نوشهرها
ُ٨ل٧بي رـيـ ٝق٤ٞالً ثب ٧ـه رٕ٤ٚيلي ام ٌٕتلٍ ثي ك٣ي٨ُ ٦ل٧بي ثنكٓ  ٣رقة ًلكين رٞقيت
آ٨١ب ١ ٣ين رٚت ٨ٝبرلي ٠اعتٞبٙي ث ٦ف٤٢ا٤ٝ ٟد ٕيل تأًيي ٝي ُ١٤ـ .ؿك ُ٨ل٧بي رـيـ ىبٓ٦ٚ
ثٌيبك ثيِتل ام ُ٨لُ ثب ُ٨ل آٚي اًت ٝ ٣ق٤ٞالً ؽبكد ام ١ي٤ف ُ٨ل ٌ٧ت٢ـ٤ٝ .ض٤ؿ ُ٨ل٧بي
رـيـ ؿك ايلا ٟؿك عبٗ عبضل يْي ام ًيبًت ٧بي آٚي ٣ماكت  ٠ٌْٝؿك ّ٢بك ثٌ٨بمي  ٣اعيبي
ثبىت ٍـي٨ُ ٜل٧ب ث ٦ؽٔ٨ُ ّ٤ل٧بي ثنكٓ  ٣تً٤ق ٦ثيل١٣ي (ىينيْي) ُ٨ل٧بي ٤ٝر٤ؿ ٝي ثبُـ ّ٦
ٝغ٘ ثغج ثٌيبكي ام ّبكُ٢بًب ٟاٍتٔبؿي ،ربٝق٢ُ ٦بًيٝ ،قٞبكا٨ُ ٣ ٟلًبماٝ ...٣ ٟي ثبُـ.ؿك
عبٗ عبضل فٚيلم ٜتالٍ ٧بي ا١زبُ ٛـ ٥رٞقيتي ؿك عـ٣ؿ ٧ 200ناك ١يل ؿك ثيَ ام ؿ٨ُ ٥ل رـيـ
ؿك ِّ٤ك ًْ١٤ت ؿاك١ـ  ٣پيَ ثي٢ي ُـ ٥اًت ؿك ًبٗ  1400اي ٠كٍ ٜثٝ 5/3 ٦يٚي١ ٟ٤يل اىنايَ
يبثـ.
ك١٣ـ پيضيـ ٥تل ُـٌٝ ٟبئ٘ ُ٨ل ٨ُ ٣لِ١ي٢ي (ث٣ ٦يوٌٝ ٥أ )٠ٌْٝ ٦ٙؿك ًبٗ ٧بي اؽيل ًجت
ٕلؿيـ تب ًيبًتٖقاكا ٟآٝبيَ مٝي٧ ٠بي ُ٨لي ؿك ًغظ ِّ٤ك ام ا٣اًظ ؿ 60 ٦٧ث ٦ايزبؿ ٤ٝري ام
علط ٧بي آٝبؿً ٥بمي مٝي١ ٣ ٠ين ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ؿًت يبث٢ـ.
ؿك عبٗ عبضل ثلاي ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ّ ٦عز ٜفٚٞيبت اعـاث آ ٟؿك تبكيؼ ُ٨لًبمي ايلا٣ ٟ
عتي ؿك ٝيب٤ِّ ٟك٧بي ؿك عبٗ تً٤ق١ ٦ين ثي ًبثَ ٦اًت ،ا٧ـاه ثٌيبك ٞ٨ٝي پيَ ثي٢ي ٕلؿيـ٥
اًت ّ٧ ٦ل يِ ام اي ٠ا٧ـاه ١بُي ام ت٢ٖ٢ب٧ب ١ ٣يبم٧بي ٤ٝر٤ؿ فلٓ٧ ٦بي ُ٨لي اًت .ثب اي٣ ٠ر٤ؿ
پي ام ٕقُت ص٢ـ ًبٗ ام آمبم فٚٞيبت اعـاث ُ٨ل٧بي رـيـ ٤٢٧م ايً ٠ؤاٗ ٝغلط اًت ّ ٦ايزبؿ
ُ٨ل٧بي رـيـ صٖٝ ٦١٤ي ت٤ا١ـ پبًؾٖ٤ي ا٧ـاه پيَ ثي٢ي ُـ ٥ثبُـ يب ث ٦فجبكت ؿيٖل تغت ص٦
ُلايغي  ٣ثب ايزبؿ ص ٦مٝي٧ ٦٢بيي اي ٠كا ٥ع٘ ٝي ت٤ا١ـ ٝغ٤ٚة ٝ ٣ييـ ٣اٍـ ُ٤ؿ  ٣يب اعيب١بً ّبكايي
ؽ٤ؿ كا ام ؿًت ٝي ؿ٧ـ  ٣ث٤ٓ ٦كت ٝقض٘ رـيـي ؿك ٝي آيـ .ثـ١ ُِ ٟ٣غ ٥٤اؿاك ٥ا٤ٝك اي٠
ُ٨ل٧ب ٝؤحلتليُ ٠بؽٔي اًت ّ ٦ث٤ٓ ٦كت ٌٝتَي ٜؿك ص٢ـ  ٣ص ٟ٤م١ـٕي ؿك ُ٨ل٧بي رـيـ تأحيل
ٝي ٕقاك١ـ .ام اي ٠كً٣ت ّ ٦ثلاي پبًؼ ث ٦ايً ٠ؤاٗ ثبيـ ُ٨ل٧بي رـيـ كا ث ٦ف٤٢ا١٤ًْ ٟتٖب٧ ٥بيي
ُّ ٦لايظ ٣يو ٥اي ثل آ٨١ب عبّ ٜاًت ُ٢بؽت ٧ ٣ـه ام ايزبؿ آ٨١ب كا ثلكًي ٤ٞ١ؿ.
ث ٦ع٤ك ّٚي ضل٣كت ٧بي اعـاث ٨ُ٤١ل٧ب ؿك ايلا ٟثُ ٦لط ميل اًت:

 -1ضل٣كت ٧بي ١بُي ام كُـ ىناي٢ـ ٥رٞقيت ٨ُ ٣لِ١ي٢ي
 -2ضل٣كت ٧بي ١بُي ام ٌٝأ ٠ٌْٝ ٦ٙؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ
 -3ضل٣كت ٧بي ١بُي ام تٞلّنمؿايي ام ّال٨ُ ٟل٧ب
 -4ضل٣كت ٧بي ١بُي ام ّ٢تلٗ ًبؽت ً ٣بم٧بي ثي ك٣ي ٦اعلاه ُ٨ل٧ب  ٣ثل١ب ٦ٝكيني ىضبيي
 -5ضل٣كت ٧بي ١بُي ام ٝالعؾبت ميٌت ٝغيغي
 -6ضل٣كت ٧بي ١بُي ام تً٤ق٢ٓ ٦قتي ثلؽي ام ٢ٝبعٌ  ٣اًتَلاك ٓ٢بيـ ثنكٓ  ٣اًْبّ ٟبكّ٢ب.ٟ
تعاريف

ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك ١ؾب٧ ٛبي ارتٞبفي -اٍتٔبؿي ر٨ب ٣ ٟثب ت٤ر ٦ث ٦تغ٤الت ١ؾلي ٦اي ثٌيبك
ؿٕلُٕ ٟ٤ـ ٥ا١ـ٤٢٧ .م تقليو ربٝقي ثلاي ُ٨ل٧بي رـيـ اكائِ١ ٦ـ ٥اًت .اٝب ٝي ت٤ا ٟتقبكيو ميلا
كا ثلاي آ٨١ب پقيلىت:
٨ُ -1ل٧بي رـيـ ارتٞبؿ ٧بي ثل١ب ٦ٝكيني ُـ ٥اي اًت ّ ٦ؿك پبًؼ ث ٦ا٧ـاه ام پيَ تقييُ ٠ـ٥
ايزبؿ ٝي ُ٤ؿ.
 -2ايزبؿ ُ٨ل رـيـ فٚٞي اكاؿي اًت ّ ٦ىلٕ كا ثل ٣ر٤ؿ يِ ٢ٝجـ ٍـكت يب ًبمٝب١ي ٝي ٕقاكؿ ّ٦
تأٝي٢٢ّ ٠ـْٝ ٥ب٢ٝ ٣ ٟبثـ ثلاي تً٤ق٨ُ ٦ل  ٣افٞبٗ ّ٢تلٗ ٝـا ٛ٣ثل آ ٟاًت تب ُ٨ل ث ٦ا١ـام٥
ثبؿ٣اٝي ثلًـ.
٨ُ -3ل رـيـ ارتٞبفي ؽ٤ؿ اتْبًت ثب رٞقيت ٌٝ ٣بعت ِٝؾْ ،ىبٓ ٦ٚاي ٝقي ٠ام ٝبؿكُ٨ل،
ثل١ب ٦ٝكيني ام پيَ تقييُ ٠ـ ٥ا٧ـاه ٝقيٞ٧ ٣ ٠ض٢ي ٠ثلؽ٤كؿاك ام تٞب ٛتٌ٨يالت الم ٛثلاي يِ
ٝغيظ ٌٝتَ٘.
ٝ -4ق٤ٞالً ُ٨ل٧بي رـيـ ثلاي تٞلّنمؿايي ّبٙجـي اٍتٔبؿي  ٣ارتٞبفي ؿك ١بعي٨ُ ٦لي ُ٨ل٧بي
ثنكٓ علاعي ٝي ُ١٤ـ تب ثب ٣ر٤ؿ ربفث١ ٦نؿيْي ث٨ُ ٦ل٧بي ثنكٓ رٞقيت تِ٤يٌ ث ٦ؽل٣د ام
ٝبؿكُ٨ل ُ١٤ـ تب اًْب ٟثٞ٧ ٦لا ٥ارلاي ثل١ب٧ ٦ٝبي تً٤ق ٦اٍتٔبؿي ،ارتٞبفي ىلا ٜ٧آيـ .ثـي٠
تلتيت رقة ًلكين ٧بي رٞقيتي ًبٝب١ـ٧ي ىضبيي ٝبؿكُ٨ل ١ ٣بعي٨ُ ٦لي ث٨ج٤ؿ ٣ضقيت ٝغيظ
ّبك م١ـٕي ًب ٣ ٜٙارتٞبفي ّبٝ ٘ٝيٌل ٝي ُ٤ؿ ؿك ٣اٍـ ٝي٨ُ ٛ٤٨ل رـيـ ٝي ٛ٤٨ارناي يِ ُ٨ل
ؿك اكتجبط اكٕب١يِ ثب يْـيٖل اًت.
ث٢بثل تقبكيو ٍجٚي ُ٨ل٧بي رـيـ ؿاكاي تبكيؼ تٙ٤ـ ِٝؾٔي ٌ٧ت٢ـ  ٣ؿك مٝب٤ّ ٟتبٝ ٣ ٥قي٢ي
ًبؽتٝ ٦ي ُ١٤ـ .اي٨ُ ٦١٤ٕ ٠ل٧ب ؿك تضبؿ ّب ٘ٝثب پيـايَ  ٣تغ٨ُ ٗ٤ل٧بي ٝتلاٌّ٧ ٜت٢ـ  ٣ثل
اًبى يِ ٌ٧ت ٦پيَ ام آ ٦ّ ٟث٣ ٦ر٤ؿ آي٢ـ تِْي٘ ٝي ُ١٤ـ  ٣ث٢ّ ٦ـي كُـ ٝي ّ٢٢ـٝ .ق٤ٞالً
ثل١ب ٦ٝكيني ُ٨ل رـيـ ٝجت٢ي ثل پيَ ثي٢ي رٞقيت اًت تب اي ٠رٞقيت تضٞي٢ي پبي ٦اي ثلاي پيَ

ثي٢ي ١يبم٧بي ّبٙجـي اٍتٔبؿي  ٣ارتٞبفي آي٢ـ ٥ثبُـ .علاعي ً ٣بؽت ُ٨ل٧بي رـيـ ثيِتل ؿك
مٝي٧ ٠بي ثْل  ٣ميلٍبث٘ ِّت  ٣ثـٌ٧ ٟ٣ت ٦اٙ٣ي٤ٓ ٦كت ٝي ٕيلؿ.
ؿالي٘ ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ
ًيبًت ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ پي ام اَ١الة ث ٦يَي ٠ام ثنكٕتلي ٣ ٠ثباٞ٧يت تليً ٠يبًت ٧بيي اًت
ّ ٦ؿك مٝي٨ُ ٦٢لًبمي  ٣ث ٦ع٤ك ّٚي ُ٨لِ١ي٢ي ِّ٤ك اتؾبف ُـ ٥اًت اٝب ثبيـ ؿيـ ِ٢ٝبء اتؾبف
ص٢يً ٠يبًتي ص ٦ث٤ؿ ٣ ٥ثل اًبى ّـا ٛكا٧جلؿي ث ٦اي١ ٠تيز ٦ؽتُ ٜـ ٥اًت .ؿك اي ٠ثبك٣ ٥ماكت
 ٠ٌْٝفال ٥٣ثل ٣ر٤ؿ ِْٝالت ّبٙجـي ُ٨ل٧ب ؿالي٘ ميل كا اكائ ٦ؿاؿ ٥اًت:
 -1رٞقيت ِّ٤ك ؿك ًبٗ  1400ثٝ 130 ٦يٚي ٟ٤ؽ٤ا٧ـ كًيـ ّٝ 96 ٦يٚي١ ٟ٤يل ؿك ٢ٝبعٌ ُ٨لي ٣
ٝ 34يٚي١ ٟ٤يل ؿك ٢ٝبعٌ كً٣تبيي اًْبٝ ٟي يبث٢ـ .ثلاثل اي ٠پيَ ثي٢ي رٞقيت ُ٨لِ١ي٤ِّ ٠ك
ؿك ًي ًبٗ آي٢ـ ٦ً ٥ثلاثل ٝي ُ٤ؿ  ٣ثل پبي ٦اي ٠ىلٕ تقـاؿي ام ُ٨ل٧ب  ٣تلاّ ٜآ٨١ب ً ٣بيل ٤ٝاكؿ
حبثت ؽ٤ا٧ـ ٝب١ـ ث٢بثلاي١ ٠يبم ثً ٦غغي ٝقبؿٗ ً ٦ثلاثل ًغظ ٤ٝر٤ؿ ُ٨ل٧ب ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ .ؿك
ص٨بكص٤ة اي ٠اًتـالٗ ص ٟ٤پيلا٨ُ ٟ٤ٝل٧ب كا ثبك ٧ب ٝ ٣ناكؿ ٝي پُ٤ب١ـ ثلاي پيِٖيلي ام ا٨١ـاٛ
آ٨١ب ضل٣كت اعـاث ُ٨ل٧بي رـيـ ٝغلط ٝي ُ٤ؿ.
 -2ع٘ ٨ُ ٠ٌْٝ ِْ٘ٝلي  ٣ع٘ ِْٝالت ١بُي ام ١بكًبيي ٧بي ا٤ٝك ميلث٢بيي ُ٨ل٧ب ٧ ٣لد ٣
ٝلد ١ ٣بثٌبٝب١ي ّبٙجـي ُ٨ل٧ب ٧لص٢ـ ّ ٦ف٤اكضي تجقي ؿيٖل ١بُي ام تلاُّ ٜـيـ رٞقيت ؿك ص٢ـ
ُ٨ل ثنكٓ ١ؾيل ثيْبكي ،ىَل ،عبُيِ١ ٦ي٢ي  ٣ميل١ ٥ين ؿك اتؾبف تٔٞي ٜايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ََ١
ؿاُت ٦اًت.
 -3تٞلّنمؿايي ام ُ٨ل٧بي ثنكٓ  ٣رقة ًلكين٧بي رٞقيتي آ٨١ب ،رٕ٤ٚيلي ام تً٤ق ٦ثي ك٣ي٦
ُ٨ل٧بي ثنكٓ ،ايزبؿ تقبؿٗ كُـ اٍتٔبؿي  ٣ارتٞبفي ّ٢تلٗ علّبت ٨ٝبرلتي ١ ٣ين ثً ٦جت اُجبؿ
اْٝب١بت ُ٨ل٧بي ثنكٓ ؿك رقة رٞقيت ٨ٝبرل .إل ثً ٦يل اتؾبف ًيبًت ٧بي پبًؾٖ٤يي ث٦
ِْٝالت ُ٨لِ١ي٢ي ؿك ايلا ٟپي ام اَ١الة اًالٝي ٖ١ليٌت٤ُ ٦ؿ ِٝؾْ ٝي ٕلؿؿ ّ ٦ؿك پبًؼ ث٦
 ٠ٌْٝ ِْ٘ٝاثتـا ثب ٣إقاكي مٝي٧ ٠بي ٔٝبؿكُ ٥ـ ٥ث٨ُ ٦لِ١ي٢ب ٣ ٟثلؽي ٨ٝبرلي ٠ىبٍـ ٠ٌْٝ
تب عـي ام ُـت ثغلاّ ٟبًتُ ٦ـٙ٣ ٥يْ ٠ث ٦م٣ؿي فـّ ٛبكآيي اي ٠كا ٥ع٘ ث٣ ٦يو ٥ؿك ُ٨ل٧بي
ثنكٓ ث ٦احجبت كًيـ ام اي ٠ك ٣ثلاي ّ ِٞث٣ ٦إقاكي مٝي ٠ث١ ٦يبم٢ٝـا ٣ ٟرٕ٤ٚيلي ام مٝي ٠ثبمي ؿك
اي٨ُ ٠ل٧ب ٍب ٟ٤١مٝي٨ُ ٠لي ٣ضـ ُـٓ .له ١ؾل ام اي ٦ّ ٠ؿك اي ٠ؿ٣ك ٥تب ص ٦عـ ًيبًت اكائ٦
 ٠ٌْٝتغٌَ يبىت ٦اًت ،ث ٦ع٤ك ّٚي  ٠ٌْٝثب ٣إقاكي مٝيٞ٧ ٣ ٠ض٢يً ٠بؽت ً ٣بم٧بي ً٣يـ تب
عـي ؽ٤ؿ اٖ١يؾت ٦تأٝيُ ٠ـ ٥اًت .ثلاي ثل١ب ٦ٝكيني  ٣علاعي ؿٍيٌ ايٝ ٦١٤ٕ ٠ز٤ٞف٧ ٦ب ث٦
ٓ٤كتي ٓغيظ  ٣ام پيَ ا١ـيِيـُ ٥ـ ،٥ضل٣كت ايزبؿ  ٣علط ٧بي آٝبؿً ٥بمي ٝغلط ُـ .اٝب ؿك
ثلؽي ام ُ٨ل٧بي ثنكٓ٨ُ ،ل٧بيي ثب ٝغـ٣ؿيت ٧بي ٣يو ،٥يبىت ٠اكاضي ً٣يـ ٢ٝبًت ،آٝبؿً ٥بمي

ٝ ٣تٔ٘ ث ٦ثبىت ٤ٝر٤ؿ ُ٨ل ٝيٌل ِ١ـ ام اي ٠ك ٣تً٤ق١ ٦بپيً٤ت ٦ث ٦ف٤٢ا ٟيٖب ٦١كا ٥پبًؾٖ٤يي ث٦
ٌٕتلٍ ثلؽي ام ُ٨ل٧بي ثنكٓ يب ُ٨ل٧بيي ثب ٍ٤ٝقيت ٣يوٝ ٥غلط ٕلؿيـ .اي ٠ص٢ي ٠تً٤ق ٦اي
ؿيٖل ٞ١ي ت٤اٌ١ت ٝب٢١ـ علط ٧بي آٝبؿً ٥بمي ام ميلث٢ب٧بي ُ٨ل ٤ٝر٤ؿ اًتيبؿ٢ّ ٥ـ  ٣عـاّخل ثبيـ
ث ٦تأٝي ٠ؽـٝبت ؿك عـ ًبّ٢ب ٟؽ٤ؿ اّتيب ٞ١بيـ .ميلا ث ٦ؿٙي٘ ىبٓ ٦ٚام ُ٨ل آٚي ثبيـ ث ٦ؽ٤ؿ ٝتْي
ث٤ؿ١ ٣ ٥ين ؿاكاي ميلث٢ب٧بي الم ٛؽـٝبت ٢ٓ ٣بيـ ثبُـ تب ث٤ٓ ٦كت يِ ُ٨ل ٌٝتَ٘  ٣پ٤يب ف٢ّ ٘ٞـ.
ا٧ـاه فٞـ٨ُ ٥ل٧بي رـيـ
ٞ٨ٝتلي ٠ا٧ـاه ُ٨ل٧بي رـيـ كا ثُ ٦لط ميل ٝي ت٤ا ٟثلُٞلؿ:
 .1رٕ٤ٚيلي ام تً٤ق ٦ثي ك٣يّ ٣ ٦ال٨ِ١ل ُـٝ ٟبؿكُ٨ل
 .2ا١تَبٗ ّبكٕب٧ ٥ب ام ٝبؿكُ٨ل ث٨ُ ٦ل رـيـ
 .3رقة ًلكين رٞقيت ثب ايزبؿ ّب٧ ٟ٤١بي اُتنبٗ ؿك ُ٨ل رـيـ
 .4رٕ٤ٚيلي ام ثبال كىتٍ ٠يٞت مٝي ٠ؿك ٝبؿكُ٨ل  ٣ث٤كى ثبمي مٝي ٠ث ٦فٚت تً٤ق١ ٦بٝغـ٣ؿ
ٝبؿكُ٨ل
 .5پباليَ ٝبؿكُ٨ل ثلاي ًبمٝب١ـ٧ي تً٤ق ٦آ ٟث٢ٝ ُْ٘ ٦ئ٘
ّ .6ب٧ َ٧ني ٦٢كىت  ٣آٝـ ام ٝبؿكُ٨ل ث٢ٝ ٦بعٌ ٓ٢قتي اعلاه ُ٨ل٧بي ثنكٓ  ٣عقه مٝب ٟتٚو
ُـّ ٥بكّ٢ب٢ٝ ٟبعٌ ٓ٢قتي ٝقّ٤ك  ٣ربثزبيي ًبّ٢ب ٟث ٦فٚت ً٣قت ُ٨ل ثنكٓ
 .7رٕ٤ٚيلي ام ايزبؿ عبُيِ١ ٦ي٢ي ؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ
ً .8جِ ُـ ٟثبك تلاىيِ ؿك ؿاؽ٘ ٝبؿكُ٨ل
 .9اعـاث ٝغ٘ ًْ١٤ت ؿك ١نؿيْي ٝغ٘ ّبك
 .10اًتيبؿ ٥ام اكاضي ميلمكافي ثلاي ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ  ٣رٕ٤ٚيلي ام تؾليت اكاضي ِّب٣كمي
ع٨ُ ٦ٝ٤ل٧بي ثنكٓ
 .11ايزبؿ اُتنبٗ ؿك ُ٨ل رـيـ  ٣رٕ٤ٚيلي ام ؽ٤اثٖب٧ي ُـ ٟآ٨١ب
 .12ت٢نٗ ث٨بي تٞبُ ٛـ٣ ٥اعـ٧بي ١٤ٌْٝي ث ٦فٚت پبيي ٠ث٤ؿ ٟث٨بي مٝي ٠ثب ت٤ر ٦ثٌ١ ٦جت ٧ني٦٢
ًبؽت ٍ ٣يٞت مٝي ٠ؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ  ٣ؿك ١تيز ٦اْٝب ٟاكائ ٠ٌْٝ ٦ثٝ ٦لؿٛ
 .13ا١تَبٗ ًلٝبي٧ ٦بي ّ٤صِ ٝلؿ ٛام ىقبٙيت ٧بي ٣اًغ ٦اي ثً ٦لٝبيٕ ٦قاكي ؿك ٢ٓ ٣ ٠ٌْٝبيـ ٣
ّبكٕب٧ ٥بي تٙ٤يـ ي ث ٦فٚت پبيي ٠ث٤ؿٍ ٟيٞت مٝي ٣ ٠عقه ًلٍيٚي ٧بي ّال ٟؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ
ّ .14ب٧ َ٧ني٧ ٦٢بي تً٤ق ٦ميلث٢بي ٝبؿكُ٨ل
 .15آماؿ ُـً ٟغ٤ط ّبكؽب٧ ٦١ب ّ ٣بكٕب٧ ٥بي ٝناع ٜؿاؽ٘ ٝبؿكُ٨ل ثلاي ايزبؿ تأًيٌبت ٤ٝكؿ ١يبم
ميلث٢بيي ام ٍجي٘ ىضب٧بي ًجن ،آ٤ٝمٍ ؽـٝبتي  ٣تلاىيْي

 .16رٕ٤ٚيلي ام آ٤ٙؿٕي ٝغيظ ميٌت ؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ ّ ٦ؿك ثقضي ام ُ٨ل٧ب ام ر ٦ٚٞت٨لا ٟث٦
ُْ٘ ؽغل١بّي ؿكآٝـ ٥اًت.
 .17اعـاث ُ٨ل ام پيَ ثل١ب ٦ٝكيني ُـٝ ٣ ٥ت٢بًت ثب ١يبم ٣اٍقي ربٝق٦
 .18اْٝب٢ّ ٟتلٗ ًبؽت ً ٣بم٧ب ؿك ُ٨ل رـيـ عجٌ ض٤اثظ ٝغ٤ٚة ٝغبٙقُ ٦ـ٥
 .19پباليَ ُ٨ل ام ُن٘ ٧بي ّبفة ٝ ٣ؾلة ّ ٦ثب تً٤ق ٦كُـ ُ٨ل٧بي ثنكٓ ك٣ث ٦امؿيبؿ اًت.
ٌٝبئ٘ ُ٨ل٧بي رـيـ
ث ٦ع٤ك ّٚي٧ ،ل پـيـ ٥ارتٞبفي ؿاكاي ّبكّلؿ٧بي ٝخجت ٢ٝ ٣يي اًتٙ .قا٨ُ ،ل٧بي رـيـ ١ين ث٦
ف٤٢ا ٟپـيـ٧ ٥بي ارتٞبفي ٕلص ٦ثلاي پبًؾٖ٤يي ث١ ٦يبم٧بي ُ٨ل١٣ـا ٟاعـاث ُـٙ٣ ٥ي ؿك في٠
عبٗ ؿاكاي ِْٝالت فـيـ ٥اي اًت ّ ٦ؿك ميل ث ٦ص٢ـ  ٦١٤ٞ١ام آ٨١ب اُبكٝ ٥ي ٕلؿؿ:
* ىَـا ٟتٞلّن ثي ٠ثؾَ ٧بي ؽٔٓ٤ي  ٣ؿٙ٣تي،
* ١بّبىي ث٤ؿً ٟيٌتٝ ٜبٙي ثلاي تضٞيً ٠لٝبيٕ ٦قاكي
* فـ ٛثلآ٣كؿ ؿٍيٌ ٧ني٧ ٦٢ب ثلاي ٌّت اْٝب١بت ؿك ثبماك ....٣
* ىَـاٞ٧ ٟبٖ٢٧ي ثيٝ ٠ـيليت ُ٨ل٧ب  ٣ثل١ب٧ ٦ٝبي ٝلث٤ط ث ٦عَ٘١ ٣ ٘ٞ
* فـ ٛت٤ر ٦ث ٦ر٢ج٧ ٦بي تبكيؾي ٤٧ ٣يتي ُ٨ل١٣ـا ،ٟميلا٨ُ ،ل١٣ـاٝ ٟقله ٣يوٕي ٧ب ،كيِ٧ ٦ب،
آبٙت  ٣ىل٧ ٔ٢٧بي ٝؾتٚو ٌ٧ت٢ـ .اي ٠فـ ٛت٤ر٤ٝ ٦رت اؽتالٗ ؿك ٣ضقيت ك٣ا٢ِ١بؽتي ًبّ٢ي٠
ِٕت ٣ ٦فب ٘ٝت٧ َ٢بي ىلٖ٢٧يٝ٤ٍ ،ي  ٣تبكيؾي ٝي ٕلؿؿ .ام اي ٠ك ،٣فـ ٛاعٌبى ٤٧يت رٞقي ٣
تقٕ ٌٚل٧٣ي ثبفج ٝي ٕلؿؿ ّ ٦آ٨١ب ١ت٤ا٢١ـ ؿك ك٣اثظ ارتٞبفي ِٝبكّت ٞ١بي٢ـ.
ّبكّلؿ٧بي ُ٨لي ١بٍْ
ُ٨ل رـيـ ،ث ٦كم٧ ِّٞ ٜبي ٝتقـؿ ٞ١ي ت٤ا١ـ ٞ٧ب٢١ـ ُ٨لٝبؿك ثبُـ ،ميلا رقاثيت ٧بي ؽبّ آ ٟكا
١ـاكؿ٨ُ .لٝبؿك ؿك ع ٗ٤تبكيؼ ُ٨ل ُـ ٥اًت  ٣ثلاًبى ١يبم٧بي تـكيزي ُْ٘ ٧بي رـيـ ام ٨١بؿ٧ب
ً ٣بمٝب٧ ٟبي ؿك آ ٟث٣ ٦ر٤ؿ آٝـ ٥ا١ـ .عبٗ آ٨ُ ٦ّ ٟل رـيـ ثب ت٤ر ٦ث ٦اي ٦ّ ٠ثب ىبٓ ٦ٚرنلاىيبيي
تقييُ ٠ـ ٥ؿك اعلاه ُ٨لٝبؿك ًبؽتٝ ٦ي ُ٤ؿ .ث ٦كاعتي ٞ١ي ت٤ا١ـ ؽ٤ؿ كا تْٞي٘ ّ٢ـ ٝ ٣زج٤ك
اًت ث ٦ف٤٢ا٨ُ ٟل اٍٞبكي ٣ ٣اثٌت ٦ؿك ّ٢بك ُ٨ل ٝتل٣پ٘ ٍلاك ثٖيلؿ .ت٤٢ؿ ٕل٧ ٥٣ب  ٣اٍ٤ا،ٛ
١بُ٢بؽتُ ٦ـ ٟآ٨١ب تً٤ظ ؿيٖل ٕل٧ ٥٣ب  ٣ت٧ َ٢بي ىلٖ٢٧ي ّ ٦اي٣ ٠ضـ ايزبؿ ؽ٤ا٧ـ ّلؿٞ١ ،ي
ت٤ا١ـ ًيٞبي ٝغ٤ٚثي ام ُ٨ل اكائٞ١ ٦بيـ.
* ُ٨ل رـيـ يِ اٍـا ٛميل ٣اٍـ ثي٢ب ٦١ؿك ر٨ت ؿ٧ي ُ٨لِ١ي٢ي  ٣تٞلّن ث ٦عله پيلاٝ ٟ٤ٝغٌ٤ة
ٝي ُ٤ؿ ّ ٦آي٢ـ ٥ك٢ُ٣ي كا ِ١بٞ١ ٟي ؿ٧ـ.
ُ٨ل٧بي رـيـ ت٨لاٟ

ًيبًت ايزبؿ  ٣تً٤ق٨ُ ٦ل٧بي رـيـ ؿك اعلاه ت٨لا ٟثب ت٤ر ٦ث ٦ا٧ـاه ميل ارلا ُـ ٥اًت:
 .1ت٤ميـ ٢ٝبًت  ٣ثل١ب ٦ٝكيني ُـ ٥رٞقيت ؿك ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟام ١ؾل ٧ـايت ًلكين رٞقيت
ّال٨ِ١ل ت٨لا ٟث٨ُ ٦ل٧بي رـيـ؛
 .2تٞلّنمؿايي ام ّال٨ِ١ل ١بعي ٦ثب ا١تَبٗ ثلؽي ام ٣ؽبيو آ ٟث٨ُ ٦ل٧بي رـيـ ث ٦١٤ٕ ٦اي ّ ٦اي٠
ُ٨ل٧ب ثت٤ا٢١ـ  ََ١پي١٤ـي ثيٝ ٠لاّن رٞقيتي ّ٤صِ ّ ٣ال٨ِ١ل كا اييب ّ٢٢ـ؛
 .3پباليَ ت٨لا ٣ ٟث٨ج٤ؿ  ٣اكتَبي ٝقيبك٧بي ميٌتي  ٣ؽـٝبتي ؿك آٟ؛
 .4رٕ٤ٚيلي ام ثبالكىت ٠ثي ك٣يٍ ٦يٞت مٝيٞ٧ ٣ ٠ٌْٝ ٠ض٢ي ٠ايزبؿ ٤١اعي عبُيِ١ ٦ي٢ي  ٣تؾليت
اكاضي ِّب٣كمي ،ؿك اعلاه ت٨لا.ٟ
ثلاي ثلآ٣كؿُ ٥ـ ٟا٧ـاه ى٨ُ ،ً٤ل٧بي رـيـي ؿك ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لاْٝ ٟب ٟيبثي ُـ ٥ا١ـ.
ٝغـ٣ؿ١ ٥بعي ٦اي ّ ٦ث ٦ف٤٢ا١ ٟبعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟثلاي ْٝب ٟيبثي ُ٨ل٧بي رـيـ ٝغبٙقٝ ٦ي ُ٤ؿ،
ام ُٞبٗ تب اكتيبفبت اٙجلم ،ام ُلً تب ُ٨لًتب ٟؿٝب١٣ـ ،ام ر٤٢ة تب ُ٨لًتب ٟكي  ٣ام ملة تب
ُ٨لًتبٍ ٟن٣ي ٠اًت .اي١ ٠بعي٦؛ ُ٨لًتب٧ ٟبي ت٨لاّ ،ٟلد٣ ،كاٝي ،٠كي ُٞ ٣يلا١بتً ،ب٣رجالك ٣
ُ٨ليبك كا ؿك ثلٝي ٕيلؿ ٧ 13 ٣ناك ّيٝ٤ٚتل ٝلثـ (ّٞتل ام يِ ؿكٓـ ٌٝبعت ّ٘ ِّ٤ك) ٌٝبعت
ؿاكؿ .اي١ ٠بعي ٦ام ١ؾل ٞ٧جٌتٖي اٍتٔبؿي _ ارتٞبفي ،كُـ رٞقيتي ِٝبث ،٦كا٧ ٥بي اكتجبعي ٣
ؿًتلًي ٧بي ٍـيٞي ؿاكاي ثبىت ؿك ٜ٧ت٢يـ ٥اي اًت  ٣ث ٦ف٤٢ا ٟيِ ١بعي٣ ٦اعـ ُ٢بؽتٝ ٦ي ُ٤ؿ.
عز ٜرٞقيت آ ٟعي  9/4 ، 1370 _ 1335ثلاثل ُـ ٥اًت ،ؿك عبٙي ّ ٦رٞقيت ّ٘ ِّ٤ك عي ٞ٧ي٠
ٝـت  6/2ثلاثل اىنايَ ؿاُت ٦اًت (رٞقيت ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟام يِ ٝيٚي٧ 900 ٣ ٟ٤ناك ١يل ؿك
ًبٗ  1335ثٝ 9 ٦يٚي٧ 500 ٣ ٟ٤ناك ١يل ؿك ًبٗ ٝ ٣ 1370ينا٨ُ ٟلِ١ي٢ي ام  6/80ؿكٓـ ث92 ٦
ؿكٓـ كًيـ ٥اًت ).عي ًبٗ ٧بي اؽيل ام كُـ رٞقيت ت٨لاّ ٟبًتُ ٦ـ ،٥اٝب ث ٦كُـ رٞقيت
١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟاىن٣ؿُ ٥ـ ٥اًت (كُـ رٞقيت ُ٨ل ت٨لا ٟعي ؿ_ 1365 ٣ 1365 -1355 ٦٧
ٝ 1370قبؿٗ  4/2 ٣ 8/2ؿكٓـ ث٤ؿ ٥اًت)ٞ٧ .ض٢ي 21 ٠ؿكٓـ ٨ٝبرلا٤ِّ ّ٘ ٟك ؿك ١بعي٨ُ ٦لي
ت٨لا ٟاًْب ٟيبىت ٦ا١ـ .ث ٦ع٤ك ّٚي ثب ؽ ٍ٤ثي٢ي ثٌيبك ٝي ت٤ا ٟاؽ٨بك ؿاُت ّ ٦ؿك  1395رٞقيت
١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟث 19 ٦تب ٝ 21يٚي١ ٟ٤يل ٝي كًـ .عجٌ ٝغبًجبت ثلاي ٝ 6يٚي١ ٟ٤يل ىضب ٤ٝكؿ ١يبم
اًت .ثلاي ٠اًبى پ٢ذ ُ٨ل رـيـ پلؿييِ٧ ،تٖلؿ ،اُت٨بكؿ ،ما٣ي ٣ ٦پل١ـ ؿك ؿًت٤ك ّبك علاعي ٣
اعـاث ثلاي اًْب٨ٝ ٟبرلي ٣ ٠رٞقيت ٝبماؿ ت٨لا٨ُ ٣ ٟل٧بي ١بعي٨ُ ٦لي ٍلاك ٕلىت .ثبيـ عجٌ
ثل١ب ٦ٝام پيَ ت٢ؾيُ ٜـ ٥ؿًت ّ ٜعـ٣ؿ ٝ 3يٚي١ ٟ٤يل ام آ ٟث ٦ف٤٢اً ٟلكين رٞقيت ث ٦اي٠
ُ٨ل٧بي رـيـ ٧ـايت  ٣اًْب ٟيبث٢ـ.
 ٜ٧اّ٨ُ ٟ٤٢ل ت٨لا ٟثب ٝغـ٣ؿيت ٧بي رـي تً٤ق ٦ك٣ث ٦ك ٣اًت ،ميلا ؿك ص٢ـ ًبٗ ٕقُت ٦ثيَ ام
ْ٧ 300تبك ام اكاضي ِّب٣كمي ؿاؽ٘ ٝغـ٣ؿ ٥پ٢ذ ًبْ٧ 200 ٣ ٦ٙتبك ام اكاضي ِّب٣كمي ٝغـ٣ؿ25 ٥

ًب ٦ٙميل ًبؽت ً ٣بم كىت ٦اًت ،ؿك في ٠عبٗ فال ٥٣ثل اكاضي ِّب٣كمي ،ث ٦ثبك ٧بي پيلا ٟ٤ٝت٨لاٟ
١ين ٧ز ٛ٤ثلؿ ٥اًت.
ْٝب ٟيبثي پ٢ذ ُ٨ل رـيـ ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا( ٟپلؿييِ٧ ،تٖلؿ ،پل١ـ ،ا١ـيِٙ ٣ ٦تيب )ٟثب ت٤ر ٦ث٦
ٝقيبك٧بي ميل ا١زبٕ ٛلىت ٦اًت.
 -1ؿًتلًي ٢ٝبًت ثُ ٦جْ٧ ٦بي اكتجبعي آٚي ؿك ١بعي ٣ ٦ىبٓ٢ٝ ٦ٚبًت ثب ُ٨ل٧بي ثنكٓ ١بعي.٦
 -2اْٝب ٟتأٝي١ ٠يبم٧بي اًبًي ث ٦تأًيٌبت ميلث٢بيي ام ٍجي٘ آة ،ثلً ٣ا١لهي.
 -3اْٝب ٟث٨ل ٥ثلؿاكي ام ت٤ا٧ ٟبي ثب ٥٤َٙاٍتٔبؿي.
 -4فـ ٜ٧ ٛر٤اكي ثب ٤١اعي ِّب٣كمي.
٢ٝ -5بًت ث٤ؿٝ ٟغ٘ اًتَلاك ُ٨ل ام ١ؾل ايزبؿ تقبؿٗ ٝيبٍ ٟغت ٧ب ٨ُ ٣ل٧بي ٤ٝر٤ؿ ؿك ١بعي.٦
 -6ؿاكا ث٤ؿُ ٟلايظ ٢ٝبًت اٍٚيٞي ،ت٤پٕ٤لاىي ،ميٌت ٝغيغي  ٣صِ ٜا١ـام٧بي ٝغ٤ٚة.
 -7ؿاكا ث٤ؿُ ٟلايظ ٢ٝبًت ثلاي اعـاث ُ٨ل ام ١ؾل تأٝي١ ٠يل٣ي اٌ١ب١ي ٔٝ ٣بٙظ ًبؽتٞب١ي ٤ٝكؿ
١يبم.
ُ٨ل رـيـ پلؿيي
ثلاثل ٤ٔٝث٤ٝ ٦كػ ٤ُ 23/12/68كاي فبٙي ُ٨لًبمي ٝ ٣قٞبكي ايلا ٟؿكثبك٤ٝ ٥ض٤ؿ ْٝب ٟيبثي ٣
تقـاؿ رٞقيت ُ٨ل رـيـ پلؿيي ،اعـاث اي٨ُ ٠ل ام ؿيـٕبٍ ٥ب١٤١ي كًٞي ُـ  ٣ؿك تبكيؼ
 1/5/1369اًبً٢بُ ٦ٝلّت فٞلا ٟآ ٟث ٦تٔ٤يت كًيـٝ .غ٘ اًتَلاك اي٨ُ ٠ل پي ام ا١زبٛ
ٝغبٙقبت ْٝب ٟيبثي ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟثلٕنيـُ ٥ـ٨ُ .ل رـيـ پلؿيي ؿك
ىبّٓ 35 ٦ٚيٝ٤ٚتلي ُلً ت٨لا ٟؿك ّ٢بك ربؿ ٥تلا١نيت ت٨لا _ ٟآ ٘ٝاعـاث ٝي ُ٤ؿ .اي ٠ربؿ ٥يْي
ام كا٧ ٥بي آٚي ِّ٤ك اًت ّ ٦پبيتؾت كا ث٨ُ ٦ل٧بي ً ٜ٨ٝبعٚي ؿكيبي ؽنك ٝتٔ٘ ٝي ّ٢ـ.
ث٢بثلايٝ ٠غـ٣ؿ ٥كا٧جلؿي ُ٨ل رـيـ پلؿيي ُبٝ ٘ٝغـ٣ؿُ ٥لٍي ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٟتب ٢ٝت٨ي
اٙي ٦ع٤م٨ُ ٥لي ؿٝب١٣ـ ٝي ُ٤ؿ .اكاضي آة ا١زيلُ ث ٦ؿٙي٘ ف٤ا٢ٝ ٘ٝبًجي ّ ٦ؿك ميل ٝي آيـ ثلاي
اعـاث ُ٨ل رـيـ پلؿيي ثب ؽلىيت ٧ 200ناك ١يل رٞقيت ثلٕنيـُ ٥ـ ٥اًت:
* ىبٓ٢ٝ ٦ٚبًت ثب ت٨لا( ٟعـ٣ؿ ّ 35يٝ٤ٚتل).
* اًتَلاك آ ٟؿك ٌٝيل يْي ام ربؿ٧ ٥بي آٚي ِّ٤ك.
*٣ر٤ؿ ٤ٝا١ـ ت٤پٕ٤لاىي ّٝ ٦ب١ـ اتٔبٗ اي١ ٠بعي ٦ث ٦ت٨لاٝ ٟي ُ٤ؿ.
* تلاّ ٜثٌيبك ّ ٜرٞقيت ؿك اي١ ٠بعي ٦ّ ٦ام ٝتً٤ظ تلاًّ ٜغظ ِّ٤ك ثب اعتٌبة مٝي٧ ٠بي
ّ٤يلي ١ين ّٞتل اًت.
* ٣ر٤ؿ ُلايظ ٢ٝبًت ميٌت ٝغيغي  ٣صِ ٜا١ـام٧بي عجيقي.
ثُ ٦لط تغٌَ ثل١ب٧ ٦ٝبي پيَ ثي٢ي ُـ ،٥ؿك اي٨ُ ٠ل ٝي ت٤ا٧ 200 ٟناك ١يل رٞقيت كا ؿك مٝي٢ي ث٦

ٌٝبعت ْ٧ 2140تبك ٌٝتَل ّلؿ  ٣اْٝب١بت ثب ٥٤َٙتأٝي٧ 50 ٠ناك ُن٘ ٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.
ٞ٧ض٢ي ٠ؿك ثؾَ ُلٍي ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لاٝ ٟي ت٤ا٨ُ ََ١ ٟل ٝيب١ي كا ثلاي ُ٨ل رـيـ پلؿيي ؿك
١ؾل ٕلىت ،اٝب ٝغبٙقبت رٞقيتي ،تقـاؿ رٞقيت ٝغـ٣ؿ ٥كا٧جلؿي ُ٨ل رـيـ پلؿيي كا ؿك عـ٣ؿ
ًبٗ  1400ؿك ُلايظ اؿا ٦ٝك١٣ـ ؽ٤ؿ ث ٦ؽ٤ؿي اًتَلاك رٞقيت  ٣تِـيـ آ ٟثبٙل ثل ٧ 257ناك ١يل
ِ١بٝ ٟي ؿ٧ـ ّ ٦ث ٦ع٤ك ٝغًٌ٤ي ثيَ ام ؽلىيت رٞقيتي تقييُ ٠ـ ٥ثلاي اي٨ُ ٠ل ٝي ثبُـ.
ثلاي اي٨ُ ٠ل ام ١ؾل  ََ١ؽـٝبتي ،ؿ ٣فْٚٞلؿ تغَيَبتي فٞٚي  ٣ت٤كيٌتي -تيليغي پيَ ثي٢ي
ُـ ٥اًت ،ميلا فْٚٞلؿ ُ٨ل ىلاتل ام ٝلم٧بي ّبٙجـي آ ٟؽ٤ا٧ـ كىت  ٣ث ٦ع٤م١ ٥ي٤ف ؽ٤ؿ احل ؽ٤ا٧ـ
ٕقاُتٝ .لاّن تغَيَبت پنُْي ٝ ٣ؾبثلاتي ١ين ؿك پلؿيي ٌٝتَل ؽ٤ا٧ـ ُـ ،ث٢بثلاي٨ُ ٠ل رـيـ
پلؿيي ثّ ٦ب ٟ٤١فٞٚي ،تؾٔٔي  ٣ى٢ي ١بعي٨ُ ٦لي ت٨لا ٣ ٟاعتٞبالً تغَيَبت ارتٞبفي ِّ٤ك
ٝجـٗ ٝي ُ٤ؿٞ٧ .ض٢ي ٠فْٚٞلؿ ت٤كيٌتي _ تيليغي ُ٨ل ًجت ك ٌ١٣ىقبٙيت ٧بيي ص٧ ٟ٤تٚـاكي،
ايزبؿ كًت٤كا ٣ ٟاعـاث ٝلاّن تيليغي ً ٣يبعتي ؿك ٝغ٤ك اكتجبعي ثب ُ٨ل ت٨لا ٟؽ٤ا٧ـ ُـ،
ص٢ب١ض٨ُ ٦ل رـيـ پلؿيي ثت٤ا١ـ ؿك ١ؾبٝ ٦ًٌٚٚ ٛلاتت ىضبيي ُ٨لي ت٨لاٝ ََ١ ٟيب١ي كا اييب ّ٢ـ
 ٣ؽـٝبت اؿاكيً ،يبًي  ٣تزبكي ١بعيُ ٦لً ت٨لا ٟثنكٓ كا ًبٝب ٟؿ٧ـٝ ،ي ت٤ا ٟث ٦تغٌَ
فْٚٞلؿ٧بي آ ٟاٝيـ٣اك ُـ.
ا٤ٖٙي ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك ايلاٟ
ُ٨ل٧بي رـيـ ايلا ٟام ١ؾل اًتَلاك ؿك ىضب ّ ٣بكّلؿ ؿك پ٢ذ ا ٤ٖٙعجَ ٦ث٢ـي ٝي ُ١٤ـ:
٨ُ -1ل٧بي رـيـ ًبمٝب١ي _ ٓ٢قتي
اي ٠ا ٤ٖٙث ٦ف٤٢ا١ ٟؾٌتي ٠اٍـا ٛؿك مٝي ٦٢ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ  ٣ثلاي اًتيبؿ ٥ث٨ي ٦٢ام ٢ٝبثـ ٣
اْٝب١بت ثب ٥٤َٙؿك ٢ٝبعٌ ٝؾتٚو ِّ٤ك علاعي  ٣اعـاث ُـ ٥اًت .اي٨ُ ٦١٤ٕ ٠ل٧ب ث ٦ؿٙي٘ ؿاكا
ث٤ؿٍ٤ٝ ٟقيت رنلاىيبيي ُ ٣لايظ اٍتٔبؿي _ ارتٞبفي ؽبّ ،پقيلاي ٣ ََ١يو ٥اي ُـ ٥ا١ـ  ٣ثيِتل
آ٨١ب ام ؽ٤ؿاتْبيي ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ ٥ا١ـ ِٝ ٣بم٘  ٣ؽـٝبت ّبىي ثلاي ًبّ٢ب ٟايزبؿ ّلؿ ٥ا١ـٝ ،ب٢١ـ
آثبؿا ،ٟا١ـيٌٝ ،ِِٞزـ ًٚيٞب ،ٟپ٤الؿُ٨ل ،پيلا٨ِ١ل ،ث٢ـك ُب٧پ٤ك ،آمبربكي٧ ،يتٖ٘ ،مك١ـ،٤١
ُ٨لُ ٝي ًلصِ٨ُ ٣ ٦ٞلُ ٧بي ٓ٢قتي اٙجلمً ،ب ،٥٣كُت  ٣ميل.٥
٨ُ -2ل٧بي رـيـ اٍٞبكي
ٝتـا ٗ٣تلي٤١ ٠ؿ ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك ايلا٨ُ ٟل٧بي رـيـ اٍٞبكي اًت .ضل٣كت اعـاث ص٢ي٠
ُ٨ل٧بيي ١بُي ام كُـ ك٣م اىنِْٝ ٟ٣الت ُ٨ل٧بي ثنكٓ ؿك ٍج٘  ٣ثقـ ام اَ١الة ث٤ؿ ٥اًت .ام اي٠
ا ٤ٖٙثيِتل ؿك اعلاه ُ٨ل٧بي ثنكٓ ث ٦ؽٔ ّ٤ت٨لا ٟاًتيبؿُ ٥ـ ٥اًت  ََ١ ٣فٞـ ٥آٟ

ًبٝب١ـ٧ي ىضبيي ُ٨ل آٚي  ٣رقة ًلكين٧بي رٞقيتي ُ٨ل٧بي ثنكٓ ٝي ثبُـ.
پيَ ام اَ١الة ث ٦ؿ١جبٗ ارلاي علط ٧بي ربٝـ ُ٨لي ١ ٣بعي ٦اي ؿ٧ ٥ب ُ٨لُ ٍ ٣غت ٓ٢قتي ث٦
٣ر٤ؿ آٝـ ٥ا١ـ ّ ٦فال ٥٣ثل ثؾَ ؽٔٓ٤ي٣ ،ماكت ٨ُ ٣ ٠ٌْٝلًبمي ؿك اعـاث آ٨١ب ً٨ي ٜث٤ؿ٥
اًت ،فال ٥٣ثل اي٨ُ ٠ل٧ب ،ثقـ ام اَ١الة ١ين ُ٨ل٧بي رـيـي ؿك ؿًت اعـاث ٌ٧ت٢ـ .ثقضي ام
ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك ٍج٘  ٣ثقـ ام اَ١الة فجبكت٢ـ امُ :ب٧ي٨ُ ٠لٝ ،زٌٚي  ٣ث٨بكًتب ٟؿك آي٨ب،ٟ
ِ٧تٖلؿ ،پل١ـ ،ا١ـيِ ٦ؿك ت٨لا ،ٟف٤ٚي ؿك ث٢ـكفجبى٢٨ً ،ـ ؿك تجلينٓ ،ـكا ؿك ُيلام ،كاٝي ٠ؿك
ا٤٧ام ،كاِٝبك ؿك ماث٘ ،عجي ؿك صب ٥ث٨بكٕٚ ،ج٨بك  ٣ثي٢ب٤ٙؿ ؿك ٨ِٝـ ٨ٝ ٣برلا ٟؿك اكاُ .اي٦١٤ٕ ٠
ُ٨ل٧ب ؿك ؽبكد ام ٝغـ٣ؿ ٥علط ربٝـ  ٣ثيِتل ؿك ١بعي٨ُ ٦لي ٝبؿكُ٨ل٧ب ثلاي تغٌَ كا٧جلؿ ايزبؿ
ُ٨ل٧بي رـيـ ٤ٔٝة ُ٤كاي فبٙي ُ٨لًبمي ِّ٤ك اعـاث ُـ ٥ا١ـ  ٣ثلاي تً٤ق١ ٦بپيً٤ت٨ُ ٦ل
آٚي اييبي ٝ ََ١ي ّ٢٢ـ.
پي ام اَ١الة ١ين ث ٦ؿٙي٘ پيَ ثي٢ي ؿ ٣ثلاثل ُـ ٟرٞقيت ِّ٤ك  ٦ً ٣ثلاثل ُـ ٟرٞقيت ُ٨لي آٟ
عي ؿ٣كٙ 1365-1400 ٥ن ٛ٣علاعي  ٣اعـاث اي٨ُ ٠ل٧ب ثلاي ًبٝب١ـ٧ي ىضبيي ُ٨ل٧بي ثنكٓ ٣
ّ٢تلٗ كُـ رٞقيتي ّ ٣بٙجـي آ٨١ب ٝغلط ُـ.
٨ُ -3ل٧بي رـيـ ثب ٤٧يت ٌٝتَ٘
اي ٠ا ٤ٖٙثلاي تقبؿٗ ؿك ت٤ميـ رٞقيت  ٣اْٝب١بت ،تً٤ق١ ٦بعي ٦اي ،ؽ٤ؿّيبيي ٌ١جي ام ١ؾل اُتنبٗ ٣
ؽـٝبت ،كفبيت آ ٗ٤ميٌت ٝغيغي  ٣ؿك ٨١بيت رـايي ٕني٢ي ام ِْٝالتي ّ ٦ؿك ُ٨ل٧بي ثنكٓ ثب
آ٨١ب ٤ٝارٌ٧ ٦ت٢ـ ثّ ٦بك ٝي ك٣ؿ .ؿك ايلا ٟام ١ؾل ّبكّلؿ ٧يش ّـا ٛام ُ٨ل٧بي رـيـ ًبؽتُ ٦ـ٥
٤ٝىٌ ث ٦اييبي ّبكّلؿي ام اي٤١ ٠ؿ ١ج٤ؿ ٥ا١ـ.
٨ُ -4ل٧بي رـيـ پيً٤ت٦
ُ٨ل٧بي رـيـ پيً٤ت ٦ثيِتل ؿك صبكص٤ة علط ربٝـ ٝبؿكُ٨ل ْٝب ٟيبثي ُـ ٥ا١ـ  ٣ث ٦ف٤٢ا ٟثؾَ
١٤ٌْٝي يب ٓ٢قتي آ ٟفٝ ٘ٞي ّ٢٢ـ .ثيِتل اي٨ُ ٠ل٧ب ثب ٕقُت مٝب ٟام ١ؾل ىينيْي ؿك ُ٨ل آٚي
اؿمبُ ٛـ ٥ا١ـ  ٣ىضبي ميٌتي  ،تٙ٤يـي ؿٕ٣ب ٦١اي كا ثب آ ٟايزبؿ ّلؿ ٥ا١ـٝ ،ب٢١ـ ٨ُ ِٚٝل  ٣ؽب٦١
آي٨ب ٟؿك آي٨ب٤ّ ،ٟي ٙ٣ي فٔل ؿك تجلين  ،كضب ُ٨ل ؿك ٨ِٝـ٤ٙ ،ينا ٣ ٠ّ ،ٟاّجبتب ٟؿك ت٨لا،ٟ
ٓيبئي ٦ؿك ينؿ ٝ ٣قبٙي آثبؿ ؿك ُيلام ّ ٦ٞ٧ ٦آ٨١ب ثب ٧ـه ُ٨لُ ٧ب ٝ ٣زتٞـ ٧بي ١٤ٌْٝي ثلاي
تأٝيّ ٠ٌْٝ ٠بك٢ٝـا ٟؿٙ٣ت  ٣اىلاؿ ١ ٣ين ًبٝب١ـ٧ي ىضبيي ٝبؿكُ٨ل ايزبؿ ُـ ٥ا١ـ٣ .يوٕي ثبكم
آ٨١ب ىَـا ٟاٍتٔبؿ پبي ٦اي  ََ١ ٣تٙ٤يـي اًت .اي٨ُ ٦١٤ٕ ٠ل٧ب ؿك پيَ ام اَ١الة ثلاي ارلاي ثل١ب٦ٝ
پ٢ز ٜفٞلا١ي  ٣پي ام اَ١الة ثلاي تغٌَ ًيبًت ٣إقاكي مٝي٨ُ ٠لي ث ٦اىلاؿ اعـاث ُـ ٥ا١ـ.
٨ُ .5لُ ٧بي ُلّتي
ُ٨لُ ٧بي ُلّتي ،ارتٞبؿ ٧بي ثل١ب ٦ٝكيني ُـ ٥اي ثلاي اًْبُ ٟبمالٝ ٟزتٞـ ٧بي رـيـ

ٓ٢قتي اًت؛ ٞ٧ب٢١ـ ِّت ٢ٓ ٣قت ٧ب ٝ ٣زتٞـ ٧بي ٓ٢قتيٝ -قـ١ي ِّ ٣ب٣كمي .اي٨ُ ٦١٤ٕ ٠ل٧ب
ثلاي اٍـا٧ ٛبيي ١ؾيل اًتَلاك ٓ٢بيـ رـيـ ؿك ٤١اعي ؿ٣ك اىتبؿ ٣ ٥ث٨ل ٥ثلؿاكي ام ٢ٝبثـ عجيقي ؿك
َ١بط رـيـ ث٣ ٦ر٤ؿ آٝـ ٥ا١ـ .اي٨ُ ٠ل٧ب فٝ٤ٞبً ؿك ٕقُت ٦ثلاًبى ًيبًت تً٤ق ٦ثل ٟ٣ما  ٣ثـٟ٣
ت٤ر ٦ث ٦ا٣ضبؿ ربٝق٢ٝ ٣ ٦بىـ ٚٝي  ٣ىَظ ث٢ب ث ٦ؽ٤اًت ثل١ب ٦ٝكينا ٟؽبكري ايزبؿ ُـ ٥ا١ـ .ثلاي
ايزبؿ آ٨١ب ثُ ٦لايظ تبكيؾي٢ً ،تي ،ىلٖ٢٧ي  ٣ك٣ا٢ِ١بًي ٝلؿ ٛت٤ر٨ي ِ١ـ ٥اًت  ٣ثيِتل ؿك ث٠
ثٌت تً٤قٕ ٦لىتبك ُـ ٥ا١ـ .اي ٠ا ،٤ٖٙامٚت ىبٍـ ٝغبٙقبت ْٝب ٟيبثي ؿٍيٌ اًت ٌٝ ٣بئٚي ٞ٧ب٢١ـ
٧نيٖ٢٧ ٦٢يت ًبؽت ً ٣بم ،ىَـاُ ٟلايظ ٌٝبفـ ثلاي ع ،َ٘١ ٣ ٘ٞىَـا ٟآة ّبىي ١ ٣بٌٝبفـ
ث٤ؿ ٟآة ٤٧ ٣ا ٤ٝرت فـ ٛرقاثيت آ٨١ب ُـ ٥اًت .ايٝ ٦١٤ٕ ٠زتٞـ ٧ب ثب ت٤ر ٦ث ٦ؿ٣كاىتبؿٕي،
ؿاكاي ؽٔٚت رنيل ٥اي ث٤ؿٞ٧ ،٥ض٢يٝ ٠غلٝ٣يت ٧بي ٝتقـؿي ؿك مٝي ٦٢ث٨ـاُت ،آ٤ٝمٍ ،اٍ٣بت
ىلامت ،تأٝيٝ ٠بيغتبد م١ـٕي  ٣ك٣اثظ ارتٞبفي ٌٕتلؿ ٥ؿاك١ـ؛ ٝب٢١ـ ِّت ٢ٓ ٣قت ١يِْل ٧يت
تپّ ،٦بك ،ٟ٣ؿ٨ُ ٣ل ّبكٕلي  ٣ؿ٨ُ ٣لُ ّبك٢ٝـي ّ ٦عي ؿ ٦٧ص ٘٨ؿك ىبٓ 2 ٦ٚتب ّ 27يٝ٤ٚتلي
ّبكؽب ٦١تٙ٤يـ  ٣تٔيي١ ٦يِْل ٞ٧ ٣ض٢ي٨ُ ٠لُ ٧بي ثً٤تب١ ،ٟي آثبؿ ُ٤ُ ٣تل  ٦ّ ٤١ثلاي اًْبٟ
١ 9500يل ام ّبكّ٢بِّ ٟت ٢ٓ ٣قت ّبك ٟ٣ؿك ًبٗ  1356اعـاث ُـ ٥ا١ـ .ام رِْٝ ٦ٚٞالت اي٦١٤ٕ ٠
ُ٨ل٧ب ٝي ت٤ا ٟث٤ٝ ٦اكؿ ميل اُبكّ ٥لؿ:
* ٣اثٌتٖي ُ٨ل ث ٦يِ ىقبٙيت اٍتٔبؿي  ٣اُتنبٗ ١بُي ام آٟ؛
* ٝغـ٣ؿيت رٞقيت ُ٨ل ّ١ ٦بُي ام ىَـا ٟتِْيالت آماؿ كُـ رٞقيت اًت ،ميلا ىَظ ّبكّ٢بٟ
ُلّت ،رٞقيت ُ٨ل كا تِْي٘ ٝي ؿ٢٧ـ؛
* ٝبْٙيت ا١غٔبكي ُلّت ثل اكاضي؛
* ا٤ٖٙي ً ٠ٌْٝبمٝب١ي ث ٦ف٤٢اُ ٟي ٥٤فٞـ ٥تٔله ٠ٌْٝ؛
* ٣اثٌتٖي ؽـٝبت ُ٨ل ثُ ٦لّت؛
* رـايي ُ٨ل ام ُجْ٨ُ ٦ل٧ب  ٣آثبؿي ٧بي ١بعي٦؛
* ىَـا ٟك٨ُ ٌ١٣لي؛
* ٧نيٖ٢ً ٦٢ي٨ٖ١ ٠ـاكي ُ٨ل ِْٝ ٣الت تً٤ق ٦آ.ٟ
ّبكّلؿ٧بي ُ٨ل٧بي رـيـ
* پبًؼ ث١ ٦يبم٧ب
ثل١ب٧ ٦ٝبي ً٤١بمي يب ًبؽت ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك اعلاه ُ٨ل٧بي ثنكٓ ؿك پبًؼ ،ث١ ٦ً ٦يبم علاعي
ٝي ُ٤ؿ١ :يبم٧بي رٞقي ؿك ًغظ ٚٝي يب ٢ٝغَ ٦اي١ ،يبم٧بي ىلؿي يب ارتٞبفي ُ٨ل١٣ـا١ ،ٟيبم٧بي
ًبمٝب ٟؿٙ٣تي ام ر٨ُ ٦ٚٞلؿاكي ٧ب
* تٔٞي ٜاٍتٔبؿي ٨ُ ٣لي:

١لػ پبيي ٠مٝي٧ ٠ب  ٣تقبؿٗ ٝزـؿ تً٤ق٢ٝ ٦غَ ٦اي
٧ـه آٚي ُ٨ل٧بي رـيـ اًتيبؿ ٥ام مٝي٧ ٠بي ثْل  ٣اكماٍ ٟيٞت اًت ّ ٦تبّ٤ٝ ٟ٤٢كؿ ث٨ل٥
ثلؿاكي ٍلاك ٖ١لىت ٦اًت .اي ٠مٝي٧ ٠ب فٞـتبً ؿك عبُي٨ُ ٦ل٧ب يب ؿ٣ك ام آٍ ٟلاك ؿاك١ـ ٝ ٣ق٤ٞالً ثي٠
ٝتل٣پ٘ ٨ُ ٣ل٧بي اٍٞبكي ٣اٍـ ُـ ٥ا١ـ.
* ُ٨ل رـيـ ١جبيـ  ٦١٤ٞ١اي ٝزنا ام ّ٘  ٣ثلاي ؽ٤ؿ ثبُـ.
ُ٨ل رـيـ فضٝ ٤ز٤ٞف ٦اي ًيٌت٨ُ ٜلي اًت  ٣ثب ا٧٤ٖٙبي ثل١ب ٦ٝكيني اٍـا ٛث ٦ايزبؿ ميلًبؽت
٧ب ٝي ّ٢ـ.
ُ٨ل رـيـ ّ٢تلٗ ّ٢٢ـ ٥كُـ ثي ك٣ي ٦رٞقيت ٝبؿك ُ٨ل اًت  ٣ؿك في ٠عبٗ ثب اًتيبؿ ٥ام آٟ
رٞقيتً ،قي ؿك ّ ِٞث ٦تً٤ق ٦ارتٞبفي -اٍتٔبؿي ؿاكؿ .اي٧ ِّٞ ٠ب ؿك ؽًٔ ّ٤لٝبيٕ ٦قاكي
٧ب ،ميلًبؽت ٧بي ع٨ُ َ٘١ ٣ ٘ٞلي ،تأًيٌبت  ٣ؽـٝبت كًب١ي ُ٨لي اًت.
* ام ٣ؽبيو ُ٨ل٧بي رـيـ:
ايزبؿ ٝلاّن ىقبٗ  ٣پ٤يبًت.
ٝلاّن ىقبٗ  ٣پ٤يب ام ٞ٨ٝتلي ٠ف٢بٓل ُ٨ل رـيـ ثُٞ ٦بك ٝي ك١٣ـ  ٣اي ٠اٝل ؿك پلت ٤ثل١ب ٦ٝكيني
ٓغيظ اْٝب ٟپقيل اًت .ايٝ ٠لاّن ٝي ت٤ا٢١ـ ؿك ٝجبؿالت ٝؾتٚو ارتٞبفي ،تزبكي  ٣اٍتٔبؿي ََ١
فٞـ ٥اي ؿاُت ٦ثبُ٢ـ.
* ا١غجبً ثب ْٝب١يٌ٧ ٜبي ٝبٙي ٝ ٣ـيليتي
تغٌَ ُ٨ل٧بي رـيـ ١يبم٢ٝـ ثّ ٦بكٕيلي ْٝب١يٌ٧ ٜبي ٝبٙي ٝ ٣ـيليتي اًت .علاعي ثل١ب٧ ٦ٝبي
ُ٨لي ٍ٤ٝقي اْٝب ٟپقيل اًت ّ ٦ثب ؿٍت ّبىي ٞ٧لا ٥ثبُـ  ٣ؿك في ٠عبٗ ام ٙغبػ ٝبٙي پِتيجب١ي
ُ٤ؿ.
ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ثبيـ ٝلع ٦ٚاي رـيـ ام ًيبًت ٝـيليتي كا ؿك ؽٔ ّ٤ثل١ب٧ ٦ٝبي ٝؾتٚو
اكائٞ١ ٦بيـ .اي٨ُ ٠ل٧ب ؿك في ٠عبٗ ث٨تليْٝ ٠ب ٟآمٝبيِي تزبكة ٝـيليتي ٌ٧ت٢ـ.
* ُ٨ل رـيـٝ :ز٤ٞؿ ف٤ا٨ُ ٘ٝلي
ُ٨ل رـيـ ىَظ ٝزتٞـ ٧بي ١٤ٌْٝي ،ؽب٧ ٦١بي ٕل٧٣ي  ٣ىلؿي ١يٌت ،ث ٦ْٚؿاكاي ٝلاّن تزبكي ٣
اؿاكيٝ ،لاّن ُ٨لي٢ٝ ،بعٌ ىقبٙيت ٧بٝ ،ؤًٌبت ،ميلًبؽت ٧ب ،ؽـٝبت فٝ٤ٞي  ٣ؽٔٓ٤ي ٝ ٣غ٦ٚ
٧بي ١٤ٌْٝي ٝي ثبُـ.
ؿك في ٠عبٗ٨ُ ،ل رـيـ ؿك اثقبؿ ؽبّ ؽ٤ؿ ،ثب اًْب٧ ٟناكا١ ٟيل ؿك ؽ٤ؿٝ ،قيبك٧بي ىلٖ٢٧ي ٣
اؽالٍي ٢ٝغٔل ث ٦ىلؿي ١يبم ؿاكؿ.
* ُ٨ل رـيـ :يِ اٍـا ٛىلٖ٢٧ي
ام آ١زب ّ٨ُ ٦ل رـيـ ثلاي پبًؾٖ٤يي ث١ ٦يبم٧بي رٞقيت ٧ب اًتٙ .قا ،ث ٦ؿ١جبٗ آ ٟاًت ّ ٦رٞقيت

كا ثُ ٦ي٧ ٥٤بي رـيـ فٞٚي -ى٢ي ١ين آُ٢ب ًبمؿ  ٣يِ ٕب ٛثيِتل ث٤ً ٦ي تٞـ ٟثجلؿ .ثب ت٤ر ٦ث٦
اي٨ُ ٦ّ ٠ل رـيـ ؿك پي اكائ ٦رـيـتلي ٠كا ٥ع٘ ٧ب ثلاي ُ٨ل١٣ـا ٟاًتُ ،بيـ ثت٤ا١ـ ؿك اي ٠مٝي٦٢
٧ب ثٝ ٦لؿٞ١ ِّٞ ٛبيـ  ٣آ٨١ب كا تِ٤يٌ ث ٦آٝ ٗ٤ـ١ي ّ٢ـ تب ّٞتل ؿكٕيل ٌٝبئٚي ام ٍجي٘ تيْيِ
ارتٞبفي٨ُ -لي  ٣ميل١٤ُ ٥ـ.
ؿك ُ٨ل رـيـ تلّيجي ام ٌٝبّ ،٠ؿىبتل تزبكت ٧ب ،آ٤ٝمٍ ٧بي فٞٚي٢٧ -لي٢ٓ ،بيـ ؿًتيِٝ ،بم٘
آماؿ  ٣ميل٣ ٣ ٥ر٤ؿ ؿاكؿ .ام اي ٠ك ،٣ؿك اي٨ُ ٦١٤ٕ ٠ل٧ب ُب٧ـ عض٤ك  ٦ٞ٧اي ٠ف٤اٌ٧ ٘ٝتي.ٜ
* ُ٨ل رـيـ ١ ٣يبم ثٝ ٦ـيليتي ٢ٝبًت
يِ ُ٨ل رـيـ ١يبم ثٝ ٦ـيليتي ّٚي  ٣ىقبٗ ؿاكؿ .ثب ت٤ر ٦ثً ٦بؽتبك٧بي رـيـ ١ ٣يبم٧بي ٕ١٤بٕٟ٤
ُ٨ل رـيـٝ ،ـيليتي ٢ٝبًت ام ضل٣كيبت اًبًي آ ٟثُٞ ٦بك ٝي ك٣ؿ تب ثّ ٦بكٕيلي ّٚي١ ٦يل٧٣ب ٣
اْٝب١بتٖٞ٧ ،ب ٟكا ؿك ٌٝيل٧بي علاعي ُـ٨ُ ٥ل ٞ٧بً ٔ٢٧بمؿ.
ُ٨ل٧بي رـيـ ٞ٨ٝتلي ٣ ٠ث٨تلي ٠پـيـ ٥فٔل رـيـ ٝغٌ٤ة ٝي ُ١٤ـ  ٣ث ٦ف٤٢اٝ ٟؾ٨ل «تٞـٟ
رـيـ» ثُٞ ٦بك ٝي ك١٣ـ.
٣يوٕي ٧بي ُ٨ل٧بي رـيـ
اٙ٣ي٣ ٠يوٕي ُ٨ل٧بي رـيـ ،اعـاث آ٨١ب ؿك ؽبكد ام ٢ٝبعٌ ُ٨ل٧بي ٝبؿك اًت تب ٢ٝغَ ٦رـيـ ث٦
ف٤٢ا ٟيِ ٍغت ٤ٝحل ثلاي ُ٨ل آٚي ف٢ّ ٘ٞـٝ(.خ٘ ُ٨ل ى٤الؿُ٨ل)
ؿٝ٣ي٣ ٠يوٕي آ ٟؿك ؽٔ ّ٤ايزبؿ صبكص٤ة رـيـي ام ّبكّلؿ٧بي اًْبّ ،ٟبك ،آ٤ٝمٍ ،اٍ٣بت
ىلامت ،تزبكت  ٣ميل ٥اًت٨ُ .ل٧بي رـيـ ثليتب١يب ،ىلا٢ٚ٧ ٣ ٦ٌ١ـ(ِٚٙتبؿً٤ٚ٧ ،تٚي) يب ثؾِ٨بي
ُ٨ل ّ٤پ٨٢بُ ؿك اي ٠كاًتبٍ ،لاك ؿاك١ـ.
ؿك ثليتب١يب٧ ،ـه اٙ٣ي ٦ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ اًتَالٗ  ٣ؽ٤ؿّيبيي ث٤ؿ  ٣اعـاث ُ٨ل٧بي ثل١ب ٦ٝكيني
ُـٝ ٥خ٘ ٝيٚتّ ٟ٤ي٢ن يب ٧بٝپِيل ر٤٢ثي ؿك ّ 100يٝ٤ٚتلي ٢ٙـ ٟثـي٢ٝ ٠ؾ٤ك ث٤ؿ ٣ ٥يب عتي اعـاث
ُ٨ل٧بي ٝتً٤ظ ثب رٞقيت  100تب ٧ 200ناك ١يل ؿك ص٢ـ ؿ ٦٧اؽيل ثلاي ّ ِٞثٝ ٦بؿك ُ٨ل٧ب( ٣ؿك
في ٠عبٗ ثب عيؼ اًتَالٗ آ٨١ب) ث٤ؿ ٥اًت .ؿك عبٙي ّ ٦ؿك ىلا٧ ٦ٌ١ـه ام ايزبؿ ُ٨ل٧بي رـيـ ؿك
٢ٝغَ ٦پبكيي ثب رٞقيت  300تب ٧ 500ناك ١يلي ثلؽ٤كؿاكي اي٨ُ ٠ل٧ب ام اْٝب١بت ُ٨ل پبكيي  ٣ؿك
في ٠عبٗ ايزبؿ ٝلاّن رـيـ ُ٨لي اًت.
٣يوٕي ً ٛ٤اٍٞبكي ُـ٨ُ ٟل٧بي رـيـ اًت تب ثب يِ ّٞلث٢ـ ًْ١٤تي ثت٤ا١ـ ُ٨ل ٝبؿك كا پَُ٤
ؿ٢٧ـ .اْٝب١بت ٝلث٤ط ث ٦عٝ( َ٘١ ٣ ٘ٞتل )... ٣ ٣عجقبً ّٝ ِٞي ّ٢ـ ّ ٦اي٨ُ ٠ل٧ب ثت٤ا٢١ـ اي٣ ٠يوٕي
كا ؿاكا ثبُ٢ـ٨ُ .ل٧بي كاِ١تبؿ (آٞٙبٝ٤ٙ )ٟيلايّ ،ب ٟاك٣٣ي٘ (ىلا٨ُ ٣ )٦ٌ١ل٧بي رـيـ آٝليْبيي ؿك
اي ٠عجَ ٦ث٢ـي ٍلاك ٝي ٕيل١ـ.
ُ٨ل٧بي رـيـ ثب ٣يوٕي ٧بي ميل ِٝؾْ ٝي ُ١٤ـ:

تٞبيالت رٞقيتي ،اٍتٔبؿي  ٣ارتٞبفي٢ّ ،تلٗ كُـ رٞقيت١ ،لػ ثبالي ُ٨ل ِ١ي٢يّ ،ب َ٧مٝبّ ٟبك
 ٣اىنايَ اٍ٣بت ىلامت ٞ٧ ٣بٖ٢٧ي ؿك اٝل تً٤ق٦
ر٢ج٧ ٦بي عجيقي  ٣تبكيؾي :اكمُيبثي ٝغيظ عجيقي ،ت٤ر ٦ث ٦آحبك  ٣ث٢ب٧بي تبكيؾي  ٣ميل .٥ث ٦ع٤ك
ؽالٓ٨ُ ،٦ل رـيـ پـيـ ٥اي ارتٞبفي -اٍتٔبؿي ؿك ر٨ب ٟاًت ّ ٦ؿاكاي ا٤ٖٙي كىتبكي ؽبّ ؿك
ٌٝبئ٘ رٞقيتي ٣ ََ١ ٣يو ٥اي ؿك ؿكٝب ٟثيٞبكي٨بي ارتٞبفي٢ٓ ،قت ٌٝ ٣بئ٘  ٠ٌْٝارتٞبفي
اًت .ث ٦ع٤ك ّٚي٨ُ ،ل رـيـ اثناكي ثلاي ٌٝبئ٘ ٝؾتٚو عيبت ُ٨لي اًت.
ُ٨ل٧ب ؿك رٌت٣ر٤ي ٝيٝ٤٨ي ٤١
ام ٍل٤١ ٟمؿ ،ٜ٧ا١ـيِ٢ٞـا ٟام ُ٨ل ٓ٢قتي تٓ٤ييي ٧لاى اٖ١ين كا ٝغلط ٝي ّ٢٢ـ  ٣ثي ١ؾٞي آ ٟكا
ؿك ٝ ٦ٞ٧ت ٟ٤ؽ٤يَ ُٕ٤نؿ ٝي ًبم١ـ؛ ٤ٝض٤فــي ّ ٦ثلؽي ام ا١ـيِٞـ٢ـاٍ ٟـل ٟثيٌـت١ ٜين
ثلآ ٟثب٣ك١ـ.
ؿك ص٢ي٧ ٣ ٗ٤٧ ٠لاًــي اًت ّٝ ٦ي٨ـ٨ُ ٛ٤لًبمي ؿك ٝق٢بي رـيـ آ ٟتٙ٤ـ ٝي يبثـ٨ُ .ل ًبمي،
مٝب١ي ٝتٙ٤ـ ٝي ُ٤ؿ ّ ٦اٖ١بك٧ ٥ب  ٣ا٧ ٤ٖٙبيَ ،ث ٦١٤ٕ ٦اي ٝبتَـٕ ُْ٘ ٛلىت ٦اًت؛ ا٧٤ٖٙبيي ّ٦
ثلآ٢١ـ تب ثب ارجبك ،ؽ٤ؿ كا ث٣ ٦اٍقيت تغٞي٘ ّ٢٢ـ؛ اٖ١بك٧ ٥ب  ٣ا٧٤ٖٙبيي ُّٞ ٦بكي ٝقـ٣ؿ١ـ  ٣فٞـتبً
ٞ٧ب٧ ٟبيي ٌ٧ت٢ـ ّ ٦ام آمبم ،تً٤ظ تؾي٘ ٕلايبٍ ٟل٤١ ٟمؿ ٜ٧پبيٕ ٦قاكي ُـ١ـ.
ُ٨ل ام ٞ٧ب ٟآمبم تٙ٤ـٍٝ ،ي ٛ٤٨ؽ٤ؿ كا ؿك ىٌٚي ٣ ٦عْٞت رٌت ٣رٝ ٤ي ّ٢ـ .ام ١ؾٌتي٠
ا١ـيِ٢ٞـا١ي ّ« ٦ا٣ك» ٢٧٤ٝ« ٣ز٤ؿاك« ٣ »ٍ٤ُ« ٣ »٣تئ٤ص ٦تيتيال ...٣ »ٟكا ثل پب ؿاُت٢ـ ،تب آؽلي٠
ٌّب١ي ّٝ ٦ي٨ُ ٛ٤٨ل كا ؿك ١بُ٨لًبمي ُ ٣ب٤ٙؿ٢ُْ ٥ي رٌت ٣رٝ ٤ي ّ٢٢ـ ٦ٞ٧ ،ؿك پي تقٞيٌ
ىٌٚيي ايٝ ٠يٌ٧ ٛ٤٨ت٢ـ  ٣ثلآ٢١ـ تب ام عْٞت ١ؾلي ث ٦عْٞت فٚٞي ؿًت يبث٢ـ  ٣آ ٟكا ُْٚي
ّبٙجـي -ىضبيي ثؾِ٢ـ.
ام اي ٠ك ٣ؿك پي  ٦ٞ٧تزٚيبت ّبٙجـي -ىضبيي  ٣ؿك ثـــ٧ ٠ل آ١ض١« ٦بّزبآثبؿ» « ٣آكٝب٨ُ ٟل»
ؽ٤ا١ـٝ ٥ي ُ٤ؿ ،ا١ـيِ٧ ٦بيي ٝتبحل ام ١غٖ١ ٥٤لٍ ىٌٚيي ث ٦ر٨ب ٣ ٟعْٞت ٨١يت ٦اًت٢ُ .بؽت
اي ٠ا١ـيِ٧ ٦ب  ٣عْٞت ٧بي ٢ٝجقج ام آ٨١ب ،اٙ٣يٕ ٠ب ٛؿك ا١ـيِيـ ٟث٨ُ ٦ٙ٤َٝ ٦ل اًت .اٞ٧يت
ثلؿاُت ٠ايٕ ٠ب ٣ ٛعلّت ؿك ٌٝيل ؿكًت ،ث ٦ؽٔـــ ّ٤ؿك پي تغ٤الت ى٢ُ ٠بؽتي ؿً ٣ـــ٥
اؽيــل ؿ٣ص٢ـاٝ ٟي ُ٤ؿ.
إل كٌ١ب١ي ؿك رٌت ٣ر٤ي يبىت ٠عْٞت فٚٞي ّ ٣بكثلؿي ؿك ثبمِٕت ثٝ ٦يب٧ي٤١ ٣ ٠٨ّ ٜپلؿامي
آ٨١بًت ً ٣قي ؿاكؿ ّ ٦ىضبي ُ٨ل ؽ٤يَ كا ثل ايٝ ٠ج٢ب كٍ ٜم١ـ ،اَ١الة ٓ٢قتي ثب فلض ٦عْٞت
فٚٞي ؽ٤يَٝ ،ي ٛ٤٨ىٌٚيي رـيـي ام ُ٨ل كا ث ٦ؿًت ٝي ؿ٧ـ .إل ؿك ؿ٣كاٍ ٟـي ،ٜىٌٚي ٦ام
عليٌ عْٞت فٚٞي ،ص٨ل٨ُ ٥ل كا ٝي آكاًت  ٣ىضبي آ ٟكا ٝي پلؿاؽت ،ؿك ؿ٣كا ٟرـيـ ،ىٌٚي٦

ُ٨لًبمي كا ٥ؽ٤يَ كا ام عْٞت فٚٞي آ ٟرـا ٝي ّ٢ـ؛ ا١ـيِ ٣ ٦ف ٘ٞام  ٜ٧ؿ٣كي ٝي ر٤ي٢ـ ٣
١بّزبآثبؿ٧ب ؿك َٝبث٘ ُ٨ل٧بي ٍبكس ًٌٕ ،٦١٤ت پبي ،٦ؽ٤ؿ ث ٦ؽ٤ؿي يب علاعي ُـٍ ٥لاك ٝي ٕيل١ـ.
ؿك عبٙي ّ ٦ىالًيٍ ٦ل٤١ ٟمؿَ١ ،ٜ٧ـ ُ٨ل كا ام َ١ـ ربٝق٢ٓ ٦قتي رـا ٞ١ي ًبم١ـ  ٣ثل ٝج٢بي اي٠
َ١ـٝ ،ـي ٦٢ىبض ٦ٚؽ٤يَ كا ث٢ب ٝي ٢٨١ـ ،فٕ ٘ٞلايب٨ُ ،ٟل ٤ٝر٤ؿ كا ثل ٝج٢بي فْٚٞــــلؿ ٧بيي
ٝي ًبم١ـ ٝ ٣ي پلؿام١ـ ّ ٦اَ١الة ى٢ُ ٠بؽتي ًجت ُـــــــ ٥اًت٧ .ـ٢ــل رــبي
ؽــ٤يــَ كا ث ٦ىــٝ ٠ي ًپــبكؿ ٝ ٣قـٞبك٢٧-ـــــــل٢ٝـ ؿك َٝبث٘ ٝقٞبك٢٨ٝ -ـى فَت ٝي
ِ١ي٢ـ .ا١ـيِ٧ ٦بي ُ٨لًبمي پيَ ام ٧ل مٝب ٟؿيٖلي ؿك مٝي٧ ٦٢بي ىٌٚيي  ٣عْٞت فٚٞي ث٦
ر٤ال ٟؿك ٝي آي٢ـ.
ام ٍل٤١ ٟمؿ ،ٜ٧ا١ـيِ٢ٞـا ٟام ُ٨ل ٓ٢قتي تٓ٤ييي ٧لاى اٖ١ين كا ٝغلط ٝي ّ٢٢ـ  ٣ثي ١ؾٞي آ ٟكا
ؿك ٝ ٦ٞ٧ت ٟ٤ؽ٤يَ ُٕ٤نؿ ٝي ًبم١ـ؛ ٤ٝض٤فــي ّ ٦ثلؽي ام ا١ـيِٞـ٢ـاٍ ٟـل ٟثيٌـت١ ٜين
ثلآ ٟثب٣ك١ـ .ؿك ص٢ي٧ ٣ ٗ٤٧ ٠لاًــي اًت ّٝ ٦ي٨ـ٨ُ ٛ٤لًبمي ؿك ٝق٢بي رـيـ آ ٟتٙ٤ـ ٝي يبثـ.
ُ٨ل ًبمي ،مٝب١ي ٝتٙ٤ـ ٝي ُ٤ؿ ّ ٦اٖ١بك٧ ٥ب  ٣ا٧ ٤ٖٙبيَ ،ث ٦١٤ٕ ٦اي ٝبتَـٕ ُْ٘ ٛلىت ٦اًت؛
ا٧٤ٖٙبيي ّ ٦ثلآ٢١ـ تب ثب ارجبك ،ؽ٤ؿ كا ث٣ ٦اٍقيت تغٞي٘ ّ٢٢ـ؛ اٖ١بك٧ ٥ب  ٣ا٧٤ٖٙبيي ُّٞ ٦بكي
ٝقـ٣ؿ١ـ  ٣فٞـتبً ٞ٧ب٧ ٟبيي ٌ٧ت٢ـ ّ ٦ام آمبم ،تً٤ظ تؾي٘ ٕلايبٍ ٟل٤١ ٟمؿ ٜ٧پبيٕ ٦قاكي ُـ١ـ؛
ا٧٤ٖٙبيي ّ ٦فٞـتبً ؿك ً ٦مٝي ٦٢آٚي ٝغلط ٕلؿيـ١ـ :ا٤ٖٙي ؽلؿٕلا ّ ٦تلٍي ،ى٢ب٣كي ّ ٣بكآيي كا
ٝـ ١ؾل ؿاُت ،ا٤ٖٙي ً٢ت ٕلا ّ ٦ثل اكمٍ ٧بي اعٌبًي ،اؿكاّي  ٣ميجبُ٢بًي تْيٝ ٦ي ّ٢ـ ٣
ا٤ٖٙي ضـُ٨لي ّ ٦ثل آ ٟاًت تب ٝي٨ُ ٠٨ّ ٛ٤٨ل  ٣كً٣تب كا ؿك  ٜ٧كينؿ  ُْ٘ ٣رـيـي ام
اًتَلاك كا ثيب ٟؿاكؿ.
ثب ىبٓٓ ٦ٚـًب ٦ٙام تـ٣ي ٠اي ٠اٖ١بك٧ ٥ب  ٣ا٧٤ٖٙب ،اٝل٣م١ ٥ين علط ٧بيي ثب ؽب٧ل ثٌيبك ٝتيب٣تٞ٧ ،بٟ
اًتؾ٤ا ٟث٢ـي ٝغل٣ع ٦ؿك ٍل٤١ ٟمؿ ٜ٧كا ؿك ؽ٤ؿ ؿاك١ـ  ٣ثٞ٧ ٦ب ٦١٤ٕ ٟؿك پي ص٨ل ٥پلؿامي ا٧ ٤ٖٙب
ث٤ؿ ٣ ٥ثٞ٧ ٦بٖ١ــ ٦١٤ث ٦تزلث٣ ٦اٍقيبت ٝي پلؿام١ـٌُْ .ت ٧بي ُ٨لًبمي اٝل٣م ١ين كيِ٧ ٦بي
ؽ٤ؿ كا ؿك اي ٠ثبمٖ١لي  ٣تزلث ٦ا٤ٖٙيي ثبم ٝي يبثـ .اًّ ٟ٤٢ؾ ٠ثل آ ٟاًت ّ ٦ايٌٝ ٠بئ٘ ،ثـٟ٣
رٌت ٣ر٤ي يِ ُ٨لًبمي ّٞتل ١ؾلي ٦اي  ٣ثٌيبك اٌ١ب١ي تل ٍبث٘ ع٘ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ  ٣ثٞ٧ ٦ي ٠ؿٙي٘
اًت ّ ٦پلؿاؽت ٠فٚٞي ثٝ ٦غيظ ؿك ؿًت٤ك ّبك ٍلاك ٕلىت ٦اًت؛ ٝغيغي ّ ٦ثلاي اٌ١بٌٚٝ ٦١ ٣ ٟظ
ثل ا ٣ثل١ب ٦ٝكيني  ٣علاعي ُـ ٥ثبُـ.
تقليو ُ٨ل رـيـ
ُ٨ل ٧بي رـيـ ؿك ١ؾب٧ ٛبي ارتٞبفي -اٍتٔبؿي ر٨ب ٣ ٟثب ت٤ر ٦ث ٦تغ٤الت ١ؾلي ٦اي ،ثٌيبك
ؿٕلُٕ ٟ٤ـ ٥ا١ـ٤٢٧ .م تقليو ربٝقي ثلاي ُ٨ل ٧بي رـيـ اكائِ١ ٦ـ ٥اًت اٝب ٝي ت٤ا ٟتقبكيو ميل
كا ثلاي آ٨١ب ثيب ٟؿاُت:

 - 1ارتٞبؿ ٧بي ثل١ب ٦ٝكيني ُـ ٥اي ؿك پبًؼ ث ٦ا٧ـاه ام پيَ تقييُ ٠ـ.٥
 - 2ارتٞبفي ؽ٤ؿ اتْب ثب رٞقيت ٌٝ ٣بعت ِٝؾْ؛ ىبٓ ٦ٚاي ٝقي ٠ام ٝبؿك ُ٨ل ثب ثل١ب ٦ٝكيني ام
پيَ تقييُ ٠ـ ٣ ٥ا٧ـاه ٝقي.٠
ٝ - 3ق٤ٞالً ثلاي تٞلّنمؿايي ّبٙجـي ،اٍتٔبؿي  ٣ارتٞبفي علاعي ٝي ُ٤ؿ تب ثب ٣ر٤ؿ ربفث١ ٦نؿيِ
ث٨ُ ٦ل٧بي ثنكٓ ،رٞقيت تِ٤يٌ ث ٦ؽل٣د ام ٝبؿكُ٨ل ُ٤ؿ.
ث٢بثلاي٨ُ ٠ل رـيـ ؿاكاي تبكيؼ تٙ٤ـ ِٝؾْ اًت  ٣ؿك مٝب٤ّ ٟتبٝ ٥قي٢ي ًبؽتٝ ٦ي ُ٤ؿ٨ُ .ل
رـيـ ثب ع ،٦ٝ٤اؽتاله اًبًي ؿاكؿ؛ ع ٦ٝ٤يِ ١بعيٝ ٦زناي ١٤ٌْٝي اًت ًّ ٦بّ٢ب ٟآ ٟثلاي ّبك
ث٨ُ ٦ل ؿ٣كتل كىت ٣آٝـ ٝي ّ٢٢ـ اٝب ُ٨ل رـيـ ثبيـ  ٦ٞ٧فْٚٞلؿ ٧بي ُ٨لي كا ث ٦ا١ـامٝ ٥قي٠
ؿاُت ٦ثبُـ(.ميبكي) 1333 ،
ك١٣ـ ُ٨ل ٧بي رـيـ
ام مٝب ٟاعـاث ًْ١٤ت ٕب٧ ٥بي ُ٨ل ٧بي رـيـ ّ ٦ؿك آًتبٍ ٦١ل ٟعبضل ثب علط ا١ـيِ٧ ٦ب٣اكؿ ١ ٣ين
ايزبؿ ثبك ُ٨ل٧بي ٤ٙ٣يٙ٣ ٠ش ٣كث ُل٣ؿ ُـ ،تبّ ٟ٤٢ؿك ا٧ـاه ايٝ ٠لاّن ًْ١٤تي تغ٤الت ثٌيبكي
ث٣ ٦ر٤ؿ آٝـ ٥اًت .ثل اي ٠اًبى ٝي ت٤ا٨ُ ٟل ٧بي رـيـ كا ؿك ً ٦ؿ٣ك ٥ثُ ٦لط ميل ثلكًي ّلؿ:
 - 1ؿ٣ك ٥ا /ٗ٣ثبك ُ٨ل٧ب ث ٦ف٤٢ا ٟا٤ٖٙي اٙ٣ي٨ُ ٦ل ٧بي رـيـ ( :) 1333- 1333ؿك اي ٠ؿ٣ك ،٥ثبك
ُ٨ل ٧ب٨ُ ،لُ ٧بي اٍٞبكي ً ٣پي ُ٨ل رـيـ ث ٦ف٤٢إ ٟني ٦٢اي ؿك ثلاثل كُـ ىناي٢ـ٨ُ ٥ل٧بي
اٌٖٚ١تبٝ ٟغلط ٝي ُ١٤ـ .ؿك اي ٠ؿ٣ك ٥ثل ٧ ََ١لص ٦ثيِتل ؿٙ٣ت ؿك تً٤ق ٦اي٨ُ ٠ل ٧ب ،عـ
ٝت٢بًت رٞقيت ثبك ُ٨ل ٧ب  ٣ا١تَبٗ رٞقيت اضبىي ث ٦آ٨١ب تبّيـ ٝي ُ٤ؿ .ؿك اي ٠ؿ٣ك٨ُ ،٥ل ٧بي
رـيـ ثيِتل ؿك مبٙت ١ؾلي٧ ٦ب ثبٍي ٝي ٝب٢١ـ  ٣ىَظ ٧ ٦١٤ٞ١بي ٝغـ٣ؿي ام آ٨١ب اعـاث ٝي ُ٤ؿ.
 - 2ؿ٣ك ٥ؿً /ٛ٣يبًت ك٣يبك٣يي ثب كُـ ٢ٝبعٌ ٝبؿكُ٨لي ( :) 1333- 1391ثب پبيب ٟر ٔ٢ر٨ب١ي
ؿ ،ٛ٣ثليتب١يب ثبك ؿيٖل ؿك تً٤ق٨ُ ٦ل ٧بي رـيـ پيِٖبٝ ٛي ُ٤ؿ٨ُ .ل ٧بي رـيـ ثب ىبٓ ٦ٚاي ام
ٝبؿكُ٨ل ،ث ٦ف٤٢اٝ ٟلاّن آٚي ىقبٙيت ثب ٍغجيت ١بعي٨ُ ٦لي پقيلىتٝ ٦ي ُ١٤ـ .ثـي ٠تلتيت
ٞ٧نٝب ٟثب تً٤ق٨ُ ٦ل ٧بي رـيـ ثليتب١يب ،پيلا ٟ٤ٝثلؽي ام پبيتؾت ٧بي ثنكٓ ر٨ب، ٤ٌْٝ( ٟ
پبكيي  ٣تّ٤ي ٣ )٤ع٤م٧ ٥بي ٝبؿكُ٨ل ،اعـاث ًْ١٤تٖب٧بي ُ٨لي رـيـ آمبم ٝي ُ٤ؿ.
 - 3ؿ٣ك /ٛ٤ً ٥تغ ٗ٤ؿك ا٧ـاه ُ٨ل ٧بي رـيـ ( :) 1391- 1391ؿك اي ٠ؿ٣ك٨ُ ،٥ل٧بي رـيـ ث٦
ف٤٢ا ٟاثناك ًبمٝب ٟؿ٧ي ىضبي ٚٝي ،ثل١ب ٦ٝكيني ١بعي ٦اي ً ٣يبًت تٞلّنمؿايي رٞقيتي ٣
اٍتٔبؿي ٝغلط ٝي ُ١٤ـ .ؿك ؿ٣ك٨ُ ،ٛ٤ً ٥ل ٧بي رـيـ ثـليتب١يب ؿك ؽـٝت تً٤ق ٦اٍتٔبؿي ؿك
ًغظ ٢ٝغٍَ ٦ــــلاك ٝي ٕيل١ـ .ايزبؿ پبيتؾت ٧بي رــيــ(ُب١ـيٖبك ،ثلاميٚيب  ٣اًال ٛآثبؿ) ٕ٦١٤
اي ام اي ٠ا٧ـــــاه تَٚي ٝي ُ٤ؿ.
ٝيب٧ي٨ُ٤١ ٜل٧ب ام آمبم تب اٝل٣م

آؿٝيب ٟام ؿيل ثبم ؿك ْٝب٧ ٟب ً ٣لمٝي٧ ٠بي ٝؾتٚو ٝ ٣تقـؿي ُّ ٦بيـ ت٨٢ب ٝقيبك ٣اثٌتٖي آ١ب ٟث٦
يْـيٖل ؿك َٝبث ٦ٚثب ِْٝالت ً ٣ؾتي ٧بي م١ـٕي ث٤ؿٝ ،٥ي ميٌت ٦ا١ـ٨ُ .ل ٧ب ث٣ ٦ر٤ؿ آٝـ١ـ،
تً٤ق ٦يبىت٢ـً ،يغل ٥فؾٞت  ٣تٞـ ٟؽ٤ؿ كا ثل پً٣ ٦٢٨يقي ام ًلمٝي٧ ٠ب ٌٕتلؿ١ـ ً ٣پي ام
ٓغ ٦٢ك٣مٕبك ّ٢بك كىت٢ـ.
ؿالي٘ ١يٌتي آ٨١ب ّبٝالً ِٝؾْ ٝ ٣ق١ ٛ٤ٚيٌت .ثاليبي عجيقي ٝب٢١ـ مٙنً ،٦ٙي٘ ،ؽٌِْبٙيٍ ،غغي،
آتِيِب ،ٟت٤ىب ٟيب ف٤ا ٘ٝؿيٖلي ٝب٢١ـ ر ،ٔ٢ث٤١ ٦في ؿك ت٢بمؿ ثَبي آ١ب٨ً ٟي ٜث٤ؿٌ٧ ٣ ٥تي ٣
١يٌتي تٞـ٧ ٟب كا تغت اِٙقــبؿ ٍــلاك ؿاؿ ٥ا١ـ.
ثب ٣ر٤ؿ اي ،٠عيــبت آؿٝي ؿك ّ٢بك ُ٨ل٧ـبي ٤١ثـ٢ـيبؿ اؿا ٦ٝيبىــــتِٝ ٣ ٦ـب٧ـٝ ٥ي ّ٢ي٦ّ ٜ
ؿك پي ١بثــ٤ؿي ُ٨ل ٧ب ،ثبم ُ٨ل ٧بي ؿيٖـــــلي اعـاث ٝي ٕــلؿ١ـ .ث٢بثلاي٨ُ ٠ل ًبمي يْي
ام ّ ٠٨تلي١ ٠يبم ٧بي ثِلي ثُٞ ٦بك آٝـ٧ ٣ ٥لٕن ُ٨لي ؿك تبكيؼ ٣ر٤ؿ ١ـاُت ٦ّ ٦ث ٦تٞبٝي تً٤ظ
ٝقٞبكاً ٟــبؽتُ ٦ـ ٥ثبُـ ث٨ُ ٦ْٚل كا ٝي ثبيٌت ٝغٍٔ ٗ٤ـكت  ٣اٍتـاك عْٝ٤ت ٧ب  ٣ؿٙ٣ت ٧ب
ؿاٌ١ت.
٢ٝبثـ:
 -1كثب١ي ،كً٣ ،ٗ٤عيـا ،ىليـ 1381، ،ٟ٣ربٝق٨ُ ٦لي١ ،بُل :ؿاِٖ١ب ٥آي٨بً ٣ ٟبمٝبًٞ ٟت
ٓ -2بٙغي ،اًٞبفي٘ 1377، ،اؿاك ٥ا٤ٝك ُ٨ل٧بي رـيـ (رٚـ اٝ ،)ٗ٣ـيليت ًبؽت١ ،بُل ٝلّن
ٝغبٙقبت ثل١ب ٦ٝكيني ُ٨لي
َ١ -3ـي ،اًـاهلل 1382 ،ؿكآٝـي ثل ربٝق٨ُ ٦لي(اٌ١ب٨ُ ٣ ٟل) ١بُل ى٢ب٣كاٟ
 -4ميبكيّ ،لاٝت اهلل  1382ثل١ب ٦ٝكيني ُ٨ل٧بي رـيـ ،صبح ًبمٝب ٣ ٟا١تِبكات ٣ماكت ىل٣ ٔ٢٧
اكُبؿ اًالٝي

