
 

ُدهطثَػاتتاریخیرسویصَرتدُاكـاًستاى ضیز، پیتیػلیاهیز حٌوذارلیگی خاى «ضوسالٌْار»دُ

جزیذُ تاضلًاهلی تیلي ایتیلیطی ًطزگِ ّنًِیٌگ ًسِ ّجزی، ضوسی تَرتیٌچی اٍى هطثَػات دٍلتی ضَ اًِ

چِِگًیٌگسًَگیتؼیػصزًیٌگتیزیٌچیرُ پایتختیتَلگكوط، اٍلٌِ ًزسدًُاتلچـَگیٌِ ایلِخاظتیز ًیةِگِ

۰۹۶۱«سزاجاالخثار»گيِكؼالیتیٌیتاضلاٍسایصٍدًُاتلآستیذُضًَثیهحوَدطزسیهحزریتیًیتگيایذی.

 آییلییضوسیّجزیًچی ًیٌگهیشاى ، سیِهَهَتًطزی۰۶۰۰اًتَتز ، اكـاى»ّوذُ ۹۹)،«اهاى ۰۹۶۵حول

 .گِایگِایذیسیّناًِضٍَضؼیتًِطزی(۰۶۰۶اپزیل۰۹-ّجزی





دىآرتینگِایزیطیطیتیليهزًشخاىهذرتًادر،ًچیییل۰۰۱۵ضوسیّجزیًچی،۰۶۹۶تیزامهیالدی

ٍالیت تیز هطثَػاتتؼضی دٍلتی اٍضثَ ّن لزدُ اٍسٌیٌ، ٍ ایصًِیچیيچاجهاضیي تَضیطیلز اٍستیليگِ

تاضلكؼالیتی ظاّزدیًِی حاًویت. ضاُ هیالدی تیلي ایزیطیطی ۰۶۰۰گِ ، ّجزی ۰۰۰۹ضوسی سهاى ییل

.تیلذیُلزیزِرًٍویاٍچَىتیزخیلیٌگیسهیًٌیٌگرٍاجٍلزیِسهاًَیػاهِاخثاراتٍاسطاساساًگِتواضاسی

تَلگهسلط تیلی ـَحٌَهت ػاهَی ایصٍِاخثاراتٍاسطچ اٍس ًیٌگكؼالیتیلزی دُیتیزیصدٍاهیًِی

لیةهالگيدٍلتیِگِهوسیًُیٌگچیگززًیچِضْچًِاتلٍِگتؼیًیٌگتیزیٌچیرُزًچیػص۰۱ّجزیضوسی

هطثَػات لزیذًُیٌگتَرلیٍالیتِاٍلٌ، .دیِتاضلدُرٍاجتاپِهویاسیلزهَریلیطیتیلياٍلٌِِخاًِدٍلتیتاسو،

حاًن،لیةًِیتثلیؾهیلٍَچییگاًٍِاسطِسٌگیٌِدٍلتسیاستیدُضَدٍرلزدُكوطػوَمصَرتهطثَػاتلیٌي،

.گِخذهتهیلزایذیسیاسیتَسٍمهٌلؼتی

گِدریلیٌيپطتَتیلییاًی،ضیةًیتگيتَلسِّنِلیپطتَِلزدُتَتًَلدٍلترسویتطٌیالتیضَدٍر

صلتیهطثَػاتتیلی تیل رسوی اٍریيدُ خاظ اٍسیگِ ایذی.دُ ایگِ يدیوَگِ پضَ، تیلیدٍرلزدُ ًیطتَ

حاًنتیلًظاهیتطٌیالتیاداریٍ،ًیٌگهؼارفاكـاًستاى ایلدُ اًٍیٌگرًُتیزیصِگِ تٌاهلایتیطیضذٍّوذُ

لزخزجایتیلزایذی.ِلًتتِّشیٌهالتی،لزیتواًیذىیاٍچَىدٍلترسو

ًیٌگاٍسویزاٍستیيخلوی-دىتَرىِجول،لزاتًیچیزٍٍچیتاضوِاتٌیٌیتطٌیلهیشدُحیِلیٌياٍلٌ

ّوذُ،لزًُیرسویادارتلٌِاٍضثَتیل،دیِتیلوُیسهیٌِیزِاٍستیزیصاٍچَىًِیلـَسهَل-ًیاًٍیةتیلٍادتیاتی

درگا تیلین تحصیلی ٍ ّیذلزیُتؼلیوی بُدى ، اٍچَىتَرًی اّالی تیلستاى اٍهیصآًِ یاسیصهطـاى-لزیذُ

ایتیلذی تیتیيتاشِلزیذُتَلگيًادرهَلیاسهًِسختَرًويتیل-اٍستیيدیيضًَیٌگ، هذًی-تاریخیٍلزلز،

دی.ِتیلِتاضلِیَهگِاساساًًیٌگاستثذادیسیاستیُضاظاّزلزیادگارلیي



،دُلزیِهذًیحیاتساح،اٍستیيخلویاٍچَى-گیتَرىُداكـاًستاىدُیتیزآؿیزٍضؼیتًُذالثتِضَ

اخثاراتٍاسطِجول ػاهَی تَییچِِدى لزی هدٍلترسوی، تواًیذى درجِلزی یزِی اهٌاًیت تیزیلیطیُدُ تیة

.اٍسیذىاٍسیهؼلَم

ًچی۰۶۴۴هیالدی ّجزی ییل۰۰۲۴ضوسی آییًچی ثَر ًَدتاسیًیٌگدُ حزتی ًییيدى رسوی،

ادتیاتیاٍچَىاٍستیيتیلٍ-تَرى،دُلزهطاریهحٌَمهلیتدُ،اساسیهاًًَی)ًیٌگآًِیاساِاٍلٌدُصَرت

درج هؼلَم دُِّن ًَتاریلیةٍهثثتادین، یَتَملز كزٌّگی تیز هَلتؼضی تاضللز ًیلِ ضَِگِ لزدٍُهتدی.

ًاهلیجزیذُّن«گَراش»دًُییيتَرًويتیلی،بتاضلِگِهطثَػاتیكؼالیتسیُجزیذ«یَلذٍس»دُاٍستیيتیلی

سهیٌ ضًَِچاج تاپذی. ٍاسطٌگیسیٌی اخثارات ػاهَی اكـاًستاىِدیي تَلویص رادیَسی تلَیشیًَی-دٍلتی

دىتیلیصُاجزلیٍهتِدُّنرادیَآرهاٍستیيتیلی-دُتَرىلزهطاریتاضوًِیچیياتٌیٌیتطٌیل،لیّنِرهآ

لیٌي،ًذیِلگِتطللزیَحزًتلزیذُتؼضیتیزًَسگًَِریٌزلیكزٌّگیسنًیٌگهؼارفٍتحصیلیهِِاٍلٌ،آضِ

تَلینصَرتاٍضثَایص ایشیلیةلز ًیرٍاجٍرًٍنتاپیةییٌچیلگيتیزتایكزٌّگ-دُ تیز، ؿیشیصاٍچَىهیتِ

سایذی.ییتزلیایوَ

دىساٍیتِلزیجوللزیتیزتَلویصاكـاًستاىٍاٍرتِآسیاجوَْریتدٍلتیسیستنضًَثیاًِضَدٍردُ

هذًیاٍستیٌستاًی هَریلیةِػالهتیلي لز هولٌتلیاٍستیيضیأ-تَرى، تطوی اٍچَى آلیصٍلزی تیلین لزدُ

دىسیُیَلذٍسجزیذ،هذرِگًچیییل۰۰۳۶،بتاضلِییلذى۰۰۲۴ّجزیتیلذی.ُسییزِیسهیٌِتحصیلاٍچَىهَل

تَلي تاضوِاٍستیيتیلی، ٍرسویتیزدُ ّن،هجلِجزیذُ ًاتل،هزًشیاكـاًستاىآچیلگيتَلوسِ بتاضلِدى

ٍ...رٍسًاهِتیذار،جَسجاى،دىكاریابِجولدُ،تزًیثیلزِدیگيدٍلتیًطزیِلزدُتاسیلیةچیوٍٍالیتتَرلیضْز

هجل،كزٌّگهزدم،ػزكاى،تزادرّایّوذُهلیت،جزیذٍُ دًُطزاتتَلزلیاٍستیيتیلیِلزیآرهِصًٍذٍىٍ...



دُیٌگیاًتوالیتطٌیالتیتطثثیلزتیزلطگيهلت،طالثاىدّطتلیحاًویتیآؿذیزیلیةدُاكـاًستاىییل۰۰۵۰.ذییا

لزُاٍتگيهادًِیاساگِهیذایتیلیةآ.تصَیةتَلیةچیوذییاسادُیٌگیآًِییل۰۰۵۹حاًویتهَریلیطیتیلي

.اػالىایتیلذی،ًیةِهیٌللیگیتأهطثَػاتایزًیيدُسَسٍهولٌتاًگِاساسحٌوی

سیاست یارٍؿلیگیلزیحٌناٍضثَ دًُیٌگ اًٍلَهولٌت، یَسلَدُ ٍ ٍاسطة اخثارات ػاهَی لزیِة

هجلِ،جزیذُ،تلَیشیَى-لویصرادیَِسٌ لیيآی، رٍسًاهِ، هطثَػاتیلزًِطزیهَهَتؿیزٍكصلٌاهٍِهَهَت،

ّوذُ،گيِلزیتَختكؼالیت،دًُطزدىچیویةلیاخیزگیتیزػصزدٍاهیِتیشاٍضثَهوالِآرهدی.ِتاضلگِتكؼالی

سٌتَلزیٌیِدیگيچاپیػاهَیاخثاراتٍاسطِدٍامایتیةًیلًطزاتی اٍلزًیلزػشیشاٍهٍَچی،باٍتیةِییزدُ

ـ۷دُهیشتتیليتاًیطتیزیصًیّ



گیاٍستیيُددىًییيهولٌتیطیاٍسگزیاسیًیٌگسییییلثَرآ۰۰۲۴دُاكـاًستاى۷سیُیَلذٍسجزیذ

ایليتَلیةتاریخی-ًیٌگهذًیخلوی دُ تاضلحیاتهطثَػاتی، جزیذِگِ ،ًیٌگتیزیٌچیساًیسیُگيیَلذٍس



 تاش اٍچوَى اهیي هحوذ هحزرلیگیحزهتلی ۰۰۲۴دُ سزطاى )یآیییل دٍلتیدًُاتل(۹۱ًیٌگ اكـاًستاى

یٌگیتطٌیالت ٍیدُ ٍسارتیچًَاتیِهثیلدىآچیلگيهَم اٍرگاًیيكؼالیتیلز اٍس ۰۰۲۶ّجزی.دیًِیتاضلدُ

تطٌیالتیتلخدُتَجزیذًُیٌگآخزلزیییل۰۰۳۰.ًیٌگهذیزیتَلذیسیًُچیییلآیخاىتیاًییَلذٍسجزیذ

یٌگًسیُچِحزهتلیػثذاهللرٍییيیَلذٍسجزیذِگًچیییل۰۰۳۶بتاضلِدىییل۰۰۳۱.گًَِچیزیلذیٍالیتی

هحزریتی تجتاش ٍظیلِ خذهت،زیةـَدُ كزٌّگی تجًتتِ تاپذیزیصـَلز اهٌاًیت گِ ضَ، اٍضثٍَهتاًِ لزدُ

ٍضاُهطزب(ًظنالجَاّز،لساىالطیز،هجالسالٌلایس)ًیٌگًَاییدُاهیزػلیطیزًیٌگػادیًطزاتییاًیُجزیذ

لیيِحدُتَرتصلتیصهیٌگتیزاص()دُیَلذٍسٍهتضَ.لیًطزایتیلذیِرهآاٍضثَجزیذُ،ًیٌگهتٌیدیَاًی

ًاؿذ تَلیةاخثاری چاج آرتینضزیقهشار،دُ سزپل،جَسجاى،دى اًذخَی،كاریاب، آهچِ، هٌذٍس، ٍتخار،

ٍدُسوٌگاى آرهییز تزاًسپَرت دٍلتی تزهَِّایی یثاریلیة ایذیِلی .لز ۰۰۴۶ّجزی ًتَردُدُاكـاًستاىییل

تًَتزیلیطیًجیة تیليِحاًویتیاٍرًلزهجاّذٍاهللحاًویتی تیلیطی ارتثاطیِهٌطوتَرلیٍالیتٍ، لز دًُاتل،

.گِاٍتذیاسالهیجٌثطیهَلیهلیاكـاًستاى لزٍالیتضوالی،سیشدٍلتتیلياٍسیلیةلطگيًَچهزًش

جزیذضَ یَلذٍس هییٌچیسیُدٍردُ هادی ًیلیةلزگِلیيًیٌگتطٌیالتی دٍچ هذتكؼالیتی، آس تیز

لزیتطثثیتیليلیًییيتیزخیلاٍستیيضیأبهالذیٍِتَخت كؼالیتدُِیٌ، بتاضلِگِ -آلتایحزهتلیًَراهلل،

دًُطزیَستیزاصییٌّادُدًُتاتچِضٌلیچاپیتخٌیٌییَلذٍسگستتٌزیٌذی،لَدُتؼییيریصلتیاًٍیٌگتاشهحز

تَلزایذیٍ...

كاریابٍالیتیهزًشیحَتآییلٌییی۰۰۴۰یساًیٌچیزیًیٌگتِاٍضثَكصلٌاه۷یسِاشكصلٌاهیهَ دُ

حزهتلیسیذتاجالذیيتاضویي،ػلیطیزًَاییكزٌّگیاًجوٌیتواًیذىاهیز،گیكاریابٍالیتیُهیوٌِضْزیذ،تَلگچ

ٍ هحزریتی تاش اّتواهیتْایی اهیٌی ًاظن دُهحوذ ضْزی، احساسهیوٌِ كزٌّگًیٌگ ًیوسلی لزیِسیَر



تیلي خزجاتی تاسو، كاریابدٍلتی هیٌگتیزاصدُ تاضلسیِخاًِتیز چیوِ ًطزدى ًیٌگسیِهَیاشكصلٌاهدی.ِدُ

تیزیٌچی ،ٍ تاسوساًیتَرتیٌچیاٍچیٌچی كاریابدٍلتی آستیذُ تاشهحزریتی اهیٌی ًاظن دُسیِخاًِهحوذ

.ییتتیلیگیسثثلیهطثَػاتیكؼالیتیاٍسیًٌَیگِسهالیاهٌاًیتتَلوَتاسیلیةچیوذیٍدُضٌلگستتٌزی

دُلزیتَرًويتیلًیٌگاٍستیيٍكزٌّگیاًجوٌیاهیزػلیطیزًَایی،تلخٍالیتیهجلِاٍضث۷َتَؿزییَل

،دًُیٌگسٌثلِآییییل۰۰۴۰تیزیٌچیساًی،سیتَلیةِتحویویٍادتیهجل-لیيػلویاٍچآی-یدیگيایٌِّچیو

.دیًِطزگِچیوِتاضل،دُسیِتلخدٍلتیهطثؼ،دُلیگیػثذاهللرٍییيتاشهحزرحزهتلی

تیطیٌچیًیٌگًییيتَؿزییَل تَرتیٌچی، اٍچیٌچی، ساىایٌیٌچی، لزیپٌَّولسیذهحوذػالنٍ...

ًیٌگثطیاسالهیجٌاكـاًستاىهلی،دُِخاًِگیتاسوُلزیًاهیذحضزتػلیطیزًَاییاهیز،دُلیگیتاشهحزرلثیة

تَلگ هزًشی هشارـَسیاسی دُضزیقچ ا، تَلز كصلٌاهًطز اٍضثَ ِیذی. ایطی تَرلیتیصًیٌگ ًییي ساًذى

ًیًیٌگاٍرگاًیيهطثَػاتیكؼالیتیاٍسی،لیگیسثثلیسدىاهتصادیٍاداریتطٌیالتتَلوَِلزجوللیيهییٌچی

.یًطزدىهالذیِتَتًَل،دىسآلوَُدٍامایتتیز

،تَلیةسیًِیٌگًطزیسیهزًشیضَرا،كصلٌاهِاهیزػلیطیزًَاییكزٌّگیاًجوٌیاٍضث۷َسیِیاؿذٍهجل

 ساًی ۰۰۴۱تیزیٌچی جَسا لثذیسپٌَّولدُییآییل ػالن دُتاشهحزریتیةیهحوذ ضٌل، اٍس دُگستتٌزی

كصلٌاه.دیِتاضلگِحیاتیهطثَػاتی تَ كؼالیتهیلِالثتِ اهٌاًیتلیگیسآلوًَِیهطثَػاتی هالی ًیاساسیسثثی

.رایذیُلیگیتطٌیلتیزیَم

هجل ِهجلت۷َسیِچاٍٍش ساًی تیزیٌچی ییل۰۰۴۵ًیٌگ اسذًچی آیًٍیٌگ لزیذُسٌثلِ ضوال،

گزٍٍّالیت طالثاى ساتییلزی استیالگِ دّطتلی اٍلزًیٌگ ٍ ًییيسیلیة دى اكـاًیِ، )تَرًستاى ضوال(



لزیٍالیت هلنپاًستاىذى، ٍ ضیألی تارگي تَلیة تذرؿِ ٍاسطًصگِ دُسیِلز ، ًَایی ػلیطیز كزٌّگیاهیز

اًٍیٌگتاشهحزریحزهتلیرحیناتزاّین.دیًِیٌگهزًشیضَراسیًاهیذىپطاٍرضْزیذًُطزایتیلِتاضلاًجوٌی

،)اٍستیيتِتَلیةتَرتتیلًیٌگػوَهیتیزاصیتیصیَسچاٍٍش.اٍریيتاسزیهحوذػالنًٌَّيایذیٍ

تزًوي یآیایٌّّز دُلزیتیل(پطتَدریٍ، تیز ایذیدُ تَلز خزجاتیًیٌگهالیچاٍٍش.ساىًطز پاًستاى،

ًیٌگِاٍضثَهجل.یاردمتَلزایذی،تواًیذىلزهْاجزتثارلیيتَرًتَلگياكـاًستاىهْاجزدُسؼَدیػزتستاىّوذُ

چاجلیتاجزحاجیًزینًظزكاریاتیهادییاردهیتیليگیاحساسُدسؼَدیػزتستاى،یٌچیساًیتیزیٌچیٍایٌّ

ًییي.گِدٍامتیزدیدُاٍسحیاتیلیيِساىًطزتَلیةهزیةتیزیزینییلتذرؿآلتیدىسیِچاٍٍشهجل.تَلذی

اٍسیلزیػوزبآی-ًیٌگهیشاىییل۰۰۴۶ ًیٌگدُ آلتیٌچی ٍ ییتگلزیساىتیطیٌچی چـَگِ اًٍیٌگهطثَػاتی،

بهالذی.ِتَختیِتَتًَل،يسثثلیلیكؼالیتیایزینهادیهییٌچی

ای۷ٌٍّلَسا ّلتاٍضثَ آیلیيِی تَلِ)تیز ًطز هزتِ ایٌّی ًیٌگتیزیٌچیُجزیذدیگي(دُ ۰۰۵۰ساًی

ّذایتحزهتلیاًجٌیزاحوذاهتیاسیٍ،دُهیزسااٍلَؽتیيكزٌّگیاًجوٌیًاهیذىهشارضزیق،دًُیٌگدلَآییییل

جزیذُاٍضثَچاجتَلذی.دُتیزهیٌگتیزاصصحاكتًیچیيهطغٍلیيِدُتَرتصلحاهللّذایتتاشهحزریتی

ًاهِتَلگياٍلَسهادیِیّلتًییيایٌّ.لزایذیِدُتزهلزیسزپلٍجَسجاىٍالیت،دىآرتینكاریابقیهشارضز

هییٌچی اداری آیلزلیيٍ لیيتَلیةطلیلی ٍ-اٍستیي، تیلتَرًوي ایذیلزیدری ًطزاتهیلز اٍلَس،دُ

دىییل۰۰۵۳گِییتگچ(ساًی۴۱سی)ُاٍلَسجزیذ.سیتواًیذىتیارلٌزایذیًِیٌگخزجاتیاهتیاسایگسیًِطزی

هالیة ًطزدى تَخت،تَیاى كؼالیتی سثثیلیطیِاًٍیٌگ اساسی ًی هذیزی، هسٍَل ٍظیلدًُاتلًیٌگ گِِیٌگی

.دیًِیزیطیدیةایتیل



دىآؿذیزیلیطیدّطتلیحاًویتیطالثاىدُاكـاًستاىيلیِّلتگیاٍضثَُتیلیذاٍستیي۷لیگیِلگیّلتتی

ًییي هزًشیاٍلٌِ، استواهتهیلیةتَرگيًاتلضْزی، دُلزییَرتتیلینتَرلیٍضیالیاٍستیي دُ تحصیل،

لزتَلگيییگیتدُخذهتدًُیٌگاٍستیٌچِدستَریسیسیرادیَتیّوذُتیلزهیلیةتَرگيهحصلٍاٍهٍَچی

حزهتلیكضلاحوذتَرگیتاهتیاسٍدًتَر،دُهیشاًی۹۹ًیٌگییل۰۰۵۱تیزیٌچیساًی،بتاضلِگِتواًیذىایص

ّاریوستاشهحزریتی دُّارٍى ،ٍ صلحػالیهطغ ضٌلِصحاكتتیليتَرتًتتِ هصَر دُگِ یهیٌگایٌّ،

،ًیٌگسیَراّالیًگيكزٌّگِلـلزیذىتَلكاریابٍتخارٍالیتسویٌیًیٌگاساسیهِخزجاتی،تَلیةچاج دُتیزاص

.رایذیُتطٌیلتیز،هادییاردهی

،دىچیوگٌذىًییيتاسین.دُتَلیةسیًِیٌگًارتِچْارهٌطوًیٌگدكتزیًاتلضْزیسیُتیلگیجزیذ

.ایذیتیلزسایثاریلیةیدُِهیوٌ،اًذخَی،سزپل،جَسجاى،تلخ،سوٌگاى،تذخطاى،دىتخارِجوللزضوالیٍالیت

ییل۰۰۵۳دىًییي(ساى۱۱ًیٌگهطثَػاتیكؼالیتی)یلیگِتیلگیّلت لیةهالذی.ِ(دُتَخت۰۶ًیٌگ)حولآیی،

هیتًیٌگهَسآییًچیییل۰۰۵۵دىًییيآیسیٌیشییلًٍیٌگًطزاتیتیزيلیِاٍضثَّلت ًیةٍِدىتاضلِدُ

ساًیچاجایتیلذی.ًچی(۱۰گِهذمهَییةاًٍیٌگ)یٌچیتاسویچیایٌّ





دُتیزآیحاضزایسِّز،ریلیةِدُتیزساىچیوِیّلتدُّزایٌّلاٍضثَجزیذُا۷ٍّسیتخارستاىًَسگَ

تز ِلِهساى ساًی اًٍیٌگتیزیٌچی ییل۰۰۵۳دی. آیی، ًچ۹۳ًیٌگ)ثَر تَرگیتسیی( احوذ كضل حزهتلی دُ

 ًصزاهللهاضیاهتیاسیٍ تاشهحزریتیدًتَر دُسادُ تیلي)، هیٌگتیزاص دُِصلح(A3تیز چاجدًاتلضْزی، ُ

.دیرِیثاریلیدًُییيتخارٍالیتی،تَلیة

ساىچاجتَلیةاٍىچِِگدىحاضزًَسگَسیتخارستاى اًٍیٌگهالیخزجاتی، سیّوذُِاهتیاسایگ،

.دیِلزیتواًیذىتیارلٌِسیَرًیوسكزٌّگًیٌگتؼضیتیزتخارٍالیتی

پٌَّذٍیسیذهحوذآییًیٌگجَساییل۰۰۵۳ًیٌگتیزیٌچیساًیُاٍضثَجزیذسی۷ُجزیذًَسگَ دُ

ضزیق هشار تیلي اهتیاسی تَراًی ّارٍى هحوذ دًتَر ٍ لثیةتاشهحزریتی ایتیلیةػالن چاج دُ هیوٌِ، ًییي

صحاكتتیليگًِتتِهطغًٍِیٌگتیزاصیتیزهیٌگًسخِتَلیةتَرتصلحًَسگَرایذی.ِتیلِگِتزهضْزی

تَللیضٌلصَرت ًطز ایذیِدُ ر اًینهحزریتیساىاٍچیٌچییٌچیٍاًٍیٌگایٌّ، ستیذُآلزیسیذهحوذاًَر



ًیٌگُاٍضثَجزیذ.ًزایذیِتواًیذىتزاتزللزسیَرضیألیگیتیزخیلكزٌّگُخزجاتیهیوٌِضْزیذ،چاجایتیلیة

.یدِلیتیةایدیگیشلیسًیٌگپزٍاسیِاهتیاسایگ،سثةیاساسگِلیطیِػادیكؼالیتیتَخت

آییًچیییل۰۰۵۳ًیٌگتیزیٌچیساًیشًَُر۷سیِشگاٌّاهًَُر ًیٌگاسذ رسَل، اٍرتامهحوذ

(ًیٌگػٌسایتتیزٍٍچیسیِاًذیط-اٍیلزییگیت)دُتاسزلیگیهحوذًسینرحواًیاٍریيّوذُهحزریتیٍاهتیاس

صلتی ضْزیسی هیوٌِ دُدُ تاضلجچا، چیوِ هشار.دیِدى گاٌّاهِ ضْزلزیاٍضثَ هیوٌِ ٍ ػالیُدضزیق گی

،لیةتاریةآًیآلـًِیٌگهادییاردهیتیلياٍسهطثَػاتیكؼالیتیلزلزدُتیلینآلیةتَرگياٍهٍَچیاٍهٍَیَرت

.ساىچاجایتیلگي(۰۴)چِِحاضزگ

آی۷ایطاًچ ُلیيجزیذاٍضثَ ساًی ییل۰۰۵۳ًیٌگتیزیٌچی آییًچی دًُیٌگهیشاى ًؼین، هحوذ سیذ

گِّزآی،بتاضلًِیدُاٍسهطثَػاتیكؼالیتیهیوٌِضْزی،دُاٍیـَىتاشهحزریتیٍاحوذكیزٍسًزیویاهتیاسی

.دیِهیٌگتیزاصدُچاجایتیلتیز،دُلزیاٍستیيتیلدُدریٍضٌلA3تیزساى

ًیٌگهادیخزجاتیایطاًچ ّنِهیٌلٌلزیتواًیذىتأتیزخیلضیألیًیٌگهیوٌِضْزی، اٍضثَجزیذُ دی.

ضْزی سیستویهیوٌِ چاج سهاًَی تَلوَدُ طلیلیلیگیسهَجَد تَلیةهشارضزیق، چاج دُ هیوٌ، گًِِییي

.دیِلِهًیلتیزیلیةتز

جزیذ۷هیوٌِ ُاٍضثَ ساًی تیزیٌچی آیی۰۰۵۳ًیٌگ هیشاى ییل تاش، ٍ اهتیاس اهیٌی ًاظن هحوذ

دُهحزرلیگی ضْزی، تاضلهیوٌِ چیوِ ًطزگِ جزیذهیو.دیِدُ آییٌُِ ّز ّن ساىسی تیز ًیچیيتَرت،دُ

دریٍِصلح ایتیلیةلزیاٍستیيتیللزدُ ًطز دُ اٍضثَ.دیرِتواًیذىتزاتزلٌتاشهحزرسیِاًٍیٌگهالیّشیٌ،

ساًیچیووي.(۰۴)چِِلیةحاضزگِدُتزهلزیدریتیللیيجزیذُاٍستیيٍآی



ًیٌگتیزیٌچیُجزیذاٍضث۷َایلذیش ییل۰۰۵۴ساًی آیی، هشارسزطاى چیوِضزیقضْزیدُ ًطزگِ دُ

ٍالیتی.گيِتاضل تلخ ایلذیش ادُضزیقهشار، ػالیزیجایلطگي هتلٌز)دُیسٍِاسطیلزهحصللزَرتیاٍهٍَین

ليًطزیتیاردهییٌگهالیًیسیَراّالیسلكزٌّگیزخیٌگتیًیلزتیضوالٍال،ذىیًاه(یاًجوٌیلزكزٌّگاشی

ز.یدیسِگیاسایزٍاهتیتاهللضْیػٌایتاشهحزر،یذتْزاهیذكزیسیحزهتلیزیهسَؤلهذٌگیًشیلذیا.یدِتَل

دُیقضْزیضزهشاردىییٌگسٌثلِآیًلیییًچ۰۰۵۴،یساًیٌچیزیٌگتیًُذیجزيیلیآاٍضث۷َییًَا

چچاج هذیاًٍوذی.یدى سادُُػثذالَّابتَریزیٌگهسَؤل ّوذمیتاشهحزر، ّاضن هحوذ ایاهت، یسِگیاس

 آیز.یدیضَراسیتیٍالیگُدٌگتلخیًیجٌثطلزتیگییاكـاًستاى ٍاٍضثَ لزیاٍستیيتیللیيدری A3دُ

دی.ِدُچابایتیلضٌل

ّلت۷(لزٍطٌذاش)ٍطٌذاراى یجزیكزٌّگٍیاجتواػ،یاسیيسیلِاٍضثَ ٍاطالػاتدُلیی۰۰۵۲ذُ

یحزهتلیزیٌگهذیًسنٌچِهِیاٍست،بتاضلِصیایدُهطثَػاتیچًَاتیاستیصریتِتزه،ٌگیًیگیزلیكزٌّگٍس

تیاٍضثَجزز.یدیویاهاىاهللرح زاصدُیٌگتیهزیذُ دُیسِخاًِتاسویآساد، ليیًاؿذتیاخثار، ،دُتیتَرتت،

صحاكتت هطغ ًاتلیًتتِ چاجالي ةیلیتیدُ ضوال، پُتیٍالیسًَگزُ آرهلزدُ ِستِ حاضزگِیثاریلیلی چِِدی.

(ساىًطزدىچیووي.۰۰۵)اًٍذى

آیتَیـ۷َ-ایشگَ لیياٍضثَ دیوًَچیییلجَسجاىٍالیتی۰۰۵۳جزیذُ تأسیسایتیلذی. ياٍضثَدُ

هَریلگيضزیقضْزیهشارلیيآی دُ تاتز، هحوذ ٍالیتیكزٌّگیگیًُاهیذظْیزالذیي ًیٌگیضَراساًجوي،

تَلیة.ًِطزیاختصاصی هاًغسیذحزهتلیسی الذیي هحزریتیتاشسزاج A3دُ اٍلچاٍٍدُ ،تیزاصدُتیصیَس،

دی.ِدُچاجایتیللزیدریتیلاٍستیيٍ،دُتَرتتیت





هجل یاسادُاكـاًستاىسی۷ِآیذیي آًِ یَتَمیٌگی هاًَى( سٌلزی)اساسی سَسِدى هطثَػاتٍلویص

تاضلحیاتیهطثَػاتیاٍس،ًیةِلُدىكایذلیگیایزًیي تَلیةُدگياٍستیيتیلیِگِ گیایليهجلِ ًچی۰۰۵۴،

اكـاًستاىكزٌّگیآیذیي،سیِلیيهجلآیذیيآیدی.ِدُچیوِتاضلًاتلضْزیبتاضلِدىًیٌگحولآییییل

دی.اٍضثَهجلِِدُچاجتَلػثذالزحینهؼصَهیتاشهحزریتیسیتَلیةحزهتلیِتوًِیٌگاختصاصیتزهاًجوٌی

تاسوُدًاتل هسلٌی اكـاى سیِخاًِگی دُ رًگلیتیصیَس تیزاصدُ دُضٌلهوَا، هط، صحاكتتیليچیزایلی ٍ غ

لزگِادتی(هَضَعاجتواػیٍلزدُتحزیزّیأتیًظزیآستیذُ)كزٌّگی،تیت(۱۲-۰۲دُ)لزیاٍستیيٍدریتیل

گییلـَسُداٍستیيتیلیدُ،هطثَػاتیتَرىگیداكـاًستاىحاضزگیسیِهجلآیذیيدی.ِتاسیلیةچیو،ػایذ

 تَلیدُلزیٍالیتضوالآرتیندىًاتلدُصلتیهجلِ ضْزیِهجل.دیِیثاریلیةتَسیغ ًیٌگًیٌگدكتزیًاتل

 دُجایلطگي.ًیٌگهاضیسی،هحوذیِهسجذیِجوالهیٌ







آیذیياكـاًستاىدُ،تاشهحزرلیگیًچیییلپَّیالیػثذالـلَردستیار۰۰۵۱لیياٍضثَآیآیذیيسزپل۷

تواًیذىًیصهزًشی(ِیًَسياٍرگ)سزپلٍالیتیآیذیيكزٌّگیاًجوٌی چیوِایليٍالیتیًطزیِصلتی، دُ

دی.ِدُچاجایتیللزیدریتیل-اٍلچاٍٍدُاٍستیي(A3)یذیيسزپلآ.دیِتاضل

حزهتلیػثذاالحذحویار۰۰۵۲لیيآیاٍضث۷َآیذیياًذخَی اهیزحوشٍُیتاشهحزرلیگًچیییل،

اٍریي دُتاسزلیگیخلین ، اٍلَسَاللآیذیي )اًذخَی اًجوٌی كزٌّگی یًَسياٍرگاكـاًستاى آیذیي ًیصِیگی

ایتیلذی.(هزًشی تأسیس آیتواًیذى اًذخَی )آیذیي تیتاٍلچاٍٍدُ،(A3لیگی اٍستیيتَرت دری-دُ،

دی.ِدُچاجایتیللزیتیل





كاریاب ِّلتاٍضث۷َآیذیي اًجوٌی كزٌّگی اكـاًستاى آیذیي ّن جزیذُ آیذیيلیي ٍالیتی )كاریاب

اٍرگ هزًشی(ِیًَسي احوذتواًیذىًیص ٍحزهتلی هحزریتی تاش ػزب رضَاًیهحوذًظزاهلل

ساىتاسیلیةچیووي.(۲۰چِ)ِدىحاضزگلیيِّلتدی.اٍضثَِتَلًطزتیصیَستیزاصدُ،دُیلیگتاسزاٍریي

تالواى۷ ّزآیذیي جزیذُ تیزآیاٍضثَ ساىدُ ، آیذیيآیذیي ٍالیتی )تالواى اًجوٌی كزٌّگی اكـاًستاى

)ِیًَسياٍرگ تواًیذى هزًشی( تیت(A3ًیص تَرت دُاٍلچاٍٍدُ، اًجٌیز، تاشحزهتلی كیضی ػثذالوٌاف

دُهحزریتی چاجایتیتخارٍالیتی،تالواىضْزی، تَآی.دیلِدُ دىًیٌگحَتآییًچیییل۰۰۵۳لیيجزیذُ

دی.ِدًُطزتَللزیدریتیلاٍستیيٍ،بِگِتاضلهطثَػاتیكؼالیتیاٍسبتاضلِ

هسَؤل،ـامیػشتاهللًیسِگیاسایٌگاهتیًِگاٌّاهیٍاجتواػیكزٌّگ،یادتاٍضث۷َیسَِلگاٌّاهیآم

ٌگیًییثَرآل)یییًچ۰۰۵۵یساًیٌچیزیٌگتیاًٍ،ةیتَلمُزیتْزامتیتاشهحزر،َرتذاشیًَراحوذیزیهذ

ًاتلضْزیس۰۹ چاجی( تاضلیدىچدُ اٍست.یدِوِ ًطزاتیلزلیتیدريٍیاٍضثَگاٌّاهِ ةیتیزدُ تَرت،

.یدِلیتیليًطزایذدًُتتِهطغصحاكتتاؿًتحزیزی،دُِلیصح



كزٌّگی۷تَالم ٍ اجتواػی لیيآیاٍضثَ یَرتی، تیلین تلخ ،ٍ كاًَلتتیل اٍستیي،سیِادتیات

دی.ًِیٌگخزجاتیتیليچاجتَللزیِگیاٍستیيطلثُدتلخاٍهَیَرتی،سیتَلیةًِیٌگاختصاصیًطزیتَلیوی

راضذػثذالًَیلٍهحزریتیشتاتالشاتَهسلن،دُآییییلدلًَچی۰۰۵۴ًیٌگتیزیٌچیساًیلیگیآیتَالم

دی.ِلِدُتزهتیزاصتیليتَرتتیتتیزهیٌگ،سایشدُ(A3)،بِدُچیوِتاضلتاسزلیگیاٍریي

كزٌّگیاٍضث۷َایپيیَلی اجتواػی، ،ًچیییل۰۰۵۵ًیٌگتیزیٌچیساًیلیياًتوادیآیاهتصادیٍ،

سارعٍتاشهحزریاحوذجَادسارعسیاحوذیواِاًٍیٌگاهتیاسایگ،بِدُچیوِتاضلضثزؿاىضْزی،سزطاىآیی

دُضزیقٍهیوٌِضْزلزیهشار،لیةِتیزاصتیليتزهایٌّیهیٌگدُّزآیی،سایشدُ(A3).لیگیایپيیَلیآی.دیز

.دیِّنیَتاریل

لزِدیگيًطزیِدُچاجایتیلتَرًويتیلی

جزُگَر ّلت۷سیُیذش ییل۰۶۴۵)هیالدیدُاكـاًستاىلیيِاٍضثَ ًَدتا(ًچی یَسسیهارًسیستی

ًییيتیزگي دى هثیلهَم، ٍ تطٌیالتیلزِلز اٍسٍسارتی كؼالیتیدُ تاضلهطثَػاتی هحزریتیًِی تاش اًٍیٌگ ب

.دًَُچیزیلذیگَراشًییيجَسجاىٍالیتی،ایذیرُایصتجزاهیٌیصذیندُهحوذیلَاسه

بِگِتاضلدىًطزاتًیٌگحولآییًچیییل۰۰۴۴گیاٍضثَهجلُِدتَرًويتیلیسی۷ِگًَصكصلٌاه

،كصلٌاهِهجلِتَلیةگِػایذاجتواػیتَرهَشتاریخٍ،گًَصكزٌّگ(ساىًطزتَلگي.۰۲)اًٍذىچِِحاضزگ

اٍضثَكصلٌاهِهسٍَلهذیزیهحوذصذیناهیٌیدیز.ٍتَراىػثذالوجیذاساسچیٍتاشهحزریحزهتلیاًٍیٌگ

تَرًوي ًِیٌگًطزیاًجوٌیكزٌّگیلزاكـاًستاى تَلیة، تیت۲۱سی ٍدُ ٍچیزایلی،دُضٌلرًگلیهوَا هطغ

دی.ِدُچاجایتیللزیدریتیلصحاكتتیليتَرًويٍ



ّلت ّلتلیگی۷ِگًَص ِاٍضثَ ییل۰۰۵۳لیي آییًچی هیشاى حیاتیًیٌگ هطثَػاتی اٍس تَیاى گِدى

بِتاضل دُاخثاریًاؿذ، تَرتتیت، هیٌگدُ، ًظزتیز اهلل اٍراس، ػثذالزحین ػوزهتیزاصدُ اهللـًُظزی، ٍل یاری

ایتیل چاج آستیذُ ًظزلزی تَراى ّلتدی.ِػثذالوجیذ ِاٍضثَ ّن تَرًويُداكـاًستاىلیي ٌّگیكزلزگی

سیتَلیةاٍرگاًیيهطثَػاتیكؼالیتهیلیةًیلواهذُ.ًِیٌگاختصاصیًطزیاًجوٌی

۷ًیلگيِلُلزدىكایذگیهیٌامُیذگِهَیاٍضثَهوالًِیٌگیاسیص

۴۳ـ۰۱لحاتص۰۰۵۴چاجتٌگاُاًتطاراتیهیًَذ،ًاتل،دراكـاًستاىسیزصٍرًالیشم،هحوذًاظنپَّاًذ،آٌّگ.۰

تیت۰۰۶اٍضِاثز،.۹

لزًچیییل۰۰۴۱دىییل۰۰۲۴لزیًیٌگتَرلیًلٌسیَىیسُذٍسجزیذیَل.۰

لزییل۰۰۴۰ـ۰۰۴۰سیًلٌسیًَیِهَیاشكصلٌاه.۱

سیًلٌسیًَیِتَؿزییَلهجل.۲

ًیٌگًلٌسیًَیسیِیاؿذٍهجل.۳

لزیساى.۳ـ.۲،سیِچاٍٍشهجل.۴

لزییل۰۰۵۱-۰۰۵۳لیگیًلٌسیًَیِتیلگیّلت.۵

لزیًیٌگتَرلیساىسیُاٍلَسجزیذ.۶

لزییل۰۰۵۳-۰۰۵۴ًلٌسیًَیًیٌگسیُایطاًچجزیذ.۰۱

لزییل۰۰۵۳-۰۰۵۴ًیٌگًلٌسیًَیسیُشجزیذًَُر.۰۰

لزییل۰۰۵۳-۰۰۵۴ًیٌگًلٌسیًَیسیُهیوٌِجزیذ.۰۹

ییلًچی۰۰۵۴تیزیٌچیساًیسٌثلِآیی،سیُایلذیشجزیذ.۰۰

ییسٌثلِآ،یساًیٌچیٌّیا،لیییًچ۰۰۵۴یگیلیآییًَا.۰۱

یلزىَیًلٌس،یگیلِّلتٍطٌذاراى.۰۲



ًچیییل۰۰۵۵،سزطاىآیی،ساًیتیزیٌچی،ایپيیَلی.۰۳

ًچیییل۰۰۵۵ییآجَسا،آلتیٌچیساى،یٌچیییلٌّای،لیگیتَالمآی.۰۴

ًچیییل،جذیآیی۰۰۵۴،لیگیآیتَیـَ-ایشگَ.۰۵

یلًچیی۰۰۵۴ًلٌسیًَی،سیِلجآیذیيه.۰۶

ًچیییل۰۰۵۴،لیگیًلٌسیًَیِآیذیيكاریابّلت.۹۱

ًچیییل۰۰۵۴ًچیساى۰۹،لیگیآییذیيتالواىآ. ۱۲

ًچیییل۰۰۵۲ًلٌسیًَی،یلیگآیآیذیياًذخَی.۹۹

ًچیییل۰۰۵۳ًلٌسیًَی،لیگیآییذیيسزپلآ.۹۰

ًچیییل۰۰۵۵،تیزیٌچیساًی،آمیَل.۹۱

هحوذًاظناهیٌییاسٍچی۷الحاج



 


