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کَ ؽايذ تْد تي گٌَ  ًظشکي تشادْال صًذاًياى

 دسهياى

 

ثَ ٝؼالت  بًَيهنبّ يػمتـم يٌَ ُبيي ٝؼالت ّ فهيتؤه

ُب يکي متِب ّآؿفّ و ياف عْا ثْػٍ يػائ نبى  تب  اً  ّ

م هـّف امب يـيي اّلْيتـ يا متب يت ث زبػ يا يؿا ػؿ ؿا

 ؼُؼ.يل هيک ربهَٞ ٩بًًْوٌؼ تيکي

ميتٖج ٩بًْى ّ ػمتـ نبى  ًَ ٝبػ ي٨ ُو ٝؼالت  ثَ   ًَ ال

وؼٍ  ىبعٌ ٝ ِب  يبًؼٌُؼٍ يتٌ ٌؼ ّ ً َٞ ٩بًًْو ک ربه

ثلکَ اؿائَ ػٌُؼٍ  ،جبىؼيت ػّلتِب ّ صکْهبت هيهيـّٝ

ّب وبػ ّ ؿ ٌؼياٝت ت يت ه ٚبم ػّل ثَ ً ّ  يىِـًّؼاى 

 جبىؼ.يق هيآى ً ينتن ٩ْبئيت ميهْحـ

  ي ّيّ ًضٍْ ثـعْؿػ ثب هزـه يرقائ يُب يبمتِبيٕـس م

ْ ٩بًْى، ثـؿيًب٩ ًؼ افػي  کبُوي  ّ بػيّ رـم ّ  ب 

َٞ تؤح بت ػؿيرٌب نت٪يربه ًباهٌيـه خـ   ين ػاؿػ ّ اک

وبٝ يُب ٩بًْى گـ يٞؼالتييَ ػؿ ثيؿ يارت ِب يقيُب ّ 

 يتوبٝي ّ اراػاؿ يُب يػاىتَ ّ ٥نبػ ّ ثنب ًبثنبهبً

 ػاؿػ. يؿا ػؿ پ

 يٌب  ٪ي، يفاػّٕـفالٞول مبلن اػاؿٍ هضالت ملت آت يـيهؼ

َ ي ؿا ثيبفات هزـهيَ ّ هزٌَ تٌجيتْاًؼ فهيک مْ هياف

٩بًًْ يـّٛ ّ  جـت ػيه يىکل ه مجت ٝ مبفػ ّ  گـاى ينـ 

  ٌؼٍ ْٕؿين ػؿ آيزَ اف تکـاؿ ّگنتـه رـايًت ػؿ ىْػ ّ

ت ّ يؼ تـثيٌَ تزؼيفه گـيػ يافمْ کٌؼ، يـيهْحـ رلْگ

ًؼاً ٍالس ف کبؿآ،يبى ؿا هٌضيا مبلن ّ  ٥ـاػ  ػؿ  ج ا

هار ٥ـاُن  وبٛ  ٍـ٣يکتب ؼ.يًوب يت رقا،  يؿّ ؼ  ٍل  ا

ُبيٌؤ هي٪ي ٪ؼٍ  ًؼ ٝ ًؼً يتْا ىؼٍ ف بى ؿا يمـک٥ْتَ 

ي يهزـه تکبؿاى ّيت رٌبي٥ٞبل مجت ؿىؼ بػتـ ًوْػٍ ّيف

ْ٥ ل گـػػ. يصـ ثـ ؼ ّيتؤک يّ رَ  ُبيت٪ْ تْ جَ   يت رٌ

ت ي  تْاً  ؼ ک  َ ؽٌُيػؿ فً  ؼاًِب، ه يت  يتـث ّ ياٍ  الص

م جت ّيهضجْ ِت هخ مت ت٢ ي ؿا ػؿر يػؿ ُؼ ّي ٌَ يفه ـ ػ

 ؼ. يت آًِب ؿا ٥ـاُن ًوبيىغَ ؿىؼ يُب

ًؼاً ِ يف ٍْؿت ًجبيىؼى ث ْٕؿيچ  کَ  ـيتٞج يؼ  ىْػ 

  ـػ ّيگيبػ ٩ـاؿهيق تضت اً٪يبى ًيفًؼاً يکـاهت اًنبً

ًؼاً م يف نبًيتـي اف امب ٪٧ْ اً ىِـًّؼ يي ص عْػ  يّ 

ضـّم ه هْاػ اٝالهيگـػػ، فيه ِبًيـا  يـ يَ ر ٪٧ْ ث  ،ص

مالهياٝاله ٩بًْى امبم يَ ا يْؿ، ُـًْٛ  يص٪٧ْ ثيـ ّ  ک

 يثبال هٌٜ ٩ـاؿ ػاػٍ ّ ُوْاؿٍ رؼا  ىکٌزَ ؿا  ّ يتتٞؾ

ا٥ـاػ ػؿُوَ صبالت  يت اًنبًيخيص٦٘ ّاصتـام کـاهت ّ ص

 ػاؿػ. يؼ رؼيتؤک

ت يػؿک اٍل صوب ْى هنت٪ل ص٪٧ْ ثيـ ا٢٥بًنتبى ثبينيکو

يـ ٪٧ْ ث يْؿ، ياف ص ٥ـاػ ک وبم ا وْػٍ  ت تاله ً وْاؿٍ  ُ
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نئْل هبت ّ ه رَ ه٪ب تب تْ مت  هْؿػ يي ؽيا َالس ؿا ػؿ

ملت آفاػيهؼ اػاؿٍ ّ ضالت  مبلن ه ِب ؿا يـت  لت ّ آً   ر

يْ ٍالصيت ٩ؼاهبت الفم ا تب ا ٌؼ  تؼاث ي٨ ک هْحـ يّ  ـ 

 ىْػ. ػمت گـ٥تَ يثَ امـٛ ٩ّت ؿّ يتيتـث

چبپ  ّ ْى هنت٪ل ص٪٧ْ ثيـ ا٢٥بًنتبى ثب تـروَينيکو

اًگلنتبى ػؿ کبثل، کَ  ياف م٦بؿت کجـا ؿٌُوْػ صبّـ،

 ،ْى ٩ـاؿ ػاػٍ اً ؼينيبؿ کويػؿ اعت ؿا آى ينيگلهتي اً

 يِبيآؿفّهٌؼ امت تب ملنلَ ُوکبؿ ًوْػٍ ّ ؿيمپبمگؾا

٨ يتٖج يـثٔ ػؿؿامتبيـ هـارٜ ؽيمب آى م٦بؿت هضتـم ّ

ي ؿٌُوْػ اػاهَ يؼ ّهْحـ ايه٦ ييٌِبػات ّ هيْؿٍ ُبيپ

ثَ اهي ثؼ.  صْاػث  ؼ آىيب کـاؿ  ِب اف ت ًَ تٌ کَ، 

ًؼاًِب غـاه ػؿ ف کَ فه ،ىْػ يـيلْگر ػل ل يٌَ ت٪ليثل

ٍالسيت اف ٕـيرـم ّ رٌب ًؼاًيؼ تـثيّ تزؼ ٨ ا بى يت ف

 ٥ـاُن گـػػ.
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 ؾگفتاسيپ

مبلِب ن ،کيًقػ يػؿ  يْؿُب يبؿيث جْػ ّ َ ث اف ک ْٚؿ ثِ هٌ

يـ ػؿ يؿٝب ٪٧ْ ث ُب ،فًؼاًِبت ص تَ يؿا ؿّ  ييکبؿ ؼمت گـ٥

 يبؿيثن يق ثْػٍ ّليت آهيي کبؿُب ه٥ْ٪يا اف ي. ىوبؿاًؼ

 ػاىتَ اًؼ.هٞکْك آهؼ  يپ يًبه٨٥ْ ّ صت آًِباف 
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کَ ػؿ  اف ص٪٧ْ ثيـ ّصيتٌبک يُب يثوٌْٚؿ ثـعْؿػ ثب تغٖ

ًؼاًِب ن يف يْؿُبا يبؿيث ٍْؿت ه يف ک ِبى  بف يً ،ـػيگير

ؼمت يؿّهٌبمت ّ هتوـکق  يگـػػ تب پـّژٍ ُبيهجـم اصنبك ه

ىْػ. تَ  چَ گـ٥ ٥ـاُن آّؿيفهبً ،اگـ نبٝؼت ػؿ يکَ  ي يا ه

ل٪ٍْ کَ تزـثَ ببؿاى ثياف ُو يبؿيگـػػ، ثنيبّب هٌَ ت٪يفه

عْػىبى ؿا  ،ؿا ًؼاؿًؼ ٔ آىيّ هض فًؼاًِبن کبؿ ثب يهنت٪

ّاؿػ  يٌؼ تب اف چَ ؿاُيٌوبياصنبك ه يـػؿگوم يک ٥ْبيػؿ 

ًؼ. ايچيپ  يبيي ػًيا نتْليؼٍ گـػ ٌبى ه يکل چ ٚـ  يي ه ثٌ

کَ ًويه مؼ  صل آىيؼاًيـ وبئ ن ؿاٍ  ١بف ً زب آ  ن.يؿا اف ک

و ًقػ توْيثِ ٍْؿت، ػؿ  ُبيي  ٌؼٍ  مبك يثبل٪ٍْ  يل کٌ ک ا

ک يب يي گـػػ کَ آيآى تغو ثـ ينت کَ هجٌيػؿمت هْرْػ ً

ـ هْؿػ ًٚ يثـ هيکالت امبم  يـيتؤح ّا٩ٞب   يػيٌِبيپـّژٍ پ

ثوٌْٚؿ پـ  يؿٌُوْػ يبػػاىتِبيي يا .يب عيـ ؼيٌوبيّاؿػ ه

ُوَ  يثبىؼ ثـا يؼٍ امت تب کوکيهٖـس گـػ ي عأليًوْػى ُو

کٌٌؼٍ ُب ّ ُوَ  يل کٌٌؼٍ ُب، ػمت اًؼؿکبؿاى، ثـؿميتوْ

 .يٌؼ فًؼاًِبٝال٩َ هٌؼ ؿًّؼ اٍالس  کَ ييآًِب

 

ػثاستٌذ  صًذاًِاهغالؼات  يي الولليذٍ هشکض تُذف ػودّ 

 اص:

کب٥ - ًو  يب٣  ػا مبك هياًک ثي، ثـا ثقاؿ  ِب ّ ا ي يخب٩

، کَ ثتْاًؼ ثَ امت٦بػٍ اف فًؼاى، ػؿ هْؿػ اٍْل يالولل

م کي جيص مبك هٌب غب تا ِت ات ُب ػؿ اؿتيم ؽر مت  ثَ جب بٓ 

 ـػ.يهنبئل فًؼاى هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ گ

ي ٝولکـػ ُب ػؿ ينتـه ثِتـثوٌْٚؿ گ يهآعؾزبػ ىجکَ يا -

امت٦بػٍ  يّ ثـا ػؿ مـامـ رِبى فًؼاًِبن ياؿتجبٓ ثَ تٌٚ

هـ ُبيثَ ص فًؼاًِبي يآ يْؿٍ  ل يج ه نتن يتب چگًَْ م يٝو

 يٌؼ کَ ُن ٝبػالًَ ثبىؼ، ُن اًنبًين ًوبيؿا تٌٚ فًؼاًِب

 .يا٩تَبػُن ّ 
ي يث يُب ٍک ملنلَ پـّژي، هب ي اُؼا٣يرِت ثـآّؿػٍ ىؼى ا

ل م يالول ثـ هٞ  ٜيّ متْاؿ  کَ ا ُبيؿا  يـ  يبؿ ٪٧ْ ث ص

ىؼيه ٍالس َ ث ،جب ْٚؿ ا ًؼاًِبهٌ تَ ايؿّ ف مت گـ٥ اف  ن.يؼ

مـامـ رِبى ّ هؾاکـٍ ثب  يفًؼاًِبهب ثب  ياحـ تزـثَ کبؿ

ي يٌؼ، ثَ ايٌوبيي ؿامتب کبؿ هيا کَ ػؿ يياؿگبًِبـ يمب

هيکالت ؿّىي ّ ٩بثل ػؿک ثَْؿت  ين کَ ىوبؿيؼٍ ايزَ ؿميًت

 يکيهْرْػ اًؼ. ػؿ ُوَ کيْؿُب صؼا٩ل  فًؼاًِبتَ ػؿ ْميپ

 اف ياف کيْؿُب ىوبؿ يبؿيهْرْػ امت. ػؿ ثن ي هيکالتيا اف

رْػ هيا يکالت هْ ٞؼاػجيي ه ىؼ ّ ت ث يب يْؿُب  ىوبؿ  باف ک

 اًؼ. ّي هيکالت ؿّثـيا اف يبػيف

 ي هيکالتيهب ٝوؼٍ تـ ،يؿٌُوْػ يبػػاىتِبيي ملنلَ يا ػؿ

وبل کَ ػؿ ث ياصت پـّؿا  ثـ  ٍالس  يُبژٍ ـا ًؼاًِبا ٩ـاؿ  ف

 يًِباـ ٌْٝياىت ُب ػؿ فػبػيي ين. ايٌوبئيش هيتيـ ،ػاؿًؼ

کَ ىؼٍ  رب ػاػٍ  ل٤  کؼام هغت يغٌ ؿا ػؿ ي ُـ  ّْٛ ه ک هْ

تَ ّ ثِتـگـثـ صلي٥ ٌبثٜ يُب ؿا هٖـس ه ي ؿاٍ  نبفػ. اف ه

ي الؼّل يث ي٥تَ، ثيوْل کبؿُبامت٦بػٍ ٍْؿت گـ يگًْبگًْ
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ِب ٪٧ْ ث ياؿگبً ٌؼص يْؿييـ، چ ٦ـاػيي ک نبتّ  ي، اً  هئم

ؼمت ػاؿًؼ، يؿا ؿّ فًؼاًِباٍالس  يکَ پـّژٍ ُب يـػّلتي١

ـ ًِبػُب يکَ تْمٔ ػاًيگبٍ ُب ّ مب ييُب يبثيثيوْل اؿف

کَ  فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليهـکق ث ياًزبم ىؼٍ ّ کبؿُب

ْب زبؿة چٌؼ ياٝ هْؿ يآى اف ت مبلَ ػؿ ا ًؼاًِبي  ّ اٍالس  ف

، ًَ ؿا ييهوکي هب هخبل ُب يتب رب عْؿػاؿ اًؼ.ثـ فًؼاًِب

يکالت هْؿػ ه ِب ػؿ  نتثب کَ  يتٌ رَ ُ کَ يآى هْا ػؿ ن، ثل

 ن.ي٥ـاُن ًوْػٍ اآهْفًؼٍ  يي ٝولکـػُبيثِتـهْؿػ 

وْػػبػيُـ  ىت ؿٌُ هْؿػ يؿا ه يا  ًَ َْؿت رؼاگب تْاى ث

گـ ثَ يػ هآعؾل هـارَٞ ثَ يي ػليثَ ا امت٦بػٍ ٩ـاؿ ػاػ.

بى يامت کَ ػؿ ه يى هٌٞاي ثؼيَ ىؼٍ امت.  اا٩ل ًگِؼاىتصؼ

َ ٍـ٣ ثايي ىت ُب تکـاؿ هٞلْهبت ّرْػ ػاؿػ ػاػبياف  يثـع

 يْػ.يپٌؼاىتَ ه يثَ هٞلْهبت، هٌٖ٪ يػمتـم يهٌْٚؿ آمبً

 

پاًضدٍ يا ؽتيي  وْد اددا صْست ر يسٌُ ٌذيت عتَ ت ؽذٍ  يل د

 اًذ:

 .پـّژٍ يـياًؼافٍ گّ  ٕـسْاًت ىبهل ر 1-3

ػؿ ه  ْؿػ م  َ هي  کل ٝو  ؼٍ ػؿ  يػي  ٌِبيپ يؿاٍ صلِ  ب 4-6

 ٤ يت٩ْت ي، ّّٞو اف صؼيافػصبم ث يٌٞي فًؼاًِب

 .ت ٩بًْىيىؼٍ ُب، ّ آّؿػى هضبثل تضت صبکو

ج ي فًؼاى ثَ ص يثَ اؿفه هّْْٛ مبعتبؿ يًگبُ        7-8

 ؛يک مبعتبؿ ًٚبهيًَ  يک هضل هلکي

يٌِبػ يهغتل٤ ًٚن ّ اػاؿٍ فًؼاى ّ پْاًت ىبهل ر     9-11

 ؛ىآثِجْػ  يؿاٍ ُب

کق ؿّ 11-11 ّْٝبت ث يتوـ ًيهْ ت يـّ يوْل ت٦ ًؼاى، ث و، يف

 ؛يّ ػعبلت ربهَٞ هؼً يبثياؿف

هيغٌ  يػؿ ًٚـ گـ٥تي پـّژٍ ُب ػؿ اؿتجبٓ ثَ گـّپِب 13-14

 ؛بى چْى فًبى ّ ا٦ٕبليفًؼاً

ل جثزق اف ص يگـيػ يل ّ ؿاٍ ُبيثَ اًکيب٣ ثؼ يگبًُ 15

 ؛بىيفًؼاً

بى اٍْل ٝوؼٍ يقاى ؿا هيک هيؼٍ تب يُب کْى بػػاىتيي يا

يغٌ ضؼّػٍ ايکَ ه ه ُـ ه ًؼ ػؿ  ثل تٖج يتْا ىٌؼي٩ب  ،٨ ثب

ًوْػٍ  اؿائَؿا  يٝول يق ُوقهبى هخبلِبيّ ً ؼيثـ٩ـاؿ ًوب

ٌؼ ػؿيکَ ه ض تْاً ىـايه ٦بّت تٖجئ ّ  ًؼ. ئ هت ٨ گـػ

 ييآًِب يؿا ثـا يؼيه٦ هآعؾي ؿٌُوْػ ُب ين کَ ايؼّاؿياه

 ٥ـاُن مبفًؼ. ،ت ػاؿًؼي٥ٞبل فًؼاًِبػؿ ٝـٍَ اٍالس  کَ

يْؿُب رَ ّ ک هْؿ عبؿ ٌب٥ٜ  ياف ّفاؿت ا يتـک الو لت ه ػّ

ثـايتبًيثـ ٌبى ّ يٌَ ايُق ييتؤه يب  کبؿ، اف کبؿک ي 

ي ياَ يتِ يثـا فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليُوکبؿاى هـکق ث

 يػُ يآگبُ يـ ػمت اًؼؿکبؿاى اف مـامـ رِبى ثـاياحـ ّ مب

 ن.يٌوبيه يّ ص٪٧ْ ثيـ، مپبمگقاؿ فًؼاًِبػؿثبؿٍ 

 

 لينْؿ اًؼؿّ کْيپـ٥ّ

 ـکتـيػا
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 ػؿ هْؿ يامٌبػ ؿٌُوْػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصَ
يبػػاى  تِبي ؿٌُو  ْػي ػؿ  

 هْؿػ اٍالس فًؼاًِب

  َث ٖبث٨  ًؼاًِب ه ٚين ف تٌ
ٍ ٦ک ا رقء اليٌ يـ  ٪٧ْ ث ْل ص

ثْػٍ ّ   ًَ نتن ٝبػال يک مي
صکْه  ت ٩  بًْى ؿا ت  ؤهيي 

 هيٌوبيؼ.

  ّ ثوٌٚ     ْؿ ه٥ْ٪ي     ت
ٍالس  ُبي ا پـّژٍ  يؼاؿي،   پب

 فًؼاى
يک   مي،  ٌؼ اؿاػٍ ميب ًيبفه

اػاؿٍ تْاًوٌؼ ّ پيتيجبًبى 
 ٩ْي

 هيجبىؼ. 
  يک ثَ  ُب  ًؼاى  ٍالس ف ا

اًگيقٍ ّ يب هضـک چْى ىيْٛ 
مْ ْبس ّ ؿ وبؿي، ا٥ت ايي، ثي

ادداؽت سٌُوْدی ي

 1ؽواسٍ 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ 

کـاهت ؽاتي ىبى 

هْؿػ اصتـام ّ 

ثـعْؿػ اًنبًي 

 ٩ـاؿ گيـًؼ."

، هيخب٧ 11هبػٍ 

 الوللي ثيي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي
 

 

 
 

 يادداؽتِاي

 دس هْسد يسٌُوْد

 ًِاااصالح صًذ

 ٌوبي ؿاُياّلي يا

امت  يا اف هزوَْٝ

ل يکَ ثَ هٌْٚؿ تنِ

 ٨ پـّژٍيٕـس ّ تٖج
هـثْٓ ثَ  يُب

اٍالصبت ػؿ فًؼاى، 

ي يَ ىؼٍ امت. ايتِ

 ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

ص٪٧ْ ثيـ  يرِبً

 ذاسيشات پاييتغ

 ی ّيُای اصالح جضا پشّژٍ
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ّ هٌ  ب٥ٜ هي  تـک  يثکو  ک ػ٥ت  ـ ع  بؿر فً  ؼاًِباٍ  الس  يا

 ؼ امت.يَ گـػياًگلنتبى تِ

 ت لاًْىيّ داکو ييجضااصالح  يپشّژٍ ُا

بى يفًؼاً يص٪٧ْ ثيـ آًِبػؿ هـتت ّ هَئْى کَ  يفًؼاًِب

ثب  گـػػ ّ  تـام  ِباص کبؿ کَ ييآً رب   ،ٌؼيٌوبيه ػؿ آى 

٦ٌک تؼاّم صکْهت يال ءـػ، رقيق ٍْؿت گيثـعْؿػ اصتـام آه

ثغو يْػ ػؿ ثنب اف يؼٍ هيػ کَ ييتبرب يجبىؼ. ّلي٩بًْى ه

٩بًْى ّ هولْ اف ٥نبػ ثْػٍ ّ  يک هضل ثيب، فًؼاى يػً يُب

م ىـايهضجْ ٩ـاؿ ه ٔيي ؿا ػؿ  ٌبک  تيُْل کَ ص ٌؼ  ٝج  يؼُ ثب

ِبهـگ  ثيه آً صبم  صؼ ػؿ يگـػػ.  افػ ًؼاًِبو اف  ک ي ف

 ي١ٌ يبى ػؿ کيْؿُبيفًؼاً  يجبىؼ ّ ص٪٧ْ ثيـيهّْْٛ ٝبم ه

 فًؼاًِبن ثِتـ ٚکَ اػاؿٍ ّ ًيػؿ صبل گـػػ.يـ ً٪ِ هيّ ٥٪

ىـا وَ  يـ ػؿ ُ ٪٧ْ ث ثَ ص تـام  وبٝيّ اص َبػ-ئ ارت  يا٩ت

 جبىؼ.يهوکي ه

ٍال ًؼاًِبس ا ىؼ، فيت هياُو يػاؿا ف کَ يجب ًؼاًِبـا   ف

 آًِبش  ص٪٧ْ ثيـ ثبىٌؼ. ُوچٌبى يٍـ ِ٪ًتْاًٌؼ هضالت يه

ًوْػى  يؿا هتْرَ ٍضت ٝبهَ مبفًؼ. مپـ يتْاًٌؼ عٖـ رؼيه

ثجبؿ آّؿػ ّ ػؿ ؿا  يتْاًؼ ٍؼهَ ارتوبٝيک ػّؿٍ فًؼاى هي

ٞؼاػ ايًت ثَ ت ٌق٥ّزَ  ى يـاػ ه تَ يّ ػؿ صب ٩ـاؿ گـ٥  َ

ىْػ.رب ٥قّػٍ  َٞ ا ثـ  ه ٥قّى  کَ  ا يبى ػاػٍ  ىْاُؼ ً آى، 

بت ياف رٌب يـيلَ ٝوؼٍ رلْگيک ّميج يمبعتي ثَ ص يفًؼاً

 کَ ييآًِب ،اف کيْؿُب يبؿييْػ. ػؿ ثنيًبهْرَ پٌؼاىتَ ه

مپـػ ًؼاى ؿا  هبى ٥٪ ،ٌؼيٌوبيه يّؿٍ ف ىيهـػ َ يـ ّ ػؿ صب

بىؼ. جيًو ين ىبى چٌؼاى رؼيرـا هٞوْال   ٩ـاؿ گـ٥تَ اًؼ کَ

٪و م کل  ييتؤهػؿ  ييرقانتن يً َْؿت  تـ ث َئْى  َٞ ه ربه

ل يبتيص ْٚؿ  يثْػٍ ّ مت. ثوٌ ضؼّػ ا مٖش  يييپبه آّؿػى 

ٜ اًنزبم يّ تنـ يـ ارتوبٝيػؿ تؼاث يَ گؾاؿيمـهب بت،يرٌب

 تـ توبم ىْػ. يهوکي امت ثِتـ ّ ا٩تَبػ يارتوبٝ

جبىؼ. يبت ًويو رٌبيزَ ا٥قايًت ،بىيو تٞؼاػ فًؼاًيا٥قا "

کبؿػ يبت ّ ؿيالًؼ ًْ، مٖش رٌبيکَ ػؿ ف هٖـس ىؼ يي فهبًيا

وْه يوگيرٌب يٝ ْٖؿ چ هؼيـ پبيبت ث ٌبى  ...بى آ يت٢ُوچ  ـي

رـايػؿ ه يکْچک ريقاى  مت...  يؼن  ثْػٍ ا رْػ  ٍؼاؿ  هْ ا

يْػ يش ػاػٍ هيتـر يْػ...يت توبم هويگـاى ٩ تـؼيىؼ يرقا
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. مؼ..ثِؼاىت ّ آهْفه ثوَـ٣ ثـ يٌَ ػؿ ثغو ُبيي ُقيکَ ا

ْٚؿ  هؼت، ثوٌ   يـيتؼاث بتيمٖش رٌبآّؿػى پبييي ػؿ ػؿاف 

ٌْٝاى گـػػ ًَ  بتيرٌب ةؼمت گـ٥تَ عْاُؼ ىؼ تب امجبيؿّ

 ًوْػى. يٌکَ ٍـ٣  فًؼاًيا

 ((1) 1114 ،الًؼ ًْيَ فيـ ٝؼليّف ،ُْى ٥ل گ٣ْ) 
 

 ک پشّژٍي ين تش اجشايتصو
 

ٍالس ا يق پـّژٍ ُبيت آهي٨ ه٥ْ٪يػؿ تٖج ليؽ يمَ ىـٓ امبم

 يْػ.يپٌؼاىتَ ه يالفه فًؼاًِب

 کَ  يه٪بهبت اؿىؼ ّفاؿت ياف مْ يجبًيّ پيت يبمياؿاػٍ م

نئّل ىؼيه ييرقانتن يم ه مْيب صوبي ّ جب غو ي يت اف  ک ث

تيً ٌؼ ػّل تـ اػاؿيـّه چْى ػ٥ ِْؿيؿ ي،  مت رو ک يب يّ  يب

 .يؿتجَ ػّلت يکبؿهٌؼ ٝبل

ن ٍالس  يبؿيث ُب ا لت  ًؼاًِباف ػّ ىبى ت يؿا ػؿ اّلْ ف کبؿ

ىتٌؼُي٩ـاؿ ًو ٍالصبت ثِؼا ثَ ا ثـ  ل يؼ ّ ثـا ن ّ يّ تٞ

هؼت  ٍکَ ػؿ کْتب ـايجبىٌؼ فيل ًويت ٩بيَ ثَ آى اؿرضيتـث

 يچ ثغييُ کَ يٍْؿتامت.  ػؿ  يبميم يمْػهٌؼ صبئق ثَ ًؼؿت

 فًؼاًِبک پـّژٍ اٍالس يَ هتِٞؼ ث يػّلت يقم ُبيکبًياف ه

ک يبثت ىْػ. اگـ ح هئحـتْاًؼ يي پـّژٍ ثويکل هيا ًجبىؼ،

ٌپـّ ضت چ ىـايژٍ ت ١بف هيٞبل٥َ ث يٖيي  بف يًؼ، يٌوبيت آ

عْػ ٥ٞبل کبؿ  کبت  کَ ػؿ چْ ُبيػاؿػ  ثبال  ييت  ْٚؿ  ؿا ثوٌ

 يؿاٍ اًؼاف ،ـييت٢ک يثـ ّـّؿت  يثـػى مٖش ػؿک ٝبهَ هجٌ

 ؼ.يًوب

 اؿائَات ؿا ـييت٢ت ّ هٌٚن کَ ثتْاًؼ يک اػاؿٍ ثب ک٦بي 

 .و ثجـػيًوْػٍ ّ آى ؿا ثَ پ

ُن هْرْػ ثبىؼ، هوکي  ـييت٢اگـ تِٞؼ ٍبػ٩بًَ ثوٌْٚؿ  يصت

ت آّؿػى اٍالصبت ؿا ًؼاىتَ ثبىؼ. ثگًَْ هخبل، يصکْهت ٙـ٥

٨ ػاىتَ يٝو ييَ ُبينتن فًؼاى ؿياگـ ٥نبػ ػؿ ُوَ مْٖس م

ٜ صکْهت اٍالصبت يبف امت تب ػؿ مٖش ّميثبىؼ، ػؿ آى ٍْؿت ً

 آّؿػٍ ىْػ.

 نتنيم ـّهٌؼ ػؿ ػاعليبى ًيّرْػ صبه. 

ثَ صوبيپـّژٍ ً ٝبليبف  ٥ـاػ  هت  يت ا عل صکْ جَ ػؿ ػا ؿت

ث تب  وک َ ػاؿػ  ِبک ىْػ.  آً ثـآّؿػٍ  پـّژٍ  ُؼا٣  ِبا  آً

ىکبؿ صوب َْؿت آ کَ ث ىٌؼ  هبػٍ ثب ىبى ؿا اف يآ يت٢ت  ات ـي

ؼاؿ ثبىٌؼ تب يٌؼ ّ ػؿ ه٪بم عْػ پبياثـاف ًوب ييٌِبػيپ

 ٌؼ.ياف پـّژٍ هـا٩جت ًوب

رْ " ُب اف ّ ٌؼٍ  وک ػُ ٍالس  ػؿ هک ُبيػ اؿاػٍ ا  يبى ًِبػ

هب ػؿ يٌوبيؼ هيتوز يػّلت ٌ کَ يٍْؿتٌؼ. ا  ای ي اؿاػٍيچ

ىؼ،  ىتَ ثب رْػ ًؼا ِبّ ٌؼ ايه آً زبػ يي اؿاػٍ ؿا ايتْاً

يٌؼ.  ي ٌؼ ّيًوب ٌبؿ ثک ىبى ؿا ک ِبب عْػ ٌبى ػؿک  آً ُوچ

عيٌوبيه هت ثـ کَ ه٪بّ ُب يٌؼ  ت ياف ًِبػ ثـ  يػّل ػؿ ثـا

جبىؼ کَ ثب آى يًو يا ػاىتَ ّ تَبػ٥ک ٩بٝؼٍ ؿيىکل  ،ٍالسا

 ـػ.ينت ثـعْؿػ ٍْؿت گيثب

 ((1) 1999ػؿ عبؿد  يػهْکـامـف ، هنبٝؼت ثَ تتْهبك کبؿّ) 
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 ضٍ ُا ّ هذشک اصالح صًذاىياًگ
 

کوتـ هْؿػ تْرَ  يّل .جبىؼيبف هجـم هيک ًياٍالس فًؼاى ُب 

ثـا مت.  ىتَ ا ٍالس يا ي٩ـاؿ ػا کَ ا ًؼاًِبٌ ل ف َْؿت ٝو  يث

ک ً٪َٖ ٥يبؿ يبف امت، يب هضـک ًي قٍ ّيک اًگيگـػػ، هوکي 

ُيتب ا الفهنت پبػاه م يي ؿا کَ  ميؿا  ًؼاؿػ ثَ اًزبم  يب

 هوکي ٝجبؿتٌؼ اف: يقٍ ُبيؿمبًؼ. اًگ

 م ٪ؼؿت ؿ صقة ميؼى يث ميک  يـ ّ يب ٪٧ْ ث ثَ ص ِؼ  ب ي هتٞ

 .ًوْػٍ ثبىٌؼ يًو ػّؿٍ فًؼاى ؿا مپـٌکَ ؿُجـايا

 کَ ػؿ چْى ت يمبؿ يُب يوبؿيْٛ ثيى ًؼاى  لْف ػؿ ف ْثـک

 ؼ.يثـاثـ ٍضت ٝبهَ اٝالم عٖـ ًوب

 عآ ىؼى ثـ ثؼًبه يىکبؿ  ْبصبت ّ  ى يُب ياف ا٥ت اف  يًب

 بًَ ػؿ فًؼاىيـ ّ ثـعْؿػ ّصييفًؼاى چْى هـگ ّه

 يک فًؼاًيب ّ عبًْاػٍ ياف فًؼاى ًگْ ي٩جل يمَ فًؼاً  "

 يغبٕـ تزبّفث ًوْػًؼ، ّ يثَْؿت هيتـک ا٩بهَ ػْٝ يهت٥ْ

ؿا  يي ْىيليه 13335 يت٪بّب ٍْؿت گـ٥تَ ثْػ آًِب يثبالکَ 

 ٦ًـ هضب٥٘ فًؼاى ًوْػًؼ. 11اف ػّلت ّ 

ي ثبؿ يغنتًي يا"   ،ت کٌٌؼٍ ُب گ٦تَيي ىکبيل هؼا٥ٜ ايّک

صکْهت ؿا ثغبٕـ  يثَْؿت ػمتَ روٞ يبى ٩جليامت کَ فًؼاً

 ".کيٌؼيػؿ ػاعل فًؼاى ثَ هضبکوَ ه يٞؼالتيث

ْ ٍْؿت گـ٥تَ يتْک يتيَ ػؿ هضکوَ ّالک يثـامبك ا٩بهَ ػْٝ

ؿا اف اکتْثـ  يي مَ فًؼاًيي ثَْؿت رؼاگبًَ ايامت، هضب٥ٚ

ت يي ثبؿ هْؿػ تزبّف ٩ـاؿ ػاػٍ اًؼ. ىکبيچٌؼ 1111تب  1111

ي تزبّفات  ثب امت٦بػٍ اف يٌؼ کَ ايٌوبياػٝب ه کٌٌؼٍ ُب

 يؼيىؼ يُب ّ فعن ٍْؿت گـ٥تَ يق چـهيرٌزبل ثـاًگ يآلَ ُب

ُب ؿا ػؿ ًؼاً يؿّػٍ  مجت  يمْه يف مت ّ  ىتَ ا زب گؾا ث

 .ىؼٍ امت يّ ثَ يّ ّـثَ ؿّاً يرنو يُب يٌٚويث

ک َ اف فً ؼاى  يؿّف  1111مبل   يػؿ هبٍ ه يچِبؿه يفًؼاً

پل اف ٩ـاؿ گـ٥تي   ؼ يب هٌت٪ل گـػيًگْقّکب ثَ فًؼاى يى

 ػمت ػاػ. ربى عْػ ؿا اف زٌَآلَ ىک يؿّ

ى ب هْارَ ثَ رجـايفًؼاى ًگْي يب٥ٚهتنْثبؿا، هض يـّىيُ) 

 ((3) 1113 عنبؿٍ ىؼٍ اًؼ

 ًنتن ػؿ فًؼاىيػؿ هْؿػ هَبؿ٣ ص٦٘ م يًگـا 

بمت يک مي، آًِبل يُب ّ ثؼ ثبىگبٍ  يهٖبث٨ ثَ هـکق هل "

م بلَ ک َ  55بى ث بالتـ اف م ي  يػؿ هْؿػ فًؼاً يؿُبمبف

ک مْم ػّؿٍ يبىٌؼ ّ صؼا٩ل جيون عيًْت ثبؿ ًيهضکْم ثَ رـا

 ْىيليه 911تْاًؼ مبالًَ يًوْػٍ ثبىٌؼ، ه يؿا مپـ صجل ىبى

 ؼ.يًوب ييٍـ٥َ رْؿا  ػالـ

ػؿ فهبى  هَبؿ٣ فًؼاىکبُو ي، يگـ ويّ رْػ يـالؼيٌنٌت ىيّ

 (4)  1111 ،جبىؼيق هيت آهيتـ١ يـاى هبلضث

 ٌؼيػؿک ا کَ پبث  ّْٛ ُبيثَ هٞ يي هْ ليث يبؿ  يي الول

 ٤٩ ثـػى هْ ٌؼ  ْٚؿ ثل يـ ثوٌ ٪٧ْ ث صبئقيص يْؿ  ت ياُو ک ک

 .امت
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 چْى  يربهَٞ هٌٖ٪ْ کيْمتي ثَ يثوٌْٚؿ پ يبميقٍ مياًگ

 .َ اؿّپبياؿّپب ّ اتضبػ يىْؿا

ُبيپ " ىـٓ  ىوْل ػؿ اتضبػ يو  ِت  ِبگي ر پب يکْپٌ َ اؿّ

نت ثَ حجبت ثبىگبٍ ُب يؼ کَ کيْؿ ػإّلت ثبيٌوبيزبة هيا

ْو يـيػهْکـامي يػؿ ت ٪٧ْ ث تـام ّ  ، صکْهت ٩بًْى، ص ّ اص

 " .ت ُب ًبئل آهؼٍ ثبىؼيلت اف ا٩يصوب

ْى ينيک ّٝؼٍ؟ گقاؿه کويَ ػؿ اؿّپب: ثبالتـ اف يتـک) 

 ((5) 1114َ يهنت٪ل  ػؿهْؿػ تـک
 

 ک پشّژٍيسّػ اًجام 
 

 جبىؼ.يه هئحـ آًِب تيپـّژٍ ُب ػؿ چبًل ه٥ْ٪ ٨يتٖجٍْ يى

تؼاث) ِت  ْٚؿ ه٥ْ٪ ييٌِبػيـ پير ىِبيثوٌ  يبثياؿف يت ّ ؿّ

 هـارَٞ ىْػ(.  3 ىوبؿٍ يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ 
 

 ک ّ گغتشدٍيژيسّػ اعتشاتک ي

رقا ٍـ ّ ا ٝؼالت  يٌٝب ًؼ  ل٤ ؿّ ٌبهغت هـتجٔ ّ  يير ثبُن 

 جبىؼ.يگـ هيکؼيثـ يهتک

ِبت  هْؿػ ر ٦ـاػکبؿ ػؿ  کييم ياً زقا هو َْؿت ه مت نتن ث  ا

تب کْك ثجبؿ آّؿػيً ًَ هخبل،   ؛ذ هٞ ٣ْ٦ٍ  ثگْ ٍالصبت ػؿ  ا

ن ثبال يا ػؿ کي٤ رـاؿ آًِبت يت ّ ٙـ٥يهئحـتْاًؼ يل هيپْل

ثؼّى اٍالس  يگـ٥تبؿ گـػًؼ. ّل ييتـيث يثجـػ ّ هٌْٚى ُب

ُبيمب غو  ىوبؿ فينتن، ػؿ ًتيم يـ ث هـػم ػؿ  يبػيزَ  اف 

ُبيت٩ْ  ًَ ىـايپ  ي٤ عب وَ ػؿ  نبًئ ١يو اف هضبک  يـ اً

ثب  فًؼاًِبالفهنت تب اٍالس  ي ؿّياف اگـػًؼ. يه يًگِؼاؿ

 ؼمت گـ٥تَ ىْػ.يؿّ ييرٌب نتن ٝؼالتيتوبم  م اف يػؿک کل

ؿّث َ  يتين ػؿ کيْؿ ُ بيمٖش رـا 1991 يبى مبلِبيػؿ پب "

 يـيمجت ػمتگ ينيپْل يو ثْػ.  اًکيب٣ ػؿ هِبؿت ُبيا٥قا

ْمتَ هْارَ يثَْؿت پ يتيٌؼٍ ىؼ، هگـ هضبکن ُبي٥قا  يُب

نوبً م يثَ پ تْاى ؿ گيثْػٍ ّ  ىت. ا يؼٍ  ّْٛ يؿا ًؼا ي هْ

پيث پْؿت اّ  ٌب٨ٕ  ٍؼ٧ هيتـ ػؿ ه ربيـًل  وْػ،  اف  کَ ييٌ

 ؼًؼ.يکي ياًتٚبؿ هضبکوَ ؿا ه آًِب٦ًـ  9 يفًؼاً 11رولَ 

ت کبؿاى ٝوؼٍ ٩ـاؿ يرٌب يي ًبص٨ ػؿ پِلْيعل ػفػُب ّ هتِو

مبلِب هْؿػ  يَ ىبى ثـاياف هْاؿػ ػّم يگـ٥تٌؼ ّ ػؿ ثـعيه

م ًؼاًي٩ـاؿ ًو يگؼيؿ ِبؿ ف ثـ چ مَ  ٥ت ّ  تيگـ نتـ  يبى ص ث

 تٌؼ.ؼى ًؼاىيعْاث يثـا

 1113 يتيهّْْٛ افػصبم ػؿ فًؼاى ُب ٕـساى ٥ْلـ ات ال،  ) 

(6)) 
 

ـػ. يگيي مبل ؿا ػؿ ثـ هيچٌؼ اصتوبال   فًؼاًِب ياٍالس ّا٩ٞ

وـ ثبي پـّژٍ هخ مَ يک  صؼا٩ل  ثـ  تبنت  مبل ؿا ػؿ  پٌذ 

تيگ ُب يـػ. ص هؼت، يثب يٝبػ يپـّژٍ  تبٍ  کبت کْ نت ػؿ چْ

 ؿافهؼت ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ىًْؼ.ػهتْمٔ ّ 

ثؼّى  هؼت ّ  تبٍ  متـاتيهؼاعالت کْ گبُ يژيک ا کي  يگبُ هو

خبل، ايف ًَ ه ىْػ. ثگْ وبم  جبؿ ت ٚـ يي ١يبً ول ثٌ ـ هضت

کَ يه ىيـمؼ  کْؿك آهْف هؼت  يک  جت  ـيتؤحکْتبٍ  ٌؼاى هخ چ
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ل ؼيٌوبًّاؿػ  ًؼ يه يّ ٦ ـيتؤحتْا ىؼيآى ث يهٌ  ؛يتـ ثب

ِبکَ يـا فهبًيف ٍـ٣ يٌوبيکـ ه٥ آً ًؼاى  رَ ف کَ ثْػ ٌؼ 

ٔ يػؿ ىـا آًِبگـػػ ّ ياؿتجبٓ تـ ه يت ّ ثيکن اُو لهنبئ

ؿا ػؿ  يتيي هّْْٛ مٖش ًبؿّبيؼ، اٌيٌوبيکبؿ ه يکوجْػ هبل

 جـػ.يثبال ه آًِببى يه
 

 يفْس يهذُاايپ

کبت  ىوبؿيػؿ چْ هؼت،  هَ ػؿاف هؼُبياف پ يک ثـًب  ي٥ْؿ يب

اگـ ػؿ کْتبٍ هؼت ـمؼ . ثگًَْ هخبل، يق هٖلْة ثَ ًٚـ هيً

٩بثل هالصَٚ ثَ مْػ کبؿهٌؼاى ّ  يهٌؼػؼُب مْهبيي پيا اف

ػؿ  ي  ْػ.يؼ پٌؼاى  تَ هي هي  بُؼٍ ؿم  ؼ، ه٦َ بى ث يفً  ؼاً

ت ُب يک ملنلَ ٥ٞبليْػ هٌبثٜ ّرْػ ػاؿػ، کَ کوج ييکيْؿُب

تْاًؼ يبى هيکبؿهٌؼاى ّ فًؼاً يي١ؾات يثوٌْٚؿ ثِجْػ ّّٞ

ک ثب١چَ يثب اٝوبؿ  هخال  ؿا ثـآّؿػٍ  مبفػ.  يبفهٌؼيي ًيا

کبؿ صْ يتـ ًؼاى ه يليػؿ  مجقيف  يثـا تبفٍ ؿا يُب يتْاى 

ي کبؿ يگـ ايػ يبى ٥ـاُن ًوْػ ّ اف مْيکبؿهٌؼاى ّ فًؼاً

ؿا آهبػٍ  آًِبؼ ثْػى کبؿىبى  ؿا حبثت ًوْػٍ ّ يٌَ ه٦يفه

ک يي ػؿ ؽات عْػ ينبفػ کَ ايىؼى ػؿ مبصَ فؿاٝت ه يهنلک

يت٢ ه ـي جبؿ  هبتآّؿػ يؿا ث يبؿ اّؿا٧ هٞلْ  يثـا ي. اًت

بى ّ ًَت پْمتـُب ػؿ هْؿػ هٌبثٜ هنبٝؼت ّ ثـعْؿػ يًؼاًف

اًؼ کَ ُن  ياتـييت٢لَ بى  اف رويق ثب فًؼاًيصتـام آها

 جبىٌؼ.ياؿفاى ّ ُن مبػٍ ه

 

 ام آّساىيپ

بم آّؿاى يؼ پيآّؿًؼ ثبيؿا ه ييرقابم  اٍالس يپ کَ ييآًِب

ىٌؼ.  جبؿ ثب ثل اٝت ِب٩ب وْػٍ يثب آً کبؿ ً ًؼاى  نت ػؿ ف

ىٌؼ ّ  ثَ ييا ػؿب يثب ىٌؼ. يکب٥ هْؿػ تزـ ىتَ ثب  ًقػ ػا

يْػ ي٨ هيآى تٖج کَ پـّژٍ ػؿ ي، هضلکيْؿػؿ  فًؼاىه٪بهبت 

ؼ يثب ٌؼيٌوبي٨ هيپـّژٍ ؿا تٖج کَ ييآًِبقٍ يثـ اًگ يهجٌ

 .هْرْػ ثبىٌؼ يليػال

 

 ؟يک ياسُايهؼ

ظ  يک ثَ ٥ـٌُگ ّ تبؿيصجل ػؿ ُـ کيْؿ اؿتجبٓ ًقػ يٍْ ُبيى

جبىؼ. ينتن فًؼاى هْرْػ ًويًَ هيغٌ مکيْؿ ػاؿػ. کؼام ًوْ

نتن ُب ياف م  يبؿيٌؼ ػؿ ثنًتْايٝولکـػ عْة ه يًوًَْ ُب

نيػؿ ىًْؼ ّ ث ٥ت  ُب ػاؿاياف م يبؿيب ّٞ ينتن  کبت  ٤ ّ يً

ىٌؼ. يه ت٩ْ ًَ هٞيجب ُبيگب ِبً ييبؿ مٖش ر ثل  يکَ ػؿ  ٩ب

رـا ه ىٌؼيا وبى هٞ ،جب ُبيُ مٌبػ  ييبؿ مبك ا ثـ ا کَ  ًؼ  ا

ات آى ـيتؤحامتْاؿ اًؼ ّ  يّ هٌٖ٪ْ يلي الوليص٪٧ْ ثيـ ث

اف کيْؿُب کَ اٍالصبت ٍْؿت  يبؿيؼٍ امت. ػؿ ثنيو گـػيآفهب

 آًِب ييرقاّ  ييرٌبي يّ ٩ْاً يگـ٥تَ امت ػؿ ٩بًْى امبم

بى ثـعْؿػ يؼ ثب فًؼاًيٌوبيزبة هيکَ ا امت هْرْػ يـيتؼاث

تْاًؼ ثَ يه يّ ص٪٩ْ يزبثبت هليي ايا ـػ.يٍْؿت گ ياًنبً

ي يات ػؿ ٩ْاًـييت٢ثؼُؼ.  يرٌجَ ٩بًًْ ياٍالص يَ ُبثـًبه
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هؼ  يي الولليث يبؿُبيؼ تب هٞيٌوبيزبة هيا ييرقاّ  ييرٌب

 ًٚـ گـ٥تَ ىًْؼ.

يکلّپـ ٨يتٖجػؿ ) " ًؼاًِبػؿ  ژٍ ُو ىوبليا يف ٌؼ  ّ  يـل

ًؼاًِب مکْ(........ ايپ يف وَ ػؿ هب ْبيو اف هضبک  يزبػ ٥

ُن  وبػ،  ٚـ اٝت َاف ً ٚـ يىغ ُن اف ً نلک ّ  ْٚؿ َ ث يه هٌ

ًؼ  يت٢ؿّ و ـي کـػاؿ صت ّـّؿ يػؿ  مت.  يّ  ىؼٍ ا ىتَ  پٌؼا

ي ييؼ ايه ؼ عبٕـًيبى يُوکبؿ ثب ػّ گـّپ کَ  ثَ ُـچَ ًآ

مت کبؿاى رؼ کَ ا ىبى يُو ٌؼ ّ ؼ  ٩َ ه ًو، ٝال ثب ػا ٥ـاػ  ا

نلک ًؼ. ػؿ يه ضتثْػٍ ا وبػ،يا ت لَ اٝت   يهؾاکـٍ ؿّ ي هـص

اٝتوبػ صبٍل  ـايفگـػػ، يق مِل هيً ػىْاؿ ّ صنبك هنبئل

تيبثَ هيکالت ّ  جبىؼ. يه يربًت ه٪بثل ُوکبؿ يْػ کَ ُؼ٣يه

نلک هْؿػ يا ق ػؿيً ي٥ـٌُگ ه وک هي  ّ اػاؿٍ  ؼ. ػؿيٌوبيک

ي ٕـف ت٦کـ اتکب ًوْػ يؼ ثَ ايًجب ي پـّژٍ ُبين چٌيتٌٚ

گبًَ ٝولکـػ يجبىؼ يثـاثـ ه ينتن  ١ـثيُـ آًچَ کَ  ثَ م

 ػؿمت پٌؼاىتَ ىْػ.

 (ICPS 1113 (7)ـّژٍ گقاؿه پ) 

 

 ُا يتْاًوٌذ ياػواس سّ

ىتَ هيي ىبيا ٕـس ينتَ پٌؼا هبى  کَ ػؿ ف پـّژٍ ييْػ  ک 

ٌؼ تب يبُ يتْاًو ٥ت  ٚـ گـ هؼ ً ًؼاى ؿا  رْػٍ ف  آى يؿّ هْ

ْ خبل، ثٞ ًَ ه ىْػ. ثگْ ثْ يکبؿ  يْؿُب،  يْؿُبياف ک  يژٍ ک

چک، ه نجتب  ٌتْاًيکْ مجبت ً ًؼاًيعْة ؿا ه ؼ هٌب بى ّ يبى ف

ؼ کَ ػؿ ؿ٥ٜ تيٌذ ػؿ فًؼاى يزبػ ًوبيفًؼاى  اکبؿهٌؼاى 

نيه٦ ىْػ. ث ثت  هبُـ ّ  يبؿيؼ حب ٌؼاى  ُب کبؿه ًؼاى  اف ف

 آًِبٌؼ کَ يٌوبيػاؿًؼ کَ ػؿ مْٖس هتْمٔ کبؿ هٍ ای ؼيّؿف

ثَ ػال ٚـ  ميل ميً ٌؼ يًو يب ُبتْاً ٪بم  صـاف ه ٌؼ ؿا  يا ثل

 ييگبم ثبىٌؼ. ثـعيات پـييت٢تْاًٌؼ ػؿ اهـ يه يٌؼ ّليًوب

يْؿُب ػاؿااف  هؼً يک  َٞ ن يربه کَ ث ًؼ  ٞبل ا اف  يبؿي٥

ِب ٍالس  يگـّپ ثَ ا  َ٩ ًؼاًِبآى ٝال ّٞ ف ًؼاًيّ ّ بى يت ف

 ػاؿًؼ.

 يػؿ هْؿػ ثـًبهَ ُب( UNDP) هلل هتضؼ يمنَ اًکيب٥ئؿّه ه"

ت ُ  ب ي  ٙـ٥ ػًج  بل ًو  ْػى اًکي  ب٣، يي٩ْ  بم  کتْؿ 

ىؼ......... يه يب٣ ٙـ٥يجب ُبيک ؿّه اًک زبة تْمَٞ يا ،ت 

 ل آى ؿا.يؼ، ًَ تٞؼيٌوبيهْرْػٍ ؿا ه يُب يٌؼتْاًو

ثَ ٝؼالت  يمػاؿىبى، صکْهت ٩بًْى ّ ػمتـْم يؿاهبمْاه) 

1113 (8)) 
 

 يهغالؼات يذاسُايد

ک گنتـه يک تکٌيج يثَ ص هٞوْال  هغتل٤  يؼاؿ اف  کيْؿُبيػ

گبُ ى يآ ُبياف  ٚن ّ اػاؿٍ ػؿ  يٍْ  ًبگْى ً ًؼاًِبگْ  ف

ىتَ ه ٞبته يؼاؿُبيي ػييْػ. ايپٌؼا هبً يٖبل ًؼ يه يف تْا

ؼاؿُب ثَْؿت ػؿمت پالى يکَ ػ توبم ىْػ هئحـؼ ّ يبؿ ه٦يثن

 يػؿك ُب يي ىؼٍ ّ ؿّيىًْؼ ّ رِبت هيغٌ هْؿػ هٖبلَٞ هٞ

تْاًٌؼ يؼاؿ ُب ُوچٌبى هيي ػيىْػ. ا ؼيتؤک٥ـاگـ٥تَ ىؼٍ 
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ؼاؿ کٌٌؼٍ ُب اف يکَ ػ يژٍ فهبًيکَ ًبهخوـ توبم ىًْؼ، ثْ

ٌگ ي ٦بّ کبهال  ک ٥ـُ ًؼاًيت اف هت کَ ٌيؼاؿ ًوبيػ يک ف ؼ 

٢بآى  نتن يم ٌؼاؿُبيه ِب يـ پ ىؼ.يه آً پالى يثؼّى  جب ک 

ثب  ؼاؿ کٌٌؼٍ ُبيهْرْػ امت کَ ػ يي عٖـ ّا٩ٞيهٌبمت ا

ُبى  ٌؼاى ّ ُْاعْا ٩َ ه  هخال  ٌؼ، يٌوبيؼاؿ هيک ؿّه ػيٝال

عٖـ  يبثيب اًزبم اؿفيّ  يْئيؼي٨ اؿتجبٓ ّيهضبکوَ اف ٕـ

ًؼاًِبػؿ  ِبْتـ ّ ي٨ کوپياف ٕـ  ف ثب يا آً کْؿٍ ؿا  ي ه٦

يْؿ ه ثَ ک ىبى  ًؼ ّ آىيعْػ ضيؿا ػؿ  جـ مت ّ يک ه ٔ ًبهٌب

ؼ کٌٌؼٍ ُب يکَ ثبفػ يفهبً ٌؼ.يٌوبيبػٍ هيهت٦بّت پ کبهال  

عبؿرياف  يْؿ  کَ ، ٌؼيٌوبيؼى هيػ يک ک ثْػ  ُؼ  تـ عْا ثِ

ٌؼ يؼاؿ ًوبيػ يّ ػّلت يؿمو يٌؼٍ ُبيًَ تٌِب ثب ًوب آًِب

 يبت اًت٪بػينتن ًٚـيکَ ػؿ هْؿػ م ييُب هبىمبفثلکَ ثب 

 ٌؼ.يؼاؿ ًوبيق ػيػاؿًؼ ً

  يارتوبٝ يکَ هيبثِت ُب ييؿُببى کيْيه يهٖبلٞبت يؼاؿُبيػ

 جبىؼ.يهخوـ ه ،ػاؿًؼ يا٩تَبػ -

 يهالّ ياف کيْؿُب هيتـک کبؿهٌؼاى عؼهبت فًؼاى ؤتيُک ي "

ؼاؿ ي بلت ؿارنتبى ٌُ ؼ ػياف ا 1111ب ػؿ اکتجـ مبل يّ کٌ

 41ْاؿ ؿا  ک َ اف ي ثبفػاىت ثؼّى ػ يوْػًؼ تب  کوپ ُبً

 ثبف ىؼٍ هْؿػ هٖبلَٞ ٩ـاؿ ػٌُؼ. ٌنْيمبل ثؼ

 ((9) 1111 يي الولليث ييرقااٍالس ) 

 
 دّللْ يصًذاى ُا

ثٔ هيا يْؿُبيزبػ ؿّا ًؼاى ک ل٤،  يبى ف وْال  هغت ي  يث هٞ

 يٍْؿتک کيْؿ ًبػاؿ ػؿ يک کيْؿ حـّتوٌؼ ّ فًؼاى يفًؼاى 

بى کبؿهٌؼاى يه ياصتـام هت٪بثل، ُوجنتگ يتنبّ بكثـ ام کَ

ًؼاًِب يْؿ ّ  يف ًو  يؿّ ؼيتؤکُـػّک زبؿة ّ ػا جبػل ت ت

کٖـ٥َ يي پـّمَ ييْػ. اگـ ايپٌؼاىتَ ه هئحـ ،ؿ ثبىؼاامتْ

ـ يثَ کيْؿ ٥٪ يثبىؼ ّ اًت٪بل تزبؿة ّ ػاًو اف کيْؿ ١ٌ

 ـمؼ.يوًى هضتول ثٌٚـ آت يهئحــػ، يٍْؿت گ

 
 يک سّػ هٌغمْي

  ًٚـ يٝال٩َ هٌؼ اٍالصبت ثبىٌؼ ّل امت اف کيْؿُب هوکي يثـع

ؼمت گـ٥تي ثـًبهَ يب مٖش ثلٌؼ ٥٪ـ تْاى ؿّي ّ يثَ کْچک

ػؿ  ي ُن هوکي امت کَ کيْؿيؿا ًؼاىتَ ثبىٌؼ. ا ياٍالص يُب

ه٩ْٞي کَ ػؿ آى  يتيک  ىؼ  جـ ػاؿايثب ٍالس   يک ؿُ زبؿة ا ت

ًؼاًِب مَٞ يت ٥ـاُن آّؿيثب ٙـ٥ ّ ف ت يبػ ّ صوباٝتو ،تْ

 نـ ثبىؼ.يهٌبمت ّ إالٝبت ّ آهْفه ه ي٥ـٌُگ

 

 
 ّ تذاّم يذاسيپا ييتأه

ًؼاى ُو يؼاؿيپب ٍالس ف تؼاّم ا ىتَ  کبؿ يَيّ  ىْاؿ پٌؼا ػ

َ يّ ؿّص يبميات ػؿ رْ مـييت٢ثب  ييرقا ينتن ُبييْػ. ميه

ک ٥ـاؿ يب يٜ ّ يت ٥زيک رٌبيؼ. ٌٌيجيّـثَ ه ؼا  يٝبهَ ىؼ

 ـه عبؿد مبفػ.ياف هن ؿا يا تْاًؼ ُـ پـّژٍيه يرؼ
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ک ٥ْب ّ يػؿ  يؼ ثَ ًضْيقٍ تؼاّم اٍالس ثبياًگ ي ؿّيا اف

ض مئ ميه تبيا يب گـػػ. ػؿ کْ ٍيهؼت، پ ٍزبػ  الس يٌِبػ ا

ق ثْػٍ ّ چٌؼاى يهغبٕـٍ آه هٌتغت يصکْهت ُب يثـا فًؼاًِب

. اٍالس امت يػ٩ّٖج يليع هٞوْال  لَ ئهني يا جبىؼ.يگْاؿا ًو

ًؼاى ؿا ه ٦ٍت آفاػتْايف ثَ  ي يى  ٪ يثغ وْػ ّ ا يتل  ييً

آّؿػ تب صکْهت  يؿا ثْرْػ ه يبميي ميٌَ اًت٪بػ هغبل٦يفه

ؼ ّ آى ؿا مجت يتکبؿاى ًوبيؿا هتِن ثَ ًـهو ػؿ ثـاثـ رٌب

٪٧ْ ٩ـثبً ىؼى ص ل٤  پل مثبى يت ًؼ.  متوؼاؿاى ّ يپٌؼاؿ ب

اًؼ هْارَ ثَ عٖـ  ييرقاي ىبى کَ هتِٞؼ ثَ اٍالس يهيبّؿ

ٌيه ًؼ. ث يغيبثـگـػ متوؼاؿاى يَ ميت ّ ت٪ْيٌ، صوبيي ت ب

٥ـاُن آّؿياف ٕـ هتِٞؼ ّ کبؿهٌؼاى اؿىؼ هْؿػ  ي٨  ثقاؿ  ا

ـ صکْهت يکَ مب ييّ هخبل ُب ليإالٝبت، ػال چْى آًِببف يً

  ءرق آًِبتوبك ثب  يـػٍ اًؼ ّ ثـ٩ـاؿکچَ  ي هْؿػيػؿ اُب 

 يْػ.يه ىوـػٍ ييرقاک ثـًبهَ اٍالس ي

يْؿُب مْيصوب ،کيػهْکـات يػؿ ک وبى  يت اف   ييػؿ اپبؿل

متب ع ِن ه يليؿا نيه ک ي يػاؿا پبؿلوبًِباف  يبؿيجبىؼ. ث

ؿا ثَ  هنبئلٌگًَْ يب هيبثَ آى اًؼ کَ ايّ  يي٩ْبتَ يکو

ؿا  يک امبك پبؿلوبًيعْػ  يبميم يارٌؼاجـًؼ ّ ػؿ يو هيپ

يت ْٚؿ پ ٍالصبت ا يجبًيثوٌ ق يي ًيٌؼ. ايٌوبيزبػ هياف ا

 يربهَٞ هؼً يمبفهبًِبُوقهبى کبؿ ثب ت امت کَ يصبئق اُو

يـ ّ ٪٧ْ ث ٌؼ ص ٩َ ه وبٝي کَ ٝال ٥بٍ ارت ًؼ يب ؿ ١بف ا ، آ

 هالصَٚ ىْػ(. 11ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ بػػاىتي) گـػػ.

 

 فيتا هٌاتغ ضؼ يپشّژٍ ُا دس کؾْسُا

يْؿُب " ًؼاى ػؿ ک ٍالس ف ّٞ يػاؿا يا ٌبثٜ  ت ي٤ اف اّلْيه

 ثـعْؿػاؿ امت. يييپب

  ثَ ٝؼالت يصکْهت ٩بًْى ّ ػمتـم مْػاؿىبى، يؿاهبمْاه

(11) 

 

ن يْؿُب يبؿيػؿ ث ُب ياف ک پـّژٍ  کَ  ٍالس  يًبػاؿ   ييرقاا

کوجْػ  بث هٞوْال  ، يْػيگـ٥تَ ه ؼمتيؿّ يعبؿر يتْمٔ ًِبػُب

نت رنتزْ يثب ييؿاٍ صلِب ي ؿّياف ا. گـػًؼيهٌبثٜ هْارَ ه

کَ ا ٞي٨ ١يزبة تقؿيگـػػ  کـػٍ ّ ػؿ  يـ ّا٩ ٌبثٜ ؿا ً ه

 ؼاؿ ثبىؼ.يت پبػؿافهؼ

(  يي٩ْبل کٌٌؼٍ ثـًبهَ اٍالس يک توْي)  يتيکيبلت ايػؿ ا "

ؼمت يؿّ يْتـيکوپَ ؿا ثيکل يّفاؿت ٝؼل يت ُبي٥ٞبل يارـا

ىي ًي گـ٥ ت، اه ب ا ک َ ث ـ٧ ًجبى ؼ ت ب ين ت فهبًيي ؿّ

 ؿًّوب عْاُؼ ىؼ. يُب ؿا ٥ٞبل مبفػ چَ ات٦ب٩ْتـيکوپ

ثَ ٝؼالت ػؿ  يمػمتـ  DflDاًنلن اّػًکبلْ، هيکل ثب  يؼيچ

 (11) 1113ب يزـيًب

 

 امت هوکي ،ؼٍيآهْفه کبؿهٌؼاى ّؿفؼ ّ يرؼ يفًؼاًِباٝوبؿ 

ک يي يالت يکبيبالت اهـياف ا يکيًجبىٌؼ. ػؿ  يچٌؼاى ا٩تَبػ

ثيتوْ ٌؼٍ  ليل کٌ رَ يي الول ْٚؿ  ثْػ َٚ ؿا ثوٌ ثل هالص ٩ب
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ًؼاى رؼيمبعتي  ثـايک ف تب  يؼ  وْػ  ٥ـاُن ً ًبى  ًْرْا

گـػًؼ.  يمبل اف مبلوٌؼاى رؼا ًگِؼاؿ 18مي ـ يًْرْاًبى ف

 يالت کب٥يوت ثِب ثب تنِيک مبعتوبى ٩يگـچَ ٥ـاُن ًوْػى 

ًٚن  ُـ نتنيم ک ًجْػ.يژيامتـات يثـًبهَ اٍالص ءرق يآهْفى

ک يبى ياه اػاهَ ػاىت. ػؿ رـ يّ اػاؿٍ ػؿ فًؼاى ثيکل ٩جل

 ، رْاًبى ػمت ثَ هٚبُـٍ فػًؼ ّياصتزبد ػؿ ثـاثـ ثؼؿ٥تبؿ

ىؼ نبؿات  ث يؼيع مبعتٌؼ.  مبعتوبى ّاؿػ  ثَ  ْٚؿ َ ؿا  هٌ

ؼًؼ. يػّثبؿٍ ثَ فًؼاى مبلوٌؼاى اًت٪بل گـػ آًِبمـفًو 

 وبًؼ.يثب٩ يجب عبليت٪ـوت يي فًؼاى پـ ٩يمبعتوبى ا

يْؿُب ّٞ يػؿ ک ٌبثٜ  ُب ؼيتؤک٤ يثب ه هَ  ٍالس  يثـًب ا

 جبىؼ:يل هيهْاؿػ ؽ يؿّ هٞوْال   فًؼاًِب

 يت٢ عْؿػ يؿّ ـي ْٚؿ اَ ّ ثـ تـ ّ يُب ثوٌ ثٔ ثِ زبػ ؿّا

 .بىيبى کبؿهٌؼاى ّ فًؼاًيه ياًنبً

 کبُو ث ـيي ت٢ ّ ٝ ؼم  يـّکـام يًٚ ن ّ اػاؿٍ ثوٌٚ ْؿ 

ت يٍالص يهضل يفًؼاى ُب يت ٩ؼؿت ّ کٌتـّل، تب ؿّمبيهـکق

ػاؿًؼ هٌبثٜ ىؼٍ ّ اف آًچَ ػؿ ػمت  يبثٌؼ کَ ػؿ رنتزْي

 ٌؼ.يي امت٦بػٍ ؿا ًوبيثِتـ

 ٥قا ُبيو ٥ٞبليا ًؼاً يت  مبفًؼٍ يف مت٦بػٍ  ْٚؿ ا بى ثوٌ

ًؼاً ىيبى ػؿ تْلياف ف مـهبيب، ايؼ ا جْػ ّ يزبػ  َ، ثِ

ـّى اف ملْل يو ٩ّت کَ ػؿ ثيّ ا٥قا فًؼاى يـثٌبين فيتـه

 يْػ.يه يت مپـيپـروٞ يُب

 ػؿ رِبت هغتل٤  يربهَٞ هؼً يّ هؼاعلَ گـّپِب يـيمِوگ

 .ؼ هٌبثٜيبى ػؿ تْليکبؿ ثوٌْٚؿ هنبٝؼت ثب فًؼاً

ٍ گـاى  ا عْؿػ ُب عيگ٦تَ اًؼ کَ ؿّ هٞوْال  الس   يليَ ّ ثـ

ي گ٦تَ هْؿػ پن ٌؼ يهگـ ا  جبىٌؼ.يه مبعتوبًِب هِوتـ اف 

ًؼاى ًو ٌؼاى ف ىؼ. فيکبؿه ٕـا٣  آًِبکَ يـا  فهبًيجب ػؿ ا

يْػ يقُب آلْػٍ هيىبى ثَ آثـ يٌؼ پبيٌوبيفًؼاى ًٚبؿت ه

١ؾايّ ًؼاً يب  ثَ ف يـات ؿا  لْ اف ص ٌؼ، ايبى هيهو ي يؼُ

تَ ؿا ؿػ ه يٌذ ه  ٌؼ.يٌوبيگ٦ ّٞيت جْػ ّ  يکيت ٥قيبى ثِ

کـػ  جْػ ٝول ًؼاى ّ ثِ ًؼاًجبًِبف گـػػ. يثب ف کَ ػؿک  نت 

ّٞ ٖـيّ کَ ع ًؼاى  ًؼاً يت ف ٍضت ف رَ  مبفػ ، يؿا هتْ بى 

ػؿ ؽات ت يي ّّٞيػؿ چٌ يتْاًؼ. فًؼگيؼٍ گـ٥تَ ىؼٍ ًويًبػ

نبًيَ ١يک ؿّيعْػ  ث يـ اً ت يّ  ىتَ  يصـه رقا پٌؼا  ّ

 يْػ.يه

 يهْاف يثؼّى تالىِب تْاًؼيًو يکئ ٥قيت ّ ىـايثِجْػ ّّٞ

ْٚؿ ػاػى  ْويؼگبٍ رؼيک ػيثوٌ ٌؼاى ت ثَ کبؿه ٌؼٍ يؼ  ي کٌ

ؼ، اػاؿٍ يکـػاؿ ػؿ فًؼاى گـػػ. ثؼّى تـػ ّ ثِجْػ ثـعْؿػ

ق يّ ً فًؼاًجبًِبٔ کبؿ يضهّ  ئ فًؼگيفًؼاى ػؿ هْؿػ ىـا

َئًْ ىت ّ ه رَ هيثِؼا وَ تْ کَ  يپـّژٍ ا کي ؼ.يٌوبيت ُ

ٌؼيً ٦ـ  يُب يبفه چْى ص هؼت،  تبٍ  ْٚؿ يکْ چبٍ آة ثوٌ ک 

الت پغت ّ پق ؿا ثب يًَت تنِ بيّ  يؼًيآة آىبه ي٥ـاُن آّؿ

ًؼاى ّ ٌؼاى ف جْػ ٝولکـػ کبؿه هؼت ، هبًٌؼ ثِ ُؼا٣ ػؿاف   ا

ک ؿّه هٞ٪ْل يقه ػُؼ يبى، آهيب تاله ػؿ کبُو ىوبؿ فًؼاًي

 يْػ.يپٌؼاىتَ ه
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 ذ اصالح ؽوشدٍ ؽْداًتْيًو يشييتغُش 
 

هؼاعالت  نتن ىوـػ.يک ميتْاى اٍالس ينتن ؿا ًويک مي ـييت٢

ٌَ يُق يثجبؿ آّؿػ. ٥ـاُن آّؿ يهوکي حوـٍ ه٦ٌ يگبٍ گبُ

  يثَ رب ّ هنتضکن يتيؼ ّ کبًکـيک فًؼاى رؼيرِت مبعتوبى 

مبعتَ  يليـ٣ صْآى ػؿ چِبؿ ٕ يک فًؼاى هض٪ـ کَ اتب٩ِبي

کي اف مت هو صب ىؼٍ ا ٚـ ٕـا ليى ً ىْػ ّ ىوـػٍ  ٍالس   يک ا

ًؼاً ٌؼاى ّ ف ىًْؼ آى يبًيکبؿه ٪ل  مت ػؿ آى هٌت   کَ ٩ـاؿا

 ؼ پٌؼاىت.ٌک اٍالس ًغْاُيؿا 

 

 ياصالد يش ًِادُايتا عا يٌُگاُو
 

اهؼاػ  يمبفهبًِبب ي ّ يي الضکْهتيث هئمنبتـ ػّلتِب، يمب

ػؿ  يٌُگبٌؼ. ُويي کيْؿ کبؿ ًوبيک پـّژٍ ّ ػؿ ٝيهوکي ػؿ 

ُبي٥ٞبل ٍالس  يت  وْال   ييرقاا ىؼ. ي٤ هيّٞ هٞ  ي ؿّياف اجب

ي پـّژٍ ّ يٝ مبفهبًِبـ يگـػػ کَ مب يثـؿمثِتـ امت تب 

 ـًؼ.يؼمت ًگيؿا ؿّ ب هيبثَ آىي
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 خالصَ

 ب  يبفهٌ  ؼيً يبثي  اؿف  ُ

ثْػى ّ ػّام يه مت  تْاًؼ هٌب

يت قيپـّژٍ ّ ً  يکب٥ يبًيپ

 ي مبفػ.يؿا هٞ يهضل

 تؤه ْٚؿ  ٪يثوٌ ثْػى  يي هٌٖ

لَي نت يثب يبثي، اؿفک هؼاع

ج يؿا ثَ ص يهضل يت ُبياّلْ

ىتَ ّ  ٚـ ػا ١بف ػؿ ً َٖ آ ٪ً

 ؼ.يت ًوبيثـ امبك آى  ٥ٞبل

 ًيبفهٌؼيً يبثيکَ اؿفيآًب 

نت يـًؼ ثبيگيُب ؿا ثِٞؼٍ ه

ػؿ اثت   ؼا عْػى   بى ؿا ػؿ 

ت ص٪ ٧ْ ثي  ـ ػؿ يه ْؿػ ّّ ٞ

ت فً  ؼاى ُ  ب يکي  ْؿ ّ ّّ  ٞ

 يآىٌب مبعتَ ّ إالٝبت امبم

ؼالت ن  تن ٝ  يؿا ػؿ ه  ْؿػ م

 ٌؼ.يصبٍل ًوب يرٌبئ

  إالٝ  بت ػؿ ه  ْؿػ چْک  بت

ت فً   ؼاى،  ي   ، روٞيص٪   ٩ْ

اؽت سٌُوْدی دادي

 2ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم اف 

آفاػي ثبينت ثغبٕـ 

صيخيت ّ کـاهت ؽاتي 

ىبى هْؿػ اصتـام ّ 

ثـعْؿػ اًنبًي ٩ـاؿ 

 گيـًؼ."

 ب٧ ثيي، هيخ11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 
 

 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي دس 

 اصالح صًذاًِا هْسد

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي هـثْٓ  تٖجي٨ پـّژٍ

ثَ اٍالصبت ػؿ فًؼاى، 

تِيَ ىؼٍ امت. ايي 

 ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم رِبًي

ص٪٧ْ ثيـ تٌٚين ىؼٍ 

 امت؛

 ٔهت٦بّت  ػؿ ىـاي

٥ـٌُگي ّ ميبمي 

امت٦بػٍ  ٩بثل

 هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

کٌؼ کَ  هي پييٌِبػ

ػؿ ىـائ هت٦بّت 

 ك پشّژٍيؼ اص تغثيپ

 

 

 اصهٌذی ُاياتی ًيک اسصياًجام  -کاس فآغا
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 ُا ياصهٌذيً ياتيپشّعَ اسص

 

ن ُب يبؿيث پـّژٍ  ثب ػ ياف  ًؼاى  ٍالس ف ًؼاى  يا ؼاؿ اف ف

يْػ يهٌبمت ثْػى هؼاعلَ آ١بف ه ّ اهکبًبت يبثيثوٌْٚؿ اؿف

َ ئل کٌٌؼٍ اؿايقثبى ّ هٌبثٜ توْيثَ صکْهت ه يتب م٦بؿىبت

 جبىٌؼ:يؼ هيل ه٦يل ؽيؼاؿُب ًٚـ ثؼاليي ػيػػ. اگـ

 ثـًبهَ اٍالس فًؼاى ثَ  يثـا يبميب رْ ميٌکَ آيٌ ايتيغ

 .جبىؼيىکل هٌبمت ه

 ٞت اف اٍالسيصوب يقاى ّا٩ٞيي هييت. 

 مبف يبثياؿف ٥ـاُن  ْٚؿ  ثبل٪ٍْ ثوٌ ٌبثٜ  تؼاّم  يه  ّ

 .ت  ػؿافهؼتيصوب

 يژٍ ُبؿا ػؿ پـّ يؼيتْاًٌؼ ً٪و کليکَ ه يٌ ا٥ـاػيتيغ 

 يٌؼ کَ ٥ْب ؿا ثـاي٦ب ًوبيا  ييت ُبيب ػؿ ٥ٞبليّ  ياٍالص

 .ب مبفػياٍالصبت هِ

 قثبى ّ يکيْؿ ه يت ُبيٌکَ تب چؼ اًؼافٍ اّلْيٌ ايتيغ

ًؼ ّ هيتوْ ٪ت ػاؿ ُن هٖبث ثب  ُب  ٌؼٍ  ثَ يل کٌ ک يتْاًٌؼ 

 ؼ.ٌثبًزبه يپـّژٍ ّا٩ٞ

 ِاٍالس فًؼاى يت ُبييٌِبػ ثوٌْٚؿ ٥ٞبليَ پيت. 
 

 اػتثاس
 

ُب  يبفهٌؼيً يبثيا٩ّبت اؿف يل کٌٌؼٍ ثْٞيتوْ يمبفهبًِب

ثَ  ،اًزبم ىؼ يبثيي اؿفيکَ ايفهبً يؼٌُؼ، ّليت هيؿا ُؼا

و جبػؿت ً هَ آى ه گبٍ  ياػا ًؼ.   يبثياؿفک ي يگبُّؿف

ت ُب ثَ ي٥ٞبل آ١بف ييٌِبػ ثـايپُب تب هـصلَ  يبفهٌؼيً

گـ ايو هيپ يْؿ هيي ٥ٞبليـّػ ه ٚـ ک ُب اف ً ثيت  ثبى    َق

ت رلٍْ ًوْػٍ يػؿ کيْؿ کن اُو ينَ هيکالت ّ ثضـاى ربؿيه٪ب

ک يکَ يفهبً يصت ؼاىتَ ثبىؼ.يَ کبؿىبى ٩ـاؿ هيّ ػؿ صبى

چْى  ييت ُبييٌِبػ اًزبم ٥ٞبليُب ثب پ يبفهٌؼيً يبثياؿف

مويـ يتؼّ ىيک  تَ اي يٌبؿ آهْف هَ ي ّ يک ٦ُ ب ػْٝتٌب

ٞبت ٌؼاى ٝبل يثـا يهٖبل گـػػيکبؿه جبل  جَ ػً   بي ّ ـت

ؼمت گـ٥تَ ىْػ، هْؿػ پنٌؼ يامٌبػ فًؼاى ؿّ يمبف يْتـيکوپ

ىؼ. ف ُؼ  ٩ٜ ًغْا ًؼاى ّا رؼياػاؿٍ ف يکالت  کَ ه ّ  يـا 

ّ ػاؿّ، ٥نبػ  يِالت ثِؼاىتيچْى کوجْػ آة، تن آًِبؿّفهـٍ 
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ؼٍ گـ٥تَ ىؼٍ يعيًْت ػؿ فًؼاى ًبػ يّ ٥ـٌُگ هنتْل ياػاؿ

 امت.

 فً ؼاى 81 يمْا پ بّلْ اف ؿّم ب يفًؼاًِب يل ٝوْهيؿئ "

کيْؿ  يهـکق ىِـ ک رلنَ ػؿيػؿ  ػْٝت ًوْػ تب مـامـ کيْؿ

ىتـاک ًوب ث ييٌؼ. ايا يْؿ  نبصت َ ک مپبًه ىؼ ّ يه بيا جب

 8ي تـ اف يوْػى ثيثب پ يي ؿإمب اف هٌب٨ٕ هـفياف يبؿيثن

ث هبٍ گؾَ مبٝت  ًؼ.  هؼٍ ثْػ کق آ ىْة يىتَ هـ هبٍ پـآ ک 

گ ب" يـاى ه" ا١تيبه گ  ي٥جـّؿ 18ظ يـا  ثَ تبؿيثْػٍ، ف

ػؿ مـامـ کيْؿ ػم ت ث َ  فًؼاى  15اف  يفًؼاً 17111ىبهل 

ّ گـّگبى   ٦ًـ 19 ،ػًؼ کَ هٌزـ ثَ کيتَ ىؼىا١تيبه فػٍ ثْ

ؼاؿ ي ػَ ک َ ث  ي٦ًـ هلک 1151گـ ثيوْل ي٦ًـ ػ 7111 يـيگ

عل  ىبى ػؿ ػا متبى  ًؼاًِبػّ ًؼ ف هؼٍ ثْػ ًؼّىؼ آ  ي. کْهب

١بف ايىوبؿٍ  ثَ آ هتِن  کق  ىْة گيک هـ گـ يـػي آ ؼ، ه

ي آىْة ىؼٍ ثْػ عْػ يا يٌُگبن ّ ُويمجت تٌٚ کَ يالتيتنِ

ًؼاى ث ْػٍ ک َ ث َ ي٥ن بػ ػؿ ه بًگـي ث بى کبؿهٌ ؼاى ف

ًؼاً تب اف تليف ًؼ  ربفٍ ػاػٍ ثْػ ِبيبى ا ل يهْثب ي٦ًْ

مت٦بػٍ ًوب مبيا ًؼاًِب يٌؼ. ؿإ وَ ؿّفٍ   ف چبلو ُ ثب  کَ 

اف صؼ  وئ کوجْػ هٌبثٜ ّ افػصبم ثيػؿ ىـا فًؼاًِباػاؿٍ 

ًؼاًِبػؿ  ثـ  ف ىبى ؿا ػؿ ثـا ٌْى عْػ ًؼ، اک ثـّ ثْػ ک يؿّ

ؼًؼ کَ کٌتـّل ؿا ػؿ ػاعل يػ ين ىؼٍ هيتٌٚ يًجـػ گـٍّ ُب

 ػؿ ػمت ػاىتٌؼ. فًؼاًِب

 (1)  1111ص٪٧ْ ثيـ  ي٩َـ عل٨، ؿاٍ اًؼاف اف اًتيبؿات
 

ق ثب إالٝبت ػؿ هْؿػ کيْؿ يؼ ّ تزِيؼى ثَ هٌْٚؿ ثبفػيؿم

کبؿهٌؼاى  يل ُبيؼى تضليل ثَ ىٌيق توبيّ ًنتن فًؼاى يّ م

ُب صل  ىبى ّ ؿاٍ  يکالت  هْؿػ ه ًؼاى ػؿ  ِب ييٌِبػيپ يف  آً

 جـػ.يقاى اٝتجبؿ ؿا ثبال هيق هيً

ل ، يُب ٕـس، توْ يعبؿر ياف مْ کَ يتٞبًّ يپـّژٍ ُب  "

يتيه يبثياػاؿٍ ّ  اؿف ًؼؿت اف پ ثَ  ًؼ  ِؼ  يجبًيگـػ ّ تٞ

 جبىؼ.يعْػاؿ هقثبى ثـيه يهـػم کيْؿُب يّا٩ٞ

 (1)  1999ػؿ عبؿد  يػهْکـامبٝؼت ثَ هنتْهبك کبؿّتـف، 
 گشدد يذ گشدآّسيؼ اص تاصديذ پيکَ تا ياعالػات

 

رِبى ثْٖؿ  يفًؼاًِبنتن يٜ إالٝبت ػؿ هْؿػ ميک ملنلَ ّمي

ٝبم ه مبى ّ  مت ّ يآ تبينـ ا هبت کْ هْؿػ  ٍک  هٞلْ ػؿ 

 ػٍ گـػػ.ؼاؿ آهبيؼ ٩جل اف ػيـ ثبٌَٚ کيْؿ هْؿػ ًيييپ

 

 صًذاًِات دمْق تؾش دس يّضؼ

رَ اهـ مبالًَ ّفاؿت عبؿ ىبت  يـ يگقاؿ ٪٧ْ ث هْؿػ ص   کب ػؿ 

(www.state.gov) ي الولليّ ٦ْٝ ث  (www.amnesty.org) ي ه ْؿػي ػؿ ا 

ؿا  يّ تب صؼ اهکبى هٞلْهبت ثـ گـ٥تَ ُوَ کيْؿ ُب ؿا ػؿ

ؼاؿػ. يه اؿائََ ًبٙـاى ص٪٧ْ ثيـ يثَ مْ فًؼاًِبػؿ هْؿػ 

   يٌکيُلن يي الولليْى ثي٥ؼؿام

 (hr.org-www.ihf ) ؼٍ ثبى ص٪ ٧ْ ثي ـ يّ ػ (www.hrw.org) ً ق گ بٍ ي

ّٞ يىبتگقاؿ يگبُ هْؿػ ّ ُبيؿا ػؿ  ًؼاى  ع يت ف اف  يثـ

http://www.state.gove/
http://www.amnesty.org/
http://www.ihf-hr.org/
http://www.hrw.org/
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ؼٍ ثبى ص٪٧ْ يگقاؿىبت ػ  ـمبًٌؼ.يهيغٌ ثَ ًيـ ه يکيْؿُب

يـ  وْال  ث ُبيثـ هٞ هٞ ليث يبؿ ٪٧ْ  يي الول يـ ص متْاؿ ث ا

 قيً هيتـک الوٌب٥ٜ اًگلنتبى بؿرَ ّّفاؿت اهْؿ عجبىؼ. يه

 .(www.fco.gov.uk)  ؼيٌوبيَ هيک گقاؿه مبالًَ ص٪٧ْ ثيـ ؿا تِي

ىبت کو لْگيگقاؿ ىکٌزَ ّ يـيتَ ر تبؿ  اف  زبفات يؿ٥ ب ه

بؿ ه٦َ ل يإالٝبت ثن (www.cpt.coe.int) ق يـآهيّ تض٪ يـاًنبًي١

 آًِ بؼ. ي بٌويه اؿائ َاؿّپ ب  يکيْؿ ى ْؿا 46 يؿا ثـا

هٖبلَٞ ؿا ؼ ىبى يهْؿػ ثبفػ ين کيْؿُبنتيم يمبعتوبى امبم

  يت ُبي٥٪ُْب ّ ه يػؿ هْؿػ ًبکبه هٞلْهبت ه٦َلًوْػٍ ّ 

ًؼاًِب يغٌ يف کَ ًوب ه ُبيؿا  ِبىبى اف  يٌؼٍ  ؼى يػ آً

ل ثب يؼ ػؿ هْؿػ ثـعْؿػ پْليق إالٝبت ه٦يًوْػٍ اًؼ ّ ً

 ؼٌُؼ.يه اؿائَي ؿا يهتِو

ىت ػؿ  ًؼاًِبپـّژٍ ثِؼا ٍض ف مبفهبى  ثَ  ثْٓ  ِبى  يهـ   ر

ؿا  يق إالٝبتيػاؿًؼ، ًت آى ؿا يکيْؿ ْْٝ 18اؿّپب( کَ )

www.hipp-)  ؼاؿػي ه اؿائ َ فً ؼاًِبػؿ  يػؿ هْؿػ عؼهبت ٍض

europe.org .) 
 

ُايّالؼ ع يت  وذٍ ّ اعا هْسد ع يػ عتفادٍ اص يدس  غتن ّ ا

 دثظ

لاًگلنتبى ّ ) ّفاؿت ػاعلَ  ًؼاًِبت يک لنت روٞي (قّ  يف

 ٌؼيٌوبيَ هيرِبى ؿا تِ

  (www.homeoffice.gov.uk/rds) ّػؿ ه ْؿػ  ين ْيإالٝ بت ه٪ب يکَ ص ب

ًؼاًِبت يروٞ ثب  يف ِبى  ٪ْيک تضلير ىؼ. يآى ه يل هٌٖ جب

 (www.prisonstudies.org) فً  ؼاًِبهٖبلٞ  بت  يي الولل  يث   هـک  ق

ػؿ مـامـ  فًؼاًِبنتن يّ م فًؼاًِبؿا ػؿ هْؿػ  يهٞلْهبت

ِبى  ئَر هبتيٌوبيه اؿا ىبهل هٞلْ کَ  هْؿػ يه يؼ  ىؼ ػؿ  جب

ًؼاًِبت يروٞ َف ثبؿٍي، ت٦ ًؼاًِبنتن يم الت ػؿ ّ إالٝبت  ف

مت٦بػٍ ينْيه٪ب هْؿػ ا ن ػؿ  صجل. ث ُباف ّ يبؿياف   يفاؿت 

 يْتـي  کوپـٍ إالٝ  بت ي ؽع يػاؿا فً ؼاًِبّ اػاؿات  يهل  

کَ م ًؼ  ىبى ا ًؼاًِبنتن يعْػ َ يف ثَ ت٦ ىـس يىبى ؿا  ل 

ش ي٨ تّْ  ي  ت  ْاى اف ٕـيؿا ه آًِ  باف  يبؿيثن   ؼُ  ؼ.يه

بى يب٥ ت ًو ْػ. فً ؼاًيػؿ (World Prison Brief) رِ بى يفً ؼاًِب

َ اًگلن تبى ي ـيبػ عي ک ثٌي www.prisonersabroad.org.uk يـّى هـفيث

 يت ؿا ثـايصوب يٌَ ُبيفه جبىؼ کَ إالٝبت، هيْؿٍ ُب ّيه

جبٛ اًگل ًؼ يکَ ػؿ ث ينيات ىؼٍ ا ىت  هـف ثبفػا ـّى اف 

ل ّ ػّمتبى ىبى يؿا ثب ٥به آًِبنبفػ ّ اؿتجبٓ ي٥ـاُن ه

زؼػ ىبى ػؿ اًگلنتبى ّ امکبى ه ييؿُبّ ثغبٕـ  ٍن کـػي٩ب

 ؼ.يٌوبيکْىو ه
 

 

 

 ضاى فغاديهؼلْهات دس هْسد ه

 يثَ آمبً فًؼاًِبنتن يهٞلْهبت هيغٌ ػؿ هْؿػ ٥نبػ ػؿ م

ک ي( www.transparency.org)  ي الولليت ثيجبىؼ، هگـ ى٦ب٥ينـ ًويه

 اؿائَکيْؿ هيغٌ ؿا  کي ػؿ ياف ٥نبػ اصتوبل يـ ٝوْهيتَْ

آى  يفًؼاًِبنتن يقاى ٥نبػ ػؿ ميؼ کَ ثـامبك آى هيٌوبيه

http://www.fco.gov.uk/
http://www.cpt.coe.int/
http://www.hipp-europe.org/
http://www.hipp-europe.org/
http://www.hipp-europe.org/
http://www.homeoffice.gov.uk/rds
http://www.prisonstudies.org/
http://www.prisonersabroad.org.uk/
http://www.transparency.org/
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وبل َْؿت ار ىؼٍ هيمٌز يث ًؼ.يؼٍ  ِبً تْا نبػ ر    يگقاؿه ٥

(Global Corruption Report )ّ اف ٥ن بػ يبُگ ٥ِـمت آ (Corruption Perceptions 

Index) ػؿ اؿتجبٓ ثَ إالٝبت ػؿ هْؿػ ٥ن بػ  يهٌبثٜ مْػهٌؼ

 يًْؼ.يٍ هىوـػ

 يجاس هغائل

ک يتْاًؼ يه فًؼاًِب يربؿ هنبئلگقاؿه ؿمبًَ ُب ػؿ هْؿػ 

اف  يؼ. ثـعيًوب اؿائَؿا  ياف اًکيب٥بت ربؿ يه٦کْؿٍ عْث

چْى ربپبى  ينيفثبى اًگلَ ث ييؿّفًبهَ ُب يکيْؿُب ػاؿا

  www.bbc.co.uk/news يم  يث يت ثي. مبُنتٌؼ وقيوق ّ هنکْ تبيتب

 يْػ.يؿّف ىوـػٍ ه هنبئلثبؿٍ ک هٌجٜ عْة هٞلْهبت ػؿي
 

 يي الولليدعت اًذسکاساى ت يش هذاخالت اص عْيعا

 امت ّـّت ُب هوکي يييتّٞ ػمت اًؼؿکبؿاى  هنئّله٪بهبت 

مبيهب هْؿػ  کَ ػؿ  ىٌؼ  ليث يمبفهبًِبـ يل ًجب ّ  يي الول

ٌؼٍ ّ يتوْ ِبل کٌ ِب يپالً ٌ آً ٍالس  يهج ًؼاًِبثـ ا  ف

ـ يتَْامت ي فهبى هوکي يػؿ ٝ ٌؼ.يًوب اؿائَهٞلْهبت ه٦َل 

ِباف  يکبهل ىٌؼ. آً ىتَ ثب ٌبة اف َ ث ُن ًؼا ْٚؿ ارت هٌ

  ؼ رن  تزْ گ  ـػػ.ي  ي إالٝ  بت ثبيٌ  ٌچيتْ  بػ ّ تک  ـاؿ، ا

 ٌؼ:يٌِبيؼعل ايؽ اصتوبال   يمبفهبًِب

 ذذ لل هت يٌـه يوْل ػ٥تـکو مبفهبى  يٝبل ي: ث يـ  ٪٧ْ ث ص

، (UNDP) هل ل هتض ؼ يپـّگـام اًکيب٥ ،(UNHCHR) هتضؼ هلل 

ي يالت يکبيْت اهـتيّ اًنت (UNICEF) ٧ ا٦ٕبل هلل هتضؼ ٌٍّؼ

 .(ILANUD)  يين ّ ثـعْؿػ ثب هـتکجياف رـا يـيػؿهْؿػ رلْگ

 ُا پا يعاصهاى  ىْؿايياسّ مبفهبى اهٌ ي:  پب،  ت ّ ياؿّ

 .َ اؿّپبياؿّپب، اتضبػ يُوکبؿ

 تيٍل يي الولليتَ ثي:  کويالوللي يت ياعاصهاًِش يعا 

 .ؼى(يمْ) ل ّالٌجـگ ّاؿ تْتياًنتمـط، 

 ک بياهـ يکي ْؿُب: مبفهبى ييکاياهش یعاصهاًِا  (OAS)، 

 .ص٪٧ْ ثيـ ييکبيهـي االيْى ثينيکو

 ٧ْ  يي٪بيا٥ـْى يني: کوييمايافش یعاصهاًِا٪ هْؿػ ص ػؿ 

 ثيـ ّ هـػم

 ُايد ٌت  ت يپاستو ؼاّى  ليت ت يي الول نيدّل اف  يبؿي:  ث

  آًِب. تٞبّى اًؼ يي الولليث يپبؿهٌت ُبيػ يػّلت ُب ػاؿا

ل يتوْ ياًؼ کَ ػؿ هْؿػ پـّژٍ ُب ييت ُبيمب يػاؿا هٞوْال  

 ،www.usaid.gov ، هخ  لؼُ  ؼ.يى  بى هٞلْه  بت ه يى  ؼٍ اف م  ْ

www.dfid.gov.uk ،www.ausaid.gov.au ،cida.gc.ca-www.acdi ،www.sida.se  ّwww.danida.dk. 

 
 دس کؾْستشسعی ضشّستِا 

 

 ياعالػات دس هْسد چْکات دمْل يگشدآّس

ٞؼاػ روٞ ٤٩ يت ًؼاى، هْ ِبت ف ى آً ًؼاىيّ   ،ٍْ اػاؿٍ ف

نتن يت ميػؿ هْؿػ ًْٝ ػاؿػ. يک ثَ چْکبت ص٪٩ْياؿتجبٓ ًقػ

http://www.bbc.co.uk/news
http://www.usaid.gov/
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.ausaid.gov.au/
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.sida.se/
http://www.danida.dk/
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جبىؼ ّ تب چَ صؼ يي تب چَ صؼ هيـس هيٌکَ ٩ْاًيّ ا يص٪٩ْ

 جبىؼ.يبف ثَ إالٝبت هيت ػاػٍ ىؼٍ ًيٍالصهغتل٤ ثَ ه٪بهبت 
 ييجضاشائات اجلاًْى 

ي يـا  ايف ؛ت ػاؿػياُو فًؼاًِب يثـا ييقار ارـاات٩بًْى 

 ؼ کَ:يٌوبيه يييت٩ٞبًْى 

 ت ثبفػاىت ٩جل اف هضبکوَ ؿا ػاؿػيٍالص يک. 

 ػّام ک  ـػٍ  يثبفػاى  ت ٩ج  ل اف هضبکو  َ ت  ب چ  َ ه  ؼت

 .تْاًؼيه

 ٍالصيآ ًؼاى  هبت ف مت يب ه٪ب وَ ػؿعْا تب اف هضک ًؼ  ت ػاؿ

 .ؼٌياف هضبکوَ ؿا ًوب ٩جل ي٤ ىؼٍ ُبيت٩ْ ييؿُب

 ًوَ ثبيفً ؼا  يٖيؼ ػؿ تض ت چ َ ى ـايبى ٩ج ل اف هضبک

 .گـػًؼ يًگِؼاؿ

 تيتٞؼاػ روٞ هِن ثـ ـيتؤحتْاًؼ  يه يياقر تائبارـ٩بًْى 

ًؼاً ثب ف عْؿػ  ٕـف ثـ ًؼاى ّ  ٚـيف ىتَ  بى هٌت وَ ػا هضبک

 ثبىؼ.

ٍالصبت لْم ه يا ىکبؿا هٞ خبل، يکَ آ ًَ ه ٌييًْؼ، ثگْ  يٞ

ًؼاً ٚـيف وَ ثب بى هٌت تب اف يهضبک ىٌؼ  ىتَ ثب ربفٍ ػا ؼ ا

ثَ ػُل يملْلِب ىبى  ُبيهقػصن  ٌؼ ّ ػؿ يـّى آيث ٥ـاط يق

ٌکَ اربفٍ يب اي مِن ػاىتَ ثبىٌؼ ّ يارتوبٝ يت ُبي٥ٞبل

وـا تب ُ ىٌؼ  ىتَ ثب ُب ٍػا ٍضجت ًوب يعبًْاػٍ   .ٌؼيىبى 

 يٍْؿتثبالتـ اف ٩ؼؿت ه٪بهبت فًؼاى ثبىؼ ػؿ  امت ايي هوکي

کَ  تب صکن کٌٌؼ ي ص٨ ؿا ػاىتَ ثبىٌؼيُب ا حبؿًْال کَ

 ٌؼ.يتْاًٌؼ هال٩بت ًوبيه يبى  ثب چَ کنبًيفًؼاً
 

 دس هْسد اصذاس دکن هؼلْهات

ٍيثؼّى  مت اف عَْ ًؼاى، يٌَ روٞيييپبت ّ يک ػؿک ػؿ ت ف

 اؿائَتْاى رِت اٍالس فًؼاى يؿا ه ييٌِبػات مبلن هضؼّػيپ

ىـا وْػ.  ٍالصبت ٔيً ًؼاًِبػؿ  ّ ؿاٍ ا  بػيف ىوبؿ بث يف

وَ ؿا ًؼاؿًؼ ّ ي٤ کَ تْاى پـػاعت رـين ع٦يي رـايهـتکج

ٔ ي، هت٦بّت اف ىـايًْؼيؿا مجت ًو يتيق کؼام عٖـ اهٌيً

ًؼاًِب ٞؼاػ ف ييف کَ ت مت  هـتکجيا رـايبػ  رؼيي   ،ين 

 ٌؼ.يٌوبيه ين ىؼٍ ؿا ًگِؼاؿيبت تٌٚيّ رٌب عيًْتجبؿ

تب ثـ امبك  ت الفم امتيػؿ هْؿػ چْکبت هضکْه يإالٝبت امبم

 يٌَ ُبيک ملنلَ گقي يب هضبکن ػاؿايآ گـػػ کَ يييتٞآى 

ًؼ ّ  آ کن ا ٍؼاؿ ص کْهيا هْؿػ هض صجل يب ػؿ  کن  ٍؼاؿ ص ي ا

وَ يکَ  رـ ييآًِب يوَ، ّ چَ تٞؼاػيب رـي ـػ ّيگيٍْؿت ه

عت رـ تْاى پـػا ًؼ  کَ يىؼٍ ا ًؼ  جْؿ ا ًؼ ّ هز وَ ؿا ًؼاؿ

مپـ يهؼت ًؼاى  هي إاليا ٌؼ.يًوب يؿا ػؿ ف عبٕـ  يٝبت الف

 ؼ کَ:يٌوبيًيبى ه

 ًبى هٌتٚـ ثَ هضبکوَ اًؼيچَ تٌبمت فًؼا. 

 ًبت يب رٌبي / ّين رؼيبى هضکْم ثَ رـايچَ تٌبمت فًؼا

 .ق اًؼيعيًْت آه

 ىؼٍ اًؼ يوَ فًؼاًيچَ تٞؼاػ ثغبٕـ ٝؼم پـػاعت رـ. 

 ىؼٍ امت  يتب چَ هؼت ػّؿٍ صجل مپـ. 
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ت الفهَ ّ يهْؿػ اهٌک ًٚـ ػؿ يتْاى يي إالٝبت هيثـامبك ا

 ًوْػ.زبػ يقاى ّ ىکل کبؿهٌؼاى ايه
 

 ي ّ همشسات صًذاىيلْاً

جبىٌؼ ّ يهی ويبؿ ٩ؼيي ّ ه٪ـؿات فًؼاى ُب ثني٩ْاً هٞوْال  

متٞوبؿ تک يگبٍ گبُ هبى ا ثَ ف ػؿ  ًؼؿتب  َ ػاؿًؼ کَ يُن 

ول پ نيبػٍ هيٝ ت يبؿييًْؼ ّ ث ٌؼاى ص ثَ آى  ياف کبؿه

هضؼّػ  کبهال  نتن يي ميؿ ُب اـ کيْيػؿ مب ًؼاؿًؼ. ييآىٌب

ن ؿّفهـٍ ىبى اف ٩بًْى يثَ ٩بًْى اًؼ ّ کبؿهٌؼاى ػؿ تَبه

 يصت یٖيي ىـايٌؼ. ػؿ تضت چٌيٌوبيج ؿٌُوب امت٦بػٍ هيثَ ص

ػؿ ٩ بًْى ؿا  ـيي  ت٢ز  بة يق اي  ّ م بػٍ ً ياٍ  الصبت رقئ 

 کٌؼ. يک ٥ـهبى ؿا هيزبة يب صؼا٩ل اي ؼ ّيٌوبيه

چ پـّژٍ يهْؿ اػاؿٍ فًؼاى، ُگبٍ  ٩بًْى ػؿ ايثؼّى ػؿک رب

 بػٍ ًوْػ.يتْاى ٕـس ّ پيؿا ًو يا

 

 

 ياعالػات دس هْسد اداسٍ ّ چاسچْب هال يگشد آّس

 ف ّ اعتخذام دس خذهات ػاهَيتْظ

مًْلت يَ ّ ٙـ٥يمْ ىـا پـ ًؼاى ّ  متغؼام يف ِبٔ ا ـ يف آً

ث ثْػ.  ُؼ  هَ عْا عؼهبت ٝب مبعتبؿ  ٦ْؽ  ْٚؿ ػؿک َ ً هٌ

اٍ اٍالصبت، کنت هٞلْهبت ػؿ هْؿػ اهکبًبت ّ هْاًٜ ػؿمـ ؿ

ػمتْؿالٞول  الفهَ ّ يبؿُبيه٪ـؿات صبکن ثـ عؼهبت ٝبهَ، هٞ

متغؼام ّ تـ٥ يُب ّـّؿيا ٌؼاى  ىتَ ه يٜ کبؿه  يْػ.يپٌؼا

ٌکَ ؿمْم ّ ٝبػات عؼهبت ٝبهَ تب چَ صؼ يّ مٌزو ا يبثياؿف

کن  ياف کيْؿ ُب يػؿ ثـع جبىؼ.يت هيق صبئق اُوينت ًي٩ْ

عؼهبت ٝبهَ  يمٌت ُب ي، عؼهبت فًؼاى ػاؿاػؿآهؼ ّ هتْمٔ

 نبفػ.يب هيک امبك عْة ؿا رِت اًکيب٣ هخجت هِيجبىؼ کَ يه

ع يْؿُب يػؿ ثـ ُبيگـ ميػ ياف ک عؼهبت  ينتن  رقء  ًؼاى  ف

 يًٚبه يت ُبياف ٥ٞبل ئیيْػ ثلکَ رقيىوـػٍ ًو يٝبهَ هلک

هـارٞ َ  7ى وبؿٍ  يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ ) جبىؼ يل هيّ پْل

 .ىْػ(
 

 يّ اهْس هال تْدجَلْهات دس هْسد هؼ

 ّهيکل هٌبثٜ ؿّثـَ ث ت کيْؿُبيفًؼاى ػؿ اکخـ ينتن ُبيم

ؿا  آى يب ػّلت هـکقي جبىؼ ّيهْرْػ ًو يکب٥ َاًؼ. ثْػر

ک يثْػرَ آى ػؿ ثْػرَ  هٞوْال  کٌؼ. يل ًويٍْؿت ػؿمت توَْ ث

ي يت امت ّ ػؿٝيي صبئق اُويجبىؼ. ايّفاؿت ثقؿگ اػ١بم ه

هبى ع کَ ييکل هه يليف ىؼ  وب يييتٞجب ًؼاىيئً َبؿ٣ ف  ن ه

اٍالس هْرْػ امت ّ  يثـا يب ثْػرَ کب٥يعْاُؼ ثْػ، آ چ٪ؼؿ

 ـػ.ين هَبؿ٣ ؿا ثگيتَو ؼيثب يک
 

 يّ هذً ياعيٌَ جاهؼَ عياعالػات دس صه يگشدآّس

هبً وکيکَ  يف مت ک ٍالس فًؼاى ػؿَ ث ک ػؿعْا ٥ت يهٌْٚؿ ا ب

کَ اًگ يبثيؼ اؿفيگـػػ، ثبيه مت اف ياقٍ يگـػػ  ي ػؿعْا

قٍ ارتٌبة اف اًت٪بػ يک اًگيب يکزب مـچيوَ گـ٥تَ امت. آ

 چْى يي الولليک اؿگبى ثيت يب ثَ تـ١ي ثْػٍ ّ يي الولليث
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ک يب يَ اؿّپب ٍْؿت گـ٥تَ امت؟ آيب اتضبػياؿّپب ّ  يىْؿا

هت ّ کَ يب ّفاؿت رؼي صکْ هؼٍ  رْػ آ نئّلؼ ثْ ٍالس يه ت ا

 ثؼّه گـ٥تَ امت؟ؿا فًؼاى 

ب ي جبىؼ ّيه يربهَٞ هؼً ّ کْهت پبمغگْ ثَ پبؿلوبىب صيآ

٩ـاؿ ػاؿػ؟ آيف ُب  مبًَ  يبؿ ؿ مْايـ ٥ کؼام ؿ چْى  ييب 

ػؿ  يمبؿ يوبؿيْٛ کؼام ثيب ىي قاى ثلٌؼ ٥ـاؿ، ا١تيبه ّيه

 فًؼاى ثْرْػ آهؼٍ امت؟
 

ٞيا ًؼافٍ ّا٩ چَ ا تب  مت  ىؼ ّ صوبيه يي ػؿعْا ثيجب َ ت 

ب يگـػػ؟  آل يتوْبيؼ ثاٍالس فًؼاى اف کزب  ثـًبهَ هٌْٚؿ

صقة م ميکؼام  کَ ي ّ يب مت  رْػ ا وبى هْ گـّپ ػؿ پبؿل ب 

 ؼٍ هخجت ثٌگـػ؟يػَ اٍالس فًؼاى ؿا ث اصتوبال  
 

هبً " پ يثبالعـٍ، ف ٍضيؤه يآهؼ ُب يکَ ثب  ٌؼٍ  ّ  يْك کٌ

ى ثـّ ه يآهْف ثْييْيؿّ هـػم ٥٪ين،  ثَ  جبٓ  ـ، يژٍ ػؿ اؿت

ثيي ٥ـيا ٌؼٍ  ٚـ هَ ج صل تغٌيً کَ ؿاٍ  مؼ  م٦بؿه  يکيـ ؿا 

وبئ وبليً مجبة اصت کَ ا ٌْاى  ين  يکل ؿا ٝ چـا يًوبه ؼ. 

ّؼ کـم ؿا  ين، ػاؿُّبيٜ ًکٌيؿا تْف  Aي يهتبيّ يُبّػاؿ

ًؼُ ٦بل  ويثَ إ ٌيؼٍ ؿا تـثيي ّؿفين ّ هٞل چـا يَ ًک ن. 

  ن؟ اگـچَ ُـيب ًنبفيُوَ هِ يؿا ثـا يصؼا٩ل اهکبًبت ٍض

ًغْاُؼ  ييثَ تٌِب آًِبک اف هؼاعالت ثب اؿفه اًؼ، م٦بؿه ي

م يکالت امب کَ ه نت  ِبػ يتْاً ٌْاى ًوب يّ ً کَ ػؿ يؿا ٝ ؼ 

ٍـ٥ٌٚـ ىؼٍ ثْػ. ٝؼم ػاًو ػؿ هْؿػ ؿاٍ صل  آًِباثتؼا اف 

 يًجبىؼ. آًچَ ّـّؿ يالقاه تيهضؼّػ امت هوکي يکيػؿمت تغٌ

جبىؼ يه يّ ًِبػ يجبت امبميک ملنلَ تـتييْػ يپٌؼاىتَ ه

متگؾاؿاى، توْيتب م ٌؼٍيب يْ ل کٌ ىِـًّؼاى ؿا ت ٨ يُب ّ 

ُبيًوب کَ ؿاٍ  غبؽ ًوب ييؼ  ث ٌؼ ّ آىيؿا ات ٔ يىـا بؿا 

 هٌٖج٨ مبفًؼ. يهضل

 (3)  1114 ي، ثبًک رِبًيگقاؿه اًکيب٣ رِبً
  ٕـ٥ؼاؿاى ٝوؼٍ يربهَٞ هؼً ياف کيْؿُب گـّپِب يبؿيػؿ ثن

نتن فًؼاى ّ يق هٌجٜ هِن إالٝبت ػؿ هْؿػ مياًؼ ّ ً ـييت٢

 جبىٌؼ.يهْؿ آى ها ييجـػ ّا٩ٞيپ

بى ػاىتَ کَ يّ فًؼاً فًؼاًِبثَ  يػمتـم هٞوْال  ي گـّپِب يا

هؼت ه کَ يػؿ ػؿاف چَ  هْؿػ  آً ٝبت ػؿ  عْة إال جٜ  ٌؼ هٌ تْاً

ٞب   ًؼاى ه ّا٩ ىٌؼ. ايػؿ ف ِب هيگؾؿػ ثب ٌؼ ػؿ يي گـّپ تْاً

َْ ثـ ت متيثـا هْؿػ  يـ ًبػؿ ٌؼ ػؿ  ًؼاى ثغْاُ هبت ف کَ ه٪ب

ثَ ثبفػ ًؼاى  هْؿ ف ٌيا ُب ؼ کٌ ئَؼٍ   يگنتبػيا ،ٌؼيًوب اؿا

ٌؼ. ْب کٌ ثب اٝ ُبي٥به يٍضجت  ًؼاً يل  نيبى ًيف بؿ يق ث

 جبىؼ.يه هٞلْهبت ػٌُؼٍ

ت اف ص٪٧ْ ثيـ يعْػکبهَ ّ ىجَ هنتجؼ، صوب ينتن ُبيػؿ م "

 يب هزـايٌل ُب ّ يهوکي امت کَ چ يٍـ٣ فهبً يػهْکـامّ 

 ٦ًْؽ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ.

OECDيت اًکيب٣ ّ ؿىؼ اىتـاکيت٪ْ يثـًبهَ ُب يبثي، اؿف  ّ

 (4)  1997صني اػاؿٍ 
ٌ يهغبل٤ اٍالصبت تيغ يـُّبيت امت کَ ّرْػ ًيي صبئق اُويا

ه٤٩ْ  ـييت٢ يػؿک ىْػ ّ ؿاٍ ُب آًِبل هغبل٦ت يگـػػ، ػال
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ؼمت يؼ ؿّياف ؿمبًَ ُب ثب يبثيک اؿفيرنتزْ گـػػ.  آًِب

  ّتب چَ صؼ عَوبًَ اًؼ  آًِبگـ٥تَ ىْػ تب ػؿک گـػػ کَ 

 ب ّمٞت ًٚـ ػاؿًؼ.ي

ٌ يکْتبٍ هؼت، ثگًَْ هخبل، هوکي تيغ يبثياؿف ين ُبيت "

ي ؿامتب يػؿ ا يٝوؼٍ ػّلت يػاػٍ ثتْاًٌؼ کَ کؼام ًِبػُب

ٍالصبت چَ ا ثَ  ىتَ ّ  ثبؿف ػا ٪و  نبك بف يً يً جـم اص ه

٩بػؿ ًغْاُؼ ثْػًؼ تب ثؼاًٌؼ کَ ا٥ـاػ  آًِب هٞوْال  گـػػ. يه

تب  ّا٩ٞب  ـ اًؼ ّ يصؼ اًٖٞب٣ پؾ ػؿ آى ًِبػُب تب چَ يؼيکل

پـّژٍ ه ثَ  وک  ٥ؼاؿ ک صؼ ٕـ کيچَ  ىٌؼ،  وبال  ُب  يجب ثب  اصت

وْػ ٌؼ ً ٦ت عْاُ ٍالصبت هغبل چَ ٕـ ا ِب٨ يّ اف  ثـاف  آً ا

ىِب کـػ ّ تال ٌؼ  ٦ت عْاُ ل يهغبل ٍالصبت ي٩ج ْٚؿ ا ثَ کزب  ثوٌ

 ؼٍ امت.يؿم

 (5)  1999ػؿ عبؿد   يػهْکـامتْهبك کبؿّتـف، کوک ثَ  
 

 صًذاًِاغتن يع ياتيصاس

تبؿ هْؿػ  هبت ػؿ  ًؼاًِبنتن يظ ميهٞلْ ُبيّ ؿ ف آى  ييَ 

ىؼ. يت هيصبئق اُو متٞوبؿيک هيي ياب يآجب هبى ا   ـاث ف

کَ يىوـػٍ ه مب  يْػ  ُبيثـ م امب متٞوبؿ ينتن   ي٩ؼؿت ا

ل مپبًياًگ نَ ّ ا گبل، ٥ـاً ثْػٍ؟  آيل، پـت متْاؿ  ب يب ا

ُبيؿ ٚبه ييَ  ًؼاًِبػاؿػ ّ  يً تـّل  يئقج ريهٌض ف اف کٌ

اف ًٚـ  فًؼاًِبب يب آي يْػ؟ ّيىوـػٍ ه يًٚبه يکتبتْؿيػ

ثْػٍ؟  تب چَ صؼ  يحبؿًْالل ّ ه٪بهبت يهـثْٓ ثَ پْل يمٌت

 ي ثبف ثْػٍ؟يهـارٞ يثـّ

٩جل اف  يفًؼاًِب، ثيوْل فًؼاًِبملنلَ  کيؼ اف يؼاؿ ثبيػ

فًبى ّ  يفًؼاًِبق يت عبً ّ ًيي، ثب اهٌيهضبکوَ، هضکْه

ؼ يؼاؿُب ًجبيت امت کَ ػيي صبئق اُويا ـػ.يٍْؿت گ رْاًبى

م ىؼ، يىکل  ىتَ ثب ٪بٕيب ػيبصت ؿا ػا ٍـ٣ اف آى ً  يؼاؿ 

ؼٌُؼ. ٍضجت ُب ثب يت هيي فًؼاى ُؼايهنئّلـػ کَ يٍْؿت گ

بى اًزبم ىْػ. يق ثب فًؼاًيمْٖس هغتل٤ ه٪بهبت فًؼاى ّ ً

ىِب کَ کيٍْؿت گ ييتال ٖ ت ّي٦يـػ  نئّلي يث َؿاث ي ّ يه

 ٩ـاؿ اًؼ:ي يا گـػػ. ىبعٌ ُب اف يبثيبى اؿفياًفًؼ

 بى اربفٍ ػاػٍ ىؼٍ؟يثب فًؼاً يعٍَْ يب ثَ ٍضجت ُبيآ 
 ًؼاًيػؿ رـ هؾاکـٍ ف چَ يبى  تب  بى يث يصؼ اف آفاػبى 

 ػاؿ اًؼ؟ؿثـعْ
  آًِب يک مغٌگْ ثـاي ٩جال  ب ي ّ ٩بػؿ ثَ ٍضجت اًؼ آًِبب يآ

 ؼ؟يت ؿا رْاة ثگْمئاالىؼٍ کَ ُوَ  يييتٞ

 ًؼاى ک ؼام کبؿه ثيک اف فً ؼاًي ٌ ؼاى ف ً بم َ بى ؿا 
ػاعل  آًِبثب  ىبىبى ثَ اؿاػٍ عْػيب فًؼاًييٌبمٌؼ ّ آيه

 ٍضجت ىؼٍ اًؼ؟
 يًژاػ يت ُبيبى اف ًٚـ ا٩ليفًؼاً تگـػػ تب اف تٌبم يمٞ

گ ِبي ّ ي، ٥ـٌُ ٞؼاػ هجتاليّ ً يهؾُج يب گـّپ ثَ يق ت بى 

ً يُب يوبؿيث مبيّ  يؿّا ٍيب  م يبتيـ عَْ   يـيپؾ تيکَ آ

 ـػ.يٍْؿت گ يبثياؿف ،نبفػيؿا آىکبؿ ه آًِب

ثـًبهَ ُب ّ  ،پالى ُب ،ينيپبل ،فًؼاًِبنتن  ياف م يبؿيثن

  ؼٍ اً ؼ.يؼمت ػاؿًؼ کَ ثَ حوـ ًـميؿّ ياٍالص يپـّژٍ ُب

اًزبم ىؼٍ  ٩جال  کَ  ُب يبفهٌؼيً يبثيم٦بؿىبت اؿف هوکي امت
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جت ػّم ىؼٍيٍـ٣ ح تب ػثبىٌؼ.  َ  ُؼ ثْػ  تـ عْا هْؿػ ثِ ؿ 

٨ يؼ ّ هيکالت تٖجيپـمو ثٞول آ يکًٌْ يّ ثـًبهَ ُب پالًِب

 يهوکي ثـًبهَ ُب فًؼاًِبنتن يؼٍ ىْػ. ه٪بهبت مي٥ِو آًِب

ؼمت ػاىتَ ثبىٌؼ کَ مبلِبمت ٩بػؿ ثَ يؿا ؿّ يهيغٌ اٍالص

زبم آى ًو ىٌؼ.  ػؿک اياً ٍْؿتيجب ُب ّ ػؿ هَ  کَ  يي ثـًب

ل ىٌؼ يٝو ُبيا ّ ثب هَ  ٍالص يزبػ ثـًب ٌب ثـ يا ِب يهج ، آً

 ؼ.يًوب ييٍـ٥َ رْؼ يرؼ يهضل يهوکي اف ٕـس ثـًبهَ ُب

عبؿد ّ تضويُ  " مبعت  هَ  ًؼ ؿيًو يليذ ثـًب   يَ ػاؿيتْا

ىؼ ّ  يت٢ثب نَ ـي تـک هئم پل اف  جبؿ آّؿػ ّ  جت ؿا ث ات هخ

ثب٩ رب  پب ثـ ٌؼٍ  وک کٌ ًؼ. اف يک تب ي ؿّ يا ثوب نت  الفه

ُبيبت ّ ػيُؼا نت٦ يؼگبٍ  ُب ػؿيه ىًْؼٍ  تَ  ؼ  ٚـ  گـ٥ ً

وؼٍ هيي يىْػ. ا تَ ٝ کَ ػؿ يک ًک ىؼ  ئَجب وک اؿا  يُب ک

ؼگبٍ يل ػيي ػليت امت. ثَ ُويه٥ْ٪بًَ ص٪٧ْ ثيـ صبئق اُو

نت٦ ٚـ ه کبت ً ُب ثبيُب ّ ً ىًْؼٍ  رَ ُـ يؼ  ؼ ػؿ هضْؿ تْ

 ٌگًَْ ثـًبهَ ُب ٩ـاؿ ػاىتَ ثبىؼ.ياف ا يليتضل

 ص٪٧ْ ثيـ، يُب ينيػؿ هْؿػ پبل يي الولليث يىْؿا

ػؿ مکتْؿ ٝؼالت  يعبؿر ي: هنبٝؼت ُبيهضل يٌؼٍ ُبيًوب

1111  (6) 
 ن ّ اداسٍ دْادثيتٌظ

 

ؿا ثِوـاٍ  يعٖـ ًبکبه فًؼاًِباٍالصبت ػؿ  يُوَ پـّژٍ ُب

کبه کي يػاؿػ.  ًب مت هو ى ا مت  يُب يبثياف اؿف يًب ًبػؿ

ىؼ، اف يکالت ثب يت٢ ه لت ّ ـي يت٢ب يات ػؿ ػّ جؼ ـي  يليّ ت

ًٚـ  ـييت٢ب يؿ اػاؿٍ فًؼاى ثبىؼ ّ ـتجَ ػيکبؿهٌؼاى ٝبل

هْؿػ اّلْ ُبيػؿ  ىؼ.يؿٝب يت  يـ ثب ٪٧ْ ث ٍالصبت ػؿ  ت ص ا

ک صبػحَ ًبٌُزبؿ چْى يگـػػ کَ يػىْاؿ ه يليع يفًؼاى فهبً

َ آى ؿا ث ًْؼػ ّيک فًؼاًجبى ث٩ْْٛ پيب ٩تل يا١تيبه ّ 

ک ياگـچَ، . بى اؿتجبٓ ػٌُؼيفًؼاً يـ ثـاک رٌجو ص٪٧ْ ثيي

ـػ ّ ث٪ؼؿ يگيي هّْْٝبت ؿا ػؿ ًٚـ هيالى ىؼٍ اپـّژٍ عْة پ

٨ آهؼٍ ي٥بٌگًَْ هيکالت يجبىؼ تب ثـ ايه ـياًٖٞب٣ پؾ يکب٥

 ؼ.يًوب يُب ىکل ثٌؼ يبفهٌؼيعْػ ؿا ًٚـ ثَ ً يپالًِبّ 

 

 تش يالتصاد يساٍ دل ُا يدسجغتجْ
 

ن هْاؿػ هِ يبؿيػؿ ث ثْػى ُقياف  هبليب  ـ ي١ يکب٥ يٌَ 

ؼ رنتزْ گـػػ. يثب يتـ يا٩تَبػ يجبىؼ. ؿاٍ صل ُبيهضتول ه

 جبىؼ:ينـ هيي ؿاٍ هيي اهـ اف چٌؼيا

 ًٌْ ٌبثٜ هْر ْػٍ ػؿ م بعتوبى ک م بصَ  ه خال  ، يم ٌزو ه

ت کَ ه يفؿاٝ ىتَ  مت ػا کبؿيػ يت تـ ْٚؿ ک  يثـا يتْاى ثوٌ

 آى امت٦بػٍ ًوْػ. بى ّ کبؿهٌؼاى افيهَـ٣ فًؼاً

 يغ هؼً يمبفهبًِبٌ يت  َٞ مب يربه ِبـ يّ  ت ياؿگبً   يػّل

 بى ثبىٌؼ.يهنبٝؼت ثَ فًؼاً يکَ آهبػٍ ٥ـاُن آّؿ

 ثَ ٙـ٥ رَ  ُبيتْ کَ  يت  ٌؼاى  ِبثبل٪ٍْ کبؿه ؼ يًجب آً

ت ي، ثلکَ ػؿ ٥ٞبلٌؼي٦َ ًوبيّٙ ي٦بيي ايج هضب٥ٚيٍـ٣ ثَ ص
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مِ يُ ب ُـ فه بى هوک ي هِبؿتِ بيهتٌ ْٛ   ين ى ؼٍ ّ ػؿ 

 بى ؿا ثکبؿ اًؼافًؼ.يفًؼاً

 

 هٌظْس تذاّمَ تالػ ت
 

 ٌِب اًؼ:ياتؼاّم  يمتًِْب

 ت ص٪٧ْ ثيـيػّلت ثغبٕـ ؿٝب يک تِٞؼ ػّاهؼاؿ اف مْي. 

 رْػ ه هؼًيکبًيّ  َٞ وبى ّ ربه ٩بًْى، پبؿل ُب ػؿ   يقم 

 .ت ص٪٧ْ ثيـياف ؿٝب يثوٌْٚؿ ًٚبؿت ّ گقاؿه ػُ

تؼاّم  يي متًِْبيا يؼ تْاًوٌؼيّـّؿت ُب ثب يبثيک اؿفي

 ؿا يثٞؼ يٍ ُبژپـّ ،ؼيرؼ يق ٕـس ُبيّ ً ؼيؿا مٌزو ًوب

ْٚؿ ت٪َْ ث يب٣ ايهٌ پيَ ّ اًک هؼت  متگبٍ ػؿاف  يقيؿ يي ػ

 ؼ.يًوب
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 خالصَ

 ُ هؼ  يبثي پي آ بي ص٪٧ْ اؿف

ثي  ـ پ  ـّژٍ ُ  بي اٍ  الس 

ًِب ايز  بة چيقُ  بي افً  ؼ

ث   بالتـ اف گ   قاؿه ػُ   ي 

ت  ؼاثيـ اتغ  بؽ ى  ؼٍ ؿا 

 هيٌوبيؼ.

 ي ٌي يتٞ لْل هج لت ّ هٞ ي ٝ

ثـ ه٥ْ٪يت يک هؼاعلَ هيکل 

هيجبىؼ. ثب آًِن يک چْکبت 

اؿفي  بثي ؿا هيت  ْاى ث  ـ 

ثيي  وؼٍ  ثبت ٝ مبك ايزب ا

زبػ  يـ اي ٪٧ْ ث لي ص الول

 ًوْػ.

 ت ػؿ ـاي    اؿفي    بثي ت٢ي

ُب  ٪ـؿات ّ ًِبػ ٩بًْى، ه

ثبي  ؼ ػّى  بػّه گ  قاؿه اف 

ّّ  ٞيت ّا٩ٞ  ي ّ ٝول  ي ػؿ 

ًِب ّ ثـع  ْؿػ ث  ب افً  ؼ

 فًؼاًيبى ٍْؿت گيـػ.

  نتن وَ مي ٍالس ُ ٍْؿت ا ػؿ

کبُو يرقا چْى  تؼاثيـي  ي، 

افػص     بم ػؿ فً     ؼاى، 

ٝبػات ّ  زؼػ  ٌؼي ه ٥ْؿهْلج

ؿم  ْم ػؿ مين  تن فً  ؼاى، 

 یداؽت سٌُوْدداي

3 ؽواسٍ  

 

 

ـاػ هضـّم اف "ُوَ ا٥

آفاػي ثبينت ثغبٕـ 

صيخيت ّ کـاهت ؽاتي 

ىبى هْؿػ اصتـام ّ 

ثـعْؿػ اًنبًي ٩ـاؿ 

 گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 صًذاًِا

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

بي ُ تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

رِبًي ص٪٧ْ ثيـ 

 تٌٚين ىؼٍ امت؛

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

کٌؼ کَ ػؿ  هي پييٌِبػ

ىـائ هت٦بّت 

ارتوبٝي ّ ا٩تَبػي 

پبيؼاؿ ثْػٍ ّ ارـاي 

ا٥قايو آى ًيبف ثَ 

هٌبثٜ تْرَ  بثل٩

 ج پشّژٍياتی ًتاياسص

 

 

 عٌجؼ ّ

 



 

 

 ػؿ هْؿػ اٍالس فًؼاًِب اىتِبي ؿٌُوْػيػيبػ
 

 - 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ج اصالح صًذاى هؾکل اعتيًتا يشياًذاصٍ گ ٌجؼ ّع
 

ًؼافٍ گ يت٢قاى يه يـيمٌزو ّ ا يـ يؿٝب اتـي ٪٧ْ ث ت ص

ج اٍالس يکَ هٌض ـييت٢ کي نت هيکل.يکبؿ فًؼاًِبنتن يػؿم

ت فًؼاى، يثَ ثِتـ ىؼى ّّٞ تيػؿ ّا٩ٞ هوکي امت ىؼٍ يتل٪

، کبُو ىوبؿ ًْرْاًبى يـ، کبُو ثؼؿ٥تبؿيچْى کبُو هـگ ّ ه

ًؼاًيت ثيب صوبي ٤ ّيػؿ ت٩ْ ثـ ييتـ اف ف ًبث ػؿ ثـا بى ا

 ًزبهؼ.ًيب يتزبّف رٌن
 ٝؼالت ػىْاؿ امت. يارـا يبثياؿف "

  1113ثَ ٝؼالت  يْهت ٩بًْى ّ ػمتـممؼؿاىبى، صک يؿاهبمْاه

(1) 
 

ُبيػؿ  ىبعٌ  ٥ت  مبػٍ ه٥ْ٪ يٌيٝ يب ُب ػؿ تيّ  هَ   يثـًب

ًٚـ  ا٦ٕبل ْىيٌبميب ّاکني ّ يفؿاٝت قاى صبٍالتيو هيا٥قا

٩بًْى آمبى تـ ّ صکْهت  يت ربهَٞ هؼًيت٪ْ يثَ ثـًبهَ ُب

 جبىؼ.يه

 (1)  يـّى هـفيث يػهْکـامتْهبك کبؿّتـف، هنبٝؼت 
 

ک يٌکَ يا ػؿثبؿٍ اف گقاؿه يک ثـًبهَ گبٍ گبُي يبثيفاؿ

 ؼ ثٌب ىؼٍ ّ هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ گـ٥تَ امت،يمبعتوبى رؼ

ًؼاى ػؿ  يىوبؿ ٌؼاى ف ىتـاک ياف کبؿه يـ ا ٪٧ْ ث کْؿك ص ک 

گؾاؿػ يًو پب ٥ـاتـ ب٥ت کـػٍ اًؼ،ي٪ٌبهَ ػؿيًوْػٍ ّ تَؼ

ک ي يُب يُب ّ ًبثنبهبً يثَ کوجْػ يگـيب ػؿ گقاؿه ػي ّ

يٌِبػات يملنلَ پ کيٌَ يّ ػؿ فه گـػػيهنتن هيغٌ اىبؿٍ يم

ئَق يً ٝبليب ي ّ يْػيه اؿا ٌؼاى  گـّپ اف کبؿه جَ  يک  ؿت

يْؿ ػ تَ ؿا ػؿ ک ٌؼ ٦ُ ى يمپـ يگـيچ تب  وْػٍ  ُب ّ يً  ٍْ

ي هؼاعالت ّ يي چٌيکَ ا ٌؼيؿا هيبُؼٍ ًوب آًِب ينتن ُبيم

ّ کـػاؿ ؿ٥تبؿ  ؿا ػؿ يـييت٢کؼام  يُب ثَْؿت الفه يبثياؿف

 آّؿػ. يبى ثجبؿ ًويفًؼاً ب ثـعْؿػ ثبي ي فًؼاى ّيهنئّل

وبؿ  کييرؼ يمبعتوبًِباٝ ع ؼ هو ّٞ يػؿ ثـ صبالت ّ ت ؿا ياف 

. اگـ ٩ـاؿ ثبىؼ يًَ ػؿ ُـ صبلت يػؿ فًؼاى ثِجْػ ثغيؼ ّل

٦٩ل ىؼٍ ثنـ ثـًؼ،  يبى توبم ؿّف ؿا ػؿ ملْلِبيکَ فًؼاً

افُن رؼا ّ  يلْل ُبم يک فًؼاى گـاًجِب ّ ػاؿايػؿ  يفًؼگ

ثـايًٚ ًؼاً ي٤  ًؼگيف ثَ ف ٚـ  مت ً يکلتـ ا ک يػؿ  يبى ه

٩ؼيليل صْ يويَ  موت  ِبؿ  ىؼٍ ّ ػاؿا يليکَ ػؿ چ وبؿ   ياٝ

 جبىؼ.يي هيکلک
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ـ هتـ٩جَ ي١ يآهؼ ُب يکبؿهٌؼاى فًؼاى هوکي پ يآهْفه ثـا

وبت ص٪٧ْ ثيـ يکَ تٞل يػاىتَ ثبىؼ. ثگًَْ هخبل، ػؿٍْؿت

 يـػ، هوکي مٖش آگبُيٍْؿت ًگ يى ثؼؿمتکبؿهٌؼاى فًؼا يثـا

ي يثبال ثجـػ ّ ػؿ ٝ اؿ ص٪٧ْ عْػىبى يت ُبيػػؿ هْؿػ هضؼّ

ثؼثصبل  ٦ـت ّ  ًؼاً ىبى يٌيً ثـ ف ٥قايؿا ػؿ ثـا و يبى ا

 ثؼُؼ.
 
 

مو اّل: آ " ثيپـ َٚ ب  نبً ـً ىتَ  يىوب ک هبٍ گؾ کَ ػؿ 

ي يجبىٌؼ؟ ايؼًؼ، ثـعْػاؿ اف ص٪٧ْ ثيـ هيثـ ـاى ؿا مـيام

وبت هْؿػ تٖج يکل ًؼ ػؿ  ٝؼايا ثبى  لت ٨ّ  ئياف ف ل يک ؿ

 ؼ.يثَ هي عٖبة گـػ اتب٧ يفًؼاى کَ اف آى مْ

 (3)  111ـ ص٪٧ْ ثي ي٩َـ عل٨، ؿاٍ اًؼاف ي٥ـآّؿػٍ ُب
 

 

مٔ ي کَ تْ گقاؿه  ىؼ يکيک  ىؼٍ ثب ىتَ  مبى ًْ  ،اف کبؿىٌب

ل ىْػ ّ ًؼٍ  کي عْا کَ تٖجيااف  يهو ٚـ يٌ يکل ثٌ ٨ آى ه

ؼ يؼ گـػػ. ثبفػيَ ٩ييْػ کَ ػؿ ػّميـمؼ، اصتوبل ثـػٍ هيه

 ةگـ هوکي امجبيکيْؿ ػ يک فًؼاى  اف فًؼاى ُبيکبؿهٌؼاى 

ک کيْؿ يؼاؿ اف يژٍ کَ ػيَّ ت٦بُن ؿا ثْرْػ آّؿػ، ث ْءم

ٍْؿت گ ٌؼ  ًؼگيـػ ّ ػيحـّتو مٖش ف کَ  ىْػ  ًؼاً يؼٍ  بى يف

ًؼگييْؿ هک ثبالتـ اف ف تـ ّ  ثبى ثِ ٝبػ يق هبى  يْؿ  يهـػ ک

 هِوبى ثبىؼ.

ًؼاًِب " ٦ـ ف ثَ ت يبثَ  نتبى ه ُبيػؿ اًگل گبٍ  ـٍ يثض يش 

 اًؼ. بٍيم

 ICPS  1999ت يي، گقاؿه ُئيْکـاي ک کبؿهٌؼ فًؼاى افي

ًؼافٍ گ ُببيپ يـيمٌزو ّ ا ؼ، يرؼ يمبعتوبًِبچْى  ييهؼ 

٩ْاً گبؿه  تؼّيً ٞبت يؼاؿُبيُب ّ ػٌبؿيموـ يي،   يهٖبل

َْؿت اتْهبت يبى ػاػٍ ًويث ُبيک ً کَ کبؿ ًؼ  ة ّ عْ يتْا

نتن فًؼاى اًزبم يت ص٪٧ْ ثيـ ػؿ ميهخجت ػؿ اؿتجبٓ ثَ ؿٝب

 ىؼٍ ثبىؼ.

يت٢ گبُـي گبٍ  جْػ  غبٕـ ثِ وبم ه يات ث ُن ت ًبک  يْػ، يعٖـ

غْؿػ. ثگًَْ هخبل،  ثِجْػ يه ـييت٢نتن يک رِت ميـا کَ يف

کبؿيٙـ٥ ٥تي هيپْل يت  ثبال ؿ ثَ  زـ  کي هٌ ي٤ يل هو قاى ک

ىوبؿ  گـ٥تبؿ ىًْؼ. يياف هتِو يبػين گـػػ ّ تٞؼاػ فيرـا

ُبث ىت  ثبال ؿّػ. ت٩ْ يبفػا وَ  لْ اف  ٦گبٍي٩جل اف هضبک هو

و ىؼٍ ّيهتِ ُب ي  ث يٍض يعٖـ پـ َ ؿا  ضبکن  ثبؿ آّؿػ.  ه

ب يي ٩ْبيـػ تب ثَ ايَ ُب ىؼٍ ّ هؼتِب ؿا ػؿ ثـ گيافػّم

م گيؿ ْٕالً يؼ  وَ  جل اف هضبک ىت ٩ تـ  يىْػ ّ ػّؿاى ثبفػا

 ـييت٢ات ـيتؤحؼ يُب ثب يبثياؿف ،ي ؿّياف اىؼٍ ثـّػ.  

ثبال ُبيمب يؿا  غو  هؼيم يـ ث ىتَ نتن  رَ  قيّ ً ًٚـػا هتْ

 ذ هت٩َْٞ پـّژٍ ثبىؼ.يًتب
 

 نيش هغتميتخاعش اصالدات غ ياتياسص يپشّژٍ ُا
 

ٝال٩َ ثبىؼ. ػؿ  يک ػّلت هوکي ػؿ اؿتجبٓ ثَ اٍالس فًؼاى ثي

ٕـس  ثوٌْٚؿ اُؼا٣ يیهوکي پـّژٍ ُب ی امتٖيي ىـايتضت چٌ

ثگًَْ هخبل  ل ىًْؼ.ياٍالصبت توْ، نيـ هنت٪ي١ يارٌؼاک ي
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هْؿػ يف هَ ػؿ  خبت ٝب ٩ـاؿ ػاػى هجبص ٦ْؽ  ًؼاًِبـ ً ، ف

ّ  فً ؼاًِبَ ّ ک  ـػاؿ ٝبه َ ػؿ اؿتج  بٓ ث َ ي  ؿّ ـيي  ت٢

ًؼاً ٥ـاُن آّؿيبى اف ٕـيف ب کبؿ ي نـچ ّيإالٝبت ّ ؿ ي٨ 

متب يت٢ يػؿ ؿا ثيي. اي٩ْاً ـي ُب  پـّژٍ   ًَ مَ ٌگْ لَ يّ

هغتل٤  يص٪٩ْؼاًبى  ّ گـٍّ ُب ي، گـّپِبيـ ػّلتيت ١هئمنب

 تْاًٌؼ.يارـا ىؼٍ ه يربهَٞ هؼً

ًؼافٍ گ مٌزو يـيا تب ّ  ْيً ًَ ٥ٞبلٌيا اف يذ ثٞ ُب يگْ ت 

اف  يب ائتال٥ي ک گـّپ هيغٌ ّيثْٖؿ هخبل  جبىؼ.يػىْاؿ ه

کي ِب هو مت گـّپ ًؼاًيػؿ ؿاٍ صوب ا ٪٧ْ ف مغت يت اف ص بى 

جبؿفٍ ًوب جبؿفٍ ػؿ اکَ يٌؼ. فهبًيه مبل ه ي يپل اف ػٍ 

بى ثَ يت اف ص٪٧ْ فًؼاًيصوب ؼ ثوٌْٚؿيک ٩بًْى رؼيؿاٍ، 

  بف آىياهت ٞال٩َياف اصقاة ؽ يىوبؿ امت ؿمؼ، هوکي تيتَْ

ٌَ اٍالس يٌکَ فهياحجبت ا يٌؼ ّليؿا ثٌبم عْػىبى اػٝب ًوب

 جبىؼ.ي٥ـاُن ًوْػٍ هوکي ًو يؿا ک

ُب  يبثياؿف" ٌؼٍ  وْال  کٌ کَ يه هٞ ىٌؼ  ثکْ ٕبت  ک يي ياؿتجب

يغٌ ّ  يت٢پـّژٍ ه لـي ّٞ يات ک هْؿػ يػؿ ّ يـ ؿا  ٪٧ْ ث ت ص

ي يا ُب يـ گًْبگًْيت مبيثغبٕـ هْرْػ ل ٩ـاؿ ػٌُؼ.يتضل

 .ػىْاؿ امت يليع ٦َيک ّٙي

OECDصني اػاؿٍ  يتْمَٞ هيبؿکت يثـًبهَ ُب يبثيؿف، ا ّ

1997  (4) 
 

 تْاًذيؽذٍ ه يشيات هخثت اًذاصٍ گشييتغ
 

ُبيم ً ينتن  هف جْػ  جْػيثؼ ّ ايب يؼاى ثِ ثل  يي ثِ ُب ٩ب

امج٨  يّاتضبػ ىْؿ يجبىٌؼ. اف فهبى ٥ـّپبىيه يـياًؼافٍ گ

ث الک  يػؿ کي ْؿُب يْى فً ؼاًيليه 133ت صؼّػ يٌنْ ّّٞيثؼ

ين گَ ث يّىْؿ جْػ  يـيٍْؿت چ متيثِ تَ ا نب٥ اف  يبؿي. ث

يْؿُب مج٨، م يّىْؿ يک ُبيا کبت  ينتن  ًؼاى ؿا ػؿ چْ ف

٩بئل ىؼٍ اًؼ ّ  آًِب يثـا يص٪٧ْ ارتوبٝ آّؿػٍ، ي٩بًًْ

 يؼى مـ ّ هزبفات ُبيق چْى تـاىيـآهياف ه٪ـؿات تض٪ يثـع

ص چْى   ًَ بى ثـػاىتَ يک ؿا اف هيتبؿ يل ػؿ ملْلِبجٙبلوب

 .اًؼ

ىوبؿ يْؿُب يػؿ  ِبى، ياف ک ٦َ ر ٌب٨ٕ هغتل ُب ه لت   ييػّ

ػاىتَ اًؼ ّ  فًؼاًِبن ثَ اٍالس يبى آهؼٍ اًؼ کَ تَويثو

گًَْ َ ه٨٥ْ ُن ثْػٍ اًؼ. ث يي ؿامتب تب اًؼافٍ ايػؿ ا

يْؿ چ خبل ػؿ ک ٍالصبت اف ؿ يليه ىبعَ ػؿ ميا تب  نتن ييَ 

ًؼاًِبالس ٍ، ايٝؼل ُبيؿا ً ف خبل  مت. ه ىتَ ا   يق ػؿ ثـػا

 ٝجبؿتٌؼ اف: فًؼاًِباف ثـًبهَ اٍالس  يات ًبىـييت٢

نبً٪ـؿات ه يـّيتـ ّؿيث ياً ثب ً ًؼاى  ثَ ف ُبيػ   يَ 

هبت تؼاث يـاث يهٞلْ ُب،   ىؼٍ  نِيتبفٍ ّاؿػ  الت يـ ّ ت

 ٦ ْى ثتْاًٌ ؼ ث بي٨ تليي کَ اف ٕـيهضجْم يثـا ياؿتجبٕ

 .يق عؼهبت ثِتـ ٍضيىبى ػؿ توبك ىًْؼ ّ ً يعبًْاػٍ ُب

 ل ىنتيْيپبکتـ ّ ّمب يُب ييص٦٘ الَضَ ثِتـ ثب ؿّرب. 

 ثِتـ يٍض يهـا٩جت ُب. 

 ُْلٌبک يکبُو ملْل ُب. 
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 ٥قا ثـايا کبؿ  ًؼاً يو  کبؿآهْفيف تـ،  هقػ ثِ ثب   يبى 
 .ـ ّ فًبىيت پؾيي آميهضجْم يکبؿ ثـا ييتـ ّ ٥ـاُن آّؿيث

 ٥قا ميا ٣ٌٍْ ػؿ ک يو  ُبيّ تض  ًَ ثب کتبثغب ثٔ   ين ؿّا
 .هضل

 بى ثب ربهَٞ ّ يقه هزؼػ فًؼاًييتـ ثوٌْٚؿ آهيـ ثيتؼاث
 .ياهْؿ ارتوبٝ

 ي ىبى کَ ػؿ صجل اًؼيؼاؿ ا٦ٕبل ثب ّالؼياربفٍ ػ. 

 تـ ث ٪ـؿات ثِ ىکبه موٜ  ْٚؿ  هْؿػ يوٌ هبت ػؿ  بت ّ هٞلْ
 .آًِب يبى ّ ص٪٧ْ ٩بًًْيعْػ فًؼاً

 ّ ـػٌُؼٍيفًبى ثبؿػاؿ ّ هبػؿاى ى يژٍ ثـايثغو. 

 ا٦ٕبل اف مبلوٌؼاى يرؼامبف. 

م کبى  ُن اه ٌْف  ًؼاً ْءُ ثب ف تبؿ  رْػ  يليچبى ػؿ يؿ٥ هْ

نيه ىؼ، ث ًب يبؿيجب نبك  ٦ْؽ يٌؼ ّ فيٌوبيه يهٌااص ـ ً

ًؼاً ٩ْيف ً يبى  ِب يُب يوبؿيؼ، ثتـ ا مت ّ  آً َْؿت هٌب ث

بػ ىؼٍ ػؿ ثبال ُن يات ـييت٢گـػػ. ثب آًِن يٝالد ًو ي٥ْؿ

ًؼافٍ گ ثل ا هْافيه يـي٩ب ثب  ُن  ىؼ ّ  يـ يجب ٪٧ْ ث ي ص

 ؼ.ً٪ت ػاؿثهٖب
 

 ّ عٌجؼ ًوْد يشيذ اًذاصٍ گيض ُا سا تايچَ چ
 

کبت ثـ يچْ مبك آى ثب کَ  ًؼافٍ گيا ـػ يٍْؿت گ يـينت ا

ث چبؿچْة  ًب  ليُوب يـ ه يي الول ٪٧ْ ث ىؼ.يص مت٦بػٍ ّ  جب ا

آى ٩بثل  يآهؼُب يؼ کَ پيٌوبيي هيي چبؿچْة تْويکبؿثـػ ا

ًؼافٍ گ ىؼ ّ ثبيه يـيا ًؼاى ؿا ياف م يئؼ رقيجب نتن ف

ي يجبىؼ. ايثـاثـ ه يٌَ اعال٩يل ػُؼ کَ ثب اٍْل ّ فهيتيک

بى ؿا ػؿ ٤ٖٝ تْرَ ي، ثـعْؿػ هٌبمت ثب فًؼاًٌَياٍْل ّ فه

ػؿ ه٪بم  يهِن اًؼ ّل ياًتٚبه يهؼُببيؼُؼ. پيهعْػ ٩ـاؿ 

 ػّم ٩ـاؿ ػاؿًؼ.

تْاًؼ يهل يؽ يي الولليث  يُببؿيهٞ ثـ يهجٌ يثـؿمک لنت ي

ُب ثبىؼ کَ ثـ امبك آى  ٌزبػ ىبعيک چْکبت مْػهٌؼ ػؿ اي

مٌزو ّ اًؼافٍ  فًؼاًِبنتن يت ص٪٧ْ ثيـ ػؿ ميات ؿٝبـييت٢

 گـػػ. يـيگ
 

 يدك صًذگ

جبت هْرْػٍ يّ تـتهيقاى ت ًٚبؿت، تٞؼاػ، ـ ػؿ تضيه هـگ ّ

جبت هْرْػٍ يـت٨ هنت٪الًَ، تيّ تض٪ آًِب٨ يثوٌْٚؿ حجت ػ٩

 يآى آهْعتَ ىْػ ّ ثـعْؿػ ثب ث کَ اف يػؿم ييتؤهثوٌْٚؿ 

 ؼف ّيچْى تْثـکلْف، ا يمبؿ يُب يوبؿيْٛ ثيُب. ى ي٩بًًْ

ّ ٝ الد  يـ، ت ؼاّي ه ـگ ّ ههي قاى ، B  ّCت ي هـُ ُپبت

 .يضبؿبى اًتيّ فًؼاً يّاًوبؿاى ؿيث
 

ّ  يشاًغوواًيغا هجوواصات يواص ؽووکٌجَ ّ تشخوْسد  يشيجلووْگ

 ضيشآهيتذم

ّ  يـاًن  بًيب ثـع  ْؿػ ١ي   گقاؿى  بت ى  کٌزَ ّ اؿائ  َ 

، عبًْاػٍ يي الولليّ ث يهضل ياؿگبًِب لَيثْم قيـآهيتض٪

 يو گقاؿىبت ثؼؿ٥تبؿيگـچَ ا٥قا) بى، ؿمبًَ ُب يفًؼاً يُب

بت ينتن فًؼاى ػؿ ثـاثـ ىکبيىؼ کَ مي ثبيبًگـ ايهوکي ًوب

 .ـمؼ(يـّى اف فًؼاى هيبت ثَ ثيثبفتـ ىؼٍ ّ ىکب
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 يلياص سّاتظ فاه يدك تشخْسداس

کَ  ييآًِب) ي يّ هيبّؿ يـػّلتي، ١يإالٝبت اف هٌبثٜ ػّلت

ػؿ ه ْؿػ ( 5)( ٌؼيٌوبيؼاؿ هياف ُوٌْٕبى ىبى ػؿ فًؼاى ػ

تٞؼاػ ػ٥ٞبت  ـػ،يگيبى ٍْؿت هيؼاؿُب کَ اف فًؼاًيىوبؿ ػ

ًؼاًيػ ثَ ف کَ  ميؼاؿ  ىؼٍ، ػمتـ ربفٍ ػاػٍ  ثَ  يبى ا

ُبي٦ْى، آيتل هَ  ِب يب ًب ًؼٍ ه آً ىؼٍ ّ عْا يْػ ّ يثبف 

 تْاًٌؼ.يبى ًبهَ اؿمبل کـػٍ هيب فًؼاًيآ
 

 تؾش يخاعش کشاهت راتَ ت آهيض ّ ادتشام يتشخْسد اًغاً

  ّ ؼيش ًوبينتن فًؼاى ؿا تَـيکَ ه٪ـؿات م يت امٌبػيهْرْػ

ِ ٌؼاى ت٦ وَ کبؿه ٪٧ْ يثَ ُ هْفه ص ٪ؼاؿ آ مٖش ّ ه گـػػ،  ن 

ثـا يـ  ىبت اف  يث ِبکبؿهٌؼاى، گقاؿ ليث ياؿگبً ّ  يي الول

 (6)  ، ؿمبًَ ُب ّ عبًْاػٍ ُب.يهيْؿت يؼُبي، ثبفػيػاعل
 

 داؽتَ تاؽذ يَ تاصعاصيذ سّديسفتاس دس صًذاى تا َ ّيسّ

نبت ١ لت، هئم هبت ػّ تيهٞلْ ُبيّ ثبفػ يـػّل ٌؼٍ  ػؿ  ؼ کٌ

َ، کبؿ ّ اؿتجبٕبت ثب رِبى ين ّ تـثينـ ثْػى تٞليهْؿػ ه

 ـّى اف فًؼاى.يث

 ييغتن جضاياصالح توام ع
 

 تيه٥ْ٪ يىبعٌ ُب ،گـػػينتن اٍالس هيتوبم م کَ ييػؿ ربُب

 ٌِب اًؼ:يىؼى ا ياًنبً

 بىيؼاؿ ػؿ تٞؼاػ فًؼاًيکبُو پب. 

 َکبُو امت٦بػٍ اف ثبفػاىت ٩جل اف هضبکو. 

 ًٚـ ػاىت اٍؼاؿ صکنؿ اٍؼاؿ صکن ثب ػ ؼيک چْکبت رؼي 

 .هؼت کْتبٍ تـ ّ کوتـَ ث صجل 

 کَ ػؿ هضبکن هْؿػ امت٦بػٍ  يـيتؼاث يثـا ييبگقر يهٞـ٥

ي صجل ىْػ ّ ًَ ي٩ـاؿ ػاؿًؼ، هْؿػ ٩جْل ٝبهَ ثبىؼ ّ ربگق

 و ثؼُؼ.يي ؿا ا٥قايٌکَ تٞؼاػ هضجْميا

 ٤يکبُو  تٞؼاػ ًْرْاًبى ػؿ ت٩ْ. 

 ُب ًؼاً ييؿ ً ؼيىؼ يُب يوبؿياف ثکَ  يبًيف ًذ  يؿّا ؿ

 .جـًؼيه

 هب ُبيٝؼم آف جبؿ يو  مبفيا يوبؿيث يار ٝؼم رؼا  يؼف ّ 

 .ؼف گـ٥تبؿ اًؼيا يوبؿيکَ ثَ ث يبًيفًؼاً ي٥ْؿ

 ين ملت آفاػيثـ تَو يهجٌ يي٩ْبيتـ يػعبلت ث. 

 يربهَٞ هؼً يگـّپ ُب يؿَّ ثبف ثْػى ػؿّافٍ فًؼاى ث. 

 هنت٪ل يًٚبؿت يقم ُبيکبًيه يهٞـ٥. 

 ُبيکبًيه يهٞـ٥ موٜ يبت چْى ايموٜ ىکب يقم  تـ  زبػ ػ٥

 .بتيىکب

 

 ت صًذاىيات دس ّضؼشييتغّ عٌجؼ  يشياًذاصٍ گ
 

ىـا جْػ  ًؼگئ اّليثِ ًؼاً يثـا يَ ف يبى يبى هيف ًؼ ً تْا

نبً عْؿػ اً ٌؼٍ ثـ ًَ ػؿ فًؼاى ثبىؼ.   يػُ ک يّ آثـّهٌؼا
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ُؼا٣پـّژٍ  جْػ ثب ا ًؼگيىـا ثِ کي  ئ ف َٝ اف يهو ک هزوْ

 اؿائَؿا  يـ کليک تَْيکزب مبفػ تب يبکتْؿُب ؿا ثبُن ٥

 ثْػى ثِجْػُب ثبىؼ. يؼ کَ ًيبى ػٌُؼٍ ّا٩ٞيًوب

 هيتول اًؼ ثـ: يهٌٖ٪ يک ػمتَ اف ىبعٌ ُبي

 ّ  ُبيليب لي اًؼافٍ ملْل ُب َ. 

 ثـ امبك هتـ هـثٜ يُـ فًؼاً يثـا يرب. 

 ًهب ملْل ّ يهؼت ف کَ ػؿ  يَ ب ي ؿا    ٌؼ يٌوبيه يمپـليل

 بىيکَ فًؼاً يـه ثبىؼ ػؿ ٍْؿتيکْچک هوکي ٩بثل پؾ يْب٥)

 .ٌؼ(يًوب يٍـ٣ ىت ؿا ػؿ آًزب مپـ

 ًةٍْ اًتغبيى) َ يليب لي ک ملْل ّيبى ػؿ يتٞؼاػ فًؼا 

٨٥ ّ يب٩تُن ا مبفه، تْا ثَ  رَ  ثؾل تْ َئًْ ُب ّ   تيه

 (ل ثؼُؼ.يُب ؿا تيک يبثياف اؿف يئبى هوکي رقيفًؼاً

 بىياػ فًؼاًتٞؼ تتٞؼاػ ثنتـُب ثَ تٌبم. 

 الت يب تنِيّرْػ ػاؿػ ّ آ يالت ًٚب٥تيثَ تنِ يب ػمتـميآ

َ ّرْػ ػاؿػ ّ اگـ ّرْػ ػاؿػ، يليب لي ػؿ ملْل ّ يًٚب٥ت

 .ـػيگيهـا٩جت ٍْؿت ه آًِبب اف يآ

 ژٍ فًبىيّ يالت ًٚب٥تيفًبى ثَ تنِ يػمتـم. 

 ثبف ُن هِن )  ؼ اًؼيهنت٦ يٞيتب چَ اًؼافٍ اف ًْؿ ٕج

هؼيا چَ  کَ  نت  ِبؿا  يتٌ نـ ه آً ملْل ث ًؼ( آيػؿ  ب يجـ

 عْاًؼٍ ىْػ؟ يقيهْرْػ امت کَ چ يکب٥ يؿّىٌ

 ِچْى چپـکت، ٥ـه ّ ثنتـَيبت اّليب ثْػى ّـّؿيه ،. 

 ت ١ؾاي٦يهٌٚن ثْػى، اًؼافٍ ّ ک. 

 يؼًيثَ آة آىبه يػمتـم. 

  بؿ مـػ ّ ػؿ تبثنتبى يب ػؿ فهنتبى ثنيآ) ػؿرَ صـاؿت

 .ت گـم امت؟(يًِب
 

 ؽاى ياى تَ دمْق لاًًْيصًذاً يدعتشع ّ عٌجؼ يشياًذاصٍ گ
 

يـ، م ٪٧ْ ث ثَ ص ٖبث٨  ُبيػؿ ت ًؼاى ثب ينتن  ٌَ يؼ فهيف

م ًؼاً يػمتـ مت ف ُبيهٌب يْؿٍ  ثَ ه ٪٩ْ يبى ؿا  ٝالد  ّ يص

 ٩ـاؿ اًؼ: ييا اف نـ مبفػ. ىبعٌ ُبيش  هيٍـ يُب يتغٖ

 ل هؼا٥ٜيبى هٌتٚـ هضبکوَ ثَ ّکيفًؼاً ي٥ْؿ يػمتـم. 

 ث ي٥ـاُن آّؿ ٝبت  ًؼاًَ إال ثبى ف هْؿػ ا يف کَ يػؿ  ٌ

ىکب  ًَ عْػ ؿا يچگْ ئَبت  نتزْيًوب اؿا َٞ  يؼ ّ ػؿ ر هؼا٥

 ثبىؼ.

 ػؿ هْؿػ  إالٝبت يصبّ ػؿ ػاعل فًؼاى کَ و پْمتـُبيًوب

 .ثبىؼ ّؿُب ثَ هيب يعبؿر يت ّ ػمتـميىکب اؿائَٕـف 

 زبػ عؼهبت يکَ کوجْػ هٌبثٜ ّرْػ ػاؿػ، ا ييػؿ کيْؿُب

 .بىيثَ فًؼاً يص٪٩ْ يهيْؿٍ ُب اؿائَهٌْٚؿ َ ث يىجَ ص٪٩ْ
 

    يؼ هٌغ ؽکٌجَ ّ تذسفتاسيوايپ
 

ُب َلت ػؿ ث يع ٩ؼؿت  تْافى  ٝؼم  نتَ ّ  ًؼاًيث بى ّ يي ف

ک اهکبى ي يي امت کَ ثؼؿ٥تبؿيبًگـ ايکبؿهٌؼاى ػؿ فًؼاى ث
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ُبيػؿ م يويػا ُـ ينتن  ًؼاى ػؿ  ىؼ.  يرب ه ف َـ يجب ک ٌٝ

ُب پـّژٍ  وؼٍ  ًؼاى ُ يٝ ٍالس ف مبفا ًب رب ُب يکبًيه يوب قم 

قم يکبًيي هيجبىؼ. ايه ياصتوبل يُب يثوٌْٚؿ کبُو ثؼؿ٥تبؿ

ت ثـ ت٦ ًؼ  يتول ا ىکبيُب ه موٜ  نت٪ل،  ؼاؿ يبت، ػيو ه

ِب مْ ياؿگبً جت اف  يـ اف فًؼاى ّ هـا٩ ٪٧ْ ث وبى.  يص پبؿل

جبىؼ يق هيآه تيه٥ْ٪ اصتوبال   يهـا٩جت ػؿٍْؿت يقم ُبيکبًيه

 کَ:

 اى ثبىؼهنت٪ل اف ه٪بهبت فًؼ. 

 م ملت آفاػيثؼّى ٩ يػمتـ ضالت  وبم ه ثَ ت ىـٓ    يؼ ّ 

ىبى ّ  يل ُبيبى ّ ٥بهيهضـهبًَ ثب فًؼاً يػاىتَ ّ ػمتـم

 .کبؿهٌؼاى فًؼاى ػاىتَ ثبىؼ

 يثَ امتخٌب) ب٥ت ىؼٍ ثبىؼ ي٩ؼؿت ًيـ إالٝبت ػؿ يػاؿا 

 .(يتياف إالٝبت اهٌ يثْٞ

 ات الفهَ ػؿ ٝولکـػُب ثبىؼـييت٩٢ؼؿت   يػاؿا. 
 

 َ ّ کشداس کاسهٌذاى صًذاىيات دس سّشييتغؼ يوايپ
 

َٖ کل ًؼاى ً٪ ٌؼاى ف کـػاؿ کبؿه تبؿ ّ  عْؿػ  يؼيؿ٥ ػؿ ثـ

اف  يبؿيثن يت ُبيتوـکق ٥ٞبل بى ثْػٍ ّيهٌبمت ثب فًؼاً

ُب ًؼاى ؿّ يپـّژٍ  ٍالس ف يت٢ يا کـػاؿ  ـي تبؿ ّ  ػؿ ؿ٥

ٌؼاى اف ٕـ گبُيکبؿه هْفه، آ مب ي٨ آ ُب يـ مياف  ّ نتن 

کـػ  هْؿػيػؿ اُب ٝول مبعتي  ي  ىبهل  ِبّ  ًؼ  آً ػؿ ؿّ

يت٢ ىؼ. پيه اتـي وبم ات ـيتؤحو يوبيجب ُب يي ٥ٞبليات ت 

ثکبؿ  ي هْؿػيػؿ اکَ  ييٍْ ُبيجبىؼ. ىيؼٍ هيچيه٢ل٨ ّ پ

 يًْؼ:يگـ٥تَ ه

 کبؿهٌؼاى يّ مـّ يبثياؿف. 

 تب چَ صؼ ؿّيفًؼاً يّ مـّ يبثياؿف کَ  تبؿ يبى  َ ّ ؿ٥

 .ب٥تَ امتي ـييت٢ آًِبکبؿهٌؼاى ػؿ ثـاثـ 

 و يبثياؿف عيّ تغ ًؼاى  يي ثـ ُب ػؿ ف ِبت ٝولکـػ اف ر

ْٚؿ ػؿک ا کَ آيثوٌ ىيٌ ٌؼاى  ُبيب کبؿه ٦بّت ّ  يٍْ  هت

 ؼٌُؼ.ين هت٦بّت ؿا هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ هيتَبه

 بىيفًؼاً يبت عبًْاػٍ ُبيًٚـ يب٥ت ّ رنتزْيػؿ. 
ثي" غتلٔ  هَ ه لْگَ ک ثـًب ْٚؿ ر ؼف ّ يا يوبؿياف ث يـيهٌ

 1999 يهبٍ ه  اف يوبؿيي ثيبى هَبة ثَ ايثب فًؼاًثـعْؿػ 

 ه ْؿػ (Nizhnii Novgorod) گ ْؿّػ ًّْ يقً يػؿ ً 1111تب مپتبهجـ 

ؿا ػؿ  يٝوؼٍ ا يػمت آّؿػُب ژٍي پـّيارـا ٩ـاؿ گـ٥ت. ا

 ت ىؼ:يل ًَيمبصبت هْؿػ ًٚـ ؽ

نت ثي،...... اًغ پـّژٍ  يوگَ ي  تبؿ يـ ؿّيٍْؿت چ َ ّ ؿ٥

ًؼ ثـ ف ثَ اياًاػاؿٍ ؿا ػؿ ثـا َبة  يت٢ؼف يبى ه  ػاػ. ـي

اف  يمبؿ يوبؿيي ثياػاؿٍ فًؼاى ّاکٌو عْػ ؿا ػؿ ثـاثـ ا

تـّل ١يى ثَ يٍْ کٌ ٞبل  ىيـ ٥ ٥ـاُن آّؿيک  ٞبل   يٍْ ٥

 ػاػ. ـييت٢إالٝبت ّ هـا٩جت ثِتـ 

بى هَبة يفًؼاً ئ فًؼگيٍْؿت ّاّش ىـاَ ي پـّژٍ ثيػّم، ا

ييثَ ا جْػ ثغ غو رؼيؼ. يؼف ؿا ثِ ثـيک ث ًؼاً ياؼ  بى يف
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،  تْثـکلْف اٝو بؿ 3ثغو ىوبؿٍ  يکيؼف ػؿ ًقػيهَبة ثَ ا

ًؼاًيگـػ ٪بل ف کَ يؼ ّ اًت وْػ  ١بف ً ثَ آى آ َبة ؿا  بى ه

٩ٌبٝت ثغو ثْػ. ثبالعـٍ،  کبهال  ثغو  ييػؿ ا يالت فًؼگيتنِ

ؼف ّ يي پـّژٍ ثـ ػؿک ّ ػاًو کبؿهٌؼاى ػؿ اؿتجبٓ ثَ ايا

مـا ٖـات  نبًيع ثَ ک ثب هج يت آى  ًؼ يتالکَ  مـّکبؿ ػاؿ بى 

 اٝوبل ٦ًْؽ ًوْػ.

 يـي٨ پـّژٍ رلْگيتٖج يبثي، اؿفيٌيپْال ثْلق ّ يُـهي ؿ

 (7)  ٥ًْ1111گْؿّػ  يژًيفًؼاى  ًنتن يػؿ م ؼفياف ا 
 

      يجاهؼَ هذً يگشّپِا ؼ کاسيوايپ
 

يت٢ ُبـي ىبعٌ  کي يات ػؿ  تؾکـٍ هو مت ه وَ اف ًت ا زَ يُ

ُب ث ي٥بکتْؿ ىؼ  غتلٔ ثب کبؿَ ه َٞ  يمبفهبًِب ىوْل  ربه

ه٢ل٨ ّ  يربهَٞ هؼً يمبفهبًِبکبؿ  ـيتؤح يبثي. اؿفيهؼً

ػؿافهؼت  آًِب يت ُبياف ٥ٞبل يبؿيـا کَ ثنيؼٍ امت، فيچيپ

هوکٌَ هيتول اًؼ  يًؼاؿًؼ. ىبعٌ ُب يآهؼ ٥ْؿ يثْػٍ ّ پ

 ثـ:

 ثل ػ ِبب يآ - ؼي٩ب مبً آً ٍالس يؼى پيػؿ ؿ   ييرقابم ا

 ثْػٍ اًؼ؟ ه٨٥ْ

 متـات ِبب يآ - يژيا ثي يػاؿا آً هٌٚن  پالى    ْٚؿٌهَ ک 

ٌ صج هج ثـ هجب ٦ْؽ  وبل ً کؼام يا يبثيثـ اؿف ياٝ کَ  ٌ

 اًؼ، عْاٌُؼ ثْػ؟ يتـ ثـعْؿػاؿيا٩ؼاهبت اف ٦ًْؽ ث

 ٌؼ کَ هٞتجـ يٌوبيؿا ٥ـاُن ه يامٌبػ آًِبب يآ -اٝتجبؿ

ػّلت ّ پبؿلوبى  يبثؼ ّ اف مْيثبىؼ، ػؿ ؿمبًَ ُب اًٞکبك 

 ؟گـ٥تَ ىًْؼ يرؼ

 م يُبَ يپب تـ اف ٥ٞبليآ - ٜيّ ىبى ٥ـا ٩ؼاهبت  ت يب ا

ٞتـ ٝبهَ، يؿ٥تَ ّ مبصبت ّم ييرٌبص٪٧ْ ثيـ ّ ٝؼالت  يُب

ِب وبٝ يفًبى، گـّپِب يچْى گـّپ ل ػؿ يػع يّ گـّپِب يارت

 ـػ؟يگيؿا ػؿ ثـ ه يّ آهْفى يبت ٍضعؼه

 

 ييسُا ت دّتاسٍ پظ اصيجِت ػذم هجشه شيتذات
 

 کَ ييآًِبت هزؼػ يهضکْهاى قيگـػػ کَ هييٌِبػ هيپ هٞوْال  

اف  يبثيک اؿفيؼٍ ىْػ تب يؼ مٌزيگـػًؼ ثبياف فًؼاى ؿُب ه

٦َ پـ اف هي٪ت يک ّٙيي يـػ. ايػّؿٍ فًؼاى ٍْؿت گ تيه٥ْ٪

زَ يّ ًت آًِبقاى اؿتکبة ػّثبؿٍ ينَ هييْػ. ه٪بيىوـػٍ ه

 يجبىؼ. ىوبؿ ّا٩ٞيک پـّمَ ػىْاؿ هي آًِبهٌبمت اف  يـيگ

رـا کبة  ِب ؼين رؼياؿت ُب ه کَ ييآً ًؼاى ؿ ًؼ، ياف ف گـػ

ًؼ فيؼٍ ىؼٍ ًوي٥ِو کَ ايتْا ثيـا  وبل  ٍْؿت ٝوْم َ ي اٝ

ىتَ ه ِبى ًگِؼا زؼػ يه ي ؿّياف ا يْػ.يپٌ کبة ه قاى اؿت

تْاًؼ. يو ىؼٍ ًويوبيٍْؿت ٩ٌبٝت ثغو پَ ث يچگبُين ُيرـا

بى ؿُب ىؼٍ ؿا ػؿ يُب ّ اؿتکبة هزؼػ فًؼاً يتٞؼاػ گـ٥تبؿ

هبؿيي٤ ًوْػ کَ تْاى  کيه يٍْؿت مبك آ ّ عْة  يکب٥ يک ا

ىؼ رْػ ثب چَ ا)  هْ رْػ هيگـ ًؼؿت هْ ثَ  تيي  ىؼ، ص ػؿ  يجب

 .يـ٥تَ اًؼ(يپ يت آهبؿيک ٙـ٥ي يکَ ػاؿا ييکيْؿُب
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٥قّى  ثب هيآى، ه٪ب ثـا مبينَ  ُبيـ هضکْهيقاى  زؼػ  يت  ه

ـا کَ إالٝبت ػؿ يتْاًؼ فيٍْؿت گـ٥تَ ًو يثَ آمبً يي٩ْب

گًْبگْى ّ ػؿ هؼت  يٍْ ُبيت هزؼػ ثَ ىيقاى هضکْهيهْؿػ ه

  يي٩ْب يت ُبياف ٍالص يثـع يًْؼ.يه يفهبى هغتل٤ روٜ آّؿ

يوبؿًؼ، ػؿ يت هزؼػ هياف ٩ْل ىـ٣ ؿا هزـه يکيتغٌ يک تغٖي

 يرؼ يچکنيکٌٌؼ. ُيي ٩ْبّت ًويچٌ آًِبگـ يکَ ىوبؿ ػيصبل

 يو ًويوبيپ يؿا ػؿ اؿتجبٓ ثَ رـم ٩جل هزؼػ تيثْػى هزـه

نَ يه٪ب يتْاى ثَ آمبًيي آهبؿ ؿا ًويا ي ؿّياف ا ؼ.يًوب

ن وْػ.يّ ت٦ گـ ه  ـ ً زؼػ ػؿ ميقاى هزـهيا ک ينتن  يت ه

ًؼاى  يت٢ف نتيًوب ـي مبى  يمئالي يؼ، ًغ رـم ىٌب کَ  ؿا 

ب آًچَ ؿا کَ يي ًغْاُؼ ثْػ کَ " آيپـمبى عْاٌُؼ ًوْػ ا

ِب زبم ه آً مت هياً ٌؼ ػؿ ىؼ؟"يؼُ گـ"  جب ِبه ًَ  آً چگْ

ًؼاً پژُّو  ػاػٍ ّ ـييت٢بى ؿا بى ىيف ًؼ؟"  وْػٍ ا ٍالس ً ا

ک يي کَ يُب ػؿ هْؿػ ا يٌييجيي پيؼُؼ کَ ثِتـيُب ًيبى ه

کْم ه رـم هض ثَ  ثبؿٍ  زـم ػّ ًب ؿيه ٌبکبؿػ يگـػػ ُوب  يير

اه ثَ فًؼاى ّ مبث٪َ  ي٩جل يت ُبيهضکْه ػ، تٞؼااه ي٩جل

 ـػ.يگيؿا ػؿ ثـ ه يّ يارتوبٝ

 يپبؿتوٌت عؼهبت اٍالصيػاى پژُّيگـ يکَ اف مْ يليک تضلي "

ٌنْ ٍ ْؿت يثؼ 1958 مبل اف کَ يهٖبلٞبت 51 کبًبػا ػؿهْؿػ

 ؼُؼ کَ:يـػ ًيبى هيگيهزـم ه 336151گـ٥تَ ّ ىبهل 

 ُُبيک اف تضلي چي کبُو هزـه ل  مجت  زؼػ يصجل ؿا  ت ه

 .ًؼاًنتَ اًؼ

 ثَ فًؼاى هضکْم  کَ ييآًِبت هزؼػ ػؿ هْؿػ يقاى هزـهيه

ًؼ ّ  ِبىؼٍ ا ًؼ  يثَ عؼهبت ارتوبٝ کَ ييآً هضکْم ىؼٍ ا

 .هيبثَ ثْػٍ

 ًت هزؼػ ًؼاىتَ يثَ کبُو هزـه يچ ؿثٖيصجل ُ يػّؿٍ ْٕال

 .امت

 (8)  1998 ي٪بت اٍالصيکبًبػا، ارالك تض٪ يعؼهبت اٍالص

 
ن کَ ي، ٥ـُ ًوبئبىيت هزؼػ فًؼاًيُو ػؿ مْٖس هضکْهپل کب

ػؿ  ـييت٢ چْى  يبػيْٝاهل ف اف ثبىؼ، هوکي ُن ٨ يإالٛ ػ٩

٤ ؿا هـتکت ىؼٍ اًؼ، ين ع٦يي کَ رـايهضجْم تٞؼاػ قاىيه

ػؿ  ـييت٢ک ي امت هوکي) ـّى هضجل يػؿ اّّبٛ ث ـييت٢ک ي

کَ )  ليپْل يػؿ ٝولکـػُب ـييت٢ک يب ي ( ّيا٩تَبػ ي٥ْب

ىبى ٩ـاؿ  يثـؿم ٪بت ّيؿا ُؼ٣ تض٪ يبى ٩جلييتـ فًؼاًيث

 گـػػ. يًؼُؼ( ًبى

زؼ تيهضکْه قاى يه نَيه٪ب ثب  ػ ه ًؼاى  ثَ ف کن  پل اف ص

ک اهـ يق يت هزؼػ پل اف ٝؼم صکن ثَ فًؼاى ًيقاى هضکْهيه

ىْاؿ ه ىؼ فيػ ّٞيجب کَ ّ ثَ يـا  کْم  ٥ـاػ هض مبث٪َ ا ت ّ 

 جبىؼ.ينَ ًويهزبفات ُب ثب ُن ٩بثل ه٪ب
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 خالصَ

 یاؽت سٌُوْددادي

 4ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي
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 اًذاصٍ اصددام:

 

رِبى ُن ػؿ ىـ٧ ّ ُن ػؿ  ياف فًؼاى ُب يبؿيافػصبم ػؿ ثن

ُن ػؿ هوبلک ؿّ ثَ اًکيب٣  يـ٥تَ ّيپ ي١ـة ُن ػؿ کيْؿُب

يبُؼٍ ه مؼ، يثو ٌيـ ًؼاً يٞ ٞؼاػ ف ٌَ يت هٞيبى اف ٙـ٥يت

ُب ث ًؼاى  خبل، مييتـ هيف ًَ ه ىؼ. ثگْ ًؼاى يجب نتن ف

ـ ُوْاؿٍ هقػصن ثْػٍ ينت مبل اعيث ياًگلنتبى ّ ّلق ػؿ ٕ

فً ؼاى ػؿ کي ْؿ  ين تن ٥ ؼؿالي. ػؿ صبل صبّـ م(1)  امت

% 17ي کي ْؿ ت ب ي فًؼاى ػؿ ا ينتن ػّلتي%  ّ م33کب ياهـ
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کيْؿُب مٖش ثبالتـ اف  يػؿ ثْٞ (.1)  هقػصن گقاؿه ىؼٍ امت

فً ؼاى ُ ب ػؿ  ه خال  ب٥ ت ًو ْػ. يت ْاى ػؿيي ؿا ُ ن هي ا

ػؿ  فً  ؼاًِبجبى ؼ ّ ي% ه قػصن ه311 يٌ ؼؿيثبؿث بػّك، گل

 جبىؼ.ي%  هقػصن ه196ـّى يکبه

ؼُؼ کَ ثْٖؿ يًيبى ه فًؼاًِبل مٖش افػصبم ؿا ػؿ يرؼّل ؽ

اف افػصبم  کَ  ي٦يچ  تٞـيؼٍ امت. گـچَ ُيمٌزو گـػ يؿمو

ث مٖش  ليػؿ  ًؼاؿػ. ّ  يي الول رْػ  ىؼ ّ جْل ثب هْؿػ ٩

ػّ ٦ًـ ػؿ ٩ـاؿػاػى  هخال  ق اف،  يهْؿػ امتٞوبل ً يبؿُبيهٞ

  ٦ًـٍ کيک ثنتـ يب ٩ـاؿػاػى ػّ ٦ًـ ػؿ يک٦ٌـٍ، يک ملْل ي

ـٍ يؼى ّ ١يػؿافکيؼ يثـا يکب٥ يتب ٥ـاُن ًوْػى ٥ْب ّ رب

 کٌؼ.ي٥ـ٧ ه
 

سطح ازدحام در بعضی از سيستم های زندان در سراسر جهان به فيصد، که 001% نشان دهنده ازدحام کامل ميباشد
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ل ياپـ 19ػؿ  يفًؼاى  رِبً يٌتـًتيات ياف مب َياصَبئي يا

ي مبل ًج ْػٍ يٝ اف ُب َياصَبئَ ىؼٍ امت. لقّهب  يتِ 1114

ثَ  يَؼيجبىؼ. ٥يي اؿ٩بم هْرْػٍ هيؼتـيؼًيبى ػٌُؼٍ ر يّل

 ؼٍ امت.يگـػتجؼيل  ؼب ؿًّياعتَبؿ  يي ٝؼػ هزوْٝيکتـيًقػ

 يجبىؼ، ػؿ ثْٞيهت٦بّت ه فًؼاًِبمٖش ّ اًؼافٍ افػصبم ػؿ 

ضؼ صبم ث يْؿُب افػ کَ هيه يک مؼ  وييْػ آى ؿا ثيـ ب ي، يـص

 کـػ. يهزبفات تل٪ يّ صت يـاًنبًيؿ٥تبؿ ١

٦ ـاتيتؤح" رْػ  يهٌ ىهْ ىـا يًب ًؼگياف  ثـ ف ًبگْاؿ   ئ 

ؼ ثؼّى ىک يـميهيبُؼٍ هَ بى کَ ػؿ فًؼاى اّپْؿتْ ثيفًؼاً

ث صبم  ىؼيثب افػ صؼ  غو يؼتـگـػيو اف  ًَْ ػؿ ث ثْػ، ثغ ؼٍ 

کـػ: اف يرلٍْ ه يٌگ( ة ٝبػيّ) هـػاًَ آى. ّّٜ ػؿ رٌبس 

گـ٥تَ ى ؼٍ  ک ٦ًـ ػؿ ًٚـي يکَ ثـا) هتـهـثٜ  7ملْل  111

چِ بؿ م لْل آى ػّ  يّ هتج ب٩ يى  مَ ٦ًـملْل آ 118ثْػ( 

٦ـ مت٦بػٍ ه يً ْبيگـػيا ًؼگ يؼ. ٥ ِبيػؿ ّ يف مَ   يٌگ

هت ـ  16)  يِ باتب٩قٍ ُوچٌبى هضؼّػ ث ْػ  ک َ  ػؿ يػُل

 (.3)  ؼيگـػيه يًگِؼاؿ يػٍ فًؼاً يال( هـثٜ

 1111اف پْؿتْگبل  CTPؼ يثبفػ
 ؾتش اصددام يهْاسد ت
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ػصبم ػؿ هـصلَ ٩جل اف فًؼاى هنئلَ اف ينتن ُبيػؿ اکخـ م

يْػ يؼٍ هيکيْؿُب ػ يبؿييتـ ػاؿػ. ػؿ ثنيؿػ ثاهضبکوَ هْ

ٔ فًؼاى ثنـ يي ىـاي٩جل اف هضبکوَ ػؿ ثؼتـ يُب يکَ فًؼاً

ُبيه ًؼاى  ًؼ. ػؿ ف يْؿُب يجـ وبُ يک ضبػ ر ىْؿّيات  يـ 

َ کَ اکخـا  ػؿ هـصلَ ٩جل اف هضبکوَ ّرْػ ػاىت ث يافػصبه

م صل ػيبلؼ ػؿ صيگـػيبػ هيقّف يًبم  نتن يم گـيکَ هـا

 ثَْؿت کل هقػصن ًجْػ.
 

 ي ًوْدييذ تؼياًذاصٍ اصددام سا چگًَْ تا
 

اًؼافٍ افػصبم ّرْػ ػاؿػ.  يييتٞ يهغتل٤ ثـا ي٪َ ُبيٕـ

ْبيي  ٕـيا اف يکيکَ  ًؼافٍ  ٥ ثَ ا ٚـ  ُب ً رْػ   ي٪َ  هْ

  يثـا يفًؼاى ؿ٩و ينتن ُبيجبىؼ. اکخـ ميه يُـ فًؼاً يثـا

بػ افػصبم ؿا يتْاًؼ افػيىبى ػاؿًؼ کَ ه يبت فًؼاى ُيٙـ٥

  ،ي٦بت هضليي اؿ٩بم اکخـا  ثـامبك تٞـيًيبى ػُؼ. گـچَ ا

جبىؼ. يامتْاؿ ه ،هْؿػ ٩جْل ىٌبعتَ ىؼٍ امت يآًچَ کَ ٥ْب

ل ليبؿ ثيهٞ يّ ِبً يي الول َْؿت ر ىؼ  يکَ ث هْؿػ ٩جْل ثب

و ىبى يبزفًؼاى ُب اف اًؼافٍ گٌ ي٩ّت ثْٞب  ّرْػ ًؼاؿػ. 

 کَ ييربل ي٦گبٍ پْليبى ػؿ ت٩ْييًْؼ، فًؼاًيـ پـ هيتيث

ثيىـا ُبَ ٔ  ًؼاى  ثؼتـ اف ف تت  وَ  يهـا جل اف هضبک ٩

 بثؼ.ي ياًت٪بل ه ،جبىؼيه

لْگيکو ِت ر پب ر ىکٌزَ يـيتَ اؿّ تبؿ  ّ اف  زبفات يؿ٥ ب ه

 4 يُـ ىغٌ ٥ْ ب يق، ثـايـآهيتض٪ بي يـاًنبًي١ ،ٙبلوبًَ
بؿ مْػهٌؼ يافٍ ّ هٞک اًؼيج يهتـ هـثٜ ؿا ػؿ هزوْٛ  هٌض

ي يثـا جْػ ثغ وْػٍ يثِ م٦بؿه ً صبم  نبٝؼ افػ مْٖس ًبه ؼى 

هتـهـثٜ  435ثَ اًؼافٍ   يک ٦ًـيک ملْل ي آًِبامت. ُـچٌؼ 

ن ضل ث ثـايؿا ه نبٝؼ  چک ّ ًبه وْػى ػّؿٍ  يمپـ يبؿ کْ ً

 هت ـ 6ک م لْل يب ػّ ؿّف عْاًؼٍ ّ يک ييتـ اف ي٤ ثيت٩ْ

هتـ هـث ٜ ؿا اً ؼافٍ  11ک ملْل يهـثٜ ؿا ًنجتب  کْچک ّ 

ػّ ٥ـػ ًنجتب  کْچک  يثـا يک ٥ـػ ػاًنتَ ّلي يهٌبمت ثـا

٪ َْؿ هيٌوبيه يتل ملْلِبيؼ. ت کَ  ٦ـ کي يگـػػ  کَ  يً

 کبهال  ٔ يىـا ،جبىؼيهـثٜ ه هتـ 9هتـ هـثٜ ّ  8اًؼافٍ آى 

 ؼ.ي٤ ؿا ٥ـاُن ًوبي٩ٌبٝت ثغو ّ هٌبمت ت٩ْ

 ي، ٌُگـ1997ل ، ُبلٌؼ ػؿ مب1998نلٌؼ ػؿ مبل يآؼاؿ اف يػ

 1999ػؿ مبل 

 

ْب ٪ؼاؿ ٥ ثـا يييتٞ يه ًؼاً ُـ يىؼٍ  ًَ يک پيٍـ٣  يف وب

ک يػؿ  يُـ فًؼاً يهْرْػ ثـا يجبىؼ. ه٪ؼاؿ ٥ْبيافػصبم ه

 يک فًؼاًيکَ  يؼ ثب هؼت فهبًيعْاثگبٍ ىجبًَ ثب ملْل ّ

کزب ي ،ؼيبوٌيه يب عْاثگبٍ مپـيـّى اف ملْل ّ يُـ ؿّف ث

ک هضل يمبٝت ؿّفاًَ ػؿ  13ًوْػى  يگ٦تَ ىْػ. مپـ ػؿ ًٚـ

ػؿ آًز ب ى ت ؿا  يهتـ هـثٜ  ثؼتـ اف آى امت کَ فًؼاً 3

صْؾثگ ًؼ ّ ؿّف ؿا ػؿ  يبپ ّ يّ  يليؿا ٤ٌٍ يب ػؿ ّؿک ب 

ّ  يٞيٕج ئ افػصبم ػؿ احـ کوجْػ ؿّىٌيؼ. ىـايًوب يمپـ

 گـػػ.يثؼتـ ه يَ ًبکب٥يتِْ
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بثؼ. ي يفًؼاى اًتيبؿ ه يافػصبم ػؿ ُوَ ثغو ُب ـاتيتؤح

صبم ؿّ رْػِيمْػهٌؼ يافػ ٪ؼاؿ آة هْ ٌؼ ه ت يّ ٙـ٥ ب، هبً

 امت ؼ. آىپقعبًَ هوکييٌوبينتن ٥بّالة ٥يبؿ ّاؿػ هيم يُب

َ ١ؾا ؿا اف ػمت ثؼُؼ. ُوچٌبى اگـ يرِت تِ يالت کب٥يتنِ

ىْ ّ عيت ًوْػى کبال ّ امتضوبم ُوَ ّ  ّ پغت ّ پق ّ ىنت

زب وَ ث ُب يُ ًيث يمِْلت  ملْلِب يـّ ٍْؿت ف يػؿ  ًؼاى 

ثَ مِْلتِب  يگـػػ. ػمتـمئ هيثبٝج ثؼتـ ىؼى ىـا ،ـػيثگ

ل کبؿ، تٞ ٌؼ  صبم ين ّ ّؿفه ًيهبً ؼٍ، يگـػهتؤحـق اف افػ

ؼ يبى ىبيؼٍ ّ فًؼاًيًگـػ نـيه يهضالت عْاة هوکي ثْٖؿ کب٥

 ؼ.ٌيثَ ًْثت امتـاصت ًوب

ؼکٌٌؼٍ ثْػٍ ... ثَْؿت اّمٔ يتِؼ ٔ فًؼاى ًبگْاؿ ّيىـا”

ً يملْلِب تـف ثٜ يک ياف  ؼاى کو ًؼاًُـ ثـای بؿػ هـ  يف

 ثْػ.

  1113مبل  يکيْؿ گقاؿه ،ػاگبمکبؿبکب، هيّفاؿت عبؿرَ اهـ

(4) 

 

 اصددام ياهذُايپ
 

 تْاًذ:ياصددام صًذاى ه

 ث ٝج  َٖ ثب يـ يُب يثبؿ آّؿػى تغ ٪٧ْ ث ٝؼم هبًٌؼ يص

 .گـػػ يت ىغَيّ اهٌ يص٨ فًؼگ ػمتـمی

  ات ـيتؤح فؼيؼ مل ّ اهبًٌ يج هضل پـّؿه اهـاُ مبؿيهٌض

 .ػاىتَ ثبىؼ يٝوْه يؼ ّ عٖـًبک ٍضيىؼ

 ؼيًوب ـيتؤح يٍضت ؿّاً يـ ؿّؿتثَْؿت ًبگْا. 

 ن ّ يکٌتـّل رـا يکَ ثـا ييُب ييتْاًب يؿّ يثَْؿت رؼ

 ؼ.يًوب ـيتؤح ،عيًْت ػؿ ػاعل فًؼاى الفم امت

 ْب يثـا ًؼاى ٥ ٌؼاى ف ًبک يکبؿه نجتب  عٖـ زبػ يؿا ا يً

 .ؼيًوب

 ىٌ يُببؿيهٞ ييتؤه ًبهوکي يصؼا٩ل ؿّ لْت ؿا  ُْا ّ ع  ،

 .مبفػ

 فًبى اف هـػاى،  ييرؼاثـ  يعْامت مبفهبى هلل هجٌ ييتؤه

ي  ؿا ً  بهوکي يي اف هضک ْهيگن بالى، هتِو ؿرْاً بى اف ثق

 .نبفػيه
 

   اصددام ّ اصالح صًذاى
 

ثـ  يٝبهَ هجٌ يُب يتْاًؼ ثٞلت ًگـاًيه ثْٞب  ؼ يافػصبم ىؼ

، يبى، ىْؿىِب، هيکالت ٍضيـ فًؼاًيهثلٌؼ ثْػى ػؿرَ هـگ ّ 

کَ  يقٍ اٍالس فًؼاى ً٪و ػاىتَ ثبىؼ. ػؿ رْاهٞيج اًگيثض

 ـاتيتؤح٢بت هٖجْٝبت ػؿ هْؿػ يتجل ،بى ّرْػ ػاؿػيث يآفاػ

صبم ع يوگ يليافػ نتَ ّ چ مبيـ هيثـر ىؼ.  ُب يـ اًگيجب قٍ 

ي يؤت ثيٕـ٣ ُ تْاًؼ ٥يبؿ اًت٪بػات افيرِت کبُو افػصبم ه

ل ثـا يب آؿفّيّ  يالول هبت  پؾ يصکْ مت آّؿػى  ثيثؼ ي يـه 

ل ًؼاى ّ  يالول ٌؼاى ف ًت کبؿه يبؿ اف رب ىؼ. ٥ ؤت يب ُيثب
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 تيهَئًْن اف ٍضت ّ يٝلت ػاىتي تـك ّ ثَ ٌؼٍ ىبى ثيًوب

ُن ه ًؼ يىبى  ثـايک اًگيتْا ثـا يقٍ  ِب  يکل  يػّلت صل ه

 افػصبم ثبىؼ.

ًؼاى  ٍالس ف ْب  ا ُب ثٞ هت  کبؿ صکْ متْؿ  ب يؼ ّ يرؼ يػؿ ػ

لَ ّ ٝؼليرؼ يّفؿا ًؼ يؼ ػاع ١بف ؿّ ىتَ ّ آ ٩ـاؿ ػا  َ

ىؼ صبم  هْؿػ افػ ٩ؼاهبت ػؿ  ىيؼ يا ضج يک  نجتب  ث ً  ٍْ

 جبىؼ. يق ًويثـاًگ
 

 ذ کشد؟يچَ تا
 

 ّرْػ ػاؿػ: يبػيف ي٪َ ُبيثَ افػصبم ٕـ يؼگيؿم يثـا

 ت فًؼاىيٙـ٥ ياؿت٪ب. 

 ًيػاىت ؿٌُوْػػبيهـارَٞ ىْػ ثَ ) بى يکبُو تٞؼاػ فًؼا 

 .(15ّ ىوبؿٍ  5ٍ ىوبؿ

 يٕـصِب ـيّ مب يهؼت هبًٌؼ ٦ْٝ ٝوْه ٍـ کْتبياعؾ تؼاث  
 .اف فًؼاى ييؿُب

 نتن فًؼاىيهْرْػ ػؿ م يهزوْٝ يامت٦بػٍ ثِتـ اف ٥ْب. 

 هقػصن يفًؼاى ُب يامت٦بػٍ ثِتـ اف توبم هنبصت ّ ٥ْب. 

 ئ فًؼگيؼى ىـايثِجْػ ثغي. 
 

 ت صًذاىيؼ ظشفيافضا
 

وبؿ  ًؼاًِباٝ ٍْيرؼ يف ل يؿتؼ ػؿ ًؼاى ٥ٞ لت  يکَ ف ػؿ صب

 امت. يّـّؿ ،غتي ثبىؼيّ ٥ـّؿ يـاًيّ

ٌ ُـ ىْاُؼ ّچ کَ  ْو ؼ  وبؿ يا ػؿ يٌيت کَ اٝ هْؿػ  ي 

 يػؿافهؼت ثـا يژيامتـاتک يج يثتْاًؼ هٌض ياّب٥ يفًؼاًِب

ثؼؿ ٨٥ اف آة  صبم هْ ٌبى  ،ؼيآ کبُو افػ ًؼاؿػ. ُوچ رْػ  ّ

فًؼاى ُب  جبىؼ کَ اٝوبؿ ّ مپل ص٦٘يبى ػؿک هيي ًکتَ ىبيا

 ٌَ ثـػاؿ امت.يُق يليع

ُبي" لت  ٞؼاػ ػّ پب يک ت ُب يياؿّ هَ  م يثـًب وبؿ يّ ٜ اٝ

ت فًؼاى يي هٌْٚؿ کَ روٞيفًؼاى ؿا آ١بف ًوْػٍ اًؼ ٍـ٣ ثؼ

کٌؼ يؿّفا٥قّى کَ فًؼاى ُب کنت ه يت ُبيىبى ثب ٙـ٥ يُب

   يکَ ػاؿا يينَ، ػؿ کيْؿُبيُوقهبى ثلٌؼ ؿّػ. ػؿ ٍْؿت ه٪ب

هْرْػ  يُب ينيجبىٌؼ، پبليکوتـ هقػصن ه نتن ًنجتب  يک مي

تـ يثـا مبعتي ّ کٌ ضؼّػ  نبًّه ٞؼاػ ک وْػى ت کَ ػؿ  يل ً

ت فًؼاى يهِن ػؿ ص٦٘ روٞ يليک ٌَٝـ عيفًؼاى ٥ـمتبػٍ ىؼٍ 

 گـػػ.يه يتل٪ کٌتـّلک صؼ ٩بثل يثَ 

 (5) 1111ػؿ مبل  يکيْؿ ٌُگـ ثَ CPTؼ يثبفػ 
 

ؼاى ثبىؼ، ػؿ ٍْؿت فً يب٥ّت ايزبػ ٙـ٥يّـّؿت ثَ ا ٍُـگب 

ىـا کبى  ًؼاً يثـا  يتـ يييپب يتئ اهٌياه ؼ يبى ثبيف

خـ م گـػػ. اک ُبي٥ـاُن  ًؼاى ػاؿا ينتن  ٞؼاػ ف يف بػ يت

ًؼاً ىـايه يف کَ ػؿ  ىؼ  ِؼاؿيىؼ يليع يتئ اهٌيجب  يؼ ًگ

ُبيه ًؼاى  وبؿ ف ًؼ. اٝ تؼاثيکَ ً ييگـػ ثَ   يتيـ اهٌيبف 

اکخـا   ئ فًؼگيـاٌَ ثـػاؿ ًجْػٍ ّ ىيکوتـ ػاؿػ آً٪ؼؿ ُق

 جبىؼ.يثـعْؿػاؿ ه يٝبل امتبًؼاؿػک ياف 
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 يّرٍْ هبل آًِبؼٍ امت کَ ػؿ يهيبُؼٍ ؿمَ ث ييفًؼاًِب"

کب٥ پبيًب ٌؼاى  ٞؼاػ کبؿه ثْػٍ يي، ت ثبال  صبم  مٖش افػ ي ّ 

 ٦ٍگبيک ت٩ْي، ػؿ يبهيً يامت . ثگًَْ هخبل، ػؿ فًؼاى هلک

٩ ـاؿ  يفًؼاً 551جب  يت٪ـ ،ؿا ػاىت يفًؼاً 351و يکَ گٌزب

ثْػ؛ ...  ىؼٍ  ًؼاى رؼيػاػٍ  ثبالتـيک ف ثب  رَ يؼ  ي ػؿ

ؼ، يَ اکوبل ؿميمبل ثَ پب يػؿ کْتْکل ػؿ ٕ يتيـ اهٌيتؼاث

 ٩ٍبثل هالصَٚ اًزبم ػاػ يُـچٌؼ کَ رِت کبُو افػصبم کبؿ

 ًتْاًنت.

اف کيْؿ  1113 لمب  يکب، گقاؿه کيْؿيّفاؿت عبؿرَ اهـ

 (6) زـ يً
 

ػّلت  يبمتِبيتْمٔ م ا  ک کيْؿ اکخـي ت فًؼاىياًؼافٍ روٞ

گـػػ ًَ يي هيين تٞيثَ رـا يؼگيًٚـ ثَ ًضٍْ  ّاکٌو ّ ؿم

 .ين ّا٩ٞيػؿرَ اًٞکبك رـا

ثـايبى ايػؿ رـ" ٦ـاًل  ٌؼ يي کٌ عبٕـيهب چ ثبؿ  يبى  ي  ً

ًؼاًيگـػ ثب ف عْؿػ  ضٍْ ثـ کَ ً جبٓ يؼ  يْؿ اؿت ُـ ک بى ػؿ 

فًؼاى ُب ػؿ ُب ػاؿػ. کيْؿ يک ثب مبعتبؿ ارتوبٝيًقػ يليع

ؿا کَ  ييبػ اؿفىِبيتب اًؼافٍ ف آًِبًؼاؿًؼ.  ٩ـاؿعالء 

اف هخبل  يکيؼ. ٌؼُياًٞکبك ه ،ؼًاؿؾگيرْاهٜ ثَ آى اؿد ه

ارتوبٛ اف صجل  يـيتْاًؼ ًضٍْ ثکبؿ گيي ؿاثَٖ هيا ُب ػؿ

ؼ کَ يتْاًؼ اًتغبة ًوبيک ربهَٞ هيىؼى ثبىؼ...  يّ فًؼاً

 يي اًتغبة ػؿ اصکبهيا ػاىتَ ثبىؼ کَ يثَ چَ ػؿرَ فًؼاً

ّ ُـ ٩ب مٔ   ه ،گـػػيٍبػؿ ه يکَ  تْ کبك  ثؼ.  ػؿ ي ياًٞ ب

ژٍ ػؿ ١ـة يَّ ث يياؿّپب ياف  کيْؿُب يـ ىوبؿياع يمبل ُب

اف   يـآگبُبًَ ثـ آى ىؼٍ اًؼ تب آهبؿ ثلٌؼيب ١يآگبُبًَ 

ًوْػى  ي٨ هٞـ٥يي اهـ اف ٕـيبى ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ. ايفًؼاً

٩ْاًي ٞؼاػ   متِب ّ يزَ ميب ػؿ ًتيّ   ييي رقايک ت ب يب

کٌؼ ي٨ هيؿا تيْ ييگـػػ کَ ه٪بهبت ٩ْبيه يٝول ييؿمبًَ ُب

ٞؼاػ ث ثـايتب ت هـػم   ْٕالً ييتـ اف  ًؼاى  يهؼت  ثَ ف

 ٥ـمتبػٍ ىًْؼ.

ـاى اػاؿٍ فًؼاى ػؿ اؿّپب، يي ک٦ٌـاًل هؼيقػُويم

 (7)  1111ًْاهجـ  گ،متـامجْؿا

 

يْؿُب ع صجل ػؿ ک مت٦بػٍ اف  ٦بّت  يليمْٖس ا ُن هت اف 

ت فً  ؼاى ػؿ ُ  ـ کي  ْؿ ػؿ ُ  ـ ي  و روٞيو  بيجبى  ؼ. پيه

ت فً ؼاى ي روٞ يـػ. اّمٔ  رِبًيگيت کل ٍْؿت هيرو111111ٞ

 جبىؼ. يُقاؿ ه 111111ػؿ ُـ  151ػؿمت کوتـ اف 

بى يَؼ فً ؼاًي٥ 1331ت ّ يَؼ روٞي٥ 436کب يبالت هتضؼ اهـيا

ِبى ؿا ػاؿا ه ىؼ. ه٪بير نبيجب ًبػا ُو ىوينتب ، کب  يبلَ 

بى يَؼ فًؼاًي٥ 134ت رِبى يَؼ روٞي٥ 1351کب ثب ػاىتي ياهـ

 جبىؼ.يرِبى ؿا ػاؿا ه

 

 

 صًذاى دس عشاعش جِاى يغتوِاياص ع يعغخ دثظ دس تؼض
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 111111م  ٖش ص  جل     تيروٞ 111111ػؿ مٖش صجل 

 تيروٞ

 النلْاػؿ   715   کبيبالت هتضؼٍ اهـيا

   158 

اًگلن  تبى ّ ّل  ق   554    ثالؿّك

   141 

  هتض  ؼٍ يپبػى  بُ   548    َيؿّم

 131  مکبتلٌؼا

   ييچ   416    ييکـاّا

 119 

  بيتبًقاً   411    ثِبهبك

  116 

  کبًبػا   411   يرٌْث ي٪بيا٥ـ

  116 

  کْيکنيه   341    لٌؼيتب

  169 

   بيمتـالا   114    يليچ

 114 

  ٌلٌؼي٥   169    ْکينکيه

  71 

  ربپبى   169    ليثـف

  58 

   161   ؼيالًؼ رؼيف
 

ٍْؿت َ ث 1114ػؿ ًْاهجـ مبل  يَ اف فًؼاى رِبًيئي اصَبيا

ي يَ ُب اف ٝيئؼٍ امت، لقّهب  اصَبيي ا٩تجبك گـػي٤ آًاليثـ

ل جْػٍ ّ ٌؼٍ  يمبل ً يبى ػُ وَ ً رْػٍ يـعآُ هبؿ هْ ي آ

 جبىؼ.يه
 

 اىيکاُؼ دادى تؼذاد صًذاً
 

 يبؿيتب ػؿ ثني امت يبفهٌؼ ايکبُو ػاػى مٖش ثلٌؼ صجل ً

ٍْؿت گ ٩ؼاهبت  مْٖس ا ٝؼالت ياف  ًؼ  ؼٍ يچيپ ييرقاـػ. ؿّ

ُب ّ ٥ٞبل ُبيثْػٍ ّ کبؿ ّحبؿًْاالل، يپْل يت  بى، يى، ٩ب

ّ ؿ٥بٍ ٝبهَ ثب  ياهْؿ ٍض يُب يٌؼگيه٪بهبت فًؼاى ّ ًوب

ت فًؼاًو يغْاُؼ روٞيکَ ه يجبىٌؼ. کيْؿيگـ هـتجٔ هيُوؼ

 :الفم امت تب ،ؼاؿ کبُو ػُؼيؿا ثْٖؿ پب

 ؼيًوب ياه ؿا ثبفًگـ ييرقانتن ٝؼالت يم. 

 يچَ ه٪َؼ فًؼاً يچَ هؼت ّ ؿّ يثـا  يهيغٌ مبفػ کَ ک 

 .گـػػيه

 ؼيًوب يبميّ م يػؿ هْؿػ رـم ّ ٝؼالت هجبصخبت ٝوْه. 

 

 تْاًذ اعتفادٍ اص دثظ سا کاُؼ دُذ:يل هيالذاهات ر

 ً٩ْا ٍالس  ٌبيا ٌ ييي ر ْ يهج مبعتي ثٞ عبؿد  اف  يثـ 

 .يي٤ ٩بًْى رٌبيي اف ؿػي٩ْاً
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 کَ هٌتٚـ هضبکوَ  يکنبً ي٤ ثـايکبُو امت٦بػٍ اف ت٩ْ

 .ؼٌجبىيه

 ثب ػّؿٍ کْتبٍ صجل ييؼ رقايزبػ چبؿچْة رؼيا. 

 کبؿآ ثؼ ييثِجْػ  زبفات  جبؿ ه ـ يتؼاث يل ّ هٞـ٥يّ اٝت

 .ؼيل رؼيثؼ

 هيـّٓ ّ فّػٌُگبم ييؿُب يقهِبيکبًيه يهٞـ٥. 

 ْ٪تب ثبىؼ کَ رْاًبى  يّ مِْلتِب ثـا يت ٍضت ؿّاًيت

کَ ثب آى هـػم  يًْؼيٝؼٍ اف  جْك ً ٌؼ افٕـ ،ؼ هض ٨  يثتْاً

 ؼ.ًـيهْؿػ تْرَ ٩ـاؿ ثگ ييرقانتن ٝؼالت يم
 

 هذت ٍسّػ تشخْسد تا اصددام دس کْتا
 

متـاتک يکَ يػؿ صبل پيْٕ يژيا صبل  وؼت ػؿ ّ  يقيؿ يل ال

 يت کَ ٕيهؼت رِت اٍالس  ّّٞ ٍـ کْتبيتؼاث ،جبىؼيتْمَٞ ه

ىـا ثـايآى  م ئ  جْػ يهضجْ ضبثل ثِ ٌؼاى ه ثؼ يي ّ کبؿه ب

 تْاًؼ اتغبؽ گـػػ.يه

فْ وْه ػ ْب   يػ ًؼاً ثٞ ٞؼاػ ف کبُو ت غبٕـ  مت٦بػٍ يث بى ا

 يبى ُوَ مبلَ ثَْؿت گـُّيکيْؿُب فًؼاً يگـػػ ّ ػؿ ثْٞيه

ْ٦ ضت ٝ وْه ت ُب يػؿ  يٝ مت٪الل ؿ ٌؼ ؿّف ا يغٌ هبً ک ؿّف ه

جبىؼ ياؿ ههؼت ثـعْؿػ ٍاف اؿفه کْتب يٝوْه گـػًؼ. ٦ْٝيه

 ؼٍ امت:يٌ گـػيق ػؿ هْؿػ تيغيک ملنلَ هيکالت ًي يّل

 تْاًؼ يٍْؿت هنت٪ل آهبػٍ ثْػٍ ّ هَ ا٥کبؿ هـػم ا١لت ث

وب ثَ ػّؿً نجت  ُبيا يً ُ يُب ييي ؿ ثب يرٌب يگـّ کبؿاى   ت

 تـك ّ ُـاك ّاکٌو ًيبى ػٌُؼ. 

 ًًؼا هبػگ يبًيف ثؼّى آ ل يکَ  وبٝيّ صوب ي٩ج اف  يت ارت

فّػ ػّثبؿٍ ثَ فًؼاى  يليع امت ؼ هوکيگـػًيفًؼاى ؿُب ه

 ثـگـػًؼ.

 ُب ًؼاً ييؿ مبؿ يبًيف هـاُ  ًذ ه يکَ اف ا ًؼ ّ يؿ جـ

مت اف  يـيگيپ جت ػؿ ِبّ هـا٩ ًؼ يه ،ـػيگيٍْؿت ًو آً تْا

 ثَ ٍضت ٝبهَ ثبىؼ.   يؼيعٖـ ّ تِؼ

 ًًؼا ثيف خـ  َُ بى اک ُب ه يىکل گـّ ِبـا يگـػًؼ فيؿ  آً

ث يبثيثؼّى اؿف ىبى  ثْػى  ًبک  ٥ـػَ عٖـ ک يػؿ   يٍْؿت 

 ـًؼ.يگ ي٩ـاؿ ه يکتگْؿ

 يتْاًؼ هْؿػ ثبفًگـيبى هيفًؼاً فيت تْليتْدى ّضؼ يلاًًْ

يبى هي٩ـاؿ گ زبؿة ً کَ ػؿيـػ. ت ُؼ  ْ ؼ ُب يثٞ صْفٍ   ياف 

ٍْؿت َ ب ثيبى ٩جل اف هضبکوَ يک تٞؼاػ اف فًؼاًي يي٩ْب

ؿا ػؿ  يٌکَ هؼت ْٕالًيب ايؼٍ ّ يگـػ گـ٥تبؿ يـ ٩بًًْي١

تْاى يبى ؿا هياف فًؼاً يثـػٍ اًؼ. ُوچٌبى ثْٞ نـ٤ ثيت٩ْ

کَ  ييآًِبػؿ هضالت ًنجتب  هٌبمجتـ اًت٪بل ًوْػ ثْٖؿ هخبل 

ؼ ثَ ى٦بعبًَ اًت٪بل يجبىٌؼ ثبيهجتال ه ي٤ ؿّاًيثَ تکبل

ْ ىًْؼ ّ ثٞ ثـ ياف عبؿر يػاػٍ  ٌب  ِبيپبى ث ٪بل  يوبً اًت

يْؿ هيبى ثبيعبؿر ثَ ک رْاتؼ  ًؼ ّ ًْ ٪ل گـػ يبى هٌت ى جْٝ

ـعْاؿگبٍ ُب ً٪ل هکبى يب ىيَ ّ يؼ ثَ هـاکق تـثيهتغل٤ ثب

 ػاػٍ ىًْؼ.
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ًؼاً" ٞؼاػ ف کبُو ت هْؿػ  ٍضجت ػؿ  ، کيْفاهجبى ػؿ هيّوي 

هْؿػ  عبً ػؿ  ىگـ  ًؼاًِبگقاؿ ىـا ف ٪ب ي٤ ػؿ ا٥ـئ ت٩ْيّ 

ْى ُب ينيکو ليتؤم تْاًؼ تْمٔيؼُؼ کَ کبُو ٩نوب  هيتؾکـ ه

ِت ت٪ْ يـيت ٩بًًْير گـػػ،  يت ت ُب ينيي کويکَ اش  ْى 

ؼ ّ ي٤ ؿا ّوي ثبفػيثْػى ت٩ْ يتْاًؼ ثَْؿت هٌٚن ٩بًًْيه

 آًِ  بؼ. ي  ًوب يبى ث  بفًگـيفً  ؼاً  يَ ُ  بيهالصٚ  َ ػّم  

ًؼاًيه ٌؼ ف وَ ه يبًيتْاً ٚـ هضبک کَ هٌت ىٌؼ آفاػ يؿا  جب

وْػٍ ّ  تيً ِب يب ص رقا ييآً هؼت  کَ  مپـ يؿا   يىبى ؿا 

وْػٍ ّل عت رـ يً ثَ پـػا ّوبًت يثَ ٩نتٌؼ يوَ ًي٩بػؿ  ؼ 

ُب ًوب ٌبى آينيٌؼ. کويؿ ًؼاً ًِْب ُوچ ٞؼٍ ف کَ يً بى ؿا 

 ؼ.يٌوبيق ؿُب هيٌؼ ًيمبل حبثت ًوب 16ـ يثتْاًؼ عْػ ؿا ف

ٔ يّ ىـا فًؼاًِبگقاؿىگـ عبً ػؿ ثبؿٍ  ،ـّايـا چيػاکتـ ّ

 ٤ يت٩ْ

 (8)  1111مبل  کيؼ ػّم اف هْفاهجي٪ب، گقاؿه ثبفػيػؿ ا٥ـ

 

 اعتفادٍ تِتش اص هٌاتغ هْجْدٍ كيدل هؾکل اصددام اص عش
 

 غتن صًذاىيهْجْد دس ع يهجوْػ ياعتفادٍ تِتش اص فضا

کبى ػاؿػ  ثبفًگـياه ًؼاى  يک  مت٦بػٍ اف ف ػؿ هْؿػ ًضٍْ ا

ي اهکبى ّرْػ يـػ. ايٍْؿت گ يّ هل يهْرْػ ػؿ مٖش هضل يُب

ه  قػصن  فً  ؼاًِباف  يٌک  َ چ  ـا ثْٞ  يل اي  ػاؿػ ت  ب ػال

ىيًو نتزْ گـػ ،ؼٌجب ًؼاً ؼٍ ّير ٪بل ف کبى اًت بى اف ياه

ًؼاًِب ثَ ا يف ًؼاًِبي يهقػصن  ىت  ف ٚـ ػا ثب ػؿ ً تَ  الج

ک يک هضل ًقػيؼٌُؼ کَ ػؿ يش هيبى تـريي هٖلت کَ فًؼاًيا

 گـػػ. يق ثـؿميثبىٌؼ ً يفًؼاً بىى ليعبًَ ّ ٥به

 

 

 هضددن  يصًذاى ُا ياعتفادٍ تِتش اص توام جا ّ فضا

ب کوتـ هْؿػ يؿ ًؼاؿًؼ ّ کَ هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـا ييٝوبؿت ُب

ب يّ  يضيل ثَ هضالت ت٦ـيؼ تجؼيثب ،ـًؼيگيامت٦بػٍ ٩ـاؿ ه

 ؼ.ًگـػ ياّب٥ يِبُمـپٌب

بى ثغبٕـ يگـػػ کَ اهکبى ًؼاؿػ ثَ فًؼاًييٌِبػ هيا١لت پ

جْػ م عبؿد اف  يتينتن اهٌيً تب  ىْػ  ربفٍ ػاػٍ  وئي ا هٖ

ٔ يٌؼ. ّوي تْمَٞ هضيهقػصن ىبى ثْػ ّ ثبه ًوب يملْل ُب

 يْاؿُبي٨ ثلٌؼ ًوْػى اؿت٦بٛ ػيثْٖؿ هخبل اف ٕـ يتياهٌ

فًؼاى  يليبى اربفٍ ػاػ تب اف صْيتْاى ثَ فًؼاًيفًؼاى ه

 ٌؼ.ييتـ ًوبيامت٦بػٍ  ث

ي صؼ آى هْرْػ ييتـيثَ ث يتئ اهٌيت کَ ىـيػؿ فًؼاى ت"

ثلٌؼ ًجْػٍ ّ  يت ثْٖؿ کب٥ياهٌ ييتؤه يْاؿُب ثـايامت ػ

هضؼّػ  يليبى عيفًؼاً يي ثـايتوـ هي٨ ّ ٔيزَ ىـايًتػؿ 

   .جبىؼيه

ٔ يژٍ  ػؿ هْؿػ فًؼاى ّ ىـايـّا، گقاؿىگـ ّيـا چيػاکتـ ّ

 ،ب٪ي٤ ػؿ ا٥ـيت٩ْ

 (9)  1111مبل  کيهْفاهجؼ اف يي ثبفػيگقاؿه ػّه
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ٞال  کَ  يمـپٌبُ مکًْت ًو ٥ ثل  ىؼي٩ب تـهيه ،جب ًؼ  ن يتْا

 ـػ.يؼٍ ّ ػّثبؿٍ هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ گيگـػ

ًؼ کَ ييرب ربيبى ػؿ ياًف ثقؿگ  ٩ب١ْه   ،يًْؼيػاػٍ ه ک 

 يْاؿُبئ ًنجتب  علْت ػيتْاًؼ ثغبٕـ ٥ـاُن ًوْػى ىـايه

ي کبؿ يا .ّ تيٌبة ييژٍ ثغبٕـ ػمتيْيزبػ کـػ ثْي٥بٍل ا

 ٔ ؿا ثِجْػ ثغيؼ.يصبم کبمتَ ّ ىـاػافاًؼافٍ اف تْاًؼ يه
 

ب، عْاثگبٍ ثقؿگ يػؿ هٌگْل کببى فّؿيبػؿ فًؼاى فًبًَ ث"

تغتَ  يُب ّ ٦ٍضَ يچْث يمبػٍ تْمٔ چْکبت ُب يليْؿت عٍَ ث

 ي٦ًـ 6تب  4 يؼٍ ّ هضل ُبين گـػيهضکن ثَ ػّ ثغو ت٪ن يا

 .ؿا ٥ـاُن ًوْػٍ امت

 1999گقاؿه مبل   ICPS ؤتيُ

 

ثبىؼ  يتْاًؼ ْٕؿيفًؼاى ه يب ثغو ثٌؼيّ  يًضٍْ ٤ٌٍ ثٌؼ

بى ػؿ ػّؿ ّ يکبؿهٌؼاى ّ فًؼاً ياؿ ثـاؾکَ هنئلَ گيت ّ گ

بى ٩ّت يفًؼاً يآى ٍْؿت ثـا ثـ فًؼاى آمبى تـ گـػػ کَ ػؿ

ملْلِبينـ هيه ييتـيث تب اف  ٩ـاؿ  يگـػػ  ثؼّى ثـ ىبى 

غو ػ ثب ث وْػى توبك  ربفٍ ثيً  ،ـّى ؿ٥تي ًؼاؿًؼيگـ کَ ا

ثبه ًوب ثبه ػؿ ثيثْػ ّ  ثْػ ّ هبى  ٩ب١ْه يٌؼ. ف ـّى اف 

ت گـ هضاليْم ّ ػي، روٌبفيليقُب، صْيزبػ ػُليتْاًؼ ثب ايه

 بػ گـػػ.يف يثيکل ػّؿاً يفًؼاً  يگـّپ ُب يتزوٜ ثـا

بف يًکَ  ييآًِبثبىؼ تب  يتْاًؼ ْٕؿيبى هيفًؼاً ي٤ٌٍ ثٌؼ

ؼٍ ّ ين گـػيک گـّپ ثب ُن تٌٚيثَ هـا٩جت ػاؿًؼ ػؿ  يکوتـ

ـّى اف يؿا ػؿ ث ييتـي٥ـٍت ػاػٍ ىْػ تب فهبى ث آًِبثَ 

 ٌؼ.يًوب يىبى مپـ يملْل ُب

مـپٌب مت٦بػٍ اف  ثبفثيه ٍا هْؿػ  ًؼ    ـػ.ي٩ـاؿ گ يٌيتْا

ْ ٌؼ ّ  يثٞ جْػ کبؿه لت ً خبل، ثٞ ْٖؿ ه ٩بت ث غبٕـ ياّ ب ث

هْرْػ  يعبل يکَ ملْل اّب٥يکبؿهٌؼاى ػؿ صبل يتـيثو يآمب

 يًْؼ.يب ػّ ملْل ٩ـاؿ ػاػٍ هيک ي بى ػؿيامت فًؼاً

 

   هغاػذت ػاجل تؾشدّعتاًَ
 

هْؿػ  يبؿيثن يجبىؼ ّ فًؼگيه يرؼ يليهنئلَ افػصبم ع ثْٞب  

ي ٍْؿت ػؿمت عْاُؼ ثْػ تب يـػ، کَ ػؿ ايگيؼ ٩ـاؿ هيتِؼ

ًؼاً ًؼٍ ًگِؼاىتي ف غبٕـ ف ٩ؼاهيث ِت ػؿ يتببى ا ٥ت يؿا ر ب

 ن.يهؼت اًزبم ػُ ٍثَْؿت کْتب يّرٍْ هبل

ُب ل يمبفهبى  ُب يهض گـٍّ  متبًَ ّ  تي١ يثيـػّ ق يً يـػّل

ٌؼ ػؿ فهيه ٚبؿت ّ تْفيتْاً ِت ً کبؿيٌَ ر ُب ُو وک   يٜ ک

 ٌؼ.يًوب
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 خالصَ

  کَ ٩جل اف ىؼگبًي  ىت  ثبفػا

ادداؽت سٌُوْدی ي

 5ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

 هذاکوَ

 

 

 لثل اصف يتْل
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 اى لثل اص هذاکوَيت خاؿ صًذاًيّضؼ

 

مت٦بػٍ اف ت٩ْ ىـيا وَ ّ  جل اف هضبک ضت آى  يٖيا٤ ٩ کَ ت

ِؼاؿ وَ ًگ جل اف هضبک ىؼگبى ٩ ىت  و يوبيپ ،يًْؼيه يثبفػا

و يـ ّيؿٝب يثـا يهِ ٪٧ْ ث ٝت اف ت ص ٩بًْى  إب هت  صکْ

 جبىؼ.يه

 ً٤ يجبىٌؼ کَ تضت ت٩ْيه يبى ٩جل اف هضبکوَ اىغبٍيفًؼا

ىتَ ّ ث ليب٩ـاؿ ػا ىبى ث يؼ ا رـم  جبت  ٌبياح ىتَ  ٍگ پٌؼا

تبؿ ثب  يىًْؼ. ؿ٥ ِبکَ  کبك يثب ،ـػيگيٍْؿت ه آً ؼ اًٞ

 ثبىؼ. آًِبت يػٌُؼٍ ّّٞ
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 ّب ث يت٪ب مٌبػ  ليا يـ ا يي الول ٪٧ْ ث تب ا ييص مت 

ٔ يىـا ي رؼا ّ ػؿيثبفػاىت ىؼگبى ٩جل اف هضبکوَ اف هزـه

 ػاػٍ ىًْؼ. ٩ـاؿ ييْى ّ امتخٌبئهَ

 جل اف هضبکيت٩ْ ْبيوَ ثب٤ ٩ ثب ه نجتب   ٍْؿت يؼ ً  َ٪

ل ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ کَ هٌْٚى ٩جل يي گوبى ّ توبيگـ٥تَ ّ ا

 ًگـػػ. ي٤ ًگِؼاؿيت٩ْ ؼ ػؿياف هضبکوَ ثب

 م ول ؿ هبت ثب يؼگيٝ رؼا يت ت٩ْيـيهؼ ؼ افيثَ اتِب  ٤

٤ ّرْػ ًؼاىتَ ّ ثـعْؿػ ّ ؿ٥تبؿ ػؿ يثبىؼ تب اهکبًبت ت٩ْ

 ى اٝتـا٣ ًجبىؼ.لَ ٥يبؿ ثغبٕـ ثؼمت آّؿػي٤ ّميت٩ْ

 وَ ثب يثـا جل اف هضبک ىؼگبى ٩ ىت  ٌَ يؼ ػؿ فهيثبفػا

 گـػػ. ؿائَ ىبى هٞلْهبت ا  ي٤ ّ ص٪٧ْ ٩بًًْيت٩ْ

 م ٪٩ْ يػمتـ يبّؿٍ ص ثَ ه  ًَ کال يهضـهب ؼ يبهؼا٥ٜ ث يّ ّ

 يي٤ ػؿ هـاصل اثتؼاين ت٩ْي٥ـاُن ثْػٍ ّ تَو آًِب يثـا

 ؼ ٩بثل ؿػ ثبىؼ.يآى ثب ٤ ّ ثٞؼ افيفهبى ت٩ْ
 

و ياحجبت رـم عْ يص٨ ػاؿػ ال ييرٌبک رـم يثَ  ـػ هتِن٥"

 هضنْة گـػػ. گٌبٍيث

 ص٪٧ْ ثيـ يَ رِبًي( اٝاله1)  11هبػٍ 

 

 يک ٩بًْى کليُنتٌؼ  يکَ ػؿ اًتٚبؿ ػاػؿم يثبفػاىت اىغبٍ

جْػٍ ا ىغبً ثبيً ًَ ا ليي گْ م يؼ ا نَ ػاػؿ ْْؿ ػؿ رل  يص

 ؼ ّوبًت ؿُب گـػًؼ.يث٪

  يبميم يص٪٧ْ هؼً يلوللي ايخب٧ ثي( ه3)  9هبػٍ 

 

کَ  يکَ ٩بًْى صکن کـػٍ امت، ٥ـػ ييامتخٌب ثزق ػؿ هْاؿػ

رـم  ِبم  ٌبثَ ات ىت ه يير ليثبفػا ص٨ ػاؿػ ا   ـيػا يگـػػ 

کٌؼ ؿُب يکَ ٩بًْى صکن ه يٖياًٚـ ثَ ىـ يىؼى رلنَ ػاػؿم

گـ يت ػيب ه٪بم ثبٍالصيّ  يي٩ْبک ه٪بم يٌکَ يگـػػ، هگـ ا

ي ه٪بم يي چٌيؼ. ايگـ صکن ًوبيػ ٝؼالت ْٕؿ ييتؤهثغبٕـ 

 ؼ. يش ًوبي٤ ٥ـػ هْؿػ ًٚـ ؿا تّْيؼ لقّم ت٩ْيثب

ت اف ي صوب  هزوَْٝ اٍْل هلل هتضؼ ػؿ هْؿػ 39اٍل ىوبؿٍ 

وبه ًْٛ صجل ّ ت٩ْ يت ُبيگق ٤يا٥ـاػ تضت ُـ   يثـا ييٌَ 

وَ ثبيت٩ْ جل اف هضبک صلي٤ ٩ تؼا ؼ ػؿ هـا کبؿثـػٍ  يياث ث

٤ ٩ج ل اف ي ، ت٩ْ 531ًْى  اُ ؼا٣ ٩ ب ييت ؤهىْػ. ثغبٕـ 

ؼ ثَْؿت يؼ ّ ثبييتـ ػّام ًوبيؼ اف صؼ لقّم ثيهضبکوَ ًجب

 ثيـ ارـا گـػػ. ياصتـام ثَ کـاهت ؽات ّ ثب ياًنبً

ػؿ ه ْؿػ   يي الولل يصؼا٩ل ث يبؿي٩ْاٝؼ هٞ 6ػمتْؿىوبؿٍ 

٤ ٩جل اف هضبکوَ ّ هؼت يامت٦بػٍ اف ت٩ْ ٤يٝؼم ت٩ْ ـيتؼاث

 بثؼ.يؼ ثَ صؼا٩ل کبُو يآى ًٚـ ثَ هَلضت ٝؼالت ثب

  ؿارٜ ثَ افػصبم فًؼاى 11( 99) م٦بؿه ىوبؿٍ  

 (1999اؿّپب  يىْؿا) ت ػؿ فًؼاى يّ تـاکن روٞ 
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 ف لثل اص هذاکوَيتْل يهؾکالت ػوْه
 

 ت لثل اص هذاکوَياًذاصٍ جوؼ

٤ ٩جل يي کيْؿُب ػؿ ًضٍْ امت٦بػٍ اف ت٩ْيث يبػيت٦بّت ف

هجـم  يهّْْٛ اٍالص ،يْؿُبک ياف هضبکوَ ّرْػ ػاؿػ. ػؿ ثْٞ

مت٦بػٍ ف ًؼاى ؿا ا يکيبػ اف ت٩ْيف وَ ت جل اف هضبک ل ي٤ ٩

خبل ت٩ْيه ًَ ه ُؼ. ثگْ ويؼ مي٤ هتِ ٚبؿ ػاػؿ کَ ػؿ اًت  يي 

نـ ه يْؿُبيث ًؼ ػؿ ک ىْؿ يجـ ضبػ  ىْؿ يّات هبى    يّػؿ ف

ک يي اهـ يا يگـ٥ت. ثـايٍْؿت ه يـ اؿاػيثَْؿت اتْهبت ١

مييت٢ ْ يـ امب يْؿُب  يياف ا يّ ػؿ ثٞ نيک مَ ث بؿ يک پـّ

 الفم ثْػ. يْٕالً

جبىٌؼ ّ يـ هيي ٥٪يؿّ ثَ اًکيب٣ هتِو ياف کيْؿُب يػؿ ثْٞ

ىبى ًؼاىتَ ّ هٌبثٜ رِت  ييؿُبعت ّوبًت ؿا رِت ػاتْاى پـ

ْ مبعتي ٩ رٜ  ٩ت ّيؿا وَ ػؿ ّ ثَ هضک مت آى ػؿ  َ  هبى هٌب ف

ثغبٕـ ىـّٛ ىؼى  يزَ آى اًتٚبؿ ْٕالًيجبىؼ کَ ًتيػمتـك ًو

 جبىؼ.يه ينَ ػاػؿمرل

ْ يْؿُب يػؿ ثٞ ًؼ  ،ک ْبؿّ مب  يئ٩ؼؿ ثٖ آى يي٩ ٩ت ٥ـ ّ ٕب

مبلِب ؿا ػؿيه کَ  ىؼ  نيگيثـ ه جب يْؿُب  يبؿيـػ. ػؿ ث ک

ثـا ٌبثٜ  وَ ي يه جل اف هضبک ىؼٍ ٩ ىت  ٌَ يػؿ فهک ثبفػا

 ّرْػ ًؼاؿػ. ،ػ٥بٛ

 

ي ًغثت تاصداؽت ؽذگاى لثل اص هذاکوَ يکَ تلٌذتش ييدّلتِا

 ؽاى داسًذ ياًِاصًذت يسا دس جوؼ
 

 اّگٌؼا  -14  %9137  يپبؿاگْ -1

 6537% 

 هؼاگنکبؿ   -15  %8335   يتيُب -1

 6534% 

 %6435  ييثٌ  -16  %7938 کييٌيػّه يروِْؿ -3

 بيـيزيً  -17  %7835  ٌُؼّؿاك -4

 6331%  

 بيجيل  -18  % 7731   آًؼّؿا -5

 6136% 

 %6133 ويثٌگالػ  -19  %7139  کيهْفاث -6

 پبليً  -11  %7135  يْؿّگْي -7

 5938% 

 يثـًّؼ   -11  %7134   ٌُؼ -8

 5934% 

 اًگْال   -11  %6939  کْاػّؿيا -9

 5839% 

 يمبّتْه  -13  %6938   پـّ -11

 5835% 

ٌ   ب ٥بم   ْيثْؿک  -14  %6731   يهبل -11

 5833% 
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 گْاتوبال  -15  %6631  پبکنتبى -11

 5831% 

 %6538 يٝـثنتبى مْٞػ 13
 

٤ يثَْؿت ثـ 1114اکتْثـ 7ػؿ  ياف فًؼاى رِبً َياصَبئي يا

ي مبل يُب اف ٝ َياصَبئؼٍ امت، لقّهب  يي ا٩تجبك گـػيآًال

 جبىؼ.يي آهبؿ هْرْػٍ هيآعـ ُوَ ًيبى ػٌُؼٍ يًجْػٍ  ّل

 

 ف لثل اص هذاکوَيهذت صهاى تْل

ْيت٩ْ وَ ثٞ جل اف هضبک کَ ػّؿاى  ي٤ ٩ ىؼگبى  ىت  اف ثبفػا

ىبى  يت رـهيتـ اف ػّؿٍ هضکْه يىبى ْٕال٩ًجل اف هضبکوَ 

ىؼيه ْب   ،جب مبلِب ػّام ًوبيه ثٞ ًؼ  هـػم يؼ. ايتْا کَ  ٌ

ٌؼ ثَ يٌوبيه ي٤ ٩جل اف هضبکوَ مپـيػؿ ت٩ْ يچَ هؼت يثـا

 :جبىؼيک ػمتَ ْٝاهل اؿتجبٓ ػاىتَ هي

 ْ٨يّ تض٪ ييمـٝت ثبفر. 

 ي اف فًؼاى ثَ هضکوَينتن رِت اًت٪بل هتِويت ميٙـ٥. 

 زن کبؿ ِ ص ٌبثٜ هْرْػ ر ـ رلنبت يتؼّ تػؿ هضکوَ ّ ه

 .هضکوَ

 پؾ متـك  ٪٩ْيػ يبّؿ ص ثْػى ه کال يـ   يثـاهؼا٥ٜ  يّ ّ

 .٤ ٩جل اف هضبکوَيت٩ْ

 ٨ يثَ تْٞ يهتِن ثـا يصبالت عبً، ًگـاً ٔ  ّيػؿ ىـا

 .هوکي يهؼت ْٕالً يثـا يب رلنَ ػاػؿمياًؼاعتي هضکوَ 
 

 لثل اص هذاکوَ فيظ تْليؽشا

ىؼگبى  ىت  خـثبفػا وَ اک جل اف هضبک ثؼتـ ا  ٩ ىـايػؿ  ٔ يي 

ْب  ٤ ّ يت٩ْ ث ثٞ صبم  ٩ـاؿ ػاػٍ هيػؿ افػ صؼ  يًْؼ. يو اف 

ؼ ّ صجل ئ ٩يتْاًؼ ىـاي٨ ُن هيّ تض٪ يثبفؿم يِبيبفهٌؼيً

ِب ْ آً چَ ػؿ ثٞ مبفػ چٌبً ثؼتـ  يْؿُب  يؿا  ى حبؿًْاالک

٩بت ٥به ربفٍ ًويّ ػ يليهال متبى ؿا ُن ا ؼٌُؼ. يؼاؿ اف ػّ

ِب ٌب آً ثُوچ جبت  جبٓ ّ هکبت تب اف اؿت ًؼ  ّب ػاؿ ي يى ت٪ب

زَ يـػ. ًتيي فًؼاى هوبًٞت ٍْؿت ثگيثبفػاىت ىؼگبى ػؿ ٝ

کي اف ٥ٞبليا ّب هو ِبيي ت٪ب گبً يت لْگ يُو ّ کـػٍ  يـير

 ىبى ثوبًٌؼ. يمبٝت ػؿ ملْل ُب 13 يثبفػاىت ىؼگبى ثـا

ِب ُوچٌبى هيا  ـيتؤحٔ ٝوبؿتِب يىـا يتْاًؼ ؿّيي هوبًٞت

ْٖيًوب ثـاؼ. ث خبل،  لْگ يؿ ه جبت  يـير جبٓ ّ هکبت اف اؿت

ملْلِب ؿا ثب صبئل ّ  يؼ پٌزـٍ ُبيبى ثبفػاىت ىؼگبى ثبيه

 هْاًٜ پْه ًوْػ.
 

 1111ؼ مبل يػؿ فهبى ثبفػ CPTتْمٔ  يـ١ن م٦بؿىبت ٩جليٝل"

 31ًٚبؿت اف هال٩بت ٦ُتَ ّاؿ ک َ ث َ ) تِب ياٝوبل هضؼّػ

ٞت ّيػ٩ ثْػ، هوبً ىؼٍ  ضؼّػ  ٚبؿت بي ٪َ ه جبت،  ً اف هکبت

لْگ ٍالصياف تل يـير ٌبى ػؿ  پْلي٦ْى( ُوچ ضِ  ثب٩يت ه  يل 

 يػؿ ٩جبل ارـا يچگًَْ ػمتْؿيي هْؿػ ُيا هبًؼ ثب آًکَ ػؿ

ّرْػ  ي، ثبيب٥ت ًکـػٍ ثْػ. فائؼ ثـ ايتِب ػؿيُوچْ هضؼّػ
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َبهيا کَ ت پْليٌ مٔ  ىؼٍ تْ عؾ  وَ يل هين ا ًؼ ػؿ هضک تْا

مت ثبفًگـيا هْؿػ  ضب ،ـػي٩ـاؿ گ يٌب٣  ّـّه وبل ؿکن  ت اٝ

ل ؿا ثْٖؿ رؼاگبًَ هْؿػ هالصَٚ ٩ـاؿ يتِب تْمٔ پْليهضؼّػ

بػ يفت ييتـ ػؿ هْؿػ اکخـيُب، کَ ث تيهضؼّػي يا ؼُؼ.يًو

 يبًيژٍ هْؿػ عين فًؼاًيـ٥ت ثْيثکبؿ ه يبى اصْبؿيفًؼاً

 صجل هزـػ ٩ـاؿ گـ٥ت. 

 (1)  ٢٠٠٢ ،ػاًوبؿکثَ   CPTهال٩بت 
 

اٝتـا٣ ػؿ  تغبٕـ کنثاف ٥يبؿ اف کيْؿُب امت٦بػٍ  يـعثػؿ 

ي يا ثْٞب  جبىؼ کَ يبػ هٞوْل هيفل ي٨ هبًٌؼ پْليهـارٜ تض٪

 گـػػ.يَ ىکٌزَ هثاهـ هجؼل 

ىکٌزَ ّ ؿ٥تبؿ " ثل  وَ ػؿ ه٪ب ثبفػاىت ىؼگبى ٩جل اف هضبک

ثْبً مت  نبك هژيػؿ ىٌؼ. هٞيٍ ص ليثبؿات يجب  يثـا يي الول

 امت.اف هضبکوَ ٩ْاٝؼ ّّٜ ًوْػٍ  ثبفػاىت ىؼگبى ٩جل

بى هضبکوَ ثَ احـ ىکٌزَ ثؼمت آهؼٍ يکَ ػؿ رـ يچ اٝتـا٥يُ

ىؼ ًوث ًؼ ػؿ رـيب هْؿػ ٩يتْا ىِْػ  ٌْاى  وَ ثٞ ْل جبى هضک

 ثبىؼ. گيـی َ ىکٌزَثکَ هتِن  يَ ىغَيزق ٝلثـػ، ي٩ـاؿ گ

OSCE، مبص٤َ ٩جل اف هضبکوَ ػؿ يت٩ْOSCE، ٩١١١  (1) 
 

ه ًنجت ثَ ٝلت ٌٌٝٞبت ّ ٥٪ؼاى آهْفَ ث امت ي اهـ هوکييا

 يٜ رِت ارـاثٌکَ ًجْػ هٌبيب اي٤ ّ يگـ ت٩ْيػ يتْػ ُبيه

ُؼ ثْػ کَ ثبفػاىت ىؼگبى ازَ آى عْيالعـٍ  ًتث٪بت. يتض٪

 ت ثَ فًؼاى ٩جل اف هضبکوَ ػاعل ىًْؼ.يثب ٍؼهبت ّ آم

ُب" جت  ًؼاى ه يٍض يعؼهبت هـا٩ کبؿيف ًؼ ُو ػؿ  يعْث يتْا

لْگ ِت ر ٥ـاػ ثب يـير ثب ا مت  تبؿ ًبػؿ ىؼٍ اف ؿ٥ ىت  فػا

جت ّ يافٕـ ٍؼهبت ّ تِػبي٨ ح ىت  وْهيػا هبت ٝ ثَ  يَ هٞلْ

 يىؼٍ ػؿ ٕ يه٪بهبت هـثْٓ اًزبم ػٌُؼ. هٞلْهبت روٜ آّؿ

يبى هيؼ اف ايبى ثبفػيػؿ رـ ٢٠٠٢مبل  ٌؼ ً کَ يـل ُؼ  ؼ

بى ثيوْل آًٞؼٍ يػاکتـ فًؼاى اف ٍؼهبت فًؼاً يػاىت ُبػبي

٨ يْػ آهؼٍ ػ٩بى ػاعل ىؼى ثَ فًؼاى ثْريکَ ػؿ رـ يٍؼهبت

ثـ ٝالٍّ  جْػٍ ّ  ًؼاً ً ٥بت ف ثْٓ يآى اٝتـا   ًؼؿتب  بى هـ

  CPTي ؿاثٖ َ ثٌ  ب ث ـ هالصٚ  َ ي  ا بػاى ت ى  ؼٍ ام ت. ػؿي

ثبفػاىت ىؼٍ گبى  يٌبت ٍضيکَ ػؿ ؿاثَٖ ثَ هٞب يػاىتػبي

 ل ثبىؼ.يًکبت ؽ يؼ ػاؿاييْػ ثبيتبفٍ ّاؿػ گـ٥تَ ه

ثْ .1 تَ ّ هـ ىغٌ ٍْؿت گـ٥ ٥بت کَ تْمٔ  ٓ ثَ گقاؿه اٝتـا

 يـ اػٝبُبيّ مب يت ٍضيجبىؼ، ثيوْل ىـس ّّٞيه يو ٕجيآفهب

 اف ؿ٥تبؿ ًبػؿمت. يًبى

ُبيگقاؿه اف  .1 تَ  ج يٌيٝ يب٥ مبك هٞب يٕ وْهيثـا  يٌبت ٝ

 ّ  يٕج

  .1ّ  1ًکبت  يذ ػاکتـ ػؿ ؿّىٌيًتب .3

 (3)  1113ـلٌؼ، يثَ ا CPTؼ يثبفػ  
 

 اى لثل اص هذاکوَيکاُؼ تؼذاد صًذاً
 

اف  هتؤحـک کيْؿ ي ؼگبى ٩جل اف هضبکوَ ػؿتٞؼاػ ثبفػاىت ى

جبىؼ. فًؼاى ٩جل اف هضبکوَ هولْ اف ا٩ؼاهبت يه لتي ٝيچٌؼ
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کٌؼ يؿا گـ٥تبؿ ه يل هتِويجبىؼ. پْليى هحبؿًْاالل ّ يپْل

هضکْم ّ  آًِباف  يزَ ثْٞيگـػػ. ػؿ ًتي٤ هيت٩ْ ثٞؼا  کَ 

ًؼاً پْليه يف گـ  تبؿيگـػػ. ا ضبٗ گـ٥ و يل اف ل ًَ يهتِ ي 

ؼُؼ يهـػم اًزبم ه تيهَئًْکَ ًنجت ثَ  ييُب يُوکبؿ ثغبٕـ

٩ّت ىبى  آًِبهٞلْم عْاُؼ ىؼ کَ  ،ـػيهْؿػ ٩ْبّت ٩ـاؿ ثگ

کٌٌؼ تب ثغبٕـ يي کْچک هَـ٣ هيهزـه ييتـ ػؿ گـ٥تبؿيؿا ث

 .ين رؼيي رـايهزـه يرنتزْ

ـّتوٌؼ حا٥ـاػ  ،بىؼجيهٞوْل ه يکَ ٥نبػ اػاؿ ييػؿکيْؿُب

پْل ه٤ يغبٕـ ارتٌبة اف ت٩ْث وَ  جل اف هضبک ًؼ ّ ي٩ پـػاف

پْل ًؼاؿً ؼ ػؿ ت٩ْ يٍ ـ٣ کن بً جـً ؼ. ي٤ ثن ـ هي کَ  

کَ امتٖبٝت پـػاعت  حـّتوٌؼي يهتِو يـاثگـ يػ يػؿکيْؿُب

ًؼ نپْؿت ،ؿا ػاؿ وَ  يعؼهبت تـاً ثَ هضک ىبى  ٪بل  ِت ات ر

 يهؼت ْٕالً يؼمت ثـايي تِيکَ هتِويجبىؼ، ػؿ صبليب هيهِ

 وبًٌؼ.يه يػؿ فًؼاى ثب٩

جبىؼ يب هين ػًصهقػ يفًؼاًِبالت ػؿ يکَ ُؼ٥و تنِ يا ضَيال"

٦ب٧ آؿا ثَ ات ىْؿا ءّ  لل  مٔ هز ت يتْ ْٚؿ گـػ يػّل  ،ؼيهٌ

ي اٝتـاُ يپبؿلوبى آعـ يکَ هزلل ٝبل يؿّف چِبؿىٌجَ فهبً

اه  يجيتٞ٪ يکبؿُب، ؿا هْؿػ هالصَٚ ٩ـاؿ ػاػ حبؿًْال يلْ

 هت٤٩ْ مبعتَ ىؼ.

٣ٌْ ّوي ٥ـمتبػى ًبهَ ثَ يّمتـ ايويػّال يآ٩ب حبؿًْال يلْ

م يىْؿا يمغٌگْ ٩بي٥ؼؿا متـآيا يْى آ ّ   ي٣ْ اف ّيگْؿ 

َْ تب اف ت وْػ  ّب ً کبؿاًو ت٪ب لْگيت اليُو ول  يـيضَ ر ثٞ

 ىغَب  ٣ٌْ رِت اٝوبل ٥يبؿ يي هْؿػ هٞبّى اّمتيا آؿًؼ. ػؿ

ضَ هولْ اف ياِٙبؿ ػاىت کَ ال ْى آهؼٍ ّي٥ؼؿام  يثَ ىْؿا

ضَ کَ ياف ال يجبىؼ.  ثغييربهَٞ ه يعٖـًبک ثـا يبهؼُبيپ

٤ ٩جل يى ٩ـاؿ گـ٥تَ ُوبًب هؼت ت٩ْحبؿًْاالهْؿػ اًت٪بػ 

وَ ه کَ اف ياف هضبک ىؼ  ًيجب ثَ يک ّ  کبُو ين مبل  ک مبل 

ٌي مت. چ تَ ا ٩ٜ هيب٥ کَ اليي تْ ٥ت  ىٌجَ روٞيـ ت يضَ چِبؿ

ًؼاى ؿ ثَ ا ف ُؼ... ّ ٠٠٠٠٠٠ّ  ٢٠٠٠٠٠تب  تْؿ يکبُو ػ ک

هزلل  ييّ ٩ْب ياؿؾتَ ٩بًًْگيکَ ػؿ کو ق هٞبّى مبث٨يٌيىب

ى آمبى حبؿًْاال يي ثـايا»ت: ٌوْػ گ٦ي٦َ هيّٙ ي٦بيىْؿا ا

گـ  مت، ا گـ حبؿًْاالا ىٌؼ، ا ضؼ ثب ِبى هت ٌؼ  آً ثتْاً

 «.ؼٌيي ًوبييؿا تٞ يي ّ رؼيمٌگ يهزبفاتِب
 

ؿا هت٤٩ْ  فًؼاًِبضَ يال حبؿًْالمـا کـّه، اٝتـاُ 

 (4)  ٢٠٠٩ ،نبفػيه
 

َبه جل اف ک يويت ىؼگبى ٩ ىت  ٞؼاػ ثبفػا کبُو ت هْؿػ  َ ػؿ 

تب وَ ّ کْ هؼت ت٩ْ ٍهضبک وْػى  عؾ هيً ثب ي٤ ا کي  گـػػ هو

 ت هْارَ گـػػ.يهغبل٦ت ه٪بهبت ثبٍالص

 ًؼاؿػ ثيپْل مت  نيجل ػّ تبؿ ه يٌؼ ک هـّف گـ٥ يْػ يکَ ا

 گـػػ. يهؼ ّوبًت ؿُب يؿّف ثٞؼ ثَ ٩

 ْب  ى حبؿًْاال ٍت ثٞ وَ ؿا ٥ـ جل اف هضبک هبى ٩  ياثـ يف

 ًٌؼ.اؼي٪بت ّ اعؾ اٝتـا٣ اف هتِن هييجـػ تض٪يپ
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 يػهْکـات هوکي اف ٥٪ؼاى آگبُ يبمتوؼاؿاى ػؿ کيْؿُبيم 

  يب کنبًيي ّ ياف هتِو يبػيتٞؼاػ ف ييٝبهَ ػؿ هْؿػ ؿُب

يِْؿ ه ِب ه َٞ ّ هزبّؿت ىٌؼيکَ ػؿ ربه ىتَ  ،جب ُـاك ػا

 ثبىٌؼ.

ٝج هقػصن ٩جل اف هضبکوَ هوکي ثب يُوچٌبى ٥يبؿ فًؼاى ُب

ًؼاً تب ف ثيىْػ  ٍـ٣  مت َ بى  صل ّ ثؼ ىتبًؼى هـا عبٕـ گؾ

ٔ هٌبمجتـ عْػىبى ؿا يک هضل ّ هضيآّؿػى ٥ـٍت اًت٪بل ثَ 

 ٌؼ.يگٌبُکبؿ ٩لوؼاػ ًوب

ک هتِن يـػ تب يگين هيتَو يمت کَ کا ييي ٥کتْؿ ايهِوتـ

ىْؿّ يُب٤ گـػػ. ػؿ کيْؿيت٩ْ  ػؿ حبؿًْال ،مبث٨ ياتضبػ 

َ اف يػؿ ؿّم يياٍالصبت ٩بًْى رٌبگـ٥ت. ين هيي هْؿػ تَويا

نْ ايثؼ ٢٠٠٢مبل  ٍالصيٌ ّحبؿًْاالت ؿا اف يي  ثَ ٩ب بى يى 

مت. ًت کبُو امبمياًت٪بل ػاػٍ ا جبؿت اف  ٞؼاػ  يزَ ٝ ػؿ ت

وَ ه جل اف هضبک ىؼگبى ٩ ىت  مبل يثبفػا کَ ػؿ  ىؼ  ، ٢٠٠٠جب

   ًي  بى ػاػٍ ى  ؼٍ ام  ت ٩٢٩٠٠٠،   ٢٠٠٢ّ ػؿ آگن  ت  ٢٠٢٠٠٠

(5). 
 

ف لثل اص هذاکوَ. يدس تْل يصهاً يت ُايهذذّدّاسد ًوْدى 

ٞؼاػ يْؿُب، هضؼّػ يػؿ ت ُبياف ک ٥ يفهبً يت  ؼٍ يگـػ يهٞـ

ي ثَ هضکوَ ؿارٜ ىْػ. يک فهبى هٞي يَ ٕيک ٩ْينت يثب کَ

ٌ کَ يٍْؿتػؿ غو تض٪ يْػ ّيي ًويچ ٩ْي٨ ػاليث ئَ يل   اؿا

 ٤ ؿُب گـػػ.يؼ اف ت٩ْيتْاًٌؼ، ثبفػاىت ىؼٍ هؾکْؿ ثبيًو
 ياٍالصبت ّ ه٪ـؿات الضب٩ ٩بًْى ٩١١١،ب ػؿ مبل ي٢بؿػؿ ثل"

ُب ػؿ  تيهضؼّػي ّامَٖ يکَ ثؼ ؼيًب٥ؾ گـػ ييرٌبػؿ ٩بًْى 

ثـ ت٩ْ ٥يثـا وَ هٞـ جل اف هضبک هؼت ت٩ْيگـػ ي٤ ٩ ٤ يؼٍ ّ 

  هؼت ػّ يبت رؼيرٌب يکنبل ّ ثـايبت هؼت ياکخـ رٌب يثـا

ثـايکَ فه ؼيي گـػييمبل تٞ ُب  ِؼاؿ يٌَ  ٤ يػؿ ت٩ْ يًگ

ضؼّػ گـػ تـ اف  ّؼ يه هؼت کو ٞؼاػ ايػؿ  مبل ت ًْٛ يک  ي 

 ب٥ت.يل يت٪ل ٢١١٠ثَ  ٠١٩٢بى اف يفًؼاً

 (6)  ٩١١١ت فًؼاى ي، روٞيي الولليث ييرقااٍالصبت 
 

ٌغ تْل تشايه وَ  ثل اص هذاک تشين خفيجشا يف ل گـ ػؿ ف    ه

ب اؿتکبة يهتِن ٩َؼ ٥ـاؿ، هؼاعلَ ثب ىبُؼاى ّ  کَ يٍْؿت

 بىؼ.ثتَ ـ ؿا ػاىگين ػيرـا

بى ي٨ گوبؿػى ٩بّياف ٕـ ًوْدى صهاى لثل اص هذاکوَ ٍکْتا

نـيث وَييتـ، ت مَ هضبک ٚ ّ ٜ پـّ ثـايتٌ وَ  نبت هضک  ين رل

 تـ. يفهبى ْٕالً

کبهپال " هت ػؿ  ُبيصکْ وک  ثب ک ًؼا   يکيّ تغٌ يهبل  يْگب

نبٝؼت يُب يٌؼگيًوب هَ فًز يعبؿر يه ؿا ػؿ  يـٍ ايثـًب
پـّگـام  ي يازبػ ًوْػ. يب ات هٖل٪َ ػؿ هنبکيمبصبت صبکو

ْٚؿ تخج مْػهٌؼيثَ هٌ وبٌُگ يُب يت  يِب يُ نزبم ً٪ ، ّ اً

ٙب ِبي٤ ّ ٥ٞبليّ رقا يت ل٤ م يا ٝؼالت يهغت   ييرقانتن 

 ب٥ت.يزبػ ّ تْمَٞ يْگبًؼا اي
  يک پـّمَ  ثبفًگـي٨ ياىتـاک کٌٌؼگبى ٩بػؿ ثْػًؼ اف ٕـ

 ييمبىٌبنتن ؿا يػؿ م ـيتؤع ييَ ايصل ًبىؼٍ ٝلل ؿ يبي٩ْب

 ؼ.٤ٌ ٩جل اف هضبکوَ ؿا کبُو ػُيًوْػٍ ّ هؼت ت٩ْ
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ب ياف ٩ْ ب يْگبًؼا اًج ُْينتن هضکوَ يػؿ م 1998ػؿ مبل  
ک هضکوَ ػؿ يْٕؿ صل ًبىؼٍ  ّرْػ ػاىت. ثْٖؿ هخبل، ػؿ َ ث

َلَ ٍْؿت گـ٥تَ يَ ٥يک ٩ْيْٕل  هؼت ًَ هبٍ ٍـ٣ ػؿ هْؿػ 

ٌيثْػ. ا ىؼ ـيتؤعي يي چ مجت  ثقؿگ  ٚيک کويات  ن يتَ تٌ

ْب يکل اف ًوبي٩ پْليب هت تـ اؿفيٌؼگبى  تـ يبثيل، ػ٥ ، ػ٥
ًؼاًِب تيتٞ٪ ْب ف نبت اييتٞ ءّ ٩ گـػػ. رل تَ يي کويي 

هبُْاؿ ػا يثقّػ َْؿت  لْم  ٥ْؿا   ؼٍ ّيـ گـػيث کَ ىؼ هٞ

هل ا ًَ يٝب ّٞيات ثـيتؤعي گْ ٕبت  ضبکن ييتـ اؿتجب ٤ ػؿ ه

نَ ي رليبػ اف اىتـاک کٌٌؼٍ ػؿ ايجبىؼ. اهـّفٍ تٞؼاػ فيه

ـ يهيغٌ ػا يي رلنبت ثـامبك فهبى ثٌؼيْؿفًؼ. اياىتـاک ه

لت آى تـتٍب عاليٌْت يؼٍ ّ هيگـػ ثـايَ هٖب وَ  يت ّ  ُ
يْؿت ثْؿػ ه يوْل  گبى ث ٌؼٍ  ىتـاک کٌ گـػػ. يٜ هيتْف يا

ٌؼگبى ؿاٍ صل ُب ؿا ػؿ هْؿػ تـاکن کبؿ ّ اًجبؿ ىؼى يًوب

 کٌٌؼ.ييٌِبػ هيپ ب ثَ هضکوَي٩ْب

 (7)  1113، ٝولکـػ عْة يلوللي ايث ييرقااٍالس 
 

ضؼ يلاًًْ يتاصًگش وَيت تْليتْدى ّ ثل اص هذاک . ػؿ ف ل

بى ٩جل يتٞؼاػ ٩بثل هالصَٚ فًؼاً يي٩ْب يْفٍ ُبصاف  يثْٞ

گـ٥تبؿ ىؼٍ اًؼ ّ  يـ٩بًًْيب ١ي ياف هضبکوَ ثَْؿت ٩بًًْ

 يصجل ؿا گؾىتبًؼٍ اًؼ. ٩بًًْ يت هؼت ْٕالًيػؿ ٍْؿت هضکْه

جل يثْػى ت٩ْ وَ ه٤ ٩ ثبياف هضبک وْػى  ٩بت ً ثب هال ًؼ    تْا

ىؼٍ ّ اف  يهؼا٥ٜ  ّ کبؿکٌبى فًؼاى ثـؿم يّکال ،ُب ي٩بّ

يتـ يث  يـ٩بًًْيبى کَ ثْٖؿ ١يت٪بّب گـػػ تب فًؼاً آًِب

 .ىًْؼؿُب  ،هبًؼٍ اًؼ يصجل ثب٩ ي ػؿياف هؼت  هٞ

 فًؼاًِباف  يثَْؿت ًْثت يي٩ْبِبؿ، ٌُؼ، کبؿهٌؼاى يػؿ ث"

  يي هضبکن مبصْيٌؼ. ايٌوبيه يؼگيب ؿمي٩ْبثَ  ّ ؼ يثبفػ

(camp courtsٍـ٣ ثَ هْاؿػ )ي ْػين مجکتـ هيکَ ىبهل رـا ي، 

 ٌؼ.يٌوبيه يؼگيؿم

٩جل اف هضکوَ  يفًؼاً 11111يتـ اف يث ي٩جل اف هضبکن مبصْ

ن مجک يرـا يِبؿ هٌتٚـ هضبکوَ ثـايهغتل٤ ث يػؿ فًؼاى ُب

ًؼ. ٩ّت ٝبليثْػ وَ  ل يکَ هضک هبت ف يهض ثَ ه٪ب ًؼاى ؿا 

ُ مبصْ يمبفهبى ػ ضبکن  ًؼاًِبػؿ  يه ت يف نـ يػّل ِت ت ٜ ير

اف اىغبً  يبػيتٞؼاػ ف  ،ت ًوْػيکْچک ُؼا يبيت ٩ْبيتـت

. و اف هضبکوَ ٩ـاؿ ػاىتٌؼي٤ پيتضت ت٩ْ يبػيهؼت ف يثـا

ئ ئيؿ گبٍ ّ ؿ َٕ ؿ يًْاص ييل ارـايل ػاػ ضبکن يهـثْ مت ه ب

هجبىـ فًؼاى  کيؿا ثِٞؼٍ ػاؿًؼ. ٩جل اف ُـ هزلل  يمبصْ

 ئ اىتـاک ؿا ثَ هضکوَ مبصْيبى ّارؼ ىـايلنت فًؼاً يهضل

نليث مبصْيٌوبين هيِبؿ ت ضبکن  عـيث يؼ. ه ي  يِبؿ ػؿ آ

ػؿ کبُو  يگـػػ. هضبکن مبصْيـ هيىٌجَ ُـ هبٍ ػا يؿّفُب

ْب جبؿ اف ٩ ىؼٍ  صل ّ يبياً َل ًب ٌب٥ ّوبًت  يير مبػٍ ّ 

ْبيپؾ ٍيمبػٍ  ػ يبيـ ّ ٩ ثب عب هيگـ  هئحـ  يليع يت رـ

کَ ػؿ مـتبمـ کيْؿ ػؿ  يجبىؼ. ثْٖؿ هخبل، هضبکن مبصْيه

َ کْچ ک ي٩ْ  5383ؼ کن اف کن ثَ يـ گـػيک ؿّف" ىٌجَ" ػاي

 ت احـ ػاػٍ ىؼ.يک ؿّف تـتيتٌِب ػؿ  ييرٌب

 (8)  1113، ٝولکـػ عْة، يي الولليث يياٍالس رقا
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 لثل اص هذاکوَ  يل ُايتذ
 

اف هضبکوَ ػؿ ٍْؿت هوکي  ٤ ٩جلي٩اگـ ٩ـاؿ ثبىؼ کَ اف تْ

ٌَ هْرْػ ثبىؼ تب يؼ ػؿ فهيـ الفم ثبيػ، تؼاثگـػ يعْػػاؿ

ْويي  مٞيًوبت کـػٍ ّ  ٥ـاؿ ً وَ  جل اف هضبک هتِن ٩ کَ   يؼ 

کَ ػؿ يًو ٌؼ  نبئلک ٦ْؽ ًوب ه وَ ً ثؼيعبؿد اف هضبک ل يؼ. 

ربيکَ ه ييُب ًؼ  گـػػ يي ت٩ْيگقيتْا وَ  جل اف هضبک ٤ ٩

 ٝجبؿتٌؼ اف:

 

 يٖيک ؿىتَ ىـايهتِن ؿا تضت  ،: هضکوًَتذ ضوايتم ييسُا

 ثْٞب  نبفػ. يؿُب ه ،ؼيٌوبيه يؿا إبٝت ّ ٝول کَ هتِن آى

ُبيا ٍْؿت ييي ؿ رـا ه يػؿ  ْويا کَ  ت ٌَ يي ػؿ فهيگـػػ 

گـػػ.  ٍْؿت  هخال  ٥ـاُن  کَ ػؿ  وَ  ثَ هضک پْل  پـػاعتي  ثب 

ػاػٍ  صبّـ ًيؼى هتِن ثَ هضکوَ پْل هؾکْؿ ثَ ٍبصجو ثبف

 .يْػيًو

 

ؼ ّوبًت ؿُب ّ هکل٤ يي ثَ ٩ي: هتِوظيگضاسػ تَ دفتش پْل

ـ يل گقاؿه ػٌُؼ کَ ػؿ ١يجبىٌؼ تب ثَْؿت هٌٚن ثَ پْليه

 گـػًؼ.ي٤ هيػّثبؿٍ ثبفػاىت ىؼٍ ت٩ْ آًِبآى 

 بي٤ ٩جل اف هضبکوَ ػؿ ملْاًيت٩ْ يل ُبيثؼ"

 ؼ کَ هضل ا٩بهتو ؿا يهتِن ؿا هکل٤ ًوب امت هضکوَ هوکي

 ؼ.يـک ًٌوبثؼّى اربفٍ هضکوَ ت

 کي وَ هو مت هضک ت ا ىغبً ّ هضال هتِن یا کَ  يؼ ؿا  اف  ثب

 هيغٌ مبفػ. ،ؼيًوب يعْػاؿ آًِب

 ؼ کَ هتِن ثَْؿت هٌٚن ثَ يَلَ ًوبي٥ امت هضکوَ هوکي

 ل هيغٌ گقاؿه ػُؼ.يصْفٍ  پْل

 ب اىغبً يثَ احـ ّوبًت کَ تْمٔ عْػه ّ  امت هتِن هوکي

 ؿُب ىْػ. ،گـػػيگـ ٥ـاُن هيػ

 ؼ کَ هتِن ػؿ عبًَ ثنـ ثجـػ.ياهـ ًوب امت هضکوَ هوکي 
 يـ٥تَ فًؼاىيپ يل ُبيي متـى، ثؼيّّ

 (9)  1111 يهـکق يبيمآّ  يّ ىـ٩ يهـکق يػؿ اؿّپب 

 

تذاتيعا عبًگيه شيش  ىت  ىبهل ثبفػا ًؼ  ٌؼ(، )  يتْا ًٚـث

لْگ يغٌ  اف ؼيهتِن اف ثبفػ يـير ضالت ه ٍْؿتيه کَ  يب ػؿ 

ْ ىي٩ ىؼ، ا ًبى ثب هْؿػ ًْرْا ّبهي ثبيغبً ثضَ ػؿ  ؼ يج 

 .ـػيؿا ثِٞؼٍ ثگ آًِبت يّلئهن
 

 هذافغ يتَ ّکال يدعتشع ييتأه
 

٤ ٩جل اف هضبکوَ يػّؿٍ ت٩ْ يکَ ثـا ييَ مِْلت ُبيػؿ تِ

ميتـت ،گـػػي٥ـاُن ه کال يجبت ػمتـ ثَ ّ  ًَ هؼا٥ٜ  يهضـهب

ـػ. ػؿ اکخـ کيْؿُب هٌبثٜ ّرْػ ًؼاؿػ يؼ ٍْؿت گيق ثبيً

هنبٝؼ مبعتَ ّ  يص٪٩ْ يَ هيْؿٍ ُبُـ هتِن ؿا ث يتب ػمتـم

 ؼ.يًوب يٌؼگيًوب آًِبل هؼا٥ٜ اف يک ّکيػؿ هضکوَ 
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َ يهؼا٥ٜ کَ هي٢ْل تِ يي، مبفهبى ّکاليپي٥ل يهضکوَ ٝبل"

ُب نبٝؼت  ٪٩ْ يه ٦ْٞ يثـا يص ٪ـا ّ هنت ىؼيي هي٥ کق  ،جب هـ

ل ٪٩ْ يه نبٝؼت ص کَ تِيؿا ا يه ًؼ  متبى ؿا ػؿ يزبػ ًوْػ ؼ

ب ي  ّکتْؿ يٌ  ؼ. آ٩  بيٝؼت ًوبهن  ب يص٪ ٩ْ يُ ب يبفهٌ ؼيً

اًزوي  يـ هنبٝؼات ص٪٩ْيق ػّ الك ؿك هٞبّى اؿىؼ هؼيگًْقال

 يـيرلْگ يک پـّژٍ اهتضبًيؼ کَ ُن اکٌْى هب يگْيهضبکن ه

ن کَ يک ػاؿياف تـاکن ػؿ فًؼاى ػؿ ىِـ کْفّى ّ ىِـ پبم

گـػػ ّ ػؿ هبٍ مپتبهجـ گؾىتَ آ١بف ثَ يل هيتوْ UNDPتْمٔ 

وْػ ّ کَ ثهي عْى کبؿ ً وبيضبلن  هب يبى ً ن کَ اف اهـّف 

اف  ين. ثْٞ ييؿُب ًوب فًؼاىؿا اف  يفًؼاً 41ن ي٩بػؿ ىؼ

ث گبى  ىؼٍ  ٌب يؿُب جب٩ ٍگ زبفات  يّ يّ هت صؼ ه کَ ػؿ  ٦ت  گ

ل ىتٌؼ ّ ٩ـاؿ ًؼا ٌؼ  غبٕـ  يثـا يثل ُب ث ػؿ  ـيتؤعهبٍ 

 ثْػًؼ.ثَ مـ ثـػٍ ؼالت ػؿ فًؼاى ٝ يارـا

UNDP، ييپيػؿ ٥ل يي٩ْبؼ ياٍالصبت رؼ 

 (11)  1114 ،٥٪ـا يُب يبفهٌؼيثَ ً يؼگيه٪َؼ ؿمَ ث 

 

ص٪٧ْ ثب  يب ٥بکْلتَ ُبيي يتْاًؼ تْمٔ هضَليه ب عأليىکب٣ 

ـ يب تْمٔ مبي ّ يضبت هزبًي٥ـاُن ًوْػى هيْؿٍ ُب ّ تّْ

 گـػػ. پـ ،کبؿ ػاؿًؼ ّ مـ يص٪٩ْ هنبئلا٥ـاػ کَ ثب 

 يمبف ک تزـثَ تبفٍ ػؿ ٥ـاُني يىجَ ص٪٩ْ يعؼهبت هيْؿت"

جبىؼ. يي هيّ ثٌ يػؿ هالّ ييرٌبػؿ هّْْٝبت  يص٪٩ْ يکوک ُب

ثب فًؼاى ّ  يػؿ ُوکبؿ يـ ػّلتي، چِبؿ مبفهبى ١يػؿ هالّ

، يوبت ص٪٩ْيّ ُوچٌبى ثب هضبکن ػؿ ٝـَّ تٞل يل هالّيپْل

ل ّ هضبکن يپْل تيهؤهْؿهيْؿٍ ُب  ّ هنبٝؼت ػؿ فًؼاى ُب، 

ٌؼ. يٌوبيت هي٥ٞبل کبؿ ّ ييرٌبػؿ عْٖٓ ه٪ؼم ٝؼالت  يٌٞي

 18ت ًو ْػٍ ّ ى بهل ي ىـّٛ ث َ ٥ٞبل 1111 يي ٕـس اف هيا

ت فًؼاى ؿا ي% رو84ٞجبىؼ کَ يؼٍ هيآهْفه ػ يص٪٩ْ کبؿهٌؼ

ِبؿ  ٩ـاؿ ػاػٍ ّ ػؿ چ ىو  ضت پْ ِبؿ چل ّ يپْل تيهؤهْؿت

  يه يهبٍ ُب يذ صبٍلَ ٕيکَ ًتب ت ػاؿًؼيهـکق هضکوَ ٥ٞبل

 جبىؼ:يل هيؽ يت آّؿػُبًيبى ػٌُؼٍ ػم 1113هبؿچ  يال 1111

 ک َ ػؿ آى  يص٪ ٩ْ يک  مْاػآهْفيٌيکل 911يتـ اف يػؿ ث

 يفً ؼاً 16111ي فًؼاى اى تـاک ًو ْػٍ يهنئّل 335و اف يث

 آهْفه ػاػٍ ىؼ.

 ِؼ.ي٥ـاُن گـػ يفًؼاً 1351و اف يث ييؿُبل يتن 

 ْل رَ  پْليحبؿًْال يتْ ٌبي،  ىٞجَ ر ّٞ ييل ّ  ت يثَ ّ

مبل ُب  يَ ٩تل ثيـ کَ ثـاهتِن ث يٍؼُب فًؼاً جت ثبؿيهَ

 ؼ.يرلت گـػ ،هبًؼٍ ثْػًؼ يهٌتٚـ هضکوَ ثب٩

  اىتـاک ٍْؿت گـ٥ت يهضکوَ هـارٜ مٌت 13ػؿ. 

 91 هضبکوَ هِن هْؿػ ًٚبؿت ٩ـاؿ گـ٥ت. 

 (11)  1113 ،کيً يبُٝولکـػ، يي الولليث ييرقااٍالصبت 
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 خالصَ

  فً  ؼاًِب ثبين  ت ثـام  بك

٩ْاًيي ثيي الوللي ص٪٧ْ ثيـ 

ّ ًيق هٖبث٨ ثَ ٩ْاًيي هلي 

ات تٌٚين ّ اػاؿٍ ىْػ ّ ه٪ـؿ

 .آًِب ٝبػالًَ ثبىؼ

  يْؿُب ٌُْف ػؿ ىوبؿي اف ک

٩بًْى هضتـم ىوـػٍ ًوييْػ. 

٥ن  بػ ػؿ فً  ؼاًِب، ػم  تگبٍ 

ي يپ   ْليل ّ مين   تن ٩ْ   ب

هيتْاً  ؼ ؿيي  َ ُ  بي ٝوي  ٨ 

ػاىتَ ّ تيٌذ ّ عيًْت هيبى 

فًؼاًيبى ّ اف مْي کبؿهٌؼاى 

فًؼاى هبًٌؼ يک ثيوبؿي ُوَ 

 گيـ ثبىؼ.

 ٍگ   بُي فً   ؼاًيبى  گ   ب

ػم  ت  ى ؿا ػؿکٌت  ـّل فً  ؼا

ػاؿً  ؼ. مين  تن ُ  بي فً  ؼاى 

ادداؽت سٌُوْدی ي

 6ؽواسٍ 
 

ُوَ ا٥ـاػ هضـّم " 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 ي ٩ـاؿ گيـًؼ."اًنبً

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

يـ رِبًي ص٪٧ْ ث

 تٌٚين ىؼٍ امت؛

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

 ت لاًْىيتذت داکو

 

 

 آّسدى صًذاى ُا 

 

http://www.penalreform.org/
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 ٌذيًوا يشّيپدکْهت لاًْى اص  ذيتا صًذاًِا 

ًؼاًِب ىًْؼ. يثب ف ٩بًْى اػاؿٍ  هت  ثَ صکْ ٖبث٨  ِبؼ ه  آً

ثيثب ٩بًْى  کبت  لينت ػؿ چْ يـ ّ ً يي الول ٪٧ْ ث ثـيص   ق 

٩ْاً مبك  ليا ليي ػاع ٪ـؿات ه ثقاؿ ّ ه ىتَ ي٥ٞبل ي، ا ت ػا

ت ىٌؼ. ه٪ـؿا ًؼ يثب رـا ا ثل ا ُب ٩ب ًؼاى  ؼ يثب کَ ػؿ ف

" ثَ  کَ ٍـ٣ امتي يا ٍْ ثبالتـ افيي ىيثبىٌؼ. اٝبػالًَ 

ًؼاً ىبى ؿايف  ٧ْ٪ ٚؼ ػاػيثب بى ص وْػى ي". تٌ ن ّ اػاؿٍ ً

ثـا فً ؼاًِب بى ّ يفً ؼاً يث ـ ام بك ٩ بًْى ث ؼّى ى ک 

ِبي٥به ِب يل مت آً ثيٝ ّ ػؿ مْػهٌؼ ا هبى  ٦بػ  َي ف ه

  تْاًٌؼ ػؿيه آًِبـا ييْػ فيق توبم هيکبؿهٌؼاى فًؼاى ً

ْبي َ يک ٥ هي ّ ه کبؿ ًوبئْا ٙبيى  َْؿت يٌؼ، ّ ىبى ؿا ث  ٤

پ ي٩ٌبٝت ثغو ّ هنلک ًؼ ّ يثَ  عْػ و ثـ  ٧ْ٪ ج يثَ صاف ص

 ثِـٍ هٌؼ ىًْؼ. کبؿهٌؼاى هضتـم ربهَٞ

٩بًًْ " کن  ٪ ؼيثب يص ُؼ٣ هٌٖ ٍالص يُـ ػّ  ؿا  ثْػى يّ ا

م صجل يبفػ، ػؿ ١ثـآّؿػٍ  ٥ـاػـ آى  ثؼّى اؿاػٍ عْػىبى  ا

  ّ ي، ثيـينبفػ. اف ًٚـ ٕجيؿا ثـآّؿػٍ ًو يگـيچ ُؼ٣ ػيُ

عْاُيب عي ٪يُ يـ مبك هٌٖ وبل فّؿگْ يچ ا ًَ يًؼاؿػ.  اٝ ب

لت ثب ٩بًًْيؼ يػّ مبك  ىؼ ّ  يک ا ىتَ ثب ِبػا  کَ ييآً

بٓ الفهَ ؿا ينت اصتيثب ،ٌؼيٌوبيؿا اٝوبل ه ييرقاـات يقتٞ

 ت ىبى پب ٥ـاتـ ًگؾاؿًؼ.ياف ٍالص تبثـًؼ  کبؿَ ث

 (1)  1996 ،ل آؿثْؿ، کبًبػايلْ ي٩بّ

کَ  ينتن ٝؼالتيٝؼالت ثـ٩ـاؿ ثبىؼ. م نتيثب فًؼاًِبػؿ  "

ًؼاى هي ًَ ف ٥ـػ ؿا ؿّا ُبيک  تب ػؿّافٍ  کبؿه   ينبفػ، 

و وَ ً ًؼاى عبت ثؼ. ثبي يف ًؼاًيب ًؼاى  يؼ ف عل ف تب ػا ؿا 
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اه ػؿ فًؼاى  يُوَ رِبت فًؼگ ؼ، اف ملْل ّ افيًوب يُُوـا

 ؼ.يًوب يـيعجـگ

 (1)  1991ق، لْؿػ ّل٤، اًگلنتبى ّ ّل

 

ًؼاً  " ٥ـػيف  ٧ْ٪ وَ ص نتض٨ ُ َيخيّ ص يبى  ه ىبى  يت ىغ

کَ يه ىٌؼ  تب  جب يؼٍ ّ ه٩ْ ملت ً ٩بًْى  مٔ   ٢بي تْ ـ يب ه

رب ػاػٍ ىؼٍ اًؼ.  ،ػؿ آى آًِبًجبىؼ کَ  يٖئ ّ هضيىـا

٥ـػ ؼ،يثؼّى تـػ  ٧ْ٪ ِب يص٨ آفاػّ  يص حـ  آً کَ ػؿ ا

بى تْر  َ يُ  ب ى  ب يل  يع ،ؼٍي  ػو  بل گـيى  ؼى پب يفً  ؼاً

ثزب  ي٩بثل هالصَٚ ا يجبىؼ..... ثب ّرْػ آًِن ص٪٧ْ امبميه

کَ ًجبيه ًؼ  گـػيوب کبؿ  کبؿ  کَ يٍْؿتػ، ػؿؼ اً هْؿػ اً

 جبىٌؼ.يه يرجـاى ص٪٩ْ هنتض٨ آًِبـًؼ ي٩ـاؿ گ

 (3)  1999 ،يرٌْث ي٪بيمبه، ا٥ـ ي٩بّ

ُنيثب ا ن  ي  ًؼاًِباف  يبؿيث نبػ  ي٩بًًْ يث ثب ف ٥ ّ

 يتيٌذ ّ ٩بًْى فّؿهٌؼاى صکو٦ـهبمت. ػؿ ثـع .ُنتٌؼ ّؿّثـ

يْؿُب هبت ،اف ک تـّل  ،ه٪ب ًؼاًِبکٌ ًؼاً ف ثَ ف بى يؿا 

ًؼ ّ  وْػٍ ا گؾاؿ ً ٍـ٣ اهٌهؤهْؿّا ًؼاى  َٕ ّ ياى ف ت هضْ

م عؼهبت امب وْػى  ٝيٌوبيه ييتؤهؿا  ي٥ـاُن ً ي يٌؼ. ػؿ 

ْ٩ هبى  ًؼاًيتـ يف تَ ّ بى يي ف مت گـ٥ ًؼاى ؿا ثؼ اػاؿٍ ف

ت هجؼل يؿ٩ يبى گـّپِب ّػمتَ ُبيؼاى ًجـػ هيفًؼاى ثَ ه

ًؼاًيه ّٞيگـػػ ّ ف ًؼگيبى  نبك  ي٤ ف ٖـ اص ىبى ؿا ػؿ ع

ػؿ فًؼاى  يغْؿػ ّ ىْؿه رؼيکَ ًٚن ثـُن ه يکٌٌؼ. فهبًيه

هنلش ؿا  يـُّبيب ًي ل هنلش ّيپْل ،اىهؤهْؿگـػػ، يآ١بف ه

ق يٍْؿت عيًْت آهَ ٖلجٌؼ تب ىْؿه ّ تيٌذ ؿا ثيوک هکَ ث

مبفًؼ يًْت آهي ّ عبهْه  ٩ؼاهبت ع ثَ ا مت  ىبى ػ ق يب عْػ

 ٌؼ.يٌوبياف مالس گـم امت٦بػٍ ه يقًٌؼ ّ صتيه

ک ىْؿه  ثـ مـ کوجْػ يػًجبل َ ٦تَ اًؼ کَ ثگاى هؤهْؿ "

ي يک فًؼاى مبصل ٝبد ػمت کن چِبؿ ٦ًـ کيتَ ّ چٌؼيآة ػؿ 

ل ٍجش ؿّف چِبؿىٌجَ ػؿ ياي ىْؿه ػؿ اّيا ؼًؼ.ى ي٦ًـ فعو

َ فًؼاى ػؿ کيْؿ جـتيٝبل هؤهْؿک يػؿگـ٥ت.  يفًؼاى هـکق

بى يبى ا١تيبه ًوْػٍ ّ رـي٦ت کَ فًؼاًگتـ يثَ عجـًگبؿ ؿّ

ٖٜ گـػ ٌؼيزَ آة ريػؿ ًتّ ؼ يآة ٩ ًؼاى  يـٍ ث هـ ف ىؼ. آ

کْ يب٩آ گْي٥ـً کَيثَ ؿّ يق  ٦ت  ُبيً تـ گ ػؿ  يتياهٌ يـّ

يتَ  بىيرـ لَ ک ّـة گلْ ثَ  ٦ـ ؿا  ىْؿه ػّ ً مبعتي  عبهْه 

گـ يىؼى ُيت ٦ًـ ػ ياًؼ. " اف کيتَ ىؼى چِبؿ ٦ًـ ّ فعو

بى ٥ـاؿ ًوْػًؼ ياف فًؼاً يػؼ ثٞول آهؼٍ امت. تٞؼاييتؤ

 نت.يتب ٌُْف هٞلْم ً آًِب٨ يکَ ىوبؿ ػ٩

گـ ي٦ًـ ػ گلْلَ کيتَ ىؼٍ ّ ػّ ة٦ًـ ثَ ّـ ػّ :ا٥قّػ  يّ

 ب کبؿػ کيتَ ىؼٍ اًؼ."ي ؿ ٌّؼايهبى ّـةَ ث
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مبصل ٝبد  فًؼاى  ا١تيبه ػؿ ، يم يث ياعجبؿ ثثَ امبك 

 (4)  1114 ،يتَ ىؼًؼک ٦ًـ چِبؿ
 صًذاًِادس  يلاًًْ يل تيدال

 

 جبىؼ:يل هيل ؽيثؼال فًؼاًِبػؿ  ي٩بًًْ يث

 ِب ثييآ آً َٞ ث ي٩ بًًْ يٌ َ  ـّى اف فً ؼاى يػؿ ربه

 .جبىٌؼيه

 ِب ىؼٍ اػاي آً هْه  غو ٥ـا ُک ث کَ  ًؼ  هَ ا چ يؿٍ ٝب

  يْؿػ ثب ثب ثـعي ّ آًِبتضت ٩بًْى آّؿػى  يثـا يٝال٩وٌؼ

 .ّرْػ ًؼاؿػ آًِبت ػؿ يّ ٝؼم اًنبً ُب ياصتـاه

 ن يي تَوياى ثَ اهؤهْؿ٤ ػاىتَ ّ يّٞ يليعثْػرَ  آًِب

اهٌيت  بىيي فًؼاًيثَ فّؿهٌؼتـاف ٕـي٨ مپـػى ٩ؼؿت اًؼ 

 .ٌؼيًوب ييتؤه فًؼاى ؿا

 جبىٌؼيثـعْاؿ ًوفه هٌبمت اى اف آهْهؤهْؿ. 
عْة  يبؿُبيثب هٞ يػؿ کيْؿُب يپـافػصبم صت يفًؼاًِبُوَ 

ژٍ اگـ يثْ ،جبىٌؼيه ي٩بًًْ يث عٖـ اػاؿٍ ٝبهَ، هْارَ ثَ

 اػاؿٍ ىًْؼ. ًٚن  يّ ثؼٍ ياى آهْفه ًبػهؤهْؿتْمٔ  آًِب

 

 اعت يلاًًْ يت  ياص ًؾاًَ ُا يکيفغاد 
 

فًؼاى ّرْػ ػاؿػ  ين ُبنتيُوَ م ؿاهکبًبت ثبل٪ٍْ ٥نبػ ػ

يـ٥تَ ّ يهغتل٤ ػؿ ىـ٧، ١ـة ّ ػؿ رِبى پ يّ ثَ ػؿرَ ُب

ىؼ، ػؿ م صبل ؿ ُبيػؿ ًبهٌٚن  ينتن  ًؼاًِبهٌٚن ّ  ٥ت ي ف ب

ل ىبى ياف ا٥ـاػ عال٣ ه يبػيکَ ىوبؿ ف يٖييْػ. ػؿ ىـايه

َ هضـّم ياّل ثَ هْاػ ّ عؼهبت يگـ٥تبؿ ىؼٍ اًؼ، اف ػمتـم

مٔ  ًؼ ّ تْ ضؼّ کيا ٞؼاػ ه ضب٥ٚت جتي يػ ه يًْؼ، يه هـا٩

عْػىبى  فًؼاًِباف  يجبىؼ. ثـعياف ٥نبػ ػىْاؿ ه يـيرلْگ

گـ يػ يفًؼاًِباف  يػاؿًؼ ّ ػؿ ثـع يثَ هٌبثٜ کب٥ يػمتـم

ثـا عت  عبؿد اف ّ  ثْػٍ يييپب يلياى عهؤهْؿ يمٖش پـػا

 يًْؼ.ياػاؿٍ ه يّ مبعتبؿ ٥ٌ يچْکبت هنلک
 

 ؼ:يآبى يهَ ثقاى يي هيتْاًؼ ثَ اي٥نبػ ه

 ث مجبت  ُب ّ هٌب کٌو  ًؼاًيّا ٦ـػ ّ يي ف مًْلبى هٌ  پـ

 .فًؼاى

 ث مجبت  ُب ّ هٌب کٌو  ٦ـػ ّ يي اػاؿٍ يّا ًؼاى هٌ ک ف

 .بىيفًؼاً

 يـًّيث يب گـّپِبي ي ا٥ـاػ ّيّاکٌو ُب ّ هٌبمجبت ث. 

  َک ًؼاى  نبئلػؿ اػاؿٍ ف ل يهْاػ ػع يؼاؿيَ ّ عـيتِ ه

 .ثبىؼ

 ثَ  کَ ييػؿ رب گًَْ هخبلَ ، ثيي٩ْببى کبؿهٌؼاى يػؿ ه

اهکبى  ،گـػػين اتغبؽ هيثْوبًت ثبلوبل تَو يفًؼاً ييؿُب

 يتـ هْرْػ امت.ي٥نبػ ث

ٍالس ػؿ اهـ" کق ا نـ هـ متبً کبيػّ ا٥ ىٍْ  ثَ ؿ ّ  يهتِن 

فًؼاى ٥ؼؿال ػؿ ػاعل َ ک ثيٌيْريمپـم کبؿ يت ُبي٩بچب٧ ک

ب يتْاًنت فى يىغٌ هزـم ه٨ يي ٕـيىؼًؼ. کَ ثَ ا ي ّّػيآل
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مْم ٪َ اهيؿ٥ نـ  مبفػ. ا٥ ثبؿػاؿ  ًؼاى  عبؿد اف ف   ؿا ػؿ 

يهتِن  ًؼاً ؼىيثَ ک مٌبػ ف ٦يبى اف ٥بيا ِب يل هغ ػؿ  آً

، إالٝبتـ يمب ثـ ٝالٍّ امٌبػ هؾکْؿ کَ ؼ يه٪بثل پْل  گـػ

 جْػ.يق هيً بى ّ ىبُؼاىي٩ـثبً  يىغَ هٞلْهبت يصبّ

 (5) 1111کب يبالت هتضؼ اهـي، اABPؿّفًبهَ 

 

تْاًؼ هْارَ ثَ ٥نبػ يػؿ فًؼاى ه يفًؼگجب ُوَ رِبت يت٪ـ

ًؼاى ه ٌؼاى ف ىؼ. کبؿه ًؼاًيثب ٌؼ اف ف ًَ يتْاً ثَ ثِب بى 

م يُب چْى ػمتـ ًبگْى  ّـّ يگْ ١ؾا، يبت اّليثَ  ٌؼ  َ هبً

ُب وبك  هَ ّيلي٥به يػاؿّ، ت مبل ًب مت٦بػ اف ي ، اؿ ب ا

 ٌؼ.يب٥ت ًوبيب هال٩بت ثب ػاکتـ فًؼاى پْل ػؿي ّ ٦ْىيتل

ع ُبياف م يثـ ثـ ينتن  ًؼاى  متْاؿ  ف مؼ ا مبك اػاؿٍ ٥ب ا

تبيه ىٌؼ  ٌيکَ ه جب تـّل هج ث يقاى کٌ وبت  ي يثـ ت٦بُ

ًؼاً ٌؼاى ّ ف هْؿػ يکبؿه ٩بى ؿا ػؿ  نت  ُبين ّ ٩يل  يوت 

الت ؿا يثَ تنِ يهْرْػٍ مْٖس هغتل٤ اٝبىَ ّ اثبتَ ّ ػمتـم

 ؼ.يًوب ييتؤه

 ک لنتي يي٩ْبک هزلَ ثٌبم هزلَ يکب يٌيػّه يػؿ روِْؿ "

ؼ ثوٌْٚؿ ُوَ رِبت يؼ کَ ثبيؿا ثَ ًيـ ؿمبً ييبياىن  ي٩

گبؿ، يک اتب٧، مي َينتن تِْيػؿ فًؼاى چْى ١ؾا، م يفًؼگ

٪ٌبهَ ي، ّ تَؼيٌبت ٕجيهيـّة، هغؼؿات، ص٦بٙت، ت٦ٌگ، هٞب

نت ثَ فًؼاى پـػاعتَ يهيـّٓ ثب ييؿُبهٌْٚؿ َ َ عْة ثيؿّ

 ىْػ.

  1111ْ يتبى ىبؿيٌيْ پيگْمي، ال ًوْى پْالًکْيؼّ ميکبًؼ

(6) 

 

ًؼاً لؼاؿ هيف ثَ يبى پْ ٌؼ  تب هؤهْؿتْاً ٌؼ  پْل ثؼُ اى 

ک يىبى ثـعْؿػ هٌبمت گـػػ چْى ػاػى ثنتـ هغًَْ ػؿ  ُوـاٍ

ىـا کَ  ًؼاى  ى٦بعبًَ ف ثَ  ربفٍ ػاػى  تـ، ا تب٧ ثِ ٔ آى يا

 يک فًؼاى ثِتـ ػؿ کؼام ربيب اًت٪بل ىبى ثَ ي ثِتـ امت ّ

 ـٍ.يگـ ّ ١يػ

ٌبى ه ٌؼاى ؿا ُوچ ُبيکبؿه ثب کبؿ ٌؼ  چْى  يتْاً يـّٛ  ًبه

ـّى يبى کَ ثيهْاػ هغؼؿ، اربفٍ ػاػى ثَ فًؼاً ي٥ـاُن آّؿ

ًؼاى ثـًّؼ ّ ثـگـػًؼ ّ ً مبفيق هِياف ف ٥ـاؿ، يفه يب  ٌَ

 ٥بمؼ مبفًؼ.

٪ؼ  ّ پْل ً َْؿت  کي ث ُب هو عت  ني پـػا مت٦بػٍ رٌ  يب ا

 آًِبکَ ثَ  يػؿ ثـاثـ ل٦ٖ هٞوْال  . فًبى ّ ًْرْاًبى ثبىٌؼ

نيْػيه مت٦بػ رٌ هْؿػ ا ًؼ. افيگي٩ـاؿ ه ي،  ِت يا ـ کَ ر ٌ

ًؼگيپ پْل ً ييجـػ ف ثَ  ًؼاى  ًؼاًيػؿ ف مت، ف بى يبف ا

ْٚؿ ػؿ مت ثوٌ ثَ ثـػيتٌگؼ کي  پْل هو ٥ت  ن يگب ي يرٌ ؼٍ يک

 ىًْؼ.

 

 ل فغاديدال
 

ق يُب ًبچ يلياى فًؼاى عهؤهْؿاف  يبؿيثن يمٖش پـػاعت ثـا

بى ثِتـ ثَ يؼاًفً ياف فًؼگ آًِب ئ فًؼگيجبىؼ کَ  ىـايه
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ٚـ ًو ًؼاى رقيً ٚن ّ اػاؿٍ ف مؼ. ً نبػ  يئـ مبعتبؿ ٥ اف 

 يـيتْاى رلْگ يبى ػاؿػ ّليؼاًؼ کَ ٥نبػ رـيب هي ثْػٍ ّ

ؿا  يؼيتْاًٌؼ اًت٪بم ىؼيي هيـا کَ هضب٥ٚيف ػآى ؿا ًؼاؿ

ّ  ييـًؼ کَ ػؿ تاله اٍالس اًؼ. هضب٥ٚيي فًؼاى ثگياف آهـ

ٌ  َ يتْاًٌ  ؼ فهيه يگثن  بػ يّ ًبؿاّ   هت  ؤحـ فً  ؼاًجبًبى

مبفًؼ ٥ـاُن  ًؼاى  يبه ؿا ػؿ ف کبك يي يکَ ا ا١ت ک اًٞ

ي يآهـ ياػاؿٍ فًؼاى گؾاىتَ ّ مجت ىـهنبؿ يًبهٖلْة ؿا ؿّ

 يْػ.يه آًِب يبميم

٥ـٌُگ ٥نبػ ػؿ مـامـ کيْؿ صکو٦ـهب امت  ،اف ربُب يػؿ ثـع

 جبىؼ.يآى ه ءق رقيکَ فًؼاى ً

ؼ ک  َ ي  ٌوبيز  بة هيت ک  بؿ ػؿ فً  ؼاى اي  ٞ  ت ّ ًْٝيٕج "

ژٍ يگـ ثبىٌؼ ثْيُوؼ يجبًيت ّ پيتيثَ صوب يکبؿهٌؼاى هتک

ت ّ ي  هٌٚ  ْؿ اهٌَ ث   قي  بى ًياّ  ٖـاؿ. فً  ؼاًصبل  ت ػؿ 

 ـّى اف فًؼاىيثَ عؼهبت ّ اؿتجبٕبت ثب ث ي، ػمتـمتيهَئًْ

ک ٌؼاى هثَ  يهت ىٌؼ.يکبؿه ٚـ ه جب ول ثٌ کَ ايهضت مؼ  ي يـ

ثَ اػاؿٍ ًبهٖلْة  يٝولکـػُب يي ؿّاثٔ هبًٜ گقاؿه ػُيچٌ

 يهؼُبآ يـا پيگـػػ، فيـّى اف فًؼاى هيق ثَ هزبهٜ ثيّ ً

 مت.ا ؼايُْ کبهال   ا٥يب ًوْػى ُوکبؿاى ّ ًگِجبًبى

 ، هئمنَ هيب١ل فًؼاىيـينـچ ّ رلْگيثغو ؿ

 (7)  1111 ،ک هـّؿ ثـ عٖـات ٥نبػي ٌقلٌؼ:يکْ 

 

 ؟ت لاًْى دسآّسديسا تذت داکو صًذاًِاهيتْاى چگًَْ 
 

ًؼاًِآّؿػى  مبػٍ ا بف کبؿ  ٩بًْى  کبت  پل يً يػؿ چْ نت. 

ًؼاً ًؼاى اف ف تـّل ف کَ يگـ٥تي کٌ ثَ يبى  جبؿ  ِبک  آً

ّ  يژيک امتـاتي، ين رؼيزبة تَويؼٍ ثبىؼ، ايّاگؾاؿ گـػ

 يبى ثـػاىتي ٥نبػ کَ ػاؿايؼ. اف هيٌوبيؿا ه يهٌبثٜ کب٥

ثَ ًٚـ ؼٍ يچيک اهـ پي يتي٨ ثبىؼ ػؿ ُـ ّّٞيٝو ييَ ُبيؿ

، ؿا ػاؿًؼ ژٍ عْػىبىيّ يُب يػىْاؿ ًؼاًِبف، هگـ ـمؼيه

ضيف ِبٔ يـا ه کب آً ثْػٍ ّ ات نتَ  ًؼاً يث ثـ  جبًبىف

ًؼاً نتگيف ضب٥ٚ يبى ّ ّاث وؼيه ثَ ُ يبيي  نبػ ؿا  يگـ ا٥ ٥

ًبکتـ ه وبال  نبفػ ّ يعٖـ هْؿػ ا اصت هَ ػؿ  کَ يهـػم ٝب ٌ

 ي٩ـاؿ ػاؿًؼ، کوتـ ًگـاً ْءم يبى هْؿػ ثِـٍ ثـػاؿيفًؼاً

يبى ه ٌؼ ّيً يت٢ق يً ؼُ ثؼؿ٥تبؿ ـي ىکٌزَ ّ  ٌگ  ػؿ  ي٥ـُ

ًؼاى  هؼت هيف مَ ػؿاف ىؼيک پـّ ىتيثَ )  جب وْػ بػػا  يؿٌُ

 .هـارَٞ ىْػ( 8ىوبؿٍ 

ًؼاًِبآّؿػى  ٩بًْى ف کبت  تؼاثيا ػؿ چْ ل ؿا يـ ؽيزبة 

 ؼ:يٌوبيه

 يه٪بهبت ٝبل يت اف مْيّ صوب يجبًيپيت. 

 َئ ٌيک پي اؿا ّٞيثـا يبم هج کَ ّ ُب يٌ ٞب  ت  ؼ يثب ّا٩

 .ثغْؿػ ـييت٢

 ْب وْػى ٥ نبك ًوب يي٥ـاُن ً ٌؼاى اص کَ يکَ کبؿه ٌؼ 

 ثبىٌؼ. هَئْىتْاًٌؼ يه آًِبجبىؼ ّ يه يٌکبؿ ىؼًيا
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 عيا ُب يزبػ ثـ ٚبؿت ياف ًِبػ کَ اف م يً نت٪ل  نتن يه

 .تْرَ ىْػ( 11 يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ )  ٌؼيًٚبؿت ًوب
 

 يخغش تشخْسد تا تظاُش ّ صهاًَ عاص
 

صکو٦ـهب امت ّ  بىى يفًؼاًِبػؿ  ي٩بًًْ يکَ ث ييػؿکيْؿُب

ت يي صبئق اُوي٨ ػاؿػ، ايٝو ييَ ُبيص٪٧ْ ثيـ ؿ يُب يتغٖ

تب إو مت  ىتـاک ػؿ يا ثَ ا ْٝت  کَ ػ گـػػ  ٍل  ک يٌبى صب

ٍالس  ًؼاًِبپـّژٍ ا ٞ ف جَ ّا٩ ىتَ ّ ا يرٌ پـّژٍيػا ثَ  ي 

ؼمت گـ٥تَ ًيؼٍ ثبىؼ تب کيْؿ هْؿػ يک موجْل ت٪ؼك ؿّيج يص

عْة ر عْػه ؿا  ٚـ  ُؼ ّ اف آى هٌضً ثَ يج يلٍْ ػ ىو  ک پْ

 ـػ.يص٪٧ْ ثيـ کبؿ گ يُب يتغٖ

ُب ْو يؿاٍ  کَ يي ايت ٞيٌ جَ ّا٩ پـّژٍ رٌ ًَ  يک  ىتَ ّ  ػا

 ٌِب اًؼ:يجبىؼ، ايه يمبفَ ک تٚبُـ ّ فهبًيٍـ٣ 

 ًؼاى ثب متبؿ آّؿػى ياف اػاؿٍ ف يت٢ؼ عْا ٥ْؿـي ّ  يات 

 .ثبىؼ آًِب ي٩ِٞٞؼ ّات بًگـيؼ تب ًوبيؼا گـػيُْ

 ُب ليػع وْػى ًِبػ هؼً يً  َٞ ثب ي٨ ػياف ٕـ يربه ؼاؿ 

ِب هؾاکـات آً ١بف  ثب ػؿ آ ٍضجت  ِب،  پـّژٍ ّ  آً هْؿػ  ػؿ 

ؿا  آًِبقثبى عْامتَ ىْػ کَ يّ اف ه آًِبٕلت هيْؿٍ اف 

 ؼ.يػؿ هؾاکـات پـّژٍ ػْٝت ًوب

 ٌکَ هٖبلت ٥ـمتبػٍ ىؼٍ ثَ ؿمبًَ ُب ػؿ هْؿػ يي ايتْو

 يـ ُبيًيـ تَْ يثـا  ياٌکَ ثِبًَ يًَ ا ٨ ثبىؼيػ٩ٍ پـّژ

اًزبم  يچ کبؿيکَ ُيثبىؼ ػؿ صبل يهل ياف فًؼاً يػؿعيبً

 ًيؼٍ امت.

 نلَ اؿفيزبة يا پـّژٍ ؿا  يُ ب يبثي ک مل نت٪ل اف  ه

 .ؼيٌوبيه
 

 تشخْسد تا فغاد
 

ت ٩بًْى يٜ آّؿػى صبکوياف ؿًّؼ ّم يئثـعْؿػ ثب ٥نبػ رق

ًؼاًِبػؿ  ىؼ ّ ايه ف ٌيزبة ٥ٞبليجب هبى ؿا ػؿ چ ي يؼت ُوق

 ؼ.يٌوبيرجَِ ه

  ٌ  ؼ ک  َ تالى  ِب يٌوبيه ياى..... اِٙ  بؿ ًگـاً  ه  ؤهْؿ "

هْارَ عْاُؼ ىؼ، ثزق  يهجبؿفٍ ػؿ ثـاثـ ٥نبػ( ثَ ًبکبه)

کَ يا يت٢ک يٌ هت رْؿريػؿ م يمبعتبؿ ـي ب آّؿػٍ ينتن صکْ

 يهٌْٚؿ رلت ّ ص٦٘ ا٥ـاػ هنلکَ ؼ ثيرؼ ين ؿُجـيىْػ.... ت

ِبؿت ه ثبال يثب ه ىبت ؿا  ُؼ هٞب جـػغْا ّؼ يک ُقي.  ث  ٌَ

٥قا نبػ.... ػؿ ا ٪ْي٥ ىبت ت وبٝ يتيو هٞب وک  يعؼهبت ارت ک

 يٌَ اف مْيي ُقييْػ کَ ايعْاٌُؼ ًوْػ.... ت٩ْٜ ثـػٍ ه

 ل گـػػ.يهلل هتضؼ توْ يپـّگـام اًکيب٥

 بيػؿ رْؿر يليمبکبىْي، اػاؿٍ يي هبػّيکبؿ

 (8)  1114 ،ؼيٌوبيه ؼيتؤکهجبؿفٍ ػؿ ثـاثـ ٥نبػ  يؿّ 
يک ّٞصل ه عت ّ ّ ٌؼاى يل پـػا ُب ياف اّلْ يکيت کبؿه ت 

ثبىؼ  يييپب يمٖش پـػاعت تب صؼ کَ يٍْؿت ػؿ عْاُؼ ثْػ.

ٌؼاى اف ٕـ ًؼاًي٨ ػؿيکَ کبؿه پْل اف ف ٥ت  هـاؿ يب بى ا

پؾييت ًوبيهٞ ٌبة ًب نبػ ارت ٚـ هيٌؼ، ٥ ثَ ً گـ يـ  مؼ. ه ـ
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ُن ثبىؼ،  هٌبمتکبؿهٌؼاى  يکَ مٖش پـػاعت ثـايفهبً يصت

 ػاىتَ ثبىؼ. اًؼ ّرْػتْي٥نبػ ه
 

 :ـػکتْاى اتغبؽ يه يـ گًْبگًْيرِت ثـعْؿػ ثب ٥نبػ، تؼاث

 گًَْ َ کيبًؼ، ثيکبُو ٥ـٍت ُب کَ ا٥ـاػ ؿا ثَ ٥نبػ ه

 يل کبؿهٌؼاى ثَْؿت هتؼاّم ثَ ثغو ُبيّ تجؼ ـييت٢هخبل 

تب  ًؼاى  ل٤ ف ثٔ آههؤهْؿهغت کَ ؿّا ٌؼ  ثَ ياى ًتْاً تَ  غ

وؼ ثب ُ نبػ ؿا  ًؼاًي٥ ثب ف مبفًؼ.يگـ ّ  ٩ـاؿ  چَ  بى ثـ گـ

هخجت  يتْاًؼ کبؿ ُبيکَ ه يٌٞيُن ػاؿػ  ينتن ًْا٩َيي ميا

 ؼ.يبى هغتل ًوبيک ؿا ثب فًؼاًيّ اؿتجبٕبت ً

 ُب وـٍ  ٦ يًْيقيتلْ يک َْؿت هغ ًؼاى  يث اف  يکيػؿ ف

ضبً ْٖؿ اهت يْؿُب ث َت گـػ يک ثٔ يً تب اف ؿّا ثْػ  ؼٍ 

 .ؼيبى ًٚبؿت ًوبيکبؿهٌؼاى ثب فًؼاً

 ثـايتؼاث ى يـ  ص يتال ٌؼاى  ثّي ّؿيکبؿه کَ  عـّد  َ ػ ّ 

ىْػ زبم  مت اً لْگيه ،ٍْؿت ػؿ ًؼ ػؿ ر ٪بل  يـيتْا اف اًت

 .حبثت گـػػ ــهزبف هئحيهْاػ ١

 ٥ هبليک مي يهٞـ ٝبؿ ينتن  کَ  ًؼاى  ٪ يػؿ ف پْل ً  ؼاف 

 ٜ ىؼى پْل ؿا کبُو ثؼُؼ.يتْاًؼ اهکبًبت ّبيه ،ثبىؼ

 نبًيصوب يب ه يت اف ک نبػ ؿا ا٥ صبئق  ،ؼٌيٌوبيکَ ٥

 .جبىؼيت هياُو

 تْاًؼ يثـ گقاؿه ٥نبػ ه ين هجٌيهنت٪ يبٕتجزبػ عٔ اؿيا

 هئحـ ثبىؼ.
ئيـّ، يّژاًْػيػؿ ؿ  " ًؼاًِبؼ يل رؼيک ؿ ىو  يػّلت يف کْ

ـػ. اّ ثَ يي فًؼاى ؿا ثگيهضب٥ٚ يًوْػ کَ رلْ پْل متبً

ًؼاً ىيبى يف نت اف ا کَ يؿا تْف ييبيک ل وْػ  ِبٜ ً  آً

 ٌؼ.يب٥ت ًوبيگبى ػؿيت ؿاٍْؿَ تْاًٌؼ ػؿ ػاعل ثيه

 1111 ،فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليهـکق ث ؤتيُگقاؿه 

 

 اىياى صًذاًيکاُؼ خؾًْت دس ه
 

مت اک ا٩ؼام ٝوؼٍ ي فًؼاًِبثـعْؿػ ثب عيًْت ّ تيٌذ ػؿ 

يت٢زبة يکَ ا ٌگ م يبػيات ثٌـي ًؼاى يؿا ػؿ ٥ـُ نتن ف

ت هيغٌ بّا٩ٞهٌْٚؿ ثـعْؿػ ثب َ ـ ثيؼ. اتغبؽ تؼاثيٌوبيه

يًْت کَ  جْػاف ع مـ يِبتيه٥ْ٪ًبّ  ُب يکو ٌگ  يمـا ػؿ ٥ـُ

ًؼاى ؿا ًب عْػ يـػ، هيؼٍ گيػف ثؾات  ًؼ  ٪٧ْ يتْا ٪ِ ص ک ً

 ثگًَْ هخبل: ثيـ پٌؼاىتَ ىْػ.

 عيًْت ؿا ثب عيًْت پبمظ ػاػى. 

 بى عيًْت ي٩ـثبً ئ ثباليرؼا مبعتي ّ هضؼّػ مبعتي ىـا
 .ييثَ هـتکج يگؼيثؼّى ؿم

  ثَ ملْل  ق ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼية اًگآىْ کَ ييآًِباًت٪بل
ثَ  يهـاصل ّ ػمتـم يثؼّى ٕ يْٕالً يهؼت ُبَ هزقا ّ ث يُب

 ٌب٣.يػؿعْامت امتنتن يم

 يِبيا ٚت ّ اهٌ ييزبػ ثغ ٩ـاؿ  ي٩ْ يليت عيثب هضب٥  ّ
ؿا  آًِب يؿّاً يؼ کَ مالهتئ ىؼيبى تضت ىـايػاػى فًؼاً

 .مبفػ هتؤحـ
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 مب مت٦بػٍ اف ّ ثَ ا مل  ًؼٍيتْ چک ّ  ل ثبفػاؿ چْى ّل
کَ ػؿ هٞ  ًَ ثيؽّال ثقاؿ  ُب ّ ا ليبؿ ٩ـاؿٌهو يي الول  ْٛ  

 .ػاػٍ ىؼٍ اًؼ
هـاصل ٍْؿت  يٕ کَ يٍْؿتػؿ) ي يک صؼ هٞيثَ  يگـچَ رؼامبف

 يزبػ گـّپِبيّ اثبىؼ(  ييتؤه ٌب٣يامت ثَ يگـ٥تَ ّ ػمتـم

ىتَ هيّ چک الفم پٌؼا تب يژٍ کْ َئًْيْػ  ًؼاً تيه بى يف

ي کبؿ يا بثؼ ّيبى کبُو يي فًؼاًيثـآّؿػٍ ىؼٍ ّ عيًْت ث

 ـػ.ينتن ٍْؿت گيک ثـًبهَ اٍالس ػؿ مـامـ مي٨ يؼ اف ٕـيثب

 تاًذُا تشخْسد تا
 

ْْ ًؼاى هيٝ ًؼُب ػؿ ف عيت ثَ ثب ًؼ ػؿ ثـ يْؿُب يتْا ، اف ک

يکالت ًؼُبيزبػ ًوبياؿا  يه ت يـّى ٥ٞبليکَ ػؿ ث ييؼ. ثب

هبً ًؼ، ف ْب يػاؿ ِب يکَ اٝ ًؼاً آً کي ؼ ًگـػيه يف هو

هٌْٚؿ َ ىبى ؿا ػؿ ػاعل فًؼاى اػاهَ ػٌُؼ. ث يتِبيٞبل٥

َ گـػًؼ کَ ثيبى هزجْؿ هيت ّ ًزبت اف عيًْت، فًؼاًيصوب

ًؼُب ثپ يکي عْؿػ هياف ثب ًؼ ّ فػّ ثيًْؼ ًؼُب  ک يَ بى ثب

 گـػػ.يفًؼاى هجؼل ه يػؿ فًؼگ ياهـ ٝبػ

ل يزبة ا٩ؼاهبت ؽيبى ثَ ثبًؼُب ايت فًؼاًيثـعْؿػ ثب ْْٝ

 ؼ:يٌوبيؿا ه

 هغتل٤ يثبًؼُب ثَ فًؼاى ُب ياًت٪بل مـػمتَ ُب. 

 آًِبثَ  يفهبًتٌِب ثبًؼُب ّ  يؼ اْٝبيامت٦بػٍ اف تزـ 

و يت عْيثـگـػًؼ کَ اف ْْٝ ياربفٍ ػاػٍ ىْػ ثَ فًؼاى ٝبػ

 .ػؿ ثبًؼ هٌَـ٣ ىًْؼ

 ْٚؿ اف هَ ث يـ آهْفى يت ؼاث بى ثـػاى تي ٥ـٌُ گ يهٌ

 .گـيػ يت ُبيي ًوْػى آى ثب ٥ٞبليقم ّ ربگقيتيثبًؼ

 هؼًيػع  َٞ مبعتي ربه ًؼُب ػؿ  يل  ثب ثب کبؿ  جبٓ  ػؿ اؿت

 .ربهَٞ
ک ثبً  ؼ ک  َ ػؿ ي   ياى گ  قاؿه ػاػٍ اً  ؼ : اْٝ  به ؤهْؿ "

٦ً ـ ؿا ػؿ ا١تي به  111ي تـ اف ياًؼ ث يالنلْاػّؿ فًؼاً

ًؼ. ابُو يُب تَ ا گبى گـ٥ ثَ گـّ ًؼاى  ٌگ ػؿ ػّ ف ي يُ

اى ؿا ْافُب ّ کبؿهٌؼاى فًؼييْػ کَ پبيبى  گ٦تَ هيفًؼاً

 نت.يؿّىي ً آًِب يثَ امبؿت گـ٥تَ اًؼ. ت٪بّبُب

 ، فى 61 ب  ٌ يمي ملْاػّؿ تغو يکيٜ ػؿ ًقػ٩ک ّايػؿ کْرْتپ

ى  و ه  ـػ ّ م  َ ک  ْػک ث  َ ام  بؿت گـ٥ت  َ ى  ؼٍ اً  ؼ. ػؿ 

ـاى يتغ ت، ام يى وبل پب يم َْ لْهتـ ثيک 151ٌبًگْ، يچالت

 ياى، اْٝ به ؤهْؿاف  يک يگ٦تَ َ ًؼ. ثيؼي٦ًـ ه 41ىبهل 

کَ  ؼػؿّافٍ ُب ؿا هنؼّػ ًوْػً يفهبً 18مـک ( هبؿا) ثبًؼ

ْافُب ٩َؼ عـّد اف هضَْٕ فًؼاى ؿا يػؿ عتن مبٝت هال٩بت پب

بى ي ثـع ْؿػ هاح ـ ػؿ  ٦ً ـ 31ػاىتٌؼ. ػؿ هبٍ گؾى تَ  

ق ث ْػ ػؿ فً ؼاى ي ً 18 (هبؿا) يبى کَ ىبهل اْٝبيفًؼاً

مت ٩نپـاًقا ّايا ىبى ؿا اف ػا ربى  ملْاػّؿ  مي  ٜ ػؿ 

 ػاػًؼ.

 ،ـ گـ٥تَ اًؼيفًؼاى ملْاػّؿ ام ي، ثبًؼُبيم يث ياعجبؿ ث

1114  (9) 
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 ياى تشداؽتي ؽکٌجَ ّ کاُؼ تذسفتاسيه اص
 

کَ يک هضيػؿ  گـٍّ ػئ   يگـيک گـّپ اف ا٥ـاػ تضت تنلٔ 

 هٞوْال   فًؼاًِبجبىؼ. ييَ هوکي هيُو يثنـ ثـًؼ، ثؼؿ٥تبؿ

م اًؼ بى  لکَ ػاؿ ّ ثؼًبيفًؼاً ـا کَياًؼ ف يٖيي هضيچٌ

نبك ههؤهْؿّ  ًؼاى اص َٞ اف ياى ف کَ ربه ٌؼ  ِبکٌ ٩ٜ  آً تْ

ًؼاً ثب ف کَ  ثؼؿ٥تبيػاؿػ  ثؼؿ٥تبؿ يؿبى  ًؼ يه يىْػ.  تْا

ـػ. يق ٍْؿت ثگينتن ى٦ب٣ ًيثب ًٚن ّ م يفًؼاًِبػؿ  يصت

ُبيػؿ م ثؼؿ٥تبؿ يينتن  ٝبػيٝبػات ّ  ءرق يکَ  هـ   يک ا

٪ ًؼ يگـػػ، کبُو آى هيه يتل هؼت يتْا مَ ػؿاف ؿا ػؿ ک پـّ

ت ػاؿ ين ه٪بهبت ٍالصيؼ ثب تَويثب يـػ. کبُو ثؼؿ٥تبؿيثـ گ

ؼٍ يؼ ثَ تْرَ کبؿهٌؼاى ؿمبًين ثبيي تَويآ١بف گـػػ ّ ا

 ىْػ.

َ يک اٝالهيٜ يَ ّ اًتيبؿ ّمي، تِي ؿامتبيي گبم ػؿ ايًغنت

جبىؼ کَ عؼهبت فًؼاى ثـ امبك آى يه يثـ اٍْل اعال٩ يهجٌ

 ارـا عْاُؼ ىؼ.
 

تـّيتجل هْؿػيػؿ اذ ي٠ ّ  ٕيه ي  ًؼ اف  ٍْؿت ي٧ ؽـتْا ل 

 ـػ:يگ

 پْمتـُب. 

 ثَ کبؿهٌؼاى يؼيکل يبهِبيپ يکْچک صبّ يٜ کبؿتِبيتْف. 

 ُِـ کبؿهٌؼ يک ػمتٌبهَ ثـايَ يت. 

 ًبى رلنبتيبهِب ثَ کبؿهٌؼاى ػؿ رـيي پيؼى ايؿمب. 

٩يي اٝالهيا ربيثب يَ اعال وَ  نتـػٍ ػؿ ُ ْٖؿ گ ًؼاى  يؼ ث ف

  يى ّ هال٩بت کٌٌؼٍ گبى اف آى آگبُبيبثؼ تب فًؼاًياًتيبؿ 

 بثٌؼ.ي

ي هضالت فًؼاى، ػؿ ملْل يؼتـيژٍ ػؿ ٩يَّ ث يعٖـات ثؼؿ٥تبؿ

ـ يت پؾيبى آميفًؼاًکَ  يّ ػؿ هضالت يهزقا ّ هزبفات يُب

ٔ ػؿ يجبىؼ.  ثِجْػ ىـايُب ثبال ه يليع ،گـػًؼيه يًگِؼاؿ

ؿّىي ػؿ هْؿػ مٖش  يزبػ ػمتْؿُبيفًؼاى، ا يهغ٦ ي٩نوت ُب

 يًْؼ.يي گبهِب ىوـػٍ هيبى اف ًغنتيؼ فًؼاًيزبف تزـه

فًؼاى امت٦بػٍ اف مالس گـم ؿا اربفٍ  ينتن ُبياف م يثـع

ؼ يىؼ يـّ ؿا ػؿ صبالت اّٖـاؿيؼٌُؼ ّ ُوَ امت٦بػٍ اف ًيه

زبف ه متْؿُب ّ هٞيه ٌؼ. ػ ُبيؼاً ث يبؿ ىي  ليؿّ ػؿ  يي الول

هْفه ػؿ ا کَ آ رْػ ػاؿػ  ّ ٍْ٩ مت٦بػ اف  ثبؿيهْؿػ ا ٍ ي 

آىْة ُب ّ ا١تيبه  ؼ ثَ کبؿهٌؼاى فًؼاى ٥ـاُن گـػػ.يثب

وْال  ُب  يوگ يهْاؿػ هٞ يٌذ چ مجت ت کَ  ًؼ  ًؼاًِبػؿ  يـيا  ف

تؼاثيه ًؼ ّ  لْگيگـػ هَ پ يـيـ ر هبٍ اػا ثَ  ىْؿه  ؼا ياف 

ؼٍ يگـػ يبى ؿّف توبم کْتَ ٦٩ليزَ فًؼاًيتکٌؼ کَ ػؿ ًيه

ثؼؿ٥تبؿ هْؿػ  ًؼ.  يگي٩ـاؿ ه يّ  ٚبؿت صبالت ً ييػؿ اـ

ُب ٌؼٍ  نت٪ل ه يکٌ ويه ٪و هِ ٌؼ ً   ٌؼ.ي٦ب ًوبيؿا ا يتْاً

 ؼٍ ىْػ(.يػ 11ٍ ؿىوب يؿٌُوْػ بػػاىتي)

 

ـ يمب يثبال ياًتٚبه يؼ ػؿ ه٪بم ُبيًجب يچگبُيبى ُيفًؼاً

 بى گوبىتَ ىًْؼ.يفًؼاً
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ي کَ عْػىبى هضجْك اًؼ يپنت هضب٥ّٚؿکيبپ ػؿ اؿتجبٓ ثَ  "

٦َ ثَ يي ّٙيؼ. ايـػق گيک هّْْٛ رٌزبل ثـاًگيَ هْارَ ث

ملنلَ  کيي ثـ امبك صني ؿ٥تبؿ ىبى هضْل ىؼٍ تب يهضجْم

پ ثَ  ُب ؿا  کَ يکبؿ ًؼ  مب  و ثجـ ضب٥ٚيّٙ امب ًؼاى ي٦َ ه ي ف

ي ا٩ؼام ًَ يکبؿهٌؼاى فًؼاى، ا يثْػٍ اًؼ. ٕج٨ گ٦تَ ُب

ِب فه ثـايتٌ ىت٢بل ؿا  ًؼاً يىوبؿ يٌَ ا ٥ـاُن ياف ف بى 

ق مجک تـ يى فًؼاى ؿا ٤ً کبؿهٌؼايثبؿ ّٙبًوْػٍ امت ثلکَ 

کبؿ هْارَ  يـّييَ ثَ کوجْػ ًيبمت فًؼاى ُويمبعتَ امت. ؿ

ويثْػٍ ّ تْٙ جْػ ًي٤ هتِ ٥ٜ کو مٖش  يـّيي ػؿ ؿ کبؿ ػؿ 

ي يـيمب يي ًٚـ اف مْيؼ حبثت ىؼٍ امت. ايٝبهَ فًؼاى ه٦

ي ياثـاف ػاىتَ اًؼ کَ ا آًِبهْؿػ اًت٪بػ ٩ـاؿ گـ٥تَ ّ 

و ثَ صيهتِ ُبيي  کـػٍ ّ اف ه٪ يج ػالل  ول  ًؼاى ٝ هبت ف ب

زَ مجت تـك ّ يتً ٌؼ کَ ػؿيٌوبيهمْء ٦َ ىبى امت٦بػٍ يّٙ

ش ص٪٧ْ يٍـ يُب يؼٍ ّ هـتکت تغٖيبى گـػيـ فًؼاًياؿٝبة مب

 يًْؼ.يثيـ ه

 ، گقاؿه فًؼاى ّ ص٪٧ْ ثيـٜاثتکبؿ ص٪٧ْ ثيـ هيتـک الوٌب٥

 (11)  1998 ،ٌُؼػؿ  ثْپبل ياف ّؿکيبپِب 

 

 غتن   يشّى عياصالدات اص ت
 

 ـييت٢امت ثـ  يػؿ چْکبت ًٚن ّ ٩بًْى هتک فًؼاًِبآّؿػى 

  ٌؼ ّ آىيٌوبينتن فًؼاى کبؿ هيػؿ م کَ ييآًِب٥ـٌُگ تْمٔ 

اٍالصبت  ق هِن اًؼ.يً يـًّيات ثـيتؤحٌؼ. يٌوبيؿا اػاؿٍ ه

مْيه ًؼ اف  ٪٩ْ يًِبػُب يتْا هؼً يمبفهبًِبّ  يص  يربهَٞ 

 يهٖبث٨ ثَ ت٪بّبُب ب ثَ هضکوَ اًؼي٩ْب اؿائَکَ هَـ٣ّ 

 .ؼٍ ىْػ(يػ 11 يؿٌُوْػ بػػاىتي)  هنبٝؼت ىْػ يص٪٩ْ
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 خالصَ

   مين  تن فً  ؼاى ک  َ تض  ت

ًِبي بيب اؿگ کٌتـّل ًٚبهي ّ

ُو  ْاؿٍ   ،پ  ْليل ٩  ـاؿ ػاؿػ
يک  ي اف هي  ـاث ُ  بي فه  بى 

َ صنبة ؿ٥تَ ّ ثَ امتجؼاػ ث

يج رق يت  ئيص نتن اهٌ اف مي
 ػػ.ػّلت تل٪ي هيگـ

  ًٚـ ثَ امٌبػ ثيي الوللي

يـ ٪٧ْ ث مي َ ث ،ص ْٕؿ امب

ٝ٪ي  ؼٍ ث  ـ اي  ي ام  ت ک  َ 
ًِب ثبيؼ ًِبػُبي هلکي افًؼ

ي ياصيب يثْػٍ ّ ػاؿاي عٔ هي

يؼ  ًؼاًيبى ثب ثَ ف ىؼ ّ  ثب
هٌضيج ُويِـيبى ػيؼٍ ىْػ ّ 

 صيج ػىوٌبى.َ ًَ ث

ادداؽت سٌُوْدی ي

 7ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 
 
 

 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

رِبًي ص٪٧ْ ثيـ 

 هلکی عاصی

 

 

 اًتمال صًذاًِا تذت کٌتشّل هلکی:
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   يهلک داسٍا اص يج تخؾيهٌذ صًذاًِا

 

ػؿ فًؼاى ٝج بؿت اف اًت٪ بل  يبؿ امبمياف اٍالصبت ثن يکي 

ل ثَ ثغو يپْل ّ ياف ثغو ًٚبه فًؼاًِبت يـيت ّ هؼيهنئّل

ت اکخـا  ثب يعْػکبهَ رـم ّ رٌب يجبىؼ. ػؿ ًٚبم ُبيه يهلک

قم يکبًيي هييْػ ّ ٝيتجٔ پٌؼاىتَ هـهغبل٦ت ّ ٝؼم تْا٨٥ ه

ن يـّػ ػؿ ر  ـايک  بؿهَ ک  َ ػؿ ٥ـًّي  بًؼى هغبل٦تِ  ب ث  

ميـمي١ ٩ـاؿ هيً يب مت٦بػٍ  هْؿػ ا گبهيگيق  کَ  يـػ. ٌُ

ُب ٚبم  متجؼاػ يػّؿاى ً ثَ پب يا هَ  مؼ ّ يبى هيّ عْػکب ـ

بى ثبف ُن يًٚبه ل ّيبثٌؼ، پْلي يه ييؿُب يبميبى ميفًؼاً

ًؼاً ثـ ف ىبى  ٚبؿت  تب ػؿ ً ًؼ  ٩ٜ ػاؿ ٌببى يتْ ّ  يير

ي کبؿ يـا ايثبفػاىت ىؼگبى ٩جل اف هضبکوَ اػاهَ ػٌُؼ ف

ِبؿا  مبعتبؿ ػيُو آً زبم ػاػٍ ّ  ٌَ يػؿ فه يگـييَ اً

رْػ ًو ٌبثـيهْ ىؼ. ث ٍآ جب ًؼاى يالس مى، ا غو ينتن ف ک ث

 ـّػ.يثيوبؿ ه يگؾاؿ ثَ ػهْکـام يؼيکل

 فًؼاًِبي يکَ هٌنْث يٌُگبه1951 يفًؼاى ػؿ مبل ُب نتنيم"

ٚبهيًْي جَ ً ًؼ ي٦ْؿم ّ ؿت نت کـػ ٚبه ،ک ؼٍ ّ اف يگـػ يً

کْه زـم ػؿيهض ىغبً ه يب٥ ي ّ ا يْؿ اف ٩ج ياهْؿاًک ل: يک

يؼ... يَ ههٞبػى کبؿ گـ٥ت ياٝوبؿ مـکِب، ثٌبػؿ ّ کبؿُب

هٌٚ ْؿ ثبفػاى ت َ ث ييرقانتن يثٞؼ مَ ث 1961 ياف مبل ُب

هـػم ً وَ  ثيثؼّى هضبک مٞت فَ ق  ٩ـاؿ يّ هْؿػ کبؿثـػ  بػ 

تَ ّ ِب گـ٥ رـا ييآً کبة  ثَ اؿت کْم  ثَ يکَ هض ًؼ  ن ثْػ

غبل٦ نجت ػاػٍ هيي آپبؿتبيه ٚبم آپبؿتبًؼيؼيؼ ً ؼ ي. ػؿ ً

ّؿ اف ربهَٞ  بى ؿا ػيي ثْػٍ تب فًؼاًيا فًؼاًِبُؼ٣ ٝوؼٍ 

 ٌؼ.يًوب يًگِؼاؿ
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ل، اٍالس ّ يلي٦ي ايمت ل ّينيک: اهبًؼا ػيُـ بى يآ٩ب

 ؿکْػ:

 (1)  1111 ،يرٌْث ي٪بيا٥ـ يفًؼاًِبتضْالت ػؿ  
 

هـکق چبؿچْة ص٪٧ْ  ػؿ ينتن فًؼاى هلکيک مي يثـا يبفهٌؼيً

 کٌؼ کَ:يهايزبة  بفيي ًيا ػاؿػ ّ ٩ـاؿ ثيـ

 رـا ييؼ هٌضيثب ييرٌبن يثب  ٩بًًْ يج ثغ کَ  ياف ؿًّؼ 

 ىْػ. يؼگيؿم ،جبىؼيىبهل ه يهلک ينتن ٝؼليػؿ م

 رقيهٌض و ءج  مٔ ًينتن، هضبثل ثبيي ميُ ک يـّيؼ تْ  يهل

 اػاؿٍ گـػػ.

 ثبىؼ. ييبيؼ اصينتن فًؼاى ثبيُؼ٣ ّ هـام  م 

 گبى ثب ىؼٍ  ىت  يـيثبفػا ٪٧ْ ث وَ ص هب   يؼ اف ُ کَ لقّ

ؼ ّ ٌػاؿ ثبىثـعْؿ ،ؼٍ امتيثٞلت هضجْك ثْػى ىبى ملت ًگـػ

ج يکـػى هٌض يفًؼگ يجـًؼ ثـايکَ ػؿ فًؼاى ثنـ ه يػؿ فهبً

 ىِـًّؼ آفاػ آهبػٍ مبعتَ ىًْؼ.

 ثَ آى ًجب رٜ  ٝبت ؿا ُب ّ إال ًؼاى  ِبً ک ؿافيؼ يف  يً

هٌبثٜ هنت٪ل  يًٚبؿت ّ ثـؿم يؼ ثـايثبىؼ ثلکَ ثب يػّلت

تبثٜ  ثْػٍ ّ  ميثبف  ًْٛ ثبفؿ وبً يک  ثـا يپبؿل ىؼ ّ   يثب

 ثبىؼ. ي٩بثل ػمتـم يربهَٞ هؼً يگـٍّ ُب

گـ کَ ا ا ىؼ  ٌؼيي ًي٩ـاؿ ثب مت يبفه ىْػ، هٌب ثـآّؿػٍ  ِب 

کَ  ثْػ  ُؼ  ًؼاًِبًغْا ٚبه ف تـّل ً ضت کٌ ًؼ.  يثب٩ يت ثوب

ُبيّٙ غو  ٚبه ي٦َ ث ىوٌبى  يً ثل ػ َٞ ػؿ ه٪ب مت اف ربه صـا

ػؿ ٌُگبم صبالت اّٖـاؿ ػؿ  آًِبؼ يب ىبي جبىؼ  ّيه  يعبؿر

يْؿُوکبؿ عل ک لٌيبًو يػا ًؼاً يؼ ّ لت يف ىوٌبى ػّ بى ػ

 جبىٌؼ.يًو

هؼ ٩ـاؿ تـّل  ت ّيـيػاػى  ًؼاًِبکٌ ٝ ف ضت اػاؿٍ  ي ّفاؿت يت

نئّلکَ  پْل ه لياهٌ ل،ياػاؿٍ  ٌؼ  ـيمب ّ يت ػاع هْؿ هبً ا

ّ ٥ـٌُگ ص٪٧ْ  يٞت الفم هلکيٕج اصتوبال   ،ن هِبرـت ثبىؼيتٌٚ

 بًؼافػ.يؿا ثَ هغبٕـٍ  ه ينتن فًؼاى هلکيک ميثيـ 

ٙب" ٌبت ي٤ تٞ٪يّ ويت٩ْ ّ يير ٕـ٣ ي٤ هتِ هـّف اف  ک يي ا

ن ييتـ ٝال٩وٌؼ کي٤ رـايّفاؿت ػاعلَ کَ ثؼّى ىک  ث  اؿگبى

ًَ يه ىؼ  ٩بًًْيؿٝب ييتؤهجب مت   ٙت ّ صـا مت  يت ص٦ب ّ ػؿ

ل، ثَ ًٚـ يي ػليـػ. ثَ ُويگيهْؿػ ارـا ٩ـاؿ ه ،ييهضجْم

ف ٤ ٩جل ايؼ ت٩ْيٌکَ کؼام ّفاؿت ثبيا يهي هّْْٛ ٝوؼٍ ثـا

ُؼ زبم ػ وَ ؿا اً ثؼاًا ييا ،هضبک کَ  هب يْن:  اّليمت  ت 

 يُب يب ص٪٧ْ ّ آفاػين  يثَ کي٤ رـا يکؼام امت: ٝال٩َ هٌؼ

 اتجبٛ؟

َ، يتَ فًؼاى ّفاؿت ٝؼليل کويْتـ پْموک٣ْ ؿئيپب

 (1)  1113 ،ا٩نتبى٩ق
 صًذاى ياص تخؼ اداس يف ًظاهيظ ّ ّظايپْل ييجذا

 

ل يت پْليلئّکَ هن يثغيي يهِن امت تب ث يليي هّْْٛ عيا

هؼ غو  ِؼٍ ػاؿػ ّ ث ثَ ٝ ًؼاًِبت يـيؿا  يغيتو ف ٌ يق ّ ت

ٌ يتيغ ػؿ ثـاثـ هٞوْال  ل يْػ ثبىؼ. پْلرؿّىي هْ آىکبؿا ّ

  کيکَ  ي٩ّت. ت ػاؿػيّلئي هنيرـم  ّ ثبفػاىت ًوْػى هزـه
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ًقػ ه٪بهبت  يفّػَ ؼ ثيگـػػ، ثبي٤ هيب ت٩ْيىغٌ گـ٥تبؿ 

 آى ػؿ فًؼاى صجل گـػػ.ثٞؼ اف ّ ٙبُـ ىؼٍ  يي٩ْب

هبت تض٪يپْل وَ ؿا يؼ ت٩ْيجب٨ ًيل ّ ه٪ب جل اف هضبک ٤ ٩

لَ اٝوبل ٥يبؿ يب ّمي٨ ّ يلَ ػؿ پـّمَ تض٪يک ّميج يهٌض

ؼ يجبثجـػ . ّفاؿت ػاعلَ ًرِت کنت اٝتـا٣ اف هتِن ثکبؿ 

کٌتـّلو  يل هْرَ رِت اث٪بيک ػليج يصَ ي هنئلَ ثيثَ ا

 ؼ.ياىبؿٍ ًوب ٩جل اف هضبکوَ يفًؼاًِب يثبال

 يکيْؿ اّؿپبک يت هضبثل ؿا ػؿ يهنئّلت کَ يٌيک ه٪بم هٞي"

عؼهتو ؿا ػؿ فًؼاى  ي٦َ امبميـا  ّٙيِٝؼٍ ػاىت اعَ ث يىـ٩

ي ملْک ٝجبؿت اف يک هخبل عْة اين" ٌْٝاى ًوْػ. ي"ؿ٥ٜ رـا

٪و " ضبثل يبتيي ٝوليهؤهْؿً ٍي" ه ٞؼٍ اىغب کَ ػؿ  يب آً

هکول  ءٝـٍَ رق ييػؿ ا بآًِجبىؼ. يکٌٌؼ، هيفًؼاى کبؿ ه

مت تب ا ييا آًِبـًّؼ. ً٪و يل ثيوبؿ هيپْل ي٪بتيؿًّؼ تض٪

گبى ٩جل اف هضبکوَ َ ثبفػاىت ىؼيت ٩ْيى ػؿ تـتحبؿًْاالثب 

رقي٦َ ثبيي ّٙيٌؼ. ايًوب کبؿ پْليّٙب ءؼ  ىؼ ًَ ي٤  ل ثب

 ٦َ کبؿهٌؼاى فًؼاى.يّٙ

 ICPS ،1111 ؤتيُ ؿاپْؿ
 

ٌؼٍ اؼييتؤکَ  يگـي٪ت ػيص٪ ٌيـ ييي ت٢يکٌ ک يٞ ىؼى  يهل

ل ٝجبؿت يکيْؿُب پْل يي امت کَ ػؿ ثْٞيا ،جبىؼيفًؼاى ه

جبىؼ ّ ػؿ يه يؿتجَ ًٚبه يػاؿا ثْػٍ ّ يًٚبه ياف ّاصؼُب

ُبيپب ٚبه يگبٍ  ٚ يً ثْػٍ ّيتٌ کي  ن  ْب  هو لت  ثٞ مٔ ػّ تْ

ي ياصْبؿ گـػًؼ. لِؾا ا يػاعل يًٚبه يـّيج ًيصَ لقّهب  ث

 يت عؼهبت هلکيػْهْر يٌٞيؼاى فً يُب يبفهٌؼئ ثب ًيىـا

ي اهـ ؿا کَ فًؼاى  يؼ ّ ايآ يرْؿ ًو يػؿ فًؼاى ثب آمبً

هْفه ػ مًْل آ نلکيپـ ىؼ ً يؼٍ ّ ه ىتَ ثب ىْاؿ يػا ق ػ

 نبفػ.يه

ت رق نتنيمکَ  ي٩ّ ضجل  ىؼيپْل مبعتبؿء ه ىتي  ،ل ثب گوب

ث ٥ـاػ  ًؼاى يصَ ا ٌؼ ػؿ ف رقا يج کبؿه  ًْٛ ت يػؤب تيک 

کَ فًؼاى ٥ـمتبػٍ  ثَ لي٥ـاػ پْلگـػػ. ايه يتل٪ يـؿموي١

نبًيه خـا  ک ٙبيه ييًْؼ اک زبم ّ کَ ػؿ اً ىٌؼ  تبيجب  ٤ٍ کْ

  يکَ تْمٔ ه٪بهبت ًٚبه ييفًؼاًِبى، آ آهؼٍ اًؼ.ٝالٍّ ثـ

ليب هلي تـّل ه ييَ ػاع نبکـ ،يْػيکٌ خـا  اف ٝ مـثبف  اک

ي مـثبفاى رْاى ػؿ يکٌٌؼ. ايج کبؿهٌؼ فًؼاى امت٦بػٍ هيثض

ًؼاؿًؼ ّ ُـ آًچَ کَ  يفًؼاى هٞلْهبت کب٥هْؿػ رِبى ه٢ل٨ 

ؼ ّ ًکتَ ٌؼُياًزبم ه ،مبفػ ييتؤهؿا  آًِبآؿام  يفًؼٍ گ

ٝؼٍ فيگـ ايػ کَ  ضجل ػيهؤهْؿ اف يبػيٌ هبى ي ه هؼت ف ؿ 

 گـػًؼ.يل هيکْتبٍ تجؼ
 

 يهذثظ هلک يغتن ُايجاد عيا
 

اف رولَ عؼهبت  يکيهضجل  ، کبؿ ػؿکيػهْکـاتربهَٞ  ػؿُـ "

هبًٌؼ هکبتت ّ  اًؼ ييؼ. هضبثل ربُِبيآ يه صنبةَ ٝبهَ ث

ه٪َؼ کوک رِت َ ث يؼ تْمٔ  ه٪بهبت هلکيى٦بعبًَ ُب کَ ثب

ًؼگ جْػ ف ًؼاى ثب يثِ هبت ف گـػػ. ه٪ب هَ اػاؿٍ  ؼ ػؿ يٝب

ثـ  ثـايثـا ثْػٍ ّ  مغگْ  غت پب وبى هٌت هـػم ػؿ  يک پبؿل
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  ٍْؿت هٌٚن هٞلْهبتَ ؼ ثيفًؼاى ثب يت ّ عْامتِبيهْؿػ ّّٞ

ؼ ؿّىي يثب يَ ػّلتيي ثلٌؼپبيّ اؿاک ؿاءفػػ . ّگـ اؿائَ

عبٕـ عؼهبت ىبى ػؿ فًؼاى َ ث فًؼاًِبمبفًؼ کَ کبؿهٌؼاى 

٩ـاؿ تـام  هـػم اف اُو هْؿػ اص ىتَ ّ  کبؿ يػا ِبت  َ ث آً

ِ هـػم ت٦ ثَ  ىًْؼ ّ  مبعتَ  گبٍ  کـؿ آ کَ يٍْؿت ه ىْػ  ن 

 جبىؼ.يّ ٝبم الو٦ٌَٞ ه يهـػه آًِبعؼهبت 

  1111 ،ص٪٧ْ ثيـ ًنجت ثَ اػاؿٍ فًؼاىل، ثـعْؿػ ياًؼؿّ کْ

(3) 
ا٩ؼام  ،ؼٍ اًؼيؿم ياف کيْؿُب کَ تبفٍ ثَ ػهْکـام يىوبؿ

اًزبم  يٍْ ُبيفًؼاى ًوْػٍ اًؼ. ى ينتن هلکيزبػ ميثَ ا

ثَ يا جبٓ  کبؿ اؿت ٌگي  من م٥ـُ مي، ؿاٍ ّ ؿ مْٖس  يب  ّ

َبػ ّ يارتوبٝ ًؼ ا يا٩ت ًَ هخبل، ؿّ کبؿ ػؿ يػاؿػ. ثگْ ي 

پب وبال   يىـ٩ ياؿّ ٦بّت اف اهـ يليع اصت ت يکبيهت ي ّ يال

 جبىؼ.يي هييکبؿاث
 

 (:3) 46همشسٍ هلل هتذذ،   ياسيدذالل همشسات هؼ"

ِت )  لؾکـ( تٞ ييتؤهر ٧ْ٥ ا ُؼا٣  ًؼاى يهؤهْؿي ييا ي ف

ؼ ثيکل ؿّف پْؿٍ  ثب ص٦٘ يفًؼاى ثب يي هنلکيج هٌنْثيهٌض

ک عؼهبت هل  ٤٩ ىـٓيٍْؿت گ يهْ ثَ  عؼهت  ٦٘  ػّؿٍ    ـػ ّ ص

عال٧ ً ىتي ا کبؿيکْ، ک٦بيػا رْػ ً يت  مت يّ ّ ٌؼ ّ هٌب ـّه

 گـػػ. ييتؤهىبى  يثـا
 

 (:2) 54همشسٍ ، ييسّپاهذثظ اهمشسات 

ج کبؿهٌؼاى يهٌض يويىکل ػاَ ث هٞوْال  ؼ يکبؿهٌؼاى فًؼاى ثب

نلک ًؼ ّ ػاؿ يه متغؼام گـػ ًؼاى ا ک ياف ٤٩ هل ثْػٍ ّ  يهْ

عال٧ ىتي ا ىـٓ ػا ثَ  تَ  ىبى الج عؼهت  ت يکْ، ک٦بيً ػّؿٍ 

نو يکبؿ ٍضت ر هب١ ي،  ٦٘  يبؿيوبت الفم هٞيّ تٞل  يّ ػ ص

 ثبىؼ.
 

 10(2001) ؾوٌِاد يظ، پياخالق پوْل ة ّيتِز يياسّپا لاًْى

 اسّپا يشاى ؽْسايتَ ّصيکو

 ينتن اٍالصيّ م يي٩ْب، ًٚبم  يحبؿًْالل ّ يي ً٪و پْليث

 ؿّىي هْرْػ ثبىؼ. ک ٥ـ٧ ّاّش ّيؼ يثب

 

 اعثك يؽْسّک لْتجشتَ هوالک ت
 

ک ل ْػؿهوبل ک ث 1991 يمبل ُ ب ىؼى کَ ػؿ يـًٚبهيهّْْٛ ١

١بف گـػ يّىْؿ مج٨ آ ٝؼل ،ؼيا ٍالس  ًؼ ا وؼٍ ؿّ غو ٝ َ ث يث

اؿّپب  يکَ تْمٔ ىْؿا ييُب يبفهٌؼيً اف يکيـّػ. يىوبؿ ه

يْؿُب يثبال ٞؼٍ ک عْاُو پ ييآً ثَ ايکَ  متي  ىْؿا ؿا يْ ي 

ىتٌؼ تضو تب ميؼ ايل گـػيػا ثْػ  ًؼاى اف  يػاؿنتن ايي  ف

ثَ  لَ  تـّل ّفاؿت ػاع ربيکٌ مت  یک  ٌيهٌب وْال   يٞ ثَ  هٞ

  جب  ػؿيي پـّمَ صبل ت٪ـيَ اًت٪بل ػاػٍ ىْػ. ايّفاؿت ٝؼل

يْؿُب خـ ک ىْؿا يياک ثَ  پب يکَ  مبلِب يياؿّ ىـّٛ     ياف 

 ؼٍ امت.يل گـػيتکو ،ْمتَ اًؼيي ٕـ٣ پيثَ ا 1991
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١بف ػؿ ن آ ثَ ا يبؿيػؿ ث نجت  لک ً ضياف هوب ٌبي ت ثـ  ْل ث

اف هوبلک  يػؿ ثْٞ يهْرْػ ثْػ. صت يهغبل٦ت ٩ْ يهٌب٥ٜ ىغَ

ثب ا کَ  وْػ  ٪بػ ً لَ اًت کبؿ يّفاؿت ػاع ِبي  غو ي آً ک ث

عْيثقؿگ تيک مت هيالت  مب ِبحبؿًْالؼٌُؼ. يو ؿا اف ػ ـ يّ 

 يٌ ّ ثـؿمي٦َ تيغيي ػاىتٌؼ کَ ّٙيا فُـاك ا قيً اؿگبًِب

ػػ. ػؿ اکخـ هوبلک گـيبؿ ه٢ل٨ هيت ثنيهضکْه ييتؤهّ رـم 

بمت کْچک ثْػٍ ّ ٩ؼؿت کن ػاىتَ يک ؿيُن  ٩جال  َ يّفاؿت ٝؼل

ث ِؾا  مت ل رَ ّ ين آى هيا کَ ػؿ ثْػ ٥ت  ل يآى ت٪ل ـيتؤحـ

 ّاؿػ گـػػ.

م يْؿ ؿّ ثَ ّفاؿت يَ ايػؿ ک لَ  ٪بل اف ّفاؿت ػاع ي اًت

هوبل ک  يي تض ْل ث ـاي ٍْؿت گـ٥ ت. ا 1998َ ػؿ مبل يٝؼل

َ ي ثـًبهَ ثيـا ايؼ فيگـػ يل٪ک هْػل تيج يصَ هٌٖ٪َ ث

مياف  يئج رقيص هَ ّ ٝؼالت يک ثـًب ٍالصبت  ٌبٜ ا ل يير  يٝو

 ک تضْل.يج ٍـ٣ يؼ ًَ ثضيگـػ

نتبى ِبرـ ،ػؿ کيْؿ٩قا٩ ًؼاى ّ ه ٌْؿياػاؿٍ ف مبل  يي ػؿ ر

ـ٥ت هگ ـ يَ اًت٪بل پؾياف ّفاؿت ػاعلَ ثَ ّفاؿت ٝؼل 1111

کبت ّفاؿت ػا وَ ػؿ چْ جل اف هضبک ًؼاى ٩ ثب٩اػاؿٍ ف لَ   يع

ػؿ اّاعـ  يبميؼ ميت ىؼيػؿ احـ کبؿ ّ ٥ٞبل ثٞؼا  هبًؼ کَ 

٩جل اف هضبکوَ تض ت  يفًؼاًِبن گـ٥تَ ىؼ تب يتَو 1113مبل

 َ ٩ـاؿ ػاػٍ ىْػ.يّفاؿت ٝؼال يمـپـمت

کـا يْؿ اّ هت ؿاٍ ه ،ييػؿ ک ًَ ايصکْ رؼا اف ّفاؿت  يب ؿا 

رقا ؿا  ييارـابمت يک ؿي َّ اًتغبة ًوْػٍ يػاعلَ ّ ٝؼل

نت٪ تـ ؿيکَ ه ثَ ػ٥ ِْؿيوب   مت رو ُؼيگقاؿه ه يب زبػ يا ،ؼ

 ًوْػ.

 

 ا ّصاست داخلَيظ ي، پْليت اص تخؼ ًظاهيهغؤّلًتمال ا
 

گـ يّفاؿت ثَ ّفاؿت ػک يت اف يهنئّلاًت٪بل  يپـّمَ ّا٩ٞ

کب١ؾ ٍْؿت  يبػ الا٩ل ثَ ؿّيثؼّى هيکالت ف ا  تْاًؼ اکخـيه

ـػ. يت ٩ـاؿ گيؼ هْؿػ تَْيٌکَ ٩بًْى رؼيىـٓ اَ ـػ، ثيگ

يک ُؼا٣ ت کي ا ّ يالتيهو مَ  ّ شّا ىؼ. پـّ رْػ ثب ىي هْ ؿّ

 يهبل ت ّيـيت اف ًگبٍ کبؿهٌؼاى، هؼيهنئّلاًت٪بل  ياػاؿ

تْاًٌؼ ػؿ يي ُوبى کبؿهٌؼاى هيکؼام هيکل ًغْاُؼ ػاىت. ٝ

گبًَ ت٦بّت يو اػاهَ ػٌُؼ. يکبؿ عَْ ث يفًؼاى ّ اػاؿٍ هل

ُْٝ ّفيا ثَ  گقاؿه  کَ  ثْػ  ُؼ  ثَ ّفاؿت ي عْا لَ  اؿت ػاع

 ن عْاُؼ ىؼ.يَ ت٪ؼيٝؼل

ػمت َ ث ييْػ کَ اًت٪بل ثؾات عْػ ثـايي ٥کـ هيچٌ ثْٞب  

ک مَ هل ٌ يکب٥ يمبف يآّؿػى پـّ هب چ مت. ا ي ينت. ايي ًيا

نت ػؿ  ٩ؼم ًغ ِت ايٍـ٣  ًؼ ر ًؼاى يمک يزبػ يک ؿّ نتن  ف

 جبىؼ.يه يهلک

 

 ًاهکول يعاص يشًظاهيغ
 

ْرْػ ًجبىؼ، اصتوبل آى ّرْػ ه يکَ اٍالصبت امبم يتب ٩ّت

کَ  ٪بل يک ميػاؿػ  ٙبُـا  اًت کينتن  هبت هل ثَ ه٪ب تَ   يب٥
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ؼ. ثَ ْٕؿ ياه ؿا ص٦٘ ًوب يًٚبه يت ُبيچِـٍ ّ اکخـ عٍَْ

 هخبل:

 ُب جَ  ٌؼاى  ؿت ٚبه يکبؿه وبى  يً وْػٍ ّ ُ ً ٘٦ ىبى ؿا ص

ٚبهيىـا متغؼام ً تـ يه يثب٩ ئ ا وَ هِو ًؼ. اف ُ کَ آوب ً

ِب رـا آً ٙب يػؿ ا ًؼايّ ثب ف ىبى  وبى ي٤ً ّ ؿ٥تبؿ ثب ُ بى 

 ؼٌُؼ.ياػاهَ ه يٍْ ّ ملْک ًٚبهيى

 ْٞيّاصؼُب يفًؼاى  تب صبل ُن  ػاؿا ينتن ُبياف م يث 

ک ٩ـاؿ ػاىتَ ّ يل ػؿ اؿتجبٓ ًقػيجبىؼ کَ ثب پْليهغًَْ ه

ًبآؿاه ثـّف  ٩ت  ل يػؿ ّ ىـاي يػاع ٕـ٣ يب  ّٖـاؿ اف  ٔ ا

 گـػًؼ.يه٪بهبت اصْبؿ ه

 تـّل کو  ،تيـيؿ ه٪ بم ه ؼکبؿهٌ ؼاى فً ؼاى ػ  يؿّ يکٌ

 عْاٌُؼ ػاىت. يهٌبثٜ ثيـ ثْػرَ ّ

 ى يػؿ پـّگـاهِ ب ّ ؿژٍ  ،ي تـ هي ٨يکبؿهٌ ؼاى ث يآهْف

گـ يٌِب ثغبٕـ امت٦بػٍ اف املضَ کَ ػؿ اػاؿٍ فًؼاى ػيتوـ

ثب ؿ ىت  ُؼ ػا متٞوبل ًغْا گق ا ٚبهُـ من ً ٍْؿت  ياٍ ّ ؿ

 عْاُؼ گـ٥ت.

 هبًٌؼ ص٪٧ْ ثيـ يکبؿهٌؼاى هنبئل يػؿ ثـًبهَ آهْفى ّ  

گـ هٌبمت صبل يکَ ػ يٌيُْٝ هْبهَ بى ثيهزؼػ فًؼاً يبياص

 ؼ.يجبىؼ ٝالٍّ عْاُؼ گـػيفًؼاى ًو

 

ک يتَ  يي ًغثت تَ اًتمال اص تخؼ ًظاهيهأهْسػکظ الؼول 

 يهْدل هلک
 

مَ  ييػؿ ا ثيپـّ ل٨  ْالت ه٢ ٍـ ّ هٞ ٞؼاػ ٌٝب ٚـ َ ک ت ً

ي يهؤهْؿ ک ٝؼٍ افي يثـا اصتوبال  تضْل  ّ ـييت٢ي يـمؼ. ايه

نبك ّ ً اص ُؼ آّؿػ. ًگـا ثبؿ عْا ّٖـاة  وؼٍ  يا ِبٝ  ػؿ آً

ي تضْل ٝوؼتب  يا آًِبگوبى َ ي عْاُؼ ثْػ کَ ثيي هْؿػ ايا

تْؿييىبهل ت٢ ًؼ ؼ ػؿيىب ثْػٍ ّ يـات کل ت اف ياکخـ يگف

ؿا ثَ رب  يات ًبگْاؿـيتؤحيبى يا يل ُبي٥به کبؿهٌؼاى ّ

ل يثَ ىوْل هّْْٝبت ؽ يػبيؿارٜ ثَ هنبئل ف آًِبثگؾاؿػ. 

 عْاٌُؼ ػاىت. يًگـاً

 

 

 

 هْلف

ًؼاى يت٪ـ  ٌؼاى ف هٜ کبؿه خـ رْا نلکيجب  ػؿ اک ٤٩ ه  يک هْ

نجتب   ًؼ. ػؿ  يتـ يييپب ً ىـت يػاؿ لک هٞب ٞؼاػ اف هوب ک ت

 ؿا آًِب يييپببى ه٤٩ْ يًٚبه ل ّيب پْلثک کبؿهٌؼاى يًقػ

ؿ اًؼ ي ثبّياف کبؿهٌؼاى ثـ ا يبؿيؼُؼ. ثنيثلٌؼتـ رلٍْ ه

ي آّؿػٍ ييؿا پب آًِبه٤٩ْ  يهلک يکَ اًت٪بل فًؼاى ثَ ثغي

کَ يا ّ اف مت  ِت ا ِبي ر ثَ ا آً نجت  عْػ يً ضْل اف  ي ت

يبى هّه٪ب ٌبثـايهت ً ٌؼ. ث ربگق ،ييؼُ کَ  مبعتبؿ  ي يُـ 

رْػٍ ه لت هْ ل ٌبىيإوؼ يگـػػ ثبيصب ٞ٤٩ ٥ کَ هْ ُؼ    ّ يػ
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چ يثَ ُ ؼيگـػػ ثبيربهَٞ اگـ ثلٌؼ ًو هْرْػٍ کبؿهٌؼاى ػؿ

 ًيْػ. تـ يييّرَ پب

 

 ؽذى يکاسهٌذ هلک

مبعتبؿيثؼ ٚبه ل  مبعتبؿ يً  ٔ٪ ک ٥ ثيه يهل ىؼ. ػؿ  ي يجب

ّرْػ ػاؿػ کَ اًت٪بل اف ثغو  يي ًگـاًيکبؿهٌؼاى فًؼاى ا

ک ثغو يػاؿًؼ ثَ  يثَ آى ا٥تغبؿ هنلک آًِبکَ  يوَ ًٚبهيً

جب  يثَ ػؿرَ ت٪ـ آًِبي آهؼى ه٤٩ْ ّ هـتجَ ييثبٝج پب يهلک

تت اػاؿک تـ اػاؿيکَ ػؿ  يب ٌؼ گـػيکبؿ ه يک ػ٥ ؼٍ ّ يک

هْار  َ ّ هٞ ـُّ  يع  ؼهبت هلک   يِبتيهض  ؼّػؿا ث  ب  آًِ ب

 نبفػ.يه

 

 اص دعت دادى هٌفؼت

ن ٚبه يبؿيػؿ ث ىغبً ً لک ا ْب ّ ياف هوب ىبى اف ي٥به ياٝ ل 

کَ  يجبىٌؼ. ػؿ صبليَ هٌب٥ٜ  گنتـػٍ ثـعْؿػاؿ هلک ملني

اؿػ اف ُوچْ هٌب٥ٜ هضـّم ػؿ ثنب هْ يهلک يکبؿهٌؼاى ػّلت

تَ افيه ىٌؼ. الج مت ػاػى ا جب ٌب٥ٜ ؿّيػ بؿ ّ يهٞ  يي ه

بى يف ـيتؤحىبى  يل ُبي٥به ي فًؼاى ّيهؤهْؿ يگت فًؼي٦يک

 ثبؿ عْاُؼ ػاىت.

 

 يک هْدل هلکيادٍ کشدى يك ّ پيتغث
 

الفم امت  ،ـػيبًَ ٍْؿت گه٥ْ٪ يک هْػل هلکياگـ اًت٪بل ثَ 

َ ي ثـًبهَ ػؿ توبم مْٖس ثيا ؼعل ػؿيتب ثب ُوَ اىغبً ؽ

  يعؼهبت ک مبعتبؿيـػ. يٍْؿت هيغٌ ّ ؿّىي هکبتجَ ٍْؿت گ

جبىؼ، يه يمبف يزَ هٖلْة هلکيکَ ًت فًؼاى يّ هنلک هؼؿى

ي هنئلَ ٩بثل يجبىؼ. ُـ چٌؼ، ايهت٦بّت ه ياف مبعتبؿ ًٚبه

ٌؼاى ياُو ثَ کبؿه تب  مت  نئلَ  ٌبىيإوت ا کَ ه ىْػ  ػاػٍ 

ک ثغو يؼ ثَ يثب آًِبجبىؼ کَ يًو ي ه٦ِْمياًت٪بل ثَ ا

م ک ياػاؿ يثـّکـ ٪بل ًوب يعؼهبت هل تب ياًت مت  ٌؼ. الفم ا

ًؼاًِب ت ف ى يهضال کَ ػؿ ٌثب کن ّ آؼ  ٚبم هض ٚن ّ اًت زب ً ً

ت ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. يصؼّػ ؿّىي ٍالص ٝبػالًَ ثـ٩ـاؿ ثْػٍ ّ

کي ًؼاى هل مپلي يک ف ٚن ّ ػ ثب ً گبى  ثْػ. يک اؿ ُؼ  ي عْا

کبى ػاؿػ ػؿ  ىؼ ّ اه ٖـس ثب جَ ه نئلَ ؿت ُن ه ٌْف  زب ُ آً

َويىب ىيؼ ت ثب پْ ٌؼاى  کَ کبؿه ىْػ  تَ  ًْٛ يؼى ين گـ٥ ک 

ک ملنلَ ت٦بّتِب يِن ؿ٥تَ يؿّ ي٦ْؿم اػاهَ ػٌُؼ. ّليًْي

ک ثب يًْؼ ًقػياؿتجبٓ ّ پ فًؼاًِبـا يهْرْػ عْاُؼ ثْػ ف

 ؼ.ًػاؿ يـ رْاهٜ هؼًيّ مب يي٩ْب يؿًّؼُب

 :ػاىتَ ثبىؼ ػ تْرَ ٩ـاؿل هْؿيالفم امت تب ٌٝبٍـ ؽ

 

 ظ اعتخذاميؽشا

بفات هي  غٌ ي  اهت يبى ػاؿاي  ًٚبه ،کي  ْؿُب اف يثْٞ   ػؿ

ل ىبى ي٥به ياْٝب ّ يي ًٚبهيهخبل، هٌنْث جبىٌؼ. ثْٖؿيه

، ؿگبى ػؿ ػاعل کيْيگبى، م٦ـ ؿايَ ؿاتاثب هنتض٨ اٝبىَ ّ

ُب جت  تَگبى ّ يؿا يٍض يهـا٩ صيؿا اثب َتيگبى ػؿ   يي ؿع
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ٌبىيه ىٌؼ. ُوچ ِب جب کي آً مت هو ًْکـ ا گبم  ٞبم  ،يٌُ ٕ

هؼت فهبى ًنجتب   فا ثٞؼُوچٌبى  ّؿػٍ  ّآػمت َ گبى ثيؿا

ىًْؼ. ػؿ ىٌبعتَ  غْاٍ  ٝؼ ػل نتض٨ ت٪ب تبٍ ه نتن يک مي کْ

ب ي بفات ٧ْ٥ ّيؼ هنتض٨ ُوَ اهتيفًؼاى کبؿهٌؼاى ىب يًٚبه

ْ ِب اف يثٞ کَ ػؿ آً ىًْؼ  بفات يي اهتي٪ت، ايص٪ ىٌبعتَ 

 يْػ.ييبى پٌؼاىتَ هيهٞبىبت ا اف هِوتـ آًِب يثـا

ک يثَ  ينتن ًٚبهيالفم امت تب ػؿ ٍْؿت اًت٪بل فًؼاى اف م

کيم ىْػ. ايىـا ينتن هل تَ  ٚـ گـ٥ ٧ْ٥ ػؿ ً متغؼام  ي ئ ا

کَ يً يکب٥ ثـا ٔيىـانت  ضِ  متغؼام ه بفات يػاػى اهت يا

هبل ٞت  ىـا يثؼّى ه٦ٌ ىبت ّ  ىْػ. هٞب تَ  ٚـ گـ٥ ٔ يػؿ ً

 يث ـا (legitimate package) ي٩ بًًْ  ن تَج ثي ؼ هٌضي ام تغؼام ثب

ـػ يگيکَ ٍْؿت ه يـييت٢ کبؿهٌؼاى ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ىْػ. ُـ

ق هْؿػ ي( ًيبفات هبػيب اهتي)  يؼ هنئلَ ثنتَ ٩بًًْيثب

تب يهؾاکـٍ ٩ـاؿ گ ُب ّ  ٌبىيإوـػ  کَ عْامت  ىْػ  ٍل  صب

٩بًًْ ٞبت  مت. ػؿ ا يت٩ْ ىؼٍ ا ثـآّؿػٍ  ٌؼاى  کبؿ يکبؿه ي 

ؼ يثب فًؼاًِبثبىؼ. کبؿ ػؿ  يف ثَ پْل اّب٥بيً امت هوکي

ؼٍ ّ ػؿ يبػ گـػيج عؼهبت هِن اف آى ي٤ هزؼػ ىؼٍ هٌضيتٞـ

پْليؿػ ٌؼاى ا٦ٕبي٤  کَ ايئل ّ کبؿه ىْػ  ٩ـاؿ ػاػٍ  ي يَ 

 ـّػ.يىوبؿ هَ ي هْٞل ثيا ياف ؿاٍ صل ُب ثـا يکي

 

 کاس سّصهشٍ يًوًَْ ُا

ب کبؿهٌؼاى کٌؼ تيزبة هيا يًْٛ ًٚبه يکبؿ ًْثت يُب نتنيم

ي يهتْاتـ کبؿ ًوْػٍ  ثٞؼ هٞبػل آى چٌؼ ي ؿّفيچٌؼ يثـا

جبىؼ يق هيي ًيچٌ ي ًْٛ کبؿيک ًوًَْ ايؼ. ٌؿّف ؿعَت ثبى

ثٞ ؼ  کٌٌ ؼ ّي٦َ ارـا  هيمبٝت ّٙ 14 يکَ کبؿهٌؼاى  ثـا

 ين ک بؿ ث ـايي گًَْ تٌٚ يجبىٌؼ. ايل هيؿّف تٖٞ 3 يثـا

 يٌؼاى ثب کبؿُبنبفػ تب کبؿهينـ هيؿا ه کبؿهٌؼاى چبًل آى

گـ کوجْػ هٞبه ىبى ؿا پْؿٍ مبفًؼ. يػ ين ؿّفٍ ػؿ ربُبيً

٩بثل ٩جْل ًجْػٍ  يکبؿ يي ًوًَْ ُبيچٌ يک فًؼاى هنلکيػؿ 

ل يت٢ يّ تَ ً ـي نبك يػاػى آى الج نجتب  ص هؾاکـات ً ثَ  بف 

 ػاؿػ.

 

 يهال

ک ػؿک ي يثَ مبعتبؿ هلک يـ مبعتبؿ ًٚبهييػؿ هْؿػ ت٢ ثْٞب  

رْػ ػاؿ مت ّ کَ هًبػؿ ثييي ت٢يؼ ايگْيػ  وْٛ  َ ـ  ْٕؿ هز

ل کبُو ک ثَ  زـ  ٌيگـػػ. ٩ّْٛ ايٌَ هيُق يهٌ يت٢ي يي چ  ـي

اف  يکيؼ. يآ يصنبة هَ ًبهضتول ث ،ليک ملنلَ ػاليثٌب ثـ 

ٞبه هيي ػاليا ّْٛ ه ّيل هْ ثَ تْ ٚـ  کَ ً ىؼ  ٧ْ٥ يجب ضبت 

ک يبثؼ. ػؿ يو يؼ ػؿ هزوْٛ ا٥قايالؾکـ ثْػرَ هٞبىبت ثب

ٚبه متْؿ ػاػٍ هيثَ  يمبعتبؿ ً ٌؼ ػ ثـايک کبؿه تب    ييْػ 

کبؿمبٝت  ّب٥َ  عت ا ثؼّى پـػا رـا ًوبيّٙ يُب  ؼ. ي٦َ ا

اف کبؿهٌؼاى فًؼاى  يبؿيثن يک مبعتبؿ ًٚبهيي ػؿ ياثٌبثـ

  ک مبعتبؿي ؼ. ػؿٌکٌيٌَ کبؿ هيـتـ اف ٩ّت هٞيمبٝت ُب ػ

ک وْال   يهل ثـايٌوبيزبة هيا هٞ تب  کبؿ  يؼ  کَ  ٌؼاى  کبؿه
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ّب٥ ْٕل  يا زبم هػؿ  تَ اً ٌؼي٦ُ ّب٥ ،ؼُ وَ ا  يص٨ القص

ىْػ ّ  تَ  ث ب ػؿيپـػاع ثل  لْگَ ه٪ب ل ياف تضو يـيعبٕـ ر

ّب٥ ٥ـاػ ػ يثبال يکبؿ ا ٌؼاى ا ثيکبؿه ي يهؤهْؿج يصَ گـ 

 ؼ امتغؼام گـػًؼ.يؼ ثبيرؼ

بت نيتؤم ئ عبؿريـاهْى ّ هضيت پياهٌ ،افکيْؿُب يػؿ ثْٞ 

ـ اؿگبًِب يمب ل ّيتْمٔ ًگِجبًبى ّفاؿت ػاعلَ، پْل ييرقا

ىبيه ييتؤه کَ  ْيگـػػ  لت ثٞ تبؿ يؼ ثٞ ٙبت  ىؼ  يغيهلضْ ثب

هب ػل ٞال  کَ  يليا رْػ ػاؿػ ا ٥ ًؼاى يّ هبت ف کَ ه٪ب ي امت 

ي کبؿ کبؿهٌؼ امتغؼام يا يؼ تب ثـاًآى ؿا ًؼاؿ يتْاًوٌؼ

پْلٌيًوب مـثبفاى ّفاؿت ػاعلَ ّ  عؼهت يؼ،  ىبهل  ل ٝنبکـ 

اکخـا   ؼٌُؼ ّياًزبم هؿا  يت هلي٦َ هکل٦يثْػٍ ّ ّٙ يٝنکـ

رَ ه ٪بل ثْػ ًبت اًت مبًياهکب ثَ آ ِب  ٍْؿت  يبى  ّفاؿت

 ـػ.يگيًو

ّفاؿت  ،اف کيْؿُب يبؿيؼ ثغبٕـ ػاىت کَ ػؿ ثنيُوچٌبى ثب

لَ ّ ثَ ّفاؿت ٝؼليپْل ػاع نجت  رَ ّ  ،َيل ً ُبى ثْػ عْا

ي اهکبى صتوب  هْرْػ امت کَ ثب يجبىٌؼ. اييتـ هيهٌبثٜ ث

ک ه٪ؼاؿ اف ثْػرَ ؿا يّفاؿت ػاعلَ  ت فًؼاىيهنئّلاًت٪بل 

 .ًوبيؼ ًقػه ص٦٘

 

 

 يتَ عاختاس هلک گزاس يٍْ ُايؽ
 

 لاًْى شييتغ

مبعتبؿ رؼيا يکيزبػ  ثـا ّ يالتيؼ ت مًْل  ًؼاى ي يپـ ک ف

نلک تب يا يه کـػ  ُؼ  نلَ يزبة عْا يت٢ک مل ٩بًْى ـي ات ػؿ 

ث گـػػ  ليَّ ّاؿػ  ٩بًْى ٥ٞ گـ  يک يژٍ ا مبك ت ثـ ا الت يآى 

 ىؼٍ ثبىؼ. يقيبهَ ؿثـً يًٚبه

 

 كيدل يآهادٍ گ

٪بل م ًؼاى افياًت ٚبه نتن ف ک يًْٛ ً ُبى  يثَ هل ک يعْا

ل ي٨ ّ تضليػ٩ يقي، ثـًبهَ ؿيالتيات ه٢ل٨ تيکـييت٢ملنلَ 

َٕ ه ّْٝبت هـثْ وَ هْ نِبيُ ىؼ. ک٦ٌـاً ليث يجب   ّ يي الول

تْاًؼ کَ مٖش يه يهٖبلٞبت يؼُبيٌبؿُب ّ ثبفػي، مويهٌٖ٪ْ

ٌِب ثَ يي هّْْٝبت ثبال ثجـػ، اهب ايؿػ اؿا ػؿ هْ يآگبُ

الفم ؿا  يامبم ّ يبػيملْک ثٌ ـييت٢نت تب يً يکب٥ ييتٌِب

ملْک اف ػؿّى عْػ مبفهبى  يّا٩ٞ ـييت٢ؼ. اٍال  يزبػ ًوبيا

 ؼ.يبيبى ثيهَ ؼ ثيثب

 

 يػهْکـامثَ  1978کَ ػؿ مبل  يکي، کيْؿيٌيػّه يػؿ روِْؿ"

م ًؼاًِبؼ، يؿ ضت اػاؿٍ ّ ف پْل ػؿ آًزب ت تـّل  ب ي ل ّيکٌ

ؼ تب اًت٪بل ثَ يل گـػيتيک ي٩ـاؿ ػاىت. پـّژٍ ا يبىًٚبه

ک ام تبػ ي   ،ٌ  ؼٍيًوب ؼ.  ػّي ؿا کو  ک ًوب ئ هلک  يى  ـا

تْى ّ ئي پٌُْ ويک ؿ ثَ ُ ضجل  ىؼ ه ْٚؿ تٞيل اؿ ي ييي هٌ

ا٩ل هٌبثٜ ّ اهکبًبت ثب صؼ 1113ػؿ ػمبهجـ  آًِبًؼ. ؼيگـػ

زبػ يؿهٌؼاى فًؼاى اؿا ثَ هٌْٚؿ آهْفه کب يک هکتت آهْفىي
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ب ي ٌگ يؼٍ ّ ػؿ ّيي ثبؿآهْفه ػيکبؿهٌؼ ػؿ اّل 431ًوْػ. 

غو رؼ ١بف يث ِت آ ًؼاى ر کيؼ ف مَ هل ٤ يتْٙ يمبف يک پـّ

ؼ. يگـػ يقيق ثـًبهَ ؿيگـ ًيػ يؼًؼ. چِبؿ فًؼاى هلکيگـػ

ي يي ؿًّؼ ٝجبؿت ثْػ اف اّليا ءج رقيگـ هٌضيػ يتِبي٥ٞبل

ٞ نت رو لت يًي کبؿگـاى ػإّ وبم  غبٕـ  ت ًؼاى ث  ييتؤهػؿ ف

ص٪٧ْ ػّ  يلتَ ُبْؼ ّ رلنبت ػؿ ٥بکينتن رؼيثب م يُوکبؿ

ت ًوْػى آهْفگبؿاى ّ ىبگـػاى يعبٕـ تـ١َ پٌُْتْى ٝوؼٍ ث

ُب ًؼاًِب يػؿ کبؿ ک يف ول٦ٍت ػّإَ ث يهل ي ّ يجبى، هٞل

 ـٍ.ي١

 ICPS ،1114 ؿاپْؿ

 

يبى ه ثَ ً ِت ايتزـ کَ ر ُؼ  يت٢زبػ يؼ ثَ ـي وک  ات الفم ّ ک

يْ ٌْک مبعتبؿ ٌٝٞ ٪بل اف  ِت اًت ٚبه يؿ ػؿ ر ک يثَ  يً

 يي الوليامت تب کبؿىٌبمبى ث يمبعتبؿ هؼؿًتـ فًؼاى ّـّؿ

ٌيؼ. ا٥ًـاُن گـػ مبى ػؿ يي چ ٞؼاػ فيي کبؿىٌب بػ يک ت

کَ  يْؿُب  ًؼيا ػؿ ٩جال  ک وْػٍ ا کبؿ ً ًؼ  رْػ  ،ي ؿّ هْ

ىٌؼ. ايه ًْٛ  صوبيجب هؼت يِب هيُوکبؿ ت ّيي  ًؼ ػؿاف تْا

 ل ثبىٌؼ:يبت ؽين ّ عٍَْئٝال يػاؿا امت ّ هوکي ثبىؼ قيً

 وـ وٜ آّؿيت مت  يي ر زبؿة ّ ػ ٌؼٍ ت يبى ػُ کَ ً هبت  هٞلْ

جبىؼ ّ يهيبثَ  ه يغيـاث تبؿيگـ ثب هيػ يکيْؿُب يآّؿػُب

ِت صل ُوچْ هيکالت ا٩ؼام ػؿ ر يثب چَ ٩بًًْوٌؼ آًِبٌکَ يا

 ًوْػًؼ.

 کبؿ رْػ ّ ا يُو هْػل هْ گؾاؿ اف  ِت  هْػيزبػ يػؿ ر ل ک 

 ؼ.يرؼ يکبؿ

 ُب  يبثياؿف ُب ييپـّژٍ  ثَ  يکَ هْػل  کـػ ؿا  عْة ٝول

ْٚؿ ا ثـايهٌ گؾاؿ  مت  ًؼ هٌب مبعتبؿ ّ ؿّ يْؿُب يزبػ    يک

 ؿامتب ٥ـاُن ًوْػٍ اًؼ. ييػؿ اگـ يػ
  

  اف ـييت٢تزبؿة ٩بثل هالصَٚ اف آى ٝؼٍ کيْؿُب کَ پـّمَ 

ٍ تزـثَ ًوْػ ٩جال  ؿا  يک مبعتبؿ هلکيثَ  يک مبعتبؿ ًٚبهي

ؿامتب  ييػؿ اکَ هب  ييجبىٌؼ. ػؿمِبيهْرْػ ه اًؼ اهـّف

ىبهل ٌٝبٍـ  ـييت٢ُـ  يؼيؼُؼ کَ ٌٝبٍـ کلين ًيبى هيآهْعت

 جبىؼ:يل هيؽ

 ؼيل رؼيتيک يثـا يامبم ک مبعتبؿيي يي٤ ّ تٞيتٞـ. 

 نتن يامتغؼام کبؿهٌؼاى م ن ّيتٌٚ يک ملنلَ هـاتت ثـاي

 .يهضل ّ يفًؼاى ثَ مْٖس هل

 ن هٞبىبتيرِت تٌٚ ٨يات ػ٩ـييت٢. 

 ؿّاثٔ ػؿ صبالت امتغؼام يـٍ گياف ٝؼم ت ٌبىيإو. 

 ييهؤهْؿَ اف يرِت صوب ػؿ يهنلک ينتن ُبيم. 

 بت يًٚـ اؿائَکبؿهٌؼاى ثغبٕـ  ئ ثـايىـا ي٥ـاُن آّؿ

 ٌؼگبى.يًوب ؤتي٨ُ ياف ٕـ
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 خالصَ

  ًضٍْ ثـعْؿػ کبؿکٌبى

ت يبى اف اُويفًؼاى ثب فًؼاً

ت يػؿ ؿاثَٖ ثب ؿٝب ييثبال

ص٪٧ْ ثيـ ػؿ فًؼاى ثـعْؿػاؿ 
َ هٌبمت يؼّى ؿّامت. ث

ـ يـ تؼاثيکبؿکٌبى فًؼاى، مب

ثَ اىتجبٍ ػچبؿ عْاُؼ  ياٍالص
ي ُن، آهْفه يىؼ. ثب ا

ب ّرْػ يکبؿکٌبى فًؼاى ا١لت 

ب يّ  يب ًبکب٥يًؼاؿػ 
 ًبهٌبمت امت.

 ـ ًگـه ّ ؿ٥تبؿ ييت٢

ت يه٥ْ٪ يکبؿکٌبى فًؼاى ثـا

امت. آهْفه  ياٍالصبت ّـّؿ

ک ؿاٍ صل ػاًنتَ يا١لت 
ثؼّى تِٞؼ ىْػ. اهب .يه

ه٪بهبت اؿىؼ ّ ثؼّى  يّا٩ٞ

هيغٌ،  يػاىتي چِبؿچْة اعال٩
ي آهْفه ًبهئحـ عْاُؼ يا

 ثْػ.

ادداؽت سٌُوْدی ي

 8ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 گيـًؼ."اًنبًي ٩ـاؿ 

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

رِبًي ص٪٧ْ ثيـ 

 ن ىؼٍ امت؛تٌٚي

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

 ّ آهْصػ آًِا

 

 

 کاسکٌاى صًذاى
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 کاسکٌاى هثشم تياُو

 

بى يگـٍّ هِن ػؿ فًؼاى ّرْػ ػاؿًؼ کَ ٝجبؿت اف فًؼاً ػّ

کٌٌؼ. ؿّاثٔ .يه يؼگيؿم آًِبثبىؼ کَ ثَ .يه يّ کبؿکٌبً

مٖش ؿٝب ػّي يبى ايه ٥ـاػ،  ُبيت هٞيگـٍّ اف ا ٪٧ْ  يبؿ ص

 ؼ.يًوب.يؿا ػؿ فًؼاى هيغٌ ه يثيـ

 ياگـ ٩ـاؿ امت کبؿکٌبى فًؼاى عؼهبت ٝبهَ عْػ ؿا ثَ عْث

ؼٍ ىؼٍ ّ ثَ يثَ ػ٩ت ثـگق آًِباًزبم ػٌُؼ، ّـّؿت امت تب 

 ٌؼ.يب٥ت ًوبيآهْفه ػؿ يػؿمت

ىوي ًگبٍ ج ػيثَ ص يامت کَ ثَ فًؼاً يکبؿکٌبً يهيکل اٍل"

ٌؼ. تـت.يه وبػيکٌ ٪ل ً ول ّ ً موجْليجبت ص مت، يي ّ  ک ا

ُب هزجْؿ ُنتٌؼ تب هخل مگ ػؿ هْتـُب ػؿاف ثکيٌؼ. .يفًؼاً

 امت. يآهْفه کبؿکٌبى صتو

ػؿثبؿٍ  فًؼاًِبهٖبلٞبت  يالولل.ييهـکق ث 1111گقاؿه مبل 

 فًؼاى يبفىٌبميً

 

ني ً مبيص ًؼاًِب يت ّفؿاء ّ ؿإ ػؿ  يجير يَ کتبثِبي، تِف

ًَْ ؿٝب ثـايع يـ  ٪٧ْ ث ًؼاى ّ ػؿد يکل يت ص ٌبى ف َ کبؿک

يِب ٪ـؿات هٞ»اف  ييثغ ضؼ  يبؿيصؼا٩ل ه لل هت مبفهبى ه

ْاؿ فًؼاى، اؿفًؼٍ امت يػ يؿّ« بىيػؿثبؿٍ ؿ٥تبؿ ثب فًؼاً

عْػ ثَ  هب  و يا ثٔ ه.يعْػ ً ًؼ ؿّا ٌبى ّ يتْا بى کبؿک

 بى ؿا ثِجْػ ثغيؼ.يفًؼاً

بى ؿّفاًَ مـ ّ يثب فًؼاًُنتٌؼ کَ  يي ا٥ـاػ کنبًيتـ.هِن

ًؼ.  ِبکبؿ ػاؿ نبً آً ًؼاً يک ملْل ف کَ  نتٌؼ  بى ؿا ػؿ يُ

ثب  ثبف، ؿّف ؿا  ِبٍجش  ملْل  يمپـ آً ِبّ  ىت  آً ؿا ػؿ 

ب ئ عْة يبى ػؿ ىـاياف ّّٜ فًؼاً آًِبٌؼ. يًوب.يثنتَ ه

ضٍْ ؿ٥تبؿ ا يثؼ آگبُ ًؼ. ً ًؼاًيػاؿ ثب ف ُب، .يي اىغبً 

ػُؼ. .يْػى فًؼاى ؿا ًيبى هث يـاًنبًيب ١ي يقاى اًنبًيه

بى چ  َ ث  ب اصت  ـام ّ چ  َ ث  ب يهـتج  ب  ث  ب فً  ؼاً آًِ  ب

ٌ يُنتٌؼ کَ تغَ يا٥ـاػ آًِبٌؼ. يًوب.يٍضجت ه ياصتـاه.يث

ُب، .ل، ثنتَيثَ ١ؾا، هال٩بت ٥به يتغت عْاة ّ ملْل، ػمتـم

َ، ػاکتـ، ين ّ تـثي، کبؿ، تٞلي٦ًْيتل يُب، توبمِب.ًبهَ

بى يـ اهْؿ هـثْٓ ثَ فًؼاًيّ مب فًؼاًِبـ ياًت٪بل ثَ مب

ه تـّل  ٌؼ. ا.يؿا کٌ ثيکٌ کَ  نتٌؼ  ٌبى ُ و.يي کبؿک  يًٚ
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چَ اف  يـيگ.گـّگبى يبيب ثَ ٩ْبيؿا هِبؿ کـػٍ  ياصتوبل

 ٌؼ.يًوب.يه يؼگيؿم ،٨ هؾاکـٍيؿاٍ عيًْت ّ چَ اف ٕـ

بى يثب فًؼاً يَ عْثياگـ ٩ـاؿ امت تب کبؿکٌبى فًؼاى ؿّ

اصتـام ثگؾاؿًؼ، الفم امت تب  بآًِػاىتَ ثبىٌؼ ّ ثَ ص٪٧ْ 

ًؼاى ً ىوـػٍ ّ ياػاؿٍ ف تـم  عْػ ؿا هض ٌبى  ٪٧ْ کبؿک ق ص

عؼهبت  هت اف  ِبصکْ ٪ؼ آً تب يت مت  ول آّؿػ. الفم ا ثَ ٝ ـ 

ٌبى فً ؼاى ث ـ ام بك  ٩ي کبؿک هي غٌ ّ  يک چِ بؿچْة اعال

ؿ٥ت  بؿ  يبؿُ  بيٌ  ؼ ک  َ ػؿ آى هٞيى  ؼٍ ٝو  ل ًوب.ى  ٌبعتَ

 ٤ ىؼٍ ثبىؼ.ي٩جْل تٞـ.٩بثل

جْػ" ٍالس ثِ تـام ّ ا ٌي، اص نبى. ثب يٞ ٪ؼم اً ٪٧ْ يت ؼ ص

ـػ ّ توبم تالىِب ثَ يي هْؿػ اصتـام ٩ـاؿ گيهضجْم ياًنبً

 ـػ.يي ٍْؿت پؾيثب هضجْم يهٌْٚؿ ؿ٥تبؿ اًنبً

 (1)  1114ب، يضبت ػؿ کْؿيب، تَضيکْؿ يَ روِْؿيّفاؿت ٝؼل
 

امت ؿا  اًنبًِبَ ٝقت يکَ ٝل ييب هزبفاتِبيـيربهَٞ ربهبُ

 کٌؼ..يهٌٜ ه

 (1)  1988ب، يجيب، ليـيهٌيْؿ ص٪٧ْ ثيـ ػؿ َٝـ ربهبُ

 

کَ هضبکوَ ىؼٍ  يبصْـت ثب ثبفػاىت ا٥ـاػيل فًؼاى ٝليمـّ

ي امت تب ثب ي٦َ هب ايؼ. ّٙيًوب.ياًؼ، ثَ ربهَٞ عؼهت ه

نبً ثَ اً تـام  ِببى، اف يت فًؼاًياص وب آً ن ّ ييهـا٩جت ً

ػؿ فًؼاى  ؿا يؼيّ ه٦ ي٩بًًْ ين تب فًؼگيکوک کٌ آًِبثَ 

 ٌؼ.يًوب يمپـ ييّ پل اف ؿُب

  1113ل فًؼاى ػؿ اًگلنتبى ّ ّلق، يمـّ تيهؤهْؿَ يبًيث

(3) 
 آًِبؼ ػؿ رِت تض٪٨ يُنتٌؼ کَ ثب يا.يٝبل يبؿُبيٌِب هٞيا

نبً زبم ىْػ. توبم ک ًؼاى يکَ توب يکبؿ اً کبؿ ػؿ ف ثَ  ل 

 يفًؼگ يِبيؼگيچيػاؿًؼ، ٩بػؿ ًغْاٌُؼ ثْػ تب ثَ توبم پ

ٌؼ. يًوب يالفم ؿا ٝول يبؿُبيؼا کـػٍ ّ هٞيپ يآگبُفًؼاى 

ٌکَ ت٪بّبکٌٌؼگبى يي ايتْو يثـا يؼ ؿًّؼيػؿ گبم اّل، ثب

ػىْاؿ فًؼاى عْاٌُؼ ثْػ، ّرْػ  يتِبيهنئّل ي٩بػؿ ثَ ارـا

 ػاىتَ ثبىؼ.

ٌبى ثب کب٥يکبؿک هْفه  عْػ ػؿ يؼ آ  َ٥ ثبؿٍ صـ ٥ت يؿا ػؿ ب

عيًوب ىِب ثب اف يٌؼ. ثـ پيآهْف ١بيؼ  ثَ يف ّٙو اف آ  َ٦

ىْػ.  ئَ  ٌبى اؿا ٞؼا  کبؿک ىِبيثب ث  يثـا ييتـيث يؼ آهْف

 عبً کبؿکٌبى ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ىْػ. يتْمَٞ هِبؿتِب

امت ّ  يت کبؿکٌبى ّـّؿيهِبؿتِب ّ اُل ياؿت٪ب يآهْفه ثـا

ت کبؿکٌبى فًؼاى ياُل يؼ ثَ اؿت٪بيؿتجَ ثب.يه٪بهبت ٝبل

٨ يؼ. تَؼٌيت ًگبٍ ًوبيثباُو يگؾاؿ.َيک مـهبيثَ ٌْٝاى 

مو مْيا يؿ ىِب اف  يْي يي آهْف ٝج ت ٖـس، ثب ِبػ ه ٨ يک ً

 ُب عْاُؼ ىؼ..ي ثـًبهَيکبؿکٌبى ثَ ىـکت ُـ چَ ثِتـ ػؿ ا

 

 علْکش ييآهْصػ ّ تغ
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کبؿکٌبى  يؼ ثـاي، اؿائَ آهْفه هقفًؼاًِبٕـ٥ؼاؿاى اٍالس 

ًؼاى ؿا  تـ يکيف جْػ هؼ يُب.ي ؿاٍياف ثِ ًؼاى ّ يـيثِ ت ف

يـ ييتؤه ٪٧ْ ث کَ يًؼاًف يص مت  ىکبؿ ا ًؼ. آ نتَ ا بى ػاً

ضْؿ ٪و ه ٌبى ً گـه کبؿک گًْگ يً عْؿػ  يؿا ػؿ چ ِبثـ ثب  آً

  يا.٥ـٍت تْمَٞ صـ٥َ يآّؿ.ثبىؼ ّ ٥ـاُن.يبى ػاؿا هيفًؼاً

 ًنجت ثَ کبؿىبى امت. آًِبـ ًگـه يياف ٕـ٧ هئحـ ت٢ يکي

آّؿًؼ .يه يثَ کبؿ ػؿ فًؼاى ؿّ يليػال يثـا فًؼاًجبًِب"

ن ّ يَ امت: ٥٪ؼاى تٞليبّت اف ه٪بهبت ثلٌؼپبهت٦ کبهال  کَ 

 يـُبيکـػٍ اًؼ، هن يػؿ آى فًؼگ آًِبکَ  يٖيَ ّ هضيتـث

 يؼئبلِبيا يّـّؿت ارـا آًِبػُؼ. .يه آًِبؿا ثَ  يهغتل٦

و يٝبل نبك ً ًؼاى ؿا اص ثـا.يػؿ ف ٌؼ.  ِب يکٌ ک يي ي، اآً

 يي ثبّؿ اًؼ کَ مـٍّؼاُبيثـ ا آًِباف  ي٦َ امت ّ ثـعيّٙ

ًؼاً يبػيف ٪٧ْ ف ثبؿٍ ص ٍْؿت هيػؿ ٚـ يگيبى  ثب ػؿ ً ـػ. 

ِبعْػ،  يبفُ ب ّ ّ ـّؿتِبيػاى ت ً ي ک َ ث َ ي اف ا آً

ي ًگـه ّ يثـًؼ. ا.يىْػ، ؿًذ ه.يه يبػيبى تْرَ فيفًؼاً

ثٔ  ِبَ يْهيؿّا ًؼاً آً عتال٣ هيثب ف ِببى يبى، ا ّ  آً

ًنجت ثَ  فًؼاًجبًِبؼ. ًگـه يًوب.يبى ؿا آىکبؿ هيفًؼاً

«  يه٦ٌ»ب ي« هخجت» يثـا يثْػٍ ّ ىبعَ يلت ه٦ٌبى ا١يفًؼاً

ػؿ اػاؿٍ  يگبٍ هِوياف رب آًِبىْػ. .يه يثْػى فًؼاى تل٪

 فًؼاى ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ.

، يؼؿ، هوٌْٛ اف فًؼگيص يىبًکبؿػاك ّ مبؿامْات يؿاً

 (4)  1114، ياف فًؼگ هتؤحـ
 

يـ ياف ا ٪٧ْ ث هْفه ص ثـايي ؿّ، آ هؼ  ١بف  يک ؿاٍ کبؿآ آ

ٚبم  ٍالس ً مـ ًؼاًِبفا هئحـ،  ْٕؿ  ثب ُقيثَ  کن يٜ ّ   ٌَ

ـ ػؿ ييکَ اهکبًبت کن امت، ت٢ يفهبً يىْػ. صت.يپٌؼاىتَ ه

تْاًؼ کَ ؿ٥تبؿ ثب .يُب ه.يکبؿکٌبى ثب فًؼاً يؼگيًضٍْ ؿم

و اف صؼ يک فًؼاى ثيثِجْػ ثغيؼ. ػؿ  امبمب  ُب ؿا .يفًؼاً

ـ ؿا صبٍل يذ فيتْاًؼ ًتب.يش کبؿکٌبى هيهقػصن، آهْفه ٍض

 ؼ:يبًو

 بى؛يَ فًؼاًيٝل يؿ٥ٜ عيًْت رنو 

 ٍربف ًؼاً ػاػى ا ثـايثَ ف ٩ت ث يمپـ يبى  وْػى ّ يتـ يً

 يبى؛يػؿ عبؿد اف ملْلِب

   بى ػؿ صبل  ت يق فً  ؼاًي  ـآهيتض٪ يک  بُو ػؿ ى  وبؿ تالى

 ؛يثـٌُگ

 ؼف ػؿ اًقّا يا يوبؿيبى هجتال ثَ ثيي کَ فًؼاًيي ايتْو

 ـًؼ؛يگ.ي٩ـاؿ ًو

 تيک ػؿ  يهْاػ هٖبلٞبت بى افيفًؼاً ياربفٍ ثـعْؿػاؿ ّ

 ملْلِب؛

 ًيـ مبٝت ػمتيًٚ يبى ثَ ػاىتي ّمبئل ىغَياربفٍ فًؼا 

 ْ ػؿ ملْلِب؛ ّيّ ؿاػ

 ًًؼا ربفٍ ف زبم ٥ٞبليا ثَ اً ِبيبى  گ يت ـ يًٚ ي٥ـٌُ

 .ي٪يکبًنـت هْم
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 صًذاى يهؾکل اکخش ًظاهِا ،آهْصػ
 

اکخ  ـ  ياف هي  کالت امبم  يک يًج  ْػ کبؿکٌ بى کبؿآهْعت َ 

 ثبىؼ..يى هفًؼا يًٚبهِب

ؼٍ يچ آهْفه ًؼيکبؿکٌبى امت کَ ُ ي: هيکل اٍلصًذاى الف"

 يچ اًکيب٥ينت؟ ُيچ آًِب٦َ يػاًٌؼ کَ ّٙ.يًو آًِباًؼ. 

 بهؼٍ امت.يثَ ّرْػ ً آًِب٦َ يػؿ ّٙ

 يچ آهْفى يل ُنتٌؼ ّ ُ يکبؿهٌؼ فًؼاى، پْل 611: صًذاى ب

 ب٥ت ًٌوْػٍ اًؼ.يػؿثبؿٍ کبؿ ػؿ فًؼاى ػؿ

 چ آهْفه ّرْػ ًؼاؿػ.يؿهٌؼ هتغٌَ ّ ُچ کبي: ُصًذاى پ

ًذاى ت کب٥ص ًؼافٍ  ثَ ا ًؼاى  ٌبى ف هْفه ػؿ ي: کبؿک ٥ت يآ ب

 ثْػٍ اًؼ. يل ًٚبهيپْل آًِبًکـػٍ اًؼ. اکخـ 

 1111، فًؼاًِبهٖبلٞبت  يالولل.يي، هـکق ثتيهؤهْؿگقاؿه 

 

هْفه اف يتـت يْؿ ػيجبت آ ثَ ک يْؿ  هيک ک ٥ـ٧  ٌؼ. .يگـ  ک

کبؿکٌ بى  يمبل آهْفه ؿا ث ـا 1فًؼاى،  ياف ًٚبهِب يثـع

ه ٥ـاُن  ىوبؿ ػ.يعْػ  ًؼ.  ثَ  يگـيآّؿ نتَ  خـا  ّاث کَ اک

ؿا ثَ  فًؼاًِبمبث٨ ثْػٍ اًؼ، کبؿکٌبى اؿىؼ  يثلْک ىْؿّ

٥بؿٟيمْ  َ.َ مٔ ؿا اف  يليالتض ٌبى هتْ هْفه ػاػٍ ّ کبؿک آ

 يؿا ٕ  يم بل ع ؼهت ًٚ به 1ک َ  يًٚ به يرلت ّ رؾة ٩ْا

 ـًؼ.يگيکٌٌؼ، ه.يه

يْؿ هْفه ػؿ ييُبػؿ ک ىؼ آ ٌبى اؿ هيکَ کبؿک ٥ت  ٌؼ، .يب کٌ

امت٦بػٍ اف املضَ گـم  ًضٍْ ت،ي٩بًْى، ص٦٘ اهٌ يؿّ ؼيتؤک

  ياف کيْؿُب ػاؿا يـػ. گـُّيپؾ.يّ کٌتـّل ىْؿىِب ٍْؿت ه

 يٝلو آًِب يويُنتٌؼ اهب ًَبة تٞل يا.آهْفه صـ٥َ ياکبػه

 ؿّفهـٍ کبؿ ػؿ فًؼاى ٥بٍلَ ػاؿػ. يتِبيامت ّ اف ّا٩ٞ

کَ  يٌياف هْبه يؼ ثَ اًؼافٍ کب٥يکٌٌؼگبى آهْفه ثب.ائَاؿ

 يٌؼ، هٖلٜ ثبىٌؼ. هِن امت تب ػمت کن ىوبؿيًوب.يل هيتؼؿ

ي کبؿ يکَ ػؿ فًؼاى کبؿ کـػٍ اًؼ، ػؿ ا ياف کبؿکٌبى اؿىؼ

اف کيْؿُب، کبؿکٌبى ثَ ْٕؿ عبً ثَ  ين ثبىٌؼ. ػؿ ثـعيمِ

گبؿاى ثـگقيص هيج آهْف  ٜ٩ ىؼٍ ّ تْ تب ث.يؼٍ  تـؿّػ  ي يِ

مبل ٌؼ  ًؼاى، چ ٌبى ف ٌبى رؼ يکبؿک هْفه کبؿک ٍـ٣ آ ؼ يؿا 

گـ يکَ کبؿکٌبى ػ ياف هوبلک، فهبً يگـيٌؼ. ػؿ ىوبؿ ػيًوب

ًؼگ نتض٨ ف ًؼ ّ ه ًؼاى ؿا ًؼاؿ کبؿ ػؿ ف تـ يتْاى   يآؿاه

 ىًْؼ..ي٥ـمتبػٍ ه ياکبػهل ثَ يُنتٌؼ، رِت تؼؿ
 

 ت آهْصػ دمْق تؾشيهؤحش
 

ث يػؿ ٍْؿت يـ  رـا ًيْػ، ا يَ ػؿمتکَ آهْفه ص٪٧ْ ث ي يا

ثْػ ّ  ُؼ  ًبهئحـ عْا هْفه  ْب  آ تب ثٞ ثبؿ يً ثَ  کْك  ذ هٞ

 عْاُؼ آّؿػ.

 َکَ ػؿ آى کبؿکٌبى ػؿثبؿٍ ّـّؿت اصتـام ثَ  يا.ثـًبه

يـ ٪٧ْ ث ًؼاً يص هيف هْفه  عْػ يث.يبى آ  ٧ْ٪ ثَ ص هب  ٌؼ ا ٌ

ِب و آً ىبؿٍ ً زو .يا ٝج ؿً ِبىْػ، ثب ىؼ. ا آً ُؼ  ي يعْا

هبً نئلَ ف ه يه ثي.يىؼت  کن ب ٞبه  ًؼاى ه ٌبى ف کَ کبؿک ؼ 

هْؿػ اصتـام  آًِبػاىتَ ثبىٌؼ، اػاؿٍ فًؼاى عْة ًجبىؼ، 
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ًؼ ّ اف ي٩ـاؿ ًگ ِبـ يًْت ّ ثيٝل آً وب يوبؿيَ ع  يتيص

 اًزبم ًيْػ.

 بى ػؿ اًقّا ّ ثؼّى اىبؿٍ ثَ يفًؼاً يش ص٪٧ْ ثيـيتيـ

 يفًؼگ يتِبيک هئمنَ ّ ػؿک ّا٩ٞيهـػم ػؿ  ينتيّـّؿت ُوق

ه ًؼاى  ثؼثتْا.يف ثَ  ٦يٌيًؼ  بم يت پيّ ؿػ کل يثب٥.ي، هٌ

 ص٪٧ْ ثيـ هٌزـ ىْػ.

 بى يػؿثبؿٍ ؿ٥تبؿ ثب فًؼاً يبؿيل صؼا٩ل ه٪ـؿات هٞيتؼؿ

ًؼاًيّ توب ُـ ف ٦ـاػ يل  ملْل اً ىتي  هْؿػ يف يثَ ػا بػ 

 1ت ع ْػ ػؿ ي کَ ثب عبًْاػٍ پـروٞ يپنٌؼ کبؿکٌبى فًؼاً
 ٌؼ، ٩ـاؿ ًغْاُؼ گـ٥ت.يًوب.يه ياتب٧ کْچک فًؼگ

 آًِبّ ثؼّى اؿتجبٓ ػاػى  يش ص٪٧ْ ثيـ ثَ ْٕؿ ًٚـييـت 

ُب ًبچ يثب کبؿ حـات  ًؼاى، ا ٌبى ف هـٍ کبؿک ثَ  يقيؿّف ؿا 

 ُوـاٍ عْاُؼ ػاىت.
ؿا ػؿ  يثْػم کَ هب آهْفه کب٥ يػؿ آ١بف پـّژٍ، هي ؿاّ"

ػؿ  فًؼاًِببى ؿتجَ يکبؿکٌبى ه يؿاثَٖ ثب ص٪٧ْ ثيـ ثـا

آى ػؿ ٩بًْى ٥ؼؿال،  ّ اًٞکبك يالولل.ييث يبؿُبيعًَْ هٞ

ن کَ يب٥تيهي ّ پـمًْل هي ػؿ ين. اهب ثَ فّػياؿائَ کـػ

نت ّ يل صـ٣ّ ٩بًْى ًيتؼؿ يآهْفه ص٪٧ْ ثيـ ٍـ٥ب  ثَ هٌٞب

متغؼام ٌبى ًْا ل.کبؿک هْفه ٝو ثَ آ ٌؼ يث يىؼٍ  يتـ ٝال٩و

  ي٨ ٝوليًيبى ػاػى تٖج يُنتٌؼ. آهْفه ص٪٧ْ ثيـ ثَ هٌٞب

هت  هخال   ثَ کـا ٦٘ اصتـام  ى کيص هبى تال ّ ًضٍْ  يّ ي٥ـػ ف

 بى امت.ياؿتجبٓ ثب فًؼاً

ن يؼ ؿا ٕـس کـػٍ ايرؼ يک ثـًبهَ آهْفىيي ؿّ، هب ياف ُو

ص٪٧ْ ثيـ ػؿ صبالت  يبؿُبي٨ هٞيػؿثبؿٍ تٖج يکَ آهْفه ٝول

کَ  ي٤ تْمٔ کبؿکٌبى ػؿ صبليهئحـ ّٙب يعبً ّ ًضٍْ ارـا

ػاػٍ بى ص٦٘ گـػػ، هؼ ًٚـ ٩ـاؿ ياصتـام ثَ کـاهت فًؼاً

 ىؼٍ امت.

ئ پّْا، ؿ ٌب پْ ًؼاى، اػاؿٍ يال ٌبى ف هْفه کبؿک مبث٨ آ ل 

 فًؼاى هنکْ،

 (5)  1114ػؿ  يک کبؿگبٍ آهْفىيػؿ  يمغٌـاً
 

ذ آهْصػ دمْق تؾش سا تَ کاسکٌاى صًذاى اسائَ يتا يچَ کغ

 ذ؟يًوا
 

نبً جبؿ ک ثـا ياٝت عبؿد  ًؼاى  يکَ اف  ثَ ف هْفه  ئَ آ اؿا

لت کبؿکٌبى فًؼاى ًنجت ثَ ت امت. ا١يٌؼ، صبئق اُويآ.يه

وبال  کَ  ييُب.يعبؿر يمغٌـاً گبٍ  اصت يـ آ ٪٧ْ ث ثبؿٍ ص ػؿ

 يًگِؼاؿ هنئّلج يؿا ثَ ص يچٌؼ مبٝت يچگبُيُنتٌؼ اهب ُ

غتي يبى ثب آّيفًؼاً ياف عْػکي يـيّ رلْگ يبى ٥ـاؿيفًؼاً

ًٌوْػٍ اًؼ، ىکبک  يب تغت عْاة ّاؿًَّ مپـيي يعْػ اف کلک

 ي ُنتٌؼ.يّ ثؼث

ّ هػؿ  مب.يوي،  ٌَ ػؿ  ٥ـاػ هتغ ٥َيتْاى اف ا ُب ػؿ .ـ صـ

ثـا کـػ.  مت٦بػٍ  ًؼاى ا ٌبى ف هْفه کبؿک ىتـاک  يآ خبل، ا ه

تْاًؼ هئحـ ّا٩ٜ ىْػ ّ ثَ .يه ي٥بکْلتَ ص٪٧ْ پٌُْتْى هضل

ک يش ػاػٍ ىْػ کَ کبؿ ػؿ فًؼاى هخل يکبؿکٌبى فًؼاى تّْ
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مت ّ ا تْى ا ْوْى پٌُْ هيه هؼت .يي  ِؼ ػؿاف ثَ تٞ ًؼ  تْا

 ىْػ. يتْى ًنجت ثَ آهْفه کبؿکٌبى فًؼاى هٌتِپٌُْ

ص٪٧ْ ثيـ،  يمبفهبًِبّ  يربهَٞ هؼً يُب.ىبهل ًوْػى گـٍّ

اف اُؼا٣ ٝوؼٍ آهْفه کبؿکٌبى فًؼاى ّ  آًِبػؿ ٍْؿت ػؿک 

ت يتغـ يت اٝتوبػ ثَ ٦ًل کبؿکٌبى فًؼاى ثَ ربيّـّؿت ت٪ْ

 ىْػ..يه يبثيؼ اؿفيآى، ه٦
 

 ذ آهْصػ اسائَ ؽْد؟يکجا تا
 

 ياکبػهک يثَ هٌْٚؿ مبعت  يي امت تب ّرٍْ هبليا ؼيؤکت

ت اف آى ٥ـاُن آّؿػٍ ىْػ. يب صوبيکبؿکٌبى فًؼاى  يآهْفى

پـّژٍيمب هْؿ.ـ  ثـ ا ٍٖالس  يُب  گبؿاى»ثَ ا هْفه آهْف «  آ

لْم ً ًؼ. هٞ کـػٍ ا کق  کَ ايتوـ پـّژٍينت  چَ .ي  تب  ُب 

ٌ   ب ، کبؿکٌ   بى ي٪ياً   ؼافٍ ه   ئحـ عْاُ   ؼ ث   ْػ. 

متغؼام متي.کن يا.ىؼٍ.ًْا ىيکَ ػؿ ا بة ا کق آهْف  يي هـا

ل کـػٍ يؼٍ ّ ٝلين ػيتٞ هت  ًؼاى ه٪بّ ثـ ف صبکن  ٌگ  َ ٥ـُ

 ثبىٌؼ.

ت يْؿُب يص يب٣ يػؿ ک تَ، ي.اًک ًبهْفًّيب٥  ًْٛ بى يه يک 

کَ تْمٔ آهْفگبؿاى کَ  يا.ىؼٍ.آهْفه کبؿکٌبى ًْامتغؼام

 آًِبب ػاًو يفًؼاى ًؼاؿًؼ  يتِبياف ّا٩ٞ يب ػاًو کب٥ي

 يُب.ؼٍ اًؼ ّ گ٦تَين ػيگـػػ، تٞل.ي٩جل ثبف ه يثَ مبلِب

 کبؿکٌبى اؿىؼ ػؿ فهبى آ١بف کبؿ ػؿ فًؼاى ّرْػ ػاؿػ.

 يکَ هٌبثٜ هضؼّػ امت، ثِتـ امت اف ّاصؼُب ييػؿ کيْؿُب

ک هـکق يزبػ يا يثَ رب يالت ٝبليبؿ ّ هئمنبت تضَيم يآهْفى

 ؼ.يامت٦بػٍ ثَ ٝول آ يآهْفه تغََ

 َيتتش يتشا هؤحش يتِايفؼال
 

 َ هشتثظ تاؽذيذ تا سّيآهْصػ تا

يـ  ٪٧ْ ث وْال  ص ضب٩ي هٞ ْوْى ال هْفه  يک ه هَ آ ثَ ثـًب

امت کَ پل اف  يص٪٧ْ ثيـ هْوًْ ثْٞب  کبؿکٌبى فًؼاى امت. 

ْٛ ياف ى يـيوبت ػؿثبؿٍ امت٦بػٍ اف املضَ گـم ّ رلْگيتٞل

ٌوْوْى يا٩ّبت، ا يىْػ. ثْٞ.يل هي، تؼؿيمبؿ يببؿائِويث

٥ـاػ مٔ ا عبؿر يتْ نبت  ٌؼ، ػؿك ػاػٍ يآ.يه يکَ اف هئم

ثَ ايىْػ. ا.يه ًؼاىيي  کَ اػاؿٍ ف مت  ٌب ا هْفه ،ي هٞ  آ

فًؼاى  يُب.َيـ ٝوليًبپؾ.ييج ثغو رؼايص٪٧ْ ثيـ ؿا ثَ ص

 آّؿػ..يثَ ىوبؿ ًو

ملْکي٩ْاً" ٍْؿت يي  ِب ػؿ  مٔ يه٦ يتٌ کَ تْ نتٌؼ  ؼ ُ

ي يـ ايؼ ػؿ تضـيىًْؼ. کبؿکٌبى ثب يکبؿکٌبى هـثَْٕ ٝول

ُوَ ارـا  يثـا يآهْفى يُب.ن ثبىٌؼ ّ ثـًبهَيي مِي٩ْاً

 ىْػ.

الولل، .ييت ثيالولل، کتبة هـرٜ ى٦ب٥.ييت ثيمبفهبى ى٦ب٥

1111  (6) 
 

 ذ تا ػول هشتثظ تاؽذيآهْصػ تا

ٍْؿت يـ ػؿ  ٪٧ْ ث هْفه ص ه يآ  ٜ٩ ثب .يهئحـ ّا کَ  ىْػ 

جَ ل يُب.رٌ ُؼ٣ يّٙ يٝو ىؼ ّ  هـتجٔ ثب ًؼاى  ٌبى ف ٦َ کبؿک

يت٢ لي ض يـ ک جبل ًوبيه ٚـ ؿا ػً هْؿػ ً ًؼاى  ثـائ ف  يؼ. 
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ُب خبل، کبؿ ْٚؿ يثب يبػيف يه ثَ هٌ ک يت ػؿ ياهٌ ييتؤهؼ 

ملْلِب،  يـ تالىيي کبؿُب ًٚياف ا يفًؼاى اًزبم ىْػ. ثـع

ى نو يتال عي، هٞبير نتي ثـ ًَ ث ثَ فّال اف  يٌَ اػؿاؿ ّ 

ي يؼ. ثب ايآ.يثَ صنبة ه آًِب يبى ًب٩ِ کـاهت ىغَيفًؼاً

زبم اُن، ا عيً ُب ػؿ ثـ ه يي کبؿ هْاؿػ الفم  ىؼ ّ .ياف  ثب

ي يؿا ثَ کبؿکٌبى ػؿ عًَْ ٕـ٧ اًزبم ا ييتْاى آهْفىِب.يه

 َ اؿائَ کـػ.ًبهکبؿُب ثَ ْٕؿ هضتـ

بؿ يک هٞيي امت کَ يي آهْفه اياًزبم ا يُب.ٍْياف ى يکي

هٌٜ ىکٌزَ  هخال  ص٪٧ْ ثيـ ؿا هؼ ًٚـ ٩ـاؿ ػاػ،  يالولل.ييث

ثؼؿ٥تبؿ تب ا، ّ يّ  مت ًوْػ  ت يي هکل٦ياف کبؿکٌبى ػؿعْا

تْاًٌؼ لنت .يه آًِبب يٌؼ. آيل ًوبيت عْػ تضليؿا ػؿ ّّٞ

ه يـاتييت٢ کَ  ثَ تض٪٨ ا.يؿا  ًؼ  وک ًوبيتْا ؼ، يي ُؼ٣ ک

ػٌُؼ .يثبؿ اّل پبمظ ه يٌؼ؟ آًچَ کبؿکٌبى ثـايت ًوبيتـت

 يچ ىکٌزَ ّ ثؼؿ٥تبؿيُ آًِبي عْاُؼ ثْػ کَ ػؿ فًؼاى يا

ًؼاؿ رْػ  گْ، يػ. ػؿ رـّ ضج ّ گ٦ت ِببى ث ي ػؿک يثَ ا آً

ثبٝ  ج ؿ٥ت  بؿ  آًِ  باف اٝو  بل  يؼ ک  َ ثـع  يعْاٌُ  ؼ ؿم  

 ييآى ؿا ىٌبمب آًِبکي يىْػ ل.يبى هيثب فًؼاً يـاًنبًي١

 ًکـػٍ ثْػًؼ.

 يهـکق يبيک فًؼاى ػؿ آميي مئال، کبؿکٌبى يػؿ رْاة ثَ ا

 يٌِبػ ًوْػًؼ:يـ ؿا پيـ فيتؼاث

 يًْت ّ ؿ٥ ىکٌزَ، ع  ٌٜ نبًيتبؿ ه زبفات ّؼاً ّ  يب ه

 ق ثَ ْٕؿ هيغٌ؛يـآهيتض٪

 ِي يّ اىتـاک توبم کبؿکٌبى ػؿ ا يک ثـًبهَ آهْفىيَ يت

 ثـًبهَ؛

 مغتگ ٩ؼاهبت  ثـايا ثَ  يـاًَ  هتِن  ٌبى  وَ کبؿک هضبک

 اؿتکبة ىکٌزَ؛

 ـاًَ ٩بًْى فًؼاى؛يت مغتگيؿٝب 

 هنت٪ل اف اػاؿٍ فًؼاى؛ ّ يک هـکق ٕجيزبػ يا 

 ت ثَ يبى ػؿ ؿاثَٖ ثب ىکبيفًؼاً ياص٪٧ْ کبهل ثـ ييتؤه

 .يهـارٜ ٝبل
ک ثـًبهَ ٝول هيغٌ ىـس ػاػٍ يـ ػؿ يي تؼاثي٩ـاؿ ىؼ تب ا

مت٦بػٍ اف ا ثب ا ىيىْػ.  ىيي  هيٍْ آهْف ثَ .ي،  تْاى 

تب ػؿک ًوب کـػ  وک  ًؼاى ک ٌبى ف يـ يکبؿک ٪٧ْ ث کَ ص ک يٌؼ 

ًجْػٍ  آًِب يّ ًگـىِب آًِبّ هٌت٪ؼ  يبليهزوَْٝ ًٚـات ع

کَ ؿا کبؿ  يثـا يُثل جْػ  ِبثِ تب آً َْل ً جت اف يّ ص ذ هخ

 ثبىؼ..يه آًِبؿّفاًَ  يتِبي٥ٞبل

 

 
 

 ت هشتثظ تاؽذيذ تا سؽذ ؽخصيآهْصػ تا

ِب خـ ًٚبه ًؼاى ػؿ اک ٌبى ف ًؼاى ثب يکبؿک هـ يف ؼ اف اّا

قُب ّ يُب ؿا ثنتَ ّ ثبف، ػُل.إبٝت، ًٚن ؿا ص٦٘، ػؿّافٍ

ٌؼ. ثَ يًوب ييؿا ىٌبمب يًٚو.يثغيِب ؿا ًٚبؿت ّ ٝالئن ث

٦َ ػاؿًؼ تب ه٪ـؿات ؿا هـاٝبت يٍـ٥ب  ّٙ آًِبگـ، يٝجبؿت ػ
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ىْػ کَ ثب ػؿ ًٚـ ػاىت .يي امتؼالل هيا٩ّبت چٌ يکٌٌؼ. ثْٞ

ٌ جيچ نلَ هـات يـ يي مل ٪٧ْ ث کبؿ ص ًؼاى،  ثب يثب يػؿ ف ؼ 

ک يتْاًؼ .يي هيي ملنلَ هـاتت آ١بف گـػػ. ايامت٦بػٍ اف ا

٩ـاؿ امت تب کبؿ ص٪٧ْ ثيـ ؼ ثبىؼ اهب اگـ يً٪َٖ آ١بف ه٦

ػؿ ًٚبم فًؼاى ػّام کٌؼ، ّـّؿت امت تب کبؿکٌبى فًؼاى اف 

مغتگيا تت  نلَ هـا ٖب٣يي مل پؾ.ـاًَ ّ اًٞ صؼيًب تب   يـ 

هـتجٔ  آًِبت يبثٌؼ ّ آهْفه ص٪٧ْ ثيـ ثب ؿىؼ ىغَي يآفاػ

 گـػػ.

جْل ًوب ًؼاى ٩ ٌبى ف گـ کبؿک ًؼاًيا کَ ف ثَ يبى ثبيٌؼ  ؼ 

ٌؼ  نبًِبهبً ث ياً ٩ـاؿ گثـا تبؿ  هْؿػ ؿ٥ کـػ يـ  ًؼ، ٝول ـ

ِب جْػ پ آً هيثِ ه.يؼا  يـ  ٪٧ْ ث هْفه ص ٌؼ. آ ًؼ .يک تْا

ـ٥ٞبل ّ ٥ـهبًجـػاؿ ثَ يکبؿکٌبى فًؼاى ؿا اف صبلت ٍـ٥ب  ١

 ل کٌؼ.يهٞلن، هيبّؿ، مبفهبًؼٍ ّ ثباثتکبؿ تجؼ ياًنبًِب

ْى ص٪٧ْ ينيب٥تَ، ػؿ احـ هؼاعلَ هضکوَ ّ کويـيئ ت٢يهض"

 يٌٞي٩ؼؿت  يهزجْؿ کـػٍ تب امت٦بػٍ مٌت ثيـ، کبؿکٌبى ؿا

ت يؼ اف هيـّٝيثب آًِبارجبؿ ّ فّؿ ؿا ػگـگْى مبفًؼ. صبال 

٤ عْػ امت٦بػٍ يهئحـ ّٙب يارـا يج ٩ؼؿت ثـايّ تغٌَ ثَ ص

هَيًوب ى يُب.ٌؼ. ثـًب ه يآهْف ٌبى کوک  ٌؼ تب .يثَ کبؿک ک

عْػ ؿا گنتـه  يـّهٌؼ ىؼٍ ّ ٩ؼؿت تغٌَ ّ کبؿػاًيً ياًنبً

 .ثغيٌؼ

ثـًبهَ آهْفه ص٪٧ْ ثيـ ثـ  ـيتؤح، يت الليػاکتـ آپٌ

 (7)  1111کبؿکٌبى فًؼاى، 
 

 يي ًٚـ ّـّؿيي اف ايت ُوچٌيّ گنتـه ٙـ٥ يٍْ اٝتوبػمبفيى

ًؼاى ؿا ػؿ فه ٌبى ف کَ کبؿک مت  تـک ايا مٌتيٌَ  گـه   يي ً

مبفػ. اگـ کبؿکٌبى ثَ .يػىوي امت، تْاًب ه يعْػ کَ فًؼاً

يت٢ ثبّؿ ي  َٞ ىٌؼ، ـات هت٩ْ ىتَ ثب ِبًؼا يت٢ آً ـات ؿا ي

زبػ ًغْاٌُؼ کـػ. الفم امت تب اف اىتـاک کبؿکٌبى فًؼاى يا

ت يثـ امبك اٍْل ص٪٧ْ ثيـ صوب يٝوؼٍ آهْفى يُب.ػؿ ثـًبهَ

ّ عَ ْهت  يٌيث ب ث  ؼث آًِ  باف  يى  ْػ. اهک  بى ػاؿػ ثـع  

 ُوکبؿاى عْػ ؿّثـّ ىًْؼ.

ه" کـ  هي ٥ ىتَ  کَ ّٙ.ي... ػؿ گؾ ٍـ٥ب  ٤يکـػم  هي  نتَ  ٍ  ث

ًؼاً وْػى ف صبال ػؿيً مت.  کَ ّٙيبى ا تَ ام  هي ثيب٥ يتـ اف ي٦َ 

 يٌزب ىنتيْيکَ هي ػؿ ا کـػامت. کبؿکٌبى هي ٥کـ عْاٌُؼ  آى

 بد ػاؿم.يت ػّاهؼاؿ ىوب اصتيىؼٍ ام. هي ثَ صوب يه٢ق

ي ثب مبث٪َ يالت يکبيّا٩ٜ ػؿ آهـ يفًؼاًِباف  يکيآهـ ) 

 ،يل ًٚبهيپْل

 (1111، فًؼاًِبهٖبلٞبت  يالولل.يي، هـکق ثتيهؤهْؿگقاؿه 
 

 يبك فهبًيک ه٪ي يص٪٧ْ ثيـ ثـا يويتٞل يُب.ي پـّژٍيثِتـ

ؼ ى بهل يي ؿًّؼ ثبيمبل ٕـس ىؼٍ اًؼ. ا 3ػّاهؼاؿ صؼا٩ل 

هْفه ّ ثبفػ يآّؿ.گـػُن ْٚؿ  يؼُبيهـػم، آ ثَ هٌ هٌٚن 

يْيت، صوبيتٞ٪ کيت، ت نبًي٨ ّ تض ثَ  ين اؿاػٍ ک کَ  ىؼ  ثب

فًؼاى تِٞؼ ػاؿًؼ ّ ا١لت هْؿػ اًت٪بػ  آهْفه ص٪٧ْ ثيـ ػؿ

 ـًؼ.يگ.ي٩ـاؿ ه
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    ش هغائل هشتْط تَ کاسکٌاىيعا
 

 آًِب٨ کبؿکٌبى فًؼاى ّ کوک ثَ يتيْ يثـا يچٌؼ يُب.ؿاٍ

اف  يػؿ ىوبؿ هخال  ّرْػ ػاؿػ.  ي٨ اثتکبؿات عْػيػؿ رِت تٖج

تْرَ .٩بثل ياف ػمتبّؿػُب ي٩ؼؿػاً يثـا ييکيْؿُب، ٕـصِب

عبؿد  يٌَ م٦ـ ثَ کيْؿُبيب ًوْػى فهياى ّ هِکبؿکٌبى فًؼ

 ثَ هٌْٚؿ گنتـه ػاًو، ّرْػ ػاؿػ.

 1985َ هن ت٪ل ػؿ ي ـيک هئمن َ عي ج ي ٌٍؼ٧ّ ثبتلـ ثَ ص"

کَ اف  يکبؿکٌبى فًؼاً يي هئمنَ ػمتبّؿػُبيزبػ ىؼ. ايا

ًيبى ػاػٍ  فًؼاًِبػؿ اٍالس  ييعْػ هِبؿت ّ اثتکبؿ امتخٌب

تٌِب ىبهل  آًِبؼ. يًوب.يه ـيت٪ؼ آًِبّ اف  ييؿا ىٌبمب

ؼ ثلک  َ ػاکت  ـاى، هٞلو  بى، ًى  ْ.يکبؿکٌ  بى فً  ؼاى ًو  

جبى ؿا ً.کتبثغبًَ هيػاؿاى ّ ػإّل ثـ  ـػ. کبؿ يگ.يق ػؿ 

بى يَ فًؼاًيهبًؼ، ؿّص.يه يـًبىؼٍ ثب٩ي، کَ ا١لت ت٪ؼآًِب

ثَ  کـػٍ ّ   ٘٦ ِبؿا ص ه آً وک  عْػ ؿا ػؿ .يک ٩ت  تب ّ ٌؼ  ک

ِب نت هِبؿت هْفه ّ ک ٍـ٣ آ ًؼاى  مبعتي يرؼ يف هبػٍ  ؼ ّ آ

 ٌؼ.يمبلن ًوب ييؿُب يبى ثـايفًؼاً

ثبتلـ ا ىِبيٌٍؼ٧ّ  ثل يي تال رَ ؿا اف ٕـ.٩ب ُؼايتْ  ي٨ ا

ک  َ ثـً  ؼگبى ؿا ػؿ رِ  ت اًکي  ب٣ کبؿى  بى کو  ک  يقير  ْا

 «.ؼيًوب.يه ييؼ، ىٌبمبيًوب.يه

 (8)  بيتبًيٌٍؼ٧ّ ثبتلـ، ثـ
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 اىيصًذاً تاهذتشهاًَ ّ  يدس سفتاس اًغاً يکْتاُ

 

ًؼاًيؿ٥تي ثَ فًؼاى  تْام ثب  يب ف کَ  مت ػاػى ىؼى  اف ػ

متآّ  يآفاػ هَ آى ا کَ الف چَ  ىؼيه ً زبفات يعْػ  ،جب ک ه

هبًٌ  ؼ ؿ٥ت  بؿ  ياّ  ب٥هز  بفات  يياثٌ  بثـ .گ  ـػيه يتل٪  

ؼ ثَ يًجب يّ ؿّص يکيب ٍؼهبت ٥قيق يـآهيّ تض٪ يـاًنبًي١

 خالصه

 بؿي اف فًؼاًِبي رِبى ثني

ػؿ ار  ـاي اي  ي عْام  ت ث  يي 

الوللي کَ ثب فًؼاًيبى ثبيؼ 

ثب اصتـام ّ اًنبًيت ؿ٥تبؿ 

کـػ، کْتبٍ آهؼٍ اًؼ. ثْٞي 

ُ   ب ث   ب فً   ؼاًيبى م   غت 

تبؿ  ييبًَ ؿ٥ ًَ ّ ّص ثيـصوب

 هيٌوبيٌؼ.

  ثغبٕـ ثِجْػ يب٥تي ؿ٥تبؿ

ؿ فً  ؼاى الفم ام  ت ت  ب ي  ک ػ

ملن  لَ  ا٩  ؼاهبت ػؿ م  ْٖس 

 ًَ يـػ. ثگْ ٍْؿت ثگ ل٤  هغت

ًؼاى  ٪بل اػاؿٍ ف خبل، اًت ه

ل٤،  ُبي هغت  ًَ ثَ ّفاؿت عب

ّاؿػ ًو   ْػى ت٢يي   ـات ػؿ 

٩  بًْى، آه  ْفه کبؿهٌ  ؼاى ّ 

 ىبهل مبعتي ربهَٞ هؼًي.

  ثب نبًي  تبؿ اً هَ ؿ٥ الف

فً  ؼاًيبى ّ اصي  بي هز  ؼػ 

هـک   ق، ت٢يي   ـات ٥ـٌُگ   ي 

ي  ک ًٚ  بم اصي  بيي  جبى  ؼ.هي

ث  ـاي ٥ٞبليتِ  بي ٥ـٌُگ  ي ّ 

هؾُجي، تٞلين ّ تـثيَ، کبؿ 

٥بهيلي  نتـػٍ  ُبي گ وبك  ّ ت

ثب   ٨٥ لْة هْا ىـائ هٖ ػؿ 

ٍت ػاؿػ.  ثَ ٥ـ يبف  يت ً اهٌ

ثـاي فًبى فًؼاًي  توبك ثب 

 ا٦ٕبل ىبى عيلي اُويت ػاؿػ.

  ٚبهي اف نتن اًت ٍالس  مي ا

ًگبٍ ايزبثبت ص٪٧ْ ثيـ عيلي 

بىؼ، ُوچٌبًکَ هٞـ٥ي هِن هيج

ًو  ْػى  ي  ک مين  تن ى  کبيبت 

 هئحـ ّ ى٦ب٣. 

ادداؽت سٌُوْدی ي

9 ؽواسٍ  

 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  ّليي ؿاٌُوباايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

رِبًي ص٪٧ْ ثيـ 

 تٌٚين ىؼٍ امت؛

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

کٌؼ کَ ػؿ  هي پييٌِبػ

ٔ هت٦بّت ىـاي

ارتوبٝي ّ ا٩تَبػي 

پبيؼاؿ ثْػٍ ّ ارـاي 

ا٥قايو آى ًيبف ثَ 

هٌبثٜ تْرَ  ٩بثل

 ًؼاؿػ؛ ّ

  ٍّا٩ٞيتِبي اػاؿ

فًؼاى ؿا ػؿ ًٚـ 

 گـ٥تَ امت.
ايي ؿاٌُوب ثَ کوک 

ّفاؿت اهْؿ عبؿرَ ّ 

کيْؿُبي هيتـک 

الوٌب٥ٜ ػّلت 

ىؼٍ تـتيت  ثـيتبًيب 

 اىيصًذاً

 

 اًغاًی عاختي سفتاس تا
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ّ  يص٪ ٧ْ ه ؼً يي الولليث خب٧يه 11. هبػٍ آى ٝالٍّ گـػػ

ميم ًؼاً ثب تب ػؼاؿيبى هيث يب هت  بىيف غبٕـ کـا يـث  يث

   ـػ.يٍْؿت گق يآه ّ اصتـام ياًنبًؿ٥تبؿ 

عبٕـ کـاهت َ رِبى ث يفًؼاًِباف  يبؿيبى ػؿ ثنيفًؼاًثب 

نبً تبؿ ًو  ياً تـام ؿ٥ ٦بّت يػال  .گـػػيثب اص ل آى هت

 :جبىؼيه

 ٥٪ـ. 

 ت عٔ هٌبثٜيفًؼاى ػؿ ًِب ينتن ُبيم. 

 ٌؼاى ىوٌبًَ کبؿه ًؼاى ملْک ػ ْٖؿ ف َٞ ث هت ّ ربه ، صکْ

 بى.يهزوْٛ  ثب فًؼاً

 ث ٨ يّ تٖج تيٝؼم ؿٝب مٌبػ  ليا يـ ّ  يي الول ٪٧ْ ث ص

 ْى تْمٔ ػّلتِب.ت ٩بًيصبکو

ْ کي يػؿ ثٞ يْؿُب هو ْ ک ىؼ  يثٞ زبف ثب ًب  ه زبفات ٩بًْ ه

٩ـاؿ ػاػى ٌؼ  ًؼاً هبً ُب بىيف ملْل  ب ػاػى يک يتبؿ يػؿ 

١ؾاير ضؼّػ.  ييـٍ  ًَ ه َؼ اهٌفّال ثَ ه٪ کي  ج يثض يتيهو

ک يؼى يتـاى مـ  بى هـػيفًؼاً يثـا هزبفات امت٦بػٍ ىْػ.

جبؿ هـ ار ىؼ.يه يا ّٜ صول ه جب کَ ّ ًبى  ىبى  ،کٌٌؼيف ٦ل  ٕ

کي  ِباف  ٥ْؿا  هو ىْػ. آً تَ  ٪ـؿات اف گـ٥ ًؼاً ه بى يف

تبيه ُؼ  ٌؼاى  ػؿ غْا جْؿ کبؿه ٩ت ٝ ًؼاى ّ ٩بت يف ب هال

ْاؿ امتبػٍ ىًْؼ. ٩بًْى يثَ ػ يي ؿّييکٌٌؼگبى ثب مـ پب

ربفٍ ًو ًؼاًيا تب ف ُؼ  عْػ ؿاػيؼ ثب  ىتَ ّيبى   بي ْ ػا

َٞ ًوب جبؿ هٖبل تٌؼياع کي  ي. ص ِبهو ٩بت  رق افَ ث آً اّ

هوکي  ئ ٝبػياف ٍضجت کـػى هٌٜ کـػٍ ىًْؼ. هضهيغٌ ؿّف 

 ٌ ًگـػػ.يؿًگ مبعتَ ىْػ تب ؿًگ ػؿ آى تيغ يعبکنتـ

ُب ٩بت  ىْػ ّ  يلي٥به يهال ربفٍ ػاػٍ  ًؼؿت ا ثَ  کي  هو

يَ ياف پيت ىبى هال٩بت يىبى ػؿ رـ يلِبي٥به ثببى يفًؼاً

 هوکي ي هال٩بت ُبيي چٌي. اکٌٌؼ لَ ٍضجتيه بين ّ يّغ يُب

مت مٔ ػّ ػ مـ يِباتب٩ػؿ  ا کَ تْ ُبيثبف  غو  ثب ث  يْاؿ 

ػاؿػ کَ  يک ٦ًـ ربي يّ ٍـ٣ ثـا ؼٍين گـػيهْاًٜ ػاؿ ت٪ن

گـ ٩ـاؿ يبى ػؿ ٕـ٣ ػيفًؼاًْاؿ ّ يک ٕـ٣ ػيل ُب ػؿ ي٥به

گـ ؿا يکؼيبػ ثکيٌؼ تب يؼ ٥ـيثب آًِب .ـػيٍْؿت گ ـًؼيگيه

 .هْاًٜ  ثيًٌْؼ يمْ ػؿ آى

ًؼأً ػؿ يىـا" مب ِبف ًبگْاؿ ّ ػؿ يّ  ىت  ضالت ثبفػا ـ ه

٨ يّ تض٪ يـاًنبًيم ثب ٙلن ّ ؿ٥تبؿ ١أاف صبالت تْ يبؿيثن

 يفًؼگ ءو اف صؼ رقيّ افػصبم ث يرؼ يُب يوبؿيق ثْػ. ثيآه

 يفً ؼاً 131 بيام پبًل ىِـک يـ٥ت. پْليىوبؿ هَ ؿّفهـٍ ث

ؼ يب٥تَ ثْػ ػؿ ٩يٌ ي٦ًـ تغَ 46 يکَ ثـا يک ملْليؿا ػؿ 

ن يبػيگقاؿىبت ف ىت.ؼايًگِو زبّفات رٌ ُب ّ  ياف ت ثـ هـػ

َ ث ،جـػًؼيؿًذ ه يؿّاً يُب يوبؿياف ث کَ ييآًِبژٍ يَّ ث

٦ً ـ اف رول َ  611يتـ اف يث  يؼ..... ػؿ هبٍ هيـميگْه ه

 1111م بل  يـ٩ بًًْيػًجبل تٚبُـات ١َ فًؼاًجبى کَ ث 811

کبؿىبى صبّـ ىؼًؼ.  ٨ ثْػ ػّثبؿٍ ثـ مـيکبؿ ىبى ثَ تٞل

اف فًؼاى  يرنو يگقاؿىبت عيًْت ُب آًِبػًجبل ثبفگيت َ ث



 

 

 ػؿ هْؿػ اٍالس فًؼاًِب اىتِبي ؿٌُوْػيػيبػ
 

 - 98 - 

 

 

 

ؼ ييتـ گـػيت تبّؿ ثيمتـ تيػاؿالتؤػ ي ّيٌت کبتـيم يهضل

 ق ىؼٍ ثْػ.يؼ ًيىؼ يهٌزـ ثَ رـاصت ُب يکَ صت

 (1)  1113، کبياف ربهبئ يي الولل، گقاؿه کيْؿي٦ْٝ ث
 

زبة ا٩ؼاهبت ؿا ػؿ مْٖس هغتل٤ يٌگًَْ ثـعْؿػُب ايـ اييت٢

ٌؼاى عيوبٌيه هْفه کبؿه ِن ه يليؼ. آ ىؼيُب ه ثَ )  جب

ّ  يمبف يـًٚبهيهـارَٞ ىْػ(. ١ 11ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ بػػاىتي

ؼ يتْاًؼ ه٦يگـ هيک ّفاؿت ػينتن فًؼاى ثياًت٪بل اػاؿٍ م

ؼٍ ىْػ(. ػعبلت ّ يػ 7ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ بػػاىتي)  حبثت ىْػ

 ىتبػػاي)  يْػيٝوؼٍ ىوـػٍ ه ءک رقي يربهَٞ هؼً يـيمِوگ

ؼ ي ـ ػؿ ٩ بًْى ّ تزؼييؼٍ ىْػ(. ت٢يػ 11ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ

 جبىؼ.يه يه٪ـؿات فًؼاى الفه

کـ رؼيزبػ يا ٕـف ت٦ جؼيک  صجل، ت ثيؼ ػؿ هْؿػ  ک يَ ل آى 

نتن ي٨ پبؿلوبى، ربهَٞ ّ عْػ ميذ آى اف ٕـيّ تـّ ينيپبل

ث ًؼاى  ٥َ ف ْٚؿ هٞـ نبً يهٌ عْؿػ اً ًؼاًِبػؿ  يثـ ٪و  ف ً

 ؿا ػاؿػ. يؼيکل

 

 تش يًتشخْسد اًغا يتغْ گزاس
 

٥ تـام ّ صيک مي يهٞـ کَ ػؿ آى اص ًؼاًيخينتن  هؼيت ف   بى 

 ؼ.يٌوبي٨ ؿا هيٝو ي٥ـٌُگ ـييت٢ک يزبػ يا ،ًٚـ گـ٥تَ ىْػ

يٌِبػ يّلق پّ عؼهبت فًؼاى اًگلنتبى  يل ٝوْهيهٞبّى ؿئ "

ب فًؼاى يٌکَ آيػؿ هْؿػ ا يو امبميک آفهبيًوْػ کَ..." 

مت کَ ا ييا ،گـػػياػاؿٍ ه يٌٖ٪ٍْؿت هَ ّ ث ينتگيثَ ىب

ىت عْهؤهْؿب يآ زب آًّؼاى ىبى ػؿ يبياى فًؼاى اف ثبفػا ً

 جبىٌؼ.يه يؿاّ

 (1)  1111-1111 عؼهبت فًؼاى، گقاؿه مبالًَ 
 

ؼٍ ىْػ ّ ه٦کْؿٍ يهغتل٤ ػ ينت اف ًگبٍ ُبيه٦ِْم صجل ثب

ن فًؼاى ػؿد گـػػ. اثقاؿ يؼ ػؿ هـکق ؿژيهزؼػ" ثب يبي"اص

ؼ يش ًوْػٍ امت کَ ُؼ٣ فًؼاى ثبيص٪٧ْ ثيـ ثَْؿت ؿّىي تّْ

ع ييبياص ىؼ ّ ثـ يْؿُب ا يثب ٩بًْى ياف ک ِْم ؿا ػؿ  ي ه٦

 ؼٍ اًؼ.يفًؼاى ىبى گٌزبً

 

 (3) 10، هادٍ ياعيّ ع يدمْق هذً يي الولليت خاقيه" 

٣ ؼ کَ ُؼيبى ثـعْؿػ ًوبيثب فًؼاً يؼ ْٕؿيثب ييرقانتن يم

 بى ثبىؼ.يفًؼاً يارتوبٝ يبيآى اٍالس ّ اص ياٍل

 

ک ي : " ذيٌوايخ هيي تصشيلاًْى صًذاى چ 4کَ هادٍ  يعْس"

ّ  يو  بت ٥ـٌُگ  يتٞل ،يکيْلْژئؼي  و  بت ايفً  ؼاى.... تٞل

امت کَ  يى هٌٞي ثؼاي." اػجـيو هيؿا ثَ پ يکيوبت تغٌيتٞل

ؼ ثلکَ ص٨ آهْفه يٌوبيه ييتؤهبى ؿا يًَ تٌِب ص٪٧ْ فًؼاً

 ـػ.يگيق ػؿ ًٚـ هيَ ؿا ًيتـث ن ّيتٞل ّ
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ک يص٪٧ْ ثيـ اف ًٚـ  – يآهْفى يفًؼاًِبْى، يٌگ ژاًگيػ

 (3)  1114 ،يفًؼاً
 

ثَ ا ىبؿٍ  ًؼاى ثبا ييا عْؿػ ػؿ ف ُؼ٣ ثِجْػ يمت کَ ثـ ؼ 

 يٍْ ُبين فًؼاى ّ ىيتٌٚ يٍْ ُبيػاىتَ ثبىؼ. ى يارتوبٝ

ت ينئّله اؿفه ُب ّ يؿّ ؼيتؤکنت يبى ثبيثـعْؿػ ثب فًؼاً

تب ا ىتَ  ثل ػا تـام هت٪ب ًؼاًيُب ّ اص کَ ف پل اف يٌ بى 

 ؼ.ٌيًوب يگبًگيؼ ػؿ ربهَٞ اصنبك ثيًجب ييؿُب

بػ يٌؼ. ثيٌوبيّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ فًؼاى کبؿ ه يا٥ـاػ عْث "

کَ  ىپقيػاؿم  تب ُوَ يه يک هٞلن آ کَ هٖوئي گـػػ  مت  غْا

ًؼ  ٤ٌٍ اّ ثتْا نبى ػؿ  تَ ًوبيک کيک مول پغ ثَ  ،ؼيک کـ

ُبيه٥ب متٌؼ..... يل  عْاًيىبى ث٦ـ هَ  لن  ػؿا ثَ  يک هٞ

ک ا٥نـ رْاى يٌوْػ. يل هيـ ؿا تؼؿيىبگـػاًو ٝي٨ ثَ ىکنپ

ق ػاىت کَ پل يي ثـعْؿػ اصتـام آهيبى چٌيفًؼاى ثب فًؼاً

ُوَ فًؼاى ثب چيوبى اىکجبؿ ثَ اصتـام  يّ ياف هـگ ًبگِبً

ّؿ ىؼ بػآيؼ يت ؿا کَ ثبيک ّا٩ٞيرٌبفٍ اه امتبػٍ ثْػًؼ. 

ؼٍ يفًؼاى ؿا ًؼ چيکبؿهٌؼاى ُ مت کَ هي تب اکٌْى ا ييا

ًؼاً کَ ف يْيام  ثَ يبى ؿا ت نبك ًي٨  هْؿػ يک اص ک ػؿ 

ىبى ًوب عْؿػاؿ  يبػيت فيت اف اُويي ّا٥ٞيؼ ّ اٌيعْػ ثـ

 امت.

 يک فًؼاًياف  يػؿ ػاعل:  کتبثچَ ا يک فًؼگيوق، يي رياؿّ

1113  (4) 

 

 

 ت ُايفؼال
 

ٍ يکي ثـايا ييبياصن يؿژ کيبت ياف عَْ کَ  مت   يي ا

ؼ کَ اف ًٚـ يؿا ٥ـاُن ًوب ييت ُبيٌَ ٥ٞبليبى فهيفًؼاً

 يبًينت فًؼاًيت ُب ثبيي ٥ٞبليثب ه٦ِْم ثبىٌؼ. ا يارتوبٝ

کَ آؿفّ ّ  ًبؿا  مبفياص ييتْا ًؼ  يب ّ ثبف ىبى ؿا ػاؿ عْػ

نبٝؼت ًوب ليه عبؿد يؿا ًو يب ّ ثبفمبفياص يؼ، ّ تْاى اف 

 يتْاًؼ کنبًيت ُب ثَ ؽات عْػ ًويٞبلي ٥يل ًوْػ. ايتضو

کَ  مِن هي٥ٞبل ييػؿ اؿا  ُب  ًؼيگيت  مبف ،ـ ؼ. يًوب يثبف

ًؼاً يىوبؿ کْػکياف ف ُب ّ ػّؿاى  ىت  ٌبى مـگؾ ثب چ  يبى 

ه يًبگْاؿ ًؼاى  ٩ؼاهيآ يثَ ف ُـ ا کَ  ًؼاى  يٌؼ  ػؿ ف

بى ياًؼاف فً يبؿيؼ. ثنيتْاًؼ آى ٍؼهَ ُب ؿا ٝالد ًوبيًو

ُبپل اف  عل چييؿ ضيي يٌ، ػا ًؼگيک ه جبؿ ف َ ئ ؿ٩ت  يىغ

کَ آّؿػى يه ًؼ  يت٢گـػ ًؼگ ـي ِب يػؿ ف ٩ٜ عي آً  يليک تْ

ىتَ هثلٌؼ ًَ پٌؼا عيپـّافا ثَ اياف فًؼاً ييْػ. ثـ ي يبى 

 ٌؼ. يبؿ ًوبيؿا اعت يهت٦بّت يٍْ فًؼگي٩ٌبٝت ًؼاؿًؼ کَ ى

 يتْاًؼ ػؿ ثبفمبفيؿا کَ ػّؿاى صجل ه ي، هنبٝؼتي ؿّياف ا

ًؼاً مبيبى ػؿ ه٪بيف ثب  ًؼگينَ  ٍـ ف ًؼاً يـ ٌٝب ّ  يف

ـ هضؼّػ يٍْؿت ًبگقَ ث ،ؼيّاؿػ ًوب  يّ ي٩جل يمـگؾىت ُب

ِن، ؿژيه ىؼ. ث ب آً ن فً ؼاى ّ يتٌٚ  يٍْ ُ بين، ى ي جب

 ثبىٌؼ. ييبياصک ُؼ٣ ي يؼ ػاؿايکبؿهٌؼاى هـثْٓ ثب
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ًؼاى ًجبيم " ميؼ ينتن ف ثباليک ّ يبؿ  متجؼاػ ّ ٥  يلَ ا

٪ ٥ـاػ تل تبا گـػػ. الفم يا کْؿٍ ا مت  نتن يکَ م ياف ه٦

گـ، ين. ثٞجبؿٍ ػييرْ يامج٨ ثـ آى امتْاؿ ثْػٍ ػّؿ ييرقا

کي ٩ا الفم صؼ هو تب  کَ  تـ ػؿ يمت  ًؼاًِبْػات کو رْػ  ف ّ

 ػاىتَ ثبىؼ.

 ٌؼٍياکٌْى ّ آ َ: گؾىتَ،يؿّم ييرقانتن يٌي ، ميکبل 

1111  (5) 
 

ن ًؼاً يبؿيث ثَ ياف ف گْه ػاػى  رق اف  ثَ  ِبى  بى ػؿ ر

ىبْ، يؿاػ ىٌؼ(  کَ يٍْؿتػؿ)  ْىيقيتلْ يتوب زبف ثب ه

 يگـيت ػيـ ٩وبؿُب ثَ کؼام ٥ٞبليّ مب يهٖبلَٞ، ٩َٖٞ ثبف

گًْ بگْى ّ هخج  ت  يت ُ  بي  ٥ٞبل يًؼاؿً  ؼ. هٞـ٥   يػمتـم  

ًؼگيه ًؼ ف ًؼاً يتْا هـٍ ف جْػ يؿّف ٌؼاى ؿا ثِ بى ّ کبؿه

کَ  ييت ُبيرلٍْ ػُؼ. ٥ٞبل يثغيؼ ّ ػّؿاى صجل ؿا اًنبً

 ،ؼٍ امتييٌِبػ گـػيبى پيفًؼاً يثـا يالوللي يػؿ اثقاؿ ث

 ٌِب اًؼ:يا

 ؛کبؿ 
 ؛َين ّ تـثيتٞل 
 ؛ي٥ـٌُگ يت ُبي٥ٞبل 
 ؛ّؿفه 
 ؛يٌيٝجبػت ػ ي٥ـٍت ُب 

چْى فؿٛ  ييکبؿُب ييتـ ؿّيث ؼيتؤککن ػؿآهؼ،  يػؿ کيْؿُب

عْؿاک مبفيهْاػ  ٍبثْى  ضب٣ ّ ١ي، تْلي،  پل ّ ل ـٍ يؼ کو

تب ًيه ٌؼييْػ  ٥ يُب يبفه ًَ ؿا هـ هْفه ؿّفا مبفػ. آ  ْٛ

وْػٍ ّ ٌَ هؾاکـٍ ؿا ٥ـاُن ًيثبىؼ کَ فه يتيتْاًؼ ٥ٞبليه

ه٪بهبت فًؼاى  يي ثـايؼ. ايًوبزبػ يؿا ا يک صل ارتوبٝي

ًؼاًيق ه٦يً کَ ف ىًْؼ  وئي  تب هٖ مت  کب٥يؼ ا ٪ؼؿ   يبى ث

ًؼ. ػؿ َـ٣ّ ا ًؼاً کَ يٍْؿت ه ًؼگيف َـ٥ّ يبى ف ت يپـ ه

نتگ وبل ع ىٌؼ، اصت ىتَ ثب ى يػا ًبت  ًبآؿاهّ اهکب  يْؿه ّ 

 ثؼ.بي يکبُو ه
 

 يخاًْادگ يتواط ُا
 

ًؼگ ثَ ف تـام  م ءرق يلي٥به ياص نبً يامب عْؿػ اً ؿا  يثـ

يک ُؼ. يل هيت ُبيا ييتؤهؼ وبك  کَ  ت ًؼاً يٌ ثب يف بى 

ِبى ث يُبعبًْاػٍ  ٩ـاؿ هيىبى ّ ر ىؼ يـّى ثـ َـ يجب ک ٌٝ

نبً وؼٍ اً ليٝ مت. ّ ن يت ا ٌْف ػؿ ث ُبياف م يبؿيُ  ينتن 

وب ًؼاى، ت ُبف نيػؿ اّلْ يلي٥به يك  ٩ـاؿ  يييپببؿ يت ث

ت يبى اف هضـّهيزَ عبًْاػٍ ُب ّ فًؼاًيػؿ ًت ػاػٍ ىؼٍ  ّ

 جـًؼ.ي٩بثل هالصَٚ ؿًذ ه

 جبىٌؼ.يهت٦بّت ه يليؼاؿُب عيجبت ػين ّ تـتيتٌٚ

   بى يي فً  ؼاًيالت   يک  بياهـ ياف کي  ْؿُب يبؿيػؿ ثن

ُبيه عبًْاػٍ  ثب  ٌؼ  تَ يتْاً ىبى ٦ُ هت  ضل ا٩ب   ىبى ػؿ ه

ػاىتَ  يعٍَْ يؼاؿُبيي مبٝت ػيچٌؼ يب ػّثبؿ ثـاي کجبؿ ّي

 ثبىٌؼ.
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 م يْؿُبيمب َ ّيػؿ ؿّ ًؼاً يىْؿّ يـ ک مج٨ ف ص٨ يا بى 

ُب عبًْاػٍ  ثب  ثبؿ  ِبؿ  مبالًَ چ کَ  ًؼ  ک يىبى ػؿ  يػاؿ

مَ ؿّفٍ ػاىتَ  يؼاؿُبيهـثْٓ ثَ فًؼاى ػ يپبؿتوبى عٍَْآ

 ثبىٌؼ.

  ّ ػاؿًؼ کَ ػؿ  بى ص٨ياف فًؼاً يثْٞ ّلقػؿ اًگلنتبى

هبٍ ػّ ػ ُبيؼاؿ يُـ  عبًْاػٍ  ثب  مبٝتَ  ک يىبى ػؿ  يک 

ب کوـٍ ػاىتَ ثبىٌؼ ي تـ تضت ًٚبؿت کبؿهٌؼاى ّگاتب٧ ثقؿ

 يْػ.يًو ٍاربفٍ ػاػ يلي٥به يعٍَْ يؼاؿُبيثَ ػ ّ
ک ي يبؿمک ىْؿّيک فًؼاى هـػاًَ ّا٩ٜ ػؿ هٌٖ٪َ کـمٌْيػؿ "

ْل ث ْػ ک َ هٞو  ٩ جال    ؼ.ي گـػ يؼاؿُب هٞـ٥ يؼ ػيؿّه رؼ

ٌوْػًؼ يلَ ُب هال٩بت هيبى ثب ػّمتبى ىبى اف پيت هيفًؼاً

ق يي هيچٌؼ يغبًَ ؿا کَ ػاؿايک چبيل فًؼاى ياکٌْى ؿئ يّل

 يکجبؿ ثـايهبٍ  ؼاؿُب ػؿ ُـ ػّيزبػ ًوْػٍ امت. ػيامت ا

غبًَ ّ ػّکبى ثب يي چبيبثؼ. اي يهؼت چِبؿ مبٝت اػاهَ ه

، يکيمت. اف ًٚـ تغ٩ٌـاؿػاػ ىؼٍ ا ييَ ّؿ هضليک ٦ًـ پي

 يکْىو ُب يؼُؼ ّليجبت اربفٍ ًويي تـتي٩بًْى رقا ثَ چٌ

 ـ ؿًّوب گـػػ.ييي ت٢يٍْؿت گـ٥ت تب ا

  ICPS ،1114 ؤتيُگقاؿه 

 

ُوچٌبى ػؿ هْؿػ  يلي٥به يؼ ػاىت کَ ص٨ فًؼگيثَ عبٕـ ثب

ُب ًؼاً يعبًْاػٍ  ثل تٖجيبى ًيف ىؼ. ي٨ هيق ٩ب ِبجب  آً

اف پؼؿ، ثـاػؿ، عْاُـ  يٌؼ ّلجبىيًو يهضکْم ثَ کؼام رـه

ق ص٨ ػاؿًؼ کَ تب صؼ يً آًِبب ٦ٕل ىبى رؼا ىؼٍ اًؼ. يّ

ؼاؿ يعبًْاػٍ ىبى کَ ػؿ صجل اًؼ ػ يثب اْٝب يهوکي ّ هٌٖ٪

 ٌؼ.يًوب

بى ثب هنـت اف يکوک ثَ فًؼاً يهَـ، اًزوي ص٪٧ْ ثيـ ثـا "

َو ٌيت لَ هج ميثـ اف ه ين ّفاؿت ػاع ىتي  ُبيبى ثـػا  ين 

يبى يا يبى ّ عبًْاػٍ ُبيبى فًؼاًيي هال٩بت هيصعبؿػاؿ کَ 

 ب٥ت ًوْػ.يزبػ ًوْػٍ ثْػ، إالٛ ػؿيهْاًٜ ا

 (6)  1114مپتبهجـ  13 يَ هٖجْٝبتياٝاله

 

 همشسات ّ ًظن
 

٨ يتٖج يٍْ ُبيبف ثَ ه٪ـؿات ّ ىيفًؼاى ً ينتن ُبيُوَ م 

ِب ىتي ؿا  آً ًؼ.  ػا ٚبهيک ميػاؿ کَ  ينتن اًت ٦َبًَ  هٌ

 ،هتٌبمت ثبىٌؼ يّ هزبفات ُب يٞيؼ ٝؼالت ٕجهٖبث٨ ثَ ٩ْاٝ

  يُب تيهضؼّػؼ ىبهل ييْػ. هزبفات ُب ًجبيپٌؼاىتَ ه يصتو

ًؼاً يي١ؾا وَ ف ليىًْؼ. ُ تَ ٦٩ يوْل کْ ؼ يُب ثب يبى ث

 ًَ ثـايؿّفا ٩ت  مبٝت ّ ىٌؼ ً يک  ىتَ ثب  يقيق چيّؿفه ػا

نتي ّ يثـا ي ب ػؿافي ًي ٩ـاؿ ػاػٍ يؼى ػؿ اعتيک ىبى  بؿ 

ش ًوْػٍ امت يّّبصت تَّْ ص٪٧ْ ثيـ ث ييؿّپباىْػ. هضکوَ 

و اف صؼ يؼ ثيهٌْٚؿ هزبفات ًجبَ بى ثيکَ هؼت صجل فًؼاً

. اٍ الس (7)  مبعتَ ىْػ يْٕالً يي٩ْبن يّ ثؼّى تَو يهٌٖ٪

 يٙبلوبًَ ّ هٞـ٥ يهٌْٚؿ ؿ٥ٜ هزبفات ُبَ نتن هزبفات ثيم

ؿا  يٝوؼٍ ُـ پـّژٍ ا ءرق هٞوْال  بى يت اف فًؼاًيپـّمَ صوب
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 يبؿُبيؼُؼ کَ ُؼ٥و اٍالس فًؼاى ُب هٖبث٨ ثَ هٞيل هيتيک

 جبىؼ.يص٪٧ْ ثيـ ه

 

 

 

 اتيؽکا يضم ُايکاًيه 
 

ىتي  ًؼ ػؿيػا ىکبيک ؿّ ٥ت  هْؿػ يب ثبف ّ  ٦َبًَ،  کَ هٌ بت 

ًؼاً وبػ ف ّـّؿياٝت ىؼ  ىتَ ه يبى ثب ًؼاًيپٌؼا بى ييْػ. ف

بت ىبى ؿا ثؼّى تـك اف اًت٪بم يؼ ٩بػؿ ثبىٌؼ کَ ىکبيثب

  يـًّيّ ث يٍْؿت ػاعلَ ؼ ثيبت ثبيثؼاؿًؼ. ىکب ائَاؿ ييرْ

 تْرَ گـػػ(. 11 يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ )  ىؼٍ ثتْاًٌؼ اؿائَ

 

 اىيهٌظْس تِثْد تشخْسد تا صًذاًَ کْچک ت يپشّژٍ ُا
 

ُبيي ٥ٞبلييتـيث ٍالس   يت  نبًييرقاا ثَ اً کق   ي، هتوـ

 يُب يَ گؾاؿيجبىؼ. ثب مـهبيمبعتي ثـعْؿػ ُب ػؿ فًؼاى ه

چک هک تبيْ عْثيتْاى ً ث يذ  ُؼاَ ؿا  مت آّؿػ. ا ى يػ ي يهب

ؿا ٥ٞبل مبفػ.  يبٕيک ّؿکيبپ عيتْاًؼ يه يبٕيکٌَِ ع يُب

ّرْػ َ ؿا ث يتْاًؼ ٣ٌٍْ مْاػآهْفيکتبة ُب ه ي٥ـاُن آّؿ

 آّؿػ.

ت مـط يٍل يي الولليتَ ثيوي، کويثب ُالل اصوـ  يػؿ ُوکبؿ"

  تيالوضْ يـکقػؿ فًؼاى ه يثوٌْٚؿ هنبٝؼت ثَ فًبى فًؼاً

ؼاؿُب ّ يي پـّژٍ ػيؿا آ١بف ًوْػ.  ا يييک پـّژٍ آفهبي

 يي الولليتَ ثيؼمت گـ٥ت. کويؿا ؿّ يبٕيهٌٚن ع يآهْفه ُب

  ،يبٕيع يي ُبي، هبىي٨ ؿّبکبؿاى ربهَٞ هليت مـط اف ٕـيٍل

ي يؿا ٥ـاُن ًوْػ. ُؼ٣ ا ي٪يـ اثقاؿ کبؿ ّ هٞبه تيْيمب

ًؼاً ًبى ف زبت ػاػى ف مبعتي يتزـاف  يپـّژٍ ً هبػٍ  ؼ ّ آ

ِب ًؼگ آً ُبپل اف  يثَ ف کَ اف ٕـ ييؿ  يؼاؿُبي٨ ػيثْػ 

ًؼاً ّبکبؿاى فى اف ف تؼؿيهٌٚن ؿ ثـايل يبى ّ  ِبؿت    يک ه

ق يت آهيه٥ْ٪ يييي پـّژٍ آفهبيا يؼ.  کبؿياًزبم ه آًِب

ثيىؼ ّ کو يثبياؿف ليتَ  ليٍل يي الول َٞ ه مـط ّ ربه  يت 

ػؿ ػّ  1111ؿا ػؿم بل هي بثَ  ين گـ٥تٌؼ تب پـّژٍ ُبيتَو

 ٌؼ.يًوب يگـ ؿاٍ اًؼافيفًؼاى ػ

 (8)  1111ت مـط، گقاؿه مبالًَ يٍل يي الولليتَ ثيکو
 

کبؿيا ًؼاً زبػ ّؿکيبپِب ػؿ فًؼاى ّ ث ب ي بى ّيگوبىتي ف

اًؼ کَ اف ًٚـ ٝبهَ کَ ػؿ  يُوَ اٍالصبت ي٣ٌٍْ ػؿم ليتؤم

رلٍْ ؼ ػاؿًؼ، ثب ه٦ِْم يبى تـػيهْؿػ ػاػى ص٪٧ْ ثَ فًؼاً

 پٌؼاؿًؼ. يه يؿا هٌٖ٪ ييبياص يؼ ّ ثـًبهَ ُبيٌوبيه
 

 کاس دس صًذاى
 

ْٕالًيکبؿ  جبٓ  صجل ػاؿػ. ػؿ ا يک اؿت ٌْثيثب   يبالت ر

ُبيکب ثياهـ مبل  ٩ـى ثيپب يي  ١بف  ٩ـى ًقػٍ ّ آ نت، يبى 

ج کبؿگـاى ثـػٍ يٍبصجبى کبؿعبًَ ُب ثَ ص يبى ثـايفًؼاً
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َ ينتن فًؼاى ت٪ْيم بآًِؼ ييؼًؼ ّ اف ٝبيثَ اربؿٍ ػاػٍ ه

 ؼ.يگـػيه

گوبى  تَ  يارج  بؿ يبى ث  َ کبؿُ بيام  ج٨ فً  ؼاً يػؿ ى  ْؿّ

ًؼاًِبيؼًؼ. يه ُبيثَ ص ف وپ  ىوـػٍ ه يج ک يؼًؼ ّ يکبؿ 

ًؼاى يم َبػينتن ف نبٝؼت ا٩ت جٜ ه ٪ يثـا يک هٌ لت تل  يػّ

نتن کبؿ يي ميبى آهؼى ا٩تَبػ ثبفاؿ، ايهَ ؼ. ثب ثيگـػيه

پ وْػ ّ  ُب يم٪ْٓ ً هؼ  ثـا يرؼ يآ ًؼاً يؿا  بى ػؿ آى يف

ػّلت  يُب اف ًٚـ مٌت يکيْؿُب ثْرْػ آّؿػ. ػؿ فهبى ىْؿّ

  يِٝؼٍ ػاىت ػؿ صبلَ ت پـػاعت هٞبه کبؿهٌؼاى ؿا ثيهنئّل

 ؼ.يگـػيؼ کبؿ فًؼاى ٥ـاُن هي٨ ْٝايکَ هَبؿ٣ فًؼاى اف ٕـ

ًؼاً چيکبؿ ف زبل ثـاًگيق يي ًيبى ػؿ  ّْٛ رٌ ؿا  يقيک هْ

ثْػ ف ىؼٍ  ًؼاً کَ ػؿ ـايمجت  زب اف ف ثيآً ْٚؿ َ بى  هٌ

ٌبك اؿفاى ٩يتْل مت٦بػٍ هيؼ ار ًؼ ػؿ يوت ا کَ ثتْا يؼ 

 ثبفاؿ ؿ٩بثت کٌؼ.

ٖـس ه مئالي يا وْٛ  ايه ًؼافٍ هز چَ ا تب  کَ  ىؼ  ي يجب

ػؿ  ػاؿػ. ييبياصآهؼ  ياًزبم ىؼٍ ػؿ فًؼاى کؼام پ يکبؿُب

ن ثـا يبؿيث يْؿُب  ًؼاً ياف ک رْػ ػاؿػ ّ يف کبؿ ّ لت  بى ٩

ًؼاً مپـبى تيف يبپ  کبؿٌيٌوبيه يوبم ؿّف ؿا ػؿ ّؿک  يؼ ّ 

کَ ػؿ  زبم ه ب ػّيک يؿا  وبم ييْػ، ػؿ يمبٝت اً ک ؿّف ت

کبؿ ثْػٍ ياف ا٩ّبت ث يبؿيبى ثنيفًؼاً يکٌٌؼ. ّؿکيبپِبيه

ن ًؼ. ػؿ ث ٩ـاؿ ًؼاؿ مت٦بػٍ  هْؿػ ا ُبياف م يبؿيّ   ينتن 

 آًِبٌؼ ّ يٌوبياػاؿٍ فًؼاى کبؿ ه يبى ثـايفًؼاى، فًؼاً

ى ًؼاى ّيًْيچْى  يبئيا ٌؼاى ف  يچْک ق ّيب هي ٦ْؿم کبؿه

 ٌؼ.يٌوبيؼ هيؿا تْل ياػاؿات ػّلت يثـا

ن گـػًؼ ينت تٌٚيثب فًؼاًِبگـػػ کَ ييٌِبػ هيپ يگبٍ گبُ

ًؼاًيتب ا َبؿ٣ ف ىؼٍ ّ ه ٦ب  کَ عْػک لت يٌ بى اف ػّه ػّ

ى ٌْف گقاؿ تب ُ چَ  گـػػ. گـ ٕـ٣  ٦بت ياف ه٥ْ٪ يثـ   ييعْػک

ت ي  ص٪ ٧ْ ثي ـ ٥ٞبل يؿٌُوْػُ ب ک  َ ػؿ چ بؿچْة فً  ؼاًِب

 ؼٍ امت.يثَ ًٚـ ًـم ،ٌؼيًوب
 

 اىيصًذاً يپشداخت هؼاػ تشا
 

ًؼاً کبؿ ف چَ  وْال  بى ياگـ کـاؿ هٞ عت هيّ  يت ىؼ ّ يکٌْا جب

آّؿػ، ثب آًِن  يؼ ؿا ثجبؿ ًويکؼام هِبؿت ه٦ آًِب يثـا

ىبى مْػهٌؼ امت. ػمتوقػُب  يـػ، ثـايٍْؿت گ ياگـ پـػاعت

٦بّت  ًؼاى هت لػؿ ف ًؼ ّ وْال   يا مٖش  هٞ ٩ـاؿ  يييپبػؿ 

 جبىؼ.يٕـ٥ؼاؿ کبؿ ثؼّى هقػ ًو يي الولليػاؿًؼ. اثقاؿ ث

 

 َ غزايتِ
 

ک يبى يفًؼاً يثـا يکب٥ يَ ١ؾايتِ هٞوْال  ـ يػؿ رْاهٜ ٥٪

وؼٍ ه يکل ٝ ىؼ. ايه هْاػ يجب کق اف ٕـ يي١ؾاي  ٨ يؿا  هـ

 ٜ آىيبػ ػؿ تْفيؼ کَ هيکالت فيٌوبيه يؼاؿيُب عـ ي٩ـاؿػاػ

تْ نبػ  ثب ٥ هؼٍ ّ  رْػ آ ِبيم هأثْ ىؼ. ٥بؿه  يؼيتْل يجب

ػؿمت  کَ يٍْؿت ؼ ػؿيي هيکل ؿا صل ًوبيتْاًؼ ايفًؼاى ه

 .(9)  ن ّ اػاؿٍ گـػػيتٌٚ
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 اف  يبؿيثن   يث  ـا يکي  بّؿف يت ُ  بي  ػؿ ٥ٞبل يـيم  ِوگ

اف کيْؿُب ىوبؿ  يبؿيـا کَ ػؿ ثنيبى مْػهٌؼ امت فيفًؼاً

پل ايفؿاٝت پ آًِببػ يف ًؼ ّ  ُبف يَ ا ي يق ثَ ُويً ييؿ

 يًْؼ.يکبؿ هي٢ْل ه

  ٌؼ ػؿ کبُو کوجْػ يٌوبيؼ هيتْل آًِبؿا کَ  يي١ؾاهْاػ

 يْػ.يه آًِبهْاػ عْؿاکَ احـ ػاىتَ ّ ثبٝج ثِجْػ ٍضت 
ٍالس  " لل ٥ٞبليث ييرقاا ُبيي الو ت يت  يب٣ فؿاٝ ّ  ياًک

 111111و اف يث   يآه  ْفه هِ  بؿت ُ  ب ؿا ػؿ ؿاًّ  ؼا ث  ـا

گـ٥ت بؿ ى ؼٍ ّ  1994م بل  يل ًنل کي کَ ثؼًجب يبًيفًؼاً

ًؼ، ؿّ وَ ا ٚـ هضبک مت. ايهٌت تَ ا مت گـ٥ هَ ػؿ يؼ ي ثـًب

هْاػ يتْل ًؼاً يثـا يي١ؾاؼ  نبٝؼت يف ٌؼاى ه بى ّ کبؿه

بى ٥ـاُن مبعتَ امت... يفًؼاً يٌَ کبؿ ؿا ثـايًوْػٍ ّ فه

 1999ؼ.  ػؿ ػم بهجـ ي ي تـ گـػيبى مبل ثيػؿ رـ يـيمِن گ

ت ُ ب اى تـاک ي ٥ٞبل يي ػؿ ااً َ ؿّف يفً ؼاً 1191صؼّػ 

، يّ عْکِب، ًزبؿ َ هـ١ِبيچْى تـث يت ُبيًوْػًؼ ّ ٥ٞبل

جـػًؼ.... يو هيؼ عيت ؿا ثَ پيّ تْل ي، پـّؿه هبُيبٕيع

َ يؼٍ ّ ه٦بػ آى رِت مـهبيؼات ثَ ثبفاؿ ٝـَّ گـػيي تْليا

مت٦بػٍ ه يگؾاؿ ًؼاى ا َبؿ٣ ف ُؼ٣ ايگـػيّ ه ي يؼ..... 

 بىؼ....جيآى ه ييعْػک٦بپـّژٍ 

 (11)  1999ي الولل، گقاؿه مبالًَ يث ييرقااٍالس 

 

 ت ُايش فؼاليَ ّ عاين ّ تشتيتؼل
 

ل نيَ هين ّ تـثيتٞ مبك ث ًؼ ا ُبياف ٥ٞبل يبؿيتْا  يت 

ل يؼ ّ تؼؿيػثَ ثبف يـًّيچْى ػْٝت ًوْػى هئمنبت ث ياًنبً

ًؼاً ىؼ. ايف صبيبى ثب ىکل ّ ًْٝيق اُوئي  کَ  مت  ت يت ا

ل کَ ين ّ تـثيتٞ ئََ  مت ّ ه٦ ،گـػػيه اؿا ىؼ. يهٌب ؼ ثب

ْتـُب يب ثْػى کوپيثَ هِ يَ هتکين ّ تـثيا٩ّبت تٞل يثْٞ

نيه ىؼ ّ ث ًؼاً يبؿيجب ُبياف ف هَ  ق يت آهيه٥ْ٪ يبى ثـًب

گـ يػ يفًؼاًِباف  يٌؼ. ثـعيٌوبيه يْتـ ؿا مپـيآهْفه کوپ

ًٚـ  يْتـ ػاىتَ ثبىٌؼ ّليکوپ ثب هزِق ياتب٧ ُب امت هوکي

جبىٌؼ. ػؿ ييَ هنؼّػ هيّ کوجْػ هٌبثٜ ُو يػاؿهيکالت اَ ث

بى ٥  ـاُن يفً  ؼاً يک َ م  بهبى آالت گـاًجِ ب ث  ـا يص  بالت

 ػاىتَ ثبىٌؼ. يػمتـم آًِبگـػػ، کْىو گـػػ کَ ُوَ ثَ يه

ؼ يفًؼاى ه٦ يکـػى فًؼگ يتْاًؼ ػؿ اًنبًيَ هين ّ تـثيتٞل

ًؼاً ىؼ. ف لن ؿا ايبى هيثب ىبگـػ ّ هٞ ٪و  ٌؼ ً ٦ب يتْاً

يبؿُب ٌؼ ّيًوب ًؼگبًيف ياف ٥ جبؿ ف متَ  يبً ًؼاى کب ػؿ ف

ِْٙؿ َ ق ثيً يگـيؼتـ ػيه٦ يىْػ. ثب گؾىت فهبى ثـًبهَ ُب

ـػ. يؼ ػ٩ت ٍْؿت گيي ثـًبهَ ثبي٨ چٌيؼ. ػؿ تٖجيعْاٌُؼ ؿم

ق يت آهيبؿ ه٥ْ٪يثن يک هضؼّػٍ ٥ـٌُگي٨ آى ػؿ يهوکي تٖج

 چٌؼاى هٌبمت ًجبىٌؼ. يگـئ ػيػؿ ىـا يثبىؼ ّل

 

 يذد اجتواػضػ هجيآه
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ىوبؿ  يؿٌُوْػ بػػاىتي)  اًؼ ياف ربهَٞ هؼً يئرق فًؼاًِب

 يهؼً يُبؼ تب صؼ هوکي ثَ مبعتبؿيثب آًِبهالصَٚ ىْػ( ّ  7

بى يجبىؼ ّ فًؼاًيؼٍ هيي ػؿ ؽات عْػ پنٌؼياػ١بم گـػًؼ. ا

ثؼ  يعْة رلٍْ ػاػٍ ّ اف تْمل ثَ کبؿ ُبػؿ اًٚبؿ ٝبهَ 

ثؼؿ تيي تـتيثَ ا ػؼاؿيًگِو متَ ه ي٥تبؿاف  يْػ. يُب کب

 يـًّيث يًِّبػُب مبفهبًِبکَ  ييقم ُب ّ مبعتبؿُبيکبًيه

بى ياف فًؼاً يـيک تَْيٌؼ تب يؿا ثؼاعل فًؼاى ػْٝت ًوب

 جبىٌؼ.ي٨ هيثؼاؿًؼ، ٩بثل تيْ اؿائَؿا ثَ ربهَٞ 

  فًؼاًِبق ػؿ يً ي٪يعال٩بًَ چْى ػؿاهَ ُب ّ هْم يتِبي٥ٞبل

هَـ٣ّ  يربهَٞ هؼً فهبًِبمباف  يبؿيت اًؼ. ثنياُو صبئق

ًؼاً تب ف ًؼ  ُب ا ًؼاى  ُب بى ؿا ػؿيکبؿ ػؿ ف يبپ   يّؿک

 ن مبفًؼ.ييبت ّ ػؿاهَ ُب مِيکٌنـت ُب، ًوب

ع ىِـًّؼ يػؿ ثـ  ٤٩ يْؿُب هْ ًؼاً ياف ک ٨ يبى ؿا اف ٕـيف

ص٨ ؿ ييتؤه  ٘٦ ُ يأّ ص ِب يػ ثـعال٣ يٌوبيت هيت٪ْ آً ٌؼ. 

يْؿُب متبؿ يک ٌْث ي٪بيکب، ا٥ـيکْ متـالير نَ ي، ا ب ّ ٥ـاً

ىبى  يػُ يأک ص٨ ؿيٍْؿت اتْهبتَ ث ءبى اف ًٚـ ٩ْبيفًؼاً

 ؼٌُؼ.يؿا اف ػمت ًو

 يهتک يبت فًؼگيبى ؿا اف ًٚـ ُوَ ّـّؿيػّؿاى صجل، فًؼاً

  يُب يـين گياف تَو يبؿ کْچکينبفػ. مبصَ ثنيگـاى هيثـ ػ

اف  يوبًؼ. اٝبػٍ ثـعيه يثب٩ بىهغتٌ ثَ عْػى يىغَ هنبئل

ُبيٍالص ً يت  ٍت ُب يؼگف َو يّ ٥ـ عْػ  يـين گيت ، آًِبثَ 

ٍالس  يؼيکل ءرق نبً ا وؼٍ اً غو ٝ ًؼاى يکـػى م يّ ث نتن ف

يوبؿ ه گبُيث گبٍ  ُبيکو يـّػ.   ًؼاً يتَ  يکيف ل يبى ت

ن يمِ يـين گيتَو يت ُبيبى ؿا ػؿ ٥ٞبليگـػػ تب فًؼاًيه

يْؿٍ اي ٨يي ٕـياف ا مبفًؼ ّ وَ ّ ه ًبل ه٦بُ زبػ يک کب

 گـػػ.

 

 ژٍيّ  يُا ياصهٌذيتا ً اىيصًذاً
 

ْٕالً ياًؼافٍ ا ـُ ًؼافٍ َ ثبىؼ، ث يکَ هؼت صجل  وبى ا ُ

ث جْؿ  ُب هز ًؼاى  ِؼاؿف ًؼاً يَ ًگ ني هيف ًؼ.يبى ه   گـػ

بػ ثَ هْاػ هغؼؿ ؿًذ ياف اٝت کَ ييآًِبّ  يي رنويْثيهٞ

ًؼ ًيه ىوبؿيجـ ًؼاً يق  ثـ هياف ف ٥ـاُن يگيبى ؿا ػؿ  ـػ. 

ثـايالت ّيتنِ يآّؿ زبؿة يبى هيًؼاًي فيا يژٍ  تْاًؼ اف ت

ؿا  يجبت رؼاگبًَ ايتـت فًؼاًِباف  يثکبُؼ. ثـع آًِبتلظ 

ؿا اف ىـ  آًِبنبفًؼ تب يي ٥ـاُن هيکٌِنبالى ّ هٞلْل يثـا

 ؼ.يت ًوبيفًؼاى صوب يّ ىْؿ فًؼگ

ًؼاى ػؿ ي " غو  ي يليچک ف مَ ث ثَ  زبفات ؿا  مبعتوبى ه ک 

مي ىَت مبلَ،  بى ثبالتـ افيفًؼاً يثـا يکيـُب، يت پؾيآم

ه مْهيْثيهٞ يثـا يػّ تبػ يثـا يي ّ  نيهٞ وْػٍ يي ت٪ ن ً

 امت.

 ICPS 1111 ؤتيُگقاؿه 
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 خالصَ

داؽت سٌُوْدی داي

 10ؽواسٍ 
 

 " ُوَ ا٥ـاػ هضـّم

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 

 صذی دس صًذاى

 

 

 ظيتِثْد ؽشا
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    صذت هضش اًذ يتشا صًذاًِا

 

ًؼاً وْال  بى يف گيًوب هٞ ٌقّ يٌؼٍ  ِب ػؿ يتـ ياف ه ي گـّپ

ْة ثـعْؿػاؿ اًؼ کَ اف ٍضت ع يکنبً آًِبٌؼ، يٌوبيربهَٞ ه

جـًؼ ّ يىؼٍ ؿًذ ه يهقهي ّ ًبتؼاّ يُب يوبؿيًجْػٍ ّ اف ث

پـ عٖـ چْى  يِبتيثَ ٥ٞبل آًِباًؼ ّ  يگـ٥تبؿ هيکالت ؿّاً

جبىٌؼ. فًبى ػؿ يآ١يتَ ه يرٌن ي٨ هْاػ هغؼؿ ّ ثـػٍ گيتقؿ

ث ًؼاى  پؾيآم بف ًؼ فيث يـيت  ِبىوبؿ ـا ييتـ هْارَ ا  آً

هولْ اف عيًْت ّ کَ اًؼ آهؼٍ  يئ ُبيکوتـ ثْػٍ ّ اف هض

 14ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ ) امت٦بػٍ ُب ثْػٍ امت مْء

 ًگبٍ ىْػ(.
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 غَ تاياى دس همايصًذاً يهْلف صذ

 ّلضاًگلغتاى ّ  يت ػوْهيجوؼ 

 فًؼاًِب يت ٝوْهيروٞ بتَبت ّ هيغيعٍَْ

 ييتـ ثيب ثي اف مَ ّ

ؿًذ  يؿّاً يُب يًٚو

 جـًؼيه

% 1% هـػُب، 1

 فًِب

 يُ     ب% هـػ44

% فًبى  61 هتِن

 هتِن

امت٦بػٍ اف هْاػ هغؼؿ 

 گؾىتَ يػؿ مبل ُب

% 8% هـػُب، 13

 فًِب

 ي% هـػُ     ب66

 ي% فًِب55 هتِن

 هتِن

ػؿافهؼت ّ  يُب يوبؿيث

 يًبتْاً

% هـػُب اف 19

 مبلَ 49تب  18

 ي% هـػُ     ب46

 -18ي يث   ه  تِن

 مبلَ 49

 رگـ يوبؿيث

 تل(يپبتبيُ)

تل يپبتبي% 133ُ

B  134 %

 Cتل يپبتبيُ

% 11هـػُ  ب،  8%

% هـػُب،  9 فًِب

 % فًِب11

 (1)  بى امج٨ي٩تجبك ىؼٍ اف کبُو تغل٦بت هزؼػ فًؼاًا
 

 يـ ٍ ضي  رِ بى ١ يفً  ؼاًِباف  يبؿيػؿ ثن   يت فً  ؼگيّّ  ٞ

ىٌبيه جْػ ؿّ يٌذ، کو يًْت ّ ت ىؼ.  افػصبم، ع ُْا ييجب  يّ 

ت ػٌُؼٍ اهـاُ چْى عبل يت مـايّ ٥ٞبل يًبکب٥ ي١ؾاتبفٍ، 

نا ّ يکْث وبل رٌ َئْىـ ي١ يٝ ٝبػي ه هـ  ىتَ  يک ا پٌؼا

نيه ُبياف م يبؿييْػ. ث ىْاؿ ينتن  ثَ ػ ًؼاى    يُب يف

يکالت ف ثب ه عْؿػ  ٌبيثـ ّالةييـث چْى ٥ب کَ  ،  ًؼ   تبؿ ا گـ٥

ى ىوبؿ ف يًب وٜ  ٥ـاػ ػؿ  يبػياف تز چک ّ ياف ا ضل کْ ک ه

 ث  ب فً ؼاًِباف  يثـع   گ  ـػػ.يه يالت ثِؼاى  تيث  ؼّى تن ِ

 ارَ اًؼ.هْ ػُبی هغتل٤کوجْ

٢ؾمْء  ًؼاً يت ثـ ثيبى ؿا ثيف م يوبؿييتـ ػؿ ثـا ت يُب آ

 يوبؿيؿا رِت اًتيبؿ ث يهٌبمج ي٥ْب فًؼاًِبنبفػ. يـ هيپؾ

لْف، ا ييُب ٥ـاُن هيچْى تْثـک گـ  هـاُ ر نبفػ ّ يؼف ّ ا

ثيه يُب يوبؿيقاى ثيه ربيػؿ ا يکـّ ُـ  ثبالتـ اف  زب   يٌ

کبؿهٌؼاى  يابى ّ ُن ثـيفًؼاً ئ ثـايي هضيا گـ امت.يػ

 .يْػيىوـػٍ هپـ اف عٖـ 

ًؼاًِب " صبم يف ًؼاً  پـافػ َضَ يبى ثيثب ف ٦٘ ال وبؿ ّ ص

ػؿ هٌٖ٪َ  يٌؼٍ  ػؿ اًتيبؿ اهـاُ مبؿيک عٖـ ٥قاي يًبکب٥

ىت ػؿ يه ىؼ. ثِؼا ًؼاًِبجب ٩ـاؿ ػاػٍ ينت ػؿ اّلْيثب ف ت 

 ىْػ.

 کيصْفٍ ثبلت يي ک٦ٌـاًل کيْؿُبيَ چِبؿػُوياٝاله

 (1)  1113 يمبؿ يُب يوبؿيػؿ هْؿػ عٖـ ث 

 

عؼهبت  يتْاى ٥ـاُن آّؿ يفًؼاى صت ینتن ُبياف م يبؿيثن

 يُب ينت. الوبؿيؿا ًؼاؿًؼ. ػاکتـ هْرْػ ً يَ ثِؼاىتياّل

هقػصن  يمت. ى٦بعبًَ فًؼاى هتيکل اف ملْل ُبا يػاؿّ عبل

ًؼ و کَ ا ًؼاى ه يملْل ُبـ يثِتـ اف مب يٍـ٣ ک جبىؼ. يف

 هْارَ ثَ ٥نبػ امت.  ياّثَ ػاکتـ ّ تؼ يػمتـم



 

 

 ػؿ هْؿػ اٍالس فًؼاًِب اىتِبي ؿٌُوْػيػيبػ
 

 - 109 - 

 

 

 

ک يتْمٔ  فًؼاًِب يٍض يهـا٩جت ُب ،اف کيْؿُب يبؿيػؿ ثن

ٍض عؼهبت  ٌؼ  زبم ه يکبؿه ًؼاى ياً ًقػ اػاؿٍ ف کَ ػؿ  يْػ 

ث  ب ّفاؿت ٍ  ضت ً  ؼاؿػ.  ي٨ چٌ ؼاًي الٝجبى  ؼ ّ يه هن  ئّل

ٍضيا ٌؼ  ًَ کبؿه ٚـ  يٌگْ ُب،  يييپباف ً ِبؿت  مٖش ه ثْػى 

ٍضياف رـ ييرؼا عؼهبت  ٝؼم يبى  مت٪الل ّ  وْال  ت يا هْؿػ  هٞ

 جبىؼ.ياًت٪بػ ه
 

 دس صًذاى ّ دمْق تؾش يصذ يهشالثت ُا
 

 يدك صًذگ

 آًِباف  يـًؼ. ثـعيويبى ػؿ فًؼاى هياف فًؼاً يبػيىوبؿ ف

ثَ فًؼاى  يـًؼ ّ هـگ ىبى اؿتجبٕوييىبى ه يٞيهـگ ٕجَ ث

ىوبؿ ًؼاؿػ. هـگ  گـ  ِباف  يه ى آً ىـا يًب ًؼاى ياف  ٔ ف

  ؼ ثوـگ ّئ تِؼيب ىـايّ  يتْرِ يثَ ث ًٚـ آًِبجبىؼ. يه

 يثْٞ آًِبؼٌُؼ. يىبى ؿا اف ػمت ه يربًِب يب ٝؼم تؼاّي

ح ٩بت اف ا يًْت ـاّ مْ يع ًؼاًجبًِب يکَ اف  مبي ّ ف ـ يب 

اف  ييًْؼ. ثـعيهـگ هْارَ هَ ث ،گـػػيبى اٝوبل هيفًؼاً

ِب ىـا آً حـ  ثَ ثيػؿ ا ًؼاى  ًبگْاؿ ف يٌؼٍ  يُب يوبؿئ  ک

ق يًو اف صؼ يفػصبم ثااف  يؼ. ع٦ک ىؼى ًبىگـػًيگـ٥تبؿ ه

ًؼاً يکي هـگ ف مجبة  مت.ياف ا ىؼٍ ا ىٌبعتَ  ع بى  اف  يثـ

ِب ي آً ثَ عْػک مت  ٌؼ فيه يػ ًذ يقً ول  ػؿػ ّ ؿ کَ تض ـا 

ي مجت ربى ىبى يبى اف اياف فًؼاً يفًؼاى ؿا ًؼاؿًؼ. ثْٞ

مت ه ؿا اف ميػ کَ ّ ٌؼ  ٪بل يؼُ ِبلَ اًت ى٦بعبًَ  آً ثَ 

َلَ ًبىؼٍ يک صکن ٥ي٪ت يص٪ ک صکن فًؼاى ػؿينت.  يهْرْػ ً

 يْػ.يهـگ پٌؼاىتَ هَ ث

ق، ىکٌزَ ًَ ثلکَ تْثـکلْف ػؿ فًؼاى يَ آهيٍْؿت کٌبَ ث "

 جبىؼ.يه يکيٌؼٍ اٍل

ٌبؿ ػؿ هْؿػ فًبى هضجْك ػؿ ٌُؼ يفًبى، مو يْى هلينيکو

1111  (3) 
 

ٍالس  ئَا ُب اؿا جت  ًؼاى  يٍض يعؼهبت ّ هـا٩ اف  يکيػؿ ف

 يْػ.يرِبت ثِجْػ ص٪٧ْ ثيـ ىوـػٍ هي يهِوتـ

  يؿّاً  يو بؿيهج تال ث َ ث يک فًؼاًي( 4) ٌبى يهبؿک ک "

مبيٌيق٥ّـيى) رؼا اف  غو  عْػه ؿا ػؿ ث ًؼاى  ي ػؿيـي(  ف

فًؼاى   کَ تْمٔ ػاکتـ کنتـ اًگلنتبى کيت. اّ پل اف آىيا

  ؼ. ػؿيگـػ يي ثغو فًؼاًيا ػؿ ،مقاّاؿ هزبفات ىٌبعتَ ىؼ

ص٪٧ْ ثيـ( اًگلنتبى ؿا ًب٩ِ  يياؿّپبَ هضکو) َ يي ٩ْيا

ق ي ـآهيّ تض٪ يثـعْؿػ ّؼ اًنبًػاًنت کَ  يخب٩يه 3هبػٍ 

ٌ مت. ُوچ ٩ـاؿ ػاػٍ ا  ٌٜ ْيؿا ه نَ ؿط  يَ ايي ٩ ػؿ ٥ـاً

 يهجتال ثَ مـٕبى اف تؼاّ يک فًؼاًي (5)  نليي هْيػاػ، ر

ؼ ّ يثـعْؿػاؿ ًجْػٍ ّ ثب ّلچک ػؿ ى٦بعبًَ ثنتـ گـػ يکب٥

ه بٍ ص جل هضک ْم  6مبلَ ثَ  75ک هـػ ي( 6) ب٣ ٌيالجـت ُ

جـػ ثب ّلچک اف فًؼاى يؿًذ ه يؿّاً يؿوبيىؼ. اّ کَ اف ث

 3ب٥ت. اًگلن تبى ُوچٌ بى ً ب٩ِ ه بػٍ يثَ ثنتـ اًت٪بل 
هبً تَ ف ىؼ الج ٥ـاُن آّؿ يىٌبعتَ  ج يکَ ػؿ  ّ  يعؼهبت ٕ
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هٞتبػ ثَ  يک فًؼاًي( 7)  يج گلٌچيرْػ يهٌبمت ثـا يتؼاّ

 ؼاى ربى ػاػ.ًوْػ ّ اّ ػؿ فً يؿ کْتبُهْاػ هغؼ

، ٍضت ػؿ فًؼاى ّ ٍضت فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليهـکق ث

 (8)  1114ٝبهَ
 

 هشالثت فَيّظ

نبفػ، ُوبى يه يؿا هضـّم اف آفاػ يک ػّلت ٥ـػيکَ  يفهبً

ؼ. ي٦َ ػاؿػ کَ اف ٥ـػ ثبفػاىت ىؼٍ هـا٩جت ًوبيػّلت ّٙ

ت ىـا يص َبػيػؿ  ىْاؿ ا٩ت ىِـّ ئ ػ جْك اف يًؼاى ١کَ  ـهض

جْػ هـ ُبکو جت  ىت  يا٩ ًذ ه يثِؼا ًؼ،يؿ ًؼاً جـ ٥ـاػ ف  يا

 ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ.  يٍض تهٌبم ياف هـا٩جت ُب نتيثب

" CPT  يآگبٍ امت کَ ػؿ ػّؿاى ثض ـاى ّ هي کالت ا٩تَ بػ ،

. يملت آفاػ يػؿ ًِبػُب ينت ػاػٍ ىْػ صتيثب ييُب ي٩ـثبً

ک فهبى، هضـّم يػؿ  ُب يثب آًِن، ثؼّى ػؿ ًٚـ ػاىت ػىْؿا

ملنلَ هـا٩جت ُب  کيزبة يىبى ا يُب يمبعتي ا٥ـاػ اف آفاػ

ّ  يثـؿم،  يـيرلْگ هئحـ يٍْ ُبيبف ثَ ىيؼ ّ ًيٌوبيؿا ه

 ٌ ّ ثـعْؿػ هٌبمت ػاؿػ.يتيغ

گقاؿه   ييبفػُوي اف ىکٌزَ، يـيرلْگ يثـا يياؿّپبتَ يکو

 CPT 1111 (9) يت ُبيػؿ هْؿػ ٥ٞبل يٝوْه
ٍْل ه يکي جت ُباف ا مت کَ ا ييػؿ فًؼاى ا يٍض يِن هـا٩

َ ؼ ٥ـاُن گـػػ ّ ثيثب يثِؼاىت يبت هـا٩جت ُبيُوَ ّـّؿ

ثيٍْؿت ؿا ىًْؼ.َ گبى  ٩ـاؿ ػاػٍ  متـك  ًؼاً ػ وَ ف بى يُ

بى ص٨ يىًْؼ. فًؼاً يٌَ ٍضيػ ثَ فًؼاى هٞبّي ّؿيؼ صيثب

 ىًْؼ. يٌبت ػّهيػاؿًؼ کَ ػؿ ٍؼػ هٞب
 

 اص ؽکٌجَ يشيجلْگ
 

اف ىکٌزَ ػاؿػ.  يـيػؿ رلْگ يػؿ فًؼاى ً٪و هِو يعؼهبت ٍض

اف ىکٌزَ  يـيػؿ رلْگ ييتْاًٌؼ ً٪و ثنقايه يکبؿهٌؼاى ٍض

جـًؼ ًقػ يکَ اف رـاصبت ؿًذ ه يـا ا٥ـاػيػاىتَ ثبىٌؼ ف

اف ٝولکـػ  يي رـاصبت هوکي ًبىييًْؼ. اي٥ـمتبػٍ ه آًِب

ًؼاً ىؼ ّي گـ ّيبى ػيف ًؼاًجبًبى ثب ػ ّو اف ّؿيب پي ب ف

بم تضت ًٚبؿت يهْرْػ ثْػٍ کَ ػؿ ا آًِبفًؼاى ػؿ ثؼى ثَ 

امت کَ  ي٦َ کبؿهٌؼاى ٍضيي ّٙيا ل ٍْؿت گـ٥تَ اًؼ.يپْل

ٌگًَْ رـاصبت ؿا حجت ًوْػٍ ّ ثَ ه٪بهبت هـثَْٕ إالٛ يا

 ؼ.ٌثؼُ
 

 صًذاًِادس  يًمؼ کاسهٌذاى صذ
 

کَ ػؿ امبؿت اًؼ  يْبًياف ًٚـ کبؿىبى ثب هـ يکبؿهٌؼاى ٍض

ضيّ ػؿ  ِبى ثک ه رؼا اف ر نـ هيؼّػٍ  ًؼ، يـّى ث ثب  جـ

ىْاؿ نبئلّ  ُب يػ زبل ثـاًگ ه هبت يرٌ ًؼ. ه٪ب ثـّ ا ق ؿّ

ً ثَ ًگـا ًؼاى  ً يتياهٌ يُب يف ثَ ًگـا ٚـ   يٍض يُب يً

تيت ٩بياؿرض ًؼ، ص ًؼگ يل ا گـ ف ًؼاً يا ُن يف ٖـ  ثَ ع بى 

 هْارَ ثبىؼ.

ثؼال ٚـ  ًؼاى ً هبت ف ٚبهيه٪ب کـ ه يل اًت کَ يٌوبي٥ ٌؼ 

ُب  ُبيّٙػاکتـ کَ ػاؿّ ًؼ  ثَ  ي٦َ ػاؿ غو  نکي ّ آؿام ث ه
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ٍيهـ صبليْبى تْ ٌؼ ػؿ  ٍض يَ کٌ يکالت  ؿاٍ  ةزبيا يکَ ه

 يکَ ػمت ثَ عْػکي يک فًؼاًيؼ. يٌوبيؿا ه يگـيػ  يصلِب

ؼاىتَ ثبىؼ کَ کبؿ ياؿ ه٩ـ يتْرِ يهْؿػ ث يقًؼ تب فهبًيه

کبؿ گ کـ هؾاف  ىؼ ّ ٥ کَ ّيىتَ ثب ه يگـػػ  متَ  يٍـ٣  عْا

ر لت تْ کـ ًوبهؤهْؿؼ. يَ ًوبر کي ٥ ًؼاى هو کَ ياى ف ٌؼ 

ؼ ثؼاًٌؼ کَ يثب آًِبجبىؼ ّ يه تًبهٌبم کبهال   يت ٍضيهضـه

ي هّْْٛ يبى ايؼف هجتال اًؼ ّ کؼام فًؼاًيکؼام ا٥ـاػ ثَ ا

اى فًؼاى هوکي هؤهْؿ ؼاؿًؼ.ياثـاف ه يي ٍضيهنئّلثَ ؿا 

 ي ثَ فًؼاىيل ًٚن ّ ػمپليؿا ثؼال يک فًؼاًيثغْاٌُؼ کَ 

ٌؼ، ػؿ صبل يگـيػ ٪بل ػُ تؼاّ يکَ ّياًت ضت  ٩ـاؿ  يػؿ ت

ًؼاى ػ ًبت آى ػؿ ف کَ اهکب ب ي نت ّينـ ًيه يگـيػاؿػ 

 ٌؼ.يو ٩ٖٜ ًوبيؿا ثبال يج هزبفات تؼاّيهٌض

ُـ  يت ص٪٧ْ امبميت ّ اصتـام ثَ هضـهيت ػؿ ؿّبيامت٪الل "

ىوـػٍ ه ْٚؿ اييْػ. اي٥ـػ  ٌبى ثوٌ ِب ُوچ ْبيزبػ يٌ  يک ٥

بى ػاکتـ يؿّاثٔ ه يالفه ءپٌؼاىتَ ىؼٍ کَ رق يؿاٝتوبػ ّـّ

بى يک  َ فً  ؼاً فً  ؼاًِبژٍ ػؿ ي  َّ جبى  ؼ ث  يِ هيّ ه  ـ

 ٌؼ.يٍْؿت آفاػاًَ ػاکتـ ىبى ؿا اًتغبة ًوبَ تْاًٌؼ ثيًو

ي گقاؿه ياف ىکٌزَ، مْه يـيرلْگ يثـا يياؿّپبتَ يکو

 CPT 1993  (11) يٝوْه
 

ل يػال ب اؿائَث ه٪بهبت فًؼاى هوکي اف ػاکتـُب ثغْاٌُؼ کَ

ُب ػؿ  ي٩بًًْ يث تب ؼي٨ ًوبيتَؼ ؿا يًبػؿمت هـگ فًؼاً

ًؼاى ؿا ًؼ.  ف ِبى ًگِؼاؿ کيپٌ مت هو کَ  ا گـػػ  ِبؿ  اٙ

هْاػ هغؼؿ  يـيگيهٌْٚؿ پَ ؿا ث يؼيت ه٦يوٞرک يبى يفًؼاً

 ؼٌُؼ.يل هيتيک يٕج يو ُبيهبفـ آيمب ّ

 
 

 يي الولليجاتات تيا

ٍض ٌؼاى  ًؼاًِبکَ ػؿ  ياف کبؿه ّب  ،ٌؼيٌوبيه ؿکب ف ت٪ب

 گـػػ کَ:يه

 ـ ىِـًّؼاى يبى ؿا ثـاثـ ثَ مبيفًؼاً يثـا يعؼهبت ٍض
 .٥ـاُن مبفًؼ

  ٨ ه٪بهبت يبى ه٪ؼم ثـ ٝالي٨ فًؼاًي، ٝاليرٌزبل هنبئلػؿ
 .فًؼاى ٩ـاؿ ػاػٍ ىْػ

 اصتـام گـػػ يت ٕجيثَ هضـه. 
 يـاًنبًي، ؿ٥تبؿ ١کَ  هٌزـ ثَ ىکٌزَ ييت ُبيػؿ ٥ٞبل 

 ـػػ اىتـاک ًْؿفًؼ.ق گيـآهيّ تض٪
 ًُؼاً يچگ بُي ثؼّى ؿّ بيف ى بى ه ْؿػ  يبُگ ت ّ آيبى 

 ٩ـاؿ ػاػٍ ًيًْؼ. يٕج يو ُبيآفهب
ًؼاً ُب يبًيف ى٦بعبًَ  ک يکَ ػؿ  ًؼيه يتؼاّ يهل  ،گـػ

گبُيُ کت ّيًجب يچ ثَ چپـ ًبى يب ٥ـًي ؼ  ىًْؼ. ف نتَ  چـ ث

ًؼ ثب جْك ا کَ هض ُبيثبؿػاؿ  ى٦بعبًَ  ىبى ؿا ػؿ  ٦ل   يؼ ٕ

 ب آّؿًؼ.يًؼاى ثؼًـّى اف فيث
 

 دس صًذاى يصذ يُا تتِثْد هشالث
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ُبيهٞ جت  ًؼاى ؿا ه يٍض  يبؿ هـا٩ ٥قايف ثب ا و يتْاى 

کَ  يـيؼ. تؼاثيفًؼاى ثِجْػ ثغي يت کبؿهٌؼاى ٍضيامت٪الل

 ؼ اتغبؽ گـػًؼ، هيتول اًؼ ثـ:يثب
 

 دس صًذاى تا صذت ػاهَ: يصذ اهْس ؾتشيتاستثاط ُش چَ 

ؿا  يک کبؿيگـػػ تب اؿتجبٕبت ًقيثَ صکْهبت ْْٝ م٦بؿه ه "

ٍضت ّيه ت بى ّفاؿت  نئّلکَ  يّفاؿ ًؼاًِبنتن يم ه ًؼ  ف ا

ت يبى، صوبيهٞبلزَ فًؼاً يٝبل يبؿُبيثـ٩ـاؿ مبفًؼ تب هٞ

ىِب مًْل، آهْف نلک ياف پـ يتـک ه متٌؼؿػُب يه هْؿػ ا  يػؿ 

کبؿهٌؼاى  يهنلک يؼ کٌتـّل اهـاُ، مٖش ثلٌؼ هِبؿت ُبيرؼ

ؼ يّ تْص ـّىيّ ارتوبٛ ث فًؼاًِبي يث ، تؼاّم هٞبلزَيٕج

 گـػػ. ييتؤهثْػى آهبؿ  يکيّ 

 َ هنکْ ػؿ هْؿػ اهْؿيرِبى، اٝاله يمبفهبى ٍض

 (11)  1113ٍضت ٝبهَ  ءفًؼاى رق تٍض 
 

٪بل  نئّلاًت ٍضيه هْؿ  ًؼاى اف ّفاؿت ٝؼل يت ا ب ي َ ّيف
ثَ ًؼاى  هبت ف ث ه٪ب ٍضت  نتـػٍَ ّفاؿت  ک يت يضهٌ ٍْؿت گ

ي اهکبى ّرْػ يا کَ يٍْؿت . ػؿگـػػيه يتل٪ يا٩ؼام اٍالص
ىؼ، ت٪ْ ىتَ ثب مت٪الليًؼا ٍضيَ ا عؼهبت  عْػ  يت  کبت  ػؿ چْ

، کبؿهٌؼاى هخال  يْػ. يپٌؼاىتَ ه يک گبم اٍالصيق يفًؼاى ً
ًؼاى ه يٍض ًؼاى آهـيف عل اػاؿٍ ف کَ ػؿ ػا ٌؼ  ت يتْاً

 بؿ ثلٌؼ ػاىتَ ثبىٌؼ.يعْػىبى ؿا ػؿ مٖش ثن
 يػاؿا اصتوبال  ثب عؼهبت ٍضت ٝبهَ  فًؼاى ياهْؿ ٍض اػ١بم

 جبىؼ:يُب ه يي مْػهٌؼيا

 کَ تْمٔ ه٪بهبت فًؼاى امتغؼام ًيؼٍ اًؼ   يکبؿهٌؼاى ٍض
تْاًٌؼ يؼاًٌؼ، هيّ عْػىبى ؿا هـثْٓ ثَ عؼهبت ٍضت ٝبهَ ه

ث گَ کَ  نت٪الًَ ًوب يمبػٍ  ْبّت ه ٌؼيٌؼ ّ ًي٩   يُب يبفه
 ؿ ثؼٌُؼ.٩ـا فًؼاًِب يزبثبت ؿمويْبى ؿا ه٪ؼم ثـ ايهـ
 ٍض ٌؼاى  نت٪ل ه يکبؿه ثـايه ٌؼ  تؼاث يتْاً غبؽ  ـ يات

تؼا چْى  هَ،  ٍضت ٝب جْػ  ميثثِ کبُو آ مبًيـ   ؼا  يىؼ يت ؿ
ُب  يي اهـ مجت ػىْاؿيکَ ا يػؿ فهبً يٌؼ صتيهيبرـٍ ًوب
 ٔ فًؼاى ىْػ.يضػؿ ػاعل ه

 ًامتغؼام  يه٪بهبت ٍض يکَ اف مْ يبى ثَ کبؿهٌؼاًيفًؼا
 عْاٌُؼ ػاىت.يتـ ياٝتوبػ ث ،ىؼٍ ثبىٌؼ

 

 ظ کاسيتلٌذ تشدى عغخ هؼاػ ّ تِثْد ؽشا

ٔ کبؿ يپـػاعت، ىـا يييپبػؿ فًؼاى، ًٚـ ثَ مٖش  يکبؿ ٍض

 يْػ.ي٦َ چٌؼاى ربلت پٌؼاىتَ ًويّٙ يٌيّ مٌگ
 

 صًذاى يتِثْد عغخ آهْصؽِا ّ هْلف کاسهٌذاى صذ

ثب  هبى  کَ ُوق ٌؼاى  هْفه کبؿه ئَآ ٍض اؿا زبم  يعؼهبت  اً

ًؼ کبيىْػ، ه ٍضتْا ٌؼاى  نل يؿه ٌگ يؿا اف ت ثَ ٥ـُ ىؼى  ن 

ًزبت ػُؼ. توبم آهْفه ُب  يوبل کـػى اعال٧ ٕجيفًؼاى ّ پب

ج يثـا ٌؼاى ٕ کبؿ ػؿ يثب يکبؿه عال٧  ل٤ ا ِبت هغت ک ينت ر

 ـػ.ئ ثنتَ ؿا هؼ ًٚـ گيهض

  يکشّتيهّ  يت اهشاض عاسيکاُؼ عشا
 

ثيه يُب يوبؿيث مبؿ يکـّ وْال   يّ  ًؼاًِباف  هٞ ي ف ت ؤً

چْى تْثـکلْف،  ييُب يوبؿيقاى هجتال ىؼى ثَ ثيؼ. هکٌٌيه

اهـاُ رگـ( ػؿ فًؼاى ٍؼُب ثبؿ )  B  ّC تليپبتبيُؼف ّ يا

اف رِبت  يبؿيجبىؼ. ثنيـّى اف فًؼاى هييتـ اف ربهَٞ ثيث

بى يفًؼاً ؼُؼ.يو هيػؿ فًؼاى عٖـ هجتال ىؼى ؿا ا٥قا يفًؼگ
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بى يفًؼاًيًْؼ. يه يبى عبل کْثيگـ فًؼاًيػ ياف مْ هٞوْال  

ٍْؿت هيتـک اف مْفى َ اکخـا هٞتبػ ثَ هْاػ هغؼؿ اًؼ ّ ث

 ٌؼ.يٌوبيآلْػٍ امت٦بػٍ ه يُب

مـايکَ ه يـيتؼاث ًؼ اف  لک ّ يتْا هـاُ هِ ثيهت ا  يکـّ

 ٌِب اًؼ:يا ،ؼيًوب یـيرلْگ

 ؾتش دس داخل اتالِايت يفشاُن ًوْدى ًْس ّ ُْا

اتضبػ  يو اف هضبکوَ ػؿ کيْؿُبيپ يفًؼاًِباف  يبؿيػؿ ثن

ث يىْؿّ مج٨  ٩بًًَْ ا ک يٍْؿت  ُبيکل ُب ؿا ي  پـػٍ   يثب 

ک يکَ ػؿ  يبًيبى فًؼاًيؼًؼ تب اف ه٦بُوَ هيپْىبًين هيفع

  ُب اف کيْؿ يؼ. ىوبؿيٝول آَ ث يـيگَ ىبهل ثْػًؼ رلْي٩ْ

ثيا ًؼ ّ  ىتَ ا ُب ؿا ثـػا پـػٍ   ًَ پـػٍ  يربَ ٌگْ آى اف 

مت٦بػٍ ه يُب ميٌوبيًبفک ا تب ػمتـ ًْؿ يٌؼ  تبة ّ  ثَ  آ٥

کب٥ ٪ؼاؿ  ُب يُْا يه ملْل  م يتبفٍ ػؿ  ٥ـهيّ ثؼّى   ّ ٜ 

 يا٩ّبت اف ثبػپکَ ّ اىَٞ هبّؿا ينـ گـػػ. ثْٞيه فًؼاى

 يْػ.يق امت٦بػٍ هيث٦ٌو ً
 

ک هْاد پا پاک ّ يغ عْصًِايك تْصياص عش ية سعاًيکاُؼ آع

 کٌٌذٍ

  جبىؼ.يق هيک هّْْٛ رٌزبل ثـاًگي فًؼاًِبتجبػلَ مْفى ػؿ 

ٌؼ کَ ػؿ يًوب آىکبؿعْاٌُؼ  يًو هٞوْال   فًؼاًِب کبؿهٌؼاى

ُـاك  آًِبـػ. يگيامت٦بػٍ اف هْاػ هغؼؿ ٍْؿت ه فًؼاًِب

ج مالس ػؿ ثـاثـ يي مْفى ُب ثَ صياف ا امت ػاؿًؼ کَ هوکي

ي يُوچٌبى ُـاك ػاؿًؼ کَ ا آًِبکبؿهٌؼاى امت٦بػٍ ىْػ. 

 .گـػػو امت٦بػٍ اف هْاػ هغؼؿياهـ مجت ا٥قا

" ُ هَ  ٕيتْف يبثـًب ًؼاى  مْفى ػؿ ف گـام ي يٜ  ک پـّ

٨ ٩ـاؿ گـ٥تَ ثْػ، ث َ يهْؿػ تٖج 1997کَ اف مبل  يييآفهب

 يييپـّگـام آفهبي يؼٍ امت. ايل گـػيذ ٩ٌبٝت ثغو ًبيًتب

 ل ؿا آىکبؿ ًوْػ:يؽ يت ُبيّا٩ٞ

 ُب هَ  کَ يتْف يثـًب مْفى  م ٩جال  ٜ  مٖش ّ َٞ يػؿ  ٜ ربه

گـػػ  يق ٝوليً ًِبفًؼاتْاًؼ ػؿ يحبثت ىؼٍ ثْػ، ه هئحـ

ؿا ػؿ  يب هيکالتي ثزب گؾاؿػ ّ يه٦ٌ ـٌکَ کؼام احيثؼّى ا

 ؼ.يزبػ ًوبيثـاثـ ه٪ـؿات فًؼاى ا

  مبعتي ِبي٥ٞبلىبهل  گبُ يت ُ يآ هَ تْف يػ ٜ يػؿ ثـًب

 .ؼيي ٝولکـػ گـػياف ا يؼ ًبىيىؼثبٝج کبُو عٖـات  مْفى

  ٨ هْاػ هغؼؿٍ ّيپبک امت٦بػٍ اف تقؿ ينـ ثْػى مْفى ُبيه

 ؼُؼ.يو ًويب ػؿ هزوْٛ امت٦بػٍ اف هْاػ هغؼؿٍ ؿا ا٥قاي

 1111ؼ يػؿ فًؼاى، ّفاؿت ػاعلَ، هبػؿ يت اهْؿ ٍضيهٞبًّ
 

  فًؼاًِبٜ مْفى ػؿ ينـ ثْػى هْاػ پبک کٌٌؼٍ ًٚـ ثَ تْفيه

 .جبىؼيق هيکوتـ رٌزبل ثـاًگ هٞوْال  
 

 کاًذّمتَ  يلَ دعتشعية تْعيکاُؼ آع

ثَ فّؿ ّ  يـػ، گبُيگيؿت هػؿ فًؼاى ٍْ يرٌن يت ُبي٥ٞبل

اى فًؼاى اف ٩ّْٛ آى اًکبؿ هؤهْؿت، گـچَ يؿّبَ ُن ث يگبُ

ثيٌوبيه لْگَ ٌؼ.  ْٚؿ ر مـا يـيهٌ عياف  هـاُ، ثـ اف  يت ا

 افکيْؿُب يبؿيثن ٌؼ. ػؿيٌوبيٜ هيؿا تْف کبًؼّم فًؼاًِب
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ىْاؿ ثْػى آى ػ صـام  ثَ  ٚـ  رْػ ػاؿػ. ييُب يً ک ؿاٍ ي ّ

ػؿ  کبًؼّمٜ يمت کَ تْفا ييُْب اي تبثيهٞ٪ْل ثـعْؿػ ثب ا

کبؿ  هَ  ني ً يمبفهبًِبثـًب هؼًيص  َٞ ثـا يت ربه  يکَ 

اف  ؼٍ ى  ْػ.ي  گٌزبً ،ٌ  ؼيٌوبيبى ک  بؿ هيفً  ؼاً ين  تيثِق

نتن کبؿ يم ءرق يلي٥به يؼاؿُبي٥ـاُن ًوْػى ػ کَ ييآًزب

ِب ىؼ، يه آً ًؼّمجب ًَ ػؿ َ ث ٌؼتْاًيؿا ه کب ٍْؿت رؼاگب

 ؼ.ػٌُىبى ٩ـاؿ ك متـػؿ ػ يلي٥به يؼاؿُبيبى ػيرـ
 

ُ هْصػ د ًذاًهأهْس يآ ُاياى ّ ص غش  هْسد خ ّ  يصذ ياى دس 

 ػفًْت ُا

ن ًؼاًهؤهْؿاف  يبؿيث ىياى ّ ف هْؿػ  ٕـ٧ يبى ػؿ  ُب ّ   ٍْ

 يّ عـا٥بت يؼ ا٥نبًْيعجـ اًؼ ّ ٝ٪ب يُب ث يوبؿيت ثيمـا

ّ ٪بل اهـا هْؿػ اًت ُبيچْى ا يػؿ  هَ  ًؼ. ثـًب  يؼف ػاؿ

ى ُبياف ٕـ يآهْف تبة  م٨ْ ک ُب اف  ٍضجت  ُب ّ  يبپ   ي، ّؿک

هؼً يمبفهبًِبکبؿىٌبمبى   َٞ ٍض يربه اهکبى  يّ کبؿهٌؼاى 

 جبىؼ.يـ هيپؾ

٩ْاً "  ثَ  ٚـ  ثيً ليي  ًؼاًِبنتن ي، ميي الول ثَ  ف ل٤  هک

کبؿهٌؼاى عْػ امت. ص٦بٙت اف کبؿهٌؼاى  تيهَئًْ ص٦٘ ٍضت ّ

امت کَ ًٚن  ي٦َ ايک ّٙي يکـّثيّ ه يػؿ ثـاثـ اهـاُ مبؿ

ک ي  ؼُ ؼ. ياؿٍ ػؿ فً  ؼاى ؿا م  بلن ّ هٞ٪  ْل ًي  بى هّ اػ

هْؿػ ا ينتويم تـك يکَ ػؿ  ثَ  يت هّ ؼف  مت يّص گـػ، ػؿ ٌ

 تْاًؼ.يت کـػٍ ًوي٥ٞبل

 (11)  1111 فًؼاًِبؼف ػؿ ي، ارِبى يمبفهبى ٍض
 

 ذصياى هثتال تَ ايصًذاً يهؼالجَ ّ تذاّ
 

ن ُبياف م يبؿيػؿ ث ِبى، ا ينتن  ًؼاى ػؿ ر ثَ صيف ج يؼف 

ػؿ ثـعْؿػ ثب  يـيعٖـًبک پٌؼاىتَ ىؼٍ ّ تؼاث يليعؼ يتِؼ

اف ص٪٧ْ ثيـ  يک تغٖيثؾات عْػ  آًِبؼٍ کَ يآى اتغبؽ گـػ

 يًْؼ.يىوـػٍ ه

 يْػيپٌؼاىتَ هن ّ ٝبرل يّع يليع فًؼاًِبؼف ػؿ يت ايّّٞ"

ػؿ ثـاثـ  ي٥ـػ، تنبّ تيهَئًْ، يـًؼٍ ص٨ فًؼگيکَ ػؿ ثـ گ

ق ي  ـآهيّ تض٪ يـ اًن  بًي  اف ثـع  ْؿػ ١ ييؿُ  ب ٩  بًْى ّ

بى، ٍضت ّ يت فًؼاًيخيص ، ص٪٧ْ ّيل ٍضيجبىؼ. ثٌب ثـ ػاليه

بى يکَ فًؼاً يعبٕـ ربهَٞ اَ اى فًؼاى ّ ثهؤهْؿ تيهَئًْ

ؼ يي هّْْٛ ثبيگـػًؼ، ايآهؼٍ اًؼ ّ پل ثَ آى ثـه آًِباف 

 هٖـس گـػػ. يٍْؿت ٥ْؿَ ث

 ُبةًٚـًکتَ ؼف: يا ّ فًؼاًِبؼف هلل هتضؼ، يهئمنَ ا

 (13) 1997ؼف هلل هتضؼ يهئمنَ ا
 

ىؼٍ تب اف توبك  يؼ ًگِؼاؿيػؿ تزـ هٞوْال  بى هَبة يفًؼاً

اف  ياى فًؼاى ثؼّؿ ثبىٌؼ ّ ػؿ ثـعهؤهْؿبى ّ يـ فًؼاًيمب

و يهْؿػ آفهب ثَ فًؼاى بىيػ ُوَ فًؼاًّي ّؿينتن ُب صيم

HIV تض ت  ؼف ّي بى هجتال ثَ ايؼ فًؼاًيـًؼ. تزـيگي٩ـاؿ ه

هب ٩ـاؿ ػاػى اريآف مْ ُـ ،يجبؿو   ٕت ّ  يػّ اف  ِبى  ر

 گـػػ.يه يـه تل٪يـ ٩بثل پؾيص٪٧ْ ثيـ ١ يًِبػُب
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 دس صًذاى يسّاً يواسيافشاد هثتال تَ ت يهؼالجَ ّ تذاّ

ؿا  يؿّاً يُب يوبؿيا٥ـاػ هجتال ثَ ث ،اف کيْؿُب يػؿ ثـع

ؿا ػؿ  آًِبُن  ي٦ـمتٌؼ ّ گبُيى٦بعبًَ ثَ فًؼاى ه يثَ رب

ک يبى يبى فًؼاًيه ؼاؿًؼ. ػؿيگِوهضؼّػ هزقا ً يملْل ُب

ٌؼ ثيه ًيقاى  ثل يبُؼٍ ه يوبؿاى ؿّا ثَ يه تبػى  يْػ. ا٥

ُب عتالل  مجت ا عْػه  ًؼاى  ً يف ًؼاً يؿّا ـػػ. گيبى هيف

 قاى ثبال ٩ـاؿ ػاؿػ.يک هيَ ث فًؼاًِبُب ػؿ  يعْػکي
 

 ش دس صًذاىيهشگ ّ ه
 

ثَ ُوبى تٌبمت  ،ثبىؼ يکَ ػّؿٍ صجل ْٕالً يثَ ُـ اًؼافٍ ا

ًؼاى اف يتـيثبى يًؼاًف ىبى ؿا ػؿ ف مت ه ربى  ٌؼ. يػ ؼُ

ٌؼ يٌوبيوبؿ ؿا ٦ْٝ هيث ؼا  يبى ىؼياف کيْؿُب فًؼاً يبؿيثن

کَ  ِبتب  ًَ ّ آً ٌؼ ػؿ عب ربي ثتْاً ـّى اف يث يگـيػ يب 

 ـًؼ.ئ فًؼاى ثويهض
 

 هذاخالت تؾشدّعتاًَ
 

ثَ ىکل ٥ـاُن ًوْػى ػّا ّ  هٞوْال  اٍالس فًؼاى  يپـّژٍ ُب

ٌؼ. يٌوبيت هيبفهٌؼ ٥ٞبليً ياى ُبفًؼ يثـا يت ٕجقايتزِ

لَ ه نيهؼاع کَ ث ًؼ  ىْػ ّيتْا ثت  مْػهٌؼ حب ُن ي بؿ  ب 

ث يرؼ يؼُبيتِؼ عَ ؿا   يُب يوبؿياف ث يثبؿ آّؿػ. ثـ

ثيه مبؿ يکـّ لْف ؿا هچْى   يّ  ثيتْثـک گَ تْاى   يمبػٍ 

ؼ يؼ. ػاؿُّب ثبيىؼ ؿبئ ثنيػؿ تضت ىـا يػؿهبى ًوْػ ّل

 .٨ گـػًؼيتٖج ت ػؿمت ّ فهبى ػؿمتيثب تـک يهؼت ْٕالًَ ث

گـ ث يّؿآ٥ـاُن  ا کَ  زبم َ ػاؿّ  مت اً يـػٍْؿت هٌب  ،ًگ

مجت ت٪ْيه ًؼ  نيتْا ًْٛ ث گـػػ ّ  لْف  ًبک يَ تْثـک بؿ عٖـ

اف  يبؿيآّؿػ ک َ ػؿ ثـاث  ـ ثن بى ي  هَ ؿا ث  يتْثـکل ْف

کَ  ييُب ه٪بّم ىؼٍ ّ ٝالد آى ػىْاؿ گـػػ. پـّژٍ ُبػاؿّ

ؼ يٌوبي٨ هيک فًؼاى تٖجيؼٍ ؿا ػؿ يچيّ پ ه٢ل٨ يک تؼاّي

تضت  يّ هوکي امت کَ فًؼاً ىْػ ييمجت عٖـُب تْاًؼيهق يً

 يي اهکبًبت تؼاّيت٪ل گـػػ کَ اٌه يگـيثَ فًؼاى ػ يتؼاّ

ٍض هؼاعالت  ًؼاؿػ.  رْػ  مـ ميثب يػؿ آى ّ نتن يؼ ػؿ مـا

 ٨ گـػػ.يتٖج
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 خالصَ

  اف  يک  يًٚ  بؿت هن  ت٪ل
 يثـا يّ ّـّؿ يامبم يثغيِب

يـ ػيي ؿٝبيتؤه ٪٧ْ ث ؿ ت ص

ـّػ. ي  ًِب ث  َ ى  وبؿ هافً  ؼ
م عبؿر يثبفؿ نت٪ل  هْاؿػ  يه

ؿا ثـرن    تَ،  يث    ؼؿ٥تبؿ

ثـ  ًؼاى ؿا ػؿ ثـا ٌبى ف کبؿک
 ّ تي  ام  بك صوب.ياًت٪  بػ ث  

اؿاػٍ کبؿکٌ   بى فً   ؼاى ؿا 

ٝؼم اىتـاک ػؿ اؿتکبة  يثـا
ک يًْت تض ىـاکـػٍ ن يع ٔ يّ 

 يفً  ؼاى ؿا ػؿ اًٚ  بؿ ٝو  ْه

 ؼُؼ.ي٩ـاؿ ه

 ُب م يؿاُکبؿ نت٪ل ؿ  يؼگيه

 يبت ک  َ ػمتـم  يکبث  َ ى  
بى ثَ آى آمبى ثبىؼ، يفًؼاً

 يْػ.يالفم پٌؼاىتَ ه

 يًٚبؿت هنت٪ل ّ ؿاُکبؿُب 
م ىکب يؼگيؿ ًؼ يبت هيثَ  تْا

ـػ. يثَ عْػ ثگ يبػياىکبل ف
٦َ ًٚبؿت يتْاًٌؼ ّٙي٩ْبت ه

بت يًِب ّ م  وٜ ى  کبااف فً  ؼ
بى ؿا ػاؿا ثبى  ٌؼ. يفً  ؼاً

مبًيه مٖش  يتْاى ثبفؿ ؿا ػؿ 

يادداؽت سٌُوْدی 

11 ؽواسٍ  
 

ُوَ ا٥ـاػ هضـّم " 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ى هْؿػ ؽاتي ىب

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 وب:امت. ايي ؿاٌُ

  ثـ امبك ًٚبم

رِبًي ص٪٧ْ ثيـ 

 تٌٚين ىؼٍ امت؛

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

کٌؼ کَ ػؿ  هي پييٌِبػ

ىـائ هت٦بّت 

ارتوبٝي ّ ا٩تَبػي 

 اتيؽکا

 

 

 ذگی تَيتاصسعی خاسجی، ًظاست ّ سع
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    هغتمل يت ًظاست ّ تاصسعياُو

 

ًؼاًِب يِبيژگياف ّ يکي يـ ؿٝب ييف ٪٧ْ ث ت يکَ ػؿ آى ص

مييْػ، هْرْػيه ٚبؿت ّ ثبفؿ مبعتبؿ ً اف آى  يعبؿر يت 

ًؼاًِب ث ف مٌبػ  مت. ا ل.ييا يـ ا يالول ٪٧ْ ث ٌيص ي يزبػ چ

اف ًِبػُب عبؿد اف  يػاًنتَ اًؼ. ثـع يؿا القاه يمبعتبؿ

 يبثيبى ّ اؿفئ فًؼاًيىـا ي٦َ ثـؿميؼ ّٙياػاؿٍ فًؼاى ثب

عْػ ؿا رِت  يُب.ب٥تَيػٍ ّ ؿا ارـا ًوْ يهْاؿػ ثؼؿ٥تبؿ

 ٨ ثَ ػّلت گقاؿه ػٌُؼ.يتٖج
 

ا يَ افشاد تذت ُش ًْع تاصداؽت يت اص کليهجوْػَ اصْل دوا

 دثظ

ي ّ ه٪ ـؿات ي٩ ْاً يت ر ؼي ثَ هٌْٚؿ ًٚ بؿت اف ؿٝب 1931

َٕ، ثب ملت آفاػيهـثْ ضالت  ىغبً  يؼ اف ه مٔ ا وب  تْ هٌٚ

ىـا ثَيّارؼ مٔ يثبفػ يا.ٔ ّ ثبتزـ کَ تْ ىْػ  ِبػ ک ًيؼ 

ٍالص ملت آفاػيثب ضل  عبؿد اف اػاؿٍ ه ىؼٍ ّ ػؿ ييتٞ يت  ي 

 جبىٌؼ.يه٪بثل آى پبمغگْ ه

ؼ اف ص٨ اؿتجبٓ  آفاػاًَ يب صجل ثبيىغٌ تضت ثبفػاىت  1931

٥ـاػ ثبفػ ثب ا  ًَ ملت آفاػيّ هضـهب ضالت  ٌؼٍ اف ه ثـ  يؼکٌ

ي کَ ياٍل صبّـ ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ، هيـّٓ ثَ ا 1امبك ٥٪ـٍ 

 ىؼٍ ثتْاًؼ. ييتؤهي هضالت يت ّ ًٚن اياهٌ
 

ىتي  ٩ْيػا کبؿ  ٚبؿت يک ؿاُ جـ ً يِب يکي، يّ هٞت  ياف ثغ

 يْػ.يهضنْة ه فًؼاًِب يّـّؿ

 ًؼاًِب نتَيٕج ف نبت ث تب  هئم ثَ ػّؿ اف  يا.ٞ کَ  نتٌؼ  ُ

وْه ٚبؿ ٝ ٞؼاػ ياً ًؼ ّ ػؿ آى ت ٥ـاػ اف  ي٩ـاؿ ػاؿ اف ا

ػاؿ اف ا٥ـاػ ثـعْؿ يگـيتٞؼاػ ػ يثبال يا.هالصَٚ.٩ؼؿت ٩بثل

ثَ ىکل عْة اػاؿٍ ىًْؼ، اصتوبل  فًؼاًِباگـ  يُنتٌؼ. صت

 يَ ّرْػ ػاؿػ.يُو يثؼؿ٥تبؿ

 ٩ْي ٚبم  م يک ً م يثبفؿ ىکب يؼگيّ ؿ ًؼ يبت هيثَ  تْا

ٌبً يثـا يگبُ.َيتک مت  يکبؿک هبت ًبػؿ ُؼ٣ اتِب کَ  ىؼ  ثب

ُبيگي٩ـاؿ ه ًؼ. ؿاُکبؿ م يـ نت٪ل ثبفؿ م يه ثَ  يؼگيّ ؿ

ؼ يي اتِبهبت ؿا حبثت ًوبيا امبك ثْػى.يتْاًؼ ثيبت هيىکب

 بثؼ.يب٥تَ آى اٝتجبؿ يّ ػؿ ّوي، 

 ٍثؼؿ٥تبؿ يثـػاؿ.پـػ هْاؿػ  ًؼ تکيه ياف   يگبُ.َيتْا

ٌبً يثـا کَ ٝل يکبؿک ىٌؼ  ثؼؿ٥تبؿيثب ٌگ  َ يّ ؿّ يَ ٥ـُ

نبً هت ه يّؼاً ٝيٌوبيه٪بّ هب ػؿ  يبؿ يٌؼ ا ضت ٥ صبل، ت ي 

 ٩ـاؿ ػاؿًؼ. يّ ُوؼمت يتجبً يـ کبؿکٌبى ثـايمب
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 صبکن يّ ىـا فًؼاًِبتْاًؼ يه يبؿ گقاؿىبت ثبفؿماًتي ٔ

 ٩ـاؿ ػُؼ. يبميّ م يؿا ػؿ اًٚبؿ ٝوْه آًِبثـ 

 هبل ٌبثٜ  جْػ ه ٍْؿت کو ًؼاى  يػؿ  نئلَ ف ثْػى ه نبك  ّ ص

ضبٗ م ميثَ ل ىِب هي، ايب ثب ًوبيي گقاؿ ًؼ  وْػى يتْا بى ً

بمتوؼاؿاى يّ کوجْػ اهکبًبت، م فًؼاًِبٔ ثؼ صبکن ثـ يىـا

 ؼ.يًوبگ٦تگْ ـات ّاؿػ ثضج ّ ييزبػ ت٢يؿا ػؿ رِت ا
ملت آفاػ" ضالت  وبم ه تبؿ يػؿ ت ىکٌزَ ّ ؿ٥ وبل  ب ي، اصت

 ق ّرْػ ػاؿػ.يـآهيب تض٪ي يهزبفات ٙبلوبًَ، ّؼاًنبً

 تْ،يْ ثٌيقاثت اّػيال

 لييٌْيَ پيتِ يهلل هتضؼ ثـا يل مبث٨ گـٍّ کبؿيؿئ

 (1)  خب٧ هٌٜ ىکٌزَ هلل هتضؼيه يبؿيًبهَ اعت.ه٪بّلَ 
 

 ُا ّ تؼذ اص آى يًظو ياى تيًمؼ تاصسعاى هغتمل دس جش
 

ؼُ  ؼ، اصتو  بل يه يؿّ فً  ؼاًِبػؿ  يًٚو  .يک  َ ث   يفه  بً

فًؼاى ثَ کيتبؿ  يبثؼ. اکخـ آىْثِبي.يو هيا٥قا يثؼؿ٥تبؿ

آىْثِب  ي٥ـًّيبً يؼٍ کَ ثـاياًزبه يتْمٔ کنبً يـ٩بًًْي١

ًؼ. ا ىؼٍ ا ًؼٍ  ًؼاى ي٥ـاعْا ٌبى ف جب  کبؿک ٥ـاػ ا١ل ي ا

جبىٌؼ. صْْؿ يب اؿػّ هيل يهنلش پْل يُب.ْػٍ ثلکَ گـًٍّج

ًبٙـاى ه مبى ّ  ٥يثبفؿ ًؼ اف تال مٔ ا يتْا ٪بم تْ ي يّ اًت

کـػٍ ّ  يـيِب ّ آىْثِب رلْگيًٚو.يزَ ثيعبً ػؿ ًت ي٩ْا

 ؼ.ي٨ ًوبيؿا تب صؼ اهکبى تيْ يت ثَ صبلت ٝبػيثبفگيت ّّٞ

 يؼاًِبفً يت ثـايبى اف کوبل اُويت فًؼاًيکـاهت ّ هَئًْ"

ي ؿّ امت يؤت ثبفؿمبى فًؼاى ثـعْؿػاؿ امت. اف ايش ّ ُيٍض

ث ضبٗ  ثَ ل ل.ييکَ  ل يالول ِبي، هکل٦يّ ه زبػ يا يثـا ييت

ثَ هٌْٚؿ ّؿّػ، هيبُؼٍ ّ  يهنت٪ل ًٚبؿت ّ ثبفؿم يؿًّؼُب

ي يّرْػ ػاؿػ ّ اف ُو يَ هضالت ملت آفاػيگقاؿه ػؿثبؿٍ کل

 يبؿُبينت٪ل اف هٞه يؼ ثـٌُزبؿُبيي ًٚبؿت ثبيؿّ امت کَ ا

 امتْاؿ ثبىؼ. يَ ٥ٞليفًؼاى ّ ؿّ

 ي، اًگلنتبى ّ ّلق، مغٌـاًفًؼاًِبآى اّّؿف، مـثبفؿك 

 (1)  1113ب، يتبًيهئمنَ ص٪٧ْ ثيـ ثـ يثـا 
 

 تيدك ؽکا
 

ًؼاً ىکبيبى ثبيف ص٨  هبًيؼ اف  کـ ه يت ػؿ ف ٌؼ يکَ ٥ کٌ

مت عْؿػ ًبػؿ مْ يثـ ثب  ياف  ًؼاى  هبت ف ِبه٪ب ٍْؿت  آً

تَ، ث َ.ِـٍگـ٥ ىٌؼ. ىغ ٌؼ ثب ًؼاً يه ىکب يکَ ف ت يثَ اّ 

هٌزـ  آًِبن يثبىؼ کَ تَو يؼ اف رولَ ه٪بهبتيکٌؼ، ًجبيه

بت يثَ ىکب يؼگيؿم يىؼٍ امت. ؿاُکبؿُب يت فًؼاًيثَ ىکب

ؼ ثَ عبٕـ يًجب آًِببى ثبىؼ ّ يؼ هْؿػ اٝتوبػ فًؼاًيثب

ت ًوْػى يـًؼ. ىکبي٩ـاؿ گ ييرْ.ت عْػ ػؿ هٞـُ اًت٪بميىکب

زبلاف  جب  رٌ ًؼاى ا١ل ٌبى ف تبؿ کبؿک مت. يثـاًگ.ؿ٥ ق ا

 يبتيثب هزبفات ىکب هخال  بت يؼ اف اؿائَ ىکبيًجب فًؼاًِب

 ؼ.ييًْؼ، هوبًٞت ًوبيپٌؼاىتَ ه« ًبػؿمت ّ ه٢ـّبًَ»کَ 
 

 هتفاّت يسّؽِا
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بت ًٚـ ثَ مبث٪َ يثَ ىکب يؼگيًٚبؿت ّ ؿم يىکل ؿاُکبؿُب

٩ْ٪ ٌگ م يص ميّ ٥ـُ يْؿُب اف  يب مت. ػؿ  گـيکؼيک ٦بّت ا هت

ًٚبؿت  فًؼاًِببى ً٪و ػاؿًؼ تب اف يکيْؿُب، ٩بّ يبؿيثن

 ٌؼ.يبى ؿا امتوبٛ ًوبيبت فًؼاًيکـػٍ ّ ىکب

ىْؿاُب" رـاات رقا ي٩بًْى  نبت ا ثـ هئم کق  ييًبٙـ  ّ هـا

 11ت ّ ػؿ يتَ ْ 1111ر ْى  14و اف هضبکو َ ػؿ يثبفػاىت پ

 131ت ب ؼ. ٩ ـاؿ ام ت يًيـ گـػ يؼٍ ؿمويػؿ رـ 1111 يرْال

ت ٩ بًْى ػؿ ُ ـ ص ْفٍ يهبٍ اف تَْ 6ًبٙـ ػؿ عالل  يىْؿا

ًبٙـ تْمٔ  يىْؿاُب يي اْٝبييزبػ گـػػ. تٞيَ ايتـک يي٩ْب

ػؿ صبل اًزبم امت.  ييػؿ ُـ صْفٍ ٩ْب يي٩ْب يًِْبينيکو

هبٍ پل اف  3ًبٙـ ػؿ ٙـ٣  يىْؿاُب ي٩ـاؿ امت آهْفه اْٝب

 ـػ.يٍْؿت پؾ آًِبت٪ـؿ 

 1111، تيهؤهْؿ، گقاؿه فًؼاًِبٖبلٞبت ه يالولل.ييهـکق ث

 

حبؿًْال لت  تب اف ٩بًًْ يا١ مت  لقم ا هَ ه ىـايٝب ٔ يت ّ 

ىت إو ٍل ًوبيثبفػا هَ يٌبى صب حبؿًْاالى ٝب وبال  ؼ.   اصت

عـ ىکبيآ رٜ  ثـايي هـ ًؼاً يت  مت٦بػٍ  يبًيف کَ اف ا مت  ا

 ًجـػٍ اًؼ. يا.زَيـ ؿاُکبؿُب ًتيمب

ثَ  يهـکق يکبيػؿ اهـؼ يک اًکيب٣ رؼي ي٦يت٩ْ يه٤٩ْ ٩بّ"

٨ هزبفات هضکْهبى ًٚبؿت يبى اف تٖجيي ٩بّيؼ. ايآ.يىوبؿ ه

ل ثَ ي٨ هزبفات هضکوَ ثَ هٌْٚؿ ًياف تٖج آًِبٌؼ. يٌوبيه

ل وبٝ يُؼ٣ ک ٍالس ارت ًؼاً يا ٍل هيبى إويف ٌؼ. يٌبى صب کٌ

ِب ٌ آً ضـّم اف آفاػيُوچ ىغبً ه ٪٧ْ ا بى يػؿ رـ يي اف ص

 آّؿًؼ..يٝول هَلَ هضکوَ ًٚبؿت ثَ ي٨ ٥يتٖج

 (3)  1113، گقاؿه مبالًَ، يياٍالصبت رقا يالولل.ييمبفهبى ث
 

عيتبًيػؿ ثـ متـالياف ا يب ّ ثـ ضت  يا.٦َيب، ّٙيبالت ا ت

ًؼاًِبمـثبفؿك »ًبم  نت٪ل اف اػاؿٍ يا« ف کَ ه ىؼٍ  زبػ 

ؿا  يييٌِبػُبيؼ. مـثبفؿك، گقاؿىِب ّ پيٌوبيفًؼاى ٝول ه

ؼ. ثب آى کَ اّ ٥ب٩ؼ ٩ٍْ يٌوبيَ هيتِ هنئّلهـارٜ  يٌْٝاً

ـات، اٝوبل ٦ًْؽ ييزبػ ت٢يا يتْاًؼ ثـايامت اهب ه ييارـا

بت يثَ ىکب يؼگياى ؿمهؤهْؿص٪٧ْ ثيـ ّ  يًِْبينيؼ. کويًوب

ٔ فًؼاى ي٨ ّ گقاؿه ػؿثبؿٍ ىـايت تض٪يا١لجب  اف ٍالص ياػاؿ

 جبىٌؼ.يبى ثـعْؿػاؿ هيبت فًؼاًيّ موٜ ىکب

ِْؿ" لت رو ٌْث يبيکْؿ) ب يکْؿ يػّ موب  ير ْى ينيک کوي( ؿ

هِ ن  يًوْػ کَ گبه ليتؤم 1111ص٪٧ْ ثيـ ؿا ػؿ ًْهجـ  يهل

ْو يثـا يـ ػؿ کْؿيت ٪٧ْ ث نْة هيي ص ْى ينييؼ. کويب هض

ٍالصيه مبك  ثـ ا ًؼ  ملت آفاػ يتِبيتْا ضالت  ثَ  يعْػ اف ه

ْى ص٨ ينيي کويؼ. ايؼى ًوبيػؼٍ يؿم يبي٨ ٩ْبيهٌْٚؿ تض٪

ـ الفم يَ، عْامتبؿ اًزبم تؼاثيػاؿػ ػؿ ٍْؿت ٝبرل ثْػى ٩ْ

 ىْػ.

ت ػؿ ؿاثَٖ ث ب يىکب 1113ْى ثَ ينيت، کويػؿ مبل اّل ٥ٞبل

م ًؼاى ؿ ٚبم ف خـ ا يؼگيً مت. اک ىکبيکـػٍ ا ىبهل يي  بت 

زبفات ١ ٍضيه جت  ًَ، هـا٩ تبؿ ٙبلوب زبف، ؿ٥ مت،  يـه ًبػؿ
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ضؼّػ ثؼفثبًيه هَ ّ  مبل ًب ثب  يت ػؿ اؿ ًؼاى  ٌبى ف کبؿک

 يْػ.يبى هيفًؼاً

 بيکْؿ يص٪٧ْ ثيـ روِْؿ يْى هلينيبك اف گقاؿه کوا٩تج

 (4)  1113ّ ثـًبهَ ػؿ  1111ٝوؼٍ ػؿ  يتِبيػؿثبؿٍ ٥ٞبل
 

ع م يػؿ ثـ يْؿُب، ثبفؿ ُب ياف ک مٔ ًِبػ ًؼاى تْ زبم  ييف اً

کَ يه نئّليْػ  ميه ًؼ.  يويّ تٞل يٍض يت ثبفؿ ِؼٍ ػاؿ ثَ ٝ ؿا 

تي١ يمبفهبًِب تب اف  يـػّل ًؼ  ربفٍ ػاؿ جب  ا ًؼاًِا١ل ثَ  بف

ًگ بٍ  13 يبػػاى ت ؿٌُو ْػيث َ ) ٌؼ يؼاؿ ًوبيهٌْٚؿ ًٚبؿت ػ

 ؼ(.يکٌ

عبًْاػٍ" ًؼاً يُب.پـّژٍ " ىِـًّؼيف زبفات"  يبى:  هْؿػ ه

ىـا نبًيُؼ٣ ػاؿػ تب  ًؼاًِبؿا ػؿ  ئ اً کـػٍ ّ يتـّ ف ذ 

ِب يُب.بى ّ عبًْاػٍيفًؼاً يىِـًّؼ ؼ. يؿا اٝبػٍ ًوب آً

ْى رقاء ّ ص٪٧ْ ثيـ ٌَ ٩بًيؿا ػؿ فه ييي پـّژٍ آهْفىِبيا

ًؼاً يثـا نتگبى ف ئَ هيث ًبهجْکْ اؿا ؼ. اف يٌوبيبى ػؿ پـ

 فً بى  آًِ بػؿٍ ؼ  99ي پ ـّژٍ، يکٌٌؼگبى ا.رولَ اىتـاک

ِب) ًؼاً يعبًو عْاُـاى( يف هبػؿاى ّ  تـاى،  مت ػع بى، ػّ

 ؼٌُؼ.يثْػٍ کَ ً٪و ًٚبؿت اف ًٚبم فًؼاى ؿا اًزبم ه

 (5)  1113ل، يبػ ثـفيثٌ
 

 تيهؤحش
 

بت هئحـ ًجْػٍ يثَ ىکب يؼگيّ ؿم يثبفؿم يؿاُکبؿُب توبم

٨ صـ٣ّ يتٖج يي٩ْب يثبفؿم يامت. هوکي امت ُؼ٣ ؿاُکبؿُب

ىؼ ّ ػؿ فه نبًي٩بًْى ثب تبؿ ّؼاً ثَ ؿ٥ کٌو  ثب  يٌَ ّا

ًؼاً مويف مبى ؿ کبى ػاؿػ ثبفؿ ىؼ. اه ضؼّػ ثب ل ي، تضليبى ه

ٞبػٍ.٧ْ٥ ىِب يا.ال ٌؼ ّ گقاؿ زبم ػُ ِب يؿا اً ْٕؿ  آً ثَ 

ي اصتوبل يي ُن، ايـػ. ثب ايػٍ هْؿػ هٖبلَٞ ٩ـاؿ گگنتـ

ه٪بهبت  ياف مْ يثَ آمبً آًِب ييٌِبػُبيّرْػ ػاؿػ تب پ

، يبميتِب ثَ لضبٗ ميـ اّلْيب مبيل کوجْػ هٌبثٜ يثَ ػل

 ؼٍ گـ٥تَ ىْػ.يًبػ

ػؿ اثتؼا، ػؿ ؿاثَٖ ثب ٍضجت هي ثب هًٌْٚبى اٝتـاُ ّرْػ "

ي ياًزبم ا يهي ثـا ي اٝتـاُ ثَ عبٕـ تْاىيػاىت اهب ا

  ياف هًٌْٚبى ثَ هي إالٛ ػاػ کَ اّ ثـا يکيؼ. يکبؿ ؿ٥ٜ گـػ

گ ـ يػ يکي٦ُتَ ثؼّى هضبکوَ ػؿ ثبفػاىت ثَ مـ ثـػٍ امت.  3

ؿّف ثؼّى هضبکوَ ػؿ ثبفػاىتگبٍ ثْػٍ  91 يثَ هي گ٦ت کَ ثـا

٤ يثؼّى هضبکوَ ػؿ ت٩ْ مبٝت 71و اف يث يـ هًٌْٚبى ثـايّ مب

ؼى هي يو اف ػيىؼگبى ثَ هي إالٛ ػاػًؼ پ.ػاىتثْػٍ اًؼ. ثبف

٦ً ـ  39هًٌْٚبى ػؿ آى م لْل  ياف ثبفػاىتگبٍ، تٞؼاػ هزوْٝ

ث ـػٍ ى ؼٍ  يگـيػ يثَ رب آًِبتي اف  16جب  يثْػٍ امت ّ ت٪ـ

ي ُن، يک هٌْٚى ػؿ ملْل ػّم ّرْػ ػاىت. ثب ايثْػًؼ ّ تٌِب 

٩ج ل اف گ ـ ػؿ آى م لْل يهٌْٚى ػ 35اّ ثَ هي إالٛ ػاػ کَ 

 ؼى هي اف آى، ّرْػ ػاىتَ امت.يػ

ژٍ ػؿثبؿٍ ي.اّ. ػاًکْا، گقاؿىگـ ّي.ّيپـ٥ّنْؿ، ا

 ٪ب،ئ ثبفػاىت ػؿ ا٥ـيّ ىـا فًؼاًِب

 (6)  1999ؼ، يک ثبفػيب: گقاؿه يػؿ گبهج فًؼاًِب
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م ٝؼم ػمتـ يکل  ثب ه مبى  کبى ػاؿػ ثبفؿ ىًْؼ.  ياه ثـّ  ؿّ

ثَ  يـيرلْگ ًِبآًيؼٍ .ؼ مـفػٍ ّ اٝالىيهوکي امت اف ثبفػ

ول آ ًؼاًيٝ کبى ػاؿػ ػؿ ف ِبکَ  يؼ. اه ؼى ياف آى ػ آً

ًْ  يؼ ثَ هيبم ثـمؼ، چپـکتِبيرؼ يوبلؿًگ يٌؼ، ثْيٌوبيه

بى يق فًؼاًيه يگـم ؿّ يًِببؼٍ ىْػ، ًيبى ػيفًؼاً يثـا

پبک هي٢ْل  يبى آؿامتَ ثب کبالي٩ـاؿ ػاىتَ ثبىؼ ّ فًؼاً

 ْى ثبىٌؼ.يقيتلْ يتوبىب

بػ ًوْػًؼ تب ثَ يب تاله فيْى ص٪٧ْ ثيـ فاهجينيکو ياْٝب"

 1997ًب٥ـر بم ػؿ اکت ْثـ  يت کْػت بي کَ ث َ تٞ٪ ياىغبٍ

ثَ  آًِب يػاىتَ ثبىٌؼ اهب ت٪بّب يثبفػاىت ىؼًؼ، ػمتـم

ؿػ ىؼ. چٌؼ ٦ُتَ ثٞؼ اف  يتيْٕؿ ػّاهؼاؿ تْمٔ ه٪بهبت اهٌ

ِبي کَ ثَ يا ربفٍ ػاػٍ ىؼ،  آً َ يٝل يىکٌزَ رنو آًِبا

ع ىت اف يثـ ًؼ. ػؿ هبل.ثبفػا گقاؿه ػاػ ب، يقيىؼگبى ؿا 

٦ َ يّٙ يث َ هٌٚ ْؿ ار ـا 1111ؼ" ػؿ ي ثبفػ ي"گـٍّ ک بؿ

ل ىؼ. يتيک يْى ص٪٧ْ ثيـ ػؿ ًٚبؿت اف هضالت ملت آفاػينيکو

کبؿ يا کَ  گقاؿه ػاػٍ  گـٍّ  ِبي  ًؼاى  آً هبت ف مٔ ه٪ب تْ

ؼ يَ ثبفػيي ىبهل اؿائَ ػؿعْامت ّ إالٝياعالل ىؼٍ امت. ا

ض ملت آفاػاف ه مٔ کو يالت  هبت ينيتْ ثَ ه٪ب يـ  ٪٧ْ ث ْى ص

ْى ؽکـ کـػٍ امت، ٩بًْى ينيجبىؼ. ُوبًْٖؿ کَ کويفًؼاى ه

 امت.عبهْه هـثَْٕ ػؿثبؿٍ هنئلَ اربفٍ 

 يص٪٧ْ ثيـ کيْؿُب يًِْبينيبى کويربى ُبچبؿػ، ؿّاثٔ ه

 (7)  1113ص٪٧ْ ثيـ،  يهل يـ ًِبػُبيالوٌب٥ٜ ّ مب.هيتـک 
 

خـ ثبفػ ٌياک عؼکٌ کَ ثـ ًؼ  ثَ ػاؿ ًؼاى تزـ اف  يؼگبى ف

ػاػٍ اًؼ کَ  آًِبؿا هضـهبًَ ثَ  ييبػػاىتِبيبى، يفًؼاً

ثبؿٍ ّا٩ٞ يصبّ هبت ػؿ ثَ يهٞلْ چَ  ِبت آً يبى ػاػٍ  آً ً

ٍضجت عٍَْييْػ، هيه کبى ػاؿػ اف  ىؼ. اه ًؼاً يجب ثب يف بى 

ي کبؿ ؿا اًزبم ػاػٍ يکَ ا ييآًِبىْػ ّ  يـيثبفؿمبى رلْگ

ي ثبّؿ ُنتٌؼ يبى ثَ ايت ؿّثـّ ىًْؼ. فًؼاًاًؼ، ثب هزبفا

امت.  ييبت ٥ب٩ؼ ٩ؼؿت ارـايثَ ىکب يؼگيؿم يکَ ؿاُکبؿُب

ٌؼ، يٌوبيب٥ت هيبت عْػ ػؿيػؿثبؿٍ ىکب آًِبکَ  ييرْاثِب

 يت ًوْػى ػؿػيکٌؼ کَ ىکبيت هيت٪ْ آًِبي اصنبك ؿا ػؿ يا

 کٌؼ.يؿا ػّا ًو
 

 يتاصسع يالولل ييت يساُکاسُا
 

زبػ يا ياف هٌب٨ٕ ثَ ىکل عْث يػؿ ثـع يؿمثبف يؿاُکبؿُب

ًؼ.  ىگـ ّ»ىؼٍ ا ًؼاًِبژٍ يگقاؿ ىـا ف ىت ػؿ يّ  ٔ ثبفػا

«  ص٪٧ْ ثيـ ّ هـػم يي٪بيْى ا٥ـينيکو»ت يتضت صوب« ٪بيا٥ـ

اف ىکٌزَ ّ ؿ٥تبؿ  يـيرلْگ ييتَ اؿّپبيکو»ؼ ّ يٌوبيکبؿ ه

 يىْؿا»اف ىٞجبت  يکي« قيـآهيب تض٪ي يب هزبفات ّؼاًنبًي

ؼ اف يي ػّ ًِبػ اف ص٨ ثبفػيک اف ايجبىؼ. ُـ يه« اؿّپب

ْْٝ  يعْػ ثَ کيْؿُب يُب.ب٥تَيّ گقاؿه  يهضالت ملت آفاػ

نتٌؼ. ا عْؿػاؿ ُ ُبيثـ ٪َ يي ؿاُکبؿ  يثـا يبؿي، هٞيا.هٌٖ

 ٌؼ.يآ.يثَ ىوبؿ ه يػاعل يزبػ ؿاُکبؿُبيا
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تْاً  ؼ ه  ْاؿػ يه« ص٪ ٧ْ ثي ـ ييک  بياالهـ.ييْى ث ين  يکو»

يْؿُب يثؼؿ٥تبؿ ْْ ؿا تض٪ يػؿ ک ىکبيٝ ٥ـاػ ؿا ي٨ ّ  بت ا

 ؼ.يب٥ت ًوبيػؿ

ْى ّ ين يل کوي، هٞ بّى اّل ؿئ 1111آگْم ت  11تب  18اف "

ثـا ىگـ  کبؿيک ثبفػيپـّ  يگقاؿ ول  يؼ  ثَ ٝ پـّ  ؿا اف 

ْى ث  َ فً ؼاى ين  يؤت کوي  ؼ، ُي  بى ثبفػي  آّؿػً  ؼ. ػؿ رـ

 ؼٍيؿمبت يىکب يبلت تبکٌب ثَ هٌْٚؿ ثـؿميچبالپبلکب ػؿ ا

ي فًؼاى يق صبکن ثـ ايـآهيّ تض٪ ئ ّؼاًنبًيػؿ عًَْ ىـا

ًؼ. کو ّٞينيم٦ـ ًوْػ ثبؿٍ ّ عْػ ػؿ گقاؿه ػّم  ت يْى ػؿ 

يٌِبػ ًوْػ تب فًؼاى چبالپبلکب ثنتَ يص٪٧ْ ثيـ ػؿ پـّ، پ

ي فًؼاى يؼ اف ايبى ثبفػيي ػؿعْامت عْػ ؿا ػؿ رـيىْػ ّ ا

 تکـاؿ ًوْػ.

 (8)  1111َ ص٪٧ْ ثيـ، گقاؿه مبالً ييکبياالهـ.ييْى ثينيکو
 

ثـ امبك  يؼ ثبفؿميرؼ يي الولليک ؿاُکبؿ ثي٩ـاؿ امت تب 

لَ هَ اعت.ه٪بّ ضؼ ايه يبؿيًب لل هت ىکٌزَ ه  ٌٜ زبػ يخب٧ ه

مبك ا ثـ ا لَيگـػػ.  هَ اعت.ي ه٪بّ ِبػ ي، يبؿيًب ک ً

ث يؼيثبفػ مبى  يکل اف کبؿىٌب ل.ييهت ٌْاى  يالول ضت ٝ ت

عْاُؼ ىؼ. زبػ يا« تَ هٌٜ ىکٌزَ هلل هتضؼيکو يتَ ٥ـٝيکو»

يْؿُب لَ ييک هَ اعت.کَ ه٪بّ َْ يبؿيًب ٌؼ، يٌوبيت هيؿا ت

ؼ يثَ هٌْٚؿ ثبفػ يؿا ػؿ مٖش هل يييًْؼ تب ًِبػُبيهلقم ه

ثَ  يالولل.ييّ ث يهل يٌؼ. ًِبػُبيًوب ليتؤم فًؼاًِباف 

ُب .َيّ اؿائَ تٍْ يؼ هٌٚن اف هضالت ملت آفاػيهٌْٚؿ ثبفػ

پل  يبؿيًبهَ اعت.ّلَعْاٌُؼ ًوْػ. ه٪ب يثَ ه٪بهبت، ُوکبؿ

، 1114ًْهجـ  11ت ًب٥ؾ عْاُؼ ىؼ. ػؿ يي تَْيُاه11اف اًزبم 

ؿا  آًِ بکي ْؿ  6ًبه َ ؿا اهْ بء ّ .ي ه٪بّلَيکيْؿ ا 19

 ت ًوْػٍ اًؼ.يتَْ
 

 اتيتَ ؽکا يذگيعشصالؼول سع
 

ِب يکي ًؼاً ييتؤه ياف ؿاُ ٪٧ْ ف ول يبى، ايص زبػ ٕـفالٞ

م ىکب يؼگيؿ مت. ػؿ ايثَ  ُبٌَ يي فهيبت ا ـ يًٚ ييالگْ

ػؿ ام  کبتلٌؼ ّ « بت فً  ؼاىيث  َ ى  کب يؼگيؿم   ه  ؤهْؿ»

 ػؿ کبًبػا ّرْػ ػاؿػ.« يگـ اٍالص.٨يتض٪»

ٍالص.٨يَ تض٪ي٦َ اّليّٙ" رـا يگـ ا جبؿت اف ا ٪بت يتض٪ يٝ

٦ يکالت هتغل ثبؿٍ ه ثب ٥ٞبليػؿ  َٖ ِبيي ػؿ ؿاث ل يمـّ يت

ٍالص نتزْ يا ًبػا ّ ر صل  يکب ِبؿاٍ  ٦يه آً ىؼ. هتغل ي يجب

نت٪تْايه ىکبيًٌؼ ه عْػيوب   ٪بت يؿا اؿائَ کـػٍ ّ تض٪ بت 

حبؿًْال  يي ثَ ػؿعْامت لْي٪بت ُوچٌيي تض٪يػ. اْآ١بف ى

تـ تض٪ي ٍالص.٨يب ػ٥ ىؼٍ ه يگـ ا تـ يىـّٛ  ًؼ. ػ٥ تْا

ٍالص.٨يتض٪ ويگـ ا ٪و هِ ثبفًگـ ي، ً متِب ّ يم يؿا ػؿ  ب

مـّ ٪ـؿات  ٍالصيه ًبػا ػؿ فه يل ا ىکبيکب ٦يٌَ  ي ّ يبت هتغل

َْل ا يغيٕوص ميٌبى اف ت نبئل م يؼگيٌ ّ ؿ ک ينتوبتيثَ ه

 ؼ.يٌوبي٦بء هيا

 (9)  1111، يگـ اٍالص.٨يػ٥تـ تض٪
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ػؿ ٍْؿت ً٪ِ « رجـاى»٨ يص٪٧ْ ثيـ تٖج يالولل.ييهؼاؿک ث

پٌؼاىتَ اًؼ. ا٥ـاػ  يبى ؿا القاهيص٪٧ْ ىِـًّؼاى ّ فًؼاً

ىکبيثب ص٨  ًَ ّ يؼ اف  عْؿػ ًبٝبػال ثبؿٍ ثـ وْػى ػؿ ت ً

ت ثَ يثَ اػاؿٍ فًؼاى ّ ػؿ ٍْؿت ٝؼم صَْل ؿّب يثؼؿ٥تبؿ

ًؼاً ىٌؼ. ف عْؿػاؿ ثب ثبالتـ ثـ رٜ  ٌؼ يبى ثبيهـا ؼ ثتْاً

 يُ  ب.ػؿ ًبه  َ يٌ  ؼگبى ص٪  ٩ْيبت ع  ْػ ؿا ث  َ ًوبيى  کب

 ٌؼ.يىؼٍ اؿمبل ًوب.هِـّالک

بى ػؿ اؿتجبٓ ثب ً٪ِ يبت فًؼاًيؼ ػ٩ت کـػ کَ توبم ىکبيثب

يـ ًو ٪٧ْ ث ًؼاًيص مت ف کي ا ىؼ. هو نبئل بى ػيجب ثبؿٍ ه ؿ

ٌ ملْل، اًت٪بالت ّ هنبئل هـثْٓ ثَ يت هبًٌؼ تغَياُو.کن

ًؼگ ثَ ا يف مظ  ىؼ. پب ًؼاى ثب هـٍ ػؿ ف کي يؿّف نبئل هو ي ه

ي ّرْػ، يامت ػؿ عٔ ه٪ؼم ػ٥بٛ اف ص٪٧ْ ثيـ ًجبىؼ. ثب ا

 تْاًؼ:يبت هيثَ ىکب يؼگيؿم يک ٕـفالٞول هئحـ ثـاي

 ًؼاًيا نبك ؿا ػؿ ف کَيي اص رْػ آّؿػ  ثَ ّ ِبثب  بى   آً

 ـػ.يگيؿ٥تبؿ ٝبػالًَ ّ ه٦ٌَبًَ ٍْؿت ه

  عْؿػ نئّالثـ تـامه ثب يآه.ًَ ّ اص ًؼاى  ٌبى ف ق کبؿک

 ؼ.يًوب ييتؤهبى ؿا يفًؼاً

 .تٌيِب ؿا هِبؿ کـػٍ ّ ثَ ٝؼالت ػؿ فًؼاى تض٪٨ ثغيؼ 
 

ُايآ ع يخاسج يا ساُکاس ع يتاصس ؽکا يذگيّ س هؤحش يتَ  ات 

 اعت؟
 

جَ ِن  يُب.رٌ ميه هئحـ ؿ کبؿ  ىکب يؼگيک ؿاُ ىبهل يثَ  بت 

 جبىؼ.يثَ آى ه يٝبهَ ّ مِْلت ػمتـم يآگبُ

 ثَ آى  يبت ّ ؿاٍ ػمتـميثَ ىکب يؼگيت ؿاُکبؿ ؿميهْرْػ
ثـايثب ًؼاً يؼ  وبم ف خـ يت ىؼ. اک لْم ثب ًؼاًِببى هٞ  ف

٩ـاؿ ييُب.َيإالٝ ضٍْ ثـ ثبؿٍ ً ثب  يؿا ػؿ  َٖ  هؤهْؿؿاث

 ْاؿُب ًَت کـػٍ اًؼ.يػ يبت ؿّيثَ ىکب يؼگيؿم

 ًبت يثَ ىکب يؼگيثَ ؿاُکبؿ ؿم يؼ ثَ آمبًيبى ثبيؼاًف
ػاىتَ ثبىٌؼ. ػؿ ٍْؿت  يػمتـم يـيب تضـي يـيثَ ْٕؿ ت٪ـ

هـثَْٕ  يًِببؼ ثَ فثيي هٞلْهبت ثبيتٌْٛ ٦ًْك فًؼاى، ا

 بى ٩ـاؿ ػاػٍ ىْػ.يبؿ فًؼاًيػؿ اعت
 

م کبؿ ؿ ثْػى، ؿاُ هئحـ  ْٚؿ  ىکب يؼگيثَ هٌ ؼ يبت ثبيثَ 

 ٩ـاؿ ػُؼ:ـ ؿا هؼ ًٚـ يهنبئل ف

 ؼ يي ٥ـػ ًجبيت ًوْػ؟ ايىکب يؼ ػؿ اثتؼا ثَ چَ کنيثب
 ت ٍْؿت گـ٥تَ امت.يَ اّ ىکبيثبىؼ کَ ٝل يکن

 ّرْػ ػاؿػ؟ ػؿ ٍْؿت  يـيبت تضـيىکب يثـا يا.ؿهَْب ٥يآ
لَ، آ هَيب ايث ثـا.ي ٥ْؿ مت  ضالت هٌب م يُب ػؿ ه  يػمتـ

 ؼ کبؿکٌبى فًؼاى ٩ـاؿ ػاؿًؼ؟يبى ثؼّى ػيفًؼاً

 بت عْػ ؿا عبؿد اف فًؼاى يتْاًٌؼ ىکبيبى هيب فًؼاًيآ
 ؟ٌؼياؿمبل ًوبثَ هـارٜ هـثَْٕ 

 ًبػؿمت  يوِبيـ تَوييبت اف ٩ؼؿت ت٢يب هـارٜ موٜ ىکبيآ

 ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ؟

 تؼاثيآ لْگ يثـا يـيب  ًؼاً يـير زبفات ف ثَ ياف ه بى 
 ت ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ىؼٍ امت؟يل ىکبيػل
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 ـا  ًٚـ يب تضـي ىغَب  بت عْػ ؿا يبى رْاة ىکبيب فًؼاًيآ

 ٌؼ؟يٌوبيب٥ت هيت، ػؿيثَ ًضٍْ اؿائَ ىکب

ميکَ ثب يمئاالت کبؿ ثبفؿ ثبؿٍ ؿاُ م يؼ ػؿ ثَ  يؼگيّ ؿ

 ؼٍ ىْػ:يبت پـميىکب

 ْبيا مت؟ اٝ نت٪ل ا ًَ ه کبؿ چگْ نبً يي ؿاُ چَ ک  يآى 

 کٌؼ؟يي هييؿا تٞ آًِب يُنتٌؼ؟ چَ کن

 م کؼام هٞ يثبفؿ مبك  ٍْؿت هيثـ ا ُب  ي يب ايـػ؟ آيگيبؿ

 فًؼاًِبي ؿاُکبؿ ٍـ٥ب  هَبؿ٣ ًٚبم يهيغٌ ىؼٍ کَ اهنئلَ 

٩بًًْ ىکل  ثَ  ت يؿا  کَ هکل٦يت٦ کـػٍ ثل ِبيو ً لت  يت ػّ

 ؼ؟يٌوبيه يـ ص٪٧ْ ثيـ ؿا ثبفؿميـ هنبئل ًٚيػؿثبؿٍ مب

 ثبفؿمبى ّ ًبٙـاى فًؼاى ٥ـاُن ىؼٍ تب  يثـا يچَ آهْفى

 ٨ ثبىٌؼ؟ي٤ عْػ ػ٩يّٙب يػؿ ارـا آًِب

 آًِبب گقاؿىبت يؼٌُؼ ّ آيؿه هگقا يثبفؿمبى ثَ چَ کن 

 يْػ؟يًيـ ه
 

 ؼ اف فًؼاىيک ثبفػي"

 يفًؼاً ٦ً15ـ ػؿ ؿّف.  31و يـه ثقؿگ ثب گٌزبيک اتب٧ پؾي

ثَ ػيـا  ؿمياع ًؼ ّ مـ يْاؿ تکيؼٍ اًؼ،  ِبَ ًوْػٍ ا  آً

 آًِبـ اًبث کبؿ يک هؼيًگِجبى ّ  6ي ػاؿػ. يياىبؿٍ ثَ پب

ي اتب٧ ػؿ گؾىتَ ياٌؼ کَ يگْيؼٌُؼ. ه٪بهبت هيؿا اًزبم ه

گـ يٌؼ کَ ػيگْييْػ. کبؿکٌبى هيلت ّ کْة امت٦بػٍ ه يثـا

ْ عبليآى ٩ هب  ًؼاؿػ ا رْػ  ىتي ا يَ ّ ثقؿگ اي يگؾا تب٧ 

 امت. يـٝبػي١

 1111، تيهؤهْؿ، گقاؿه فًؼاًِبهٖبلٞبت  يالولل.ييهـکق ث
 

 اتيتَ ؽکا يذگيّ سع يتاصسع يخاسج يجاد ساُکاسُايا
 

ک ًِبػ هنت٪ل امت کَ تضت يفًؼاى"  ييؤت ثبفؿمبى ٩ْبيُ»"

٩بًْى  35ؼ ّ ثـ امبك ثغو يٌوبي" کبؿ هيثبفؿم يًٚـ "٩بّ

ي يا ي٦َ امبميل ىؼٍ امت. ّٙيتيک 1998ػؿ  يعؼهبت اٍالص 111

رـايُ هؼ اف  يؤت ا هئحـ ّ کبؿآ نت٪ل،  ٚبؿت ه ًؼاًِبً ّ  ف

بى امت. ثَ ئ ًگِؼاىت فًؼاًيثْػى ىـا يمٖش اًنبً ياؿت٪ب

ْٚؿ ً ّيثَ ا ليهٌ ُؼ٣، ٩ب م يي  ٌؼگبى ي"ثبفػ يثبفؿ ؼکٌ

ًؼاى" ؿا ػؿ کل نت٪ل ف ًؼاًِبَ يه ٌؼ. ّٙيي هييتٞ ف ٦َ يک

ميک ثبفػيَ ياّل ًؼاى، ؿ نت٪ل ف ٌؼٍ ه ىکب يؼگيؼکٌ بت يثَ 

 ل امت:يبى اف ٕـ٧ ؽيفًؼاً

 ؼ هٌٚن اف فًؼاىيثبفػ 

 ًبىيهَبصجَ ثب فًؼا 

 آًِبثَ  يؼگيَ ؿميبت ّ ًٚبؿت اف ؿّيحجت ىکب 

 ثب ئ ٍضجت  ىکبيؿ صل  ْٚؿ  ثَ هٌ ًؼاى  عل يل ف بت ػؿ ػا

 فًؼاى

تـّ ٌؼ  کَ ٝال٩و ٍبػ٧  ٥ـاػ  تب ا ىؼٍ  ٪ـؿ  نئّلذ يه ت يه

ج ي  بى ُن  تٌؼ ث  َ صيفً  ؼاً يّ تْم  َٞ اًن  بً يارتو  بٝ

ي ي  ي ى  ًْؼ. اي  يؼکٌٌ  ؼگبى هن  ت٪ل فً  ؼاى تٞيثبفػ

ي ي يهبٍ تٞ 11هؼت  يثـا يؼکٌٌؼگبى ثَ ْٕؿ ٩ـاؿػاػيثبفػ
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٩ّ ت ّ .اى تو بمه  ؤهْؿٌ ؼ. يٌوبيب٥  ت هيى  ؼٍ ّ هٞ  به ػؿ

ٌؼ. هؼاؿک يي ه٤٩ْ کبؿ ًوبيتْاًٌؼ ػؿ اي٩ّت ػّلت ًو.وَيً

وبٝ کبؿ ػؿ  يکبؿ ارت تي١ يمبفهبًِبّ  مت  يـػّل ثَ ػؿعْا

 ؼُؼ.يىوب اؿفه ه

 بتيؼکٌٌؼگبى هنت٪ل فًؼاى ػؿ ّاليثبفػ ياٝالى ػؿعْامت ثـا

  1111، يرٌْث ي٪بيوپْپْ ّ پْهبالًگب ػؿ ا٥ـيگْتٌگ، ل 

(11) 

ل.ييث يِبييؿاٌُوب ٙب يالول مبعتبؿ ّ ّ ثبؿٍ  ي ي٤ ايػؿ

هل ل هتض ؼ اف  (11)  ليؿاُکبؿُب هْرْػ امت. اٍ ْل پ بؿ

 ص٪٧ْ ثيـ عْامتَ امت تب: يًِبػُب

  زبػ يػاؿػ، ا ي٩ْ يص٪٩ْ يک ٩بًْى کَ هجٌبيثـ امبك

 ىًْؼ.

 َو ٩ؼؿت ت عْؿػاؿ  يـيگ.نياف  عْػ ثـ يـات  ثبؿٍ ً ػؿ
 ثبىٌؼ.

 ت ىًْؼ.يوبػؿ ثـاثـ ٥يبؿ ػّلت ص 

 هبل ٌبثٜ  ٌبى ّ تٞوياف ه ثـاي، کبؿک مت   يـات هٌب
 هٌؼ ثبىٌؼ..٤ عْػ ثِـٍيّٙب يارـا

  ٌؼ.يص٦٘ ًوب يربهَٞ هؼً يمبفهبًِبتوبك عْػ ؿا ثب 
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 غتن صًذاىيالت ّ هؾاسکت ػاهَ دس عدخ

 

ـًّؼ، يه يػهْکـام ين عْػکبهَ ثنْيکَ کيْؿُب اف ؿژيفهبً

هْؿػ ميهضـه هيت ػؿ  وَ  ًؼاى عبت  ييتؤه ثؼ ّبي ينتن ف
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 فًؼاًِبثَ  يٝبهَ ّ ربهَٞ هؼً يمبفهبًِب ياْٝب يػمتـم

نت يي ت٢ياف ًغ ىوـػٍ هي ِبيْػ. يـات  اف  يئگـ رقيػ آً

ٚبه متگبٍ ً کَ مـکْثگ يػ جْػٍ ثل وبٝيـ ً ِبػ ارت  يک ً

ىيه ىٌجب هْؿػ عْػ کَ ػؿ  ٝبت  بىؼ  ئَإال وْػٍ ّ اف  اؿا ً

، يهؾُج يًِبػُب يٌؼ. ثـايٌوبيؼ کٌٌؼٍ ُب امت٪جبل هيثبفػ

وبٝ ىت ارت ٌؼاى ثِؼا ٌؼاى، کبؿه  يمبفهبًِب، ّؿفه ّ يٌُـه

ؼٌُؼ. عجـًگبؿاى يت هيّ آهْفگبؿاى اربفٍ ٥ٞبل يهيْؿٍ ػُ

َ يگقاؿه تِ فًؼاًِبتب ػؿ هْؿػ بثٌؼ ي يهؼ ياربفٍ ثبفػ

 هٞوْال  ثؼ. بي يٌؼ ّ اعجبؿ ّ هٖبلت ػؿ ؿمبًَ ُب ؿاٍ هيًوب

 ثٌؼ کَ ػؿ ؿّفًبهَبي يي ثبؿ اربفٍ هيًغنت يبى ثـايفًؼاً

 نٌؼ.يهٖبلت ثٌْ ُب

 

 ؟يچشا دخالت ّ هؾاسکت جاهؼَ هذً
 

هؼً  َٞ يبؿکت ربه لت ّ ه َـ کل يػعب ٍالس  يؼيٌٝ ًؼ ا ؿّ

ًؼاًِب ثؼّى صوبيل هييکؿا ت ف ُؼ.  ُبيؼ ـّى اف يث يت ًِبػ

 ـمؼ.يهضتول ثَ ًٚـ ًو فًؼاًِبؼاؿ ينتن فًؼاى، اٍالس پبيم

 کبؿ ميت ٕيّ صوب يثؼّى ُو وبٛ، ي٤ ّ ًؼاًِبٜ اف ارت  ف

 بػػاىتيثَ ) ثبىٌؼ  ييبياص يهلک يتْاًٌؼ کَ ًِبػُبيًو

 هـارَٞ ىْػ(. 9ىوبؿٍ  يؿٌُوْػ

 ًؼاًِبکَ  ينتويػؿ م مک مي يؿَّ ث ف نلَ ّ ِب يل ٜ گـّپ

ن ىؼ، ث کَ هٞيثبف ثب وبل ػاؿػ  ُبيبؿ اصت يـ  يبؿ ٪٧ْ ث ص

گـػػ. ػؿ  ٝبت  هؼ ثبفػ کَ يٍْؿتهـا ٥ت ّ آ ُب يؿ ٌؼٍ  ؼکٌ

ٍضجت  آًِبٔ کبؿ ثب ياػاهَ ػاىتَ ثبىؼ ّ ػؿ ملْل ُب ّ هض

ص٪٧ْ  يُب يکوتـ ٩بػؿ عْاٌُؼ ثْػًؼ کَ تغٖ فًؼاًِبگـػػ، 

 ٌؼ.يىبى ؿا پٌِبى ًوب يثيـ
 

 ي اىکبل ثبىٌؼ:يتْاًؼ ثَ ايه يّ هيبؿکت ربهَٞ هؼً ػعبلت

 نبٝؼتِب ي٥ ـاُن آّؿ ثي ـعْاُبًَ چ ْى ١ ؾا ّ ػاؿّ  يه

 .بىيفًؼاً يثـا

 نبٝؼت ػؿ آه وبٝيه زؼػ ارت ًؼاً يقه ه  يبى پل اف آفاػيف

 .ىبى

 يآهْفى يت ُبيت ُب ػؿ فًؼاى چْى ٥ٞبليهنبٝؼت ػؿ ٥ٞبل 

 .يّ ّؿفى

 زبػ ؿ٥ب٩تيا. 

 ص٪٧ْ ثيـ يبؿُبيت هٞيًٚبؿت اف ؿٝب. 

 ييبى ثب امت٦بػٍ اف ٩ْاًيت اف ص٪٧ْ فًؼاًيصوب. 

 يـصقثيي ١يکوپب يارـا. 

 ِٝبهَين ّ تـثيتٞل يبمبفيه َ. 

 51، ص ؼّػ يوجي يؿّف چِبؿىٌجَ گؾىتَ هي ث َ فً ؼاى ّ "

ک گ  ـّپ اف ي  ى  ِـ ؿ٥  تن.... ه  ي ـّى اف ي  ل  ْهتـ ثيک

 ينه يٌٞياف ىِـ عْػهبى  آًِب  يبؿيعْاًبى ؿا کَ ثنآّاف

ٝال٩َ ػاىتٌؼ کَ پْل رو ٜ  آًِب .ُوـاٍ گـ٥تنَ ثْػًؼ ث يم

ثـايًوب تب  ًؼاً يٌؼ  ىٌجَ  يقيبى چيف ًؼ. ؿّف چِبؿ ثغـ



 

 

 ػؿ هْؿػ اٍالس فًؼاًِب اىتِبي ؿٌُوْػيػيبػ
 

 - 130 - 

 

 

 

ک ي ک پبکت کْچک ًوک ٕٞبم ّ ي يفًؼاً 151ک اف ي گؾىتَ ُـ

ٍبثْى ػؿ تَ  ًؼاًيتْ ثَ ف ًؼاى  هبت ف ًؼ. ه٪ب ٥ت ًوْػ بى يب

ي يت چٌب٥يبى اف ػؿيکـػًؼ ّ فًؼاًيٜ ًويٍبثْى ّ ًوک تْف

نيچ ُب ث ىؼًؼ. ثيق عْه  لؼ يوبؿيبؿ  يکل يل( يمکج)  ير ک ه

ّؼ ىجو ّ  ين کَ ػاؿُّبيکْىيؼاػ ّ هب هيل هيٝوؼٍ ؿا تيک

 ن.يَ ًوبئيتِ آًِب يعنک ؿا ثـا

يٌ ُْا عجؿّف پٌز کَ  ىتَ  ثْػ ي٥ْٕبً يليَ گؾ هي ثَ  ،ُن 

ق يٌزب ًيَ ؿ٥تن. ػؿ ايي ًبصيک فًؼاى فًبًَ ػؿ ُويؼى يػ

يکالت ثـا چْى يه جبك  عْؿاک ّ ل جْػ  کبً يکو ثب  يکْػ کَ 

ثَ  آًِب يجـػًؼ ّ ٝؼم ػمتـميىبى ػؿ فًؼاى ثنـ ه يهبػؿُب

 ل هؼا٥ٜ هْرْػ ثْػ.....يّک

 (1)  1113ب يي، فاهجيؼ کْليْي، ػيپؼؿ ؿّصبً

بى ّ يي هؼاعالت ّ هيبؿکت ُب ثَ فًؼاًيکَ اف احـ چٌ يه٦بػ

 ـمؼ:يکبؿهٌؼاى فًؼاى ه

 ًمت ک َ اي بى ػؿ ايه٦ بػ فً ؼا ىغبً هٌضيي ا ت ي ي ا

ٌؼ ًَ يٌوبيؼاؿ هيٍْؿت ؿّبکبؿاًَ ػَ بى اف فًؼاى ثيـُِوي

 ّ ٩بثل پـػاعت. يک کبؿ هنلکيج يثَ ص

 ًؼاى ا ٌؼاى ف ٦بػ کبؿه هؼى ا ييه کَ آ ِبمت  ْب آً  ي٥

ثَ  يـًّيث يق ّرْػ گـّپِبيً ؼُؼ ّيه ٍرلْ يفًؼاى ؿا ٝبػ

ِب کَ ٌؼُيٌبى هيإو آً ِبؼ  وبٛ ث آً ًـياف ارت زقا  يّ ه

 جبىٌؼ.يًو

 وبٛ ا ٦بػ ارت کَ ا ييه ِبمت  هْؿػ ّا٩ٞ آً ُبيػؿ   يت 

ًؼگ ٕالٛ پ يف ًؼاى ا ثَ يٌؼ ّ ايٌوبيؼا هيػؿ ف  ّْٛ ي هْ

 ـمؼ.يٝبهَ ه يآگبُ

تْاًٌؼ ً٪و يثب إالٝبت اف ػاعل فًؼاى ه يـًّيث يگـّپِب

و ل يهِ َٞ اين ّ تـثيؿا ػؿ تٞ مـ ربه مـا  هَ ػؿ  ٦ب يَ ٝب

 ٌؼ.يًوب

قاى ص جل ػؿ ثِبه ب ثلٌ ؼ ي ه  1111ْاهجـ مبل ػؿ هبٍ ً "

مٖش  تَ ّ ػؿ  ىـايبفػُويؿ٥ ىت ّ  ٩ـاؿ ػا ِبى  يْؿ ر ٔ يي ک

ويً ٥بکل ُيق ػؿ ُ ًؼاى  نيي ف لت يل ث ثْػ. ػّ ًبگْاؿ  بؿ 

ٔ يثغبٕـ ثِجْػ ىـا ن گـ٥ت تبيؼ ػؿ ثِبهب تَويهٌتغت رؼ

٩ؼاهبت ثَ ايٍْؿت گ يا ْٚؿ کويـػ ّ  ٍالس ينيي هٌ ْى ا

ؼٍ کَ هتيکل اف کبؿىٌبمبى هنت٪ل ربهَٞ زبػ ىيا فًؼاًِب

، يک ػاکتـ ػًؼاى، کبؿهٌؼ ارتوبٝيآى ىبهل  يثْػٍ ّ اْٝب

، ػاکتـ ٍضت ٝبهَ، هتغٌَ هٌبثٜ يل،  هتغٌَ ت٢ؾيا٥نـ پْل

 ک هٞلن ثْػ.يّ  يثيـ

 1111 فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليهـکق ث  ؤتيُگقاؿه 
 

ؼَ هذً يعاصهاًِا ٌذ هٌاتغ تيه يجاه فشاُن  يؾتشيتْاً سا 

 عاصًذ
 

ثب  ثٔ  يب٣ ؿّا هؼً يمبفهبًِباًک  َٞ ُـيه يربه ًؼ اف    تْا

ثـا گبٍ  ًؼاًِب يً ّٞ ييف ٌبثٜ  ثب ه ًؼي٤ ٥ٞبليکَ   ،ت ػاؿ

ىؼ. يه٦ ِبؼ ثب ٌؼ ميه آً ًؼاًِبنتن يتْاً ٌبثٜ  ف ثب ه ؿا 

 ٌؼ.يهنبٝؼت ًوب يّ هبػ يثيـ
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ػؿ  (DNAES) َ تضت ًٚبؿت ين ّ تـثياػاؿٍ فًؼاى ّ ثغو تٞل "

يْؿ مب يهبل ک يْ يؿإ ُب ؿا ت ًؼاى  کبؿ يف کَ اثت وْػٍ  ً ٨

غـ نبت ١ دث ثب هئم ٌؼ ّ  تيػُ وبك  يـػّل ُب ػؿ ت وي  ّ اًز

ُب پـّژٍ  تب  ث ييىًْؼ  َّٞ ؿا  جْػ ّ ْٚؿ ثِ ًؼاًِبت يهٌ  ف

ک يؼ، يهْؿػ ثبفػ يفًؼاًِباف  يکيٌؼ..... ػؿ يزبػ ًوبيا

ئ مٔ ؿ ًؼايپـّژٍ تْ نَ ١ل ف تيى ّ ػّ هئم بػ يثٌ يـ ػّل

ًْرْاًبى  يک فًؼاى رؼاگبًَ ثـايتٌِب َ امت کَ ًٍ ؼيػگـ

کَ  وْػ ثل وبؿ ً زبؿياٝ کْؿك ً ثـايؿا ً يک  ًؼاً يق  بى يف

 زبػ ًوْػ.يرْاى ا

ػؿ  فًؼاًِبّ  ييرقا، اٍالصبت يي الولليث ييرقااٍالصبت 

 (1)  1113٪ب يا٥ـ
 

 اصالدات صًذاى يعاصهاًِا
 

يب٣  تي١ يمبفهبًِباًک ىب يـػّل کَ عْػ تـام  ثل اص ى ؿا ٩ب

ٝوؼٍ ؿًّؼ  ءک رقيٌؼ ػؿ ػؿافهؼت يًوب فًؼاًِب٤٩ّ اٍالس 

ٍالصبت پب ىِبيؼاؿ هيا ىؼ. تال ٍالص يجب مْ يا ُب  ياف  لت  ػّ

وْال   ُب هٞ هت  ًؼ. صکْ ٞب   يىکٌٌؼٍ ا لت ع ّا٩ کن  يلياٍالس ٕ

ْٕالً کي ػّام  ًؼ ّ هو ىٌؼ. ت٢ يا ىتَ ثب يًؼا اف  يکيـ ي

ثـًبهَ اٍالس  کيامت ک ؿّفًبهَ هوکي يب هجبؿفٍ ي ّء ّفؿا

ثَ ث پيؿا  يبؿ  ثؼّى ٥ يؼ.  َُ ثک ٍالصيـا ٩ؼاهبت ا   يِن، ا

نتن ػّثبؿٍ ثَ يؼاىتَ ثبىؼ ّ ميؿ٨ًّ کْتبٍ هؼت ه هٞوْال  

ک ؿّه کوتـ ي يمَْ ـات صکْهت ثييگـػػ. ت٢يثـ ه يصبلت ٩جل

ت آىکبؿ ؿٍَْ فًؼاى ؿا کَ ث ػاؿٍص٪٧ْ ثيـ هوکي ا ثـ يهجٌ

ٍالس ؿا ؿّ گؾيا ِب ث مت ػاؿػ، تٌ هبًؼ قٍ يکَ اًگ ياؿػ. ف

ب ي و اف صؼ ّيق چْى افػصبم ثيک هّْْٛ ا٥تْبس آهياٍالصبت 

تبً يُب يوبؿيْٛ ثيى يکل ه ياً وبى ه ُ ٜ٥ ىؼ، ؿ ًيثب  ؼتْا

 ثَ اٍالس ؿا کبُو ػُؼ. يٝال٩وٌؼ

 يمبفهبًِبؼاؿ ثْػى اٍالس، ػعبلت يهٌْٚؿ پبَ ث ي ؿّياف ا

هؼً  َٞ ٍالس  يربه ٤٩ ا ًؼاًِبکَ ّ ىٌؼ ف ه ،ثب ىتَ  يالف پٌؼا

اف  يئج رقيت ؿا ثَ صيي ٥ٞبليتْاًٌؼ کَ ايه آًِبيْػ. يه

٪٧ْ ثيـک مبفهبًِبي ىبى اًزبم ػٌُؼ ّ يبؿ ص ٦ٍت  ثَ   يب 

. ثوٌْٚؿ تؼاّم ُـ اٍالس، هجبؿفٍ ػؿافهؼت ّ يژٍ ّ تغََيّ

ؼ کَ هتِٞؼ ثَ يبػ ًوبزيؿا ا يک ثغييالفهنت تب  يصنبك مبف

َ ٍالس ّ ه ثَ صوبوا ثين  ىؼ  کَ يژٍ ػؿ فهبًيْت اف آى ثب

 جبىؼ.ئ ًبگْاؿتـ هيىـا

گـ " ِباف  ا ت ياؿگبً نبت ١يصوب يػّل گـػػ ّ اف هئم ـ يت 

ت ىْػ، ثَ يق صوبيٌؼ ًيٌوبيي ثغو کبؿ هيکَ ػؿ ُو يػّلت

يبؿ ػايت يي تـتيا ُب يثبال يويک ٥ ت يًِبػ َٕ ػّل  يهـثْ

 گـػػ.يزبػ هيا

OECDػاؿٍ ّ ا يؿىؼ ّ اًکيب٣ اىتـاک يثـًبهَ ُب يبثي، اؿف

 (3) 1997عْة 
 

تؼاّم يا يب٣ ّ  ثينتَ، ١يىب يمبفهبًِبزبػ، اًک ّ  يـصق

.  نتيً يکبؿ مبػٍ ا ،ثبىٌؼ فًؼاًِبکَ ٤٩ّ اٍالس  يـػّلتي١

َو هبى ت ْٚؿ ي يـين گياف ف ٌؼاى ثوٌ ٩َ ه چک ٝال گـّپ کْ ک 
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ٍالس يزبػ يا مبفهبى ا ت ييرقاک  مبفهبى يکَ ا يتب ٩ّ ي 

 ـػ.يگيثـ ه ا ػؿگـػػ، مبلِب ؿيؼاؿ ّ ثب٦ًْؽ هيپب
 

 ييجضااصالح  ياى اداسات صًذاى ّ گشّپِايسّاتظ ه
 

ٌؼ ّ يٌوبينتن فًؼاى کبؿ هيػؿ م کَ ييآًِببى يه يُوکبؿ

ُب ثَ مْػ اٍالس  يليع ،ت ػاؿًؼيـّى ٥ٞبليػؿ ث کَ ييآًِب

ػاػٍ ىْػ تب  دؼ ثغـيثب يبػيف ييْػ. تالىِبيفًؼاى توبم ه

ُـيه ثٔ ً بى  ًت ؿّا کبؿيػّ رب مْيا يک  گـػػ. اف   يزبػ 

اف  کَ ييآًِبػؿ هْؿػ  ييُب يه٪بهبت فًؼاى ىک ّ ثؼگوبً

 آًِبيْػ ّ ػؿ ًقػ يؼا هيپ ،ٌؼيآ يػاعل فًؼاى هثَ ـّى يث

ا٥تؼ ّ  يت ػؿ فًؼاى ثغٖـ هياهٌکَ يْػ يؼا هيـاك پُي يا

ِب يبؿ ّ ّا٩ٞ آً هل اف ٥ نيثؼّى ػؿک کب ُب، ث ّٞيت  ٤ يبؿ 

ؼاى ُوچٌبى تـك اف اًت٪بػ ٌؼ. کبؿهٌؼاى فًيٌوبيثـعْؿػ ه

ؿا  بىئ فًؼاى ّ ٕـف ثـعْؿػ ىبى ثب فًؼاًيػؿ هْؿػ ىـا

بى يم ت ک َ فً ؼاًا يي ا آًِ بگـ يؼ ػيىک ّ تـػ  .ػاؿًؼ

مت٦بػٍ اف ا ثب ا جبػا  ثـايه ىبى،   ٧ْ٪ لت ّ ػؿک ص   يي ػعب

 ي ص٪٧ْ  ػمت ثَ تِبرن ثقًٌؼ.يکنت ا

ػاؿًؼ کَ  يتق هيکاليٌؼ ًيآ يـّى ثَ ػاعل هياف ث کَ ييآًِب

ًبعـمٌؼ  يتياهٌ يُب تيهضؼّػهوکي اف  آًِبؼ صل ىًْؼ. يثب

ک اًٞکبك ٝؼم اٝتوبػ يؿا  ي، چْى تالىيثبىٌؼ ّ ه٪ـؿات ػعْل

کبؿ  يٌؼ کَ کبؿهٌؼاى فًؼاى ٥ْبيق ٥کـ ًوبيٌؼ ّ ًيًوب يتل٪

يْػ. يؼ ًويتوز آًِبنبفًؼ ّ اف کوک يػىْاؿ ه آًِب يؿا ثـا

اى فًؼاى ٩ٌبٝت ػاػٍ ًتْاًٌؼ کَ ثَ کبؿهٌؼ امت هوکي آًِب

کبؿ وک  يُو ِبّ ک ٦ آً جَ هٌ ًؼاى رٌ ْٚؿ  يػؿ ف ىتَ ّ هٌ ًؼا

 جبىؼ.يؼعل هيُوَ رْاًت ؽ ئ فًؼاى ثـايثِجْػ ىـا آًِب

ع يْؿُب يػؿ ثـ نبٝؼتِبيم ،اف ک ًؼاى ه متبًَ  ينتن ف ثيـػّ

 يهؾُج يـًؼ ّ ثَ گـّپِبيپؾيؿ٥بٍ ؿا ه يمبفهبًِب ياف مْ

اٍالس  يـ گـّپِبيمب يت ُبي٥ٞبل يٌؼ ّلؼُيؼاؿ هياربفٍ ػ

ٌب٥ٜ م ّؼ ه َوبًَ ّ  ًؼاى ؿا ع ٌؼاى يف ًؼاى ّ کبؿه نتن ف

ـاث ياف ه يًبى هٞوْال  ي ؿ٥تبؿ عَوبًَ يٌؼ. ايٌوبيه يتل٪

ْبػ هيتبؿ ِبيظ ت لت ه يبى گـّپ يـ ّ ػّ ٪٧ْ ث ىؼ. يص جب

اٍالس اثب ّؿفًؼ  يه٪بهبت فًؼاى هوکي اف هال٩بت ثب گـّپِب

کبؿ مو يّ اف ُو ىتـاک ػؿ  مغٌـاًيّ ا ِب يُب يٌبؿُب ّ   آً

ْمتي ثب ياف پ امت ٌؼ. کبؿهٌؼاى فًؼاى هوکييارتٌبة ًوب

 کٌبم هوبًٞت گـػًؼ.يً يصت هٞتجـ ّ يگـّپِب

ث جْػ اَ کبؿ  ْٚؿ ثِ ثٔ ػاؿايهٌ ىؼ ػؿ ياؿفه ه يي ؿّا جب

 :کَ يٍْؿت

  فًؼاى  يت ُبيثبىؼ کَ ٥ٞبل ييآًِبػؿ ػؿافهؼت ثَ مْػ

پ ثَ  ًؼ ّ ػؿ جيو هيؿا  ِبـ ًؼ ّ ً آً کبؿ ا َـ٣ّ  ق اف يه

ٔ ًبهٌبمت فًؼاى يٌؼ کَ ىـايٌوبيت هيصوب ييگـّپِب يتالىِب

يتـ، آهْفه ثِتـ ّ ينبفًؼ ّ عْاُبى هٌبثٜ ثيهال ه ؿا ثـ

 .بى کوتـ اًؼيفًؼاً

 ؿا ثب  ييَ ُبياٍالس فًؼاى ثتْاًٌؼ اتضبػ يگـّپِب اگـ

وي ُب ًؼاى، اًز ًؼاى ّ ا ياػاؿٍ ف ٌؼاى ف  يَ ُبيتضبػکبؿه
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ّ  هئحـيتـ يؼ، ثٌيزبػ ًوبيب آهْفگبؿاى فًؼاى اي ّ ي٦ٌٍ

 .ثب اٝتجبؿ عْاٌُؼ ثْػ

ويک هيپلْهبتيػ يُب ؤتيُ ٪و هِ ٌؼ ً ٌَ يؿا ػؿ فه يتْاً

ک ى  ؼى اػاؿات فً  ؼاى ُ  ب ّ ي  ن هال٩  بت ُ  ب ّ ًقػيتٌٚ  

َٕ ١ يمبفهبًِب تيهـثْ ْب يـػّل تب ٥ ىٌؼ  ىتَ ثب ىک ّ  يػا

 بثؼ.يؼ ّ ؿّاثٔ اًکيب٣ ًؿبى ثـػايؿا اف ه يثؼگوبً
 

 ّ ًظاست اص صًذاى يجاهؼَ هذً
 

نت تب يهْرْػ ً يکؼام ًِبػ صکْهت ،اف کيْؿُب يبؿيػؿ ثن

ـ ي١ يمبفهبًِبٌؼ. يًٚبؿت ًوب فًؼاًِبت ٩بًْى ػؿ ياف ؿٝب

اف  يٌؼ، گـچَ ىوبؿيٌوبي٦ب هيي ً٪و ؿا ايا هٞوْال   يصکْهت

ِب کب٥ آً ٌبثٜ  تب ايػؿ اعت يه ًؼ  ٦َ ؿا يّٙي يبؿ ًؼاؿ

 و ثـًؼ.يپ يثغْث

تي١ يمبفهبًِبؼ يچـا ثب " يْ يـ ػّل تب ػؿ يت ًؼ  ٨ گـػ

ٌ  ؼ، ػؿ يػعبل ت ًوب يًٚ  بؿت اف اّّ  بٛ هـاک ق م  لت آفاػ

اىکبل هغتل٤ کٌتـّل اف ٩جل ٥ـاُن ثْػٍ  يْؿيکَ ػؿ تيصبل

 گـػػ؟ي٨ ُن هيتٖج يّ ػؿ مٖش هل

 جبىٌؼ:يل هيل آى ٩ـاؿ ؽيػال

 ليت٦ت عْػ ػّ مٔ  ٚبؿت تْ ِبت اف و/ً مت، ياؿگبً و الفم ا

 جبىؼ.ي٤ هنت٪ل ًوياف ًٚـ تٞـ يّل

 ُبيم تـّل ث ينتن  ًيکٌ ىٌؼ ّيًو هئحـيَ يُو يـّ ب ي جب

تبيگيٍْؿت ًو يثَ اًؼافٍ کب٥ م ـػ  ثَ  يً٪و امب ىبى ؿا 

 .ٌؼي٦ب ًوبين کٌٌؼٍ ايقم  تٌٚيکبًيک هيج يص

 ي٦بتيتيـ يّ رٌجَ ُب ثْػٍ يمٖض يو ُب گبٍ گبُيت٦ت ّ  

موي ثَ  يب ؿ نجت  نبئلً م ه مبفهبى ّ ؿ ثَ  ثْٓ  ثَ  يؼگيهـ

ّ ثـعْؿػ ثب  يثـؿميْػ کَ يػاػٍ ه يثبفػاىت ىؼگبى ثـتـ

 جبىؼ.يتـ ه٤ يػىْاؿتـ ّ ٙـ آًِب

 م ٩ت الفمک ييُب يثـؿ ُب َ ػؿ ّ مٔ ًِبػ ليث يتْ  يي الول

 جبىٌؼ.يًو يويت ػايعٍَْ ييْػ ػاؿاياًزبم ه
 APT  ّOSCEي، ًٚبؿت اف هضالت ملت آفاػ: 

 NGOs 1111  (4) يثـا يک ؿٌُوْػ ٝولي 
 

ٚبؿت اف  ًؼاًِبً مبً ف مبفهبى ١ي يثـا يکبؿ آ تيک   يـػّل

بؿ ػاىتَ ثبىؼ ياعت هٌبثٜ ػؿ ينت ثَ صؼ کب٥يّ ثب جبىؼيًو

ًؼ. ػيتب ا زبم ػاػٍ ثتْا َْؿت هٌٚن اً   يؼاؿُبيٌکبؿ ؿا ث

جَ اي ٚ يـيتؤح يک هـت ْٚؿ تٌ مت ايًؼاؿػ. ثوٌ ي ين ػؿ

ثَ   هْارَ اصتوبال  ؿا کَ  يينت گـّپِبيثب بمبفهب٦ًَِ، يّٙ

بى ًٚبؿت يٌ ػٌُؼ ّ ػؿ رـيمئ امت٦بػٍ اًؼ ػؿ فًؼاى تيغ

ک تٞؼاػ يب ي ٌؼ ّيتوـکق ًوب آًِبت ّ ثـعْؿػ ثب يّّٞ يؿّ

چک  ًؼاًِبکْ ثَ ص ف غبة ًوبيؿا  ًَ اًت مبيج ًوْ ـ يٌؼ. 

ُب چْى  يًِبػ  َٕ کي ػعيً يهؾُج يمبفهبًِبهـثْ ل يق هو

کَ ه ًؼ  ٌؼ ايگـػ پؾي٦َ ؿا ثيي ّٙيتْاً کبى  ـ ييتـ اه

 يزبػ ؿّاثٔ ثب اػاؿٍ فًؼاى ّ آهْفه ا٥ـاػيا يمبفًؼ. ثـا

 جبىؼ.يبف هيً يـًؼ ثَ ٩ّت کب٥يگيکَ ًٚبؿت ؿا ثؼّه ه
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 اىيت اص دمْق صًذاًياعتفادٍ اص لاًْى توٌظْس دوا
 

 يًبىق ػؿ هضکوَ يت آهيه٥ْ٪ يبياف اٍالصبت اف ٩ْب يبؿيثن

مگـػػ يه عيجت هکَ  تب ثـ ُب ١ ييْػ  ٩بًًْياف ٝولکـػ  يـ

ىتَ ى ًْؼ ّ کَ ث ـاي  پٌؼا ّب گ ـػػ   يب اف صکْه ت ت٪ب

 يػمت ػاػى فًؼگ ب اگـ افي ؼٍ اًؼ ّيکَ ٍؼهَ ػ يبًيفًؼاً

بى ثْػٍ رجـاى عنبؿٍ پـػاعت گـػػ. يه ػؿ آًِبّاثنتگبى 

 اؿائَ يـصکْهتي١ يمبفهبًِبتْمٔ  هٞوْال  ب يي گًَْ ٩ْبيا

کَ ػيه تب گـػػ  ىٌؼ  ىتَ ثب ٌَ ػا ٩بًْى تغ مت٦بػٍ اف  ؿ ا

 ت کٌٌؼ.يبى ؿا صوبيص٪٧ْ فًؼاً

حـ  " مياف ا ْبَ يک ػّ مْ يي٩ زي ياف  هـػ ُو ثبف  لٌک 

ٍْؿت هکـؿ تْمٔ ثبًؼ تجِکبؿ ػؿ َ کَ ث ييکبياهـ-يي٪بيا٥ـ

َ ي٩ـاؿ گـ٥تَ ثْػ، اتضبػ يفًؼاى تکقاك هْؿػ تزبّف رٌن

هـّف ياهـ يهؼً يُب يآفاػ متک هضکيکب ا ٌب٣ ؿا يوَ ا

تب  ىت  ٪ـؿٍ يّاػا ْبک ه ٌ يي٩ ٝؼم هٞب٥ يؿا  هج ت يثـ 

تبُ هـػ کْ ٚت اف آى  کَ ػؿ هضب٥ ًؼاى  ٌؼاى ف وْػٍ  يکبؿه ً

ؼُؼ کَ يهضکوَ ًيبى ه يت ثـمبًؼ. " گقاؿه ُبياًؼ ثَ تَْ

ـ ؿا يت پؾيبى آميمْ، تجِکبؿاى عيي فًؼاً يياف مبلِب ثؼ

ل تَ ّ يت اًؼاع ثَ ّص کقاك  ًؼاى ت وؼا  هْؿهؤ يػؿ ف   اى ٝ

لْگيؿا ًبػ ىْاُؼ آى تَ ّ ػؿ ر تبُ يـيؼٍ گـ٥  ياف آى کْ

 ًوْػٍ اًؼ".

 ACLU 1114  (5) يَ هٖجْٝبتياٝاله
ػؿ کيْؿ  يػاعل يثب گـّپِب يي الولليث يمبفهبًِباف  يثـع

 يهل يص٪٩ْ ي٨ ػمتگبٍ ُبيب ؿا اف ٕـيٌؼ تب ٩ْبيٌوبيکبؿ ه

ث ليّ  م يي الول ٝؼالت ّ يًوب يثـؿ کق  ثٌؼ. هـ ي ي٩بًْى 

ػؿ  ييػ٥تـُب ،جبىؼيکَ ه٪ـ آى ػؿ ّاىٌگتي ه (CEJIL)  يالولل

ي هـکق ي. ا(6)  ػاؿػ ـّيّژاًْػيکب ّ ؿي، کْمتبؿعْفٍمبى 

مػؿ  م يثـؿ ُب اف ٕـيػّ ثي٨ ميَ  ٌَ  ييکبيهـي االينتن  تغ

ي يْى ص٪  ٧ْ ثي  ـ ث  ين  يػؿ هضْ  ـ کو آًِ  بػاى  تَ ّ اف 

ث ييکبيهـاال يـ  ٪٧ْ ث وَ ص َٞ  ييکبيهـي االيّ هضک هؼا٥

جبىؼ ثَ يب هيتبًيتل کَ هـکق آى ػؿ ثـيٌتـايٌؼ. ايٌوبيه

 اؿائَ يب ؿا ثـايؼ تب ٩ْبيٌوبيي کوک هيـيّ مب ص٪٩ْؼاًِب

. (7)  آهبػٍ م بفًؼ يي الولليّ ث ي، هٌٖ٪ْيثَ هضبکن هل

 .(8)  ؼُؼيي کبؿ ؿا ػؿ اؿّپب اًزبم هيـمٌتـ ُويا
 

 اى اعثكيصًذاً يعاصهاًِا
 

ع ٍالصبت  يبًِبمبفهاف  يثـ ًؼاً ييرقاا مٔ ف مج٨ يتْ بى ا

  هتوـکق آًِبجبىٌؼ. کبؿ يه آًِبب هتيکل اف يىؼٍ ّ  ليتؤم

ربيپ ثـ وْػى  ًؼگ يؼا ً مبفيف ٥ـاُن  ليفه ي،  ن ّ يٌَ تٞ

جبىؼ کَ اف فًؼاى يه يت اف ا٥ـاػيَ ّ آهْفىِب ّ صوبيتـث

ػاىتَ  يثلٌؼپـّافاًَ تـ يؿّه ُب آًِبـ يؿُب ىؼٍ اًؼ. مب

ٝبهَ  يبى امج٨ ػؿ گ٦تگُْبياف فًؼاً يٌؼگيًوب آًِبّ ُؼ٣ 

 جبىؼ.يتجَـٍ ُب ػؿ ؿمبًَ ُب ه اؿائَ ّ

، ربهَٞ ػ٥بٛ يبميـميّ ١ يـػّلتيک هئمنَ هنت٪ل ١ي..... "

صبٍل ًو ْػ ک َ ػؿ  يوياربفٍ ػا (SDRP)  بىياف ص٪٧ْ فًؼاً
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ت اف يؿا صوب ٦َ آىيؼ ّ ّٙيت آ١بف ًوبيثَ ٥ٞبل يهبٍ رْال

ايي ؼاػ. يل هيٍ ُب ّ تْمَٞ اٍالس فًؼاى ُب تيکثبفػاىت ىؼ

نَ  کْچکيُقهْم ُب يٌَ  يْؿٍ  تب ه وْػ  ٥ـاُن ً ٪٩ْ يؿا   يص

ب يثبفػاىت ىؼٍ ُب ؿا هِ يت اف عبًْاػٍ ُبيگبى ّ صوبيؿا

اّاعـ اربفٍ ًبهَ ػاػٍ  ييػؿ اي ربهَٞ يمبفػ. گـچَ ثَ ا

 يبميم يآى ُـاك ػاؿًؼ کَ ثٌب ثـ ٥يبؿُب ياْٝب يىؼٍ ّل

 يُب ًبمَ امج٨ ث يبميبى ميهنؼّػ ىًْؼ. فًؼاً امت کيهو

بى گؾاؿاى يپْؿ اف رولَ ثٌيّ هضوؼ صني ٝل يي ثب٩يٝوبػالؼ

 ي ربهَٞ اًؼ.يا

 ـاىيي ص٪٧ْ ثيـ ػؿ ايهؼا٥ٞ ي الولل،يمبفهبى ٦ْٝ ث

 (9)  1114، جـًؼيت هتؼاّم ؿًذ هيآفاؿ ّ اؽ اف 
 

 یّ آهاس ی، اعالػاتهغالؼاتی يپشّژٍ ُا
 

تْاًؼ يفًؼاى ه ينتن ُبيّ ًيـ إالٝبت ػؿ هْؿػ م يؿگـػآّ

متـاتي ِؼاؿ هئحـ يژيک ا ٍالس  يػؿ ًگ ًؼاًِبا ٌؼاػؿ  ف  يار

ؼ. يزبػ ًوبيک ربهَٞ ّ پبؿلوبى آگبٍ ؿا اي ٝبهَ ثْػٍ ّ

ت هبؿ ػّل گبُ يآ ول ه يگبٍ  ويًبهک ثَ ُ ىؼ.  ت، يي تـتيجب

ًؼاى ّ ًبى ػؿ ف ثب ف عْؿػ  هْؿػ ثـ چک ػؿ  ٞبت کْ ب ي هٖبل

اف رِ  بت ثـعْؿػُ  ب ػؿ فً  ؼاى ث  ب  يٌک  َ چگًْ  َ ثْٞ  يا

تْاًؼ اؿفاى ينَ اًؼ ّ هيـ کيْؿُب ٩بثل ه٪بيمب يفًؼاًِب

ثب ىٌؼ ًا تـ ّ  تـ ثب وبم ه هئحـق يؿفه  يـ يت يْػ. ً

تْاًؼ يق هيً فًؼاًِبثـ اًکيب٣ اٍالس  يىبت مبالًَ هجٌؿگقا

٩  ـاؿ ػُ  ؼ ّ تالى  ِب ؿا فً  ؼٍ  ارٌ  ؼاي هّْ ْٛ ؿا ػؿ ي  ا

 ًگِؼاؿػ.
 

 يػلو يًمؼ ًِادُا
 

ُب يگبٍ  مب ػاً ُبيّ  ِبػ  و يـ ً ِبت يه يٝل ثَ ر ٌؼ  تْاً

وک ًوب ًؼاى ک ٍالس ف ل٤ ا ِبٌؼ. يهغت ٌؼ اف ٕـيه آً ٨ يتْاً

هـارَٞ ى ْػ( ّ  8 يؿٌُوْػ بػػاىتيثَ ) آهْفه کبؿهٌؼاى 

بى ّ يثَ فًؼاً يص٪٩ْ يهيْؿٍ ُب اؿائ٨َ ىبگـػاى ثَ يتيْ

 يبثيتْاًٌؼ اؿفيچٌبى هُو آًِبٌؼ. يکوک ًوب آًِبل يتؼؿ

ٍالس  يُب يب٥بت ا هْؿػ اًک نت٪ل ؿا ػؿ  ًؼاًِبه زبم  ف اً

 ثؼٌُؼ.

"GENEPI  ٨ ي جبىؼ ک َ اف ٕـيه يک مبفهبى ىبگـػاى ٥ـاًنْي

 ينبت ٝبليبى ّ ىبگـػاى تؼؿيبى فًؼاًياًکيب٣ توبك ُب ه

ي يٌؼ. ؿّبکبؿاى ايٌوبيؿا کوک ه آًِب يقه هزؼػ ارتوبٝيآه

ثب کب وک  نَ ػؿ ک نلکهئم ٌؼاى ه ًؼاى ػؿ فه يؿه ُبيف  يٌَ 

هنبٝؼت  يبّيب ؿي ّ ي، فثبى ٥ـاًنْيچْى مْاػآهْف يآهْفى

  چْى ص٪٧ْ، ٥لن٦َ ّ يالت ٝبليٌَ تضَيب ػؿ فهي ٌؼ ّيٌوبيه

کوک  يليب کنت ػؿرَ تضَي ّ يىغَ يهٌْٚؿ ٝال٩وٌؼَ ا٩تَبػ ث

ّ  ي٪يچْى هْم يٌُـ يت ُبيٌؼ. ىبگـػاى ُوچٌبى ٥ٞبليٌوبيه

ـّى اف فًؼاى ىبگـػاى ياًؼافًؼ. ػؿ ث يثَ ؿاٍ ه بتـ ؿايت

َجبت ٝل ثـ تٞ ّبکبؿ ػؿ ثـا ًؼاًيؿ مج٨ اف ٕـيَ ف ٨ يبى ا

گ ُب ّيًوب ياؿقثـ نـت  ث يبت، کٌ حبؿ اػ مٔ  يعْاًو آ تْ
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ًؼاً يبى هيف کٌو ً ٌؼ. يبى ّا يـيؼُ ثَ ايک ً ثْٓ  ي يَ هـ

 ؼ.يٌوبيمبفهبى ثَ ُؼ٣ آهْفه ٝبهَ ًيـات ه

 (11)  يقه هزؼػ ارتوبٝيى ّ آه، فًؼاGENEPIاف ه٪بلَ 
 

 يکْچک جاهؼَ هذً يت پشّژٍ ُايهؤحش
 

نتن يػؿ م ي٨ ػعبلت ربهَٞ هؼًيهٌْٚؿ تيَْ ث ييپـّژٍ ُب 

ثب امت٦بػٍ اف  ّ هئحـبؿ يک ؿاٍ ثنيتْاًؼ يفًؼاى ه يُب

ىؼ. صوب تـ ثب ٌبثٜ کو ِبيه کَ اف يٍْؿت گ ييت اف گـّپ ـػ 

  آًِب ييت ؿا ثـايٞه يٌؼ ّ ؿاٍ ُبيٌوبيؼ هيبى ثبفػيفًؼاً

٩بثل  يبيٌؼ تب اىيٌوبيهْاػ ٥ـاُن ه آًِب يؼ، ثـاٌؼُيبػ هي

نبفًؼ ّ آى هؼ آى ٥ـّه ث کـػٍ ّ ػؿآ  َّ ثبفاؿ ٝـ ثَ  ثَ  ؿا  ؿا 

ًؼاً نپبؿًؼ. آّؿػى بى يف ثيث تـ  ثَ ک ػاک ًؼاى  عل ف َ ػا

قه هزؼػ يبى ػؿ آهيفًؼاً يُب يکـػى عبل کْثهٌْٚؿ ثـٕـ٣ 

 ؼ.جبىيؼ هيه٦ آًِب يارتوبٝ

هَ ًْ ٌؼاى، ػؿا ميٌُـه عل  ي٪ينبى ّ هْ کَ ػؿ ػا ًْافاى 

ؼ حبثت ىًْؼ ّ ًيبى ػٌُؼ يتْاًٌؼ ه٦ يه ،کٌٌؼ فًؼاى کبؿ

ًؼاً ًؼ. ًوب يق ػاؿايبى ًيکَ ف متٞؼاػ ا نـت يا يبت ّ کٌ

 ،بىيتْاًؼ ثَ هـػم ٝبهَ ًيبى ػُؼ کَ فًؼاًيه آًِب يُب

ٛ ؿا ت عؼهت ثَ ارتوبيىِـًّؼاى ثبفػاىت ىؼٍ اًؼ ّ ٩بثل

 ػاؿًؼ.

ىتَ " نت ،مبل گؾ مبل ػيًغ ىبگـػاى اف يي  گـّپ  مَ  ؼاؿ 

گـّپ  ُـ  ثْػ،  ًؼاى  ُب ّ يف چَ  هـػاى، ث ثب  وـاٍ  يب  ب ُ

ًبى ػؿ کبؿ ًوْػًؼ. " ػؿ گـّپ فًبى، ثن ف اف  يبؿيفًؼاى 

 يبى ػاؿاياف فًؼاً يي هّْْٛ کَ ثـعيىبگـػاى پل اف ػؿک ا

کبً ًؼ  يکْػ جْؿ ا ًؼ ّ هز مبل ا تـ اف ػّ ِبکو ث آً َ ؿا 

گـ يىؼًؼ. هّْْٛ ٩بثل تْرَ ػ هتؤحـ يليثؼٌُؼ، ع ي٥ـفًؼ

اف  يؼً  ؼ ى  وبؿيػ آًِ  بي ث  ْػ ک  َ ي  ى  بگـػاى ا يث  ـا

ق اف يبى ًيجـػًؼ. فًؼاًيػؿ فًؼاى ثنـ ه قيؼپْمتبى ًيم٦

ًؼاى هتضيػ ىبگـػاى ػؿ ف ًؼ. يؼى  ىؼٍ ثْػ ِبـ  ٚـ  آً اف ً

ًؼاًيتٞـ وبٛ ي٤ ف ًقّا اف ارت ًؼ ّ ػؿ ا ٌْى ... ا ثْػ ک

ؼً  ؼ ّ ً٪  و هِوبً  ؼاؿ يؼيعْػى  بى ؿا ػؿ ارتو بٛ ه آًِ ب

ثب ي٦ب هيىبگـػاى ؿا ا ًؼ ّ  ِبکـػ ًؼ.  آً ٍضجت ثْػ عل  ػا

ؼ کَ يـميًٚـ هَ ق ثيزبى اًگيُ يليبى عيفًؼاً يي ثـايا

گـٍّ ً ژاػ يث ب کن بً ى بى ه ؾاکـٍ  يع بؿد اف ٕج٪ َ ّ 

 ؼ."يگـػ يک ا٩ؼام هخجت تل٪ي آًِبي ثَ ًٚـ يٌؼ ّ ايٌوبيه

بتـ فًؼاى يو، تيٖبلٞبت ًوبؽّلْ ًتبل، ه -ػاًيگبٍ کْا

1114  (11) 
 

 يق ؿا ثـايٌَ کبؿ ه٦ٌٞت آهيکَ فه ييهنبٝؼت ثَ پـّژٍ ُب

ق يگـ ًيؼ ػيه٦ يآهؼُب يپ يػاؿا ،نبفػيبى ٥ـاُن هيفًؼاً

ىوبؿيه ىؼ.   کبؿ يجب يْؿُب  ًؼاًِبؿا ػؿ  ياف ک مت يؿّ ف ؼ

٩بثل ٥ـّه  يبياىنبفػ تب يبى ؿا ٩بػؿ هيػاؿًؼ کَ فًؼاً

ّ  يبؿک پبک هخال  ٌؼ، يؼ ًوبيَ تْليـيه٦بػ هئمنبت عَ ؿا ث

ُبين ثبيتـه چْکي ي ّيْثيهٞ ينکل  مبعتي ػؿاف ُب ّ  يب 

ِب ّ ١ تبؿٍ پبؿک ٌيـٍ. ايک ًؼاًيي چ ُب ف ثب يي کبؿ بى ؿا 

نبفػ يًيبى ه عبٕـ َؼُؼ ّ ثَ ربهٞيًْؼ هزؼػ هيارتوبٛ پ
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ؼ يتْاًٌؼ ثَ ارتوبٛ ه٦يّرْػ ه٤٩ْ ىبى، ه بى ثبيکَ فًؼاً

 ثبىٌؼ.
 

 اى ّ سعاًَ ُا  يصًذاً
 

ثـًبهَ اٍالس  يامبم ءک رقيق ثب ؿمبًَ ُب يآه تيه٥ْ٪کبؿ 

ؿ هْؿػ هيکالت فًؼاى ٨ ػيؼُؼ. إالٝبت ػ٩يل هيفًؼاى ؿا تيک

تْاًؼ ثَ  يب ًوي تْاًؼ ّيؿا کَ فًؼاى ه ييُبُب ّ چَ کبؿ

 ػ.ؼٍ ىْينت ثَ موٜ ٝبهَ ؿمبًيحوـ ؿمبًؼ، ثب

کَ  يٌَ ايکَ ىِـًّؼاى ؿا ػؿ هْؿػ ُق مْم، إالٝبت ثِتـ "

 عؼهبت ئ ّا٩ٞيىـا ،ٌ ػاػٍ ىؼٍيتغَ آًِبهٌْٚؿ عؼهبت َ ث

 ييتـ آگبُيَ کٌٌؼگبى ثيبمتگؾاؿاى ّ تِيَ ّ کـػاؿ ميؿّ ّ

ُؼ ًؼ يه ،ػ ثـ م يـّيک ًيتْا جَ  ٩ؼؿت ػؿ ١ل ُبيثب مت   يب

ب ّ ثِجْػ يپْ ک هٖجْٝبت آفاػ ّيً٪و  بًَ ثبىؼ.يرْ يهيتـ

   ؼٍ گـ٥ت.يًبػ ي هْؿػيػؿ اتْاى يٝبهَ ؿا ًو يمٖش گ٦تگْ

 (11)  1114 ي، گقاؿه اًکيب٣ رِبًيثبًک رِبً

لَ رٌزبل ئبف امت تب ثـ هنيثَ کبؿ ػؿافهؼت ثب ؿمبًَ ُب ً

م اًؼ ّ أتْ فًؼاى ياف گقاؿه ُب يبؿيکَ ثب ثن يقيثـاًگ

ُ گقاؿه ػ مبًبت  ٖـ ًْ کَ ؿّف اف يع ُب  ًؼاى  ک يؿا  آى يف

 ،ؼٌيٌوبيه يؿا ملْل هـگ هٞـ٥ گـ آىيّ ؿّف ػ يضيکوپ ت٦ـ

مـهب ًؼاى اف  ٍل گـػػ. اػاؿات ف جَ صب گؾاؿي١ل ک ي يؿّ يَ 

ٝبت نَ هٖجْ ًؼاى ػؿ  يهئم ىؼ ف ٌؼاى اؿ هْفه کبؿه کبؿا ّ آ

 ثجـًؼ. ييتـيثتْاًٌؼ مْػ يکبؿ ثب ؿمبًَ ُب ه
 

 يش دّلتيغ يي الولليت يعاصهاًِات يفؼال
 

اف کيْؿُب کبؿ اٍالس فًؼاى ُب اف ًٚـ ه٪بهبت ّ  يػؿ ثـع

لَ ئک َ  هن  ييمبفهبًِب جبىؼ.يهـػم ٝبهَ چٌؼاى ػلچنپ ًو

ىؼٍ ّ ثَ  يعَوبًَ تل٪ هٞوْال   ،ـًؼيگيِٝؼٍ هَ فًؼاى ؿا ث

 هنبئلگـػػ کَ ٩ّت ىبى ؿا ٍـ٣ هجبؿفٍ ثب ييٌِبػ هيپ آًِب

تـ ًوب مت  ٌيهٌب ضت چ ىـايٌؼ. ػؿ ت ًيت ثيصوب ،ٔيي    يـّ

  يت ُ  ب اف م  ْي  ٌگًْ  َ صوبيي  ْػ. ايپٌؼاى  تَ ه يّ  ـّؿ

ي يث ييرقاچْى اٍالصبت  يـ ػّلتي١ يي الولليث يمبفهبًِب

جبىؼ کَ ػؿ ياف ىکٌزَ هوکي ه يـيب اًزوي رلْگي الولل ّ

رَ کوک ب٥ت ثْػيؿا ثَ ػؿ آًِب، يهضل يمبفهبًِبثب  يُوکبؿ

ؼُؼ ّ يرلٍْ ه يًٚـ ٝبهَ ٩بًًْ ؿا ػؿ آًِبؼ ّ کبؿ يًوب

ِب ُ آً ىجکَ  ثب  ث يبؿا  يبثَ  ليه جبٓ ه يي الول ُياؿت ؼ. ؼ

ليث يمبفهبًِب تي١ يي الول ٌبى ه يـ ػّل ثب يُوچ ٌؼ  تْاً

ثوٌْٚؿ ثـرنتَ مبعتي هيکالت فًؼاى  يي الضکْهتيث يًِبػُب

ي يٌؼ کَ ايؿا کوک ًوب يهضل يمبفهبًِبق يٌؼ ّ ًيکبؿ ًوب

 هٖـس مبفًؼ. يي الولليؿا ػؿ چْکبت ث هنبئل
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 خالصَ

 ي  ک ا٩لي  ت  ،فً  ؼاًيبى فى
ُوَ مينتن ُبي فًؼاى  ػؿ کْچک

کَ  ؿا تيکيل هيؼٌُؼ ػؿ صبلي
ًؼ ٌؼ اف ًبى هبً مبيـ ًِبي ف

ًِب ث  َ هي  کالت هي  بثَ افً  ؼ
 ؿّثـّ اًؼ.

  وبي فًؼاًيبى فى َْيـ ّ ً ت
هت٦بّت اف هـػُب هيجبىؼ  کبهال  

ّ ًيبفهٌ  ؼي ُ  بي ى  بى ًي  ق 
 .ت٦بّت ػاؿػ

  َىوبؿ کْچک فًؼاًيبى فى ث

کَ ػّؿي  ىؼ  ٌي هيجب يي هٞ ا
آًِب اف عبًَ ّ ٝؼم توبك ىبى 

 ثب عبًْاػٍ هيکل امت.

   فً   ؼاى فً   بى هٞو   ْال 

ي کْچک ّ ه٩ْت ثْػٍ مبعتوبًِب
ُب اف  ثَ فً ؼاى هـػ ٚـ  ً ّ

تن  ِيالت اً  ؼکي ثـع  ْؿػاؿ 
 هيجبىؼ.

   عٖ  ـ  فً  ؼاًيبى فى هٞو  ْال

ًبچيق اهٌيتي ؿا مجت هييًْؼ 
ّل  ي ت  ؼاثيـ اهٌيت  ي آًِ  ب 
 ،ثبالتـ اف آًچَ کَ ًيبف امت

 .گـ٥تَ هييْػ

   ػؿ  فً   ؼاًيبى فى هٞو   ْال
ثَ  رَ  ىبى هْا َي  ًؼگي ىغ ف

 .اًؼ عيًْت ّ تغٖي ُب ثْػٍ

  لي ثيي الول ثقاؿ  چَ ا گـ

کَ  يؼ  زبة هيٌوب يـ اي ٪٧ْ ث ص
فً  بى ثبي  ؼ ر  ؼا اف هـػُ  ب 
عْػ  مٔ  ًؼ ّ تْ ِؼاؿي گـػ ًگ

ىًْؼ جت  ًبى هـا٩ ِن  ،ف ثب آً

تغٖي ُبي رٌني، آفاؿ ّ اؽيت 
يـ يک  ّ تض٪ ًؼاى  ًبى ػؿ ف ف

اؽت سٌُوْدی دادي

13ؽواسٍ   
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 ٩ـاؿ گيـًؼ."اًنبًي 

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 

 

 
 

يادداؽتِاي سٌُوْدي 

اصالح  دس هْسد

 ًِااصًذ

اف  اّليي ؿاٌُوبايي 

اي امت کَ ثَ  هزوَْٝ

هٌْٚؿ تنِيل ٕـس ّ 

ُبي  تٖجي٨ پـّژٍ

هـثْٓ ثَ اٍالصبت ػؿ 

فًؼاى، تِيَ ىؼٍ 

 امت. ايي ؿاٌُوب:

  ثـ امبك ًٚبم

 رِبًي ص٪٧ْ ثيـ

 تٌٚين ىؼٍ امت؛

  ػؿ ىـائ هت٦بّت

 ٥ـٌُگي ّ ميبمي ٩بثل
 امت٦بػٍ هيجبىؼ؛

  ٍصلِبيي ؿا ؿا

کٌؼ کَ ػؿ  هي پييٌِبػ

ىـائ هت٦بّت 

ارتوبٝي ّ ا٩تَبػي 

پبيؼاؿ ثْػٍ ّ ارـاي 

ا٥قايو آى ًيبف ثَ 

هٌبثٜ تْرَ  ٩بثل

 ًؼاؿػ؛ ّ

  ٍّا٩ٞيتِبي اػاؿ

فًؼاى ؿا ػؿ ًٚـ 

 گـ٥تَ امت.
ک ايي ؿاٌُوب ثَ کو

 صًاى

 

 

 

 ًِایااصالح صًذ
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      ت کْچک اًذيک الليؾَ ياى صى ُويصًذاً

 

ًٚـ ثَ هـػُب کوتـ ثْػٍ  هٞوْال  ن يىوبؿ فًبى هتِن ثَ رـا

ًبى ػؿ  مت ف ًؼاًِبّ تٌب مت. يف کْچکتـ ا ِبى  مت  ر تٌب

 11تـ اف  يييپبرِبى  يػؿُوَ کيْؿُب جب  يبى فى ت٪ـيفًؼاً

 جبىؼ.ي% ه6ب ييًْؿم ت٪ـ کيَؼ ّ ي٥

 اى صى اًذيصًذاً ةي تٌاعيتلٌذتش يکَ داسا ييکؾْسُا

 %1134   مٌگبپْؿ  %1636  ْيهبلؼـ يرقا

 %935   يياؿرٌتب  %1133   لٌؼيتب

 %931   بيقيهبل  %1637   بيْيثْل

 %835   کبياهـ  %1138   ٩ٖـ

 ػاؿالنالم يثـًّ  %1133   يپبؿاگْا

 831% 

 %737   بيامپبً  %11.8   کبيکْمتبؿ

 اى صى اًذيي تٌاعة صًذاًيتش يييپا يکَ داسا ييکؾْسُا

 %131   بيگوج  %1   يليم

 %135   بيفاهج  %1  ييغتي اىتبيل

 %135   يزي٥  %139   بيتبًقاً

 %136   اؿػى  %139 ٦ليٌت کتل ّ ًيم

 %137   پبکنتبى  %135  ٌب ٥بمْيثْؿک

 %137   زبىيؿثبؽآ  %131   يهالّ
 

هب   هبؿ القا ٝ آ مبل ًوياف  ىؼ ّيي  تـ يلجب ٩بم  يتبفٍ  ي اؿ

 ُؼ.ؼيؿا ًيبى ه هْرْػٍ

 11رِبى هْؿط  يفًؼاًِبت هٞلْهبت ٥يـػٍ يي آهبؿ اف مبيا

 .گـ٥تَ ىؼٍ امت 1114ًْاهجـ 

ع يْؿُب يػؿ ثـ ًؼاً ،اف ک وْػى يف ِب ث ً وْل يفً يتـ هٞ

و يبى هـػ ا٥قايًنجت ثَ فًؼاً بى فىيفًؼاً ؼٍ ّ ىوبؿيگـػ

 يتـ ػاىتَ امت.يث

( ػؿ ػَُ ّلقاًگلنتبى ّ ) بى فى ػؿ يو ىوبؿ فًؼاًيا٥قا"

ـ ثْػٍ امت. ػؿ ػَُ يچيوگ يليبى هـػ عيـ ًٚـ ثَ فًؼاًياع

%  51بى ه ـػ ث َ يت فً ؼاًيو روٞيا٥قا ،1111تب   1991ي يث

بى فى يت فًؼاًيو ػؿ روٞيي ا٥قايکَ ايػؿ صبل ؼيگقاؿه گـػ

 ؼ.يـمي% ه173ثَ 

 (1)  1114 ييرٌبنتن ٝؼالت يبّمت، فًبى ّ مربهَٞ ٥
 

 صًاى يصًذاًِادمْق تؾش ّ  يي الولليت اعٌاد

 ش ًوْػٍ کَ:يتَـ امٌبػي يا

 ًَُچي ثَ ى ـا يْيتجٞ گْ ػؿ  ٔ ّ ثـع ْؿػيػؿ اؿتج بٓ 

 .ؼ هْرْػ ثبىؼيثـاثـ فًبى ًجب

 ًبى ثب اف ثـ ف يًْت ػؿ ثـا هْؿػ  يع ىْػ، ػؿ  ٞت  ؼ هوبً

ٍْؿت گيتض٪ هـتکي٨  ربيجـػ ّ  ُـ  ىؼ  ييي آى ػؿ  کَ ثب

 هزبفات گـػًؼ.
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 رؼا اٝبىَ ّ اثبتَ  کبهال  بى هـػ ينت اف فًؼاًيفًبى ثب

 .گـػًؼ

 تبفٍ ثبؿػاؿ فًبى  ينت ثـايژٍ ثبيجبت هٌبمت ّ ّيتـت ّ

 .ب گـػػيهِهبػؿُب ػؿ فًؼاى 

 ي هّْْٛ ػؿ يؼ ايگـػػ، ًجبيػؿ فًؼاى هتْلؼ ه ياگـ ٦ٕل

 .ت اّ ػؿد ىْػيکبؿت ُْ

 ؼ کَ ػاعل فًؼاى فًبى ٌتْاًيه ياى هـػ ٍـ٣ فهبًکبؿهٌؼ

 ک ا٥نـ فى ثبىؼ.ي ىْػ کَ ُوـاٍ ثب
 

 غاصديه شحأژٍ کَ صًاى سا دس صًذاى هتيّ هغائل
 

تؾ يکالت ه وَ ه ًبى اف ُ ىتِبي ييػؿ اـٍ کف وْػ يبػػا   يؿٌُ

تؤحـ ثـآىيه ه ٥قّى  ًؼ. ا يکالت  ،گـػ ًبى افه تؤحـل يؽف  ه

 ؼ:ًيْيه

 ًؼاً يوبيم ًؼاًبى فى اف يف ٦بّت هيف هـػ هت ىؼ. يبى  جب

، ـًؼيگيه٩ـاؿ  يّ رٌن يرنو ٍهْؿػ مئ امت٦بػ هٞوْال   آًِب

گبُ ت يگبٍ  مبل يص ِب، ياف عْؿػ ٌؼيً آً نو يُب يبفه ّ  ير

ـ يبف ثَ تؼاثيً آًِببؿ کن يژٍ ػاؿًؼ، تٞؼاػ ثنيّ يؿّاً

 .ػاؿًؼ يتيؼ اهٌيىؼ

 ًثَ  آًِبامت کَ  يي هٌٞيبى فى ثَ ايىوبؿ کْچک فًؼا

ُبػ  ًَ ِؼاؿ يّؿ اف عب کَ ايه يىبى ًگ ص٨ ييًْؼ  هـ  ي ا

ًؼگ عبًْاػٍ يف ِب ػؿ  تؤحـؿا  آً ثـاينبفػ فيه ه کَ   يـا 

 ٌؼ.يؼاؿ ًوبيػ آًِبىبى هيکل امت کَ اف  يعبًْاػٍ ُب

 ا٦ٕبل عْؿػمبل  ػؿ فًؼاى صبهلَ ثبىٌؼ ّ امت فًبى هوکي

ک يَ ي ثيٌؼ ّ ايهـا٩جت ًوباّ نت اف يػاىتَ ثبىٌؼ کَ ثب

هـ زبل ثـاًگ ا متيرٌ ىؼٍ ا جؼل  ثب يا بيآ – ق ه ٦بل  ي إ

ُب ًؼاى يهبػؿ ِؼاؿ  ىبى ػؿ ف ـّى اف يب ػؿ ثي ىًْؼ ًّگ

 ثنـ ثـًؼ؟ ب ػّلتيفًؼاى ًقػ ا٩بؿة ّ 

 اًؼ،  يه٩ْت يمبعتوبًِب هٞوْال  فًبى  يفًؼاًِبٌکَ يا اف

 يالت کبؿ، آهْفه ، ّؿفه ّ اهکبًبت ٥ـٌُگيکؼام تنِ يػاؿا

 يْػ.يق پٌؼاىتَ هيِ آهيْٛ تجٞي هّْيجبىٌؼ ايًو

 ًًؼا وْال  بى فى يف ٖـ  هٞ ثَ ع رَ  نمْءهْا مت٦بػٍ رٌ ، يا

 جبىٌؼ.يـ هيت ّ تض٪يآفاؿ ّ اؽ

" ُ هْؿى  ًؼاى  هْؿػ ف ُب ػؿ  ٩ٜ ػؿ ابّپژُّو  ٌؼ يف ّا ـل

ؿا ػؿ  م بٝت 17ؼُؼ کَ فًبى ثَْؿت هتؼّام يًيبى ه يىوبل

ّ ٣ٌٍْ  ًجْػٍ يجـػًؼ ّ اف ّؿکيبپِب عجـيثنـ ه يکْتَ ٦٩ل

ى ًؼؿت  يآهْف گقاؿثَ  ًبى اف ُيه ثـ ًَ صوبييؼ. ف ت يچگْ

م ًؼ ّ ػمتـ عْؿػاؿ ًجْػ ثَ  يثـ ىتٌؼ.  ُن ًؼا ٝبت  ثَ إال

٦بل  ٪٧ْ إ ًؼاى ّ ص ًبى ػؿ ف ٪٧ْ ف ِبص ًؼگيثَ  آً  يک ف

 يٌَ ُبييؼ. فهيگؾاىتَ ًو يچ اصتـاهيُ يهٌبمت عبًْاػٍ گ

٥بهيػ جْػ. اييبى هيُن ثـا يليؼاؿ  ميي ؿژينـ ً ـ يغتگن 

ُب ًذ  رت  يث يػؿػ ّ ؿ ثـاهْ عبًْاػٍ  يؿا  ٦بل ّ  ًبى، إ ف

ّ  (يکْتَ ٦٩ل)  ؼيزبػ ًوْػٍ ثْػ. هزبفات، تزـياب آًِ يُب
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ٍ فًبى ّ ػعتـاى ا٥نـػ يت ؿا ثـائ ّ ّّٞيىـا ؼيًٚبؿت ىؼ

 ػىْاؿ مبعتَ ثْػ.  ّ ًبهٌبمت يليت ؿمبى عيعْػ آمَ ّ ث

 (1)  1114 يٌؼا هْؿ، ٍؼهَ ػؿًّيّ ل ْىمکـاتا٥ل 
 

 

 صًاى يصًذاًِا
 

  هٞوْال  فًبى  يبى فى، فًؼاى ُبيًٚـ ثَ کن ثْػى ىوبؿ فًؼاً

ىي هْه  ىَ ٥ـا ًؼاًِب ػاؿٍؼٍ ػؿ اک گْ ًبى يه ف ىٌؼ. ف جب

بؿ کن يکَ مبصَ ثن ت٥ـمْػٍ ّ ًبهٌبم يمبعتوبًِبػؿ  هٞوْال  

 گـػًؼ.يتِب ػاؿػ، هضجْك هيـ ٥ٞبليّؿفه ّ مب يثـا

ال ) ل ئگْيت ثَ هـکق هزبفات مبى هْاًق ًغنيکَ ا يفهبً "

آىکبؿ  بربتيتِب ّ اصتينت هضـّهًملْاػّؿ( ّاؿػ ىؼ، ًتْا

اف   ُب يـػ. ثٌب ثـ ٩بًْى ىکٌيؼٍ ثگيػفًؼاى ؿا ًب يفًؼگ

ک اتب٧ يفى ػؿ  ٩71تل،  يبيًيَ ثْػى ػؿ هضْـ ٝبم تب ٩ْب

تيْ ثْػ ػؿ صجل ثنـ نک تيٌبة ّ هضل ىي يل کَ ٍـ٣ ػاؿايْٕ

ؼًؼ ّ ػؿّافٍ اتب٧ ىبى يغْاثي٥ـه ه يؿَّ فًبى ثجـػًؼ. يه

بى يجْػ ّ ٍـ٣ ػؿ رـيٍجش ٦٩ل ه 6ىبم تب مبٝت  6اف مبٝت 

ثبف ه ١ؾايگـػيؿّف  م ىبى آى يؼ.  مـػ ّ ثب کَ ي٩ؼؿ   ثْػ 

ؿا کَ اف عبًْاػٍ  يي١ؾا هزجْؿ ثْػًؼ بىياف فًؼاً يبؿيثن

٥ت هيىبى ػؿ تل ُبيب ًؼ ّ آة ثبؿاى ؿا ػؿ ثْ  يکـػًؼ ثغْؿ

 ٌؼ.يـٍ ًوبيًْىبثَ ُب ؽع يبلع

 کَ ييؼُبيى هَـ٣ّ عؼهت ػؿ ال ملْاػّؿ اهْکيحجت، ػ

 (3)  1111ؼا ًوْػ يفًؼاى پ يلَ ُبيؿا ػؿ پيت ه 
 

ث  ب ى  وبؿ کْچ  ک  ؿا يهت٦  بّت يثـعْؿػُ  باػاؿات فً  ؼاى 

ًؼاً نٌؼيٌوبيبى فى هيف يْؿُب يبؿي. ػؿ ث ک يٍـ٣  ،اف ک

اف مـامـ  يفًؼاًجبىؼ ّ فًبى يفًبى هْرْػ ه يفًؼاى ثـا

و ثَ ُ يْؿ  ًؼاى يک ُب ّيّؿػٍ هآي ف مبٝت  کَ  ت يًْؼ   يص

ُب اف ٥به ُبيؿّف ٍلَ ػاؿػ.  يل  ويىبى ٥ب صل ُ ي يک ؿاٍ 

کَ  ثْػ  ُؼ  ثَ يػؿ پ يکْچک يمبعتوبًِبعْا مت  ًؼاًِبْ  يف

 ينتن ػاؿايػّ م زبػ گـػػ. ُـيا آًِبرؼا اف  يهـػاى ّل

 ُنتٌؼ. يهيکالت

ًؼاً وْال  بى فى يف ًؼاًيک مي ىبى ؿا ػؿعْػ هٞ   يه ينتن ف

ٍال  ي کَ ا ٌؼ  ُب تِ يثـا بث ٚيهـػ تَ يَ، تٌ ٚـ گـ٥ ن ّ ػؿ ً

 جبىؼ:يي هيآى چٌ يآهؼ ُب يىؼٍ اًؼ. پ

 تؼاث م يتيـ اهٌيمٖش  ٖـ تثَ تٌب ِب  يع ًت فً کَ اف رب

مت َْؿ ا ىؼ. ثنيثبالتـ ه يليع ،هت ًؼاً يبؿيجب بى فى ياف ف

 ؼٍ اًؼ.ين کْچک هضجْك گـػيعبٕـ رـاَ ث هٞوْال  

 يژٍ فًبى فًؼاًيت ّيکبؿهٌؼاى فًؼاى ّّٞ يآهْفىِب ثـا 

 .ـًؼيگيؼٍ هيؿا ًبػ

  ى هَ آهْف نلکيّ تٞل يثـًب  ييتـ ؿّيث ؼيتؤک يوبت ه

بى فى يفًؼاً يؼ ّ ثـايٌوبيبى هـػ هيفًؼاً يُب يبفهٌؼيً

 ييْػ تب ثـايػؿ ًٚـ گـ٥تَ ه يبٕيع يّؿکيبپِب يٍـ٣ ثْٞ

 ٌؼ.يًوبَ ي٦ْؿم تِيًْينتن فًؼاى يم
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 گ يؼاؿُبيت ػيتـت ِب يثـا يعبًْاػٍ  يتـ يث کَ ييآً

 .يْػيهـا٩جت اف کْػکبى اًؼ کوتـ ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ه هنئّل

 ً ٌَؼيث ٍضيّ يُب يبفه رَ  يژٍ   ًبى تْ َضَ ف ٦٘ ال ّ ص

 .گـػػيًو

 ي يياف ه٤٩ْ پب فًؼاًِبنتن يکبؿهٌؼاى اًبث ػؿ اػاؿٍ م

ؼٍ يى  ٌِب يبم  تگؾاؿيػؿ م آًِ  بثـع  ْؿػاؿ اً  ؼ ّ آّاف 

 يْػ.يًو
 ؼُؼ کَيػؿ کبًبػا ًيبى ه يعؼهبت اٍالص ي٪بت اف مْيتض٪ "

ًبى اف  وْال  ف ٖـ اهٌ هٞ تـ يتيع وبل  يکو مت ّ اصت َْؿ ا هت

بؿ کن ينَ ثَ هـػُب ثنين ػؿ ه٪بيثَ رـا آًِباتِبم هزؼػ 

.  هت٦بّت اًؼ يُب يبفهٌؼيً يًٚـ ثَ هـػُب ػاؿا آًِبامت. 

تؼاث ي ؿّياف ا هْؿػ ػ يتيـ اهٌيىؼت  ِبؿ  کبُو  ؼيثب آً

و ي٥قاا آًِب يثـا يآهْفى يآى ثـًبهَ ُب يربَ بثؼ ّ ثي

ل يؿا ػؿ ربهَٞ تنِ آًِبقه هزؼػ يّ آه بيػاػٍ ىْػ تب اص

 ؼ.يًوب

 (4)  1113 آًِبت اف ص٪٧ْ يْى ص٪٧ْ ثيـ کبًبػا، صوبينيکو
 

 اى صىيصًذاً
 

ًؼاً وبل ثبى يف ثَ اصت ثب يفى  ىت ييتـ  مبث٪َ ّ مـگؾ ک 

رَ نومْءثَ  هْا مت٦بػٍ ر هيّ ١ يا ًؼاى  ثَ ف ٌؼ. يآ يـٍ 

 ،يًْؼيآى فًِب ثَ فًؼاى ٥ـمتبػٍ ه يکَ ثـ هجٌب يويرـا

 ٌِب اًؼ:يا

 بيب اىي بؿ کْچک چْى مـ٩ت ه٪ؼاؿ کن پْل ّين ثنيرـا. 

 نيرـا رؼين ث گبُ يبؿ  گبٍ  تل،  ٥ـاػ يچْى ٩ تل ا کَ  ي٩

 .ؿا هْؿػ مئ امت٦بػٍ ٩ـاؿ ػاػٍ اًؼ آًِب

 ثْٓيرـا غؼؿ  ن هـ هْاػ ه ٪بلي ػاىتي ّ هٞوْال  ثَ   ب اًت

 .گـيب اهـ کنبى ػي ت ّيآى ثَ ُؼا

ي ْػ يهؼت پٌذ هبٍ ه يمبلَ امت..... ّ 15ک فى يغبت يً "

ـ يک عبًْاػٍ کْچک ّ ٥٪يجـػ. اّ اف يفًؼاى ثنـ ه کَ ػؿ

غبت پبًقػٍ مبلَ ثْػ کَ افػّاد ًوْػ. مَ يامت........ ً

جبىؼ. اّ ّ يکٌْ هضجْك هال يْػ کَ ىُْـه ػؿ فًؼاىيمبل ه

ُـ کبؿ ىُْـه  ثَ هقػّؿ ًؼ ّ ٝب يػّ  َـ٣ّ ثْػ ثَ يه ىبى  ؼ

يکل ک٦ب ىبىيه گبؿ  وْػ. اّ هيؿا ه ت ؿّف کَ يگْيٌ ِبؼ   آً

غبٕـ ل يث کَ ٝب َثَ تجبػ ًؼ  غؼؿ ؿّ آّؿػ کب٥يهْاػ ه  يؼ 

 ًؼاىتٌؼ.

 ؼؿ: مـگؾىتيص يؿػاك ّ مبؿامْاتبًکبى .يػ يؿاً

 (5)  1114 ييٌبرنتن ٝؼالت يفًبى ػؿ م يُب 
 

فًبى ؿا ثَ فًؼاى م٧ْ  يي هؾُجي٩ْاً ،اف کيْؿُب يػؿ ثـع

تْاًٌؼ يهْؿػ تزبّف ٩ـاؿ گـ٥تَ اًؼ ّ ًو آًِبـا يؼُؼ فيه

مبًٌؼ جبت ثـ ثَ اح زبّف ؿا  َٞ ت ِبّ  کَ ّا٩ عبٕـ َ ث آً

 گـػًؼ.يق هضجْك هيً يـ ٩بًًْي١ يرٌن يتوبمِب

 اى صىيتشخْسد تا صًذاً
 

ًؼاًِب ًبى ػؿ  يف ُبف ًؼاى  ثَ ف ٚـ  وْٛ  ً پـ  يهز هـػاى 

صبم ً ليافػ ع ينتٌؼ ّ ىؼ يػؿ ثـ صبم آى  ُب افػ مت. يرب ؼ ا
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ًؼاًِباف  يىوبؿ ض يؿافًبى ػا يف  يَ ُبيلئ پبکتـ ّ ليه

 جبىؼ.يه يعبًْاػٍ گ يآؿامتَ ثَ ٝکل ُب يْاؿُبيػ ٤ ثبيًٚ

ِن ًؼاًِب ،ثب آً مب يف ٌؼ  ًبى هبً ًؼاًِبـ يف مـ  ف ػؿ مـا

 ػّؿ ثبىٌؼ.َ ُب ث يُب ّ ثؼؿ٥تبؿ يف تغٖتْاًؼ ايرِبى ًو

 71..... يک فًؼاى ٌُگـيػؿ  يي آهْفىيک توـيبى يػؿ رـ "

ک فًؼاى فًبى ُزْم يَ ت ىبى هـػاى، ثيل هنلش، اکخـيپْل

 يثـٌُ  َ تالى   و  َيً بى ؿا ػؿ صبل  تيثـػً  ؼ ت  ب فً  ؼاً

، يثـ٩ يٌؼ.... ا٥نـاى ً٪بة پْه ّ هزِق ثَ ػًؼٍ ُبيًوب

ٌگ ًؼ ،مپـ ّ ت٦ ث ًؼبى فى ؿا ّاػاؿ ًوْػياًف َ تب ؿّ 

ل ُب يکَ پْل يبال امتبػٍ ىًْؼ ّ ػؿ صبلث يْاؿ ّ ػمت ُبيػ

 يبيلگؼهبل کٌبى اى فًبى يُب يـپْىيلجبمِب ّ ف ياف ثبال

َ ِب يىغ نتبًؼيؿا ه آً ثَ ًؼيک ٌبى  هبؿه ک ًبى ؿا  مپل ف  .

تب  ينبيکل ثـػٍ  ًؼاى  ِبف ى آً هْؿػ تال  ٌَ  يثؼً يؿا ثـُ

ٌؼ.  ًؼاً يکي٩ـاؿ ػُ کَياف ف ىْػ ً بى  يب  ًبهو ا٥ مت  غْا

مِب وَ لجب تب ُ مبعتٌؼ  جْؿ  هـا هز ٦ت: "  ين ّ يگ ن ؿا ثک

ؼ کَ هي ػؿ يًوب يىْم تب ا٥نـ تالى فًؼاى ام عن ُن يثبال

هي  کَ ييتب رب  ربى عْػ هْاػ هغؼؿ ؿا پٌِبى ًکـػٍ ثبىن.

 "ي کبؿ ًؼاىتٌؼ.يا يثـا يليچ ػليُ آًِبؼاًن يه

 (6)  1114 يػؿ فًؼاى ٌُگـ يتالى لگـا٣،يت يليػ
 

جبىؼ، يکبؿهٌؼاى ًو يُب ػؿ فًؼاى فًبى تٌِب اف مْ يتغٖ

پٌؼاىتَ  يک هيکل رؼيق يعْػ فًبى ً يُب اف مْ يثلکَ تغٖ

 يْػ.يه

بى فى اف ػمت ثَ يگًَْ هخبل فًؼاًَ ػؿ فًؼاى فًبى، ث "

بؿ يبى ثنيفًؼاً آًِب ؼًؼ،يکييفرـ ه اٍٖالس " ٍبصجبى ًبى"

ي رب يکـػًؼ ّ ػؿ ثِتـيؼ هيي ؿا تِؼيـيْػًؼ کَ مبعيي ث

ؿثْػًؼ.  يٜ ١ؾا هيبى تْفيؿا ػؿ رـ ي ١ؾا يًينتَ ّ ثِتـ

ٜ يتْفّ  ياتب٧ ًبًغْؿ يثب ٥ـاُن ًوْػى مبصَ ٥ـاط تـ ثـا

ي هيکل يا ُـ ٦ًـ يثـا رؼاگبًَ يػؿ مٖل ُب  ييهْاػ ١ؾا

 ؼ.يصل گـػ

 (7) 1114پـّژٍ ثِجْػ فًؼاى، مبّپبّلْ 
 

 صًاى يصًذاًِادس  يصذ يالثت ُاهش
 

ُب جت  ن يٍض يهـا٩ ًؼاًِباف  يبؿيػؿ ث ًبى يف يکل ي ،ف ک ه

وؼٍ ه ًؼاًيٝ ًبى ف ىؼ. ف وْال   يجب تـياف ٥٪ هٞ عبًْاػٍ يـ ي 

هبً يُب ًؼ ّ ف ثَ فًؼاى ٥ـمتبػٍ ه يربهَٞ ا ىًْؼ،  يکَ 

نويف يُب يوبؿيث ً يبػ ر ىؼٍ  يّ ؿّا وـاٍ  ٝالد ًب ؿا ُ

 ػاؿًؼ.

 يالت ٍضياف تنِ هٞوْال  فًبى  يفًؼاًِبى(... ػؿ پبکنتب)  "

٩ـاؿ  يکَ هْؿػ تزبّف رٌن يُوَ فًبً جب  يثِـٍ اًؼ. ت٪ـ يث

ب يػًَ گـ٥تَ ّ صول ثـػاىتَ اًؼ، ٦ٕل ىبى ؿا ػؿ فًؼاى ث

 ،کَ عْػىبى هـتکت ًيؼٍ اًؼ يعبٕـ رـهَ ث آًِبآّؿًؼ.  يه

 يبچ گًَْ هـا٩جت ُيُ ثَ آًِبجـًؼ. يًؼاى ثنـ هفٌُْف ػؿ 

م يّالػ ىتَ، اف  يػمتـ ٢ؾمْء ًؼا ُب يت ىب٩َ ػؿ  يّ کبؿ

َ ٜ ثيک صبلت ٥زيجـًؼ ّ ًْفاػاى ىبى ؿا ػؿ يفًؼاى ؿًذ ه
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قاى يؿ٥تي ه ي اهـ مجت ثباليآّؿًؼ. ثؼّى ىک، ا يب هيػً

کَ  يگـػػ ّ آى ُن ػؿ کيْؿيه ىـ ا٦ٕبل ّ هبػؿايهـگ ّ ه

 .ثبال امت يليع اىـ ًْفاػاى ّ هبػؿيقاى هـگ ّ هيه

 (8)  1114فًبى  ي٨، ٝؼالت ّ هنبّات ثـايَ ؿ٥يىبف
 

 

ع يْؿُب يػؿ ثـ غؼؿ اکخـ ،اف ک هْاػ ه چب٧  لَ ّ ٩ب ت يتجبػ

 آًِبىؼى  يي هّْْٛ مجت فًؼاًيمبعتَ ّ ُو هتؤحـفًبى ؿا 

 آًِبى بيػؿ ه يّ ٩َؼ عْػکي يؿّاً يوبؿيجبىؼ. مبث٪َ ثيه

ًْاػٍ اف عب ييرؼاّ  ييْػ. ملت آفاػيلَ ٝبم پٌؼاىتَ هئهن

  ؼا  يبى فى ؿا ىؼيتْاًؼ فًؼاًياف ا٦ٕبل ىبى ه ييرؼاژٍ يثْ

ي  بى يم بفػ. فً  بى ػؿ فً ؼاى چٌ  بى ا٥ن  ـػٍ ّ پـ هت  ؤحـ

ـمبًٌؼ ّ ٍْؿت ّ ثؼى يت هيثَ عْػىبى آم جبىٌؼ کَ اکخـا  يه

 ٌؼ.يٌوبيؼٍ ّ پْمتوبل هيؿا عـاى ىبى

پـّژٍ( ) ت ّ مْػهٌؼ ي، ثب اُوي، ارتوبٝهَئْىک آ١بف ي"

ُبي٨ ين ّ تٖجيٚبى تٌيػؿ رـ وپ  هَ ک ػؿ ػّ  يٍض يک ثـًب

ي يکوپبي يؼ. ايب٥ت گـػيػؿ  يؼؿآثبػ ّ ؿاربهًْؼؿيفًؼاى ص

٥ـاُن آّؿ يٍض نِ يىبهل  ثـايالت ؽيت ًؼاى  يل  ُب ػؿ ف فى 

 جبىؼ:يه

 ٩ؼ ّ ّفى فًبى ّ ا٦ٕبليت ٍضيٌَ ّّٞيّ هٞب يثـؿم ،. 

 و عْى فًبىيآفهب. 

 فًبى ّ ا٦ٕبل() ٌبت ػًؼاى يهٞب. 

 فًبى ّ ا٦ٕبل، ثيوْل  يثـا) ّ گلْ يٌيث ،ٌبت چينيهٞب

 .بفهٌؼاى(يً يٌک ثـايٝ ي٥ـاُن آّؿ

 يّ رلؼ ي٥يبؿ عْى، ٍؼؿ  - يٌبت ٝوْهيهٞب. 

 يًنبئ -يٌبت ّالػيهٞب. 

 يّ ؿّاً يرنو - ـ هيکالتيرنتزْ ػؿ هْؿػ مب. 

 ييّ ػاؿّ يي١ؾا -م٦بؿىبت. 

 ثْػٍ تـكػهبٟ ؿاصت اف  کَ ييؿػاك، ػؿ رببًکبى .يػ يؿاً

 :ّ مـُب ثلٌؼ ثبىؼ

فًبى ّ ا٦ٕبل ػؿ فًؼاى  يثـا يّ ؿّاً يٍض يهـا٩جت ُب 

 (9)  1111و ياًؼؿا پـاػ
 

ُب جت  جْػ هـا٩ ًبى ػؿ  يٍض يکبؿ ػؿ ؿاٍ ثِ ًؼاًِبف  ف

ٍضت  يُوچٌبى ثَ هيْؿٍ ُب ػؿ هْؿػ هْاػ هغؼؿ، هـا٩جت ُب

 کَ چگًَْ ثببف ػاؿػ يً کوک ثَ فًبى  يّ ثـًبهَ ُب يؿّاً

 يٌؼ. ػؿ کيْؿُبيگؾىتَ ثـعْؿػ ًوب يُب ّ عيًْت ُب يتغٖ

ىوبؿ فيکَ ا نتـه ػاؿػ،  ثَ آى يؼف گ جتال  ًبى ه بػتـ ف

نتٌؼ. ُب ُ هَ  ميکبُو ف يثـًب ٥ـاُن آّؿيبى ّ آ چْى   يت 

ٜ يتْف يپبک ًوْػى مْفى ُب ّ ٕـس ُب يهْاػ پبک کٌٌؼٍ ثـا

ؼف ياق کوک ثَ فًبى هجتال ثَ يفًبى ّ ً يمْفى ػؿ فًؼاى ُب

ت ياُو صبئق ،ٌؼيًوب يفًؼگ ييؿُبکَ چگًَْ ثتْاًٌؼ پل اف 

 جبىؼ.يه

ػؿ فًؼاى  يفًؼاً  311، صؼّػ 1111بهجـ مبل تػؿ هبٍ مپ  "

هجتال  آًِبنت ٦ًـ يب صجل ثْػًؼ. ثين ّا٩ٜ ػؿ لتْيالگْم

٦ًـ ىبى ػؿ اًتٚبؿ هضبکوَ  19ؼف ثْػًؼ کَ اف رولَ يثَ ا
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فگبؿ ؿا پـّؿه ًوْػٍ ثْػ آهْ 11ي پـّژٍ يجـػًؼ. ايثنـ ه

ٌْى ه هْؿػ ايکَ اک نتٌؼ ػؿ  مبيتْاً  يُب يوبؿيـ ثيؼف ّ 

گـاى آهْفه ػٌُؼ. رلنبت يثَ ػ يّؼ ثبؿػاؿ هنبئلّ  يمبؿ

تَ  گبؿاى ػؿ ٦ُ جبؿ ػايآهْف هبؿچ يگـػيـ هيک هبٍ  ؼ. ػؿ 

هـکق  زبػ ىؼ.يي فًؼاى ايک گـّپ عْػک٦ب ػؿ ُويُوبى مبل 

ي فًؼاى يٌبؿ ؿا ػؿ ايک مويل يؼف ػؿ هبٍ اپـيهجبؿفٍ ثب ا

ٌ ؼٍ، يًوب 65ثْػ کَ  يي ثبؿيي ًغنتيـ ًوْػ. ايفًبى  ػا

 يـ ػّلتي١ هئمنبتّ  يػّلت يٌؼٍ ُبي، ًوبيکبؿگـ ارتوبٝ

 ؼٍ اًؼ.يب ػؿثبؿٍ آى ىٌي ثَ فًؼاى آهؼٍ ّ

 مبالًَ ، گقاؿهيي الولليث ييرقاالصبت اٍ هئمنَا٩تجبك اف 

1111  (11) 
 

 صًاى يصًذاًِاش دس يت ّ تذمياس ّ ار، آصيجٌغ يُا يتخغ
 

ن ًؼگ يبؿيث ِبت ف ثـا ياف ر ًؼاى  ًبى تض٪ يػؿ ف ق يـآهيف

فًؼاى  ينتن ُبيّرْػ ًؼاؿػ ّ م فًؼاًِبت ػؿ ياًؼ. هضـه

 ـًؼ.يگيؼٍ هيژٍ فًبى ؿا ًبػيّ يُب يبفهٌؼيً يثنبػٍ گ

ًؼاًِبػؿ )  " ُبيکٌ يف کَ  ثَ ت ًبى  ىت يب( ف ٝبػت  يثِؼا

ک رْؿٍ لجبك ػاىتٌؼ کَ ػؿ ياىتٌؼ ّ ٍـ٣ ًؼ يهبُْاؿ ػمتـم

 لجبك ثـٌَُ ثْػًؼ. يٌُگبم ىنتيْ

 (11)  1114ب ياف کٌ يکب، گقاؿه کيْؿيّفاؿت عبؿرَ اهـ
 

ّ  يت رٌنينت ػؿ ثـاثـ آفاؿ ّ اؽيگـچَ فًبى ػؿ فًؼاى ثب

ٖ ليُب صوب يتغ ىًْؼ ّ وْال   يت  ٌ هٞ ٩ؼاهيچ ٍْؿت  يي ا

نيگيًو يْؿُب يبؿيـػ. ػؿ ث ًؼا ،اف ک ثـ يًف بى فى ػؿ ثـا

 يًْؼ.يت ًويي هـػ ػؿ فًؼاى صوبيتزبّف هضب٥ٚ

٦بل ف)  " نتبى(... إ ن يبػيػؿ پبک زبّف رٌ حـ ت  ياف ا

 ب آهؼٍ اًؼ.يػًَ بى فى ػؿ فًؼاى ثيفًؼاً يي ثباليهضب٥ٚ

 (11)  1113اف پبکنتبى  يکب، گقاؿه کيْؿيّفاؿت عبؿرَ اهـ

ْؿُب مجت ىؼٍ اف کي يػؿ ثـع بًَيکبؿ هنبّ ي٩بًْى ٥ـٍت ُب

ٌؼ يفًبى کبؿ ًوب يفًؼاًِببػ کبؿهٌؼاى هـػ ػؿ يکَ ىوبؿ ف

 مبعتَ امت. يتـيثؿا  يت رٌنيي اهـ اهکبى آفاؿ ّ اؽيکَ ا

جبىؼ. ًٚـ ثَ يک هّْْٛ ػىْاؿ هي يًوْػى فًبى فًؼاً يتالى

ي يػؿ ٝ ييْػ ّليپٌؼاىتَ ه يک اهـ الفهيي يا يتيل اهٌيػال

بىؼ. ػؿ ثق يـ آهيآّؿ ّ تض٪ ىـم يتْاًؼ ث٪ؼؿ کب٥يفهبى ه

ک  َ هـػُ  ب ػؿ فً  ؼاى فًِ  ب ک  بؿ  يياف کي  ْؿُب يبؿيثن  

 يبى فى ؿا ًؼاؿً  ؼ ّل  يفً  ؼاً يٌ  ؼ، ار  بفٍ تالى  يٌوبيه

ي ه  ـػ يک  ب هض  ب٥ٚيػؿ اهـ ه  خال  ّر  ْػ ػاؿػ  ييام  تخٌبُب

 ٌؼ.يًوب يتالى ،ؿا کَ لجبك ثَ تي ػاؿًؼ يتْاًٌؼ فًبًيه

 يػؿ هْؿػ تالىيْؿُب اف ک يثـع هيغٌ  يُب ياف ًگـاً يکي

ب ثٞؼ ي و ّيب پي ػ ثَ فًؼاى ّّي ّؿيبى فى صيفًؼاً يػاعل

  ثـٌَُ ّ يُب يٌگًَْ تالىيجبىؼ. ايه يعبًْاػگ يؼاؿُبياف ػ

ّ ثؼّى  يٍْؿت ٝبػَ جبىؼ ّ ثيهٞوْل ه يػاعل يُب يب تالىي

ٚـ ٍ ػؿ ً صبالت عب ىت  زبم ه يػا کَ  .يًْؼياً مت  ّش ا ّا

ـ ه٤٩ْ يهٌْٚؿ تض٪َ اف صبالت ث يُب ػؿ ثـع يٌگًَْ تالىيا

 يْػ.يق اًزبم هيثْػى ً يفًؼاً
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ک پـّژٍ کَ ثب کبؿهٌؼاى هـػ ػؿ فًؼاى فًبى ػؿ هنکْ ي  "

 ب٥ت:يل ػمت يـات ؽييثَ ت٢ ،ؼٍ ثْػيگـػ ثـگقاؿ

 هت٤٩ْ ًوْػ يٍْؿت ٥ْؿَ بى فى ؿا ثيفًؼاً يػاعل يتالى. 

 هـػ ٌؼاى  مٔ کبؿه ًبى تْ ملْل ف وْػى ػؿّافٍ  ثبف ً  ٌٜ  ه

 .ي کـػيؿا تْو

 1113 فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليگقاؿه هـکق ث
 

 تواط تا خاًْادٍ ُا
 

ىـا ييرؼا ثبالياف عبًْاػٍ  ّ ا٦ٕبل، ٥يبؿ  ًؼاى ؿا   ئ ف

ىؼ ًبى  ًبى يؼتـ هيف وْال  نبفػ. ف جت ّ  هٞ ِؼٍ ػاؿ هْاٙ ٝ

ًؼ ٦بل ا جت اف إ گ ييرؼاي يّ ا هـا٩ نـػٍ  بػ يف يمجت ا٥

 گـػػ.يه آًِب

ثيتـت ْٚؿ ػَ جبت  گ يؼاؿُبيهٌ ًؼاًِبػؿ  يعبًْاػٍ   يف

ًبى عيبػ هيت فياُو صبئق ،ف ىؼ. ػؿ ثـ يْؿُب يجب  ،اف ک

لَ ُب ي٨ پيت هيفًبى ّ ا٦ٕبل ىبى اف ٕـ يلي٥به يؼاؿُبيػ

اف  يـػ. ػؿ ثـعيگيٍْؿت ه يثَ هؼت کْتبُ ييَ ايب مؼ ىي ّ

کجبؿ يىبى ٦ُتَ  يفًؼاً يؼاؿ ا٦ٕبل ثب هبػؿُبينتن ُب ػيم

ب ػؿ مبلي هال٩بت ُب ي ثبف ّ يي مبٝت ػؿ ٥ْبيچٌؼ يّ ثـا

نيگيٍْؿت ه يْؿُب يبؿيـػ. ػؿ ث ىْؿّ ياف ک ضبػ  مج٨  يات ا

ًبى ه پبًقػٍ ؿّف يف ُـ  کَ ػؿ  نتٌؼ  ٦بل يتْاً ثب إ جبؿ  ک

فً ؼاى  يًِ بباف آپبؿتو يک يمبٝت ؿا ػؿ  71ىبى تب هؼت 

بى فى هکل٤ ثَ ياف کيْؿُب کَ فًؼاً يػؿ ثْٞ ٌؼ.يًوب يمپـ

ى ُبيپْ ًؼ، ػؿ ؿّف ًؼاى ا جبك ف ُن  يؼى ل ٦بل،  ٩بت إ هال

 پْىٌؼ. يه يهلک يبى ّ ُن کبؿهٌؼاى لجبمِبيفًؼاً

هٞوْل امت،  يلي٥به يعٍَْ يؼاؿُبياف کيْؿُب کَ ػ يػؿ ثـع

نـ يبى هـػ هيفًؼاً يٌَ ثـايي فهيي، ايالت يکبيػؿ اهـ هخال  

ي کي  ْؿُب ي اف ا يبى فى. ػؿ ثْٞ  يفً  ؼاً يام  ت ً  َ ث  ـا

يبؿُ کَ ا يب٥ مت  رْػ ا نبّيي ميهْ ٨ يبًَ تٖجينتن ؿا ه

 ٌؼ.يًوب

 يک ىـم ثقؿگ ثـايىؼى فًبى  يفًؼاً ،اف ارتوبٝبت يػؿ ثـع

ىؼٍ ثبىٌؼ اف  يکجبؿ فًؼاًيکَ  ييْػ ّ فًبًيفًبى ىوـػٍ ه

 يربهَٞ هؼً ياف مْ يجبًيکوک ّ پيت گـػًؼ.يـػ هٕعبًْاػٍ 

 يثَ فًؼگ ييؿُبؼ تب پل اف يي فًبى ؿا کوک ًوبيتْاًؼ ايه

 ثپـػافًؼ. يٝبػ

 

 

 هادسُا تا اعفال ؽاى دس صًذاى
 

مت.  ىْاؿ ا کبؿ ػ ًؼاى  ُب ػؿ ف کبى ّ ًْفاػ ثب کْػ عْؿػ  ثـ

٥ـاُن  يکب٥ ينت عؼهبت ٕجيفًبى ثبؿػاؿ ػؿ فًؼاى ثب  يثـا

ُب ثب کبى، ًْفاػ ٍْؿت اه ى٦بعبًَ ينت ػؿ يگـػػ. ػؿ  ک 

رِت ّالػت  ک فىيکَ  يٌؼ. فهبًيبيب ثيـّى اف فًؼاى ثؼًيث

٪ل هيث ى٦بعبًَ هٌت چک ّيگـػػ، ًجبيک  ثَ ّل مبي ؼ  ـ يب 

 ثنتَ گـػًؼ.اثقاؿ ثبفػاؿًؼٍ 
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ُبيى ًؼاً يٍْ  ثب ف عْؿػ  کَ ػاؿايثـ ب ي ًْفاػ ّ يبى فى 

 جبىؼ.يـ هت٦بّت هيْٕؿ چيوگَ ث ،ا٦ٕبل اًؼ

ع يْؿُب يػؿ ثـ تَ  ،اف ک هبػؿ گـ٥ پل اف ّالػت اف  ًْفاػ 

متييْػ ّ فيه لت ي ًّؼاى ّيبيعْ يـ مـپـ هبت ػّ ب ه٪ب

ا٦ٕ  بل ّ  ،گ  ـيػ يي  ًْؼ. ػؿ ثن  ب اف کي  ْؿُبيگؾاى  تَ ه

 يکزب فًؼٍ گيؿ ػـعْاؿگبٍ ػاعل فًؼاى ثب هبيًْفاػُب ػؿ ى

عيٌوبيه ى يٌؼ. ػؿ ثـ ُبياف  ًؼاى يـعْاؿگبٍ  ٌؼاى  ،ف کبؿه

جت هيّؿف کبى هـا٩ کَ اف کْػ ًؼ  رْػ ا ٌؼ ّ يٌوبيؼٍ هْ

ثـا ٍـ٣  ُب  مبٝت ػؿ ؿّف  يهبػؿ ٌؼ  عْچ ٦بل  و يًقػ إ

ْيه ىٌؼ ّ ػؿ ثٞ ًؼاًِباف  يجب عْػ يى ف مٔ  ـعْاؿگبٍ تْ

 گـػػ.يبى هْاٙجت هيفًؼاً

ق ييًْؼ ًيي ا٦ٕبل اف هبػؿ گـ٥تَ هيکَ ػؿ آى ا يمي ّ مبل

٦بّت ه ْيهت ىؼ. ػؿ ثٞ ُژػٍ  يجب مي   تب  ًْفاػ  يْؿُب  اف ک

ثب٩ يهبُگ عْػ  هبػؿ  عيه يًقػ  ًؼ. ػؿ ثـ يْؿُب يوب  ياف ک

وبًٌؼ. ػؿ يه يًقػ هبػؿ ثب٩ يب مي ىو هبُگت آًِب ،گـيػ

يْؿُب ىت ييک عؼهبت ثِؼا متيّٞ يکَ  هبى ٤ ا تب ف ٦بل  ، إ

 جبىٌؼ.يه يهبػؿ ُوـاٍ ّ ييؿُب

هٌْٚؿ ثِجْػ هـا٩جت ّ هْاٙجت اف ا٦ٕبل َ کَ ث ييپـّژٍ ُب

متبًَ،  نبت ثيـػّ مٔ هئم ًؼاى تْ ّ  يٍض يمبفهبًِبػؿ ف

ج ٦بل تٖج تهـا٩ ىبهي٨ هياف إ ًؼ،  ٍضيل هٞبگـػ ، يٌبت 

ثبف ي٥ـاُن آّؿ مب يمبهبى  نِ ـيّ  ثب يت نبٝؼت  الت ّ ه

 جبىؼ.ياف ا٦ٕبل ىبى ه تهبػؿُب ػؿ هـا٩ج
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 ٥ ُـ  ٦ل  ٕ ٧ْ٪ خب٧ ص ـػ هي

سٌُوْدی ادداؽت ي

 14ؽواسٍ 
 

هضـّم  " ُوَ ا٥ـاػ

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 اًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي
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 ييجٌاکوَ اعفال ّ هذ

 

ػؿ مـامـ رِبى هْؿػ  ،ػاؿًؼ يکَ ثب ٩بًْى هيکالت يا٦ٕبل

٩ـاؿ ه يثؼؿ٥تبؿ مت٦بػٍ  مئ ا نيگيّ  ًؼ. ػؿ ث اف  يبؿيـ

يْؿُب رـا ،ک غبٕـ  ٦بل ث پْليإ مٔ  چک تْ متگين کْ ـ يل ػ

يًْؼ ثگًَْ يرـم ثبفػاىت ه ةُن ثؼّى اؿتکب ييًْؼ ّ گبُيه

ت يبف ثَ صوبيً آًِبکَ  يػؿ صبل هخبل ا٦ٕبل کٌبؿ ربػٍ ُب

يًْؼ ّ ثب يل ثـػٍ هيثَ صْفٍ پْل آًِبّ هْاٙجت ػاؿًؼ. 

تَ هيمبلوٌؼاى ػؿ  ملْل اًؼاع ِبيًْؼ، يک  ل يثؼّى ّک آً

، تيػاؿالتؤػؼٍ ىؼٍ ّ ثَ فًؼاى، يهؼا٥ٜ ثَ هضبکوَ کيبً

کق اص زؼػ ّ يبيهـا متبػٍ هي ه ٦بل ٥ـ ًَ إ کَ يب عب يًْؼ 

ّٞ ُب يّ وْال  ت ػؿ آى رب نبًي١ هٞ ٖـ يـآهيتض٪، يـاً ق ّ پـع

 جبىؼ.يه
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ػؿ صْفٍ  آًِب هٞوْال   ثبىؼ، يييپبمي ا٦ٕبل  کَ يٍْؿتػؿ  

ًؼاًِبل، يپْل مبي ّ ف ِؼاؿيب  ىگبُِب ًگ ًؼ. يه يـ ثب گـػ

ْ مي  يثٞ ٩ـاؿ ه آًِبا٩ّبت  يَ  ـا کَ يـػ فيگيهْؿػ هٌب٩

 ؼاىتَ ثبىٌؼ.يثب عْػ ًو يامٌبػ آًِب

گبم   " ثًَػؿ  ٚـ  ربػٍ ً ٌبؿ  ٦بل ک نت، إ ْبت ّ يتجٞ غ

نتن هضکوَ يبػ هْارَ ثَ ميىبى ثَ اصتوبل ف ئ فًؼگيىـا

 يکؼام رـه ّا٩ٞب  ٌکَ يجبىٌؼ، ثؼّى ػؿ ًٚـ ػاىت ايه ييرٌب

٩ْاً ثَ  ٚـ  ىٌؼ. ً ىؼٍ ثب کت  ٌَي يؿا هـت ٦بل ي، اکِ ي إ

 ؼا  يىؼ يب ّلگـػي ّ ي، ػفػييگـػًؼ ّ ثغبٕـ گؼايثبفػاىت ه

 يًْؼ.يهضکْم ه

 : ا٦ٕبل کٌبؿ ربػٍ ّ يـًّيل ثک ىبًيٌِبم، يّ يهبؿ

 (1)  1114 يي الولليؼگبٍ ثيک ػي -هضکوَ ًْرْاًبى
 

گـػًؼ يا٦ٕبل ػؿ فًؼاى مبلوٌؼاى صجل ه ،ػؿ ثنب اف کيْؿُب

ق رؼاگبًَ کَ مبلوٌؼاى يک ػُليب ػؿ ي ّ آًِبکزب ثب يب ي

ا٦ٕبل ػؿ هٞـُ عٖـ  يتيي ّّٞيػاؿًؼ. ػؿ چٌ يثَ آى ػمتـم

نيىؼ زبّف رٌ مْ يمْاف  يؼ ت ٌؼاى ّ اف  ًؼاً يکبؿه بى يف

٩ـاؿ ه ْيمبلوٌؼ  يْؿُب يؼاىتَ ثبىٌؼ. ػؿ ثٞ هٞوْل  ،اف ک

َ ًْرْاً  بى ي  ليم  بلوٌؼ ؿا ػؿ ل يک فً  ؼاًي  ام  ت ک  َ 

ىؼٍ ّ  ييتؤهت ًٚن ّ کٌتـّل يي تـتيؼاؿًؼ تب ثَ ايًگِو

ب گـػػ. اربفٍ ػاػى کٌتـّل يا٦ٕبل هِ يثـا ييق ؿٌُوبيً

ًؼاً مٔ يف ٞؼاػبى تْ پيفًؼاًاف  يت ثل  جْػٍ ّ يؾبى ٩ب ـه ً

 جبىؼ.يبػ هيصبلت ف ييػؿ اامت٦بػٍ ُب مْءعٖـ 

 يو ه٪ؼاؿيـّػ ّ ثـايثبل٠ ًقػ ا٥نـ فًؼاى ه يک فًؼاًي"

ک ثچَ ٥ـاُن يو يؼ کَ ثـايٌوبيؼُؼ ّ اف اّ ت٪بّب هيپْل ه

ْيؼاًيؼ. هيًوب کَ ثٞ ًؼاً ين  ضب٥ياف ف ثَ ه ٚـ  ي يٚبى ً

ق ا٦ٕبل يْرْاى ؿا اف ػُلک ًيي هضب٥٘ يحـّتوٌؼتـ اًؼ. ا

کَ  يآّؿػ. فهبً يؿثْػٍ ّ ثَ مبعتوبى هـثْٓ مبلوٌؼاى ه

گـػػ ّ يالػؿک ه يبػيف يهؼت ُبَ ي رب آّؿػٍ ىؼ، ثيثَ ا يّ

َ بى ثيـ فًؼاًيمب يکَ پْل پـػاعتَ ثچَ ؿا ثـا يي هـػيا

 ؼُؼ.يَ هيکْتبٍ ثَ کـا يهؼت ُب

 يهالّ ياًِبفًؼؼف ػؿ يل، ايگجـيّ رْف٣ ػ يرْل٥ْبً يػؿّح

1999  (1) 
 

 ييرٌبنتن هضبکوَ يق ثب ا٦ٕبل ػؿ ميحـّتوٌؼ ً يػؿ کيْؿُب

ْٕؿ ٦بل  عْؿػ ه يإ نيثـ کَ ث ثب  يبؿيگـػػ  ِبت آى  اف ر

ث ثـاف  ليا ًؼ.  يي الول ٌب٩ِ ػاؿ يـ ت ٪٧ْ ث ِبص ػؿ  آً

هزبفات کٌٌؼٍ  يليگـػًؼ کَ عيه يا٦ٕبل ًگِؼاؿ يثبىگبُِب

 يًْؼ.يهٞبلزَ ًو ًِبآ يؼ ٍضت ؿّاًياًؼ، ّ هيکالت ىؼ

 61هَ ـ٣ َ ک ثبى گبٍ ث يک مبل پل اف ا٥تتبس يکوتـ اف "

ک ي يلٌؼ ثوٌْٚؿ ًگِؼاىت ًْرْاًبى، ٕيػالـ ػؿ هبؿ ْىيليه

ؿا  ئ ػؿ آًزب عٖـاتيؼ کَ ىـايب٥ت گـػيهنت٪ل ػؿ يثـؿم

ًوْػٍ کَ ػؿ آًز ب  ي٦ٕل 116 تيهَئًْ، ٍضت ّ يهتْرَ فًؼگ

نـ ه ىـايث ًؼ.....  ىِـ ٔ ػؿ هـيجـ ًبى   ٝؼالت ًْرْا کق 

ثيثبلت ٌبکَ وْؿ  ىـا يْٕؿ ُْل ثَ  يبثَ  ىگبٍ يه ٔ ػّ ثب
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ب٥ت يػؿ يجبىؼ کَ تْمٔ ثبفؿمبى ٥ؼؿاليه يتـ ػّلت يوي٩ؼ

ًؼ....ّفاؿت ٝؼليگـػ هبٍ اپـيَ اهـيؼٍ ا ثَ يکب ػؿ  ل 

صؼا٩ل  يلٌؼ اعٖبؿ ػاػ کَ آى ثبىگبٍ ُب ػؿ ٥ـاُن آّؿيهبؿ

ؿا کَ  ييآًِب يص٪٧ْ هؼً ًّبه٨٥ْ ثْػٍ  يثبىگبُ يبؿُبيهٞ

 ً٪ِ ًوْػٍ امت. ،جـًؼيػؿ آًزب ثنـ ه

لٌؼ هْارَ ثَ عٖـ يْ هْمک، ًْرْاًبى ػؿ فًؼاى هبؿيهبت

 (3)  1114اًؼ 

يْؿُب وَ ک ٦بل ٥٪ ،ػؿ ُ تـيإ ثَ ٩ي يـ رَ  َٞ هْا يـ ربه

  ا٦ٕ  بل، يفً  ؼاًِبجبى  ٌؼ. يه ييرٌ  با٩  ؼاهبت هضکو  َ 

ا٦ٕبل  يبًَ ُبيهزؼػ ّ آى يبيُب ّ هـاکق اص تيػاؿالتؤػ

لْ تـ هو ضـّم  ًؼ ّ مياف ه َٞ ا کبى ربه ُبيي کْػ     ينتن 

 يثـاثـ عيًْت ّ ثؼؿ٥تبؿ ػؿ آًِباف  يت چٌؼاًيًؼاى صوبف

 آّؿًؼ. يٝول ًوَ ُب ث

ىت پٌچ" کق ثبفػا پبؿاگْايهـ لْپق ػؿ  ي يتْ  تو ک ؼٍ يثَ آ

تَ ه کَ ايىؼ...... گ٦ مْف يييْػ  تو  ثـ يآ پب  پل اف آى 

ي ٩ـاؿ گـ٥ت. ياف هضب٥ٚ يکي يُؼ٣ هـه يًک فًؼايؼ کَ يگـػ

هٌْٚؿ رلت تْرَ ُب َ ًجْػ کَ ًْرْاًبى ث يي ثبؿيي ًغنتيا

فػٍ  يي ا٩ؼاهينتَ ػؿ ثـاثـ ىبى ػمت ثَ چٌيثَ ؿ٥تبؿ ًبىب

   يي آتو مْفيبى آعـيثْػًؼ. ػؿ رـ

ثبىگبٍ  ييػؿ اًْرْاى  141و اف ي، ث1111 يرْال 15ظ يتبؿَ ث

 يفًؼاً 81 يي مبعتوبى ثـايکَ ايصبل رب ػاػٍ ىؼٍ ثْػ ػؿ

ر ـم َ ث هضکْم  آًِبػؿٍؼ  91ٌ ػاػٍ ىؼٍ ثْػ. صؼّػ يتغَ

 يىٌبعتَ ًيؼٍ ثْػًؼ ّ ٍـ٣ ػؿ صبل اًتٚبؿ هضبکوَ ثنـ ه

 يکنبل ؿا ػؿ ملْل ُبي يبػ ىبى هبٍ ُب ّ صتيًؼ. ىوبؿ فـث

 يػؿ صبلت اًتٚبؿ هضبکوَ مپـ يالت ّـّؿيهقػصن ّ ثؼّى تنِ

ًؼ. ػ وْػٍ ثْػ عً ٦ـ ػؿ  يؿ ثـ مَ ً ملْلِب  نتـ ياف  ک ث

ال بؼ ثيگـ يػؿرَ مبًت 41ثَ  يـػًؼ ّ ػؿرَ گـهکيامتـاصت ه

 ،ؼى ًوْػٍ ثْػيي مبعتوبى ػيا ک عجـًگبؿ کَ افيـ٥ت. يه

 يرب َک ٦ٍضَ ؿّفًبهيُـ ٦ٕل ثـاثـ ثَ  يگ٦تَ امت کَ ثـا

و بى آت ي کَ ػؿ رـ ي٦ٕل فًؼاً 141اعتَبً ػاػٍ ىؼٍ ثْػ. 

مبلوٌؼاى هٌت٪ل  يفًؼاًِبثْػًؼ ثَ  يي رب فًؼاًيػؿا يمْف

 ؼًؼ.يگـػ

ثبفػاىت ثؼًبم آتو گـ٥ت  ک هـکقيي الولل، يمبفهبى ٦ْٝ ث 

1111  (4) 
 

 يفًؼاًِبّ  تيػاؿالتؤػبى ثبل٠ ٥بؿ١بى ياف فًؼاً يبؿيثن 

مپـ ًؼ.  ٦بل ا وْػى  يإ کبى يک ػّؿٍ ػؿ يً ىگبٍ کْػ ک ثب

 ىؼى ّ ؿُب ىؼى.صجل  يک فًؼگبًي يمت ثـاا يؼهَ ا٪ه
 

 ؽًْذ يذ صًذاًياعفال ًثا
 

ي يي ثيزبثبت ٩ْاًيا ،هضبکوبت ينتن ُبياف م يىوبؿ اًؼک

ل ٝبت ه يالول هْؿػ  خب٧يهٌؼ. يٌوبيؿا هـا ضؼ ػؿ  لل هت ه

مبلَ ثَ  18تـ اف مي  يييپبؼ کَ ٥ـػ يٌوبيش هيا٦ٕبل تَـ

ک ي يي هليٌکَ ػؿ ٩ْاًيثَ رق ا)  يْػيج ٦ٕل ىٌبعتَ هيص
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 18ـ م ي يف کَ ييآًِبىؼٍ ثبىؼ(. ُوَ  يگـي٤ ػيکيْؿ تٞـ

ت يي صوبييًْؼ ّ ايت هيصوب خب٧يهي يجبىٌؼ، تْمٔ ايمبل ه

يْػ کَ هتِن ىٌبعتَ ىؼٍ اًؼ يه يي کنبًيىبهل صبل ُوَ چٌ

ي يب هضجْك اًؼ. ُوَ اثقاؿ ثي ىؼٍ اًؼ ّ يب هـتکت رـهي ّ

ىًْؼ ثَ  يؼ ملت آفاػيػاؿًؼ کَ ا٦ٕبل ًجب ؼيتؤک يالولل

ک يکَ  يهْرْػ ًجبىؼ ّ فهبً يگـيٌکَ ؿاٍ ّ چبؿٍ ػيرق ا

٦ل ت٩ْ صؼيؼ ايثب ،گـػػي٤ هيٕ تب  هؼت  تبٍ  ي  کبى کْ اه

 ثبىؼ.

ٝالٍّ  مب خب٧يهثـ  ٪٧ْ ٦ٕل،  ضؼ ثَ  يـ ؿٌُوْػُبيص لل هت ه

َ َـيت٦ ٦بليل ت ثب إ کَ  ًؼ  وْػٍ ا تؼاث يش ً ضت  ـ يکَ ت

ْؿت ثـعْؿػ ٌٍگًَْ يانت يثب ،ـًؼيگي٩ـاؿ ه ييرٌبهضکوَ 

ؼ ي٤ ثبيـػ ّ عبٕـًيبى مبعتَ امت کَ اف ُوَ اىکبل ت٩ْيگ

 لَ کبؿ گـ٥تَ ىْػ.يي ّميج آعـيثَ ص

َ ـ ث يي تؼثيآعـ جيؼ هٌضيو اف هضبکوَ ثبي٤ پي( ت1٩ْ) "

 ي هؼت هوکي.يکْتبٍ تـ يکبؿ گـ٥تَ ىْػ ّ آى ُن ثـا

ک، ي چْى ًٚبؿت اف ًقػ يگـيـ ػيتؼاث ( ػؿٍْؿت اهکبى،1) 

ک ي ب ػؿي ک عبًْاػٍ ّيـ ًٚـ ي٩ـاؿ ػاػى ف ؼ ّيهْاٙجت ىؼ

ى ضل آهْف ًَ ثبيب في ّ يه ثْػى ػؿ عب ٚـ  ربگقيـ ً ي ينت 

 و اف هضبکوَ ىْػ.ي٤ پيت٩ْ

هلل هتضؼ ػؿ هْؿػ هضبکوَ  يبؿُبيه٪ـؿات صؼا٩ل هٞ

 13ه٪ـؿٍ ، ًْرْاًبى

ؿا ػؿ  ي٦ٕل هضـّم اف آفاػ ْىيليهک ييتـ اف ي٤ ثيًْني

 .(5)  متي ًوْػٍ ايمـامـ رِبى تغو

 

 

 ج کْدکاى تشخْسد گشدديدَ ذ تيتا کْدکاى تا
 

ث ثقاؿ  ليا َـ يي الول ٌبى ت وَ يُوچ کَ ػؿ ُ مت  وْػٍ ا ش ً

ضت پ يـيثتؼا ٦بل ت جبٓ إ ثَ اؿت ٩ْاًيکَ   ييرقاي يگـػ 

 آًِبژٍ يّ يـيت پؾينت ه٤٩ْ ا٦ٕبل ّ آميگـػػ، ثبياتغبؽ ه

ىؼ. م ىتَ ثب ٩ـاؿ ػا رَ  ٤ٖ تْ ًبيػؿ ٝ وَ ًْرْا ى نتن هضبک

ميثب مي ّ آ ىت  ثب ػؿ ًٚـػا پؾينت  ِب يـيت  وبم  آً ػؿ ت

عْؿػ ّ ًبى ثـ ثب ًْرْا وَ  صل هضبک صيژٍ ًوبيهـا ي يٌؼ. 

َبه غبؽ ت ٦ل ثبيات ىت ٕ ٩ـاؿ ػاػٍ ينت ػؿ اّلْين، ثِؼا ت 

 ىْػ.

ملت آفاػ کق  ٦بل ثب يهـا ىيؼ ثيإ جَ آهْف ىتَ  ييتـ رٌ ػا

ىؼ ُؼا٣  ثب ثَ ا ٍـ٣  ع ييرقاًَ  ٌْف ػؿ ثـ ىٌؼ. ُ  اف يثب

يْؿُب ىـائ ت٩ْيىـا ک ثَ  يبثَ  ًبى ه ٤ ئ ت٩ْي٤ ًْرْا

ىؼ ّ يمبلوٌؼاى ه ِبجب ُب آً عبًْاػٍ  ثب  ٩بت  ىبى  ياف هال

ٞت ه مپـيهوبً وَ  ٚبؿ هضبک ُب ؿا ػؿ اًت هبٍ  ًؼ ّ   يگـػ

 ٌؼ.يٌوبيه

 و اف هضبکوَ ا٦ٕبل ػؿ مْػاىيمـگؾىت پ"

 هيتول امت ثـ: يه٪ـؿات ربؿ
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 ىؼ عْؿػ  ىت ّ ػيؼ ػؿ رـيثـ مْيؿ ت٩ْبى ثبفػا  ي٤ اف 

کْة ّ  ٨ ثيوْل لت ّيَ ًبػؿمت ػؿ ٌُگبم تض٪يل ّ ؿّيپْل

 .هٌْٚؿ گـ٥تي ا٩ـاؿَ ىکٌزَ ث

  َث ىت  گبم ثبفػا ِبػؿ ٌُ تَ ًو آً کَ يگ٦ ِبيْػ  ص٨  آً

م ىتي ّکيثَ ّک يػمتـ ًؼ ّ ػا هؼا٥ٜ ػاؿ ثـايل  هؼا٥ٜ    يل 

 جبىؼ.ينـ ُن ًويـ اًؼ هي٥٪ کَ ييآًِب

 ًـيتؤع( ؿّف ثَ 3-1) تب  ِبآًي يؼى ثَ ّالؼيإالٛ ؿمب 

ؼاؿ ػّمتبى هضـّم يل اف ػي٤ پْليػؿ ت٩ْ آًِبا٥تؼ ّ  يه

ؿا ػؿ اًتٚبؿ هضبکوَ  يبػيف يهؼتِب آًِب ياًؼ. گبٍ گبُ

مبلوٌؼاى يٌؼ ّ ػؿ ايٌوبيه يمپـ ثب  ٦بل  هؼت إ زب يي  ک

ِؼاؿ ًؼ ّ يه يًگ ِبگـػ م آً ل ياف ػمتـ َ، ين ّ تـثيثَ تٞ

 هٞوْال   آًِبثِـٍ اًؼ.  يث متهٌب يّ ١ؾا يٍض يهـا٩جت ُب

ُب ملْل  چک، تبؿ يػؿ  ىـايکْ نبًئ ١يک ّ  ِؼاؿ يـاً  يًگ

 گـػًؼ.يه

 1114 فًؼاًِبهٖبلٞبت  يي الولليهـکق ث ؤتيُگقاؿه 
 

ج  ت ، ٩َ، هـاي  ن ّ تـثيتٞل   ين  ت ؿّيثبفػاى  تگبُِب ثب

 ٌؼ.ييتـ ًوبيث ؼيتؤکت اف ا٦ٕبل يّ صوب يارتوبٝ ينتيثِق
 

 يت جشهيهغؤّلعي 
 

ک يامبك  امت کَ ػؿ آى ٦ٕل ثـ يک مٌي يت رـهيهنئّلي م

ل زبم ػاػٍ يٝو کَ اً نئّل ،ؿا  ىؼ ّ ػؿ يه ه  کَ يٍْؿتجب

گـػػ. مي يهزبفات ه ييرٌبي يه٪َـ ىٌبعتَ ىْػ، تضت ٩ْاً

 جبىؼ.يهت٦بّت ه يگـياف کيْؿ تب کيْؿ ػ يت رـهيهنئّل

 11ت ي ث ب روٞ ياف کي ْؿُب يکَ ا٦ٕبل ػؿ ثْٞ يصؼا٩ل مٌ

ي يمبل،  تض ت ٩ ْاً 18ـ مي يا٦ٕبل ف يتـيثب ي ّ ْىيليه

 .(6)  ـًؼيگي٩ـاؿ ه ييرٌب
 

           11ب ي    کْؿ         8ب يقياًؼًّ    7ويثٌگالػ

 14ربپبى   

ْى ي٥ؼاؿم     11هـاکو   8مکبتلٌؼ    7ٌُؼّمتبى

 14َ يؿّم

٥13ـاًن       َ    9ي  يپي٥ل    7پبکنتبى 

 14تٌبم  يّ 

13ـ ي       قاالز  9 ـاى يا   7ب يزـيًب

 15هَـ   

 14ي   يچ  11اًگلنتبى   7 يرٌْث ي٪بيا٥ـ

 16ي  ياؿرٌتب 

              11ي   يْکـاي                        7لٌؼ   يتب

 18ليثـاف          14  يرـهٌ 

                11َ     ي              تـک                    7کب ياهـ

 14ب    يتبليا 

کب  لت ػؿ اهـي مٔ ػّ صؼا٩ليه يييتٞمي تْ مي ػؿ  گـػػ، 

 .جبىؼيه 7اف کيْؿُب  يبؿيثن يي ٝوْهي٩ْاً
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 .ثچَ ُب يثـا 15ػعتـُب ّ مي  يثـا 9مي ػؿ ايـاى 

اٝوبل ا٦ٕبل  11،  اف مي يت رـهيهنئّل يمي ؿموػؿ ثـافيل 

 .ؼيآ يه بىي ًْرْاًيتضت ٩ْاً

؛ (1996-1991ص٪ ٧ْ ٦ٕ ل  خ ب٧يه)  يکيْؿ يهٌبثٜ: گقاؿىِب

رـا ٦بل ّ  ضبکن إ ٦بل ػؿ يه پبن إ کق ياؿّ ىـ٩ يهـ ، يّ 

هلل هتضؼ ػؿ هْؿػ هضبکن  يتِبي٨ ٍالصي؛ هلل هتضؼ، تٖج1995

، هـکق ص٪٧ْ ا٦ٕ بل،  Cappelaere Geert؛ ESCAP، 1994ًْرْاًبى ػؿ 

 ن.يػاًيگبٍ گٌت، ثلز

 يتل٪ يک ا٩ؼام اٍالصيج يهٌض يت رـهيهنئّلثلٌؼ ثـػى مي 

٩ْاًيه تـّل  ضت کٌ ٦بل ؿا اف ت کَ إ ٌبي يگـػػ  ُب  يير ؿ

ا٦ٕبل ؿا  ،يْػيهْارَ ه يثَ هيکل آًِبکَ  يکـػٍ ّ فهبً

 ؼُؼ.ي٩ـاؿ ه يّ ثِؼاىت يهٌبمت تـ ارتوبٝ ـيتؼاثتضت 

 يت رـه يهنئّلکَ هّْْٛ مي  يص٪٩ْ ينتن ُبيػؿ آى م 431 "

ک يَ ي مي ؿا ثيؼ آ١بف اينبفًؼ، ًجبيًْرْاًبى ؿا هيغٌ ه

 يت ُ  بي  ؼ ّا٩ٞي  هض  ؼّػ م  بفًؼ ّ ثب يييپ  ببؿ يم  ي ثن  

 ؿا هؼ ًٚـ ػاىتَ ثبىٌؼ. يٝ٪ل يّ پغتگ ي، ؿّاًياصنبمبت

هلل هتضؼ ػؿ هْؿػ هضبکوَ  يبؿُبيه٪ـؿات صؼا٩ل هٞ

 (7)( کييه٪ـؿات پ)  ًْرْاًبى
 

گًَْ هخبل َ ، ثيثب مٖش ثلٌؼ مي رـه يُن، کيْؿُب ثب آى

کَ ثَ هي کل هْار َ  يّـّؿت ًؼاؿًؼ ثب ا٦ٕبل 18 -14ي يمٌ

زبثبت يتْاًٌؼ ايه آًِبٌؼ ّ يبًو يثـعْؿػ ٩بًًْ ،يًْؼيه

  آًِبا٦ٕبل ػؿ  يکَ مي رـه ييص٪٧ْ ثيـ ؿا ًٚـ ثَ کيْؿُب

مت يييپب ٝبت ًوبَ ث ،ا عْثتـ هـا تـ ّ  ي يٌؼ. ايٍْؿت ثِ

ـ ي٨ تؼاثيتْاًٌؼ کَ ثب ا٦ٕبل ٩بًْى ىکي اف ٕـيکيْؿُب ه

ؿا رِت  آًِبت فهبى يٌؼ ّ ثؼّى هضؼّػيثـعْؿػ ًوب يثِؼاىت

ي يا٦ٕبل ث٦ـمتٌؼ. گـچَ ا يبًَ ُبيَ آىث هـا٩جتت ّ يصوب

ّ عيًْت  يتْاًٌؼ هضالت ثؼؿ٥تبؿيق ثَ ًْثَ عْػ هيهضالت ً

 ثبىٌؼ.
 

 جذاگاًَ هذاکوَ ًْجْاًاى يغتن ُايع
 

ـًؼ کَ رؼا يتضت هضبکوَ ٩ـاؿ گ ينتويمؼ ػؿ يًْرْاًبى ثب

ـا يمت فا نتن رؼاگبًَ الفميک مينتن مبلوٌؼاى ثبىؼ. ياف م

 کَ ا٦ٕبل:

 کي ک هو ٩بًًْ يػؿ وبت  ًؼ هضبک ىٌؼ ّ  ياف ؿّ ىتَ ثب ًؼا

 .ل هزبفات ؿا ًؼاًٌؼيتضو يهٌٞ

  ژٍ اًؼيّ يت ُبيىبى هنتض٨ صوب يـيت پؾيثٌب ثـ آم. 

 ؿا ػؿ ٩جبل اٝوبل ىبى ػاؿًؼ يکوتـ يت ىغَيهنئّل. 

  ،زبفات ثَ ه ٚـ  عْؿػ يث بفيً ً ثَ ثـ ّ  ييبياصيتـ 

 .ػاؿًؼ ياٍالص
وَ " پب... هضک يـ يياؿّ ٪٧ْ ث ٪بػ ص نتبى اًت .... اف اًگل

ػؿ  يياؿّپب خب٧يه 6کيْؿ اف هبػٍ  ييکَ ا يًوْػٍ، ثغبٕـ

ًوْػٍ  يثَ هضبکوَ ٝبػالًَ( تغٖ يص٨ ػمتـم) هْؿػ ص٪٧ْ ثيـ

ػؿ  يمبلَ( ثْػٍ ّل 11ُـ ػّ ) ٌبثلقيـا تبهني ّ ّيامت ف
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ٝي ضت  مبلوٌؼاى ّ ت وَ  مويک هضک ٪ـؿات ّ ؿ وَ يي ه بت هضبک

 يـيىبى ػؿ هضبکوَ رلْگ يـيل ّ مِوگىؼٍ اًؼ ّ اف ػؿک کبه

 ٍْؿت گـ٥تَ امت.

بمت هـػم گـا يم ي، عؼهت ػؿمت ثَ ىوب! ثبفيب هْگٌبيليويا

 (8) 1111ثب ا٦ٕبل ٩بتل 
 

تب  يـيؼ ػؿ هْؿػ ًْرْاًبى اف فهبى ػمتگيثب يـ عبٍيتؼاث

  ل ًب٥ؾ گـػػ. ثِتـ عْاُؼ ثْػ کَ ثب ا٦ٕبل ػؿيصْفٍ پْل

ـػ. اگـ يىبى هَبصجَ ٍْؿت گ يلب ّيي ياف ّالؼ يکيصْْؿ 

ْبؿ هي وَ اص ثَ هضک ٦ل  ًَْ يؼ يگـػػ، ثبيک ٕ وَ هغ ک هضک

ّ ثب ٩ب رْاى  ٦بل ّ ًْ هْفه ػ يُب يإ ىتَ  ييػؿ اؼٍ يآ ؿ

ؿا ػاىتَ  يٌؼٍ ص٪٩ْيثَ ًوب يهْرْػ ثبىؼ ّ ٦ٕل ص٨ ػمتـم

 ثبىؼ.

 ًْجْاًاى يّ تاؽگاٍ ُا تشا صًذاًِا
 

ؼ تب صؼ يثب ،ٌؼيٌوبيه يکَ ا٦ٕبل ؿا ًگِؼاؿ ييثبىگبٍ ُب

 يي الولليثبىٌؼ. ُوَ اثـاف ث فًؼاًِباهکبى هت٦بّت اف 

 ؼ اٍال  يي ثبىگبٍ ُب ثبيي چٌيؼاؿػ کَ ايثَ ٍـاصت اثـاف ه

 يک فًؼگي يثْػٍ ّ ُؼ٣ آى آهبػٍ مبعتي ا٦ٕبل ثـا يآهْفى

ؼ مي کنبى هْؿػ ًٚـ ّ عٖـ ين ثبىؼ. ثبيٌؼٍ هجـا اف رـايآ

ثَ  آًِبؿا ػؿ ًٚـ گـ٥ت تب  ىبى يت رـهيمبعتي ُْ يْٕالً

ًبى رٌب ِبى ثتيرْا ثب ر ٕبت  يًْؼ. اؿتجب جؼل ً ـّى يکبؿ ه

هْؿػ يثب يْ ؼيتؤکؼ  ٩ـاؿ گيّ ت َؼي٨  ُبيـػ. ت  ي٪ٌبهَ 

ؼ کَ ػؿ يؼ اىبؿٍ ًوبييْػ ًجبيػاػٍ ه آًِبکَ ثَ  يويتٞل

 فًؼاى اٖٝب ىؼٍ اًؼ.

مجت ص" ٪ـٍ  ٦بل اً ًؼاى إ هْؿػ ف کَ ػؿ  چَ  ٥ْؿيآً  يـت 

کَ اا ييـػػ اگيه کؼام ػؿّافٍ ّؿيمت   ًَ ًؼاى   يػّي ف

يًْؼ ّ يهضب٥ٚت ه ن عبؿػاؿيآى ثب م يْاؿُبيًَ ػ ػاىتَ ّ

ُب ِب ػاؿا يًَ ػؿّافٍ  ٦ ياتب٩ گـ يل ه٩ ىٌؼ. ا ٦ل يجب ک ٕ

٥ـاؿ ًوب َؼ  هْاًٞيُ ،ؼي٩ ٤َ اف  يچ  صؼّػ ً ًؼاؿػ.  رْػ  ّ

ّ  يهضل يهکتت ُبَ ٩َؼ ؿ٥تي ثَ ا٦ٕبل ؿّفاًَ فًؼاى ؿا ث

ر تـک هيّٙ يـاا ثبفاؿ  نيٌوبي٦َ ػؿ  گـ ک ُؼ  يٌؼ ّ ا ثغْا

کَ  يتْاًؼ ػؿ آعـ ُوبى ؿّف ثـًگـػػ. ثچَ ُبي٥ـاؿ کٌؼ، ه

 ين رؼيهضکْم ثَ رـا خـا  کجـًؼ ايهـکق اٍالس ثنـ ه ييػؿ ا

ًؼ ّ ث ًيا ِبن  ييتـ اف  رـا آً تل ّ  ثَ ٩ کْم  رؼيهض  ين 

 اًؼ. يتـ اف پٌذ مبل ثَ صجل هضکْميهؼت ثَ اًؼ کَ ث يرٌن

فًؼاى  يلَ ُبيْت، کْػکبى ػؿ پيت هيت ثليي ّػف ّ کيثـا

1111  (9) 
 

لْگَ ث ْٚؿ ر ٖ يـيهٌ ييُب، ثب ياف تغ هؼا٥ٞينت ه٦ت ي يي، 

ثَ  يت اف ا٦ٕبل ّ ص٪٧ْ ثيـ ػمتـميصوب يا٦ٕبل ّ گـّپِب

 آًِبت يٌکَ ص٨ هضـهيا٦ٕبل ػاىتَ ثبىٌؼ ثؼّى ا يفًؼاًِب

 ؿا ثَ عٖـ هْارَ مبفًؼ.
 

 غتن هذکوَ ًْجْاًاىيذى اعفال اص عتشگشداً
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ؼٍ کَ تب صؼ هوکي ا٦ٕبل ؿا اف يزبػ گـػيبػ ايف ينتن ُبيم

هٌبمت تـ  ينتيٌَ ثِقيک فهينتن هزبفات ثـگـػاًؼ ّ ػؿ يم

 يّ فهبً يـيک ًکتَ هِن ُوبًب هـصلَ ػمتگي٩ـاؿ ثؼٌُؼ. 

ي هـصلَ ييْػ. ػؿ ُويل آّؿػٍ هيمت کَ ٦ٕل ثَ صْفٍ پْلا

تْاًٌؼ يؿّب کبؿ ه ينتيثِق يمبفهبًِبّ  يتوبٝکبؿهٌؼاى ار

پْل کبؿيثب  ْب يل ُو وْػٍ ّ اٝ ٦ل ؿا پ يً ؼا يعبًْاػٍ ٕ

  ـًؼ ثب هيکالت ا٦ٕبل مـيتوبك ثگ ييب ثب گـّپِبي ٌؼ ّيًوب

ىوبؿ ّ ًؼ. ػؿ  ٌ يکبؿ ػاؿ ُب چ يْؿ  ُبياف ک پـّژٍ   يي 

ً ىيا يثـگـػا مت٦بػٍ اف  ثب ا کَ  مت  ىؼٍ ا ُبيزبػ   يٍْ 

 ػاؿًؼ. يل ُوکبؿي٤ ثب پْلت هغتلي٥ٞبل

ص٪ ٧ْ  ػؿا ػؿ ه ْؿ خ ب٧يهک ي ب يجيکيْؿ ًبه 1991ػؿمبل "

ک ي  1994بى م بل ي ػؿ رـ ؼ.يت ّ ثَ اهْب ؿمبًيا٦ٕبل تَْ

 يت آى ا٦ٕ بليىؼ تب ّّٞ ليتؤم (JJF) ارالك هضکوَ ًْرْاًبى

مؿا  ٩بًًْيًوب يثـؿ يکالت  ثب ه کَ  ًؼ. ّفاؿت  يؼ  رَ ا هْا

رق  يّ اىغبً ا٦ًـاػ يـ ػّلتي١ هئمنبتهـثَْٕ ػّلت،  يُب

٨ يي ارالك ىبهل تٖجيا يييثـًبهَ آفهب .ثْػًؼ ي ارالك ؿايا

ُب هَ  ً يثـًب تب هيپ يثـگـػا ثْػ  وَ  صجل يو اف هضبک قاى 

ي يي ُؼ٣ ايصؼ هوکي ثـمبًؼ. ًغنت ييتـ يييپبًوْػى ؿا ثَ 

٤ يًْرْاًبى اف مبلوٌؼاى ػؿ ت٩ْ يرؼامبف يييثـًبهَ آفهب

ؼى ًْرْاًبى اف يٜ ؿًّؼ کييي ُؼ٣ آى تنـيػّهل ثْػ ّ يپْل

پْليت٩ْ مپـػى ي٤  ِبل ّ  لؼ آً ٚبؿت ّا ضت ً لي ي ّيت  يب ّ

 ىبى ثْػ.

کْل کْثق ػّ پـيً ٪ـؿات هٞيق، تٖجيي ر ُبي٨ ه لل  يبؿ صؼا٩ل ه

 (11)  يي٪بيا٥ـٌَ يک فهيػؿ هتضؼ ػؿ هْؿػ هضبکوَ ا٦ٕبل 

ضبکوَ و اف هيا٦ٕبل چَ پ يفًؼاًِبا٦ٕبل اف  ييؿُب ييتؤه

صبئق اُويّ  وَ  ٞؼ اف هضبک ىؼ. يت هيب ث لَ  ييػؿ اجب هـص

٪٩ْ بفيً ٌَ ص ٪٩ْ يثَ تغ ىجَ ص وَ ؿا يه يّ  کَ هضک ىؼ  جب

  و اف هضبکوَ ؿُب ىًْؼ ّياف صجل پا٦ٕبل ؼ تب ي٨ ًوبيتيْ

 ب هضکْم ثَ صجل ػؿ فًؼاى ًيْػ.ي

٪٩ْيػؿ ًت " نبٝؼت ص مْ يزَ ه غو صوب يکَ اف  ٦بل يث ت إ

اف  يؼ، ى  وبؿي  ب ٥  ـاُن گـػي  کوجْػ اًزو  ي ص٪٩ْ  ؼاًبى

ن يىوْل تٞلَ ـ عؼهبت ثي٤ ؿُب ىؼًؼ ّ مبيًْرْاًبى اف ت٩ْ

 ب ىؼ.يهِ آًِب يق ثـايَ ًيّ تـث

ي ا٩ؼام يج آعـي٤ ثَ صيا٦ٕبل: ت٩ْ ي٤، ٝؼالت ثـايًْني

1114  (11) 
 

 کشدى اعفال يصًذاً يتشا ِاٌيجاگض
 

 يبؿيػؿ ثنٍْؿت کل َ ث ييرٌبنتن هضکوَ يؼى ا٦ٕبل اف ميکي

نتن يثَ م آًِب. اًت٪بل امت آهؼ هٌبمت ػاىتَ يب پياف ٩ْب

تْاًؼ هْاٙجت يه يثَ اصتوبل ٩ْ ينتيثِقهٞبؿ٣، ٍضت ّ  يُب

ؼ ّ ثَ هيکالت ىبى يًوب ييتؤهؿا  آًِببف يّ هـا٩جت هْؿػ ً

م گيؿ ىوبؿ يؼٍ  چَ، ػؿ  ُبياف م يىْػ. گـ وبت  ينتن  هضبک

 يتل٪ ين ىبى رؼيکَ رـاا٦ٕبل عْؿػمي  ي، هزبفات ثبالييرٌب

 ييي ُبيمت تب ربگقا الفم ،ي ؿّياف ا .يْػي٨ هيتٖج ،گـػػ
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ي يػؿ اکَ  ييل ُبي٥ـاُن ىْػ. ثؼ آًِبکـػى  يفًؼاً يثـا

 ي ٩ـاؿ اًؼ:يا اف ،تْاًٌؼيامت٦بػٍ ىؼٍ ه هْؿػ

 ْ وبٝ ياى کبل گًْ بگْى هْاٙج ت اف م ، يکبؿهٌ ؼاى ارت

 .يهضل يب کالًتـُبي اى ًبٙـ ّهؤهْؿ

 رـات٪ب ْ يّب ّ ا ل يثٞ وبٛ هض مْػ ارت ثَ  ُب  ، ياف کبؿ

عْاُ ٞؾؿت  ثبً يه ٖ ياف ٩ـ ثـا يتغ تبّاى   جـاى ّ   يّ ر

 .ي٩ـثبً

 يثـعْؿػ ثب ا٦ٕبل ييٍْ ُبيى يي٩ْب ينتن ُبياف م يػؿ ثْٞ

ث کَ  ٩بًًَْ ؿا  يکالت  ًؼ يه رَ ا ًؼ ّ ، هْا يب٣ ػاػٍ ا اًک

 يـيْگا٦ٕبل رل يثبال ييرٌبپـّمَ  يکْىو ىؼٍ تب اف ّـؿُب

 ىْػ.

جبىؼ يه يٍْ عبً ثـعْؿػ ثب ا٦ٕبليک ىي يمکبتلٌؼ ػاؿاا "

ؼ يکَ ثب يٌيج هزـهيهٌض آًِبکَ هـتکت عٖب ىؼٍ اًؼ. ثب 

ج ا٥ـاػ يهٌض آًِب، ثلکَ ثب ًوی ىْػهزبفات ىًْؼ ثـعْؿػ 

ؿ٥ٜ آى  ياًؼ ّ ثـا يهيکالت ييْػ کَ ػاؿايثـعْؿػ ه يرْاً

ْبيً وَ اٝ ًؼ. ُ نبٝؼت ػاؿ ثَ ه ِببًْاػٍ ع يبف  ل يػع آً

ک گـّپ مَ يهزجْؿ اًؼ کَ ُوَ ىبى ثب  آًِبيًْؼ. يمبعتَ ه

٦ـ ٩بت ًوب يً ثيهال کَ  نَ َ ٌؼ  ِبگـػػ. يبػ هيًبم رل  آً

هْفه ػ هـػاى آ ًبى ّ  ٝبػيف کَ ا يؼٍ  ًؼ  ثيا کبؿ ؿا  َ ي 

 ؼٌُؼ.يٍْؿت ؿّبکبؿاًَ اًزبم ه

  1113قاى: هضبکوَ ا٦ٕبل ي، رـم متيم يث يث ييرٌبت يمب

(11) 
 

 اعفال يّ تاؽگاٍ ُا صًذاًِاتِثْد 
 

صبل ت٩ْ يػؿ   ًَ ُـ گْ ٦بل ػؿ  ىوبؿ إ کبُو  اف  ي٦يکَ 

ت امت کَ  هـاکق ملت يق صبئق اُويي ًيجبىؼ، ايتِب هياّلْ

ت يثِج  ْػ ّّ  ٞ يبث  ؼ. ؿاٍ ُ  بيا٦ٕ  بل ثِج  ْػ  يآفاػ

 ا٦ٕبل ٝجبؿتٌؼ اف: يِب٦ُگبيت٩ْ

 ييتؤه ا٦ٕبل اف مبلوٌؼاى ّ يهٌْٚؿ رؼامبفَ ـ ثيتؼاث  
َئًْ ِب تيه وبؿ ياف ٕـ آً ًؼاًِب٨ اٝ ٪بل  يرؼ يف ؼ، اًت

 ييتؤها٦ٕبل ّ  يق ثـائ هضجت آهيک هضيق هْرْػٍ ثَ يػُل

٥ـاُن آّؿ ىمبلوٌؼا يمٝؼم ػمتـ ٦بل ّ  ًؼاى إ  يثَ ف
 .يـ فًؼاًيالت ١يتنِ

 ٌؼاى ّؿف ي٥ـاُن آّؿ ثبال يکبؿه ٦بل ّ  هْؿ إ ؼٍ ػؿ ا

ثتْاًٌؼ کَ  آًِبتب  ،ؿػي هْيػؿ ا آًِب يت کبؿيثـػى ٙـ٥

 ػؿ ارتوبٛ هنبٝؼ مبفًؼ. يٝبػ يفًؼگ يا٦ٕبل ؿا ثـا

 ؼ عؼهبت آهْفه ٌتب ثتْاً ،ؼٍيکبؿهٌؼاى ّؿف ي٥ـاُن مبف
ْ٥ ًبى  يصـ ثَ ًْرْا ئَؿا  ًؼ ّ ٙـ٥ اؿا ُبيثؼاؿ   يکبؿ يت 

 ؿا ثبال ثجـًؼ. آًِب

 ثتْاًٌؼ  آًِبتب  ،ا٦ٕبل يتْاًوٌؼمبف ينتن ُبيزبػ ميا
ق يًىبى توبك ػاىتَ ثبىٌؼ ّ هنبٝؼت  يٍ ُبکَ ثب عبًْاػ

يت ٦ٕل ثَ عبًْاػٍ گٌَ ثبفيتب ثتْاًٌؼ فه ،ثب عبًْاػٍ ُب

 هنبٝؼ مبفًؼ.ؿا 
ِبي٥ٞبل)  ينتيثِق " کق اص ييت مٔ هـ ٍالس يکَ تْ ب ّ ا

 ؼ(:ين گـػيًْرْاًبى تِـاى تٌٚ
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ثَ رٌگلقاؿُب، کٌبؿ ثضـ، کٍْ ُب  يضيت٦ـ ين م٦ـُبيتٌٚ -
 رٌگ ػؿ إـا٣ کيْؿ.٩جل اف هٌب٨ٕ ّ  يغيتبؿ يّ ربُب

گقاؿ - ُب يثـ نبث٪َ  ىی  يه ُب ّ يثّؿف ىؼٍ  ىت  ي ثبفػا

ْٚؿ اًکيب٣ هنبث٪بت هخجت َ هٌـّى اف هـاکق ثيًْرْاًبى ث

 .ـّىيّ ارتوبٛ ث آًِببى يّ هٌبمت ّ ثـعْؿػ ػّمتبًَ ه

 يالت چْى صُْ ُبيـ تنِيثَ مب آًِب يػمتـم ي٥ـاُن آّؿ -

ٌبفيثبف آة مي، رو ُب،  ُب ّ ُبٌوبيْم  ىگبٍ  ِب، ٥ـّ ، ثب١
 ...يگـُّ يؿمبًَ ُب

ک چين يًْرْاًبى تِـاى:  يبي٤، هـکق اٍالس ّ اصيًْني

 ظ(يثؼّى تبؿ) اًؼاف

 ي ًْجْاًاىياصالح لْاً
 

ثَ يک ميزبػ يا ٖبث٨  ًبى ه ًَ ًْرْا ٝؼالت رؼاگب نتن 

ک ا٩ؼام ٩بثل ي، يي الولليي ثيّ ٩ْاً يي الولليزبثبت ثيا

ثـا  َٚ يْؿ يهالص تبيه ييُبک کَ  ىؼ  ٌْى ػاؿا جب ٌ ياک ي يچ

يبثَ يي ًي٩ْاً عْؿػ ه مبلوٌؼاى ثـ ًبى ّ  نتٌؼ ّ ثب ًْرْا

ک َ ػؿ  يتياگـ ٩ـاؿ ثبىؼ کَ ًْرْاًبى اف صو ب ٌؼ.يٌوبيه

زبػ ييبى ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ىؼٍ ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ، اي٩بًْى ثـا

يْػ. کبؿ يالفم پٌؼاىتَ ه يؼ ص٪٩ْيرؼ يي چْکبتِبيي چٌيا

جبىؼ ّ يک پـّژٍ ػؿافهؼت هيهضبکوَ ًْرْاًبى  نتنياٍالس م

 ل، ٩ْبت ّ ربهَٞ ػاؿػ.يپْل يت اف مْيبف ثَ صوبيً

نَ صوب" ثيهئم نتبى  ٦بل اًگل وک َ ت اف إ هْؿ ک ّفاؿت ا

ؼمت گـ٥ت يک پـّژٍ مَ مبلَ ؿا ؿّيعبؿرَ ّ هيتـک الوٌب٥ٜ 

ُؼ٣ آى ا ِْؿيک ميزبػ يکَ  ٦بل  ػؿ رو وَ إ   ينتن هضبک

نت الّك کيػهْکـات نَ صوبيثْػ. ػؿ ًغ گبم، هئم ت اف يي 

، يآهْفى يَ آهْفگبؿاى ّ کتبة ُبيا٦ٕبل اًگلنتبى ثَ تـث

 . ...پـػاعت يل ّ ثقؿگبى هضلي٩ْبت ، پْل يؿٌُوْػُب ثـا

  1111َ يتـک الوٌب٥ٜ، گقاؿه مبالًّ ه َعبؿرّفاؿت اهْؿ 

(13) 
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داؽت سٌُوْدی داي

 15ؽواسٍ 
 

" ُوَ ا٥ـاػ هضـّم 

اف آفاػي ثبينت 

ثغبٕـ صيخيت ّ کـاهت 

ؽاتي ىبى هْؿػ 

اصتـام ّ ثـعْؿػ 

 ًنبًي ٩ـاؿ گيـًؼ."ا

 ، هيخب٧ ثيي11هبػٍ 

 الوللي

 ص٪٧ْ هؼًي ّ ميبمي

 ل ُای يجاد تذيا
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    اص اصالح صًذاى يئج جضيل ُا هٌذيتذ

رقاي يت اف آفاػيهضـّه يْؿُبيىؼ يک  مت. ػؿ ک کَ  ييؼ ا

ي يي تـيي رقا اف مٌگيبى ثـػاىتَ ىؼٍ، ايهزبفات هـگ اف ه

ُب هَ ث يتػّل يرقا ثيآ يىوبؿ  مت٦بػٍ افآى  ٍْؿت َ ؼ. ا

ؿ هٖبث٪ت ثب ػ ييرٌبٝؼالت  ينيػؿمت ّ هتٌبمت، اف ًٚـ پبل

 :جبىؼيؿّه ص٪٧ْ ثيـ ه
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ه ؼؿى  يُ ب ينينت ػؿ هٖبث٪ت ثب پبليه٨ٌٖ صکن ثب :6ال٤"

کبُو امت٦بػٍ اف ثَ ژٍ ػؿ اؿتجبٓ يَّ ثبىؼ ث ين ثيـيرـا

٩ؼاهبت ّ مت٦بػٍ اف ا مَٞ ا ضـ صجل، تْ وبٝ يُب نيت ، يارت

وْػى پبل جبل ً ٌؼاؿ يُب ينيػً رـم پ مت٦بػٍ اف يٝؼم  ، ا

 بى....ي٩ـثبً يرجـاى ثـا ييتؤهچْى ّمبٕت ّ  يا٩ؼاهبت

 يي تاله تل٪يج آعـينت ثَ صيصکن ثَ صجل ػؿ فًؼاى ثب : 5ة 

ـ هزبفات ُب ًٚـ يل گـػػ کَ مبيتضو يٖيگـػػ ّ ٍـ٣ ػؿ ىـا

 ْػ.پٌؼاىتَ ى يثْػى رـم ًبکب٥ يثَ رؼ

 R  (92) 17  (1)اؿّپب، م٦بؿه  يىْؿا
 

ىوبل  يمـامـ رِبى، ػؿ کيْؿُب يفًؼاًِبً٪ِ ص٪٧ْ ثيـ ػؿ 

ٌْة ٥ـاگ ثباليـ هيّ ر ًؼاى  کن ف ىؼ. ص کْه يجب ثبؿ يهض ي 

ملت آفاػ تـ اف  ٍضت ّيل هيؿا تضو ي٥ـا ٌؼ.  ثبػ  ثـ يک

ٍتِبيه ًؼگ يـّػ ّ ٥ـ مت ه ؿا اف يف هبًيػ ُـ ف ُؼ.  کَ  يؼ

ىؼ  کي ثب ًؼاى تضويثؼک يهو ثَ ف متبػى  گـػػ، يل ٥ـ ل 

 ثؼ.بي يً٪ِ ص٪٧ْ ثيـ کبُو ه ي٥ـٍتِب

ُيػؿ آ" گبٍيػّؿ،  يبٌؼٍ  ٪ت ً ثَ ٝ هـػم  ٌؼ  ک ؿّف  عْاُ

ع هـّف ػؿ ثـ کَ ا چَ  هْؿػ آً وْػ ّ ػؿ ضت  يً يْؿُب  ت اف ک

گـػػ، تٞزت عْاٌُؼ کـػ. يل هيًبم ٝؼالت ثـ ُوٌْٝبى تضو

  ػؿ يمَْ ث يهؼً ييبنتن ٩ْيػؿ م يالت ربؿيم٦بًَ، توبؤهت

ي ٌؼ ک ٥ـاػ ثيث ثيؼى ا ُبَ يتـ  ُن ػؿ  ّ آى يْٕالً يهؼت 

 يٖيي ىـايـ چٌيجبىؼ...... ػؿ فيه ئ ًَ چٌؼاى اًنبًيىـا

 ػاؿػ. يبتيت صيل فًؼاى اُوياًکيب٣ ّ تْمَٞ ثؼ

  1996ْگٌؼا يـ ػّلت ػؿ اهْؿ ػاعلَ، يب، ّفيبم اّهبؿيليّ

(1) 
 

ىؼيتوب ،ي ؿّياف ا ٥هَ ث يؼيالت  ْٚؿ هٞـ مت٦بػٍ اف  يٌ ّ ا

 کـػى ّرْػ ػاؿػ. يـ فًؼاًي١ يهزبفات ُب

٥ ،ُن ثب آى ًؼاًيثؼ يهٞـ ِب يل ف ثَ تٌ ثَ  ييکـػى  عْػ 

اًزبهؼ.  يتـ ًوهئحـ ييرٌبنتن ٝؼالت يب مي ّ لت ثِتـاٝؼ

ب ي ت فًؼاى ؿا کبُو ػُؼ ّيتْاًؼ روٞيًو يٍْؿت صتوَ ّ ث

 ت ص٪٧ْ ثيـ ؿا ثِجْػ ثغيؼ.يؿٝب

يت هئحـ٨ يثؼّى تٖج تؼاّم ا ي٩ْ يجبًيّ پ يي ت٢يّ ه ـ ي

 تْاًؼ:يه

 ت فًؼاى توبم ىْػيو روٞيثَ ا٥قا. 

 بًزبهؼيت اف ص٪٧ْ ثيـ ثين ىؼى صوبيثَ ّع. 

 صکْهت توبم گـػػ ينتن ٝؼليم يو هَبؿ٣ هبليثَ ا٥قا. 
ّ  يژيک امتـاتيثب  کَ يٍْؿت ػؿفًؼاى  يلِبيثؼ يي هٞـ٥يا

 يتْاًؼ ً٪و هِويم ىْػ، هاًزب يکياُؼا٣ ؿّىي ّ هِبؿت تغٌ

 ؼ.ي٦ب ًوبيا ييرٌبنتن ٝؼالت يًوْػى م يؿا ػؿ اًنبً

کْ( يهکن ) ت ٝبه َي اهٌ يمکـتـ ٥ ؼؿال 1114 يػؿ هبٍ ه "

ل تـ ا تق هٌ يػاک ًؼؿّ گـ ٌ ييٌِبػاتيـّ، پيرب ثـ  يؿا هج

مَٞ اص وبٝ يبيتْ ًؼاً يارت کبؿ يبى اف ٕـيف  ّ َٞ ٨ ربه

 اٝالم ًوْػ. يؼيتْل
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ل هَبؿ٣ مبالًَ ص٦٘ يـ ؽي٨ تؼاثيؼ اف ٕـيرؼيٌِبػات يي پيا

 :کْ ؿا هـ٥ْٛ عْاٌُؼ ًوْػيهکن يفًؼاًِبّ هـا٩جت 

مبفيربگق .1 تَ ػؿ  يي  وبٛ، الج کبؿ ػؿ ارت ثب  صجل  کن  ص

عْاُ ؼ  يفً ؼاً 11111 ييؿُب٦َ کَ هٌتذ ثَ ين ع٦يهْاؿػ رـا

 .ىؼ

ک َ  يفً ؼاً 73111ص ؼّػ  يثبف ثـا يفًؼاًِبک ثـًبهَ ي .1

ؼ. ثغو يکَ هَبؿ٣ ىبى ؿا پْؿٍ ًوب يؼيْلت يهَـ٣ّ کبؿُب

ػؿ هضالت  ييـثٌبيف يي کبؿُب هتوـکق ثَ پـّژٍ ُبيٝوؼٍ ا

 جبىؼ.يک ثَ فًؼاى هيًقػ

ج ي ک َ ث َ ص يفًؼاً 93111 يثـا ييبياصک ثـًبهَ کبؿ ي .3

ثب هـا٩جت  يفًؼاًِبىؼٍ اًؼ ّ ػؿ  يي هکـؿ ػمتَ ثٌؼيهزـه

 يًْؼ.يه يهتْمٔ ًگِؼاؿ

ت ػؿ يبػآّؿ ىؼ کَ ٝؼم ه٥ْ٪يتـ گـتق کهَبصجَ ػا ييػؿ ا

فً ؼاى  61 يث ـا يبفهٌؼييٌِبػات هٌتذ ثَ ًيي پي٨ ايتٖج

مبل آيرؼ ىو  ىؼ. ايؼ ػؿ  ُؼ  ِبي يٌؼٍ عْا ْٚؿ َ ث پالً هٌ

فً ؼاى ؿا  449ت يهن ئّلکْ ک َ يهکن يبلتيهيْؿٍ صکْهبت ا

 ؼ.يػؿکيْؿ ػاؿػ ثَ ًيـ ؿم

ػاکتـ  يػؿ هْؿػ هَبصجَ ُب يً٪ل ىؼٍ اف گقاؿه هٖجْٝبت

 1114گـتق 
 

 ّجْد داسد؟ يل ُايچَ تذ
 

ػؿ ثـعْؿػ ل يؽ کـػى  يفًؼاً ـي١ يػؿ مـامـ رِبى ؿاٍ ُب

 :اػ هضکْم هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ ػاؿػثب ا٥ـ

 ن ُبياف م يبؿيػؿ ث ْب ينتن  ٍالص يي٩ ضبکن  ل يت تضويه

مبيرـ ُبيوَ ّ  زبفات  ٪ؼ يـ ه ثـا يً جـاى  عت ر  يچْى پـػا

 .َ ؿا ػاؿًؼيـيثَ هئمنبت ع ي٪ؼب هنبٝؼت ًي بى ّي٩ـثبً

 ْم ٚبؿت اف  ل٤ ً ىکبل هغت ضت  يا کَ ت مت  وْل ا َٞ هٞ ربه

 يت ُبيىغَ ّ يـ صکْهتي، هئمنبت ١ياى صکْهتهؤهْؿهـا٩جت 

 يًْؼ.يثب ٦ًْؽ اًزبم ه

 ثؼّى هقػ ثَ ٦ًٜ ربهَٞ  يگوبىتي ا٥ـاػ هضکْم ثَ کبؿُب

 ُب هـّد امت. يليج هزبفات عيّ ثَ ص

 لَ يّمَ ؿا ث يآفاػ تيهضؼّػ يي٩ْب ينتن ُبياف م يثـع

٨ يگيت ّ گؾاؿ ؿا اف ٕـ ب ًٚبؿت ثـي ثبفػاىت ػؿ هٌقل ّ

 ٌؼ.يٌوبيل هيثَ ىغٌ تضو يکيل الکتـًّئًَت ّمب

 ّيفًؼاً يربَ ث يؿّاً يُب يوبؿيي ّ ٝالد ثيهٞتبػ يتؼا 

 .جبىؼيمبعتي هٞوْل ه

 ب ٝؼالت ي ّ ييبياصًبم ٝؼالت َ ؼ ٝؼالت کَ ثياىکبل رؼ

جؼ يب٣  يليت زـهياًک ًؼ ّ ػؿ آى ه تَ ا ىبى يب٥ رـم  ثَ  ي 

ؼ ّ ػؿ هْؿػ رـم ٌيٌوبيهال٩بت ه ياٝتـا٣ ًوْػٍ ّ ثب ٩ـثبً

 .گـػًؼيهؾاکـٍ کـػٍ ّ هت٪جل رجـاى ه

 جبىؼيق هوکي هيبػ ىؼٍ ًيـ ياف تؼاث يجيتـک. 
 

 ل ُا دس هٌاعك هختلف جِاىيتذ
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ٜ يم٤ ّيک ٕي، يي٩ْب ينتن ُبياف م يبؿيثن يػؿ ٩بًْى رقا

ثياف گق ُب   کَ ػؿ َ ٌَ  مت  رْػ ا وْػى هْ کْم ً ْٚؿ هض هٌ

ع ث يثـ يْؿُب  ٩ـاؿ َ اف ک مت٦بػٍ  هْؿػ ا نتـػٍ  ٍْؿت گ

 هٞوْال  ت ثَ فًؼاى يل هضکْهيـ، ثؼي٥٪ يـًؼ. ػؿ کيْؿُبيگيه

٩ْاً ىکل  متٞوبؿيثَ  ىتَ ا م يي ػّؿاى گؾ ٩بًْى امب  يػؿ 

هْرْػ ٨ آى يتٖج يـثٌبيکَ ف ييا اف يکيْؿُب هْرْػ اًؼ ّل

٨ يهٌْٚؿ تٖجَ ـًؼ. ثيگيهْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ ه ًؼؿتب  نت، يً

ن  ت يثب يارتو  بٝ يب کبؿُ  بي   ػؿ ربهٞ  َ ّ آًِ  بًٚ  بؿت 

کَ  ييمبعتبؿُب ىؼ  رْػ ثب نئّلهْ ثيتي تـيت ايه َ جبت ؿا 

ل يثبىٌؼ کَ تضوَ يئق هْؿػ اٝتوبػ ٩ٍْ ٩ْبيـػ ّ ًيػّه گ

ٌؼٍ ا تيکٌ ًؼ. ص کبم ا ُب يي اص وک  گـ ک م يا  يمْ اف يٞيّ

بف ثَ يآى ً يؿّبکبؿاى ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، رِت اهْؿ اػاؿ

 جبىؼ.يهٌبثٜ ه

ن  يْؿُب يبؿيػؿ ث تـ يکيوَ يرـ، اف ک وؼٍ  ثؼياف ٝ ل يي 

ي ثَ ياف هضکْه ييْػ هگـ ىوبؿيت ثَ فًؼاى ىوـػٍ هيهضکْه

ـا کَ يگـػًؼ فيًوْػى ػّؿٍ فًؼاى ه يوَ هزجْؿ ثَ مپـيرـ

 ؼاىتَ ثبىٌؼ.يوَ ؿا ًويتْاى پـػاعت رـ آًِب

ثْػٍ  ينتيًوْک ين ُبيػؿ کٌتـّل ؿژ ٩جال  کَ  ييػؿ کيْؿُب

ت يل ُب ّرْػ ػاىتَ کَ هـتجٔ ثَ هـکقيک ملنلَ ثؼياًؼ، 

 اف امت٦بػٍ ثبفهبًؼٍ اًؼ. يثْػٍ ّ اکٌْى ثَ ًضْ يا٩تَبػ

 ل ُايتذ ياص هؼشف يًاؽ يهؾکالت ػوذٍ دمْق تؾش
 

يبى ه مـ رِبى ً ُب اف مـا کَ هيپژُّو  ُؼ  ٥ؼ ُب يثؼ يٞـ ل 

وْال   ٌؼ يًو هٞ ىٌؼ.ـيتؤحتْاً ىتَ ثب ٚـ ؿا ػا هْؿػ ً   ات 

گـػًؼ، يت ثَ فًؼاى هيي هضکْهيکَ ربگق يؼيرؼ يت ُبيهضکْه

يْػ يىوـػٍ ه يٌيهزـه يت ثـايک هضکْهيػؿ ؽات عْػ  آًِب

ثَ فًؼاى ٥ـمتبػٍ ًيؼٍ اًؼ  يَ ايچ ٩ْيتضت ُ ٩جال   آًِبکَ 

يتـ يگـػػ ّ ىوبؿ ثيوب ًوت فًؼاى ؿًّيػؿ روٞ يق کبُييّ ً

ي پـّمَ ؿا رـم يـًؼ. ايگي٩ـاؿ ه ييرقاا٥ـاػ تضت کٌتـّل 

ؼٍ اًؼ.  اگـ ُؼ٣ هب کبُو ي" ًبهيًبم" ربل ثب٥َ ىٌبمبى ث

ت فًؼاى ّ ثِجْػ اّّبٛ يق کبُو روٞيامت٦بػٍ اف فًؼاى ّ ً

اف  يک ٌَٝـيتْاًؼ ٍـ٣ يل ُب هيي ثؼيا يفًؼاى ثبىؼ، هٞـ٥

ًَ  ک اٍالس ػؿافهؼت امتيٜ ىوـػٍ ىؼٍ کَ يّم يژيک امتـاتي

. کبُو امت٦بػٍ اف ثبفػاىت ٩جل اف هضبکوَ ّ يک ٝالد ٥ْؿي

 هئحـتـ امت. يژيک امتـاتيت يهؼت هضکْه يکْتبٍ مبف

 

 ّلوضآى کَ دس اًگلغتاى ّ  ا تاالتش اصي عالَ ّ 21هشداى 

ة توْدٍ يون لاتل تؼميهذکْم تَ جشا 2002-1980 يي عالِايت

 آًِات يت هذکْهيًْػس صذ د اًذ، تا
 

ػّؿٍ  وَيرـ ييؿُب مبل

 يييآفهب

ع  ؼهت ػؿ 

 ربهَٞ

٥ـهبى 

 هغتلٔ

 يفً   ؼاً

 يىؼى ٥ْؿ

1981 7 51 5 4  17 

1981 8 47 6 6  19 
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1984 9 45 7 7  11 

1986 11 41 7 7  11 

1988 11 41 8 7  11 

1991 13 43 8 7  17 

1991 17 37 9 9  18 

1994 16 36 11 11 1 11 

1996 14 33 11 11 3 16 

1998 14 31 11 9 4 17 

1111 13 18 11 9 3 31 

1111 14 16 11 8 1 31 
 

َبئ تـ اص ٌبَ ياف ػ٥ نتبى ّ  يير لَ، اًگل لقّفاؿت ػاع ّ،  

 1111-111ّ 1998-1981مبالًَ  يُبرلؼ

  

ّ عؼهت ػؿ  يييو امت٦بػٍ اف ًٚبؿت آفهبيک ا٥قايرؼّل ثبال 

ي يؼُؼ ّ ػؿ ٝيک ػَُ ؿا ًيبى هي يتـ افيبى ثيربهَٞ ػؿ رـ

ٜ ػؿ تٌبمت امت٦بػٍ اف فًؼاى هْرْػ يو ّميک ا٥قايفهبى 

 جبىٌؼ.يوَ هضکْم هيي تٌبمت ا٥ـاػ  ثَ رـيثْػ ّ ٤ًَ ُو

ـمؼ يي هيکل ثَ ًٚـ هيجبىؼ. ايهيکل ػّم هّْْٛ اٝتجبؿ ه

ٍ ل ُب کيبًؼيي ثؼيا امت٦بػٍ اف يمَْ کَ ًٚـ ٝبهَ ؿا ث

٥کـ عْاٌُؼ ًوْػ کَ صکْهت ثب کبُو  ْٕؿ يي. هـػم اامت

هٌْٚؿ َ ؼ. ثيٌوبي٨ هين ؿا تيْيىؼت هزبفات، اؿتکبة رـا

ت ثَ فًؼاى يل ُب ثـاثـ ثَ هضکْهيٌکَ ثؼيّاًوْػ مبعتي ا

ل هـتکت ً٪ِ ي٨ ا٩ؼاهبت ؽيعيي اًؼ، صکْهت ُب هوکي اف ٕـ

 ص٪٧ْ ثيـ گـػًؼ:

 ٥ ٍـ يهٞـ چْى تض٪يهضکْه ييػؿ ا يٌٝب ٚبؿ يت  ـ ػؿ اً

هَ ٝ ىبً هخال  ب وبٝيًْيؼى يپْ عؼهبت ارت کبؿگـاى  ّ  ي٦ْؿم 

 .کخب٥بت اف کٌبؿ ربػٍ ُب يثَ روٜ آّؿ آًِبّاػاؿ ًوْػى 

 ٚبؿت خبل تٞ٪ يليع يٕـس ً ًَ ه ًَ ثگْ ت يُب هؼاعلَ گـا

 .يهبُْاؿٍ ا
 

 گًْاگْى يتَ هْدل ُا ياصهٌذيً
 

ؿّاى  يػهْکـام يمَْ کَ ث يياٍالس ػؿ کيْؿُب يثـًبهَ ُب

ًؼ ّ  کَ ميها ٌؼ  نبً ييرقانتن يغْاُ مبفًؼ  يىبى ؿا اً

وْال   پالى اًکيب٣ ثؼي يػاؿا هٞ ُبيک  کَ ثـ  يل  ًؼاى اًؼ  ف

ک هْػل يؼ. ػؿ اًتغبة جبىيـ کيْؿُب امتْاؿ هيمب يػل ُبهْ

مت ثب نيهٌب ٍْؿت گيؼ ث ٩ت  عيبؿ ػ ث يـػ. ثـ يْؿُب  َ اف ک

ؼٌُؼ کَ يش هيل تـريثؼ ين ّ اػاؿٍ هزبفات ُبيهٌْٚؿ تٌٚ

ٌؼ. يزبػ ًوبيَ ايمبعتبؿ هتوـکق ؿا ػؿ ػاعل ّفاؿت ٝؼل کي

يْؿُب ايمب ليـ ک هٜ هض عل رْا مبعتبؿ ؿا ػؿ ػا رب  يي 

ٚيه ٌؼ ّ تٌ يِب ن ّ اػاؿٍ آىيؼُ ثَ ثغ ضْل  يىِـػاؿ يؿا  ه

ٝؼٍ ايٌوبيه ُب ؿا ين ّ اػاؿٍ ثؼيُن تٌٚ يٌؼ.  ل هزبفات 
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ْب گؾاؿ ه ءثَ ٩ ضبکن ّا ٌؼيّ ه ْکٌ لْٕهُب  ي. ثٞ اف  يغ

٩ؼ ٚبؿت آفهبا ًؼاى ّ ً ثَ ف وبٝ يييام  عؼهبت ارت ؿا  يّ 

 ٌؼ.يٌوبيزبػ هيا

اف هْػل ُب ّ اُؼا٣  يکيبى يه ينت کَ اؿتجبٕيً يي ّـّؿيا

نبً ٝؼالت يک مي يمبف ياً ٌبنتن  ثَ  يير کب  کبُو ات  ّ

 ًوْػى ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. يفًؼاً

ث ٚبؿتيعبٕـ ثبَ "  عؼهبت ً کَ  ىت  مو يييآفهب يؼ ػا  يؿ

 يثـع ياف مْ امت هوکي ياى ًٚبؿتهؤهْؿؼ ّ جبىيپـهَـ٣ ه

گـ ًٚبؿت هٌٚن يػ يـه ًجبىٌؼ. ؿاٍ ُبياف کيْؿُب ٩بثل پؾ

گًَْ هخبل ًٚبؿت اف َ ؼ رنتزْ گـػػ، ثيػؿ ػاعل ربهَٞ ثب

ل يىْؿاُب يمْ تـ ٩ـيهض ُب ّيَ، ًوبي، کالً مبي ٌؼٍ  ـ يب 

 ثـعْؿػاؿ اًؼ. يکَ اف اصتـام ّ اٝتوبػ هضل يکنبً

DFID، ًْ(3)  1111 يت ّ ٝؼالت ٩بثل ػمتـمي، اهٌتيهَئ 
 

 صًذاى ّ فغاد يل ُايتذ

اف  هتؤحـکَ  ييرٌبنتن ٝؼالت يک ميل فًؼاى ػؿ يثؼ يهٞـ٥

ىؼ نبػ ثب متبً يليع ،٥ ىٍْ  مت. ؿ ىْاؿ ا ضبکن  يػ ػؿ ه

صکن فًؼاى، صکن  يربَ ؼ کَ ثيتْاًؼ ٩ْبت ؿا ّاػاؿًوبيه

 ؼّى هقػ هوکيؼ. ٥ـػ هضکْم ثَ کبؿ ثيؿا ٍبػؿ ًوب ل آىيثؼ

 ي کبؿ ثگوبؿػ.يؿا ثَ ا يگـيثب پـػاعت پْل کل ػ امت
 

 صًذاى ّ دمْق تؾش يل ُايتذ
 

 يت اف آفاػيهضـّه اگـ ييْػ، صتيملت ه يکَ آفاػ يُـ فهبً

تْاًؼ ؿًّوب يُن ثبىؼ، ً٪ِ ص٪٧ْ ثيـ ه يٍْؿت ٩نوَ ٍـ٣ ث

بى آهؼٍ امت يهَ ث يي الولليي مجت اثقاؿ ثيگـػػ. اف ُو

ًوْػى  يـ فًؼاًي١ ين ُبي٨ تضـيزبثبت تٖجياؿ اؾگ کَ امبك

ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ آى اف  قيً ييٌَ ُبيجبىٌؼ. رْاهٜ ّ فهيه

ُبيا هقػ  يي کبؿ ِـمْءثؼّى  مت٦بػٍ ّ ث ٍْؿت  يثـػاؿٍ ا

نبك يً ،ي ؿّيا ـػ. افيگيه َٚ اص ثل هالص جت ٩ب ثَ هـا٩ بف 

 ييت هضکْهيخيوبل ىؼى صيّ پب يگـػػ تب اف ً٪ِ ص٪٧ْ ثيـيه

 گـػػ. يـيرلْگ

ٌَ ُوبًب ػمتْؿ يفه ييػؿ ا يي الولليي اثقاؿ ثيٝوؼٍ تـ

ُبيصؼا٩ل هٞ تؼاث يبؿ هْؿػ  ضؼ ػؿ  لل هت ت٩ْيـ ١يه  ي٦يـ

ت يتَ ْ يتْمٔ هزو ٜ ٝو ْه 1991جبىؼ کَ ػؿ هبٍ ػمبهجـ يه

 يًْؼ.يبػ هيْ يتْک يًبم ػمتْؿُبَ ؼ ّ ثيگـػ

متْؿُب ِبيٌَ صوبيْ فهيتْک يػ کـ يص٪٩ْ يت ٥ـاُن  ػٍ ّ ؿا 

ٍْؿت ٝبػالًَ َ ث ي٦يـت٩ْي١ يؼ کَ هزبفات ُبيٌوبيه ييتؤه

٩بًًْيّ ػؿ  ىي  چبؿچْة ؿّ ٪٧ْ يتٖج يک  گـػػ ّ اف ص  ٨

ٌؼ کَ ص٪٧ْ ياصنبك ًوب کَ يٍْؿتت ىْػ ّ ػؿ يي صوبيهزـه

ػاىتَ ثبىٌؼ.  يثَ هـارٜ ص٪٩ْ يػمتـم آًِبىبى تل٤ ىؼٍ، 

هزبفات  کيًوْػى  يک هزـم ػؿ هْؿػ مپـيت يکَ ؿّب يفهبً

و ػؿ يؼ ثـاييْػ ثبيهضبکوَ گـ٥تَ ه يک پـّمَ ؿموي يربَ ث

پ ثَ  جبٓ  هؼُب ياؿت ّب يآ ىْػ.  يت ّيٝؼم ؿ هبت ػاػٍ  هٞلْ

   گـػػ. ينت هضـم ًگِؼاؿيػؿ هْؿػ هزـم ثب يإالٝبت ىغَ

 .ق ّرْػ ػاؿػيً يياؿّپب يبؿُبيٌَ هٞيفه ييػؿ ا
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 ، يبٝـارتويتؼاث ّ ن ُبيػؿ هْؿػ تضـ يياؿّپب يػمتْؿُب

 اؿّپب يىْؿا يتَ ّفؿايکو R (92)16ّ م٦بؿه ىوبؿٍ 
 

 ل اًؼ:يي ػمتْؿُب ٩ـاؿ ؽيزبثبت ٝوؼٍ ايا

 ًت تضو وَ رْا ضـيُ تؼاثيل ت ُب ّ  وبٝين  نت يثب يـ ارت
 .گـػػ يييتٞتْمٔ ٩بًْى 

 ضـي کَ يٍْؿت ػؿ ثَ ت کْم  زـم هض تؼاثي ن ّيک ه ـ يب 
وبٝ ىـٓ ّ يارت زبم  ًبه٨٥ْ يب ّري ػؿ اً لَ  ىؼ، جَ هضْ ثب
 .ک ثَ صجل هجؼل گـػػيؼ ثَْؿت اتْهبتيًجب يت ّيهضکْه

 ٨ ين ه٪بهبت تٖجيؼ ص٨ ػؿعْامت ػؿ ثـاثـ تَبهيي ثبيهزـه
 .کٌٌؼٍ ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ

 ـ ين ّ ت  ؼثيي هضک  ْم ث َ تض  ـيت هز ـهي  خيت ّ صي هضـه
 .يَ اصتـام گـػػيؼ ُويثب يارتوبٝ

  ٧ْ٪ َئًْص وبٝ تيه رْػٍ ًجب يارت ٩ـاؿ يؼ فيهْ ٖـ  ـ ع
 .ـػيگ

 

 ؽًْذ يل ُا چگًَْ هؼشفيتذ

ي صجل گـػًؼ، يکَ ثتْاًٌؼ ربگق ييل ُبيزبػ ثؼيهٌْٚؿ ا ة

 :ّـّؿت امت ليؽ يُب يژيامتـاتثَ 
 

 افکاس ػاهَ

يتيصوب مْ يجبًيت ّ پ ه ياف  ُبيه يهـػم الف ىؼ. کبؿ  ييجب

 يمبفهبًِبگـػػ.  ييتؤهؼ اًزبم ىْػ تب اٝتوبػ ٝبهَ يثب

هؼً  َٞ ييه يربه ٌؼ ً٪ گبُؿ يتْاً مِ يا ػؿ آ مبعتي يّ  ن 

هَ ػؿيػال خبت ٝب ثؼيٌَ صوبيفه ل ّ هجبص ُبيت اف  صجل  يل 

 ٌِب هيتول اًؼ ثـ:يٌؼ ّ اي٦ب ًوبيا

 ؛ييثـ هزـه ييرٌبات ـيتؤح ارتٌبة اف 

  ؛ػصبم پـ اف يفًؼاًِبکبُو ٥يبؿ ثـ 

 ؛ي عٖـًبکيهزـه يص٦٘ فًؼاى ثـا 

 ؛يرْئ ٍَـ٥ 

 ي هٌبمت ثب يزـهه يّ ربهَٞ اف مْ ي٩ـثبً يثـا يمْػهٌؼ

 ؛ًوْػى ٩ّت ػؿ فًؼاى يمپـ يرجـاى کٌٌؼٍ ثزب يکبؿُب

 ً؛ييػؿ ثـعْؿػ ثب هزـه يػعبلت ربهَٞ هؼ 

 ـ ي٨ ا٩ؼاهبت ّ تؼاثياف ٕـ ييهزـه يثبال ييبياصات ـيتؤح

 ؛هٌبمت

 ٝوب ٍؼهَ ارت ٌبة اف  عبًْاػگ يارت ثٔ  ثـ ؿّا ّ  يصجل 

 ؛يارتوبٝ
َ يپـّژٍ ػؿ ؿّم کي يي الولل ػؿ صبل ارـايث ييرقااٍالس "

هٌْٚؿ َ هْرْػٍ ث يجبىؼ کَ ُؼ٣ آى امت٦بػٍ اف مبعتبؿُبيه

ل فًؼاى امت. يج ثؼينتن عؼهت ػؿ ربهَٞ ثَ صيک ميزبػ يا

 يکيک ُؼ٣ ٝوؼٍ يج يٝبهَ هٌض يي آگبُيک کوپبيىبهل مبعتي 

ي ىبهل کبؿ يجبىؼ. ايي پـّژٍ هياف رِبت هِن ّ تبفٍ ػؿ ا

 يت٪ل ّ آژاًل إالٝبت ارتوبٝهن يْيبػ ؿاػيثٌ ُوـاٍ يثبُو

 جبىؼ.يعجـًگبؿاى ه يثـا يآهْفى يثـًبهَ ُب يّ ٥ـاُن آّؿ

  يفًؼاى ػؿ اؿّپب يي ُب ثـايي متـى، اًکيب٣ ربگقيّ

 (4)  1111بًَ يه يبيّ آم يّ ىـ٩ يـکقه 
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يِب ع يپژُّ ىؼٍ ػؿ ثـ زبم  يبى ه ياً يْؿُب ً کَ ياف ک ُؼ  ؼ

اف عؼهت ػؿ  يب ىکلثب ه٦ِْم ػؿ ًقػ ٝبهَ ُوبً يهزبفات ُب

ب ربهَٞ يّ  يجبىؼ کَ ثَ ٩ـثبًيه يربهَٞ، ّ رجـاى ٍؼهَ ا

 ؼٍ امت.يؿم

 يشيُذف گ

هْؿػ ػؿيى٦ب٥ ُبيت ػؿ  ٌؼٍ  ٥ت کٌ ثؼ يب مت  صجل الفم يهٌب ل 

ي ؿا ُؼ٣ ٩ـاؿ ػُؼ ياف هزـه يک ثغيينت يل صجل ثبيامت. ثؼ

نـ ه ًؼاى ث ٌْى ػؿ ف ُن اک ًؼ ّيکَ  ِبب ي جـ ک يکَ  ييآً

 يّاؿ صجل اًؼ ّلاؿا هـتکت ىؼٍ اًؼ کَ مق يوياملنلَ رـ

عيًجب ىًْؼ. ػؿ ثـ صجل  يْؿُب ا يؼ  ُؼ٣ گياف ک َ ث يـيي 

 ؼٍ امت.ي٤ گـػيبؿ هيغٌ ػؿ ٩بًْى تٞـيٍْؿت ثن

ىؼٍ...... هي " متبػٍ  ًؼاى ٥ـ ثَ ف کَ  زـم  ثيک ه ًؼ  َ تْا

ب کوتـ اف آى ثَ عؼهت ػؿ ربهَٞ هضکْم ي هبٍ ّ 8صجل  يرب

ثَ  يت ٩جليؼ ّ ىـٓ، هضکْهيصجل ثؼّى ٩ ٌکَيگـػػ، هگـ ا

ت ثَ عؼهت يهبًٜ هضکْه يل ٩ْيـ ػاليب مبي عؼهت ػؿ ربهَٞ ّ

 ػؿ ربهَٞ ًجبىؼ.

، 1997گنت، آ ٩8بًْى   ،٩1بًْى عؼهت ػؿ ارتوبٛ، هبػٍ 

 (5)  ٌلٌؼي، 754/97٥ىوبؿٍ 
 

هضبکن  يٍـ٣ ػّ اًتغبة ثـا يي٩ْب ينتن ُبياف م يػؿ ىوبؿ

 يق هٞوْل امت کَ ثـعيي ًيب صجل ّ اي ّوَ يهْرْػ امت، رـ

ک يـػ ّ ثب يگي٨ ٩ـاؿ هياف اصکبم ثَ فًؼاى ػؿ صبلت تٞل

ّ اٍؼاؿ  يـيي ُؼ٣ گيگـػػ. ثؼّى چٌيهٞبَّّ ه يگـيل ػيثؼ

هْؿػ ػؿ ى٦ب٣ ػؿ  وْػ  ُبيؿٌُ ٌؼٍ  ٥ت کٌ ٚـ، ا يب ي يهْؿػ ً

کبؿ ؿًّؼ، هگـ ا٥قّى َ صجل ث يربَ تْاًٌؼ ثيل ُب ًويثؼ

ي يجبىؼ تب تْويه ييقم ُبيکبًيثَ اًکيب٣ ه بفيآى. ً ثـ

 .امت نتنيم ءي پـّمَ رقيگـػػ کَ ا
 

 ءًمؼ لضا

ْبيًقػ يـيمِوگ لت ٩ ٕـس ّ تٖج ءک ّ ػعب ثؼيػؿ  ُب ي٨  ل 

ـػ ّ يگيٍْؿت ه ءجبىؼ. اٍؼاؿ صکن تْمٔ  ٩ْبيت هياُو صبئق

 آًِبل اٝتوبػ ًؼاىتَ ثبىٌؼ، يثؼ ياگـ ٩ْبت ثَ هزبفات ُب

اف آى ًغْاٌُؼ ثْػ. اٍؼاؿ کٌٌؼٍ گبى صکن  ٥کـ امت٦بػٍَ ث

اف  هخال  ٌؼ، ي٦ب ًوبيي ؿاٍ مِن ىبى ؿا ايتْاًٌؼ اف چٌؼيه

ک ملنلَ اف ي يل ثب هٞـ٥يت ثؼيک مبعتبؿ هضکْهي٨ ٕـس يٕـ

ْب ثـاي٩ کَ  ثؼيا يب  ًؼ ّيي  مت ا ُب هٌب ٨ يب اف ٕـي ل 

ْْ زبلل ّيٝ کَ ػيب کوي ت ػؿ ه ُب  ثَ تٖجتَ  جبٓ  ٨ يؿ اؿت

 ؼٌُؼ.يؿا اًزبم ه يً٪و ًٚبؿت ات ُبي هزبفيا
 

 كيتغث

مت٦بػ کبؿثـػ ّ ا ثؼيا اف ٍٕـف  ُب ػؿ ه٥ْ٪يي  ت ّ يل 

جبىؼ. ُوَ يت هياُو صبئقصجل  يل ُبيامت٦بػٍ اف ثؼ يًبکبه

ؼ، يٌوبياف ًٚبؿت ؿا ه يزبة ًْٝيل کَ ايثؼ يت ُبيهضکْه

ٌؼ يً ٌبيک فيبفه مو يـث وَ يه يؿ ثَ هضک جبٓ  کَ اؿت ىؼ  جب

ٍْ يؼ، اف ىيي ًٚبؿت ًوبياىتَ ثبىؼ، اف هزـهاٍؼاؿ صکن ػ

ل يُب َٞ هض ثب ربه ٌؼ ّ  ٚبؿت ک کن ً زـه يص ي ػؿ آى يکَ ه
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ًؼگ ًؼ ّ هضکْه يف مپـيػاؿ ىبى ؿا  وبك يٌوبيه يت  ٌؼ ػؿ ت

ّب ؼا  يل ى ؼيث ؼ يت ُ بي ثبى ؼ. هضکْه ت يت ّ صوبيث َ ؿ

امت. ثَ ُـ اًؼافٍ  يهتک ييرٌبـ يٝؼالت ١ يهضل ياؿگبًِب

لت ّ يا ل کَ ػعب ىؼيث يمِن هض ًؼافٍ َ ث ،يتـ ثب وبى ا ُ

 جبىؼ.يل اف هٌبثٜ هٌبمجتـ ثـعْؿػاؿ هيثؼ يت ُبيهضکْه

ـ يب ام ت٦بػٍ اف ع ؼهت ث َ ربهٞ  َ ّ ت  ؼاثي   ّ يهٞـ٥  "

 يکب٥ فًؼاًِبل صجل ػؿ کبُو افػصبم يج ثؼيثَ ص ي٦يـت٩ْي١

ن کَ ث چَ  ثْػ. آً ُؼ  متيًغْا ِن ا ًب ؿّ ،بؿ ه َ ّ يُوب

ي اؿتجبٓ، يجبىؼ. ػؿ ايه يؼيکبؿاى کلثـعْؿػ ُوَ ػمت اًؼؿ

" هيغٌ گـػًؼ. يؼيگـاى کليي امت کَ "ثبفيهِوتـ اف ُوَ ا

رَ ّ عيب ًبػي ٝؼم تْ گـ٥تي ثـ نبئلي ياف ا يؼٍ  وؼٍ  ه ٝ

َ بمت ُب ثيم اثتکبؿات ّ ذ هٞکْك اًزبهؼ ّيهوکي ثَ ًتب

هْارَ  يافػصبم فًؼاى ُب ؿا ثَ ًبکبهاف  يـيهٌْٚؿ رلْگ

َ ـثٔ ثيؽ يُوَ رٌبس ُب هئحـ يـيمِوگ  يّؿ ؼيتؤکمبفػ.  

گبً ٍبػ٩بًَ ُو ِؼات  ِن ػؿ ايهٌض يىوْل تٞ ٍـ ه ي يج ٌٝب

 .ِْػٍ عْاٌُؼ ثْػياؿتجبٓ ث

الى ُب ّ ؿاٍ ي٨، هيت فًؼاى رِبى: ص٪بيجْکب، روٞيـک کيا

 (6)  1111صل ُب 
 ًظاست يويدعتگاٍ دا

 ليصجل ثب ثؼ يت ُبياف هضکْه يثـع يي مبفيربگق ينيک پبلي

ٍْ يب ثْػى إالٝبت هٌٚن ػؿ هْؿػ ىيثَ هِ يگـ هتکيػ يُب

ثؼيهضکْه يُب مت٦بػٍ اف  ُب هيل هضکْهيت ّ ا ىؼ. يت  جب

جبىؼ، يکبؿا ًو ينيک پبليکَ إالٝبت ًيبى ػُؼ کَ  يفهبً

ـػ يگيل هْؿػ امت٦بػٍ ٩ـاؿ ًويت ثؼيگًَْ هخبل، هضکْهَ ث

مت٦بػٍ ًوي ّ ٚـ ا هْؿػ ً گـّپ  هْؿػ  اف  ؼييْػ، ثبيب ػؿ 

چْى هؾاکـٍ ثب صکن ػٌُؼٍ  يهـثَْٕ ا٩ؼاهبت يًِبػُب يمْ

 ـػ.يُب ٍْؿت گ
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