
 برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی 

 در شهرستان مریوان ای  یک نظریه زمینه  هئارا

 %زًشط اٗيس هبزضظازٟ          

 %%زًشط اح٘س ٗح٘سدٞض          

 %%%اٗيس هبزضي          
 20/3/90سبضيد زضيبكز: 

 15/10/90سبضيد دصيطـ: 

 

 چىیذُ
سؼبضر ٗطظي ٝ چِِٞٛی سلؿيط آٙ اظ زيسُبٟ  ١سف ايٚ ُٗبٓؼ٠، ًبٝـ زض ثطؾبذز اػش٘بػی دسيسٟ

ٗكبضًشی ٝ اؾٜبز   ًيلی اظ َطين ٗهبحج٠ ػ٘ين، ٗكب١سٟ  ١بي ايٚ ُٗبٓؼ٠ ٗطظٛكيٜبٙ ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ اؾز. زازٟ
-١ب اؾشلبزٟ قسٟ اؾز. ثب ً٘ي ضٝـ ٠ٛٞ٘ٛ اي ثطاي سحٔيْ زازٟ ٝ ٗساضى ُطزآٝضي قسٟ ٝ اظ ضٝـ ٛظطي٠ ظٗي٠ٜ

ٛلط اظ ُٗٔؼيٚ ًٔيسي ٗهبحج٠ قسٟ سب اقجبع ٛظطي حبنْ ُطزز، ٢ٛبيشبً  ١22سكٜ٘س ثب ُيطي ًيلی، ٛظطي ٝ 
اٛس.  ػ٘سٟ ٝ ٢ٛبيشبً يي ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠ ًسُصاضي ٝ سحٔيْ قسٟ ٗو٠ٓٞ 4ٗل٢ٕٞ،  30قسٟ زض هبٓت  ١بي ُطزآٝضيزازٟ

١بي ثيٚ كط١ِٜی، ؾيبؾز ػُ٘سٟ ػجبضسٜس اظ: ثؿشط اًٞٓٞغيي، سِٜٜب١بي اهشهبزي، هطاثز ذٞيكبٝٛسي ٝ ٗو٠ٓٞ 4
 "ٛيبكشِیسٞؾؼ٠"قٞز ٗو٠ٓٞ حٌٞٗشی. ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠ ٛيع ٠ً زيِط ٗوٞالر ًُٔی ضا قبْٗ ٗی ٝاًٜكی ضا١جطزي

اي حبن٠ٔ ٢ٛبيشبً زض هبٓت ٗسٓی دبضازاي٘يي، قبْٗ ؾ٠ ثُؼس ثؿشط١ب، سؼبٗالر ٝ ديبٗس١ب اضاي٠ ظٗي٠ٜ اؾز. ٛظطي٠
حوين، دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ثطؾبذشی اػش٘بػی اؾز ٝ ث٠ ٗظبث٠ اٗطي سبضيری ٝ سايٚ قسٟ اؾز. ثط ٗجٜبي ٛشبيغ 

١بي ػـطاكيبيی، ١بي ٝيؼيز١ب ٝ ٗحسٝزيز١ب ٝ سؼبٗالر ٗطزٗبٙ ُٜٗو٠ ث٠ كطنزثؿشطٜٗس، ٛشيؼ٠ ٝاًٜف
 ٗؼيكشی ٝ اهشهبزي، كبٗئی ـ كط١ِٜی ٝ ؾيبؾی اؾز. ث٠ ػجبضر زيِط، ثبظؾبظي ٗؼٜبيی ذٞاٛف ٗطظٛكيٜبٙ اظ

سؼبضر ٗطظي ضا ث٠ ٗظبث٠ ٝاًٜف  ١ب دسيسٟآٙ اؾز  ٠ً آٙ ٛكبٙ ز١ٜسٟثطؾبذز دسيسٟ سؼبضر ٗطظي چِِٞٛی 
١بي ثيٚ ٝ ٝيؼيز ذٞيكبٝٛسي ٝ هطاثز ُٞٛبُٞٙٛيبكش٠ ُٜٗو٠ زض اثؼبز ٝ ضا١جطز ُطيع ٛبدصيط ث٠ قطايٍ سٞؾؼ٠

  اٛس.كط١ِٜی حبًٖ ثط ُٜٗو٠ زضى ٝ سلؿيط ًطزٟ

 اي، ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ.سؼبضر ٗطظي، ٛبسٞؾؼ٠ يبكشِی، ٛظطي٠ ظٗي٠ٜ :ّبي ولیذيٍاشُ

 

 طرح هسئلِ
ثطاي ١ط ُٞٛبُٞٙ ١بي ظٗبٛی ١بي اػش٘بػی زض ثُط٠١زُطُٞٛی ٝ سُٞض زض ٗب١يز، ًٔيز ٝ يب اثؼبز ٗشٜٞع دسيسٟ 

اٗطي  ،ٝ كبهس سـييط ي ايؿشبا اي، ٝاهؼيشی اٌٛبضٛبدصيط ٝ هبثْ ُٗبٓؼ٠ اؾز؛ چ٠ٌٛٞ زض ًْ، سهّٞض ػبٗؼ٠ػبٗؼ٠

اٛس ٝ ضٝاثٍ ػٔز ٝ ٗؼٔٞٓی ًٜكیػٞاٗغ زض ديٞؾشبضي اظ ٜٗبؾجبر ثط١ٖ ُٞٛبُٞٙؿيطُٜٗوی اؾز. سـييطار زض اثؼبز 

                                                           
 قٜبؾی زاٛكِبٟ ًطزؾشبٙ. يبض ػبٗؼ٠اؾشبز.  %

 ؾيٜب. قٜبؾی زاٛكِبٟ ثٞػٔی . اؾشبزيبض ػبٗؼ٠ %%

 قٜبؾی زاٛكِبٟ ًطزؾشبٙ. . ًبضقٜبؾی اضقس ػبٗؼ٠ %%%



 ُٞٛبُٞٙاي اظ ػٞاْٗ زاضٛس. ٗؼ٘ٞػ٠ 2ٝ چٜسػٔيشی 1ٗب١يشی چٜسثُؼسي١ب ٛيع ١بي اػش٘بػی حبن٠ٔ اظ آٙٝ دسيسٟ

ی ٝ ي١ب، ثب ١٘سيِط س٘بيعاسی ػعطكش٠ ثطاي زضى ٗب١يز ايٚ سـييطار ٝ دسيس١ٟبي نٞضر ُقٞز سب سالـثبػض ٗی

ِٛطٛس.  ١ب ٗی١بي اػش٘بػی ضاػغ ث٠ زضى ايٚ سـييطار ٛيع اظ ظٝايبي ٗشلبٝسی ث٠ دسيسٟس. ٛظطي٠ٜحشی ثٜيبزي زاقش٠ ثبق

ٗؼيكشی اكطاز آٙ ػبٗؼ٠ يب ث٠ ظثبٙ  ٠اي ٛيبظ١بي اٝٓيزض ًٜبض اثؼبز كط١ِٜی، ؾيبؾی ٝ اػش٘بػی، يٌی اظ اثؼبز ١ط ػبٗؼ٠

١بي ١بي ٗؼيكشی اكطاز ٛيع ٗجشٜی ثط يطٝضرسط، ثُؼس اهشهبزي آٙ ػبٗؼ٠ اؾز ٠ً ٗجطا اظ سـييط ٛيؿشٜس. قيٟٞسرههی

 ١ب ٝ نٞضر ٝ ٗحشٞاي ٗشلبٝسی ١ؿشٜس.   ١بي سٌٜٞٓٞغيٌی ٝ كط١ِٜی، زاضاي ذبؾشِبٟظٗبٛی، ٌٗبٛی ٝ ديكطكز

ٛظطي ٝ ػٔ٘ی  ١بي ٗشلبٝر ٗؼيكشی ث٠ ٓحبِ سئٞضيٌی زض هبٓت ٢ٛبز اهشهبز اظ ٛشبيغ سٞؾؼ٠يبثی قيٟٞؾبٗبٙ

١بي ضؾ٘ی ٝ  ١بي ٢ٛبز اهشهبز زض ٛٞاحی ٗطظي، ٗجبز٠ٓ ٝ سؼبضر ثيٚ ٗطظي اؾز ٠ً زض هبٓتاؾز. يٌی اظ قٌْ

هجْ اظ اٛوالة، ٜٗبؾجبر  ١بيُيطز. ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ سب ؾب١ّبي ٗشلبٝسی نٞضر ٗی١ب ٝ سطكٜسؿيطضؾ٘ی ٝ ث٠ قيٟٞ

اـ زاقش٠ اؾز. ٗؼيكز ٗطزٕ ايٚ ُٜٗو٠ ٗجشٜی زاذٔی ٝ ذبضػی ١٘ؿبي٠ ى ٝٓی ٗؿش٘طي ثب ق٢ط١بياٛس  ٠ػبٛج٠٘١

١ٖ ثب اٛسًی ًكبٝضظي ٝ زاٗساضي ثٞزٟ، اظ ٓحبِ ػوبيس ٗص١جی ٜٗؿؼٖ، ٝيؼيز ضكبٟ ٗطزٕ ثؼع هكط ذٞاٛيٚ $آٙ ثط

ايطاٙ ٝ  ٗحؿٞؼ ثٞزٟ اؾز. ثؼس اظ ٝهٞع ػَٜطار كط١ِٜی زض آٙ ٗٞػٞز، اٗب ثؿيبض ٛبؾُح ثٞزٟ ٝ سـييسلبٝر# ١ٖ

قسٙ ػطام، ٜٗبؾجبر سؼبضي زض ٜٗبَن ٗطظي ايٚ ق٢طؾشبٙ قسر ٝ ا١٘يز ًٗبػلی ثرٞز ُطكز. ثب ضؾ٘ی 

سی ٗطزٗبٙ اضسجبَبر سؼبضر ٗطظي زض ايٚ ق٢طؾشبٙ، سـييطار هبثْ سٞػ٢ی زض ؾُح ضكبٟ اهشهبزي ٝ ٗيساٙ سؼبٗال

ايٚ ُٜٗو٠ ٝ ث٠ سجغ آٙ زض اكن ش١ٜی ٝ ثيٜكی آٛبٙ ٛؿجز ث٠ اػيبٙ كط١ِٜی، اػش٘بػی ٝ ؾيبؾی ٝ ٗحيٍ ١ٜؼبضي ضخ 

ا١٘يز اؾز اٗب ًبٝـ  زاضايقٜبذشی  اي ػبٗؼ٠ُٛٞ٠، ث٠يبز قسٟزازٟ اؾز. ثطضؾی ؾيط ٝ ػ٢ز سـييطار اثؼبز 

سأطيطُصاض ثٞزٟ اؾز،  يبز قسٟزِ ايٚ ُٜٗو٠ ٠ً ثط س٘بٕ ٗٞاضز ُيطي ثُؼس سؼبضر ٗطظي اظ اهشهبٗؼبضي ٝ ضٝٛس قٌْ

سؼبضر ٗطظي ث٠ ٗظبث٠ اٗطي سبضيری ٝ ثؿشطٜٗس ٝ ٝاهؼيشی اططُصاض ثط  ؾبظز. دسيسٟاضػحيز ثيكشطي ضا ٛ٘بيبٙ ٗی

ُطاٙ ٗؼٜب ٝ ش١ٜيز ٝ ٛبذٞزآُبٟ ١٘يٚ ًٜف اي اؾز ٠ً زض دؽ١بي اػًبي ايٚ اػش٘بع زاضاي دطٝؾ٠ًٜف

 چِِٞٛیِ ثطؾبذز قسِٙ دسيسٟ ز١س. ُٗبٓؼ٠ؿيط١بيی ٜٗحهط ث٠ كطز ٝ ؿيطسئٞضيٌی ضا ث٠ ذٞز اذشهبل ٗیسل

ُطاٙ ثٞٗی ايٚ ُٜٗو٠ ػالٟٝ ثط سجبضقٜبؾی دسيسٟ سؼبضر ٗطظي، اٌٗبٙ سؼبضر ٗطظي اظ ٜٗظط زيس ٝ ذٞاٛف ًٜف

ًٜس. ثط ايٚ اؾبؼ، ؾؤاّ ٛيع كطا١ٖ ٗی ايٚ ػبٗؼ٠ ضا ُٞٛبُٞٙسكطيح چِِٞٛی ٝ زاليْ سـييطار حبن٠ٔ زض اثؼبز 

دػ١ٝف ايٚ اؾز ٠ً ٗطظٛكيٜبٙ ؾبًٚ زض ٗطيٞاٙ ثطؾبذز دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ضا زض ايٚ ايٚ انٔی ٗٞضز سٞػ٠ 

سؼبضر  ُيطي دسيسًٟٜٜس؟ ٗطزٕ ايٚ ُٜٗو٠ ثؿشط١ب، ٗؼبضي ٝ زاليْ قٌْٜٗبَن ٗطظي چ٠ِٛٞ زضى ٝ سلؿيط ٗی

 زاٜٛس؟ ٗطظي ضا چ٠ ٗی

  

 یت ٍ اّذاف هطبلعِاّو
ثب اشػبٙ ث٠ ضهِٖ ثبالي ٗؿبحز ٗطظ١بي ًكٞض $١كز ١عاض ًئٞٗشط#؛ ٝػٞز سٜٞع ٝ سلبٝر زض اثؼبز اهٔي٘ی ٝ 

" اظ ٗؿبحز ًْ  50اؾشبٙ ٗطظي ثب حسٝز  16ػـطاكيبيی، كط١ِٜی، هٞٗيشی، ظثبٛی ٝ ٗص١جی زض ٜٗبَن ٗطظي ٠ً 

، اهٞإ ؾبًٚ زض زٝ ؾٞي ٗطظٝ سساذْ ٛكبِٛط١بي كط١ِٜی  ١بي كط١ِٜیهطاثز ٝػٞزُيطز، ًكٞض ضا زض ثط ٗی

                                                           
1
 . Multi-Dimensional 

2
 . Multi Casual 



ظ ٝ ١بي سٞؾؼ٠ يبكشِی ايٚ ٜٗبَن ٝ ٗٞهؼيز اؾشطاسػيي ٜٗبَن ٗطظي، ٗو٠ٓٞ ٗطزٝضي اظ ٗطًع ٝ سلبٝر زض قبذم

ُٗبٓؼ٠ اي ثطذٞضزاض اؾز. ؾُٞح ؾيبؾی، اػش٘بػی، كط١ِٜی، اهشهبزي اظ ا١٘يز ٝيػٟ اضسجبَبر ٗيبٙ ٗطظي زض س٘بِٕ

ٗسيطيز ١بي ٜٗبؾت ٝ ًٖ ١عي٠ٜ زض ػ٢ز  ١ب ٝ ؾيبؾزسٞاٛس زض اٛشربة ضا١ٟب اظ يي ؾٞ ٗی٘ی ايٚ ظٗي٠ٜػٔ

١ب قٜبذز اثؼبز دبسٞٓٞغيي ٝ كطنز زض، ٗؤطط ثبقس ٝ اظ ؾٞي زيِطآٗيع سـييطار اػش٘بػی زض ٜٗبَن ٗطظي ٗؿبٓ٘ز

  ضاٟ ُكب ثبقس. ١3بي ٗٞػٞز زض ٜٗبَن ٗطظي ٝ سؼبضر ٗطظيٝ ظطكيز

  ضيعي اهشهبز ٝ ٝضٝز ثطٛب٠ٗ حٞظٟ قسٙٗطظي زض ؾُح كطاٗٔی، ث٠ ٗظبث٠ يٌی اظ اثؼبز ػ٢بٛی ١ط چٜس سؼبضر

ُطزز؛ ثب ايٚ ٝنق، زض ؾُح ٗٔی ٝ زاذٔی ث٠ ٛٞػی ثبظسبة ٛب١٘ب١ِٜی ٝ ٛيط١ٝبي ٛٞؾبظي سٞنيق ٗی  قسٟ

قٞز، زضى ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٛبزيسٟ ُطكش٠ ٗی ثبقس. ٌٛش٠ هبثْ سٞػ٠ زض ايٚ ذهٞل ٠ً ػ٘سسبًچٜسُبِٛی ؾبذشبضي ٗی

ٝ چ٠   چ٠ِٛٞ ػْ٘ ًطزٟ يبز قسٟظيؿش٠ زاضٛس، ػٜبنط  اؾز ٠ً اظ ٜٗظط اكطازي ٠ً ثب ٗطظ ٝ سؼبضة ٗطظي سؼطث٠

ُطاٙ ٗؼٜبيی ٝ ضٗعُبٙ ظثبٛیِ ًٜف ديبٗس١بيی ث٠ زٛجبّ زاضز؛ ػ٘ٔی ٛ٘ٞزٙ ايٚ ٛٞع ًبض١ب ٛيبظٜٗس ضؾٞخ ث٠ ٠ًُٜ زايطٟ

١بي اػش٘بػی ـ دسيسٟ ُٞٛب١ُٙٞبي  سـييطار ضٝي٠ ؿئ٠ٔ ٗٞضز ثطضؾی اؾز. قٜبذز ٝ ًبٝـ ٗؼٜبيیزضُيط ثب ٗ

ُيطٛس، اٗطي يطٝضي ٝ زض ػيٚ حبّ ٛيبظٜٗس احشيبٌ ٝ سٞػ٢بر ثؿيبض اي سسضيؼی نٞضر ٗی ٠ُٛٞ اهشهبزي ٠ً ث٠

دػ١ٝف ؾؼی زض اٛؼبٕ ايٚ  قٜبذشی ثطذٞضزاض اؾز ٝ ايٚ زهين اؾز ٝ اظ يطٝضر ٝ ا١٘يز ثحض ٝ ثطضؾی ػبٗؼ٠

١بي ٗطظي، سؼبضر ٗطظي ضا زض ق٢طؾشبٙ اي ػيٜی اظ ٗطظ١ب ٝ ثبظاضچ٠ ٝ ق٢طؾشبٙػٜٞاٙ ٢ُٗ٠ٖٛٞ٘ٛ ٛ٘ٞزٟ اؾز سب ث٠

 هطاض ز١س. ٗطيٞاٙ ٗٞضز ثطضؾی

 

 پیطیٌِ هطبلعِ
ضر ٗطظي اظ ز١س ٠ً ػ٘سسبً ث٠ ٗو٠ٓٞ ٗطظ ٝ سؼبٗطٝضي ثط ُٗبٓؼبر سؼطثی ٗطسجٍ ثب سؼبضر ٗطظي ٛكبٙ ٗی

؛ 1375اٜٗيشی ٝ غئٞدٔيشيٌی $ضاظيٜی ٝ ثبؾشبٛی،  ـٜٗظط اهشهبزي ٝ ؾ٢ٖ آٙ زض سٞؾؼ٠ اهشهبزي ٜٗبَن ٗطظي، ؾيبؾی 

دٞض ٝ ٗؼعي، ؛ ٛظطي1383؛ ٗشٞؾٔی ٝ ٗح٘ٞزي، 1381؛ اح٘سي، 1379؛ ديطثٞزاهی، 1378؛ ٗح٘ٞزي، 1377ثكيطي، 

# دطزاذش٠ قسٟ اؾز. ػالٟٝ 1389؛ ٌٗٔی ٝ زيِطاٙ، 1389ٗظلطي، ؛ نلطدٞض ٝ 1389آثبزي ٝ آ١ِٜطي، ؛ ظِٛی1389

اهشهبزي $ٝئيبٗع ٝ ثبٓع،  قٜبؾبٙقٜبؾب٠ٛ ١ٖ سٞؾٍ ػبٗؼ٠قٜبذشی اهشهبزي ٝ ٗطزٕ ١ب ثطذی سحويوبر ػبٗؼ٠ثط ايٚ

اٛس ًع ثٞز١ٟبي سؼبضر ٗطظي زض ٗطظ اًطايٚ ٝ اؾٔٞاًی ٗش٘ط# نٞضر ُطكش٠ اؾز. ٝئيبٗع ٝ ثبٓع ثط كؼبٓيز2: 2002

ًٜٜسُبٙ ٝ ٗأٗٞضيٚ ُ٘طًی زض اهشهبزي ثيكشط ثط ا١٘يز ٝ هسضر هبثْ سٞػ٠ زضثبٛبٙ، سؿ٢يْ قٜبؾب٠ٛٝ ثب ِٛبٟ ػبٗؼ٠

اٛس. ثٜبثط آٙ چ٠ ُلش٠ قس، ؿٔج٠ ِٛبٟ اهشهبزي ٝ اٜٗيشی ث٠ ٗو٠ٓٞ ١بي سؼبضي زض ٗطظ سبًيس زاقش٠ سأطيطُصاضي ثط كؼبٓيز

ٗطظٛكيٜبٙ اظ  ثطؾبذز اػش٘بػی ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٝ زضى ٝ سلؿيط ٝ سؼطث٠ اؾز سب ٛحٟٞ ٗطظ ٝ سؼبضر ٗطظي ٗٞػت قسٟ

ٗطظ ٝ سؼبضر ٗطظي ٛبزيسٟ ُطكش٠ قٞز ٝ ثب ِٛبٟ ًالٙ ِٛط، ٛوف اكطاز زضُيط زض ايٚ ٗؿئ٠ٔ ٗٞضز ؿلٔز هطاض ثِيطز؛ 

 قٜبؾی سٞؾؼ٠ هطاض زاضز. ١بي اٛؿبٙاٗطي ٠ً اٗطٝظٟ زض ًبٛٞٙ سٞػ٠ ٗسّ

ايٚ زض ثركی اظ ُٗبٓؼبر سؼطثی  ث٠ ٛوف ػٞاْٗ كط١ِٜی زض سسإٝ ٝ سحٌيٖ سؼبضر ٗطظي دطزاذش٠ ػالٟٝ ثط 

ٛوف »# زض دػ١ٝكی ثب ػٜٞاٙ 1389دػ١ٝف  زاضز. ًيبٛی ٝ زيِطاٙ $ايٚ سطي ثب قسٟ اؾز ٠ً هطاثز ٗٞيٞػی ثيف
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ب اؾشلبزٟ اظ ضٝـ سحوين سٞنيلی ث« دبيب٠ٛ سؼبضر ٗطظي س٘طچيٚ $ق٢طؾشبٙ ديطاٛك٢ط# اقشطاًبر كط١ِٜی زض سٞؾؼ٠

ٛكبٙ  spssاكعاض ٝ ٛطٕ swotٝ ٗهبحج٠ ٝ ثب ً٘ي سٌٜيي  ١بي ٗيساٛی ٝ دطؾكٜب٠ٗسحٔئی ٝ ٗجشٜی ثط ثطضؾی  –

ٗطظي س٘طچيٚ ٛوف ثؿيبض ٗظجشی زاقش٠  اٛس ٠ً اقشطاًبر كط١ِٜی ثيٚ ٗطزٗبٙ زٝ ُٜٗو٠ ٗطظي زض ثؿٍ ثبظاضچ٠زازٟ

ضيعي ٝ ٗسيطيز ث٢شطي زاقش٠ هبثٔيز ثطٛب٠ٗ يبزقسٟٗؿئٞٓيٚ زض چبضچٞة اقشطاًبر اؾز ٝ ٗٞػت قسٟ اؾز سب 

 اؾز. ١ب ٛوكی اؾبؾی ايلب ٛ٘ٞز١ٟبيی زض ايؼبز ثبظاضچ٠ثبقٜس. ثٜبثطايٚ،  اقشطاًبر كط١ِٜی ث٠ ٗظبث٠ كطنز

١بي ٠ ثبظاضچ٠ٛوف اقشطاًبر كط١ِٜی زض سٞؾؼ»# ث٠ ثطضؾی 1389زض سحويوی زيِط،  دٞض ٛظ٘ی ٝ ظٓلی دٞض $

١بي اهشهبزي، اػش٘بػی ٝ ٠ً ثبظاض زاضاي ػٜج٠ اٛسٟ ١ب ثب سبًيس ثط ٗل٢ٕٞ ثبظاض اشػبٙ ٛ٘ٞز. آٙاٛس ٠دطزاذش« ٗطظي

١بي اٛؿبٛی.ثٜبثطايٚ، زض نٞضر ػٌ٘ٔطز زضؾز ٢ٛبز١بي ٗطسجٍ كط١ِٜی اؾز ٝ ٌٗبٛی اؾز ثطاي ثركی اظ كؼبٓيز

١بي اهشهبزي، ٛٞع ًبال١بي ٗٞضز ٗجبز٠ٓ،  سٞاٙ كؼبٓيزٗی –قشطاًبر كط١ِٜی ا –١بي اػش٘بػیٜٗسي اظ ؾطٗبي٠ٝ ث٢طٟ

١بي ٗشوبثْ اهشهبزي، اقشـبّ، زضآٗس ٝ حشی اٜٗيز ٝ ايؼبز نٔح ٝ طجبر ٝ ؿيطٟ ضا زض ٛوبٌ  ٗطظٛكيٚ ٝ ١ٌ٘بضي

  ١بي ٗطظي قس.١ب سحز سأطيط هطاض زازٟ ٝ ٗٞػت سٞؾؼ٠ ٝ ضٝٛن ثبظاضچ٠ػٞاض آٙؾبيط ٜٗبَن ١ٖ

 ضٌبسی هطبلعِرٍش

ػ٘ٔيبر اػطايی سحوين نٞضر ُطكش٠ ٝ  4ِٛبضيقٜبؾی حبًٖ ثط ايٚ دػ١ٝف ًيلی ثٞزٟ ٝ ثب ضٝـ ٗطزٕضٝـ

ِٛبضي ث٠ ػٜٞاٙ ضٝقی ػ٘سٟ زض ًبض ُطكش٠ قسٟ اؾز. ٗطز١ٕب ث٠ ١ٖ ثطاي سؼعي٠ ٝ سحٔيْ يبكش٠ 5ايظٗي٠ٜ ضٝـ ٛظطي٠

ِٛبضي نٞضي ٝ ثطاي ثطضؾی ٗكٌالر ػسيسٟ زض زٛيبي ٗسضٙ سٞؾٍ قٜبؾی اٗطٝظٟ زض هبٓت ٗطزٕاٛؿبٙ ضقش٠

-١بي ٗطزٕٛظطي ـ ػ٘ٔی ثرهٞنی ٛيؿز. سحوين ٛيع ثٌبض ُطكش٠ قسٟ ٝ زض اٛحهبض حٞظٟ ُٞٛبُٞٛی١بي حٞظٟ

ضا زض  ١بزض يي ديٞؾشبض اٗيي ـ اسيي دسيسٟ 7ٝ ثؿشطٜٗس 6ُطايب٠َٛجيؼی نٞضر ًبض١بيی ٗيساٛی ٝ ثب ضٝحي٠ِٛبضا٠ٛ ث٠

اظ ٗٞيٞع ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٝ ػٞاٛت  ٠8 سٞنيلی يريٖئقبٙ ُٗبٓؼ٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٗحون ثبظاٛسيف ث٠ اضاثؿشط َجيؼی

٠ُٛٞ ثٞزٙ ضٝيٌطز  ُطايبٙ ٗجٜی ثط زاؾشبٙ اي ١ٖ ث٠ ٗظبث٠ دبؾری ث٠ ٛوس اطجبرًٜس. ٛظطي٠ ظٗي٠ٜآٙ اهسإ ٗی ُٞٛبُٞٙ

-ٗحٞض ًبضثطز زاضز اٗب ثطاي ٛوس، ثؿٍ ٝ آظٗٞٙ ٛظطي٠زي ٝ زازٟ ١بي ثٜيبسلؿيطي اؾز ٝ انٞالً ثطاي ؾبذز ٛظطي٠

ٛلط اظ  22سحوين،  #. ػبٗؼ٠ آٗبضي ٗٞضز ُٗبٓؼ320٠-215 :1390ُطزز $ٗح٘س دٞض، ١بي نٞضي ٛيع اؾشلبزٟ ٗی

ٙ ١ؿشٜس ٝ سط اكطاز زضُيط زض ايٚ دسيسٟ زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاذجطي يب ث٠ ػجبضر ؾبزٟ 10ثبٛبٙيب زضٝاظٟ 9ُّٗٔؼيٚ ًٔيسي

ٝ اؾٜبز،  14سطيٚ اكطازثٞزٟ اؾز. ثط ايٚ اؾبؼ ًٔيسي 13ٝ سؼ٘سي 12ـ ٛظطي 11ُيطي ًيلی ُيطي ٛيع ٠ٛٞ٘ٛ٠ٛٞ٘ٛ قيٟٞ

ُيطي ثٞزٟ اؾز. زض دبيبٛی ٠ٛٞ٘ٛ كطا ضؾس ٝ ١٘يٚ اقجبع ٛظطي ٗطح٠ٔ 15اٛس سب اقجبع ٛظطيٗكب١سٟ ٝ ُٗبٓؼ٠ ُطزيسٟ
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١ب ٝ ٗطاًع ٝ اي ٝ حشی ٗلب١يٖ ٝ زازٟاَالػبر دبي٠ 16ضٝـ ٠ُٓٞٔ ثطكی١ب ؾؼی قس سب ث٠ ٗطاحْ آؿبظيٚ ٗهبحج٠

١ب ٗش٘طًع سط ثط آٙاكطازي ضا ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗبثغ انٔی اَالػبسی ٗب ذٞا١ٜس ثٞز قٜبؾبيی ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ٗطاحْ ثؼس ثيف

ظٛی ١سكٜ٘س زض يب ث٠ دطؾ١٠ب ٝ ٗطظي، ثبظاضچ٠ ضٝظ ضا زض ضٝؾشب١ب، دبيب١٠ٛبي ثؿيبضي اظ قجب٠ٛقٞيٖ. ٗحون ظٗبٙ

١بي ػ٘ين ٝ ظٛسٟ ُصضاٛسٟ اؾز ٝ ٢ٛبيشبً ١ط ػبيی ٠ً ٗحون ث٠ يويٚ ضؾيسٟ اؾز ٠ً ٗطاًع ذطيس ػ٢ز ٗكب١سٟ

١ب اقجبع ٝ دبيبٛی ثطاي ُطزآٝضي زازٟ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٛو٠ُثيبكعايس، آٙ ١بي ديكي١ٚبي سبظٟ چيعي ٛساضٛس ٠ً ثط يبكش٠زازٟ

، ١17ب ضا ث٠ ً٘ي ؾ٠ قيٟٞ ًسثٜسي ثبظ١ب ضا ٛيع ٌٗشٞة ٛ٘ٞزٟ ٝ دبؾد١ب ٗهبحج٠اي سحٔيْ زازٟچٜيٚ ثطزاٛؿش٠ ٝ ١ٖ

ٛ٘ٞزٟ ٝ ثط ايٚ  ١بي ػ٘سٟ ٝ زض ٢ٛبيز ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠ سٔريم ؛ زض ؾ٠ ؾُح ٗلب١يٖ ٝ ٗو19٠ٓٞٝ ُعيٜكی 18ٗحٞضي

سؼبضر  ثب ثطؾبذز دسيسٟاؾبؼ اؾشٜجبٌ قسٟ اؾز ٠ً سلؿيط ٗطزٕ ٗجٜی ثط ايٚ اؾز ٠ً ٝهبيغ ٝ قطايٍ ٗطسجٍ 

قٞز ٠ً ٛظط ُطكش٠ ٗی زضاٛس. زض ايٚ سحوين سؼبضر ٗطظي ث٠ ػٜٞاٙ ٝيؼيشی ١ب ثٞزٟٗطظي زض آٙ ق٢طؾشبٙ ًسإ

قٞز. ٜٗظٞض اظ سؼبضر ٗطظي ٗؼ٘ٞػ٠ ٗجبزالر ٝ سحز سأطيط ػٞاْٗ ٝ قطايٍ ديچيسٟ ٝ ٗشلبٝسی ثطؾبذز ٗی

ی زض زٝ هبٓت سؼبٗالر اهشهبز ُٞٛب١ُٛٞبي بٙ ٗطظي ٗطيٞاٙ، ث٠ قيٟٞٗحٞضي اؾز ٠ً زض ق٢طؾشـ  سؼبٗالر اهشهبز

ُيطٛس. زضى، سؼطث٠ ٝ  سلبؾيط يبثٜس ٝ ١ِ٘ی زض ًٔيز ُؿشطزٟ سؼبضر ٗطظي هطاض ٗیضؾ٘ی ٝ ؿيطضؾ٘ی ػطيبٙ ٗی

ٗجشٜی ثط اؾز. سؼطيق ػ٘ٔيبسی ٗلب١يٖ ١بيی ذبل سٔريم ُكش٠ ٗٞضز ثطضؾی زض هبٓت ٗو٠ٓٞ ٗطظٛكيٜبٙ  اظ دسيسٟ

قٞٛس. ُيطٛس، اظ آٙ ثطذٞضزاض ٗی١ب ثب احب٠َ ٗلب١يٖ ٗشؼسزي ٠ً زض ثط ٗیظٗبٛی اؾز ٠ً ايٚ ٗو٠ٓٞانْ ػبٗؼيز ١ٖ

دٞقف ذٞز زاضٛس ٝ ايٚ ٗلب١يٖ زض ثُٚ  ظيط١ب ٗجشٜی ثط ٗلب١ي٘ی اؾز ٠ً ثط ايٚ اؾبؼ، سؼطيق ػ٘ٔيبسی ٗو٠ٓٞ

 اٛس. سط ثؿٍ يبكش٠ٗٞيٞع ثيف

 َرد هطبلعِهعرفی هیذاى ه

ث٠ زٓيْ ؾبثو٠ سؼبضر  ،١بي ٗطظي ٝ ١ٖ ػٞاض ثب ق٘بّ ػطامث٠ ػٜٞاٙ يٌی اظ اؾشبٙ ،اؾشبٙ ًطزؾشبٙ

اظ ؾبّ « ذب٠ٛ سؼبضر»ػٜٞاٙ  ثب١بيی اؾز ٠ً اسبم ثبظضُبٛی ٝ نٜبيغ ٝ ٗؼبزٙ آٙ ثب ػطام اظ ػ٠ٔ٘ اؾشبٙ

زض اؾشبٙ ًطزؾشبٙ اظ  ثبقس.ٗیؾب٠ٓ ثطذٞضزاض  76 ٝ اظ ؾبثو٠ ٟق٘ؿی قطٝع ث٠ كؼبٓيز ٛ٘ٞز 1314

ثب ٗؼٞظ قٞضاي ػبٓی  ١بي ؾوع، ثب٠ٛ ٝ ٗطيٞاٙؾ٠ ثبظاضچ٠ ٗطظي زض ؾُح ق٢طؾشبٙ سبًٜٞٙ 1371ؾبّ

ًئٞٗشطي ق٘بّ  125زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ  #.1اؾز $سهٞيط  ٛ٘ٞزٟقطٝع ث٠ كؼبٓيز  اٜٗيز ٗٔی سأؾيؽ ٝ

 سبثؼ٠ ١بيثرف اظ «ٗطيٞاٙ ثركساضي»ػٜٞاٙ  ثب 1337سب هجْ اظ ؾبّ ، اؾشبٙ ًطزؾشبٙزض ، ؾٜٜسعؿطثی 

 ٗحؿٞة ٗطيٞاٙ حٞظٟ ءٛيع ػع ؾطقيٞ ٝ ؾطٝآثبز ًالسطظاٙ، ظٗبٙ،آٙ زض ثٞزٟ اؾز. ؾٜٜسع ق٢طؾشبٙ

١عاض ٛلط،  167ًئٞٗشط ٗطثغ ٗؿبحز ٝ ػ٘ؼيشی هطيت ث٠  5/2259ثب  ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙاًٜٞٙ، ١ٖ . قسٛس ٗی

ػطام ٗطظ ٗكشطى زاضز. ٗطزٕ ُٜٗو٠ ا١ْ سؿٜٚ  ١ؿشٜس ٝ  ًئٞٗشط ثب اؾشبٙ ًُطزٛكيٚ ؾٔي٘بٛي٠ 110حسٝز 

ٛبر اؾالٗی ٝ ًٜٜس. ٛظبٕ ذبٛٞازٟ، ضػبيز قئٞ# سٌٖٔ ٗی١20بي ؾٞضاٛی ٝ اٝضاٗیظثبٙ ًُطزي $٢ٓؼ٠ث٠ 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86


اذالم اػش٘بػی ٝ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاست هسضر ٝ احشطإ زض ٗيبٙ ذٞيكبٝٛساٙ ٝ زيِط ٜٗبؾجبر ٝ سؼبٗالر 

ًئٞٗشطي ؿطة ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ،  16ضٝظٗطٟ، ١٘ٞاضٟ اظ ا١ّٖ ٗٞيٞػبر ٗٞضز سأًيس ثٞزٟ اؾز. زض كبن٠ٔ 

ضؾ٘ی زض آٙ  سؼبضر ٗطظي ١ٝبي يي ٗطظ ضؾ٘ی كؼبٓيز س٘بٕ زض حبّ حبيطٝاهغ اؾز ٠ً  21ٗطظ ثبق٘بم

 #.1 :1389 ػطيبٙ زاضز $حؿيٜی،

 

 
 ّبي ببضوبق، سیف، سیراًبٌذ در استبى وردستبىهَلعیت ببزارچِ -1تصَیر 

  

ٗطظي ؿطة ًكٞض، زض َی ؾلط ضيبؾز ػ٢٘ٞض ث٠ اؾشبٙ  سطيٚ ثبظاضچ٠ثبظاضچ٠ ٗطظي ثبق٘بم ثؼٜٞاٙ كؼبّ

زض ٗطًع اؾشبٙ سكٌيْ ٝ ث٠ اؾشٜبز ٛب٠ٗ  25/8/89ٝظيطاٙ ٠ً زض سبضيد  ًطزؾشبٙ، ثط اؾبؼ ثٜس ة سهٞيت ٛب٠ٗ ١يأر

 ث٠ 1386 ؾبّ ٗبٟ ٗطزاز ث٠ سهٞيت ضؾيس ٝ زض ضؾ٘ی ث٠ ػٜٞاٙ ٗطظ   85/ 9/ 1ٗٞضذ٠  106782/36261ق٘بضٟ 

 ٗطظي ايٚ ثطاي ١٘بٙ ؾبّ ٗبٟ آثبٙ زض ٛيع ًبال سطاٛعيز ضزيق ُطكز ٝ هطاض ثطزاضي ث٢طٟ ٗٞضز ضؾ٘ی ػٜٞاٙ ٗطظ

 نؼٞزي ؾيط ٝاضز ًكٞض ػطام ث٠ ًطزؾشبٙ اؾشبٙ اظ ًبال ٗهٞث٠ سطاٛعيز ايٚ قسٙ اػطايی زٛجبّ ث٠ .قس اذص ضؾ٘ی

زض ثيٚ  1389ؾبّ  بر ًكٞض زضُ٘طً . ازاضٟثبقساي ٗیهبثْ ٗالحظ٠ ضقس زاضاي هجْ ؾبّ ث٠ ٛؿجز ١طؾبّ ٝ قسٟ

ً٘طٍ ثبق٘بم ضا ث٠ ػٜٞاٙ ؾٞٗيٚ ٗطظ سطاٛعيشی ٗؼطكی  ً٘طٍ ًكٞض ٠ً زاضاي ضزيق سطاٛعيشی ١ؿشٜس، 100ثيف اظ 

سطيٚ ٗؿيط ذطٝػی سطاٛعيشی  ٢ٖٗ ثبق٘بم، آ٘ٔٔی ثب زاقشٚ ٗطظي كؼبّ ٝ ُ٘طى ثيٚ . اًٜٞٙ اؾشبٙ ًطزؾشبًٙطزٟ اؾز

قٞز ٝ ايٚ اٗط ؾجت ضٝٛن زض ٗجبالر ٗطظي، سؼبضي  ٗحؿٞة ٗی ػطامًكٞض ثب  $ٗطظ ذبًی# سطيٚ ٗطظ ظٗيٜی ٝ كؼبّ

 .آ٘ٔٔی قسٟ اؾز ُطزقِطي ثيٚٝ 

 22ظضيٞاض زضيبچ٠ ،اؾشبٙ ًطزؾشبٙ زض زٝض اّٝ ٝ زٕٝ  ؾلط١بي اؾشبٛی ث٠ٝظيطاٙ  ١يئزي ثط اؾبؼ ٗهٞث٠

ثبظضُبٛی، ث٠  –سؼبضي ثبظاضچ٠ ٗطظي ثبق٘بم ثب ػبشث٠اؾشبٙ ًطزؾشبٙ، ٝ ث٠ ػٜٞاٙ هُت ُطزقِطي  ٗطيٞاٙ ظضيجبض#$

ٗطظ ضؾ٘ی، ثبظاضچ٠ ٗطظي ٝ زضيبچ٠ ظضيٞاض اظ سهٞيت قسٟ اؾز. طي ػٜٞاٙ يٌی اظ ٜٗبَن ٠ٛٞ٘ٛ ُطزقِ

١بي اؾبؾی زض ١ب زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ُبٕكؼبٓيز سٞاٙ ثب سٞؾؼ٠ س ٠ً ٗیٛقٞ ١بي ايٚ هُت ٗحؿٞة ٗی هبثٔيز
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 سٜٞع ٝاؾ٠ُ ث٠ اًٜٞٙٗطظي ٠ً ١ٖ ق٢طؾشبٙ ايٚ ُٜٗو٠ ٝ ث٠ سجغ آٙ ُطزقِطي ايٚ هُت ثطزاقز. ػ٢ز سٞؾؼ٠

 سٞػ٠ سطيٚثيف ١٘ٞاضٟ ٝ ثٞزٟ ثبظاض ثعضُی زاضاي اؾز، ُٗطح ذطيس ٝ ثبظاض ق٢ط ػٜٞاٙ ث٠ ذبضػی بال١بيً

سٞاٙ ثب ايٚ سٞييحبر سب حسٝزي ٗی .ًٜسیٗؼُٞف ٗ ذٞز ث٠ ٜٗبؾت ١بيهي٘ز ث٠ سٞػ٠ ثب ضا ٝضٝزي ُطزقِطاٙ

ؾيبؾی ٝ اهشهبزي ظٛسُی ٗطزٕ ُٜٗو٠ ػبيِبٟ ثبظاضچ٠ ٗطظي ضا زض س٘بٕ ٜٗبؾجبر ٝ اثؼبز اػش٘بػی، كط١ِٜی، 

 سط ايٚ ٗؿئ٠ٔ اظ زيس اكطاز آٙ ػبٗؼ٠ اهسإ ٛ٘ٞز.احؿبؼ ٛ٘ٞز ٝ ثطاي قٜبذز ثيف

 

 چبرچَة هفَْهی
ٗٞضز ُٗبٓؼ٠  ٘س١ٟبي ػُ قٞز ٠ً ثط ٗلب١يٖ ٝ سٖ ١ٖ ٗطسجُی ضا قبْٗ ٗیٗل٢ٞٗی ٗؼ٘ٞػ٠ ٗلب١يٖ ث٠ چبضچٞة  

 ٛظبٕ ٜٗؿؼٖ ٝ ١ب ضا زض هبٓت يي س ٝ آٙٛس٘طًع زاض

١بي ًيلی ث٠ ػبي اؾشلبزٟ اظ ٗجبٛی ٛظطي ػ٢ز سسٝيٚ ٝ آظٗٞٙ  ز١س. زض ثطضؾی ٗطسجٍ ٗؼٜبيی ث٠ ١٘سيِط ديٞٛس ٗی

 كطييبر، اظ چبضچٞة ٗل٢ٞٗی ػ٢ز اؾشرطاع ؾؤاّ 

-بٙ ضٝـ١بي كٔؿلی ـ دبضازاي٘يي ٗي#. ثٜبثط سلبٝر314ـ 311 :1388، ٞضدٗحّ٘سقٞز $ يب ؾؤاالر سحوين اؾشلبزٟ ٗی

١ب ٛوكی ا٢ٓبٕ آظٗبيی ٛيؿز ٝ ٛظطي٠قٜبؾی ًيلی ث٠ ٜٗظٞض ٛظطي٠ اؾشلبزٟ اظ ٛظطي٠ زض ضٝـ ،ی ٝ ًيلی١بي ًّ٘قٜبؾی

١ب ٝ ثطاي ايؼبز حؿبؾيز ٛظطي ـ ٗل٢ٞٗی ػ٢ز ً٘ي ث٠ ثبظ ٠ُٛٞ زض كطآيٜس دػ١ٝف ٝ سحٔيْ زازٟ ثرف ٝ ٌْٗ٘

١ب ث٠ ٗظبث٠ ٜٓع ٛظطي سحوين يب ضا١ٜ٘بي . ٛظطي٠زاضٛسدػ١ٝف ١بي ٗٞضز ْ ٝ ٗو٠ٓٞئثٞزٙ ش١ٚ ٗحون ٛؿجز ث٠ ٗؿب

١بي ػ٘سٟ ٝ ً٘ي ث٠ ٗحون ثطاي ثؿٍ ٗؼطكشی زض حٞظٟ  ػ٘ٞٗی ٗحون ثطاي يبكشٚ ٗؿيط سحوين ٝ ػؿشؼٞي ٗو٠ٓٞ

الر ػ٘ٞٗی سحوين ٝ ١٘چٜيٚ سسٝيٚ چبضچٞة ٗل٢ٞٗی سحوين ًيلی سحوين ٝ يب ثطاي ً٘ي ث٠ سسٝيٚ ؾؤا ٛظطي

ًٜٜس، زض ضٝـ ١ب يب چبضچٞة ٗل٢ٞٗی ثُٞض يٌؿبٙ اؾشلبزٟ ٛ٘ی١بي سحوين ًيلی اظ ٛظطي٠٘١٠ ضٝـ، اٗب ١ؿشٜس

١ب ٗرشبضٛس قٞز ٝ حشی ٗحووبٙ ٛؿجز ث٠ ًبضثطز ٛظطي٠ػٜٞاٙ ازثيبر كٜی اؾشلبزٟ ٛ٘ی١ب ػع ث٠اي اظ ٛظطي٠ٛظطي٠ ظٗي٠ٜ

 #.234-233 :1390$ٗح٘سدٞض، 

ُيطي سؼبضر ٗطظي زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ثب ظ٢ٞض ٝ قٌْ زاليْ ػ٘سٟ ػب ٝ ثطاي ثطضؾی ثؿشط١ب ٝزض ايٚ

ً٘ي ثبظذٞاٛی سلؿيطِ سلؿيط١بي اكطاز ١٘يٚ ػبٗؼ٠ ٝ ثطػؿش٠ ٛ٘ٞزٙ زضى ٝ سلؿيط اكطاز زضُيط زض ايٚ دسيسٟ ضاػغ 

١بي  ضي١ب ٝ سئٞسٞاٙ اظ زيسُبٟث٠ ثٜيبز١بي اؾبؾی ٝ ضٝٛس ٝ چِِٞٛی ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي زض ايٚ ق٢طؾشبٙ، ٗی

١بي اػش٘بػی ی ث٠ ػٜٞاٙ چبضچٞة ٗل٢ٞٗی اؾشلبزٟ ٛ٘ٞز. زٝ زيسُبٟ ٠ً ثب سٞؾؼ٠ ٝ سـييطار دسيسُٟٞٛبُٞٛاػش٘بػی 

 ـ ؾبذشیُطايی اػش٘بػی يب ثط$ؾبظٟ 24ُطايیؾبذزٝ زيسُبٟ ثط 23ٛٞؾبظي١بي هطاثز ثيكشط زاضٛس ػجبضسٜس اظ: زيسُبٟ

١بي اهشهبز سٞاٙ ُلز ٠ً: سؼبضر ٗطظي يٌی اظ ػٜج٠ؾبظي ٝ سٞؾؼ٠ ٗی١بي زيسُبٟ ٛٞسلؿيطي#. ثط اؾبؼ سئٞضي

يي ًكٞض ٝ زض چبضچٞة  اؾز ٠ً ثطاي ٗسضٛيعاؾيٞٙ ٝ اضسوبي ٗؼيكشی، سٌٜٞٓٞغيٌی، نٜؼز ٝ ذسٗبر ٝ ؿيطٟ

ِبٟ ، سب ثطاؾبؼ ايٚ هٞاٛيٚ ًكٞض ٗطظي ثشٞاٛس ث٠ سٞؾؼ٠ ٝ سـييط ػبياؾزاي هٞاٛيٚ اهشهبزي اظ ديف سؼييٚ قسٟ

١ب، ػالٟٝ ديطاٗٞٛی ذٞز زض ػ٢ز سجسيْ قسٙ ث٠ يي هسضر ٗطًعي سالـ ٛ٘بيس. زض ايٚ ٛظطي٠ ٗطًع ديطاٗٞٙ ٝ ٛي٠٘

سٔلٚ ٝ حْ٘ ٝ ٛوْ؛ ٗطظ ٝ سؼبضر ٗطظي ث٠ ٗظبث٠ يٌی اظ  ،١بي ػ٘ؼیثط ٗؼبضي اضسجبَی ٗشٜٞع زيِط اظ هجيْ: ضؾب٠ٛ
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١ب قٞز ٝ زض ايٚ ٛظطي٠ديكطكز آٙ ًكٞض ٗطظي هٔ٘ساز ٗیٝ ؾبظ ٝ اػطايی ثطاي سحون ٗسضٛيعاؾيٞٙ ٗؼبضي ثؿشط

يبثٜس.  ی سـييطار ٗٔ٘ٞؼ ٝ ٗٞضز سٞػ٠ اؾز ٝ سب حسٝزي ٗل٢ٕٞ ضقس ثب ٗل٢ٕٞ سٞؾؼ٠ ذٍٔ ٗؼٜبيی ٗیثيكشط ثُؼس ًّ٘

ٝ  قٞز ٝ سب حسٝزي ٗؼٜبُط زض ًكٞض١بي سٞؾؼ٠ ٛيبكش٠ ٛبزيسٟ ُطكش٠ ٗیزض ايٚ ٛظطيبر ػبيِبٟ ؾٞغٟ كؼبّ ٝ ًٜف

 قٞٛس. ا١٘يز ػٟٔٞ زازٟ ٗیٗحشٞا يب ضٝح ػْ٘ ٝ سـييطار ثی

ُطايی اػش٘بػی ػ٢ز ثطضؾی زضى ٝ سلؿيط اكطاز ًيلی ٝ زض دبضازايٖ ؾبظٟ ػب ٠ً ايٚ سحوين ث٠ ضٝـاّٗب اظ آٙ

قٞز سب ايٚ ٗلب١يٖ ضا اظ ، ػ٢ز ايؼبز چبضچٞة ٗل٢ٞٗی ؾؼی ٗیدؽُيطز اظ ٗٞيٞع ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ نٞضر ٗی

ؾبذشی ـ ٗب $ثط سطي ثب ض١يبكز ٗٞضز اؾشلبزٟثيف 26قٜبؾیٝ ضٝـ 25قٜبؾیٗؼطكزٛی ٝإ ثِيطيٖ ٠ً هطاثز ًؿب

اي ٗؿشوْ اظ  ٠ُٛٞ آٜٛس ٠ً، حويوز ٝ ٗؼٜب ث٠ ٛكبٙ ز١ٜسُٟطايی سلؿيطي# زاضٛس. ٗلطٝيبر اؾبؾی ضٝيٌطز ؾبظٟ

#. ػ٢بٙ ٝ Fish, 1998: 322قٞٛس $ؾبذش٠ ٗی٠ قٞٛس ثطاي٠ٌٜ ًكق ٝ يبكش ػبيث٠ س. ٗؼبٛی١ٛب هطاض ٛساضآُب١ی اٛؿبٙ

ٜٗجغ ٝ ٗطػغ ٛ٘بيٜس. ٗب١يز اٛؿبٙ ذّٔبم ٝ ١ب ً٘ي ٗیٗؼٜبي آٙ زض ثطؾبذشٚ ٗؼٜب ث٠ اٛؿبٙثیثرٞزي ذٞز ١بي اثػٟ

ث٠ ٝ اٛس اػش٘بػی ؾيّبّ ١بي. ٝاهؼيزاػش٘بػی ١٘بٙ اٛؿبٙ اؾز ١بيزی ١ط٠ُٛٞ ؾبذز ٝ ؾبظ ٝ سـييط زض ٝاهؼيي٢ٛب

ٗؿيط ٝ ضٝـ  دؽ، ١ؿشٜس 27سٙزض حبّ قُ قسٟ ثٞزٟ ٝ زائ٘بً  اظ ديف سؼييٚ ِٗظبث٠ اٗٞض ثطؾبذش٠ اٛؿبٛی كبهس هٞاٛيٚ

٠ٛ س٢ٜب هبثْ ًكق ٝ  ١بزٝاهؼيث٠ ؾ٢ٞٓز ٌٗ٘ٚ ٛيؿز،  ١بٝ يب ايؼبز سـييط زض آٙ ١ب زثطاي زضى ٝاهؼي یذبن

ثط انبٓز اٛؿبٙ زض #. ايٚ ضٝيٌطز ٠ً Gelser, 1987: 12$ قٞٛسسٞاٜٛس زضى ٝ سلؿيط  ًٜشطّ ٛيؿشٜس ث٠ٌٔ نطكبً ٗی

١ب ٝ زض ذالّ ظٛسُی  زض كطآيٜس زضى ٝ سلؿيط اٛؿبٙ ١بزثطاثط انبٓز ٗحيٍ سأًيس زاضز ثط ايٚ ثبٝض اؾز ٠ً ٝاهؼي

. يبثٜس ٗی ثؿشط، ٗؼٜب زضٝٙ آٙ ٗؼبٛی سٞٓيس قسٟ ٝاثؿش٠ ث٠ ثؿشط ثٞزٟ ٝ زض .قٞٛس ضٝظٗطٟ ؾبذش٠ قسٟ ٝ ٗؼٜبزاض ٗی

ٗب ٠ٛ  دؽٛس؛ اقٌبّ ٗشؼسزي ٛيع زاضاي٢ٜب ث٠ٌٔ  ،ا١٘يز زاضز ١بز١ب اظ ٝاهؼي ثٜبثطايٚ، ٠ٛ س٢ٜب ٛحٟٞ زضى ٝ ك٢ٖ اٛؿبٙ

؛ زٛعيٚ 2003 $سطٛط ٝ زيِطاٙ، ٗشؼسز ٝ ُٞٛبُٞٙ ضٝثطٝ ١ؿشيٖ ١بي ثب يي ٝاهؼيز ٝاحس ٝ ٗكرم ث٠ٌٔ ثب ٝاهؼيز

 #. 333 :1389، : ث٠ ٛوْ اظ ٗح٘سدٞض2005ٝ زيِطاٙ، 

قبٙ زاضاي زاٛكی حؿی ضاػغ ث٠ اٗٞض ٗؼيكشی كطزي ٝ ػ٘ٞٗی ظٛسُی ذٞز ١ؿشٜس، ظيؿش٠ ١ب ثٜبثط سؼطث٠اٛؿبٙ

زيِط زاضاي هطاثز ثؿيبضي زاٛف الظٕ يي اهشهبززاٙ ٝ يي كطز ػبزي ضاػغ ث٠ اٗٞض ٗؼيكشی كطزي ٝ ػ٘ٞٗی ثب ١ٖ

اكطاز ػبزي اؾز ٓعٝٗبً ؿٍٔ ٛيؿز، ث٠ٌٔ سب حسٝزي ٛؿجز ث٠  ی اظ سؼطث٠ ظيؿش٠يثٞزٟ ٝ ايٚ زاٛفِ حؿی ٠ً ػع

ثب ث٢طٟ ٝ ٛطخ ؾٞز ٝ ٗيْ  ثرٞزي ذٞز. اهشهبز 28ؾزا زاٛف سرههی ٝ سئٞضييِ يي كطز اهشهبززاٙ ؿيط ػٔ٘ی

 ،ًبضكطٗب ،ًبضُط ،ٗطسجٍ اؾز ٠ٛ ثب ]شار اٛؿبٛیِ[ سبػطٗٞاضز اٛساظ ٝ يطض ٝ ١عي٠ٜ سٞٓيس ٝ ايٚ هجيْ ٢ٛبيی دؽ

١ب ١بي اٛؿبٙٗؼٜب ٝ كطايٜس سلؿيط ٗؼبٛی ٝ ًٜفث٠ يطٝضي اؾز ٠ً  دؽ# 16 :1375طيساض ٝ كطٝقٜسٟ $قٞٗذيشط، ذ

ٛظبٕ ٝ هٞاػس ظثبٛی، ضكشبضي  ،١بي ٗشلبٝر سٞػ٠ قٞز. ٛٞاحی ٗطظي زاضاي كط١َٜثب كط١َٜ ُٞٛب١ُٙٞبي زض اػش٘بع

ٛكيٚ اؾز. كط١ِٜی ايٚ ٛٞاحی ٗطظ ی اهشهبزي ٝ ُؿشطٟاي ١ؿشٜس، دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ٛيع يٌی اظ اثؼبز ظٛسُٝيػٟ

١بي سحٞالر ٗشلبٝسی زض سئٞضي ،چطذف كط١ِٜی كط١ِٜی ثؼس اظ ٗؿئ٠ٔ چِِٞٛی ك٢ٖ ػٜبنط ٗشلبٝر ايٚ ُؿشطٟ
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قٜبؾی ث٠ ُؿشطٟ كط١َٜ ١٘طاٟ ثب ضٝـ 29ػٕٔٞ اٛؿبٛی ٝ ضكشبضي ثسٛجبّ زاقش٠ اؾز. ض١يبكز ٛ٘بزيٚ ًٔيلٞضز ُيطسع

قٞز. ُيطسع ث٠ سأطط اظ ٝثط، دبضؾٞٛع، ُبزاٗط، ١بيسُط، ايٚ سحٞالر هٔ٘ساز ٗی اـ، اظ ػ٠ٔ٘ـ ٛ٘بزيٚ# ٝيػٟ $سلؿيطي

ٛظبٕ ؿبٓت ػبٗؼ٠ ػٜٞاٙ ًطز ٝ  ػٜٞاٙ ذطزٟضيٌٞض، ثٞاؼ، ًطٝثط، ضاثطر ٓٞٝي، ٗبٓيٜٞكؿٌی ٝ زيِطاٙ، كط١َٜ ضا ث٠

30ٗشٚ ٠ُٛٞ"١بي آٙ حبٓز ثطاي اػش٘بع ٝ دسيسٟ
سل٢ي٘ی ٝ "اي قيٟٞ  ١ب ثبيس ث٠قٜبذز آٙ يْ ثٞز ٠ً ثطاياي هب"

#. Geertz, 1973: 5سأًيس زاقز $ "زيسُبٟ ثٞٗی"ػْ٘ قٞز. ٝي ٢ٛبيشبً ثط  "ُٗبٓؼبر ٗيساٛی"ٝ ث٠ ضٝـ  "سلؿيطي

ی اظ يُيطسع ٗؼشوس ثٞز ٠ً زضى كط١َٜ ث٠ ٗظبث٠ يي ًٔيز ٜٗؿؼٖ ٝ زض س٘بٕ اثؼبزـ ؿيطٌٗ٘ٚ اؾز، اٗب زضى ػع

ٗوسٝض اؾز ٝ ايٚ زضى حبن٠ٔ اٗطي ًبْٗ ٝ ٗبٛغ ٛيؿز ث٠ٌٔ  ،١بي ًٞچي ٝ هبثْ زؾشطؼ آٙ ًٔيز ٝاحس ٠ػطن

 #.1381اي ًالٙ اؾز ٠ً ث٠ سسضيغ ٗشحون ذٞا١س قس $ك١ٌٞی، ثركی اٛسى اظ ٗؼ٘ٞػ٠

٠ ٗؼطاي قٞز ًُطايب٠ٛ ُيطسع، كط١َٜ ث٠ ٗظبث٠ آِٞي ٗؼبٛی ٢ٛلش٠ زض نٞض ٛ٘بزيٚ هٔ٘ساز ٗیزض ضٝيٌطز ش١ٚ

١بي ٗؼٜبزاض اظ ػ٠ٔ٘ ايٚ نٞض ١ب، ٝ ًٜفػٜبنط، دسيسٟ س٘بٕ ،اكطاز اؾز اضسجبٌ ٝ سكطيي ٗؼبٛی ٝ ظيؿز ضٝظٗطٟ

١ب اؾز ٠ً ث٠ ٗظبث٠ ٛكيُٚؿشطٟ كط١َٜ ٗطظ اي ػيٜی ٝ اظ د٠ٜ٢اٛس. ثط ايٚ اؾبؼ ًٜف سؼبضر ٗطظي ٛيع ٗو٠ٓٞٛ٘بزيٚ

١٘يٚ دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ث٠ آزٗی اؾز هبثْ ُٗبٓؼ٠ ٝ سلؿيط ٛيع ١ؿز ٝ ؾبذش٠ ٗشٜی ٗؼٜبزاض ٠ً زض ػيٚ حبّ ثط

اؾز ٝ ١٘بٜٛس  اٛؿؼبٕ يبكش٠ 32ـ ٗؼٜبيیاي ُٜٗویقيٟٞ سٌ٘يْ قسٟ ثبقس ث٠ 31ـ ًبضًطزيیاي ػ٠ً٠ُّٛٞٔ ث٠ػبي ايٚ

يبثس ٝ ٘بيع ٗی١ب ٝ كٜٞٙ اهشهبز ٗحى سٝ ثسيٚ قيٟٞ سؼبضر ٗطظي اظ سٌٜٞٓٞغي ٛظبٕ كط١ِٜی هبثْ سلؿيط اؾز

١بي ذبل كطزي ٝ ػ٘ؼی اكطاز زضُيط ثب سؼبضر ٗطظي اظ ٛٞػی زالٓز ٝ سلؿيط ثطذٞضزاض اؾز ٠ً ٗبحهْ ًٜف

 ق٘بض آيس.آٙ ث٠ 

١ب، ضكشبض١ب ٝ حشی ًبٓجس اٛؿبٙ ػٜٞاٙ ًطزٟ اؾز؛ اي قسِٙ ًٜفُيطسع زض ػبيی ظايف كط١َٜ ضا ديبٗس ٛكب٠ٛ

#. Geertz, 1973: 4-14ٛيبظٜٗس سلؿيط آٙ ًٜف زض چبضچٞثی ػ٘ؼی اؾز $ ،يؼٜی سجسيْ يي ًٜف كطزي ث٠ كط١َٜ

كطٝـ، ٗأٗٞض، ٗؿبكط، ًكبٝضظ ُط $سبػط، هبچبميي ضكشبض كط١ِٜی $١٘بٜٛس سؼبضر ٗطظي# اُطچ٠ زض ش١ٚ كطز ًٜف

ؼ ٝ ؿيطٟ# ٛيع قٜبقٜبؼ، اٛؿبٙ ُط آٙ ضكشبض $اهشهبززاٙ، ػبٗؼ٠زض ػيٚ حبّ زض ش١ٚ سحٔيْاٗب ٝ ؿيطٟ# حًٞض زاضز، 

١٘بٙ  ٝيػٟ،١ؿشٜس ٝ ايٚ ثؿشط ًٜف  اي طاي ػْ٘ ًطزٙ، ٛيبظٜٗس ثؿشط ػْ٘ ٝيػ١ٟب ثحبيط اؾز؛ اٗب ١ط زٝي ايٚ

ٝ ًُس١ب زض َی  34، ضٗع١33بي ًٜف ٝ اضسجبَی ث٠ ٗظبث٠ ٛظبٗی اظ ٗؼبٛی١ب اؾز. ايٚ ثؿشطآ١ٙب يب كط١َٜ ٛظبٕ ٛكب٠ٛ

ٗؿّٖٔ كطو  دؽ١ب ذشٖ قٞٛس. ١بي اكطاز زض آٙٛؼبٜٗس سب ث٠ سحون سؼطث٠ ٗی ظٗبٙ ث٠ ثؿٍ ؾبذشبض١بيی ؾيّبّ اظ سل٢ٖ

يشـيط ٜٗشلی اؾز، ث٠ٌٔ ٛظبٕ ٗؼبٛی ٗشـيطي ١ؿشٜس زض ػٜٞاٙ اٗطي الاي ٗبٜٛس سؼبضر ٗطظي ث٠ُطكشٚ دسيسٟ

 35يطٟ# يي ٛ٘بز١بي ٗشلبٝر. ايٚ ٛظبٕ ٗؼٜبزاض ٝيػٟ $ٗٞيٞع، ػْ٘، دسيسٟ، اضسجبٌ ٝ ؿؾبذشبض١بي ؾيّبّ زض ظٗبٙ

ضٝز ٝ زض َی يي ضٝٛس ظٗبٛی  ًبض ٗینٞضر سؼؿٖ ػيٜی ٝ ٜٗظٖ، ػ٢ز اظ٢بض يي ٛظط ٝ ِٛطـ ث٠ ث٠ اؾز ٠ً

 ٝ ، ؾبذشبضيثٞزٙ، ػ٘سياٛس. ايٚ اقٌبّ ٛ٘بزيٚ ػالٟٝ ثط هطاضزازي  آٗسٟ زضٝيػٟ  ثبٜٓؿج٠ َٞالٛی ث٠ نٞضر آٙ ٛ٘بز
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سٞاٛس يي ٛٞع ٛ٘بز ثبقس ث٠ اي ٗیزض دؽ ١ط٠ُٛٞ ًٜف، قيئی، ضاث٠ُ زٓيْ زاض ٛيع ١ؿشٜس، ثسيٚظٗي٠ٜ ،زض حبْٗ ثٞزٙ

اي اػ٘بع ٝ ٝكبم ػ٘ٞٗی  ٠ً زض يي س٘بؼ هبثٔيز سٞٓيس ٗؼٜب ضا زاقش٠ ثبقس. زض دؽ ٛ٘بز١ب ٗؼ٘ٞالً ٠ُٛٞقطٌ آٙ

١بي سبٕ ٜس ٝ ٝاهؼيز١ًٜبي ٛ٘بزيٚ ػْ٘ ٗی نٞضر ٛظبٕهطاض ُطكش٠ اؾز ٝ ايٚ ٛ٘بز١ب ثطاي اضائ٠ ٗلب١يٖ ٝ ٗؼبٛی ث٠

 #.20-16 :1389ز١ٜس $ٌٗٔی نبزهی، اػش٘بػی ضا قٌْ ٗی

ٛ٘بُط قطايٍ سط، ثبظاي اظ ٛ٘بز١بي ضيع ٝ ًٞچيسط دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗظ٠ٗٞٛ٘بز ٝاحس ٝ ًٔی 

ز ٝ زض ي٘ٚ حبًٖ ثط ُٜٗو٠ ٗطيٞاٙ اؾ ١بي ٗطزٕ ُٜٗو٠ ث٠ ايٚ ٝيؼيز ٝيػٟحبًٖ ثط ُٜٗو٠ ٝ سؼؿٖ ػيٜی ِٛطـ

  ١ِٜبٕ ُٗبٓؼ٠ دسيس١ٟبي كط١ِٜی ُٜٗو٠ ٛيع ١ؿز. ٗحون ث٠ٜٗس، ػ٘سي ٝ هطاضزازي ثٞزٙ، حبْٗ اضظـثؿشط

زضى »$ُيسٛع# يب  36«سلؿيط سلؿيط١ب»ٛٞػی  سؼبضر ٗطظي، ػ٢ز زضى ٗؼبٛی آهبم قسٟ ث٠ دسيسٟ سؼبضر ٗطظي، ث٠

 $ُيطسع#، يب ١٘بٙ ثبظؾبظي ٗؼسز ٗؼبٛی ٗٞضز  37«ازضاى

قبٙ ث٠ سلؿيط ٝ اضظيبثی  ١بي ش١ٜيز اؾبؼ ديكب ُطاٙ اػش٘بػی ثطظٛس. ًٜف، زؾز ٗیذٞزـُطاٙ سٞؾٍ ٛظط ًٜف

-زاٛف ؿيط اظ ذٞزقبٙ، ٛٞػی ًٜٜس، ٗبحهْ سؼطث٠ ظيؿش٠ اكطاز زض ٗحيٍِ اػش٘بػیػ٢بٙ اَطاف ذٞيف اهسإ ٗی

١ب، ٠ً قبيس ثطاي ٗحون ثب ش١ٜيزاظ ١٘يٚ ديكب ١ب اؾز. قطايٍ ٝ ؾبذشبض١بي اػش٘بػی ٝ ػيٜی ٗبحهِْ آٙسرههی

ٗوجٞٓيز  زٓيْ زٝض اؾز، زض ثؿيبضي ٗٞاضز ػبي ثحض ٝ سأْٗ زاقش٠ ثبقس اٗب ث٠ ٠ً زاضاي سؼطث٠ 38ِٛبٟ اسيي

-ُطاٙ ثٞٗی ايٚ ؾبذشبض١ب ٝ سؼطث٠ ٛعزيي آٙقطايٍ زض ٛعز ًٜف ايٚ ؾبظٛسٟٗؼيبض١بي ٗؼبٛی ٢ٛلش٠ زض ضكشبض١بي ثط

 ١39ب ١يچ ػبي ثحظی ٝػٞز ٛساضز. ُيسٛع ثب سأًيس ثط ػبٗالٙ آُبٟ ٝ ثبظاٛسيفايٚ قطايٍ ٝ ٗؼبٛی ٢ٛلش٠ زض آ١ٙب، زض 

١بي ذٞز ضا زض ثبة اثؼبز ٝاهؼی ظٛسُی  اٛس ٠ً ٛظطي٠دطزاظاٙ ٝاهؼی اػش٘بػی، اػًبي ػبٗؼ٠وس اؾز ٠ً: ٛظطي٠ٗؼش

٠ سٞنيلی ئ#. ٗحون ثب اضا165 :1389ًٜٜس $ٗحّ٘سدٞض، ٓيس ٗیس١ٞبي ذٞز، سٞٓيس ٝ ثبظضٝظٗطٟ ثط اؾبؼ سؼبْٗ ٝ سؼطث٠

١بي ضيع ٝ سط ٝ سٞنيقيريٖ $٠ٛ سٞنيق حؼيٖ ٝ دُطِٛبضي# اظ قطايٍ اػش٘بػی ث٠ قٜبذز سوطيجبً زضؾز

١ب ثط سأييس ثٞٗی ٝ ٠ُٛٞ سٞنيقًٜس. ايٚاٛس، اهسإ ٗیٗيٌطٝؾٌٞدی ٠ً ١ط ًسإ ث٠ ٗؼٜبيی ذبل نٞضر ُطكش٠

ػبي س ٝ زض ُٗبٓؼبر اػش٘بػی ث٠ُٛصاض١بي اػش٘بػی نح٠ّ ٗیسجييٜی ثٞزٙ ثطضؾیٙ زاٛف ٝ ٝاهؼيز ٝ ؿيطٛؿجی ثٞز

 ٠ ُطزٛس.ئٗؼشجط ٝ ثطسطي اضا "١بي سلؿيطي سجييٚ"١ب ثٞز سب ػؿشؼٞي هبٛٞٙ ثبيس زض ػؿشؼٞي ٗؼبٛی ٝ دسيسٟ

 

 ّبّب ٍ یبفتِدادُ

اٛس سب ثط ٗجٜبي آٙ قسٟ ًسثٜسي ١42ؿش٠ ٗو٠ٓٞ 1ٝ  41٘سٟٗو٠ٓٞ ػُ 4ٝ  40ٗل٢ٕٞ ١30بي سحوين زض يبكش٠  

 ثطؾبذز اػش٘بػی سؼبضر ٗطظي ضا اظ ٜٗظط ٗطظٛكيٜبٙ ثبظؾبظي ٗؼٜبيی ٛ٘ٞز ٝ زض هبٓت ٗسٓی ٝيػٟ ث٠ سهٞيط ًكيس.

43اًٞٓٞغييثؿشط  "ٗو٠ٓٞ ػُ٘سٟ ػجبضسٜس اظ:  4
44سِٜٜب١بي اهشهبزي ٝ ٗؼيكشی"، "

هطاثز ذٞيكبٝٛسي ٝ ثيٚ "، "
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١45ِٜی زض ُٜٗو٠كط
46حٌٞٗشی ٝاًٜكی ١بي ضا١جطزي، ؾيبؾز"

ٝ ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠ ٛيع ٠ً زيِط ٗوٞالر ًُٔی ضا قبْٗ  "

47سٞؾؼ٠ ٛيبكشِی"قٞز ٗو٠ٓٞ ٗی
١بي ػـطاكيبيی، سٞؾؼ٠ ٛيبكشِی ُٜٗو٠ زض ػٜج٠ اؾز. ثط اؾبؼ ٗسّ ثسؾز آٗسٟ، "

ٝٓی اظ ضٝي  ؼبضر ٗطظي ضا ث٠ ػٜٞاٙ ث٢شطيٚ ُعي٠ٜاؾز سب ٗطزٕ ُٜٗو٠ ساهشهبزي، كط١ِٜی ٝ ؾبظٗبٛی ٗٞػت قسٟ

ی ضا ٠ً ثط س٘بٕ ُٞٛبُٞٛٛبچبضي ثطاي سحون ٝيؼيشی ٗشؼبزّ اٛشربة ٛ٘بيٜس ٠ً زض آٙ ٝيؼيز ككبض١ب ٝ ٗكٌالر 

ػجبضر زيِط، دسيسٟ سؼبضر ٗطظي زض ُطزٛس، حصف يب ضكغ ٛ٘ٞزٟ ثبقٜس. ث٠اثؼبز ظٛسُی ٗطزٕ آٙ ُٜٗو٠ سح٘يْ ٗی

ٞاٙ ثطؾبذز ٝ اٗطي سبضيری، ثؿشطٜٗس ٝ اػش٘بػی اؾز ٠ً ثب سٞػ٠ ث٠ ٝيؼيز ٗحيُی ٝ زض سؼبْٗ ٗطزٕ ُٜٗو٠ ٗطي

١بي ػـطاكيبيی، اهشهبزي، كط١ِٜی ٝ حيبر اػش٘بػی ٝيؼيز ٗشؼبزّ زض اثؼبز چ٢بضُب٠ٛثب قطايٍ ؾبذشبضي ٛب

١ب ث٠ ٓحبِ ؾيبؾی، اؾز ٠ً ُٜٗو٠ آٙ ٠ً ٗطزٕ ُٜٗو٠ سهٞضقبٙ ثط ايٚ ثٞزٟ ؾبذش٠ قسٟ اؾز. يؼٜی چٞٙؾبظٗبٛی ثط

 ١ب ٛيع ثطاي ضكغ آٙ دؽ١بي ٗشلبٝسی اؾز ككبض١ب ٝ ٗحسٝزيز ظيطاهشهبزي، اػش٘بػی ٝ كط١ِٜی ٝ ػـطاكيبيی 

اٛس سب اظ ايٚ َطين ثشٞاٜٛس  سؼبضر ٝ سجبزّ ثيٚ ٗطظي ُطايف زاقش٠ ،ٗٞظٝٙ ث٠ اثؼبز ٗشلبٝسی اظ اضسجبَبرايٚ قطايٍ ٛب

ب ضا ث٠ ٛٞػی، ػجطاٙ يب ضكغ ٛ٘ٞزٟ ثبقٜس. ثٜبثطايٚ، اظ ٜٗظط ٗطظٛكيٜبٙ، سؼبضر ٗطظي ٝاًٜكی ث٢ٜؼبض ١آٙ ٗحسٝزيز

 قٞز.ث٠ قطايُی ٛبث٢ٜؼبض هٔ٘ساز ٗی

ِ ٗجبزالر هبٛٞٛی ٝ ؿيطهبٛٞٛی يب ث٠ سؼجيطي زيِط ١ط٠ُٛٞ زض ايٚ سحوين ػجبضر اؾز اظ س٘بٕ سؼبضر ٗطظي

١بي هبٛٞٛی يب ٗؼجط١بي ؿيطضؾ٘ی زض ٛٞاض ٗطظي ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ َطين ُصضُبٟاي ضؾ٘ی يب ؿيطضؾ٘ی ٠ً اظ ٗجبز٠ٓ

١بي ًٜف ُيطز. سؼبضر ٗطظي ث٠ ٗظبث٠ يٌی اظ ٗظب١ط يب ٠ُٛٞثب ُٜٗو٠ ٗطظي ٗؼبٝضـ زض ًُطزؾشبٙ ػطام نٞضر ٗی

ايٚ سؼبضر  ُيطز. زا٠ٜٗاهشهبزي اؾز ٠ً زض ؾُٞح كطزي، ُط١ٝی ٝ ٗٔی زض ثيٚ َطكيٚ ٗطظي ١٘ؼٞاض نٞضر ٗی

١بي ٗؼبٝض زض ١ط زٝ ُٜٗو٠ ٗطظي $ايطاٙ ٝ ػطام# ٝ حشی سب سب ثؿيبضي اظ ق٢طؾشبٙ ُٞٛب١ُٙٞبي ٗطظي، ث٠ قيٟٞ

ٗطظ ًكٞض١بي زيِط، ثٞيػٟ زض هبٓت سطاٛعيز ًبال يب نبزضار ٝ ٝاضزار ُؿشطـ زاضز. زض اؿٔت ػٞاٗغ، سؼبضر 

اي اظ ػ٠ٔ٘ ٝػٞز زاقش٠ اؾز؛ ثب ايٚ ٝنق، سحوُن ١ط دسيس١ٟبي اهشهبز اظ زيطثبظ ٗطظي ث٠ ػٜٞاٙ يٌی اظ ثرف

١ب اؾز. ث٠ سٜبؾت دشبٛؿيْ اي ٝيػٟدصيطي سؼبضر ٗطظي، يويٜبً زاضاي ؾيط سٌٞيٜی ٝيػٟ يب ػْٔ ظ٢ٞض ٝ سحون دسيسٟ

ضچٞة ػب ٠ً ايٚ سحوين زض چب١بي ٗشلبٝسی ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز. اظ آ١ٙب اظ اقٌبّ ٝ ٠ُٛٞ ٝ اٌٗبٛبر، دسيسٟ

 ،١بي ايٚ دبضازايُٖطايی# اٛؼبٕ قسٟ اؾز، ثٜبثطايٚ ثط اؾبؼ ٗلطٝي٠دبضازايٖ سلؿيطي ٝ ثب ضٝيٌطز ثطؾبذشی $ؾبظٟ

دسيسٟ سؼبضر ٗطظي زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ يب ١ط ػبي زيِط، ث٠ ٗظبث٠ اٗطي سبضيری  ١بي زضٝٙ ػبٗؼ٠، اظ ػ٠ٔ٘دسيسٟ

بؾد ث٠ قطايٍ ٗحيُی ثطؾبذش٠ قسٟ اؾز. ايٚ دػ١ٝف ث٠ ُطاٙ ٝ زض دٝ ثؿشطٜٗس اؾز ٠ً سٞؾٍ ١٘يٚ ًٜف

 چِِٞٛی ٝ ضٝٛس ظ٢ٞض ايٚ دسيسٟ اظ زيسُبٟ ٗطزٕ ١٘بٙ ػبٗؼ٠ دطزاذش٠ اؾز.

زض ظ٢ٞض ايٚ دسيسٟ  ٝ سحون آٙ  حوين ثيبِٛط ايٚ ١ؿشٜس ٠ً ػٞاْٗ ُٞٛبُٞٛی١بي ُطزآٝضي قسٟ زض ايٚ سيبكش٠

١ب اظ هجيْ ٗكب١سار ٝ اؾٜبز ١ب ٝ زيِط يبكش٠ػٞاْٗ اظ ٗؼ٘ٞع ٗهبحج٠اٛس. ايٚ ث٠ قٌْ ًٜٞٛی ٛوف ٝ زذبٓز زاقش٠

اٛس. زض ؾُح ٗلب١يٖ، ثٜسي قس١ٟؿش٠# سٔريم ٝ َجو٠ ١بي ػ٘سٟ ٝ ٗو٠ٓٞاؾشرطاع ٝ زض چٜس ؾُح $ٗلب١يٖ، ٗو٠ٓٞ
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. under development 



-سط َجو٠ػبٗغ سط ٝٗو٠ٓٞ ًٔی 4ثٞز ٠ً ثب سٞػ٠ ث٠ انْ هطاثز ٗحشٞايی ٝ ٗؼٜبيی زض قسٟٗل٢ٕٞ اؾشرطاع  30حسٝز 

١بي آذط، ٗو٠ٓٞدٞقف هطاض ز١ٜس. زؾز ظيطسط ضا اي ٠ً ١ط ًسإ ثشٞاٜٛس ٗلب١يٖ ثب هطاثز ثيف٠ُٛٞس؛ ث٠قسٛثٜسي 

 .ٛساٟ  سٔريم قس ١1ب زض ػسّٝ سط سٔريم ٛ٘ٞزيٖ. ايٚ ٗلب١يٖ ٝ ٗو٠ٓٞٗو٠ٓٞ ثؿيبض ًٔی 1ضا زض  ثسؾز آٗسٟ

 

 

 ضذُ اجاستخر  هفبّین ٍ همَالت عوذُ -1 جذٍل

 هفبّین
ّبي همَلِ

 عوذُ
 ًتیجِ ّستِ همَلِ

اٛسى ٝٓـی حبنـٔريع، ١ـٖ ػـٞاضي ػـطاكيـبيی ٝ      ١بي ظيبز، زقزًٟٞ
ٗطظي ثب ػطام، زٝضي اظ ٗطًع، اهشهـبز ٗؼيكـشی ٗجشٜـی ثـط زاٗـساضي ٝ      

 ًكبٝضظي

ثؿشط 

اًٞٓٞغيي 

 ُٜٗو٠

 

 

 سٞؾؼ٠

ٛيبكشِی 

 ُٜٗو٠

 

 

 ظ٢ٞض

 دسيسٟ

سؼبضر 

ٗطظي زض 

ق٢طؾشبٙ 

 ٞاٙٗطي

ثيٌبضي، ػ٘يـز ظيـبز، ًكـبٝضظي ٛبًبضآٗـس، ًكـبٝضظي ؾـٜشی، ٛجـٞز        
سؿ٢يالر زٝٓشی زض ثرف ًكبٝضظي، ػسٕ ًبضُبٟ ٝ ًبضذب٠ٛ زض ُٜٗوـ٠،  

ُـصاضي ثـطاي    ١ـبي ؾـطٗبي٠  كوساٙ ػسآز سٞظيؼی، ػسٕ ٝػٞز كطنـز 
ُصاضاٙ زض ُٜٗو٠، ؾ٢ْ ٝ زض زؾشطؼ ثٞزٙ  سؼبضر ٗطظي ثـطاي  ؾطٗبي٠

 ظايی اقشـبّ ًٝطاؾی زؾز ٝ دبُيط ٝ ٗأيٞؼ ًٜٜس١ِٟ٘بٙ، ؾطٗبي٠ ثٞض

سِٜٜب١بي 

اهشهبزي ٝ 

 ٗؼيكشی

ضٝاثٍ زيطي٠ٜ كبٗئی ثيٜب ٗطظي، هطاثز ظثبٛی ثيٜب ٗطظي، هطاثز زيٜی ثيٜـب  
 ٗطظي،  آقٜبيبٙ ػسيس سؼبضي

هطاثز 

ذٞيكبٝٛسي ٝ 

 ثيٚ كط١ِٜی

 ٝ ػـطام،   سؼعي٠ اٗذطاَٞضي ػظ٘بٛی، ػَٜ ػطام ٝ ًٞيز، ػَٜ ايـطاٙ 
١بي هـٞٗی زض ُٜٗوـ٠، غيٜٞؾـبيس    ػَٜ نسإ ٝ اٗطيٌب، احعاة ٝ ُطٟٝ

١بي اهشهبزي ٗطًع اظ ُٜٗو٠، ِٛبٟ اثـعاضي  ًطز١ب زض ػطام، ػسٕ ح٘بيز
ٗطًع ث٠ اهشهبز ُٜٗو٠، ِٛبٟ اٜٗيشی ٗطًع ث٠ ُٜٗو٠، ايؼبز ثبظاضچ٠ ٗـطظي  

 ضٝؾشبيی ٗٞهز ٗطظي ثبظاضچ٠ زٝثبق٘بم اظ ٛٞع ٗطظ١بي اٜٗيشی، ايؼبز 

١بي  ؾيبؾز

 ضا١جطزي

ٝاًٜكی 

 حٌٞٗشی

 

ثؿشط »سط: اؾز ٠ً ٗوٞالر ػعئی اي اٛشربة قسٟث٠ ٗظبث٠ ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠« ٛيبكشِی ُٜٗو٠ سٞؾؼ٠» ثط ايٚ اؾبؼ، ٗو٠ٓٞ  

١بي ضا١جطزي ؾيبؾز» ٝ «سِٜٜب١بي اهشهبزي ٝ ٗؼيكشی»، «هطاثز ذٞيكبٝٛسي ٝ ثيٚ كط١ِٜی»، «اًٞٓٞغيي ُٜٗو٠

١بي حبيط ُيطز. ثٜب ثط ض١يبكز ٝ دبضازايٖ حبًٖ ثط سحوين اظ ٗؼ٘ٞع يبكش٠ضا زض ثط ٗی« ٜكی حٌٞٗشی زض ُٜٗو٠ٝاً

 اي اؾز ٠ً ػٔز ٗحٞضي ثٞػٞز آٗسٙ ٝ ظ٢ٞض دسيس٠ُٟٛٞقٞز ٠ً زضى ٗطزٕ ٗٞضز سحوين ث٠ُٛٞ٠ اؾشٜجبٌ ٗیايٚ

اي اؾز ٠ً زض ؾُٞح قيٟٞٛيبكشِی ث٠  ايٚ سٞؾؼ٠زاٜٛس. سؼبضر ٗطظي زض ٗطيٞاٙ ضا سٞؾؼ٠ ٛيبكشِی ُٜٗو٠ ٗی

 ُٞٛبُٞٙػٞاض، ذٞزـ ضا ث٠ اٛحبء  ٝ ؾيبؾز ذبضػی زٝ ًكٞض ١ٖ ػـطاكيبيی، اهشهبزي،  ؾيبؾز زاذٔی ُٞٛبُِٞٙ

١ب كطايٜس ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي ٝ ػٞاْٗ اؾبؾی ٗشساذْ زض ظ٢ٞض ايٚ ًٜس. ثط اؾبؼ ايٚ يبكش٠ػيبٙ ٝ ثبظٛ٘بيی ٗی



-١ب ٝ ٗو٠ٓٞٗؼؿٖ ٝ ث٠ سهٞيط ًكيسٟ قسٟ اؾز ٝ شًط ايٚ كطايٜس ثط اؾبؼ ظيط ثرف 2بٓت ٗسّ ق٘بضٟ دسيسٟ زض ه

 قٞز.١بي ًٔی ث٠ سلهيْ ثيبٙ ٗی

 

 ـ بستر اوَلَشیه 
ٓحبِ ػـطاكيبيی زض ؿطة اؾشبٙ ًُطزؾشبٙ ٝاهغ قسٟ اؾز ٝ َٞض ٠ً اقبضٟ قس، ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ث٠ ١٘بٙ

زهيو٠  48زضػ٠ ٝ  35َّٞ قطهی ٝ  زهيو٠ 45زضػ٠ ٝ  46ٞٗشط ٗطثغ زاضز ٝ زض كبن٠ٔ ًئ 5/2259ٗؿبحشی زض حسٝز 

ُيطي  زض چِِٞٛی ٝ ضٝٛس قٌْ ُٞٛبُٞٛی١بي ػطو ق٘بٓی ٝاهغ قسٟ اؾز. ٗٞهؼيز ػـطاكيبيی ايٚ ُٜٗو٠ اظ ػٜج٠

١ب، اظ يي يٚ ػٜج٠سؼبضر ٗطظي ٛوف زاقش٠ ٝ اظ ػْٔ ٝ ثؿشط١بي ظ٢ٞض ايٚ دسيسٟ زض ُٜٗو٠ ثٞزٟ اؾز. يٌی اظ ا

ظٗبٛی  َطف ٗؿبكز ٝ كبن٠ٔ ظٗبٛی ـ ٌٗبٛی ايٚ ُٜٗو٠ ٗطظي ثب ٗطًع ًكٞض ايطاٙ، ٝ اظ َطف زيِط ٗؿبكز ٝ كبن٠ٔ

ػب ٠ً زض سبضيد ًكٞض ٗطاًع ثؿيبض ػٞاض اؾز. اظ آٙٗطظي ثب ٛوبٌ ٗؿٌٞٛی ٝ ٗجبزالسی ًكٞض ١ٖ ـ ٌٗبٛی ايٚ ُٜٗو٠

اٛس، ثب ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ع نٜؼشی ًكٞض، ٠ً اؿٔت ١ٖ ق٢ط١بي دُطػ٘ؼيشی ثٞزٟٛٞػی ٗطاًُيطي ٝ ث٢ُٗ٠ٖ سه٘يٖ

اٛس؛ ثٜبثطايٚ ١٘يٚ ػبْٗ ثبػض قسٟ سب ث٠ ١ِٜبٕ سٞٓيس ٝ سٞظيغ ٗحهٞالر زاضاي ٗؿبكز ظٗبٛی ٝ ٌٗبٛی ظيبزي ثٞزٟ

ٗٞاػ٠  ُٞٛبُٞٙسی ٝ ٗٞضز ٛيبظ، ايٚ ق٢طؾشبٙ $ٗطيٞاٙ# ١٘بٜٛس اؿٔت زيِط ٛٞاحی ٗطظي ًكٞض ثب ٗكٌال ُٞٛبُٞٙ

ُطزز، ٗكٌالسی اظ هجيْ: ػسٕ زؾشطؾی ث٠ ًبال١بي اؾبؾی ٝ ٗبيحشبع يطٝضي ٗطزٕ، ُطاٙ ثٞزٙ ًبال١بي ؾبذز 

زاذْ زض ٛٞاحی ٗطظي ث٠ ٛؿجز ثب ٗطًع ًكٞض، ًيليز ثس ٗحهٞالسی ٠ً ثطاي ٗهطف زاذٔی ًكٞض، ثٞيػٟ زض 

ٗٞػ٠ زض سٞظيغ ٝ اضؾبّ ًبال١ب اظ ٗطًع ١بي ظٗبٛیِ ؿيطز ٝهل٠ٝ ٝػٞ ُطزٛس، سٞظيغ ٛبػبزال٠ٛٛٞاحی ٗطظي سٞظيغ ٗی

 ث٠ ٛٞاض ٗطظيِ ُٜٗو٠.

»... َٞض ُلز: ُيطي ٗطظ ٝ اهسإ ٗطزٕ ُٜٗو٠ ث٠ سؼبضر ٗطظي ثب ًكٞض ػطام ايٚضاػغ ث٠ ػْٔ قٌْ "نالح"

ضؾس ٝ سب ٝؾي٠ٔ ٗی ًٜٜس ٝ زيط ث٢كٞٙ ػٜؽ ٝقبٙ ضا زضيبكز ٗی٠ً ٛٞاض ٗطظي اظ ٗطًع ًكٞض زيط اػٜبؼ چٞٙ

 سط ثب ٗطزٕ آٙاهشهبزي ثيف حسٝزي ١ٖ ُطاٙ ١ؿشٜس ٝ اػٜبؼ ذٞة ٝ ثب  ًيليز ٛيؿشٜس... دؽ ٗطزٕ ١ٖ ث٠ ٗجبز٠ٓ

 «. ًٜٜسَطف $ٗطزٕ ٛٞاض ٗطظي زض ًكٞض ػطام# اهسإ ٗی

ؾز سب سٞإٔ ثب اي ؿيط ٗؿشويٖ، ٝيػُی ٗٞهؼيز ػـطاكيبي ُٜٗو٠ ٗطيٞاٙ ثبػض قسٟ ا٠ُٛٞزض ١٘يٚ ضاؾشب ٝ ث٠

١بي ؾيبؾی ـ اٜٗيشیِ زَٝطك٠ زض ثطزاقز اي ٗكٌالر ٝ ؾٞءچٜيٚ ٝػٞز دبض١ٟبي ظثبٛی، ٗص١جی، كط١ِٜی ٝ ١ٖسٜٞع

ٗطيٞاٙ آٓٞزٟ ث٠  ١بي هسضر ٗطًعي ضا ضاػغ ث٠ اؾشبٙ ٝ ُٜٗو٠ُصاضيٗيبٙ ٗؿئٞٓيٚ ُٜٗو٠، سب حسٝزي ؾيبؾز

قبٙ ٝ ؾز. ايٚ اٗط ُٞيبي ٛبآقٜبيی ٗطزٕ ث٠ حوٞم ٗسٛی ٝ اػش٘بػی١بي ٛبٛٞقش٠ ٝٓی اػ٘بّ قسٛی ٛ٘ٞزٟ اسجؼيى

١ب اظ ايلبي ٝظبيق ًبضي ٝ ١بي ثؼًبً ػبٗسا٠ٛ ٗؿئٞٓيٚ آُبٟ ث٠ ٝظبيق ذٞز ٝ حوٞم ٗطزٕ ٝ اؿ٘بو آٙؾُٞيطي

 كش٠سٞؾؼ٠ ٛيب»سٞاٙ ُلز ٠ً قطايٍ نٞضر ٗیُصقش٠، اؾز، زض ايٚ ُٞٛب١ُٙٞبي ظٗبٛی  قبٙ زض َی زٝضٟاٛؿبٛی

 ٗٔ٘ٞؾی زض ُٜٗو٠ ٝ زض هجبّ ُٜٗو٠، حبًٖ اؾز.« ؾيبؾی

١بيف ثب نسايی آ١ؿش٠ ٝ ذئی  ي٘ٚ اقبضٟ ث٠ ثطذی ٗٞاضز زيِط، ايٚ ٗٞيٞع ضا زض ذالّ نحجز "ازضيؽ" 

ضٝٛن اؾز، ٗطزٕ ١ط ًبضي ثٌٜٜس ث٠ دّٞ ٝ ؾطٗبي٠ ٛيبظ زاضٛس ٝ ًكبٝضظي ًٖ»٠ُٛٞ ػٜٞاٙ ٛ٘ٞز: ًبضا٠ٛ ايٚٗحبكظ٠

اٛس اؾز، ٗطزٕ ١ٖ اظ ٛظط ظثبٛی ٝ ٗص١جی ًُطز ٝ ؾُٜی ُصاضي ٌٛطزٟا ١ٖ ٛساضٛس، زٝٓز ١ٖ ح٘بيز ٝ ؾطٗبي٠ضآٙ



-١ب ٗی# دؽ زٝٓز ١ٖ ث٠ ِٛبٟ ٝ چك٘ی زيِط  ث٠ آٙ"آجش٠ سٞ ايٚ ضا ٛكٜيسٟ ثِيط!!" $ازضيؽ زض ذُبة ث٠ ٗحون:

 «. ِٛطز

ق٢ط١بي  ٗطيٞاٙ اؾز ثب ضٝؾشب١ب ٝ ىِ ُٜٗو٠اٛس  ٠ن١ٔبي ٗٞهؼيز ػـطاكيبيی ُٜٗو٠، كبيٌی زيِط اظ ػٜج٠

اي ٠ً ١٘بٜٛس ٛوبٌ ٠ُٛٞاٛس، ث٠ٗطيٞاٙ ًيف ثب ٗطزٕ ُٜٗو٠ ظثبٙ ٝ ١ٖٗطظي ػطام، ٠ً ١٘بٙ ضٝؾشب١بي ٛٞاض ٗطظي ١ٖ

ْ ػب ٠ً قـ١ٖ ١ؿشٜس. اظ آ١ٙبي ذئی ٛعزيي ث٠زيِط ؿبٓجبً ًٖ ػ٘ؼيز ٝ ًٞچي ثٞزٟ ٝ زاضاي ٗؿبكز ١ًٞؿشبٛی

زاضاي اضسجبَبر  دؽٝ ٜٗجغ انٔی ٗؼيكز ٗطزٕ ١ط زٝ َطف ٗطظ اظ زيط ثبظ ًكبٝضظي ٝ زاٗساضي ثٞزٟ اؾز 

 اٛس. سِٜبسَِٜ ًبضي ٝ سؼبضي ١ٖ ثٞزٟ

اي اؾبؾی ٠ُٛٞايٚ ضكز ٝ آٗس١ب ث٠»ًٜس: ٠ُٛٞ ذبَطٛكبٙ ٗی١ب ضا ايٚاظ ٗؼبقطر ٛيع ١٘يٚ ػٜج٠ "قيطًٟٞ"

ضٗيبٙ# ثٞزٟ اؾز؛ ظيطا اذشالف آة ٝ ٠ُ$ ظٝضٗطيٞاٙ زض ُٜٗو٠ ق٢طٟ ـبّ ٗطزٕ ُٜٗو٠يٌی اظ ٜٗبثغ ٗؼيكشی ٝ اقش

٠ً زض ٗطيٞاٙ كهْ زضٝ ػٞ ١ٞايی ٝ كهٔی ثطاي ًبض ًكبٝضظي زض ايٚ زٝ ُٜٗو٠ حسٝز يي ٗبٟ اؾز. يؼٜی ظٗبٛی

ايٚ ظٗبٙ يي كطنز سٞاٙ ػٞ ضا ثطزاقز ٛ٘ٞز ٝ زض ٗی -اظ ٜٗبَن ٗطظي ػطام -ق٢طظٝض قطٝع ٛكسٟ زض ُٜٗو٠

ٛيع ايٚ  "نالح"«. ههس ًبضُطي ثٞزٟ اؾز ًبضي ثطاي ًكبٝضظاٙ ٝ ًبضُطاٙ ٗطيٞاٛی ثطاي ضكشٚ ث٠ ق٢طظٝض ث٠

ٗطزٕ زٝ َطف ٗطظ ايطاٙ ٝ ػطام ١٘بٜٛس زٝ زؾز ١ؿشٜس ٠ً ث٠ »ًكس:  ٠ُٛٞ ث٠ سهٞيط ٗیاضسجبٌ سِٜبسَٜ ضا ايٚ

قسٟ ٝ ١ب ًٖ ثٞزٟ اؾز ٝ اظ ػطام ٝاضز ٗیيطاٙ ػٜؽ ٝ ٗبيحشبعس٢ٜبيی نسا ٛساضٛس، ظٗبٛی ثٞزٟ اؾز ٠ً زض ا

 «. ثٔؼٌؽ

48اؾٌّٞ"ضٝؾشب١بي »ُٞيس: سط ٗیاي ٗٔ٘ٞؼ٠ُٛٞٛيع ث٠ "حؿيٚ"
49ًبٛی ًجٞز"ٝ  "

آٝضيػ٠ُ ـ "سب  "

50ئبٝضيػ٠ُ
51ؾٞٝضيٚح ضس٠ؾ٠"٠ً سوطيجبً  "

ٖ ث٠ آٙ َطف ١ " ؾٞٝضيٚ " اؾز ٗطسغ ٝ ػٔلعاض زاقشٜس، اظ ٛٞى ه٠ٔ "

١ب ثٞز. زض كهْ ًبض ٝ زاٗساضي ٗطزٕ ضٝؾشب١بي ٛٞاض ٗطظي، ثيكشط اٝهبر ضٝظ ضا ثب ١ٖ ثٞزٟ ٝ زض ًٜبض ػٔلعاض ػطاهی

ُلشٜس ٠ً زض ًكٞض ١ط قبٙ ث٠ ١٘سيِط ٗی ١بي ػبزي ضٝظا١٠ٛب زض نحجزذٞضزٛس، آ١ٙ٘سيِط چبقز ٝ ٢ٛبض ٗی

١ب چٜس ضٝظ زض آٙ يٌی ًكٞض زيِط ٝػٞز ٛساضز. آ١ٙبي اؾبؾی# ٝػٞز زاضز ٠ً ٗبيحشبع$ ١بيیًسإ چ٠ ػٜؽ

ثطزٛس ٝ ُصاقشٜس ٝ ث٠ ذب٠ٛ ٗی١بيكبٙ ٗیضا ثط االؽ ثطزٛس ٝ اكطاز آٙ ثؼسـ ًبال١بي ٗٞضز ٛيبظ ضا ثطاي ١٘سيِط ٗی

ؿبٓجبً ثطاي ٗهبضف قرهی چٜس ٗبٟ ذٞزقبٙ ثٞز. اُط ظٗبٛی ايٚ ًبال١ب ؾٞز اهشهبزي زاقز ايٚ اضسجبٌ هبٓت 

ػـطاكيبيی ُٞٛبُٞٙ سسضيغ ٗطظ١ب ]سؼبضر ٗطظي[ زض ٛوبٌ ٠ُٛٞ ثٞز ٠ً ث٠يبكز ٝ ايٚسط ٝ حؼٖ ظيبزسطي ٗیزُٟؿشط

٠ُٛٞ اؾز ٠ً ٝيػُی ٛعزيٌی ضٝؾشب١بي ٛٞاض ٗطظي زٝ َطف ثبػض قس ٠ً  ايٚ «.ٜسُٜٗو٠ ٗطظي ٗطيٞاٙ قٌْ ُطكش

١بي ػبي سؼبضر ثب ٗطًع ًكٞض، ٗؿبكزث٠اكطاز ايٚ ٛٞاض ٗطظي اظ ٗطًع ًكٞضقبٙ سب حسٝزي ٗؿشوْ ثبقٜس ٝ 

 َطف يي ٗطظ ؾيبؾی ضا سطػيح ز١ٜس.ٛعزيي ٝٓٞ زض آٙ

١بي ظيبز ٗطًع اظ ٗطظ١ب ث٠ ٗظبث٠ ػبٗٔی ثٞزٟ اؾز ٠ً ثُٞض ؿيط ٗؿشويٖ اظ َطين ػسٕ اٌٗبٙ ٛظبضر ثُؼس كبن٠ٔ 

ٛٞػی ضسجبَبر ٗطظي زض ُٜٗو٠، ث٠ؾلز ٝ ؾرز اظ ػبٛت هسضر ٗطًعي ثط ٗؿئٞٓيٚ ٛبظط ثط ٝضٝز ٝ ذطٝع ًبال ٝ ا

حٌٞٗز د٢ٔٞي ١ط اظ چٜس  سط ضٝٛس ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي زض ُٜٗو٠ ثٞزٟ اؾز. زض زٝضٟثبػض سؿطيغ ١طچ٠ ثيف
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آٗسٟ اؾز؛ ث٠ ذبَط ػسٕ آُب١ی  ١ب ٗیثبضي يي ٛلط اظ ٗوبٗبر ٗؿئّٞ اظ ٗطًع ث٠ ُٜٗو٠ ًُطزؾشبٙ ٝ ق٢طؾشبٙ

بذش٠ ثٞزِٙ ؾبذشبض ػـطاكيبيی ٝ اػش٘بػی ُٜٗو٠ ثطاي ٗؿئٞٓيٚ ٝ ٝػٞز ؾبذشبض اػش٘بػی ـ ؾيبؾی ٗطزٕ ٝ ثٌط ٝ ٛبقٜ

ذٞثی سحٞيْ ػٞ ٝ ث٠ ٛؿجز كطنز َٔجی ٠ً ٗوبٕ ٗؿئِّٞ ٢ٗ٘بٙ ضا ث٠اػش٘بػیِ كئٞزآی زض ُٜٗو٠، ١ط كطز ؾٞز

-ثبضٟ ٗیزض ايٚ "ػظ٘بٙ"اي ٗطًع زض ُٜٗو٠ ثبقس. االذشيبض ٝاؾ٠ُسٞاٛؿز ٛ٘بيٜسٟ سبٕٛ٘ٞز، ٗیُطكش٠ ٝ دصيطايی ٗی

ٗظالً ذبٛ٘ی ثٞز ٠ً اظ ثبال ٗی آٗس اؾ٘ف ثٔٞى ذبٖٛ ]احش٘بالً ٗٔٞى ذبٖٛ ثٞزٟ ثبقس[ ثٞز ٠ً »... ُلز ٠ً: 

52ػجسآٌطيٖ"
ضٝؾشب ٗبِّ سٞ، اظقبٙ  ٢ٗ14٘بٛف ًطزٟ ثٞز ث٠ ثٞهٔ٘ٞٛی، اٝ $ٗٔٞى ذبٖٛ# ١ٖ ُلش٠ ثٞز ثطٝ ايٚ  "

ط ثٞزٛس ٝ ؾط ٝ زض ٛساقشٜس ]چكٖ ٝ ُٞـ ثبظ ٌٛطزٟ ثٞزٛس[ ٝ كويط ثٞزٛس ٝ ١ب ٗطزٕ كويٗٞهغؾطا٠ٛ ثِيط، اٝٙ

ديكطكز ٌٛطزٟ ثٞزٛس، ٝٓی االٙ چی؟ االٙ ٗطزٕ ٗيِٚ ٗٚ ًؼب ٝ كطظٛس ضكؿٜؼبٛی ]ًٜبي٠ اظ اقربل ٢ٖٗ ايطاٙ![ 

سط قسٟ اٗب ١٘يٚ طظي ثيف١ب ٝ ٗؿئٞٓيٚ ٛظبضسی ٗطًع زض ايٚ ٛٞاض ٗث٠ سسضيغ ٛ٘بيٜسٟ«. ١ب ٛجٞز١ب ايٚٗٞهغ ًؼب؟ اٝٙ

١ب# ث٠ سجبٛی ثب $ٗظالً كبن٠ٔ زٝض ُٜٗو٠ ٗحْ ذسٗز ثب ٗطاًع ٛظبضسی ثط آٙ ُٞٛبُٞٙٛبظطاٙ ذٞزقبٙ ثٜبثط زالئی 

 "ًطيٖ"هبچبم كطٝقبٙ ٝ سؼبض ُٜٗو٠ اهسإ ًطزٟ ٝ ٗؿيط١بي ٜٗ٘ٞػ٠ ضا ثبظ ًطزٟ ٝ هبچبم ًبال نٞضر ُطكش٠ اؾز. 

53ًٞالٙ"كطٝقبٙ اًظطاً زض ثبظضؾی يب ُطز٠ٛ ضٝؾشبي  ٝ هبچبم ثبض١بنبحجبٙ »ُٞيس: ٗی
ًئٞٗشطي ق٢ط  3$زض  "

-ذطيسٛس ٝ ثبض١بي زازٛس ٝ ٗؿيط ضا ثٜٞػی ٗیًئٞٗشطي زضيبچ٠ ظضيجبض# ثبع ٗوطض ضا ث٠ ٗأٗٞضاٙ ٝهز ٗی 1ٗطيٞاٙ ٝ 

١بي اػش٘بػی زض ث٠ ػٜٞاٙ يٌی اظ آؾيتثبع ٝ ضقٟٞ  ٗؿئ٠ٔ«. زازٛسقبٙ ضا ثب هبَط ٝ يبثٞ يب ثب ًّٞ $دُكز# ػجٞض ٗی

١ب ٝ ٛوبٌ ثبظضؾی ثيكشط ٌٗ٘ٚ اؾز، اٗب زض ٛٞاض ٗطظي ثٞيػٟ زض ُُٔٞبٟ ُٞٛب١ُٙٞب ٝ ٢ٛبز١ب ث٠ اٛحبء ط ؾبظٗبٙثيكش

اٌٗبٙ زاضز. زض ق٢طؾشبٙ ٗطظي ٗطيٞاٙ ايٚ ٗؿئ٠ٔ ثؿيبض قبيغ اؾز ٝ ديبٗس١بي ؾيبؾی، اذالهی، كط١ِٜی ٗشلبٝسی 

، ايٚ قس١ٟبي ٗساض ثؿش٠ ٛهت ث٠ ثؼس ٠ً زض ٛوبٌ ٗجبزالسی ٗطظي زٝضثي1389ٚ - ٠1388، اٗب اظ ؾبّ ثسٛجبّ زاقش

 اؾز.  ٗٞيٞع سب حسٝزي ظيبز ًب١ف ٝ سـييط يبكش٠

قس ٠ً ٗظْ أالٙ ث٠ قسر ًٜشطّ  ثبع ٝ ضقٟٞ ١ٖ ظٗبٛی ُطكش٠ ٗی»ًٜس: ٠ُٛٞ اقبضٟ ٗیايٚ ثحض ضا ايٚ "ؾٞضاٙ"

ٛلطي ثٞزٛس ٠ً  6يب  ١5ب ذٞزقبٙ ٝ اٛس هسيٖ اُط كوٍ ذٞز ضئيؽ دبؾِب٠ٟ زٝضثيٚ ُصاقش٠قس. أالٙ ٗيِٚ ًٛ٘ی

ُٞيٜس اظ ثبالسط ٠ً ٗیُصاضٛس ث٠ ٗطظ ثطٝي $هبچبهچی#. چٞٙزازٛس ثطٝيی. ٝٓی أالٙ ٛ٘یُطكشٜس ٝ اػبظٟ ٗیدٞٓی ٗی

ُ٘طى  طٕ ايٚ هبچبم ضا ثبيس ازاضٟق٠ ٝ زٝضثيٚ ٗساض ثؿش٠ اؾز ٝ ث٠ ٗطًع ٝنْ اؾز... ثٜظ$ٗطًع# ًٜشطّ ٗی

قٞز ٝ اُط سٞاٛس. ٛيطٝي اٛشظبٗی اُط ث٢ف زؾشٞض ثس١ٜس ٗطظ ضا ثبظ ًٜس ٗطظ يٌجبضٟ ذبٓی ٝ ثبظ ٗیًٜشطٓف ًٜس ٝ ٗی

ًٜٖ حشی ٝ حبال ١ٖ آٛوسض ذٞة ًٜشطٓف ًطزٟ اؾز ٠ً كٌط ٛ٘ی ،ًٜسث٢ف ثِٞيٜس ًٜشطٓف ًٚ ذٞة ًٜشطٓف ٗی

 «. اٝٛؼب١ب ٝاضز ثكٞز يي ُطٕ هبچبم ثش٠ٛٞ اظ

سٞٓيس اهشهبز ٛبؾبٖٓ زض ُٜٗو٠ ٝ ًكٞض اٛؼبٗيسٟ اؾز، ؾبذشبض َٞض ٗسإٝ ث٠ ثبظػالٟٝ ثط ايٚ ٗٞاضز ٠ً ث٠

١بيی شيٜلغ ثبظ ٝ ثؿش٠ يب اي اؾز ٠ً ٗطظ١ب سٞؾٍ اكطازي يب ُط٠ُٟٛٞٝاػش٘بػی ٝ ؾيبؾی ُٜٗو٠ ١ٖ اظ ُصقش٠ ث٠

اٛس ٠ً ثٜب ثط اسٌبء ث٠ ٛٞػی اي زض ١ط ٗطظي ٝػٞز زاقش٠ُٜٗو٠ ١٘يك٠ ػسُٟكشٜس. زض ؾُح اكطاز زض ًٜشطّ ٗی

١بيی ١ب ١ٖ ُطٟٝاٛس. زض ؾُح ُطًٟٝطزٟاي يب ؾيبؾی آٙ ٗطظ ضا ظيط ٛلٞش زاقش٠ ٝ ١سايز ٗی١بيِ ػكيطٟ هسضر
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54أٜٗي٠"١٘بٜٛس: 
ٝ  "ار $زض ػطام#اؾشرجبض"، "٠ًٔٗٞ"، "زٌٗطار"، "ذجبر"، "ً٘يش١٠بيُطٟٝ"، "كسايیچطيي"، "

ثط ٗجبزالر ٝ اضسجبَبر ٗطظي اظ ٓحبِ ظٗبٛی، ٌٗبٛی، سٜٞع، حؼٖ ٗجبزالر ٝ اظ ايٚ  ُٞٛبُٞٛی١بي ؿيطٟ زض زٝضٟ

 اٛس.ًطزٟٗیهجيْ ٗٞاضز ٛلٞش زاقش٠ ٝ ثٜٞػی ثط آٙ حٌٞٗز 

١بي ١ط ٝ زقز ١ب ٝ اضسلبػبر ظيبزثٞزٛف ٝ ٝػٞز ًٟٞذبَط ١ًٞؿشبٛی ٗطيٞاٙ ث٠ ثؿشط اًٞٓٞغيٌی ُٜٗو٠

اي ٌْٗ٘ سأطيط  ضقس ظيبز ػ٘ؼيز زض ُٜٗو٠ ٝ دبييٚ ثٞزٙ ٠ُٛٞ چٜس حبنٔريع اٗب ثؿيبض اٛسًف، ثُٞض ؿيطٗؿشويٖ ث٠

١بي سؿ٢يالسی ٝ ؾُح ث٢ساقز ثبضٝضي ٝ سٜظيٖ ذبٛٞازٟ ، ًكبٝضظي ٛبًبضآٗس ٝ سب حسٝزي ؾٜشی ، ٝ ػسٕ ح٘بيز

سط ٗؼجٞض ث٠ اٛشربة ُعي٠ٜ سؼبضر ٗطظي اؾز سب ٗطزٕ ١طچ٠ ثيفسٌٜٞٓٞغيٌی زٝٓز اظ ُٜٗو٠ ضا سكسيس ٛ٘ٞزٟ 

١بي ثطؾبذش٠ قسٙ سؼبضر ٗطظي زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ػٜٞاٙ يٌی اظ ٗو٠ُٓٞطزٛس. ايٚ ٝيػُی اًٞٓٞغيٌیِ ُٜٗو٠ ث٠

اي ٠اي اؾز ٠ً ُٜٗوثٜظط ٗٚ ٗطيٞاٙ ٗٞهؼيز ػـطاكيبيف ث٠ِٛٞ» ز١س:٠ُٛٞ ذٞز ضا ٛكبٙ ٗیايٚ "ٗح٘س"زض ؾرٜبٙ 

55ثئٞ"١بي ًٖ، زقز ١بي ثؿيبض ظيبز ٝ زقزاؾز ثب ًٟٞ
كوٍ ٛبٗی اؾز ذبٓی ٝ ثؽ، ٝ كوٍ  "ٗطيٞاٙ"يب زقز  "

 «. ٠٘١ ػ٘ؼيشی ٠ً زض ايٚ ق٢ط سٜيسٟ ٝ سٜٔجبض قسٟ، ٛيؿز اي سلطيحی زاضز ٝ ػٞاثِٞي ايٚػٜج٠

ُطايف ث٠ ٗطظ ٝ سؼبضر ٗطظي  ١بي هبثْ ًكز ًكبٝضظي ٠ً اظ ػْٔٗؿئ٠ٔ ػـطاكيبيی ُٜٗو٠ ٝ ٗكٌْ زقز

اظ ٛظط : »زيس٠ُٛٞ سٞاٙ ايٚث٠ ؾ٢ٞٓز ٗی "ؾٞضاٙ"زض ٗيبٙ ٗطظٛكيٜبٙ ُٜٗو٠ ػٜٞاٙ قسٟ اؾز ضا زض ؾرٜبٙ 

ٛلط ػ٘ؼيز ٝ چٜس ١عاض ٗشط ظٗيٚ، اُط هطاض ثبقس ًكبٝضظي  7 – 6الٙ زض ٛظط ثِيط، كالٙ ذبٛٞازٟ ثب اًكبٝضظي 

١عاض سٞٗبٙ ًبؾت ٛرٞا١ٜس قس؛ يب ٠ٛ انالً دسض ٗٚ ظٗبٛی س٢ٜب ذٞزـ ثٞزٟ  5بٟ ًٜٜس، ثبٝض ًٚ ٠ً ١ط ٛلطقبٙ زض ٗ

١ب ٝ ٗبٙ ثكيٜيٖ ًٜبض ظٗيٚسب دؿط زيِط ١ؿشيٖ، دؽ ث٠ نطك٠ ٛيؿز ٠ً ٠٘١ 4سب زذشط ٝ  3ٝٓی اًٜٞٙ ٗٚ ٝ 

 «. ًكبٝضظي ًٜيٖ

١ٖ ًؿبٛی ٠ً زاضاي ٠ آٙثبق٘بم ً ضاث٠ُ سؼبضر ٗطظي ٝ ًكبٝضظي زض ُٜٗو٠ ث٠ ػع ضٝاثٍ ضؾ٘ی ثبظاضچ٠

ذبَط كهٔی ثٞزٙ ػجبضسی ث٠اي ٌْٗ٘ ١ؿشٜس. ث٠ُٛٞ٠قٞز، ٗبثوی ث٠ٝضي ١ؿشٜس ضا قبْٗ ٗیًبضر ثبظضُبٛی ٝ دي٠ٔ

ٝيػٟ ٗشأ١ٔيٚ ٠ً ١٘بٜٛس ػٞاٛبٙ ٗؼطز ث٠ ق٢ط١بي اَطاف ثطاي ًبضُطي ؾلط ًكبٝضظي ٛبًبضآٗس ُٜٗو٠، ًكبٝضظاٙ ث٠

ًٜٜس، كطٝقی ٝ ػبثؼبيی ثبض١ب اهسإ ٗی١ب ث٠ ًٞٓجطي ٝ يب ثب أالؽ ٝ هبَط ث٠ هبچبمقتًٜٜس زض ايبٕ ثيٌبضي ٝ ٛ٘ی

زضآٗس ظيبزسطـ زض ٛؿجز ثب ًكبٝضظي، ث٠ سسضيغ ايٚ ػٜج٠ اظ ظٛسُی ٝ  زٓيْ كطٝقی ث٠زضآٗس حبن٠ٔ اظ هبچبم

ي $سطاًشٞض ٝ ٗبقيٚ ثبضي# ٝ ظيطا اظ ازٝار ًكبٝضظ ،ًبضآٗسسط ٛ٘ٞزٟ اؾزاهشهبز ًكبٝضظاٙ ٝ ٗطزٕ ُٜٗو٠ ضا ٛب

 قٞز.ٛيطٝي اٛؿبٛی ػٞاٙ ضٝؾشب١ب، ثطاي اقشـبّ ًبشة ٝ هبچبم كطٝقی اؾشلبزٟ ٗی

 

 

 ـ لرابت خَیطبًٍذي ٍ بیي فرٌّگی
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١بي سحوين، ٗو٠ٓٞ هطاثز ذٞيكبٝٛسي ٝ ثيٚ كط١ِٜی ث٠ ٗظبث٠  ػبٗٔی ٢ٖٗ زض ظ٢ٞض سؼبضر ثط اؾبؼ يبكش٠

طزٟ اؾز. ثٜبثط ػبْٗ ٛعزيٌیِ ػـطاكيبيِ ؾٌٞٛشی، كط١ِٜی، ظثبٛی، ٗص١جی ٝ هٞٗيشی ي ٗطيٞاٙ ػْ٘ ًٗطظي زض ُٜٗو٠

ٗطزِٕ ضٝؾشب١بي اَطاف ث٠ ثطهطاضي ضٝاثٍ ذٞيكبٝٛسي  ،١بي قـٔی ٝ ٗؼيكشی ٝ ؾبذشبض اػش٘بػیٝ ١٘چٜيٚ هطاثز

زض ُٜٗو٠، ث٠ سسضيغ  ١بي ذٞيكبٝٛسي ُؿشطزُٟيطي قج١٠ٌبي ثطٝٙ ضٝؾشبيی اهسإ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثب قٌْٝ ػْ٘ اظزٝاع

١ب احش٘بّ ٝ قسر ٗطظي زض ٗيبٙ ذبٛٞاز١ٟبي ٗحهٞالر ٝ ًبال١بي ٗٞضز ٛيبظ ضٝاثٍ اهشهبزي ثيٜبزض ١ِٜبٕ ً٘يبثی

-١ب ث١٠بي ػبَلی ـ كبٗئی آٙثيكشطي زاقش٠ اؾز. ػالٟٝ ثط ثُؼس سؼبضي اضسجبٌ ذٞيكبٝٛساٙ زٝ َطف ٗطظ، اضسجبٌ

٠ُٛٞ قطح ايٚ ٗؿئ٠ٔ ضا ايٚ "حؿيٚ"ٕ اٌٗبٙ اضسجبٌ كبٗئی ثيٜب ٗطظي ٜٗشلی اؾز. اي اؾز ٠ً چيعي ث٠ ٛبٕ ػس٠ُٛٞ

١ب آٗس ٝ قس ٝ ٗؼبقطر زاقشٜس، زهيوبً َطف ٗطظ ثب آٙ َطف ٗطظ ضٝاثٍ ذٞيكبٝٛسي زاقشٜس، آٙ ٗطزٕ ايٚ»ز١س: ٗی

اكطاز ٛٞاحی ٗطظ ١ِ٘ی »ٞيس ٠ً: ُٛيع ٗی "نالح"«. ي ثطازض٠ًٕ االٙ ٗٚ اظ ق٢ط ٗطيٞاٙ ثطٕٝ ضٝؾشب، ذب٠ٛٗظْ ايٚ

ٗطظي# ١ٖ ٛجبقس ٗطزٕ چ٠ ثرٞا١ی چ٠ ٛرٞا١ی ٗؼبقطر ضؾ٘ی ضٝاثٍ $ هٕٞ ٝ كبٗيْ يٌسيِطاٛس ٝ حشی اُط ٗطظي

ٝػٞز زاقش٠ ضؾ٘ی ٝ اضسجبٌ ذٞا١ٜس زاقز؛ ٝٓٞ اُط ثهٞضر هبچبم ١ٖ ثبقس، دؽ ث٢شط ايٚ اؾز ٠ً يي ٗطظ 

 «.ثبقس

ي  ٛيؿز ٠ً زض حبّ ُؿشطـ سسضيؼی ثبقس ٝ ث٠ ٛسضر ا طكبً دسيس١ٟبي ذٞيكبٝٛسي ٝ كط١ِٜی نِهطاثز

ًُطز١ب، اٛلبّ ًُطز١بي ػطام، آٝاضٟ قسٙ  ١بي زاذٔی ػطام ٝ اٛشلبي٠ػَٜ ػبزي ٝ ٠ٜ٢ً ُطزز؛ ايٚ ضٝاثٍ زض ظٗبٙ

ًبضًطز اهشهبزي يب  اؾز. سٞٓيس يب سبظٟ ٝ سكسيس قسًُٟطز١ب زض ظٗبٙ ػَٜ ايطاٙ ٝ ػطام؛ ث٠ ًطّار سٞٓيس ٝ اظ ٛٞ ثبظ

١بي ذٞيكبٝٛسي ٝ كط١ِٜی زض ١ِٜبٕ ؾطِٛٞٛی حٌٞٗز نسإ حؿيٚ ٝ ُيطي اهشهبزي اظ ايٚ قج٠ٌ هطاثزٟث٢ط

١ب ٝ زؾشِبٟ ٝ ازٝار ٌٗبٛيٌی ٝ ٗبقيٚ ؾِٜيٚ اي اظ ٗجبزالر سؼبضي ١٘چٞٙ آ١ٚ هطاي٠قسر يبكشٚ ؾُح ُؿشطزٟ

ٙ زازٟ ٝ ثبظٛ٘بيی ًطزٟ اؾز. ايٚ ضٝاثٍ كبٗئی ٝ ذٞيكبٝٛسي زض اي ٗٔ٘ٞؼ ذٞزـ ضا ٛكب٠ُٛٞٝ احكبٕ ٝ ؿيطٟ ث٠

١بي سطذيم ًبال ٝ نبزضار ٝ ٝاضزار زض زٝ َطف ٗطظ ثب ١٘سيِط ١ٌ٘بضي ٛيع زض هبٓت قطًزضؾ٘ی حبٓز 

ُطزز. اٗطٝظٟ، ي اهشهبزي سجسيْ  ٗی١بي اػش٘بػی ٝ اػش٘بز ٝ اَ٘يٜبٙ ذٞيكبٝٛساٙ ث٠ ؾطٗبي٠ ١بزاضٛس ٝ ؾطٗبي٠

سط ُكش٠ ٝ سسإٝ زاضز ٝ اضسجبَی سٔلٚ، ثهٞضر ٗؼبظي ثيف ١بي ذٞيكبٝٛسي ٝ كط١ِٜی ثب ً٘ي سٌٜٞٓٞغيطاثزه

-ضؾبٛی ٝ ثطهطاضي اضسجبَبر زيس ٝ ثبظزيسي ٝ سؼبضسی ضا زض ٗيبٙ ذٞيكبٝٛساٙ زٝ َطف ٗطظ ثيفٛٞػی اٌٗبٙ ذجطث٠

ٗطظي زض ٗطيٞاٙ ٠٘١ ػ٠، آٗبض ٗؿبكطاٙ ثيٜب١بي سٔلٜی ذبض ًٜس.ٜٗبؾجبر ذٞيكبٝٛسي، سؼبضي ٝ س٘بؼسط ٗی

 زض ُٜٗو٠ ١ؿشٜس. ٝيػٟ ٛ٘بز١بيی ٝيػٟ اظ ٝػٞز قطايٍ 

 

 ـ تٌگٌبّبي التصبدي ٍ هعیطتی
١ب ٗو٠ٓٞ ا١٘يز ٝ ًبضًطز اهشهبزي ٗطظ ضا ث٠ ٗظبث٠ يٌی سٞاٙ اظ آٙاي اؾز ٠ً ٗی١٠ُٛٞبي ايٚ سحوين ث٠يبكش٠

ػجبضسی كوط ٝ ككبض١بي اهشهبزي زض ظٛسُی ٗطزٕ ٜجبٌ ٝ اؾشرطاع ًطز. ث٠ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي اؾش اظ ػْٔ ػ٘سٟ

ػبٗٔی اؾز ٠ً ٗطزٕ ضا ث٠ ُطايف ث٠ سؼبضر ٗطظي ٛبچبض ؾبذش٠ اؾز ٝ ثطاي آٛبٙ سؼبضر ٗطظي زض اقٌبّ ضؾ٘ی 

 ػٜج٠ ُٞيبٙ اظاـ ث٠ ػٜٞاٙ يي قيٟٞ ٗؼيكشی ٝ ٜٗجغ زضآٗس ٗطزٕ ُٜٗو٠ ػْ٘ ٛ٘ٞزٟ اؾز. زضى دبؾدٝ ؿيطضؾ٘ی

-٠ُٛٞز١ٜس ث٠اي ٠ً آٛبٙ ثسيٚ ثُؼس اظ ٗؼبضي ٝ ػْٔ ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي زض ٗطيٞاٙ ٗیاهشهبزي ظ٢ٞض ٗطظ ٝ ٗؼبٛی



سٞاٙ ا١٘يز ثُؼس اهشهبزي ضا زض زٝ ؾُح ذُطز ٝ ًالٙ سوؿيٖ ًطز: زض ؾُح ذُطز ٗؼ٘ٞػ٠ ًبال١ب ٝ اي اؾز ٠ً ٗی

١ب ػ٢ز ثطهطاضي ٗجبز٠ٓ ٗيبٙ ٗطظي ثطاي ضكغ ايٚ ٗحطى آٙ ؾبظ ٝٛيبظ١بي ٗؼيكشی ٝ يطٝضي ظٛسُی ٗطزٕ ظٗي٠ٜ

ُطزٛس اي ثبضظ ٗی١بي ؾيبؾی ٝ اهشهبزيُطي١ب ٝ حؿبةُيطي. زض ؾُح ًالٙ ٛيع ٗؼ٘ٞػ٠ سه٘ي١ٖب ثٞزٟٗبيحشبع

ٙ ١ب ضا زٛجبّ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ٢ٗيب ٛ٘ٞز١بي ذبل آُٙصاضيزض هبٓت ؾيبؾز ،١ب ثٜبثط ٜٗبكغ ٝ ٗهبٓح ٗٔی٠ً زٝٓز

اي هبٛٞٛی ٝ اٛؼبٕ سساثيط اػطايی ٜٗس ًطزٙ ٛٞع، ٗيعاٙ ٝ حؼٖ ٗجبزالر ث٠ِٛٞثؿشط١بي ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي ٝ ؾبٗبٙ

ٝ حلبظشی، ث٠ ايٚ دسيسٟ $سؼبضر ٗطظي# زض ُٜٗو٠ ً٘ي ٛ٘ٞزٟ اؾز. ػبْٗ اهشهبزي زض ؾُح ًالٙ ٗؼ٘ٞػ٠ 

ٛ٘بيس. زض ١ب ضا ديبزٟ ٗیاػش٘بػی زض ُٜٗو٠ آٙ ١بي زٝٓشی اؾز ٠ً ثٜبثط ٗؿبيْ اٜٗيشی ٝ اهشهبزي،ُصاضي ؾيبؾز

زٛجبّ اضسوبي ػبيِبٟ اهشهبزي ٝ ث٠ سجغ آٙ ػبيِبٟ ؾيبؾی ١بي ؾيبؾی حبًٖ ث٠هسضر ،١بؾُح ًالٙ ايٚ كؼبٓيز

١بي ًٜٜس ضٝاثٍ اهشهبزي ُؿشطزٟ، ٛ٘بيكِبًٟكٞضقبٙ زض ُٜٗو٠ ٝ ػ٢بٙ ١ؿشٜس. ثط ايٚ اؾبؼ ًكٞض١ب ؾؼی ٗی

١ب اضسوبي ٝيؼيز ايٚ ١ٌ٘بضي ثب ١٘سيِط زاقش٠ ثبقٜس ٝ ١سف ػُ٘سٟ ُٞٛبُٞٛی١بي ٛب٠ٗز ٝ سلب١ٖذبضػی، هطاضزا

١بي زٝٓشی ثطاي اٗٞض زاذٔی ٝ ُصاضيؾيبؾز اهشهبزي ٝ ؾٞزآٝضي ثطاي ًكٞض اؾز. ايٚ ػبْٗ ث٠ ٛٞػی ثب ٗو٠ٓٞ

 ذبضػی اهشهبز ًكٞض هطاثز زاضز.

ٝٓی زض ػيٚ حبّ يطٝضي ثطاي يي  دٞقبى ٝ ٝؾبيْ ؾبزٟ ،ٞضاىٛيبظ١بي اثشسايی ظيؿشی ٗطزٕ اظ هجيْ ذ

١بي ٗحهّٞ ًكبٝضظي ٝ زاٗساضي ظٛسُی ؾرز ٝ ٗحوّطا٠ٛ زض ُٜٗو٠، ػالٟٝ ثط ثاليبي َجيؼی ُطٗب ٝ ؾطٗب ٝ آكز

قسٟ اؾز. زض ١ِٜبٕ ػَٜ ١بي ١٘ؿبي٠ زؾشرٞـ سـييط ٗی١بي ؾيبؾی هسضر١ط اظ چٜس ثبضي ث٠ سأطط اظ زُطُٞٛی

# ايٚ هجيْ ٛيبظ١ب ٝ ٛٞع ًبال١بي ٗٞضز ٛيبظ 2003ٝ ًٞيز يب ػَٜ ايطاٙ ٝ ػطام ٝ يب ػَٜ نسإ ٝ اٗطيٌب $ ػطام

اظ ًبال١بي ذٞضاًی $آضز، ثطٛغ،  اٛس ثٞزٟ اٛس ػجبضرقسٟاٛس. ػ٘سٟ ًبال١بيی ٠ً زض ايٚ ُٜٗو٠ ٗجبز٠ٓ ٗیسلبٝر زاقش٠

دٞقبى $دبضچ٠ ٝ ٓجبؼ ٝ ًلف ٝ ؿيطٟ#، ؾٞذز $ٛلز، ُبظ،  چبيی، هٜس، ضٝؿٚ، ذطٗب، ٗبًبضٝٛی، ٛٞقبث٠ ٝ ؿيطٟ#،

ثٜعيٚ ٝ ؿيطٟ#، سٌ٘ئی ٝ ػبٛجی $ؾيِبض، ديخ، سيؾ انالح، چطاؽ، الٗخ، ػُط ٝ آضايكی، نٞسی سهٞيطي، ٝؾبيْ 

 آقذعذب٠ٛ ٝ ؿيطٟ# ٝ...

اٛسى ٝ زض ؾُح اـ ٗجشٜی ثط ٗجبزالر سط ٛيع اقبضٟ قس، ضقس سسضيؼی ٗطظ زض ٗطاحْ اٝٓي٠َٞض ٠ً ديف١٘بٙ

ٛيبظ١بي ٗؼيكشی ٗطزٕ ُٜٗو٠ ثٞزٟ اؾز ٠ً زض ثُٚ ضٝاثٍ ذٞيكبٝٛسي ٝ ًبالي ٗطزٕ قٌْ ُطكش٠ ٝ ثؿٍ يبكش٠ 

١بي ٠ً ثُؼس اهشهبزي ٗكٌالر ٛبقی اظ ًكبٝضظي ؾٜشی ٝ ًبضآٗس زض ُٜٗو٠ ٝ ػسٕ ح٘بيزايٚ  زٓيْاؾز. ث٠ 

زض ُٜٗو٠ ٝ ٗيْ ث٠ اٛجبقز ؾٞز ٗجبزالر زض  "بز ٛبؾبٖٓاهشه ٜٗظ٠ٗٞ" سؿ٢يالسی ٝ ٗبٓی زٝٓز ٝ ٗكٌالر ػسيسٟ

اظ  " 56سؼبضر ٗطظي ث٠ ٗظبث٠ كؼبٓيشی ٌْٗ٘ دسيسٟ" دؽؾُح ػ٘سٟ ٝ اٛجٟٞ ٝ ٗٞاضزي اظ ايٚ هجيْ ثطَطف ُطزٛس 

١بي سبضيری، ؾيبؾی، ظٗبٛی  ػبٛت ًكبٝضظاٙ ٝ زاٗساضاٙ ٗٞضز اؾشوجبّ ٗطزٕ ُٜٗو٠ ٝاهغ ُكش٠ اؾز ٝ ثٜبثط يطٝضر

، ٗؼ٘ٞػ٠ ٗكٌالر ٛبقی "اهشهبز ٛبؾبٖٓ ٜٗظ٠ٗٞ"ث٠ قٌْ ًٜٞٛی ذٞزـ زضآٗسٟ اؾز. ٜٗظٞض اظ  ُٞٛبٌُٞٙبٛی ٝ ٗ

١بي ؾبذز زاذْ زض ٗطظ١بي ُٜٗو٠ ٗطظي ًْ ًكٞض ثٞيػٟ زض ٗطظ ٗطيٞاٙ، ًيليز دبييٚ اظ ُطاٙ ثٞزٙ ػٜؽ

ی ؾبًٜيٚ ٛٞاض ٗطظي ث٠ ًبال١بي ًبال١بي ؾبذز زاذْ زض ُٜٗو٠ ٗطظي، ً٘يبثی ٝ ػسٕ زؾشطؾی ث٠ ٗٞهغ ٝ زاي٘
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57سٞظيؼی سجؼيى"ؾبذز زاذْ، سٞظيغ ٛبػبزال٠ٛ يب 
ًبال١ب زض ٛٞاض ٗطظي، ٠ً ذٞزـ يٌی اظ ديبٗس١بي ِٛبٟ اٜٗيشی  "

 ٗطًع ث٠ ديطاٗٞٙ اؾز.

١بي انٔی ُطايف ٗطزٕ ث٠ سؼبضر ٗطظي ثٞيػٟ ُطايف ث٠ هبٓت ؿيطضؾ٘ی آٙ يب اظ ٗحطى "ٜٗظ٠ٗٞ ثيٌبضي"

اؾز.  ُٞٛبُٞٛیچٜس ػٔيشی  ٝاض ٗؼ٘ٞػ٠اي ٝ ثؼًبً ظٛؼيطقج٠ٌ بچبم ثٞزٟ اؾز. ايٚ ٜٗظ٠ٗٞ ٗبحهْ ضاث١٠ُ٘بٙ ه

- ١بي ؾٜشی سٞٓيس زض ُٜٗو٠ ث٠ثركس، قيٟٞاظ َطكی قطايٍ ػـطاكيبيی ُٜٗو٠ ث٠ ًكبٝضظي ٛبًبضآٗس ثيكشط هٞر ٗی

يبثٜس. اذشالكبر ظثبٛی، هٞٗی،  ٜبٙ ازا٠ٗ ٗی١بي ٗبٓی ٝ سؿ٢يالسی اظ ػبٛت زٝٓز ٗطًعي ١٘چذبَط ػسٕ ح٘بيز

١ب ٝ اٌٗبٛبر ضا سؼ٘ين ٛ٘ٞزٟ ٠ً قسٟ ٝ سجؼيى سٞظيغ كطنز ُٜٗو٠ ظزٙ ث٠ ِٛبٟ اٜٗيشی ٗطًع ث٠ٗص١جی ثبػض زاٗٚ

١بي اقشـبّ ًكبٝضظي، نٜؼز، ذسٗبسی، اهشهبزي، ث٢ساقشی ٝ ؿيطٟ ضا ١ب ضا اظ ثرف١ٖ ثٜٞث٠ ذٞز، ػسٕ ح٘بيزآٙ

١ب اظزيبز ػ٘ؼيز، ػسٕ ضقس زاٛف سٌٜٞٓٞغيي، ػسٕ ضقس ضكبٟ، ػسٕ ٝػٞز ًبضُبٟ يب ايٚ ش٠ اؾز. ٛشيؼ٠ثسٛجبّ زاق

ثيٌبضي اظ ػٞاْٗ ػٔز  ػجبضسی اكعايف ٗو٠ٓٞ ثيٌبضي زض ُٜٗو٠ اؾز؛ ثسي١ٚبي ٗشٜبؾت ٝ يطٝضي، يب ث٠ًبضذب٠ٛ

ػ٠ ضٝاثٍ ؿيطضؾ٘ی سؼبضر ٗطظي اؾز ٝ اؾبؾی سأطيطُصاض ثط ُطايف ٗطزٕ ث٠ سؼبضر ٗطظي ثٞيػٟ زض هبٓت ٗؼ٘ٞ

اٛس ٝ سؼبضر ٗطظي ثطاي اٗطاض ٗؼبـ ُكش٠ ثيٌبضي ٗؼجٞض ث٠ اٛشربة ُعي٠ٜ ٗطزٕ ثٜبثط سِٜٜب١ب ٝ ككبض١بي ٜٗظ٠ٗٞ

سؼبضر ٗطظي ٝ اثؼبز  ثٞز قبيس ٝؾؼز ٝ قسر ٗو٢ٗ٠ٓٞيب ٗی "١بي ػبٛكيٚ ثطاي اٗطاض ٗؼبـ زض ُٜٗو٠ُعي٠ٜ"اُط 

١٘يك٠ زض »َٞض ٛظط زازٟ اؾز: ضاػغ ث٠ ١٘يٚ ثحض ايٚ "ٗح٘س"ثٞز. طيطاسف چٜساٙ قبيغ ٛ٘یآٙ ٝ سأ ُٞٛبُٞٙ

اي ثبظٛسٟ ذٞا١ٜس قس؛ ٗٚ ثٜبثط سؼطث٠ قرهی اي ثطٛسٟ ٝ ػسٟاي ٛبٗٞكن، ػسٟاي ٗٞكن ٝ ػسٟٗؿئ٠ٔ ٗطظِ هبچبم ػسٟ

ًبشة اؾز. اُط زض ٗٞهؼيشی ٗظْ ذٞزٕ ٝ ثبٓكره٠ ذٞزٕ زيس ٝ ش١ٜيشی ٜٗلی ٛؿجز ث٠ ٗطظ زاضٕ ٝ قـٔی ذئی 

ًطزٕ ٝ انالً اٛشربة ٌٛطزٙ ٝهز ايٚ ضا هجّٞ ٛ٘یثٞزٕ ٝ اُط اظ ضٝي ٛبچبضي ٛجبقس، ١يچٗٞهؼيز ق٢ط ٗطيٞاٙ ٛ٘ی

 «. ٗطظ ذئی ث٢شط اظ اٛشربة ًطزٛف اؾز ُعي٠ٜ

اقشـبّ ٝ  ١بيزثطاي اٗطاض ٗؼبـ ايٚ اؾز ٠ً ٗطزٕ ُٜٗو٠ ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ كطن "١بي ػبٛكيُٚعي٠ٜ"ٜٗظٞض اظ 

ُٜٗو٠ زؾشطؾی زاقش٠ ثبقٜس ٝ  ذسٗبسی ٝ ؿيطٟ ثب سٞػ٠ ث٠ ٗيعاٙ ٝ ضقس ػ٘ؼيز ؾبال٠ٛ ،ًكبٝضظي ،ًبض١بي نٜؼشی

 ،اؿٔت ًبضُطي كهٔی# ضيؿي ؾطٗبي٠، ػبٙٗؼجٞض ث٠ ؾلط ث٠ ق٢ط١بي زيِط ثطاي ديسا ًطزٙ ًبض ٝ ًبضُطي $

١بي ٢ٖٗ ٝ ٝ ًبضذب٠ٛ ثطاي ُصضاٙ ظٛسُی ٛجبقٜس. ٛجٞز ًبضُبٟػُ٘ط ٝ اؾشؼساز ذٞز زض اٗط سؼبضر ٗطظي  ،ؾالٗشی

ُصاضي ١بي ُؿشطزٟ سؿ٢يالسی ٝ ٗبٓی زٝٓز اظ ثرف ذهٞنی، ػسٕ ؾطٗبي٠ظا زض ق٢طؾشبٙ، ػسٕ ح٘بيز اقشـبّ

ظايی ٝ ضكغ ٗؼظْ ثيٌبضي ١بي سٞضيؿٖ ٝ ذسٗبسی ٝ ضكب١ی ٝ ًكبٝضظي ٝ نٜؼز، ث٠ ٜٗظٞض اقشـبّزٝٓز زض ثرف

١بي ػبٛكيٚ سؼبضر ٗطظي، ثط ػٜٞاٙ ُعي١٠ٜب ث٠سٞاٙ ثب سوٞيز آُٙو٠ ٝ ؿيطٟ اظ ػ٠ٔ٘ ٗٞاضزي ١ؿشٜس ٠ً ٗیزض ٜٗ

١ب سٞٓيسار ثرف زاذٔی ٝ سؼبضر ثيٚ ٗطظي ٝ ؿيطٟ سأطيطُصاض ٝاهغ قس. ثع١ٌبضي ،هبچبم ،ٗؿبيْ ثيٌبضي

ٝ اقشـبّ يب چيعي ٠ً اكطاز ث٠ آٙ ٗكـّٞ قٞٛس ٝ ثيٌبضي، ٛجٞز ًبض »... ٠ُٛٞ اقبضٟ ٛ٘ٞز ْ ضا ايٚئايٚ ٗؿب "ؾيطٝاٙ"

يب چيعي ٗظْ ؾٞزي ٠ً ُيط اكطاز ثيلشس اظ ًبضُطي ٝ يب اظ ًبض ًكبٝضظي، ث٠ ٛؿجز زضآٗس سؼبضر ٗطظي ٗؼ٘ٞالً 

اـ]ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي[ ثيٌبضي زض ُٜٗو٠ اؾز ٝ زض زٓيْ انٔی»ُٞيس ٠ً: ٛيع ٗی "ؾبالض"...«. ً٘شط اؾز، دؽ 

زض ٗطيٞاٙ ١يچ »ُٞيس: ٛيع ٗی "١يٞا"«. اٛس ث٠ ٗطظ ثطٝٛسضذب٠ٛ يب ًبضُب١ی ٝػٞز ٛساضز دؽ اكطاز ٗؼجٞضُٜٗو٠ ١يچ ًب
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ٗبٟ ًبض  4سب  3اي اؾز ٠ً ًكبٝضظ كوٍ ٠ُٛٞاي ٛيؿز... ًكبٝضظي ُٜٗو٠ ث٠ٜٗجغ زضآٗسي ٛيؿز ٝ ١يچ ًبضذب٠ٛ

 «.ُطٝز... ث٠ هبچبم ٝ ٗطظ ٗی دؽًٜس اـ ضا چ٠ زاٛس ثيٌبضياـ ثيٌبض اؾز ٝ ٛ٘یيطٝضي زاضز ٝ ثوي٠

 

 ّبي راّبردي ٍاوٌطی حىَهتی ـ سیبست
١بي ٛظبٕ ، ثطاي ذطزٟزض ضاؾشبي سـييطار ؾيبؾی ٝ اهشهبزي زض ُٜٗو٠ ُٞٛب١ُٙٞبي ١بي حبًٖ زض زٝضٟهسضر

-يسار ث٠ ٗظبث٠ ؾيبؾزٛ٘بيٜس. ايٚ س٢٘ثيٜی ٝ اؾشلبزٟ ٗی١بي اػطايی ٗشلبٝسی ضا ديفػبٗؼ٠ س٢٘يسار ٝ زؾشٞضآؼْ٘

١ب ٝ اّٝ ثب ٗحٞضيز نالثز هسضر ٗطًعي ٝ ؾذؽ سسإٝ ٝ ُؿشطـ زؾشِبٟ ١بي هسضر ٗطًعي زض ٠ٔ١ٝ

١بي ػبٗؼ٠ ٛظبٕٗساض، ٢ٛبز ؾيبؾز ثط زيِط ذطز١ٟبي حساًظطي ٝ ٗطًع١بي حٌٞٗز اؾز. ثٜبثطايٚ زض هسضر آضٗبٙ

١بي ١بيی ثٞزٟ اؾز ٠ً زض زٝضٟايطاٙ ٛيع اظ ػ٠ٔ٘ ايٚ ٢ٛبز ًٜس. ٢ٛبز اهشهبز ٝ ثُؼس سؼبضر ٗطظي زضؾِٜيٜی ٗی

١بي حبًٖ زض ًكٞض اظ ايٚ هًي٠ ٗؿشظٜی ٛجٞزٟ اؾز. زض ظٗبٙ حٌٞٗز د٢ٔٞي زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ٗشلبٝر هسضر

ُ٘طى  ١بي چٜس دبؾِبٟ ٗحسٝز زض ق٢طؾشبٙ ٝ ثب ١ٌ٘بضي ازاضٟ"أٜٗي٠"ثط اٗٞض ٝ اضسجبَبر ٗطظي سٞؾٍ  ٛظبضر

١بي اٛس. آجش٠ ػالٟٝ ثط ٗؿبٗح٠قسُٟطكش٠ اؾز ٝ ًبال١بي يجٍ قسٟ، زض ُ٘طى طجز ٗیٚ ق٢طؾشبٙ نٞضر ٗیاي

اي ايٚ ثحض ضا زض ػطيبٙ ذبَطٟ "ػٔی"ضقٟٞ ٝ كؿبز اهشهبزي زض آٙ زٝضٟ ٛيع ٝػٞز زاقش٠ اؾز.  ٗأٗٞضيٚ دسيسٟ

١ب ضا ظيبز ثبظزيس قس، ٝ زض ٗطظ ٝ سٞيِ ضاٟ ٛيع ايٚز ٗیظٗبٙ چبيی ٝ ثطٛغ ٝ هٜس ٝاض...زض آٙ» ٠ُٛٞ اقبضٟ ٛ٘ٞز: ايٚ

ذٞاؾشٜس ٝ ضا ١ٖ ثطاي ذٞزقبٙ ٗیُطكشٜس ٝ آٙ ًطزٛس، ِٗط اي٠ٌٜ اسلبهی ٗأٗٞض١بي اٜٗي٠ ٝ دبؾِبٟ يي ثبض ضا ٗیٛ٘ی

 «. زازٛس سحٞيْ زٝٓز ٛ٘ی

يف آٗسٟ ثطاي زٝٓز ايطاٙ ٝ ١بي ٗجبزالسی ٝ سؼبضي دػطام ثب ًٞيز ثٜبثط اٌٗبٙ ٝ كطنز زض ظٗبٙ ػَٜ 

٠ً ٢ٛبيشبً زض سط ػطيبٙ يبكز سب ايٚاي سوطيجبً ٗٔ٘ٞؼ٠ُٛٞ ٗجبزالر  ٗطظي ث٠ ،١بي اهشهبزي زٝٓز ػطاميطٝضر

ذٞز ُطكز.  قٌْ ضؾ٘ی ٝ هبٛٞٛی ث٠ 1388ثبظاضچ٠ ٗطظي زض ٗطيٞاٙ ضؾ٘بً زايط ُكز ٝ زض ؾبّ  ١1373بي ؾبّ

اضسجبَبر اٛؿبٛی ٗطزٕ ضا سب اٜٗيشی ٝ ؾيبؾی ث٠ زٝٓز ايٚ اٌٗبٙ ضا زازٟ اؾز  ػٜج٠ػْ٘ هبٜٛٞٛ٘س ًطزٙ ٗجبزالر اظ 

ٗجبزالر اهشهبزي هبٛٞٛی ٝ ضؾ٘ی اظ ايٚ ُٜٗو٠  ،ٛيع زض ُٜٗو٠ ًٜشطّ ٛ٘بيس. ػالٟٝ ثط اظزيبز ًٜشطّ اٜٗيشی ثط ُٜٗو٠

١بي ًٞچي زض اي ايؼبز ًبضُبٟظايی زض ُٜٗو٠ ٝ ثؿشطؾبظي ثط١بي اهشهبزي ٝ اقشـبّٗطظي ث٠ ٓحبِ ؾٞزآٝضي

١بي نبزضاسی ٝ ٝاضزاسی اظ ايٚ ٗطظ١ب ٗليس ثٞزٟ ُٜٗو٠ ٝ ٢ٗيّب ٛ٘ٞزٙ ثؿشط١بي ٜٗبؾت ػ٢ز ايؼبز ٝ سسإٝ ١ٌ٘بضي

١بي زٝٓز زض هجبّ ٗطظ١ب ٝ ٗطظٛكيٜبٙ ٠ً زض ضاؾشبي هبٜٛٞٛ٘س ًطزٙ ٗجبزالر اهشهبزي ٝ ُصاضاؾز. يٌی اظ ؾيبؾز

هبچبم اظ َطين ضٝؾشب١ب ٠ً زض هبٓت هبچبم ثب ًّٞ $ًٞٓجطي#، ثب  ٝيػٟ دسيسٟٗجبزالر ث٠ ًب١ف ثُؼس ؿيطضؾ٘ی ايٚ

ٗك٢ٞضاٛس#  60ػیذ٠ٝ ق٠ٔ 59$٠ً زض ُٜٗو٠ ث٠ دبٌٛی 4ٝ اف 3اف ١58بي ٜٓسًطٝظضااُلؽ ٝ يب ثب اؾشلبزٟ اظ ٗبقيٚ

 . "١بي ٗٞهز ٗطظيثبظاضچ٠"ايؼبز  :ػطيبٙ زاقز، ػجبضسؿز اظ
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61ضاٟٙٝضٟزٟ"بظاضچ٠ ٗٞهز ٗطظي زض ضٝؾشب١بي زض حبّ حبيط زٝ ث
62ديطاٙ"ٝ  "

زايط ُكش٠ اؾز. ايٚ  "

سطززي نبزض قسٟ ٝ ١ط ًسإ ثب  ي١بؾطدطؾز ذبٛٞاض١ب ًبضر ٗطظي اؾز ٠ً ثٜبٕ يبٙ ُٜٗو٠يضٝؾشبٝيػٟ ١ب ثبظاضچ٠

ضٝظا٠ٛ ث٠ ٗيعاٙ ٗؼيٜی  سٞاٜٛسزض زٝ حبٓز كطز ٝ ظٝع، زض ضٝظ١بي ثرهٞنی ٗی ١بي ٝيػٟ ٝ سلٌيي قسٟآٙ ًبضر

ضٝؾشبي ذٞيف، اهسإ ث٠ ٝاضزار  ٗٞهز ٗطظي زض ٗحسٝزٟ ًئُٞطٕ# اظ َطين ثبظاضچ٠ 200سب  150$١ط ًبضر ضٝظا٠ٛ

١ب ثبقس، ثسيٚ ذبَط ؾٞز ػُ٘سٟ ًبالي ؿيطهبچبم ٛ٘بيٜس. ايٚ ًبال١ب ٓعٝٗبً هطاض ٛيؿز ٠ً زض س٘ٔي زاضٛسُبٙ ًبضر

آ٘ٔٔی ٗكـٜٞٓس ٝ  ُطزز ٠ً زض ؾُحی اٛجٟٞ ٝ ثيٚزاضاٙ يب نبحجبٙ اػٜبؼ ٝ ثبض١ب ٗیايٚ ًبض١ب ٛيع ػبيس ؾطٗبي٠

 قٞز، ٝاضز ًطزٟ ٝ ثب زازٙ ًطاي٠ًبال١ب ضا اظ ًكٞض١بي چيٚ، ًطٟ ٝ زثی ث٠ زاذْ ػطام ٠ً ُ٘طى ذئی اٛسًی ٗی

 "ًٜٜس. َطين ايٚ ٗطظ١ب ٝاضز ٗی١ب ضا اظ ١عاض سٞٗبٙ ٗشـييط اؾز# آٙ 70سب  25ًئُٞطٗی، حسٝز  150حْ٘ $١ط ثبض 

١بي هبچبم هسي٘ی ضا ضاٟ االٙ ]زٝٓز[ ٠٘١» ُٞيس: ١بي ٗٞهز ٗی ضاػغ ث٠ ٛوف ٝ ػطيبٙ ًبال زض ايٚ ثبظاضچ٠ "ايٞة

ي ٝضٝز ػ٘غ ًطزٟ ٝ زض ضٝؾشب١بي ٗطظي ثبظاضچ٠ ٗٞهز ١ط ًباليی ضا ٠ً ذٞزـ ٗبيْ ثبقس ٝ زؾشٞض ثس١س، اػبظٟ

ًٜٖ اُط االٙ يي ُطٕ هبچبم ثشٞاٛس اظ اٝٛؼب١ب ٝاضز ثكٞز. ٝاُط اظ ثبظاضچ٠ ١بي  ٛ٘یٝ ذطٝع زاضٛس ٝ ثبٝض 

 "اٙضٟٝضٟزٟ»"ٝ  "اؾٌّٞ"ٗٞهز  سٞاٛس ٝاضز قٞز. ذٞة ٗطظ١بيٛجبقس ١يچ ًباليی ٛ٘ی« ضاٟٙٝضٟزٟ»اؾٌّٞ/ديطاٙ ٝ 

ثطهی ١ٖ ٠ٛ ٠٘١ چيع ! ٗظالً دبضچ٠ ضا يطز١ٜس ٝ ٝؾبيْ ؿي ٝضٝز ٗیثطهی اػبظ١ٟٖ ث٠ ٗيْ ذٞزقبٙ ث٠ چيع١بيی ؿيط

 «.ز١ٜساػبظٟ ٛ٘ی

هبچبم ٝ  ًطزٙ اضسجبَبر ٝ ًب١ف ٗكٌالر ٛبقی اظ دسيس١ٟب زض ضاؾشبي هبٛٞٛیُصاضي٠ُٛٞ ؾيبؾزايٚ 

-١ب ث١٠بي ٗسضٛيعاؾيٞٙ ٝ سٞؾؼ٠ اٗطي ُٜٗوی اؾز. اٗب چِِٞٛی اػطاي ايٚ َطحاضسجبَبر ؿيطضؾ٘ی زض زيسُبٟ

ضيعي ٝ ٗسيطيشیِ ؾز ٠ً ذٞز ث٠ ظ٢ٞض ٗكٌالسی زيِط اظ ػ٠ٔ٘ ٛبضيبيشی ٗطزٕ اظ ٗؿئٞٓيٚ اػطايی ٝ ثطٛب٠ٗاي ا٠ُٛٞ

ٝ  ١1373بي سب ؾبّ»ٛ٘بيس: َٞض ثيبٙ ٗیُيطـ ايٚ ٗٞيٞع ضا اي١ٚبي ٠٘١ثب ُالي٠ "حؿيٚ"آٙ اٛؼبٗيسٟ اؾز. 

زٛس، ٗظْ أالٙ ٠ً ثطاي ًبضر ٗطظي زاز ٝ ٝضي ٝ سؼبضر ضؾ٘ی ذجطي ٛساقز ٝ ٠٘١ ًٞٓجط ثًٞؿی اظ دي٠ٔ 1374

زاض ٛيؿشٜس ٠ً ٠٘١ ٗطزٕ ططٝسٜ٘س ٝ ؾطٗبي٠ ٝضي ضا ثطدب ًطزٛس ٝٓی ُلشٜس چٞٙ ١ب ١ٖ ٛبچبض دي٠ٔٗٞهغثيساز ٗيك٠ اٝٙ

 اٛس$ثب ًٜبي٠!#١ب ١ٖ ٗطظي ثبظ ًٜيٖ. ايٚ ١ٖ اظ ٗطظ ٗٞهشی ٠ً ثطاي كوطا ثبظ ًطزٟدؽ ث٢شط اؾز ثطاي كوطا ٝ ضٝؾشبيی

١بي اػطايی زض ُٜٗو٠ اي زيِط ١يچ!؛ ػٔشف ١ٖ ايٚ اؾز ٠ً حٌٞٗز]ٜٗظٞض زؾشِبٟاي ١ؿز ٝ ػسٟثطاي ػسٟ

ؾبّ اٝٗسٟ چ٢بض ضٝؾشب ضا طجز ٛبٕ ًطزٟ ]ثطاي ًبضر ؾجع ٗطظي[، ؾبّ ثؼسـ  اؾز![ ثب ٗطزٕ نبزم ٛيؿز ٝ يي

ثطز ٝ زضآٗس زاضز ٝٓی ضٝؾشبي ثـْ ّ ٗی١ٖ ؾ٠ ضٝؾشبي زيِط. كالٛی اظ كالٙ ضٝؾشب زٝ ؾبّ اؾز ًبضر زاضز ٝ ًٞ

ًٜٜس. ذٞة سب زٝ ؾبّ زيِط ٠ً ًبضر نبزض ثك٠ ١عاض اـ ضا سبظٟ أالٙ زاضٛس ثطاي زٝ ؾبّ زي٠ِ طجز ٛبٕ ٗیزؾشی

اٛس يٌجبضٟ ٠٘١ ضٝؾشب١بي ٗطظي ضا طجز ٛبٕ ًٜٜس ٝ ث٠ ١ب ]ٗؿئٞٓيٚ[ ٛيبٗسٟزاٛس. ايٚاكشس ٝ ًؿی چيعي ٛ٘یاسلبم ٗی

 «.ثس١ٜس ٠٘١ ًبضر

سٞاٙ ػسٕ ١بي ُطزآٝضي قسٟ ٝ ٗكب١سار ٗحون ٗی١ب زض يبكش١٠بي ظيبز ٗكبث٠ ثب ايٚ ٛوْ هّٞثب سٞػ٠ ث٠ ُلش٠

ُصاضي ٝ سه٘ي٘بر ١ب ٝ ؾيبؾزضيعيقلبكيز، ؾطزضُ٘ی ٝ اث٢بٗی ضا سهٞض ًطز ٠ً ٗطزٕ ُٜٗو٠ زض هجبّ ثطٛب٠ٗ

ُطزٛس زض ٛعز يٚ ٗؼٜب س٘بٕ سساثيطي ٠ً ثطاي ُٜٗو٠ اسربش ٗیًٜٜس. ثسزٝٓز ٝ ٗؿئٞٓيٚ ثطاي ايٚ ُٜٗو٠، احؿبؼ ٗی
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١بي ُصاضي١ب آُب١ی ٝ اػش٘بز ٛساضٛس ٝ ؾطٗبي٠َٞض هُغ ث٠ آٙاٛس ٝ ٗطزٕ ث٠اي ٛبٗؼٕٔٞ ٝ ٗج٢ٖٗطزٕ اؿٔت زاضاي آسي٠

ٗطظي اظ  زض ُٜٗو٠ز١ٜس. اذشالٌ ًبضًطزي ٢ٛبز١بي زضُيط  ١ب اٛؼبٕ ٛ٘یثٜٔس ٗسر كط١ِٜی، اػش٘بػی، اهشهبزي ثط آٙ

هجيْ ٢ٛبز١بي ُ٘طى، ثبظضُبٛی، كطٗبٛساضي، ٛيطٝي اٛشظبٗی، حْ٘ ٝ ٛوْ، ق٢طزاضي، ضاٟ ٝ سطاثطي، ز١يبضي، 

سط ثطاي ١بي ذبضػی زٝٓز ٝ اٝيبع ُٜٗو٠، ايٚ اث٢بٕ ضا ثيفُصاضيثركساضي، ًبال هبچبم ٝ ؿيطٟ، سٞإٔ ثب ؾيبؾز

ث٠ ظ٢ٞض ٗكٌالر  64قسٟٝ ثٞٗی 63ًبضقٜبؾب٠ٛ ٝ ثؿشطٜٗس١بي يعيضثركس. ػسٕ ثطٛب٠ٗٗطزٕ ُٜٗو٠ هُؼيز ٗی

ثيٜی ٛبدصيطي ٗساض ثطاي ٛٞاحی ٗطظي ديف١بي ٗطًعُيطيظٛس. سه٘يُٖٜٗو٠ زاٗٚ ٗی سط زضاػش٘بػی ػسيس ٝ ثيف

ض ذهٞل ًٜس. اظ ػ٠ٔ٘ ٗٞاضز اًٛ٘بٗی ٝ هبثْ ثيبٙ زاسلبهبر آيٜسٟ زض ٗطظ ضا ثطاي ٗطزٕ ثيكشط ث٠ يويٚ ٛعزيي ٗی

65ش١ٜيز اث٢بٕ كطزا"١بي زٝٓشی ٝ ٝػٞز  ُصاضي ايٚ ػسٕ قلبكيز زض ؾيبؾز
ػجبضسٜس اظ: ػسٕ قلبكيز يب ثطٛب٠ٗ  "

١بي ٗٞهز ثطاي يي ٗسٝٙ زض ذهٞل ٛٞع ٝ ٗيعاٙ ًبال١بي هبثْ نسٝض يب ٝضٝز زض ٗطظ١بي ضؾ٘ی ٝ ثبظاضچ٠

ًبضي زض ُيطي يب آؾبٙ ل ػٔز سلبٝر زض ؾرزػسٕ قلبكيز زض ذهٞ ٝ سط#ًٞسبٟ $ٗظالً زٝ ٗب٠١ ٝ ثيف زٝضٟ

ًبضي ٝ اؿ٘بو ٝ ٗؿبٗح٠ اؾشبٙ. ٗظالً آؾبٙ ُٞٛب١ُٙٞبي ٗؿيط١بي ثيٚ ق٢طي زض ق٢ط١بي ثؼًی ايؿز ٝ ثبظضؾی

ُيطي زض ػجٞض ١٘بٙ ًبال اظ ؾٜٜسع ٝ زض ػٞو ؾرز -زض ػجٞض يي ٛٞع ًبالي ذبل زض ٗؿيط ثيٚ ق٢طيِ ثب٠ٛ

 ضا١ی؛ ٝ ثؿيبضي زيِط اظ ايٚ هجيْ ٗٞاضز.ٝ ُكز ثيٚ 66ُُٔٞبٟ ٗطظي ؾطٝآثبز ؾٜٜسع سٞؾٍ -ٗؿيط ٗطيٞاٙ 

 

 گیريًتیجِ
ايٚ اؾز ٠ً دسيسٟ سؼبضر ٗطظي دبؾد، ٝاًٜف ٝ ضا١جطزي ُطيعٛبدصيط  ٛكبٙ ز١ٜسٟٛشيؼ٠ ٢ٛبيی ايٚ دػ١ٝف  

يْ ػـطاكيبي ٗٞهؼيشی، ظيؿشی، $اظ هج« ػـطاكيبيی»ُٜٗو٠ زض ٠٘١ ؾُٞح  ٛيبكش٠اظ ػبٛت ٗطزٕ ُٜٗو٠ ث٠ قطايٍ سٞؾؼ٠

« ١بي ثيٚ كط١ِٜیٝيؼيز ذٞيكبٝٛسي ٝ هطاثز»ٝ « ؾيبؾی»، «اهشهبزي»اضسجبَی، ػ٘ؼيشی، هٞٗيشی ٝ كط١ِٜی#، 

حبًٖ ثط ُٜٗو٠ اؾز؛ ثسيٚ ٗؼٜب ٠ً ثبظؾبظي ٗؼٜبيی اٛؼبٕ قسٟ اظ زضى ٝ سلؿيط ٗطزٕ ُٜٗو٠ اظ ػْٔ ٝ ٗؼبضي ظ٢ٞض 

ٝ  ١بي ٛبٗؿبػس ٗؼيكشیاي اؾز ٠ً ٗطزٕ ٝيؼيز٠ُٛٞ ضؾ٘ی ٝ ؿيطضؾ٘ی ث٠ سؼبضر ٗطظي زض زٝ هبٓت دسيسٟ

ػْٔ ظ٢ٞض سؼبضر  ٗطظي ٝ حشی ٝيؼيز حبًٖ ثط اهشهبز زٝ ًكٞض ػطام ٝ ايطاٙ ضا اظ ػ٠ٔ٘ ظيؿشی حبًٖ ثط ُٜٗو٠

اي ٠ُٛٞش٘بػی ث١٠بي ًكٞض زض اٗٞض اهشهبزي ٝ ؾيبؾی ـ اػ١ب ١٘چٜيٚ ثط ايٚ ثبٝضٛس ٠ً ؾيبؾززاٜٛس. آٙٗطظي ٗی

ٛيبظٜٗس اسربش  ، دؽاػش٘بػی اؾز ٝ ١بي اهشهبزي، ؾيبؾیاي زض ظٗي٠ٜٛيبكش٠ سٞؾؼ٠اؾز ٠ً ثيبِٛط ٝيؼيز 

ُيطٛس، ض١ب ٛ٘ٞزٙ  ذٞثی اٛؼبٕ ٛ٘ی١ب ث٠اي ٗليسي ثطاي ُٜٗو٠ ثٞزٟ اؾز ٝ يب اُط ايٚ ؾيبؾز١بي سٞؾؼ٠ؾيبؾز

١ب ضا ث٠ قطايٍ ٗحيُی ٝ ٗطزٕ ُٜٗو٠ ذٞزقبٙ ث٢شطيٚ ٝاًٜف ُٜٗو٠ ث٠ حبٓز َجيؼی ذٞزـ ث٢شطيٚ ػْ٘ اؾز

ًٜٜس ٠ً ٗٞهؼيز ػـطاكيبيی ُٜٗو٠ ٝ ذٞا١ٜس زاز. ١٘چٜيٚ، ٗطزٕ ٗيساٙ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ اؾشسالّ ٗیٛكبٙ ذٞزقبٙ 

ػٞاض $ايطاٙ ٝ ػطام# زض هجبّ ايٚ ُٜٗو٠ ٗطظي زض ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ٝ زٝ زٝٓز ٗطًعي ١ٖ ١بي اسربش قسٟؾيبؾز
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اي ثٞزٟ اؾز ٠ً ثط ايٚ ُٜٗو٠ ِٛب١ی اٜٗيشی حبًٖ ثٞزٟ اؾز ٗطظي ديٜؼٞيٚ زض ًُطزؾشبٙ ػطام ١٘يك٠ ث٠ِٛٞ ُٜو٠ٗ

سط اظ ديف زاٗٚ ظزٟ قسٟ اؾز. ايٜؼبؾز ٠ً ٝػٞز ث٠ ٝيؼيز ثيٌبضي زض ُٜٗو٠ ثيف ١بي ُٞٛبُٞٙ ثٜبثطايٚ ث٠ قيٟٞ

ی ٝ ػٜهط ػبٗٔيز يب ًٜكِطي ٗطزٕ ُٜٗو٠ ضا زض ضاؾشبي ضٝاثٍ ذٞيكبٝٛسي زيطي٠ٜ زض ُٜٗو٠ ٝيػُ ثؿشط١ب ٝ قج٠ٌ

 ايؼبز دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ًٗبػق ٛ٘ٞزٟ اؾز.

سؼبضر  سٞاٙ ُلز ٠ً دسيس١ٟب ٝ ثب سٞػ٠ ث٠ دبضازايٖ حبًٖ ثط ضٝٛس دػ١ٝف حبيط ٗیثط اؾبؼ ايٚ ُلش٠

١ب ٝ سؼبٗالر ٝاًٜف ٜس، ٛشيؼ٠اـ ثطؾبذشی اػش٘بػی اؾز ٝ ث٠ ٗظبث٠ اٗطي سبضيری ٝ ثؿشطٗٗطظي زض حبٓز ًٜٞٛی

 ثيب١ٙبي ػـطاكيبيی، اهشهبزي، كبٗئی ـ كط١ِٜی ٝ ؾيبؾی اؾز. ١بي ٝيؼيز١ب ٝ ٗحسٝزيزٗطزٕ ُٜٗو٠ ث٠ كطنز

اي ٠ً س٘بٕ ٗوٞالر ًُٔی ػـطاكيبيی ُٜٗو٠، اهشهبز، كبٗئی ـ ُٜٗو٠ ث٠ ٗظبث٠ ٗو٠ٓٞ ١ؿش٠ "ٛيبكشِی سٞؾؼ٠"ػٜٞاٙ 

قٞز ثسيٚ ٗؼٜب ٛيؿز ٠ً ثط اؾبؼ سضر ٗطًعي ٝ اػطايی ٗؿئٞٓيٚ زض ُٜٗو٠ ضا قبْٗ ٗی١بي هكط١ِٜی ٝ ؾيبؾز

ٗطيٞاٙ ثب ١٘يٚ  ١بي ػـطاكيبيی، اهشهبزي، ذٞيكبٝٛسي ٝ ؾيبؾی ُٜٗو١٠بي ٗسضٛيعاؾيٞٙ ٝ سٞؾؼ٠، ٝيؼيزٛظطي٠

يبكش٠ ٝيؼيز سحون"ِی يبكش ػب ٗوهٞز اظ سٞؾؼ١٠ب زض ًكٞضي ديكطكش٠ ٝ ػ٢بٙ اٝٓی هيبؼ قٞز. زض ايٚٝيؼيز

ظٛسُی  ُٞٛب١ُٙٞبي ١بيی زض ضاؾشبي ضكغ ككبض١ب ٝ ٗكٌالر ٝاضزٟ ثط ثرفٗشؼبزٓی اؾز ٠ً زض ٛشيؼ٠ ًٞقف

 اػش٘بػی ٝ اٛؿبٛی سحون يبكش٠ ثبقس.  



 اي پیذایص تجبرت هرزي در ضْرستبى هریَاى هذل زهیٌِ -1هذل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

٠ُٛٞ اؾشٜجبٌ قسٟ اؾز ٠ً ُٜٗو٠  ١بي سحوين ايٚٛيبكشِی#، اظ يبكش٠ $سٞؾؼ٠ ١ؿش٠ ايٚ دػ١ٝف ثط اؾبؼ ٗو٠ٓٞ

-١بي ػـطاكيبيی، اهشهبزي ٝ ؾيبؾی ١ٜٞظ ث٠ آٙ ٝيؼيز ٗشؼبزّ زؾز ٛيبكش٠ اؾز. ث٠ٝيؼيز ٗطظي ٗطيٞاٙ زض ٠٘١

 ُٞٛب١ُٙٞبي  رف١بي ؾبًٜبٙ ايٚ ُٜٗو٠ ثطاي ضكغ ككبض١ب ٝ ٗكٌالر ٝاضزٟ ثط ثػجبضسی زيِط، سؼبٗالر ٝ سالـ

ضٝيكبٙ ٢ٛبزٟ ٝ ثطؾبذش٠ اؾز ٝ ٗطزٕ ايٚ ُٜٗو٠  قبٙ ُعي٠ٜ ٗطظ ٝ سؼبضر ٗطظي ضا ديفظٛسُی اػش٘بػی ٝ اٛؿبٛی

قبٙ ظٛسُی ُٞٛبُٞٙقبٙ ثطاي ضكغ ٝ ثطَطف ٛ٘ٞزٙ حبٓز سٞؾؼ٠ ٛيبكشِی حبًٖ ثط اثؼبز يٌی اظ ضا١ٌبض١بي اؾبؾی

ٛيبكشِی ث٠  ػٜٞاٙ سٞؾؼ٠ ثيبٙاٛس. آٙ اٛشربة ٛ٘ٞزُٟٞٛبُٞٙ ١ب ٝ ٗظب١ط ضا ُطايف ٝ اهسإ ث٠ سؼبضر ٗطظي ٝ ٗؤٓل٠

١ب ٝ ٗلب١ي٘ی ٠ً شيْ ١ب زض ُٜٗو٠ ٛيؿز، ث٠ٌٔ ٗؿٔ٘بً زض س٘بٕ ظٗي٠ٜٗؼٜبي ٛلی ػٞز  سـييط ٝ ضقس زض ايٚ ٝيؼيز

١بيی اظ ٓحبِ ًّ٘ی ٝ ًيلی ٗطيٞاٙ ديكطكز ٝ ث٢جٞز اي اظ سبضيد ُٜٗو٠ ُيطٛس زض ١ط ثُط١٠١بي ًُٔی ٗب هطاض ٗیٗو٠ٓٞ

سط ا١٘يز زاضز ضقس ًيلی، ٗٞظٝٙ، ثؿشطٜٗس ٝ ٗسإٝ ايٚ ٗٞاضز اؾز ٠ً ثشٞاٛس ضيبيز چ٠ ٠ً ثيفزاقش٠ اؾز اٗب آٙ

١بي ػب ٝ ثطاؾبؼ يبكش٠اي ٠ً ٗب زض ايٚذبَط ٗطزٕ ُٜٗو٠ ضا كطا١ٖ ٛ٘بيس ٝ ػبٗؼ٠ ث٠ آٙ ٝيؼيز ٗشؼبزّ سحون يبكش٠

ُطاٙ ثب سٞػ٠ ث٠ ١ب، ًٜفػٞز ايٚ ٝيؼيزٝسأًيس زاضيٖ، ٛبيْ آيس. زض نٞضر ػسٕ  سحوين ثط ػسٕ سحون آٙ

قبٙ ث٠ اسربش ضا١ٌبضي ػسيس ػ٢ز ٛعزيي قسٙ ث٠ آٙ  اَطاف ػبٛج١٠بي ١٠٘١ب ٝ كطنزاي اظ ٗحسٝزيزٗؼ٘ٞػ٠

 س. ثط ايٚ اؾبؼ دسيسٟٛ٘بيٜش١ٜی ٗيبٙ ذٞزقبٙ اؾز، اهسإ ٗیآّ ٗشؼبزّ ٠ً ثطؾبذشی اٛشعاػی ٝ ثيٜبٝيؼيز ايسٟ

سؼبضر ٗطظي زض ٗطيٞاٙ اظ يي َطف ث٠ ٗظبث٠ يي ثطؾبذز اػش٘بػی ٝ اٗطي اػش٘بػی ٝ ثؿشطٜٗس ٝ سبضيری اؾز 

قٞز اي ٛيع ٗی ١بي ٝيػٟػٜٞاٙ ٝاهؼيشی اػش٘بػی زاضاي ػعٗيزؾبذز اػش٘بػی ذٞزـ ث٠اٗب اظ َطكی زيِط ١٘يٚ ثط

 ثبقس.ًٜبٙ ُٜٗو٠ ٛيع سأطيطُصاض ٗی٠ً ثط اثؼبز ٗشلبٝر ػبٗؼ٠ ٝ ظٛسُی ؾب

 سِٜٜب١بي اهشهبزي

يبكشِٛسٞؾؼ٠

 ي ُٜٗو٠

 ثؿشط١بي اًٞٓٞغيي

  ٝ ذٞيكبٝٛسيهطاثز

 كط١ِٜیثيٚ

ضا١جطزي ١بي ؾيبؾز
 حٌٞٗشیٝاًٜكی 

 

 ظ٢ٞض سؼبضر ٗطظي



ثط اؾبؼ دبضازايٖ حبًٖ ثط سحوين س٘بيعي ٗيبٙ اٗط ٗسضٙ ٝ اٗط ؾٜشی ٝػٞز ٛساضز ٝ سهٞض سلٌيي اٗط ٗسضٙ ٝ 

$ٗظالً ٗسضٛيعاؾيٞٙ#  ٝيػٟآّ سبيخ ٛيبكش٠ زض هبٓت يي ٛظبٕ ايسٟيبكش٠ ٝ اٗط سٞؾؼ٠اٗط ؾٜشی يب  سلٌيي اٗط سٞؾؼ٠

٠ً هطاض ثبقس اظ ٗؿيط ٗؼيٚ ٝ طبثشی ثِصضز  67سؼبضر ٗطظي ث٠ ٗظبث٠ ضٝٛسي ذُیٚ ضٝيٌطز دسيسٟ ٜٗشلی اؾز. زض اي

ٝ زض  68اي ٗبضديچی ٠ُٛٞ قٞز. ث٠ٌٔ اٗطي اػش٘بػی اؾز ٠ً ث٠ٛ٘ی زيسٟٝ ثط اؾبؼ آِٞيی ذبل سٌبْٗ ثيبثس، 

بيس ٝ ٢ٛبيشبً قٌْ ٝ هبٓت ٜٗحهط ٛ٘دبؾد ث٠ قطايٍ ٗحيُی ٝ سأطيطُصاض ثط آٙ ضٝٛس سٌبْٗ ٗرشم ث٠ ذٞز ضا َی ٗی

١بي زيِط هيبؼ ُطزز. زض ١بي سؼبضر ٗطظي زض ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙٛجبيؿشی ثب دسيسٟ ذٞا١س زاقز ٠ً ٓعٝٗبً 69كطزيث٠

-١ب، ؾجيُط١ٟٝب، ذطز١ٟب، ٝاهؼيزاي اظ ًٜفٗشلبٝر ٝ يِب٠ٛ شيْ ٝ ديطاٗٞٙ ايٚ دسيسٟ $سؼبضر ٗطظي# ٗؼ٘ٞػ٠

اٛس. اٛس. ؾبذشبض١بي اهشهبزي، اػش٘بػی ٝ كط١ِٜی ُٜٗو٠ زُطُٞٙ قسٟػسيس قٌْ ُطكش١٠بي ١بي ظٛسُی ٝ دسيسٟ

ؾبظي زض ُٜٗو٠ زچبض سحّٞ ش١ٜيشی ٝ ضٗعُبٙ ٗؼٜبيی ٗطزٕ سـييط يبكش٠ اؾز. ؾجي ٝ ػٜبنط ٗؼ٘بضي ٝ ق٢ط ٛظبٕ

ٜؼز سٞضيؿٖ ٝ ٛظبٕ سحهئی اي ٢ٛبزٟ اؾز. ن١ب ضٝ ث٠ سـييطار ٝيػ١ٟبي ػٜؿيشی ٝ ؾبذشبض ذبٛٞازٟقسٟ ٝ  ًٔيك٠

ٝ اضظـ ٝ اذالم اػش٘بػی ٝ زيٜی ُٜٗو٠ زُطُٞٙ ُكش٠ اؾز. ١ط ًسإ اظ ايٚ ٌٛبر ٝ ثؿيبضي زيِط اظ ايٚ هجيْ ث٠ 

 اٛس ٠ً ثبيس اٛؼبٕ ُيطٛس.ُيط اٗب زهين ٝ ٗٞقٌبكب١٠ٛبي ١طچٜس ٝهزٗظبث٠ ٗجبحظی ٢ٖٗ ٝ هبثْ ثحض ٛيبظٜٗس ثطضؾی

ٛيبكش٠ ٝ ١بي ٗطزٕ ُٜٗو٠ ضاػغ ث٠ ٝيؼيز سٞؾؼ٠ٗطيٞاٙ سؼؿٖ ػيٜی ِٛطـ ٠ٛ٘بز سؼبضر ٗطظي زض ُٜٗو

سؼبضر  ِ ُٜٗو٠ اؾز. دسيسٟؾيبؾی ٝ ١بي اًٞٓٞغيي، اهشهبزي، ذٞيكبٝٛسيٝاضزٟ ثط ٝيؼيز ٗكٌالر ػسيسٟ

اي بكش٠ٗطظي زض ُٜٗو٠ ٗطيٞاٙ ١٘بٜٛس يي قٌْ ٛ٘بزيٚ، نٞضسی هطاضزازي زاضز ٠ً زض حبٓز سحون ٝيؼيز سحون ي

-٠ً زض آٙ ٝيؼيز، ػٞاْٗ ػ٘سٟ ٝ ثؿشطؾبظي ٠ً سؼبضر ٗطظي ضا ثبػض قسٟ ثٞزٛس، زيِط آٙ ككبض١ب ٝ ٗحسٝزيز

ُطزز. ثط اؾبؼ ٝيػُی ٛيبكشِی ضا ٛساقش٠ ثبقٜس، دسيسٟ سؼبضر ٗطظي ١ٖ اظ حبٓز ًٜٞٛی ذبضع ٗی ١ب يب سٞؾؼ٠

ؿشطٜٗس اؾز ٠ً زض ثؿشط١بي سٞؾؼ٠ ٛيبكش٠ ػـطاكيبيی، زاض ثٞزٙ ٛيع دسيسٟ سؼبضر ٗطظي اٗطي اػش٘بػی ٝ ثظٗي٠ٜ

سٞاٙ ُلز، سؼبضر ٗطظي ٛ٘بزي اؾز ٠ً قسٟ ٝ ظ٢ٞض يبكش٠ اؾز. ثط ايٚ اؾبؼ ٗی اهشهبزي ٝ ؿيطٟ ثطؾبذش٠

ُٜٗو٠ ث٠ ايٚ دسيسٟ زاٗٚ ظزٟ اؾز ٝ ايٚ ٛ٘بز  يبكش٠سٞؾؼ١٠طچٜس ضيك٠ زض ضٝاثٍ هٞٗی زيطي٠ٜ زاضز ٝٓی ٝيؼيز ٛب

ٛيبكشِی ُٜٗو٠ ٝ زض هبٓت يي يبكشِی ُٜٗو٠ اؾز. سؼبضر ٗطظي زض ٗطيٞاٙ ُطچ٠ ث٠ ٗؼٜبي سٞؾؼ٠ُط ٛبسٞؾؼ٠بٛ٘ثبظ

ذٞزـ ٛيع ١ؿز ٝ ث٠ ٗظبث٠ يي ٗؼ٘ٞػ٠  ٛ٘بز اؾز اٗب ذٞز ١٘يٚ دسيسٟ زض ُٜٗو٠ ٗطيٞاٙ حبْٗ كط١َٜ ُٜٗو٠

اؾز ٠ً  ١بي اٛسيك٠. اظ َطين ١٘يٚ ٗسذْبقسث ٗیُطاٙ ٗطسجٍ ثب آٙ ١بي اٛسيك٠ ٝ سل٢ٖ ثطاي ًٜفٗؼبثط ٝ ٗسذْ

ٗطيٞاٙ كطا١ٖ ُكش٠ ٝ زض زاذْ ١٘يٚ ُٜٗو٠ ٝ زيِط ٜٗبَن ٗطسجٍ ثب ُٜٗو٠ ثط  كط١َٜ ٗطظٛكيٜی ٗرشم ُٜٗو٠

 ُيطز.١بي ٗرشم آٙ اضسجبٌ ٝ ٗطاٝزٟ نٞضر ٗیاؾبؼ اضظـ
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