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لاًَى اساسی احضاب،  ۶۲تش اساس اصل 

سیاسی ٍ صٌفی ٍ  ّای ّا، اًدوي خوؼیت

ّای دیٌی شٌاختِ  ّای اسالهی یا اللیت اًدوي

هششٍط تِ ایٌکِ اصَل استمالل،  شذُ آصادًذ،

 آصادی، ٍحذت هلی، هَاصیي اسالهی ٍ اساس

خوَْسی اسالهی سا ًمض ًکٌٌذ. تا ٍخَد 

ّای  اًدوي صشاحت ایي هادُ هثٌی تش فؼالیت

لاًَى فؼالیت احضاب،  ۰۶۲۱صٌفی، دس شْشیَس 

ّای  صٌفی ٍ اًدوي ّای سیاسی ٍ یتخوؼ

اسالهی تِ تصَیة هدلس شَسای اسالهی 

لاًَى، تشای ًحَُ ٍ  سسیذ. تِ هَخة ایي

ّا تکالیفی  چگًَگی فؼالیت احضاب ٍ اًدوي

ٍصاست کشَس ٍ تِ ٍیژُ کویسیَى  همشس شذ ٍ

ایي لاًَى )هَسَم تِ کویسیَى هادُ  ۰۱هادُ 

 .احضاب( تِ ػٌَاى هدشی تؼییي شذًذ ۰۱

 

ّای تخصصی ٍ صٌفی  اًدوي ۰۶۵۱تا سال 

الصم  ثثت شذُ تش اساس ایي لاًَى هدَصّای

خْت تشگضاسی هداهغ ٍ تشگضاسی اًتخاتات ٍ 

ّواٌّگی کویسیَى  هَاسدی اص ایي لثیل سا تا

دادًذ ٍ هدَصّای  احضاب اًدام هی ۰۱هادُ 

اص طشیك ٍصاست کشَس تِ  شذ ٍ الصم صادس هی

هَسسات غیشتداسی ّا ٍ  ساصهاى ثثت ششکت

اداهِ  ۰۶۵۱ایي سًٍذ تا سال  .شذ اػالم هی

 یافت ٍ تا اتالؽ لاًَى ًحَُ فؼالیت احضاب ٍ

هَضَع  ۵۱ّای سیاسی دس آرسهاُ سال  گشٍُ

احضاب  ّای صٌفی ٍ تخصصی اص لاًَى تشکل

ّای  ّا ٍ اًدوي خاسج شذ. تٌاتشایي تشکل

سال  صٌفی ٍ تخصصی کِ تشاساس لاًَى

اص ٍصاست کشَس ٍ دس لالة  ، هٌحصشا۰۶۲۱

گشفتٌذ ٍ  هی ، هدَص۰۱هصَتات کویسیَى هادُ 

کشدًذ دچاس هشکالتی شذًذ. چشا  فؼالیت هی

هشخغ صذٍس هدَص  کِ اص ًظش ساصهاى ثثت

ّای صٌفی ٍ تخصصی ٍصاست  تشای تشکل

( ٍ تا ۰۶۲۱سال  کشَس است )هطاتك لاًَى

ّا اص لاًَى سال  تَخِ تِ حزف ایي تشکل

حاضش ًیست هدَصی  است کشَس ًیض، ٍص۰۶۵۱

ّایی اص لثیل تشگضاسی هداهغ،  تشای فؼالیت

ّا صادس  اًحالل ایي تشکل اًتخاتات ٍ حتی
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کٌذ ٍ تِ تثغ آى ساصهاى ثثت ًیض تذٍى هدَص 

ّای ایي  کذام اص فؼالیت کشَس ّیچ ٍصاست

 شٌاسذ ٍ ثثت ّا سا تِ سسویت ًوی تشکل

ّا  تشکلکٌذ. تِ ّویي دلیل است کِ ایي  ًوی

 .اًذ شذُ اص ایٌدا ساًذُ ٍ اص آًدا هاًذُ

 

ّا اص لاًَى خذیذ  ای حزف ایي تشکل ػذُ

داًٌذ. دس  هی سا خالء لاًًَی ۰۶۵۱هصَب سال 

، ۰۶۲۱حالی کِ لثل اص تصَیة لاًَى سال 

ّای تخصصی ٍ صٌفی  اًدوي ایداد ٍ فؼالیت

صَست  ۰۶۰۱هطاتك لاًَى تداست هصَب 

ّای هَخَد ًیض  تشکل تؼذادی اص پزیشفت ٍ هی

 اسالهی تاسیسدس ّواى اتتذای پیشٍصی اًمالب 

لاًَى تداست  ۱۴۱ٍ  ۱۴۵اًذ. هطاتك هَاد  شذُ

هماصذ  تشکیالت ٍ هَسساتی کِ تشای

غیشتداستی تاسیس شذُ یا تشًَذ اص تاسیخ ثثت 

ٍصاست ػذلیِ هؼیي  دس دفتش ثثت هخصَصی کِ

کٌٌذ ٍ  کشد، شخصیت حمَلی پیذا هیخَاّذ  

ٍ تشکیالت هزکَس دس  ششایط ثثت هَسسات

هادُ فَق تِ هَخة ًظاهٌاهِ ٍصاست ػذلیِ 

ًاهِ اصالحی ثثت  دس آییي  .هؼیي خَاّذ شذ

 ۰۶۶۳تشکیالت ٍ هَسسات غیشتداسی هصَب 

کِ همصَد اص تشکیالت ٍ  رکش شذُ است

 ۱۴۵هزکَس دس هادُ هَسسات غیشتداستی 

کلیِ تشکیالت ٍ هَسساتی است  لاًَى تداست

کِ تشای هماصذ غیشتداستی اص لثیل اهَس ػلوی 

ادتی یا اهَس خیشیِ ٍ اهثال آى تشکیل  یا

 شَد، اػن اص آًکِ هَسسیي ٍ هی

دٌّذگاى لصذ اًتفاع داشتِ یا ًذاشتِ  تشکیل

ًیض تکلیف ثثت  ًاهِ ایي آییي ۶تاشٌذ. دس هادُ 

سات غیشتداسی، تِ هٌظَس ایداد شخصیت هَس

ّا تؼییي شذُ ٍ اهشی  ششکت حمَلی اداسُ ثثت

هشخص ٍ تش اساس لاًَى تداستی است کِ دس 

 .شَد ٍ هؼتثش است ًیض اخشا هی حال حاضش

 

تشای هَضَػی  ۰۶۲۱دس ٍالغ دس سال 

 لاًًَگزاسی شذ کِ تا پیش اص آى تش اساس

ًیض کِ  گشفتِ ٍ اکٌَى لاًَى تداست اًدام هی

تَاى تش  هی لاًًَی تشای آى ًیست ّوچٌاى

اساس لاًَى تداست تصوین گشفت ٍ ًیاصهٌذ 

دس خْت سفغ هَاًغ  اًذکی ّوکاسی ٍ ّویاسی

ّای صٌفی ٍ تخصصی  ٍ هشکالت تشکل

پٌح سال ٍ الضام  است. هشکالتی کِ تا گزشت

ثثت تصویوات ٍ تغییشات دس ساهاًِ ثثت 

ّا اًدام  شکلخَد ت ّا کِ تایذ تَسط ششکت

 .شَد تیشتش ًیض شذُ است
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