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 بنام خذاون بخشاینذه و مهربان

  

ٝؼ٘ذٝعتبٕ اكـبٗغتبٕ اعت ًٚ دس  یٝؼ٘ یعشاعش یػبُيتشيٖ ؽٌَ عبصٓبٕ عيبع ٝؼٖصضة       
،  ، ثؽٞس داٝؼِجبٗٚ ٓتضذ گشديذٙ ، اصٓيبٕ ٓشدّ اكـبٗغتبٕ ، ٓتؼٜذ ٝ ثب ٝهق ، آگبٙ إٓ اكشاد پيؾگبّ

ػبّ  ٙاصٍٞ پزيشكتٚ ؽذ ٝ یي كشٛ٘گ اكـبٗدٌٓشاتي یٝ ثب اتٌب ثٚ اسصؽٜب یِٓثب اػتوبد ثٚ ٝكبم 
 . ٓشدّ اكـبٗغتبٕ، ٓزبٛذت ٓي٘ٔبيذ ٛٔگبٗی ثؾشي، رٜت اعتوشاس ربٓؼٚ ٓذٗي ٓجت٘ي ثشاصَ سكبٙ

ٝ تـشهيخٞاٙ ٓـشدّ  آصاديجخؼ ٝ ٝاسث ٜٗعت یٓضصٍٞ هبٗٞٗٔ٘ذ تٌبَٓ تبسيخ ٝؼٖصضة       
ثب دسٗظشداؽت دسعٜب ٝ تزبسة صبصِٚ اص  ، اص ٓتٖ إٓ هبٓت ثشاكشاؽتٚ ، ثٞدٙٓب  یبعتبٗث عـشصٓيٖ

خٞيؼ سا ٓؼيٖ ٗٔٞدٙ ٝ صيبت  صوبين رٜبٕ ٓؼبصش ، اٛذافكِغلٚ صِش ٝ  ايٖ ٜٗعت ٝ تِلين إٓ ثب
؛ « ٝ صِش اُخيش» ث٘يبد ٛبی كِغلٚ صِش ٓجت٘ی ثش اصَ  ػتوبد ثٚا. خٞد سا ت٘ظيْ ٓي٘ٔبيذ یدسٝٗ

، عشؽت صضة ی ػويذت – یٝ پِٞساُيضّ عيبع یٝاص رِٔٚ دًٓٞشاع یربٓؼٚ ٓذٗ یٜباسصؽ ثبٝس ثٚ
دس دسٕٝ خٞد ٝ )ث٘بثشيٖ ثٔ٘ظٞس اٗؽجبم ٝ تؼبدٍ ًشًتش ٝاهؼبََ ٓٞرٞد صضة .  سا تؾٌيَ ٓيذٛذ ٝؼٖ

إٓ ٗيض  یاسائـٚ ٗٔٞدٙ اعت ، صيبت دسٝٗ یًٚ ثشاي ت٘ظيْ صيبت ارتٔبػ یٛبيعيبعت   ثب( ثشاي خٞد
 یثش اصٍٞ دًٓٞشاع یت٘ج، ٓ ٓ٘ذسد ايٖ ع٘ذ یٝ ٓؼيبسٛب یثشٗبٓٚ ي ٙبت اصٍٞ پزيشكتٚ ؽذدس چًٞ

 .  ػيبس ٓيگشدد( ٝصذت دس ت٘ٞع) یٝ پِٞساُيضّ ٗظشيبت

، صيبت دسٝٗي خٞد  ٗيض خٞاٗذٙ ٓيؾٞد” صضة“ ًٚ ثٔ٘ظٞس اختصبس دس ٓتٖ ايٖ ع٘ذ ٝؼٖ صضة     
 :سا ٓؽبثن ثٚ اصٍٞ ريَ ت٘ظيْ ٓي٘ٔبيذ

  

 اٍٝ كصَ

 صضة یوٞم اػعبؽشايػ ػعٞيت، ٝظبيق ٝ ص

ثشخٞسداس، ٓشآ٘بٓٚ ٝ  یاص اِٛيت صوٞه ، سا تٌٔيَ یعبُگ 81ٛش اكـبٕ ًٚ عٖ  :ٓبدٙ اٍٝ       
ًٚ صضة سا هجٍٞ ٝ صبظش گشدد دس تضون إٓ ـ ثب اؽتشاى آگبٛبٗٚ ٝداٝ اص  یؼِجبٗٚ دسيٌاعبع٘بٓ

ٝ  یديگشسا ٗذاؽتٚ ٝ ثٚ خيبٗت ِٓ یعيبع ةػعٞيت صض ؛عْٜ ثگيشد  ـ صضة عبختبسی یٝاصذٛب
ًغت ػعٞيت صضة ثصٞست  یتوبظب.  ثٚ ػعٞيت صضة پزيشكتٚ ٓيؾٞد ، ر٘بيت ٓضٌّٞ ٗؾذٙ ثبؽذ

 . اٗلشادي ٝ رٔؼي صٞست گشكتٚ ٓيتٞاٗذ

پُٞيظ ٝ آ٘يت ) هٞاي آ٘يتي  ًبدس سٛجشي ٝ عبيش ٓ٘غٞثبٕ اسدٝ ٝ بسٗٞاٍ ٛب ،څ،  ٛب یهبظ     
 . اٗزبّ ٝظبيق ٓزًٞس، ػعٞيت صضة سا ًغت ٗٔبي٘ذ یعٔٙ س٘ذ دس دٝسٗٔيتٞاٗ( یِٓ



                                :ٛش ػعٞ صضة ٌِٓق اعت ـدّٝ  ٙٓبد     

، دعبتيش صضة سا ارشا ٝ اص كؼبُيت  ؽشًت صضة یتؾٌيالت یاص ٝاصذ ٛب یدسرِغبت يٌ ـ         
 .صضثي خٞيؼ گضاسػ دٛذ 

ٓضتٞاي ٓشآ٘بٓٚ ٝ اعبع٘بٓٚ صضة تٌٔيَ ٝ تالػ ٗٔبيذ دس صذٝد آٌبٕ  ؼ سا اصدسى خٞيـ           
پيٞعتٚ استوب دادٙ ٝ خٞد سا  یٝ اهتصبد ی، ارتٔبػی عؽش آگبٛي خٞد سا اص ٓغبيَ عيبع ٝ ظشٝست

 .  اص اٝظبع ًؾٞس ٝ رٜبٕ ٓؽِغ عبصد

ٕ ٓشدّ ٝ رِت صضة دس ٓيب یی ٝ دٝسٗٔبيربس یٛبعيبعت  ،دستجِيؾ ٝ تشٝيذ ٓشآ٘بٓٚ ـ           
، ثٜتشيٖ ٗٔبي٘ذگبٕ ٓشدّ سا ثٚ ًغت ػعٞيت  كؼبالٗٚ عْٜ ثگيشد عيبعت ٛب ايٖ آٗبٕ ثٚ صٔبيت اص

ًٚ ِٓ یثشاي استوب خٞيؼآٌبٗبت صضة تؾٞين ٗٔبيذ ٝثب اعتلبدٙ اص  یٝثيٖ أُِِ یاػتجبسصضة دسػشص
 .تالػ ٗٔبيذ

ًٙ اػتوبدات ـ           ، ٓشدّ سا سػبيت ٝ دسصيبت سٝصٓشٙ ثٔخبثٚ كشد ثبتوٞا ، عٖ٘ ٝ ػ٘ؼ٘بت پغ٘ذيذ
ٓشدّ ػَٔ ٗٔٞدٙ ، اص ًشداس ٝ گلتبسي اصتشاص ، عشٓؾن ثشاي ديگشإ ٝ خذٓتگضاس ٓتٞاظغ صبدم ،

 . ٗٔبيذ ًٚ دس ٓيبٕ ٓشدّ ثٚ اػتجبس ٝ صيخيت اٝ ثٔخبثٚ ػعٞ صضة صذٓٚ ٓيضٗذ

 ی٘يٚ ٓبُي صضة اص ؼشين رِت ًٌٜٔبشاي توٞيت ثصن اُؼعٞيت خٞد سا ثٔٞهغ ثپشداصد ٝ ث ـ          
 . ، تالػ ٗٔبيذ داٝؼِجبٗٚ اػعب ٝ عبيش ٛٞاداسإ صضة

 : ٛش ػعٞ صضة صن داسد ًٚ ـعّٞ  ٚٓبدٛ      

 یٓغبيَ ربس یصضة ، دس ثضج ٛب سٝ یس صيبت دسٝٗد «ٝصذت دست٘ٞع »ثب سػبيت اصَ  ـ          
دس رِغبت  -ثٔ٘ظٞس رِت صٔبيت اص إٓ  -ظشيبت خٞيؼ سا ، ٗ صضة كؼبالٗٚ عْٜ ثگيشد یيٝ دٝسٗٔب

 یٓؽشس ٝ ٓجت٘ یگشٝٛ یٝ عبيش سعبٗٚ ٛب یٞػبت صضث، دسٓؽج ، دس ٓيبٕ عبيش اػعبي صضةی صضث
دسدسٕٝ صضة ثب سػـبيت ٓشاّ تخجيت ٗٔبيذ ًـٚ  یآسايؼ ٗيشٝٛبيثشايٖ ٗظشيبت ربيگبٙ خٞيؼ سا دس

 . ٗٔٞدٙ ٝ يب ٓي٘ٔبيذ تجبسص ، اسصؽٜبي ٓ٘ذسد ايٖ ع٘ذ ٝٗبٓٚ 

اٗتخبة ً٘٘ذٙ اؽتشاى ٗٔبيذ، ثضيج اٗتخبة ؽٞٗذٙ ٝ یاٗتخبثبت ثشاي اصشاص ٓوبٓبت صضث دس ـ            
 .آت٘بع ٗٔبيذ یٝ يب اص دادٕ سا یاثشاص سا یٝ عبيش ٓٞاسد ثؽٞس ٓخجت ٝ يب ٓ٘لدسيٖ ساثؽٚ 

،  اٗتوبد ٗٔٞدٙ دس هجبٍ صٗذگی صضة صضة ٓ٘زِٔٚ اصخٞد  یاػعب ٝ اص ػٌِٔشد ٓوبٓبت ـ         
 . ، اثشاص ٗٔبيذٓؽشس ؽذٙ ٝ چگٞٗگی سكغ إٓ  اٗتوبد داليَ (ٓٞاسد) ػوبيذ خٞيؼ سا دس ٓٞسد 

 دگشدٞؽت اٝ ثضج ٝ تصٔيْ اتخبر ٓيكؼبُيت ٛب ٝ عشٗ ٙدس رِغبتي صعٞس يبثذ ًٚ دسثبسـ            
صضة ٓشارؼٚ  ٓزٔغ ػبُیبت ثبالتش تب عؽش ثٚ ٓوبٓدس صٞست ػذّ ٓٞاكوت ثب تصبٓيْ اتخبر ؽذٙ  .

 .ٗٔبيذ

 .عتؼلب دٛذاػعٞيت صضة  ْٛ اص ٛش ٓٞهؼيٌٚ ثخٞاٛذ اص ٓوبٓبت ٝ يبـ              

 كصَ دّٝ



 صضة یعبختبس تؾٌيالت

ًٙ چبسّ            : صضة ٓتؾٌَ اعت اصعبختبستؾکيالتی  -ٓبد

 : ٓشًضي صضة ؽـبَٓ ٙٓوبٓبت سٛجشي ً٘٘ذ: اُق      

، سيبعت صضة ٝ ًٔغيٕٞ  عشاعشی، ٛيئت ارشائيٚ ؽٞساي عشاعشی ، ؽٞساي بُی ٓزٔغ ػ      
 .  تلتيؼ ٝ ٗظبست ٓشًضي

ًٙ ٓضِي صضة ؽبَٓٓوبٓبت سٛجشي ً٘: ة  یؽٞساٛب ،ی ٓضِ یعبصٓبٜٗب یً٘لشاٗظ ٛب  :٘ذ
ب خبسد اص ٝ عبصٓبٜٗبي ٓؼبدٍ ٛشيي اص آٜٗب دس داخَ ٝ ي  ُٝغٞاُي ، ؽٜش ی، ٗبصيٞ ی، ؽٜشی ٝاليت

 .ًؾٞس، ٛيئت ٛبي ارشائيٚ ٝ سيبعت ٛيئت ٛبي ارشائيٚ ايٖ عبصٓبٜٗب

 .بي صضثي ٛ پگشٝ ٝ  (اصِی ٝ ؽؼجٞی)اُٝيٚ  ٝاصذ ٛبي:  د

 :صضة  یً٘٘ذٙ ٓشًض یٓوبٓبت سٛجش –اُق     

ًٙ پ٘زْ صضة ثٞدٙ ًٚ ٛش چبس عبٍ يي ٓشتجٚ دايش  ٘٘ذٙک تشيٖ اسگبٕ سٛجشيثبال بُی ،ٓزٔغ ػ -ٓبد
ثٞعيِٚ  صضة یٓت٘بعت ثٚ ًٔيت اػعب تٞعػ ؽٞسای عشاعشی ٓؼيٖ ٝ إٓ یاػعبتؼذاد  . گشددٓي

ٞم اُؼبدٙ ٓزٔغ دػـٞت كـ.  ، اٗتخبة ٝٓؼشكي ٓيگشدٗذ(يب ٓؼبدٍ إٓ) ً٘لشاٗظ ٛبي ٝاليتي صضثي 
 یًٚ ٗصق اػعب یًتج یٝ يب ث٘بثشتوبظب عشاعشی یٓٞاكن دٝ حِج اػعبي ؽٞسا یثب سا بُیػ

 بُی صضةٓزٔغ ػ . ، صٞست ٓيگيشد تبئيذ ٗٔٞدٙ ثبؽ٘ذ یصضث ٝاصذ ٛبی اُٝيٚرِغبت  یصضة آٗشا ؼ
 :ريَ اعت  یداساي ٝظبيق ٝصالصيت ٛب

 یإٓٞ چگٞٗگٝ ًٔغيٕٞ ً٘تشٍٝ ٝ تلتيؼ ٓشًضي پيش عشاعشیاعتٔبع گضاسػ ؽٞساي -      
ِٕ ٓيبٕ دٝ ارالط ٓزٔغ ٓ یًبس ٝ كؼبُيت آٗبٕ ؼ ايٖ گضاسػ ٛب ٝ ، ثضج پيشإٓٞ ػبُی ذت صٓب

 .اتخبر تصبٓيْ ٝ تذاثيش رذيذ دس صٓي٘ٚ

 . تٌٔيَ ٝتؼذيَ ٓشآ٘بٓٚ ٝاعبع٘بٓٚ صضة ، تصٞيت -    

 . تصٞيت ٗبّ ، ثيشم ، ٗؾبٕ ٝ عشٝد صضة-     

  . عشاعشی صضة یؽٞسا یاٗتخبة اػعب-             

ت ارشائيٚ ؽٞساي بٍ سئيظ ٛيئًٚ دس ػيٖ ص)صضة  عشاعشی یاٗتخبة سئيظ ؽٞساـ         
ٝ سئيظ کٔغيٕٞ ٗظبست ٝ تلتيؼ ٓشکضی اص ٓيبٕ اػعبی ؽٞسای ( اعت صضة ٗيض عشاعشی

 .عشاعشی صضة 

سئيظ ٗظبست ٝ  عشاعشی ٝ یذٝػ ٗٔٞدٕ هجَ اص ٓٞهغ سئيظ ؽٞساهجٍٞ اعتؼلب ٝ يب عجٌ ـ        
 . تلتيؼ ٓشًضي ثب ساي ٓخجِت دٝحِج اػعبي خٞيؼ

 .اٗضالٍ صضة ٝ داليَ إٓتصٞيت ٝ اػالٕ ـ         



ًٙ ؽؾْ      ، ٓوبّ  صضة بُیس كبصِٚ ٓيبٕ دٝ ارالط ٓزٔغ ػصضة د عشاعشی یؽٞسا : ٓبد

ارالط كٞم . ٓشتجٚ دايش ٓي٘ٔبيذ صذ اهَ دس عبٍ دٝ خٞد سا یً٘٘ذٙ صضة اعت ٝ رِغبت ٗٞثت یسٛجش
ٛيئت  یص اػعبج اِدٝ ح یٞعيِٚ سئيظ ٝ يب ث٘بثش تصٔيْ رٔؼٓيتٞاٗذ ث عشاعشی یاُؼبدٙ ؽٞسا

 . ، ٗيض دايش گشدد صضة عشاعشیارشائيٚ ؽٞساي 

صضة ٓغٍٞٝ ٝ ثٚ إٓ گضاسؽذٛ٘ذٙ ثٞدٙ ٝ خٞد داساي  بُیدس ثشاثش ٓزٔغ ػ عشاعشیساي ؽٞ       
 : صالصيت ٛـبي ريَ اعت

ت صٓبٕ ٓذ یصضة اص ًبس ٝ كؼبُيت إٓ ؼ عشاعشیع گضاسػ ٛيئت ارشائيٚ ؽٞساي اعتٔب ـ          
، ثضج پيشآـٕٞ ايـٖ گضاسػ ٝاتخبر تصبٓيْ ٝ تذاثيش دس ٓٞسد  عشاعشیدٝ ارالط ؽٞساي  ٓيبٕ

 .گضاسػ ٓزًٞس

ٚ  یاٗتخاابة اػعااب  ـ                 سئاايظ ؽااٞساي  ( ٓؼاابٝٗيٖ) ، ٓؼاابٕٝ ؽااٞسای عشاعااشی  ٛيئاات ارشائياا
ؼ سئيظ ٝ اػعبي ًٔغيٕٞ ٗظابست ٝ تلتاي  (ٓؼبٝٗيٖ)ٓؼبٕٝ   ،(سئيظ ٛيئت ارشائيٚ) صضة عشاعشی

ٓذت چبس عبٍ، هجٍٞ اعتؼلب ٗبٓٚ ٝ يب عاجٌذٝػ   یصضة ثشا عشاعشیٓشًضي اصٓيبٕ اػعبي ؽٞساي 
َِ دٝحِج اصاػعبٗٔٞدٕ آٗبٕ اصٓغُٞٝيتٜبي   .  خٞيؼ یٓزًٞسثب ساي صذاه

صضة اص ػعٞيت ايٖ ؽٞسا ثٚ داليَ  عشاعشی یؽٞسا یجٍٞ اعتؼلب ٝ يب اخشاد اػعبـ ه          
ٝ يب ثٔ٘ظٞس  رذيذ ثٚ ػٞض آٗبٕ ی، اٗتخبة اػعب عبع٘بٓٚ صضةاستٌبة ٗوط اصٍٞ ٓ٘ذسد ا

 .ثب اًخشيت آسًا  عشاعشی ،ٝعؼت ؽٞساي 

ًٚ تذٝيش ً٘لشاٗغٜب یٝ عبصٓبٗذٛ یٖ ٗصبة ٗٔبي٘ذگيتؼي ـ             یثـشا( بٕٓؼبدٍ آٗ) یٓضـِ یپشٝع
 یثشاي اٗتخبة اػعب( إٓٓؼبدٍ ) یٝاليت یٓبكٞم ٝ ً٘لشاٗظ ٛب یٓوبٓبت ٓضِ یً٘لشاٗغٜباٗتخـبة 
 .صضة ٝ تصٞيت ؼشصاُؼَٔ ٓؾخص دسيٖ صٓي٘ٚ بُیٓزٔغ ػ

ايٖ  یصضة، تصٞيت ٓشاّ ٗؾشات یٓشًض یٗؾشات( یاسگبٜٗب)بة ٝ يب تؼذيَ ٗبّ اسگبٕاٗتخ ـ          
 .رذيذ یٝ يب آؿبص كؼبُيت اسگبٕ ٗؾشاٗ( بآٜٗ) ، تصٔيْ ٓج٘ي ثش تٞهق كؼبُيت إٓ (اسگبٜٗب)

ًٙ ٛلت        صضة اسگبٕ سٛجشي دائبََ كؼبٍ صضة اعت ًٚ  عشاعشی یٛيئت ارشائيٚ ؽٞسا-ْٓبد

ًٚ صٓبٗ رِغبت .  ٓي٘ٔبيذ ی، سٛجشعشاعشی یٓيبٕ دٝ ارالط ؽٞسا یآٞس ربسي صضة سا دس كبصِ
تصٔيْ اًخشيت  ؾتش ٗيض ث٘بثش خٞاعت سئيظ ٝيبيٝ ث) ٛيئت ارشائيٚ صذ اهَ دسٓبٙ يي ٓشتجٚ 

 .دايش ٓيگشدد(اػعب

ثٚ إٓ ٍثٞدٙ ؛  صضة ٓغٍٞٝ عشاعشی یدس ثشاثش ؽٞسا عشاعشیارشائيٚ ؽٞساي ت ٛيئ 
 :ريَ اعت گضاسؽذٛ٘ذٙ ٝخٞد داساي صالصيتٜبي 

ؼشصاُؼٔااَ ًابس ٝ كؼبُيات ايااٖ   تصاٞيت ُاٞايش ٝ    ، ٓشًاضي صااضة  تبعايظ ٝ ياب ت٘واايص ؽاؼجبت    ـا         
 .ؽؼجبت 

جٍٞ اعتؼلب ٝ يبعجٌذٝػ ٗٔٞدٕ آٗبٕ ثب صضة، ه یق ٓغُٞٝيٖ ٝ ٓؼبٝٗيٖ ؽؼجبت ٓشًضتٞظي ـ        
 .اًخشيت آسًا

 صضة ٓشًضي  ؽؼجبتدس داخَ ٝخبسد ًؾٞساص ؼشين  یسٛجشي كؼبُيت عبصٓبٕ ٛبي صضث ـ        
 .ٝثب دسٗظشداؽت ٓشآ٘بٓٚ ٝ اعبع٘بٓٚ صضة



 .ثشاي ًغت ػعٞيت صضة ٝ اتخبر تصٔيْ دسيٖ صٓي٘ٚ یرٔؼ یهجٍٞ دسخٞاعت ٛب ـ         

، (ٓؼبدٍ إٓ)یٝاليت یؽٞساٛب یسٝعب ، ٓشًضي صضة عتٔبع گضاسػ ٓغُٞٝيٖ ؽؼجبتاـ           
صٌٞٓت ٝ )  یٓزبصدُٝت یاسگبٜٗب ، ٗٔبي٘ذگبٕ ٓغٍٞٝ اص ربٗت صضة دس عبصٓبٜٗبي ارتٔبػي

 .، تضِيَ ٝ ثشعي ايٖ گضاسؽٜب ٝ اتخبر تصبٓيْ ٝ تذاثيش رذيذ دس صٓي٘ٚ(پبسُٔبٕ

،  پبسُٔبٕ یٛب یاصشاص چًٞ یثشاي ؽشًت دس اٗتخبثبت ثشا ي صضةتٞظيق اػعب ـ          
 . ارتٔبػي یعبصٓبٜٗب یٓشًض یٝ ٓوبٜٓب یدُٝت یعبيشاسگبٜٗبي ٓشًض

، صٌٞٓت ٛبي اكـبٗغتبٕ،  اتخبر تصبٓيْ دس ٓٞسد چگٞٗگي تبٓيٖ ٓ٘بعجبت ثب عبيش اصضاة ـ           
ٛب ٝ رجٜٚ  ٝ چگٌٞٗي ؽشًت دس ائتالف یثب اػتجبس ِٓ یصيت ٛبٝؽخ  عبصٓبٜٗبي ارتٔبػي ًؾٞس

 .دس داخَ ًؾٞس یٝ ارتٔبػ یعيبع یعيبعي ثب عبيش ٗيشٝٛب

 .ت٘ظيْ ٝ سٛجشي آٞس ثيٖ أُِِي صضة ـ           

 .ت٘ظيْ ٝ سٛجشي آٞسٓبُي صضة ـ           

ًٙ ٛؾتْ اٝ ٓتؾٌَ ( ٓؼبٝٗيٖ)ٚ ٝ ٓؼبٕٝسيبعت ٛيئت ارشائيٚ اص سئيظ ٛيئت ارشائي -ٓبد

ؽٞساي  ٝ ٓصٞثبت ٛيئت ارشائيٚ ٓغٍٞٝ ارشاي دعبتيش، تصبٓيْ ٝسيبعت ٛيئت ارشائيٚ  ،ت اع
ثٞدٙ ٝ دس  ٓشًضي ؽؼجبتثٚ ًٔي  عشاعشی ٛٔچ٘بٕ ٓغٍٞٝ ارشای ٝظبيق ػبدی سٛجشی صضة

 .ثشاثش ٛيئت ارشائيٚ ٓغٍٞٝ ٝ ثٚ إٓ ٓوبّ گضاسؽذٛ٘ذٙ اعت

دايش ( ٝ ثيؾتش ْٛ ث٘بثش ظشٝست)بٙ دٝ ٓشتجٚ رِغبت ٗٞثتي سيبعت ٛيئت ارشائيٚ صذاهَ دس ٓ     
 .ٓيگشدد

ًٙ ٜٗااْ  ثااش چگااٞٗگي سػبياات ٝ تؽجياان اعبعاا٘بٓٚ صااضة     ٓشکااضی ًٔغاايٕٞ ٗظاابست ٝ تلتاايؼ  -ٓاابد

ثٞعيِٚ اػعاب، ٓوبٓابت ٝ عابصٓبٜٗبي صضثاي ٗظابست ٗٔاٞدٙ ٝ اص چگاٞٗگي آٞسٓابُي صاضة تلتايؼ ٝ           
ٚ ثبصسعي ثؼَٔ آٝسدٙ ، خالف سكتبسي ٛب سا تؾاخيص ٝ ثاش   ٝ راضا ٛابي الصّ ثاشاي ٓاشتٌجيٖ      ٓال عابخت

ست ٝ تلتاايؼ ٝ ؽااؼجٚ تؾااٌيالت ٓشًااضي صااضة،   ًٔغاايٕٞ ٗظااب. پيؾااٜ٘بد ٓي٘ٔبيااذ یسا ثااٚ ٓوبٓاابت صضثاا 
ًٚ ٌٓبكابت ٝ ٓزابصات اػعاب   ال عشاعاشی  تصاٞيت ٛيئات ارشائياٚ ؽاٞساي      سا ت٘ظايْ ٝ ثؼاذ اص   صاضة  یيض

 .، ٗبكز ٓيگشدد صضة

تؾاٌيَ ٝ   یصضثا  یٝ تلتيؼ ٓضِي دس ر٘ت ؽٞساٛبي ٓضِ ثشصغت ظشٝست ًٔغيٕٞ ٛبي ٗظبست      
 .ٓؽبثن ثٚ ؼشصاُؼَٔ ًٔغيٕٞ ٗظبست ٝ تلتيؼ ٓشًضي، كؼبُيت ٓي٘ٔبي٘ذ

ًٙ صضث یسٛجش یٓوبٓبت ٓضِ -ة  :ی ً٘٘ذ

 ، حزب َاساسىامً مرامىامً مىدرج صُلا بادروظرداضت حزب كىىدي یرٌبر یمحل مقامات

 َ َضعيت ، مردمان یخُاستٍا بً مطابق ، سَُليتم قبُل با َ مستقالوً را خُيص عملكرد

 َدر تطُيق را مردم ايه یسياس حركت ميىمايىد تالش َ ساختً عيار ، ضان محالت ضرَرت

 .دىوماي یرٌبر َ دادي سمت ، حزب یدَروماي َ یمؤقت اٌداف با مطابقت

 :صضة ػجبست٘ذ اص یً٘٘ذٙ ٓضِ ٓوبٓبت سٛجشي       



ًٙ دْٛ ًٙ عبصٓبٜٗبي ٓضِي صضثي  یػبُيتشيٖ اسگبٕ سٛجش یصضث یضًِ٘لشاٗغٜبي ٓ -ٓبد ً٘٘ذ

صضة ٛشچبس عبٍ  یٓضِ یً٘لشاٗغٜب. ٝ ٓؼبدٍ آٜٗب اٗذ( ٜشي ٝ ٗٞاصي ؽٜش ، ؽی، ُٝغٞاُی ٝاليت)
  . دايش ٓيگشدٗذ دس آعتبٗٚ تذٝيش ٓزٔغ ػبُی صضة يي ٓشتجٚ

ٓخاًل  )کيالتی ٓبكٞمرِغبت ػٔٞٓی ٝاصذ ٛبی اُٝيٚ صضثی اػعبی ک٘لشاٗظ عبختبس تؾ   
ی ً٘لشاٗظ ٛب یاػعب، سا ، ک٘لشاٗظ ٛبی عبختبسٛبی تؾکيالتی ٓبتضت( ُٝغٞاُی ٝ يب ٗبصيٞی

 اػعبی ٓزٔغ ػبُی صضة سا(ٓؼبدٍ إٓ)ٓبكٞم سا ٝ ک٘لشاٗظ ٛبی ٝاليتی  عبختبس ٛبی تؾکيالتی 
 . ٔبي٘ذ ،اٗتخبة ٓي٘صضة  عشاعشیؽٞساي  ثٚ ٝعيِٚ تصٞيت ؽذٙ ٝ عٜٔيٚ ؼشصاُؼَٔ ٓؽبثن

ٕ ٓبكٞم صضثي عبصٓب یدس ثشاثش ً٘لشاٗظ ٛب یٓضِي صضث یعبصٓبٜٗب یٛشيي اصً٘لشاٗظ ٛب       
ثٞدٙ ٝ صضة، ٓغٍٞٝ ٝگضاسؽذٛ٘ذٙ  ػبُیدس ثشاثش ٓزٔغ ( يبٓؼبدٍ إٓ ) یخٞد ٝ ً٘لشاٗظ ٛبي ٝاليت

شاعشي دس عؽش ع بُی صضة، ًٚ ٓزٔغ ػ دس عؽٞس ٓضِي خٞد اٗذ یخٞد داساي تٔبّ صالصيت ٛب
 .صضة داسد 

ًٙ ياابصدْٛ  ی، ؽااٜشٛب ، ٗااٞاص ی، ُٝغااٞاُ یٝاليتاا) یضثااسئاايظ ٝ اػعاابي ؽااٞساٛبي ٓضِااي ص  -ٓاابد

ًٚ ً٘لاشاٗظ ٛاب   (ٝ ٓؼبدٍ آٜٗبؽٜش  غابت ؽاٞسا   رِ. ٓازًٞس اٗتخابة ٓيگشدٗاذ    یعابصٓبٜٗب  یصضثا  یثٞعايِ
باًخشيات  صاذ اهاَ ٛاش ؽؾأبٙ ياي ٓشتجاٚ ٝ ياب ٛاْ ث٘ابثش دػاٞت سئايظ ٝي            یٛبي عابصٓبٜٗبي ٓضِاي صضثا   

صضثااي دس ثشاثااش   یٓضِاا یؽااٞسا ٛاابي عاابصٓبٜٗب  . ايااش ٓيگااشدد اػعاابي ؽااٞسا ثصااٞست كااٞم اُؼاابدٙ د   
ؽااٞساٛبي صضثااي ٓاابكٞم خااٞد ٓغااٍٞٝ ٝ گضاسؽااذٛ٘ذٙ ثااٞدٙ ٝ خااٞد تٔاابّ صااالصيت ٛاابي سا دس عااؽش     

 .عبصٓبٜٗبي ؽبٕ داسٗذ ًٚ ؽٞساي ٓشًضي صضة دس عؽش عشاعشي صضة داسا اعت

ًٙ دٝاصدْٛ ًٚ ؽٞسا ٛب یٛيئت ٛب( ٓؼبٝٗيٖ) ؼبٕٝ ٓ ، اػعب -ٓبد ، ثٞعيِٚ  یصضث یٓضِ یارشائي

رِغبت . تذٝيش رِغٚ ٝ كؼبُيت ٓي٘ٔبي٘ذ یٓضِ یاٗتخبة ٝ تضت سيبعت سئيظ ؽٞساٛب ؽبٕ یؽٞساٛب
 ٛيئت ٛبي ارشائيٚ ؽٞساٛبي ٓضِي صذ اهَ ٓبٙ يي ٓشتجٚ ٝ يب ْٛ ثٚ دػٞت سئيظ ٝ يب اًخشيت اػعب

اثش ؽٞسا ٛبي خٞيؼ ٝ ارشائيٚ ٓزًٞس دس ثش یٛيئت ٛب.  ذٗض دايش ٓيگشد، ثصٞست كٞم اُؼبدٙ ٗي
ٛيئت ٛبي ارشائيٚ ؽٞساٛبي  . عؽٞس ٓبكٞم صضثي ٓغٍٞٝ ٝ گضاسػ دٛ٘ذٙ اٗذ یٓوبٓبت سٛجش

ًٚ ٓغُٞٝيت خٞيؼ داسٗذ یٛٔٚ صالصيت ٛبي یصضث یٓضِ ، ًٚ ٛيئت ارشائيٚ ؽٞساي  سا دس صيؽ
 .عتٓشًضي دس عؽش عشاعشي صضة داسا ا

، ٗظش ثٚ ًٔيت اػعبي عبصٓبٕ صضثي ٓشثٞغ خٞيؼ،  ٛيئت ٛبي ارشائيٚ ؽٞساٛبي ٓضِي صضة    
ٓيتٞاٗ٘ذ سيبعتٜبي ٛيئت ارشائيٚ سا ثب ؽؼجبت ٓٞسد ظشٝست ، تضت ٗظـش سئيظ ٛيئت ارشائيٚ، 

دسيٖ صٞست سيبعت ٛبی ارشائيٚ ٓکِق اٗذ ، صذ اهَ دس ٓبٙ دٝ ٓشتجٚ تؾکيَ رِغٚ  .تؾٌيَ دٛ٘ذ
ٝ ؽؼجبت ٛٔ٘ٞع دس عؽٞس ٓبكٞم صضثي  یدس ثشاثشٛيئت ارشائيٚ عبصٓبٕ صضثايٖ ؽؼجبت . ٛ٘ذ د

 .ٓغٍٞٝ ٝ گضاسؽذٛ٘ذٙ اٗذ

ًٙ عيضدْٛ ًٔغيٕٞ ٛبي ٗظبست ٝ تلتيؼ عبصٓبٜٗبي صضثي ٓضِي داساي صالصيت ٛبي  -ٓبد

ٛبي ًٔغيٕٞ ٗظبست ٝ تلتيؼ ٓشًضي دس صيؽٚ ٓغُٞٝيت خٞد ثٞدٙ ، ٓصٞثبت ٝ دعتٞساُؼَٔ 
ًٔغيٜٞٗبي ٗظبست ٝ تلتيؼ عبصٓبٜٗبي صضثي ٓبكٞم ٝ ٓشًضي سا ػِٔي ٝ اص ًبس ٝ كؼبُيت خٞد ثٚ 

 .إٓ ًٔغيٜٞٗب ، ؽٞساٛب ٝ ً٘لشاٗغٜبي ٓضِي ٓشثٞغ ،گضاسػ ٓيذٛ٘ذ

 :صضة ی اُٝيٚٝاصذ ٛب -د     



ًٙ چبسدْٛ        ٖ تٔبط ثٔ٘ظٞس تبٓي ی ، ٝاصذ عبختبسی صضة ثٞدٙ ،صضث ٛبی اُٝيٚٝاصذ  -ٓبد

 ٝاصذ ٛبی اُٝيٚ» تؾٌيَ گشديذٙ، ث٘بّ( ت ًبسيبْٛ ٓضال)دس ٓضالت صيغت  دائي ٝگغتشدٙ ثب ٓشدّ ،
ٝاصذ ٛبی اُٝيٚ صضثی ٓيتٞاٗ٘ذ ٗظش ثٚ کخشت کٔيت اػعبی  .يبد ٓيگشدٗذ ٛٔبٕ ٓضَ ، «صضثي

 .خٞيؼ ثٚ دٝ ٝ يب چ٘ذ ٝاصذ ؽؼجٞی توغيْ گشدٗذ 

ت٘ظيْ  یصضث اُٝيٚ ٛبي ٝاصذيٌي اص دس ٓوبّ صضثي ؽـبٕ، تٔبّ اػعبي صضة ، صشك٘ظش اص      
خٞيؼ، تجِيؾ ٝ   عيبعي - یاستوبي عؽش دسى ػِٔ: اصًبس ٝ كؼبُيت خٞد دس ساثؽٚ ثٚ ، گشديذٙ

تشٝيذ اٛذاف ٝ آسٓبٜٗبي صضة دس ٓيبٕ ٓشدّ ٝرِت ٝ رزة ثٜتشيٖ ٗٔبي٘ذٙ گبٕ ؽبٕ ثٚ ػعٞيت 
ٝاصذ ٛبی اُٝيٚ  .ذٗپشداصـ، صن اُؼعٞيت خٞيؼ سا ٓي صضة ٝ عبيش كؼبُيت ٛبي صضثي گضاسػ دادٙ

ٗظش ثٚ کخشت تؼذاد اػعبی خٞيؼ ٓيتٞاٗ٘ذ ثٚ گشٝپ ٛبی صضثی تلغيْ ( ٝ ؽؼجبت آٗبٕ ٗيض)صضثی 
تؾٌيَ ( يب ٓضَ ًبس)ثب ٓٞرٞديت صذ اهَ دٙ ػعٞ دسيي ٓضَ صيغت  صضثي  پ ٛبیگشٝ .گشدٗذ 
 .  ، ٓؼشكي ٓيؾٞٗذ ٓضَ ٗضديي صضثِي پدس ؿيش إٓ اػعبي صضة ثٚ گشٝ. ذٗٓيگشد

ٓتؾٌَ اص ٓغٍٞٝ ٛيئت سٛجشي ، ٓؼبٕٝ ٝ  خٞيؼتضت ٗظش ٛيئت سٛجشي  ثیصض ٝاصذ اُٝيٚٛش      
ًٚ ػٔٞٓي ٛيئ. اػعبي إٓ، كؼبُيت ٓي٘ٔبيذ صـضثي ثشاي ٓـذت  ٝاصذ اُٝيٚت سٛجشي ثٞعيِٚ رـِغ

 گشٝپجشد آٞس يي ٝ يب چ٘ذ ي ٓغٍٞٝ پيؾٛشػعٞ ٛيئت سٛجشي گشٝٙ صضث .ذٗيٌغبٍ اٗتخبة ٓيگشد
ؽشًت صذ اهَ دٝ  ثب ،ٛش عٚ ٓبٙ يک ٓشتجٚ صضثي  ٝاصذ ٛبی اُٝيٚرِغبت ػٔٞٓي   . ٓيجبؽذ صضثي

 تضت ٗظش ٓغٍٞٝ گشٝپ صضثی يي ٓشتجٚ ٝ رِغبت گشٝپ ٛبی صضثی ٓبٙ حِج اػعبي خٞيؼ 
ذ ٛبی اُٝيٚ ٝ ٝاصدس صٞست ظشٝست، رِغبت . ٓؽبثن ثٚ ؼشصاُؼَٔ ٝ ار٘ذاي ٓؼيٖ دايش ٓيگشدد

 .ٗذگشدٞس كٞم اُؼبدٙ ٗيض دايش ثؽ گشٝپ ٛبی صضثی ٓيتٞاٗ٘ذ

ؽؼجٚ تؾٌيالت ٓشًضي ٓؽبثن ثٚ ؼشصاُؼَٔ  ، ػعٞيت ثٚ صضةاٗلشادی دسخٞاعت داٝؼِجبٕ      
پزيشػ  ، دس صٓي٘ٚ صضثي ٓشثٞغ ٝاصذ ٛبی اُٝيٚٛبي صضثي اخز ٝ دس رِغبت  گشٝپتٞعػ ، صضة 

 . اتخبر ٓيگشدد تصٔيْ ٝ ػذّ پزيشػ آٗبٕ

 كصَ عّٞ

 صضة یآٞس ٓبُ

  

ًٙ پبٗضدْٛ      ،  اػعبي صضة ضة اص ؼشين پشداخت صن اُؼعٞيتٝ ٓصبسف ص یآٞس ٓبُ -ٓبد

 یٝ عبيش ٓ٘بثغ هبٗٞٗ ی، كشٝػ ٓؽجٞػبت ٝ ٗؾشات صضث آٗبٕ ٝ عبيش ٛٞاداسإ صضة یٓبُ یًٔي ٛب
 . ، تٔـٞيَ ٓيگشدد ٝ ٓؾشٝع

ًٙ صغبثي ٝ ًبٓالََ ؽلبف دسد ٝ اص صضة ػٞايذ ٝ ٓصبسف خٞ     يؼ سا ٓؽبين ثٚ اصٍٞ پزيشكتٚ ؽذ
 .اٗزبّ ٓيذٛذ یصغبة ثبٌٗ ؼشين

                                 

 كصَ چبسّ

 یاصٌبّ ٜٗبي



ًؾٞس،  یصوٞه ی، ٓؽبثن ثٚ ٓؼيبس ٛب داساي اِٛيت صوٞهي ثٞدٙ ٝؼٖصضة  -ؽبٗضدْٛ ٓبدٙ   

 . دُٝت اكـبٗغتبٕ سعٔبََ حجت گشدد یشارغ هبٗٞٗتالػ ٓي٘ٔبيذ دس ٓ

ٗصبة تذٝيش رِغبت صضثي ثب صعٞسصذ اهَ دٝحِج اػعب ، ٛٔچ٘بٕ كيصِٚ ٛب ٝ  -ٛلذْٛ ٓبدٙ

اٗتخبة ًبٗذيذإ ثشاي اصشاص ٓوبٓبت صضثي ثب آساي اًخشيت اػعبي صبظشدسرِغٚ صٞست ٓيگيشد، 
 .ثٚ اعتخ٘بي ٓٞاسديٌٚ دس ايٖ اعبع٘بٓٚ ؼٞس ديگش هيذ گشديذٙ اٗذ

اٗلصبٍ اػعب اص حجت ٝ ؽٔبس تؾٌيالت صضثي دس صٞست ٝكبت ٝيب اخشاد ػعٞ -ٛزذْٛ ٓبدٙ     

ٚ تصٔيْ اخشاد اص ػعٞيت صضة ثب ٗوط ٓؾٜٞد اصٍٞ ٓ٘ذسد اعبع٘بٓ . ، صٞست ٓيگيشد صضة اص
صضثي اتخبر ٝ دسصٞست تبئيذ ٛيئت ارـشائيٚ ؽٞساي  ٝاصذ اُٝيٚ، ثؼذ اص ثضج دسرِغٚ ػٔٞٓي 

 . ٓبٕ صضثي ، ػِٔي ٝ اثالؽ ٓيگشددكبكٞم عبص

ٓوبٓبت صضثی ثٚ ٝعيِٚ ٓوبٓبت  اػعبي( اص رِٔٚ اخشاد اص ػعٞيت صضة ) ٌٓبكبت ٝ ٓزبصات      
 ٓکبكبت ٝ ٓزبصات اػعبی. ٓشثٞؼٚ پيؾٜ٘بد ٝ تٞعػ اسگبٜٗبی اٗتخبة ک٘٘ذٙ آٗبٕ ٜٗبيی ٓيگشدد 

ثب دسٗظشداؽت اصٍٞ ٓ٘ذسد ايٖ  صضة عشاعشیشصاُؼَٔ ٛيئت ارشائيٚ ؽٞساي ن ثٚ ؼثصضة ٓؽب
 .  ، صٞست ٓيگيشد ع٘ذ

ًٙ ٗضدْٛ       ثشٝصصٞادحي ًٚ  ٝكبت ٝيـب ، ، ٓشيعي صؼت اُؼالد ؿيبثت ، دسصٞست اعتؼلب -ٓبد

سٝعبي عبيش ؽٞساٛبي صضثي ٗتٞاٗ٘ذ ٛشگض ٝ يبثشاي ٓذت صيبد ٝظبيق  عشاعشی ٝؽٞساي   سئيظ
ًٚ صضثي سا پيؼ ثجشٗذ ، ٓغٍٞٝ ثيؾجشد  ، اُي اٗتخبة سئيظ رذيذ آٞس تؾٌيالت ، ٓؼبٕٝ اٝ دس ٓضُٞ

 .ٝظبيق ٓضُٞٚ آٗبٕ اٗذ

ًٙ ثيغااتْ       ٕ  ثااب صلااو هجااٍٞ ٝ اصتااشاّ ثااٚ ثيااشم  ٝؼااٖصااضة  -ٓاابد ،  ، ٗؾاابٕ ٝ عااشٝد ِٓااي اكـبٗغااتب

 .صضة ، تصٞيت ٓيگشدٗذ بُیًٚ اص ؼشف ٓزٔغ ػ ، ٗؾبٕ ٝ عشٝد خٞيؼ ٗيض اعت ، ثيشم یداسا

ًٙ ثيغت      ثٔ٘ظٞستجِياؾ ٝتاشٝيذ اٛاذاف ،     خاٞيؼ  یصضة ثب دس ٗظشداؽت آٌبٗبت ٓابُ  -ٝ يٌْ ٓبد

   ٕ ٗؾاشاتي سا تاب عايظ    ( اسگابٕ ٛابي  ) اسگابٕ   ، ٗظشيبت ٝعيبعت ٛبي خٞد ٝرِات پؾاتيجبٗي ٓاشدّ اص آ
ٖ    یٗؾشات( اسگبٜٗبي)ٓغُٞيت اسگبٕ  . ٓي٘ٔبيذ ٖ  )  ٓشًضي صضة ثاٚ ياي تا ؽاٞساي    اص اػعابي ( چ٘اذ تا

 . ، تلٞيط ٓيگشدد ص ربٗت ؽٞساي ٓزًٞسثب اًخشيت آسأا صضة ، عشاعشی

ًٙ ثيغت ٝدّٝ        ضة ثاٞدٙ ، ثاب آساي  صا  بُیة صشف اص صالصيت ارالط ٓزٔاغ ػا  اٗضالٍ صض -ٓبد

 یصاضة دس ٓاٞسد اٗتوابٍ داسايا     بُیٓزٔغ ػ ، دسيٖ صٞست.  اػعبي صبظش، صٞست ٓيگيشدعٚ چبسّ 
اص ٓٞعغاابت خيشياٚ ًؾااٞس، ٗيااض   یٝ ياب ٛااْ يٌا   ی، ارتٔاابػ یصااضة ثاٚ يٌااي اص عابصٓبٜٗبي عيبعاا   یٛاب 

 .تصٔيْ اتخبر ٓي٘ٔبيذ

  

  

   

  

 
 



 


