نگاهي به سير تطور قانوني شهرهاي جديد
تاليف:احمذ رضا عقيقي  -مذير كل حقوقي شركت عمران شهرهاي جذيذ(مادر تخصصي)
تا ٔگا٘ي تٗ تاعيشچٗ لٛأيٓ ِغتٛط تٗ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي ِالدظٗ ِي كٛص صع لأ ْٛتاؿيؾ ٚػاعت آتاصأي
ِ ٚـىٓ ِوٛب  1343ايجاص تّغوؼ ّ٘ ٚإ٘گي صع تٙيٗ  ٚاجغاي عغدٙاي كٙغؿاػي اػ جٍّٗ ا٘ضاف تاؿيؾ آْ
طوغ كضٖ  ٚؿپؾ تا توٛية لأ ْٛتغييغ ٔاَ ٚػاعت آتاصأي ِ ٚـىٓ تٗ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي  ٚتؼييٓ ٚظايف آْ
صع ؿاي ِٛ 1353اصي تٗ كغح ػيغ آِضٖ  ٚتغٛع ِلشن تٗ ِم ٌٗٛايجاص كٙغ تٛؿظ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي اكاعٖ
كضٖ اؿت .
ِاصٖ ِ 7مغع صاكتٗ « ايجاص كٙغ  ٚكٙغن غيغ عٚؿتائي صع ساعج اػ ِذضٚصٖ لأٔٛي  ٚدغيُ كٙغ٘ا ِٛوٛي تٗ
پيلٕٙاص ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي  ٚتوٛية كٛعايؼاٌي كٙغؿاػي سٛا٘ض تٛصّ٘ ».چٕيٓ ِاصٖ  6لأ ْٛياص كضٖ
ِمغع صاكتٗ « تٗ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي اجاػٖ صاصٖ ِيلٛص تٗ ِٕظٛع اجغاي ٚظايف ِغتٛط تٗ تٙيٗ ػِيٓ ٚ
ِـىٓ ِ ٚواٌخ ؿاستّأي  ٚسضِات ِٕٙضؿيّ٘ ،چٕيٓ كٙغ  ٚكٙغن كغوت يا كغوتٙائي تأؿيؾ  ٚآٔٙا عا تٗ
عغيك تاػعگأي اصاعٖ ّٔايض » ...
ِمغعات ِظوٛع ٔلاْ ِيض٘ض وٗ صع وٕاع ِمغعات لأ ْٛتمـيّات ولٛعي وٗ ٔذ ٖٛتثضيً عٚؿتا تٗ كٙغ عا تا ٔواب
جّؼيتي  ٚكغايظ ِؼيٓ  ٚتا توٛية ٘يأت ٚػيغاْ تٗ پيلٕٙاص ٚػاعت ولٛع تياْ ّٔٛصٖ اؿت لأٔٛگظاع ايجاص كٙغ تٗ
پيلٕٙاص ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي  ٚتوٛية كٛعايؼاٌي كٙغؿاػي عا ٔيؼ ِيـغ صأـتٗ اؿت اٌثتٗ عاجغ تٗ تغثيك
ضٛاتظ ايٓ ٔٛع كٙغ تا ؿايغ كٙغ٘ا ِ ٚؼياع٘اي لأ ْٛتمـيّات ولٛعي تؼييٓ تىٍيف ٔلضٖ  ٚايٓ اِغ تغٛعيىٗ صع
اصاِٗ اكاعٖ سٛا٘ض كض اكىاالتي عا تٛجٛص ِي آٚعص وٗ ٔياػ تٗ چاعٖ أضيلي صاعص .
صع پي ضغٚعت ٔاكي اػ عكض جّؼيت ِٙ ٚاجغتٙاي ػياص تٗ تٙغاْ  ٚچٕض كٙغ تؼعگ ولٛع ٘يأت ٚػيغاْ صع جٍـٗ
ِٛعر  1364/12/11عي ِوٛتٗ كّاعٖ  108328اػ جٍّٗ توٛية ّٔٛص « :تّٕظٛع تاِيٓ ػِيٓ تيلتغ  ٚايجاص كٙغوٙاي
الّاعي ِ ٚجّٛػٗ ٘اي ِٕفوً صؿتگا٘ٙاي اجغائي طيغتظ ِٛظفٕض تا عػايت ِاصٖ  33آئيٓ ٔاِٗ اجغائي لأ ْٛاهالح
اليذٗ لأٔٛي ٚاگظاعي  ٚادياء اعاضي صع دىِٛت جّٛٙي اؿالِي ايغاْ (ِوٛب  )59/2/31كٛعاي أمالب جّٛٙعي
اؿالِي ايغاْ  ٚآئيٕٕاِٗ ٔذ ٖٛاؿتفاصٖ اػ اعاضي  ٚادضاث تٕا  ٚتاؿيـات صع ساعج اػ ِذضٚصٖ لأٔٛي  ٚدغيُ كٙغ٘ا
ِوٛب  1355دضاوثغ تا پاياْ ؿاي ٔ 1365ـثت تٗ ٚاگظاعي ػِيٕٙاي ٍِي كضٖ  ٚصٌٚتي ِٕضعج صع فٙغؿت ضّيّٗ
كّاعٖ ٚ 1الغ صع ساعج اػ ِذضٚصٖ  ٚدغيُ لأٔٛي كٙغ٘اي تؼعگ تٗ ٚػاعت ِـىٓ ٚكٙغؿاػي الضاَ ّٔايٕض» .
تا تٛجٗ تٗ فٙغؿت ِٛعص اكاعٖ صع ِوٛتٗ ِظوٛع وٗ اػ ِٕاعمي ِإٔض ٘لتگغص وغج ،عتاط وغيُ ،آب أجيغن گٍٕضٚن،
كا٘يٓ كٙغٌٚ -يؼوغ ِثاعوٗ  ٚغيغ آْ تذت ػٕٛاْ فٙغؿت كٙغ٘اي الّاعي  ٚػِيٕٙاي ِٛعص ٔياػ ٔاَ تغصٖ كضٖ
اؿت ِيتٛاْ گفت وٗ گاَ ػٍّي تغاي ايجاص كٙغ٘اي جضيض صع ِٕاعك ياص كضٖ تا تٛاْ جّؼيتي ِلشن تٗ ِٛجة
ِوٛتٗ ِظوٛع تغصاكتٗ كضٖ ٘ ٚـتٗ اهٍي صع ايجاص اٌٚيٓ گغ ٖٚكٙغ٘اي جضيض صع اعغاف كٙغ٘اي تؼعگ تٙغاْ،
اعان ،اهفٙاْ  ،ا٘ٛاػ ،تثغيؼ ،كيغاػ ِ ٚلٙض تا ِوٛتٗ ِظوٛع كىً گغفتٗ  ٚتا ِىاْ ياتي  ٚتذٛيً گغفتٓ اعاضي ٍِي
 ٚصٌٚتي صع ِٕاعك طوغ كضٖ الضاِات الػَ تغاي تٙيٗ عغدٙاي جاِغ  ٚآِاصٖ ؿاػي  ٚآغاػ ػٍّيات اجغائي كٙغ٘اي
جضيض هٛعت پظيغفت .
ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي صع ؿاي  1370تٗ اؿتٕاص تثوغٖ ِ 5اصٖ ِ ٚ 11اصٖ  17لأ ْٛػِيٓ كٙغي ِوٛب ٚ 1366
ِٛاص  8ٚ 7لأ ْٛتغييغ ٔاَ ٚػاعت آتاصأي ِ ٚـىٓ تٗ ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي ِوٛب  1353آئيٓ ٔاِٗ ايجاص  ٚادضاث
كٙغ٘اي جضيض عا تغاي توٛية ٘يأت ٚػيغاْ پيلٕٙاص ّٔٛصٖ وٗ صع تاعيز  1371/5/25تٗ توٛية ٘يأت ٚػيغاْ عؿيض.
صع ايٓ آئيٓ ٔاِٗ كٙغ جضيض تٗ ايٓ كغح تؼغيف كضٖ اؿت :
« كٙغجضيض تٗ ِىأي اعالق ِي كٛص وٗ صع ِذضٚصٖ آْ تغاي اؿىاْ  ٚفؼاٌيت جّؼيتي تيق اػ پٕجاٖ ٘ؼاع
(ٔ )50000فغ يا صؿت وُ صٖ ٘ؼاع (ٚ ) 10000ادض ِـىٔٛي تٗ اضافٗ ؿاستّأٙا  ٚتاؿيـات ِٛعص ٔياػ ػِّٛي،
اجتّاػي  ٚالتواصي ؿاوٕاْ آْ صع ساعج اػ دٛػٖ كٙغي  ٚدغيُ اؿتذفاظي كٙغ٘اي ِٛجٛص پيق تيٕي كضٖ
تاكض».
آئيٓ ٔاِٗ ِظوٛع صع ِ 13اصٖ ضٛاتغي اػ جٍّٗ ٔذ ٖٛتٙيٗ ِ ٚغجغ توٛية عغح ٘اي جاِغ كٙغ٘اي جضيض تٛؿظ تشق
صٌٚتي ِ ٚتماضياْ تشق سوٛهي  ٚضٛاتظ تغييغات عغح تفويٍي ٔ ٚذ ٖٛتٍّه اعاضي  ٚچگٔٛگي ٚاگظاعي آٔٙا ٚ
ِغادً تاؿيؾ  ٚاؿتمغاع كٙغصاعي صع كٙغ٘اي جضيض  ٚتذٛيً فضا٘اي ػِّٛي تٗ كٙغصاعي ٔ ٚيؼ ٔذ ٖٛجٍٛگيغي
اػ تشٍفات ؿاستّأي  ٚضٛاتظ ادضاث كٙغجضيض تٛؿظ تشق سوٛهي عا ٚضغ ّٔٛص  ٚتٙيٗ صؿتٛعاٌؼٍّٙاي الػَ
جٙت اجغاي ِفاص آئيٓ ٔاِٗ ّ٘ ٚچٕيٓ ضٛاتظ الػَ صعسوٛم چگٔٛگي پيق فغٚف ػِيٕٙا اػُ اػ ِـىٔٛي ،سضِات
أتفاػي  ٚغيغ أتفاػي  ٚاصاعي  ٚتؼييٓ كغايظ  ٚاٌٛٚيتٙاي آٔغا تٗ ػٙضٖ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي ِذٛي ّٔٛص .

ِتؼالثاً صع ّ٘يٓ عاؿتا ٚػاعت ِـىٓ ٚكٙغؿاػي صع تاعيز  75/3/21صؿتٛعاٌؼًّ ػغضٗ ٚ ٚاگظاعي ػِيٕٙاي كٙغي
صع ِذضٚصٖ كٙغ٘اي جضيض عا ِـتٕض تٗ ِاصٖ  15اؿاؿٕاِٗ كغوت ػّغاْ كٙغ٘اي جضيض صع ِ 15اصٖ  14 ٚتثوغٖ
تٙيٗ  ٚجٙت اجغا اتالؽ ّٔٛص.
تّٛجة ايٓ صؿتٛعاٌؼًّ (ِاصٖ ِ )1مغع گغصيضٖ :
« ػغضٗ ػِيٓ تٗ ٘غ ِٕظٛع هغفاً پؾ اػ توٛية فاػ اٚي عغح آِاصٖ ؿاػي(صعهٛعت ٔياػ ػِيٓ ػغضٗ كضٖ تٗ آِاصٖ
ؿاػي) تا أتلاع آگٙي صع اجغاي ايٓ صؿتٛعاٌؼًّ  ٚصعلاٌة فغِٙاي ّٔ ٗٔٛپيٛؿت  ٚعػايت صؿتٛعاٌؼٍّٙاي اتالغي
اػ ؿٛي كغوت ػّغاْ كٙغ٘اي جضيض ِجاػ اؿت» صعايٓ صؿتٛعاٌؼًّ عٚكٙاي ٚاگظاعي ػِيٓ أفغاصي  ٚتؼأٚي ٚ
صعلاٌة ِلاعوت تياْ  ٚضٛاتظ ِغتٛط تٗ ٘غوضاَ اعائٗ كضٖ اؿت .
تا پيلغفت ػٍّيات ادضاث  ٚاؿىاْ صع تغسي كٙغ٘اي جضيض ِـائً ِ ٚلىالتي تٛيژٖ صع اعتثاط تا ؿايغ
صؿتگا٘ٙاي صٌٚتي تغٚػ ّٔٛص ِ ٚذغػ گغصيضٖ وٗ دً  ٚفوً ايٓ ِ ـائً تا ٚجٛص آئيٓ ٔاِٗ ايجاص  ٚادضاث كٙغ٘اي
جضيض ِوٛب ٘يأت ٚػيغاْ ِيـغ ٔثٛصٖ  ٚضغٚعت صاعص تغاي تٕظيُ عٚاتظ تا ؿايغ صؿتگا٘ٙاي اجغائي وٗ ِـتٕض تٗ
لٛأيٓ ِ ٚمغعات ِٛعص ػًّ الضاَ ِي ّٔايٕض ِمغعات ِغتٛط تٗ كٙغ٘اي جضيض ٔيؼ صع لاٌة اليذٗ لأٔٛي تٕظيُ  ٚتٗ
توٛية ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي تغؿض.
صع ّ٘يٓ عاؿتا اليذٗ لأٔٛي الػَ تغاؿاؽ تجاعب داهٍٗ اػ صٚعٖ ِغتٛط تٗ اجغاي آئيٓ ٔاِٗ ايجاص  ٚادضاث كٙغ٘اي
جضيض تٕظيُ  ٚاػ جأة ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي تٗ صٌٚت پيلٕٙاص  ٚپؾ اػ تغعؿي  ٚده  ٚاهالح صع وّيـيٙٔٛاي
صٌٚت  ٚتوٛية ٘يأت ٚػيغاْ تٗ ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي تمضيُ گغصيض  ٚتا تغييغاتي ػّضٖ صع وّيـي ْٛػّغاْ ِجٍؾ
ٔٙايتاً لأ ْٛايجاص كٙغ٘اي جضيض صع تاعيز  80/10/16تٗ توٛية ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي عؿيض  ٚپؾ اػ تائيض كٛعاي
ٔگٙثاْ جٙت اجغاء اتالؽ گغصيض.
آئيٓ ٔاِٗ اجغائي لأِ ْٛظوٛع ٔيؼ صع جٍـٗ ِٛعر ِٛ 82/5/15عص توٛية ٘يأت ٚػيغاْ لغاع گغفت .
تٗ ايٓ تغتية پلتٛأٗ لأٔٛي تغاي كٙغ٘اي جضيض تضٚيٓ  ٚلـّت اػظُ ِمغعات ِٕضعج صع آئيٓ ٔاِٗ لثٍي تٗ اضافٗ
تغسي ادىاَ جضيض صع لاٌة لأ ْٛايجاص كٙغ٘اي جضيض تٗ توٛية ِجٍؾ كٛعاي اؿالِي عؿيض .اػ جٍّٗ تؼغيف
ِاصٖ
صع
جضيض
كٙغ
 1لأ ْٛياص كضٖ تٗ ايٓ كغح تياْ كضٖ اؿت.
« كٙغ جضيض تٗ ٔماط جّؼيتي اعالق ِي گغصص وٗ صع چٙاعچٛب عغح ِوٛب كٛعايؼاٌي كٙغؿاػي ِ ٚؼّاعي ايغاْ
وٗ اػ ايٓ پؾ تٗ استواع كٛعايؼاٌي ٔاِيضٖ ِي كٛص صع ساعج اػ ِذضٚصٖ لأٔٛي  ٚدغيُ اؿتذفاظي كٙغ٘ا (٘غوضاَ
وٗ تؼعگتغ تاكض) تغ اي اؿىاْ دضالً ؿي ٘ؼاع ٔفغ تٗ اضافٗ ؿاستّأٙا  ٚتاؿيـات ِٛعص ٔياػ ػِّٛي ،سضِاتي،
اجتّاػي  ٚالتواصي ؿاوٕاْ آْ پيق تيٕي ِي كٛص».
صع تثوغٖ ايٓ ِاصٖ آِضٖ اؿت «ِٛضٛع ِاصٖ  1هغفًا تغاي ادضاث كٙغ٘اي جضيض تٛصٖ ٔ ٚافي لٛأيٓ ِ ٚ ٚمغعات ِغتٛط
تٗ تمـيّات ولٛعي ّٔي تاكض».
ِالدظٗ ِي كٛص صعايٓ تثوغٖ لأٔٛگظاع ضّٓ تٛجٗ تٗ ايٕىٗ ايجاص كٙغجضيض تٗ تغتية فٛق اٌظوغ تا ِمغعات ِغتٛط تٗ
تمـيّات ولٛعي تغاي ايجاص كٙغ ِغاتمت ٔضاعص ٌيىٓ عاجغ تٗ ٔذ ٖٛأغثاق ضٛاتظ داوُ تغايٓ صٛٔ ٚع كٙغ صع
ِغادً تؼضي ادضاث كٙغ جضيض دىّي ساهي تياْ ٔضاكتٗ  ٚايٓ ؿىٛت لأ ْٛصع ػًّ تغاي كٙغ٘اي جضيض
ِلىالتي عا ايجاص ّٔٛصٖ اؿت  .يىي اػ ايٓ ِلىالت آٔـت وٗ صع ِاصٖ  5آئيٓ ٔاِٗ اجغائي لأ ْٛعا٘ىاعي تٗ ايٓ
كغح تغاي آْ اعائٗ كضٖ اؿت « .صع ِٛاعصي وٗ تٕا تٗ ٚضؼيت سام اعاضي ِىاْ ياتي كضٖ تغاي ايجاص كٙغ جضيض صع
ِذضٚصٖ ت يق اػ يه تشق يا ٚادض٘اي تمـيّاتي تؼعگتغ لغاع گغفتٗ تاكض ،كٛعايؼاٌي تا وـة ٔظغ اػ ٚػاعت ولٛع صع
ٕ٘گاَ توٛية عغح ِىاْ ياتي تؼييٓ ِي ّٔايض وٗ كٙغ جضيض جؼِ ٚذضٚصٖ وضاَ تشق يا كٙغؿتاْ ِذـٛب كٛص ٚ
ِتؼالة آْٚ ،ػاعت ولٛع ٔيؼ تٗ ِٕظٛع اهالح دضٚص تشق يا كٙغؿتاْ ِغتٛط تا عي ِغادً لأٔٛي آْ الضاَ ِي
ّٔايض» .
تا تٛجٗ تٗ ايٕىٗ ايٓ عٚاي صع ِٛعص چٕضيٓ كٙغ جضيض وٗ صع ِذضٚصٖ تيق اػ يه تشق يا كٙغؿتاْ لغاع گغفتٗ أض عي
ٔلضٖ ػّالً ِلىالتي اػ ص ٚگأگي يا چٕض گأگي دٛػٖ ػًّ  ٚهالديت صؿتگا٘ٙاي اصاعي  ٚلضائي صعيه كٙغ
جضيض اتفاق افتاصٖ اؿت  ٚكٙغ٘اي جضيض تا آْ صؿت تٗ گغيثاْ ِي تاكٕض.
صع لأ ْٛايجاص كٙغ٘اي جضيض صع ػِيٕٗ تٍّه اعاضي ٚاِالن دىُ ساهي ٚضغ ٔگغصيضٖ  ٚتٕٙا
صع تثوغٖ ِاصٖ  2لأ ْٛچٕيٓ آِضٖ اؿت :

« پؾ اػ توٛية ِىاْ ادضاث كٙغ جضيضٚ ،ػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي ِي تٛأض دـة ِٛعص تغاتغ لٛأيٓ ِ ٚمغعات
جاعي ٔـثت تٗ تٍّه اعاضي  ٚاِالن ِٛعص ٔياػ الضاَ ّٔايض ِ ٚتماضي غيغصٌٚتي ٔيؼ ِي تٛأض ٔـثت تٗ سغيضاعي
اعاضي  ٚاِالن ِٛعص ٔياػ عثك ِمغعات جاعي الضاَ ّٔايض» .
ِالدظٗ ِي كٛص صع تثوغٖ فٛق سغيض  ٚتٍّه تٗ لٛأيٓ ِ ٚمغعات جاعي اداٌٗ كضٖ اؿت اػ اُ٘ ايٓ لٛأيٓ ٚ
ِمغعات ِيتٛاْ لأ ْٛػِيٓ كٙغي ِوٛب ؿاي  ٚ 1366آئيٓ ٔاِٗ اجغائي آْ ّ٘ ٚچٕيٓ لأٔ ْٛذ ٖٛسغيض  ٚتٍّه
اعاضي  ٚاِالن تغاي اجغاي تغٔاِٗ ٘اي ػِّٛي ،ػّغأي ٔ ٚظاِي صٌٚت ِوٛب  1358كٛعاي أمالب اؿالِي عا ٔاَ
تغص.
اُ٘ ِٛاص لأ ْٛػِيٓ كٙغي وٗ صع كٙغ٘اي جضيض ِٛعص ػًّ ِي تاكض يىي ِاصٖ  10لأ ْٛياص كضٖ اؿت وٗ ِمغع
ِيضاعص :
«اػ تاعيز توٛية لأ ْٛاعاضي كٙغي ِوٛب  1360وٍيٗ ػِيٕٙاي ِتؼٍك تٗ ٚػاعتشأٗ ٘ا ٔ ٚيغ٘ٚاي ِـٍخ ٚ
ِٛؿـات صٌٚتي  ٚتأىٙا  ٚؿاػِأٙاي ٚاتـتٗ تٗ صٌٚت ِٛ ٚؿـاتي وٗ كّٛي دىُ ِـتٍؼَ طوغ ٔاَ اؿت  ٚوٍيٗ
تٕياص٘ا ٙٔ ٚاص٘اي أمالتي صع استياع ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي لغاع ِي گيغص».
چّٔ ْٛايٕضگي صٌٚت (ٚػاعت ِـىٓ ٚكٙغؿاػي)صع ِذضٚصٖ كٙغ٘اي جضيض تٗ ِٛجة تٕض ِ 8ـاصٖ  3اؿاؿٕاِـٗ
كغوت ػّغاْ كٙغ٘ـاي جضيـض (ِـاصع تشووي) ِوٛب ؿاي ٘ 1382يأت ٚػيغاْ تٗ ػٙضٖ كٙغ٘اي جضيض لغاع گغفتٗ
اؿت اؿٕاص ِاٌىيت اعاضي ِلّٛي ِاصٖ  10تا ّٔايٕضگي كغوت ػّغاْ كٙغ٘اي جضيض اسظ ِي گغصص.
صيگغ اػ ِٛاص ِٛعص ػًّ اػ لأ ْٛػِيٓ كٙغي ِاصٖ  12لأ ْٛياص كضٖ صع ػِيٕٗ تلشين ٔٛػيت اعاضي كاًِ ِٛات،
تايغ يا صايغ ٛٔ ٚع ػِيٓ صايغ ٔ ٚيؼ تاؿيـات ِتٕاؿة آْ ِي ت اكض وٗ تٛؿظ ّٔايٕضگاْ ٚػاعت ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي وٗ
تغٛع سام تغاي ٘غ كٙغ جضيض تا اتالؽ ٚػيغ ِـىٓ  ٚكٙغؿاػي تؼييٓ ِٕ ٚوٛب ِي كٔٛض هٛعت ِي گيغص .غيغ
ٍِي  ٚغيغصٌٚتي تٛصْ اعاضي تغ عغح صع وّيـي ْٛكغط اؿت تٗ ايٓ صٌيً وٗ اؿاؿاً اعاضي ٍِي  ٚصٌٚتي ّٔي
تٛأض صع وّيـيٙٔٛا ِاصٖ ِ 12غغح گغصص.
ّ٘چٕيٓ اجغاي دىُ ِٛاص  7ٚ6لأ ْٛػِيٓ كٙغي صعسوٛم اعاضي ِٛات كٙغي وٗ تٗ تلشين وّيـيٙٔٛاي
ِٛضٛع ِاصٖ  12لأِ ْٛظوٛع ِٛات تلشين صاصٖ كٔٛض  ٚاسظ اؿٕاص ِاٌىيت آْ تٗ ٔاَ صٌٚت تا ّٔايٕضگي كغوت
ػّغاْ كٙغ٘اي جضيض  ٚتثؼاً ٚاگظاعي دمٛق لأٔٛي صاعٔضگاْ ايٓ اعاضي تغاتغ ِاصٖ  7لأ ْٛياص كضٖ تٛؿظ كغوتٙاي
ػّغاْ ٘غ كٙغ جضيض هٛعت ِي پظيغص.
كاياْ طوغ اؿت سغيض  ٚتٍّه اعاضي غيغِٛات  ٚغيغصٌٚتي  ٚغيغ ٍِي ٘ ٚغگ ٗٔٛاِالن  ٚدمٛق ِتؼٍمٗ تٗ آْ وٗ
ِٛعص ٔياػ عغدٙاي كٙغ جضيض تاكض صع لاٌة ِمغعات لأٔ ْٛذ ٖٛسغيض  ٚتٍّه اعاضي  ٚاِالن ِ ....وٛب 1358
كٛعاي أمالب اؿالِي  ٚتا ليّت واعكٕاؿي هٛعت ِي پظيغص.

