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 حزب وطن مرامنامو

 ثٕبَ سضاٚٔض ثشلبيٕضٖ ٚ ِٙغثبْ

ِ    ُٚٓ ِذجٛة ِب اف      موبعيز   یم صاعای ثبؿوتبٔ  یِٙوض مّوضٔٙب   میغبٔـتبْ ولوٛع ٚادوضم ِـوتمًم اؿو 
 .اؿتی ُجي٘ یم ؿٕٓ پـٕضيضٖ ٚ غٕب م ِغصَ ثب كٙبِت وٙٓ

عجوبي ٚ كشوويت   بٔوٗ ٚ ِٙوض پوغٚعف    م آػاصيشٛا٘ی تبْ ؿغػِيٓ ٌٔٙت ٘ب ٚ ِجوبعػا  ٍِو  افغبٔـ     
ِوغصَ ِوب ثشوبُغ صفوبٕ     مبعيز ُٚٓ ِب ِلذْٛ اػ ِجبعػا  ٚ ِجب٘وضا   .  ٔبِضاع ٚ پغ افتشبع اؿت ی٘ب

ٓ  می اػ ٗمبيض صيٕ  یٚ مّ٘ويُ صِٛوغاؿو   یم مذىويُ ٚدوض  ٍِو    یم اعػكوٙب ٚٔوٛاِيؾ ٍِو   ی م آػاص ؿوغػِي
٘  م آػاصيشووٛاٖ  یايووٓ ِجوووبعػا  صع موو ف ٔيغٚ٘وووب   . اؿووت   یّبعم ًووض اؿوووتجضاص ٚ ٌٔٙووت ٘وووب  ًووض اؿوووت

مجوبعة   ِوب عا ػيٕوت ثشلويضٖ م    یفتوٗ ووٗ هوفذب  موخبعيز پغافتشوبع ٍِو      عٚكٕفىغأٗ أ٘ىبؽ صعسلوبْ يب 
ووٗ   ٌٔٙوت مغليشٛا٘بٔوٗ م ثوٗ اعِغوبْ تظاكوتٗ أوض م       یث٘وض  یٔـوٍٙب  یآِٛػٔوضٖ عا ثوغا   یٚ صعؿٙب یغٕ

پغفوغاػ ٚ ٔلويت ِجوبعػا  ُٕٚضٚؿوتبْ      ايٓ مجبعة ٚ صعؿٙب ِيتٛأـتٕض ٚ ِيتٛإٔض ثّثبثٗ چوغاٙ م عاٖ 
 .غليشٛاٖ افغبْ عا عٚكٓ ؿبػٔضم

ٗ  صِٛوغاؿو   “ی ُو  یاِب ثبمأؿو  دويٓ ملوىً ِجوضص ؿوبػِبٔ            م ووبصع  ( ٘وخ ف  4331خو 4313) ”ص٘و
ٛق اٌوظوغ م ٌٔٙوت عا اػ ثـوتغ    مٛجوٗ ثوٗ مجوبعة ٚ صعؿوٙب  فو      یافغبٔـتبْ م ثو  یؿيبؿ یِتجبعػ ع٘جغ

م تغايلوب  ايوضيٌٛٛكيه   یجٙوبٔ  ی  ٘وب موبييغ جٕوس ؿوغص ِيوبْ اثوغ لوضع       آْ أذوغا  صاصٖ م مذوت   یُجي٘
ا صعكووغايَ اٚا ايووٓ جٕووس م ثووٗ  م ولووٛع عی مجووبعػ ٚ ؿووغأجبَ ثووغس   ِٕووبفٖ ٍِوو عا ( چووو ٚ عاؿووت)

آْ ثٙبٔوٗ   ۀكبْ م ِجضي ؿوبستٕض م ووٗ صع ٔتيجو    یِظوٛع ٚ الّبع ِِٕمٛ یِتغ٘گبٖ علبثت ِيبْ لضع  ٘ب
م  ايوٓ ِوضاس     یبثوٗ ٗٛاِوً صاسٍو   صع اِٛع ولوٛع عا موضاعن ٚ سوٛص ثّث    یسبعجتـتغصٖ ِضاس    یغاث

 .ًّٗ وغصٔض صع ممبثً ثبُ٘ ٔٔبِ  ٚ ؿ ح م یچٗ ثـب ثخب مٛؿً ثٗ لٛا

 یلووضع  ٘ووب یم ملووضيض ٚ تـووتغف ِووضاس   ٍٕٗوو4331جووض  6امذووبص كووٛعٚ  صع  ی مجووبٚػ ٔٔووبِ    
ٛ   یجٙبْ ٚولوٛع٘ب  اًٚوبٕ   یٚثوغ پيييوضت   م ثبٗو  تغصيوض   بْافغبٔـوت  یعا صع اِوٛع صاسٍو   یعليوت ِِٕمو
ثٕيووبص اٗوو َ ٚ مّ٘يووً ِلووی وووٗ ثووغ  –ِتجووبٚػ اػ ولووٛع  یث٘ووض اػ اسووغاا ٔيغٚ٘ووب یدتوو چٕووبْ افووؼٚص وووٗ

ٔيوؼ ٔوٗ مٕٙوب ايوٓ ِوضاس         –هٛع  تغفوت   4361صٌٛ  16مٛافمب  كيٕٛصع  ِوبٌذٗ ٍِی ٚ ِجتٕی ثغ
ٔبووبَ ؿوبستٓ   ي مٛافموب  ِوظوٛع ٚ ث٘وض ثوب     م ثٍىٗ ثوب ٔمو   لِٖ ٔگغصيض اػ آْ م یسٛٔيٓ ٔبك یٚجٕس ٘ب

مُٛئوٗ سوبعجی   )ٚ ٔتوبي  ث٘وض  آْ    4314دّوً   11ٍِوً ِتذوض صع    یؿغِٕلو   یپ ْ هٍخ پوٕ  فموغٖ يو   
فغٚپبكوووی دوووؼة ُٚوووٓ اػ صاسوووً م فغٚپبكوووی ؿوووبستبع ٘وووبی صٌٚتوووی ِٕجٍّوووٗ لوووٛای ِـوووٍخ جّٙوووٛعی      

ضيً لضع  عؿبٔيضْ ُبٌجوبْ ٚ مجو   م ٓٙٛع ٚ ثٗیٍسلضع  ثٗ ِجب٘ضيٓم مضاَٚ جٕس صاأتمبي  م افغبٔـتبْ
ايووٓ ثذوغاْ ٚجٕوس ٔبكوو    ( م مغٚعيووؼَ ٚ مٌٛيوض ِوٛاص ِشوضع   یثٕيوبصتغاي  یافغبٔـوتبْ ثوٗ ِغووؼ ثوويٓ اٌٍٍّو    

اػآْ م ّٗووك ٚ تـووتغف ٘غچووٗ ثيلووتغ يبفووت وووٗ ليّووت آٔووغا ِووغصَ افغبٔـووتبْ ثووب كووٙبص  م ِ٘يٛثيووت ٚ   
ِٕجٍّوٗ عٚكووٕفىغاْ ٚ   ع سووبٔٛاصٖ مٌٍِ٘ٛيوت صٖ ٘ووب ٘وؼاع مووٓ اػ فغػٔوخضاْ كووبْم ِٙوخبجغ  هووض٘ب ٘وؼا     

ٚ ثووب  ی ٚ فغٕ٘گوو یم اجتّووبٗیٔٙووبص ٘ووب  التوووبص  یولووٛعم غووبع  ٚ ٔووبثٛص  یم ٚيغأووی وووبصع ٘ووب  ٍِوو 
 .م پغصاستٕضیػِيٕٗ يبفتٓ ٔفبق ٍِ



ايووٓ  یٚ عٚيووبعٚي ی٘غيووه اػ جٛأووت ِتشبهووُ صاسٍوو   یصعٚٔوو یجٕووسم علبثووت ٘ووب  یدووٛاصس ؿووبٌٙب      
 ْ ض  وووٗ ث٘ووض اػ جضيوو ثضؿووت آٚعصْ لووضع  ٚ ثووبوسغٖ اًٚووبٕ ِب٘يتووب  م مذىوويُ ٚ يووب  جٛأووت ثووغ ؿووغ دفوو

 ٚ م كووىً  1004ؿوواتبِجغ  44 ٗٚ ثشوووٛم ث٘ووض اػ دبصيوو ( 4994بِجغ صؿوو)  یاًووّذ ي امذووبص كووٛع
ُبٌجوبْ ٚ مٛافموب  ثوٓ     ٖؿومٍٛ اصاع ِضاسٍٗ ٔٔبِی ايبو  ِتذضٖ اِغيکب ٚ جبِ٘ٗ جٙوبٔی ثوٗ    بتغفت ٚ ث

افغووخبٔـتبْ عا اػٌووخذبّ ايووضيٌٛٛكيه    ِٗتشبهووُ صاسووخٍ  صع لٌووي  م ُغفٙووب   أجبِيووض(  1004صؿووبِجغ)
ايوٓ ٔيغٚ٘وب عا ؿوغٗت ٘غچوٗ       یملوىي م  – یؿيبؿو  ٖآغوبػ كوض   یثٗ ثذغاْ ولويض ٚفغٚپبكو   یلىي مٚم

ٚ م ٔيغٚ٘وب  یصع مضاَٚ ايوٓ فغٚپبكو  .  ثيلتغ ثشليض ٗ   ِـوت  ی ثبٌٕوضٖ   یثبٔموض ٍّٗو    ٘ض  ؿوغثٍٕض ّٔٛصٔوض وو
  .عا مجبعػ ِيضٕ٘ض یجضيض یٚ ملىي م یؿيبؿ –فىغ  م مّبيً جٙت پيٛؿتٙب   تظكتٗ

يکی اػ ٔيغٚ٘بی فٛق م ٚٓيفٗ أـجبَ صٚثبعٖ اٌٗبی دوؼة ُٚوٓ ٚ دٌوٛع ِجوضص ايوٓ دوؼة صع            
دٌٛع ِجضص دؼثی عا کٗ لجً اػ ّ٘وٗ ٚ ثّثبثوٗ   . ًٚ٘يت ؿيبؿی  کلٛع عا صع ثغاثغ سٛيق لغاع صاص 

      ٛ ع ٔجيوت ا  صع جغيوبْ كوض  ممبثوً ِـوٍذبٔٗ صع ص٘وٗ       ٔيغٚی پويق لوغآٚي م مذوت ع٘جوغی كوٙيض صٚکتو
كوت سٛعكيضی م ثوٗ دميموت أذوغا  ٌٔٙوت مغليشٛا٘بٔوٗ کلوٛع اػ ثـوتغ ُجي٘وی آْ صؿوت يبفوت             
تغايلووٙبی ِتشبهووُ ايووضٌٚٛكيق عا ٔمووض کووغص   ثووب دووً ٔٔووبِی ٌِ٘ووٍٗ افغبٔـووتبْ ِشبٌفووت ّٔووٛص    ثووٗ     

ٙبی صيووٓ ِمووضؽ اؿوو َ ٚ ؿووٕٓ ٚ ٕٕٗ٘ووب    مجووبعة مووبعيشی ٌٔٙووت ٘ووبی مغليشٛا٘بٔووٗ کلووٛع م اعػكوو   
پـٕضيضٖ کلٛع عجٕٛ ّٔٛص ٚ ثغ ثٕيبص ايٓ اعػكٙب ٚ ًٚو٘يت ِٛجوٛص م أضيلوٗ ؿيبؿوی ِووبٌذٗ ٍِوی       
عا أـجبَ ثشليض    ِلی ِوبٌذٗ ٍِی عا ثغ ِجٕبی مفبُ٘ ثيٓ اوفغوبٔی اٗو ْ کوغص ٚ عاٖ دوً ؿيبؿوی      

 .   ٚ هٍخ آِيؼ ٌٍِ٘ٗ افغبٔـتبْ عا ثغتؼيض 

       ٗ دووؼة ُٚووٓ ثووب مکّيووً پغٚؿووٗ أـووجبَ ِجووضص ٚ ِجتٕووی ثووغ اعػكووٙبی       صع چٕوويٓ اًٚووبٕ اؿووت ووو
( 4313جوض    41 –لوٛؽ  11ِوٛعر   ِٗوٛة ٌٛيٗ جغت) جضيض افغبٔـتبْ  لبْٔٛ اؿبؿ  صِٛکغاميق

م ثٗ صٚع جضيوضی اػ ِجوبعػٖ ٚ ف٘بٌيوت سوٛيق آغوبػ      ( 4311ِيؼاْ  11صع ٔبفظ كضٖ ) ٚ لبْٔٛ ادؼاة 
اؿوت   یٔيوغٚ  ِب٘يتب جضيوض ؿيبؿو    غيٓ دؼة ُٚٓ اػ مبؿيؾ ّٚ٘بْ آغبػ ف٘بٌيوت سوٛيق  ثٕبث. ِيّٕبيض 

م لبِت ثغافغاكوتٗ م ثوب    وٗ اػ ِتٓ ٌٔٙت آػاصيجشق ٚ مغليشٛاٖ افغبٔـتبْ ٚ ثّثبثٗ ٚاعس ايٓ ٌٔٙت
 ْ ثووغ  یم ِتىووی ٚآعِووبٔگغاي یم كووتبثؼصتی ثووضْٚ طٕ٘يگوغ م  صعٔٔغصاكوت صعؿووٙب ٚ مجووبعة دبهووٍٗ اػ آ

ٗ  یٍّٗوو یمذٍيووً ٘ووب  ْ م التوووبص  ٚفغٕ٘گوو  ولووٛع ی اػ اًٚووبٕ اجتّووب ثووب  ٚ م اًٚووبٕ ِِٕمووٗ ٚ جٙووب
     ْ ؿيبؿووو    ًٚووو٘يت ٚاعص يوووق ثوووبع صيگوووغ    م ادـوووبؽ ِـوووٌٛٚيت صع ثغاثوووغ ِوووغصَ ٚموووبعيز افغبٔـوووتب

ُ  ٍِوی م  ٔوخيغٚ٘ب   ٚ مفوبُ٘ هوبصلبٔٗ ثبؿوبيغ    یّ٘ىبع ٗم ثبعٚدي ولٛعتغصيضٖ م مغليشوٛاٖ ٚ   ٍوت مذوٛي 
ٗ    یت غٍجٗ ثغ ِلى   وٕوٛٔ جٙ می ُغفضاع جبِ٘ٗ ِضٔ تغايلوٙب  ٗمجگغايبٔوٗ     ٚ صع ًوضيت ثوب ٘غتٛٔو
 . م ًّٗ ِيّٕبيض ٚ ِذبفٔٗ وبعأٗ

ٓ ٚ ؿغكووت دووؼة   یِلشوووٗ اؿبؿوو   یثووغ فغٕ٘ووس افغووبٔ   یسوووٍت ٍِوو  ٚ صِٛوغاميووِه ِجتٕوو          ُٚوو
م تفتووبع ٚ وووغصاع سووٛص ثووٗ ايووٓ اعػكووٙب وووٗ عيلووٗ ٘ووب  ّٗيووك صع      دووؼة صع پٕووضاع.  ِذـووٛة ِيگووغصص

ُغفوضاع مذوٛو  ّٗيوك ٚ     ُٚٓ ثغيٓ ثٕيبص دؼة . م ِت٘ٙض اؿت ٗبَ ثلغ  صاعٔض یكٙبٕ٘س ٚ اعػفغ
م ِاّٗوبي ػٚع  ی ٓ مذٛو  عا ثب مٛؿً ثٗ ًّٗ ٔٔبِثٗ اي یٚ التوبص  اؿتم اِب صؿتيبث یتّبٗويف  اج

ٔوض ٚ  ووبِ ََ ِوغصٚص ِيضا   ی مجغ  جبِ٘ٗ صع ِـيغ وٍيلوٗ ٘وب  طٕ٘و   م ؿٛق ج م أذوبع لضع  ٚ سلٛٔت
صع ٔتيجوٗ مو ف ِيٍيٛٔٙوب أـوبْ ثوغا  صتغتوْٛ ؿوبستٓ         یالتووبص  – یت وخٗ مذٛو  اجتّبِٗ٘تمض اؿ

ی عيلوٗ صاع موبعيش   ٗٚ عفبٖ ٗبِٗ صع يه پغٚؿ یاجتّبٗ ًٖٚ ٔبٍِِٛة ِٛجٛص ٚ ٔيً ثٗ مغل م ٗضاٌت
ٗ ثٕووبثغيٓ دووخؼة پلووتيجبْ   . م مذمووك ِياووظيغص   ٗ     پغٚؿوو ٚ  یصالتوووب – یمذمووك عكووض ٚأىلووب  اجتّووب

م وووٗ ثووب اكووتغان  ٚ هووٍخ آِيووؼ آْ ِيجبكووض یم ثووب سوووٍت مووضعيج ی٘غچووٗ ثيلووتغ فغٕ٘ووس ٍِوو یكووگٛفبي
دوؼة ٔموق سوٛيق عا صع ايوٓ     .  آتب٘بٔٗ ٚ صاٍُٚجبٔٗ ِيٍيْٛ ٘ب أـبْ ُّ٘ٛٓ ِب ِيجبيوض هوٛع  تيوغص   

 ٗ ٗ  یم صع موغٚي  افىووبع ٚ أضيلوٗ ٘ووب   یثّثبثووٗ ٔيوغٚ  آتووبٖ ٚ ِتلوىً ؿيبؿوو   پغٚؿو ؿووّت م  مغليشٛا٘بٔو
 .صؿتيبث  ثٗ ا٘ضا  ِظوٛعم ايفب ِيّٕبيض یُّٕ٘ٛبْ ثغا یدغوت ؿيبؿ یجغصاصْ ٚ ع٘



م  یسوٛيق عا صع ِغدٍووٗ وٕووٛٔ  یٚٓوبي  اؿبؿوو   می ثوب امىووب ثوٗ ِشتوووب  جبِ٘وٗ افغووبٔ    ُٚووٓدوؼة       
 یٚ اجتّوووخبٗ یم أىلوووب  التووووبص اّٗوووبع ِجوووضص م ٚ ٗبصؤوووٗ یِجوووبعػٖ ثشوووبُغ اؿوووتمغاع هوووٍخ ٚال٘ووو 

  ٚ مّ٘يوووك  م تـوووتغف یدوووض  ٍِوووموووبِيٓ پغٚؿوووٗ لبّٕٔٛٔوووض ٚم  موووخب  ؿوووِخ عفوووبٖ ِوووغصَٚثّٕٔوووٛع اعم
ی ِجتٕووی ثووغ  جبِ٘ووٗ ِووضٔ یٚ فغٕ٘گوو یم اجتّووبٗیالتوووبص یممٛيووت ٔٙووبص ٘ووب ٔٙبيووت   ٚ صع  یصِٛوغاؿوو

ِ   صأـتٗ اهٛي عفبٖ ّ٘گبٔی طيوً عا ووٗ ثوب ادىوبَ صيوٓ ِموضؽ        ٕٗبِو م ثغا  صؿتيبث  ثٗ ايوٓ ا٘وضا  ِغا
ٗووبَ ثلووغ  ِِبثمووت صاعصم   یٚ اعػكووٙب یم اهووبٌت افغووبٔ یؿبؿوو  ولووٛعم ِفووبسغ ٍِوو َ م لووبْٔٛ ااؿوو 

م مّوبَ اٌٗوب ٚ ٘وٛاصاعاْ سوٛيق عا جٙوت ثـوي  ِوغصَ صعجٙوت ِجوبعػٖ ثوغا  مذموك آْ             ِِغح ّٔٛصٖ
 .فغا ِيشٛأض

 :ی ؿيبؿ  صعٗغهٗ           

دفوْ  ووخلٛع م   یت اعًٚ مّبِي یسٛيق اػ اؿتم ي م دبوّيت ٍِ یدؼة ثغاؿبؽ ؿغكت ٍِ  خ        
ثوغ عجذوبْ ايوٓ ِٕوبفٖ ثوغ      م ی م صعهوٛع  مٙضيوض ِٕوبفٖ ٍِو     صفوبٕ ّٔوٛصٖ   یافغوبٔ  یٚ اؿتذىبَ ٚدوض  ٍِو  

 .مأويض ِيّٕبيض یٚ ِذٍ یم ؿّتی م لجيٍٛی م لِٛی م هٕفی م للغی م ُجمبمی ِٕبفٖ دؼث

ٗ م اجتی ؿيبؿو  یمبؿويؾ ٚ ممٛيوت ٔٙوبص ٘وب     م ِ٘بهوغ  یضٔثغا  مبِيٓ ديب  ِو  خ          یٚ فغٕ٘گو  یّوب
َ   یا ثووب ؿووّٙگيغصِٛوغاميووه ع م پيووغٚاْ ِووظا٘ت ٚ ؿووبوٕيٓ ِٕووبُك   ِٕبؿووت ٚثووضْٚ مج٘وويي ّ٘ووٗ الووٛا

م  ؿيبؿو   کثوغ  تغايوی   می م عٗبيت اهٛي صِٛوغاؿ ِشتٍ  ولٛع ًغٚع پٕضاكتٗ م اػمذىيُ لبٔٛٔيت
ٚ  یٔيوغٚ  ؿيبؿو   ووٗ ٘وي    ی م ِـبٚيبٔٗ ٚ صِٛوغاميه ثٗ مغميجو ی م ؿغ م ِـتميُ مّ٘يً أتشبثب  آػاص

ٚ  اجتّووبٗ  اٗووُ اػ ػٔووب  یتووغٖٚ ٘ووب صع آْ ( يووه فووغص يووه عا  )  یْ ٚ ِووغصاْ اػ كووغوِت ثووب دمووٛق ِـووب
م ايوٓ   ثٗ ِغصَ افغبٔـتبْ مٍ٘وك صاعص  یؿيبؿ  ّٛصٖم ِ٘تمض اؿت وٗ دبوّيتٔ یم پلتيجبٔ ِـتثٕب ٔجبكٕض

ٛيي ِلغٕٚ دبوّيوت مووّيُ   صع ِٛعص م٘ یدك صاعٔض اػ ُغيك أتشبثب  لبِٔٛٔغصَ افغبٔـتبْ أض وٗ 
ٚ  یثب أتمبي لضع  ثوٗ ُوغق غيوغ لوبٔٛٔ    ثٕخبثغيٓ دؼة . ثخگيغٔض  ثوب مٛؿوً ثوٗ ػٚعم    ِٕجٍّوٗ  ٕ ٚ ٔبِلوغ
وبًِ مّبي   ٔٔبِيگغأوٗ صع ادوؼاة    یثٗ ّ٘يٓ جٙت ِب اػ ٔف.  ِشبٌ  اؿت  وٛصمب ٚم مُٛئٗ  اؿٍذٗ

ٗ  ً ِيگوغصص مىّيو  یػِبٔ یثٗ ٗميضٖ ِب ٔٔبَ لبٔٛٔ . پلتيجبٔ  ِيّٕبئيُ  یامجوبٕ افغبٔـوتبْ ٚ ٔٙوبص ٘وخب      وو
صاكووتٗ ٚ  یدمووٛق ٚ ِـووٌٛٚيت ٘ووب  ِتمبثووً لووبٔٛٔ  یِمبِووب  صٌٚتووجبِ٘ووٗ افغووبٔ  ثووٗ كووّٛي اعتبٔٙووب ٚ  

 . لبْٔٛ ثغ ايلبْ ثِٛع يىـبْ ٚ ثضْٚ مج٘يي ٚ مّبيؼ مِجيك تغصص

شووبط موووبِيُ ام یغاافغبٔـووتبْ ثوو یٕٕٗ٘ووٛ  ٚ ثبؿووتبٔ یٌٛيووٗ جغتووٗ عا ٔٙووبص ؿيبؿوو ُٚووٓ دووؼةخوو         
ِذتوٛا  ووبع ٚ   م  اٌٗوب  ٚ مغکيوت  صأـوتٗ اػ آْ موٛ َ ثوب مىبِوً ٔذوٖٛ صٗوٛ        یصعِٛاعص ِـبيً ا٘وُ ٍِو  
ت ثٗ ّ٘يٓ مغميو .  م پلتيجبٔ  ِيّٕبيض آْ صع ّ٘بٕ٘گ  ثب ِمتٌيب  صِٛوغاؿ  یُغػاًٌّ٘ موّيُ تيغ

ؼ ٚ مّووبَ ٚادووض ٘ووب  ِذٍوو     اػ اعتبٔٙووب  ؿووبستبع صٌٚتوو  صع ِغووو کووثّثبثووٗ ي  ِووب اػ ملووىيً جغتووٗ ٘ووب 
جٙت أتمبي ه ديت ٘ب  لبٔٛٔ  ثٗ جغتٗ ٘ب  ِظوٛع ثوغا  دوً    م لضع  ٚ اصاعٖ صٌٚت  صفخبٕ ّٔخٛصٖ

 . م اجتّبٗ  ٚ فغٕ٘گ  ؿبدٗ ِـٌٛٚيت كبْم ِجبعػٖ ِيّٕبئيُ ِـبيً التوبص 

کّيوت ِِوبثك   ثوب   دؼة ثشبُغ دفْ ٚ دغاؿوت ٔوٛاِيؾ ٍِو  صع دبٌيىوٗ اػ ملوىيً اعصٚ  ٍِو       خ         
 م م ثب وبصع ِـوٍى  مذوويً يبفتوٗ ٚ ؿوّجٛي ٚدوض  ٍِو        م ِجغة ثب پغؿًٛٔ وبعآػِٛصٖ ثٗ ًغٚع  ٚ

هووٍخ آِيووؼ ٚ    می ً ِووٛعص اسووت   صاسٍوو  ثووٗ ُووغق ؿيبؿوو  ِ٘تمووض اؿووت وووٗ ِـووبي    پلووتيجبٔ  ِيّٕبيووض
ٔووٕٛ اػ ٘ووغ صع هووٛع  عفووٖ مٌووّيٓ كووضٖ مٙضيوض ٘ووبی سووبعجی م  ّ٘يٕوبْ  .  ٗبصؤوٗ دووً ٚ فوووً تووغصص 

ٓ    ثيِغفو  صايّو    اهً م ف ثشبُغ مثجيت افغبٔـوتبْ اػ ُوخغيك ٗموخض مٛافموخب  ٚ      ٚ غيوغ ٔٔوبِی ؿوبست
 .مٌّيٓ ٘ب  ِ٘تجغ ثيٓ اٌٍٍّ  ِِٕٚمٛ  مذت ٔٔغ ؿبػِبْ ًٍِ ِتذضم دّبيت ِيّٕبيض

دؼة ثب اٗتمبص ثٗ ايٓ دميمت وٗ غٍجٗ ثغ ِلى   وٕٛٔ  ولٛع ٚصؿتيبث  ثوٗ ا٘وضا  ؿيبؿو م     خ       
ٗ  ِغدٍوٗ وٕوٛٔ   التوب م ثوٗ   ّٔيتٛأوض ووبع يوه دوؼة ٚ يوخب ٔيوغٚ  ؿيبؿو  ثبكوض         یص  ٚ اجتّبٗ  ِِغٚدو



ٚ  یم ِغاووؼ ٍّٗو  ی م وبْٔٛ ٘ب  فغٕ٘گو ی م ؿبػِبْ ٘ب  اجتّبٗ اهً ملغيه ِـبٗ  ثب ؿبيغ ادؼاة
ٓ   م ِ٘تمض ثٛصٖ ی مُغفضاع جبِ٘ٗ ِضٔ یٚ ِظ٘ج یوبصِيه ٚ كشويت ٘ب  ثب اٗتجبع ٍِا ايوٓ   ثوغا  موبِي
 یم پلوتيجبٔ ی ؿيبؿو  یّ٘يٕوبْ اػ ائت فٙوب  ثوب ايوٓ ٔيغٚ٘وب ٚ     یغ اػ ؿيبؿت ملىيً ججٙٗ ٚادض ؿيبؿو اِ

 .مّ٘يً آْ ِجب٘ض  ِيّٕبيض یّٔٛصٖ ثغا

 : یصعٗغهٗ اجتّبٗ      

         ُ عا  یِووضٔ ِٗووب جبِ٘وو .  اؿووت یجبِ٘ووٗ ِووضٔ  یم تـووتغف ٚ مّ٘يووك اعػكووٙب   دووؼة ُغفووضاع مذىووي
موٛق  د ٚ ِغصَ ؿبوع یضاعيُ وٗ آٔبْ عا يه ؿبستبع ؿيبؿثب دمٛق ِـبٚ  ِيإِتلىً اػ افغاص آػاص ٚ 

ُ   یٚ فغٕ٘گو  یم التوبصی م اجتّبٗ یثٕيبص صعٗغهٗ ٘ب  ديب  ؿيخبؿ ِوغمجَ ؿوبستٗ م دموٛق ٚ     ثوب ٘و
ٛ   یئ  ِ٘يٓ ؿبػص وٗ ثوب فغٕ٘وس ٗوبٌ    یػيـت ثبّ٘ یكبْ عاثغا یِىٍفيت ٘ب  یّ٘وُٕٛ  یٚ ادـوبؽ لو
 :ِب ٗميضٖ صاعيُ وٗ ثٕبثغيٓ .  مٛ َ ثبكض

صع ؿوبستبع ٔٙوبص    ْبآٔو   تٍو  اؿوت ووٗ ثبيوض ٗيٕيوت ٚجوخٛص      ِغصَ افغبٔـتخبْ ِتلىً اػ الوٛاَ ِش  خ          
ٛ  افغبٔـووتبْ ثِووٛ یاجتّووبٗؿيبؿووی ٚ ی٘ووب دووؼة   . صاكووتٗ ثبكووض یع ٗبصؤووٗ ٚ صِٛوغاميووه أ٘ىووبؽ لوو

ٚ  یؿيبؿووو یؿووتفبصٖ ٘ووخب  ّ٘يٕووبْ ؿوو  ا   م یم ِووظ٘ج  یم ؿوووّتی م ػثووبٔ ی امٕيىوو  ٗم٘وووجب  مٕووس ٔٔغأوو   
عا وووٗ ثّٕٔووٛع ايجووبص سوووِٛت ِيووبْ ِووغصَ ثووبُ٘ ثووغاصع ؿووبوٓ ولووٛع       یضاس   غووغى آٌووٛص سووبعج ِوو

 .ِذىَٛ ِيّٕبيض م هٛع  ِيگيغص

ٗ  یثٗ ِٕٔٛع تـتغف كجىٗ ٚ ثٙجٛص ويف یدؼة اػ ؿيبؿت ٘ب ٚ مضاثيغ خ          ْ  یسضِب  اجتّوب  چوٛ
ٓ  یم سبٔٗ ؿبػ ٖ ٘بم كيغسٛاعتب م وٛصوـتبٔٙبی ٗغًٗ سضِب  هذ:   مم اّٗبعپوبعن ٘وب   ٚ مٙيٗ ِـوى

ِ  یم ٚعػكوگبٖ ٘وب ٚ ؿبيغمبؿيـوب  ثوخغا     م اؿتغادتگبٖ ٘ب مفغيذگبٖ ٘ب ؿوخبٌُ جٛأوبْ م    ی٘وب  یؿوغتغ
ىيوت  م ٍِ م صاعايو   م ديوب   م ٌٍِ٘ٛيت ٚ ِ٘يٛثيت م ممبٗض هذ  یمبؿيؾ ثيّٗ ٘ب   ؿبٌّٕضاْاُفبي ٚ

ٓ ِ  م ِٛآجوووت ؿوووبػِبٔيبفتٗ   ٘وووب ٚ غيوووغٖ م  م ٍِ٘وووٌٛيٓ توووخضاَٚ ٚ ثوووخضْٚ مج٘ووويي ٚ مّوووبيؼ اػ ِ٘يوووٛثي
    ٓ صٚعاْ دووبٍِگ  ٚ  صع م مووبِيٓ دمووٛق ِ٘مووٛي  سووبٔٛاصٖ ٘ووب  لغثبٔيووبْ جٕووس ٚ ٗووٛص  وٕٕووضتبْ ثووُٛ

دّبيووت ّ٘ووٗ جبٔجووٗ اػ وٛچيٙووب     بيغ مووضاثيغ دّووبيٛ  اػ ُفووً ٚ ِووبصع ػايّووبْ ثووغا  ػٔووبْ ٚ امشووبط ؿوو 
ّبٗ م التوبص  ٚ فغٕ٘گ  آٔبْ ٚ صع لضَ ٔشـوت صع ِوٛاعص   افغبٔـتبْ ثّٕٔٛعاعممب  ؿِخ ػٔضت  اجت

 . م پلتيجبٔ  ِيّٕبيض م مٍ٘يُ ٚ مغثيٗ آٔبْ يم دفْ اٌوذٗ م اكتغب اؿىبْ ِجضص

دوؼة اػ موبِيٓ سوضِب  اجتّوبٗ  عايگوبْ ثووغا  اللوبع ٔوبصاع جبِ٘وٗ ثٛؿويٍٗ صٌٚوتم پلووتيجبٔ                  
 .ّٔٛصٖ ٚ ثغا  تـتغف آْ ِجبعػٖ ِيّٕبيض

 یم آػاص اػ آػاص  فىوغ ٚ ثيوبْ م ِوو ٔيت دوغيُ سوبٔٛاصٖ ٘وب م پـوت ٚ ِشوبثغا          ُٚٓدؼة خ            
       ٓ دوك   ؿوفغ م  ٗم دوك آػاصأو   أتشبة كغخً ٚ ِـٍه م دوك ووبعم دوك أتشوبة آػاص ِذوً ؿوىٛٔت ٚ ِـوى

:  م مبؿويؾ ؿوبػِبْ ٘وب  اجتّوبٗ      دوك ملوىيً اجتّبٗوب  هوٍخ آِيوؼ      م أتشبة وغصْ ٚ أتشبة كضْ
ْ   امذبصيووٗ ٘وو ِذووو ْ ٚ  م م ٍِّ٘ووبْ ب  هووٕف  ٚ ِـووٍى  ثشوووٛم امذبصيووٗ ٘ووب  وووبعتغاْ ٚ ص٘مبٔووب

أجّٓ ٘ب  صفبٕ اػ دمٛق ثلغ ٚ اػ جٍّوٗ    م م ؿبػِبٔٙب  جٛأبْ ؿبيغوبعوٕبْ ٗغهٗ ٘ب  فغٕ٘ى 
 ْ ْ  دمووٛق ػٔووب م دمووٛق وووٛصن م دمووٛق ٍِ٘ووٌٛيٓ ٚ ِ٘يووٛثيٓ ٚ دّبيووت اػدفووْ ِذوويَ      م دمووٛق جٛأووب

 یئوو یمووب ٍٗيووٗ مّووبَ عؿووُ ٚ عٚاجٙووب  سغافوو   يجبٔ  ّٔووٛصٖ ٚ ٚٓيفووٗ سووٛص ِيضأووض   صفووبٕ ٚ پلووت  ػيـووت م
 .امجبٕ ولٛع عا مٙضيض ِيّٕبيض  یيض وٗ ثٗ كىٍ  اػ اكىبي دمٛق ِضِٔجبعػٖ ّٔب

ٛ  یجٕـو  ٚ ؿو  اؿوتفبصٖ   ِشبٌ  ٘غٕٔٛ مج٘يي ُٚٓدؼة  خ             ٔت صع ثغاثوغ ػٔوبْ اؿوت ٚ    ٚسلو
ٗ  یؿيبؿو ) یديوب  ِوضٔ   یمّبَ ٗغهٗ ٘بْ صعف٘بي ػٔبْ افغبٔـتب یاػؿّٙگيغ ٚ  یم التووبص ی م اجتّوب



ْ .  صفووبٕ ِيّٕبيووض( یفغٕ٘گوو آتووبٖ ٚ پيلووگبَ ولووٛع ثّٕٔووٛع   ِووب اػِجووبعػا  ؿووبػِبٔيبفتٗ ٚ ِتلووىً ػٔووب
 .  ػٔبْ اػ ؿتُ ٚ ادمبق دمٛق وبًِ آٔبْم دّبيت ٚ پلتيجبٔ  ِيّٕبئيُ یع٘بي

ؿوبٌيبْ ُوٛؤ  ِٙوبجغ  صع سوبعا      یٔ٘ضٖ افغبٔٙبئيىٗ ُو غيٓ افغبْ ٚ آِب ِ٘تمضيُ وٗ ِٙبج خ             
ٙ    ٚ یجؼ أفىبن ٔبپظيغ جخبِ٘ٗ افغخبٔ م مبث٘يت اسظ ّٔٛصٖ أض  ٚ يب ولٛع مٌٛض ثوب   ٗثشوق ثوؼعس ؿوغِبي
ايوٓ ُّٕ٘ٛوبْ ٚ تـوتغف ف٘بٌيوت      یفغٕ٘گو  یدوؼة اػمبؿويؾ ؿخبػِبٔٙوخب    . ُٚٓ ِب أوض  یاعػف أـبٔ

ٚ اػ دموٛق ٚ ِٕوبفٖ ايوٓ ُّٕ٘ٛوبْ ثلوّٛي اهوً مبث٘يوت          یافغوبٔ بػِبٔٙب ثشبُغ دفْ اعػكٙب  ايٓ ؿ
آٔٙوب   یٚ فغٕ٘گ یم التوبص صٚتبٔٗ آٔبْ صفبٕ ّٔٛصٖ م ِ٘تمض اؿت وٗ ايٓ مضاثيغ ِيتٛأض ٗ يك ؿيبؿ 

 .پيٛؿتٗ مذىيُ ٚ ممٛيت ّٔبيض عا ثب ِبصع ُٚٓ اهٍ  كبْ م

       :غهٗ التوبصی صع ٗ         

 ِجتٕوی ثوغ   صی آْأتٔوبَ اعكوب  ٔٔوبَ ِشوتٍَ التووبصی ٚ     مض اؿوت کوٗ صع هوٛع    ِ٘ت دؼة ُٚٓ          
 م عٗبيت اهٛي افوؼايق ثغای ٍّٗکغص ِيکبٔيؼَ ثبػاع ِ٘مٛيادتغاَ ثٗ آػاصی التوبصی م ايجبص فٌبی 

 ثٙجووٛص کيفيووت ٚ ِ يغيووت افووؼاع کووبع م ممـوويُ ٚ مشووووی ؿووبستٓ کووبع م)مٌٛيووض  کّيووت ٚ ثٙجووٛص کيفيووت
م ممـوويُ ٗبصؤووٗ اعػف اًووبفی ثووغ ٕٗبهووغ   ( مذغيووق ِوو يغ ٚ ِ٘مووٛي أگيووؼٖ علبثووت ٚ ٔفووٖ كشوووی   

ٗ     )ِتلوکٍٗ ٗٛاِوً مٌٛيوض     جٙوت سغيوض افؼاعکوبع   کغايوٗ کبعتووبٖ ٚ      ٔيوغٚی کوبع م دجوُ ِجّوٛٗی ؿوغِبي
ملووشين جووٛاة  م( پغٚؿووٗ مٌٛيووض ثکووبع ِيغٚٔووض ٚ ِووضيغيت جغيووبْ مٌٛيووض  ی کووٗ صعؿووبيغ ًووغٚع  ٘ووبي

کوضاَ کبو٘وب مٌٛيوض كوٛٔض ن ايوٓ کوبو ٘وب چگٛٔوٗ مٌٛيوض كوٛٔض ن           )ؿوٗ ؿوٛاي اؿبؿوی التووبصی     ِ٘مٛي ثٗ 

عكوض ٚ أکلوب  التووبصی خ ثشووٛم       ٚ پو ْ توظاعی   (ممبًبکٕٕضتبْ کبو٘بی ِظکٛع چی کـبٔی أض ن
أـجبَ ِی يبثض کٗ اػ م٘بصي صعٚٔوی ِيوبْ    يیٔٔبَ التوبصی کبعا صع ػِيٕٗ مبؿيـب  ثؼعس ػيغثٕبيی خ  

صع   کوب٘ق ؿوِخ فموغ    ميق ؿِخ مٌٛيض م اػصيبص ؿغِبيٗ ٚ ثبٗ  افؼا ثٛصٖ ٕٗبهغ ِتلکٍٗ ثغسٛعصاع
دؼة ُٚٓ ثبصعٔٔغصاكت اهٛي فٛق جٙت صؿتيبثی ثٗ ا٘ضا  التوبصی طيً ِجوبعػٖ   .تغصص ِی  کلٛع

 :ِيّٕبيض 

 یٚ ووبعاي ٚؿوٗ  ايٓ پغ م تـتغفم مّ٘يك م مـغيٖ اّٗبع ِجضص افغبٔـتبْ  اػ پغٚؿٗ ُٚٓ دؼة خ       
 یثوغ اهوً ّ٘ؼيـوت    یافغبٔـوتبْ ِتىو   ی خ اجتّبٗی أىلب  ٚ مغل   التوبص آْ   ٕٗبهغ صسيً صع ثٙتغ

جٍووت ٚ اؿووتفبصٖ اّٗٔووی ٍِِووٛة اػ أووٛإ ؿووغِبيٗ صع ؿووکتٛع ٘ووبی   م یِشتٍوو  التوووبص یؿيـووتُ ٘ووب
 م عاٗتو  م ػ هوٕ٘ت   ٚ صع ٗغهوٗ ٘وبی  ( صٌٚتی م سوٛهی م ِشتٍَ ٚ کوٛپغاميفی )ِشتٍ  التوبص ٍِی

م عاصيووٛ   م ٔلووغا  م ؿووبستّبٔ  م مووٛعيؼَ  م مغأـوواٛع  ٚ ِٛاهوو    م مجووبع  م ثبٔىووضاع   ِبٌووضاع 
ثوب مٛجوٗ ثوٗ ِ يغيوت آٔٙوب       م ِٛؿـب  مذميمبم  ٚ غيوغٖ م   م مٍ٘يُ ٚ مغثيٗ مٍٛيؼيْٛ ٚ ؿيّٕبمٛتغاف 

ب  التووبصی  صع اعممبی کيفی ؿِخ ػٔضتی ِغصَ ِجتٕی ثغ كبسن ٘بی أکلب  ثلوغی م موبِيٓ اؿبؿو   
جبِ٘ووٗ عفووبٖ ّ٘گووبٔی ِجتٕووی ثووغ ِ٘يووبع ٘ووبی جٙووبٔی ٚ اعممووبی ِت٘ووبصي ؿووِخ ِووبصی ٚ ِ٘يلووتی امجووبٕ        

 .پلتيجبٔ  ِيّٕبيضم  تٕ  ثغ التوبص ثبػاعِجٚ   (كٙغ ٘ب ٚ ِذ  )کلٛع

اػ مبِيٓ ِبٌکيت صٌٚتی ثوغ ِ٘وبصْ ٚ ؿوبيغ ِٕوبثٖ ػيغػِيٕوی م جوٕگ   م        خ صع دبٌيکٗ دؼة ُٚٓ       
ٚ اعمموب  ؿوِخ ِ يغيوت آْم جٍوت      یممٛيت ٔمق ؿوغِبيٗ سوٛهو   ثبؿتبٔی دّبيت ِيّٕبيض ثٗ  ٚ آيبع

مٛجوٗ   ِجوضص التووبص جٕوس ػصٖ ولوٛع     یثشوبُغ اديوب   یلتغ ؿغِبيٗ ٘ب ٚ ِـبٗض  ٘ب  سبعج٘غچٗ ثي
افغبٔٙوب  ِمويُ   اِٗب  اٌٚٛيوت ٘وب ٚؿوٌٙٛت ٘وب جٙوت ؿوغِبيٗ توظاع  ثٛؿويٍٗ          ثٗ صاكتٗ ٚ صعيٓ ِيبْ

ٗ   یدموٛل  یُ ِجوبٔ سبعا ٚ مٕٔي ٗ   ِوب  . ِ٘تموض اؿوت    صعيوٓ ػِيٕو ثّٕٔوٛع اؿوتفبصٖ    اػ م٘يويٓ ِ٘وبف ٗبصؤو
لبْٔٛ ؿغِبيٗ تظاعی م لوبْٔٛ کوبع   )ِ يغ اػ ٔيغٚ ٚ اؿت٘ضاص ٘بی أـبٔی مٛ َ ثب هغادت ٘بی لبٔٛٔی 

ٗ  یمبؿيؾ ثيّٗ ٘وب  اػ ٚ ( ٚ ثيّٗ ٘بی جٕجی آْ  یوبعِٕوضاْ ٚ ووبعتغاْ ِٛؿـوب  صٌٚتو     ثوغا   یاجتّوب
 .ٛهی دّبيت ِيّٕبئيُ وٚس



صأـوتٗم سٛا٘وبْ دوً     ؿىتٛع٘ب  ػعاٗت ٚ ِبٌضاع  عا ثشق ّٗضٖ التووبص ولوٛع   ة ُٚٓدؼخ          
ػِيٓ ٚ آة ثٛصٖ ٚ ِ٘تمض اؿوت ووٗ ؿوىتٛع٘ب  ِبٌوضاع  ٚ ػعاٗوت صع ِغدٍوٗ ٔشـوت م         ٗٗبصؤٗ ِـئٍ

 ثغا  ايوٓ ِٕٔٛعِوخب  .  يغصم صع ِغوؼ مٛجٗ ؿيبؿت ٘ب  التوبص  لغاع ت ثّٕٔخٛععؿيضْ ثٗ سٛصوفبي 
 یآثيووبع یػعاٗتوو  ٚ ؿيـووتُ ٘ووب یِجووضص ػِوويٓ ٘ووباػ امشووبط مووخضاثيغّ٘ٗ جبٔجووٗ صع ِووٛعص آِووبصٖ ؿووبستٓ  

ثوبيغم مبؿويؾ فبعِٙوب  ِوضعْ ٚ ِىوبٔيؼٖ       یؿوبستٓ ػِويٓ ٘وب    یم ػعاٗتو ی ثٙغٖ ثغصاع یجٕس ػصٖ ثغا
ٚ   ػعاٗت ٚ ِبٌضاع  م مشوُ ٘وب  اهو ح كوضٖ       ٚاصٚيوٗ ًوض آفوب  ٚ اِوغاى ٔجوبم      یم مغٚي  ووٛص وّيوب

ٗ  ٍٗفيووغ ٘ووب یم مووبِيٓ سووضِب  ٚمغٔووغ  یٔـووً ٘ووب  ديووٛأ  ثووظع  ٚ  یٚ اّٗووبع ثٕووض ٘ووب  م دفووْ  ٚمٛؿوو٘
 یم اديووبی ٔوويُ اؿووتفبصٖ ٗبصؤووٗ اػ ِٕووبثٖ آثوو  م مٕی آثيووبع یم وبٔبٌٙووب ّٗيووك یم دفووغ چب٘ووب طسيووغٖ آة
 ديٛأوب  وّيوبة   یٔـوً ٘وب  م دفبٓت  اػ آْ یؿبدٗ ٚ ُغق اؿتفبصٖ ِ٘مٛي التوبصم تـتغف  جٕگ  

وووٛو  ػعاٗتوو  ٚ  م پغٚؿووؾ ٚ ٗغًووٗ ثٙتووغ ِذ   ِثّووغ یم ٚؿوو٘ت ؿووبدٛ  ثووبٙ ٘ووب   ی م ٔجبمووب  ُجوو 
 . م پلتيجبٔ  ِيّٕبئيُی ثٗ ثبػاع٘ب  مجبعم یِبٌضاع

ِٚ٘يلوت   یؿوِخ ػٔوضت   می ػعاٗوت ٚ ِبٌوضاع   یٔيُ ووٗ ِتٕبؿوت ثوٗ أىلوب  ؿوىتٛع٘ب     ِب سٛا٘بْ آ 
ايٓ ِٕٔوٛع ِٕجٍّوٗ دوؼة اػ     یثغا.  ولٛع اعممأ يبثض  یبعتغاْ ػعاٗتوُ ػِيٓ م و ػِيٓ م یص٘مبٔبْ ث

ثوٗ ٔفوٖ ػاعٗويٓ ٚ ؿوبيغ ػدّتىلوبْ صٖ دّبيوت        یٚ اؿوتٙ و  یم سوضِبم ی ؾ وٛپغامي  ٘ب  مٌٛيضمبؿي
   . ِيّٕبيض

ؼ ص٘مبٔوبْ ِٚبٌوضاعاْ ثوب فٙوُ     ّٔيتٛأوض ثوضْٚ مٛجوٗ ثوٗ مجٙيو      یػعاٗوت ٚ ِبٌوضاع   یچْٛ ؿىتٛع ٘وب      
ثغيٓ ِوب اػمٛجوٗ   ثٕوب  م ثٙجوٛص يبثوض   ووبع  ٗپيلوغفت  یٚؿبيً ِضعْ ٚكيٖٛ ٘وب  ثغصثىبع یٙبعمٙبم ِی ِـٍى

 .مغثيت ٔـً جضيض آٔٙب م دّبيت ِيّٕبئيُ اػص٘مبٔبْ ٚ ِبٌضاعاْ ٚ ثشوٛم  یثٗ مغثيت ِـٍى

ٚ اػ مّووبَ الووضاِب  صع جٙووت ممُٚووٓ دووؼة خ             ٍووٗ ٔشـووت ٘ٛيووت ٚ أىلووب  ؿووىتٛع هووٕبيٖ ٚ صع 
ٗم هٕبيٖ صؿت  م ِـتٔغفٗ ٚ هٕبيٖ ويّيبٚ  وٗ ػِيٕٗ ثغا  أىلوبفب  التووبص م ايجوبص    هٕبيٖ سفيف

غِبيٗ تووظاع  صع ٗغهووٗ ٘ووب  كووغًم مٌٛيووض وووبو ٚ مٛؿوو٘ٗ هووبصعا  عا ِٙيووب ِيـووبػٔض م ّ٘يٕووبْ اػ ؿوو  
ْ    ٗٚ مٙي یثشوٛم كٙغ ؿبػ یؿبستّبٔ تـوتغف كوجىٗ ٘وب      م ِـىٓ ِجٙؼ ثوب ؿيـوتُ وبٔبٌيؼاؿويٛ

 یم ادووضاس كووب٘غاٖ ٘ووب ٚكووبٖ ٌٌٛووٗ ٘ووب     ی ٚ ٘ووٛاي یمغأـوواٛع  ػِيٕوو  م ِٛاهوو   م ِووضعْ ِشووبثغا  
صع ِوٛعص  م ايجبص ؿٌٙٛت ٘ب ثغا  جٙبٔگغصاْ ٚ ؿيبديٓ پلتيجبٔ  ّٔٛصٖ م اػ ٘غتٛٔٗ اثتىبع  مغأؼيت 

پوغ   یصعيب ٘وب  م طسبيغ ػيغ ػِيٕ  ٔفت ٚ تبػ) ٗٔيُ أغك  ُجي٘  ولٛع  یاؿتفبصٖ ِ يغاػ ٓغفيت ٘ب
ٗ    یثوغا ( ة صاٙ ٚ ٚػف فووغاٚاْ ثوبص ٘ووب  فتوب م آ ٔلويت  م دّبيووت  سووخٛص وفوب كووضْ افغبٔـوتبْ اػ ايووٓ ٔبديو

ثٗ مّبَ كٙغ ٘ب ٚ ِذو   ولوٛعم    یم تبػ ٚ آة هذ  آكبِيضٔ ّٔٛصٖ ثغ ًغٚع  تـتغف كجىٗ ثغق
 . مأويض ِيّٕبيض

م ضويوض ِيّٕبيو  اػجبٔوت ثبٔوه ِغووؼ  مب    یم٘ييٓ ٚ مثجيت ؿيبؿت پوٌٛ  یصع دبٌيىٗ عٚ خ دؼة ُٚٓ         
م دوِك صاكوتٓ دـوبثب      م ِوضعٔيؼٖ ؿوبستٓ ثبٔىٙوب    ی  مٛؿو٘ٗ ٚ تـوتغف كوجىٗ سوضِب  ثوبٔى     ثغ ًوغٚع 

ْ  ی٘وب  یبٕ ولوٛع صع اِوغ اؿوتفبصٖ اػ صاعايو    امجو  یوبًِ ٚ لبٔٛٔ یثبٔى  ٚ آػاص ّٔوٛصٖ ٚ   یپبفلوبع  م كوب
م مـووغيٖ ی لتوووبصمووبِيٓ مذووغن وػَ صع ديووب  ا  می وووٗ ايووٓ مووضاثيغ ثووٗ جٍووت اؿوو٘بع سووبعج  ثووبٚع صاعيووُ 

 .صٚعاْ پٛي ٚ صع ٔتيجٗ ثٗ عٚٔك ؿغيٖ التوبص ولٛع وّه ِيّٕبيض

ٓ  دوؼة  خ           ٚ مٕٔويُ ؿيـوتُ   ( ِتغلو  )  یثوٗ ُغيوك ِبٌيوب  مووبٗض     یاػ اؿوتمغاع ٔٔوبَ ِبٌيوبم    ُٚو
ٚ اصاعٖ التووبص   یٗ ثوضْٚ ٔٛؿوبػ  صؿوتگبٖ اصاعٖ صٌٚتو    ِوب ٗميوضٖ صاعيوُ وو    . ِيّٕبيوض   صفبٕ یٚادخض تّغو

م ِت٘ٙض ٚ ثب ممٛام ؿيبؿت ٘بی صٌٚت صع اِغ ی م ِـٍى مذويً يبفتٗ ی٘ب اػُغيك اؿتشضاَ وخبصع یٍِ
ثٕووبثغيٓ ِووضعْ  .  اجتّووبٗ  ولووٛع ّٔيتٛأووض ِثّووغ تووغصص    –م أىلووب  ٚ مغلوو  التوووبص    اّٗووبع ِجووضص 
 . لبُٖ ٍٗيٗ ِفبؿض اصاع  مٛ َ تغصص ٖبع ٚ ٍّٗىغص اصاعٖ ثبيض ثب ِجبعػؿبستٓ ؿبست



 :ی فغٕ٘گ ٗصع ٗغه

ٖ  ُٕٚضٚؿووت یتٕجيٕووٗ ٘ووب  فغٕ٘ووس ثبؿووتبٔ          م  یم آػاصيشووٛا٘ی هووٍخ پـووٕض می ِووب أ٘ىووبؽ صٕ٘ووض
ٚ  یاعػكووٙب.  ِووغصَ ِبؿووت  ٚ اؿوو ِی أـبٔضٚؿووت  ٗ  یفغٕ٘گوو  ٔيووغ صع جبِ٘ووٗ  یٗٔوويُ مذووغن اجتّووب

شوتٓ آْ  جوٗ ثٙوُ آِي  كشويت يه فغص افغبْ صع ثـتغ ايوٓ اعػكوٙب ٚ صع ٔتي  .  افغبٔ  ٔيؼِذـٛة ِيلٛص
 م ِ٘تمووض اؿووت وووٗ تــووت اػ ايووٓ اعػكووٙب  ُٚووٓدووؼة .  م ٌٔوو  ِوو  يبثووضی ػيـووت یثووب ؿووبيغ اعػكووٙب

ِْ اػ سووٛص ثيگووبٔگ  سووٛيق عا  یگووثٕووبثغيٓ ِووب ؿيبؿووت فغٕ٘   عا ثبٗوو  ِيگووغصص یٚتغٚ٘وو یفووغص یثذوغا
٘غيوه  فغٕ٘وس   یيّٕوبئيُ ووٗ اِىبٔوب  وػَ جٙوت غٕوب     ٕٔيُ ٚ مّ٘يً ِم یثٗ مغميج ٚثغثٕيخبص ايٓ اعػكٙب 

صع ّ٘ـوٛي    ٚ صع پغٚؿٗ ّ٘گغايی ٍِوی  اػ الٛاَ ثبُ٘ ثخغاصعافغبْ عا ثّثبثٗ ثشل  اػ فغٕ٘س ٍِ  ِب
 :ثٕبثغيٓ ِب ٗميضٖ صاعيُ وٗ .  مضاعن ّٔبيض ٘بهغثب اعػكٙب  فغٕ٘گ  جٙبْ ِ

صع ملوشن ِٕ٘ٛيوت ِـوٍَ    صيوٓ ِموضؽ اؿو َ صيوٓ اوثغيوت لغيوت ثوٗ مّوبَ ِوغصَ افغبٔـوتبْ ٚ           خ          
 یفغٕ٘گو  یيبؿوت ٘وب  ؿ یدؼة ثب چٕويٓ صعوو  . ثغسٛعصاع اؿت  اػ ٓغفيت ٗٔيُ أگيؼٔضٖ یٗ افغبٔجبِ٘

ٛ  یم ُٙوبع  ٚ پوبو   ٗجوبصا   :صيوٓ ِموضؽ اؿو َ     یسوٛص عا صع پغموٛ اعػكوٙب    ّ  یِٕ٘و م مموٛا ٚ  ی ٚ جـو
م هووخٍخ ٚ  یم٘ووخبْٚ ٚ صؿووتگيغ  م سيووغ ٚ سيووغا  م هووضلٗ ٚ طوووب  م  ی ٚ صعؿووت یم عاؿووتی پغ٘يؼتووبع

ٗ  عدُ ٚ كفمتی ٚثغاثغ یاصعم ثغی آكت ْ   یٚ صٚؿت یم ّ٘ىبع م هٍ  یم دفوْ پوبويؼت   م ادتغاَ ثوٗ ػٔوب
ٚ   یِذيَ سوبٔٛاصت  یٚ ِٕ٘ٛ یِبص ِوغصاْ ٚ   یِذويَ ووبعم فوغى صأـوتٓ آِوٛػف ثوغا       م ِذويَ ػيـوت 
ْ    ػٔبْ عٚاثوَ ٔيوه ثوب     ِوغٚ  ثوب صٚؿوتبْ ٚ ِوضاعا صكوّٕبْ م      م م ادتغاَ ثٗ ثؼعتبْ ٚ كوفمت ثوغ سوٛعصا

 . م مٕٔيُ ِيّٕبيض . . .ٚعٚاثَ ٔيه ثبپيغٚاْ ؿبيغاصيخبْ ٚ  یم ّ٘ؼيـت ّ٘ـبيگبْ

ْ         صع ٗيٓ دخبي ِخب ثوخب         ثّثوخبثٗ   ؿو  اؿوتفبصٖ اػ صيوٓ جٙوت فغيوت ٚ اغوٛای صيٕوضاعاْ ٚ ثکوبعثغص آ
 .  ثِخٛع لِٖ ِشبٌ  اؿتيُ م ٚؿيخٍٗ صؿتيخبث  ثخٗ ا٘خضا  ؿيخبؿ 

 ٚ وووبع فٙووُم صع تووبَ ٔشـووت اػ یعس ووبصع ِتشووونم ِـووٍى اػ اّ٘يووت ثووؼ ثووب صعن ُٚووٓدووؼة  خ          
 ی ِِووبثك ثووٗ ِمتٌوويب  ػِووبْ  ٚ مذميمووب  ٍّٗوو یم مذووويٍ یِجووضص ٚ ؿووغيٖ ِٛؿـووب  مٍ٘يّوو  یثبػؿووبػ

ُغفوضاع  ّٔوٛصٖ ٚ صعيوٓ ػِيٕوٗ سٛا٘وبْ ايجوبص ٚ تـوتغف ؿيـوتُ مٍ٘ويُ ٚ مغثيوٗ ّٗوِٛ  م ِـوٍى  ٚ             
ػعاٗتوو  م ِبٌووضاع  م هووٕ٘ت م  )   مٌٛيووض  مذوووي   ٗووبٌ  صع ّ٘ووبٕ٘گ  ثووب ًووغٚعمٙب  ؿووىتٛع ٘ووب   

 ٚ ٚ   م مذميمووب  ٍّٗوو   م م اصاع  (…ؿووخبستّبٔ ماؿتشغاا ِ٘ووبصْ  ِووب .  ِوو  ثبكووض   …ِووبٌ  م ٕ٘ووغ  
ْ  ی٘وبْ مٍ٘يّوب  اثتوضاي  ٚ ِتٛؿوَ دتّو     ثوغا  فغػٔوضاْ ولوٛع سوٛيق سٛا     ٚ  یم مذووي   ٗوبٌ   عايگوب

ب اػ موبِيٓ ػِيٕوٗ ٘وب     ّ٘يٕوبْ ِو  .  ِيجبكيُ ثغ ٗ لٗ ٚ اؿت٘ضاص صاٍُٚجبْ آْ یعايگبْ اِب ِتى یِـٍى
موضاثيغ  ووٗ    ٚ اػ یٚ ٕ٘وغ  یم اصثو ی شٕيىو م م ی٘غچٗ ثيلتغاؿوت٘ضاص٘ب  ٍّٗو   ثغا  عكض یثيلتغمذويٍ

دّبيووت   آٔووبْ ثبكووض( ولووفيب م استغاٗووب  ٚايجبصتغيٙووب  ) یٍّٗوو یؿووترٚعص ٘ووبثووٗ ص یِجوويٓ اعجگووؼاع
ٖ ٚ ٕ٘ووغ  ثّثبثووٗ مجووبعػ صٕ٘ووضٖ اعاص  یم اصثوو یٍّٗوو یاػ ملووىيً أجووٓ ٘ووب  ثووغای ايووٓ ِٕٔووٛع  ٚ ِيّٕووبئيُ

ٚ    ايٓ ُيِ  اػ عٚكٕفىغاْ یجّ٘  ٚ وبٔٛٔٙب  عكض اؿت٘ضاص٘ب مذوويٍ   اػمبؿيؾ ِٛؿـب  مٍ٘يّو  
صع ِيوووبْ  یثّٕٔوووٛع مّ٘ووويُ ؿوووٛاص آِوووٛػ  یّ٘يٕوووبْ اػ موووضاثيغ ملوووٛيم   صاسوووً سوووضِت م كوووجبٔٗ ٚ آػاص

 . ِيّٕبئيُ یم پلتيجبٔک ٔـبي  صاٍُٚجبْ

ٖ  ِخٛػيُ ٘ب م تبٌغِجضص  یِ٘تمض اؿت وٗ جّٖ آٚع ُٚٓدؼة خ          م آعكوي   ی ٍِو  یآيبع غبع  كض
اػ ٚٓبي  ا٘وُ صٌٚوت افغبٔـوتبْ     یم ِغِت آثضا  مبعيشی ِٛؿيمِٕ٘غ  یم تٕجيٕٗ ٘ب وتبثشبٔٗ ٘ب م یٍِ

 . اؿتٚ ؿبيغ ٔٙبص ٘بی ٍِی 

ٚ  یثووغ تٕجيٕووٗ ٘ووب  ٕ٘ووغ  یثؼعتوو  م ػيبٔٙووب  ٕ٘غؿووتيؼأٗ یِووب ٗميووضٖ صاعيووُ وووٗ أضيلووٗ ٘ووب   خ           
ّ   . ولوٛعِب ٚاعصّٔوٛصٖ أوض    ثغعٚاْ دـبؽ ٕ٘غِٕضاْ ِـوت٘ض  ِيإوضاعيُ ووٗ مٛجوٗ     ًوغٚع   ثوضيٓ ٍِذوٛ

م  یم ِجـووّٗ ؿووبػی م ميووبمغ م ؿوويّٕبمٛتغاف یٕ٘غ٘ووخب  ِٛؿوويم ٚ عكووض یثبػؿووبػ م دووض اوثووغ ثووٗ اديووب 



عايو  صع   یاصثيب  ّ٘وٗ ػثوبْ ٘وب    یٚغٕب یم سِبُی م دىبوی م كجىٗ وبعی م ِيٕبمٛعی م عؿبِی ٔمبك
 . هٛع  تيغص ِب م یٚ فٌٛىٍٛعِغصِ ولٛع

 جٛأووبْ افغووبْ صع . اؿووت یْ ٔبِووضاع مووبعيشپووغٚعف لٙغِبٔووبْ ٚ پٍٙٛأووب   افغبٔـووتبْ تٙووٛاعٖ خ           
ٗ  ؿواٛعم   یم ِٙوبع  ٘وب   ثوب اِىبٔوب  ِذوضٚص   ٚ دبي تظكتٗ  ؿوبٌٙب    یعا مجوبعػ صاصٖ أوض ووٗ ُو     یكوخبيـت
ٗ  یب ٔيؼ ِبٕٔض ؿبيغٗغهٗ ٘ب  التووبص ؿت آٚعص٘ثٗ ايٓ ص  جٕس ثوؼعس ٚاعص   یم ػيوبْ ٘وب  ی ٚ اجتّوب

ْ ولوٛع ٚ  ؿوبٌُ ثوغا  ٔـوً جوٛا     یص ِووغٚفيت ٘وب  م ايجوب  ثّٕٔٛع ججغاْ ايٓ سـبعا   . تغصيضٖ اؿت
ثوغا    یبٔجٗ ثٗ ٚؿيٍخٗ صٌٚت ٚؿوىتٛع سوٛهو  ِخب اػ امشبص مضاثيغّ٘ٗ جخم  كبْ یاؿ٘ضاص ٘ب یكگٛفبي

 یم مغثيووت وبصع٘ووب ٚ ؿوواٛعمّيٓ ٘ووب   م مووضاعن اٌجـووٗ ٚ ٚؿووبيً ؿوواٛع    یـووب  ؿوواٛعم ؿووبستّبْ مبؿي
ٚوٍوو   م ِِٕمٛ  ٚ ٍِ  ِيبْ ميُ ٘ب م ؿبػِبٔض٘  ِـبثمب  ِذٍ  دغفٛ  م ملىيً وٍت ٘ب  ؿاٛعم 

صٗوووٛ   م كوووغوت ؿووواٛعمّيٓ ٘وووبی ولوووٛع صع ِـوووبثمب  سوووبعج  ٚ ثووويٓ اٌٍٍّووو  ٚ اػ     ٘وووب  ؿووواٛعم 
  . م پلتيجبٔ  ِيّٕبئيُ ثٗ افغبٔـتبْؿاٛعمّيٓ ٘ب  ؿبيغ ولٛع٘ب 

ِب ٗميضٖ صاعيوُ کوٗ ؿواٛع  ٘وبی ِذٍوی افغبٔوبْ اػ ٓغفيوت ٘وبی ثوؼعس ثوغای عكوض ٚ أکلوب                      
ّٚ٘يٕبْ اػ جبطثٗ وػَ جٙت ِ٘غفوی ثوٗ جٙبٔيوبْ ٚ موغٚي  ثغسوٛعصاع ثوٛصٖ کوٗ ِوی ثبيوض ثوٗ آْ مٛجوٗ            

 .ِِ٘ٛ  تغصص 

 :صع ٗغهٗ ؿيبؿت سبعج       

ولووٛع ِجتٕوو  ثووغ صعن جٙوبْ ِ٘بهووغ صع اث٘ووبص جضيووض وووٗ    یاػ مٕٔوويُ ؿيبؿووت سوبعج  ُٚووٓدوؼة           
ٚ هوٍخ   یثلوغيت م دوً ؿيبؿو    یثموب  یٌٍٍّو  ثوغا  ٚمـبٔض ثويٓ ا  یّ٘خىبعِی ثبيض آْ   ٖٛهيت ّٗضسو

 یم ّ٘يٕوبْ اػ موبِيٓ ّ٘ىوبع    ٚ است فب  ِيوبْ ولوٛع ٘وب ثبكوض     یم ملٕجب  ِِٕمٛی آِيؼ ِـبيً جٙبٔ
ٍفيوك  ِيبْ ولٛع ٘ب مٛ َ ثب عٗبيت ِٕوبفٖ ِلوغٕٚ ّ٘وضيگغ ٚم    یٚ ايىٌٛٛكيى یفغٕ٘گ می ٘ب  التوبص

 : ِجتٕی ثغ ّ٘يٓ اهٛي ثٕيبصی . دّبيت ِيّٕبيض  یآْ ثبِٕبفٖ ِـٍُ جخبِ٘ٗ ثلغ

ٗ  اػ دفْ خ دؼة ُٚٓ            م  ي مـوبٚ  دموٛق  ِٕٛبؿجب  افغبٔـوتبْ ِجتٕو  ثوغ اهو     م ثٙجٛص ٚ مٛؿ٘
اَ ِتمبثً ٚ ِٕبفٖ جبٔجيٓ ثب ّ٘ٗ ولٛع٘ب  جٙوبْ پلوتيجبٔ  ّٔوٛصٖ ٚ ثوب ولوٛع٘ب       ٗضَ ِضاسٍٗ م ادتغ

  ّ٘ـووبيٗ سٛا٘ووبْ مووبِيٓ ِٕبؿووجب  دـووٓ ّ٘جووٛاع م ّ٘ـووبيگ  ٔيووه ِتىوو  ثغٗووضَ ِضاسٍووٗ صع اِووٛع       
اػ ُووغق ِـوبٌّت آِيووؼ ٚ  ( ِٕجٍّوٗ است فووب  ِوغػ   ) ّ٘وضيگغم مووبِيٓ ّ٘ىوبع  ِتمبثووً ٚدوً است فووب    

جٙبٔ  مذت ؿغ پغؿوت  ؿوبػِبْ ٍِوً     ٖمبيك مبعيش  ٚ ِ٘يبع ٘ب  لجٛي كضكت دؿيبؿ  ثب صع ٔٔغ صا
 .ض م ِيجبك ِتذض ٚ ؿبيغ ِجبِٖ ثيٓ اٌٍٍّ 

ؿوبػِبْ ٍِوً    ی يغ صٌٚت افغبٔـتبْ صع ف٘بٌيت ٘وب ٚؿيٖ ٚ ِ یُغفضاع ؿّٙگيغ خ دؼة ُٚٓ            
ِ  یلوٛع٘ب ک ِتذوض ٚصعوٕفوغأؾ   ً  . ض ِو  ثبكو   یاؿو  َ  ّ٘يٕووبْ ثوغ اهو ٚ مّ٘يوً اهوٛي ٚ ِيثووبق    ادتوغا

 .ض م مبويض ِيّٕبي يٍٗ صٌٚت افغبٔـتبْثٛؿ یثيٓ اٌٍٍّ ی٘ب

ّٔووٛصٖ جٕووخس افغٚػأووٗ عاِذىووَٛ   یم ؿيبؿووت ٘ووب اػ ًِٛووٖ صفووخبٕ اػ هووٍخ خ دووؼة ُٚووٓ               
ٖ مٌٛيووض دووبي اػ ِٕوو صعٗوويٓ   ضٚ هووٍخ آِيووؼ ِيجبكوو  یاػ ُووغق ؿيبؿوو یسٛا٘ووبْ دووً ِـووبيً ثوويٓ اٌٍٍّوو  

ذٗ ِووب ٚجووٛص اؿووٍ . يووضدّبيووت ِيّٕب( يووبٚ  ٚ ثيٌٛووٛكيى  طعٚ م ويّ)  یٗ ولووتبع جّ٘وو ٚاػِووبيق اؿووٍذ 
ولووٛع سووٛيق ثٍىووٗ هووٍخ   یافغبٔـووتبْ ٔووٗ مٕٙووب سِووغ ثووؼعس ثووغا  یطعٚ  عا صع ِِٕمووٗ ٚ صع ّ٘ـووبيگ

ٓ  یِتبؿفبٔٗ ثوٗ ووبْٔٛ ف٘بٌيوت ِبفيوب     وٗ یغا ٚجٛص اؿخٍذٗ ِظوٛع صع ِِٕمٗ ئػي  ِيإضاعيُ  یجٙبٔ  ثوي
بْ چٕبٔيوٗ كوٛا٘ض ٔلو   ) ِجضي كضٖ اؿتم ِيتٛأوض   یٚ ثٕيبصتغاي یاٌٍٍّ ِشضعم مغٚعيؼَ ثيٓاٌٍٍّ  ِٛاص 
ٚ   یثووٗ ِغوووؼ ثوويٓ اٌٍٍّوو   ( صاصٖ اؿووت  ٚ صأووق  یم ثيٌٛووٛكيى یويّيووبٚ می فووغٚف ٚ لبچووبق اؿووٍذٗ طع

ٗ ِيّٕوبئيُ وو   یپلوتيجبٔ  یب اػ مّوبَ موضاثيغ  ثٕوبثغيٓ ِو  . اؿٍذٗ ِظوٛعم ٔيؼ ِجضي تغصص   ثٗ أٛإ یصؿتيبث



ٗ  ی  دووٛػٖ جٕووٛة آؿوويب م ثشوووٛم ولووٛع٘ب  ولووٛع ٘ووب ٗووبع  اػ   ِِٕمووٗ  ّ٘ـووبيٗ افغبٔـووتبْ عا ثوو
م پغٚؿوؾ م   اػ مضاثيغِلتغن ّ٘وٗ ولوٛع٘ب ٍٗيوٗ ولوت     ّ٘يٕبْ ِب . أٛإ اؿٍذٗ ِظوٛعم ِجضي ؿبػص

 ِلتغن آٔبْ ثغًوض مغٚعيوؼَ ٚ جٕبيوب  ؿوبػِبٔيبفتٗ ثويٓ اٌٍٍّو        ٖٚ ِجبعػ مجبع  ٚ لبچبق ِٛاص ِشضع
 . ئيُ ِيّٕب پلتيجبٔی

 

تٕ  ثوغ ّ٘ويٓ   جِ.  ُغفضاعمبِيٓ ُٔٔ ٗخبصؤٗ صع عٚاثَ التوبص  ثيٓ اٌٍٍّ  اؿت ُٚٓدؼة خ            
م  غأؼيتووو م م م مجوووبعم  اهوووً اػ ؿوووّٙگيغ  ف٘وووبي ٚ ِووو يغ افغبٔـوووتبْ صع امذبصيوووٗ ٘وووب  التووووبص      

 .يض م پلتيجبٔ  ِيّٕب اٌٍٍّ  ٚ ِِٕمٛ  مغأـاٛعم  ٚ تّغو  ثيٓ

ٓ دوؼة   خ            یٙوخب ٚ وغيوضمٙب  سوبعج   يم ؿغِوخبيٗ تظاع  ثو  ٗوٛى   یاػ ؿيبؿوت جٍوت وّوه ٘وب     ُٚو
ووٗ اػ موبييغا    دّبيت ِيّٕبيض  یثلغُ ولٛع یخ اجتّبٗ  یالتوبص یم أىلب  ٚ مغلی ثّٕٔٛع ثبػؿبػ

 .  ثيغغًبٔٗ ٚ ِٕف٘ت ِتمبثً اؿتٛاع ثبكض یّ٘ىبع  ٘ب یفبعٙ ٚ ثغِجٕب یايضيٌٛٛكيه ٚ ؿيبؿ

م چووْٛ جٕووس ٚ ٚيغأوو  افغبٔـووتبْ صع ايووغ مجووبٚػ ٚ ِضاسووخٍٗ ٚؿوويٖ    :ِووب ٗميووضٖ صاعيووُ وووٗ   خ             
م ِغصَ ِب دك صاعٔض موب اػ   اؿت ٚ کلٛع ِب لغثبٔی آْ سخبعج  ثٛلٕٛ پيٛؿتٗٚ چٕضيٓ جبٔجٗ  صٚاِضاع

ؿوبػِبٔٙب ٚ  م ولوٛع ٘وب  ّ٘ـوبيٗ م     م ولوٛع٘ب  يغٚمّٕوض   جبِ٘ٗ ثيٓ اٌٍٍّ  اُٗ اػ ولٛع٘ب  ثؼعس
ْ     کّق ٍُت یِٛؿـب  ثيٓ اٌٍٍّ م ؿوُٙ سوٛص عا ثووٛع  تـوتغصٖ ٚ      ّٔبيٕوض ووٗ صعثبػؿوبػ  افغبٔـوتب

                                                           . ِ يغ اصا  ّٔبيٕض

                                               

 ِٚٓ ا  اٌتٛفيك                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

                       

  

  

 
 


