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 ثبقًّ تٛبني

ٔ اظة ٚؽٌ قالو  يگؽاي ٔ زُبؼ ظاَهدٕيبٌ، اقبتيع، پژْٔهگؽاًٌْکبؼاٌ، ضعيت نًب 

 ظاؼو.

 کُى. يک ٚؽٌ ييتجؽثؿؼگٕاؼاٌ ثّ نًب اٚيبظ نٛجبَيّ ؼا 

  يبانک مرکز يو دستاوردها يبخش اول: خالصه تحوالت اقتصاد

اي اؾ تسٕالت ا٦تًبظ کالٌ کهٕؼ  يتعأل، ضاليّ  ٔ قُت  يٓبث٥ ؼٔيّ يٓبنجىظؼ اثتعاي 

 اَعيهًُعاٌ گؽايينًب  اْال٘ثّ  3131ظؼ ْٕل قبل ٔ ظقتبٔؼظْبي ثبَک يؽکؿي ؼا 

 ؼقبَى.  يي

ا٦تًبظي  گ ا٦تًبظي ٔ ًْعني ٔ ًْؿثبَي تيى ٚهًي، قبؾگبؼ ٔ ًْبُْ ْبيؼٔيکؽظاتطبغ  ثب

 قٓى ا٢ؿايم ٧َعيُگي، يُبقت يعيؽيت ،ٔ يبني پٕني اَُجبِ اؼت٧بي ٔ ثبظٔنت تعثيؽ ٔ اييع، 

 ثّ يُبثٙ ْعايت ٔ ا٦تًبظ قبنى يبني تبييٍ اؼؾ، ثبؾاؼ ثجبت ز٣ٕ ٧َعيُگي، ؼنع اؾ ظؼَٔؿا پٕل

. ايى ضؽٔج اؾ ؼکٕظ تٕؼيي ًٚي٥ ٔ کُتؽل يٕثؽ َؽش تٕؼو ثٕظِنبْع  ،تٕنيعي ْبي ٢ٛبنيت قًت

ا٦تًبظي ٔ تسٕالت ا٦تًبظي ٔ قيبقي، يًٓتؽيٍ  ٦ٔبيٙؼٔيکؽظْب ٔ ظيگؽ ايٍ ظؼ َتيدّ اتطبغ 

 ثبنع: نبيم يٕاؼظ ؾيؽ يي 3131ظؼ ْٕل قبل  يثبَک يؽکؿ يظقتبٔؼظْب

 ْبي تٕنيعي ٔ ًْچُيٍ کُتؽل ٢هبؼْبي تٕؼيي ٔ  ثب ْعايت يٕثؽ يُبثٙ ثّ قًت ٢ٛبنيت

٢ًم يتٕاني )٢ًٕل أل تب ْب اؾ ايٍ ْؽي٥، َؽش ؼنع ا٦تًبظي ظؼ قّ  کبْم َباًْيُبَي

يثجت ٔ ا٦تًبظ پف اؾ ْهت ٢ًم َؿٔل يكتًؽ تٕنيع َبضبنى ظاضهي، اؾ  3131قٕو( قبل 

 ؼکٕظ ضبؼج گؽظيع.

  ظؼيع ؼقيع. ؼنع اؼؾل ا٢ؿٔظِ تًبيي  6/1ثّ  3131ؼنع ا٦تًبظي کهٕؼ ظؼ َّ يبّْ قبل

ثّ خؿ ثطم  3132ْبي ا٦تًبظي ظؼ ايٍ ظٔؼِ يثجت گؽظيع، ظؼ زبني کّ ظؼ قبل  گؽِٔ

 ْب ي٣ُي ثٕظ.  کهبٔؼؾي، ؼنع اؼؾل ا٢ؿٔظِ قبيؽ ثطم
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 ؼا يُٛت ثطم ا٢ؿٔظِ اؼؾل ظؼيع ۰۷ زعٔظ يُٛتي کّ ثؿؼگ ْبي کبؼگبِ تٕنيع نبضى 

ظؼيع ؼنع  2.2َكجت ثّ ظٔؼِ يهبثّ قبل ٦جم  3131يبّْ قبل  3ظْع ظؼ   پٕنم يي

يبّْ  3گؽِٔ ظؼ  32 نبضى ، ييُٛت ثؿؼگ يْب گؽِٔ ًٚعِ کبؼگب 2۲ ييبٌ ظانتّ اقت. ظؼ

 يثجت ظانتّ اقت. ؼنع ٦جم قبل يهبثّ ظٔؼِ ثّ َكجت 3131قبل 

 ّثؽضٕؼظاؼ گؽظيع. ايٍ  يظؼيع 8/31 ؼنع ، اؾ3131 َّ يبّْ قبل ظؼ کهٕؼ ظؼ گػاؼي قؽيبي

 ثٕظ ٔ ضٓؽي ظؼيع1/33 ي٣ُي (3132) ٦جم قبل يهبثّ يعت ظؼ ؼ٦ى ايٍ کّ ظؼ زبني اقت

 . آيع ثّ زكبة يي ا٦تًبظي ؼنع آيُعِ ثؽاي خعي

 ّاقت، ثٕظِ ظؼيع 3/33 يٛبظل 3131 قبل َّ يبّْ ظؼ آالت يبنيٍ ظؼ گػاؼي ؼنع قؽيبي 

 ثٕظ. ظؼيع 3/2۷ ي٣ُي 3132 قبل يهبثّ يعت ظؼ ؼنع ايٍ کّ ظؼزبني

 ايٍ اؾ کّ ؼقيع ؼيبل ييهيبؼظ ْؿاؼ  ۰821.8 ثّ 3131 قبل پبيبٌ ظؼ کهٕؼ ٧َعيُگي زدى 

 ٔ ٦ٕاييٍ ثبَک ثّ يؽثِٕ آيبؼْبي پٕنم ا٢ؿايم ثّ آٌ ؼيبل ييهيبؼظ ْؿاؼ 6۷6.1 ييؿاٌ

 ظؼ ٧َعيُگي يبَعِ قبؾي ًْگٍ ثب اقبـ،  ايٍ ثؽ. اقت ثٕظِٚكکؽيّ  ٔ کٕثؽ اٚتجبؼي يٕقكبت

 ظؼ کّ اقت ثٕظِ ظؼيع 22.1يٛبظل 3131 قبل ٧َعيُگي ؼنع  ،3131 ٔ 3132 قبنٓبي پبيبٌ

 21-22 ظايُّ) قبل ايٍ ٧َعيُگي ؼنع ثؽاي نعِ تٛييٍ ًَُي ْع٠ اؾ تؽ پبييٍ قٓسي

 .ظاؼظ ٦ؽاؼ( ظؼيع

  ظؼ کّ ؼقيعِ ؼيبل ييهيبؼظ ْؿاؼ2/313۷ ثّ 3131 قبل پبيبٌ ظؼ کهٕؼ پٕني پبيّ زدى 

 ظانتّ ؼنع ظؼيع 6/3۷ يٛبظل( ؼيبل ييهيبؼظ ْؿاؼ3/388۲) ٦جم قبل پبيبٌ ؼ٦ى ثب ي٧بيكّ

ْب ٔ يٕقكبت خعيع ثّ آيبؼْبي پٕني  الؾو ثّ غکؽ اقت کّ ثب اَب٢ّ نعٌ اْالٚبت ثبَک .اقت

قبؾي  تٛعيم ٔ ًْگٍ 3132قبل پبيبٌ ، ؼ٦ى پبيّ پٕني َيؿ ظؼ 3132ٔ ثبَکي ظؼ پبيبٌ قبل 

 نعِ اقت.

  ٣ب ًَٕظِ يا يّ پٕنيؼا ظؼ ؼنع پب ي٧ًَٓم ي يْب ثّ ثبَک يؽکؿ ثبَک ي، خؿ ثع3131ْظؼ قبل

ُّ ؼا ثب ًٚهکؽظ ظٔنت گػنتّ يٍ ؾييٍ ًٚهکؽظ ظؼ اييُت٧ع يؿ ثبٚث نع تب ثؽضيٍ ايؽ َئ ًْ

سبت يپبقص الؾو ٔ تَٕ يؼاثّٓ ثبَک يؽکؿٍ يُع. ظؼ ايكّ ًَبيُّ ْؽذ يكکٍ يٓؽ ي٧بيظؼ ؾي
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ع يع. ظؼ يدًٕ٘ ثبيْب يُٛکف گؽظ ع ٔ ؼقبَّيکّ ظؼ ؼٔؾ گػنتّ ظؼ خؽا خبيٙ ؼا اؼائّ ًَٕظ

 تٕخّ ظانت کّ:

 تٕؼو، يًْچٌٕ: ؼنع ا٦تًبظ ييؽْبيؼا ثؽاقبـ يتٟ يا٦تًبظ يگػاؼ بقتيًٚهکؽظ ق ،

ْب ثّ  ثبَک يقُدُع ٔ َّ ثعْ ئ... ي يُگي، ثجبت َؽش اؼؾ، ؼنع ٧َعيگػاؼّ يؼنع قؽيب

 .يثبَک يؽکؿ

 ْان٧بٚعِ ٦بثم  يثٕظِ ٔ ٚه يثبَک يؽکؿ ياؾ اثؿاؼْب يکي، يْب ثّ ثبَک يؽکؿ ثبَک يخؿ ثع

 ثبنع. يکبْم يب يم يا٢ؿا

 ْخًهّ  ، ي3131ٍّ ضبو قبل يْب ثّ ظنيم ا٦تُبئبت ٔ نؽا ثبَک يظؼ قبل گػنتّ ثع

ثبَک  ياَُجبْ يؿ ثؽضٕؼظْبئ َ ياؾ ثطم ظٔنت ي، يٓبنجبت اَجبنتّ ٦جهييبن يتُگُبْب

ثّ ْٕؼ  يْب ظؼ يبِ أل قبل خبؼ يٍ ثعْيب٢ت. ْؽچُع ايم يْب ا٢ؿا ثبَک يثب ثؽض ييؽکؿ

ْب، ثّ ظنيم يبْيت آَٓب  تٕخّ ظانت ايٍ ثعْيع يکٍ ثبيب٢تّ، نيْم کب يؽيگ چهى

اَع. انجتّ  ْبي گكتؽظِ ٔ ثهُعيعت ظؼ ٦بنت ْؽذ يكکٍ يٓؽ يت٣بٔت ثٕظِ کهي ثب تؿؼي٥ ثّ

ظؼ آيُعِ َؿظيک آيبؼ ٔ اْالٚبت يؽثِٕ ثّ يتٟيؽْبي ًٚعِ پٕني ٔ اٚتجبؼي ظؼ قبل 

 يُتهؽ ضٕاْع نع. 313۲

 ْبي اضيؽ يکؽؼًا ثبَک يؽکؿي ؼا ثّ  ٍ َکتّ تٕخّ َعاؼَع کّ ْي يبِايٍ يُت٧عاٌ ثّ اي

ظاظَع ٔ ضٕاقتبؼ ا٢ؿايم ؼنع ٧َعيُگي  ظنيم اتطبغ ؼٔيکؽظ اَُجبْي يٕؼظ ٧َع ٦ؽاؼ يي

خٓت ضؽٔج اؾ ؼکٕظ ثٕظَع. انجتّ ثسًعا... َتبيح زبيم اؾ ؼٔيکؽظ اَُجبْي ثبَک يؽکؿي 

ْع٠ ٔ ظؼ ٚيٍ زبل زًٕل تٕاو ثّ اْعا٠ زبکي اؾ يٓبؼ ؼنع ٧َعيُگي ظؼ قٓر يٕؼظ 

 کبْم تٕؼو ٔ ا٢ؿايم ؼنع ا٦تًبظي ثٕظِ اقت.

  تٕيبٌ ؼقيع  128۷ثّ  3131يتٕقّ َؽش اقًي ثؽاثؽي ظالؼ ظؼ ثبؾاؼ ٞيؽؼقًي اؼؾ ظؼ قبل

ظؼيع ا٢ؿايم ظانتّ  ۷/1تٕيبٌ(، يٛبظل  138۲)  3132کّ ظؼ ي٧بيكّ ثب ؼ٦ى يؽثِٕ ثّ قبل 

ؼؾ ظؼ ايٍ ظٔؼِ ثّ نسبٔ کبْم َٕقبَبت َؽش اؼؾ ٔ ثجبت زبکى ثؽ ثبؾاؼ َيؿ اقت. تسٕالت ثبؾاؼ ا

ظؼيع  ۲/۲2زبيؿ اًْيت اقت؛ ثّ ْٕؼيکّ اَسؽا٠ يٛيبؼ َؽش اؼؾ ظؼ ايٍ ظٔؼِ َيؿ ثّ ييؿاٌ 

يالزّٗ  ثّ ضٕثي ثيبَگؽ کبْم ٦بثم  کبْم ظانتّ اقت. ايٍ تُؿل ٢بزم ظؼ اَسؽا٠ يٛيبؼ،
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ثّ َٕقبٌ يسعٔظ ٔ ٦بثم  3133تجعيم تالْى ثبؾاؼ اؼؾ ظؼ قبل  َباًْيُبَي ظؼ ثبؾاؼ اؼؾ ٔ

 اقت.  3131  ظؼ قبل ثيُي پيم

  ٔ قبنى قبؾي ٧َعيُگي ٔ ًْچُيٍ يعيؽيت يُبقت َؽش اؼؾ ٔ ثّ تجٙ آٌ يٓبؼ ظؼ پي کُتؽل

ظؼيع ظؼ  ۰/1۲ٔازع ظؼيعي، اؾ  ٦3/33بثم يالزّٗ اَتٗبؼات تٕؼيي، َؽش تٕؼو ثب کبْم 

 قبل يبِ اؼظيجٓهت ظؼ ظؼيع 2/32 ثّ اظايّ ظؼ ٔ 3131ظؼيع ظؼ قبل  6/32ثّ  3132قبل 

 .ؼقيع 313۲

  ِيبِ  اؼظيجٓهتظؼيع ظؼ  2/32ظؼيع( ثّ  ۲/۲۷) 3132َؽش تٕؼو اؾ ٧َّٓ أج ضٕظ ظؼ يٓؽيب

ظؼيع ظؼ ضؽظاظيبِ قبل  3/۲2کبْم يب٢تّ اقت. َؽش تٕؼو ٧َّٓ ثّ ٧َّٓ َيؿ اؾ  313۲قبل 

 يبِ قبل خبؼي کبْم يب٢تّ اقت.  اؼظيجٓهتظؼيع ظؼ  2/36ثّ  3132

  ثبنٝ ثؽ  يا٦تًبظ يْب ثّ ثطم 3131يبّْ قبل  32 يثبَک ْب ْ يپؽظاضت التيتكٓزدى

ا٢ؿايم َكجت ثّ قبل  بليؼ بؼظيهيْؿاؼ ي 3/3۷23ثب کّ  گؽظيع بليؼ بؼظيهيْؿاؼ ي 2/1۲3۲

 ْبي ثطم قٓى ظؼ ايٍ ييبٌ، ظؼيعي ؼا ظؼ ايٍ ي٧ٓٙ تدؽثّ ًَٕظ. 2/۲۲، ؼنع 3132

پؽظاضتي ثبَکٓب ظؼ قبل  تكٓيالت اؾ( يٛعٌ ٔ يُٛت يكکٍ، ٔ قبضتًبٌ کهبٔؼؾي،) تٕنيعي

کهٕؼ  ٞيؽ٣َتي اؾ تٕنيع َبضبنى ظاضهي آَٓباؾ قٓى ثيم ثٕظِ کّ  ظؼيع 2/2۷يٛبظل  3131

 ثّ" يٛعٌ ٔ يُٛت" ٔ" ضعيبت" ْبي اقت. ثطمثٕظِ ظؼيع( 3/۲۷) 3131يبّْ قبل  3ظؼ 

ؼا ثّ  3131 پؽظاضتي ثبَکٓب ظؼ قبل تكٓيالت اؾ قٓى ثيهتؽيٍ ظؼيع 2/13ٔ  6/16ثب  تؽتيت

 کم اؾ" کهبٔؼؾي" ٔ" قبضتًبٌ ٔ يكکٍ" ،"ثبؾؼگبَي" ثطهٓبي قٓى ٔ اَع ضٕظ اضتًبو ظاظِ

  .اقت ثٕظِ ظؼيع 2/۰ٔ   8/33، ۰/32يٛبظل  تؽتيت َيؿ ثّپؽظاضتي  تكٓيالت

 ٓ32 يْ يا٦تًبظ يْب ثطم ّيظؼ گؽظل ظؼ که ّيظؼ ٦بنت قؽيب يپؽظاضت التيقٓى تك 

 التيظؼيع کم تكٓ ۰/6۷ يٛبظل ،بليؼ بؼظيهيْؿاؼ ي ۰/2۷۰۷ يجهٝ 3131يبّْ قبل 

ايٍ ايؽ َهبٌ ظؼيع ؼقيعِ اقت.  3/8۷ايٍ ؼ٦ى ظؼ ثطم يُٛت ٔ يٛعٌ ثّ ثٕظ کّ  يپؽظاضت

ا٦تًبظ  ْبي ضبني ٖؽ٢يت اؾ يؽظاؼث ثٓؽِ ْبي تٕنيعي ٔ ثّ قًت ثطم يُبقت يُبثْٙعايت اؾ 

 ظ ظانت. خٓت ضؽٔج اؾ ؼکٕ
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 ْؿاؼ ييهيبؼظ  823ييؿاٌ  ثّ 3131يبِ قبل  اق٣ُعْب ظؼ پبيبٌ  ي ثبَکؼزدى يٓبنجبت ٞيؽخب

 ص يػکٕؼ اقت.يي َٗبو ثبَکي ظؼ تبؼيکم تكٓيالت اٚٓب اؾ ظؼيع 3/32، يٛبظل ؼيبل

ثٕظ. ثّ ايٍ تؽتيت ثؽ اقبـ اْالٚبت ظؼيع  3/3۲ يٛبظل 3132يػکٕؼ ظؼ پبيبٌ قبل َكجت 

ظْع. ايٍ  ٔازع ظؼيع کبْم َهبٌ يي 2َكجت يػکٕؼ  3131اؼائّ نعِ ظؼ ْٕل قبل 

کُُعِ اقت. انجتّ ثبَک يؽکؿي َكجت ثّ يست آٌ ثكيبؼ زكبـ اقت ٔ آٌ اييعٔاؼ ،ظقتبٔؼظ

 ؼا يٕؼظ ثؽؼقي ظ٦ي٥ ٦ؽاؼ ضٕاْع ظاظ.

 

 3149در سال رويکرد بانک مرکزي : دومبخش 

اٞهت کهٕؼْبي ظَيب ثجبت ٔ پبيعاؼي ا٦تًبظ ًْبَگَّٕ کّ يكتسُؽيع،  ؛زُبؼ گؽايي

آٌ  قبؾي پيبظِتؽيٍ ْع٠ ا٦تًبظي ثؽگؿيعِ ٔ ظؼ خٓت تس٥٧ ٔ  کالٌ ؼا ثّ ُٕٚاٌ ايهي

 ،ْبي ا٦تًبظ ي٧بٔيتي اقت کالٌ يکي اؾ قتٌٕ ثجبت ٔ پبيعاؼي ا٦تًبظکُُع.  ؼيؿي يي ثؽَبيّ

 قبؾ  ؾييُّ َتيدّ، ظؼ ٔ ثٕظِ ا٦تًبظي کالٌ اَعاؾ چهى ايدبظکُُعِ ا٦تًبظي ثجبتثعيٍ يُٛب کّ 

ت. ا٦تًبظ کهٕؼ ثبيكتي اؾ ثجبت الؾو ثؽضٕؼظاؼ ثبنع تب ثّ تجٙ اق کالٌ گػاؼي ْع٠ تكٓيم

 ،پػيؽ نعِ، ظچبؼ تالْى َهعِ ٔ ظؼ ٚيٍ زبل چُبَچّ ثب نٕکي يٕاخّ نٕظ ثيُي آٌ پيم

 ،ظِ ٔ ثتٕاَع ثّ ثبؾيبثي ٔ اظايّ يكيؽ، زتي ثب نيت تُعتؽقؽيًٛب آثبؼ نٕک ؼا يسعٔظ کؽ

ايدبظ ثجبت  ،قيبقتگػاؼ پٕني ٌثپؽظاؾظ. ظؼ ايٍ ؼاقتب يکي اؾ اْعا٠ ثبَک يؽکؿي ثّ ُٕٚا

گػاؼي ٔ تٕنيع اؾ اًْيت ثباليي ثؽضٕؼظاؼ اقت، ثهکّ اؾ  ِ کّ َّ تُٓب ثؽاي قؽيبيّا٦تًبظي ثٕظ

ا٦تًبظ ي٧بٔيتي َيؿ يک ؼاْجؽظ کهيعي يسكٕة يي نٕظ. ثبَک يؽکؿي ظؼ قبل گػنتّ يُٗؽ 

ثب ًْعني ٔ ًْؿثبَي تيى ا٦تًبظي ظٔنت اي ظؼ خٓت اخؽاي ا٦تًبظ ي٧بٔيتي  ا٦عايبت گكتؽظِ

ظؼ  ا٦تًبظ ي٧بٔيتي يي٣بْيى ٔا٦ْٛبي آٌ ثؽ پبيّ اخؽايي کؽظٌ  اَدبو ظاظِ ٔ تًبو قيبقت

 ثٕظِ اقت. کهٕؼ

ثؽاي قّ ٢ًم يتٕاني ؼنع ا٦تًبظي يثجت ظانتّ  3131ا٦تًبظ ايؽاٌ ظؼ قبل اگؽچّ 

زعٔظ  313۷قبل  اؾ ؼ٦ى يهبثّ 3131يبّْ قبل  3قٓر تٕنيع کهٕؼ ظؼ ُْٕؾ  نيکٍاقت، 

قبؾي  ٢ٛبل تعأو قيبقت 313۲ؿي ظؼ قبل کنػا ؼٔيکؽظ ثبَک يؽ .تؽ اقت ظؼيع پبييٍ ۰.3
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ْبي يٕنع ٔ ثب أنٕيت قؽيبيّ  ثطمقًت ثّ  يُبثْٙعايت  ايْبي ضبني ا٦تًبظ اؾ يدؽ ٖؽ٢يت

نًٓبت ٔاؼظ نعِ ثؽ ؼنع  ثيهتؽ ٔ قؽيٙ تؽ خجؽاٌظؼ گؽظل ضٕاْع ثٕظ. ثعيٓي اقت 

  تهکيم قؽيبيّ ضٕاْع ثٕظ. ظؼاي  تبکيع ٔيژِ ا٦تًبظي

تٕخّ ظانتّ ثبنيى کّ ايؽاٌ اؾ خًهّ يٛعٔظ  يعظؼ کُبؼ ثسث کًک ثّ ؼنع ا٦تًبظي ثب

ٔازع ظؼيعي َؽش تٕؼو ظؼ  3/33کهٕؼْبي ثب َؽش تٕؼو ثبال ٔ ظٔؼ٦ًي اقت؛ اگؽچّ کبْم 

يکكبل ٔ ًْؿيبٌ ثٓجٕظ ؼنع ا٦تًبظي، ظقتبٔؼظ چهًگيؽي اؾ َٗؽ کبؼنُبقبٌ ظاضهي ٔ 

ثّ يٕؼت ؼ٦ًي  ثّ َؽش تٕؼو تک يًًى ثّ ظقتيبثيثبَک يؽکؿي  نيکٍضبؼخي ثٕظِ اقت، 

ظؼ ايٍ ييبٌ ثبيع تٕخّ ظانت کّ ؼقيعٌ َؽش تٕؼو ثّ قٕٓذ قبضتبؼي ضٕظ  پبيعاؼ اقت.

کُع نعٌ ايٍ ؼَٔع، نٕظ کبْم آٌ ثب قؽٚت کًتؽ ٔ ي٧بٔيت ثيهتؽ يٕؼت گيؽظ.  قجت يي

اقت. پيبو ايٍ قبضتبؼي يبْيت تٕؼو َبني اؾ ثهکّ ، ا٦تًبظي يثّ ُٕٚاٌ ١َٛ قيبقتگػاؼَّ 

ثبيع اَُجبِ پٕني ٔ يبني ظؼ کهٕؼ ت٧ٕيت ٔ  ،ٌ اقت کّ ثؽاي َيم ثّ تٕؼو تک ؼ٦ًييكبنّ آ

اَتٗبؼات تٕؼيي ثّ َسٕ يُبقجي يعيؽيت نٕظ. ظؼ ايٍ ضًٕو ؼٚبيت اَُجبِ پٕني ظؼ نجکّ 

ْبي ظٔنت  يكبٚعتْبي اؼؾي يُبقت ٔ  ثبَکي، ؼٚبيت اَُجبِ يبني ظؼ ظٔنت، اتطبغ قيبقت

، ؼ٢ٙ تکبني١ ثّ ثبَکٓب)ثبؾپؽظاضت ثعْي ظٔنت ثّ  ْب بي يبني ثبَکيستؽو ظؼ خٓت ؼ٢ٙ تُگُبْ

 .ثبنُع ْب ٔ...( زبئؿ اًْيت يي ، ت٧ٕيت قؽيبيّ پبيّ ثبَکَٗبو ثبَکي

کّ ثبَک يؽکؿي ظؼ َٗؽ ظاؼظ ثٛع اؾ ٚبظي نعٌ ؼٔاثّ ثبَکي  يًٓي يکي اؾ ي٧ٕالت

 يبٌانًههي ٔ ؼ٢ٙ يسعٔظيت ْبي َٔٙ نعِ َبني اؾ تسؽيى ْبي ٖبنًبَّ ٞؽة ٚهيّ کهٕؼ ثيٍ

 ظؼ الؾو تًٓيعاتثب اتطبغ اخؽا ًَبيع، يکكبٌ قبؾي َؽش اؼؾ اقت. ظؼ ايٍ ؾييُّ ثبَک يؽکؿي 

ّ َسٕ يٓهٕة ٔ کبياًل يعيؽيت نعِ ٔ ظؼ ؾيبٌ يُبقت ثؼا  قبؾي َؽش اؼؾ يکكبٌتب  پي آٌ اقت

َسٕ  ثّ پف اؾ يٓيب نعٌ نؽايّ اخؽاي ايٍ قيبقت، ثبَک يؽکؿيانجتّ کّ ٔؼظ آ ثّ اخؽا ظؼ

 ثؽًْيٍ اقبـ، ؼقبَي ضٕاْع کؽظ. اْال٘ ي٧تُي ظؼ ضًٕو تؽتيجبت اخؽايي ايٍ قيبقت

 ٔ اؼؾ ؼقًي ثبؾاؼ اؾ ؼاَت زػ٠ ٔ اؼؾ ثبؾاؼ ي٧ؽؼاتي ٔ َٓبظي يسيٓي، ايالذثبَک يؽکؿي 

ؼا ثّ يُٕٗؼ خهٕگيؽي اؾ  ٞيؽؼقًي ٔ ؼقًي ثبؾاؼْبي ظؼ اؼؾ َؽشتعؼيدي  ًَٕظٌ ًْگؽا
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ثب نسبٔ  ،ٔ ًْبُْگ قبؾگبؼ اؼؾي ْبي قيبقت تُٗيى چبؼچٕة ظؼ اؼؾ َؽش َبتؽاؾي اَجبنت

  .ًَٕظ ضٕاْع گيؽي پي غضبيؽ اؼؾي ٔ ظقتؽقي ثّ آٌ، َٔٛيت ٔ کالٌ ا٦تًبظ ا٦تُبئبت

قيبقتگػاؼ پٕني ْبي پٕني ظؼ قبل خبؼي  ًْبَٕٓؼ کّ اْال٘ ظاؼيع، ظؼ ؾييُّ قيبقت

ْبي اَجبنتّ  . ثعيٍ يُٛي کّ ثّ ظنيم ثؽضي نؽايّ اؾ ٦جيم: ثعْييٕاخّ ثٕظاي  نؽايّ ٔيژِثب 

ظؼ تؽاؾَبيّ أؼا٤ يهبؼکت ظٔنتي  ؼقٕةظٔنت ثّ ثبَک ْب، زدى ثبالي يٓبنجبت ٞيؽخبؼي، 

ْب، ؼکٕظ زبکى ثؽ ثبؾاؼ يكکٍ ٔ َٗبيؽ آٌ ٔ  پبييٍ ثٕظٌ َكجت ک٣بيت قؽيبيّ ثبَک ْب، ثبَک

ْب، نؽايٓي  ثبالتؽ اؾ يکكبل ثب َؽش قٕظ ثبال ظؼ ثبَک٦جهي خػة نعِ ًْيٍ ْٕؼ قپؽظِ ْبي 

َؽش قٕظ ثبَکي ؼَٔع ٞيؽيتٛبؼ٢ي ؼا ظؼ ا٦تًبظ کالٌ ظؼ پيم ظؼ قبل گػنتّ ايدبظ نع کّ 

ثّ ُٕٚاٌ قيبقتگػاؼ پٕني ثبيع ثب ظؼ َٗؽ گؽ٢تٍ تًبيي ايٍ خٕاَت، گؽ٢ت. ثبَک يؽکؿي 

ايٍ اقبـ  . ثؽثٕظ ييتعاثيؽي ؼا اتطبغ يي کؽظ کّ ثؽاي ا٦تًبظ کهٕؼ يُبقت ٔ خبيٙ َگؽ 

أاًل تسٕالت َؽش قٕظ ثبَکي ثب  :ظ کّ ظؼ َتيدّ إًٌَٓ يؼا اتطبغ ي يثبيع قيبقتثبَک يؽکؿي 

گػاؼاٌ ٔ  ثبَيًب يُب٢ٙ قپؽظِ .َؽش تٕؼو ْى خٓت نٕظتسٕالت ا٦تًبظ کالٌ ثّ ٔيژِ 

گيؽَعگبٌ ثب يکعيگؽ ظيعِ نٕظ. ثبنثًب پعيعِ ْبيي ًْچٌٕ قؽکٕة يبني ظؼ َٗبو  تكٓيالت

َٗؽ  ثبَکي ؼش َعْع ٔ ظؼ َٓبيت ثب يک ؼٔيکؽظ تعؼيدي ثتٕاٌ نؽايّ ؼا ثّ قًت َٔٛيت يٕؼظ

 23اي ؼا ثّ  ظؼ ايٍ ؼاقتب نٕؼاي يستؽو پٕل ٔ اٚتجبؼ َؽش قٕظ ٧ٕٚظ يجبظنّ ْعايت کؽظ.

ق١٧  ،ظؼيع ٦2۲ؽاؼظاظ ؼا  ُْگبو ٧ٚعظؼيع، زعاکثؽ َؽش قٕظ يٕؼظ اَتٗبؼ ٧ٕٚظ يهبؼکتي 

 ظؼَكجت قپؽظِ ٦بََٕي ثؽاي إَا٘ قپؽظِ  ٔ ظؼيع 2۷ ثّ ْبي يکكبنّ ؼا َؽش قٕظ قپؽظِ

  .ع کبْم ظاظظؼي 31ؼا ثّ  ْبي تدبؼي ثبَک

ظؼ ايٍ چبؼچٕة الؾو اقت ثبَک ْب ٔ يٕقكبت اٚتجبؼي َؽش قٕظ قپؽظِ ْبي کًتؽ اؾ 

ْب ظؼ قٓسي پبييٍ تؽ  اي تٛييٍ ًَبيُع کّ ْؿيُّ تدٓيؿ يُبثٙ ثبَک يک قبل ضٕظ ؼا ثّ گَّٕ

گؽي يبني ثبَک  ْبي ًٚهيبتي ٔ ٔاقّٓ ٔ ثب نسبٔ ْؿيُّاؾ َؽش قٕظ يٕؾٌٔ تكٓيالت ثبَکي 

کبْم  م کبؼايي ٔيا٢ؿا گيؽظ. ثؽايٍ اقبـ تالل ثبَک ْب ٔ يٕقكبت اٚتجبؼي ظؼ ٦ؽاؼ

ثؽاي  قبنى ْب ٔ ايدبظ ٢ُبي ؼ٦بثتي ، ٧َم يًٓي ؼا ظؼ تٛييٍ زبنيّ قٕظ ثبَکضٕظْبي  ْؿيُّ

 نجکّ ثبَکي اي٣بء ضٕاْع ًَٕظ.
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ْي يٕقكبت اٚتجبؼي ٞيؽيدبؾ عي٧ٕنّ ظيگؽ ظؼ يدًّٕٚ ا٦عيبت ثبَک يؽکؿي، قبيبَ

ظؼ ايٍ ؾييُّ ثبَک يؽکؿي ًْٕاؼِ ْهعاؼْبي الؾو ؼا ثّ ًُْْٕبٌ ظاظِ ٔ ظؼ زبل زبَؽ اقت. 

ٚؿو خعي ظؼ ثؽضٕؼظ ثب ٢ٛبنيت ايٍ ًْعني ٔ يكئٕل ٔ ٦ٕاي قّ گبَّ  يْب ْى ييبٌ ظقتگبِ

يٓؽذ ي کهٕؼ ايُيت يهٚبني ايٍ يَٕٕ٘ ظؼ نٕؼاي  اضيؽًا زتي يٕقكبت ٔخٕظ ظاؼظ ٔ گَّٕ

ايٍ  نػا ظؼٔ  ٔ يًٕثّ يُبقجي يجُي ثؽ تبکيع ثؽ قبيبَعْي ثبؾاؼ ٞيؽيتهکم پٕني يبظؼ گؽظيع،

گيؽي کؽظِ ٔ ٚؿو ؼاقص ثؽاي ثؽضٕؼظ ثب آَٓب ّ ٦ٕاي َٗبو ثّ خعيت يَٕٕ٘ ؼا پيؾييُّ کهي

 ثبَک يؽکؿي تالل ضٕاْع کؽظ ثب ًْبُْگي ٔ ًْکبؼي قبيؽٔخٕظ ظاؼظ. ثؽًْيٍ اقبـ، 

ؼثّ َٗيؽ ٦ِٕ ٦ُبييّ ٔ يدهف نٕؼاي اقاليي، چتؽ َٗبؼتي ضٕظ ثؽ ثبؾاؼ  بظْبي غيَٓ

 ٞيؽؼقًي پٕل ؼا گكتؽل ظاظِ ٔ اؾ ايٍ يٛجؽ کُتؽل کبيهي ثؽ ثبؾاؼ پٕل ظانتّ ثبنع.

کّ نعِ  ؾظ کع گٕلثٕٓؼ يؤْب ٔ يٕقكبت اٚتجبؼي يدبؾ ْى  اؾ قٕي ظيگؽ، ثّ ثبَک

ظاؼي ًَبيُع؛ ظٔ اؾ اؼايّ ضعيبت ثّ آَٓب خعًا ضٕ ِجٕظَْبي يٕقكبت ٞيؽيدبؾ  ظَجبنّ ؼٔ قيبقت

آَٓب  ضٕظ ثبٚث ايدبظ ؼيكک ٔ يطبْؽِ ثؽاي ايٍ يٕقكبت ظؼ َٓبيتظَجبنّ ؼٔي اؾ کّ  چؽا

گػاؼي ظؼ  ثؽاي قپؽظِ .يٓى اقتبؼ يثكْى  يبٌضٕاْع نع. ظؼ ايٍ ؾييُّ ٧َم يؽظو ٚؿيؿ

 اؾ ثيٍ ؼ٢تٍَٓب ؼا ظؼ َٗؽ ثگيؽَع تب ثب يهکم آيكک ٔ يطبْؽات ع ؼيثبيٕقكبت ٞيؽيدبؾ 

ْب ظؼ  کّ ظؼ زبل زبَؽ َؽش قٕظ قپؽظِ ًَبيىضٕظ يٕاخّ َهَٕع. الؾو اقت تبکيع  قپؽظِ

خػاة ٔ ظاؼاي اؼؾل ٔا٦ٛي يثجت اقت، نػا ا٢ؽاظي کّ  ،ْب ٔ يٕقكبت اٚتجبؼي يدبؾ ثبَک

ثبيع ثعاَُع کّ ثّ ضبْؽ کُُع  ؾ يؽاخّٛ ييثّ يٕقكبت ٞيؽيدبثيهتؽ َؽش قٕظ  کكت ثؽاي

 اَعاؾَع. قؽيبيّ ضٕظ ؼا ثّ ضٓؽ يي ايم ظؼيعي قٕظ ثيهتؽ،

يٕقكبت  تكؽيٙ ظؼ ت١٦ٕ ٢ٛبنيت ايٍ اؾ ًُْْٕبٌ ٚؿيؿ اقتعٚب ظاؼو ثّ يُٕٗؼ ٚالِٔ ثؽ

 ثب ٔ اَدبو يكئٕنيتي کّ ثؽ ٚٓعِ ظاؼظ ثبَک يؽکؿي ظؼ ثب ٞيؽ يدبؾ ظؼ ثبؾاؼ پٕني ٔ يكبٚعت

سٍ اْال٘ ايُکّ ٢ٓؽقت يٕقكبت يدبؾ ظؼ ٔة قبيت ثبَک يؽکؿي ٔخٕظ ظاؼظ ثّ يثّ تٕخّ 

يؽ ؼٔاثّ ًٕٚيي گ ايًيم ٔ يب پيبو اؾ ْؽي٥يؽاتت ؼا ظؼ اقؽ٘ ٦ٔت  ،بؾاؾ ْؽگَّٕ ٢ٛبنيت ٞيؽيد

اْال٘ ظُْع. انجتّ ٚالِٔ ثؽ ايٍ َيؿ ٔازع ايبکٍ َيؽٔي اَتٗبيي ًْؽاْي الؾو ؼا ثبَک يؽکؿي 
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ظانت. ظؼ يدًٕ٘ ثب اقت٣بظِ اؾ ايٍ ايکبَبت اييع ظاؼيى ثّ قؽٚت نبْع ت١٦ٕ کبيم  ضٕاْع

 نَٕع ثبنيى. ايُگَّٕ يٕقكبت کّ ثبٚث ْؽج ٔ يؽج ظؼ ثبؾاؼ يي

کّ  اقت يكبٚعت ثب کبؼآ٢ؽيُبَياؾ يک ْؽ٠  ،ؼاْجؽظ ظيگؽ ثبَک يؽکؿي ظؼ قبل خبؼي

ظيگؽ ثؽضٕؼظ ثب  اؾ ْؽ٠ٔ  ثپؽظاؾَع ثعْي ضٕظ ثّ ثبَکٓب ؼاثب ظاليم يٕخّ اَع  َتٕاَكتّ

ثبَک يؽکؿي ظؼ تُٗيى ي٧ؽؼات َٗبؼتي ضٕظ ثّ اقت. اؾ يُبثٙ ثبَکي  کُُعگبٌِ قٕءاقت٣بظ

ظْي يٓبنجبت ٞيؽخبؼي،  يهکالت ٔازعْبي تٕنيعي تٕخّ ظانتّ ٔ قٛي ًَٕظِ ظؼ قبيبٌ

ضٕظ   ّ تكٕيّ ثعْيؾا ٔ ضبؼج اؾ کُتؽل ٦بظؼ ث ييبٌ تٕنيعکُُعگبَي کّ ثّ ظنيم يهکالت ثؽٌٔ

م نٕظ. ظؼ ايٍ ضًٕو ُُعگبٌ اؾ يُبثٙ ثبَکي، ت٣کيک ٦بئک اقت٣بظِ اَع ٔ قٕء ْب َجٕظِ ثّ ثبَک

ثبَک يؽکؿي انبؼِ ًَٕظ کّ ثّ يٕخت آٌ نؽايّ  2۷/32/3131تٕاٌ ثّ ثطهُبيّ يٕؼش  يي

ايٍ گؽظل يٕؼظَيبؾ ٔازعْبي تٕنيعي تكٓيم نعِ اقت. ثؽاقبـ  ظؼ  تبييٍ يبني قؽيبيّ

ْب اؾ تٕخيّ يبني يُبقت ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِ، نيکٍ ْي  ثطهُبيّ، ٔازعْبي تٕنيعي کّ ٢ٛبنيت آٌ

اَع ثّ تٛٓعات  ، ثُب ثّ ظاليهي ضبؼج اؾ زيّٓ اضتيبؼ ٔ اؼاظِ َتٕاَكت3132ّتب  3183ْبي  قبل

يُعؼج ظؼ ثطهُبيّ  ضٕظ ظؼ ٦جبل نجکّ ثبَکي کهٕؼ ًٚم ًَبيُع، ظؼ يٕؼت ازؽاؾ نؽايّ

ظؼ ضًٕو آٌ ثطم اؾ ثعْکبؼاٌ . ظؼ أنٕيت ظؼيب٢ت تكٓيالت ٦ؽاؼ ضٕاُْع گؽ٢ت يػکٕؼ

ظؼ ايٍ ؾييُّ اَع َيؿ ا٦عايبت يتٛعظي يٕؼت گؽ٢تّ اقت.  ثبَکي کّ ٔاخع نؽايّ ٤ٕ٢ َجٕظِ

يًٕثبت قتبظ يجبؼؾِ ثب ي٣بقع ا٦تًبظي ٔ ًٚهکؽظ کبؼگؽِٔ ٢ؽاظقتگبْي يؽثِٕ ثّ تٕاٌ ثّ  يي

ْب ظؼ يٕؼظ ْؽذ  خبؼي ظؼ ثبَک يؽکؿي ٔ ًْچُيٍ تبکيع ثّ ثبَکگيؽي يٓبنجبت ٞيؽ پي

ْبي يٓؽٔزّ ظؼ  نکبيت اؾ ثعْکبؼاٌ يػکٕؼ ظؼ يسبکى ٦ُبيي ٔ اقتٛالو ظؼ يٕؼظ پؽَٔعِ

َٗؽ ي٧بيبت ٦ُبيي انبؼِ کؽظ. ضٕنجطتبَّ نيكت يػکٕؼ   يسبکى ٔ اؼايّ نيكت آَٓب ثؽاي خهت

ٕؼ ي٧بيبت اؼنع ٦ِٕ ٦ُبئيّ قؽٚت ًٚم الؾو ظؼ َيؿ يٕؼظ ا٦عاو خعي ٦ؽاؼ گؽ٢تّ ٔ ثب ظقت

ْبي يػکٕؼ ايدبظ نعِ اقت. اضيؽًا َيؿ ؼيبقت يستؽو ٦ِٕ ٦ُبئيّ ظقتٕؼ  گيؽي پؽَٔعِ پي

َٕثّ ضٕظ تبثيؽ يًٓي ظؼ  اَع کّ ثّ  ْبي ثبَکي ؼا يبظؼ ٢ؽيٕظِ تهکيم ظاظگبِ تطًًي پؽَٔعِ

  ظانت.ْبي يػکٕؼ ضٕاْع  قؽٚت ثطهيعٌ ظؼ ؼقيعگي ثّ پؽَٔعِ
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ْب ٔ کبْم آٌ، يُبثٙ ٦بثم ٦ؽٌ  ت ٞيؽخبؼي ثبَکبؼٔظ ثب زم ٔ ٢ًم يٓبنج اَتٗبؼ يي 

 گؽي ٔاقّٓ ظْي ٔ ثٓجٕظ تكٓيالت تٕاٌ نجکّ ثبَکي ا٢ؿايم يب٢تّ ٔ اؾ ايٍ ْؽي٥ ثب ت٧ٕيت

 .ثبَکٓب، نؽايّ ثٓتؽي ثؽاي زًبيت اؾ ٔازعْبي تٕنيعي ٔ ا٢ؿايم تٕنيع کهٕؼ ٢ؽاْى آيع يبني

ثبَک يؽکؿي ثّ ُٕٚاٌ ي٧بو قيبقتگػاؼ ٔ َبٖؽ ثؽ ثبؾاؼ پٕني ٔ ثبَکي ل گػنتّ ظؼ قب

ثّ يُٕٗؼ تس٥٧ ثطهيعٌ ثّ اْعا٠ ظٔنت يستؽو ٔ کًک ثّ ؼنع ٔ تٕقّٛ ا٦تًبظي کهٕؼ 

ْبيي ؼا ثب ْع٠ ْعايت نجکّ  ، قيبقتظؼ ؼاقتبي ضؽٔج ٞيؽتٕؼيي اؾ ؼکٕظ ا٦تًبظي ٔ کهٕؼ

ْبي يٕنع ٔ ثب ظؼ َٗؽ  يُبثٙ ٔ يًؽ٠ٔ ًَٕظٌ آٌ ظؼ ٢ٛبنيتثبَکي کهٕؼ ثّ تطًيى ثٓيُّ 

کكت  ْب ثؽ انؿاو ثبَکثّ يٕؼظ اخؽا گػانت.  ظانتٍ کبْم ثكتؽْبي ؼنع يٓبنجبت ٞيؽخبؼي

ظؼيع اؾ يُبثٙ يبني يٕؼظ َيبؾ پؽٔژِ ْبي قؽيبيّ گػاؼي اؾ يسم  22اًْيُبٌ اؾ تبييٍ زعا٦م 

ْبي  ثّ ثُگبِ، يُِٕ ًَٕظٌ اٚٓبي تكٓيالت ظؼ ؾيبٌ اضػ تكٓيالت ز٤ٕ٧ يبزجبٌ قٓبو،

ٔ ضؽٔج  ْب ثبَکْبي يبؾاظ  ظاؼايي  ٔاگػاؼي، زكبثؽقي نعِيبني  ثؿؼگ ثّ اؼايّ يٕؼتٓبي

يعت قّ ْب يهؿو نعَع ْي  ثبَکْٕؼيکّ  ثّ – گؽي يبني ْبي ٞيؽٔاقّٓ اؾ زٕؾِ ٓبتعؼيدي آَ

ْبيي کّ ظؼ  ْب ٔ نؽکت ظؼ ثُگبِضٕظ ْبي  گػاؼي اؾ قؽيبيّ ظؼيع 11قبل، قبالَّ زعا٦م 

 ٔٔ قؽ٣٦هي ؼا کّ ثّ تًهک آَٓب ظؼآيعِ  ايٕال ٞيؽ ي٧ُٕلظؼيع اؾ  2۷يبنکيت آَٓب ْكتُع ٔ 

     ٓب اقت.، اؾ خًهّ ايٍ قيبقتًَبيُعثبنُع، ٔاگػاؼ  يبؾاظ يي

ٕظْب ًيدًّٕٚ ؼُْ 313۲ قبل ظؼ« يًْؿثبَ ٔ يًْعن يهت، ٔ ظٔنت» نٛبؼظؼ ؼاقتبي تس٥٧ 

 ظؼضًٕو يكتًؽ ؼقبَي اْال٘ ؾييُّ ظؼ ٢ٛبالَّ ؼٔيكؽظ ًْچٌٕ: اتطبغْبيي  قيبقتٔ 

 تكؽيى ٔ يعاؼي يهتؽي ؼٔزيّ ت٧ٕيتظؼ ايٍ ؾييُّ،  زبيهّ ظقتبٔؼظْبي ٔ ا٦عايبت ْب، ثؽَبيّ

 ت٧ٕيت ٔ ايدبظ خٓت ظؼ تالل ٔ تٕنيعكُُعگبٌ ٔ ا٦تًبظي ٢ٛبالٌ ثب تٛبيم ؼخٕ٘، ت٧ٕيت اؼثبة

 ؼ٢ٙ ٔ نُبقبيي ظؼ پٕيبيي ز٣ٕ يُٕٗؼ ثّ ثبؾضٕؼظ يكبَيؿو اقت٧ؽاؼ ٔ ْؽازيثب آَٓب ٔ  ًْعني

 يعيؽيت يكتًؽ قبؾي ثٓيُّ ٔ ييبن عيخع َيبؾْبي تبييٍ ٔ ْب ي٦ٕٛيت قؽيٙ تهطيى تُگُبْب،

 .اقتگيؽي پيظؼ زبل ، ثّ نجکّ ثبَکي کهٕؼ اثالٜ نعِ ٔ ظقتبٔؼظْبي آٌ يًبؼ٠ ٔ يُبثٙ
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 بنذي جمعبخش سوم: 

 ييؽکؿ ثبَک يپٕن يْب بقتيق ٔ اثؿاؼْب ثّ يسعٔظ تُٓب تٕؼو َؽش کبْمظؼ يدًٕ٘، 

 گؽيظ ٔ تٕؼو َؽش ثؽ ييبن ،يتدبؼ ،ياؼؾ ،يپٕن يْب بقتيق ٍيث اَكدبو ٔ يٕقتگيپ ٔ يكتَ

ثّ ظنيم يبْيت قبضتبؼي تٕؼو ظؼ ا٦تًبظ ايؽاٌ ثبيكتي . گػاؼظ يي ؽيتأث يا٦تًبظ يؽْبييتٟ

يالذ قبضتبؼي ٔ َٓبظي َيؿ أ اَُجبِ يبني ظٔنت، پٕني ٔ اٚتجبؼي   ت٧ٕيت اَُجبًِْگبو ثب 

اؼت٧بء  ،ٔ کبؼ کكت ي٢ُب ثٓجٕظ خٓت ظؼ يي٧ؽؼات ٔ ي٦بََٕ ايالزبتًبظ يٕؼت گيؽظ. ظؼ ا٦ت

 ،ؼ٢ٙ يٕاَٙ قبضتبؼي، ا٦تًبظي ْبي ؾيؽقبضت ٔ ؾيؽثُبْبکًجٕظ   ؼ٢ٙٔؼي ٕٚايم تٕنيع،  ثٓؽِ

ْبي  تؽ ًَٕظٌ ٢ٛبنيت کًؽَگکبْم ؼاَت، ٢كبظ ٔ ، ظؼ ا٦تًبظ يٕنعزُٕؼ پؽَگ ثطم 

ظٔنت ظؼ ا٦تًبظ، اؾ ٔ يٕثؽ ثٓيُّ  يعاضهّْبي ظؼَٔي ٔ ثيؽَٔي ا٦تًبظ،  يعيؽيت نٕک، ٞيؽيٕنع

ْبي  ظقتگبِخًهّ ٕٚايم قبضتبؼي يٕثؽ ثؽ َؽش تٕؼو اقت کّ ثبيع ثب ًْبُْگي ٔ تعثيؽ کهيّ 

  َجبل گؽظظ.ظ قيبقتگػاؼ ا٦تًبظي ظؼ کهٕؼ

ٔ تک ؼ٦ًي کؽظٌ آٌ ثب تٕخّ ثّ قبضتبؼْبي َٓبظي کهٕؼ   تٕؼو يكتًؽ َؽش کبْم

، تسؽک قًت ييبن ٔ يپٕن ياَُجبْ يْب بقتيق تعأو بؾيُعيَ ٔ ايؽي ضٓيؽ ثٕظِ ٦ًٓٛب

 تعأو ظؼ يخع يْب تيزًب بؾظْىي ظٔنت ياثتعا اؾ .اقت ٚؽَّ ا٦تًبظ ٔ کبْم يٕاَٙ َٓبظي

 ٦ؽاؼ کبؼ ظقتٕؼ ظؼ يتٕؼي اَتٗبؼات ايالذ ٔ نعِ اَدبو ييبن ٔ يپٕن ياَُجبْ يْب بقتيق

 ضٓيؽ ؼاِ ٍياثطم يًٓي اؾ  ٔ کؽظِ دبظيا ؼا اٚتًبظ ٔ اَتٗبؼات ْب بقتيق ٍيا. اقت گؽ٢تّ

 .اقت نعِ يْ

ْب، ثبَک  گػاؼي ْب ٔ قيبقت گيؽي ثب تٕخّ ثّ ٧َم ٔ اًْيت آيبؼ ا٦تًبظي ظؼ تًًيىظؼ پبيبٌ، 

ْبي ٦جهي ظؼ ؾييُّ اَتهبؼ َهؽيبت آيبؼي ؼا  يؽکؿي ظؼ ظٔؼِ خعيع تالل ًَٕظِ اقت کّ ٣٦ّٔ

يُٗى ظؼ يٕاٚع تٛييٍ نعِ، اَتهبؼ ، يُكدى ٔ ن٣ب٠ثؽْؽ٠ ًَٕظِ ٔ آيبؼْبي ضٕظ ؼا ثّ ْٕؼ 

ٔ ًْعني ٔ يُبقت  ٖؽ٢يتثب  ؼٔظ يي عيايظؼ ايٍ ؾييُّ ثبثت ٦عو ضٕاْيى ثٕظ.  اَهبا...ٔ  ظْع

 ٢ي يب ثيٍثيهتؽ ٔ ًْکبؼي تٛبيم ٔخٕظ ظاؼظ، نبْع  تيى ا٦تًبظي ظٔنتکّ ظؼ ًْؿثبَي 

نعِ ٔ ظقتبٔؼظْبي آٌ ظؼ عِ ٔ ظنٕاؼ ايؽٔؾ ا٦تًبظ کهٕؼ ثبؾ يچيم پياؾ يكب يا  تب گؽِ ثبنيى



12 
 

ثّ ُٕٚاٌ َٓبظ  يثبَک يؽکؿ .ٕؼو ٔ تک ؼ٦ًي نعٌ آٌ ًَبيبٌ نٕظکبْم ثيهتؽ َؽش ت ٦بنت

ؼا ثب  يتٛبيم ٔ ٣ًْکؽ يکُع ٢ُب يکهٕؼ، ًْٕاؼِ تالل ي ئ ثبَک يپٕن يقاليت ٢ُب ييتٕن

٢ؽاْى  ا٦تًبظي  قيبقتگػاؼي ْبي يطته١ اقبتيع، پژْٔهگؽاٌ، يس٧٧بٌ ٔ َطجگبٌ ظؼ زٕؾِ

 آٔؼظ.

ظٕٚت  اَعيهّ، يبزجُٗؽاٌ ٔ يتطًًبٌ ا٦تًبظي کهٕؼايسبة ثؽًْيٍ اقبـ، اؾ نًب  

يب ؼا ظؼ اي٣بي ْؽچّ ثٓتؽ ٖٔبي١ ٔ زم  ،ْبي قبؾَعِ ثب اؼايّ َٗؽات ٔ پيهُٓبظيکُى تب  يي

ثبَک يؽکؿي ًْٕاؼِ آيبظِ ظؼيب٢ت ٧َّٓ َٗؽات ثعيٓي اقت يبؼي کُيع.  يهکالت پيم ؼٔ

 يقپبقگؿاؼ اؼؾنًُعتبٌ  تهؽيک يكبٚيِ ٔ اؾ ثٕظ اي ٔ ًٚهيبتي نًب ٚؿيؿاٌ زؽ٢ّ ،ؼاْگهب

 .کُع يي


