
 ی کانون دانشجویان زرتشتی اساسنامه 

بههمنظورههمبنتگی ههشترنبینههشننبههیننزرتنهه م ایناب نههشرنکنر  ههازنبکجنتگعههابرنز وههرینر،شگهها،رین نتوتههرینز وههرینتوههنرین

تانکنظ ههاظرنب ههگرن،نههمبینظیههازبانبههمنر  ههازن ههااظاترنکباشههرنکنتگعههابرنکنتگههاتوترنزبنر ههننظههمربزنبههان هها نن ههااظای

نگنزز.،اتمینزرتن م ایناب نشرنگنز دن،منبمنر اسنقمرتیننا نن نعیلنظرغینرتشفا،رنبمنتامن

 

 فصل اول: مشخصات )نام، محل، مدت، موضوع کانون(

ن،انبمنتامن،اتمینذ،ننشدهنر ت.باشدن،منزبنر ننر ا واظمنرخشصابرنتگمن،اتمینزرتن م ایناب نشرنظرنیتامن ااظاین.1ظازهن

ن هنریننرن عالیتن،غنر یا رظحدکزهن.2ظازهن نرصلرن،اتمینکرقرنزب نز شن نر تنک نتقاطناب نشرن،نمب ن هنرینک خیاباینن-،اتمیی

نباشد.ظرن12پالکنن–رناب نشیاینخایین،مچم،گهمبرنر الظرینخیاباینظینارن،مچکن

نتگا د.نتارنز تنرنتیزنر شفازه مرتدنرانظعایتارنخمزنبان صم بنتیئتنظد نهنظررن عالیت،اتمینبمنظورمبن م عمنن.1 یصنهن

نتانبرنبمنرطالعنکاربان،نمبنبن اتد.تیئتنظد نهنظمظفنر تنر ششاجنشعبنزبنظن،زنکنشهن شاین.2 یصنهن

ن عالیتن.3ظازهن نر  ازنبکجنتگی شترنبیننزرتن م ایناب نشرنک ن نعیلن،اتمین،یابانر تنرا نرا نر،شگا،رینظورمب تارنز وری

تانکنظ اظرنب گرن،نمبنبمنظورمبنر ننظمربزنبان ا نن ااظایزبن نتوترین،لگرینتونرنکنکباشرنتگعابرنکنتگاتوترن

نرناب نشرن،منکظا فنکنحدکزنرخشیابرانآینبمنقنربنا ننر ت:نب اهنکنآ ا شن،اظعم

تاینر،یازنکنظنر منظذتیرنکنرت امنرظمبرنبمنظورمبنحفظنکنپنشییاترنرانحقمقنر،شگا،رنر نرزناب نشرنظاتودنبنگزربرن،نننن.1بودن

نتارنخصمصر.نرناب نشیاینرانطن قن نعیلن،الستارنظذتیرینتنننکنآظماشناباینکنخطنک ژه ن یبن خونرترن

ن ن.2بودن نز وری نآظماشر نرظمب ن اظین نظورمب نبم نرظمبر ن،شابخاتمینرت ام نقییل ناب نشرنرا نر نرز نکباشر نک نتونر ن،لگری نتوتری

نتاینربزکتارنز ورینآظماشرین فن حرین نبیشرنکن،ل اان خونرتر. نعیلن،الس

نرنرظمبنبمنظورمبنب اهنر،شگا،رنر،ضانکن ا ننر نرزناب نشرنرانقییل:رت امن،لیمن.3بودن

نوترین فن حر.تارنز ورین،لگرین نترلف(ن ن یبنبااز دتانکنبنتاظمن

نرنک ا لن فن حاان المنکنر  ازنرظعاتاانکباشر.ب(ن هیمن

نرنرظعاتاانزبظاترنکنبهدرششر. هیمپ(نن

نتارن ما رنکنظصنفن نعیلنزتد.رنر،ضان عاکتر مرتدنپسنران طییقنبانقمرتیننظنبمطمنبنررنر شفازها(ن،اتمینظرن



تانظمبزن ا یدنتیئتنظد نهنقنربنگن شمنر تنر شفازهن،منصالحیتنآین مرتدنران  هیالانظم  اانب گرن،نمبن،اتمینظرن.4بودن

نتگا د.

ن،ود.قیملن  هیالانرانطنفن،اتمینتیچنگمتمن عهدرنبنررن،اتمینر  ازنتگرن یصنه.

رب یاطنرلگللرنرنظنر،زن،لگرنکنزرتنتاترنر،منرانزرخلرنکنبین مرتدنبان،لیم،اتمین،هتنبابکبرن طحن،لگرنخم شنظرن.5بودن

ن،لگرنحاصلن،ود.

ن،اانکنرحزربن یا رنبرنتدربتد.م،اتمینکنر،ضارنآینبمنتامن،اتمینحقنکرب شترین عالیتنکنر  ازنرب یاطنبانز شن.4ظازهن

ن

 فصل دوم: سرمایه:

اظیننرنآینرانظحلنزب ا تنحقن،ضم تنر،ضانکنتیزن،گکنر نرزنکنظم  اان ررنر تنغینرتشفا،رن،من نظا م،اتمینظم  منن.5ظازهن

نگنزز.ظر

نتارنخم شنبپنزراز. مرتدنبمن حصیلنکرمنکنر،شیابنرانظم  اانب گرنکنخین منکنر نرزن،هتنرت امن عالیت،اتمینظرن یصنه.

نباتکنتتهدربرنظرن.6ظازهن نزب نح ابن،ابرن،اتمین،م نزب نبرهنزربر رنتقدرن،اتمین،م ن قطنزب نظ ئملیتنتیئتنظد نه نبا شمز

نشمز.تارن،اتمینصنفنظرتدف

نتز ومن.7ظازهن رنتیئتنظد نهنکنبانحضمبنبااب اینطنجنکنبانرنبیشنران عصدنتزربنب النبا دنزبن،ل منرت امنتنگمتمن عالیشرنبا

نر،ثن تنآبرنبمن صم بنبن د.

ن

 فصل سوم: عضویت:

نتد:نر،ضارنپیم شمنکنر،ضارنکرب شم.رر،ضارن،اتمینبننزکنتمعن.8ظازهن

ن،یابانر تنرا:شنر طنر،ضارنپیم شمنن.1بودن

نتیگمنن ن ا نزرتن مرناب نشرن گام نرلف( نبمزهنظم  ااکقتن عرنرا نربرئمنآظماشن،الرن،نمب نبا نر ننظمضمع رن،ابان،م

نگنزز.زرتن م رنظحنانظر

نب(نر،شقازنکنرلشزرمنبمنقاتمینر ا رن،نمب.ن

نرن،اتمی.پ(نر،شقازنکنرلشزرمنبمنر ا واظمن



ن یا رنغینقاتمتر.ن،ااا(ن،دمنکرب شترنبمنرحزربنکنز شمن

نث(ن،دمنرششهابنبمنشع تنقمرتیننر،شگا،رنکنز ور.ن

نج(نپنزرختنحقن،ضم تن االتم.ن

نرتدنرا:شنر طنر،ضارنکرب شمن،یابان.2بودن

ن النباشد.ن30 انن17رلف(ناب نشرنبمزهنکن ننر ناینبیننن

نب(نر،شقازنکنرلشزرمنبمنقاتمینر ا رن،نمب.ن

نرن،اتمی.پ(نر،شقازنکنرلشزرمنبمنر ا واظمن

ن،اان یا رنغینقاتمتر.ا(ن،دمنکرب شترنبمنرحزربنکنز شمن

نث(ن،دمنرششهابنبمنشع تنقمرتیننر،شگا،رنکنز ور.ن

نج(نپنزرختنحقن،ضم تن االتم.ن

نر،ضارنکرب شمنزبنظ اظرن،گمظرن،اتمینحقنبررنتدربتد.نحضمبنر ناینزبن،ل اانظ گرن،گمظرنبالظاترنر ت.ن. یصنه

با  تن نمنزبخمر تن،ضم تن،اتمینبرن عگیلنکن حم لنتیئتنظد نهنتگا د.نتیئتنظد نهنبان،هتن،ضم تنظرتننشخصنن.9ظازهن

نرنتنشمن صگیمنالامنبرنر خاذنخمرتدنتگمز. م،منبمنبودن کنکنزکنرانظازه

نربرئمنن.1 یصنهن نطن ق نرا ن،ضم ت نظشقاضر نبمزی ن اب نشر ناب نشیای نرت گن نرا نصازبه ناب نشیای نشوا ا ر ن،ابا نظحنانر هنری

نگنزز.ظر

تارنکرنگنززن،منحاکرن مربقن،ضم تنکن عالیتزربنزبنبا تاترن،اتمینضیطنظربنررنتنن،ضمن کن،ابانظنخصاان،عسن.2 یصنهن

نباشد.زبن،اتمینظر

ابانگنززن،منظدانر،شیابنآینزبن،بنررنتنن،ضمن،اتمین کن،ابان،ضم تنبانرظضارنزبیننکنظگهمبنبمنظهنن،اتمینصازبنظرن.3 یصنهن

نشمز.ظنخصنظر

کنظیازبانبمن،گلرنکباتدن،منظم،بنخ ابانن مرتدنران، اترن،منب،ا تنر،شیابنکنتیئتن،اتمینبرنتوگمزهنتیئتنظد نهنظرن.10ظازهن

رنتنشمنباشدن لبن،ضم تنتگمزهنکن انبمن،ضم تنظازرنکنظعومرنشمزنکن انتاقضنظمربزنذ،نشدهنزبنبودن کنکنزکنرانظازه

ن،اتمینتپذ نز.



رتدنخمززربرنگنشمنکن،للرن،منبننر اسنآین قاضارن،ضم تنظنخصرنبزنشدهنکن انران  د دن،ابان، اترن،منرخنرجنشدهن.11ظازهن

نگنزز.،ضمنرخنرجنشدهنزبن،ابانرصلرنکرنذ،ننگنشمنکنزبنق گتنظنبمطمنبا تاترنظر

نر،ضارنرخنرج، اترن،من قاضارن،ضم تنآین.12ظازهن رنبااب اینبمنظ گرن،گمظرنانبمنک یلم مرتودن،شیشدهنظرتانبزنشدهنکن ا

رنظ گرن،گمظرنظطنجنتگا ود.نبررنظ گرنرتدنشعا تنظشقاضرنبرنزبنرکلینن،ل مظنر،عمنکنشعا تن،وود.نبااب اینظعلف

ن،گمظرنزبنر ننبابهنقاطرنخمرتدنبمز.

ن

 فصل چهارم: ارکان کانون:

نتیئتنبااب ین.رتدنرا:نظ گرن،گمظرینتیئتنظد نهینرب،این،اتمین،یابان.13ظازهن

نبخشنرکل:نظ گرن،گمظر:

نرلعازه.ظ گرن،گمظرنبننزکنق منر ت:ن،ازرنکن مقنن.14ظازهن

ظ گرن،گمظرن،ازرن،اتمینتننزکن الن کنبابنزبن اب خنکنظحلرن،منتیئتنظد نهن عییننخمرتدن،نزن،هتنرتشخابنتیئتنن.15ظازهن

نشمز. نعیلنظررلیدلنبنررنظدانزکن النظد نهنکنتیئتنبااب یننکنر،ضارن،لر

رلعازهنزبنظمقرنضنکبانبننح بنز،مانتیئتنظد نهن انتیئتنبااب یننکن ان قاضارن،شیرنحدرقلن کنظ گرن،گمظرن مقنن.16ظازهن

نشمز.چهابمنرانظ گمعنر،ضارنپیم شمن نعیلنظر

بنصمبانلزکمنز،مانظ گرن مرتودنزز،مانظ گرن،گمظرنرانطنفنتیئتنظد نهنبمن،گلنخمرتدنآظد.نبااب این،اتمینتیزنظرن.17ظازهن

،گمظرنبرن،شیانرانتیئتنظد نهن قاضان،وود.نتیئتنظد نهنظمظفنر تنظنفنتفتنبکانرقدرمنبمنز،مانبنررن نعیلنظ گرن

،گمظرنتگا دنکنزبنصمبانر شوعافنکن عللینبااب اینخمزنبر انرقدرمنبمنز،مانظ گرنخمرتودن،نز.نتگچویننزبنصمب رنن

نبعوودنتیئتنظد نهنظمظفنر تنحدر،ثنن انچهابمنرانر،ضارنپیم کننحدرقلن،م  شمن قاضارن نعیلنظ گرن،گمظرنبر

نتفتنبکانرانکصملن قاضارن،شیرنرقدرمنبمنز،مانبنررن نعیلنظ گرن،گمظرنبوگا د.

چواتچمنتیئتنظد نهنبمن قاضارن،اتمین ن یبنرثننتدرزنبمنشنجنباالنتیئتنبااب یننرقدرمنبمنز،مانظ گرن،گمظرنخمرتودنن

نتگمز.

 ن شازهنرنآگهرنبمنآزبسنر،ضارن،اتمین اب خنکنظحلن نعیلنظ گرن،گمظرنبا دنالرقلنزهنبکانقیلنران نعیلنبمنک یلمن.18ظازهن

نشمزنکنزبنظحلن،اتمینتیزنر،الینگنزز.



رن کنر،ضارنپیم شمنبنررنبحثنکنر خاذن صگیمنحدتصابنحاصلنزبنتنن کنرانظ اظرن،گمظرنبانحضمبنتصفنبمن،الکهن.19ظازهن

شمزنکنزبنصمب رن،منحدتصابنحاصلنتتنززنحدر،ثننپوجنبکانبعدنبنررن نعیلنظ گرن،گمظرینظ دزرنآگهرنخمرتدنرظ

نشدن،من اب خن نعیلنآینحدر،ثننزهنبکانپسنرانتنننآگهرنخمرتدنبمز.

نرنحاضننحدتصابنحاصلنشدهنکنب گیتنخمرتدنزرشت.رنزکمنبانحضمبن،ده،ل منن

رال،نرننرن مقین صگیگاانظ گرن،گمظرن،اتمینبانر،ثن تنآبرنظعشیننکنالامگرن،گمظرنطیقنظازهرنظ بعدنرانب گیتن،ل منن.20ظازهن

نشمز.گینرنگذرششمنظرظمر قنکنظخالفنظ دزرنزبنتگاین،ل منظمضمعنبمنبحثنکنبررننکنزبنصمبان  اکرنآبررنر ت

کن انرتحاللن،اتمینباشدین صگیگاانظشخذهنزبنصمب رن،منظمضمعن نعیلنظ گرن،گمظرن غییننکن انرصالجنظمرزنر ا واظمنن.21ظازهن

نرنحاضننزبن،ل منبن د.با دنبمن صم بنزکن ممنر،ضارنپیم شمن

ن ا یدنکاربان،نمبنظعشیننخمرتدنبمز.تنگمتمن غیینرنزبنظشننر ا واظمنپسنران صم بنظ گرن،گمظرنکنن یصنه.

نطنان،گلنظ گرن،گمظرن،ازرنبمنشنجنا ننر ت:نن.22ظازهن

رنرنحاضننزبنز شننظخصمصنحضمبنکنغیابن،ل مرانبااب یننکنظونرنتیئتنظد نهنر اظرنر،ضارنپیم شم م طن عرنن.1بودن

نب د.تان)ر،ضارنپیم شم(نظرظ گرن،گمظرنظنخصنکنبمنرظضارنآین

نگینز. عییننر نن،منحدتصابنحاصلنشدهن انتمن م طنبااب یننرت امنظرن.2بودن

 ناین عرنرانبااب یننب گیتن،ل منبان م،منبمنحدتصابنر،المنکنظیازبانبمن حتنترننزبینن،اتمینکنزبنصمبانغییتنرن.3بودن

گنززن،منظمربزنا نن حتنترابانب یسنرتشخابنب یسنکن کنتفننظونرنرانبیننر،ضارنپیم شمنبنررنظ گرن،گمظرنظر

نشمز.رتشخابرنرت امنظر

نرلف(نب یدگرنبمنر نن،منر،المن،ل منظطابقنظقنبرانبمن،گلنآظدهن انتم.ن

نتانبمنشنجنا ن:قنرئتنگزربشننب(ن

نرن،اتمی.گذششمتارنزکن النرن عالیتگزربشنزبینن،اتمین ان عرنرانر،ضارنتیئتنظد نهنزببابهن-1ن

نشده.رنبیالینربرئمررن،اتمینکنرظهابنترننزببابهگزربشنتیئتنبااب یننبر،رنبمنرت امن،گلیاانزکبهن-2ن

ناضننبمن،ومرینتیئتنترابانبننرتشخاباانکنشگابشنآبر.رنحتفننرانر،ضارنپیم شمنن5پ(نرتشخابنحدرقلنن

ن مرتودنرانبینن،اتد درتانرتشخابنشمتد.ر،ضارنتیئتنترابانتگرن یصنه.

نا(نطنجنظمضم،اان،د درن،منقیلنران نعیلن،ل منزبنز شمبنقنربنگن شمنر ت.ن



نرلیدلنکنبااب ین.رتشخابنر،ضارنتیئتنظد نهین،لرن.4بودن

نرلعازهنبمنشنجنا ننر ت:،گمظرن مقننطنان،گلنظ گرن.23ظازهن

 حتنترننب یسن،ل مینشنکعن،ل منر،المنکنظیازبانبمنرتشخابن کنب یسنکن کنظونرنرانبیننر،ضارنپیم شمنبنررنن.1بود

نگنزز.ظ گرن،گمظرنظر

نثیتنر اظرنآی عییننر،ضارنپیم شمن.2بودن نرنحاضننک نغیابن،منبمنرظضارنب یسنک نک نز شننظخصمصنحضمب نزب ظونرنکنتا

نشمز.رنحاضننزبنظ گرن،گمظرنب یدهنکنزبنز شنن،اتمینتتهدربرنظرر،ضارنپیم شمن

ن عییننر نن،منحدتصابنحاصلنشدهن انتم.ن.3بودن

نباشد.رن،اتمینبمنب یسن،ل منظررنلی تنر،ضارنپیم شمتیئتنظد نهنظلزمنبمنربرئمن یصنه.

ن.22رنرانظازهن3ب،ا تنق گتنرلفنکنانزبنبودنن.4بودن

نباشد.،نزینتگر ن یبنز شمبن،ل منبا دنب،ا تنگنززنکنظطالیرن،من،زکنز شمبنتی تنزبنظ گرن،گمظرنقابلنطنجن.24هنظاز

نرنر،ضانر،منرانحاضننکنغا بنکنظخالفنتا ذنکنظعشیننر ت.شمزنبنررن،لیم صگیگا رن،منزبنظ اظرن،گمظرنگن شمنظرن.25ظازهن

نتامنر،ضارنحاضننبا دنبمنرظضارنب یسن،ل مرنظصمبانظذر،نرانکن صگیگاانظشخذهن.26ظازهن کنزبینن،اتمینکنن گرن،گمظرنک

نبااب اینبن دنکنزبنظحلن،اتمینبا تاترنشمز.

نبخشنزکم:نتیئتنظد نه:

باشدن،منبنررنظدانزکنرلیدلنظررنتیئتنظد نهنظن،بنرانتفتنتفننر،ضارنرصلرنکنزکنتفنن،لررنرظمبن،اتمینبمن،هدهرزربهنن.27ظازهن

نشمتد.طنفنظ گرن،گمظرن،ازرنبانبررنظخفرنکنبانر،ثن تنآبرنرانبیننر،ضارنپیم شمنرتشخابنظر النران

رنغینظشمرلرن نکنرنظشمرلرنکنتفتن،ل مزبنصمبان،دمنحضمبنغینظم،منتنن کنرانر،ضارنتیئتنظد نهنزبنچهابن،ل منن.1 یصنهن

نشمز.خدظتنشواخشمنظر

رلیدلنپسنرانرنرانر،ضارنرصلرین،اتنیننرکنبمن ن یبنر،ثن تنآبرنرانر،ضارن،لرزبنصمبانر شعفاین نکنخدظتن ان مان عن.2 یصنهن

نشمز.رنظدانرتشخابنظر ا یدنصالحیتنران مرنکاربان،نمبنبنررنبقیمن

نتنگمتمن غییننزبن،ازبنتیئتنظد نهنپسنران صم بنظ گرن،گمظرنکن ا یدنکاربان،نمبنظعشیننر ت.ن.3 یصنهن

رنتیئتنظد نهنر ت.نظ ئملیتنکن ان نخیصن نکنخدظتنتنن کنرانر،ضارنتیئتنظد نهنبمن،هدهصالحیتنقیملنر شعفانن.28ظازهن

نر،ضارنظ شعفرن انظمقعرن،من،اتنیننرکنرتشخابنتندهنبمنقمانخمزنباقرنر ت.



نرنظ گرن،گمظرنر تن،منظطابقنبخشرلیدلنکنبااب این،اتمین قطنبمن،هدهصالحیتنرتشخابنکن،زلنتیئتنظد نهین،لرن.29ظازهن

نگنزز.رکلنران صلنچهابمن نعیلنظر

نرکلینن،ل منن.30ظازهن ن،لیمزب نحضمب نبا نررن،م نظ گرنرنر،ضارنتیئتنظد نه نر گام نرا نبعد ن کنتفشم نتیئتنبااب یننحدر،ثن ک

ن گت نرا ن عر نبم نظد نه نتیئت نر،ضار نرا نتفن نچهاب نشدی نخمرتد ن نعیل ن،ازر نظر،گمظر نرتشخاب نا ن نر ننتار شمتد.

نگینز.ظخفرنر،ضارنرصلرنتیئتنظد نهنرت امنظررتشخاباانبانبررن

 زبینن،اتمی -1

 زبیننزکمن،اتمی -2

 ظونر -3

 ظ ئملنرظمبنظالر -4

نرن،د دن انزکنتفشمنپسنرانر گامنرتشخاباانبا دنرت امنگینز.رنظدربکنکنر وازن،اتمینبمنتیئتنظد نهرتشقالن،لیمن.31ظازهن

نکظا فنتیئتنظد نهنبمنشنجنا ننر ت:ن.32ظازهن

ن.ر،نررنظصمباانظ گرن،گمظررلف(نن

ن.ب(نز،مانرانظ گرن،گمظرن

ن.پ(نبنگزربرنرتشخاباان

نرن،اتمینکنبیالینظالرنزبنپا اینتننزکبهنبمنظ گرن،گمظر.شدهتارنرت امرن عالیترنگزربشن،لیمنا(نربرئمنن

نحقمقرن،اتمی.رنرظمرلنظوقملنکنغینظوقملنکن،لمگینرنران مءر شفازهنرانتامنکنشخصیتنث(نحفظن،لیمن

تان م طنرنزرخلرنآیتاظمتارن،اتمینرقدرمنبمن نعیلنشمبرتا رنتگا دن،منآ ین مرتدن،هتنرت امن عالیتتیئتنظد نهنظرن یصنه.

نتیئتنظد نهن دک ننکن صم بنخمرتدنشد.

نکظا فنتنن کنرانر،ضارنتیئتنظد نهنبمنشنجنا ننر ت:ن.33ظازهن

 زبین: -1

نباانتیئتنظد نه.رابانبننر،نررنظصمنرلف(نظ ئملنت

نرن،ل اانتیئتنظد نه.ب(نظ ئملنرزربهن

نزبیننزکم:ن-2



نظ ئملیتنر،نررنکظا فنزبیننزبنغیابنر نای.

نظونر:ن-3ن

نتاینتمششننز ا نن)بمنغیننرانز ا ننظالر(نکنرظمبنبا تاتر.تاظمتاینر،التااینز،مارلف(نظ ئملنتمششننصمبان،ل ااینتاظمن

ن،ضم تنکنثیتن مربقنر،ضانزبن،ابانظنخصاا.ب(نظ ئملنصدکبن،ابانن

نپ(نظ ئملن ن یبن،ل اانتیئتنظد نه.ن

نظ ئملنرظمبنظالر:ن-4ن

نرنرظمبنظالرن،اتمی.نرلف(نظ ئملن،لیمنن

شدهن م طنتیئتنظد نهنکنصدکبنچکنکنزب ا تنب یدنزبنقیالنپنزرختنرنک،متاان صم بب(نظ ئملنپنزرختن،لیم

ن(.7ک،متاان)بانب،ا تنظازهن

نرنک،مهنزب ا شر.کبنقیضنب یدنزبنقیالنپنزرختنحقن،ضم تنرانر،ضانکن،لیمپ(نصد

نا(نب یدگرنبمنحقن،ضم تنر،ضانزبنپا اینتنن النکنر،المنآینبمنظونرن،هتنآگهرنبمنر،ضا.

نث(نتمششننز ا ننظالرینح ابدربرین هیمنکن وریمن نراتاظمنزبنپا اینتننزکبه.

کظا فنظقنبنزبنر ننر ا واظمنکنتیزنزربررنرخشیابرانقاتمترنالامن،هتنر خاذن صگیمننرتیئتنظد نهنظ ئملنر،نررن،لیمنن.34ظازهن

نباشد.رنظ ائلنظنبمطنبمن،اتمینظرت یتنبمن،لیم

تگا دن نعیلنخمرتدنزرز.نرلیشمنتننتا رن،منخمزن عییننظرررن کنبابنزبنظمرقرنکنظحلتیئتنظد نهن،ل اانخمزنبرنتفشمنن.35ظازهن

رلعازهنزبخمر تن نعیلن مرتودنبمنطمبن مقنتفننرانر،ضارنتیئتنظد نهنکن انزبینن نخیصنزتودینظرظمقرن،منحدرقلنزکن

ن،ل منبوگا ودینکلرنزبنتننصمبانبا دنز،مان نعیلنرانطنفنظونرنصمبانگینز.ن

تیاشد(نبا دننشمزنکنتگچویننبررنرقلیتن)زبنصمب رن،منر فاقنآبرنحاصل صگیگا رن،منزبن،ل اانتیئتنظد نهنر خاذنظرن.36ظازهن

نشمزنثیتنکنبمنرظضارنتیئتنظد نهنبن د.زبنز شننصمبان،ل اان،منزبنظن،زن،اتمینبا تاترنظر

،ل اانتیئتنظد نهنبانحضمبنحدرقلنپوجنتفننرانر،ضارنرصلرنب گیتنخمرتدنزرشت.ن صگیگاانتیئتنظد نهنبانر،ثن تنن.37ظازهن

نشمز.آبررنر،ضارنحاضننر خاذنظر

نرلیدلنزبن،ل اانتیئتنظد نهنبدکینزرششننحقنبررنبالظاترنر ت.شن،تنر،ضارن،لرن یصنه.

نباشد:ر وازنکنرکبرقن،اتمینزبنصمبانک،مزنشنر طنا ننقابلنربرئمنکنظعشیننظرن.38ظازهن



رانقییلنچکنکنغینهنبانرظضارنزبینن،اتمینکنظ ئملنرظمبنظالرن مرظانکنظهنن،اتمینرنر وازنظالرن عهدآکبن،اتمینرلف(ن،لیمن

نخمرتدنبمز.ظعشینن

نب(نقیضنب یدنبانرظضارنظ ئملنرظمبنظالرنکنظهنن،اتمینظعشیننخمرتدنبمز.ن

رن کنر،ضارنرنرظهابرانب گرنرانقییلن ین کن  لیتنکنغینهنپسنران صم بنتصفنبمن،الکهپ(ن ا ننر وازن،اتمینکن،لیمن

نتیئتنظد نهنبانرظضارنزبیننکنظهنن،اتمینقابلنربرئمنکنظعشیننر ت.

نئتنبااب ین:نبخشن مم:نتی

ظ گرن،گمظرن،ازرنزبنتننرتشخاباانرانظیاینر،ضارنپیم شمنتیئشرنظن،بنرانزکنتفننباابسنرصلرنکن کنتفننبمن،ومرینن.39ظازهن

نرلیدلنبنررنظدانزکن الن،هتنبااب رنرتشخابنخمرتدن،نز.باابسن،لر

زربنظ ئملیتنکرنان ا یدنکاربان،نمبن،هدهرلیدلنپسنرزبنصمبانر شعفان ان مانتنن کنرانبااب اینرصلرینباابسن،لرن یصنه.

نگنزز.ظر

 مرتودنبدکینحقنبررنزبن،ل اانتیئتنتارن،اتمینزرششمنباشودینظربااب اینبدکینر نن،منحقنزخالتنزبنرظمبنکن عالیتن.40ظازهن

نظمظف نآ یننظد نهنشن،تنتگا ودنک ن،اتمینطیقنظقنبرانر ا واظمنک تا رن،منبننک قنآینتاظمرتدنترابانتگا ودن،منرظمب

رنتارن،اتمینتتنززن،لیممرتودنزبنتننظمقرنبمنتحمرن،منظاترن عالیت گنززنرزربهنشمزنکنبنررنر ننظورمبنظر وریمنظر

رنظدربکنظالرنبرنبااب رنتگمزهنکنزربر رنآینبرنر،منرانظوقملنکنغینظوقملنظمبزنب یدگرنکن،لیمتارن،اتمینز ا ننکنح اب

قصن ان غییننبک منبرنبخمرتود.نرنخالفنکنتقضینظنر بنبرن،شیانبمنتیئتنظد نهنر،المنکنب رنتمرقنربنزرزهنکنبمنظحضنظناتده

نتیئتنظد نهنظمظفنر تنزبنر ننظمربزنتگمنتمعن  هیالانبنررنآتاینقائلنشمز.

نب یدگررتدنتشی مبااب اینظمظفنن.41ظازهن نب رنتقائصنظم،مزنطیقنگزربشنرن حقیقاانک نبمنظورمب نبر تارن صلرنبمنتارنخمز

نتیئتنظد نهن  لیمنتگا ود.

بکانقیلنرانرتعقازنن5تارن،اتمینب یدگرن،اظلنتگمزهنکن انرن عالیتبمن،لیمرتدنزبنپا اینتننزکبهنعلفبااب این،اتمینظن.42ظازهن

تانکنتنگمتمنرظهابنترنرن،منزرششمنباشودنتارن،اتمینبرنبان ا یدنصحتنآیتانکن نراتاظمظ گرن،گمظرن،ازرنصمبانح اب

نرنگزربشنخمزن قد منظ گرن،گمظرنتگا د.ضگیگمنبمنتیئتنظد نهن  لیمن،وودن انتیئتنظد نهنترنرانظزبمبنبرن

رنب یدگرنبیالینبرنبمنظ گرنتارنخمزنبرنزبنظنفنزکبهنکنتگچویننتشی مرن حقیقاانکنب یدگربااب اینبا  شرنتشی من.43ظازهن

ن،گمظرن،ازرنگزربشنزتود.

رنرظمبن،اتمینزربتدنکنتنگاهنبااب اینزبنضگننر،نررن ااب اینظوفنزرنکنظ شگعانحقنتنگمتمنترابانکنبااب رنبرنزبن،لیمن.44ظازهن

نبمنطمبن مقن رلعازهنالامنبدرتودینرانتیئتنظد نهنبانذ،ننظم،بن قاضانخمرتودن،نزنکنکظا فنخمزنز،مانظ گرن،گمظرنبر

تفتنبکانخمرتدنبمزنکنچواتچمنتیئتنظد نهنظنفنر ننظدانظ گرنبرننتیئتنظد نهنظمظفنبمنرت امنر نن قاضانظوشهرن ا



رنظ گرنبرنخمزنز،مانتعنزینبااب اینحقنخمرتودنزرشتنبر انظیازبانبمنز،مانظ گرن،گمظرنتگا ودنکنز شمبن،ل من

نرنظ گرنبرنر ششاجن،وود. عییننکن،ل م

تانبمنظوا یتنرت امنکظا فنبمنآیزتودنکلرنظخاب،رن،منظرنتیئتنظد نهنکنبااب این،اتمینکظا فنخمزنبرنر شخابرنرت امن.45ظازهن

نشمزنپنزرختنخمرتدنشد. حگیلنظر

ن

نشوندگان:فصل پنجم: شرایط انتخاب

ن،اتد درتارنتیئتنظد نهنکنبااب یننبا دنزربررنشنر طنا ننباشود:ن.46ظازهن

نن نبااب یننبنررنرتشخابنشدینبا دنآظازگرنخمز نک ن،اتد درتارنتیئتنظد نه ن اب خنرلف( نپیشنرا نتفتنبکا نحدرقلن ا بر

نرتشخاباانبمنظونرن،اتمین،شیانر،المنتگا ود.

ن مرتودنخمزنبرنبنررنتیئتنظد نهنکن انتیئتنبااب یننتاظززنتگا ود.ب(ن،اتد درتانظرن

نپ(ن،اتد درتانبا دنرانر،ضارنپیم شمنکنحدرقلن منظاهن،ضمن،اتمینباشود.ن

نرتودنبمن،ضم تنتیئتنظد نهنرتشخابنشمتد. ما(ن،اتد درتانبیشنرانزکنزکبهنتگرن

نث(ن،ضم تنزبنتیئتنبااب یننبنررنتنن عدرزنزکبهنبالظاترنر ت.ن

گینرن،هتنرتشخابنتیئتنظد نهنکنتیئتنبااب یننزبنزکنصودکقن،درگاتمنکنظنخصنبمنطمبنظخفرنبنررنتنن،درمنکنبررنن.47ظازهن

نگینز. م طنزکنبنگن،درنرت امنظر

ن

 فصل ششم: انحالل:

نرتدنرا:آ دن،من،یابارن عالیتن،اتمینزکنحالتنپیشنظرزبنظمبزن،دمنرزرظمن.48زهنظا

نبمن ننب یدینحالتن علیق:نحالشرنر تن،من،اتمینرظعاینتیچنگمتمن عالیشرنتدربزنکن حتنشنر طنا ننبمنک،مزنظرن آ د:

نرن،د د.پیم شمن،هتنبنگزربرنرتشخاباانزکبهرن،اتمینکن،دمنتاظززرن عدرزن،ا رنرانر،ضارنرنخدظتنتیئتنظد نهزکبه

ظاهنر زکینبننظدانظقنبنن6 مرتدنبان، بنر،ااهنرانظ گرن،گمظرنبنررنظدانرنکقتنظرزبنچویننکضعیشرنتیئتنظد نهن.1 یصنهن

 عدرزنخدظتنخمزنزبنر ننر ا واظمنپسنران ا یدنکاربان،نمبنبمن،ابنخمزنرزرظمنزتدنکنزبنرتشهارنآینظدانتیزنچواتچمن

نتاظززتارنرتشخاباانبمنحدنتصابنتن یدین ن ییاان علیقن،اتمینبرنبدتد.



ینتیئتنظد نهنظمظفنر تنتننظاهن کنبابن م طنتاظمنزرتن م ایناب نشرنبرنز،مانبمن1رنزبنطرنظدانظذ،مبنزبن یصنهن.2 یصنهن

نرن،اتمینبوگا د.رنآ ودهرنزکبهتاظززرنبنررنرتشخاباانتیئتنظد نه

چواتچمنباانتمن عدرزنتاظززتانبمنحدتصابنتن یدینتیئتنظد نهنظمظفنبمنن1رنبمنپا اینظدانظذ،مبنزبن یصنهظاهنن کن.3 یصنهن

نر ننحالتنظ گرن نزب نبمنظ گرن،گمظرنبدتد. نرظعاینرتشخاباان،د دنبر نبا دنگزربشن،دم نک ز،مرنظ گرن،گمظرنبمزه

نگینز.من علیقن،اتمینظر،دمنرظعاین عالیتنظ دزنتیئتنظد نهن صگیمنب،گمظرنبان م،منبمن

نبانر،ثن تنتفننرانر نرزنظمبزنکثمقن،اظعمن5بانپینوهازنتیئتنظد نهینن3رنظ گرن،گمظرنظذ،مبنزبن یصنهن.4 یصنهن رناب نشرنبر

نگز ود.آبررنظ گرن،گمظرنبمن،ومرینتیئتنرظوانبنظر

نرن.5 یصنهن نبمنصمبانرظاتتنبمنتتهدربرنرظمرلنظوقملنکنغینظوقملن،اتمینپسنرانزبخمر تنتیئتنرظوا نرت گنناب نشیاین هنریی ا

رن عطیلنظمقتنپسنرانزبخمر تنتیئتنرظوانرانرت گنننتارنزکبهرنتز ومشمزنکن،لیمرت گنناب نشیاین هنرین پنزهنظر

نگنزز.تارن،اتمینپنزرختنظراب نشیاین هنرینرانظحلنزربر ر

تن م ایناب نشرن،هتن نعیلنظ گرن،گمظرنبنررن نعیلنظ دزنرنزرظاهن کنبابنران،لیمن6تیئتنرظوانظعلفنر تنتننن.6 یصنهن

گنرنصازبهنرانرت گنناب نشیاین هنرینکن،ابانرن،اباناب نشررنزرتن م ایناب نشرنبانربرئم،اتمینز،مانتگا دنکن،لیم

نباشود.زرتن م رنظعشیننزربررنحقنبررنزبنظ گرن،گمظرن نعیلنظ دزنظر

تفننزرتن مرناب نشرنزبنآینشن،تنتعمزهنن21حدرقلن دزنزبنصمب رنب گیتنزربزن،منرنظ گرن،گمظرن نعیلنظ،ل منن.7 یصنهن

نتحمه ن،هدهرنبنگزربرنرتشخاباانکنب یدگرنبمنصحتنزرتن مرناب نشرنبمزینشن،تنباشود. رنتیئتنرظوان،وودگاینبن

نباشد.ظر

نب گیتنتیئتنظد نهن.8 یصنهن نپسنرا نظمظرنزکبهتیئتنرظوا نتفشم ن حم لنزربر ررن،د دنظنفنظدانزک تارنظوقملنکنفنبم

نتگا د.تانترابانظرباشد.نرت گنناب نشیاین هنرینتیزنبنن،ن اینرتشقالنزربر رغینظوقملن،اتمینبمنتیئتنظد نهنظر

رنرظمرلنظوقملنکنغینظوقملنن الن علیقنرظعاین عالیتنظ دزن،اتمین نرتمنتتنز دین،لیمن5رتحالل:نچواتچمنپسنرانظدانن

نگینز.رظوانبمنطمبنزرئمنزبنرخشیابنرت گنناب نشیاین هنرینقنربنظرن،اتمین م طنتیئت

نتیئتنرظوانبا دنرتحاللن،اتمینبرنظطابقنقمرتینن،ابرنظگلعتنبمن،گلنآکبز.ن.1 یصنهن

نرنظگلعشرنر ت.بیورنتندهن ابرنقمرتیننکنظقنبران،اب مآینچمنزبنر ننر ا واظمنپیشن.49ظازهن

نر ننر ا واظمنزبن کنظقدظمینششن  نکنبی تنکنششن یصنه نچهلنکنتمنظازه ن اب خنصلی بمن صم بنظ گرنن1367آذبظاهنن30زب

ن،گمظرن،اتمینزرتن م ایناب نشرنب ید.


