاقه کكؾ  یىو ؾق ا« ا٠ؿام ٌؿ یكايیا گیك یکٍح ی،ا٨کاق یؿيى»لؾ:  یحكج یا،کًاق ؾق

« ٬ؤؿق ٠صلؤه آو»ظکن  یاشكا یبكا ییؾوحگاه ٬ٕا گىیؿ یه یؼايىاؾه ا٨کاق یلکه وک
 «.هعكوم کكؾه اوث یؿاقؾ یىآؼك»ؾاٌحه که هعکىم قا ال 

 یا٨کؤاق یؤؿها يى و ؾقؼىاوؤث هٍؿاق ق٤ن ی٠ل» یحكبا ج یًحكيًٍالا یكاوٌبکه ا اها
ؼىؾپكؾاؼث  یىیبك اوان وًاق یا٨کاق یؿا٠ؿام يى یلؾل یثقوا یلبه جعل« ا٠ؿام ٌؿ
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ؾق  یظ٭ؤى٪ بٍؤك ی١٨اتو و يهاؾهؤا یها ق٤ن هٍؿاق و ؾقؼىاوث و ٠ًىاو کكؾ که به
 1.ٌؿه اوث ا٠ؿام یا٨کاق یؿو شهاو، يى یكاوا

 گىیؿ یاشكا ٌؿ ه یق٤ن اشماٞ شهاي ظکن که به یىؾقباقه ا یكاوا یؾاؾگىحك ولاقت
بؤك اوؤان  یؤكال ،«ا٠ؿام»يه  ٌؿه یابیاقل «٬ّاَ»٠ًىاو  به یؿپكويؿه با یىکه ظکن ا

 ینؾم اوؤث کؤه جّؤم یؤایاول یالًان و ظ٫ ٌؽّ ٬ّاَ ظ٫ یكاو٬ايىو هصالات ا
ک یكاول ایؾل یىبه هم یك،ؼ یا٬اجل ا٠ؿام ٌىؾ  یكؾبگ بؤه  یکه ظکؤن ا٨کؤاق کًؿ یه یؿجؤ
 ظؤال یىو ؼىاوث و اِكاق ؼايىاؾه ه٭حىل اشكاٌؤؿه اوؤث. باا گًاه ی٬حل ايىاو ب یلؾل

ؾق هؤىقؾ  های ؼؤاقشی یىؤیىواپىلو  ها قوؤايهپایه ال وؤمث  پىچ و بی های٘كض اؾ٠ا
 ی،و هعاکمه هايًؤؿ ٌؤکًصه، بؤؿق٨حاق یكیؾق ؼالل قويؿ ؾوحگ یظ٭ى٪ ايىاي یبكؼ

ال ظؤ٫  كوهیؤثهؿ و هؤؿاقک، هعبؤه ٌؤىا یى٠ؿم جىشه هىؤئىل ی،اؼف ا٠حكا٦ اشباق
 یاِؤل یؤلال ؾت قا یکیآؼك با ؼايىاؾه  یؿاقهماي١ث ال ؾ یىو همچً یلبه وک یؾوحكو
ال  یاقیبىؤ یظاؾذه ال وى یىا یثهىز ا٠حكاْ و هعکىه یاوه ؾق .ؾايًؿ یها ه واکًً

و کًٍؤگكاو ؼىاوؤحاق  یظ٭ؤى٪ بٍؤك یيهاؾهؤا ی،وقلٌ المللی یىکٍىقها؛ هعا٨ل ب
 یىل٥ؤى ظکؤن ا٠ؤؿام ٌؤؿيؿ. آؼؤك یبكا یكاوو ا٠مال ٨ٍاق بك ا یشهاي ؾؼالث شاه١ه

بىؾ کؤه  یىبه بكل - ی٧شىاؾ ٜك -ایكاو اهىق ؼاقشه  یكل٥ى و٩ك ول المللی، یىواکًً ب
 یبؤا ولقا ی٧ٜك ،و٩ك یى٬كاق بىؾ ؾق ا و اوث یا ٨ٍكؾه یپلماویؾ یکجكا٨ یكؾقگ یكاً اؼ

کًؤؿ. اگكچؤه ولاقت  یؤؿاقه، ايگلىؤحاو( ؾاقوپا )آلماو، ٨كايىؤ یکایاهىق ؼاقشه جكوئ
 یهوؤا ی٬لمؤؿاؾ کؤكؾ ولؤ« یکیحىؤهىؤائل لص»ال  یاهك قا ياٌ یى٠لث ا یكاوؼاقشه ا

 یهٍاهؿه اوث. ال وؤى ؤىض ٬ابل هىٔىٞ به یىا یقو كب یظکن ا٠ؿام ا٨کاق یاشكا
 یىچًؿ یمي یكاو و يٝاما ٠ىاهل ایكايی ٔؿقويؿ  یى٨كاهىي کكؾ که ؾق ٘ىل ا یؿيبا یگكؾ

که  یكاوهؽال٧ يٝام ا یها ال چهكه یؾق هؽال٩ث با ا٠ؿام به قاه ايؿاؼث و بكؼ یىکمپ

                                              
 گكوه ٬ٕائی ؼبكگماقی ٨اقن. 1
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 یؤىا ؿهىؤحً یاشحمؤا٠ یها ٌؤبکه یؤ٫ايؿام ال ٘ك ٠كْ یؾق هك ٨كِث ؾق جالي بكا
 کكؾيؿ. یلجبؿ یىو جىو١ه قوابٗ با هؽا٘ب ی٥اتجبل یىهىٔىٞ قا به کمپ

اجشایاحکبمکیفشیییاجشاهَاًع

ال  یكیشلؤىگ بكای يالج یاهمىاقه به ل٥ى  یهىوىم به ظ٭ى٪ بٍك المللی ىیاوًاؾ ب ؾق
هصؤالات  یىبؤ یکیٌؿه و ج٩ک اٌاقه یات(شًا یىجك ههن یشم بكا)هصالات ا٠ؿام  یاشكا

 یقو ؾق اشكا یًهای پ ال چالً یکی لفا ايؿ. ٬ائل يٍؿه ی٬ّاَ ي٩ه و ا٠ؿام ظکىهح
 یظؤاه ی٤كبؤ یاوؤث کؤه يهاؾهؤا ىی٬ّاَ ي٩ه ا یژهو به یاتوالب ظ یها هصالات

هؤؿاق  هصؤالات هّؤلعثال  یکؤی٠ًىاو  بؤه یؤاتوؤالب ظ یى هصؤالاتظ٭ى٪ بٍك بؤ
یؤای هىاؾ هؽؿق و هصالات ٬ّاَ ي٩ه به ؾقؼىاوث اول ی٬اچا٬چ بكای هرالً  یظکىهح

 یؤثق٠ا یؤكاو بؤها ییؤؿؼؤىؾ ؾق هؤىقؾ ج٭ یايهوؤال یها ٬ائل يبىؾه و ؾق گماقي یکیج٩ک ؾم
 یگؤك. يکحؤه ؾکًًؤؿ یهیؤؿ جؤک یؤاتهصالات والب ظ یاشكا تیبا ًیظ٭ى٪ بٍك بكا٨ما

بؤك  یهبً ی٦ جّىق بكؼالبكؼ یات اوث،والب ظ یها هصالات ی٠لً یهكبىٖ به اشكا
هؤا هرؤل  هصالات یبكؼؤ یيٝك يگاقيؤؿه اشؤكا به هصالات ی٠لً یاشكا یشًبه بالؾاقيؿگ

ال اقجکؤاب شؤكم  یكیلؤىگو ش ی٠بؤكت و بالؾاقيؤؿگ یهکه ها ال آو یًا٠ؿام ؾقهأل٠ام، ب
یصؤايی ه یا یهصكهاو اج٩ا٬ یژهو هصكهاو به یجكظن يىبث به بكؼ یصاؾ ظها یهٌىؾ، ها

 24۱2 هّؤىب اظکام ٬ّاَ و ا٠ؤؿام یيعىه اشكا ياهه ییىؾقهكظال هٙاب٫ آ .ٌىؾ یه
هصمؤٟ  24۳۱هّؤىب  هؽؿق ٬ايىو هباقله با هىاؾ یكؼاَ يٝ یى٬ىاي یؾق بكؼ یىهمچً
ظکن ا٠ؤؿام ؾقهأل٠ؤام قا  یاشاله اشكا یی ه٭ًىم ؾق هىاقؾ اوحرًاهّلعث يٝا یُجٍؽ

ؼىؾ اوح٩اؾه يمىؾه و ؾق  یاقاتال اؼح ییه٬ىه ٬ٕا یهقئ هىاقؾی ؾق وشىؾ یىباا ؾاؾه اوث.
ا٠ؤؿام  هصؤالات قویه یب یؾق ؼّىَ ٠ؿم اشكا ییها به ِؿوق بؽًٍاهه ی ا٬ؿامهىاقؾ

اوان بؽًٍاهه يهؤن  بك ٠ًىاو يمىيه به .ؾقهأل٠ام بؿوو جىشه به هّالط يٝام يمىؾه اوث
ٞ ٠مؤىم الشهؤث ا٘ؤ یؾق قولياهه قوم البحه که ییهو٬ث ٬ىه ٬ٕا یهقئ 24۱۳هاه  بهمى

 ییه٬ىه ٬ٕا یهجًها با هىا٨٭ث قئ ی،ِىقت ٠لً ا٠ؿام به ی اظکاماشكا .هًحٍكيٍؿه اوث
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 جّؤاویك ه و٠الوه ايحٍاق ٠کؤ به ؼىاهؿ بىؾ. یكپف اهکاو یاشحما٠ یها ٔكوقت و بًا بك
 1.همًىٞ اوث یمها ي هكبىٖ به ا٠ؿام ؾق قوايه

  

                                              
کیؤؿ بؤك اوؤًاؾ بهكول شىايمكؾ،  1 اشكای اظکام کی٩كی ؾق يٝام ؾاؾقوی ایكاو ؾق پكجى هالظٝات ظ٭ؤى٪ بٍؤكی بؤا جؤ

 .۳۳، ٌماقه 92هاهًاهه ٬ٕاوت، هكؾاؾ و ٌهكیىق  المللی، بیى
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 گیزی یجًِت

ٌىؾ کؤه ب١ٕؤی هىا٬ؤٟ، ظکؤن ب٥ؤی و  ال هباظد ایى ٨ّل چًیى يحیصه گك٨حه هی
ٌىؾ ولی ؾق ه٭ام ٠مل اشكا  ٌىقي ٠لیه ظکىهث اوالهی بكای ب١ٕی ا٨كاؾ ِاؾق هی

یه یا ٩٠ى یؤا ٠ل هعکىمهرل ٨ىت هىايٟ ؾاؼلی  واوٙه بهٌىؾ، ظال ایى ٠ؿم اشكا یا  يمی
ٌىؾ ظکن بؤه هكظلؤه اشؤكا  هكوق لهاو یا گفٌث ٌاکی ؼّىِی اوث که با٠د هی

ای کؤه ٠لیؤه ظکىهؤث اوؤالهی  هىايٟ ؼؤاقشی و جبلی٥ؤات گىؤحكؾه واوٙه بهيكوؿ یا 
یه ایكاو هىؤحًؿ بك٠لای  به ؾيبال وىیه هكقولهای ه١ايؿ ؼاقشی که  ٌىؾ هرل ٌبکه هی

آیؤؿ  هایی که ب١ؿ به وشؤىؾ هی ا يىبث به ایكاو ج٥ییك ؾهًؿ، یا هعكوهیثجا يگاه شهاو ق
هرل شكیاو ا٠ؿام يىیؿ ا٨کاقی که ٬اجل بىؾ ولی ب١ؤؿ اشؤكای ظکؤن هىؤئىلیى ولاقت 
ؼاقشه ؾق ؾیؿاقهای ؾیپلماجیک ؼىؾ ؾچؤاق هٍؤکل ٌؤؿيؿ، همؤه ایؤى هىايؤٟ با٠ؤد 

 .يٍىؾی اشكا ؾقوح بهٌىؾ که آو ظکن  هی
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