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 تسوِ تؼالی

 ػلل كارآهذي ٍ هَفقيت هذيزيت هساجذ

 كشَر سٌگاپَر )اس ديذگاُ خزد ٍ كالى( در

 ٔحٕذ ّٓي ُٔٛف سػتٕي

اص ٘مؾ ثؼيبس  ديٙي ٚ ٔٔٙٛي اػت وٝ ربيٍبٜ خبف ٚ ٔشتجت ٚااليي دس ٔيبٖ ٔؼّٕب٘بٖ داسد ٚ ٘جبيذ يػبصٔب٘ ،ٔؼزذ

ربٔٔٝ اػالٔي اص ٞش كٙف، فشلٝ، ٔزٞت ٚ  ٌٛ٘بٌٖٛٚ ًجمبت  ٞبٌشٜٚثخـي ثٝ   اسص٘ذٜ ٚ تإحيشٌزاس آٖ دس ا٘ؼزبْ

ٍ٘شؽ ٚ ٓميذٜ غبفُ ؿذ. ايٗ ٘مؾ، دس ايزبد ٚفبق ٚ ٕٞذِي ثيٗ ٓبٔٝ ٔشدْ ثب ٞذف ٞذايت آ٘بٖ ثٝ ػٛي وٕبَ 

تٛاٖ، ُشفيت ٚ  ٌٕٞٝيشي اص  . دس ايٗ ساػتب ثٟشٜداسددس رٟت لشة ثٝ حك، ثيؾ اص ٕٞٝ إٞيت  ،ا٘ؼب٘ي ٚ ٌبْ ّٕٓي

ٔٙؼزٓ ٚ وبسآٔذ ٕٞشاٜ ثب تـىيالت ٔذيشيتي تٛإ٘ٙذ ٚ وبسآٔذ ثشاي دػتيبثي ثٝ ايٗ  يػبصٔب٘ تبػيغأىب٘بت دس 

 ثؼيبس حبئض إٞيت اػت. ،اٞذاف ٔتٔبِي

حبهش ثب ٓٙبيت ثٝ ٚػٔت ٚ ٌؼتشدٌي وـٛسٞبي اػالٔي ٚ پشاوٙذٌي ٔؼّٕب٘بٖ دس رٟبٖ، ٔؼبرذ اص  صٔبٖدس 

ثٝ اداسٜ ٔؼبرذ الذاْ ؿٛد. دس ايٗ  دس خلٛفٚ ؿبيؼتٝ اػت وٝ ثب ٍ٘شؽ تـىيالتي  ٘ذيي ثشخٛسداسٔٙضِت ٚاال

ٚ اٍِٛ ٌيشي اص آٖ ػٔي ؿذٜ  «تـىيالت ٔذيشيتي ٔؼبرذ دس وـٛس ػٍٙبپٛس»ٔمبِٝ ثب ٞذف ؿٙبخت ثيـتش ٘حٜٛ 

ٞبي ٔٛفك  ٞب ٚ ساٞىبسٞب ٚ ؿيٜٛ ٞبي ٔٛفك ٔؼبرذ، اص تزشثٝ ٔٙذي اص ٔذيشيت صٔيٙٝ ثٟشٜ فشاٞٓ وشدٖهٕٗ تب اػت 

ٌبٔي ّٕٓي ٚ وبسثشدي دس ٔذيشيت ٔؼبرذ  ،ٞبي ٘ٛيٗ ٔذيشيتي ػبصي ايٗ سٚؽ ٔذيشيتي آ٘بٖ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ثب ثٛٔي

استجبى ٚ تٔبُٔ اكِٛي  ٘ذاؿتٗثب آٖ ٔٛارٝ ٞؼتيٓ،  أشٚصٜوـٛس ثشداسيٓ. اٌش چٝ يىي اص ٔـىالت اكّي ٚ ٟٔٓ وٝ 

افضايي ٚ استمبء ػٌح وٕي فىشي رٟت ٞٓا٘ذيـي ٚ ٞٓٓاص ًشيك ٞ ،ؼبرذ وـٛسٞبي اػالٔيٚ ٔؼتٕش ثيٗ ٔذيشاٖ ٔ

 .اػتٚ ويفي دس حٛصٜ ٔذيشيت ٔؼبرذ 

اسصؿي اص رّٕٝ ا٘تمبَ ثب اٌش فوبي استجبى دٚػٛيٝ ٚ تٔبُٔ ٌٔٙمي كٛست ثٍيشد، دس ػبيٝ  ايٗ استجبى ؿبٞذ ٘تبيذ 

ٞبي ّٕٓي ٟٔٓ دس  وبسؿٙبػي ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بيت ثشداؿتٗ ٌبْ ٞبيذٌبٜت ٔٛفك ثٝ يىذيٍش، تجبدَ آساء ٚ ديتزشثيب

ٞبي والٖ ٚ  وبسآٔذ ٚ ٔٛفك دس حٛصٜ، اص ًشيك ٔذيشيت ٙذ سؿذ ٚ تٔبِي رٛأْ اػالٔيفشائؼيش تٛػٔٝ ٚ تؼشيْ دس 

 خشد ٔؼبرذ خٛاٞيٓ ثٛد.

 ػٍٙبپٛس؛ اٍِٛ؛ ػبصٔبٖ ٔؼزذ؛ ٔذيشيت ٔؼزذٍاصگاى كليذي: 
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 هقذهِ

رٟت   يٗ ٟ٘بد ارتٕبٓى ؿىُ يبفتٝ دس صٔبٖ كذس اػالْ اػت ٚ الصٔٝ ٟ٘بد ارتٕبٓى )٘ٝ حىٛٔتى( ثٝ٘خؼت ،ٔؼزذ

ٟ٘بدى ٔذ٘ى ٚ ٔشدٔى اػت. آ٘چٝ ٔؼّٓ  ثٝ ٕٞتٌيشى آٖ، اداسٜ ٚ ٔذيشيت  ٘مؾ ٚ ُٚبيف اِٚيٝ ؿىُ ،اػتٕشاس

ٚ رٍّٕى ثٝ  ػتٔذيشيت ٔؼبرذ أشدْ دس ثحج اخّٝ ذٌيش ٔچـٓدسثبسٜ ٘مؾ ٕٔتبص ٚ ٔيضاٖ اتفبق ِ٘ش اػت، 

. آ٘چٝ دس ايٗ ٔيبٖ ربى ثحج ٚ ثشسػى داسد، چٍٍٛ٘ى ٘ذٔذيشيت ٔشدٔى دس ػبخت ٚ تزٟيض ٚ اداسٜ ٔؼبرذ ٔٔتمذ

ٔشدْ ٚ ٘يض  ٔيضاٖ ٘مؾ ٚ پـتيجب٘ى دِٚت اػالٔى دس تٔبُٔ ٚ ٕٞىبسى ثب آ٘بٖ  ثٝ اثتىبسٕٓبَ ٔذيشيت والٖ ٚ خشد إ

 .اػت

ٞب  ٌيش٘ذ. ايٗ ػبصٔبٖ ٞبيي ؿىُ ٔي ػبصٔبٖ ،ُٚبيف خبف ٚ سػيذٖ ثٝ اٞذاف ٔٔيٗ يفبيااى ثشاى  دس ٞش ربٔٔٝ

. دس ربٔٔٝ اػالٔى، ٞش ٔؼزذ يه ػبصٔبٖ داس٘ذٔؼئِٛيت خٛيؾ، ػيؼتٓ ٚ وبسوشد ٔخلٛف ثٝ خٛد  تحمكثشاى 

 ،كحيح يٚ ثبيذ ثٝ ؿىّ داسدٞبي ٔخلٛف ثٝ خٛد  ٚ اٞذاف، وبسوشدٞب ٚ ؿيٜٛ ؿٛدٔحؼٛة ٔئٙؼزٓ ٔٔٙٛى 

 ٞبي والٖ ٚ خشد ٔذيشيت ؿٛد تب ثتٛا٘ذ ٘مؾ اكّى خٛد سا ثٝ خٛثى ايفب ٕ٘بيذ. دس حٛصٜ

آ٘ىٝ دس  چٝ ؛ٌشدد اى پيچيذٜ ٚ ُشيف ٔى ىٝ ثب چٙيٗ ثشداؿتى، ٔذيشيت ٔؼزذ تجذيُ ثٝ حٛصٜايٙ٘ىتٝ ؿبيبٖ روش 

تش ٔذيشيت ٔؼزذ ثب  ٞؼتٙذ. ثٝ ٓجبست سٚؿٗ فشاد، اٞٓ اداسٜ وٙٙذٜ، ٞٓ اداسٜ ؿٛ٘ذٜ ٚ ٞٓ ٔحلَٛ پبيٍبٜ،ايٗ 

ٞبى ا٘ؼب٘ى ػشٚوبس داسد وٝ اداسٜ أٛس آٖ ثؼيبس پيچيذٜ  ٚ ٔؼتّضْ دا٘ؾ ٚ ثيٙؾ ٕٓيك دس  لّٕشٚٞبى پيچيذٜ فٔبِيت

 .ٌٛ٘بٌٖٛ اػتاثٔبد 

ِ٘يش ٔذيشيت أٛس  دٞٙذ؛ ا٘ذاص خبكى ٔذيشيت سا ٔذِ٘ش لشاس ٔى ٞبى ٔذيشيت، ٕٓذتبً اص صٚايٝ ٚ چـٓ ػبيش ؿبخٝ

ايٗ لّٕشٚٞب ػشٚوبس داسد. ثٝ ايٗ  ٕٞٝآٔٛصؿى، ٔذيشيت فشٍٞٙى، ٔذيشيت ِ٘بٔى ٚ ػبيش ٔٛاسد. ٔذيشيت ٔؼزذ ثب 

آيذ، تٛرٝ  تشيٗ وبسوشد ٔؼزذ ثٝ حؼبة ٔى تٛاٖ ٌفت وٝ ٓالٜٚ ثش ٘مؾ ٓجبدى ٔؼزذ، وٝ اِجتٝ ٔحٛسى ٔى ّٓت

 هشٚست داسد. ،ٌيشد ٘يض ٞبى آٖ لشاس ٔى ب ٚ فٔبِيتوٝ دس چبسچٛة ّٕٓىشدٌٞٛ٘بٌٖٛ ثٝ لّٕشٚٞبى 

 ثٝ ايٗ ّٓت،ؿٛد.  دس ػٍٙبپٛس ٌٔشحاٍِٛي ٔٛفك ٚ وبسثشدي ٔذيشيت ٔؼبرذ  وٝ دس ايٗ ٔمبِٝ تالؽ ؿذٜ اػت

اثتذا ٘حٜٛ ٔذيشيت ٚ تـىيالت ٔؼبرذ دس چٙذ وـٛس ٔختّف اػالٔي ٚ غيش اػالٔي ٔٛسد ثشسػي ارٕبِي لشاس 

 )پبيّٛت(ٞبي ٔختّف ثٝ ٓٙٛاٖ پبيٝ وبس اص رٙجٝ ،سػي اِٚيٝ، ٔذيشيت ٔٛفك ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛسٌشفتٝ ٚ ثٔذ اص ثش

 تش لشاس ٌشفتٝ اػت. تش ٚ ٕٓيك ٔٛسد وٙىبؽ دليك

ايٗ ٘تيزٝ حبكُ ؿذ وٝ ٔؼبرذ وـٛس ػٍٙبپٛس اص ٔذيشيت ٔٙؼزٓ ٚ  ،دس ايٗ ساػتب، هٕٗ ثشسػي ٚ تذليك

تحّيُ ٚ ثشسػي ثٝ ًٛس دليك ، ايٗ ٔؼبرذ، ّٓتٚ ثٝ ٕٞيٗ اػت شخٛسداس تـىيالت لٛي دس دٚ ثُٔذ والٖ ٚ خشد ث
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ٞب ٚ وبسوشدٞبي آٖ دس ايٗ ٔمبِٝ ٔٛسد تزضيٝ ٚ تحّيُ ٚ آ٘بِيض  لشاس خٛاٞذ  ٔٛفميت ٚ ؿيٜٛ ُّٓٚ  ؿذٜ اػت

 ٌشفت.

 تياى هسألِ

وٝ اص ِٛاصْ  ،فشًٞٙ ديٙى پغ اص تحمك ا٘مالة ؿىٕٛٞٙذ اػالٔى ايشاٖ، فشكت ثؼيبس ٔٙبػجى ثشاى تٛػٔٝ ٚ تٕٔيك

هشٚسى ٚ اِٚيٝ ايزبد ثؼتش تٔبُٔ ثيٗ دِٚت ٚ ٔشدْ اػت دس ايشاٖ فشاٞٓ ؿذ. ثبتٛرٝ ثٝ الجبَ ٕٓٛٔى ثٝ ديٗ ٚ فشاٞٓ 

چٙبٖ وٝ ا٘تِبس  اوٖٙٛ ثب ٌزؿت ػٝ دٞٝ اص ا٘مالة، آٖ ،أِبدٜ ثشاى تٛػٔٝ فشًٞٙ ديٙى ؿذٖ ايٗ أىبٖ فٛق

تٔبُٔ ٚالٔى  ،ٞبى ديٙى ٚ ٔجب٘ى ٓميذتى بى ٔشدٔى ٚ دِٚت دس أش تشٚيذ ٚ ثؼي اسصؽسفت ٘تٛا٘ؼتيٓ ثيٗ ٟ٘بدٞ ٔى

 ،ٞبى ارشايى ٞب، ػبختبسٞب ٚ ٔحتٛاى ثش٘بٔٝ اثٔبد، سٚؽ ٖ ثٝ ُّٓ ايٗ ٟٔٓ ثٝ ثبصٍ٘شى دس وّيٝثشد . پىثشلشاس ػبصيٓ

٘يبص داسد. ثٙبثشايٗ الصْ اػت اص  ،حبوٕيت ربٔٔٝ، چٝ دس حٛصٜ فٔبِيت ٟ٘بدٞبى ٔشدٔى دس لبِتچٝ دس ثخؾ دِٚتي 

 ثشداسى سا ٕ٘ٛد. ٔب٘ذٜ ٟ٘بيت ثٟشٜٞبى ثبلي ٞبي ٕٓيك ٚ ٔتمٗ ثٟشٜ ثشد تب ثتٛاٖ اص فشكت پظٚٞؾ

ٚيظٜ دس ثٔذ ديٙى ٚ ٝ ث ،اثٔبد وّيٝٞبى تٛػٔٝ دس  ػٙزى تحمك ٚ ثٟجٛد ٔؤِفٝ ثشسػى ساٞىبسٞبى ّٕٓى ٚ أىبٖ

دِٚت دس ؛ آٓ اص ٕٞشاٜ ثب حذٚد ٚ حغٛس ٔٔيٗ ٚ ثذٖٚ تذاخُ ،ف ؿذٜٓميذتى ٔشدْ ثشحؼت ٘مؾ ٚ ُٚبيف تٔشي

ٚ  ثشلشاسياى ٚ اكِٛى ثٝ  تٛا٘ذ ٌبٔى ٘ٛيٗ دس ّٕٓى ؿذٖ ٚ تحمك ٍ٘بٜ ثش٘بٔٝ لجبَ ٔشدْ ٚ ٔشدْ دس لجبَ دِٚت، ٔى

 ٌؼتشؽ تٔبُٔ ثيٗ دِٚت ٚ ٔشدْ ثبؿذ.

اى  ُ حبؿيٝئسٚى ٔبػت ٚ ثؼيبسى اص ٔؼب حبهش پيؾ صٔبٖٞبيي وٝ دس  تشيٗ چبِؾ ؿبيذ ثتٛاٖ ارٓبٖ ٕ٘ٛد وٝ ٟٔٓ

ٓذْ تذٚيٗ ٚ وتبثت ٔذيشيت ٔؼبرذ دس اثٔبد والٖ، ٔيب٘ٝ ٚ  .ٞبػت ٘بؿى اص ٕٞيٗ چبِؾ ،وٝ ثب آٖ ٔٛارٝ ٞؼتيٓ

ثشاى ٌؼتشؽ  ،ٚوبسٞبى ٞذفٕٙذ ػبص آٔبدٜ ٘ىشدٖخشد ٚ تِٙيٓ سٚاثي ثيٗ دِٚت ٚ ٔشدْ دس ٔذيشيت ٔؼبرذ ٚ ٘يض 

چٙبٖ وٝ ؿبيؼتٝ ايٓ آٖ ٞٙٛص ٘تٛا٘ؼتٝ ،ٔذاساى ديٗ ص دِٚتى ديٙى ٚ ٘يض ربٔٔٝثشخٛسداسى ا دس ٓيٗ. تاػايٗ سٚاثي 

تٛا٘ذ  ٕ٘بئيٓ. ٔؼزذ ثٝ ٓٙٛاٖ ثؼتش تٛػٔٝ فشًٞٙ ديٙى، ٔى فشاٞٓ ِ٘بْ ٔبػت، استجبى ٘ضديه ٚ تٍٙبتًٙ ثيٗ ايٗ دٚ

ٔشدْ ثبؿذ. تجييٗ ٚالٔى ربيٍبٜ ٚ ٘مؾ ٔؼبرذ  تٔبُٔ ٚ ٕٞىبسى ثيٗ دِٚت اػالٔى ٚ ثشلشاسياص ٕ٘بدٞبى اكّى 

ا٘زبْ پزيشد، تٔشيف ٚ  صٔيٙٝتٛا٘ذ دس ايٗ  تشيٗ وبسى وٝ ٔى ثذيٟى تٛا٘ذ ٔب سا دس سػيذٖ ثٝ ايٗ ٟٔٓ يبسى ٕ٘بيذ. ٔى

 .اػتٔـخق ؿذٖ حذٚد ٚ حغٛس ٔذيشيت تـىيالت ٔؼبرذ 

پبػخ ثٝ ايٗ ػٛاَ ٞؼتيٓ وٝ دس پي ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس دس ٔذيشيت ٔؼبرذ، دس ايٗ تحميك  تٛفيكثٙبثشايٗ ثب تٛرٝ ثٝ 

 ؟وبسآٔذي ٚ ٔٛفميت ٔذيشيت تـىيالت ٔؼبرذ دس وـٛس ػٍٙبپٛس چيؼت ُّٓ
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 تؼزيف هفاّين 

فبٞيٓ ٚ رٟت تجييٗ ثيـتش ايٗ ٔ ِحبٍ  ٞبي وّيذي ٚ ٔفبٞيٓ صيش اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ثٝ ٕٞيٗ  دس ايٗ ٔمبِٝ اص ٚاطٜ

تـشيح سا ٌبٖ  لجُ اص ٚسٚد ثٝ ثحج اكّي، ثٝ اختلبس ايٗ ٚاطٜوٝ وّٕبت وّيذي دس ايٗ ٔمبِٝ ػٔي ؿذٜ اػت 

 :ٕ٘بييٓ

 :اي دس رٙٛة وـٛس ٔبِضي ٚ ؿٕبَ  ػت وٝ ثٝ ؿىُ رضيشٜ٘بْ وـٛسي دس رٙٛة ؿشلي آػيب سٌگاپَر

 . ٌشفتٝ اػتوـٛس ا٘ذٚ٘ضي لشاس 

 :َآٚس٘ذ. دس ايٗ  ٔي پذيذوٝ غبِجبً ثب تإحيشپزيشي اص آٖ، ٔـبثٝ آٖ سا  اػتذَ اٍِٛ ثٝ ٔٔٙبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔ الگ

اٍِٛ ٕٞبٖ سٚؽ » ٘ٛيؼذ: ٔي «يه سإٞٙبي ٘بتٕبْ ثٝ ػٛي آيٙذٜ» ٖ ٔؤِف وتبة«ٚيّيبْ ٞبسٔٛ» صٔيٙٝ

چٖٛ ٚ  . اٍِٛ ثٝ ٓٙٛاٖ دسوي ثياػتيبثي ٚ ُٕٓ دس وٙبس تلٛيشي اص حميمت  اثتذائي دسن، تفىش، اسصؽ

ٞبي ثٔذي ٔٙتمُ  ثٝ ٘ؼُ ،چشا ٚ تّٛيحي ثٝ فشًٞٙ ٘فٛر وشدٜ ٚ اص ًشيك تزشثٝ ٔؼتميٓ ثٝ ربي آٔٛصؽ

 1«ؿٛد. ٔي

 :ثٝ خذاٚ٘ذ ٚ   داساى ٞذف غبيى تمشة ا٘ؼبٖ»ٔٔٙٛى اػت ٚ ٚ ٔٙؼزٓ  يػبصٔب٘ ،ٔؼزذ ساسهاى هسجذ

ػبصٔبٖ ٔؼزذ يه تـىيالت داساى وبسوشدٞبى ٔختّف اػت. تـىيالت ٚ  اص ايٗ سٚ اػت؛آتالى ٘بْ اهلل 

اداسى، ا٘تفبٓى يب تزبسى ٘يؼت، ثّىٝ ػبصٔب٘ى اِٟى اػت وٝ ثب ٔذيشيت ٔٔٙٛى ٚ ٘فٛر والْ أبْ رٕبٓت ٚ 

  2«.ؿٛد ثب حوٛس تٛدٜ ٔشدْ ػبصٔب٘ذٞى ٔى

  :اداسٜ يه ػبصٔبٖ ٔٔٙٛى اص ًشيك ٕٞبًٞٙ ػبصى »ٔذيشيت ٔؼزذ ٓجبست اػت اص: هذيزيت هسجذ

ايٗ أش ٔؼتّضْ آٖ اػت وٝ ٔذيشيت ٔؼزذ ثب  3«.ٔبِى(، رٟت تحمك اٞذاف اِٟى ٚ ٔٔٙٛىٔٙبثْ )ا٘ؼب٘ى ٚ 

وٙذٔحمك  ٞبى اِٟى ٚ ديٙى سا تؼٟيُ ٔى ٔحٛس لشاس دادٖ ثُٔذ ٓجبدى ٔؼزذ، ٞش فٔبِيتى سا وٝ تحمك اسصؽ

 .صدػب

 :ػَزَذَ،  اصفُٔ. ٚاطٜ ٔؼزذ دس ِغت، اػٓ ٔىبٖ اػتٌبٜ ٚ ٔىبٖ ػزذٜ بي ػزذٜٔؼزذ ثٝ ٔٔٙ هسجذ(

 4«ٞٓ ٌفتٝ ؿذٜ اػت (ٔضٌت) ثبؿذ وٝ دس فبسػي ٔحُ ٓجبدت ٔي ربيٍبٜ ػزذٜ ٚ»يَؼزُذُ( ثٝ ٔٔٙبي 

                                              
 .24، ف17ٞفتٝ ٘بٔٝ اِىتشٚ٘يه ؿشليبٖ، ؽدٚ  -1

 .19ّٓي ٔحٕذي آؿٙبيي؛ ػبصٔبٖ ٚ ٔذيشيت ٔؼزذ، ف - 2

 .22فّٓي ُٔٛف سػتٕي؛ آييٗ ٔؼزذ، ٔحٕذ - 3

 .2242حؼٗ ٕٓيذ؛ فشًٞٙ فبسػي؛ ف - 4
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اكٌالح ٓشفي ٓجبست اػت اصٔىب٘ي وٝ خبف ٓجبدت ثشاي ٔؼّٕب٘بٖ ثٛدٜ اػت. ِٚي دسلشآٖ  ٔؼزذ دس

  5َٔؼِزِذا( ََّٓيِِِٟٓ ََِٙتَخِزََٖ ؤَِٔشِِِٞٓ  َّٓى غََّجُٛا اَِزيَٗ )لبََوشيٓ، ثٝ ٔٔبثذ اُٞ وتبة ٘يض اًالق ؿذٜ اػت: 

 اّذاف

 ؛ٔٔشفي اٍِٛي كحيح ٚ ٔٛفك ٔذيشيت دس تـىيالت ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس دس اثٔبد والٖ ٚخشد ـ 1

ثٝ ٞبي وبسثشدي دس ٔذيشيت تـىيالت ٔؼبرذ ايٗ وـٛس  ٞب ٚ سٚؽ ٕٙذ ٚ ؿيٜٛرٌيشي اصتزشثيبت اسص ثٟشٜـ  2

ٞبي ٔذيشيت وبسآٔذ ثشاي ٔؼئٛالٖ ٚ ٔتِٛيبٖ  ػٌح دا٘ؾ ٚ آٌبٞي يٞب ٚ ثؼتشٞبي استمب فشاٞٓ آٚسدٖ صٔيٙٝ ِٔٙٛس

 ؛ٔؼبرذ وـٛس

ٔذيشيت ثٟتش ٚ وبسآٔذتش  تحمكايزبد فوبي ٕٞىبسي ٚ تٔبُٔ ٚ تجبدَ آسا ٚ افىبس ثيٗ وـٛسٞبي اػالٔي دس  ـ 3

ٔتٖٛ ٚ ٔٙبثْ ٔٛرٛد ٚ ٘يض دس دػتشع لشاسدادٖ ايٗ ٔٙبثْ  ي ٚ ويفيػبصي، تمٛيت ٚ افضايؾ وّٕثشاي غٙئؼبرذ 

 ٞبي ٌٔبِٔبتي ٚ تحميمبتي ٚ پظٚٞـي ثشاي ٔحممبٖ ٚ پظٚٞـٍشاٖ وـٛس.رشاي ًشحثشاي ا

 پيشيٌِ ًظزي

وٝ ثٝ ٔٛهّٛ اكّي ٔمبِٝ ثپشداصيٓ الصْ اػت ا٘ٛاّ ٔؼبرذ ٚ چٍٍٛ٘ي ٔذيشيت آٟ٘ب سا دس ديٍش وـٛسٞب لجُ اص ايٗ

 ٘ذ اص:اؿٛد وٝ ٓجبست ثشؿٕبسيٓ. ثٝ ًٛس وّي ػٝ ّ٘ٛ ٔذيشيت دس ٔؼبرذ وـٛسٞبي ٔختّف  إٓبَ ٔي ثٝ اختلبس

ٚ ديٗ سػٕي  ٞؼتٙذٔؼّٕبٖ لشيت ثٝ اتفبق رٕٔيت ايٗ وـٛسٞب ٔذيشيت ٔؼبرذ دس وـٛسٞبيي وٝ اوخش  (1

ٌيشد. ٔب٘ٙذ: ايشاٖ،   دِٚت ٚ ٞيئت حبوٓ كٛست ٔي ثٝ ٕٞتآ٘بٖ ٘يض اػالْ اػت ٚ ٔذيشيت والٖ ٔؼبرذ 

 ٓشثؼتبٖ،  ٔلش ٚ...

ِٚي اوخش ٔشدْ آٖ سا ٔؼّٕب٘بٖ تـىيُ  اػتٔذيشيت ٔؼبرذ دس وـٛسٞبيي وٝ حىٛٔت آٟ٘ب الئيه  (2

 وٙذ ٔب٘ٙذ: تشويٝ. ٔي ّٝخاذٔدٞٙذ. ٚ دِٚت ٞٓ دس ثٔوي أٛس ٔؼبرذ  ٔي

ئيه اػت ٚ ٔؼّٕب٘بٖ دس الّيت ٞؼتٙذ ٚ ٔذيشيت ٔذيشيت ٔؼبرذ دس وـٛسٞبيي وٝ حىٛٔت آٟ٘ب ال (3

ٌيشد ٚ دِٚت ٘مـي دس اداسٜ ٔؼبرذ ٘ذاسد؛ اٌشچٝ دس  خٛد ايٗ الّيت ٔؼّٕبٖ ا٘زبْ ٔي ثٝ دػتٔؼبرذ 

وٙٙذ. ٔب٘ٙذ:  ٞبي اثالغي دِٚت دس خلٛف چٍٍٛ٘ي فٔبِيت پيشٚاٖ اديبٖ سفتبس ٔي چبسچٛة ػيبػت

 إِٓبٖ، ّٞٙذ، اٍّ٘يغ، ػٍٙبپٛس ٚ...

  

                                              
 .21: وٟف - 5
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 كليات جغزافيايی سٌگاپَر 

اي دس ٘يٕٝ غشثي ٔبِضي ٚ دس رٙٛة ؿشلي آػيب ٚالْ  چٖٛ لٌشٜاي وٓ استفبّ اػت ٚ ٞٓ ؿجٝ رضيشٜ ػٍٙبپٛس رضيشٜ

ؿذٜ ٚ دس رٙٛة ٔبِضي )ٔباليبي غشثي( ٚ ؿٕبَ ا٘ذٚ٘ضي )ػٛٔبتشاي ا٘ذٚ٘ضي( دس وٙبس تٍٙٝ ػٍٙبپٛس لشاس ٌشفتٝ 

تش ٘يض  رضيشٜ وٛچه 57 ،تشيٗ ؿٟش ايٗ وـٛس اػتيٗ ٚ ثضسي٘خؼتٍٙبپٛس وٝ اػت. ايٗ وـٛس ٓالٜٚ ثش ؿٟش ػ

 695وـٛس ػٍٙبپٛس حذٚد  »اػت.  تٟشاٖويّٛٔتشتمشيجبً ثٝ ا٘ذاصٜ  23ويّٛٔتش ٚ ٓشم آٖ  42ًَٛ ايٗ رضيشٜ  6«داسد.

ٞب ٞشػبِٝ ثب پيـشٚي ثٝ ػٕت دسيب اص ًشيك  پشوشدٖ ٔٙبًك وٓ ٕٓك  ويّٛٔتش ٔشثْ ٔؼبحت داسد ٚ ػٍٙبپٛسي 722تب

افضايٙذ. ثٝ ٕٞيٗ خبًش ٔؼبحت ايٗ  ثبؿذ ثٝ  ٚػٔت آٖ ٔي ويّٛٔتش ٔي192ػبحّي وٝ خٌٛى ػبحّي آٖ ثيؾ اص 

ٚ تمشيجبً وٕتش اص يه ػْٛ ػٍٙبپٛس سا رٍُٙ ٚ فوبي ػجض ًجئي فشاٌشفتٝ اػت.  وـٛس وٕي ٔتغيش آالْ ؿذٜ اػت

ػبَ  38٘فش ثب ٔيبٍ٘يٗ ػٙي ٞضاس  628ٔيّيٖٛ ٚ رٕٔيت ايٗ وـٛس حذٚد چٟبس  7«الّيٓ ايٗ وـٛس اػتٛايي اػت.

 ثبٟ٘ب سػٕي ٞؼتٙذ.ص رٍّٕي ايٗ اػت.ٚ اٍّ٘يؼي %( 5%(، تبٔيُ )14%(، ٔبِيبيي )77اػت. صثبٖ سػٕي آ٘بٖ چيٙي )

 54 . اص ايٗ ٔيبٖوٙٙذكّح ٚ آسأؾ دس وٙبس ٞٓ ص٘ذٌي ٔي. پيشٚاٖ اديبٖ دس ٟ٘بيت داس٘ذٔشدْ ػٍٙبپٛس تّٙٛ ديٙي 

كذ ٔؼّٕب٘بٖ اُٞ ػٙت اص ٘ظاد ٓشة ، ا٘ذٚ٘ضيبيي، ٔبِضيبيي، دس15ٚ ديٗ ثٛدا ٚ دائٛ )تبئٛ( ٚ دسكذ اص ٔشدْ پيش

 ،دٞٙذ. غبِت ٔؼّٕب٘بٖ ؼّٕب٘بٖ دٚٔيٗ ٌشٜٚ رٕٔيتي ايٗ وـٛس سا تـىيُ ٔي. ٔٞؼتٙذچيٙي، پبوؼتب٘ي ٚ ٞٙذي 

ٞبي ٔميٓ ايٗ وـٛس  ٞب ٚ ٞٙذي ٞب، اٚسآػيبيي دسكذ چيٙي13. حذٚد ا٘ذ ٚ ٞٙذي  ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ اص ٘ظاد چيٙي ٔباليي

د ا٘ذوي اص ايٗ . تٔذاٞؼتٙذدسكذ ٞٙذٚ  4ديٍش ٔزاٞت ٔؼيحي( ٚ پشٚتؼتبٖ ٚ وبتِٛيه،  آٓ اصا٘ذ. ) ٔؼيحي

  8«وٙٙذ. ، ٞٙذٚ ٚ ثميٝ ٔشدْ اص ديٗ خبكي پيشٚي ٕ٘ييٗ ػيهئآرٕٔيت ٘يض پيشٚ 

  سٌگاپَرحكَهت 

. اػتٚ ّ٘ٛ حىٛٔت آٖ رٕٟٛسي  (Republic of Singapore)رٕٟٛسي ػٍٙبپٛس  ٘بْ سػٕي وـٛس ػٍٙبپٛس، 

وٝ يه ؿٟش ثٙذسي اػت پبيتخت آٖ   (Singapore)ثٝ اػتمالَ سػيذ ٚ ؿٟش ػٍٙبپٛس 1965ْايٗ وـٛس دس ػبَ 

ؿٛد.  اي ؿؾ ػبِٝ ا٘تخبة ٔي شاي دٚسٜدس ػٍٙبپٛس سئيغ حىٛٔت، سئيغ رٕٟٛس اػت وٝ ثب سؤي ٔشدْ ث»ثبؿذ.  ٔي

وشػي داسد وٝ  84ثبؿذ. ٔزّغ ايٗ وـٛس  سئيغ دِٚت اػت وٝ ٕٔٔٛالً سئيغ حضة اوخشيت ٘يض ٔي ،٘خؼت ٚصيش

٘ذ اص: حضة الذاْ اػيبػي ٓجبست  ؿٛ٘ذ. احضاة ٕٓذٜ اي پٙذ ػبِٝ ا٘تخبة ٔي ٕ٘بيٙذٌبٖ آٖ ثب سؤي ٔشدْ ثشاي دٚسٜ

 9«پٛس، حضة وبسٌشاٖ.خّك، حضة دٔٛوشات ػٍٙب

                                              
 پبيٍبٜ اًالّ سػب٘ي پبسػي ثالي. - 6

 پبيٍبٜ اًالّ سػب٘ي پبسػي ثالي. - 7

 پبيٍبٜ ٌٔبِٔبتي تخللي ايپٙب. - 8

 ٕٞبٖ. - 9

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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تشيٗ ايٗ الٛاْ ٞؼتٙذ.  ٞب اكّي ٞب ٚ ٞٙذي ٞب، ٔباليبيي چيٙي» ٞبي ثبسص ػٍٙبپٛس اػت. تّٙٛ لٛٔي يىي اص ٔـخلٝ

سػذ ٔيبٖ ايٗ الٛاْ اتحبد  دِٚت ػٍٙبپٛس ٞٓ ػٔي داسد ايٗ وـٛس سا وـٛسي چٙذ فشٍٞٙي ٔٔشفي وٙذ. ثٝ ِ٘ش ٔي

 12«ثشلشاس اػت.

 سٌگاپَرهسلواًاى در  يتٍضؼ 

ثب اػالْ آؿٙب ؿذ٘ذ ٚ خجش دٓٛت ثٝ اػالْ ثٝ  ،اص ًشيك تزبس ٓشة ٔؼّٕبٖ 6ٔشدْ ػٍٙبپٛس اص صٔبٖ حوشت ٔحٕذ

ٗ لّيت ٔؼّٕبٖ ايؤٌبٜ  ًٛسي وٝ ؿٟشٞبي ػبحّي آٖ دس لشٖ اَٚ ٞزشي ػىٛ٘تثٝ ػشٓت ثٝ ٔشدْ ػٍٙبپٛس سػيذ، 

ٞبي  دٓٛت ثٝ اػالْ ٚ آٔٛصؽ ٞبيٝػبوٗ ؿذ٘ذ. ٔؤػؼ ٌٛ٘بٌٖٛدس رضايش  ٖبوـٛس ثٛد، أب ثب ٌزؿت صٔبٖ آ٘

اػالٔي دس ػٍٙبپٛس، اص لشٖ ٞفتٓ ٞزشي تإػيغ ؿذ. ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس ػٔي دس حفَ ٞٛيت اػالٔي خٛد داؿتٝ ٚ 

لجَٛ  ،وٝ ٔخبِف اػالْ ٚ ٔؼّٕب٘بٖ ثٛد سا رؼتٙذ ٚ ِ٘شيبت ٚ ٓمبيذي ٞبي ديٗ اػالْ تٕؼه ٔيداس٘ذ ٚ ثٝ آٔٛصٜ

 ذ.وشد٘ ٕ٘ي

ثش أٛس  ،ْ تإػيغ ؿذ1968وٝ دسػبَ (Majlis Ugama Islam Singapura) اػالٔي ػٍٙبپٛسي ٔزّغ ّٕٓب

اي  ٚ ٔشاوض اػالٔي ثٝ تجّيغبت ديٙي ٌؼتشدٜ «ٔؼبرذ»ٔؼّٕيٗ ٚ أبوٗ ٔزٞجي ِ٘بست داسد. ايٗ ٔزّغ دس 

يذٖ ثٝ أٛس ٔؼّٕب٘بٖ دس ػٍٙبپٛس تشيٗ ٞذف ايٗ ٔزّغ ٔٔشفي ربٔٔٝ ٔؼّٕبٖ ثٝ ْٕٓٛ ٚ لٛاْ ثخـ پشداصد. ٟٔٓ ٔي

ٚ ثٝ ٕٞيٗ  وٙٙذ اؿبٓٝ كحيح اػالْ الذاْ ٔي ٚ ثٝ س٘ذٞٛيت اػالٔي خٛد دا تالؽ ثؼيبسي دس حفَ ٖبآ٘» اػت.

حىٛٔت ػٍٙبپٛس ٘يض ٘ٝ تٟٙب اص سؿذ اػالْ ٚ  11«سٚ٘ذ. ثٝ ؿٕبس ٔي دس ؿشق آػيبٞبي ٔؼّٕبٖ تشيٗ ٌشٜٚ ػجت اص فٔبَ

 وٙذ. ثّىٝ ثٝ تٛػٔٝ اػالْ ٚ ثٟجٛد ؿشايي ٔؼّٕب٘بٖ ايٗ وـٛس ٘يض وٕه ٔي ،وٙذ ٕ٘يٌشايي رٌّٛيشي  اػالْ

 ٍضؼيت هساجذ در سٌگاپَر 

. ثب ٔؼزذ فٔبَ اػت 69، داساي دسكذي ٔؼّٕب15ٖرٕٔيت ٚ ٘يض  ،خٛد تمشيجإ ٔحذٚدػٍٙبپٛس ثب ٚرٛد ٚػٔت 

٘فش يه ٔؼزذ ٚرٛد داسد. )اِجتٝ ثبيذ دٜ ٞضاس ٞش تمشيجبً ثشاي  ،ٞضاس ٘فشي ٔؼّٕب٘بٖ دس ػٍٙبپٛس 722تٛرٝ ثٝ رٕٔيت 

ٚػٔت ٚ ٔميبع  ّٓت( ثٝ ٕٞيٗ سٚػتبٞبي ٟٔٓ ثٝ غيش اص پبيتخت اػت. ػٍٙبپٛس فبلذ ؿٟشٞب يبوٝ تٛرٝ داؿت 

تشيٗ ٔؼزذ ػٍٙبپٛس  ٔىب٘ي ٔؼبرذ دس وفبيت يب ٓذْ وفبيت رٕٔيت فّٔي ػٍٙبپٛس ثؼيبس تإحيشٌزاس اػت. لذيٕي

يٗ ٘خؼتػبَ اص ػبخت  192ْ احذاث ؿذٜ اػت. ثب ٌزؿت 1832تب  1822٘بْ داسد وٝ دس ػبَ « بّٔم»يب « ِٔٛٛوب»

ي ٚ ويفي ػبخت ٔؼبرذ دس ايٗ وـٛس ثٔذ اص ٔؼزذ سػيذٜ اػت ٚ سؿذ وّٕ 69فّٔي ٔؼبرذ ثٝ  ؿٕبس ،ٔؼزذ

                                              
 پبيٍبٜ ّٕٓي ٚ فشٍٞٙي ٓبثذي. - 12

 ػبيت دا٘ـٍبٜ اديبٖ ٚ ٔزاٞت. - 11
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ٚ « اِؼٌّبٖ»ؼزذ تشيٗ ٔؼزذ ػٍٙبپٛس ٔثضسي داؿتٝ اػت. فشاٚا٘يافضايؾ  1965اػتمالَ ػٍٙبپٛس ئٙي اص ػبَ 

 ػبختٝ ؿذٜ اػت. 1843ْدس ػبَ « 3فبًٕٝ صٞشا» ٔؼزذ  اػت.« ٟٔبرشاٖ» ٔؼزذ

دٞذ وٝ  ٞبي دِٚتي اربصٜ ٔي ٘مؾ حىٛٔت ػٍٙبپٛس دس ػبخت ٔؼبرذ ثؼيبس حؼبع اػت. دِٚت ٘ٝ تٟٙب ثٝ ػبصٔبٖ

ٞب سا ثب ليٕت اختيبسي ٚ تٛافمي ثشاي  اي اص صٔيٗ ثّىٝ ٔزٕٛٓٝ ،ٞبي داًّٚجب٘ٝ وبسوٙبٖ سا رْٕ آٚسي ٕ٘بيٙذ وٕه

 دٞذ. ػبخت ٔؼبرذ رذيذ دس اختيبس ٔؼّٕب٘بٖ لشاس ٔي

 هذيزيت تشكيالت هساجذ سٌگاپَر 

ؿٛد. دس ادأٝ  اداسٜ ٔي اي خبفدس ػٍٙبپٛس ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚديت رغشافيبي ػشصٔيٙي ٚ ثُٔذ ٔىب٘ي، ٔؼبرذ ثٝ ؿيٜٛ

 .ٜ ٚ ٔذيشيت آٖ اؿبسٜ خٛاٞذ ؿذثٝ چٍٍٛ٘ي اداس

وٝ ػٝ ػبَ پغ  (Majlis Ugama Islam Singapura) اػالٔي ػٍٙبپٛس ئزّغ ّٕٓب ثٝ ٕٞتٔؼبرذ ػٍٙبپٛس 

ا٘ذاص ٔإٔٛسيت تشػيٓ ؿذٜ  ؿٛد. دس چـٓ ػيغ ؿذٜ، اداسٜ ٔيإاص اػتمالَ ايٗ وـٛس ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٔشرْ لب٘ٛ٘ي ت

 :ثشاي ايٗ ٔزّغ ٔٛاسد صيش روش ؿذٜ اػت

 :تشيٗ سػبِت ٔزّغ ّٕٓب، ٌؼتشؽ ٚ تٕٔيك دسن ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس دس ُٕٓ ثٝ  ٟٔٓ رسالت هجلس

 .اػتاػالْ ٚ افضايؾ ػالٔت سٚحي ٚ تٛفيك ٔٔٙٛي ٔشدْ 

 :ٞبي اػالٔي، ٔتٙبػت ثب ٘حٜٛ ص٘ذٌي ٔزٞجي ٚ پيـشفت ٔٔٙٛي  تِٙيٓ ثش٘بٔٝ اٍلَيت استزاتضيك

 ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛستٔييٗ ٌشديذٜ اػت.

ؿٛد. ٍٞٙبٔي وٝ دِٚت، ِ٘بست ايٗ  ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس ثٝ ٓٙٛاٖ ؿٛساي ٔزٞجي ايٗ وـٛس ؿٙبختٝ ٔي

ثٝ تٛكيٝ سئيغ رٕٟٛس ػٍٙبپٛس وّيٝ أٛس ٔشثٛى ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ ايٗ  ،ٔزّغ ثش ارشاي لٛا٘يٗ اػالْ سا پزيشفت

 ٔزّغ ٚاٌزاس ؿذ.

ٔٙبفْ ربٔٔٝ ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس دٞذ. ٔزّغ  ُٚيفٝ ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس ايٗ اػت وٝ

ٞبي التلبدي ٚ فشٍٞٙي ٌٔبثك ثب  ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس ٔؼئِٛيت تشٚيذ أٛس ٔزٞجي، ارتٕبٓي، آٔٛصؿي، فٔبِيت

 اكَٛ ٚ ػٙت ٞبي اػالٔي سا وٝ دس لشآٖ وشيٓ ٚ ػٙت آٔذٜ اػت، ثٝ ٟٓذٜ داسد.

 ٞبي ٔذيشيت يب آوبي ؿٛساي ٔزّغ ّٕٓبي ػٍٙبپٛس ثٝ ؿشح ريُ اػت:  ٌشٜٚ

ٞبي  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٌٛ وٝ ٔؼئَٛ تذٚيٗ ػيبػتػبص ٚ پبػخ ؿبُٔ ٕٞٝ افشاد تلٕيٓ ؛گزٍُ شَراي هجلس ػلوا

س، ٚصيش ٔؼئَٛ دس أٛس ٔفتي ػٍٙبپٛاص سئيغ ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي، ارشايي اػت. آوبي ايٗ ؿٛسا ٔتـىُ 

سئيغ  ثٝ تـخيقآوبء  وّيٝٞبي ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس ٞؼتٙذ.  وٝ ٕ٘بيٙذٜ ػبصٔبٖاػت ٚ اؿخبف ديٍش ّٕب٘بٖ ٔؼ

 . اػتؿٛ٘ذ. ٕ٘ٛداس تـىيالتي ؿٛسا ثٝ ؿشح ريُ  رٕٟٛس ػٍٙبپٛس ٔٙلٛة ٔي
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 شَرا  

 هذيز  

  )دُ ٍاحذ )يًَيت 

 ؛ٞبي ٔؼزذتٛػٔٝ ٔؼزذ، سٞجشاٖ ٔؼزذ، ثش٘بٔٝ: خَشِ هسجذ .1

 ؛: صوبت ٚ ٚلف، پشداخت خشري، تٛإ٘ٙذػبصياجتواػیخَشِ تَسؼِ  .2

 ؛، ٘ٛآٚسي ٚ تٟٔذ، تٔبُٔ ثب رٛا٘بٖٚ ٘ٛآٚسي آهَسش ٍ پزٍرشخَشِ تَسؼِ ٍ ًَآٍري  .3

  ؛، آوبدٔيAsatizah: ساسيخَشِ ظزفيت .4

 ؛: ٔذسػٝ، دفتش ٔفتيخَشِ تَسؼِ اسالهی .5

 ؛: خذٔبت حذ، ٌٛاٞي )تإييذ( حالَخَشِ هذيزيت دارايی .6

 ؛ٌزاسي : ٌٔبِٔبت ػيبػتاريذتَسؼِ سياستگ خَشِ .7

 ؛ٕٞبٍٞٙي )ا٘تِبٔبت(، ؿجىٝ ٔشدْ ) تٔبُٔ ٔحّٝ(: استجبًبت كٙفي، ٔشوض خَشِ تؼاهل اجتواػی .8

 ؛: ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي، تٔبِي ػبصٔب٘يخَشِ تَسؼِ صٌفی .9

 ؛ٞبي اًالٓبتي: أٛس ٔبِي، ػيؼتٓخَشِ شزكت خذهات .12

ٞبي  ٍٙبپٛس ٚ ٘بُش ثش تٕبْ أٛس ٔشثٛى ثٝ ٔؼّٕيٗ اػت ٚ ػيبػتٍزاسيايٗ ٔزّغ، ٔشوض اكّي سٕٖٞٙٛ ٔؼّٕب٘بٖ ػ

ٞب ٚ  ٚ دس وٙبس ايفبي ايٗ ٘مؾ ٟٔٓ، ٞذايت وٙٙذٜ ٚ ٔزشي ثش٘بٔٝوالٖ ٚ خشد ٔؼبرذ ايٗ وـٛس سا ثش ٟٓذٜ داسد 

ٚ دس حٛصٜ ٔذيشيت خشد ٔؼبرذ ٘يض ثيـتش اص ًشيك ِ٘بست ٔؼتٕش ٚ  اػتٞبي والٖ حٛصٜ ٔؼزذ  فٔبِيت

 وٙذ. ٞبي ٔؼبرذ إٓبَ ٔذيشيت ٔي ػيؼتٕبتيه ثش خٛؿٝ

 ٞبي ديٙي ٚ ص٘ذٌي ارتٕبٓي فشٍٞٙي ػيبػي ٚ رٙجٝ ٕٞٝوٝ دس  داسد ٌٛ٘بٌٛ٘يٞب )ٚاحذٞبي(  خٛؿٝ ،ايٗ ٔزّغ

ٞب تمٛيت وٙٙذٜ  ايٗ خٛؿٝ ٕٞٝٛرٝ ٚ ثؼيبس ٟٔٓ ايٗ وٝ ت ؿبيبٖٕ٘بيذ. ٘ىتٝ  ٔشثٛى ثٝ ٔؼّٕيٗ فٔبِيت ٔي غيشٜ

ٚ ٘مٌٝ ّٕٓيبت ٚ خبوشيض ّٕٓيبتي آٟ٘ب دس ٔؼبرذ لشاس داسد ٚ ثش أٛس ٔؼّٕيٗ ٚ أبوٗ ٔزٞجي ِ٘بست  ٘ذٔؼبرذ

ٚ دس لشاس داسد ٞبي ديٙي، فشٍٞٙي، ارتٕبٓي، ػيبػي ٚ حتي التلبدي ٔؼّٕب٘بٖ دس ٔؼبرذ  فٔبِيت وّيٝداسد. ثؼتش 

ٌيشد. حّمٝ ٟ٘بيي ػيىُ  ٔؼّٕبٖ الصْ اػت ؿىُ ٔي ٞشٞبيي وٝ ثشاي حيبت ٚ ص٘ذٌي  وّيٝ رٙجٝ ،ٗ ٔىبٖ ٔمذعاي

ثبؿٙذ. دس ٚالْ  ٞبي ايٗ چشخٝ ٔي وٝ ٔؼبرذ ثؼتش ارشاي وّيٝ فٔبِيت ػتٔذيشيت تـىيالت ٔؼبرذ، حّمٝ ارشا

چٍٍٛ٘ي  شد. ايٗ ٕ٘ٛداس ٌٛاٜ ثش تجييٗ ثٟتشتٛاٖ تجييٗ و ٞبي فٔبِيت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس سا ثٝ ؿىُ صيش ٔي دٚسٜ
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ٔؼبرذ تٛاٖ ٌفت: ػيؼتٓ ٔذيشيت  . ثٙبثشايٗ ثٝ ًٛسخالكٝ ٔياػتٞبي ديٙي ثب ٔحٛسيت ٔؼبرذ  تـىيالت فٔبِيت

ٞب ٚ ٚاحذٞبي  ؿٛد ٚ ثٝ وخشت دس حٛصٜ خٛؿٝ ٌيشي ؿشّٚ ٔي ػبصي ٚ تلٕيٓ دس ػٍٙبپٛس اص ٚحذت دس تلٕيٓ

ٞب وٝ ٕٞبٖ ٔؼبرذ  سػذ ٚ دس ٟ٘بيت ثبص دس حٛصٜ ثؼتش ٚ ٔشوض ارشاي ثش٘بٔٝ ٞب ٔي فٔبِيت ٞب ٚ ٔؼئَٛ ارشاي ثش٘بٔٝ

 ٌشدد. ثٝ ٚحذت ختٓ ٔي اػت

 
-اداسٜ ٔيسا  ٔؼبرذ ،ٌشد٘ذ )ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس( تٔييٗ ٔي MUISوٝ ثٝ تـخيق ٞيئت ٔذيشٜ ٔؼبرذ 

ٔبيٝ، رزة ػش ا٘ٝ ٔؼزذ،سٚصٞبي  ؿٛ٘ذ وٝ دس ارشاي ثش٘بٔٝ ا٘تخبة ٔي ثبسٞش دٚ ػبَ يه. ايٗ ٞيئت ٔذيشٜ وٙٙذ

 اداسٜ ٔؼبرذ خٛدٌشداٖ ٞؼتٙذ.ٚ پشداخت ٞضيٙٝ ثشاي  اػتخذاْ وبسٔٙذاٖ تٕبْ ٚلت

ٞبي  اص ٞذايب ٚ وٕهثذيٟي اػت  ؿٛ٘ذ. خٛد دچبس ٔـىُ ٕ٘ي يٞبي ّٕٓيبتي ٚ ارشاي ٔؼبرذ دس تإٔيٗ ٔبِي ٞضيٙٝ

ٚ ٕٓذٜ پـتيجب٘ي اص ٔؼبرذ تٛػي  وٙذٔياص آٟ٘ب  حذالُ پـتيجب٘ي ٔبِي MUISثيٙٙذ ٚ  ثٟشٜ ٔيٞٓ ٚػيْ ٔشدٔي 

MUIS  .ثٝ ؿىُ آٔٛصؽ اػت 

 ٔؼبرذ رذيذ.  ب(ٔؼبرذ لذيٕي  الف(: ا٘ذدٚ ٌٛ٘ٝٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس 

 ٔؼىٛ٘ي رذيذ حذالُ  يدٞٙذ. دس ٞش ٌٔٙمٝ ٔؼبرذ رذيذ يه چٟبسْ وُ ٔؼبرذ  ػٍٙبپٛس سا تـىيُ ٔي

ٔتٕبيض ٞبي خٛد سا  فٔبِيت ٔؼبرذ رذيذ ٘ٝ تٟٙب اػت. يه ٔؼزذ رذيذ ثشاي ٓجبدت ٔؼّٕب٘بٖ احذاث ؿذٜ
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ٞبي ٔٙبًك  ٞب ٚ آپبستٕبٖ ديٍش ػبختٕبٖآٟ٘ب سا ثٝ يه ٘ـب٘ٝ دس ٔيبٖ  ٘يض ايٗ ٔؼبرذٕٔٔبسي ثّىٝ  ،وٙٙذ ٔي

 وٙذ. ٔي تجذئُؼىٛ٘ي 

ٞبي ٔتٙٛٓي  آيٙذ، فٔبِيت ٚ٘ذ دس ٔؼبرذ ٌشد ٞٓ ٔيخذاٚ ٓجبدت دٓب  شايثأشٚصٜ دس ػٍٙبپٛس غيش اص آ٘ىٝ ٔشدْ 

 ٌيشد كٛست ٔي ٞبي اػالٔي آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ ػبيش فٔبِيتچٖٛ ٞٓ

ٞب ثب ٞذف ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘يبص  ثٝ ًيف ٚػئي اص فٔبِيت ،ٔؼبرذ رذيذ دس ػٍٙبپٛس ثشخالف ٔؼبرذ ٌزؿتٝ

ذ. ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشاوض ٘پشداص ٚ ٔٙبفْ ٔؼّٕب٘بٖ ٔي ٌٛ٘بٌٖٛٞبي  ٔؼّٕب٘بٖ دس ٕٞٝ ٔمبًْ ػٙي ٚ صٔيٙٝ

ٞجي ٞبي ٔز . والعذٙدٞ خذٔبت ٔيدس ٕٞٝ ػٙيٗ ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ رذ دس ًَٛ سٚص بايٗ ٔؼؿٛد.  ربٔٔٝ اػالٔي تّمي ٔي

ثشاي وٛدوبٖ  ٔذاسع آٔٛصؿيؿٛد. پغ اص آٖ وٛدوؼتبٖ ٚ والع  ثٔذ اص ٕ٘بص فزش ثشٌضاس ٔي ثضسٌؼبالٖ ٕٔٔٛالً

آٔٛصؿي  ٞبي ؿٛد. دس تٌٔيالت آخش ٞفتٝ، والع ٞبي ثضسٌؼبالٖ دٚثبسٜ دس ؿت ثشٌضاس ٔي ؿٛد. والع ثشٌضاس ٔي

 ؿٛد.  ثشاي وٛدوبٖ ٚ ثضسٌؼبالٖ ٘يض ثشٌضاس ٔي

ٞبي اداسي  ٞبي دسع، تبالس وٙفشا٘غ، ٚاحذ ٞبي تبثٔٝ، والع ٔؼبرذ رذيذ، ٔذاسع، ػبِٗ وّيٝثش ايٗ اػبع ثشاي  

فوبيي ثشاي ٓجبدت ٚ دٓب ثشاي ٕٞچٙيٗ ؿٛد.  ٚ ثخـي ٘يض ثشاي ثب٘ٛاٖ ثشاي افضايؾ ٘مؾ آ٘بٖ دس ربٔٔٝ ًشاحي ٔي

 ٞبي ػبال٘ٝ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ِيتدس ًَٛ فٔب ،ٟٔٓ دس ٔذيشيت ٔؼبرذ داس٘ذ يثب٘ٛاٖ وٝ ٘مـ

 12ػَاهل هَثز در هذيزيت هَفق هساجذ درسٌگاپَر 

 هٌذي َّشوٌذاًِ اس فضاي تَسؼِ هحيطی تْزُ ـ 1

اثٔبد وّيٝ ٙذ تٛػٔٝ دس ايشفػبِيبٖ اخيش اص تٛػٔٝ ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ فشاٌيشي ثشخٛسداس ؿذٜ ٚ ايٗ  َٛوـٛس ػٍٙبپٛس دس ً

ٞبي التلبدي، ػيبػي، فشٍٞٙي ٚ ارتٕبٓي ثٝ ُٟٛس ٚ ثشٚص سػيذٜ اػت. ًجئتبً ٔؼّٕب٘بٖ ايٗ وـٛس  ٚ دس تٕبْ صٔيٙٝ

ٔٙذ اص تزشثيبت  ٔٙذ ؿذٖ ّٕٓي ٚ ِ٘بْ ؿذٜ ٚ ثبص تٔشيف ٚ تحّيُ دليك آٖ، ثب ثٟشٜ فشاٞٓهٕٗ اػتفبدٜ اص ايٗ فوبي 

 ا٘ذ. ٞبي ربٔٔٝ ثٝ ٔحيي ٔؼبرذ ا٘تمبَ دادٜ ص ديٍش ٔحييٚ اٍِٛٞبي ٔٛفك تٛػٔٝ، ٞٛؿٕٙذا٘ٝ آٖ سا ا

ٔؤيذ كحت ادٓبي فٛق، ّ٘ٛ ادثيبت ثؼيبس ّٕٓي ٚ غٙي آ٘بٖ ٚ تٛا٘بيي دس ثٝ وبسٌيشي دا٘ؾ ٔذيشيت دس ٌٔبِت ٚ 

ٞبي وبٔالً ّٕٓي، ٔؼتذَ ٚ ثشخٛسداس اص غٙبي فىشي ٚ ا٘ذيـٝ ٔتٔبِي ٔجيّٗ  . وّٕبت ٚ ٚاطٜاػتٝ ؿذٜ ٓشهٔحتٛاي 

لجُ اص تذٚيٗ ساٞجشدٞب ٚ  ،ٞبي آٔٛصؽ تخللي دس حٛصٜ ٔؼزذ داؿتٗ، پيـيٙٝ ِ٘شي ٚ ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ

تـىيالتي ٚ تٔييٗ ؿشح ُٚبيف ثشاي ٔذيشاٖ ٔؼبرذ ٚ ٔٙبثْ  ٕ٘ٛداسٌزاسي دس تِٙيٓ تـىيالت ٚ تشػيٓ  ػيبػت

 .اػتا٘ؼب٘ي فٔبَ، اص رّٕٝ ايٗ أٛس 
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 هذيزيت هساجذدر حَسُ هتؼالی ساسهاًی ًظام  ـ 2

ٞب  ػبصٔبٖ ثٝ دػتٚسي  ػٌح ثٟشٜ يٞبيي اػت وٝ ثب ٞذف ثٟجٛد ويفيت ٚ استمب تٔبِي ػبصٔب٘ي، ثش٘بٔٝ)ِ٘بْ( ػيؼتٓ 

. ػيؼتٓ اػتٞبي ارشايي  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ يبثي ٔؼتٕش ٚ ٞذفٕٙذ فٔبِيتؿ، اسصِ٘بْتشيٗ حّمٝ دس ايٗ  ؿٛد. ٟٔٓ ٘ٛؿتٝ ٔي

ٙيبد ويفيت اسٚپب ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ اثٔبد ٔختّفي اص رّٕٝ ثحج سٞجشي، ثش٘بٔٝ اػت وٝ اص ث ييتٔبِي ػبصٔب٘ي اٍِٛ

تإحيشٌزاس ثشٖٚ  ٛأُسيضي ٚ تٔييٗ ساٞجشدٞب ٚ خي ٔـي، ٔذيشيت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي، ؿشاوتٟب )استجبى ٞذفٕٙذ ثب ٓ

ذ وبسوٙبٖ، ٔـتشي، رٟت دسيبفت وٕه ٚ ٔٙفٔت اص آٟ٘ب( ٚ ٔٙبثْ، فشآيٙذ دس حٛصٜ تٛإ٘ٙذػبصٞب ٚ ٘تبي ،ػبصٔب٘ي

 د. داس ربٔٔٝ ٚ ٘تبيذ وّيذي ّٕٓىشد

ػشآٔذي ٚ تٔبِي  ِ٘بْ ٚ وـٛسٞبي اػالٔي بٖيٗ وؼب٘ي ثٛد٘ذ وٝ دس ٔيبٖ ديٍش ٔؼّٕب٘٘خؼتٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙبپٛس 

 ٌزاسي ٚ ثٟشٜ ثشداسي ٕ٘ٛد٘ذ  ػبصٔب٘ي سا ثٝ كٛست ٞذفٕٙذ دس حٛصٜ ٔؼزذ ثٙيبٖ

ػبصي ٚ ثبصتٔشيف ايٗ  ٔذيشاٖ ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس دس ايٗ صٔيٙٝ، ثٛٔي ثٝ ٕٞتٞبي ا٘زبْ ؿذٜ  تشيٗ ثش٘بٔٝ يىي اص ٟٔٓ

ي دس اداسٜ ػبصي ٚ وبسثشدي وشدٖ ٔٛاسدي اػت وٝ ٘يبص ثٝ تغييش ٚ اكالح ثب ٞذف ثٟجٛد ويفي ٚ وّٕ ْ ٚ ٔتٙبػتِ٘ب

ٚ ٓٙبٚيٗ ٔٙبػت ثب حٛصٜ وبسوشدي   ٔٔبدَ ػبصي وشدٜ ٞبي آٖ ا٘ذ. ثشاي وّٕبت ٚ ٚاطٜ داؿتٝ ػشآٔذي ٔؼبرذ

ا٘ذ، ٓيٙبً ثٝ وبس  اص ٓٛأّي سا وٝ ٘يبص ثٝ تغييش ٘ذاؿتٝ ٚ لبثّيت اػتفبدٜ سا داؿتٝ ؿٕبسيا٘ذ ٚ  ٔؼبرذ ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ

 ا٘ذ. ٌشفتٝ

اػبع  برذ ثشيبثي ٔؼبرذ ًشح ؿذٜ ٚ ثب ٔشارٔٝ ثٝ ٔؼؿاَ ثشاي اسصيىلذ ػؤ اي ثب  دس ايٗ ؿيٜٛ، پشػـٙبٔٝ

وٙٙذ ٚ ٔؼبرذي وٝ دس ػٌح تٔييٗ ؿذٜ ثشاي ثشٌضيذٜ ؿذٖ ٚ  ثٙذي ٔيٞبي تٔييٗ ؿذٜ أتيبصدٞي ٚ ػٌح قؿبخ

رٛايض، ثٝ ٔشاوض تٔييٗ وٙٙذٜ ويفيت  يهٕٗ ا٘تخبة ثٝ ٓٙٛاٖ ٔؼبرذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اٞذا ،دسيبفت رٛايض لشاس ثٍيش٘ذ

 ؿٛ٘ذ. ػٍٙبپٛس ٔٔشفي ٔي

ؿٙبػي  ٞب ٚ ٘يض آػيت ؿٙبخت دليك ٘مبى هٔف ٚ وبػتي ،دس ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس ِ٘بْ يىي اص ٔضايبي اػتمشاس ايٗ

تشيٗ ٔحٛسٞبيي وٝ دس پشػـٙبٔٝ تٔبِي ػبصٔب٘ي دس حٛصٜ  ٞبي ارشايي آٟ٘بػت. ٟٔٓ ٔذيشيت ٔؼبرذ ٚ فٔبِيت

 :اػتٔٛاسد ٔـشٚحٝ ريُ  ٌشفتٝ اػتٔؼزذ ٔٛسد تٛرٝ رذي لشاس 

o ( ػٔؼزذ ٚ فشًٞٙ ، سٞجشي ٔؼزذسٞجشي )14 تب 1ٞبي ؿٕبسٜ  اَؤفٔبِيت دس آٖ، تلٛيش ٔؼزذ  

o ٝٔ24اِي  15ٞبي ؿٕبسٜ  اَػؤسيضي )ساٞجشد تٛػٔٝ ٚ پيـشفت(  ثش٘ب  

o ( ٔذيشيت اًالٓبتاًالٓبت ، )34 تب 25ٞبي ؿٕبسٜ  اَػؤٔمبيؼٝ ٚ تٔييٗ ٔٔيبس  

o ٝٔٔـبسوت ارتٕبّ ٔؼزذ، آٔٛصؽ وبسوٙبٖ ٔؼزذ، تشثيت ٚ تٛػٔٝ، ، سيضي وبسوٙبٖ )ًشح(ارتٕبّ ٔؼزذ )ثش٘ب

  55 تب 35ٞبي ؿٕبسٜ  اَػؤػالٔت ارتٕبّ ٔؼزذ، ّٕٓىشد ٚ ؿٙبخت ارتٕبّ ٔؼزذ ( 
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o ( ٞبي  ٓشهٝ وٙٙذٜ،ٞبي ثٟتش ٔؼبرذ، ٔذيشيت فشآيٙذ ٚ ثٟجٛد  ٞبي رذيذ ٚ فٔبِيت فشآيٙذ تٛػٔٝفشآيٙذٞب

 74 تب 56ي ؿٕبسٜ ٞب اَؤخذٔبت ٚ فشآيٙذٞبي ٔـبسوت( ػ

o ( ػرٕبٓت )86 تب 75ٞبي ؿٕبسٜ  اَؤاِضأبت رٕبٓت، استجبى دٚػتب٘ٝ رٕبٓت، ٔيضاٖ سهبيت رٕبٓت 

o ٞبي  اَؤ٘تبيذ )٘تبيذ رٕبٓت، ٘تبيذ ٔبِي، ٘تبيذ ثبصاس ٚ ٌّٔٛثيت ٟ٘بدي، ٘تبيذ  ارتٕبّ ٔؼزذ، ٘تبيذ ّٕٓيبتي( ػ

 122 تب 87ؿٕبسٜ 

ارشاي تٛػٔٝ ػشآٔذي )تٔبِي( ػبصٔب٘ي دس ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس اسصيبثي ٔؼتٕش تشيٗ ٔشاحُ ّٕٓيبت ٚ  يىي اص ٟٔٓ

ٞبي ػٌح ثٙذي ؿذٜ  ثبؿذ. ؿيٜٛ ارشاي ايٗ اسصيبثي ثٝ كٛست حوٛسي ٚ اص ًشيك تىٕيُ فشْ ٔؼبرذ ايٗ وـٛس ٔي

 ثبؿذ. ٕٞشاٜ ثب ٔٛهٛٓبت ٔـخق ٚ تٔشيف ؿذٜ ٔي

 هساجذ سٌگاپَرهستقل هذيزيت  ـ 3

ٞبي  ٌزاسي ٚ ٔجب٘ي آتمبد ديٙي دس ػيبػت سدوـٛس ػٍٙبپٛس حىٛٔت الئيه دا ،وٝ لجالً ٔتزوش ؿذ ٌٕٛ٘ٝٞبٖ

ٕٞيٗ أش ٔٛرت ؿذٜ يؼت ٚ ٘ ايّٝخاذٔثبؿذ. ٚ دس أٛس ٔزٞجي ٚ ديٙي ٔشدْ ٘يض  داخّي ٚ خبسري آٖ دخيُ  ٕ٘ي

ٞبي والٖ ٚ خشد ٚ ٘يض تٔييٗ ساٞجشدٞب  ٌزاسي آصادي وبُٔ داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ دس ػيبػت ،اػت تب پيشٚاٖ اديبٖ دس آٖ

ٞبي  ٙٝٞب ثشاي ربٔٔٝ ٔؼّٕبٖ ػٍٙبپٛس صٔي ٌيشي ٞب ٚ تلٕيٓ ػبصي ثبؿٙذ. ٕٞيٗ أش دس تلٕيٓ داؿتٝ٘ٛٓي اػتمالَ 

 سا فشاٞٓ ػبختٝ اػت. ٖبسؿذ ٚ تٛػٔٝ ٕٞٝ رب٘جٝ آ٘

ٙبثْ ٔبِي ٚ ٘يض پشٚسؽ ٘يشٚٞبي دس تإٔيٗ ٔ ٖبآ٘ٚ  ؿيٜٛ ٔذيشيت ٚ تـىيالت ٔؼبرذؿبٖ وبٔالً غيش دِٚتي اػت

ٞبي ٔبِي دِٚت ٘ذاس٘ذ. ثٝ ٕٞيٗ  ٞبي ديٙي، فشٍٞٙي ٚ ارتٕبٓي ا٘تِبس دسيبفت وٕه سيضي فٔبِيت  ا٘ؼب٘ي ٚ ثش٘بٔٝ

ٚ تـتت  ٌيشد ٚ اص تٔذد يه ٔشوض كٛست ٔي اص ٔٙحلشاً٘يض ٞذايت ٚ پـتيجب٘ي دس حٛصٜ ٔذيشيت ٔؼبرذ ٘يض  ِحبٍ

وٝ ٔذيشيت دس ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس ٘يبصثٝ دػتٍبٟٞب ٚ ٟ٘بدٞبي ؿذٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ دس ٔذيشيت ثٝ ؿذت پشٞيض

ثبالدػتي ٚ حىٛٔتي ٘ذاسد، ثٝ ٕٞيٗ رٟت ربٔٔٝ ٔؼّٕب٘بٖ ايٗ وـٛس ٍٕٞي خٛيؾ سا دس أش ٔذيشيت ٔؼبرذ ٚ 

بسوتي فٔبال٘ٝ دس اداسٜ ٔؼبرذ دا٘ٙذ ٚ ٔـ ٞب ػٟيٓ ٔي ػٌٛح ٚ اليٝ ٕٞٝدس  ،تإٔيٗ ٔٙبثْ ٔبِي ٚ پـتيجب٘ي ٌؼتشدٜ اص آٖ

 .داس٘ذ

ؼبع ٕٞجؼتٍي ٚ اص ًشف ديٍش دس الّيت لشاسٌشفتٗ رٕٔيت ٔؼّٕب٘بٖ دس ايٗ وـٛس ٔٛرت ؿذٜ اػت تب ٘ٛٓي اح

 . پذيذ آيذ ا٘ؼزبْ دس ثيٗ آ٘بٖ

 ادارُ هساجذ  ـ ٍحذت رٍيِ ػلوا ٍ هزدم در 4

 وّيٝ ثش (Muis)حبوٕيت يىپبسچٝ ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس  ،ٞبي ربٔٔٝ ٔؼّٕبٖ دس ػٍٙبپٛس يىي اص ٚيظٌي

. أشي وٝ حتي دِٚت الئيه  ايٗ وـٛس ٘يض آٖ سا پزيشفتٝ اػت. حبوٕيت اػتؿئٖٛ ٚ أٛس ٔشثٛى ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ 

 .اػتٔؼبرذ  يّٕٓب ثش ٔؼبرذ ٘يض ثٝ كٛست تٔييٗ ٞيئت أٙب
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آٓ اص:  ٘بٖبي ٔزّغ اػالٔي ٚ ثب ِ٘بست ٚ ٞذايت وبُٔ آٞبي ٔؼبرذ ثب ٔحٛسيت ّٕٓ فٔبِيتوّيٝ ثش ايٗ اػبع 

ٌشدد. پزيشؽ  ٞب ٚ ٘يض ٘مـٝ ساٜ ثشاي اداسٜ ٔؼبرذ تشػيٓ ٔي سيضي ٚ تٔشيف ٚ تجييٗ فٔبِيت ٌزاسي، ثش٘بٔٝ ػيبػت

ٔشدْ ٚ ٗ تشيٗ داليُ ايٗ أش ٚ استجبى دًٚشفٝ ٚ ثٟيٙٝ ثي . يىي اص ٟٔٓاػتايٗ ّٕٓب تٛػي ٔشدْ ٘يض لبثُ تٛرٝ  ٕٞٝ

 اػت.ثٝ حىٛٔت  ٖبّٕٓبء، ٔشدٔي ثٛدٖ ّٕٓب ٚ ٓذْ ٚاثؼتٍي آ٘

ٚ ايٗ ٟ٘بدٞب سا ٔتّٔك ثٝ  ٘ذپزيشٔيتٛاٖ ٌفت وٝ ٔشدْ ٟ٘بدٞبي ٔذيشيتي دس  ٔؼبرذ سا ثٝ ًٛس وبُٔ  دس ٚالْ ٔي

 دا٘ٙذ.ٔي خٛد

 هٌاتغ هالی ادارُ هساجذ  كٌٌذُ تأهييـ هسلواًاى  5

ؿٛد. دسيبفت  ٞبي ٔبِي ٔؼّٕب٘بٖ ايٗ وـٛس اػتفبدٜ ٔي اداسٜ ٔؼبرذ ٕٓذتبً اص وٕهدس ػٍٙبپٛس ثشاي ػبخت ٚ 

ٞبي  ٌيشد. دس ايٗ وـٛس وٕه ٞبي ٔبِي ثٝ كٛست ٔٙؼزٓ ٚ پيٛػتٝ ٚ ثٝ ًٛس غيش ٔؼتميٓ كٛست ٔي وٕه

ص ػبَ ؿشّٚ ؿذٜ ٚ اْ 1975داًّٚجب٘ٝ ٔشدٔي دس ػبخت ٔؼبرذ اص ًشيك وؼش ٔبٞب٘ٝ حذالُ پٙزبٜ ػٙت اص ػبَ 

ٞب ثيـتش ثٝ كٛست  ثٝ يه دالس افضايؾ يبفتٝ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ايٗ ٔيضاٖ ثٝ دٚ تب پٙذ دالس سػيذٜ اػت. ايٗ وٕهْ 1977

خٛدوبس اص حؼبة حمٛق ٔبٞيب٘ٝ وبسوٙبٖ ٚ ثٝ كٛست داًّٚجب٘ٝ دس وٕه ثٝ ػبخت ٚ اداسٜ ٔؼبرذ اص ًشيك وؼش 

ٌشدد. چٖٛ ايٗ پَٛ  ٚاسيض ٔي ،ِٔٙٛس دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػتايٗ  ٝوٝ ث  ي ٚيظٜكٙذٚل سيبفت ٚ ثٝ حؼبةػبصٔب٘ي د

ٞب ٚ  تش ثشاي ارشاي ثش٘بٔٝ سيضي ٌٔٙمي تش ٚ ثب ثش٘بٔٝ دس ٘تيزٝ اكِٛي ،ٌشدد ثٝ ًٛس ٔؼتٕش ثشاي ٔؼبرذ ٚاسيض ٔي

 ٌشدد. ٞذايت ٚ ٞضيٙٝ ٔي غيشٜ ٞبي ديٙي ٚ فشٍٞٙي ٚ فٔبِيت

 سٌگاپَر اي هساجذ ساختار هٌظن ٍ شثكِ ـ 6

اي ًشاحي ؿذٜ اػت. ايٗ ٔؼبرذ ثٝ كٛست  ػبختبس تٔشيف ؿذٜ ثشاي اداسٜ ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس ثٝ كٛست ؿجىٝ

-ثٙذي ٔؼبرذ ايٗتشيٗ اٞذاف تجييٗ ؿذٜ ثشاي خٛؿٝا٘ذ. ٟٔٓ اي تٔشيف ؿذٜ اي تمؼيٓ ؿذٜ ٚ دس لبِت خٛؿٝ ٌٔٙمٝ

 ٌٛ٘ٝ ثيبٖ ؿذٜ اػت:

 ؛ٞبي ثشتش ا٘تمبَ تزشثيبت ٚ ؿيٜٛتؼٟيُ دس تؼٟيٓ ٚ تجبدَ ٔٙبثْ ٚ ( الف

  ؛ٞبي ٔـتشن دٖ ًشح ٚ ثش٘بٔٝارشايي وشتٔييٗ ٚ ( ب

 ؛ٞب ٚ ٟ٘بدٞبي ّٔي ٕٞىبسي اػتشاتظيه ٔيبٖ ٔؼبرذ ٚ ػبيش ػبصٔبٖ (ج

ٞب اص ًشيك ؿجىٝ ثٝ ديٍش ُ ٔٛفميت آّٖٓوٝ ايٗ تزشثيبت ٚ ؿذٜ  احذاثٔؼبرذي ٔٛفك  ،دس ٞش ؿجىٝ

 ؿٛد. بَ دادٜ ٔيٞبي صيش ٔزٕٛٓٝ ا٘تم خٛؿٝ

 ِتٌذي هساجذ  تٌذي يا شاخِ خَش(Clustering Mosque) سٌگاپَر: 

 ٌيشد: ٌب٘ٝ صيش لشاس ٔي ٞبي ؿؾ ٞشيه اص ٔؼبرذ ايٗ وـٛس دس يىي اص خٛؿٝ

 ٔؼزذ. 15خٛؿٝ ٔشوضي )ؿٕبَ( ثب تٔذاد  (1



 

15 

 

 ٔؼزذ. 14خٛؿٝ ٔشوضي )رٙٛة( ثب تٔذاد  (2

 ٔؼزذ. 13خٛؿٝ رٙٛة غشثي ثب  (3

 ٔؼزذ. 7ثب خٛؿٝ ؿٕبَ غشثي  (4

 ٔؼزذ. 7خٛؿٝ ؿٕبَ ؿشلي ثب  (5

 ٔؼزذ. 13خٛؿٝ رٙٛة ؿشلي ثب  (6

 
 اسقزار ٍاحذّاي هتؼاهل ٍ هكول هساجذـ  7

يف ٌٔٙمي ؿشح وبس ٚ تٔش  ٚ ثش اػبع ّ٘ٛ تمؼيٓ ٘ذدس ػٍٙبپٛس ٟ٘بدٞبي فٔبَ دس حٛصٜ ديٗ، تمٛيت وٙٙذٜ يىذيٍش

ٞب پشٞيض ؿذٜ اػت. ٕٞيٗ ٓبُٔ  وبسي ٚ تذاخُ دس ديٍش خٛؿٝٞب ٚ تفىيه ُٚبيف، ثٝ ؿذت اص ٔٛاصي  ٔؼئِٛيت



 

16 

 

ٞب ثش اػبع چبسچٛة ٚ ساٞجشدٞبي تٔييٗ ؿذٜ حشوت ٕ٘بيٙذ ٚ وبسي ا٘زبْ ٘ذٞٙذ وٝ ٔٛرت  ٔٛرت ؿذٜ تب خٛؿٝ

 اتالف ٘يشٚ دس ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي ٚ ٞضيٙٝ ٌشدد.

 هساجذ  ٍ كارگشاراىهستوز هذيزاى ٍ اػشام آهَسش  ـ 8

ػشآٔذي ٚ يب تٔبِي ػبصٔب٘ي ارشا ؿذٜ  )ِ٘بْ(الً اؿبسٜ ؿذ دس ِ٘بْ ٔذيشيت ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس ػيؼتٌٓٛ٘ٝ وٝ لجٕٞبٖ

ي ٚ ويفي سٚص سػب٘ي اًالٓبت ٚ آٌبٞي ٔذيشاٖ ٚ استمبء ػٌح وّٕ اػت. ايٗ أش ٔؼتّضْ آٖ اػت وٝ ثب ٞذف ثٝ

ثٝ ٔشاوض آٔٛصؿي  ٖبذيشاٖ ٔؼبرذ، آ٘، ثٝ ٚيظٜ ثشاي ّٔٔٔٛٔبت ٚ دا٘ؾ ٔذيشيت ثشاي ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي فٔبَ دس ٔؼبرذ

ثشاي وؼت ّٔٔٛٔبت ٚ تّٔيٕبت ٚ آوب رٕبٓت  أبٔبٖ آضاْ ؿٛ٘ذ. ،وٝ ٔتخلق دس حٛصٜ تٔبِي ػبصٔب٘ي ٞؼتٙذ

)ربيٍبٜ ٚيظٜ ٔؼزذ دس كذس اػالْ(  ثٝ ٓلش ًاليي اػالْؿٛ٘ذ تب اص ايٗ ًشيك  ثٝ ٔشاوض تٔبِي سإٞٙبيي ٔي

دس سٞجشي ٚ  آٔٛصؿي  ٞبي وبسٌبٜ ٚٞب  ت ٔذيشٜ ٔؼزذ، دس ػبصٔب٘ذٞي ايٗ دٚسٜئآوبي ٞي داؿتٝ ثبؿٙذ. ثبصٌـت

ثخـي اص  ،ذوٙ )ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس( ثشٌضاس ٔي MUISوٝ سا ٞب  آٖ حوٛس داس٘ذ. ايٗ دٚسٜ تٔذيشي

 ؿٛد. ٔئشاوض تٔبِي ا٘زبْ اػت وٝ دس ٞذف تٛػٔٝ ٔؼبرذ 

 تجويغ كاركزدّاي هتٌَع در هساجذ ـ 9

ٞب ٚ خشدٜ  يىي اص حؼٙبت ٚ ٔضايبي ٔذيشيت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس احيبء ٚ ثٝ سٚص سػب٘ي وّيٝ وبسوشدٞب ٚ ٘مؾ

 ِحبٍٚ ثٝ ٕٞيٗ  رشاػتٞبي ٔشثٛى ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ دس ٔؼبرذ لبثُ احلبء ٚ ا ٚ وّيٝ فٔبِيت اػتٞب دس ٔؼبرذ  ٘مؾ

خذٔبت أٛس ي ديٙي، فشٍٞٙي، ػيبػي، التلبدي لبثُ ارشا ثشاي ربٔٔٝ ٔؼّٕب٘بٖ ٚ اوخش لشيت ثٝ اتفبق وبسوشدٞب

ٌفتٍٛ دس ٔٛسد ػٛء اػتفبدٜ ٔٛاد ، ، ٕ٘بيـٍبٜٞبي غزايي سايٍبٖ ، ٚٓذٜاصدٚاد ٔـبٚسٜ اص لجيُ:اػت. أٛسي سفبٞي 

 ؿٛد. دس ٔؼبرذ تزٕيْ يبفتٝ ٚ ارشا ٔي غيشٜ وٝ يب اصدٚاد سػٕي ٚ ٓمذ ٘ىبحٔخذس ٚ 

 سياسی   باحشتِ ا هساجذٍرٍد ـ جلَگيزي اس  11

ايٗ  ّٓتثٝ  ٖبب٘بٖ ػٍٙبپٛس ٔٛرت ؿذٜ اػت تب آّ٘٘ٛ حىٛٔت )الئيه( ٚ ّ٘ٛ ٍ٘شؽ ٔزٞجي ٔؼّٕ ٘ذاؿتٗ تٙبػت

ٕٞخٛا٘ي ٕٓالً دس ٔؼبئُ ػيبػي حىٛٔت ٚاسد ٘ـٛ٘ذ ٚ ثٝ ٞٛاداسي يب ٓوٛيت دس احضاة ٚ ٘بٕٞبٍٞٙي ٚ ٘ب

ٞبي ارتٕبٓي ٚ ػيبػي خٛد سا دس ٔؼبرذ تٔشيف ٚ ػبصٔب٘ذٞي وٙٙذ.  ٞبي ػيبػي ٘پشداص٘ذ. آ٘بٖ ٕٓذٜ فٔبِيت ٌشٜٚ

فٔبِيت ػيبػي دس وٙبس ديٍش ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ ثؼتش  اسدتش دس ايٗ وـٛس ٕ٘ٛد د وبسوشد ػيبػي ٔؼزذ ثيؾ ّٓتثٝ ٕٞيٗ 

وٙذ. ايٗ أش دس ٟ٘بيت، هٕٗ ا٘ؼزبْ ثخـي ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ ٚ  ٞب ٚ وبسوشدٞبي ٔؼزذ ٔٔٙب ٚ ٔفْٟٛ پيذا ٔي فٔبِيت

ذ تـتت ٚ تفشلٝ ثيٗ تِٛياص   رٌّٛيشي اص ػيبػت صدٌي ٚ ػيبػي ثبصي ٚ ثشخٛسدٞبي ػيبػي ٚ حضثي دس ٔؼبرذ،

 وٙذ. رٌّٛيشي ٔي ٖبآ٘
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 ّا ّا ٍ فؼاليت تزًاهِ تذٍييپيزٍاى ادياى در  سالن رقاتت ـ11

ؿٛد.  رب٘جٝ فشاٞٓ ٔي  ٞبي سؿذ ٚ تٛػٔٝ ٕٞٝ صٔيٙٝ ،يه اكُ ٟٔٓ اػت وٝ ٕٞٛاسٜ دس فوبي سلبثت ػبِٓ٘ىتٝ، ايٗ 

خالف ثؼيبسي اص وـٛسٞبي ديٍش وٝ ديٗ سػٕي آٟ٘ب فمي يىي اػت،  وـٛس ػٍٙبپٛس داسي تّٙٛ ديٙي اػت ٚ ثش

ايٗ اديبٖ حبوٕيت . وشدٜ اػتحىٛٔت ثٝ ٓٙٛاٖ اديبٖ سػٕي آالْ  ساغٓ رٕٔيت وٓ، ػٝ ديٗ  سٛس ّٓيدس ايٗ وـ

فوبيي ػبِٓ دس  وٌٝٛيي ايٗؿٛد.  فشاٞٓثشاي پيشٚاٖ  ئٛرت ؿذٜ اػت تب ٘بخٛاػتٝ ٘ٛٓي فوبي سلبثت ٌٛ٘بٌٖٛ،

ٚ احتشاْ ٔتمبثُ  ٌٛ٘بٌٖٛكّح ٚ آسأؾ دس ٔيبٖ الٛاْ ٚ ٘ظادٞبي  ، حبوٕيتكحت ايٗ لَٛ اػت.ايٗ ٔيبٖ حبوٓ 

 .اػتآٟ٘ب ثٝ يىذيٍش 

 ّاي هساجذ ٍ ًقشِ راُ كاركزداًذاس سٌذ چشن ـ 12
ا٘ذاص ثشاي ٔؼبرذ اػت. دس ايٗ چـٓ ، تٔشيف ٚ تجييٗ چـٓٔٛفميت ٔذيشيت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛسيىي اص ُّٓ ٟٔٓ 

ٞبيي وٝ دس  فٔبِيت ٕٞٝارشايي  اَٚ وٛتبٜ ٔذت ثٝ دسػتي تٔشيف ؿذٜ ٚ سٚ ا٘ذاص، اٞذاف ثّٙذٔذت، ٔيبٖ ٔذت

دس ٔذيشيت ٔٛفك  ٚ ٕٓيكثؼيبس ٔخجت  ئٌبثك ثب ايٗ اٞذاف تشػيٓ ؿذٜ اػت. ايٗ أش تإحيش ،ٌيشد ٔؼبرذ ا٘زبْ ٔي

ٞبي  ٚ ارشاي فٔبِيتسيضي  ٞبي تٔييٗ ؿذٜ، دس ٘مـٝ ساٜ، ٔؼيش ثش٘بٔٝ صيشا ٔذيشاٖ ٔؼبرذ دس چبسچٛة ؛ٔؼبرذ داسد

، دس ٘تيزٝ اػتا٘ذاص  وٙٙذ ٚ چٖٛ ٔجٙبي حشوت ثش اػبع ٍ٘بٜ ّٕٓي ٚ ٌٔٙمي ٚ دس لبِت چـٓ ٔؼبرذ سا تشػيٓ ٔي

 ؿٛد. ٞب ٚ ساٞجشدٞب ديذٜ ٕ٘ي ٞب، ػيبػت ا٘حشافي اص ايٗ ثش٘بٔٝ

 سهاى ٍ هكاى ًظزگاُ اقتضايكاركزدّاي هساجذ تا  فزاگيزي  ـ 13

ٞبي ثؼيبس ٔتٔذد ٚ ٔتّٙٛ اػت.  وبسوشدي كشف ٘يؼت ٚ ٘مؾ ٔذِ٘ش لشاس دٞيٓ وٝ ٔؼزذ ٟ٘بد تهايٗ ٘ىتٝ سا ثبيذ 

ٌٛ٘ٝ وٝ لجالً اؿبسٜ ؿذ دس ػٍٙبپٛس ٔؼبرذ رذيذ ثب ايٗ ٟٔٓ دس ػٍٙبپٛس ٔٛسد ٓٙبيت رذي لشاس ٌشفتٝ اػت. ٕٞبٖ

ثب تٛرٝ ثٝ ؿشايي ٚ  ٌٛ٘بٌٖٛٞبي ٝ ٞب ٚ ثش٘بٔ يذٜ چٙذ وبسوشدي ٚ تىخش ٚ تّٙٛ فٔبِيتإسٚيىشد ّٕٓيبتي ٕ٘ٛدٖ 

 ا٘ذ. التوبئبت صٔب٘ي ٚ ٔٛلٔيت رغشافيبيي ٚ ٔىب٘ي ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ثٙب ؿذٜ

ٞبي  ػبصي صٔيٙٝ سغٓ فشاٞٓ وٝ ّٓي ؿتارشايي ٔؼبرذ ثبيذ ٓٙبيت دا  ايٗ ٘ىتٝ اػبػي دسثبسٜ وبسوشدٞب ٚ ٘مؾثٝ أب 

. البٔٝ ٕ٘بص اػتچٙبٖ وبسوشد ٓجبدي ٚ ٔٙبػىي اص اِٚٛيت اكّي ٚ اَٚ ثشخٛسداس پزيشي وبسوشدٞب، ٞٓ تّٙٛ

-ٌبٜ ايٗ أش تحت اػت ٚ ٞيچدس ٔيبٖ وبسوشدٞبي ٓجبدي ثشخٛسداس  ي ٚيظٜ ٚ ٟٔٓرٕبٓت دس ٔؼبرذ اص ربيٍبٞ

حؼبػيت  ،يٝ ثٝ رٕبٓتثٝ ثشپبيي ٕ٘بصٞبي يٛٔ دس خلٛفٌيشد.  ٞب لشاس ٕ٘ي ٞب ٚ فٔبِيت ديٍش ثش٘بٔٝ  ـٔبّ ٚ حبؿيٝاِ

ايٗ  ،ٞب أٛس ٓجبدي ٕ٘بيٙذ وٝ دس ٕٞٝ ثش٘بٔٝ ٔي ْٚ آال دٞٙذٔيآٖ سا ٔٛسد تإويذ لشاس  رشايذ ٚ ٕٞٛاسٜ ا٘فشاٚاٖ داس

 ؿٕبس آيذ.  ٟٔٓ ثبيذ ٔحٛس ثٝ
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 ّا ريشي ٍ اجزاي تزًاهِ ر تزًاهِجَاى هحَري د ـ 14

سيضي  تذاسن ٚ ثش٘بٔٝ ،تـىيالت ٚ ٔذيشيت ٔؼبرذ دس ايٗ وـٛس ٞب ٚ اكَٛ ٟٔٓ تٔييٗ ؿذٜ ٚيظٌي يىي اص

ايٗ أش دس استجبى ثب ٔٙبػه ٓجبدي ٚ ٘يض دس  ايـبٖ اػت.ٞب ثب ٔحٛسيت رٛاٖ ٚ لبئُ ؿذٖ ربيٍبٜ ٚيظٜ ثشاي  فٔبِيت

 وبٔالً ٔـٟٛد اػت. ٔـبٚسٜ ٚ غيشٜاص لجيُ آٔٛصؽ، اٚلبت فشاغت، ٚسصؽ،  ،ٞبي ديٍش فٔبِيت وّيٝ

وٙٙذ  ٞبيي ٔي سيضي فٔبِيت ػٔي ٚ اٞتٕبْ خٛيؾ سا كشف تذاسن ٚ ثش٘بٔٝ يٕٞٝ ،ٟٔٓ ايٗ اػت وٝ ٔذيشاٖ٘ىتٝ 

ثبؿذ ٚ ًٛسي  يبثئٙذي ٚ دػت لبثُ اػتفبدٜ ٚ ثٟشٜ ،ثشاي يه رٛاٖ ،تشيٗ ساٜ ٕٔىٗ اِٛكَٛ ٚ ثب ػُٟ آػب٘يوٝ ثٝ 

 وٙٙذ وٝ رٛا٘بٖ ثب ٔـىُ ٔٛارٝ ؿٛ٘ذ. سفتبس ٕ٘ي

 ريشي تزاي تَسؼِ ٍ تؼالی خاًَادُ تزًاهِ ـ 15

ٚيظٜ ربٔٔٝ اػالٔي داسد ٚ  ثٝ ،فشاٚاٖ دس ػالٔت رٛأْ يثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ خب٘ٛادٜ ثٝ ٓٙٛاٖ اِٚيٗ ٟ٘بد ارتٕبٓي، تإحيش

ثٝ ايٗ أش ٌٔٔٛف ؿذٜ   ٚيظٜ يتٛرٟ ّٓتٌيشد؛ ثٝ ٕٞيٗ  ٞبي ػبِٓ ؿىُ ٔي خب٘ٛادٜ ثٝ ٕٞتػبصي ايٗ ٟٔٓ  صٔيٙٝ

ؿذٜ   ٓٙٛاٖ تٛػٔٝ خب٘ٛادٜ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ثبٞبي ٔؼبرذ  سيضي فٔبِيت ٗ ساػتب، ٔحٛسي ٚيظٜ دس ثش٘بٔٝاػت. دس اي

ٞذف اص آٔٛصؽ  ٖ اػت.بٝ آ٘ث آٔٛصؽ دادٖؿٛد،   ٞب ا٘زبْ ٔي ٞبيي وٝ ٔختق خب٘ٛادٜ اػت. اص رّٕٝ فٔبِيت

 .اػتآ٘بٖ   ّٔٔٛٔبت ٚ آٌبٞي حٞب، استمبء ػٌ خب٘ٛادٜ

 فؼاالى هساجذ ػولكزديٍ ّا فؼاليتتَاًوٌذساسي ـ  16

اص ديٍش داليُ ٔٛفميت ٔذيشيت ٔؼبرذ دس ايٗ وـٛس، ٍ٘بٜ ٚيظٜ ثٝ أش تٛإ٘ٙذػبصي ثٝ خلٛف دس حٛصٜ ٔٙبثْ 

دس ايٗ ساػتب )اص رّٕٝ آٔٛصؽ ٔؼتٕش(، تفٛين اختيبس ثٝ  ٌٛ٘بٌٖٛٞبي  سيضي فٔبِيت . دس وٙبس ثش٘بٔٝاػتا٘ؼب٘ي 

ثٝ ٘حٛي وٝ ٔٛرت تمٛيت ٚ افضايؾ آتٕبد ثٝ ٘فغ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي فٔبَ دس  ،ٌيشد ٞب ٘يض كٛست ٔي صيشٔزٕٛٓٝ

وٝ ثب  ثخـذ ٔي ٖبٌيشي ٚ ارشا سا ثٝ آ٘احؼبع اػتمالَ دس تلٕيٓٓالٜٚ ٚاٌزاسي اختيبس، ٘ٛٓي   ؿٛد. ثٝ ٔؼبرذ ٔي

آٚسد ٚ فشد ٔزجٛس  ٔي پذيذبلب٘ٝ دس افشاد ٞبي خّّ يٗ وبس صٔيٙٝ افضايؾ اٍ٘يضٜ دس ٘ٛآٚسي ٚ ثٝ وبسٌيشي سٚؽا

وٝ ثحج تٛإ٘ٙذػبصي دس  ٌفتٙي اػتد. اِجتٝ سا ثب ػٌح ٘يبص ٔخبًجبٖ ٕٞبًٞٙ ػبص ٞبي خٛد ؿٛد فٔبِيت ٔي

ٌيشد ٚ  كي ٘يض كٛست ٔيتي ٚ ثخؾ خلٛٞبي دِٚ ٞب ٚ ػبصٔبٖ تٛػٔٝ والٖ، دس ديٍش ثخؾ تحمكػٍٙبپٛس دس 

ٚ ٔؼّٕب٘بٖ ٘يض ثٝ ٓٙٛاٖ ثخـي اص رٕٔيت تـىيُ دٞٙذٜ ايٗ وـٛس  اػتٔحٛس دس ايٗ وـٛس حبوٓ فوبي دا٘ؾ

 ٔتإحش اص ايٗ ٔٛهّٛ ٞؼتٙذ.

 ّاي هساجذ ّا ٍ تزًاهِ رٍسآهذساسي فؼاليت ـ 17

ٞبي ٘ٛيٗ ٚ تىِٙٛٛطي رذيذ دس حٛصٜ  أٚسيص فٌٙيشي ٚ اػتفبدٜ ا بپٛس، ثٟشٜٞبي ٚيظٜ ٔؼّٕب٘بٖ ػٍٙ اص ٔضيت

ثٝ  ،فوبي استجبى ٚ تٔبُٔ ثيٗ ٔؼّٕب٘بٖ ٚ ٔشاوض ديٙيوٝ ايٗ أش ػجت ؿذٜ اػت  اػت. (it)استجبًبت ٚ اًالٓبت
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اي ٚػيْ ثٝ  اِٛكَٛ ا٘زبْ ٌيشد ٚ اًالٓبت آٖ دس ؿجىٝ خلٛف ٔؼبرذ ثب ػشٓت ٚ دلت ٚ ثٝ كٛست ػُٟ

 ٔؼّٕب٘بٖ ٔٙتمُ ؿٛد. 

ٞبي ٔبِي ثٝ ٔؼبرذ ٚ ٔحبػجٝ  أٛس ٔشثٛى ثٝ صوبت، حجت ٘بْ حذ، غزاي حالَ، وٕه آٔذپشداخت ٚ دسيبفت سٚص

 ٌيشد:  ٞبي صيش ا٘زبْ ٔي ٞبي آتجبسي ٚ سٚؽ ثب اػتفبدٜ اص وبستٚ پشداخت فٌشيٝ  صوبت

enest    ـflexi pay  ايٙتش٘ت ثب٘ىي ـUser ID  

 لواًاى سٌگاپَرهس اس ٍضغ یاطالػات اًك جاهغت ـ 18

ٌيشي اص ػيؼتٓ ػشآٔذي ػبصٔب٘ي  ٞبي ٔذيشيت ٔٛفك ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس، ثٟشٜ ٌٛ٘ٝ وٝ روش ؿذ اص ٔضيتٕٞبٖ

داؿتٝ ثبؿٙذ تب  بٖٓبت وبُٔ ٚ ربٔٔي اص ٚهٔيت ٔؼّٕب٘الاً سيضي دليك، ًّجذ وٝ ثشاي ثش٘بٔٝ اػت. ايٗ ٟٔٓ ٔي

ٟٓذٜ  شايٗ وبس ث رشايٙذ. ٔؼئِٛيت اوٙفشاٞٓ  ٖبرٟت تٛإ٘ٙذػبصي آ٘ضي ٞذفٕٙذ سا سيثتٛا٘ٙذ ػيؼتٓ تٔبِي ٚ ثش٘بٔٝ

 ٕ٘بيذ. . ايٗ اداسٜ صيش ِ٘ش ٔزّغ ّٕٓبي اػالٔي ػٍٙبپٛس فٔبِيت ٔياػت «ٔؼبرذسيضي اداسٜ ثش٘بٔٝ»

 ٞب، احضاة، ٔزبْٔ ٚ ٞب، ا٘زٕٗ رٟت ٓوٛيت دس وٕيتٝ  بٖتٟيٝ ايٗ اًالٓبت اص ٔخبًجبٖ ٚ اًالّ اص ٓاللٕٙذي آ٘

 ٕ٘بيٙذ فٔبِيت ٔي (muis)ٌيشد وٝ تحت پٛؿؾ  افشادي ا٘زبْ ٔي ثٝ ٕٞتػؼبت، ؤٔ

ذ، وٙ ٔزّغ ّٕٓب تٔييٗ ٔي دا٘ذ وٝ ثٝ ٔمشسات ٚ هٛاثٌي وٝ خٛيؾ سا ُٔٛف ٔي ،ثٔذ اص تىٕيُ فشْ، ٔتمبهي

 د،شئٌيدس ِ٘ش ثشاي اٚ  پبيجٙذ ثٕب٘ذ ٚ تٕبْ تلٕيٕبت ايٗ ٔزّغ سا ثپزيشد ٚ دس ٞش ّ٘ٛ آٔٛصؿي وٝ ٔزّغ ّٕٓب

 ؿشوت ٕ٘بيذ.

اثي ٔؼزذ ٚ دس ف ٚ سلشاس دادٖ ربي ٚيظٜ ثشاي أوب ٚ تإييذ تىٕيُ ايٗ فشْ تٛػي ٔٔشّ فشْ،٘ىتٝ ربِت دس ايٗ 

ػبَ داس٘ذ، ثٝ ًٛس وبُٔ دس  21اًالٓبت ٔؼّٕب٘ب٘ي وٝ حذالُ  صٔيٙٝ. دس ايٗ اػتسيضي ٔؼزذ ٟ٘بيت دفتش ثش٘بٔٝ

 ٌشدد.  ٔـخلبت صيش دس ايٗ فشْ دسد ؿذٜ اػت: لبِت يه فشْ دسيبفت ٔي

، ٘ـب٘ي ٔحُ وبس، آدسع ٔحُ وبس ٚ ت، رٙؼيت، ٚهٔيت تإُٞ، ٚهٔيت ؿغُٔـخلبت فشدي، ٘ظاد ٚ ّٔي

 يشٜ.غ تٕبع، ٘بْ ٔٔشف، ٚ ؿٕبسٜص٘ذٌي، وذپؼتي، تحليالت، 

 كاركٌاى هساجذ یٍ آهَسش یرفاّـ خذهات  19

. دس تشػيٓ اٞذافي وٝ ثشاي ايٗ ِٔٙٛس دس ؿٛددادٜ ٔيفشكت ؿغّي ٚ اسائٝ ثٛسػيٝ ثٝ وبسوٙبٖ  دس لبِتٞبيي  فٔبِيت

 ؿذٜ، آٔذٜ اػت:  ِ٘ش ٌشفتٝ

ٔزّغ  ثبؿيٓ... بكش اػت ٔيت دس رٟبٖ ٔٔوٝ الصٔٝ پيـشف ،تٛػٔٝ ربٔٔٝ ٔؼّٕب٘بٖ ثب آتجبس غٙي اػالٔي دس پئب »

 «.دا٘ذ ٞبي ٓبِي ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي ٔي اص ًشيك سٚؽسا ٔتٟٔذ ثٝ افضايؾ سفبٜ وبسوٙب٘ؾ ّٕٓبي اػالٔي خٛد 
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 هسلواًاى  ّاي ديٌی هساجذ تِ ّا ٍ تزًاهِ فؼاليترساًی  اطالع ـ 21

سػب٘ي دليك ٚ  اًالّ سػب٘ي ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس اػت. اًالّ ٚ ؿبيذ ٔٙحلش ثٝ فشد، حٛصٜ ٘يىٛ ٞبي ثؼيبس يىي اص ٚيظٌي

ٞبي ٕٓٛٔي ٚ خبف دس ًَٛ ػبَ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ٘يض  ٞبيي وٝ ثشاي ٔٙبػجت وبُٔ ٕٞشاٜ ثب ثيبٖ رضئيبت فٔبِيت

ٔذيشيت ٔؼبرذ دس ايٗ ساػتب  ٍ٘ش ثشرؼتٍي ٚ ٔٛفميت ؿٛد، ثيب دائٕي دس ٔؼبرذ ا٘زبْ ٔيٞبي سٚصا٘ٝ ٚ  ثش٘بٔٝ

  ؿٛد:اؿبسٜ ٔي ثبؿذ. ثشاي اًالّ ثيـتش ثٝ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي

 ٌٖشدد. ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي  ٞبي ٕ٘بص رٕٔٝ دس ٔؼبرذي وٝ ثشٌضاس ٔي ثٙذي ؿذٜ خٌجٝآالْ دليك ٚ صٔب

ؿٛد )اٍّ٘يؼي، ٔباليي، تبٔيّي ٚ ٓشثي( ٚ ثشاي تٔذادي اص ٔؼبرذ ٘يض  خٌيت، ّ٘ٛ صثب٘ي وٝ خٌجٝ لشائت ٔي

ؿٛد )  ؿٛد. حتي دس ٔؼبرذي وٝ لجُ اص خٌجٝ؛ ثيؾ اص يه صثبٖ كحجت ٔي بٖ خٛا٘ذٜ ٔيخٌجٝ ثٝ دٚ صث

 ؿٛد.  سػب٘ي ٔيايٗ ٔؼبرذ اص لجُ آالْ ٚ اًالّ ٔخالً اٍّ٘يؼي ٚ ٔباليي( ٘بْ

  وٝ حىٛٔت تٛرٝ ثٝ ايٗ ثبٌشدد ) بپٛس ثشاي ٞش ٔبٜ ٔـخق ٔئٙبًك ػٍٙ وّيٝآالْ دليك اٚلبت ؿشٓي دس

ٔبٜ ٔجبسن سٔوبٖ، صٔبٖ أؼبن ٚ افٌبس ٘يض آالْ  دسٕ٘بيذ(.  ايٗ وـٛس دس ايٗ خلٛف ٞيچ الذأي ٕ٘ي

 ٌشدد. ٔي

 ٔـخق لشائت ٞبيي وٝ دس تبسيخ ٚ ايبْ   آالْ دليك ٔزبِغ تالٚت ٚ حفَ ٚ تزٛيذ لشآٖ وشيٓ ٚ ٘بْ رضء

 ٌيشد. ٛف ا٘زبْ ٔيٞب ٚ رذاَٚ ٔخل سػب٘ي دس لبِت فشْخٛاٞذ ؿذ. ايٗ اًالّ

 ّٞبي ٔخلٛف  ؿىبَ ٚ چٍٍٛ٘ي پشداخت صوبت اص ًشيك تٟيٝ ٚ تٛصيْ فشْؤسػب٘ي دليك تٕبْ اثٔبد ٚ اًال

ٚ  ػبصي چٙيٗ فشًٞٙدٞٙذ. ٞٓ   ٚ ٔٔشفي ٔشاوضي وٝ دس صٔيٙٝ چٍٍٛ٘ي ٚ ٔيضاٖ پشداخت صوبت ٔـبٚسٜ ٔي

ثيبٖ آحبس ٚ ثشوبت آٖ ٚ ٘يض تإويذ ثش  شاٜ ثبٌيشي اص آيبت ٚ سٚايبت ٕٞتشٚيذ ػٙت ٘يىٛي صوبت ثب ثٟشٜ

 آيذ. ؿٕبس ٔي ايٗ رّٕٝ وٝ: پشداخت صوبت ساٞي ثشاي تمٛيت ربٔٔٝ اػالٔي ثٝ

 ّٙذٜ آٖ. ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ غبِت ٔشدْ وـٛس ػٍٙبپٛس وٙ ٓشهٝسػب٘ي دليك اص غزاٞبي حالَ ٚ ٔشاوض اًال

داؿتٝ ثبؿٙذ.   ٞبي حالَ حؼبػيت ٖ دس تٟيٝ غزااػت تب ٔؼّٕب٘ب أش ػجت ؿذٜ غيشٔؼّٕبٖ ٞؼتٙذ، ٕٞيٗ

 سػب٘ي دليك دس ايٗ خلٛف وٕه ؿبيبٖ تٛرٟي ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ٛدٜ اػت.اًالّ

 ٔؼبرذ البٔٝ وٙٙذٜ ٕ٘بص ٓيذ فٌش ٕٞشاٜ ثب روش صٔبٖ دليك ٕ٘بص، آدسع ٔؼبرذ ٚ ّ٘ٛ صثبٖ لشائت  ْآال

 ٞبي ايٗ ٓيذ ثضسي. ٔٝثب ٞذف اًالّ دليك ٔؼّٕب٘بٖ اص ثش٘ب ،خٌجٝ دس وُ ػٍٙبپٛس

  ِزا ثٝ ايٙىٝ تمٛيٓ سػٕي وـٛس ػٍٙبپٛس ٔيالدي اػت،  تٛرٝتٟيٝ تمٛيٓ اػالٔي ػبال٘ٝ ثشاي ٔؼّٕب٘بٖ. ثب

تمٛيٓ ػبال٘ٝ اػالٔي  ،ٞبي ديٙي ثشاي ا٘زبْ ٓجبدات ٚ ٔٙبػه ٓجبدي سػب٘ي دليك ايبْ ٔٙبػجتثشاي اًالّ

 تٟيٝ ؿذٜ اػت.
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 گزٍُ ّذفّا تا  ّا ٍ تزًاهِ فؼاليت سٌخيت ٍ تٌاسة ـ 21

ٌيشد. تٙبػت ػٙي، ٔمبًْ  اػبع ٚهٔيت ٕٓٛٔي ٔخبًجبٖ كٛست ٔي ، ثشٞبي ٔؼبرذي ثش٘بٔٝتذاسن ٚ ارشا

ٚ ّ٘ٛ ٘يبص ٔخبًجبٖ )ديٙي، ارتٕبٓي، آٔٛصؿي، فشٍٞٙي( ٚ ٘يض رٙؼيت ػٙي)وٛدن، ٘ٛرٛاٖ، رٛاٖ، ثضسٌؼبَ( 

دس  صؿي، ٕ٘بيـٍبٜ، ثبؿٍبٜ رٛا٘بٖ( ٚ غيشٜٞبي ٔختّف )والع آٔٛ ٚ لبِت صثبٖ ٔخبًت )اٍّ٘يؼي، ٔباليي، ٓشثي(

 ؿٛ٘ذ. ٞب دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔي سيضي ايٗ ثش٘بٔٝ

ت آبشٔؿٛد،  ؿٛد ٚ اص آٟ٘ب دسخٛاػت ٔي ٔخبًجبٖ ٔؼزذ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔي ٚيظٜتشيٗ ٔؼبئّي وٝ  ٟٔٓرّٕٝ اص 

ٌيشا٘ٝ سا تحت ؿشايي ػخت ٖباِجتٝ آ٘س دس ٔؼزذ اػت. ( ثشاي حوٛؿشايي ٕٓٛٔي )آداة، سفتبسٞب ٚ...حذالّي ٚ 

 .  ددٞٙذ تب ٔٛرت ٌشيض اص ٔؼزذ ٌشد لشاس ٕ٘ي

 اس هياى جَاًاى  كادرساسيتزتيت ٍ  ـ 22

تٛرٝ ٚيظٜ ثٝ تشثيت ٘يشٚٞبيي ٔتخلق ٚ تٛإ٘ٙذ اص ٔيبٖ  ،تـىيالت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس ٞبي ٟٔٓ ارشاييِ اص ثش٘بٔٝ

ا٘ذ. ايٗ ٔذاسع ٍٕٞبْ ثب د٘يبي   ا٘ذاصي ؿذٜ ساٜ« ٔذاسع اػالٔي ػٍٙبپٛس» صٔيٙٝثبؿذ. دس ايٗ  ٔؼّٕبٖ ٔي رٛا٘بٖ

. أشٚصٜ سٚ٘ذثٝ ؿٕبس ٔيوٙٙذ ٚ ٕ٘بدي اص تّٔيٓ ٚ تشثيت اػالٔي  ٞبي ّٕٓي ٚ آٔٛصؿي حشوت ٔي ٔذسٖ دس حٛصٜ

اي  وٝ ٓذٜا٘ذ، چٙبٖ شرؼتٝ دس ػٌح وـٛس تجذيُ ؿذٜثٝ افشاد ٟٔٓ ٚ ث ،اِتحليُ ايٗ ٔذاسعثؼيبسي اص رٛا٘بٖ فبسٕ

ا٘ذ. ّٓت ٔٛفميت آ٘بٖ سا ثبيذ  ؿذٜٔـغَٛ ثٝ وبس  ٟٔٓ يٞبي ٞبي دِٚتي، دس ٔؼئِٛيت ٞب ٚ دػتٍبٜ اص آٟ٘ب دس ػبصٔبٖ

ٞبي اػالٔي سا ٘يض فشا  ٛصؽٞبي ّٕٓي آٔ ػٌح دا٘ؾ ٚ آٌبٞي ايٗ افشاد دا٘ؼت وٝ دس وٙبس آٔٛصؽ استمبيدس 

ٞبػت وٝ ٔـبثٝ ايٗ ٔذاسع دس وـٛسٞبي ديٍش اص رّٕٝ ٔبِضي ٚ فيّيپيٗ ٘يض ساٜ ا٘ذ. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔٛفميتٌٝشفت

 ا٘ذاصي ؿذٜ اػت.

 ِگيزيًتيج 

ارشايي  دس احىبْ ٚ إٓبَ ٓجبدي ٚ ٔٙبػه ٚ اختالفي حبثتي اػتاٌشچٝ ديٗ اػالْ ثشاي ٕٞٝ وـٛسٞب ّ٘ٛ  .1

 يِٚي وبسوشدٞبي ػبصٔب٘ي ٔؼبرذ دس وـٛسٞب ،ثٝ خلٛف دس اكَٛ ٚ ٔجٙب ٚرٛد ٘ذاسد ،دس ٔؼبرذ

ٔتٙبػت ثب ؿشايي خبف  ،ثبؿذ. ثٙبثشايٗ الصْ اػت اص ايٗ تّٙٛ ٚ تىخش وبسوشدٞب ٔتّٙٛ ٔي ٌٛ٘بٌٖٛ

 .ؿٛدٌيشي ٚ اػتفبدٜ  فشٍٞٙي وـٛسٞب ثٟشٜ

ربٔٔٝ اػالٔي ػٍٙبپٛس ٚ ٘يض ٔذيشيت ٔٛفك ػيؼتٓ تٔبِي )ػشآٔذي ( ػبصٔب٘ي وٝ ثب ٞذف تٛإ٘ٙذػبصي  .2

 ،آٟ٘ب، وٝ لبثّيت ارشايي دس ٔؼبرذ سا داسد ثٝ ٕٞت ،ػبصي آٖ، ثب تٛرٝ ثٝ ثٛٔئؼبرذ ثٝ وبس سفتٝ اػت

 تٛا٘ذ ثٝ ٓٙٛاٖ اٍِٛيي ثشاي وـٛسٞبي اػالٔي ثٝ ٚيظٜ وـٛس ٔب ثٝ ارشا ٌزاؿتٝ ؿٛد. ٔي
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تٛا٘ذ صٔيٙٝ وبسآٔذي ٚ ايفبي  ٔي ،ٞبي ارشايي دس ٔؼبرذ ٔبِيتٞب ٚ ف ػبصي ثش٘بٔٝ ٕ٘ٛدٖ ٚ ٔتٙبػت آٔذسٚص .3

حتي التلبدي ربٔٔٝ  ٞبي ػيبػي، ارتٕبٓي، فشٍٞٙي ٚ ٞبي ٔختّف دس ٔحيي ثيؾ اص پيؾ دس فٔبِيت  ٘مؾ

 داؿتٝ ثبؿذ.

 تٛا٘ذ ٘مؾ ٔي ،ٚيظٜ فوبي ٔزبصي ٚ ػبيجش  ثٝ ،٘ٛيٗ اًالٓبتي ٚ استجبًي)فٙبٚسي( اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطي  .4

 ػبصي ٚ ػشٓت، دلت ٚ ػُٟ اِٛكَٛ ؿذٖ استجبى ٚ تٔبُٔ ثيٗ ٔؼبرذ ٚ ٔشدْ  ايفب ٕ٘بيذ. صيبدي دس چبثه

دس  ٖبٔـبسوت فٔبال٘ٝ آ٘ ٚاٌزاسي ٚ ٚاػپبسي أٛس ثٝ ٔشدْ ٚ ،ٔٛفميت دس ٔؼبرذ ػٍٙبپٛس اص رّٕٝ سٔٛص .5

-ػبص سؿذ ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ ثٟشٜ، صٔيٙٝ. ٓذْ دخبِت دِٚت ٔشوضي دس أٛس ٔشثٛى ثٝ ٔؼبرذاػتاداسٜ ٔؼبرذ 

   ٔٙذي حذاوخشي اص ٔـبسوت ٔشدْ ؿذٜ اػت.

ٚ ٕٞيٗ أش  اػتاص ٓٛأُ ٔٛفميت ٔؼبرذ  ،استجبى ثؼيبس تٍٙبتًٙ ٚ كٕيٕب٘ٝ ثيٗ ٔذيشاٖ ٔؼبرذ ٚ ٔشدْ .6

 ػجت ؿذٜ اػت وٝ ٔشدْ ٘ٛٓي احؼبع يٍبٍ٘ي ٚ ٔؼئِٛيت دس اداسٜ ٔؼبرذ داؿتٝ ثبؿٙذ.

، ٔحٛس لشاس دادٖ آٖ ثب ٞذف استمبء ػٌح دا٘ؾ ٚ آٌبٞي ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي ٔؼبرذٚ  تٛرٝ ٚيظٜ ثٝ أش آٔٛصؽ .7

 .اػتاداسٜ ٔؼبرذ اص ديٍش ٓٛأُ ٔٛفميت 

صٔيٙٝ ٔـبسوت ثيؾ اص پيؾ اػت تٛا٘ؼتٝ  ،ٞبي ٔختّف ٞب ٚ ؿيٜٛ سػب٘ي ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ فشاٌيش ثٝ سٚؽاًالّ .8

 ٔؼّٕب٘بٖ سا دس اداسٜ ٔؼبرذ فشاٞٓ ػبصد.

ٞبي ارشايي دس ٔؼبرذ ٚ تٛرٝ ثٝ ػالئك ٚ رٚق ٔخبًجبٖ ٚ ٘يض ٔذِ٘ش لشاس  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ بِيتػبصي فٔ ٔتّٙٛ .9

ٛفميت ثٝ ٚيظٜ لبئُ ؿذٖ ربيٍبٜ ٚيظٜ ثشاي رٛا٘بٖ اص ٓٛأُ ٔ ،دادٖ ؿشايي ٕٓٛٔي ٚ اختلبكي ٔخبًجبٖ

 .تـىيالت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس اػت

ٍٞٙي ٚ ٕٞخٛا٘ي ػٌح ا٘تِبسات ٔشدْ اص ٔؼبرذ ٚوبس ٔٙبػت رٟت ٕٞب سيضي ٞذفٕٙذ ٚ اتخبر ػبص ثش٘بٔٝ .12

ٞبي ٔشدْ دس  ٔٛرت ثشآٚسدٜ ؿذٖ اوخش ا٘تِبسات ٚ خٛاػتٝ ،ٌٛيي ٌٔٙمي ٚ رذي ثٝ ايٗ تٛلٔبتٚ پبػخ

 .ٞبي ٔختّف اص ػٛي ٔذيشاٖ ٔؼبرذ ؿذٜ اػت صٔيٙٝ

ٞب ٕٞشاٜ  فك فٔبِيتاُ ا٘ذاص ٚٞب، تشػيٓ چـٓ ٌزاسي دٞب ٚ ػيبػتٌشايب٘ٝ ساٞجش تٟيٝ ٚ تذٚيٗ اكِٛي ٚ ٚالْ .11

ػبصي ايٗ ٔتٕشوض ثٛدٖ ٔشوض ٞذايت ٚ سٕٖٞٙٛثب تٔييٗ چبسچٛة ٚ حذٚد ٚ حغٛس ثشاي حشوت، ٚ 

ٌيشي ٚ تـتت دس ارشا، ٔٛرت حشوت ٌٔٙمي، ٓمال٘ي  هٕٗ حزف تٔذد ٔشاوض تلٕيٓ ،ٞبي اثالغي ثش٘بٔٝ

 يشيت ٔؼبرذ دس ػٍٙبپٛس اػت. ٚ كحيح دس ايٗ ساػتب ؿذٜ وٝ ايٗ ٟٔٓ اص ٔضايبي ثشرؼتٝ ٔٛفميت ٔذ
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 وٝٞب ٚ ٔؤػؼبت اػالٔي ٔٛرت ؿذٜ اػت  ٞب، تـىُ وّيٝ ػبصٔبٖ ثٝ ٕٞتساػتبيي ٚ تمٛيت ٔؼبرذ  ٞٓ .12

ٞبيي وٝ  ٞب دس رٟت تمٛيت ٔؼبرذ كٛست ٌيشد ٚ ٔٛرت ؿٛد تب اص ارشاي ثش٘بٔٝ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ فٔبِيت وّيٝ

رٌّٛيشي ؿٛد.  ،ٙذ وبسوشد اص ٔؼزذ ٌشددؿذٖ ٚ يب حزف يه يب چ ٔٛرت تؤيف ٔؼبرذ ٚ يب رذا

ػبص  ٞبي فٔبَ ٔؼبرذ ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بيت صٔيٙٝ وبسوشدٞب ٚ ٘مؾ ي تٔذادٕٞيٗ أش ٔٛرت سؿذ ٚ افضايؾ وّٕ

 ٔحٛس لشاس ٌشفتٗ ٔؼبرذ دس ٔيبٖ ربٔٔٝ اػالٔي ػٍٙبپٛس ؿذٜ اػت. 

 پيشٌْادّا 

ػبصي ثب ٞذف سٚصآٔذ ػبصي ٚ  تٔبِي ػبصٔب٘ي )ػشآٔذي( اص ًشيك ثٛٔي )ِ٘بْ(ٌيشي اكِٛي اص ػيؼتٓ ثٟشٜ .1

ٞبي ػبصٔبٖ  ي ٚ ويفي فٔبِيتػبصي ٚ استمبء ػٌح ؤّٕؼبرذ وـٛس. ايٗ أش دس تٛإ٘ٙذ وبسايي ثخـي ثٝ

فشاٚاٖ ٚ ؿٍشف خٛاٞذ  يافضاسي ٚ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي تإحيش افضاسي، ٘شْ ٞبي ٔختّف ػخت ٔؼبرذ دس حٛصٜ

 داؿت.

تجييٗ كحيح ٚ هشٚست ًشح ثحج ٚاٌزاسي ٔذيشيت والٖ ٚ خشد  ثٝ ِٔٙٛسٚ وبس ٔٙبػت  ػبص اتخبر .2

 .اص ًشيك ٓبِٕبٖ ديٙي« اػتٛا٘ٝ ٚاليت»حَٛ ٔحٛس ٚ  ،ثٝ آٖرذ وـٛس ثٝ ٔشدْ ٚ اػتمالَ ثخـي ٔؼب

ٞضاس ٔؼزذ( هشٚسي اػت ٍ٘بٞي ػيؼتٕي  72)ثيؾ اص ٔب ؿٕبس ٔؼبرذ دس ػٌح وـٛس ثب تٛرٝ ثٝ وخشت ثي .3

ثب تٛرٝ ثٝ ـ صيشا ثٟتشيٗ ؿيٜٛ ثشاي اداسٜ ايٗ تٔذاد ٔؼبرذ  ؛ٕٓبَ ٚ ارشا ٌشددإاي دس ٔذيشيت آٖ  ٚ ؿجىٝ

 .ثبؿذٚ پش فبيذٜ  ثخؾتٛا٘ذ حٕش ثبؿذ. ايٗ سٚؽ ٔي ٔي ـ ٞب دس ػٌح وـٛس ٌؼتشؽ ٚ پشاوٙذٌي آٖ

وٝ دس  ٘ٛٞبي ديٙي ثب ٔحٛسيت ٔؼبرذ ٚ ٞش فٔبِيت رذيذ ٚ  تاحيبء ٚ سٚصآٔذ ػبصي وبسوشدٞب ٚ فٔبِي .4

حبهش ثٝ ربي  صٔبٖ)ٔتبػفب٘ٝ دس ؿٛد ٔؼبرذ تٔشيف  ثشايثؼتش ارشاي آٖ  ٌيشد،كٛست ٔيحٛصٜ ديٙي 

ٞبي ديٙي ٚ فشٍٞٙي اص ٔؼبرذ پشداختٝ ؿذٜ ٚ ثب  ي وبسوشدٞب دس ٔؼبرذ ثٝ رذاػبصي فٔبِيتافضايؾ وّٕ

ٞب ٚ  ٞب، ٞيئت ٞبي وٛدن، حؼيٙيٝ ٞبي لشآٖ، ٟٔذ ٞبي فشٍٞٙي، وبٖ٘ٛ فشٍٞٙؼشاٞب، ٔزتْٕ ا٘ذاصيساٜ

وبسوشدٞبي ٔؼزذ ثٝ ؿذت وبٞؾ پيذا وشدٜ ٚ ثب ادأٝ ايٗ سٚ٘ذ دس غيشٜ،  ٞبي خبسد اص ٔؼزذ ٚ خيٕٝ

 آيٙذٜ ٘ضديه ؿبٞذ ٔحذٚد ٚ ٔٔذٚد ؿذٖ ٔؼبرذ تٟٙب دس وبسوشد ٓجبدي ٚ ٔٙبػىي خٛاٞيٓ ثٛد.

سػب٘ي يٙٝ ػبصي فشًٞٙ ٔؼزذ، ٓبُٔ اًالّػبصي ٚ ٟ٘بد تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ يىي اص ثؼتشٞبي ٟٔٓ دس فشًٞٙ بث .5

ايٗ ربيٍبٜ ٟٔٓ تٛرٝ ٚ  دس خلٛف، ثبيؼتٝ اػت اػتٞب ٚ ػٌٛح ٔختّف ارتٕبّ  ػبصي اليٝ ٚ آٌبٜ

سػب٘ي ثٝ  اًالّاي ٚ  ٔٙذي حذاوخشي اص فوبي سػب٘ٝ سيضي اكِٛي رٟت ثٟشٜ د ٚ ثش٘بٔٝؿٛٚيظٜ  يٓٙبيت

 كٛست پزيشد.ػبيجشي  خلٛف دس فوبي ٔزبصي ٚ
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ٞبي ارشايي دس ٔؼبرذ ثب ػٌح تٛلٔبت ٚ ا٘تِبسات  ٞب ٚ فٔبِيت ػبصي ثش٘بٔٝ ػبصي ٚ ٔتٙبػت ٕٞبًٞٙ .6

لبئُ ؿذٖ ربيٍبٜ ٚيظٜ ثشاي ٔخبًجبٖ ٚ تٛرٝ ثٝ رٚق  ٚ رٛاٖ ًجمٝٞبي ٔختّف ربٔٔٝ ثٝ ٚيظٜ  ػٌٛح ٚ اليٝ

آٚسي آٟ٘ب ثٝ  ٛرت ايزبد ٚ تمٛيت حغ ٕٞذِي ٚ ٕٞبٍٞٙي ثب ٔذيشاٖ ٔؼبرذ ٚ سٚئ ،ٚ ػّيمٝ آٟ٘ب

 .ٚ تٛلٔبت آٟ٘ب سا ثشآٚسدٜ ػبصد تٛا٘ذ دس وٕبَ كذالت ٘يبصٞب وٝ ٔي اػت ٔؼبرذ ثٝ ٓٙٛاٖ پبيٍبٞي

-ديذٜ ٔيچٝ دس ثُٔذ والٖ ٚ چٝ خشد  ،اؿىبالت رذي وٝ دس ٚهٔيت فّٔي ٔذيشيت ٔؼبرذ ٔبرّٕٝ اص  .7

. هشٚسي اػت دس ٔذيشيت ٔؼبرذ دس تٕبٔي اثٔبد آٖ ػتٞب ثٝ ثحج ثؼيبس ٟٔٓ خب٘ٛادٜ يتٛرٟيث ؿٛد،

؛ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿٛد  ٚيظٜ يثبالخق ٔبدساٖ ربيٍبٞٚ ٞب ثٝ خلٛف ٚاِذيٗ  )والٖ ٚ خشد( ثشاي خب٘ٛادٜ

صٔيٙٝ ايزبد ٚ آؿٙب ٚ رزة ٕ٘بييٓ، دس ٘تيزٝ  ٞيٓثتٛا٘يٓ ٟ٘بد خب٘ٛادٜ سا ثب ٔؼبرذ اُ٘غ دصيشا ٞش ٌبٜ 

سيضي ثشاي  ي ٟٕٔي اػت وٝ هشٚست داسد دس ثش٘بٔٝ ٔحٛس فشاٞٓ خٛاٞذ ؿذ. ايٗ ٘ىتٝاي ػبِٓ ٚ ديٗ ربٔٔٝ

 ٚيظٜ ٚ ٓٙبيت رذي لشاس ٌيشد.ِتفبت ٔؼبرذ تٛػي ٔذيشاٖ ٚ ٔتِٛيبٖ أش ٔؼزذ، ٔٛسد ا
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 ثٝ أٛسٔؼبرذ ٔٙجْ : ٔشوض سػيذٌي

http://diplomatist.blogfa.com/
http://www.abedinet.ir/
http://www.urd.ac.ir/about.php

