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کبسگش ؽبؿَ ٝ ثبصٗؾغتٚ ای اعت کٚ عبُٜبی هٞالٗی دس ثخؼ ٛبی ( ٗلش 71) ٗٞؽتٚ ی صبمش چکیذٙ ی ثضج ٝ تجبدٍ ٗظشػذٙ ای

      .ٓختِق ف٘ؼت کبس ٝ صٗذگی کشدٙ اٗذ

  

 پیشإٓٞ ٓغبیَ ٝ ٓؼنالت ر٘جؼ کبسگشی آشٝص

 
ج ٝ ثشسعی هشاسگشكتٚ  ْٜٓ تشیٖ ٓغبیَ ٝ ٓؾٌالت ٓٞرٞد دس ر٘جؼ ٓطبُت ٝ ٓٞمٞع ٛبیی ًٚ دس ایٖ ٗٞؽتٚ ثٚ اختقبس ٓٞسد ثض 

ٝ ثضج ٝ گلتگٞ ثشای یبكتٖ ٝ یب ًٔي ثٚ یبكتٖ ساٙ صِی ثشای  إٓ ٛب  ًبسگشی ایشإ دس صٓبٕ صبمش اعت ًٚ ثٚ ٗظش ٗگبسٗذگبٕ هشس

ثضج ٛب اص إٓ سٝ مشٝسی تش ثٚ  ایٖ.  إٓ ٛب  رٜت ثشٕٝ سكت اص ٝمؼیت ثضشاٗی ٝ ثـشٗذ ً٘ٞٗی ایٖ ر٘جؼ ثغیبس مشٝسی اعت

دسکی  ،سا   ٝ ثشخی  كؼبالٕ إٓ ایشإ  هجوٚ کبسگش  ٛؾذاس ٛب ٓذت ٛب عت  ًٚ ر٘جؼ ٝ ٗظش ٓی سع٘ذ ًٚ  ثٚ سؿْ ثشخی  ٗگشاٗی ٛب 

ٗذٙ ی ٗبدسعت ٝ ؿیش ٝاهؼی اص ؽشایو ٓٞرٞد ٝ چٚ ثبیذ کشد ٓ٘تذ اص إٓ  کٚ اگش ٗگٞییْ خطشٗبى ، دعت ًْ  ثغیبس ٓنش ٝ ٛشص ثش

ایٖ دسک  گبٙ دس پٞؽؼ سكشٓیغْ ٝ گبٙ  ثب پض سادیٌبُیغْ ٓٞسیبٗٚ ٝاس  پبیٚ ٛبی ر٘جؼ سا اص . تٜذیذ ٓی ً٘ذ  اٗشژی ٝ  ٗیشٝ ٛبعت

دس صٓبٕ صبمش ٓٔکٖ اعت گلتٚ ؽٞد ثب تٞرٚ ثٚ ثشآٓذ ر٘جؼ ٛٔٚ عٞ گغتش ارتٔبػی ایشإ  ًٚ ٗتیزٚ   . دسٕٝ عغت ٝ ُشصإ ٓی ً٘ذ

ٝ  بختبسی ربٓؼٚ ٝ اػٔبٍ صبًٔیت  دیٌتبتٞسی ٓطِوٚ  ، عشًٞة  ُگبّ گغیختٚ ی ٓشدّ ٝ  پبیٔبٍ ًشدٕ اثتذایی تشیٖ ثضشإ ػٔین ٝ ع

چ٘ذإ  ٓٞمٞػیت اعت هشس ایٖ  ٓجبصج ٓبیٚ داسی صبکْ ثب سٝیکشد ٓزٛجی دیٌتبتٞسی عشتٞعو ٖ صوٞم ٝ آصادی ٛبی آٗبٕ ثذیٜی تشی

ٛٞیت ٝ آسایؼ  ثب، ٗجٞد صنٞس هجوٚ ی ًبسگش ؿْ ٝرٞد ؽشایو ثبُوٞٔبػی ًٚ ثٚ سثشآٓذ ػظیْ ارتیَ ٛٔیٖ دسعت ثٚ دُ؛ آب ٗذاؽتٚ ثبؽذ

ثٚ ؽٌَ  دسد آٝسی ٝامش ٝ ٗٔبیبٕ اعت، هشس ٝ ثشسعی ایٖ ٓغبیَ ٝ ٓؾٌالت  ربیگبٙ ٝیژٙ ی خٞد  دس ایٖ ر٘جؼ ٝ دس خٞیؼ هجوبتی

ذیؾٔ٘ذإ ، اٗآیذ إٓ ًٚ فبصت ٗظشإ. ٓی سعذ ثغیبس مشٝسی ثٚ ٗظشصذٝث ایٖ صنٞس ثشای سعیذٕ ثٚ چشایی  ایٖ ٗجٞد ٝ چگٞٗگی

ثشٕٝ سكت اص ٝمؼیت ایٖ ثضج ٛب یبسی سعبٕ تؼٜذ ثٚ هجوٚ ی کبسگش ثب پیگیشی ٛٔچ٘یٖ سٝؽ٘لکشإ ٓٝ ٝ دٝعت داسإ ایٖ هجوٚ 

 .خٞد ثبؽ٘ذ ٓٞرٞد ٝایلبی ٗوؼ ایٖ هجوٚ  دس ربیگبٙ ٝاهؼی

ٗبٓیذ کٚ ثشٕٝ سكت اص ایٖ صبُت " دس خٞد " کبسگش ایشإ دس آٗچ٘بٕ عطضی اص آگبٛی هشاس داسد کٚ ٓی تٞإ إٓ سا  هجوٚ ای هجوٚ ( 7

 .سا آؿبص کشدٙ اعت

 عبٍ 70ػتشامی کبسگشإ دعت کْ دس ثٞدٕ ٝ آؿبص ثشٕٝ سكت سا ٓی تٞإ اص تؼذاد، ؽکَ ٝ ٓضتٞای صشکت ٛبی ا" دس خٞد " ایٖ 

 ٛبیی ثخؼ ، "ٓزتٔغ ٗیؾکش ٛلت تپٚ " ،  "ؽشکت ٝاصذ اتٞثٞعشاٗی  تٜشإ  "دس ایٖ دٝسٙ ثٚ رض کبسگشإ . دسیبكت  گزؽتٚ ثٚ خٞثی

کبسگشی سا ؽبٛذ ٗجٞدٙ ایْ کٚ دس ساعتبی تبٓیٖ ٝ یب دعت یبثی  ٛذكٔ٘ذٝ ٓغتٔش  اص ٓؼِٔبٕ ٝ گشٝٛی اص پشعتبسإ ، صشکت

ّ آٗبٕ دس رٜت ٓجبسصٙ هجوبتی ، تجِٞس ٝ ٗٔبیؼ ٛٔجغتگی هجوبتی یب دعت یبثی آٗبٕ ثٚ ٓطبُجٚ ٛبیی ثبؽذ کٚ ٗؾبٕ دٛ٘ذٙ ػض

ایٖ کٚ چشا دس صبُی کٚ اص پیذایؼ هجوٚ ی کبسگش ٝ ایزبد . آٜٗب ثٚ پبسٙ ای اص ٓ٘بكغ هجوبتی ؽبٕ ثٚ ٓؼ٘بی ٝاهؼی کِٔٚ ثبؽذ

بٍ ٓی گزسد ُٝی ٛ٘ٞص ایٖ هجوٚ ثٚ ُضبظ اُٝیٖ کبسخبٗٚ ٛب ٝ اُٝیٖ گشٝٙ ٛبی کبسگشإ ف٘ؼتی دس ایشإ ثیؼ اص یکقذ ع

آب آشٝصٙ  ٝاهؼیت ایٖ اعت کٚ دس ٓیبٕ اٗجٞٙ . آگبٛی هجوبتی دس ایٖ ٝمؼیت هشاس داسد خٞد ربی ثضج  ٝ تبِٓی ثغیبس داسد 

تٚ صشکت ٛبی پشاک٘ذٙ ی اػتشامی ٝ ٓجبسصاتی کبسگشإ ایشإ  دس ثخؼ ٛبی ٓختِق ٓتبعلبٗٚ ثٚ رض ٛٔبٕ چ٘ذ ٓٞسدی کٚ گل

ٝ اُجتٚ کبعتی ٛب، ٗجٞد یب کٔجٞد آگبٛی اص ٓ٘بكغ ٝاهؼی ٝ ٗذاؽتٖ  دسک دسعت ٝ ٝاهؼی اص ؽشایو ٝ تٞاصٕ هٞای ٓٞرٞد )  ؽذ

ٝ دس ٗتیزٚ اتخبر تبکتیک ٛبی ٗبٓ٘بعت،کذ سٝی ٛب ٝ پبسٙ ای ثشخٞسد ٛبی ٗبدسعت ع٘ذیکبٛبی کبسگشإ اتٞثٞط ساٗی ٝ 
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ظش ٗگشكتٖ ظشكیت ٝ تٞإ ٝاهؼی ایٖ گٞٗٚ تؾکَ ٛب ٝ ثشخٞسد ٛبی ٗبدسعت  اص ٓزتٔغ ٗیؾکش ٛلت تپٚ ٝ ثبالخشٙ دس ٗ

ثٚ دالیَ صیش ؽبٛذ صشکت ٛبیی (ثیشٕٝ ثٚ ایٖ دٝ تؾکَ ، كؼبُیٖ ٝ صشکت ایٖ ٜٗبد ٛب  ثٚ ثضج ٓلقَ دیگشی ٗیبص  داسد

ی خٞد سا ؽ٘بختٚ ٝ إٓ ٛب سا پیگیشی ٝ ای  ث٘ٔبیبٗذ کٚ ٓ٘بكغ ٝ ٛذف ٛبی هجوبتثخؾی اص هجوٚ ٗیغتیْ کٚ آٜٗب سا ثٚ ٓخبثٚ   

 :هِت ٓی ک٘٘ذ

) ، ٛیچ ٓٞسدی اص ٓجبسصات کبسگشإ ثشای دعت یبثی ٝ ایزبد تؾکَ ٛبی ٝیژٙ ایٖ هجوٚ ( 7)ثٚ ؿیش اص چ٘ذ ٗٔٞٗٚ اعتخ٘بیی -(اُق

صذٛبی ف٘ؼتی ٝ خذٓبتی  دس ایٖ ٝ یب صٔبیت كؼبٍ آٗبٕ اص ٓجبسصٙ ٝ ٓطبُجٚ کبسگشإ  دس دیگش ٓ٘بهن ، ٝا... ( ع٘ذیکب ، اتضبدیٚ ٝ

 .ساثطٚ دیذٙ ٗؾذٙ اعت  

ٝ   7131دسفذ ٝ گبٙ صتی یک سهٔی ٝ  اکٞٗٞٓیغت  ٛٔیٖ ٗشط سا  77ٓ٘بثغ سعٔی ٗشط ثیکبسی دس ایشإ سا دس  عبٍ گزؽتٚ   -(ة

ثیکبسی سا ثٚ ٓشاتت  ثیؼ اص دسفذ اػالّ  کشدٙ اٗذ؛ ٓؾبٛذات ٓیذاٗی ٝ ٛٔچ٘یٖ ٓ٘بثغ  ٓغتوَ  ٗشط  ٝاهؼی  7.37ثش ای عبٍ ربسی 

ایٖ ثشآٝسد ٓی ک٘٘ذ  ٝ ایٖ  ؽشایو ثیؼ اص دٙ عبٍ اعت کٚ ادآٚ داسد ثب ایٖ ٛٔٚ  ؽبٛذ ٛیچ گٞٗٚ صشکت ٓغتٔش ٝ عبصٓبٕ یبكتٚ ی  ایٖ 

بصٓبٕ ٛبی هجوٚ ٗیغتیْ کٚ ؽـَ ٝ ایزبد اؽتـبٍ سا ثٚ ػ٘ٞإ صن ٓغِْ ٝ هجوبتی خٞد ٝ یک ٝظیلٚ هبٗٞٗی اص دُٝت، ٓغئُٞیٖ ٝ ع

. ٓشثٞهٚ ثخٞاٛذ ٝ یب صٔبیت ًبسگشإ ؽبؿَ اص ًبسگشإ ثیٌبس ؽذٙ سا دس دسٕٝ ٝیب  ثیشٕٝ اص ٝاصذ ٛبی ٓختِق ؽبٛذ ٗجٞدٙ ایْ 

صشکت ٛبی اػتشامی ٝ ٓجبسصات کبسگشإ دس ٝاصذ ٛب ٝ ث٘گبٙ ٛبی ثضشإ صدٙ ٝ  دسآعتبٗٚ ی تؼطیَ ؽذٕ  ثشای رِٞگیشی  اص تؼطیَ 

یک : ش اٗذاختٖ تؼطیِی ٝ اٗضالٍ ایٖ ٓؤعغبت ٝ صلع اؽتـبٍ ٓٞرٞد ، ربی خٞد سا داسٗذ ٝ تؼذادؽبٕ ْٛ کْ ٗیغت ،آب ؽذٕ یب ثٚ تبخی

ٛذف افِی ٝ عٔت ٝ عٞی ایٖ ٓجبسصات ٝصشکت ٛب ( دٝ. كوو دس ٓضذٝدٙ یک کبسخبٗٚ یب ٝاصذ ٓؼیٖ ایٖ صشکت ٛب سط ٓی ٗٔبیذ (

صتب ثشخی ٓٞاسد ػوت ٗؾی٘ی ٝ اص دعت دادٕ پبسٙ ای اص دعتبٝسد ٛبی گزؽتٚ دس ساعتبی ثوب تذاكؼی ٝ ثشای صلع ؽشایو ٓٞرٞد ثٞدٙ  ٝ 

اُجتٚ صٔبیت ٛب ٝاهالػیٚ ٛبیی ثب . ٝ ٜٓٔتش اص ٛٔٚ ٛیچ ٛٔجغتگی ٝ پیٞٗذی ثیٖ آٜٗب دیذٙ ٗٔی ؽٞد(عّٞ. ٝ صلع اؽتـبٍ ٓٞرٞد اعت 

ػیٚ ٛب ٝ صٔبیت ٛب اص آٗزب کٚ ٛٞیتی ّٓٞٛٞ ٝ ٗبٓؼیٖ داسٗذ صتی ثب كشك گبٙ دیذٙ ٓی ؽٞد آب ایٖ اهال... آنبی رٔؼی اص کبسگشإ 

ٝرٞد تؼذاد صیبدی کبسگش پؾت آٜٗب ، دهیوب ً ثٚ دُیَ ٛٔیٖ  ّٓٞٛٞ ٝ ٗبٓؼیٖ ثٞدٕ تبحیش چ٘ذاٗی ٗذاؽتٚ  ٝ کبسگشاٗی کٚ دس ٓؼشك 

ٗٚ کبسگشإ دس گیش دس  ٓجبسصٙ   ثٚ كشك دیذٕ ایٖ  .ثیکبسی اٗذ ٛیچ گٞٗٚ پیٞٗذ ٝ ٛٔجغتگی ثب اهالػیٚ دٛ٘ذگبٕ صظ ٗٔی ک٘٘ذ   

اهالػیٚ ٛب هشكی ثغتٚ ٝ اص إٓ ٛب  سٝصیٚ ٓی گیشٗذ ٝ ٗٚ دس رجٜٚ ی دُٝت ٝ کبسكشٓبیبٕ اص ایٖ صٔبیت ٛبی ّٓٞٛٞ ٝ ای٘تشٗتی ٝاٛٔٚ 

 .ای  پذیذ ٓی آیذ

دس صبُی ًٚ اكضایؼ دعتٔضدٛب ٝ .   ٝ ٗب چیض ثٞدٙ اعت دعتٔضد دسیبكتی ًبسگشإ  اص گزؽتٚ ٛبی دٝس تب ثٚ آشٝص ثٚ ؽذت ٗبًبكی -(د

تؼییٖ  ٓ٘قلبٗٚ ٝ ًبسؽ٘بعبٗٚ ی  صذ اهَ دعتٔضد ٛٔیؾٚ ٝ ٛٔٚ عبُٚ یٌی اص خٞاعتٚ ٛبی اعبعی ایٖ هجوٚ ثٞدٙ  ، ٛیچ گبٙ  ؽبٛذ ٓجبسصٙ 

 ( .1)د ٗجٞدٙ ایْ ٝ ٓطبُجٚ ی ٓغتٔش، کبسؽ٘بعبٗٚ ٝ ثٚ ْٛ پیٞعتٚ ی ٜٗبد ٛبی ایٖ هجوٚ ثشای اكضایؼ دعتٔض

ٝ ثبالخشٙ دس ؽشایطی کٚ تؼذاد صیبدی اص ٗٔبی٘ذگبٕ ایٖ هجوٚ   ثذُیَ پیگیشی ٓطبُجبت ف٘لی کبسگشإ ٝ یب ایزبد تؾکَ ٛبی ٓغتوَ  -(د 

کبسگشی اص کبس اخشاد ، ثبصداؽت ٝ  صٗذاٗی ٛغت٘ذ تب کٕ٘ٞ ؽبٛذ  صشکت ٛبی اػتشامی ٝ ؽؼبسٛبیی اص عٞی  کبسگشإ دس ٓزبٓغ  

 .ٗجٞدٙ ایْ "  آصادی کبسگشإ صٗذاٗی " ٓختِق ٝ  دس ساثطٚ ثب دسخٞاعت 

هجوٚ کبسگش  سا ثٚ ُضبظ اؽتـبٍ ٓی تٞإ ثٚ گشٝٙ ٛبی صیش توغیْ : تلکیک ٝدعتٚ ث٘ذی ٛبی دسٝٗی هجوٚ کبسگش ٝ ر٘جؼ کبسگشی ( 1 

بیی ٛبی ثبُوٞٙ ٝیژگی ٛبی خبؿ خٞد سا داؽتٚ ٝ ثٚ کشد؛ ٛشیک اص گشٝٙ ٛب ثٚ ُضبظ پٞیبیی ٝ ثبُ٘ذگی، احشگزاسی دس ربٓؼٚ ٝ تٞاٗ

ثشای كؼبالٕ ٛش ثخؼ   تؾخیـ دسعت ایٖ ٝیژ گی ٛب ٝ کبسثغت تبکتیک ٛب ٝ سٝػ ٛبی ٓ٘بعت  ثب . تؾکَ ٛبی ٝیژٙ خٞد ٗیبصٓ٘ذٗذ

 .بس داسد إٓ ، دس آش تؾکَ پزیشی ، عبصٓبٗیبثی ٝ سؽذ ٝ استوبی صشکبت ارتٔبػی ٛش یک اص ایٖ گشٝٙ ٛب اٛٔیت ثغی

 :دعتٚ ث٘ذی هجوٚ کبسگش ثٚ ُضبظ اؽتـبٍ

 کبسگشإ ؽبؿَ دس ثخؼ ٛبی ف٘ؼتی ٝ تُٞیذی   –یک 

 :کبسگشإ ؽبؿَ دس ثخؼ ٛبی ٓختِق خذٓبت کٚ ثبص ْٛ ثٚ دُیَ ٝیژگی ٛبی ٛشگشٝٙ ٓی تٞإ إٓ ٛب دعتٚ ث٘ذی کشد –دٝ 

 

 .(...ؽٜشداسی ٛب ٝ)کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت ؽٜشی ٝ ؽٜشعبصی (اُق



 (ساٙ آٖٛ ٝ ٓتشٝ)کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت صَٔ ٝ ٗوَ سیِی( ة

 (                ثبسثشی ٝ ٓغبكشثشی -ثشٕٝ ؽٜشی ٝدسٕٝ ؽٜشی  )کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت صَٔ ٝ ٗوَ ربدٙ ای    

 (داٗؾگبٛیبٕ ٝ ثخؼ ٛبیی اص ٛ٘شٓ٘ذإ -ٓؼِٔبٕ)کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت  كشٛ٘گی( د

 ...  ( کبسٓ٘ذإ دكتشی، ثبٗکذاسی ،پغت ٝ)خذٓبت اداسی  کبسگشإ ؽبؿَ دس( د

 کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت  دسٓبٗی پضؽکی ٝ ثٜذاؽتی   (ٙ 

 ....  (کبسگشإ چبپ ٝ ثخؼ ٛبیی اص ٛ٘شٓ٘ذإ ٝ -سٝصٗبٓٚ ٗگبسإ ٝ خجش ٗگبسإ)کبسگشإ ؽبؿَ دس خذٓبت سعبٗٚ ای( ٝ 

 کبسگشإ ثیکبس ٝ رٞی٘ذگبٕ کبس -عٚ   

 بسگشإ ثبصٗؾغتٚ ک -چٜبس

 :  ر٘جؼ هجوٚ کبسگش سا ٗیض ثٚ دٝ ؽیٞٙ ٓی تٞإ تلکیک کشد

 :ر٘جؼ کبسگشی ثٚ رٜت ٝمؼیت اؽتـبٍ  -یک 

 (ثخؼ ٛبی تُٞیذی ٝ خذٓبتی)ر٘جؼ کبسگشإ ؽبؿَ(اُق

 ر٘جؼ کبسگشإ ثیکبس ٝ رٞی٘ذگبٕ کبس(ة 

 ر٘جؼ کبسگشإ ثبص ٗؾغتٚ( د

ر٘جؼ هجوٚ کبسگش  سا دس تٔبٓیت إٓ ثٚ ُضبظ ٓیضإ عبصٓبٕ یبكتگی ،اعوالٍ ٝ . صٓبٕ یبكتگیر٘جؼ کبسگشی اص ٗظش عبصٓبٗی ٝ عب -دٝ

 :ٝاثغتگی  ٝ ثٜشٙ ٓ٘ذی اص آگبٛی هجوبتی ٓی تٞإ ثٚ  ثخؼ ٛبی صیش تلکیک کشد 

 ر٘جؼ خٞدثخٞدی هجوٚ کبسگش( اُق 

 ر٘جؼ عبصٓبٕ یبكتٚ ٓغتوَ هجوٚ کبسگش( ة  

 ...ٓبٗ٘ذ تؾکیالت خبٗٚ کبسگش ٝ( ٝاثغتٚ ٝ ٗیٔٚ ٝاثغتٚ)ر٘جؼ عبصٓبٕ یبكتٚ دُٝتی ( د 

ؽبَٓ سٝؽ٘لکشإ ٓؼتوذ ٝ ٓتؼٜذ ثٚ هجوٚ کبسگش اػْ (  .ثخؼ تذاسکبتی ر٘جؼ) ر٘جؼ ٗظشی هجوٚ کبسگش یب ر٘جؼ كکشی کبسگشإ ( د 

 اص عبصٓبٕ یبكتٚ ٝ ٓتؾکَ ٝ یب ٓ٘لشد

ُضبظ اؽتـبٍ  ٝ تلکیک ثخؼ ٛبی ٓختِق ر٘جؼ هجوٚ کبسگش اص دخبُت دادٕ دس ایٖ رب ثبیذ تبکیذ ؽٞد کٚ دس دعتٚ ث٘ذی کبسگشإ ثٚ 

ثٚ ٝیژٙ دس ایشإ کٚ ٓتبعلبٗٚ . دیذگبٙ ر٘غیتی پشٛیض ؽذٙ ٝ ٛٔٚ رب ٓ٘ظٞس اص کبسگش ٛٔٚ ی صٗبٕ ٝ ٓشدإ  ٓضد ٝ صوٞم ثگیش اعت 

ثٚ ٓؼ٘ی ٗبدیذٙ گشكتٖ اٛٔیت ٝ صوٞم ٝیژٙ ی صٗبٕ  دس ػشفٚ ٛبی هبٗٞٗی ٝ هبٕٗٞ گزاسی تجؼیل ػِیٚ صٗبٕ کْ ٗیغت ایٖ پشٛیض ٗجبیذ

کبسگش کٚ دس ٝاهغ ٗیٔی اص رؼیت کبسگشإ سا تؾکیَ ٓی دٛ٘ذ  ٝ ٛٔی٘طٞس ٗجبیذ کْ اٛٔیت دادٕ ثٚ ٓؾکالت ٝیژٙ  ی کبسگشإ صٕ کٚ 

ٔٚ ی ٓجبسصات ٝ صشکبت دٝػ ثٚ دٝػ ٝ گبٙ رِٞ تش اص کبسگشإ ٓشد دس ٛ... اداسی ٝ,دس ٛٔٚ ی ثخؼ ٛبی ف٘ؼتی،تُٞیذی،خذٓبتی

دس تٔبّ تؾکَ ٛبی ٓغتوَ  ٝ پیؾشٝ کبسگشی  صٗبٕ ثب صنٞس كؼبٍ خٞد  ربیگبٙ ٝیژٙ خٞد سا داسٗذ  ٝ . صنٞس كؼبٍ داسٗذ تِوی گشدد

دس فٞست ٗیبص  اص هشین ٜٗبد ٝ یب اسگبٕ ٛبی ٓشثٞه ثٚ کبسگشإ صٕ  ٛٔبٕ سؽتٚ   دس ایٖ تؾکَ ٛب  ٓغبیَ ٝیژٙ  ی خٞد سا ثٚ 

 . ٞإ کبسگشإ صٕ ٛش سؽتٚ ی خبؿ  دٗجبٍ ٓی ک٘٘ذػ٘

ثٚ ُضبظ تئٞسیک ٝ ثشاعبط پیؼ كشك ٛبی فشكب ٓ٘طوی ، ثشای ٓجبسصات هجوٚ ی کبسگش  دس ایٖ دٝسٙ اُٝٞیت ٛب ٝ ٛذف ٛبی ( 1

اُٝٞیت " ت دس إٓ ٛب آصادی ایزبد تؾکَ ٛبی ٓغتوَ کبسگشی ٝ كؼبُی" مشٝست  ٓجبسصٙ ثشای صن ٖ آٜٗب ٓختِلی  هبیَ ٛغتیْ ًٚ اص ثی

 .اٍٝ سا داساعت

اگشهجوٚ کبسگش داسای تؾکَ ثبؽذ، ثٞعیِٚ یک تؾکَ عبُْ ٝ پٞیب عبیش صوٞم ٝ ٓطبُجبتؼ سا ٗیض : ٓب دس ایٖ ثضج ٛب ٛٔٞاسٙ ٓی گٞییْ 

ب ایٖ دادٙ ٛبی تئٞسیک آب دس ػَٔ ٝ دس ٓیذإ ٓجبسصٙ هجوبتی دس ایشإ آشٝص  ٝاهؼیت ٓٞرٞد  ث.  ثطٞس ثبُوٞٙ ٓی تٞاٗذ ثذعت آٝسد

آشٝصٙ دس ایشإ دس ؽشایطی کٚ ؽشکت ٛبی  پیٔبٗکبس تبٓیٖ ٗیشٝی اٗغبٗی ، هشاسدادٛبی ٓٞهت کبس، هشاسدادٛبی . اٗذکی تلبٝت داسد

آیذ علیذ آنبء، ٗجٞد آ٘یت ؽـِی ٝ ثیکبسی   آبٕ اص  کبسگشإ سثٞدٙ اعت چیضی کٚ ثغیبس ْٜٓ   ٝ اُٝٞیت ؽٔبسٙ یک ثٚ صغبة ٓی 

ٛضاسإ ثبس دیذٙ ؽذٙ آٗزب کٚ هشس ٓغئِٚ اكضایؼ دعتٔضد ٝ یب صن آصادی ایزبد تؾکَ کبسگشی . اعت" آ٘یت ؽـِی " ٝ " داؽتٖ ؽـَ" 

کٚ ٓؼٔٞالً دس ثیؾتش ٝاصذٛب ٝ  –ٝ ٓجبسصٙ ثشای کغت ایٖ صوٞم آ٘یت ؽـِی کبسگشإ ؽبؿَ سا ثٚ خطش اٗذاختٚ . . . ( ع٘ذیکب ٝ ) 



هشس ایٖ ٓغئِٚ ٛب ٓٞرت سٝیگشداٗی کبسگشإ ٝ اصیبٗبً اٗضٝای ٓطشس  –ف٘ؼتی ٝ اهتقبدی ایٖ هٞس ْٛ ٛغت  ث٘گبٙ ٛبی ثضسگ

ایشإ " یک ٗٔٞٗٚ ػی٘ی ثشای احجبت ایٖ گلتٚ ٝمؼیت صبکْ ثش کبسگشإ ف٘ؼت خٞدسٝعبصی ایشإ ٝ ثخقٞؿ . ک٘٘ذٙ ؽذٙ اعت

اهالػیٚ ٛبیی  ... "  رٔؼی اص کبسگشإ" ختِق گشٝٛی  ثب آنبی عبٍ ٛبعت کٚ دس ایٖ ؽشکت ثٚ ٓ٘بعجت ٛبی ٓ. اعت" خٞدسٝ 

اص ٓتٖ اهالػیٚ ٛب ثش ٓی آیذ کٚ فبدس ک٘٘ذگبٕ یب دعت کْ ثخؾی اص آٜٗب هبػذتبً کبسگشإ آگبٛی ٛغت٘ذ ، ثٚ مشٝست . فبدس ٓی ک٘٘ذ

ذ ٝ پٞیبیی هجوٚ ًبسگش  ثٚ خٞثی ٓی داٗ٘ذ آب تب ایزبد تؾکَ ٛبی کبسگشی اػتوبد داسٗذ ، ٓضایب ٝ ٗتبیذ ایٖ تؾکَ ٛب سا ْٛ  ثشای سؽ

کٕ٘ٞ ٛیچ اهذاّ چؾٔگیشی دس ساعتبی ایزبد تؾکَ ٝ عبصٓبٗگشی کبسگشإ کٚ دس خٞس ٝ اٗذاصٙ کبسگشإ ایٖ کبسخبٗٚ ٛب ثبؽذ اٗزبّ 

گشإ  پیؾشٝ دس ٓٞسد تؾٌَ چ٘یٖ ٝمؼیتی ٗؾبٕ دٛ٘ذٙ ایٖ ٝاهؼیت اعت کٚ ثذٕٝ دس ٗظش گشكتٖ تلبٝت دیذگبٙ ٛبی ایٖ ًبس.ٗؾذٙ اعت

ٛبی ًبسگشی ثب دیگش کبسگشإ ٝ ایٌ٘ٚ چٚ ٗٞع تؾٌِی سا آشٝصٙ ثشای ًبسگشإ   ٓ٘بعت تش ٓی داٗ٘ذ، صتی ایٖ کبسگشإ آگبٙ  ٝ 

شكتٚ پیؾشٝ ْٛ تب کٕ٘ٞ ثٚ دُیَ پشٛیض اصاخشاد  ٝ اص دعت دادٕ ؽـَ ٝ دسآٓذ خٞد ثٚ پبی ایزبد تؾکَ ػِ٘ی کبسگشی دس ایٖ ٝاصذٛب ٗ

اٗذ ؛ ربُت تش ایٖ کٚ دس اػتقبة ٛب ٝ تزٔغ ٛبی اػتشامی اخیش کبسگشإ ؽشکت ایشإ خٞد سٝ   دس پی کؾتٚ ؽذٕ چ٘ذ کبسگش دس 

یک صبدحٚ ی ساٗ٘ذگی کٚ  داخَ کبسخبٗٚ ثٚ ٝهٞع پیٞعت    یکی اص خٞاعتٚ ٛب ٝ ٓٞاسد اػتشاك کبسگشإ ٗجٞد  ؽٞسای اعالٓی کبس ٝ 

ثٚ داسا ثٞدٕ ؽـَ ٝ دسیبكت دعتٔضد،  ٗیبص اص یک عٞ!! . دس ایٖ کبسخبٗٚ ثٞدٙ اعت"  ٜٗبد ٓختِو ٝ ؿیش ٓغوَ"دسخٞاعت تؾکیَ ایٖ 

ٗیبص ٛش سٝصٙ ٝ ٛش عبػت کبسگشإ اعت ،اص دیگش عٞ ٓجبسصٙ ثشای اكضایؼ دعتٔضد ٛب یب تضٔیَ صذاهَ دعتٔضدی کٚ صٗذگی اٗغبٗی 

گشإ تأٓیٖ ک٘ذ ٓجبسصٙ ایغت ْٜٓ، ثغیبس مشٝسی ، عخت ٝ ٗلظ گیش کٚ اٗشژی ٝ  عبػت کبس سٝصاٗٚ ثشای کبس 8تشی سا دس اصای 

کبس ثغیبس صیبد ٝ کبسؽ٘بعبٗٚ ای سا دس ػشفٚ ٛبی صوٞهی، اهتقبدی، كشٛ٘گی ٝ ربٓؼٚ ؽ٘بعی ٝ دس ػیٖ صبٍ عبصٓبٗذٛی ٗیشٝٛب سا  

ٗیَ ثٚ پیشٝصی ٗغجی دس ایٖ ٓجبسصٙ كوو ثٚ کٔک ٜٗبدٛب،  .ثشای ایزبد كؾبس اص پبییٖ دس ٛ٘گبّ ٓزاکشات ٝ چبٗٚ صٗی ٛب هِت ٓی ک٘ذ

ٓجبسصٙ اٗجٞٙ کبسگشإ ثذٕٝ تؾکَ ٝ پشاک٘ذٙ دس ٝاصذ ٛبی  . تؾکَ ٛب ٝ ع٘ذیکبٛبی هذستٔ٘ذ ٝ عشاعشی کبسگشإ آکبٕ پزیش اعت 

دعتٔضد  ٓؼ٘ی داس ٝ پبیذاسی سا ثٚ ٓختِق ٛش چ٘ذ کٚ اص خٞد گزؽتٚ ثبؽ٘ذ ٝ ٛٔیؾٚ صبمش دس فض٘ٚ ، افٞالً ٗٔی تٞاٗذ اكضایؼ      

 .دُٝت ٝ کبسكشٓبیبٕ تضٔیَ ک٘ذ

ٝاهؼیت دیگشای٘غت کٚ تب کٕ٘ٞ ٛشگٞٗٚ صشکت ٝ ٓجبسصٙ ثشای ایزبد ٛش ٗٞع تؾکَ ٓغتوَ ًبسگشی دس ٝاصذٛب ٝ ث٘گبٙ ٛبی ثضسگ ٝ 

" ذٙ ٝ رذا اص ْٛ، ٛٔبٗطٞس کٚ دس دٝ ٗٔٞٗٚ ٝ اُجتٚ ثطٞس پشاک٘( دس ٝاصذٛبی کٞچک ایٖ ٓغبُٚ افٞالً ٓضِی اص اػشاة ٗذاسد) ٓتٞعو 

دیذٙ ایْ ثب ٓوبٝٓت عش عختبٗٚ ٝ صتی اخشاد ٝ " ٓزتٔغ کؾت ٝ ف٘ؼت ٗیؾکش ٛلت تپٚ " ٝ " ؽشکت ٝاصذ اتٞثٞعشاٗی تٜشإ 

کبس دس  ایٖ سا ْٛ  ٓی داٗیْ آشٝصٙ دس ایشإ  ثیؾتشیٖ ؽٔبس ٗیشٝی. ثبصداؽت اٗلشادی ٝ دعتٚ رٔؼی کبسگشإ ٓٞارٚ ؽذٙ اعت

هبٕٗٞ کبس اص ؽٍٔٞ ایٖ  797ٝاصذٛبی تُٞیذی ٝخذٓبتی ٓتٞعو ٝ کٞچکی  ثٚ کبس اؽتـبٍ داسٗذ کٚ یب ثٚ هٞس ًِی  ثش اعبط ٓبدٙ 

هبٕٗٞ خبسد ؽذٙ اٗذ یب ثٚ دُیَ کٞچک ثٞدٕ ٝ ؽشایو ٝیژٙ ایٖ کبسگبٙ ٛب ٝ ْٜٓ تش اص ٛٔٚ ٗجٞد آ٘یت ؽـِی ، ٛشگٞٗٚ  هشس ٓؾکالت 

ٝ تٞعَ ثٚ هبٕٗٞ کبس ٝ یب اؽبسٙ ثٚ تؾکَ ٛبی کبسگشی تٞعو کبسگشإ ثب ...  جیَ ثٜجٞد ؽشایو کبس ، اكضایؼ دعتٔضد ٝ ٓغبیِی اص ه

اخشاد ٝ اص دعت دادٕ ؽـَ إٓ ٛب ٛٔشا ٙ خٞاٛذ ثٞد ؛ ٓٔکٖ اعت عبصٓبٗذٛی ایٖ دعتٚ اص کبسگشإ ٝ صوٞم ثگیشإ ٝ ایزبد تؾکَ  

ثٚ ؽشایو ، خبسد اص کبسگبٙ ٛب ٝ دس هبُت ع٘ذیکبٛب یب اتضبدیٚ ٛبی کبسگشإ صشكٚ  یب سؽتٚ ٛبی ثشای کبسک٘بٕ ایٖ گٞٗٚ ٓؾبؿَ ثغتٚ 

ٝ تِلین إٓ ثب . . .   خبفی اص ف٘ؼت ،تُٞیذ ٝیب خذٓبت   ٓخَ کبسگشإ كِض کبس، ثشم کبس ، ُُٞٚ کؼ ، خذٓبت ثٜذاؽتی ٝ ٗظبكتی  

آکبٕ پزیش تش ٝ کْ ٛضی٘ٚ تش .... اتضبدیٚ  یب ع٘ذیٌبی ًبسگشإ ثشهٌبس اعتبٕ ال عبصٓبٗیبثی ًبسگشإ ثش ٓج٘بی تؾٌَ ٛبی ٓ٘طوٚ ای ٓخ

دس ؽشایو ٓٞرٞد ثشٕٝ سكت اص ایٖ ٝمؼیت دس اثتذا  کبسی ثغیبس دؽٞاس ٝ ثشای  ثیؾتشیٖ ؽٔبس ایٖ دعتٚ اص کبسگشإ دٝس اص . ثبؽذ 

 .ٝستی گشیض ٗبپزیش اعترٖٛ  ٝ ؿیش ػِٔی ثٚ ٗظش ٓی سعذ آب دس ػیٖ صبٍ آشی ؽذٗی  ٝ مش

. ٛٔضٓبٕ ثب چ٘ذ ٓؾکَ ٝ ٓغئِٚ ی اعبعی ٝ  پبسادٝکغیبٍ سٝثشٝ ٛغتیْ( ایشإ) دس صویوت دس ایٖ ٓشصِٚ اص ر٘جؼ هجوٚ کبسگش( .

 :ٓؾکالتی کٚ دس ْٛ گشٙ خٞسدٙ ٝ صَ ٛش یک دس گشٝ گؾبیؼ  دیگشی اعت

 .د تؾکَ ٛبی ٓغتوَ، عشاعشی ٝهذستٔ٘ذ کبسگشی ٓٔکٖ ٗیغتاكضایؼ ثطٞس ٗغجی ٝاهؼی ٝ پبیذاس دعتٔضدٛب  ثذٕٝ ٝرٞ -(اُق

 –ٛشچ٘ذ ٗغجی  –ایزبد تؾکَ ٛبی کبسگشی ٝ كؼبُیت، پبیذاسی ٝ پٞیبیی ایٖ ٜٗبدٛب دس گشٝ ؽبؿَ ثٞدٕ ٝ داؽتٖ آ٘یت ؽـِی  -(ة

 .اػنب  ثخقٞؿ ٓٞعغیٖ ایٖ ٜٗبدٛب عت



ی ٝ ارتٔبػی ٝ ثضشإ ٛبی عیبعی ،ٓ٘بعجبت ٝ سٝاثو کبس ٓٞرٞد دس آ٘یت ؽـِی ٗیض خٞد ػالٝٙ ثش ٝاثغتگی ثٚ ٓغبیَ اهتقبد -(د

ربٓؼٚ ، ثٚ ٝرٞد ٝ صٔبیت تؾکَ ٛبی ٓغتوَ کبسگشی، ف٘ذٝم ٛبی صٔبیت اص ثیکبسإ ٝ  ثیٔٚ ثیکبسی  ٗیبصٓ٘ذ اعت ٝ ایٖ ٛٔٚ دس 

ُؾکش اٗجٞٙ ثیکبسإ ٓبیٚ تٜذیذ کبسگشإ كشاگیش ؽذٙ ٝ ارتٔبػی ٝ عیبعی  -اهتقبدی ؽشایطی سط ٓی ٗٔبیذ کٚ عبٍ ٛبعت ثضشإ ػٔین 

 .ؽبؿَ ٝ عٞء اعتلبدٙ ی کبسكشٓبیبٕ اعت

هجوٚ کبسگش چگٞٗٚ ثبیذ ثب ایٖ کالف عشدسگْ ٝ آٞاد عٜٔگیٖ ٝ ٛٔٚ عٞ گغتش ثضشإ ٓوبثِٚ ک٘ذ؟ ٝاهؼیت ایٖ اعت کٚ  ثشٕٝ سكت اص 

کٚ دس ػیٖ صبٍ  ثضشإ عبختبسی ربٓؼٚ ٗیض  ٛغت صنٞس ٝ  ٝمؼیت  ً٘ٞٗی ٝ ؿِجٚ ثش  ثضشإ صبًْ ثش  هجوٚ کبسگش ٝ کَ ربٓؼٚ  

پٞیبیی ٓٞد ٛبی ػظیْ ٗیشٝٛبی  ٓشدٓی ٝ ُؾکش ٓتؾکَ کبسگشإ ٝ صوٞم ثگیشإ اػْ اص ؽبؿَ ٝ ثیکبس سا ٓی هِجذ ؛  ثٚ ػجبست 

اٗؾزٞیی، صٗبٕ ٝ دیگش ر٘جؼ ر٘جؼ ًبسگشی عبصٓبٕ یبكتٚ ٝهذستٔ٘ذ ٝ  دس پیٞٗذ ثب  دیگش ر٘جؼ ٛبی ارتٔبػی ٓخَ ر٘جؼ د ثٜتش یي 

 .                   ٛبی ٓذٗی الیٚ ٛبی ٓتٞعو ربٓؼٚ الصّ اعت 

ثخؾی اص کبسگشإ دس ثضج ٛب ٝ گلتگٞٛبی خٞدٓبٗی ٝ دس ٓضبكَ ٓختِق  ثٚ ٗجٞد سٛجشی دس ٓجبسصات، ٗجٞد صٔبیت ٝ ٛذایت عبصٓبٕ   

کبسگشإ اؽبسٙ ٓی ک٘٘ذ ٝ دس ػیٖ صبٍ  كبفِٚ خٞد سا تب دعت یبثی ثٚ  ٛب ٝ تؾکَ ٛب ٝ ربی خبُی ع٘ذیکبٛب ٝ اتضبدیٚ ٛبی عشاعشی

اؿِت آٜٗب ثٚ یبد داسٗذ کٚ اص گزؽتٚ ٛبی دٝستب ثٚ آشٝصٛش ٗٞع صشکت دس رٜت ایزبد تؾکَ ٛبی . ایٖ ٜٗبدٛب ثغیبس صیبد ٓی ثی٘٘ذ

. . . ع  ٓٞاٗغ هبٗٞٗی ٝ ؿیش هبٗٞٗی، كؾبس ، اخشاد ٝ ٓغتوَ  کبسگشی دس ٝاصذٛبی ٓختِق  ٝاُجتٚ رذا اص یکذیگش ٝ پشاک٘ذٙ ، ثب اٗٞا

 –سٝثشٝ ثٞدٙ اعت ؛ آب دس ػیٖ صبٍ دیذٙ یب ؽ٘یذٙ اٗذ کٚ  إٓ رب ْٛ  کٚ کبسگشإ آگبٙ ثٞدٙ ٝ ثٚ هٞس رذ پبی ایزبد تؾکَ ٝیژٙ خٞد 

إٓ ٛب ثٚ دسعتی اعتلبدٙ کشدٙ اٗذ   ایغتبدٙ ، كشفت ٛب ٝ ٓٞهؼیت ٛبی ٓ٘بعت سا ثٚ خٞثی تؾخیـ دادٙ ٝ اص   –ع٘ذیکبی کبسگشی 

عشاٗزبّ  پظ اص کؼ ٝ هٞط ٛبی ثغیبسٝ تضَٔ ٓضشٝٓیت ٝ عختی ٛبی صیبد ٓٞكن ثٚ ثشپبیی ٛیبت ٛبی ٓٞعظ ٝایزبد تؾکَ کبسگشی 

ب ٓٞسد ٗظشخٞد ؽذٙ ٝ ثب دس ٗظش گشكتٖ ؽشایو ٓٞرٞد پظ اص ثشگضاسی ٓزٔغ ػٔٞٓی ، تقٞیت اعبع٘بٓٚ ٝ ثشگضیذٕ ٛیبت ٓذیشٙ ی

 .سٛجشی، ثش اعبط ٓٞاصیٖ ٝ ػشف ثیٖ أُِِی ثٚ إٓ سعٔیت دادٙ اٗذ

ٛش چ٘ذ ٝصاست ًبس ٝ دُٝت رٜٔٞسی اعالٓی تب ًٕ٘ٞ ایٖ تؾٌَ ٛب سا ثٚ سعٔیت ٗؾ٘بختٚ اعت  ُٝی ثب تٞرٚ ثٚ سعٔیت ػشكی ٝ 

بٙ ٛب ٝ ٛیبت ٛبی تؾخیـ ٝ تزذیذ ٗظش رٜبٗی ٝ صٔبیت ٛبی  ثیٖ أُِِی  ثٚ ٓٞرٞدیت إٓ ٛب گشدٕ ٜٗبدٙ  ٝ گبٙ دس ٓزاًشات، دادگ

ٓغتوش دس اداسٙ ٛبی ًبس ٓ٘بهن ٓختِق، اػنب ٝ ٗٔبی٘ذگبٕ ایٖ ٜٗبدٛب ثٚ ػ٘ٞإ ٗٔبی٘ذٙ ٝ ًٝیَ ًبسگشإ دس رِغبت صبمش ؽذٙ  ٝ 

ت ٛلت ٓزتٔغ ًؾت ٝ ف٘ؼ"ٝ " ؽشًت ٝاصذ اتٞثٞعشاٗی تٜشإ "تزشثٚ ًبسگشإ . اصصوٞم ٌٛٔبسإ ٝ اػنبی خٞد دكبع ًشدٙ اٗذ

. آب ایٖ دٝ  ٗٔٞٗٚ  ثذٕٝ پیٞٗذ ثب دیگش ٓشاًض ٝ ٓ٘بهن ًبسگشی ثٚ ٛیچ ٝرٚ ٗٚ ًبكی ٛغت٘ذ ٝ ٗٚ پبیذاس.ثیبٗگش دسعتی ایٖ ادػبعت " تپٚ

ٝ  دسٛٔٚ یب ثیؾتشیٖ ٓشاًض ٝ ٓ٘بهن ٓضَ  ًبس یب صٗذگی دس ً٘بسدیگشٓطبُجٚ ٛب خٞاٛی ًبسگشإ  ٛٔضٓبٕ تؾٌَ ٝ  ٗیشٝٓ٘ذتٜ٘ب آٞاد 

ٓی تٞاٗذ چٕٞ ًٞٛی ػظیْ دس دیگش ر٘جؼ ٛبی ارتٔبػی  اعت ًٚ دس پیٞٗذ ثب(  ثٚ صشًت دس آٓذٕ  ر٘جؼ  هجوٚ کبسگش)سگشإ ًب

 .ٓوبثَ ٛزّٞ  دؽٔ٘بٕ ٝ عِطٚ گشإ ثش  هجوٚ ًبسگش ٝ تؾٌَ ٛبیؾبٕ ایغتبدٙ ٝ إٓ ٛب  سا ثٚ صاٗٞ دسآٝسد

عٞی دیگش هجوٚ کبسگشی کٚ ٛٔیؾٚ  دس فض٘ٚ صبمش ٝ ثب اٗٞاع ٓغبیَ ٝ ثٚ دُیَ ٝرٞد ثضشإ صبد ٝ ٛٔٚ ربٗجٚ اص یک عٞ  ٝ اص 

. ثٚ هٞسٗغجی  ٝرٞد داسد( ثٚ صشکت دسآٓذٕ ر٘جؼ خٞدآگبٙ) ٓؾکالت دعت ثٚ گشیجبٕ اعت  ثغتش ٓ٘بعت ثشای ایزبد ایٖ ٓٞد ٛب 

ش اعت کٚ ایٖ آگبٛی خٞد ثٚ خٞد ٝ ٗبگضیش ثشای ثٚ كؼَ دسآٓذٕ ایٖ ٗیشٝ ٝ پتبٗغیَ هذستٔ٘ذ صذی اص آگبٛی هجوبتی الصّ اعت ٝ ٝام

ػ٘بفش عبصٓبٗگش صنٞس ٝ كؼبُیت ٛٔٚ ربٗجٚ، عبصٓبٕ یبكتٚ، دساص ٓذت، ثشٗبٓٚ داس ٝ ٛذكٔ٘ذ ٝ ٛٔچ٘یٖ . دس هجوٚ ثٚ ٝرٞد ٗٔی آیذ

وبتی  آٗبٕ سا اكضایؼ آگبٙ دس دسٕٝ هجوٚ  دس ک٘بس آگبٛی ٗبؽی اص تزشثٚ  ی ارتٔبػی ٝ ٓجبسصاتی خٞد  کبسگشإ ٓی تٞاٗذ آگبٛی هج

ٝ ثٚ ثٚ هٞسػٔذٙ  ػ٘بفش آگبٙ ثبیذ . تجذیَ ک٘ذ" هجوٚ ای ثشای خٞد " ثٚ   " هجوٚ ای دس خٞد " دادٙ ٝ دس کٞسإ ٓجبسصات ، آٜٗب سا اص 

ٝ ایٖ  ٞصاٗ٘ذثیبٓٝ  ثیبٓٞصٗذ ک٘٘ذ، دس رشیبٕ ٓجبسصات  ٝ تزشثٚ ٛبی ارتٔبػی کبسگشإ  صیغتٓؼ٘ی ٝاهؼی ٝ تٔبّ ٝ کٔبٍ دسٕٝ هجوٚ  

کغبٗی کٚ ایٖ سٝػ سا ثش ٓی گضی٘٘ذ ثبیذ عختی ، ٓضشٝٓیت ٝ ٓضذٝدیت ٛبی ثغیبسی  سا  . آشی اعت گشیض ٗبپزیش، عخت ٝ هٞالٗی

اگش ثٚ آش ٓجبسصٙ هجوبتی ٝمشٝست عبصٓبٕ یبثی ٝ تؾکَ هجوٚ کبسگش اػتوبد داؽتٚ ثبؽیْ ثٚ خٞثی دس ٓی یبثیْ کٚ دس .  پزیشا ؽٞٗذ

اص  دس پیؼ گشكتٖ ایٖ سٝػ ٝ ٓجبسصٙ " ثشای خٞد " ثٚ هجوٚ ای عبصٓبٕ یبكتٚ ٝ " هجوٚ ای دس خٞد " کت هجوٚ کبسگش اص پشٝعٚ صش

 .ی عخت ٝ هٞالٗی گشیضی ٗیغت



. ؽیٞٙ ٝ سٝػ ٛبی دیگش ثٚ سؿْ فشف اٗشژی كشاٝإ تب کٕ٘ٞ پبعخی ٓ٘بعت ٝ دس خٞس ٗیبص آشٝصٙ ی ر٘جؼ سا دس پی  ٗذاؽتٚ اعت

ٗٞؽتٖ اخجبس ٓجبسصات کبسگشإ ٝ ٗگبسػ  ٓطبُت تجِیـی ٝ تشٝیزی دس ساثطٚ ثب ٓغبیَ ٓختِق ٝ اص رِٔٚ آش عبصٓبٕ یبثی  تٜیٚ ٝ

هجوٚ ی  کبسگش ٝ اٗتؾبسإٓ ٛب ٓیبٕ کبسگشإ ثب اعتلبدٙ اص اٗٞاع سعبٗٚ ٛبی ٓکتٞة ٝ اُکتشٝٗیک اگش چٚ آشی ثغیبس الصّ اعت  آب 

 .اص ٗیبصٛبی ٓجبسصٙ هجوبتی کبسگشإ سا تبٓیٖ ٓی ک٘ذ کبكی ٗیغت ٝ كوو ثخؼ کٞچکی

صنٞس  ٝ كؼبُیت اسادٙ گشایبٗٚ ٝ گبٙ دخبُت گش  كؼبالٕ ػشفٚ کبسگشی آٗگبٙ کٚ ثخٞاٛ٘ذ دس ک٘بس یب صبؽیٚ ثٔبٗ٘ذ ٝ  ثٚ هٞس پبسٙ ٝهت  

شژی كشاٝإ اص عٞی  ثیؾتشیٖ ؽٔبس ایٖ ٝ اص ساٙ دٝس آگبٛی هجوبتی سا ثٚ کبسگشإ تضسین ک٘٘ذ تب کٕ٘ٞ ثٚ سؿْ فذاهت ٝ فشف اٗ

، گبٛی اٝهبت   ٛشصگشٝٙ اص كؼبالٕ ارتٔبػی  ثٚ ٛیچ ٝرٚ پبعخگٞی صتی ثخؼ کٞچکی اص ٗیبصٛبی ٓٞرٞد ٗجٞدٙ ٝ ٓتبعلبٗٚ اؿِت   

ی ٗیَ ثٚ ایٖ اگش ٛذف تبحیشگزاسی ٝیب  کٔک ثٚ  تؼٔین ٝ تغشیغ یک ر٘جؼ ارتٔبػی اعت ، ثشا.سكتٚ اٗذ  کژساٛٚ ٝ ؽبیذ   ثیشاٛٚ

عبصٓبٗذٛی ٝ ٝعؼت ٗظش ر٘جؾی داؽت ٝ ثب تلکش ٝ سٝیکشد ٓضلِی خذاصبكظی کشد؛ ٝهتی ثشای  ؽبداثی ٝ , ٛذف ثبیذ تلکش، سٝػ 

عش عجضی ایٖ ٓشص ٝ ثّٞ ثٚ ر٘گَ ٛبی اٗجٞٙ ٗیبص داسیْ کٞدکبٗٚ اعت کٚ ثٚ سٝیبٗذٕ گ٘ذّ دس گِذإ  ٝ یب ٗگٜذاسی  کٞچک ؽذٙ ی  

 .دس پبعیٞ خبٗٚ  دٍ خٞػ ً٘یْگیبٛبٕ ر٘گِی 

دس ؽشایو ک٘ٞٗی ٝ دس ایٖ ٓشصِٚ اص ر٘جؼ کبسگشی دس ساثطٚ ثب چگٞٗگی عبصٓبٗذٛی هجوٚ کبسگش، اٗٞاع تؾکَ ٛبی کبسگشی ٝ (5 

ی ٝ کبسکشد ، ٝظبیق ، اٛذاف ٝچگٞٗگی ایزبد ایٖ تؾکَ ٛب دس ٓیبٕ کبسگشإ پیؾشٝیی کٚ آگبٛی هجوبتی ٝ پیؾی٘ٚ كؼبُیت ٛبی ارتٔبػ

آب إٓ رب کٚ فضجت اص هجوٚ کبسگش ٝ . گشایؼ ٝ دیذگبٙ ٛبی ٓختِلی ٝرٞد داسد"  كؼبُیٖ کبسگشی " عیبعی داسٗذ ٝ ٛٔیٖ هٞس دس ثیٖ 

یک دُیَ ٝرٞد ایٖ . اٗجٞٙ کبسگشإ دس ٓیبٕ اعت ایٖ گشایؼ ٛب ٝ دیذگبٜٛبی ٓختِق ثٚ هٞس کِی دیذٙ  ٗٔی ؽٞٗذ ٝ یب کٔشٗگ ٛغت٘ذ

دس ٝاهغ دس ؽشایو ک٘ٞٗی ػبٓٚ . ثٞدٕ عطش داٗؼ ، آگبٛی هجوبتی ٝ ٓطبُؼبت تئٞسیک دس ثیٖ ػبٓٚ کبسگشإ اعتٝاهؼیت، پبییٖ 

ایٖ هجوٚ ٝ  دیذگبٙ ٛب ٝ گشایؼ ٛبی ٓختِق دس ساثطٚ ثب إٓ  افٞالً آگبٛی ٝ ؽ٘بختی ٗذاسٗذ ٝ دس  -اعبعی  -کبسگشإ ایشإ  اص ٓغبیَ 

دُیَ دیگش ٝرٞد ایٖ صبُت ایٖ اعت کٚ ٝهتی اٗجٞٙ کبسگشإ دس . بیَ ٝ یب صغبعیتی ٗؾبٕ ثذٛ٘ذٗتیزٚ ٗٔی تٞاٗ٘ذ ٗغجت ثٚ إٓ ٛب تٔ

عبػتٚ  ثب ٓغبیَ رذی، صبد ، ِٓٔٞط ٝ ربسی   ثٚ هٞس ٛٔٚ ربٗجٚ دسگیش ٓجبسصٙ ٛغت٘ذ دس ػَٔ دیگش  71اُی  8سٝصٛبی ًبسی عخت 

ٓ٘ظٞس اص ایٖ . ٓغبیَ ٗظشی ٝ تئٞسیک ٓجبسصٙ هجوبتی ثبهی ٗٔی ٓبٗذتٞإ  ٝ كشفتی ثشای پشداختٖ ٝ یب دسگیش ؽذٕ دس ثغیبسی اص 

صغبعیت ًبسگشإ  ٗغجت ثٚ ٓغبیَ ٗظشی ر٘جؼ هجوٚ ًبسگش دس  ٝاهؼیت ٓٞرٞد ٝتٞمیش ؽشایو رٛ٘ی، ٓیضإ آگبٛی ٝگلتٚ كوو ثیبٕ 

ظشٛب ٝ دیذگبٙ ٛبی ٓختِق دسثبسٙ ٓغبیَ اعت ،ثٚ ٛیچ ٝرٚ ٗذیذٙ گشكتٖ ٝ یب ًْ اٛٔیت ٗؾبٕ دادٕ ٝرٞد گشایؼ ٛب، ٗؽشایو ٓٞرٞد 

هشس افُٞی ایٖ ٓجبصج ٝ پشداختٖ ثٚ ٛ٘گبّ ثٚ إٓ ٛب . اعبعی ٓجبسصٙ هجوبتی ٝ ثٚ هٞس ٓؾخـ ٓجبسصٙ ی ایذئُٞٞژیي ٓذ ٗظش  ٗیغت 

 .   یکی اص مشٝست ٛبی ٓجبسصٙ ٝ سؽذ هجوٚ ی کبسگش اعت

ٓجبسصٙ  ف٘لی اتضبدیٚ ٛب ٝ ع٘ذیکب ٛبی "ثٚ ٗظش ٓی سعذ ػجبست    .تلکیک ٝرٚ ف٘لی ٝ عیبعی صشکبت ٝ ٓجبسصات کبسگشإ ( 6

ٓؼ٘ی دیگشی کٚ اص کبسثشد ایٖ ػجبست . چ٘ذإ دهین ٝ دسعت ٗجبؽذ( ثخقٞؿ ایشإ )دس ؽشایو آشٝص  هجوٚ ًبسگش " کبسگشی 

ثیٖ ایٖ دٝ ٝرٚ اص ٓجبسصٙ آٜٗب تلکیک ثشداؽت ٓی ؽٞد ایٖ اعت کٚ اتضبدیٚ ٛب  ٝ ع٘ذیکبٛبی کبسگشی ٓجبسصٙ عیبعی ْٛ داسٗذ ٝ ثبیذ 

ٗیض ثش ایٖ  ثبٝسٗذ ًٚ ع٘ذیٌبٛب ٝ اتضبدیٚ ٛب فشكب ثٚ ٓجبسصٙ " كؼبُیٖ ًبسگشی" ػذٙ ای اص ًبسگشإ پیؾشٝ ٝ ثشخی اص . رذی هبیَ ؽذ

یک ٓجبسصات کبسگشإ دس صبُی ًٚ چ٘یٖ ٗیغت ٝ  افٞال دس ؽشایو آشٝص ایشإ  تلک. ٗذاسٗذ ًبسیبعت ی ف٘لی ٓی پشداصٗذ ٝ ثٚ عی

ٗٔی تٞاٗذ دسعت ...     ٝ یب ٓجبسصات ف٘لی اتضبدیٚ ٛب  ٝ ع٘ذیکبٛبی کبسگشی ٝ ٓجبسصٙ عیبعی " ٝرٚ عیبعی"ٝ "  ٝرٚ  ف٘لی" ثٚ

( عیبعی ایذئُٞٞژیک)ٓجبسصات صضثی ٝ ( ف٘لی عیبعی) ٓجبسصٙ ی ع٘ذیکبییثبؽذ ، ثٜتش اعت ٓجبسصات هجوٚ ی کبسگش سا ثٚ دٝ ٝرٚ 

ک٘یْ ٝ ٛٔٞاسٙ ثٚ یبد داؽتٚ ثبؽیْ ًٚ  ثیٖ ایٖ دٝ ٝرٚ  ٓجبسصٙ ثٚ ُضبظ ٓشصِٚ ای ٝ ثخقٞؿ  صٓبٗی  ثٚ ٛیچ  ٝرٚ دیٞاس چی٘ی  توغیْ

پتبٗغیَ ٝ ٓشصِٚ ی  -ة. ٓیضإ آگبٛی هجوبتی ًبسگشإ دسگیش  -اُق: إٓ چیضی ًٚ ایٖ دٝ ٝرٚ سا اص ْٛ تلٌیي ٓی ً٘ذ . ٝرٞد ٗذاسد 

اص آٗزب ًٚ دس ربٓؼٚ ثٚ دُیَ گغتشدگی ٝ ثضسگی رٔؼیت ایٖ  هجوٚ  ٛٔٞاسٙ ًبسگشإ  . دس ًِیت ربٓؼٚ  اعت  سؽذ ٓجبسصٙ ی هجوبتی

دس گشٝٙ ٛبی ٓتلبٝت ٝ ثب عطٞس ٓختِق ثٜشٙ ٓ٘ذی اص آگبٛی هجوبتی دس ػشفٚ ی ٓجبسصٙ صنٞس داسٗذ ایٖ دٝ ٝرٚ اص ٓجبسصٙ ٝ 

مٖٔ داؽتٖ اعتوالٍ ٛٔضٓبٕ صنٞس كؼبٍ  داؽتٚ ٝ ثغتٚ ثٚ ...  ت ٓقبُش ر٘جؼ ٝتؾٌَ ٛبی ٓشثٞه ثٚ ٛش ًذاّ  ٓی تٞاٗ٘ذ  ثب سػبی

ٓغبُٚ . ؽشایو ٓؼیٖ  ثٚ دسرٚ ٛبی ٓختِق  ثب یٌذیگش استجبه داؽتٚ ثبؽ٘ذ ،  یٌذیگش سا صٔبیت ًشدٙ ٝ ػٌِٔشدؽبٕ ٌَٓٔ ٛٔذیگش ثبؽذ



ٓجبسصٙ ی هجوٚ ی ًبسگش دس ربی خٞد ثضخی ثغیبس  ی تلٌیي ؽیٞٙ ٛبی عبصٓبٗذٛی ٝ ٛٔچ٘یٖ  ٝظبیق ٝ اٛذاف ٛشیي اص دٝ ٝرٚ

 .مشٝسی اعت   ًٚ دسایٖ ٗٞؽتٚ كشفت إٓ ٗیغت

ثطٞس کِی دس ربٓؼٚ آشٝصی ایشإ ٝ ثب تٞرٚ ثٚ ٝیژگی ٛبی خبؿ  ؽٌَ گشكتٖ ،  اعتوشاس ٝ ٜٗبدی٘ٚ ؽذٕ ثشخی ٓ٘بعجبت عشٓبیٚ 

كتٖ ثخؼ ٛب ٝ الیٚ ٛبیی  اص عشٓبیٚ داسی ثب كشٛ٘گ ٝ ٓ٘بكغ ٝیژٙ داسی ٝ سٝاثو ٓجت٘ی ثش ساٗت خٞاسی ٝ كغبد ٝ ٛٔچ٘یٖ هذست گش

اػْ اص کبسگشی ٝ ؿیش کبسگشی  –پیگیشی ٓطبُجبت ف٘لی ٝ ٓجبسصٙ ٝ کبسکشد اتضبدیٚ ٛب ٝ ع٘ذیکبٛب  7151دس هجَ ٝ ثؼذ اص اٗوالة  

شای اكضایؼ  صتی ٓجِؾ ٗبچیضی ثش صوٞم ٝ دعتٔضد افٞالً آٓیختٚ ثب عیبعت اعت صیشا ایٖ ٜٗبد ٛب   دس اُٝیٖ هذّ صشًت ٝ ٓجبسصٙ  ث –

ٝ یب ثٜتش ؽذٕ ٗغجی  ؽشایو کبس، ثٚ  ٓٞاٗغ ٝ عذٛبی هٞاٗیٖ ٝ عیبعت ٛبی صبکْ ثشخٞسد ٓی ً٘٘ذ  ًٚ ثشای تـییش یب افالس إٓ ٛب ثبیذ 

ی اص صوٞم  ٝ آتیبصٛبی ف٘لی آب ٛذف ایٖ ٗٞع ٓجبسصٙ ی عیبعی کغت یب صلع صوٞم یب ثخؾ.  ثٚ ؽیٞٙ ٛبی ٓختِق  ٓجبسصٙ ٗٔبی٘ذ

ایٖ صوٞم ٝ آتیبصٛب ٓی تٞاٗذ دس صٞصٙ ٛبی اهتقبدی  ٝ ٓبُی ٝ یب . ٓٞرٞد اعت چبسچٞة عبختبسگشٝٙ یب هجوٚ ای ٓؼیٖ اص ربٓؼٚ دس 

 .صوٞم ٝ آتیبصٛبی ارتٔبػی  ٝ عیبعی ثبؽذ

ثبیذ اص هشین اتضبدیٚ ٝ ع٘ذیکبٛبی کبسگشی ثطٞس   هجوٚ کبسگش ثشای ثذعت آٝسدٕ تٔبّ یب ثخؾی  اص صوٞم ف٘لی خٞد ٓی تٞاٗذ ٝ

صشکت ٛبی اػتشامی، : ایٖ ٓجبسصٙ دآ٘ٚ ٝ اؽکبٍ ثغیبس ٓت٘ٞػی سا دسثش ٓی گیشد  اص رِٔٚ . ٛٔٚ ربٗجٚ عیبعت ٝسصی ٝ ٓجبسصٙ ک٘ذ

خیبثبٕ ، گلتگٞ ٝ اػٔبٍ  کْ کبسی، اػتقبة، چبٗٚ صٗی ثشای اكضایؼ صوٞم ٝ دعتٔضد، تزٔغ اػتشامی ٝ یب تظبٛشات دس ٓضَ کبس ٝ

دس ایٖ . دس چبسچٞة عبختبس ٓٞرٞد.... كؾبس ثٚ سٝػ ٛبی ٓختِق ثشای تـییش هٞاٗیٖ ٓٞرٞد یب تذٝیٖ هٞاٗیٖ رذیذ ثٚ ٗلغ ایٖ هجوٚ ٝ 

هذست ساثطٚ ٝ اص ایٖ سٝػ اعت کٚ هجوٚ کبسگش یب ثخؾی اص إٓ ثٚ کٔک اتضبدیٚ ٝ ع٘ذیکبٛبی خٞد ٝ ثغتٚ ثٚ ثضسگی ، تٞاٗٔ٘ذی ٝ 

ٝ یب دس ٓوبثَ اصضاة ٝ عبصٓبٕ ٛبی عیبعی ٓختِق هشاسٓی گیشد ٝ دس اٗتخبثبت ٝ  –ائتالف  –ٗلٞر ایٖ تؾکَ ٛب دس ک٘بس ٝ ٛٔغٞ 

گضی٘ؼ دعتگبٙ ٛبی هبٕٗٞ گزاسی یب ارشایی ٝ ثٚ هٞس کِی دس عٔت ٝ عٞ دادٕ ثٚ  صشًت ٝ عشٗٞؽت ربٓؼٚ ٝ کؾٞس احش گزاس ٓی 

ٛٔیٖ سٝػ اعت ًٚ دس فٞست ػٌِٔشد ٝ ساٛجشد فضیش سٛجشإ ع٘ذیٌبیی ،ثب تٞرٚ ثٚ اٗتخبثی ثٞدٕ ٛٔٚ  ؽٞد؛ دس ٛٔیٖ ساثطٚ ٝ اص

ی ٓ٘بفت ٝ پغت ٛبی ٓذیشیتی  ٝ آکبٕ چشخؼ ٝ گشدػ کبَٓ هذست ثیٖ ٛٔٚ ی اػنب ، ًبسگشإ  ثٚ تٔشیٖ ٝ آٓٞختٖ دًٓٞشاعی   

اداسٙ ی ربٓؼٚ پی ٓی ثشٗذ، افٍٞ ٝ سٝػ ٛب ٝٓضایبی خٞدگشداٗی پشداختٚ  ثٚ ٓضیت ٛبی صٗذگی رٔؼی ٝ ًبسثغت خشد رٔؼی دس 

دس اختیبس گشكتٖ ،ٓذیشیت ، خٞد گشداٗی ٝ اداسٙ ی کبَٓ ٝاصذ . سا دس ػَٔ آٓٞختٚ ٝ ثشای صٗذگی دس ربٓؼٚ ی ٗٞیٖ آٓبدٙ ٓی ؽٞٗذ 

ام ٛبی ایٖ خٞدگشداٗی  ٝ آٓٞصػ إٓ دس ٛبی ثضشإ صدٙ ٝ ٝسؽکغتٚ کٚ ٗٔٞٗٚ ٛبی ٓٞكن إٓ دس کؾٞسٛبی ٓختِق دیذٙ ؽذٙ   اص ٓقذ

ثبص ْٛ دس ٛٔیٖ ساثطٚ  ٝ سٝػ اعت ًٚ  ثخؼ پیؾشٝ  هجوٚ ًبسگش مٖٔ اعتلبدٙ اص ٛٔٚ ی تٞإ ٓ٘ذی ٝ ظشكیت . پشٝعٚ ی ػَٔ اعت

ش ٛبی ٓجبسصاتی ایٖ تؾٌَ ٛب   ثٚ ًبعتی ٛب ٝ ٓضذٝدیت ٛبی ایٖ سٝػ ٓیبسصٙ پی ثشدٙ ثٚ مشٝست ٝرٞدی تؾکَ ٛبی ػبُی ت

اتضبدیٚ ٛب ٝ ع٘ذیکبٛبی کبسگشی گبٙ ٗبگضیشٓی ؽٞٗذ ثشای هشس ٝ ثیبٕ ٓ٘بكغ ٝ صوٞم ارتٔبػی اػنبی خٞد  . کبسگشی آگبٙ ٓی گشدد

ٝ یب آصادی ٗٔبی٘ذگبٕ ٝ سٛجشإ کبسگشإ اص هیذ صجظ ٝ تجؼیذ ( ػٔٞٓی ٝ یب ٓطجٞػبت ٝ سعبٗٚ ٛبی ٝیژٙ خٞدؽبٕ )دس ٓطجٞػبت 

ثؾٞٗذ ٝ یب دس ٓوبهغ ٝ ؽشایو خبؿ  ثب اعتلبدٙ اص دٓٞکشاعی ثٞسژٝایی دس " ُـٞ عبٗغٞس ٝ ٓٔیضی" ٝ " آصادی ثیبٕ " خٞاٛبٕ

اٗتخبثبت ؽشکت کشدٙ ٝ دس هذست عیبعی  عٜیْ ؽٞٗذ ٝ  یب إٓ سا ٓغتویٔبً ثذعت گیشٗذ ؛ دس ایٖ ٓشصِٚ ٗیض عبختبس ؽک٘ی ٝ تـییش 

اگش ْٛ تضت ؽشایطی ٓٔکٖ ؽٞد ثٚ عجت سؽذ ٗیبكتگی هجوٚ کبسگش ٝ ٗجٞد ٓ٘بعجبت ارتٔبػی افٞالً ٓطشس ، ٓذ ٗظش ٝ ٌٖٓٔ ٗیغت 

ایزبد ایٖ چ٘یٖ . عبصٓبٗذٛی کبكی ٝ ٓ٘بعت  دسٕٝ هجوٚ  ٝ دس ٗتیزٚ ػذّ آٓبدگی اٝ ، آکبٕ پبیذاسی ایٖ ٝمؼیت ثغیبس مؼیق اعت

(  1) س اهتقبدی  ٝ ارتٔبػی ربٓؼٚ تـییش ٝ کغت هذست عیبعی ثٚ ػ٘ٞإ یک ٓطبُجٚ هجوبتی ٝ ایذئُٞٞژیک ٝ تـییش عبختب

 .هِجذ تؾٌیالت،ؽشایو ٝ ساٌٛبس ٛبی ٝیژٙ خٞد سا ٓی

آگبٛی هجوبتی ٝ ٓجبسصات اتضبدیٚ ای ٝ ع٘ذیکبیی کبسگشإ ثش یکذیگش تأحیش ٓتوبثَ داؽتٚ ٝ سؽذ یب سکٞد  ٛش یک ٓی تٞاٗذ سؽذ یب 

ٞد صذ ٓؼی٘ی اص آگبٛی هجوبتی دس ثیٖ کبسگشإ ؽشه الصّ ثشای ایزبد افٞالً ٝر. سکٞد ٝ اٗزٔبد دیگشی سا ٓٞرت ؽٞد یب تغشیغ ک٘ذ 

ٝ كؼبُیت ع٘ذیکب ٝ اتضبدیٚ ٛبعت ٝ ٓتوبثالً ٝرٞد ٝ  كؼبُیت ع٘ذیکبٛب ٝ ثٚ خقٞؿ  ثخؼ ٛبی آٓٞصؽی آٜٗب ثٚ ٝیژٙ دس ػشفٚ ی 

 .پشاتیک  ٓجبسصات ع٘ذیکبیی ٓی تٞاٗذ عجت اكضایؼ آگبٛی هجوبتی   کبسگشإ ؽٞد



إ پیؾشٝ ٝ آگبٙ کبسکشد، تلبٝت،  ٓضذٝدیت ، ٗوبه هٞت ، ٗوؼ ٝ مشٝست ٓجبسصات ع٘ذیکبیی ٝاتضبدیٚ ای ٝ ٛٔچ٘یٖ ٓجبسصٙ ی کبسگش

سا، ٛش یي  دس ربیگبٙ خٞد ٝ دس پیؾجشد ٓجبسصٙ هجوبتی ثٚ دسعتی تؾخیـ دادٙ یکی سا ( عیبعی، ایذئُٞٞژیک ٝ هجوبتی ) صضثی

 .ب ثٚ خٞثی دسى ٓی ً٘٘ذ ًٚ  ایٖ دٝ ثخؼ ٓکَٔ یکذیگشٗذ ربٗؾیٖ إٓ دیگشی ٗٔی ک٘٘ذ ، إٓ ٛ

ثذٕٝ دس ٗظش گشكتٖ ٝیژگی ٛبی كشٛ٘گی ٝایذئُٞٞژیک ٝیژٙ ی ایٖ صٌٞٓت ، . چگٞٗگی ثشخٞسد کبسگشإ ثب هذست عجبعی صبکْ ( 1

یچ ٗٞع تؾکَ ؿیش خٞدی سا ثش ایٖ دیکتبتٞسی ٗیضٓبٗ٘ذ دیگش دیکتبتٞسٛب افُٖٞ   ٛیچ ٗٞع اٗذیؾٚ ی ٓخبُق ٝ دگشاٗذیؼ ٝ ٛٔچ٘یٖ ٛ

آب صکٔشاٗی دس ربٓؼٚ آشٝص ثؾشی ٝ ٗیبص صبکٔیت ٛش کؾٞس ثٚ داؽتٖ استجبه ٛٔٚ ربٗجٚ ی تکُ٘ٞٞژیک، اهتقبدی ٝ . ٗٔی تبثذ

ایٖ  .عیبعی ثب دیگشصکٞٓت ٛب ، هذست ٛبی عیبعی ، ٜٗبدٛب، اتضبدٛب ٝ عبصٓبٕ ٛب ی ٓ٘طوٚ ای ٝ ثیٖ أُِِی اُضآبتی سا دس پی داسد

اُضآبت آعتبٗٚ تضَٔ صبکٔیت ٛب سا دس ػشفٚ ٛبی ٓختِق تب صذٝد هبثَ تٞرٜی تضت تأحیش هشاس دادٙ ٝ ثغتٚ ثٚ ؽشایو ٝیژٙ عیبعی، 

ایٖ اُضآبت تب کٕ٘ٞ خٞد ثٚ تٜ٘بیی ٗتٞاٗغتٚ . كشٛ٘گی ٝ ارتٔبػی ٛش کؾٞسدس ٓٞهؼیت ٛبی صٓبٗی ٓختِق إٓ سا ثبال یب پبییٖ ٓی ثشد

رٜٔٞسی اعالٓی سا تب إٓ صذ ثبال ثجشد کٚ ثٚ ٓوشسات ٝ ٓٞاصیٖ ثیٖ أُِِی دس ػشفٚ سٝاثو کبس ٝ اص رِٔٚ ثٚ سعٔیت آعتبٗٚ تضَٔ 

ؽ٘بختٖ صن آصادی ایزبد ٜٗبدٛب ٝ تؾکَ ٛبی ٓغتوَ کبسگشی ٝ آصادی ػنٞیت ٝ كؼبُیت دس آٜٗب ٝ ٛٔچ٘یٖ صن اػتقبة کبسگشإ تٖ 

عبصٓبٕ  ثیٖ أُِِی کبس کٚ ثش ایٖ ثخؼ اص  صوٞم . . . ٝ 98،  81اٗغیٕٞ یب ٓوبُٝٚ ٗبٓٚ ٛبی ثذٛذ ٝ یب ٓٞرت ٗؾذٙ ثطٞس سعٔی ثٚ ک٘ٞ

 .ٝ آصادی ٛبی کبسگشإ فشاصت ٝ تبکیذ داسد ثپیٞٗذد ٝ إٓ ٛب سا ارشایی ک٘ذ 

هٞٓی ٝ ٓزٛجی صبکْ ثش ثب ایٖ ٛٔٚ إٓ صٓبٕ کٚ کبسگشإ آگبٙ  ثب کبس ثغت  تبکتیک ٛبی ٓ٘بعت ٝ دس ٗظش گشكتٖ ٝیژگی ٛبی كشٛ٘گی، 

ربٓؼٚ پظ اص ٓذت ٛب ٓجبسصٙ ٝ هی ًشدٕ كشاص ٝ ٗؾیت ٛبیی تٞاٗغتٚ اٗذ آتیبصٛبیی دسصٞصٙ سٝاثو ٝ ٓ٘بعجبت کبس ثذعت آٝسٗذ ٝ یب 

ؽذٕ  تؾکَ ٛبی ٓغتوَ خٞد  سا ث٘ب گزاسٗذ ٝ دس ایٖ ساثطٚ ثب ٓضذٝدیتٜبیی اص هجیَ اخشاد اص ٓضَ کبس ، ثبصداؽت، ٓضکٞٓیت ٝ صٗذاٗی

ٓٞارٚ ؽذٙ اٗذ استجبه ثب عبصٓبٕ ٛب ٝ ٜٗبدٛبی ثیٖ أُِِی  ریشثو ٝ ًغت  صٔبیت إٓ ٛب دس کبٛؼ ٝ یب سكغ پبسٙ ای اص ایٖ ٓضشٝٓیت  ٝ 

 .ٓضذٝدیت ٛب ثی تأحیش ٗجٞدٙ اعت

ٛبی كشٛ٘گی ٝ ٓزٛجی  هجوٚ کبسگش ایشإ تب کٕ٘ٞ ثٚ ًٔي آگبٛی ٝ ؽ٘بخت ٗغجی  ٝ ٛٔچ٘یٖ ؿشیضٙ ی هجوبتی خٞد ٝ ٓتأحش اص ٝیژگی

صبکْ ثش ربٓؼٚ ٝ هذست عیبعی ٓٞرٞد، دس اٗتخبة تبکتیک ٛبی ٓجبسصاتی خٞد ثٚ ایٖ ٝیژگی ٛب تٞرٚ داؽتٚ ٝ اص إٓ ٛب ثٚ خٞثی 

کبسگشإ دس تزٔغ ٛبی اػتشامی خٞد ثشای رزة . اعتلبدٙ کشدٙ ٝ یب اص ٓضذٝدیت ٛب ٝ صغبعیت ٛبی ٗبؽی اص إٓ ٛب پشٛیض کشدٙ اعت

یذإ آٝسدٕ ٝ ٛٔشاٙ کشدٕ عبیش کبسگشإ ٝ رِت صٔبیت ٛبی ٓشدٓی ٝ یب خ٘خی کشدٕ تٜبرْ ػِیٚ خٞد ٝ صشکت ٛبی اػتشامی ، ثٚ ٓ

ؽبٕ اص ؽؼبسٛب، ٓ٘بعجت ٛب، ٗٔبدٛب ٝ صشکت ٛبی ٓزٛجی یب ِْٜٓ اص إٓ ثبسٛب اعتلبدٙ کشدٙ ٝ کبس خٞد سا پیؼ ثشدٙ اٗذ ٝ ثبالخشٙ 

ث٘ب ٜٗ٘ذ ثب  –. . . ٓخَ ٛیئت ٛبی ٓؤعظ، ع٘ذیکب ٝ  –غتٚ اٗذ ٜٗبدٛبی ٝیژٙ ٝ ٓٞسد ٗیبص خٞد سا کبسگشإ پیؾشٝ  إٓ گبٙ کٚ تٞاٗ

 .ٗیض ثٜشٙ ٓ٘ذ ؽذٙ اٗذ  -ٛشچ٘ذ ٓضذٝد -ثشهشاسی ثٚ ٓٞهغ استجبه ثب ٜٗبدٛب ٝ عبصٓبٜٗبی ثیٖ أُِِی ٓشثٞهٚ اص صٔبیت ٛبی ایٖ ٜٗبدٛب

ٛش چٚ كؼبٍ  -اص گزؽتٚ ٛبی دٝس  ٛٔٞاسٙ  ثشهشاسی استجبه  .  ٖ داخَ ٝ خبسد اص کؾٞسر٘جؼ کبسگشی ٝ استجبه ثب گشٝٙ ٛب ٝ كؼبُی( 8

ثب  هجوٚ ی ًبسگش ٝ ر٘جؼ إٓ   ٓذ ٗظش كؼبُیٖ چپ  داخَ ٝ خبسد اصکؾٞس ٝ رضیی اص اٛذاف ٝ یب ثخؾی اص آٓبٍ ٝ  -تش ٝ اسگبٗیک تش

ٛبی ٝیژٙ ی  سٝؽ٘لکشإ الیٚ ٛبی ٓتٞعو، گبٙ  گشٝٙ ٛبی آسصٝٛبی آٗبٕ ثٞدٙ اعت  ٝ دس ٓجبصج، رذٍ ٛب ٝ ثشخی ت٘گ ٗظشی 

گبٙ ایٖ گٞٗٚ ثٞد کٚ  60ثشٝصایٖ سهبثت ٝ ثٚ سط کؾیذٕ ٛب ثؼذ اص دٛٚ . دسگیش عؼی دس ثٚ سط کؾیذٕ سٝاثو کبسگشی خٞد داؽتٚ اٗذ

ٝدتش ٝدهین تش اص عبیشیٖ ثؼذ اص صذٝث یک ٝاهؼٚ کبسگشی ْٜٓ ثؼنی اص گشٜٝٛب ٝ ٓضبكَ خبسد اص کؾٞس عؼی داؽت٘ذ ٛشچٚ  ص

. اخجبس ٝ رضئیبت ایٖ سخذادٛب سا اهالع سعبٗی ک٘٘ذ، گبٙ ٗٞع اهالع سعبٗی  ثٚ گٞٗٚ ای ثٞد کٚ ؽبئجٚ  داؽتٖ استجبه سا تذاػی ٓی کشد

غ دسدعشٛبی دس پبسٙ ای ٓٞاه -ٛشچ٘ذ ٌٖٓٔ اعت ٗبخٞاعتٚ ثبؽذ–ایٖ ؽٌَ اعتلبدٙ اص استجبهبت  ثشای آش خجش سعبٗی ٝ ایزبد ؽبئجٚ 

ثضسگ ٝ کٞچکی ثشای کبسگشإ دسگیش دس ایٖ  سخذادٛب ثٞرٞد ٓی آٝسد ٝ یب دعت کْ دس صشکت ٛبی ثؼذی دعت ٝ ثبٍ آٜٗب سا ثغتٚ ٝ 

 آٜٗب سا ٓضذٝدتش ٓی کشد

یٖ ػشفٚ ثؼذ اصعبٍ ٛبی دٛٚ ی ٛؾتبد ٝ ثبصتش ؽذٕ كنبی ربٓؼٚ  ؽٌَ ٝ ٓیضإ استجبه كؼبُیٖ چپ داخَ ٝ خبسد اص کؾٞس ثب كؼبُ

دس ث٘گبٙ ٛبی تُٞیذی ٝ ف٘ؼتی ثضسگ ٝ ٓتٞعو ٝ ٛٔیٖ هٞس دس ٓ٘بهن کبسگشی ٝ ف٘ؼتی . کبسگشی ٝ کبسگشإ پیؾشٝ  تـییش یبكت

ٓتبحش اص ثضشإ ػٔٞٓی ربٓؼٚ ٝ عیبعت ٛبی ٗئُٞیجشاُی کٚ ٛش سٝص دآ٘ٚ ٝ ػٔن ثیؾتشی   پیذا ٓی کشد  ثضشإ ٛب ٝ صشکت ٛبی  



ثٚ  ایٖ ( داخِی ٝ خبسری) دس ایٖ ٓشصِٚ خجش سعبٗی ٝ دادٕ پٞؽؼ سعبٗٚ ای. ص  ثیؾتش ٝ ؽذیذ تش ٓی ؽذاػتشامی کبسگشإ ٛش سٝ

صشکت ٛبی اػتشامی  دس فٞست سػبیت پبسٙ ای ٓالصظبت ثب تٞرٚ ثٚ گغتشػ آٌبٗبت  استجبهی ٓذسٕ ٓخَ ای٘تشٗت ٝ ٓٞثبیَ  ٗٚ 

سگشإ دس گیشدس ٓجبسصٙ  ٗذاؽت ثٌِٚ دس پیؾجشد آش ٓجبسصٙ ٝ ًغت دعت آٝسدٛب  تٜ٘ب ثبص داسٗذٙ ٗجٞد ٝ تجؼبت ٓ٘لی ٝ آ٘یتی ثشای ًب

استجبهبتی کٚ دس ایٖ ساثطٚ ایزبد یب اص إٓ ٛب اعتلبدٙ ٓی ؽذ  دس ثیؾتش ٓٞاسد  ثغیبس ٓلیذ ثٞد ثخقٞؿ . ثطٞس ٓضغٞعی احش ثخؼ ثٞد

آب استجبهبتی کٚ دس اثتذا دس . بی  داخِی ٝ ثیٖ أُِِی ٓی گؾتٝهتی کٚ ایٖ استجبه ٝ پٞؽؼ خجشی ٓٞرذ صٔبیت  اكکبس ػٔٞٓی ٝ ٜٗبدٛ

ساعتبی ایزبد پٞؽؼ خجشی ثٚ ٝرٞد ٓی آٓذ  اؿِت ٓٞاهغ  ثٚ  کبٗبٍ ٛبیی ثشای عٔت ٝ عٞ دٛی، یبسگیشی ٝ دخبُت گشی تجذیَ ٓی 

د ٓی تٞاٗذ ٓخجت  ٝٓلیذ ٝ دس پبسٙ ای آش دخبُت گشی كی ٗلغٚ    پذیذٙ ی  ثذی ٗیغت  ٝ اگش ثٚ ؽٌَ ٝ ؽیٞٙ دسعت فٞست پزیش. ؽذ

دخبُت گشی ػ٘بفش آگبٙ ٝ .  ٓٞاسد ٓٞرت سؽذ ٝ استوبی  عطش  صشًت  ٝ ٓجبسصٙ  ٝ یب اعتضٌبّ ٝ پیؾشكت تؾٌَ ٛبی ًبسگشی ثبؽذ

ساٙ دٝس ٝ ٓؼتوذ ثٚ آش هجوٚ ی ًبسگش آب ، عجي ٝ عیبم ٝ سٝػ  خبؿ خٞد سا داسد ٝ ٗٔی تٞاٗذ ثٚ ؽٌَ  ارجبس ،  تق٘ؼی ٝ اص 

ٓتبعلبٗٚ  دس ایٖ دٝسٙ  . فشكب اص هشین دس اختیبس گضاسدٕ آٌبٗبت ٝ خذٓبت   تٞعو اكشاد یب عبصٓبٕ ٛبی ثیشٕٝ اص هجوٚ تضون یبثذ

ایٖ ًبس دس ثیؾتش ٓٞاسد ثذٕٝ داؽتٖ دسى دسعتی اص ٝمؼیت ً٘ٞٗی هجوٚ ی ًبسگش ٝ تؾٌَ ٛبی ًبسگشی ٝٛٔچ٘یٖ ثذٕٝ دس ٗظش 

عیبعی ، آ٘یتی ،پِیغی، ربٓؼٚ ؽ٘بختی ٝ سٝاٗؾ٘بعبٗٚ فٞست ٓی گشكت  ٝ ثبس ٓ٘لی ٝ هبثَ ٓالصظٚ ی خبؿ خٞد گشكتٖ ٓالصظبت  

ثبص ْٛ ٓتبعلبٗٚ  ٓٞاسدی ٝرٞد داسد کٚ دخبُت گشی ٛبی فٞست گشكتٚ  دس رٜت عٔت ٝ عٞ دادٕ ثٚ صشکت ٛب   إٓ گٞٗٚ . سا داؽت 

ٝ  ٗٚ إٓ گٞٗٚ ًٚ ًبسگشإ پیؾشٝ ٝ . . . (  رزة ٗیشٝ ، یبسگیشی، صزف سهجب  ٝ) ٗذ ثٞدٙ ًٚ ٗیشٝٛبی دخبُت گش دسعت ٓی پ٘ذاؽتٚ ا

صبمش دس فض٘ٚ فالس ٓی داٗغتٚ اٗذ ؛ ایٖ آش  کبس سا ثٚ اٗضشاف صشًت  اص ٓغیش افِی ٝ دسعت خٞد کؾبٗذٙ ٝ  گبٙ  کبسگشإ  

 .سهبثت ٛب  ٝ  ت٘گ ٗظشی ٛب   دچبس کشدٙ اعتپیؾشٝ ٝ ٓٞحش دس صشکت سا ثٚ آُٞدگی ٛبی پِیغی  ٝ یب دس گیش ؽذٕ دس 

ر٘جؼ یک ٓوُٞٚ یب صشکت ارتٔبػی . ر٘جؼ هجوٚ کبسگشٝ تؾکَ ٛبی کبسگشی ؛ ٝاثغتگی ، اعتوالٍ  ٝ مشٝست ثبص ٗگشی  ( 9 

ٓیٖ ثغیبس ٝعیغ ٝ گغتشدٙ اعت ٝ هجیؼتبً ٛش صشکت ارتٔبػی گغتشدٙ عٔت ٝ عٞ ٝ رٜت گیشی ٓؼی٘ی داسد کٚ چیضی ٗیغت رض تب

یک ر٘جؼ ٗٔی تٞاٗذ ٗغجت ثٚ پذیذٙ ٛبی دیگش ارتٔبػی  ؽبَٓ دیگش گشٝٙ . ٓ٘بكغ گشٝٙ یب هجوٚ ای کٚ إٓ ر٘جؼ سا ٗٔبی٘ذگی ٓی ک٘ذ  

ثی تلبٝت ثٞدٙ ٝ یب اص إٓ . . .   ٛب ٝ هجوبت ربٓؼٚ ٝ تٔبیالت، ٓ٘بكغ ٝ اٛذاف هجوبتی إٓ ٛب ٝ ٛٔچ٘یٖ  اصضاة، عبصٓبٕ ٛبی عیبعی ٝ 

ثبُ٘ذگی ، سؽذ خٞد ٝ یب ػوت ٓبٗذگی ٝهجوٚ ای دس خٞد ثٞدٕ إٓ چیضی کٚ ر٘جؼ هجوٚ کبسگش ٝ خقِت إٓ یؼ٘ی . پزیش ٗجبؽذٛب تبحیش

ٝ  ٝاثغتگی  یب اعتوالٍ   تؾکَ ٛبی هجوبتی   ٝرٞدیب  ؿیجتثٞدٕ سا ٓٞرت ٓی ؽٞد ٝ ػی٘یت ٓی ثخؾذ  آگبٛی ٝ هجوٚ ای ثشای خٞد 

تؾٌَ ٛبی . ی ٓضبكظٚ کبساٗٚ یب سادیکبٍ ٝ ثبُ٘ذٙ ی اتخبر ؽذٙ تٞعو سٛجشی ایٖ تؾکَ ٛب  اعتکبسگشإ ٝ ؽیٞٙ ٝ عیبعت ٛبی ػِٔ

 :کبسگشی سا دس اعبط ٓی تٞإ ثٚ دٝ دعتٚ توغیْ کشد

تؾکَ ٛبی عیبعی   ایذئُٞٞژیک ًبسگشإ کٚ ثشاعبط اعبع٘بٓٚ  ٝ ثٚ ُضبظ  اٛذاف  عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیک ٓٔکٖ اعت ٛٔغٞ ،   -یک 

ثش صغت هبػذٙ اػنبی ایٖ تؾکَ ٛب دس ثذٝ ٝسٝد ٗغجت ثٚ ایٖ . ٓتضذ ٝ یب ٝاثغتٚ ٝ  ثخؾی اص یک صضة عیبعی خبؿ ثبؽ٘ذ  ٓؤتِق ،

گضی٘ؼ ؽذٙ ٝ ثٚ ػنٞیت . . . ٝاثغتگی یب دس ْٛ ت٘یذگی آگبٛی داؽتٚ ٝ صتی ثش اعبط ٝرٞد ٝ ٓیضإ  تؼٜذ ؽبٕ  ثٚ ایٖ اٛذاف ٝ 

 .پزیشكتٚ ٓی ؽٞٗذ

اٗزٖٔ ف٘لی ثٚ ٓؼ٘ی ػبّ ٝ )ف٘لی عیبعی  هجوٚ کبسگش ٓبٗ٘ذ  اتضبدیٚ ٛب ، ع٘ذیکب ٛب  ، اٗزٖٔ ٛبی ف٘لی کبسگشیتؾکَ ٛبی   -دٝ

کِی إٓ  ٝ ٗٚ إٓ اٗزٖٔ ف٘لی کٚ دس هبٕٗٞ کبس رٜٔٞسی اعالٓی ثب إٓ ٛٔٚ ٓضذٝدیت ٝ اعبع٘بٓٚ ی تیپ ٝ اص پیؼ تؼییٖ ؽذٙ آٓذٙ 

ی هجوٚ ًبسگش دس ایشإ ٝ دیگش رٞآغ ، ػشف ٓٞرٞد ٝ هٞاٗیٖ ٝ ٓوشسات ٓٞسد تٞاكن دس ثش اعبط تزشثٚ ٛبی گزؽتٚ ... .  ٝ( اعت

ػشفٚ ثیٖ أُِِی ٛش کبسگش كبسؽ اص اػتوبدات ٝ گشایؼ ٛبی عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیک خٞد ٝ فشكبً ثٚ اػتجبس کبسگش ثٞدٕ  دس ٛش سؽتٚ 

شی ثبؽذ آب ثٚ ٛش صبٍ كوو  دس یکی اص إٓ ٛب ٓی تٞاٗذ ثٚ ٝ صشكٚ ی خبؿ ،  ٓی تٞاٗذ ػنٞ یک یب ثیؼ اص یک تؾکَ ف٘لی کبسگ

اص إٓ رب کٚ تؾکَ ٛبی ف٘لی ثشای دكبع اص صوٞم ٝ ٓ٘بكغ ف٘لی اػنبی خٞد  ٓؼٔٞالً دس .  ػنٞ یت ٛیئت ٓذیشٙ اٗتخبة ؽٞد 

ٝ گشایؼ ٛبی عیبعی  چبسچٞة ٓ٘بعجبت ٓٞرٞد كؼبُیت ٝ ٓجبسصٙ  ٓی ک٘٘ذ دس گضی٘ؼ ٝ ػنٞگیشی  ثٚ اػتوبدات ،  ایذئُٞٞژی

ُزا دس ایٖ گٞٗٚ تؾکَ ٛب ٛش ػنٞ ٓی تٞاٗذ تؼِن ٛبی ایذئُٞٞژیک ٝ یب عیبعی خبؿ خٞد سا داؽتٚ ثبؽذ آب .  داٝهِجبٕ  تٞرٜی ٗذاسٗذ

، ٓذیشیت ،ساٛجشی ٝ كؼبُیت ایٖ تؾکَ ٛب تتٜ٘ب ثش اعبط تؾخیـ كشدی ٝ ٓ٘بكغ ف٘لی اػ ثٞدٙ  ٛذایٝ ػَٔ اٝ دس تؾکَ ف٘لی  سای



کبس ٝ ٓجبسصٙ . ٗیض ثش ٓج٘بی خشد رٔؼی ٝ اخز تقٔیْ گشٝٛی ثب سػبیت ٓوشسات ٝ دٓٞکشاعی دسٝٗی ایٖ تؾکَ ٛب فٞست ٓی گیشد

ؽٞد  ػنٞ اٗزبّ ٓیؾکَ عیبعی ٓٞسد ػالهٚ ٝ تبییذ ٛشتایٖ تؾکِٜب ث٘ب ثش مشٝست ٝ تؾخیـ كشدی آٜٗب دساػنبی ي اص عیبعی ٛشی

دس ت٘بهل ثب یکذیگش  صغت هبػذٙ ایٖ دٝ ٗٞع كؼبُیت ٗٔی تٞاٗ٘ذاُجتٚ ٝ ثش) ؾکَ ف٘لی ؽبٕ ٗذاسد ٜب دس تٝ ُضٝٓب سثطی ثٚ سكتبس آٗ

 :خٞد  ٗٔی تٞاٗ٘ذ ٝ گٞٗبگٞٗی اػتوبدات ٝ گشایؼ ٛبی عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیي  اػنبیرٞد تؼذد تؾٌَ ٛبی ف٘لی  ثٚ دُیَ  ٝ. (ثبؽ٘ذ

ثب   اصضاة ٝ گشٝٙ  ٛبی عیبعی دس ساعتبی سعیذٕ ثٚ اٛذاف عیبعی   -ة .رٜت گیشی عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیک خبفی داؽتٚ ثبؽ٘ذ -اُق

ٝ  ثٚ  هشین اُٝی ٗٔی تٞاٗ٘ذ ٝ ٗجبیذ  ٝاثغتٚ یب صیش ٓزٔٞػٚ ی ٛیچ  -د(.  .)ایذئُٞٞژیک  إٓ ٛب  ٝاسد ائتالف یب اتضبد ػَٔ ثؾٞٗذ

شی ثبیذ اص اصضاة عیبعی ، دُٝت ٛب ٝ کبسكشٓبیبٕ  ثٚ ػجبست دیگش ٝ ثٚ ٓؼ٘بی دهین کِٔٚ تؾکَ ٛبی ف٘لی کبسگ. صضثی ٝاهغ ؽٞٗذ

دس ػَٔ ٛٔٞاسٙ ثشخی  اصضاة عیبعی ، کبسكشٓبیبٕ ، دُٝت ٛب ٝیب ثؼنی . اُجتٚ ایٖ ٝمؼیت ٓطِٞة ٝ ایذٙ آٍ اعت. ٓغتوَ ثبؽ٘ذ

ٖ تؾٌَ ٛب  ٗلٞر   یبكتٚ ٝیب ٜٗبدٛبی عشٓبیٚ داسی   ثٚ سٝػ ٛبی ٓختِق ٝ اص رِٔٚ ثب اٛذا کٔک ٛبی ٓبُی ٝ ؿیش ٙ   عؼی داسٗذ  دسای

ثشای خشیذ  یب ...  إٓ ٛب سا تضت اُؾؼبع خٞد  هشاسدٛ٘ذ؛ ْٛ چ٘یٖ  ثب اٗٞاع تشك٘ذٛب  ٝ تؾٞین ٛبی ٓبُی ٝ اػتجبسی ، تٜذیذ ٝتطٔیغ ٝ 

 .تضت ٗلٞر هشاسدادٕ ثشخی اصاػنب  یب  سٛجشإ تؾکَ ٛبی ف٘لی کبسگشی  کٞؽؼ ٓی ک٘٘ذ

ٛبی ف٘لی اص دُٝت ٛب ٝ کبسكشٓبیبٕ ٝ رِٞگیشی اص ٛش گٞٗٚ  دخبُت ایٖ دٝ گشٝٙ دس آٞس ایٖ تؾکَ ٛب دس ساثطٚ ثب اعتوالٍ تؾکَ 

دس ػشف ثیٖ أُِِی ٝ  ثیٖ ٛٔٚ ی کبسگشإ  تٞاكن ٝ تبکیذ كشاٝإ ٝرٞد داسد  ُٝی ٓتبعلبٗٚ دس ٓٞسد دخبُت اصضاة عیبعی دس ایٖ 

ٝامش . یب ثشخی اصضاة ٝ عبصٓبٕ ٛبی عیبعی عٌٞتی تشدیذ آٓیض  دیذٙ ٓی ؽٞد  تؾٌَ ٛب گبٙ اص ربٗت ثؼنی كؼبُیٖ ر٘جؼ کبسگشی ٝ

اعت  ٛش ٗٞع  صٔبیت ، تبییذ ٝ یب ٝاثغتگی ثٚ  یک صضة عیبعی   ٝ یب  یي  ایذئُٞٞژی  ٝ گشایؼ عیبعی خبؿ،  تؾکَ ٛبی ف٘لی 

ٛٔٚ گیش ثٞدٕ  تؾکَ ٛبی ٓغتوَ ًبسگشی  سا  ایٖ ًبس ٗلٞر ٝ. کبسگشی سا اص ػنٞیت ٝ صٔبیت دیگش   کبسگشإ ٓضشّٝ ٓی ک٘ذ 

 .                         ًبٛؼ دادٙ  إٓ ٛب سا  ثٚ صایذٙ  یب تؾکَ کبسگشإ ٛٞاداس ایٖ یب إٓ گشٝٙ یب صضة عیبعی ت٘ضٍ ٓی دٛذ

اف ٝ ؽیٞٙ  كؼبُیت ٝ ػنٞ دس پبیبٕ تبکیذ ثش ایٖ ٗکتٚ ی ْٜٓ مشٝسی اعت کٚ توغیْ ٝ دعتٚ ث٘ذی  گلتٚ ؽذٙ دس ثبال ٝ تٞمیش اٛذ  

گیشی ایٖ تؾکَ ٛب ، یک دعتٚ ث٘ذی كشٓیک ٝ ثش اعبط تزشثٚ ٛبی گزؽتٚ اعت کٚ ثخؼ ٛبی صیبدی اص إٓ ٛب ٛ٘ٞص ْٛ الصّ ٝ ٓلیذ ٝ 

ٞسد آب ثب تٞرٚ ثٚ تـییشٝ ٝ تضٞالت ایزبد ؽذٙ دس عیغتْ عشٓبیٚ داسی ؽبَٓ  پیچیذٙ تش ؽذٕ سٝػ ٛبی تُٞیذ  ٝ ؽکَ  ثشخ.ٓٞحشٗذ  

ثب ٓ٘بعجبت ، سٝاثو ٝ صوٞم کبس ، کبٛؼ ٗغجت ؽٔبس کبسگشإ ف٘ؼتی ثٚ دیگش گشٝٙ ٛبی ٓضد ٝ صوٞم ثگیش ٝ دس ٗتیزٚ کبٛؼ ٓیضإ 

هذست ٝ تبحیش گزاسی ایٖ ثخؼ اص هجوٚ ثش اهتقبد ٝ دیگش ؽئٞٗبت ربٓؼٚ  ٝ دس ایشإ ثخقٞؿ ثب  ؽکَ ٗگشكتٖ تؾکَ ٛبی ٓغتوَ 

ٍ گزؽتٚ،گغتشػ ٝ كشاگیشی ٛشچٚ ثیؾتش هشاسداد ٛبی ٓٞهت کبس ،ثضشإ ػٔٞٓی ٝ سٝٗذ اكضایؼ ؽٔبس  کبسگشی دس دعت کْ چَٜ عب

،  مشٝست ثبص ...  ثیکبسإ  ٝ ثبالخشٙ کبٛؼ سٝص اكضٕٝ آ٘یت ؽـِی ٝ ٝرٞد اٗٞاع كؾبس ٛبی پِیغی ٝ ؿیش پِیغی ثش ٗیشٝی کبس ٝ

اف ٝ كؼبُیت  تؾکَ ٛبی کبسگشی ٝ تطجین ٛٔٚ ربٗجٚ  ثب ؽشایو ٓٞرٞد  ٗگشی ٝ  ثٚ سٝصآٝسی دس ؽکَ ٝ ؽیٞٙ ی عبصٓبٗذٛی ، اٛذ

 .         ٛشچٚ ثیؾتش خٞد سا ٓی ٗٔبیبٗذ

یکی اص ٗتبیذ ایٖ اٗوالة ثشٝص کْ ٝ ثیؼ ػٔین تٔبیَ ثٚ سٝیکشد ٝ سٝػ کبسگشی ، ک٘بس . ٓی گزسد 7151عبٍ اص اٗوالة ثٜٖٔ  11

. ، یبسگیشی اص هجوٚ کبسگش ٝکٔک ثٚ عبصٓبٗذٛی إٓ   تٞعو  ٗیشٝٛبی چپ الئیک اعت  گضاسدٕ ٓؾی چشیکی ٝ رذا اص  تٞدٙ ی ٓشدّ

دس تٔبّ ػشفٚ ٛب دس گیش ٓجبسصٙ ای ٗبثشاثش ثب عتْ ٝ اعتخٔبس عیغتْ عشٓبیٚ داسی ٝ ( ثٚ ٓؼ٘ی گغتشدٙ ی إٓ)دس ایٖ دٝسٙ هجوٚ کبسگش 

ٝ دسگیش ثٞدٙ اعت ٝ ُی تبکٕ٘ٞ ٝ دس ػَٔ ٗٚ تٜ٘ب دعتآٝسد هبثَ ػٞآَ إٓ   ٝ دس ٝاهغ ٛٔیؾٚ دس فض٘ٚ ی ٓجبسصٙ هجوبتی صبمش 

دس تٞمیش ایٖ ػوت ٗؾی٘ی ٝثبص پظ . ٓالصظٚ ای ٗذاؽتٚ کٚ دس پبسٙ ای اص ػشفٚ ٛب دعتآٝسدٛبی گزؽتٚ سا ٗیض اص کق دادٙ اعت

آب دٝ . اؽبسٙ کشد... ی کبس ٝ عشٓبیٚ ٝگیشی دعتآٝسد ٛب ٓی تٞإ ثٚ ػٞآِی چٕٞ ؽشایو ٓ٘طوٚ ای ٝ رٜبٗی  ٝ تٞاصٕ هٞای ثیٖ أُِِ

هجوٚ ی کبسگش ایشإ كبهذ ٛش گٞٗٚ تؾکَ ( دّٝ. عطش آگبٛی هجوبتی کبسگشإ ایشإ ثٚ ؽذت پبییٖ اعت( یکْ:  ٗکتٚ ثغیبس اٛٔیت داسد

 . اعت  ؛ ٝ  ایٖ دٝ پذیذٙ دس یکذیگش تبحیش ٓتوبثَ داسٗذ ٓغتوَ ، پیؾشٝ ٝ پشٗلٞر

ثٞدٙ ، دعتآٝسد  دٛ٘ذٙ هٞس ػٔذٙ خٞدثخٞدی ٝ كبهذ ػ٘قش آگبٙ ٝ عبصٓبٕ عی عبٍ گزؽتٚ هجوٚ کبسگش ایشإ  ثٚٗتیزٚ ایٖ کٚ ٓجبسصات 

هبثَ ٓالصظٚ ای ٗذاؽتٚ، دس ثغیبسی ٓٞاسد تذاكؼی ٝ گبٙ  صتی  ثشای صلع دعت آٝسدٛبی گزؽتٚ ٝ یب دسیبكت دعتٔضد ٛبی ػوت اكتبدٙ 

ِِی ٝ صنٞس یک صبکٔیت خؾٖ ٝ عشکٞثگش مذ ٓشدٓی  دس تضِیَ ٛب ربی خٞد سا داسد ؽشایو ٓ٘طوٚ ای ٝ ثیٖ أُ. خٞد ثٞدٙ اعت



ُٝی آیب ٓی تٞإ ثب اهٔی٘بٕ گلت دُیَ ٗجٞد تؾکَ ٛبی ٓغتوَ ، پیؾشٝ  ٝ پش ٗلٞر کبسگشی ٝ ٓٞكن ٗجٞدٕ ٗیشٝ ٛبیی کٚ ٓذػی کبس  ٝ 

ٓ٘طوٚ ای ٝ ثیٖ أُِِی اعت ؟ آیب ایٖ ؽشایو  ٝ تٞاصٕ هٞا  عبصٓبٗذٛی دسٕٝ هجوٚ کبسگش ٛغت٘ذ كوو ٝرٞد صبکٔیت عشکٞثگش ٝ ؽشایو

دس ٓوبهغ دیگش ٝ دس دیگش عشصٓیٖ ٛب ٝ کؾٞس ٛب ٝرٞد ٗذاؽتٚ اعت ؟ دس کزبی دٗیبی عشٓبیٚ داسی تبکٕ٘ٞ دیذٙ ؽذٙ کٚ صبکٔیت 

کْ ثخؾی اص ایشاد ٝ اؽکبٍ سا دس عشٓبیٚ داسی ثٚ ساصتی اربصٙ تؾکیَ ٝ كؼبُیت تؾکَ ٛبی ٓغتوَ کبسگشی سا دادٙ ثبؽذ؟ آیب دعت 

 ثی٘ؼ ٝ سٝػ ٗیشٝٛبی چپ کبسگشی كؼبٍ دس ػشفٚ ٓجبسصٙ هجوبتی ایشإ  ٗجبیذ رغتزٞ کشد؟

آیب ای٘کٚ  ٗتیزٚ عی عبٍ ٓجبسصٙ  هجوبتی ٓب ، تالػ ثشای عبصٓبٗذٛی هجوٚ کبسگش  ٝ صلع دعتآٝسد ٛبی گزؽتٚ  ایٖ هذس ٗبچیضثٞدٙ اعت 

 ٗی ٝ ثبصٗگشی دس سٝػ ٛب ٝ ثی٘ؼ ٛبیٔبٕ ٝاداس ک٘ذ؟  ٗجبیذ ٓبسا ثٚ خبٗٚ تکب

 

 7190تیش ٓبٙ  -کبس رٔؼی 

----------------------------------------------------------------------- 

 پب ٗٞؽت ٛب

  
ع٘ذیٌبی ًبسگشإ ٓزتٔغ  ًؾت ٝ ف٘ؼت "ٝ  " ع٘ذیٌبی ًبسگشإ ؽشًت ٝاصذ اتٞثٞعشاٗی تٜشإ ٝ صٞٓٚ" دس ثیغت ٝ ٛؾت عبٍ گزؽتٚ  دس ایشإ كوو (  7*)

تؾٌیَ ع٘ذیٌبی  ٓ٘ظٞس اص اعتخ٘ب ایٖ ٗیغت ًٚ ایٖ دٝ ع٘ذیٌب دس سٝاُی ؿیش ػبدی یب ثٚ هٞس تقبدكی ؽکَ گشكتٚ اٗذ،ثشػٌظ.تؾٌیَ ؽذٙ اعت" ٗیؾٌش ٛلت تپٚ

یؼ٘ی  ًبسگشاٗی دس ایٖ دٝ ٝاصذ صنٞس داؽتٚ اٗذ ًٚ اص : بّ گشكتٚ اعتًبسگشی دس ایٖ دٝ ٓزتٔغ ثب گزساٗذٕ  ٛٔٚ ی ٓشاصَ ٓؼٍٔٞ ٝ الصّ دس ایٖ ساثطٚ اٗز

فِٚ اٗزبّ دادٙ اٗذ آگبٛی،ؽٞس ٝ ؽٞم،تٞإ ٝ اٗگیضٙ ًبكی ثشای هی ًشدٕ ایٖ پشٝعٚ ثٜشٙ ٓ٘ذ ثٞدٙ اٗذ؛ ًبس آگبٙ گشاٗٚ  ٝ عبصٓبٗذٛی اُٝیٚ سا ثب دهت ٝ صٞ

ؽشایو . ٓٞعظ ًبس تجِیـبت ، آگبٛی سعبٗی ٝ عبصٓبٗگشی ٓ٘ظْ خٞد سا دس گغتشٙ ای ٝعیغ تش پیؼ ثشدٙ اٗذ؛ٛیبت ٓٞعغی ث٘ب ٜٗبدٗذ ٝ پظ اص إٓ  ثب ٗبّ ٛیبت 

عبثوٚ رٛ٘ی، ،تشًیجی ٓ٘بعت اص تٔشًض ٝ پشاً٘ذگی ًبسگشإ دس ثخؼ ٛبی ٓختِق ایٖ دٝ : الصّ ٗیض ثشای ؽٌَ گیشی ع٘ذیٌب دس ایٖ دٝ ٓزٔٞػٚ  ٝرٞد داؽتٚ

اص صذ  ٗیشٝٛبی  دُٝتی ٝ آ٘یتی دس ایٖ ساثطٚ،ًبسگشإ آگبٙ ٝ پیؾشٝ ٗیض  كشفت ٛب ٝ سٝػ ٛبی ٓ٘بعت سا تؾخیـ دادٙ ٝ اص إٓ ٛب  ث٘گبٙ ، ٗجٞد صغبعیت ثیؼ

ش ٛب دس ً٘بس هشاس گشكتٖ ٛٔٚ ی ایٖ پبسآت. ثٚ خٞثی اعتلبدٙ ًشدٙ اٗذ ٝ دعت آخش صٔبیت اكٌبس ػٔٞٓی داخِی ٝ ٜٗبد ٛبی صیشثو ثیٖ أُِِی ْٛ احش گضاس ثٞدٙ اٗذ

دس ایٖ دٝسٙ .ثٚ رض ایٖ دٝ ٗٔٞٗٚ کٚ ربیگبٙ ٝ ثضج ٝیژٙ خٞد سا داسٗذ . یٌذیگش دس ؽشایو ٝیژٙ ی ر٘جؼ ًبسگشی ایشإ اعت ًٚ ایٖ دٝ ع٘ذیٌب سا اعتخ٘ب ٓیٌ٘ذ

ٔچ٘یٖ ؽکَ دیگش ٝ اثتذایی اص تؾکَ یبثی ٛ. ؽبٛذ ٓجبسصات ٓغتٔش اٗزٖٔ ف٘لی کبسگشإ خجبص ؽٜشعتبٕ عوض ثٞدٙ ایْ کٚ دس ادآٚ ثب ٓؾکالتی سٝثشٝ ؽذ

دس پبسٙ ای ٓٞاسد رٔغ ٗٔبی٘ذگبٕ یک . ثٚ ؽکَ اٗتخبة ٗٔبی٘ذگبٕ کبسگشإ ؽبٛذ ثٞدٙ ایْ ....( گیالٕ اُکتشیک، کیبٕ هبیش ٝ)کبسگشإ سا دس ثؼنی اص کبسخبٗٚ ٛب 

 . ت صلع ٝ کغت  ٓ٘بكغ کبسگشإ داؽتٚ ثبؽ٘ذٝاصذ ثب دٝس اٗذیؾی ٝ اتخبر سٝؽٜبی ٓ٘بعت تٞاٗغتٚ اٗذ دعت آٝسدٛبیی دس رٜ

 

" ؽبٛذ رٔغ آٝسی ٝ اسایٚ یي هٞٓبس ثب صذٝد پبٗضدٙ ٛضاس  آنب ثشای اكضایؼ صذاهَ دعتٔضد   ًبسگشإ ثٚ ٓیضإ 7181ٗب گلتٚ ٗٔبٗذ ًٚ دس اعل٘ذ ٓبٙ  -(1)**

خٞدی خٞد یي صشًت خٞة ٝ اسصؽٔ٘ذ ٝ یي هذّ دس ساعتبی ٓجبسصٙ هجوبتی ثشای رٔغ آٝسی آنب یشای اكضایؼ دعتٔضد  ثٚ . ثٞدیْ" ٓبٛبٗٚ  یي ٓیِیٕٞ تٞٓبٕ  

 ُٝی اسصؽٔ٘ذ تش إٓ اعت ًٚ اٝال خٞاعتٚ ٛب ٓ٘طوی ٝثٚ هٞس ٗغجی  هبثَ تضون ثبؽ٘ذ ٝ حبٗیب  تضون خٞاعتٚ ٛب ی ایٖ هٞٓبس  ثٚ ؽٌَ ٓ٘بعت. ایٖ ٓ٘ظٞس اعت

شی گشدد ٗٚ إٓ ًٚ پظ اص آنب  ٝ اسایٚ إٓ ثٚ ؽٌَ یي ًبس تجِیـی ، پیگیشی ٓغبُٚ كشآٞػ ؽذٙ ٝ  ٛش ًظ ثٚ تٞعو آنب ً٘٘ذگبٕ یب ٗٔبی٘ذگبٕ إٓ ٛب إٓ   پیگی

 :آب. جبٍ  ًبسٛبی هجِی خٞد ثشٝد دٗ

 .ي  تؾکَ کبسگشی ٗیغتػَٔ ًبسؽ٘بعی ٗؾذٙ صیج٘ذٙ  ی.سهْ  اػالّ  ؽذٙ دس ایٖ هٞٓبسثٚ ػ٘ٞإ صذاهَ دعتٔضد  ثٚ ؽذت ؿیش ػِٔی ٝ ؿیش ًبسؽ٘بعبٗٚ ثٞد -(اُق

 ًبسی ًْ ٛضی٘ٚ اعت ٝ ٗٚ چ٘ذإ عخت  -ثٚ ٛش ٓیضإ ٝٓجِؾ ٝ ثشای آنب ً٘٘ذگبٕ ٛشچٚ ثیؾتش خٞؽبی٘ذ تش -رٔغ آٝسی هٞٓبس آنب ثشای اكضایؼ دعتٔضد  -(ة

   .چیضی ًٚ ٜٓٔتش ثٚ ٗظش ٓی سعذ پیگیشی ٛبی ثؼذی إٓ اعت

 

      .ٖ کبس سا ثٚ کٔک اصضاة ٝ عبصٓبٕ ٛبی عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیک خٞد اٗزبّ دٛذای( ٝ ثبیذ )هجوٚ کبسگش ٓی تٞاٗذ ( 1***) 

  

. شددس ایٖ رب ثبیذ تٞرٚ داؽت کٚ ٓ٘ظٞس پشٛیض اص إٓ ائتالف ٝ اتضبد ػِٔی اعت ًٚ دس ساعتبی سعیذٕ ثٚ اٛذاف عیبعی ایذئُٞٞژیک فٞست ٓی گی( 4****)

ػذّ یکپبسچگی تؾکَ ٛبی ف٘لی یؼ٘ی تؾکَ ٛبیی اعت کٚ گٞٗبگٞٗی ٝ تؼذد گشایؾبت عیبعی ٝ ایذئُٞٞژیک سا  پیؾگیشی اص اٗؾوبم ٝ,یک دُیَ ْٜٓ ایٖ پشٛیض 

فذ اُجتٚ کٚ ایٖ پشٛیض ٓبٗغ اص إٓ ٗخٞاٛذ ثٞد کٚ اتضبدیٚ ٛب ٝ ع٘ذیکبٛبی کبسگشی ٛشگبٙ . دسٕٝ خٞد داسٗذ  ثذٕٝ ای٘کٚ ٗٔبی٘ذگی ٛیچکذاّ سا ثشػٜذٙ داؽتٚ ثبؽذ 

ؽذٙ ٝ ٝ ثب اعتلبدٙ اص سٝؽٜبی تقٔیْ گیشی ٓجت٘ی ثش دٓٞکشاعی دسٕٝ تؾکیالتی ٝ تکیٚ ثش خشد رٔؼی دس ساعتبی سعیذٕ ثٚ ٓطبُجبت ٝ اٛذاف ٓؼیٖ الصّ ثبؽذ 

ی ٝ کٞتبٙ اتضبد ػَٔ یب ائتالف ٛبی ٓٞسد,کغت ٓطبُجبت ف٘لی اؽبٕ ثب یک یب چ٘ذ عبصٓبٕ ٝ صضة عیبعی هی یک ثشٗبٓٚ ٓؼیٖ ٝ تؼشیق ؽذٙ ٝاسد ٛٔکبسی 

ٓی تٞاٗذ آصادی ثیبٕ ٝ ُـٞ , ایٖ ٓ٘بكغ ٝ صوٞم ف٘لی ٓٔکٖ اعت تـییش ٝ افالس ثخؼ ٛبیی اص یک هبٕٗٞ یب پیؾٜ٘بد تذٝیٖ هبٗٞٗی رذیذ ثبؽذ . ٓذت ثؾٞٗذ 

ٝ یب صتی آصادی صٗذاٗیبٕ ٝ کبسگشإ  -کٚ ثشای هشس ٝ ثیبٕ ٗوطٚ ٗظشٛب ٝ تبٓیٖ ٓ٘بكغ هجوٚ کبسگش مشٝسی ٝ صیبتی اعت   -عبٗغٞس اص ٓطجٞػبت ٝ سعبٗٚ ٛب 

کبٗذیذا یب صضة دس ث٘ذ سا ؽبَٓ ؽٞد ٝ گبٙ پیؼ ٓی آیذ کٚ ثشای کغت ثشخی ٓطبُجبت ف٘لی هی ثشٗبٓٚ ای ٓؼیٖ ثب ؽشکت دس اٗتخبثبت ٝ دادٕ سای ثٚ ٗلغ یک 

 .اٗ٘ذ دساص ٓذت ٝ ٛٔٚ ربٗجٚ ثبؽ٘ذٛبی عیبعی ٗٔی تٞ آب ثٚ ٛش صبٍ ٛیچ یک اص ایٖ ائتالف ٝ اتضبد ػَٔ. ٓؼیٖ ٝاسد کبسصاس اٗتخبثبتی گشدٗذ 

 


