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 چکیذُ

ثحطاٟ آة زض ٢ٝغ٦َ آؾيبي مطثي )ذب٣ضٝيب٦١( اظ ٝؿبئ٘ ثؿيبض ٨ٜٝ ٣ حؿبؾي اؾت ٦ّ 

اٙٞٚٚي ٍطاض  ٧بي ثي٠ تب٤٢ّٟ ٤ٝضز ت٤ر٦ زٍيٌ يب الاٍ٘ آقْبض ّك٤ض٧بي زيٖط ٣ ؾبظٝبٟ

ا٤٢ّٟ ق٤ا٧س ٣ ٝساضُ ميطٍبث٘ ا١ْبضي ٣ر٤ز زاضز ٦ّ اي٠ ٢ٝغ٦َ ث٦  ١ٖطىت٦ اؾت. اظ ٧ٜ

ٕطزز ٝق٨صا ٝحبى٘ ر٨ب١ي ٣ حتي  ٣ آ٤ٙزٕي آة ١عزيِ ٝيٝطح٦ٚ ذغط١بّي اظ ّٞج٤ز 

ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ اظ ثطذ٤ضز ثب اي٠ ٝؿئ٦ٚ ث٦ ف٤٢اٟ يِ اضرحيت اؾتطاتػيِ ذ٤ززاضي 

زض اي٠ َٝب٦ٙ، ؾ٤اٗ انٚي اي٠ ٦١٤ٕ عطاحي قس٥ اؾت ٦ّ ٣ر٤ز ثحطاٟ آثب  ا١س.  ٣ضظيس٥

سٝبتي ث٦ اي٠ ؾ٤اٗ، اي٠ ٦ّ زض پبؾد َٝ چ٦ تبحيطي ثط ا٢ٝيت ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ زاضز؟

٣ ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝيب٦١ زاذٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي ىطضي٦ ٝغطح ٝي ق٤ز ٦ّ ثحطاٟ آة، ا٢ٝيت 

ربيٖب٥ ٣ ١َف  -1ٌ ١يع فجبضت٢س اظيا٧ساه تحَ ضا ث٦ ٝربعط٥ ا١ساذت٦ اؾت.٤ٝر٤ز زض آٟ 

پيبٝس٧بي  -3ف٤اٝ٘ تكْي٘ ز٢٧س٥ ثحطاٟ آة زض ذب٣ضٝيب٦١  -2آة زض ت٤ؾق٦ ر٨ب١ي 

تحٚيٚي  –اظ ؾ٤ي زيٖط، ٤١ؿ ض٣ـ تحَيٌ، ت٤نييي  آة ثط ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١.ثحطاٟ 

٣ر٤ز ثحطاٟ آة زض ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ فال٥٣ ثط اي٦ْ٢ ظٝي٦٢ ؾبظ تكسيس   ذ٤ا٧س ث٤ز.

ضا  زاذٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي ّك٧٤بي ٤ٝر٤ز زض ذب٣ضٝيب٦١زضٕيطي ٧ب ٝي ق٤ز، ا٢ٝيت 

 زؾتر٤ـ چبٙف ٧ب ٣ ت٨سيسات رسي ٝي ١ٞبيس.
 .پيبٝس٧بي ؾيبؾي، پيبٝس٧بي ا٢ٝيتيثحطاٟ آة، ذب٣ضٝيب٦١، ا٢ٝيت،  :کلوبت کلیذی
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 1علی اشرف َّاسی

 ٝسضؼ زا١كٖب٥ 1

 

 ًَیسٌذُ هسئَل:

 قطه ٤٧اؾيفٚي ا

 

 ثحراى آة در خبٍرهیبًِاهٌیتی  -پیبهذّبی سیبسی 

 
 
 
 



 551 -591، جلد اول، ص 5931، پاییز 51، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

  هقذهِ    
ي فبٛ تٞسٟ  تطي٠ ف٢بنط ظيؿت اؾت. ثطذ٤ضزاضي اظ آة ؾبٜٙ ثطاي ١يبظ٧بي ا١ؿب١ي اظ ف٤اٝ٘ اؾبؾي ٣ ث٦ ٢ٝع٦ٙ آة يْي اظ اؾبؾي

٧بي ؾب٠ّ  ٧بي ٝرتٚو زض ؾطاؾط ر٨بٟ، ١عز رٞقيت ض٣زذب٦١ق٢بذت٦ قس٥ اؾت، ث٦ ع٤ضي ٦ّ ٤ٞ٧اض٥ ٤ٝضز احتطاٛ ر٤اٝـ ث٤ز٥ ٣ 

ت٤ا١س حجبت اٍتهبزي ٣  ٧يچ ّك٤ضي ثس٣ٟ اعٞي٢بٟ اظ زاقت٠ آة ١ٞي زض آٟ ٤١احي ا٧ٞيت ظيبزي زاقت٦ ٣ ٤ٝضز تَسؼ ث٤ز٥ اؾت.

  ا ٝج٨ٜ ٣، ثسي٧٠بي آتي اظ ١ؾط آة ٣ مص ارتٞبفي ٣ ؾيبؾي ذ٤ز ضا حيؼ ٢ّس ٣ ثس٣ٟ ّب٧ف ٝيعاٟ آ٤ٙزٕي ر٤، ا٢ٝيت ١ؿ٘

 ي پبيساض ىَظ زض حس يِ ققبض زٙيطيت ثبٍي ذ٤ا٧س ٝب١س. عطيٌ، ت٤ؾق٦

٧ب ١يط اظ ؾب٢ّبٟ ظٝي٠، ذه٤نبً ّك٤ض٧بي ىَيط  ظ١سٕي ٝيٚي٤ٟ زض ر٨بٟ ٣ ثبألذم ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ اٝط٣ظ٥ ّٞج٤ز ٣ آ٤ٙزٕي آة

زضنس اظ شذبيط آة ؾبٜٙ ٣ ث٨ساقتي  20ر٨بٟ ت٨٢ب ث٦ زضنس رٞقيت  80  ضا ث٦ قست ثب ذغط ٤ٝار٦ ؾبذت٦ اؾت. اظ ١ٖب٥ آٝبض،

 ٧بي ١بقي اظ آة آ٤ٙز٥ ١يع فبٝ٘ ثؿيبضي اظ ٝطٓ ٣ ٝيط٧ب زض ّك٤ض٧بي ىَيط ر٨بٟ اؾت. زؾتطؾي زاض١س. ثيٞبضي

اٝط اٝط٣ظ٥، ثحطاٟ ر٨ب١ي آة حتي ا٢ٝيت ر٨بٟ ضا ١يع ت٨سيس ٤ٞ١ز٥ ٣ ٝي٤٨ٛ ا٢ٝيت ٝٚي ضا ١يع زؾتر٤ـ تح٤ٗ ٤ٞ١ز٥ اؾت؛ اي٠ 

-90اٍتهبزي ) -1ي:  ٝيالزي ضا ث٦ ز٣ ز٣ض٥ 2030تب  ٧1950بي  ٝحيغي، ؾبٗ ٕطاٟ ٝؿبئ٘ ظيؿت تب ثسا١زب ٝغطح اؾت ٦ّ تحٚي٘

ي  ث٢سي آٟ اؾت ٦ّ زض ز٣ض٥ ي حبئع ا٧ٞيت زض اي٠ تَؿيٜ ا١س. ١ْت٦ (، تَؿيٜ ّطز1990٥-2030ظيؿت ٝحيغي ) -2( ٣ 1950

ث٤ز؛ حبٗ آ٦ْ١ زض « ر٢ٔ ؾطز»ي آٟ  زاقت ٣ قبذه٦« ايسئ٤ٙ٤غيِ ٣ ١ؾبٝي»ت فٞستبً ٝب٧ي« ا٢ٝيت ٝٚي»، 1599-1590

ٝحيغي ذ٤ا٧س ٣ ٝطزٛ ٕطؾ٦٢ ٣  ثيكتط تحت تأحيط ا٢ٝيت مصايي ٣ قنٚي ٣ ٝؿبئ٘ ظيؿت« ا٢ٝيت ٝٚي»، 1990-2030ي  ز٣ض٥

 اٙٞٚٚي ربثزب ذ٤ا٢٧س قس. ثس٣ٟ قن٘ امٚت زض ٝطظ٧بي ٝٚي ٣ ثي٠

طي چ٢س نس ؾبٗ پيف ٣ ثيٞبضاٟ ايسظي ٣ تٞبٝي ؿ٧بي ٝ ؾت ٦ّ ّكتبض آٟ ث٦ ٝطاتت اظ ثيٞبضيثحطاٟ آة ٝكْٚي ١بق٢بذت٦ ا

اي ا١سيكيس٥ ١ك٤ز ٣ ثكط ث٦ ذ٤ز ١يبيس، ثحطاٟ آة زض  ٧بيي ٦ّ زض ؾغح ر٨بٟ رطيبٟ زاضز، ثيكتط ذ٤ا٧س ث٤ز. إط چبض٥ ر٢ٔ

 ٧ب ١يط اظ ٝطزٛ ر٨بٟ ضا ث٦ ّبٛ ٝطٓ ثيطؾتس.  ٤ٟاي ث٦ ثبض ذ٤ا٧س آ٣ضز ٦ّ ؾبال٦١ ٝيٚي اي ٦١ چ٢ساٟ ز٣ض ىبرق٦ آي٢س٥

 

 چبرچَة ًظری تحقیق
چبضچ٤ة ١ؾطي اي٠ تحَيٌ، ٝجت٢ي ثط ١ؾطيبت ٝرتٚيي اؾت ٦ّ ٝؿبئ٘ ٣ ثحطاٟ ٧بي ٝطث٤ط ث٦ آة ضا ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض زاز٥ ا١س. 

 اي٠ ١ؾطيبت ضا ثب ١ٖب٧ي ارٞبٙي ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ز٧يٜ. زض اي٠ ضاؾتب، 

 ثرداشت اهٌیتیالف: 

ٕطايبٟ، آة يِ ٢ٝجـ ٍسضت اؾت ٣ ّٞج٤ز آٟ، ٤ٝض٤ؿ يِ ثحطاٟ اؾتطاتػيِ زض ؾغح ثبالؾت ٦ّ ثط ربٝق٦ ٣ ت٤ؾق٦  ث٦ ١ؾط ٣اٍـ

ٕطايبٟ زض ر٨بٟ ؾيبؾت،  ض٣ز. اظ ١ؾط ٣اٍـ اٍتهبزي ٝٚت تأحيط ٕصاقت٦ ٣ ثطاي ٍسضت ؾيبؾي ٣ تحٚي٘ ثطزٟ آٟ ت٨سيس ث٦ قٞبض ٝي

ـ آة ٣ ر٢ٔ يِ ضاثغ٦ ٝخجت ٣ر٤ز زاضز. اظ اي٠ زيسٕب٥، تبضيد پط اظ ر٢ٔ ثط ؾط ٢ٝبثـ آة اؾت. ىبْٙي ٝبضُ ٣ ثي٠ ّٞج٤ز ٢ٝبث

ٕطاٟ  ت. تحٚي٘اؾا١س ٦ّ، زؾتيبثي ث٦ آة زض ؾطاؾط تبضيد ف٤ٞٝبً ثب ٢ٝبظفبت ؾيبؾي ٣ ١ؾبٝي ٧ٞطا٥ ث٤ز٥  ٣يسؾتطا١ت ٝسفي قس٥

٧بي آي٢س٥  اي ّٜ قس٥، ٧ط چ٦ ثيكتط، ٢ٝجقي ثطاي ر٢ٔ ٦ آة ث٦ ع٤ض ىعاي٢س٥اظ ظٝب١ي ّبٝي ٝخ٘ تبٝپؿ٤ٟ، فَيس٥ زاض١س ١ؾ

 (Dolatyar and Gray, 2000, 15-18)ٕطزيس٥ اؾت. 

 ثرداشت اقتصبدیة: 
ا١س  ١ؾيط ف٤٢اٟ قس٥، ضز ّطز٥ ٣ اؽ٨بض زاقت٦ اٍتهبززا١بٟ ا٧ٞيت اؾتطاتػيْي ٣ ا٢ٝيتي ضا ٦ّ ثطاي آة ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٢ٝجـ ثي 

ي تزبضت  ثب اضظـ ٣اضز چطذ٦ ٝبيـ٧ب آة ضا ث٦ ف٤٢اٟ يِ  ي اٍتهبزي اؾت، زض ن٤ضتي ٦ّ ٝٚت زض ان٘ يِ ٝؿئ٦ٚ ّٞج٤ز آة

ّبضٕيطي ْٝب١يعٛ ثبظاض ٍطاض زاضز.  ّبضٕيطي ١يط٣ي ١ؾبٝي، ث٦ْٚ زض ث٦ ح٘ آٟ ٦١ زض ث٦ ٢٢ّس، ٝكْ٘ ثطعطه ذ٤ا٧س قس. ث٢بثطاي٠ ضا٥

آٝيع ٢ٝبثـ آة تأّيس زاضز، ظيطا آة يِ ّبال اؾت ٦ّ ١يبظ ٝب ضا ٝطتيـ  اي نٚح ٝسيطيت ٢ٝغ٦َاي، ثط  ع٤ض ىعاي٢س٥ اٍتهبز آة، ث٦

 ؾبظز. ثطاي اٍتهبززا١بٟ، ٝكْ٘ آة ث٦ اي٠ ٣اؾغ٦ ث٦ ضاحتي ٍبث٘ ح٘ اؾت. ٝي
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 شبخص فبلکي هبرك: ج
٦١ ٧ط ّك٤ض تقطيو ّطز٥ بط ؾبٙياي٠ زا١ك٢ٞس ؾ٤ئسي زض ٝغبٙقبت ذ٤ز ثحطاٟ آة ضا ثطاؾبؼ َٝساض ؾطا٦١ ٢ٝبثـ آة تزسيسپصي

ٝتط ْٝقت آة ؾطا٦١ زض ؾبٗ ضا  1000ٝتط ْٝقت ضا زض ؾبٗ ث٦ ف٤٢اٟ قبذم ت٢ف ٣ ٝيعاٟ  1700اؾت. ىب٠ْٙ ٝبضُ ؾطا٦١ آة 

 1700ث٦ ف٤٢اٟ قبذم ّٞج٤ز ٝقطىي ّطز٥ اؾت. ثطاي٠ اؾبؼ ّك٤ض٧بيي ٦ّ زاضاي ؾطا٦١ ٢ٝبثـ آة ؾبال٦١ تزسيسپصيط ثيف اظ 

ٝتط ْٝقت  1700تب  1000ؿت٢س، ٝكْ٘ ثحطاٟ آة ١ساض١س ٣ ّك٤ض٧بيي ٦ّ زاضاي ؾطا٦١ ٢ٝبثـ آة تزسيسپصيط ثي٠ ٝتط ْٝقت ٧

ٝتط ْٝقت زض  1000ٕطز١س ٣ ّك٤ض٧بيي ٦ّ زاضاي ؾطا٦١ آة تزسيسپصيط ّٞتط اظ  ٧ؿت٢س رعء ّك٤ض٧بي ثب ت٢ف آثي ٝحؿ٤ة ٝي

ٝتط ْٝقت زض ؾبٗ، ىكبض ثؿيبض  500ّط اؾت ٦ّ ؾطا٦١ آة ّٞتط اظ ثبق٢س. ٍبث٘ ش ؾبٗ ٧ؿت٢س رعء ّك٤ض٧بي ثب ّٞج٤ز آة ٝي

 (.195: 1387)ثجطاٟ ٣ ٢٧طثرف، ٢ّس. قسيسي ث٦ آٟ ّك٤ض تحٞي٘ ٝي

 شبخص سبزهبى هلل :د
ّٞيؿي٤ٟ ت٤ؾق٦ پبيساض ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ زض تقيي٠ قبذم ثحطاٟ آة اظ ٝقيبض زيٖطي اؾتيبز٥ ٤ٞ١ز٥ اؾت. اي٠ ّٞيؿي٤ٟ، ٝيعاٟ 

ٕيطي ثحطاٟ آة ٝقطىي ّطز٥ اؾت. ثطاؾبؼ قبذم  اظ ٢ٝبثـ آة تزسيسپصيط ٧ط ّك٤ض ضا ث٦ ف٤٢اٟ قبذم ا١ساظ٥ زضنس ثطزاقت

زضنس ّ٘ ٢ٝبثـ آة تزسيسپصيط آٟ ثبقس، اي٠ ّك٤ض ثب ثحطاٟ  40ؾبظٝبٟ ٝٚ٘، ٧ط ٕب٥ ٝيعاٟ ثطزاقت آة يِ ّك٤ض ثيكتط اظ 

زضنس ثبقس، ثحطاٟ زض ٣ضقيت ٝت٤ؾظ ٣ چ٢ب١چ٦ اي٠ قبذم ثي٠   40ب ت 20قسيس آة ٤ٝار٦ ث٤ز٥ ٣ إط اي٠ َٝساض زض حس ىبن٘ 

زضنس، اي٠ ّك٤ض ثس٣ٟ ثحطاٟ آة يب زاضاي ثحطاٟ ّٜ  10زضنس ثبقس، ثحطاٟ زض حس ٝقتسٗ ٣ ثطاي َٝبزيط ّٞتط اظ  20تب  10

 (.195-196: 1387)ثجطاٟ ٣ ٢٧طثرف،  اؾت.

 الوللی هذیریت آة شبخص هؤسسِ ثیي: ُ
ظٝبٟ ٤ٝضز اؾتيبز٥  ضا ٧ٜ (IIWM12)٣  (IIWM11)اٙٞٚٚي ٝسيطيت آة ثطاي ثطضؾي ٣ضقيت ٢ٝبثـ آة، ز٣ فبٝ٘  ٝإؾؿ٦ ثي٠

ثبقس ٣ فبٝ٘ ز٣ٛ زضنس ٝيعاٟ ثطزاقت آة زض  ز٧س. فبٝ٘ ا٣ٗ زضنس ثطزاقت ١٤٢ّي ١ؿجت ث٦ ّ٘ ٢ٝبثـ آة ؾبال٦١ ٝي ٍطاض ٝي

 (.196: 1387)ثجطاٟ ٣ ٢٧طثرف، بقس.ث آي٢س٥ ١ؿجت ث٦ ثطزاقت آة زض حبٗ حبضط ٝي

 

 ی پبیذار جْبًی آة ٍ تَسعِ
ت٤ا١س حجبت ؾيبؾي، اٍتهبزي، ارتٞبفي ٣ ا٤ٙ٤ّغيْي ذ٤ز ضا حيؼ ٢ّس اي٠ زض  ٧يچ ّك٤ضي ثس٣ٟ اعٞي٢بٟ اظ زاقت٠ آة ١ٞي

ق٤ز ٣ نٚح ر٨ب١ي،  أٝي٠ ١ٞي٧بي آي٢س٥ اظ ١ؾط آة ٣ مصا ١يع ت اي اتٞؿيط، ا٢ٝيت ١ؿ٘ حبٙي اؾت ٦ّ ثس٣ٟ تخجيت ٕبظ٧بي ٕٚرب٦١

 ي پبيساض ر٨بٟ اؾت، زض حس يِ ققبض ثبٍي ذ٤ا٧س ٝب١س. ٦ّ زض ٕط٣ ت٤ؾق٦

حيبت ٣ تٞسٟ ثكطي اظ اثتساي تبضيد تب ث٦ اٝط٣ظ ثط ز٣ ض٠ّ اؾبؾي ٢ٝبثـ عجيقي ٣ ٢ٝبثـ ا١ؿب١ي تأؾيؽ قس٥ اؾت ٣ ض٣اد يبىت٦ 

رتٚو آٟ( حيبت رب٤١ضي ٣ ٕيب٧ي ٣ ٢ٝبثـ ذبٛ ٝقس١ي اؾت ٦ّ زض اي٠ ا١طغي )زض اقْبٗ ٝ  اؾت. ٢ٝبثـ عجيقي قبٝ٘ آة، ٤٧ا،

تطي  ٝيب٦١ ؾ٦ ف٢هط اؾبؾي آة، ٤٧ا ٣ ا١طغي ٧ط يِ ث٦ ٤١في ؾط٢ٝكأ ؾبيط ٢ٝبثـ ٝحؿ٤ة قس٥ ٣ اظ ١َف اؾبؾي

 (.109-110: 1382.)٤ّقْي، ثطذ٤ضزاض١س

ق٢بؾي ث٦ ف٤٢اٟ يْي اظ  پطزاظ١س. آي٢س٥ ٕب٥ ث٦ تكطيح فٚ٘ آٟ ٝي ٢٢ّس تب اتيبٍي ثييتس، آٟ ٝق٤ٞالً، ٝطزٛ ٣ ٝؿئ٤الٟ نجط ٝي

ي پبيساض زاضاي ا٧ٞيت ث٦ ؾعايي  ٧بي تحَيٌ ٦ّ زض اٝط ت٤ؾق٦ ي پبيساض زاضاي يْي اظ ح٤ظ٥ ٧بي تحَيٌ ٦ّ زض اٝط ت٤ؾق٦ ح٤ظ٥

ت٤اٟ تحٞ٘  يي ثطذ٤ضزاض ١ج٤ز٥ اؾت؛ چ٤ٟ تحت ٧يچ قطايغي ٤ٍ٣ؿ يِ ّكتبض ٧ٖٞب١ي ضا ١ٞياؾت، ٧طٕع اظ اضظـ فٞٚي ٣اال

ي آزٝي  ٦ّ ٕصقت ظٝبٟ ضا ٝت٤ٍو ٣ ضاثغ٦ ١ٖبض آي٢س٥ ثبقيٜ. الظٛ اؾت ث٦ ربي آٟ ّطز. زض اي٠ ٤ٝضز ث٦ ذه٤ل ١بٕعيطيٜ ٦ّ ٣ٍبيـ

ضؾس، تٞبٝيت  ث٨بيي ٦ّ اظ آي٢س٥ ث٦ ظٝبٟ حبٗ ٝي ي ٕطاٟ ضيٜ؛ ٧سي٧٦بي آي٢س٥ ضا ىطا٧ٜ آ٣ ضا ثب آي٢س٥ ٍغـ ٢ّيٜ، اْٝبٟ ت٤ٙس ١ؿ٘

چ٦ زض آي٢س٥ اتيبً  ١ٖبض آٟ ق٢بؾبٟ ثبقيٜ تب ٣ٍبيـ ي پبيساض ٢ٝبثـ آة ر٨بٟ ثبيؿتي آي٢س٥ ٝق٢ي ظ١سٕي اؾت. ث٢بثطاي٠، زض اٝط ت٤ؾق٦

 ذ٤ا٧س اىتبز. 

ي ٢ٝبثـ آة ضا قبٝ٘ ىطآي٢س٧بي ٝرتٚو  پبيساض زض فطن٦ي  ١ٖطي زؾتيبثي ث٦ ت٤ؾق٦ ثب آي٢س٥ 1ؽطتثط اي٠ ٝج٢بؾت ٦ّ اٙ

ي پبيساض زض  ٧بي ٢ٝبثـ آة ٣ قطايظ ذبل زيٖطي زا١ؿت٦، ثطاي ١ي٘ ث٦ ت٤ؾق٦ ثطزاضي ٣ ٨ٖ١ساضي ؾبٝب٦١ ضيعي ٣ عطاحي، ث٨ط٥ ثط١ب٦ٝ

 ٢٢ّس: ٢ٝبثـ آة، قطايظ شي٘ ضا پيك٨٢بز ٝي

 ايزبز تقبزٗ ثي٠ ٝتنيط٧بي فطن٦ ٣ تَبضب ٍطاض زاضز. ٧بي آثي زض ٕط٣ عطاحي ٣ ٝسيطيت ٝإحط پط٣غ٥: ى٢ي -

 ٧ب ثبيس ٍبث٘ ثطٕكت ثبقس. ٧بي ٝطث٤ط ث٦ ت٤ؾق٦ ٣ ٝسيطيت پط٣غ٥ ّ٘ ٧عي٦٢:ٝبٙي -

                                                           
Alarets -1  
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ضيعي، ٝسيطيت، ضزيبثي ٣ ايزبز تغبثٌ ثب قطايظ ٝتنيط ضا زاقت٦  ٨١بز٧بي ٝؿئ٤ٗ ثبيؿتي ت٤اٟ ثط١ب٦ٝ :٨١بزي -

 (.Loucks,2002: 27).ثبق٢س

ق٤ز. ترطيت ٣ ١َهبٟ ثيف اظ حس ٢ٝبثـ  ي ر٨ب١ي ٝكب٧س٥ ٝي ٝحيغي زض فطن٦ ٧بيي اظ يِ ت٨سيس رسي ظيؿت ظ٥ ر٥٤ٚاٝط٣

٧بي حبىؼ ظ١سٕي چ٤ٟ الي٦ اظٟ، ١ؾبٛ  ظيؿتي ٧ٞطا٥ ثب ؾيؿتٜ ٧ب ٣ ٝطاتـ، قيالت ٣ ت٤٢ؿ آة، ذبُ، ر٢ٖ٘  عجيقي اظ ر٦ٚٞ

اي ر٨ب١ي ث٦ ثبض آ٣ض١س. ٝهيجتي ٦ّ ّكتبض آٟ ث٦ ٝطاتت اظ  ت٤ا٢١س ىبرق٦ . ٝيي اتٞؿيطي ٣.. ٧ب ٣ چطذ٦ ي اٍيب٤١ؼ اٍٚيٞي، چطذ٦

٧بيي ٦ّ زض ؾغح ر٨بٟ رطيبٟ زاقت٦، ثيكتط ذ٤ا٧س ث٤ز.  ٧بي ٝؿطي چ٢س نس ؾبٗ پيف ٣ ثيٞبضاٟ ايسظي ٣ تٞبٝي ر٢ٔ ثيٞبضي

 ١ٞبيس ٍج٘ اظ ٤ٍ٣ؿ حبزح٦، ر٤ٚي آٟ ٕطىت٦ ق٤ز.  ث٢بثطاي٠، الظٛ ٝي

ٝحيغي ٣ اظ ر٦ٚٞ ثحطاٟ آة، زض ٕط٣ ت٤ر٨بت ؾيبؾي اؾت. زض  ضؾس ٦ّ ّٚيس ح٘ ثؿيبضي اظ ٝؿبئ٘ ظيؿت ٝيچ٢ي٠ ث٦ ١ؾط 

٧ب، َٝسٛ ثط ٤ٝض٤فبت ٝحيظ ظيؿت ٣ ٝؿبئ٘ ٝطث٤ط ث٦ آٟ اؾت،  ع٤ض ته٤ض ٢ّيٜ ٦ّ ثَب ٣ حجبت ؾيبؾي ز٣ٙت حبٙي ٦ّ إط اي٠

٧بي رٞقيتي،  حجبتي، حطّت ٝحيغي اؾت ٦ّ ثبفج ثط٣ظ ثي ظيؿت ظيطا اي٠ پتب١ؿي٘ ٣ ؽطىيت تح٤ٗ رٞقيتي ؛ؾرت زض اقتجب٧يٜ

آة،   ي ٢ٝبثـ ي پبيساض زض فطن٦ ٕطزز. ث٢بثطاي٠ ثطاي ضؾيسٟ ث٦ ت٤ؾق٦ ؾ٤ظ ٝي ٧بي ذب١ٞبٟ ٧ب ٣ ثطذ٤ضز٧بي ٝتقسز ٣ ٕب٥ ر٢ٔ ت٢ف

٧بي ٢ٝبثـ آة  حي ٣ ٝسيطيت ؾبٝب٧٦١ب، تٞبٝي ت٤اٟ ذ٤ز ضا ث٦ ّبض ٕيط١س. عطا ٧بي ؾب٠ّ زض آٟ ثبيؿتي تٞبٝي ّك٤ض٧ب ٣ ا١ؿبٟ

ي ّؿب١ي ٦ّ زض اٝط ت٤ؾق٦ ٣ ٝسيطيت ٢ٝبثـ  ي پبيساض زض ر٨بٟ ١يبظ٢ٝس ٝكبضّت ٧ٖٞب١ي اؾت ٣ ّٚي٦ ثطاي تحٌَ ا٧ساه ت٤ؾق٦

چ٢ي٠ ٨١بز٧بي ٝؿئ٤ٗ ٣ ٝحيظ ظيؿت  آة زذي٘ ٧ؿت٢س، ٤ٞ٧اض٥ ثبيس احطات ؾيؿتٜ ضا زض تنييطات ارتٞبفي، اٍتهبزي ٣ ٧ٜ

رسا٣ٗ  (.32: 1387) ضحيٞي، ٢٢ّس. الظٛ اؾت ٝسيطيت اي٠ ف٢هط حيبتي )آة( تبثـ قطايظ ٝحيظ رنطاىيبيي ٍطاض ٕيطز. اضظيبثي

 ظيط، ٣ضقيت ٢ٝبثـ آة ٝكتطُ زض ر٨بٟ ٣ ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ ضا ث٨تط تجيي٠ ٝي ٢ّس.

 اٙٞٚٚي ٧بي ثي٠ ي ض٣زذب٦١ قٞبض ٣ زضنس ٝؿبحت ح٤ظ٥  :1جذٍل شوبرُ 

 ٧بي ٝكتطُ قٞبض ح٤ظ٥ رنطاىيبيي ٍبض٥ يب ٢ٝغ٦َ
٧بي ٝكتطُ ث٦  ٝؿبحت ح٤ظ٥

 ّ٘ ٝؿبحت ث٦ زضنس

 آىطيَب

 آٝطيْبي قٞبٙي ٣ ٝطّعي

 آٝطيْبي ر٤٢ثي

 آؾيب

 اض٣پب

 رٞـ

57 

34 

36 

40 

48 

215 

60 

40 

60 

65 

50 

48 

 

 اٙٞٚٚي ٧بي ثي٠ ي ض٣زذب٦١ قٞبض ٣ زضنس ٝؿبحت ح٤ظ٥  :2جذٍل شوبرُ 

 ٝؿبحت )ّي٤ٚٝتطٝطثـ( قٞبض ّك٤ض٧ب يب آة ٝكتطُ  ض٣زذب٦١

 زا٤١ة

 ١يزط

 ١ي٘

 ظئيط

 ضاي٠

 ظاٝجعي

 آٝبظ٣ٟ

ٔ١٤ْٝ 

 زضيبچ٦ چبز

 ٣ٙتب

 ثط٧ٞبي٤تطا -٢ّٔ

 آٙپ

 الپالتب

12 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

000/817 

000/200/2 

000/030/3 

000/720/3 

000/168 

960/419/1 

000/870/5 

000/786 

000/910/1 

000/379 

400/600/1 

500/144 

000/200/3 
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رسا٣ٗ ى٤ً ١ٞبيب١ٖط اي٠ ١ْت٦ ٨ٜٝ اؾت ٦ّ ث٦ زٙي٘ ٣ضقيت ٦١ چ٢ساٟ ٝغ٤ٚة آة زض ر٨بٟ ٣ ذب٣ضٝيب٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٣ر٤ز 

ٝيبٟ ٤ٞ٧اض٥ ظٝي٦٢ ؾبظ قْ٘ ٕيطي ت٢ف ٣ ٣إطايي زض  ض٣زذب٦١ ٧ب ٣ ٢ٝبثـ آثي اقتطاّي، فسٛ ت٤ر٦ ٣ آي٢س٥ ١ٖطي ث٦ اي٠ ٨ٜٝ، 

 ٝص٤ّض ٣ ثبألذم ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝيب٦١ ث٤ز٥ اؾت.اّخط ّك٤ض٧بي 

 

 اًذاز جْبًی ثحراى آة: کوجَد آة، ثحراى ّسارُ سَم چشن
ثبقس.  ق٢بؾيٜ، ٝي تطي٠ ٝبز٥ ٝطّت ثط ض٣ي ؾغح ّط٥ ظٝي٠ ٣ ثؿتط ا٣ٙي٦ حيبت ث٦ قْٚي ٦ّ اٝط٣ظ٥ ٝي ٣اٟاحيبت ٣ ىط بي٦آة ٝ

ٝيٚي٤ٟ ّي٤ٚٝتط ٝطثـ ؾغح ّط٥ ظٝي٠( ثب  510ٝيٚي٤ٟ اظ  360عزيِ ث٦ زضنس ؾغح ّط٥ ظٝي٠ ضا آة پ٤قب١س٥ اؾت )١ 70ثيف اظ 

زضنس آٟ ث٦ ن٤ضت  90ٍبث٘ قطة اؾت. اظ ٧ٞي٠ ز٣ زضنس آة قيطي٠ ١يع ثيف اظ ٧بي ّط٥ ظٝي٠  ت٨٢ب ز٣ زضنس اظ آةاي٠ ٣ر٤ز 

فال٥٣، ٢ٝبثـ آة  ثبقس. ث٦ ٣اٍـ ٝي٢ٝزٞس زض ز٣ ٍغت ظٝي٠ ٣ يب زض افٞبً ظٝي٠ ث٤ز٥ ٦ّ اؾترطاد آٟ ٝكْ٘ ٣ ز٣ض اظ زؾتطؼ ثكط 

ّك٤ض ّب١بزا، چي٠، ّٚٞجيب، پط٣، ثطظي٘، ض٣ؾي٦، ايالت  9ا١س. زض حبٗ حبضط،  قيطي٠ زض ؾغح ظٝي٠ ث٦ ع٤ض ي٤٢ْاذت ت٤ظيـ ١كس٥

 80ز٢٧س. زض َٝبث٘ حس٣ز  قيطي٠ ر٨بٟ ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل ٝي زضنس ّ٘ ٢ٝبثـ آة 60ٝتحس٥ آٝطيْب، ا١س١٣عي ٣ ٢٧س زض ٝز٤ٞؿ 

 (37:1387ا١س. )ٝرتبضي ٧كي ٣ ٍبزضي حبرت،  ّك٤ض ثب ّٞج٤ز آة ٤ٝار٦

زضنس زض ثرف  32زضنس آة زض ثرف ّكب٣ضظي؛ حس٣ز  70اظ ّ٘ آة ٝهطىي زض ؾغح ر٨بٟ ٧ط ؾب٦ٙ ث٦ ع٤ض ٝيب١ٖي٠ حس٣ز 

ي  ١يع زض ٤١احي ١٤ٕب٤ٕٟ ضؾس. ت٤ظيـ ٝيعاٟ اؾتيبز٥ آة ث٦ ٢ٝؾ٤ض ٝهبضه ذب١ٖ زضنس ١يع ث٦ ٝهبضه ذب١ٖي ٝي 8ن٢قت ٣ حس٣ز 

 575، ٝيب١ٖي٠ ٝيعاٟ آة ٝهطىي زض ايبالت ٝتحس٥ حس٣ز 2006ٝرتٚو اؾت. عجٌ آٝبض ثط١ب٦ٝ فٞطاٟ ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٝتحس زض ؾبٗ 

ٙيتط ث٤ز٥  10ثبقس، زض حبٙي ٦ّ زض ٤ٝظاٝجيِ اي٠ ضٍٜ حس٣ز  ٙيتط زض ض٣ظ ثطاي ٧ط قرم ٝي 300تب  200ٙيتط  زض اض٣پب ثي٠ 

 (.53: 1389ي اؾ٢ْسضي، )ضضبياؾت. 

٢ّس، ٝقبزٗ ٧ٞبٟ َٝساضي اؾت ٦ّ ٧عاضاٟ ؾبٗ پيف  َٝساض آثي ٦ّ ّط٥ ظٝي٠ ٧ٜ ا٤٢ّٟ اظ عطيٌ ١ع٣الت ر٤ي زضيبىت ٝي

ّطز٥ اؾت ٣ حبثت اؾت ٣ٙي ت٤ظيـ ْٝب١ي ٣ ظٝب١ي َٝساض آة تزسيس ق١٤س٥ ّبٝالً ٝتنيط ث٤ز٥ ٣ ٝت٢بؾت ثب ت٤ظيـ  زضيبىت ٝي

زضنس رٞقيت ز١يب زض ّك٤ض٧بي آىطيَبيي ٣  72ي ر٤اٝق٦ ثكطي ١يؿت. آٝبض٧ب حبّي اظ آٟ اؾت ٦ّ رٞقيت ٣ ١يبظ٧بي آث

 (.26-27: 1387زضنس اؾت. )ضحيٞي،  47آؾيبيي ٝتٞطّع١س زض حبٙي ٦ّ ؾ٨ٜ اي٠ ز٣ ٍبض٥ اظ ٢ٝبثـ تزسيس ق١٤س٥ آة ت٨٢ب 

ٟ ٝٚ٘ زضثبض٥ ٢ٝبثـ آة ٍبث٘ ٍيبؼ قطة زض َٝيبؼ ر٨ب١ي اٙٞٚٚي اظ ر٦ٚٞ ق٤ضاي ر٨ب١ي آة، ي١٤ؿ٤ْ ٣ؾبظٝب آٝبض٧بي ؾبظٝبٟ ثي٠

ق١٤س.ضقس  امٚت ّك٤ض٧بي ر٨بٟ زچبض ثحطضاٟ آة ٝي 2050ثؿيبض ٧كساضز٢٧س٥ اؾت. اظ زيسٕب٥ ق٤ضاي ر٨ب١ي آة، تب ؾبٗ 

زضنس اىعايف ذ٤ا٧س يبىت ٣ تنييطات ر٤ي ٣ ٕطٛ قسٟ ظٝي٠ حتي  80ث٦  2020تَبضبي ر٨ب١ي ثطاي آة قطة تب ؾبٗ 

تنييطات ر٤ي ٣ ٕطٛ قسٟ  (.Rosegrant and Other, 2002:8)ك٤ض٧بي زاضاي ٢ٝبثـ آة ىطا٣اٟ ضا ١يع ١ٖطاٟ ّطز٥ اؾت. ّ

 (Rosegrant and Other, 2002:8)ظٝي٠ حتي ّك٤ض٧بي زاضاي ٢ٝبثـ آة ىطا٣اٟ ضا ١يع ١ٖطاٟ ّطز٥ اؾت 

ض٣ اؾت. زض ٕعاضـ  ي٠ آة آقبٝيس١ي ؾبٜٙ ثب ٝكْ٘ ض٣ث٦ضمٜ ٣ر٤ز ٢ٝبثـ ّبىي آة قيطي٠، تأٝ زض ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ١يع ث٦

 "ىطاتط اظ ّٞج٤ز: ٍسضت، ىَط ٣ ثحطاٟ ر٨ب١ي آة"٣ ثب ف٤٢اٟ  ٦ّ2006 ثط١ب٦ٝ فٞطاٟ ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٝتحس زض ؾبٗ  "ت٤ؾق٦ ا١ؿب١ي"

١يط اْٝبٟ زىـ ث٨ساقتي ٝيٚيبضز  ٢ٝ6/2تكط ّطز٥ اؾت تأّيس قس٥ ٦ّ اظ ر٦ٚٞ ث٦ ذبعط فسٛ زؾتطؾي ث٦ آة ؾبٜٙ، ٤٢٧ظ ثيف اظ 

ٝيٚي٤ٟ ٤ّزُ اظ اؾ٨بٗ  8/1ٝيٚيبضز ١يط اظ زؾتطؾي ٝطتت ث٦ آة ؾبٜٙ ٝحط٢ٝ٣س ٣ زض ١تيز٦ ٧ط ؾبٗ  1/1ىبضالة ضا ١ساض١س ٣ 

ٙيتط آة ؾبٜٙ زض ٧ط  20ٝيط١س ٦ّ اي٠ اٝط ز٣ٝي٠ فبٝ٘ ثعضٓ ٝطٓ ٣ ٝيط ٤ّزّبٟ زض ر٨بٟ اؾت. اي٠ ٕعاضـ ذ٤ا٧بٟ تأٝي٠  ٝي

اؾت. ثب اي٠ ٣ر٤ز زض اي٠ ٕعاضـ تأّيس قس٥ اؾت ٦ّ ّٞج٤ز ٢ٝبثـ آة زض ر٨بٟ  "ف٤٢اٟ حَي اظ ح٤ًَ ثكط"٦ ث٦ ض٣ظ ثطاي ٧ٞ

اٙٞٚٚي ثطاي  ضا قط٣ؿ يِ ز٦٧ رسيس ثي٠ ٣2005ر٤ز ١ساضز ٣ٙي ت٤ظيـ ٣ اؾتيبز٥ اظ آٟ ١بزضؾت اؾت. ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ١يع ؾبٗ 

١بٝيس. ٝغٚت ى٤ً  "آة ثطاي ظ١سٕي"ثب ققبض "ز٦٧ آة"ضا ث٦ ف٤٢اٟ  2015تب  ٧2005بي  ىقبٙيت زض ٤ٝضز آة ف٤٢اٟ ّطز ٣ ؾبٗ

ز٧س ٦ّ ثحطاٟ آة ثؿيبض رسي اؾت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ضقس رٞقيت، ٝيعاٟ ٝهطه آة، ّب٧ف ٢ٝبثـ آثي ٣ ٤ٝىٌ ١ج٤زٟ زض  ١كبٟ ٝي

: 1384ذ٤ا٧س ث٤ز. )ٝيطقزبفبٟ، ض٣  تط ض٣ث٦ ٧بي آي٢س٥ ثب ثحطا١ي قسيستط ٣ رسي ايزبز ٢ٝبثـ آثي رسيس، ّك٤ض٧بي ر٨بٟ زض ز٦٧

57.) 

تطي٠ ٤ٝا١ـ ضقس ٣  ٧بي ٝق٤ٞٙي ث٦ يْي اظ ٨ٜٝ تطّيت ١ج٤ز آة ؾبٜٙ ث٦ ٧ٞطا٥ ١ج٤ز ىبضالة ث٨ساقتي ٣ ذال آ٤ٝظـاظ ؾ٤ي زيٖط، 

آة ت٤ؾق٦ پبيساض ث٦ ٣يػ٥ زض ّك٤ض٧بي زض حبٗ ت٤ؾق٦ ٝجسٗ قس٥ اؾت. ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٝتحس ١يع ٝقض٘ زؾتطؾي ث٦ 

ث٦ "ته٤يت ٕطزيس،  2000ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٦ّ زض ؾبٗ  ٧2بي انٚي ذ٤ز ٍطاض زاز٥ اؾت. يْي اظ ا٧ساه ت٤ؾق٦ ٧عاض٥ ضا زض ا٤ٙ٣يت

                                                           
1- Millennium Development Goals- MDGS 
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چطا ٦ّ اي٠ ٝؿأ٦ٙ ٢ٝزط ث٦  .تقيي٠ قس٥ اؾت "١2015هو ضؾب١سٟ تقساز اىطاز ٝحط٣ٛ اظ زؾتطؾي ث٦ آة آقبٝيس١ي ؾبٜٙ تب ؾبٗ 

 ق٤ز. ٝكْالت ىطإيط زيٖطي چ٤ٟ اىعايف ىَط ٣ ١طخ ثبالي ٝطٓ ٣ ٝيط ٤ّزّبٟ ٝي

ث٦ زٙي٘ ٧ٞي٠ ّٞج٤ز ّٚي ٢ٝبثـ آة زض ؾغح ر٨بٟ ٣ ث٦ ٣يػ٥ زض ٢ٝبعَي ٧ٞچ٤ٟ ذب٣ضٝيب٦١ ٣ آؾيبي ٝطّعي، آة ٤١في ٢ٝجـ 

اي زض زيپٚٞبؾي ٣ ض٣اثظ  ٧بي ٝرتٚو تأحيط تقيي٠ ٢٢ّس٥ زض ثط٦٧ ق٤ز. ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ اؾتطاتػيِ ٣ ٍبث٘ ٝكبرط٥ ٝحؿ٤ة ٝي

ض٣ ثؿيبضي اظ ّبضق٢بؾبٟ ١عاؿ ثط ؾط ٢ٝبثـ آة ضا فٚ٘ فٞس٥ ثط٣ظ ر٢ٔ ٣ ثحطاٟ ثي٠  ّك٤ض٧بي ٝرتٚو زاقت٦ اؾت. اظ ٧ٞي٠

ٝي٤٨ٛ ا٢ٝيت ضا زؾتر٤ـ  ٢ّس ٣ زا٢١س. اٝط٣ظ٥ ثحطاٟ ر٨ب١ي آة حتي ا٢ٝيت ر٨ب١ي ضا ت٨سيس ٝي ٧بي آتي ٝي ّك٤ض٧ب زض ز٦٧

 (203:1376تنييط ّطز٥ اؾت. )نبزٍي، 

٧طچ٢س ٦ّ اظ ١ؾط تبضيري ؾبث٦َ ١عاؿ ٣ زضٕيطي ثط ؾط آة ٣ يب اؾتيبز٥ اثعاضي اظ آٟ ثطاي تحٌَ ا٧ساه زيٖط ث٦ ٧عاضاٟ ؾبٗ ٍج٘ 

جطز ر٢ٖي ذ٤ز زض َٝبث٘ افطاة ثط ؾبٗ ٍج٘ آق٤ض ثب١يپبٗ حبّٜ ّك٤ض آق٤ض ث٦ ف٤٢اٟ ثركي اظ ضا٧ 2700ٕطزز. تَطيجبً  ثبظ ٝي

٧بي آة ق٨ط ثبث٘ اي٠  ٧بي آة ٝؿت٤ٙي قس. ٧ٞچ٢ي٠ زض ٧ٞبٟ ز٣ضاٟ يِ ىطٝب١س٥ آق٤ضي ثب ٣يطاٟ ٤ٞ١زٟ ّب١بٗ ٧ب ٣ چب٥ چك٦ٞ

ٍطاض ؾبٗ ٍج٘ اظ ٝيالز ثطاي زىبؿ اظ ثبث٘ ٤ٝضز اؾتيبز٥  600ا٢ٙهط پبزقب٥ ثبث٘ زض  ٧بيي ٦ّ ثرت ق٨ط ضا ٣يطاٟ ّطز؛ ٧ٞبٟ ّب١بٗ

٧بي ٧يسض٣اْٙتطيِ،  ٧ب زض ذب٣ضٝيب٦١، آؾيبي ر٤٢ثي ٣ ثبْٙبٟ ثٞجبضاٟ ١يط٣ٕب٥ تطي٠ ثرف ر٢ٔ زاز٥ ث٤ز. زض ٍطٟ ثيؿتٜ ١يع حؿبؼ

 .(175:1382ٕكت. )ىط٣مي،  ٧بي تهيي٦ آة ٝحؿ٤ة ٝي ٧بي آثيبضي ٣ ٝز٤ٞف٦ ٧ب ٣ قج٦ْ ؾيؿتٜ

ر٨بٟ زچبض ّٞج٤ز آة ذ٤ا٢٧س قس. زض حبٙي ٦ّ عي ٍطٟ  ز٣ؾ٤ٛ رٞقيت 2025ثي٢ي ثب١ِ ر٨ب١ي، تب ؾبٗ  ثط اؾبؼ پيف

٧بي  ٕطچ٦ ثب ِّٞ ت٤ٙ٤٢ْغي ٕصقت٦، رٞقيت ر٨بٟ ؾ٦ ثطاثط قس٥، اٝب ٝيعاٟ ٝهطه آة ثيف اظ قف ثطاثط اىعايف يبىت٦ اؾت.

ت، ثحطاٟ آة ت٤اٟ ث٦ شذبيط آثي ثيكتطي زؾت يبى ٠ّ ٣ ثبض٣ضي اثط٧ب ٝي قيطي٠ ٧بي آة رسيس، ايزبز ؾس٧بي رسيس، ّبضذب٦١

٧بي ٍبث٘ اؾتيبز٥ ضا عي  ٧بي حيؼ ٣ شذيط٥ آة ثؿتٖي يْسيٖط، ضا٥ تط اظ اي٠ اؾت ٣ ؾب٢ّبٟ ّط٥ ذبّي ثبيس ثب ٧ٜ ثؿيبض ثعضٓ

 ٧بي ؾ٤ز٢ٝس زؾتطؾي ث٦ آة، ثس٣ٟ اي٠ ٦ّ ث٦ ا٤ٙ٤ّغي ّط٥ ظٝي٠ ٙغ٦ٞ ٣اضز ق٤ز. ٢٢ّس؛ اظ ّب٧ف ٝهطه ٕطىت٦ تب اىعايف ضا٥

٢٢ّس ٦ّ ثب ّٞج٤ز ٝت٤اٙي آة ٣ ت٢ف آثي ٤ٝار٦ ٧ؿت٢س ٣ ثب ازا٦ٝ اي٠ ض١٣س،  بضز ١يط زض ٢ٝبعَي ظ١سٕي ٝيٝيٚي 3/2ا٤٢ّٟ حس٣ز 

٢ٝبعَي  2025% ثبٙل ذ٤ا٧س قس، زض حبٙي ٦ّ تب ؾبٗ 50ت٢ف آثي زض ٢ٝبعٌ ٝرتٚو ّط٥ ظٝي٠ ١عزيِ ث٦  2025زض ؾبٗ 

ٗ آىطيَب زض ٝطّع اي٠ ثحطاٟ ٍطاض زاض١س. ّٞج٤ز آة زض ذب٣ضٝيب٦١ آٝيع اظ ١ؾط ّٞج٤ز آة ذ٤ا٧يٜ زاقت ٦ّ ذب٣ضٝيب٦١ ٣ قٞب ىبرق٦

ا١س. ٝؿأ٦ٙ آة  ثي٢ي ّطز٥ ٝؿأ٦ٙ رسي اؾت. زض اي٠ ٝيبٟ، حتي ثطذي احتٞبٗ ٤ٍ٣ؿ ر٢ٔ ثطاي ّؿت شذبيط آة زض ر٨بٟ ضا پيف

ض ؾغ٤ح ؾيبؾي ٣ ضا ثبيس ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٝتنيط ٣ فبٝ٘ رسي زض تهٞيٞبت آتي زض ؾطاؾط ز١يب ث٦ حؿبة آ٣ضز، حتي ز

 (.123: 1390)ٝق٤ٞضي ٣ ّبؽٞي، ١ؾبٝي.

٧بي ّكب٣ضظي، ٤ٝرت قس٥  ٧ب ث٦ ؾٞت ق٨ط٧ب ٣ ظٝي٠ ىكبض ثط ٢ٝبثـ آة ٝحس٣ز ز١يبه زض حبٗ اىعايف اؾت؛ ا١تَبٗ آة ض٣زذب٦١

اىع٣ٟ، ٝزج٤ض ث٦ تط قسٟ ثبق٢س. ّكب٣ضظاٟ ثطاي تأٝي٠ مصاي رٞقيت ض٣ث٦  ٧ب زض حبٗ ذكْيسٟ ٣ ٤ّچِ ٧ب ٣ تبالة تب زضيبچ٦

٧بي آثيبضي ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ضقيو اؾت ٣ ثي٠ ّكب٣ضظاٟ ٣  ٧بي ظيطظٝي٢ي ٧ؿت٢س. ؾيؿتٜ ثطزاقت ثيف اظ حس اظ آة

آ٣ضز  ٧ب ٣ ٝطزٛ ضا ىطا٧ٜ ٝي ق٨ط١كي٢بٟ، اذتاله ٣ ١عاؿ ثط ؾط آة ٣ر٤ز زاضز. آ٤ٙزٕي ٣ ّٞج٤ز آة ٤ٞ٧اض٥ ٤ٝرجبت ١ٖطا١ي ز٣ٙت

٧بي ثعضٓ ا١تَبٗ آة، ثب تٞبٛ ف٤اٍت  ٧بي ض٣ث٦ اىعايف، ث٦ ربي اي٦ْ٢ ىَظ ثط احساث ؾس٧بي فؾيٜ ٣ ؾيؿتٜٙصا ثطاي ثطآ٣ضزٟ ١يبظ

ٝحيغي، ث٨ساقتي ٣ ارتٞبفي تٞطّع ّطز، الظٛ اؾت ٦ّ زض ٤ٝضز ّ٘ ٝؿأ٦ٙ آة تزسيس١ؾط ق٤ز. اىعايف ضا١سٝبٟ ٣  ٝرطة ظيؿت

ي اي٦ْ٢ ث٦ ىبضالة ث٦ ف٤٢اٟ يِ زضزؾط ١ٖطيؿت٦ ق٤ز ٦ّ ثبيس اظ آٟ ذالل ت٤ا١س ا١تربة ا٣ٗ ثبقس ٣ ث٦ رب آ٤ٙز٥ ١ْطزٟ ٢ٝبثـ، ٝي

 قس ث٦ ف٤٢اٟ ٢ٝجقي ؾ٤ز٢ٝس ٣ ثبضآ٣ض زيس٥ ق٤ز.

 

 ّبی اصلی ثرٍز ثحراى آة هشخصِ

ا١ؿبٟ اظ زيطثبظ ثطاي تأٝي٠ آة يب ٧سه ثطآ٣ضزٟ ١يبظ٧بي ذ٤ز ثب عجيقت زؾت ٣ پ٢ز٦ ١طٛ ّطز٥ ٣ زض ض٣يبض٣يي ثب ّٞج٤ز آة ث٦ 

١بٛ ثطز. اظ « ٧بي آثي تٞسٟ»٧ب ثب ف٤٢اٟ  ت٤اٟ اظ آٟ ٕيط ظز٥ ٦ّ ٝي ٧بيي چكٜ ذكِ زؾت ث٦ تالـ يػ٥ زض ٢ٝبعٌ ذكِ ٣ ١ي٣٦ٞ

 ض٣ ثحطاٟ آة زض ؾطاؾط تٞسٟ ثكط ثب ٣ي ٧ٞطا٥ ٣ ٧ٖٞبٛ ث٤ز٥ اؾت.  اي٠

زض ثؿيبضي اظ  -1 :ؾب١ي ثب ٝؿبئ٘ آة زض ٕصقت٦ ١ساض١س ثحطاٟ آة زض اي٠ ثط٦٧ اظ تبضيد ز٣ ٣ر٦ ٝكرم ٣ پبيساض زاضز ٦ّ ٧يچ ٧ٜ 

١َبط ر٨بٟ ١يبظ٧بي آثي يب تَبضب ثطاي آة اظ ٝطظ٧بي ٢ٝبثـ آة ٍبث٘ ثطزاقت اظ ١ؾط ى٢ي ٣ اٍتهبزي ٕصقت٦ يب زض حبٗ ٕصقت٠ اظ 

اي ذ٤ا٧س يبىت ٣ ان٤الً زيٖط آثي ثطاي ت٤ؾق٦ زض زؾتطؼ  ٢٢ّس٥ ٧بي آي٢س٥ اثقبز ١ٖطاٟ ٧ب ٣ ز٦٧ بٗآٟ اؾت ٣ اي٠ ٤ٝض٤ؿ زض ؾ

إط زض ٕصقت٦ ٝؿبئ٘ آة زض َٝيبؼ ٝحٚي  -١2ر٤ا٧س ث٤ز، ٧طچ٢س قبيس اظ ١ؾط ى٢ي ٣ ٝبٙي ٧ٜ ٝكْٚي ٣ر٤ز ١ساقت٦ ثبقس. 

اي ٣ حتي ر٨ب١ي ٤ٞ١ز ذ٤ا٧س يبىت ٣ اي٠ ىطآي٢س ٤ٝرت  ٢غ٧٦َبي ٝٚي، ٝ ٝغطح ث٤ز٥، ا٤٢ّٟ ٣ زض آي٢س٥ اي٠ ٝؿبئ٘ زض َٝيبؼ

ٕٞبٟ  اٙٞٚٚي تجسي٘ ق٤ز. ثي قس٥ اؾت ٦ّ حيؼ نٚح، تأٝي٠ ا٢ٝيت مصايي ٣ ؾطا١زبٛ ت٤ؾق٦ پبيساض ث٦ يِ ١ٖطا١ي ثعضٓ ثي٠
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٦١٤ٕ ّك٤ض٧ب، چ٦ اظ  ٧بي اي٠ ٣ضـ، ّك٤ض٧بي ر٨بٟ ؾ٤ٛ ٣ زض حبٗ ت٤ؾق٦ ذ٤ا٢٧س ث٤ز ث٦ ٣يػ٥ ٦ّ ٝؿئ٦ٚ زض اي٠ ١رؿتي٠ ٍطثب١ي

اي عجيقي  ٧بي پ٢٨ب٣ضي اظ اي٠ ّك٤ض٧ب ث٦ ٦١٤ٕ ض٣ ٦ّ ثرف ثعضٕي اظ رٞقيت ر٨بٟ ضا زضثطٕطىت٢س ٣ چ٦ ثسي٠ فٚت ٦ّ ثرف آٟ

٧بي چكٖٞيطقبٟ زض تز٨يع ٢ٝبثـ ٝبٙي، ثؿيبض ٕؿتطز٥  ق١٤س٥ زض ض١ذ اؾت ٣ ١يع ٝحس٣زيت اظ ّٞج٤ز ثبض١سٕي ٣ ٢ٝبثـ آة تزسيس

 (.52: 1388) ٨ٝس٣ي، ق٤ز. ثي٢ي ٝي پيف

 

 ثحراى آة ٍ اهٌیت جْبًی
ت٤ا٢١س تأٝي٠ ٢٢ّس. تح٤الت ١بقي اظ  ٧ب ا٢ٝيت ٝٚي ذ٤ز ضا ث٦ ىطاذ٤ض ٍسضتكبٟ ٝي اؾبؾبً ا٢ٝيت ٝتبفي ر٨ب١ي اؾت، ٙي٠ْ ز٣ٙت

فس ثبظي تنييطاتي ٝب٤٧ي ٧ب ٣ ٤ٍا ٧بي ا٢ٝيتي ضا ىطاخ ٣ ٝت٤٢ؿ ّطز. ث٦ تقجيطي فطن٦، ٨ٝط٥ ىط٣پبقي اثطٍسضت قطً، زا٦٢ٝ اضظـ

 يبىت٢س.

٧بي اي٠ ٝي٤٨ٛ، زض چبضچ٤ة  اظ ف٢بنط شاتي ا٢ٝيت چ٢س ثقسي ث٤زٟ آٟ اؾت، ٙي٠ْ ث٦ ٧ط تطتيت، ثبظپط٣ضي ح٤ظ٥ ٣ ٝإٙي٦

١يع زؾتر٤ـ « ت٨سيسات»٧بي  يِ ١ؾبٛ ن٤ضت ذ٤ا٧س ٕطىت. ٧ٞجؿت٦ ثب تح٤الت ٝص٤ّض، زاٗ ٣ ٝس٤ٙٗ« تق٨سيس/ ت٤ا١بيي»

 زا١ؿت.« ٍسضت»٣ ٝي٤٨ٛ « اٙٞٚ٘ ١ؾبٛ ثي٠»١س. ٝجب١ي چ٢ي٠ ٣ضقيتي ضا ثبيس زض تغ٤ض ٣ نيط٣ضت ا تنييطاتي قس٥

-2030ٝحيغي ) ( ٣ ز٣ضاٟ ظيؿت1950-1990ضا ث٦ ز٣ض٥ اٍتهبزي ) 1950-٧2030بي  ٕط٧٣ي اظ ّبضق٢بؾبٟ، َٝغـ ثي٠ ؾبٗ

بٝي ٣ ايسئ٤ٙ٤غيِ زاقت ٦ّ ر٢ٔ ؾطز ٤ٞ١ز ، ا٢ٝيت ٝٚي ٝب٧يت ١ؾ1950-٧1990بي  ا١س. زض ذالٗ ؾبٗ ( تَؿيٜ ّطز1990٥

في٢ي اي٠ ز٣ضاٟ اؾت. ٙي٠ْ ٝب٧يت ا٢ٝيت ٝٚي زض ذالٗ ز٣ض٥ ز٣ٛ، اقتنبٗ، ا٢ٝيت مصايي ٣ ٝؿبي٘ ظيؿت ٝحيغي ذ٤ا٧س 

 (.497: 1381)فؿٖطي، ث٤ز.

اٍتهبز٧ب، ث٦ ٢ٝبثـ ٧بي ظيؿت ٝحيغي، ث٦ ع٤ض زىقي ثب پبيبٟ ر٢ٔ ؾطز، ؽ٤٨ض ٣ ثط٣ظ ١يبىت٢س. ت٤ؾق٦ ٣ ن٢قتي قسٟ  چبٙف

٧بي حيؼ ٣ ثؿظ ٍسضت  عجيقي ٣اثؿت٦ اؾت. ٝبْٙيت ٣ يب زؾتطؾي آؾبٟ ث٦ ٢ٝبثـ عجيقي پطا٧ٞيت، امٚت يْي اظ قبذم

ث٦ ع٤ض ّٚي زض ازثيبت ٝطث٤ط ث٦ ٧يسض٣پٚيتيِ اظ پ٢ذ ٢ٝؾط اٍتهبزي، ح٤ٍَي، ى٢ي،  ق٤ز. ٧ب زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝي ز٣ٙت

ق٤ز. ٝب زض اي٢زب ث٦ ثقس ا٢ٝيتي ٤ٝض٤ؿ ت٤ر٦ زاضيٜ. زض اي٠ ض٣يْطز، آة ث٦  آثي ١ٖطيؿت٦ ٝي ٝحيغي ٣ ا٢ٝيتي ث٦ ٝؿئ٦ٚ ّٜ ظيؿت

٧ب  آثي يِ ٤ٝض٤ؿ ذيٚي رسي ٣ اؾتطاتػيِ تَٚي قس٥ ٦ّ ثط ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي ٝٚت ٝخبث٦ يِ ٢ٝجـ ٍسضت اؾت ٣ ّٜ

ٝح٤ض  -١ؾطاٟ اظ زيسٕبٟ ٕيتٞبٟ ا٢ٝيت ز٣ٙت ط٥٣ اظ نبحت٢٢ّس٥ ٍسضت ؾيبؾي اؾت. اي٠ ٕ احطٕصاض ث٤ز٥ ٣ زض ١تيز٦ فبٝ٘ تقيي٠

 آثي ٠ْٞٝ اؾت ثط ؾط آة ثب يْسيٖط ث٦ ر٢ٔ ثپطزاظ١س.  ٧بي ٕطىتبض ٝقض٘ ّٜ ٢٢ّس ٣ ٝقتَس١س ٦ّ ز٣ٙت ث٦ ٤ٝض٤ؿ ١ٖب٥ ٝي

٧ب، ِّٞ  از ر٧ٔ٢ب زض ع٤ٗ تبضيد ثطاي ثسؾت آ٣ضزٟ ا٢ٝيت ٢ٝبثـ، ثب يْسيٖط ّكْٞف زاقت٦ ٣ اي٠ ٝؿأ٦ٙ امٚت ث٦ ضذس ز٣ٙت

ّطز٥ اؾت. زض اي٠ ضاثغ٦ ثطذي ٝحََبٟ ٧ٞچ٤ٟ ٣ؾتي٢ٔ افتَبز زاض١س تبضيد ثكط، ث٦ تقجيطي ر٢ٔ ثط ؾط ٢ٝبثـ ث٤ز٥ اؾت. اظ 

« ّزب»٣ « ظٝب١ي»ٕطاٟ ا٢ٝيتي زض قطايظ ىقٚي ثبيس ثط اي٠ ١ْت٦ ثبقس ٦ّ زض چ٦  ؾ٤ي زيٖط ٕٚيِ ٝقتَس اؾت تٞطّع تحٚي٘

حجبتي ٣  ت٤ا١س ث٦ ثي ٝحيغي ٝي ٧بي ظيؿت بثـ ضخ ذ٤ا٧س زاز ٣ ١جبيس ز١جبٗ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثبق٢س ٦ّ ١ٖطا١ي٧بي ٝطث٤ط ث٦ ٢ٝ ّكْٞف

ّكْٞف ٢ٝت٨ي ق٤ز، چ٤ٟ ٤ٍ٣ؿ اي٠ ٢ٝبٍكبت ٍغقي اؾت. اظ ١ؾط ا٣ إط ٢ٝبثـ آة ٢ٝجـ ضقس اٍتهبزي ٣ ؾيبؾي ثبقس ٦ّ ث٦ 

٧بي فطض٦ آة ١يع ث٦ ٧سىي  ي٨ي ثطاي آمبظ ر٢ٔ ثبقس ٣ ؾيؿتٜت٤ا١س ت٤ر ٦١٤ٕ اؾت، زؾتطؾي ث٦ ٢ٝبثـ آثي ٝي ع٤ض ٍغـ اي٠

تجسي٘ ث٦ يِ زؾت٤ضاٙقٞ٘ رسيس ثطاي ض٣اثظ « ا٤ّپٚيتيِ»ٕؽ ٝقتَس اؾت ٦ّ  ييطثطاي ت٨برٜ ١ؾبٝي ٝجسٗ ق١٤س. ز١يؽ پ

ٝؿبي٘  ٧بي ٤ٝر٤ز زض ذه٤ل ث٦ ع٤ض ّٚي عيو يب ض٧يبىت (.44، 1387)ٝرتبضي ٧كي ٣ ٍبزضي حبرت اٙٞٚ٘ قس٥ اؾت. ثي٠

 ث٢سي ّطز: ت٤اٟ ث٦ ن٤ضت ظيط زؾت٦ ٝحيغي ضا ٝي ظيؿت

 حجبتي ؾيبؾي ٣ ّكْٞف،  ي ثي ٧بي ظيؿت ٝحيغي، ث٦ ٝخبث٦ فٚت ٣ ضيك٦ . ٝحس٣زيت ٝإٙي1٦

 . ترطيت ٝحيظ ظيؿت ث٦ ٝخبث٦ ت٨سيسي ثطاي ؾالٝت ٣ ضىب٥ ا١ؿبٟ،2

 . ترطيت ٝحيظ ظيؿت ث٦ ٝخبث٦ زٙي٘ آمبظ ٣ يب تساضُ ثطاي ر٢ٔ.3

ت٤ا١س حبّٞيت ّك٤ض٧ب ضا ٝرس٣ـ ؾبظز.  ظيؿت، ٝي ٧ب ثطاي ّب٧ف ترطيت ٝحيظ ظ ؾ٤ي زيٖط، ض٣يْطز چ٨بضٛ آٟ اؾت ٦ّ تالـا

٧ب اظ  اي ثط حيبؽت ز٣ٙت اي٠ چ٨بض ض٧يبىت فٞس٥ ثط ٝيب٧يٜ ٝتيب٣تي اظ ا٢ٝيت تْي٦ زاض١س. ١ٖطـ ا٣ٗ ٣ چ٨بضٛ ث٦ ع٤ض ٕؿتطز٥

ض٣يْطز ث٦ ع٤ض فٞس٥ ثط ٢ٝبثـ ميطز٣ٙتي تٞطّع زاضز. ث٦ فجبضتي ٝطرـ ا٢ٝيت ضا ٨١بز٧بي ت٨سيسات، ٝجت٢ي اؾت. ز٣ٝي٠ ٣ ؾ٤ٝي٠ 

ض٣ ٧ط ّساٛ ّبضثطز٧بي ١٤ٕب١٤ٕي  ٧ب زض ٧ط يِ ٝتيب٣ت اؾت. اظ اي٠ زا٢١س. ٧ٞچ٢ي٠ ؾغح تزعي٦ ٣ تحٚي٘ ميطز٣ٙتي ٝي

 (.Terriff,1999,117-118)زاضز.

اي ثطاي ت٤ر٦ ث٦ آ٨١ب ٕك٤ز٥ قس٥ اؾت. اظ  ٧بي تبظ٥ ق٤ز ٦ّ ثبة اؾبؾبً ا٢ٝيت ٢ٝبثـ عجيقي اظ رسيستطي٠ اثقبز ا٢ٝيتي تَٚي ٝي

زيسٕب٥ ا٢ٝيتي ّب٧ف ٢ٝبثـ عجيقي اظ ر٦ٚٞ آة ث٦ زٙي٘ پيبٝس٧بي ا٤ٙ٤ّغيِ ٣ تأحيط اي٠ پسيس٥ زض ثَبي اضٕب١يِ رٞقيت ّك٤ض 

ٝٚت ثيف اظ آ٦ْ١ ث٦  -ثَبي اضٕب١يِ ثب ثَبي ؾيبؾي تيب٣ت زاضز؛ اظ اي٠ ١ؾط ٦ّ ا٢ٝيت ز٣ٙت ثؿيبض ٍبث٘ ت٤ر٦ ٣ ٨ٜٝ اؾت.
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ٝٚت زض َٝبث٘ ت٨سيسات ١ؾبٝي ذبضري ثؿتٖي زاقت٦ ثبقس ث٦ ٣اثؿتٖي ظيؿتي ٝٚت ث٦ ٝحيظ ظيؿت  -حٞبيت ىيعيْي اظ ز٣ٙت

ٝٚت ضا تكْي٘  -قيت ّك٤ض، رعء انٚي يِ ز٣ٙتق٤ز ٦ّ رٞ ىيعيْي آٟ ثؿتٖي زاضز. اي٠ اؾتسالٗ اظ اي٠ ٣اٍقيت ١بقي ٝي

ت٤ا٢١س ثس٣ٟ ٢ٝبثـ ٢ٝبؾت ر٨ت پط٣ضـ ٣ اىعايف ذ٤ز ث٦ حيبت ازا٦ٝ ز٢٧س. ثَبي اضٕب١يِ ث٦ ٝخبث٦  ز٧س ٣ اي٠ ٝطزٝبٟ ١ٞي ٝي

٧ٜ ا٤٢ّٟ ٧بي زض حبٗ ت٤ؾق٦ اؾت. چطا ٦ّ اي٠ ّك٤ض٧ب  اي ٝطتجظ ثب ا٢ٝيت ٝٚي، ثيف اظ ّك٤ض٧بي مطثي، ٝت٤ر٦ ز٣ٙت ٝالحؾ٦

 ٧بي زاذٚي ٧ؿت٢س. زض ٝقطو ضقس ٝؿتٞط رٞقيت ث٤ز٥ زض حبٙي ٦ّ ثطاي َٝبث٦ٚ ثب ىكبض٧بي رٞقيتي، ىبٍس ٢ٝبثـ ٣ ى٢ب٣ضي

اي ثي٠ ا٢ٝيت ٢ٝبثـ ٣ ٝحيظ ٣ر٤ز زاقت٦ ٣ اي٠ ز٣ ٦ٙ٤َٝ اضتجبط  ث٦ ع٤ض ّٚي ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ْبت ى٤ً، ١َبط ٝكتطُ ٍبث٘ ٝالحؾ٦

اٙٞٚٚي ٦١٤ٞ١ ثبضظي زض اي٠ ظٝي٦٢ اؾت. آٝبض٧ب حبّي اؾت ح٤ظ٥ ثيف  ٧بي ثي٠ ثط ؾط ٝؿيط ض٣زذب٦١ ١عزيْي ثب ٧ٜ زاض١س. ّكْٞف

ض٣زذب٦١ ثي٠ ز٣ يب چ٢س ّك٤ض ٝكتطُ اؾت. زض ٣اٍـ ز٣ضاٟ ىقٚي، فهط تزسيس حيبت ا٧ٞيت ٢ٝبثـ آثي اؾت، چطا ٦ّ  240اظ 

 ٢ٝبثـ آثي ضخ زاز٥ اؾت.  ٧ب ثط ؾط ؾبٗ پيف ا٣ٙي٠ زضٕيطي 4000ثطذي ثط اي٠ افتَبز١س ٦ّ 

٧بي قيطي٠ ز١يب، اي٠ ٢ٝبثـ  ٕطي ١ؾبٝي اؾت ث٦ زٙي٘ ٝحس٣ز ث٤زٟ آة ٧ٞچ٢ي٠ اظ زيس ٝحََب١ي ٧ٞچ٤ٟ تبٝپؿ٤ٟ ٦ّ تحٚي٘

ق٤ز. زض  ٧بي آي٢س٥ ذ٤ا٢٧س ث٤ز. ق٤ا٧س ىطا٣ا١ي ٝج٢ي ثط پيسايف چ٢ي٠ ٣ضقيتي زض قطايظ ىقٚي ٝكب٧س٥ ٝي ّب١٤١ي ثطاي ت٢ف

٤ٝضز آٟ ٤ٝرت ثط٣ظ ر٢ٔ ٣ يب  ٤ٝ37ضز ٢ٝبٍك٦ ثط ؾط آة زض ر٨بٟ ضخ زاز ٦ّ  1831ؾبٗ اذيط  50ق٤ز زض  ٦ ٝياي٠ ضاثغ٦ ٕيت

 (.47، 1387)ٝرتبضي ٧كي ٣ ٍبزضي حبرت . ا١يزبض ؾس قس٥ اؾت.

ٝكْ٘  ثطا١ٖيع زض ظٝي٦٢ ثَبي ا١ؿبٟ اؾت. ٢ٝبثـ آة مبٙجبً ث٦ ٝخبث٦ يِ آة چيعي ثيف اظ يِ ٝؿأ٦ٙ احؿبؼٝي ت٤اٟ ٕيت 

٧بي  ٧بي قسيسي ضا ٝيبٟ ٕط٥٣ ق٤ز. زض ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧ب ازاض٥ ٢ٝبثـ آة ضٍبثت اٙٞٚٚي تَٚي ٝي ا٢ٝيتي زض ؾغح ٝٚي ٣ ثي٠

زاذٚي ٦ّ ٧ط ّساٛ زاضاي ٢ٝبىـ ٣ فاليٌ ذبل ذ٤ز ٧ؿت٢س، ثطا١ٖيرت٦ اؾت ٣ ؾٚغ٦ ٣ ١ؾبضت ثط ٢ٝبثـ آثي ىطاٝٚي ٧طاظٕب٧ي 

ض٧ب قس٥ اؾت. ض٣ق٠ اؾت ٦ّ ٝح٘ اؾتَطاض ٢ٝبثـ آثي ض٣ي ظٝي٠ ٣ ظيطظٝي٠ ث٦ ؾ٤٨ٙت ثب ٧بيي ٝيبٟ ّك٤ ثبفج ايزبز ت٢ف

ثؿت٦ ث٦ ؾغح ّٚي ض٣اثظ ٝيبٟ  -اٙٞٚٚي ٝغبثَت ١ساضز ٣ زض اذتيبض ٕطىت٠ آثي ٦ّ چ٢س ّك٤ض زض آٟ ؾ٨يٜ ٧ؿت٢س ٝطظ٧بي ثي٠

٤ٝاز ا٣ٙي٦ حيبتي )٧ٞچ٤ٟ آة( پيبٝس٧بي ٍبث٘  ؾبظي مبٙجبً ٤ٝضز ثحج ٣ اذتاله اؾت. ٧ٞچ٢ي٠ ضقو يِ ز٣ٙت زض ىطا٧ٜ -آ٨١ب

ز٧س تب  اي اظ ٕطؾ٢ٖي تب تأذيط ٣ اذالٗ زض ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ضا زض پي ذب٧س زاقت. اي٠ ٣ضقيت ث٦ ٝربٙيي٠ ٝزبٗ ٝي ٝالحؾ٦

 (.Lenore,2002,17).ٝكط٣فيت ضغيٜ ضا ٤ٝضز ؾإاٗ ٣ چبٙف ٍطاض ز٢٧س

ث٦ ٢ٝبثـ آثي ٢ٝبؾت )ث٦ ٙحبػ ّٞي ٣ ّييي( ث٦ ٝق٢بي ثطذ٤ضزاضي اظ ؽطىيت ٣ اظ ؾ٤يي ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ پيكتط اقبض٥ قس زؾتيبثي 

پتب١ؿي٘ الظٛ ثطاي ت٤ؾق٦ اٍتهبزي )افٜ اظ ّكب٣ضظي ٣ ن٢قتي( ٣ ارتٞبفي )ث٦ ٙحبػ تأٝي٠ آة ؾبٜٙ ٣ ث٨ساقتي ٣...( ٣ زض يِ 

١يع تحْيٜ َٝج٤ٙيت ١ؾبٛ ؾيبؾي ٣ اىعايف  ّالٛ ث٨ج٤ز اؾتب١ساضز٧بي ظ١سٕي ٣ ضىب٥ ربٝق٦ ذ٤ا٧س ث٤ز. ثطآي٢س چ٢ي٠ ٣ضقيتي

 ٧بؾت. ضطيت ا٢ٝيت ز٣ٙت
 

 در خبٍرهیبًِثحراى آة،  کشوکش ّب ٍ درگیری ّب 
اي ٦ّ ثؿيبضي اظ  ٧بي اذيط ث٤ز٥ اؾت. ث٦ ٦١٤ٕ ي ض٣يبض٣يي زض ذب٣ضٝيب٦١  زض ز٦٧ ٧بي فٞس٥ ّٞج٤ز آة قيطي٠ يْي اظ ذ٤اؾتٖب٥

اؾطائي٘ ث٦ يِ ؾس ٝكتطُ ٝتقٌٚ  1967زيٖط ثطذبؾت٢س. زض ر٢ٔ  ٣يبض٣يي ١ؾبٝي ثب يِي اضزٟ ث٦ ض ي ض٣زذب٦١ ّك٤ض٧بي ح٤ظ٥

ي  ٧ب ٣ ح٤ظ٥ اي اظ ض٣زذب٦١ اضزٟ ي٤ضـ ثطز ٣ پؽ اظ آٟ ثط ثيكتط ؾطقبذ٦ ي يط٤ٟٝ قبذ٦ ث٦ اضزٟ ٣ ؾ٤ضي٦ ٣اٍـ زض ض٣زذب٦١

: 1387ضزٟ ثبٍي ١ٖصاقت٦ اؾت. )ؾبضي نطاه، ي ّك٤ض ا ي اضزٟ چ٢ٔ ا١ساذت٦ ٣ آة چ٢سا١ي ثطاي ١يبظ٧بي ىعاي٢س٥ ض٣زذب٦١

199-198.) 

ي ىطات رطيبٟ آة اي٠ ض٣زذب٦١ ضا  ٦ّ ؾ٤ضي٦ ٣ تطّي٦ ثب ؾبذت٠ ؾس٧بي ٝرع١ي ٣ ٝتقسز ض٣ي ض٣زذب٦١ پؽ اظ اي٠ 1975زض ؾبٗ 

٧بي  طّعي آةي ذكِ آؾيبي ٝ ي ر٢ٔ ٍطاض ٕطىت٢س. زض ٢ٝغ٦َ زض ذبُ فطاً ّب٧ف زاز١س ّك٤ض٧بي ؾ٤ضي٦ ٣ فطاً زض آؾتب٦١

تبريْؿتبٟ، تط٢ّٞؿتبٟ ٣   ي ٍعاٍؿتبٟ، ٍطٍيعؾتبٟ، ت٤ا١س ث٦ ؾطفت ث٦ ض٣يبض٣يي ّك٤ض٧بي تبظ٥ اؾتَالٗ يبىت٦ ٝكتطُ ٝي

ت٤ا١س ث٦  اظثْؿتبٟ ثيب١زبٝس. زض آي٢س٥ ثب اىعايف رٞقيت ٣ ١عزيِ قسٟ تَبضب٧ب ث٦ ٝطظ ٨١بيي ٢ٝبثـ آة تزسيس ق١٤س٥ آة ٝي

اي زيطي٦٢ زاضز. زض ٣اٍـ ثطذي اظ  ٧بي ٤ٍٝي ٣ ؾيبؾي پيكي٦٢ ٧ب ضٍبثت ٧ب زض ٢ٝبعَي تجسي٘ ق١٤س ٦ّ زض آٟ اي ثطاي ض٣يبض٣يي رط٦ٍ

٧ب  ٧ب ٣ تك٢ذ ث٨ب ث٦ ربي ١يت زض ّب٤١ٟ ت٢ف ا١س ٦ّ: زض ع٤ٗ يِ ز٦٧، آة ث٦ ف٤٢اٟ يِ ّبالي ّٞيبة ٣ ٕطاٟ ٕطاٟ ٕيت٦ تحٚي٘

 (.199: 1387) ؾبضي نطاه، ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىت.

س زض ٝيبٟ ّك٤ض٧بي ٝرتٚو ر٨بٟ، ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ ٣ قٞبٗ آىطيَب پيف اظ ٦ٞ٧ رب آثؿت٠ ح٤ازث ١بقي اظ قبي

ي ٢ٝبىـ ٝٚي ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝيب٦١ ٣ قٞبٗ آىطيَب،  ي ٢ٝبثـ آة، تقبضضبت ٕؿتطز٥ آثي ذ٤ا٢٧س ث٤ز. إط ٝب٧يت ّب٢٧س٥ آثي ٣ ثي ّٜ

ي، ن٢قتي قسٟ قتبثبٟ، اىعايف رٞقيت، ثبال ضىت٠ اؾتب١ساز٧بي ىط٢٧ٖي ٣... ضا زض اي٠ ي ق٨ط١كي٢ ٧بي ؾ٢تي، ضقس ىعاي٢س٥ ضٍبثت

٧بي  ٕط ق٤ز. اي٠ زض حبٙي اؾت ٦ّ ضقو ؾيبؾت ٧بي ٣يطاٟ ّك٤ض٧ب زض ١ؾط ثٖيطيٜ، زيطي ١ر٤ا٧س پبييس ٦ّ ٢ٝغ٦َ زضٕيط ر٢ٔ
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ا٢ٝيتي، اذتالىبت ٣ تقبضضبت تبضيري، ؾيبؾي، ٤ٍٝي ٣ ٧بي  آثي، ١ٖطا١ي  ثطزاضي اظ ٢ٝبثـ اي زض ث٨ط٥ ٝٚي اّخط ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ

 ٧بي اٍتهبزي، ٢ٝزط ث٦ تكسيس ثحطاٟ ٣ذبٝت ا٣ضبؿ زض اي٠ ٢ٝغ٦َ ذ٤ا٧س قس.  ٧ب ٣ ضٍبثت عٚجي ٝص٧جي، اىع٣ٟ

 ظا زض ذب٣ضٝيب٦١ فجبضت٢س اظ: ٧بي آثطيع ت٢ف اظ ؾ٤ي زيٖط، ٨ٝٞتطي٠ ح٤ض٦

 اٟ، اتي٤پي ٣ قطً آؾيب؛ح٤ض٦ آثطيع ض٣ز ١ي٘: ٝكتطُ ثي٠ ٝهط، ؾ٤ز -1

 ح٤ض٦ آثطيع ض٣ز٧بي زر٦ٚ ٣ ىطات: ٝكتطُ ثي٠ تطّي٦ ٣ فطاً؛ ٣  -2

 (.19: 1390)فغبىط ٣ قزبفي، ح٤ض٦ آثطيع اضزٟ ٣ ٙيتب١ي: ٝكتطُ ثي٠ اؾطايي٘، اضزٟ، ؾ٤ضي٦ ٣ ٙج٢بٟ. -3

ٝكتطُ ٣ؾيـ ثب ٧ٞؿبيٖبٟ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ايطاٟ ث٦ زٙي٘ ثطذ٤ضزاضي اظ ٝبظاز ١ؿجي آة ٣ ١ساقت٠ ح٤ض٦ آثطيع اظ ؾ٤ي زيٖط، 

١ٞبي٢س )ٝب٢١س تطّي٦،  ٧بي غئ٤پ٤ٙيتيْي ايطاٟ زض ّك٤ض٧بيي ٦ّ ٢ٝبثـ ظيبزي ضا اظ ثيط٣ٟ تأٝي٠ ٝي ١ٖطىت٦ ٣ اي٠ ٝؿأ٦ٙ اظ ٣يػٕي

ض٣  ٚٚي ثب ذغط ض٣ث٦اٙٞ ٧بيي زض ظٝي٦٢ ثي٠ پبّؿتبٟ، ٝهط ٣...( زض ٝقطو ت٨سيساتي ٍطاض زاض١س؛ چطا ٦ّ ٠ْٞٝ اؾت ث٦ فٚت ّكْٞف

٧ب ث٦ ّك٤ض٧بي زيٖط ٣ ١يع ث٨ج٤ز ٤ٍٝقيت ضا٧جطزي ذ٤ز زض  ق١٤س. آ١چ٦ ا٧ٞيت زاضز اي٠ اؾت ٦ّ ّك٤ض٧ب ثطاي ّب٧ف ٣اثؿتٖي

 اي٠ ظٝي٦٢، ثبيس ّٞج٤ز ذ٤ز ضا ثب ٝسيطيت نحيح ٢ٝبثـ آثي زض زاذ٘ ّك٤ض ذ٤ز تأٝي٠ ١ٞبي٢س.

ط ٢ٝبثـ آة زض ٝيبٟ ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ زض رطيبٟ اؾت. زض حبٗ حبضط، ٧ب پيف، ث٦ ع٤ض پ٨٢ب١ي، ّكْٞف ثط ؾ اظ ؾبٗ 

ّك٤ض٧بيي چ٤ٟ ٍغط، اٝبضات ٝتحس٥ فطثي، فطثؿتبٟ ؾق٤زي،   ا١س، ي ذب٣ضٝيب٦١ ثب ثحطاٟ آة ٤ٝار٦ ّك٤ض٧بي ظيبزي زض ٢ٝغ٦َ

٠، آة ٝكْ٘ ثعضٓ اؾطائي٘ اؾت. ٧ٞي٠ اٝط پبّؿتبٟ، اىنب١ؿتبٟ ٣... ٧ٞچ٢ي  اؾطائي٘، ٙيجي، ٝهط، ي٠ٞ، ٤ّيت، ؾ٤ضي٦، ايطاٟ،

٧ب ٤ٝت٤ض انٚي  ٣ض قسٟ ر٢ٖي تٞبٛ فيبض ٝحؿ٤ة ق٤ز ٣ قبيس ثطاي ٝست ٠ْٞٝ اؾت زض ذب٣ضٝيب٦١ ث٦ ف٤٢اٟ فبٝ٘ ٨ٝٞي زض قق٦ٚ

ب١ي ٢يي اؾطائي٘ ث٦ ٙج٢بٟ ضا زؾتيبثي ث٦ آة ض٣زذب٦١ ٙ ٦ّ يْي اظ زالي٘ ح٦ٚٞ اي ق٤ز. چ٢بٟ ٧بي ٢ٝغ٦َ ١عاؿ اٝب پكت پطز٥

ي ٝيبٟ افطاة ٣ اؾطائي٘ ثط ؾط ٢ٝبثـ آة ذ٤ا٧س ث٤ز.  ٧ٞچ٢ي٠، ثؿيبضي ٝقتَس١س ٦ّ ر٢ٔ آي٢س٥ (.30: 1387)ضحيٞي، زا٢١س. ٝي

ي  ت٨٢ب آة اؾت ٦ّ ؾطا١زبٛ ؾط٤١قت اضاضي اقنبٙي ٣ ر٢ٔ ٣ يب نٚح زض ٢ٝغ٦َ»چ٢بٟ ٦ّ ت٤ٝبؼ ١به ١يع اشفبٟ زاقت: 

 (.39: 1387، )١به«ذب٣ضٝيب٦١ ضا ٝكرم ذ٤ا٧س ّطز.

تطي٠ ٢ٝبعٌ ر٨بٟ ث٦ ٙحبػ ٢ٝبثـ آثي  ي ٝص٤ّض ث٦ زٙي٘ فج٤ض ّٞطث٢س ثيبثب١ي ٣ اٍٚيٜ حؿبؼ ٣ ق٢٢ْس٥، يْي اظ حؿبؼ ٢ٝغ٦َ

ث٤ز٥، ّب٧ف يبىت٦  1975چ٦ زض ؾبٗ  ، ٢ٝبثـ آثي ث٦ ١هو آ٧2000ٟب تب ؾبٗ  ثي٢ي ي فطثي عجٌ پيف ٦ّ زض ذب٣ضٝيب٦١ اؾت. چ٢بٟ

آة زض ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ١يع اظ ٍسيٜ ثبفج ٝكبرطات ث٤ز٥ ٣ زض آي٢س٥، ٝكْالت حبز ؾيبؾي ٣ اؾت. اقتطاُ ٢ٝبثـ 

ٕصاضي  ا٢ٝيتي ايزبز ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز. ثقضي اظ ّك٤ض٧ب چ٤ٟ فطثؿتبٟ ؾق٤زي، ث٦ ٢ٝؾ٤ض اظ ت٤٢ؿ ثركيسٟ ث٦ اٍتهبز ّك٤ض ٣ ؾطٝبي٦

اي ٦ّ ثب اؾتيبز٥  ا١س، ث٦ ٦١٤ٕ آثبز ّطزٟ نحطا ثب اؾتيبز٥ اظ آة ث٦ ارطا ٕصاقت٦اي ضا ثطاي   ٧بي ث٢ٚس پط٣اظا٦١ ف٤ايس ان٘ اظ ١يت، عطح

٧بي  ٢ّس. آة ٤ٝر٤ز زض ؾيط٥ ٝطك ٣ ٙج٢يبت ٝبظاز ثط ٝهطه ذ٤ز ضا ١يع ت٤ٙيس ٝي ٧بي ظيطظٝي٢ي، اٝط٣ظ٥ اي٠ ٢ٕسٛ، ترٜ اظ آة

ساً ّب٧ف يبىت٦ چ٢بٟ ٦ّ زض ٝست ّٞتط اظ ز٥ ؾبٗ ظيطظٝي٢ي اي٠ ّك٤ض ٦ّ عي ٧عاضاٟ ؾبٗ رٞـ قس٥ ٣ ٍبث٘ تزسيس ١يؿت، قسي

 (.27: ٥1388 اؾت. ) ف٤ٚي، ي آة ث٦ ٝيعاٟ يِ پ٢زٜ ّب٧ف يبىت٦ اؾت ٣ اي٠ ّك٤ض ضا ثب ثحطاٟ رسي آة ٤ٝار٦ قس شذيط٥

ضز ٦ّ اظ ٤ٝر٤ز زض ر٨بٟ ٦ّ زض تٞبٛ ٢ٝبعٌ ز١يب ثط٣ظ ّطز٥ اؾت اقْبٗ ٝرتٚيي زا  اٝط٣ظ٥ ت٢ف ثط ؾط تَؿيٜ ٢ٝبثـ آة قيطي٠

ي ذٚيذ ىبضؼ ضا  ق٨طي ٣ ّكب٣ضظي زض مطة ايبالت ٝتحس٥ تب ر٢ٔ تٞبٛ فيبض زض ذب٣ضٝيب٦١ ٣ ٢ٝغ٦َ« آة ثطاٟ»ايزبز تضبز ٝيبٟ 

ز٧س؛ اٝب ٢ٝبٍك٦ ثط ؾط  اٍتهبزي اْٝبٟ زؾتطؾي ث٦ آة ضا ث٦ قست تحت تأحيط ٍطاض ٝي -ٕيطز. ٧طچ٢س ف٤اٝ٘ ارتٞبفي زض ثطٝي

٧بيي ٦ّ ىطاتط اظ ٝطظ٧بي  ٧بيي ٦ّ ثي٠ ز٣ يب چ٢س ّك٤ض ٝكتط٢ّس يب آة آثرب٦١ ٧ب ٣ زضيبچ٦ ذب٦١ي ض٣ز زض ح٤ظ٥« حٌ آة»

ي اضزٟ، زر٦ٚ ٣ ىطات، ؾ٢س،  ي ض٣ز ١ي٘، ض٣زذب٦١ ٢ّس. ح٤ظ٥ تط ٝي ض١٣س، ٝكْ٘ زؾتطؾي ث٦ آة ضا ثبظ ٧ٜ پيچيس٥ اٙٞٚٚي ٝي ثي٠

 س ٦ّ ٢ٝبٍك٦ ثط ؾط آة زض آ٨١ب اٝطي ثب٥٤َٙ ث٤ز٥ يب ث٦ ىق٘ زضآٝس٥ اؾت.٢ٕٔ، ٣ ثطا٧ٞبپ٤تطا، ٣ اض١٣س ض٣ز اظ ر٦ٚٞ ٢ٝبعَي ٧ؿت٢

پصيطي يِ ّك٤ض زض ٍجبٗ  ٧بي آؾيت ٧بي ؾغحي ٣ض٣زي اظ آٟ ؾ٤ي ٝطظ٧ب، يْي زيٖط اظ قبذم ٝيعاٟ ٣اثؿتٖي ث٦ رطيبٟ

ذبضد اظ ٢ّتطٙكبٟ ٍطاض زاضز ٧بي ٣ض٣زي اظ ٝطظ٧ب، آ٨١ب ضا زض ثطاثط ١يط٧٣بيي ٦ّ  ّٞج٤ز آة اؾت. اتْبي ّك٤ض٧ب ث٦ رطيبٟ

ق٤ز. ٧ٞچ٢ي٠ ث٦ فٚت ٣ر٤ز ثيف اظ  تط ٝي پصيطي ١يع ٧طچ٦ رسي ؾبظز ٣ ثب اىعايف تَبضب ثطاي آة، اي٠ آؾيت پصيط ٝي آؾيت

ض١٣س ٣ ١يع ث٦ فٚت اىعايف  اٙٞٚٚي ىطاتط ٝي ٧بيي ٦ّ اظ ٝطظ٧بي ثي٠ ي آثطيع ٝكتطُ ثي٠ ز٣ يب چ٢س ّك٤ض ٣ آثرب٦١ ح٤ظ٥ 200

٧بي ٝكتطُ ث٤يػ٥ زض ٢ٝبعٌ ذكِ ٣ ١ي٦ٞ  ي اظ آة ي اؾتيبز٥ اي ثط ؾط ١ح٥٤ ٧بي ٢ٝغ٦َ ، ظٝي٦٢ ثطاي اىعايف ت٢فرٞقيت

 (.201: 1388)نبزٍي، ا٤٢ّٟ ثب ّٞج٤ز آة ٤ٝار٢٨س ثيف اظ پيف ىطا٧ٜ قس٥ اؾت. ذكِ ٦ّ اظ ٧ٜ

٧بي  ب٦١ ثب ّك٤ض٧بي ٧ٞؿبي٦ زاضاي آثرب٦١ٕصضز؛ ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝي ض٣زذب٦١ اظ قف ّك٤ض يب ثيكتط ٝي 10حساٍ٘ 

٧بيي اظ آٟ ضا  ي ر٨بٟ ٦١٤ٞ١ ؾبظ١س )٦ّ زض ٧ط پ٢ذ ٍبض٥ اٙٞٚٚي ضا ٝكرم ٝي ٝكتطّي ٧ؿت٢س؛ زض رب٧بيي ٦ّ آث٨ب ٝطظ٧بي ثي٠

چ٢ي٠ ضا ىطا٧ٜ آ٣ضز؛ ٧ٞ« اؾجبة ٢ٝبظف٦»ت٤ا١س  ٝي« ٕصاضي ىطؾبيف ٣ ضؾ٤ة»ي  ت٤اٟ يبىت( تنييط قْ٘ اضاضي زض ١تيز٦ ٝي
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اٙٞٚٚي ثبقس، ٝق٤ٞالً ث٦ عطظ  ٧بي زيٖط، زض ن٤ضتي ٦ّ ٤ّ٤ٝٗ ث٦ فج٤ض اظ ٝطظ٧بي ثي٠ ي يِ ض٣زذب٦١ ث٦ ح٤ظ٥ ا١تَبٗ آة اظ ح٤ظ٥

 اي ٕطاٟ تٞبٛ ذ٤ا٧س قس. ثبظزاض١س٥

٢س٧بيي پيٞبٟ، ث 2000پيٞبٟ ثي٠ ّك٤ض٧بي ر٨بٟ ثطاي ح٘ ٝؿبئ٘ ٤ٝضزي ٝرتم ث٦ ٢ٝبثـ آة ٢ٝقَس قس٥ ٣ زض  300تب اٝط٣ظ 

« اؾتخ٢بء»ث٦ْٚ يِ « ٍبفس٥»اٙٞٚٚي ٦١ يِ  ٧بي آثطيع ثي٠ ي آة ٢ٝؾ٤ض ٕطزيس٥ اؾت؛ ثب اي٠ ٣ر٤ز، ٝسيطيت ٧ٞب٢٧ٔ ح٤ظ٥ زضثبض٥

 ٢ّس. ٧ب ١ٞي اٙٞٚٚي، ِّٞ ٝإحطي ث٦ ح٘ اي٠ ضؤيبض٣يي ٧بي ثي٠ ثطزاضي اظ آة ي ث٨ط٥ اؾت. ٝتأؾيب٦١ ٤ٍا١ي٠ ٤ٝر٤ز زض ٤ٝضز ١ح٥٤

ت٤ا١س فبٝ٘ قق٦ٚ ٣ض قسٟ آتف  ٧بيي ٢ٝبثـ آة تزسيس ق١٤س٥، آة ٝي ١عزيِ قسٟ َٝبزيط تَبضب ث٦ ٝطظٟ ثب اىعايف رٞقيت ٣

ٕطاٟ ثط اي٠  اي اظ تحٚي٘ اي زيطي٦٢ زاضز. زض ٣اٍـ، پبض٥ ٧بي ٤ٍٝي ٣ ؾيبؾي، ؾبث٦َ ٧ب زض ٢ٝبعَي ٕطزز ٦ّ زض آ٨١ب ضٍبثت ض٣يبض٣يي

٧ب  ٧ب ٣ آقتي ٍيٞت ث٦ ربي ١يت زض ّب٤١ٟ ض٣يبض٣يي يِ ّبالي ّٞيبة ٣ ٕطاٟ ي آي٢س٥، آة ثق٤٢اٟ ثب٣ض١س ٦ّ زض فطو يِ ز٦٧

 ٍطاض ذ٤ا٧س ٕطىت.

ؾ٤ ٢ٝغ٦َ ذب٣ضٝيب٦١ رعء ٢ٝبعٌ ّٜ آة ز١يب  ٝؿأ٦ٙ آة زض ذب٣ضٝيب٦١، ثب چ٢س ٣اٍقيت ا١ْبض١بپصيط ٤ٝار٦ اؾت. اظ يِث٦ ع٤ض ّٚي، 

ضقس رٞقيت ر٨بٟ ضا زاضز، ٝهطه آة ض٣ث٦ ٕؿتطـ اؾت. اظ ؾ٤ي زيٖط، ثب آيس، ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ثبالتطي٠ ٝيعاٟ  ث٦ قٞبض ٝي

٧بي ٤ٝر٤ز ٣ آ٤ٙزٕي ض٣ظاىع٣ٟ آ٨١ب، ٝؿأ٦ٙ آة ث٦ يْي اظ  ٧بي ظيطظٝي٢ي ٣ ثبال ضىت٠ ٝيعاٟ ١ِٞ آة پبيي٠ ضىت٠ ؾغح آة

 ٧بي رسي ٣ ذغط١بُ ٢ٝغ٦َ تجسي٘ قس٥ اؾت. چبٙف

ثطزاضي اظ آة اي٠ ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝيب٦١ فٞستبً ث٦  ٦ ربٝـ زض ٤ٝضز ترهيم ٣ ث٨ط٧٥بي چ٢سرب١ج٦ يب ز٣رب١ج ١ب٦ٝ ىَساٟ ٤ٝاىَت

ق٤ز. يبزآ٣ضي اي٠ ١ْت٦  ّبضي اٍتهبزي زض ٢ٝغ٦َ ٝطث٤ط ٝي  تط ٣ ١يع ث٦ ىَساٟ ١ؿجي ٧ٜ افتٞبزي ؾيبؾي زض ٝي٤٨ٛ ٣ؾيـ ثي

اثعاض٧بي ٝتقسز ٝقب٦ٚٝ ؾيبؾي اؾت، زض حبٙي  ا٧ٞيت زاضز ٦ّ ٧طچ٢س اي٠ ٝؿأ٦ٙ ٍبث٘ تحطيِ اؾت، ٢ّتطٗ ٢ٝبثـ آة ت٨٢ب يْي اظ

ٝتطْٝقت  ٦ّ1744 زضنس ٝبْٙيت ٣ ١هيت آة زض ذب٣ضٝيب٦١ ثرف فطثي، ثؿيبض پبيي٠ اؾت ٣ ؾطا٦١ آة زض اي٠ ّك٤ض٧ب، ٧ط ١يط 

٧بي ر٨بٟ ٧ؿت٢س،  % اظ ّ٘ آة1ٝتطْٝقت زض ؾبٗ اؾت. ّك٤ض٧بي فطثي ٦ّ زاضاي  ٣12900 ٝيب١ٖي٠ ر٨ب١ي آة ٧ط ١يط، 

% ٝؿبحت ز١يب ضا 10زضنس ثطؾس، زض حبٙي ٦ّ اظ ١ؾط ٝؿبحت اي٠ ٢ٝغ٦َ  75/0اي٠ ضٍٜ ث٦  21ق٤ز تب ا٣اي٘ ٍطٟ  ثي٢ي ٝي يفپ

 اقنبٗ ّطز٥ اؾت.

 

 ًقش آة در تَسعِ کشَرّبی خبٍرهیبًِ

٣ تٞسٟ ث٤ز٥  زض ؾطاؾط تبضيد ثكط، زؾتطؾي ٝغٞئ٠ ث٦ آة، يِ قطط اؾبؾي ثطاي ت٤ؾق٦ ارتٞبفي، اٍتهبزي ٣ پبيساضي ىط٢٧ٔ

٧بي رسيسي ثطاي ت٤ؾق٦ ذ٤يف زض پيف ٕيط١س ٣  اؾت؛ اي٠ اٝط تب ثسا١زب ١َف زاضز ٦ّ حتي إط ّك٤ض٧بي زض حبٗ ت٤ؾق٦، ض٣ـ

آة »٣ ّٞج٤ز ٢ٝبثـ ٣ شذبئط « ّٞيبثي»اظ اقتجب٧بت ٕصقت٦ ارت٢بة ١ٞبي٢س، ثبظ ٧ٜ ته٤ض اؾتٞطاض ت٤ؾق٦ پبيساض زض قطايغي ٦ّ 

٣ر٤ز زاضز، ثؿيبض زق٤اض اؾت. آة ٦ّ تهيي٦ آٟ زق٤اض، ا١تَبٗ آٟ پط ٧عي٦٢، ٣ ربيٖعي٠ ّطزٟ آٟ ١ب٠ْٞٝ « قيطي٠ تزسيس ق١٤س٥

اؾت يٖب٦١ ف٢هطي اؾت ٦ّ ٣ر٤ز آٟ ثطاي ت٤ٙيس ٤ٝاز مصايي، ت٤ؾق٦ اٍتهبزي ٣ ثَبي حيبت ضط٣ضي اؾت. عطح ٝؿئ٦ٚ ث٨ج٤ز 

غي اظ ٝٞبِٙ پيكطىت٦ ث٦ ّك٤ض٧بي زض حبٗ ت٤ؾق٦ ٦ّ زض ا٣اؾظ ٧بي ا١تَبٗ ت٤ٙ٤٢ْ ّيييت آة ثق٤٢اٟ يْي اظ ١رؿتي٠ ا٤ٙ٣يت

اظ ؾ٤ي ّٞيؿي٤ٟ رسيس ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٝتحس ثطاي ت٤ؾق٦ پبيساض ٝغطح قس، تأّيسي ثط ا٧ٞيت ١َف آة زض ؾالٝت ٣  1993ؾبٗ 

 ضىب٥ ثكط ث٤ز.

اٙٞٚٚي ٣  ٧بي ثي٠ غبٙقبت ؾبظٝب٧ٟب ٣ ٝ فٚيطمٜ تيب٣ت ظيبز زض ٢ٝبثـ آة ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ، اعالفبت ث٦ زؾت آٝس٥ اظ پػ٧٣ف

زضنس رٞقيت )ث٦  90ٕيطي اظ آة، زؾت ّٜ تب چ٢سي پيف ٣ ثطاي ثيف اظ  ز٧س اىت ت٤ؾق٦ ٝطث٤ط ث٦ ث٨ط٥ اي ١كبٟ ٝي ٢ٝغ٦َ

چطا ٦ّ َٝساض ظيبزي اظ ، ٧بي اقنبٙي ىٚؿغي٠(، اضتجبعي ث٦ ٝؿئ٦ٚ ّٞج٤ز ٢ٝبثـ آثي ٤ٝر٤ز ١ساقت٦ اؾت اؾتخ٢بي اضزٟ ٣ ؾطظٝي٠

٧بي ٤ٝضز اؾتيبز٥ ثؿيبض ثبال  ثطزاضي ث٨ي٦٢ ١كس٥ اؾت. اىع٣ٟ ثط اي٠ ١ؿجت اتاله زض آة ٧بي ٤ٝر٤ز آ١غ٤ض ٦ّ ثبيس ٣ قبيس ث٨ط٥ آة

 ث٤ز٥ اؾت.

ق٤ز. پػ٧٣ف  ثطزاضي ٝي ي ّك٤ض٧بي فطثي ث٨ط٥ ٝيٚيبضز ٝتطْٝقت ٢ٝبثـ آثي ؾبال٦١ 175ز٧س ت٨٢ب  پػ٧٣ف زيٖطي ١كبٟ ٝي

ثطزاضي  ٝيٚيبضز ٝتطْٝقت ثطآ٣ضز ّطز٥ ٦ّ ت٨٢ب اظ ١هو اي٠ َٝساض ث٨ط٥ ٤353ض٧بي فطثي ضا حس٣ز زيٖطي ّ٘ ٢ٝبثـ آثي ّك

ٝيٚيبضز ٝتطْٝقت  238ٝيٚيبضز ٝتط ْٝقت ث٦  ٣156ضي ٢ٝبثـ آثي ضا ز٣ ثطاثط ّطز ٣ اظ  ت٤اٟ ث٨ط٥ ق٤ز. اي٠ زض حبٙي اؾت ٦ّ ٝي ٝي

 (.66: 1389)اؾ٢ْسضي، ٨ب ثبال ثط٣ز.ثطزاضي اظ آ١ اىعايف زاز ٝكط٣ط ثط اي٦ْ٢ ّيييت ث٨ط٥

ي اٍتهبزي ٣ ارتٞبفي ٣ رٞقيتي زض اي٠  ١بپصيطي اظ ٝكْ٘ ت٤ؾق٦ ٝؿئ٦ٚ آة زض ٢ٝغ٦َ ٣ زض ّك٤ض٧بي ر٨بٟ ؾ٤ٛ رعء تيْيِ

ق٤ز. اي٠ ٝكْ٘ زض زضر٦ ا٣ٗ ث٦ ا٧٤ٖٙبي ٝطث٤ط ث٦ ت٤ؾق٦ زض اي٠ ّك٤ض٧ب )ا٧٤ٖٙبي ت٤ٙيس، ت٤ظيـ ٣ ٝهطه(  ّك٤ض٧ب ٝحؿ٤ة ٝي

ٝب١سٕي  ي پيكطىت ٣ فَت ٧بي ؾ٢تي زضثبض٥ تٖي زاضز، ٣ ٦١ ٝكْ٘ ّٞج٤ز زض ٢ٝبثـ آثي يب ف٤اٝ٘ زيٖطي ٦ّ ٝح٤ض ثحج تئ٤ضيثؿ

 (.41: 1387)فيؿي، ث٤ز٥ اؾت.
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ا١س ٦ّ ٝطح٦ٚ ١رؿت ت٤ؾق٦ ث٦ ٝق٢ي ضؾيسٟ  ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ثالىبن٦ٚ پؽ اظ ّؿت اؾتَالٗ ؾيبؾي ذ٤ز اي٠ پ٢ساض ضا زاقت٦

ط ث٦ ّك٤ض٧بي ن٢قتي پيكطىت٦ اؾت. زض فٞ٘، ٝؿئ٤الٟ اي٠ ّك٤ض ىطاي٢س ت٤ؾق٦ ضا اظ آذط ذظ آٟ ٦ّ ٧ٞب١ب ؾغح ت ٧طچ٦ ؾطيـ

٧ب نطه پطزاذت٠ ث٦ ٤ٞ١ز٧بي ؽب٧طي قس  ظ١سٕي ثبالتط ٣ ثطٍطاضي ا٧٤ٖٙبي ٝطث٤ع٦ اؾت، آمبظ ّطز١س. زض ١تيز٦ ثرف افؾٜ ٧عي٦٢

٧ب، تأؾيؿبت  ي آ٨١ب ٧ٞچ٢ي٠ ازاض٥ ط تكْيالت ظيطث٢بيي ٣ ذسٝبتي پيكطىت٧٦ب ٣ ق٨ط٧بي ٝسضٟ اظ ١ؾ ٦ّ قبٝ٘ ؾبذت٠ پبيترت

٧بي ت٤ٙيسي ٣ ث٦ ٣يػ٥ ّكب٣ضظي ٦ّ فبٝ٘ اٝطاض  تطتيت ثرف پطظضً ٣ ثطً، ٣ اضتف ٣ ١يط٧٣بي ا١تؾبٝي ىطا٣اٟ ٣ ميط٥ ث٤ز. ثسي٠

ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ٣ ر٨بٟ ؾ٤ٛ، اي٠ زضؼ ث٢يبزي ٣ ثسي٢ؿبٟ  ت٤ر٨ي ٍطاض ٕطىت. آٝس، ٤ٝضز ثي ٝقبـ اّخطيت رٞقيت ث٦ قٞبض ٝي

١بقي اظ تزطثيبت ّك٤ض٧بيي ضا ٦ّ ذ٤ا٧بٟ ضؾيسٟ ث٦ آ٨١ب ث٤ز١س ىطا٤ٝـ ّطز١س، ٣ اي٠ ١ْت٦ ضا ١بزيس٥ ٕطىت٢س ٦ّ ا١َالة ن٢قتي 

ن٤ضت ٕطىت ٦ّ ٦ّ فبٝ٘ پيكطىت ٣ ضقس آ٨١ب قس، ت٨٢ب زض قطايغي تحٌَ يبىت ٦ّ ث٦ ز١جبٗ ا١َالة ّكب٣ضظي ٣ يب ٧ٖٞبٛ ثب آٟ 

 (.41-42: 1387)فيؿي، ٧بي ت٤ٙيس آٟ ا١زبٝيس. ٧بي ّكب٣ضظي ٣ ض٣ـ ث٦ ت٤ٙيس ا١ج٥٤ ىطآ٣ضز٥

ثرف ٝٚي زض ّك٤ض٧بي ر٨بٟ ؾ٤ٛ ض٣ث٦ ٕؿتطـ ٕصاقت، امٚت ٝؿئ٤الٟ اي٠  ٧بي آظازي زض ٝطح٦ٚ ز٣ٛ ٣ ٢٧ٖبٝي ٦ّ ر٢جف

٧بي  ي ٣ ضط٣ضت آٟ ضا زض پكتيجب١ي اظ ر٢جف٧بي ت٤ٙيس ي ثرف ّك٤ض٧ب، اظ ر٦ٚٞ ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ا٧ٞيت ت٤ؾق٦

ٕصاضي زض ثرف ن٢قت ٝقغ٤ه  ي ذ٤ز زض اثقبز ؾيبؾي، زضُ ّطز١س. ٣ٙي زض فٞ٘ ت٤ر٦ ذ٤ز ضا ث٦ ؾطٝبي٦ عٚجب٦١ اؾتَالٗ

٧بي  زاقت٢س. ثيكتطي٠ ت٤ر٦ ٝؿئ٤الٟ زض ٍٚٞط٣ ّكب٣ضظي ٣ ٢ٝبعٌ ض٣ؾتبيي ١يع ثطاي رٚت حٞبيت ا١ج٥٤ ّكب٣ضظاٟ ثطاي ١ؾبٛ

)فيؿي، ٧بي ّكب٣ضظ ىَيط ٢ٝحهط قس. ٧ب ث٦ ثطذي ٕط٥٣ ٧بي ىئ٤زاٗ يبؾي ذ٤ز ٝتٞطّع قس. اٝب اي٠ اٝط ت٨٢ب ث٦ تَؿيٜ ظٝي٠ؾ

ٍطاض زاض١س ٣ « ّٞيبثي آة»ي  زض عج٦َ 1990-٧2025بي  ي ؾبٗ ى٨طؾت ّك٤ض٧بيي ٦ّ زض ىبن٦ٚرس٣ٗ ظيط  (.42: 1387

 ضا ١كبٟ ٝي ز٧س. ٕيط١س زض اي٠ عج٦َ ٍطاض 2025ق٤ز تب ؾبٗ  ثي٢ي ٝي پيف

 3 شوبرُ جذٍل

اؾبٝي ّك٤ض٧بيي ٦ّ 

زض  1955زض ؾبٗ 

عج٦َ ّٞپب١ي ٍطاض 

 زاقت٢س

ى٨طؾت ّك٤ض٧بيي ٦ّ زض ؾبٗ 

ث٦ ٕط٥٣ ّك٤ض٧بي ؾبٗ  1990

 ا١س اضبى٦ قس٥ 1955

 2025ى٨طؾت ّك٤ض٧بيي ٦ّ زض ؾبٗ 

ثي٢ي  تحت ٧ط ؾ٦ ؾ٢بضي٤ي پيف

رٞقيت ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ث٦ ّك٤ض٧بي 

 ٤ا٢٧س قس١بٝجطز٥ اضبى٦ ذ

ى٨طؾت ّك٤ضايي ٦ّ زض ن٤ضت 

تجقيت اظ ؾ٢بضي٤ي ٝت٤ؾظ يب ثبالي 

ث٦  2025ؾبظٝبٟ ٝٚ٘، زض ؾبٗ 

٧بي ٍجٚي اضبى٦  ّك٤ض٧بي ؾت٤ٟ

 ذ٤ا٢٧س قس

 ٍجطؼ ٙيجي ٍغط ٝبٙت

 ظيٞجبث٥٤ فٞبٟ فطثؿتبٟ ريجي٤تي

 تب١عا١يب ٝطاّف اٝبضات فطثي ٝتحس٥ ثبضثبز٣ؼ

 پط٣ ٝهط ي٠ٞ ؾ٢ٖبپ٤ض

  ٤ٝ٤ّض اؾطائي٘ ثحطي٠

  آىطيَبي ر٤٢ثي ت١٤ؽ ٤ّيت

  ؾ٤ضي٦ ي ؾجع زٝبم٦ اضزٟ

  ايطاٟ ٢ّيب 

  اتي٤پي ثط١٣سي 

  ٧بئيتي اٙزعايط 

   ض٣ا١سا 

   ٝبال٣ي 

   ؾ٤ٝبٙي 

 .27، ل١1373ب٦ٝ قٞبض٥ يِ، تيطٝب٥  ي آة ٣ ت٤ؾق٦ ؾبٗ ز٣ٛ، ٣يػ٥ ٢ٝجـ: ىه٢ٚب٦ٝ
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زضنس تزب٣ظ ٤ٞ١ز٥ اؾت ضا ١كبٟ ٝي  100ي آ٨١ب اظ  زض رس٣ٗ ظيط ١يع ّك٤ض٧بيي ٦ّ ١ؿجت ٝهطه آة ث٦ ٢ٝبثـ تزسيسق١٤س٥

 ز٧س. 

 4شوبرُ جذٍل 

 ١بٛ ّك٤ض
ثطزاقت اظ ٢ٝبثـ ثطحؿت زضنسي اظ ٢ٝبثـ آة 

 (1980ي  تزسيسق١٤س٥ )ا٣اذط ز٦٧

٧بيي ٦ّ رٞقيت  تقساز ؾبٗ

 ق٤ز ّك٤ض ز٣ ثطاثط ٝي

 4/20 %374 ٙيجي

 0/33 %174 ٍغط

 8/24 %140 اٝبضات ٝتحس٥ فطثي

 7/21 %135 ي٠ٞ

 3/19 %110 اضزٟ

 2/26 %110 اؾطائي٘

 7/21 %106 فطثؿتبٟ

 3/1 ثيف اظ نسزضنس ٤ّيت

 9/28 ثيف اظ نسزضنس ثحطي٠

 .39، ل1373، تيطٝب٥ 1ي آة ٣ ت٤ؾق٦، ؾبٗ ز٣ٛ، ٣يػ٥ ١ب٦ٝ قٞبض٥  ٢ٝجـ: ىه٢ٚب٦ٝ

 

 ٧بي ٣ض٣زي اظ ٝطظ٧بؾت. زضنس ٢ٝبثـ آثي تزسيسق١٤س٥ آ٨١ب ٝتْي ث٦ رطيبٟ ١50ٞبيب١ٖط ّك٤ض٧بيي اؾت ٦ّ ثيف اظ رس٣ٗ ظيط 

 5 شوبرُ جذٍل

 ١بٛ ّك٤ض
زضنس ٢ٝبثـ آة تزسيسق١٤س٥ ٦ّ اظ ذبضد 

 ق٤ز ٝطظ٧ب تأٝي٠ ٝي

٧بيي ٦ّ ثب حيؼ  تقساز ؾبٗ

ض١٣س ىقٚي رٞقيت ز٣ثطاثط 

 ق٤ز ٝي

 1/30 %97 ٝهط

 6/138 %89 ٢ٚ٧س

 7/27 %82 ّبٝج٤د

 2/18 %79 ؾ٤ضي٦

 4/22 %77 ؾ٤زاٟ

 7/18 %66 فطاً

 .39، ل1373، تيطٝب٥ 1ي آة ٣ ت٤ؾق٦، ؾبٗ ز٣ٛ، ٣يػ٥ ١ب٦ٝ قٞبض٥  ٢ٝجـ: ىه٢ٚب٦ٝ

 

٧بي ظيبزي قس، ٙي٠ْ احط ٝخجت امٚت اي٠  ٕيطي اظ ٢ٝبثـ آثي ث٦ ٣يػ٥ زض ٤ٝضز احساث ؾس٧ب تالـ ٕطچ٦ زض ثقس ث٨ط٥اظ ؾ٤ي زيٖط، 

٧بي ّكب٣ضظي يب ث٨ج٤ز ٣ضقيت آ٨١ب زيس٥ ١كس. زض ١تيز٦،  ٧ب زض ت٤ٙيس ثطً ٢ٝقْؽ قس، ٣ ٕؿتطـ ٨ٝٞي زض آثيبضي ظٝي٠ ىقبٙيت

ّك٤ض٧بي ٤ٝضز١ؾط ١يب١زبٝيس، ظيطا اي٠ اٍساٝبت ٤ٝرت تضقيو ٣ اظ ٧ٜ پبقيسٟ اي٠ انالحبت ث٦ ا١َالة ّكب٣ضظي ٣اٍقي زض 

٧بي ٝبْٙيت ظٝي٠ ّكب٣ضظي قس، ٣ اظ ؾ٤ي زيٖط ّكب٣ضظ ضا زض ضؤيبض٣يي ثب ٝكْالت ىطا٣ا١ي ٦ّ ؾس ضا٧ف ث٤ز، ت٨٢ب  ؾ٢ت

ٕيطي  ا٣ ضا ثب اثعاض٧بي ٤ٝضز ١يبظ ثطاي ث٨ط٥ ٧ب، ٦١ ثطاي اىعايف ت٤اٟ فٚٞي ٣ فٞٚي ا٣ ّبضي ا١زبٛ زاز١س ٣ ٦١ ٕصاقت. اي٠ زٕط١٤ٕي

اظ يِ ّكب٣ضظي پ٤يب، ٧ٞچ٤ٟ آثيبضي، ٣اٛ، ٣ ذسٝبت ت٤ٙيسي زيٖط، ٝز٨ع ّطز١س. اىع٣ٟ ثط اي٠ ّكب٣ضظ زض پبيبٟ احؿبؼ ّطز ٦ّ 

ي٢ي ٨ٖ١ساقت. ٧بي ّكب٣ضظي ضا زض ؾغح پبي ٕصاضي ث٦ ّبض ٕطىت٦ قس٥، ث٨بي ىطآ٣ضز٥ ٤ٝضز ت٢جي٦ ٣اٍـ قس٥، ظيطا ؾيؿتٜ ١طخ

آٝيعي ٦ّ ث٦ ا١زبٛ ا١َالة ّكب٣ضظي  چ٢ي٠ ث٤ز ٦ّ ّك٤ض٧بي ٤ٝضز١ؾط ثب ١بزيس٥ ٕطىت٠ زضؼ اؾبؾي حبن٘ اظ تزبضة ٤ٝىَيت

ي  آٝس اي٠ اٝط ث٦ ؾي٘ ٨ٝبرطت فؾيٜ ض٣ؾتبئيبٟ ٣ ضقس ١ٖطاٟ ٢٢ّس٥ ٢ٝزط قس، پيْبض ثطاي ت٤ؾق٦ ن٢قتي ضا ثبذت٢س. پي

 ٧بي ذبضري ٧ٞطا٥ قس.  تأٝي٠ مصايي ٣ اىعايف ٝيعاٟ ثس٧ي ق٨ط١كي٢ي ا١زبٝيس ٦ّ ثب ىَساٟ
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 ًتیجِ گیری
ظز٥، ١َف ٨ٜٝ ٢ٝبثـ آثي اي٠ ّك٤ض ضا زض  ٝؿأ٦ٙ ثحطاٟ آة زض ذب٣ضٝيب٦١ ٣ اظ عطىي ٍطاض ٕطىت٠ ايطاٟ زض اي٠ ٢ٝغ٦َ ثحطاٟ

ىَيط ٧ؿت٢س. ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ زض ؾبٗ ؾبظز. امٚت ّك٤ض٧بي ذب٣ضٝيب٦١ اظ ١ؾط آة قيطي٠ ثؿيبض  ٤ٍٝقيت ضا٧جطزي ١ٞبيبٟ ٝي

ضمٜ ت٨ي قسٟ ٢ٝبثـ آة، ث٦ ذه٤ل زض  ١يبظ ضا٧جطزي ث٦ آة )زض ظٝي٦٢ ٝهبضه ذب١ٖي، ن٢قتي ٣ ميط٥( پيسا ّطز١س. ث٦ 1970

 آة، ضقس رٞقيت زض اي٠ ٢ٝغ٦َ اىعايف زاقت٦ ٣ ٝكْ٘ ثحطاٟ آة ضا زض ٢ٝغ٦َ ز٣چ٢ساٟ ّطز٥ اؾت. ٢ٝبعٌ ّٜ

ؾبٗ آي٢س٥ ثؿيبضي اظ ّك٤ض٧بي ٢ٝغ٦َ ٍبزض ١ر٤ا٢٧س ث٤ز آة  20اي اؾت ٦ّ زض  ض ذب٣ضٝيب٦١، ث٦ ٦١٤ٕرسي ث٤زٟ ثحطاٟ آة ز

ّك٤ض زض ر٨بٟ ثب رٞقيتي ٝقبزٗ  ٤ٝ26ضز ١يبظ ّكب٣ضظي، ن٢قتي، آقبٝيس١ي ٣ زيٖط ٝهبضه ذ٤ز ضا تأٝي٠ ٢٢ّس. اٝط٣ظ٥ ثيف اظ 

 ّك٤ض زض ذب٣ضٝيب٦١ ٍطاض زاضز. 9 ٝيٚي٤ٟ ١يط ّٞج٤ز آة زاض١س ٦ّ اظ اي٠ ّك٤ض٧ب تقساز 232

٧بي ض٣ز٧بي اضزٟ ٣ ٙيتب١ي  تطي٠ ٢ٝبٍكبت زض ح٤ظ٥ ثطزاضي اظ آة، ثؿتط ٢ٝبٍكبت احتٞبٙي زض ٢ٝغ٦َ اؾت. رسي چ١٤ٖٖي ث٨ط٥

٣ر٤ز زاضز، ربيي ٦ّ ؾ٦ ر٢ٔ ٝت٤اٙي ثط ؾط آة ثي٠ افطاة ٣ اؾطايي٘ ث٦ ٤ٍ٣ؿ پي٤ؾت٦ اؾت. حض٤ض اؾطايي٘ زض ٢ٝغ٦َ ٣ 

ض١ٔ  ٤١اض آثي 2ض٣ث٦ اىعايف آ١بٟ ث٦ ٢ٝغ٦َ، ثبفج قس٥ اؾت ٦ّ ٝؿأ٦ٙ آة ث٦ ف٤٢اٟ چبٙكي ثطاي اؾطايي٘ زضآيس. ٣ر٤ز ٨ٝبرطت 

ز٢٧س٥ ا٧ٞيتي اؾت ٦ّ اي٠  ثرف ذب٣ضٝيب٦١، يق٢ي ١ي٘ ٣ ىطات اؾت ٣ ١كبٟ زض آضٛ پطچٜ اؾطايي٘ ١ٞبز٧بيي اظ ز٣ ض٣ز حيبت

نس اظ ٢ٝبثـ پبيساض آة اؾطايي٘ اظ اضاضي اقنبٙي )ّطا٦١ ثبذتطي ض٣ز اضزٟ، زضيبي زض 40ّك٤ض ثطاي ٝؿأ٦ٙ آة ٍبئ٘ اؾت. حس٣ز 

ق٤ز ٣ ثطذي تحٚيٖٚطاٟ ؾيبؾي افتَبز زاض١س ت٨٢ب آة اؾت ٦ّ ؾطا١زبٛ ؾط٤١قت اضاضي  رٚي٦ٚ ٣ اضتيبفبت ر٤الٟ( تأٝي٠ ٝي

 اقنبٙي ٣ ر٢ٔ يب نٚح زض اي٠ ٢ٝغ٦َ ضا ٝكرم ذ٤ا٧س ّطز.

٧بي ّبضق٢بؾبٟ، ّٞج٤ز آة زض ذب٣ضٝيب٦١ اىعايف يبىت٦ ٣ زض ١تيز٦  ي ٧كساضز٢٧س٥ ٣ ٝغبٙقبت ٣ ثطضؾي٧ب ثي٢ي ثط اؾبؼ پيف

ؾبث٦َ ٣ احتٞبالً ث٦ زضٕيطي ٝؿٚحب٦١ ثط ؾط ت٤ظيـ آة ذ٤ا٧س  تط ؾبذت٦ ٦ّ اي٠ ٝؿأ٦ٙ ث٦ تح٤الت ثي ٧ب ضا رسي ضٍبثت ثي٠ ز٣ٙت

ق٤ز ٦ّ  ض٣ ٕيت٦ ٝي تط اظ ١يت تجسي٘ ٕطزز. اظ اي٠ ؾتطاتػيِ اضظ١س٥ ٣ حيبتيت٤ا١س ث٦ ؾطٝبي٦ ا ا١زبٝيس. زض حبٙي ٦ّ ٢ٝجـ آة ٝي

 .ت٤ا١س ٢ٝيزط ق٤ز ذب٣ضٝيب٦١ ض٣ي يِ ثٞت ؾبفتي ٍطاض زاضز ٦ّ ٧ط ظٝبٟ ٝي»

 ق٤ز: ٧بي شي٘ زض ر٨ت ر٤ٕٚيطي اظ ثحطاٟ آة پيك٨٢بز ٝي ثط اي٠ اؾبؼ، اؾتطاتػي

اٙٞٚٚي. ىَط ث٦ ف٤٢اٟ ثعضٕتطي٠ آ٤ٙزٕي ظٝبٟ، ١بذ٤اؾت٦ ثبفج  زض فطن٦ ثي٠ ٧ب ٕب٥ ٢ّتطٗ ىَط، تضبز عجَبتي ٝيبٟ ؾ١٤ْت -1

ي ىَيط ت٨ي اٝب ثؿتطـ ثبض٣ض اؾت؛  ٝحيغي ث٦ ز١جبٗ زاضز. ىطا٤ٝـ ٢ْ١يٜ ٦ّ ؾيط٥ اىعايف رٞقيت ٣ آٟ ١يع تجقبت ٝرتٚو ظيؿت

 ١ر٤ا٧س آٝس. ٧ٞچ٢ي٠ ثس٣ٟ ٝؿب٣ات )ثطاثطي(، فساٙت ميط٠ْٞٝ ٣ ثس٣ٟ فساٙت ٧طٕع نٚحي ث٦ ٣ر٤ز

٧ب اظ  ق٢بؾس ٣ تٞبٝي ا١ؿبٟ پصيطا٦١ ٝيبٟ ّك٤ض٧بي حط٣ت٢ٞس ٣ ىَيط. آ٤ٙزٕي حس ٣ ٝطظ ١ٞي ٧ْٞبضي إٓب٧ب٦١ ٣ ٝؿئ٤ٙيت -2

 ا١س. حط٣ت٢ٞس ٣ ىَيط ؾب٠ّ يِ ؾيبض٥ ٝكتطُ

 ثطزاضي ث٨ي٦٢ اظ ٢ٝبثـ آة ٤ٝر٤ز زض ر٨بٟ. ايزبز ٝسيطيتي ٝغ٤ٚة ٣ ّبضآٝس زض ث٨ط٥ -3

 ٧بي ّكب٣ضظي ٣ ن٢قت. ٧بي ٤١ي٠ ٣ ّبضآٝس زض ٝهطه آة ذه٤نبً زض ثرف ايزبز ض٣ـ -4

 ي آة. ّب٧ف ٝهطه ؾطا٦١ -5

 ٧ب. ٧بي ٝغ٤ٚة اظ آٟ ٧ب ٣ اؾتيبز٥ ثبظيبىت ىبضالة -6

 ضؾس، ذه٤نبً زض ق٨ط٧بي ثعضٓ. ي آة قطة اظ آثي ٦ّ ث٦ ؾبيط ٝهبضه ذب١ٖي ٝي رساؾبظي اظ قج٦ْ -7

 ذ٤ضزاض ٣ ٝؿتقس ٣ زاضاي آة ٝبظاز ث٦ اٝب٠ّ ١يبظ٢ٝس.٧بي ثط ا١تَبٗ آة اظ ْٝبٟ -8

 يبثي ث٦ ٢ٝبثـ رسيس آة. ٣ر٤ ثطاي زؾت تحَيٌ ٣ رؿت -9
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