
  ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفش

  گغزشػ ؽٙش٘ب

  رٙشاْ ( ِزشٚپً)والْ ؽٙش

 ِْغبئً ٚ ِؼضالد آ  

  

:  مقدمه        

.  اي ثضسگ ِٛاعٗ اعذساثطٗ ثب گغزشػ ؽٙش٘ب ثٛيژٖ ؽٙش اِشٚصٖ عبِؼٗ ِب ثب ِؾىالد فشاٚأي دس       

،  ، ِؾىً ِغىٓ اسيثيه .  ثب اطّيٕبْ ِيزٛاْ گفذ، ثغيبسي اص رٕگٕب٘بي ِٛعٛد ؽبفً ِؾىالد ِزوٛسٔذ

٘بي ِؾخقي اص ايٓ  ؛ ّٔٛٔٗ ٘بي ِشثٛط ثٗ آْ ، وّجٛد٘بي صيغذ ِؾيطي ٚ آٌٛدگي ؽًّ ٚ ٔمً ؽٙشي

٘بي اخيش، فشضبً دس پٕغبٖ عبي گزؽزٗ دس عٙذ سفغ ٚ يب رؼذيً ِؾىالد ِزوٛس  آٔچٗ دس د٘ٗ.  أذ ِؾىالد

،  دس ِٛاسدي ُ٘ طشؽٙب ٚ عيبعزٙبي ارخبر ؽذٖ. أذ  وبسائي چٕذأي ٔذاؽزٗ:  ، ِٕقفبٔٗ ثبيذ گفذ أغبَ ؽذٖ

.  رش ّٔٛدٔذ  ِضيذ ثش ػٍذ ؽذٖ ٚ ِؾىالد سا پيچيذٖ

الصَ اعذ .  پيؼ اص پشداخزٓ ثٗ ػٛاٍِي وٗ گغزشػ ؽٙشي ٚ ثطٛس وٍي ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفش ٔزيغٗ إٓٔذ      

.  د ، ِطشػ گشد  أذ ثشخي پيؼ فشضٙبئي وٗ دس ايٓ ثؾش ِٛسدٔظش ثٛدٖ

، سفغ يب رؼذيً ِؾىالد ِغىٓ ٚ  ٘ذايذ رٛعؼٗ ؽٙشي:  سيض٘بي ِشثٛط ثٗ ِمٛالري چْٛ ثشٔبِٗ -ياٚ     

 "فشفب اي ، رب فشضبً ِمٌٛٗ ِٛسدٔظش لشاس داد( سٚٔذ اعزّبػي)ثبيغذ ّ٘ٛاسٖ ثقٛسد يه  ِبٕٔذ آْ سا ِي

.   ، ِٕٙذعي فٕي

 ،  گيشي ٚ ارخبر عيبعزٙبي ِخزٍف ثٗ عٙذ ٚاثغزگي ٚ اسرجبط ٚعيغ ايٓ ِمٛالد ثب رقّيُ –دَٚ      

 .  ٘بي ِزوٛس ّ٘ٛاسٖ ثقٛسد يه سٚٔذ عيبعي ُ٘ ِٛسدٔظش خٛإ٘ذ ثٛد سيضي ثشٔبِٗ

٘بي ِزوٛس ػالٖٚ ثش ٌضَٚ فشاُ٘ ثٛدْ ؽشايظ ٚ اِىبٔبد  سيضي  رؾمك ِٛفميذ آِيض ثشٔبِٗ –عَٛ     

ٚعؼٗ وٗ ثقٛسد ػٛاًِ ِؾشٚط دس گشٚ ؽٕبعبئي ّ٘ٗ عبٔجٗ ِزغيش٘بي عبخزبسي سٚٔذ د ،   ِشثٛطٗ

.  ، خٛا٘ذ ثٛد وٕٕذ ٘ب ػًّ ِي رٛفيك ثشٔبِٖٗ ء  وٕٕذ

ِؾىً  ،  رّشوض ٚ رغّغ ،  گغزشػ ؽٙش٘ب  ، لجً اص طشػ ِغبئً ِؾخقي ِبٕٔذ ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفش    

 ، الصَ اعذ( اٌجزٗ ثٗ ٔظش ٔٛيغٕذٖ ايٓ عطٛس)، ػًٍ ٔبوبِي آٔٙب  چگٛٔگي طشؽٙبي عبِغ ؽٙشي ،  ِغىٓ

 سؽذ ٚ رؾشن عّؼيزي  : سٚٔذ٘بيي ّ٘چْٛ  . ائيُ  عبص سا ِطشػ ُٔ  ثٗ اخزقبس ثشخي اص سٚٔذ٘بي صِيٕٗ

،  عبخزبس اؽزغبي ،  الزقبد ؽٙشي ٚ سٚعزبئي دس دٚساْ ِؼبفش ،  عيش دگشگٛٔي آْ دٚ، ، ؽٙش ٚ سٚعزب 

.  رؾٛالد ؽٙشي٘بي عٗ گبٔٗ الزقبدي ٚ سٚاثظ ِيبْ آٔٙب اص عٙبد ربصيشگزاسي آٔٙب دس  ثخؼ



ی ،    اثؼبد چٙبسگبٔٗ الزقبدثبيذ دس والْ ؽٙش رٙشاْ ٚ ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفشِيِطبٌؼبد ِشثٛط ثٗ       

ِٛسد ِطبٌؼٗ ٚ ثشسعي لشاس گيشٔذ رب ثزٛاْ   فضبئي  -فضيىي،    ( اداسی) ٔٙبدي  -عيبعي ،  اعزّبػي

 . ِٛدٚضؼيذ گزؽزٗ ٚ وٕٛٔي آٔٙب سا ثطٛس ِؾخـ رجييٓ ٚ خقٍذ يبثي ْ

 

 . رشد جمعيت، تحرك و جابجائي آن       

، ػالٖٚ ثش آْ ثب رٛعٗ ثٗ  ِؾىالري وٗ ثٗ ّ٘شاٖ داؽزٗ ّ٘ٗء  گغزشػ ؽٙشي ِؼبفش دس عبِؼخ ِب ثب       

، رؾشن  ، ؽبفً ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفش ٚ دس ٚالغ سؽذ عّؼيذ ٔظشيبد غبٌجبً ِٕفي وٗ دسثبسٖ آْ ِطشػ ؽذٖ

. ثبؽذ ٚ عبثغبيي آْ ِي

، الزقبدي، اعزّبػي دس ايشاْ  ٘بي عبخزبسي دس ِٛسد افضايؼ عّؼيذ ٚ ربصيشاد آْ ثش دگشگٛٔي       

ٔظشيبد سايظ دس عطؼ عبِؼٗ ِؼّٛالً ٔظشيبري اعذ وٗ سؽذ  .  أغبَ ٔؾذٖ اعذ کبفی ِطبٌؼبد ٚ رؾميمبد 

ثيؾزش ثش  .  ؽذٖ اعذ ٚ ِبٕٔذ آْ ِطشػ <   س أفغب> ،   <  فبعؼٗ>  عّؼيذ ّ٘ٛاسٖ رؾذ ػٕبٚيٕي چْٛ 

٘شچٕذ ِٕىش ايٓ  .  ّ٘چٕبْ ثي ٚلفٗ اداِٗ خٛا٘ذ داؽذ  ايٓ ثبٚسٔذ وٗ گٛيب سؽذ عّؼيذ، آْ ُ٘ سؽذ عشيغ

  ، ّ٘شاٖ رٛاْ ؽذ وٗ سؽذ ِؼبفش عّؼيذ دس عٛاِؼي ٔظيش ايشاْ ثب ِغبئً ٚ ِؾىالد فشاٚأي ٚالؼيذ ّٔي

ٌي سؽذ عّؼيذ سا ػٍذ ّ٘خ ِؼضالد دأغزٓ چٕذاْ ثبيذ رؾذ وٕزشي دسآيذ ٚ اٌّمذٚس ِي ثٛدٖ وٗ ؽزي

. ػبدالٔٗ ٔيغذ

ثقٛسد ثغيبس وٕذي دس ؽبي  ،   ثطٛس وٍي ِيزٛاْ گفذ عّؼيذ عٙبْ اص آغبص ٘ضاسٖ ِيالدي گزؽزٗ      

عّؼيذ ِٕطمٗ يب ثخؾي اص عٙبْ دس اصش ؽٛادس طجيؼي   ،  دس گزؽزٗ دس ثشخي ِٛالغ .  افضايؼ ثٛدٖ اعذ

اِب دس ِغّٛع عّؼيذ عٙبْ ٘شچٕذ ثغيبس   . گيش دچبس وب٘ؼ ٔيض ؽذٖ اعذ ٘بي ّ٘ٗ اسيٚ يب ؽيٛع ثيُ

٘بي گزؽزٗ افضايؼ عّؼيذ عٙبٔي ثغيبس وٕذ ٚ ثيؼ اص دٚ يب  دس صِبْ  .  سٚ ثٗ افضايؼ ثٛدٖ اعذ ٔبچيض، 

ػيذ وّي افضايؼ عُ. ٌٚي اص اٚايً لشْ ٔٛصدُ٘ رب اٚاخش سثغ اٚي لشْ ثيغزُ ،  عٗ دُ٘ دسفذ ٔجٛدٖ 

ّ٘يٓ افضايؼ ثبػش ؽذ وٗ عّؼيذ عٙبْ طي ايٓ ِذد اص  .   عشيؼزش ؽذٖ ٚ ثٗ ؽذٚد ٔيُ رب يه دسفذ سعيذ

اص اٚايً د٘ٗ عي ِيالدي رب عبٌٙبي د٘ٗ پٕغبٖ سؽذ عّؼيذ  .   ثشعذٔفش ؽذٚد يه ِيٍيبسد ثٗ دٚ ِيٍيبسد 

خشٖ دس عبٌٙبي د٘ٗ ؽقذ سؽذ ثبال  .  ٔيض گزؽذ ٚ اص ِشص دٚ دسفذ   ؽزبة ثيؾزشي ثخٛد گشفزٗ

د٘ٗ ؽقذ ِيالدي عٙبْ ثبالرشيٓ سؽذ عّؼيذ سا   . عّؼيذ عٙبْ ثٗ دٚ ٚ ٔيُ ٚ يب ؽزي وّي ثيؾزش سعيذ

  . ثذيٓ فٛسد ؽزبة سؽذ عّؼيذ عٙبْ طي ٘ضاسٖ دَٚ ِيالدي رب اٚاخش د٘ٗ ؽقذ ِضجذ ثٛد . داؽذ

د سؽذ عّؼيذ ؽزبة خٛد سا اص دعذ دادٖ ٚ ثٗ ٌٚي اص د٘ٗ ؽقذ ثٗ ثغ .  يؼٕي ؽزبثي سٚ ثٗ افضايؼ داؽذ



دسفذ  3/1٘بي ثؼذي دسفذ سؽذ عّؼيذ عٙبْ وّزش ؽذٖ رب ايٕىٗ دس د٘ٗ ٔٛد ثٗ وّزش اص  رذسيظ دس د٘ٗ

   (1) .  سعيذ

ٚاعظ لشْ ثيغذ ٚ يىُ اؽزّبالً سؽذ عّؼيذ اثقٛسريىٗ دس ،   سٚٔذ وٕذ ؽذْ سؽذ عّؼيذ اداِٗ داؽزٗ      

اِشٚصٖ دس ثغيبسي اص وؾٛس٘بي رٛعؼٗ يبفزٗ سؽذ عّؼيذ ٔضديه ثٗ ففش دسفذ ٚ يب   . ِزٛلف خٛا٘ذ ؽذ

عّؼيذ دس عطؼ وٕٛٔي، عبٌيبٔٗ  ثؼٕٛاْ ِضبي دس وؾٛس آٌّبْ اگش ثشاي رضجيذ رؼذاد .  ايٕىٗ ؽزي ِٕفي اعذ

ِيٍيْٛ  65 ْٚ وٕٛٔي ثِٗيٍي 85اص  2050٘ضاس ِٙبعش عذيذ ٚاسد ؽٛٔذ ثبص ُ٘ عّؼيذ آٌّبْ دس عبي  300

ثبيذ عبٌيبٔٗ  ، ِي وب٘ؼ خٛا٘ذ يبفذ ٚ يب وؾٛس اعپبٔيب ثشاي ايٕىٗ رؼذاد عّؼيزؼ دس ؽذ وٕٛٔي ؽفع ؽٛد

! ٘ضاس ِٙبعش عذيذ ثبؽذ 350پزيشاي 

ػٍذ پذيذٖ فٛق دس ايٓ ٚالؼيذ ٔٙفزٗ اعذ وٗ سؽذ عّؼيذ ّ٘ٛاسٖ ربثغ رغييشاد عبخزبسي سٚٔذ صاد ٚ     

اگش فشك ؽٛد دس گزؽزٗ ثغيبس دٚس صاد ٚ ٌٚذ ٚ ِشگ ٚ ِيش، وُ  .  ثبؽذ يش ِيٚ ِشگ ٚ َ( ثبسٚسي)ٌٚذ 

دس ايٓ فٛسد سؽذ عّؼيذ ُ٘ ثغيبس وٕذ ثٛدٖ   ، ٚ ثيؼ ثب ُ٘ ثشاثش ثٛدٖ ٚ يب رفبضً ثغيبس وّي داؽزٗ

 ٌٚي صاد ٚ ٌٚذ ػّذربً ثٗ اثذ ؽٛد وٗ ِشگ ٚ ِيش وب٘ؼ ي عّؼيذ ٕ٘گبِي ثب سؽذ عشيغ ِٛاعٗ ِي  . اعذ

.  ػٍذ ػذَ رٛعؼٗ ٚ ػمت ِبٔذگي وب٘ؼ ٔيبفزٗ ثبؽذ

رش ٚ ثب اِىبٔبد وّزشي  ؽشايظ الصَ ثشاي وب٘ؼ ِشگ ٚ ِيش دس ِمبيغٗ ثب صاد ٚ ٌٚذ ثغيبس عًٙ      

ِشگ ٚ ِيش ثٛيژٖ  ،  چْٛ ػّالً ثب ثٙجٛد ثٙذاؽذ ػِّٛي ٚ ؽذالً ِشالجزٙبي ثٙذاؽزي .  ؽٛد ؽبفً ِي

ثبيذ وٗ عبِؼٗ ِشؽٍٗ  ٕ٘گبِي رؾمك ِي ٌٚي وب٘ؼ ثبسٚسي .  يبثذ ػ ِيِشگ ٚ ِيش اطفبي ثغشػذ وبٖ

.  ؽٙشٔؾيٕي ٚ فٕؼزي ؽذْ ثٛلٛع پيٛعزٗ ثبؽذ ،   رٛعؼٗ الزقبدي  ،  ػمت ِبٔذگي سا پؾذ عش گزاسدٖ

ثٕبثشايٓ عٛاِؼي وٗ ػذَ وب٘ؼ ثبسٚسي دس آٔٙب دس ِمبيغٗ ثب وؾٛس٘بي رٛعؼٗ يبفزٗ صِبْ ثيؾزشي رذاَٚ 

دس ٚالغ ػذَ وب٘ؼ سؽذ عّؼيذ ِؼٍٛي   .  عٛاِؼي ٘غزٕذ وٗ ػمت ِبٔذگي آٔٙب ّ٘چٕبْ اداِٗ داسد  ، داؽزٗ

!  ٔٗ ػٍذ آْ،   ِبٔذگي اعذ ػمت

دس وؾٛس ِب ُ٘ ثبرٛعٗ ثٗ پيؾشفزٙبي الزقبدي ثؼذ اص أمالة فٕؼزي دس غشة ٚ اسرجبط ثيؾزش         

ؽذالً اص فذ عبي )٘بي گزؽزٗ  دس د٘ٗ  ،  ري ٚ غيشٖٚسٚد اِىبٔبد ثٙذاػ  ، عبِؼٗ ثب ثبصاس٘بي عٙبٔي

ثخقٛؿ دس عٗ چٙبس د٘ٗ گزؽزٗ ِشگ ٚ ِيش اطفبي   .  دسفذ ِشگ ٚ ِيش سفزٗ سفزٗ وب٘ؼ يبفذ( پيؼ

رب ايٓ اٚاخش صاد ٚ ٌٚذ وب٘ؼ ٔيبفذ ٚ  ؛  ثّٛاصاد وب٘ؼ ِشگ ٚ ِيش  .   ٔيض ثطٛس ِؾغٛعي وُ ؽذٖ اعذ

دسفٛسريىٗ  .  عبي ثٗ رذسيظ وب٘ؼ خٛد سا آغبص ّٔٛد 70رب  60اً ثب رأخيش ؽذٚد ٌٚذ ُ٘ رمشيت يب ايٕىٗ صاد ٚ

،  سٚٔذ فٕؼزي ؽذْ ٚ عبصِبْ يبفزگي الزقبدي  ،  ػمت ِبٔذگي ٚ رٛعؼٗ ٔيبفزگي پؾذ عش گزاسدٖ ؽٛد



رؼبدي ثٗ ّ٘بْ ٔغجذ صاد ٚ ٌٚذ ُ٘ وٕذ ؽذٖ ٚ دس آيٕذٖ دٚثبسٖ ثٗ ؽبٌزي َ  ، ، عيبعي رىٛيٓ يبثذ اعزّبػي

. خٛا٘ذ سعيذ

اص آٔچٗ ثٗ فٛسد ثغيبس ِخزقش ِطشػ گشديذ ِيزٛاْ چٕيٓ ٔزيغٗ گشفذ وٗ سؽذ گيب٘ي عّؼيذ      

 . اي وُ خٛا٘ذ ؽذ وؾٛس ثب آغبص رذسيغي وب٘ؼ صاد ٚ ٌٚذ وُ وُ ثٗ ِيضاْ لبثً ِالؽظٗ

 

: تحرك و جابجائي جمعيت      

ّ٘بٕٔذ آٔچٗ دس ساثطٗ ثب سؽذ  ،  عشد اص سٚعزب ثٗ ؽٙشػّذربً ِٙب  ،  عبثغبيي عّؼيزي يب ِٙبعشد     

ؽٛيُ وٗ ثٗ ِٙبعشد ٚ عبثغبيي عّؼيذ اص سٚعزب ثٗ  ثبص ُ٘ ثب ثشداؽزٙبيي ِٛاعٗ ِي ،   عّؼيذ ِطشػ ؽذ

رؾذ ػٕبٚيٕي   ، ايُ وٗ عبثغبيي عّؼيذ ثغيبس ؽٕيذٖ  . ٔگشٔذ اي وبِالً ِٕفي ِي ثقٛسد پذيذٖ  ، ؽٙش٘ب

؟ ٚ يب !أذ گٛئي فشضبً دس عٛاِغ ديگش ِٙبعشرٙب ثب سٚيٗ ثٛدٖأُٙ ،  ) <  سٚيٗ ثي>  ٘بي ِٙبعشد:  ّ٘چْٛ 

٘غَٛ ثٗ  ،  رخٍيٗ سٚعزب٘ب ،   !( ثشٔبِٗ آْ ِٛاعٙيُ أذ ٚ ِب اوْٕٛ ثب ٔٛع ثي سٚيٗ ٚ ثي ثب ثشٔبِٗ أغبَ ؽذٖ

. أذ ، ِطشػ گشديذٖ ، ؽٙشٔؾيٕي ثيؼ اص ؽذ ٚ غيشٖ ؽٙش٘ب

وٗ ِؼّٛالً ِجٕي ،   ثبيذ ثشداؽزٙبي پيؼ گفزٗ  ثيٕبٔٗ ِمٛالري اص ايٓ لجيً ِي عٙذ ثشسعي ٚالغاوْٕٛ        

.  سا رشن ّٔٛد ،   ٔظشي لبثً لجٌٛي ٔذاسٔذ

   عٛاِغ غشثي  ، اعزّبػي، ثب رؾٛالد ػّيك عبخزبس الزقبدي  ،  ّ٘شاٖ ثب أمالة فٕؼزي دس غشة     

رؾشن عّؼيزي ثٛعٛد آِذٖ رب  .  ْ ٔغجي اعزمشاس عّؼيزي دگشگْٛ ؽذساثطخ ايغزبي ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ يب عىٛ

، دسٚالغ ٔيّٗ دَٚ لشْ ٔٛصدُ٘ ٚ اٚايً لشْ ثيغزُ دٚساْ عبثغبيي ٚ ِٙبعشد  اٚايً لشْ ثيغزُ اداِٗ داؽذ

٘ب ٚ دس ٚالغ  اص اٚايً لشْ ثيغزُ ثٗ ثؼذ ايٓ عبثغبئي  . ٚعيغ سٚعزب ثٗ ؽٙش دس عٛاِغ فٕؼزي وٕٛٔي اعذ

ؽبي ايٕىٗ رؾشن ٚ ثؼذاً رضجيذ اوٌٛٛژيىي  .  وٌٛٛژي وبس ٚ اعزمشاس عّؼيزي سٚي ُ٘ سفزٗ رضجيذ ؽذا

اٚالً  ، اعزمشاس٘ب دس غشة ّ٘شاٖ ثب ثغظ رٛعؼٗ اسرجبط ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ يب اسرجبط ِزمبثً ثيٓ ؽٙش ٚ سٚعزب

، رٛعؼٗ  رش ؽجىٗ ؽٙش٘ب رٗ ٚ پيچيذٖثٕذي آْ دس لبٌت ؽجىٗ فضبئي پيؼ سف لٛاَ يبفزٗ ٚ صبٔيبً ٘يئذ ٚ يب ؽىً

.  يبفذ

ٔؾٖٛ عبثغبئي عّؼيزي ٚ ِٙبعشرٙب ثٗ ٘ش فٛسد ثٗ اسرجبط ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ دسٚالغ ثٗ ٚيژگيٙبي       

.  ، ثغزگي داسد  ربسيخي ٚ عبخزبسي ايٓ ساثطٗ

ع ِخزٍف ٚ دس طجيؼي اعذ وٗ اسرجبط ِزمبثً ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ ٚيژگيٙبي عبخزبسي ايٓ اسرجبط دس عٛاَ     

ّ٘بٕٔذ عٛاِغ رٛعؼٗ  ،  ثخقٛؿ دس عٛاِغ ِؼشٚف ثٗ رٛعؼٗ يبفزٗ .  ثبؽذ ٘بي ِزفبٚد يىغبْ ّٔي صِبْ

.   ٔيبفزٗ ٚ يب دس ؽبي رٛعؼٗ اِشٚصي ثٗ ٚلٛع ٔپيٛعزٗ اعذ



اي سا  ، سٚٔذ ؽٙشٔؾيٕي ِؼبفش سا رؾذيذ ّٔٛدٖ ٚ ثٗ آْ ؽىً رؾمك ٚيژٖ ِٙبعشد ٚ عبثغبيي عّؼيزي     

ؽىً آفشيٕي آْ ِٛعت ؽذٖ آْ سا ثقٛسد يه پذيذٖ ِٕفي ٚ َعشػذ ايٓ سٚٔذ ٚ ثبفطالػ  .   دٖ اعذدا

ثذْٚ رٛعٗ ثٗ ايٓ ٚالؼيذ وٗ ثٗ ٘شؽبي ِٙبعشد اص سٚعزب ثٗ ؽٙش خٛد صِيٕٗ   . ، لٍّذاد ّٔبيٕذ ٔبخٛاعزٗ

ؽٛٔذ وٗ پذيذٖ ايغذ  ٔغبَ ِيؽبي اگش ِٙبعشرٙب ا .  آٚسد ثشاي رٛعؼٗ سا فشاُ٘ ِي(  اٌجزٗ ٔٗ وبفي )الصَ 

،  ِٕفي أگبؽزٓ ِٙبعشد  !وٗ اِشي اعذ لبثً رأًِ! يبثذ؟ آٔطٛسيىٗ ثبيذ رؾمك ّٔي «رٛعؼٗ»ٚ   «طجيؼي»

أذ وٗ عٙذ  ؽٍٙبئي ثٛدٖ ػالٖٚ ثش آْ ايٕگٛٔٗ ٔگشؽٙب ربوْٕٛ ِٕؾأ ساٖ !  ِؾىٍي سا ثشطشف ٔخٛا٘ذ وشد

پيؾٕٙبد٘بي عبدٖ أذيؾي چْٛ اعزمشاس   . أذ ، اسائٗ ؽذٖ ا٘برٛلف ِٙبعشرٙب ٚ ِبٔذْ سٚعزبئيبْ دس سٚعذ

ثشخي اص فؼبٌيزٙبي فٕؼزي دس ِٕبطك سٚعزبئي ثٗ اِيذ عٍٛگيشي اص عبثغبيي عّؼيذ ٚ يب رأويذ ثش فشاُ٘ 

.  آٚسدْ اِىبٔبد سفب٘ي ٚ ػّشأي دس ِٕبطك سٚعزبيي ثٗ لقذ وّه ثٗ ِبٔذْ سٚعزبييبْ دس ِٛطٕؾبْ

 ايغذ ، اِشي اعذ ثغيبس پغٕذيذٖ  فشاُ٘ آٚسدْ اِىبٔبد سفب٘ي ثشاي آٔٙباطك سٚعزبيي ِٚغٍّبً ػّشاْ ِٓ

ٌٚي طشػ ٚ اعشاي ايٕگٛٔٗ عيبعذ ثب ٔيذ عٍٛگيشي اص ِٙبعشد سٚعزب ثٗ ؽٙش ِجزٕي ثش ٔگشؽي ثيؼ   ،

ٌٚي ديش يب  ،  ايُ ٘بي رٛعؼٗ چٕذاْ ِٛفك ٔجٛدٖ ٘شچٕذ دس صِيٕٗ ثشٔبِٗ سيضي.  اعذ  اص ؽذ خٛؽجبٚسأٗ 

ٌيىٓ     . ٚ ِٛأغ پيؼ سٚ اص ِيبْ ثشداؽزٗ خٛا٘ذ ؽذ  ثٛلٛع خٛا٘ذ پيٛعذ ٔيض ثزذسيظ «    رٛعؼٗ»  صٚد 

ٚ يب ِٙبعشد اص سٚعزب ثٗ ؽٙش أغبَ   ! رؾمك رٛعؼٗ ثذاْ ِؼٕي ٔيغذ وٗ سٚعزبئيبْ دس سٚعزب ثّبٕٔذ

سٚاط    !سا ؽزي ؽذيذرش ُ٘ خٛا٘ذ ّٔٛدعبثغبئي عّؼيذ اص سٚعزب ثٗ ؽٙش «   رٛعؼٗ»  ثٍىٗ    .ٔؾٛد

چْٛ  .  دإٔذ دس ايشاْ اص عبٌٙبي ثؼذ اص عٕگ دَٚ رؾذيذ ؽذ رفىشي وٗ ِٙبعشرٙب سا ػبًِ ّ٘خ ِؾىالد ِي

يبفذ ٚ  رٛعؼٗ رؾمك ّٔي  . ثيؼ اص ٘ش چيض ثشاي دعزگبٖ ؽىِٛزي ِغئٍٗ عبص ثٛد  ، عبثغبئي عّؼيزي

، رشعيؼ ثش ايٓ  طجيؼي اعذ وٗ دس چٕيٓ ٚضؼيزي .  ؽذ افضٚدٖ ِي٘ب  دسٔزيغٗ ثش ِؾىالد ٚ ػمت ِبٔذگي

اِب عبي  .  رؾمك رٛعؼٗ سا رؾذيذ ٔىٕٕذ ػذَاعذ وٗ سٚعزبييبْ دس ِٛطٓ خٛد ثّبٕٔذ ٚ ٔبرٛأي ؽىِٛذ دس

ثبيغذ ػذَ رٛعؼٗ  ِي" طجيؼزبً   وٗ  ، رؼغت ثغيبس دس ايٓ اعذ وٗ ّ٘يٓ ٔگشؽٙبي رىشاسي ثؼذ اص أمالة

٘ب  دٚثبسٖ ّ٘بٕٔذ لجً اص أمالة ثقٛسد ػبًِ ٔبثغبِبٔي .  ٘ب ِطشػ ثبؽذ ػٍذ وّجٛد٘ب ٚ ٔبسعبئيثؼٕٛاْ 

؟ !گشدٔذ ِطشػ ِي

. أذ ٚ دس آيٕذٖ ٔيض يميٕبً اداِٗ خٛإ٘ذ داؽذ ثٕبثشايٓ، ثبيذ گفذ ِٙبعشرٙب ثٛلٛع پيٛعزٗ

چشا؟ ٚ چگٛٔٗ، يميٕبً اداِٗ خٛا٘ذ داؽذ؟ 

: گشٖٚ ػٛإٍِذِٙبعشرٙب لبػذربً ربثغ دٚ 

( 2) ػٛاًِ سوٛدي ٚ ػٛاًِ رغييشدٕ٘ذٖ



سٚعزب ٚ يب الزقبد ِؾٍي   ، ثذيٓ فٛسد اگش دس ِجذأ ِٙبعشرٙب فشضبً دس ِٙبعشرٙبي ؽٙش ٚ سٚعزب     

سٚعزبي ِٛسد ثؾش اِىبْ عزة افضايؼ عّؼيذ ؽبفً اص سؽذ طجيؼي   . دچبس سوٛد ٚ ػمت ِبٔذگي ثبؽذ

ِبصاد عّؼيذ ثٗ ٔبچبس دفغ ؽذٖ ثٗ عبيش  ( ْ سؽذ طجيؼي عّؼيذ افضايؼ يبفزٗچٛ) . ٔخٛا٘ذ داؽذ   خٛد سا

دس   . دإٔذ ِي « ػٛاًِ سوٛدي» سا ٔزيغٗ سوٛد ٚ يب  «  ِٙبعشد» دس چٕيٓ ؽبٌزي   . وٕٕذ ٔمبط وٛچ ِي

.  ِمبثً ٕ٘گبِي وٗ دس عبخزبس الزقبد ِؾٍي دس ٚضؼيذ فشضي رغييشاد عبخزبسي فٛسد گشفزٗ ثبؽذ

عبخزبس رٌٛيذ دگشگْٛ ؽذٖ ٚ ثب ٚسٚد عشِبيٗ ٚ رخققي ؽذْ   ، ثب ٚسٚد عشِبيٗ ٚ اِىبٔبد  ً  افشك

؛ دس ايٓ  عٛئي ِذاَٚ ٔيشٚي وبس ِطشػ گشدد ّ٘ٛاسٖ ٌضَٚ فشفٗ سصاثب رذسيغي رٌٛيذ ٚ اسرجبط ٚعيؼزش ثب

؟ !أذ دٖفٛسد عبثغبئي عّؼيزي دس ايٕگٛٔٗ ٚضؼيزٙب ؽزي ثيؾزش اص ِٕبطمي اعذ وٗ دچبس سوٛد ػ

.  ٘ش دٚ ِٛعت عبثغبئي عّؼيذ خٛإ٘ذ ثٛد،  چٗ سوٛد ٚ چٗ رٛعؼٗ ٚ سٚٔك دس ِجذأ   ، ثٕبثشايٓ     

.  دسٚالغ ِٙبعشد اص سٚعزب ثٗ ؽٙش ٔٗ رٕٙب اعزٕبة ٔبپزيش ثٍىٗ اِشي طجيؼي اعذ

عُٙ ثخؼ .  ؽٛد ، سٚاثظ ِيبْ ثخؾٙبي الزقبدي دعزخٛػ دگشگٛٔي ِي ٕ٘گبِي وٗ عبخزبس الزقبدي    

فٕؼذ ٚ خذِبد اص وً رٌٛيذ ٍِي ٘ش وؾٛس ثيؾزش ؽذٖ ٚ ثطٛس ِذاَٚ عُٙ ثيؾزشي اص ايٓ دسفذ سا ثٗ 

گبٔٗ الزقبدي  رٛصيغ فضبئي عّؼيذ دس لٍّشٚ فؼبٌيزٙبي ثخؾٙبي عٗ  ، دسٔزيغٗ  . دٕ٘ذ خٛد اخزقبؿ ِي

يب ايٕىٗ ٘شچٗ  .  ، خٛا٘ذ ثٛد ؽبْ ٔيض ربثغ ٚ ِزٕبعت ثب ؽغُ رٌٛيذ ٘شوذاَ اص ايٓ ثخؾٙب ٚ لٍّشٚ ِشثٛطٗ

ايٓ دٚ ثخؼ ؽغُ عّؼيزي ثيؾزشي سا دس  ،  عُٙ فٕؼذ ٚ خذِبد دس وً الزقبد ٍِي ثيؾزش ؽٛد

.  دٕ٘ذ اعزمشاس ِي( دس ِٛسد فٕؼذ ٚ خذِبد ؽٙش٘ب)لٍّشٚ٘بي فؼبٌيذ خٛد 

، عزة ٔظبَ  ٚاسد ؽذٖ، ٘شچٕذ ثٗ رذسيظ دس ايٓ فٛسد عّؼيذ  اوْٕٛ اگش رٛعؼٗ ٚالؼبً رؾمك يبثذ      

ِٙبعشرٙب  ،  دس غيش ايٓ فٛسد  . يبثذ الزقبدي ؽذٖ، رمبضبي اؽزغبي ثّٛاصاد ٚسٚد ِٙبعشيٓ افضايؼ ِي

،  ثيىبسي ،  دس ٚالغ ثؼٍذ ػذَ رؾمك رٛعؼٗ وبفي  ، فٛسد اعزمشاس دس لٍّشٚ٘بي ؽٙشي ثبلي ِبٔذٖة

ثبالخشٖ دس  .   گشدٔذ سلبثً ؽٍي سا ِٛعت ِئؾيٕي افضايؼ يبفزٗ ِؼضالد ٚ ِؾىالد پيچيذٖ ٚ غي ؽبؽيٗ

ٚ ػمت  چْٛ رٛعؼٗ رؾمك ٔيبفزٗ   چشا؟  .  ؽبٌذ اخيش اعذ وٗ ِٙبعشد ٔبخٛاعزٗ ٚ ِغئٍٗ عبص اعذ

!  ِبٔذگي رذاَٚ داؽزٗ اعذ

رٛعؼٗ ؽٙشي ٚ   ، اص آٔغب وٗ ٘ذف ايٓ ٔٛؽزٗ پشداخزٓ ثٗ ِغبئً ِؾخـ ِشثٛط ثٗ والْ ؽٙش رٙشاْ     

عؼي خٛا٘ذ ؽذ ؽٙش ٚ سٚعزب دس ٚضؼيذ وٕٛٔي ثقٛسد دٚ لٍّشٚ  ،  ِشثٛط ثٗ آْ اعذعيبعزٙبي 

رب اسرجبط ِزمبثً ٚ دس ٔزيغٗ ٚيژگيٙبي  .  اعزمشاس عّؼيزي يب دٚ ثخؼ ِزفبٚد اعزّبػي ثشسعي ؽٛٔذ

.  عبثغبئي عّؼيزي اص يىي ثٗ ديگشي ِؾخـ ؽٛد



ثش ايٓ ِجٕي اعذ وٗ سؽذ عّؼيذ اِشي ثذْٚ  ثؾش فشضٙبي ػّذح ايٓ  پيؼ  ، ّ٘بٔطٛسوٗ ِالؽظٗ ؽذ     

ثزذسيظ ٔخغذ ؽزبة سؽذ ٚ   .  دٚساْ ِؼبفش عبِؼٗ ِبعذ   اي طجيؼي ٚ خبؿ ثٍىٗ پذيذٖ. ٚلفٗ ٔيغذ 

ّ٘يٕطٛس ِٙبعشرٙب ٚ يب عبثغبئي سٚعزبئيبْ اص سٚعزب ثٗ  .  دسٔٙبيذ سؽذ خٛد سا ٔيض اص دعذ خٛا٘ذ داد

ثٍىٗ ثبرٛعٗ ِخزقش ثٗ وؾٛس٘بي رٛعؼٗ يبفزٗ دسخٛا٘يُ  ،  ٔبخٛاعزٗ ٔجٛدٖ  ٚ  اي ِٕفي ؽٙش ٔٗ رٕٙب ِغئٍٗ

.  دسفذ وً عّؼيذ ثبؽذ 20رب  5اػ ثيؼ اص  يبفذ وّزش وؾٛس رٛعؼٗ يبفزٗ ايغذ وٗ عّؼيذ سٚعزبئي

اغً دس ثخؼ وؾبٚسصي ؽزي وّزش دسٚالغ دس ثشخي وؾٛس٘بي رٛعؼٗ يبفزٗ، عّؼيذ سٚعزبئي يب عّؼيذ ػ

اعذ وٗ ايٓ  پيؼ فشك ديگش دس ساثطٗ ثب ايٓ ٚالؼيذ   (3).   وً عّؼيذ ايٓ وؾٛس٘بعذدسفذ  5اص 

دس ٚالغ ثٗ ٔبوبفي ثٛدْ رٛعؼٗ ٚ   . دٕ٘ذ ثٗ افضايؼ عّؼيذ ؽٙشي يب ِٙبعشرٙب ٔغجذ ِي وٗ سا  ِؾىالري 

اعي ٚ دس ٚالغ ِؾىً سا ٔٗ دس ِٙبعشد ثٍىٗ دس ٚضؼيذ عي .   گشدد ثمبي رٛعؼٗ ٔيبفزگي ِشثٛط ِي

.  عغزغٛ ّٔٛدثبيذ  ٔبوبِي دس رؾمك رٛعؼٗ

ّ٘يٕطٛسوٗ   .  ثي ِٕبعجذ ٔخٛا٘ذ ثٛد اگش دس عغزغٛي رؼشيف لبثً اعزٕبدي اص رٛعؼٗ ثبؽيُ  ، اوْٕٛ     

ؽٛٔذ ِيبْ رٛعؼٗ ٚ عبصٔذگي ٔيض رفبٚد  ّ٘ٛاسٖ ِيبْ سؽذ الزقبدي ٚ رٛعؼٗ الزقبدي رفبٚد لبيً ِي

 رٛاْ ثشاثش ٚ يب ّ٘بْ  ٌٚي عبصٔذگي سا ّٔي ،  رٛعؼٗ ّ٘شاٖ ثب عبصٔذگي اعذ ٘شچٕذ .  ِب٘ٛي ٚعٛد داسد

. دأغذ  رٛعؼٗ

دس  :   (4) رٛاْ ثذيٓ فٛسد ِطشػ ّٔٛد ايٓ ثؾش رٛعؼٗ الزقبدي، سا ِيرٛعؼٗ ٚ يب ِؾخـ رشدس     

دس ٔزيغٗ   ،  دس ثخؾٙبي الزقبدي افضايؼ يبفزٗ  رمبضب ،  اصش سٚٔذ ِذاَٚ سؽذ الزقبدي دس يه عبِؼٗ

  فٕؼذ عپظ ثٗ ٔغجذ وّزشي دس ثخؼ صبٔٛيٗ  ٚ ٔخغذ دس ثخؼ اٌٚيٗ وؾبٚسصي رمبضبي سٚ ثٗ افضايؼ

ؽبفً اؽجبع ِذاَٚ ِزوٛس سٚٔذ أزمبي رمبضب اص ثخؾٙبي اؽجبع ؽذٖ ثٗ ثخؾٙبي ديگش  .   ِيشعذ  ثٗ اؽجبع 

.  ثبؽذ ِي

ثقٛسد ِذاَٚ رؾمك  «   رٛعؼٗ»  ٚ يب  « اخزبسي٘بي ط دگشگٛٔي»   دس ٔزيغٗ أزمبي ِذاَٚ رمبضب     

ثبالخشٖ پيؼ فشك ُِٙ  .  رٛاْ فشآيٕذ ِذاَٚ رغييشاد عبخزبسي دأغذ سا ِي  ثٕبثشايٓ رٛعؼٗ .  يبثذ ِي

 ،  ثشٔبِخ رٛعؼٗ اي وٗ دس ايٓ پٕغبٖ عبي گزؽزٗ  9 عبِؼٗ ِب ػٍيشغُ اعذ وٗ دس ثؾش ؽبضش ايٓ ديگش

ػذَ رؾمك رٛعؼٗ ،  ٕ٘ٛص رٛعؼٗ ِٛسدٔظش ؽبفً ٔؾذٖ ٚ ثذيٓ رشريت  ،   ؽذٖ پيؼ ٚ پظ اص أمالة أغبَ

(  لزقبدي، اعزّبػي ٚ يب ؽزي عيبعياػُ اص  )٘بي  ٚ يب رؾمك عضئي آْ ػٍذ افٍي وٍيٗ رٕگٕب٘ب ٚ ٔبسعبئي

 .  ِٛعٛد اعذ

 



بخش روستائي و مسائل آن        

.  اس٘بي اخيش عّؼيزؼ اص ثخؼ ؽٙشي وّزش ؽذٖ اعذثخؼ سٚعزبئي ايشاْ ظب٘شاً ثب اعزٕبد ثٗ آَ       

دسفذ ٚ  45ؽيذي عّؼيذ سٚعزبئي ايشاْ ؽذٚد ، اٚاخش د٘ٗ ٘فزبد خٛس ٘بي اخيش ثشاعبط آِبس٘بي د٘ٗ

دسفذ وً عّؼيذ ثٛدٖ اعذ وٗ اؽزّبالً ّ٘يٓ آِبس دس اٚاخش د٘ٗ ٘ؾزبد ثشاي عّؼيذ  55عّؼيذ ؽٙشي 

. (5) ؽٛد ْ ِيدسفذ عّؼيذ وً ػٕٛا 60ؽٙشي ثيؼ اص 

ثبيذ فشف ٔظش اص ٔيبد  ػٍذ وُ ّٔبئي دسفذ عّؼيذ ثخؼ سٚعزبئي ٔغجذ ثٗ عّؼيذ ؽٙشي سا ِي

رؼشيفي وٗ دسفذ ِزوٛس سا رب  .   داسد دأغذ  ؽٙش دس رؼشيفي وٗ ِشوض آِبس ايشاْ اص  ِؼّٛي عيبعي 

.  وٕذ أذاصٖ صيبدي غيشلبثً اعزٕبد ِي

  ! اداسيثٕذي وؾٛسي اص ٔظش د وٗ دس رمغيُگشد ثٗ ٔمبطي اطالق ِي «ؽٙش»ثٕب ثٗ رؼشيف ِشوض آِبس        

ثٕذي گبٖ ٔمبطي ثب دٚ عٗ ٘ضاس ٔفش عّؼيذ ٚ ثب فؼبٌيذ غبٌت   ِطبثك ثب ايٓ رمغيُ   .  أذ ؽٙش ؽٕبخزٗ ؽذٖ

س ٚ رش ؽٗ ي ٚالغ گشايبَٔٗؽبي اگش ن !    أذ چْٛ داساي ؽٙشداسي  . ِيؾٛٔذ ؽٕبخزٗ   ؽٙش  سٚعزبئي

ٔغجذ عّؼيذ ؽٙش ثٗ سٚعزب ثغيبس وّزش اص دسفذي اعذ وٗ ِشوض   ، سٚعزب سا اص يىذيگش ِزّبيض ّٔبئيُ

.   د٘ذ آِبس ايشاْ اسائٗ ِي

دسٔزيغٗ ثبال ثٛدْ دسفذ صاد ٚ ٌٚذ دس  ،   اعزّبػي -ثٗ خبطش ثمبي عبخزبس عٕزي الزقبدي ،  ثٙشؽبي       

سؽذ   ، ؽزي دس عبٌٙبي اخيش  دس وً ٔغجزبً صيبدثخؼ سٚعزبييػٍيشغُ ِٙبعشرٙبي  ،  عّؼيذ سٚعزبئي

سٚ ثٗ افضايؼ ثٛدٖ   ِطٍك يؼٕي عّؼيذ ثخؼ سٚعزبئي ثطٛس  . عّؼيزؼ ثيؼ اص يه دسفذ ثٛدٖ اعذ

. اعذ

٘بي رٌٛيذي ِزفبٚري وٗ دس گزؽزٗ پش فشاص ٚ ٔؾيت ٚ طٛالٔي خٛد  ثخؼ سٚعزبئي ايشاْ ثغزٗ ثٗ ٔظبَ    

٘بئي وٗ دس  ٘ب ٚ يب ِىبْ غبٌجبً دس وٛ٘پبيٗ ،  اص سٚعزب٘بئي اعذ وٗ ثبرٛعٗ ثٗ ؽشايظ الٍيّيِزؾىً  ،  داؽزٗ

ايٓ ثخؼ ؽبًِ ثيؼ اص ؽقذ ٘ضاس ٔمبط  .  أذ ، اعزمشاس يبفزٗ  آٔٙب ؽذالً اِىبٔبد صيغزي فشاُ٘ ثٛدٖ

 فبدي ثقٛسد ٚاؽذ٘بي اعزمشاس داؽزٗ ٚ اص ٔظش الذ ،  اي سٚعزبئي اعذ وٗ دس فالد ايشاْ ثطٛس پشاوٕذٖ

ٚ يب ثب ثبصاس   ؽٙش  أذ ثب  ِزٕبعت ثب ِبصاد ثش ِقشف ِؾذٚدي وٗ داؽزٗ .  أذ ٚ خٛد ِقشف ثٛدٖ   ثغزٗ

ِبٕٔذ اثضاس ٚ يب دس عذٖ اخيش اغٍت وبال٘بئي ) ،   دس ِمبثً اثزيبع وبال٘بئي وٗ دس سٚعزب اِىبْ رٌٛيذ ٔذاؽزٗ

د ِبثمي ثذيٓ فٛس   . أذ دادٖ سا أغبَ ِي  ٔبِٕظّي  ِجبدٌٗ (ٔظيش چبي، لٕذ ٚ ؽىش، رٛرْٛ ٚ غيشٖ

ثٗ رذسيظ ثب گغزشػ   . أذ ّٔٛدٖ عٛخذ ٚ غيشٖ سا خٛد رٌٛيذ ِي ،  ، پٛؽبن يِبيؾزبط ِقشفي اػُ اص لٛد

سفزٗ سفزٗ سٚعزب  .  عبثك خٛد سا اص دعذ داد( ايغزبي)ثبصاس داخٍي ِجبدٌٗ فٛق ثٗ صيبْ سٚعزب رؼبدي 

داسٚ ٚ عبيش وبال٘بي ِقشفي ٚ خذِبري ٚ   ، عٛخذ ،  ِؾقٛالد غيشوؾبٚسصي ٔظيش پٛؽبن ٔخغذ ثٗ



ثذْٚ ايٕىٗ ّ٘شاٖ   .  ٚ يب خبسط اص سٚعزب ٚاثغزٗ ؽذ  ، عپظ ؽزي ثٗ ثشخي ِؾقٛالد وؾبٚسصي ثٗ ؽٙش

  ، عيوٗ دس ؽٛصٖ ِقشف سٚعزب ثٗ ٚلٛع پيٛعذ دس ؽٛصٖ رٌٛيذ آْ دگشگٛٔي ِؾغٛ ٚ ِزٕبعت ثب دگشگٛٔي

يؼٕي ثب ٚعٛد رغييشاد دس ؽٛصٖ   .  رب رؼبدي عبثك دس لبٌت ٔٛيٕي دٚثبسٖ ثشلشاس گشدد ،  ثٛلٛع ثپيٛٔذد

.   ثٛلٛع ٔپيٛعذای  «رٛعؼٗ» ِقشف ٚ دس ٚضغ صٔذگي سٚعزبئي

سٚعزب اص يه عٛ ثب اص دعذ دادْ ثخؼ ِّٙي اص ػٍّىشد٘بي عٕزي خٛد ٚ اسرجبط ثيؾزش ثب ثبصاس، ؽبي      

چٕذ ثقٛسد ٔبِٕظُ ٚ عضئي ٚ اص عٛي ديگش وب٘ؼ ِشگ ٚ ِيش ٚ افضايؼ عّؼيذ ٚ ثبالخشٖ ؽبوُ ٘ش 

دچبس ِبصاد ِذاَٚ ٔيشٚي وبس ٚ وّجٛد اِىبٔبد صيغزي ( ِضدي ؽذْ ٔيشٚي وبس)ؽذْ سٚاثظ الزقبد ثبصاس 

.  ٚ سفب٘ي گشديذ

ٕ٘گبِيىٗ اص   ٔخغذ، .  اعذرٛضيؼ ثشخي ٔىبد ضشٚسي  ،  دس ساثطٗ ثب رغييش ٚ رؾٛالد ِزوٛس      

دعذ دادْ ػٍّىشد٘بي غيشوؾبٚسصي دس سٚعزب ٚ يب دس ُ٘ سيخزگي عبخزبس خٛد ِقشف ٚ خٛدگشاْ آْ 

٘بي ثبفٕذگي خٛد سا ثشپب وٕٕذ ٚ يب ايٕىٗ اص  وٗ فشضبً سٚعزبئيبْ چشؿ أزظبس ايٓ ٔيغذ  ؛ گشدد ِطشػ ِي

آْ ُ٘  )ي ِقشفي ٚ ثشخٛسداسي اص خذِبد سفب٘ي ٚ يب اص وبال٘ب   !عٛخزٙبي عٕزي اعزفبدٖ ّٔبيٕذ؟

ِٕذي سٚعزبئيبْ اص ايٓ وبال٘ب ٚ خذِبد دس ِمبيغٗ ثب عبِؼٗ ؽٙشي ثغيبس ٔبچيض ٚ  ثبرٛعٗ ثٗ ايٕىٗ ثٙشٖ

، رٛعٗ ثٗ ػذَ رٛعؼٗ ٚ سوٛد ؽٛصٖ رٌٛيذ سٚعزب  ثٍىٗ ِغئٍٗ افٍي  !  ٔظش وٕٕذ فشف  ، (ثبؽذ ؽميشأٗ ِي

ثٗ ثيبٔي ديگش آٔچٗ ثٗ   .  ؽذْ ثب آْ اعذ( أزگشٖ)ٚ دسٔزيغٗ فمذاْ پيٛعزگي ثب ثخؼ ؽٙشي ٚ يگبٔٗ 

يؼٕي  :  گشدد گشايبٔٗ ثقٛسد ػٍذ رٛعؼٗ ٔيبفزٓ سٚعزب٘ب ثشاي افىبس ػِّٛي ِطشػ ِي اي عبدٖ گٛٔٗ

،  يب ؽزي ػذَ ٚعٛد صيشعبخزٙب ٚ عبيش رأعيغبد صيشثٕبئي، دس سٚعزب٘بوّجٛد، فشضبً اِىبٔبد سفب٘ي ٚ 

چٕيٓ ٚضؼيزي   ِؼٍٛي  ثٍىٗ ّ٘خ ايٓ وّجٛد٘ب   . أذ ٘ب ٔجٛدٖ ِمذَ ٚ ٔخغذ ايٓ ػمت ِبٔذگي   ػٍذ دسٚالغ 

دي عغزغٛ ّٔٛد وٗ فشضبً ػٍذ ِمذَ ٚ ٔخغذ سا ثبيذ دس ؽشايظ عيبعي ٚ دس ٔزيغٗ ٚضؼيذ الزقب . اعذ

اص طشيك )وؾبٚسصي ٚ يب رٌٛيذ افٍي سٚعزب٘ب سا   ، عبي گزؽزٗ ػّذربً ثب ارىبء ثٗ ػٛايذ ٔفذ 50ايٓ دس 

رشيٓ فؼبٌيذ الزقبدي وؾٛس دسآٚسدٖ   وُ فشفٗ  ثقٛسد( ٚعيغ ثٗ ِقشف وٕٕذٖ  ٘بي پشداخذ يبسأٗ

.   اعذ

٘ب ٚ رؾذ ػٕٛاْ ؽّبيذ اص  أٗدسٚالغ ؽىِٛذ عبثك ٔبرٛأي خٛد سا دس اِش رؾمك رٛعؼٗ ثب ايغبد يبس     

سٚعزبئيبْ رؾّيً وشدٖ ٚ ثذيٕقٛسد ثب رؾّيً فؾبس ثٗ ايٓ ثخؼ  ثٗ  ِقشف وٕٕذٖ ثٗ ثخؼ وؾبٚسصي ٚ يب

اِب ؽىِٛذ ثؼذ اص أمالة ٚاسس ايٓ  .  ّٔٛد ِٛلزبً فؾبس عيبعي سٚ ثٗ افضايؼ عبِؼٗ ؽٙشي سا رؼذيً ِي

ٚ چٕذ عبي ٕ٘ٛص ِشدٖ سيگ عبثك ثقٛسد گزؽزٗ ايفبي ؽبي چگٛٔٗ ثؼذ اص گزؽذ ثيغذ .    ٚضؼيذ ثٛد

.  ٔمؼ ِيىٕذ عبي پشعؼ ثغيبس داسد



ؽٛيُ وٗ گٛيب ثؼٍذ ِٙبعشد سٚعزبئيبْ ثٗ  گبٖ ثب ايٓ اظٙبسٔظش ِٛاعٗ ِي :  ٔىزٗ ُِٙ ديگش ايٕىٗ       

( اي خبٌي اص عىٕٗثب ِؾب٘ذٖ سٚعذ)ٚ گبٖ دس ػًّ ٔيض   ! أذ؟ سٚعزب٘ب ثب وّجٛد ٔيشٚي وبس ِٛاعٗ  ؽٙش٘ب

.  سعذ ظب٘شاً چٕيٓ ثٕظش ِي

ثٕبثشايٓ  .   ٘بي عٕزي ٚ اثزذائي ٚ خٛدِقشف ثٛدٖ اعذ ، غبٌجبً ؽيٖٛ اص آٔغب وٗ ؽيٖٛ رٌٛيذ سٚعزبئي     

وشد ّ٘بٔمذس وٗ ثٗ  دس سٚعزب٘ب ِغئٍٗ ؽبغً ٚ غيشؽبغً ِفِٙٛي ٔذاؽزٗ فشدي وٗ دس سٚعزب صٔذگي ِي

ٌٚي ٕ٘گبِيىٗ ثٗ رذسيظ   . ّٔٛد دس سٚٔذ رٌٛيذ سٚعزب ُ٘ ثٙشؽبي ؽشوذ ِي عبِؼٗ سٚعزبئي رؼٍك داؽذ

ِيضاْ رمبضبي  ،  اص آْ پظ آٔچٗ ُِٙ ٚ رؼييٓ وٕٕذٖ ؽذ  ِٕبعجبد ثبصاس دس سٚعزب ٔفٛر ّٔٛد ٚ وبسِضدي ؽذ

ثب ثخؼ  ِغٍّبً دس وٍيٗ عٛاِؼي وٗ ثخؼ سٚعزبئي ٕ٘ٛص وبِالً   .  ٔيشٚي وبس سٚعزب دس ِمبيغٗ ثب ؽٙش ثٛد

رفبٚري ِيبْ ِيضاْ رمبضبي ٔيشٚي وبس ٚ ّ٘چٕيٓ عطؼ دعزّضد دس ِمبيغٗ ثب ؽٙش   ،  ثبصاس يگبٔٗ ٔؾذٖ

. ٚعٛد داسد

رب :  ، دس ايٓ صِيٕٗ أغبَ ؽذٖ ِيزٛاْ گفذ  دس چٕذ وؾٛس رٛعؼٗ ٔيبفزٗ ِؾٍی ايکٗ  ثبعزٕبد ِطبٌؼبد       

دس ايٓ وؾٛس٘ب )  دس سٚعزب ؽذاوضش اص دسفذ ِؾخقي  ثذْٚ ِبٌىيذ  ٕ٘گبِي وٗ دعزّضد عبالٔٗ ِضد ثش

وّزش اص ؽٙش ثبؽذ ٕ٘ٛص ٔٛػي رؼبدي ثيٓ صجبد ٚ يب ِبٔذگبسي ٔيشٚي وبس ثيٓ ؽٙش ٚ   ( دسفذ 30ؽذٚد 

ٌٚي ٕ٘گبِيىٗ اخزالف اص ؽذ ِزوٛس    . سٚعزب ثشلشاس اعذ ٚ ٔيشٚي وبس ٔغجزبً دس سٚعزب ِبٔذگبس اعذ

.   ط ثش ُ٘ خٛسدٖ ٚ فشفٗ ثب اداِٗ وبس دس ؽٙش خٛا٘ذ ؽذرؼبدي فٛق ثزذسي  ، گزؽذ

اوْٕٛ اگش دس عطؾي ثغيبس وٍي رفبٚد ِيبْ ٔيشٚي وبس دس عطؼ سٚعزب٘ب سا ثب ؽٙش ِمبيغٗ وٕيُ،       

اغٍت سٚعزب٘ب لبدسٔذ فمظ دس فقً وؾذ ٚ يب ثشداؽذ ِؾقٛي رمبضبي  ،  دس ؽشايظ وٕٛٔي :  ثيٕيُ ِي

.  ي ثشاي ػشضٗ ٔيشٚي وبس ِؾٍي داؽزٗ ثبؽٕذِؾذٚد( اص ٔظش صِبٔي)

( ؽزي وّجٛد ؽذيذ)رٛأذ دس فقٛي فٛق ثشاي سٚعزب٘ب ثقٛسد وّجٛد  ٘شچٕذ رمبضبي ِزوٛس ِي     

ّ٘ٛاسٖ وؾبٚسصاْ دس فقٛي وؾذ ٚ يب ثشداؽذ اص ٔجٛدْ ٔيشٚي ،   ّ٘چٕبٔکٗ.   ٔيشٚي وبس ِطشػ گشدد

ٔيشٚي وبس رمبضبي ِؾذٚد فٛق ثب رمبضبي ٔيشٚي وبس دس ؽٙش  ٌٚي ثشاي ػشضٗ وٕٕذٖ  .  وبس ؽىٖٛ داسٔذ

          .  ثبؽذ ٚ يب عٛاثگٛئي ثٗ آْ ثشاي ٔيشٚي وبس عبوٓ دس سٚعزب ِمشْٚ ثٗ فشفٗ ّٔي  . لبثً ِمبيغٗ ٔيغذ

ٌجزٗ ثبعزضٕبي سٚعزب٘بئيىٗ دس عٛاس ؽٙش٘بي ثضسگ لشاس داؽزٗ ٚ وؾبٚسصي دس آٔٙب رخققي ؽذٖ ٚ يب ا

 ٘بي وؾبٚسصي وٗ ثقٛسد عبصِبْ يبفزٗ دس لبٌت وؾذ ٚ فٕؼزٙب ٚ يب ٔظبيش آٔٙب ثشاي ػشضٗ فؼبٌيذ

 ِٕظُ
 دس ِمبيغٗ ثب( سٚعزب٘ب)، ثخؼ وؾبٚسصي  دس چٕيٓ ٚضؼيزي  . وٕذ ِؾقٛي ثٗ ثبصاس فؼبٌيذ ِي  

يشٖ ٚعيغ داساي رؿ ،  ٔغجذ ثٗ ِؾبسوزي وٗ دس وً الزقبد ٍِي داسد( ؽٙش٘ب)عبيش ثخؾٙبي غيشسٚعزبئي 

 ِبصاد ٔيشٚي وبس ثقٛسد ثيىبس،   ، اٌجزٗ ايٓ ثذاْ ِفَٙٛ ٔيغذ وٗ دس ثخؾٙبي ؽٙشي .  ٔذ ٔيشٚي وبس



ثٍىٗ ػٍيشغُ ٚعٛد ِبصاد ٔيشٚي وبس ٚعيغ دس ثخؼ  ،  پٕٙبْ، اؽزغبي وبرة ٚ غيشٖ ٚعٛد ٔذاسدٚثيکبسی 

!  ثيؾزشي اعذ ؽٙشي ثخؼ سٚعزبئي دس ِمبيغٗ ثب آْ ثبص ُ٘ داساي ِبصاد ٔيشٚي وبس

ٔيشٚي وبس فؼبي دس ثخؼ وؾبٚسصي دس ِمبيغٗ ثب ( اٚايً د٘ٗ ٘فزبد خٛسؽيذي)ثشاعبط آِبس٘بي اخيش       

ؽذٚد يه عَٛ وً ٔيشٚي وبس وؾٛس ثٛدٖ اعذ فشف ٔظش اص دلذ ( فٕؼذ ٚ خذِبد)دٚ ثخؼ ديگش 

ثبعزضٕبء ّ٘يٓ آِبس عُٙ ثخؼ آِبسي ٚ يب سٚؽٙبي ثىبس گشفزٗ ؽذٖ ٔظيش ٔؾٖٛ رؼشيف ؽٙش ٚ يب سٚعزب ٚ 

دسفذ يؼٕي وّزش اص يه دُ٘ رٌٛيذ الزقبدي  5/8ؽذٚد  ٖوؾبٚسصي ثب ثىبس گشفزٓ يه عَٛ ٔيشٚي وبس عبِغ

.  وؾٛس ثٛدٖ اعذ

دس   ، دسفذ ٚ ثىبسگيشي يه عَٛ ٔيشٚي وبس 5/8ثخؼ وؾبٚسصي ثب رٌٛيذ  : اْ گفذرٛ ثٕبثشايٓ ِي      

يذ دسفذ ِبثمي رٛي 5/91٘شچٕذ  ؽبي .  ِبصاد ٔيشٚي وبس ثيؾزشي اعذ ِمبيغٗ ثب ثخؾٙبي ؽٙشي داساي

.  وٕذ ٚ ثخؼ ِّٙي اص ايٓ رٌٛيذ ُ٘ ثٗ ٔفذ ٚ فبدساد آْ ِشثٛط ثبؽذ ِيالزقبدي سا ثخؾٙبي ؽٙشي رٌٛيذ

يؼٕي ثخؾٙبي ِغزمش دس ؽٙش چٗ ٔفذ يب غيش ٔفذ عشأٗ رٌٛيذؽبْ ٔغجذ ثٗ   . ػًّ ٔزيغٗ يىي اعذدسثبص 

ثيؾزش ٔيشٚي وبس «  ثبٌمٖٛ» ِٛعت رمبضبي  ايٓ عشأٗ رٌٛيذ ثيؾزش،   ، دسٔزيغٗ  . وبس ثيؾزش اعذٔيشٚي 

.  گشدد دس ؽٙش ٔغجذ ثٗ سٚعزب، ِي

ثٗ وؾبٚسصي ٚ ثؼضبً ثشخي فٕبيغ دعزي ٔظيش،  ِؼّٛال ثخؼ سٚعزبئي فؼبٌيزؼ اص طشف ديگش،     

ٔيشٚي وبس سٚعزبٔؾيٓ ثغض وؾبٚسصي فؼبٌيذ ديگشي   ، اص يه طشف ثٕبثشايٓ . گشدد لبٌيجبفي ِؾذٚد ِي

ٕ٘گبِي  .  ؽٛٔذ ٔذاؽزٗ ٚ اص طشف ديگش ّ٘ٗ ؽبغٍيٓ ثخؼ وؾبٚسصي ُ٘ سٚعزبٔؾغيٓ ِؾغٛة ّٔي

دؽذ ِغبْ ٚ عبيش وؾذ ٚ فٕؼزٙب ٚ يب فؼبٌيزٙبي ديگش   ، فؼبٌيذ وؾبٚسصي دس ٔمبطي ِبٕٔذ عيشفذ

ثشاي ػشضٗ ِذاَٚ ٚ ِٕظُ ِؾقٛي ثٗ   ، ِبْ يبفزِٗشثٛط ثٗ ثخؼ وؾبٚسصي وٗ اِشٚصٖ ثقٛسد عبص

لؼي رٌٛيذ ثخؼ ِغضا وٕيُ ؽغُ ٚا ،  ؽٛد دسٔظش ثگيشيُ ٚ آٔٙب سا اص فؼبٌيذ سٚعزبئي ثبصاس أغبَ ِي

.  دسفذ پيؼ گفزٗ خٛا٘ذ ؽذ 5/8سٚعزبئي وّزش اص

ربئي ثب عّؼيزي لشيت ثٗ ثخؼ سٚط  : ِيزٛاْ گفذ ،  دس يه اسصيبثي ثغيبس وٍي ٚ رمشيجي،  ثٕبثشايٓ      

ػالٖٚ ثش آْ ثخؼ ِّٙي .   رٌٛيذ الزقبد ٍِي اعذ% 5ٔقف عّؼيذ وؾٛس ؽغُ رٌٛيذػ وّي ثيؾزش اص 

ٔظيش وبس وبسگشاْ فقٍي وٗ دس )اص رمبضبي ٔيشٚي وبس ثشاي سٚعزبٔؾيٕبْ اِشٚصٖ ثٗ خبسط لٍّشٚ سٚعزب 

.  گشدد ، ِشثٛط ِي (ديگش الزقبدي فؼبٌٕذ٘بي  اي ثخؼ سٚعزب٘ب عبوٓ ٘غزٕذ ٌٚي دس فؼبٌيزٙبي ؽبؽيٗ

  ؽغُ رٌٛيذ ٚالؼي آْ   ثب  ٕ٘گبِي وٗ ػذَ رٕبعت ثيٓ ؽغُ ٔيشٚي وبس ِغزمش دس لٍّشٚ ثخؼ سٚعزبئي     

ٌٕغجٗ  ثٗ ايٓ ٔزيغٗ خٛا٘يُ سعيذ وٗ ثخؼ سٚعزبئي داساي رخيشٖ ٔيشٚي وبسي ثب ،   ِٛسد رٛعٗ لشاس د٘يُ



اِىبْ يب رٛأبئي  ثخؼ ِّٙي اص عّؼيذ سٚعزبئي ربوْٕٛ  دس ٚالغػٕی ی  .  ثيؼ اص ثخؼ ؽٙشي اعذ

.  ٚ ثبيذ ّ٘ٛاسٖ ثقٛسد ِٙبعشاْ ثبٌمٖٛ ثٗ ؽغبة آيٕذ! ؟ أذ عبثغبيي ٚ ِٙبعشد سا ٔذاؽزٗ

 دسايٓ ِشؽٍٗ  : اي وٗ اص ثشسعي ٚضؼيذ فٛق ِيزٛاْ گشفذ ػجبسرٕذ اص ثشخي اص ٔزبيظ ُِٙ ٚ رؼييٓ وٕٕذٖ

ِٙبعشد اص سٚعزب ثٗ ؽٙش ٚ يب سٚٔذ رٛصيغ ٚ   ، ري دس ِشاؽً ثؼذي سٚٔذ عبثغبئي عّؼيذاص رٛعؼٗ ٚ ػ  

ؽذالً رب ثشلشاسي ٔٛػي رؼبدي ِيبْ ؽغُ ٔيشٚي وبس ٚ عّؼيذ اص  ،   ثبص رٛصيغ عّؼيذ ثقٛسد ِذاَٚ

.   داداِٗ خٛا٘ذ داػ  ، دس ِمبيغٗ ثب ثخؼ ؽٙشي ،  يه طشف ٚ ؽغُ رٌٛيذ ثخؼ سٚعزبئي اص طشف ديگش

ايٓ أزظبس   ، ثبيذ ّٔيزٛاْ ٚ ّٔي  ، ثب افضايؼ رٌٛيذ دس ثخؼ وؾبٚسصي ٚ ثبالخشٖ رؾمك رٛعؼٗ دس سٚعزب٘ب

.  ايفبء ّٔبيذ  ، اي دس عبثغبيي ٚ ِٙبعشد سٚعزبئيبْ ٔمؼ ثبصداسٔذٖ ،  سا داؽذ وٗ افضايؼ ٚ رٛعؼٗ ِزوٛس

آيٕذٖ ِٙبعشد سٚعزب ثٗ ؽٙش ؽزي رؾذيذ ُ٘ ثٍىٗ ثٗ ػىظ ثب افضايؼ رٌٛيذاد ٚ فؼبٌيزٙبي وؾبٚسصي دس 

.  ثبؽذ وٗ ايٓ اِشي طجيؼي ٚ لبثً أزظبس ِي  .  خٛا٘ذ ؽذ

 ،  دس ِمبيغٗ سٚٔذ عبثغبئي عّؼيزي ِزوٛس، ثب آٔچٗ دس رٛعؼٗ والعيه الزقبد ثبصاس ثٛلٛع پيٛعذ     

٘شي ٚ ثب ثغظ ٚ ثبيغذ دس لبٌت يگبٔگي سٚصافضْٚ ثخؼ سٚعزبئي ٚ ثخؼ ػ ِٙبعشرٙبي ِزوٛس ِي

ٚ ثب اسرجبط ِزمبثً سٚصافضْٚ   ّ٘بٕ٘گ،   پيٛعزٗ گغزشػ اسرجبطبد دسْٚ ٚ ِيبْ ثخؾي ايٓ دٚ ثطٛس 

رٛعؼٗ ٔيبفزگي وٗ ثب عّبي ِطشػ گشديذ،  ء  ٌٚي ثٗ عجت ؽشايظ ربسيخي .   يبفذ ؽٙش ٚ سٚعزب رؾمك ِي

سٚعزب ثٗ ؽٙش دس ؽشايظ ٚيژٖ رٛعؼٗ يؼٕي ِٙبعشد يب عبثغبئي عّؼيزي   .   چٕيٓ سٚٔذي رؾمك ٔيبفذ

 اضطشاسي» ٚضؼيذ ( سٚعزب ثٗ ؽٙشسد دفغ اصثقٛ)آغبص ثٗ ّ٘يٓ عجت اص .  ٚلٛع پيٛعذ ة  ، ٔيبفزگي

،  ، اعزّبػي اسرجبطؾبْ سا دس اثؼبد الزقبدي ،  ثذْٚ ايٕىٗ ثّٛاصاد آْ ؽٙش ٚ سٚعزب  . ثخٛد گشفذ «

 .  فضبئي رٛعؼٗ دٕ٘ذ  -فيضيىي ،  عيبعي

 

:  ساختار اشتغال         

، ػالٖٚ ی ؽٙشی دس فضب ، رشاوُ  رّشوض  ، ثشاي اسصيبثي ٚ ؽٕبخذ ِغبئٍي ّ٘چْٛ رٛعؼٗ ؽٙشي         

پشداخزٓ ،   عبخزبس الزقبدي ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ غيشٖ  ،  ثش رٛعٗ ثٗ ِغبئٍي ّ٘چْٛ سؽذ ٚ عبثغبئي عّؼيذ

ثشاي ثش ؽزس ِبٔذْ اص عطؾي ٔگشي  .  اعبعي داسد٘بي آْ اّ٘يزي  ثٗ چگٛٔگي عبخزبس اؽزغبي ٚ ٚيژگي

٘بي ِّٙي وٗ ثٗ ٔؾٖٛ  يىي اص عٕجٗ ،  ٚ رٛعٗ ِؾذٚد ٚ يه عبٔجٗ ثٗ ِغبئً فيضيىي ٚ ِٕٙذعي رٛعؼٗ ؽٙش٘ب

عبخزبس اؽزغبي دس ٘ش ،   وٕذ  گيشي آْ سا ِؾشٚط ِي ؽىً ،   گيشي اعزمشاس٘بي عّؼيزي ٚيژگي دادٖ  ؽىً

.  ثبؽذ ِي ،  ِغ دس ؽبي رٛعؼٗ، ثخقٛؿ دس عٛا ٚضؼيذ



٘بي  ِيزٛاْ ثٗ ؽٛصٖ ،  ٘بي ِخزٍف رٌٛيذ ّ٘بٔطٛسوٗ الزقبد وٕٛٔي ايشاْ سا اص ٔظش عبصِبْ يبثي       

 ِؾبثٗ ٔغجزبً   ٚضؼيزي  داساي  ، عبخزبس اؽزغبي آْ ُ٘ ِزأصش اص عبخزبس الزقبدي آْ ،  ِزفبٚد رمغيُ ّٔٛد

ٖ وبس آْ وٗ ِؼّٛالً رب پيؾشفزٗ ثقٛسري اعذ وٗ ٔيشٚي وبس ٚ يب آِبدٖ ة ٔظبَ وبس دس عٛاِغ .  ثبؽذ ِي  ،

رٛعؼٗ ايٓ دسفذ دس ِمبيغٗ دس وؾٛس٘بي دس ؽبي ) ،     دٕ٘ذ دسفذ وً عّؼيذ سا رؾىيً ِي 50ثيؼ اص 

 يؼٕي غيشؽبغٍي وٗ ؽغٍؼ سا داٚطٍجبٔٗ،  يب ؽبغٍٕذ ٚ يب ثيىبس  (ثبؽذ دسفذ ثيؾزش ّٔي 30غبٌجبً اص ؽذٚد 

ٔظبَ وبسي   . دس ايٕگٛٔٗ عٛاِغ چْٛ ِزمبضي ػّذح ٔيشٚي وبس ثخؼ خقٛفي اعذ  .  س٘ب ٔىشدٖ اعذ

دس    . يؼٕي فشفٗ عٛئي ؽذاوضش اص ٔيشٚي وبس لٛاَ يبفزٗ اعذ  ، ٔيض ّ٘ٛاسٖ ربثغ ا٘ذاف افٍي ايٓ ثخؼ

دس ايٕگٛٔٗ   ! دي آْ اعذچٕيٓ عٛاِؼي ثخؼ دٌٚزي ٔيض رب ؽذ صيبدي ِزأصش اص ٔظبَ وبسي ثبصاس ٚ لبّٔٛٔٓ

عٛاِغ ثيىبساْ ػجبسرٕذ اص ثخؾي اص ٔيشٚي وبس وٗ ِبصاد ثش اؽزيبط ثٛدٖ ٚ ثقٛسد رخيشٖ ٔيشٚي وبس 

 .  گيشٔذ ِذري خبسط اص سٚٔذ رٌٛيذ يب ثطٛس وٍي ػشفٗ فؼبٌيذ ثٕگبٖ فؼبي دس الزقبد ثبصاس لشاس ِي

ثبصاس ٚ افضايؼ ؽغُ   سٚٔك  ثيىبساْ ثٗ سعيذْ  لً افضايؼ اؽزغبي يب ثٗ ػجبسد ديگش ثٗ ؽذا ،  ثٕبثشايٓ

ّ٘يٕطٛس، عشػذ ثخؾيذْ ثٗ وبسثشد رىٌٕٛٛژي ٚ اعزفبدٖ اص سٚؽٙبي ٔٛيٓ ٚ يب   . ، ثغزگي داسد  رٌٛيذ

ق يؼٕي رٕبعت ثيٓ ِيضاْ ػشضٗ ٔيشٚي وبس دس ِمبثً ٚثغزگي ثٗ ٚضؼيذ ف  ،  ربخيش دس وبسثشد آٔٙب ُ٘

آٚسي  يب ايٕىٗ ثٕگبٖ فؼبي دس الزقبد ثبصاس ٕ٘گبِي گشايؼ ثٗ وبسثشد فٓ  . داسد گغزشػ ثبصاس ٚ ؽغُ رٌٛيذ

عٛئي اص ٔيشٚي وبس سا خٛا٘ذ داؽذ وٗ رفبضً اؽزغبي ثبٌفؼً اص اؽزغبي ثبٌمٖٛ ثٗ ؽذالً  ثب ٘ذف فشفٗ

.  ثقشفٗ ٔجبؽذ  ، يب ايٕىٗ دعزّضد٘ب ثٗ ؽذي افضايؼ يبفزٗ ثبؽٕذ وٗ اداِٗ رٌٛيذ .  خٛد ثشعذ

اص آٔغبئيىٗ دس ؽبؽيٗ ثبصاس ايٕگٛٔٗ عٛاِغ ثخؼ  .   اِب دس رٛعؼٗ ٔيبفزگي ٚضغ ثقٛسد ديگشي اعذ

( أذ ػّذربً ثخؼ سٚعزبئي يب ِٙبعشأي وٗ دس ؽٙش٘ب اعزمشاس يبفزٗ) .  داسي لشاس داسد پيؼ عشِبيٗ ،  عٕزي

ثخؼ ثبصاس سا  .  وبس اعذ ٚ ايٓ ثخؼ خٛد دس ِمبيغٗ ثب ثخؼ ثبصاس داخٍي داساي رخيشٖ ٚعيغ ٔيشٚي

ثقٛسريىٗ گبٖ دسفذ افضايؼ ػشضٗ ٔيشٚي وبس  .  وٕذ ّ٘ٛاسٖ ثب ػشضٗ ٚعيغ ٔيشٚي وبس ِٛاعٗ ِي

ػالٖٚ ثش ٔيشٚي وبس  دس چٕيٓ ٚضؼيزي طجيؼي اعذ وٗ .  چٕذيٓ ثشاثش دسفذ افضايؼ رمبضبي وبس اعذ

ػٍذ ظٙٛسؽبْ  .  اي ِٛاعٗ ثبؽيُ اؽيٌٗٙبي ػ ؽبغً دس ثخؼ ثبصاس ٚ ثخؼ دٌٚزي ثب أٛاع ديگش اؽزغب

ّ٘بٔطٛسوٗ ِطشػ گشديذ دسٚالغ ػشضٗ ِذاَٚ ٔيشٚي وبس اص يه عٛ ٚ ِؾذٚديذ رمبضب ثشاي ٔيشٚي وبس 

.   اص عٛي ديگش اعذ

ٔخغذ ثخؼ ِّٙي اص ٔيشٚي وبس وٗ ثقٛسد ِبصاد ثش رٌٛيذ دس سٚعزب٘ب ثبلي :  ايٓ ؽبغٍيٓ ػجبسرٕذ اص

ثبيغذ ثخؾي  ٌٚي آٔٙب سا ِي  . ؽٛٔذ ؽٛصٖ ثبصاس ٘غزٕذ غيشؽبغً ِؾغٛة ّٔيِبٔذٖ ٌٚي چْٛ خبسط اص 

ثخؾي اص ٔيشٚي وبس وٗ ثٗ ؽٙش٘ب ِٙبعشد ّٔٛدٖ ٌٚي اِىبْ عزة ثٗ   . اص ثيىبسي پٕٙبْ ثٗ ؽغبة آٚسد



 ثخؼ .  ؽٛٔذ رة ِؾغٛي ِي ٌٙبي وب اؽزغبٖ ثبصاس ٚ اؽزغبي عبصِبْ يبفزٗ سا ٔذاؽزٗ دس ؽبؽيٗ ِبٔذٖ ٚ ة

ٌٙبي خٛدگشدأي سا ثّٛاصاد فؼبٌيزٙبي  ديگشي اص ايٓ ِبصاد ٚضؼيزي خٛد گشاْ ثخٛد گشفزٗ ٚ اؽزغب

دٚسٖ گشداْ ٚ يب فؼبٌيزٙبي خٛدگشدأي وٗ  ،  وبساْٖ ِبٕٔذ خشد   . دٕ٘ذ رش ثبصاس ؽىً ِي  عبصِبْ يبفزٗ

ايٕگٛٔٗ   . دٕ٘ذ ٚدرشي أغبَ ِيثّٛاصاد فؼبٌيزٙبي عبصِبْ يبفزٗ رش ثبصاس فؼبٌيزٙبي خٛد سا دس عطؼ ِؾذ

ثبالخشٖ ِبثمي ِبصاد ٔيشٚي  .  فؼبٌيزٙب غبٌجبً ثٗ ثخؼ عبخزّبْ عبصي ٚ صيشثخؾٙبي ِؾبثٗ آْ رؼٍك داسٔذ

عزٗ ثٗ آْ ةاٚثخقٛؿ دس ثخؼ دٌٚزي ٚ   ، رش ثقٛسد ثيىبسي پٕٙبْ وبس دس ثخؾٙبي عبصِبْ يبفزٗ

.  اؽزغبي داسٔذ

عبخزبس اؽزغبي دس ايشاْ ثؼٍذ ٚعٛد ِبصاد ٚعيغ  :  ي ثغيبس وٍي ِيزٛاْ گفذثٕبثشايٓ دس يه اسصيبة      

ثخؾي اص ٔيشٚي وبس ثقٛسد ثيىبسي پٕٙبْ دس   . ٘بي ِزفبٚري اعذ يبثي داساي عبصِبْ  ، ٔيشٚي وبس

.   ثبؽٕذ ثخؼ سٚعزبئي ٚ ثخؼ دٌٚزي ٚ ثبالخشٖ ِبثمي ِبصاد فٛق دس ؽبؽيٗ ثبصاس دس فؼبٌيذ ِي

دس  ،  رؼييٓ وٕٕذح اٚضبع ٚ اؽٛاي ثخؾٙبي الزقبدي  ، يگش ٘بي ِزفبٚد وبسي ثش يىذ اثً ؽٛصٖرأصيش ِزك

ٚضؼيزي سا ثٛعٛد آٚسدٖ وٗ اص   ،  رأصيش ِزمبثً فٛق دس ثؼذ الزقبدي  ، فشضبً  يؼٕي  .  أذ رؾٛالد ثؼذي

ثغيبس   ، د٘ي وبس، افضايؼ ثبص آٚسي ٔٛيٓ يه عٛ دس ؽٛصٖ رمبضبي ٔيشٚي وبس گشايؼ ثٗ وبسثشد فٓ

،   رٌٛيذي ثقٛسري ؽىً گيشٔذ وٗ ّ٘ٛاسٖ ِزىي ثش ٔيشٚي وبس اسصاْ٘بی فؼبٌيذ  .   ضؼيف ثبؽذ

اص طشف ديگش دس  .  ٔيشٚي وبس ثبؽٕذ گيشي اص فٛق رخيشٖ يب ثٙشٖ  ، ٘بي ػمت ِبٔذٖ غيشِب٘ش ٚ سٚػ

،  ٚ ٔبپبيذاس( اضطشاسي)ؽٛصٖ ػشضٗ ٔيشٚي وبس ثخؼ ِّٙي اص ِزمبضيبْ وبس ّ٘ٛاسٖ دس ٚضؼيزي 

گشايؼ وُ ثٗ رخقـ ٚ ثبال ثشدْ عطؼ ثبصد٘ي وبس ٚ ّ٘يٕطٛس دس عطؼ  ،  ثذْٚ اِىبْ اؽزغبي صبثذ

 . ثغشثشٔذ  ، ، ثشخٛسداسي اص ؽذالً اِىبٔبد سفب٘ي ػذَ رؼّيك رمغيُ اعزّبػي وبس ،  اعزّبػي

 

 . گبٔٗ الزقبدي ٚضؼيذ ثخؾٙبي عٗ      

.  وٕٕذ ٖ ػٛاًِ ِخزٍفي وٗ ؽٙشٔؾيٕي ٚ ٚضؼيذ وٕٛٔي ؽٙش٘بي ِب سا ِؾشٚط ِيدس اداِٗ رٛعٗ ة      

.  الصَ اعذ ثطٛس ِخزقش ٚضؼيذ ثخؾٙبي الزقبدي ٚ اسرجبط آٔٙب ثب يىذيگش سا ِٛسد ثشسعي لشاس داد

اعزّبػي دس  ،  ػذَ رؾمك رٛعؼٗ الزقبدي ،  ثٗ وّه اِىبٔبد ؽبفٍٗ اص فذٚس ٔفذ ،  افضايؼ ٚاسداد

اي ؽذْ عبخزبس  ي پظ اص عٕگ دَٚ عٙبٔي ثٗ ثشلشاسي سٚٔذ ٔبِٛصٚٔي عبخزبسي ٚ چٕذ ؽٛصٖ٘ب د٘ٗ

.  الزقبدي أغبِيذ

ٔظيش دس ُ٘ سيخزٓ   ، رغييش ٚ رؾٛالري ٔبؽي اص آٔٙب  ، ٚيژگيٙبي عبخزبسي ِٛسد ثؾش  اوْٕٛ ثبيذ ديذ      

ايغبد سٚٔذ  (  ٔذ ٚ دس سٚٔذ رٛعؼٗا دس ػٛك رٛعؼٗ ٚ رؾٛي سٚاثظ ِيبْ)رؼبدي ايغزبي ؽٙش ٚ سٚعزب 



ِيبْ   رؾذيذ ػذَ رؼبدي  عبثغبئي عّؼيزي ِٙبعشرٙب ثٗ ٔؾٛي وٗ ثب عّبي ِطشػ گشديذ ٚ ثبالخشٖ ٚ دسٔزيغٗ

، چگٛٔٗ  ػشضٗ ٚعيغ ٔيشٚي وبس دس ِمبثً ِؾذٚد ِبٔذْ ؽٛصٖ رٌٛيذ ٚ افضايؼ ٔبوبفي رمبضبي وبس

اص آٔغبئيىٗ    . ثٗ عٙذ ِؾخقي عٛق دادٔذ،  ػي، عيبعي سا رؾٛالد ثؼذي يب رؾمك سٚٔذ الزقبدي، اعزّب

رؾمك يبفزٗ   ، ثش ثبصاس داخٍي  دس اصش گغزشػ ٚاسداد ٚ يب افضايؼ رأصيش فذٚس ٔفذ  رؾٛالد ِزوٛس،

ؽشايطي وٗ   ، رش ٚيژگيٙبي ِشثٛط ثٗ رٛعؼٗ فٕؼزي ٚ ايغبد فٕبيغ ٚ يب دليك  ، ثبيذ ٔخغذ ِي.  اعذ

عپظ ثٗ ثخؾٙبي ديگش اص عٍّٗ ثخؼ   ، ِالؽظٗ ّٔٛدٖ ،  ق سٚٔذ ِزوٛس فشاُ٘ آٚسدصِيٕٗ سا ثشاي رؾك

.  وؾبٚسصي رٛعٗ ّٔٛد

دس عبٌٙبي اخيش دس عطؼ عبِؼٗ دس ساثطٗ ثب رجييٓ سٚٔذ ايغبد فٕبيغ دس ايشاْ ٚ ثطٛس وٍي دس         

عؼي ٚ   ،  عبٖ ِيالدي ثٗ ثؼذِؾخقبً اص د٘ٗ پٓ ،  ٘بي ثؼذ اص عٕگ دَٚ عٙبٔي عٛاِؼي وٗ اوضشاً دس د٘ٗ

 : وٕٕذ ، ايٓ ٔظشيٗ سايظ ؽذٖ وٗ آٔٙب سا ثذٚ گشٖٚ رمغيُ ِي أذ وٛؽؾي عٙذ رٛعؼٗ فٕؼزي خٛد داؽزٗ

ِؼشٚف ثٗ عبيگضيٓ ٚاسداد سا ثشگضيذٔذ ٚ عٛاِؼي وٗ ثٗ دٔجبي  وؾٛس٘بيي وٗ اٌگٛي فٕؼزي ؽذْ

 ٘شاً چٕيٓ اعذ وٗ گٛيب عٛاِغ ِزوٛس دس صِبْ آٔچٗ سايظ ؽذٖ ظب  . أذ اٌٚٛيذ دادْ ثٗ فبدساد ثٛدٖ

ديگشي   ؟ ٚ يب ثشداؽذ!أذ ِذي ٚ يب اٌگٛي فٛق سا أزخبة وشدٖ ٚ يب ثب ارخبر عيبعزٙبي ِؾخقي    ِؼيٕي

؟ !دأذ ٔبؽي اص ديىزٗ ّٔٛدْ ِٕبفغ خبسعي ِي« " والً  »وٗ ثب ثشخٛسدي افشاطي ثشلشاسي سٚٔذ ِزوٛس سا 

، وٗ  اعزّبػي -گيشي ٚ رغييش ٚ رؾٛالد ٚيژٖ سٚٔذ الزقبدي ثبرٛعٗ ثٗ ٔؾٖٛ ؽىً ،   ٚالؼيذ ايٓ اعذ وٗ

، آسژأزيٓ  ، ِىضيه ؽشايطي ثٛعٛد آِذٔذ وٗ فشضبً وؾٛس٘بئي ٔظيش ثشصيً.  لجالً ثب عّبٌي ثٗ آْ اؽبسٖ ؽذ

 ،  سٚف ؽذثٗ اٌگٛي فٕؼزي ؽذْ ِجزٕي ثش عبيگضيٕي ٚاسداد ِغ  ثؼذ٘ب ٚ چٕذ عبٌي ثؼذ ايشاْ ثٗ آٔچٗ 

ثؼذ٘ب وشٖ عٕٛثي ِبٌضي ٚ ثشخي   ، ، ٕ٘گ وٕگ ّ٘يٕطٛس وؾٛس٘بئي ٔظيش ربيٛاْ  . دادٖ ؽذٔذ  عٛق

ػالٖٚ ثش ايٕىٗ ٘شوذاَ  ،  اٌجزٗ  . ِٕبطك ديگش دس ؽشايطي لشاس داؽزٕذ وٗ ثٗ رٛعؼٗ فبدساد سٚي آٚسدٔذ

، ثٛيژٖ وؾٛس٘بي خبٚس  عي خبفؾبْ، اعزّبػي عيب اص ِٛاسد ِزوٛس سا ثبيذ ثبرٛعٗ ثٗ ؽشايظ الزقبدي

اص عٕگ دَٚ ِٛسد   ثؼذ  دٚ عٗ د٘ٗ  وبِالً اعزضٕبئي يىي ژئٛپٌٛيذ  يبٔٛط آساَ سا ثب ؽشايظدٚس ٚ ؽٛصٖ اق

ثبيذ ايٓ ُِٙ سا ُ٘ دس ٔظش داؽذ وٗ ِيضاْ اعزمجبي ايٓ وؾٛس٘ب اص اٌگٛ٘بي ِزوٛس،  ِي  . ثشسعي لشاس داد

ي اخيش ثٗ خبطش رغييش ٚ رؾٛالد ٚعيؼي وٗ دس الزقبد ٚ رغبسد عٙبٔي دس ايٓ چٕذ د٘ٗ ثٗ خقٛؿ عبٌٙب

.  ثغيبس ِزفبٚد ثٛدٖ اعذ  ، ثٛلٛع پيٛعزٗ

٘بي پٕغبٖ ٚ ؽقذ ِيالدي ثبرٛعٗ ثٗ ِيضاْ ثغظ ثبصاس عٙبٔي ٚ  وُ ٚ ثيؼ ِيزٛاْ گفذ دس د٘ٗ ، ثٕبثشايٓ

ٌگٛي ِؼشٚف ثٗ عبيگضيٓ ٚاسداد صِيٕٗ ثيؾزشي ثشاي ا  وٗ  ثٛد ثقٛسري   ؽشايظ ؽبوُ ثش آْ ٚضغ

. گشديذ  ، فشاُ٘



ٚ ِغبئٍي وٗ وؾٛس٘بي  ،  رذسيغبً اص يه طشف ثب ظٙٛس ِؾىالري وٗ سٚٔذ ِزوٛس ثب آْ ِٛاعٗ ؽذ       

گشايؼ ثٗ رٛعؼٗ   رذسيغبً  ،  ِزوٛس دس ساٖ رؾمك رٛعؼٗ داؽزٕذ ٚ اص طشف ديگش رؾٛالد ثبصاس عٙبٔي 

ثّٙيٓ عجت ثغيبسي وٗ خٛد   .   گيشرش ؽذ ٖ ثيؾزش ٚ ٔغجزبً ُ٘  ي ٚاسدادفبدساد اص رّبيً ثٗ عبيگضيٓ

چٕبٔىٗ دس د٘ٗ   . ثٗ فبدساد ؽذٔذ دادْ ثؼذ٘ب طشفذاس اٌٚٛيذ  ، وشدٔذ عبيگضيٕي ٚاسداد سا رٛفيٗ ِي

ِبٕٔذ  ،  ٘ؾزبد ٚ ٔٛد وؾٛس٘بئي وٗ سٚٔذ فٕؼزي ؽذْ خٛد سا ثب عبيگضيٕي ٚاسداد آغبص ّٔٛدٖ ثٛدٔذ

! ؟ يً ٚ ِىضيه، اوْٕٛ دس رالػ ثشاي اٌٚٛيذ دادْ ثٗ فبدساد ٘غزٕذثشص

ثغيبسي اص ايٓ وؾٛس٘ب دس عبٌٙبي اخيش دس پي فبدساد ثٗ ثبصاس عٙبٔي خبؿ اسٚپب ٚ اِشيىبي ؽّبٌي 

وٕٕذ ٚ  ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ وٍيٗ وؾٛس٘بي ثٍٛن ؽشق عبثك ٔيض ّ٘يٓ عيبعذ سا دٔجبي ِي   . أذ ثٛدٖ

پبئي ٔيض ثشاي س٘بئي اص سوٛد ػّيمي وٗ ثب آْ ِٛاعٕٙذ رٕٙب اِيذؽبْ ثٗ افضايؼ فبدساد وؾٛس٘بي اسٚ

 !  اعذ

دس ِشاؽً اٌٚيٗ سٚٔذ ايغبد فٕبيغ ٚ ظٙٛس آٔچٗ ثؼذ٘ب ثٗ فٕبيغ ِٛٔزبژ ٚ غيشٖ  57لجً اص ثّٙٓ      

ثيؼ اص ٘ش  .  ِٛدْ دس ِشؽٍٗ ايٕىٗ سژيُ گزؽزٗ صِيٕٗ سا ثشاي رؾمك سٚٔذ فٛق آِبدٖ ِي  .ِؼشٚف ؽذ

ٔبؽي اص گغزشػ ٚعيغ ثيىبسي ٚ افضايؼ ػشضٗ ٔيشٚي وبس   ، ا فؾبس٘بي عيبعي پٕٙبْ ٚ آؽىبسةصِبْ 

سعٛع ّٔٛدٖ ٚ اخجبس  45رب  35عٙذ اطالع ثيؾزش ِيزٛاْ ثٗ عشايذ ِشثٛط ثٗ عبٌٙبي ) . ثٛد ِٛاعٗ 

اد ٚ اص ِيبْ سفزٓ رؼبدي ايغزبي ثٗ عجت ثغظ ٚاسد  وٗای ثيىبسي( ِشثٛط ثٗ ثيىبسي سا ِالؽظٗ ّٔٛد

 .  الزقبد ؽٙش ٚ سٚعزب ٚ ِٙبعشد عّؼيذ سٚعزبئي ثٗ ؽٙش٘ب ّ٘چٕبْ اداِٗ داؽزٗ ٚ سٚ ثٗ افضايؼ ثٛد

ثُٙ خٛسدْ رؼبدي ايغزبي فٛق وٗ ػّذربً ؽبفً سوٛد رذسيغي ٚ دس ؽبؽيٗ لشاس گشفزٓ فؼبٌيزٙبي عٕزي 

وؾٛس سا ثطٛس  ،  ٚ رٛعؼٗ ٔيبفزگي   ػمت ِبٔذگي  عدس ٚاق  . الزقبد خبفٗ دس ِٕبطك سٚعزبئي ثٛد

فشد سٚعزبئي رب ٕ٘گبِي وٗ دس ِٛطٓ خٛد دس فمش ٚ رٕگذعزي ٚ ػمت ِبٔذگي    !  ّٔٛد ِي   ثشِال  ِذاَٚ

وٗ دس اصش اػ ، ػذَ ثشخٛسداسي اص ؽذالً اِىبٔبد سفب٘ي ٚ ؽمٛق اعزّبػي  ِؾشِٚيذ  ، ثشد ثٗ عش ِي

ؽبي دس چٕيٓ ٚضؼي ٕ٘گبِي وٗ  .  ِبٔذ ِي پٕٙبْ ،  ٚعزبئي رؾذيذ ُ٘ ؽذٖ ثٛدسوٛد ٚ پظ ِبٔذگي ثخؼ س

عبٌت ايٕغبعذ  .  گشديذ ِي ثشِال اػ ِؾشِٚيذ ٚ ػمت ِبٔذگي .  وشد عبثغب ؽذٖ ٚ ثٗ ؽٙش ِٙبعشد ِي

 ايٓ ِغئٍٗ ٘شگض خٛػ آيٕذ اٌٚيبي اِٛس ٔجٛدٖ ٚ ثٗ ّ٘يٓ عجت ّ٘ٛاسٖ دس ػٛك ايٕىٗ ثب رّبَ اِىبٔبد دس

رمشيجبً اوضش عيبعزٙب ٚ   . أذ خٛا٘بْ ِبٔذْ سٚعزبئي دس سٚعزب٘ب ثٛدٖ  . پي سفغ ػمت ِبٔذگي ٚ رٛعؼٗ ثبؽٕذ

ؽذٔذ  ٘بئي وٗ رؾذ ػٕٛاْ عٍٛگيشي اص رّشوض ٚ ِؾذٚد ّٔٛدْ گغزشػ ثي سٚيٗ ؽٙش٘ب رٙيٗ ِي ثشٔبِٗ

. ّٔٛدٔذ ِي رؼميت،    ؽبي ٘شچٕذ ثي ٔزيغٗ سا  ، ّ٘يٓ ٔيذ



افضٚد وٗ خٛاعزبس رٛعؼٗ ٚ  ِيای  ثبٌمٖٛ ثش فؾبس عيبعي دس ٚالغ ثقٛسد    ا ِٙبعشد ثٗ ؽٙشسٚعزبئي ة

.  ثٛد،  رٕگٕب٘ب ٚ ثشلشاسي ػذاٌذ اعزّبػي ٚ خالفٗ اص ِيبْ سفزٓ رٛعؼٗ ٔيبفزگي   ، سفغ وّجٛد٘ب

عيغ ٔيشٚي ، ٔبؽي اص ػشضٗ ٚ رش ثيىبسي سٚصافضْٚ ٔيشٚي عيبعي ِزوٛس ٚ يب ثطٛس ِؾخـ  ، ثٕبثشايٓ

وبس دس ِمبثً ِؾذٚديذ ٚ ٔبچيضي افضايؼ رمبضبي وبس ٚ ؽغً عذيذ سا ثبيذ ثؼٕٛاْ ػبًِ ِمذَ ٚ ػبًِ 

. اداِٗ دس ثخؼ دَٚ             .  افٍي سٚٔذ ِؼشٚف ثٗ فٕبيغ عبيگضيٓ ٚاسداد دأغذ
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