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 سا سـخيق د٤يٙ؟ ثبال چ٣ٞ١ٓ ؾالئٙ نـبس خ١ٜ

ثش دي١اس٢ ٤بي ػشخشِ ٤ب ٠ ػبيش ؾش٠و خ١ٞي دس ٤ٟٓبٚي ٣َ خ١ٜ دس آٜ ٤ب ػشيبٜ ديذا ٚيي  نـبس خ١ٜ ٞيش٠يي اػز ٣َ 

٠ خ١ٜ سا دٛيخ   دس حبٔ سذؾ ث١د٣َ٢ يٗت  ْشدد ٤ٟٓبٚي س١ٖيذ ٚي يب ثيـي٣ٟ، نـبس خ١ٜ ػيؼش١ٖيٍ ٠اسد ٚي ؿ١د. ،َٟذ

ٜ  ديش دس حيبٔ  ششاحز ث١د٢ ٠ ٤ٟٓبٚي س١ٖيذ ٚي ؿ١د ٣َ يٗت دس حبٔ اػيب َٛي٣ٟ ٚي َٟذ. نـبس خ١ٜ ديبػش١ٖيٍ  اص  ؿيذ

ثشاي اٞذاص٢ ْيشي نـبس خ١ٜ ثذٜ حبئض ا٤ٛيز ٤ؼشٟذ. ثشاي يٍ نشد ثيبٖف نـيبس   ثيـي٣ٟ ٠ َٛي٣ٟ ٤ش د٠ نـبس  اػز.خ١ٜ 

ٟٚبػت اػز. ٤ش ًٚيذاس ثيبالسش اص    ث١د٢ ٠ٚيٗي ٚشش ػي٢١ طجيؿي  81 َٛي٣ٟٚيٗي ٚشش ػي٢١ ٠ نـبس خ١ٜ  121 ثيـي٣ٟخ١ٜ 

 ؾ١ٟاٜ نـبس خ١ٜ ثبال سؿجيش ٚي ْشدد.   ٣ايٝ ًٚبديش ث

٠ يبثيٕ رَيشي سا ثيش٠ص     ٚـخق،  ؾالٚز ٤ـذاس د٤ٟذ٢ ١ْ٣ٞ ٚؿش٠ل اػز ٤يچ  ث٣ يبسٕ ػبَز٣َ ثيٛبسي نـبس خ١ٜ ثبال 

ايٝ ٚـُٕ ُٚٛٝ اػز ػجت ثش٠ص ٞب٥ْبٞي ثيٛبسي ٤بي يٗجي ؾش٠يي ٚبٟٞذ ػ١ُٟح ٠ ػيُش٣ يٗجيي ٠    ،ث٣ ؾال٢٠  .ٞٛي د٤ذ

دس ايٝ ػب چٟذ سا٢ ػبد٢ ثيشاي   ثيٟبيي ٤ٙ آػيت ثشػبٞذ. ث٣  ٠ دس ثشخي ا٠يبر ْشديذ٢ثيٛبسي ٤بي َٗي٣ ايؼبد ػجت حشي 

   سـخيق ؾالئٙ اثشال ث٣ ثيٛبسي نـبس خ١ٜ ثبال آ٠سد٢ ؿذ٢ اػز.

آيب ػشدسد ٤ٛيـٓي يب احؼبع ػٟٓيٟي ػش داسيذ. ايٝ ٤ب اص ؾالئٙ اثشذايي نـبس خ١ٜ ثبال ٤ؼشٟذ. آييب دچيبس ػيشْيؼ٣    

 دچيبس ٚيي ؿي١يذ.    ٣آيب ص٠د خؼيش  .دس ثيٟبيي ٚبٟٞذ سيشْي چـٙ ٤ب ٠ سبس ثيٟي ٤ؼشيذ اخشالٔدچبس  ث١د٢ ٠ ْيؼي داسيذ.

د٤يذ. ص٠د سٞؼي ٠ سـ١يؾ، َغ خًٗي ييب   سٟٓي ٞهغ ٤ؼشيذ ٠ ٞٛي س١اٞيذ َبس٤بي ؿخلي خ١د سا ث٣ ٚذر ط١الٞي اٞؼب٘

 اص ٞـب٣ٞ ٤بي احشٛبٖي نـبس خ١ٜ ثبال ٤ؼشٟذ.َـُٛؾ ٠ ٞٓشاٞي ٠ دس حبالر ؿذيذ اص حبٔ سنشٝ ٠ قؾ 

ؾال٢٠ ثش سا٢ ٤بي ػبد٢ ثشاي سـخيق نـبس خ١ٜ ثبال ، س١ػ٣ ث٣ چٟذ ُٞش٣ صيش ٚهيذ ثي١د٢ ٠ ْيب٤ي ا٠ييبر ٞؼيبر د٤ٟيذ٢      

 صٞذْي اػز.

ذ٢ ٤بي ٠ؾثب خ١سدٜ  ثبؿيذ.سكزي٣ ػبٖٙ داؿش٣  ػبٖٓي نـبس خ١ٜ خ١د سا ث٣ ط١س ٟٚػٙ ٠ ٚذا٠٘ چٍ َٟيذ. 45ثؿذ اص ػٝ 



 

 

 

 
 

 

 َبس٤بي خ١د ثذػز آ٠سيذ. نبيذ چشثي، َٙ يٟذ ٠ َٙ ٍٞٛ ٠ ػشؿبس اص ػجضيؼبر ٠ ٚي٢١ ٤ب اٞشطي صيبدي ثشاي اٞؼب٘ قزايي

ٜ ٞٓيب٢ ٚظجيز داؿيش٣    آصٞيذْي ٠ ٚـيُالر    ٠٣ ٚؼشٛش ثذشداصيذ. ث ٟٚػٙثشاي حهع ٠صٜ خ١د دس حبٖز ٚشؿبدٔ ث٣ ٠سصؽ 

ػيٓبس َـيذٜ ٠ ١ٞؿيذٜ اُٖٕ ٚخل١كب ثشاي انشاد ٚجشال ثي٣ نـيبس    ثشد. نـبس خ١ٜ سا ثبال ٚي ،ثبؿيذ. سـ١يؾ ٠ اػششع

  خ١ٜ صيبٜ ثبس ث١د٢ ٠ ٤ٛچٟيٝ دس انشاد ػبٖٙ ٤ٙ خطش اثشال ث٣ نـبس خ١ٜ سا انضايؾ ٚي د٤ذ.

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ٠سد؟آث٣ ك١سر طجيؿي نـبس خ١ٜ سا دبئيٝ  ٚي س١اٜ چ٣ٞ١ٓ

 

ٚي ١ْيٟذ. ثيذ٠ٜ ايُٟي٣ ؿيخق      يبسٕ ػبَز يب يبسٕ ٚخهي ٤ٙ ،ث٣ نـبس خ١ٜ ثبال .نـبس خ١ٜ يٍ ٚـُٕ ٤ٛٓبٞي اػز 

حشيي  ٠ ؿذ٢ ٚـُالر َٗي١ي ايؼبد ٠  ٚبٟٞذ ػُش٣ يٗجي ا١ٞاؼ ١ْٞب١ْٞي اص ثيٛبسي  ٤ب، ،ثبؿذ نـبس خ١ٜ ثبال اثشال ث٣ٚش١ػ٣ 

 ػبد٢ ثشاي َب٤ؾ نـبس خ١ٜ رَش ٚي ؿ١د: ػجت ٚشِ نشد ٚي ْشدد. دس ايٝ ػب چٟذ سا٢

ٜ  سا٢ ٍ  اص ا٠ٔ: ث٣ ٚيضاٜ ٚلشل ػذيٙ س١ػ٣ َٟيذ. خ١سدٜ ًٚبديش نشا٠اٜ ػذيٙ ٚبٟٞذ اػشهبد٢ نيشا٠ا نـيبس خي١ٜ سا    ،ٞٛي

 انضايؾ داد٢ ٠ خطش اثشال ث٣ ثيٛبسي ٤بي يٗجي سا دس آيٟذ٢ ثبال ٚي ثشد.

ٟٚيضيٙ ٚلشل ٚيي َٟييذ.   د٠٘: ٚيضاٜ ١ٚاد ٚؿذٞي ٚلشني سا ٚشؿبدٔ َٟيذ. ٚطٛئٝ ثبؿيذ ٣َ ث٣ ٚيضاٜ َبني دشبػيٙ ٠  سا٢

نـبس خ١ٜ ١ٚطش ٤ؼشٟذ. س٠صا٣ٞ  ٠ طجيؿي ايٝ ؾٟبكش ث٣ ٤ٛشا٢ ًٚبديش ٟٚبػت ػذيٙ ٠ َٗؼيٙ دس حهع ٚيضاٜ ػالٚز ثخؾ

ثب خ١سدٜ ٚيي٢١ ٠ ػيجضيؼبر    ايٝ ًٚبديش بػيٙ ٞيبص داسيذ ٣َشْش٘ د 5 َٛشش اص  َٛيٚيٗي ْش٘ ٟٚيضيٙ ٠  411 -351ؿٛب ث٣ 

ٙ  ٥ٚٙ حيب٠ي   ؽٟٚبث ،١ٚص، اػهٟبع، ١ٖثيب يشٚض ٠ ػيت صٚيٟي٠ ػجضيؼبسي ٚبٟٞذ  . ٚي٢١ ٤بسبٚيٝ ٚي ؿ١ٞذ  دشبػييٙ ٠ ٟٚييضي

 ٤ؼشٟذ.

نـبس خي١ٜ  ، خ١اة ١َسب٢ ٚذر يب چشر صد٣َٜ  ٢ ؿذ٢ دخ١اة ١َسب٤ي داؿش٣ ثبؿيذ. ٞـبٜ دا ،ػ١٘: ػؿي دس ط١ٔ س٠ص سا٢

  ب٤ؾ ٚي د٤ذ.َسا دبئيٝ آ٠سد٢ ٠ خطش ٚشِ ٞبؿي اص ثيٛبسي ٤بي يٗجي ؾش٠يي سا 

 .ٞـ١دنشا١ٚؽ  ٣َ ػجت سٛذد اؾلبة ٚي ؿ١ٞذ، چ٥بس٘: سٛشيٟبر آساٚؾ ثخؾ ٚبٟٞذ ي١ْب ٠ خٗؼ٣ سا٢

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 دبئيٝ ٣ٓٞ داؿز؟ ،چ٣ٞ١ٓ ٚي س١اٜ نـبس خ١ٜ سا ٤ٟٓب٘ ثبسداسي

خ١ٞشبٜ دس ٤ٟٓب٘ اص اي٣ُٟ نـبس  ثبال سنشٝ نـبس خ١ٜ دس د٠ساٜ ثبسداسي اٚشي ؿبيؽ ٠ دس ؾيٝ حبٔ خطشٞبٌ اػز. ؿٛب ٤ٙ

ثبسداسي ثبال ثش٠د ٞٓشاٞيذ؟ ثشاي حهع ٠ ٥ٓٞذاسي نـبس خ١ٜ دس حبٖز طجيؿي دس ٤ٟٓب٘ ثبسداسي ٚيي سي١اٜ اص اييٝ سا٢ ٤يب     

 ديش٠ي ١ٛٞد.

آساٚؾ داؿش٣ ثبؿيذ. ايٝ ٥ٚٛششيٝ ُٞش٣ ث١د٢ ٠ ٥ٚٛششيٝ َبسي اػيز   ،آساٚؾ داؿش٣ ثبؿيذ ،سا٢ ا٠ٔ: آساٚؾ داؿش٣ ثبؿيذ

 ٞيذ اٞؼب٘ د٤يذ.٣َ ؿٛب ٚي س١ا

 سا٢ د٠٘: اص ٍٞٛ ٠ قزا٤بي ؿ١س د٠س ي َٟيذ. ٍٞٛ ٠ قزا٤بي ػشؿبس اص ٍٞٛ ثب انضايؾ نـبس خ١ٜ ٚشسجط ٤ؼشٟذ.

سا٢ ػ١٘: دس د٠ساٜ حيبسي ثبسداسي اص اػششع ٠ سـ١يؾ نبك٣ٗ ثٓيشيذ. ٞٓشاٞي ٤ب ٠ د١ٖادؼي ٤ب ثبؾض ٚي ؿ١ٞذ ٣َ نـيبس  

 خ١ٜ ؿٛب اص ػًم ٤ٙ ثبالسش ثش٠د.

ديي٣ً دساص َـييذ٢ ٠   31سب  15چ٥بس٘: دس ٤ٟٓبٚي ٣َ احؼبع ٚي َٟيذ نـبس خ١ٜ سبٜ ثبال سنش٣ اػز، حذايٕ ث٣ ٚذر  سا٢

 اػششاحز َٟيذ. ايٝ َبس ػجت ٚي ؿ١د ٣َ نـبس خ١ٜ ثذ٠ٜ اػشهبد٢ اص داس٠ ث٣ حبٖز طجيؿي خ١د ثشْشدد.

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 چ٣ٞ١ٓ ٚي س١اٜ ٞبساحشي ٤بي ١ْاسؿي ٞبؿي اص

 ٚلشل آٞشي ثي١سيٍ ٤ب سا ٥ٚبس َشد؟ 

٤ٟٓبٚي ٣َ ثشاي اص ثيٝ ثشدٜ ثبَششي ٤ب اص آٞشي ثي١سيٍ ٤ب اػشهبد٢ ٚي َٟيٙ، ايٝ داس٤٠ب ٠ايؿب ؾبٖي ٤ؼيشٟذ. اٚيب  آٞشيي    

ثي١سيٍ ٤ب ؾال٢٠ ثش ٞبث١د َشدٜ ثبَششي ٤بي ثيٛبسي صا، ا١ٞاؼ ثبَششي ٤بي خ١ة ٣َ دس دػشٓب٢ ١ْاسؿي ٠ػ١د داسٞذ سا ٤يٙ  

ص ثيٝ ٚي ثشٞذ ٠ ايؼبد ٚـُالر ١ْاسؿي ٚبٟٞذ اػ٥بٔ ٚي َٟٟذ. چٟذ سا ٢ ديـ٥ٟبدي صيش ثيشاي ٚابنػيز ثيبَششي ٤يبي     ا

 خ١ة دػشٓب٢ ١ْاسؿي ٚهيذ ٤ؼشٟذ.  

ديـ٥ٟبد ا٠ٔ: آٞشي ثي١سيٍ سا ٤ٛشا٢ ثب قزا ٚلشل َٟيذ. ٚٓش اي٣ُٟ دضؿٍ ث٣ ؿٛب س١كي٣ َشد٢ ثبؿذ ٣َ اػيشهبد٢ اص داس٠  

خبٖي ثبؿذ. اٚشابٜ َٟيذ ٣َ آيب ٚلشل آٞشي ثي١سيٍ ٤ٛشا٢ ثب قزا ػجت سؼُيٝ ٚـُالر ١ْاسؿيي ؿيٛب   ث٣ ك١سر ؿُٙ 

 ٚي ْشدد.

ديـ٥ٟبد د٠٘: اص اػيذ د٠ػز ٤ب اػشهبد٢ َٟيذ. ١ٚاد قزايي اػيذ د٠ػز ٚي س١اٟٞيذ ثيبَششي ٤يبي خي١ة ٠ ٚهييذ سا دس      

 ٣ ٠ن١س دس ٚبػز ٠ػ١د داسٞذ.دػشٓب٢ ١ْاسؿي ؿٛب ث٣ حبٖز طجيؿي ثشْشداٟٞذ. اػيذ د٠ػز ٤ب ث

ديـ٥ٟبد ػ١٘: اْش ٞبساحشي ٤بي دػشٓب٢ ١ْاسؿي ؿٛب دبيذاس ثبيي ٚبٞذ، ثب دضؿٍ خ١د ٚـي١سر َٟييذ. اص دضؿيٍ خي١د،     

 دسٚبٜ ٤بي خبٞٓي سا ثذشػيذ. ُٚٛٝ اػز ا٠ ث٣ ؿٛب س١كي٣ َٟذ ٣َ آٞشي ثي١سيٍ خ١د سا سكييش د٤يذ.

ٟٚبثؽ ثشاي دادٜ اطالؾبر َبني دس ١ٚسد ؾ١اسم ػبٞجي داس٤٠ب، ثي٣ ٠ييظ٢ آٞشيي     الص٘ اػز ثذاٞيذ ٣َ داس٠ ػبصاٜ، ث٥ششيٝ

 ثي١سيٍ ٤ب ٤ؼشٟذ، ٤ٙ چٟيٝ ثذ٠ٜ ٚـ١سر ثب دضؿٍ خ١د ٤يچ ْب٢ داس٠ي سؼ١يض ؿذ٢ سا سكييش ٞذ٤يذ.

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 ديـٓيشي َٟيٙ؟ "٤ذبسيز ثي"چ٣ٞ١ٓ اص اثشال ث٣ ثيٛبسي 

ؾ١إٚ ٚخشٗهي اص ػ٣ٗٛ ٠يش٠ع ٤ب، ثبؾض ايؼبد ثيٛبسي ٤ذبسيز يب يشيبٜ ٚي ؿ١ٞذ. ثيٛبسي ٤ذبسيز ثي  ث٣ دٖيٕ سٛبع ثيب   

٠يش٠ع ٤ذبسيز ثي ايؼبد ٚي ؿ١د. ايٝ ٠يش٠ع دس ؾُٛٗشد طجيؿي َجذ اخشالٔ ايؼبد َشد٢ ٠ ػيؼشٙ ايٟٛي سا ساشيٍ ٚي 

آٜ آقبص ْشدد. دس دي ايٝ ٠اَٟؾ ٤ب ٠ سخشيت ثبنز َجذ، ؿخق دچيبس   َٟذ ٣َ ػجت ٚي ؿ١د ٠اَٟؾ ٤بيي ثشاي ًٚبث٣ٗ ثب

يشيبٜ ٠ صسدي ؿذ٢ ٠ ٞـب٣ٞ ٤بي ثيٛبسي غب٤ش ٚي ْشدد. سؿذادي اص ٚجشاليبٜ ٞٛي س١اٟٞذ اص ؿيش ٠ييش٠ع خيالف ؿيذ٢ ٠     

اص ثيٛيبسي  سجذيٕ ث٣ ٚجشاليبٜ ؾه١ٞي ٚضٚٝ ثيٛبسي ٚي ْشدٞذ. ٚشبػهب٣ٞ ايٝ اؿخبف دس ٚؿشم خطش ثيبالي ٚيشِ ٞبؿيي    

 ػيش٠ص َجذي ٠ ػشطبٜ َجذ ٤ؼشٟذ.

٠يش٠ع ٤ذبسيز ثي ٚبٟٞذ ٠يش٠ع ؾبٕٚ ايؼبد َٟٟذ٢ ثيٛبسي ايذص، اص طشيى سٛبع ثب خ١ٜ ٠ ػبيش ٚبيؿبر ثذٜ نشد آ١ٖد٢، ث٣ 

اؿخبف ديٓش ٟٚشًٕ ٚي ؿ١د. ُٞش٣ ثؼيبس يبثٕ س١ػ٣ ٠ ٥ٚٙ ايٝ اػز ٣َ ٠يش٠ع ٤ذبسيز ثي دٟؼب٢ يب يُلذ ثبس اص ٠يش٠ع 

 ؾبٕٚ ثيٛبسي ايذص آ١ٖد٢ َٟٟذ٢ سش ٠ ؾه١ٞي سش اػز.

٥ٚٛششيٝ سا٢ ٤بي اثشال ث٣ ثيٛبسي ٤ذبسيز ثي ؾجبسسٟذ اص: اٞشًبٔ ٠يش٠ع اص ٚبدس آ١ٖد٢ ث٣ ١ٞصاد، سضسيى ثب ػشّٞ ٤بي آٖي١د٢  

ٛبع ثب ٠ػيبيٕ  ٠ چٟذ ثبس ٚلشل ؿذ٢، سضسيى خ١ٜ  يب نشآ٠سد٢ ٤بي خ١ٞي آ١ٖد٢ ث٣ ٠يش٠ع، سٛبع ػٟؼي ثب نشد آ١ٖد٢ ٠ س

 سيض آ١ٖد٢ ٚبٟٞذ سيف سيؾ سشاؿي يب چبي١.

دس ػطح ػ٥بٞي ثيـششيٝ ١ٚاسد ؾه١ٞز اص طشيى ٚبدس ث٣ ١ٞصاد ) دس ٤ٟٓب٘ حبٚٗٓي يب س١ٖذ ٞي١صاد    ٠ اػيشهبد٢ اص ػيشّٞ    

ال ثي٣ اييٝ   ٤بي قيش اػششيٕ چٟذ ثبس ٚلشل ؿذ٢، ك١سر ٚي ْيشد. دس حبٔ حبضش دس ١ٚسد  ١ٞصاداٜ، ثشاي ديـٓيشي اص اثش

ثيٛبسي دس سٛب٘ ط١ٔ ؾٛش، ٠اَؼٝ دس ػ٣ ١ٞثز سضسيى ٚي ؿ١د. ؿٛب ٚي س١اٞيذ ثب اٞؼب٘ ٠اَؼيٟبػي١ٜ خ١د سا دس ثشاثش اييٝ  

ؾشض٣ ؿذ ٠ سب١َٟٜ ثيؾ اص يٍ ٚيٗيبسد ٞهش اص ػيبَٟيٝ َيش٢    ٠1982يش٠ع خطشٞبٌ ٚابنػز َٟيذ. ايٝ ٠اَؼٝ دس ػبٔ 

دسكذ ١ٚاسد، ايٟٛي َبٕٚ ايؼبد ؿذ٢ ٠  95ثؿذ اص ػ٣ د٠س٢ سضسيى ٠اَؼٝ دس ثيؾ اص صٚيٝ ايٝ ٠اَؼٝ سا دسيبنز َشد٢ اٞذ. 

 سب حذايٕ ثيؼز ػبٔ ايٝ ٚابنػز دبيذاس ثبيي ٚبٞذ٢ ٠ ٞيبصي ث٣ سضسيى ٠اَؼٝ ٤بي يبد آ٠س ٞيؼز.



 

 

 

 
 

 

 چ٣ٞ١ٓ ػ١ٗي خ١ٞشيضي اص ثيٟي سا ثٓيشيٙ؟

٠سصؿي سخ د٤ذ. ٤ٛچٟيٝ ثشاي خ١ٞشيضي اص ثيٟي ٤ٙ ؾٗيٕ  خ١ٞشيضي اص ثيٟي ُٚٛٝ اػز ٤ٟٓب٘ ٠سصؽ َشدٜ دس ٤ش سؿش٣ 

ٚخشٗهي ٠ػ١د داسد. دس صٚيٝ ٠سصؽ ؾٗز خيٗي آؿُبس ٠ ٚؿ١ٗ٘ اػز. ُٚٛٝ اػز ضشث٣ اي ث٣ ثيٟي ٠اسد ؿ١د، خي١ا٢ اييٝ   

ضشث٣ آسٞغ د٠ػششبٜ ثبؿذ، خ١ا٢ س١ح ثبصي ٠ يب حشي صٚيٝ خ١سدٜ ثب ك١سر. ضشث٣ ٠اسد٢ ُٚٛٝ اػز َٛي ٚاُيٙ ثي١د٢ ٠   

ٛب ًٚذاسي احؼبع دسد ٠ ػشْيؼ٣ خهيم داؿش٣ ثبؿيذ. ايٝ س١كي٣ سا ثذزيشيذ ٣َ ٤ش ١ٚيؽ ٣َ ضشث٣ اي ث٣ ػيشسبٜ ٚيي   ؿ

خ١سد، ٚشايجز ٠ س١ػ٣ الص٘ ث١د٢ ٠ ٞجبيذ اص آٜ ػشػشي ْزؿز. اْش احؼبع ؾذ٘ سؿبدٔ ٠ ػشْيؼ٣ ؿذيذ ٚي َٟيذ، حشٛيب  

ص ضشث٣ ث٣ ػش ٠ ػبيش ػشاحبر ٠اسد٢ ث٣ ايٝ يؼٛز حؼبع ثذٜ، ث٣ ٞضد دضؿٍ ثش٠يذ. س١ػ٣ داؿش٣ ثبؿيذ ٣َ كذ٣ٚ ٞبؿي ا

دس صٚيٝ ٚؼبث٣ً يب اػشبدي١٘ ٠سصؿي يبثٕ دسٚبٜ ٞج١د٢ ٠ ث٣ دسٚبٜ ٤بي ٠يظ٢ ٞيبص داسد. دس ايٟؼيب چٟيذ س١كيي٣ دس ٚي١سد     

 َبس٤بيي ٣َ ٚي س١اٜ ثشاي ػ١ْٗيشي اص خ١ٞشيضي ثيٟي اٞؼب٘ داد، آ٠سد٢ ؿذ٢ اػز.

اص ثيٟي دس ٤ٟٓب٘ ٠سصؽ يب اٞؼب٘ ٚؼبثًبر، دس ثيـشش ١ٚاسد، س٥ٟب ٞبؿي اص ضشث٣ ٠اسد٢ ث٣ ثيٟي ثي١د٢   س١كي٣ ا٠ٔ: خ١ٞشيضي 

٠ ثب دسد ١ٚيشي ٤ٛشا٢ اػز. اَظش انشاد ٠ ٠سصؿُبساٜ س١ػ٣ صيبدي ث٣ آٜ ٞٛي َٟٟيذ ٠ ص٠د ٚيي خ١ا٤ٟيذ ثي٣ صٚييٝ ٠سصؽ      

 ك١سر ْشنش٣ ٠ احشٛبٔ ؿُؼش٣ ؿذٜ ثيٟي سد ؿ١د.ثشْشدٞذ. اٚب ث٥شش اػز چٟذ ديي٣ً كجش ١ٛٞد سب ٚؿبي٣ٟ ١َسب٤ي 

س١كي٣ د٠٘: ا٠ٖيٝ ايذا٘ دسٚبٞي، اػشهبد٢ اص َٛذشع ػشد اػز. يٍ دػشٛبٔ سٛيض يب ييٍ َيؼي٣ دالػيشيُي ثشداؿيش٣ ٠     

ًٚذاسي يخ سا دس الي آٜ ْزاؿش٣ ٠ ثش س٠ي ثيٟي ٠ ٣ٞ١ْ ٤ب يشاس د٤يذ. انؼب٣ٞ ٤بي يذيٛي سا نشا١ٚؽ َٟيذ. نـبس ثيش س٠ي  

يك٣ ثيٟي ٠اسد ُٟٞيذ. ػشسبٜ سا خٙ ُٟٞيذ. ثش س٠ي صٚيٝ دساص ٤ٙ ُٞـيذ ٠ ثؼش٣ يخي سا ثيش س٠ي ثيٟيي ٚاُيٙ ٞجٟذييذ.     س

دسػز ثٟـيٟيذ سب خ١ٞشيضي ثٟذ ثيبيذ. اْش دبسچ٣ ١َچٍ ٠ سٛيضي دس اخشيبس داؿشيذ آٞشا دس ػ١ساخ ثيٟيي نـيبس د٤ييذ.    

يضي ػبد٢ اص ثيٟي ٞج١د٢ ٠ اْش ضشث٣ ٠اسد٢ خيٗي ٚاُٙ ثي١د٢، اُٚيبٜ   اٖجش٣ س١ػ٣ َٟيذ ٣َ ُٚٛٝ اػز ايٝ س٥ٟب  يٍ  خ١ٞش

 داسد دچبس ؿُؼشٓي ثيٟي ؿذ٢ ثبؿيذ.

ديي٣ً ثؼش٣ يخي سا ثيش   15س١كي٣ ػ١٘: سب دٟغ ديي٣ً دس ايٝ حبٖز ثٛبٞيذ. َٙ َٙ خ١ٞشيضي َب٤ؾ ديذا ٚي َٟذ. حذايٕ سب 

 ث٣ ؿُؼشٓي اػشخ١اٜ ثيٟي ٚي ثبؿيذ يب ٞٛي س١اٞيذ ث٣  س٠ي ثيٟي ٠ ٣ٞ١ْ ٤بي خ١د ٣ٓٞ داسيذ. دس ك١سسي ٣َ ٚـ١ٌُ

 



 

 

 

 
 

 

 

دسػشي سـخيق د٤يذ ٣َ ثيٟي سبٜ ؿُؼش٣ ؿذ٢ يب خيش،  ٤ٛيٝ ط١س دس ١ٚاسدي ٣َ خي١ٞشيضي ثؿيذ اص ديٟغ دييًي٣ ٤يٙ      

ثـذر ادا٣ٚ ديذا َشد٢ ٠ ٥ٚٛشش اص ٣ٛ٤ اي٣ُٟ، ٚلذ٠٘  دچبس ٚـُٕ سٟهؼي ؿذ٢ اػز، ثبيذ ػشيؿب ث٣ يٍ ٚشَض ا٠سطاٞيغ  

ػؿ٣ َشد. حشٛب كذ٣ٚ ٠اسد٢ ث٣ ثيٟي اص يٍ ضشث٣ ػبد٢ ثيـشش ث١د٢ اػز. اْش ثيٟي ؿُؼش٣ ؿذ٢ ثبؿذ، دضؿٍ ايذاٚبر ٚشا

 دسٚبٞي سا اٞؼب٘ داد٢ ٠ داس٤٠بي ٚؼُٝ ثشاي ؿٛب سؼ١يض خ١ا٤ذ َشد.

اْش نُيش ٚيي َٟييذ    ُٞش٣ اي ٣َ ثبيذ ث٣ آٜ س١ػ٣ ١ٛٞد ايٝ اػز ٣َ دس اقٗت ١ٚاسد ضشث٣ ٠اسد٢ ث٣ ػش چيض ػبد٢ اي ٞيز. 

ضشث٣ ؿذيذ ٠ ػذي ث٣ يؼٛز ػشسبٜ ٠اسد ؿذ٢ اػز ٣َ كذ٣ٚ ٠ اطش آٜ ثيـشش اص خ١ٞشيضي ثيٟي ادا٣ٚ ديذا خ١ا٤ذ َشد، ثب 

 ٍَٛ د٠ػشبٜ خ١د، ػشيؿب ٞضد دضؿٍ يب يٍ ٚشَض دسٚبٞي ا٠سطاٞغ ثش٠يذ.

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 ز قذ٢ سيش٠ئيذ سا ث٥ج١د ثخـيذ؟يچ٣ٞ١ٓ ٚي س١اٜ ث٣ ط١س طجيؿي نؿبٖ

َٛيٍ خ١ا٤يذ    ئيذصيش ث٣ ؿٛب دس ث٥ج١دي طجيؿي قذ٢ سيش٠ ديـ٥ٟبد ٤بيآيب ؿٛب ٚجشال ث٣ َٙ َبسي قذ٢ سيش٠ئيذ ٤ؼشيذ؟ 

٠ نؿبٖيز ثذٞي ثي ح١ك٣ٗ ٠ َؼٕ ٤ؼشيذ،  ي٠ دب٤بي ػشدي داسيذ، ص٠د خؼش٣ ٚي ؿ١يذ، اص ٖابظ س٠اٞ زَشد. اْش ؿٛب دػ

ي َٟيذ س٠صا٣ٞ د٠ سب ػ٣ يبؿى س٠قٝ خبٖق ٞبسْيٕ ثخ١سييذ. دس ٚي١سد   ػؿ ا٠ٔ: ديـ٥ٟبدادا٣ٚ د٤يذ.   ٚشٝ دغ ث٣ خ١اٞذٜ

اطش س٠قٝ ٞبسْيٕ ثش س٠ي قذ٢ سيش٠ئيذ ًٚبالر ٚشؿذدي ١ٞؿش٣ ؿذ٢ اػز. ٥ٚٛششيٝ نبيذ٢ آٜ ايٝ اػز ٣َ س٠قيٝ ٞبسْييٕ   

ٚبٟٞذ آٜ ٤بيي ٣َ دس س٠قٝ ٤بي ْييب٤ي دييذا ٚيي     ،اػيذ ٤بي چشة داساي صٞؼيش٢ ثٟٗذ .٠ خيٗي دبيذاس اػز ث١د٢اؿجبؼ 

اص . ػيت سػيبٜ داؿيش٣ ثبؿيٟذ   آٚي س١اٟٞذ ثشس٠ي سيش٠ئيذ اطش  ،٣َ ػشيؿب ثب اَؼيظٜ سشَيت ٚي ؿ١ٞذ ث٣ خبطش ايٝ ،ؿ١ٞذ

ٕ   ١ٚاد قزاييدس ١ٚػ١د س٠ط٣ٞ ذقٝ ٤بي ٤يذس٠ط٣ٞ ٠ ث٣ ٠يظ٢ س٠قٝ ٤بي ٤ي٠س  د٠س ي َٟيذ. ؿٛب ٚي س١اٞيذ اص س٠قيٝ ٞبسْيي

 ؾيال٢٠ ثيش س٠قيٝ ٞبسْييٕ،     .ٞٛبييذ٠ ٚيٕ  ٢قـش٣ ١ٛٞدآ يب ٞبٜ سا ثب َٟيذ ٠ػبالد٤ب اػشهبد٢  ٠ ٞيض دس س٥ي٣ ثشاي دخز ٠ دض 

ػجت َٙ َبسي قذ٢ سيش٠ئيذ  ،. ثبدا٘ صٚيٟيَب٤ؾ د٤يذثبدا٘ صٚيٟي سا  ٚلشل د٠٘: ديـ٥ٟبد  .س٠قٝ صيش١ٜ ٞيض ٚهيذ اػز

ػ١٘: خيٗي ٠سصؽ َٟيذ. ساًيًيبر ٞـيبٜ   ديـ٥ٟبد طجيؿي يذ س١ػط ثذٜ ؿ١د.  ٠ ٚي س١اٞذ ثبؾض ٚٛبٞؿز اص ػزة ْـش٣

ي  دس ٞشيؼي٣  .ؿي١د  آٜ ٚييذ سا ساشيٍ َشد٢ ٠ ثبؾض انضايؾ سشؿابر ١٤س١ٚٞي ئنؿبٖيز قذ٢ سيش٠ ،داد٢ اػز ٣َ ٠سصؽ

ٚيضاٜ ػ١خز ٠ ػبص ٠ ٚشبث١ٖيؼٙ ثذٜ ٤ٙ ثبال ٚي س٠د. يُي اص نؿبٖيز ٤بي ثذٞي ٚبٟٞيذ د٠ييذٜ،    نؿبٔ ؿذٜ قذ٢ سيش٠ئيذ،

٠ َٙ َٙ ث٣  َشد٢ٚي دؼٟذيذ، اٞشخبة َٟيذ. دس اثشذا ث٣ آساٚي ؿش٠ؼ  ؿٟب ٠ يب ٤ش َذا٘ سا ٣َ ؿٛب، ٠سصؽ ٤بي ١٤اصي، ي١ْب

يجٕ اص آٜ ٣َ ثي٣ دسٚيبٜ ٤يبي    َٗي ايٝ ٣َ، ٞشيؼ٣ َٟذ.سصؽ خٗى ٠ خ١ي ؿٛب سا ٤ٙ ث٥شش ٚي ٠ديي٣ً دس س٠ص ثشػبٞيذ.  31

 .شابٜ َشدٜ سا داسٞذاٚدسٚبٜ ٤بي طجيؿي اسصؽ  ،داس٠يي ٚش١ػٕ ثـ١يذ

 



 

 

 

 
 

 

 چ٣ٞ١ٓ ٚي س١اٜ خطش ػشطبٜ سا َب٤ؾ داد؟

 خجش خ١ة. ٞشيؼ٣ ٚطبٖؿ٣ اخيشي ٣َ س١ػط ٚشَض َٟششٔ ثيٛبسي ٤ب دس ايبالر ٚشاذ٢ ٟٚشـش ؿذ٢ اػز ثيبٞٓش ايٝ ٚي ثبؿذ

٣َ ٚيضاٜ ٚشِ ٠ ٚيش ٞبؿي اص اثشال ث٣ ػشطبٜ دس حبٔ َب٤ؾ يبنشٝ اػز. ٚاًًبٜ دس ػؼشؼ١ي يبنشٝ س٠ؽ ٤بيي ٤ؼيشٟذ  

٣َ ثش١اٟٞذ دس ػّٟ ؾٗي٣ ػشطبٜ ديش٠ص ؿ١ٞذ. ؿٛب ٞيض   ٚي س١اٞيذ ثب ديش٠ي اص چٟذ ديـ٥ٟبد اسائ٣ ؿيذ٢، خطيش اثيشال ثي٣     

 ػشطبٜ سا ث٣ ًٚذاس صيبد َب٤ؾ د٤يذ.

٠ٔ: ػضيؼبر نشا٠اٜ ٚيٕ َٟيذ. ٠يشي ٣َ ؿٛب ًٚذاس صيبدي اص ػجضيؼبر خب١ٞاد٢ َٗٙ )ؿبٕٚ َٗٙ، ْٕ َٗٙ ٠ َٗٙ ديـ٥ٟبد ا

ثش٠َٗي  ٚي خ١سيذ، اص ٞػش د٠ ٚبد٢ ٥ٚٙ اؿجبؼ ٚي ؿ١يذ ٣َ طبثز ؿذ٢ ايٝ د٠ ٚبد٢، ػ١ٗٔ ٤ب سا دس ٠ضؿيز ػيالٚز ٞٓي٣   

% ػشطبٜ ٤ب سا اص ثيٝ ٚي ثشد. ديٓش ٚيبد٢  ٠21 ٚي٢١ ٤ب، دس حذ٠د ٚي داسٞذ. ٚاًًبٜ ؾًيذ٢ داسٞذ ٣َ اػشهبد٢ اص ػجضيؼبر 

اػز. ٚطبٖؿبر ٞـبٜ داد٢ اػز ٣َ ػيش يٍ ٥ٚبس َٟٟذ٢ ٚي١طش دس س٠ٞيذ    "ػيش "قزايي ٚجبسص٢ َٟٟذ٢ ثش ؾٗي٣ ثذخيٛي ٤ب 

 ػشطبٜ اػز.

ذ. ساًيًبر ػذييذ ٞـيبٜ داد٢   ديـ٥ٟبد د٠٘: اص ٚال١الر ٖجٟي حي١اٞي س٠ي ثشْشداٞيذ ٠ ث٣ ػبي آٜ ٤ب، ؿيش ػ١يب ث١ٟؿي

اػز ٣َ نشآ٠سد٢ ٤بي ػ١يب،  ٠اػذ يذسر ثب٢١ًٖ دس ديـٓيشي اص ػشطبٜ ٤ؼشٟذ. اٚش٠ص٢ ؿييش ػي١يب دس نش٠ؿيٓب٢ ٤يبي     

صيبدي ؾشض٣ ٚي ؿ١د. ثب اسائ٣ ٠ػيؽ سش نشآ٠سد٢ ٤بي ٚـشى اص ػ١يب ثشذسيغ ؾشض٣ ؾ١ٛٚي آٜ ٤ب ثيـيشش خي١د سا ٞـيبٜ    

 خ١ا٤ذ داد.

يٟذ، ٍٞٛ ٠ س٠قٝ ٤بي ٤يذس٠ط٣ٞ ٠ اؿجبؼ ؿذ٢ د٠سي َٟيذ. اص س٠قٝ صيش١ٜ ثي٣ طي١س س٠صٚيش٢ اػيشهبد٢      ديـ٥ٟبد ػ١٘: اص

َٟيذ. ؿي١ؼ خيٗي َٙ ػشطبٜ دس ٚشدٚبٞي ٣َ قزا٤بي ػشؿبس اص س٠قٝ صيش١ٜ ٚلشل ٚي َٟٟذ ديذ٢ ٚي ؿ١د. دس حًيًيز  

ػ٣ نشٞٓي، قالر َبٕٚ، رقبٔ اخش٣، اػهٟبع ، قزا٤بي ٚذيششا٣ٞ اي يُي اص ػبٖٙ سشيٝ قزا٤ب دس ػشسبػش ػ٥بٜ ٤ؼشٟذ. ١ْ

 ػيت صٚيٟي ٠ َذ٠، ػضء ١ٚاد قزايي ضذ ػشطبٜ ٚي ثبؿٟذ.

 ٝديـ٥ٟبد چ٥بس٘: حج١ثبر ثخ١سيذ. آٜ ٤ب ػشؿبس اص آٞشي اَؼيذاٜ ٤بي ػٟٟٓذ٢ ثش ؾٗي٣ ػيشطبٜ ٤يب ٤ؼيشٟذ. ٤ٛچٟيي    

جٕ اص ايٝ ٣َ ايٝ ١ٚاد خطشٞبٌ ػزة ؿي١ٞذ،  حج١ثبر حب٠ي نيجش ٚي ثبؿٟذ ٣َ ث٣ ػ١ٛ٘ دس دػشٓب٢ ١ْاسؿي چؼجيذ٢ ٠ ي

آٜ ٤ب سا اص ثذٜ دنؽ ٚي َٟٟذ. ٚاًًبٜ اغ٥بس ٚي  داسٞذ ٣َ خ١سدٜ س٠صا٣ٞ، ٞلم نٟؼبٜ اص حج١ثبر ٚي س١اٞذ خطش ػيشطبٜ  



 

 

 

 
 

 

 % َب٤ؾ د٤ذ.  31سا سب 

ذ٢ ٤ؼيشٟذ َي٣   ديـ٥ٟبد دٟؼٙ: ساشٌ ثذٞي داؿز ثبؿيذ ٠ ث٣ ط١س ٚؼشٛش ٠سصؽ َٟيذ. ٚشخللبٜ ثشايٝ ثب٠س، ٤يٙ ؾًيي  

٠سصؽ ث٥ششيٝ داس٠ ثشاي ػؼٙ ٠ س٠ح آدٚي اػز. ساشٌ ٠ نؿبٖي ثذٞي ػيؼشٙ ايٟٛي سا ساشيٍ ٚي ٞٛبيذ سب ثش١اٞذ ػ١ٗٔ 

ديي٣ً ٠سصؽ ؿذيذ ٠ ػذي ٚبٟٞذ د٠ييذٜ ييب د٠چشخي٣     ٤21بي قيش طجيؿي سا سخشيت َشد٢ ٠ اص ثيٝ ثجشد. س٠صا٣ٞ حذايٕ 

ٞي اػز ٣َ ث٣ ٠سصؽ ٞذشداخش٣ ايذ، آٜ سا ث٣ آساٚي ٠ َٙ َٙ ؿش٠ؼ َٟيذ. ؿٛب ثبص ػ١اسي داؿش٣ ثبؿيذ. اْش ٚذر صٚبٜ ط١ال

 ٤ٙ اص آٜ ػ١د خ١ا٤يذ ثشد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ؟َشدديـٓيشي  آٞه١ٗاٞضااص اثشال ث٣ ٚي س١اٜ چ٣ٞ١ٓ 

ُٚٛٝ اػز  ٣َ اسائ٣ ؿذ٢ سا٢ثيٛبسي سايغ ٠ ؿبيؿي اػز. ثشاي ديـٓيشي اص آٜ چٟذ  ،اثشال ث٣ آٞه١الٞض ا دس نل١ٔ ػشد ػبٔ

 ثشاي ػالٚشي سبٜ ٚهيذ ثبؿذ.

َي٣ اييٝ ث٥شيشيٝ سا٢ ثيشاي      ،٥ٓٞذاسيذ. ث٣ ٠يظ٢ ػيؼشٙ ايٟٛي خ١د سا ػبٖٙ ٣ٓٞ داسييذ ػبٖٙ ػالٚشي: خ١دسبٜ سا ، ا٠ٔ سا٢

ث٣ ًٚذاس َبني اػششاحز َٟيذ سيب   ٠ ديـٓيشي اص اثشال ث٣ آٞه١الٞضا دس ايٝ نل١ٔ اػز. سكزي٣ ٟٚبػت ٠ خ١ثي داؿش٣ ثبؿيذ

 يؼشٙ ايٟٛي َبسا ٠ ػبٖٛي داؿش٣ ثبؿيذ.  ػ

١ٞؿيذٜ ًٚبديش نشا٠اٜ ٚبيؿبر اػيز.   ،ٚبيؿبر: يؼٛز ديٓش حهع ػالٚشي، ث٣ ٠يظ٢ حهع ػالٚشي ػيؼشٙ ايٟٛي، د٠٘ سا٢

  آة ٚي٢١ ٤بي ػشؿبس اص ٠يشبٚيٝ ص ث٣ ًٚذاس صيبد ث١ٟؿيذ.

سب اطٛيٟيبٜ دييذا ؿي١د َي٣ ثيذٜ سيبٜ        ،٠يشبٚيٝ ٚيٕ َٟيذ٠يشبٚيٝ ٤ب: ث٥شش اػز س٠صا٣ٞ يٍ ؾذد يشف ١ٖٚشي ، ػ١٘ سا٢

دسيبنز ٚي َٟذ. اػشهبد٢ اص ٠يشبٚيٝ ص ٚؼذدا سبَيذ ٚي ْيشدد. دس ٚي١سد ٠يشيبٚيٝ ٤يبي     حشٛب ٠يشبٚيٝ ٤بي ١ٚسد ٞيبص سا 

   .س ًٚبثٕ آٞه١الٞضا ٚي ؿ١ٞذ ث٥شش اػز ثب دضؿٍ خ١د ٚـ١سر َٟيذدٚلشني ٣َ ثبؾض حهبغز ثيـشش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


