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 ًحَُ تمَين ذَاستِ*   

                                                   پطٍيع ػلي پٌبُ ٍويل پبيِ يه زازگستطي

 

 ثِ ًبم ذسا

 «ي تمَين ذَاستِ  ًگبّي گصضا ثط ًحَُ» 

ي تؼييي ذَاستِ ، ثِ سجت  ًظط اظ ضطٍضت زلت زض ًحَُ غطف. گطزز  تطيي ضوي آى تلمي هي ي ّط زػَاي حمَلي ، اسبسي ذَاستِ

غيطهبلي  ٍاثستگي سطًَضت زازضسي ثِ زضستي ٍ غحت ػولىطز ذَاّبى زض ايي ذػَظ ، تطريع ًَع ذَاستِ اظ حيث هبلي ثَزى يب 

ًظط يب فطجبم حىن ، اظ  ّبي زازضسي ، غالحيت هطاجغ ضسيسگي ٍ لبثليت تجسيس ثَزى ٍ ثْبي آى زض زػبٍي هبلي ، اظ حيث هيعاى ّعيٌِ

 .ّويت ثسيبضي ثطذَضزاض است ا

ي تؼييي ذَاستِ ٍ هَاضزي وِ لبًَى تطتيت ذبغي ضا همطض وطزُ ، ثِ اذتػبض ضطح  زض ايي همبلِ سؼي ثط آى ثَزُ ، اغَل حبون ثط ًحَُ

 .زّين 

 « ي تمَين ذَاستِ  اغَل حبون ثط ًحَُ» 

 ۺٌس ػجبضتٌس اظ زّ اغَلي وِ پبيِ ٍ اسبس ثحث هب ضا ، زض ايي همبلِ وَتبُ تطىيل هي

 .ـ اغلِ هبلي ثَزى ّط زػَاي حمَلي  ۱

 .ـ اغلِ اذتيبض ذَاّبى زض تؼييي هيعاى ثْبي ذَاستِ  ۲

 .ـ اغلِ لعٍم پطزاذت ّعيٌِ زض ٌّگبم تمسين زازذَاست  ۳

 

 .ـ اغل هبلي ثَزى ّط زػَاي حمَلي ۱

ّيچگًَِ تؼطيف ذبغي . هبلي ثبضس  ، هوىي است هبلي يب غيط گيطز ي ذَاّبى ، وِ هَضَع زػَاي لطاض هي حك تضييغ ضسُ يب اًىبض ضسُ

ثب ايي حبل اظ ًگطش ثِ . آيس  هبلي ، زض ّيچيه اظ هتَى لبًًَي ، ثِ زست ًوي اظ اغغالحِ حك يب زػَاي هبلي ، زض همبثل حك يب زػَي غيط

تَاى چٌيي ًتيجِ گطفت  ٍ استمطاء زض لَاًيي ، هيي لضبئي ثِ هؼٌي اػن ولوِ  هجبًي حمَلي ضاجغ ثِ هبلىيت ٍ زازضسي ٍ زلت زض ضٍيِ

 ۺ وِ 

وٌس ٍ يب ايٌىِ اجطاي آى زفغ اظ  ي آى ايجبز هٌفؼت لبثل تمَين ثِ پَل هي حك هبلي حمي است وِ اجطاي آى ، هستميوبً ثطاي زاضًسُ» 
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 « . ًوبيس وِ لبثل اضظيبثي ثِ پَل ثبضس  ضطضي هي

 ۺ حمي است وِ هبلي  زض همبثل تؼطيف هصوَض ، حك غيط

 «. اي ثطَز  هستمين هَجت چٌيي ًتيجِ وٌس ، اگط چِ هوىي است غيط اجطاي آى ، هستميوبً ايجبز هٌفؼت لبثل تمَين ثِ پَل ًوي» 

 ثطاي هثبل زػبٍي هبلىيت ثط اهَال ، ثغالى هؼبهالت يب اسٌبز ، استطزاز. تَاى زػَي هبلي ضا ، اظ غيط هبلي تطريع زاز  ثط ايي اسبس هي

ي غسٍض  گطزًس ، چِ ايٌىِ زض ًتيجِ ي اهَال ، اجطاي تؼْسات ٍ ضطٍط ضاجغ ثِ اهَال ، اظ جولِ زػبٍي هبلي هحسَة هي اسٌبز ، هغبليِ

 .گطزز  حىن ، هبل يب حمي وِ لبثل اضظيبثي ثب پَل است ، هستميوبً زض هبلىيت ذَاّبى ٍاضز ضسُ ٍ يب اظ هبلىيت ٍي ذبضج هي

تَاى ظٍجيت ، ثٌَّت ، ٍاليت ، حجط ، ٍلف ، ثلث ، حجس ، تَليت ، عالق ، ٍوبلت ، ضجَليت ، ًست  هبلي هي ػبٍي غيطّوچٌيي ، اظ ًوًَِ ز

، اظ جولِ زػبٍي هبلي . ( جع زض هَاضز ٍغيت ثِ ًفغ هسػي وِ هَجت ٍضٍز هبلي اظ اهَال هَغي ثِ هبلىيت هسػي ذَاّس ضس ) ٍ ٍغيت 

 ( ۱۳۷۹زض اهَض هسًي هػَة . ا.ع.ز.ز.آ.ق ۳۶۷ي  هبزُ ۲ثٌس  ٍ ۲۷۱ي  هبزُ. ) گطزًس  هحسَة هي

ي زازضسي ٍ غالحيت هحبون ، اظ  گطزًس ، اظ حيث ّعيٌِ ثب ايٌحبل لبًًَگصاض زض هَاضزي ، ثؼضي اظ زػبٍي ضا ، وِ شاتبً هبلي هحسَة هي

ٍ  ۸،  ۶،  ۴م سبثك ٍ ثٌسّبي .ز.آ.ق ۱۳هبزُ  ۸ٍ  ۶،  ۵،  ۳،  ۲ّبي  تَاى ثِ ثٌس اظ جولِ ، هي. است  هبلي هحسَة ًوَزُ جولِ زػبٍي غيط

ي زازضسي ٍ غالحيت ، زض   زػبٍي يبز ضسُ زض ايي هَاضز ، اظ حيث ّعيٌِ. ، اضبضُ ًوَز  ۱۳۶۴يه ٍ زٍ هػَة . ح.ز.ت.ق ۷هبزُ  ۱۳

 .گطزًس  حىن زػبٍي غيطهبلي تلمي هي

غَل ثِ اٍليي اغل حبون ثط هجحث تمَين ذَاستِ ذَاّس ضس ٍ آى ايٌىِ حبل ثب شوط همسهبت فَق عطح ايي سَال ٍ پبسد ثساى هَجت ٍ

ي يه زػَا ، وِ ّوبى حك هَضَع زػَا است ، اغل ثط غيطهبلي ثَزى  هبلي ثَزى ذَاستِ زض هَاضز ضه يب اذتالف زض هبلي ثَزى يب غيطۺ 

 ثبضس يب هبلي ثَزى آى ؟ ذَاستِ هي

ي  ظْبض ػميسُ ثط هبلي ثَزى ذَاستِ ، هستلعم تمَين ذَاستِ ٍ سپس تىليف پطزاذت ّعيٌِاۺ ضبيس ثتَاى چٌيي اثطاظ ػميسُ ًوَز وِ 

ي زازضسي ظائس ثط حسالل همطض زض لبًَى ، وِ ثطاي زػبٍي غيطهبلي هؼيي ضسُ ، جع زض هَاضز يميٌي ، اهطي  زازضسي است ٍ اذص ّعيٌِ

 . ذالف لبًَى است 

 .هجبًي ثَزى زازضسي ٍ تىليف حىَهت زض فػل ذػَهت زاًست  تَاى زض زليل تمَيت ايي استسالل ضا ، هي

 ۺ تَاى چٌيي اثطاظ ػميسُ ًوَز وِ  زض همبثلِ استسالل فَق هي

 .هبلي غلجِ زاضًس ٍ ثطايي اسبس ، اغل ثطهبلي ثَزى زػبٍي است  زػبٍي هبلي اظ حيث زايطُ ضوَلِ هػبزيك ، ثط زػبٍي غيطۺ الف 

ٍ ػوستبً ) ي آى ، ٍجس اضظضي ثبضس وِ زض ًعز ػمالي جبهؼِ لبثل اضظيبثي  ضبي آى زاضز وِ ثطاي زاضًسُذػيػِ ٍ شات ّط حك ، التۺ ة 

 .ثبضس  ، زاضتِ ( اضظيبثي ثِ پَل ضا 

 ۷م سبثك ٍ هبزُ .ز.آ.ق ۱۳زض اهَض هسًي ، هبزُ . ا.ع.ز.ز.آ.ق ۳۶۷هبزُ  ۲، ثٌس  ۲۷۱اظ زلت زض ثؼضي اظ هَاز لبًَى ، اظ جولِ هبزُ ۺ ج 
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 ۺ تَاى چٌيي ًتيجِ گطفت وِ  يه ٍ زٍ ، هي. ح.ز.ت.ق

ل ، اغل ثط هبلي ثَزى ّط ًَع زػَاي هغطٍحِ است ، هگط آًچِ ضا ، وِ لبًًَبً استثٌبء ضسُ ٍ يب ثِ حىن ػمل ، هستميوبً لبثل اضظيبثي ثِ پَ

 .ًجبضس 

 

 .ـ اغل اذتيبض ذَاّبى زض تؼييي هيعاى ثْبي ذَاستِ ۲

 ۺ است وِ  زض اهَض هسًي ، چٌيي همطض زاضتِ. ا.ع.ز.ز.آ.ق ۶۱هبزُ 

است ، هگط ايٌىِ  ذَاّي ، ّوبى هجلغي است وِ زض زازذَاست ليس ضسُ ًظط زازضسي ٍ اهىبى تجسيس ثْبي ذَاستِ اظ ًمغِ ًظط ّعيٌِ» 

 «. ثبضس  لبًَى تطتيت زيگط هؼيي وطزُ

ي ٍغَل ثطذي اظ  لبًَى ًحَُ ۳هبزُ  ۱۳زػبٍي ضاجغ ثِ اهَال ، ٍ زض ثٌس لبًَى يبز ضسُ ، زض ذػَظ  ۶۲هبزُ  ۴اذتيبض يبز ضسُ زض ثٌس 

 . است  اي زيگط تػطيح ضسُ زضآهسّبي زٍلت ٍ هػطف آى زض هَاضز هؼيي ، زض زػبٍي غيطهٌمَل ، ثِ گًَِ

لبًَى ، لعٍم پطزاذت  تَاى زضيبفت وِ هجبًي ٍ هجبحثي ّوچَى ػسالت هؼبٍضي ، تملت ًسجت ثِ اظ زلت زض هَاز فَق ، ثِ ضاحتي هي

، ثِ ػٌَاى زستبٍيع ... اًسوبضِ ػلنِ حمَق لضبء ، اػن اظ لبضي يب ٍويل يب  ي هؼسٍز افطاز زست وِ اظ ًبحيِ ۰۰۰حمَلبت زٍلتي ، اًػبف ٍ 

ا ػالٍُ ثط اذتيبض ظيط! گيطز ، ّطگع ّيچ اضظش حمَلي ًساضًس  ي السامِ ذَاّبى زض تمَين ذَاستِ ، هَضز اضبضُ لطاض هي اػتطاؼ ثِ ًحَُ

ي ثب زٍلت ، حىَهت ٍ يب  تَاى زض حىن هؼبهلِ لبًًَيِ ذَاّبى زض تمَين ذَاستِ ، هطاجؼِ ذَاّبى ثِ زازگبُ ٍ تمَين ذَاستِ ضا ، ًوي

 .ذَاًسُ زػَا تلمي ًوَز 

ثبضس ، ذَاّبى زض  ذَاستِ حمي لبئل ضسُي تمَين  ثٌبثطايي جع زض هَاضزي وِ لبًَى تطتيت ذبغي همطض وطزُ ٍ يب ثطاي ذَاًسُ ، زض ظهيٌِ

 .ي تمَين ذَاستِ ، اذتيبض وبهل زاضز  ًحَُ

 ۺ تجػطُ 

زض ايي همغغ اظ گفتبض ، الظم ثِ شوط است وِ ّطگبُ ذَاّبى پطًٍسُ ثيص اظ يه ًفط ثبضس ٍ ّطيه ، ثِ ًسجتي ذَز ضا هحك زض هَضَع 

 . احس ، ثطاي جوغ ذَاستِ ذَز ًساضًس اي جع اتفبق ًظط ثط تؼييي ثْبي ٍ زػَي ثساًٌس ، چبضُ

زض اهَض هسًي ، ذَاّبًْبي هتؼسز ، تٌْب حك تؼييي ثْبي . ا.ع.ز.ز.آ.ق ۶۲هبزُ  ۲ثِ زيگط سري ثب لحبػ ٍحست هالن هترصُ اظ ثٌس 

 .ثبض ٍ آى ّن ثِ غَضت ٍاحس زاضًس ًِ ثيطتط  ذَاستِ ضا ، ثطاي يه

 

 .بم تمسين زازذَاست ـ اغل لعٍم پطزاذت ّعيٌِ زازضسي زض ٌّگ ۳

آٍضي ايي ًىتِ ضطٍضي است وِ اگط چِ ػسم  يبز. گطزز  زض اهَض هسًي استرطاج هي. ا.ع.ز.ز.آ.ق ۵۰۳ٍ هبزُ  ۵۳هبزُ  ۱ايي اغل اظ ثٌس 
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ن زازضسي يب غسٍض حى اجطاي وبهل ايي تىليف ، هبًغ ثجت زازذَاست ًرَاّس ثَز ، اهب زازذَاست هغطٍحِ ، تب پطزاذت وبهل ّعيٌِ

 .اػسبض ذَاّبى اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ، ثِ جطيبى ًرَاّس افتبز 

ي ثجت زازذَاست ٍ تىليف لعٍم پطزاذت ّعيٌِ ، ّيچگًَِ هٌبفبتي ثب يىسيگط ًساضتِ ٍ ضوبًت اجطايِ  ثسيبض ثسيْي است وِ همَلِ

 .ػسم پطزاذت ّعيٌِ زض ٌّگبم ثجت زازذَاست ، تَليف آى ذَاّسثَز 

بئلي ّوچَى ضرػيت ، هليت ، تؼساز ، جٌسيت ٍ َّيت ذَاّبى ، اغَالً ّيچ تبثيطي زض ايي اهط ًساضتِ هگط آًىِ ثسيْي است وِ هس

 .ثبضس  لبًَى تطتيت زيگطي همطض وطزُ

 

 «استثٌبئبت ٍاضزُ ثط اغَل فَق » 

ػطف آى زض هَاضز هؼيي ، ثِ ثيبى هَاضزي آهسّبي زٍلت ٍ ه ي ٍغَل ثطذي اظ زض لبًَى ًحَُ ۳زض اهَض هسًي ٍ هبزُ . ا.ع.ز.ز.آ.ق ۶۲هبزُ 

 ۺاًس ، وِ آًْب ضا ، ثِ اذتػبض ، هَضز هغبلؼِ ٍ ثطضسي لطاض ذَاّين زاز   ي تمَين ذَاستِ پطزاذتِ اظ تىليف ذَاّبى زض ًحَُ

 .ـ ذَاستِ ٍجِ ًمس ۱

بي آى ػجبضت است اظ هجلغي وِ ذَاّبى ذَز ضا زض اهَض هسًي ، چٌبًچِ ذَاستِ ٍجِ ًمس ثبضس ، ثْ. ا.ع.ز.ز.آ.ق ۶۲هبزُ  ۱ثِ هَجت ثٌس 

وِ ثبضس ، ّيچ تبثيطي زض تىليف ذَاّبى ًساضز ٍ زازگبُ ًيع جع زض ذػَظ  چِ ثٌبثطايي ، سجت زػَي ّط. زاًس   ي آى هي هحك زض هغبلجِ

 . است ، حك غسٍض حىن ًساضز  هجلغي وِ زض ستَى ذَاستِ ، ثِ ػٌَاى اغل ذَاستِ ، آهسُ

 . است  ّبي زازضسي تبثغ ًػبة هيعاى ذَاستِ ِ ّعيٌِثسيْي است و

چٌبًچِ حمَق هَضز ازػبي ذَاّبى ، ػَؼِ هٌبفؼي ثَزُ ، وِ ثؼس اظ ظهبى تمسين زازذَاست حبغل ضسُ ٍ ايي هَضَع هَضز ۺ  ۱تجػطُ 

الوثل ٍ غسٍض حىن ، ذَاّبى هىلف  ، زض ايي غَضت پس اظ تؼييي هيعاى اجطت( م .ز.آ.ق ۵۱۵هبزُ ) ثبضس   زضذَاست ذَاّبى لطاض گطفتِ

 .ي هصوَض ضا ، پطزاذت ًوبيس  است ّعيٌِ زازضسي ذَاستِ

ي ذسبضات اظ ّط ًَع آى ثَزُ ٍ ضوي ضسيسگي ثِ اغل زػَي ضاجغ ثِ هبلىيت ثط هبل يب حك  ي زػَا هغبلجِ چٌبًچِ ذَاستِۺ  ۲تجػطُ 

اي  ثبضس، زض ايي غَضت چٌيي ذَاستِ ضَز ، هغطح ضسُ فت ذسبضات هيهٌطبء زػَي ، وِ ثِ سجت ٍ يب ٍاسغِ آى ازػبي استحمبق زضيب

 .گطزز  هي. م.ز.آ.ق ۳۳۱ي فطٍع زػَي تلمي ضسُ ، تبثغ حىنِ همطض زض ثٌس ج هبزُ   اظ جولِ

 . ستِ ثبضس ًِ ًػبة ذَا ثِ هي ي ٍجِ ًمس ، تبثغ ًػبة هحىَم ي تجسيسًظط ، زض زػبٍي ثب ذَاستِ ّعيٌِ زازضسي هطحلِۺ  ۳تجػطُ 

 . ذَاُ ًيست ، ًساضز  ًظط زازضسي لسوتي اظ ذَاستِ وِ ًسجت ثساى تجسيس ذَاُ ، تىليفي زض پطزاذت ّعيٌِ ًظط ثٌبثطايي تجسيس

ضيبل ، وِ زازگبُ زػَا ضا ، ًسجت ثِ ًيوي اظ ذَاستِ پصيطفتِ ٍ ًسجت ثِ ًيوي  ۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱زض زػَائي ثِ ذَاستِ هغبلجِ ۺ ثطاي هثبل 

ذَاّي  ًظط ذَاّي ًوبيٌس ، تٌْب هىلف ثِ پطزاذت ّعيٌِ تجسيس ًظط است ، ّطيه اظ هتساػييي ، وِ اظ حىن غبزضُ تجسيس وَزُزيگط ضزّ ً
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 ( . م .ز.آ.ق ۳۶۷ٍ  ۳۳۱هَاز  ۱ّبي  غطاحت ثٌس) ًػفِ ضلنِ هٌسضجِ زض ستَى ذَاستِ ذَاٌّسثَز 

) ثــِ  ذَاّي ، تبثغ ًػبة ذَاستِ است ، ًِ هحىَم ذَاّي يب فطجبم ًظط ثب ايٌحبل ثبيس تَجِ ًوَز وِ زض چٌيي هَاضزي لبثليت تجسيس

 ( ۲۸۰۱۲۰۱۳۷۳آهسّبي زٍلت ٍ هػطف آى زض هَاضز هؼيي هػَة  ًحَُ ٍغَل ثطذي اظ زض ۳هبزُ  ۱۲ثٌسّبي ة ٍ ج اظ لسوت 

ّص اضظش پَل ، هغطح گطزز ، هيعاى ي ذسبضات ًبضي اظ وب ي ٍجِ ًمس ، هغبلجِ چٌبًچِ ضوي اغل زػَي ضاجغ ثِ هغبلجِۺ  ۴تجػطُ 

 . ثبضس  ذَاّي اظ ضاي تبثغ ًػبة اغل ذَاستِ هي ذَاّي ٍ فطجبم ًظط ي زازضسي ٍ لبثليت تجسيس ّعيٌِ

ثٌبثطايي هيعاى هجلغ ذسبضات ًبضي اظ وبّص اضظش پَل ، ّطگع زض هَاضز فَق تبثيطي ًساضتِ ، ػٌَاى فطع زػَا ضا زاضا ثَزُ ، اظ حيث 

 . ثبضس  تبثغ اغل زػَي هياهَض فَق 

 . ـ ذَاستِ پَل ذبضجي  ۲

چٌبًچِ ذَاستِ پَل ذبضجي ثبضس ، ذَاّبى هىلف است وِ ثْبي ذَاستِ ضا ، ثط هجٌبي ًطخ ضسوي پَل ذبضجي ، وِ تَسظ ثبًه هطوعي 

 ۶۲هبزُ  ۱فطاظ زٍم اظ ثٌس . ) س زازضسي پطزاذت ًوبي گطزز ، زض ٌّگبم تمسين زازذَاست ، تمَين ًوَزُ ، ثط آى اسبس ّعيٌِ اػالم هي

 . ( م .ز.آ.ق

ضسوي آى ، ّيچ تبثيطي زض تىليف ذَاّبى ًساضتِ ، اظ ايي حيث ، ثطاي ذَاًسُ ًيع ، حمي  تفبٍت ًطخ ضسوي پَل ذبضجي ثب ًطخ غيط

 .هتػَض ًيست 

 .ـ ذَاّبًْبي هتؼسز  ۳

َاستِ حبغل جوغ ولِ علتِ ذَاّبًْبئي است وِ زض يه ّطگبُ چٌس ذَاّبى ، ّطيه هسػي ًسجتي اظ ول علت ثبضٌس ، ثْبي ذ

 . اًس   زازذَاست هجبزضت ثِ زازذَاّي ًوَزُ

 .( م .ز.آ.ق ۶۲هبزُ  ۲ثٌس . ) گطزز  ثٌبثطايي احىبم ٍاضزُ ثط هيعاى ثْبي ذَاستِ ، ثط حبغل جوغ ذَاستِ توبم ذَاّبًْب ثبض هي

ثبضٌس ٍ يب ايٌىِ زػبٍي هتؼسزي ثب  سجت هؼيٌي اظ ول ذَاستِ هسئَليت زاضتِيه ثِ ً گبُ ذَاًسگبى هتؼسز ، ّط ّوچٌيي است ، ّط

 .هٌطبء ٍاحس يب زاضاي اضتجبط تبمّ ، زض يه زازذَاست هغطح گطزًس 

 . الؼوط  ـ هٌبفغِ حمَقِ لبثل استيفبء زض هَاػس هؼيي يب هبزام ۴

 ۺ است وِ  چٌيي همطض ضسُ. م.ز.آ.ق ۶۲هبزُ  ۳ثِ هَجت ثٌس 

بٍي ضاجغ ثِ هٌبفغ ٍ حمَلي وِ ثبيس زض هَاػس هؼيي استيفبء ٍ يب پطزاذت ضَز ، ثْبي ذَاستِ ػجبضت است اظ حبغل جوغ توبم زض زػ» 

زض غَضتي وِ حك ًبهجطزُ ، هحسٍز ثِ ظهبى هؼيي ًجَزُ ٍ يب . زاًس   حك زض هغبلجِ آى هي السبط ٍ هٌبفؼي ، وِ ذَاّبى ذَز ضا شي

 « . سبل ثبيس استيفبء وٌس  سبل يب آًچِ وِ ظطف زُ ذَاستِ هسبٍي است ثب حبغل جوغ هٌبفغ زُالؼوط ثبضس ، ثْبي  هبزام

 ۺثب لحبػ تمسين ثٌسي ولي ذَاستِ ثِ پَل ٍ غيط پَل ، هفبز ثٌس هصوَض حىبيت اظ آى زاضز وِ 
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ثْبي ذَاستِ ٍ زض ػيي حبل اغل ذَاستِ ثبضس ، جوغ ول السبط ، ( تحت ّط ػٌَاى ٍ ثِ ّط سجت ) ـ اگط ذَاستِ هَضز هغبلجِ ٍجِ ًمس 

 .گطزز  تلمي هي

هبزُ . ) تَاًس هَضز لحَق حىن لطاض گيطز  ثسيْي است السبط ظهبى عطح ٍ تمسين زازذَاست تب اجطاي حىن ًيع ، ثب تمبضبي ذَاّبى هي

 (م . ز . آ . ق  ۵۱۵

الؼوط ثبضس ، ثْبي ذَاستِ جوغ السبعي است وِ ظطف زُ  هبزامـ چٌبًچِ استحمبق هغبلجِ ٍجِ ، هميس ثِ ظهبى ذبغي ًجبضس ٍ يب ايٌىِ 

 .سبل ٍغَل ذَاٌّس ضس 

 . ـ چٌبًچِ حك هَضز هغبلجِ ، ٍجِ ًمس ًجبضس ، تؼييي ثْبء ، فمظ اظ حيث ّعيٌِ زازضسي ٍ غالحيت هَثط ذَاّس ثَز 

 ۺثطاي هثبل 

الؼوط يب ًبهحسٍز ، اگط چِ  ثِ ًحَ هبزام ۰۰۰ن حك اًتفبع يب اضتفبق يب زض زػَاي العامِ ذَاًسُ ثِ اجطاي هفبزِ يه لطاضزاز زائط ثط تسلي

 .ذَاّبى هىلف ثِ زضجِ جوغ ثْبي زُ سبلِ حك زض ستَى ذَاستِ است ، اهب زض تؼييي اضظش ٍ تمَين آى هرتبض ذَاّس ثَز 

 . ـ اػتطاؼِ ذَاًسُ ثِ ثْبيِ ذَاستِ  ۵

ي ضاجغ ثِ اهَال ضا ، هحسٍز ًوَزُ ، حك اػتطاؼ ذَاًسُ ٍ لبثليت  تؼييي ثْبي ذَاستِ ي اذتيبض ذَاّبى زض اظ زيگط هَاضزي وِ زايطُ

 .م آهسُ است .ز.آ.ق ۶۳هبزُ  ۴ثبضس ، وِ زض ثٌس  پصيطش ٍ تطتيت اثط زازىِ ثساى ، تحت ضطايظ ذبغي هي

التفبٍت ّعيٌِ زازضسي ، ثِ ضطح  زاذت هبثِضطايظ الظم ثطاي پصيطش اػتطاؼِ ذَاًسُ ٍ سپس تغييط ًػبة ذَاستِ ٍ العام ذَاّبى ثِ پط

 ۺ ظيط ثبضس 

 .است ، ووتط اظ ًػبة زػبٍي لبثل تجسيس ًظط يب لبثل فطجبم ثبضس  اي وِ تَسظ ذَاّبى تمَين ضسُ هيعاى ثْبي ذَاستِۺ الف 

 . ثْبي ذَاستِ ، ثٌب ثط ازػبي ذَاًسُ ، ثيص اظ ًػبة زػبٍي لبثل تجسيس ًظط يب لبثل فطجبم ثبضسۺ ة 

 ۺثسيي تَضيح وِ 

ضيبل اضظش زاضز ، اػتطاؼ هصوَض لبثل  ۰۰۰۰۰۰۰۰۳است وِ ذَاستِ هجلغ  ضيبل تمَين ضسُ ٍ ذَاًسُ هسػي ۰۰۰۰۰۰۰۰۱اگط ذَاستِ ، هجلغ 

ٍ (  ضيبل ۰۰۱۰۰۰۰۰۳ثطاي هثبل ) ضيبل ثبضس ،  ۰۰۱۰۰۰۰۰۲۰ضيبل ٍ ووتط اظ  ۰۰۰۰۰۰۰۰۳ّوچٌيي ، ّطگبُ ذَاستِ ثيص اظ . پصيطش ًيست 

 .ثبضس ، چٌيي ايطازي لبثل تطتيت اثط زازى ًيست  ضيبل هي ۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰ذَاًسُ هسػي آى ثبضس وِ ثْبي ذَاستِ 

ثبضس ٍ غطف عطح ايطاز ، ثسٍى  زض ّويي جب الظم ثِ شوط است وِ ، ذَاًسُ هىلف ثِ تؼييي هيعاى ثْبي ذَاستِ ، ثستِ ثِ ًظط ذَز هي

ظيطا پصيطش اػتطاؼ ٍ تىليف ضسيسگي ثساى ، ظهبًي هيسط . ًيع ، لبثل پصيطش ٍ ضسيسگي ًيست شوط هجلغ هؼيي ثطاي ثْبي ذَاستِ 

است وِ زازگبُ ، زض ثبزي اهط ، اذتالف ضا ، هَثط زض هطاحل ثؼسي ضسيسگي ثساًس ٍ ايي اهط هوىي ًرَاّس ثَز هگط آًىِ ذَاًسُ ازػبي 

 .ذَز ضا ، ثط هجلغ هؼيٌي استَاض ًوبيس 
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عطح ايطاز ثؼس اظ ٍضٍز زازگبُ ثِ هبّيت اهط ٍ استوبع اظْبضات هتساػيبى . ب اٍليي جلسِ زازضسي ايطاز هصوَض ضا هغطح ًوبيس ذَاًسُ تۺ ج 

ضسس ، ثٌبثط ايي ذَاًسُ هىلف است وِ چٌبًچِ ثِ ًػبة ذَاستِ  ٍلَ آًىِ جلسِ اٍل ٌَّظ ثِ پبيبى ًطسيسُ ثبضس ، هَجِ ثِ ًظط ًوي

 .ذَز ضا ٍلَ زض جلسِ اٍل زازضسي لجل اظ زفبع زض هبّيت زػَي هغطح ًوبيس ايطازي زاضز ، ايطاز 

 ۺزض ايٌجب ، شوط ًىبتي چٌس الظم است . ايطاز هغطٍحِ ثٌبثط ًظط وبضضٌبس ، ٍاضز ثبضس ۺ ز 

ٍ ثِ هَجتِ آى سبثك آهسُ . م.ز.آ.ق ۸۸ٍ هبزُ  ۱۳۵۸اليحِ لبًًَي تطىيل زازگبّْبي ػوَهي هػَة  ۲۷ـ ثطذالف آًچِ وِ زض هبزُ 

جسيس ، . م.ز.آ.ق ۶۳لبًَى ، لبضي هرتبض زض ضسيسگي ثِ ازػب ، ثٌبثط ازلِ ٍ هساضن هَجَز ٍ ػٌسالعٍم جلت ًظط وبضضٌبس ثَز ، زض هبزُ 

ىليفي ، است ٍ حبل آًىِ ، چٌيي ت ضسُ اضجبع اهطِ تؼييي ثْبي ذَاستِ ثِ وبضضٌبس ، ثِ ػٌَاى يهِ تىليفِ لبًًَي ثطاي لبضي ، لطاض زازُ

زض ثسيبضي اظ هَاضز وِ تؼييي هيعاى ثْبي ذَاستِ ، ثِ سبزگي ٍ ثب ًگطش زض اسٌبز ٍ هساضنِ عطفيي هوىي است ، ّطگع تَجيِ هٌغمي 

 !ًساضز 

ـ اگط چِ هغبثمت ازػبي ذَاًسُ ثب ًظط وبضضٌبس ، اظ حيث ضلن ذَاستِ ضطٍضت ًساضز ، اهب اضظش اػالم ضسُ تَسظ وبضضٌبس ًيع ، 

 .ي اػالم ضسُ تَسظ ذَاّبى ، هَثط زض هطاحل زازضسي ثبضس  يستي زض همبيسِ ٍ همبثلِ ثب ثْبي ذَاستِثب هي

 .ثَز  ثبضس ، ذَاّس هي  ي وبضضٌبسي ، ثٌبثط لَاػس ضاجغ ثِ زازضسي ، ثط ػْسُ هسػيِ اهط ، وِ زض ايٌجب ذَاًسُ ـ پطزاذت ّعيٌِ

ي اػالم ضسُ تَسظ  اي جع اوتفبء ثِ ثْبي ذَاستِ اظ ػساز زالئل ذبضج ٍ چبضُ زض غَضت ػسم پطزاذت ّعيٌِ وبضضٌبسي ، وبضضٌبسي

 .ذَاّبى ٍجَز ًساضز 

ضسس وِ همَلِ ذطٍج وبضضٌبسي اظ ػساز زالئل ٍ ػسم ضسيسگي ثِ ايطاز ضا ، ثتَاى هٌحػط ثِ هَاضزي  ، ثِ ًظط هي ۶۳ثطذالف ظبّط هبزُ ) 

بضضٌبس هوىي ًجبضس ٍ زض سبيط هَاضزي وِ تؼيييِ ثْبي ذَاستِ همسٍض ثبضس ، زازگبُ ، ًوَز وِ تؼيييِ ثْبي ذَاستِ ، تَسظ غيطِ و

 . ( علجس  ضطح ايي هغلت ، ثحثي هستمل هي. هىلفِ ثِ ضسيسگي ايطاز هغطٍحِ ثبضس 

اتفبق ًظط . ًوبيس  يسگي هيـ چٌبًچِ ذَاًسگبى هتؼسز ثبضٌس ، عطح ايطاز اظ ًبحيِ يىي اظ ذَاًسگبى ًيع ، ثطاي زازگبُ ايجبز تىليف زض ضس

 .ٍ اجتوبع ذَاًسگبى ثط ايي اهط ، ضطٍضت ًساضز 

 . گيطز  ضا ، زض ثط هي( زاذلي يب ذبضجي ) ّبي هبلي غيط پَل  ، توبهي اًَاع ذَاستِ. م.ز.ز.آ.ق ۶۳ٍ هبزُ  ۶۲هبزُ  ۴ـ زايطُ ضوَل ثٌس 

م فؼل يب تطن فؼل ، هغبلجِ هثل يب ػيي اهَال ٍ زػبٍي ضاجغ ثِ ػيي ، ي اجطاي تؼْسات هبلي اظ ًَع اًجب ثٌبثطايي ، زػبٍي ثب ذَاستِ

جعء آى زستِ اظ زػبٍي وِ ثِ حىن لبًَى ، غيطهبلي هحسَة ) ثِ اهَال غيط هٌمَل يب هٌمَل اظ ّط ًَع آى  هٌبفغ يب سبيط حمَقِ ضاجغ

 .گطزًس  ، هطوَل احىبم لبًًَي فَق هي( گطزًس  هي

ّب ، ثب لحبػ  ّبي هتؼسز هغطح ضسُ ثبضٌس ، ذَاًسُ حك زاضز ًسجت ثِ ثْبي ّط يه اظ ذَاستِ ، ذَاستِ ـ چٌبًچِ زض يه زازذَاست

 .ّب ايطاز ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ ثؼضي زيگط ايطاز ًٌوبيس  ضطايظ فَق ، ايطاز ًوَزُ ٍ يب ايٌىِ ًسجت ثِ ثؼضي اظ ذَاستِ
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 .ـ زػبٍي هبلي ضاجغ ثِ اهَال غيط هٌمَل  ۶

، اظ جولِ زػبٍي هبلي ضاجغ ثِ اهَال غيط هٌمَل ثبضس ، اگط چِ ثْبي ذَاستِ اظ ًمغِ ًظط غالحيت ّوبى است وِ  چٌبًچِ ذَاستِ

ذَاّبى زض زازذَاست هؼيي وطزُ ٍ ذَاًسُ ًيع ٍفك ضطايغي وِ زض ثٌس لجل آهس ، حك اػتطاؼ ثساى زاضز اهب ثب ايٌحبل ، ّعيٌِ زازضسي 

 .اي هبل غيطهٌمَل پطزاذت گطزز  ، ثط اسبس ليوت هٌغمِ ثبيستي ، حسالل ايٌگًَِ زػبٍي هي

 ۱۳ثٌس . ) هبًس  اي هله ثبضس ، هحلي ثطاي ثحث زض ايي ذػَظ ثبلي ًوي ثسيْي است چٌبًچِ ًػبة ذَاستِ ، ثيطتط اظ اضظش هٌغمِ

 ( ۲۸۰۱۲۰۱۳۷۳لبًَى ًحَُ ٍغَل ثطذي اظ زض آهسّبي زٍلت ٍ هػطف آى زض هَاضز هؼيي هػــَة  ۳هبزُ 

 .اي وِ اضظش آى ًبهطرع است   ـ ذَاستِ ۷

 ۺ زاضز  ، چٌيي همطض هي ۲۸۰۱۲۰۱۳۸۳آهسّبي زٍلت ٍ هػطف آى زض هَاضز هؼيي هػَة  لبًَى ًحَُ ٍغَل ثطذي اظ زض ۳هبزُ  ۱۴ثٌس 

الػبق ٍ اثغبل ضيبل توجط  ۲۰۰۰زض غَضتيىِ ليوت ذَاستِ ، زض زػبٍي هبلي زض هَلغ تمسين زازذَاست ، هطرع ًجبضس ، هجلغ » 

ضَز ٍ ثميِ ّعيٌِ زازضسي ، ثؼس اظ تؼييي ذَاستِ ٍ غسٍض حىن زضيبفت ذَاّس ضس ٍ زازگبُ هىلف است ليوت ذَاستِ ضا لجل اظ  هي

 «. غسٍض حىن هطرع ًوبيس 

حىن هصوَض ! تــط  بض زليكٍ الجتِ ثسي( ًظط اظ هجلغ توجط الػبلي  غطف) سبثك ، ثب اًسن تفبٍتي زض ثيبى ًَع ذَاستِ . م.ز.آ.ق ۶۸۶هبزُ 

 . اي ًوَزُ وِ ، تؼييي ليوت آى زض ٌّگبم زازى زازذَاست هوىي ًجبضس  ضا ، هٌحػط ثِ ذَاستِ

ضسس وِ ًبهطرع ثَزى ليوت ذَاستِ ، غطفبً ، ًبظط ثط هَاضزي است وِ ذَاستِ ليوت يب ػَؼ لطاضزازي يب لبًًَيِ  ثب ايٌحبل ثِ ًظط هي

گطزز ، اهب ثٌبثط ذػَغيت  زاضاي اضظش ضيبلي است ٍ ذَاّبى اوٌَى هسػي هغبلجِ ٍجَُ هؼبزل آى هيليوت هبل يب حمي است وِ 

 .ثبضس  ذَاستِ ، تؼييي هيعاى ثْبي آى ، زض ٌّگبم تمسين زازذَاست ثطاي ذَاّبى هوىي ًوي

 !چٌيي ٍضؼيتي ثطٍظ ًرَاّس يبفت  ثبيس زلت ًوَز وِ چٌبًچِ ذَاستِ ػيي هبل ثبضس ، تمَين آى زض اذتيبض ذَاّبى ثَزُ ٍ ػوالً

 ۺ ضغن ثساّت حىن همطض زض ثٌس يبز ضسُ تطريع هَضَػبتي اظ لجيل  ػلي

 اي است ؟  ي ًبهطرع چگًَِ ذَاستِ ـ ذَاستِ

 ـ ّطگبُ زض حيي زازضسي ، اهىبى تؼييي ثْبي ذَاستِ فطاّن آيس ، تىليف زازگبُ يب ذَاّبى ٍ حمَقِ ذَاًسُ ، چِ ذَاّسثَز ؟ 

 گطزز ؟  ثليت يب ػسم لبثليتِ تجسيس ًظط يب فطجبم اظ حىوي وِ ذَاستِ آى ًبهطرع ثَزُ چگًَِ تؼييي هيـ لب

 ضس ؟  گطزز ، چِ ذَاّس حمي يب لطاض ضز زػَي ذَاّبى غبزض هي ـ تىليفِ ليوت ذَاستِ ، زض هَاضزي وِ حىن ثط ثي

 ّسثَز ؟ ـ حمَق ذَاًسُ ، زض لجبل چٌيي ًَػي اظ تمَين ذَاستِ ، چِ ذَا

 ي ّعيٌِ زازضسي ضا ، پطزاذت ًىٌس ، زازگبُ چگًَِ ثطذَضز ذَاّسًوَز ؟  ـ چٌبًچِ پس اظ تؼييي ذَاستِ ٍ غسٍض حىن ، ذَاّبى ثميِ

پبسد هَضَػبت فَق ضا ، وِ ّوَاضُ زضَاض ٍ هحل ثحث ٍ اضىبل جسي ذَاّس ثَز ، ثِ ًظط ٍ عجغ ًمبز ٍ جستجَگط ذَاًٌسگبى ٍاگصاض ) 
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 . ( ًوبين هي

 .ثبضس  ي آى تمَين ًطسُ ـ زػَائي وِ ذَاستِ ۸

ي غيطهبلي هحسَة ضسُ ٍ پطًٍسُ ثِ ّط ػلت ثِ زازگبُ  ثبضس ٍ ذَاستِ ثِ ػٌَاى ذَاستِ ي زػَي تمَين ًطسُ زض غَضتي وِ ذَاستِ

ي  ي تمَين ذَاستِ ٍ حمَق ذَاًسُ ًظط لطاض گيطز ، ويفيت ضفغ ًمع ، ًحَُ ًظط اضسبل گطزز ٍ ايي اهط هَضز ايطاز زازگبُ تجسيس تجسيس

 ! زػَي ًسجت ثِ آى ، ّوبى است وِ زض لَاًيي ضاجغ ثِ هطحلِ ثسٍي آهسُ است 

ًظط غَضت ذَاّسگطفت ٍ چٌبًچِ ثْبي  ي حبلئع اّويت لضيِ ايي است وِ الساهبت يبز ضسُ ، تحت ًظبضت زازگبُ تجسيس ثب ايٌحبل ًىتِ

 .ًظط ضزّ ذَاّس ضس  ًظـط ثبضس ، زازذَاست تجسيس ٍي لبثل تجسيسذَاستِ ووتط اظ ًػبة همطضُ ثطاي زػب

 .ثبضس  ي زػَي تمَين ًطسُ ـ ذَاستِ ۸

زازضسي ًيع ، عطح هسبئلي چٌس وبفي است ، تب ثِ ظطافت هَضَػبتي ، وِ زض  زض ثبة هؼبفيت هَلت يب زائن ذَاّبى اظ پطزاذت ّعيٌِ

 ۺطين ضسٌس ، پي ثج ثبزي اهط ثسيبض سبزُ ثِ ًظط هي

 ۶۵۲ضوبضُ   ضٍيِ اًس ، ثب تَجِ ثِ ضاي ٍحست ـ آيب هَاضز لبًًَيِ ذبغي وِ ، هَسسبت ، ازاضات يب سبظهبًْبئي اظ پطزاذت ّعيٌِ هؼبف ضسُ

 اًس ؟  است ، ثِ لَت ذَز ثبلي ّستٌس يب ًسد ضسُ  ـ وِ زٍلت ضا ، زض هؼٌبي ػبم آى ، هىلف ثِ پطزاذت ّعيٌِ ًوَزُ

 ض اظ پطزاذت لسوتي اظ ّعيٌِ زازضسي ، هسوَع است ؟ـ آيب ازػبي اػسب

 ّبي هغطٍحِ زض يه زازذَاست ، هوىي است ؟ زازضسي يىي اظ ذَاستِ ـ آيب عطح ازػبي اػسبض اظ پطزاذت ّعيٌِ

 ـ آيب ثؼضي اظ ذَاّبًْب ، حك عطح ازػبي اػسبض اظ پطزاذت ّعيٌِ زازضسي ضا ، ثِ ًسجت سْن ذَز اظ ّعيٌِ ، زاضًس ؟

 ذَاّي است ؟ ًظط يب حىن ثِ ضزّ زػَي اػسبض لبثل تجسيسـ آ

ثبضس ، چِ ظهبًي ، اظ چِ وسي ٍ تحت چِ ضطايغي ٍغَل ذَاّس  ّبئي وِ حىن ثِ اػسبض ذَاّبى غبزض ضسُ ـ ّعيٌِ زازضسي ، زض پطًٍسُ

 ضس ؟

 ، اظ آثبض حىنِ اػسبض ثطذَضزاض ذَاّس ثَز ؟زازضسي  همبمِ هؼسط اظ پطزاذت ّعيٌِ ـ زض غَضت اًتمبل زػَي ، ثِ ّط عطيك ، آيب لبئن

 ضَز ؟ ذَاّسآهس ، هي ّبئي وِ زض جطيبى ضسيسگي ثِ ازلِ پيص ـ آيب حىنِ اػسبض ، ضبهل ّعيٌِ

 ـ ضوبًتِ اجطائيِ ضزّ زػَيِ اػسبض چيست ؟

 . (ًوبين  ثحث پيطاهَى هسبئل فَق ضا ثِ هجبلي زيگط هَوَل هي) 

 ۺ سري آذط ايٌىِ 

ّبي ضفغ ًمػي است ، وِ ذغبة  ي ثطوبض ، تؼساز اذغبضيِ ّبي ظيطوي ٍ آگبّي ٍويل اظ لَاًيي ٍ همطضات ٍ احبعِ ضّب ٍ هحهيىي اظ هؼيب

 .ثِ ٍي ، غبزض ذَاّسضس 
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ٍي ، ثب ووتطيي اذغبض ضفغ ،   حبل غبزق ٍ لبًًَوٌس ، وسي ذَاّسثَز وِ زازذَاستْبي تٌظيوي اظ ًبحيِ ثٌبثطايي ٍويل آگبُ ٍ زض ػيي

 . ًمع هَاجِ گطزز 

زاٍضيْبي  ثب ضػبيت زليك همطضات ضاجغ ثِ زازضسي ٍ اظ جولِ هجبحثِ پيطاهَىِ تؼييي ثْبي ذَاستِ ، ذَيطتي ضا ، اظ گعًس آثبض سَءِ پيص

 .زيگطاى زض هَضز تَاًبئي ٍ ػولىطزِ ذَيص ، زض اهبى ثساضين 

 


