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اریان وجهان

پبضیس ٍ ٍاضٌگتي ثِ زًجبل هٌع ایطاى اظ تَلیس ثوت اتوی ّستٌس



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-سئیغرٕٟٛس ـشا٘ؼ ٝدس ٌفتٍ ٛثهب
یه ٔزّ ٝمٔشیىبیی ٔذعی ؿذ پبسیغ ٚ ٚاؿٍٙتٗ ٔیخٛاٙٞذ اص
ِٛیذ ثٕت ا ٕی ثٛػیّ ٝایشاٖ رٌّٛیشی وٙٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚثیٗ إُِّ ثبؿٍب ٜخجهش٘هٍهبساٖ رهٛاٖ؛ سئهیهغ
رٕٟٛس ـشا٘ؼ ٝدس ٌفتٍ ٛثب ٔزّ ٝمٔشیىبیی َ٘ٚهیهتهی ـهش دس ٔهبٜ
ٔبسع ؤ ٝتٗ مٖ ث ٝبصٌی ٔٙتـش ؿذ ٜاػتٔ ،ذعی ؿذ ـشا٘ؼٚ ٝ
مٔشیىب ٔی خٛاٙٞذ اص ِٛیذ ثٕت ا ٕی ثٛػیّ ٝایهشا٘هزهّهٌٛهیهشی
وٙٙذ .ثٛ٘ ٝؿت ٝپبیٍب ٜایٙتش٘تی ایٗ ٔزّ ٝمٔشیىبیی ،بْ ػٙىهته،ٖٛ
خجشٍ٘بسی و ٝثبأب٘ٛئُ ٔىشٔ ٖٚصبعج ٝوشد ٜاػت ،دس ثخؾ ٞبیی اص ایٗ ٌفهتهٍه ٛثه ٝاخهتهالـهبت
ٔىش ٖٚثب د٘ٚبِذ شأپ ،سئیغ رٕٟٛس مٔشیىبٔ ،یپشداصد ٔ ٚی٘ٛیؼذٔ :ىش ٖٚاص صٕیٓٞبی شأهپ
ثشای خشٚد اص ٛاـك ؽییشات مة ٛٞ ٚایی پبسیغٚ ،ض عشـٞ ٝبی ػٍٙیٗ ثهشای ٚاسدات ـه ٛد ٚ
ٕٞضٙیٗ ٟذیذٞبی شأپ دس خصٛف پبس ٜوشدٖ ٛاـك ٞؼت ٝای ایهشاٖ (ثهشرهبْ) ا٘هتهمهبد وهشدٜ
اػتٔ.ىش ٖٚدس ٔصبعجٔ ٝزوٛس ٌفت ٝاػت :لذسداٖ ٌفتٍٞٛبی ثیپشد ٜثب سئیغ رهٕهٟهٛس هشأهپ
ٞؼتٓ ،صیشا ایٗ ٌفتٍٞٛب اربصٔ ٜیدٞذ یىذیٍش سا دسن وٙیٓ.

ٍظیط آهَظش ضغین غْیًَیستی :ایطاى هب ضا اهتحبى ًىٌس!



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-فتبِی ثٙت دس اغهٟهبسا هی
پٛس ث ٝایشاٖ ٘ ٚیشٞٚبی ٔمبٔٚت ٞـذاس داد لذست سطیهٓ
صٟی٘ٛیؼتی سا أتغبٖ ٘ىٙٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚثیٗإُِّ ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ رٛاٖ ث٘ ٝمُ
اص اػشائیُ ٘ـٙبَ ٘یٛص٘ ،فتبِی ثٙهت ٚصیهش مٔهٛصؽ سطیهٓ
صٟی٘ٛیؼتی ،و ٝعصش ػ ٝؿٙج ٝدس ؿٟش اِّطش ٖٚدس رهٕه
ٞضاساٖ صٟی٘ٛیؼت ػخٙشا٘ی ٔی وشد ث ٝایشاٖ ٘ ٚیشٞٚهبی
٘یبثتی ایٗ وـٛس ٞـذاس داد و ٝسطیٓ صٟیه٘ٛهیهؼهتهی سا
أتغبٖ ٘ىٙٙذ.
ثٙت دس ػخٙشا٘ی خٛد ٌفت :دؿٕٙبٖ (ایشاٖ ٘ ٚیهشٞٚهبی
ٔمبٔٚت) ٔب سا اعبط ٝوشد ٜا٘ذٟٙ .ب صٙذ ٞفت ٝپیؾ ایشاٖ یه پٟپبد ٔؼّظ سا ث ٝػٛی ٔب ـشػهتهبد .ایهشاٖ
الؽ ٔیوٙذ ٔب سا خف ٝوٙذ  ٚسٚعٕبٖ سا دس  ٓٞثـىٙذ؛ أب اػشائیُ اص مٖٞب لهٛی هش اػهتٔ .هٗ اص
ٕٞیٙزب ث ٝایشاٖ ،ػٛسی ،ٝعٕبع  ٚعضة اهلل ٔیٌٛیٓ ٔب سا أتغبٖ ٘ىٙیذ.

اجبظُ ًویزّین زاعص ًِ فمط زض عطاق ثلىِ زض هٌطمِ ًفس ثىطس

اضزٍغبى :هطظّبیوبى ثب سَضیِ ضا ثِ هٌبطك اهي تجسیل هیوٌین

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘ -هخهؼهت ٚصیهش
عشاق اص مؼبص عّٕیبت أٙیتی ثٙٔ ٝػٛس پبوؼهبصی
د ٚاػتبٖ ا ٘جبس ٘ ٚیٛٙا اص ثبصٔب٘هذٞ ٜهبی داعهؾ
خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،ث٘ ٝمُ اص ػبیت اِٙـش،ٜ
عیذس اِعجبدی٘ ،خؼت ٚصیش عشاق دس وٙفهشا٘هغ
ٞفتٍی خٛد ٌفت :ثٙٔ ٝهػهٛس رهّهٌٛهیهشی اص
ؿىُ ٌیشی ٌشٞ ٜٚبی شٚسیؼهتهی ،عهٕهّهیهبت
أٙیتی سا دس ٔٙطم ٝاِزضیش ٚ ٜاعهبِهی ـهشات دس
اػتبٖ ا ٘جبس مؼبص وشدیٓ.اِعجبدی اـضٚد :الذأبت
اخیش ٔب عّیٔ ٝفؼذیٗ پیبْ ٚاضغی ثشای عمهیهت
مٟ٘ب ثٛد٘.خؼت ٚصیش عشاق اغٟبس وشد و ٝوـٛسؽ الذأب ی سا ثشای عفع أٙیت ٔشصٞهبی عهشاق ثهب
ػٛسی ٝدس دػتٛس وبس خٛد لشاس داد ٜاػت  ٚداعؾ دیٍش ٕ٘ی ٛا٘ذ ث ٝعشاق ٘فٛر وٙذٚ.ی ادأ ٝدادٔ :ب
ٕٞضٙیٗ عّٕیبت ٌؼتشدٜای سا ثٙٔ ٝػٛس ٘بثٛدی ثبصٔب٘ذٜٞبی داعؾ دس ؼشة اػتبٖ ٘یٛٙا مؼبص وهشدیهٓ
ٕٞ ٚضٙبٖ ث ٝالؽٞبی خٛد دس ایٗ صٔی ٝٙادأٔ ٝیدٞیٓ.اِعجبدی بویذ وشدٔ :هب دس عهبَ هعهمهیهت
ثبصٔب٘ذٜٞبی داعؾ ٞؼتیٓ ٕ٘ ٚیٌزاسیٓ و ٝمٟ٘ب دس وـٛسٔبٖ ٔؼتمش ؿ٘ٛذ .اؼّت اـشادی و ٝؿٙبػبیی
ؿذ٘ذ سا ثٞ ٝالوت سػب٘ذیٓ  ٚا٘جبسٞبی ٕٟٔبت مٟ٘ب سا ٘بثٛد وشدیٓٚ.ی اـضٚدٔ :ب اربصٕ٘ ٜیدٞیٓ وهٝ
داعؾ ٘فغ ثىـذ  ٚب صٔب٘ی و ٝداعؾ سا ٟ٘ٙ ٝب دس عشاق ثّى ٝدس ٔٙطم ٝسیـ ٝوٗ ٘هىهٙهیهٓ مػهٛدٜ
خبطش ٕ٘یؿٛیٓ  ٚاص ٞیش الؿی ثشای ٔمبثّ ٝثب ٌشٜٞٚبی شٚسیؼتی دسیػ ٕ٘یوٙیٓٔ .ب ثهذ ٖٚایهٙهىهٝ
ٚاسد یه دسٌیشی ٔٙطمٝای ؿٛیٓ ث ٝعٟذ خٛد دس ایٗ صٔی ٝٙپبیجٙذیٓ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ رهٕهٟهٛس
شوی ٝاعالْ وشد ،وـٛسؽ ٔزجٛس اػت ث ٝخبطش
میٙذ ٜخٛد ٙٔ ٕٝٞبطك ٔشصی ػٛسی ٝثب شویه ٝسا
ثٙٔ ٝبطمی أٗ جذیُ وٙهذ.ثهٌ ٝهضاسؽ ایؼهٙهب،
سرت طیت اسدٚؼبٖ ،سئیغ رٕٟٛس شوی ٝضٕٗ
ػخٙشا٘ی دس پبسِٕبٖ ایٗ وـٛس ٌهفهتٔ ،همهذاس
ٔؼبعهتهی وه ٝاص خهبن ػهٛسیه ٝثهِ ٝهطهؿ
عّٕیبت ٞبی ػپش ـشات  ٚؿبخه ٝصیهته ٖٛایهٕهٗ
ٌـت ٝا٘ذ ٟٓٔ ،اػت أب وبـی ٘یهؼهت  ٚم٘هىهبسا
ٔزجٛس اػت ث ٝخبطش میٙذ ٜخٛد ٔٙبطك ٔشصی ػٛسی ٝثب م٘ىبسا سا ثٙٔ ٝبطك أٙی جذیُ وهٙهذ.اسدٚؼهبٖ
اـضٚد ،عذاد وؼب٘ی و ٝث ٝرشاثّغ ،اِجبة  ٚاِشاعی ػٛسی ٝثبصٌـتٙذ ثٞ ۰۶۱ ٝضاس ػٛسی ٔهی سػهذ ٚ
ایٗ عذاد ٘ؼجت ث ٝوؼب٘ی و ٝث ٝعفشیٗ ثبصخٛاٙٞذ ٌـت ،ثیـتش اػت .شوی ٝدس عبَ ٔمذٔٝصیٙی ٚیظٜ
ثشای ثبصٌـت مٟ٘ب ث ٝایٗ ؿٟش اػتٚ.ی ادأ ٝداد ،عذٚد ٔ ۵.۳یّی ٖٛمٚاس ٜػٛسی دس شوهیهٚ ٝرهٛد
داسد و ٝدس ا٘تػبس ثبصٌـت ث ٝوـٛس خٛد ٞؼتٙذ ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثبیذ ٙٔ ٕٝٞبطك ٔشصی ػٛسی ٝثب شویهٝ
اص ادِت ٌشـت ٝب ُسـعت ،اص ٔٙجذ ٌشـت ٝب عیٗ اِعشة  ٚاص ُأثیض ٌشـت ٝب ساعاِعیٗ  ٚدس ٟ٘هبیهت
عؼى ٝثٙٔ ٝبطك أٙی جذیُ ؿ٘ٛذ.سئیغ رٕٟٛس شویٔ ٝذعی ؿذ ،م٘ىبسا ثٔ ٝجبسص ٜثب شٚسیؼٓ  ٝ٘ ٚثهٝ
ٛٞاداسی اص مٖ دس  ٕٝٞاؿىبِؾ پشداخت ٝاػت! عذاد شٚسیؼتٞبیی و ٝثب مؼبص عّٕیبت ٘ػبٔی ؿبخٝ
صیت ٖٛدس  ۰۱طا٘ٛی ٝدس عفشیٗ خٙخی ؿذ٘ذ ثیؾ اص ٞ ۰۱۱۱ضاس ٗ ٞؼتٙذ ،دس شوی ٚ ٝؿٕبَ عشاق ٞهٓ
 ٗ ۳۳۱اص ٘یشٞٚبی عضة وبسٌشاٖ وشدػتبٖ خٙخی ؿذ٘ذ و ٝم٘ىبسا مٟ٘ب سا شٚسیؼت ٔیدا٘ذ.

هطحلِ زٍم ضّبسبظی آة اظ سس هْبثبز ثِ زضیبچِ اضٍهیِ
هتَلف ضس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیش اداس ٜأٛس مة ٟٔبثبد ٌهفهت:
أؼبَ عزٓ مة سٞبػبصی ؿذ ٜثشای اعیب دسیبصه ٝاسٔٚهیه۰۰.۱ ٝ
ٔیّیٔ ٖٛتش ٔىعت ثٛدٔ ٚ ٜشعّ ٝد ْٚسٞبػبصی مة ث ٝدِیُ وٕجٛد
مة ٔتٛلؿ ؿذ ٜاػت.ثٌ ٝضاسؽ ٟٔشٔ ،غٕذ عجذاِّٟی دس اِٚهیهٗ
رّؼ ٝؿٛسای عفبغت اص ٔٙبث مة ٟٔبثبد اغهٟهبسداؿهت :عهزهٓ
رخیش ٜمة ػذ اؤ ۰۱۱ ٖٛٙیّیٔ ٖٛتش ٔىعت اػت ؤ ۵۳ ٝیّهیهٖٛ
ثشای ٔصبسؾ وـبٚسصیٔ ۰۵ ،یّی ٖٛثشای ؿشة ٔ ۰۰ ٚهیهّهیهٖٛ
ٔتشٔىعت ٘یض ثٙٔ ٝػٛس اعیبی دسیبص ٝاسٔٚی ٝسٞبػبصی ؿذ ٜاػهت
 ٚسٞبػبصی د٘ ْٚیض ا٘زبْ ٍ٘شـت ٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٓٞ ٝاؤ ٖٛٙیضاٖ رخیش ٜمة ػذ ٔهٟهبثهبد پهٙهذ
ٔیّیٔ ٖٛتش ٔىعت ثیـتش اص ٔذت ٔـبث ٝػبَ ٌزؿت ٝاػت اضبـ ٝوشد :ػذ ٟٔبثبد یىی اص ػذٞبی ثهضسي
مرسثبیزبٖ ؼشثی  ٚرض ۰۱ ٚػذ پشمة وـٛس ث ٝؿٕبس ٔی سٚد.عجذاِّٟی ثب اؿبس ٜث ٝطشط عبدَ ثهخهـهی
ٔٙبث مة صیش صٔیٙی خبطش٘ـبٖ وشد :ػبَ ٌزؿت ٝپٙزٟضاس ۰۱۱ ٚعّم ٝصب ٜؼیشٔزبص ؿٙبػبیی ؿهذ ٜوهٝ
پغ اص ا٘زبْ ٔشاعُ لب٘٘ٛی ثب اـشاد ٔتخّؿ ثشخٛسد ٔی ؿٛد.ـشٔب٘ذاس ٟٔبثبد ٘یض دس ایٗ رّؼ ٝثب اؿبس ٜثهٝ
وٓ مثی دس وـٛس اغٟبسداؿت :ثبیذ ٍ٘شؽ ٞب سا ؽییش دٞیٓ  ٚثیـتش ث ٝمٖ ثپشداصیٓٙٔ ،طمٔ ٝب ثش اػهبع
وـبٚسصی  ٚالتصبد وـبٚسصی ثٙب ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت ثبیذ ٔصشؾ مة دس ایٗ ثخؾ ٔذیشیت ؿٛد.
ایشد ؿزبعی ثب بویذ ثش ایٙى ٝوٙتشَ ٟٔ ٚبس سؿذ ثبؼبت ثبیذ ثصٛست رذی صٛست ٌیشد اضبـ ٝوهشد:
وٓ مثی ،ؽییش الّیٓ مة ٛٞ ٚا پذیذ ٜای ٌشیض ٘بپزیش اػتٞ ،شیه اص ٔب اٌش ثتٛا٘ٓ الهذأهی ٞهشصهٙهذ
وٛصه ا٘زبْ دٞیٓ ثبص دس ثعذ وّی ربٔعٔ ٝی ٛا٘ذ ٔٛحش ثبؿذ

هطبٍض اسس :تػوین تطاهپ
ثطای استمطاض اضتص عطثی زض سَضیِ
عجیت است

ػههشٚیههغ خههجههشی سٚص٘ههبٔهه ٝاسنٔ -ـههبٚس
سئیغ رٕٟٛسی ػٛسی ٝدسخٛاػت هشأهپ ثهشای
ربیٍضیٙی ٘یشٞٚبی مٔشیىبیی ثب ائتالـی اص ٘یشٞٚبی
عشثی دس ؿٕبَ ػٛسی ٝسا ثؼیبس عزیت خٛا٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،ثخی ٝٙؿعجبٖٔ ،ـهبٚس ػهیهبػهی ٚ
سػب٘ٝای ثـبس اػذ ،سئیغرهٕهٟهٛسی ػهٛسیه ٝدس
ٔصبعج ٝثب ؿجى ٝخجشی سٚػیب اِهیهٌ ْٛهفهت :دس
صٛس ی و ٝاخجبس ٔٙتـش ؿذ ٜدسثبس ٜصٕیٓ د٘ٚبِهذ
شأپ ،سئیغ رٕٟٛس مٔشیىب ثهشای رهبیهٍهضیهٗ
وشدٖ ٘یشٞٚبی مٔشیىبیی دس ػٛسیه ٝثهب ائهتهالـهی
عشثی دسػت ثبؿذ ،ثؼیبس عزیت اػهت وه ٝیهه
وـٛس اؿؽبٍِش اص طشؾٞبی دیٍش ثخٛاٞذ ثیبیٙذ ٚ
وـٛسی سا اؿؽبَ وٙٙذ.
ٚی ٌفت :ایٗ ٔؼئّ ٝدس ػطظ ثیٗإِّّی ثیػهبثهمهٝ
اػت.اخیشا سٚص٘بٔٚ ٝاَ اػتشیت طٚس٘بَ اعالْ وهشد
و ٝشأپ ث ٝد٘جبَ ـىیُ ٘هیهشٚی عهشثهی ثهشای
ربیٍضیٙی ٘یشٞٚبی مٔشیىبیی دس ػٛسی ٚ ٝاػتمهشاس

عسل سجالى اضزثیل ثطًس جْبًی ضس
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سییغ ػبصٔبٖ صٙعتٔ ،عذٖ  ٚزبست اػتبٖ اسدثهیهُ اص حهجهت
رٟب٘ی عؼُ ػجالٖ اسدثیُ دس ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٔبِىیت ـىشی )(WIPOخجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش،
ػیذ عبٔذ عبّٔی دس ٌفتٍ ٛثب خجشٍ٘بساٖ اضبـ ٝوشد :عؼُ اسدثیُ ثب ٛر ٝثٚ ٝیظٌی  ٚویهفهیهت
خبف و٘ ٝـبت ٌشـت ٝاص طجیعت خبف دؿت اسدثیُ  ٚدأٞ ٝٙبی ػجالٖ اػت ،ثشای حهجهت دس
ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٔبِىیت ـىشی وب٘ذیذ ؿذ ٜثٛد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝس٘ٚذ حجت ایٗ ثش٘ذ رٟب٘ی صشیظ وشد :پغ اص رهٕه مٚسی  ٚاسائه ٝاػهٙهبد ٚ
ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص ث ٝایٗ ػبصٔبٖ دس ٟ٘بیت عؼُ اسدثیُ ثِ ٝغبظ ؿشایط ٚ ٚیظٌی ٞهبی صْ ٚ
ٔطبثك ثب اػتب٘ذاسدٞب ثشای حجت ث٘ ٝبْ اسدثیُ ا٘تخبة  ٚث٘ ٝبْ ٔغذٚد ٜرؽشاـیبیی اسدثیُ دس ایٗ ػبصٔبٖ حجت رٟب٘ی ؿذ.سییغ ػهبصٔهبٖ
صٙعتٔ ،عذٖ  ٚزبست اػتبٖ دس خصٛف ایٗ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٘یض بویذ وشد وٚ ٝغیف ٚ ٝسػبِت ٔزٕٛع ٝػبصٔبٖ رٟب٘ی ٔهبِهىهیهت
ـىشی؛ حجت رٟب٘ی ٔغص ٛت خبف ِٛیذی ثب ٚیظٌی ٞبی ثبسص ٞشٔٙطم ٝو ٝثٛ٘ ٝعی ثش٘ذ مٖ ٔٙطمٔ ٝغؼٛة ٔی ؿٛد ،ث٘ ٝبْ ٕٞبٖ
ٔٛلعیت رؽشاـیبیی اػتٚ.ی ثب بویذ ثش ایٙى ٝحجت ایٗ ٔغص َٛدس ٔزٕٛع ٝػبصٔبٖ )(WIPOثبعج ٔعشـی ثیؾ اص پهیهؾ عؼهُ
اسدثیُ دس ػطظ رٟبٖ خٛاٞذ ؿذ ،ثیبٖ داؿت :حجت رٟب٘ی عؼُ ػجالٖ ثبعج اـضایؾ ؿٙبخت ایٗ ٔغص ٚ َٛدس ٘تیز ٝاـضایؾ مبضهب
 ٚصبدسات دس ثبصاس ٞبی رٟب٘ی خٛاٞذ ؿذ.

استبى ظًجبى ثِ عٌَاى پبیلَت تَلیس
هحػَالت سبلن زض وطَض اًتربة ضس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ رٟبد وـهبٚسصی اػهتهبٖ
ص٘زبٖ ٌفت :اػتبٖ ص٘زبٖ ث ٝعٛٙاٖ پبیّٛت ِٛیذ ٔهغهصه ٛت
ٌٛاٞی ؿذ(ٜػبِٓ) دس وـٛس ا٘تخبة ؿذ ٜو ٝث ٝدِیُ پهیهـهتهبص
ثٛدٖ ا٘زٕٗ ٟٔشا٘ ٝدس ایٗ وبس اص ثش٘ذ ٟٔشا٘ ٝاػتفبدٔ ٜیؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ؼٙیٓ اص ص٘زبٖ ،عؼیٗ رعفشی أشٚص دس
رٕ اصغبة سػب٘ ٝث ٝا٘تخبة اػتبٖ ص٘زبٖ ث ٝعٙهٛاٖ پهبیهّهٛت
طشط ِٛیذ ٔهغهصه ٛت ٌهٛاٞهی ؿهذ ٜدس وـهٛس اؿهبسٚ ٜ
اغٟبسداؿت :دس رّؼ ٝخصصی بٔیٗ أٙیت ؼزایی و ٝسٚص ۰۰
ـشٚسدیٗ ثب عضٛس اػىٙذس ص٘ذ ٔعبٚ ٖٚصیش وـبٚسصی ثهشٌهضاس
ؿذٔ ،مشس ؿذ اػتبٖ ص٘زبٖ ث ٝعٛٙاٖ پبیّٛت هِٛهیهذ ٔهغهصهَٛ
ٌٛاٞی ؿذ(ٜػبِٓ) ا٘تخبة  ٚاص أؼهبَ وهبس خهٛد سا مؼهبص
وٙذٚ.ی ث ٝد یُ ا٘تخبة اػتبٖ ص٘زبٖ ث ٝعٛٙاٖ پبیّٛت هِٛهیهذ

ٔغص ٛت ٌٛاٞی ؿذ ٜدس وـٛس اؿبس ٚ ٜصشیظ وشد :ػهٛاثهك
وبسی ٔٛـك اػتبٖ  ٚایزبد صیشػبختٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ایٗ صٔیٝٙ
٘ ٚیض ٔصشؾ پبییٗ ػٕ ْٛدس س٘ٚذ ِٛیذ ٔغص ٛت دس اػهتهبٖ
ػجت ؿذ وبسؿٙبػبٖ ٚصاست خهب٘ه ٝایهٗ ا٘هتهخهبة سا ا٘هزهبْ
دٙٞذ.سئیغ ػبصٔبٖ رٟبد وـبٚسصی اػتبٖ ص٘زبٖ اص ا٘هتهخهبة
ثش٘ذ ٟٔشا٘ ٝثشای وبس ِٛیذ ٛ ٚصی ٔغص ٛت ٌٛاٞی ؿذ ٜخجش
داد  ٚصشیظ وشدٚ :رٛد ا٘زٕٗ ٟٔشا٘ ٝدس اػتبٖ  ٚعٕبیتٞهبی
ایٗ ا٘زٕٗ اص دیٍش د یُ ا٘تخبة اػتبٖ ص٘زبٖ ث ٝعٛٙاٖ پبیّهٛت
اػتٚ.ی ثب اثشاص خشػٙذی اص ٚسٚد ا٘زٕٗ ٟٔشا٘ ٝثشای الذأهبت
پیـٍیشاٌ٘ ٝفت ـعبِیت ٞبی ا٘زٕٗ ٟٔشا٘ ٝدس ٌزؿت ٝعٕذ هب دس
عٛص ٜدسٔبٖ ٔتٕشوض ثٛد ٜاػت أب ایٗ ا٘زٕٗ اخیهشا دس عهٛصٜ
پیـٍیشی ٘یض ٚسٚد پیذا وشد ٜاػت
رعفشی اـضٚدِٛ :یذ ٔغصٌٛ َٛاٞی ؿذ ٜدس اػتهبٖ اص ٞهفهت
ٔغص َٛاٍ٘ٛس ،ػیت ،صسدمِ ،ٛػیت صٔیٙیٌٛ ،ر ٝـشٍ٘ی ،پیبص
 ٚخیبس و ٝعٕذ ب ٔصشؾ بص ٜخٛسی داس٘ذ ،مؼبص ؿذ ٚ ٜأهیهذ
اػت ب پبیبٖ ػبَ عّٕىشد خٛثی دس ایٗ صٔی ٝٙعبصُ ؿٛد.

فطهبًساض 2800 :فطغت ضغلی زض ثٌبة ایجبز ضس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ـشٔب٘ذاس ؿٟشػتبٖ ثٙبة ثب اؿبس ٜث ٝمٔبسٞبی حجت ؿذ ٜدس ػبٔب٘ ٝسصذ
اص ایزبد ٞ ۰ضاس  0۱۱ ٚؿؽُ رذیذ دس ایٗ ؿٟشػتبٖ دس ػبَ ٌزؿت ٝخجش داد ٌ ٚفت :ثٙبة س هجه ٝاَٚ
اؿتؽبِضایی سا دس مرسثبیزبٖ ؿشلی ث ٝخٛد اختصبف داد.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،أیٗ سـیعی دس رّؼ ٝوبسٌش ٜٚاؿتؽبَ ثب ثیبٖ ایٙىٞ ٝذؾ مٔبسػبصی  ٚاسائ ٝمٔبسٞبی
ؼیشٚالعی ٘یؼت ،بویذ وشد :أیذٚاسیٓ ثب الؽ ٔؼ ٖ ٚٛؿٟشػتبٖ ؿبٞذ ادأ ٝایهٗ س٘ٚهذ دس ػهبَ
ربسی ٘یض ثبؿیٓٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝػبَ ٌزؿت ٝػ ٟٓثٙبة اص ٔغُ اعتجبسات ٔـبؼُ خبٍ٘ی ٔ ۰۳یّهیهبسد
سیبَ ثٛد ،اـضٚد :ایٗ ؿٟشػتبٖ ٛا٘ؼت ٔ ۰۰یّیبسد ٔ ۰۱۱ ٚیّی ٖٛسیبَ دس ایٗ ثخؾ رزة وٙذ  ٚدس ٚال ؿٟشػتبٖ ثٙبة ػه ٝثهشاثهش
ػٕٟی ٝاثالؼی اعتجبس رزة وشد.ـشٔب٘ذاس ثٙبة خبطش٘ـبٖ وشد :دس ثخؾ اؿتؽبَ سٚػتبیی ٘یض  ۰۰طشط ٔصٛة داؿتیٓ و ۰۵ ٝطهشط
دس ثخؾ وـبٚسصی ۱ ،طشط دس ثخؾ صٙعت ،یه طشط دس ثخؾ ٚسصؽ  ٚیه طشط دس ثخؾ ٔیشاث ـشٍٙٞی  ٚاعتجبس اِٚی ٝمٟ٘هب
ٔ ۰۰یّیبسد سیبَ ثٛد و ٝؿٟشػتبٖ ٛا٘ؼت ٔ ۰۰۰یّیبسد سیبَ دس ایٗ ثخؾ رزة وٙذ.سـیعی ثب بویذ ثش ضشٚست سـ ٔٛا٘ ِٛیهذ ٚ
ؼٟیُ ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ؿٟشػتبٖ ،ثش وبٞؾ وبؼزثبصی  ٚـشمیٙذ اداسی دس اسائ ٝخذٔبت ثٔ ٝشدْ  ٚػشٔبیٌ ٝزاساٖ ٘ ٚهیهض ایهزهبد
اؿتؽبَ رویذ وشد.سییغ اداس ٜوبس ،عب ٚ ٖٚسـب ٜارتٕبعی ؿٟشػتبٖ ثٙبة ٘یض ٌفت :ػبَ ٌزؿهته ٝدس ؿهشایهطهی وه ٝاعهتهجهبسات
اؿتؽبِضایی ثشؽ ؿٟشػتب٘ی ٘ذاؿتٛ ،ا٘ؼتیٓ یه پٙزٓ اعتجبسات اثالؼی ث ٝاػتبٖ دس ٔـبؼُ خبٍ٘ی سا رزة وٙیٓ.

سبظهبى هلل ظطف  2هبُ ططحی ضا ثطای
احیبی هصاوطات غلح یوي اضائِ هیوٌس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ـشػتبد ٜػبصٔبٖ ٔهّهُ ثهٝ
یٕٗ اعالْ وشد و ٝطی دٔ ٚهب ٜطهشعهی ثهشای اعهیهبی
ٔزاوشات رٟت پبیبٖ دادٖ ث ٝثغهشاٖ ایهٗ وـهٛس اسائهٝ
خٛاٞذ ؿذ.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،ث٘ ٝمُ اص اِهٙهـهشٔ ،ٜهبس هیهٗ
ٌشیفیتغ ،ـشػتبد ٜػبصٔبٖ ُّٔ ث ٝیٕٗ بویهذ وهشد وهٝ
عٕالت ا٘صبساهلل عّی ٝعشثؼتبٖ ٕٔىٗ اػت ٔب٘ الؽٞهب
ثشای اسائ ٝایٗ طشط ؿٛدٚ.ی دس ادأ ٝصشیظ وشد :اخجهبس
خٛة  ٚثذی ٚرٛد داسد  ٗٔ ٚأشٚص ایٗ د ٚپیبْ اصّی سا
ث ٝاعضبی پبسِٕبٖ ٔیسػب٘ٓ.ایٗ ٔمبْ ٔؼئ َٛصشیظ وشد:
خجش خٛة ایٗ اػت و ٝسا ٜعُ ػیبػی رٟت پبیبٖ دادٖ
ث ٝایٗ ر ًٙاو ٖٛٙـشا ٓٞؿذ ٜاػت  ٚایٗ ساٞىبس خب ٕٝ
ثخـیذٖ ث ٝر ،ًٙعمت ٘ـیٙی ٘یشٞٚب ،غٛیُ ػالطٞهبی
ػٍٙیٗؿبٖ دس پبیٍبٜٞبی اصّی ٛ ٚاـك سػیهذٖ ثهش ػهش
ـههىههیههُ دِٚههتههی ـههشاٌههیههش ثههشای ههغههمههك صههّههظ سا
ٔیطّجذٌ.شیفیتغ ٕٞضٙیٗ اـضٚدٌ :ش ٜٚا٘صبساهلل ثش ٕبیُ
خٛد رٟت خب ٕ ٝثخـیذٖ ث ٝر ٚ ًٙمٔهبدٌهی ثهشای
ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖ ُّٔ بویذ داسدٕ٘.بیٙذ ٜرذیذ ػبصٔبٖ
ُّٔ ث ٝیٕٗ ٘ؼجت ث ٝعٕالت ٔٛؿىی ث ٝعشثؼتبٖ ،سؿذ ٚ
ٛػع ٝعّٕیبت رٙهٍهی دس اػهتهبٖ اِصهعهذ ،ٜاـهضایهؾ
ثٕجبساٖ ٞب دس ٔٙبطك دیٍش یٕٗ اص رّٕ ٝصٙعبءٔ ،هرسة ٚ
اِغذیذ ٜاثشاص ٍ٘شا٘ی وشد.

یه تین اهٌیتی ثیيالوللی ٍاضز
زٍهب ضسُ است

مٟ٘ب دس ثخؾ ؿٕبَ ؿشلی ػٛسی ٝپغ اص ؿىهؼهت
داعؾ دس ایٗ ٔٙطم ٝاػت.ایٗ سٚص٘بٔ ٝاعالْ وهشد
و ٝمٔشیىب اص أبسات ،عشثؼتبٖ  ٚلطش خهٛاػهته ٝثهب
ٔیّیبسدٞب د س دس ایٗ ائهتهالؾ ؿهشوهت وهشدٚ ٜ
٘یشٞٚبیـبٖ سا ث ٝػٛسی ٝثفشػتٙذ.ایٗ سٚص٘بٔ ٝاعهالْ
وشد و ٝربٖ ثِٛتٔ ،ٖٛـبٚس أٙیت ّٔی مٔشیىهب ثهب
ٔؼئٔ ٖ ٛصشی ٕبع ٌشـت ٚ ٝایٗ طشط سا ٔطهشط
وشد ٜاػت.اص ػٛی دیٍش عهبدَ اِهزهجهیهشٚ ،صیهش
خبسر ٝعشثؼتهبٖ اعهالْ وهشد وه ٝوـهٛسؽ ثهٝ
ٚاؿٍٙتٗ پیـٟٙبد داد ٜثٛد و٘ ٝیشٞٚبی اص ائهتهالؾ
اػالٔی ٔجبسص ٜثب شٚسیؼٓ سا ث ٝػٛسی ٝثفشػتهذ أهب
دِٚت لجّی مٔشیىب لج٘ َٛىشد ٜثٛد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٕ٘ -بیٙذ ٜػٛسی ٝدس ػبصٔبٖ
ُّٔ اعالْ وشد ،یه یٓ أٙیهتهی اص ایهٗ ػهبصٔهبٖ سٚص
ػ ٝؿٙج ٝثشای اسصیبثی ٚضعیت أٙیتی ایٗ ؿهٟهش پهیهؾ اص
ٚسٚد ثبصسػبٖ ٔ ٚغممبٖ ػالطٞبی ؿیٕیبیهی ٚاسد دٔٚهب
ؿذ.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ،ثـبس رعفشیٕ٘ ،بیهٙهذ ٜػهٛسیه ٝدس
ػبصٔبٖ ُّٔ دس ؿٛسای أٙیت اغٟبس داؿهت :یهه هیهٓ
أٙیتی اص ػٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ثشای اسصیبثی ٚضعیت أٙیهتهی
دٔٚب ٚاسد ایٗ ؿٟش ؿذ  ٚاٌش بییذ ؿٛد وٚ ٝضعیت دٔٚهب
خٛة اػت وبس یٓ عمیمت یبة دس ایهٗ ؿهٟهش مؼهبص
خٛاٞذ ؿذ .دِٚت ػٛسیٕ ٝبْ الؽ خٛد سا ثشای ؼٟیُ
وبس ثبصسػبٖ ثیٗإِّّی ا٘زبْ داد ٜاػت.رععفهشی اـهضٚد:
وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ ٌٔ ٙؼتشؽ ػالطٞبی ؿیٕیبیی ٛٙٞص
غمیمبت خٛد دسثبس ٜعّٕ ٝؿیٕیبیی دس دٔٚهب سا مؼهبص
٘ىشد ٜا٘ذ صیشا ٔٙتػش صشاغ ػجض ؿٛسای أهٙهیهت دس ایهٗ
خصٛف ٞؼتٙذٞ.ذس ٘بٚئشت ،ػخٍٛٙی ٚصاست خهبسرهٝ
مٔشیىب ٌفتٚ :اؿٍٙتٗ اطالعب ی ٔجٙی ثش اػتفبد ٜاص ٌهبص
وّش  ٚػبسیٗ دس عّٕ ٝؿیٕیبیی دٔٚب دس هبسیهه ٞهفهتهٓ
مٚسیُ ربسی داسد.

ازاضُ ول تعبٍى وبض ٍ ضفبُ اجتوبعی
آشضثبیجبى ضطلی
آگْی فطاذَاى عضَیت زض ّیبت حل اذتالف ضْطستبى ثٌبة
زض اجطای هبزُ  9آئیي ًبهِ اًتربة اعضبی ّیبت ّبی حل اذتالف هػَثِ هَضخ 87/09/02
ٍظاضت تعبٍى،وبض ٍ ضفبُ اجتوبعی هَضَع هبزُ  164لبًَى وبض،ثسیٌَسیلِ ثِ اطالع ولیییِ
وبضفطهبیبى وبضگبّْبی هطوَل لبًَى وبض هستمط زض حَظُ جغطافیبیی ضْطستبى ثٌبة هیطسبًس
هجوع عوَهی هسیطاى ثطای اًتربة ًوبیٌسگبى وبضفطهبیبى زض ّیبت حل اذتالف ضْطستبى زض
آیٌسُ ًعزیه ثطگعاض ذَاّس ضس .وبضفطهبیبًی وِ زاضای ضطایط شیل ثبضس هی تَاًٌس ظیطف
هست  15ضٍظ اظ اًتطبض ایي آگْی زضذَاست وتجی ذَز ضا ثِ ّوطاُ هساضن هؤیس وبضفیطهیب
ثَزى یب عضَیت زض ّیبت هسیطُ ٍ زاضتي وبضگط هطوَل لبًَى وبض ثِ ازاضُ تعبٍى،وبض ٍ ضفبُ
اجتوبعی ضْطستبى ثٌبة تسلین ًوبیٌس.

ضطایط عضَیت ًوبیٌسگبى وبضفطهبیبى زض ّیبت حل اذتالف:

الف) ضطایط عوَهی
 -1تبثعیت جوَْضی اسالهی ایطاى
 -2زاضتي سي حسالل  30سبل توبم
 -3هتبّل
 -4زاضتي حسالل هسضن وبضضٌبسی ٍ چْبضسبل سبثمِ وبض تحت ضوَل لبًًَىبض
تجػطًُ :وبیٌسگبى وبضگطاى ٍ وبضفطهبیبى وِ فبلس هسضن وبضضٌبسی هی ثبضٌس ثیِ ضیط
زاضتي حسالل هسضن گَاّیٌبهِ پبیبى زٍضُ هتَسطِ ٍ  2زٍضُ(4سبل) عضَیت زض هیطاجیع
حل اذتالف هی تَاًٌس ثِ عضَیت ّیبت حل اذتالف زض آیٌس.
 -5ضوَل لبًَى وبض جوَْضی اسالهی ایطاى
 -6آضٌبیی ثب لبًًَىبض ٍ همطضات هطتجط ثب گَاّی ٍظاضت وبض ٍ اهَض اجتوبعی

ة) ضطایط اذتػبغی
 -1زض هَضز اضربظ حمَلی :هسیطعبهل یب هسیط هسئَل ٍ یب یىی اظ اعضبی ّیبت هسیطُ ثیب
هعطفی هسیطعبهل یب هسیط هسئَل
 -2زض هَضز اضربظ حمیمی :غطفبً ضرع وبضفطهب

ازاضُ تعبٍى ،وبض ٍ ضفبُ اجتوبعی ضْطستبى ثٌبة
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