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 چکیده

سٍپایی تأسیس گشدیذ ٍ تا تَسؼِ سٍاتظ ٍ تؼاهالت یىی اص ًْادّای ًَپای حمَلی وِ تِ فشاخَس ًیاصّای تطش اتتذا دس وطَسّای ا

تیغ صهاًی ًَػی هالىیت  تاضذ. هی« تیغ صهاًی»دس دیگش وطَسّا گستشش یافتِ ٍ پا تِ ػشصِ حمَلی جاهؼِ ایشاى گزاضتِ است، 

هذت ًاهحذٍد  ای ٍ دس صهاًْای هؼیي تشای تَاًٌذ ػیي ٍ هٌفؼت هالی سا تِ صَست دٍسُ هی تاضذ وِ تِ هَجة آى، اضخاظ هی

تِ دلیل ٍجَد هضایای تیغ صهاًی اص جولِ جلَگیشی اص حثس ٍ سوَد سشهایِ، فشاّن وشدى اهىاى  هاله ضذُ ٍ استفادُ ًوایٌذ.

ّا، دس  ّای اًذن ٍ تضویي صهاى هطلَب تشای استفادُ خشیذاس ٍ استفادُ حذاوثش ظشفیت سشهایِ گزاسی تشای سشهایِ سشهایِ

دس ًظام حمَلی ایشاى پزیشش تیغ صهاًی تِ دلیل ػذم پیَستگی  طَسّا هَسد پزیشش لشاس گشفتِ است.ًظام حمَلی تسیاسی اصو

هالىیت ٍ هَلّتی تَدى آى ٍ واهل ًثَدى تسلظ هاله، تا اضىاالتی هَاجِ ضذُ است ٍ ٌَّص لاًًَی دس خصَظ آى ٍضغ ًطذُ ٍ 

هؼیّي ٍ ًاهؼیّي تِ تشسسی آى پشداخت ٍ تا تَجِ تِ چاسچَب ػمَد تَاى دس  احىام هشتَط تِ آى دس اتْام تالی هاًذُ است ٍلی هی

هتَلف ًثَدى ػمَد تِ صشف ػمَد هؼیّي ٍ ًمص اهضایی ضشع دس خصَظ لشاسدادّای ػشفی ٍ اهىاى اػتثاس ػشفی تیغ صهاًی ٍ 

 ،ص هالىیت هَلّت دس فمِّایی ا ّوچٌیي هحذٍدیت سلطِ واهل دس هَاسد اضشاس تِ غیش تا ػٌایت تِ اصل تسلیظ ٍ ٍجَد ًوًَِ

اص هٌظش لَاػذ ػوَهی لشاسدادّا ًیض، دس لشاسداد تیغ صهاًی ولیِ ضشایظ صحّت اًجام هؼاهلِ  صحّت تیغ صهاًی سا تائیذ ًوَد.

گشدد ٍ اص ًظش راتی، ػمذ تولیىی است ٍ اثش اصلی ایي لشاسداد ًیض اًتمال هالىیت اص هاله تِ دیگشی است. هتؼلك  لحاظ هی

دس ایي لشاسداد، ػیي است ٍ داسای اسصش ٍ اػتثاس تَدُ ٍ هاله تا ایي سٌذ هالىیت ًسثت تِ لذسالسْن خَد هاله تَدُ ٍ  هالىیت

 تَاًذ سْن خَد سا تِ دیگشی ٍاگزاس ًوایذ. گشدد ٍ ّش صهاى ًیض وِ توایل داضتِ تاضذ هی تِ ٍسّاث اٍ تؼذ اص فَت هٌتمل هی
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