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 کًیظیٌٕ يظتمم حمٕق تؼز افغاَظتاٌ

 گشارع يُاسعّ کٕچی ْا ٔيزدو يحم در ٔنظٕانی َإْر ٔالیت غشَی

 (4/4/3141الي   13/1/3141) 

 يمذيّ

چىاعيه قابب ثاً اياه طاؽ )  كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن اؾ طؽيق ظفتؽ قابزُ  ضاُيم ظؼ ؾَن ثبميابنز اؾ

وماُظي وظابؼ   مسال ظؼ ؾَن ثبميابن الي اكىُن( ٌمً قبلً اؾ ؼَوع مىبؾعاً كاُچي ٌاب َ ماؽظ  3131زعاقل اؾ قبب 

وهاؽ زؿاؼناٍب  مكاتىع َ ظقياق اؾ مياؿان تاناب  اوكابوي َ اياؽ اوكابوي  زمعاَ  َ پيگيؽ ٍب . مبزصل ايه وظبؼتاقت

َ  عاااي ؼاااش ت نااٍبمىبؾعااً ثااُظي اقاات. مىبؾعااً َ اؼا ااً پيهااىٍبظا  مهااطت ثااً ظَلاات ظؼ قكاامت زاال ظايمااي ايااه 

اياه قيايًز متبقانبوً  ا  ثً ظَلت خٍت زل ظايماي َ ؼيهاً افغبوكتبن پيهىٍبظٌب  قبوُوي كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽ

ٌىُؾ زب  مُثؽ َ اقبقي ظؼ ؼاقتب  زل ايه مىبؾعً ثؽظانتً وهعي اقت. ثاكً ايه مىبؾعاً كاً اكىاُن ثاً ناع  ؼوا  

ىاعز ٌماً ى  ونع قيبقي اؾ تهعيع آن قُظ مي ثؽوع َ ثٍؽي ثؽظاؼ  مي كَثُ  قيبقي ثً ضُظ زؽفتً َ ثؽضي زاقب  غ

 قبلً قؽثبويٍب  ثي نمبؼ اوكبوي َ ايؽ اوكبوي ؼا ثبعث مي نُظ.

اقتنبظي اؾ عانچؽٌب َمؽاتع  تُقط کُچی ٌب ظؼ مىبطق مؽكؿ  اؾ ٌمبن آابؾ تُا  ثب خىگٍب َمىبؾعب  ؾيبوجبؼ ثاُظي 

مساؽاق اياه مىبؾعاً َلكاُالي ٌاب  زصاً  زػناتً ىُن ثبعث نعي اقت. ظؼ قابلٍب َ قؽثبوی ٌبی ثی نمبؼی ؼا تب اک

تانااب  اوكاابوي َ ضكاابؼا  َآقاايت ٌااب  ماابلي  كااً طااي آن اَب َ ظَ  ثٍكااُظ َ ظايميااؽظاظ َمياات ميااعان َؼظ  ثااُظ.

ثيهمبؼ  ثؽ مؽظ  مسل َاؼظ آمع.
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ثب زماً كُچي ٌب ثً مىبطق  72/1/3141 ؼيص امكبب ويؿ مىبؾعً كُچي ٌب ثب مؽظ  مسل ثب نع  ثيهتؽ اؾ پيم ثً تب

مطتاف " ضُا " َلكُالي وبٌُؼ َميت اؿواي آاابؾ ناعي َ ثاً ماع  قاً ؼَؾ ثاب ناع  تماب  اظاماً يبفات. وتيداً اياه 

تانب  اوكبوي َ ضكبؼا  مبلي ٌىگني ثُظ كً ظؼ ايه زؿاؼل ثً صاُؼ  مكاتىع َ ٌماً خبوجاً زاؽظ  زثؽضُؼظ مكاسبوً

 آَؼ  نعي اقت.

 ز وظابؼ  اؾ ؼَواع مىبؾعاً كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن ٌيئت زقيقت يابثي ؼا ثاً مىظاُؼ زُ  ثبميبنقبظفتؽ 

 13/1/3141ز ثاً تابؼيص    آنثؽؼقي ميؿان ضكبؼا  َاؼظي ثؽ طؽفيه مىبؾعً َ پيگيؽ  مُاؼظ وقا  زقاُق ثهاؽ

كتقيش اؾ مىبطق آقايت ظياعيز مواُماب  مؾ  ايه ٌيئت ع َي ثؽ ثبؾظيع م .اعؿا  ومُظ َميت اؿوي َلكُالي وبٌُؼ ثً

ؼا اؾ اؼزبوٍب  ظَلتيز ومبيىعزبن مؽظ  ظؼ نُؼا  مايز ومبيىعزبن مؽظ  ظؼ ناُؼا  َميتاي اؿوايز مكائُليه پاُليف 

                                                 
3
ثؽضُؼظٌب  اؾ وكبوي َ ضكبؼا  مبلي وبني . ظؼ مُؼظ پهيىً تبؼيطي مىبؾعً كُچي ٌب ثب مؽظ  مسل ظؼ مىبطق مؽكؿ  َ نمبؼ تانب  ا 

كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن مؽاخوً ومب يع.    3134مكاسبوً قبلٍب  زػنتًز ثً زؿاؼل قبب 
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 ت. آوچاً ظؼ اياه زاؿاؼل ماي ضُاوياعوماُظي اقاخماع آَؼ   متاُاؼ  َآقايت ظياعي  ٌب  مايز نبٌعان عيىي َ ضبوُاظي

 َ تصبَيؽ مكتىع نعي اقت.كً ثب صعا  نبٌعان عيىي  اقت خبوجً ايه ٌيئت مبزصل تسقيقب  ٌمً

 6831خشئیات يُاسعّ كٕچي ْا تا يزدو يحم در ٔنظٕاني َإْر ٔالیت غشَي در طال 

 72/1/3141مااُؼش   ز ناات نااىجً 31قاابعت  ثؽاقاابـ ااٍاابؼا  مااؽظ  مساال َ ومبيىااعزبن مااؽظ  َلكااُالي واابٌُؼز 

) الاي تابؼيص ؼَؾ قاًمطتاف مىطقاً ضاُا  َلكاُالي وابٌُؼ آاابؾ ناعي  َ طاي ماع   زم   كُچي ٌب ثؽقكمت ٌب 

تماب  ظی ٌابی  ظظؼ اَلايه ثؽضاُؼتكاط  يبفتاً  َ  َلكُالي وبٌُؼ مىطقً ضُا  قؽيً  13ثؽ کُچی ٌب  (11/1/3141

 ايدابظمطمئيىاب   ثكابؼ زياؽ  اياه ؼَلز  ٌاع  اؾ كاً كهيعي اواع ؼا ثً آتم اُفً زيُاوب  ثبنىعزبن ايه مىبطقٌيؿ  َع

 مسل ثُظي اقت.َزهت ظؼ ميبن مؽظ   ؼعت

نابٌعان عيىايز مكائُليه زكُمات مسااي َ ومبيىاعزبن ماؽظ  َلكاُالي وابٌُؼ ظؼ ناُؼا  مااي َ ناُؼا  مؽظ  مسالز 

َماب ی اؾ طاؽ  کاُچی ٌاب صاُؼ  وگؽفتاً  اياه زمااً ثاً تىٍاب َميتي اؿويز ثً كبؼمىعان كميكيُن زنتاً اواع كاً  "

نااجی کااً ايااه زماااً صااُؼ  زؽفااتز ؾيااؽا ظؼآن  ظانااتً اوااع. طبلجاابن ظؼ ايااه زماااً وقاام مسااُؼ کااً  مطمئاايه ٌكااتيش

ز ماُتؽ  ذ ٌابی ثقيااً َضنيناًز اقا قاپيهاؽفتً اؾ قجيال ماُتؽ ٌابی ظاتكاُنز  ذ ٌبی  قمدٍؿ ثً َقبيل َ مٍبخمبن

ظؼ ضامه ظؼ ماع  ظَ  ؼظ.مُتؽ ٌبی نبن ثيؽق ٌبی قانيع وياؿ ثاً چهاش ميطاُ َثؽ قبيکل َمُتؽ ٌبی ثبؼثؽی ثُظوع.

قؽيً مؽثُط ثً ضُا  وبٌُؼ ؼا تست تكاط ظانتىعز ضابوُاظي ٌاب  كاُچيز ااهظ  ٌاب َ ؼماً  13ؼَؾ  كً كُچي ٌب 

ٌب  نبن ثاً مىطقاً ويبمعواع. ثاً ٌمايه ضابطؽ ؾمايه ٌاب  ؾؼاعتاي اياه مىابطق آقايت چىاعاوي وعياعي اقات." ناُاٌع َ 

 ويؿ ايه اظعب  مؽظ  وبٌُؼ ؼا تب يع مي كىع. قؽا ىي كً تُقط كبؼمىعان كميكيُن ظؼيبفت نعي

ثً مىبطق َتپاً  َ  ظنت ٌبی زاُلً َقيبي ؼي  نعي َاؼظ كُچي ٌب اؾ زعَظ يك مبي قجل اؾ زماً ثً َلكُالي وبٌُؼز 

 ظؼ ناُؼا  ماايز اٌبلی َلكُالی وبٌُؼ َيکی اؾ َکي ن َميت اؿوی. وعٌبی ٌمدُاؼ ظؼي ضُا  مكتقؽ زؽظيعي ثُظ

جابن کاُچی ٌاب ثبطبل ز يک ؼَؾ قجل اؾزماً کُچی ٌاب ثاً مىطقاً ضاُا  "کً ااٍبؼ ظانتً اقتقبقمی  اكجؽ عاي آقبی

ؼا ظؼمكيؽ ؼاي َميت اؿوی ثب َلكُالی وبٌُؼاؾثيه ثؽظي تاب ؼَاثاط ماؽظ   نجكً ٌب  مطبثؽاتيٌمبٌىگی کؽظي َآوته 

مُاصا تي ؼاي  زب ٌمؿمبن ثب زماً ثً ضاُا وبٌُؼ ثبضبؼج اؾ مىطقً قطع زؽظظ. ٌمچىبن طبلجبن ظؼٌمبٌىگی ثبکُچيٍ

 "  ع.ىىع اؾيه مىطقً عجُؼ َمؽَؼ ومبيوتب مؽظ  وتُا ثُظوع ؼا ظؼمىطقً قيبقز ثكتً  وبٌُؼ اؾ قمت مؽكؿ اؿوي

ؽاقاابـ َلكااُالي واابٌُؼ َمياات اؿوااي ظؼ ٌمكاابيگي َلكااُالي زصااً ظَ  ثٍكااُظ َمياات ميااعان َؼظ  قااؽاؼ ظاؼظ. ث

زؽفتاً اقات. آوٍاب قاؽاؼ ٌاب کاُچی  ماُؼظ ٌداُ  ٌمً قبلً زثً ايه طؽ  چىعيه قبب اؾ یز ايه َلكُالااٍبؼا  مؽظ 

ثاً ماؽظ  ا  َآقايت ٌابی ناعيعی ضكبؼز چی ٌب ثً ايه َلكُالی زماً کؽظيظؼ قبب ٌبی زػنتً ويؿ کُ مععي اوع كً"

طقاً ثاً قتال ؼقايعي َياک ظَونؽ اؾاٌبلی مى كُچي ٌب زماً اثؽ ظؼ مث  ظؼ قبب زػنتً ايه َلكُالی َاؼظ ومُظي اقت.

ظؼيه اٌبلی مىطقً  َؾؼاعت مؽظ  تُقط ؼمً ٌبی کُچی اؾثيه ؼفت َاکثؽيت  تمب  کهت .وعونؽ ظيگؽ ؾضمی زؽظيع

ظيبؼ مٍبخؽ   ؾوعزی َظيبؼ آثبيی ضُظؼا تؽک ومُظي َؼاٌی وعاؾظقت ظاظي ظؼوتيدً مدجُؼ نعمىبطق آؼامم ضُظؼا 

 "وع.ظؼنٍؽ ٌبی ظيگؽزؽظ

 ات دٔنت در لثال حًایت اس حمٕق لزتاَیاٌ يُاسعّائالذايات ٔ اخز

چىبوكً ظؼ خؿ يب  قييً  آماعي اقاتز اؾ زاعَظ ياك مابي قجال اؾ َقاُد ثؽضاُؼظ مكااسبوًز كاُچي ٌاب ظؼ ظنات زاُلاً 

َقبيؽ قبزب  مؽؾ  َلكُالي وبٌُؼ َميت اؿوي َ زصً اَب َظَ  ثٍكُظ َظايميؽظاظ َميات مياعان َؼظ  مكاتقؽ 

َؾ ازتمبب خى  َ ظؼ زياؽ  ثايه ماؽظ  مسال َكاُچي ٌاب ماي ؼفاتز اماب متبقانبوً زكُمات مسااي نعي ثُظوع َ ٌؽ ؼ
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َميت اؿوي ثؽا  خاُزيؽ  اؾ َقُد خى  َ ثؽضُؼظ مكاسبوً ثيه طؽفيهز ٌيچگُوً تعاثيؽ پيهگيؽاوً اتطبغ وكؽظي 

 اقت.

تی ؼا کاً ئمؽکؿی افغبوكتبن ٌي ظَلتز مسل ثؽ مؽظ  اوكبوي َمبلي ثوع اؾ َقُد خى  َ َاؼظ آمعن ضكبؼا  ثيهمبؼ

) ضااعاظا عؽفاابويز ظاكتااؽ ناابي خٍاابنز عاااي اكجؽقبقاامي َ آقااب  ونااؽ اؾ اعياابی َلكاای خؽزااً افغبوكااتبن 4متهااکل اؾ 

 ز ومبيىاعي َؾاؼ  ظفبد ومبيىعي  ظاضاً ز امُؼ َؾاؼ  ومبيىعي كُچيٍب(ز ؼ يف نُؼا  َميتي اؿويز  ومبيىعي صسؽا يز

 َ ومبيىاعي كميتاً مجابؼؾي ثاب زااُاظ  قُمىاعاوی امىياً َميات اؿواایظاؼي اماُؼز آمااؽ امىيات ومبيىاعي ااؼزابن ٌابی مسالز 

 اوع. ومُظيثبؾظيع  مىبطق آقيت ظيعي اؾ  ئتايه ٌي. ي ثُظظؼ مىطقً اعؿا  ومُظ زثُظوع

ؼ امىيات اياه ٌياد  ظؼ َلكاُالی وابٌُ تابميه وناؽ اؾ اؼظَی ماای َپاُليف ماای کاً ثاؽای 31ثاً تواعاظ  زنتىي اقت كً

اياه وياؽَ ظؼ  واع.ايدابظ كؽظ يال ضاط زب مكتقؽنعي َ ظؼ مىبطق آقيت ظيعي ثً ظؼضُاقت مؽظ  مسل زفؽقتبظي نعي ثُظ

وناؽ ثاُظي كاً ثاؽا  تابميه امىيات ٌيئات ظَلتاي متاػكؽي ظؼ قابزً آماعي ثُظواع َ قاپف ثاب اصاؽاؼ ماؽظ  مسال  31اثتعا 

 مبوعي َ متجبقي ظَثبؼي ثً اؿوي ثؽزهتً اوع. ونؽ آوٍب ظؼ قبزً 31 زَومبيىعزبن مؽظ  اؿوي ظؼ َلكي خؽزً

ظَثابؼي ثاً قابزب   زكميكايُن مكاتقل زقاُق ثهؽافغبوكاتبن ظفتؽ قبزُ  ثبميبنكً كبؼمىعان  31/1/3141الي تبؼيص 

آقيت ظيعي مؽاخوً كؽظي اوعز ٌيچ وٍبظ ز وً ظَلتي َ وً ايؽ ظَلتيز ثً آقيت ظيعزبن َ ثي خب نعزبن ايه مىبؾعاً كاً 

ويبؾمىعوع َ تمب  َقبيل َ امكبوب  ؾوعزي ضُيم ؼا اؾ ظقت ظاظي اوعز كمك ٌب  اوكبوي َ ثهؽظَقتبوً وؽقبوعي نعيعا   

ثوياع  مبب كمك ؼقبوي ثً آقيت ظيعزبن ظؼ آيىعي ويؿازت زثً ظليل عع  اط د ؼقبوي زتي قؽَ  َ تسقيق وهعي اقت. َ

 ثً وظؽ مي ؼقع.

ُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبنز ظَلت ثً مىظاُؼ تابميه عاعالت َ مسبكماً ثؽاقبـ يبفتً ٌب  ٌيئت زقيقت يبة كميكي

مدؽميه كً ظقت ثً تبؼاج ضبوً ٌبز ابؼ  امُابز كُچ اخجبؼ ز قتل افؽاظ ماكاي َ... ؾظي اواعز ٌايچ اقاعامي وكاؽظي َ 

ُخجب  موبفيات ممتع م َثي تُخٍي زتي ثً مكتىع قبؾ  قيبيب ويؿ مجبظؼ  وُؼؾيعي اقت َ مثل قبلٍب  قجل ثب اٌمبب

 مدؽميه اؾ مدبؾا  ؼا فؽاٌش قبضتً اقت.

 (13/1/3141) :  تاسدیذ اس يُاطك آطیة دیذِ

لی َاؼظ َلكاُا 13/11/3141کميكايُن مكاتقل زقاُق ثهاؽ افغبوكاتبن ثاً تابؼيص  ظفتؽ قابزُ  ثبميابن ٌيئت اعؿامی

ؽظ  اؿوي ظؼ نُؼا  َميتاي َ ناُؼا  َ ع َي ثؽ م قب  ثب مقبمب  مساي َلكُالي وبٌُؼز ومبيىعزبن موبٌُؼ نعي 

واع تاب زقابيق ظي ااؾ قؽيً ٌب  آقيت ظيعي ثً صُؼ  زيُؼ  ثبؾظيع ثً عمال آَؼ نبٌعان عيىي َ ثيدب نعزبنز  مايز

 ؼا ثٍتؽ مكتىع قبؾ  كىىع. آقيت ٌب  َاؼظي ثؽ قؽيً ٌب  ثبؾظيع نعي ثب عكف َصعا  مؽظ  مكتىع نعي اقت.

ظَثؽخااً ز کُنااًز قاوااً وااُز قؽقااؽضیز خىگؽيااقز قاوااً قاايعز  يااعي كااً عجاابؼ  اوااع اؾقؽيااً آقاايت ظ 13 ايااه ٌيئاات اؾ

يهز  ؼز قه ق ٌبز کتُک ثبمز کتاُک پابضتؽانز کتبظچٍل  قجؿ قى ز چُؼکًز نٍؽپبييه ضُا  ز نٍؽ ثبمی ضُا ز

تً ؼناکز کُتاً ُکبؼيؿز التؽ اىً زک ز قاوً زل ثيکز ظيُاؼکز زيؽَز کتً قاوًز قبقمبز کُتً زبخی ضبن نيؽيهز ک

قاى  مکاُی ثابم  زقايبي ؼيا  زکابؼيؿ اقا  ز کابؼيؿ مابمیز قاؽظؼيباَثاً کاؽ  ز  ز وُخاُیز في  هللاز ظنت ثؽچی

نيهاً  ثاً ناع  آقايت ظياعيز ٌاب تمابمي ضبواً ياه قؽياً ٌابا ظؼ .ثبؾظياع وماُظي اقات َقى  مکُی پبييه َقؽيً زؽمک

 ُفً زيُاوب ابؼ  ؼفتً َظی ٌبی ٌيؿ  َعا ثً بوً ٌب  قبكىيهَلُاؾ  ض امُاب مُانيز َظؼَاؾي ٌب نككتبوعي نعيز 

عاؽاظي ماُتؽ قابيكل اؾ  371زعَظ   ثؽاقبـ ااٍبؼا  نبٌعان عيىي َومبيىعزبن مؽظ  مسل  ثً آتم کهيعي نعي اقت.

 .ثاً آتام كهايعي ناعي اقاتتُقط کُچی ٌب  بوً ٌبقؽيً ٌب توعاظی اؾ ض ايهٌمچىبن ظؼ ؼفتً اوع. قؽقت مؽظ  مسل  ثً
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ي َ آمُؾناي) كاىياك مؽاكاؿ ضاعمب  صاس كبم  ضبلي اؾ قكىً ثاُظي َ ٌيئت كميكيُن تمبمي ايه قؽيً ٌب زيه ثبؾظيع

.ٌب َ مكبتت( توطيل ثُظي اقت
7
 

 :شظؼ ايىدب َضويت ظي قؽيً اؾ قؽيً ٌب  آقيت ظيعي ؼا ثً عىُان مثبب ثً ثؽؼقي مي زيؽي

ياه قؽياً ا ظؼ زمع زكيه کؽث يی َلع کباش مكکُوً قؽيً قبقامبنطصی ثً اقش مس ااٍبؼا ثؽاقبـ لاطًا: لزیّ . 6

ثبناىعزبن اياه  مُانای ز اخىابـ ضبواً َتمب  اماُاب كً ٌمً نبن متُاؼ  نعي اوع. مي كؽظي فبميل ؾوعزی  54ثً توعاظ 

اؾ  ُيایثبة زيه قؽيً يک ا . ظؼوعنعي اثً آتم کهيعي  ُفً زيُاوب ظی ٌبی ٌيؿ  َعا َاکثؽيت  ؼفتًقؽقت قؽيً ثً 

اظعاب  ٌمايه  َ ثؽاقابـ زؽياق زؽظياعي  كابم   ثاُظي  ؼٌبيهاي اطابق 61کاً ظاؼای مسمع زكيه كؽث  ي َلع كاباشز 

ٌمچىبن يک عؽاظي مُتؽ صؽ  اؾنطصی  ثً  .نطتز كُچي ٌب يك عؽاظي مُتؽ تُويف َ  ؼا ويؿ ثب ضُظ ثؽظي اوع

 ز يكي اؾ قبكىيه ايه قؽيً قُضتً اوع.اقش زبخی زكيه

اقابـ مىاؿب  اواع. ثيداب ناعي فبميال قاکُوت ظاناتً کاً ٌماً اؾ ضبواً ٌابی نابن 3ظؼيه قؽياً ثاً تواعاظ  یّ گیزٔ:. لز7

اؾ ٌؽفبميل يك ظ  ٌؿ  يب عاُفً زيُاوب  قُضتً اقت. ٌمچىبن يكاي  زعاقل. اقت ؼفتً قؽقتثً کبم   آوٍبَمُانی 

ثاً قاؽقت ؼفتاً  وياؿ ماُتؽ تاُويف َ عاؽاظي ياك  كاً وب  زكيه  َلع عاي ؼضب  مععي ناعيثً  زقؽيً ايه اؾ ثبنىعزبن

 اقت.

ثيدب نعي َفو  ظؼ قؽياً  ضُظ ضبوً ٌبیفبميل اؾ  31تمب  ايه  ز فبميل قکُوت ظانتً 31ظؼيه قؽيً  انتزغُّ گک:. 1

ظؼياه قؽياً اماُاب اکثؽيات ضبواً ٌاب ثاً  .واعميت اؿوی َيب کبثل مٍبخؽ نعي اَ مؽكؿ ظؼ ً   ثويب َ ٌبی ظيگؽ وبٌُؼ

 آن ظاضالعاف ثاب ي . قاً کبٌاعان ٌماؽاواعثً آتم کهيعي ناعي ا آن قبكىيه ُفً زيُاوب ٌيؿ  َعا ٌب  ظی ج ؼفتً َتبؼا

 ز خمواً  اٌُمچىبن قً ثبة ظکبن اؾ اٌبلی ايه مىطقً ثً وب  ٌبی مسمع ٌبنش َلع مسماع ؼ کبم  زؽيق زؽظيعي اقت.

 ج زؽظيعي اقت.اتبؼ قؽثبووای َظيعاؼ َلع عُضوایعای َلع 

اؾ ضبواً ٌابی  اياه ضابوُاظي ٌاب يفبميل قکُوت ظانتً کاً فوا  تمابم 01ظؼيه ظَقؽيً ثً توعاظ  کتٕک تاال ٔپاییٍ : .5

ثً آتم کهيعي نعي َتمب  امُاب َمُانای ماؽظ  ثاً قاؽقت ؼفتاً  اؾ قبكىيه ايه قؽيً پىح ثبة زُياي اوع. نبن ثيدب نعي

 وع.آتم کهيعي نعي اثً  ُفً زيُاوب ٌيؿ  َعاظ  ٌب  اقت. َظؼ ضمه تمب  

 فبميل ظؼ ايه قؽيً قاكُوت ظاناتً َزايه ثبؾظياع ٌيئات كميكايُن ٌماً آوٍاب متاُاؼ  ثاُظي اواع. 4ثً توعاظ  . لؼاللٓا:4

ثاً آتام  اُفاً زيُاواب ظی ٌابی ٌياؿ  َعز يغمب ثؽظي نعيثً  ايه قؽيً ظؼاثؽ زماً کُچی ٌب تمب  امُاب َمُانی مؽظ 

طومً زؽيق زؽظياعي  ويؿ ؼٌبيهي ثُظيكً ظاؼا  قً اتبق  ؼٌبيهي ثبة مىؿبيك ً ٌمچىبن ظؼيه قؽي عي نعي اقت.کهي

 اوع.

 آقايت ظياعي ز يابن زمااً کاُچی ٌابايه قؽياً يکای اؾ پؽخمويات تاؽيه قؽياً ٌابی اقات کاً ظؼخؽ . ػٓز خٕات تاال:6

 ضاُظاؾ ضبواً ٌابی  ٌاب ايه ضبوُاظي ٌب ظؼ اثؽ زماً كاُچي فبميل قکُوت ظانتً کً تمب  36ظؼيه قؽيً ثً توعاظ اقت. 

َتمب  ظی ٌابی ٌياؿ   ؼٌبيهي ٌمچىبن ظؼيه قؽيً يک ثبة ضبوً .چپبَب نعي اوع آوٍبمب  امُاب َمُانی ثيدبزؽظيعي َت

 ز يك ؼاـ زبَ ويؿ قُضتً اقت.ظؼ ضبوً كً زؽيق زؽظيعي اقت زنتىي زؽيق زؽظيعي اقت.قبكىيه َعاف 

. زايه زمااً ماي ؼقاعفبميال  31 تواعاظ آن ثاً ت ضيای ؾيابظ ثاُظي کاًايه قؽيً ويؿ ظاؼای خموي یٍ خٕات :ئ. ػٓز پا0

ؾب َمُانای اياه ماؽظ  تُقاط بَظؼضامه تماب  اماُاب مىا قابكىيه اياه قؽياً متاُاؼ  ناعيچی ٌب ثً ايه مىطقً تمب  کُ

                                                 
7
 . ظؼ خعَب ضميمً زؿاؼلز مهطصب  كبمل مكبتت توطيل نعي نؽذ ظاظي نعي اقت.  
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 ُفاًَتماب  ظی ٌابی ٌياؿ  َعا ؼٌبيهاي ؼثىاع ضبواًٌمچىابن ظؼياه قؽياً ثاً تواعاظ ظَظ کُچی ٌب ثً قاؽقت ؼفتاً اقات.

 وع.ثً آتم کهيعي نعي ا قبكىيه اوب  زيُ

 ضاُظضبواً ٌابی آن اٌبلی  تمب كؽظيز زيه زماً كُچي ٌب  فبميل ؾوعزی می 42ظؼيه قؽيً ثً توعاظ  . لزیّ گزيک :3

ظاوام آماُؾ ظاناتً ظؼ  321مكتت متُقطً نٍيع زكه نبي كً  وع.ی ظؼ کُي ٌب پىبي زؿيه زؽظيعي اؼا تؽک ومُظي َمعت

تُقاط کاُچی ٌاب  قيع صبظق ظليؽ َلاع قايع يوقاُةثً اقش يكي اؾ قبكىيه ايه قؽيً  ؽظيعي اقت.خؽيبن خى  توطيل ز

زنتىاي اقات كاً ثؽاقابـ ااٍابؼا  نابٌعان عيىاي اؾ  .يبماعي اقاتيجی ثً ايه قؽيً َاؼظ ول ؼقيعي َظيگؽ کعا  آقتثً ق

ٌب قُضتبوعي ناعي َ ثاً خاؿ  خماً م  امب  زكيىيً امب  خونؽ صبظقز قيع صبظق مسكىيز نطت مقتُب تُقط كُچي

 ي اؾ ؼيم َ صُؼ  آن تمب  ثعن َ  زؽيق زؽيعي اقت.تقكم

ظؼاثاؽ زمااً کاُچی ٌاب  فبميال قاکُوت ظاناتً کاً 41يه ظَقؽيً ظؼمدمُد ثً توعاظ ا ظؼ طُگ الکٕی تاال ٔپاییٍ:. 4

ظؼثىاع  7ظؼيه قؽيً ٌب ثً تواعاظ  . ٌمچىبنثً يغمب ؼفتً اوع آوٍبتمب  اقبـ مىؿب َمُانی ايه ثيدب نعي َ آن تمب  اٌبلی 

ياک ثابة ظَاضبواً اؾ نطصای ثاً اقاش عابلش َلاع  َ ناعي اقاتٌَيؿ  ثً آتام کهايعي  اُفً زيُاوب زُيای َظی ٌبی ع

 مكدعی کبم  ثً قؽقت ؼفتً اقت.

زيه قنؽ كبؼمىعان كميكايُن تسات تصاؽ  كاُچي ٌاب ؾ وب امه تؽيه قؽيً ٌبی اقت کً يه قؽيً اا . طیاِ ریگ :61

فبميال قاکُوت  11نطصی ثً اقش مسمع افيل َلع مكدعی ظؼيه قؽيً ثً توعاظ اؼ ظانتً اقت. ثؽاقبـ ااٍبؼا  قؽ

ناُظ تُقاط ؼماً  مای ظانتً کً ثً طُؼ کبمل آَاؼي نعي َتمب  ؾميه ٌبی ايه مؽظ  کً ظؼ زعَظ ظَصاع خؽيات ؾمايه

 ٌب  ؾؼاعتي قبكىيه ؼا تطؽيت كؽظي اوع.ؼمً ٌب  كُچي ثً ايه قؽيً ؼقيعي َ ؾميه اؾ ثيه ؼفتً اقت.  ٌبی کُچی

 یافتّ ْا ًع تُذیخ

  َلاع قايع يوقاُة ثاً قتال ؼقايعي اقات. نابٌعان قيع صبظق  وب نطصی ثً ظؼ اَليه ؼَؾ زماً ثً مىبطق آقيت ظيعيز

ز ثً ٌمكابؼان ظفتاؽ قابزُ  ثبميابن كميكايُن مكاتقل زقاُق ثهاؽ   امبمي كً خىبؾي َ  ؼا تعفيه ومُظيعيىي اؾخماً م

فغبوكتبن ااٍبؼظانتً كً خكع مقتُب كبم  قُضتً ثُظ َصؽفب   قكمي اؾ صاُؼ  َ ؼيام َ  ثابقي مبواعي ثاُظ. تاناب  ا

 اوكبوي ظيگؽ  ثؽا  اعيب  ٌيئت تثجيت وهعي اقت.

 متياؽؼ ناعيز اماُابز اقبقايً ضبواً َ مبيستابج ؾواعزي َ   فبميال  037ثاً تواعاظ   زاؾ مدمُد قؽيً ٌب  آقايت ظياعي

اياه ضابوُاظي ٌاب ثاً قؽياً ٌاب  ٌمداُاؼز قابيؽ مىابطق  ا اؾ ظقت ظاظي َ مدجُؼ ثً كُچ اخجبؼ  نعي اوع.مُاني ضُظ ؼ

ظَلات َ ٌاب  ثهؽظَقاتبوً اؾ خبوات  كمكثً  ً   نعيعا َ َثويب   ثً كبثل پىبي ثؽظي َلكُالي وبٌُؼز مؽكؿ َميت اؿوي

 .وٍبظٌب  ضيؽيً ويبؾمىعوع

 ثبة اتابق ؼٌبيهاي ماي ناُوعز   07كً نبمل   ظؼثىع زُيای  71  ثً توعاظ ظؼ قؽيً ٌب  آقيت ظيعي كً غكؽ آن ؼفتز

ظؼ خؽيبن مىبؾعً مكاسبوً زؽيق زؽظيعي اقت. ايه آتم قُؾ  ٌب مىدؽ ثاً تطؽيات خاع  اياه مىابؾب وياؿ ناعي اقات. 

 مي ثبنىع.مطمئيىب   مبلكبن آن ثعَن زمبيت ظَلت َ وٍبظٌب  ضيؽيً قبظؼ ثً توميؽ ظَثبؼي ضبوً ٌب  قُضتً ضُظ و

   ضبواً  زظؼ ٌمً قؽيً ٌب  ثبؾظيع ناعي زٌيئت كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽ افغبوكتبن زيُؼ  ثؽاقبـ چهش ظيع ٌب

 مُانايزاؾ قجيل فؽلز ااؽ ز ماُاظ ااػا ي َ  ضبوُاظي ٌبايه ٌب  مؽظ  ثً تبؼاج ؼفتًز امُاب َاخىبـ َلُاؾ  ؾوعزي 

ب  مؽظ  مسل ويؿ ثً تابؼاج ؼفتاً َ مُتؽ قبيكاٍ توعاظ ؾيبظ  ظكبوٍبز َ.. ابؼ  زؽظيعي اؾ قجيل زبَ َ زُقنىع َ مؽكت

اواعاؾي ضكابؼا  َاؼظي ثاؽ . ثب تُخً ثً زدش ثي وٍبيت ؾيبظ ايه ضكبؼا ز ٌيئات كميكايُن وتُاوكاتً اقاتز مياؿان َ اوع

 مؽظ  مسل ؼا قىدم كىع.



 

 

6 

 مُخاُظ) چهاش ظياعٌب  ٌمكابؼان( ظؼ  ثؽاقبـ اظعب  قبكىيه قؽيً ٌب  كً مُؼظ ثبؾظيع قؽاؼ زؽفتً َ ثؽضي قاؽا يه

 زؽظيعي َثويب   قُضتً اقت.  اؾ مؽظ  مسل ظؼ خؽيبن خى  منقُظقبيکل عؽاظي مُتؽ  371 زعَظ

 ناعيت توطيال ثابة مکتا 0ثاً تواعاظ اؾ قبزًز  اؾ آابؾ خى  تب ثبؾزهت ٌيئت كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن 

ٌمچىابن تواعاظی اؾياه مکبتات آقايت  .واعَ  زؽظياعي اتؽثيً ضُظ مساؽاؾزق توايش َ ظاوم آمُؾ ونؽ  8117 کً ظؼوتيدً

نيهً ٌبی ليكً ٌبی غکُؼ َاوب  چبي اق  َمکتت متُقطً نٍيع عای ضبن نکكاتبوعي ناعي َمقاعاؼی  اقت  مث   ظيعي 

 قؽقت زؽظيعي اقت. بٌ تُقط کُچیآن  اؾ کتبة َقبيل مثؽاتُاؼز فؽل َثويی اؾ امکبوب  ضؽَؼی ظيگؽ

  ثاؽ اياه َايه مؽکؿ صسی توطيال  خؽيبن خى  ثً توعاظ يک ثبة کايىيک فوبليت ظانتً کً ظؼ ظؼقبزب  آقيت ظيعي

 ؼفتً اقت قؽقت ثً آن اظَيً ٌب  ثويی اؾَقبيل ََ آمعي َاؼظ خع  کايىيک آقيت ٌبی

 ظنات زاُلاً(   چىبوكً ظؼ مته زؿاؼل آمعي اقتز كُچي ٌب اؾ يك مابي قجال ظؼ مؽؾٌاب  َلكاُالي وابٌُؼ) ضصُصاب 

ز امب زكُمت مساي َميت اؿوي ٌيچ تاعثيؽ  ثاؽا  ًمكتقؽ نعي ثُظي َ ٌؽلسظً ازتمبب ظؼ زيؽ  ثيه طؽفيه مي ؼفت

 خاُزيؽ  اؾ َقُد خى  اتطبغ وكؽظي َ انات ممتع زكُمت ثبعث ضكبؼا  خجؽان وبپػيؽ  ثؽ مؽظ  نعي اقت.

   ٌمچىابن نابٌعان عيىاي  ز مكئُليه زكُمت مساايَميتيومبيىعزبن مؽظ  َلكُالي وبٌُؼ ظؼ نُؼا  ماي َنُؼا َ

. آوٍب مي زُيىع كاً افاؽاظ مٍابخش مدٍاؿ ثاب قا زٍب  ع  ظؼ ايه زماً مكاسبوً ظانتً اوعمععي ٌكتىع كً طبلجبن وقم خ

 ثقياً َ ضنينً مطتاف الىاُد  َ ماُتؽ ٌاب  ظاتكاه َ ثابؼثؽ  ثُظواع َ ثيؽقٍاب  قانيع ظاناتىع. اياه اظعاب  ماؽظ  مسال ؼا

وياؿ تب ياع ماي كىاع. ؾياؽا ظؼ قابلٍب  زػناتً كاُچي ٌماؽاي ثاب ااهظ  َ ؼماً ٌاب  زُقانىع َاؼظ  ثؽضي قؽا يه مُخاُظي

اماب امكابب فقاط وياؽَ  مكاار ثاُظي َ ؼماً ٌاب    مىطقً مي نعوع َ ثيهاتؽ ؾمايه ٌاب  ؾؼاعتاي ؼا تطؽيات ماي كؽظواعز

ماؽظ  مسال ظؼ مقبيكاً ثاب قابلٍب  زػناتً كمتاؽ  ز ثاً ٌمايه ضابطؽ ؾميىٍاب  ؾؼاعتايُقنىع َ اهظ  ثً ٌمؽاي وعاناتًز

 آقيت ظيعي اوع.

 ظؼ خؽيابن مبمُؼيات ضاُيم قاوي وماُظي  ٌيئت ظفتؽ قبزُ  كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن ظؼ ؾَن ثبميابنز

 َآظؼـ مهطصاي متبقانبوً ٌايچ زُواً تياميه امىيتاي ومبياعزخكاتدُ  ؼا تب ؼاي ٌب  اؼتجابط ثاب ومبيىاعزبن ماؽظ  كاُچي

اماب ظؼ ظياعاؼی کاً کبؼمىاعان ظفتاؽ م قاب  صاُؼ  ثگياؽظ.  ن مؽظ  كُچی ظؼ مسل مىبؾعاًثب ومبيىعزبوعانتً تب َخُظ 

السابج زكاه صاسؽايی ومبيىاعي کاُچی ٌاب ظؼ مدااف ومبيىاعزبن  ل زقُق ثهؽ افغبوكتبن ظؼ کبثلقبزُی کميكيُن مكتق

ااٍابؼا  زُواً زاُن َ  ىاًيؾم هيال ضاُظ ظؼ اماؽظ  مساظانتً اوعز َی ظؼ مُؼظ ايه مىبؾعاً ااٍابؼ ظاناتً اقات کاً " 

وظاؽ ثُظواع کاً  هياثاً ا گاؽيظ یٌب صُؼ  زؽفتاً َ عاعي  یکُچ یزنتىع کً زماً اؾ قُ یٌب م یظانتىعز ثوي یمطتان

زمااً  تماببؼقاعز َ از یثاً وظاؽ وما یثً وظؽ زماً تُقط طبلجابن چىاعان مىطقا یطبلجبن مكار زماً ومُظي اوع. َل بيزُ

ز آن ٌش ثً وُد کً آوچً مؽظ  مسل اظعب ظاؼوع کاً زمااً کىىاعي ٌاب ثاب صاع ٌاب َاقاطً شظاو یممکه مٌب ؼا  یتُقط کُچ

 اقات تيومُظي ثبنىعز ؼا ظَؼ اؾ َاقو تيَ ٌؿاؼ ٌب ته زماً َؼ نعي َ ثً صع ٌب ضبوً َ ظَکبن ؼا ابؼ  َ تطؽ ًيوقا

َؼظگ قاکُوت  عانياؼ َ مٌُواب بنياماؽؾ م کاً فوا  ظؼ یٌاب یونؽ اؾ کُچ 41تب  71کً ظؼ زعَظ   ؽيپػ یؼا م هيَ ا

 کياظؼ  یکاُچ ىکاًياؾ ا ي اقات کاً اضبفً ومُظ"  َی ٌش چىيه  .زماً َؼ نعي ثبنىع کاتيظاؼوعز ممکه تُقط مُتؽق

 َ آوٍب کعا  اظعب ی ؼا ٌش مطؽذ وکؽظي اوع. عييوع هبنيثب ا یتئيٌٌيچ  عيومب یم یمسل ظَؼ ظقت ؾوعز

 

 

 ضیّل يَتیدّ گیزي ٔ تحهیم حمٕل
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قؽياً ثاً ناع   86ز 3141ظؼ َلكُالي وبٌُؼ َميت اؿوي ظؼ قابب مكاسبوًز  ثؽضُؼظ زماً كُچي ٌب َ ظؼ خؽيبن

 امُابز اخىبـ َلُاؾ  ؾوعزي ايه ضبوُاظي ٌب  كُچ اخجبؼ  نعيز ثً فبميل متُاؼ  َ مدجُؼ 037آقيت ظيعيز ثً توعاظ 

اياه لجبـ َ ظؼ ثؽضي مُاؼظ مُتؽ َمُتؽقبيكل َظكبوٍب  اؾ قجيل فؽلز اؽ ز مُاظ اػا يز مُانيز اقبقيً مىؿبز 

ثبة اتابق ؼٌبيهاي ماي ناُظز ثاً  07ظؼ ثىع زُياي كً نبمل  71. ثً توعاظ اج ؼفتً َ ابؼ  نعي اوعضبوُاظي ٌب ثً تبؼ

وناؽ ظاوام آماُؾ ثاؽا   7181ثبة مكتات َ ياك ثابة كاىياك  توطيال زؽظياعي كاً  ظؼ وتيداً   0آتم كهيعي نعي اقت.  

 معيع  اؾ زق آمُؾل َتوعاظ ؾيبظ  اؾ مؽظ  اؾ زق ظقتؽقي ثً ضعمب  صسي مسؽَ  زؽظيعي اوع.مع  

ثيهتؽيه َ فبزم تؽيه ماُاؼظ ثيه المااي زقُق ثهؽز ايه مىبؾعً اقىبظ بفعي كهُؼ َاقبقيز قُاويه و اؾ وظؽزبي قبوُن

زاق زياب ز زاق آؾاظ   ثبناع.ماي  ثهاؽ وق  زقُق ثهؽ ؼا ظؼ پي ظانتً َ اؾ مصابظق ؼَناه وقا  زكاتؽظي زقاُق

زااق مصاائُويت اؾ تطؽياات ماكيااتز زااق كؽاماات زااق ماكيااتز ياات نطصاايز زااق مصاائُويت اؾ كااُچ اخجاابؼ ز ىَام

ن ظؼ آمُؾني توعاظ ؾيابظ  اؾ ناٍؽَوعان افغبوكاتب  اوكبويز زق ظقتؽقي ثً ضعمب  صسي َ زق ظقتؽقي ثً ضعمب

 .مىبؾعً وق  زؽظيعي اوع ايه خؽيبن

ميثاابق ثاايه المااااي زقااُق مااعوي َ  3اع ميااً خٍاابوي زقااُق ثهااؽ َ ماابظي  1ز ماابظي بوُن اقبقاايقاا 71ثااً مُخاات ماابظي  

قيبقيز "ؾوعزي مٌُجت الٍي َزق طجيواي اوكابن اقاتز ٌايچ ناطت ثاعَن مداُؾ قابوُوي اؾ اياه زاق مساؽَ  وماي 

زااؽظظ."
1
زقااُق مااعوي  ميثاابق ثاايه المااااي 4قاابوُن اقبقاايز ماابظي قااُ  اع ميااً خٍاابوي زقااُق ثهااؽَ ماابظي  74ماابظي  

" ٌاؽكف زاق آؾاظ  َ امىيات نطصاي ظاؼظ"زتصؽير مي ظاؼظ كًَقيبقيز 
4
آؾاظ  َ كؽامات اوكابن اؾ تواؽ   "  

ظَلت ثً ازتؽا  َ زمبيت آؾاظ  َ كؽامت اوكبن مكاف مي ثبنع." مصئُن ا قت.
5
   

قابوُن اقبقاي  41َ  13اع ميً اق مي زقاُق ثهاؽ َ مابظي  31اع ميً خٍبوي زقُق ثهؽز مبظي  32ٌميىطُؼ مبظي 

افغبوكتبنز اع   َ مقؽؼ مي ظاؼظ كً "  ٌؽ نطت ثً طُؼ ظقتً خموي َ اونؽاظ  زق مبلكيات ظاؼظ َ ٌايچ كاف ؼا 

ومي تُان ثعَن مداُؾ قابوُوي اؾ مبلكيات مساؽَ  كاؽظ". " ماكيات َ مكاكه ناطت اؾ تواؽ  مصائُن اقات." زاق 

ظؼ خؽيابن مىبؾعاً وقا   ُعاً ٌاب  زاق مكاكه اقاتز وياؿزمبيت ظؼ ثؽاثؽ اضؽاج َيب كُچ اخجبؼ  كً اؾ ؾياؽ مدم

مُاظ متػكؽي قبوُن اقبقي َ اقىبظ ثايه الماااي زقاُق ثهاؽ اقات. اضاؽاج خجابؼ  موماُم   تططي آنكبؼ اؾ  زؽظيعي كً

وظيؽ زق ؾوعزي َ امىيت نطصيز زق كؽامات   ظيگؽ وق  زقُق ثهؽ  َ ؾميىً قبؾزقُق  ُا  ثب تططي اؾ قبيؽت

 ُويت اؾ معاضاً ظؼ زؽيش مككه َ زق تصؽ  َ ثٍؽي ثؽظاؼ  صار آميؿ اؾ ماكيت مي ثبنع.اوكبويز زق مصئ

قاابوُن اقبقااي  41َ  13ميثاابق ثاايه المااااي زقااُق اقتصاابظ ز اختماابعي َفؽٌىگااي َ مااُاظ  31َ  37ثااعيىتؽتيت ماابظي 

مقاؽؼ ماي ظاؼظ كاً ظقتؽقي ثً ضعمب  صسي َ آمُؾني ؼا زق مكاش ثهاؽ  ناٍؽَوعان اعا   وماُظي َ  افغبوكتبنز 

 ظَلت  ثبيع ؾميىً ٌب  ثٍؽمىع  نٍؽَوعان اؾ ايه زقُق اقبقي ؼا فؽاٌش قبؾظ.

كاً ظَلات افغبوكاتبن ثاً  ثهاؽ ظؼ قبوُن اقبقي َاقىبظثيه الماااي زقاُقتمبمي زقُق متػكؽي  تيميه قبوُويعاي ؼاش 

قابلٍب  قجال ظؼ َلكاُالي زصاً اَب اسق نعي اقتز ظؼخؽيبن ثؽضُؼظ مكاسبوً امكبب ظؼ َلكُالي وبٌُؼ َ ظؼ آن م

ز اماب وقا  زؽظياعي مكاؽؼا   ز اياه زقاُق ثاً صاُؼ  ثاي ؼَياً  ََ زصً ظَ  ثٍكُظ َظايميؽظاظ َميات مياعان َؼظ 

ٌيچ زبمي ظؼ خٍت ؼقيعزي ايه قيبيب َ پيگؽظ قابوُوي وبقيابن ثؽوعاناتً اقات. زتاي تُقاط مؽاخاع غ  ؼثاط ظَلت 

 قت.ظَلتي تسقيق َ مكتىعقبؾ  ٌش وهعي ا

                                                 
1
ؾوعزي مٌُجت الٍي َ زق طجيوي اوكبن اقت. ٌيچ نطت ثعَن مدُؾ قبوُوي اؾ ايه زق مسؽَ   لإٌَ اطاطي افغاَظتاٌ؛ 78يادِ .  

 ومي زؽظظ.
4
   3433ز مصُة قبب يادِ َٓى يیثاق تیٍ انًههي حمٕق يذَي ٔ طیاطيمي مال متسعز . مدمع عمُ 
5
 3137قبوُن اقبقي افغبوكتبنز مصُة قبب  74. ثىع ظَ  مبظي   
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ثعَن نک ثؽضُؼظ قٍل اوگبؼاوً َ اٌمبب ظَلت ظؼ  ثؽاثؽ توٍعا  قبوُوي َثيه المااي ضُظ ظؼ قجبب زقُق 

تيويف زبکميت قبوُنز تؽَيح َ تعاَ  فؽٌى  موبفيت اؾ مدبؾا ز قبوُن ايه مىبؾعًز تعاَ  نٍؽَوعان مُخت 

نعي َ  ظيگؽ ماي ٌبی ؽفتبؼ َ مصب ت َز هعيع عصجيت ٌبی قُمیز ازيبی فؽٌى  خى  قبمؼ زؽيؿیز ت

 ضُاٌع نع.

 پیؼُٓادات:

يك فبميل نعيعا   ضكبؼي مىع نعي َ  237ثً توعاظ ظؼ خؽيبن ثؽضُؼظ مكاسبوً چىبوكً ظؼ مته زؿاؼل آمعي اقتز  .6

خؽيابن خىا  ظؼ  پيهىٍبظ زؽظظ تاب ضكابؼا  َاؼظي  ثً ظَلت افغبوكتبنونؽ اؾ مؽظ  مسل ثً قتل ؼقيعي اقت. ثىب   

خجاؽان وماُظي َ ؾميىاً تومياؽ ظَثابؼي ضبواً ٌاب  آقايت ظياعي َ قاُضتً ؼا عبظمواً صاُؼ   ثً زؼا مسلمؽظ   ثؽ

 مٍيب قبؾوع. ضبوُاظي ٌب  متيؽؼ ؼا مكبعع قبضتً َ امكبوب  ؾوعزي ظَثبؼي ثؽا 

ب  تمبمي ككبوي كً اؾ ضبوً ٌب  ضُظ متُاؼ  نعي اوعز ناعيعا   ثاً كماك ٌاب  ثهؽظَقاتبوً ويبؾمىعواعز اؾ كماك ٌا .7

ز  امكبوب  اَليً ثاؽا  ازياب ظَثابؼي ؾواعزيز قاؽپىبي زؽفتً تب مُاظ اػا يز ضيمًز َ خجؽان ضكبؼا  َاؼظي صسي

آة صسي آنبميعوي َ... اؾ اَلُيت ٌب  اقبقي ثي خبنعزبن مي ثبنع. ثىبثؽيه ثً ظَلت َ وٍبظٌاب  ضيؽياً مااي 

ً ضاُيم ؼا ااؽ  ؼفاع ويبؾمىاعٌب  عبخال َثيه المااي پيهىٍبظ زؽظظ كً ٌؽچاً قاؽيوتؽ كماك ٌاب  ثهؽظَقاتبو

 نعزبن ثً مىطقً اعؿا  ومبيىع. دبثي

آوگُوً كً ظؼ مته زؿاؼل آمعي اقتز افؽاظيكً ظؼ مىبطق متػكؽي زماً ومُظي اوعز كبم  مكار ثاب قا زٍب  ثقيااً  .8

ذ چىايه زؽٌَاب  ناُظ كاً ثاً ضااع قا  ماي ثُظي اوع. ثىبثؽ ايه ثً ظَلت افغبوكتبن پيهىٍبظ مطاتف الىُد  َ ضنينً

 ايؽ مكئُب مجبظؼ  َؼؾيعي َ اقعامب  خع  ومبيع.

آوگُوً کً ظؼ زؿاؼل تػکؽ ؼفتز اؾچىعيه قبب ثً ايه طؽ  ظؼخؽيبن مىبؾعً کاُچی ٌاب َماؽظ  مسالز خاؽايش  .5

قؽثبوياابن وقاا  زؽظيااعي اقااتز  امااب زکُماات افغبوكااتبن ٌاايچ زااب  مااُثؽی   متوااعظی اؼتکاابة يبفتااً َ زقااُق ثهااؽ

قبؾی قيبيب َ پيگؽظ قبوُوی مدؽمبن ثؽوعانتً اقت. ثىبثؽ ايه ثاً  ظَلات افغبوكاتبن پيهاىٍبظ ماي ظؼخٍت مكتىع 

زؽظظ كً ثً مىظاُؼ پبيابن ظاظن ثاً فؽٌىا  موبفيات َ قابوُن زؽياؿیز خاؽايش اؼتکابة يبفتاً ظؼ خؽيابن خىا  ؼا 

ت زؽفتً َ ثعيه طؽياق مُؼظ ثؽؼقی ظقيق قؽاؼ ظاظي َ پيگؽظ قبوُوی مدؽمبن َ وبقيبن زقُق ثهؽ ؼا ؼَی ظق

ثً مؽظ  افغبوكتبن اطميىبن ثعٌع کً ظيگؽ ٌيچ مدؽمی اؾ تطجيق مدبؾا  موبفيت زبصل ومی کىع.
6

 

ؼاي زل اقبقی کميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن پيهىٍبظ قبلٍبی زػنتً ضُيم ؼا ظَثبؼي تکؽاؼ می کىع کً   .5

قبوُن اقبقی افغبوكتبن اقات کاً ظَلات ؼا مکااف مای ی چٍبؼظٌش  زکش مبظي عبظموً َ ظايمی ايه مويلز تطجيق

مبلاعاؼان َ "  قبؾظ تب ثؽای" اوکهب  ؾؼاعت َمبلعاؼیز ثٍجُظ نؽايط اقتصبظیز اختمبعی َمويهاتی ظٌقبوابن َ

ظيگاؽ پيهاىٍبظ مای  ماُثؽ طاؽذ َ تطجياق ومبياع". ثىابثؽايه ثاً ظَلات افغبوكاتبن ثابؼ یٌب اقکبن " کُچيبنز ثؽوبمً

ثً طُؼ صبظقبوً اقعا  ثً" تطجياق عبظمواً" زکاش مابظي چٍابؼظٌش قابوُوی ؼيهً ای ايه مويل  زؽظظ کً ثؽای زل

 اقبقی َفؽمبن ؼ يف خمٍُؼ ومُظي َ اؾ تکؽاؼ مىبؾعً ظؼقبلٍبی آيىعي خاُزيؽی ومبيع.

                                                 
6
تبن . ايه پيهىٍبظا  ظؼ كىبؼ قبيؽ پيهىٍبظا  ظؼ زؿاؼنٍب  قبلٍب  قجل ويؿ ثً ظَلت افغبوكتبن تػكؽ ظاظي نعي امب متبقنبوً ظَلت افغبوك 

ثعَن ظؼ وظؽظانت توٍعا  قبوُوي َ ثيه المااي ضُيم ظؼ قجبب زقُق ثهؽ  نٍؽَوعانز ظؼ ايه ؾميىً كُچكتؽيه تُخٍي وكؽظي اقت. ثً 

كميكيُن مكتقل زقُق ثهؽافغبوكتبن مؽاخوً ومب يع:  3134زؿاؼل قبب 

http://www.aihrc.org.af/2010_dari/Dri_Pages/Reports/Report_besod8_aug_2010.pdf  

http://www.aihrc.org.af/2010_dari/Dri_Pages/Reports/Report_besod8_aug_2010.pdf
http://www.aihrc.org.af/2010_dari/Dri_Pages/Reports/Report_besod8_aug_2010.pdf


 

 

9 

هىٍبظ ی افغبوكتبنز پي ی خٍبوی َ قبؾمبن مال متسع ظؼ تدميه صارز ثجب  َ تُقوً ثب تُخً ثً وقم مؤثؽ خبموً.  .1

فاُقز ماُؼظ   می زؽظظ کاً آوٍاب ظَلات افغبوكاتبن ؼا ظؼ اخاؽای توٍاعاتم ظؼ قجابب زقاُق ناٍؽَوعان َ پيهاىٍبظا

 ع.ىزمبيت خعی َ مؤثؽ قؽاؼ ثعٌ

 

 پایاٌ

 ضًائیى 

 خذٔل يؼخصات ػخص يمتٕل

 تاریخ لتم ػغم لزیّ ٔنظٕانی ٔالیت طٍ خُض ٔنذ اطى ػًارِ

قااااااااااااايع  3

 صبظق

قااااااااااايع 

 يوقُة

اؽياااات  زؽمک بٌُؼو اؿوی 41 مؽظ

 کبؼ

72/11/3141 

 خذٔل خاَّ ْاي طٕختّ

 تعذاد اتاق لزیّ ٔنظٕانی يانك خاَّ ػٓزت ػًارِ

 ٔنذ اطى

 31 قبقمب وبٌُؼ مسمع کباش مسمع زكيه 3

کُتً زبخی ضبن  وبٌُؼ ضبووای ثؽا  عای 7

 نيؽيه

1 

 3 قاوً زل ثيک وبٌُؼ مؽاظعای عُضوای 1

 3 التؽاىً زک ٌُؼوب پبيىعي ضبن عای ضبن 4

 3 التؽاىً زک وبٌُؼ فقيؽ کباش 1

 3 التؽاىً زک وبٌُؼ ضعاظاظ زبخی مسؽ  3

 3 ظيُاؼک وبٌُؼ اثؽاٌيش مسؽ  2

 4 کتُک ثبم وبٌُؼ ضعاظاظ وباؽزكيه 3

 7 کتُک ثبم وبٌُؼ ميؽافغبن قطيعاظ 4

 1 کتُک ثبم وبٌُؼ ط  چمه کؽث يی 31

 1 قه ق ٌب وبٌُؼ ي عای پىب َکيل خموً ضبن 33

 3 کتُک ثبم وبٌُؼ زاكتبن صنؽ مسمع 37

 7 نٍؽ ثبم وبٌُؼ قيع اقجبب قيع وبصؽ 31

 3 کتُک ثبم وبٌُؼ اکجؽ وبصؽضبن 34

 4 کبؼيؿ اق   وبٌُؼ ضبمه مسمع خُاظ 31

 4 کبؼيؿ اق   وبٌُؼ ا   مسمع مسؽ   33

 4 کبؼيؿ اق   وبٌُؼ مسمع کباش  32

 1قااااااى  مکاااااابن  وبٌُؼ مكدعی افيلمسمع  33
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 پبييه

نااااااااٍؽ پاااااااابييه  وبٌُؼ وبمواُ  مسمع مُقی 34

 ضُا 

3 

نااااااااٍؽ پاااااااابييه  وبٌُؼ اقسق ظاؼاة 71

 ضُا 

1 

 اتاق رْایؼي يي ػٕد. 07حٕیهي كّ ػايم  71 يدًٕعّ

 

 خذٔل يكاتثي كّ در خزیاٌ يُاسعّ تعطیم ػذِ اَذ.

 حااتيال تعذاد ػاگزد لزیّ ٔنظٕانی اطى يکتة ػًارِ

مکتت متُقطً نٍيع  6

 قکىعؼ

خاُؾا ثاً اياه  73ايه مکتت اؾ تبؼيص  311 پُظيىً وبٌُؼ

 طؽ  توطيل نعي اقت

خاااُؾا ثاااً تواااع توطيااال  73اؾ تااابؼيص  411 چبي اق  وبٌُؼ ليكً غکُؼ چبي اق  7

 زؽظيعي اقت.

 خُؾا ثً ثوع توطيل نعي 73اؾ تبؼيص  111 چبي اق  وبٌُؼ ليكً اوب  چبي اق  8

متُقااااطً نااااٍيععای  5

 ضبن

ؾؼظ  وبٌُؼ

 اؼزيه

خاااُؾا ثاااً اياااه طاااؽ   71اؾ تااابؼيص  331

 توطيل اقت

متُقطً ناٍيع زكاه  4

 نبي 

خاااُؾا ثاااً اياااه طاااؽ  توطيااال  73اؾ  321 زؽمک وبٌُؼ

 اقت

ثاااً اياااه طاااؽ  توطيااال  73اؾ تااابؼيص  411 ميؽثچً وبٌُؼ ليكً نٍيع عؿيؿهللا 6

 اقت

ليكاااااً ناااااٍيع اااااا    0

 قطی

خاااُؾا ثاااً اياااه طاااؽ   73اؾ تااابؼيص  411 يطهی وبٌُؼ

 توطيل زؽظيعي اقت.

َفز داَشغ آيشٕس اس حشك تعهشیى  7181در يدًٕع ْفت تاب يكتة تعطیم ػذِ ٔ    يدًٕعّ 

 ٔتزتیّ خٕیغ يحزٔو ػذِ اَذ.
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 گشارع تصٕیزي يُاسعّ كٕچي ْا ٔ يزدو يحم در ٔنظٕاني َإْر ٔالیت غشَي

 

 خاَّ ْاي طٕختّ -أل

 

 
 

 

دٔعکض فٕق ًَای یک خاَّ طٕختّ در لزیّ" ػٓز پاییٍ" خٕات اطت. تزاطاص اظٓارات يزدو يحم ایٍ خاَّ يزتٕط تّ یک چٕپاٌ 

 تٕدِ اطت.



 

 

12 
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اتاق تصٕرت  61دٔ تصٕیز فٕق خاَّ اي درلزیّ" لاطًا"  را َؼاٌ يي دْذ كّ تّ آتغ كؼیذِ ػذِ اطت. دریٍ يُشل يظکَٕی تّ تعذاد 

 زدیذِ اطت.کايم حزیك گ

 
  زیّ "کٕتّ حاخی خاٌ ػیزیٍ" خٕات ٔنظٕاني َإْرطٕختّ در ل ًَای اسیک  خاَّ 
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 3دریٍ يُشل يظکَٕی تّ تعذاد  اطت.  درِ خٕات "کتٕک "در لزیّ دٔ تصٕیز فٕق ًَای اس یک خاَّ طٕختّ

 اطاق تصٕرت کايم حزیك گزدیذِ اطت.
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يیثاػذ، ایٍ يُشل يظکَٕی دارای ػغ اطاق تٕدِ  "کتٕک "تّ در لزیّتصٕیز فٕق ًَای یکی اس خاَّ ْای طٕخ

 ٔ تًايي ایٍ اتالٓا حزیك ػذِ اطت.

 

 
 درِ خٕات ٔنظٕاني َإْر "لؼاللٓا "تصٕیز خاَّ طٕختّ در لزیّ
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 یکی اس خاَّ ْای طٕختّ در لزیّ" کتٕک" درِ خٕات ٔنظٕاني َإْر

 

 

 

 

 یاٌ يُاسعّ يظهحاَّ حزیك ػذِ اَذ.دي ْاي ْیشو ٔ عهٕفّ كّ در خز -دٔو 
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 خاكظتز دي ْیشو در لزیّ" ػٓزپائیٍ" درِ خٕات  ٔنظٕاني َإْر

 

 
 درِ خٕات ٔنظٕاني َإْر "کتٕک "دي ْیشو طٕختّ در  لزیّ
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 ی خٕات َؼاٌ يي دْذ."ػٓز تاال "دٔ دي ْیشو طٕختّ را در لزیّ ،دٔتصٕیز فٕق
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 ّيٕتز ٔ يٕتزطایكهٓاي طٕخت -طٕو

 
 

 
اس یک عزادِ يٕتز صزف کّ يتعهك تّ یکی اسطاکُیٍ "لزیّ لاطًا" تٕدِ ٔدر يُطمّ" طثش آب" درِ  دٔتصٕیز

 خٕات تّ آتغ کؼیذِ ػذِ اطت. گفتُي اطت كّ فزدي كّ تّ لتم رطیذِ در كُار ًْیٍ يٕتز طٕختاَذِ ػذِ اطت.
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 إْر ٔالیت غشَييٕتز طایكم حزیك ػذِ در لزیّ "ػٓزپاییٍ" خٕات ٔنظٕاني َ

 

 خاَّ ْاي تّ تاراج رفتّ -چٓارو 

 

 
 

 خٕات ٔنظٕاني َإْر ٔالیت غشَي "ػٓز پائیٍ "تصٕیز خاَّ تّ تاراج رفتّ در لزیّ



 

 

21 

 

 
 

 
 ًَای اس خاَّ تّ طزلت رفتّ  در لزیّ "لهعّ گم تیک" خٕات ٔنظٕاني َإْر -ْز دٔ تصٕیز
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 اراج كزدِ اَذ.را ػكظتاَذِ ٔ ت ْا كٕچي ْا لفم تًاو خاَّ

 

 

 تصٕیز فٕق دٔاخاَّ اي را در يُطمّ" طثش آب" ٔدر کُار کهیُک صحی درِ خٕات َؼاٌ يي دْذ كّ كايال تّ طزلت رفتّ اطت.
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تصٕیزيکتة يتٕططّ ػٓیذ عهی خاٌ ٔالع در لزیّ" سرد ارگیٍ" درِ خٕات، کّ کٕچی ْا درحیٍ حًهّ تّ ایٍ 

 طزلت ًَٕدِ ٔػیؼّ ْای آَزا ػکظتاَذِ اطت. يُطمّ تًاو فزع ْا ٔٔطایم يكتة را

 

 تصأیز تیدا ػذگاٌ -پُدى
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دٔ عکض فٕق  تیداػذگاٌ يُاسیّ را َؼاٌ يي دْذ دراثز حًهّ کٕچی تّ يُطمّ درِ خٕات ٔنظٕانی َإْر خاَّ 

 ْای ػاٌ را تزک ًَٕدِ ٔتّ طزف يزکش ٔالیت غشَی در حزکت ْظتُذ.

 

 

 
 



 

 

25 
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ٕق تیدا ػذگاَي را َؼاٌ يي دْذ كّ اس لزیّ ْاي يختهف آطیة دیذِ درِ خٕات يتٕاري ػذِ تّ ف پُح تصٕیز

رلزیّ ْای " لزغّ تاال ٔپاییٍ" پُاِ تزدِ اَذ. تعذاد تیداػذگاَي كّ در لزیّ آيذِ اَذ تّ حذي اطت در خاَّ ْاي 

َفز سَذگی  81ک اتاق كٕچك تیغ اس يظكَٕي ایٍ لزیّ ًَي گُدُذ. َاگشیز تزای خٕد یا خیًّ سدِ اَذ  ٔیا دری

 کُُذ.
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 اطفال ایٍ خإَادِ ْاي تیدا ػذِ اس حك تعهیى ٔتزتیت تاس ياَذِ ٔحتی اکثزیت اسیٍ كٕدكاٌ دطتزطی تّ غذای کافی َذارد.

 
 

اْانی لزیّ لزغّ تاال كّ تّ تیدا ػذگاٌ پُاِ دادِ اَذ، ػکایت دارَذ کّ يا دطتزطی تّ آب صحی ٔکافی َذارو، 

خصٕصا اسٔلتی کّ يٓاخزیُی کّ دریٍ يُطمّ آيذِ، ایٍ يؼکم ياخذی تز ػذِ ٔاس طاعت طّ تدّ ػة تّ تعذ 

 ًّْ صف يي كؼُذ تا تتٕاَذ تّ َٕتت تزای فايیهیٍ خٕد آب آػايیذَی تٓیّ ًَایُذ.

 پایاٌ
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