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 يىي اظ ثعضٌتطيٗ ٚ ٟٕٔتطيٗ ػّٕيبت ٞب زض عَٛ تبضيد خًٙ ٚ 2ثسٖٚ ضه ػّٕيبت ٚاِفدط 

يه ػّٕيبت استثٙبيي زض ايٗ ٔٛلؼيت اظ ظٔبٖ ثٝ ضٕبض ٔي ضٚز ٚأطٚظ وٕتط وسي پيسا ٔي 

ضٛز وٝ ثب٘بْ سطزاض تٍٙٝ احس ضٟيس ٔطتضي خبٚيسي فطٔب٘سٜ حٕبسٝ آفطيٗ ٌطزاٖ فدط ِطىط 

سطزاض حٕبسٝ آفطيٙي وٝ ثب ضدبػت ٚ زضايت ذٛز ٔحبصطٜ چٙس ضٚظٜ .  إِٟسي آضٙب ٘جبضس33

ٌطزاٖ فدطزض تپٝ ثطزظضز ٚ ٔٙغمٝ حبج ػٕطاٖ ضا ثٝ يه پيطٚظي ثعضي ٔجسَ ٕ٘ٛزٚ ثب ٕٞبٖ 

 ضت زض ٔحبصطٜ ٔب٘س٘س ٚ ٍٞٙبٔي وٝ وبض ثٝ ا٘تٟب 5 ضٚظ ٚ 4استٛاضي ٚ ٔطزاٍ٘ي وٝ زاضتٙس 

ضسيسٜ ثٛز فطٔب٘سٜ وُ سپبٜ پبسساضاٖ زستٛض ػمت ٘طيٙي ٌطزاٖ ٔحبصطٜ ضسٜ ضا ٔي زٞس 

ٚضٟيس خبٚيسي زض خٛاة آلبي ٔحسٗ ضضبئي يه پيبْ تبضيري ٔي زٞس ٚ ثب ضدبػت ٚ 

 ٔب ٔمبٚٔت ٔي وٙيٓ ٚ اخبظٜ ٘رٛاٞيٓ زاز وٝ تبضيد تٍٙٝ احس زض اسالْ "ٔطزاٍ٘ي ٔي ٌٛيس وٝ 

 4ٚ پس اظ آٖ .  ٚايٙدب ٔي ٔب٘يٓ ٚ تب آذطيٗ لغطٜ ذٕٛ٘بٖ زفبع ٔي وٙيٓ " ثبض تىطاض ضٛز 2

ضٚظ زض ٔحبصطٜ ٔب٘س٘س ٚ زضٕٗ ضا ظٔيٗ ٌيط وطز٘س ٚ٘تيدٝ ٔٛفميت آٔيع ػّٕيبت ضا ثٝ ٘فغ 

زض عَٛ ايٗ ٔحبصطٜ حطوت آٖ ٌطزاٖ حٕبسٝ اي ثٛز وٝ زض تبضيد خًٙ لبثُ . ذٛز ضلٓ ظز٘س

زض پبسساضت  (ضٜ)تٛخٝ است ٚ چٝ ظيجب پس اظ پبيبٖ ٕٞيٗ ػّٕيبت ثٛز وٝ حضطت أبْ 

زض ايٙدب ٌٛضٝ ٞبيي اظ ثيب٘بت . ضضبزت ٞبي ايٗ سطزاض حٕبسٝ آفطيٗ ثط پيطب٘ي ايطبٖ ثٛسٝ ظز

 إِٟسي پيطأٖٛ 33سطزاض ٔحٕس خؼفط اسسي ٔؼبٖٚ ٘يطٚي ظٔيٙي سپبٜ ٚ فطٔب٘سٜ ٚلت ِطىط 

ايٗ ػّٕيبت ٚ ٚضؼيت زضٜ حبج ػٕطاٖ ٕٞطاٜ ثب ذبعطات سطزاض ثسيدي ٚ فطٔب٘سٜ ٌطٚٞبٖ 

ػّٕيبتي اضتفبع ثطز ظضز ضٟيس اثٛاِمبسٓ چٛپبٖ ٚ ضظٔٙسٌبٖ ضٟطستبٖ استٟجبٖ وٝ زض ايٗ 

  : ضٚظٜ ثٛزٜ ا٘س ثٝ حضٛضتبٖ تمسيٓ ٔي ٌطزز4ػّٕيبت ضطوت زاضتٙس ٚ زض آٖ ٔحبصطٜ 

ٔب زض .  يه ٚيژٌي زاضت وٝ ثبظوطزٖ آٖ ٚضؼيت ضبيس أط زضٛاضي ثبضس2ػّٕيبت ٚاِفدط  

سغح ٌستطزٜ خجٟٝ ٞب ٔمساضي ػسْ پيطٚظي ٞبئي زاضتيٓ وٝ ضبيس ثعضٌتطيٗ آٖ ٚاِفدط 

ٔمسٔبتي ثٛز ٚ اظ ٘ظط ٘يطٚ ٚ أىب٘بت ضٙبسبئي تساضن ٚسيؼي زيسٜ ثٛزيٓ ٚ تٕبْ أىب٘بت ذٛز 

ضا ثٝ وبض ٌطفتٝ ثٛزيٓ وٝ يه ػّٕيبتي وٝ ضبيستٝ خٕٟٛضي اسالٔي ثبضس زض خٙٛة ا٘دبْ 

زٞيٓ وٝ ٔتبسفب٘ٝ ثبٚخٛزي وٝ تٕبْ أىب٘بت ٔب زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔصطف ضس ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔٛفميتي 

 ضا ا٘دبْ زازيٓ ٚ آٖ ٞٓ ٔطبثٝ ػّٕيبت ٚاِفدط 1پس اظ آٖ ػّٕيبت ٚاِفدط . ثسست ٘يبٚضزيٓ

ٔمسٔبتي ثٛزٚ يه اثط ٘بٔغّٛثي زض ٘يطٚٞب ايدبز ضس ٚ ثطػىس آٖ ضٚحيٝ ثبالئي ثطاي زضٕٗ 

پيسا ضسٜ ثٛز يؼٙي تب لجُ اظ ايٗ ػّٕيبت زض ٞط ٔٙغمٝ اي وٝ ػّٕيبت ا٘دبْ زازٜ ثٛزيٓ تٛفيك 



٘سجي زاضتيٓ ِٚي زض ػّٕيبت ٚاِفدط ٔمسٔبتي افت ٘سجي ٞٓ ثطاي ثطازضاٖ ثسيدي ٚ ٞٓ ثطاي 

ٔٗ ايٗ ضا اظ چٟطٜ . ثطازضاٖ پبسساض پيسا ضسٜ ثٛز ٚ ثطايطبٖ ايٗ ٔسئّٝ ذيّي سٍٙيٗ ثٛز

ٔسؤِٚيٗ خًٙ ثطزاضت وطزْ وٝ ٘يبظٔٙس يه ػّٕيبت ٔٛفك ثطاي خجطاٖ ايٗ ٔسبئُ ٞستيٓ ٚ 

 ػبضٛضا پيطٟٙبز زٞٙسٜ ٔٙغمٝ غطة ثطاي ػّٕيبت ٚاِفدط 31ضٟيس ٟٔسي ثبوطي فطٔب٘سٜ ِطىط 

 ثٛز٘س ٚ ثب ضٙبذتي وٝ ايطبٖ اظ ٔٙغمٝ زاضٙتس ٔؼتمس ثٛز وٝ اٌط ٔب آٔبزٌي زاضتٝ ثبضيٓ 2

ٔٙغمٝ اي وٝ ا٘تربة ضسٜ ثٛز . ٔٙغمٝ لبثّيت ايٗ ضا زاضز وٝ ٔب ػّٕيبت ٔٛفمي ضا ا٘دبْ زٞيٓ

ثب ايٗ . وٛٞستب٘ي ثٛز ػجٛض اظ اضتفبػبت ثسيبض زضٛاض ثٛز ٚ احتيبج ثٝ أىب٘بت ٚيژٜ اي زاضت

ٚخٛز وٝ زض فطٚضزيٗ خٟت ضٙبسبئي ٚاضز ٔٙغمٝ ضسٜ ثٛزيٓ ِٚي ثرص ٚسيؼي اظ ٔٙغمٝ 

وبضٞبي ضٙبسبئي زض ٔٙغمٝ ا٘دبْ ضس ٚ ثطاسبس آٖ ضٙبسبئي ٔطرص ضس . پٛضيسٜ اظ ثطف ثٛز

 پبيٍبٜ زضٔٙغمٝ زاضز ٚزض ٔمبثُ ايٗ پبيٍبٜ ٞب يه تيپي اظ اضتص ٔستمط 50وٝ ػطاق ثيص اظ 

ثٛز ٚ يه پطزٜ پٛضص زض آ٘دب زضست ضسٜ ثٛز ٚ اظ ٌٛضٝ ٚ وٙبض ايٗ پطزٜ پٛضص ػطالي ٞب 

زضٜ حبج . ػجٛض ٔي وطز٘س ٚ ٚاضز وطٛض ٔي ضس٘س ٚ ضسا٘مالة ٞٓ زض آ٘دب ضفت ٚ آٔس زاضت

ػٕطاٖ ٞٓ يه زضٜ ثسيبض پطآة ٚ سطسجعي ضسٜ ثٛز خٟت تدٟيع ٚ آٔٛظش ٚ تساضن 

ٞط چٝ ضٙبسبيي ٔب ثيطتط . ضسا٘مالة ٚ زضٕٗ سطٔبيٝ ٌصاضي ٚسيؼي زض ٔٙغمٝ ا٘دبْ زازٜ ثٛز

 إِٟسي تب آٖ ضٚظ ػّٕيبتي 33ٔي ضس ٍ٘طا٘ي ٔب ٘سجت ثٝ ايٗ ػّٕيبت ثيطتط ٔي ضس ظيطا تيپ 

زض غطة وطٛض ٚ ذصٛصب ٔٙبعك وٛٞستب٘ي ا٘دبْ ٘سازٜ ثٛز ٚ ثيطتط ػّٕيبت ٞب زض خٙٛة ا٘دبْ 

ٔي ضس ٚ ٘يطٚٞب ثب زضت ٚ سيٓ ذبضزاض ٚ تّٝ ٔٙٛض ٚ ٔيبزيٗ ٔيٗ ٚ وٕيٗ ٞبي زضٕٗ سطٚوبض 

زاضتٙس حبَ آ٘ىٝ زض ايٗ ػّٕيبت عجيؼت ٞٓ ثٝ وٕه زضٕٗ آٔسٜ ثٛز ٚ ٍٞٙبٔي وٝ لصس 

زستطسي ثٝ زضٕٗ ضا زاضتيٓ ثبيس يه ٔٙغمٝ وٛٞستب٘ي ضا پطت سطٔي ٌصاضتيٓ تب ثٝ ذظ 

ٔمسْ زضٕٗ ثطسيٓ ٚ زض ايٙدب وٝ ٔب لصس ضٙبسبئي وبُٔ ٔٙغمٝ ضا زاضتيٓ زضٕٗ يه ذظ 

پيٛستٝ ٘ساضت وٝ ٔب ثتٛا٘يٓ اٚ ضا ػطض يبثي وٙيٓ ٚ اثتسا ٚا ٘تٟبي ذظ ضا ثسست آٚضيٓ ٚ اظ زٚ 

پبيٍبٜ زض ٔٙغمٝ حبج ػٕطاٖ  53اٌط . عطف آٖ ضا ليچي وٙيٓ ٚ ٌبظا٘جطي ذظ ضا خٕغ وٙيٓ 

ثٛز ثبيس ثطاي ٞط پبيٍبٜ خساٌب٘ٝ ٘يطٚ زض ٘ظط ٔي ٌطفتيٓ ٚ ٞط ٘يطٚئي ثطاي ذٛز تمسيٓ وبض ٔي 

 ٔحٛض يب اظ چٙس ٔحٛض ٚاضز ضٛز تب ٔٛلؼيت وست وٙس ثيطتطيٗ تٛخيٟي وٝ 2وطز تب ثتٛا٘س اظ 

 ثٛز ٚ ثب 2ٔٗ زض عَٛ ػّٕيبت ٞب ثطاي ٌطزاٖ ٞبي ػُٕ وٙٙسٜ زاضتٓ زض ػّٕيبت ٚاِفدط 

اصطاضي وٝ آلبي خبٚيسي زاضتٙس ٔب ٔساْ ثٝ ٌطزاٖ فدط سطٔي ظزيٓ ٚ ٚضؼيت زضٕٗ ضا ثطاي 

آٟ٘ب تٛضيح ٔي زازيٓ ٚ إٞيت ٔحٛضي ضا وٝ لطاض ثٛز ايٗ ٌطزاٖ زض آ٘دب ٚاضز ػُٕ ضٛز ثٝ 

يبزْ ٞست زض آذطيٗ صحجتي وٝ ثطاي ٘يطٚٞبي ٌطزاٖ زاضتٓ ثٝ . ثطازضاٖ ٌٛضعز ٔي وطزيٓ

آٟ٘ب ٌفتٓ وٝ ايٗ ٔحّي وٝ ضٕب ٚاضز ٔي ضٛيس يه خبزٜ اي است وٝ اظ ظيط پبضن ٔٛتٛضي 



ػجٛض ٔي وٙس ٚ تٕبْ پبيٍبٜ ٞبي زضٕٗ اظ ٕٞيٗ ٘مغٝ تغصيٝ ٔي ضٛز ٚ اٌط ضٕب ٘تٛا٘ستيس 

آ٘دب ضا ثٍيطيس آٖ خب ٌٌّٛبٜ زضٕٗ است ضٕب فطبض آٚضيس زضٕٗ ذفٝ ٔي ضٛز ِٚي اٌط آ٘دب ضا 

تٛا٘ستيس حفظ وٙيس ٕٞبٖ اتفبلي وٝ زضصسض اسالْ زض خًٙ احس ثطاي ٔسّٕبٖ ثٝ ٚخٛز آٔس 

ثطاي ٔب ٘يع ثٝ ٚخٛز ٔي آيس ٚ آٖ ٔٙغمٝ يه إٞيت ثيطتطي زاضز ٚ ٟ٘بيتب ػعيعاٖ اصطاض 

پس اظ پبيبٖ صحجتٟب ٌطزاٖ . زاضتٙس وٝ ايٗ ػّٕيبت ضا ثٝ ٞط ٘حٛي وٝ ضسٜ است ا٘دبْ زٞٙس

ضت اَٚ لجُ اظ ػّٕيبت ٌطزاٖ زض ثبالي لٕغطٜ چٖٛ ضاٜ ظيبزي ضا . حطوت ذٛز ضا آغبظ ٕ٘ٛز

ضت زْٚ اظ ٔحٛضي وٝ ٔطرص ضسٜ ثٛز . پيبزٜ عي وطزٜ ثٛز٘س چٙس سبػتي استطاحت وطز٘س

تب ضسيسٖ ٘يطٚٞب ثٝ آ٘دب سىٛت ضازيٛئي . ٘يطٚٞب ػجٛض وطز٘س ٚ ضسيس٘س ثٝ اثتساي تپٝ ثطز ظضز

ثٛز ٚ پس اظ پبيبٖ سىٛت ضازيٛئي ثب آٟ٘ب تٕبس ٌطفتيٓ ٚ ٌفتٙس ثٝ ٞسفٕبٖ ٘عزيه ٔي ضٛيٓ 

ػّٕيبت ضطٚع ضس ٚ يه لسٕت اظ اٞساف ٔطرص ضسٜ ضا آٟ٘ب تصطف وطز٘س ٚ چٖٛ زضٕٗ ثط 

آٟ٘ب ثطتطي زاضت ٚ أىب٘بتطبٖ ظيبز ثٛز لسٕت زيٍط ٞسف ٌطفتٝ ٕ٘ي ضس ٚ زضٕٗ اظ زٚض 

ٔططف ثٛز ثط تپٝ اي وٝ ايٗ ٌطزاٖ ضٚي آٖ لطاض زاضت ِٚي آٖ ٘بحيٝ اي وٝ زست زضٕٗ ثٛز 

 2ٌطزاٖ فدط ثطآٖ اضطاف زاضت ٚ زضٕٗ ثبيس اظ پبييٗ ثٝ عطف ثبال ٔي آٔس ٚ تفبٚتي وٝ ايٗ 

اضطاف زاضت ايٗ ثٛز وٝ زضٕٗ ثب فبصّٝ اضطاف زاضت ِٚي ٌطزاٖ فدط ثسٖٚ فبصّٝ اضطاف 

ضت اَٚ تؼسازي اسيط آ٘دب ٌطفتٝ ضس ٚ ثب آٟ٘ب اضتجبط زاضتيٓ ٚ ٔطتضي ٌفت وٝ . زاضت

ٔمساضي ثب . ٚضؼيت ثچٝ ٞب ذٛة است ٚ ثب وس ضٔع ثٝ ٔب ٌفت وٝ ايٗ ٔٛضٟب زض پبييٗ ٔي ِِٛٙس

ايطبٖ صحجت ضس ٚ ٔتٛخٝ ضسيٓ وٝ صجح ػّٕيبت اِٚيٗ ٞٛاپيٕبئي وٝ آٔس تپٝ ثطزظضز ضا 

ّٞيىٛپتطٞب آٔس٘س ٚ تپٝ ثطز ظضز ضا ٔٛضز ٞسف لطاض زاز٘س ٚايٗ ضا ٔتٛخٝ ضسيٓ وٝ . ثٕجبضاٖ وطز

ايٗ تپٝ ثطاي زضٕٗ ذيّي إٞيت زاضز ٚ ٔطتضي ٌعاضش زاز وٝ يه چٟبض َِٛ ضسٞٛائي اظ 

زضٕٗ ثط ضٚي تپٝ ٔب٘سٜ است وٝ ٔتبسفب٘ٝ ذطاة است ٚ ثچٝ ٞب زض حبَ تؼٕيط ٚ ضاٜ ا٘ساذتٗ 

فطزاي آٖ ضٚظ ثب ٕٞبٖ ضسٞٛائي وٝ ثچٝ ٞب آٖ ضا تؼٕيط وطزٜ ثٛز٘س خبزٜ تساضوبتي . آٖ ٞستٙس

 ٔبضيٗ ضا زض خبزٜ ٔٛضز ٞسف لطاض زاز٘س وٝ يىي اظ ٔبضيٗ ٞب 5 6زضٕٗ وبٔال ٔسسٚز ضس ٚ 

حبُٔ ثبض ٟٕٔبت ثٛز ٚ ٔٙفدط ضس ٚ ا٘فدبض آٖ ٔبضيٗ ٚ ٔبثمي ٔبضيٗ ٞبي ٟٔٙسْ ضسٜ ثبػث 

ضس وٝ خبزٜ وبٔال ٔسسٚز ضٛز ٚ زضٕٗ تغصيٝ ٘طٛز ضٚظ سْٛ ثٛز وٝ ضٟيس صيبز ضيطاظي ثٝ 

ٔب أط وطز٘س وٝ زض صٛضت أىبٖ وبضي ثىٙيس وٝ آلبي خبٚيسي اظ تپٝ ثطزظضز ثيبيس ػمت ٚ ٔٗ 

آلبي ضضبئي ٞٓ فطٔٛز٘سوٝ يه . ثب تؼدت ثٝ ايطبٖ ٌفتٓ وٝ ٔب االٖ ثب زضٕٗ زضٌيط ٞستيٓ

ثٝ آلبي خبٚيسي ثٍٛيس وٝ ٌطزاٖ ضا ثٝ ػمت ثىطب٘س ٚ ٔٗ ثٝ آلب , ٘فط ضا ثفطستيس ثٝ ٌطزاٖ فدط

ٔحسٗ ٌفتٓ وٝ ضاٞي ٘ساضيٓ وٝ ثرٛاٞيٓ ثٝ ػمت ثيبئيٓ ٞط ٔسيطي وٝ ٔب ثٝ خّٛ ثطٚيٓ 

زضٕٗ است ٚ ٞط ٔسيطي وٝ ٔطتضي ثٝ ػمت ثيبيس ٘يع زضٕٗ است ٚ ٌطزاٖ ٕ٘ي تٛا٘س ثب 



آلبي صيبز ضيطاظي ثٝ شٞٙطبٖ ٔغّجي ضسيس وٝ ضرصب ثب آلب ٔطتضي . زضٕٗ زضٌيط ضٛز

صحجت وٙس ٚ فطٔٛز٘س وٝ آلبي خبٚيسي يه تسثيطي ثيٙسيص وٝ ثيبئي ثٝ ٔٛلؼيت ٔب ٚ 

  :ٔطتضي ثب خطات ٚ ضدبػت ٌفت وٝ

 ثبض تىطاض ٘طٛز ثطاي ٔب ٕٞبٖ 2ٔٗ ثٝ سطزاض اسسي لَٛ زازٜ اْ وٝ ٚالؼٝ تٍٙٝ احس زض اسالْ  "

 " يه ثبض زض تبضيد وبفي است

ٔسبئّي ثٛز وٝ ضبيس ثطاي ٕٞٝ ػعيعا٘ي وٝ زض خطيبٖ ايٗ ػّٕيبت لطاض ٔي ٌيط٘س تصٛض آٖ 

ٔطىُ ثبضس أب يىي اظ آٟ٘ب وٝ اظ خٟت فٙي ضبيس ثؼضي ٞب ثتٛا٘ٙس تٛخيٝ وٙٙس أبٞيچ 

  :تٛخيٟي ٘ساضز ايٗ ثٛز وٝ

 ٕٞطاٜ زاضت وٝ ٘ٛع 77ضٟيس خبٚيسي ثٝ ٕٞطاٜ ٘يطٚٞبي ٌطزاٖ فدط يه ثي سيٓ پي آض سي 

 سبػت ٔي تٛا٘س 8ثبعطي وٝ ايٗ ثي سيٕٟب ضا تغصيٝ ٔي وٙس اٌط سبِٓ ٚ ٘طٔبَ ثبضس 

فطستٙسٌي زاضتٝ ثبضس ٚ اٌط فطستٙسٌي وٓ ثبضس عَٛ ثبعطي ثطاي ٌيط٘سٌي ثيطتط ٔي ضٛز 

آلب ٔطتضي ٚ ٘يطٚٞب تب آٖ ظٔب٘ي .  سبػت وبض ثب ثي سيٓ ايٗ ثبعطي تٕبْ ٔي ضٛز8يؼٙي پس اظ 

وٝ ثٝ ٞسف ضسيس٘س ثٝ ػّت يه سطي ٔسبئُ سىٛت ضازيٛئي زاضتٙس ٚ پس اظ ضسيسٖ ثٝ 

 ضت وٝ ٌطزاٖ زض ٔحبصطٜ ثٛز ايٗ ثي سيٓ ثب ٕٞبٖ 5 ضٚظ ٚ 4ٞسف ثي سيٓ ضٚضٗ ضس ٚ 

ٚ ٞيچ وس ٔتٛخٝ ٘طس وٝ ايٗ ثي سيٓ چٍٛ٘ٝ : ثبعطي ٔساْٚ پيبْ ٔي زاز ٚ پيبْ ٔي ٌطفت

 ضت ثب يه حبِت اضغطاضي وٝ ٔب اظ ايطبٖ 5 ضٚظ ٚ 4تغصيٝ ٔي ضٛز ٚ ثب ٕٞيٗ يه ثبعطي 

يؼٙي اٌط ثب ايٗ ثبعطي فمظ ثي سيٓ ضٚضٗ ٔي ٔب٘س ٚ پيبْ . ٌعاضش ٔي ذٛاستيٓ وبض ٔي وطز

سبػت زٚاْ ٕ٘ي يبفت ٚ ايٗ ذٛز يىي اظ أسازٞبي  48 سبػت يب 24زضيبفت ٔي وطز ثيطتط اظ 

زض ٔٛضز أسازٞبي غيجي . غيجي ذساٚ٘س ثٛز وٝ ثطاي ٔب اتفبق افتبز ٚ آٖ ضا ثبچطٓ ذٛز زيسيٓ

 ضٚظٜ ضٟيسٔحسٗ پيطأٖٛ وٝ زض آٖ ػّٕيبت ٔدطٚح ضسٜ ثٛز ٘مُ 4ذساٚ٘س زض آٖ ٔحبصطٜ 

حطوت وٜٛ پيٕبئي ضا وٝ ضطٚع وطزيٓ ثبيس اظ ثبالي پبيٍبٟٞبي وٛچه زضٕٗ : ٔي وٙس وٝ

 ".. .  ٚخؼّٙب ٔٗ ثيٗ ايسيٟٓ سسا ٚ"ػجٛض ٔي وطزيٓ ٚ اظ آ٘دب وٝ ذسا زض لطآٖ ٚ ػسٜ زازٜ 

زضٕٙبٖ ضٕب ٞٓ وط ٞستٙس ٚ ٞٓ وٛض ٞستٙس ٚ اظ پس ٚ پيص آٟ٘ب پطزٜ اي وطيسيٓ ٚ ٕ٘ي 

زضٕٗ ٔتٛخٝ ػجٛض ٔب ٘طس ٚ ٔب ثبالذطٜ اظ پبيٍبٜ ٞب ٚ ٔحّٟبي صؼت اِؼجٛض ثسٖٚ ٞيچ . ثيٙٙس

تؼسازي اظ ثچٝ ٞبي ٌطزاٖ ضٟيس : ضٟيس حٕيس ظوي پٛض ٘مُ ٔي وٙسوٝ. ٔطىّي ػجٛض وطزيٓ

 ظذٕي ضٚي زستٕبٖ ثٛز چٖٛ زض 50 اِي 40زض ايٗ تپٝ . پيٛستٙس . . .ضس٘س ٚ ثٝ ِمبا

ثچٝ ٞب شوط ٔي ذٛا٘س٘س ٚ يب ٟٔسي ٔي . ٔحبصطٜ ثٛزيٓ ٞيچ وبضي ٕ٘ي تٛا٘ستيٓ ثىٙيٓ



ثٝ ٞط عطيمي ثٛز آٖ ضٚظ ٘يع ٔمبٚٔت وطزيٓ ٚ فطٔب٘سٜ ٌطٚٞبٖ ٔب ضٟيس اثٛاِمبسٓ  .ٌفتٙس

چٛپبٖ ٔي ٌفت وٝ ٔبٞيچ وسإٔبٖ اسيط ٕ٘ي ضٛيٓ ٚ يه ٘بض٘ده ثطزاضتٝ ثٛز وٝ اٌط اسيط 

ضسيٓ ٘بض٘ده ضا ٚسظ ٘يطٚٞب ٔٙفدط وٙس تب ٞٓ ذٛز ٔب ضٟيس ضٛيٓ ٚ ٞٓ ٘يطٚٞبي ػطالي ثٝ 

ٔب زض آ٘دب ضيط ذطه پيسا وطزيٓ ٚچٖٛ غصاي زيٍطي ٘ساضتيٓ ضيط ذطه ضا . ٞالوت ثطسٙس

ضٚزذب٘ٝ اي زض پبييٗ ثٛز وٝ ٕ٘ي تٛا٘ستيٓ اظ آ٘دب آة ثيبٚضيٓ ٚ ثٝ . ثٝ ٔدطٚحبٖ زازيٓ

ثطازضا٘ي وٝ سبِٓ ثٛز٘س اصطاض زاضتيٓ وٝ ٔب ضا ثٝ ػمت ثجط٘س ٚ فطٔب٘سٜ ٌطزاٖ ٞٓ وٝ ضٟيس 

ٕٞبٖ لِٛي وٝ زازيٓ ػُٕ ذٛاٞيٓ وطز ٚ تب آذطيٗ ٘فطٔبٖ ايٙدب : خبٚيسي ثٛزٔساْ ٔي ٌفت

پيطٚظ ذٛاٞيٓ  (ػح)ضٟيس ٔي ضٛيٓ ِٚي ثٝ ػمت ٕ٘ي ضٚيٓ ٚ ٔب ثب تٛوُ ثٝ ذسا ٚ أبْ ظٔبٖ 

ثبصحجتٟبي ضٟيس خبٚيسي ثچٝ ٞب ضٚحيٝ ضبٖ ذيّي . ضس ٚ اٌط ٞٓ ضٟيس ضسيٓ ثبظ پيطٚظيٓ

ضٚظ سْٛ ثٛزوٝ ثطازض ٔحسٗ ضضبئي پيبْ زاز٘س وٝ استمبٔت وٙيس اٌط ايٗ تپٝ ضا . لٛي ضسٜ ثٛز

. ثٍيطيس ٔب٘ٙس ايٗ است وٝ تٕبْ ٔٙغمٝ ضاٌطفتٝ ايسٚ پس اظ آٖ ثطازضاٖ ٔمبٚٔت ضاازأٝ زاز٘س

ػصط ضٚظ چٟبضْ ثٛز وٝ ثب ثي سيٓ ثٝ ٔب ٔژزٜ . ضٚظ سْٛ ٞٓ وٓ وٓ ثٝ غطٚة ٘عزيه ٔي ضس

ضسيسٖ ٘يطٚ ضا زاز٘س ٚ ٔب ثب پبتىٟبي زضٕٗ زض ٔمبثّٝ ثٛزيٓ ٚ ثب ضيط ذطىي وٝ زاضتيٓ 

استمبٔت وطزيٓ ٚ صجح ضٚظ پٙدٓ ثٛز وٝ ٘يطٚٞبي ذٛزي ثٝ ٔب ضسيس٘س آٔجٛال٘س آٔس ٚ 

: تؼسازي اظ ظذٕي ٞب ضا ثٝ ػمت ثطزٜ پيطأٖٛ ٚالؼٝ صجح پٙدٓ سطزاض اسسي ازأٝ ٔي زٞس وٝ

ثٝ اتفبق ضٟيس حبج ٔحٕٛز ستٛزٜ لبئٓ ٔمبْ ِطىط إِٟسي ثٝ ضٚي تپٝ ضفتيٓ ٚ ٞٙٛظ ٞٛا وبٔال 

ضٚضٗ ٘طسٜ ثٛزٚ ظيط ٘ٛض ٔبٜ ثٛز وٝ ثسيبضي اظ ضٟسا ضا زيسيٓ ٚ ذيّي اظ ضٟسا ضا ٔي 

اخسبزي وٝ ٘عزيه ثٛز٘س ثطازضاٖ آٟ٘ب ضا خٕغ آٚضي وطزٜ ثٛز٘س ٚ آٟ٘بئي وٝ زٚض . ضٙبذتيٓ

ثٛز٘س ثطازضاٖ ٘تٛا٘ستٝ ثٛز٘س آٟ٘ب ضا خٕغ آٚضي وٙٙس ٔدطٚحيٗ ضازض يه سٍٙط ٍٟ٘ساضي ٔي 

وطز٘س ٚ اظ ضيط ذطىي وٝ زض سٍٙط ثٛز ٔدطٚحيٗ ضا تغصيٝ ٔي وطز٘س ٚ ثب ٕٞبٖ ِجبس ٞبي 

ذٛ٘ي پب٘سٕبٖ ضسٜ ثٛز٘س ٚ يه صحٙٝ زِرطاش ٚ سرتي ثٛز وٝ ضىط ذسا ثب ٔمبٚٔت ٚ 

 ٘فط ثيطتط ظ٘سٜ 1716پيطٚظي سپطي ضسٜ ثٛز اظ ثطازضا٘ي وٝ ضٚي تپٝ ٔمبٚٔت ٔي وطز٘س 

ٕ٘ب٘سٜ ثٛز٘س وٝ اِحٕساهلل اِحبق حبصُ ضس ٚ ايٗ تپٝ اظ آٖ ٚضؼيت ٚ ٚيژٌي وٝ زاضت ثيطٖٚ 

صجح ضٚظ پٙدٓ ثٛز وٝ ٘يطٚٞبي ذٛزي ثٝ ٔب : ضٟيس حٕيس ظوي پٛض ٘مُ ٔي وٙس وٝ. آٔس

 ٘فط ثٛز٘س ٚ آٔجٛال٘س آٔس ٚ تؼسازي اظ ظذٕي ٞب ضا ثٝ ػمت ثطزٚ 12زض تپٝ وٙبض ٔب . ضسيس٘س

. فطٔب٘سٜ ٌطٚٞبٖ ٔب ضٟيس اثٛاِمبسٓ چٛپبٖ ايٙمسض ضٚحيٝ زاضت وٝ ثٝ ثچٝ ٞب ضٚحيٝ ٔي زاز

ٍٞٙبٔي وٝ ٘يطٚٞب خبيٍعيٗ ٔب ضس٘س ذيّي ايطبٖ اصطاض زاضتٙس وٝ خٙبظٜ تٕبْ ضٟسا ضا ثٝ 

پبييٗ آٚضيٓ سپس ثٝ اتفبق ثطازضاٖ ٔبضيٗ آٚضزيٓ ٚ خٙبظٜ ٞب ضا ثٝ پبييٗ تپٝ ا٘تمبَ زازيٓ ٚ 

  .پس اظ آٖ ثٝ پبزٌبٖ خّسيبٖ آٔسيٓ



ػصط ضٚظ پٙدٓ ثٛزوٝ زٚثبضٜ ٔب ضا سبظٔب٘سٞي وطز٘س ٚ پس اظ سٛاض ضسٖ ثط يه فطٚ٘س ّٞيىٛپتط 

ثٝ تپٝ زيٍطي وٝ ثٝ تپٝ ضٟيس صسض ٘بٍٔصاضي ضسٜ ثٛز ٔٙتمُ ضسيٓ ٚ ثٝ خّٛ ضفتيٓ تب ثٝ 

ثٝ ٔبزستٛض ػمت ٘طيٙي زاز٘س ٚ ػطاق ٞٓ ٔدسزا پبته ذٛز ضا . ٘عزيىيٟبي زضٕٗ ضسيسيٓ

ضطٚع وطز ٚ اِحٕساهلل يه ٘فط اظ ثطازضاٖ ٞٓ ظذٕي ٘طس ذالصٝ ايٙىٝ زضٕٗ زض ايٗ تپٝ ٞيچ 

پس اظ ػمت ٘طيٙي ثٝ وٜٛ ٞبئي وٝ اضتفبع ثّٙسي زاضت ضسيسيٓ ٚ ضٟيس . وبضي ٘تٛا٘ست ثىٙس

چٛپبٖ زستٛض تٛلف زاز ٚ ايطبٖ ثٝ ٕٞطاٜ چٙس ٘فط اظ ثطازضاٖ ضفتٙس تبزض ضٚي تپٝ ضٟيس صسض 

ػّٕيبت ا٘دبْ زٞٙس ٚ پس اظ زضٌيطي ثب زضٕٗ تپٝ ضا ٌطفتٙس ٚ ثطازضاٖ زض آ٘دبٔمبٚٔت وطز٘س 

ٚ ايستبز٘س وٝ ٔتبسفب٘ٝ تطوص ثٝ ضيٝ ضٟيس چٛپبٖ اصبثت وطز ٚزض حبِي وٝ چٙسيٗ ثبض ثٝ 

سدسٜ ٔي ضفت ٚ زض حبَ ضاظ ٚ ٘يبظ ثب ذسا ثٛز ثط اثط تطوص پيبپي ذٕپبضٜ زضٕٗ ثٝ ضٟبزت 

ضٟيس صيبز ضيطاظي زض يىي اظ ٔصبحجٝ ٞب پيطأٖٛ ايٗ ػّٕيبت ٘مُ ٔي وٙس وٝ پس اظ . ضسيس

پبيبٖ ػّٕيبت ثب ثطازض ضضبئي صحجت وطزيٓ چٝ پبزاضي زازٜ ضٛز وٝ زض ذٛض ثطازضاٖ ضطوت 

ٚ . وٙٙسٜ زض ايٗ ػّٕيبت ثبضس ٚ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضسيسيٓ وٝ ايٗ ػعيعاٖ ضا ثٝ ظيبضت أبْ ثجطيٓ

ايٗ زيساض ذستٍي ضا اظ تٗ تٕبْ ٘يطٚٞب زض ٔي آٚضز ٚ زض ٕٞيٗ زيساضٞب ثٛز وٝ آٖ زيساض 

ٔب ضٕٗ ايٙىٝ ضظٔٙسٌبٖ ضا ثٝ صٛضت . تبضيري ضخ زاز ٚ آٖ ضا ٞيچٍبٜ فطأٛش ٕ٘ي وٙٓ

خٕؼي ثٝ زيساض أبْ ٔي ثطزيٓ ٌفتيٓ وٝ يىي اظ ضظٔٙسٌبٖ ثطخستٝ ايٗ ػّٕيبت ضا ذصٛصي 

ثجطيٓ ٚ فطز ٔٛضز٘ظطٔبٖ ٞٓ ضٟيس خبٚيسي ثٛز ٚ ٕٞطاٜ ضٟيس  (ضٜ)ثٝ حضٛض حضطت أبْ 

أبْ وٝ ثطاي ٚضٚز ثٝ . خبٚيسي ثيطٖٚ اظ حسيٙيٝ زض ٔسيط ٚضٚزي حضطت أبْ لطاض ٌطفتيٓ 

.. حسيٙيٝ تططيف آٚضز٘س ذسٔتطبٖ ػطض وطزيٓ وٝ ايٗ ضظٔٙسٜ زض ايٗ ػّٕيبت حٕبسٝ آفطيسٚ

ٕٞيٗ وٝ صحجتٟبيٕبٖ ثٝ اتٕبْ ضسيس ضٟيس خبٚيسي ثٝ عطف أبْ پطيس ٚ ٌطزٖ أبْ ضا ثغُ 

وطز ٚ ضطٚع وطز ثٝ ٌطزٖ ٚ سط ٚ صٛضت أبْ ثٛسٝ ظزٖ ٚ ضٟيس خبٚيسي اذتيبض ضا اظ وف زازٜ 

ٚ ٔب ثٝ حبَ ايطبٖ غجغٝ ٔي ذٛضزيٓ وٝ تٛفيمي ايٙچٙيٗ ٘صيجص ضسٜ است ٚ ثٝ .. ثٛز ٚ

چيعي وٝ آضظٚ زاضت ضسيسٜ است ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ صحٙٝ ػديت تط وٝ زيسيٓ ظٔب٘ي ثٛز وٝ 

ضٟيس خبٚيسي آضاْ ضس ٚ وٙبض ايستبز يه زفؼٝ زيسيٓ وٝ أبْ ثب آٖ لبٔت ٔجبضوطبٖ ذٓ ضس٘س 

ٚ پيطب٘ي ايٗ ثسيدي ضا ثٛسيس٘س ٚ ٔٗ تب آٖ ظٔبٖ ايٗ چٙيٗ صحٙٝ اي ضا زض ػٕطْ ٘سيسٜ ثٛزْ 

ػطك ٔي  (ضٜ)ٚ چٙيٗ صحٙٝ ٞبئي ثيبٍ٘ط ايٗ ٚالؼيت است وٝ ٕٞب٘غٛض وٝ ضظٔٙسٌبٖ ثٝ أبْ 

حضطت أبْ ٞٓ ثٝ ضظٔٙسٌبٖ ثٝ ٚيژٜ ثسيديبٖ ػاللٝ ٚ ٔحجت ظيبزي . ٚضظيس٘س ٚ ػاللٝ زاضتٙس

يبز ٚ ذبعطٜ تٕبٔي ضٟساي حٕبسٝ آفطيٗ ايٗ ػّٕيبت . زاضتٙس ٚ ايٗ ػاللٝ ضا اثطاظ ٔي فطٔٛز٘س

  .ٌطأي ثبز (ػح)إِٟسي  33ٚ ضٟساي ِطىط 

 


