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اهنامتراپآ کلمت  نوناق 

اهنامتراپآ کلمت  نوناق 
تاقاحلا تاحالصا و  اب  بوصم ١٢/١٣۴٣/١۶ 

.تسا تمسق  ود  لماش  نامتخاس  کی  یانکس  هشیپ و  یاه  لحم  فلتخم و  یاه  نامتراپآ  رد  تیکلام  هدام ١ – 

.کرتشم یاهتمسق  تیکلام  یصاصتخا و  یاه  تمسق  تیکلام   

هـشیپ لحم  ای  نامتراپآ  دـنچ  ای  کی  هب  رـصحنم  نآ  زا  هدافتـسا  قح  هک  تسا  نامتخاس  زا  ییاهتمـسق  زا  تراـبع  نوناـق  نیا  رد  روکذـم  کرتشم  یاهتمـسق  هدام ٢ – 
ای تسا  هدشن  هداد  صیخشت  یصاصتخا  هدافتسا  یارب  هک  ییاهتمسق  یلک  روط  هب  دریگ  یم  قلعت  اهنآ  یصاصتخا  تمسق  تبسن  هب  نیکلام  هیلک  هب  هدوبن و  صوصخم 

فرع قبط  رب  ینیعم  تمسق  هب  نآ  قلعت  هک  نآ  رگم  دوش  یم  بوسحم  کرتشم  اهتمسق  زا  هدشن  یقلت  نیکلام  زا  رفن  دنچ  ای  کی  یصاصتخا  کلم  تیکلام  دانسا  رد 
.دشابن دیدرت  دروم  لحم  تداع  و 

ره هب  یـصاصتخا  تمـسق  لاـقتنا  تروص  رد  هدوب و  کـیکفت  لـباق  ریغ  کرتشم  یاـه  تمـسق  رد  وا  هصح  یـصاصتخا و  تمـسق  رد  کـلام  ره  قوقح  هدام ٣ – 
.دوب دهاوخ  یرهق  کرتشم  تمسق  لاقتنا  دشاب  هک  یتروص 

یصاصتخا تمسق  تحاسم  تبسن  اب  تسا  بسانتم  کرتشم  یاهتمسق  جراخم  زا  یصاصتخا  یاهتمسق  ناکلام  زا  کی  ره  مهس  نینچمه  تادهعت و  قوقح و  هدام ۴ -
هکنیا ای  دش و  دهاوخ  میـسقت  یواسم  وحن  هب  انب  ریز  تحاسم  اب  طابترا  مدع  لیلد  هب  هک  ییاه  هنیزه  زج  هب  نامتخاس  مامت  یـصاصتخا  یاهتمـسق  تحاسم  عومجم  هب 

دریگ رارق  هدافتسا  دروم  کلم  هکنیا  زا  معا  کرتشم  یاه  هنیزه  تخادرپ  .دنشاب  هدرک  ینیب  شیپ  جراخم  تادهعت و  قوقح و  میـسقت  یارب  ار  یرگید  بیترت  ناکلام 
.تسا یمازلا  دریگن  ای 

.دنک یم  نییعت  ار  ناگدننک  هدافتسا  ای  ناکلام  زا  کی  ره  مهس  نازیم  نوناق ، نیا  دافم  تیاعر  اب  هعومجم  ناریدم  هرصبت ١ -
هب هک  ینیعم  خرن  ساـسا  رب  کرتشم  یاـه  هنیزه  دنـشاب  یم  ناـمتخاس  یـصاصتخا  یاـنبریز  تحاـسم  تیرثکا  یاراد  هک  یناـکلام  تقفاوم  تروص  رد  هرصبت ٢ -

.دوش یم  هبساحم  دحاو ، ره  یصاصتخا  یانب  ریز  بسح  دسر ، یم  نامتخاس  یمومع  عمجم  بیوصت 
نآ هب  یـسرتسد  ناکما  ینوکـسم ، دحاو  دـنچ  ای  کی  زا  اهنت  هک  دـشاب  یا  هنوگ  هب  هعومجم  سارت  ای  نکلاب  ای  نامتخاس  طایح  رارقتـسا  یگنوگچ  هچنانچ  هرصبت ٣ -

بوصم اهنامتراپآ  کلمت  نوناق  حالصا  نوناق  بجومب  یقاحلا  یحالصا و   ) .تسا ناگدننک  هدافتسا  ای  هدننک  هدافتسا  هدهع  هب  تمسق  نآ  یرادهگن  ظفح و  هنیزه  دشاب ،
(١٣٧۶

ای هراجا  ای  هشیپ  ای  تنوکـس  روظنم  هب  بسک  لحم  نامتراپآ و  هناخ و  ناـمتخاس  تراـجت  دـصق  هب  هک  تراـجت  نوناـق  هدام ٢٠  عوضوم  یاهتکرـش  عاونا  هدام ۵ – 
.دنعونمم ینامتخاس  یاهراک  هب  طوبرم  ریغ  یناگرزاب  تالماعم  ریاس  ماجنا  زا  دوش  یم  لیکشت  شورف 

ارآ تیرثکا  هب  کرتشم  یاه  تمـسق  هب  طوبرم  روما  هرادا و  هب  طوبرم  تامیمـصت  هیلک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نامتخاس  کی  نیکلام  نیب  یدادرارق  هچنانچ  هدام ۶ – 
.دنشاب کلام  ار  یصاصتخا  یاه  تمسق  مامت  تحاسم  فصن  زا  شیب  هک  تسا  ینیکلام 

کلام هک  نیا  رگم  تسا  نامتخاس  رد  اهنآ  یصاصتخا  لحم  نامه  نوناق  نیا  رد  روکذم  تامیمصت  مالعا  اه و  همانتوعد  هیلک  لاسرا  یارب  نیکلام  یناشن  هرـصبت – 
.دشاب هدرک  نییعت  رما  نیا  یارب  رهش  نامه  رد  ار  یرگید  یناشن 

یارجا یارب  دوخ  فرط  زا  هدـنیامن  رفنکی  دـنا  فلکم  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  نیکلام  دـشاب  ددـعتم  نیکلام  یاراد  بسک  لحم  کی  ای  نامتراپآ  کی  هاگ  ره  هدام ٧ – 
نیکلام هیقب  تیرثکا  یار  دننکن  لمع  قوف  فیلکت  هب  روبزم  صاخـشا  هک  یتروص  رد  دـنیامن  یفرعم  نییعت و  کرتشم  جراخم  هصح  تخادرپ  نوناق و  نیا  تاررقم 

.دش دهاوخ  توعد  دیدجت  هعفدکی  یارب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نیکلام  ثلث  زا  رتمک  رضاح  هدع  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم  مامت  هب  تبسن 

نیب زا  یناریدم  ای  ریدم  دنا  فلکم  نیکلام  یمومع  عمجم  دشاب  رفن  هس  زا  شیب  نیکلام  هدـع  هک  یتروص  رد  نوناق  نیا  تاررقم  لومـشم  نامتخاس  ره  رد  هدام ٨ – 
رد هطوبرم  تاعوضوم  ریاس  تیریدم و  تدم  هب  طوبرم  روما  ریدم و  تادـهعت  فیاظو و  نیکلام و  فرط  زا  ریدـم  باختنا  زرط  دـنیامن  باختنا  جراخ  زا  ای  دوخ 

.دش دهاوخ  نییعت  نوناق  نیا  همان  نییآ 

دوخ یـصاصتخا  تمـسق  زا  یرتهب  هدافتـسا  یارب  هک  ار  یتایلمع  ینامتخاس  تاررقم  ریاس  نوناق و  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  دـناوت  یم  نیکلام  زا  کی  ره  هدام ٩ – 
تمـسق رد  یجراخ  یامن  ای  ردرـس  ای  رد  لکـش  ای  لحم  رد  یتارییغت  نیکلام  ریاس  تیرثکا  تقفاوم  نودـب  دـنرادن  قح  نیکلام  زا  کیچیه  دـهد  ماـجنا  دـناد  یم  دـیفم 

.دنهدب دشاب  رظنم  ییرم و  رد  هک  دوخ  یصاصتخا 

هب صاصتخا  ای  هدش  انب  نآ  یور  نامتخاس  هک  ینیمز  رد  دوخ  یرادیرخ  یصاصتخا  تمسق  تحاسم  تبسن  هب  دیامن  یم  یرادیرخ  ار  ینامتراپآ  سک  ره  هدام ١٠ – 
دیاب تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ریغ  هب  قلعتم  رگید  للع  ای  ندوب  هصلاخ  اـی  فقو  تلع  هب  روبزم  نیمز  تیکلاـم  هک  نآ  رگم  ددرگ  یم  میهـس  اـعاشم  دراد  ناـمتخاس 
یلک روط  هب  کرتشم و  یاهتمـسق  لاوما و  زا  هدافتـسا  هرادا و  مادـهنا و  زا  یریگولج  کلم و  تظفاحم  هب  طوبرم  جراـخم  دزادرپ  هب  تبـسن  ناـمه  هب  ار  نآ  روجا 
نییآ رد  هک  یبیترت  هب  کلام  ره  هصح  بسانت  هب  دـیاب  زین  دوش  ماجنا  اجکی  دراد  اضتقا  نآ  تاسیـسات  ای  نامتخاس  عبط  تلع  هب  ای  دراد و  کرتشم  هبنج  هک  یجراخم 

.دیامن رظن  فرص  تسا  نآ  یارب  جراخم  هک  هچنآ  زا  هدافتسا  زاکلام  نآ  دنچ  ره  دوش  تخادرپ  دش  دهاوخ  رکذ  همان 
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رکذ اب  همانراهظا  هلیسو  ناریدم  تئیه  ای  ریدم  فرط  زا  کرتشم  یاه  هنیزه  زا  دوخ  مهس  تخادرپ  زا  هدننک  هدافتسا  ای  کلام  عانتما  تروص  رد  ررکم –  هدام ١٠ 
.دوشیم هبلاطم  نآ  زیر  تروص  یهدب و  غلبم 

هب هجوت  اب  دوخ و  صیخشت  هب  دنناوتیم  ناریدم  تئیه  ای  ریدم  دزادرپن  ار  دوخ  یهدب  مهس  همان  راهظا  غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  هدننک  هدافتسا  ای  کلام  هاگ  ره 
هدننک هدافتسا  ای  کلام و  هکیتروصرد  دننک و  یراددوخ  اب و  هریغ  زاگ و  قرب –  مرگ –  بآ  عوبطم –  هیوهت  ژافوش –  لیبق  زا  کرتشم  تامدخ  نداد  زا  تاناکما 

هدش غالبا  همان  راهظا  قبط  رب  روبزم  هجو  لوضو  یارب  ناریدم  تئیه  ای  ریدم  یاضاقت  هب  نامتراپآ  عوقو  لحم  تبث  هرادا  دنیامنن  باسح  هیفصت  هب  مادقا  نانچمه 
.درک دهاوخ  رداص  هیئارجا 

ای هبلاطم  دروم  هوجو  لوصو  ضحمب  هک  دنشابیم  فظوم  ناریدم  تئیه  ای  ریدم  لاحرد  تفرگ و  دهاوخ  تروص  یمسر  دانسا  یارجا  تاررقم  قفو  یئارجا  تایلمع 
.دنیامن مادقا  ًاروف  کرتشم  تامدخ  ددجم  یرارقرب  هب  تبسن  هاگداد  تقوم  روتسد  هئارا 

دنفظوم اههاگداد  دننک ، تیاکـش  ییاضق  عجارم  هب  دنناوت  یم  هعومجم  ناریدم  ای  ریدم  دشابن ، رثؤم  ای  نکمم  کرتشم  تامدخ  هئارا  مدع  هک  یتروص  رد  هرصبت ١ -
هب یهدب  غلبم  ربارب  ود  ات  دننک و  مورحم  دوش  یم  هئارا  عومجم  هب  هک  یتلود  تامدخ  تفایرد  زا  ار  راکهدب  دحاو  یگدیسر و  تبون  زا  جراخ  ار  تایاکـش  هنوگ  نیا 

.دنیامن همیرج  هعومجم  عفن 
ددجم هدافتسا  هب  طوبرم  هنیزه  زین  هاگداد و  مکح  هب  ای  ناریدم و  ای  ریدم  یهاوگ  هب  انب  طوبرم  دحاو  قوعم  یاه  هنیزه  تخادرپ  هب  لوکوم  تامدخ  زا  ددجم  هدافتسا 

بوصم ١٣٧۶) اهنامتراپآ  کلمت  نوناق  حالصا  نوناق  بجومب  یقاحلا   ) .دوب دهاوخ 
غالبا همان  راهظا  تشونور  کرتشم و  یاه  هنیزه  زا  هدننک  هدافتـسا  ای  کلام  مهـس  زیر  تروص  ناریدم و  تئیه  ای  ریدم  تمـس  تبثم  کرادم  تشونور  هرصبت ٢ -

.ددرگ هیئارجا  رودص  هماناضاقت  همیمض  دیاب  هدننک  هدافتسا  ای  کلامب  هدش 
زا جراخ  هاگداد  تسا ، ضارتعا  لباق  نامتراپآ  عوقو  لحم  نیتسخت  هاگداد  رد  کلامب  همان  راهظا  غالبا  زا  سپ  زور  هد  فرظ  ناریدم  تئیه  ای  ریدم  رظن  هرصبت ٣ -

تامدخ عطق  هب  میمصت  قوف  هدام  قبط  هکیدراوم  رد  .تسا  یعطق  یأر  نیا  دهدیم  یأر  یگدیسر و  عوضوم  هب  یندم  یسرداد  نیئآ  تافیرـشت  تیاعر  نودب  تبون و 
میمصت ندراذگ  فقوتم  روتسد  دهد  صیخـشت  یوق  ار  لیالد  رگا  ضارتعا  لوصو  ضحم  هب  هاگداد  دشابن  نکمم  ضارتعا  هب  عیرـس  یگدیـسر  هدش و  ذاختا  کرتشم 

.داد دهاوخ  یأر  رودص  ات  ار  کرتشم  تامدخ  عطق 
هب فلکم  اه  یتخادرپ  ریاس  رب  هوالع  ددرگ  کرتشم  یاه  هنیزه  تخادرپ  هب  موکحم  هاگداد  رد  ًاررکم  ًاددـجم و  هدـننک  هدافتـسا  اـی  کـلام  هکیتروص  رد  هرصبت ۴ -

کلمت نوناق  هب  هرصبت  ود  ررکم و  هدام ١٠  قاحلا  نوناق  حالصا  ینوناق  هحیال  بجومب  یحالـصا   ) .دشابیم همیرج  ناونعب  اهب  موکحم  غلبم  لداعم  یغلبم  تخادرپ 
( اهنامتراپآ

.دراذگ هب  ارجا  دروم  هب  ناریزو  تایه  بیوصت  زا  دعب  هیهت و  ار  نآ  ییارجا  یاه  همان  نییآ  نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  هس  فرظ  تسا  فلکم  تلود  هدام ١١ – 
.تسا نوناق  نیا  یارجا  رومام  تلود 

یاه هنیزه  باسح  هیوست  هب  طوبرم  یهاوگ  هریغ  هبه و  حلص ، نهر ، هراجا ، لاقتنا ، دنس  عون  ره  میظنت  ماگنه  رد  دنشاب  یم  فظوم  یمسر  دانسا  رتافد  هدام ١٢ -
یهدب تخادرپ  هب  ار  هیلا  لقتنم  دهعت  ناریدم  ای  ریدم  تقفاوم  اب  ای  دنیامن و  هبلاطم  وا  ماقم  مئاق  ایکلام  زا  دشاب  هدیسر  نامتخاس  ناریدم  ای  ریدم  دییأت  هب  هک  ار  کرتشم 

.دنیامن دیق  یمیظنت  دنس  رد  نوناق  نیا  عوضوم  یاه  هنیزه  هب  تبسن  کلام  قوعم  یاه 

راـچد ناـمتخاس  یرگید  لـیلد  ره  هب  اـی  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  ناـمتخاس  دـیفم  رمع  یرتسگداد  یمـسر  ناسانـشراک  زا  رفن  هس  صیخـشت  هب  هک  یتروص  رد  هدام ١٣ -
هک ناکلام  زا  هتـسد  نآ  دنـشابن ، قفاوم  نآ  یانب  دیدجت  رد  یـصاصتخا  یاهتمـسق  ناکلام  تیلقا  دورب و  یناج  یلام و  ررـض  ای  رطخ  میب  دشاب و  هدش  یلک  یگدوسرف 

دنزرو یم  یراددوخ  یراکمه  زا  هک  ناکلام  ای  کلام  یارب  بسانم  یراجیتسا  نکـسم  نیمأت  اب  هاگداد ، مکح  ساسارب  دنناوت  یم  دنراد ، ار  هعومجم  یزاسزاب  دصق 
ناکلام ای  کلام  مهس  هدش ، ماجنا  یاه  هنیزه  انب و  زا  ناکلام  زا  کی  ره  مهـس  نییعت  یزاسزاب و  تایلمع  مامتا  زا  سپ  دنیامن و  مادقا  هعومجم  یانب  دیدجت  هب  تبـسن 
باختنا رد  قفاوت  مدع  تروص  رد  .دننک  افیتسا  دـحاو  نامه  هلمج  زا  اهنآ  لاوما  زا  تسا  هدـش  تخادرپ  ناشیا  یراجا  نکـسم  یارب  هک  یروجا  هفاضا  هب  ار  هدـشدای 

.درک دهاوخ  هدشدای  ناسانشراک  باختنا  هب  مادقا  هریدم  تأیه  ای  ریدم  تساوخ  رد  اب  یزاسرهش  نکسم و  ترازو  ناسانشراک ،

.دنهد ماجنا  ار  هدام  نیا  عوضوم  تامادقا  دنناوت  یم  ناکلام  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هعومجم  ناریدم  ای  ریدم  هرصبت ١ -
، هعومجم ناریدم  ای  ریدم  تساوخ  رد  بسح  دنکن ، انب  دیدجت  روظنم  هب  دوخ  هب  قلعتم  دـحاو  هیلخت  هب  مادـقا  یراکمه  زا  هدـننک  یراددوخ  کلام  هچنانچ  هرصبت ٢ -

.درک دهاوخ  رداص  ار  هدش  دای  نامتراپآ  هیلخت  روتسد  ناکلام ، ریاس  طسوت  یو  یارب  بسانم  نکسم  نیمأت  زارحا  اب  لحم  ییاضق  عمتجم  سیئر  ای  یرتسگداد  سیئر 

اهنآ یصاصتخا  یانب  ریز  حطس  بسانت  هب  ناکلام  زاکی  ره  مهس  .دنیامن  همیب  یزوس  شتآ  لباقم  رد  دحاو  کی  ناونع  هب  ار  انب  مامت  دنفلکم  ناریدم  ای  ریدم  هدام ١۴ -
ناربج لوؤسم  ناریدـم  ای  ریدـم  یزوس  شتآ  زورب  مادـقا و  مدـع  تروص  رد  .دـش  دـهاوخ  تخادرپ  رگ  همیب  هب  ذـخا و  ءاکرـش  زا  نییعت و  ناریدـم  ای  ریدـم  هلیـسو 

.دنشاب یم  هدراو  تاراسخ 
بوصم ١٣٧۶) اهنامتراپآ  کلمت  نوناق  حالصا  نوناق  بجومب  یقاحلا   ) .تسین یمازلا  نوناق  نیا  عوضوم  همانساسا  تبث  هدام ١۵ -

یدعب تاحالصا  اب  اهنامتراپآ  کلمت  نوناق  ییارجا  همان  نییآ

نامتخاس فلتخم  یاهتمسق  لوا : شخب 

یصاصتخا یاهتمسق  لوا : لصف 

.دشاب هتفای  صیصخت وا  ماقم  مئاق  ای  نیعم  کلم  کیرش  یراصحنا  هدافتسا  یارب  ًافرع  هک  دوش  یم یقلت  یصاصتخا  انب ، زا  ییاهتمسق  هدام ١ ـ 

، دوش رداص  تیکلام  دنس  ازجمروطب  دیاب  زین  یصاصتخا  یاهتمسق  تیکلام  یارب  هقّلعتم  یاه  کراپ اه و  غاب هطوحم  انبریز و  یضارا  تبث  رب  هوالع  هدام ٢ ـ 
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.ددرگ دیق  دنس  رد  دیاب  هریغو  شزرا  هتسباو ، یاهتمسق  تحاسم  هرامش ، هقبط ، دودح  ظاحل  زا  یصاصتخا تمسق  لماک  تاصخشم 

کرتشم یاهتمسق  مود : لصف 

ددرگ یم بوسحم  کرتشم  یاهتمسقدشاب  یم ءاکرش  مامت  هدافتسا  دروم  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم و  روط  هب هک  اهنآ  تاقلعتم  یضارا و  نامتخاس و  زا  ییاهتمسق  هدام ٣ ـ 
.دش لیاق  اهنآرب  یراصحنا  قح  ناوت  یمن و 

. تسا عونمم  کرتشم  یاهتمسق  رد  تاناویح  یرادهاگن  نینچمهو  رگید  یایشا  عون  ره  یلدنص و  زیم و  ندراذگ  هرصبت ـ 

.دیامن روبعاهتمسق  نآ  زا  ای  دشاب و  هدش  عقاو  یصاصتخا  یاهتمسق  رد  هک  دنچره  تسا ، کلم  یاکرش  مامت  عاشم  تیکلم  رد  کرتشم  یاهتمسق 

: زا تسا  ترابع  اهنامتراپآ  کلمت  نوناق  هدام ٢  رد  روکذم  کرتشم  یاهتمسق  هدام ۴ ـ 

.دشاب هتفرگ  رارق  نآ  یور هیاپ  هلیسوب  انب  ای  دشاب  انب  هب  لصتم  هاوخ  انبریز  نیمز  فلا ـ 

یمومع رابنا  یزکرم ، نفلت  اهروتنک ، ِرب ، یاهولبات  هناخیوشتخر ، هیوهت ، ترارح و  زکرم  بآ ، عبنم پمپ ، بآ و  هاچ  لیبق  زا  کرتشم  یاهتمسق  تاسیسأت  ب ـ 
 ، نفلت قِرب ، بآ ، بالضاف ، یاه  هلول  ) لیبق زا  اه  هلول بالضاف ، یاه  هاچ نآ ، لحم  روسناسآ و  هاگتسد  دشاب ، عقاو  هکانب  تمسق  ره  رد  رادیارس  قاتا  نامتخاس ،

. هریغ نآ و  یروآ  عمج لحم  هلابز و  یاههاگرذگ یراخب ) یاه  هلول اه ، شکاوه تفن ، زاگ ، عوبطم ، هیوهت  یزکرم ، ترارح 

. نامتخاس تلکسا  پ ـ 

.دشابن نامتخاس  تلکسا  ءزج  هکنیا  رب  طورشم  تسا . اهتمسق  نآ  نیب کرتشم  یصاصتخا ، یاهتمسق نیب  لصاف یاهرادج  هرصبت ـ 

.دنا هتفرگ رارق  یصاصتخا  یاهتمسقزا  جراخ  هک  اهدرگاپ ـ  اه ـ  هلپ اهورهار ـ  اه ـ  هرجنپ اهرد و  ت ـ 

، یصاصتخا یاه  نفلت یانثتسا  هباهنآ  هب  طوبرم  تاسیسأت  نینچمه  رابخا و  لیاسو  نفلت و  ییانشور ، هدننک  نیمأت لیاسو  لیبق  زا  هلپ  هار  هب  طوبرم  تاسیسأت  ث ـ 
. ینمیا یاه  هلپ ماب و  هب  دورو  هلپ و  ماتتخا  لحم  نآ ، لحمو  روسناسآ  یناشن ، شتآ یاهریش 

. تسا هدیدرگ  ثادحا  نآ  رد  انب  ظفح  ای  ءاکرش و  مومع  هدافتسا  یارب  هک  یتاسیسأت  هیلک  ماب و  ج ـ 

. نامتخاس یجراخ  یامن  ح ـ 

.دشاب هدشن  تبث  زین  یصاصتخا  دنس  رد  دراد و  یمومع هدافتسا  هبنج  هک  اهکراپ  اه و  غاب نامتخاس ، هطوحم  خ ـ 

نامتخاس روما  هرادا  مود : شخب 

یمومع عمجم  لوا : لصف 

ریدم تادهعت  فئاظو و  باختنا و  زرط 

.دوش یم لیکشت  نیکلام  یمومع  عمجم  دنک ، زواجت  رفن  هس  زا  نیکلام  دادعت  هک  یتروص  رد  هدام ۵ ـ 

یارآ قلطم  تیرثکا  بجوم  هب  تسا هدشن  میظنت  نیکلام  نیب  یا  همانقفاوت هک  یدراوم  رد  هداعلاِوفای ، یداع  زا  معا  نیکلام  یمومع  عمجم  لیکشت  نامز  هدام ۶ ـ 
یمومع عمجم  لیکشت  نامز  روبزم ، تیرثکا  لوصح  مدع  تروص رد  دنشاب و  کلام  ار  یصاصتخا  یاه  تمسق مامت  تحاسم  فصن زا  شیب  هک  دوب  دهاوخ  ینیکلام 

.دش دهاوخ  نییعت  نیکلام  زا  رفن  هس  لقادح  میمصت اب 

زا جراخ  یصاخشا  ای  نیکلام و  نیب  زا  یناریدم ای  ریدم  هسلج  نامه  رد  سپس  دش و  دهاوخ  نییعت  یمومع  عمجم سیئر  ادتبا  یمومع ، عمجم  هسلج  نیلوا  رد  هدام ٧ ـ 
.دوش لیکشت  راب  کی لاس  ره  لقاال  دیاب  نیکلام  یمومع  عمجم .دوش  یم باختنا 

. تسا یرورض  نانآ  هدنیامن  اب  یصاصتخا  یاهتمسق  مامت  تحاسم  فصن زا  شیب  نیکلام  روضح  عمجم ، تیمسر  یارب  هدام ٨ ـ 

دیدرگن لصاح  مزال  تیرثکا  مه  هسلج نیا  رد  هاگره  دش ، دهاوخ  دیدجت  دعب  زور  هدزناپ  یارب  هسلج  هدام نیا  رد  جردنم  تیرثکا  لوصح  مدع  تروص  رد  هرصبت ـ 
. تسا ربتعم  رضاح  هدع  تیرثکا  بیوصت  اب  ریخا  هسلج  تامیمصتو  دیدجت  دعب  زور  هدزناپ  یارب  هسلج 

.دیامن هئارا  ناریدم  ای  ریدم  هب ار  دوخ  ربتعم  همانتلاکو  یمومع  عمجم  هسلج  لیکشت  زا  لبق  دشاب  هدش نییعت  ءاکرش  زا  یکی  هدنیامن  ناونع  هب  هک  یسک  هدام ٩ ـ 

.دش دهاوخ  یفرعم  یقوقح یاهتیصخش  هب  طوبرم  نیناوق  قبط  نآ  هدنیامن  دشاب  یقوقح  تیصخش یصاصتخا ، تمسق  کلام  هک  یتروص  رد  هرصبت ـ 

یمومع عمجم  رد  تکرش  یاربار  رفن  کی  دوخ  فرط  زا  اه  نامتراپآ کلمت  نوناق  هدام ٧  قبط  دیابدنشاب  یصاصتخا  تمسق  کی  کلام  رفن ، دنچ  هاگره  هدام ١٠ ـ 
.دنیامن یفرعم  باختنا و 
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: دشاب یمریز تارایتخا  فیاظو و  یاراد  ءاکرش  یمومع  عمجم  هدام ١١ ـ 

. یمومع عمجم  سیئر  نییعت  فلا ـ 

.اهنآ لامعا  یگدیسر  ناریدم و  ای  ریدم  باختنا  ب ـ 

. نامتخاس روما  هرادا  هب  تبسن  میمصت  ذاختا  پ ـ 

. هنالاس یاه  هنیزه دمآرد و  هب  طوبرم  شرازگ  بیوصت  ت ـ 

.انب ریمعت  یرادهاگنو و  ظفح  هب  طوبرم  روما  یارب  هتخودنا  داجیا  رد  میمصت  ذاختا  ث ـ 

. نامتخاس هرادا  یارب  مزال  یاهدادرارق داقعنا  روظنم  هب  ناریدم  ای  ریدم  هب  رایتخا  ضیوفت  ج ـ 

.دوش یرادهگن  ناریدم  ای  ریدم  هلیسو  هب  هتشون و  هسلجتروصرد  دیاب  ءاکرش  یمومع  عمجم  تامیمصت  هیلک  هدام ١٢ ـ 

.دوش هداد  عالطا  بیاغ  ءاکرش  هب  ناریدم  ای  ریدم  هلیسو هب  زور  هد  فرظ  دیاب  عمجم  هذختم  تامیمصت  هرصبت ـ 

. تسا روآ  مازلا ءاکرش  هیلک  یارب نوناق  هدام ۶  قبط  رب  یمومع  عمجم  تامیمصت  هدام ١٣ ـ 

ناریدم ای  ریدم  فیاظو  ترایتخا و  مود : لصف 

.دنشاب یم یمومع  عمجم  تامیمصت  یارجاو  نامتخاس  هرادا  ظفح و  لوؤسم  ناریدم  ای  ریدم  هدام ١۴ ـ 

ار تدم  نیا  دناوت  یم یمومع  عمجم  یلو تسا  لاس  ود  ناریدم  ای  ریدم  تیرومأم  تدم  دشاب و  درفدیاب  ناریدم  دادعت  بوصم ٢٨/١٠/١٣۵٣ ـ  یحالصا  هدام ١۵ ـ 
.دوب دهاوخ  عنامالب  ناریدم  ای  ریدمددجم  باختنا  دنک و  هفاضا 

.دش دهاوخ  لیکشت  نیشناج  باختناروظنم  هب  هداعلاِوف ، یمومع  عمجم  تدم ، یاضقنا  زا  لبق  ناریدمای  ریدم  رجح  ای  لزع  توف ، افعتسا ، تروص  رد  هدام ١۶ ـ 

باختنا دیدجت  روظنم  هب  دیاب  هداعلاِوف  یمومع عمجم  دنوش ، جراخ  هریدم  تأیه  زا  قوف  تاهج  هب  هریدم  تأیه یاضعا  زا  رتشیب  ای  رفن  هس  هک  یتروص  رد  هرصبت ١ ـ 
.ددرگ لیکشت  هریدم  تأیه 

. تسا ربتعم  ارآ  تیرثکا  اب  ناریدم  تامیمصت  هدام ١٧ ـ 

دانسا ضوبق و  تسویپ  هب  هک تشاد  دهاوخ  هنیزه  دمآرد و  تبث  رتفد  راد  هنازخ .دیامن  یم نییعتراد  هنازخ ناونع  هب  ار  ناریدم  زا  رفن  کی  یمومع  عمجم  هدام ١٨ ـ 
.داد دهاوخ  هئارا  میلست و  یمومع  عمجم هب  همانزارت  بیوصت  یارب  هطوبرم 

.دنیامن باختنا  دوخ  یاجب  ار  رگید  درف  دنناوت  یمن هدوب و  ءاکرش  نیما  ناریدم ، ای  ریدم  هدام ١٩ ـ 

.دنیامن همیب  یزوس  شتآ لباقم  رددحاو  کی  ناونع  هب  ار  انب  مامت  دنفلکم  ناریدم  ای  ریدم  هدام ٢٠ ـ 

.دش دهاوخ  تخادرپ  رگ  همیب هب  ذخا و  ءاکرش  زا  نییعت و  ریدم ، هلیسوب نوناق  هدام ۴  هب  هجوت  اب  همیب  قح  زا  کیرش  ره  مهس 

هب یشرافس  همان  هلیسوب  هنیزه  تخادرپ زا  دعب  ای  لبق  ار  نآ  تخادرپ  هوحن  کیرش و  ره  هب  قلعتم  جراخم رمتسم و  هنیزه  نازیم  دنفلکم  ناریدم  ای  ریدم  هدام ٢١ ـ 
.دنیامن مالعا  وا  هب  کیرش  فرط  زا  هدش  نییعت  یناشن ای  یصاصتخا  تمسق  یناشن 

نینچمه یرادهاگن و  ظفح و  یاربدنفلکم  ناریدم  ای  ریدم  دشاب ، هتشاد  نامتراپآ  ( ١٠  ) هد زا  شیب  هکاهنامتراپآ  کلمت  نوناق  لومشم  یاهنامتخاس  هیلک  رد  هدام ٢٢ ـ 
.دنیامن مادختسا  ینابرد  انب ، زاین  دروم  روما  ریاس  ماجناو  کرتشم  یاهتمسق  فیظنت 

کرتشم یاه  هنیزه موس : لصف 

تاررقم قبط  دوش ، یم فرصم  انب  کرتشم یاهتمسق  یرادهاگن  ظفح و  یارب  هک  ییاه  هنیزه رمتسم و  یاه هنیزه تخادرپ  رد  دنفظوم  نامتخاس  یاکرش  هدام ٢٣ ـ 
: دنیامن تکراشم  ریز 

نآ کرتشم  یاه  هنیزه زا  ناگدننک  هدافتساای نیکلام  زا  کیره  مهس  دنشاب ، هدرکن  ینیب  شیپ کرتشم  یاه هنیزه تخادرپ  یارب  یرگید  بیترت  نیکلام  هک  یتروص  رد 
اهنامتراپآ و کلمت  نوناق  هدام ۴  رد  ررقم  بیترت  هب  هریغ  ماب و  تشپ  تلافسآ لیئوزاگ ، بآ ، لیبق  زا  دراد  یصاصتخا  تمسق  یانبریز  تحاسم اب  طابترا  هک  تمسق 
، نابغاب تاسیسأت ، یرادهاگن  هنیزه  روسناسآ ، یدصتم  نابهگن ، رادیارس ، هب  طوبرم  یاه  هنیزه لیبق زا  درادن  انبریز  تحاسم  نازیم  هب  یطابترا  هک  جراخم  ریاس 

ناریدم ای  ریدم  اب  ناگدننک  هدافتسا ای  نیکلام  زا  کی  ره  مهس  نییعت .ددرگ  یم میسقت  ناگدننک  هدافتسا ای  نیکلام  نیب  یواسم  روطب  هریغ کرتشم و  یاهتمسق  تانییزت 
.دشاب یم
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رجأتسم دیامن ، فاکنتسا  نآ  تخادرپ زا  کلام  دشاب و  کلام  هدهع  هب  کرتشم  یاه  هنیزه تخادرپ  یصوصخ دادرارق  ای  همان  هراجا بجوم  هب  هچنانچ  هرصبت ـ 
تخادرپ زا  دشاب و  هدننک  هدافتسا هدهع  هب  کرتشم  یراج یاه  هنیزه تخادرپ  هک  یتروص  رد  دنک و  تخادرپ  ار  روبزم  یاه هنیزه هراجالا  لام لحم  زا  دناوت  یم

.دنیامن هعجارم  زین  یلصا  کلام هب  هدننک ، هدافتسا هب  هعجارم  رب  هوالع  دنناوت  یم ناریدم  ای  ریدم  دنک ، فاکنتسا 

عوضوم هب  تبسن  یگدیسر  یاضاقتو  هعجارم  ریدم  هب  دناوت  یم دشاب  ضرتعم  دوخ  مهس  هب  طوبرم  هنیزه نازیم  ای  هیمهس  دروم  رد  هک  ءاکرش  زا  کیره  هدام ٢۴ ـ 
.دنک هعجارم  یئاضقراد  تیحالص عجارم  هب  دناوت  یم کیرش  ضارتعا  در  ای  یگدیسر  مدع تروص  رد  دیامنب  ار 

: زا تسترابع  کرتشم  یاه  هنیزه هدام ٢۵ ـ 

. هطوبرم تازیهجت  تاسیسأت و  نامتخاس و  یداع یرادهاگن  ظفح و  هدافتسا ، یارب  مزال  یاه  هنیزه فلا ـ 

. ناریدم ای  ریدم  همحزلا  قح یرادا و  یاه  هنیزه ب ـ 

انب ریمعت  یرادهاگن  ظفح و  مراهچ : لصف 

هدهع هب  طقف  تاسیسأت  زا  ءزج  کی  تایلمعو  یرادهاگن  هنیزه  ای  انب  زا  تمسق  کی  یرادهاگن  یاه  هنیزه هک دشاب  هدش  قفاوت  ءاکرش  نیب  هک  یتروص  رد  هدام ٢۶ ـ 
.دومن دنهاوخ  فیلکت  نییعت  اه  هنیزه نیا  هب طوبرم  تامیمصت  رد  هدوب و  نآ  ماجنا  هب  مزلم  ءاکرش  نیمه  طقف  دشاب ، ءاکرش  زا  یضعب 

ءاکرش زا  نادرگ  هاوخنت  ناونع  هب یهوجو  یروف ، یرورض و  یاه  هنیزه نیمأت  روظنم  هب دنک  یم بیوصت یمومع  عمجم  هک  یبیترت  هب  ناریدم  ای  ریدم  هدام ٢٧ ـ 
.دنراد تفایرد 

ینیشن نامتراپآ گنهرف 
هیاسمه لاح  تیاعر  همان  نییآ

ادیپ جاور  ناریا  یاهرهش  رد  ینیشن  نامتراپآ تیعمج ، تفرشیپ  ینیـشنرهش و  دشر  لیلد  هب  هک  تسا  لاس  لهچ  هب  کیدزن 
دراد ار  دوخ  صاخ  تالکـشم  تسا ، هداد  شهاک  ار  نکـسم  نیمات  یاه  هنیزه هچرگا  ینیـشن  ناـمتراپآ یگدـنز  .تسا  هدرک 
یاه هنیزه میـسقت  یارب  دیوشن ، نارگید  محازم  هک  دشاب  ناتـساوح  هشیمه  دییایب ، رانک  رگید  هداوناخ  دنچ  اب  دیاب  امـش  نوچ 

ار لیاسم  نیا  زا  یشان  تافالتخا  دینک و  یروآدای  وا  هب  ار  ار  هیاسمه  هداتفا  بقع  ژراش  تخادرپ و  ژراش  مهـس  نامتخاس 
فورعم ینیـشن » نامتراپآ گنهرف   » هب قالخا ، رادم  یور  تکرح  اه و  دـیابن اه و  دـیاب نیا  قیقد  تیاعر  .دـینک  لصفو  لح

دوخ و دودح  دـح و  سک  ره  رگا  اما  .تسا  تفرـشیپ  لاح  رد  یدـنک  هب  یرهـش  قطانم  یخرب  رد  هک  یگنهرف  تسا ؛ هدـش 
یناـسآ هب  یناـمتراپآ  گـنهرف  تیاـعر  .درک  دـهاوخ  زورب  یرتـمک  تاـفالتخا  دسانـشب ، یناـمتراپآ  یگدـنز  رد  ار  نارگید 

نیا رد  امـش  یامنهار  دـناوت  یم نآ  همان  نییآ اه و  نامتراپآ کلمت  نوناق  .تسا  هداس  ینوناق  یقالخا و  هرازگ  دـنچ  تیاـعر 
.دشاب صوصخ 

؟ تسیچ نامتراپآ 
امش هکنیا  .تسا  هقبط  دنچ  نامتخاس  کی  رد  لقتـسم  دحاو  کی  حالطـصا  رد  اما  .درادن  دوجو  نامتراپآ  زا  یقیقد  فیرعت 

.درادن یریثأت  نآ  فیرعت  رد  دیا  هتخادنا هار  یبساک  نآ  رد  ای  دینک  یم هدافتسا  تنوکس  یارب  نآ  زا 
نامتخاس تیریدم 

ناکلام همه  ینعی  .دوش  لیکشت  ناکلام  یمومع  عمجم  دیاب  دنشاب  نامتخاس  رد  ینامتراپآ  دحاو  هس  زا  شیب  هک  یتروص  رد 
یقرف .دوش  یم باختنا  لاس  ود  یارب  ریدـم  .دـننک  باختنا  هریدـم ) تأیه   ) ریدـم دـنچ  ای  کی  دـنهد و  لیکـشت  هسلج  مه  اـب 

.دوش باختنا  نامتخاس  جراخ  زا  یدرف  ای  دشاب  نامتخاس  یاضعا  زا  ریدم  هک  دنک  یمن
ارجا دنا ، هداد لیکـشت  یمومع  عمجم  کی  الاح  هک  ار  ناکلام  تامیمـصت  دـیاب  تسا و  نامتخاس  هرادا  ظفح و  ریدـم  هفیظو 

مهس تبـسن  هب  ناکلام  همه  نیب  مه  همیب  هنیزه  دنک و  همیب  یزوس  شتآ ربارب  رد  ار  نامتخاس  مامت  تسا  فظوم  ریدم  .دنک 
ناربج لوئـسم  دوش ، دراو  نامتخاس  هب  یتراسخ  دنکن و  ار  راک  نیا  ریدـم  رگا  .دوش  یم میـسقت  اه  نآ یـصاصتخا  تمـسق 
لوئـسم هک  دوش  باـختنا  ناـمتخاس  یارب  مه  ناریدـم  نیب  زا  راد  هنازخ کـی  دـیاب  ریدـم  رب  هوـالع  .دوب  دـهاوخ  تراـسخ 

دیاب دحاو  زا ١٠  شیب  یاه  نامتخاس یارب  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن  .دوش  یم بوسحم  اه  دـمآرد اـه و  هنیزه باـستحا 
قفاوت هب  نآ  باـختنا  تیریدـم و  دروم  رد  رگا  دـحاو  هس  زا  رتـمک  یاـه  ناـمتخاس دروـم  رد  .دوـش  مادختـسا  زین  ناـبهگن 

ار یـصاصتخا  تحاسم  فصن  زا  رتشیب  هک  تسا  یناکلام  رظن  اب  کرتشم ، یاـه  تمـسق هراـبرد  یریگ  میمـصت دیدیـسرن ،
.دنراد

نامتخاس کرتشم  یصاصتخا و  تمسق 
طقف هک  تسا  یتمسق  یصاصتخا ، تمـسق  .کرتشم  یـصاصتخا و  دوش : یم میـسقت  تمـسق  ود  هب  اه  نامتراپآ لخاد  یاضف 

هب دورو  قح  اه  هیاسمه هیقب  .نکلاب  دننام  دراد ، ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح  دنک ، یم یگدـنز  نآ  رد  هک  یـسک  ای  نامتراپآ  کلام 
.دنرادن هزاجا  نودب  ار  امش  نامتراپآ  یصاصتخا  یاه  تمسق

.دنراد ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح  نانکاس  همه  هک  تسا  نامتخاس  زا  یـشخب  دوش ، یم هتفگ  مه  عاشم  نآ  هب  هک  کرتشم  تمـسق 
: تسا کرتشم  یاه  تمسق رد  لخاد  نامتراپآ  زا  ریز  یاه  شخب

انب نیمز  – 
، اـه روـتنک هناـخ ، یوـشتخر هیوـهت ، ترارح و  زکرم  بآ و  عـبنم  پمپ ، بآ ، هاـچ  دـننام  کرـشم  یاـه  تمـسق تاسیـسأت  – 
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روسناسآ و هاگتسد  دشاب ، هک  نامتخاس  یاجره  رد  یرادیارـس  قاتا  نامتخاس ، یمومع  رابنا  یزکرم ، نفلت  قرب ، یاهولبات 
.نآ یروآ  عمج لحم  هلابز و  یاه  هاگرذگ لیبق ، ره  زا  اه  هلول بالضاف ، یاه  هاچ نآ ، لحم 

نامتخاس تلکسا  -
.دنشابن یصاصتخا  تمسق  رد  هک  اه  هلپ هار اه و  هرجنپ اه و  رد -

هلپ  هار هب  طوبرم  تاسیسأت  -
نامتخاس یجراخ  یامن  -

غاب نامتخاس و  هطوحم  – 
.دننک یم هدافتسا  کرتشم  روط  هب  نانکاس  هک  ییاه  تمسق ماب و  – 

تسا هدشن  دیق  ینامتراپآ  دحاو  یصاصتخا  دنس  رد  هک  ییاه  تمسق – 
عونمم کرتشم  یاه  تمسق رد  تاناویح  یرادهگن  یلدنص و  زیم و  ندراذگ  دیدازآ ؛ کرتشم  یاه  تمـسق رد  دینکن  روصت 
.دوش لقتنم  دیاب  مه  یکارتشا  یاه  تمسق دیهد  لاقتنا  ار  دوخ  ینامتراپآ  دحاو  دیهاوخب  رگا  هک  دینک  هجوت  نینچمه  .تسا 

دننک تخادرپ  ار  نامتخاس  یاه  هنیزه دیاب  هک  یدارفا 
اب بساـنتم  دوـش  یم تخادرپ  هک  ییاـه  هنیزه .دـننک  تخادرپ  ار  ناـمتخاس  کرتـشم  یاـه  هنیزه دـیاب  اـه  ناـمتراپآ ناـکلام 

دننام دوش  میـسقت  یواسم  روط  هب  دیاب  هک  ییاه  هنیزه رگم  عاشم ، قرب  بآ و  هنیزه  دـننام  تسا  ینامتراپآ  دـحاو  تحاسم 
عاشم یاه  هنیزه یارب  .دننک  تخادرپ  ناسکی  دیاب  همه  درادن و  ینامتراپآ  دحاو  تحاسم  هب  یطبر  هک  رادیارس و  دزمتـسد 

.دنک یراددوخ  نآ  هنیزه  تخادرپ  زا  دنک  یمن هدافتسا  یصاخ  تاناکما  زا  هکنیا  هناهب  هب  دناوت  یمن رفن  کی  مه 
ار هدشن  تخادرپ  یاه  باسح تروص  دیاب  هریدم  تأیه  ای  ریدم  درکن  تخادرپ  ار  کرتشم  یاه  هنیزه نانکاس  زا  یکی  رگا 

دحاو نآ  دناوت  یم هریدم  تأیه  ای  ریدم  درکن ، مادقا  تخادرپ  هب  تبسن  زور  ات ١٠  رگا  .دتسرفب  هدننک  هدافتسا  ای  کلام  یارب 
.دنک شوماخ  ار  یو  ژافوش  ای  دـنک  عطق  ار  دـحاو  نآ  بآ  ًالثم  دـنک ؛ مورحم  کرتشم  تاناکما  زا  هدافتـسا  زا  ار  ینامتراپآ 

، تسا هدرکن  تخادرپ  ار  هنیزه  هک  یسک  یارب  تبث  هرادا  دنک و  یم هعجارم  تبث  هرادا  هب  ریدم  دشن ، تخادرپ  مه  زاب  رگا 
.دش دهاوخ  لصو  ًاددجم  تاناکما  هنیزه ، تخادرپ  تروص  رد  .دنک  یم رداص  هییارجا 

دنناوخب نارجأتسم 
، دوش تخادرپ  کلام  طسوت  ای  دینک  تخادرپ  ار  ژراش  ای  نامتراپآ  هب  طوبرم  یاه  هنیزه امش  هکنیا  دیتسه ، رجأتسم  رگا  اما 

تخادرپ وا  دنک و  تخادرپ  هناخ  بحاص هک  دـیا  هتـشاذگ رارق  رگا  .دراد  امـش  هناخ  بحاص امـش و  نیب  دادرارق  هب  یگتـسب 
تخادرپ ار  ژراش  امـش  هک  تسا  نیا  رب  رارق  رگا  .دینک  مک  اه  ب هراجا زا  ار  نامتخاس  ژراش  نازیم  دیناوت  یم امـش  درکن ،

.تفرگ دهاوخ  امش  زا  ار  هنیزه  کلام  سپس  دنک  عوجر  کلام  هب  دناوت  یم ریدم  دیزادرپن ، امش  دینک و 
نامتراپآ رد  تاریمعت 

زا رفن  هس  هـک  یتروـص  رد  دـننک ، یم تفلاـخم  ناـنکاس  زا  یمک  هدـع  دـیتسه و  دوـخ  ناـمتخاس  یاـنب  دـیدجت  رکف  رد  رگا 
امـش دراد ، یپ  رد  یلاـم  یناـج و  رطخ  ناـمتخاس  نیا  رد  یگدـنز  همادا  هک  دـنهد  یهاوگ  یرتسگداد  یمـسر  ناسانـش  راـک
دینک هراجا  دنتسه ، فلاخم  هک  یناسک  یارب  یبسانم  هناخ  هاگداد ، هزاجا  اب  دیاب  نآ  زا  لبق  اما  .دینک  مادقا  ریمعت  هب  دیناوت  یم

ار فلاخم  ناگیاسمه  هیلخت  یاضاقت  دـیناوت  یم یرتسگداد  هب  هعجارم  اب  دـندرک ، یراددوخ  دـیدج  هناخ  هب  نتفر  زا  رگا  و 
.دینکب

طورشم یرایتخا  یراویدراهچ 
یلو تسا ؛ یراـیتخا  یراویدراـهچ  فورعم ، لوـق  هب  دراد و  ار  دوـخ  یناـمتراپآ  دـحاو  راـیتخا  سک  ره  هک  تسا  تـسرد 

نامتخاس رد  رتمک  شنت  رت و  مارآ یاضف  داجیا  هب  هک  دینک  تیاعر  ار  یتاکن  دـیناوت  یم نارگید  دوخ و  شمارآ  ظفح  یارب 
: دماجنیب امش 

حبـص هن  ات  بش  هدزای  تعاس  زا  رهظ و  زا  دـعب  راهچ  ات  کی  تعاس  زا  لومعم  ریغ  فراعتمان و  یادصورـس  داجیا  - ١
.دوش هدینش  یصاصتخا  تمـسق  رد  دیاب  طقف  تاعاس  نیا  رد  زین  یقیـسوم  نویزیولت و  ویدار و  یادص  .تسا  عونمم  ادرف 

ات ١٣.  ٣٠ تعاس ٨ . نیب  نامتخاس و  ریدم  یگنهامه  اب  دـیاب  دـنک  یم ادـص  داجیا  هک  ینامتخاس  تیلاعف  هنوگره  ماجنا  - ٢
تسا گنس  ای  کیمارس  نامتخاس  فک  هک  یدراوم  رد  .دشاب ٣ - لیطعت  ریغ  یاهزور   ٣٠ ات ١٨ .  ٣٠ هقیقد و ١۵ .  ٣٠
.تسا زاجم  تعاس ٢۴  ات  رثکادح  نام  هم یادـص  رـس و  .دوش ۴ - هدناشوپ  تکوم  اب  نآ  دـصرد  هک ٧۵  دوش  یم داهنـشیپ 

نامتخاس و یاـمن  رد  رییغت  .دوش ۵ - ماجنا  دـیاب  ینامتراپآ  دـحاو  رد  روسناسآ  هلپ و  هار یاج  هب  مه  ناـم  هم هقردـب  مسارم 
تلکـسا هب  همدـص  بجوم  هک  ناـمتخاس  تاریمعت  .دـشاب ۶ - ناکلام  تیرثکا  هزاـجا  اـب  دـیاب  یـصاصتخا  نکلاـب  ردرس و 

.دنتـسه بالـضاف و … یگتفرگ  زا  یـشان  تراسخ  ناربج  لوئـسم  دحاو  ره  نانکاس  تسین ٧ - زاجم  دوش ، یم ناـمتخاس 
رد هیلقن  لیاسو  کراپ  .تیریدم ٨ - یبتک  هزاجا  اب  رگم  تسین ، زاجم  دنزب ، نوریب  نکلاب  زا  هک  سابل  دنب  رلوک و  نینچمه 

ییاه نامتخاس رد  .دراذگب ٩ - گنیکراپ  لخاد  ار  دوخ  هیلقن  هلیسو  دناوت  یمن نام  هم تسا و  زاجم  هدش  صخشم  یاه  شخب
.دوش لفق  اه  بش دیاب  یدورو  رد  درادن  نابهگن  هک 

دیاب دوش  یم لمحتم  هریدـم  تأیه  ای  ریدـم  هک  یا  هنیزه ره  دـهدن ، ماـجنا  ار  ناـمتخاس  طـیحم  رد  دوخ  تادـهعت  یـسک  رگا 
.دزادرپب فلختم  صخش 

مهارف یگدـنز  یارب  ار  شمارآ  اب  مأوت  یطیحم  دـماجنا و  یم ینیـشن  نامتراپآ گنهرف  یاقترا  هب  هدـش  هتفگ  تاکن  تیاـعر 
نوناق هک  ییاهدـیابن  اه و  دـیاب زا  هک  تسا  یفاک  تسین  هدـیچیپ  هلوقم  کی  ینیـشن  نامتراپآ گنهرف  باسح  نیا  اب  .دزاس  یم
تیاعر ار  اه  نآ میشاب و  هتشاد  عالطا  تسا ، هدرک  ینیب  شیپ ینیشن  نامتراپآ یگدنز  یارب  نآ  همان  نییآ اه و  نامتراپآ کلمت 

رایعم اـب  تسا  تکاـس  نوناـق  هک  یدراوم  رد  نیا  رب  هوـالع  تسا  هدرک  صخـشم  ار  دراوم  زا  یلیخ  فیلکت  نوناـق  .مینک 
.مینادب حجرا  ار  یمومع  عفانم  یمومع ، عفانم  رب  یصخش  عفن  حیجرت  یاج  هب  میجنسب و  ار  طیارش  دیاب  قالخا 
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نامتراپآ ژراش  تخادرپ  زا  عانتما  اب  ینوناق  دروخرب 

نامتراپآ ژراش  تخادرپ  زا  عانتما  یاه  همیرج 
نانیشن نامتراپآ  یهاگآ  مدع  ظاحل  هب  هک  دنتسه  ژراش  قح  حالطصا  هب  کرتشم و  یاه  هنیزه  تخادرپ  مدع  لکشم  اب  اهرهش  رد  اه  نامتراپآ  نانکاس  تاقوا  یـضعب 

.دوش یم  زاب  ییاضق  عجارم  رد  نانآ  یاپ  هدش و  هدیشک  دروخ  دز و  هاگ  هرجاشم و  هب  رما  نیا  ینوناق  طباوض  تاررقم و  زا 
روط هب  هک  تساهنآ  تاقلعتم  یـضارا و  نامتخاس و  زا  ییاـه  شخب  کرتشم ، تمـسق  زا  دوصقم  تسا و  کرتشم  یـصاصتخا و  یاـه  تمـسق  یاراد  ناـمتراپآ  ره 

.و // ماب  تشپ  روسناسآ ، اه ، هلپ  هار  دننام  دریگ  یم  رارق  نانکاس  اکرش و  مامت  هدافتسا  دروم  میقتسمریغ  ای  میقتسم 
یناریدم ای  ریدم  دنراد  هفیظو  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  ناکلام  اب  یمومع  عمجم  دشاب  رفن  هس  زا  شیب  ددـعتم و  نیکلام  یاراد  بسک  لحم  کی  ای  نامتراپآ  کی  هاگره 

هب طوبرم  جراخم  تسا  فظوم  تسا و  یمومع  عمجم  تامیمصت  یارجا  نامتخاس و  هرادا  ظفح و  لوئسم  نامتخاس  ره  ریدم  .دننک  باختنا  جراخ  زا  ای  دوخ  نیب  زا 
.دنک هنیزه  طوبرم  یاه  فیدر  رد  یروآ و  عمج  هناهام  ار  کرتشم  یاه  تمسق 

غالبا وا  هب  همانراهظا  قیرط  زا  ار  بتارم  نامتخاس  ریدم  کرتشم ، یاه  هنیزه  زا  دوخ  مهـس  تخادرپ  زا  هدننک  هدافتـسا  ای  رجاتـسم  ای  کلام  یراددوخ  تروصرد 
هیوهت ژافوش ، لیبق  زا  کرتشم  تامدخ  نداد  زا  دناوت  یم  نامتخاسریدم  دنکن  تخادرپ  ار  شا  یهدب  مهـس  همانراهظا  غالبا  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  رگا  دـنک و  یم 
کلام یـصاصتخا  بآ  ای  قرب  رگا  سپ  تسا  کرتشم  تامدخ  طقف  روظنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اجنیا  رد  .دـنک  یراددوخ  وا  هب  هریغ  زاگ و  قرب ، مرگ ، بآ  عوبطم ،

: تشاد هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  کرتشم  تامدخ  عطق  یارب  سپ  .دنک  عطق  ار  نآ  دناوت  یمن  ریدم  دشاب  ژراش  هنیزه  زا  هدننک  عانتما 
عانتما ژراش  تخادرپ  زا  رجاتـسم  ای  کلام  دشاب و  هتـشذگ  نآ  غالبا  خیرات  زا  زور  هد  دوش و  هداتـسرف  یرتسگداد  قیرط  زا  هدـننک  عانتما  یارب  همانراهظا  گرب  ١ ـ

.دنک
عطق ار  کرتشم  تامدخالاب  بتارم  تیاعر  نودب  نامتخاس  ریدم  رگا  نیاربانب  .ار  یـصاصتخا  تامدخ  هن  دراد  ار  کرتشم  تامدخ  عطق  قح  طقف  نامتخاس  ریدم  ٢ ـ

( یمالسا تازاجم  نوناق  هدام ۶٩٠   ) .دوش یم  موکحم  سبح  تازاجم  هب  قح  زا  تعنامم  ناونع  هب  یرفیک  رظن  زاو  هدوب  بیقعت  لباق  شدوخ  دنک 
دوش ماجنا  دیاب  ریدم  یوس  زا  یمادقا  هچ  درکن  تخادرپ  ار  هنیزه  مهزاب  کرتشم  تامدخ  عطق  اب  رگا  شسرپ :

هعجارم و نامتراپآ  عوقو  لحم  تبث  هرادا  هب  نامتخاس  ریدم  درک  عانتما  شا  یهدب  تخادرپ  زا  مهزاب  کرتشم  تامدخ  عطق  مغر  یلع  رجاتـسم  ای  کلام  رگا  خـساپ :
.دنک یم  رداص  هییارجا  هدننک  عانتما  صخش  هیلع  هدش  غالبا  همانراهظا  یانبمرب  تبث  هرادا 

دراد دوجو  عنتمم  درف  مازلا  یارب  مه  یرگید  هار  ایآ  شسرپ :
اه تیاکش  هنوگ  نیا  هب  هاگداد  .دهدب  تساوخداد  یقوقح  یمومع  هاگداد  هب  دناوت  یم  نامتخاس  ریدم  دشابن  رثؤم  ای  نکمم  کرتشم  تامدخ  عطق  هک  یتروصرد  خساپ :
عفن هب  ار  وا  یهدب  غلبم  ربارب  ود  ات  دنک و  یم  مورحم  دوش  یم  هئارا  هعومجم  هب  هک  یتلود  تامدخ  تفایرد  زا  ار  راکهدب  دحاو  دنک و  یم  یگدیسر  تبون  زا  جراخ 

.درک دهاوخ  همیرج  هعومجم 
دنک دیاب  هچ  دشاب  ضرتعم  نامتخاس  ریدم  رظن  هب  رجاتسم  ای  کلام  هچنانچ  شسرپ :

نیا هب  هاگداد  تسا و  ضارتعا  لباق  نامتراپآ  عوقو  لحم  یقوقح  یمومع  هاگداد  رد  کـلام  هب  هماـنراهظا  غـالبا  زا  سپ  زور  هد  فرظ  ناـمتخاس  ریدـم  رظن  خـساپ :
هک یدراوم  رد  تسا و  یعطق  یار  نیا  دهد و  یم  یار  دـنک و  یم  یگدیـسر  عوضوم  هب  یندـم  یـسرداد  نیئآ  تافیرـشت  تیاعر  نودـب  تبون و  زا  جراخ  ضارتعا 

میمصت ندنام  فقوتم  روتـسد  هاگداد  دوب  یوق  ضرتعم  لیالد  هچنانچ  دشابن  نکمم  رجاتـسم  ای  کلام  ضارتعا  هب  عیرـس  یگدیـسر  دوش و  یم  عطق  کرتشم  تامدخ 
.درک دهاوخ  رداص  ار  کرتشم  تامدخ  عطق 

دنا ضارتعا  لباق  ایآ  دنوش و  یم  نییعت  ییانبم  هچرب  کرتشم  یاه  هنیزه  شسرپ :
دننک نییعت  ار  نآ  یوحن  ره  هب  دنناوت  یم  هک  ددرگ  یمرب  نامتخاس  نامه  یلاها  میمـصت  هدارا و  اب  زیچ  ره  زا  لبق  کرتشم  یاه  هنیزه  هبـساحم  هوحن  نییعت  خـساپ :

: تسا هیاپ  ودرب  کرتشم  یاه  هنیزه  زا  ناگدننک  هدافتسا  ای  نیکلام  زا  کی  ره  مهس  دشاب  هدشن  نییعت  روظنم  نیا  هب  یصاخ  شور  رگا 
تحاسم عومجم  هب  دحاو  تحاسم  تبـسن  هب  .و  / ماب  تشپ  تلافسآ  زاگ ، لیئوزاگ ، بآ ، دننام  دراد  یـصاصتخا  تمـسق  یانبریز  تحاسم  اب  طابترا  هک  تمـسق  نآ  ١ ـ

.دوش یم  هبساحم  نامتخاس  مامت  یصاصتخا  یاه  تمسق 
هناخ و ژافوش  یرادهگن  هنیزه  روسناسآ ، یدـصتم  نابهگن ، رادیارـس ، هب  طوبرم  یاه  هنیزه  دـننام  درادـن  انبریز  تحاسم  نازیم  هب  یطابترا  هک  یجراخم  ریاس  ٢ ـ

هیمهس دروم  رد  هک  اهدحاو  زا  کی  ره  تروص  ره  رد  .دوش  یم  هبساحم  یواسم  روط  هب  هطوحم و // / تفاظن  نامتخاس ، کرتشم  یاه  تمسق  تانیئزت  تاسیسات ،
ضارتعا هب  ندادنرثا  بیترت  ای  ضارتعا  در  تروص  رد  دنک و  یگدیسر  یاضاقت  هعجارم و  ریدم  هب  دناوت  یم  دشاب ، ضرتعم  دوخ  مهـس  هب  طوبرم  هنیزه  نازیم  ای 

.دنک هعجارم  یرتسگداد  هب 

( یقوقح  ) هحفص ١۴ خیرات ١٨/٧/٨٧ ، هب  هرامش ۴٠۴۵  ناریا ، همانزور 

همانراهظا

التبم یقوقح  لئاسم  یرگنشور  یناسر و  عالطا  تهج  ار  یدنورهش  قوقح  ناونع  اب  یبلاطم  هلسلس  زویناکسیا »  » ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  زویناکسیا :
.دنک یم  رشتنم  نانطومه  نادنورهش و  هب 

.دوش یم  حیرشت  همانراهظا »  » هرامش نیا  رد  زویناکسیا »  » ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  هبنشود  زور  شرازگ  هب 
هک هتشاد  یصخش  هب  تبسن  هک  یرگید  یاعدا  ره  ای  دیامن و  یم  عانتما  یدهعت  یافیا  زا  ای  .دوش  یمن  نآ  تخادرپ  هب  رضاح  صخش  هک  میراد  یبلط  یسک  زا  یتقو 
ای نید  یادا  هب  تبسن  ات  میهد  یم  لباقم  فرط  هب  رگید  تصرف  کی  هاگداد ، رد  یوعد  حرط  زا  لبق  دراد  دوجو  زین  هاگداد  رد  دوخ  قح  تابثا  تهج  مزال  کرادم 

.مییامن یم  تفایرد  ار  همانراهظا  مرف  ییاضق ، عجارم  رد  ییاضق  قاروا  ربمت و  شورف  لحم  هب  هعجارم  اب  هک  وحن  نیا  هب  دیامن  مادقا  دهعت  یافیا 
همانراهظا هلیسو  هب  یتقو  نیاربانب  دوش  یم  هفاضا  گرب  کی  رفن  ره  یازا  هب  دشاب  رفن  کی  زا  رتشیب  امش  فرط  رگا  دوش و  یم  میظنت  گرب  هس  رد  همانراهظا 

میهدب یسک  هب  ار  یزیچ  میهاوخ  یم  یتقو  نینچمه  دشاب و  تابثا  لباق  اهدعب  هک  دشاب  یروط  دیاب  هتشون  مییامن  یم  لاسرا  لباقم  فرط  هب  یمسر  روط  هب  ار  یبلاطم 
.مینک یم  میلست  وا  هب  همانراهظا  لاسرا  قیرط  زا  دریگب ، ار  نآ  تسین  رضاح  وا  و 

یتروص رد  رگید  ترابع  هب  ینوناق ، یمسر و  لکش  هب  بلاطم  نایب  راهظا و  زا  تسا  ترابع  همانراهظا  تفگ : نینچ  ناوت  یم  همانراهظا  زا  یلک  فیرعت  کی  رد 
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تالماعم و اب  هطبار  رد  ار  دوخ  تاراهظا  هاگداد  رد  یوعد  هماقا  زا  لبق  دشاب ، هتشاد  تادهعت  تالماعم و  هب  عجار  یتاراهظا  ای  تابلاطم و  یرگید  زا  یدرف  هک 
.دناسرب یو  هب  یمسر  روط  هب  ار  شتادهعت 

رثا بیترت  یضاقتم  هتساوخ  هب  همانراهظا  طسوت  هدنوش  راهظا  رگا  ییاضق ، عجارم  رد  روضح  نودب  اما  تسا  یمسر  تساوخرد  کی  همانراهظا ، لاسرا  عقاو  رد 
.دش دهاوخ  یریگیپ  ییاضق  قیرط  زا  دهدن 

لح ار  دوخ  نیب  هدش  داجیا  لکشم  همانراهظا  لاسرا  اب  دنناوت  یم  هک  دیامن  شزاس  حلص و  دوخ ، لباقم  فرط  اب  دنهاوخ  یم  یهورگ  یهاگ  الاب ، فیرعت  هب  هجوت  اب 
.دنیامن لصف  و 

زا هدش  هیارا  خساپ  هب  هاگداد  رد  لباقم ، فرط  خساپ  تفایرد  همانراهظا و  لاسرا  اب  دنناوت  یم  هک  دنرادن  دوخ  قح  قاقحا  یوعد و  هماقا  تهج  یلیلد  رگید ، یهورگ 
همانراهظا یصاخ ، دراوم  رد  نکیل  درادن  دوجو  دارفا  یارب  نآ  لاسرا  رد  یرابجا  تسا و  یرایتخا  الوصا  همانراهظا  لاسرا  .دنیامن  دانتسا  دوخ  لباقم  فرط  یوس 

.تسا هدش  یقلت  یرابجا  صاخ ، تاررقم  نیناوق و  قفو 
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  هک  تشاد  دهاوخن  ار  یگدیسر  تیلباق  هدش  هماقا  یوعد  یوعد ، هماقا  زا  لبق  همانراهظا  لاسرا  مدع  تروص  رد  هک  یروط  هب 
مهس تخادرپ  زا  هدننک  هدافتسا  ای  کلام  عانتما  تروص  رد  هک  لاس ١٣۴٣ ، بوصم  اه  نامتراپآ  کلمت  هب  عجار  نوناق  قبط  اه  نامتراپآ  ژراش  قح  اب  هطبار  رد  - ١

.دوش یم  هبلاطم  نآ  زیر  تروص  یهدب و  غلبم  رکذ  اب  همانراهظا  هلیسو  هب  ناریدم  تایه  ای  ریدم  فرط  زا  کرتشم  یاه  هنیزه  زا  دوخ 
هجوت اب  دوخ و  صیخشت  هب  دنناوت  یم  ناریدم  تایه  ای  ریدم  دزادرپن ، ار  دوخ  یهدب  مه  زاب  همانراهظا ، غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  هدننک  هدافتسا  ای  کلام  هاگره 

هدننک هدافتسا  ای  کلام  هک  یتروص  رد  دنک و  یراددوخ  وا  هب  هریغ  زاگ و  قرب ، مرگ ، بآ  عوبطم ، هیوهت  ژافوش ، لیبق  زا  کرتشم  تامدخ  نداد  زا  تاناکما ، هب 
، هدش غالبا  همانراهظا  قبط  رب  روبزم  هجو  لوصو  یارب  ناریدم  تایه  ای  ریدم  یاضاقت  هب  نامتراپآ  عوقو  لحم  تبث  هرادا  دیامنن  باسح  هیفصت  هب  مادقا  نانچمه 

.درک  دهاوخ  رداص  هییارجا 
خیرات زا  دیامن  کلم  لیوحت  یاضاقت  فرصتم  زا  همانراهظا  لاسرا  اب  کلام  هک  یتروص  رد  دشاب  یرگید  فرصت  رد  کلام  نذا  هب  یکلم  هک  یتروص  رد  - ٢

هدش و بوسحم  ینوناقریغ  فرصتم  همانراهظا  رد  یمالعا  تلهم  یاضقنا  خیرات  زا  دنکن  دادرتسا  کلام  هب  ار  کلم  هدش  نیعم  تلهم  فرظ  هک  یتروص  رد  لاسرا 
.دومن میظنت  دی  علخ  تساوخداد  فرصتم  هیلع  رب  ناوت  یم 

راهظا نیمه  هک  اسب  هچ  هدیدنسپ و  لوبقم و  رایسب  تسا  یرما  هک  دشاب  یم  تابلاطم  تهج  هنامرتحم  یمسر و  نایب  تهج ، همانراهظا  تفگ ، ناوت  یم  همتاخ  رد 
رد اه  هدنورپ  ترثک  زا  عنام  دیامن و  یم  یریگولج  اه  هاگداد  رد  توافتم  یعامتجا  نووش  اب  فلتخم  دارفا  روضح  زا  هدومن و  لح  ار  تالکشم  زا  یرایسب  یمسر 

.دوب دهاوخ  لحنیال  رت و  مهم  یاه  هدنورپ  هب  یگدیسر  رد  یسرداد  هلاطا  اه و  هاگداد 
دیامن و هدافتسا  همانراهظا  هدنسیون  هیلع  دناوتب  دوش و  لباقم  فرط  هدافتسا  ءوس  بجوم  هک  دوشن  ناونع  یبلاطم  ات  دوب  بظاوم  دیاب  همانراهظا  نتم  نتشون  رد  هتبلا 

تسا نکمم  اریز  مییامن  یراددوخ  همانراهظا  نداتسرف  زا  مزال  عقاوم  رد  زج  هکنیا  هصالخ  دوش و  زیهرپ  هنامرتحمریغ  زیمآ و  دیدهت  تاملک  ندربراکب  زا  نینچمه 
لاوما هتساوخ » نیمات   » رارق رودص  اب  دیشاب  هتشاد  دصق  دشاب و  هجو  هبلاطم  امش  یوعد  عوضوم  رگا  الثم  .دوش  لباقم  فرط  یرایشوه  بجوم  همانراهظا  لاسرا 

.دیامن جراخ  امش  سرتسد  زا  ار  دوخ  لاوما  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  تصرف  نیا  همانراهظا  لوصو  اب  وا  دینک  فیقوت  ار  فرط 
: یندم یسرداد  نییآ  نوناق  رد  همانراهظا  هب  طوبرم  ینوناق  داوم 

هب .دشاب  هدیسرارف  هبلاطم  دعوم  هکنیا  هب  طورشم  دیامن ، هبلاطم  یرگید  زا  همانراهظا  هلیسو  هب  ار  دوخ  قح  تساوخداد ، میدقت  زا  لبق  دناوت  یم  سک  ره  هدام ١۵۶ 
هب همانراهظا  نمض  دناسرب  یو  هب  یمسر  روط  هب  دهاوخب  تسا و  یرگید  اب  دوخ  تادهعت  تالماعم و  هب  عجار  هک  ار  یتاراهظا  دراد  قح  سک  ره  یلک  روط 

.دیامن غالبا  فرط 
.دنیامن یراددوخ  دشاب  تکازن  زا  جراخ  قالخا و  فافخ  بلاطم  یواح  هک  ییاه  همانراهظا  غالبا  زا  دنناوت  یم  اه  هاگداد  رتفد  دانسا و  تبث  هرادا  هرصبت 

ماگنه دنس  ای  لام  ای  هجو  ای  زیچ  نآ  دیاب  دشاب  بطاخم  هب  هدننکراهظا  فرط  زا  یدنس  ای  لام  ای  هجو  ای  یزیچ  میلست  هب  رعشم  همانراهظا  هک  یتروص  رد  هدام ١۵٧ 
اب  / .دنشاب هدرک  نییعت  ار  یرگید  بیترت  لحم و  دهعت  ماگنه  نیفرط  هکنآ  رگم  دریگ ، رارق  عجرم  نآ  تظافح  رظن و  تحت  غالبا ، عجرم  هب  همانراهظا  میلست 

هییاضق هوق  شزومآ  تنواعم  یراکمه 
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