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 کًلبران بٍ تقذیم

 

 

 اٛتعاػبتِ ٝ ١بايسئٞٓٞغی یٝاؾغ٠ ث٠ ٠ً اؾت ٝاهؼيتي اخت٘بػي، ذبؾتِبٟ ٝاهؼيتِ»

 زض حطًت ظٗبٛي ت٢ٜب ٝاهؼيت، ايٚ اظ ػعي٘ت ٝ اؾتقسٟ ثٜسیٗلهْ پيٌطيبكت٠،

 ٛوس ثط ٠ً ثٞز ذٞا١س اؾتث٘بض ٝ ؾٔغ٠ اظ ض١ب ایخبٗؼ٠ ؾٞی ث٠ ثرفض١بيي ضاؾتبيي

 ايٚ ٛوسِ ث٠ تٞاٛب یٛوبزا٠ٛ آُب١يِ ٠ً ايٜدبؾت .ثبقس اؾتٞاض ١بايسئٞٓٞغی ايٚ

 ١بیاِٛيعٟ ٝ ١بضيك٠ ٝ ٗكرم یٗجبضظٟ يي اظ ٜٗتح نطكب تٞاٛس ٛ٘ي ١ب،ايسئٞٓٞغی

 ٛتبيحِ تطيٚػبٕ ٛظطیِ ثيبٙ ١٘بٛب ضا، تبضيري آُب١يِ زؾتبٝضز١بی ثبيس ث٠ٌٔ ثبقس، آٙ

 ت٢ٜب آُب١ي، آٙ يبكتِٚٗبزيت اٗب .ثبقسًطزٟ خصة ذٞز زض ضا، تبضيري عجوبتيِ یٗجبضظٟ

 ٛيطٝی يي چ١ٖٙٞ تٞاٛسٗي ٠ً اؾت ٝاهؼي یٗجبضظٟ ١٘يٚ ثغِٚ ٝ ٗتٚ زض

  [1] .«ًٜس ػْ٘ اخت٘بػي

 

 

      

 پطاتييِ زض ٠ً ثٞزٛس اهتهبزی ككبض اخجبض تحت ٝ ًكيسٟ حوبضت تدطث٠،ًٖ ١ٜٞظ ،قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث1357٠زض

 ايسئٞٓٞغی، ثٜس ث٠ .قسٛسًكيسٟ «اؾالٕ اظ زكبع» ٝ «ٗؿتضؼق» ١ٞيتِ ثٜس ث٠ اٛوالة زٝضاِٙ اٗالىِ تهطف

 چ٠ِٛٞ :اؾت ايٚ ؾٞاّ .زاضیؾطٗبي٠ خبٗؼ٠ زض اٛؿبٙ یٛبزيسٟ ٝ ٗكطٝع ؾطًٞةِ تطيٚذغطٛبى ٝ تطيٚؾلبى

 قس؟ آثبٙ اٛؿبِٙ ٝ ثطذبؾت ،١بايسئٞٓٞغی ثٜس زض ٝ اؾيط ضاٛسٟ،حبقي٠ ث٠ اٛؿبِٙ

 مستمر طبقاتی وبرد در شُری گانشذٌ راوذٌ

 زازيٖ ٛكبٙ .پطزاذتيٖ ٝی ظيؿت یٛحٟٞ ٝ ًبض ظاٝي٠ اظ آثبٙ اٛؿبٙ ١ؿتي قيٟٞ ث٠ تحوين ايٚ ييِ ثرف زض

 ضا اضتكي ٠ًچٜبٙ ثؿيبضٛس،  ــ ٗٞٓس اهٔيتي ٝ ٛبٗٞٓس ــبًثطيتي ًبضُط عجو٠ پبييٜي ١بیالي٠ اظ آثبٙ اٛؿبِٙ ٠ً

 ٝ ًبض ی حبقي٠ ث٠ ًكٞض ؾطاؾط زض آٙ یثس٠ٛ ٗثبث٠ث٠ ذٞز ٝ ُصاضزٟ ًبض ضؾ٘ي حٞظٟ زض ضا ذٞز ؾتبز ٠ً ٗبَٜٛس

 ٝ پيٞٛسٛسٗي آٙ ث٠ ٛيع ؾتبز ايٚ تطِضؼيق ١بیالي٠ ٞؾت٠پي ثحطاٙ، تسإٝ ثب ٠ً اضتكي .اؾتقسٟ ضاٛسٟ ظيؿت

 اخت٘بػي حيبت ُٞٛبُٞٙ ؾپ٢ط١بی زض آ٢ٛب ظيؿت٠ یتدطث٠ ث٠ هؿ٘ت ايٚ زض .قٞزٗي تطثعضٍ ٝ ثعضٍ

 ػيٜيت ثب ٗؿت٘ط ًكبًكي زض ضا ثبٝض١ب ٠ً آ٢ٛب عجوبتي ١ؿتيِ زض تٜيسٟ ایٗو٠ٓٞ ظيؿت٠، یتدطث٠ .پطزاظيٖٗي

 ثط ذبل ١بیايسئٞٓٞغی ٝهتي .ًٜسٗي ثبٝض١بيكبٙ ًيلي ٝ ً٘ي تـييطاتِ ٝاضز ضا ت٢يسؾتبٙ ٝ ز١سٗي ْنيو

 ٛوس ؿيبةِ زض ٝ ضٝظٗطٟ پطاتيي زض ٗكتطى تدبضة ًٜس،ٗي  ٗحبنطٟ ضا ًبضُطاٙ عجوبتي، ايسئٞٓٞغیِ ثؿتط

 ٝ تَطَى ث٠ ١بذظ .اٛساظزٗي ذظ ذبل ١بیايسئٞٓٞغی ثط اثتسا تدبضة ايٚ اؾت٘طاض .ٛكيٜسٗي ثبض ث٠ ًُٜس اٛوالثي،

 آثبٙ زض تپ٠، ١لت ٝ كٞالز زض ،96 زی زض ٠ًچٜبٙ .قٞٛسٗي ٜٗدط ث٢٘ٚ ث٠ ٛيع ١بقٌبف ،قٌبف ث٠ ١بتطى
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 تطثعضٍ ٝ ثعضٍ ٝ پيٞٛسٛسٗي ١ٖث٠ ١بث٢٘ٚ ...ٝ ٗؿبكطيٚ، ػبٕ هتْ ث٠ اػتطاو زی، 23 ١ب،زاٛكِبٟ زض ،1398

 .قٞٛسٗي

 ًبض ٝ ظيؿت ُبِٙقسٟضاٛسٟ حبقي٠ث٠ ٠ً ٛيؿت آٙ كوظ ١سف ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاِٙ ظيؿت٠ یتدطث٠ ث٠ ٝضٝز زض

 زض ضا آثبٙ اٛؿبِٙ ٠ً اؾت آٙ ١سف ،[2] ثط١بٛيٖ «اٛسًطزٟ ثبضقبٙ ثؼسی ١بیٛؿْ ٠ً كطاٝاٛي ذلت اظ» ضا

 ١بتطى ايٚ ث٠ ٠ً ایظايٜسٟ اػتطاضبتِ ٝ ١بٗوبٝٗت زض ًٜيٖ، زٛجبّ تٞاٗبٛف ذٞزُؿتطِ ٝ ثعضٍ ذُطز، ١بیپطاتيي

 ٝ ٛكيٜبٙحبقي٠ ثط ت٘طًع ثب ضا ت٢يسؾتبٙ خٜجف ٝ ثطُطزيٖ ػوت ث٠ ؾبّ 40 ثطٝيٖ، آثبٙ پيكب ث٠ .اؾتاٛدبٗيسٟ

 آٗسٛس،ٛ٘ي حؿبة ث٠ انال قسٛس،ٛ٘ي زيسٟ ثٞزٛس، اٛوالة حبقي٠ زض ٠ً آ٢ٛبيي .ًٜيٖ ٝاًبٝی اٛسًي ًبضاٙحبقي٠

 ٢ٛبز١بی ثب ٛجطز زض ذٞز ٗؿٌٚ ٝ ٛبٙ ثطای آقٌبض ٝ پ٢ٜبٛي آ١ؿت٠، ٝ پيٞؾت٠ ذٞز، ٗحالت ٝ ١بٞچ٠ً زض اٗب

ُؿؿت پيٞٛس١ب، اظ ؾطقبض ٝ حطًت زض ٠ً قٞيٖٗي ١٘طاٟ ضا پٞيبيي خٜجف ُصقت٠، ث٠ ثبظُكت زض .ثٞزٛس هسضت

 ٝ ١بذيبثبٙ یحبقي٠ زض ق٢ط، یحبقي٠ زض عجوبتي ٛجطز ١ِٜبٕ،١ٖ ٝ ايسئٞٓٞغيٌي ١بیٗوبٝٗت ١ب،ؾبظـ ١ب،

 ١بیايسئٞٓٞغی زض قسٟٗحبنطٟ خٜجكي .ثٞز ٗتضبز  ثؼضب ٝ ٗرتٔق ُٞٙ،ٛب١ٖ ١بیپطاتيي قبْٗ ١ب،ًٞچ٠

 ١٘يٚ اٗب ؾيبؾي، ً٘تط ٝ اهتهبزی تطثيف ُطچ٠ زاقت، زؾتبٝضز ١٘يك٠ خٜجف ايٚ زض ًبضُطاٙ ٗجبضظٟ .ٗتؼسز

 زاٛكِب١ي خٞاٛبٙ هٔ٘طٝ زض حتي .اؾت اٛدبٗيسٟ آ٢ٛب اظ ُؿؿت يب ذبل ١بیٞغیايسئٞٓ تضؼيقِ ث٠ ذيع١ب ٝ اكت

  .اؾت ثطزاقت٠ تطى ٛيع عجوبتي ١بیايسئٞٓٞغی ٛكيٚ،حبقي٠ ٗترههيِٚ ٝ

- 1 .اؾتثٞزٟ خطيبٙ زض پيٞؾت٠ ايطاٙ زض اذيط ؾبّ 60 زض حٞظٟ 4 زض ضاٛسٟ،حبقي٠ث٠ ًبضُطاٙ عجوبتي ٗجبضظٟ

 ًبض ٗطاًع ث٠ ٢ٗبخطت تطثيف  ٝ ًبضی ٝ ٌٗبٛي ٗٞهؼيت تـييط قٌْث٠ ظٛسُي زقٞاض ٝضؼيت ث٠ ٛؿجت ٗوبٝٗت

 ػ٘ٞٗي ٗؼيكتي اٌٗبٛبت آٝضزٙزؾتث٠ ثطای ٗجبضظٟ  ـ2 ق٢ط، ٝ ًكٞض زض خ٘ؼيتي تـييطات ايدبز ٝ (ق٢ط١ب)

 ١ٜدبض١بی ثط تٌي٠ ثب زٝٓت اظ تطثيف زاذٔي اؾتوالّ ًؿت ثطای تالـ -  3 ،... ٝ ثطم ٝ آة ٝ ٗؿٌٚ ٗبٜٛس

- 4 .ٗسضٙ ٝ ضؾ٘ي تطتيجبت خبیث٠ زؾتطؼ هبثْ ٝ ؾٜتي ٢ٛبز١بی ثط تٌي٠ ٝ زٝٓتي ٗوطضات خبیث٠ ٗحٔي

 ُطكت،ٗي ذٞزث٠ خ٘ؼي قٌِْ ٝهتي ٗجبضظات ايٚ ذٞزِ [3] .ًبض ٛيطٝی كطٝـ ٝ زضآٗس ًؿت ثطای عجوبتي ٗجبضظٟ

 ايٚ زض آ٢ٛب .آٝضززضٗي زٝٓت ضؾ٘ي ٛيطٝی ٗوبثْ زض سضته ضس ٛيطٝی يي نٞضت ث٠ ضا ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاٙ

 زض ١طثبض ًكٌ٘ف ٛوبط ايٚ .ثبظؾتبٜٛس اٝ اظ يب ًب١ف ضا زٝٓت ًٜتطّ ١بیػطن٠ ًطزٛس،ٗي تالـ ٗجبضظات

 ٗدجٞض تب ٠ً كطايٜسی .ُطكتٗي قٌْ تطُؿتطزٟ تٌطاض زض اٗب قسٗي ٗٞاخ٠ قسيس ؾطًٞة ثب ذٞز ١بیاٝج

 ٝ زٝٓتي اٌٗبٛبتِ اظ پ٢ٜبٛي اؾتلبزٟ ضٝحي٠ .قٞزٗي اٛدبٕ ؾطٝنساثي ٝ ٗؿت٘ط ذلب، زض قٞٛسٛ٘ي يب قسٛسٛ٘ي

 ثب توبثْ زض ؾطًكي ٛيع ٝ كط١ِٜي چٜي١ٖٚ ظيؿتي اؾتوالِّ يي پيٞؾت٠ ثٜيبزـ، زض ؿيطٗدبظ ٝ تهطكي ٗؿٌِٚ

 خبٗؼ٠، ثط حبًٖ ؾٌٞتِ ٝ ذلوبٙ زض ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاِٙ تطتيت ايٚ ث٠ .زاضز ؾبذتبضـ ٝ زٝٓت ػ٘ٞٗي، ٛظِٖ

 عجوبتي، ٛجطز حٞظٟ زض كؼبٓي ٛوف ث٢تط، ظيؿت ثطای ٗجبضظٟ كطايٜسِ زض ثبقٜسًطزٟ ضيعیثطٛب٠ٗ يب ثرٞا١ٜس ٠ًآٙثي

 .اٛسزاقت٠ ٝاًٜف ٝ ًٜف تؼبضو، ٝ تـييط اظ اٛجبقت٠ ٗؿت٘ط، ٝ ؾيبّ
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 امالک تصرف جىبش :گانشذٌراوذٌحاشیٍبٍ یزیستٍ یتجربٍ 

 .ُطكتٛ٘ي نٞضت تالقي چٜساٙ ق٢طی ٛظٖ زض قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٝضٝز ثطای انٞال ؾبثن حٌٞٗت زٝضاٙ زض

ٗح٠ٔ خعث٠ ثٞز، ١ٜط ؾبال٠ٛ ١بیخكٚ ثطُعاضی ٗحْ ٠ً قيطاظ ٗثبّ عٞضث٠ .قسٗي پ٢ٜبٙ آ٢ٛب ٗٞخٞزيت حتي

 زهين ٗطاهجت تحت ٝ ثٞز پ٢ٜبٙ اٛظبض اظ ذٞثيث٠ ٠ً زاقت ٛيع ثعضٍ آثبز حٔجي زٝ كويطٛكيٚ، ٗتؼسز ١بی

 ١بیذبٛٞازٟ تد٘ٔي ظٛسُي قيٟٞ ٝ ضٝؾتبيي ٢ٗبخطاٙ اِٛيعضهت كوطِ ثيٚ آقٌبض تضبز ٝهتي .زاقت هطاض ؾبٝاى

 اظ ١بحبقي٠ ايٚ ثطزٙثيٚ اظ ثطای قبٟ ُطؾطًٞة ٛيط١ٝبی هبٓت زض ق٢طزاضی ت٢بخٖ قس، حبز ق٢طی ٗطك٠

 ث٠ ح٠ٔ٘ .ثٞز ١٘طاٟ ثؿيبض ١بیًكت٠ ٝ ١بٝيطاٛي ثب ت٢بخ٘بت ايٚ .ضؾيس ذٞز اٝج ث٠ 57 زض ٝ قطٝع 56 تبثؿتبٙ

 ذكٖ اٝج زض ثٜعيٚ، ٝ ٛلت ٝ ًجطيت ٝ ثيْ چ٘بم، چبهٞ، ثب ٛبُعيط زكبػي ١ب،حبقي٠ ايٚ ًبضُطاِٙ ظيؿت زؾتبٝضزِ

 ق٢طزاضی، ٗبٗٞضيٚ ًكتٚ زیٗٞاض زض ٝ ١بق٢طزاضی زكبتط ؿبضتِ زٝٓتي، ١بیٗبقيٚ ظزٙآتف .ثٞز ػهجبٛيت ٝ

 ٝ ضٝقٜلٌطاٙ ٗسضٙ، ٝ ؾٜتي ثٞضغٝاظیذطزٟ ٠ًزضحبٓي .اٛدبٗيسٗي ٗٞضزی ١بیيبثيؾبظٗبٙ ٝ خ٘ؼي ٗوبٝٗتِ ث٠

 ثطای اػتهبثبت ٝ ١بذيبثبٙ زض ضؾ٘ي، یخبٗؼ٠ ًالً ٝ ًٝبضٜٗساٙ، ًبضذبٛدبت ًبضُطاٙ ٗيبٛي، اهكبض زاٛكِب١يبٙ،

 ٗجبضظٟ زضحبّ ذٞز ظيؿتي كضب١بی زض نح٠ٜ، پكت ؿيطضؾ٘ي خبٗؼ٠ حبّ ١٘بٙ زض ًطزٛس،ٗي ٗجبضظٟ قبٟ ذٔغ

 ١ٖ ٝهتي .ثطزٛسٗي ضا اؾتلبزٟ حساًثط اٛوالثي ٗٞهؼيتِ زض زٝٓت ثط ٝاضز ككبض اظ ٝ ثٞزٛس ذٞز ٗؿٌٚ ٝ ٛبٙ ثطای

 ًطز، اػالٕ دبظٗ ضا ق٢ط١ب اظ ٗؼيٜي ٗحسٝزٟ زض ؾبظیذب٠ٛ اٛوالة، اظ ٛكيٜبٙحبقي٠ خساًطزٙ ١سف ثب زٝٓت

 ذٞز قسٟ تهطف ١بٗحسٝزٟ ُؿتطـ ثطای تطثيف تالـ ٝ ًبضُطاٙ ايٚ ٛلؽث٠ اػت٘بز ثبػث زٝٓت ٛكيٜيػوت

 زٝٓتِ ثب خساّ ؾطُطٕ ٝ ٜٗلؼْ ً٘بثيف ٗص١جيٞٙ ؾيبؾي ثؿيح ث٠ ٛؿجت پبئيع توطيجب تب 1357 ؾبّ زض آ٢ٛب .قس

 .ٛساقتٜس آظازی ؾُٞزای چٜساٙ ثٞزٛس، ــ  ق٢طی تؿ٢يالت زضذٞاؾت ٝ تهطف ــ ذٞز ١بیآٓٞٛي ثطای ٝهت

 ٌٛطزٟ پيسا ضا حبً٘يت تـييطِ یزؿسؿ٠ ١ٜٞظ زاقتٜس، ظيؿت قطايظ ث٢جٞز ٝ اخت٘بػي ػسآت یزؿسؿ٠ ػ٘ستب

  .ضؾيسٛسٗي ١ٖ ایٗطح٠ٔ چٜيٚث٠ قسٛ٘ي اذت٠ ٗٞهغ اظ هجْ ٝ يبكتٗي تسٝإ اٛوالة اُط قبيس .ثٞزٛس

 اظ هجْ .آ٢ٛب خصة ثطای ٗت٘طًع ١سكي ٗص١جيٞٙ ٠ٛ ٝ زاقتٜس هسضت ًؿت ث٠ ایػاله٠ ٛكيٜبٙحبقي٠ ٠ٛ

 اظ ١ٖ اٗتيبظاتي قس، تطت٢بخ٘ي ٝ تطُؿتطزٟ اهتهبزی، ثُؼس زض ٝ اٛوالة پٞؾت ظيط قبٙاػتطاضبت ١بضی،ظِا زٝٓت

 اظ ٗؼسٝزی خع ُط١ٝي ٝ حعة ً٘تط .ٛجٞزٛس تٞخ٠ ٗٞضز ١ٜٞظ اٛوالة ٛيطٝی ػٜٞاٙث٠ اٗب .ُطكتٜس ٝهت زٝٓت

 :زاقت ١ٖ زيِطی ػْٔ ٛكسٙ،زيسٟ ثط ػالٟٝ اٛوالة، ث٠ آ٢ٛب ١ِٜبٕزيط ٝضٝز .ًطز اهسإ آ٢ٛب ت٢ييح ثطای ١بچپ

 ػ٘ٞٗي تؿ٢يالتِ ظيؿت، ٌٗبٙ ًؿتِ ثطای اٛسثٞزٟ ٗدجٞض ثٞزٛس، ثبثت ٗؿٌِٚ ٝ ًبض كبهس ػ٘ٞٗب چٞٙ آ٢ٛب (آق

 اظ زٝٓت، ثب ضٝ زض ضٝ ٝ ١٘يكِي ٛجطزی زض ٗؿت٘ط ٝ پيٞؾت٠ ًبضقبٙ، يطٝیٛ اظ ٗٞضزی اؾتلبزٟ يب كطٝـ ٝ ظيؿت

 اٌٗبٛبت اظ ٗحطٕٝ ٝ ق٢ط اظ ضاٛسٟ پيٞؾت٠ چٞٙ (ة .ًبضٛسٗحبكظ٠ ػ٘ٞٗبً ؾيبؾي ثؼُس زض ٓصا .ًٜٜس ٗحبكظت ذٞز

 ثب تطثيف تضبزقبٙ اٛس،ثٞزٟ ــ ثطم ٝ آة ١بیؾبظٗبٙ ق٢طزاضی، ــ زٝٓت ٛ٘بيٜسُبٙ ضٝی زض ضٝ ػ٘ٞٗي،

 (ج .ًطزٛسٗي تلٌيي زٝٓت اظ ضا ــ «ض١جط» ؾپؽ قبٟ هجال ــ ٌٗ٘ٔت اّٝ هسضت .ثٞز زٝٓت اخطايي ٌٗبٛيؿٖ
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 ثبض ذٞزث٠ ٗتٌي ضا آ٢ٛب ػ٘ٞٗي، تؿ٢يالت ٝ زٝٓت ث٠ قبٙٝاثؿتِي ػسٕ ٝ ٛبپبيساض ٝ كطزی ٛؿجتب ًبض ٝ ظيؿت

 ٠ً ١بييُطٟٝ ٝ تكٌيالت ث٠ چٜي١ٖٚ اپٞظيؿيٞٛي، ١ط يب زٝٓت ظٗستزضا ١بیثطٛب٠ٗ ث٠ ثؿتٚزّ اظ ٝ ثٞز آٝضزٟ

 ١بیايسٟ خصةِ ً٘تط ٓصا ثٞزٛس، ذٞز ظيؿتي ٗكٌالتِ ٗكـّٞزّ آ٢ٛب .زاقتٗي ثبظ  ز١ٜسٗي اٛتعاػي اٗيس١بی

 زض ٛيع ؾتبئيبٙضٝ .زاقتٜس ضٝؾتب زض ضيك٠ اٝٓي٠ ٛكيٜبِٙحبقي٠ (ز .قسٛسٗي زٝضزؾت ٝ اٛتعاػي تـييطاتِ ثط ٗجتٜي

 ًبضذبٛدبت ٝاضز ً٘تط چٞٙ ٝ ثٞزٛس ؾيبؾي ٗجبضظات ت٘بقبچي يب عطفثي ٛبظط تطثيف اخت٘بػي تحٞالت اًثط

 زٝٓت يب كئٞزاّ ثب توبثْ زض قبٟ ٝ ذبٙ ث٠ اتٌبء زض ضػيتي ثبٝض١بی ثٞزٛسقسٟ ًبضٜٗسی ٗؿت٘ط ًبض ٝ ًالؾيي

 ذئي خ٢ت ١٘يٚث٠ ثطزٛس،ٗي پٜبٟ قبٟ ث٠ زٝٓت ثب توبثْ زض ٝ ذبٙ ث٠ كئٞزاّ ثب توبثْ زض .ثٞزقسٟ حلظ ً٘بثيف

 اٛوالة ثطای ذٞٙ اظ آ٢ٛب ؾ٢ٖ ث٢٘ٚ، 22 اظ هجْ تب ُٞيسٗي ضؾ٘ي آٗبض .قسٛس قبٟ ػٔي٠ ؾيبؾي ٗجبضظٟ ٝاضز زيط

 ثب ثيِبِٛي زض ــ  ٝاهؼيت اظ زٝض ٛٞيؿٜسُبٙ يب اؾالٗي ٗٞضذيٚ تسٝيِٚ ٠ً ٗتساٝٓي تبضيد ثطذالف .ثٞز 1٪

 ٛلٞشِ قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ثيٚ زض قبٟ، ضكتٚ ٝ ٗهبٓح٠ اظ هجْ تب «ض١جط» اؾت، ــ هكط ايٚ یٗجبضظٟ كطآيٜس

 زاقت، ٛيبظ ذسا ؾبي٠ث٠ ١ٜٞظ زٝٓت آ٢ٛب ٗص١جي ثبٝضِ زض .ثٞزضكت٠ ذسا ؾبي٠ ضكت، ٠ً قبٟ .ٛساقت ایًٜٜسٟتؼييٚ

 تٌي٠ ذسا ٗؿتويِٖ ؾبي٠ هبٗت زض ــ ض١جط يب پيكٞا ــ خسيس، ثعضٍ پسض يي ث٠ اظذساثطآٗسٟ زيِطی ؾبي٠ زٛجبّ ٓصا

 ٗتلبٝت ١بیزٝٓت ثب ًكبًف ؾبّ 40 ٛيع قبٟ اظ پؽ .قسٛس كؼبّ ذيبثبٛي آٗيعِنٔح تظب١طاتِ زض تسضيحث٠ ًطزٟ،

 .ًٜٜس قرهي ذٞز ثطای ضا اٝ ٝ ثٌٜٜس زّ ؾيبؾت زض ذسا ٛ٘بيٜسٟ اظ تب ثٞز الظٕ ٛكيٜبٙحبقي٠ ٛؿْ تـييطِ ٝ

 ظٝزتط ثؿيبض ٗترهم ٝ زاٛكدٞ ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٝ ق٢طی ًبضثجبت ًبضُطاٙ ثطای تطتيت ث٠ ٠ً ًٜسٛيزّ

 اػتطاضبت .اؾتٗبٛسٟ ثبهي قبٙذسای ًٜبض زض چٜب١ٖٙ هكط، زٝ ١ط زض ٗي٢ٜيـٗٔي ايسئٞٓٞغی ُطچ٠ .اكتبز اتلبم

 ٗحسٝزيت حبّ،زضػيٚ ٝ ٛظبٗي، ٗوبٕ يي ٗطٍ اٜٗيتي خٞ زض اًٝطايٜي ١ٞاپي٘بی ؾبٛح٠ اظ پؽ ٗيب٠ٛ اهكبض

 !ٛيؿت ايسئٞٓٞغی ايٚ ٛلٞش یحٞظٟ ٝ اظحضٞض ذبضج ظٗبٙ، ١٘بٙ زض ًالؾيي ًبضُطاٙ ٝ ٛكيٜبٙحبقي٠ اػتطاو

 قؼبض ثط آ٢ٛب ت٘طًع ثب ت٢يسؾت، ٜٗبعن زض چپ ٛيط١ٝبی ١بیاػالٗي٠ اٛتكبض ٝ ٛكطيبت آظازی ثب ضكت، قبٟ ٝهتي

 زض ٝ احؿبؼ ضا ذغط ٗص١جيٞٙ ق٢ط، یحبقي٠ اٗالىِ ث٠ ٛكيٜبٙحبقي٠ ُؿتطزٟ ت٢بخِٖ ثب ،«آظازی ٗؿٌٚ، ٛبٙ،»

 .ًطزٛس ٗدبٛي ثطم ٝ آة ٗؿٌٚ، تجٔيؾ ث٠ قطٝع ١٘ب١َٜ، عٞضث٠ ٛكيٚت٢يسؾت ٜٗبعن ٗؿبخسِ

 ثٞزٛس، ؾبي٠ زض عضٍث اػتهبثبت پؽِ زض ٝ قسٛسٛ٘ي زيسٟ اٛوالة زٝضاٙ خطيبٙ زض ٠ً ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠

عطف ضهبثت ػطن٠ث٠ ٛكيٚت٢يسؾت ٗحالت ٠ً ثٞز ضاٟ زض ث٢٘ٚ 22 ١ٜٞظ .ثٞزٛس قسٟ ٝاهغ تٞخ٠ ٗٞضز اًٜٞٙ

 ضٝحبٛيٞٙ .قس تجسيْ چپ ٛيط١ٝبی ٝ ضازيٌبّ ٗؿٔ٘بٛبٙ  اضزُٝب١ي، «چپ» ٗص١جي، خٞاٛبٙ ـ ،«ض١جط» زاضاٙ

 ١ٜٞظ ٠ًآٛبٙ .ًطزٛس ت٢يسؾتبٙ اظ ت٘ديس ٝ تؼطيق ث٠ قطٝع كؼبالٙ، ايٚ ًطزٙ ٜٗعٝی ثطای هسضت ؿهتِ یآٗبزٟ

 ًكٞض كضبی ؾيبؾي ثؼُس ث٠ ثٞزٛس، ــ ت٢طاٙ اعطاف ١ٌتبض 100 ــ ظٗيٚ توؿيٖ ٗكـّٞ 1357 آشض زض ٛطكت٠ قبٟ

 ٗؿٌٚ، ثط ٗجٜي ١بضٝظٛب٠ٗ تيتط ٝ ٗؿبخس زض ضٝحبٛيٞٙ تجٔيـبت ذهٞلث٠ قبٟ، ضكتٚ اظ پؽ .زاقتٜس تٞخ٠ ً٘تط
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 ضٝظ١ب .قسٛس ؾيبؾي كضبی ٝاضز اهتهبزی ٗٔ٘ٞؼِ ١بیٝػسٟ تحونِ ٝ ًؿت ثطای ضايِبٙ، اتٞثٞؼ ٝ ثطم آة،

 ٗؿٌٚ، زض اٛوالة خسيس، ضا١پي٘بيبٙ ايٚ ثبٝضث٠ .پطزاذتٜسٗي ذٞز ظيؿت حٞظٟ ُؿتطـ ث٠ ١بقت ٝ ضا١پي٘بيي

 اػتهبثبت ٝهتي .يبكتٗي ٕٞٗل٢ ــ ػ٘ٞٗي اٌٗبٛبت ١عي٠ٜ پطزاذت ػسٕ ــ ٗدبٛي ٛوْ ٝ حْ٘ ٝ ثطم آة،

 ًٜٜسٟاضؾبّ ثبظاضيبِٙ تٞؾظ قبٙٗبيحتبج تبٗيٚ ثب ٛكيٜبٙحبقي٠ .قس ػ٘ٞٗي اضظام ٝ ؾٞذتي ٗٞاز ً٘جٞز ثبػث

 ١ب،ذب٠ٛ تهطف ثب ١ب،ثبٛي ٝ ١بٗبضًتؾٞپط اٛجبض١ب، ث٠ ١دٕٞ ثب ٗتؼبهجب .اكتبزٛس ت٠ٔ زض تطثيف ذٞضاى، ٝ ٛلت

 ثب ًطزٟ، ق٢ط ٛظِٖ ٝاضز ضا ٛظ٘يثي كطاضيبٙ، ٝ ٗسػيثي اٗالى ٝ ؾبذت٠ٛي٠٘ ی١بؾبذت٘بٙ ١ب،آپبضت٘بٙ

 ق٢ط، اظ قسٙضاٛسٟ ثب ٠ً آٛبٙ .قسٛس ١بضا١پي٘بيي ٓكٌط ؾيب١ي ٛبذٞاؾت٠ ذٞز، قسُيِعطز حؽِ ثط آٗسٙكبين

 ٝ حْ٘ ذٞز ثب ضا تحويط ايٚ پيٞؾت٠ ٝ ٗٞاخ٠ ٛكيٜبٙق٢ط تحويط ثب هٞٗي ٝ خٜؿيتي عجوبتي، ؾتٖ ثط ػالٟٝ

 ايٚ زض ثٞزٛس،قسٟ ٛبٗيسٟ ٝح٘بّ ثٜب ػ٠ٔ٘، ٛبثبة، حتي ٝ ت١ٞيٚ ٗٞضز پيٞؾت٠ ٠ً آ٢ٛب .ثٞزٛسًطزٟ اٛجبقت

 ًطاٗت ٝ ٛلؽ ػعت ٝ ضيرتٜسٗي قبٙكطيبز١بی زض ضا تحويط١ب ١٘بٙ چطًيِٚ زُْٗ ثچ٠، ٝ ظٙ ثب ١بضا١پي٘بيي

 ُٞازٓپ زض ضا ً٘ٞٛيؿٖ ذغطِ ظَٛ قٞضايي، خٜجف ُؿتطـِ اُط ١ب،ضا١پي٘بيي ايٚ پٞؾتِ ظيط .يبكتٜسثبظٗي ضا ذٞز

 ث٠ ٝ ٗتحس ضا زاذٔي كطازؾتبِٙ ظٗيٚ، ٗبٌٓيت ث٠ تؼسی ٝ ق٢ط ث٠ ٛكيٜبٙحبقي٠ ٠ُٛٞؾيْ ٝضٝز آٝضز، زض نسا ث٠

 .ثٞز اٛوالة ؾالحِ ذٔغ ٝ ٗبٌٓيت ث٠ تؼسی اظ ٗ٘بٛؼت ذب٠ٛ، ث٠ ًبضُطاٙ كطؾتبزٙ ١سف، .ًكبٛس ؾطيغ ؾبظـ

 ٝ كوطا اظ زكبع ضٝی ،«ض١جط»ُلت٘بِٙ ٓصا .ٛجٞز ٌٗ٘ٚ ؾطًٞة ثب اٛوالثي قطايظ آٙ زض ٠ً ًبضؾتبٙ ًبضی

 ٝ ١بضٝظٛب٠ٗ .يبكت ت٘طًع ثطم ٝ آة ًطزٙٗدبٛي ٝ ٗؿٌٚ تبٗيٚ آ٢ٛب، ث٠ ثركيسٙاٛؿبٛي ًطاٗت ٗؿتٜ٘ساٙ،

 ضا ٛكيٜبٙحبقي٠ ثبالذم سؾتبٙ،ت٢ي ُبٕث٠ ُبٕ ػجبضات، ايٚ ًطزٙثعضٍ ثب ٛيع ٗحالت ٗؿبخسِ آذٞٛس١بی

 اٗالى تهطف ث٠ تطثيف ٝ تطثيف ١بقؼبض ايٚ ثب ١ٖ ٛكيٜبٙحبقي٠ .ًطزٛسٗي ذيبثبٙ زض حضٞضث٠ تحطيي

 تؼسی زض ٠ً ثٞز قطايظ ١٘يٚ .ًطزٛس اهسإ ض١بقسٟ ٗٞاتِ ٝ زايط ٝ ثبيط اضاضي ت٘بٕ،ٛي٠٘ ١بیؾبذت٘بٙ كطاضيبٙ،

 اٛوالثي ٗٞهؼيتِ ثط ضا ٛكيٜبٙحبقي٠ ٢ُٗط ٠ً خٜجكي .ُطكت ٛبٕ «تهطف خٜجفِ» ی،زاضؾطٗبي٠ ٛظِٖ ٝ ٗبٌٓيت ث٠

  .ًطز تح٘يْ ٗٞهتبً ٛكيٚٗطك٠ حتي ق٢طی ٜٗبعن ث٠ ضا زُٝب٠ٛ ظيؿتيِ ٝ ًٞثبٛس

 

 َــاایذئًلًژی زایش یدٍَ وظم، استقرار یدٍَ ،۶۰ یدٍَ

 

 .ؾطٗبي٠ ٝ ظٗيٚ ث٠ تؼسی پبؾد ،«ٗؿتضؼلبٙ»ذبل ايسئٞٓٞغی (آق

 ٝحكت ث٠ ضا هسضت ؿبنجبِٙ ًبضذبٛدبت، ًبضُطاِٙ قٞضايي خٜجفِ ًٜبض زض اٗالى، «تهطف خٜجفِ» قسٙ حبز

 ٝ ػظيٖ خ٘ؼيت ايٚ ٢ٗبضًطزٙ ثطای زضيبكتٜس آ٢ٛب .ثٞز ًطزٟ زضاظیزؾت ٛظٖ ث٠ اٛوالثي عـيبِٙ .اٛساذت

 اؾت الظٕ ٝثؿتيچلت زضيبكتٜس .ٛيؿت ًبضؾبظ ؾرٜطاٛي ٝ قؼبض كوظ زيِط ؾيبؾي، كؼبالٙ ؾالحِ ذٔغ ظٗب١ٖٙ
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 ؾيِْ ١ٖ ثبيؿتيٗي .آٝضز ١ٖث٠ ضا خبٗؼ٠ چبضچٞةِ ٝ ًٜس ًٜتطّ ضا اٛوالثي عـيبِٙ ت٢يسؾتبٙ، ًطزٙتبثغ ثب ٠ً

 اظ ٝ اؾتٞاض ضا تحّٞ ٝ تـييط زضحبّ یخبٗؼ٠ ١ٖ ٝ ًطز، تجسيْ ذٞز ٗكطٝػيت یپبي٠ ث٠ ضا ت٢يسؾتبٙ ػظيٖ

 زضؾتيث٠ ضا ٗٞضٞع ثٞز، زٝضاٙ آٙ كؼبالٙ اظ ذٞز ٠ً پطزاظیٛظطي٠ .آٝضز ثيطٝٙ اـ ؼيٝاه حبٗيبِٙ چَٜ

 كطز ٝ ًٜٜسٗي حلظ ضا ذٞز ٗكطٝػيت ٢ٛبز١ب اكطازٗربعت، ٝ ٢ٛبز١ب ثيٚ ضاثغ٠ زض» :اؾتًطزٟ ثٜسیخ٘غ

 .ثپصيطز ضا ١ٞيت آٙ كطز ٠ً قٞزٗي حلظ ٗبزاٗي ٗكطٝػيت آٙ ٛيع، ٗٞضزايٚ زض .آٝضزٗي زؾتث٠ ضا ذٞز ١ٞيت

 ٝ يبثيٗكطٝػيت ايسئٞٓٞغيي، ضاثغ٠ ث٠ٌٔ ُيطز،ٛ٘ي نٞضت ظٝض اػ٘بّ عطين اظ ت٢ٜب حبًٖ، ١بیٛظبٕ ٗكطٝػيت

 ضاثغ٠ ايدبز زض ٗص١جي ايسئٞٓٞغی [4] .«ًٜسٗي تأٗيٚ ضا آٙ ضطٝضیِ ؾبظیِتبثغ ٝ تحٌيٖ، ضا آٙ ثركي١ٞيت

 ذٔغ ٛيع ٝ (ضٝحبٛيٞٙ ٝ ١بٓيجطاّ) هسضت ؿبنجبٙ ثيٚ اذتالكبت زض .جٞزٛ ث٢طٟثي ظثطزؾتي اظ آجت٠ ايسئٞٓٞغيي،

 ثبالی ضا زاًِٗٞٔؽ ق٘كيطِ ت٢يسؾتبٙ، ؾبظیتبثغ ثب ٠ً ثٞز ُط١ٝي ٗيساٙ، پيطٝظِ ١ب،تٞزٟ ثيٚ كؼبّ ٗجبضظيٚ ؾالح

 ث٠ زاز١ٙٞيت ثسٝٙ اٗط ايٚ !ًطزٗي تبثغ ثؿب چ٠ ٝ ُبٟتٌي٠ثي ضا اٛوالة ٗجبضظيِٚ ٝ آٝيعاٙ هسضت ضهيتِ ؾط

 ٛبٗيس «ٗؿتضؼق» ٝ اٛوالة نبحت ١ب،پبثط٠ٜ١ ذٞز، ُلت٘بٙ زض ضا كوطا ،«ض١جط» ثٜبثطايٚ .ٛجٞز ٌٗ٘ٚ ت٢يسؾتبٙ

 ١سف ثب «ٗؿتضؼلبٙ ثٜيبز» ٛبٕث٠ پيٌطی زض ضا، اٗالى تهطف خٜجف پطاتييِ ٝ تهٞضات ٛيع، 57 اؾلٜس زض ٝ

 ٝ ًطز ٜٗتعع ضؾ٘بً ٗؿتضؼلبٙ ث٠ ١بزاضايي ايٚ ترهيم قؼبض ثب ٝ قسٟٗهبزضٟ ١بیزاضايي ٝ اٗٞاّ تد٘يغ

 قسٙٗٔي ٗالتِ ثب ٗص١جي، ١بی١ئيت ٝ ١بذيطي٠ ٗالت ثب ،ُلت٘بٙ  ايٚ ثط تٌي٠ ثب ؾپؽ .ثركيس ٗبزيت

  ٛكيٜبٙ،ًبخ ػٔي٠ ت٢يسؾتبٙ ذكٖ ٗالتِ ثب ٝ ١بُلت٘بٙ ٗالتِ ثب اٗٞاّ، ت٘طًع ٢ٛبز١بی ٗالتِ ثب ًبضذبٛدبت،

 چٜبٙ ايسئٞٓٞغی ايٚ .قسٛس ثبز، ثبزًٌٜي چٞٙ ٝ اؾيط، ٛكيٜبًٙٞخ ايسئٞٓٞغی تبضػٌٜجٞتِ زض ؾطػتث٠ ت٢يسؾتبٙ

 ثٞزٛس،پطزاذت٠ نبحتثي اٗالى تهطف عطين اظ ت٢يسؾتبٙ ز١يؾبظٗبٙ ث٠ ٠ً اٛوالثيٞٛي زكغِ ثطای ٠ً ثٞز ٌٗبض

 ٝ ٗحالت زض ضا ا٢ٓيحعة خٞاٛبٙ ثٞزٛس،زازٟ تكٌيْ ضا ًبضذبٛدبت قٞضای  يب ٝ ثٞزٛسًطزٟ ح٘بيت ضا ثيٌبضاٙ

 ض١جطی ذٞز ضا ثيٌبضاٙ ٝ ًبضذبٛدبت ازاضٟ اٗالى، تهطفِ  ت٢يسؾتبٙ، اظ ح٘بيت ٛبٕث٠ تب ًطز كؼبّ ًبضذبٛدبت

 یكطيجٜسٟ ٓجبؼ چپ، ًطزٙ ٜٗعٝی ثطای هسضت ٗحالت، ايٚ زض .قٞٛس ؾيبؾي كؼبالٙ حضٞضِ ٗبٛغ ٝ ًٜٜس

 ٝ ٗؼٞه٠ ١بیحوٞم پطزاذت ثب ذٞز، حبٗيِ ثبظاضيبٙ ؾٞذت ٝ اضظام پرف ثب ٝ پٞقيس ضا «ؼلبٙٗؿتض» ايسئٞٓٞغی

 نلت ثب ثبالذطٟ ٝ قسٟ ًبضذبٛدبت ٝ ٗحٔي ١بیقٞضا زض ٛكيٜبًٙٞخ اظ ح٘بيت ٗسػي ح٘بيتي، اهساٗبت ؾبيط

  .ًطز ٗهبزضٟ ضا قٞضا١ب ايٚ اؾالٗي، تح٘ئي

 پيٌط، ثسٝٙ ايسئٞٓٞغیِ .ثٞز اٛوالة ٗهبزضٟ اظ پؽ ت٢يسؾتبٙ ٗرتم ايسئٞٓٞغييِ ٢ٛبزِ اٝٓيٚ «ٗؿتضؼلبٙ ثٜيبز»

 ٢ٛبز١بی هسضت، ؿبنجبِٙ .ًٜسٛ٘ي ذب٠ٛ اش١بٙ زض ُٝط٠ٛ ثبقسزاقت٠ اٛض٘بٗي ٛ٘بزِ ثبيس اؾت، ػْ٘ ثسٝٙ قؼبضِ

 ١بی١يئت تب ٗؿٌٚ ثٜيبز اظ .قطيؼت ثب ِٜٗغجن هٞاٛيٚ تب ٗؿتضؼلبٙ ثٜيبز اظ .ؾبذتٜس يٌي يٌي ضا، آٙ زيِط

 ؾطپطؾت،ثي ظٛبٙ ً٘يت٠ تب ٛكيٚت٢يسؾت ٗحالتِ زض ٗؿٌٚ ٝ ٗهطف ١بیتؼبٝٛي اظ ظٗيٚ، توؿيٖ یٛلطٟ ١لت
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 ث٠ قطٝع ٝ ٗتٞٓس «ٗؿتضؼلبٙ» ٛبٕث٠ ذبل ایايسئٞٓٞغی ٠ً ثٞز ٢ٛبز١ب ايٚ ثب . ...ؾبظٛسُي خ٢بز تب ثؿيح اظ

 ٗكطٝػيت ضا ضٝحبٛيٞٙ هسضتِ ثجطز، ؾط پٜج٠ ثب ضا آٙ ٠ً سف١ ايٚ ثب ًطز، ٗبٌٓيت ٝ ٛظٖ ضسِ خٜجف ٢ٗبضِ

 زض .ًٜس هسضت خسيسِ ٢ٛبز١بی تبثغِ «ٗؿتضؼق» ١ٞيت ثب ضا ٛظٖث٠ ًٜٜسٟتؼسی ٝ ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاِٙ ٝ ثجركس

 آ٢ٛب ضؼق ضٝی ٗؿتضؼلبٙ، ث٠ ثركيسٙ ًطاٗت ٗحٞضِ ثط هطاٛي، ١بیآي٠ ٌٗطض ٛوْ ثب «ض١جط» ١ب،٢ٛبز ايٚ ًٜبض

 ١بیُلت٘بٙ ٝ زاز آ٢ٛب ث٠ ًبشة ٛلؿي ػعت ٗص١جي، كطزی پيٌط زض ُصاضز، اِٛكت كوط ٝ ت١ٞيٚ تحويط١ب، اظ

 ١بايٚ ـ ق٘ب انغالح ث٠ ـ ١بپبثط٠ٜ١ ايٚ ٝ ١بق٢طی پبييٚ ايٚ» ٠ً زاز قٌْ خ٢ت ايٚ زض ضا ٗص١جي ٢ٛبز١بی

 ضقس ٗص١جي ٝ اهتهبزی ٢ٛبز ٛٞع زٝ ثب «ؼلبٙٗؿتض» ذبل ايسئٞٓٞغی تطتيت ايٚ ث٠ ...«١ؿتٜس ٗب ٛؼ٘تٝٓي

 ٗسػيبٙ زيِط ؾٞی اظ .يبكت ٗبزيت خِٜيسٛسٗي ًبض ٝ ٛبٙ ٝ ٗؿٌٚ ثطای ٠ً ت٢يسؾتبٛي ١٘بٙ ثطای ٝ ًطز

 ثٞضغٝاظی ضس ٗٔي، ثٞضغٝاظی ٗساكغِ چپِ تب ٝ ذٔن ٗدب١سيٚ تب قطيؼتي زًتط عطكساضاٙ اظ ــ «ؾٞؾيبٓيؿٖ»

 ٝاثؿت٠ ًبضذبٛدبت ًطزٙزٝٓتي ٝ ٗهبزضٟ ثب زٝٓتي ضيعیثطٛب٠ٗ نسز زض ٠ً ضا ــ ً٘پطازٝض انغالحبً ٝ ٝاثؿت٠

 ثعضٍ زاضاٙؾطٗبي٠ ػٔي٠ عٜبظا٠ٛ چٜبٙ ايسئٞٓٞغی .ًكبٛس ٗص١ت حبً٘يت اظ ح٘بيتث٠ ذطؾٜس ٝ ضاضي ثٞزٛس

 زض «ض١جط» 1358 ٗطزاز زض حتي .قس تجسيْ اضزُٝب١ي «چپ» ُبِٟهج٠ٔ ث٠ ٗٔي نٜبيغ ؾبظٗبٙ ٠ً ُطكت خج٠٢

 آيٜسٟ، زض ايسئٞٓٞغی ايٚ ٢ٛبز١بی اقبػ٠ ثطای «ُطتٞعئ٠ ٝ كبؾس ١بی ُطٟٝ ٝ احعاة ث٠ ١كساض» ٛبٕث٠ ؾرٜطاٛي

 ٗٚ» :ًطز ٗغطح «ٗؿتضؼليٚ حعة» ٛبٕث٠ خ٢بٛي حعثي زض ضا «١بُطٟٝ» آٙ تهٞضات اٛتعاع پيك٢ٜبز

 ث٠ حعة يي ٠ً اٗيسٝاضٕ ٗٚ ٝ .زٛيب ت٘بٕ زض «ٗؿتضؼليٚ حعة» يي ثطای اظ ثبقس ٗوس٠ٗ اٗط ايٚ ٠ً اٗيسٝاضٕ

 ٝ ًٜٜس قطًت حعة ايٚ زض ١ٖ ثب ٗؿتضؼليٚ ٠٘١ ٝ ثيبيس، ٝخٞز ث٠ زٛيب ت٘بٕ زض «ٗؿتضؼليٚ حعة» اؾٖ

 ٗؿٔ٘يٚ ثالز زض ٗؿتضؼليٚ پيٞٛس اظ ای٠ٛٞ٘ٛ ٠ً اًٜٞٙ ثطزاضٛس، ٗيبٙ اظ اؾت ٗؿتضؼليٚ ضاٟ ؾط ٠ً تيٗكٌال

 ث٠ ًٜس پيسا تحون تبضيد، اٛؿب٢ٛبی هكط١بی ت٘بٕ زض تطی،ٝؾيغ ؾغح يي ث٠ ثبيس ٠ٛٞ٘ٛ ايٚ ًطز، پيسا تحون

 ٝ ضٝظ، آٙ  اضزُٝب١ي «چپ» ٗساكؼيٚ ضؾسٗي ٛظطث٠ .«اؾت «اهللحعة» ١٘بٙ ٠ً ،«ٗؿتضؼليٚ حعة» اؾٖ

  .ًٜٜسٗي زٛجبّ ضا «ض١جط» پيك٢ٜبز ١٘يٚ ٗص١جي، حبً٘بٙ ایٜٗغو٠ ١بیخَٜ زض اٗطٝظ،  «حطٕ حبٗيبٙ»

 ُبٕ تطي٢ٖٗٚ ٝ اٝٓيٚ قس ٗٞكن زٝٓتي، ضيعیثطٛب٠ٗ ٗساكغِ كؼبالِٙ اًثطيت ٝ ت٢يسؾتبٙ ؾبظیتبثغ ثب هسضت، ٢ٛبيتب

 ايسئٞٓٞغیِ ١٘طاٟ ٝ كطظٛس ،«ٗؿتضؼلبٙ» ذبل ايسئٞٓٞغی اؾتوطاضِ :ثطزاضز ضا ؾطٗبي٠ ٝ ٗبٌٓيت زاقتٚٗهٞٙ ثطای

 حٌٞٗتِ ػٜٞاٙ ث٠ ضا حٌٞٗت ٠ً ثٞز ايسئٞٓٞغی ايٚ ثب .ؾٔغ٠ ايسئٞٓٞغی تطيِٚٗٞشی ٝ تطيٚهسي٘ي ٗص١ت،

 .ًطزٛس حو٠ٜ ت٢يسؾتبٙ

 تطاقيزق٘ٚ ايسئٞٓٞغیِ (ة

 زض ٝ ضيرتٜسٗي ضا ثٔٞذ ٝ تطً٘ٚ ًطز، ِت٢يسؾتبٙ ذٞٙ زضؿطة، حبًٖ ٝآي ٛبٕث٠ ػٔي ق٘كيطِ ثب هسضت ؿبنجبٙ

 ًبضُطاٙ تٞهؼبتِ ثٞزٛس،ٛتٞاٛؿت٠ ١ٜٞظ اٗب .ٛبٗيسٛسٗي ذٞز اضثبةِ ضا ت٢يسؾتبٙ ١٘بٙ ٗطاؾٖ، ٝ ١بؾرٜطاٛي

 حضٞض .ثٌكٜس ثٜس ث٠ ضا ظٗيٚ ث٠ تؼسی زض ٛكيٚحبقي٠ ًبضُطاٙ تٞهؼبتِ ٝ تٞٓيس ٝؾبيِْ ث٠ تؼسی زض ًبضذبٛدبت

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42632/_%25D8%25B6%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AA_%25D8%25AA%25D8%25A3%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3_%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A8_%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B6%25D8%25B9%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2586_%25D9%2580_%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A8_%25D9%2588_%25DA%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AF_%25D9%2588__%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B7%25D8%25A6%25D9%2587%25E2%2580%258F%25DA%25AF%25D8%25B1
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 .ثٞز قسٟ حبًٖ اٛوالةِ ضس ُطزِٙ ٝثبّ ٛكيٜبٙ،حبقي٠ ايٚ ٝ ثيٌبضاٙ ًبضُطاٙ، ؾبظٗبٛس١ي ٝ ت٢ييح زض اٛوالثيٞٙ

 زض ٛظٖ !ت٘ٔي هٞاٛيِٚ ضػبيت زض ٛظٖ تٞٓيس، زض ٛظٖ .ثٞز ؾطٗبي٠ اٜٗيتِ ٗبٌٓيت، اٜٗيتِ .قس ثٜٔس ٛظٖ كطيبز

 ٌٗتجي ٗهٔح، ٝ تٜسضٝ 60 ز٠١ زض .ثٞز ٛظٖ اؾتوطاض ز٠١ 60 ز٠١ !ٛظٖ ٝ ظٖٛ ٝ زاٛكِبٟ زض ٛظٖ ٛظبٗي، ٛيطٝی

 خسيس ايسئٞٓٞغييِ ٢ٛبز١بی ؾبذتٚ ث٠ اهٞإ، ؾطًٞة ًٜبض زض ٝ آٗسٛس ١ٖ ُطز ٗساضٝاليت ٝ ٓيجطاّ ٗترهم، ٝ

 زض ــ پطيبٓيؿٖاٗ ًبؿصی ١يٞالی ثب ٗجبضظٟ ــ تطاقيزق٘ٚ ايسئٞٓٞغیِ ٢ٛبز اٝٓيٚ 1358 آثبٙ 13 .ثطآٗسٛس زيِطی

 اٛوالثي ٗجبضظيٚ قبٙ،حبٗيبٙ ٝ ًبضُطاٙ ثيٚ «ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی ثب اُط .قس ُصاقت٠ ثٜيبٙ اٗطيٌب ؾلبضت

 اظ ثركي ًطزٛس، قٌبف ايدبزِ ؾيبؾي كؼبالٙ ثيٚ ،«ٗپطيبٓيؿتياضس» ايسئٞٓٞغی ثب ثبض ايٚ ثٞزٛس، ؾبذت٠ زيٞاض

 قٌبض ٗطح٠ٔ ث٠ ٗطح٠ٔ ؾپؽ ٝ زٝزؾتِي، ٝ اٛكؼبة ٝاضز ضا ٗبثوي ٝ خٔت اضزُٝب١ي «چپ» هبٗتِ زض ضا آ٢ٛب

 .ًطزٛس

 اؾالٕ اظ زكبع ٗي٢ٜيِ ايسئٞٓٞغی (ج

 اؾتِ ثط ؾٞاض حبًٖ، ٗحٞضیِذبل ايسئٞٓٞغی ٝ قسٛس ٗتحس ٗي٢ٚ اظ زكبع زض تؼ٢س ٝ ترهم ثؼس ؾبّيي

 ــ «ٗؿتضؼق» ٝ ایٜٗغو٠ ٝ خ٢بٛي ًٞچي، ٝ ثعضٍ «اٗپطيبٓيؿٖ ضس» ـ تطاقيزق٘ٚ ايسئٞٓٞغی یچٜسچ٢طٟ

 ٠٘١ پٞؾت ظيط «ٗي٢ٜي ايسئٞٓٞغی» ی ؾٔغ٠ ٛظبٕ ٠ً ثٞز خَٜ ايٚ ثب .ًطزٛس آؿبظ ٛظٖ ذسٗت زض ضا خَٜ

 ٛبثٞز ضا ؾيبؾي كؼبالٙ ًٜٜس، ز١يؾبظٗبٙ ضا ذٞز ؾطًٞة ٢ٛبز١بی تب ًطز كؼبّ  اؾالٕ اظ زكبع ٛبٕث٠ ٛيع ضا اهكبض

 ١بیثٜيبٙ .ًٜٜس زٝض ــ تٞٓيس ٝؾبيْ ٝ ظٗيٚ ــ قبٙتؼطو اؾجبة اظ ضا ؾطٗبي٠ ٝ ٗبٌٓيت ث٠ ٗتؼطضيٚ ٝ

 ٠ً ثٞز ايسئٞٓٞغی چٜسيٚ زيٚ، ٗحٞضیِذبل ايسئٞٓٞغی ثؿتط ثط ،60 ز٠١ ًكتبض ٝ ؾطًٞة ث٠ ثرفٗكطٝػيت

 ايٚ زض .ثٞز «اؾالٕ اظ زكبع» ٝ «اٗپطيبٓيؿتضس» ،«ٗؿتضؼلبٙ» ُب٠ٛ ؾ٠ ذبل ١بیايسئٞٓٞغی آ٢ٛب ٢ٗ٘تطيٚ

 پٞؾت ظيط ؾپؽ ًطز، ٢ٛبيي ضا ضساٛوالة اؾتوطاض ثطٛسٟ، اٗب ٗٞهت ١طچٜس ايسئٞٓٞغی، ؾٞٗيٚ ٗيبٙ

 ذبل، ايسئٞٓٞغی اٝٓيٚ .قٞز ثيساض زٝثبضٟ ٗوتضي ظٗبٙ زض تب ضكت ذٞاثِب١ف ث٠ ػبٕ ٝ عجوبتي ١بیايسئٞٓٞغی

 ثط آثبٙ زض تب قس، ظذ٘ي ثؿيبض ثٞز، خبٙؾرت يبكت، ؾب٠ٓ 40 ػ٘طی قس، اؾالٗي «اٛوالة» ثرفِٗكطٝػيت

 .قس تكييغ 1398 آشض 6زض ٝ اكتبز ظٗيٚ

 ًبض ثب ٝ قسٟ ايسئٞٓٞغيي ٢ٛبز١بی خصة ُبٙ،قسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ١٘بٙ اظ ثركي ٢ٛبز١ب، ١٘يٚ ؾبذتٚ ضٝٛس زض

 خبٛجبظ، ٗسيطاِٙ ؾطزاضاٙ، كطٗبٛس١بٙ، .ثطيسٛس تسضيحث٠ ذٞز ؾبثن ١ٞيتِ اظ زٝٓت زض قسٙٗؿتحيْ ٝ ثبثت

 ٝ زاقتٜس ذٞز ثب ضا خَٜ ظذٖ ٠ً ٛيع ثركي .ثطذبؾتٜس هكط ايٚ اظ ػ٘ٞٗبً ُبضز١ب ٝ ضؾ٘ي ثؿيح خبؾٞؾبٙ،

 زض قبٙػعيعاٙ خبٙ  يب ذٞز پبی ٝ زؾت زازٙزؾت اظ ث٢بیث٠ زاٛؿتٜس،ٗي ١بيكبٙضقبزت ٗسيٞٙ ضا زيِطاٙ

 .قسٛس ًبض ضؾ٘ي یحٞظٟ ٝ زاٛكِبٟ ٝ ق٢ط خصة  ـ ًبض ٝ ٗؿٌٚ ـ  ٗٞضزی اٗتيبظات اظ ثطذٞضزاضی ثب خج٠٢،

 ؾبثنِ یٗجبضظٟ ث٠ ،«ضاٛت» ٝ اٗتيبظات اظ ٗحطٕٝ اًثطيت يؼٜي ثٞزٛس، ث٢طٟثي ٛؼ٘ت ذٞاِٙ ايٚ اظ ٠ً زيِط ثرف

 ًبضُطاٙ ذطيس هسضت ًب١ف ثيٌبضی، ُؿتطـ ثب آذط ثرف .زازٛس ازا٠ٗ ٝذيعاٙاكتبٙ ظيؿت، ٝ ٗؿٌٚ ثطای ذٞز
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 زض ضٝٛسٟپيف ٝ آ١ؿت٠ یٗجبضظٟ ٗيساٙ ث٠ تسضيح ث٠ ُطزيسٛس، كعايٜسٟ قستث٠ ؾيطی ٝاضز خَٜ، ٙآٝاضُب ٝ

 اظ زكبع ٝ ٗي٢ٜي» ايسئٞٓٞغييِ ٢ٛبز١بی ًب١ف ٝ خَٜ ات٘بٕ اظ پؽ ثبالذم ٝ پيٞؾتٜس ق٢ط ذبضج ٝ ٗحالت

 ٛجطز ٝاضز زٝٓت ١بیاضُبٙ ٗوبثْ زض ٗدسزا ٝ يبكت ازا٠ٗ ٗؿٌٚ ٝ ًبض یحٞظٟ ١٘بٙ زض قبٙٗجبضظات ،«اؾالٕ

 ضا ثبٝض١بيكبٙ ثرف، ١طؾ٠ زض اٗب قسٛس ٗت٘طًع ايسئٞٓٞغيي ٢ٛبز١بی زض اّٝ ثرف كوظ ُطچ٠ .قسٛس ؾبثن

ث٠ اٝ ذٞاؾت ٝ اٝ آُب١ي چٞٙ كطز، ؾٞی اظ اٛتعاػي حنِ ٝ آُب١ي تحونِ ٠ً ١٠ُٛٞ٘بٙ» .ؾبذتٜس ٢ٛبز١ب ١٘بٙ

 خٟٔٞ اٝ آُب١ي چ١ٖٙٞ ٗربعت كطز ٛظط زض ضا ذٞز ٝ ؾبظٛسٗي ضا ثبٝض١ب ٛيع ايسئٞٓٞغيي ٢ٛبز١بی آيٜس،ٗي ٛظط

 [5]  .«ز١ٜسٗي

 آ٢ٛب يبكتٜس؛ٗي ١ٞيت ٢ٛبز١ب ايٚ ث٠ تؼٔن زضاحؿبؼِ ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ اًثطيت  ػطام ٝ ايطاٙ خَٜ ظٗبٙ زض

 ٝ ً٘تط ثرف ؾ٠ ١ط .يبكتٜسبظٗيث ضا ذٞز ثٞزٛس، ٗغطح ١بُلت٘بٙ زض ٝ قٞٛسٗي زيسٟ ٠ًايٚ اظ ١ٞيت ايٚ ثب

 پيكٞا ؾطؾرت ٗساكغ ٝ ثبٝضٜٗس «ٗؿتضؼقِ» ١ٞيتِ زض قسٛس؛ ايسئٞٓٞغيٌي زُٝبِٛي ٝاضز ثبٝض١ب ١٘يٚ ثب تطثيف

 اِّٝ ٛؿْ ُلت تٞاٙٗي ضٝ ايٚ اظ .زٝٓت ثب ضٝظٗطٟ توبثْ زض .ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُط ١ٞيتِ زض .ٗص١جي حٌٞٗت ٝ

 ػ٘ٞٗب زٝٓتي ٗهٔحبِٙ ٝ ـ ُطا١بانّٞ ـ پسضثعضٍ تٜسضٝاِٙ ؾيبؾي یزُٝب٠ٛ زض ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ اًثطيت

 قبٟ، چٞٙ ضا «ض١جط» ١ٜٞظ ٝ ذطاكبتي ٗص١جيِ ضٝؾتبظازٟ، ػ٘ٞٗبً هجْ ز٠١ 4 زض آٛبٙ .قسٛس ُطا١بانّٞ زاضخبٛت

 یضاثغ٠ ٠ًايٚ ث٠ تٞخ٠ ثب .ثٞز هٞی قبٙثبٝض١بی ٛظبِٕ زض ؾٔغ٠ ث٠ ٛيبظ .زاٛؿتٜسٗي ـ اٗت اٗبٕ ـ ذسا ٛ٘بيٜسٟ

 هطاض حبًٖ ١بیايسئٞٓٞغی ٗطًعی ٗحٞض زض ٠ً اؾت ذبني ايسئٞٓٞغی ذٞز، زيٚ، ٝ اؾت زيٚ ؾطقتِ زض ؾٔغ٠

 يب قٜبذتٜس،ٛ٘ي ضا ايٜتطٛت ٝ ٗٞثبيْ ١ٜٞظ ٠ً قبٟ یزٝضٟ ُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٠ً اؾت عجيؼي ثٜبثطايٚ ثٞز،ُطكت٠

 ضا ذٞز اخت٘بػي ١بیپطاتيي ،«ٗؿتضؼلبٙ» ٝ زيٚ ايسئٞٓٞغی زٝ ثب ٛساقتٜس، تٔٞيعيٞٙ زذٞ ظيؿت ٌٗبٙ زض حتي

 آ٢ٛب ًبضُطاٙ، ايٚ ش١ِٚ زض ذٞز حّٔٞ ثب ايسئٞٓٞغيي ٢ٛبز١بی .ثركٜس ٗبزيت ضٝتٜس ٝ اهللحعة ُطا،انّٞ پيٌطِ زض

 پيطاٗٞٙ آٙ ٛٞيٚ زيسُبٟ ٝ (4 ق٘بضٟ يبززاقت .ى.ض) ایذئًلًژی وقذ ًتبة يبضی ث٠ .ثٞزٛسًطزٟ ذٞز آِٙ اظ ضا

 ٝ اٛوالثي انغالحث٠ ٢ٛبز١بی اظ اّٝ، ی ز٠١ ثبالذم ُصقت٠، ؾبّ 40 ؾيبؾي كضبی ثط تٞاٙٗي  ايسئٞٓٞغِی،

 :اكٌٜس ایتبظٟ پطتٞ ايسئٞٓٞغی، ؾبذت٘بِٙ ١بیپبي٠ ٗثبث٠ث٠  ١ب،ضا١پي٘بيي ٝ ١بٛ٘بظخ٘ؼ٠ تب ُطكت٠ آذٞٛس١ب ُلت٘بِٙ

اؾتوالّ ٝ اٛتعاػي ثيبٙ) اؾت تهٞضات ايٚ اظ يبكت٠اؾتوالّ اٛتعاػي ث٠ٌٔ ٛيؿت،  تهٞضات ٗد٘ٞػ٠ ايسئٞٓٞغی »

 ١بیپطاتيي اظ ایيبكت٠ٗبزيت اٛتعاػبت اظ ػجبضت ايسئٞٓٞغی زيِط، ثيبٙ ث٠ (.ؾٔغ٠ ثط ٗجتٜي ضٝاثظ یيبكت٠

 ٗحٞض يب پبي٠ زٝ ايسئٞٓٞغی ١ط .ًٜسٗي ٗتدٔي ضٝاثظ آٙ ث٠ ُطٟٝ يب كطز آُب١ي هبٓت زض ضا ذٞز ٠ً اؾت اخت٘بػي

 ٛظبٕ -2 (ؿيطُلت٘بٛي ٝ ُلت٘بٛي ١بیٛكب٠ٛ ٝ پيٌطيبكت٠ ٢ٛبز١بی قبْٗ) غييايسئٞٓٞ ٢ٛبز١بی ٛظبٕ -1 :زاضز

 [6]  « .آٙ ٗربعت اكطاز ثبٝض١بی

 بٍ را شذگانراوذٌحاشیٍبٍ بايرَای وظام ،سابق «رَبر» کٍ بًد ایذئًلًژی ساختمان َمیه با

 اٛوالة ثطپبزاضٛسُبٙ ٝ ُطزاٜٛسُبٙ ثضبػت،ثي ٗتسيٜيٚ ٝ كوطا» :بًد کردٌ تبذیل خًد قذرت پایٍ

https://shahreketabonline.com/products/27/222556/%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF_%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF_%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25DA%2598%25DB%258C
https://www.irna.ir/news/83589323/%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B7%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%2587-%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2587
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 ١٘يٚ ٝ ٛكيٜبٙظاؿ٠ ١٘يٚ ٝ ١ب١٘يٚ ١ؿتٜس، خبٗؼ٠ ٗوسٕ نق زض ١بزٝضاكتبزٟ ٝ كوطا ٝ ٗؿتٜ٘ساٙ...١ؿتٜس

 ١بخج٠٢ زض االٙ ٠ً ١ؿتٜس ١ب١٘يٚ ...ضؾبٛسٛس ث٘ط ث٠ ضا اٛوالة ايٚ ٠ً ثٞزٛس ٗحطٝٗبٙ ١٘يٚ ٝ ٛكيٜبٙحبقي٠

 .«١ؿتٜس كساضًبضی ث٠ ٗكـّٞ

 ١بزضآٙ ث٠ پيٌطثركيسٙ ٝ ًطزٛكبٜٙٗتعع خت٘بػي،ا ١بیپطاتيي زيسٙ زض هسضت ؿبنجبٙ ٗعٝضا٠ٛ ؾيبؾت

 ٛيع حبً٘بٙ ؾوٞط اٗب .قس تجسيْ آ٢ٛب تسإٝ حيبت آة ث٠ ٠ً ؾبذت ضا ثبٝض١بيي ٛظبِٕ ايسئٞٓٞغيي، ٢ٛبز١بی

 ايٚ ثب ٗطتجظ ١بیػيٜيت آظٗٞزِٙ ٝ آظٗٞزٙ ١٘ٞاضٟ ثب ١بيكبٙ،اضظـ یپبي٠ زض ًبضُطاٙ تطزيسِ ٝ قي ثسٝٙ

 آٝاضٟ ٝ ًكت٠ يب زاقتٜس، ضا ١بايسئٞٓٞغی ايٚ ٛوس ٗؿئٞٓيتِ ٠ً چپ ٛيط١ٝبی ٝ ضٝقٜلٌطاٙ .ٛجٞز ٗيؿط ١باضظـ

 زؾت٠ ت٢يسؾتبٙ ٝهتي ٠ًچٜبٙ .ضؾبٛسٛس يبضی ١بايسئٞٓٞغی ايٚ اؾتوطاض ٝ ٕتساٝ ث٠ ثبٓؼٌؽ ٛوس، خبیث٠ يب قسٛس

 حبً٘بٙ ١ػٗٞٙ تجٔيـبت قسٟ، ٗؼط٠ً ثيبضآتف اًثطيتي، - ایتٞزٟ تلٌط قسٛس،ٗي كطؾتبزٟ خَٜ خج٠٢ ث٠ زؾت٠،

 «چپ» ب١ي،زاٛكِ ١بیُلت٘بٙ ٝ زازٛسٗي آٗٞظـ ضا ٗحالت خبؾٞؾبٙ ٗتؼسز، ثٜيبز١بی .زازٛسٗي ؾبٗبٙ ضا

 ثسُ٘بٙ ؾيبؾي كؼبالٙ ا١ساف ث٠ ٛؿجت ضا ت٢يسؾتبٙ كٞم، ١بیايسئٞٓٞغی تؼ٘ين ض٘ٚ ٗؿبخس، ٝ  اضزُٝب١ي

 اٛوالثيٞٙ ًكتبضِ عطف يي اظ ؾبٝاٗب ٝ ثؿيح ً٘يت٠، ٓجبؼ زض ٛظٖ ٗوسؼِ ؾپبٟ ٠ً ثٞز خٞی چٜيٚ زض .ًطزٛسٗي

 ػٔي٠ خَٜ ق٢طزاضی، ٛيط١ٝبی ٓجبؼ زض زيِط عطف اظ ٝ ًطز، قطٝع ضا ًبضذبٛدبت قٞضا١بی ١ٞيت تـييط ٝ

 .زاز هطاض ذٞز ًبض زؾتٞض زض ت٢طاٙ ٝ ٗك٢س تب قيطاظ اظ ضا ضكتِبٙخَٜث٠ ١٘بٙ یذبٛٞازٟ ػٔي٠ ٝ ١بٛكيٚحبقي٠

حبقي٠ث٠ خٜجف ضؾ٘بً، خج٠٢ چٜس زض ٓصا .ثٞز ظٗيٚ ثط ٛظٖ اػبزٟ ٝ تهطف خٜجفِ ًطزٙذبٗٞـ كطازؾتبٙ ١سفِ

 ق٢ط ٗحسٝزٟ ث٠ ١بٛكيٚحبقي٠ ٝاضزًطزٙ ق٢ط، ٗدبظ ٗحسٝزٟ اكعايف (آق .هطاضزازٛس تيطضؼ زض ضا ُبٙقسٟضاٛسٟ

 ػسٕ ٝ ٗغٔن كوط ػٔتث٠ ٛكيٜبٙحبقي٠ اٗب !آ٢ٛب ًطزٙثٞضًٝطاتيعٟ ػجبضتيث٠ زٝٓتي، اٌٗبٛبت اظ ضؾ٘ي اؾتلبزٟ ٝ

 قبٙاؾتوالّ ذٞا١ٜسٗي آ٢ٛب .١ؿتٜس ٝ ثٞزٛس طيعاُٙ زٝٓت ثٞضًٝطاؾي اظ اٌٗبٛبت، ايٚ ی١عي٠ٜ تبٗيِٚ زض تٞاٛبيي

 ذبٛٞازٟ اهتهبزِ ٗـبيطِ ق٢طی ١بیثطٛب٠ٗ اظ تجؼيت .ثبقٜسزاقت٠ ظيؿت ازا٠ٗ اٌٗبٙ زضآٗس، حساهْ ثب تب ًٜٜس حلظ ضا

 اظ .قٞٛسٗي ق٢طی ثطٛب٠ٗ تبثغِ ٝ ق٢ط حٞظٟ ٝاضز اخجبض ث٠ ٠ًظٗبٛي حتي اؾت، قبٌٙٗبٛي ـ ظيؿتي كط١َِٜ ٝ

ٗي قٌْ خسيس ١بیحبقي٠ ؾبثن، ١بیٛكيٚحبقي٠ اعطاف زض ضٝؾتب، ٝ ق٢ط خسيس قسُبٙضاٛسٟ تٞؾظ ؾٞ يي

 ثب ضا آ٢ٛب ٗجبضظٟ ػ٘ٞٗي، ذسٗبت ١عي٠ٜ پطزاذت ٗوبثْ زض ؾبثن ١بیٛكيٚحبقي٠ ٗوبٝٗتِ زيِط ؾٞی اظ ُيطز،

 اظ خَٜ زض زيسٟآؾيت ٛكيٜبِٙحبقي٠ ث٠ ضؾ٘ي ٗؿٌٚ زازٙ (ة .ًٜسٗي ق٢ط ٗتٚ زض خسيسی ؾيٌِْ ٝاضز زٝٓت،

حبقي٠ اظ ثرف ايٚ .آ٢ٛب ث٠ ثركيسٙضؾ٘يت ضاؾتبی زض ثٜيبز١ب ٝ ق٢طی اضاضي هبٛٞٙ كطاضيبٙ، اٗٞاّ عطين

 ٗحالت زض ذٞز ظيؿتي اٌٗبٛبت ُؿتطـِ ث٠ ٝ تجسيْ ٛوس ٝخ٠ ث٠ ثبظاض زض ضا زضيبكتي ظٗيٚ يب ٗؿٌٚ ٛكيٜبٙ،

 اٗالى ثبظُطكتٚ (ج .ثپصيطٛس ضا اؾتبٛساضز ٝ ضؾ٘ي ؾبذت ٠ً ثٞزٛس آٙ اظ تط ت٢يسؾت آ٢ٛب پطزاذتٜس،ٗي ذٞزی

 ثبيس ٗكطٝع ٗٔي زض تهطف ١ط٠ُٛٞ :قس قطٝع «ض١جط» ذٞز كتٞای ٝ ١بايسئٞٓٞغی ١٘بٙ ق٘كيط ثب تهطكي،

 تٞاظٙ ١ٖ ضا ٗبٌٓيت ثٞزٙٗكطٝع .«اؾت ض٘بٙ ٗٞخت ٝ حطإ ٝ ؿهت اٝ ضضبيت ثسٝٙ ٝ ثبقس ٗبٓي ضضبيت ثب

http://portal.anhar.ir/node/23812#gsc.tab=0
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 ٝ ثٞز قسٟ ٗهبزضٟ اٛوالة ثٞزٛس، ذيبثبٙ زض ت٢يسؾتبٙ ٝهتي ٠ًچٜبٙ .ًطزٗي تؼييٚ كطٝزؾتبٙ ٝ كطازؾتبٙ هٞای

 تهطفِ خٜجفِ تٞهق ثطای اٌٗبٛي ٠ٛ ٝ اِٛيعٟ ٠ٛ ثٞز، اٗالى تهطفِ قٞمِ زض ذٞز ؾطًٞة، ١بیً٘يت٠ ٛٞظايفِ

 تبثؼيتِ ٝ ؾطًٞة ١بیاضُبٙ ُيطیهسضت ثب اٗب !ٛجٞز ٗكطٝع كطاضيبٙ، ٗبٌٓيت ٓصا ثٞز، ٛكيٜبٙحبقي٠ اٗالىِ

 زض ٠ً آٗس زض پطٝاظ ث٠ اٝخي چٜبٙ زض ٗبٌٓيت ٗكطٝػيتِ ،«ٗؿتضؼلبٙ» ذبلِ ايسئٞٓٞغی اظ ١بً٘يت٠ اػضبی

 .ُطكتٜسثبظپؽ ضا آ٢ٛب اٗالى ، قبٟ ظٗبٙ ٗوبٗبتِ ثطذي ًٝالی ثؼس، ١بیز٠١

 زض ق٢طی اضاضي هبٛٞٙ تهٞيت ثب قسٛس،ٗي ًكتبض ١بظٛساٙ زض اٛوالثيٞٙ ٠ً حب١ّ٘بٙ زض ،1360 ؾبّ زض

 ايٚ ثبيس ق٢طزاضی ٝ ٗؿٌٚ ٝظاضت…» :قس نبزض 15 ٗبزٟ زض اٗالى تهطف خٜجف اػسإ حٌٖ ٗدٔؽ،

 ضكغ اٛتظبٗي هٞای زذبٓت ثب تدبٝظ ٝ تهطف ٗٞضزِ اضاضي اظ ٝ ًٜس ٗؼطكي نبٓح٠ زازُبٟ ٝ زازؾطا ث٠ ضا ٗتدبٝظيٚ

 ؾبظ ٝ ؾبذت ثب تطتيت ايٚ ث٠ .«ز١س هطاض ١بق٢طزاضی يب زٝٓت اذتيبض زض ٗٞضز، ثطحؿت ٝ ًطزٟ تدبٝظ ٝ تهطف

 زض ٛكيٜبٙحبقي٠ ٢ُٗطِ آضٗبٛي ٛ٘بز زٝ ذبٓي، اٗالىِ تهطف خٜجفِ چٜي١ٖٚ ٝ ثٞز، قسٟ ض١ب ٠ً ١بييظٗيٚ زض

  .قٞزٗي ثطهطاض ٛظٖ ؾطخ، ضُظایِ هّٞ ث٠ .قس ثطيسٟ ؾط ،60 ؾبّ زض اٛوالثي، عـيبٙ

 اظ زكبع» ايسئٞٓٞغیِ پٞقفِ تحت ؾطٗبي٠، ٛظِٖ ث٠ ذسٗت ثطای زٝٓت ٠ً ثٞز ٛ٘بيٜسُبٙ زؾتٞضِ ايٚ اخطای زض

 ٝ تهطكي اٗالىِ ثبظُطكتٚ ث٠ 60 ز٠١ ت٘بٕ زض ٝ تكٌيْ ثٞزٛس ت٢يسؾتبٙ اظ ذٞز ٠ً ضا ٝيػٟ ٛيط١ٝبی ،«اؾالٕ

 ح٘بيت ثب ق٢طزاضی ٝيػٟ ٛيط١ٝبی ح٠ٔ٘ .پطزاذت ثٞزٛس، ؾبذت٠ ؿيطٗدبظ ت٢يسؾتبِٙ ١٘بٙ ٠ً ١بييذب٠ٛ ترطيت

 قجب٠ٛ ٝ تهطف ت٢طاٙ اعطاف زض ٠ً ١بييٗـبظٟ ٝ ١بق٢طى ث٠ ثٔسٝظٝض١ب ٝ ١بًبٗيٞٙ ٝ ياٜٗيت ٛيط١ٝبی زٝضازٝض

 ترطيت قجب٠ٛ يب ًطزٛسٗي كطاض ًبضٟٛي٠٘ ترطيت ٛيط١ٝبی ُبٟ .زاقت ازا٠ٗ ز٠١ ايٚ ت٘بٕ زض ثٞزٛس قسٟ ؾبذت٠

 ثچ٠ ٝ ًٜبُٙطي٠ ظٛبٙ ًطزٛس،ٗي ٗوبٝٗت ًطزٛس،ٛ٘ي تٞخ٠ ١بق٢طزاضی ١كساض١بی ث٠ ٛكيٜبٙحبقي٠ .ًطزٛسٗي

ٗي ح٠ٔ٘ ٗبٗٞضيٚ ث٠ زازٛسٗي قؼبض ًطزٛس،ٗي تظب١طات ذٞاثيسٛس،ٗي ثٞٓسٝظٝض١ب خٔٞی ُب١بً ظزٛس،ٗي ظاض ثـْ زض

 .ؾبذتٜسٗي قجب٠ٛ زٝثبضٟ ضا قسٟترطيت ١بیذب٠ٛ ٗٞاضز ثؿيبضی زض ٝ ٛكؿتٜسٗي ثؿت ١بق٢طزاضی خٔٞ .ًطزٛس

 ؿيجت ٝ آظاز ١بیضؾب٠ٛ كوساٙ ثب ١٘طاٟ ٗطزٕ زض حبًٖ ٝحكت ٝ ،ذبل ١بیئٞٓٞغیايس حبنْ ؾطًٞة ٝ ذلوبٙ

 ِٗط قسٛ٘ي اذجبض ٝاضز ًٞچي ١بیٗوبٝٗت ٝ ١بقٞضـ .قسٗي ت٢بخ٘بت ايٚ اذجبض قسٙػ٘ٞٗي ٗبٛغ ايٜتطٛت،

 ٝهت زٝٓت تالـِ ٠٘١ ضؿٖػٔي اٗب .قس ٗحسٝز ٛؿجتب اػتطاو ٝ ٗوبٝٗت خَٜ، ٗوغغ زض انٞال .آ٢ٛب تطيٚثعضٍ

 ث٠ تطًٞچي ق٢ط١بی اظ ٝ ق٢ط ث٠ ضٝؾتب اظ ٢ٗبخطت ضٝؾتبييبٙ، ٗحسٝزًطزٙ ٝ ق٢ط ث٠ ثركيسٙٛظٖ ثطای

 ١ٖ ُؿتطـ ٢ٗبخطت خِٜي، آٝاضُبٙ ؾطاظيطقسٙ ٝ ػطام ٝ ايطاٙ خَٜ یٛتيد٠ زض .ٛجٞز تٞهق هبثْ تطثعضٍ

حبقي٠ث٠ ،«ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی ثب حبًٖ اٛوالة ضسِ ٠ًزضحبٓي ٠ً ثٞز آٙ ايسئٞٓٞغی ػيّبضثٞزِٙ عٜعِ .يبكت

 ثٞز،ًطزٟ ذٞز اخت٘بػي پبيِبٟ …ٝ پبؾساض ،چيً٘يت٠ خبؾٞؼ، پٞـ،ًلٚ ثؿيدي، خبٛجبظ، ٛبٕث٠ ضا ُبٙقسٟضاٛسٟ

 تب ًطزٛسٗي ٜٗعٝی ٝ ٗؼطكي ٛظٖ ضسِ ضا آ٢ٛب هبٛٞٙ، ٢ٛبز١بی ٝ ثٞضغٝاظی ايسئٞٓٞغی ثب ق٢طی ٗؿئٞٓيٚ ظٗبٙ،١ٖ

http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=79qkvh+RFdo=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3mxNvtpCLep2dxbPdNDkZ5RA=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=2UV0lhkaT0o=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN


 

 13 of 27 

قسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ثبٝض١بی ٛظبِٕ ضيعـِ ٝ خَٜ  پبيبٙ ثب .قٞٛس ٛكيٜٚحبقي٠ خ٘ؼيتِ ُؿتطـ ٝ ٢ٗبخطت ٗبٛغِ

   .قس «ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی پكتيجبٙ ٝ يبض ،«زٝٓت ض١جطـ یزُٝب٠ٛ» ايسئٞٓٞغی ُبٙ،

 ٝ اٗالى تهطف خٜجف ٗبٜٛس اٛوالة، زٝضاٙ یًٜٜسٟتؼييٚ ١بیخٜجف ؾبظ،تبثغ ١بیايسئٞٓٞغی ٗسز ث٠ ؾطًٞة

 ١بیايسئٞٓٞغی ثُطز اظ خَٜ، پبيبٙ ثب اٗب .ًطز ذبٗٞـ ٝ ًكبٛسٟ ثٜسث٠ خَٜ ضٝٛس زض ،ضا ت٢يسؾتبٙ قٞضاييِ

 ثوبی تٜبظع .قس ًبؾت٠ ق٢طی، ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٗؿتوِْ ٝ پ٢ٜبٙ ضٝظٗطٟ، ١بیؾيبؾت ٗوبثْ زض ؾبظتبثغ

 قس،ٛ٘ي قٜيسٟ ػ٘ٞٗي، ثُؼسِ زض ٠ً نسايي ثب ٝ ًطزٗي ظذ٘ي ضا ايسئٞٓٞغی ٗطظ١بی ضاٛسٟ،حبقي٠ث٠ ًبضُطِ

 ؾطٝنسا پط ؾيبؾي تـييطاتِ اظ ٗٞثطتط ٝ پبيساضتط ٠ً آٝضزٗي ٝخٞزث٠ ًبض ٝ ظيؿت ١ؿتي ٜٗبؾجبتِ زض تـييطاتي

 ٛظٖ تط،ثيف ٝ ث٠ٌٔ زاز،ٗي ائ٠اض آثبٙ اٛؿبِٙ ث٠ ًبض ٝ ظيؿت اظ تطیٗؿتوْ ٝ خسيس قٌْ نطكب ٠ٛ .ثٞز

 .ًكبٛسٗي چبٓف ث٠ ضا آٙ «ثطاثطی» ازػبی ٝ زاضیؾطٗبي٠

 

 ديلت مقابلِ رَبر، مخاطبِ راوذٌ،حاشیٍبٍ کارگر :۶۰ دٍَ پسا زیستٍ تجربٍ

 

 ث٠ ثٞز، زضاظٗست ٝ ٗوغؼي ذبلِ ١بیايسئٞٓٞغی ظٛديطِ ثب ت٢يسؾتبٙ ثٜسًكبٛسٙث٠ ٝ ٛظٖ یز٠١ ،60 یز٠١ اُط

 زض ًكٞض ٝ اؾالٕ اظ زكبع .قس تطپ٢ٜبٛي ٝ ً٘تط ق٢طی ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٗؿت٘ط ٝ آضإ پيكطٝی آٙ عجغِ

 ٝ آٝاضُي تط،ثيف ُطاٛي خع  چيعی ٝ ٛيبٝضز اضٗـبٙ ث٠ ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ ث٠ ثطای ث٢كتي ذٞز، ٗٔ٘ٞؼ ٝاهؼيتِ

 ؾطٗبي٠ اٛجبقت ٜٗغن تبثغ ٗؿتضؼلبٙ، ٗؿٌٚ ٛيبظ ث٠ پبؾد خبیث٠ ٗؿتضؼلبٙ ٢ٛبز ٝ ٛساقت تطثيف ذبٛ٘بٛيثي

ٗي اخبظٟ ٜٗغن آٙ هسضتِ ٠ً قسٗي قٜيسٟ حسی تب كوظ ٢ٛبز ايٚ ث٠ ٌٗطض ٗطاخؼبت زض نسايبٙثي نسای .ثٞز

 نس١ب ظزٙآتف ٝ ًكت٠ ١بزٟ ثب قٞضـ چٜسيٚ .قس تطذكٚ ٝ تطُؿتطزٟ ١بقٞضـ 70 یز٠١ آؿبظ اظ ٓصا .زاز

 ٛسازٟ ؾبذت خٞاظ آ٢ٛب ث٠ ق٢طزاضی ٠ً ٗك٢س زض ق٢طًي تؿريطِ حتي اتٞثٞؼ ٝ ٗـبظٟ ٝ ثبٛي زٝٓتي، ٙؾبذت٘ب

 عالة ًٞی زض تظب١طات قبْٗ قس، قطٝع ٝهت زٝٓتِ ؾبذتبضی تؼسيِْ یثطٛب٠ٗ اظ ثؼس ٠ً ١بقٞضـ ايٚ .ثٞز

 ٗوب٠ٓ ضا، ١بقٞضـ ايٚ ٗكطٝح .قسٛس ؾطًٞة قستث٠ ٠ً ثٞز …ٝ ت٢طاٙ چ٢بضزا٠ِٛ ٗجبض٠ً، ،اضاى ٗك٢س،

 اٗب ضؾيس،ٗي ٛظطث٠ آضإ چيع ٠٘١ خبٗؼ٠ ٝ ٝهبيغ ؾغح زض ُطچ٠ .ز١سٗي ٛكبٙ ايطاٙ زض ایًٞچ٠ پؽ ؾيبؾت

 پؽ .ٛيؿت ٛٞقت٠ ايٚ حٞن٠ٔ زض آٙ ٛتبيح ٝ ػْٔ ظيؿت٠، ١بیتدطث٠ ايٚ ث٠ پطزاذتٚ .زاقت ازا٠ٗ عجوبتي ٛجطز

 ٝ ٗيبٛي اهكبض ًطزٙضاضي ثطای كوظ ؾيبؾت، ػطن٠ زض هبٛٞٙ ُلت٘بٙ ثب ذبت٘ي آذٞٛس ٝضٝز ١ب،قٞضـ ايٚ اظ

 ضا هبٛٞٙ ايسئٞٓٞغييِ ٢ٛبزِ ٠ً ثٞز زٝٓتي حضٞض چٜيٚ ١ٖ ث٠ٌٔ ٛجٞز، ٗسٛي خبٗؼ٠ ٝ هبٛٞٙ ث٢كت ث٠ آتعإ زض ٗطك٠

 .ثٞز ثطُعيسٟ ١بقٞضـ ٢ٗبض ثطای

 ثب ٠ً ثٞز زٝٓتي ١بیاضُبٙ ثب ػٜٔي يب ذبٗٞـ ٗسإ، یٗجبضظٟ زض ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ عجيؼي ظيؿتِ ١٘يٚ

تُطى ثب ٝ ايطاٙ ث٠ پّٞ آ٘ٔٔيثيٚ نٜسٝم ٝ خ٢بٛي ثبٛي اػعاٗي ١يئت ٝضٝز ثب ،60 ز٠١ اٝاذط زض خَٜ ات٘بٕ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25DA%25A9
http://obscura.ir/811/%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2587%25E2%2580%258C%25E2%2580%258C%25D9%2586%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%259B-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B3/
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 ١٘يك٠ ٠ً ٛكيٜبٙحبقي٠ ثطای .قسٗي حبز ق٢ط يي زض ١طثبض 70 ز٠١ اهتهبزی ٛيٞٓيجطآيؿِٖ ١بیؾيبؾت تبظی

 ًٞزًي ١٘بٙ اظ قبٙخٞاٛبٙ ٝ زاقت ٝخٞز ١٘يك٠ زٝٓت ػٔي٠ ذبٗٞـ خٜجف ثٞزٛس، ٗعز١ب ؾغح تطيٚپبئيٚ زض

 ق٢طٛكيٜبٙ ثطای زٝٓت اُط .ٛيؿت ٗيؿط زٝٓت ثب ٗجبضظٟ ثسِٝٙ ػبزی ٗؿٌٚ ٝ ٗؼيكت زاقتٚ ٠ً آٗٞذتٜسٗي

 تب زٝٓت .اؾتثٞزٟ ٗؿٌٚ ٝ ثطم ٝ آة اظ اٝ ٗحطٝٗيت ػبِْٗ ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطِ ثطای اؾت، ٛظٖ ٝ اٜٗيت ٛ٘بزِ

 ٛبٕث٠ يب ٝ ٛكٞز، اٌٗبٛبت ايٚ ث٠ زؾتطؾي ٝ ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاِٙ ايٚ تؼسی ٗبٛغِ ٠ً قٞزٗي پصيطكت٠ خبيي

 .ًٜس پصيطتحْ٘ ضا زضآٗسـ ث٠ زؾتجطز حساهْ آة، ٝ ثطم ث٢بی ًب١فِ ٝ توؿيظ ٝ يبضا٠ٛ

 ٝ ١بظاؿ٠ اٛض٘بٕ ق٢ط، ث٠ ضٝؾتب ٢ٗبخطت تٞهق ٝٓس، ٝ ظاز ًب١ف ثط تطیثيف قست ثب ١طثبض اٗب هبٛٞٙ زٝٓتِ

 ١٘يٚ .زاز ازا٠ٗ ٗدٞظ ثسٝٙ ١بیذب٠ٛ ًطزٙذطاة ٝ تهطكي اٗالىِ اظ ٗتهطكيٚ ضاٛسٙثيطٝٙ ق٢ط، ث٠ ١بآٓٞٛي

 ٗٞات ٝ تهطكي ١بیظٗيٚ كطٝـ ٝ ٝإ ظيتِٞٙ یقبذ٠ زيِط زؾت ثب ٝ قالم زؾت يي ثب ٠ً ثٞز هبٛٞٙ زٝٓت

 ٝ ًبضپي٘بٙ ث٢طٟ، تٞی زض تٞ ١بیز١ٔيع ضٝا٠ٛ ضا ق٢طی قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ زٝٓتي، انغالحث٠ ٘تهي ثب ثبيط ٝ

 ٗٞضزیِ ١بیثركف ثب ٝ «ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی ظٛديط ثب ٠ً حبّزض١٘بٙ ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُط ٓصا .ًطز ١بزالّ

 اؾتث٘بضِ چطذ٠ زض ثبظاض ذٞاضاِٙضاٛت ٝ ١بثبٛي نق زض ٛعّٝ، ٝ ث٢طٟ ًبضًطزِ ثب ثٞز خسيس ض١جط ثٜسِ زض آٙ، ٢ٛبز١بی

  .ُطكتٗي هطاض ـ حٌٞٗت اخطايي ٌٗبٛيؿٖ ـ زٝٓت ثب توبثِْ زض ٝ ُطكتبض تطثيف ٝ تطثيف ٗضبػقِ

 ز١بی٢ٛب .ثٞزٛس كوي٠ ٝاليت حبً٘يتِ ٗكطٝػيتِ یپبي٠ ،«ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی عطين اظ قسُبٙ،ضاٛسٟحبقي٠ث٠

 ١ب،حبقي٠ زض ٗص١جي ٗطاؾٖ اٛدبٕ كويطٛٞاظ، ١بیُلت٘بٙ ًبضُطاٙ، ١٘يٚث٠ ٗٞضزی ١بیثركف ثب ،«ض١جط»

 ضا ؾٔغ٠ ثط ٗجتٜي اخت٘بػي ضٝاثظ ٝ ١٘جؿتِي تٌطاضٝتٌطاض، ثب ،(هسؼ ضٝظ) ٛبزيسٟ ١بیزق٘ٚ ػٔي٠ تظب١طات

 ضيعقي ظيؿت٠، یتدطث٠ ٗحيِ ؾَِٜ ثب ت٢يسؾتبٙ ثبٝض١بیٛظبٕ ضيعـ ٗوبثْ، زض .ًطزٛسٗي ثبظتٞٓيس ٝ حلظ

 ٗكطٝػيت، اٝٓي٠ ي٠پب .ٛجٞز ٛظبٕ ٗكطٝػيتِ ١بیپبي٠ زض ًٜٜسٟتؼييٚ تبثيط ث٠ هبزض ١ٜٞظ ٠ً ً٘يتي .ثٞز تسضيدي

 ٠٘١ اظ تطهٞی ٝ خ٠ٔ٘آٙ اظ .قسٗي توٞيت ٝ تطٗيٖ خسيس، ١بیپبي٠ ثب پيٞؾت٠ ،«ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی يؼٜي

 ٌٗبٛيؿِٖ ٗتٞخ٠ ضا ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاِٙ عجوبتيِ ٗجبضظٟ ٠ً ١ب،ُلت٘بٙ .ثٞز زٝٓت ـ ض١جط یزُٝب٠ٛ ايسئٞٓٞغی

 .قسٗي ؾيؿتٖ ػٔي٠ ٗجبضظٟ ايٚ ُؿتطـ ٗبٛغِ ثٞز، ًطزٟ زٝٓت اخطايي

 ًبال١بی كطٝـ ٗثْ ١بييؾيبؾت ثب ًٜٜسُبٙ،تهطف ث٠ ت٢بخٖ ٝ ٗبٌٓيت اظ زكبع ػيٚ زض ،حٌٞٗت60 یز٠١ زض

 ظٛديطِ زض ضا ت٢يسؾتبٙ ٝكبزاضی ًطزٗي ؾؼي يبضا٠ٛ، ترهيم ٝ ثٜسیؾ٢٘ي٠ پبييٚ، هي٘تث٠ اؾبؾي

 ًكتبض ٝ ؾطًٞة خ٢ت تب ًٜس حلظ «اؾالٕ ٝ ٗي٢ٚ اظ زكبع» ٝ «تطاقيزق٘ٚ» ٝ «ٗؿتضؼلبٙ» ١بیايسئٞٓٞغی

 ػوت ثبيس پسض :ٛئٞٓيجطآي آ٘ثِْضطة ث٠ ثٜب 70 یز٠١ زض اٗب .ثبقس ثبظ زؾتف ـ اٛوالثي ٛيط١ٝبی ـ آ٢ٛب حبٗيبٙ

 ػٜٞاٙث٠ كطزی ٗٞكويتِ تجٔيؾ ٝ ثبظ ١بیؾيبؾت ٝ قطٝع اهتهبزی ضيبضتِ قٞٛس، آٝضٛبٙ ذٞز ١بثچ٠ تب ٛكؿتٗي

  .ًكبٛس ذيبثبٙ زض قرهي ًبض١بی یحبقي٠ ث٠ ٗؼيكت تبٗيٚ ثطای ضا زؾتپبييٚ ت٢يسؾتبٙ ذٞزًبضكطٗب،
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 ًطيٖ ضثبط ٗحالت اظ يٌي یخبزٟ ثؿتٚ آثبز، ذبتٞٙ ٗؽ شٝة ًٙبضُطا اػتهبة ضی، چيت ًبضُطاٙ اػتطاوِ

 ثٞز ٝهت زٝٓتِ ث٠ ذكٖ زض ق٢طی ُبِٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ١٘يٚ عجوبتيِ ٛجطز …زيِط ٗٞضز ١بزٟ ٝ ٗؼتطضيٚ تٞؾظ

 پبييٜي ١بیالي٠ ه٢طٗبِٙ ضا ذٞز تٞاٛؿت ٛػاز اح٘سی ٛبٕث٠  ٗضحٌي ٗٔيديِ تب ظز ضهٖ ضا ٝضؼيتي ٠ً

 اؿٜيب زؾت اظ كوطا ٛدبتِ قؼبض ثب كوط ُؿتطـِ اظ ٗطزٕ ذكِٖ اٗٞاجِ ضٝی ٠ً ایًٞت٠ٓٞ .ز١س ٛكبٙ ت٢يسؾتبٙ

 ٝ ١بيبضا٠ٛ ٜٗسی١سف ثب ًٞت٠ٓٞ، ايٚ زٝضاٙ پبيبٙ زض .ًطز ٛئٞٓيجطآيؿٖ زؾت ػهبی ضا پٞپٞٓيؿٖ ٝ ضؾيس هسضتث٠

 ثبظاض، ٝ ٗت٘طًعتط ٗبٓي ؾطٗبي٠ تط،ثيف ت٢يسؾتبٙ قس، تطثيف اهتهبزی ضيبضت ١ب،هي٘ت ٗدسز آظازؾبظی

 ضا پبييٚ ق٢طیِ ُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ آضای ،«ض١جط» ػٜٔي ح٘بيت ثب ٝ ٛبٕث٠ ٠ً ٛػاز اح٘سی زٝٓت .قس تطًباليي

 ت٢يسؾتبٙ تدبضة ٢ٛبيي آظٗٞٙ ٝاضز ضا زٝٓت ـ ض١جط یزُٝب٠ٛ ايسئٞٓٞغی چٞٙ !ثٞز ٗثجت قطی ثٞز، ًطزٟ ًؿت

 تطاغزی ظٗي٠ٜ ٠ً ایايسئٞٓٞغی .ًكبٛس ًبْٗ ایٗضح٠ٌ ث٠ ضا «ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی ثبالذطٟ زٝٓت ايٚ .ًطز

 ث٠ ٗطٍ ظٗبٙ زض ٠ً ٗبٛؿتٗي ضا ١بضی ؾَ ٝاض،ً٘سی ١بیُلت٘بٙ زض اًٜٞٙ ثٞز، ًطزٟ كطا١ٖ ضا 60 ًكتبض

  .قٞزٗي ٗتٞؾْ ١بتالـ تطيٚثيف

 ايٚ ز٠١ ١٘يٚ اٝاذط زض ثٞز، زازٟ ضخ ایحبقي٠ ١بیُبٟظيؿت زض ١بقٞضـ ٪80 اظ ثيف 80 ز٠١ اٝايْ تب اُط

 ثطای «اهتهبزی ضٝاثظِ ثبضًؿبٓت اخجبضِ» .اٛدبٗيس ٗٞضزی ١بیٗوبٝٗت ث٠ زٝٓتي، ضايب٠ٛ ثب ٝ ًب١ف ١بقٞضـ

 زٝ ث٠ ٗست ايٚ .ًطز آؾٞزٟ ضا زٝٓت ٗستيًٞتبٟ زاز،ٗي يبضا٠ٛ ثب ضا اـٗب١ب٠ٛ ذٞضاى اهؿبط ٠ً ٛكيٜيحبقي٠

 اػتطاضبت ٗطًع ٗدسزا ق٢طی ذسٗبت ٝ ُبظ ٝ ثطم آة، ٝ قطٝع پطاًٜسٟ، اػتطاضبت .ٛيبٛدبٗيس ؾبّ

 ثبالی ث٠ زٝٓت، ث٠ ثس١ي پطزاذت ػسٕ ٝ هجٞو ًطزٙپبضٟ زٝٓت، ٗبٗٞضيٚ ثب زضُيطقسٙ .قس ٛكيٜبٙحبقي٠

 ُبظ ٝ ثطم آة، هغغ ثب ق٢ط، ٛكيٜبٙقي٠حب تٞؾظ ق٢طی تؿ٢يالت ١عي٠ٜ پطزاذت ػسٕ .ضؾيس تٞٗبٙ ٗئيبضز١ب

 ًبضايي ظيؿت٠، تدبضةِ ايٚ .ثٞز تؿ٢يالت ١٘بٙ ضثٞزٙ ٝ يٞاقٌي ؿيطٗدبظ، اؾتلبزٟ ٗطزٕ، ٗوبٝٗت .قس ١٘طاٟ

 ُبِٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٗٞخٞز، زٝٓت آذطيٚ اٛتربثبت زض ٠ً زاز ًب١ف چٜبٙ ضا زٝٓت ـ ض١جط یزُٝب٠ٛ ايسئٞٓٞغی

 زي٠ِ ُطاانّٞ عٔت،انالح» ،1396 زی قؼبض .ٌٛطزٛس قطًت اٛتربثبت زض ٠ً ثٞزٛس هكطی تطيٚثعضٍ ق٢طی

  .ثٞز ٛكؿت٠ ثبضث٠ زٝٓت ً٘سیِ اظ «ض١جط» ح٘بيتِ ػيٜيت آظٗٞزٙ زض هجال ٛجٞز؛ آؿبػ٠ذٔن ،«ٗبخطا ت٘ب٠ٗ

 زض .ًطزٗي حبً٘يت ٗتٞخ٠ ضا زضٝٛي ذكٖ ٝ ٗربٓلت ٝ قسٗي اٛجبقت ًٖ ًٖ ٗٞضزی ١بیٗوبٝٗت ١٘يٚ 

  اضٜٗي ٝ ي٢ٞزی ؾٜي، ٝ قيؼ٠ ث٢بيي، ٗطز، ٝ ظٙ تطى، ٝ ثٔٞذ ، ًطز ٝ تطى ٠ً ثٞز ٗٞضزی ١بیٗوبٝٗت ١٘يٚ

 يٌسيِط ثب ٝ زضى ضا ١٘سيِط خٜؿيت، ٝ ٗصا١ت ٝ ُطاييهٞٗيت كطای عجوبتي ؾتٖ ٗوبثْ زض ٗكتطى احؿبؼ ثب

 ُطكت٠ قٌْ زضاظٗست ضٝٛس ١٘يٚ زض آثبٙ ذيعـ زض ٗرتٔق اهٞإِ آٝضقِلت ١٘جؿتِي ٝ اتحبز .قسٛسٗي ٗتحس

 ثطای زضآٗس، ٜٗجغ ًؿت ثطای ذٞز، زؾتبٝضز١بی اظ زكبع ثطای ١طضٝظٟ ١بیؾيبؾت ٝ ٓحظ٠ ث٠ ٓحظ٠ حضٞض .ثٞز

چپبّٝ اضبكي اضظـ اظ اٛسًي ١بیثرف ُطكتٚثبظپؽ ٝ ػ٘ٞٗي تؿ٢يالت تبٗيٚ ثطای ظيؿت، ٗحْ تطٗيٖ
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 زضز عجوبتي، ؾتٖ ٗوبثِْ زض قٜبذت؛ٛ٘ي زظز ٝ ضٝؾپي قيؼ٠، ٝ ؾٜي ظٙ، ٝ ٗطز ٓط، ٝ ًطز زيِط آ٢ٛب، یقسٟ

 .ثٞز يٌؿبٙ

 ؾتبز ٗؿئّٞ .ًطزٗي ػْ٘ ثٞضغاٝظی ٛظٖ كطاؾٞی ثيٌبضی ٝ ثحطاٙ .يبكت ازا٠ٗ ٢ٗبخطت ١بؾبّ ايٚ ت٘بٕ زض

 ١بیُبٟؾٌٞٛت خٔٞی تٞاٛسٛ٘ي اٛجطیُبظ ثطذٞضز١بی» :ُٞيسٗي ت٢طاٙ اؾتبٙ ق٢ط ثبظآكطيٜي ١٘ب١ِٜي

 ظٛسُي ٝ ٗؼتبزاٙ تد٘غ خٔٞی ٛتٞاٛؿت ؾليس ذبى زض ضطثتي ثطذٞضز ٠ً ١٠ُٛٞ٘بٙ ثِيطز، ضا ؿيطضؾ٘ي

 (كطاضٝ ؾبيت) .«١ؿتيٖ ٜٗبعن ايٚ زض قج٠يي ١بیذب٠ٛ ؾبذت قب١س اًٜٞٙ ٝ ثِيطز ضا ٜٗغو٠ ايٚ زض ؿيطضؾ٘ي

 زض كوظ ٛكيٚحبقي٠ ٛيٖٝٗئيٞٙ ؾ٠ ٗٞضزی تحويوبت خبضی یز٠١ زض .ضؾيس ثطاثط چٜسيٚ ث٠ ق٢ط١ب ث٠ ٢ٗبخطت

 اؾتبٙ ًْ ث٠ ضا آٗبض ايٚ ٛكيٜبٙ،حبقي٠ خ٘ؼيت ٝاهؼيتِ ًت٘بِٙ خ٢ت ضؾ٘ي ٗوبٗبت .زازٗي ُعاضـ ضا ت٢طاٙ

 ٗطظ اظ خ٘ؼيت ايٚ ت٢طاٙ اؾتبٙ زض قس ٗكرم آ٢ٛب اظ٢بضات ٛجٞزٙزؾت يي ثب ٠ًآٙ حبّ .زازٛس تؼ٘يٖ ت٢طاٙ

 ًبضِ .قس ثطآٝضز ٌٗ٘ٚ حساهِْ ،ٛٞقت٠ ايٚ ٛرؿت ثرف زض ٠ًآٗبضی ١٘بٙ اؾت، ٛلطُصقت٠ ٗئيٞٙ 4/5

 ٛب٠ٗ ٝ تٞٗبض ث٠ كطٝقبٙزؾت اظ ١بٗـبظٟ ٝ تدبض كطيبز .زاقت اكعايف ٛؿجت ١٘بٙث٠ ١ٖ ذيبثبٛي ـ ایحبقي٠

  ١بیُعاضـ .قٞز ثطذٞضز كطٝقبٙزؾت ثب هبعؼيت ثب ذٞاؾتٜسٗي زٝٓت يؼٜي قب٢ٗٙطثبٙ حبٗي اظ ٠ً اٛدبٗيس

 ٝ كويطٛكيٚ ١بیذيبثبٙ زض ٠ً اؾتقسٟ ظيبز چٜبٙ ٗٞتٞض ثب ًبض .ٛساقت ت٘بٗي ٗبٗٞضيٚ ٝ كطٝقبٙزؾت ظزٝذٞضز

 ٝ ٗٞتٞضؾٞاضاٙ كطٝقبٙ،زؾت ٝ ثيٌبضاٙ یظيؿت٠ یتدطث٠ .١بؾتاتٞٗجيْ ثب ثطاثط تؼسازقبٙ ١بثبظاض اعطاف

 يٞضـِ ٗٞضز    هبچبم ات٢بٕ ث٠ ضا ٗطظی ًٞٓجطاٙ ١طضٝظٟ قطايغي زض زغذيٖ حبً٘بٙ .ززاض ازا٠ٗ ٗؿت٘طاً ًٞٓجطاٙ

 ؾپبٟ ٗبكيبی ذٞز ٠ً زاٜٛسٗي ذٞثيث٠ ًطزؾتبٙ ٗطزٕ ٠ً ُيطٛسٗي هطثبٛي آٛبٙ اظ ٝ ز١ٜسٗي هطاض ذٞز ٝحكيب٠ٛ

 ايطاٙ ؾطاؾط زض ٝ غو٠ٜٗ زض هبچبم اكعايفِ انٔي ػبْٗ ؾپبٟ، زؾت١ٖ ثعضٍِ ثبٛس١بی ٝ تبخطاٙ پبؾساضاٙ،

  .١ؿتٜس

 بیکاران یزیستٍ یتجربٍ

 ٛجطز ازا٠ٗ ،(پ٢ٜبٙ ثيٌبضاٙ) ٗؼيكتي ٗٞتٞضؾٞاضاِٙ اكعايف ثب كطٝقبٙزؾت ٝ ثيٌبضاٙ یظيؿت٠ یتدطث٠

 ٝ اضظ ؾيبٟ ثبظاض ٝ ٗٞتٞضؾٞاضی كطٝقي،زؾت ثب ٗؼبـ ًؿت .ثٞز ًبضاٙثجبتثي تٞؾظ ١بذيبثبٙ زض ٛكيٜبٙحبقي٠

 ثحطاٙ زض ؾطٗبي٠ چطذف ؾطػت ١بیضطٝضت اظ ٛجٞز، ًبال ثبظاضِ ضاٛسُبِٙحبقي٠ث٠ تالـ نطكب ثسٙ، ٝ خٜؽ

 زٓيْثي .اؾت ُطزـ زض ؾطٗبي٠ ٛلغث٠ تطؾطيغ ١طچ٠ ٝ ١طخب ٛساضز، آضإ ًبال خبقسِٙخبث٠ .ثٞز ٛيع خ٢بٛي ؾطٗبي٠

 زٝضاٙ، ايٚ زض ق٢طی ٛظ٘يثي !قٞٛسٗي وٗؼتط اٛتظبٗي ٛيط١ٝبی تٞؾظ ٗٞتٞض١ب تٞهق اظ ثبظاضيبٙ ٠ً ٛيؿت

  .قٞزٗي پّٞ ث٠ ًبال تجسيْ ثطای ؾطٗبي٠ ٜٗغن ظائيسٟ

 ٝ تٞٓيس ٝ ١بذب٠ٛٝظاضت قسٙٗرتْ اػتهبثبت، .قس قطٝع ُؿتطزٟ ثيٌبضی ثب آؿبظ ١٘بٙ اظ اٛوالة ٗهبزضٟ

 ١ب،ًبك٠ ٗبٜٛس زاٛؿتٜسٗي ذٞز ػويسٟ ٗـبيط حبً٘بٙ ٠ً ١بييحطك٠ تٞهق ؾبذت٘بٛي، ١بیپطٝغٟ تٞهق ذسٗبت،

 یٗهبزضٟ .ؿيطٟ ٝ آظٗبييثرت ثٔيظ ٝ ٗكطٝة كطٝقٜسُبٙ ؿطثي، ١بیٓجبؼ ٝاضزًٜٜسُبٙ تئبتط١ب، ١ب،ًبثبضٟ
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 ًب١ف .يبكتٜس اكعايف ١طضٝظ آقٌبض ٝ پ٢ٜبٙ ثيٌبضی ثب ٠ً قس ثيٌبضاٛي ػظيٖ هكطِ تد٘يغ آؿبظُط اٛوالة،

 خ٘ؼي اهسإ اٝٓيٚ .ثطاِٛيرت خٞييچبضٟ ث٠ ضا ثيٌبضاٙ اٛوالة، اظ آٗسٟثط تتٞهؼب ؾطًٞةِ ٝ ظٛسُي ؾغح ثبضٟيي

 ٛظِٖ حبٗيبِٙ ٛظط اظ .يبكت ازا٠ٗ ٝ تجٔٞض آثبزاٙ ثيٌبضِ ایپطٝغٟ ًبضُطاٙ ؾٜسيٌبی زض چپ ٛيط١ٝبی ح٘بيت ثب آ٢ٛب

 .ثٞزٛس ضيرت٠ ١ٖث٠ ضا ٛظٖ ٙثيٌبضا ٝ ًبضُطاٙ ث٠ ً٘ي ثب آ٢ٛب .ثٞزٛس ١بچپ ٗؿجت، ـ اٛوالة ؿبنجبٙ ـ ؾطٗبي٠،

 ثيٌبضی ذؿبضت پطزاذتث٠ چپ ز١ٜسُبٙؾبظٗبٙ ٗسزث٠ ثيٌبضاٙ تكٌْ تالـ ًطٗبٛكبٟ زض ؾب١ّ٘بٙ ظٗؿتبٙ زض

 ثط ضا ذٞز ؾبي٠ اضزُٝب١ي ؾٞؾيبٓيؿت ايسئٞٓٞغی ُطچ٠ .قس ٜٗدط قـْ تبٗيٚ ثطای ًبضذب٠ٛ يي ثبظُكبيي ٝ

 ػٜٞاٙ ث٠ ثبٌٛساضی اٗٞض ٝ نٜبيغ ًطزٙٗٔي ت٢طاٙ، ًبضُطاٙ اضزيج٢كت 11 ثيبٛي٠ زض .زاقت تظب١طات ايٚ اؿٔت

 .ؾپطز ُطث٠ ث٠ ضا ُٞقت آجت٠ ٠ً چپ، حضٞض ٗحهّٞ ایذٞاؾت٠ .قس ٗغطح ذٞاؾت ثبالتطيٚ

 ١٘يٚ .پبقيسٗي ١ٖ ظٝز ٝ ثٞز ٗٞضزی ١بيكبٙتكٌْ ٛساقتٜس، اػتطاو ٝ تد٘غ ثطای ٗطًعيتي ثيٌبضاٙ،

 ًبضُطاٙ 58 كطٝزيٚ زض .ؾبذتٗي ٌٗ٘ٚ خبٗؼ٠ زض چپ حضٞض ٝ ٛيبظ ضطٝضت، ١ٖ ضا ٗٞضزی ١بیتكٌْ

 .قس يكب١ٙبٛكؿت ٗحْ ٠ً ٌٗبٛي .زازٛس ٛبٕ «ًبضُط ذب٠ٛ» آٙ ث٠ ٝ اقـبّ ضا ٗحٔي ثيٌبضاٙ، ٝ كهٔي ٝهتٛي٠٘

 یچبضٟ» يب ،«قٜبؾسٛ٘ي ٗحسٝزيت ًبضُطی زًٗٞطاؾيِ» :قسٗي زيسٟ قؼبض١ب ايٚ ٗحْ ايٚ زيٞاض١بی ثط

 .قسٗي ٜٗؼٌؽ چپ ١بیؾبظٗبٙ تلبٝت ٝ حضٞض ١بؾرٜطاٛي زض «.اؾت ١٘جؿتِي ٝ ؾبظٗبٛس١ي ًبضُطاٙ

 زض كساييبٙ ؾتبز خٔٞی اُط .ًطزٗي ايدبز ذبني كضبی تطػ٘ٞٗي قؼبض١بی ًٜبض زض ًبضُطی ٗٔ٘ٞؼِ قؼبض١بی

 ذب٠ٛ زض زاقت، قٜٞا ُٞـِ ٞؾيبٓيؿتيؾ ٝ زًٗٞطاتيي اٛوالة ٗبٜٛس اٛتعاػي ٝ ػ٘ٞٗي قؼبض١بی ٗيٌسٟ ذيبثبٙ

 قٞضايي، حٌٞٗتِ ٝ اػتهبة حن ٝ قـْ ايدبز ثيٌبضی، ذؿبضتِ ٗثْ تط،اٛض٘بٗي ٝ تطٗٔ٘ٞؼ قؼبض١بی ًبضُط

 زاٛكِبٟ ١بیكطٝقي ًتبة يب ٗيٌسٟ ؾتبِز خِٔٞ ضا قبٙضكوبی ٝ يبضاٙ ضٝقٜلٌطاٙ، اُط .يبكتٗي تطیثيف عٜيٚ

 اظ ٗسضؾ٠ يي ٗثْ ٝ يبكتٜسٗي ضا يٌسيِط ًبضُط یذب٠ٛ زض ثيٌبضاٙ ذهٞلث٠ ٝ ًبضُطاٙ يبكتٜس،ٗي ت٢طاٙ

 ؾبّ زض قس، اٛوالة ؿبنجبٙ ٝ اضزُٝب١ي «چپ» ًبضاٙ،كطيت ٗأٗٚ ثؼساً ٠ً ذب٠ٛ ايٚ .آٗٞذتٜسٗي آٛدب زض حضٞض

 .آٗسٛسٗي آٛدب ث٠ زيِط، ًبضُطی ثب ؿصا ٝػسٟ يي زض قسٙقطيي ثطای ُب١ي ٠ً ثٞز ثيٌبضاٛي ُبٟپٜبٟ آؿبظيٚ،

 ٝ ؾٜسيٌب١ب ؾطیيي تٞؾظ ًبضُط ذب٠ٛ قس، اٛوالة ٠ًايٚ اظ ثؼس ٠٘١ اظ اّٝ» :ُٞيس ٗي ؾٜسيٌبيي كؼبّ يي

 ٗستي ثطای ضا ١بيكبٙثطٛب٠ٗ ٝ آٛدب ضكتٜسٗي ١بايٚ يؼٜي .قس اقـبّ س،ثٞزٛ قسٟ ٗؿتوْ ٠ً ًبضُطی قٞضا١بی

 هطاض اهلل،حعة انغالحث٠ چ٘بهساض، اكطاز ١دٕٞ ٗٞضز ٗطتت ١بايٚ اٛوالة، اٝايْ ١٘بٙ اظ ٝٓي .ًطزٛسٗي ثطُعاض

 ذٞثي ؾبظٗبٛس١ي ٗٞهغ آٙ ٠ً ثيٌبض١ب ٝٓي ُطكتٜس، ١ٖ ثبضيي .ثِيطٛس ضا ايٜدب قسٛسٛ٘ي ٗٞكن ٝٓي ُطكتٜسٗي

 ٛ٘بظ اظ ١بايٚ ،58 آشض زض ایخ٘ؼ٠ تب اٛوالة، اظ ثؼس ٗبٟ 11 تب توطيجبً .ُطكتٜس پؽ ضا ًبضُط ذب٠ٛ آٗسٛس ثٞزٛس،قسٟ

 زض قبٙزؾت اظ ضا آٛدب ثطٝيٖ ثبيس ٝ اكتبزٟ ضساٛوالة زؾت ًبضُط ذب٠ٛ ٠ً ًطزٛس پرف اػالٗي٠ ضكتٜس خ٘ؼ٠

 قس، زؾتث٠ زؾت زٝثبض ٠ً ٗبٟ 11 اظ ثؼس ضا ًبضُط ذب٠ٛ تٞاٛؿتٜس ٝ آٝضزٛس ضا يثعضُ ٓكٌط ذالن٠، .ثيبٝضيٖ

  .«ثِيطٛس
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 زض  پطاتيي ظز،ٗي پطٝثبّ ُطكتٚخبٙ ثطای چپ ٗتلبٝت ١بیُطٟٝ ٗطًعی ؾتبز ٝ زاٛكِبٟ زض تئٞضی ٠ًزضحبٓي

 ٝ انل٢بٙ ٛيع ٝ آثبزاٙ كهٔي ٝ ایپطٝغٟ ًبضُطاٙ ؾٜسيٌبی زض  ،-قس ٜٗلٞض ثؼساً ٠ً- ًبضُط ذب٠ٛ ١٘يٚ

 آٗسٝضكت زض ١بتكٌْ ايٚ ٝ ؾتبز١ب ثيٚ (ؿيطچپ ٝ چپ كؼبالٙ) ز١ٜسُبٙؾبظٗبٙ .ثٞز چبضٟ ضاٟ زٛجبّ ًطٗبٛكبٟ

 ًبضُطاٙ كهٔي، ًبضُطاٙ ؾبذت٘بٛي، ًبضُطاٙ ٗبٜٛس ًبضاٙثجبتثي ٝ ثيٌبضاٙ قبْٗ ػ٘ٞٗب ١بتكٌْ ايٚ .ثٞزٛس

 ٝ زٝؾتبٙ ٝ آٗسٛسٗي ق٢ط١ب ٛكيِٚت٢يسؾت ٗحالت اظ .ثٞز ...ٝ ثبضثطاٙ بض،ثيٌ ١بیزيپ٠٘ٔ ٗعز،ضٝظ ذسٗبتي

 ثيٌبضاٙ يبثيؾبظٗبٙ اظ ٝحكت زض ٛظٖ حبً٘بِٙ .ثٞز ٗستًٞتبٟ اٗب ١بتالـ .آٝضزٛسٗي ذٞز ثب ٛيع ضا آقٜبيكبٙ

 ظٝز ضا ٗتٞٓسقسٟ ٛٞظازِ ًطزٛس،ٗي آٗبزٟ ضا ذٞز ،اضزيج٢كت 11 زض ١بتكٌْ ايٚ ًٔي٠ ٗؤثط كطاذٞاٙ زض ثبالذم

 زٝٓت ت٢سيس ٝ تيطاٛساظی ثب ثيٌبضاٙ ٢ٗطٗبٟ پي٘بييضاٟ .ثٞز ًكتبض ٝ ثٜسثِيطٝث٠ قطٝعِ ًطزؾتبٙ، خَٜ .ثجطٛس ؾط

 .ُطزيس ٗحٞ آٗطيٌب ؾلبضت تهطف تطاقيزق٘ٚ ايسئٞٓٞغی تٞٓس ١يب١يٞی زض اػتطاضبت ؾبيط ٝ قس ٗٞاخ٠

 ٝ ض١جطاٙ .ًطزٛس ح٠ٔ٘ ق٢ط١ب زض ثيٌبضاٙ ؾتبزِ ث٠ اٗطيٌب ثط ٍٗط قؼبض ثب ككبض ٛظبٗيِقِج٠ ١بیُطٟٝ

 ػٔي٠ِ ت٢يسؾتبٙ تحطييِ ؾيبؾي، ككبض١بی ثب ٝ ٛبٗيسٛس ٜٗبكن ٝ ًبكط اؾالٕ، زق٘ٚ ضا ز١ٜسُبٙؾبظٗبٙ

 ٛيع ثركي تطؾبٛسٛس، ضا ثركي ٝ ايدبز ٝحكت ٝ ضػت خ٘ؼ٠ ٛ٘بظ١بی زض اٗطيٌب ثط ٗطٍ قؼبض پكتِ ت٢يسؾتبٙ،

 ًبضذبٛدبت زض ًبضُطاٙ قٞضای تٞؾظ اؾالٗي، زٝٓت ٗديعُٞی ؾبثن ٗبٌٓبٙ تٞؾظ) ًبضذبٛدبت قسٙكؼبّ ثب

 زؾتِيطی، ثب .قس ًبض خصة اؾالٗي ثٜيبٙتبظٟ ٢ٛبز١بی ٝ (ؾبذت٘بٛي پي٘بٌٛبضاٙ ث٠ اػتجبض ثب كطاضی، ٗبٌٓيٚ

 تدطث٠ ثب ًبضُطاٙ يب كؼبالٙ بظُكتث ً٘ٞٛيؿت، اٛوالثي ١عاضاٙ ًكتبض ٝ ًبضُطی كؼبالِٙ اػسإ ٛيع ٝ قسٙپ٢ٜبٙ

 قس، ضؼيق ًٖ ًٖ قسٟ،ُلت٠ ١بیايسئٞٓٞغی ً٘ي ث٠ ثيٌبضاٙ خٜجف قسيس، ذلوبٛي ١بیٗحسٝزيت ٝ ًبض ؾط

 ذٞاؾتٗي ٠ًآٙ ضؿٖث٠ اؾالٗي خ٢٘ٞضی» :ُٞيسٗي ايطاٙ اظ ُطيرت٠ ًبضُطی كؼبالٙ اظ يٌي .ٛطكت ثيٚ اظ اٗب

 ثٞز، قسٟ پ٢ٚ پبيف خٔٞ ٠ً ضِٛيٜي ؾلطٟ ٝ ؿبضت آٙ ث٠ ضؾيسٙ ثطای ٗبٛؼي ضا ١بايٚ چٞٙ ًٜس، ؾطًٞة ضا آ٢ٛب

 .آٗس اؾالٗي خ٢٘ٞضی ٗسز ث٠ ٛؼ٘تي ٗبٜٛس خَٜ ٠ًايٚ تب .ًطزٛ٘ي پيسا ؾطًٞة ثطای ایث٢ب٠ٛ اٗب زاٛؿت،ٗي

 ؾٌٞتث٠ ضا ًبضُطی خٜجف ؾطًٞة، ٝ قٜبػت ٝ ُطیٝحكي ايٚ ثب تٞاٛؿتٜس ١بؾبّ آٙ زض انْ زض آ٢ٛب

 ثبػث ١بايٚ ی٠٘١ .ًطزٛس زٝض اخت٘بع ٝ ًبضذب٠ٛ ٝ ًبض ٗحيظ اظ ٝ ًطزٛس زؾتِيط ضا انٔي كؼبٓيٚ يؼٜي .ثٌكبٜٛس

 حبنْ ثطايكبٙ نٞضتؿيطايٚ زض ٠ً ٛؼ٘تي آٙ ٝ خَٜ ث٢ب٠ٛ ٠ث تٞخ٠ ثب ظيبزی ٗست ثطای ًبضُطی خٜجف قس

 ث٢ب٠ٛ، ١٘بٙ ٝ ٛؼ٘ت ١٘بٙ ث٠ ًٜٜس، ت٘بٕ ضا خَٜ ٛجٞزٛس حبضط ٝ زاقتٜس خَٜ زض ٠ً ػظي٘ي ٜٗبكغ ٝ قسٛ٘ي

 ٠ًايٚ اؾٖ ث٠ ٝ ًطزٛسٗي ٝاضز ًبضُط١ب ث٠ ضا ككبضی ١ط ٝ ثٞزٛس ًطزٟ ؾٔت ًبضُط١ب اظ ضا اػتطاو هسضت ١ط٠ُٛٞ

 آذط زؾتِ خَٜ، زض ٗوبثْ حطيق ثب زؾت١ٖ ٝ ًطزٛسٗي ٗؼطكي پٜدٖ ؾتٞٙ ػٜٞاٙث٠ ضا ًؿي ١ط اؾت، َخٜ

 .«ًطزٛس خبضٝ ذٞزقبٙ هّٞ ث٠ خٞضی چ٠ ضا ١بظٛساٙ ،67 ؾبّ زض ١ؿتيٖ، قب١س ٠٘١ عٞض١٠ً٘بٙ ١ٖ

 ذطيس هسضت تٞضٕ، ٝ يبكتٜسٗي اكعايف ؾبّث٠ ؾبّ ثيٌبضاٙ .ٛكس ذبٗٞـ اٗب ًطز ٛكيٜيػوت ثيٌبضاٙ خٜجف

 اظزيبز ثب ٝ ٗبٛسٛس ثبهي ق٢طی قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ٗحطى ٗٞتٞض آ٢ٛب .زازٗي ًب١ف ٝ ًب١ف ضا پ٢ٜبٙ ثيٌبضاِٙ
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 زض آٙ تهبػسی ٝ ٗؿت٘ط اكعايف ًبض، ٛيطٝی ٢ٗبضٛبپصيط ٗبظاز .زازٛسٗي اكعايف ضا ٛكيٜيحبقي٠ ػ٘ال ذٞز،

 اكعايف ٝٓي قس ٗتٞهق ٗٞهتبً ث٢٘ٚ .آٗس كطٝز ث٢ٜ٘ي چٞٙ آثبٙ ضز ٠ً ثٞز ق٢طی ٛظٖ ًبض ٝ ظيؿت حبقي٠،

 پصيطتٞهق ٛيع ٛجطزـ زاضز، ازا٠ٗ ؾبذتبضی ثحطاٙ زاضز، ازا٠ٗ ظيؿت ثطای ٛجطزـ تسإٝ ٝ ًبض ٛيطٝی ٗبظاز

 .ٛيؿت

 خیاباوی مًتًرسًاران فريشان،دست :کارانثباتبی یزیستٍ یتجربٍ -۳ 

 ٝ ذبٛٞازٟ ث٠ ؾٜتي اتٌبی ثب ثيٌبضاٙ تطثيف .قسٛس ضٝظٗطٟ ٝ كطزی ٗجبضظات ٝاضز ذلوبٙ، ٝ ؾطًٞة ثب ثيٌبضاٙ

 زض زاضیچطخ زاضی،ز٠ً ذبِٛي، تؼ٘يطًبضی ٗٞتٞضًبضی، كطٝقي،زؾت ث٠ ٝ ت٢ي٠ ٗبٓي، ً٘ي يب ٝإ ذٞيكبٙ،

 اظ ذبضج ؾيبٟ ثبظاض .آٝضزٛس ضٝی ... ًبال ؾيبٟ ثبظاض زض كطٝـ ٝ ذطيس ٝ زالٓي ٗؿبكطًكي، ثبضثطثطی، ثبظاض١ب،

 زٛيبی زض ١ب،ذيبثبٙ ًٜبض ثبظاض، ايٚ زض ضٝظٗطٟ ٛجطز ٝ اػتطاو .ُطكت هطاض ثيٌبضاٙ تهطف زض ٝ زٝٓت ًٜتطّ

 زض ذُطز تدبضتِ .يبكت تسإٝ ذٞزًبضكطٗب ٛبٕث٠ ػٜٞاٛي زض ١بذب٠ٛ ث٠ ًبال اضؾبّ ٝ كطزی ١بیزضؾبيت ٗدبظی،

 ثبظاض ٌْٗ٘ تٞظيغِ ثبظاضِ ٝ ٛظٖ ذٞزِ ًباليي، ٜٗبؾجبت ثطای اٗب ٛظٖ، يطِٗـب زٝٓت، چكٖ اظ ذبضج ؿيطضؾ٘ي ثبظاض

 هٞی پكتٞا٠ٛ كطٝقبٙزؾت اظ ثطذي» :1397 ز١ٖ ٗدٔؽ ٛ٘بيٜسٟ .ثٞز خ٢بٛي زاضیؾطٗبي٠ ٜٗبؾبت زض ضؾ٘ي

 اظ ثطذي پكتيجبٙ پطزٟ پكت ١بیزؾت ٝ قٞٛسٗي ح٘بيت اكطازی ٝ ُطٟٝ عطف اظ ٠ً ٗؼٜب ثسيٚ زاضٛس

  .«قٞز ٗكرم ًكٞض زض كطٝقبٙزؾت اظ ثطذي  حضٞض ضيك٠ ٛرؿت ُبٕ زض ثبيس ثٜبثطايٚ ١ؿتٜس كطٝقبٙزؾت

 ٗبٓي ـ ٛظبٗي ٢ٛبزیِ اهتهبز تبثغ آٙ، اظ تطُؿتطزٟ ٝ تطهٞی آجت٠ ٝ ضؾ٘ي ثبظاض ٌْٗ٘ ثبظتٞظيغِ ًبضیثجبتثي

 .اؾت ًكٞض اؾبؾي هبٛٞٙ 110 ٗبزٟ آيِبضقي

 ١ػٗٞٙ، ٛ٘بيٜسُبٙ، انغالح زض آ٢ٛب .ٛساضٛس ثي٠٘ ٝ قـٔي اٜٗيت ًبضی، ثجبتِ ثرف، ايٚ ٛبٗٞٓسِ ًبضُطاٙ

 آٗبض١بی زض ١ِ٘ي ٝ اٛسهطاضزازٟ تؼطو ٗٞضز ضا زٝٓت هسضتِ ٠ً ١ؿتٜس ايٜتطٛتي ٝ ذيبثبٛي ًبضاٙذالف ٗت٘طزيٚ،

 تِٔطإ، ١ب،ؾبيت زض ًبال تٞظيغ ٝ ذسٗبت اضائ٠ .ًٜٜسٗي ٗؼطكي ذٞزًبضكطٗب ٝ كطٝـزؾت ضا ذٞز ضؾ٘ي

 ؿبٓت اًثطيت .اؾت كطٝقبٙزؾت ايٚ خٞالِٛبٟ حبً٘بٙ، ٛظٖ زؾتطؼ اظ زٝض پطت، ١بیٌٗبٙ ٝ ٗحٔي ثبظاض١بی

 ٪18 اظ ثيف 60 ز٠١ زض ايٜبٙ .١ؿتٜس ظٛسُي تبٗيٚ ٝ ذبٛٞازٟ قت ٛبٙ ِٛطاٙ ٠ً ١ؿتٜس آ٢ٛبيي كطٝقبٙ،زؾت

 ٝ ٗتط١ٝب ق٢ط، پبييٚ ٗيبزيٚ ٝ ١بذيبثبٙ ًٜبض ٗؼيكتي، كؼبٓيت ايٚ .زازٛسٗي تكٌيْ ضا ق٢طی اقتـبّ

 ٛيبظ ٗٞضز ًبال١بی ٝ ثبضثطی تب ؾيبض كطٝقيٗيٟٞ ٝ ظٝضآظٗبيي تب ٝ ًبال كطٝـ تب ُسايي اظ ق٢طی ١بیاتٞثٞؼ

 ٗٞظيي اظ ذطيساضٛس، ٠ً ُيطزٗي قٌْ ت٢يسؾتبٛي ثرفِقبزی كط١َٜ ٛيع آ٢ٛب اعطاف .قٞزٗي زيسٟ ذبِٛي

 ضا زاضٗـبظٟ ؾٞز اُط كضب ايٚ .ٛساضٛس ضا ضكتٚضؾتٞضاٙ ٝ ًبك٠ تٞاٙ ٠ً خٞاٛبٛي ذٜسٟ ٝ خٞى تب ٗكتطی خٔت ثطای

  .ًٜسٗي زاضذسق٠ اؾت ٛظٖ ٛ٘بز ٠ً ضا «ٝهبض» ٝ ؾٌٞت زٝٓت، ثطای ١سزٗي ًب١ف

https://www.icana.ir/Fa/News/405451/%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586
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 ًبض،ٛي٠٘ ًبضٜٗساٛي تب اٛسٌٛطزٟ پيسا ًبض ٠ً ١بييآتحهيْكبضؽ :قسٛسٗي تكٌيْ ٗرتٔلي اهكبض اظ كطٝقبٙزؾت

 ٗؿٚ ًبضُطاٙ ٝ ت٢يسؾت ١بیذبٛٞازٟ ًٞزًبٙ اذطاخي، ًبضُطاٙ تب  ضٝؾتب١ب ٢ٗبخطيٚ تب ذب٠ٛ ؾطپطؾت ظٛبٙ

 پبؾرِٞی زضآٗسقبٙ يب ٛساضٛس ٗؿت٘طی زضآٗس ٗ٘ط ٝ ١ؿتٜس كطٝقيزؾت ث٠ ٛبُعيط ٠ًًؿبٛي ًالً ٝ ثبظٛكؿت٠،

 قـْ ٝ ٛبٜٗسٗي چيهبچبم ٝ عٔتكطنت پطٝض،تٚ تٜجْ، ضا آ٢ٛب 60 ز٠١ زض ٛظٖ حبً٘بٙ .ٛيؿت تٞضٕ

 .ًطزٛسٗي ٗؼطكي اخت٘بع ٗرِْ ٝ تحويط ًبشة ٗكبؿِْ ٝ ؾطعبٛي یؿسٟ ٗؿطی، ثي٘بضاِٙ آوبة ثب ضا كطٝقيزؾت

 ضكتبضِ ز١ٜسُبِٙاقبػ٠ ٝ ٛظ٘يثي ٗطٝخيِٚ ؾيبؾي، ُطاِٙتٞعئ٠ چٞٙ آوبثي ثب ٗؿبخس ٝ ضؾ٘ي ١بیُلت٘بٙ زض

 زٝٓتيبٙ ٠ً اؾت ضؾيسٟ ٗطظی چٜبٙث٠ ًبضاٙحبقي٠ ايٚ ُؿتطزُي اٗطٝظ .ُطكتٜس هطاض ت٢بخٖ ٗٞضز اذالهيؿيط

 .ثطٛسٗي ًبضث٠ ضا آوبة ايٚ ً٘تط زيِط

 هسضتِ ثب ٗسإ ٛجطز ٛٞع يي ٛبٙ، ثطای آ٢ٛب تالـ اؾت، ٗتضبز ضؾ٘ي اهتساض ٝ ؾٔغ٠ ثب كطٝقبٙزؾت اؾتوالّ

 یػطض٠ ٗحْ اٗتيبظ ثطای ضا ؾٞزقبٙ اظ ثركي ٠ً ذُطز، تدبض ٛظٖ ث٠ٌٔ زٝٓت ٛظِٖ كوظ ٠ٛ .اؾت ٛظٖ ٗؿتوطِ

 ضؾ٘ي، تٞظيغ ٝ تٞٓيس ذظِ زض قطًت ػسٕ ٝ ًبضی ثجبتِ ػسٕ ضؿٖػٔي طٝقبٙكزؾت .اٛسزازٟ زؾت اظ قبٙضؾ٘ي

 ضٝ زض ضٝ ٝ ٗؿت٘ط ٛجطزی زٝٓت ثب آ٢ٛب .ًٜٜسٗي حؽ ضا ؾطٗبي٠ ٗؿتويٖ ككبض ت٘بٗبً ًبضُطاٙ، ٠٘١ اظ تطثيف

 حضٞض ثب ضا زٝٓت تحٌٖ ٝ هسضت اػ٘بّ ٝ ٛيؿتٜس پصيطٛظٖ ٛيؿتٜس، آ٢ٛب ًٜتطّ زض كطٝقبٙزؾت ايٚ ظيطا .زاضٛس

 اظ ثؼس .ًطزٛسٗي تطى ضا ١بذيبثبٙ ثبيس ٝ قسٟ ٗحؿٞة ٛظٖ حبً٘يت اؾوطاض ٗبٛغ آ٢ٛب .ًٜٜسٗي ٗحسٝز ذٞز ٗسإ

 .زازٗي هطاض ذالف ًبض ٗو٠ٓٞ زض تطثيف ١طچ٠ ضا كطٝقبٙزؾت ًبض ًبال، ٝ ؾيبؾت ؾيبٟ ثبظاض اٛوالة، ٗهبزضٟ

 ٗستًٟٞتب ٝ ٗحسٝز .ثٞزٛس ١بًٞچ٠ زض ٝ زاٛكِبٟ ٗوبثْ ؾيبؾي/ِيكط١ٜ ًبال١بی ُبٙكطٝقٜس ًبضاٙذالف اٝٓيٚ

 ػٔي٠ ١طضٝظٟ ٝ ٗؿتويٖ ت٢بخٖ ٝاضز ق٢طزاضی، ضسٌٜٗطات، زازُبٟ ثؿيح، ؾپؽ .ضؾيس ات٘بٕ ث٠ 1360 ؾبّ زض ٠ً

 ثب ًٖ ًٖ هسضت،  ؿهت قطٝع ١بیؾبّ زض اػتطاضي كضبی عجَغِ ث٠ كطٝقبٙزؾت .قسٛس كطٝقبٙزؾت ٠٘١

 يي ث٠ ٗؼجط ؾس ٛيط١ٝبی ٝضٝز .قسٛس خ٘ؼي اهساٗبت ٝاضز ذجط١ب ًطزٙ زؾت ث٠ زؾت  ٝ اٛلؼبٓي ؾبظیقج٠ٌ

 اػتطاضبت ثوي٠  ٗٞضز چٜس خعث٠ اٗب قس،ٗي خ٘ؼي اػتطاو ٝ قسٗي ضؾبٛسٟ ٠٘١ اعالع ث٠ ؾطػتث٠ ذيبثبٙ

 ؾيبض ٗؼجط ؾس ضكغ ؾتبز ً٘يت٠، ٝ ثؿيح ػٞاْٗ اظ ت٢طاٙ ق٢طزاض 1362 ؾبّ .ٗبٛسٗي ثبهي ًٞچي ٝ ٗحسٝز

 ؾيبؾي ُطتٞعئ٠ ػٜٞاٙ ثب ٗوبٝٗت نٞضت زض ٝ خ٘غ ضا كطٝقبٙزؾت ق٢ط ؾغح زض ٗؿت٘ط ُكت ثب ٝ تكٌيْ،

 زض ٠ً ثٞز زٝذت٠ ٝ ثبكت٠ چٜبٙ ضا ات٢بٕ ًبكي ٝ الظٕ زاليْ اؾالٕ، اظ زكبع ايسئٞٓٞغی .كطؾتبزٗي ظٛساٙ ث٠

  .ًطزٗي ٗؼدعٟ كطٝقيزؾت ًطزٙخ٘غ

 اظ كطٝقبٙزؾت اؿٔت ١ٜٞظ ٛساقت، نحت ذجط ايٚ اٗب .ُلتٗي آ٢ٛب ٪90 ا٢ٛسإ اظ ضؾ٘ي اذجبض 64 ؾبّ تب  

 پطت ٗحالتث٠ قبٙثؿبط اٛتوبّ يب  ُطيع ٝ حضٞض تبًتييِ ثب ٝ ٗوبٝٗت  ثب ضؾبٛيذجط اٛلؼبٓيِ ؾبظیقج٠ٌ عطين

 خ٘غ ضؾيسٗي ُكت ٝهتي .زازٛسٗي ازا٠ٗ ًبضقبٙ ث٠ !ٗوٞا ت٠ٌ يي ضٝی قسٟپ٢ٜبٙ ًبال١بی ٛبٕ ٛٞقتٚ يب ٝ
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 ذؿت٠ ٝ ٗؿت٢ٔي ضا ؾيبض كطٝقبٙزؾت ٗوبٝٗت، .ًطزٛسٗي پ٢ٚ زٝثبضٟ ضا ذٞز ثؿبط ضكتٗي ٝهتي ٝ ًطزٛس،ٗي

 قبًٜٙتطّ تحت ٗؼيٚ ٌٗبٛي زض آ٢ٛب ًطزٙخ٘غ ثب ُطكت ته٘يٖ زٝٓت ثبالذطٟ .آٗسٛسٛ٘ي ًٞتبٟ اٗب ًطزٗي

 ٗبٜٛس آ٢ٛب اظ ثطذي ثطای ٝ ايدبز ثؿتثٚ ١بیذيبثبٙ يب ١بپبضًيَٜ زض ٗتؼسزی ثبظاض١بی 3681 ؾبّ اظ .هطاضز١س

 ثبظاض١ب ايٚ ًبضآيي 70 ز٠١ زض .قس نبزض قٜبؾبيي ًبضت خِٜي آٝاضُبٙ ٝ ثبظاٙخبٙ ٗؼٔٞٓيٚ، ثبال، ؾٜيٚ اكطاز

 ًبض١بی ظايف ٝ ثيٌبضی .قس قطٝع ٗحالت ق٢طزاضیِ ٝ كطٝقبٙزؾت ُطيع ٝ خَٜ ٗدسزا ٝ يبكت ًب١ف ٛيع

 ٝ ؾيبٟ ثبظاض .اٛدبٗيس ذيبثبٙ زض ٗؼيكتي ٗٞتٞضؾٞاضاٙ ضقس ث٠ ثبض ٝ ٗؿبكط ٝٛوْحْ٘ تؿ٢يْ ثطای ذسٗبتي

 ضا، ٛئٞٓيجطآيؿٖ تدبضی ؾطٗبي٠ ايٜتطٛتي، اخٜبؼِ ػطض٠ ٝ تجٔيؾ تب كطزی نٞضتث٠ ًبال تحٞيْ اظ ًبال ذبًؿتطیِ

 ًبال١بيف یٗجبز٠ٓ ؾطػت ٝ هي٘ت كوظ ٠ٛ هؿغي، كطٝـ ثب .ٛ٘ٞز ٗؼيكتي ُبِٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ یپسضذٞاٛسٟ

 ًطز،ٗي ٗضبػق اؾتث٘بضِ ضا ًبض ٛيطٝی ٝ ٗيؿط ضا توؿيظ ضؾ٘ي، ٝ ضؾ٘يؿيط پّٞ ٛعِّٝ ثب ٝ زازٗي اكعايف ضا

ٗي ق٢ط زض ذٞز ٗؿٌٚ زاضی٠ِٛ اظ ٛبتٞاٙ ث٢طٟ، ٝ ٗهطكي ًبال١بی ٗحبنطٟ زض ًبضُطاٙ ٠ً ١ٖ ٝهتي ث٠ٌٔ

 ١بیظٗيٚ ذطيس اهؿبطِ زض زيِط ظٛديطی زض تب ثٞزٛس ٜٗتظطقبٙ ق٢ط یٗحسٝزٟ اظ ذبضج ١بیثلطٝـثؿبظ قسٛس،

 ٛيبظ١بی ثطای ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُطاٙ تالـ .ثٌكبٜٛس زٝثبضٟ ثٜسی ث٠ ضا آ٢ٛب هبٛٞٛي،ؿيط ٝ تهطكي یقسٟتوؿيٖ

 ظيؿتي اٌٗبٛبت ١عي٠ٜ پطزاذت ػسٕ يب ؿيطضؾ٘ي تبٗيٚ ،زٛساٙ ٝ چَٜ ثب ؿيطٗدبظ ٗؿٌٚ تبٗيٚ ٗهطكي،

 ضٝی زض ضٝ پيٞؾت٠ ٝ ٗؿت٘طاً ضا آ٢ٛب ٗؿٌٚ، ٝ ٛبٙ ًؿت ٝ ؿيطضؾ٘ي ًبض١بی تسإٝ ثطای تالـ ٝ ضطٝضی

 ٗبٓي ٛ٘بز١بی ٗتطٝ، ٝ ذيبثبٙ زض كطٝقيزؾت ؾطهلٔي ٗبٌٓيٚ ١ب،ثؿبظثلطٝـ ذُطز، تدبض ؾٔغ٠، ١بیاضُبٙ

 ُيطاٙضقٟٞ قٌْ زض زٝٓتي ذٞاضاٙضاٛت ٝ ــ آ٢ٛب اٛسى اٛساظپؽ ًٜٜسٟتهطف ٗٞؾؿبت ٝ ١بثبٛي ــ ؾطٗبي٠

 ٝ ٗؿٌٚ ٝ ًبض ٝ ٛبٙ ثطای ٗٔ٘ٞؼ ١بیًكٌ٘ف ١٘يٚ كطايٜس زض آثبٙ اٛؿبٙ .ز١سٗي ٝ زازهطاضٗي ١باضُبٙ

 ًطز، حؽ ضا ؾطٗبي٠ ؾتٖ ذٞز، ُٞقت ٝ پٞؾت ثب اٗب تسضيحث٠ ثعضٍ ٝ ًٞچي ١بیًكٌ٘ف ١٘يٚ زض حدبة،

 كطايٜس زض ذغب ٝ آظٗٞٙ ثب ٝ زاز هطثبٛي اٛسٝذت، تدطث٠ ؾلبى، حبً٘يت ٗسػيبٙ ثب ؾب٠ٓ 40 ٝاًٜكي ٝ ًٜف زض

زق٘ٚ» ايسئٞٓٞغی ٝ «زٝٓت ـ ض١جط یُب٠ٛزٝ» ايسئٞٓٞغی ،«ٗؿتضؼلبٙ» ايسئٞٓٞغی ثٜس١بی ككبض اظ ًبؾتٚ

 تب ٗؼٔ٘بٙ اظ ًالؾيي، ٝ ضؾ٘ي ًبضُطاٙ ٝ زاٛكدٞ كطظٛساٙ ت٢ٞض ٝ قدبػت اظ قس، پرت٠ تسضيحث٠ «تطاقي

 ٝ ُصاضز ؾط پكت ضا ثٞزٙا٢ٔٓيحعة ٝ خبٛجبظ ثٞزٙ،حبقي٠ زض تحويط ًطز، ثٜٔس ضا ؾطـ ُطكت، ٛيطٝ  ثبظٛكتؿِبٙ

 ظٙ ًبضُط ثب ١٘جؿتِي زض ٠ً ایضاثغ٠ .قس  ثٞزٛفت٢يسؾت ػْٔ ًكق ثطای ٝقسٙثٞزٙ اظ ایضاثغ٠ ٝاضز

 قسٙؿّٞ پطاتيي ظيؿتف، ٝ ًبض ٗحْ زض اكـبٙ، ٝ هٞٗي ًبضُط ثب زاٛكدٞيف، كطظٛساٙ ثب ذبٛٞازٟ، ؾطپطؾت

 .ًٜسٗي ١٘ٞاض عجو٠ ٛبٕث٠ ؾيبّ كطايٜسیزض ضا ٝی

 

 شذگانراوذٌحاشیٍبٍ سًژگی يیژگی
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 ٝ خ٢بٛي ًبض توؿيٖ اظ تجؼت زض ضٝؾتبيي ٝ ق٢طی اهتهبز ٛبًبكي ٝ ٛبٗتٞاظٙ ثؿظ ايطاٙ، ٗثْ ًكٞض١بيي زض

 .قٞزٗي ؾطٗبي٠ ُطزـ ٝ تٞٓيس زض ٢ٗبخطيٚ خصة ػسٕ ٝ ٢ٗبخطت ًكبٝضظی، ضقس ػسٕ ثبػث ؾطٗبي٠، ٜٗغن

ٗي اكعايف ضا ثيٌبضی پ٢ٜبٙ ثرف ثجبت،ثي ًبض١بيي ثب ٝ پيٞٛسٛسٗي ًبض ٛيطٝی ٗبظاز ٓكٌط ث٠ ٢ٗبخطيٚ ايٚ

 ًكٞض١بی زض ثبالذم ؾطٗبي٠ ٝ ًبض تضبز كطظٛس ٝ ٗبظاز ًبض ٛيطٝی ُبٟپٜبٟ ای،حبقي٠ ًبض ٝ ظيؿت .ز١ٜس

 هطٙ اٝاذط ٛئٞٓيجطآي ١بیؾيبؾت ثبالذم ٝ زاضیؾطٗبي٠ ازٝاضی ١بیثحطاٙ ُؿتطـ ثب ٠ً اؾت ٛيبكت٠تٞؾؼ٠

 ٛيع بكت٠يتٞؾؼ٠ ًكٞض١بی زض ًكٞضی، ثيِٚ ٢ٗبخطتِ حبزقسٙ ثب ٝ زاقت٠ اٛلدبضی ٝ تعايسی ضقسی ثيؿتٖ

 ٛظِٖ زض اٗتيبظ كبهس ًبضُطاِٙ ٝ ُيقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ یپسيسٟ ضؾسٗي ٛظطث٠ .اؾت يبكت٠ ًكٞضی ثيِٚ ُؿتطـ

 ظيؿتي ٝ ًبضی ت٘طًعِ ػسٕ اظ ٛٞػي زضآٗسِپيف ٝ ظٝاّ ؾطاقيتِ ث٠ ؾطٗبي٠ ٝضٝز اظ ٛبقي ایپسيسٟ  ؾطٗبي٠،

 ٛوكيِ زاضی،ؾطٗبي٠ ٛظِٖ ١ػِٗٞٙ ٛ٘بيٜسُبٙ ثب ًبضُطاٙ ١طضٝظٟ توبثِْ ٝ آٙ تعايسث٠ ضٝ خ٘ؼيت ػٔتث٠ ٠ً اؾت

 .زاضز عجوبتي ٛجطز كطآيٜسِ زض ًٜٜسٟتؼييٚ

 زض اؾت؛ خطيبٙ زض ١٘يك٠ قٞز،ٗي زيسٟ ١بيفاٝج كوظ ثيطٝٙ اظ ٠ً ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ خٜجف

 ١بٗوبٝٗت زٝٓت، ٗوبثْ زض خٜجف ايٚ .ٛساضز آضإ ذٞز ذٞزُؿتطِ ٝ ذٞزظايٜسٟ ٗؿت٘ط، ١بیپطاتيي ١بيف،پطاتيي

 چكٖ ث٠ ؾيبؾي ٗجبضظٟ ظاٝي٠ اظ ُطچ٠ ٠ً ًٜسٗي ثبظتٞٓيس ٗؿت٘طاً ٝ تٞٓيس ذٞز زضٝٙ ضا ذُطزی ٝاػتطاضبت

 خٜجفِ زض آ٢ٛب كؼبّ حضٞض ٗثبّ عٞضث٠ .قٞٛسٗي ٜٗدط ایًٜٜسٟتؼييٚ تـييطاتِ ث٠ ذٞز كطآيٜسِ زض اٗب آيٜسٛ٘ي

 توسؼ اٝٓي قٌؿت، ضا ؾطٗبي٠ توسؼ زٝٗي اُط ٛجٞز، قٞضايي خٜجفِ اظ تطًٖ اٛوالة زٝضاٙ اٗالى تهطفِ

 آ٢ٛب تب ؾبذتٜس  ييث٠يي ضا ؾبظیتبثغ ذبل ١بیايسئٞٓٞغی كطازؾتبٙ، ٠ً چٜبٙ .ثطز ؾٞاّ ظيط تطثيف ضا ٗبٌٓيت

 ٛيع آثبٙ ذيعـ .اؾتٛطؾيسٟ ٛتيد٠ ث٠ ١ٖ ظ١ٜٞ ٠ًًبضی .ثٌكٜس ثٜسث٠ ٗدسزا ٗبٌٓيت توسؼِ ٜٗبؾجبت زض ضا

 زض ُطكت٠قٌْ ٝاًٜكي ث٠ٌٔ قس، ٝضقؼ٠ٔ ٛب٢ُبٙ ٠ً ٛجٞز ذك٘ي ثٞز، ذُطز ٝاػتطاضبت ١بٗوبٝٗت ١٘يٚ كطظٛس

 ت٢بخ٘بت اظ قسٟاٛجبقت ذك٘ي .ثٞز ُطكت٠ خبٙ ٗؿت٘ط ضٝييِ زض ضٝ عٞالٛي كطآيٜسِ يي زض ٠ً ثٞز ظٗبٙ ثؿتط

 ٗطزٕ نٞضت ثط ١طضٝظٟ زٝٓت اخطايي هسضت ٗيع پكت اظ آ٢ٛب ت١ٞيٚ ٝ تحويط ٠ً ثٞز ١بيياضُبٙ ث٠ ٛؿجت آضإ،

 اٛجبض ٗسإ ١بيفقٌؿت ٝ ثبظتٞٓيس، ضا آٙ ١بيفٗٞكويت ٠ً كعايٜسٟ تؼسی ٝ پيكطٝی ٛٞػي .ثٞز قسٟ پبقيسٟ

 كوظ ٝ ٗحسٝز عٞضث٠ يب ٛجٞزٛس خٜجف ايٚ زض ٛكيٚ،ق٢ط ضؾ٘ي ًبضُطاٙ اُط .ًٜس كٞضاٙ ٠ًظٗبٛي تب قٞزٗي

 ٠ً زٓيْ ايٚ ث٠ ــ ثٞز، قبٙظٛسُي زض ثٜعيٚ ٛوف ٗحسٝزيت اظ ٛبقي كوظ ٠ٛ زاقتٜس، قطاًت ٗحٔي عٞضث٠

 ثٞزٛس ِٛطكت٠ يبز ظيؿت ثطای ضٝظٗطٟ تالـ زض ٠ً ثٞز ضٝآٙ اظ تطثيف ٝ ث٠ٌٔ ــ زاضٛس آٗس ٝ ضكت ؾطٝيؽ اؿٔت

 ًٜس،ٗي تـييط ُبظ ٝ آة ٝ ثطم ٝ ؾبٓيب٠ٛ حوٞم ثبضيي .ثدِٜٜس ١طضٝظٟ قبٙاٌٗبٛبت ٝ ٗؼبـ یشضٟ شضٟ ثطای

 تؿ٢يالت ٝ اٌٗبٛبت ثطای ١طضٝظ ضاٛسٟحبقي٠ث٠ ًبضُط اٗب .ؾبظٛسٗي آٙ ثب ؾبّيي ؾپؽ ًٜٜسٗي اػتطاو

 ذطيس اظ تؿ٢يالت، ايٚ زظزی تب ثطم ٝ ُبظ تب ذسٗبت ١عي٠ٜ ًطزٙهؿغي تب ظيؿتف كضبی ُؿتطـ اظ ػ٘ٞٗي
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 پيٞؾت٠ ظيؿت قيٟٞ ١٘يٚ .اؾت ١٘يكِي ایٗجبضظٟ زض ًبضضكتٚ، زٛجبّ ثبظ ٝ اذطاج ٝ ًبض تـييط تب  بی١ٝكطٝـ

 پبيساض ٝ پصيطاٛؼغبف ٝٓي ؿيطهبٛٞٛي ػ٘ستب ٝ ٗؿتوْ ػ٘يوب پٞيب، ضٝظٗطٟ ١بیؾيبؾت ٗؿت٘ط، ١بیتالـ ٛجطز، زض

 هسضت خؿبضت، آ٢ٛب ث٠ اٛوالثي، ١بیٗٞهؼيت زض ٛبقٜبذت٠ ٝ ٛبزيسٟ قِطز١بی ٝ تطكٜس١ب كطزی، اثتٌبضات ًبضثطز ٝ

 ٝ 96 ٝ 70 ز٠١ زض ؾطًٞة ٛيط١ٝبی ثب ٛجطز زض ٠ًچٜبٙ .ز١سٗي ُطيع ٝ ح٠ٔ٘ نٞضتث٠ ٗوبث٠ٔ ٝ ٗوبٝٗت

 ُطاػْ٘ ذٞزٗرتبض، تبضيري، نجٞضِ ُطاًٜٙف آ٢ٛب .ًٜٜسٗي اػيتس ضا ق٢طی پبضتيعاٛبٙ آثبٙ، ذيعـ ذهٞلث٠

 ثحطاٙ ١بیزٝضاٙ ٢ٗبخٖ ٝ ؾطًف ُطاًِٜٙف ٝ اهتهبزی ضٝٛنِ ٝ ؾيبؾي ضًٞزِ عٞالٛي كطايٜسِ زض ٜٗؼغق ٝ

 یثس٠ٛ ٠ً زاضٛس ضا الظٕ تٞاٙ ٝ ظطكيت ٠ً زاضيؿتؾطٗبي٠ ثحطاٙ ١بیزٝضاٙ زض١٘يٚ .١ؿتٜس اهتهبزی

ٗي ُطاػْ٘ چٜبٙ ضا آ٢ٛب ٗسإٝ، ٝ ضٝظٗطٟ ٗجبضظٟ ُطچ٠ .ُطزٛس عجوبتي ٛجطز زض ضؾ٘ي ًبضُطاٙ اضتف ؾطؾرت

 ١٘يٚ ٝٓي .ز١سٗي هطاض ؾبي٠ زض ضا اٛتعاػي ١بیذٞاؾت٠ ١ب،ذٞاؾت٠ ثٞزٌٙٗ٘ٚ ٝ ٝاهؼي كٞضيت، ٠ً ًٜس

 ١بیتالـ .ز١سٗي آٗٞظـ آ٢ٛب ث٠ ٝ آثسيسٟ ضا آ٢ٛب ؾيبؾي ًٔيِ ١بی١سف اظ تطثيف ثؿيبض اٛض٘بٗي، ١بی١سف

 ٠ً ١بؾتٗوبٝٗت ١٘يٚ زض اٗب آيس،ٗي ٛظطث٠ عجوبتي ٛجطز ً٘تط ٝ ٗوبٝٗت ٛٞػيث٠ قبيس آ٢ٛب ضٝظٗطٟ

 ذكٚ، ١ؿتٜس ٗطزٗي ػ٘ستبً ق٢طی ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ .قٞزٗي تح٘يْ آ٢ٛب ث٠ عجوبٛي ٛجطز ُطيعٛبپصيطثٞزٙ

 ٝيػُي ت٢ٜب ٗغٔن كوطِ .اٛلدبض١ؿتٜس یآٗبزٟ حبّزضػيٚ ٠ً ؾٌٞت ٛيع ٝ ت٢بخٖ ؾيبؾتِ زض پيچيسٟ ٝ زضزًكيسٟ

 ٝ ت٢بخٖ ٝ توبثْ ١بیِٛبٟ ؿٔج٠ ؾجت ق٢طی ظٛسُي ٗتِٚ ث٠ ضؾيسٙ ثطای آ٢ٛب ٛبًبٗي ث٠ٌٔ يؿت،ٛ ٗطزٕ ايٚ

 ًٜٜسٗي احؿبؼ زٕٝ زضخ٠ ق٢طٝٛس ضا ذٞز اظآ٢ٛب ثؿيبضی .اؾت قسٟ ٛكيٚحبقي٠ خ٘ؼيت ػ٘سٟ ثيٚ زض ذكٞٛت

 ظٛسُي زض ًبٗالً ٠ٛ ٝ اؾت ق٢ط اظ ثيطٝٙ ٗغٔوبً ٝ ًبٗالً ٠ٛ ٠ً ق٢طٝٛسی .اٛسقسٟ ضاٛسٟ ٛكيٜبٙٗتٚ ؾٞی اظ ٠ً

 ثبٝض١ب،ٛظبٕ تضؼيق ٝ يبكت ٛعٝٓي ضٝٛس ١بايسئٞٓٞغی ًبضًطز ٠ً اذيط ز٠١ ؾ٠ زض .اؾت قسٟ  ازؿبٕ ق٢طی

 ا٢ٔٓيحعة ٝاغٟ ًكبٛس؛ حبً٘يت ثب توبثْ ث٠ ضا «اهللحعة كوظ حعة» خٞاٛبِٙ اذيطا ٝ قبٙكطظٛساٙ ثبظاٙ،خبٙ

 تطٛيف قسٛس، ض١ب ١بايسئٞٓٞغی اؾبضتِ اظ ظٝزتط ٠ً ٛكيٚٗتٚ ًبضُطاِٙ ٗوبثِْ زض ٝ اؾت يبكت٠ تحويطآٗيع ثبضی

 ضا ذبني ضكتبض١بی ذٞز، زُٝب٠ٛ، ١ٞيت ايٚ .آظاضزٗي ضا ُبٙقسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ اظ ثرف ايٚ ٠ً اؾت خسيسی

 ث٠ اػت٘بز ػسٕ ٝ ت٢بخٖ توبثْ، .اؾت ٛكيٜبٙٗتٚ ٝ ق٢ط ث٠ اػت٘بز كوساٙ آ٢ٛب تطيٚثطخؿت٠ اظ ٠ً ًٜسٗي ايدبز

 ػ٘ٞٗبً ًبضِ ٝ ظيؿت هٔ٘طٝ زض ُطچ٠ آٙ ثط ػالٟٝ .اؾتزازٟ هطاض تبثيط تحت ضا آ٢ٛب ؾيبؾي ١بیًٜف ٛكيٜبٙ،ٗتٚ

 كطٝقٜسٗي ضا ًبضقبٙ ٛيطٝی ٛيع آ٢ٛب ٝٓي ٛساضٛس، ًبضذب٠ٛ ٛبٕث٠ تد٘غ ثطای ٗطًعی هبٛٞٛي،ؿيط ٝ ضؾ٘يؿيط

 پكتٌبض ٝ نجط ثب ضا ًبض ٛيطٝی كطٝـ ٗدجٞضٛس ثيٌبضی ككبض تحت ٠ً تلبٝت ايٚ ثب .ًبضُطاٙ یثوي٠ ٠ًچٜب١ٖٙ

 تطيٚاضظاٙ ث٠ ٗسإ ِٛطاٛيِ ٝ اضغطاة ثب ٝ آٗيعؿيطتحطيي ؿيطت٢بخ٘ي، ؾطٗبي٠، ٛظٖ هبٛٞٙ اظ پٞقيسٟ كطزی،

 ؾطًف، ٢بخ٘ي،ت عٞضث٠ ػ٘ال ٛيع آ٢ٛب ضٝحي٠ كضبيي، چٜيٚ زض ًبضقبٙ اؾت٘طاض ثب ٓصا .ز١ٜس اٛدبٕ هي٘ت

 ً٘تطی ًبضُطی ١ٞيت ظب١طاً اػتطاضبت، زض ١بضٝحي٠ ٠ُٛٞايٚ ثطٝظ .ُيطزٗي قٌْ ضسثٞضًٝطاؾي ٝ پصيطؿيطٛظٖ
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 ثب ًبضُطاٙ ٠ً ظٛيٖٗي حطف خ٘ؼي ًٜف خسيس ١بیقٌْ اظ ٗب» .ًٜسٗي ٛ٘ٞزاض ًالؾيي ًبضُطاٙ ث٠ ٛؿجت

 ثب ٗوبيؿ٠ زض ً٘تطی ًبضُطی ١ٞيت اظ قٞزٗي سيساضپ آٛچ٠ ٗٞاضز ثؿيبضی زض اُط حتي ًٜٜس،ٗي ايدبز قتبة

 [7]  .«ثبقس ثطذٞضزاض زيِط ٌْٗ٘ ١بیٝيػُي ؾبيط

 ١بیتالـ ١بیٝيػُي ثب ضٝٛسٟپيف ٝ آضإ اخت٘بػي خٜجفِ ضا ق٢طی ضاٛسُبٙحبقي٠ ٗؿت٘ط ٗجبضظٟ تٞاٙٗي

 اظ قٌٔي ٝ  ذٞيكبٝٛسی ـ ٝاليتي هٞٗي، ـ ٗحٔي ؾبظیقج٠ٌ ؾيبّ، ؾبظٗبٛس١ي اظ ایزضخ٠ ٗحٔي، ـ كطزی

 زاضای ٝ ؿيطٜٗظٖ ت٢بخ٘ي، قسيساً ؾطيغ، ُيطیقٌْ ثب آٙ ؾيبؾيِ ًٜف ٠ً زيس زضاظٗست اخت٘بػي تـييطِ

 ٗسإ ٝ ضٝظٗطٟ ٗجبضظٟ ثب ١ب،ضٝپيبزٟ تهطف ثب ذٞز، ًٜتطّ تحت ٗحسٝزٟ ُؿتطـِ ثب آ٢ٛب .اؾت ای قج٠ٌ ُؿتطـ

 زض ٢ٗ٘ي اخت٘بػي تـييطات ت٢ٜب ٠ٛ ذٞز، اثتٌبضی ٝ ٗحٔي ٝ ؾٜتي تكٌيالت ث٠ تٌي٠ ثب ٝ زٝٓتي ١بیاضُبٙ ثب

 ١بیٛظبٕ ث٠ ؾِٜيٜي ١بی١عي٠ٜ ت٢ٜب ٠ٛ ًٜٜس،ٗي اػ٘بّ ػ٘ٞٗي ٛظٖ ٝ ق٢طی ؾبذتبض خ٘ؼيتي، تـييطات ظٗي٠ٜ

 ٝ ؾٔغ٠ كط١َِٜ ٠ً ًٜٜسٗي ٢ٛبزي٠ٜ ذٞز اٗٞضات زض ضا ٗؿتؤي ظيؿتي كط١َِٜ ث٠ٌٔ ًٜٜس،ٗي تح٘يْ ؾٔغ٠

 زٝٓت ٗوبثْ زض قبٙآضإ كطزیِ زكبػيبت ٝ نجط اؾتوالّ، ١٘يٚ زيِط عطف اظ .ًٜسٗي تضؼيق ضا پطٝضیزٟثط

 ٛطؾس ٢ٛبيت حسث٠ آ٢ٛب ٗؼيكتي ظيؿتي اٌٗبٛبت ؾٔتِ ٝ ت٢بخٖ ٠ًظٗبٛي تب ٝ قٞٛس آثسيسٟ ٝ نجٞض قٞزٗي ثبػث

 ٝ آضإ ًٜٜسٗي تالـ ذبٛٞازُي ٝ كطزی نٞضت٠ث ػبزی قطايظ زض .آٝضٛسٛ٘ي ضٝی ٗتحس ػ٘ٞٗي حطًبتث٠

 ػ٘ٞٗي ٝ ٢ٖٗ اٌٗبٛبت ٠ًظٗبٛي ٝٓي ًٜٜس،ٗي پيكطٝی ٗؿتويٖ اهساٗبت ثب زٝٓت، زيسِ اظ ذبضج ٝ نسا ٝ ؾط ثسٝٙ

 ؾبّ زض قبٙٗؿٌٚ حلظ ثطای ٗجبضظات يب ،1398ثٜعيٚ قسُٙطاٙ ی٠ٛٞ٘ٛ ــ قٞز ت٢سيس يب ؾٔت قبٙظٛسُي

 ٛجبقس، ًبضؾبظ ٗحٔي يب كطزی ٗجبضظٟ زيِط ٠ًحسی زض ـ 70 ز٠١ ٗجبضظات ٝ اٛوالة زٝضاٙ تهطكبت حلظ ،1356

 ذٞز كط١ِٜي /ؾيبؾي ١ٞيتِ اظ اؾتلبزٟ ٝ خ٘ؼي ثؿيح ثب ث٢تط ظٛسُي آٝضزٙزؾتث٠ يب زؾتبٝضز١ب اظ زكبع ثطای

 اػت٘بز ثؿتطِ ثط ذٞز ؾٜتي قس٢ٟٛبزي٠ٜ هسضتِ ثب ٝ قٞٛسٗي ت٢بخ٘ي قسيساً ٝ ٗتحس ػ٘ٞٗي، ت٢بخٖ ٝاضز ؾطػتث٠

 ايٚ .ًٜٜسٗي اػالٕ ضا ذٞز ؾيبؾي ٗٞخٞزيت ٗتعٓعّ، ضا زٝٓت هسضت ٗكتطى، زقِ٘ٚ ٗوبثِْ زض يٌسيِط ٗبثيٚ

 ثطای آ٢ٛب .ٛيؿت يبكت٠ؾبظٗبٙ ٗكرهبً ٢ٛبزیِ هسضتِ ٝ اؾت هٞٗي ٝ ذٞيكبٝٛسی ٗحٔي، اظاػت٘بزِ ٛبقي هسضت

 ١بیزقٞاضی تحْ٘ ٝ زٝٓت، ٗوبثْ زض قبٙٗٞهؼيت تحٌيٖ ثطای اؾتقسٟ ؾٔت آ٢ٛب اظ ٠ً اٗتيبظاتي ثبظُطكتٚ

 .ٗكرم ٢ٛبزی هسضتِ ثسِٝٙ خ٘ؼي ٗٞخٞزيتي ١ؿتٜس؛ ذٞز خ٘ؼي ٗٞخٞزيتِ توٞيت نسز زض ١٘يك٠ اهتهبزی

 ضا ذٞز ؾٜتي ١بیقج٠ٌ ٗحٔي، ١ٜدبض١بی ٝ ذٞيكبٝٛسی هٞٗيتي، ذبٛٞازُي، ضٝاثظ اظ تجؼيت زض ٗدجٞضٛس آ٢ٛب

 ٝ ٗٞضزی ١بیتكٌْ ٛيؿت، ١بٝاليتي١ٖ ٝ ذٞيكبٝٛساٙ ٛعزيي قبٙظيؿت ٗحْ ٠ًنٞضتي زض يب ًٜٜس، ظحل

 ٝ زٝٓت ٗوبثْ زض ١٘جؿتِي كضبی حلظِ آ٢ٛب، ثطای انْ .ز١ٜس تكٌيْ ٗحْ زض ُط١ٝيزضٝٙ ١بیتؼبٝٛي

 ؾٜتي تكٌيالت ثب ٝ قٞٛسٗي ثعضٍ ذبٛٞازٟ ُيِضاٛسٟحبقي٠ث٠ كضبی زض آ٢ٛب .اؾت خبٗؼ٠ ضؾ٘يِ ١ٜدبض١بی

 كضب١بی ثطای ايٜتطٛتي اثعاض ٝ ٗسضٙٛي٠٘ ٝ ٗسضٙ ٗحالتي، ٝ هٞٗي ٝ ذٞيكبٝٛسی تكٌيالت ذٞز، ٗرهٞل
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 زض ؿيطٜٗظٖ ایقج٠ٌ ١٘جؿتِي ثط ثٜيبٛف ٠ً ًٜٜسٗي ايدبز كط١ِٜي ٝ ؾيبؾي ٗؿتوْ ١ٞيت ذٞز، ظيؿت

  اؾت، زٝٓت اخطايي ١بیاضُبٙ ٗوبثْ

 ٓصا .اؾت آٝضزٟ ثبض ٗحتبط ضا آ٢ٛب زٝٓتي، ١بیاضُبٙ ثب توبثْ ثطای ٗؿت٘ط آٗبزُي ٝ ًبضی ٝ ظيؿتي ت٘طًعِ ػسٕ 

 ٝ ١بٗوبٝٗت آقيْ پبق٠ٜ خ٢ت ١٘يٚث٠ .ًٜٜسٗي ذٞززاضی قٞز آ٢ٛب ؾطًٞة ثبػث ٠ً ٢ٛبزی هسضت ايدبز اظ

 كبهس ذٞزی،ذٞزث٠ ٝ ٗحسٝز تكٌيالتي قٌْث٠ ٛب١ِ٘ٞٙ، عٔجب٠ٛ،حن ١بیپطاتيي زض آ٢ٛب ٓحظ٠ ث٠ ٓحظ٠ حضٞض

 آ٢ٛب ٗحٔي هسضتِ قس٢ِٛٙبزي٠ٜ ٗبٛغ ٗؿت٘ط يبثيؾبظٗبٙ ػسٕ اٗب .زاضز كطزُطايب٠ٛ قرهيتي ٝ اؾت ٢ٛبزی هسضتِ

توبثْ زض ض١جطاٙ، ٝ ١بؾبظٗبٙ ث٠ ٛجٞزٙٗتٌي ١٘يٚ .ٛيؿت اكطاز ثيٚ خبضی اػت٘بزِ ثؿتطِ ثط ٗؼيٚ ًبض ٝ ظٗبٙ زض

 اٛوالثي ٗوبعغ زض اُط ٠ً اؾت قسٟ آ٢ٛب ١بیكؼبٓيت ُؿتطزٟ ذٞزظايٜسُي ثبػث زٝٓتي ١بیاضُبٙ ثب ضٝظا٠ٛ ١بی

 ٗٞهؼيت زض ثيٌبضاٙ تكٌْ ٗبٜٛس .ثٞز ذٞا١س ثرفٛتيد٠ ٝ ًبضا ثؿيبض قٞز، ١سايت ذٞزقبٙ  ض١جطاٙ ٝؾي٠ٔث٠

 .1358 كطازؾتبٙ ٗهبٓح٠ اظ پؽ اٛوالثي

 ث٠ٌٔ ز١س،ٛ٘ي ًب١ف ضا ًباليي ظيؿت ثٜس زض حضٞض ُبٙ،قسٟضاٛسٟحبقي٠ث٠ ضؾ٘يؿيط ًبض ٝ ظٛسُي ضٝـ

 .ثطٛس كطٝ اضظـ حٔوٕٞ زض ضا كطظٛسقبٙ حتي ذٞز، ظيؿتي ١بیاٛسإ قٞٛسٗي ٗدجٞض ٠ًچٜبٙ ز١س،ٗي ١ٖ اكعايف

 ٗؿتوِْ ٛؿجتبً ظٛسُيِ ث٠ بآ٢ٛ ُطايف .١ؿتٜس آظاز ق٢ط ٛظٖ ٛيع ٝ ایًبضذب٠ٛ ًبض ثطٛب٠ٗ ٝ ٛظٖ اظ آ٢ٛب ٠٘١،ايٚ ثب

 ٝ زضاظٗست كطايٜسی زض ٠ً اؾت ثٞضًٝطاتيي ٝ ضؾ٘ي ١بیٛظبضت ٗوبثْ زض ٗوبٝٗت ٗحطىِ ٗٞتٞضِ ضؾ٘ي،ؿيط

 ذٞزيبضی ٝ ذٞزٗرتبضی اهتساض، ثب ضسيت زٝٓت، ثبالؾطیِ آهب ث٠ ٛيبظ ػسٕ ٝ ذٞزاتٌبيي پصيطی،ٗؿئٞٓيت ٗؿت٘ط،

 ١بیحساهْ ُطچ٠ .ًٜٜسٗي ػبزت ق٢طی آعاٗبت اظ ض١بيي ٝ آظازی ايٚ ث٠ ٠ًعٞضی ث٠ .ًٜسٗي توٞيت آ٢ٛب زض ضا

 اظ آظاز ق٢طی، قسٟزيٌت٠ ضٞاثظ ٝ هٞاٛيٚ ٝ ق٢طی ظٛسُي ١بی١عي٠ٜ اظ آظاز اٗب ٛساضٛس ضا ٗتؼبضف ظٛسُي يي

 ًبكي اٌٗبٛبت ٝ كضب ؾطٗبي٠، ًٜتطّ ؾبذتبضِ اظ آؾٞزٟ يبثي،ؾبظٗبٙ ١بیآيِبضقي اظ ض١ب زٝٓتي، ١بیثبظضؾي

 ٠ً اٌٗبٛبتي .زاضٛس ضا ذٞز ًبض ٝ ظيؿت ١بیٗحسٝزٟ زض اضازٟ اػ٘بّ ٝ ُيطیذٞزته٘يٖ يبثي،ذٞزؾبظٗبٙ ثطای

 چپ، ؾيبؾي ُطاًِٜٙف تٞؾظ زضؾت ًبضثطز ثب تٞاٛسٗي اٌٗبٛبت ايٚ .ٗحطٜٝٗس آٙ اظ ًبضاٙضؾ٘ي ٝ ق٢طٛكيٜبٙ

 ُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ تدبضة ضؾسٗي ٛظطث٠ .ثبقس ؾطٗبي٠ ظِٖٛ ٗوبثْ زض آ٢ٛب حضٞض اػ٘بّ ثطای ٗؤثطی ثبظزِٟ

 ظٛسُي ٛٞع ٗحٔي، ٝ هٞٗي ذٞيكبٝٛسی، ١بیُطٟٝ زض زٝٓت اظ ذٞز ًطزٜٙٗلي ٝ ذٞزًلبيي ثٞزٙ،زضذٞزٗتٌي

 ث٠ ٛيبظ ٠ً ِٛب١ي .ؾبظزٗي ثبضٝض آ٢ٛب زض آيٜسٟ ثطای ضا اثتسايي ت٘طًعُطايي ػسٕ اظ قٌٔي يب ٗحٔي ذٞزُطزاٙ

 .زاضز تطثيف ٝاًبٝی

 حنِ .خِٜٜسٗي ق٢طی ذسٗبت اظ ثطزٙؾ٢ٖ ٝ ق٢طی حن ثطای قسُبٙضاٛسٟحبقي٠ث٠ ُٞيسٗي ١بضٝی زيٞيس 

 حٔوٕٞث٠ زٝثبضٟ ضكتٚ ثطای ثٞضغٝاظی ثطاثطی حن ق٢ط، حن .ز١سٗي هطاض ؾبي٠ زض ضا عجوبتي ؾتِٖ اٗب ق٢ط،

 آٙ ُطكتٚثبظپؽ ثطای ٝ زكغ ضا ؾطٗبي٠ ٛظٖ ذٞز ٗؿت٘ط ٝ ضٝظٗطٟ ٗجبضظات زض آ٢ٛب ًٜٖٗي كٌط ٗٚ .اؾت ؾطٗبي٠

 ١٘بٙ زض ٛظ٘يثي ظايف ٝ ٗسإ، خِٜي زض اؾت،قسٟ ُطكت٠ آ٢ٛب اظ ق٢ط ٛظٖ ثطای ٠ً اضبكي اضظـ اظ ثركي
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 حٞظٟ زض ًبضُطی اهكبض تطيٚكؼبّ ث٠ ضا آ٢ٛب قبٙ،ظٛسُي زض ٗؿت٘ط ٝ خبضی ٗجبضظٟ اٛطغی ٝ تٞاٙ .١ؿتٜس ٛظٖ

 تٞاٜٛسٛ٘ي ٛيع، ضٝٛن ١بیزٝضٟ زض حتي ٠ًچٜساٙ .اؾتًطزٟ تجسيْ خبٗؼ٠ ؾٌٞت ٝ ذلوبٙ ٗوبعغ زض عجوبتي جطزٛ

 اػتطاو ٝ ٗوبٝٗت تسإٝ .ًٜٜس ضٝیپيف ٝ آٝضٛس چَٜث٠ ضا ١بكطنت تٞاٙ، ت٘بٕ ثب ٗسإ ٗدجٞضٛس ٝ ثبقٜس ٜٗلؼْ

 تالـ .اؾت ًطزٟ ضَٛثي ضا هٞٗيت ٝ پطضَٛ ١بحبقي٠ زض ضا عجوبتي ؾتٖ ًبضی، ـ ٗؼيكتي ٛيبظ١بی ثؿتط ثط

 ٝحستِ ثبػث ظيؿتي، تؿ٢يالت ٝ ثطم ٝ آة ثطای تالـ ٝ ذبٛٞازٟ اٜٗيت ثطای تالـ ظيؿت، ٗحيظ تـييط ثطای

 ًطز ًالؾيي ًبضُط يي اظ ضا ًٞٓجطًطز يي زضز ًٞٓجط ػطة يي .اؾتقسٟ ایحبقي٠ ٜٗبعن زض ٗرتٔق اهٞإِ

 یٛٞقت٠ ايٚ ٗحٞض .زاز  ٛكبٙ قٌْ تطيٚػبٓي ث٠ ضا ٝحست ايٚ آثبٙ، ذيعـِ .ًٜسٗي زضى تطٗٔ٘ٞؼ ٝ تطثيف

 ًبضُط، یعجو٠ ثس٠ٛ اػظٖ ثرف اظ ٝاحسی ًبضاٙ،حبقي٠ ٝ ٛكيٜبٙحبقي٠ ٛ٘بز اؾت، آثبٙ اٛؿبِٙ ،٠ُُٛٞعاضـ

 ٝ ؾيبّ عجوبتي،… ٝ ظيؿتيٗحيظ زيٜي، خٜؿي، هٞٗي، ٗرتٔقِ ١بیؾتٖ اظ اٛجبقت٠ پطاًؿيؿي ثب اٛؿبٛي

 ٝ ذطزٗي خبٙث٠ ضا ١بؾتٖ اٛٞاع ق٢ط زض ١طُبٕ زض ٠ًاٛؿبٛي .ٝاًٜف ٝ ًٜف تؼبضو، ٝ تـييط اظ اٛجبقت٠ ٗؿت٘ط،

 ١بیضؾتٞضاٙ ػ٘ٞٗي ١بیقٞييزؾت زض يب ١بق٢طی ١بیؾبذت٘بٙ ظيطظٗيِٚ زض ٗؿٌٜي يب ٛبٙ ٓو٠٘ يي ثطای

 يب اـ٢ٓد٠ ث٠ قٞييزؾت ٗكتطی يب ذب٠ٛ ؾبًٚ ت٘ؿرط ٝ ًٜس بِٟٛ ؾٌٞت ٝ ٓجرٜس ثب ًٜسٗي ؾؼي قيي

 زيِطـ ١بیهٞٗي١ٖ ػٔي٠ قطًت ضئيؽ ٠ً  آٗيعیت١ٞيٚ یثص٠ٓ ث٠ قٞزٗي ٗدجٞض .ثِيطز ٛبزيسٟ ضا، پٞقف

 آٙ آي٠ٜ زض ضا ذٞزـ چٞٙ ًٜس،ٗي پ٢ٜبٙ ذٞز زض ضا ١بيفاقي ٠ً ایذٜسٟ ثرٜسز، حتي ٝ ثس١س ُٞـ ُٞيسٗي

 زاقتٚ اظ ًٜس ضز ذٞاثِي١ٖ ثطای ضا ٗحْ ثؿبظٝثلطٝـ زضذٞاؾت اُط زاٛسٗي ٠ًظٛي .يبثسظٗيثب ثص٠ٓ

 .ثيبثٜس ذٞضزٙ ثطای ٛبٛي ذبٛٞازٟ ثوي٠ تب ز١سٗي تٚ ٛبذٞاؾت٠ اظزٝاخي ث٠ ٠ًزذتطی .قٞزٗي ٗحطٕٝ چ٢بضزيٞاضی

 ًٜبض ٠ً ًبضُطی ذبٛٞاض ًٜٜس، ظٛسُي تطثيف چٜسؾبّ كطظٛسـ ٝ ١٘ؿط تب كطٝقسٗي ضا هٔجف ٠ً خٞاٛي ٗطز

 ثطای ثي٠٘ زكتطچ٠ حتي آٓٞزٟ آة اظ ٛبقي یضٝزٟ ٝ چكٖ ثي٘بضی ثطای ٝ قٞيسٗي ضٝ ٝ زؾت ٗحْ، كبضالة

 ٝ ِٛطاٙ زٝـث٠ ؾِٜيٚ ثبضی ثب ظزٟيد ١بیؾجيْ ٝ چٞثي پبی ثب ٠ً ًٞٓجطی .ٛساضز ضا ق٢ط زضٗبِٛبٟ ث٠ ضكتٚ

 ايٚ ی٠٘١ ثبض اكـبٛي، ٝ ايطاٛي قيؼ٠، ٝ ؾٜي ٓط، ٝ ًطز ظٙ، ٝ ٗطز .صضزُٗي ٗطظ اظ پبؾساضاٙ، قٔيي ٗضغطة

 اٛؿبٙ ايٚ .آثبٙ اٛؿبِٙ يٌؿبٙ ٗٞهؼيتِ زض ٗكتطًٜس؛ چيع يي زض آ٢ٛب ٠٘١ .ًكسٗي زٝـث٠ يٌؿبٙ ضا ١بؾتٖ

 کًٌ ٠ً آيسٗي كـبٙث٠ ١ٖ ٝهتي .ًٜسٗي كطاٗٞـ ضا ١بؾتٖ ؾبيط ثوبء، اٌٗبٛبت تبٗيٚ یذطزًٜٜسٟ ككبض تحت

 ذطيسـ هسضت ًب١ف قٌْ زض ــ ٛبٙ ٝ ٗؿٌٚ ًبض، ــ حساهٔف زؾتبٝضز١بی ضثٞزٙ قٌْ زض طبقاتی ستم

 ثٜعيٚ، هي٘ت اكعايف ٝ ذطيس هسضت ًب١ف .ًٜسٗي ػٖٔ هس ٗوبثٔف ضٝحف، تلطيحبتِ ت٘بٕ زظزِ قٌْ زض ٝ

 پيٞٛس ١ٖ ث٠ ثؿت١٠ٖ ایقج٠ٌ زض ضا حبقي٠ث٠ ُبٙقسٟضاٛسٟ ی٠٘١ ضيؿ٘بٛي چٞٙ ٠ً اؾت اؾتث٘بض ٛطخ اكعايف

 ؾلبى، ززٜٗفِ ضغيٖ آٝضث٢ت ؾطًٞة ث٠ پبؾد زض ٝ قٞٛسٗي ذيبثبٙ ٝاضز ١ٜٞٓبى اؾتث٘بضِ ايٚ ػٔي٠ آ٢ٛب  ظٛس،ٗي

 .ُيطزٗي قٌْ ٗحالت زض ؾيبؾي ه٢ط
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 تطيٚثعضٍ ٝ .ٜٗلي ٝ ٗثجت زؾتبٝضز١بيف، ث٠ ٛيع ٝ پطزاظيٖٗي  آثبٙ اٛؿبِٙ ؾيبؾي ه٢ط ث٠ ؾٕٞ، ثرف زض

 «.ٗؿتضؼلبٙ» ذبل ايسئٞٓٞغی اظ ض١بئي زؾتبٝضزـ،
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