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تحلیلی تز ًقص کارکٌاى ٍظیفِی اًتظاهی در تاهیي اهٌیت ضْزًٍذاى استاى
کزدستاى
ضؼیة پیزخذری ،1حجت اسفٌذیاری

2

تبضید زضیبىت1400/06/18 :
تبضید پصیطـ1400/08/12 :

چکیذُ:
ّذف اس اًجام پضٍّص حاضز ،ضٌاخت ًقص سزتاساى در تاهیي اهٌیت ضْزًٍذاى در استاى کزدستاى است .پضٍّص
حاضز تا ّذف تزرسی هَضَع ،اس رٍش کتاتخاًِای ٍ تْزُهٌذی اس دادُّای آرضیَی سؼی ًوَدُ تا اتشار هختلف
تاثیزگذاری سزتاساى تز ایجاد ًظن ٍ اهٌیت را هَرد تزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل قزار دٌّذ .جغزافیای هَرد هغالؼِ ،استاى
کزدستاى است .تزرسیّا ًطاى داد کِ هَلفِ ّایی چَى؛ ضٌاخت جایگاُ سزتاس در ًیزٍّای هسلح؛ ًقص هؼٌَیتگزایی
در سزتاساى؛ تاثیز سزتاسی تز جَاًاى؛ افشایص رٍحیِ ایثارگزی؛ گستزش ٍ تقَیت ارتثاط تا دیگزاى؛ توزیي هذارا ٍ
تزدتاری؛ توزیي قٌاػتپیطِ گی؛ ٍ دستیاتی تِ رٍحیِ ًظن ٍ اًضثاط تا سزتاسی در ػزصِی خذهت حاصل هیضَد.
حال ًتایج حاکی اس آى است کِ سزتاسی در استاى کزدستاى ،راتغِی هستقیوی تا تاهیي ًظن ٍ اهٌیت تَسظ سزتاساى در
کٌار دیگز ًیزٍّای کادر دارد .لذا ًقص تؼییيکٌٌذُی سزتاساى در تاهیي اهٌیت ضْزًٍذاى استاى کزدستاى در چْارچَب
خذهت در ًَاحی ضْزی ،تزٍى ضْزی ٍ هزسّای استاى کزدستاى ًوَد پیذا هیکٌذ ،تِ عَری کِ تحقق راستیي آى در
گزٍ تذل تَجِ تِ ًیاسّای آًاى ٍ تَجِ تِ دغذغِّای آًاى در ایي خصَظ است.

ٍاصگاى کلیذی :سزتاس ،اهٌیت ،ضْزًٍذاى ،استاى کزدستاى

ّ .1بضقٌبؾی اضقس ظضافت ،زاًكگبُ ّطزؾتبى (ًَیؿٌسُ هؿئَل)shoaibpirkhedri1370@gmail.com ،
ّ .2بضقٌبؾی اضقس ضٍاًكٌبؾی ثبلیٌی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾٌٌسدhojjatesfandyari@gmail.com ،
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هقذهِ ٍ تیاى هسالِ:
حٌ حیبت ٍ ظًسگی ّطزى ،اظ هْنتطیي ،اؾبؾیتطیي ٍ ثٌیبزیتطیي حًََ عجیقی ٍ هَسم ّطثكط اؾت
ِّ اظ ثطّت آى ،اىطاز اًؿبًی هیتَاًٌس اظ ؾبیط حًََ اؾبؾی ذَیف ثْطُهٌس قًَس .اهب اظ قطٍط حٌ
حیبت اًؿبى ،زض هیبى قطٍط هرتلو آى ،زاقتي اهٌیت زض توبهی اثقبز ٍ هقبًی آى هیثبقس ِّ ذَز اظ
رولِ حًََ عجیقی ٍ هَسم اًؿبى ٍ اؾبؼ ثطذَضزاضی اٍ اظ زیگط حًََ هْن هحؿَة
هیقَز(یبضیَلی.)9 :1392 ،
هيَْم اهٌیت ،ثِ فٌَاى قطط ثٌیبزیي حیبت اًؿبًی زض ّوِربی زًیب ٍ اّخط اؾٌبز ثیيالوللی ٍ ٍَاًیي
اؾبؾی ّكَضّبٍ ،بثل زضُ ثَزُ ٍ ّوَاضُ هَضز تأّیس ٍطاض گطىتِ اؾت ٍ تأحیطات اؾبؾی زض ظًسگی
ثكط زاضز .ثطذَضزاضی اظ اهٌیت ضا هیتَاى ثِ فٌَاى عجیقیتطیي ٍ اؾبؾیتطیي حٌ اىطاز ثكط تلَی ّطز
ِّ هجٌبی ثطذَضزاضی ؾبیط حًََ ٍ آظازیّبی اؾبؾی ثكط اؾت .اهٌیت ،زض یِ هقٌب ،فجبضت اظ
اعویٌبى ذبعطی اؾت ِّ ثط اؾبؼ آى ،اىطاز زض ربهقِای ِّ ظًسگی هیٌٌّسً ،ؿجت ثِ حيؼ ربى،
حیخیت ٍ حًََ هبزی ٍ هقٌَی ذَز ،ثین ٍ ّطاؾی ًساقتِ ثبقٌس(ّوبى.)11 :
اظّویيضًٍ ،یبظ ثِ اهٌیتّ ،وَاضُ اظ ثٌیبزی تطیي ًیبظّبی اًؿبى زض ربهقِ ثكطی ثِ قوبض هی ضٍز ٍ
ثط اؾبؼ تئَضیّبی ربهقِ قٌبؾبى ٍ ضٍاًكٌبؾبى هقطٍه اظرولِ هبظلَ زض ّطم ًیبظّب ،رعء اٍلیي
ًیبظّبی اؾبؾی اؾت ،یقٌی ثقس اظ ًیبظّبی ىیعیَلَغیْی ًیبظ ثِ اهٌیت اؾت ِّ زضنسض ٍطاض زاضز .ایي
ًیبظ ِّ زض گصقتِ فبهل هْوی زض قْل گیطی ؾبظهبىّب ٍ ًْبزّب زض زضٍى ّط ربهقِ ثَزُ ،تَاًؿتِ اؾت
هبًٌسگصقتِ ثِ فٌَاى یْی اظ هْن تطیي ٍ حیبتی تطیي ًیبظ ثكط اهطٍظ هغطح قَز ،تب ربئی ِّ تحٌَ آى
زض ّط ربهقِ ای ًَیس پَیبیی ،ضقسٍ تَؾقِ ثطای آى ربهقِ ثَزُ ٍ حجبت ٍ پبیساضی ؾبذتبضّبی
ارتوبفی ضا زض آى ربهقِ هَرت هی قَز .هََلة اهٌیت ثِ هخبثة یِ آضهبى ٍ ٍاٍقیت ثِ فٌَاى یْی اظ
حًََ اؾبؾی هطزم هغطح اؾت .ثی تطزیس ّیچ فٌهطی ثطای پیكطىت ،تَؾقِ ٍ تْبهل یِ ربهقِ ٍ
ّوچٌیي قَْىبیی اؾتقسازّب هْوتط اظ فٌهط اهٌیت ٍ آضاهف زض ربهقِ ًجَزُ اؾت ّ(.وبى.)22 :
رَاًبى ّط هطظ ٍ ثَهی ،ؾطهبیِّبی ارتوبفی آى ّكَض هحؿَة هیقًَس ِّ زض تقییي ذظ هكی
آیٌسًَُ ،ف هْوی ایيب هیٌٌّسًَ .ف رَاًبى زض تحٌَ ىطایٌسّبی هرتلو ،شض یِ ّكَض ،هتيبٍت اؾت.
زض ایي هیبى ،ذسهتِ هَسؼِ ؾطثبظی ثِ فٌَاى یِ تزطثِ تَطیجبً هٌيِ اظ ًَؿ ظًسگی روقیً ،ؿجت ثِ
زیگط گطٍُّبی روقی ثطای رَاًبى ایطاًی ،هغطح اؾت .ؾطثبظی زض قْل گیطی اًؿزبم ارتوبفی ٍ
َّیت ثركی هلیًَ ،كی اًْبض ًب پصیط ضا زاضاؾت .زض ّكَض روَْضی اؾالهی ایطاى  ِّ-زضنس ثبالیی
اظ روقیت آى ضا رَاًبى ثِ ذَز اذتهبل هیزّس -ایي ؾطهبیِ اظ اضظـ ٍ افتجبض ثیكتطی زض تهوین
گیطیّب ثط ذَضزاض اؾت .ثِعَضیِّ ذسهتِ هَسؼِ ؾطثبظی ثِ فٌَاى یِ ٌّزبض ثط آهسُ اظ ربهقِ

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى
ایطاًی ،تبحیط ثی ثسیلی زض قْل گیطی ٍ تََیت اًؿزبم ارتوبفی ٍ َّیت هلی هیگصاضز .اظ یْؿَ،
ىضبی هجتٌی ثط اًؿزبم ارتوبفی ٍ َّیت هلی اظ حیج ضٍاًی-ىْطی ثؿتط الظم ثطای پیكطىتّبی
اٍتهبزی ٍ ؾیبؾی ضا ىطاّن هیآٍضز ٍ اظ ؾَی زیگط ایي زٍ فبهل ذَز ًَكی اؾبؾی ٍ هْن زض تبهیي
اهٌیت زاذلی ایيب هیٌٌّس(ضؾتوی ٍ ّوْبضاى.)14 :1390 ،
اهٌیت ،یْی اظ هْنتطیي ٍ ثحج ثطاًگیعتطیي هَضَفبت ٍ هيبّیوی اؾت ِّ اهطٍظُ زض رَاهـ ٍ
گطٍُّبی اًؿبًی هغطح قسُ ٍ هَضز تَرِ ٍطاض گطىتِ اؾتً .ؾطیِّب ٍ اًسیكِّبی گًَبگًَی زض ظهیٌِ
چگًَگی ایزبز ،تََیت ٍ اؾتوطاض ،ظهیٌِّبی هؤحط زض تََیت ٍ قْل گیطی ،چگًَگی ضقو ٍ
اضوحالل ٍ اًَاؿ ٍ اثقبز هرتلو آى ،هغطح ٍ هٌتكط قسُ اؾتًْ .تِ هَضز اتيبً ًؾط ،تقسز ٍ ّخطت
فَاهل تأحیطگصاض ثط اهٌیت اؾت .نبحت ًؾطاى هتيبٍتی اظ ٍجیل ىیلؿَىبى ،ؾیبؾتوساضاى ،ربهقِ قٌبؾبى
ٍ ضٍاى قٌبؾبى زض ذهَل اهٌیت ،نحجت ّطزُ ٍ تالـ زاقتِاًس آى ضا ثِ نَضتّب ٍ اًَاؿ هرتلو
تَنیو ،تكطیح ٍ تجییي ٌٌّس(ّوبى. )18 :
اگط تبهیي اهٌیت ثِ فْسُ زٍلت ٍ حبّویت ثبقس ،زٍلت ّن ثطای تحٌَ ایي هْن ،اظ اثعاضّب ٍ
ًیطٍّبی هرتلو ٍ هتقسزی ثْطُ هیثطز .یْی اظ ایي ًیطٍّبیً ،یطٍی ؾطثبظ ٍ ؾطثبظی ،یب ّوبى ّبضٌّبى
ٍؽیيِ ،هیثبقس.
اهب تضویي حٌ اهٌیت قْطًٍساى ،اظ ٍؽبیو اؾبؾی زٍلتّب ٍ حَْهتّب اؾت تب ثط اؾبؼ
تقْساتٍ ،طاضزاز ارتوبفی ٍ ٍَاًیي ًبىصُ ّكَض ذَز ،اظ ایي انل ثٌیبزی ثكطی حوبیت ٍ ظهیٌِؾبظی
رْت ثطٍطاضی آى ٌٌّس .ثبتَرِ ثِ گؿتطزگی ،اثقبز ٍ اًَاؿ اهٌیت ،ضاُّبی هرتليی ثطای ایزبز آى ٍرَز
زاضز .اظّویيضٍ ،هیتَاى گيت ِّ اهٌیت اظ یِ هٌؾط ،هيَْهی ًؿجی اؾت .الجتِ ٍضیِ زض فول ًیع چٌیي
اؾت .یْی اظ ضاُّب ٍ قیَُّبی تبهیي اهٌیت زض توبهی ّكَضّب ٍ هلتّبی هرتلو زض عَل تبضید ٍ زض
اهطٍظّ ،وَاضُ تبهیي آى ثِ ّوِ ًیطٍّبی هؿلح ثَزُ ٍ ذَاّس ثَزّ( .وبى.)17 :
زض ایي هیبى ،ثرفّبی ظیبزی اظ ایي ًیطٍّب ضا زض ّكَضّبی هرتلوّ ،بضٌّبى ٍؽیيِ یب ّوبى
ؾطثبظاى تكْیل هیزٌّسً .یطٍّبیی ِّ زض ّكَضّبی هرتلو ثِ اَقْبل هرتلو ٍرَز زاقتِ ٍ زاضًس.
اَقْبلی هبًٌس :اضتف حطىِای(اؾترساهی) .زض ّ 123كَض رْبى ،ارجبضی ،اذتیبضی ،تطّیجی اظ ارجبضی ٍ
اذتیبضی ،یِ ؾبلِ 18 ،هبِّ ،زٍ ؾبلِ ٍ حتی  7ؾبلِ (ضؾتوی ٍ اهسازی .)26 :1392 ،ثطچٌیي
ظهیٌِّبییّ ،سه پػٍّف حبضط ایي اؾت ِّ ؾطثبظاى هیتَاًٌس چِ ًَكی زض تبهیي اهٌیت زض اؾتبى
ّطزؾتبى زاقتِ ثبقٌس؟
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هثاًی ًظزی پضٍّص:
هَبم هقؾن ضّجطی (هسضلِ تقبلی) .زض ىطاظی اظ ىطهبیكبت ذَزقبى ،زض تبّیس اّویت ذسهتِ هَسؼِ
ؾطثبظی ىطهَزًس:
«ذسهت ٍؽیيِ فوَهی ،ذسهت ٍاٍقبً هَسؾی اؾت ِّ زض رٌگ ٍ نلح زض نو اٍل ًیبظّبی هلت ٍ
ّكَض ٍطاض زاضزّ .ن ذبًَازُّب ّن آحبز رَاًبى ،ثبیس اّویت آى ضا زضُ ٌٌّس ٍ ثب قًَ ٍ فالٍِ ثِ آى
ثپطزاظًس».)1398/02/27 Leader. Ir:( .
پطزاذتي ثِ چطایی ٍ ضطٍضت ًؾبم ٍؽیيِ فوَهی زض ّكَض هبً ،یبظهٌس هطارقِ ثِ زیسگبُّبی
ٍبًًَگصاضاى ٍ ثطضؾی ًؾطات هَاىَیي ٍ هربليیي آى هی ثبقس؛ اهب آًچِ ِّ زض ایٌزب ثِ اذتهبض هی تَاى
ثیبى زاقت ایي اؾت ِّ اگط ثرَاّین اظ زیسگبّی ّالى ثِ ایي هؿألِ ًگبُ ٌّین ،اظ رْبت هتقسز زاضای
پكتَاًِ هٌغَی هی ثبقس:
ّوبى عَض ِّ ثیبى قس ،انَال ًهؿألِ تأهیي اهٌیت ثطای ّط ّكَض ٍ ربهقِ ای اظ اّویت ثؿیبض ٍیػُ ای
ثطذَضزاض اؾت ٍ ایي هْن ذهَنبً ثب زض ًؾط گطىتي هؿبئلی ًؾیط احتوبل تْبرن ًؾبهی ثیگبًگبى،
قَضـ ّبی ىطاگیط هربليیي ٍ ، . . .رع ثب هكبضّت ٍ آهبزگی فوَهی توبهی افضبی ربهقِ هیؿط ًوی
ثبقس؛ هؿلوب ّكَضی اظ ٍسضت زىبفی ثبال ٍ آهبزگی ّبهل زض هَبثل ذغطات احتوبلی ثطای حيؼ ّیبى،
ّؿتی ٍ ًبهَؼ ذَز ثطذَضزاض اؾت ِّ ّویكِ زض پبزگبىّب ٍ هطاّع ًؾبهی ٍ اًتؾبهیً ،یطٍّبی آهبزُ
زىبؿ حضَض ىقبل ٍ رسی زاقتِ ثبقٌس( .ضزهًَس.)15 :2013 ،
اظ ایي ضٍ ،ذسهت ارجبضی ثطای رَاًبى یِ ّكَض ،فالٍُ ثط ایي ِّ هی تَاًس زض تْیِ ًیطٍی ًؾبهی
هَضز ًیبظ یِ ّكَض ثطای تأهیي اهٌیت آى ٍ رلَگیطی اظ ذغطات احتوبلی ٍ ثبالذطُ ّبؾتي اظ
ثَزرِ ّبی ثبالی ًؾبهی یِ ّكَض هؤحط ثبقس ،ؾجت هی قَز تب ثقس اظ پبیبى ذسهت ؾطثبظی ًیعّ ،كَض
اظ اىطازی آهَظـ زیسُ ٍ آقٌب ثِ انَل ٍ ضٍـّبی زىبفی ٍ ًؾبهی زض هَاٍـ ًیبظ ثطذَضزاض ثبقس.
اّویت ایي هَضَؿ ،ثب زض ًؾط گطىتي هٍَقیت حؿبؼ رنطاىیبیی ٍ غئَپلَتیْی ّكَض هب  ِّ-زض عَل
تبضید ّوَاضُ هَضز ّزَم ًیطٍّبی ذبضری ثَز -ثِ ذَثی هكرم هی قَز( .ضزهًَس.)71 :2013 ،
اظ ؾَی زیگط ،اظ هٌؾط آهَظُّب ٍ گعاضُّبی زیٌی ّنّ ،وِ هؿلوبًبى هَؽو ثِ ّؿت آهبزگی زىبفی
زض هَبثل ّزَم احتوبلی زقوٌبى ّؿتٌس ،چٌبًِْ ٍطآى ّطین زض ایي ذهَل هی ىطهبیس:
«ٍافسٍا لْن هباؾتغقتن هي ٍَُ ٍ هي ضثبط الریل تطّجَى ثِ فجسٍاهلل ٍفسٍّن»( .ؾَضُ اًيبل ،آیِ.)60
هؿلوبً یْی اظ آحبض هخجت ؾطثبظیّ ،ؿت آهبزگیّبی ًؾبهی ٍ زىبفی ثطای اّخطیت اىطاز ّكَض اؾالهی
هبؾت ٍ زض ثبظزاضًسگی اظ ذغطات احتوبلی اظ ربًت زقوٌبىًَ ،ف هْوی ایيب هی ًوبیس .اظ ایي ضٍ،
ذسهت ؾطثبظیّ ،وَاضُ اهطی هَسؼ هحؿَة هی قَز .حضطت اهبم ذویٌی(ضُ) .زضثبضُ آى هی

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى
ىطهبیٌس« :ذسهت ؾطثبظی اظ فجبزات اؾالم اؾت» .هَبم هقؾن ضّجطی(هسضلِ القبلی)ً .یع هی ىطهبیٌس:
« ذسهت ٍؽیيِ فوَهی ٍاٍقبً ذسهت هَسؾی اؾت ِّ زض رٌگ ٍ نلح زض نو اٍل ًیبظّبی هلت ٍ
ّكَض ٍطاض زاضز»:leader. ir( .تبضید هطارقِ.)1398 ./03/25 :
ذسهت ؾطثبظی فالٍُ ثط هؿألِ آهبزگی زىبفی ٍ ٍضظیسگی رؿوبًی رَاًبى ،اظ ًؾط ارتوبفی ٍ
ىطزی ًیع هی تَاًس آحبض ثؿیبض هخجتی ثطای رَاًبى زاقتِ ثبقس ،ضٍحیِ ًؾن ،اًضجبط ٍ اعبفت اظ ٍبًَى ضا
ثِ آًبى آهَذتِ ٍ اظ فَاهل هْن ربهقِ پصیطی افضبی ربهقِ هحؿَة هی گطزز ٍ زض هیعاى آگبّیّبی
ؾیبؾی  -ارتوبفی ٍ تََیت ثیٌف ؾیبؾی رَاًبى ،هؤحط هی ثبقس.
اظ ایي ضٍ ،ؾطثبظاىّ ،وَاضُ ثركی اظ ثسًِی انلی ًیطٍّبی هؿلح ًؾبهی ٍ اًتؾبهی ّؿتٌس ِّ
ثطای ایزبز ٍ حيؼ اهٌیت زض ّكَض ٍ ًؾن ارتوبفی هستی ضا زض اذتیبض ًیطٍّبی هؿلح ٍطاض هیگیطًس.
ایي اهط زض توبهی ّكَضّبی هرتلو ،ثب اّساه ٍ فجبضتْبی هتيبٍتی اظ ٍجیل ذسهت ضطٍضت ؾطثبظی
حطىِ ای ،ؾطثبظی زاٍعلجی ٍ . . .هغطح ثَزُ ٍ ارطا هیقَز.
ؾطثبظی ،ذسهت هَسؾی اؾت ِّ ّن ثِ لحبػ رؿوی ٍ ّن ثِ لحبػ ىْطی ،هی تَاًس ؾطثبظاى ضا
ثطای ازاهِ هؿیط ظًسگی ذَیف ثِ نَضت ىطزی هؿئَلیت پصیط ٍ قزبؿ آهبزُ ًوبیس تب اظ پؽ
هكْالت هَرَز زض ازاهِ هؿیط ظًسگیكبى ثِ ذَثی ثطآیٌس .ؾطثبظی زض ٍاٍـ ىقبلیتی اؾت ِّ ثطای
رَاًبى ؾطثبظ ،اضظـ ٍ ٍ افتجبض هقٌَی ایزبز ّطزُ ٍ ثِ ّویي زلیل اظ رَاًبى ذَاؾتِ هی قَز رْت
ازای زیي ذَز ًجؿت ثِ ثطٍطاضی اهٌیت ّكَض ٍ زىبؿ اظ حًََ هطزم ،آًطا پصیطىتِ ٍ ثِ اًزبم ثطؾبًٌس .ثب
تَرِ ثِ آهَظُ ّبی زیٌی ّوِ هؿلوبًبى هَؽو ثِ ّؿت آهبزگی زىبفی زض هَبثل ّزَم احتوبلی
زقوٌبى ّؿتٌس .ثْتطیي ظهبى ثطای ذَزؾبظی ٍ تعّیِ ًيؽ ،زٍضاى ؾطثبظی اؾتّ .وبًگًَِ ِّ اهبم
فلی (ؿ) هی ىطهبیٌس" :ؾطثبظاى ثِ ىطهبى ذساًٍس ،ثطای هطزم زغّبیی هحْن ،ثطای حبّوبى هبیِ اىتربض ٍ
ثطای زیي ؾجت فعت ضاُ ّبی اهٌیت ّكَضًس" .پؽ ًجبیس ٍرَز ؾطثبظ ٍ تبحیط اٍ زض ثطٍطاضی ًؾن ٍ
اهٌیت ّكَض ضا هَضَفی ثی تبحیط زض ًؾط زاقت .زض عَل زٍضاى ذسهت ؾطثبظی ،فسُ ّخیطی اظ
ؾطثبظاى ثِ نَضت هؿتَین ثب هطزم ؾطٍّبض زاضًس .لصا ثبیؿتی ضىتبض ٍ هٌف آًبى ًیع زضذَض قرهیت
هطزم ّكَض ثبقس .اهطٍظُ اذالً ًیَْ اظ ٍَافس ًبؽط ثِ ظًسگی اًؿبى ؾري هی گَیس ٍ ثكط ثب یبضی
فَل حؿبثگط ذَز ثِ انَلی زؾت یبىتِ اؾت ِّ هی تَاًس هقیبضی ثطای تكریم ذَثی ٍ ثسی ضىتبض
ثبقس .زض عَل زٍضاى ذسهت ؾطثبظی ،ثبیؿتی ثب ؾطثبظاى ثب ىطٍتٌی ٍ ذَـ ضٍیی ٍ ثِ نَضت
هؿبلوت آهیع تقبهل ٍ ضىتبض قَز تب آًبى ًیع ثتَاًٌس ىضیالت اذالٍی ًیَْ ضا تَؾظ هبىًَ ذَز ثیبهَظًس
تب ثِ ّوبى تطتیتً ،ؿجت ثِ ًحَُ ضىتبض ٍ فولْطز ذَز ثب اضثبة ضرَؿ ٍ هطزم ،هْبضت ّبىی ضا زاقتِ ٍ
ثبفج ذَـ ثیٌی هطزم ًؿجت ثِ ذَز گطزًس؛ چطا ِّ ًَؿ ضىتبض ٍ ٌّف ؾطثبظاى ثب هطزم ،زض ثؿیبضی اظ
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هَاضز هی تَاًس ثبفج قَْىبیی ٍ ضقس ذَز آًبى ًیع گطزز ٍ.یػُ ثَزى ضاثغِ هیبى ىطهبًسّبى ٍ
ىطهبًجطاى حْن هی ٌّس ِّ ىطهبًسّبى ىطهبى ذَز ضا زض ّوبل زٍضاًسیكی ٍ ثب زضًؾط گطىتي ّوِ رَاًت
نبزض ًوبیٌس ٍ ىطهبًجطاى ثِ ٍیػُ ؾطثبظاى ضوي ارطای ىطاهیي آى ّب ،ثِ رٌجِ ّبی اضظقی ضىتبض ذَیف
ًیع تَرِ ٌٌّس .لصا ثبیؿتی تَرِ زاقتِ ثبقٌس ِّ زض ٌّبض اًزبم ٍؽبیو ذَز ،زض زىبؿ اظ حًََ هطزم زض
هَبثل ؽلن ٍ عبمَت ًیع ّوچَى ىطهبًسّبى ٍ فَاهل ًیطٍّبی هؿلح ،پبی زض فطنِ گصاقتِ تب ثِ ّوِ
آًبى ،ثبفج زىبؿ اظ حًََ هطزم فعیع ّكَضهبى قًَس .زىبؿ اظ ربى ٍ هبل هطزم ّكَض ٍ آة ٍ ذبُ
هیْي فعیعهبى ،رعٍ ٍؽبیو ٍ اٍلَیت ذسهت ؾطثبظاى اؾت؛ چطا ِّ ثعضگتطیي حًََ هطزم ،اهٌیت
آًبى اؾت .هؿبلِ تبهیي اهٌیت ثطای ّط ّكَض ،اظ اّویت ثؿیبض ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾت ٍ ایي هْن
ذهَنبً ،ثب زض ًؾط گطىتي هؿبئلی ًؾیط احتوبل تْبرن ًؾبهی ثیگبًگبى ،قَضـ ّبی ىطاگیط هربليیي ٍ
 ...رع ثب هكبضّت ٍ آهبزگی فوَهی توبهی افضبی ربهقِ هیؿط هی ثبقس .هؿلوبً ّكَضی اظ ٍسضت
زىبفی ثبال ٍ آهبزگی ّبهل زض هَبثلِ ثب ّزَم زقوي ٍ ثیگبًگبى ثطذَضزاض اؾت ِّ پبزگبىّب ٍ هطاّع
اًتؾبهی آىً ،یطٍّبی آهبزُ زىبؿ ٍ ىقبل زاقتِ ثبقٌس.ثب تَرِ ثِ اّویت هَضَؿ ىًَ ،ثیف اظ پیف اًتؾبض
هی ضٍز تب رَاًبى ّكَض زض رْت اًزبم ایي ذسهت هَسؼ ،ثِ نَضت زاٍعلجبًِ آهبزگی ذَز ضا افالم
ًوبیٌس اهب آًچِ هؿتلعم اًزبم ایي اهط اؾت ،ظهیٌِ ای هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ىقلی رَاهـ ثكطی زض رْت
تبهیي اهٌیت هلی ٍ ىطاّن ؾبظی ثؿتطی هتٌبؾت ثب ضىـ زمسمِ ّبی رَاًبى پؽ اظ قٌبذت ذسهت
ؾطثبظی تَؾظ آًبى ،اًزبم گطزز تب آًبى ًیع ثطای اًزبم ایي ذسهت هَسؼ ،ثیف اظ پیف ،قًَ ذسهت
ضؾبًی ضا زض زل ّبیكبى احؿبؼ ٍ زض رْت اًزبم آى ّبؾتی ًٌوبیٌس .ثبیؿتی ثب قٌبذت زٍیٌ قطایظ
ذسهت ضؾبًی ،ثِ رَاًبى اظ اثتسای اهط ،آهَظقْبی الظم ٍ زضؾتی زض رْت اًزبم ذسهت ؾطثبظی زازُ
قَز تب رَاًبى ًیع ثب اًگیعُ ٍ ًیطٍی هؿتوط حوط ،ایي ذسهت هَسؼ ضا ثِ پبیبى ثطؾبًٌس .ذسهت
ؾطثبظی ،ضٍحیِ ًؾن ٍ اًضجبط ٍ اعبفت اظ ٍبًَى ضا ثِ آًبى آهَذتِ ٍ اظ فَاهل هْن ربهقِ پصیطی
افضبی ربهقِ هحؿَة هی گطزز ٍ زض هیعاى آگبّی ّبی ؾیبؾی ارتوبفی ٍ تََیت ثیٌف ؾیبؾی
رَاًبى هؤحط هی ثبقس .لصا ذسهت ؾطثبظی ثبفج هی قَز ِّ ؾطثبظاى پؽ اظ پبیبى ذسهت ذَز ،اىطازی
آهَظـ زیسُ ٍ آقٌب ثِ انَل ٍ ضٍـ ّبی زىبفی ٍ ًؾبهی ثبقٌس.

هفَْم سزتاسی در ایزاى:
ثِ اًزبم ذسهتِ هَسؼِ ؾطثبظی فوَهی گيتِ هیقَز ِّ ثط اؾبؼ ٍبًَى اؾبؾی روَْضی اؾالهی
ایطاى توبم هطزاى ثبالی  18ؾبل ایطاًی ،ثِ رع هَاضزی ِّ اؾتخٌب قسُاًس ،ثبیس ثِ ذسهت ؾطثبظی
ثطًٍسگصضاًسى زٍضُ ؾطثبظی ثطای توبهی هكوَلیي ارجبضی اؾت ٍ هكوَلیي ٍجل اظ پبیبى ایي زٍضُ اظ

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى
اًزبم ّطگًَِ ذسهبت زٍلتی ٍ اؾتيبزُ اظ ثطذی ذسهبت قْطًٍسی ثبظزاقتِ هیقًَس ،هگط ثب اضائِ
هسضُ هقبىیت هٍَت :asriran. Com( .تبضید هطارقِ.)1398/02/23 :

تؼزیف سزتاسی در فزٌّگ ػاهِ
ؾبلْبؾت ِّ ثیي فبهِ هطزم ًبم ؾطثبظی ثب یِ زٍضُ  2ؾبلِ اتاله ٍٍت ٍ اظ زؾت زازى ىطنتّب
هتطازه گكتِ اؾت .ؾطثبظی ضا هیتَاى ثقس اظ ٌَّْض ،زٍهیي زمسمِ انلی رَاًبى زاًؿت .فسُ
ثؿیبضی ًیع هقتَسًس ِّ تطؼ اظ افعام ثِ ذسهت ؾطثبظی یْی اظ زالیل حؿبؾیت یبىتي هؿئلِ ٌَّْض
ثطای پؿطاى اؾت .افعام ثِ ذسهت فلی الرهَل ثطای ىبضك التحهیالى زاًكگبُّب هؿئلِای ًبذَقبیٌس
ثِ قوبض هیآیس .چطا ِّ ایي زؾتِ اظ رَاًبى پؽ اظ گصقتي اظ ؾس ٌَّْض ٍ گصضاًسى زقَاضیّبی
ذبل زٍضاى تحهیل ،ثطای ٍضٍز ثِ هطحلِ ثقسی ظًسگی ٍ اقتنبل ،ثبیس اظ ؾسی زیگط ثِ ًبم ؾطثبظی
فجَض ٌٌّس.
حبل ثب تَرِ ثِ آًچِ گيتِ قس ،هیتَاى ایٌگًَِ اقبضُ ّطز ِّ اهٌیت ثب ٍاغُی ؾطثبظ ٍ ؾطثبظی گطُ
ذَضزُ اؾت .اؾتبى ّطزؾتبى ثِ ؾجت پیكیٌِی زٍض ٍ زضاظ زض تَسین قْسای ؾطثبظ ثطای حيؼ ٍ اهٌیت،
ًوًَِی ٍاالیی اظ ربًيكبًیّب ٍ ایخبضگطیّبی ایي ٍكط هرلم زض هؿیط اهٌیتآىطیٌی ثطای ایي ذغِ اظ
هیْي اؾالهیهبى اؾت .ؾطثبظاى ٍؽیيِ افن اظ ؾطثبظاى ثَهی اؾتبى ٍ زیگط ؾطثبظاًی ِّ ثطای ذسهت ثِ
هیْي زض اؾتبى ّطزؾتبى ذسهت ّطزُاًس ّوَاضُ زض ضاُ حيؼ آضهبىّبی ّكَض ٍ تبهیي ًؾن ٍ اهٌیت زض
ایي اؾتبى ،زالٍضهطزیّبی ىطاٍاًی ضا اظ ذَز ًكبى زازُاًس.

پیطیٌِ پضٍّص:
نویوی ( )1392زض پػٍّف ذَز ثب فٌَاى « ًَف ٍ ربیگبُ ذسهتِ هَسؼِ ؾطثبظی زض تَؾقِ ٍبًَى
هساضی ٍ ًؾن ٍ اًؾجبط ارتوبفی» ،زٍضاى ؾطثبظی ضا ثِ فٌَاى ىطنتی ثطای ًْبزیٌِ ؾبظی ًؾن ٍ اًؾجبط
ٍ زض ًتیزِ ایي زٍٍ ،بًَى هساضی ،هیزاًس .اٍ ثط ایي ثبٍض اؾت ِّ ًؾبم ٍؽیيِ ثِ فٌَاى یِ « ىطاًْ -بز»،
ایي اهط ذغیط ضا ثطفْسُ گطىتِ اؾت .اهطی ِّ ثطفْسُ چٌس اضگبى ثَزُ اهب ّیچ ّسام ثِ اًساظُ ًْبز ًؾبم
ٍؽیيِ ثِ ذَثی اظ فْسُ ًْبزیٌِ ّطزى ایي اضظـ ثطًیبهسُ اًس .چطا ِّ ایي ًْبز زاضای ٍیػگی « ذَز –
تطهیوی» ،هیثبقس
زضپػٍّكی زیگط ثب فٌَاى «ؾطثبظی :هؿیطی هغوئي ثِ ؾَی آیٌسُای ضٍقي» ِّ ،تَؾظ ىطخ پٌبُ ّالـ
( .) 1392نَضت پصیطیيتِ اؾت ثِ ٍاّبٍی ثقس ضٍاى قٌبذتی اهط ؾطثبظی پطزاذتِ قسُ اؾت .اٍ زض ایي
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پعٍّف هقتَس اؾت ِّ چَى هیبى اؾتَالل ؾیبؾی ٍ اٍتهبزی یِ ّكَض اظ یِ عطه ٍ ثبثٌیِ ًؾبهی ٍ
زىبفی آى اظ عطه زیگط ،اضتجبط هؿتَین ٍرَز زاضز ،اظّویيضٍ ،ثبیؿتِ اؾت ِّ ثِ ثقس ضٍاًكٌبذتی
ؾطثبظاى – ثِ فٌَاى ثرف گؿتطزُای اظ ًیطٍّبی هؿلح -تَرِ ثیكتط هجصٍل قَز .یبى اهط ثبفج اىعایف
افتوبز ثِ ًيؽ ،اًگیعُ ٍ افتَبز ّبضیأىّب ذَاّس قسّ .ن چٌیي تَرِ ثِ تيبٍتّبی ىطزی ،آىّب هْن
هیثبقس .چطا ِّ اظ ایي رْت اؾت ِّ ّط ؾطثبظ ثبتَرِ ثِ هحیظ ؾطثبظی ذَزًَ ،فی تهَض ٍ ثیٌف اظ
آى پیسا ذَاّس ًوَز ٍ ثقسّب ایي ًَؿ تهَض ٍ ثیٌف ثط تطثیت ؾیبؾی ،ارتوبفی ٍ . . .اٍ تبحیط ذَاّس
گصاقت ٍ اٍ ضا ىطزی ٍعي زٍؾت ٍ یب ٍعي ؾتیع ثبض ذَاّس آٍضز.
ضزهًَس ٍ ّوْبضاى ( )2013زض پػٍّكی ثب فٌَاى "هَسهِ َّتبّی ثط ىطٌّگ هحل ّبض ذسهت
ؾطثبظی" ،ثِ ٍاّبٍی ایي هؿألِ هیپطزاظًس ِّ ىطٌّگ ٍ چگًَگی آزاة ٍ ضؾَم حبّن ثط هحیظ ٍ
هحل ذسهتِ هَسؼِ ؾطثبظی ؾطثبظّ ،وَاضُ ثط ضًٍس ّیيیت ّبض اٍ هؤحط ّؿتٌس .آىّب زض ایي هَبلِ اؽْبض
زاقتِاًس ِّ؛ چَى ىطٌّگ ًؾبهی فوستب ثب ؾبذتبض ؾبظهبًی ،چبضچَة ٍ ٍَاًیي آى ،هٌحهط ثِ ىطز ٍ
تقطیو قسُ اؾت .اظّویيضٍ ،ایي هَبلِ ثط رٌجِّبی ىطٌّگ ًؾبهی ٍ تأحیطآىّب ثط ازمبم هزسز ثقس اظ
رساؾبظی ًؾبهی توطّع زاضز.

رٍشضٌاسی پضٍّص
پػٍّف حبضط ثب ّسه زؾت یبىتي ثِ ازثیبتی مٌی زض حَظُ ؾطثبظی ،ؾطثبظاى ٍ ًَف آًْب زض تبهیي
اهٌیتً ،بگعیط اظ ضرَؿ ثِ هٌبثـ ّتبثربًِای ٍ اؾتيبزُ اظ زازُّبی آضقیَی اؾت .ضٍـ پػٍّف
ّتبثربًِای – اؾٌبزی ،یْی اظ ضٍـّبی ضایزی اؾت ِّ زض توبم پػٍّفّبی فلوی هَضز اؾتيبزُ ٍطاض
هیگیطز ٍ زض ثقضی اظآىّب هَضَؿ پػٍّف اظ ًؾط ضٍـ ،اظ آمبظ تب اًتْب ،هتْی ثط یبىتِّبی پػٍّف
ّتبثربًِای اؾت .ثِعَضیِّ زض پػٍّفّبیی ّن ِّ هبّیت ّتبثربًِای ًساضًس ،پػٍّفگطاى ًبگعیط اظ
ّبضثطز ضٍـ ّتبثربًِای زض پػٍّف ذَز ّؿتٌس .زض ایي گطٍُ اظ پػٍّفّب ،پػٍّفگط ثبیس ازثیبت ٍ
ؾَاثٌ هؿألِ ٍ هَضَؿ پػٍّف ضا هغبلقِ ٌّس .زض ًتیزِ ،ثبیس اظ ضٍـ ّتبثربًِای اؾتيبزُ ٌّس ٍ ًتبیذ
هغبلقبت ذَز ضا زض اثعاض هٌبؾت قبهل ىیف ،رسٍل ٍ ىطم حجت ٍ ًگْساضی ٍ زض پبیبى ،ثِ عجَِ ثٌسی ٍ
ثْطُ ثطزاضی اظ آىّب اٍسام ٌّس (یبضیَلی .)55 :1392 ،زض ایي ضٍـ ،هَبالت ٍ ّتبةّبی چبح قسُ زض
حَظُ ؾطثبظاى ٍ هبهَضیتّبی آًبى ٍ ّوچٌیي ًَف آًبى زض ایزبز ٍ تبهیي اهٌیت قْطًٍساى ربهقِ ثِ
ٍیػُ قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى هَضز ثطضؾی ٍ تحلیل ٍطاض گطىتِ ٍ هَليِّبی ّبضثطزی آى اؾترطاد ٍ ثب
تحلیل ّبىی اضایِ گطزیسُ اؾت.

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى

تحث ٍ یافتِّا
زض شیل ،هيبّین اؾترطاد قسُ اظ هغبلقِی هَضَفبت ٍ ازثیبت ًؾطی ٍ ّتبثربًِای پیطاهَى هََلِی
هَضز ًؾط اؾترطاد گطزیس ٍ اضایِ قسُ اؾت:

جایگاُ سزتاس در ًیزٍّای هسلح
ؾطثبظ زض ًیطٍّبی هؿلح ثِ فٌَاى ضّي هحْن یگبى اؾت؛ چطا ِّ ؾطثبظ پبییي تطیي ضزُ ارطایی
ًیطٍّبی هؿلح اؾت ٍ فوسُ ظحوبت ثط زٍـ ایي فعیعاى اؾت .هَسهتطیي ؾیٌِ ای ِّ زض هَبثل
زقوي ؾپط هیقَز ،ؾیٌِ ؾطثبظ اؾت .ثِ ّویي زلیل ،ؾطثبظ زض ًیطٍّبی هؿلح روَْضی اؾالهی ایطاى،
ًَف اضظقوٌس ٍ ٍیػُ ای زاضز یِ ؾطثبظ زض ًیطٍّبی هؿلح ّكَض روَْضی اؾالهی ایطاى ،پطچن زاض
فعت ٍ قطه هلت ذَ یف اؾت ،ثب ایي ٍنو ِّ تْیِ هطزم ًٍؾبم یِ هولْت ،ثطًیطٍّبی هؿلح آى
اؾت ٍ یِ ؾطثبظ ّویكِ زض ذظ هَسم ایي تْیِ گبُ اؾت .زض حَیَت ؾطثبظ تأهیي ٌٌّسُ اهٌیت زض
ّكَض اؾت.

هؼٌَیتگزایی ٍ سزتاساى
الظهِ ؾطثبظی ،فكٌ اؾت ،چَى ّیچ ّبضی ثسٍى فكٌ ،ثطای اًؿبى آؾبى ًیؿت.ؾطثبظی  ،فكٌ ٍ
ایوبى ثِ ذساًٍس هتقبل ٍ فكٌ ثِ ؾطظهیي هبزضی الظم زاضز.اهٌیت ٍ آؾبیف یِ ّكَض ،زض گطٍ
ؾطثبظاى آى ّكَض اؾت .الحوسهلل زض ّكَض هب ،ؾطثبظی ،یِ زٍضاى هَسؼ اؾت ٍ هؿئَالى ٍ هطزم
ثطای ّؿبًی ِّ ایي زٍضاى ضا عی هیٌٌّس ،اضظـ ظیبزی ٍبئلاًس ٍ رَاًبى ًیع ثب زضُ ربیگبُ ذَز ،ثِ
ؾطثبظ ثَزى ذَز اىتربض هیٌٌّس .ؾطثبظی زض ّكَض هب زاضای زٍ ثقس هقٌَی ٍ ًؾبهی اؾت ٍ ثِ ّویي
زلیلّ ،ن اظ رٌجِ ضٍحی ٍ ّن اظ رٌجِ رؿوی  ،ثط ضٍی رَاًبى تأحیطگصاض اؾت .یقٌی زض ّكَض هب ٌّبض
آهَظقْبی ًؾبهی  ،ثِ ؾطثبظاى انَل ٍ هجبحج هقٌَی ٍ زیٌی ًیع آهَظـ زازُ هیقَز .ؾطثبظاى ایطاى
اؾالهی ،ىطنت ثؿیبض ذَثی زاضًس ِّ اظ ًؾط هقٌَی ٍ ًؾبهی ،ذَزقبى ضا ثؿبظًس ٍ زٍضاى ظًسگی آیٌسُ
ذَز ضا ثب آهبزگی الظم ؾپطی ٌٌّس.

تاثیز سزتاسی تز جَاًاى
یْی اظ تبحیطاتی ِّ ؾطثبظی ثط رَاًبى زاضز ،اىعایف حؽ تقلٌ ؾطظهیٌی اؾتّ .ط ىطزی زض ّط ربهقِ
ٍ رعء ّط هلتی ِّ ثبقسً ،ؿجت ثِ هیْي ٍ ؾطظهیٌف ،فالٍِ ٍ تقهت ًبگؿؿتٌی زاضز .ایي فالٍِ  ،اظ
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ّوبى زٍضاى َّزّی ٍ ًَرَاًی  ،زض اًؿبى ثِ ٍرَز هیآیس .هطزهی ِّ گبُ ّط ّسام  ،ىطٌّگ  ،ظثبى ،
افتَبزات ٍ ؾٌتّبی هتيبٍت ٍ هتٌَفی زاضًس ً ،بگْبى زض ثطاثط یِ زقوي هكتطُ ٍ هتزبٍظ  ،چٌبى
ًؿجت ثِ یْسیگط هْطثبى ٍ زلؿَظ هیقًَس ٍ چٌبى هتحس  ،یْپبضچِ ٍ ّوبٌّگ فول هیٌٌّس ٍ یبٍض
ّوسیگط هیقًَس ِّ ّیچ ٍسضت ٍ فبهلی میط اظ ثبٍضّبی الْی ٍ افتَبزیٍ ،بزض ًیؿت ایي چٌیي تحَلی
زض آًبى ثِ ٍرَز آٍضزًَ .غِ آمبظ ایي ضٍحیِ ؾلحكَضی  ،زٍضاى ؾطثبظی اؾت.
اىعایف ضٍحیِی ایخبضگطی زض هیبى رَاًبى :گبّی قبّس ثَزُ این ِّ زض احط ثالیبی عجیقی هبًٌس ظلعلِ
ٍ یب ؾیل گطٍُ ّبیی اظ ًیطٍّبی ًؾبهی  ،ثب حضَض ؾطثبظاى  ،ثِ ّوِ هطزم آؾیت زیسُ هیقتبثٌس .ثب
پَقیسى لجبؼ ؾطثبظی  ،پیًَس فبعيی ؾطثبظ ٍ هطزم ،ذَز ثِ ذَز ،ایزبز قسُ اؾت ٍ زض ایي گًَِ
حَازث  ،ىطنت ثطٍظ ٍ ؽَْض پیسا هیٌّس.
گؿتطـ ٍ تََیت اضتجبط ثب زیگطاى :ثؿیبضی اظ ٍؽبیو ضٍظاًِ ؾطثبظ زض اضتجبط ثب زیگط ؾطثبظاى
اؾت .فالٍُ ثط آىّ ،ط ؾطثبظ ،فضَی اظ هزوَفِ ای ؾبظهبًی ثِ قوبض هیضٍز ِّ ثب ّویي هزوَفِ ّن
قٌبذتِ هی قَز .ایي َّیت ،زض ٍاٍـّ ،وبى هٌف ارتوبفی اٍؾت ِّ زض ؾبیِ ظًسگی زض یِ ارتوبؿ
ؾبظهبى یبىتِ ٍ هٌؾن ،ایزبز هیقَز.
توطیي هساضا ٍ ثطزثبضی زض ثطذَضز ثب زیگطاى :انَالً رَاًبى ،ظًسگی ارتوبفی ضا زٍؾت زاضًس ،اهّب
تطریح هیزٌّس ثب آى گطٍُ اظ ّوؿبالى ذَز ِّ زاضای ٍرَُ تكبثِ زض ضٍحیِ ٍ تيّْط ّؿتٌس ،هقبقطت
زاقتِ ثبقٌس .زض حبلی ِّ ظًسگی ؾطثبظی ،آًبى ضا ٍازاض هیٌّس ثب ّؿبًی هقبقطت ٌٌّس ِّ ّیچ تكبثْی
ثب آًْب ًساضًس .ثسٍى تطزیس ،ایي ًگطـ ٍ تيّْط ،زض ظًسگی ثقس اظ ؾطثبظی آًبى ًیع تأحیط ذَاّس گصاقت.
ًتیزِ چٌیي تأحیطی ،ضىتبض هؿبلوت آهیع ثب زیگطاى اؾت.
تزطثِ ظًسگی هؿتَل ٍ زٍض اظ ذبًَازُ :زٍضاى ؾطثبظی ،مبلجبً اٍّلیي تزطثِ ظًسگی هؿتَلّ یِ رَاى
اؾت ِّ زًیبیی رسیس ضا ىطاضٍی اٍ ٍطاض هیزّس.
هَبثلِ ثب ؾرتیّب ٍ اىعایف ٍسضت تحوّل :هحسٍزیتّبی ظًسگی ؾرت ٍ زض هَاضزی عبٍت ىطؾبی
زٍضاى آهَظـ ًؾبهی ،ضٍحیِ آؾیت پصیط یِ رَاى ضا پرتِ ٍ آثسیسُ هیٌّس ٍ اضازُ اٍ ضا زض هَبثلِ ثب
ؾرتیّبی ظًسگی ،اؾتحْبم هیثركس.
توطیي ٌٍبفتپیكِگی :ؾطثبظ ،زض ایي زٍضُ ،چِ اظ ًؾط آضایف ٍ لجبؼ ٍ پَقف ٍ چِ اظ رٌجِ تنصیِ
ٍ تيطیح ٍ چِ اظ رْت زؾتطؾی ثِ اهْبًبت ضىبّی ٍ اضتجبعی ،تبثـ قطایظ ٍ اهْبًبت ذبلّ ظهبًی ٍ
هْبًی اؾت .یِ رَاى ،زض زٍضُ ؾطثبظی ،هزجَض هیقَز ِّ ذَز ضا ثب اهْبًبت هحسٍز ایي زٍضُ،
تغجیٌ زّس.
زؾتیبثی ثِ ضٍحیِ ًؾن ٍ اًضجبط زض ربهقِ :ثیساضی نجحگبّی یِ ؾطثبظ ،زض ؾبفت هقیٌی اًزبم
هیگیطز ٍ اظ ّوبى لحؾِ ،توبم اٍٍبت ضٍظاًِ اـ عجٌ ثطًبهِ پیف ثیٌی قسُ ،اًزبم هیقَز .ایي ثطًبهِ،

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى
هَؾَم ثِ ثطًبهِ «ؾیي» اؾت ِّ ثَیػُ زض زٍضُ آهَظـ هَسّهبتی ،توبم زٍبیٌ ظًسگی ضٍظاًِ یِ ؾطثبظ
ضا زض ثطهی گیطز .ایي ًَؿ ظًسگی هٌؾّن ٍ زٍیٌ ِّ پیطٍی اظ آى ،اظ ؾلیَِ ٍ اذتیبض ؾطثبظ ذبضد اؾت ،
ثِ گًَِ ای ًبهحؿَؼ ٍ ًبذَزآگبُ ،اٍ ضا ثب ًؾن ٍ اًضجبط ،هأًَؼ هیٌّس ٍ ضوي آى ِّ ضٍحیِ اٍ ضا
زض پصیطـ ًؾن ،اًقغبه پصیط هیؾبظز ،اًگیعُ ٍ فالٍِ اـ ضا ًیع ثِ ًؾن ،هتوبیل هیٌّس ٍ ثطهی اًگیعز.

ًتیجِگیزی:
زٍضاى پطاىتربض ؾطثبظی ،زٍضاًی اؾت ِّ اّخط رَاًبى آى ضا ؾپطی ذَاٌّس ّطز  ،رَاى زض زٍضاى
ؾطثبظی افتوبز ثِ ًيؽ پیسا هیٌّس ٍ یبز هیگیطز ضٍی پبی ذَزـ ثبیؿتس .زضٍاٍـ زض زٍضاى
ؾطثبظی،رَاى آثسیسُ میقَز تب ربیی ِّ ثتَاًس آیٌسُ ٍ ّكَض ذَز ضا ثؿبظز .هیآهَظز ِّ ثطای
ذبًَازُ ٍ زیگطاى تْیِ گبُ ثبقس ٍ یبز هیگیطز ِّ هؿتَل فول ٌّس .رَاى زض زٍضاى ؾطثبظی اظ ًؾط
هقٌَی ٍ هؿبئل زیٌی ؾبذتِ هیقَز؛ چَى ٍٍتی اًؿبى زض قطایظ ؾرت ٍطاض هیگیطز ،ثِ ذسا ًعزیْتط
میقَز ٍ ایوبى ٍ تََای اٍ تََیت هیقَز .زض ّط نَضت ،ثبیس چِ اظ عطه ذَز ؾطثبظ ٍ چِ اظ
ؾَی هؿئَالى ،قطایغی ایزبز قَز ِّ یِ رَاى ،ذسهت زٍضاى ؾطثبظی ضا هيیس ثِ حبل ذَز ٍ ربهقِ
تلَّی ٌّس ٍ هست ذسهت ذَز ضا اتاله فوط ثِ قوبض ًیبٍضز ٍ اظ عطىی ،قطایغی ایزبز قَز ِّ یِ
رَاى ،ثب ًگطـ هخجت ٍ ؾبظًسًُ ،یطٍّبی هؿلّح ضا تطُ ٌّس.
ًتبیذ حبّی اظ آى اؾت ِّ ًَف ؾطثبظاى ٍؽیيِ زض حيؼ ٍ ًؾن ٍ اهٌیت زض اؾتبى ّطزؾتبى ،ثؿیبض
ثطرؿتِ ٍ ٍبثل تَرِ اؾت .ایي ؾطثبظاى زض ٌّبض ّبضٌّبى ّبزض ًَكی ثیثسیل زض زِّی اٍل اًَالة
زاقتٌس ،ثِ عَضی ِّ زض ایي هؿیط؛ قْسای قبذهی ضا تَسین ربهقِ ًوَزُ ٍ زض ایي هؿیط اظ ّطگًَِ
ربًيكبًی ٍ ایخبضگطی زضیل ًٌوَزُ ٍ قزبفتّبی ثیثسیلی اظ ذَز ًكبى زازُاًس.
توطیي ٍبًَى گطاییٍ :ؽبیو ضٍظاًِ یِ ؾطثبظ زض هحیظ ذسهت ؾطثبظی ِّ هیتَاى آى ضا ثِ یِ
ارتوبؿ َّچِ تط تكجیِ ّطز اظ ضوبًت ارطایی ثطذَضزاض اؾت ٍ چٌبًچِ اٍ اظ ٍؽبیيی ِّ ثط فْسُ
اـ گصاقتِ قسُ ،ؾطپیچی ٌّس ٍ یب زض فسم ارطای آًْب ٍهس ؾْل اًگبضی ٍ ىطاض اظ ظیطثبض هؿئَلیت
زاقتِ ثبقس ،هتٌبؾت ثب ترلو ذَز ،تٌجیِ ذَاّس قس .ثب ایي قیَُ ظًسگی ،هیتَاى ازفب ًوَز ِّ زٍضُ
ؾطثبظی  ،یِ رَاى ضا ثب ٍبفسُ ٍبًَى هحَضی ظًسگی ارتوبفی ٍ احتطام ثِ ٍَاًیي ارتوبفیّ ،ط چِ
ثیكتط آقٌب هیؾبظز.
اىعایف حؽّ هؿئَلیت پصیطی :اىطاز ّط ربهقِ ای ِّ ثط ٍبفسُ زٍ ٍیػگی ٍبًَى ٍ ًؾن ازاضُ قَز ،ذَز
ثِ ذَز ،هتقّْس ثِ پصیطـ ٍ ارطای ایي ًؾن ٍ ٍبًَى هیقًَس .ایي تقّْسّ ،وبى حؽّ هؿئَلیت پصیطی
ای اؾت ِّ ّوِ رَاًبى ٍ ثَیػُ پؿطّب ،زض ظًسگی آیٌسُ ذَز ،قسیساً ثِ آىً ،یبظهٌسًس.
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زض ایي ضاؾتب ثطای ًَفآىطیٌی ّطچِ ثیكتط ؾطثبظاى زض تبهیي ًؾن ٍ اهٌیت ثبیس ثِ ًیبظّبی آًبى تَرِ
ّطزُ ٍ ؽطىیت ّبی ثبلََُ آًبى ضا ثبليقل ًوَز .اظ ایي ضٍ ثطای ًیل ثِ ایي ّسه ،پیكٌْبزات شیل هغطح
اؾت:
 ثِ ّبض گوبقتي ضٍاى قٌبؼ ٍ هكبٍض زض توبهی پبزگبىّب ٍ هطاّع آهَظقی ٍ ذسهتی ثِ هٌؾَض
حل هكْالت ٍ ًیبظّبی ضٍحی ٍ ضٍاًی احتوبلیأىّب.

 ترههی ًوَزى ًیطٍّبی ؾطثبظی زض ّل ّكَض زض توبهی ًیطٍّبی ًؾبهی .هبًٌس ّبضی ِّ زض
ًیطٍّبی اًتؾبهی نَضت گطىتِ اؾت( .پلیؽ ىتب ،پلیؽ پیكگطی ،پلیؽ هَاز هرسض ،پلیؽ
آگبّی ٍ.) . . .

 اؾتيبزُ ثْیٌِ ٍ ثطًبهِضیعی قسُ اظ ترهم ذبل ؾطثبظاى.

 آهَظـ اذالً حطىِای ثِ نَضت گؿتطزُ ٍ زض توبم اثقبز آى ،ثِ توبهی پطؾٌل ٍ ًیطٍّبی
ّبزض ،ة ّهَضت ّبضگبُّبی آهَظقی ،زال ثط چگًَگی ثطذَضز احتطام آهیع ثب ؾطثبظاى ٍ
الجتِ ّوْبضاى ذَز.

 فسم ثیتَرْی ٍ ثیاحتطاهی ًؿجت ثِ ؾطثبظاى اظ عطه توبهی ضزُّبی هبىًَ.
 تَرِ ثیكتط ثِ حيؼ قبى ٍ هٍَقیت ٍ هٌعلت ارتوبفی ؾطثبظاى.
 ىطاّن ًوَزى ظهیٌِ اؾتيبزُ اظ اهبّي ٍضظقی ٍ تيطیحی ثِ ّبضٌّبى ٍؽیيِ.
 ىطاّن ًوَزى اهْبى اضزٍّبی زٍضُای ؾیبحتی ٍ ظیبضتی ثطای ؾطثبظاى ثِ هٌؾَض اىعایف ٍ
تََیت ضٍحیِ آىّب.
 اؾتيبزُ اظ تَاى ؾطثبظاى ثَهی اؾتبى ّطزؾتبى ّط هحلِ زض قٌبذت هٍَقیتّبی هطظی ٍ
اٍلیوی ٍ آة ٍ َّایی ٍ غئَپلیتیْی ٍ. . .

تحلیلی ثط ًَف ّبضٌّبى ٍؽیيِی اًتؾبهی زض تبهیي اهٌیت قْطًٍساى اؾتبى ّطزؾتبى
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