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ايٚ تبالة ؿك ؿٝكٟ ١بي ٗؾتٔق عيبت ؽٞؿ ؿاكاي تؾت٢ٌب ٝ ٛيناك١بيي ثٞؿٟ ٠ً ٜٗجغ تبٗيٚ ٗؼبٍ عبُي٠ ِٛيٜبٙ 

 -پَُٞ ُيب١ي ٜٗغو٠ ُبْٗ پَُٞ ايلاٛي .ثٞؿٟ اًت  ٝ ؿك ٝاهغ ٗيتٞاٙ ُلت ثلاي ت٘بٕ ًيٌتبٙ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ

ثٞؿٟ ٝعي ( رِٚ،ٓٞئي،اٝيبكًالٕ ٝ ...ٛي، )ثني آٝ   (تبؽ،پـٟ،ثيـٝ ...ُن، )تٞكاٛي ِٗتْ٘ ثل ُيب١بٙ ؽٌِني 

ًب٢ٓبي ٗت٘بؿي ٓـ١ب ١ناك پلٛـٟ ٢ٗبرل ٛي٘ي ام ًبّ كا ؿك ايٚ تبالة ًپلي ٗي ًلؿٟ اٛـ . ٠ً ام ايٚ ٗيبٙ 

ؿكٛب ، پٔيٌبٙ ؽبًٌتلي ، ػوبة ؿكيبيي ؿٕ ًليـ ، ًٜول تبالثي ، ػوبة تبالثي ،   اكمٍثب ٗيتٞاٙ ث٠ ٠ُٛٞ ١بي 

. ٝرٞؿ ٛيناك١ب ٝ ٗب١ــي ثٞٗي ) ُينٝتلاًي ( ،  ... اُبكٟ ٛ٘ٞؿ ، ُب١يٚ ٝؿٓيز٠ ، ًبكُپ٠ پب ثٜٔـ ، ًبكُپ٠ ٗؼ٘ٞٓي 

اٗلاك ٗؼبٍ ٗيٌلؿٛـ كلا١ٖ ٗي آٝكؿٟ ُلايظ ٜٗبًجي ثلاي عبُي٠ ِٛيٜبٙ ٠ً ام كاٟ ؿاٗـاكي ٝ ٓيبؿي ٝ ًِبٝكمي 

 .اًت

اٗب اهٔيٖ ؿُلُٞٙ ُـ، اثل١بي ثبكاٙ ما ٝاپي ٌِٛتٜـ، كٝؿؽب٠ٛ ١ب ٝ صبٟ ١ب كلٝ ؽٌِيـٛـ، ؽبى ثب ثبؿ ككت ٝ 

ٛي٘لٝم تلتيـٟ كٝم ث٠ كٝم ت٠ِٜ تل ٝ ُل٠ًٜ تل ُـ. ايٚ ٌٗيل كٝ ث٠ ه٢ولا ٝ تجب١ي، آيبؿك اٛتظبك ؿيِل صِٖ اٛـام١بي 

١ٌت؟ آيب ٛجبيـ ُ٘بٙ ًٜيٖ ًيٌتبٙ آي٠ٜ اي اًت ٠ً ؿك آٙ ٗي تٞاٛيٖ آيٜـٟ ًلمٗيٚ كا ام كلًبيَ  ايلاٙ ١ٖ

 ؽبى تب رِْٜ مؿايي ٝ ام ثيبثبٛنايي تب ٛبثٞؿي تٜٞع ميٌتي ؿك ُ٘بك ًِٞك١بي ٛؾٌت ر٢بٙ هلاكؿاؿ؟

يب تبالة ١بٗٞٙ ٝ ايٚ ٜٗغو٠ ثب ؿٝيٌت ٝ يي ١ناك ٝ ُِٔـ ٝ ؿٝ ١ٌتبك ًٝؼت ُبْٗ ؿُت ١بٗٞٙ ، ؿكيبص٠ 

كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ٗي ُٞؿ . ا١٘يت ايٚ ٜٗغو٠ ثيِتل ث٠ ؿٓيْ ميٌتِبٟ اٛٞاع عيبت ٝعَ ، اٌٗبٙ پلٝكٍ ٗب١ي ، 

 ٝرٞؿ اٛٞاع پلٛـُبٙ ٝ تبٗيٚ ػٔٞك٠ ؿإ ١ب ام ٛيناك١ب ٝاًتلبؿٟ ام ٛي ١ب ر٢ت عٔيلثبكي ٗي ثبُـ . 

ٌبٙ ٝ كالٗيِٜٞ ، پلٛـُبٙ ٢ٗبرل آثي ، تي٢ٞ ،م٠ِٓٞٛ ثبّ ، پلٛـُبٙ ٝ ربٛٞكاٙ ٝعِي ايٚ ٜٗغو٠ ػجبكتٜـام : پٔي

ًٞكًل )ثب هلهلٟ ( ؽلٍُٞ ، ُـبّ ، ًلتبك ، ًبكاًبّ ، يٞمپَٜٔ  ،ُناك ٝ آ١ٞ ،... ٗلاتغ ٝٛيناك١بي اعلاف ؿكيبص٠ 

ٌي ام اؿٔت اٝهبت ًلًجن ٝ ٗتلاًٖ ١ٌتٜـ ٝ ميجبيي ؽيلٟ ًٜٜـٟ اي ث٠ ايٚ ٜٗغو٠ ٗي ثؾِٜـ . ايٚ اًٞ ًيٌتٖ ي

 ميجبتليٚ تبالة ١بي ايلاٛي اًت .)آجت٠ ٗتبًلب٠ٛ هجْ ام ؽٌٌِبٓي(



   

   

   

 



  

  

 

  

  



 ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ 

ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ يٌي ام پـيـٟ ١بي عجيؼي اكمُٜ٘ـ ٝ ام ٛظل ٗٔي ٝ ثيٚ آ٘ٔٔي ٝ ؿك ؽٞك تٞر٠ ٝيوٟ اًت . اكمٍ 

اهتٔبؿي آٙ ام ؿيلثبم ُٜبؽت٠ ُـٟ اًت ٝ ؿك عّٞ ١ناكاٙ ًبّ ٗلؿٕ عبُي٠ ِٛيٚ تبالة ام ثلًت ٝ ٛؼ٘بت 

ٝ ٜٗغٔل ث٠ كلؿ ، پٜب١ِبٟ ثٌيبكي ام ٠ُٛٞ ١بي  ُيب١بٙ ، پلٛـُبٙ ٝ آثنيبٙ آٙ ث٢لٟ ٜٗـ ُـٟ اٛـ . ايٚ ٜٗغو٠ ٝيوٟ

ٛبؿك ٝ ؿك ؽغل اٛولإ عيٞاٛي ٝ ُيب١بٛي ٝ ع٘بيت ًٜٜـٟ مٛزيلٟ ١بي ؿقايي ؿك پ٠ٜ٢ ؿُت ًٞيل اًت . ػالٟٝ ثل 

اكمٍ اهتٔبؿي ، اكمٍ ١بي اًٞٓٞهيٌي ١بٗٞٙ ٛين ؿك ؽٞك تٞر٠ كلاٝاٙ اًت. ايٚ ؿكيبص٠ ٗبٗٚ ٜٗبًجي ثلاي 

ٝ تٞٓيـ ٗخْ اٛٞاع ٗؾتٔق پلٛـُبٙ ٝ ثؼضي ام ٢ٗلٟ ؿاكاٙ ؿيِل اًت . ٠ُٛٞ ١بيي ام ٗب١ي ١ب ثلاي  اًتولاك آُيب٠ٛ

تؾٖ كيني ، پَُٞ ُيب١ي كِلؿٟ ؿكٝٙ آة كا تلريظ ؿاؿٟ ٝ ١ِٜبٕ تٞٓيـ ٗخْ ؿك صٜيٚ ٌٗب٢ٛبيي تز٘غ ٗي ًٜٜـ. 

ؼضي ام پلٛـُبٙ ،پٌتبٛـاكٙ ٝ ١٘ضٜيٚ پَُٞ ُيب١ي ١بٗٞٙ ٗغْ ٜٗبًجي ثلاي ٗؾلي ُـٙ ٝ ؿك اٗبٙ ٗبٛـٙ ث

ًبيل آثنيبٙ ام ر٠ٔ٘ ُب١يٚ ١ب ، ػوبة ١ب ٝ ثبًالٙ ١ب اًت. پَُٞ ميل آة ؿكيبص٠ ٛين ١٘لاٟ ثب ٛيناك١بي آٙ ؿك 

تبٗيٚ ٛيبم١بي عيبت ٝعَ ٛوَ اًبًي ؿاكٛـ .ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ثلاي ثؼضي ام ٗٞرٞؿات ميٌتِبٟ ؿائ٘ي ٝ ثلاي 

 غْ ُقك ٝ تؼقي٠ ٗغٌٞة ٗي ُٞؿ . تؼـاؿي ؿيِل ًٌٞٛتِبٟ ٗٞهتي ٝ ٗ

 

 ٠ُٛٞ13 پلٛـٟ ؿكؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ِٗب١ـٟ ُـٟ اًت توٌيٖ ثٜـي ايٚ تؼـاؿ پلٛـٟ ؿك هبٓت  341تبًٜٞٙ ثيَ ام 

ؽبٛٞاؿٟ تٜٞع ًٖ ٛظيل اٛٞاع پلٛـُبٙ ؿك ايٚ ٜٗغو٠ كا ِٛبٙ ٗي ؿ١ـ . آجت٠ ا١٘يت پلٛـُبٙ ٜٗغو٠ علبظت ُـٟ 

ي ٝ ثيٚ آ٘ٔٔي ؿك ؽٞك تٞر٠ ثٞؿٟ ٝ ًبمٗبٙ ثٚ آ٘ٔٔي عيبت پلٛـُبٙ ايٚ تبالة كا تبالة ١بٗٞٙ ام رٜج٠ ١بي ٗٔ

 ميٌتِبٟ ثب ا١٘يت پلٛـُبٙ ٗؼلكي ًلؿٟ اًت. 

 ص٠ ثل ًل ١بٗٞٙ آٗـٟ اًت؟ 

كٝم ؿك ًيٌتبٙ اؿا٠ٗ ؿاكٛـ. هغغ آة ايٚ  061اٛـ ٝ تب  كٝمٟ، هـ ًِيـٟ 021يٌتبٙ مٗبٛي اٛجبك ؿ٠ٔ ايلاٙ ثٞؿ، اٗب اًٜٞٙ ثبؿ١بي ً



١بي  كٝمٟ ٝ علًت ُٚ 021كٝؿؽب٠ٛ ٝ ؽِي ُـٙ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ث٠ ًجت هغغ آة ١يلٜٗـ تًٞظ اكـبٌٛتبٙ ٗٞرت اكنايَ ثبؿ١بي 

 تبًٜٞٙ ؽٌبكات ميبؿي ث٠ ثؾ٢ِبي ٗؾتٔق ٝاكؿ ًلؿٟ اًت. كٝاٙ  ُلؿ ٝ ؿجبك ُـٟ اًت ٝ 

ثغلاٙ ؽٌٌِبٓي كٝثلٝ ُـٟ  ًبّ پيَ تبًٜٞٙ ث٠ ؿٓيْ هغغ آة كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ٝ ؽِي ُـٙ ثٌتل ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ثب 00ام عـٝؿ  

اي ٠ً ؿك ُقُت٠ ث٠ اٛجبك ؿ٠ٔ ايلاٙ ٗؼلٝف ثٞؿ اًٜٞٙ ثب ام ثيٚ ككتٚ ًِبٝكمي، ؿاٗپلٝكي ٝ ٓيـ ٝ ٓيبؿي ؿًت ث٠  اًت ٝ ٜٗغو٠

 ُليجبٙ اًت. 

 59ظ ٗؼ٘ٞٓي ٗئي ٗتل ٝ ؿك ًيٌتبٙ ؿك ُلاي 251ٗئي ٗتل ؿك ًبّ اًت ٠ً ايٚ ٗيناٙ ؿك ايلاٙ عـٝؿ  751ٗتًٞظ ثبكٛـُي ؿٛيب 

 ٗئي ٗتل اًت. 

ُيلؿ ٝاثٌت٠ اًت. آة ايٚ كٝؿؽب٠ٛ ث٠ ًٞي ايلاٙ ث٠ ػٔت رَٜ ٝ  عيبت ًيٌتبٙ ث٠ كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ٠ً ام اكـبٌٛتبٙ ًلص٠ِ٘ ٗي

كا ١بي ُـيـ ُـٟ اًت. ٠ً آحبك ميبٙ ثبك اهتٔبؿي ٝ ارت٘بػي كلاٝاٛي  حجبتي ايٚ ًِٞك صٜـيٚ ؿٝكٟ هغغ ٝ ثبػج ايزبؿ ؽٌٌِبٓي ثي

ثلاي ايٚ ٜٗغو٠ ؿك پي ؿاُت٠ اًت. ثب اؿا٠ٗ ايٚ ُلايظ، احلي ام ٛيناك١بي تبالة ١بٗٞٙ ث٠ ربي ٛؾٞا١ـ ٗبٛـ ٝ ايٚ ٗؼضْ ثب تجؼبت ميبٙ 

 ًٜـ.   ثبك كلاٝاٛي ايٚ ٜٗغو٠ كا ١٘ضٜبٙ ت٢ـيـ ٗي 

ٔبؿي ؿاِٜٗيل ٜٗغو٠ ُـٟ ث٠ٌٔ ٗؼضالت ثب پـيـٟ ؽٌٌِبٓي ؿك ٜٗغو٠ ًيٌتبٙ ٠ً ًلِٜٗب آٙ اكـبٌٛتبٙ اًت، ٠ٛ ت٢ٜب ٌِٗالت اهت

 ث٢ـاُتي ٝ ميٌت ٗغيغي ٛين ثٌيبكي ام ًبًٜبٙ ايٚ اًتبٙ كا ثب ٌِْٗ كٝ ث٠ كٝ ًلؿٟ اًت. 

ًبكُٜبًبٙ ٝ ثلؽي ٌٗئٞالٙ ثل ايٚ ثبٝكٛـ ٠ً اُل ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ ثب ر٢٘ٞكي اًالٗي ايلاٙ ١ٌ٘بكي ًٜـ ثٌيبكي ام ايٚ ٌِٗالت عْ 

١بي ١٘زٞاك ؿٝ ًِٞك ١ٌ٘بي٠ اكـبٌٛتبٙ ٝ پبًٌتبٙ ٛين ام كول ٝ  ٗلؿٕ ًيٌتبٙ ٝ ثٔٞصٌتبٙ ث٠ٌٔ ًبًٜبٙ اًتبٙؽٞا١ـ ُـ ٝ ٠ٛ ت٢ٜب 

١بي ١٘زٞاك ام ايٚ  ١بي ٗلؿٕ ايٚ ؿٝ ًِٞك ثؾّٔٞ اًتبٙ ؿكٓـ ٗبيغتبد ٝ ٛيبمٜٗـي 91ُٞٛـ ميلا ثيَ ام  ٗغلٝٗيت ؽبكد ٗي

 ُٞؿ.  ٜٗغو٠ تبٗيٚ ٗي

 



   

   

   

   

 

 



 

 كٝؿؽب٠ٛ ًيٌتبٙ ؿيلٝم

 

 

 

 ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ؿيلٝم

 

 ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ اٗلٝم

  



  

  

  



  

 

 
 



 ًٟٞ ؽٞار٠ ٝ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ

 

 ثبمُِبيي ًـؽبًي  ٗلم ايلاٙ ٝ اكـبٌٛتبٙ

 

 اكـبٌٛتبٙ-ٗلم ايلاٙ

 

 تٔبٝيل ٗب١ٞاكٟ اي عٞكبٙ ُلؿٝؿجبك ًيٌتبٙ

 

 كٝمٟ ١٘لاٟ ُلؿٝؿجبك021ثبؿ١بير٢ت ٝمٍ 

 

 آحبك ؽٌٌِبٓي

 



  

  

 

 ٓيبؿي ٝاهتٔبؿي ًيٌتبٙ ثٞاًغ٠ ١بٗٞٙ-ؿاٗـاكي-كٝٛن ًِبٝكمي

ٜٗغو٠ ًٝيغ ٝ ثبًتبٛي ًيٌتبٙ ث٠ ػٜٞاٙ ثنكُتليٚ هغت ًِبٝكمي ؿك ٗويبى ٗٔي ؿك ٜٗغو٠ ُلم ٝ رٜٞة ُلم 

ًِٞك ام ا١٘يت اهتٔبؿي ثي ٛظيلي ثلؽٞكؿاك اًت. ثٜب ثل ٌٗتٜـات تبكيؾي، ًيٌـتبٙ ام عيـج اكا ـي ٝ ٗـناكع     

ثلؿاُت ٌٗلك ام مٗي٢ٜـب ؿيــٟ   تؾٖ  3555آي  155ًلآٗـ مٗي٢ٜبي كٝي مٗيٚ اًت ث٠ ٛغٞي ٠ً ام يي تؾٖ 

ُـٟ اًت ٝ ػٜٞاٙ پل اكتؾبك اٛجبك ؿ٠ٔ آًيب ًٝجـ ٛبٙ ؽلاًبٙ ثل تبكى ايٚ ٢ٗــ ت٘ــٙ ٢ًـٚ ايـلاٙ مٗـيٚ ٗـي       

ؿكؽِـ. ًٌٌتبٙ ؿٝكٟ هجْ ام اًالٕ ٝ ًيٌتبٙ ػٔل اًالٗي ث٠ ؽبعل ًلًجني ٝ ًِـبٝكمي پيِـلكت٠ ؿك عـّٞ    

ؿ٠ٔ آًيب ٝ ًلمٗيٚ تٞاِٛلاٙ ٗؼلٝف ثٞؿٟ اًت. ت٘بٕ ًتبث٢بي تبكيؾي ٝ تبكيؼ ث٠ ٛب٢ٗبي ؿكٟ ٛيْ، ٗٔل حبٛي، اٛجبك 

ًللٛب٠ٗ ١بي ر٢بِٛلؿاٙ ًؾٚ ام كٝٛن اهتٔبؿي ٝ ارت٘بػي ًيٌتبٙ ؿاكٛـ ث٠ عٞكي ٠ً كٝٛن اهتٔبؿي ًيٌتبٙ 

ك ٛظل ؿك هلٙ ؿٕٝ ٝ ًٕٞ )ٟ.م( ث٠ ٠ُٛٞ اي ثٞؿٟ اًت ٠ً يؼوٞة ٓيج ثلاي ٗلؿٕ آًيت پقيل ٛٞػي ثي٠٘ ارت٘بػي ؿ



ُلكت٠ ثٞؿ ٝ ١ل ٠ً ام پبٛٔـ ؿك١ٖ ًٝؼت ٗبٓي ً٘تلؿاُت ام اٝ ؽلاد ٛ٘ي ُلكـت ٝ اٝ كا ٓــه٠ ٗـي ؿاؿ. تـبكيؼ     

 ًيٌتبٙ ٗي ُٞيـ: اٛـك ٝاليت ؽٞيَ ١ل ٠ً كا ًٖ ام پبٛٔـ ؿك١ٖ ثٞؿي ام اٝ ؽلاد ٌٛتٜـي ٝ اٝ كا ٓـه٠ ؿاؿي.

 

 

  

  

  



  

 

 

 

 



  

  

 

 

ًيٌتبٙ ٝاليتي پل ٛؼ٘ت اًت ٝ ؽلٗب ثٌيبك ؿاكؿ ٝ ٗلؿٗبٙ ًيٌـتبٙ  »رـلاكيبٛٞيي ٢ِٗٞك ٗي ٛٞيٌـ آغؾلي 

 ثيِتل ٗلؿٗبٙ تٞاِٛل ٗي ثبُٜـ ٝ ام ثيبثبٛي ٠ً ٗيبٙ ًيٌتبٙ ٝ ٌٗلاٙ اًت ؿ٠ٔ ثٌيبك ؽينؿ(.



 
 

  

 

ٗبٓيبت ٢ُل مكٛذ يي ٗئيٞٙ ٠ًٌ ٌُٞكبيي اهتٔبؿ ًيٌتبٙ ؿك ١ِٜبٕ كتظ تًٞظ اػلاة ث٠ اٛـامٟ اي ثٞؿ ٠ً كوظ 

عال ؿك ًبّ ٗي ُـ. آهبي پلكٌٞك تٞهي ثبًتبٙ ُٜبى ٗؼلٝف ايتبٓيبيي ؿك ٗٞكؿ ػظ٘ت ٝ پيِلكت٠ ثـٞؿٙ ت٘ــٙ   

 ٢ًٚ ًيٌتبٙ ٗي ُٞيـ:

ػظ٘ت آحبك ٢ُل ًٞؽت٠ ٛجبيـ ايٚ پٜـاك كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿ ٠ً پيـايَ ٝ ٌُٞكبيي ايٚ ت٘ـٙ ثلؽالف مٗبٙ عبّ، ؿك »

جيؼي ٜٗبًجي ثٞؿٟ اًت. آة ٝ ١ٞا ؿك ُقُت٠ ٝ عبّ تـييل اًبًي ٜٛ٘ـٞؿٟ ٝ ٗيـناٙ آة ١يلٜٗــ ٛيـن ؿك     ٗٞهؼيت ع

عّٞ ايٚ ٗـت حبثت ثٞؿٟ اًت. ٝٓي ؿك عويوت ثبيـ ُلت ايٚ ت٘ـٙ ػظيٖ ٝ پيِلكت٠ ؿك ١ناكاٙ ًبّ هجْ عبْٓ 

٢بي ػظيٖ آثيبكي ٝ ًبك ؿًت٠ ر٘ؼي ًبك اٌٛب٢ٛب ثٞؿٟ ٝ ثـٝٙ ٌٖٗٔ ثـٝٙ ٓلف ٗئي٢ٛٞب ًبػت ًبك ثلاي علل ًبٛبٓ



ؿك مٗي٠ٜ تٞٓيـات ًِبٝكمي اٌٗبٙ ثٞرٞؿ آٝكؿٙ ايٚ ت٘ـٙ ٝ اٌٗبٙ ت٘لًن ١ناكاٙ ٛلل ؿك يي ٗغْ، ؿك عـٝؿ ص٢بك 

 «١ناك ًبّ كا كلا١ٖ ٛ٘ي آٝكؿٟ اًت.

 

 ُبؽْ ١بي اهتٔبؿي ُقُت٠ ت٘ـٙ ثي ٛظيل ًيٌتبٙ

٢ُل ًٞؽت٠ ام ١ناكٟ ١ـبي ًـٕٞ ٝ ص٢ـبكٕ هجـْ ام ٗـيالؿ       هـي٘ي تليٚ ِٛب٠ٛ ١بي كٝٛن اهتٔبؿي ًيٌتبٙ ؿك -

ُٜبًبيي ُـٟ اًت. ٢ُل ًٞؽت٠ ٠ً ثنكُتليٚ اًتولاك ٢ُل ِٛيٜي ؿك ٛي٠٘ ُلهي كالت ايلاٙ ثٞؿٟ ٝ ؿك ؿٝكاٙ اٝد 

  ٙ  ؽٞؿ ثب توٌيٖ ًبك ٝ تٞٓيـ اٛجٟٞ )پي ام ٝكٝؿ ٗٞاؿ اٝٓي٠( ثب اهٔي ٛوبط كالت ايلاٙ ؿك اكتجبط ثٞؿٟ اًـت)ث٠ ػٜـٞا

 ٗخبّ ٗي تٞاٙ ام الرٞكؿي ٠ً ؿك ايٚ ٗغْ پلؿاؽت٠ ُـٟ اُبكٟ ٛ٘ٞؿ ٠ً ؿك ثيٚ ا٢ٜٓليٚ ُٜبًبيي ُلؿيـٟ(

ثٜب ث٠ ُلت٠ ١لٝؿت ٗبٓيبت ًيٌتبٙ ؿك ؿٝكاٙ ١ؾبِٜٗي پي ام ٗٔل ٝ ٗيبٙ كٝؿاٙ پبًٌتبٙ ؿك كتج٠ ًٕٞ هـلاك   -

ًـ٠ ايـٚ ٗٞ ـٞع ثيـبِٛل كٝٛـن اهتٔـبؿي        ُلكت٠ ٝ ٗبثوي اًتب٢ٛبي ١ؾبِٜٗي ثٌيبك پبييٚ تل ام ًيٌتبٙ ١ٌتٜـ

ًيٌتبٙ ؿك ايٚ ؿٝكٟ ٗي ثبُـ. اػغبء ٓوت يبكيِل ث٠ ٗلؿٕ ًيٌتبٙ تًٞظ ثنكُتليٚ اٗپلاتٞك ٝهت ر٢بٙ ٝ ثٜيبِٛناك 

 ًيبًي ٝ كل١ِٜي ًيٌتبٙ ٗي ثبُـ. –اٗپلاتٞكي ايلاٛيبٙ يؼٜي ًٞكٍٝ ثنكٍ ثيبِٛل ا١٘يت اهتٔبؿي 

لاٙ ث٠ كُـ ٢ُل ِٛيٜي كًيـٛـ ٠ً ام صِـٖ تـبكيؼ ؿٝك ٛ٘بٛــ ٝ آٙ ؿٝ ًيٌـتبٙ ٝ     ؿك ؿٝكٟ ًبٗبٛي ؿٝ ٛوغ٠ ام اي 

 ؽٞمًتبٙ ثٞؿٛـ.

ارت٘بػي اٌٗبٙ پقيل ٛ٘ـي ثبُــ.    -تٞر٠ ث٠ ايٚ ٌٛت٠  لٝكي اًت ٠ً تًٞؼ٠ ٢ُل ِٛيٜي ثـٝٙ تًٞؼ٠ اهتٔبؿي

مي ؿك ًيٌـتبٙ كا ثـ٠ ؿٝكاٙ   تبٗٔي ؿك ٝاهٟ ١يلٜٗـ يب ١ئتٜٞٗت ث٠ ٗؼٜبي )ربيِبٟ ًـ( كي٠ِ تبكيؾي ؿاَٛ ًـ ًب

اٌُبٛي ٝ ًبًبٛي ٗيلًبٛـ ٝ ا١٘يت ًِبٝكمي ؿك ايٚ ؿٝكٟ كا ِٛبٙ ٗي ؿ١ـ. ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ ٠ً ؿك ؿٝكٟ ًبًـبٛي  

صٜـيٚ ًـ ؿك ًيٌتبٙ ُٜبًبيي ُـٟ اٛـ ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ايٚ ؿٝكٟ )ؿٝكٟ ًبًبٛيبٙ( ًيٌتبٙ ام ٜٗـبعن ًـجن ٝ   

 ؽلٕ ثٞؿ.

 يٌتبٙ ام ًِت ٛيٌِل تب ًِت عٜب ٝ اٛٞاع ٗيٟٞ ١ب ٠ً ٠٘١ ًب٠ٓ ٓبؿك ُلؿيـٟ اٛـ.ٝرٞؿ تٜٞع ؿك ًِبٝكمي ً -



ٌُٞكبيي اهتٔبؿ ًيٌتبٙ ؿك ١ِٜبٕ كتظ تًٞظ اػلاة ث٠ اٛـامٟ ١بي ثٞؿ ٠ً كوظ ٗبٓيبت ٢ُل مكٛذ يي ٗئيٞٙ   -

 ٠ًٌ عال ؿك ًبّ ثٞؿٟ اًت.

ج ثٚ تًٞـْ ؿك اماي ؽــٗتي ام مثـبٙ ١ـبكٝٙ     ا١٘يت ًيٌتبٙ ؿك ؿًتِبٟ ؽالكت ثوـكي ميبؿ ثٞؿ ٠ً كٝمي ٓي -

ؽٔيل٠ ُٜيـ ٠ً كؼالً عٌٞٗت ٗٔل كا ث٠ تٞ ٗي ؿ١ٖ ٝ اُل ؿك آٛزب ؿكًت ؽـٗت ًلؿي ثبم تٞ كا ث٠ ًيٌـتبٙ ٗـي   

 كلًتٖ تب ًبكت ثبال ثِيلؿ.

 ث٠ ٛوْ ام ًتبة تبكيؼ ًيٌتبٙ، تٔغيظ ٗٔي آِؼلاء ث٢بك : ٝ ؿيِل ٢ُلي اًت ثقات ؽٞيَ هـبئٖ ًـ٠ ثـ٠ ١ـيش    

٢ُلي ٗغتبد ٛيٌت ٠ً اُل ًبكٝاٙ ٌٌُت٠ ُلؿؿ ١يش صين ام ٛؼ٘ت٢بي آٞاٙ ٝ رب٢ٗبي ثنكُٞاك ٝ آٛض٠ ٗٔٞى كا ٝ 

ا١ْ ٗلٝت كا ثبيـ، ١ٖ اٛـك آٙ ٢ُل يبكت ٗي ُٞؿ ٠ً ث٠ ربي ؿيِل عبرتي ٛيبثـ ٝ ث٠ ميبؿت ثبُـ ٝ مٌٗتبٙ ٗيٟٞ 

٠ ثلٟ ُيل ٌٗت يبكت ُٞؿ ٝ ٗب١ي تبمٟ ث٠ ٠٘١ اٝهبت تل ثبُـ ١٘ضٜبٙ ٠ً تبثٌتبٙ ٝ ًبّ تب ًبّ ٛيٌٞ ٝ ٠٘١ ًبٓ

 ٠ً اينؿ تؼبٓي آٙ كا اٛـك ًتبة ؽٞؿ ًتٞؿٟ اًت.

آغؾلي رـلاكيبٛٞيي ٢ِٗٞك ًيٌتبٙ كا ث٠ ايٚ ٠ُٛٞ ٗؼلكي ٗي ٛ٘بيـ )ًيٌتبٙ ٝاليتي پل ٛؼ٘ت اًت ٝ ؽلٗب  -

٠ً ٗيبٙ ًيٌتبٙ ٝ ٌٗلاٙ اًت ؿٔـ٠ ثٌـيبك    ثٌيبك ؿاكؿ ٝ ٗلؿٗبٙ ًيٌتبٙ ثيِتل ٗلؿٗبٙ تٞاِٛل ثبُٜـ ٝ ام ثيبثبٛي

 ؽينؿ.

ام ايٚ ر٠ٔ٘ ٗي تٞاٙ ؿكيبكت ٠ً ثـٝٙ ُي تٞاِٛلي ٗلؿٕ ًيٌتبٙ ٗغّٔٞ تٞاِٛلي مٗيٚ ًيٌتبٙ ٝ ًيٌتٖ  -

 آثيبكي پيِلكت٠ ٝ ثبالؽلٟ ٗغّٔٞ مع٘بت ٝ پِتٌبك اٌٛب٢ٛبي ٛيلٜٝٗـ ٝ هٞيـّ آٙ مٗبٙ ثٞؿٟ اًت.

١زلي ه٘لي ث٠ ًيٌتبٙ ًـلل ًـلؿٟ    3741 -3731ظب١لاً ؿك يٌي ام ًب٢ٓبي ٗغ٘ـ اثلا١يٖ ؽـاثٜـٟ ٓٞ ٠ً  -

اًت  ٘ٚ ُناكٍ ؽلاًبٙ ٝ ًيٌتبٙ ؽٞؿ ٗي ٛٞيٌـ: ٢ُل ًيٌتبٙ ام عيج اكا ي ٝ ٗناكع ًل آٗـ كٝي مٗـيٚ  

 تؾٖ ثلؿاُت ٌٗلك ام مٗي٢ٜب ؿيـٟ ُـٟ اًت. 3555آي  155اًت ث٠ ٛغٞي ٠ً ام يي تؾٖ 

جل ١ِٜبٕ عضٞك ؿك ًيٌتبٙ ٗي كلٗبيـ: ام صٜـ ربيي ٠ً ككتيٖ ايٜزب ؽُٞتل اًت ٝ اٗلٝم كٝايت ام ًٔي٘بٙ پيـ٘ -

 ر٢بٙ ثل ػـّ اًت ٝ  رٞك ٛيٌت 



١ٞٓـيش ٛين ٗي ٛٞيٌـ )ًيٌتبٙ ؿك پبكي٠ٜ اٛجبك ُٜـٕ آًيب ثٞؿ ٠ً ٌٗ٘ٚ اًت ١ٖ ؿيِل ثبكٟ صٜيٚ ُٞؿ ؿك ٓٞكتي  

 ّٞ ثٞؿ ثل ًل ًبك آٝكٛـ.(٠ً علم آثيبكي ثٌيبك ػبٓي آٙ كا ٠ً ؿك هـيٖ ٗؼ٘

اثٚ ؽٞهْ ؿك ٓٞكٟ االكٕ ام كلاٝاٛي ُٜـٕ ٝ آًيبث٢بي ثبؿي ؿك ًيٌتبٙ ًؾٚ ث٠ ٗيبٙ ٗي آٝكؿ ٝ ٗي ُٞيـ ٠ً  -

ايٚ ٛٞع آًيبث٢ب ٗؾّٔٞ ثالؿ ًيٌتبٙ اًت ٝ ؿك ١٘يٚ كاًتب اثٚ احيل ٗي ُٞيـ: )ًيٌتبٙ ٛبعيتي آثبؿ ٝ پل اًت 

عٌٚ آتوبًيٖ ُٛٞت٠ اًت ٠ً : )ًيٌتبٙ ام آثـبؿاٛي صٜـبٙ اًـت ًـ٠ ُـٞيي ثـل       ام ؽٞكؿٛي٢ب( صٜب٠ٌٛ ٗوـًي ؿك ا

 ًبؿقي ٛوبُي ًلؿٟ اٛـ.(

١٘ضٜيٚ ، ٗوـًي ٝهتي ٗي ؽٞا١ـ ُبيٌتِي ١بي ًبمكٝٙ كا ثيبٙ ًٜـ آٙ كا ًيٌتبٙ ٛبُٜبؽت٠ ٗي ٛ٘ـبؿ ٝ )مي(  

ٌـتبٙ كا ثنكُـٞاكتليٚ ٗـلؿٕ ر٢ـبٙ     ؿك آؽل ٛبٕ ًٌني كا ؿٓيْ ثل ١ُٞيبكي ؿاكٛـُبٙ ايٚ ٛبٕ ٗي ؿاٛـ ٝ ٗلؿٕ ًي

 اًالٕ ٗيـاٛـ ٝ صٞٙ ٗي ؽٞا١ـ ًؾٚ ام آثبؿاٛي ٝ ًلًجني ؽٞاكمٕ ُٞيـ آٙ كا ث٠ ًيٌتبٙ ُجي٠ ٗي ًٜـ.

( عال ؿاُت ٝ پّٞ ٛولٟ ؿك١ٖ ثٞؿ ٠ً ١ـل ؿ١ـٖ   71/4پّٞ عاليي ؿيٜبك ثٞؿ ٠ً ١ل ؿيٜبك )»ث٠ هّٞ اثٚ ؽلؿاؿي٠: 

ًئي ٗؼّ٘ٞ ثٞؿ ثٜبٕ ًن)ث٠  ٖ اّٝ( ٗؼبؿّ َُ ؽلٝاك ٝ ايـٚ ًيٌـتٖ    ( ٛولٟ ؿاُت ٝ ؿك ٗبٓيبت رٌٜي،53/7)

 تؼبٗٔي ؿك مٗب٢ٛبي هجْ ام اًالٕ ٛين ؿك ًيٌتبٙ كايذ ثٞؿ.

يؼوٞة ٓيج ؿالٝك ٛين ؿك ٗٞكؿ آثبؿاٛي ًيٌتبٙ صٜيٚ ػٜٞاٙ ٗي ٛ٘بيـ: )ؽبى ًيٌتبٙ ت٠ ٌِٛت ١٘ـيٚ كٝؿؽبٛـ٠   

ؽبى ؿكٟ كلاًت ٝ ؿر٠ٔ ٝ ٛيْ ٝ ًبيل ؿكٟ ١بي آثبؿ اًت ٝ ايٚ ١بًت ٝ ث٠ ١٘يٚ ر٢ت ثٌيبك عبٓٔؾين ٝ ام ٛٞع 

 ؽبًي اًت ٠ً يٌي ام هـي٘ي تليٚ ت٘ـ٢ٛب كا ؿك ؽٞؿ پلٝكاٛـٟ اًت.

ٟ.ٍ ؿك مٗبٙ ًٔغٜت ُبٟ ػجبًي اّٝ،  553ًيٌتبٙ ؿك ػ٢ـ ٓلٞي٠ ث٠ اٛجبك ُٜـٕ ايلاٙ ٗؼلٝف ثٞؿ ميلا ؿك ًبّ 

٠ )ثلاي ككغ ً٘جٞؿ ١ناك تٞٗبٙ مك ام ؿيٞاٙ اػٔي ٛنؿ ٗٔي آ٘ٔٞى ٝ ًيٌتبٙ ث٠ ؿاؿ ؽلاًبٙ كًيـ ث٠ ايٚ ٠ُٛٞ ً

ًالٛتل ًيٌتبٙ آٗـ ٠ً ٛٞاة ًبٗيبة ام ًْ ٗ٘بٓي ؽلاًبٙ ؿ٠ٔ اثتيبع ٗي ٛ٘بيـ ٝ ١ِت ١ناك ؽلٝاك ؿ٠ٔ ام 

آثبؿ ثٞؿٟ ًيٌتبٙ اثتيبع ٗي ٛ٘بيـ( ٛبعي٠ ١بي ثبًتبٛي عٞ ـاك ٝ كاٗلٝؿ ث٠ ُٞا١ي اعيبء آ٘ٔٞى تب ػ٢ـ ٓلٞي٠ ٛين 

 ٝ ُٞيب ايٚ ٜٗغو٠ ام اٝايْ ؿٝكاٙ هبربكي٠ ث٠ ٝيلاٛي ُلاييـٟ اًت.



تي٘ٞك َٜٓ ؿك ًتبة )ٜٖٗ تي٘ٞك ر٢بِِٛب( ام ًيٌتبٙ صٜيٚ يبؿ ٗيٌٜـ: ؿك ماثٌٔـتبٙ ٗـٚ ٛـٞاؿٟ ١ـبي ػــٟ اي ام      

ي ٗٚ هبٗت ثٜٔـ ٗلؿاٙ پ٢ٔٞاٛبٙ كا ٠ً ؿك اُؼبك كلؿًٝي ام آ٢ٛب ٛبٕ ثلؿٟ ُـٟ اًت ؿيـٕ ٝ ثب آ٢ٛب ٓغجت ًلؿٕ ٝهت

كًٝتبيي كا ٗي ؿيـٕ ٝ ُب١ٝبي ًتجل آ٢ٛب كا ام ٛظل ٗي ُقكاٛيـٕ ٝ ٗي ُٜيـٕ ٠ً ثب مثبٙ كبكًي ٓغجت ٗي ًٜٜــ  

يويٚ عبْٓ ٛ٘ٞؿٕ ٠ً آٛزب ماؿُبٟ كًتٖ اًت. كلؿًٝي ؿك اُؼبك ؽٞؿ ام يي كًتٖ ٛـبٕ ثـلؿٟ ٝ ٗـٚ ؿك ماثٌٔـتبٙ     

 ١ناك١ب كًتٖ كا ؿيـٕ.

بػج عيلت ٗٚ ُـ ايٚ ثٞؿ ٠ً ك٢٘يـٕ ؿك ماثٌٔتبٙ ٗي تٞاٙ ؿك ًبّ ٠ً ٗغّٔٞ ثلؿاُت. ميـلا  ام صين١بيي ٠ً ث

١ٞا ُلٕ ٝ آة كلاٝاٙ اًت ٝٓي آٛوـك مٗيٚ عبٓٔؾين ٗيجبُـ ٠ً ٠ًٌٜ ماثٌٔـتبٙ ثـ٠ ؿٝ ٗغٔـّٞ ٝ ؿك ثؼضـي ام     

 ًب٢ٓب ث٠ يي ٗغّٔٞ اًتلب ٗي ٛ٘بيٜـ ٝ اعتيبد ٛـاكٛـ ؿٝ ٗغّٔٞ ثلؿاكٛـ.

اًخل ر٢بِٛلؿاٙ ٝ ًيبعبٛي ٠ً ام ًيٌتبٙ ؿيـٙ ًلؿٟ اٛـ تبًيـ ثل آثبؿاٛي عبٓٔؾيني ٝ اٛجبك ؿ٠ٔ ثٞؿٙ ث٠ ١ل عبّ 

آٙ ؿاُت٠ اٛـ صٜبٛض٠ ًبًٜيٚ ؿك ًللٛب٠ٗ ؽٞؿ ٗي ٛٞيٌـ )ًيٌتبٙ ٗٔل ًٞصي ٝ ث٠ ٜٗن٠ٓ اٛجبك ؿ٠ٔ ٜٗبعن ٗزبٝك 

تبٙ ثلصيـ ٝ ثٜـ١بي ١يلٜٗـ كا ٝيلاٙ ًلؿ ٝ ؽٞؿ اًت اٗب ؿك ٝاهغ ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ٗـّٞ ثٌبط ٗـٛيت كا ام ًيٌ

ًِتناك١ب ٝ ؽل٢ٜٗب ٝ آًيبث٢بي ثبؿي ًٞؽت٠ كا ام ؽٞؿ ث٠ ربي ُقاُت. ٝ ؿك اؿا٠ٗ ٛين آؽليٚ ٗلع٠ٔ ام اكّٞ ت٘ـٙ 

٢ًٚ ًيٌتبٙ ؿك مٗبٙ هبربك اتلبم ٗي اكتـ ٝ اًتؼ٘بكُلاٙ اِٛٔيٌي ؿك تلله٠ ثيٚ ٗقا١ت اًالٗي ثٌيبك ثلٛب٠ٗ 

 ْ ًلؿٛـ.كيني ُـٟ ػ٘

 ٠ً ٠٘١ ايٚ كٝٛن ثٞاًغ٠ ١بٗٞٙ ١ٝيلٜٗـ ثٞؿٟ اًت.

ايٚ ميٌت ثٕٞ يٌي ام تبالث٢بي ميجبي ايلاٙ اًت. ميٌت ثٕٞ ١بٗٞٙ ؿك مٗبٙ پلآثي ثيٜظيل اًت ٝ ؿٝإ آٙ  

١٘ي٠ِ ث٠ كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ثٌتِي ؿاكؿ . ٗغيظ تبالة ١بٗٞٙ مٗي٠ٜ ثٌيبك ٜٗبًت ٝ ٌٗبػـي كا ثلاي ايزبؿ ٝ 

 كٝي٢ِبي ُيب١ي ؿك مٗبٙ پلاثي كلا١ٖ ًلؿٟ اًت . ٌُتلٍ 

ؿك ًب٢ٓبيي ٠ً آة ًبكي ٝرٞؿ ؿاكؿ ٝ ؿكيبص٠ پل آة اًت ، ؿك احل ٝمٍ ثبؿ١بي ًٗٞ٘ي ٝ ُـيـ ، آة ايٚ ؿكيبص٠ 

٠ً ؿك ايٚ عبٓت ؿاكاي ًيليت ٜٗبًجي ٛين ١ٌت ؿك اكا ي ٌٗغظ ؿُت ًيٌتبٙ پيِلٝي ٛ٘ٞؿٟ ٝ ٗلاتغ عبُي٠ 



ٗي ٛ٘بيـ . پي ام ػوت ِٛيٜي ٗلاتغ تب عـٝؿي ؿٜي ٝ ًلًجن ثبهي ٗبٛـٟ ٜٝٗجغ آٔي تـقي٠  ؿكيبص٠ كا آثيبكي

١ناكاٙ كاى ؿإ ًيٌتبٙ ٗي ثبُـ . ثؼالٟٝ ؿك ٗٞاهغ پلاثي ؿكيبص٠ ، آة ٗبماؿ آٙ  ٘ٚ تؾليت كلاٝاٛي ٠ً ثجبك ٗي 

كت٠ ٝ ث٠ علف اكـبٌٛتبٙ ثل ٗي ُلؿؿ آٝكؿ ؿك ًبٛبّ آثلٝ ُي٠ٔ ٠ً ؿكهٌ٘ت رٜٞة ؿلثي ؿكيبص٠ هلاك ؿاكؿ رليبٙ يب

 ٝ ٢ٛبيتب ؿك ٗغٔي ثٜبٕ ُٞؿمكٟ ؿك ُٜناك١ب كلٝ ٗي كٝؿ . 

ؿك عويوت ١بٗٞٙ ٝ ٗبٛـاث٢بي ٝاثٌت٠ ث٠ آٙ ثنكُتليٚ عٞ ٠ ؿكيبص٠ اي پي ام ؿكيبص٠ اكٝٗي٠ ؿك ُلم ايلاٙ اًت 

ٟ ام كًٞثبت كٝؿؽب٠ٛ اي ٝ ٠ً هٌ٘ت اػظٖ آث٢بي اكـبٌٛتبٙ كا ث٠ ً٘ت ؽٞؿ رقة ٗي ًٜـ ٝ ًق آٙ پُٞيـ

 ؿكيبص٠ اي اًت . 

ؽبٛٞاؿٟ ؿك تبالة ١بٗٞٙ  ٠ُٛٞ35 ُيبٟ آثني ؿك هبٓت  73ثل اًبى ٗغبٓؼبت ٝ تغويو٢بي اٛزبٕ ُـٟ ، تب ًٜٞٙ 

ُٜبًبيي ُـٟ اًت ٠ً ثلؽي ام آ٢ٛب كا ٗي تٞاٙ ُبْٗ ُيب١بٙ ُٜبكٝ ، ؿٞع٠ ٝك ٝ ٛين ُيب١بٙ آة ؿًٝت عبُي٠ 

يبٟ ٛي يٌي ام ٠ُٛٞ ١بي ٢ٖٗ اهتٔبؿي ٜٗغو٠ ًيٌتبٙ اًت ٝ ٗٞكؿ ٗٔلف ؿا٢ٗبًت ٝ يٌي ام تبالة ٛبٕ ثلؿ . ُ

ارناي ٢ٖٗ مٛـٟ ٝ پٞيبي ميٌت ثٕٞ تبالة ١بٗٞٙ ٗغٌٞة ٗي ُٞؿ ٝ تـييل ؿك ٗيناٙ كلاٝاٛي آٙ آحبك ٌٗتوي٘ي 

 ؿك عيبت تبالة ثل ربي ٗي ُقاكؿ. 

ـٟ ؽٌٌِبٓي ثبػج ُـ تب ٛوَ ٗضبػق ايٚ تبالة ثيٚ آ٘ٔٔي هغغ رليبٙ كٝؿ ٗلمي ١يلٜٗـ ث٠ ايلاٙ ٝ ثلٝم پـي

ؿك صلؽ٠ اهتٔبؿ ٗلؿٕ ًيٌتبٙ ٝ ثؼـ ميٌت ٗغيغي آٙ ً٘لَٛ ُٞؿ . ثؾِي ام آة ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ٛين ام كٝؿؽب٠ٛ 

ًيٌتبٙ ٝ ثؾِي ؿيِل ١ٖ ام كٝؿؽب٠ٛ ١بي كْٔ ٝ اِٛؼبثبت كلػي ١يلٜٗـ تبٗيٚ ٗي ُٞؿ. ٝاهغ ُـٙ ثؾِي ام 

 ٙ ؿك اكـبٌٛتبٙ ٛيبم ١ل ص٠ ثيِتل ث٠ عن آة ايٚ ٜٗجغ عيبتي كا ؿٝ صٜـاٙ ًلؿٟ اًت . تبالة ١بٗٞ

 حجت ُـٟ اًت . « ػ٢ـٛب٠ٗ كاٌٗل » تبالة ١بٗٞٙ يٌي ام ١لت تبالثي اًت ٠ً ؿك ك٢لًت تبالث٢ب ي ثغلاٛي 

اًٜٞٙ ثب هغغ رليبٙ آة ١يلٜٗـ ث٠ ٗلم ايلاٙ  ٝ ً٘جٞؿ ٛنٝالت آً٘بٛي ٝ ؿك ٢ٛبيت ؽٌِيـٙ ثؾ٢ِبيي ام ١بٗٞٙ 

ثبػج ُـٟ اًت ٠ً ٢ٗبرلت پلٛـُبٙ ث٠ ايٚ ؿكيبص٠ ًب١َ يبثـ . ثب تٞر٠ ث٠ اكم٢ُبي عيبتي تبالة ١بٗٞٙ ثلاي 



لٝكي ٗي ٛ٘بيـ . ١بٗٞٙ ثب اًتبٙ ٛي٘لٝم ايلاٙ ٝ اكـبٌٛتبٙ تؼييٚ عن آة اؽتٔبٓي ثلاي ايٚ تبالة كا  

 ًئٞٗتل ٗلم ِٗتلى ؿاكؿ .  134اكـبٌٛتبٙ 

 ًبك ٝ پي٠ِ ٗلؿٕ عبُي٠ ِٛيٚ ١بٗٞٙ 

ؿك عبُي٠ ١بٗٞٙ ر٘ؼيت هبثْ تٞر٢ي ث٠ ٓيبؿي ِٗـّٞ ١ٌتٜـ ٝ ام علف ؿيِل صٞٙ ١بٗٞٙ ؿك مٗبٙ پيِلٝي 

پَُٞ ُيب١ي هبثْ تٞر٢ي ثل ربي ٗي ُقاكؿ ٠ً ايٚ  ؽٞؿ مٗي٢ٜب كا ًيلاة ٝ ثبكٝك ٗي ًبمؿ ، ٓقا پٌلٝي آة ،

پَُٞ ُيب١ي ؽٞؿ ثبػج كٝٛن پي٠ِ ؿٕٝ ٗلؿٕ ٛين ٗي ُٞؿ ٝ آٙ ؿاٗـاكي اًت ، ؿك ٝاهغ ؿاٗـاكي يٌي ام ؿٝ 

كؼبٓيت آٔي ًبًٜيٚ ايٚ ٜٗغو٠ كا تٌِيْ ٗي ؿ١ـ . اٗب كبهـ ؽٔٞٓيبت ؿاٗـاكي ٛٞيٚ ثٞؿٟ ٝ ٝيوُي ١بي 

ي٘بي آٙ اٌُبك ٗي ُٞؿ ٝ ث٠ ُيٟٞ اي ثٌيبك اثتـايي ٝ ٠ٜ٢ً اٛزبٕ ٗي ُيلؿ ٝ ث٠ ١٘يٚ اهتٔبؿ ٢ًٚ ُجبٛي ام ً

ًجت ؿكٗوبثْ عٞاؿث عجيؼي ) ًلٗبي ُـيـ ، ؽٌٌِبٓي  ، ثي آثي ، عٞكب٢ٛب ( تبة ٗوبٝٗت ٛيبٝكؿٟ ٝ تبعـي ام 

 ل آ٢ٛب تغ٘يْ ٗي ُٞؿ.١ٖ ٗتالُي ٝ ثبػج اتالف ٝ ٛبثٞؿي تالٍ ٝ ٢ًُِٞب ُـٟ ،ؽٌبكت ٗبٓي ٝ ربٛي كلاٝاٛي ث

 

 ٓيبؿاٙ اعلاف عبُي٠ ١بٗٞٙ ثل ؿٝ ؿًت٠ اٛـ : ٓيبؿاٙ علك٠ اي ٝ ٓيبؿاٙ ُبٝ ؿاك 

ثب اثناكي ٛظيل تٞك ميل آثي ٝ اًتولاك آٙ ؿك ؿكيبص٠ ام پلٛـُبٙ آثني ٠ً ث٠ ؿإ ٗيبكتٜـ اكتنام ٓيبؿاٙ علك٠ اي 

ث٠ ًل ٗي ثلٛـ . ام علف ؿيِل ام ٗب١يبٙ ؿكيبص٠ ٛين ٓيـ كٝم ٛين ؿك ؿكيبص٠  1تب  7ٗي ًٜٜـ ٝ ثلاي ايٚ ًبك ُب١ي 

ٛ٘ٞؿٟ ٝ ٛيبم١بي ميٌتي ؽٞؿ كا ام علين كلٍٝ ٗلؽ ٝ ٗب١ي كلا١ٖ ٗي ٛ٘بيٜـ . ٓيبؿاٙ ثب اًتولاك تٞك ٗب١يِيلي 

 ؿك ؿكيبص٠ ، ٗوـاك هبثْ تٞر٢ي ٗب١ي ٓيـ ًلؿٟ ٝ آ٢ٛب كا ث٠ ُيٌي ثٌت٠ ٝ ث٠ تٞت٢ٜب ٗي كينٛـ .

٠ً ؿك ٓيـ ثٌبك ُلكت٠ ٗي ُٞؿ ، ٗٞيي اًت ٠ً ؿككْٔ پبيين ثيِتل ر٢ت ٓيـ ٗب١ي ثٌبك ٗي كٝؿ . اثناك ؿيِلي 

ُلٟٝ ؿيِلي ام ٗلؿٕ ايٚ ؽغ٠ ١ٌتٜـ ٠ً  ٘ٚ ُبٝؿاكي ث٠ ٗب١يِيلي ٛين ٗي پلؿامٛـ يؼٜي ٓيبؿاٙ ُبٝؿاك 

١ٝبي ؽٞؿ ؿك آة ث٠ ٓيـٛين  ٘ٚ ٛي ثلي ام ٛيناك١بي ؿكيبص٠ ٝ عْ٘ آ٢ٛب ث٠ ًٝي٠ٔ تٞتٚ ٝ ت٢ي٠ ػٔٞك٠ ثلاي ُب



ٗيپلؿامٛـ. مٛـُي ٓيبؿاٙ ُبٝؿاك ٠ً ثب اتٌب ث٠ ٛيناك ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ث٠ ُبٝؿاكي ِٗـّٞ ١ٌتٜـ ؿك ث٢بك ٝ تبثٌتبٙ ث٠ 

رن تـييل ثٌيبك ًٖ تلبٝت صٜـاٛي ٛـاكؿ .ٗؼ٘ٞال ام ٓجظ تب ظ٢ل ث٠ علف ٛيناك١ب ككت٠ ٝ ث٠ ٛي كيني ِٗـّٞ ُـٟ 

 لٕ اٛـ . ؿك ايٚ ٗـت ثب پ٢ٚ ًلؿٙ تٞك ؿك ؿكيبص٠ ٗوـاكي ٛين ٗب١ي ٓيـ ٗي ًٜٜـ .ٝتب ظ٢ل ث٠ ايٌٜبك ًلُ

 ؿا٢ٗبي ًيٌتبٙ ام ٗلاتغ اعلاف ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ٝ يب ث٠ عٞك ؿًتي تـقي٠ ٗي ُٞٛـ . 

ؿاٗـاكي ؿك ؿُت ًيٌتبٙ ًٜتي ثٞؿٟ ٝ ًبٓيبٙ ؿكام ؿك ًبي٠ ػٞاْٗ ٛبًبمُبك عجيؼي ، ؽٌٌِبٓي ١ب ُيٞع ثي٘بكي  

 ٝ ًبيل ثاليب ث٠ عيبت ؽٞؿ اؿا٠ٗ ٗي ؿ١ـ ، ؿاٗـاكاٙ ايٚ ٜٗغو٠ كا ٗي تٞاٙ ؿك ٠ً ُلٟٝ ربي ؿاؿ . ١ب 

ؿاٗـاكاٙ كًٝتبيي، ١ل ؽبٛٞاك كًٝتبيي ًِبٝكم تؼـاؿي ًُٞلٜـ ٝ ثن ٝ صٜـ كاى ُبٝ ُيلي ٢ِٛـاكي ٗيٜ٘بيـ .  -

 تـقي٠ ؿا٢ٗب ام علين صلاي ٛجبتبت مكاػي ٓٞكت ٗي ُيلؿ .

ػِبيلي : ؿك ايٚ ُيٟٞ ؿاٗـاكي ػِبيل ؿا٢ٗبي ؽٞؿ كا ثيِتل ايبٕ ًبّ ؿك اعلاف ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ تؼٔيق ؿاٗـاكي  -

 ٛ٘ٞؿٟ ٝ ٠ً ٗبٟ ام ًبّ كا ٛين ث٠ علف هبيٚ ٝ ؽبٍ ًٞس ٗي ٛ٘بيٜـ .

 ُبٝؿاكي اعلاف ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ  : ٗؼيِت ثؼضي ام ؽبٛٞاؿٟ ١ب ثل كٝي ُبٝؿاكي ٗت٘لًن ُـٟ ٝ ًلتبًل ًبّ كا ؿك -

 اعلاف ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ثٌل ثلؿٟ ٝؿا٢ٗبي ؽٞؿ كا ام ٛيناك١بي ؿكيبص٠ تـقي٠ ٗي ٛ٘بيٜـ . 

 



 ًيٌتبُٙبٝ

 

 

ُبٝ ًيٌتبٙ ُبٝيٜي٠٘ ٝعِي ام تيلٟ ُبٝ مثٞ )ثٞى ايٜـ ًٞى( ٗي ثبُـ . ايٚ ُبٝ ًب٢ٓب ٝ عتي هلٙ ١ب ؿكٜٗغو٠ 

ًيٌتبٙ ث٠ عيبت ؽٞؿ اؿا٠ٗ ؿاؿٟ اًت ث٠ ٛغٞي ٠ً آحبك ث٠ ؿًت آٗـٟ ام علبكي ١بٝ اًتِبكبت ثبًتبٛي ؿك ٢ُل 

غو٠ ُبٝ ًيٌتبٛي ميٌت ٗي ًلؿٟ اًت. ًبّ هجْ ام ٗيالؿ ٌٗيظ ؿك ايٜٜ٘ 2511ًٞؽت٠ ِٛبٙ ٗي ؿ١ـ ٠ً 

كاى ُبٝ ٝ ًُٞب٠ٓ ًيٌتبٛي ٗغبٓؼ٠ ٝ  611ًبٓجل كٝي ثيَ ام  ٠ًٌٞٗ01 تغويوبت ػٕٔٞ ؿاٗي ًِٞك ؿك ٗـت 

ثلكًي ًلؿٟ اًت .ثؼضي امؽٔٞٓيبت ايٚ ٛواؿ ٗٞكؿ ُٜبًبيي هلاك ُلكت٠ اًت . اُل ص٠ ِٗؾْ ُـٟ اًت 

ٔٞٓيبت ٛي٠٘ ٝعِي ؿك ايٚ ٛواؿ ٢ِٗٞؿ اًت ٝٓي ؽٔٞٓيبتي٘بٜٛـ ثـٓيْ ػـٗبٓالط ٝ ٛٞع ٢ِٛـاكي آٙ ١ٜٞم ؽ

ٗوبٝٗت ث٠ ثي٘بكي ١ب ٝ تـييلات رٞي ٝ ٛين ًٖ تٞهؼي ايٚ ٛواؿ ؿك ًٜبك هبثٔيتپلٝاكثٜـي ؿك ايٚ ٛواؿ هبثْ تٞر٠ ٗي 



ِل ًبّ ٝ ؽلٝرجي كٝي٠ ُب١ٝبي ًيٌتبٛي ثلاي پلٝاكثٜـي ث٠ ٜٗبعن ؿي00ثبُـ. ثب تٞر٠ ث٠ ؽٌٌِبٓي ٗـإٝ 

ؽغل اٛولإ ايٚ ٛواؿ ثٞٗي ٌٝٗتؼـ ًِٞك ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٓقا ث٠ ٛظل ٗي كًـ ثلاي علظ ايٚ ٛواؿ ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗيلاث 

ٗٔيٞ ٛين اًتلبؿٟ ٗغٔٞة ام تٞاٛبيي ١بي ثبٓوٟٞ ثلاي ث٢جٞؿ ٝ غ ٗؼيِت ٗلؿٕ ٜٗغو٠ المٗبًت ًبك تغويوبتي ٝ 

 .ب٠ٗ كينيٌٞتبٟ ٗـت ٝ ثٜٔـ ٗـت پيِيلي ُٞؿپو١ِٝي ١ـكٜ٘ـا٠ٛ كٝي ايٚ ٛواؿ ثٔٞكت ٗت٘لًن ٝ ثب ثلٛ

:ٛواؿًيٌتبٛي ثلتليٜٜواؿُبُُٝٞتي ايلاٙ ٗي ثبُـ٠ً ؽٔٞٓيبت ػبٓي ايٌٜت ٠ًآٛض٠ هـك ٌٖٗٔ اًت 

ٗوبٝٗت ث٠ ثي٘بكي ١بًٝ٘جٞؿ١بي تـقي٠ اي ٝتغْ٘ ثبالي آٙ ؿكٗوبثْ ًٛٞبٛبت ُـيـ رٞي ث٠ ،ال٠ُ،اكنايَ ٝمٙ 

  .تٞٓيـ ُيل آٙ ٛين امؿيِل ٛواؿ١بي ايلاٛي اكنٝٛتل ٗيجبُـ احجبت كًيـٟ اًتٞاُل ٛيي ثِٜليٖ

ايٜقؽيلٟ هٛي اكمُٜ٘ـ ٝفيوي٘ت ٠ً تًٞظ ٛيبًبٙ ٗب علظ ٌُٝتلٍ ؿاؿٟ ُـٟ ٝعي ١ناكٟ ١بؿكايٚ ثؾَ ام 

ًلمٗيٚ ٗب ثوب عبْٓ ٛ٘ٞؿٟ اًت ٝؿك كلايٜـ اٛتؾبة عجيؼي ٝث٢ِنيٜي ١بيٌٜتي ؿاٗـاكاٙ ؿكًلا٠ٛ ١بي ١بٗٞٙ ثب 

 تيپ ٝهٛٞتيپ ٜٗغٔل ثللؿ ؿك اؽتيبك ٗبهلاك ُلكت٠ اًت كا ص٠ِٛٞ ٌُتلٍ ٝاًتلبؿٟ ٛ٘بييٖايٚ كٜٞ

 :ٗيٌٜيٖ اًٜٞٛضٜـپلًَ كاٗغلط

 يب كٝث٠ ًبًتي اًت يب اكنٝٛي؟آٝ ؼيتز٘ؼيتي ايٚ فؽيلٟ هٛي ص٠ِٛٞ اًت 

ٓـاي يبٗيـاٛيـ ؿيِل أكاى)ٓـ ١ناك كاى( اػالٕ ُـ011111١تؼـاؿ 85-88ؿكًب٢ٓبي ٜٗت٢ي ث٠ ًبّ 

 .ٛل٢ٌبًٖٝ ايٚ ٛواؿ ثلًلا٠ٛ ١بي ١بٗٞٙ ؿيِل ُٜلت٠ ٛ٘يِٞؿ

يٜـٟ اي ٢ٛضٜـاٙ ؿٝك آٙ كا ؿك ٗٞمٟ ١ب آايـ اُل كٝٛـ ًب١ِي ايٚ ؿإ اي٠ِٜٛٞ اؿا٠ٗ يبثـ ٗي ثبيٌت ؿك ٟ يباٛـيِيـآ

 .يبُبيـؿكًلبٓي٢ٜبي ٢ُلًٞؽت٠ رٌتزًٜٞيٖ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 شْر سَختِپیکرُ گاٍ کَّاًذار پیذاشذُ 

  
 

 

 

 

 

 

 تاالب ٍ دریاچِ ّاهَىپرًذگاى بَهی ٍ هْاجر

ـك مٗبٙ پلآثي پقيلاي ١ناكاٙ پلٛـٟ ايٌت ٠ً ام ٛٞاعي ًلؿًيلي امر٠ٔ٘ ؿكيبص٠ آة ُيليٚ ١بٗٞٙ ٝتبالة آٛ

ث٠ عٞك ًٔي  ًيجلي ث٠ ايٚ ٌٗبٙ ٢ٗبرلت ٗيٌلؿٛـ ٝؿك ًبيل كّٔٞ ًبّ ٛين ميٌتِبٟ پلٛـُبٙ ثٞٗي ٜٗغو٠ ثٞؿ .

 ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً كؼبٓيت كٝمٗلٟ مٌٗتبٛي ٗلؿٕ ، ٌُبك پلٛـُبٙ ث٠ ًٝي٠ٔ أًغ٠ ١بي ًلپل ٝ ٓيـ ٗب١ي اًت . 

اًخل ًبًٜبٙ پيلاٗٞٙ ١بٗٞٙ امكاٟ ٌُبك ٝٓيـ پلٛـٟ ١ٝ٘ضٜيٚ ٗب١ي اٗلاكٗؼبٍ ٗيٌلؿٛـ ثغٞكي٠ٌ ثيِتل ٗلؿٕ  

بة ًلؿٟ اٛـ. اٗب ثب ؽٌٌِبٓي ًب٢ٓبي اؽيل ِٛبٛي ام ايٚ عبُي٠ ١بٗٞٙ ٛبٕ ؽبٛٞاؿُي ٓيبؿ يب ٓيبؿي كا اٛتؾ

 اًًٞيٌتٖ ٛيٌت.

 



 ؿك ميل ٛبٕ تؼـاؿي ام پلٛـُبٙ فًل ٗيِٞٛـ:

 تلفظ ًام بَهی ًام علوی
 souzgardan ًٞمُلؿٙ کلْسبس

 kamcheh ً٘ض٠ ًَک پْي

 rouvic كٝٝيي خَتکا

 narou ٛلٝ باکالى

 charou صلٝ آًقَت

 kalamargh ٠ًٔ ٗلؽ تٌجِ

 sikhdem ًيؼ ؿٕ فیلَش

 shenak ُٜي بحري

 basha ثب٠ُ شاّیي

 garag ُلاؽ کالغ

 Tisk تيٌي دم جٌباًک

 Chortak صلتي جٌباى

 balghi ثٔـي اردکسرحٌائی

 Chorcash صٞكًَ گیالر

 mou ٗٞ اردکورهري

 Kharchoushk ؽلصُٞي گیالًشاُ

 Choushk صُٞي آب چلیک

 Choushkalghadem صُٞي آل٠ ؿٕ ----بالسفیذگیالًشاُ 

 Sirpova ًيلپٞٝى چَپا

 Taghalak تـٔي ----- خرٍس کَلیسفیذ

 Seabalak ًي٠ ثبٓي خرٍس کَلی

 baza ثنى اکراس

 baghak ثبؿي بَتیوار

 sormakah ًل٠ٌٗ کشین گردى سیاُ

 nimalak ٛي٘ٔي کشین کَچک

 elyasak آيبًي کشین بسرگ



 shenak ُٜي زار سٌقَرگٌذم

 choghor صـٞك کَکر

 sousou ًًٞٞ لیکَ

 kemalak ً٘ٔي چکاٍک کاکلی

 choponemaskhara صٞپٞٙ ٌٗؾلٟ چکاٍکْذّذي

 shonasar ٠ُٛٞ ًل ّذّذ

 chrik صليي چکاٍکآسواًی

 toghdari عٞهـكي َّبرُ

 baat ثظ عرٍس غاز

 arab ػلة فالهیٌگَ

 mademak ٗـٗي چٌگرًَک سرخ

 kaftarak ًلتلى کاکائیسرسیاُ

 zabou مثٞ کاکائی دریایخسر

 laki ٌٓي کاکائی بسرگ

 chashk صبُي کفچِ ًَک

 jighak ريـي پرستَدریائی

 khormakhorak ؽلٗبؽٞكى هیَُ خَر

 niborak ٛي ثٞكى سسک پرصذا

 lagoborak ِٓٞثٞكى شبگرد

 khosar ؽًٞل اردک تاجذار

 lashkari ٌِٓلي اردک دم دراز

 khorosak ؽلًٝي سیاُ خرٍس

 jingjingak ريَٜ ريِٜي هاّیخَرکَچک

 lashekhor ال٠ُ ؽٞك دال

 bashedemsefe ثب٠ُ ؿٕ ًل٠ کرکس

 sarak ًبكى سار

 sor ًٞك سبسقبا

 chor صٞك چٌگر

 lago ِٓٞ حَاصیل



 komo ً٘ٞ پلیکاى

 pour پٞك دراج

 choghok صـي گٌجشک

 palpalasi پٔپالًي پرستَ

 karrak ًلى بلذرچیي

 keleng ًَٜٔ درًا

 bostouni ثٌتٞٛي طاٍٍسک

 boum ثٕٞ بَف

 baza ثنى اکراس

 baghak ثبؿي بَتیوار

 sormakah ًل٠ٌٗ کشین گردى سیاُ

 nimalak ٛي٘ٔي کشین کَچک

 elyasak آيبًي کشین بسرگ

 shenak ُٜي سٌقَرگٌذم زار

 choghor صـٞك کَکر

 sousou ًًٞٞ لیکَ

 kemalak ً٘ٔي چکاٍک کاکلی

 choponemaskhara صٞپٞٙ ٌٗؾلٟ چکاٍکْذّذي

 shonasar ٠ُٛٞ ًل ّذّذ

 chrik صليي چکاٍکآسواًی

 toghdari عٞهـكي َّبرُ

 baat ثظ عرٍس غاز

 arab ػلة فالهیٌگَ

 mademak ٗـٗي چٌگرًَک سرخ

 kaftarak ًلتلى کاکائیسرسیاُ

 zabou مثٞ کاکائی دریایخسر

 laki ٌٓي کاکائی بسرگ

 chashk صبُي کفچِ ًَک

 jighak ريـي پرستَدریائی



 khormakhorak ؽلٗبؽٞكى هیَُ خَر

 niborak ٛي ثٞكى سسک پرصذا

 lagoborak ِٓٞثٞكى شبگرد

 khosar ؽًٞل اردک تاجذار

 

 

 

 ٜٗغو٠ علبظت ُـٟ ١بٗٞٙ
 

  

 



 

 

  

  

 

 



    

    

    

 

  

 

 

 

 

ًبيل كؼبٓيت٢بي ٗؼيِتي ٗلؿٕ ًيٌتبٙ عبُي٠ ١بٗٞٙ ػجبكتٜـ ام : هبٓيجبكي ، پِتي ٝ ُٔيٖ ثبكي ، ؽٞكريٚ ثبكي ، 

پلؿٟ ثبكي ٠ً رنٝ ٜٓبيغ ؿًتي ٗلؿٕ ًيٌتبٙ ثٞؿٟ ٝ ؿك اهتٔبؿ ٜٗغو٠ ربي ٝيوٟ اي ؿاُت٠ ٝ ثيِتل ؿك كًٝتب١ب 

يي تًٞظ مٛبٙ اٛزبٕ ٗي ُيلؿ . ٗغٔٞالت تٞٓيـ ُـٟ ث٠ كٝاد ؿاكؿ ٝ ؿك رٞاك ًبيل كؼبٓيت٢بي كٝمٗلٟ مٛـُي كًٝتب

هي٘ت ثٌيبك ٛبمٓي ام ايٚ مع٘تٌِبٙ ٝٗغلٝٗيٚ ًِٞك تًٞظ ثبماكي٢ب ؽليـاكي ُـٟ ٝ ث٠ هي٘ت ُناكي ث٠ كلٍٝ 

 ٗي كًـ . 

ٛٞاعي ثٜزبك ، ًلثبًي ، ؿٟ ٗلؿٟ ، ؿٟ ثني ، ؿًٝت ٗغ٘ـ ، ٢ُلًي ٝ ٛبكٝيي ام ٛٞاعي ػ٘ـٟ پِتي ثبكي ٜٗغو٠ 

ثِ٘بك ٗي آيٜـ . عٔيل ٝ پلؿٟ ثبكي ٛين ام كؼبٓيت٢بيي اًت ٠ً ؿك رٞاك ًبك كٝمٗلٟ ؿك ٗٞاهغ ٜٗبًت ًبّ ؿك كًٝتب١ب 



اعلاف ٝ عبُي٠ ١بٗٞٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٝ عتي كًٝتب١بيي يبكت ٗي ُٞؿ ٠ً ت٢ٜب ام كاٟ پلؿاؽتٚ ث٠ ايٚ علك٠ كٝمُبك ٗي 

ٛي ٠ً ؿك ٗغْ ث٠ ٓٞػ ٗؼلٝف اًت ثبكت٠ ٗي ُٞٛـ . ُب١ي ُقكاٜٛـ . ٗغّٔٞ آ٢ٛب پلؿٟ ١بيي اًت ٠ً ام ٛٞػي 

تؼـاؿي ام كًٝتبييبٙ تٞٓيـ ًٜٜـٟ پلؿٟ ث٠ ؿٓيْ ػـٕ اًتغبػت ٗبٓي ٝ يب ًبيل اٌٗبٛبت ، ث٠ ًٝي٠ٔ تؼـاؿي ًلٗبي٠ 

ؿكٓـ اكمٍ پلؿٟ ١بي ثبكت٠ ُـٟ ٛٔيت تٞٓيـ ًٜٜـُبٙ آٔي پلؿٟ  31-35ؿاك اًتخ٘بك ُـٟ ث٠ عٞكي ٠ً ت٢ٜب 

ٝ ثوي٠ ث٠ ريت ٛبٗجبكى ٓبعجبٙ ًلٗبي٠ ٗيلٝؿ ٠ً ثـٝٙ مع٘ت ، ؿًتلٛذ ايٚ مع٘تٌِبٙ اعلاف ؿكيبص٠ كا ُـٟ 

ٗي ثٔؼٜـ . ٝ ؼيت ميٌتي اػٖ ام ًيليت اٗبًٚ ميٌت ، هيبك٠ ١بي كٛزٞك اٌٛبٛي ، ؿكر٠ ًؾتي ٗؼيِتي كا ٠ً 

ام ؿكيبص٠ ث٠ كًٝتب ، كلا١ٖ ًلؿٙ ٛؼ ايٚ ٗلؿٕ ٗتغْ٘ ٗي ُٞٛـ ِٛبٙ ٗي ؿ١ـ . ث٠ عٞك ًٔي عْ٘ ٛي ثب تلاًتٞك 

 ، عْ٘ ث٠ ثبماك١بي ٗٔلف ثب ًبٗيٞٙ ٝ... اي٢ٜب ٠٘١ كا٢١بي صپبّٝ ٜٓؼتِلاٙ پلؿٟ ثبف اًت . 

 

  

 

  



  

 

 عقف ١بٗٞٙ ام آة ايلاٙ : 

ثؼـ ام ُقُت صٜـ ًبّ ؽٌٌِبٓي ٝ ؽٌِي ٗغٔن ؿكيبص٠ ثيٚ آ٘ٔي ١بٗٞٙ ٝ پبيبٙ عيبت آثي ؿك ٜٗغو٠ ٝ ثب 

ًب١َ ٗيناٙ ثبكٛـُي ؿك ًبّ آثي ربكي ؿك ٗوبي٠ٌ ثب ًبّ ُقُت٠ ٝ ت٘ـيـ ؽٌٌِبٓي صٜـ ًب٠ٓ ؿك ٜٗغو٠ رٜٞة 

ف ؽٞا١ـ ُـ . ثب اؿا٠ٗ تٞهق آة ؿك ُلم ًِٞك ، ث٠ اعت٘بّ ميبؿ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ام ك٢لًت ٜٗبثغ آثي ًِٞك عق

كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ٝؽٌِي كيبص٠ ١بٗٞٙ اتلبهبت ارت٘بػي ، اهتٔبؿي ، ًيبًي ٝ ميٌت ٗغيغي عبؿي ؿك ٜٗغو٠ 

ؿكعبّ كػ ؿاؿٙ اًت . يٌي ام ػْٔ پيـايَ ثغلاٙ ارلا ِٛـٙ تؼ٢ـات ٝ هلاك ؿاؿ اٗضب ُـٟ ثيٚ ايلاٙ ٝاكـبٌٛتبٙ 

ٗتل ٌٗؼت  72ايلاٙ ثب ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ ٗولك ُلؿيـ تب ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ  3113ًبّ ثٞؿٟ اًت عجن هلاك ؿاؿ ؿٝٓت 

ؿك حبٛي٠ آة كا ام علين ١يلٜٗـ ث٠ ماثْ اٛتوبّ ؿ١ـ ٠ً ثؾِي ام ايٚ آة ث٠ ؿكيبص٠ ٝ يب تبالة ١بٗٞٙ ًلاميل ُٞؿ 

ِٛـٟ ٝ ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ ٝٓي ؿك عبّ عب ل ٝ ؿك صٜـ ًبّ ُقُت٠ ثب اؿا٠ٗ ؽٌٌِبٓي ؿك ٜٗغو٠ ث٠ ايٚ تؼ٢ـ ػْ٘ 

ٛين ث٠ ػٔت ؽٌٌِبٓي ٝ ً٘جٞؿ آة ٝ اعـاث ًـ ام اٛتوبّ آة ١يلٜٗـ ث٠ ًٞي ماثْ ؽٞؿؿاكي ٛ٘ٞؿٟ ؿك عبٓي ٠ً 

 ُٞا١ـ ِٛبٙ ٗيـ١ـ ؿكٓـ هبثْ تٞر٢ي ام آة ٗقًٞك ثلاي آثيبكي ٗناكع ؽِؾبٍ ٗٞكؿ اًتلبؿٟ هلاك ٗي ُيلؿ . 

ٌبػـ ثٞؿٙ ُلايظ رٞي ثبػج ًِت ثي ًبثو٠ ؽِؾبٍ عي اكنايَ ًِت ؽِؾبٍ ؿك اكـبٌٛتبٙ ث٠ ػٔت ٗ

ًب٢ٓبي ُقُت٠ ٝ آتي ١ٌتيٖ ٠ً ١٘يٚ اٗل هي٘ت تليبى كا ًب١َ ؿاؿٟ ٝ ث٠ عٞك ٗزـؿ ثبماك ٗٔلف آٛلا ؿك ايلاٙ 

ًٝبيل ٛوبط توٞيت ٛ٘ٞؿٟ اًت .اكنايَ ًغظ ميل ًِت ٗناكع ؽِؾبٍ ؿك اكـبٌٛتبٙ ؿك عبٓي اتلبم ٗي اكتـ ٠ً 



تيبري ث٠ آثيبكي ًبْٗ ؿاكٛـ اٗب ؿك ػيٚ عبّ عي اػتلا بت ؿٝٓت ايلاٙ ١٘ٞاكٟ اػالٕ ُـٟ ؿٝٓت ايٚ ٗناكع اع

 755اكـبٌٛتبٙ ٛين ثب ثغلاٙ ًٖ آثي ٗٞار٠ اًت . ايٚ ثغلاٙ ًٖ آثي ؿك ٜٗغو٠ ؿك ُلايغي اػالٕ ٗي ُٞؿ ٠ً 

 ُٚ ٝ ٗب٠ً ٗـكٞٙ ُـٟ اًت. كًٝتب ؿك ًيٌتبٙ ث٠ ٝاًغ٠ ؽٌِي ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ تغت آِؼبع هلاك ُلكت٠ ٝ ميل 

ثب ؽٌِي ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ايٚ ٜٗغو٠ ث٠ ػٜٞاٙ يٌي ام ػ٘ـٟ تليٚ ًبٛٞٙ ١بي ثلؿاُت ُٚ ٝ ٗب٠ً تجـيْ ُـٟ ٝ 

٠٘١ ٗناكع ٝ كًٝتب١بي اعلاف كا تغت آِؼبع هلاك ؿاؿٟ ٝ ٜٗزل ث٠ ٢ٗبرلت ١بي ًٝيغ كًٝتبييبٙ ُـٟ اًت. 

٠١ ُقُت٠ ٛين ثبػج ٢ٗبرلت ًيٌتبٛيبٙ ث٠ اًتبٙ ٌُٔتبٙ ٝ ؽلاًبٙ ُلص٠ ؽٌٌِبٓي ؿك ٛٞثت٢بي ٗتؼـؿ ؿك صٜـ ؿ

 ًٝبيل ٛوبط ُلؿيـٟ اًت.

ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ هجْ امصٜـ ًبّ ؽٌٌِبٓي ُقُت٠ يٌي ام هغت ١بي اهتٔبؿي ٜٗغو٠ ٗغٌٞة ٗي ُـٟ اًت ام 

ب ًُٞب٠ٓ ١بي ايٚ ٛواؿ ًٞي ؿيِل ٛواؿ ؽبّ ُبٝ ًيٌتبٛي ثب تـقي٠ ام ٛي ماك١بي ايٚ ؿكيبص٠ ايٚ اٌٗبٙ كا ؿاُت٠ ت

كٝمي يي ًٔيٞ اكنايَ ٝمٙ ؿاُت٠ ثبُٜـ . ٓيبؿي ٝ ١٘ضٜيٚ ٢ٗبرلت پلٛـُبٙ ٝ ٜٓبيغ ؿًتي ؿك ًٜبك كؼبٓيت 

١بي ًِبٝكمي ٗلؿٕ ٜٗغو٠ كا ػبكي ام ٌِْٗ ٗي ًلؿٟ اًت اٗب اٗلٝم ػِبيل ٝ ؿاٗـاكاٙ ؿإ ١بي ؽٞؿ كا كلٝؽت٠ 

 صٞٙ اٌٗبٙ ١يش ًبك ٝ كؼبٓيتي ؿكٜٗغو٠ ٝرٞؿ ٛـاكؿ . اٛـ ٝ ثٌٜـٟ ٛ٘ٞؿٟ ث٠ ٗب١ي صٜـ ًي٠ٌ آكؿ

١ناك ١ٌتبكي ث٠ يي ًبٛٞٙ ثغلاٛي ثلؿاُت ُٚ ٝ ٗب٠ً تجـيْ ُـٟ ٝ ثٌيبكي ام  41ؿك عبّ عب ل ١بٗٞٙ 

كٝمٟ ًيٌتبٙ ا١بٓي كا  375كًٝتب١بي پبييٚ ؿًت ؿكيبص٠ ميل ُٚ ٗـكٞٙ ُـٟ اٛـ . ايٚ اتلبم ؿك ًٜبك ثبؿ١بي 

ٞاْٗ كلًبيَ ٝ ثيبثبٙ مؿائي هلاك ؿاؿٟ اًت . ُلٝع تٞكبٙ ٗيناٙ آٓٞؿُي ١ٞا كا ام عـ اًتبٛـاكؿ ثيِتل تغت كِبك ػ

كلاتل ثلؿٟ ١ٝ٘ي٠ِ ؽِي ُـٙ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ثب آٙ ًٝؼت ٝ آٙ ٗيناٙ ُٚ ٝ ٗب٠ً ؿك ثلٝم عٞاؿث ٝ ثي٘بكي 

ثلآٝكؿ ؿهيوي امٗيناٙ ؽٌبكت كٝمٟ ًيٌتبٙ ثي تبحيل ٛجٞؿٟ ً٘ب اي٠ٌٜ تبًٜٞٙ ١يش  ١375بي ٗلتجظ ثب ثبؿ١بي 

كٝمٟ ًيٌتبٙ اٛزبٕ ِٛـٟ اًت . ايٚ اٗل ٜٗزل  375ٝاكؿٟ ؿكايٚ ٜٗغو٠ ث٠ ػٔت ؽٌِي ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ٝ ثبؿ١بي 

ُـٟ تب ًالٗت ٝ ثيٜبيي ثٌيبكي ام ٗلؿٕ كًٝتبي٢بي پيلاٗٞٙ ؿكيبص٠ تغت آِؼبع هلاك ُيلؿ ٝ ثٌيبكي ام ًبًٜبٙ 

 ٞؿ ث٠ ٌٗب٢ٛبي ؿيِل كٝي آٝكؿٟ اٛـ.ايٚ كًٝتب١ب ثلاي اؿا٠ٗ عيبت ؽ



كٝمٟ ًيٌتبٙ ٝ ؿجبك ُـيـ ؿك ٜٗغو٠ ثيِب٠ٛ ٛيٌتٜـ . ث٠ اػتوبؿ آ٢ٛب ؽٌِي  375اٗب ٗلؿٕ ًيٌتبٙ ثب ايٚ ثبؿ١بي  

 ١بٗٞٙ ٝ تؾليت ثبؿبت ٝٗناكع ُـت ٝ  ٝيلاٛي ايٚ ثبؿ١ب كا اكنايَ ؿاؿٟ اًت .

ٙ اكتبؿٙ آة ؿك كٝؿؽب٠ٛ ١يلٜٗـ ٝ ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ عْ ؽٞا١ـ ايٚ ٌِْٗ ثب تؼ٢ـات ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ ثلاي ث٠ رليب

ٗتل ٌٗؼت آة ؿك  72ُـ . عجن ٗٞاكوتٜب٠ٗ اي ثيٚ ؿٝ ؿٝٓت ايلاٙ ٝ اكـبٌٛتبٙ ٗولك ُـٟ ثٞؿ تب ؿٝٓت اكـبٌٛتبٙ 

حبٛي٠ ام علين ١يلٜٗـ ث٠ ماثْ ثلًبٛـ عجن يي ًيٌْ ايٚ آة پي ام ٝكٝؿ ث٠ ايلاٙ ٗزـؿا ث٠ كٝؿؽب٠ٛ ُي٠ٔ ؿك 

ُٞؿمكٟ اكـبٌٛتبٙ ثبم ٗي ُلؿؿ ؿكعبٓي ٠ً ؿك عبّ عب ل ايٚ اتلبم ث٠ ٗـت صٜـ ًبّ ٗتٞهق ُـٟ ٝ ؿٝٓت 

اكـبٌٛتبٙ اػالٕ ٛ٘ٞؿٟ ٗناكع ايٚ ًِٞك ٛين ثب ثغلاٙ ؽٌٌِبٓي ٗٞار٠ اًت . ؿك عبٓي ٠ً ١يلٜٗـ يي كٝؿؽب٠ٛ 

 ٗلمي اًت ٝ ١ل ؿٝ ًِٞك عن ِٗتلى ام ايٚ كٝؿؽب٠ٛ كا ؿاكٛـ .

ث٠ اتلبهبت ٝ ؽٌٌِبٓي ١بي اتلبم اكتبؿٟ ؿٝٓت ١بي ايلاٙ ٝ اكـبٌٛتبٙ ث٠ كٌل اٗضبي ٗؼب١ـات رـيـي  ثب تٞر٠

 ١ٌتٜـ ٝٓي ١٘ي٠ِ ؿك ٗؼب١ـٟ اي رـيـ عن آثي ايلاٙ ٌٛجت ث٠ ٗؼب١ـٟ ١بي هجٔي ًب١َ يبكت٠ اًت .

ٚ ٝ ٗب٠ً تجـيْ ُـٟ اًت. ؿكيبص٠ ١بٗٞٙ ٠ً مٗبٛي ٗغْ اًتولاك پلٛـُبٙ ٢ٗبرل ثٞؿٟ ،ث٠ يي ًبكؽب٠ٛ تٞٓيـ ُ

مٗبٛي ًيٌتبٙ ػٜٞاٙ اٛجبك ؿ٠ٔ ايلاٙ كا ؿاُت ام ًٞي ؿيِل ؿك ًيٌتبٙ ام ١ل ١ٌتبك ٛي ماك١بي ٜٗغو٠ َُ تٚ 

 155ػٔٞك٠ ؽِي هبثْ اًتلبؿٟ ثلاي ؿا٢ٗبي ٗلؿٕ ثلاُت ٗي ُـ ٠ً ١٘يٚ عبال اُل ثلاي ١ل تٚ آٙ هي٘ت 

بؿ ٜٗغو٠ ٗغٌٞة ٗي ُٞؿ ؿك ٓٞكتي ٠ً ٌٗئٞالٙ ؿٝٓت ايلاٙ ٝ كيبّ ؿك ٛظل ثِيليٖ ، كهٖ ١ِٜلتي ثلاي اهتٔ

يب ثيِتل ٝ يب ً٘تل ٗتل ٌٗؼت آة ث٠ تٞاكن ثلًٜـ ٜٗغو٠ ام ثغلاٙ ٛزبت پيـا ؽٞا١ـ  31اكـبٌٛتبٙ عتي ثل ًل 

ًلؿ. ثيٌبكي ، كول ، ثي٘بكي ، ٢ٗبرلت ١بي ؿًت٠ ر٘ؼي ، كُـ ِٗبؿْ ًبفة ٝ... ام ر٠ٔ٘ اتلبهبتي اًت ٠ً ؿك 

 غو٠ ًيٌتبٙ ثب ثغلاٙ ؽٌٌِبٓي ٝ ؿك پي آٙ ثب ؽِي ُـٙ ١يلٜٗـ ٝ ١بٗٞٙ اتلبم اكتبؿٟ اًت .ٜٗ

ٛجٞؿ ٗـيليت ٜٗبثغ آثي يٌي ام ٌِٗالت آٔي آٙ ٜٗغو٠ اًت ٠ً ؿك ٓٞكتي ٠ً ٗـيليت ٓغيغي ٝرٞؿ ؿاُت٠ 

تبٙ اعيب ًلؿ ٝ رٔٞي ثبُـ ٗي تٞاٙ عتي ثب عـاهْ آة ربكي ُـٟ ث٠ ٜٗغو٠ ، اهتٔبؿ ٝ عيبت كا ؿٝثبكٟ ؿك ًيٌ

ثٌيبكي ام ثغلاٙ ١بي ؿكعبّ ٝهٞع كا ُلكت . اعـاث ؿيٞاك ؿيل مٛـٟ ؿك اعلف ؿكيبص٠ ؽِي ُـٟ ١بٗٞٙ ثبػج 

ٗئيٞٙ ٗتل ٌٗؼت كًٞة كا ؿكؿاؽْ ؿكيبص٠ ؽِي ُـٟ  2ثبٓؾ ثل  41ٝ  47ُـ تب ؿك عّٞ ؿٝ تبثٌتبٙ  ًب٢ٓبي 



تب١بي پبييٚ ؿًت ُٞؿ ؿك ُقُت٠ تبالة ١بٗٞٙ يٌي ام ٠ِٛ ؿاكؿ ٝ ٗبٛغ ام علًت ايٚ ُٚ ١ب ث٠ ً٘ت كًٝ

ميجبتليٚ تبالة ١بي  ايلاٙ ٗغٌٞة ٗي ُـٟ اٗب اٗلٝمٟ كوظ يي ؿُت ُٚ ٝٗب٠ً ثبهي ٗبٛـٟ اًت . اعت٘بّ ث٠ 

ٛتيز٠ كًيـٙ ٗقاًلات ؿٝٓت ايلاٙ ٝ اكـبٌٛتبٙ ٝ ربكي ُـٙ عـاهْ آة ؿك ١يلٜٗـ اعت٘بّ ثبمُِت عيبت كا ث٠ 

 ٜٗغو٠ ؿاكؿ.

 

 

 



 

 

 
 



 
 

   

 

 

 

   


