ثؿٓ اهلل اِطحٕٗ اِطحيٓ
اضظيبثي اؾتطاتػي ٞبي ٔطث ٌٛث ٝثطربْ ثب اؾتفبز ٜاظ تئٛضي ثبظي ٞب
ػجبضت ثطز -ثطز ثبضٞب زض ذهٛل ٘تيز ٝثطربْ ثىبض ضفت ٜاؾت  .ايٗ ػجبضت و ٝا٘تظبض ٔي ضفت
حبنُ ٘ ٚتيز ٝيىي اظ پيچيس ٜتطيٗ ٔصاوطات تبضيد ثبقس زض تئٛضي ثبظي ٞب و ٝزض ٚالغ ُٔبِؼ ٝػىؽ اِؼُٕ
تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ اؾت ُٔطح ٔي قٛز  .ثطاي زضن ثٟتط تئٛضي ثبظي ٞب ٔخبَ ٞبي ٔتٛٙػي اظ ا٘ٛاع ثبظي ٞب
ثيبٖ ٔي ق ٛز و ٝايٗ ٔخبَ ٞب ٘كبٖ ٔي زٙٞس و٘ ٝتيز ٝػىؽ اِؼُٕ تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖٔ ،ي تٛا٘س ثطز -ثطز،
ثطز –ثبذت يب حتي ثبذت –ثبخت ثبقس  .تئٛضي ثبظي ٞب و ٝقبذ ٝاي اظ ضيبييبت وبضثطزي اؾت ،زض ػّْٛ
ٔرتّف ٜة ذهٛل التهبز وبضثطز ٞبي فطاٚا٘ي زاقت ٚ ٝزض ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ  ٚا٘تربة ٌعي ٝٙنّح  ٚزٚضي اظ
ر ٚ ًٙذ ٖٛضيعي ٘يع ٘تبيذ ٔٙبؾجي ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت .ثؿيبضي ثط ايٗ ػميسٞ ٜؿتٙس ؤ ٝسَ ؾبظي وٝ
زض رٌّٛيطي ا ظ
زض ٔٛضز اؾتطاتػي ٞبي ٔطث ٌٛث ٝوٛثب  ٚآٔطيىب اظ َطيك ايٗ ٘ظطي ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت،
ر ًٙآٔطيىب  ٚوٛثب ٔٛحط ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙيٗ زض ربيي زيٍط ٔب٘غ اظ ر ًٙؾطز ثيٗ غطة  ٚقطق ث ٝر٘ ًٙظبٔي
قس ٜاؾت .تئٛضي ثبظي ٞب ثؿت ٝثٛ٘ ٝع ثبظي  ،ثبظيٍطاٖ ٘ ٚتبيذ حبنُ اظ تهٕيٓ ٌيطي ٞب ٘تبيذ ٔتفبٚتي ثٝ
ز٘جبَ زاضز ٘ .تيز ٝحبنُ اظ ثبظي ٞب ٕٞيك ٝثطز -ثطز ٘يؿت .ثطاي ٔكرم قسٖ ٔٛي ٛع ٕٝ٘ٛ٘ ،اي اظ يه
ثبظي زض تئٛضي ثبظي  ٜا ضا ثيبٖ ٔي وٙيٓ و٘ ٝتيز ٝآٖ لُؼب ثطز -ثطز ٘يؿت .ثبظي رٛرٞ ٝب يب تطؾٞٛب ٔخبِي
اؾت و ٝزض آٖ ز ٛ٘ ٚرٛاٖ زض اتٔٛجيُ ٞبيكبٖ ثب ؾطػت ثَ ٝطف يىسيٍط ٔي ضا٘ٙس ،ثبظ٘س ٜوؿي اؾت و ٝاَّٚ
فطٔبٖ اتٔٛجيّف ضا ثچطذب٘س  ٚاظ ربزٙٔ ٜحطف قٛز .
ثٙبثطايٗ :
اٌط يىي ثتطؾس ٙٔ ٚحطف قٛز زيٍطي ٔي ثطز ،اٌط ٞط زٙٔ ٚحطف ق٘ٛس ٞيچ وؽ ٕ٘يثطز أب ٞط ز ٚثبلي
ٔئب٘ٙس ،اٌط ٞيچوساْ ٔٙحطف ٘ك٘ٛس ٞط زٔ ٚبقيٗٞبيقبٖ ( ٚيب حتي احتٕبالً ظ٘سٌيكبٖ ضا) ٔيثبظ٘س،
ثٙب ثطايٗ ث ٝاحتٕبَ ظيبز يب ٞط ز ٚتهبزف وطز ٜيب ٔؿبٚي ٔيق٘ٛس  ٚاحتٕبَ ثطز -ثطز ٔٙتفي  ٚحتي احتٕبَ
ثطز يىي اظ آٟ٘ب ذيّي وٓ اؾت.
ايٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاي اظ ثبظي ٞبؾت و٘ ٝتيز ٝآٖ ثبذت -ثبذت ثٛز ٚ ٜثط٘س ٜاي ٚرٛز ٘ساضز  .اٌط ثبظي اظ ٘ٛع
ثبظي ثب ٔزٕٛع نفط ثبقس ،ثبظي ثطز -ثبذت ذٛاٞس ثٛز ث ٝزِيُ ايٙى ٝثبظيٞبي ٔزٕٛع نفط ثبظيٞبيي
ٞؿتٙس و ٝاضظـ ثبظي زض ٌ َٚثبظي حبثت ٔي ٔب٘س يؼٙي اضظـ آٖ وبٞف يب افعايف پيسا ٕ٘ي وٙس .زض ايٗ
ثبظيٞب ،ؾٛز يه ثبظيىٗ ثب ظيبٖ ثبظيىٗ زيٍط ٕٞطا ٜاؾت  .ث ٝػجبضت ؾبزٜتط يه ثبظي ٔزٕٛع نفط يه ثبظي
ثطز-ثبذت اؾت  ٚث ٝاظاي ٞط ثط٘سٕٛٞ ٜاض ٜيه ثبظ٘سٚ ٜرٛز زاضز.
ثٙبثطايٗ ٔكرم قسٖ ٘ ٛع ثبظي ثطاي تؼييٗ ٘تيز ٝثؿيبض ٔ ٟٓاؾت  .تئٛضي ثبظي ٞب ثط ُٔبِؼٝ
تهٕيٕبت ػماليي تٛاْ ثب ثطزثبضي تبويس زاضز ث ٝزِيُ ايٙى ٝايٗ ٘ٛع تهٕيٓ ٌيطي يؼٙي تهٕيٓ ٌيطي تٛاْ ثب
نجط  ٚقىيجبيي ٙٔ ،بؾت تطيٗ ٔسَ ثطاي ثٟتطيٗ ضفتبض ٔي ثبقس  .ثطاي ايٙى ٝايٗ انُ ٔ ٟٓزض ٔصاوطات
 ،وٕه
ثطداْ ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز ٍ٘بٞي ث٘ ٝظطات ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي ٘كبٖ ٔي زٞس و٘ ٝطٔف لٟطٔب٘ب٘ٝ
ثعضٌي زض ا٘تربة ضاٞجطزٞبؾت  ٚثبظيٍطاٖ ضا ث ٝنجط  ٚقىيجبيي  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ تٕبْ ظٚايبي وبض  ٚپطٞيع اظ

ٌؿتطـ ٔصاوطات زض حٛظٞ ٜبي زيٍط ؤ ٝحبؾج٘ ٝتبيذ آٖ ثؿيبض ؾرت اؾت ،تكٛيك ٔي وٙس  ٚثط
ٕ٘بي .
ذ٘ٛؿطزي يب ثطزثبضي ثطاي تٕطوع ثط تهٕيٓ ؼاظي ثٟيٗ ٜثطاي حفظ ٔٙبفغ ّٔي تٛنئ ٝي ز
اظ آ٘زبيي و ٝف ٟٓزليك تئٛضي ثبظي ٞب رعء يطٚضي اثعاض ٞبي تحّيّي اؾت ٍ٘بٞي ث ٝػٙبنط تكىيُ
٘ظطي ٔي ا٘ساظيٓ .ػٙبنط ايٗ تئٛضي ػجبضتٙس اظ:
ٜ
زٙٞس ايٗ
 - 1ثبظيىٙبٖ
اظ آ٘زبيي و ٝثبظيىٙبٖ زض يه ٔحيٍ ضلبثتي فؼبِيت ٔي وٙٙس الظْ اؾت اضتجبٌ ٔتمبثُ ذٛز  ٚزيٍط
ثبظيىٙبٖ ٛٞقٕٙس ٞ ٚسفٕٙس ضا ثسا٘ٙس ِ ٚصا آٌبٞي اظ تؼبضو ٞب  ٚاحتٕبَ ٕٞىبضي ثطاي ثبظيىٙبٖ
يطٚضي اؾت.
 - 2اؾتطاتػي
تفىط اؾتطاتػيه زض ٚالغ فىط وطزٖ ث ٝتهٕيٕبت حطيف ٚ ٚاوٙف ٞبي احتٕبِي زض ٔٛضز تهٕيٕبتي
اؾت و ٝاتربش ٔي قٛز  ٚاؾتطاتػي ٟٔ ،بضت ذٛة ثبظي وطزٖ يب ٔحبؾج ٝثىبضٌيطي ٟٔبضت ثٝ
ثٟتطيٗ ٚر ٝاؾت  .ثبظيىٗ ٞب ٕٔىٗ اؾت اظ اؾتطاتػي ٕٞسيٍط آٌبٞي زاقت ٝثبقٙس يب ايٙى ٝزض يه
ظٔبٖ ػُٕ ن٘ٙس  ٚاظ ػُٕ ٕٞسيٍط ثي اَالع ثبـ٘س ٍ٘ .ب ٜث ٝآيٙس ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ تزطثيبت ٌصقت ٝانُ
ٕٟٔي ثطاي ثبظيىٙبٖ اؾت.
٘ - 3تبيذ
ٔزٕٛػ ٝايي اظ ُّٔٛثيت يب ض يبيت ذبَطي اؾت وٞ ٝط ثبظيٍط ثب ٞط تطويجي اظ اؾتطاتػي ٞبي
ا٘تربثي ٔي تٛا٘س ثسؾت آٚضز  .اِٛٚيتٞبي يه ثبظيىٗ زض انُ ٔكٛق ٞبي ثب ظيىٗ ثطاي ٌطفتٗ يب
ٍ٘طفتٗ تهٕيٓ ٔيثبقس .ث ٝػجبضت زيٍط ثيبٖ ٌط ٘تيز ٚ ٝأتيبظ ثبظيىٗ زض نٛضت ٌطفتٗ تهٕيٓ
ٔتٙبظط ثب آٖ ٔيثبقس .
ثبظي ٔي تٛا٘س ٔتمبضٖ يب ٘بٔتمبضٖ ثبقس  .زض ثبظي ٔتمبضٖ ٘تيز ٚ ٝؾٛز حبنُ اظ يه اؾتطاتػي ث ٝايٗ
ثؿتٍي زاضز و ٝچ ٝاؾتطاتػي زيٍطي زض ثبظي ا٘تربة قٛز  ٚاظ ايٙى ٝوساْ ثبظيىٗ ايٗ اؾتطاتػي ضا ا٘تربة
ٔي وٙس ٔؿتمُ اؾت  .آ٘چ ٝزض ٔٛضز ٘ٛع ا٘تربة اؾتطاتػي ٞبي ثطربْ ٛ٘ ٚع ثبظيٍطاٖ ضٚقٗ اؾت ايٙى ٝايٗ
٘ٛع ثبظي ٔتمبضٖ ٘يؿت ظيطا ٘تيزٔ ٝصاوط ٜحبنُ اظ يه ضا  ٜثطز ث ٝوكٛضي و ٝآٖ ضا ا٘تربة ٔي ٕ٘بيس
ثؿتٍي زاضز  .اؾبؾب زض ثبظي ٔتمبضٖ ٖتيز ٚ ٝؾٛز حبنُ اظ يه ضا ٜثطز تٟٙب ث ٝايٗ ٚاثؿت ٝاؾت و ٝچٝ
ضا ٜثطزٞبي زيٍطي زض ثبظي پيف ٌطفت ٝقٛز؛  ٚاظ ايٗ و ٝوساْ ثبظيىٗ ايٗ ضا ٜثطز ضا زض پيف ٌطفت ٝاؾت
ٔؿتمُ اؾتِ .صا ٚايح اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝقطايٍ ٛٔ ٚلؼيت وكٛضٞب ٔب٘ٙس أتيبظ حك ٚت ٛقٛضاي أٙيت ٚ
تبحيط ايٗ حك ثط تهٕيٕبت ٞ ٚچ٘يٗ ثعضٌي التهبز ٛٔ ٚلؼيت غئٛپُتيه ُٔٙم ٚ ٝػٛأُ زيٍط ثبػج ٔي قٛز
زاقت
ٜ
ضاٞجطزي و ٝتٛؾٍ ايطاٖ يب وكٛضٞبي ٔمبثُ اتربش قٛز ٘ ،تبيذ ٔتفبٚت  ٚاحطات ٔرتّفي ثٕٞ ٝطاٜ
ثبقس.
ٌبْ ٔ ٟٓزيٍط زض تئٛضي ثبظي ٞب قٙبذت ثبظيىٙبٖ  ٚاؾتطاتػي ٞب ٙٔ ٚبفؼي (پطزاذت ٞب يب ُّٔٛثيتي )
اؾت وٚ ٝرٛز زاضز.
ٞطچ ٝقٙبذت ثبظيٍطاٖ انّي  ٚتهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ ايطاٖ  ٚآٔطيىب اظ ٕٞسيٍط زليمتط ثبقس ثس ٖٚقه زض
تؼييٗ اؾتطاتػي وٕه ٔي وٙس.

ثب تٛر ٝث ٝضاٞجطزٞبيي و ٝاظ َطف نبحجٙظطاٖ ُٔطح ٌطزيس ٜاؾت ٕٞ ٚچٙيٗ ُٔبِؼبتي و ٝنٛضت ٌطفتٝ
قطايُي و ٝزض آٖ لطاض زاضيٓ ،ث٘ ٝظط ٔي ضؾس اؾتضاتػي ٞبي پيف ضٚي آٔطيىب ػجبضت ثبقس اظ:
 - 1اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب
 - 2الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي
 - 3ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي ايطاٖ
 - 4تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب
 - 5تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب
 ٚاؾتطاتػي ٞبي پيف ضٚي ايطاٖ ٘يع ػجبضتٙس اظ
 - 1ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاظ ؾطٌيطي فؼبِيت ٞؿت ٝاي
 - 2حفظ ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب
 - 3ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض ٔجبزالت التهبزي
 - 4الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙمٝ
 - 5تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب
ٌبْ ثؼسي زض تئٛضي ثبظي ٞب ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٘تبيذ يب ٔٙبفغ يب ُّٔٛثيتي اؾت وٞ ٝطوساْ اظ ثبظيٍطاٖ اظ
اؾتطاتػي ا٘تربثي وؿت ٔي وٙٙس  .ثطاي زؾتيبثي ث٘ ٝتبيذ اظ اػساز ثهٛضت ضتج ٝاي اؾتفبزٔ ٜي قٛز ثٝ
ايٗ ٔؼٙي وٞ ٝط وساْ اظ اؾتطاتػي ٞب و٘ ٝتبيذ ثٟتطي زاقت ٝثبقس ثب ػسز ثعضٌتط ٘كبٖ زازٔ ٜي قٛز .
ثٙبثطايٗ ػسز ثعضٌتط تٗ ٜا ثطتطي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس  ٚاضظـ ٔ ٚيعاٖ ٔٙبفغ اؾتطاتػي ضا ٘كبٖ ٕ٘ي زٞس .
ػٛٙاٖ ٔخبَ ػسز  3ثطاي اؾتطاتػي ‹‹اِف››  ٚػسز  9ثطاي اؾتطاتػي ‹‹ة›› تٗٞب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ
ة
اؾتطاتػي ‹‹ة›› ثطتط اظ اؾتطاتػي ‹‹اِف›› اؾت  ٚايٗ ٔؼٙي و ٝاظضـ اؾتطاتػي ‹‹ة›› ؾ ٝثطاثط اؾتطاتػي
‹‹اِف›› اؾت لبثُ ثطزاقت ٘يؿت  ٚثزبي ػسز ٞ 9ط ػسز زيٍطي و ٝثيكتط اظ ؾ ٝثبقس ٔي تٛاٖ زض ٘ظط
ٌطفت.

اؾتطاتػي ٞبي أطيىب

تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ
ٞب

تحطيٓ ٞب ثب
ٕٞطاٞي اضٚپب

ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ
زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ
ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙمٝ
اي ايطاٖ

الساْ اظ َطيك ثي
حجبتي زض زاذُ ٚ
حٕبيت اظ ثطا٘ساظي

اػٕبَ تحطيٓ
ٞب ثس ٖٚاضٚپب

ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاظ ؾطٌيطي
فؼبِيت ٞؿت ٝاي

حفظ ثطربْ اظ َطيك
ٕٞطاٞي اضٚپب
ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾيٚ ٝ
چيٗ زض ٔجبزالت التهبزي
الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي
وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط
ثبظاض ا٘طغي ُٔٙمٝ
تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب

پيامدهاي هر استراتژي
پيامدهاي استراتژي هاي آمريكا
 - 1اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثس ٖٚاضٚپب
ايٗ اؾتطاتػي ثبػج ثي حجبتي ثبظاضٞبي ٔبِي ،افعايف ضيؿه ؾطٔبيٌ ٝصاضي ،اظ زؾت زازٖ ؾ ٟٓثبظاضٞب ٚ
ٔكىالت ٔطث ٌٛث ٝتٟي ٝوبالٞبي ؾطٔبي ٝاي ثطاي ايطاٖ ٔي قٛز  .زض ٘تيز ٝايٗ اؾتطاتػي ٞعي ٝٙفطنت اظ
زؾت زازٖ ثبظاض ايطاٖ ثطاي قطوت ٞبي آٔطيىبيي  ٚقطوبي آٟ٘ب افعايف ٔي ثبثس .افعايف تٙف  ٚث ٝز٘جبَ آٖ
افعايف ٞعيٞ ٝٙب ٕٞ ٚطا ٜقسٖ ٕٞ ٚطا٘ ٜكسٖ وكٛضٞبي ة  ٜذهٛل وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتٟسيسا تي وٝ
ٔتٛر ٝثبظاضٞب ذٛاٞس قس آحبض ثّٙس ٔستي ضا زض افعايف ضيؿه ؾطٔبيٌ ٝصاضي  ٚضيؿه ا٘تمبَ ا٘طغي ثٕٞ ٝطاٜ
زاضز٘ .بوبٔي زض پيف ثيٙي ٔسيطيت تحٛالت ُٔٙم ٝثٟب٘ٞ ٝبيي ثطاي الساْ ٔتمبثُ ثٛرٛز ذٛاٞس آٚضز.
 - 2الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي
ٔٙجغ اَالػبت آٔطيىب زض ٔٛضز ٚيؼيت ايطاٖ ٔؼٕٛال اظ ٔربِفيٗ رٕٟٛضي اؾالٔي زضيبفت ٔي ق ٛز  ٚتحّيُ
ٞبيي و ٝتٛؾٍ ٔمبٔبت ثّٙس پبي ٝؾيبؾي  ٚأٙيتي آٖ وكٛض نٛضت ٔي ٌيطز ٘كبٖ ٔي زٞس تحّيُ آٟ٘ب ثب
ٚالؼيت ايطاٖ فبنّ ٝظيبزي زاضز ٔ .ؼٙي ايٗ رّٕ ٝايٗ اؾت و ٝآٟ٘ب ثب ٞعيٞ ٝٙبي فضاٚا٘ي و ٝنطف وطز ٜا٘س
قٙبذت زضؾتي اظ ؾبذتبض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٚپي٘ٛس ٔيبٖ ٔطزْ ٘ ٚظبْ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘ساض٘س .
ايٗ رّٕ ٝاظ ٚنيت ٘بٔ ٝحًطت أبْ و ٝفطٔٛز٘س ثب زِي آضاْ  ٚلّجي ُٕٔئٗ  ٚضٚحي قبز  ٚيٕيطي أيسٚاض

ث ٝفًُ ذسا اظذسٔت ذٛاٞطاٖ  ٚثطازضاٖ ٔطذم  ٚ ،ث ٝؾٛي ربيٍب ٜاثسي ؾفط ٔي و ٓٙلسضت ٘ظبْ
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا حسالُ زض چٙس ؾبَ ثٟس اظ ضحّت قبٖ ٘كبٖ زاز ٜاؾت  .آٔطيىب اظ يه َطف ٍ٘طاٖ
ٔحجٛثتي زض زاذُ وكٛض
تٛؾؼ ٝلسضت ُٔٙم ٝايي ايطاٖ اؾت  ٚاظ َطف زيٍط ٌطٞ ٜٚبي ثطا٘ساظ وٞ ٝيچ
٘ساض٘س َ ٚجك ٔحبؾجبت زليك اظ زاذُ ايطاٖ حىبيت اظ ٘بتٛا٘ي  ٚػزع آقىبض آٟ٘ب زاضز ضا ٔحٛض تهٕيٕبت ٚ
ٚؾيّ ٝاي ثطاي وؿت أتيبظ لطاض زاز ٜاؾت ٘ .مى آقىبض ؾيبؾت ػسْ زذبِت زض أٛض وكٛضٞب ٞ ،عيٞ ٝٙبي
ثي ثثبتي تٛؾٍ لسضت ٞبي ؾٌُّ ٝطٙٔ ،بفغ آ٘بٖ ضا تٟسيس ٔي وٙس .افعايف ٟٔبرطت ث ٝوكٛض آٔطيىب  ٚاضٚپب
 ٚثط٘بٔٞ ٝبي ذطاثىب ضي ثطاي قٟط٘ٚساٖ غطثي زض ٘تيز ٝثي حجبتي ُٔٙمٞ ، ٝعيٞ ٝٙبي آٔطيىب ضا چٙس ثطاثط ٔي
وٙس.
 - 3ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي ايطاٖ
ثي حجبتي ٘بقي اظ ضلبثت ثطاي افعايف لسضت ٔ ٍٙل ٝاي ،ؾٛق زازٖ ظطفيت ٞبي ُٔٙم ٝث ٝؾٕت ضلبثت زض
ذطيس تؿٟيالت ،افعايف فطٚـ تؿٟيالت ثَ ٗٔ ٝم ٚ ٝوبٞف ؾطٔبيٌ ٝصاضي ظيطثٙب يي  ٚفطا٘ ٓٞجٛزٖ ثؿتط
ؾطٔبيٌ ٝصاضي ،افعايف ضيؿه ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض ُٔٙمٙٔ ٝبفغ ٞ ٚعيٞ ٝٙبيي ثطاي آٔطيىب ثٕٞ ٝطا ٜزاضز وٝ
ثعضٌتطيٗ ٔٙفؼت آٔطيىب اظ ايطاٖ ٞطاؾي  ،فطٚـ ؾالح ٞبي ٘ظبٔي  ٚزضيبفتي ٞبي فطاٚاٖ ثبثت تًٕيٗ ٞبي
أٙيتي  ٚؾٛزٞبي حبنُ اظ ثبظاض ٘فت  ٚثبظاضٞبي وبال  ٚذسٔبت ؾٛزآٚض ذبٚضٔيب٘ ٝاؾت.
 - 4تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب
ٕٞطاٞي اضٚپب ثرف لبثُ تٛرٟي اظ ٞعيٞ ٝٙبي تحطيٓ ضا اظ آٔطيىب ث ٝاضٚپب ا٘تمبَ ْ ي زٞس  .ايٗ اؾتطاتػي
ثٟتطيٗ اؾتطاتػي ثطاي آٔطيىب  ٚثستطيٗ اؾتطاتػي ثطاي ايطاٖ  ٚاضٚپب ؾت و ٝزض آٖ ازأ ٝتحطيٓ زض ٌبٔي
زيٍط ثبظاض ايطاٖ ضا ث ٝثبظاض ا٘حهبضي ثطاي چيٗ  ٚضٚؾي ٝتجسيُ ٕ٘ٛز ٚ ٜاضٚپب ضا اظ ثبظاض ايطاٖ زٚض ٔي وٙس.
 - 5تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب
ايٗ اؾتطاتػ ي ٔي تٛا٘س ثبػج حجبت زض ُٔٙم ٚ ٝظٔي ٝٙؾبظ ؾطٔبيٌ ٝصاضي  ٚتزبضت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔعيت ٞبي
تزبضت ثطاي وكٛضٞب ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٚ ٜثبػج افعايف ضفبُٙٔ ٜم ٚ ٝرٟبٖ قٛزٛٔ .يٛػي و ٝثب ضٚح  ٚرؿٓ
تحطيٓ
ؾيبؾت ٞبي اؾتىجبضي زض تًبز اؾت  ٚايزبز تحطيٓ زض رٟت ٔزجٛض وطزٖ وكٛضٞب ث ٝذٛاؾتٝ
وٙٙس ٜاؾت.
پيامدهاي استراتژي هاي ايران
 - 1ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاظ ؾطٌيطي فؼبِيت ٞؿت ٝاي
آغا٘ؽ ثيٗ إِّّي ا٘طغي ثؼٛٙاٖ تٟٙب ٔطرغ تكريم نّح آٔيع ثٛزٖ ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝاي وكٛضٞب ثبضٞب ثط نّح
آٔيع ثٛزٖ فؼبِيت ٞبي ٞؿت ٝي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ نحٌ ٝصاقت ٝاؾت  .ؾيبؾت ذبضري رٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ ثط اؾبؼ ٘في ٞط ٌ ٝ٘ٛؾُّ ٝرٛيي  ٚؾُّ ٝپصيطي ،حفظ اؾتمالَ  ٕٝٞرب٘ج ٚ ٝتٕبٔيت اضيي
وكٛض ،زفبع اظ حمٛق ٔ ٕٝٞؿّٕب٘بٖ  ٚػسْ تؼٟس زض ثطاثط لسضت ٞبي ؾٌُّ ٝط  ٚضٚاثٍ نّح آٔيع ٔتمبثُ ثب
ز َٚغيط ٔحبضة اؾتٛاض اؾت  .اظ َطف زيٍط ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة قطػب اؾتفبز ٜاظ ؾالح ٞؿتٔ ٚ ٝكبث ٝآ٘طا
حطاْ اػالْ ٕ٘ٛز ٜاؾت  .ثب ايٗ ٔٛايغ ضٚقٗ آ ْضيىب ث ٝز٘جبَ اِمبي ايٗ ٔٛيٛع اؾت و ٝفؼبِيت ٞؿت ٝاي
ايطاٖ ثطاي زؼتيبثي ث ٝؾالح ٞؿت ٝاي اؾت  .اظ آ٘زبيي و ٝزا٘ف ٞؿت ٝاي وبضثطزٞبي فطاٚا٘ي زض ثرف ٞبي
غيط ٘ظبٔي ٔب٘ٙس ثرف وكبٚضظي  ٚنٙؼت زاضز ،اظ ؾطٌيطي فؼبِيت ٞبي ٞؿت ٝاي  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٞؿتٝ

ث ٝفكبض اظ

اي ٔٙبفغ ظيبزي ثطاي وكٛض ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ٞ ٚعيٞ ٝٙبي اظ ؾطٌيطي فؼبِيت ٞؿت ٝاي ٔطثٌٛ
َطيك تحطيٓ ٔ ٚحسٚزيت ثطاي تزبضت  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي اؾت.
 - 2ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض ٔجبزالت التهبزي
اظ َطيك ايٗ اؾتطاتػي ٔي تٛاٖ ثركي اظ ٘يبظٞبي ا لتهبزي ايطاٖ ضا تبٔيٗ وطز  ٚزض نٛضت ٕٞىبضي ايٗ
آٔطيهتب حسٚزي احط ذٛز ضا اظ زؾت ذٛاٞس زاز .اظ َطف زيٌط وكٛضٞبي ُٔٙمٔ ٝب٘ٙس
ا
وكٛضٞب تحطيٓ ٞبي
ػطثؿتبٖ  ٚأبضات ثب ٞعيٞ ٝٙبي فطاٚاٖ تالـ ٔي وٙٙس و ٝؾ ٟٓايطاٖ زض ٔجبزالت تزبضي ،التهبزي ثب ايٗ
وكٛضٞب ضا وبٞف زٙٞس  ٚتب حس ٕٔىٗ  ٚثب نطف ٞعيٞ ٝٙبي ٌفت ٝقس ٜؾؼي زض ثي احط ٕ٘ٛزٖ ربيٍعيٙي
ايٗ وكٛضٞب زض ٔجبزالت التهبزي زاض٘س.
 - 3الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙمٝ
ايٗ ؾيبؾت ٔٙبفغ ظيبزي ٘ ٝتٟٙب ثطاي ايطاٖ ثّى ٝثطاي تٕبْ وكٛضٞبي ُٔٙم ٝثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚاذتالف ٞبي
ػٕيك  ٚظٔيٞ ٝٙبيي زقٕٙي و ٝاظ َطيك ضغيٓ نٟي٘ٛيؿٓ ايزبز قس ٜاؾت  ٚتطؼ حىبْ وكٛضٞبي فبلس
ا٘تربثبت آظاز ٔ ٚطزْ ؾبالض اظ تٛفيمبت ٘ظبْ ٞبي ٔطزْ ؾبالض ٔب٘غ اظ ٕٞطاٞي ثطاي ثٟط ٜثطزاضي ثٟتط اظ ٔٙبثغ
زض اذتيبض قس ٜاؾت .السأبتي و ٝثبػج ٕٞطاٞي وكٛضٞب ُٔٙمٜ ٝة ذهٛل وكٛضٞبي نبحت شذبيط ٘فت ٚ
ٌبظ ٔي قٛزٙٔ ،بفغ ثي قٕبضي ٘هيت ايٗ نقٛضٞب ذٛاٞس ٕ٘ٛز و ٝتالـ ايطاٖ ثطاي ايٗ ؾيبؾت ثبػج
تٛؾؼ ٝوكٛضٞب  ٚاؾتفبزُّٛٔ ٜة اظ ثبظاضٞبي ٔتٛٙع  ٚپط ؾٛز  ٚوبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ذطيس ؾالح ٞبي ٘ظبٔي ٚ
ثطلطاضي أٙيت ُٔٙم ٝذٛاٞس قس.
 - 4حفظ ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب
حفظ ثطربْ فًبيي ثب ٕٞطاٞي اضٚپب ،فًبي ٔٙبؾت  ٚاْيسٚاضوٙٙس ٜاي زض اذتيبض التهبز ايطاٖ لطاض ٔي زٞس ٚ
زأٌ ٝٙؿتطز ٜاي اظ فؼبِيت ٞب التهبزي ٔ ٚجبزالت وبال  ٚذسٔبت  ٚلطاضزازٞبي ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔيبٖ اضٚپب،
ضٚؾي ٚ ٝچيٗ ايزبز ذٛاٞس ـز ٕٞ .طاٞي اضٚپب ٔحسٚزيت ٞبي ٔبِي ضا ثطاي ايطاٖ اظ ثيٗ ٔي ثطز  ٚػال ٜٚثط
اظاض ،ا٘تربة ٞبي ٔتٛٙػي ةضاي ٚاضزات وبالٞبي ؾطٔبي ٝاي ايزبز ٔي وٙس.
حفظ ؾ ٟٓة
 - 5تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب
تٛافك ثب آٔطيىب ٚاضز ٔؿيط ثؿيبض پيچيس ٜاي قس ٜاؾت ٙٔ ٕٝٞ .بفؼي و ٝاظ َطيك تزبضت آظاز  ٚزض ؾبي ٝنّح
آٔطيهلبثُ تهٛض اؾت  .ثطػىؽ ،زض
ا
ثب احتطاْ ٔتمبثُ ٘هيت وكٛضٞب ٔي قٛز زض نٛضت تٛافك ثيٗ ايطاٖ ٚ
زٚض ٜرسيس قبٞس ذطٚد آٔطيىب  ٚالسأبت ايٗ وكٛض ثط ذالف ان َٛپصيطفت ٝقس ٜؾبظٔبٟ٘بي ثيٗ إِّّي ٘ظيط
ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ي  ٚتؼٟسات ظيؿت ٔحيٍ  ٚغيط ٞؿتيٓ  .تٛافك ثب حفظ حمٛق وكٛضٔبٖ  ٚثب احتطاْ
ٔتمبثُ  ٚتبٔيٗ ٔٙبفغ ّٔي زؾتبٚضزٞبي ثطاي نّح ُٔٙم ٝثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
نتايج مربوط به استراتژي ها
زض ايٗ قؼٔت ٘تبيزي و ٝثبظيٍطاٖ زض ٔمبثُ اؾتطاتػي و ٝا٘تربة ٔي وٙس زض ٔمبثُ ا٘تربة ٞط وساْ اظ
اؾتطاتػي ٞب تٛؾٍ ضليت ثطضؾي ٔي قٛز  .لجُ اظ حُ ٔؿئّ٘ ٝتبيذ ٔطث َٝٛث ٝتهٕيٕبتي وٌ ٝطفتٔ ٝي
قٛز ،ثطضؾي ٔي ٌطزز.

 - 1اٌط آٔطيىب اؾتطاتػي ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب '' ضا ا٘تربة ٕ٘بيس وكٛض ايطاٖ ٞط وساْ اظ
پٙذ اؾتطاتػي ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا ٔي تٛا٘س ا٘تربة ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝتبيذ ٞط اؾتطاتػي ثطضؾي
ٔي قٛز:
 - 1- 1اؾتطاتػي أطيىب ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''ذطٚد اظ ثطربْ ''
اظ زيسٌب ٜرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ،اػٕبَ تحطيٓ ٞب اظ َطف آٔطيىب ٔٛيٛع د زيسي ٘يؿت  ٚايٗ تحطيٓ ٞب ثب
ٞسف تبحيطٌصاضي ثبال ثط ثبظاض ٘فت ايطاٖ ٚيغ قس ٜاؾت  .اٌط ث ٝض٘ٚس تِٛيس ٔ ٚهطف ٘فتٌ ،بظ  ٚفطآ ٚضزٞ ٜبي
٘فتي ايطاٖ زض َ َٛچٙس ؾبَ اذيط ٍ٘ب ٜوٙيٓ تفبٚت اؾبؾي زض ٔيعاٖ ٚاثؿتٍي وكٛض ث٘ ٝفت ايزبز قسٜ
اؾت .ثرف لبثُ ٔالحظ ٝاي اظ ٘فت ٌ ٚبظ زض وكٛض ٔهطف ٔي قٛز ٚ ٚاثؿتٍي تىٙيىي نٙؼت ٘فت ثٝ
ذبضد اظ وكٛض ث ٝحسالُ ضؼيس ٜاؾت  .ثطاي ضٚقٗ قسٖ ٔٛيٛع زض ثؼس ٔٙبثغ ا٘ؿب ٘ي زض حبَ حبيط فبضؽ
اِتحهيالٖ زا٘كٍبٟٞبي زاذُ رصة ثٟتطيٗ قطوت ٞبي ذبضري ٔي ق٘ٛس  ٚزض ثؼس ٔٙبثغ ؾطٔبي ٝاي ٚ
فيعيىي ثيف اظ  90زضنس اظ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ نٙؼت زض زاذُ تٟئ ٝي قٛز  .ازأ ٝثط٘بٔ ٝضيعي ٞب ٚ
اظ ثيٗ ذٛاٞس ثطز  .تزٟيعات ؾطٔبي ٝاي
تكسيس تحطيٓ ٞب ث ٝاحتٕبَ ظيبز ٘يبظ وكٛض ث ٝنبزضات ٘فت ضا
ٔٛرٛز زض ٚاحسٞبي تِٛيس ي ،ازػبيي اؾت و ٝحبثت قس ٜاؾت .وكٛض تٛا٘بيي تِٛيس نس زض نس ٘يبظٞبي
نٙؼت ٘فت ضا ز اضز .زض ثرف ةٞساقت  ٚزضٔبٖ  ٚتِٛيس زاض ٚتٛا٘بيي ضفغ ٘يبظٞب ٚرٛز زاضز .ثرف ٞبي
ٔرتّف التهبزي وكٛض ٚيؼيت ٔكبثٟي زاض٘س  .اٌطچ ٝتبحيطات تحطيٓ لبثُ وتٕبٖ ٘يؿت ِٚي ٔسيط يت آٖ
ثطاي ايطا٘ي ٞب ؾرت ٘يؿت ،ثرهٛل ظٔب٘ي و ٝاؾتمالَ ٛٞ ٚيت آٟ٘ب تٟسيس ٙٔ ٚبفغ آٟ٘ب زض ٘ظط ٌطفتٖٔ ٝي
قٛز .ػسْ ٕٞطاٞي اضٚپب زض تحطيٓ آٔطيىب  ،فطنت الظْ  ٚوبفي ضا زض اذتيبض ايطاٖ لطاض ٔي زٞس و٘ ٝيبظي ثٝ
ذطٚد اظ ثط ربْ ٘ساقت ٝثبقس ِٚي ٕٔىٗ اؾت ٔٙبفغ ّٔي وكٛض التًبي اتذبش ؾيبؾت ذطٚد اظ ثطربْ ضا
ٚرٛز ٔي
زاقت ثبقس  .زض نٛضت تحطيٓ آٔطيىب ٞعيٞ ٝٙبي فطاٚا٘ي ثطاي آٔطيىب رٟت اػٕبَ ايٗ ؾيبؾت ة
ٜ
آيس ؤ ٝحط ْٚقسٖ قطوت ٞبي ٘فتي قطوبي آٔطيىب اظ ثبظاض ايطاٖ٘ ،بفطٔب٘ي قطوت ٞبي ػال لٕٗز ثٝ
ٕٞىبضي ثب ايطاٖ ثب ٞسف وؿت ؾٛز ،ثي حجبتي زض ليٕت ٘فت  ٚؾطافطاظ ثيط ٖٚآٔسٖ ايطاٖ اظ تحطيٓ ٞب ٞعيٝٙ
ثباليي ثطاي أطيىب ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ٔ .ي تٛاٖ ٞعيٚ 10 ٝٙاحس ٘بقي اظ ايٗ اؾتطاتػي ضا ثطاي آٔطيىب زض ٘ظط
ٌطفت .ذبضد قسٖ ايطاٖ اظ ثطربْ ؾ ٟٓايطاٖ اظ ثبظاض ٞبي د ٞب٘ي ضا وبٞف ٔي زٞس  .زضنس ثباليي اظ ؾٟٓ
ايطاٖ زض ثبظاضٞبي رٟب٘ي ٔطث ٌٛث٘ ٝفت اؾت  .زضنٛضت اػٕبَ تحطيٓ ٞب تٛا٘بيي تبٔيٗ اضظ ٔٛضز ٘يبظ التهبز
ٔكىُ ذٛاٞس ث ٛز .ثؼال ٜٚتحطيٓ ٔ ،حسٚزيت ٞبي ٔبِي  ٚؾِٟٛت ٘مُ  ٚا٘تمبالت ضا ٔكىُ ذٛاٞس وطز وٝ
فطو ٔي وٙيٓ زض ٔزٕٛع ٞعي ٝٙاي ٔؼبزَ ٚ 5احس ثط التهبز ايطاٖ تحٕيُ ٕ٘بيس.
 - 2- 1اؾتطاتػي أطيىب ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' حفظ ثطربْ اظ َطيك
ٕٞطاٞي اضٚپب''
حفظ ثطربْ اظ َطيك
چٙب٘چ ٝزض ٔمبثُ اؾتطاتػي اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب ايطاٖ اؾتطاغي
ٕٞطاٞي اضٚپب ضا ا٘تربة ٕ٘بيس زض ايٗ نٛضت ٞعي ٝٙآٔطيىب ث ٝزِيُ ٘بتٛا٘بيي زض ا٘تمبَ ثركي اظ ٞعيٞ ٝٙب ثط
وكٛضٞبي اضٚپبيي  ،افعايف  ٚايطاٖ زض نٛضت ٕٞطاٞي اضٚپب ث ٝزِيُ زؾتطؾي ث ٝثبظاضٞبي ٔرتّف ٔٙتفغ
ذٛاٞس قس  .ايٗ اؾتطاتػي ٔي تٛا٘س ٞعي ٝٙاي ثيكتط اظ
ؾيبؾت ٕٔىٗ اؾت ٚ 5احس ٘فغ ثجطز.

ٚ11احس ثطاي آٔطيىب زاقت ٜثبقس  ٚايطاٖ اظ ايٗ

 - 3- 1اؾتطاتػي أطيىب ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾيٝ
 ٚچيٗ زض ٔجبزالت التهبزي''
تٛر ٝثٝ
ايٗ اؾتطاتػي تغييط چٙسا٘ي زض ٞعيٞ ٝٙبي آٔطيىب ٘ؿجت ث ٝحبِت ٞبي لجُ ٘رٛاٞس زاقت  ٚثب
ايٙىٔ ٝجبزالت تزبضي ايطاٖ  ٚضٚؾي ٝظيبز ٘يؿت  ٚاظ َطف زيٍط ػطثؿتبٖ  ٚثؼًي اظ وكٛضٞبي ُٔٙم ٝزض
نسز پطزاذت ثركي اظ ٞعيٞ ٝٙبي وبٞف ؾُح ٕٞىبضي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ ثب ايطاٖ ضا ٞؿتٙس ،ايٗ ؾيبؾت
ٞعيٞ ٝٙبي آٔطيىب ضا حسٚز ٚ 8احس  ٚؾٛزي ثطاثط ثب ٚ 1احس ثطاي ايطاٖ ذٛاٞس زاقت.
 - 4- 1اؾتطاتػي أطيىب ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي
وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙم''ٝ
ايٗ اؾتطاتػي ثب تٛر ٝث ٝػٕك ؾطزي ضٚاثٍ وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝاتىبي ثؿيبضي اظ آٟ٘ب ث ٝاضٚپب  ٚآٔطيىب ِ ٚعْٚ
اذص تًٕيٗ أٙيتي اظ لسضتٟبي ثعضي ث ٝزِيُ ؾبذتبضي حىٔٛتي قبٖ ثؿيبض ٔكىُ اؾت ِٚي زض نٛضت
زؾتيبثي ث٘ ٝتيزٞ ، ٝعي ٝٙآٔطيىب ضا ث ٝقست اظ زَ ٚطيك يىي افعايف ٞعي٘ ٝٙفت  ٚزيٍطي وبٞف فطٚـ
ؾالح ث ٝوكٛضٞبي ُٔٙم ٝافظايف ٔي زٞس  .ايطاٖ ٘يع ثب افعايف ؾ ٟٓثبظاضٞبي ُٔٙمٙٔ ٝتفغ ذٛاٞس قس.
٘تيز ٝلبثُ وٕي ؾبظي ٞعي ٝٙآٔطيىب ٘ ٚ 18فغ ايطاٖ ٚ 4احس ذٛاٞس ثٛز.
 - 5- 1اؾتطاتػي أطيىب ''اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثسٕٞ ٖٚطاٞي اضٚپب''  ٚا٘تربة ايطاٖ'' تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب''
ايٗ اؾتطاتػي زض ٌبْ ا َٚزٚض اظ زؾتطؼ ٘كبٖ ٔي زٞس ِٚي زض ٔبٞ ٜبي آذط ةٔٙتٟي ث ٝذطٚد آٔطيىب اظ
ثطربْ زض ٚالغ ٕٞيٗ ؾيبؾت حبوٓ ثٛز ٜاؾت  .ايٗ ؾيبؾت ٞعي ٝٙآٔطيىب ضا ٞ ٚ 5عي ٝٙايطاٖ ضا ٚ 8احس
ترٕيٗ ٔي ظ٘س.
 - 2اٌط آٔطيىب اؾتطاتػي '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي '' ضا ا٘تربة ٕ٘بيس وكٛض
ايطاٖ ٞط وساْ اظ پٙذ اؾتطاتػي ذٛز ضا ٔي تٛا٘س ا٘تد اة ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝتبيذ ٞط اؾتطاتػي
ثطضؾي ٔي قٛز:
 - 1- 2اؾتطاتػي أطيىب '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' ذطٚد
اظ ثطربْ  ٚاٖ پي تي  ٚتكسيس فؼبِيت ٞؿت ٝاي''
ا٘ساظي ضا اظ ضفتبض ٔكبٚض اْ ٘يت ّٔي ضئيؽ
اؾتطاتػي الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثط
رٕٟٛضآٔطيىب  ٚثطذي اظ ؾيبؾت ٔساضٖ آٖ وكٛض ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز  .فطٚپبقي وكٛض اظ زض ٖٚاظ َطيك
تغييط زض فىط  ٚا٘سيكٔ ٝطزْ زض رٟت تكىيُ حّمٞ ٝبي فىطي ارتٕبػي  ٚفطٍٙٞي ٕٛٞاض ٜاظ اؾتطاتػي ٞبي
اؾتفز ٜاظ لسضت ٘طْ  ٚفىط ايذ از تغييط ث ٝقيٞ ٜٛبي ٘ٛيٗ زض ثطذي
ا
ٔربِفبٖ رٕٟٛضي اؾالٔي ثٛز ٜاؾت .
وكٛضٞب ٘تبيذ لبثُ تٛرٟي ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت  .تًؼيف اذالقٟ٘ ،بز ذب٘ٛاز ،ٜقئ ٖٛارتٕبػي ،ؾيبؾي ٚ
التهبزي  ٚتكٛيك ثي ثٙسثبضي ٕٛٞاضٚ ْ ٜضز ٞسف زقٕٙبٖ ثٛز ٜاؾت  .ا٘زبْ ايٗ ٘ٛع اؾتطاتػي ٞعيٞ ٝٙبي
فطاٚاٖ ٌ ٚب ٞي ؾبَ ٞب ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٘يبظ زاضز  .زض ٔمبثُ ٞطچ ٝلسضت پبؾساضي اظ اذالق ٔ ٚجب٘ي ٘ظطي ٚ
ػّٕي  ٚپبيٞ ٝبي اؾتٛاضي ربٔؼ ٝثيكتط ثبقس ٞعيٞ ٝٙبيي و ٝثطاي فطٚپبقي يه ربٔؼ٘ ٝيبظ ٞؿت  ،ثيكتط
ذٛاٞس ثٛز .ؾالحي و ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔساْ ثط آٖ تبويس زاضز ا٘مالثي ثٛزٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔؼبضف اِٟي
 ٚضقس  ٚقىٛفبيي قزطَ ٜيج ٝاؾت ِٚ .ي فم ٝثؼٛٙاٖ ضٞجط  ٚفطٔب٘س ٜوُ لٛا ثط قىٛفبيي  ٚپيكطفت ربٔؼٝ
ثط ٔس اض اذالق ،تبويس زاض٘س  ٚآحبض ضقبزت ٞبي قٟساي اؾالْ  ٚا٘مالة ٞعي ٝٙثطا٘ساظي ضا ٘ ٝتٟٙب ثؿيبض

افعايف زاز ٜو ٝفىط ثطا٘ساظ ي ضا ٘يع اظ ٘ظط ٘ظطي اظ ثيٗ ثطز ٜاؾت  .پطٞيع اظ چپب ٚ َٚاقطافيٍطي ،ضػبيت
ػساِت ارتٕبػي ،پطٞيع اظ اؾطاف ثرهٛل زض ٔمبْ ػُٕ و ٝثط ٞعيٞ ٝٙبي ثطا٘ساظي ٔٛحط اؾت ،ثؿيبض ٔٛضز
تبويس اؾت  .ثٙبثطايٗ آ٘چ ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ا٘زبْ ٔي زٞس ٚظيف ٝاِٟي زض رٟت تؼٕك اذالق زض
ربٔؼ ٝاؾت ٔ ٚؿتلُ اظ ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي زقٕٙبٖ نٛضت ٔي ٌيطز زض ٘تيز ٝفكبض ثطاي ثطا٘ساظي ٞعيٝٙ
ثؿيبضي ثطاي آٔطيىب ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ٞ ٚعيٞ ٝٙبي رٕٟٛضي اؾال ٔي ايطاٖ ث ٝزِيُ اؾتمالَ فؼبِيت ٞب اظ ضفتبض
يبة.
آٔطيىب ا٘سوي افعايف ٔي ز
ايٗ اؾتطاتػي ٞعي ٝٙآٔطيىب ٚ 8احس ٞ ٚعي ٝٙذطٚد اظ ثطربْ ثطاي ايطاٖ ٞعيٞ ٝٙبي ٔطث ٌٛث ٝاظ زؾت زازٖ
ثبظاضٞبي ثيٗ إِّّي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ٘بچيع زض تمٛيت پبيٞ ٝبي زاذّي اؾت ؤ ٝؼبزَ ٚ 5احس ذٛاٞس ثٛز.
 - 2- 2اؾتطاتػي أطيىب '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' حفظ
ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب''
ٕٞطاٞي اضٚپب زض حفظ ثطربْ ٞعي ٝٙثطا٘ساظي  ٚالسأبت ذطاثىبضي زض ايطاٖ ضا ثطاي آٔطيىب افعايف ٔي زٞس .
ايطاٖ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب ٔي تٛا٘س اظ ثبظاض اضٚپب ثطاي تٟي ٝوبالٞبي ؾطٔبي ٝاي  ٚفطٚـ ٔحهٛالت
نبزاضتي ٘فغ ثجطز  .زض ايٗ اؾتطاتػي ا٘تد اثي آٔطيىب ٚ 8احس ٞعي ٝٙذٛاٞس زاقت  ٚا٘تربة ايطاٖ زض نٛضتي
و ٝثبظاض ا ضا اظ زؾت ٘سٞس زضآٔسي ٔؼبزَ ٚ 3احس ذٛاٞس زاقت.
 - 3- 2اؾتطاتػي أطيىب '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي ''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''
ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض ٔجبزالت التهبزي''
ايٗ اؾتطاتػي ث ٝزِيُ ايٙى ٝحزٓ ٔجبزالت ايطاٖ  ٚضٚؾي ٝظيبز ٘يؿت  ٚچيٗ ؾبثم ٝافعايف ليٕت زض نٛضت
ا٘حهبضي ثٛزٖ ثبظاض ضا زاضز  ،زضآٔس لبثُ تٛرٟي ٘هيت ايطاٖ ٘رٛاٞس قس ِ .صا ايٗ اؾتطاتػي ٞعي ٝٙاي ٔؼبزَ
ٚ 5احس ثطاي آٔطيىب  ٚايطاٖ ٘يع ٚ 1احس اظ ثبظاضٞبي غيط اضٚپبيي زضآٔس ذٛاٞس زاقت.
 - 4- 2اؾتطاتػي أطيىب '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' الساْ اظ
َطيك ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙم''ٝ
اؾتطاتػي ثطا٘ساظي تٛؾٍ آٔطيىب زض نٛضتي و ٝوكٛضٞبي ُٔٙمٕٞ ٝطاٞي ثب رٕٟٛضي اؾالٔي زاقت ٝثبقٙس
ٞعي ٝٙفطاٚا٘ي ثطاي آٔطيىب ذٛاٞس زاقت ؤ ٝؼبزَ  ٚ 12زضآٔسي ؾطقبضي ثطاي وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝثطاي
ايطاٖ ٔي تٛاٖ زضآٔسي ٔؼبزَ ٚ 5احس زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝي قٛز.
 - 5- 2اؾتطاتػي أطيىب '' الساْ اظ َطيك ثي حجبتي زض زاذُ  ٚحٕبيت اظ ثطا٘ساظي ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' تٛافك
ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب''
ايٖ اؾتطاتػي اٌطچ ٝثب  ٓٞزض تًبز ٞؿتٙس ِٚي ٕٛٞاض ٜزض ظٔبٖ تٛافك ؾيبؾت ٞبي زيٍطي ػّي ٝرٕٟٛضي
 ،زض
اؾالٔي ايطاٖ  ٚث ٝثٟب٘ٞ ٝبي زيٍط ٘ظيط حمٛق ثكط وٞ ٝسف ٞبي ثطا٘ساظي اظ آٖ اؾتٙجبٌ ٔي قٛز
ثط٘بٔٞ ٝبي آٔطيىب لطاض ٔي ٌيطزِ .صا ايٗ ؾيبؾت ٞعيٚ 4 ٝٙاحسي ثطاي آٔطيىب  ٚزضآٔسي ٘بقي اظ فؼبِيت زض
ثبظاضٞب ٔؼبزَ  3ذٛاٞس ثٛز.

 - 3اٌط آٔطيىب اؾتطاتػي '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي
ايطاٖ'' ضا ا٘تربة ٕ٘بيس وكٛض ايطاٖ ٞط وساْ اظ پٙذ اؾتطاتػي ذٛز ضا ٔي تٛا٘س ا٘تربة ٕ٘بيس  .زض ايٗ
ٔطحّ٘ ٝتبيذ ٞط اؾتطاتػي ثطضؾي ٔي قٛز:
 - 1- 3اؾتطاتػي أطيىب '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي
ايطاٖ'' ٚا٘تربة ايطاٖ '' ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاٖ پي تي  ٚتكسيس فؼبِيت ٞؿت ٝاي''
ثطاي ثطضؾي ٞعيٞ ٝٙبي ا٘عٚا ي اؾتطاتػيه ايطاٖ الظْ اؾت ٍ٘بٞي ثٛٔ ٝلؼيت اؾتطاتػيه ايطاٖ زاقت ٝثبقيٓ .
ايطاٖ ٔٛلؼيت ؼاحُ ذّيذ فبضؼ ،زضيبي ػٕبٖ  ٚزضيبي ذعض  ٚتؿٍّ وبُٔ ثط تٞ ٍٝٙطٔع ضا زض اذتيبض زاضز ٚ
اياٖ زٔٚيٗ زاض٘س ٜشذبيط ٌبظ ٚ
زض َ َٛلطٟ٘ب ثيٗ ؾ ٝلبض ٜاضٚپب ،آؾيب  ٚآفطيمب پي٘ٛس ثطلطاض ٕ٘ٛز ٜاؾت  .ض
چٟبضٔيٗ زاض٘س شذبيط ٘فت رٟبٖ اؾت  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ؾبَ ٞبي اذيط ٔجتٙي ثط تىي ٝثط ثبظاض زاذّي  ٚلُغ
ٚاثؿتٍي التهبز ث ٝثبظاض ذبضري ايٗ ٔٙبثغ ثٛز ٜاؾت ثُٛضي و ٝزض ظٔيٌ ٝٙبظ ٚاثؿتٍي ث ٝاضظ حبنُ اظ
نبزضات ٌبظ ث ٝوٕتطيٗ ٔيعاٖ ٔي ثبقس  .زض ظٔي ٝٙا٘ع ٚاي ُٔٙم ٝاي ايطاٖ فؼبِيت ٞبي ظيبزي نٛضت ٌطفتٝ
ن حٛظٞ ٜبي تٙف ظا قبُٔ ازػبٞبي ٔطظي ٔب٘ٙس آ٘چ ٝازػبي ٚاٞي ٔبِىيت رعايط اثٛٔٛؾي ،تٙت وٛچه ٚ
ٜ
ثطظي  ٚاذتالفبت لٔٛي ٔ ٚصٞجي و ٝزض ضاؼ آٟ٘ب اذتالف ثيٗ قيؼ ٚ ٝؾٙي ،اؾتفبز ٜاظ اثعاض وبٞف ٚ
افعايف تِٛيس ٘فت ثب ٞسف ناٞف يب افعايف ليٕت ٘فت زض تًبز ثب ٔٙبفغ ٕٞؿبيٍبٖ يب ث ٝػجبضتي ؾالح
٘فتٙٔ ٚ ،بظػ ٝزض ؾيبؾت ذبضري ٔ ٚساذّ ٝزض أٛض زاذّي ٕٛٞا ض ٜاثعاضٞبي وكٛضٞبي ٔساذٌّ ٝط زض ُٔٙمٝ
ذبٚضٔيب٘ ٝثٛز ٜاؾت  .زأٗ ظزٖ ث ٝا٘عٚاي ايطاٖ  ٚوبٞف ظطفيت التهبزي وكٛض ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼيت وكٛض
ٔٛيٛع ٕٟٔي اؾت ؤ ٝحبؾجٔ ٝيعاٖ ٞعي ٚ ٝٙفبيس ٜآٖ آؾبٖ

٘يؿتِ .صا ثب تٛر ٝثٚ ٝاثؿتٍي ٔتغيطٞبي

ٔٛحط ثط ا٘عٚاي ايطاٖ ث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٞعي ٝٙآٖ ثب تٛر ٝث ٝضلبثت ٔيبٖ وكٛضٞبي ُٔٙمٙٔ ٝبفغ ٞ ٚعيٞ ٝٙبي
فطاٚا٘ي ثٕٞ ٝطا ٜزاضز ٞ .عيٞ ٝٙبي و ٝوكٛضٞبي ُٔٙم ٝثبثت ا٘عٚاي ايطا ٖ پطزاذت ٔي وٙٙس ثؿيبض ثبال اؾت
ظيطا ثطاي ايٙىبض ٘بچبض ث ٝذطيس تؿّيحبت  ٚتًٕيٗ ٞبي أٙيتي اظ وكٛضٞبي غطثي ٞؿتٙسِ .صا زض ايٗ تحميك
اظ آ٘زبيي و ٝوكٛضٞبي ُٔٙم ٝثرف ظيبزي اظ ايٗ ٞعيٞ ٝٙب ضا ٔي پطزاظ٘س ػّي اِطغٓ ثبال ثٛزٖ ٞعي ٝٙايٗ
اؾتطاتػي ٘ٛع ضفتبض آٔطيىب ،ايضاٖ ٞطاؾي ثٛز ٜو ٝوُ ٞعيٞ ٝٙب ضا ثط زٚـ چٙس وكٛض ٕٞؿبيٌ ٝصاقت ٝث ٝايٗ
زِيُ ايٗ ؾيبؾت ثطاي آٔطيىب زضآٔسظا ثٛز ٜاؾتِ .صا ؾطرٕغ ٘تيز ٝايٗ اؾتطاتػي ثطاي آٔطيىب ثب فطو
ذطٚد ايطاٖ اظ ثطربْ زضآٔس  ٚ 3ثطاي ايطاٖ ٞعي 1 ٝٙذٛاٞس ثٛز.
 - 2- 3اؾتطاتػي أطيىب '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي ايطاٖ''
 ٚا٘تربة ايطاٖ '' حفظ ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب''
اؾتطاتػي ايطاٖ زض نٛضت ٕٞطاٞي اضٚپب ٔي تٛا٘س ث ٝػسْ ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٝز ض ا٘طظٚاي ايطاٖ وٕه
ٕ٘بيس و ٝزض ٘تيز ٝآٖ ايطاٖ ٔي تٛا٘س زضآٔس ٔؼبزَ  ٚ 3آٔطيىب ٞعي ٝٙاي ٔؼبزَ ٔ 2تحُٕ قٛز.
 - 3- 3اؾتطاتػي أطيىب '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي
ايطاٖ'' ٚا٘تربة ايطاٖ '' ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض ٔجبزالت التهبزي''

اظ َطيك ايٗ ا ؼتطاتػي ٔي تٛاٖ ٞعي ٝٙآٔطيىب ضا  ٚ 1زضآٔس ا يطاٖ ضا ٚ 1احس ثب تٛر ٝث٘ ٝمف ضٚؾي ٚ ٝچيٗ
زض ُٔٙم ٝزض ٘ظط ٌطفت.
 - 4- 3اؾتطاتػي أطيىب '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي
ايطاٖ'' ٚا٘تربة ايطاٖ '' الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙم''ٝ
زض نٛضتي و ٝاؾتطاتػي ايطاٖ ٔٛحط ثبقس ٞعي ٝٙآْ ضيىب ث ٝقست ثبال ذٛاٞس ضفت  ٚايض اٖ ثٕٞ ٝطا ٜوكٛضٞبي
ُٔٙمٙٔ ٝبفغ ظيبزي ثسؾت ذٛاٙٞس آٚضز وٞ ٝعي ٝٙآٔطيىب  ٚ 8زضآٔس ايطاٖ  5ذٛاٞس ثٛز.
 - 5- 3اؾتطاتػي أطيىب '' ا٘عٚاي اؾتطاتػيه ايطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝتٟي وطزٖ ظطفيت  ٚلسضت ُٔٙم ٝاي ايطاٖ''
 ٚا٘تربة ايطاٖ ''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب''
ايٗ اؾتطاتػي ٚاغٞ ٜبي ضٚح  ٚرؿٓ تٛافك ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔي ؾبظز  .ث ٝايٗ ٔؼٙي و ٝتٛافك نٛضت ٔي
ٌيطز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض ٞبي زيٍط زض فىط وبٞف لسضت ايطاٖ ثبقٙس  .زض ايٗ نٛضت ٞعي ٝٙآٔطيىب زض نٛضت
ْٚحط ثٛزٖ ايطاٖ ٞطاؾي  ٚغيط ٔٛحط ثٛزٖ ايٗ قؼبض ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز ؤ ٝيبٍ٘يٗ ايٗ ضفتبٞب ٔي تٛاٖ ٞعيٝٙ
آٔطيىب ضا  ٚ 2زضآٔس ايطاٖ ضا  1زض ٘ظط ٌطفت.
 - 4اٌط آٔطيىب اؾتطاتػي '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب '' ضا ا٘تربة ٕ٘بيس وكٛض ايطاٖ ٞط وساْ اظ پٙذ
اؾتطاتػي ذٛز ضا ٔي تٛا٘س ا٘تربة ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝتبيذ ٞط اؾتطاتػي ثطضؾي ٔي قٛز:
 - 1- 4اؾتطاتػي أطيىب '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاٖ پي تي  ٚتكسيس
فؼبِيت ٞؿت ٝاي''
تحطيٓ آٔطيىب ػّي ٝايطاٖ ثب پيطٚظي ا٘مالة زض ؾبَ  1358اظ َطيك ٔهبزض ٜزاضايي ٞبي ايطاٖ ٘عز ثب٘ه ٞبي
آٔطيىب ٕٙٔ ٚبػت اظ ٔؼبّٔ ٝثب ايطاٖ قطٚع قس  .تٕبْ تزٟيعات ٘ظبٔي ذطيساضي قس ٚ ٜؾفبضـ زاز ٜقسٜ
تٛؾٍ زَٚت ايطاٖ ٔتٛلف قس  .زض زفبع ٔمسؼ وٙتطَ ٞبي ؾرتٍيطا٘ ٝتطي نٛضت ٌطفت .نبزضات تزٟيطات
٘ظبٔي ،تهٛيت ٕٔٛٙػيت نسٚض وبالٞبي آٔطيىبيي تٛؾٍ وٍٙط ٜآٔطيىبٕٛٙٔ ،ػيت ٞطٌٔ ٝ٘ٛؼبّٔ ٝثطاي
تٛؾؼ ٝنٙؼت ٘فت ايطاٖٕٛٙٔ ،ػيت ٚاضزات ،نبزضات  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضي ٔتمبثُ ايطاٖ  ٚآٔطي وب ،تهٛيت لبٖ٘ٛ
تحطي ٞبي ايطاٖ ِٚيجي تهٛيت قس  ٚثب٘ه ٞبي ايطا٘ي ٚ
ْ
زأبت ٛاظ ايٗ رّٕٞ ٝؿتٙس  .زض ؾبَ  1375لبٖ٘ٛ
قطوت ٞبي ٚاثؿت ٝث ٝؾپب ٜپبؾساضاٖ زض ِيؿت تحطيٓ ٞب لطاض ٌطفت  ٚزض ؾبَ  1389تحطيٓ نبزضات ٘فت
ايطاٖ  ٚثب٘ه ٔطوعي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚارطا قس ٞ .سف ايٗ تحطيٓ ٞب فكبض ثط ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ،ذطٚد ارجبضي قطوت ٞبي ثيٗ إِّّي ،افت تِٛيس ٘فتٔ ،حسٚزيت قسيس ٔبِي ٕٔ ٚب٘ت اظ نسٚض
پٛقف ثيٕ ٝاي ثٙٔ ٝظٛض تبٔيٗ ذٛاؾتٞ ٝبي آ ْضيىب  ٚتبٔيٗ ٔٙبفغ آٖ وكٛض اؾت  ْ ٜ .ضاٞي ا ضٚپب ثب ايٗ
تحطيٓ ٞب ٞعي ٝٙفطاٚا٘ي ٔب٘ٙس ٞعيٞ ٝٙبيي و ٝثبثت السأب تي ٔٙتٟي ث ٝر ًٙزض ؾٛضي ٚ ٝػطاق ضا ثٕٞ ٝطاٜ
ذٛاٞس زاقت  ٚنبزضات ٘فت ثب ٔكىُ ٔٛار ٝذٛاٞس قس ِ .صا ٕٞطاٞي اضٚپب ثب تحطيٓ ٞب ٞعيٞ ٝٙبي ثؿيبضي
ثطاي ايٗ وكٛضٞب ثٕٞ ٝطا ٜزاضز و ٝآٔطيىب ث ٝز٘جبَ ا٘تمبَ ايٗ ٞعيٞ ٝٙب ث ٝوكٛضٞبي اضٚپبيي اؾت  ٚث٘ ٝظط
ٔي ضؾس ثب ٕٞطاٞي اضٚپب اظ ٞعيٞ ٝٙبي آٔطيىب ثٔ ٝمساض ظيبزي وبؾت ٝذٛاٞس قس ِ .صا ايٗ اؾتطاتػي ٚ4احس
ٞعي ٝٙثطاي آٔطيىب  ٚزٚض قسٖ ايطاٖ اظ ثبظاضٞبي اضٚپب  ٚافعايف ضيؿه ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٞ ٚعيٞ ٝٙبي ٔطث ٌٛثٝ
وبالٞبي ؾطٔبي ٝاي ثٕٞ ٝطاَ ٜطح ٞبي تٛؾؼ ٝا٘طغي ٞؿت ٝاي ٞعي ٝٙايطاٖ ضا ثٔ ٝيطاٖ ٚ 10احس افعايف
ذٛاٞس زاز.

 - 2- 4اؾتطاتػي اْضيىب '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' حفظ ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب''
اضٚپب ٕٔىٗ اؾت ؾيبؾتي زٌٚب٘ ٝا٘تربة ٕ٘بيس و ٝزض ايٙهٛضت ايطاٖ ٞعيٞ ٝٙبي ثيكتطي ٘ؿجت ث ٝحبِت
لجُ پطزاذت ذٛاٞس وطز  .زض ايٗ حبِت ٞعي ٝٙآٔطيىب ٚ 3احس ٞ ٚعي ٝٙايطاٖ ٚ 12احس ذٛاٞس ثٛز  .ايٗ
اؾتطاتػي ثٔ ٝؼٙي تفبٚت زض ضٚح ٚرؿٓ ثطربْ اؾت وٕٞ ٝطاٞي ثب آٔطيىب ٔ ٚؼُُ ٔب٘سٖ ظٔيٞ ٝٙبي ضقس ٚ
تٛؾؼ ٝايطاٖ ذٛاٞس ثٛز.
 - 3- 4اؾتطاتػي أطيىب '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض
ٔجبزالت التهبزي''
ايٗ اؾتطاتػي ثركي اظ ٞعيٞ ٝٙبي تحطيٓ ضا ٔتٛر ٝاضٚپب ٔي ؾبظز  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝحسٚزيت ٞبي ٔبِي  ٚثيٕٝ
اي ايطاٖ ٞعيٞ ٝٙبي پطزاذت ذٛاٞس وطز ِ ٚصا ٞعي ٝٙآٔطيىب ٞ ٚ 7عي ٝٙايطاٖ  3ذٛاٞس ثٛز
 - 4- 4اؾتطاتػي أطيىب '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي وك ٛضٞبي
ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙم''ٝ
ايٗ اؾتطاتػي  ٜظيٞ ٝٙبي تحطيٓ ضا ثطاي أطيىب افعايف ٔي زٞس  ٚا لسأبت وكٛضٞبي َٔٗمٔ ٝي تٛا٘س
ٔٙبفؼي ثطاي ايطاٖ ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس ِ .صا ا٘تظبض ٞعيٚ 6 ٝٙاحسي ثطاي آٔطيىب  ٚزضآٔسي ٚ 5احسي ثطاي
ايطاٖ لبثُ پيف ثيٙي اؾت.
 - 5- 4اؾتطاتػي أطيىب '' تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب''
ايٗ اؾتطاتػي ٔكبث ٝاؾتطاتػي لجُ اظ ذطٚد آٔطيىب اظ ثطربْ اؾت ث ٝايٗ نٛضت و ٝتٛافك ٚرٛز
زاقت ِٚي ظٔيٕٗٞ ٜىبضي التهبزي اظ ثيٗ ضفت  .اٌطچ ٝايٗ ز ٚاؾتطاتػي ثب  ٓٞزض تًبز ٞؽتٙس
ِٚي ؾبظ  ٚوبضٞبي ؾيبؾي  ٚتمؿيٓ لسضت ثيٗ ضئيؽ رٕٟٛض  ٚوٍٙط ٜزض آٔطيىب  ٚؾبذتبض ؾيبؾي
ايطاٖ ثٛرٛز آٔسٖ ؾيبؾت ٞبيي ث ٝايٗ قىُ ضا پيف ثيٙي ٔي وٗز ِ .صا ايٗ ٌعي ٝٙث ٝزِيُ تؿبٚي
ٞعي ٚ ٝٙزضآٔس٘ ،فؼي ثطاي ايطاٖ  ٚآٔطيىب ثٕٞ ٝطا٘ ٜساضز.
 - 5اٌط آٔطيىب اؾتطاتػي ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب '' ضا ا٘تربة ٕ٘بيس وكٛض ايطاٖ ٞط وساْ اظ پٙذ اؾتطاتػي
ذٛز ضا ٔي تٛا٘س ا٘تربة ٕ٘بيس .زض ايٗ ٔطحّ٘ ٝتبيذ اؾتطاتػي ثطضؾي ٔي قٛز:
 - 1- 5اؾتطاتػي أطيىب ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' ذطٚد اظ ثطربْ  ٚاٖ پي تي  ٚتكسيس
فؼبِيت ٞؿت ٝاي''
تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب اظ ؾٛي آْ ضيىب ثٔ ٝؼٙي ثبظٍ٘طي زض اؾتطاتػي آٖ وكٛض زض ُٔٙم ٚ ٝآغبظي ثط ض٘ٚس
لِح  ٚپصيطـ قطايٍ حبوٓ ثط ٔٙبفغ وكٛضٞب ذٛاٞس ثٛز  .زض قطايٍ رسيس ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝذبٚضٔيب٘ٙٔ ٝجغ
تبْيٗ ا٘طغي زض رٟبٖ ٔي ثبقس  ٚثب تٛر ٝث ٝتزسيس پصيط ٘جٛزٖ ؾٛذت ٞبي فؿيّي ٘ ٚيبظ ضٚظافع ٖٚربٔؼٝ
ثكطي ث ٝايٗ ٔٛاز  ٚيطٚضت پطزاخت ثٟبي ٚالؼي آٖ ،ؾبذتبض رسيسي ثط ثبظاضٞب حبوٓ ذٛاٞس قس  .اظ ؾٛي
زيٍط تٛافك ثٔ ٝؼٙي ػسْ ٘يبظ ث ٝذطيس ؾالح تٛؾٍ وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝاظ ثيٗ ضفتٗ ايٗ ٔٙجغ ػظيٓ
تهٕيٓ ٌيطي زض ايٗ ؾطظٔيٗ ثٝ
زضآٔسي غطة اظ يه ؾ ٚ ٛػسْ ٘يبظ ث ٝحٕبيت اظ اؾطائيُ ٚ ٚاٌصاضي
ؾبوٙبٖ آٖ اظ ؾٛي زيٍط ذٛاٞس ثٛز  .ايٗ تٛافك اٌطچ ٝث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٔٙجغ زضآٔسي آٔطيىب اظ وكٛضٞبي
ذطيساض ؾالح ٌٛ ٚـ ث ٝفطٔبٖ زض ػطي ٝا ٘طغي ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز ِٚي ثبيس پصيطفت و ٝزٚض يب ظٚز ايٗ ٔٙجغ

اظ ضاٞ ٜبي
زضآٔسي اظ زؾتكبٖ ذبضد ذٛاٞس قس ِ ٚصا ٔي تٛا٘ٙس ثبظاضٞبي ؾبيط وبالٞب ضا فؼبَ ٕ٘ٛزٚ ٜ
نحيح وؿت ٔٙفؼت ٕ٘بيٙس  .ثٙبثطايٗ آٔطيىب اظ يه ؾٙٔ ٛجغ زضآٔسي ؾطقبضي ضا اظ زؾت ٔي زٞس  ٚاظ
ؾٛي زيٍط ٔٙبثغ ثؿيبضي ضا زض ؾبي ٝنّح  ٚأٙيت زض ثطاثط ذٛز خ ٚاٞس زاقت  .زض نٛضت تٛافك آٔطيىب ثط
ضفغ تحطيٓ ٞب ِ ٚغ ٛثطربْ اظ ؾٛي ايطاٖ ،وكٛض آٔطيىب ٔٙبفغ ظيبزي اظ َطق ايطاٖ ٞطاؾي  ٚفطٚـ ؾالح
ٞبي ٘ظبٔي  ٚزضآٔسٞبي ٘بقي اظ تًٕيٗ ٞبي أٙيتي وكٛضٞبي ُٔٙم ٝوؿت ذٛاٞس وطز  ٚايطاٖ زض ٘تيزٝ
ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙم ٝثب آٔطيىب تٛا ٘بيي ثسؾت آٚضزٖ ؾٕٟي اظ ثبظاضٞب ضا ٘رٛا ٞس زاقت  ٚثب ايٗ ٔحبؾجٝ
زضآٔسي ٔؼبزَ ٚ 12احس ثطاي آٔطيىب  ٚظيب٘ي ٔؼبزَ ٚ 14احس ثطاي ايطاٖ لبثُ پيف ثيٙي اؾت.
 - 2- 5اؾتطاتػي أطيىب ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' حفظ ثطربْ اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب''
ايٗ اؾتطاتػي ٔي تٛا٘س ٘تبيذ ٔخجتي ثطاي آٔطيىب  ٚايطاٖ ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس  ٚاظ ثبظاض ٘فغ ثجط٘س .ا٘تظبض ٔي
ضٚز ايٗ اؾتطاتػي زضآٔس ٚ 11احسي ثطاي آٔطيىب ٚ 8 ٚاحسي ثطاي ايطاٖ زاقت ٝثبقس.
 - 3- 5اؾتطاتػي أطيىب ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب ''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''ؾيبؾت ربيٍعيٙي ضٚؾي ٚ ٝچيٗ زض
ٔجبزالت التهبزي''
ايٗ اؾتطاتػي ثطاي ايطاٖ ثٔ ٝؼٙي نطف ٘ظط وطزٖ اظ ثبظاض آٔطيىب اؾت ٍ٘ ٚب ٜث ٝثبظاضٞبي چيٗ  ٚضٚؾيٝ
اؾت و ٝثطاي آٔطيىب زضآٔسي ٔؼبزَ  ٚ 9ثطاي ايطاٖ زضآٔسي ٔؼبزَ  5ذٛاٞس زاقت.
 - 4- 5اؾتطاتػي أطيىب ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب''  ٚا٘تربة ايطاٖ '' الساْ اظ َطيك ٕٞطاٞي وكٛضٞبي ُٔٙمٝ
 ٚتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ُٔٙم''ٝ
ايٗ اؾتطاتػي ث ٝزِيُ ايٙى ٝلسضت ا٘حهبضي وكٛضٞبي ُٔٙم ٝضا افعايف ٔي زٞسٙٔ ،بفغ آٔطيىب ضا وبٞف ٚ
ٔٙبفغ ايطاٖ ضا افعايف ٔي زٞسِ .صا ثطاي آٔطيىب زضآٔسي ٔؼبزَ  ٚ 6ثطاي ايطاٖ زض آٔسي ٔؼبزَ ٔ 14ي تٛاٖ
زض ٘ظط ٌطفت.
 - 5- 5اؾتطاتػي أطيىب ''تٛافك  ٚضفغ تحطيٓ ٞب''  ٚا٘تربة ايطاٖ ''تٛافك ثب آٔطيىب  ٚاضٚپب''
اظ آ٘زبيي و ٝاظ َطيك ايٗ اؾتطاتػي ايطاٖ ٔي تٛا٘س اظ ثبظاضٞبي آٔطيىب  ٚاضٚپب ٔٙتفغ قٛز  ٚآٔطيىب  ٓٞاظ ثبظاض
ٞبي ايطاٖ ؾٟٓي زاقت ٝثبقس ايٗ اؾتطاتػي ثطاي آٔطيىب زضآٔس  ٚ 15ثطاي ايطاٖ زضآٔس  9ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
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ايطاٖ ٔي تٛاٖز ؾيبؾت حساوخط ٕ٘ٛزٖ ٞعي ٝٙضليت يب حساوخط وطزٖ ٔٙبفغ ذٛز ضا زٖثبَ وٙس  .آٔطيىب زض
حبَ حبيط ؾيبؾت اػٕبَ تحطيٓ ٞب ثب ٕٞطاٞي اضٚپب ضا زض زؾتٛض وبض زاضز  .اٌط ٞسف ايطاٖ حساوخط وطزٖ
ٞعي ٝٙآٔطيىب ثبقس اؾتطاتػي ٕٞطا ٜوطزٖ وكٛضٞبي ُٔٙم ٚ ٝتؿٍّ ثط ثبظاض ا٘طغي ثٟتطيٗ ضاٞجطز ٔي ثبقس .
ايٗ اؾتطاتػي زليمب ثط ذالف ضاٞجطزٞبي اؾطائيُ زض ُٔٙمٔ ٝجٙي ثط ػسْ ٕٞطاٞي ثب ايطاٖ اؾت .حفظ ثطربْ
اظ َطيك ٕٞطاٞي اضٚپب زض ٔطحّ ٝثؼس ٔي تٛا٘س ٔٙبفغ ايطاٖ ضا تبٔيٗ ٕ٘بيس  .تٛافك ثط ثطربْ  ٚضػبيت احتطاْ
ٔتمبثُ ٔي تٛا٘س ٔٙبفؼي ضا ثطاي ايطاٖ ،آٔطيىب  ٚرٟبٖ ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس ٔٛيٛػي و ٝاؾبؼ ؾيبؾت
ذبضري رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ اؾت  .حُ ايٗ ٔؿئّ ٝاظ  ٚثطضؾي وبُٔ ٔٛو ٚع ٘يبظ ثٚ ٝالؼي ٕ٘ٛزٖ
ٔحبؾجبت زاضز  ٚثب حُ وبُٔ ٔؿئّٔ ٝي تٛاٖ ث ٝا٘تربة ثٟتطيٗ اؾتطاتػي ضؾيس.
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