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چىيس:ٜ
ٞؼ ْٛضيعٌطزٞب ث ٝوكٛضٔبٖ اظ ؾٛي وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝثٚ ٝيػٖ ٜطثي ٔٛػت ايؼبز
ٔكىالر ظيؿزٔحيُي  ٚا٘ؿب٘ي ثؿيبضي ٌطزيس ٜاؾز .ذُطار ضيعٌطزٞب ثط ؾالٔز ،ثٟساقز
 ٚاططار  ٚديبٔسٞبي الشهبزي -اػشٕبٖي  ٚظيؿز ٔحيُي فطاٚا٘ي ضا زض دي زاقش ٝاؾزٚ .ػٛز
لٛا٘يٗ ٔؿشميٓ  ٚاِعاْآٚض ُٔٙمٝاي و ٝثَٛ ٝض ُّٔك ث ٝايٗ چبِف ُٔٙمٝاي ثذطزاظز ،ث ٝقسر
احؿبؼ ٔيقٛز .چطا و ٝثطضؾيٞب ٘كبٖ ٔيزٞس وٙٔ ٝكأ انّي ضيعٌطزٞبي ايطاٖ ،ذبضػي ٚ
ثيكشط اظ ؾٛي وكٛضٞبي ٖطاق ،اضزٖ ،ؾٛضيٖ ٚ ٝطثؿشبٖ ٔيثبقسٞ .سف اظ ا٘ؼبْ ايٗ سحميك
ثطضؾي لٛاٖس حمٛلي افعايف دسيس ٜضيعٌطزٞب زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝث ٝذهٛل ٖطاق
اؾز .أب ٔشبؾفب٘ ٝحشي زض لبِت ٖصضذٛاٞي ضؾٕي يب سأييس ٘مى سٟٗس و ٝقبيس سحزاِكٗبٔ
ٔؿبئُ ؾيبؾي ثبقس سب و ٖٛٙالسأي ّٖٕي ا٘ؼبْ ٘ساز ٜاؾز .ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع زض
ٔؼبٕٔ ثيٗإِّّي ثٖٛٙ ٝاٖ زِٚز ٔٛضز ذؿبضر ٘بقي اظ دسيس ٜضيعٌطزٞب الساْ ٔؤططي ا٘ؼبْ
٘ساز ٜاؾز.
ٚاغٌبٖ وّيسي :حمٛق ثيٗإُِّ ،ثطضؾي حمٛلي ،ضيعٌطز ،وكٛضٞبي ٕٞؿبي ،ٝايطاٖٖ ،طاق

 -1زا٘كؼٛي وبضقٙبؾي اضقس ،ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،زا٘كىس ٜحمٛق  ّْٖٛ ٚؾيبؾي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،انفٟبٖٚ ،احس قٟطيب ،ايطاٖ
taherheidarzadeh2017@gmail.com
 -2اؾشبزيبض ٞ ًٖٛ ٚيأر ّٖٕيٌ ،ط ٜٚحمٛق ثيٗإُِّ ،زا٘كىس ٜحمٛق  ّْٖٛ ٚؾيبؾي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،انفٟبٖٚ ،احس قٟطيب،
ايطاٖ
hamidrezajamali1966@gmail.com
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ٔمسٔ:ٝ
ٔكىُ آِٛزٌي ٔحيٍ ظيؿز أطٚظ ػٟبٖٔ ،كىُ سٟٙب يه وكٛض يب يه لّٕط ٚذبل
٘يؿز ،ثّىٔ ٝكىُ وُ ػٟبٖ اؾز ،و ٝزض ثطزاض٘سٔ ٜؿبئُ ٔرشّفي ٘يع ٞؿز و ٝاظ ػّٕٝ
ٔيسٛاٖ ث ٝآِٛزٌي آة ٛٞ ٚاٌ ،طْ قسٖ وط ٜظٔيٗ ،ثبال آٔسٖ ؾُح آة زضيبٞب ،اٟ٘ساْ
ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي  ٚػب٘ٛضي ،فطؾبيف الي ٝاٚظٖ  ...ٚاقبض ٜزاقز .ذؿبضار ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب
٘ٓيط ؾبيط آاليٙسٜٞبي ٛٞا ٔشٗسز ٔ ٚش ٔٛٙاؾزّٖ .يضغٓ آطبض ٔرطة  ٚظيبٖثبض ،ضيعٌطزٞب ثٝ
ٖٛٙاٖ يىي اظ آاليٙسٜٞبي ٛٞا وٕشط ٔٛضز سٛػٓ٘ ٝبْ ثيٗإِّّي حفبْز اظ ٛٞا لطاض ٌطفشٝا٘س ٚ
زض ايٗ ػبؾز و ٝسسٚيٗ ٔٛافمز٘بٔٞٝبي ُٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي زض ظٔي ٝٙضيعٌطزٞب،
حٕبيز ثيٗإِّّي اظ آؾيت زيسٌبٖ ،ػجطاٖ ذؿبضر ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب  ٚيطٚضر
ٕٞىبضي ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي ُٙٔ ٚمٝاي ثيكشط ٕ٘بيبٖ ٔيٌطزز .زض ٘ٓبْ حمٛق ثيٗإُِّ وٝ
ٚػٛز لٛاٖس ٔؿئِٛيز الظْ ّٔ ٚع ْٚايٗ ٘ٓبْ حمٛلي زا٘ؿش ٝقس ٚ ٜأطي ثسيٟي سّمي
ٔيٌطزز و ٝثٛٔ ٝػت آٖ ٞط ٘مم سٟٗسي ٔؿشّعْ ٔؿئِٛيز ٘بلم سٟٗس ػجطاٖ ذؿبضر
٘بقي اظ آٖ ٔيثبقس .أب ٕٞيك ٝايؼبز ٔؿئِٛيز ثطاي يه زِٚز ٘بقي اظ ا٘ؼبْ ّٖٕي ثطذالف
سٟٗساسف ،يب ؾط ظزٖ اظ اػطاي سٟٗسار  ٚيب ا٘ؼبْ يه فٗبِيز ذُط٘بن ٘يؿز ثّىٌ ٝبٞي ٖسْ
ا٘ؼبْ يىؿطي فٗبِيزٞب ٔٙؼط ث ٝايؼبز ذؿبضر ٔيٌطزز .ثطاي ٔظبَ زِٚشي ٘ ٝسٟٙب ٘مى سٟٗس
ٕ٘يوٙس ،ثّىٞ ٝيچٍ ٝ٘ٛالسأي زض ضاؾشبي فٗبِيز ذُط٘بن ٘يع ا٘ؼبْ ٕ٘يزٞس ،ثب ايٗ ٚػٛز
ٖسْ ا٘ؼبْ ْٚبيف ٖٕٔٛي ضٚي ٚي ٔٙؼط ث ٝايؼبز ذؿبضر فطأطظي ٔيٌطزز .زض ايٙؼب ٔيسٛاٖ
ٔؿئّ ٝسىّيف ث ٝديكٍيطي ضا و ٝيه سىّيف ٖطفي زض حمٛق ثيٗإُِّ اؾز ضا ُٔطح وطز  ٚثب
سٛػ ٝث٘ ٝجٛز لٛاٖس ٔ ٚمطضار ثيٗإِّّي ثطاي ا٘ؼبْ ايٗ السأبر ٔيسٛاٖ ذالء حمٛق ثيٗإُِّ
ضا اطجبر وطز  ٚضاٞىبضٞبيي اظ ػّٕ ٝايؼبز حمٛق ثيٗإُِّ لطاضزازي ،ثبض ٔؿئِٛيز ثط
وكٛضٞبي ؾطچكٌٕ ٝطز  ٚغجبض٘ ،ح ٜٛاػطاي ايٗ سٟٗسار  ٚچٍٍ٘ٛي ػجطاٖ ذؿبضار ٘بقي اظ
ضيعٌطزٞب ضا ثطاي دط وطزٖ آٖ اضائ ٝوطز .وكٛض ايطاٖ يىي اظ وكٛضٞبي دٟٙبٚض زض ػٟبٖ اؾز
و ٝث ٝزِيُ زاقشٗ س ٔٛٙظيؿشي ،آة ٛٞ ٚايي ٙٔ ٚبثٕ ؾطقبض َجيٗي ٘يبظٔٙس ُٖٕ حفبْز
قبيؿشٝاي ٔيثبقس و ُٕٖ ٝحفبْز زض ِٛاي سسٚيٗ لٛا٘يٗ ٔٗٙب ٔييبثس و ٝاظ ػًّٕٗٔ ٝالر
لطٖ حبيط ثحض آِٛزٌي  ٚسرطيت ٔحيٍ ظيؿز اؾز ّٖ ٚز آٖ  ٓٞثٟطٜٚضي ثيضٚيٚ ٝ
58

ثطضؾي حمٛلي افعايف دسيس ٜضيعٌطزٞب زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ

٘بٔٙبؾت اظ ٔٙبثٕ َجيٗي ٔحسٚز ،اظ ثيٗ ثطزٖ ػٍُٞٙبٙٔ ،بثٕ آة ،اؾشفبز٘ ٜبٔٙبؾت اظ ذبن ٚ
ٖٛأّي اظ ايٗ لجيُ اؾز و ٝآِٛزٌيٞب ضا سكسيس ٔيوٙس( .وبقف)8 :1392 ،
ثيبٖ ٔؿأِ:ٝ
ٚػٛز ٌطز  ٚغجبض زض ايطاٖ ظٔيٗ ،ثٖٛٙ ٝاٖ وكٛضي و 64/4 ٝزضنس اظ ٔؿبحشف زض لّٕطٚ
ؾطظٔيٗٞبي ذكه  ٚفطاذكه لطاض زاضز ،أطي وبٔالً َجيٗي ث ٝقٕبض ٔيآيس؛ اظ ٕٞيٗض ،ٚاظ
زيطثبظ ضٞجطاٖ ؾيبؾي ٔ ٚصٞجي ايٗ وكٛض ث ٝوبضٌعاضاٖ ٔطزْ سحز أط ذٛيف سٛني ٝوطزٜا٘س:
سب آ٘ؼب ؤ ٝيسٛا٘ٙس اظ ثطٍٙٞي ظٔيٗ وبؾش ٚ ٝزض حفّ دٛقف ؾجع ذبن ثىٛقٙس .زؾز وٓ
اظ  3ز ٝٞديف سب أطٚظ ،سٛفبٖٞبيي زض ُٔٙم ٝغطة  ٚػٛٙة غطة ايطاٖ ٘ ٚيع وكٛضٞبي
ٕٞؿبي ٝآٖ ثٚ ٝل ٔٛديٛؾش ٝاؾز  ٚزض ٔٛاضزي  ،ٓٞايٗ سٛفبٖٞب ٌطزٚغجبض ٔ ٚبؾٞٝبي ٔٙبَك
ٔؿشٗس ضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛز ػبثؼب وطز ٜاؾزِ .يىٗ قسر ايٗ سٛفبٖٞب  ٚغّٓز ٔٛاز حُٕ قسٜ
زض آٟ٘ب ث ٝحسي و ٝزض ؾبَ  1388اسفبق افشبز٘ ٜجٛز ٜاؾز .ضذساز ايٗ سٛفبٖٞب زض ؾبَٞبي
ٌصقش ٝظ٘سٌي ٔطزْ ضا زض ُٔٙم ٝثَٛ ٝض ػسي ٔرشُ ٖ ٚطن ٝضا حشي ثطاي ٞطٌ ٝ٘ٛفٗبِيز
ٔفيس ٔطزْ س ًٙوطز ٚ ٜقسر ايٗ سٛفبٖٞب  ٚسجٗبر آٟ٘بٍ٘ ،طا٘يٞبي ٔطزْ ٔ ٚؿئِٛيٗ ضا
ثطاٍ٘يرش ٝاؾزُٙٔ .م ٝػٛٙة غطة وكٛض ٕٞ ٚچٙيٗ ذّيغفبضؼٕٛٞ ،اض ٜسٛؾٍ سٛفبٖٞبيي
و ٝاظ ػب٘ت غطة  ٚقٕبَ غطة ٔيٚظ٘س ،سٟسيس ٔيق٘ٛس .ثب سٛػ ٝث ٝايٙى ٝضيعٌطزٞب ثٖٛٙ ٝاٖ
يىي اظ آاليٙسٜٞبي ٛٞا وٕشط ٔٛضز سٛػٓ٘ ٝبْ ثيٗإِّّي حفبْز اظ ٛٞا لطاض ٌطفشٝا٘س .ثب ايٗ
حبَ ٔيسٛاٖ ديكي ٝٙايٗ ثحض ضا اظ ثطذي سٟٗسار ٖطفي ثيٗإِّّي ٘ٓطي ٕٖٔٛٙيز اؾشفبزٜ
ظيب٘جبض اظ ؾطظٔيٗ ٘ ٚيع ثطذي اظ سٟٗسار لطاضزازي زض لبِت اؾٙبز اِعاْآٚض  ٚغيطاِعاْآٚض
ُٔٙمٝاي  ٚػٟب٘ي يبفز .اؾٙبز ثيٗإِّّي ٘يع ثيكشط زض ظٔيٌ ٝٙطز  ٚغجبض ٘بقي اظ آسفؾٛظي،
حفبْز اظ ذبنٔ ،مبثّ ٝثب ثيبثبٖظايي ٔ ٚجبضظ ٜثب ذكىؿبِي ثٌٝ٘ٛٝاي ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ
ث ٝدسيسٌ ٜطزٚغجبض اضسجبٌ ديسا ٔيٕ٘بيٙس ٚ .ثطٕٞيٗ ٔجٙب زض ايٗ سحميك ؾٗي ٔيقٛز ثٝ
اذشهبض ث ٝثطضؾي ايٗ ٔؿئّ ٝاظ ٔٓٙط آٔٛظٜٞبي حمٛق ثيٗإُِّ دطزاذش ٚ ٝزض آٖ ث ٝسٟٗسار
ٔ ٚؿئِٛيزٞبي وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝايطاٖ ث ٝذهٛل ٖطاق زض ظٔي ٝٙديكٍيطي اظ ٌؿشطـ
آِٛزٌي ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب  ٚيطٚضر وٙشطَ آٟ٘ب اقبض ٜقٛز  ٚيطٚضر ايٗ سحميك اظ آ٘ؼبيي
اؾز و ٝزض ؾبِيبٖ اذيط اظ ٖٕسٜسطيٗ زاليُ ايٗ دسيسٖ ،ٜال ٜٚثط ٔكىالر زاذّيٙٔ ،كأ
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فطأطظي آِٛزٌي ٘ ٚمى يٗيف ضاٞجطزٞبي ٔطث ٌٛث ٝسظجيز قٗٞبي ضٚاٖ زض وكٛضٞبي
ٕٞؿبي ٚ ٝسرطيت دٛقف ٌيبٞي ٔٙبَك ٔجشالث ٝاؾز ٚ .سٟٙب  15سب  20زضنس ٌطزٚغجبضٞبيي
و ٝزض آؾٕبٖ قٟطٞب  ٚضٚؾشبٞبي ايطاٖ ثٚ ٝلٔ ٔٛيدي٘ٛسز زاذّي اؾز  85ٚزضنس زيٍط
ٔٙكأ ذبضػي زاضزٖ .ىؽٞبي ٔبٛٞاضٜاي  ٚثطضؾيٞب ٘كبٖ ٔيزٞس ٔٙكأ انّي ضيعٌطزٞبي
ايطاٖ ،ذبضػي  ٚثيكشط اظ وكٛضٞبي اضزٖ ،ؾٛضي ٚ ٝث ٝذهٛل ٖطاق اؾزٞ .سف اظ ا٘ؼبْ
ايٗ سحميك ثطضؾي حمٛلي افعايف دسيسٜٞبي ضيعٌطزٞب زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝثٝ
ذهٛل ٖطاق و ٝزض اؾشبٖ ايالْ ثيكشط اظ  420وئّٛشط ٔطظ ٔكشطن ثب ايٗ وكٛض زاضز ٚ
أىبٖ ٔكبٞسٖ ٜيٙي ٔ ٚيسا٘ي ٘يع ٚػٛز زاضز .ضاٞىبضٞبي ٔٛػٛز ثطاي حُ ايٗ ًُٔٗ ،سٗبُٔ
ثب وكٛضٞبي ٔٙكأ ايٗ دسيس ٜاظ ػّٕٖ ٝطاق  ٚديٍيطي سفبٕٙٞبٔٞٝب  ٚسٛافمبر ثيٗإِّّي
ٕٞ ٚطاٜؾبظي وكٛضٞبي زضٌيط زض دسيسٌ ٜطزٚغجبض  ٚسسٚيٗ يه ٔٛافمشٙبُٔٙٔ ٝمٝاي زض
ظٔي ٝٙضيعٌطزٞب ،حٕبيز ثيٗإِّّي اظ آؾيتزيسٌبٖ ،ػجطاٖ ذؿبضر ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب ٚ
يطٚضر ٕٞىبضي ٟ٘بزٞبي ثيٗإِّّي ُٙٔ ٚمٝاي زض ايٗ ظٔي ٝٙاؾز.
چبضچٛة ٘ٓطي:
دسيس ٜضيعٌطزٞب اظ ٘ٓط حمٛلي چ ٝسٟٗساسي ثطاي ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝث ٝذهٛل
ٖطاق ايؼبز ٔيوٙس؟
دسيسٜي ضيعٌطزٞب ،ثطاؾبؼ حمٛق ثيٗإِّّي ٖطفي  ٚلطاضزازي زض ظٔيٝٙي ٌطزٚغجبض
ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ حمٛق  ٚسٟٗسار ٔشمبثّي اظ ػّٕ ٝدطزاذز غطأز،
ػّت ضيبيز ٚ ،يب اٖبزٜي ٚيٕ ثٚ ٝيٗيز ؾبثك ،ضا ثطاي زِٚشي و ٝيٛاثٍ  ٚلٛاٖس حمٛق
ثيٗإِّّي ضا ٘مى وطز ٜثٚ ٝػٛز ٔيآٚضز .زض انُالح حمٛلي زض ٞط ٔٛضز و ٝقرم ٔؤْف
ث ٝػجطاٖ ذؿبضر زيٍطي ٔيثبقسٔ ،يٌٛيٙس زض ثطاثط أ ٚؿئِٛيز ٔس٘ي زاضز يب يبٔٗ اؾز.
ث ٝثيبٖ زيٍط ٞطوؽ ث ٝزيٍطي يطض ثع٘س ثبيس آٖ ضا ػجطاٖ وٙسٍٔ .ط زض ٔٛاضزي و ٝايطاض ثٝ
غيط ث ٝحىٓ لب٘ ٖٛثبقس زوشطٞبقٕي زض سٗطيف ٔؿئِٛيز ٔس٘ي ٔي٘ٛيؿٙسٞ« :طوؽ و ٝثٝ
ثسٖ يب ؾالٔشي يب احؿبؾبر ذهٛني يب أٛاَ  ٚحمٛق ٔبِي زيٍطي ُِٕٚ ٝاضز ٕ٘بيس،
ظيبٖزيس ٜحك زاضز ػجطاٖ ذؿبضاسي ضا ؤ ٝشحُٕ قس ٜاؾز ضا اظ ٖبُٔ ظيبٖ ثرٛاٞس».
(ٞبقٕي)17 :1389 ،
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آقٙبيي ثب ظٔيٞٝٙبي ػغطافيبيي ايطاٖ
ؾطظٔيٗ ايطاٖ ثب زاقشٗ ٔٛلٗيز ػغطافيبيي ذبل زض ُٔٙمٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ثطذٛضزاضي اظ
ٚيػٌيٞبي َجيٗي  ٚآطبض ٙٞطي  ٚفطٍٙٞي اظ ٔٛلٗيز ٕٔشبظي زض ظٔي ٝٙػٟبٍ٘طزي ثطذٛضزاض
اؾز .حسٚز ػغطافيبيي ؤ ٝطظٞبي ؾيبؾي ايطاٖ أطٚظ ضا ٔكرم ٔيوٙس قبُٔ ،ذّيغفبضؼ
 ٚزضيبي ٖٕبٖ زض ػٛٙةٖ ،طاق ،سطوي ٝزض ٔغطة ،زضيبي ٔبظ٘سضاٖ  ٚػٕٟٛضيٞبي آشضثبيؼبٖ ٚ
سطوٕٙؿشبٖ زض قٕبَ ٚ ،افغب٘ؿشبٖ  ٚدبوؿشبٖ زض ٔكطق ٔيثبقٙس  ٚثرف ٖٕسٔ ٜطظٞبي ايطاٖ
زض قٕبَ ،غطة  ٚػٛٙة َجيٗي اؾز .فمٍ زض ٔكطق سب حسٚزي ذٍ ٔؿشميٓ اؾز وٝ
حبنُ زذبِز ٘يطٞٚبي اؾشٕٗبضي زض لط ٖٚاذيط اؾزٔ .حسٚز ٜػغطافيبيي ايطاٖ ثب 1648000
وئّٛشطٔطثٕ ٚؾٗز ،ثيٗ  25سب  40زضػٖ ٝطو قٕبِي  44 ٚسب  63زضػ ََٛ ٝقطلي لطاض
ٌطفش ٝاؾز .ايطاٖ زض ٔيبٖ وبٖ٘ٞٛبي سٕسٖ ثبؾشبٖ  ٚلسيٕي ثكطيز ،يٗٙي چيٗ  ٚػٍّٝ
ضٚزذب٘ ٝؾٙس زض قطق  ٚثيٗاِٟٙطيٗ ٘ ٚيُ زض غطةٚ ،الٕ قس ٜاؾز  ٚذٛز فالر ايطاٖ ٘يع اظ
وبٖ٘ٞٛبي سٕس٘ي ثبؾشب٘ي ٔحؿٛة ٔيقٛز .ثبضظسطيٗ ذهيه ٝديىط ٜػغطافيبيي ايٗ ؾطظٔيٗ
چكٓا٘ساظ وٞٛؿشب٘ي آٖ اؾز ٚ .اقىبَ ٔحيٍ َجيٗي آٖ قبُٔ ؾ ٝسيخ وٞٛؿشب٘ي ،ؾبحّي
 ٚوٛيطي  ٚثيبثب٘ي  ٚس ٔٛٙالّيٕي آٖ اؾز .ضقش ٝوٜٞٛبي ايطاٖ اظ ٘ٓط ؾبذشٕب٘ي ث ٝچيٗ-
ذٛضزٌيٞبي زٚضاٖ ؾ ْٛسّٗك زاض٘س  ٚثطذي اظ آٟ٘ب ٔٙكأ آسكفكب٘ي زاض٘س وٚ ٝػٛز
چكٕٞٝبي ٔٗس٘ي  ٚآة ٌطْ ضا ٔٛػت ٔيق٘ٛس( .ضيٛا٘ي )210 :1379 ،ثَٛ ٝضوّي آة
ٛٞ ٚاي ايطاٖ ذكه اؾز .لطاض ٌطفشٗ ايطاٖ زض وٕطثٙس ذكه ػٟب٘ي  ٚػٌّٛيطي وٜٞٛبي
اِجطظ  ٚظاٌطؼ اظ ضؾيسٖ ػطيبٖٞبي ٛٞايي ٔطَٛة ذعضي ٔ ٚسيشطا٘ٝاي ث ٝزاذُ وكٛض،
ذهٛنيبر ذكىي  ٚثيبثب٘ي ضا ٔٛػت ٔيق٘ٛس .ثب ٚػٛز ايٗ ثِ ٝحبِ ٚػٛز اضسفبٖبر زض ايٗ
ؾطظٔيٗ س ٔٛٙالّيٕي ٚػٛز زاضز .وكٛض ايطاٖ قب٘عزٕٞيٗ وكٛض ػٟبٖ اظ ٘ٓط ٔؿبحز اؾز.
ؾطظٔيٗ ايطاٖ ثَٛ ٝضوّي وٞٛؿشب٘ي ٘ ٚيٕ ٝذكه ثٛزٔ ٚ ٜيبٍ٘يٗ اضسفبٔ آٖ ثيف اظ 1200
ٔشط اظ ؾُح زضيبؾز ،ثيف اظ ٘يٕي اظ ٔؿبحز وكٛض ضا وٟٞٛب  ٚاضسفبٖبر ،يه چٟبضْ آٖ ضا
زقزٞب  ٚوٕشط اظ يه چٟبضْ زيٍط آٖ ضا ٘يع ؾطظٔيٗٞبي زض زؾز وكز سكىيُ ٔيزٞس.
دؿزسطيٗ ٘مُ ٝزاذّي ثب اضسفبٔ ٔ 56شط زض چبِِٛ ٝر  ٚثّٙسسطيٗ آٖ لّ ٝزٔب٘ٚس ثب اضسفبٔ 5628
ٔشط زض ٔيبٖ ضقشٝو ٜٛاِجطظ لطاض زاضز َٛال٘يسطيٗ ضٚز ايطاٖ وبض ٖٚاؾز ثب  950وئّٛشط
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أشساز سٟٙب ضٚز لبثُ وكشيضا٘ي  ٚثعضٌشطيٗ زضيبچٝي آٖ اضٔٚي ٝثب  4868وئّٛشط ٚؾٗز.
ثعضٌشطيٗ ػعيط ٜايطاٖ ػعيطٜي لكٓ اؾز ثب  1491وئّٛشطٔطثٕ ٚؾٗز .وكٛض ايطاٖ 2700
وئّٛشط ٔطظ آثي زاضز  6031وئّٛشط آٖ ٔطظ ظٔيٙي اؾز 8/8 .زضنس ٔؿبحز ايطاٖ ضا
ػٍُٞٙب سكىيُ ٔيزٙٞس و ٝاظ ٘ٓط ٔسيطيشي ث ٝزٌ ٚط ٜٚػٍُٞٙبي قٕبِي  ٚػٍُٞٙبي
ذبضع اظ قٕبَ سمؿيٓ ٔيق٘ٛس و ٝحؼٓ ػٍُٞٙبي قٕبَ وكٛض حسٚز ٔ 400يّيٖٛ
ٔشطٔىٗت  ٚػٍُٞٙبي ذبضع اظ قٕبَ حسٚز ٔ 200يّئ ٖٛشطٔىٗت اؾز .وٜٞٛبي ايطاٖ زض
چٟبض ضقش ٝانّي  54زضنس اظ ٔؿبحز وكٛض ضا دٛقب٘سٜا٘س .ؾُح ثيبثبٖٞب  ٚوٛيطٞب ٚ
قٗظاضٞبي وكٛض ايطاٖ ٔ 34يّيٞ ٖٛىشبض ٔ ٚطاسٕ فميط وٛيطي ٔ 16يّيٞ ٖٛىشبض ثطآٚضز
ٔيقٛز .زض ايطاٖ  22سبالة ٚػٛز زاضز ؤٕٟ ٝشطيٗ آٟ٘ب سبالة ا٘عِي ،سبالةٞبي ٌٙسٔبٖ ٚ
چغبذٛض زض چٟبضٔحبَ ثرشيبضي ،سبالة ٌبٚذ٘ٛي زض انفٟبٖ  ٚسبالة ٔيمبٖ زض ٔطوعي اؾز.
آقٙبيي ثب ظٔيٞٝٙبي ػغطافيبيي وكٛض ٖطاق
ٖطاق ثب ٘بْ ضؾٕي ػٕٟٛضي ٖطاق وكٛضي زض ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝػٛٙة ثبذشطي آؾيب اؾز.
دبيشرز ٖطاق قٟط ثغساز اؾز .وكٛض ٖطاق اظ قٕبَ ثب وكٛض سطوي ،ٝاظ ػٛٙة ثب وٛيز ٚ
ٖطثؿشبٖ ،اظ قطق ثب ايطاٖ  ٚاظ غطة ثب اضزٖ  ٚؾٛضيٕٞ ٝؿبي ٝاؾز .زض ٚالٕ اوظط ٔطظٞبي ايٗ
وكٛض ث ٝػع ثرف وٛچىي و ٝث ٝذّيغ فبضؼ ٔٙشٟي ٔيٌطزز ضا ٔطظٞبي ذكىي سكىيُ
ٔيزٞسٖ .طاق زض ثرف ػٛٙثي ذٛزٔ ،طظ آثي وٛچىي ثب ذّيغ فبضؼ زاضز  ٚز ٚضٚز ٔكٟٛض
زػّ ٚ ٝفطار و ٝؾطآغبظ سٕسٖٞبي ثبؾشب٘ي ٔيبٖ ضٚزاٖ زض زضاظاي سبضيد و ٟٗايٗ وكٛض٘س اظ
قٕبَ وكٛض ث ٝػٛٙة آٖ ضٚاٖ ٞؿشٙس  ٚثب ديٛؾشٗ ث ٝضٚز وبض ،ٖٚاض٘ٚسضٚز ضا سكىيُ
ٔيزٙٞس  ٚث ٝذّيغ فبضؼ ٔيضيع٘سٌ .ؿشطٖ ٜطاق  438/317وئّٛشط ٔطثٕ ٘عزيه ث ٝيه
چٟبضْ ايطاٖ اؾز .ثيكشط ؾطظٔيٗ ٖطاق دؿز ٕٛٞ ٚاض ٌ ٚطٔؿيطي اؾز .اظ وُ ٔؿبحز ايٗ
وكٛض  432162وئّٛشط ٔطثٕ آٖ ذكىي  4910 ٚوئّٛشط ٔطثٕ ٘يع ٔؿبحز آثٟب ٔيثبقس.
ٖطاق ثيكشطيٗ ٔطظ ذبوي ث 1458 ََٛ ٝوئّٛشط ضا ثب ايطاٖ زاضز ٕٞ ٚچٙيٗ  58وئّٛشط ٔطظ
آثي زض ذّيغ فبضؼ زاضزٖ .طاق ٔبثيٗ ٔساض  38 ٚ 29زضػ ٝقٕبِي ٔ ٚساض 49 ٚ 39
زضػٝي قطلي لطاض ٌطفش ٝاؾز .ثرف ثعضي ٖطاق نحطا اؾز أب ٔٙبَك ٔبثيٗ زٚ
ضٚز زػّ ٚ ٝفطار حبنّريع اؾز .ايٗ ضٚزٞب ؾبال٘ٔ 60 ٝيّئ ٖٛشطٔىٗت الي ضا ث ٝزِشب حُٕ
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ٔيوٙٙس .لؿٕزٞبي قٕبِي وكٛض ٖٕسسبً وٞٛؿشب٘ي اؾز  ٚثّٙسسطيٗ لّ ٝآٖ حبػي ٖٕطاٖ
(قيرب زاض) ٔٓٞ -طظ ثب ثّٙسيٞبي ديطا٘كٟط ايطاٖ -ثب اضسفبٔ ٔ 3611شط اؾزٖ .طاق ٔطظ ؾبحّي
وٛچىي ث 58 ََٛ ٝوئّٛشط ثب ذّيغ فبضؼ زاضز .زض ٔؼبٚضر قٍاِٗطة و٘ ٝعز ايطا٘يبٖ ثب
٘بْ اض٘ٚس ضٚز قٙبذشٔ ٝيقٛزٔ ،طزاةٞبيي لطاض زاقشٙس و ٝثيكشطقبٖ َي زٞٝٞبي
 1370ذكىب٘س ٜقس٘س .آة ٛٞ ٚاي وكٛض (ث ٝػع قٕبَ) ٖٕسسبً نحطايي اؾز ثب ظٔؿشبٖٞبي
ذٙه ٌ ٚب ٜؾطز  ٚسبثؿشبٖٞبي ذكه ٌ ٚطْ  ٚآفشبثي .زٔبي ٛٞا زض سبثؿشبٖ زض ثيكشط
ػبٞبي ايٗ وكٛض ث 40 ٝزضػ ٝؾب٘شيٍطاز  ٚزض ثطذي ٔٙبَك ث 48 ٝزضػٔ ٝيضؾس .ثٝ
َٛض ٕٔٗ َٛثبض٘سٌي زض ايٗ وكٛض وٓ اؾز .زض ثيكشط ٔٙبَك ؾبال٘ ٝوٕشط اظ 250
ٔيّيِيشط ثبضـ ٚػٛز زاضز .ايٗ ثبضـٞب  ٓٞثيكشط زض ظٔؿشبٖ ضخ ٔيزٞس .ثبضاٖٞبي
سبثؿشب٘ي ث ٝػع زض قٕبَ ثؿيبض ث٘ ٝسضر اسفبق ٔيافشٙس .زض فالر ايطاٖ ،ثب ضقشٝوٜٞٛبي ٖٓيٓ
حبقيٝاي ،زقزٞبي زاذّي  ٚوٙبضٜاي ،س ٔٛٙدٛقف ٌيبٞي  ٚػٍّٙي ،الّيٓٞبي ٔش،ٔٛٙ
آةٞبي ضٚاٖ  ٚظيطظٔيٙي ،قطايٍ ذبل ُّٛٔ ٚثي ثطاي اؾشمطاض  ٚظ٘سٌي ا٘ؿبٖ فطا ٓٞقسٚ ٜ
ٚالٕ قسٖ زض ػٛٙة غطثي آؾيب ثبٖض قس ٜسب دُ اضسجبَي آؾيب ثب اضٚدب  ٚآفطيمب ثبقس .لطاض
ٌطفشٗ ايطاٖ زض ُٔٙمٗٔ ٝشسَ قٕبِي وط ٜظٔيٗ اظ زيٍط ٚيػٌيٞبي َجيٗي ٔٙبؾت ثطاي
اؾشمطاض اؾز و ٝايٗ ُٔٙم ٝاظ آٖ ثٟطٜٙٔس اؾزٔ( .حٕٛزيبٖ )29 :1390 ،انُ دٙؼبٓٞ
لب٘ ٖٛاؾبؾي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔيٌٛيس :زض ػٕٟٛضي اؾالٔي ،حفبْز
ٔحيٍظيؿز و٘ ٝؿُ أطٚظ ٘ ٚؿُٞبي ثٗس ثبيس زض آٖ حيبر اػشٕبٖي ضٚث ٝضقسي
زاقش ٝثبقٙسْٚ ،يفٝي ٖٕٔٛي سّمي ٔيٌطزز .اظ ايٗض ٚفٗبِيزٞبي الشهبزي  ٚغيط آٖ
و ٝثب آِٛزٌي ٔحيٍظيؿز يب سرطيت غيطلبثُ ػجطاٖ آٖ ٔالظٔ ٝديسا وٙس ٕٔٛٙٔ ،اؾز.
(ٞسايز٘يب)51:1356،
ضيعٌطزٞب زض ػٟبٖ
اوظط ٌطز  ٚغجبضٞبي ز٘يب اظ ٘ٛاحي ٔب٘ٙس ثيبثبٖ ثعضي ؾبٞبضا  ،ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝآؾيبي ػٛٙة
غطثي ،اؾشطاِيبٔ ،غِٛؿشبٖ  ٚثرفٞبيي اظ لبض ٜآٔطيىب ،اضٚدب ٙٔ ...ٚكبء ٔيٌيطز .ثطضؾي سٛظيٕ
1
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ػٟب٘ي َٛفبٖٞبي ٌطز  ٚغجبض ثبٖض ايؼبز  ٚسٗييٗ وٕطثٙسيٞبي ٌطز  ٚغجبض قس ٜاؾز .ايٗ
وٕطثٙسٞب ٖٕسسبً زض ٘يٕىط ٜقٕبِي ٚالٕ قسٜا٘س  ٚاظ قٕبَ آفطيمب سب چيٗ ٌؿشطزٌي زاض٘س .زض
ذبضع اظ ايٗ وٕطثٙسٞب سطاوٓ ٌطز  ٚغجبض وٓ ٔيقٛز .زض ٚالٕ ايؼبز ٌطز  ٚغجبض ٔيسٛا٘س ثٝ
ٖ٘ٛي ٚاوٙف ث ٝسغييط دٛقف ٌيبٞي ظٔيٗ ثبقسٔ .حممبٖ ٔٗشمس٘س ظٔب٘ي وٌ ٝطز  ٚغجبض ايؼبز
ٔيقٛز ثَٛ ٝض ٔشٛؾٍ  %30شضار ّٔٗك زض ٛٞا زض ٔجسأ ضؾٛة ٔيوٙس %20 ،آٖ زض ؾُح
ٔحّي ٔٙشكط ٔيقٛز  ٚثيف اظ ٘يٕي اظ ايٗ شضار ث ٝفٛانُ زٚض ( 6500وئّٛشط  ٚثيكشط)
ٔٙشمُ ٔيق٘ٛسَ .جك ايٗ سحميمبر ثيكشطيٗ ٔؿبفشي و ٝشضار ٌطز  ٚغجبض ديٕٛز ٜثٛز٘س
ٔؿبفشي ثيف اظ  20000وئّٛشط ثٛز ٜاؾز أب اططار دسيسٜٞبي ٌطز  ٚغجبض ٕٔىٗ اؾز سب
فبنّٞ 4000 ٝعاض وئّٛشطي اظ ٔٙجٕ انّي سسا ْٚزاقش ٝثبقسٌٙ( .ؼّٗي٘ػاز)34 :1394 ،
ٌطز  ٚغجبض زض ؾبٞبضا
نحطاي ؾبٞبضا زض آفطيمب ثعضٌشطيٗ سِٛيس وٙٙسٌ ٜطز  ٚغجبض ذبوي زض ػٟبٖ اؾز و ٝؾبال٘ٝ
ثيف اظ ٔ 700يّي ٖٛسٗ ٌطز  ٚغجبض ضا ٚاضز اسٕؿفط ٔيوٙسٕٟٔ .شطيٗ ٔٙجٕ ٌطز  ٚغجبض زض ايٗ
ُٔٙم ٝچبِ ٝثٛزِٔ ٝيثبقس و ٝزض سٕبْ َ َٛؾبَ فٗبَ اؾز .زض ٚالٕ ايٗ ُٔٙمٕٟٔ ٝشطيٗ
ٔٙجٕ سِٛيس وٙٙسٌ ٜطز  ٚغجبض ػٟبٖ اؾز.
ٌطز  ٚغجبض زض ٖطاق
وكٛض ٖطاق ثب ٔؿبحز  437072وئّٛشط ٔطثٕ زض ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ٚ ٝػٛٙة غطة ايطاٖ
ٚالٕ قس ٜاؾز  ٚثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ٔٙبَك انّي سِٛيس ٌطز  ٚغجبض زض ذبٚضٔيب٘ ٝقٙبذش ٝقسٜ
وٖٛ ٝاضو ٌطز  ٚغجبض آٖ ث ٝقسر وكٛضٞبي ُٔٙم ٝذهٛنبً ايطاٖ ضا سحز سأطيط لطاض زازٜ
اؾزٙٔ .بَك ٔطوعي  ٚػٛٙثي ٖطاق اظ زقزٞبي آثطفشي  ٚثيبثب٘ي سكىيُ قس ٜاؾز .ظٔيٟٙبي
ثبساللي ثيٗ ز ٚضٚز زػّ ٚ ٝفطار ث ٝزاليُ َجيٗي  ٚزذبِز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زض حبَ ذكه
قسٖ ٞؿشٙس ٕٞ ٚيٗ ٖبُٔ ٔٛػت قس ٜسب ايٗ ظٔيٗٞب ث ٝيىي اظ وبٖ٘ٞٛبي انّي ٌطز  ٚغجبض
زض ايٗ وكٛض سجسيُ ق٘ٛس .زقزٞبي آثطفشي ثيٗ ايٗ ز ٚضٚزذب٘ ٝثيف اظ يه چٟبضْ ٔؿبحز
ٌطفش ٝاؾز .ؾبٞبضا لبض ٜآفطيمب ضا ث ٝز ٚثرف قٕبَ  ٚآفطلبي ؾيب ٜسمؿيٓ ٔيوٙس .ايٗ نحطا ٔ 450يّي ٖٛؾبَ ديف دٛقيس ٜاظ يد
ثٛز ٜاؾز.
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ؾيالةٞبيي ثب اضسفبٔ ٔ 3شط لطاض ٔيٌيط٘س ،أب زض ؾبَٞبي اذيط ثّٖ ٝز احساص ؾس زض ؾٛضي،ٝ
سطوي ،ٝايطاٖ ٖ ٚطاق اظ ؾيالةٞبي فهّي زض ٔميبؼ وٕشطي ضخ ٔيزٞسٛ٘ .احي ايؼبز ٌطز ٚ
غجبض زض قٕبَ  ٚقٕبَ غطة ٖطاق لطاض ٌطفش ٝاؾز .ثيكشط ٔٙبَك ايؼبز وٙٙسٌ ٜطز  ٚغجبض زض
زقزٞبي ٔطسفٕ  ٚزقزٞبي آثطفشي لطاض ٌطفشٝا٘س  ٚثبزٞبيي و ٝاظ ؾٕز غطة ٔيٚظ٘س ٘مف
ٕٟٔي زض ايؼبز ٌطز  ٚغجبض زاض٘سٔ .شأؾفب٘ ٝزض ؾبَٞبي اذيط ض٘ٚس ٌطز  ٚغجبض زض ٖطاق ض ٚثٝ
افعايف ٔ ٚيعاٖ ثبضـ ض٘ٚس ٘عِٚي زاقش ٝاؾزٖ .طاق زض ؾبَ  2010قبٞس وٕشطيٗ ٔيعاٖ
ثبضـ ثٛز .ثيكشطيٗ ضٚظٞبي ٌطز  ٚغجبضي زض ٖطاق زض ٔبٜٞبي آٚضيُ ،غٚئٗ ،ػٛالي ،ؾذشبٔجط
 ٚاٚاذط ٔبضؼ اسفبق ٔيافشس .سٗساز ضٚظٞبي ٌطز  ٚغجبضي اظ  10ضٚظ زض ؾبَ  2003ث 95 ٝضٚظ
زض ؾبَ  2010ضؾيس ٜاؾز .ثيكشط ثبزٞب زض ٖطاق ػٟز قٕبَ غطثي  ٚػٛٙة قطلي ضا زاض٘س ٚ
وكٛض ايطاٖ  ٓٞو ٝزض ػٟز ٚظـ ايٗ ثبزٞب لطاض زاضز ٘يع َي ٔبٜٞبي شوط قس ٜزچبض ٌطز ٚ
غجبض فطاٚا٘ي ٔيقٛزٌ .بٞي اٚلبر چٙبٖ قسر ٌطز  ٚغجبض زض ٖطاق ظيبز اؾز ؤ ٝيساٖ زيس ثٝ
وٕشط اظ ٔ 1شط وبٞف ٔييبثس .ثطاؾبؼ آ٘بِيعٞبي ا٘ؼبْ قس ٜسٛؾٍ ٔحممبٖ زض ؾبَ ،1986
ػٛٙة ٖطاق  ٚوٛيز ثيكشطيٗ سٗساز ضٚظٞبي ٌطز  ٚغجبضي ضا و ٝزض ٔيبٖ ٔبٜٞبي آٚضيُ سب
آٌٛؾز اسفبق ٔيافشس ،ضا زاض٘سٔ .ؿئّ ٝلبثُ سٛػ ٝزيٍطي و ٝزض ضاثُ ٝثب ٌطز  ٚغجبض زض وكٛض
ٖطاق ثبيس ُٔطح وطز آِٛزٌي ٔٙبَمي زض ٖطاق ث ٝاٚضا٘ي ْٛيٗيف قس ٜاؾز .وكٛضٞبي آٔطيىب
 ٚاٍّ٘يؽ زض ؾبَ  320،1991سٗ اٚضا٘ي ْٛيٗيف قس ٜزض ػٛٙة ٖطاق  ٚوٛيز ثىبض ثطز٘س .زض
ؾبَ ٘ 2003يع زض ػطيبٖ حّٕ ٝثٖ ٝطاق ،ايٗ ز ٚوكٛض اظ اٚضا٘ي ْٛيٗيف قس ٜاؾشفبز ٜوطز٘س.
افعايف سٗساز ٔٛاز ٚل ٔٛؾطَبٖ ٘ ٚممٞبي ٔبزضظازي زض ٖطاق ٘كبٖ زٙٞس ٜآِٛزٌي ايٗ
وكٛض ث ٝاٚضا٘ي ْٛيٗيف قسٔ ٜيثبقسٔ .حممبٖ غادٙي َي سحميمبر ذٛز ،اؾشفبز ٜاظ اٚضا٘يْٛ
يٗيف قس ٜسٛؾٍ آٔطيىب  ٚاٍّ٘يؽ زض حّٕ ٝثٖ ٝطاق ضا طبثز وطزٔ( .يٟٗدطؾز)18 :1389 ،
ّٖز دسيسٌ ٜطز  ٚغجبض
ثطضؾيٞبي ثُٕٗ آٔسٔ ٜكرم ٕ٘ٛز ٜاؾز وّٖ ٝز ٖٕس ٜدسيس ٌطز  ٚغجبض زض وكٛض
٘بقي اظ ٌؿشطـ ثيبثبٖٞب  ٚدسيس ٜثيبثبٖظايي زض وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝثٛيػٖ ٜطاق ،ؾٛضي،ٝ
ٖطثؿشبٖ ٔ ...ٚيثبقس .ثطٚظ َٛفبٖٞبي قسيس زض ٔٙبَك ٔصوٛض ؾجت ا٘شمبَ شضار ذبن سٛؾٍ
ثبز ٔيٌطزز  ٚايٗ شضار ثسِيُ زاضا ثٛزٖ ا٘ساظٜٞبي ٔرشّف زاضاي ؾطٖز س٘ ٝكيٙي ٔشفبٚسي
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ثٛز ،ٜثُٛضيى ٝشضار ضيعسط سب وئّٛشطٞب زٚض اظ ٔحُ نٗٛز ا٘شكبض ٔييبثس ٛٔ ٚػت ايؼبز ٌطز ٚ
غجبض زض ؾبيط ٔٙبَك ٔيٌطز٘س .زض قطايُي و ٝػطيبٖ ثبز اظ ؾٕز وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝزض غطة
 ٚػٛٙة غطة ث ٝؾٕز وكٛض ايطاٖ ثبقس ػطيب٘بر ٛٞاي غجبضآِٛز ثَ ٝطف وكٛض ٞسايز قسٜ
ٔ ٚكىالسي ضا ثطاي ٔحيٍ ظيؿز  ٚؾالٔز ٔطزْ ثٛػٛز ٔيآٚضز( .ازاضٛٞ ٜاقٙبؾي اؾشبٖ
ايالَْ :1391 ،طح ٕٞسيسي)
ػس َٚثطضؾي ٔكىالر ايؼبز قس ٜزض اطط ثطٚظ دسيسٌ ٜطز  ٚغجبض
ذؿبضار
فيعيىي

وبٞف ٔيساٖ زيس ،ػٌّٛيطي اظ ٘فٛش ٘ٛض  ٚوبٞف سبثف اقٗ ٝذٛضقيس

ذؿبضار
ثيِٛٛغيىي

سأطيط ثط ضٚي ٌيبٞبٖ  ٚوبٞف فشٛؾٙشع ،ايؼبز حؿبؾيزٞبي سٙفؿي ،ايؼبز ا٘ٛأ ثيٕبضيٟبي دٛؾشيٌٛ ،اضقي  ٚلّجي،
سكسيس ؾبيط ثيٕبضيٞب ،سكسيس ذؿبضار ٘بقي اظ آفبر  ٚثيٕبضيٞبي ٌيبٞي

ذؿبضار
الشهبزي

ثطٚظ سهبزفبر زض اطط وبٞف ٔيساٖ زيسِ ،غ ٛدطٚاظٞب ،ايؼبز ٞعي ٝٙثطاي ثيٕبضاٖ زض ٔطاػٗ ٝثٔ ٝطاوع زضٔب٘ي ،سأطيط ثط ضٚي
ٌيبٞبٖ  ٚوبٞف سِٛيس ث ٝزِيُ وبٞف فشٛؾٙشع ،افعايف ٞعي ٝٙؾطا٘ ٝذب٘ٛاض ثسِيُ ٞعي ٝٙذطيس ٔبؾه  ٚؾبيط ّٔعٔٚبر
دعقىي ،افعايف ٔهطف آة ػٟز قؿشكٌ ٛطز  ٚغجبض

ذؿبضار
اػشٕبٖي

سُٗيّي ٔساضؼ ،افعايف سٗساز ٔطاػٗبر ٔطاوع زضٔب٘ي ،سُٗيّي ثبظاض ٔ ٚطاوع فطٚـ ،اذشالَ زض ظ٘سٌي ضٚظٔط ٜقٟط٘ٚساٖ
(ازاضٔ ٜحيٍ ظيؿز اؾشبٖ ايالَْ :1394 ،طح ثطضؾي ٌطز  ٚغجبض)

آذب٘ي زض سبظٜسطيٗ يبفشٞٝبي دػٞٚكي ذٛز ،دطز ٜاظ يه اثٟبْ ثعضي زض ثيٗ الّيٓ قٙبؾبٖ ٚ
ثْٛقٙبؾبٖ زضثبض ٜضيك ٝانّي ضيعٌطزٞب ثطزاقش٘ ٚ ٝكبٖ زاز زاذُ ضيعٌطزٞب (زيبسٖٛ٘ )ْٛي
ػّجه و ٝزض آةٞبي قٛض  ٚقيطيٗ زيسٔ ٜيقٛزٚ ،ػٛز زاضزٖ .ال ٜٚثط ايٗ ،ضيعٌطزٞب حبٚي
ٖ٘ٛي ظئٛدال٘ىش ٖٛثٙبْ (اؾشطاوس) اؾز .ايٗ يبفشٞٝب طبثز ٔيوٙس ضيعٌطزٞب ٔٙكب سبالثي زاض٘س ٘ٝ
ثيبثب٘ي ،ثٖ ٝجبضر ؾبزٜسط آظٔبيفٞبي آذب٘ي وٕٞ ٝچٙبٖ ازأ ٝزاضز سب ٕٞيٗ ػب طبثز ٔيوٙس
و ٝديبٔس ذكه وطزٖ سبالةٞبي اضظقٕٙس ٚالٕ زض ٔطظ ايطاٖ ٖ ٚطاق ،سب چ ٝا٘ساظٔ ٜيسٛاٖ
ٖٛالت ذُط٘بوي زض ٖطنٝاي چٙس ٔيّيٞ ٖٛىشبضي ثبلي ٔيٌصاضز ثبقس و ٝاظ سؼطث ٝسّد ٖجطر
ٌطفشٍ٘ ٚ ٝصاضيٓ سب زضيبچ ٝاضٔٚي ٝث ٝؾط٘ٛقز ٛٞضِٗٓيٓ ٛٞ ٚضاِحٕبض ٛٞ ٚضاِٟٛيع ٜثسَ قٛز.
ٞؼ ْٛضيع ٌطزٞب
اِٚيٗ ٞؼٌ ْٛؿشطزٌ ٜطز  ٚغجبض زض ايطاٖ ث ٝؾبَ  1382ثطٔيٌطزز  ٓٞ ٚاو 20 ٖٛٙاؾشبٖ
وكٛض ضا ثب ٔكىُ ٔٛاػ ٝوطز ٜاؾز .ايٗ دسيس ٜزاضاي آطبض ٌؿشطز ٜثٟساقشي ،الشهبزي  ٚظيؿز
ٔحيُي ثطاي ػبٔٗ ٝايطاٖ ثٛز ٜاؾز .آِٛزٌي ٘بقي اظ ٌطز  ٚغجبض زض چٙس ؾبَ اذيط اؾشبٖ-
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ٞبي غطثي  ٚػٛٙة غطثي  ٚزض نٛضر افعايف قسر ٚ ٚؾٗز ث ٝنٛضر ٔٛضزي ٛٞاي زيٍط
اؾشبٖٞبي ايطاٖ ضا ثحطا٘ي ؾبذش ٝاؾزٌ .طز  ٚغجبض زض َي يه زٌ ٝٞصقش ٝسجٗبر اػشٕبٖي
 ٚالشهبزي ٔرطثي ثطاي اؾشبٖٞبي ٔشأطط زض ايطاٖ زاقش ٝاؾز .سكسيس ض٘ٚس ٟٔبػطر افطاز ثٝ
ٚيػ ٜالكبض ٔشرهم ٘ ٚرج ٝاظ ٔٙبَك ٔشبطط اظ ٌطز ٚغجبض ،ثيىبضي  ٚيب وبٞف زضآٔس زض
ٔكبغُ ٔرشّف قٟطي  ٚضٚؾشبيي،وبٞف سِٛيس ٔحهٛالر وكبٚضظي ،ضوٛز ٌطزقٍطي،
اذشالَ زضحُٕ ٘ٚمُ ٛٞايي  ٚأٙيز دطٚاظٞب ،وبٞف وبضايي فطزي  ٚاػشٕبٖي ،سُٗيّي
ٔطاوع آٔٛظقي  ٚسفطيحي ٕٞٝ٘ٛ٘ ...ٚبي ثبضظي اظ ديبٔسٞبي ٔرطة َٛفبٖ ٌطز  ٚغجبض زض
اؾشبٖٞبي ٔشبطط اظ ايٗ دسيس ٜزض ز ٝٞاذيط ثٛزٜا٘س( .ذبِسي)25 :1392 ،
آطبض َٛفبٌٖ،طز  ٚغجبض زض اؾشبٖٞبي غطثي  ٚػٛٙة غطثي:
 َٛفبٌٖ ،طز  ٚغجبض زض ؾبَ  1388ثبٖض وبٞف ٞ 726عاض سٗ ٔحهٛالر وكبٚضظئٗبزَ ٔ 341/5يّيبضز سٔٛبٖ زض اؾشبٖ وطٔب٘كب ٜقس ٜاؾز.
 ؾبال٘ ٝثّٖ ٝز ثطٚظ ايٗ دسيس ٜحسٚز ٞ 19عاض ثيٕبض ث ٝػٕٕ ثيٕبضاٖ وكٛض ايبفٔ ٝيقٛزو ٝؾ ٟٓاؾشبٖ ذٛظؾشبٖ زض ايٗ ٔيبٖ حسٚز ٞ 5عاض ٘فط اؾز.
 زض ؾبَ  91حسٚز  640دطٚاظ ٛٞايي اؾشبٖ ثب ٔكىُ ٔٛاػ ٝثٛز٘سَٛ .فبٌٖ ،طز  ٚغجبضثبٖض ٌؿشطـ ٟٔبػطر ذٛظؾشب٘يٞب ث ٝاؾشبٟ٘بي يعز ،قيطاظ  ٚانفٟبٖ قس ٜاؾز.
 ثطذي وبضذب٘ؼبر ٔ ٚطاوع سِٛيسي اؾشبٟ٘بي ٔشبطط ث ٝزِيُ ضيعٌطزٞب سُٗيُ قسٜا٘س .ثٝزِيُ ثطٚظ ضيعٌطزٞب ٘عزيه ثٌ ٌٝ٘ٛ 300 ٝيبٞي وٕيبة ثب وبضثطزٞبي زاضٚيي زض اؾشبٖ ايالْ
زض حبَ ٘بثٛزي ٞؿشٙس .زض ايٗ ٔٙبَك او ٖٛٙثؿيبضي اظ وكبٚضظاٖ  ٚزأساضاٖ ث ٝزِيُ افعايف
ضيعٌطزٞب وبض ذٛز ضا اظ زؾز زازٜا٘س.
َٛفبٌٖ ،طز ٚغجبضٔ ،حهٔ َٛؿشميٓ سٛؾٗ٘ ٝبدبيساض زض ُٔٙم ٝاؾز و ٝسب حسٚز ظيبزي ثٝ
ػًٞٙبي ؾ ٝز ٝٞاذيط ٔ ٚساذالر ٘بزضؾز ا٘ؿبٟ٘ب زض او ٛؾيؿشٓٞبي ُٔٙمٔ ٝطثٌٛ
ٔيقٛز .زض ْٟٛض ايٗ دسيس ٜثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝوكٛضٞبي سطوي ٚ ٝؾٛضي ٝثربَط ثؿشٗ ؾس ثط
ضٚي ضٚزذب٘ٞٝب  ٚػٍُٞٙبي ذّيغ فبضؼ ث ٝزِيُ ث ٓٞ ٝضيرشٗ سظجيز ٞعاضاٖ ؾبِ ٝقٗٞبي
ثيبثب٘ي ٘مف زاض٘س ،وكٛضٞبي ايطاٖ ٖ ٚطاق ٘يع ث ٝذبَط ٔساذٌّ ٝؿشطز ٜزض ٔؿيط حطوز آثٟب
 ٚذكىب٘سٖ ٛٞضٞب  ٚثبسالقٞب سبطيط ٌصاقش ٝثٛزٜا٘س .ثَٛ ٝض وّي ،ذكىؿبِي ،سرطيت اضايي زض
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ػًٞٙب ،احساص ؾس ثط ضٚي ضٚزذب٘ٞٝب ،وكز غيطانِٛي  ٚوبٞف دٛقف ٌيبٞي ُٔٙم ٝضا
ٔيسٛاٖ  5زِيُ انّي سكىيُ دسيسٌ ٜطزٚغجبض زض ُٔٙم ٝث ٝقٕبض آٚضز( .ذبِسي)28 :1392 ،
سٛافك ُٔٙمٝاي -ضيعٌطز
زِٚزٞبي ُٔٙمٔ ٝعثٛض ،زض چبضچٛة ٕٞىبضي ُٔٙمٝاي ٚازاض ث ٝاسربش سهٕيٕبسي زض لبِت
ٔٛافمشٙبٔٞٝبي ظيؿز ٔحيُي ٔيق٘ٛس  ٚايٗ سٛافك ثطاؾبؼ ٕٞىبضي ٔكشطن ٔيبٖ سبثٗبٖ
انّي اؾشٛاض ٔيٌطزز .ضيعٌطز ،ث ٝشضار ّٔٗك وٛچه آٖ اظ ػبٔس ٔ ٚبيٗي ٌفشٔ ٝيقٛز وٝ
زض ٛٞا درف قس ٚ ٜزيس افمي ضا وبٞف ٔيزٞس .ايٗ دسيس ٜزض ٔٛاضز ثحطا٘ي ثب ػٌّٛيطي اظ
سبثف ٘ٛض ذٛضقيس ث ٝظٔيٗ ٔٛػت ظٔؿشبٖ ػٟب٘ي ٔيقٛزٕٝ٘ٛ٘ .اي اظ چٙيٗ ضٚيسازي زض
سبضيد ثكط زض ؾبَ ٔ 1816يالزي  ٚث ٝز٘جبَ فٛضاٖ وٛسبٔجٛضا ضٚي زاز و ٝؾبَ ثيسبثؿشب٘ي ٘بْ
ٌطفز .ضيعٌطزٞب زض ثطذي ٔٛالٕ ثبٖض ايؼبز دسيسٔ ٜب ٜآثي٘ 1يع ٔيق٘ٛس .ضيعٌطزٞب شضار
ثؿيبض وٛچه  ٚؾجه ٞؿشٙس ،لُط وٕشط اظ ٔ 5يىط ٖٚزاض٘س  ٚزض اطط فطؾبيف ثبزي ٚ
ثيبثبٖظايي سٛؾٍ ثبز سب ٔؿبفز ثؿيبض َٛال٘ي ػبثؼب قس ٚ ٜا٘شمبَ ٔييبثٙس .ايٗ ٘ ٔٛاظ آِٛزٌي
ٛٞا قبُٔ ٞط ٘ٔ ٔٛبزّٗٔ ٜك زض ٛٞا ٔيقٛز .ايٗ شضار ٛٔ ٚاز قٙبٚض و ٝقبُٔ ٌطز  ٚغجبض ٚ
زٚز  ٚشضار لبثُ ضٚيز سب شضار ضيع ٔيىطٚثي زيٍط ٔيق٘ٛسٔ ،حشٛي قٗٞبي زضقز سب فّعار
ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛؿشٙس و ٝثب سٛػ ٝث ٝػغطافيبي ٔحُ ٔ ٚكرهبر ذبنٞب ٔ ٚحيٍ ػغطافيبيي زض
الهي ٘مبٌ ز٘يب ٔشغيط٘س .زض ّٖٓ آِٛزٌي ٛٞاٌ ،بٞي سحز ٖٛٙاٖ «آئطٚؾُ» 2اظ آٟ٘ب يبز
ٔيقٛز ٛٓٙٔ ٚض اظ آٖ دطاوٙس ٜقسٖ يه ٔبز ٜػبٔس يب ٔبيٕ زض ٛٞا اؾزٙٔ .كبء افعايف ايٗ
ضيعٌطزٞب زض ٛٞا ٘يع ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛزٕٔ ٚ ٜىٗ اؾز ٔٙكب َجيٗي يب ٔهٖٛٙي زاقش ٝثبقٙس.
ٖٛأُ ظيبزي ثبٖض ايؼبز ضيعٌطزٞب ٔيقٛز اظ ػّٕ ٝفٗبِيزٞبي ا٘ؿب٘ي ٘ٓيط وكبٚضظي ،ايؼبز
ؾس ثط ضٚي ضٚزذب٘ٞٝب ،ذكىب٘سٖ سبالةٞب سب فٛضاٖ آسكفكبٖ ،وٛيطظاييَٛ ،فبٖ ٓ٘ ٚبيط
آٖ.
4

 دسيسٔ ٜب ٜآثي ضٚيساز ٘ؿجشبً ٘بزضي اؾز وٌ ٝب ٜزض ٍٙٞبْ ثطٚظ ضيعٌطز ثٚ ٝػٛز ٔيآيس .زض ايٗ دسيس ٜشضار ٌطز  ٚغجبض و ٝاثٗبزي زضحسٚز ٔ 1يىط ٖٚزاض٘سٛٔ ََٛ ،عٞبي وٛسب ٜثبظسبة قس ٜاظ ٔبٔ ٜب٘ٙس آثي  ٚثٙفف ضا ػصة ٛٔ ََٛ ٚعٞبي ثّٙسسط ؾطخ ضا درف
ٔيوٙٙس ،زض ٘شيؼٔ ٝب ٜث ٝضً٘ آثي زيسٔ ٜيقٛزٔ .ظال زض ؾبَ  1983دؽ اظ فٛضاٖ آسكفكبٖ و ٜٛاَ ويى ٖٛزض ٔىعيه ضٚي زاز.
2
- Aersol
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سغييطار ظٔب٘ي ٌطز  ٚغجبض
ٔكبٞسار ٌ٘ٛبٌ ٖٛطبثز وطز ٜاؾز وَٛ ٝفبٖٞبي ٌطز  ٚغجبض زض ؾبٖزٞبي ٔكرهي اظ
ضٚظ ثيكشط اسفبق ٔيافشس ،ايٗ ٘شبيغ ٘كبٖ ٔيزٞس وَٛ ٝفبٖٞبي ٌطز  ٚغجبضي ثيكشط زض اٚاذط
نجح  ٚاٚايُ ثٗساظْٟط و ٝثبز زاضاي ؾطٖز اؾز ضخ ٔيزٞس؛ ٖال ٜٚثط ايٗ ذبن زض ايٗ
ؾبٖز ذكهسط اؾز  ٚزض اطط ثبز ث ٝضاحشي اظ ؾُح ظٔيٗ ػسا ٔيقٛز .ث ٝزِيُ ٔؼبٚضر
ٔٙبَك غطة  ٚػٛٙة غطة ايطاٖ ثب ثيبثبٖٞبي وكٛضٞبي ٖطاق ٖ ٚطثؿشبٖ ضٚظٞبي غجبضآِٛز زض
ايٗ ٔٙبَك لبثُ سٛػ ٝاؾز  ٚزض ؾبَٞبي اذيط افعايف يبفش ٝاؾز .ثؿيبضي اظ وبضقٙبؾبٖ،
ٔٙبَك ثيٗاِٟٙطيٗ  ٚسبالةٞبي ٛٞضاِٗٓيٓ زض ٖطاق ضا ٖبُٔ انّي ٙٔ ٚكبء َٛفبٖٞبي ٌطز ٚ
غجبض ٖ ٚسٜاي زيٍط ٘يع ثيبثبٖٞبي ثعضي ٖطثؿشبٖ ضا ٔٙكبء ايٗ دسيسٗٔ ٜطفي وطزٜا٘س .اغّت
چكٕٞٝبي سِٛيس ٌطز  ٚغجبض زض ايطاٖ اظ وكٛضٞبي ٖطثؿشبٖٖ ،طاق  ٚؾٛضئ ٝيثبقٙس  ٚلُط،
أبضار ٔشحسٖ ٜطثي ،وٛيز  ٚثطذي اظ وكٛضٞبي قٕبَ آفطيمب زض ضسج ٝز ْٚإٞيز لطاض زاض٘س.
ذكه وطزٖ ٛٞضٞب زض ػٛٙة ٖطاق ،اظ ثيٗ ثطزٖ دٛقف ٌيبٞي ٔٙبَك ػٛٙثي ٔ ٚطوعي ايٗ
وكٛض ث ٝزأ ٝٙايٗ دسيسَ ٜجيٗي افعٚز ٜاؾز .اظ َطفي ػٞ ًٙكز ؾبِٖ ٝطاق ّٖي ٝايطاٖ
ؾجت ٘بثٛزي ثؿيبضي اظ ٘رّؿشبٖٞبي ذطٔكٟط  ٚآثبزاٖ قس و٘ ٝمف ثبزقىٗ ٘ ٚكؿز شضار
ّٔٗك ضا ثط ٖٟس ٜزاقشٙس .احساص  30ؾس سطوي ٚ ٝؾٛضي ٝثط ضٚي ٔٙكبء ضٚزذب٘ٞٝبي زػّٚ ٝ
فطار ثبٖض ثٚ ٝػٛز آٔسٖ ثيبثب٘ي ثٚ ٝؾٗز ٞ 500عاض ٞىشبض قس ٜاؾز .زض حبَ حبيط ٘يع 32
ٔيّيٞ ٖٛىشبض ثيبثبٖ زض ايطاٖ ٚػٛز زاضز ٔ 40 ٚيّيٞ ٖٛىشبض اظ ظٔيٗٞبي وكٛض ٘يع سحز
سأطيطار ٔرطة ٔٙبَك ثيبثب٘ي اؾز .ثسيٟي اؾز و ٝفطاٚا٘ي غجبض اضسجبٌ ٔؿشميٕي ثب
ذكىؿبِي زاضز  ٚزض  15ؾبَ اذيط ٔب زض وكٛض ذٛز قبٞس ٛٔ 2ع ٖٕيك ذكىؿبِي ثٛزٜايٓ؛
ذكىؿبِي ٟٔط  76سب ٟٔط  ٚ 81ذكىؿبِي ٟٔط  87و ٝسب حبَ  ٓٞازأ ٝزاضز .دبييع ثس ٖٚثبضاٖ
 ٚ 87ثٟبض ثيثبضاٖ  88ؾبٔب٘ٞٝبي َجيٗي ذبٚضٔيب٘ ٝضا ٖٕالً ٔشٛلف وطزٖٛ .الت ثّٙسٔسر ايٗ
سٛلف ؾبٔب٘ٞٝبي َجيٗي ُٔٙم ٝاضظيبثي ٘كس  ٚأطٚظ ٔب ثب يىي اظ ٖٛالت ٟٔيت آٖ ٔٛاػٟيٓ.
(ٔيٟٗدطؾز)20 :1392 ،
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ضٚـٞبي ثطضؾي  ٚقٙبؾبيي وب٘ ٖٛانّي ضيعٌطزٞب
چٍٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ ٔٙكأ انّي ٌطز  ٚغجبض زض ٞط ُٔٙم ٝضا ٔكرم وطز؟ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔظبَ آيب
ٌطز  ٚغجبض زض ايطاٖ ؾطچكٕٔ ٝحّي زاضز يب اظ وكٛضٞبي ٖطاق ،ؾٛضي ٚ ٝوكٛضٞبي حبقيٝ
ذّيغفبضؼ ٚاضز ايطاٖ ٔيقٛز؟ چٙسيٗ ضٚـ ػٟز ٔٙكبءيبثي َٛفبٖٞبي ٌطز  ٚغجبض ٚػٛز
زاضز و ٝزض شيُ ث ٝآٟ٘ب اقبضٔ ٜيوٙيٓ -1 .ػٕٕآٚضي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ذبن  ٚآ٘بِيع آٖ  -2سٗييٗ
ذهٛنيز قيٕيبيي شضار ضيعٌطز ٙٔ -3كبءيبثي اؾشفبز ٜاظ سهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي ػٟز
سٗييٗ ٘ٛاحي سِٛيس ٕٞ ٚچٙيٗ ٔؿيطٞبي ا٘شمبَ ٌطز  ٚغجبض اؾز.
ايٗ ضٚـ ثٟشطيّٕٖٗ ،يسطيٗ  ٚوبُٔسطيٗ ضٚـ ثطاي قٙبؾبيي ٔجسأ انّي ضيعٌطزٞبي
ذبضػي اظ يه وكٛض ث ٝوكٛض زيٍط اؾزٔ( .يٟٗدطؾز)23 :1389 ،
ثطضؾي اططار ضيعٌطزٞب
اططار  ٚديبٔسٞبي الشهبزي -اػشٕبٖي
ٓٞظٔبٖ ثب ٚل ٔٛدسيسٌ ٜطز  ٚغجبض غّٓز ثطذي اظ فّعار ؾٍٙيٗ اظ ػّٕ ٝؾطة سب  3ثطاثط
افعايف ٔييبثسٕٞ .چٙيٗ غّٓز فّعار ؾٕي ػي ٚ ٜٛآضؾٙيه ٘يع ثٔ ٝيعاٖ ظيبزي افعايف
ذٛاٞس يبفز .شضار ٌطز  ٚغجبض اظ ٘ٓط ا٘ساظ ٜوبٔالً ٔشفبٚر ٞؿشٙس  ٚاظ شضار زضقز (غيطلبثُ
سٙفؽ) سب شضار ضيع (لبثُ سٙفؽ) َجمٝثٙسي ٔيق٘ٛس .شضار زضقز حساوظط ث ٝزاذُ ثيٙي،
زٞبٖ  ٚحّك ضا ٜديسا ٔيوٙٙس أب شضار ضيع ٔيسٛا٘ٙس ث ٝاٖٕبق ثيكشط ٛ٘ ٚاحي حؿبؼ ٔؼطاي
سٙفؿي  ٚضي٘ ٝفٛش وٙٙس .شضار ضيعسط زاضاي اططار ثبِمٕٟٔ ٜٛي ثط ؾالٔز ا٘ؿبٖ ٞؿشٙس .ثيكشط
شضاسي و ٝزض دسيسٌ ٜطز  ٚغجبض حًٛض زاض٘س اظ ٘ ٔٛزضقز يب غيطلبثُ سٙفؽ ٞؿشٙس  ٚسٟسيس
ػسي ثطاي ؾالٔز ا٘ؿبٖ ايؼبز ٕ٘يوٙسٞ ،ط چٙس ٕٔىٗ اؾز زض افطازي و ٝؾبثم ٝثيٕبضي-
ٞبي سٙفؿي زاض٘س ٔكىالر دسيس آٚضز .دػٞٚكٍطاٖ طبثز وطز٘س اضسجبٌ ثباليي ٔيبٖ ٔطي ٘بقي
اظ ثيٕبضاٖ لّجي ،دصيطـ ثيٕبضاٖ زض ثيٕبضؾشبٖٞب  ٚسكسيس ٖالئٓ ثيٕبضيٞبي لّجيٖ -طٚلي ٚ
سغييط غّٓز شضار ّٔٗك زض ٛٞا ٚػٛز زاضزَ .جك ايٗ سحميك ٘كبٖ زاز ٜقس و ٝافعايف ٔيعاٖ
غّٓز شضار وٛچىشط  ٚيب ٔؿبٚي ٔ 10يىط ٖٚثٔ ٝيعاٖ ٔ 10يىطٌٚطْ زض ٞط ٔشط ٔىٗت ثٝ
افعايف %10ثيٕبضاٖ ؾىش ٝلّجي زض ثيٕبضؾشبٖٞب زض ٕٞبٖ ضٚظ ٔيقٛز .ظٔب٘ي و ٝثيٕبض لّجي
زض ٔٗطو ٌطز  ٚغجبض لطاض ٌيطز اوؿيػٖضؾب٘ي ث ٝلّت ٔحسٚز قس ٚ ٜثيٕ٘ٓي زض يطثبٖ لّت
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 ٚحّٕ ٝلّجي ايؼبز ٔيقٛزٕٞ .چٙيٗ ٚضٚز ٌطز  ٚغجبض ث ٝزؾشٍب ٜسٙفؿي  ٚذ ٖٛثبٖض ٔيقٛز
و ٝايٗ شضار زض ػساض ٖطٚق ضؾٛة وطزٛٔ ،ٜػت ثطٚظ اِشٟبة قس ٚ ٜقطايٍ ضا ثطاي ثطٚظ
آسطٚاؾىّطٚظ (سٍٙي ٖطٚق يب ٕٞبٖ سهّت قطاييٗ) ٟٔيب ؾبظز .آطبض وٛسبٜٔسر آِٛزٌي ٛٞا
ثيكشط قبُٔ حؿبؾيز چكٓٞب ،ثيٙي  ٚحّكٖ ،ف٘ٛزٞبي زؾشٍب ٜسٙفؿي ،ؾطزضز ،سٚ ٟٔٛ
ٚاوٙف آِطغيه اؾز .أب ايٗ دسيس ٜزض زضاظ ٔسر ٘يع ٔيسٛا٘س ثيٕبضي ٔعٔٗ سٙفؿي ،ؾطَبٖ
ضي ،ٝثيٕبضي لّجي  ٚحشي آؾيت ث ٝؾبيط اضٌبٖٞبي ثسٖ ضا ايؼبز وٙس .ؾطف ،ٝافعايف حؿبؾيز
زض ثطاثط ٖف٘ٛزٞبي سٙفؿي ،سأطيطار ؾٛء ثط لفؿ ٝنسضي ،افز وبضايي ؾيؿشٓ ايٕٙي ثسٖ،
سكسيس يب ٖٛاضو زض ثيٕبضيٞبي لّجي ،وبٞف وبضايي سٙفؽ  ٚسٍٙي سٙفؽ ،ثط٘ٚكيز  ..ٚاظ
ٖٛاضو سٙفؽ زض ٌطز  ٚغجبض اؾزٌٙ( .ؼّٗي٘ػاز )22:1394،اظ زيٍط سطويجبر ٔٛػٛز زض شضار
ٌطز  ٚغجبض وّؿيٓ ،آ ،ٗٞآِٔٛيٙيٙٔ ،ْٛيعي ٚ ْٛغيطٔ ٜيثبقسٚ .ضٚز  ٚػصة ثيف اظ ٌ 2/5طْ
وّؿيٓ زض ضٚظ ٔٙؼط ث ٝؾ ًٙوّي ٚ ٝسهّت ٔؼبضي وّي ٚ ٝضيٞبي ذٔ ٖٛيٌطززٔ .مساض ثيف
اظ حس الظْ آ ٗٞزض ثسٖ ٔٙؼط ثٚ ٝضْ ّٔشحٕ ٚ ٝآٔبؼ قجىي ٝچكٓ ٔيٌطزز ٙٔ ٚيعيْٛ
افؿطزٌي ٌ ٚيؼي  ٚيٗيف قسٖ ثسٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز٘ .شبيغ سحميمي و ٝسٛؾٍ ؾبظٔبٖ
ػٟبٖ ثٟساقز زض ثطِيٗ ،وذٟٙبن  ٚضْ نٛضر ٌطفش ٝاؾز ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝشضار وٛچىشط ٚ
ٔؿبٚي ٔ 10يىط ،ٖٚذُط ٔطي سٙفؿي زض وٛزوبٖ ظيط يه ؾبَ ضا افعايف ٔيزٞسٕٞ .چٙيٗ
ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قس٘ ٜكبٖ ٔيزٞس وَٛ ٝفبٖٞبي ٌطز  ٚغجبضي ثبٖض افعايف ٔ %1/7طي ٚ
ٔيط ٔيٌطز٘س .اظ ػّٕ ٝثيٕبضيٞبي ضايغ چكٕي ثيٗ قٟط٘ٚساٖ ذٛظؾشب٘ي ثيٕبضي ٘بذٙه
چكٓ  ٚوطاسيز قٙي اؾز .شضار ٔبؾٝاي ثبٖض ذطاقيس ٜقسٖ لط٘ي ٝچكٓ  ٚوبٞف زيس
ٔيقٛز .ؾبظٔبٖ ثٟساقز ػٟب٘ي ثطآٚضز ٕ٘ٛز ٜاؾز و ٝؾبِيب٘٘ 500000 ٝفط ثط اطط ٔٛاػ ٟٝثب
شضار ّٔٗك زض ٛٞاي آظاز زچبض ٔطي ظٚزضؼ ٔيق٘ٛسٌ .طٞٚي اظ ٔحممبٖ ثب ُٔبِٗ ٝثط ضٚي
زا٘فآٔٛظاٖ ٔ 850سضؾ ٝزض أبضار ٔشحسٖ ٜطثي ث ٝايٗ ٘شيؼ ٝزؾز يبفشٙس و ٝزض ثيٗ
زا٘فآٔٛظا٘ي و ٝزض ٔٗطو ٌطز  ٚغجبض ثٛز٘س ٔيعاٖ قي ٔٛآؾٓ ٔ ٚ %13/6يعاٖ قي ٔٛآِطغي
 %73ثيكشط ثٛز ٜاؾز .زض سحميمي ػساٌب٘ ٝو ٝزض ؾبَ  2011زض وكٛض ػٕٟٛضي وط ٜثط سأطيط
ٌطز  ٚغجبض ثبٖض نسٔ ٝث ٝدٛؾز  ٚسغييط زض غٖٞبي ايٗ ؾَّٞٛب ٔيقٛزٕٞ( .بٖ)23:
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اططار  ٚديبٔسٞبي ظيؿز ٔحيُي
ذؿبضر  ٚيب وبٞف زضآٔس زض ثرف وكبٚضظي اظ ٖٕس ٜظيبٖٞبي الشهبزي دسيسٌ ٜطز ٚ
غجبض اؾز .لطاض ٌطفشٗ ٌطز  ٚغجبض ثط ضٚي ؾُح ثطي ٌيبٞبٖ ثبٖض ٔؿسٚز قسٖ ضٚظ٘ٞٝب قسٜ
وٙٔ ٝؼط ث ٝوبٞف ؾٛذز  ٚؾبظ  ٚسٙفؽ ٌيبٞبٖ ٌطزيس ٚ ٜحبِشي قجي ٝثٔ ٝؿٕٔٛيز ايؼبز
ٔيٕ٘بيسٕٞ .چٙيٗ ػصة ٘ٛض ذٛضقيس سٛؾٍ شضار ٌطز  ٚغجبض ثبٖض ُِٕٚ ٝاضز قسٖ ثٝ
ٔحهٛالر ٌّرب٘ٝاي ٔيقٛز .آئطٚؾُ ٔٗس٘ي حبنُ اظ ٌطز  ٚغجبض ٔيسٛا٘س ثط سكىيُ
ذهٛنيبر اثط ٔ ٚيعاٖ ثبض٘سٌي اطط ٔيٌصاضز ،اظ َطفي فطؾبيف ذبن سٛؾٍ ثبز  ٚيب آة ؾجت
اظ ثيٗ ضفشٗ اليٝي حبنّريع فٛلب٘ي ذبن  ٚػسا قسٖ شضار اظ يىسيٍط  ٚزض ٘شيؼ ٝوبٞف
ثبضٚضي ذبن ٔيٌطزز .زض سبضيد  86/8/19زض ايطاٖ ٚيطٚؾي زض ٌطز  ٚغجبض وكف قس و ٝثبٖض
ايؼبز ست ثطفىي زض احكبْ اّٞي قٛزٕٞ .چٙيٗ ٌطز  ٚغجبض زض حسٚز  7اِي ٔ 17يّي ٖٛسٗ زض
ؾبَ ث ٝسِٛيسار ظضاٖي  ٚثبغي ذؿبضر ٚاضز وطز ٚ ٜثبٖض ٘مطٜاي قسٖ ذطٔب زض ايٗ اؾشبٖ
قس ٜاؾز ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝويفيز ايٗ ٔحه َٛضا ث ٝزضػ 3 ٚ 2 ٝثطاي ذٛضان زاْ سجسيُ وطزٜ
اؾزٌٙ( .ؼّٗي٘ػاز)26 :1394 ،
ٔجب٘ي حمٛق ثيٗإُِّ ثطاي ٔمبثّ ٝثب ضيعٌطزٞب
زض ضاثُ ٝثب ضيعٌطزٞب ٔ ٚسيطيز  ٚوبٞف اططار ٔرطة آٖ سالـٞبيي اظ ػب٘ت وكٛضٞب ٚ
ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي زِٚشي  ٚغيطزِٚشي نٛضر ٌطفش ٝاؾز .أب ٚالٗيز أط ايٗ اؾز وٝ
حٛظ ٜاؾٙبز حمٛلي ذالء ػسي زض ايٗ ظٔي ٝٙاحؿبؼ ٔيقٛزٔ .طاز آٖ اؾز و ٝوكٛضٞبيي
و ٝثٖٛ٘ ٝي ثب ايٗ دسيس ٜزضٌيط ٞؿشٙس السأبر ّٖٕي ٔؤططي زض ضاثُ ٝثب سسٚيٗ  ٚسهٛيت
اؾٙبز اِعاْآٚض ثطاي وبٞف ضيعٌطزٞب ٘ساقشٝا٘س .اِجش ٝثيقه ايٗ وٛسبٞي وكٛضٞب ضيك ٝزض
ٔؿبئُ ٔشٗسزي اظ ػّٕٔ ٝؿبئُ ؾيبؾي ،الشهبزي ،اػشٕبٖي ،فطٍٙٞي ،ثٟساقشي  ...ٚزاضز .زض
ايٗ ضاثُ ٝثبيؿشي ٌفز وٕٞ ٝبٖ ا٘سن اؾٙبزي ٚ ٓٞػٛز زاضز ثيكشط زض ؾُح ُٔٙمٝاي
 ٚآٖ  ٓٞثيٗ ز ٚيب چٙس وكٛضي و ٝثَٛ ٝض ٔؿشميٓ اظ ايٗ دسيس ٜض٘غ ٔيثط٘سٔ ،يثبقس .زض
ايٗ ٔيبٖ ثب ُٔبِٗ ٚ ٝسحميك ٔرشهطي و ٝزض ٔٙبثٕ ٘ٛقشبضي نٛضر ٌطفز ٔيسٛاٖ ازٖب ٕ٘ٛز
و ٝزض ظٔبٖ ٍ٘بضـ ايٗ ؾُٛض ٞيچ ؾٙس ثيٗإِّّي اِعاْآٚض ذبل زضٔٛضز ضيعٌطزٞب ٚػٛز
٘ساضز .اِجش ٝالظْ ث ٝشوط اؾز ؤ ٝؼبٕٔ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖٞبي ٔرشّف اظ ػّٕٕٟٔ ٝشطيٗ آٟ٘ب
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ثطضؾي حمٛلي افعايف دسيس ٜضيعٌطزٞب زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ

يٗٙي ٔؼٕٕ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس لُٗٙبٔٞٝبي زض ٔٛضز ٕٞىبضي وكٛضٞب زض ايٗ ظٔيٝٙ
زاقش ٝأب سبو ٖٛٙػبٔٗ ٝػٟب٘ي ٔٛفك ث ٝسسٚيٗ سهٛيت يه ؾٙس ثيٗإِّّي ذبل زض ٔٛضز
ضيعٌطزٞب ٍ٘طزيس ٜاؾز.
حمٛق ثكط ٔ ٚؿئّ ٝضيعٌطزٞب
اٖالٔيٞٝبي اؾشى ٚ 1972 ّٟٓضي 1992 ٛسٛػ ٝػٟب٘يبٖ ضا ث ٝإٞيز ٔحيٍ ظيؿز ثيف
اظ ديف ث ٝذٛز ػّت ٕ٘ٛز٘س .حفٍ ٘ؿُ ا٘ؿبٖ  ٚسسا ْٚحيبر ا ٚزض ايٗ ٔحيٍ أٗ ٖ ٚبضي اظ
ػ ًٙاظ ٔٛيٖٛبر ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ٔيثبقس .سٙعَ ويفيز ٔحيٍ ظيؿز يه سٟسيس ػسي
ثطاي ثمبي ا٘ؿبٖ ٔيثبقس .اظ ايٗ ض ٚاحشطاْ ث ٝحمٛق ثكط اضسجبٌ ٔؿشميٓ  ٚسٍٙبسٍٙي ثب
حٕبيز  ٚحفبْز اظ ٔحيٍ ظيؿز زاضز .ضاثُ ٝثيٗ حمٛق ثكط  ٚحك ٔحيٍ ظيؿز ؾبِٓ
سٛػ ٝثؿيبضي اظ ا٘سيكٕٙساٖ ضا ث ٝذٛز ػّت ٕ٘ٛز ٜاؾز .زض ٔيبٖ اؾٙبز ثيٗإِّّي حمٛق
ثكطٖ ،ال ٜٚثط اٖالٔيٞٝبي اؾشى ٚ ّٟٓضيٛزٚغا٘يطٙٔ ،ٚكٛض ػٟب٘ي َجيٗز  ،1982اٖالٔي ٝالٝٞ
زضثبضٔ ٜحيٍ ظيؿز  ٚ1989اٖالٔي1999 ٝديكىه حك ثط ٔحيٍ ظيؿز ؾبِٓ ضا ٔٛضز
قٙبؾبيي لطاض زازٜا٘س .زض ؾُح ُٔٙمٝاي ٘يع اِٚيٗ ؾٙسي و ٝنطاحشبً حك ثط ٔحيٍ ظيؿز
ؾبِٓ ضا ٔٛضز سأييس لطاض زاز ٜاؾزٙٔ ،كٛض آفطيمبيي حمٛق ثكط ٔ ٚطزْ  1981ثٛز ٜاؾز.
زض ؾُح ُّٔ آٔطيىبيي ٘يع دطٚسىُ ؾبِٗؾبِٛازٚض  1989حك ثط ٔحيٍ ظيؿز ؾبِٓ ضا زض ٔبزٜ
 11ذٛز ث ٝضؾٕيز قٙبذش ٝاؾز٘ .ىش ٝػبِت ايٗ اؾز و ٝوٛٙا٘ؿي ٖٛاضٚدبي حمٛق ثكط
ٞيچ اقبضٜاي ثٔ ٝحيٍ ظيؿز ؾبِٓ ٘ساضز .أب زازٌب ٜاضٚدبيي حمٛق ثكط ثب سفؿيط ٔٛؾٕ اظ ٔٛاز
 8ٚ 6وٛٙا٘ؿي ،ٖٛحك ثط ٔحيٍ ظيؿز ؾبِٓ ضا ٔٛضز سأييس لطاض زاز ٜاؾز .زض ٕٞيٗ ضاؾشب ثبيس
ٔشصوط قس و ٝايٗ أط زض اٖالٔي ٝضي٘ ٛيع ث ٝضاحز زضع ٘كس ٜاؾز .أب ث ٝاٖشمبز ثؿيبضي اظ
نبحت٘ٓطاٖ ،ثب سفؿيط سٛؾٗ ٝدبيساض ٔيسٛاٖ ايٗ حك ضا اؾشرطاع ٕ٘ٛز .وٛٙا٘ؿي1998 ٖٛ
آضٛٞؼ زض ٔبز 1 ٜذٛز حٕبيز اظ حمٛق ثكط ٔ ٚحيٍظيؿز ضا ثب يىسيٍط ٔطسجٍ ٔيزا٘س .ػبٖ
والْ ايٗ ُّٔت ايٗ اؾز و ٝحك ثط ٔحيٍ ظيؿز ؾبِٓ ثط حطوز ثُئي ذٛز زض َي ظٔبٖ
زض حبَ سجسيُ ث ٝيىي اظ حمٛق ثٙيبزيٗ ثكط اؾز .اؾٙبز ٗٔ ٚبٞسار ثؿيبضي ايٗ انُ ضا
يٕٙبً يب نطيحبً ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض زازٜا٘س .اثٗبز سبضيىي اظ ايٗ حك و ٝلجالً ؾجت قٙبؾبيي
ايٗ حك ثٖٛٙ ٝاٖ حمٛق ٘طْ يب لٛاْ ٘يبفشٛٔ ٝضز سأويس لطاض ٔيٌطفز ،زض حبَ سجسيُ ث ٝحمٛق
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ؾرز ٔيثبقس .اظ ؾٛي زيٍط سغييط  ٚسح َٛزض ايٗ حٛظ ٜث٘ ٝيىي ِعٕٞ ْٚىبضي ثيٗإِّّي ضا
ضٚقٗ ؾبذش ٝاؾز .زِٚزٞب ث ٝايٗ حميمز دي ثطزٜا٘س و ٝثسٕٞ ٖٚىبضي ٔطزٔبٖ ؾبظٔبٖ
ٞبي غيطزِٚشي أىبٖ ايؼبز ٔحيٍظيؿز ؾبِٓ اٌط غيط ٕٔىٗ ٘جبقس ،ثؿيبض ؾرز اؾز .انُ
ٔكبضوز ٖٕ ْٛزض حفّ ٔحيٍ ظيؿز اظ يه ؾ ٚ ٛانُ ٔؿئِٛيز ٔكشطن أب ٔشفبٚر اظ
ػّٕ ٝانِٛي ٞؿشٙس و ٝلبثُ سأُٔ ٞؿشٙس.
حك ثط ٛٞاي دبن
آِٛزٌي ٛٞا ضا ٔيسٛاٖ ثٞ ٝطٌ ٝ٘ٛسغييط زض سطويجبر ايسٜآَ و ٝثبٖض سغييط ويفيز آٖ قسٜ
ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثطاي ؾالٔشي ٖٕٔٛي ًٔط ثبقس سٗطيف ٕ٘ٛز .حك ثط ٛٞاي دبن اظ ظيط
ٔؼٕٖٞٝٛبي حك ثط ٔحيٍ ظيؿز ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ٚزض ثطذي لٛا٘يٗ ثط"حك سٙفؽ ثط ٛٞاي
دبن" نحٌ ٝصاقش ٝقس ٜاؾز .ثطاؾبؼ ايٗ حك ٞط قٟط٘ٚسي حك زاضز زض ٛٞايي دبن ٚ
ؾبِٓ سٙفؽ ٕ٘بيس  ٚزِٚزٞب ٔىّف ث ٝاسربش سساثيطي ثطاي سًٕيٗ آٖ ٔيثبقٙسّٖٓ( .ذب٘ي،
)42 :1393
ٔجب٘ي حمٛق ُٔٙمٝاي ثطاي ٔمبثّ ٝثب ضيعٌطزٞب
زض وٙبض اؾٙبز ثيٗإِّّي ،اؾٙبز ُٔٙمٝاي ٘يع ٚػٛز زاضز و ٝثَٛ ٝض غيطٔؿشميٓ ثٝ
ضيعٌطزٞب اقبض ٜزاض٘س أب ٔشأؾفب٘ ٝايٗ اؾٙبز ٔٛي ٔٛانّيقبٖ غيط ضيعٌطزٞب اؾز .ايٗ
اؾٙبز  ٓٞث ٝنٛضر اِعاْآٚض اؾز  ٓٞ ٚغيطاِعاْآٚض ٔيثبقس .اؾٙبز اِعاْآٚض ٕٔٗٛالً زض لبِت
ٔٛافمز٘بٔٞٝب ٔيثبقس  ٚاؾٙبز غيطاِعاْآٚض زض لبِت ثيب٘يٞٝب  ٚسفب٘ٓٞبٔٞٝب ٔشؼّي ٔيٌطزز.
اؾٙبز اِعاْآٚض ُٙٔ ٚمٝاي
ٔٛافمشٙبٔ ٝآؾ ٝآٖ ( )2002ثطاي وٙشطَ ٔؿئٌّ ٝطز  ٚغجبض
ايٗ ٔٛافمز٘بٔ ٝث ٝز٘جبَ وٙفطا٘ؿي ثيٗإِّّي و ٝزض ؾبَ  2002زض وٛاالالٔذٛض ثطٌعاض
قس ،سسٚيٗ  ٚأًبء ٌطزيسٔ .حشٛاي ايٗ ٔٛافمز٘بٔ ٝيٕٗ قٙبؾبيي آطبض ظيب٘جبض ضيعٌطز ثط
ا٘ؿبٖٙٔ ،بثٕ ظ٘س ،ٜاوٛؾيؿشٓٞب  ٚزيٍط ٔٛاز ظيؿزٔحيُي ثب سىي ٝثط اسربش سساثيط ديكٍيطا٘،ٝ
احشيبَي ٕٞ ٚبٍٙٞي ّٔي ٕٞىبضي ز ٚ ٚچٙس ػب٘ج ،ٝثط ا٘ؼبْ السأبر ٔٙبؾت زض ٚيٗيزٞبي
ايُطاضي ٔ ٚسيطيز ٔٙبؾت ػٍُٞٙب سأويس ٕ٘ٛز ٜاؾزٞ .سف اظ ايٗ ٔٛافمشٙبٔ ٝػٌّٛيطي ٚ
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٘ٓبضر ثط آِٛزٌي فطأطظي ٌطز  ٚغجبض ثٖٛٙ ٝاٖ ديبٔس ذكىؿبِي  ٚآسفؾٛظي ػٍُٞٙب ثٛزٜ
و ٝثبيس اظ َطيك سالـٞبي ّٔيُٙٔ ،مٝاي ٕٞ ٚىبضيٞبي ثيٗإِّّي ٕٞب ًٙٞوبٞف يبثس.
اؾٙبز غيطاِعاْآٚض ُٔٙمٝاي
سفب٘ ٓٞبٔ ٝايطاٖ ٖ ٚطاق
ٔمبٔبر ٔحيٍظيؿشي ز ٚوكٛض ايطاٖ ٖ ٚطاق زض سبضيد  1390/3/18ثب يىسيٍط زيساض ٕ٘ٛزٜ
و ٝزض دي آٖ ٕٞىبضي ثيٗ ايطاٖ ٖ ٚطاق ثطاي ٟٔبض يه ٔيّيٞ ٖٛىشبض اظ وبٖ٘ٞٛبي ثحطا٘ي
سِٛيس ضيعٌطزٞب زض ايٗ وكٛض سٛؾٍ ٚظيط ٔحيٍ ظيؿز ٖطاق  ٚضئيؽ ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ
ظيؿز ايطاٖ ث ٝأًب ضؾيس .أب ٔشأؾفب٘ ٝثٙب ث ٝاْٟبضار ٚظيط ٔحيٍ ظيؿز ٖطاق ،اػطاي ايٗ
سفب٘ٓٞبٔ ٝثؿشٍي ث ٝثٛزػ ٚ ٝسهٕيٕبر زِٚز ٖطاق زاز.
ثيب٘ي ٝآ٘ىبضا ()2010
زض اوشجط ؾبَ  ،2010ػّؿٕٞ ٝىبضي ُٔٙمٝاي زضثبضٔ ٜحيٍظيؿز زض وكٛض سطوي ٝثطٌعاض
قس  ٚزض ايٗ ٘كؿز و ٝچٟبض وكٛض؛ ٖطاق ،ؾٛضي ،ٝسطوي ٚ ٝايطاٖ قطوز زاقشٙسٙٔ ،شٟي ثٝ
أًبي ثيب٘ي ٝآ٘ىبضا قس .زض ايٗ ثيب٘ي ٝثط ٕٞىبضي وكٛضٞبي ًٖ ٛزض ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ آِٛزٌي
ٞبي ظيؿزٔحيُي ثٚ ٝيػ ٜدسيس ٜضيعٌطزٞب سأويس قس ٜاؾزٕٞ .چٙيٗ زض ايٗ ثيب٘يٝ
آٔس ٜاؾز و ٝوكٛضٞبي ًٖ ٛثب سٛػ ٝث ٝان َٛا٘هبف ٔ ُٕٖ ٚشمبثُ سٕبْ سالـ ذٛز ضا زض
ػٟز وٙشطَ فطؾبيف ثبزي ذبوي  ٚسٛؾٗ ٝدطٚغٜٞبيي ُٔٙمٝاي ثطاي ٟٔبض ايٗ ٔربَطار زض
چبضچٛة سٛؾٗ ٝدبيساض ُٔ ٚبثك ثب ٔٗبٞسار ٛٔ ٚافمز٘بٔٞٝبيي وَ ٝطفيٗ ًٖ ٛآٖ ٞؿشٙس،
ٔجص َٚذٛاٙٞس ٕ٘ٛزٌٙ( .ؼّٗي٘ػاز)61 :1394 ،
وٙشطَ ضيعٌطزٞب ٔشىي ثط ؾبظٚوبضٞبي حمٛلي
ثب سٛػ ٝثٔ ٝؿئّ ٝضيعٌطزٞب و ٝزض ؾبَٞبي اذيط ٔؿبئُ ٔشٗسزي ضا ثطاي وكٛض سحٕيُ
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض حبِي و ٝوٕيؿي ٖٛحمٛق ثكط ايطاٖ زض ايٗ ضاؾشب ؾىٛر ٕ٘ٛزَ ٚ ٜطح زٖٛايي زض
زيٛاٖ ثيٗإِّّي زازٌؿشطي (الُٔ ،)ٝٞطح ٕ٘ٛٙز ٜاؾز  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝايطاٖ اظ قٕبض
وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗ ٝثحؿبة ٔيآيٙس  ٚوكٛضي چٖ ٖٛطاق و ٝفمط فطٍٙٞي  ٚسىٙيىي زض
ضاثُ ٝثب وٙشطَ ضيعٌطزٞب زاضز  ٚيب وكٛض سطوي ٝو ٝاظ وكٛضٞبي دط آة ٔحؿٛة ٔيٌطزز ٚ
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الساْ ث ٝؾسؾبظي ثيضٚيٛٔ ٚ ٝػت سكسيس ضيعٌطزٞب ٌطزيس ٜاؾز  ٚانُ اؾشفبز ٜثييطض اظ
ؾطظٔيٗ ضا ضٖبيز ٕ٘يٕ٘بيس ٙٔ ٚبفٕ الشهبزي ذٛز ضا اضػحيز  ٚاِٛٚيز زاز ٚ ٜزض ٔمبثُ
زِٚز ايطاٖ ث ٝؾجت ٖسْ ٚاوٙف حمٛلي ذٛز ديف اظ ديف ثط اططار  ٚديبٔسٞبي ضيعٌطزٞب
زأٗ ظز ٜزض حبِي و ٝوكٛضي چ ٖٛچيٗ وٚ ٝػٛز ضيعٌطزٞب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ يه فبػٗ ٝلّٕساز
ٕ٘ٛز ٚ ٜثب وٕه ثب٘ه سٛؾٗ ٝآؾيبيي ،ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚؾبظٔبٖ سؿٟيالر ػٟب٘ي يه دطٚغٜ
ثيٗإِّّي ضا ثطاي وٕه ث ٝچيٗ ث ٝاػطا زضآٚضز٘س .زض ايٗ دطٚغ ٜزِٚزٞبي چيٗٔ ،غِٛؿشبٖ،
غادٗ  ٚوط ٜثب ٕٞىبضي يىسيٍط َطحي ثيٗإِّّي ثطاي ٔمبثّ ٝثب َٛفبٖٞبي ذبن َطاحي
وطزٜا٘س .زض حبِي وٛٙٞ ٝظ ثيٗ ٖطاق ،سطوي ،ٝايطاٖ  ٚؾٛضي ٝو ٝزض ٚيٗيز ٔكبث ٝلطاض زاض٘س
ٞيچ ٌ ٝ٘ٛالساْ ٔؤطط ٔ ٚفيسي ا٘ؼبْ ٍ٘طفش ٝاؾز .زِٚز سطوي ٝثب ؾسؾبظيٞبي ثيضٚي،ٝ
انُ (اؾشفبز ٜثييطض اظ ؾطظٔيٗ ذٛز) ضا ظيط دب ٌصاقش ٚ ٝثب اؾشٙبز ثٕٞ ٝيٗ أط ٔيسٛاٖ ثبثز
ذؿبضر ٚاضز ٜث ٝزِٚز ايطاٖ ،غطأز زضيبفز ٕ٘ٛزٕٞ( .بٖ)65 :
سىبِيف زِٚزٞبي ٔٙكبء ضيعٌطزٞب زض ػجطاٖ ذؿبضر
زِٚزٞبي و ٝضيعٌطزٞب اظ ؾطظٔيٗٞبي ٔشّٗك ث ٝآٟ٘ب سِٛيس ٔيق٘ٛس يب ايٙى ٝفطآيٙس سِٛيس
ضيعٌطزٞب ضا سؿٟيُ ٔيٕ٘بيٙس زاضاي سٟٗساسي زض ظٔي ٝٙديكٍيطي اظ ذؿبضر ٔحيٍ ظيؿشي ٚ
سِٛيس ضيعٌطزٞب ٔيثبقٙس .ايٗ سٟٗسار  ٓٞلجُ اظ ثطٚظ َٛفبٖٞبي ضيعٌطزٞب ٚػٛز زاضز ٓٞ ٚ
ثٗس اظ ايٗ َٛفبٖٞب .زض حميمز زِٚزٞبي ٔعثٛض ٔؤْفٙس ٘ؿجز ث ٝػٌّٛيطي اظ ذؿبضر
فطأطظي ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب سٟٗساسي ضا ػبٔ ُٕٖ ٝثذٛقب٘ٙس سب اظ ثطٚظ ذؿبضار ػسي ٚ
ٔ ٟٓػٌّٛيطي ٕ٘بيٙس .زض ٔٗبٞسار ظيؿزٔحيُي ،سجبزَ اَالٖبر ،سٟٗس ثيٗ زِٚزٞب ثب
يىسيٍط ،زِٚزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي  ٚؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ثب ثبظيٍطاٖ غيطزِٚشي اؾز.
زض ٚالٕ انُ سٟٗس ث ٝاَالٔضؾب٘ي دؽ اظ حبزط ٝاسٕي ٘يطٌٚب ٜچط٘ٛثيُ زض  22آٚضيُ 1986
ثيكشط آقىبض قس ٜاؾزٖ ،سْ سٛػٔ ٝمبٔبر اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي ثط اَالٔضؾب٘ي حبزطٝ
ٔصوٛض  ٚوكٛضٞبي زض ٔٗطو ذُط سكٗكٗبر ضازيٛاوشي٘ ٛبقي اظ حبزطٔ ٝصوٛض ثبٖض قس سب
ػبٔٗ ٝثيٗإِّّي ثب سظجيز وٛٙا٘ؿي ٖٛاَالٔضؾب٘ي ثٍٙٞ ٝبْ ٔٛاضز ٞؿشٝاي ٛٔ ٚاضز ايُطاضي
 ٚضازيِٛٛغيه ث ٝايٗ ٔؿئّٚ ٝاوٙف ٘كبٖ زٞس .ايٗ وٛٙاؾي ٖٛزض يه ضٚي ٝثيؾبثم ،ٝيه
ٔب ٜدؽ اظ سسٚيٗ ثًٖٛ ٝيز  58وكٛض ػٟبٖ ٚاضز ٔطحّ ٝالظْاالػطايي ٌطزيس .ثطاؾبؼ ايٗ
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وٛٙا٘ؿيٖٞٛب ،زِٚزٞب ْٔٛف ٞؿشٙس و ٝثٍٙٞ ٝبْ حٛازص ٞؿشٝاي ،اَالٖبسي اظ لجيُ ٚلٔٛ
حبزط ،ٝظٔبٖ ٔ ٚىبٖ زليك ٚل ٔٛآٖ ضا زض اذشيبض وكٛضٞبي زض ٔٗطو ذُط لطاض زٙٞس .زض
ٔٛضز ضيعٌطزٞب اَالٔضؾب٘ي ثٛٔ ٝلٕ لجُ اظ ٚضٚز َٛفبٖ ث ٝذبن وكٛضٞبي زيٍط سٟٗسي اؾز
و ٝثبيؿشي اظ ػب٘ت وكٛضٞبي ٔٙكبء ضٖبيز ٌطزز.
سٟٗس ثٕٞ ٝىبضي زض سٟٗسار ثيٗإِّّي ٔطث ٌٛث ٝثيبثبٖظزايي
ٔٛافمشٙبٔ ٝآؾ ٝآٖ ثطاي وٙشطَ ٔكىُ ٌطز  ٚغجبض
ايٗ ؾٙس زض حميمز ٘رؿشيٗ ٔٛافمشٙبٔ ٝايؿز و ٝث ٝنطاحز ثٛٔ ٝي ٔٛضيعٌطزٞب
دطزاذش ٝاؾز .ايٗ ٔٛافمشٙبٔ ٝث ٝز٘جبَ وٙفطا٘ؽ ػٟب٘ي و ٝزض ؾبَ  2002زض ؾُح ٚظضاي
آؾ ٝآٖ زض وٛاالالٔذٛض ثطٌعاض قس سسٚيٗ  ٚأًبء ٌطزيسٔ .حشٛاي ايٗ ٔٛافمشٙبٔ ٝيٕٗ آقٙبيي
آطبض ظيب٘جبض ضيعٌطز ثط ا٘ؿبٖٙٔ ،بثٕ ظ٘س ٜاوٛؾيؿشٓٞب  ٚزيٍط وبضثطزٞبي ٔكطٔ ٔٚحيٍظيؿز،
ثط اسربش سساثيط ديكٍيطا٘ ،ٝاحشيبَي ٕٞ ٚبٍٙٞي ّٔي ٕٞىبضي ز ٚػب٘ج ٚ ٝچٙس ػب٘ج ،ٝا٘ؼبْ
السأبر ٔٙبؾت زض ٚيٗيزٞبي ايُطاضي ٔ ٚسيطيز ٔٙبؾت ػٍُٞٙب سأويس ٕ٘ٛز ٜاؾز .ثب
سٛػ ٝث ٝاٞساف ايٗ ٔٛافمشٙبٔ ٝاًٖب ثط َجك ٔبز 4 ٜزاضاي يىؿطي سٟٗسار وّي ٔيثبقٙس .وٝ
قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيقٛزٔ -1 :كبضوز زض سٛؾٗ ٚ ٝاػطاي السأبر ثطاي ػٌّٛيطي اظ آِٛزٌي
فطأطظي ٌطز  ٚغجبض ثٖٛٙ ٝاٖ ديبٔس ذكىي  ٚآسفؾٛظي زض ػ ٍُٙاظ َطيك :وٙشطَ ٔٙبثٕ
آسفؾٛظي ،قٙبؾبيي ظٚز ٍٙٞبْ آسفؾٛظي ،سٛؾٗٓ٘ ٝبضر ثط اضظيبثي ؾيؿشٓٞبي ٞكساض
زٙٞس ،ٜسجبزَ اَالٖبر  ٚفٙبٚضي ث ٝنٛضر ٔشمبثٍُٙٞ -2 .بٔي و ٝآِٛزٌي فطأطظي ٌطز ٚ
غجبض اظ زض ٖٚلّٕط ٚؾطچكٕٔ ٝيٌيطز ،ث ٝؾطٖز ث ٝزضذٛاؾز ثطاي اَالٖبر ٔطث َٝٛيب
ٔكبٚض ٜدبؾد زاز ٜقٛز .ايٗ ث ٝزِيُ وبٞف ٖٛالت ٘بقي اظ ايٗ آِٛزٌيٞبي فطأطظي اؾز-3 .
ث ٝوبضٌيطي السأبر ازٚاضي لب٘٘ٛي ثطاي اػطاي سٟٗسار ٔٛػٛز زض ايٗ ٔٛافمز٘بٔ.ٝ
ضٚـٞبي ػجطاٖ ذؿبضر ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب
 -1دطزاذز غطأز :1دطزاذز غطأز ثٖٛٙ ٝاٖ ضايغسطيٗ ضٚـ ػجطاٖ ذؿبضر لّٕساز قسٜ
اؾزٔ .حبوٓ ثيٗإِّّي ايٗ ضٚـ ضا َٕٔٗٛسطيٗ ضٚـ ػجطاٖ ذؿبضر ٔيزا٘ٙس .زض ايٗ
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ذهٛل ٔبزَ 36 ٜطح ٔؿئِٛيز ثيٗإِّّي ثيبٖ ٔيزاضز و« :ٝزِٚز ٔؿئ َٛزض ٘شيؼٝ
اضسىبة ُٖٕ ٘بٔكطْٛٔ ٔٚف اؾز و ٝثب دطزاذز غطأز ذؿبضاسي ضا و ٝثٚ ٝؾيّ ٝاٖبز ٜثٝ
ٚيٕ ؾبثك لبثُ ػجطاٖ ٕ٘يثبقس ،ػجطاٖ ٕ٘بيس .غطأز ثبيس وّي ٝذؿبضار لبثُ اضظيبثي ٔبِي ضا
قبُٔ قٛز .زض ُٖٕ ٞسف اظ دطزاذز غطأز ثيكشط ػجطاٖ ٔبزي ذؿبضار ٚاضز قسٜ
ٔيثبقس .ثطاي دطزاذز غطأز حشٕبً ثبيس يطضي ث ٝزِٚز نسٔ ٝزيسٚ ٜاضز قس ٜثبقس  ٚنطف
٘مى حمٛق ثسٚ ٖٚضٚز ذؿبضر (ٞط چٙس وٛٔ ٝػت ٔؿئِٛيز زِٚز اؾز) اظ َطيك
دطزاذز غطأز ػجطاٖ ٘رٛاٞس قسِ .صا ٔيسٛاٖ ٌفز و ٝدطزاذز غطأز ػٙج ٝسٙجيٟي يب
ٖجطرآٔٛظ ٘ساضز ثّىٚ ٝيػٌي انّي آٖ سطٔيٕي ثٛزٖ آٖ اؾزّٖٓ( .ذب٘ي)137 :1393 ،
 -2اٖبزٚ ٜيٕ ث ٝحبِز ؾبثكٔ :كرهٔ ٝؿئِٛيز ٔس٘ي ٖجبضر اؾز اظ ثطلطاضي ٔؼسز
 ٚانالح زليك (أٛض) ث٘ ٝحٛي و ٝثشٛاٖ سٗبزَ ٛٔ ٚلٗيز اظ وف ضفش ٝظيبٖزيس ٜضا ثب ػبي
زازٖ ٚي  ٚثب ٞعئ ٝٙؿئ َٛزض ٚيٗيشي و ٝاٌط فُٗ ظيب٘جبض ضخ ٘ساز ٜثٛز لطثب٘ي زض آٖ
ٔٛلٗيز يبفز ٔيٌطزيس ،ايؼبز وطز( .لؿٕشي سجطيعي )22:1383،زض ثؿيبضي اظ ٘ٓبْٞبي
حمٛلي اظ ػّٕ ٝحمٛق ثيٗإُِّ ،زض نٛضسي و ٝثطَطف وطزٖ آؾيت أىبٖدصيط ثٛز ٚ ٜثشٛاٖ
ٚيٗيز ضا ث ٝحبِز لجُ اظ آؾيت ثبظٌطزا٘س ،اٖبزٚ ٜيٕ ث ٝحبَ ؾبثك ضٚـ ٔطػح ػجطا٘ي ثٝ
قٕبض ٔيضٚز .زض لًبيبي ظيؿزٔحيُي زازٌبٞب اغّت زؾشٛض ٔيزٙٞس و ٝآؾيت ظيؿز-
ٔحيُي ظزٚز ٜقس ٜيب اوٛؾيؿشٓ آؾيت زيس ٜث ٝحبِز ؾبِٓ ثبظ ٌطزا٘س ٜقٛز .ثطاي زٖٛاي
ٔطث ٌٛث ٝغطق قسٖ وكشي «آٔٛوٛوبزيع  »Amococadizوٙٔ ٝؼط ث ٝؾطاظيطي ٞ 220عاض سٗ
٘فز زض ؾبحُ ثطيشب٘يب قس ،زض ٔطحّ ٝسؼسيس٘ٓط زازٌب ٜحىٓ ث ٝذبضع ٕ٘ٛزٖ آِٛزٌي اظ ؾبحُ
زاز( .لبؾٓظاز)127 :1386 ،ٜ
اٖبزٜي ٚيٕ ث ٝحبِز ؾبثك ٔيسٛا٘س اظ َطيك «سطٔيٓ»« ،احيبء»« ،دبنؾبظي»  ٚالسأبسي
اظ ايٗ لجيُ نٛضر ٌيطز .زض ظٔيٝٙي آِٛزٌي ٛٞا ،ثطاي ٔظبَ ،دبنوطزٖ ؾبذشٕبٖٞبي آِٛزٜ
ث ٝزٚز يب زٚز ٜيب سطٔيٓ ؾبذشٕبٖٞبيي و ٝزض اطط آِٛزٌيٞبي ٔؿشميٓ ػٛي آؾيت زيسٜا٘س يب
وبقشٗ زضذز ػسيس ث ٝػبي زضذشبٖ ذكىيس ٚ ٜاحيبء ؾبظٜٞبيي و ٝزض اطط حٛازص آِٛزٌي
آؾيت زيسٜا٘س ،اظ ٔهبزيك ايٗ ضٚـ ٞؿشٙس ،أب زض ثطذي ٔٛاضز ٘ٓيط ذؿبضار ٚاضز ثط ضقس
ٌيبٞبٖ ،ذؿبضار ٚاضز ٜثط ؾالٔشي اقربل ٔب٘ٙس ثيٕبضيٞبي نٗتاِٗالع سٙفؿي  ...ٚأىبٖ
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سٛؾُ ث ٝايٗ ضٚـ ثٗيس اؾزٔ( .كٟسي )63 :1390،ثٙس ٔ 8بز 2 ٜوٛٙا٘ؿيٌِٛ ٖٛب٘« ،ٛسساثيط
اٖبزٚ ٜيٗيز» ضا ثٖٛٙ ٝاٖ «ٞطٌ ٝ٘ٛسساثيط ٔشٗبضف ٗٔ ٚم َٛثب ٞسف اٖبز ٜيب ثبظٌطزا٘سٖ اػعاي
نسٔ ٝزيس ٜيب سرطيت قسٔ ٜحيٍظيؿز يب (زض نٛضر ٔٗم َٛثٛزٖ) ايؼبز ٔٗبزَ اػعاي
ٔصوٛض زض زاذُ ٔحيٍظيؿز» سٗطيف ٔيوٙس ديكٟٙبز ثطضؾي قس ٜزض چبضچٛة دطٚسىُ
اِحبلي حفبْز ٔحيٍظيؿز ثٗٔ ٝبٞس ٜػٛٙثٍبٖ ٘يع اظ ٕٞيٗ زيسٌب ٜسجٗيز ٔيوٙس.
 -3ػّت ضيبيز :زض ٔٛاضزي و ٝاٖبز ٜثٚ ٝيٗيز ؾبثك يب دطزاذز غطأز ،ثطاي ػجطاٖ
ذؿبضر وبُٔ وبفي ٘جبقس ،ػّت ضيبيزذبَط ظيبٖزيسٔ ٜيسٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ضٚقي ثطاي حهَٛ
ث ٝػجطاٖ وبُٔٛٔ ،ضز اؾشفبز ٜلطاض ٌيطز .ػجطاٖ ذؿبضر ث ٝايٗ ضٚـ ٔيسٛا٘س ث ٝقىُ سأييس
٘مى سٟٗس ،اثطاظ سأؾفٗٔ ،صضرذٛاٞي ضؾٕي يب زيٍط اقىبَ ٔٙبؾت نٛضر دصيطز .انٛالً
ػّت ضيبيز زض اضسجبٌ ثب ظيبٖٞبيي و ٝثِ ٝحبِ ٔبزي لبثُ اضظيبثي ٕ٘يثبقٙس ث ٝوبض ٌطفشٝ
ٔيقٛز .ايٗ ضٚـ ػجطاٖ ذؿبضر ضا ٕ٘يسٛاٖ اثعاضي اؾشب٘ساضز ثطاي ػجطاٖ ذؿبضر زا٘ؿز.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز ؤ ٝبزَ 37 ٜطح ٔؿئِٛيز ثيٗإِّّي ،ظٔب٘ي و ٝزِٚز ضا ٚازاض ث ٝاؾشفبزٜ
اظ ػّت ضيبيز ٔيوٙس و٘ ٝشٛا٘س اظ اٖبز ٜثٚ ٝيٕ ؾبثك يب دطزاذز غطأز اؾشفبز ٜوٙس .زض
ضاثُ ٝثب ػجطاٖ ذؿبضر زض ثطاثط ذؿبضر ٘بقي اظ ضيعٌطزٞب ٔيسٛاٖ ٖٛٙاٖ وطز و ٝأىبٖ اٖبزٜ
ثٚ ٝيٕ ؾبثك  ٚػّت ضيبيز ٔٙشفي اؾز  ٚوكٛض ٔٙكبء ذؿبضر ٞط چٙس ثس ٖٚسمهيط
ٕ٘يسٛا٘س ثطاي ػجطاٖ ذؿبضر الساْ وٙس  ٚفمٍ ثبيس اظ َطيك دطزاذز غطأز ث ٝػجطاٖ
ذؿبضر ثذطزاظزٌٙ( .ؼّٗي٘ػاز)119:1394،
آؾيتقٙبؾي لٛاٖس حمٛلي ثطاي ٔمبثّٟٔ ٚ ٝبض ضيعٌطزٞب
 اؾٙبز غيطاِعاْآٚض اؾٙبزي ٞؿشٙس و ٝزض لبِت ثيب٘يٞٝب  ٚسفب٘ٓٞبٔٞٝب ٔشؼّي ٔيٌطزز.اؾٙبز اِعاْآٚض ٘يع ٕٔٗٛالً ث ٝنٛضر ٔٛافمشٙبٔٞٝب ٔيثبقسٚ .اغ ٜاِعاْآٚض ٚنف ٔمطضار  ٚقطٌٚ
الظْاالػطا ،اػجبضي  ٚاِعأي ٔيثبقس .ثٙبثطايٗ ٟٔٓسطيٗ طٕط ٜذهيهٝي اِعاْآٚض ثٛزٖ يه ؾٙس
ايٗ اؾز و ٝاٌط ؾٙسي ٚاػس ايٗ ٚنف ٔ ٚبٞيز ثبقس زض ايٗ نٛضر زِٚزٞبي ًٖ ٛآٖ
ّٔعْ ثٔ ٝطاٖبر آٖ ذٛاٙٞس ثٛز  ٚزض نٛضسي و ٝزِٚشي ثب ٚػٛز سهٛيت آٖ اظ ٔطاٖبسف أشٙبٔ
ٕ٘بيس ،چٙيٗ ّٖٕىطزي ٘مى يب سؼبٚظ ث ٝآٖ ٔٗبٞسٔ ٜحؿٛة ٔيقٛز و ٝزض ٔٛاػ ٟٝثب ٔؿأِٝ
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ٔمبثّٟٔ ٚ ٝبض ضيعٌطزٞب ثيكشط اؾٙبز حمٛلي زض ايٗ ذهٛل غيطاِعاْآٚض ٔيثبقس .و ٝذأل اؾٙبز
حمٛلي الظْ زض ايٗ ظٔئ ٝٙكٟٛز اؾز.
ٖ -1سْ سٛػ ٝيب ثيوفبيشي ٘ؿجز ث ٝػٟب٘ي ثٛزٖ ًُٔٗ دسيس ٜضيعٌطزٞب و ٝأطٚظ ٜزض
ز٘يب وكٛضٞبي ظيبزي ثب ًُٔٗ ضيعٌطزٞب ٔٛاػٞ ٝؿشٙس و ٝفبلس ثط٘بٔٔ ٝس ٖٚثطاي ٟٔبض ايٗ
دسيسٞ ٜؿشٙسٖ -2 .سْ ٚػٛز يه ٟ٘بز ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜفطأُٙمٝاي و ٝث ٝقسر احؿبؼ
ٔيقٛز ثطاي ٔمبثّٟٔ ٚ ٝبض ضيعٌطزٞب -3 .ؾبي ٝا٘ساذشٗ ٌطايكبر ؾيبؾي زض سٓٙيٓ لٛاٖس
حمٛلي  ٚاِعاْآٚض و ٝايٗ ٔؿأِ ٝچ ٝزض ؾُح ُٔٙمٝاي  ٚچ ٝزض ؾُح فطأُٙمٝاي ٚػٛز
زاضز.
٘شيؼٌٝيطي
ٔؿئِٛيز زِٚزٞب زض ٔمبثّ ٝثب ضيعٌطزٞبٔ ،ؿئِٛيشي اؾز و ٝزض اطط ٘مى يٛاثٍ  ٚلٛاٖس
حمٛق ثيٗإُِّ ثطاي زِٚزٞب ايؼبز ٔيقٛز .ث ٝثيبٖ زيٍط زض اضسجبٌ ثب اٖٕبَ ذالف حمٛق
ثيٗإُِّ ث ٝوبض ٔيضٚزِ .صا چٙب٘چ ٝزِٚشي الساْ ث٘ ٝمى لٛاٖس ٔ ٚمطضار حمٛق ثيٗإُِّ
وٙس ،ثطاؾبؼ سٟٗسار ثيٗإِّّي ذٛز ٔىّف ث ٝػجطاٖ ذؿبضر اظ َطق ٔرشّف ،اظ ػّٕ ٝاٖبزٜ
ٚيٕ ثٚ ٝيٗيز ؾبثك ،دطزاذز غطأز  ٚػّت ضيبيز اؾز .ثٙبثطايٗ ٞط ُٖٕ ٔشرّفب٘ٝ
ثيٗإِّّي زِٚز ،ثبٖض ايؼبز ٔؿئِٛيز ثيٗإِّّي ثطاي آٖ زِٚز ٔيقٛز  ٚايٗ ُٖٕ ٔشرّفب٘ٝ
ثيٗإِّّي ٕٔىٗ اؾز قبُٔ يه يب چٙس سطن فُٗ يب سطويجي اظ ٞط ز ٚثبقس .زض ضاثُ ٝثب
ضيعٌطزٞب ٔ ٚسيطيز  ٚوبٞف اططار ٔرطة آٖ سالـٞبيي اظ ػب٘ت وكٛضٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي
ثيٗإِّّي زِٚشي  ٚغيطزِٚشي نٛضر ٌطفش ٝاؾز .أب ٚالٗيز أط ايٗ اؾز و ٝزض حٛظ ٜاؾٙبز
حمٛلي ذالء ػسي زض ايٗ ظٔي ٝٙاحؿبؼ ٔيقٛزٔ .طاز آٖ اؾز و ٝوكٛضٞبيي و ٝثٖٛ٘ ٝي ثب
ايٗ دسيس ٜزضٌيط ٞؿشٙس السأبر ّٖٕي ٔؤططي زض ضاثُ ٝثب سسٚيٗ  ٚسهٛيت اؾٙبز اِعاْآٚض
ثطاي وبٞف ضيعٌطزٞب ٘ساقشٝا٘س .اِجش ٝثيقه ايٗ وٛسبٞي وكٛضٞب ضيك ٝزض ٔؿبئُ ٔشٗسزي
اظ ػّٕٔ ٝؿبئُ ؾيبؾي ،الشهبزي ،اػشٕبٖي ،فطٍٙٞي ،ثٟساقشي  ... ٚزاضز .زض ايٗ ضاثُ ٝثبيؿشي
ٌفز وٕٞ ٝبٖ ا٘سن اؾٙبزي وٚ ٓٞ ٝػٛز زاضز ثيكشط زض ؾُح ُٔٙمٝاي  ٚآٖ  ٓٞثيٗ ز ٚيب
چٙس وكٛضي و ٝثَٛ ٝض ٔؿشميٓ اظ ايٗ دسيس ٜض٘غ ٔيثط٘سٔ ،يثبقس .زض ايٗ ٔيبٖ ثب ُٔبِٗٚ ٝ
سحميك ٔرشهطي و ٝزض ٔٙبثٕ ٘ٛقشبضي نٛضر ٌطفز ٔيسٛاٖ ازٖب ٕ٘ٛز و ٝزض ظٔبٖ ٍ٘بضـ
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ايٗ ؾُٛض ٞيچ ؾٙس ثيٗإِّّي اِعاْآٚض ذبني زض ٔٛضز ضيعٌطزٞب ٚػٛز ٘ساضز .اِجش ٝالظْ ثٝ
شوط اؾز ؤ ٝؼبٕٔ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖٞبي ٔرشّف اظ ػّٕٔ ٝؼٕٕ ٖٕٔٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس
لُٗٙبٔٞٝبيي زض ٔٛضز ٕٞىبضي وكٛضٞب زض ايٗ ظٔي ٝٙزاقش ٝأب سبو ٖٛٙػبٔٗ ٝػٟب٘ي ٔٛفك ثٝ
سسٚيٗ  ٚسهٛيت يه ؾٙس ثيٗإِّّي ذبل زض ٔٛضز ضيعٌطزٞب ٍ٘طزيس ٜاؾز.
ديكٟٙبزار:
ديكٟٙبز ٔيٌطزز َطح ثيٗإِّّي وكٛض چيٗ ثب سٕبْ ػعئيبر ثطضؾي ٌطزز ٘ ٚمبٌ لٛر
آٖ ضا ثطٌعيس ٚ ٜثب قطايٍ فُٗ  ٚآيٙس ٜايطاٖ ُٔبثمز زاز ٜقٛز  ٚزض نٛضسي وٙٔ ٝبؾت قطايٍ
ايطاٖ ثٛز زض ثط٘بٔٞٝبي آسي وكٛض لطاض زاز ٜقٛز  ٚػٛاة ٔس ٘ٓط ضا ثسٞس.
 ايؼبز ٕٞبٍٙٞي ٔٙبؾت زض ثيٗ ثرفٞبي ٔرشّف ٚ ٚظاضسرب٘ٞٝبي زِٚشي ؤ ٝؿبئُٔحيٍ ظيؿشي ضا زض ثط٘بٔٝضيعي ٔ ٚسيطيز ٔٙبثٕ ٔحيٍظيؿشي ٌ٘ٛبٌ ٖٛازاضٔ ٜيوٙٙس ٚ
سهٛيت لٛا٘يٗ ّٔي ٔيسٛا٘س ايٗ ٕٞبٍٙٞي ضا اظ َطيك ايؼبز اضسجبٌ ثب زيٍط اًٖبء اظ
لجيُ ؾبظٔبٖٞبي غيط زِٚشي  ٚػبٔٗٔ ٝس٘ي وبضآٔسسط وٙٙس.
 اضائٚ ٝاحس زضؾي سحز ٖٛٙاٖ حفبْز ٔحيٍظيؿز سٛؾٍ ٚظاضر آٔٛظـ  ٚدطٚضـ زضؾُح ٔساضؼ وكٛض.
 زذبِز ٘سازٖ زيسٌبٜٞب ٖ ٚسٚارٞبي ؾيبؾي زض حيُٝي ديكجطز حفبْز اظ ٔحيٍظيؿز ثيٗإِّّي.
 ديٍيطي حمٛق َجيٗي قٟط٘ٚساٖ ايطاٖ اظ َطيك ؾبظٔبٖٞبي ثيٗ إِّّي ُٙٔ ٚمٝاي ٚاؾشفبزٙٔ ٜبؾت اظ ٟ٘بزٞبٔ ،فبز  ٚان َٛحمٛق ثيٗ إِّّي ،ظيؿز ٔحيُي  ٚانُ حك
ثطذٛضزاضي اظ ٔحيٍ ظيؿز أٗ  ٚؾبِٓ ،انُ ٔؿئِٛيز زِٚز ،انُ سٟٗس زِٚزٞب  ٚاَالٔ
ضؾب٘ي ٕٞ ٚىبضي ثٍٙٞ ٝبْ ضذسازٞبي ايُطاضي ظيؿز ٔحيُي زض چبضچٛة دطٚسىُٞب ٚ
وٛٙا٘ؿيٖٞٛبي ثيٗ إِّّي
 سكٛيك زِٚز ٖطاق ث ٝوٙشطَ وبٖ٘ٞٛبي ٌطز  ٚغجبض ٔٛػٛز زض ايٗ وكٛض اظ َطيكثركٛزٌي ثركي اظ ثسٞيٞبي ذؿبضر ػ ًٙآٖ وكٛض ث ٝايطاٖ ......ٚ
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ٔٙبثٕ فبضؾي:
وشت
 زيٙبقيّش ،ٖٛاِىؿب٘سض ويؽ ( ،)1389وشبثچ ٝلًبيي حمٛق ٔحيٍظيؿز ،سطػٕٔ :ٝحؿٖٗجساِّٟي ،سٟطاٖ :ذطؾٙسي ،چبح اَٚ
 ضيٛا٘يّٖ ،يانغط( ،)1379ػغطافيب  ٚنٗٙز سٛضيؿٓ ،سٟطاٖ :ا٘شكبضار زا٘كٍب ٜديبْ ٘ٛض ّٖٓذب٘ي ،آٖٓ (ٔ ،)1393ؿئِٛيز ٔس٘ي زِٚز زض لجبَ آِٛزٌيٞبي ظيؿزٔحيُي ،سٟطاٖ:ذطؾٙسي
 فطزضيه .نِٛ ،سٍٗ ازٚاضزػي(ٔ ،)1372جب٘ي ظٔيٗقٙبؾي ،سطػٕ :ٝضؾ َٛاذطٚي ،سٟطاٖ:ثطٞبٖ
 وبقف ،قٟطظاز ( ،)1392ايطاٖ  ٚحمٛق ثيٗإُِّ ٔحيٍ ظيؿز ،سٟطاٖ :ذطؾٙسي ٌٙؼّٗيظازٙٔ ٜيػ ،)1394( ٜضيعٌطزٞب  ٚاِعأبر حمٛلي زِٚزٞب ،سٟطاٖ :ذطؾٙسي ٔبيىُ ،ػي فٛضز ( ،)1372سغييط الّيٓ ،سطػٕ ٝقٟطيبض ذبِسي ،سٟطاٖ٘ :كط ؾطا ٔحٕٛزيبٖ ،حجيتاِ ،)1390( ٝػغطافيبي ايطاٍ٘طزي ،سٟطأٖ :جٙبي ذطز ٞبقٕي ،احٕسّٖي( ،)1389زأٔ ٝٙؿئِٛيز ٔس٘ي ثب ُٔبِٗ ٝسُجيمي زض فم ٝاؾالٔي ٚحمٛق فطا٘ؿ ،ٝسٟطاٖ :زا٘كٍب ٜأبْ نبزق(ٔ) ،چبح اَٚ
 ٞسايز٘يب ،فطعاِ ،)1386( ٝلب٘ ٖٛاؾبؾي ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ،لٓ٘ :كط ػٕبَٔمبالر
 اؾطائيّئ ،طزذبي ( ،)1354ثًٗي اظ نٛض آِٛزٌي ٔحئٍ ،حيٍقٙبؾي ،قٕبض3 ٜ ذبِسي ،وٞٛؿبض( ،)1392ظيبٖٞبي الشهبزي َٛفبٖ ٌطز  ٚغجبض ثط اؾشبٖٞبي غطثي ايطاٖ،فهّٙبٔٔ ٝسِؿبظي الشهبزي ؾبَ ٞفشٓ ،قٕبض3 ٜ
 لبؾٓظاز ،ٜضٚحاهلل ( ،)1386ثطضؾي اثٗبز حمٛق ٔحيٍظيؿز ثب سأويس ثط ػٙجٞٝبي ديكٍيطياظ آِٛزٌي ٔحيٍظيؿز ،فهّٙبٔٝي ٖالٔ ،ٝقٕبض15 ٜ
ذجطٌعاضي
 ازاض ٜوُ ٛٞاقٙبؾي اؾشبٖ ايالْ (َ ،)1391طح ثطضؾي دسيسٌ ٜطز  ٚغجبض :ايالْ84

ثطضؾي حمٛلي افعايف دسيس ٜضيعٌطزٞب زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ

 ازاض ٜوُ ٛٞاقٙبؾي اؾشبٖ ايالْ (َ ،)1394طح ثطضؾي دسيسٌ ٜطز  ٚغجبض :ايالْدبيبٖ ٘بٔٝ
 لؿٕشي سجطيعيّٖ ،ي ( ،)1383انُ ػجطاٖ وبُٔ ظيبٖ زض ٔؿئِٛيز ٔس٘ي ،دبيبٖ٘بٔٝوبضقٙبؾي اضقسٌ ،ط ٜٚحمٛق ذهٛني  ٚاؾالٔي زا٘كٍب ٜسٟطاٖ
 ٔي ٟٗدطؾزٔ ،ؼشجئُ ،)1389( ،بِٗٚ ٝيٗيز آة ٛٞ ٚايي ٔؤطط زض ٚل ٔٛدسيسٌ ٜطز ٚغجبض ،سٟطاٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز ّٖ ْٛسحميمبر
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