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 اؿالىی قّرای ىسهؾ ةَ آف پیاىغُای ك ٌحایر ةؼزاـ، ةؼرؿی كیژق کيیـیّف از گؽارش

 صىّر ةا کَ آف پیاىغُای ك ٌحایر ةؼزاـ، ةؼرؿی كیژق کيیـیّف گؽارش داظهی ٌاىَ آییً (44) ىادق ازؼای در

 كؼار ةؼرؿی ىّرد ىحْغد زهـات در ٌُؼاف ماصب ك صلّكغاٌاف کارقٍاؿاف، کٍٍغق، ىػاکؼق جیو ىضحؼـ اّىای

 .رؿیغ جنّیب ةَ 11/7/1994 ىّرخ قٍتَ ركز زهـَ در ٌِایحاً ك گؼفث

 کاىم جذتیث ىػاکؼات، فؼآیٍغ ىغیؼیث در اؿالىی ٌُاـ اؿحؼاجژی پایَ کَ اؿث ةّدق ةاكر ایً ةؼ کيیـیّف

 ك جضلیق چؼظَ صفٍ ك مٍْحی ؿازی غٍی صق كیژق ةَ انيههی ةیً ىلؼرات ًتق ایؼاف ای ُـحَ صلّؽ

 ّهیَ قغق اّياؿ غیؼكاٌٌّی ُای ىضغكدیث ك ُا جضؼیو ُيَ پایغار ك کاىم رفِ ةا ُيؽىاف ای ُـحَ جّؿَْ

 اؿث. ةّدق ای ُـحَ پؼكٌغق در ایؼاف ىهث

 اؿث: ذیم قؼح ةَ ىسهؾ ّهٍی مضً ةَ ارائَ ةؼای ةؼزاـ كیژق کيیـیّف ٌِایی گؽارش کاىم ىحً

  
  گؽارش کهی ٌکات ك ىلغىَ انف(

  
 ظغاكٌغ از اؿحْاٌث ةا اؿالىی، قّرای ىسهؾ در «آف پیاىغُای ك ٌحایر ةؼزاـ، ةؼرؿی كیژق کيیـیّف» .1

 صىؼت اؿالىی اٌلالب ىُْو رُتؼ رٍُيّد ةَ ّيم در ك (انـالـ ّهیِو) ىْنّىیً ةیث اُم ةَ جّؿم ؿتضاف،

 در ظّد كاٌٌّی ىـؤكنیث ةَ جّزَ ةا ك ىػاکؼات ٌحایر ةؼرؿی در ٌُؼ دكث ةؼ ٍیىت (انْانی ىغَهَ)ای ظاىٍَ اىاـ

 کٍٍغق ىػاکؼق ُای جیو ةا ىحْغد زهـات ةؼگؽاری ةا ركز 44 از ةیف ًی اؿالىی، ایؼاف قؼیف ىؼدـ از ٌيایٍغگی

 ىحً ةؼرؿی َة ىعحهف، کارقٍاؿاف ك داٌكگاق اؿحاداف نكگؼی، ك کكّری رجتَ ّانی ىـؤكؿ ىلاىِای ای، ُـحَ

 3391 كٌٍْاىَ ك 5+1 گؼكق ك ایؼاف ىیاف )ةؼزاـ( ىكحؼؾ اكغاـ زاىِ ةؼٌاىَ ٍّّاف جضث ىػاکؼات قغق ٌِائی

 پؼداظث.



 کٍٍغق ىػاکؼق جیو ىـؤكالف ةا آف ؿاّث 56 کَ ةاقغ داقحَ کاری زهـَ ؿاّث 174 یافث جّفیق کيیـیّف ایً

 54 ك کكّر اٌغیكيٍغاف ك ىحعننیً ك ىؼجتي ٌلاداف ك ٍٍغگافجأییغک اجيی، اٌؼژی ؿازىاف ك ظارزَ اىّر كزارت

 ةَ را ظّد جعننی ُای کيیحَ زهـَ 15 ةّد؛ رئیـَ ُیأت زهـات ؿاّث 9 ك کيیـیّف اّىای ٌكـث ؿاّث

 ك اؿٍاد ةؼرؿی ك اىؼ ىحعننیً ك کارقٍاؿاف ةا ىحْغد زهـات ةؼای ىٍاؿب گػاری ككث ةا ؿاّث 93 ىیؽاف

 قِیغ ك فؼدك در ىضيغی ّهی قِیغ ؿازی غٍی ؿایحِای از ىیغاٌی ةازدیغ ؿاّث 39 غ؛دُ جكکیم آٌِا ٌحایر

 کارقٍاؿی زهـات ك ةاقغ داقحَ اراؾ ؿٍگیً آب جّنیغ کارظاٌَ ك جضلیلاجی راکحّر ك ٌٌٍؽ در ركقً اصيغی

 در جعننی ك ؿىـؤك ُای ىسيَّّ ؿایؼ جّؿي قغق اٌساـ کارُای ةؼرؿی کٍار در آٌِا ىـؤكالف ك فْاؿ ّؽیؽاف ةا

 جلغیو ىهی ىٍافِ ك اٌلالب ىنانش ىتٍای ةؼ مؼفاً را ذیم ٌحایر ایكاف ُای گؽارش در دكث ةا ك ٌيایغ ةؼگؽار کكّر

 جا ٌيایغ اؿالىی ایؼاف آگاق ك رقیغ ىهث ك ةؼکاجَ( )داىث ای ظاىٍَ اىاـ صىؼت اٌغیكيٍغىاف ك فؼزاٌَ رُتؼ

 ىساُغت ك جالش ةا کَ ػ اؿالىی قّرای ىسهؾ ٌيایٍغگاف ٌؽد قغق گػاقحَ اىاٌث ةَ ُّیو ٌْيث از اٌغکی

 دارد پاس را ػ آىغق دؿث ةَ اٌلالب قِیغاف ك ّهیَ( اهلل ظيیٍی)رصيَ اىاـ صىؼت اؿالىی اٌلالب کتیؼ ةٍیاٌگػار

 ةارق ایً در را ىضحؼـ ٌيایٍغگاف جلٍیً ك ٌُؼ اّالـ ةعكی، آگاُی زىیٍَ ىحلً، ك ىعحنؼ گؽارقی ارائَ ةا ك

 ىـؤكالف، جلغیو پیّؿث اؿٍاد ةا را ظّیف جفنیهی گؽارش ككث اؿؼع در جا ةکّقغ قاءاهلل اف ك آكرد فؼاُو

 ٌيایغ. ایؼاف قؼیف ىؼدـ آصاد ك ٌعتگاف

 ًؼفاٌَ، ةی آكرد، دؿث ةَ قغق فؼاُو ىحً از دكیق درکی کَ اؿث ةّدق ایً ةؼ ىغت ایً در کيیـیّف جالش .3

 ةؼرؿی را ىؼجتي اَِارات ك اؿٍاد ةكٍّد، را ىعانف ك ىّافق دیغگاُِای ةپؼدازد، آف ةؼرؿی ةَ زاٌتَ ُيَ ك دكیق

 یاةغ. دؿث ةؼزاـ از اجکا كاةم ك کالف داكری یک ةَ ٌِایث در ك کٍغ

 ك دیغگاُِا ك اؿاؿی كاٌّف در اؿالىی قّرای ىسهؾ ٌلف از ةؼگؼفحَ کيیـیّف ةؼرؿی ةؼ صاکو امّؿ .9

 ةّدق آف ةَ ٌـتث زاٌتَ ُيَ ٌگاق یک ةؼ ىتحٍی ك اك مانش ظهف ك اؿالىی اٌلالب کتیؼ ةٍیاٌگػار رٍُيّدُای

 اؿث.

 صلّؽ کاىم جذتیث ىػاکؼات، فؼآیٍغ ىغیؼیث در اؿالىی ٌُاـ اؿحؼاجژی پایَ کَ اؿث ةّدق ةاكر ایً ةؼ کيیـیّف

 ای ُـحَ جّؿَْ ك جضلیق چؼظَ صفٍ ك مٍْحی ؿازی غٍی صق كیژق ةَ انيههی ةیً ىلؼرات ًتق ایؼاف ای ُـحَ

 پؼكٌغق در ایؼاف ىهث ّهیَ قغق اّياؿ غیؼكاٌٌّی ُای ىضغكدیث ك ُا جضؼیو ُيَ پایغار ك کاىم رفِ ةا ُيؽىاف

 اؿث. ةّدق ةؼزاـ ىحً درةارق داكری ةؼای کيیـیّف امهی ىْیار امم، دك ایً اؿث. ةّدق ای ُـحَ

 اّحياد از کَ ػ کٍٍغق ىػاکؼق جیو کَ اؿث گػاقحَ فآ ةؼ را امم ظّد ةؼرؿی فؼآیٍغ ًّؿ در ةؼزاـ کيیـیّف .4

 ىيکً َؼفیث جياـ گػقحَ ؿاؿ دك ًّؿ در ػ اؿث ةّدق ةؼظّردار ىهث پكحیتاٌی ك اؿالىی اٌلالب ىُْو رُتؼ

 اقؼاؼ جضث را ىػاکؼات ك دادق اٌساـ ىهی ىٍافِ از میاٌث ةؼای ىٍاؿب اؿحؼاجژی یک جغكیً ةؼای را ظّد

 اؿث. ةؼدق پیف اؿاس ایً ؼة کكّر ّانی ىلاىِای

 جِغیغُایی ك فؼمحِا ىحىيً ك اؿث ىِيی وْف ك كّت ٌلاط دارای فؼآیٍغ، ایً ظؼكزی دارد ّلیغق کيیـیّف

 اؿث. ایؼاف اؿالىی زيِّری ىهی ىٍافِ ك اٌلالب آیٍغق ةؼای



 فؼمحِای از یگیؼ ةِؼق ك كّجِا جذتیث ويً کؼدق، قٍاؿایی دكث ةَ را ىّارد ایً اؿث کؼدق جالش کيیـیّف

 ك ًّؿ در را ظّد کيیـیّف ىٍُؼ ایً از نػا ك کٍغ زّیی چارق آف جِغیغ ُای زىیٍَ ك وْف ٌلاط ةؼای رك، پیف

 آف پیاىغُای ك ٌحایر ك ىحً اقکاالت ىنضش ك دؿحاكردُا ىلّـ کٍٍغق، ىػاکؼق جیو جالش ك ىساُغت ىکيم

 جیو ىسغاٌَ فْانیث ؿاؿ دك كؼیب -گؽارش ایً از تْخىٍ ٌحیسَ ُؼ از فارغ - داٌغ ىی الزـ ظّد ةؼ ك داٌغ ىی

 دُغ. كؼار ظّیف كغرداٌی ىّرد را کٍٍغق ىػاکؼق

 جیو كیژق ةَ کكّر ىـؤكالف ةَ اّحياد ك آىؼیکا ةَ ٌـتث اّحيادی ةی ظّد، ةؼرؿی فؼآیٍغ ًّؿ در کيیـیّف .5

 اؿث. دادق كؼار ظّیف راٍُيای امم ىِيحؼیً را ای ُـحَ کٍٍغق ىػاکؼق

 کافی قفافیث ك مؼاصث از ىّزّد اؿٍاد ؿایؼ ك كٌٍْاىَ ك ةؼزاـ ىحً کَ ىّاردی در اةحغا کيیـیّف ػان

 دارای ةؼزاـ ىحً کَ ىّاردی در یا اةِاـ ىّارد در ك اؿث دادق كؼار ظّد گؽارش ىتٍای را ىحً اؿث، ةؼظّردار

 اؿث. دادق كؼار ىتٍا را کكّر ىلاىات رؿيی اَِارات رؿیغق، ىی ٌُؼ ةَ ىكکم

 ةؼای آىؼیکا جالش ىضنّؿ ،3391 كٌٍْاىَ ك ةؼزاـ وْف ٌلاط ىسيَّّ کَ اؿث آف کيیـیّف کهی ةٍغی زيِ

 ةِاٌَ ةَ کكّر در ٌفّذ ةؼای زیؼؿاظحی ایساد ُيچٍیً ك ایؼاف راُتؼدی ىِار ةؼای اةؽاری ةَ ةؼزاـ کؼدف جتغیم

 اؿث. ةّدق پـاةؼزاـ فىای

 زىاف از را ىّوّع ةا ىؼجتي آىؼیکایی کارقٍاؿاف ك ىلاىِا رؿيی ّاوِى دنیم، ُيیً ةَ کيیـیّف ةٍاةؼایً

 نػا اؿث، ٌيّدق ارزیاةی ك رمغ زغی ك ىـحيؼ ًّر ةَ -گػقحَ ىاق دك در ظنّماً -جاکٍّف ىػاکؼات ةٍغی زيِ

 را اؿالىی قّرای ىسهؾ صق ةؼزاـ، كانب در ایؼاف اؿالىی زيِّری ىٍافِ ةَ ٌـتث جِغیغ ُؼگٌَّ مّرت در

 داٌغ. ىی ىضفّظ ىلحىی جنيیيات اجعاذ ؼایة

 را ؿٍغی ارزیاةی کَ چؼا دارد؛ ةؼِّغق جاریعی ٌُیؼ کو ىأىّریث یک کَ اؿث ىْحلغ ةؼزاـ كیژق کيیـیّف .6

 ةا را ای( ُـحَ )پؼكٌغق ىهی اىٍیث صّزق در اؿالىی ایؼاف جاریعی ىٍازّات از یکی کَ اؿث گؼفحَ ةؼِّغق

 ةؼ ّالكق اؿث کؼدق جالش کيیـیّف دنیم ُيیً ةَ کٍغ، ىی جکهیف جْییً ىؼیکاآ یٍْی آف دقيً جؼیً امهی

 ك جاریط ةَ دُی پاؿط ةؼای ىٍاؿب ركقی آف، جِغیغات کاُف ةؼای کّقف ةا ةؼزاـ ىعحهف اةْاد دكیق فِو

 آكرد. فؼاُو کؼد، ظّاٍُغ ىٌؼح ىِو ُایی پؼؿف جّافق ایً درةارق كاّغجاً کَ کكّر آیٍغق ٌـهِای

 اكنیَ ٌحایر ك ىػاکؼات پیؼاىّف اؿالىی ٌُاـ كؼىؽ ظٌّط ك کهی ُای ؿیاؿث در دكث ةا ٌيّد ؿْی يیـیّفک .7

 ارائَ ىٍُّر ةَ ك دُغ اٌساـ را ظّیف ةؼرؿی ظنّص ایً در كاٌٌّی ىؼجتي انؽاىات ىؼكر ةا ك گؼفحَ مّرت

 از «3391 كٌٍْاىَ» ك «ةؼزاـ» جٍِا کَ ػ را ىّزّد اؿٍاد ىحً آف، ٌحایر ك ىغٌُؼ رظغاد از دكیق گؽارقی

 از گیؼی ةِؼق ةا ك دادق كؼار ىالؾ ػ قغ كامم کيیـیّف ةَ ای ُـحَ پؼكٌغق پیؼاىّف قغق ىٌؼح اؿٍاد ىسيّع

 ك کٍٍغق ىػاکؼق جیو جفـیؼ دقيً، ادّای ىّرد یا اةِاـ دارای ىّاكف در ك پؼداظث ىـائم اؿحٍحاج ةَ زيْی ظؼد

 دُغ. كؼار ىتٍا را ایكاف ؿّی از ارؿانی اؿٍاد

 ؿّاؿ 34 ك اىّرظارزَ كزارت ةؼای اةِاىات درةارق ؿؤاؿ 44 ىػاکؼات، اؿٍاد درظّاؿث ويً ىٍُّر ُيیً ةَ

 اجيی اٌؼژی ؿازىاف جّؿي قغق ظّاؿحَ ؿؤاالت ةَ پاؿط ارؿاؿ از اؿث الزـ قغ. ارؿاؿ اجيی اٌؼژی ؿازىاف ةؼای



 اىّر كزارت از درظّاؿحی ؿؤاالت ةَ پاؿط ك اؿٍاد گؽارش یًا جٍُیو نضَُ جا کَ دارد ىی اّالـ ك ٌيّدق جكکؼ

 اؿث. ٌكغق كامم کيیـیّف ةَ ػ ىکؼر ىکاجتات رغو ّهی ػ ظارزَ

 ایؼاف در آىاٌّ یّکیا آكای اجيی اٌؼژی انيههی ةیً آژاٌؾ ىغیؼکم صىّر فؼمث از اؿحفادق صـً ةا کيیـیّف .8

 ىـاّغت از زا ُيیً کَ آكرد فؼاُو کيیـیّف زهـَ در را ایكاف صىّر زىیٍَ کؼد درظّاؿث ىضحؼـ دكنث از

 صق در قغق داقحَ ركا َهو از کّچکی ةعف ركدرركی ةیاف ؿاز زىیٍَ کَ ٌيایغ ىی كغرداٌی اىّرظارزَ كزارت

 از ىهث ىّکالف جّؿي ّؽیؽ ایؼاف كیژق ةَ زِاف ؿحيغیغق ىؼدـ ةضق ىٌانتات ةیاف ك اؿالىی ایؼاف قؼیف ىؼدـ

 آف ىلاـ ةاالجؼیً ةَ را انيههی ةیً ٌِاد ایً ظٌیؼ ىـؤكنیث جّاٌـحٍغ ىؼدـ ٌيایٍغگاف ك قغ ؾآژاٌ ىغیؼکم

 ةا ك دارٌغ ةیاف گػقحَ ؿاؿ 13 در آژاٌؾ اكغاىات ك رفحارُا ةَ ٌـتث را ظّد اّحؼاض ك اّحيادی ةی قغق، یادآكر

 ك اىٍیحی ك دفاّی ىـائم درةارق فکيیـیّ ىِو كؼىؽ ظي ةیاف ةؼ ّالكق زهـَ، پایاف در کٍٍغ. صسث اجياـ اك

 قغ: ةیاف ذیم قؼح ةَ آژاٌؾ از کيیـیّف ىِو ظّاؿحَ پٍر اؿالىی، ایؼاف ةاالی ّؽت صفٍ نؽكـ

 ایؼاف ای ُـحَ ىـأنَ ةا آژاٌؾ قفاؼ ك فٍی غیؼؿیاؿی، ةؼظّرد .1-8

 ایؼاف ىضؼىاٌَ ای ُـحَ اًالّات صفٍ .3-8

 ایؼاف ای ُـحَ فٍاكری جّؿَْ ةَ کيک .9-8

 ایؼاف در ای ُـحَ داٌف جّؿَْ ك جضلیق جـِیم .4-8

 قياؿ ك آؿیا غؼب ىٌٍلَ از آف آغاز ك زِاٌی ای ُـحَ ؿالح ظهِ زِث در آژاٌؾ ةیكحؼ جالش نؽكـ .5-8

 آفؼیلا

 در گػقحَ از ةاكیياٌغق ىـائم پؼكٌغق اكالً کَ داد اًيیٍاف کيیـیّف ةَ آژاٌؾ ىغیؼکم زهـَ ایً ٌحیسَ در

 اًالّات ُؼگٌَّ اٌحكار از داٌیاً  ٌيایغ؛ ىعحّىَ ىیالدی زاری ؿاؿ پایاف جا را (pmd) ایؼاف ای ُـحَ پؼكٌغق

 ةؼ جٍِا را ایؼاف ای ُـحَ پؼكٌغق دانذاً ك کٍغ ظّدداری ای ُـحَ صّزق در کكّر اٌـاٌی ٌیؼكی ك فٍی ىضؼىاٌَ

 يایغ.ٌ پؼُیؽ آف در ؿیاؿی ٌگاُِای دادف دظانث از ٌيّدق، ةؼرؿی فٍی ىتٍای

  
  ةؼزاـ صلّكی زٍتَ ةؼرؿی ب(

 

  
 ػ ؿیاؿی یا اؿث صلّكی جّافلی ةؼزاـ ایٍکَ ةؼ ىتٍی صلّكی ةضذِای از ٌُؼ مؼؼ ػ اؿث ىْحلغ کيیـیّف .1

 ك ركقً ایؼاٌی ًؼؼ جِْغات کَ ٌضّی ةَ گؼدیغق ذکؼ ًؼفیً ةؼای جِْغاجی آف ُای ويیيَ ك ةؼزاـ ىحً در

 ًؼفِا ؿایؼ جِْغات اىا گؼدد ىی آزىایی راؿحی اٌؼژی انيههی ةیً آژاٌؾ جّؿي ٌیؽ آف ازؼائی اكغاىات  ةّدق، مؼیش

 اؿث. زغی آؿیتِای دچار آف در ىٍغرج پیچیغق اصکاـ ةَ جّزَ ةا

 گیؼی جنيیو ُؼگٌَّ صق ایؼاف اؿالىی زيِّری ًؼفِا، ؿایؼ جّؿي جِْغات ازؼای ّغـ مّرت در اؿث ةغیِی

 دارد. ىی ىضفّظ ظّد ةؼای را کكّر ىهی ىٍافِ زِث در



 اؿالىی زيِّری دكنث ػ اؿث ةؼزاـ ةؼای ذکؼ كاةم صلّكی پكحّاٌَ جٍِا َاُؼاً کَ ػ ٌیؽ 3391 كٌٍْاىَ درةارق

 ٌعّاُغ ةٍغ پای اىٍیحی ك دفاّی ىّوّّات در زيهَ از آف ةعكِای ةؼظی ةَ اؿث کؼدق اّالـ مؼاصث ةَ ایؼاف

 اؿث. گؼدیغق دتث ٌیؽ ىهم ؿازىاف اؿٍاد در اّالـ ایً ك ىاٌغ

 ىػاکؼق ًؼفِای ؿایؼ ك ایؼاف اؿالىی زيِّری دكنث ىیاف ؿیاؿی جّافق یک را ةؼزاـ ىسيّع، در کيیـیّف

 ك ای ُـحَ زیؼؿاظحِای ةایغ ىضحؼـ دكنث کَ اؿث ةاكر ایً ةؼ ك داٌـحَ اركپا( اجضادیَ ك 5+1 )کكّرُای

 ًؼؼ ؿّی از ِّغ ٌله مّرت در جا دادق كؼار زغی ىؼاكتث ىّرد الزـ، جيِیغات جياـ ةا را آف دؿحاكردُای

 ٌيایغ. اجعاذ ىهی ىٍافِ ةؼ ىتٍی ىلحىی جنيیيات ىلاةم،

 جفـیؼ ك امالح كاةم غیؼ درةارق ىضحؼـ دكنث ٌُؼ کَ اؿث رؿیغق ةٍغی زيِ ایً ةَ ىسيّع در کيیـیّف .3

 ك ٌیـث االجتاع الزـ ىسهؾ ایةؼ ُیچ، یا ُيَ فؼىّؿ كانب در آف رد یا پػیؼش وؼكرت ك ةؼزاـ ىحً ةّدف

 دارد. كزّد آف از ىعحار جفـیؼ ارائَ ك ؿازی ىكؼكط ةؼای ركقِایی

 رفِ صغاكم یا ك اؿالىی قّرای ىسهؾ در ةؼزاـ جنّیب از كتم را 3391 كٌٍْاىَ مغكر ةؼزاـ، کيیـیّف .9

 ىػاکؼات ىـیؼ در زغی وْف ٌلٌَ یک ٍّّاف ةَ انضاكی پؼكجکم داكًهتاٌَ كتّؿ ظنّص در آف كاٌٌّی ىّاٌِ

 اؿث. کؼدق ارزیاةی گػقحَ ؿاؿ 3 ای ُـحَ

 اىٍیحی ك دفاّی ُای صّزق کٍٍغق ىحؽنؽؿ کَ كٌٍْاىَ ایً کهیغی ةعكِای از ةؼظی ةَ کَ اؿث کؼدق اّالـ دكنث

 کٍغ. ىی صيایث آف از کيیـیّف کَ ةّد ٌعّاُغ ةٍغ پای اؿث،

 کَ اؿث کؼدق اّالـ دكنث گؼچَ کٍغ. ٌيی کو کكّر ةؼای كٌٍْاىَ ایً انؽاىات صلّكی ةار از چیؽی اىؼ ایً انتحَ

 ةّد، ٌعّاُغ ای ُـحَ جّافق ٌله ىٍْای ةَ اىٍیث قّرای كٌٍْاىَ ٌله 5+1 ةا قغق اٌساـ جّافق ىٌاةق

 کكّر ةؼای ػ ةؼزاـ ةَ زدف آؿیب زؽ ةَ ػ دیگؼی زغی جتْات كٌٍْاىَ ٌله کَ ٌیافث اًيیٍاف کيیـیّف

 داقث. ٌعّاُغ

 ػ زىاٌی ؿلف ُؼگٌَّ ةغكف ىّارد ةؼظی در ك ػ ؿاؿ 15 ىغت ةَ ةؼزاـ کَ را ىّوّع ایً کيیـیّف .4

 وْف ٌلٌَ یک ٍّّاف ةَ اؿث، کؼدق اؿحذٍاء ىْاُغق ایً از را ایؼاف ّيالً ك قغق ایؼاف ةؼای NPT زایگؽیً

 ایؼاف ىهث صلّؽ ىِيحؼیً از ؼظیة ًّالٌی ةـیار زىاٌی ةازق در ؿٍغ ایً .گیؼد ىی ٌُؼ در جّافق ایً ةؼای زغی

 گیؼد. ىی ٌُؼ در آف ةؼای اقاَّ ّغـ ىْاُغق اّىای دیگؼ از ةیف جکانیفی ك کؼدق ىضغكد را

 ایً در چیؽ ُیچ ػ قغ ظّاُغ ذکؼ ٌیؽ ىسهؾ مضً ةَ گؽارش ایً پیكٍِادات در چٍاٌکَ ػ کيیـیّف ٌُؼ از

 ُيچٍیً .ةاقغ NPT ىْاُغق ًتق صلّكف از ایؼاف قکٍٍغ ىضؼكـ کَ قّد جفـیؼ ای گٌَّ ةَ جّاٌغ ٌيی جّافق

 در کافی ُایی وياٌث ایؼاف کَ ةّد ظّاُغ ىْحتؼ زىاٌی جا مؼفاً ایؼاف ةؼای جّافق ایً در قغق ىْیً اوافی جکانیف

 .اؿث ٌكغق آىؼیکا ك اركپایی کكّرُای ؿّءاؿحفادق ةَ ىٍسؼ جکانیف ایً کَ ةاقغ داقحَ اظحیار

 67/9 ؿٌش جا یک ٌـم ؿاٌحؼیفیّژ 5464 از اؿحفادق ةا مٍْحی ىضغكد ؿازی غٍی ٌاىَةؼ یک درج کيیـیّف .5

 در اىا داٌغ ىی ای ُـحَ ؿازی غٍی ةؼای ایؼاف ٌاپػیؼ ظغقَ كاٌٌّی صق ةؼ جأکیغ ىٍْای ةَ را ةؼزاـ ىحً در درمغ

 ةؼزاـ دیتاچَ در ایؼاف ىٍُؼ از مؼفاً صق ایً ةیاف از فؼاجؼ کَ ةّد ایً مضیش کَ دارد ىی ةیاف ُا ةؼرؿی ىسيَّّ

 صنّؿ ةؼای ؿازی غٍی ُای فْانیث زيهَ از آىیؽ مهش ىٍضنؼاً  ك ةّىی ای ُـحَ ةؼٌاىَ یک ایؼاف» ایٍکَ ةؼ ىتٍی



 دٌتاؿ ىْلّؿ ؿؼّحی ك جغریسی جکاىهی ةا را انيههی ةیً اقاَّ ّغـ ٍُسارُای ةا ُيـّ جساری ةؼٌاىَ یک ةَ

 ایؼاف مٍْحی ؿازی غٍی صق قغف قٍاظحَ رؿيیث ةَ ةؼای ةؼزاـ در جؼ مؼیش ّتارجی جا قغ ىی پیگیؼی «ٌيایغ

 قّد. درج ُو کٍٍغق ىػاکؼق ًؼفِای ةیاف از

 زيهَ از داكًهتاٌَ اكغاىات ُيَ ازؼای 1984 ؿاؿ در اؿالىی قّرای ىسهؾ ىنّب كاٌّف کَ صانی در .6

 ای ُـحَ صلّؽ ك دؿحاكردُا صفٍ ةَ دكنث ؽاـان» كاٌّف دكـ ةٍغ ك کٍغ ىی ىيٍّع را دكنث جّؿي انضاكی پؼكجکم

 ٌُارجی ُؼگٌَّ ك داٌـحَ ىساز را (NPT) پادىاف ذیم ُای ٌُارت ىٍضنؼاً ٌیؽ 1994 جیؼىاق ىنّب «ایؼاف ىهث

 ٌضّ ةَ جّافق ازؼای ركز از را پؼكجکم کَ اؿث قغق ىحِْغ ةؼزاـ در دكنث اؿث، داٌـحَ ىيٍّع را آف از فؼاجؼ

 يایغ.ٌ ازؼاء داكًهتاٌَ

 ىساز صغكد از ظارج در ٌِادف گاـ داٌـحَ، کٍٍغق ىػاکؼق جیو ك دكنث اظحیارات از فؼاجؼ کَ را جِْغ ایً کيیـیّف

 از زغیغی ىسّز مغكر ّغـ زىاف جا دارد ىی اّالـ ك گؼفحَ ٌُؼ در جّافق در ىٍفی زٍتَ یک ٍّّاف ةَ ك كاٌٌّی

 اؿث. ىٍحفی ةؼزاـ از ةعف یًا ازؼای اىکاف انػکؼ فّؽ كّاٌیً نغّ یا ىسهؾ ؿّی

 کَ اؿث رؿیغق ٌحیسَ ایً ةَ کٍٍغق ىػاکؼق جیو پاؿعِای ك ىٍحلغاف ٌُؼات دكیق ةؼرؿی از پؾ کيیـیّف .7

 وغ ةؼ ّاىغاٌَ ك كاوش کاىالً ًّر ةَ ةؼزاـ 97 ك 96 ةٍغُای ك 3391 كٌٍْاىَ در ىٍغرج داكری ُای ىکاٌیـو

 اؿث. ىؼازَْ غیؼكاةم ایؼاف ةؼای ّيالً ُا ىکاٌیـو ایً ك قغق جٍُیو ایؼاف

 ّيالً ةٍاةؼایً ك ةّد ٌعّاُغ ةؼٌغق ُا ىکاٌیـو ایً ةَ ای ىؼازَْ ُیچ در ایؼاف کَ اؿث ایً کيیـیّف ةٍغی زيِ

 جّافق ظّردف ُو ةؼ ةَ ىٍسؼ کَ ةغُغ ٌكاف كاکٍف ٌضّی ةَ 5+1 ؿّی از زؽئی یا کهی ٌله ُیچ ةَ جّاٌغ ٌيی

 ٌكّد.

 ىسيّع در ىحضغ، ىهم ىٍكّر ًتق 3391 كٌٍْاىَ زایگاق درةارق ىعحهف ٌُؼات اؿحياع از پؾ کيیـیّف .8

 ةَ ٌـتث آف جؼ ىالیو نضً ك ىحضغ ىهم ىٍكّر 35 ىادق ذیم كٌٍْاىَ ایً کم گؼفحً كؼار کَ اؿث کؼدق ارزیاةی

 امهی ُای دیثىضغك کَ آٌسا از كنی قّد. ىی جهلی ىذتث اىؼ یک ،1939 كٌٍْاىَ قاىم پیكیً ُای كٌٍْاىَ

 در ٌَ ایٍکَ یادآكری ةا ك قغق اّياؿ ىحضغ ىهم ىٍكّر 41 ىادق ذیم 1939 كٌٍْاىَ ىذم ّیٍاً 3391 كٌٍْاىَ

 اىٍیث ك مهش ٌله» ّتارات پیكیً ُای كٌٍْاىَ از یک ُیچ یا ك 1939 كٌٍْاىَ در ٌَ ك 3391 كٌٍْاىَ

 ذیم ایؼاف ُیچگاق صیخ ایً از نػا ٌكغق، ةؼدق کار ةَ افایؼ ةؼای «انيهم ةیً اىٍیث ك مهش جِغیغ» یا ك «انيهم ةیً

 اؿث. ٌتّدق 7 فنم

 كٌٍْاىَ 8 ك 7 ةٍغ در اىٍیث قّرای كتهی كٌٍْاىَ قف نغّ ةیاف کَ ٌيّد ىكعل کيیـیّف ُای ةؼرؿی .9

 اىکاف ك كٌٍْاىَ ایً 13 ةٍغ ةَ جّزَ ةا اؿث؛ كٌٍْاىَ ایً ك ىػاکؼات ٌحایر ظّب ٌلاط از 3391

 یا «ىكؼكط نغّ» کَ کاىم نغّ ٌَ را نغّ آف کيیـیّف ای، ةِاٌَ ُؼ ةا كتهی ُای كٌٍْاىَ ُيَ پػیؼی ةازگكث

 کٍغ. ىی اؿحٍتاط «گػقحَ ُای كٌٍْاىَ جْهیق»

 قّرای 3391 آكر غیؼانؽاـ كٌٍْاىَ زؽ ةَ كاٌٌّی ك صلّكی ازؼائی وياٌث گٌَّ ُیچ ةؼزاـ جّافق ایً، ةؼ ّالكق

 ُا جضؼیو ك ؿاظحَ ىحّكف را آف ازؼای جّاٌغ ىی کٍغ ارادق کَ زىاف ُؼ در جّافق اًؼاؼ زا یک ُؼ ك ٌغارد اىٍیث

 ةازگؼداٌغ. را ایؼاف ّهیَ



 ٌُؼ از ىْادنَ ایً ای، ُـحَ ةؼٌاىَ ك مٍْث جضغیغ ك جغییؼ در ایؼاف اؿاؿی اكغاىات ةَ جّزَ ةا نػا

 قّد. ىی ارزیاةی آىیؽ ىعاًؼق ایؼاف ةؼای صلّكی ك پػیؼی ةازگكث

 ُیچ ًؼفِا ؿایؼ ك آىؼیکا ارادق از ظارج ىلاةم، ًؼؼ جِْغات در وْف ةؼ ّالكق کَ اؿث دریافحَ کيیـیّف .14

 اٌساـ ةؼای كنی اؿث ٌكغق گؼفحَ ٌُؼ در ىػاکؼق ًؼفِای جِْغات اٌساـ آزىایی راؿحی ةؼای ةؼزاـ در ىؼزْی

 ك فٍی كَیفَ اٌساـ ك داری اىاٌث در ٌاىٌهّةی ةـیار كیٍَپی کَ اجيی اٌؼژی انيههی ةیً آژاٌؾ ایؼاف جِْغات اٌّاع

 ك آىؼیکا کكّرُای جِْغات از ىلغار ُيیً ك اؿث قغق جْییً آزىایی راؿحی ىؼزِ ٍّّاف ةَ داقحَ ظّد كاٌٌّی

 انيههی ةیً آژاٌؾ گؽارش ةَ ىٍّط كَایفكاف دیگؼ اٌساـ یا ك ایكاف َانياٌَ ُای جضؼیو نغّ ك جْهیق در اركپا

 اؿث. قغق اجيی ژیاٌؼ

 اؿث قغق ذکؼ ةؼزاـ در ُا جضؼیو ةعف ذیم در اؿث، قغق آكردق كٌٍْاىَ از ةعكی ٍّّاف ةَ ةؼزاـ گؼچَ .11

 ك اؿث ةّدق كتهی ُای كٌٍْاىَ نغّ كٌٍْاىَ مغكر از ىلنّد نػا ك «ٌیـث ةؼزاـ ایً ىٍؽنَ ةَ كٌٍْاىَ ىفاد» کَ

 اؿث آىغق ةؼزاـ در ُا جضؼیو ذیم در کَ مؼیضی ّتارت ةا ك اؿث کؼدق ويیيَ را ةؼزاـ جکؼار از زهّگیؼی ةؼای

 ىّزّد اةِاىات درةارق کٍٍغق ىػاکؼق جیو اؿحغالؿ نػا اؿث، کؼدق زغا كٌٍْاىَ از را ةؼزاـ صلّكی صیذیث

 ةؼزاـ نغّ ایٍکَ ةؼ ىتٍی دیگؼی، ةؼ یک ُؼ ىسؽای ٌله جأدیؼ ك 3391 كٌٍْاىَ ك ةؼزاـ ٌـتث پیؼاىّف

 آف B ويیيَ ىكعناً ك كٌٍْاىَ ٌله كنی اؿث كٌٍْاىَ ٌله ىْادؿ ،3391 كٌٍْاىَ انف ويیيَ ٍّّاف ةَ

 دكنث ك ةّد ىـيّع ك كتّؿ ىّرد کيیـیّف ةؼای كٌٍْاىَ، ٌله ىٍفی جتْات از فارغ ةّد ٌعّاُغ ةؼزاـ ٌله

 .ةاقغ داقحَ جّزَ ٌکحَ ایً ةَ ةؼزاـ ازؼائی ىٍاؿتات در ةایغ ىضحؼـ

 از ةْغ ؿاؿ دق یٍْی كٌٍْاىَ پایاف ركز در ةایـث ىی انلاّغق ّهی ةؼزاـ پایاف زىاف اؿث ىْحلغ کيیـیّف .13

 قغ. ىی گؼفحَ ٌُؼ در ازؼاء ركز

 فنم ك صم کار ك ؿاز 96 ةٍغ در «اؿاؿی پایتٍغی ّغـ» از قفاؼ جْؼیف ّغـ دارد اّحلاد کيیـیّف .19

 ؿازد. ىی فؼاُو کكّر ةؼای را ٌاپػیؼی زتؼاف اراتظـ ك زّیی ةِاٌَ ٌادرؿث، جفـیؼُای زىیٍَ اظحالفات

  
  ةؼزاـ جضلیلاجی ك فٍی ّهيی، زٍتَ ةؼرؿی ج(

 

  
 ایً ةَ را کيیـیّف گؼفحَ، كؼار کيیـیّف اظحیار در کَ اؿٍادی ىسيَّّ ىٌانَْ ك ٌُؼات ىسيَّّ اؿحياع .1

 صغاكم جْهیق یک در آیٍغق، در ًركق دكرٌيای ةغكف را ایؼاف ای ُـحَ ةؼٌاىَ ةؼزاـ کَ اؿث رؿاٌغق ٌحیسَ

 ةؼد. ىی فؼك ةهٍغىغت ىٍُؼ یک از ك ؿانَ دق

 در ّهث ةَ را ػ ةؼزاـ در اقارق ىّرد ػ 5+1 ك ایؼاف ىیاف «ؿازی غٍی ةهٍغىغت ةؼٌاىَ» ؿٍغ کيیـیّف کَ آٌسا از

 ةٍغ در ك اؿث تِوى کاىالً صیخ ایً از ٌیؽ ةؼزاـ ىحً ٌکؼدق، ىكاُغق ٌتّدف آىادق ك داقحً كؼار جغكیً دؿث

 پایاف از IR8 ٌّع از ؿاٌحؼیفیّژ 344 ك IR6 ٌّع از ؿاٌحؼیفیّژ 344 ؿاظث ةؼ جأکیغ ةؼزاـ یک پیّؿث 69

 ٌحّاٌـث کيیـیّف دارد، ؿاالٌَ ًّر ةَ ؿاظث ىیؽاف ُيیً جکؼار ةؼ جأکیغ زىاف، ذکؼ ةغكف ك قغق دُو ؿاؿ



 ؿازی غٍی ةؼٌاىَ كیژق ةَ ای ُـحَ ةؼٌاىَ ةؼ ُا ىضغكدیث ُيَ کَ ةیاكرد دؿث ةَ ةارق ایً در را الزـ اًيیٍاف

 قغ. ظّاُغ ةؼچیغق ىْیً ىغت یک از پؾ ایؼاف

 ةحّاف ایٍکَ اىکاف  دُو، ؿاؿ پایاف جا جّؿَْ ك جضلیق در قغق اّياؿ قغیغ ُای ىضغكدیث ةَ جّزَ ةا ُيچٍیً

 ٌيایاٌغ. ىی دؿحؼس زا دكر یافث دؿث ؿّ 194.444 ةَ ؿازی غٍی ؿّ 6444 از ىضغكد ىغجی در

 از کَ دُغ ىی كؼار ىتٍا را کيیـیّف در کكّر ای ُـحَ کٍٍغق ىػاکؼق ىضحؼـ جیو ةیاٌات کيیـیّف صاؿ ایً ةا

 ىیؽاف ُؼ ةَ 67/9 از ةاالجؼ غٍای در ُا ىضغكدیث پاٌؽدُو ؿاؿ از ك جّنیغ ىیؽاف در ُا ىضغكدیث ؿیؽدُو ؿاؿ

 گٌّاگّف اةْاد در ٌیاز ةؼاةؼ ك ىٍاؿب ؿؼّث ةا جّاٌغ ىی ایؼاف ك قغق حَةؼداق کكّر آىیؽ مهش اؿحفادق ٌیاز ىّرد

 ایؼاف اجيی اٌؼژی ؿازىاف رؿيی گؽارش ةٍاةؼ کَ ًّری ةَ ٌيایغ ؿازی غٍی ؿٌضی ُؼ در ك ىیؽاف ُؼ ةَ آىیؽ مهش

 یاةغ. دؿث ؿّ 194.444 صغاكم ؿازی غٍی جّاف ةَ پاٌؽدُو ؿاؿ پایاف در جّاٌـث ظّاُغ

 ةؼٌاىَ ىضغكدؿازی کَ اؿث قغق ىحلاّغ ىحْغد، ٌُؼات اؿحياع ك ىحً دكیق ىٌانَْ از پؾ فکيیـیّ .3

 گؼیؽ زىاف افؽایف ٍّّاف جضث آىؼیکا ادّای ىّرد ىكکّؾ ىفِّـ یک ةؼ ىتحٍی ةؼزاـ در ایؼاف ؿازی غٍی

 ةؼای ىٍاؿتی ىتٍای كزَ ُیچ ةَ ىفِّـ ایً کَ اؿث کؼدق ةٍغی زيِ گٌَّ ایً کيیـیّف اؿث. ةّدق ایؼاف ای ُـحَ

 اؿث. ةّدق ىتٍا ُيیً ٌیؽ ىحً در ىٍغرج کٍٍغق ٌگؼاف ىّارد از ةؼظی ىٍكأ ك ٌتّدق ةهٍغىغت جّافق یک ٌِادف ةٍا

 کَ کٍغ ىی ارزیاةی کيیـیّف ای، ُـحَ آىیؽ مهش ُای ُيکاری ةا ارجتاط در ةؼزاـ ؿّـ پیّؿث ةؼرؿی ةا .9

 در کَ اؿث ظغىاجی اىّر ةؼظی زىیٍَ در ُيکاری اكؿ ةعف اقغ:ة ىی ةعف ؿَ قاىم جأکیغ ىّرد ُای ُيکاری

 قّد ىی جأکیغ ةارق ایً در فْانیحِا، گٌَّ ایً از اؿحلتاؿ ويً نػا قّد ىی اٌساـ اصـً ٌضّ ةَ ُا فْانیث ایً ایؼاف

 اؿث. یافحٍی دؿث ٌیؽ کكّر داظم در ةعف ایً

 ةؼ «فٍاكری ك فیؽیک ای ُـحَ جضلیلات ىؼکؽ» ةَ فؼدك ىاُیث جغییؼ ةَ کيک كتیم از ُایی ُيکاری دكـ ةعف

 ك ةّدف ىتِو در گؽارش ایً در ذکؼقغق اؿحغالؿ ةؼاةؼ کَ اؿث پایغار ایؽكجّپ جّنیغ ك دٍُغق قحاب پایَ

 اٌساـ ةَ جنيیو ّغـ در ةؼزاـ کيیـیّف ةا ىکاجتَ در اجيی اٌؼژی ؿازىاف مؼیش اَِارٌُؼ ك آف ةّدف غیؼىٌٍلی

 ىضاؿتات ك ّهيی ىٍُؼ از ٌیؽ آف ةّدف ىٍفی ةؼ دالیهی ك ٌتّدق ای كیژق اىحیاز ك پیكٍِاد ٌیؽ كـيث ایً آف

 اؿث. ىّزّد دكیق

 دؿحاكردُای صاكی ایؼاف ةؼای ك ىٌهّب صحياً آٌِا اٌساـ کَ اؿث قغق ذکؼ ظّةی ُای ُيکاری ؿّـ ةعف در

 ك ىػاکؼق ًؼؼ کكّرُای ىهی كّاٌیً کؼدف نضاظ ك ةّدف ىلحىی كیغ ةا كنی ةّد ظّاُغ ظغىاجی ك داٌكی فٍی،

 كؼار اةِاـ از ای ُانَ در را ىحلاةم ُای ُيکاری ایً آٌِا کؼدف جکهیف جْییً ةغكف ك ىّارد ُيَ در ةّدف ىحٍاؿب

 اؿث. گػاقحَ ةاز ةؼزاـ در ایؼاف ًؼؼ کكّرُای ةؼای را آف اٌساـ ّغـ راق ك دادق

 فٍی ةعف ةا ىؼجتي ىّارد ُيَ در جلؼیتاً ك ىسيّع در زاـةؼ در کَ کٍغ ىی ةٍغی زيِ گٌَّ ایً کيیـیّف .4

 ٌّّی داد ظّاُغ رخ ّيالً  آٌچَ ػ اكؿ ٌـم ىاقیً دؿحگاق 5464 در ؿازی غٍی زؽ ةَ ػ ایؼاف ای ُـحَ ةؼٌاىَ

 در رقغ قغف کٍغ ك جّؿَْ ك جضلیق زيهَ از اةْاد ُيَ در ىكعل ىضغكدیث ایساد ىّزّد، َؼفیث کاُف

 در كٌْات ؿازٌغگاف ك جأىیً زٌسیؼق رفحً ةیً از ةَ ىٍسؼ ةانٌتِ ك ایؼاف ؿازی غٍی مٍْحی ةؼٌاىَ جضلق ىـیؼ

 ةّد. ظّاُغ ؿاؿ دق ةؼای صغاكم کكّر



 جْؼیف ةٍاةَ قغق ةازًؼاصی راکحّر اگؼچَ کَ اؿث ایً کيیـیّف ةٍغی زيِ اراؾ ؿٍگیً آب راکحّر درةارق .5

 ٍّّاف ةَ ػ ًتیْی اكراٌیو از اؿحفادق در ؿٍگیً آب اکحّرُایر ىؽایای كنی ةّد ظّاُغ ؿٍگیً آب راکحّر یک

 در ایـحادگی ك ؿیاؿی ىالصُات ّهث ةَ کيیـیّف صاؿ ّیً در داد؛ ظّاُغ دؿث از را ػ ظاـ ًتیْی ؿّظث

 ُؽیٍَ جضيیم رغو ّهی را راکحّر ایً ةّدف ؿٍگیً آب كیژگی صفٍ آىؼیکایی ىلاىات اؿاس ةی ادّاُای ةؼاةؼ

 جّاف افؽایف ٌّجؼكٌی، قار رفحً ةاال ك ؿازی ىغرف ةا ایٍکَ ةؼ ّالكق قيؼد، ةؼىی ةؼزاـ ظّب رددؿحاك ةیكحؼ

 قّد. ىی جهلی آف دؿحاكردُای از ىؼدـ ةَ ةیكحؼ ظغىات ارائَ ك رادیّداركُا جّنیغ ةؼای راکحّر

 آىؼیکا ؿّی از ىُّّـ اییادّ ةِاٌَ ةَ ةؼزاـ ازؼای ةا اراؾ راکحّر فْهی ًؼح ایٍکَ اؿث ةیاف كاةم اکٍّف آٌچَ

 اصیاء ةؼای ةیٍی پیف كاةم  آیٍغق ك قغق ةؼچیغق پهّجٌّیو ةَ دؿحیاةی ك ٌادرؿث اؿحفادق از زهّگیؼی ٍّّاف ةَ

 ٌغارد. ٌیؽ

 قّد مادر کكّر از ةٍاؿث کَ ػ ایؼاف در ؿٍگیً آب ؿازی ذظیؼق ّغـ ةؼای درازىغت جِْغ کيیـیّف ُيچٍیً

 ةؼای کاال ایً ةّدف اؿحؼاجژیک دنیم ةَ را ؿٍگیً آب فؼكش ك مادرات جّزیَ ك غکٍ ىی جهلی ىٍفی ٌلٌَ را ػ

 داٌغ. ىی ةالكزَ کكّر

 وْفی کؼد، ٌعّاُغ ؿٍگیً آب راکحّر ؿاظث ةَ اكغاـ ٌیؽ آیٍغق در ایؼاف ایٍکَ ةَ جِْغ کيیـیّف ُيچٍیً

 داٌغ. ىی كتّؿ غیؼكاةم ىضغكدیحی ك زغی

 صاؿ در آةكار چِار ك گؼدش صاؿ در آف آةكار دك کَ صانی در را جأؿیـات ایً صفٍ کيیـیّف فؼدك درةارق .6

 ای قایـحَ جالش ىّرد ایً در ای ُـحَ کٍٍغق ىػاکؼق جیو دارد ّلیغق ك کؼدق ارزیاةی ىذتث ای ٌکحَ اؿث، اٌحُار

 اؿث. آكردق ّيم ةَ

 از ةؼظی کارگیؼی ةَ ةا فؼدك ؿانً یک زیؼؿاظث ك ُا ةٍیاف جعؼیب کَ دارد اّحلاد کيیـیّف صاؿ، ّیً در

 ةؼای کكّر جنيیو ك پیياٌاٌف ُو ك آىؼیکا ِّغ ٌله مّرت در پایغار ُای ایؽكجّپ جّنیغ زِث آف ُای ىاقیً

 کؼد. ظّاُغ اؿحفادق غیؼكاةم را آف اكراٌیّـ فّری ؿازی غٍی

 ك دقيٍاف ؿّی از یغجِغ غیؼكاةم ؿازی غٍی ىؼکؽ یک کَ ػ فؼدك جأؿیـات ىاُیث جغییؼ کَ آٌسا از ُيچٍیً

 ایساد فؼمث ُؽیٍَ ةَ جّزَ ةا ك ةّدق ٌادرؿث جضلیلاجی ىؼکؽ یک ةَ مؼفاً  ػ ةّدق ٌٌٍؽ ةَ جْؼض ّغـ وياٌث

 قغ. ظّاُغ اٌساـ کار ایً ىٌٍلی اؿحغالؿ کغاـ ةؼاؿاس دكیلاً  کَ اؿث ٌكغق كاٌِ کيیـیّف آف قغق

 ةؼای كٌْی جنيیو ٍُّز کَ اؿث قغق جأکیغ اىؼ ایً ةؼ کيیـیّف ةَ اجيی اٌؼژی ؿازىاف رؿيی ٌاىَ در انتحَ

 اؿث. ٌكغق گؼفحَ فؼدك در اجيی فیؽیک پیكؼفحَ ىؼکؽ جأؿیؾ

 ٌلٌَ را ةؼزاـ در گؼفحَ اٌساـ جکهیف جْییً کيیـیّف ایؼاف، قغق غٍی اكراٌیو ذظایؼ اؿحؼاجژیک ىـأنَ درةارق .7

 ىّزّدش ذظایؼ جً 14 ةَ كؼیب از داقث ظّاُغ ازقاز مؼفاً جّافق ازؼای ًّؿ در ایؼاف داٌغ. ىی زغی وْفی

 .کٍغ صفٍ UF6 قکم ةَ را قغق غٍی اكراٌیو کیهّگؼـ 944 صغاکذؼ

 را ایؼاف ای ُـحَ ةؼٌاىَ جّاٌغ ىی اىؼ ایً اؿث، قغق كامم کيیـیّف ةَ کَ فٍی کارقٍاؿاف ىحْغد اَِارات ةٍاةؼ

 جّؿَْ در اش ؿؼىایَ ىِيحؼیً از پیياٌاٌف ُو ك آىؼیکا ُای زّیی ةِاٌَ ةا را اؿالىی ایؼاف ك ةیٍغازد الزـ قحاب از

 ٌيایغ. ىضؼكـ مٍْث ایً



 ةؼزاـ، ىحً ةؼاؿاس کَ رؿیغ ةٍغی زيِ ایً ةَ ىعحهف ٌُؼات اؿحياع ك فؼاكاف ُای ةؼرؿی از پؾ کيیـیّف .8

 گـحؼق ُا، ىاقیً ٌّع صیخ از ىاا اؿث ىذتحی اىؼ کَ یافث ظّاُغ اداىَ ایؼاف ؿازی غٍی جّؿَْ ك جضلیق ةؼٌاىَ

 اؿث. ىٌٍلی ؿؼّث از کيحؼ ؿؼّحی دارای ىّوّع، ةٍغی زىاف ك آٌِا ةکارگیؼی

 ایً کَ کؼدٌغ جأکیغ ىّوّع، ایً جهّیضی پػیؼش ويً کيیـیّف در ظّد جّویضات در دكنث ٌيایٍغگاف گؼچَ

 اؿث ىْحلغ کيیـیّف اىا اؿث ةّدق جّافق صنّؿ ةؼای ىػاکؼق ًؼفِای ةا ىنانضَ وؼكرت از ةعكی ىّوّع

 اؿث. ةّدق ىيکً ُو ایً از ةیف ةؼزاـ در جّؿَْ ك جضلیق ةؼٌاىَ كوْیث ةِتّد

 ةؼٌاىَ ك مٍْحی ؿازی غٍی ةؼٌاىَ در ایسادقغق فٍی جغییؼات کَ اؿث ایً کيیـیّف ةٍغی زيِ ىسيّع در .9

 از جّافق کهی یا زؽئی ٌله مّرت در را کكّر ای ُـحَ ةؼٌاىَ پػیؼی ةازگكث ایؼاف، ؿازی غٍی جّؿَْ ك جضلیق

 اؿث. کؼدق ىّازَ آؿیب ةا ایؼاف ؿّی

 پػیؼی ةازگكث زىاف درةارق اجيی اٌؼژی ؿازىاف جعيیً کَ ةیاةغ ىـحلهی ىْیارُای ٌحّاٌـث کيیـیّف گؼچَ

 رؿيی اتزهـ در اجيی اٌؼژی ؿازىاف ىلاىِای اَِارات کَ کؼد ةٍغی زيِ ایٍگٌَّ کٍغ، جأییغ را ایؼاف جِْغات

 قِیغ ؿازی غٍی ىؼاکؽ پػیؼی ةازگكث ةؼ ىتٍی ؿازىاف آف ؿّی از کيیـیّف ؿؤاالت ةَ کحتی پاؿط ةؼ ةٍا ك

 ةایغ را ؿاؿ ؿَ در اراؾ ؿٍگیً آب راکحّر ك  ؿاؿ یک در (فؼدك)ىضيغی ّهی قِیغ  ك ركقً)ٌٌٍؽ( اصيغی

 قغق غٍی اكراٌیو کیهّگؼـ 9444 از ةیف ؿلف ةَ ةازگكث کَ داقحٍغ اذّاف ُيگی ایٍکَ ةؼ ىىافاً داد كؼار ىتٍا

 صامم گػقحَ ةَ ٌـتث کيحؼی زىاف در ؿازی غٍی َؼفیث ةاالةؼدف ةا اؿث ةؼدق زىاف ؿاؿ 8 صغكد کَ ىّزّد

 قغ. ظّاُغ

 ك کاالُا جسِیؽات، ىّاد، )اكالـ، ىّارد ةا ىؼجتي ىضغكدیث ةؼاةؼ کَ اؿث رؿیغق ةٍغی زيِ ایً ةَ کيیـیّف .14

 آىغق ةؼزاـ 4 ويیيَ 6 ةعف در آف جفنیهی ُای ىضغكدیث کَ كٌٍْاىَ 33 ةٍغ ػ دكگاٌَ کارةؼد ةا (ُا فٍاكری

 ىؼجتي ظغىات دریافث ك ؿؼىایَ زػب آىّزش، یا فٍی کيک دریافث اؿحفادق، اٌحلاؿ، ظؼیغ، ةؼای ایؼاف ػ اؿث

  کهیَ ازياع ةا ىسّز اظػ ةَ ىهؽـ ٌغ،دار کكّر ىعحهف مٍایِ در ای گـحؼدق اؿحفادق کَ دكگاٌَ کارةؼد ةا ىّارد ةا

 ظّاُغ ىؼةًَّ ُای ىضغكدیث پػیؼش ك ىهم ؿازىاف اىٍیث قّرای ك ىكحؼؾ کيیـیّف ظؼیغ، کارگؼكق از اّىاء

 ةّد.

 کكّر ُؼ ك اؿث آف ةَ زغیغ ىّارد افؽكدف ك ركزرؿاٌی ةَ كاةم اىٍیث قّرای ًؼؼ از ٌیؽ دكگاٌَ اكالـ ایً نیـث

 کٍغ. اوافَ ظّدش دكگاٌَ( کارةؼد )ةا ىيٍَّّ اكالـ نیـث ةَ را زغیغی اكالـ جّاٌغ ىی ٌیؽ فایؼا ةا ىْاىهَ ًؼؼ

 ةؼؽ، زيهَ از ىعحهف ُای جعنل در ػ داٌكگاُِا در ةاال ّيهی ك ّهيی جسؼةَ ةا اؿحاداف کحتی گؽارش ةؼاةؼ

 در ذکؼقغق جسِیؽات ك اكالـ َ داىٍ كؿْث ةَ جّزَ ةا ك کيیـیّف ةَ ػ ُّافىا ك افؽار ٌؼـ  کاىپیّجؼ، ىکاٌیک،

 ةؼای ىكکم ایساد ك جضغیغ زيهَ از ىحْغدی ىكکالت اؿث ىْحلغ کيیـیّف دكگاٌَ، کارةؼد ةا ىّارد  نیـث

 ك ىعحهف ّهّـ در ایؼاف پیكؼفث از ىياٌْث ك داٌف( ىؼز در مٍایِ ظنّص جّؿَْ)ةَ ك جضلیق ىعحهف، مٍایِ

 پیف ىحْغدی ُای صّزق در کكّر ُای فْانیث ك ُا جّاٌایی ك ٌیازُا ك جأىیً زٌسیؼق ةَ ىؼةّط اًالّات افكای

 آىغ. ظّاُغ



 ُيَ از آژاٌؾ ةازرؿی ازازق اًالّات، از اٌتّق صسو ایً جأییغ ك ةؼرؿی ك ارائَ ةَ ىؼةّط ةؼكکؼاؿی ایٍکَ ويً

 ىٍغرج دكگاٌَ کارةؼد ةا اكالـ )درةارق ػ ةؼزاـ 4 ويیيَ 6.7 ةٍغ ىٌاةق ػ کكّر در ُا ىکاف

 یا ىّاد جسِیؽات، کاال،  فؼكقٍغق کكّر ةَ ٌِایی اؿحفادق آزىایی راؿحی ىسّز اٌّای (،INFCIRC/254در

 اىکاف ك ىكحؼؾ کيیـیّف کارقٍاؿاف ٌیؽ ك (INFCIRC/254 در )ىٍغرج ایؼاف ةَ دكگاٌَ کارةؼد ةا فٍاكری

 .قٌّغ ىی ارزیاةی آىیؽ ىعاًؼق ػ  ةؼزاـ 4 ويیيَ 6.8 ةٍغ  -ایؼاف ای غیؼُـحَ ىؼاکؽ ةَ زاؿّؿاف پای قغف ةاز

 كتیم از اؿث ٌكغق ةیٍی پیف آٌِا ةؼای پایاٌی کَ ةهٍغىغت جِْغات ةؼظی پػیؼش اؿث ىْحلغ کيیـیّف .11

 ُای فْانیث ىٍِ کكّر، از ظارج ةَ آیٍغق ك صاؿ ةؼؽ جّنیغ ای ُـحَ ٌیؼكگاُِای جياـ قغق ىنؼؼ ؿّظث ارؿاؿ

 کارآىغی افؽایف ؿتک، آب پایَ ةؼ آجی راکحّرُای جّؿَْ ةازفؼآكری، جّؿَْ ك قجضلی ةازفؼآكری، ةَ ىؼةّط

 کكّر کَ اؿث ةؼزاـ ىٍفی ٌکات زيهَ از آژاٌؾ ةازرؿاف گـحؼدق صىّر پیكؼفحَ، ُای فٍاكری اؿاس ةؼ ٌُارت

 اؿث. ؿاظحَ ىضؼكـ ظّد آیٍغق صلّؽ از را

  
  ةؼزاـ اىٍیحی ػ دفاّی ُای زٍتَ ةؼرؿی د(

 

  
 اَِارات ك كتهی ك فْهی کٍٍغق ىػاکؼق جیو ةیاٌات قاىم کيیـیّف در پػیؼفحَ اٌساـ ُای ةؼرؿی ِزيی .1

 اٌلالب ىُْو رُتؼی جغاةیؼ کَ دارد ىّوّع ایً از صکایث ُيگی کكّر اىٍیحی ك ٌُاىی ةهٍغپایَ ىـؤكالف

 زِاٌی ك ای ىٌٍلَ ژیکاؿحؼاج ّيق ك کكّر ةاالی دفاّی ُای جّاٌيٍغی ىؼدـ، ىلاكىث ك ایـحادگی اؿالىی،

 ٍّایات ةَ جکیَ ةا اؿاؿاً ك قغق آف زِاٌی ك ای ىٌٍلَ پیياٌاف ُو ك آىؼیکا ظاًؼی پؼیكاف ؿتب اؿالىی ایؼاف

 آقکار ةهّفی ك اؿاس ةی اىؼی آف ةا ٌُاىی ىّازَِ ك جساكز ةَ ایؼاف جِغیغ ىػکّر ُای جّاٌيٍغی جلّیث ك انِی

 ةاقغ. ىی

 ىـؤكنیث ك ایؼاف ؿالح مادرات ك كاردات ةؼای ؿانَ 5 ىضغكدیث ایساد اؿث ىْحلغ کيیـیّف

 ؿّی از یافحَ ؿاىاف ُای قتکَ ك دكنحی جؼكریـو ةؼاةؼ در ایـحادگی ك ىلاكىث زتَِ كتاؿ در ىا ةؽرگ

 رقغ قاُغ ىضغكدیث، ایً نّازـ كتّؿ مّرت در کَ قغ ظّاُغ ؿتب اك ای ىٌٍلَ پیياٌاف ُو ك آىؼیکا

 ّغـ ةؼ کيیـیّف نػا ةاقیو؛ ىٌٍلَ ایً در ىلاكىث زتَِ جىْیف ك آفؼیلا قياؿ ك اآؿی غؼب در جؼكریـو

 ٌيایغ. ىی جأکیغ ظارزَ اىّر كزارت ةیاٌیَ ةؼاؿاس كٌٍْاىَ از ةٍغ ایً ازؼای



 اىٍیحی، ك ٌُاىی اىّر در مالصیث ماصب ك ىـؤكؿ ىلاىِای ةا ىكّرت ك ٌُؼات ىسيَّّ اؿحياع ةؼاؿاس .3

 اىٍیحی ك ٌُاىی صّزق در اؿاؿی ُای وْف ك ظألُا دارای ةؼزاـ کَ اؿث رؿیغق ةٍغی يِز ایً ةَ کيیـیّف

 صیً در ٌُؼ دكث ّغـ ك اىٍیحی ك دفاّی ٌُاىی، ىؼاکؽ از ةازرؿی درةارق جسغیغٌُؼ ّغـ مّرت در کَ اؿث

 داد. ظّاُغ كؼار کكّر ركی پیف را ىكکالجی ازؼاء،

 ایؼاف ٌُاىی جأؿیـات ةَ دؿحؼؿی ةؼزاـ ىحً ةَ اؿحٍاد ةا کَ ثاؿ قغق ىضؼز کيیـیّف ةؼای ىّوّع ایً .9

 اؿث. قغق ىيکً

 َؼؼ صغاکذؼ ػ اىٍیحی ك ٌُاىی جأؿیـات زيهَ از ػ جأؿیـاجی ُؼ ةَ اؿث ىَّف ایؼاف ىٍحكؼقغق، ىحً ًتق

 ٌيایغ. جأىیً را درظّاؿث ىّرد دؿحؼؿی ركز 34 ىغت

 دیگؼ کكّرُای ك آژاٌؾ ةَ آف ارائَ ةَ ىَّف C/254INFCIR ؿٍغ اؿاس ةؼ ایؼاف کَ ُایی دؿحؼؿی اگؼ

 ةازرؿی ك دؿحؼؿی رژیو کَ داقث ظّاُغ كزّد كٌْی ًّر ةَ ةٍغی زيِ ایً قّد، گؼفحَ ٌُؼ در ٌیؽ قغق

 .اؿث انضاكی پؼكجکم از فؼاجؼ ةـیار ك كیژق کاىالً  رژیو یک ةؼزاـ، در قغق جّافق

 آكری زيِ ةَ جّاٌغ ىی ػ جضلق مّرت در ػ ایؼاف در ةازرؿی رژیو ایً ازؼای اؿث یافحَ اًيیٍاف کيیـیّف

 ایؼاف اىٍیحی ك ٌُاىی ّهيی، اٌـاٌی، ُای ؿؼىایَ ك اًالّات ُا، زیؼؿاظث ك قغق ىٍسؼ ایؼاف از اًالّات ؿاةلَ ةی

 دُغ. كؼار ىعاًؼق ىْؼض در ای کٍٍغق ٌگؼاف ٌضّ ةَ را

 صنار ك صؼیو ةَ ةیگاٌگاف دادف راق ُؼگٌَّ ىيٍّّیث ةؼ ىتٍی كّا کم فؼىاٌغُی مؼیش ىٍِ ةؼ کيیـیّف نػا

 ٌيایغ. ىی جأکیغ ای ةِاٌَ ُؼ ةَ کكّر ٌُاىی ك دفاّی ك اىٍیحی

 انيههی ةیً آژاٌؾ ةؼای فؼاكاٌی اظحیارات ػ ازؼاء مّرت در ػ 3391 كٌٍْاىَ کَ اؿث آف کيیـیّف ارزیاةی .4

 ُيَ ك دادق پاؿط قؼط ك كیغ ةی آژاٌؾ ؿّی از اةِاـ ةَ اؿث ظّاؿحَ ایؼاف از ك گؼفحَ ٌُؼ در اجيی اٌؼژی

 اؿث. رفحَ فؼاجؼ ٌیؽ ةؼزاـ در ىٍغرج اظحیارات از صحی اىؼ ایً ؿازد. ةؼآكردق را آف ىٌانتات

 ةؼای آژاٌؾ ؿّی از ای ظّاُاٌَ زیادق ُای درظّاؿث ىتٍای جّاٌغ ىی كٌٍْاىَ ایً کَ اؿث آف کيیـیّف اؿحٍتاط

 گیؼد. اركؼ کكّر آیٍغق ك اىؼكز

 ىغٌُؼ ای ُـحَ کالُک صيم كاةهیث ًؼاصی ةا ةانـحیک ُای ىّقک ىيٍّّیث 3391 كٌٍْاىَ 9 ةٍغ ةؼاةؼ .5

 کالُک صيم ةؼای قغق ًؼاصی» ّتارت گٍساٌغف در کٍٍغق ىػاکؼق جیو اكغاـ کيیـیّف اؿث. گؼفحَ كؼار

 ٌغادق اٌساـ را ًؼاصی چٍیً ٌیؽ ایؼاف کَ اآٌس از ك اؿث کؼدق ارزیاةی ىذتث را كٌٍْاىَ از ةٍغ ایً در «ای ُـحَ

 یافث. ظّاُغ جغاكـ کكّر ٌیاز ةؼاؿاس ىضغكدیحی ُیچ ةغكف آیٍغق در ایؼاف ىّقکی ةؼٌاىَ داد ٌعّاُغ ك

 ةؼزاـ ةًٌ جتییً ةؼای ٌکحَ چٍغ ةعّاٌیغ: ةیكحؼ

  
 در ای ُـحَ ىـأنَ ةا ىؼجتي ىحضغ ىهم ؿازىاف اىٍیث قّرای ُای جضؼیو از ةعكی صفٍ از کيیـیّف فثدریا

 کيحؼ زىاٌی ىضغكدیث ك قغت ةا كنّ ایؼاف ّهیَ ىّقکی ك جـهیضاجی ُای جضؼیو کَ اؿث آف ،3391 كٌٍْاىَ

 اؿث. ةاكیياٌغق ُيچٍاف ػ اٌغ ٌتّدق ایؼاف كتّؿ ىّرد آٌِا از یک ُیچ کَ ػ گػقحَ ُای كٌٍْاىَ ةَ ٌـتث
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 ةؼ ىتٍی 3391 كٌٍْاىَ از پؾ ظارزَ اىّر كزارت ةیاٌیَ در دكنث ظّاؿث ك جفـیؼ کيیـیّف صاؿ ّیً در

 ُیچ ةغكف ایؼاف اؿالىی زيِّری ظّاؿث ك دفاّی ٌیاز اؿاس ةؼ جـهیضاجی ك ىّقکی ُای فْانیث اداىَ نؽكـ

 غ.ٌيای ىی جأکیغ آف ةؼ  ك ؿحایف را ىضغكدیحی گٌَّ

 در ىا ةؽرگ ىـؤكنیث ك ایؼاف ؿالح مادرات ك كاردات ةؼای ؿانَ 5 ىضغكدیث ایساد اؿث ىْحلغ کيیـیّف .6

 پیياٌاف ُو ك آىؼیکا ؿّی از یافحَ ؿاىاف ُای قتکَ ك دكنحی جؼكریـو ةؼاةؼ در ایـحادگی ك ىلاكىث زتَِ كتاؿ

 ك آؿیا غؼب در جؼكریـو رقغ قاُغ ث،ىضغكدی ایً نّازـ كتّؿ مّرت در کَ قغ ظّاُغ ؿتب اك ای ىٌٍلَ

 كٌٍْاىَ از ةٍغ ایً ازؼای ّغـ ةؼ کيیـیّف نػا ةاقیو؛ ىٌٍلَ ایً در ىلاكىث زتَِ جىْیف ك آفؼیلا قياؿ

 ٌيایغ. ىی جأکیغ ظارزَ اىّر كزارت ةیاٌیَ ةؼاؿاس

  
  ةؼزاى در ُا جضؼیو كیژق ةَ اكحنادی ىـئهَ ةؼرؿی (ُ 

 

  
 ك اركپایی اجضادیَ ىحضغ، ىهم ؿازىاف اىٍیث قّرای غیؼكاٌٌّی ك َانياٌَ ُای جضؼیو اؿث ىْحلغ کيیـیّف .1

 ظاـ، ٌفث فؼكش در دقّاری پّنی، ارزش کاُف جكغیغ زيهَ از ػ کكّر ةؼای ىكکالجی ةؼكز ؿتب آىؼیکا

 در کكّر ُای دارایی از ُایی ةعف قغف ةهّکَ ىتادنَ، ُای ُؽیٍَ افؽایف اكحناد، در ؿیـحياجیک ریـک افؽایف

 اكحناد انگّی ازؼای مّرت در جّاٌغ ىی آٌِا رفِ ك اؿث قغق ػ گاز ك ٌفث ةعف در گػاری ؿؼىایَ کاُف ظارج،

 ةؼ ةؼزاـ ىحً ةؼرؿی در کيیـیّف زِث ُيیً ةَ ك ةیافؽایغ کكّر اكحنادی پیكؼفث ؿؼّث ةَ ىلاكىحی،

 امهی ُغؼ ای ُـحَ جّافق در «ُا جضؼیو نغّ» ایٍکَ ةَ جّزَ ةا ك ٌيّد كیژق جيؼکؽ ُا جضؼیو رفِ كوْیث

 کار، ةَ آغاز ٌعـث ركز ُياف از کيیـیّف اؿث، ةّدق ای ُـحَ کٍٍغق ىػاکؼق جیو ىأىّریث جؼیً ىِو ك ىػاکؼات

 داد. كؼار جغكیق ىّرد صـاؿیث ةا را ىّوّع ایً

 جغةیؼ مّرت در ػ ظارزی ُای جضؼیو اؿث حلغىْ کيیـیّف ُا، جضؼیو از ٌاقی اكحنادی ىكکالت رغو ةَ  .3

 جغاكـ اىکاف ك قغ ٌعّاُغ کكّر اكحناد ٌيّدف فهر ةَ ىٍسؼ ُؼگؽ ػ ىلاكىحی اكحناد انگّی ةَ انحؽاـ ك داظهی

 داقث. ظّاُغ كزّد ىلاكىحی اكحناد پیگیؼی فؼض ةا کكّر پیكؼفث

 اؿث ةّدق داظهی جغةیؼی ةی از ٌاقی جضؼیو ؿانِای در ةؼكزیافحَ ٌاىٌهّب اكحنادی ادؼات ّيغق ةعف ُيچٍیً

 مّرت در دُغ ىی ٌكاف (1993 جا 1994 ؿاؿ )از ُا جضؼیو اكج ؿانِای ًی کكّر ُای ةعف ةؼظی ّيهکؼد ك

 ٌفث ّؼوَ اىکاف ُا جضؼیو قغت كزّد ةا انيههی، ةیً ىتادالت ّؼمَ در اىّر جغةیؼ ك ىلاكىحی اكحناد ةؼ جأکیغ

 در ظنّص ةَ ػ انيهم ةیً ؿٌش در ىانی ك کاالیی ىتادالت ؿایؼ ك آف فؼكش زا صامم كزّق اؿحضناؿ ظاـ،

 ةا ایٍکَ ويً دارد؛ كزّد ػ جِْغ ّغـ زٍتف ّىّ کكّرُای ك ُيـایگاف زيهَ از دكؿث کكّرُای ةا ارجتاط

 اداكحن کهی ُای ؿیاؿث ازؼای ك اكحنادی فؼٍُگ ك ؿاظحار امالح ًؼیق از  ػ کكّر اكحنادی ىلاكىث ارجلاء

 ُای ُؽیٍَ کاُف راؿحای در ك قغق ىأیّس اكحنادی ُای جضؼیو جأدیؼ جغاكـ از ىهث دقيٍاف ػ ىلاكىحی



 ظّاٍُغ پایاف را ُا جضؼیو رفحَ رفحَ ػ اٌغ قغق آف جضيم ةَ ىستّر ُا جضؼیو جغاكـ قؼایي در کَ  ػ ظّد اكحنادی

 داد.

 رغو ّهی اؿث ىْحلغ ای ُـحَ جّافق ُؼ در ََانياٌ ُای جضؼیو رفِ نؽكـ ةؼ ىسغد جأکیغ ةا کيیـیّف .9

 ٌغاقحَ را ایؼاف اكحناد کؼدف فهر كغرت ىػکّر ُای جضؼیو کكّر، داظم ك ظارج در گؼفحَ مّرت ُای ٌيایی ةؽرگ

 داقث. ٌعّاٍُغ ك

 آىارُای ظاـ، ٌفث فؼكش از ٌاقی زغی ُای آؿیب از یکی ٍّّاف ةَ ٌفث فؼكش ىـأنَ نضاظ ةا ىذاؿ ٍّّاف ةَ

 ٌكاف اٌؼژی انيههی ةیً آژاٌؾ ك آىؼیکا اٌؼژی اًالّات ادارق زيهَ از انيههی ةیً ك  ظارزی ٌِادُای رؿيی

 زّالی در اركپا اجضادیَ ٌفحی ُای جضؼیو ك ىیالدی 3411 ؿاؿ اکحتؼ در آىؼیکا ٌفحی ُای جضؼیو رغو ةَ دُغ ىی

 جأکیغ كزّد ةا ك یافحَ جغاكـ ركز در ةكکَ ىیهیّف 1.3 جا 1.1 ىیاٌگیً ةا ایؼاف ظاـ ٌفث فؼكش ىیالدی، 3413

 ژاٌّیَ در ژٌّ جّافق زىاف جا ىیاٌگیً ایً ایؼاف، از کكّرُا ظؼیغ جغریسی کاُف ةؼ آىؼیکا ٌفحی ُای جضؼیو

 اؿث. ٌغاقحَ کاُف - ؿاؿ 1.5 صغكد یٍْی - ىیالدی 3414

 را زِاٌی ةازارُای از ایؼاف اـظ ٌفث صػؼ جّاٌایی ادّاُایكاف ظالؼ ةؼ ىهث دقيٍاف کَ ىٍْاؿث ةغاف ایً

 انيههی، ةیً آىارُای از فؼاجؼ صحی دُغ ىی ٌكاف ٌیؽ اؿالىی زيِّری ىؼکؽی ةاٌک رؿيی آىارُای اىا اٌغ. ٌغاقحَ

 در ك 1991 ؿاؿ در ك ركز در ةكکَ ىیهیّف 1.6 ىحّؿي ًّر ةَ 1993 ؿاؿ در ایؼاف ظاـ ٌفث فؼكش ىیؽاف

 ركز در ػ ُا جضؼیو دكرزدف ك غیؼرؿيی ك رؿيی ُای فؼكش اصحـاب ةا ػ كکَة ىیهیّف 1.8 ٌفحی ُای جضؼیو اكج

 ُا جضؼیو کَ اٌغ ٌيّدق اّالـ ىکؼر کكّر ایً ظارزَ كزیؼ ك آىؼیکا زيِّر رئیؾ اظیؼ ؿانیاف در نػا اؿث ةّدق

 اؿث. ىٍحفی آف اّياؿ ًؼیق از ٌُؼ ىغ فكارُای اىکاف ك اٌغ دادق دؿث از را ظّد کارایی

 از قغق ظارج ٌِادُای ظنّص در ؿّئیفث جضؼیو کَ قغ ىْهّـ کيیـیّف در گؼفحَ مّرت ُای ؼرؿیة ةا .4

 ةاٌک ىهث، ةاٌک ىؼکؽی، ةاٌک ىذم کكّر امهی ٌِادُای از ىضغكدیث ایً ك قغق ىؼجفِ ُا دارایی اٌـغاد نیـث

 زیؼؿاظث نکً قّد؛ ىی یاةیارز ىذتث ةـیار ىّوّع کَ قغ ظّاُغ رفِ ازؼاء ركز در ةاٌکِا دیگؼ ةؼظی ك جسارت

 جاریط در ك ىاٌغ ظّاُغ ةاكی - 3391 كٌٍْاىَ جنّیب از پؾ ؿاؿ ُكث ػ اٌحلاؿ ركز جا ؿّئیفث جضؼیو كاٌٌّی

 قغ. ظّاُغ ػ نغّ ٌَ ك ػ جْهیق مؼفاً  ٌیؽ ىػکّر

 کَ دقّ¬ىی ةاّخ ُا¬دارایی اٌـغاد نیـث ةَ صلّكی یا صلیلی قعل ُؼ ٌيّدف اوافَ کَ ىٍْاؿث ةغاف ایً

 گیؼد. كؼار ٌیؽ ؿّئیفث جضؼیو ىكيّؿ ظّدکار مّرت ةَ

 ىِؼ ك اٌنار مادرات، ؿپَ، ُای ةاٌک زيهَ از دارایی اٌـغاد نیـث در قغق ةؼدق اؿو ٌِادُای از ةعكی ُيچٍیً

 ىاٌغ. ظّاٍُغ ةاكی ؿّئیفث جضؼیو در ُيچٍاف دیگؼ ؿاؿ ُكث جا

 ظاـ ٌفث مادرات ةَ ىؼةّط ىّاٌِ ّيغق ةعف ٌفحی، ُای ؼیوجض ةا ارجتاط در کَ اؿث کؼدق دریافث کيیـیّف .5

 ظنّص در نکً قّد؛ ىی ارزیاةی ىذتث ةـیار اكغاىی ىّوّع ایً کَ اؿث قغق رفِ ٌفحی ُای فؼآكردق ك

 از 1345 ىادق ازD4 ةٍغ جّكف یا جْهیق یا نغّ ةَ ٌفث، فؼكش از صامم كزّق اٌحلاؿ ةَ ىؼةّط ىانی ُای جؼاکٍف

 .اؿث ٌكغق ای اقارق IFCA كاٌّف 1347 ىادق از D ةعف ٌیؽ كNDAA  كاٌّف



 ىیؽاف کَ قٌّغ ىی ظارج آىؼیکا داٌّیَ ىانی ُای جضؼیو قيّؿ از قؼًی ةَ ظارزی ىانی ىؤؿـات اؿاس ایً ةؼ

 كزّق اٌحلاؿ ةؼای جؼاقی ىاٌِ ىٍْای ةَ ایً ك ةاقغ کاُف صاؿ در پیّؿحَ مّرت ةَ ایؼاف از ظاـ ٌفث ظؼیغ

 ةّد. ظّاُغ ایؼاف ظاـ ٌفث فؼكش از صامم

 ٍّّاف ةَ ٌیؽ ىٍازَّ ىّرد ةٍغُای NDAA  كاٌّف 1345 ىادق از D1 ةٍغ جّكف ةا کَ قّد ىی اؿحٍاد اگؼچَ

 در ةٍغُا ایً درج ّغـ ك (D3 زيهَ از) ىكاةَ ای  جتنؼق ةٍغُای درج اىا قغ، ظّاٍُغ ىحّكف آف ُای جتنؼق

 ٌفث كزّق اٌحلاؿ ك ٌلم ةَ ىؼةّط ُای جضؼیو از ىِيی ةعف نغّ در آىؼیکا ؼیگی ةِاٌَ زىیٍَ جّاٌغ ىی ةؼزاـ، ىحً

 گیؼد. كؼار

 ارزیاةی ایً ةَ ىحْغد، ٌُؼات ةٍغی زيِ ك ىحّف ةؼرؿی کٍٍغق، ىػاکؼق جیو ٌُؼات اؿحياع از پؾ کيیـیّف .6

 زؽ ك دارد كزّد ةؼزاـ در ُا جضؼیو كاٌٌّی زیؼؿاظث قغف ةؼچیغق ىٍْای ةَ جضؼیو نغّ ىفِّـ کَ اؿث ٌؼؿیغق

 كاٌٌّی زیؼؿاظث ك قغق ازؼاء در جّكف یا ك جْهیق ُا جضؼیو ىّارد جياىی در اُيیث، کو ةـیار ك ىْغكد ىّارد در

 ٌیـث. ىػاکؼات از ایؼاف ذاجی ُغؼ کٍٍغق جأىیً اىؼ ایً ك قّد ىی صفٍ آٌِا

 ٌكغق رّایث کاىم ًّر ةَ ةؼزاـ در ؼًؼ دك جِْغات اٌساـ در جٍاَؼ امم کَ اؿث ایً کيیـیّف ةٍغی زيِ .7

 آژاٌؾ ؿّی از آف آزىایی راؿحی ك ایؼاف جِْغات اٌساـ ةَ ُا جضؼیو جْهیق زىیٍَ در 5+1 ؿّی از كاكْی اكغاـ ك

 ةـیار ریـک دارای ٌحیسَ در ك آژاٌؾ ةَ اّحياد اؿاس ةؼ اىؼ ایً کَ اؿث ىْحلغ کيیـیّف اؿث. قغق ىّکّؿ

 اؿث. ةاالیی

 انيههی ةیً داكر یک ٍّّاف ةَ ػ آف پٍسو ويیيَ در ظنّص ةَ ػ ةؼزاـ ًؼؼ از اجيی اٌؼژی يههیان ةیً آژاٌؾ

 ٌکٍغ، جأییغ را ایؼاف جِْغات اٌساـ از اكؿ گاـ آژاٌؾ اگؼ نػا اؿث قغق ایؼاف جِْغات اٌساـ ةؼ ٌُارت ىـؤكؿ

 ةّد. ٌعّاُغ ُا جضؼیو ةؼداقحً ةَ ىکهف ىلاةم ًؼؼ

 از ةازرؿی ىسّز مغكر ّغـ یا ظّد جِْغات ةَ ایؼاف اٌساـ ّغـ درةارق گؽارقی آژاٌؾ ُؼگاق ٌیؽ ةْغی گاـ در

 قغ. ظّاُغ ُا جضؼیو ةازگكث ةاّخ کٍغ، ىٍحكؼ آژاٌؾ ٌُؼ ىّرد ىکاٌِای

 یک یا دانخ داكر ُیچ ُا، جضؼیو قغف ةؼداقحَ ةؼ ٌُارت یٍْی ىلاةم ًؼؼ جِْغات اٌساـ ةؼ ٌُارت ةا راةٌَ در اىا

 جّؿي جِْغات اٌساـ در زىاٌی جٍاَؼ رّایث ةغكف ًؼاصی، ایً در اؿث. ٌكغق جْییً ٌاَؼی نيههیا ةیً ٌِاد

 کاىم را ظّد جِْغات ایؼاف ةایغ اةحغا ك اؿث ىلاةم ًؼؼ جِْغات اٌساـ ةؼ ىلغـ ایؼاف اكغاىات ؿّ یک از ًؼفیً

 ُا ٌُارت  اٌّاع ایؼاف اكغاىات ةؼ ؼ،دیگ ؿّی از ك ةؼؿغ ىلاةم ًؼؼ جِْغات ازؼای ك اكغاىات ٌّةث جا دُغ اٌساـ

 ٌاَؼی ُیچ ىلاةم ًؼؼ جِْغات اٌساـ ةؼ ٌُارت ةؼای جْسب کياؿ ةا ىحأؿفاٌَ كنی قغ ظّاُغ ُا آزىایی راؿحی ك

 .اؿث ٌكغق گؼفحَ ٌُؼ در

 یُا جضؼیو ةؼزاـ اؿاس ةؼ ایؼاف اؿاؿی اكغاىات ةؼاةؼ در کَ اؿث دریافحَ کیفی جٍاَؼ ىّوّع در کيیـیّف .8

 آیٍغ. ىی در جْهیق صانث ةَ مؼفاً ك ٌكغق نغّ اركپا اجضادیَ ك آىؼیکا ایاالت ك کٍگؼق

 در را آٌِا قغف ىْهق کيیـیّف ٌیـث آىؼیکا دكنث اظحیار در آىؼیکا کٍگؼق ُای جضؼیو نغّ ایٍکَ ةَ جّزَ ةا

 ةّدق ایؼاف ىػاکؼق ًؼؼ کَ ػ اركپا اجضادیَ ةؼزاـ، ًتق اىا داٌغ؛ ىی پػیؼفحٍی زيِّر رئیؾ اظحیارات چارچّب

 ٌیـث. كتّؿ ىّرد کَ اؿث درآكردق جْهیق صانث ةَ را آٌِا مؼفاً  ك کؼدق ظّدداری ُا جضؼیو نغّ از ػ اؿث



 دُغ. ىی آٌِا ةَ را فّری پػیؼی ةازگكث اىکاف کَ آٌِاؿث ؿاظحار صفٍ ىٍْای ةَ ُا جضؼیو جْهیق

 داقحً رغو ّهی آىؼیکا دكنث کَ رؿیغ ةٍغی زيِ ایً ةَ ةؼزاـ در آىؼیکا جِْغات در دكث ةا کيیـیّف .9

 در جٍِا ك کؼدق ازحٍاب اكغاـ ایً از ایاالت، جّؿي ایؼاف جضؼیو ةؼای کٍگؼق در مادرقغق ىسّزُای جْهیق اظحیار

 در آىؼیکا ؿیاؿث جغییؼ جا کٍٍغ «جكّیق» را ایاالت ىـؤكالف اؿث کؼدق اّالـ آىؼیکا دكنث ةؼزاـ 35 ىادق

 در آىؼیکا ایانحی ىـؤكالف مؼیش ىّاوِ ةَ جّزَ ةا اىؼ ایً ٌحیسَ ةاقٍغ. داقحَ ٌُؼ در را ُا جضؼیو ةا راةٌَ

 دارد كزّد اىکاف ایً نػا اؿث. ةؼزاـ ٌله ةغكف ایانحی ُای جضؼیو صفٍ زغی اىکاف ةؼزاـ، ةا زغی ىعانفث

 كّاٌیً كزّد دنیم ةَ اٌغ، قغق جْهیق ىؼیکاآ زيِّر رئیؾ جّؿي کَ ُایی جضؼیو از ایؼاف اٌحفاع ك ةؼداری ةِؼق کَ

 قٌّغ. اظحالؿ دچار آىؼیکا، ایانحی ك ىهی ؿٌش در دیگؼ جضؼیيی

 کَ اؿث آف ىاقَ( )ىکاٌیـو ةؼزاـ 97 ك 96 ىّاد ىفاد ةَ جّزَ ك ةؼزاـ ىحً ةؼرؿی ةا کيیـیّف اؿحٍتاط .14

 ةغكف کٍغ، ٌيی ّيم ةؼزاـ در ظّد جِْغات َة ایؼاف ایٍکَ ادّای ةا جّاٌغ ىی ىػاکؼق ًؼؼ کكّرُای از یک ُؼ

 قّرای ةَ قکایث ةا ةهکَ گؼداٌغ، ةازىی را ظّد ُای جضؼیو جٍِا ٌَ گیؼد، كؼار جأییغ ىّرد ادّا ایً ةاقغ ٌیاز ایٍکَ

 قٌّغ. ىی ٌیؽ اىٍیث قّرای ُای جضؼیو ىسغد اّياؿ ىّزب ركز 94 َؼؼ اىٍیث،

  
  ّيّىی ك ؿیاؿی ُای زٍتَ ةؼرؿی ك(

 

  
 ؿهضكّری ك ىلاكىث ك ُيؼاُی ةا ایؼاف اؿالىی زيِّری ٌُاـ كاٌٌّی ك ّلالٌی ىٌٍق دارد اّحلاد کيیـیّف .1

 از ةیف ك ٌيایغ ىػاکؼق ةَ كادار ًهتاٌَ زٍگ ُای گؽیٍَ كاُی ادّای از را ؿهٌَ ٌُاـ جّاٌـث ایؼاف قؼیف ىهث

 ةَ را ایؼاف قؼیف ىهث ّهیَ زِاٌی ازياع دركغیً ادّای ك کٍغ ىٍؽكی را مِیٌّیـحی ؿفاؾ رژیو پیف

 کٍغ. ظارج آٌِا دؿث از را ُؼاؿی ایؼاف صؼةَ ك ةکكاٌغ رؿّایی

 ؿالح جّنیغ ةؼٌاىَ ةؼ ىتٍی را ؿهٌَ ٌُاـ دركغیً ادّاُای ایؼاف، ىهث ىلاكىث اؿث ىْحلغ کيیـیّف .3

 اهلل صؽب كیژق ةَ لاكىثى زتَِ گػاقث. مضَ اؿحکتارؿحیؽی گفحياف جغاكـ درؿحی ةؼ ك ٌيّد ةؼىال ای ُـحَ

 جؼكریـو ٌياد ٍّّاف ةَ اؿؼائیم اىٍیث ك ةّد ظّاُغ ایؼاف اؿالىی زيِّری صيایث ىّرد گػقحَ از ةیف نتٍاف

 یافث. ظّاُغ کاُف ركز ةَ ركز دكنحی

 جغاكـ ةؼای آىؼیکایی ًؼؼ ارادق دٍُغق ٌكاف آىؼیکایی ىلاىِای رؿيی اَِارات اؿث ىْحلغ کيیـیّف .9

 ةّد. ٌعّاُغ كتّؿ ىّرد كزَ ُیچ ةَ کَ اؿث ؿیاؿی ك ای غیؼُـحَ ٍّاكیً جضث ُا جضؼیو

 کَ ژٌّ جّافق ىٍحكؼق ىحً ةَ جّزَ ةا اؿث، قغق اذّاف آف ةَ ك ةّدق اؿحّار ژٌّ جّافق ةؼپایَ ةؼزاـ آٌساکَ از .4

 ای ُـحَ ةا ىؼجتي ُای جضؼیو ُيَ کاىم نغّ ةَ ىٍسؼ ةایغ )ةؼزاـ( ىػاکؼات ٌِایی ٌحیسَ ةّد قغق جنؼیش آف در

(Lifting Comprehensive) ٌَكغق ىٍْکؾ ةؼزاـ ىحً در ًّرکاىم ةَ ژٌّ جّافق جِْغ ایً قّد، ایؼاف ّهی 

 اؿث.



 ایؼاف ةؼزاـ، ّيّىی ىفاد ك ىلغىَ «ؾ» ةٍغ ًتق کَ اؿث رؿیغق ةٍغی زيِ ایً ةَ كٌْی ًّر ةَ کيیـیّف .5

 ك ای¬ُـحَ ةازرؿی ك ٌُارت ؿازكکار ك ىتاٌی ای،¬ُـحَ یفجکان ك صلّؽ در زيهَ از ىعحهف ُای صّزق در

 .اؿث قغق اؿحذٍاء کكّرُا ؿایؼ از اظحالفات فنم ك صم ؿازكکار ك انضاكی پؼكجکم

 ّغـ ةؼ ىتحٍی کهیغی ىّاد ةؼظی در ةؼزاـ کَ اؿث کؼدق ارزیاةی گٌَّ ایً اؿٍاد ىسيَّّ اؿاس ةؼ کيیـیّف .6

 اكغاـ ةؼای ای ارادق آىؼیکا کَ قغق ةٍا ىتٍا ایً ةؼ اؿاؿاً ةؼزاـ ىحً اؿث. قٌكغ ٌِادق ةٍا آىؼیکا ةَ اّحياد

 را اك ك داقحَ پی در آىؼیکا دكنث ةؼای ؿیاؿی ُؽیٍَ اىّر ایً ةَ اكغاـ گّیا یا داقث ٌعّاُغ ایؼاف ّهیَ ظنياٌَ

 ةؼاؿاس کَ اؿث دادق ٌكاف زِاف در ظّد زاٌتَ یک جنيیيات ؿّاةق در آىؼیکا اؿاؿاً کَ درصانی کٍغ ىی ىٍِ

 اش ةؼٌاىَ ةَ ٌـتث انيههی ةیً زاىَْ اّحياد صنّؿ زىاف جا ایؼاف جّافق، ایً اؿاس ةؼ کؼد. ظّاُغ ّيم ىٍافْف

 ةَ اّحيادؿازی ىفِّـ ةؼ جّافق ایً کؼدف ىـحذٍی اؿث ىْحلغ کيیـیّف .اؿث قغق اؿحذٍاء NPT ىْاُغق از

 کؼدف ىكؼكط ك آف ذاجی ُغفِای از جّافق کؼدف ىٍضؼؼ رد غؼةی ىحعامو ًؼفِای دؿث ةازگػاقحً ىٍْای

 اؿث صانی در ایً اؿث. اّحياد ٌاـ ةَ ای ؿهیلَ ك ىتِو جفـیؼپػیؼ، کهی، ىفِّىی ةَ جّافق ىّرد گاىِای ازؼای

 ةا را جّافق ایً جٍُیو کَ اٌغ داقحَ اذّاف مؼاصث ةَ کكّر ایً زيِّر رئیؾ زيهَ از آىؼیکایی ىـؤكالف کَ

 ك کٍٍغق ىضؼكـ ىضغكدکٍٍغق، ؿازكکارُای مؼیش، ةیاٌی در ك اٌغ ٌِادق ةٍیاف ایؼاف ةّدف دقيً فؼض پیف

 کكٍغ. ىی رخ ةَ را ایؼاف ّهیَ ةؼ ةؼزاـ در ىّزّد کٍٍغق ىضکّـ

 ةـي کيیـیّف پػیؼفحَ، را ای ُـحَ ةؼٌاىَ درةارق دكزاٌتَ ُای جْؼیف ةَ رؿیغف ىغؿ ةؼزاـ ایٍکَ ةَ جّزَ ةا .7

 ؿیاؿی ىلاىِای اَِارات ایٍکَ چَ داٌغ؛ ىی آىیؽ ىعاًؼق ةـیار ایؼاف ىهی اىٍیث ُای صّزق ؿایؼ ةَ را ىغؿ ایً

 ىٍازّات ؿایؼ صم زيهَ از ای غیؼُـحَ اىّر ؿایؼ در ىغؿ ایً از اؿحفادق جکذیؼ ةؼ ةارُا اك پیياٌاف ُو ك آىؼیکا

 داٌٍغ. ىی ظّد اكغاىات ؿهـهَ از اكؿ گاـ را ةؼزاـ ةَ دؿحیاةی اؿاؿاً ك اٌغ کؼدق جأکیغ غؼب ك ایؼاف ةیً

 از ىحضغ ىهم ؿازىاف اىٍیث قّرای ةَ ایؼاف ای ُـحَ ىّوّع ارزاع راُِای افؽایف اؿث ىْحلغ کيیـیّف .8

 ىّرد ظؼیغ کارگؼكق ىكحؼؾ، کيیـیّف آژاٌؾ، راُِای ىسيَّّ ةَ اجيی، اٌؼژی انيههی ةیً آژاٌؾ كاصغ ًؼیق

 را ایؼاف اؿالىی زيِّری کَ اؿث ىّاردی زيهَ از ایؼاف ىػاکؼق ًؼؼ اّىای از یکُؼ ك اىٍیث قّرای جأییغ

 دُغ. ىی كؼار اىٍیث قّرای ةَ ارزاع جِغیغ ىْؼض در دائياً

  
 :پیكٍِادات ز(

 

  
 ٍّایث ةا كنی ٌيّد ىی الیضَ ارائَ ةَ اكغاـ آف كاٌٌّی ىّاٌِ رفِ ك ةؼزاـ ازؼای ةؼای ىضحؼـ دكنث ةّد قایـحَ .1

 ةؼزاـ درؿث ازؼای اىکاف ةؼای ةایـث ىی اؿالىی قّرای ىسهؾ دكنث، ؿّی از كاٌٌّی اىؼ ایً اٌساـ ّغـ ةَ

 ؿازی ىحٍاؿب ك ىحٍاَؼؿازی ةؼزاـ، ازؼای ىّاٌِ رفِ ةؼای دكیق انؽاىاجی ةا دكفّریحی ًؼصی ارائَ ةَ اكغاـ

 کاُف ك ٌفّذ راُِای ىـغكدکٍٍغق ك ىلاةم ًؼؼ جِْغات اٌساـ کٍٍغق جىيیً ك ةؼزاـ اًؼاؼ کكّرُای فْانیث

 ٌيایغ. فؼٍُگی ك ؿیاؿی ُای صّزق ظنّماً آف پیؼاىّف ىعحهف ُای صّزق در پػیؼی آؿیب



 آكری فً ماصب ّىّ یک ٍّّاف ةَ ُيچٍاف ةؼزاـ، در ىٍغرج ىفاد از صغاکذؼی ىٌانتَ ةا ةایغ ىضحؼـ دكنث .3

 جضلیق ةؼٌاىَ گـحؼش ةَ ٌـتث ك ٌيّدق ىٌانتَ را یؼافا ىهث اؿاؿی ای ُـحَ صلّؽ فْاالٌَ آژاٌؾ در ای ُـحَ

 ٌيایغ. ؿازی زىیٍَ آیٍغق گـحؼدق ُای فْانیث ةؼای کكّر ةّىی جّؿَْ ك

 جغةیؼ ةا ةایغ نػا اؿث ٌكغق جّزَ آف ةَ کَ ةّد زىاٌی ك کیفی کيی، ىحٍاَؼ اكغاىات ُا جضؼیو رفِ ىٌٍلی راق .9

 ىـائم صم اّالـ پیؼاىّف آژاٌؾ گؽارش ازؼای ركز جا ىكعل گاىِای ىلاةم در کَ ٌيّد ّيم ای گٌَّ ةَ درؿث

 رفِ ك آىؼیکا ك اركپا ُای جضؼیو نغّ ةؼاةؼ ىٍاؿب اكغاىات اٌساـ زِث الزـ جيِیغات ك قغق ارائَ صاؿ ك گػقحَ

 یُا فْانیث جْهیق صؼکث ةَ ٌـتث ُا جضؼیو نغّ از غیؼ مّرجی در ك قّد ةؼداقحَ آىؼیکا کٍگؼق ُای جضؼیو

 ٌيایغ. اكغاـ ُا جضؼیو جْهیق ىلاةم در ةؼزاـ ٌُؼ ىّرد ای ُـحَ

 کكّر دفاّی ّؼمَ در ةازدارٌغگی ُای اُؼـ ىِيحؼیً از یکی از ىٍغی ةِؼق ك کكّر اىٍیث جىيیً ىٍُّر ةَ .4

 مّرت رك پیف جِغیغات ك کكّر ٌیازُای ةؼاةؼ آف کيی ك کیفی جّؿَْ ك ىّقکی جّاف ةَ ای كیژق جّزَ ةایـث ىی

 اٌکارٌاپػیؼ ُای وؼكرت از دفاع ك اىٍیث ةعف در جالش جكغیغ ك ٌتّدف ةیً ظّش ىـیؼ ایً در اؿث الزـ پػیؼد.

 قّد. اّالـ دكنث ُای ؿیاؿث

 در آىؼیکاؿاظحَ ك دكنحی جؼكریـو ةا ىتارزق ك ىلاةهَ در ایؼاف اؿالىی زيِّری كاًِ ؿیاؿث ةَ جّزَ ةا .5

 جأىیً ك جؼكریـو ةا کٍٍغق ىتارزق کكّرُای یاری ةا ةایغ آفؼیلا قياؿ ك ؿیاآ غؼب در كیژق ةَ زِاف ؿؼاؿؼ

 پػیؼد. اٌساـ دؿحاٌَ پیف اكغاىات دكؿث، کكّرُای جـهیضاجی ٌیازُای

 ك ٌُاىی اؿؼار صفٍ وؼكرت صیاجی امم ك ایؼاف اؿالىی زيِّری اىٍیحی ك ٌُاىی ىؼاکؽ ةاالی صـاؿیث .6

 داٌكيٍغاف ةا ىّازَِ ك اىاکً ایً ةَ ةازرؿی ك ةازدیغ ةِاٌَ ةَ ةیگاٌگاف دادف راق کَ کٍغ ىی صکو کكّر اىٍیحی

 قّد. ىيٍّع ىٌهلاً ای ةِاٌَ ُؼ ةا کكّر

 ةؼ کكّر فىای ةیكحؼ ةازقغف ك ظارزی ُیأجِای گـحؼدق صىّر ك ةؼزاـ ازؼای ىؼصهَ در ایٍکَ ةَ جّزَ ةا .7

 ُيیً ةَ قغ ظّاُغ ةیكحؼ فؼٍُگی ك اكحنادی اىٍیحی، ایُ ّؼمَ در دقيً اصحيانی ٌفّذ زىیٍَ ةیگاٌگاف ركی

 ٌيّد. اكغاـ اصحيانی ٌفّذ ایً از زهّگیؼی ةؼای زغیغ جضّالت ةا ىحٍاؿب ًؼاصی ةا ةایغ ّهث

 ةا ىغایؼ اكغاـ ُؼگٌَّ از پؼُیؽ ك ىحلاةم اصحؼاـ ةَ ىحِْغ آف 38 ىادق ىفاد ةَ جّزَ ةا ةؼزاـ اًؼاؼ کكّرُای .8

 ةا ةٍغ ایً رّایث ةَ اصحؼاـ ويً ةکّقٍغ ةایغ دكنحی ىلاىات رك ایً از اٌغ قغق ةؼزاـ ُغؼ ك ركح  ٌل،

 زّاب ةی را آٌِا ُای گّیی زیادق از یک ُیچ اركپا ك آىؼیکا ىـؤكالف ُای گّیی گؽافَ ةؼاةؼ در ىٍاؿب پاؿعگّیی

 دٍُغ. اٌساـ را ىلحىی ك زمّا اكغاىات آٌِا ؿّی از ةؼزاـ ٌله ةؼاةؼ در كاٌٌّی اكغاـ ةَ ٌـتث ك ٌگػاقحَ

 از پیكگیؼی ك صفاَث ةؼای ای ُـحَ پغافٍغ صق اؿالىی، اٌلالب دقيٍاف فؽایٍغق جِغیغُای ةا ىّازَ ةؼای .9

 در ّيهی اكغاىات ك قغق پیگیؼی ىضغكدیحی ُیچگٌَّ ةغكف ای ُـحَ جؼكریـو ك صيالت ةؼاةؼ در ُا آؿیب

 قّد. صامم آف جّاٌيٍغی کـب ظنّص

 پیياٌاف ُو از اٌلالةی دفاع ةایـث ىی ایؼاف اؿالىی زيِّری ةؼای قغق فؼاُو ؿیاؿی فؼمث ةَ ٍّایث ةا .14

 کَ کكّرُایی ةا ارجتاط جّؿَْ ك قّد دٌتاؿ ُيـایَ ك ىـهياف کكّرُای ةا ركاةي جّؿَْ  یاةغ، اؿحيؼار ای ىٌٍلَ

 قّد. پیگیؼی ٌغارٌغ، را کكّرىاف ةَ ظیاٌث ؿاةلَ



 ىٍتِ : جـٍیو

الت ىؼجتيىلا  : 
 

 ةازٌيایی ةؼزاـ؛ »كاكْیث ُا«، »صلیلث ُا« ك »پیاىغُا«

 ؿٍاریّی ٌفّذ

 ّهث یاةی ك ُغؼ قٍاؿی ركیکؼد آىؼیکا ةَ ىػاکؼق ةا زيِّری اؿالىی ایؼاف

 ٌفّذ از ًؼیق ةؼزاـ

 ةیـث ك پٍر پؼؿف ةؼزاىی

 چٍغ ٌکحَ ةؼای جتییً ةًٌ ةؼزاـ
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