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چكيده
ا٘مالب نٙقتي ٕٞا٘ٙس ٕٝٞي رٙثٞٝاي زيٍط ظ٘سٌي ا٘ؿاٖ تط قٟطٞا تأحيط ٌصاقت ،پيكطفتٟاي فؾيٓ تىِٛٛٙغي
اؾترطاد ٘فت  ٚؾايط شذايط ظيطظٔيٙي ٘يع اؾتفازٞ ٜط چ ٝتيكتط ايٗ ٔٙاتـ تزسيس ٘اپصيط ضا فطا ٓٞآٚضز  ٚتا ٚرٛز
ٔٙاتـ ؾٛذتي فطاٚاٖ زض زؾتطؼ ،تأيٗ ٘ياظٞاي ا٘طغي ،حُٕ ٘ ٚمُ ٌ ٚطٔايكي ت ٝضاحتي ٔيؿط قس .أا ٚضٚز
اتٔٛثيُ  ٚزيٍط ا٘ٛاؿ ٚؾايُ حُٕ٘ٚمُ و ٝاظ ؾٛذتٞاي فؿيّي اؾتفازٔ ٜيوطز٘سٛٔ ،رة تِٛيس ٌاظٞايي قس وٝ
ٔحيغعيؿت ا٘ؿا٘ي ضا آِٛزٔ ٜيوطز.
زٔ 77ٝٞيالزي ضا ٔي تٛاٖ ز ٝٞآٌاٞي يافتٗ اظ تحطاٟ٘اي ظيؿت ٔحيغي ٘أيس و ٝفىؽ اِقّٕٟايي ضا زض ز٘يا
ايزاز ٕ٘ٛز و ٝتٛؾق ٝپايساض يىي اظ آٟ٘اؾت .تٛؾق ٝپايساضزض حميمت پاؾري تطاي ٔماتّ ٝتا ايٗ احطات ٔٙفي ضقس  ٚتٛؾقٝ
ي تسٔ ٖٚحسٚزيت ِ ٚزاْ ٌؿيرت ٝتٛز و ٝتقس اظ ا٘مالب نٙقتي تٚ ٝلٛؿ پيٛؾت.
أطٚظٌ ٜاظٞاي ٔرطب حانُ اظ احتطاق ؾٛذت ٞاي فؿيّي ا٘ؿاٖ ضا ٚازاض وطز ٜاؾت ،تا حفؼ ض٘ٚس ضقس التهازي
 ٚتساٌ ْٚؿتطـ ظ٘سٌي قٟطي چاضٜاي تيٙسيكس .تٚٝيػ ٜزض قٟطٞا و ٝواٖ٘ٞٛاي انّي تِٛيس ٌاظٞاي ٔرطب
ٔحيغعيؿت ٞؿتٙس ،تطاي واٞف ؾٛذتٞاي فؿيّي ت ٝا٘ٛاؿ ٚؾايُ حُٕ٘ٚمُ و٘ ٝياظ ت ٝؾٛذت فؿيّي ٘ساقتٝ
تاقٙس ضٚي آٚضز  ٚاظ رطياٖ تطق ٘ ٚيطٚي ٔحطوٝي ؾآِ اؾتفاز ٜوٙس .أيسؾت تا وكف  ٚرايٍعيٙي ؾٛذتٞاي
پان زض آيٙسٜي ٘عزيه تا أىا٘ات فقّي فٙاٚضي تتٛاٖ ٚؾايُ حُٕ٘ٚمُ پان ضا رايٍعيٗ ٚؾايُ حُٕ٘ٚمُ ٔٛرٛز
ٕ٘ٛز.
تٛر ٝانّي ايٗ تحميك ت ٝؾٕت ؾيؿتٓ حُٕ٘ٚمُ فٕٔٛي تٚ ٝيػٔ ٜتط ٚاؾت و ٝؾ ٟٓآٖ زض ا٘تماَ ٔؿافط ٚ
ؾطفت راتٝرايي تٝفٛٙاٖ ٌعيٝٙي تطتط فقّي زض قٟطٞاي تعضي قٙاذت ٝقس ٜاؾت اظايٗض ٚپيكٟٙاز ٔيقٛز و ٝتا
ٌؿتطـ ذغٛط ٔتط ٚ ٚتقساز ٚاٌٗٞاي آٖ ت ٝافعايف ٘مف ايٗ ٚؾيّٝي حُٕ٘ٚمُ پان زض راتٝرايي رٕقيت قٟط
تثطيع تٛرٚ ٝيػٜاي ٔثصٌ َٚطزز تا تٔ ٝطٚض ظٔاٖ ٘ياظ قٟط٘ٚساٖ ضا تٚ ٝؾايُ حُٕ٘ٚمُ آِٛزٜوٙٙسٜي ٛٞا  ٚنسا
واٞف زٞس.
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