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مالسا نیمزرس 

باتک تاصخشم 

نارهت رشن :  تاصخشم  هراوز  یلگ  اضرمالغ  هدنسیون  مالسا  نیمزرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1337 اضرمالغ - ، هراوز  یلگ  هسانشرس : 
 : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لایر  625000-04-6697-964 کــباش :  هـشقن  روـصم  655 ص  يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1378 رداق ، رـشن 

 -- مالــسا عوـضوم :   651 [ - 637  ] هماـنباتک ص تشادداـی :  اـپیف . تاـعالطا  ساـسارب  یـسیونتسرهف  تشادداـی :  یلبق  یــسیونتسرهف 
یسانشباتک هرامش   297/916 ییوید :  يدنب  هدر  BP14/5/گ8س4  هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  ياهروشک  عوضوم :  ناهج  ياهروشک 

م17699-78 یلم : 

همدقم

همدقم

لـسرا يذلا  وه  نورفاکلا -  هرکول  هرون و  متم  هللا  مههاوفاب و  هللا  رون  اوفطیل  نودـیری  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب  هراوز  یلگ  اضرمالغ 
اب ار  ادخ  رون  دننک  شوماخ  دنهاوخ  تایآ 8 و 9 ) فص  هروس   ) نوکرشملا هرکول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر 

شیک يربهر و  هب  ار  ربمایپ  هداتسرف  هکنآ  تسوا  نارفاک -  دنراد  شوخان  هچ  رگا  شیوخ  رون  هدننک  لماک  تسادخ  شیوخ و  ياهناهد 
 . دنراد هارکا  ناکرشم  هچ  رگا  رگید  ياهشیک  همه  رب  شدنادرگ  هریچ  ات  قح 

اهشزرا عولط 

ياهشنیب یتسرپتب ،  كرش و  ياهیگریت  یقالخا و  طاطحنا  دنتخوسیم .  تافارخ  لهج و  شتآ  رد  مدرم  طوقس و  هاگترپ  بل  رب  ناهج 
یتخبدب و بالجنم  هغلابم ،  نودب  برعلا  ةریزج  دوب .  هدنکفا  یتیگ  رـسارس  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  يرباربان ،  یتلادـعیب و  یبهذـم ،  طلغ 

ناور زا  یباداش  طاشن و  دیـشکیم .  هنابز  وس  ره  زا  ياهلیبق  ياهگنج  شتآ  هتخیـسگ و  مه  زا  روما  ياهدنویپ  دوب .  متـس  داسف و  نوناک 
رد تشادـن .  دوجو  تفرعم  ناگنـشت  نیمورحم و  يارب  یتاجن  هنزور  دوب و  ناشیرپ  اـهناور  سرت و  زا  رپ  اـهلد  دوب .  هتـسب  رب  تخر  مدرم 
هک دـندوب  يرجف  بلاط  دـندربیم و  رـس  هب  قداص ،  حبـص  دـیما و  رجف  راظتنا  رد  تقیقح  ناگتفیـش  تمکح و  ناگدـنیوج  ماگنه ،  نیا 

یتوکلم و يدوجو  هک  دندرکیم  يرامش  هظحل  نانآ  ددرون .  مه  رد  ار  اهتلاذر  زا  یشان  ياهیگدولآ  شحوت و  تاملظ  متس و  ياهیگریت 
دناسرب و يراگتسر  تاجن و  لحاس  هب  ار  اهناسنا  دناهرب و  نامرح  یگدرمژپ و  راکشآ و  تلالـض  نیا  زا  ار  ناهج  ینامـسآ ،  یتیـصخش 
اب ماوت  هک  نیون  یگدـنز  يوسب  ار  اـهناسنا  هبناـج ،  همه  فرژ و  یبـالقنا  بیغ و  ملاـع  اـب  طاـبترا  رثا  رب  هک  دـندوب  يدوجو  دـنمزاین  زین 

(ص) مالـسا ربمایپ  تثعب  تفریذـپ .  ققحت  یهلا  ياههدـعو  دیـسر و  ارف  دوعوم  زور  ماجنارـس  دزاس .  نومنهر  تسا  تیونعم  تداـعس و 
یجوم تشگ و  رادومن  ارقا »  » عطاق نامرف  اب  یحو  هعیلط  دومن و  یناشفاوترپ  ار  تیناسنا  هتفرگ  ناقفخ  طحنم و  ریوک  یـشخرذآ  نوچمه 

نآ دومن .  جهتبم  تفرعم  راونا  زا  ار  شناور  تیونعم و  زا  زیربل  ار  (ص ) دمحم ترضح  ناج  ماج  تساخرب و  ارح  راغ  رد  تیهولا  رون  زا 
 . تفرگ ارف  ار  یتسه  باتک  رتفد  تخومآ و  ار  دوجو  رارـسا  شنیرفآ و  زمر  زار و  یحو  قیرط  زا  بیغ  ناـهج  اـب  طاـبترا  رثا  رب  راوگرزب 

نیا زا  ات  تخاس  يراج  شناور  قمع  رد  ار  دـیحوت  لالز  رابیوج  ناشوج و  هشیمه  همـشچ  دـیدرگ و  لزان  شکراـبم  بلق  رب  میرک  نآرق 
تقیقح ناگنـشت  تسـشن  دهاوخن  نآ  رب  نامز  رابغ  یگنهک و  درگ  زگره  هک  سدقم  باتک  نیا  ینادواج ،  نیناوق  هب  کسمت  اب  قیرط و 
یتمکح ناهارمگ و  يارب  تسا  یتیاده  هک  یباتک  دـندرگ .  بلاط  ار  قح  ءاقل  هدومیپ ،  ار  لامک  هداج  هدـینادرگزاب و  دوخ  ترطف  هب  ار 
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اهناسنا راکفا  هک  تراسا  ياهریجنز  دیدرگ و  یحو  كانبات  راونا  شبات  زکرم  زاجح  نیمزرـس  يرآ  هشیدنا .  درخ و  نابحاص  يارب  تسا 
سوماـق زا  یـشکهرهب  رامثتـسا و  ینمـشد و  توادـع و  زواـجت ،  ضیعبت و  تسـسگ .  مه  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب  هدومن  دـمجنم  ار 

 . دوب يونعم  بالقنا  نیا  ناغمرا  زین  تینما  شمارآ و  دروآ ،  يور  اهناسنا  هب  تکرب  تمحر و  دیدرگ .  فذح  اهناسنا 

مالسا شرتسگ 

ات دندوب  نآ  ددص  رد  اذل  دنتشادن .  ار  مالسا  غورفرپ  دیشروخ  یسدق و  راونا  لمحت  تفص  شافخ  نازرو ،  ضرغ  نیدحلم و  نیکرشم ، 
ناـشموش راـکفا  دـیلپ و  تاـین  بـیقعت  رد  دـننک و  مورحم  ياهقراـب  نـینچ  زا  ار  قـح  ناگتفیـش  قـیرط  نـیا  زا  دـنروآ و  دوـجوب  یعناوـم 

ربمایپ يافو  اب  نارای  تشگ و  عورش  نشخ  ياهتازاجم  یسایس و  ياهراشف  دش .  زاغآ  يداصتقا  ياهمیرحت  اههجنکش و  اهینکشراک ، 
مالسا ینامـسآ  بتکم  تیبرت  میلعت و  تحت  اما  دندومن  سمل  ار  نیکرـشم  ياهیرگمتـس  هاکناج و  ياههجنکـش  راب و  تقر  تارثا  اهتدم 

یمجاهت تایلمع  یـسایس و  تاـکرحت  فـالخ  رب  دوب و  ماوت  زین  نارگدادـیب  زا  يدـیدش  رفنت  اـب  دوب  تینارون  زا  نوحـشم  هک  ناـشیاهلد 
ینادنواج نیئآ  مالسا ،  یمان  نازابرس  ياهتداشر  يرگراثیا و  شرادافو و  نمؤم و  نارای  مامتها  و  (ص ) مالسا ربمایپ  تدهاجم  اب  روکذم 

هجنکـش و ریز  رد  هک  رگید  ياهتلم  يارب  تشگ .  ناهج  طاقن  رگید  هجوتم  دـیدرون و  رد  ار  ناتـسبرع  ياهزرم  یمالـسا  شخبتاـیح  و 
مالـسا میلاعت  دوبن و  مالـسا  شخبییاهر  همغن  زا  رتجـیهم  ناگدرب و  ناریـسا و  نوچمه  دـساف  ياهتموکح  یلیمحت و  ياهتردـق  رامثتـسا 

مالسا هنوگ  نیدب  نیمورحم و  ناجیب  ياهبلق  دروآرد و  هزل  هب  ار  نارگمتس  ياهلد  تخاس و  نشور  ار  نانآ  بولق  ینازورف  لعشم  نوچ 
همغن یتیگ  رـسارس  رد  دـیآرد .  ریگهمه  یناـهج و  نیئآ  تروص  هب  اـت  تفریم  دوب  هتفاـی  راـشتنا  کـچوک  ياهعماـج  رد  زاـغآ ،  رد  هک 

رد دـیحوت  يالـص  و  دـیدرگ .  نکفا  نینط  ضرا  هرک  ياج  ياج  رد  اههنذام ،  زارف  زا  ربکا  هللا  يازحرف  گنابلگ  تفاـی و  راـشتنا  دـیحوت 
 . دش لوادتم  ياج  همه 

يزوریپ لماوع 

يزوریپ تیقفوم و  نیدـناعم ،  نیگآرهز  مومـسم و  تاغیلبت  نیکرـشم و  ياهینکـشراک  نیفلاخم و  ینطاب  لیم  مغر  یلع  هک  هچنآ  اعطق 
 . دوب نایناهج  دنوادخ  یتسه و  راذگ  ناینب  اب  نآ  طابترا  یحو و  نوناک  زا  نآ  نتفرگ  ماهلا  لوا  هجرد  رد  دـیدرگ  بجوم  ار  هدـیقع  نیا 

رکفت و هب  توعد  ار  اهناسنا  دهدیم و  اهب  یقطنم  تارکفت  درخ و  هشیدـنا و  هب  هدـش و  هداهن  دانیب  نآ  رب  اهناسنا  یمامت  ترطف  هک  ینیئآ 
فرگـشتیقفوم نینچ  هب  هک  تسا  یعیبط  دیامنیم  حتف  ار  بولق  دزیمآیم و  مهرد  ار  هفطاع  لقع و  دیامنیم و  یتسه  لئاسم  رد  قیمعت 

نینچمه مالسا ص )  ربمایپ  دکؤم  ياههیصوت  ربانب   ) هقرفت زا  بانتجا  رگیدکی و  اب  نیملـسم  تدحو  دباییم .  تسد  يزیگنارب  باجعا  و 
هب هک  يدارفا  اب  یتح  وکین  دروخرب  نیئآ و  نیا  هب  مدرم  توعد  مالسا و  غیلبت  ماگنه  رد  ناناملـسم  زیمآ  تملاسم  شور  يراتفر و  شوخ 

ناناملـسم راتفر  مالـسا و  ياوتحم  هب  طوبرم  هک  لماوع  نیا  رب  هوالع  دوب .  عیرـستفرشیپ  نیا  زا  رگید  لماع  دـندوب ،  هدومن  يدـعت  اهنآ 
دوب ناهج  رد  مالـسا  رـشن  ینورد  لـماوع  زا  هک  نیملـسم  یلاـع  ياهتلـصخ  نیئآ و  نیا  ياوتحم  تلاـصا  یتسرد و  زا  رظن  فرـص  دوب و 

نانچنآ تافارخ  لهج و  متـس و  دادـیب و  اریز  دومنیم  دـنمقالع  روکذـم  نیئآ  شریذـپ  هب  ار  مدرم  ناـهج ،  رب  مکاـح  عاـضوا  طـیارش و 
هب ناملـسم  نیغلبم  دزاس .  وحم  ار  اه  یگدولآ  دـنک و  مزهنم  ار  اهیگریت  نیا  تسناوتیم  مالـسا  رون  اـهنت  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ  یگهریت 

نیمورحم نیمولظم و  زا  دندیزرویم و  دیکات  اهداضت  اهضیعبت و  عفر  لهج و  اب  دربن  متس و  ملظ و  لماوع  اب  زیتس  هب  مالسا ،  رشن  ماگنه 
دوزفایم مالسا  نیئآ  هب  ناگدنورگ  دادعت  رب  زین  لماوع  نیا  هک  دندادیم  دیون  ار  تاواسم  يرگداد و  تلادع و  نانآ  هب  هدرک و  تیامح 

ار ياهدرتسگ  افوکش و  ندمت  هدومن و  يورشیپ  یهجوت  لباق  وحن  هب  شخب  یئاهر  ینارون و  میلاعت  نآرق و  رب  هیکت  اب  نیملسم  ماجنارس  . 
هرادا نیملسم  طسوت  اپورا  یتح  اقیرفا و  ایـسآ و  زا  یعیـسو  ياهـشخب  خیرات ،  لوط  رد  دنداهن و  داینب  دوب  یکتم  یمالـسا  فراعم  رب  هک 
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هب ار  مجاهم  ياهتردق  دومن و  ذوفن  دوب  نآ  راتفرگ  تیرـشب  هک  ییاهیکیرات  قامعا  رد  مالـسا  شخبناج  عاعـش  هنوگ  نیدب  دـیدرگیم و 
دنویپ تیونعم  اب  دناهتسج و  کسمت  مالسا  نیناوق  هب  ناناملسم  هک  عقوم  ره  دومن .  رگهولج  زوریپ  دنلبرس و  تخاس و  راداو  ینیـشنبقع 

هب راداو  ار  يداصتقا  یـسایس و  هطلـس  هنوگره  نآ  وترپ  رد  هک  دـناهدروآ  تسدـب  ار  يرادـتقا  هدومن و  تمظع  ساسحا  دـناهدرک  رارقرب 
تدحو دناهتفرگ و  هلصاف  یمالسا  گنهرف  زا  نیملسم  هک  یماگنه  اما  تسا .  هدومن  مدهنم  ار  هنتف  گنرین و  لماوع  هدومن و  ینیشنبقع 

 . دناهتخاس هجاوم  تسکش  اب  ار  دوخ  زازتها  هوکش و  دناهدیدرگ ،  هقرفت  راچد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  داحتا  و 

یمالسا ياهنیمزرس  هب  موجه 

زرط هب  تساخرب و  نیملسم  مالسا و  اب  ینمشد  هب  دش  سیسات  اپورا  بونج  یحاون  سلدنا و  رد  یمالسا  تلود  هک  ینامز  نامه  زا  برغ 
نآ زا  سپ  داد و  بیترت  ناناملسم  هیلع  رب  ار  یعیسو  تامجاهت  زین  یبیلص  ياهگنج  رد  دیبوک .  مهرد  ار  یمالسا  تالیکشت  ياهنایـشحو 

دنمتردق تلود  نیا  هیزجت  هب  ییاههئطوت  نداد  بیترت  اههسیـسد و  داجیا  اب  دوب  هدش  شحوتم  تدـشب  ینامثع  تلود  رادـتقا  زا  هک  برغ 
نیمات یتعنص و  تاجناخراک  يارب  ماخ ،  داوم  ندروآ  تسدب  روظنم  هب  نآ  زا  سپ  تخاس و  مهارف  ار  نآ  یشاپورف  تابجوم  تخادرپ و 

دس ار  یبهذم  ياهتردق  يونعم و  ياهورین  مدق  نیلوا  رد  هک  تخود  مشچ  یمالسا  راشرس  ینغ و  ياهنیمزرـس  هب  دوخ  تالوصحم  رازاب 
يدایا طسوت  ءاشحف  داسف و  گنهرف  داد و  بیترت  اهنیمزرـس  نیا  هیلع  رب  ار  یعیـسو  یگنهرف  مجاهت  اهنآ  ندیبوک  يارب  دـیدیم  دوخ  هار 

یگتسباو بادرم  رد  ار  ناملسم  ياهتلم  زور  هب  زور  یگدز  فرـصم  گنهرف  دیدرگ .  جیورت  ناملـسم  اهتلم  نیب  رد  رابکتـسا  رامعتـسا و 
هنوگ نیدـب  دـیدرگ و  تیبثت  نیـشن  ناملـسم  طاقن  رد  هماکدوخ  هدـناشن و  تسد  ياهتموکح  هلیـسوب  رابکتـسا  یـسایس  هطلـس  درب .  ورف 

یبهذم هدیقع  اب  یحاون  نیا  نامدرم  نوچ  دنتفای و  هطلس  اهنآ  رب  داعبا ،  مامت  رد  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  ناملسم  ياهنیمزرس  نارگرامعتسا 
دنزاس ادج  تیونعم  زا  ار  نانآ  هاتوک  یتصرف  رد  دنتسناوتیمن  دوب و  هدیناود  هشیر  ناشناور  قامعا  رد  مالسا  دنتشاد و  ینتـسسگان  دنویپ 

هک ار  یـساسا  میلاـعت  دـندرک و  ظـفح  ار  یبهذـم  یتافیرـشت  يرهاـظ و  ياـههبنج  هک  دوـب  نیا  نآ  دـندش و  دراو  يرگید  قـیرط  زا  اذـل 
رگید يوس  زا  بهذـم  وس و  کی  زا  مدرم  یعامتجا  یـسایس و  لـئاسم  نیب  دـنتفرگ و  نید  زا  تسا  هتـسباو  نادـب  نید  یعقاو  تیدوجوم 
رافک هطلس  هک  ینیئآ  نامه  ناوریپ  دیشخب و  نیملسم  گنهرف  رب  ار  دوخ  ریثات  رامعتسا  ياههلیح  رذگهر  نیا  زا  دندرک .  داجیا  كاکفنا 

دندوب تما  نیرتـهب  نآرق  ریبـعت  هب  هک  اـهنامه  دـیامنیم و  کـیرحت  نیزواـجتم  هیلع  رب  تنوـشخ  هب  ار  ناناملـسم  دـنکیم و  موـکحم  ار 
ندومن شومارف  هدرتسگ و  عیـسو و  تاغیلبت  اب  و  دندش .  برغ  گنهرف  میلـست  دـندوشگ و  یبرغ  نیمجاهم  يوس  هب  ار  دوخ  ياههزاورد 

هدرک و اهر  ار  دوخ  قالخا  گنهرف و  دـنداد و  تسد  زا  تیونعم  اب  ار  دوخ  دـنویپ  دوب  نارگرامعتـسا  حالـس  نیرتمهم  هک  شیوختیوه 
هرفـس هب  یمالـسا  ياهروشک  نرق  ود  زا  شیب  لوط  رد  هک  دـش  نآ  هب  رجنم  یتکرح  نینچ  هجیتن  دـندش .  برغ  گـنهرف  شریذـپ  هداـمآ 

شودخم ار  نانآ  لیصا  ثیراوم  گنهرف و  ناناملـسم  رئاخذ  عبانم و  تراغ  رب  هوالع  نانآ  دش و  یبرغ  نارگتراغ  يارب  یعدار  عنامیب و 
لئاسم تلاـخد  زا  دـندرکیم  هرادا  ار  نیملـسم  روما  هک  رامعتـسا  نیمداـخ  دنتـشادزاب .  یگنهرف  یملع و  هعـسوت  زا  ار  نیملـسم  هدرک و 

اب ددرگ .  راکشآ  یمالـسا  قیاقح  دندادیمن  هزاجا  ییاهینکـشراک  اب  و  دنروآیم .  لمعب  يریگولج  مدرم  یگدنز  تانوئـش  رد  یبهذم 
دنداد ناماس  رامعتسا  هیلع  رب  ار  یتخس  تازرابم  یمالـسا  ياههشیدنا  زا  يریگهرهب  اب  یمالـسا  ياهروشک  رد  نکاس  نامدرم  فصو  نیا 

يرامعتسا لود  دندومن .  دوخ  قحرب  ياههتساوخ  ربارب  رد  میلست  هب  راداو  ار  نانآ  هدرک و  مایق  نارگرامعتـسا  بیقریب  تردق  ربارب  رد  و 
روطب رامعتسا  زا  يدیدج  لکش  اب  یلو  دنداد  لالقتسا  روبزم  ياههروشک  هب  رهاظ  رد  هچرگ  یمدرم  ياهـشبنج  جوم  زا  ییاهر  روظنم  هب 

زا يدنمهرهب  دوجو  اب  ناملسم  درایلیم  کی  زا  شیب  نونکا  هک  ياهنوگب  دنداد ،  همادا  یمالسا  ياهنیمزرس  رب  ار  دوخ  هطلـس  میقتـسم  ریغ 
دنتسه و میقتسمریغ  روطب  رابکتسا  عفانم  هدننک  نیمات  بلغا  یشیجلا ،  قوس  کیژتارتسا و  قطانم  رد  نتفرگ  رارق  راشرس و  عبانم  رئاخذ و 

هدش بجوم  ار  نیطسلف  مولظم  تلم  یگهراوآ  هک  تسینویهـص  نیبصاغ  اب  هزرابم  زا  تسا  مکاح  نانآ  رب  هک  یتتـشت  هقرفت و  لیلدب  یتح 
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لوغـشم برع  عجترم  ماکح  ياهراتفر  رابکتـسا و  تدعاسم  اب  یمالـسا  ياهروشک  بلق  رد  نانچمه  روکذـم  یناطرـس  هدـغ  دـنزجاع و 
 . دشابیم دوخ  عضاوم  میکحت 

یلعف تیعقوم  مالسا و  ناهج 

هراومه ریخا  نرق  مین  رد  دشابیم و  نیطسلف  هلئـسم  نآ  سار  رد  هک  تسا  وربور  ياهدمع  ياهیراوشد  اب  مالـسا  ناهج  ینونک ،  عضو  رد 
هدومن و هتفشآ  ار  مالسا  ناهج  یناهج ،  رابکتسا  هب  یمالسا  ياهروشک  بلغا  نارس  یگتسباو  تسا .  هدوب  مالـسا  ناهج  هلئـسم  نیرتمهم 
دنرادروخرب و ناملسم  یتیرثکا  زا  هک  یلامش  ياقیرفا  یبرع و  ياهروشک  تسا .  هدومن  هتسباو  روبزم  ياهتردق  هب  ار  ناملسم  ياهروشک 
زا ناملسم  نیزرابم  دیدش  یبوکرس  دهاش  يزیگنا  فسا  روطب  تسا  هتشگ  نیجع  یحاون  نیا  نامدرم  ياهتنس  خیرات و  اب  مالـسا  گنهرف 

الماک یتاباختنا  قیرط  زا  ناناملـسم  هک  یماگنه  هب  ریازجلا  رد  دنتـسه .  روکذم  یـسایس  ياهدـحاو  عجترم  هدـناشن و  تسد  ماکح  يوس 
هجنکـش تازاجم و  ار  یبهذم  ياهتیـصخش  هتخادرپ و  نانآ  یبوکرـس  هب  روشک  نیا  ماکح  دنروآیم  تسدـب  ار  یگرزب  يزوریپ  دازآ 
نیزرابم هناخ ،  هب  هناخ  یتینما  ياوق  ددرگیم و  بوکرس  تدشب  یبهذم  شالت  یمالسا و  تکرح  هنوگره  رصم  سنوت و  رد  دیامنیم . 

هک دنتـسه  انگنت  رد  ناناملـسم  ردقنآ  دوش و  اپرب  تاعالطا  ترازو  زوجم  اب  دیاب  یبهذم  تالیکـشت  یتح  دننکیم و  بیقعت  ار  ناملـسم 
ناناوج دنسریم و  تداهـش  هب  دنه  یتینما  ياوق  طسوت  ناناملـسم  ریمـشک  رد  تسا .  هدش  هتفرگ  نانآ  زا  یبهذم  كرحت  هنوگره  لاجم 

ماع لتق  هب  ياهنایشحو  نشخ و  تامادقا  رد  نیوگزره  ینسوب ،  رد  اهبرـص  دنوشیم .  لمحتم  ار  یتخـس  ياههجنکـش  اهنادنز ،  رد  اهنآ 
 . دنـشابیم ناتـسکیجات  رد  ناناملـسم  دیدش  راتـشک  لوغـشم  نآ  تابوسر  زونه  مسینومک ،  یـشاپورف  دوجو  اب  دـناهتخادرپ ،  ناناملـسم 

دوخ ياهنیمزرس  زا  روز  رابجا و  هب  روشک  نیا  ییادوب  تلود  طسوت  همرب  نیدحوم  دنوشیم  ماع  لبق  هنمارا  طسوت  ناجیابرذآ  ناناملـسم 
سیلپ تیامح  اب  یطارفا و  ياهودنه  طسوت  تسا  دنه  ناناملـسم  یبهذم  هاگیاپ  هک  يرباب  دجـسم  دـناهدروآ .  هانپ  شدالگنب  هب  هدـنار و 

ياهلیبق ياهعازن  يزرم و  ياهیریگرد  یلخاد ،  ياهگنج  راچد  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  دوشیم  لیدـبت  كاـخ  زا  یلت  هب  روشک  نیا 
تامرحم بکترم  نارادـمامز ،  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هکنیا  رگید  لکـشم  تساهنآ  زراب  هنومن  نادوس  یلاـموس و  هک  دنتـسه 

اب دناهداد و  رارق  یتخـس  راشف  تحت  ار  نینمؤم  هدومن و  يدـعت  حـلاص  ناگدـنب  هب  دـننکیم  زواجت  یهلا  دودـح  زا  دـنوشیم و  یمالـسا 
نیربکتسم ياهتسایس  يارجا  برغ و  عفانم  نیمات  تهج  رد  اهروشک  نیا  ماکح  دنراد  يراکمه  متس  رفک و  كرش و  رهاظم  رابکتسا و 

رد دناهدومن  لیمحت  ناناملـسم  رب  ار  یهلا  ریغ  یگدنز  ماظن  تسایـس و  گنهرف و  هتـشادزاب و  هعـسوت  تفرـشیپ و  زا  ار  دوخ  ياهنیمزرس 
زا یماـن  دوخ  ياـسا  نوناـق  رد  اـهروشک  نیا  رثکا  یتح  تسین و  یمالـسا  نیناوع  زا  يربخ  یعاـمتجا  ییارجا و  لـئاسم  یتموکح و  روما 

جنـشت داجیا  يزرم و  ياههیحان  زا  رطخ  ساسحا  داجیا  یلم و  تاساسحا  کیرحت  اب  دشوکیم  برغ  رگید  يوس  زا  دـناهدرواین .  مالـسا 
شیپ اهنیمزرـس  نیا  رد  هعماج  حـلاصم  هب  ندیـشیدنا  رکفت و  لاجم  ات  هتفرگ  ناناملـسم  زا  ار  رطاختنیما  شمارآ و  کیژتارتسا  طاقن  رد 
لماوع طسوت  بلغا  دوشیم  ریزارس  یمالسا  ياهروشک  يوسب  هک  ییاهکمک  دنتفیب  ناوت  زا  اهیمارآان  نیا  رد  ناملسم  ياهورین  دیاین و 

لامک اب  هک  تسا  ياهنوگب  یفنم  تاغیلبت  دسریم  فرصم  هب  یمالسا  ياهشبنج  زا  يریگولج  نیملـسم و  یبوکرـستهج  رد  یتموکح 
راکب تسینویهص  صوصخب  یلصا  نانمشد  اب  هزرابم  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  یمامت  هکنآ  ياج  هب  یمالسا  ياهروشک  تیرثکا  فسات ، 
للملا نیب  طـباور  یـسایس و  ياـهیریگ  عـضوم  عیـسو و  تاـغیلبت  رد  دـناهدومن و  دوـخ  تـالمح  جاـمآ  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـنربب 

 . دوشیم تیامح  يزیرهمانرب و  اکیرما  نآ  سار  رد  رابکتسا و  يوس  زا  تکرح  نیا  هک  دنهد  رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  دنشوکیم 

مالسا زیخاتسر 

رد یمالسا  ياهشزرا  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  وترپ  رد  هدنکفا ،  هیاس  مالـسا  ناهج  رب  هک  يزیگنا  فسا  لئاسم  تاعیاض و  نینچ  دوجو  اب 
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رد هدرتسگ  ياهییامیپهار  تارهاظت و  ییاپرب  اب  ناناملسم  زا  يدایز  هدع  تسا و  هدیزو  نانآ  رب  يدازآ  میـسن  هدش و  هدنز  نیملـسم  نیب 
رابکتسا هاگودرا  رب  ار  يدیدش  ینارگن  ساره و  یکرحت  نینچ  هک  دنتسه  یمالـسا  ماکحا  يارجا  ناهاوخ  ییاقیرفآ  یبرع و  ياهروشک 

هب مالسا  یمالسا ،  ياهروشک  بلغا  رد   : » دیوگیم وگاکیش  هاگشناد  رد  ناریا  لئاسم  سانشراک  سنیور  نیورام   . » تسا هدروآ  دوجوب 
ار نانآ  هتشذگ  نرق  یط 5/1  برغ  هک  دننکیم  ساسحا  نانآ  دریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  برغ  هب  لباقتم  هبرض  تهج  ياهلیـسو  ناونع 
ام  . » درادیم راهظا  هنایمرواخ ،  لئاسم  روهشم  سانشراک  ینوتنا  گود  ناج   . « » تسا هدرک  حالس  علخ  یگنهرف  یقالخا و  رظن  هطقن  زا 

يرطخ يزکرم ،  يایـسآ  رد  ییارگ  مالـسا   : » هک درک  فارتعا  وتان  سیئر  رنرود » رفنام   » میتسه مالـسا  ناهج  رد  میظع  مرفر  کی  دهاش 
سدق  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  رد  نید  يانبم  رب  یعامتجا  یسایس -  ماظن  لیکشت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  تسا » .  وتان  يارب  يدج 
زورما هک  ياهنوگب  دـیدرگ .  ببـس  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يونعم  دـشر  تخاـس و  نید  هجوتم  ار  ناـهج  هک  دوـب  میظع  ياهعقاو  هرس )

رب هک  دیما  هلعـش  نیا  تسا .  هتـشذگ  زا  رتشیب  رایـسب  ناهج  رد  يدـیحوت  رکف  شرتسگ  ناکما  یمالـسا و  رکفت  شریذـپ  تهج  یگدامآ 
زا يدادـعت  رد  ار  دوخ  رثا  نآ ،  ندومن  یثنخ  يارب  يرابکتـسا  ياهـشالت  دوجو  اب  تسا  هدـنکفا  وترپ  نیملـسم  ياـهناج  مالـسا و  ياـیند 

ققحت هار  رد  ناملسم  ياهتلم  زا  يرایـسب  تسا و  هداد  زورب  یمالـسا  تموکح  بلط  رد  یمدرم  ياهـشبنج  تروصب  یمالـسا  ياهروشک 
زاغآ ار  یتازرابم  دشابیم  نآ  سار  رد  مالـسا  ياهروشک  یخرب  مکاح  هک  نیئآ  نیا  تافآ  اب  دوخ  یگدنز  رد  دیحوت  نیئآ  هب  ندیـشخب 

رادتقا هب  ار  نانمؤم  نیحلاص و  هتسسگ و  مه  زا  ار  رگنایغط  ياهتردق  ریاس  رابکتسا و  هطلس  ریجنز  شخبدیما  تکرح  نیا  هک  تسا  هدرک 
يراجت قازترا  یسفنت و  يراجم  دشکیم و  شود  هب  ار  برغ  يداصتقا  داینب  هک  هدش  زاغآ  یطاقن  رد  یمالسا  زیخاتـسر  دناسر .  دهاوخ 

يایسآ اقیرفآ ،  برغ  لامـش و  هنایمرواخ ،  هنایم ،  يایـسآ  دنکیم .  نیمات  ار  رابکتـسا  یـسایس  عفانم  دروآیم و  دوجوب  ار  برغ  داصتقا 
دیاب هک  هدـش  رادـیدپ  یبهذـم  يوق  شطع  یمالـسا و  ناجیه  طاقن  نیا  رد  دراد .  ار  یتلاـح  نینچ  ناـکلاب  هریزج  هبـش  یقرـش و  بونج 

تروص رد  هک  دیامنیم  دوخ  یسایستکوش  تمظع و  تردق  روهقم  ار  ناهج  روبزم  تکرح  نیملـسم  داحتا  تروص  رد  دوش و  يربهر 
ناینب یمالـسا  ندـمت  نیملـسم ،  كرحت  شیازفا  زیگنارب و  هقرفت  لئاسم  نتـشاذگ  رانک  داـحتا و  يژتارتسا  يریگراـکب  عضو و  نیا  همادا 

یمالسا يروهمج  تسکـش  اب  هک  دوب  راوتـسا  لایخ  نیا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رب  رابکتـسا  راشف  زا  ياهدمع  شخب  دوشیم .  يراذگ 
نشور ار  نانآ  ناور  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  هک  يدیما  قرب  دیامن و  هولج  ماکان  رگید  ياهروشک  ناناملسم  مشچ  رد  ياهبرجت  نینچ 
يزرو ضرغ  اب  هداتفا  یگدنامرد  لاصیتسا و  هب  یمالـسا  تضهن  دیدج و  يرکف  نایرج  لباقم  رد  هک  برغ  دنیامن .  شوماخ  دوب  هتخاس 

یگنهرف يرکف و  يدـنویپ  تکرح  نیا  اـشنم  هک  تسا  یعیبـط  تسا .  هداد  میظع  تکرح  نیا  هـب  ار  ییارگ  داـینب  ناوـنع  رجحت  یعوـن  و 
اب طابترا  دوب .  هتـسکش  ار  نانامـسم  تیـصخش  رادتقا  تزع و  رـسارس  هتـشذگ  نیا  اب  طابترا  عطق  دشابیم و  ینغ  ياهتـشذگ  اب  نیملـسم 
ار مالسا  ناهج  دنکیم و  دراو  مدرم  یگدنز  نتم  رد  ار  مالسا  هک  هتشگ  میظع  تکرح  نیا  ببـس  نآرق  مالـسا و  هب  تشگزاب  تیونعم و 
هک دوشیم  مالـسا  ناهج  رد  ياهدنلاب  نایرج  ببـس  دـیامنیم و  ءایحا  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  دـهدیم و  تاجن  روز  هطلـس و  ناطرـس  زا 

عجترم ياهروشک  نارـس  هک  تسین  تهجیب  تشاد .  دـهاوخ  لابندـب  نیملـسم  يارب  ار  تمظع  ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  يروابدوخ و 
ناینیطسلف دیامنیم و  دیدهت  ار  مالسا  ناهج  يرتمهم  لئاسم  هک  یلاح  رد  هک  دنوشیم  هتفـشآ  یمالـسا  ياهتـضهن  زا  ياهزادنا  هب  یبرع 

هار هب  نوخ  زا  یلیـس  ناکلاب  هقطنم  رد  اهبرـص  دـنزادرپیم و  نیملـسم  یبوکرـس  هب  یلاموس  رد  ییاکیرما  ياوق  دـنوشیم و  هراوآ  زرابم 
هلباقم و يارب  یتسـشن ،  رد  دیآیم و  رامـشب  كانرطخ  ناشیارب  اهروشک  نیا  رد  ناملـسم  مدرم  یهاوخ  مالـسا  تکرح  اهنت  دناهتخادنا ، 

 . دننکیم يزیرهمانرب  ار  ياهلاسجنپ  يژتارتسا  ییارگمالسا ،  اب  هزرابم 

رضاح راتشون  اما  و 

يدادـعت تسا و  هتفرگ  رارق  یناریا  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  رتمک  دایز ،  لئاسم  دوجو  اـب  مالـسا  ناـهج  هک  تسا  فساـت  ثعاـب  رایـسب 
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هدنـسیون اهنت  دسریمن .  مه  تسد  کی  ناتـشگنا  دادعت  هب  هدـش  هتـشاگن  اجکی  تروص  هب  مالـسا  ناهج  لئاسم  صوصخ  رد  هک  يراثآ 
نونک 2 ات  هک  دنتسه  یمالسا  ياهروشک  نوماریپ  یفراعملا  ةرئاد  نیودت  لوغـشم  يدعـسا  یـضترم  ياقآ  بانج  رـصاعم  ققحم  لضاف و 

سنارفنک نامزاس  وضع  هتـشاد و  ناملـسم  یتیرثکا  هک  دریگیم  ربرد  ار  ییاهنیمزرـس  افرـص  هعومجم  نیا  تسا .  هتفای  راشتنا  نآ  دـلج 
هب انب  تسا و  هدماین  یبلاطم  باتک  نیا  رد  ناملسم  ياهتیلقا  زین  نآ و  یلک  لئاسم  مالسا و  ناهج  تاکرتشم  دروم  رد  دنتسه و  یمالسا 

فراعتم يوگلا  کی  بلاق  رد  یعیـسو  قیقد و  تاعالطا  ناملـسم  روشک  لـهچ  هراـبرد  لوا  دـلج  همدـقم  رد  مرتحم  هدنـسیون  تاراـهظا 
ون یحرط  دوشیم  هظحالم  هک  یتاصخـشم  اب  لکـش و  نیا  هب  هدـنراگن  هدـیقع  هب  انب  رـضاح  راتـشون  اما  ( 1  . ) تسا هدـش  هئارا  نـیزورما 

هدـش و هراشا  نیـشن ،  ناملـسم  ياهنیمزرـس  یمالـسا و  ياـهروشک  هیلک  هب  نآ  رد  لاـمجا ،  تیاـعر  راـصتخا و  دوجو  اـب  اریز  دـشابیم 
ینامز راک  نیا  هدولاش  تسا .  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نانآ  یتیعمج  یعامتجا و  لـئاسم  یگنهرف و  ییاـیفارغج ،  یخیراـت ،  ياـههبنج 

يایفارغج سیردت  لوغشم  لاس 1363  زا  يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  قطانم  زا  یکی  رد  ناتسریبد  ریبد  ناونع  هب  هدنراگن  هک  دش  هتخیر 
 ، نازومآشناد هب  باتک  زا  رتنوزفا  رتدیدج و  یبلاطم  هئارا  دوخ و  یهاگآ  شیازفا  يارب  سیردت  نمض  رد  هک  مدوب  ناملسم  ياهروشک 

نیودت ددص  رد  اذل  و  ( 2  . ) تشگ شوقنم  منهذ  رد  هعومجم  نیا  نیودـت  رکف  نامز  نامه  زا  مدرکیم و  هعجارم  يذـخآم ،  عباـنم و  هب 
نیرتهزات تایرشن ،  دیارج و  قیرط  زا  مدمآرب و  نیشن  ناملسم  یحاون  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  صوصخ  رد  نوگانوگ  تاعالطا  عبانم و 
نتخادرپ مالسا  نیمزرس   » ناونع تحت  یباتک  فیلات  نیودت و  هب  لاس 1369  زا  مدومن و  يریگیپ  ار  طاقن  نیا  یعامتجا  یسایس ،  لئاسم 

هنحـص رد  یمالـسا  روشک  نیدنچ  شیادیپ  مالـسا و  ناهج  لئاسم  رد  یـساسا  تالوحت  لیلدـب  اما  دـش .  هدامآ  لاس 1370  راـهب  رد  هک 
روکذم راتشون  یـسیونزاب  هب  لاس 1371  ناتـسبات  زا  هداد و  همادا  رتدـیدج  عبانم  يروآ  عمج  هب  رگید  ياـهینوگرگد  ناـهج و  یـسایس 

رـضاح و باتک  نیب  هک  ياهنوگ  هب  دمآ  دوجوب  نآ  رد  یـساسا  تارییغت  دـیدرگ و  غلاب  ربارب  هس  دودـح  هب  هحفـص  زا 200  هک  میتخادرپ 
عبانم هب  هعجارم  هک  تسا  یعیبط  دوشیم .  هدهاشم  یـساسا  ياهتوافت  تشذگیم  نآ  زا  لاسکی  دودـح  رد  هکنآ  دوجو  اب  یلبق  هتـشون 

رظن ناعما  تقد و  دوجو  اب  تسا و  يراوشد  راک  يرثا  نینچ  فیلات  عونتم و  بلاـطم  هب  یـشخب  تدـحو  نوگاـنوگ و  تایرـشن  ددـعتم و 
تارظن هطقن  هئارا  اب  ناراکردـنا ،  تسد  نارظن و  بحاص  هک  دوریم  راظتنا  اذـل  دوب  دـهاوخن  يراـع  داریا  لاکـشا و  زا  رـضاح  هعومجم 

نیـسح نایاقآ :  لضاف ،  ناتـسود  دنمجرا و  نارورـس  دنهد .  يرای  يدعب  ياهپاچ  يارب  بلاطم ،  حیقنت  رد  ار  هدنراگن  هدنزرا  دـیفم و 
زا ياهراپ  حیقنت  صوصخ  رد  هداد و  هئارا  ار  يدیفم  تارکاذت  هعومجم  نیا  فیلات  تهج  رد  یجاسن  نیـسح  یقداص و  نسحم  هدازیلع ، 

هراوز یلگ  اضرمالغ  مالسلا  و  میامن .  رکشت  نازیزع ،  نیا  يراکمه  زا  دراد  اج  هک  دناهتشاد  ییاهیراکمه  هدنراگن  اب  باتک ،  نیماضم 

اهتشونیپ

مراهچ لاس  رد  یـسرد ،  باتک  ناونع  هب  هک  دـناهدومن  فیلات  یمالـسا  ياهروشک  هرابرد  یباتک  زین  یجرف  اضرلادـبع  ياـقآ  باـنج  - 1
 . دندیزرویم رارصا  ياهعومجم  نینچ  هیهت  هب  تبسن  هر ) ) ینامز یفطصم  موحرم  دیقف  هدنسیون  - 2 دوشیم .  سیردت  ناتسریبد 

مالسا ناهج  هرابرد  یتایلک 

یخیرات هتشذگ  رب  يرذگ 

رب دـنوادخ  دوب ،  هدـنکفا  قیرحتیناسن  نمرخ  رب  متـس ،  دادـیب و  شتآ  دوب و  يراکـشآ  تلالـض  راـچد  تیرـشب  هک  ياهماـگنه  نآ  رد 
زا دومن و  زاغآ  ار  اهترطف  يرادـیب  یحو ،  غورف  رپ  عاعـش  شباـت  اـب  هک  تخیگنا  رب  ار  یلوسر  اـهنآ  ناـیم  زا  تشاذـگ و  تنم  اـهناسنا 
هب هک  تخاس  ياهتسراو  ياهناسنا  دنتـشاد ،  مه  هب  تبـسن  يراوگان  راتفر  دندوب و  ياهلیبق  یموق و  دیدش  ياهشیارگ  ياراد  هک  يدارفا 
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تما دنتشاد  مه  اب  هک  يدایز  ياهتموصخ  هقرفت و  زا  سپ  هدش و  نابرهم  رگیدکی  هب  هتشگ و  هتسارآ  هدیدنسپ  تافـص  کین و  قالخا 
 ، راثیا دوخ  زا  تیلهاج ،  نامز  راجنهان  ياهراتفر  بیقعت  ياجب  نیملـسم  هک  دوب  يداحتا  توخا و  نینچ  هیاس  رد  دش .  هداهن  انب  يدحاو 

يروانهپ ياهروشک  هتخادرپ و  مالسا ،  یناهج  بالقنا  رودص  هب  یهاتوک  رایـسب  تدم  رد  هداد و  زورب  یگتـسراو  تیونعم و  يراکادف ، 
زا ناهج  هرتسگ  رد  دیهاوخیم  رگا  هک  دومن  هیصوت  نیملسم  هب  یحو ،  مایپ  دندناوخ .  ارف  مالسا  يوس  هب  ار  رصم  مور و  ناریا ،  نوچمه 
 . تسا رسیم  راک  نیا  عازن ،  هقرفت و  زا  زیهرپ  یهلا و  ماکحا  هب  نداهن  ندرگ  لوسر و  ادخ و  زا  تعاطا  اب  دیشاب  رادروخرب  رادتقا  تزع و 
ات دوب  نآ  رد  مادک  ره  ششوک  هک  دوب  هداد  تاجن  یتسرپدوخ  گنچ  زا  ار  مالـسا  ردص  ناناملـسم  نانچ  ینورد  هیکزت  مالـسا و  تیبرت 

ربماـیپ زا  سپ  ( 1  . ) دـنریگ راکب  دوخ  ناملـسم  ناردارب  ياـهيراوگان  عفر  نیملـسم و  هعماـج  دوبهب  تهج  رد  ار  دوخ  مه  ناوت و  ماـمت 
داحتا ظفح  تلیضف و  مچرپ  نتشارفارب  قح و  يایحا  تهج  هنداواج ،  غورف  نآ  هار  موادت  رد  (ع ) تراهط ترتع و  نادناخ  (ص ، ) مالـسا

نآرق و زا  تسارح  نآ و  دننام  بذـک و  فیرحت و  فالتخا و  دـنزگ  زا  یهلا  تعیرـش  ظفح  يارب  دـندید و  ناوارف  ياهجـنر  نیملـسم ، 
ییاوشیپ یمالـسا ،  قیاقح  شرتشگ  يارب  اهنآ  میلعت  نادرگاشتیبرت و  یهلا ،  فراعم  ماکحا و  ناـیب  قیرط  زا  دـندیزرو و  ماـمتها  تنس 

 ، نیملـسم گنهرف  حیحـصت  و  دوخ ،  یگدـنز  شور  لامعا و  اـب  مالـسا  هدـنز  يوگلا  هئارا  رـصع ،  نارگمتـس  اـب  فاـصم  رد  قح  ههبج 
اما دیسر  ماجنا  هب  هعیش  نامام  زا  یـشخب  تیونعم  یتیبرت و  یتیاده ،  شقن  هچرگ  دندینادرگ .  مکحتـسم  ار  یلها  لیـصا  هعماج  ياههیاپ 
زا دـندش .  مورحم  همئا  یتموکح  شقن  زا  مالـسا  تما  ع ، )  ) یلع ترـضح  يرادـمامز  هام  هن  لاس و  زج 4  هب  هک  دـش  ياهنوگ  هب  طیرش 

هتفرگ و تسد  هب  ار  نیملم  تموـکح  ماـمز  نیدـشار  ياـفلخ  زا  سپ  هـیما  ینب  هلـسلس  يدـالیم ،  اـب 660  قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 40 
دومن یثوروم  نادناخ  نیا  رد  ار  تفالخ  دوب ،  هداد  رارق  دوختم  کح .  رقم  ار  ماش  هک  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ینعی  هلسلس  نیا  سـسؤم 

داد و بیترت  ترـضح  نآ  هیلع  رب  ار  ییاهگنج  گـنزین  هعدـخ و  اـب  هک  دوب  ع )  ) یلع ترـضحتخسرس  نادـناعم  ناـفلاخم و  زا  يو  ، 
نامه درک .  نیعم  تفـالخ  يارب  از  دـیزی  دوخ ،  زا  دـعب  دـیناسر و  تداهـش  هب  ار  ار  ترـضح  نآ  صاـخ  نایعیـش  هباحـص و  زا  يدادـعت 

اب دوـمن .  دیهـش  یعیجف  زرطهب  ار  شناراـی  زا  نت  و 72  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  دروآ و  دوجوب  ار  البرک  راـبنوخ  هعجاـف  هک  يرگمتس 
لوصا اب  هک  دندومن  یبرع  تفالخ  يروطارپما و  کی  روصت  یمالسا  ماظن  زا  اریز  دش  لدبم  هقرفت  هب  نیملسم  تدحو  هیما ،  ینب  تکرح 

هیبوعشتضهن هک  دیدرگ  ییاهشروش  اهمایق و  عوقو  بجوم  هک  دمآ  دیدپ  یتافارحنا  فعـض و  نآ  لابند  هب  دوب ،  ضراعت  رد  یمالـسا 
ینب يرادـمامز  بیترت  نیدـب  تشگ و  لوتقم  یناسارخ  ملـسموبا  طـسوت  دوب  مود  ناورم  هک  هلـسلس  نیا  درف  نیرخآ  تسا .  هلمج  نآ  زا 
نیا سـسؤم  دـندمآ .  راک  يور  سابع  ینب  يدالیم ،  اب 750  قباـطم  يرمق  لاـس 132  زا  همیا  ینب  زا  دـعب  يرمق )  132  ) تفای ناـیاپ  هیما 
تم کـح .  یبرغ  يایـسآ  یمالــسا و  کـلامم  زا  یــشخب  رب  ساـبع  ینب  زا  رگید  رفن  يو 35  زا  سپ  دوـب و  حافــس  هللادـبع  نادـناخ ، 

سابع ینب  دنداد .  لاقتنا  دادغب  هب  ماش  زا  ار  دوختموکح  رقم  سابع  ینب  تفای ،  همادا  اهنآ  ینارمکح  يرمق  خیرات 656  ات  دندومنیم و 
ياهدجو نیا  تیبوذجم  زین  دوب و  هدنکفا  اهنآ  دوجو  رد  همئا  تباهم  تمظع و  هک  یتشحو  ساره و  لیلدب  هتساخرب و  زیتس  هب  همئا  اب  زین 

هب ار  دوخ  رصاعم  ناماما  نارورس ،  نآ  يارب  نادنز و . . .  دیعبت و  لیبق  زا  تخس  طیرـش  نتخاس  مهارف  زا  سپ  نایعیـش ،  نایم  رد  يونعم 
ياهلسلس 1171م )  ) يرمق ات 567  م)  909  ) يرمق لاس 297  زا  دنروهـشم  يولع  يدـیبع و  يافلخ  هب  هک  ناـیمطاف  دـندیناسر .  تداـهش 

هیودهم رهـش  زاغآ  رد  نادناخ ،  نیا  تموکح  زکرم  تفرگیم ،  ربرد  ار  اقیرفآ  زا  ییاهشخب  ماش و  رـصم و  هک  دـنداد  لیکـشت  ردـتقم 
نایقوجلـس دیدرگ .  ضرقنم  یبویا  نیدلا  حالـص  طسوت  يرمق  لاس 567  هب  نایمطاف  تلود  تفای ،  لاـقتنا  هرهاـق  هب  دـعب  هک  دوب  سنوت 

رد نادناخ  نیا  روهظ  دـندرک ،  تنطلـس  یبرغ  يایـسآ  رد  1300م )  ) يرمق اـت 700  1037 م )  ) يرمق زا 429  هک  دندوب  كرت  ینادـناخ 
فعـض راچد  یمالـسا  تفالخ  موق ،  نیا  يالیتسا  يادتبا  نراقم  دشابیم .  يدیدج  هرود  عورـش  هلزنم  هب  مهم و  عیاقو  زا  مالـسا  خـیرات 

هک دنتـشادن  دنروآرد  تم  کح .  کیتحت  ار  یمالـسا  ياهروشک  هکنآ  تردق  مایا ،  نیا  رد  نیطالـس  زا  کیچیه  دوب و  هدش  دوکرو 
نآ نایعدـم  هکلب  دـندوبن  افـص  لاح  رد  اهنت  هن  سابع  ینب  اب  دـندوب  گرزب  یتلود  هچرگ  مه  اهنیا  یلو  دـندوب  ینثتـسم  ناـنیمطاف  اـفرص 
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تموکح کیتحت  ( 2  ) مورلارحب لحاس  ات  ناتـسناغفا  یبرغ  دح  یـصقا  زا  ار  یمالـسا  يایـسآ  هقجالـس ،  دنتفریم .  رامـش  هب  نادـناخ 
بقع هبراداو  دندوب ،  هدومن  ضرعت  یمالـسا  دالب  هب  زاب  هک  ار  یقرـش  مور  نایهاپـس  ناناملـسم ،  رد  تریع  حور  ندیمد  اب  دـندروآرد و 
نامثع اهنآ ،  سسؤم  دنتشاد  تنطلس  ریغص  يایـسآ  رد  يرمق  ات 1342  يرمق  لاس 699  زا  ینامثع ) يافلخ   ) نامثع لآ  دندومن .  ینیـشن 

تسپادوب زا  نانآ  ینارمکح  ورملق  هتفای و  ار  رادتقا  لامک  نرق  بیرق 3  ناینامثع  دش .  هدیمان  يو  مان  هب  روبزم  هلسلس  دوب و  فرغطرا  نب 
 ، ماش ناکلاب ،  هریزج  هبـش  کلامم  اهنآ  تفایتعـسو  قراطلا  لبج  هگنت  ات  تارف  لحاس  زا  رـصم و  رد  ناوسا  راشبآ  ات  بوناد  لـحاس  و 

لاس 857 رد  هک  دراد  مان  حتاف  دمحم  ناطلس  هلسلس ،  نیا  دارفا  نیرتروهشم  دندومن .  رخسم  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یلامـش و  ياقیرفا 
نیرتگرب یناهج  لوا  گنج  ات  یناـمثع  تلود  دـندروآ .  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  یقرـش ) مور  زکرم   ) هیطنطـسق اب 1453م ) قباـطم   ) يرمق

 . دنتفرگ رارق  قیمع  یتلفغ  رد  نیملسم  دروآ و  يور  نانآ  هب  طاطحنا  فعـض و  نآ  زا  سپ  تفریم .  رامـش  هب  یتیگ  يروطارپما  تردق 
 ، یعاـمتجا ياهتنـس  زا  راشرـس  ياههدافتـسا  اـب  تخوـسیم ،  ییاطـسو  نورق  نارود  لـهج  تاـملظ  رد  هـک  برغ  يوـس ،  نآ  زا  یلو 

دودحم یلعف ) هیکرت   ) ياهکیراب هب  ار  وا  دندومن و  ادج  یمالسا  ردتقم  ياهنیمزرس  داهن و  انب  ار  دوخ  ندمت  یمالسا ،  یملع  یگنهرف و 
روشک کی  هب  هلاس  دصدنچ  يرادتقا  اب  ینامثع  عیـسو  يورطارپما  هدـش و  هتـسکش  مهرد  یناهج  میظع  تردـق  نآ  ماجنارـس  و  دـندرک . 

یتعرـس دیدج  يژولونکت  ملع و  کمک  هب  هک  برغ  رد  نیـشام  هدننک  هریخ  دعاصت  دـش .  لیدـبت  کچوک  هدـش  هیرجت  هدروختسکش 
دروآ شیپ  لرتنک  لباق  ریغ  دیلوت  يارب  ار  فرصم  رازاب  هلؤسم  نآ و  نوزفازور  كاروخ  يارب  ار  ماخ  داوم  هلئـسم  تفرگیم  روآماسرس 

نیا للم  میلست  روظنم  هب  برغ  دروآ .  دیدپ  ار  ناملسم  ياهروشک  عبانم  اهنیمزرس و  هب  هجوت  یبرغ  يرادهیامرس  رد  یبلط  هعسوت  نیا  و 
رورغ و ساسحا  دز و  دربتـسد  ناـنآ  یبهذـم  یقـالخا و  یگنهرف و  یتسه  هب  اـهنآ  یناـسنا  يداـم و  رئاـخذ  رب  ندـیزایتسد  اـهروشک و 

گنهرف خسم  اب  هتشگ و  ناریو  درکیم  هلباقم  دیاب  يرامعتسا  تکرح  لباقم  رد  هک  يونعم  ياهورین  تسکش .  ار  ناملسم  للم  تیصخش 
 . دنوش يرامعتسا  میلاعت  برغ و  گنهرف  شریذپ  هدامآ  ات  هدش  یلاخ  هوکش  رپ  هتشذگ  لیصا و  نتشیوخ  زا  اهنآ ، 

مالسا ناهج  یئایفارفج  تیعقوم 

یبونج و 50 ضرع  هجرد  نیب 10  زین  یقرش و  لوط  هجرد  و 140  چیونیرگ ) راهنلا  فصن  زا   ) یبرغ هجرد  نیب 20  یمالسا  ياهنیمزرس 
نیرتیقرش دراد و  مان  لاگن  هک  تسا  عقاو  اقیرفآ  بقرغرد  یمالسا  روشک  نیرتیبرغ  دناهتفرگ .  رارق  اوتسا  طخ  زا  یلامش  ضرع  هجرد 

فالتخا تعاس  زا 10  شیب  ناملسم  روشک  نیرتیقرش  نیرتیبرغ و  نیب  دراد .  رارق  یقرـش  بونج  يایـسآ  رد  هک  دشابیم  يزنودنا  نآ 
شخب هک  تسا  ایـسآ  یمالـسا  روشک  اهنت  زین  ناملـسم و  روشک  نیرتیبونج  يزنودنا  نیرتیلامـش و  ینابلآ  هیکرت و  دراد .  دوجو  نامز 
عمجم عقوم  مالـسا  ياهروشک  نایم  رد  روموک  ویدـلام و  يزلام ،  نیرحب  يزنودـنا ،  ياهروشک  دراد .  رارق  یبونج  هرکمین  رد  نآ  مظعا 

زا هدوب و  روصحم  یکـشخ  رد  یناتیروم  داـچ و  وساـفانیکروب ،  ناتـسناغفا ،  ریظن  ياـهروشک  سکعرب  یلو  دـنراد  ياهریزج  يریازجلا و 
ظاـحل هب  ار  مالـسا  ناـهج  دـنراد .  تحاـسم  عبرم  رتمولیک  نویلیم  زا 26  شیب  مالـسا  ياهروشک  لـک  دـنرادن .  هار  اـیرد  هب  یهار  چـیه 

روط هب  هک  یمالـسا  روشک  هعومجم 51  هاگدـید  کی  زا  دـننکیم .  میـسقت  يرگید  قطانم  هب  یئاـیفارغج  ياهیحاـن و  ياهراـق ،  تیعقوم 
اـب 7/5 یئاـقیرفآ  ياـهروشک  عبرم ،  نویلیم  اب 3/6  یئایـسآ ،  ياهروشک  هورگ  هس  هب  دنتـسه  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  وضع  یمـسر 
 ، ریازجلا نادوس ،  روشک  هس  نایم ،  نیا  رد  دـنوشیم  میـسقت  عبرم  رتمولیک  نویلیم  اب 14  یبرع  ياـهروشک  هورگ  عبرم و  رتمولیک  نویلیم 

يور نیرحب  ویدـلام و  ینعی  رتکچوک  ياهروشک  هک  یتروص  رد  دـنریگیم ،  ربرد  ار  مالـسا  ناهج  تحاسم  لک  يدوعس 27 % ناتسبرع 
هتفرگ و 2503890 رارق  اقیرفا  يارحـس  رد  هک  نادوس  ینعی  یمالـسا  روشک  نیرتعیـسو  دـنرادن .  تحاـسم  مه  رتمولیک  یتح 1000  مه 

ناتسودنه یبرغ  بونج  رد  يریازجلا  عمجم  تروص  هب  هک  تسا  مالسا  ناهج  روشک  نیرتکچوک  ربارب  دراد 8400  تعسو  عبرم  رتمولیک 
دنهدیم لیکـشت  ار  نوکـسم  ناهج  تعـسو  مجنپ  کی  عومجم  رد  هک  یمالـسا  ياهروشک  ( 3  . ) تسا هـتفرگ  رارق  اکناليرـس  برغ  و 
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هتبلا دنـشابیم .  اقیرفا  هراق  تعـسو  لک  زا  رتمک  يرادقم  اپورا و  هراق  ربارب  دودح 3  رد  هیـسونایقا و  هراق  تعـسو  ربارب  راهچ  هب  کیدزن 
ياـهتیلقا تنوکـس  لـحم  هک  یطاـقن  ریاـس  یقرـش و  ياـپورا  نیچ ،  یبونج ،  يایـسآ  يزکرم ،  يایـسآ  نیـشن  ناناملـسم  یحاوـن  رگا 

ظاحل هب  دوخ  هک  تشاد  دهاوخ  اقیرفا  هراق  تعسو  لک  ربارب  یتحاسم  یمالسا  ناهج  ورملق  میئازفیب ،  روبزم  تعسو  هب  تسا و  ناناملسم 
 . دشاب تیمها  زئاح  یئالاب  دح  رد  دناوتیم  یکیتیلپوئژ  رظن  هطقن  زا  یکیژتارتسا و  یسایس و 

یمالسا ياهروشک  یعیبط  ياهیگژیو 

یمالسا ياهروشک  یعیبط  ياهیگژیو 

ياهیاـپهوک و راوـمه ،  ياـهروشک  هورگ  هب  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ناوـتیم  اهیدـنلب  یتـسپ و  رظن  هطقن  زا  يژوـلوفروموئژ و  ظاـحل  هب 
یناتـشهوک یتالف و  ییارحـص ،  ياهگلج ،  ياهشخب  هب  دوخ  دوبن و  هضراع  زا  یلاخ  زین  راومه  ياـهروشک  دومن .  میـسقن  یناتـسهوک 

رد دـنراد و  يرتمک  یعافترا  ضراوع  ابیرقت  هدـش  عقاو  ییارحـص  هیحان  رد  هک  ییاهروشک  تسا .  ناریا  نآ  هنومن  هک  دـنوشیم  میـسقن 
دشابیم هنومن  نیا  زا  هیکرت  دنتـسه  يدایز  ياهیگدیرب  راومهان و  ياهرهچ  ياراد  تاعافترا  اهتالف و  رب  هدش  عقاو  ياهنیمزرـس  ضوع 

عقاو ناتسناغفا  رد  رتم  عافترا 7600  هب  ياهلق  اب  شکودنه  تاعافترا  دراد  عافترا  رتم  زا 5000  شیب  تارارا  ینعی  نآ  هلق  نیرتدنلب  هک  ، 
دراد و يددعتم  تاعافترا  زین  یپویتا  دراد .  رارق  اقیرفا ،  قرش  رد  عقاو  اینازنات  روشک  رد  اقیرفا  هلق  نیرتدنلب  ناونع  هب  وراجنامیلک  تسا . 
بآ و ظاحل  هب  دـنراد .  یناشفـشتآ  اشنم  اب  یتاـعافترا  ياهریزج ،  ياـهروشک  تسا .  شکارم  روشک  ياـهیراومهان  زا  سلطا  ياـههوک 
زا تسا و  هدهاشم  لباق  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  یبطق  ياوه  بآ و  زج  هب  اوه  بآ و  عون  همهابیرقت  یکیژولوتامیلک  طیارـش  ییاوه و 
زا هک   ) دنراد رارق  نآ  دنبرمک  راوتـسا و  طخ  نیفرط  رد  هک  ییاهروشک  رد  - 1 مینک .  میـسقت  ریز  عاونا  هب  ار  اهروشک  میناوتیم  رظن  نیا 

هنوـگ نـیا  ياـهتورث  زا  هوـبنا  لـگنج  دوـش و  یم  هدـیدرتمک  لـصف  فـالتخا  دـنرادروخرب ) .  ناراـبرپ  بوـطرم و  مرگ و  ياوـه  بآ و 
يامد فالتخا  اب  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  یحاون  نیا  رد  دنعقاو ،  ینابایب  ییارحـص و  دـنبرمک  رد  هک  ییاهروشک  - 2 تساهروشک . 
يارب ار  یناوارف  تالکـشم  یبآ  مک  دوشیم  هدید  كاخ  درگ و  نش و  اب  ماوت  ياهداب  شزو  زیچان و  یگدـنراب  ناوارف و  ریخبت  يدایز و 

هبش زین  و  اقیرفا ) يارحص  رد  عقاو   ) ارحـص یبرع  يروهمج  یناتیروم و  یلام -  داچ -  نادوس -  تسا :  هدومن  مهارف  یحاون  نیا  نامدرم 
ياهروشک یلامـش  یحاون  دـنراد .  ياهنارتیدـم  ياوه  بآ و  هک  ییاهروشک  - 3 دـنرادروخرب .  ییاوـه  بآ و  نینچ  زا  ناتـسبرع  هریزج 

بآ و نیا  دنرادروخرب .  اوهو  بآ  عون  نیا  زا  نانبل  نیطـسلف ،  هیکرت ،  یبونج  یبرغ و  شخب  شکارم و  ریازجلا ،  سنوت  یبیل ،  رـصم - 
نارابرپ لـصف  زین  و  ناتـسبات )  ) کـشخ لـصف  کـی  دوجو  نآ  هلمج  زا  هک  هدروآ  دـیدپ  روبزم  ياـهروشک  يارب  ار  یـصاخ  طیارـش  اوه 

حطـس زا  عافترا  ایرد ،  هب  کیدزن  يرود و  یئایفارغج ،  طیارـش  عونت  دـنراد .  لدـتعم  اوه  بآ و  هک  ییاـهروشک  - 4 دشابیم .  ناتسمز 
ناونیمن ار  طیارش  نیا  هتبلا  دنشاب  رادروخرب  لدتعم  ياهناتسبات  میالم و  اتبسن  ياهناتسمز  زا  اهروشک  زا  یخرب  هک  هدش  نآ  بجوم  ایرد 

یحاون صوصخم  یناتـسهوک  ياوه  بآ و  - 5 دـنریگیم .  رارق  هورگ  نیا  رد  قارع  ناریا و  داد .  میمعت  اـهروشک  نیا  طاـقن  ماـمت  يارب 
ياههوک دوجو  ببـس  هب  هیکرت  یقرـش  یحاون  لاثم  ناونع  هب  داد  رارق  هورگ  نیا  رد  ار  یـصاخروشک  ناوتیمن  تساهروشک و  یعاـفترا 

یناتـسهوک ياوه  بآ و  ینابلآ  روشک  زا  ییاـهشخب  قارع و  یلامـش  طاـقن  زین  ناریا و  یبرغ  یحاون  دراد .  يدرـس  ياهناتـسمز  عفترم 
کـشخ دـیدش ،  ياهبالیـس  اهبادرم  اهقالتاب و  کشخ ،  مرگ و  يراحـص  ناواـس ،  ياـهرازفلع  اولـس ،  زبس  هشیمه  ياـهلگنج  دراد . 

ياـهروشک نینکاـس  يارب  ار  یتالکـشم  هک  تسا  ناملـسم  نیمزرـس  یفنمیاههدـیدپ  ضراوـع و  زا  ناراـب ،  یمک  ياهرود ،  ییاـهیلاس 
هب هک  دـنعقاو  یطاق  نرد  ناملـسم  ياهروشک  تیرثکا  تسا .  ینغ  رایـسب  مالـسا  ناـهج  بآ ،  عباـنم  ظاـحلزا  دروآیم .  دـیدپ  یمالـسا 

نیا دوخ  دـناهتفرگ .  رارق  ناـهج  ياـهههاربآ  اـههگنت و  کـیژتارتسا  ياـههاگولگ  رد  یخربیتح  هتـشاد و  یـسرتسد  ناـهج  دازآ  ياـهبآ 
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دناهدش عقاو  نآ  لحاوس  رب  یمالسا  ياهروشک  هک  ییاهایرد  دنتسه .  يددعتم  ياههمـشچ  اههناخدور و  اههچایرد ،  ياراد  زین  اهروشک 
يایرد هیکرت ،  لامـش  رد  هایـس  يایرد  یبرغ .  يایـسآ  یبونج و  ییاپورا  یلامـش ،  ياقیرفآ  نیب  عقاو  هنارتیدـم  ياـیرد  زا  تسا  تراـبع 
شخب زا  ار  هیکرت  یئایـسآ  تسمق  هرمرم  يایرد  تسا .  هنارتیدـم  يایرد  هایـس و  يایرد  نیب  طـبار  هک  روشک  نیا  یبرغ  لامـش  رد  هرمرم 

رد کیتایردآ  يایرد  تسا .  یقرش  ياقیرفا  ناتسبرع و  هریزج  هبـش  نیب  لصاف  دح  هک  رمحا  رحب  ای  خرـس  يایرد  دنکیم .  ادج  یئاپورا 
 . ناریا یمالسا  يروهمج  بونج  رد  نامع  يایرد  نیوگوزره -  ینسوب و  يروهمج  ینابلآ و  برغ 

روهشم ياهجیلخ 

اقیرفا رد  هنیگ  جیلخ  نمی ،  بونج  رد  ندع  جیلخ  ناتسبرع ،  هریزج  قرش  ناریا و  بونج  رد  سراف  جیلخ  زا :  دنترابع  روهشم  ياهجیلخ 
روشک قرش  رد  سنوت  جیلخ  یبیل ،  لامش  رد  ترسجیلخ  رصم ،  لامش  رد  هیردنکـسا  جیلخ  شدالگنب ،  بونج  رد  لاگنب  جیلخ  یبرغ ، 

باب هگنتدنریز  حرـش  هب  دنراد  رارق  اهنآ  نیفرط  رد  یمالـسا  نیمزرـس  هک  ییاههگنت  هیکرت و . . .  بونج  رد  نوردنکـسا  جیلخ  سنوت و 
 ، اقیرفآ زا  یتوبیج   » و ایسآ ) زا   ) نمی ياهروشک  دهدیم .  طابترا  دنه  سونایقا  هب  هجیتن  رد  ندع و  جیلخ  هب  ار  خرس  يایرد  هک  بدنملا 

لـصاف دح  هک  رفـسب  هگنت  تسا ،  هنارتیدم  يایرد  هایـس و  يایرد  نیبطبارهک  لنادراد  هگنت  دـنراد .  فارـشا  یـشیجلا  قوس  هیحان  نیا  رب 
دنویپ سلطا  سوناـیقا  هب  ار  هنارتیدـم  يایردـهک  رتمولیک  دودـح 14  يانهپ  هب  قراـطلا  لـبج  هگنت  تسا ،  هرمرم  ياـیرد  هایـس و  ياـیرد 
ناریا سراف  جیلخ  نیب  هک  زمره  هگنت  تسا .  هتفرگ  رارق  اقیرفا ) یبرغ  لامـش  رد  عقاو   ) شکارم یمالـسا  روشک  نآ  بونج  رد  دهدیم و 

 . دراد رارق  يزنودنا  يارتاموس  هریزج  يزلام و  نیب  هک  اکالام »  » هگنت و  دشابیم ،  عقاو  نامع  يایرد  و 

روهشم ياههچایرد 

هک رهنلا  ءاروام  هنایم و  يایـسآ  یمالـسا  ياـهروشک  نیب  زین  ناریا و  لامـش  رد  عقاو  رزخ  هچاـیرد  مالـسا :  ناـهج  روهـشم  ياـههچایرد 
هچاـیرد ناریا ،  یبرغ  لامـش  رد  هیمورا  هچاـیرد  دراد .  تحاـسم  عبرم  رتمولیک  دـشابیم و 000/400  نوکـسم  ناهج  هچایرد  نیرتگرزب 

رحب هچایرد  هیرجین ،  رجین و  داچ و  نیب  داچ  هچایرد  دشابیم .  مه  دیفس  لین  همـشچرس  انمـض  هک  ادناگوا  اینازنات و  اینک ،  نیب  ایروتکیو 
هک تسا  لین  هناخدور  مالسا ،  ناهج  هناخدور  نیرتینالوط  ندرا .  روشک  رد  عقاو  ایند  هچایرد  نیرتدوگ  ناونع  هب  هدرم  يایرد  ایتیملا 

 . دزیریم هنارتیدم  يایرد  هب  هتشاد و  نایرج  یقرش  ياقیرفا  رد  لوط  رتمولیک  اب 6400 

روهشم ياههناخدور 

هب دور .  هدنیاز  نوراک و  دور ،  دیفـس  تارف ،  هلجد ،  گنگ ،  دنـس )  ) سودـنیا رجین ،  وگنک ،  زا :  دـنترابع  رگید  روهـشم  ياههناخدور 
ناراب اوتـسا ،  طخ  دـنبرمک  رد  عقاو  یحاون  یخرب  دـنراد .  رارق  یتوافتم  طیارـش  رد  مالـسا  ناهج  نوگاـنوگ  قطاـنم  یگدـنراب ،  ظاـحل 

یگدـنراب نیگنایم  عومجم  رد  دنتـسه و  وربور  يزیچان  یگدـنراب  اـب  یناـبایب  یحاون  يراحـص و  ضوع  رد  دـننکیم و  تفاـیرد  يداـیز 
رگید ياهیحان  هب  ياهیحان  زا  اهروشک  یخربرد  یگدـنراب  تفایردـیتح  تسا .  ناـسونرد  رتمیلیم  ات 400  نیب 50  یمالـسا  ياهنیمزرس 

هب 100 ناراب  تفایرد  يریوک  یحاون  رد  یلو  دراد  رتمیلیم  رازه  ات  یگدنراب  نیگنایم  يرزخ  یحاون  ناریا و  لامـش  الثم  دـنکیم .  قرف 
تحت ناتسکاپ  بونج  رد  هک  یلاح  رد  دنتوافتم .  ناراب  تفایرد  رظن  هطقن  زا  زین  یبرغ  یقرـش و  یلامـش ،  یحاون  دسریمن  مه  رتم  یلیم 
کشخ مرگ و  ینابایب  ياوه  بآ و  ریثات  تحت  ناتسکاپ  ناتسچولب  درابیم  یناوارف  ناراب  دنه  سونایقا  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  ریثات 

 . تسا ناراب  مک  ، 
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اهتشونیپ

 . دراد مان  ویدلام  روشک  نیا  هنارتیدم 3 - يایرد  - 2 هدنراگن .  فیلات  سیون  تسد  مالسا -  ناهج  رادتقا  زمر  تدحو  - 1

مالسا ناهج  یکیفارگومد  یتیعمج و  لئاسم 

مالسا ناهج  یکیفارگومد  یتیعمج و  لئاسم 

دوخ يراـمآ  تایرـشن  اـهنتلوب و  رد  دـنراد  هک  یئاـعدا  یملع و  تقد  فـالخرب  رابکتـسا ،  هب  هتـسباو  يراـمآ  زکارم  یبرغ و  هماـنرامآ 
يدالیم لاس 1968  رد  ایناتیرب » فراعملا  ةرئاد   » لاثم ناونع  هب  دننک  دادملق  اهنآ  یعقاو  نازیم  زا  رتمک  ار  ناناملسم  دادعت  هک  دنـشوکیم 

رادقم نیا  زا  رتمک  ار  نانآ  دادعت  يدالیم  لاس 1972  رد  ینعی  دعب  لاس  یلو 4  هدومن  شرازگ  رفن  ار 474300000  ناهج  نیملسم  دادعت 
غلاب رفن  نویلیم  هب 5/14  رفن  نویلیم  زا 5/13  اهنآ  رامآ  قبط  رب  نایدوهیتیعم  هلصاف  نیمه  رد  یلو  دنکیم  رکذ  رفن  ربارب 471300000  و 

یمالـسا ياـهروشک  تیعمج  ياـهنامزاس  میلع و  عماـجم  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  دوـشیم .  هدوزفا  زین  نایحیـسم  دادـعت  رب  ددرگیم و 
تیعقاو زا  رتمک  ینعی  هلئسم  نیا  درک ،  دانتـسا  یبرغ  عبانم  هب  ناوتیمن  ناهج  ناناملـسم  یعقاو  رامآ  هب  نتفایتسدیارب  نیاربانب  تسالاب . 

رامآ ناتسکاپ  يالسالا  رمتوم   . » تسا رتدوهـشم  ناملـسم  ریغ  ياهروشک  ریاس  ناملـسم  ياهتیلقا  دروم  رد  نیملـسم  هنکـس  نداد  ناشن 
رد نایوجشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  نویـساردف  یمـسر  ناگرا  داحتتالا  هیرـشن  دنادیم .  رفن  م 647011080  لاس 1964  رد  ار  ناناملـسم 

نیا رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  يدالیم  لاس 1970  رامآ  تسا ،  هتسناد  رفن  لاس 1968 م 659245083  رد  ار  نیملسم  رامآ  اداناک  اکیرمآ و 
رکذ ار 000/000/900  نیملـسم  رامآ  يدـالیم  لاس 1983  یناـهج  میوقت  تسا ،  هتـشاد  دوجو  ناـهج  رد  ناملـسم  لاس 000/000/733 

لاس 1982 م يرامآ  عبانم  زا  لقن  هب  ار  نیملـسم  رامآ  زورما » ناهج  رد  ناملـسم  ياـهتیلقا   » باـتک رد  یناـتک  یلع  هک  یلاـح  رد  هدرک 
تیلقا ناوـنع  هـب  رفن  یمالـسا و 392707000  لقتـسم  ياـهروشک  رد  رفن   636720000 نازیم ،  نـیا  زا  دــنکیم  رکذ   000/427/1029
داشرا ترازو  يوس  زا  هدش  رشتنم   ) مالسا ناهج  هشقن  لیذ  رد  هک  يرامآ  قبط  دناهتشاد .  تنوکس  یمالسا  ریغ  ياهنیمزرسرد  ناملـسم 

زا شیب  هک  ییاهروشک  رد  نیملسم  لک  یسمش ،  اب 1362  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1403  زاغآ  رد  هدش  جرد  ناریا ) یمالسا  يروهمج 
لاس هب  طوبرم  هرـشتنم  ياهرامآ  قبط  دناهدوب .  رفن  رگید 285207113  ياهروشک  نیملـسم  رفن و  دناهتشاد 709992000  ناملسم  % 50

هب نیملسم  دادعت  دناهتشاد ،  ناملـسم  ات 49 % نیب 1 % هـک  ییاهنیمزرـس  رد  رفن و  یمالسا 850354300  لقتـسم  روشک  رد 51  م   1986
 ، تسا جردـنم  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هجراـخ  روـما  ترازو  ياـهنتلوب  زا  یکی  رد  هـک  یلودـج  قـبط  دـناهدوب .  رفن   1149638180
ریز لکـش  هب  مالـسا  ناهج  تیعمج  روبزم  لودج  رد  تسا .  هدیـسر  يدالیم  لاـس 1991  رد  رفن   200/155/1 هب 000 / نیملسم  تیعمج 

 : تسا هدش  عیضوت 

تیعج یحاون 

اقیرفا 15300000 بونج  اقیرفا 93000000  قرش  اقیرفا 18000000  زکرم  اقیرفا 125000000  برغ  رصم 100500000  اقیرفا -  لامش 
یقرش 275000000 بونج  يایـسآ  دنه 180500000  هراق  هبـش  ناتـسناغفا 114800000  ناریا و  هـیکرت ،  برغ 62600000  ياهتلم 

لک 1155200000 عمج  مارآ 5900000  سونایقا  اکیرما ،  اپورا 18300000  رود 81000000  رواخ 

یتیعمج ياهبطق 

اب 3 یقرش  بونج  يایـسآ  - 2 رفن .  روشک 204190000  اب 3  یبونج  يایـسآ  - 1 زا :  دـنترابع  یمالـسا  ياهروشک  یتیعمج  ياهبطق 
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روشک اـب 8  یبرغ  ياـقیرفا  - 4 رفن .  روـشک 139940000  اـب 15  یبرغ  بوـنج  يایـسآ  هناـیمرواخ و  - 3 رفن .  روشک 186720000 
-7 رفن .  روشک 48600000  اب 6  اقیرفآ  گرزب  يارحص  هیحان  - 6 رفن .  روشک 106700000  اب 5  یلامش  ياقیرفا  - 5 رفن .   134420000

نیب رد  ایــسآ  هراـق  رفن .  دودـح 8000000  روشک  ود  اـب  ناـکلاب  هیحاـن  - 8 رفن .  اب 28840000  اقیرفا  خاـش  هیحاـن  یقرـش و  ياـقیرفا 
اقیرفا رد  یبرع و 10 % ياـهروشک  رد  نیملـسم  % 25 تسا .  هداد  صاـصتخا  دوخب  ار  ناملـسم  هنکـس  ناهج 65 % گرزب  ياهیکـشخ 

نیرتتیعمج رپ  دنهدیم .  لیکـشت  ار  مالـسا  ناهج  هنکـس  زا 40 % شیب  یئاهنت  هب  ناتـسکاپ  شدالگنب و  يزنودـنا  دـننک .  یم  یگدـنز 
هک دشابیم  ویدلام  ناملـسم ،  روشک  نیرتتیعمج  مک  دراد .  هنکـس  رفن  نویلیم  رضاح 187  لاح  رد  هک  تسا  يزنودنا  یمالـسا  روشک 

نیرتشیب هک  تسا  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  دودح 103  یمالسا  ياهروشک  یبسن  مکارت  نیگنایم  دسریم .  رفن  هب 180000  نآ  هنکس  دادعت 
دادعت دروم  رد  داد .  صاصتخا  يرتخاب  يارحص  یبرع  يروهمج  هب  نآ  نیرتمک  شدالگنب و  هب  طوبرم  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  اب 774  نآ 

 "Gazetter|World|Muslim" ناونع تحت  یباتک  رد  دـشابیم ،  حرطم  یتوافتم  دـیاقع  تارظن و  یمالـسا  لقتـسم  ياهروشک 
یفرعم یمالسا  لقتسم  ياهروشک  ناونع  هب  هتشاد  ناملسم  زا 50 % زواجتم  هک  یمالسا  روشک  هتفای 36  راشتنا  يدالیم  لاس 1964  رد  هک 

زا زواجتم  هک  دـنکیم  یفرعم  ار  روشک  مالـسا 40  ناهج  یلامجا  تخانـش   : » ناونع تحت  ياهلاقم  یط  یتزع  لضفلاوبا  رتکد   . » دناهدش
فیرعت نیا  اب  دشاب و  هتشاد  ناملـسم  زا 75 % شیب  هک  دنادیم  ناملـسم  ار  ییاهروشک  یجنگ ،  نسح  دمحم  رتکد  دراد .  ناملـسم  % 50

ییاهروشک زا  یخرب ،  دنریگیم .  رارق  هعلاطم  دروم  یمالسا  ياهنیمزرس  ناونع  تحت  ناهج  ياهروشک  عومجم  زا  یمالـسا  روشک   34
رتکد و  زورما » ناهج  رد  ناملسم  ياهتیلقا   » باتک رد  یناتک  یلع  دنتسه .  یمالسا  سنارفنک  نامزاس   : » روضع هک  دننادیم  یمالسا  ار 

زا %50 رتمک  هک  نباگ  ادـناگوا و  يدنبمیـسقت  نیا  رد  دـنراد ،  يرظن  نینچ  یمالـسا  كرتشم  رازاب   » باتک رد  يدیـشروخ  نیـسحمالغ 
لاس هب  هک  يرامآ  رد  تسا  هدماین  رد  نآ  تیوضع  هب  دراد  ناملسم  زا 50 % رتالاب  هک  یپویتا  اما  هدوب  نامزاس  نیا  وضع  دنراد ،  ناملسم 

تیعمج هنالاس  دـشر  خرن  طسوتم  دناهتـشاد .  ناملـسم  زا 50 % شیب  هک  هدـش  یفرعم  یمالـسا  روـشک   52 هتفای ،  راـشتنا  يدـالیم   1986
 . دراد صاـصتخا  اـب 9/1 % ناتـسناغفا  هب  نآ  نیرتـمک  تسا و  اـب 9 % رطق  هب  طوبرم  نآ  نیرتـالاب  هک  دـشابیم  % 3 یمالـسا ،  ياهروشک 
 . دشابیم اقیرفا  يارحـص  رد  عقاو  داچ  روشک  هب  طوبرم  لاس  اب 38  نآ  نیرتمک  هک  تسا  لاـس  یمالـسا 48  ياهروشک  رد  رمع  طسوتم 

یمالسا 6/39 ياهنیمزرس  يارب  دلو  داز و  طسوتم  تسا .  لاس  ینس 4/23  نیگنایم  لاس و  اهروشک 7/57  نیا  رد  یگدنز  هب  دیما  نازیم 
ظاـحل هـب  دـشابیم .  رازه  رد  رفن  ناـکدوک 95  ریم  گرم و  نازیم  اــما  هدــش ،  شرازگ  رازه  رد  ریم 6/16  و  گرم  نازیم  و  رازه  رد 

لاس ( 14  ) ات ( 0  ) نیب اهروشک  نیا  هنکـس  % 25/42 تسا :  رکذ  لباق  ریز ،  ياهرامآ  یمالـسا  ياهروشک  صوصخ  رد  ینـس  ياـههورگ 
 . دنریگیم رارق  لاس  ( 59  ) ات ( 15  ) ینس هورگ  رد  هیقب  % 5/52 تسا ،  الاب 25/5 % هب  هلاس  دارفا 60  ناگدروخلاس و  دصرد  دـنراد .  رمع 

ياههشقن لیلد  هب  ملعت  میلعت و  صوصخ  رد  مالسا  ررکم  دیکات  مغر  هب  دشابیم .  رفن  یمالسا 35/5  ياهروشک  رد  راوناخ  دعب  نیگنایم 
يدالیم لاس 1980  رامآ  ساسا  رب  دنکیم .  تیاکح  یمالسا  ياهروشک  رد  الاب  يداوسیب  نازیم  زا  اهرامآ  یگنهرف ،  دوکر  يرامعتسا و 

دراد و يرامعتسا  يراتخاس  یـشزومآ  ماظن  اهروشک ،  نیا  بلاغ  رد  دناهدوب .  رادروخرب  داوستمعن  زا  افرص 37 % اهروشک  نیا  لک  رد 
نیا رد  دـنراد .  یگناگیب  تلاح  دوخ  گنهرف  هب  تبـسن  هدـشتیبرت و  یبرغ  گنهرف  اب  بسانم  نآ  یـشزومآ  زکارم  ناـگتفایتیبرت  اذـل 

 . دنوشیم بذج  یتامدخ  زکارم  رد  هدرک  لیـصحت  دارفا  بلاغ  دوشیم و  شالت  یـصصخت  ینف و  ياهتراهم  تاهج  رد  رتمک  متـسیس ، 
نیا رد  رگید  رامشتشگنا  روشک  دنچ  ناریا و  دراد .  صاصتخا  نیهفرم  ناگبخن و  هب  یلاع  تالیصحت  اهروشک  نیا  بلاغ  رد  نمض  رد 

هب نتفر  زا  مـیلعتلا  مزـال  دارفا  زا  هک 30 % تسه  داـیز  ردـق  نآ  کـلامم  نیا  رد  شرورپ  شزومآ و  ياـهیناماسبان  دنتـسه .  انثتـسا  دروـم 
ره 900 يارب  یمالسا  ياهروشک  لک  رد  تسا .  ات 30 % نیب 15  یمالسا  ياهروشک  يارب  یلیـصحت  هیاپ  رارکت  خرن  دنمورحم و  هسردم 

عضو تفن  هب  یکتم  داصتقا  تکرب  هب  هنایمرواخ  نیمزرس  رد  صوصخب  زیختفن  ياهروشک  دراد .  دوجو  یناتـسرامیب  تخت  کی  رد  رفن 
کی رفن  ره 6500  يارب  ناتـسناغفا  رد  یلو  دراد  دوجو  ناتـسرامیب  تخت  کی  رفن  ره 96  يازا  هب  رطق  روشک  رد  هچنانچ  دـنراد .  يرتهب 
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يارب مقر  نیا  دراد ،  دوـجو  کـشزپ  کـی  رفن  ره 14500  يارب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  تسا .  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یناتـسرامیب  تـخت 
هک تسا  یپویتا  دروم  رد  هعجاف  تسا .  هدش  شرازگ  رفن  اقیرفا 20000  ناملسم  ياهروشک  يارب  ایسآ 9000 و  هراق  ناملسم  ياهروشک 
 . یلگنا ینوفع و  ياـهیرامیب  یفیک  یمک و  یگنـسرگ  ییاذـغ ،  داوم  رقف  هیذـغت و  ءوس  دـنراد .  کـشزپ  کـی  رفن  ره 73000  يازا  هـب 

مدع وس و  کی  زا  ياهلیبق  یلخاد و  ياهیحان ،  ياهيریگرد  اهگنج و  زا  یـشان  تافلت  دایز ،  راک  زا  یـشان  ياهراشف  یچراق ،  ضارما 
زا رگید ،  يوس  زا  یناگمه  يزاس  نوصم  فعض  یتشادهب و  لئاسم  یگداتفا  بقع  و  وراد ،  دوبمک  یکشزپ ،  ییوراد و  عیانـص  هعـسوت 

 . تسا هدومن  مهارف  اهروشک  نیا  رثکا  رد  ار  دارفا  ریم  گرم و  هک  تسا  یلماوع 

نابز داژن و 

یعامتجا ياههورگ  عماوج و  تخانش  یلو  تسا  دورطم  مالسا  رد  داژن  هب  نداد  تلاصا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  دانتـسا  هب  هچرگ 
 ، يو مان  زا  دیاب  درادب  تسود  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  اهامـش  زا  یکی  رگا   . » تسا هدمآ  یثیدح  رد  هچنانچ  درادـن  هلئـسم  نیا  اب  یتافانم 

لاوحا عاضوا و  زا  هک  دنکیم  باجیا  نیتسار  يردارب  هفیظو  بجاو و  قح  هک  اریز  دـبای ،  یهاگآ  دـسرپب و  شرابت  هریت و  مان  ردـپ ،  مان 
یلاح نیع  رد  دحاو  هدیقع  نامیا و  کی  ناونع  هب  مالسا  الوصا  تسا .  هناقمحا  یئاسانش  کی  لماک ،  ریغ  یئانـشآ  هنرگ  دوش و  هاگآ  وا 
ناونع هب  ار  اـهتیلم  هک  تسا  یتـقیقح  مالـسا  تسا .  هتفاـی  عونت  نوگاـنوگ  ياـهتیلم  فرظ  رد  هدوـمن  ظـفح  ار  شیوـخ  تدـحو  هک 

یلو یبلط  يرترب  رخافت و  لماع  هن  دـنادیم  فراعت  بجوم  اما  دـنادیم  بوسنم  ادـخ  هب  ار  تیعقاو  نیا  نآرق  یتح  دریذـپیم و  تیعقاو 
ياههورگ لئابق و  اهتیلم ،  اهروشک  نیا  لخاد  رد  لزلزت  يارب  یتح  یمالسا و  ياهروشک  نیب  قافن  داجیا  تهج  رابکتـسا ،  رامعتـسا و 

 . ددرگ لئان  تسا  یمالسا  ياهتلود  تسکـش  مازهنا و  هک  دوخ  روظنم  هب  ات  دیامنیم  هیکت  مادک  ره  يور  دنکیم و  کیرحت  ار  يداژن 
اهروشک نیا  رد  يداژن  رگید  ياهتیلقا  هتبلا  دـشابیم و  بارعا  یماس و  داژن  اب  تیرثکا  روشک ،  رد 19  یمالسا ،  روشک  عومجم 46  زا 

رد امامت  هک  یمالسا  روشک  رد 11  نابز .  برع  یئاقیرفا  ياهروشک  رد  ربرب  ياههورگ  هیروس و  قارع و  رد  اهدرک  لثم  دنوشیم  هدـید 
اشنم دناهدهاشم .  لباق  یئاپورا  ناتسوپ  دیفس  بارعا و  ياهریت  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  ناهایس  يداژن  هورگ  اب  هبلغ  دنراد  رارق  اقیرفا  هراق 

درز یلاگنب ،  درز  یئایالام ،  درز  کبزا ،  راتات ،  یلوغم  ياههریت  لماش  هک  دشابیم  درز »  » دنعقاو ایسآ  رد  هک  یمالـسا  روشک  يداژن 6 
یماس داژن  هب  هتـسباو  هک  تسا  یلوتانآ  ياهكرت  داژن  اـب  ارـصحننم  تیرثکا  هیکرت ،  روشک  رد  دنـشابیم .  ینیچ  يدـنه و  یئایزنودـنا ، 

دنس ياههریت  دیفس و  داژن  زا  ناتسکاپ  مدرم  تسا .  یئایرآ  یسراپ و  ناریا  يداژن  اشنم  دنـشابیم .  اهدرک  نآ  تیلقا  نیرتگرزب  دنتـسه و 
هدـهاشم برع  رهما و  الاگ ،  داژن  یپویتا 3  روشک  رد  دنـشابیم .  رافع  یئایلاموس و  داژن  زا  یلاموس  یتوبیج و  هنکـس  دنتـسه .  یباجنپ  و 

اب يداژن  ياـههریت  یهجوـت  لـباق  دادـعت  یمالـسا  ياـهروشک  یخربرد  دنــشابیم .  کـسوتینابلآ  ياـههریت  زا  یناـبلآ  مدرم  ددرگیم . 
روشک  20 رد ددرگیم .  غلاـب  هریت  هب 250  هـیرجین  رد  هریت و  هب 300  اهنآ  دادعت  يزنودنا  رد  هک  دـننکیم  یگدـنز  نوگانوگ  ياههجهل 

لیلد هب  دشابیم و  لوادتم  نآ  دـننام  ربرب و  یـسراف ،  يدرک  نوچ  یموب  ياهنابز  نآ  رانک  رد  تسا و  یبرع  نابز  جـیار  نابز  یمالـسا ، 
نابز یمسر ،  نابز  هنافساتم  یمالسا  روشک  رد 11  دراد .  جاور  یلاقترپ  یسیلگنا و  هسنارف  ياهنابز  اهنآ  زا  يدادعت  رد  يرامعتسا  هطلس 
ناـبز هک  مود  ناـبز  زا  هرمزور  ياـهوگتفگ  رد  مدرم  نآ ،  راـنک  رد  اـما  دراد  جاور  يوسنارف  یلاـقترپ و  یـسیلگنا ،  صوصخب  هناـگیب و 

رد تسا  یکرت  هیکرتیمسر ،  نابز  یسراف و  ناریا  مدرم  نابز  دننکیم .  هدافتـسا  دراد ،  قباطت  ناشیاهتنـس  گنهرف و  اب  تسا و  یموب 
 . دراد جاور  یموب  ياهنابز  یلاموس ،  یتوبیج و  يزلام ،  ویدلام ،  شدالگنب ،  يزنودنا ،  ياهروشک 

ناملسم ياهتیلقا 

راتفر زیامتم و  ننـس  اب  دنراد و  تنوکـس  ریگد  ياهروشک  رد  یمالـسا  گنهرف  اب  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نیبم  نید  هک  ناملـسم  ياهتیلقا 
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 ، ینید ناربهر  زا  يوریپ  هناردارب ،  لیکـشت  اب  دـنناوتیم  دـناهدومن و  کیکفت  ناملـسم  ریغ  دارفا  زا  ار  دوخ  صاخ ،  گنهرف  صخـشم و 
یمالـسا تانوئـش  اب  هک  ییاههانرب  زا  زیهرپ  ییارگهقرف و  زا  بانتجا  مالـسا و  نیئآ  طباوض  لوصا و  هب  يرادیاپ  یمالـسا و  تیوه  ظفح 

چیه دـناوتن  تیرثکا  گـنهرف  هبلغ  یعاـمتجا و  ياـهراشف  یـسایس و  تاـکیرحت  هک  دـنروآ  دوجوب  ار  يونعم  یتردـق  تسا ،  راـگزاسان 
رد دـننکیم  تیاعر  ناملـسم  ياهتیلقا  اب  ار  زیمآتملاسم  یگدـنز  اهروشک ،  یخرب  هکنآ  فالخرب  هتبلا  دـیامن .  دراو  اهنادـب  ياهمطل 

ياهتیلاعف یحیـسم و  تاغیلبت  دـننکیم  یگدـیز  لمحت  لباق  ریغ  ياهراشف  ریز  طیارـشتحت و  نیملـسم  یـسایس  ياهدـحاو  زا  ياهراپ 
هب تسا  نکمم  یعقاوم  رد  دنکیم و  دیدهت  ار  اهتیلقا  هک  تسا  یلکـشم  یلام  ياهکمک  دایز و  ياهدیعو  هدـعو و  اب  هارمه  يریـشبت 
رب ار  اهتنوشخ  اهضراعت و  نیرتدـیدش  اهروشک  نارادمدرـس  ناهج ،  طاقن  یـضعب  رد  ددرگ .  رجنم  تیرثکا  عماوج  رد  اهنآ  هلاحتـسا 

( رامنایم  ) همرب دنلیات ،  نیپیلیف ،  تلود  دروخرب  دناهتخادرپ .  اهنآ  لاوما  هرداصم  جارخا و  هجنکش ،  راتشک ،  هب  هتشاد و  اور  نیملسم  هیلع 
ار ناهج  هنکس  موس  کی  هک  ار  اهتیلقا  تالکشم  یلک  روطب  تسا  نشخ  راتفر  نیا  زا  يزراب  هنومن  ناملـسم  ياهتیلقا  اب  یپویتا و . . . 

نوچ ییاههمان  گنهرف  اهروشک ،  يوس  زا  اهنآ  دروم  رد  عقاو  ریغ  رامآ  هئارا  - 1 دومن :  هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  دنهدیم  لیکشت 
یبرع نابز  بلغا  ناناملـسم  نوچ  - 2 دـناهدومن .  رـشتنم  ياهناضرغم  رامآ  اهنآ  دروم  رد  زمیات  كرویوین  اـکیناتیرب و  هنـالاس  هماـنگنهرف 
تیبرت میلعت و  - 3 دنتسه .  ادج  یمالسا  گنهرف  عبانم  زا  دنراد و  هرهب  رتمک  روکذم  نابز  شزومآ  زا  ناملـسم  ریغ  ياهروشک  رد  دنراد 

رد هژیوب  نابزیم  روشک  گنهرف  رد  ندش  بوذ  یگنهرف و  خـسم  - 4 ناملسم .  ریغ  روشک  یتیبرت  یشزومآ -  ماظن  رد  ناملـسم  ناکدوک 
مدع نیملسم و  یعامتجا  ياهـشزرا  ریقحت  یعامتجا و  دسافم  دوجو  - 5 تسا .  زیتس  رد  مالـسا  گنهرف  اب  اهنآ  گنهرف  هک  ییاهروشک 

اههشیدنا زا  ار  ناملسم  ناناوج  هک  يونعم  ياهشزرا  یفن  یمالـسا و  دض  گنهرف  دشر  رب  ینتبم  تاغیلبت  یقالخا و  ياهدنب  دیق و  دوجو 
هب تبـسن  اهتلود  هنوگ  ضیعبت  تاـکرح  رثا  رب  هک  ییاـهانگنت  يداـصتقا و  یلاـم و  تالکـشم  - 6 دنکیم .  ادـج  یمالـسا  ياهراتفر  و 

ياهتیعقاو یلو  دنتـسه  نیدلاو  یتیبرت  شور  تحت  هناخ ،  رد  اریز  ناملـسم  نادنزرف  يارب  ضقاتن  دوجو  - 7 ددرگیم .  لامعا  نیملسم 
ياهروشک اب  ییادج  - 8 دنیامنیم .  دیدشت  ار  ضقانت  نیا  زین  ناملـسم  ریغ  نادرگاش  مه  تسا ،  یمالـسا  ياهـشزرا  فالخرب  یعامتجا 
ياهتیلقا یخرب  لاثم  ناونع  هب  ناملـسم .  ریغ  ياهروشک  رابکتـسا و  یتاغیلبت  ياـهقوب  دـید  زا  اـهروشک  نآ  رب  ندـنکفا  رظن  ناملـسم و 

یهجوت یب  نیملسم و  ءارآ  اههشیدنا و  هب  مارتحا  مدع  - 9 دنراد .  یتسردان  روصت  اهتردقربا  یفنم  تاغیلبت  لیلدب  ناریا  دروم  رد  ناملسم 
یسایس روما  رد  نیملسم  تلاخد  مدع  - 10 یگنهرف .  یتامدخ و  یهافر -  تاناکما  زا  تیمورحم  نیملسم و  یعامتجا  یسایس  قوقح  هب 

رد نیملـسم  هکنآ  اـب  کـیبمازوم  اـینازنات و  یپویتا ،  رد  دـنهدیم .  لیکـشت  ار  هجوت  لـباق  یتیلقا  هک  یلاـح  رد  ناـبزیم  روشک  یماـظن  - 
 ، انغ وگوت ،  ایربیل ،  جاع ،  لحاس  وگنک ،  لنم  یئاقیرفا  ياهروشک  یخرب  رد  - 11 دنراد .  زیچان  يریثات  یتکلمم  نوئش  رب  یلو  دنتیرثکا 

اهنآ هک  هداد  رارق  یلام  رقف  رد  ار  ناناملسم  نانچنآ  يزرم  ياهدربن  ياهلیبق و  ياهگنج  اهیلاسکـشخ -  الوگنآ  ریئز و  اقیرفآ ،  بونج 
هب مدــع  - 12 دوـشیم .  هداد  هـنآ  هـب  يرابکتــسا  تاـغیلبت  یــسایس و  شــشوپ  ریز  هـک  دــنکیم  یلاـم  ياـهکمک  شریذــپ  هداــمآ  ار 

رظن ناوتیمن  ناملسم  ياهتیلقا  رامآ  درومرد  دروآیم .  راب  هب  ار  ياهدیدع  یسایس  یعامتجا  تالکشم  دوخ  هک  اهنآ  نتخانـشتیمسر 
بانتجا نایدا  ناوریپ  رامآ  قیقد  هئارا  زا  دـنراد  دوخ  لـخاد  رد  هک  ياهقرف  لـئاسم  لـیلد  هب  اـهروشک  زا  يرایـسب  اریز  دومن  هئارا  یعطاـق 

ماجنا زا  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  رگید  اکیرما و  یبرغ و  کلاممرد  اهنآ ،  یـسایس  دصاقم  يارب  تسا  ياهناهب  نیا  مه  دیاش  دنزرویم و 
زا یخرب  دنکیم  داجیا  رطخ  نیملـسم  يارب  هدـیدقع  زاربا  هک  ییاهروشک  رد  دـننکیم ،  يراد  دوخ  نیملـسم  دروم  رد  قیقد  يرامـشرس 
ریغ روشک   49 رد ناملـسم  رفن  يدالیم 39270700  لاس 1982  رامآ  قبط  دـنرادیم .  هاگن  یفخمار  دوخ  یبهذـم  تاداـقتعا  ناناملـسم 

لاـس 1981 هب  طوبرم  هک  رگید  يراـمآ  هنوـمن  کـی  رد  دـناهدادیم .  لیکـشت  ار  نیملـسم  لـک  هک 6/11 % دناهتشاد  تنوکـس  ناملـسم 
لاس رد  تسا .  هدـیدرگیم  غلاب  رفن  هب 285207113  دناهتشاد  ناملـسم  ات 49 % نیب 1 % هک  روـشک  رد 63  نیملـسم  دادعت  تسا  يدالیم 

مه دیاش  دـهدیم .  ناشن  ار  يدایز  شهاک  لاس 1982 ،  رامآ  هب  تبسن  هک  هدیـسر  رفن  نویلیم  هب 371  ناملسم  ياهتیلقا  رامآ  1985 م 
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هب ناملـسم  ياهروشک  وزج  هدوب  دـح 50 % رد  اهنآ  ناناملـسم  هک  ار  اهروشک  زا  یخرب  هک  دـشاب  نیا  زا  یـشان  شحاف  ياـهتوافت  نیا 
ياهروشک دادعت  میات  هلجم  یتاقیقحت  هورگ  یلو  تسا  هدـش  یفرعم  ناملـسم  روشک  عبانم 57  ياهراپ  رد  هک  اجنآ  ات  دـناهدروآ  باـسح 

رکذ رفن  یمالـسا 299283880  ریغ  روشک  رد 68  نکاس  نیملـسم  دادـعت  لاـس 1986م  راـمآ  تسا .  هدومن  رکذ  روـشک  ار 37  یمالسا 
 . دیامنیم

مالسا ناهج  ناگدنهانپ  ناگراوآ و 

اب ناتـسکاپ  دراد .  ار  هراوآ  دادـعت  نیرتالاب  ناهج  رد  یقارع  یناغفا و  هراوآ  نویلیم  زا 5/2  زواجتم  اب  ناریا  یمالـسا ،  ياهروشک  نیب  رد 
ناملـسم ياهورین  دیدش  بوکرـس  لیلدـب  یپویتا  رد  تسا .  راد  ار  موس  هبتر  هراوآ  نویلیم  اـب 5/1  نادوس  مود و  هبتر  نویلیم  هب 2  بیرق 

رـس هب  هراوآ  تلاح  هب  ناملـسم  نویلیم  مین  دودح  هدش  مدرم  ریگنابیرگ  هک  ياهرود  ياهیلاسکـشخ  روشک و  نیا  یبرغ  لامـش  رد  عقاو 
یلاموس هنکـس  موس  کیتسا  هدومن  ومادیـس  لیبژراه و  هقطنم  هجوتم  ار  هراوآ  رازه  اهدص  یپویتا  یلاموس و  نیب  نینوخ  دربن  دنربیم . 

نیا لخاد  رد  یکیبمازوم  ناگدـنهانپ  دـناهدومن .  كرت  ار  دوخ  نیمزرـس  یلاسکـشخ  گنج و  رطاخب  هک  دنتـسه  یئادـناگوا  ناـگراوآ 
 . دوشیم هدوزفا  اهنادـب  رفن  رازه  هد  بیرق  هاـم  ره  هک  دوب  رفن  زا 300000  زواجتم  دناهدنکارپ  نآ  راوجمه  یـسایس  ياهدـحاو  روشک و 
هب هک  نورماک  روشک  ناگراوآ  رثکا  تسا .  هدومن  اینازنات  یمالـساروشک  هناور  ار  هراوآ  رفن  نارازه  دنوروب ،  روشک  رد  ياهلیبق  ياهعازن 
 . دنتـسه هیحاـن  نـیا  یموـب  دارفا  ربارب  هد  هـک  دـنراد  تنوکـس  نآ  یلامـشتلایا  رد  عـقاو  يوـسوک  رهـش  رد  ددرگیم  غلاـب  رفن  300000

يداـصتقا و تالکـشم  راـچد  اـهنآ  دوخ  هک  دـناهدروآ  يور  ییاـهروشک  هب  دـناهدنکارپ  هراـق  نیا  روشک   20 رد هک  یئاقیرفا  ناـگراوآ 
يوس هب  ار  ناگراوآ  جوم  زین  یقرـش  بونج  يایـسآ  رد  یـسایس  تاجنـشت  اـهگنج و  زا  یـشان  ینما  اـن  دنـشابیم .  یعاـمتجا  تالـضعم 

 . دـنوشیم هناور  يزلام  روشک  يوس  هب  ابلاغ  یئایرد ،  هار  قیرط  زا  نیچودـنه  رد  عقاو  ناگاروآ  تسا .  هدرک  هناور  رواـجم  ياـهروشک 
بجوم روماسگناب و  نیشن  ناملسم  نیمزرـس  هب  يزکرم  تلود  ياهورین  راشف  موجه و  وروم و  ناناملـسم  اب  نیپیلیف  حلـسم  ياوق  يرباربان 

يور يزلام  رد  حابـص  تلایا  ولوس و  ریازجلا  عمجم  يوس  هب  هدش و  هدـنار  دوخ  ياهنیمزرـس  زا  ییوروم  ناملـسم  نارازه  ات  هتـشگ  نآ 
ریخا هام  رد 15  دندیدرگ ،  هراوآ  رفن  نویلیم  ود  لقادـح  اهنیمزرـس ،  نیا  نارابمب  رد  دنـشاب .  ناما  رد  یماظن  ياوق  دـنزگ  زا  ات  دـنروآ 

شدالگنب هب  دناهتشاد  تنوکس  یبرغ -  زرم  طاقن  رد  عقاو  روشک -  نیا  ناکارآ  ناتـسا  رد  هک  يرامنایم  ناملـسم  رفن  هب 300000  بیرق 
هراوآ دادعت  نیرتشیب  هنایمرواخ  هقطنم  ایسآ و  برغ  دنتفای .  ناکـسا  شدالگنب  يایکوا   » شخب رد  عقاو  یلاکمولب   » هاگودرا رد  هدنهانپ و 
کی هک  دیدرگ  یناغفا  نویلیم  هدش 5  هراوآ  بجوم  ناتسناغفا  هب  خرس  شترا  مجاهت  لیروآ 1987 و  یتسیسکرام 27  ياتدوک  دراد ،  ار 
یقارع دواعم  نارازه  دش  زاغآ  هام 1359 ش  رویرهش  زا  هک  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  دنهدیم ،  لیکـشت  ار  ناهج  ناگراوآ  موس 
رابمغ هثداح  رثا  رب  یقارع  ناگراوآ  هورگ  نیمود  دومن ،  ناریا  فلتخم  یحون  یهار  دوب  هدش  هدنار  نوریب  هب  قارع  تلود  يوس  زا  هک  ار 

نیب هک  يرباربان  دربن  تیوک و  هب  قارع  هلمح  سراف و  جیلخ  گنج  نایرج  رد  دنومن ،  كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  هچبلح ،  كانفسا  و 
بـصغ موش  راـثآ  نیرتراـب  فسا  زا  یکی  دـش .  ریزارـس  ناریا  هیکرت و  ياـهزرم  يوـس  هب  مدرم  لیـستشگ  زاـغآ  یثـعب  شترا  مدرم و 

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  هک  تسا  یمولظم  ناناملسم  زا  رفن  نویلیم  هس  زا  شیب  یگراوآ  هثداح  یتسینویهص ،  ياوق  طسوت  نیطسلف 
ترجاـهم هنیمز  نتخاـس  مهارف  اـب  یتسینویهـص  بصاـغ  میژر  دـناهدش .  هدـنکارپ  ناـهج  رـسارس  یتـح  هناـیمرواخ و  فلتخم  یحاون  رد 

هراوآ نویلیم  هس  نیا  نتفریذپ  ناکما  رگید  هک  دناسرب  يدح  هب  ار  تیعمج  یبسن  مکارت  ات  تسا  نآ  ددـص  رد  ناهج  رـسارس  زا  نایدوهی 
لاس رد  داتفا و  ناگراوآ  عاضوا  هب  یگدیـسر  يارب  یناـگرا  لیکـشت  رکف  هب  لاس 1949م  رد  دحتتم  للم  نامزاس  دـشاب .  هتـشادن  دوجو 

درادـن و یناـسکی  يوـق و  عـضوم  ناـگراوآ  ربارب  رد  ناـگرا  نیا  اـما  دوـمن  زاـغآ  ار  دوـخ  راـک  ناگدـنهانپ  یلاـع  ياـیراسیمک  1951م 
ناـگراوآ هـب  دـیاب  اـهروشک  نـیا  هـک  تـسا  یمیظع  ياههیامرـس  زا  يزیچاـن  شخب  ناگدـنهانپ  ناـبزیم  ياـهروشک  هـب  نآ  ياـهکمک 
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یب حور  هک  ياهدـننکدودحم  نیناوع  بیوصت  اب  دـننزیم  مد  اهناسنا  قوقح  رـشب و  عفانم  زا  هک  یئاـپورا  ياـهروشک  دـنهد .  صاـصتخا 
هب اهبرـص  هناعبـس  تالمح  نایرج  رد  هنومن  ناونع  هب  دناهتـسب .  ناگراوآ  يور  هب  ار  دوخ  ياهرد  دـناسریم ،  توبث  هب  ار  نانآ  یتلادـع 

دنبای ناکسا  نآ  رد  هک  دنراد  ار  ییاج  رتمک  روشک  نیا  ناملسم  هراوآ  هرفن  نویلیم  کی  هب  بیرق  نیوگزره  ینسوب ،   » یمالـسا نیمزرس 
 . دومن عانتما  نانآ  زا  یکچوک  شخب  یتح  شریذپ  زا  ناملآ  تلود  و 

یمالسا ياهروشک  يداصتقا  لئاسم  هب  یهاگن 

یمالسا ياهروشک  يداصتقا  لئاسم  هب  یهاگن 

تسا نیلغاش  لک  اهشخب 55 % نیا  رد  لغاش  يورین  تسا و  راوتسا  یماد  يزرواشک و  تادیلوت  رب  ناناملسم  يداصتقا  ياهتیلاعف  ساسا 
رد تفن  شیادیپ  دشابیم .  یمالـسا  ياهروشک  نیب  رد  دصرد  نیرتالاب  هک  هداد  صاصتخا  شخب  نیا  هب  ار  راک  يورین  زا  هیرجین 90 % . 

نیا دنروآ .  يور  تعنـص  يوس  هب  هدـش و  لفاغ  یعارز  تادـیلوت  زا  اهروشک  نیا  ات  هدـش  نآ  بجوم  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  ياهراپ 
یتامدـخ و ياـهراک  يوس  هب  نآ  دـلوم  ياـهورین  اـت  دـش  نآ  بجوم  دوـمن و  ریزارـس  اـهروشک  نیا  يوـس  هب  ار  ترجاـهم  لیـس  لـماع 

شخب رد  راـک  يورین  نیرحب 90 % رد  دـبای .  تدـش  يرهـش  ياهنوناک  هب  ترجاـهم  دـنوش و  یلاـخ  اهاتـسور  هدروآ و  يور  یناـگرزاب 
كرد ل دوشیم  لماش  مه  ار  يدی  یموب و  عیانـص  هک  تعنـص  شخب  رد  لغاش  يورین  هک  یلاح  رد  دنلوغـشم  تفن  رودص  جارختـسا و 

ياهروشک راک  يورین  هیقب  % 25 دناهدیزرو .  تردابم  یتعنص  ياهتیلاعف  هب  افرص 5 % روموم  یبیل و  داچ ،  رد  تسا و  مالسا 20 % ناهج 
عیانص یتسد ،  عیانص  زا  دنترابع  یمالسا  ياهروشک  مهم  عیانص  دناهدومن .  تردابم  لقن  لمح و  یناگرزاب ،  یتامدخ ،  روما  هب  ناملسم 
يزاس ورسنک  ییایمیش ،  دوک  نهآ ،  بوذ  يزاسمرچ ،  يزاس ،  ذغاک  بوچ ،  يزاس ،  راگیس  نامیس ،  یجاسن ،  یجارختـسا ،  ییاذغ ، 
رـصم تساقیرفا .  لامـش  یئایـسآ و  ياهروشک  بلاغ  دـیلوت  مدـنگ  يزاس .  نوباص  یتشک و  دـیلوت  يزاس ،  هشیـش  يزاـس ،  کـیتسال  ، 
زکرم نیرتمهم  ریازجلا  دیآیم .  تسد  هب  جنرب  مه  يزلام  شدالگنب و  يزنودنا ،  ناتـسکاپ ،  رد  اما  تسا  جـنرب  هدـننک  دـیلوت  نیرتگرزب 

 . دیآیم تسدب  يریسمرگ  يریسدرس و  الوصحم  عاونا  ییاوه  بآ و  عونت  ظاحل  هب  ناریا  رد  تسا .  مالـسا  ناهجرد  روگنا  هدننک  دیلوت 
یبونج لحاس  رب  ندـش  عقاو  لیلدـب  زین  ینابلآ  هیکرت ،  شکارم  رد  تساراد ،  ار  لوا  هبتر  مالـسا  ناهج  رد  نوتیز  دـیلوت  ظاحل  هب  سنوت 

 ، ناتـسبرع يزنودنا ،  دشابیم .  یمالـسا  ياهنیمزرـس  نیب  رد  ياچ  هدننک  دیلوت  نیرتمهم  شدالگنب  دیآیم  تسدب  نوتیز  زین  هنارتیدم 
تساراد ار  لوا  ماقم  ظاحل  نیا  زا  ناهج  يامرخ  دیلوت 75 % اب  قارع  دنوریم .  رامش  هب  هوهق  ناگدننک  دیلوت  نیرتمهم  زا  یپویتا  نمی و 

هبنج هک  یتالوصحم  نایم  زا  دننکیم .  دیلوت  امرخ  زین  ناریا  رطق و  نامع ،  ناتـسبرع ،  یبرع ،  هدـحتم  تاراما  یناتیروم ،  یبیل ،  هنیگ ،  . 
ياهروشک نآ  زا  سپ  دراد .  قلعت  رصم  روشک  هب  ناهج  حطس  رد  نآ  نیرتبوغرم  هک  تسا ،  تیمها  زئاح  هبنپ  دیلوت  دنراد ،  یتارداص 

دیلوت ظاحل  هب  دـنیآیم .  باسح  هب  مالـسا  ناهج  رد  هبنپ  ناگدـننک  دـیلوت  زا  ناتـسکاپ  یلام و  داـچ ،  وساـفانیکروب ،  یپویتا ،  نادوس ، 
اـهنت %40 دـنراد  تلاـخد  لوـصحم  نیا  دـیلوت  تـشک و  رد  روـشک  نـیا  مدرم  زا  دراد و 36 % ار  لوا  ماـقم  ناـهجرد  شدــالگنب  فـنک 
رد دراد ) دربراک  یناتک  فایلا  دـیلوت  رد   ) لاسیـس هدـننک  دـیلوت  نیرتمهم  اینازنات  دـیآیم .  تسدـب  يزلاـم  روشک  رد  ناـهج  يوچوئاـک 

دـیلوب و هار  زا  یبرغ  ياقیرفا  ناملـسم  ياـهروشک  دـمآرد  زا  یمهم  شخب  تسا .  لـخن  فاـیلا  هدـننکدیلوت  نیلوا  نوئلاریـس  تساـیند . 
ياهروشک رد  وکاـبنت  نوتوت و  تسا .  اـیند  رد  نزرا  هدـننکدیلوت  نیرتگرزب  رجین  روشک  دـیآیم .  تسدـب  نزرا  ینیمز و  ماداـب  رودـص 

ماد نیتروهشم  لگهرق  دنفـسوگ  تسا .  یمالـسا  ياهروشک  نامدرم  مهم  تالاغتـشا  زا  يرادماد  دیآیم .  تسدب  هیکرت  نمی و  ینابلآ ، 
یگدـنز رد  هک  دوشیم  يرادـهگن  رتش  هنایمرواخ ،  اقیرفا و  ییارحـص  یحاون  رد  دراد .  یناهج  ترهـش  نآ  تسوپ  هک  تسا  ناتـسناغفا 

اـهایرد و اهـسونایقا و  راـنک  رب  اـی  دـنراد و  ياهریزج  عقوم  هک  ییاـهروشک  رد  تسا .  رادهدـهع  ار  یمهم  شقن  اهنیـشن  چوـک  لـیابق و 
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یبرع يروهمج  روشک  لحاوس  دشابیم .  دیدج  یتنـس و  شور  ود  هب  یهام  دیـص  مدرم ،  مهم  ياهتیلاعف  زا  دـناهتفرگ  رارق  اههناخدور 
کیدزن دراد و  يدایز  تیمها  یهام  دیـص  شدالگنب  رد  تسا .  ناهج  لحاوس  نیرتمهم  زا  دوجوم  یهام  رادـقم  عاونا و  ظاحل  هب  ارحص 

عاونا دـیلوت  ظاحل  هب  ار  ایند  لحاوس  نیرتینغ  زا  یکی  شکارم  روشک  دـیآیم .  تسدـب  نآ  نریـش  وروش  ياـهبآ  زا  یهاـم  عون  هب 250 
تروص ناریا  یمالـسا  يروهمج  سراف و  جیلخ  هزوح  ياهروشک  رد  وگیم  دـیراورم و  دیـص  تساراد .  نیدراس  یهام  صوصخب  یهام 

تاراـما رطق ،  نیرحب  تیوـک ،  ناتـسبرع  ناریا ،  یبـیل ،  ریازجلا ،  تـسا .  ینغ  زین  ینیمزریز  عباـنم  رظن  هـطقنزا  مالـسا  ناـهج  دریگیم . 
تفن هدـننک  رداص  ياهروشک  ناـمزاس  وضع  اـهنآ  یماـمت  هک  دنتـسه  یمالـسا  زیختفن  ياـهروشک  هیرجین  يزنودـنا و  یبرع ،  هدـحتم 

نورماک و اینازنات ،  یپویتا ،  رد  دیفس  يالط  الط و  تسا .  راد  ار  لوا  ماقم  ناهج  رد  تفن  وردص  ظاحل  هب  ناتسبرع  دنـشابیم .  کپوا ) )
 ، شکرم ياهروشک  رد  دنرادروخرب .  ساملا  رئاخذ  زا  یلام  وئاسیب و  هنیگ  اینازنات ،  داچ ،  نوئلاریـس ،  ياهروشک  دیآیم .  تسدـب  هنیگ 

هنیگ و رد  ناهج  تیـسکوب  % 30 دراد .  دوجو  تافـسف  ینغ  رئاخذ  يرتخاـب  يارحـص  لاگنـس و  سنوت ،  ریازجلا ،  ندرا ،  هنیگ ،  رـصم ، 
نآ جارختـسا  رد  ناـیئاپورا  هک  دراد  دوجو  میناروا  ینغ  رئاـخذ  یلاـموس ،  رجین و  ياـهروشک  رد  تسا  يزلاـم  هب  طوبرم  اـیند  عـلق  % 35

صوصخم ياـهدالوف  تخاـس  رد  هک  تسا  ياهداـم  تیبـملک  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوخب  هیکرت  ار  ناـهج  مورک  % 10 دـنراد .  تلاخد 
عبانم تسا .  اراد  ار  لوا  ماقم  ناهج  رد  رظن  نیا  زا  روشک  نیا  دـشابیم و  هیرجین  هریخذ  نیرتمهم  تفن  زا  سپ  هک  دوریم  راکب  اـمیپاوه 

نهآ و تیرتال ،  ینامتخاس ،  گنس  تلابک ،  تیمرب ،  ساتپ ،  اکیم ،  يور ،  برـس ،  سم ،  گنـس ،  لاغز  نهآ ،  گنـس  نوچ  يرگید 
بلاغ یجراخ  تراجت  تسا .  یندعم  عبانم  دقاف  یمالـسا  ياهروشک  نایم  رد  ویدلام  دیآیم .  تسدـب  زین  ناملـسم  ياهروشک  رد  کمن 
بلغا اهنآ ،  تادراص  دـشابیم و  موس  ناـهج  هیاـسمه و  لود  اـب  نآ  زا  سپ  یبرغ و  ياـهروشک  اـب  لوا  هجرد  رد  یمالـسا  ياـهروشک 

 ، هحلـسا زا :  دـنترابع  اـهنآ  تادراو  دـشابیم .  گنـس  لاـغذ  زاـگ و  تفن ،  نوـچ  يزرنا  داوـم  یندـعم و  یماد ،  یعارز و  تـالوصحم 
 ، ییایمیـش تاعونـصم  هدـش ،  يدـنب  هتـسب  ییاذـغ  داوم  یکیرتکلا  مزاول  وراد ،  شیارآ  ینیئزت و  یلمجت ،  ياهالاک  يزلف ،  تاعونـصم 

دیاـکم تسا و  ینغ  رایـسب  یعارز  یندـعم و  عباـنم  رئاـخذ و  رظن  زا  مالـسا  ناـهج  نیارباـنب  یفرـصم .  ياـهالاک  عاوـنا  تـالآ و  نیـشام 
يداصتقا نارحب  رد  نانچ  ار  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  هتشاد  هاگن  تیمورحم  رقف و  رد  ار  اهنیمزرس  نیا  رابکتـسا : ،  ياههلیح  يرامعتـسا و 
يداصتقا فاکش  هکلب  هدرکن  عفر  ار  اهروشک  نیا  تالکشم  اهنت  هن  اهکمک  نیا  دنتـسه .  یبرغ  لود  ياهکمک  جاتحم  هک  هتـشاد  هاگن 

هب هک  اهکمک  نیا  تسا .  هدومن  نوزفا  طاقن  نیارد  ار  یلخاد  ياـهيرباربان  هداد و  شیازفا  ار  یبرغ  ياـهروشک  یمالـسا و  کـلامم  نیب 
یناسنا و دصاقم  سکع  تهج  رد  دوشیم  یمالـسا  ياهروشک  میدقت  هناتـسودرشب  يرهاظ  اب  رابتعا  دقن و  لوپ  الاک ،  يریداقم  تروص 

هکلب دـنکیمن  لاـبند  ار  ياهناـهاوخریخ  فادـها  درادـن و  مـه  ناـگیار  تلاـح  دوـشیم .  هـتفرگ  راـکب  يرــشب  ياهــشزرا  ریقحت  یتـح 
کیژتارتسا ساـسح و  طاـقنرد  - 1 هک :  دوـشیم  کـمک  ییاـهروشک  هب  ـالوصا  تسا و  لـیخد  نآ  رد  یماـظن  یـسایس و  ياـهكرحم 

هدرپس رس  اهنآ  لود  هک  ییاهنیمزرس  هب  کمک  دوخ ;3 - يوس  هب  اهنآ  بلج  يارب  هتفای  لالقتسا  هزات  روهظون و  ياهروشک  دنعقاو ;2 -
هلـصاف ددـص  رد  ای  هدوب و  رگید  هدـنوش  کمک  روشک  بیقر  هک  ییاـهروشک  هب  کـمک  دننانآ ;4 - يوگ  نابرق  هلب  دنتـسه و  رابکتـسا 

دـهدیم ;6- رارق  هرطاخم  رد  ار  برغ  عفانم  دـیدهت  نیا  دـنوشیم و  دـیدهت  ییاجزا  هک  ییاهروشک  دنتـسه ;5 - رگید  ياج  زا  نتفرگ 
 ، دنراد بوشآرپ  ینیمزرس  تلایا و  هک  ییاهروشک  دننکیم ;7 - بوکرس  ار  یبالقنا  تالیکشت  اهتضهن و  اهشبنج و  هک  ییاهروشک 

شروش رگا  دنوشیم و  تیوقت  یبلط  ییادج  جوم  ای  بوشآ  نآ  ندیبوک  مهرد  يارب  دشاب  اهتردقربا  فادـها  ياتـسار  رد  ناشعفانم  رگا 
هب یتقو  هک  دوب  نیا  رامعتـسا  ياههلیح  رگید  زا  دراد .  سکع  هبنج  تیوقت  تیامح و  نیا  دـشاب ،  برغ  عفانم  نیمات  تهج  رد  هیحان  نآ 

هیلوا داوم  نیمات  رد  هک  دـندرک  یلوصحم  تشک  هب  مزلم  ار  نانآ  اهروشک ،  یئایفارغج  طیارـش و  هب  انب  دوشگ  اـپ  یمالـسا  ياـهنیمزرس 
ییاذغ و داوم  نآ  رد  دیاب  هک  زیخلـصاح  یعورزم  نیمز  هک  دوب  نیا  همانرب  نیا  راوگان  ضراوع  زا  تشاد  یمهم  شقن  اهنآ  تاجناخراک 
ات دـنوشیم  ریزگاـن  اـهروشک  نیا  ببـس  نیمه  هب  تفاـی  صاـصتخا  یناـگرزاب  يراـجت و  تـالوصحم  تشک  هب  دـیآ  لـمع  هب  ینیئتورپ 
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ياهروشک هب  ار  یلوصحم  کـت  داـصتقا  هک  لوصحم  دـیلوت  هویـش  نینچ  دـننک .  دراو  رگید  ياـهروشک  زا  ار  دوخ  ییاذـغ  تـالوصحم 
دوریم شیپ  يداصتقا  جلف  دحرس  ات  هدننک  دیلوت  روشک  لوصحم ،  نآ  يداصتقا  میرحت  اب  هک  دراد  ار  رطخ  نیا  دنکیم  لیمحت  ناملسم 

هب دنوشیم  رتنارگ  زور  ره  یبرغ  تاعونـصم  تالوصحم و  ضوع ،  رد  اما  دهدم ،  لزنت  تدش  هب  ار  لوصحم  تمیق  زین  نآ  هوبنا  دیلوت  . 
نغمه يازارد  لاس 1970م  رد  یلو  دوش  هیهت  نامیس  مرگولیک  ات 1200  دش  رداص  وئاکاک  نت  کی  يدالیم  لاس 1960  رد  لاثم  ناونع 

ناملـسم ياهروشک  وچوئاک و  دیلوت  اب  يزلام  فنک ،  هوبنا  دـیلوت  اب  شدالگنب  دـش .  هداد  لیوحت  نامیـس  مرگولیک  وئاکاک 300  رادقم 
دنراد و يراب  تکالف  يامیـس  نآ ،  تارداص  دایز و  دیلوت  دوجو  اب  هتـشاد و  يدنور  نینچ  نزرا ،  ینیمز و  ماداب  دیلوت  اب  یبرغ  ياقیرفا 
هک دوشیم  راذـگاو  اهروشک  نیا  هب  یماو  تقو  نآ  دـننکیم و  زارد  تسد  یتعنـص  ياهروشک  يوس  هب  دوخ  جاـتحیام  نیماـت  يارب  اذـل 

دوخ هب  ار  ناملـسم  ياهروشک  هیامرـس  هجدوب و  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  يرگید  لماوع  زا  دیامن .  رتلزلزتم  ار  نانآ  يداصتقا  يامیس 
اهروشک نیا  هک  هدش  نآ  بجوم  لیذ  حرش  هب  یلماوع  تسا .  یعقاو  زاین  زا  شیب  دایز و  یلیخ  نازیم  هب  هحلسا  دیرخ  دهدیم  صاصتخا 

هب رجنم  تاعزانم  نیا  دـناهدوب و  اهتردـقربا  هعزاـنم  نادـیم  اـهروشک  نیا  - 1 دـنهد .  صیـصخت  یماـظن  روما  هب  ار  یهجوـت  لـباق  هنیزه 
ياهيریگرد یبزح و  ياهلیبق  یموق ،  تافالتخا  دیامنیم ;2 - نوزفا  ار  یماظن  تازیهجت  هب  زاین  هک  هدـش  روبزم  ياهروشک  يریگههبج 

ياهنامیپ رد  تیوضع  اهتردقربا ;4 - هطلس  ناود  زا  یـشان  یماظن  یگتـسباو  دراد ;3 - يرابکتـسا  تاـکیرحت  رد  هشیر  دوخ  هک  يزرم 
لسوتم یلخاد و  ياهشروش  اهتضهن و  یبوکرـس  اهروشک ;5 - نیا  رد  یبرغ  ياهتلود  یماظن  ياههاگیاپ  رارقتسا  یـسایس و  یماظن 

نتفرگ رارق  یجراخ ;7 - تاکیرحت  اب  رگید  ياهروشک  يوس  زا  دیدهت  ساسحا  یـسایس ;6 - یئامتجا و  لئاسم  لح  يارب  روز  هب  ندش 
 - یقرش بونج  يایـسآ  اقیرفا ،  خاش  هنایمرواخ -  لثم  تسین  اهتردقربا  عفن  هب  نآ  شمارآ  هک  ازنارحب  ساسح و  طاقن  رد  اهروشک  نیا 

دعب لاس  نازیم 20  نیا  دـیدرگ و  غلاب  رالد  نویلیم  هب 6409  ناهج  یماظن  ياههنیزه  يدالیم  لاس 1957  رد  رهنلا ) ءاروام   ) هنایم يایـسآ 
ناتـسبرع رـصم و  قارع ،  ياهروشک  هب  صوصخب  هناـیم و  رواـخ  هب  نآ  نازیم  نیرتـالاب  ناـیم  نیا  رد  هک  دیـسر  رـالد  نویلیم  هب 41762 

تساراد ار  لوا  هبتر  ناهج  حطس  رد  یلم  صلاخان  دیلوت  هب  تبسن  یماظن  هنیزه  نازیم  ظاحل  هب  نامع  روشک  تسا .  هتـشاد  قلعت  يدوعس 
لاس رد  تسا .  هتفای  صاصتخا  یماـظن  روما  هب  لاـس 1975م  رد  تلود  هنیزه  یلم و 7/46 % صلاـخان  لوصحم  روشک 40 % نیا  رد  اریز 

 ، ناتـسبرع ياهروشک  ناـیم  نیا  رد  هک  دـیدرگ  ربارب  تفه  ناملـسم  ياهنیمزرـس  موس و  ناـهج  ياـهروشک  هب  هحلـسا  تادراو  1977م 
هنایم يرواخ  هب  ناـهج  یماـظن  يورین  لاـسرد 1979م 5/7 % دـناهدوب .  ناـهجرد  هحلـسا  ناگدـننک  دراو  نیلوا  هیروس ،  رـصم و  قارع ، 

هنایمرواخ هحلـسا  تارداص  لاـس 89 % نیا  رد  تفاـی و  شیازفا  هب 3/11 % لاس 1980م  رد  ینعی  دـعب  لاس  کـی  یلو  تشاد  صاـصتخا 
 . تسا هدوب  رصم  یتسینویهص و  میژر  هیروس ،  ناریا ،  قارع ،  ناتسبرع ،  هب  طوبرم 

یمالسا سنارفنک  نامزاس 

بهاذم نیب  بیرقت  تیعمج  نآ  لابندب  دش و  لیکشت  یمالسا  یمومع  سنارفنک   » مانب یعمجم  سدقملا  تیب  رد  ینامثع  تلود  طوقس  اب 
روضح اب  ناتسکاپ و  توعد  هب  یمالـسا  گنهرف  یللملا  نیب  سنارفنک   » يرمق لاس 1336  رد  دومن .  دقعنم  ياهسلج  هرهاق ،  رد  یمالـسا 

تالـضعم داد و  هسلج  لیکـشت  هـکم  رد  يرمق  لاس 1381  رد  هک  یمالـسالا  ملاـعلا  ۀـطبار  سنارفنک  داد .  هسلج  لیکـشت  هدـنیامن   130
روشک زا 35  دنمـشناد  تیـصخش و  تکرـش 135  اب  يرمق  لاـس 1384  رد  هعماـج  نیا  داد .  رارق  یـسررب  دروم  ار  یمالـسا  ياـهروشک 

هب حرطم و  یمالـسا  ياهروشک  زا  لکـشتم  یـسنارفنک  داد و  لیکـشت  ددـجم  ياهسلج  یلاـموس ،  يروهمج  سیئر  داهنـشیپ  اـب  ناملـسم 
نآ هناخریبد  یمالسالا و  ملاعلا  هطبار  هدهع  هب  یمالـسا  نارـس  سنارفنک  رکف  بیقعت  تیلوئـسم  دوخ  ییاهنهمانعطق  رد  دیـسر و  بیوصت 

لامج اریز  دمآ  دیدپ  یتاغیلبت  یتاعزانم  درس و  گنج  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  نیب  یتالیکـشت  نینچ  همدقم  هماگنه  رد  تفرگ .  رارق 
ناتــسبرع و يوـس  نآ  زا  دوـمن  یقلت  دادــغب » ناـمیپ   » زا رگید  ياهرهچ  ار  اـهنآ  تـسناد و  یئاـکیرمآ  حرط  ار  هعماـج  نـیا  رــصانلادبع 
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مالسا دض  ناونع  هب  هدومن و  مزینومک  یماح  هب  مهتم  ار  رصانلادبع  لامج  هتسناد و  يرورض  ار  یتالیکـشت  نینچ  نآ ،  قفاوم  ياهتلود 
شترا ياهورین  اب  يریگرد  رد  بصاغ  لیئارسا  نآ  نایرج  رد  هک  لاس 1967م  رد  لیئارسا  بارعا و  هزور  گنج 6  عوقو  دندرک .  یفرعم 

دوخ هنابـصاغ  فرـصت  هب  ار  هیروس  نالوج  ياهیدـنلب  ندرا و  دور  یقرـش  یبرغ و  هنارک  انیـس ،  يارحـص  ; نانبل ندرا و  هیروس ،  رـصم ، 
دادرخ اب 30  قباطم  يدالیم  توا 1969   28 رد هک  زواجتم  لیئارـسا  طسوت  یـصقالادجسم  رد  يدمع  يزوس  شتآ  نآ  لابندب  دروآرد . 

لیلد هب  ار  روکذم  سدنهم  نآ  مه  هاگداد  داد و  تبسن  یئایلارتسا  سدنهم  کی  هب  ار  نآ  روکذم  میژر  تفرگ و  تروص  یـسمش   1348
یبـالقنا و ياـهحانج  نیب  داـضت  تخیگنارب و  ار  یمالـسا  ياـهروشک  نارـس  زا  یخرب  مشختکرح  نـیا  هـک  دوـمن .  هئربـت  یناور  یهاو 

سنارفنک نامزاس   » يدـالیم ربماتپـس 1969  رد  هرخالاب  دـمآ و  دـیدپ  یمالـسا  سنارفنک  ققحت  ياههنیمز  تفاـی و  لـیلقت  راـک  هظفاـحم 
روشک رضاح 51  لاح  رد  یلو  دنتشاد  روضح  روشک  نارس 24  سنارفنک  نیلوا  رد  دیدرگ .  لیکشت  شکارم  تختیاپ  طابر  رد  یمالـسا 
بلاغ بسح  رب  نآ  ياـهيریگ  میمـصت  رد  دـننکیم و  تموکح  تالیکـشت  نیا  رب  حاـنج  هس  نونک ،  اـت  هتـشذگ  زا  دنتـسه ،  نآ  وضع 

رد کیئال  یتح  توافتیب و  حانج  ور و  هنایم  حانج  لاکیدار ،  وردنت و  حانج  زا  دنترابع  حانج  نیا 3  دنراد  تلاخد  مادک ،  ره  ندیدرگ 
يزوس شتآ  زا  دیدرگ و  تیامح  نیطسلف  تلم  زا  سالجا  نیلوا  رد  دروخیم .  مشچ  هب  یفالتخا  داضت و  اهحانج  نیا  زا  مادکره  لخاد 

 ، دیدرگ دقعنم  ناتسکاپ  رد  لاس 1974م  رد  هک  یمالسا  ياهروشک  نارس  مود  سالجا  رد  دمآ .  لمع  هب  ینارگن  زاربا  یصقا  دجسم  رد 
لاس رد  هک  سالجا  نیموس  رد  دـیدرگ  ناونع  فیرـش ،  سدـق  زا  لیئارـسا  ینیـشن  بقع  هنایمرواخ ،  رد  حلـص  یئاـمرفکح  طرـش  نیلوا 
رطاخ هب  نآرد  رصم  تیوضع  تیامح و  نیطسلف  نیمزرس  يدازآ  زا  دش  لیکشت  فیرـش  نیطـسلف  سدق و  سالجا   » مانب هکم  رد  1988م 

تیوضع زا  نآ ،  رب  مکاح  یتسیسکرام  ماظن  لیلدب  ناتسناغفا  لاس 1980م  رد  دمآ .  رد  قیلعت  لاح  هب  دیوید  پمک  سنارفنمرد  تکرش 
يوس زا  نیمزرس  نیا  هنابصاغ  لاغشا  نیطسلف و  هلئسم  داد  هسلج  لیکـشت  لاس 1987م  رد  هک  تیوک  سالجا  رد  دـش .  قلعم  نامزاس  رد 

يداصتقا لئاسم  هب  روکذم  نامزاس  رد  هدـش  ینیب  شیپ  فادـها  دـیدرگ .  حرطم  هنایمرواخ  رد  حلـص  یلـصا  لکـشم  زواجتم ،  لیئارـسا 
یگتـسبمه ءاـقترا  فـلا -  دنتـسه :  لـیذ  حرـش  هب  فادـها  نیا  دریگیم ،  رب  رد  ار  یـسایس و . . .  یگنهرف ،  روـما  دوـشیمن و  دودـحم 

ریاس یملع و  یگنهرف و  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،  ياـههنیمز  رد  ءاـضعا  ناـیم  يراـکمه  میکحت  وضع ;ب -  ياـهروشک  ناـیم  یمالـسا 
اهیئادـج تاضیعبت و  وحم  تهج  رد  شالت  یللملا ;د -  نیب  ياهنامزاس  رد  ءاضعا  نایم  ییاهتروشم  نداد  بیترت  مهم ;ج -  ياـههنیمز 

تروص هسدـقم  نکاما  ظفح  روظنم  هب  هک  ییاهشـشوک  هیلک  ندرک  گنهامه  نآ ;و -  لکـش  ره  رد  رامعتـسا  ندرب  ناـیم  زا  يداژن و 
 . ناهج ياهروشک  ریاس  اضعا و  نایم  مهافت  ياکمه و  شیازفا  روظنم  هب  دعاسم  طیحم  داجیا  دریگیم ;ح - 

یگنهرف ياهتیلاعف 

نامزاس هعـسوت ،  يژولونکت و  مولع  یمالـسا  داینب  یمالـسا ،  یخیرات  يرنه و  یگنهرف ،  تاقیقحت  زکرم  مالـسا -  یگتـسبمه  قودـنص 
 . یمالسا رمحا  لاله 

يداصتقا ياهتیلاعف 

ياهروشک يرامآ  يداصتقا و  یعامتجا  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  یگنهرف  يداصتقا و  روما  یمالسا  نویسیمک  یمالسا ،  هعـسوت  کناب 
شیازفا زکرم  یمالـسا -  ياـهروشک  یناـگرزاب  ياـهقاتا  نویـساردف  ياهـفرح ،  ینف و  شزوـمآ  تاـقیقحت و  یمالـسا  زکرم  یمالـسا - 

 . تراجت

یسایس ياهتیلاعف 
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ياهروشک نویزیولت  ویدار  تاراشتنا  تامدخ  نامزاس  یللملا ،  نیب  یمالسا  يرازگربخ  سناژآ  سدق ،  قودنـص  فیرـش ،  سدق  هتیمک 
نیرتیلاع  ) نارس سنارفنک  زا :  دنترابع  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  یلـصا  ناکرا  یمالـسا .  ياهروشک  ياهتختیاپ  نامزاس  یمالـسا ، 

اـهداهن و هیلک  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  رد  هـکنآ  رب  هوـالع  یمالـسا  ياـهروشک  هناـخریبد .  هجراـخ -  يارزو  سنارفنک ، ) ییآمـهدرگ 
شبنج  » اهنآ هلمج  زا  دـنوضع  رگید  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ،  عماجم  رد  دـنراد  تیوضع  نآ  یملع  یگنهرف و  یـسایس ،  تالیکـشت 

نیا ناراذگ  ناینب  زا  ناملسم ،  روشک  نیرتتیعمجرپ  ناونع  هب  يزنودنا  دنتسه .  نآ  وضع  ناملسم  ياهروشک  رثکا  هک  تسا  دهعت » مدع 
اب گنودناب  سنارفنک  يدالیم  لیروآ 1955  رد 18  هک  دوب  تروص  نیدب  تالیکشت  نیا  ندمآ  دوجوب  هشیر  دوریم .  رامـش  هب  شبنج 
هک دندرک  بیوصت  ياهناگهد  لوصا  هدروآ و  لمع  هب  ییاهثحب  رامعتسا  هعسوت و  یفرطیب و  هرابرد  دش و  لیکـشت  روشک  روضح 22 

روما رد  تلاخد  مدع  اهتلم ،  اهداژن و  يواست  اهتلم ،  يارب  یـضرا  یمامت  تیمکاح و  هب  مارتحا  رـشب ،  قوقح  هب  مارتحا  زا :  دـنترابع 
يدرف و عورـشم  عافد  قح  رگید ،  ياههیداحتا  هب  نتـسویپ  زا  يراددوخ  یعمج ،  يدرف و  عورـشم  عاـفد  قح  رگید ،  ياـهروشک  یلخاد 

لح روز ،  ندرب  راـکب  زا  عاـنتما  دـننکیم .  تمدـختمدخ  اهتردـقربا  هـب  هـک  یماـظن  ياـههیداحتا  هـب  نتــسویپ  زا  يراددوـخ  یعمج ، 
يزنودنا و نارس  يدالیم  هیئوژ 1956  رد  للملا .  نیب  تادهعت  تلادـع و  هب  مارتحا  للملانیب ،  يراکمه  قیوشت  فالتخا ،  زیمآتملاسم 

لیکشت ار  روکذم  شبنج  ورهن و  لعل  رهاوج  رصانلادبع و  لامج  تکرش  اب  وتیت و  لاشرام  يربهر  هب  يوالسگوی  هریزج  رد  يوالـسگوی 
هب کمک  یمتا ،  تاشیامزآ  عنم  دـندروآ :  لمع  هب  قفاوت  ریز  دراوم  رد  ياهیمالعا  یط  روکذـم  هناـگهد  لوصا  دـیئات  نمـض  رد  هداد و 

دهعت مدع  شبنج  هنوگ  نیدب  و  هسنارف .  ياهیبلط  يدازآ  نیطـسلف و  تازرابم  زا  تیامح  ناملآ ،  تدحو  هعـسوت ،  لاح  رد  ياهروشک 
ياهروشک نامزاس  ای  کپوا  دـنراد ،  تلاخد  نآ  ( OPEC  ) ندروآ دوجوب  رد  ناملـسم  ياهروشک  هک  رگید  ياهنامزاس  زا  دمآ  دـیدپ 

تاراما يزنودـنا ،  یبیل ،  رطق ،  ياهروشک  هدوب و  نآ  نیـسسؤم  زوج  تیوک  الئوزنو و  ناتـسبرع ،  ناریا ،  هک  تسا  تفن  هدـننک  رداـص 
ریغ ـالئوزنو  روداوکا و  روشک  ود  روـشک  نیا 13  زا  دـندیدرگ .  قحلم  نادـب  ادـعب  نوباـگ  روداوکا و  هیرجین ،  ریازجلا ،  یبرع ،  هدـحتم 

 . دش جراخ  کپوا  زا  لاس 1992م  رخاوا  رد  روداوکا  هک  دنشابیم .  ناملسم 

ایسآ هراق  ناناملسم 

هراق نیا  یلک  يامیس  هرابرد  ياهمدقم 

دریگیم ربرد  ار  نیمز  ياهیکشخ  لک  هک 25 % تسا  تسا  نیمز  هرک  هراق  نیرتگرزب  عبرم  رتم  ولیک  تحاسم 000/44000  اب  ایسآ  هراق 
رحب دوشیم .  دودـحم  دـنه  سونایقا  هب  بونج  زا  مارآ و  سونایقا  هب  قرـشم  زا  یلامـش ،  دـمجنم  سونایقا  هب  لامـش  هیحان  زا  هراـق  نیا  . 

اب هک  دوب  انیـس  يارحـص  هراق ،  ود  نیا  نیب  یطابترا  هار  اهنت  دـنکیم  ادـج  اـقیرفا  زا  ار  گرزب  یکـشخ  نیا  نآ ،  یبرغ  بونج  رد  رمحا 
لاروا ياههوک  هدومن و  ادج  یلامـش  ياکیرمآ  زا  ار  هراق  نیا  گنیرب  هگنت  دش .  عطق  هراق  ود  نیا  یکـشخ  هار  نا ،  رد  زئوس  لاناک  رفح 

نیرتینالوط و اهتشد و  اههگلج ،  اهتالف ،  نیرتعیسو  تسروا )  ) هلق نیرتدنلب  ناوتیم  ایسآ  هراق  رد  تساپورا .  هراق  اب  ایـسآ  یبرغ  زرم 
هچایرد نیرتقیمع  ناونع  هب  لاـکیاب  هچاـیرد  رو  اـیند  هچاـیرد  نیرتگرزب  ناونع  هب  رزخ  هچاـیرد  دومن .  هدـهاشم  ار  اـهدور  نیرتبآ  رپ 

و اهلگنج ،  عاونا  دومن .  هدهاشم  نیمزرـس  نیا  رد  ناوتیم  ار  اوه  بآ و  عاونا  نوگانوگ ،  طایرـش  لیلدب  دهعقاو .  هراق  نیا  رد  ناهج ، 
%64 ایند ،  هنکس  درایلیم  زا 5  دنیامنیم .  میسرت  ار  ایسآ  هراق  زا  يرگید  يامیس  خی ،  زا  هدیشوپ  طاقن  اهنابایب ،  اهریوک و  يراحـص ،  زین 

بونج بونج و  یحاوه  رد  ابلاغ  هراق  نیا  تیعمج  دوریم .  رامـش  هب  هراق  نیرتتیعمجرپ  ظاحل  نیا  زا  هک  دنراد  تنوکـس  هراق  نیا  رد 
هس دهم  ایـسآ  تسا .  مک  نآ  رد  هایـس  داژن  دص  رد  دناهدش و  لیکـشت  دیفـس  درز و  داژن  ود  زا  ایـسآ  مدرم  دننکیم .  یگدنز  نآ  یقرش 

میظع و رئاخذ  دوجو  تسا .  هتفرگ  ندیبات  رگید  طاقن  هب  هراق  نیا  زا  ندـمت  دیـشروخ  تسا و  دوهی  حیـسم و  مالـسا ،  ینعی  گرزب  نید 
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ار هراق  نیا  تراغ  تابجوم  هدیدپ  نیا  هک  دیدرگ  متسیب  نرق  زا  هراق  نیا  رد  رامعتـسا  ذوفن  بجوم  گنـس  لاغذ  تفن و  نوچ  ینغ  عبانم 
هنیمز نیا  رد  دوخ  دش ،  یبرغ  ياهروشک  عیانـص  خرچ  شدرگ  بجوم  هراق  نیا  رئاخذ  هکنآ  دوجو  اب  تخاس و  مهارف  اهتردـقربا  طسوت 

 . تسا راوتسا  يرادماد  يزرواشک و  رب  هراق  نیا  ياهروشک  داصتقا  ساسا  هرک  نپاژ و  نوچ  روشک  دنچ  زجب  تفاین و  هعسوت 

ایسآ هراق  ناناملسم 

ایسآ هراق  ناناملسم 

گنهرف و دـیزو و  نیمزرـس  نیا  رب  زاغآ  زد  یحو  شخب  توارط  میـسن  تسا .  مالـسا  رـشن  نوناک  دـیحوت و  رون  شبات  زکرم  ایـسآ  هراق 
 . دهعقاو هراق  نیا  رد  دنراد  سدقم  يونعم و  ياههولج  هک  نیملـسم  هدنـشخرد  راثآ  زا  يرایـسب  دش .  هداهن  ناینب  نآ  رد  یمالـسا  ندمت 
 . دـنعقاو هراق  نیا  رد  یمالـسا  رنه  ياههولج  بلاغ  تیبلها و  نیموصعم و  رهطم  دـقارم  یبهذـم  نکاما  نیقیرـش ،  نیمرح  نیملـسم ،  هلبق 

هتفرگ رارق  عیسو  یکشخ  نیا  یبرغ  بونج  رد  مالسا  ردص  رد  نیملسم  تفالخ  زکرم  مالسا و  ردص  یخیارت  ياههنحص  یئایفارغج  رتسب 
روکذم خیرات  رد  ار  ناهج  ناناملـسم  دودح 70 % هک  تسا  هتـشاد  ناملـسم  رفن  نویلیم   450 هراق ،  نزا  يدـالیم  لاـس 1966  رد  تسا . 

ياـهروشک هب  طوبرم  نآ  نوـیلیم  هک 362  دـیدرگ  غلاـب  رفن  نویلیم  هب 550  يدـالیم  لاـس 1972  رد  نازیم  نیا  تـسا .  هدادیم  لیکـشت 
هب 800 هک  ناهج  نیملـسم  هب 75 % بیرق  رـضاح  لاح  رد  تسا .  هتـشاد  صاصتخا  ناملـسم  ياهتیلقا  هب  نویلیم  یمالسا و 188  لقتسم 

هراق نیا  ناملسم  ریغ  ياهروشک  رد  لقتسم و 35 % یسایس  ياهدحاو  رد  هک 65 % دنراد  تنوکس  هراق  نیا  رد  دندرگیم  غلاب  رفن  نویلیم 
تسا ناتسبرع  اهروشک  نیا  نیرتعیسو  دنراد .  ناملسم  ات 99 % نیب 50  هراق  نیا  رد  لقتسم  روشک  یلعف 15  عضو  رد  دننکیم .  یگدنز 
هدزای هب  اهروشک  نیا  تحاسم  عومجم  تسا  هتفرگ  رارق  هناـیم  رواـخ  کـیژتارتسا  هیحاـن  رد  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  هک 2149690
هیلوا نورق  رد  یبونج  یبرغ و  يایسآ  رد  عقاو  ياهروشک  دهدیم .  لیکشت  ار  ایسآ  تعـسو  هک 25 % ددرگیم  غلاب  عبرم  رتمولیک  نویلیم 

نیا رد  دنتشگ .  اریذپ  ار  مالسا  مهن  متشه و  متفه ،  مشـش ،  مجنپ ،  نورق  رد  یقرـش  بونج  يایـسآ  ياهنیمزرـس  اما  دندیورگ  مالـسا  هب 
تمـسق جـنپ  هب  ار  روبزم  هراق  راـک  تلوهـس  يارب  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  ار  هراـق  نیا  نیـشن  ناملـسم  یحاون  اـهروشک و  شخب ، 
يایـسآ هناـیم ;)ب -  رواـخ   ) یبرغ بونج  يایـسآ  فـلا -  میزادرپیم :  نیـشنناملسم  طاـقن  یئاـیفارغج  تاصخـشم  هب  هدرک و  میـسقت 

; يزکرم يایسآ  یقرش ;ه -  يایسآ  یقرش ;د -  بونج  يایسآ  یبونج ;ج - 

( هنایم رواخ   ) یبرغ بونج  يایسآ  فلا - 

هنایم رواخ 

 . دراد ياهژیو  تیمها  یشیجلا  قوس  یسایس و  لئاسم  یخیرات و  رظن  هطقن  زا  تسا و  مالسا  ناهج  يزکرم  شخب  یبرغ ،  بونج  يایـسآ 
نیا یلامـش  یحاون  تسا .  رادروخرب  هاتوک ،  اتبـسن  ياهناتـسمز  کشخ و  مرگ و  رایـسب  ياهناتـسبات  زا  ییاوه  بآ و  ظاحل  هب  هیحان  نیا 
نیا یقرــش  شخب  رد  دریگیم .  رب  رد  ار  ناتــسناغفا  ناریا و  هـیکرت ،  زا  يداـیز  ياـهشخب  هـک  هـتفرگ  ارف  ییاـههوک  هتــشر  ار  هـقطنم 

بونج رد  دـنراد .  يزیخلـصاح  كاخ  هدـمآ و  دـیدپ  تارف  هلجد و  تاـبوسر  اـب  هک  دوشیم  هدـید  يراومه  ياـهنیمز  اهیگتـسجرب ، 
رظن زا  هک  دراد  رارق  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نیرهنلا ،  نیب  تسپ  ياـهنیمز  زا  ریغ  دـنزیریم ،  سراـف  جـیلخ  هب  هک  بارف  هلجد و  ياـهدور 

رد تسا .  ییارحـص  کـشخ و  نیمزرـس  فرط ،  هس  زا  اـیرد  اـب  ندوب  زرم  مه  دوجو  اـب  تسا و  ناـهج  هریزج  هبـش  نیرتگرزب  تعـسو ، 
اجنیا 6 رد  تسا .  هدهاشم  لباق  يزیخلصاح  ياهنیمز  سراف  جیلخ  خرس و  يایرد  هنارتیدم ،  يایرد  هایس ،  يایرد  رزخ ،  يایرد  فارطا 

دوشیم ملکت  هقطنم  نیا  فلتخم  ياهتمسق  رد  یکرت  یسراف و  یبرع ،  یلـصا  نابز  هس  اب  دننکیم .  یگدنز  مه  رانک  رد  نوگانوگ  داژن 
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فراعم تادقتعم و  ساسا  رب  نیمزرس  نیا  رد  گنهرف  هدوب و  دوهی  حیسم و  مالـسا ،  گرزب  نید  هس  شیادیپ  اشنم  ایـسآ  زا  شخب  نیا  . 
ياهظحالم لباق  ریثات  رگید  ياهگنهرف  رد  هک  هتـشاد  يدایز  شرتسگ  نا  رد  تسا  یبرع  هک  نآرق  نابز  هدـش و  هدرازگ  داـینب  یمالـسا 

زا ياهلاـه  اـب  ماوت  ياهژیو  تیمها  هقطنم  نیا  هب  گرزب ) نید  هس  شخب  ماـهلا   ) نیطـسلف نیملـسم ،  هاـگهلبق  هکم  دوجو  تسا .  هتـشاذگ 
هک تشگ  میظع  یلوحت  راـچد  یبرغ  بوـنج  يایـسآ  نمهب 1357ش ،  رد 22  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  تسا .  هدیـشخب  تسادـق 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  هب  یهلا  دنمهوکـش  بالقنا  نیا  يزوریپ  درب .  ورف  تریح  تهب و  دیدش و  ینارگن  رد  ار  برغ  قرش و 
شرتسگ زا  ار  رابکتسا  هداد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  هیحان  نیا  یـشیجلا  قوس  يراجت و  تیمها  ناریا  ناملـسم  تما  يراکادف  راثیا و  اب  و 

لاس رد  راب  نیلوا  دنسانشیم .  ( 1  ) هنایم رواخ  مانب  ار  اقیرفا  یقرش  لامـش  یبرغ و  بونج  يایـسآ  تسا .  هتخادنا  تشحو  هب  تضهن  نیا 
(2  . ) تفریذپ ار  نآ  دحتم  للم  نامزاس  لاس 1948م  رد  درک و  هدافتسا  حالطصا  نیا  زا  ياهلاقم  یط  ییاکیرمآ ،  يرسفا  يدالیم   1902

بوطرم یلحاس  قطانم  رد  مدرم  بلغا  تسین و  ناسکی  ایـسآ  زا  شخب  نیا  رد  یئایفارغج  عقوم  یمیلقا و  طیارـش  لیلد  هب  تیعمج  زکرمت 
هب %40 بیرق  دنهدیم .  لیکـشت  ار  هقطنم  نیا  هنکـس  ناتـسناغفا 75 % ناریا و  هیکرت ،  روشک  هس  دـناهتفای .  زکرمت  زیخلـصاح  ياهنیمز  و 

رتمک هقطنمنیا  رگید  ياهروشک  رد  تیعمج  سناجت  میرذگب ،  هک  ناتـسبرع  زا  دنربیم ،  رـس  هب  يرهـش  ياهنوناک  رد  یحاوننیا  نامدرم 
دوجو زین  اقیرفا و  ایـسآ و  اپورا ،  هراق  هس  نایم  رد  هیحاـن  نیا  نتفرگ  رارق  دـنراد .  یتواـفتم  ياـهتیلقا  اهورـشک  بلغا  دوشیم و  هدـید 

گرزب ياهروشک  اهتردـقربا و  اـت  هدـش  نآ  بجوم  تفن ،  میظع  رئاـخذ  زا  نآ  يدـنمهرهب  کـیژتارتسا و  ياـههگنت  اـهدور و  اـهایرد ، 
 . دنروآ دیدپ  نآ  رد  ار  يدایز  ياهنارحب  اهشکمشک و  دنـشاب و  یتخـستباقر  رد  رگیدکی  اب  نآ ،  رب  هطلـس  یـسرتسد و  يارب  یتعنص 

هدرب و لیلحت  هب  ار  هقطنم  نیا  ياهدنویپ  طباور و  زا  يرایسب  مسیلانویـسان ،  رب  هیکت  یبرغ و  لود  لباقم  رد  هقطنم  نیا  لود  يریگعضوم 
رـس هب  رگیدکی  اب  زیتس  عازن و  تلاح  رد  دنراد  يدـحاو  هلبق  كرتشم و  نیئآ  هکنآ ،  دوجو  اب  هدومن و  فیعـض  ار  یگنهرف  ياهیگناگی 

نیمزرـس ناملـسم  ياهروشک  نیب  رابکتـسا  لماوع  هئطؤت  اب  هک  هتـشگ  نآ  ببـستسا  تتـشت  هقرفت و  اب  ماوت  هک  اـهراتفر  نیا  دـنربیم ، 
قوس یحاون  رب  طلـس  میظع و  عبانم  هب  یـسرتسد  دوجو  اب  هک  يوحن  هب  هدروآ  دـیدپ  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ،  ياـهداضت  روکذـم 

ياهدننک نییعت  وحن  هب  یناهج  تابـسانم  رد  دـنناوتن  قیمع ،  یبهذـم  ياهناینب  یتدـیقع و  توخا  زا  يدـنمهرهب  نآ ،  زا  رتمهم  یـشیجلا و 
ياهيریگ ههبج  دنشاب .  زجاع  بصاغ ،  تسینویهص  یهورگ  طسوت  نیطـسلف  نیمزرـس  بصغ  نوچ  یلـضعم  لح  زا  دننک و  دوجو  زاربا 
تالیکـشت هب  نتـسویپ  ای  یـسایس و  ياهداهن  اهنامزاس و  لیکـشت  هب  راداو  ار  اهنآ  زین  نوگانوگ ،  ياهتیعقوم  رد  اـهروشک  نیا  یـسایس 

یئاـناوت دوخ  زا  هقطنم  ياـهنارحب  لـئاسم و  عفر  زین  روبزم و  ياـهروشک  تالکـشم  لـح  رد  اـهنامزاس  نیا  تسا .  هدوـمن  یبرغ  یـسایس 
غلاب دحاو  هب 15  ایسآ  هراق  زا  شخب  نیا  یسایس  ياهدحاو  دادعت  تسا .  هدیشخب  تدش  ار  یمالسا  لود  نیب  فاکـش  هتـشادن و  ینانچنآ 

لیکشت ار  ناهج  نیملـسم  هنکس 16 % اب 000/000/200  اهروشک  نیا  دـنراد .  تعـسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم  عوـمجم 7  رد  هک  ددرگیم 
 : تخادرپ میهاوخ  نآ  ییایفارغج  ياهدحاو  یلامجا  یسررب  هب  الیذ  دنهدیم . 

ناتسبرع

هب دندشیم و  هدیمان  برع  یلک  روط  هب  هک  دنتشاد  تنوکس  ناتسبرع  هریزج  هبش  رد  ینامدرم  تیلهاج ،  رصع  رد  مالـسا و  روهظ  زا  لبق 
هلـسلس رد  نایناندع  یلو  دنراد  كرتشم  هشیر  یخیرات ،  رظن  زا  ود ،  نیا  دندشیم .  میـسقت  یناندـع  بارعا  یناطحق و  بارعا  هتـسد  ود 

 . کح عبات  دارفا  نیا  دنتفر .  نمی  هب  یناطحق  ياهبرع  اما  دندوب  زاجح  دجن و  رد  هفیاط  نیا  دنسریم  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  دوختبسن 
دارفا ياهلیبق  مزیلانویسان  یلهاج و  تیبصع  دندرکیم .  تعاطا  هلیبق  خیش  زا  هلیبق  ره  ياضعا  دوب و  هلیبق  نانآ  تیلم  ساسا  دندوبن و  یتم 
تراغ تواسق ،  يزیرنوخ ،  دیشکیم .  روط  لاس  سوسب 40  دربن  نوچ  یگنج  یئزج ،  لئاسم  رس  رب  یهاگ  تخادنایم و  مه  ناج  هب  ار 

 ، نمی رد  فیعض  یلکش  هب  يرهـش  یگدنز  اما  دوب  اهبرع  هشیپ  يدرگنابایب  ینیـشنارحص و  هچرگ  دوب .  لیابق  نیا  ياههمانرب  زا  زواجت  و 
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موسر بادآ و  هکنآ  نودـب  یکچوک  هورگ  یبهذـم ،  دـیاقع  ظاحل  هب  دـشیم .  هدـید  فئاط  برثی و  زاـجح ،  توم ،  ترـضح  ندـع ، 
دالیم زا  لبق  نرق  هک 13  نایدوهی  دندوب .  دقتعم  دشیم ،  هدیمان  فینح  نید  هک  ع )  ) میهاربا نیئآ  اتکی و  يادخ  هب  دنشاب  هتشاد  یـصاخ 
ناریا دنتخاس .  دوخ  وریپ  ار  یهورگ  هتخادرپ و  ناتسبرع  رد  دوخ  نیئآ  جاور  هب  دندوب  هدومن  ترجاهم  زاجح  هب  میلـشروا  یبارخ  زا  سپ 

یحیـسم ناسغ ،  هعیبر و  یفیاوط  یحیـسم ،  نایمور  تاغیلبت  ریثات  تحت  دـندوب و  تباقر  رد  مه  اب  هریزج  ههبـش  نیا  هب  ذوفن  يارب  مور  و 
مه یحل  نب  ورمع   » ماـنب یـصخش  دـندوب .  هدروآ  يور  یتـسرپ  هناـگود  هب  زور ،  نآ  ناریا  نیئآ  زا  يریذـپ  ریثاـت  اـب  مـه  یخرب  هدـش و 

مورحم و نامدرم  دوب ،  هدـنکفا  هیاـس  هیحاـن  نیا  رب  هک  ینارحب  یگتفـشآ و  ( 3  . ) دوـب هدروآ  دوـجوب  هریزج  ههبـش  نیا  رد  ار  تسرپتب 
دیآ نورب  بیغ  زا  یتسد  هک  دندوب  نآ  راظتنا  رد  راتساوخ و  ار  يدیما  غورف  ورون  عولط  هک  دوب  هداد  رارق  یصاخ  یگریت  رد  ار  هدیدمتس 
دانع لهج و  یکیرات  یناملظ و  هایـس  بش  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تثعب  اب  ناهگان  هک  دهد  تاجن  نیگنن  بادرگ  بادرم و  نیا  زا  ار  نانآ  و 

ناکرشم زا  ياهدع  ات  دش  نآ  بجوم  نیمزرس ،  نیا  رد  روکذم  نیئآ  روهظ  دومن .  راودیما  ار  اهناسنا  مالسا ،  قداص  رجف  دیر و  نایاپ  هب 
رد دـنروآ و  دوجوب  شیافو  اب  نارای  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  يارب  ییاهانگنت  هتخادرپ و  یفنم  تاغیلبت  لاـجنج و  وهاـیه و  هب  ناتـسرپتب  و 

داشرا يربهر و  اب  تیرـشب  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نا  رب  دـنوادخ  هدارا  هکنآ  زا  لـفاغ  دـننک  شوماـخ  ار  یهلا  رون  نیا  اـت  دـندوب  نآ  ددـص 
نیا قابطنا  لیلد  هب  دـنهد و  تاجن  يدوباـن  طوقـس و  رطخ  زا  ار  دوخ  و  ددرگ .  زاـب  ناـمیا  هدـیقع و  تیونعم ،  يوس  هب  شمظعم  لوسر 

 - يداقتعا ءالخ  رطاـخب  نآ و  ینادواـج  یناـهج و  ندوب ،  هبناـج  همه  قطنم ،  لـقع و  هیحاـن  زا  تیاـمح  يرطف و  ياـهشیارگ  اـب  نیئآ 
رد هـک  برعلا  ةریزج  رد  اـهنت  هـن  شراکادـف  ناراـی  ربماـیپ و  يرادـیاپ  يراوتـسا و  اـب  دوـب ،  هـتفرگ  ناـهج  رـصع ،  نآ  رد  هـک  یــسایس 

دمآ دوجوب  یحو  وترپ  رد  هک  يونعم  لوحت  شبنج و  تفرگ و  رارق  تقیقح  ناگدنیوج  شریذپ  دروم  تفای و  راشتنا  رگید  ياهنیمزرس 
هریزج هبش  زا 75 % زواجتم  ناتـسبرع  روشک  دوب .  دنمهرهب  نآ  دوجو  ضیف  زا  ار  تیرـشب  اهنرق  هک  داهن  انب  ار  هوکـش  اب  میظع و  یندمت  ، 

نآ مظعا  شخب  دجن  يارحص  تسا .  عقاو  خرس  يایرد  نآ  برغ  رد  سراف و  جیلخ  نآ  یقرش  شخب  رد  تسا .  هتفرگ  ربرد  ار  ناتـسبرع 
یلاخ کشخ و  ناـبایب  نیرترواـنهپ  عبرم  رتمولیک  اـب 000/500  هک  دـنیوگیم  یلاـخلا  عبر  ار  نآ  یبونج  شخب  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار 
ردنب زا  هک  خرـس  يایرد  هرانک  یحاون  تسا  فورعم  ءاسحا  هب  دـشابیم  عقاو  سراف  جـیلخ  لحاوس  دادـتما  رد  هک  یقطانم  تسا .  ناهج 

هک ددرگیم  غلاـب  رفن  هب 000/13600  ناتـسبرع  تیعمج  دـشابیم .  ریـسع  زاجح و  لماش  دراد  همادا  بونج  رد  نمی  اـت  لامـش  رد  هبقع 
رضاح لاح  رد  روشک  نیا  دننکیم .  یگدنز  ییراحـص  رد  ياهلیبق  تروص  هب  یهورگ  اهاتـسور و  رد  ياهدع  اهرهـش ،  رد  اهنآ  زا  یمین 

اب دراد و  یسایس  يداصتقا  هدرتسگ  طباور  اکیرما  هژیو  هب  یبرغ و  لود  اب  تسا و  یهاشداپ  روشک  نیا  تموکح  هویش  دراد .  هلیبق   4000
عقاو لیلدب  هتشذگ  زا  دراد .  یسایس  يراجت -  تابسانم  یئاقیرفا ،  ياهروشک  ناملسم و  لود  یخرب  هسنارف ،  ناملآ ،  نپاژ ،  ياهروشک 

هجحیذ و مایا  رد  ات  دنیآیم  هیحان  نیا  هب  جح  یـسایس  يدابع -  هضیرف  يارب  ناهج  ناناملـسم  هلاس  همه  روشکنیا  رد  نیملـسم  هلبق  ندش 
فشک لاس 1970م و  زا  تفن  ياهب  شیازفا  اب  تشادن ،  یئاج  داصتقا  تسایـس و  ناهج  رد  ناتـسبرع  هتـشذگ  رد  اما  هداد  یمـسارم  یط 

هب کپوا  لک  زا 35 % شیب  ایند و  رئاخذ  لماش 25 % هک  هدش  رادروخرب  یتعنص  لود  يارب  هژیو  يرابتعازا  ناتـسبرع  تفن ،  دیدج  رئاخذ 
نآ یعافد  هجدوب  لاس 1980م  رد  دنکیم .  یگنج  تازیهجت  دیرخ  فرـص  ار  تفن  دمآرد  زا  یمیظع  شخب  ناتـسبرع  دیآیم .  باسح 

ياهروشک زا  یجراخ  صـصختم  رگراـک و  نویلیم  هب 2  بـیرق  ( 4  . ) تسا هدوـب  لوا  ناـهج  رد  رظن  نیا  زا  هـک  هدوـب  رـالد  دراـیلیم   18
تموـکح زکرم  تسا .  یبرغ  نیرجاـهم  تسد  رد  اهتیریدـم  يدـیلک و  ياـهراک  دـنراد و  لاغتـشا  راـک  هـب  روـشک  نـیا  رد  نوگاـنوگ 

هنیدم بونج  رد  ناتسبرع و  هریزج  هبش  یبرغ  تمـس  رد  هکم  رهـش  تسا .  هنیدم  هکم و  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  ضایر و  رهـش  ناتـسبرع ، 
شیادیپ لیعامـسا و  شدـنزرف  میهاربا و  ترـضح  طسوت  هطقن  نیا  رد  هبعک  هناخ  نتخاس  اب  تسا .  هدـیدرگ  روصحم  هوک  هتـشر  ود  نیب 

هاگیاج نامه  تسا .  عقاو  نآ  رد  ءارح  راغ  هک  هتفرگ  رارق  رونلا  لبج  هکم  یقرش  لامـش  رد  دش .  هتخیر  هکم  رهـش  هدولاش  مزمز  همـشچ 
دنتسه هکم  قرش  رد  ینم  تافرع و  ياههوک  دش .  لزان  یحو  رورس  نآ  رب  نآ  رد  دوب و  (ص ) مالسا ربمایپ  زاین  زار و  لحم  هک  یـسدقم 
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 ، میهاربا ماقم  همظعم ،  هبعک  لماش  دوخ  هک  تسا  مارحلادجسم  نآ  نیرتتمظع  اب  نیرتمهم و  هک  دراد  دوجو  یـسدقم  نکاما  هکم ،  رد 
 . دراد رارق  مارحلادجسم  سیبقوبا و  هوک  افص و  نایم  سیبقوبا و  هوک  رب  تسا  يدنلب  هاگیاج  هک  هورم  افـص و  تسا .  دوسالارجح و . . . 

هوک ود  نیب  يراومه  نیمز  رد  هکم و  لامـش  يرتمولیک  رد 500  هنیدم  ( 5  . ) دشابیم هکم  یبهذم  راثآ  زا  هفلدزم  دجسم  ینم و  دجـسم 
ۀنیدم نادـب ،  (ص ) مرکا ربمایپ  دورو  اب  هک  تشاد  مان  برثیتیلهاج  رـصع  رد  رهـش  نیا  دراد  یکـشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  هتفرگ ،  رارق 

راثآ زا  ( 6  . ) تسا عقاو  نآ  بونج  رد  ریع  هوک  قرـشم و  رد  یط  ياـههوک  دراد .  رارق  هنیدـم  لامـش  رد  دـحا  هوـک  تفرگ .  ماـن  یبـنلا 
رارق هنیدم  یبرغ  بونج  رد  زین  ابق  دجسم  درمشرب ،  ناوتیم  ار  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  هاگمارآ  یبنلا ،  دجـسم  نآ  یبهذم  سدقم و 

سدقلا تیب  تهج  هب  یکی  هلبق  ود  نآ  رد  دراد  رارق  قیقع  يداو  رد  تسا  هنیدم  فورعم  اما  هداس  دجاسم  زا  هک  نیتلبقوذ  دجـسم  دراد . 
هناـخ يوس  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  ادـخ  لوسر  هب  یحو  ماـیپ  اـب  هک  دوب  دجـسم  نیمه  رد  دروخیم .  مشچ  هب  هبعک  يوس  هب  يرگید  و 

تسا و عقاو  هنیدم  یقرش  فرط  رد  عیقب  تسا .  رکذ  لباق  دحا  ناتسروگ  عیقب و  ناتسربق  هنیدم ،  ياههاگترایز  زا  ( 7  . ) دومن رییغت  هبعک 
ماما نیلوا  ردام  تسا  تنب  همطاـف  نفدـم  (ص ) دـمحم ترـضح  یمارگ  تخد  يربک  هقیدـص  (س ) ارهزهمطاـف ترـضح  رهطم  هاـگمارآ 

دمحم ماما  (ع ، ) داجس ماما  (ع ، ) یبتجم نسح  ماما  ینعیتماما :  تیالو و  نامـسآ  ناشخرد  هراتـس  تبرت 4  و  (ع ) یلع ترضح  نایعیش 
نیا رد  ءاملع  داهز و  افرع ،  زا  ياهدـع  و  (ع ) یلع و  (ص ) دـمحم ترـضح  باحـصا  زا  یعمج  نفدـم  و  (ع ) قداص رفعج  ماما  و  (ع ) رقاب

 . دراد رارق  ناتسربق 

نیطسلف

هراق هس  یلپ  نوچمه  نیمزرس  نیا  دراد .  رارق  هنارتیدم  قرش  رد  هنایم و  رواخ  هیحان  رد  هک  تسا  یتعسو  مک  نیمزرـس  نیطـسلف ،  روشک 
گرزب نید  هس  شخب  ماهلا  دـشابیم و  برغ  قرـش و  لاصتا  هقلح  برع و  ناهج  بلق  دـنکیم و  لصتم  مه  هب  ار  اپورا  اـقیرفا و  ایـسآ ، 
لاغـشا اما  تسا  هدروآرد  ناهج  کیژتارتسا  قطان  مزا  یکی  تروص  هب  ار  روشک  نیا  هژیو ،  تایـصوصخ  مهم و  عقوم  نینچ  تسا .  اـیند 

ناهج نیملسم  ياهبلق  ات  هتشگ  نآ  بجوم  ینیطسلف  نویلیم  نیدنچ  ندش  هراوآ  زین  اهتردقربا و  تیامح  اب  اهتسینویهـص و  طسوت  نآ 
چوک نیطـسلف  و  نانبل ،  هیروس ،  قارع ،  رـصم ،  يوس  هب  ناتـسبرع  بلق  زا  یماس  ماوقا  دالیم  زا  لبق  لاس   3500 ددرگ .  رثاـتم  نوزحم و 

20 دـندیزگرب .  دوختنوکـس  لحم  ناونع  هب  ار  نیطـسلف  دـندوب  فورعم  ناـیناعنک  هب  هک  ماوقا  نیا  زا  یکی  م ،  نرق ق .  هک 25  دندومن 
ترضح يربهر  هب  لیئارـسا  ینب  موق  لاس 1225 ق م ،  رد  دـش .  سیـسات  روبزم  روشک  رد  هیناـعنک  ناونع  تحت  تلود  نیلوا  م  نرف ق . 

هار هیحان  نیا  هب  دندوب  هدمآ  هژا  يایرد  ریازج  زا  هک  نیطسلف   » مانب یماوقا  م ،  لاس ق .  رازه  دودح  دنتفایتنوک .  نیطسلف  رد  (ع ) یسوم
نرق ق م هد  دودـح  رد  ربمایپ  نامیلـس  يربهر  هب  وا  زا  دـعب  یبن و  دوواد  یگدرکرـس  هب  لیئارـسا  ینب  دـنتفرگ  ار  ناـیناعنک  ياـج  هتفاـی و 

لاس هب  روشآ و  فرصت  هب  لاس 772ق م  رد  نیطسلف  دوب .  نیطسلیف  ماوقا  تلود  بیقر  هک  هدروآ  دوجوب  روشک  نیا  رد  ار  یناربع  تلود 
يدالیم لاس 395  رد  دومن .  بحاـصت  ار  نآ  ردنکـسا  م  مراـهچ ق .  نرق  مود  همین  طـساوا  رد  دـش .  لاغـشا  شوروک  طـسوت  539 ق م 

لاس رد  دنتـشاد .  الیتسا  نآ  رب  برع  نایاورنامرف  مهدزناش  ات  متفه  نرق  طساوا  زا  دشیم و  هرادا  یبرغ  مور  هرمعتـسم  ناونع  هب  نیطـسلف 
تموـکح نآ  رب  لاس 1917م  اـت  دنتـشاد و  دوخ  راـیتخا  رد  ار  نآ  نرق  تدـم 4  هب  هک  دوب  یناـمثع  يروطارپما  كاـخ  زا  یئزج  1517م 

نیا را  دوخ  فدـه  دـش و  رازگرب  لزتره  یتسرپرـس  هب  سیئوس  لاب  رهـش  رد  مزینویهـص  هرگنک  نیلوا  لاـس 1897م  رد  ( 8  . ) دندرکیم
ربماون 1917م رد  نیطسلف .  نیمزرس  رد  دوهیتلم  يارب  یموق  نطو  کی  داجیا  زا  تسا  ترابع  مسینویهص  فده   : » دومن صخشم  هنوگ 

دوب هتفاین  نایاپ  لوا  یناهج  گنج  درک .  رداص  نیطسلف  رد  دوهیتل  يارب  یموق  نطو  سیسات  رب  ینبم  ار  روفلاب  روهشم  هیمالعا  ایناتیرب  ، 
تلود زاجحتق ،  نارمکح  نیـسح  فیرـشتکراشم  اب  سیلگنا  دندومن و  تفایرد  ایناتیرب  زا  ار  دوهی  روشک  لیکـشت  هدعو  نایدوهی  هک 
نایاپ روشک  نیا  رد  دوختیمومیق  هب  ناتسلگنا  تلود  دش و  زاغآ  نیمزرس  نیا  هب  نایدوهی  ترجاهم  دنار و  نوریب  نیطـسلف  زا  ار  ینامثع 
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گرزب بالقنا  زاس  هنیمز  تاکرح  نیا  هکدندومن  مالعا  روفلاب  هدعو  اب  ار  دوختفلاخم  یئاهبالقنا ،  اهمایق و  لالخ  رد  بارعا  ( 9  . ) داد
ار هرامـش 181  همانعطق  دحتم  للم  نامزاس  هرخالاب  و  تسا .  ماسق  نیدـلازع  خیـش  شربهر  نیرتهتـسجرب  هک  دوب  و 1939م  لاس 1936م 

مزینویهص یناهج  نامزاس  لاس 1948م  رد  دومن و  رداص  ربماون 1947م  خیرات  رد  یبرع  يدوهی و  روشک  ود  هب  نیطـسلف  میـسقت  رب  ینبم 
یضارا هک 67/5 % دیسر  نیطسلف  تیعمج  لک  هب 33 % یلاغشا  نیطسلف  يدوهی  هنکس  لاس 1948م  رد  تشاد .  مالعا  ار  لیئارـسا  یئاپرب 

هب اهتنایخ  اهیئاوسر و  زا  سپ  یلو  دش  یلیئارـسا  نیزواجتم  اب  گنج  دراو  یبرع  لود  شترا  هچرگ  دندوب .  هدومن  لاغـشا  ار  نیطـسلف 
هم 1964م رد 28  درک .  هلمح  زئوس  لاناک  هب  لاس 1856م  هب  بصاغ  میژر  دومن و  ینیـشن  بقع  هداد و  نت  ییاهتقفاوم  اهسب و  شتآ 
درک و بیوصت  ار  نیطسلف  یلم  نامیپ  فاس )  ) نیطسلف شخب  يدازآ  نامزاس  سیـسات :  مالعا  اب  سدق  رهـش  رد  نیطـسلف  یمومع  هرگنک 
 ، رصم روشک  هس  هب  لیئارـسا  نئوژ 1967م ،  رد  دـمآ .  دوجوب  نیبصاغ  اب  هزرابم  يارب  نیطـسلف  شخب  يدازآ  شترا  لاس  نیمه  ربماتپس 

بجوم تکرح  نیا  دش .  فرصتم  ار  نالوج  ياهيدنلب  انیس و  يارحص  هزغ ،  راون  ندرا ،  دور  یبرغ  هنارک  دومن و  هلمح  ندرا  هیروس و 
لاس زا  دـعب  هک  نیزواجتم  هنوگ  نیدـب  و  دـیدرگ .  هنایمرواخ  یبرع و  ياهروشک  وس  هب  نیطـسلف  نامدرم  زا  يدایز  دادـعت  ندـش  هراوآ 

ساسح طاقن  هب  نیطسلف  نیمزرس  رب  هوالع  هدش ،  فرصتم  یحاون  ندرک  همیمض  اب  دندوب  هدرک  فرصت  ار  روبزم  نیمزرـس  1948م 78 %
زا رفن  نویلیم  هس  زا  شیب  یگاروا  راوگان  هثداح  نیطـسلف ،  بصغ  موش  راثآ  نیرتراـبفسا  زا  یکی  ( 10  . ) دـنتفایتسد مه  رواجم  لود 

یناگدنهانپ دناهدنکارپ .  ناهج  رسارس  یتح  هنایمرواخ و  فلتخم  یحاون  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  هک  تسا  یمولظم  ناناملسم 
لیئارسا شروی  نایرج  رد  لاثم  ناونع  هب  زین  دننکیم و  یگدنز  يراوشد  طیارش  رد  دنراد  تنوکس  نانبل  ندرا و  رـصم ،  هیروس ،  رد  هک 
ناکدوک هب  هدنبیرف  ابیز و  ییایاده  یهاگ  دندیـسر  تداهـش  هب  دندوب  كدوک  نز و  بلغا  هک  رفن  الیتش 4000  اربص و  ياـههاگودرا  هب 

رب ناکدوک  هکنآ  ضحم  هب  دنتـسین و  ياهشوخ  گنراگنر  ياهبمب  زج  يزیچ  ایاده  نیا  اما  دوشیم  هداد  لیئارـسا  طسوت  مه  ینیطـسلف 
 ! ایادـه نیا  اب  یناکدوک  اسب  هچ  دزاسیم و  لدـبم  سای  هب  ار  ناشدـیما  هدـش و  رجفنم  اهنآ  شوغآ  رد  دـنراذگیم ،  تسد  اهيوگ  نیا 
رـس هب  هدـش  لاغـشا  ياهنیمزرـس  رد  هک  مه  يرفن  نویلیم  ود  نآ  ( 11  . ) دـنوشیم هعطق  هعطق  اـی  هداد و  اـسد  زا  ار  دوـخ  ياـپ  تسد و 

رادروخرب یـسایس  یعامتجا و  قوقح  هنوگ  چیه  زا  هتـشاد و  يراب  تقر  عضو  دوب  هدـیمان  ام » ناتـسوپ  خرـس   » ار نانآ  نیگب  هک  دـنربیم 
داوم اب  ار  ناشتالوصحم  یهاگ  هرداصم و  زین  ناشیا  یـضارا  هناخ و  دـنریگیم ،  رارق  اذـیا  هجنکـش و  مجاهت ،  دروم  هظحل  ره  دنتـسین و 
نادب هداد و  حیضوت  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  تایئزج  نیگب  هک  لیروآ 1948  رد  نیسای  رید  نینوخ  راتشک  هعجاف  دننکیم .  دوبان  یئایمیش 

رد یئایفارغج  ظاحل  هب  نیطـسلف  ( 12  . ) تسا هدادـخر  نیطـسلف  مورحم  تلم  يارب  هک  تسا  يراوگاـن  ثداوح  هلمج  زا  هدومن ،  فارتعا 
مانب يدنلب  ياهنیمز  هک  دناشوپیم  نانبل  بونج  ياههپت  همادا  ار  نآ  يالاب  شخب  هک  یلامـش  هقطنم  تسا :  هقطنم  ود  لماش  رـضاح  لاح 

زا یمین  هک  تسا  موسوم  ( 14  ) بقن نابایب  هب  تسا و  یناـبایب  عفترم  هگلج  لـماش  هک  یبونج  تمـسق  دروآیم .  دوجوب  ار  ( 13  ) یلیلج »
دور دـنچ  زا  ریغ  هب  تسا  یناراـب  لدـتعم و  اهناتـسمز  رد  مرگ و  اهناتـسبات  رد  نیطـسلف  ياوه  بآ و  دریگیم .  ربرد  ار  نیطـسلف  نیمزرس 

ناناملسم ار  ینیطسلف  ینویلیم  تیعمج 5/6  تیرثکا  درادن .  نایرج  نیمزرس  نیا  رد  یمهم  دور  دزیریم  هنارتیدم  يایرد  هب  هک  یکچوک 
 ، مالـسا رظن  زا  هک  تسا  سدـقملا  تیب  نیطـسلف ،  زکرم  دـننکیم .  تبحـص  یبرع  هب  هدوب و  یماـس  داژن  زا  بلغا  هک  دـنهدیم  لیکـشت 

ندرا و 80 دور  برغ  يرتـمولیک  رد 55  تسا  روهـشم  مه  میلـشروا  سدق و  هب  هک  رهـش  نیا  دشابیم  سدـقم  یناکم  دوهی  تیحیـسم و 
سدقملا تیب  دوریم .  رامش  هب  ناهج  یبهذم  ياهرهـش  نیرتیمیدق  زا  هتفرگ  رارق  طسوتم  تاعافترا  يور  رب  هنارتیدم  قرـش  يرتمولیک 

ناینامثع نامز  رد  راب  نیرخآ  هک  تسا  یمکحم  راصح  هعلق و  لخاد  امامت  یمیدـق  تمـسق  دـشابیم ،  دـیدج  میدـق و  شخب  ود  لـماش 
هتفرگ و رارق  نآ  رد  هرخصلا  ۀبق  هرخص  دجسم  یـصقا ،  دجـسم  هکتـسا  یلیطتـسم  هطوحم  میدق  شخب  یقرـش  بونج  رد  دش .  يزاسزاب 

هزاورد هک  مرح  نیا  یقرـش  هزاورد  ددرگیم .  غلاب  میدق  سدـقملا  تیب  تحاسم  هب 15 % نآ  تحاسم  دراد و  مان  فیرـش  مرح  اـعومجم 
محللا تیب  ياهرهش  هب  ور  یبونج  هزاورد  دهدیم .  طبر  روط  هوک  ای  نوتیز  وک  اب  ار  مرح  هتفرگ ) رارق  یقرش  راوید  رد   ) دراد مان  ییالط 
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هقبط هدش و  مامت  لوا  هقبط  رد  نآ  بیـش  هک  تسا  ياهقبط  ود  لماش  هدـش  هتخاس  هوک  هنماد  رد  نوچ  یـصقالا  دجـسم  تسا ،  لیلخلا  و 
نآ ضرع  رتم و  دجـسم 18/5  لوط  دراد ،  رارق  فیدر  رد 15  یگنس  یعبرم  نوتـس  يور 88  رب  نیریز  هقبط  فقـس  تسا .  فاـص  مود 
نیا زا  دندش  هداد  ریس  یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  دنوادخ  تردق  هب  هکنآ  زا  سپ  ص -  مالـسا -  ربمایپ  ( 15  . ) تسا رتم   5/54

رد تسا و  نایدوهی  سدقم  ناکم  هک  هدش  عقاو  هبدن  راوید  مرح  یبرغ  شخب  رد  دندومن .  زاغآ  ار  دوخ  جارعم )  ) ینامـسآ رفـس  دجـسم 
یبرع و خسن  طخ  نیرتهب  اب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  بارحم  هیشاح  اهنوتس و  رـس  حطـس  ( 16  . ) دـنوریم ورف  رکفت  هب  هدز و  وناز  نآ  ياپ 

جراخ رد  نانآ  دودح 60 % هک  نیطـسلف  مدرم  يداصتقا  عضو  زا  ( 17  . ) دوشیم هدید  دنتسه  هتـسجرب  بان و  يالط  زا  یهاگ  هک  یفوک 
فالخ رب  لاـح  نیا  اـب  دـشابیمن  تسد  رد  یقیقد  ياـهرامآ  اـهروشک ،  ریاـس  رد  یگدـنکارپ  لـیلد  هب  دـننکیم  یگدـنز  دوخ  نطو  زا 
دوجو هعماج  زاین  دروم  ياهشناد  يریگارف  هب  يرفاو  قشع  ینیطـسلف  ناناوجون  ناکدوک و  نیب  ینامناخ  یب  یگدراوآ و  دایز و  بئاصم 

یلاع جرادـم  هب  هتـشاد و  یلاع  ياهصـصخت  یملع ،  نوگانوک  ياههنیمز  رد  دوخ  شـشوک  شالت و  هیاـس  رد  یگنهرف  ظاـحل  هب  دراد 
لوغـشم یمیـشورتپ  زکارم  اههاگـشیالاپ و  هژیو  هب  یبرع  ياهروشک  عیانـص  شخب  رد  نانآ  ناصـصختم  دـناهتفایتسد و  یلغـش  یملع و 

 . دناهتفای ءاقترا  هنایمرواخ  ياهروشک  رد  ترازو  تنواعم  حطس  رد  یخرب  دنراکب و 

قارع يروهمج 

مک اتبسن  نیمزرس  تسا .  عقاو  ( 18  ) بیصخ لاله  هیحان  رد  ناریا ،  برغ  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  عبرم  رتمولیک  اب 438317  قارع  روشک 
تسا هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  تعسو  زا  یمیظع  شخب  اههگلج ،  دنعقاو و  یبرغ  لامش  لامـش و  رد  ابلاغ  نآ  ياهیراومهان  هک  تسا  یعافترا 

ار روشک  نیا  یتایح  نایرش  تارف  هلجد و  دناشوپیم .  ار  نآ  یبرغ  بونج  برغ و  رساترس  ماشلا  ۀیداب  ناونع  تحت  يراحـص  اهنابایب و  . 
هدش و قارع  دراو  یبونج  یلامش -  تروص  هب  دنریگیم  همـشچرس  هیکرت  یقرـش  بونج  ياههوک  زا  هک  دور  ود  نیا  دهدیم .  لیکـشت 
ار برعلا  طش  هتـسویپ و  مهب  هنرق  ماـن  هب  یلحم  رد  دور  ود  نیا  هلجد ،  هب  هلاـید  کـچوک و  باز  گرزب ،  باز  دور  هس  نتـسویپ  زا  سپ 
 . دزیریم سراف  جیلخ  هب  هک  هدمآ  دوجوب  دوردنورا  ناریا  قارع و  كرتشم  زرم  رد  برعلا  طش  هب  نوراک  نتسویپ  اب  دنهدیم و  لیکـشت 

قارع یلعف  نیمزرس  تسا .  کشخ  مرگ و  برغ  رد  بوطرم و  مرگ و  زکرم  یحاون  رد  یناتسهوک  لامـش ،  طاقن  رد  قارع  ياوه  بآ و 
اجنآ هب  م  نرق ق .  دودح 35  رد  اهیماس  تسا .  هدوب  ایسآ  ندمت  زکارم  نیرتیمیدق  زا  دشیم  هدیمان  نیرهنلا  نیب  مان  هب  هتشذگ  رد  هک 

رد یناکشا  یناریا  هلسلس  هطلستحت  قارع  م ،  موس ق .  نرق  رد  دنداهن .  ناینب  ار  روشآ  تکلمم  لامش ،  رد  اهيرموس  دندومن .  ترجاهم 
بارعا زا  نایناساستسکـش  اب  يدـالیم  اـب 634  قباـطم  يرمق  يرجه  هدزیـس  لاـس  رد  دـندش ،  طلـسم  نادـبنایناساس  نآ  زا  سپ  دـمآ و 

 . داد رارق  هفوک  رد  ار  دوختموکح  رقم  يرجه  لوا  نرق  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـش .  یمالـسا  تموکح  ورملق  وزج  زین  قارع  ناملـسم ، 
زا یکی  هک  تسویپ  عوقو  هب  هیواعم  نب  دیزی  طسوت  البرک  رد  شنارای  و  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  ینعی  البرک  هثداح  يرجه  لاس 61  رد 

یمامت و  تسا .  هدهاشم  لباق  شیافو  اب  نارای  ءادهشلا و  دیس  مایق  ینعی  روکذم  نایرج  رد  یمالسا  ياههسامح  نیرت  هتسجرب  نیرتمهم و 
لاس 656 رد  دـیدرگ .  نایـسابع  تفالخ  لحم  دادـغب  نایـسابع  ناـمز  رد  دـنریگیم .  ماـهلا  زیگناروش  ماـیق  نیا  زا  یمالـسا  ياـهتضهن 

قآ هلسلس  نامز  نیا  رد  دوب و  نانآ  ورملق  وزج  قارع  يدالیم  ات 1411 دندومن و  فرصت  ار  قارع  اهولغم  اب 1258 م  قباطم  يرمق  يرجه 
يدالیم لاس 1535  رد  دش .  ناریا  زا  یشخب  قارع  يوفص ،  تلود  طسوت  هلسلس  نیا  ندش  هدیچرب  اب  دندرک .  بحاصت  ار  نآ  ولنویوق  - 

تلود تسکـش  اب  نراقم  هک  لوا  یناهج  گنج  ات  هدروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  قارع  ناـیناریا ،  ياوق  ندومن  مزهنم  اـب  یناـمثع  ياوق 
هطلس زا  قارع  ییاهر  ناملآ و  ذوفن  زا  يریگولج  هناهب  هب  ایناتیرب  لوا ،  گنج  عورـش  اب  ( 19  . ) دوب نانآ  رایتخا  رد  قارع  تسا ،  ینامثع 

راک هنهک  نارادمتـسایس  زا  ساکاک  یـسرپرس  دومن و  فرـصت  برعلا ،  طش  هناهد  رد  ار  واف  هعلق  دـش و  رو  هلمح  روشک  نیا  هب  یناـمثع 
ۀیآ دمآرد .  سیلگنا  تیمومیق  تحت  نیطسلف  قارع و  لیروآ 1920 م  رد 25  ومر » ناس   » تاررقم قبط  رب  دش .  قارع  نارمکح  سیلگنا 

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


مدع رب  ینبم  ییاوتف  تکرح ،  نیا  اب  هلباقم  يارب  دوب و  قارع  رب  سیلگنا  تیمومیق  تخس  رـس  نیفلاخم  زا  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  هللا 
يرمق لاوش 13338  رد 4  دـندش .  رـضاح  دربن  ياهههبج  رد  دوخ  هداد و  داهج  ياوتف  هعیـش  ياـملع  داد .  ار  ناـگناگیب  هطلـس  شریذـپ 

يارب هدازیصلاخ  دمحم  خیش  هللا  تیآ  هدرک و  عامتجا  (ع ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  نحـص  رد  نایعیـش ،  زا  رفن  نارازه  نئوژ 1920 م ) )
ار ـالبرک  یلوبرژاـم  ماـن  هب  يدرف  اـت  دـش  نآ  ببـس  دـنکفا و  سیلگنا  رد  یبـعر  تکرح  نیا  هک  دومن  داریا  زیگناروـش  ياهباـطخ  ناـنآ 
رد کیژتارتسا ،  قطانم  لک  دیلک   : » دیوگیم قارع  لاغشا  دروم  رد  قارع  رد  سیلگنا  یسایس  هدنیامن  نوسلیورـس  ( 20  . ) دنک هرصاحم 

هنایمرواخ رد  نامدوخ  هیلع  رب  نیملسم  عمجت  زا  قیرط  نیدب  مینزب و  مالـسا  ناهج  رد  يرجنخ  میتسناوت  قارع  لاغـشا  اب  ام  تسا و  دادغب 
دروآ تسدب  ییاهتیقفوم  هک  تسویپ  عوقو  هب  قارع  مایق 1920 م  ماظع ،  تایآ  تیناحور و  يربهر  اب  اما  ( 21  . . . ! « ) مینک يریگولج 

هللا تیآ  هک  دوب  نیا  مایق  نیا  يارب  مدرم  کیرحت  یلصا  للع  زا  دیدرگ .  قارع  لالقتسا  نتخانـشتیمسر  هب  روبجم  سیلگنا  تموکح  و 
اما دومنیم  قیوشت  صیرحت و  بـالقنا  فوفـص  هب  نتـسویپ  رد  ار  اـهنآ  درکیم و  دـمآ  تفر و  ریاـشع  لـیابق و  زکرم  هب  مادـم  یناـشاک 

بونج لامـشتمس و  هب  یهاتوک  تدم  رد  عورـش و  هسدقم  ياهرهـش  ینعی  یلفـس  تارف  هقطنم  زا  يرامعتـسا  دـض  تکرح  نیا  نوناک 
رد هوامـس  ریاشع  زین  هثیمر و  میقم  ریاشع  داد .  رارق  يدـج  دـیدهت  رد  ار  سیلگنا  یماظن  زکرم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  هب  ات  تفاـیتیارس و 
 . داتفا قافتا  هیناوید ) هقطنم  رد   ) هثیمر رد  ایناتیرب  نایماظن  اهیقارع و  نیب  نینوخ  هناحلسم  دروخرب  نیلوا  دنتشاد و  لاعف  یتکرش  اهدربننیا 

امـسر قارع  يدالیم  ربـتکا 1932  رد  درک .  راذـگاو  لـصیف  کـلم  هب  ار  قارع  تنطلـس  ياهشقن  قـبط  سیلگنا  سراـم 1920 م  رد  ( 22)
يروهمج مالعا  روشک  رد  تخادنا و  رب  ار  یتنطلـس  ماظن  مساق  میرکلا  دبع  ییاتدوک  اب  هیئوژ 1958  رد  دروآ .  تسدب  ار  دوخ  لالقتسا 

طـسوت رکبلا  نسح  دـمحا  رانک و  رب  فراع  نامحرلا  دـبع  ینعیتقو  روهمج  سیئر  ثعب ،  بزح  ياـتدوک  اـب  لاـس 1968 م ،  هب  دومن . 
طـسوت هک  ثعب  بزح  درک .  داجیا  روشک  رد  دـیدش  بوکرـس  قانتخا و  تفرگ و  تسد  رد  ار  تردـق  بـالقنا  ياروش  ماـن  هب  ییاروش 

یبرع ياهروشک  ناناملـسم  تازرابم  ندیـشک  فارحنا  هب  يارب  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  رگید  ياهدـع  راطیب و  نیدـلا  حالـص  قلفع و  لـشیم 
رامعتـسا هتخاـس  هک  ار  بزح  نیا  ياهتسایـس  قارع ،  رد  رکبلا  نسح  و  تـسا ،  مسیلانویـسان  رب  هـیکت  نآ  یلـصا  رهوـج  دـمآ و  دـیدپ 
شنواعم راشف  تحت  رکبلا  نسح  ناریا ،  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  لاـبند  هب  لاـس 1979 م  رد  دومنیم .  بیقعت  دوب  سیلگنا 

زواجت راب  دـنچ  لابند  هب  قارع  رویرهش 1359 ،  اب 31  نراقم  ربماتپس 1980 م  رد  دیسر .  تردق  هب  مادص  داد و  افعتـسا  نیـسح ،  مادص 
ات هک  دومن  لیمحت  ناریا  هیلع  رب  ار  یگنج  امـسر  ناریا ،  يداصتقا  یماظن و  زکارم  ندومن  نارابمب  اب  ناریا  هیلع  رب  یتاکیرحت  هدـنکارپ و 

يربهر زین  تشاد و  یهلا  يونعم و  هناوتشپ  هک  گنج  ياهههبج  رد  مالسا  نادهاجم  يرگراثیا  مامایب و  مزر  دیشک .  لوط  لاس 1988 م 
ناهاوخ هک  دنک  ناعذا  هداتفا و  لاصیتسا  یگدنامرد و  هب  قارع  میژر  هک  دش  نآ  ببـس  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هنارگنـشور 

رثایب ار  رابکتسا  ياههئطوت  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  مادص  هناقفانم  ياههشقن  للم  نامزاس  هنانعطق 598  شریذپ  اب  زین  ناریا  تسا .  حلص 
رد دوخ  فرـصت  هب  ار  روشک  نیا  درب و  هلمحتیوک  هب  اکیرمآ  يزاـسهنیمز  اـب  1991 م )  ) لاس 1369 ش هاـم  دادرم  رد  قارع  تخاـس . 

يداصتقا زکارم  زا  يرایسب  اما  دش  جراختیوک  زا  تفرگ ،  تروص  یتیلم  دنچ  ياهورین  قارع و  نیب  هک  ياهزور  گنج 43  یط  دروآ و 
نارحب یگتفشآ و  رد  تدش  هب  رضاح  لاح  رد  قارع  دومن .  كاله  نایرج  نیا  رد  ار  نایماظن  ریغ  زا  يدایز  دادعت  ناریو و  ار  روشک  نیا 

ياـههورگ اـب  شمیژر  نونکا  تسا و  لزلزتـم  تخـس  اـهمیرحت  عاونا  لـیلد  هب  شداـصتقا  دربیم و  رـس  هب  یللملا  نیب  ياوزنا  یـسایس و 
دنتـسه هناگادـج  هورگ  ود  تروص  هب  هک  اهدرک   ، » هوعدـلا نامزاس   ، » قارع یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم   : » تسوربور ریز  ضراـعم 

لاس 1991 م رد  ود  نیا  هک  ینابلاط  لالج  يربهر  هب  ناتسدرک  ینهیم  هیداحتا  ینازراب ،  دوعسم  يربهر  هب  ناتسدرک  کیتارکومد  بزح 
« ، دراد درک  نویلیم  دوخ 5/3  هنکس  رفن  نویلیم  زا 5/16  قارع  هک  دوشیم  يروآدای  دندش  دحتم  مه  اب  راتخمدوختموک  کی  روظنم  هب 

بزح  ، » درادـن یتردـق  هک  قارع -  تسینوـمک  بزح  (« » دـنرادن یماـح  داـیز  هـک   ) ربـج حـلاص  دعـس  يربـهر  هـب  دـیدج  تـما  بزح  »
قارع مدرم  % 70 ( 23  . ) دـنکیم تیامح  ار  نآ  هیروس  دوشیم و  يربهر  بیقنلا  نسح  رکـشلرس  طـسوت  هک  لقتـسم  ياهتسیلانویـسان 
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الماک قارع  توک  هرامع و  کفتنم ،  هلح ،  هیناوید ،  البرک ،  ياهناتسا  دوریم .  رامش  هب  عیشت  هدمع  زکارم  زا  روشک  نیا  دنتسه و  هعیش 
فجن البرک ،  هفوک ،  ( 24  . ) دناهدنکارپ نایعیش  زین  رگید  طاقن  رد  تسا  هعیش  اب  تیرثکا  هرصب  دادغب و  یلاید ،  ياهناتـسا  رد  دناهعیش . 

( ، (ع مظاک یسوم  ماما  (ع ، ) نیسح ماما  ترضح  ع ، )  ) یلع ترضح  سدقم  هاگراب  هدوب و  هعیش  یبهذم  ياهرهش  زا  نیمظاک  ارماس و  ، 
تمصع و تیبلها  صاخ  باحـصا  ناروای و  زا  يدادعت  كاپ  دقرم  زین  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  و  (ع ، ) يداه ماما  (ع ) یقت دمحم  ماما 

يروط هب  روشک  نیا  هچرگ  دشابیم .  هرـصب  نآ  ردنب  اهنت  تسا و  دادغب  یمیدق  رهـش  قارع  زکرم  دراد .  دوجو  قارع  روشک  رد  تراهط 
قارع یتارداص  لوصحم  نیمود  تفن  زا  دعب  دشابیم ،  کپوا  وضع  هدوب و  هتسباو  تفن  تعنـص  هب  اما  دراد  يزرواشک  يداصتقا  یتنس ، 
هیلوا هلحرم  رد  عیانص  دشر  الوصا  تسا و  نامیس  تفن ،  زا  دعب  اتدمع  قارع  عیانص  دنکیم .  دیلوت  ار  ناهج  يامرخ  و 75 % تسامرخ ، 

 . دنراد رارقتسا  دادغب  فارطا  رد  اههناخراک  تسا و 

اهتشونیپ

-3 یتشهب 1358 .  دیهـش 1 - هاگـشناد  نارهت  نایوضر  یقت  دمحم  رتکد  یئایفارغج -  تایلک  لوا  دلج  هنایم  رواخ  - Middel East 2
تاحفص 13 لوا  دلج  هدنیاپ  همجرت  نسح  میهاربا  نسح  رتکد  مالسا -  یسایس  خیرات  زین  هدنیاپ و  مساقلاوبا  یتح ،  پیلیف  برع ،  خیرات 
 . یسمش ریبک 1362  ریما  نارهت  ولناچ -  هرق  نیسح  رتکد  نیفیرش -  نیمرح  - 5 یندم ص 79 .  رقاب  ریما  رتکد  کپوا و ، . . .  - 4 ات 15 . 
 - نیطسلف هلئسم  - 9 اهروشک ص 223 .  یسانش  اتیگ  - 8 جح .  رارسا  هفـسلف و  زین  نیمرحلا و  ةآرم  - 7 ءادفلا .  یبا  نادـلبلا -  میوقت  - 6

یمشاه ربکا  یلع  نیطسلف ،  لیئارسا و  - 10  . 1370 یمالسا -  گنهرف  رشن  رتفد  نارهت  یهاشورسخ -  يداه  دیس  همجرت  یشونغلا  دشار 
ریبک ریما  نارهت  نایچیاچ  مظاـک  همجرت  نوتفیلک -  ینوت  تسیرگ -  نامـسآ  - 11 یهلا .  نیسح  فیلات  نیطسلف  هلئـسم  زین  یناجنـسفر و 

Galilee 13- Negeb ینامرک ص 250 .  جریا  همجرت  تالاقم ) هعومجم   ) ناهج رد  ناملـسم  ياهتیلقا  - 12 1364 ص 60 و 61 . 
تیب - 17 ات 67 .  نایلیلخ ص 65  لیلخ  دیـس  همجرت  دـنومول  تالاقم  بهذـم ،  هستختیاپ  میلـشروا  - 16 هلام .  ربلآ  خـیرات  - 14- 15

لحاوس سراف و  جیلخ  نیب  لکش  یلاله  زیخلصاح  عفترم و  هیحان  هب  بیـصخ  لاله  - 18 يدعسا .  یـضترم  فیلات  همجرت و  سدقملا - 
یمالسا بالقنا  خیرات  هب  یهاگن  - 20 دوب .  ناریا  فرصت  رد  قارع  1625م )  - 1638  ) ياهلاس نیب  اهنت  - 19 ددرگیم .  قالطا  نیطسلف 

دهف هللادبع  قارع -  یمالـسا  بالقنا  رد  نایعیـشتضهن  - 22 قارع ص 25 .  یـسایس  خیرات  - 21 یقداـص .  دـمحم  رتکد  قارع  1920م 
رد هعیـش  یناسنا  یخیرات و  ياـیفارغج  - 24 ش 19704 .  تاـعالطا ،  نورد  زا  یهاــگن  قارع  - 23 نایچیاچ ص 121 .  همجرت  یـسیفن 

 . نایرفعج ص 58 لوسر  مالسا -  ناهج 

هیروس

زا هیکرت ،  هب  لامش  زا  روشک  نیا  تسا .  عقاو  هنارتیدم  ياید  قرش  ایسآ و  یبرغ  بونج  رد  عبرم ،  رتمولیک  اب 185180  هیروس  يروهمج 
 . تسا روشک  نیا  یبونج  هیاـسمه  زین  ندرا  دـشابیم ،  دودـحم  ناـنبل  هب  برغ  زا  نیطـسلف و  هب  یبرغ  بونج  زا  قارع  هب  بونج  قرش و 
 ، هنارتیدـم ياـیرد  اـب  ترواـجم  لیلدـب  هدـش و  عـقاو  نا  رد  هیروـس  هنکـس  رثـکا  هـک  تـسا  ییاـههرد  اـههوک و  لـماش  نآ  یبرغ  شخب 
ار هیروس  زا  یمیظع  شخب  هک  اهنابیاب  دراد .  رارق  یبرغ  بونج  بونج و  یحاونرد  اههگلج  دراد .  لدتعم  ياهناتسمز  مرگ و  ياهناتسبات 

دنکیم بورشم  ار  روشک  نیا  یقرش  شخب  تارف  دور  تیا .  مکاح  نا  رب  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  تسا و  یقرش  یحاونرد  هدیناشوپ 
دـناهدش و نکاس  نآ  رد  يرومآ  یماـس  موق  دـالیم  زا  لـبق  موس  هرازه  رد  هک  تسا  ایـسآ  ینوکـسم  یمیدـق و  رایـسب  قطاـنم  زا  هیروس  . 

هیزجت زا  دـعب  دوب .  نانبل )  ) هیقینف وزج  دالیم  زا  لبق  نورق  رد  هیروس  زا  ییاهتمـسق  دوب .  اـپرب  م  ات 17 ق .  دنداد  لیکشت  هک  یتموکح 
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لاـس  ) يدـالیم متفه  نرق  رد  دـیدرگ .  سنازیب )  ) یقرـش مور  يروطارپـما  ورملق  وزج  هیروس و  یبرغ ،  یقرـش و  شخب  ود  هب  مور  تلود 
یمالـسا دـالب  وزج  دوب  فورعم  ماـش  هب  ناـمز  نآ  هک  روشک  نیا  بیترت  نیدـب  دومن و  حـتف  ار  هیروـس  دـیلو  نب  دـلاخ  يرجه ) مهدزیس 

وزج نانبل  لاس 1926م  ات  هک  دوب  نیطـسلف  ندرا و  زا  ییاهشخب  یلعف و  نانبل  هیروس ،  لماش  ماش ،  دیدج  نورق  زا  لبق  ات  هتبلا  دیدرگ . 
هیواعم دوب .  نایوما  تفـالخ  زکرم  ق  لاس 41 ه .  زا  قشمد  دـش .  راذـگاو  هیواعم  هب  ماشتموکح  ینامثع ،  تفالخ  ناـمز  رد  دوب .  نآ 
بیترت (ع ) یلع ترـضح  هیلع  رب  ار  نیفـص  گنج  تشاد ،  شنارای  و  (ع ) یلع ترـضح  اـب  هک  يزیتس  رـس  زا  دوختموکحتیبثت و  يارب 

نسح ماما  ترضح  نایعیش  ماما  نیمود  هیواعم  نینچمه  دیناسر .  تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  ماما  نآ  نارای  باحصا و  زا  يرایسب  داد و 
ياهانگنت نادـناخ  نیا  ناقـشاع  تیبلها و  يارب  اما  دـنتخادرپ  ماش  قنور  هب  هچرگ  هیما  ینب  هلـسلس  دومن .  دیهـش  مومـسم و  ار  (ع ) یبتجم

ار روما  مامز  دـیزی  هیواعم ،  زا  سپ  دـندومنیم .  بوکرـس  ار  یعیـش  ياهتضهن  اهتکرح و  دـیدش  قاـنتخا  اـب  هدروآ و  دوجوب  یتخس 
اب نارای  و  (ع ) نیسح ماما  ترضح  تداهش  هب  رجنم  هک  دروآ  دوجوب  ار  البرک  هعجاف  دوخ  هناراکتنایختکرح  نیلوا  رد  تفرگ و  تسدب 

تـسد زا  ار  هتـشذگ  رابتعا  ماش  نایـسابع ،  ندما  راک  يور  هیما و  ینب  طوقـس  اب  دیدرگ .  رهطم  دوجو  نآ  تیبلها  تراسا  زین  وا و  يافو 
ینادمحتلود 394ق )  ) لاـس 1004م رد  دوـب .  ناینادـمح  هلـسلس  نآ  نیرتـمهم  هک  دـیدرگ  یلحم  ياـهتموکح  ياراد  هیروـس  داد و 

فلتخم یحاون  رب  ات 1117م  زا 1095م  یقوجلس ) ناکرت   ) هقجالس دندومن  ییاورنامرف  روشک  نیا  رب  ههد  نیدنچ  نایمطاف  درک و  طوقس 
نرق رخاوا  رد  دنتـشاد .  هیروس  رد  یتاماکحتـسا  رداـنب و  ناـیئاپورا  اهتدـم  یبیلـص  ياـهگنج  یط  ( 1  . ) دـندرک تموکح  ماـش )  ) هیروس

لاس 1516 ات  نآ  رب  رصم  کیلامم  هلسلستموکح  دیدرگ و  رـصم  ورملق  ءزج  هیروس  هدش و  زوریپ  اهیبیلـص  رب  رـصم  کیلامم  مهدزیس 
توریب بلح و  قشمد ،  تلایا  هب 3  هیروس  دمآرد و  ناینامثع  فرصت  هب  يدالیم  لاس 1516  رد  روشک  نیا  دنام .  یقاب  922ق )  ) يدالیم

رد هسنارف  دمآرد .  هسنارف  تیمومیق  تحت  يدالیم  لیروآ 1920  رد  هیروس  تفرگ .  رارق  كرق  ياشاپ  کیتلایا  ره  سار  رد  میـسقت و 
لقتـسم تلود  راهچ  هب  ار  هیروس  يداژن ،  یبهذـم و  ياـههورگ  يارب  هقرفت  داـجیا  يارب  نطاـب  رد  اـهتیلقا و  قوقح  نیماـت  يارب  رهاـظ 
تمواقم یهاوخيدازآ و  ياهشبنج  اب  هک  درکیم ،  تراظن  اهتلود  نیا  رب  دوخ  میسقت و  زورد  لابج  نایولع و  هقطنم  بلح ،  قشمد ، 
نارابمب هب  یمدرم  شبنج  ياههلعش  ندناشنورف  يارب  لاس 1925م  رد  هسنارف  دوشیم .  مالعا  اهتلود  نیا  لالحنا  لاس 1922م  رد  مدرم 

هب هسنارف  لاس 1941م  رد  یسایس  ياههورگ  مدرم و  ياهراشفرثا  رب  دوشیم و  لقتـسم  نانبل  زا  هیروس  لاس 1926م  رد  هتخادرپ و  قشمد 
يرکش يروهمج  تسایر  يرباج و  هللادعستلود  لیکـشت  هب  رجنم  لاس 1943م  مارآ  اتبسن  تاباختنا  دهدیم .  يرهاظ  لالقتـسا  هیروس 

رد ماجنارس  دنکیم .  بوکرـس  نوخ  زا  ییوج  نتخادنا  هار  قشمد و  نارابمب  اب  ار  مدرم  مایق  لاس 1945م  رد  هسنارف  اما  ددرگیم  یلتوق 
ياتدوک اب  لاس 1949م  رد  تفای .  ماکحتـسا  هیروس  ناـس  نیدـب  كرت و  ار  هیروس  كاـخ  يوسنارف  زابرـس  نیرخآ  لیروآ 1946م   17

رد دنیآیم .  راک  يور  پچ  ياهورین  نا  زا  سپ  دوشیم و  زاغآ  اهگنهرـستموکح  دریذپیم و  نایاپ  ارگیلم  دارفا  تموکح  شترا ، 
تــسکش گـنج  نـیا  رد  هـک  دوـشیم  گـنج  دراو  بصاـغ  لیئارــسا  هـیلع  یبرع ،  ياـهروشک  رگید  اـب  هارمه  هیروـس  هـم 1948م   15
دریگیم رارق  ثعب  بزح  يارگتسار  جانج  تسد  رد  هیروستموکح  ات 1966 م  لاس 1963 م  زا  ددرگیم .  بارعا  هجوتم  يزیمآریقحت 

 ، دش لیئارسا  اب  گنج  دراو  ندرا  رـصم و  اب  هارمه  هیروس  هک  لاس 1967 م  زا  هدمآ و  راک  يور  پچ  حانج  ییاتدوک  اب  نآ  زا  دـعب  هک 
اهنت ناونع  هب  لاس 1971 م  هب  دریگیم و  تسد  هب  ار  تردـق  ییاتدوک  اب  لاس 1970 م  رد  دساظفاح  داد .  تسد  زا  ار  نالوج  ياهدـنلب 

لیئارـسا اب  بارعا  گنج  رد  هیروس  لاـس 1973 م  رد  دوشیم .  هیروس  روهمج  سیئر  تلم  ءارآ  اب 2/99 % يروهمج  تسایر  يادیدناک 
رد هیروس  یجراختسایس  ( 2  . ) دومن دراو  لیئارسا  هب  یهجوت  لباق  یماظن  تاراسخ  دش و  گنج  دراو  یلصا  ياهفرط  زا  یکی  ناونع  هب 
لاس رد  تسا .  نیطـسلف  بالقنا  زا  يدـج  تیامح  یبرع و  عجترم  ياهروشک  زا  يرود  مسیلایرپما  اـب  ینلع  هزراـبم  دـسا ،  ظـفاح  ناـمز 

اب ار  دوخ  طباور  لیئارسا ،  نتخانشتیمسر  هب  يارب  دیوید  پمک  سنارفنک  رد  تکرش  نیطـسلف و  مدرم  هب  تاداستنایخ  یپ  رد  1976م 
بـالقنا زا  هیروس  داـهن .  ناـینب  ار  بارعا  يرادـیاپ  ههبج  نیطـسلف ،  شخب  يدازآ  ناـمزاس  ریازجلا و  یبـیل ،  نمی  اـب  هارمه  عطق و  رـصم 
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طباور داهن و  یگریت  هب  ور  هیروس  قارع و  طباور  ناریا ،  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورش  اب  هدرک و  تیامح  يدج  روطب  ناریا  یمالـسا 
هک دراد  هنکس  رفم  هیروس 000/10900  داهن .  تماخو  هب  ور  ندرا  اـب  هیروس  طـباور  لاس 1981م  رد  دـش و  عطق  روشک  ود  کیتاملپید 

نایدوهی و اهيروشآ ،  هنمارا ،  دنتسه .  درک  % 3 دودح بارعا و  داژن  زا  مدرم  % 95 دنتسه .  نکاس  یبرغ  بونج  یبرغ و  یحاون  رد  ارثکا 
هک دنتسه  ناملسم  هیروس  یلاها  % 90 تسا .  یبرع  مدرم  رثکا  نابز  دنشابیم .  هیروس  یموق  رگید  ياههورگ  اهیناتـسغاد )  ) اهسکرچ

يزیچان هورگ  یحیسم و  یتیلقا  دنهدیم .  لیکشت  ار  نیملـسم  هیقب  نایعیـش  نایلیعامـسا و  اهزور ،  رد  نایولع ،  اما  هدوب  ننـست  لها  ارثکا 
اب هک  تسا  يرافغ  رذوبا  ینعی  (ص ) ادخ لوسر  یباحص  یغیلبت  ياهـشالت  نویدم  هیروس  رد  هعیـش  ذوفن  دراد .  دوجو  هیروس  رد  يدوهی 

دایز يایالب  اهتنحم و  دوجو  اب  اما  تفرگ  رارق  تاقییضت  اهتناها و  اهرازآ ،  تحت  هیواعم  طسوت  دیدرگ و  دیعبت  ماش  هب  نامثع  هسیسد 
هیقت افختلاح و  رد  نایوما  قانتخا  دوجو  اب  عیشت  هنوگ  نیدب  دیشکن و  تسد  تشاد  تیبلها  و  (ع ) یلع ترـضح  هب  هک  ییالو  بح و  زا 

هب هک  هیما  ینب  روبق  رب  ندـنکفا  رظن  اـب  دـنرادروخرب و  یبوختیعقوم  زا  هیروس  رد  نایعیـش  هزورما  داد و  همادا  ماـش  رد  دوخ  یگدـنز  هب 
ریز رب  یتح  ددرگیم .  زارفارـس  زوریپ و  قح  هنوگچ  هک  دوشیم  دیواج  هشیمه  تقیقح  نیا  هجوتم  ناسنا  هدـمآ  رد  ییاههناریو  تروص 

لامش رد  دندوب  یعیـش  هک  نادمح  لآ  تموکح  ( 3  . ) تسا هتشگ  شخب  تنیز  تراهط  تمـصع و  تیبلها  مان  يوما  دجـسم  عیفر  دبنگ 
یمالـسا گنهرف  یئافوکـش  بجوم  شناد  ملع و  زا  تیامح  اب  هک  دـباییم  همادا  مجنپ  نرق  لئاوا  اـت  زاـغآ و  يرمق  لاس 333  زا  هیروس 

نایعیش ( 4  . ) دندیشوک عیـشت  جیورت  رد  دندرکیم  تموکح  تاماش  زا  یمهم  ياهتمـسق  رب  مجنپ  نرق  رد  هک  سادرم  ینب  تلود  دندش . 
يازع سلاجم  رد  دنتسه و  ریگمشچ  روشک  نیا  رد  یعیش  ناکـشزپ  دنراد و  ياهدمع  تلاخد  یتعنـص  یناگرزاب و  یـسایس  روما  رد  ماش 
بحاص نیما  نسحم  دیس  همالع  دنزادرپیم .  يوما  تایانج  ياشفا  هب  ظاعو  ابطخ و  دوشیم  دقعنم  نیمزرس  نیا  رد  هنادازآ  هک  ینیـسح 

هک یلاح  رد  دناوخیم  ماش  رد  دوخ  تافیلات  يور  زا  ار  (ع ) نیـسح ماما  ترـضحتبیصم  هک  دوب  يدارفا  زا  هعیلا  نایعا   » ردـقنارگ باتک 
رد دشابیم .  هیقذال  ردنب  بلح و  نآ  رگید  ياهرهش  تسا و  قشمد  یناتساب  رهش  هیروستختیاپ  دنتـشاد .  روضحتنـس  لها  زا  یتعامج 

ار نآ  اهیـسنازیب ،  زا  هدـنام  یقاـب  ياـههبارخ  رب  يوما  هفیلخ  نیمـشش  لوا ،  دـیلو  هک  يوما  دجـسم  ناونع  تحت  تسا  يدجـسم  قشمد 
نیمشیربا ياههدرپ  اهيراک و  الط  بآ  اهيراک ،  یشاک  اهرمرم ،  اههرانم ،  اهدبنگ ،  دراد ،  ضرع  رتم  لوط و 97  رتم  هک 157  تخاس 

همادا ار  شردارب  خرس  هار  هک  مالسا  ناهج  یمارگ  يوناب  (س ) بتنیز ترضح  رهطم  دقرم  تسا .  یمالسا  رنه  هوکش  روآدای  دجسم  نیا 
فیرش ندب  دقرم  یلو  تسا  يوما  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  سدقم  رس  فیرـش  دقرم  دشابیم  قشمد  يرتمولیک  رد 20  داد 

(ع) نیسحلا هللا  دبع  ابا  ترضح  كرابم  رـس  دجـسم ،  یقرـشتمسق  رد  تسا .  قشمد  شحاون  زا  یکی  رد  ملد   » دجـسم رد  ترـضح  نآ 
رد (ع ) نیسح ماما  ترضح  سدقم  رس  هدشتیاور  همئا  زا  هعیش  رگید  بتک  بیذهت و  یفاک و  رد  هک  یتایاور  رد  هتبلا  دشابیم .  نوفدم 

سوؤر ماقم  دشابیم  قشمد  یمیدق  یمومع و  ناتـسربق  هک  ریغـصلا  باب  رد  تسا .  (ع ) نینمؤملا ریما  شراوگرزب  ردپ  دزن  فرـشا  فجن 
 . دناهدوب (ع ) نیسح ماما  ترضح  نارای  زا  یگمه  هک  هدش  هتشاذگ  رس  هناشن 16  هب  تمالع  يدقرم 16  يور  رب  هک  تسا  عقاو  ادهشلا ، 

هیبنیز و هب  قشمد  هار  رس  رب  دننوفدم  ناتسربق  نیا  رد  (س ) ارهز ترضح  رازگتمدخ  هضف  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  یشبح ،  لالب 
رونم كاـپ و  دـقرم  قشمد  رد  سدـقم  دـهاشم  روههـشم و  فورعم و  تاـماقم  زا  تسا .  نفد  يدـنک  دوسا  نب  دادـقم  ـالیبب  كرهـش  رد 

لاس رد  هک  يدع  نب  رجح  دریگیم .  رارق  ناناملسم  ترایز  دروم  هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  لاسدرخ  رتخد  (س ) هیقر ترـضح 
عقاو قشمد  رهـش  لامـش  شخب  رد  هک  نویـساق  هوـک  رد  تسا .  هدـیدرگ  نفد  قـشمد  رد  دیـسر  تداهـش  هب  ءارذـعلا  جرم  رد  يرجه   53
دروم هک  يرگید  دقارم  ( 5  ) دناهتخاس نآ  رب  يدجسم  نامتخاس و  نونکا  هک  فهک  باحـصا  هاگیاج  ناونع  تحت  تسا  یلحم  دشابیم 
رتخد موثلک  ما  (ع - ) نیسح ماماترضح  رتخد  (س ) هنیکـس دقرم  دشابیم :  ریز  حرـش  هب  تسا  عقاو  هیروس  رد  دشابیم و  ناناملـسم  هجوت 
ماما دـنزرف  هللا  دـبع  ترـضح  دـقرم  (ص - ) لوسر ترـضح  رـسمه  هبیبح  ما  (ص ، ) لوسر ترـضح  رـسمه  هملـس  ما  (ع ) یلع ترـضح 

خیرات رد  هعیش  ياههاگیاپ  زا  یکی  هدوب و  (ع ) میهاربا ترـضحتنوکس  لحم  اریز  دراد  یبهذم  ترهـش  زین  بلح  رهـش  ( 6 ( . ) (ع داجس
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يدرورهـس و نیدـلا  باهـش  خیـش  هربقم  ایرکز ،  ترـضح  هاـگمارآ  دـشابیم .  هتوت  عماـج  ریبک و  عماـج  دجـسم  لـماش  تسا و  مالـسا 
زا يرایـسب  هتـشون  هیروس  نوماریپ  هک  یباـتک  رد  ( Paulw . Copeland) (7  . ) تسا رهش  نیا  رد  هعیـش  دیهـش  یمیـسن  نیدلادامع 

هنافـساتم تسا  هدرواین  نایم  هب  یمان  هیروس  رد  عیـشت  گـنهرف  ذوفن  زا  سوصخب  هداد و  هولج  هنوراو  لـهج  اـی  دـمع  يور  زا  ار  قیاـقح 
هک هتشون  نآ  رب  يدقن  هدنراگن  تسا .  هدش  رـشتنم  لاس 1370  رد  همجرت و  ناریا  رد  یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  طسوت  روکذـم  باـتک 
دـس دـنراد و  تیلاعف  يرادـماد  يزرواشک و  شخب  رد  نآ  لاـعف  هنکـس  زا  یمین  تسا .  هدـش  پاـچ  شهوژپ ش 1314  هـنیآ  هـلجم  رد 

 ، مدنگ دراد  جاور  نانیـشنارحص  نیب  يرادماد  تسا .  رادهدهع  ار  یـضارا  يرایبآ  هدـش  داجیا  تارف  هناخدور  يور  رب  هک  دـسا  هچایرد 
روـشک نیا  زا  یتـفن  هلوـل  ود  یلو  درادـن  تفن  هیروـس  تـسا .  نآ  يزرواـشک  تـالوصحم  زا  نوـتیز  روـگنا و  ریجنا ،  تاـبکرم ،  وـج ، 

 . تسا هتفای  شرتسگ  زین  هیروس  یجاسن  تعنص  دراد .  هیروس  يارب  ياهظحالم  لباق  دمآرد  هک  دنرذگیم 

نانبل

بونج و یلاغشا ،  نیطسلف  لامـش  رد  عبرم  رتمولیک  اب 10400  نیرحب ) زا  سپ   ) هنایمرواخ نیمزرـس  نیرتکچوک  ناونع  هب  ناـنبل ،  روشک 
عقاو عاقب  هرد  هقطنم  ود  نیا  نایم  رد  هک  هدش  لیکـشت  یناتـسهوک  هقطنم  ود  زا  نانبل  تسا .  عقاو  هنارتیدـم  يایرد  قرـش  هیروس و  برغ 
نانبل دـیآیم .  باسح  هب  نانبل  يزرواـشک  هقطنم  نیرتمهم  هرد  نیا  دـنراد .  ناـیرج  نآ  رد  ( 8  ) ستنروا یناتیل و  هناخدور  ود  هک  هدـش 
هتشاد يدایز  خیرات  هقباس  نانبل  دشابیم .  یناتـسهوک  ياهنارتیدم  نآ  ياوه  بآ و  دشابیم .  نابایب  دقاف  هک  تسا  هنایمرواخ  روشک  اهنت 

 . دـنداد لیکـشت  ار  یتموکح  هدـش و  روشک  نیا  دراو  م  موس ق .  هرازه  طساوا  رد  ناـیناعنک  دـسریم .  لـبق  نرق  اـههد  هب  نآ  تمدـق  و 
رد ار  ندـمت  نیلوا  ياههیاپ  هدروآ و  دوجوب  ار  ناهج  یناگرزاب  يروطارپما  نیتسخن  اهیقینف  دـندیمان  یقینف  ار  رجاـهم  موق  نیا  ناـینانوی 
ریز روشک  نیا  م  لاس 64 ق .  رد  دندرک و  حتف  ار  نانبل  نایشنماخه  م  رد 5/5 ق .  دندومن .  عارتخا  ار  طخ  هداهن و  ياج  رب  نیمزرس  نیا 

اب ( . 9  ) درک ادـیپ  جوا  یمور  گـنهرف  هدرک و  ادـیپ  جاور  تیحیـسم  نآ ،  رب  سنازیب )  ) یقرـش مور  طلـست  اـب  تـفرگ و  رارق  مور  هـطلس 
رذوـبا دـندروآ .  رد  شیوـخ  فرـصت  هب  ار  هقطنم  نیا  ناناملـسم ،  نیملـسم ،  مود  هفیلخ  رـصع  رد  یمور  هدـنامرف  سوـیلکاره  تـسکش 

هک لماع  لبج  مدرم  ناـیم  رد  دربیم  رـس  هب  دـیعبت  تلاـح  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  (ص ) مرکا ربمغیپ  هباحـص  نیرتگرزب  زا  یکی  يراـفغ 
 . داد شرورپ  تشاـک و  ناـنآ  بلق  رد  ار  ربماـیپ  ناـمدود  هب  قـشع  مالـسا و  رذـب  هتخادرپ و  مالـسا  نیئآ  غـیلبت  هب  دـندوب  یحیـسم  بلغا 
 . دندروآ يور  نانبل  هب  ینورام  نایحیسم  متفه  نرق  زا  دومن .  دیعبت  هذبر  نابایب  هب  ار  وا  ینابـصع و  رذوبا  تکرح  نیا  زا  قشمد  تموکح 
اب دیدرگ .  نایحیسم  ورملق  وزج  هیحان  نیا  طاقن  زا  يرایسب  هارمه  نانبل  مهدزای ،  نرق  رخاوا  رد  دندیزگ .  ینکس  یلامش  تاعافترا  رد  و 

هیروس نانبل ،  ياههوک  رد  یبیلص  تاجتسد  زا  يدادعت  دومن ،  كاپ  اهیبیلص  دوجو  زا  امامت  ار  هقطنم  یبویا  نیدلا  حالـص  هکنآ  دوجو 
نایعیش زا  یبویا  نیدلا  حالص  ياهورین  رثکا  هکنآ  دوجو  اب  دندروآ .  دوجوب  هقطنم  رد  يدایز  ياهجنـشت  ادعب  هک  هدنام  یقاب  نیطـسلف  و 

اـشاپدمحا ناینامثع ،  هطلـس  نامز  رد  تخادرپ .  نانآ  ماع  لتق  هب  نایحیـسم ،  رب  يزوریپ  زا  سپ  هدـش و  نارگن  ناـنآ  يروـالد  زا  دـندوب 
ار لماع  لبج  داد و  تسکـش  ار  نانآ  ات  درک  هلمح  نایعیـش  هب  راب  نیدـنچ  دوب ،  ءاکع  رهـش  ياورنامرف  یناـمثع  تلود  يوس  زا  هک  رازج 

هتخیاپ هب  ار  هعیـش  ياهباتک  همه  داد  روتـسد  درک و  رداص  ار  نانآ  ماع  لتق  نامرف  نایعیـش  رب  يزوریپ  زا  سپ  يو  تفرگ .  دوخ  ذوفن  ریز 
یناث دیهش  و  ( 10  ) لوا دیهش  دنتخوسیم .  هعیش  ياملع  ياهباتک  اب  ءاکع  رهش  ياهیئاونان  اهمامح و  هتفه  کی  تدم  دننازوسب ،  هدرب و 
لود راشف  تحت  ینامثع  راـبرد  لاس 1843 م  رد  دندیـسر .  تداهـش  هب  ماشتقو ،  تموکح  طسوت  هک  دنتـسه  هطخ  نیا  ياملع  زا  ( 11)
مادقا نیا  هک  يزورد  يرگید  اهینورام و  یماقم  مئاق  هب  یحیسم  یکی  درپس  گرزب  ياهلادوئف  نایم  زا  ماقم  مئاق  ود  هب  ار  نانبل  گرزب ، 

ماع لتق  صوصخب  روکذـم و  تاعزانم  دروآ .  دـیدپ  اهینورام  اهيزورد و  نیب  ار  ینینوخ  ياهیریگرد  درک و  رتهتفـشآ  ار  ناـنبل  عاـضوا 
هناهب هب  هداد و  رارق  زیواتسد  ار  نآ  هسنارف  روطارپما  موس  نوئلپان  هک  دش  نآ  بجوم  لاس 1860 م  رد  اهيزورد  طسوت  ینورام  نایحیسم 
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 . داد رارق  هسنارف  تیمومیق  تحت  ار  نانبل  هیروس و  للم ،  هعماج  لاس 1923 م  رد  دیامن .  هلخادم  نانبل  رد  امیقتسم  نایحیسم ،  هب  کمک 
يوسنارف راگدرورپ  تسد  اما  دـیدرگ  دـحتم  للم  نامزاس  وضع  نانبل  دـشتقفاوم و  روشک  نیا  لالقتـسا  اـب  لاس 1945 م  رد  ماـجنا  رس 

سابتقا هسنارف  یساسا  نوناق  زا  لاس 1926 م  رد  هک  نانبل  یساسا  نوناق  نوچ  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  روشک  نیا  تموکح  اهینورام  ینعی 
رب تفرگ .  رارق  هرطاـخم  دروم  ناـنبل  رد  تاواـسم  يدازآ و  درگنیم ،  فیاوط  زا  ياهعومجم  تروص  هب  روشک  نیا  ناـمدرم  هب  دـیدرگ 
دنک تیاعر  ار  تموکح  سلجم و  رد  مکاح  ياهفیاط  نزاوت  تسا  ریزگان  هک  دوشیم  باختنا  نایعیـش  زا  سلجم  سیئر  نوناق  نیا  قرط 

دندمآ نانبل  بونج  هب  ینیطسلف  ناگراوآ  زا  یهورگ  گنج 1948 م  یپ  رد  ( 12  . ) تسا روهمج  سیئر  صخـش  عبات  درف  نیا  عقاو  رد  ، 
نایعیش زا  رفن  گنج 2000  نیا  رد  دندومن .  فرصت  لماع  لبج  هقطنم  رد  ار  روشک  نیا  ياتسور  یتسینویهص 14  ياوق  لاس  نیمه  رد  و 

نانبل ياهژنالاف  هک  لاس 1958 م  رد  ددرگیم .  ناریو  هزور  تفه  دربن  نیا  رد  نانآ  ياهرهش  اهاتسور و  هدیسر و 75 % تداهش  هب  نانبل 
لیماک تفای و  تدش  یمدرم  ياهشبنج  دنداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یـسرک  یسرک 55  زا 66  نایحیـسم  هتفایتسد و  يدایز  تردق  هب 
نانبل رد  یماظن  هلخادـم  هب  اـت  تساوخ  اـکیرمآ  زا  یماـیپ  یط  دـید  رطخ  رد  ار  اـهژنالاف  دوختیعقوم و  هک  تقو  روهمج  سیئر  نوعمش 

زا دنتخادرپ .  ناگدننک  رهاظت  دیدش  یبوکرـس  هب  هدش و  توریب  دراو  یئاکیرمآ  رادـنکفت   14300 هیئوژ 1958 ،  رد 15  هک  دنک  مادقا 
يدایز دادـعت  نآ ،  یلاوتم  ياهمجاهت  رد  تفرگ و  ینوزف  روشک  نیا  رب  بصاغ  لیئارـسا  تـالمح  ناـنبل  رد  اهینیطـسلف  رارقتـسا  ناـمز 
بونج لیئارسا  لاس 1978 م  رد  تسا .  هتشگ  ناریو  یهجوت  لباق  یتعنص  يراجت و  زکارم  ینوکـسم و  طاقن  هتـشگ و  حورجم  هتـشک و 

ار شمارآ  يور  زگه  هنایمرواخ  سیئوس  نیا  سپ  نآ  زا  دومن و  ینیـشنبقع  يدـنچ  زا  سپ  هک  دومن  لاغـشا  یناتیل  هناخدور  ات  ار  نانبل 
ياههناخپوت تخیریم و  ورف  مدرم  رـس  رب  هدرتسگ  روط  هب  ار  رابگرم  ياههلومحم  یلیئارـسا  ياهامیپاوه  هوبنا  فرط  کـی  زا  اریز  دـیدن 

محرت و چیه  نودب  ار  نادرمریپ  ناکدوک و  نانز و  هنیس  ياهشوخ  يرفسف و  ياهبمب  هتفرگ و  فده  ار  توریب  یکشخ  ایرد و  هار  زا  اهنآ 
رورت و يراذـگ ،  بمب  اـب  هدـینازوس و  شتآ  رد  هدـنز  هدـنز  ار  ياهدـع  اـهژنالاف  رگید  يوس  زا  و  دـهدیم ،  رارق  دوخ  جاـمآ  یتیناـسنا 

بونج رامش  یب  ییاهحالس  دایز و  ياهورین  اب  لیئارـسا  لاس 1982 م  رد  دناهتفرگ .  نایعیش  صوصخب  نیملـسم و  زا  ار  شمارآ  هجنکش 
رقتـسم نانبل  بونج  رد  هک  ینیطـسلف  ناگداروآ  يارب  هعجاف  اب  ماوت  زیگنا و  فسا  عضو  مجاهت  نیا  داد  رارق  دـیدش  هلمح  دروم  ار  ناـنبل 

رگید توریب و  رهــش  ناـنبل  زکرم  ( 13  . ) دـیدرگ هدـیچیپ  تخـس و  رایـسب  هدـش  هرـصاحم  نایوجگنج  يارب  عاضوا  دروآ  دـیدپ  دـندوب 
لوزن لحم  دراد و  هطبار  سدـق  نیطـسلف و  اب  لماع  لبج  هقطنم  تسا .  کبلعب  هلحز و  روص ،  ادیـص ،  لیبج ،  سلبارط ،  نآ :  ياـهرهش 

رد هک  تسا  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یلماع  نیدلا  ءاهب  خیـش  دوشیم .  هدـید  ربمایپ  دـقرم  نآ  زا  هشوگ  ره  رد  دـشابیم و  ناربمایپ  رب  یحو 
لآ هلمج  نا  زا  دندیزگ  ینکس  اجنآ  رد  هدیچوک و  نانبل  هب  نایعیش  زا  يدایز  هدع  يدالیم  مهدزای  نرق  رد  دمآ .  ناریا  هب  يوفص  رـصع 

یگدنز رفن  نوملیم  نانبل 5/3  رد  دنتفایتماقا .  لیبج  توریب و  کبلعب  رد  زین  یهورگ  نانبل و  بونج  رد  هلماع  لآ  سلبارط و  رد  نارمع 
بلغا نآ  مدرم  تسا .  عبرم  رتمولیک  رد  نآ 5/286  یبسن  مکارت  تیعمج 4/2/0 و  دشر  دنتسه  يرهش  ياهنوناک  رد  هک 85/0  دننک  یم 

توریب و فارطا  کبلعب  قرش  روص  لماع ،  لبج  رد  ارثکا  نایعیش  دنتسه  ناملسم  نآ 62/0  یبهذم  هقرف  زا 16  هدوب و  یماس  هریت  داژن  زا 
دمحم طسوت  مهدزای  نرق  لیاوا  رد  اهنآ  بتکم  دنتسه و  هیلیعامسا  بهدم  نوماریپ  هک  اه  يزو  رد  دنراد  تنوکـس  لماش  ياهناتـسهوک 
ننـست لها  دننکیم .  یگدنز  ایـشار  قطانم  فوش  ياههوک  نانبل ،  لبج  رد  هک  دـندرگ  یم  غلاب  رفن  هب 400000  هدـش  يزیر  هیاپ  يزرد 

نانبل یسایس  یماظن ،  تردق  هک  نایحیسم  دننکیم .  تیامح  یبرع  مسیلانویسان  زا  هدوب و  نانبل  لامش  رد  دنسریم  رفن  نویلیم  مین  هب  هک 
 ، ناـیدوهی نوچ  یکچوـک  ياـههورگ  دنتـسه .  ینمرا  سکودـترا و  کـیلوتاک ،  ( 14  ) ینورام ياـههفیاط  لـماش  دـنراد  راـیتخا  رد  ار 
 ، نانبل لالقتـسا  لابندـب  تسا .  يرافغ  رذوبا  ناـنبل  رد  هعیـش  راذـگنانیب  دـننکیم .  یگدـنز  روشک  نیا  رد  زین  نایروطـسن  اـهینایرس و 

دوب تدهاجم  ملع و  اوقت و  زا  ياهنومن  دوخ  هک  هعیش  گرزب  دهاجم  نیا  دوب .  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دیـس  هدهع  هب  نایعیـش  يربهر 
فقاو رامعتسا  ياههشقن  هب  ار  مدرم  يو  دیشوک  نیملسم  داحتا  همئا و  گنهرف  غیلبت  رد  مادم  روص ،  رهش  رد  تماقا  لاس  هاجنپ  تدم  رد 
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شتآ هب  روص  رهش  رد  ار  شاهناخباتک  یعیـش ،  ملاع  نیا  زا  ماقتنا  يارب  اهيوسنارف  دومن .  توعد  توغاط  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  تخاس و 
میمـصت نیا  زا  ار  نایوسنارف  دندوب  هدمآ  روص  رهـش  هب  هک  لماع  لبج  نیگمـشخ  مدرم  اما  دندوب  ناشیا  يریگتـسد  ددص  رد  دندیـشک و 
لیصحت مق  رد  هک  ار  ردص  یسوم  ماما  يو ،  زا  دعب  مدرم  هک  دنکیم  تیصو  يرامیب  رتسب  رد  نیدلا  فرش  دیس  دندومن .  فرصنم  دوخ 

هللا تیآ  ترضح  دیکات  اب  ملاع و  نیا  تیصو  ققحت  يارب  ماجنارس  دنکیم .  توف  لاس 1956 م  رد  دوخ  دنروایب و  يربهر  يارب  دنکیم 
يـالعا سلجم  لاس 1969 م  رد  يو  ياهـشالت  اـب  دوریم  ناـنبل  هب  لاس 1959 م  رخاوا  رد  ردـص  یـسوم  ماـما  هر ، ) ) يدرجورب یمظعلا 

دننک تیصخش  تیوه و  ساسحا  نایعیش  هک  دشثعاب  تکرح  نیا  دومن .  بیوصت  ار  نآ  نانبل  ناملراپ  هک  دمآ  دوجوب  نایعیش  یمالـسا 
شبنج نیمورحملا و  تکرح  نارمچ  یفطـصم  رتکد  ردص و  یـسوم  ماما  يراکمه  اب  نانبل  ناناوج  ندـش  لکـشتم  يارب  رگید  يوس  زا  . 
دندرک هدـهاشم  هک  نانمـشد  دـنتفای .  هدـیقع  زاربا  يارب  یبسانم  تصرف  نانبل  نایعیـش  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  اـب  دـمآ .  دوجوب  لـما 

ربهر دـنک ،  هدایپ  نانبل  رد  ار  ( هر ) ینیمخ ماما  تلاسر  هلابند  دوخ ،  ذـفان  مالک  بالقنا و  نیا  زا  ماهلا  اـب  ردـص  یـسوم  ماـما  تسا  نکمم 
سرت و لاح  رد  ینامز  اـم   : » دـیوگیم ناـنبل  رب  یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت  هراـبرد  برح  بغار  خیـش  دیهـش  دـنتفرگ .  ناـنآ  زا  ار  ناـیعیش 

مالـسا اـم و  زا  هک  تسا  نمـشد  نیا  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  وترپ  رد  نونکا  یلو  میدربیم  رـس  هب  نمـشد  ضرعت  هلمح و  زا  بارطـضا 
هب نانبل  هللا  بزح  دومن و  راکـشآ  ار  راک  هظفاحم  ناربهر  تیهام  هک  دوب  نیا  ناـنبل  رب  یمالـسا  بـالقنا  تارثا  زا  تسا .  هداـتفا  تشحوب 
 . دـمآ دوجوب  نانبل  قرـش  رد  لاس 1982 م  رد  یلیئارـسا  ياهورین  زواجت  لابندـب  هللا  بزح  دـش .  دادـملق  یمالـسا  بـالقنا  رهظم  ناونع 

تسا و یمالسا  يرـسارس  هزرابم  زا  یـشخب  نانبل  رد  هللا  بزح  دلوت   : » دیوگیم هللا  بزح  لبق  ربهر  هللا  لضف  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع 
گنج بوشآ و  رد  دـشابیم و  هیلوا  داوم  دـقاف  ناـنبل  هکنآ  فـالخ  رب  ( . 15  ) تسا هدـش  هدـیئاز  یمالـسا  میهافم  زا  هک  تسا  ینامزاس 
تسا هدوب  رتقفوم  رواجم  ياهروشک  زا  يداصتقا  هعسوت  رد  اما  دریگیم  رارق  یتسینویهص  نیبصاغ  زواجت  دروم  مادم  دزوسیم و  یلخاد 
هدروآ دوجوب  یئابیز  ياهزادـنا  مشچ  لحاوس ،  توریب و  فارطا  نوتیز  ماداب و  ياهلگنج  دراد .  دوجو  هناخراک  روشک 2500  نیا  رد  . 
تشاد دمآ  رد  يدرگناهج  قیرط  زا  رالد  نویلیم  دودح 250  لاس 1975 م  رد  هک  يوحنب  تسا  هدوزفا  روشک  نیا  یتسیروت  هبذاج  رب  هک 

رد یتشک  هنازور 120  هکیروطب  دوب  يراجت  ياهبطق  زا  نانبل  یلخاد  گنج  زا  لبق  ات  دادیم .  لیکـشت  ار  یلم  دـمآ  رد  دـصرد  هک 20 
لـحاس و یحاون  رد  دراد .  بوـنج  لامـش و  رد  تفن  مهم  هاگـشیالاپ  ود  ناـنبل  دـندوب .  دوـخ  ياـهراب  هیلخت  راـظتنا  رد  توریب  لـحاوس 

دیلوت تالغ  هبنپ و  عاقب  هرد  رد  دیآیم .  تسدب  الاب  تیفیک  اب  تابکرم  نوتیز و  زوم ،  بیس ،  هلمج  زا  هویم  عاونا  نآ ،  فارطا  ياههرد 
 . تسا نانبل  دنوپ )  ) هریل نانبل  لوپ  دحاو  ( . 16  ) دوشیم

نمی

یبونج نمی  یلامش و  نمی  روشک  ود  يرمق  لاوش 1410  دادرخ 1369 ش و 26  لوا  اب  قباطم  يدالیم  لاس 1990  هم  خیرات 22  رد  نمی 
يروهمج تفریذـپ ،  ار  داـحتا  نیا  مه  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  دـندومن و  قفاوت  نمی  يروهمج  ناوـنع  تحت  دـحاو  يروـشک  دروـم  رد 

532000 تسا ،  عقاو  بدـنملا  باب  کیژتارتسا  هاـگولگ  ندـع و  جـیلخ  لامـش  رد  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  یبونج  همین  رد  هک  روکذـم 
یحاون یلحاس و  ياههگلج  یناتـسهوک ،  يافـص  اب  اوه و  بآ و  شوخ  یحاون  دراد ،  یعیبط  هرهچ  نمی 3  دراد .  تعـسو  عبرم  رتمولیک 
دشابیم دابآ  زبسرس و  ناتسبرع ،  يراحص  فالخ  رب  یبرغ  لحاوس  یگدنراب و  نازیم  ندوب  الاب  یناتـسهوک و  عقوم  لیلدب  نمی  ینابایب . 
نیمزرس نیا  رد  ییاهناتسغاب  هتـشذگ  هنمزا  رد  دراد  نمی  هب  هراشا  نارق  ابـس  هروس  تسا و  موسوم  دیفـس  ناتـسبرع  هب  تاروت  رد  نمی  . 

یهاشداپ هب  نمی  خیرات  دش .  يراج  نآ  يوس  هب  مرع  لیـستمعن  نارفک  رطاخب  اما  دوبن  هلـصاف  اههیرق  نیب  يزبس  رـس  تدـش  زا  هک  دوب 
لاـس 525 رد  هک  دوـب  طلـسم  نآ  رب  يریمح  هلـسلس  یتدـم  ددرگیمرب .  تشاد  دوـجو  م  ات 650 ق .  ياـهلاس 1200  نیب  رد  هک  ییاـنم 

قیرط زا  هشبحتلود  یتقو  دمآ .  رد  هشبح  تالایا  زا  یکی  تروص  هب  ادتبا  رد  نمی  تفای و  نایاپ  هشبح  نایحیـسم  ياوق  دورو  اب  يدالیم 
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ناینادـنز زا  یهورگ  دوخ ،  نیرواشم  اب  تروشم  زا  سپ  ناوریـشونا  رابرد  هب  نمی  هاشداپ  نزی  يذ  نب  فیـس  دروآ ،  هلمح  نمی  هب  اـیرد 
نیا هدنامرف  دنروآ ،  رد  اپ  زا  ار  یشبح  رازه  یس  دنتسناوت  دندوبن  رتشیب  رفن  رازه  هک  تعامج  نیا  داتسرف  يو  هارمه  ار  مادعا  هب  موکحم 

مالسا و نید  ندش  راکـشآ  اب  دومن .  تعباتم  ناریا  تلود  زا  دیـسر و  تموکح  هب  نزی  يذ  نب  فیـس  زا  سپ  هک  دوب  « زرهو یناریا  هورگ 
رب ینبم  یناساس  هاشداپ  زیورپ  ورـسخ  يارب  (ص) لوسر ترـضح  همان  لاسرا  اب  دوب .  ناداـب  نمی  مکاـح  (ص) مالـسا ربماـیپ  توعد  زاـغآ 
رد هک  یمکح  اب  ناذاب  ناگدـنیامن  دـنک .  مازعا  يو  دزن  ار  همان  هدنـسیون  هک  تشون  ناذاب  يارب  درک و  هراپ  ار  هماـن  يو  مالـسا  شریذـپ 
هک دـعب  زور  دـیریگب ،  باوج  دـییایب و  ادرف  دومرف  مالـسا  ربمایپ  دـندرک  حرطم  ار  دوخ  روظنم  هدیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  دنتـشاد  تسد 

هدروآ و مالـسا  امـشتکلمم  هک  هداد  عـالطا  نم  هب  ادـخ  دـش و  هتـشک  هیوریـشتسدب  زیورپ  ورـسخ  بشید   : » دوـمرف ترـضح  دـندمآ 
مالـسا ناذاب  تسویپ ،  تقیقح  هب  نمی  مکاح  ناذاـب  يارب  (ص) مالـسا ربماـیپ  ربخ  یتقو  دـیآیمرد . » نیملـسم  فرـصت  هب  ناریا  نیمزرس 

نیا زا  لبق  ( . 17  ) دندش ناملسم  مه  نمی  میقم  نایناریا  زا  یهورگ  دومن .  اقبا  نمیتموکح  رب  ار  يو  (ص) لوسر ترضح  درک و  رایتخا 
اب هبعک  هناخ  بیرخت  دـصق  هب  (ص) دـمحم ترـضح  دالیم  اب  نراقم  لاـس 570 م  رد  هک  دوـب  ههربا  لاس 530 م  رد  نمی  مکاح  ناـیرج ، 

هدش و كاله  دندوب  لیبابا  نارق ،  ریبعت  هب  هک  یناگدـنرپ  هلمح  رثا  رب  هکم  رد  یلو  دـش  هکم  هناور  راوس  لیف  يدادـعت  زهجم و  يرکـشل 
يایسآ اقیرفا و  لامش  نامدرم  دنتسرفب  ناهج  طاقن  یصقا  هب  ار  مالسا  دنتسناوت  تراجت  قیرط  زا  نمی  مدرم  دندیسر .  لتق  هب  شنایرکشل 

یم هداد  تبسن  (ع) یلع ترضح  هب  هدش  انب  يرجه  لاس 8  رد  هک  اعنص  ریبک  عماج  دجسم  دندش .  ناملسم  اهینمی  طسوت  یقرـش  بونج 
دننادیم دوخ  تاراختفا  وزج  ار  نیا  نمی  مدرم  تسا .  هدرازگ  زامن  نآ  رد  دوخ  نایرکـشل  اب  هارمه  (ع ) یلع ترـضح  دـنیوگیم  دوش و 

نمی رب  ات 1918 م  م  زا 1517  ینامثع  ياوق  دندروآ .  مالـسا  (ع) یلع ترـضح  توعد  هب  مالـسا  شترا  لباقم  رد  یتمواقم  چـیه  یب  هک 
دحتم لـلم  ناـمزاس  هب  نمی  لاس 1945 م  رد  تشگ .  لقتـسم  يدـیز  ناـماما  تموکحتحت  نمی  لاـس ،  نیا  رد  دـندرکیم و  تموکح 
طباور یبونج  نمی  رب  ناتسلگنا  لماک  طلست  اب  داد .  لیکشت  ار  برع  هدحتم  يروهمج  هیروس  رـصم و  اب  هارمه  لاس 1958  رد  تسویپ و 

زا لبق  دومن .  کفنم  نمی  یلـصا  كاخ  زا  ار  یبونج  نمی  هک  دش  يدادرارق  داقعنا  هب  رجنم  تافالتخا  نیا  دش و  هریت  یلامـش  نمی  اب  نآ 
ناتـسبرع ذوفن  تلع  هب  یلامـش  نمی  یلو  دوب  قباـس  يوروش  رادـفرط  زین  بارعا و  يرادـیاپ  ههبج  وضع  یبوـنج  نمی  نمی ،  ود  تدـحو 

سوا هلیبق  ود  عقاو  رد  دنایماس ،  داژن  زا  هک  دسریم  رفن  نویلیم  هب 12  نآ  یموب  هنکس  ( . 18  ) دوب هتسباو  یبرغ  ياهروشک  هب  يدوعس ، 
لمح دوخ  اب  ار  يرجنخ  اهیدیز  دنتـسه ،  يدیز  ویعفاش  بهاذم  زا  ناملـسم و  دص  رد  هک 98  دنهدیم  لیکـشت  ار  نمی  مدرم  جرزخ  و 
هعماج رد  تسا .  هتفریذـپ  ریثات  یـسایس  تالوحت  زا  بونج  رد  افرـص  هدـش و  ظفح  نمی  رد  ياهلیبق  تفاب  دراد .  ماـن  هیبنج  هک  دـننکیم 

هتـسیرگن نز  هب  محرت  لـباق  يدوجوم  ناوـنع  هب  و  ( 19  ) درادـن یـسایس  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  یـشقن  هنوگ  چـیه  نز ،  نمی ،  لاـمش 
 ، بونج مدرم  دـصرد  نمی و 5  لامـش  مدرم  دصرد   45 دروآیم .  دـیدپ  ار  ینینوخ  ياـهيریگرد  یهاـگ  نز  هب  درم  بصعت  دوشیم . 

تیدوـجوم مـالعا  هورگ  بزح و  دودـح 37  نمی  رد  دـنداتعم ،  تاـق  ماـنب  يردـخم  هاـیگ  هب  مدرم  بلغا  دنتـسه ،  يدـیز  بهذـم  وریپ 
یلم و تدحو  یمالـسا ،  ياهـشزرا  اب  ریاغم  نانآ  ياهتیلاعف  هک  یتروص  رد  لاس 1991 م  هبوصم  بازحا  نوناق  ساسا  رب  هک  دـناهدرک 

يرگید دراد و  یتافیرـشت  هبنج  هک  رفن  زا 45  بکرم  یتروشم  ياروش  یکی  دراد ،  سلجم  ود  نمی  دـندازآ .  دـشابن ،  روشک  تیمکاـح 
 . دنوشیم باختنا  لاس  تدم 4  يارب  هک  دنوشیم  هدیزگرب  نمی  لامـش  زا  یمین  بونج و  زا  یمین  هک  وضع  اب 301  ناگدنیامن  سلجم 

لایر نآ  لوپ  دحاو  دـشابیم .  یبرع  مدرم ،  نابز  مالـسا و  یمـسر ،  نید  دـنداد  تبثم  يار  نآ  هب  دـصرد  هک 3/98  یـساسا  نوناق  قبط 
دنراد تماقا  نآ  رد  مدرم  زونه  اما  هدش  ییاسانش  یناتساب  راثآ  ناونع  هب  هک  تسا  يرهش  اهنت  اعنـص  دراد .  هیرـشن  روشک 60  نیا  تسا ، 
روشک نیا  رد  یسوم  سمشلا  دبع  دهع  رد  دالیم  زا  لبق  لاس  هک 450  برآم  دس  تساعنص .  عماج  دجسم  مالسا ،  ناهج  دجسم  نیموس 

 ، دیسر نایاپ  هب  لاس 1986 م  رد  رالد  نویلیم  هنیزه 57  اب  هک  تسا  هدش  هتخاس  دیدج  برآم  دـس  نآ  يرتمولیک  رد 3  هک  هدش  هتخاس 
گنس دنچ  یگنس و  نوتس  دنچ  - تسیزیم نآ  رد  هک  یخاک  - سیقلب شرع  دنکیم .  يرایبآ  ار  یعارز  یضارا  زا  راتکه  دس 7000  نیا 
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 . تسا یمیدق  رایـسب  راثآ  زا  دراد و  رارق  نمی  رد  هدرکیم  تدابع  نآ  رد  سیقلب  نامیلـس  نیئآ  شریذپ  زا  لبق  هک  باتفآ  دبعم  هتـشبن و 
ردـنب نآ  مهم  ياهرهـش  زا  هتفرگ و  رارق  روشک  برغ  یناتـسهوک  قطانم  رد  هک  تساعنـص  رهـش  نمی  هدـحتم  يروهمج  روشک  تختیاـپ 

میرپ هریزج  تسا .  رادروخرب  یـشیجلا  قوستیمها  زا  بدنملا  باب  هب  یکیدزن  تلع  هب  هتفرگ و  رارقندع  جیلخ  رانک  رد  هک  تسا  ندع 
رامـش نمی ،  رد  هزورما  دراد .  قلعت  روشک  نیا  هب  ندع  قرـشم  رد  ( 21  ) ارتوکس هریزج  خرـس و  يایرد  يادتبا  بدنملا و  باب  رد  ( 20)
يولع یسر  نیـسح  نب  ییحی  راب  نیلوا  ار  بهذم  نیا  دنتـسه ،  يدیز  نمی  لها  رثکا  یلو  دنراد ،  دوجو  يرـشع  ینثا  نایعیـش  زا  يدایز 

رب نمی  داصتقا  ( . 22  ) دنتسه یعفاش  ریسع ،  مدرم  رثکا  دنتسه ،  یعفاش  ینـس  هیقب  اهنآ  زا  ریغ  دراد .  راشتنا  نمی  رد  يرجه  موس  نرق  رد 
هرادا یمیدـق  هویـش  هب  نازرواشک  نیمز و  ناکلام  نیب  طباور  راک و  رازبا  لیاسو و  رظن  زا  تسا و  ینابـش  يزرواشک و  ياـهتیلاعف  هیاـپ 

فلتخم تالوصحم  دراد .  همادا  نآ  رد  يزرواشک  هک  تسا  یقطانم  زا  تومرـضح  هقطنم  یناتـسهوک  عفترم  یحاون  رب  هوالع  دوشیم . 
جاور نمی  رد  زین  رتش  بسا و  زب ،  دنفـسوگ ،  شرورپ  تاق .  مدـنگ و  تاجیزبس  نوتوت ،  زوم ،  هبنپ ،  هوهق ،  زا  دـنترابع  نمی  يزرواشک 

 . دـهد هعـسوت  روشک  نیا  رد  ار  يریگیهام  کینکت  یجراخ ،  ياهتلود  کمک  هب  ات  تسا  هدیـشوک  ریخا  ياـهلاسرد  نمیتلود  دراد . 
تالآ نیشام  ییاذغ و  یتفن ،  داوم  نآ  تادراو  دهدیم .  لیکـشت  کمن  گنـس  کشخ و  یهام  تسوپ ،  هبنپ ،  هوهق ،  ار  نمی  تارداص 

( . 23  ) تسا

اهتشونیپ

-3 ات 47 .   28 تاحفص  1363 نارهت درف -  ارهز  زیخ -  حبص  رـصان  رتکد  هیروس - - 2 185 و 186 .  اهروشک ص184 ،  یسانشاتیگ  - 1
دلج هعیشلا  فراعملا  ةرئاد  - 4 ات 222 .  تاحفص 220  یتجح  رقاب  دیس  رتکد  شراگن  همجرت و  رفظم  نیسح  دمحم  همالع  هعیش -  خیرات 
بلح - 7 یناعنک .  دـمحا  هیروس -  راوز  يامنهار  - 6 يرهف .  دمحا  دیـس  ماش -  رد  تیب  لها  دـقارم  - 5 تاحفص 37 و 38 .  مهدزاود 
هلاقم هامرویرهش 1365 -  متـشه  بالقنا ش 169 -  ماـیپ  هلجم  - Orontes 8- 9 يرهاط .  يرـصان  هللا  دبع  فیلات  ناگراتـس -  رهش 

رد يرجه  لاس 734  رد  دش  فورعم  لوا  دیهش  هب  شتداهش  زا  سپ  هک  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 10 اهتردقربا . » هاگنالوج  نانبل  »
رد دیدرگ  فورعم  مود  دیهـش  هب  شتداهـش  زا  سپ  هک  نیدلا  رون  دنزرف  نیدلا  نیز  - 11 دمآ .  ایند  هب  نانبل  لماع  لبج  نیزج  هدـکهد 

نامسآ - 13 بالقنا ش 174 .  مایپ  هلجم  - 12 دـمآ .  ایند  هب  نانبل  لماع  لبج  یکیدزن  رد  عقاو  عبج  ياتـسور  رد  يرجه  لاوش 911   13
یمور یحیـسم  بهار  کی  هک  سیدـق  نورام  هب  بستنم  اـهینورام  - 14 ص 54 .  ناـیچیاچ .  مظاـک  همجرت  نوتفیلک  ینوت  تسیرگ - 
مالسا لباقتم  تامدخ  - 17 179 و 183 .  ياههرامش 176 ،  بالقنا  مایپ  هلجم  - 16 بالقنا ش 169 .  مایپ  هلجم  - 15 دنشاب .  یم  هدوب ، 

-19 دادرم 1369 .  ناهیک 9  نایرافغ  سوریس  - رـصاعم یخیرات و  هدنورپ  نمی  - 18 ات 84 .  تافص 82  - يرهطم یضترم  دیهش  - ناریا و 
دوخ هدنیامن  ات 301  دنتفر  يار  ياهقودنص  ياپ  هب  مدرم  نآ  یط  دش و  رازگرب  لیروآ 1993 م  رخاوا  رد  هک  نمی  یناملراپ  تاباختنا  رد 

 . تسا هقباـسیب  یبرع  ياـهروشک  هناـیم و  رواـخ  رد  هکلب  نمی  رد  اـهنت  هن  هک  دـشیم  هدـید  نز  اهادـیدناک 200  نایم  رد  دـننیزگرب  ار 
 . ناملسم ياهروشک  يایفارغج  - 23 نسح .  دمحم  گنهرس  نمیلا  بلق  - perim 20- Socotra 21- 22

ندرا

رد نآ  رتمولیک  هک 2270  ددرگیم  غلاب  عبرم  رتمولیک  هب 97740  نآ  تحاسم  دراد و  رارق  هبقع  جـیلخ  رانک  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  ندرا 
ناتسبرع یبرغ  لامش  قارع و  یبرغ  بونج  هیروس ،  بونج  نیطسلف ،  قرش  رد  روشک  نیا  دشابیم .  یتسینویهـص  بصاغ  میژر  لاغـشآ 

هب يدنت  شرب  اب  تالف  نیا  هرانک  دـشابیم .  برغ  رد  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  یبرغ  لامـش  رد  يرادبیـش  تاف  لماش  ندرا  دراد .  رارق 
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هدوب و دازآ  ياـیرد  حطـس  زا  رتنیئاـپ  رتـم  دودـح 400  روکذـم  ياـیرد  دوشیم .  متخ  هدرم  ياـیرد  هیـشاح  یـضرا  گرزب  ياـهفاکش 
لیلدـب هتفرگ و  ارف  نابایب  ار  ندرا  زا 80 % شیب  دراد .  ماـن  كوـمری  ندرا و  نآ  ياـهدور  دوریم .  رامـش  هب  نیمز  هرک  هطقن  نیرتتسپ 

رد اما  رتم  یلیم  قرش 200  رد  یگدنراب  نازیم  دراد .  کشخ  مرگ و  ياهناتسبات  درس و  یناراب و  اتبسن  ياهناتـسمز  هنارتیدم ،  هب  یکیدزن 
نرق تسا 4  هتشاد  لقتـسم ،  یتلود  رتمک  دوخ  هدوب و  اهتردقربا  طلـست  تحت  بلغا  هتـشذگ ،  زا  ندرا  دسریم .  رتم  یلیم  هب 600  برغ 

رد دمآرد و  ناتسلگنا  یگیامحلا  تحت  هب  لاس 1916م  رد  ندرا  لوا ،  گنج  رد  ناینامثع  تسکش  اب  هتـشاد و  رارق  ینامثع  ياوق  تحت 
 ، لاـس 1946م رد  تخانـشتیمسر .  هب  ندرا  راـتخم  دوخ  هاـشداپ  ناونع  هب  ار  یمـشاه  هللادـبع  کـلم  تموکح  سیلگنا  لاس 1921م ، 
زا يدایز  هورگ  لاس 1950م  رد  درک .  مالعا  ار  نآ  لالقتـسا  ياهماندـهع  یط  هدـناشن ،  تسد  دارفا  دوخ و  عفانم  ظـفح  يارب  ناتـسلگنا 
رد دمآرد .  للم  نامزاستیوضع  هب  لاس 1955م  رد  ندرا  دندمآ .  ندرا  هب  هدنهانپ  تروص  هب  سدق  رگلاغـشا  میژر  راشف  اب  ناینیطـسلف 
زا ار  ندرا  دور  یبرغ  هنارک  یتخستسکش ،  زا  سپ  دوب ،  ریگرد  ياهفرط  زا  مه  ندرا  هک  لیئارسا  بارعا و  گنج  رد  لاس 1967م و 
 ، مدنگ تسا .  يزرواشک  تالوصحم  زا  ندرا  یتارداص  دمآرد  دنتسه و 20 % يزرواشک  شخب  رد  روشک  راک  يورین  % 50 داد .  تسد 

گنس سم ،  ساتپ ،  تافسف ،  دشابیم .  نآ  يزرواشک  تالوصحم  نیرتمهم  زا  تاجیزبس  روگنا و  نوتیز ،  وج ،  تاجهویم ،  تابکرم ، 
روشک نیا  رد  تفن  شیالاپ  یتسد ،  تاعونصم  يزاستیربک ،  يزاس ،  مرچ  تایناخد  نامیس -  عیانص  تسه .  نآ  یندعم  عبانم  زا  نهآ 

دننکیم راک  تعنص  شخب  رد  راک  يورین  دهدیم و 7 % لیکشت  ار  نآ  یلم  صلاخان  دیلوت  یتعنص 18 % تالوصحم  و  ( 1  . ) دنراد قنور 
 . دشابیم سلف  ربارب 1000  خ ) ا .   ) ندرا رانید  ندرا ،  لوپ  دحاو  . 

تیوک

تعسو عبرم  رتمولیک  تیوک 17818  تسا .  عقاو  ناتسبرع  هریزج  هبش  یقرش  لامش  سراف و  جیلخ  برغ  رد  تیوک  هطورـشم  نیـشن  ریما 
 . تسا تیوک  نآ  زا  زین  تیوک ) قرـشم  رد  عقاو  ( ) 2  ) اکیلیف هریزج  دراد .  قلعت  روشک  نیا  هب  نآ ،  قرـش  رد  عقاو  ناـیبوب  هریزج  دراد و 
نآ برغ  یقرـش و  بونج  رد  دشابیم .  تیوک  جـیلخ  مانب  یقیمع  یگتفرورف  ياراد  سراف  جـیلخ  لحاوس  رد  یقرـش و  هیحان  رد  تیوک 

يروشک یعیبط ،  رظن  هطقن  زا  تیوک  دـنراد .  ار  نآ  تیکلام  ياعدا  مادـک  ره  ناتـسبرع  قارع و  تیوک ،  هک  دراد  دوجو  یفرطیب  قطانم 
بآ دراد .  دوجو  نیمزرس  نیا  لخاد  رد  یعیبط  هحاو  دنچ  افرص  دوشیمن .  هدهاشم  نآ  رد  یمهم  دور  هوک و  ياهگلج و  راومه و  تسا 

نآ مهم  ياهرهش  تیوک و  رهش  نآ  تموکح  زکرم  تسا .  بوطرم  مرگ و  لحاوس ،  رد  کشخ و  مرگ و  يزکرم  طاقن  رد  نآ  ياوه  و 
ناـیم يدربـن  هیحاـن  نیا  رد  يرمق  يرجه  مهدزاود  لاـس  رد  هدوب و  ناریا  وزج  يدـیدم  ياهتدـم  تیوـک  دـشابیم .  يدـمحالا  هرهج و 

یمالـسا تموکح  ورملق  هب  تیوک  دش و  نایناساستسک  بجوم  هک  داد  يور  یناساس  ياوق  و  مالـسا ) رادرـس   ) دیلو نب  دـلاخ  ياهورین 
تدم هب  دندرکیم و  تموکح  نآ  رب  اهینامثع  یتدم ،  دندروآ .  دوجوب  نآ  رد  یتاسیسات  مهدزناش  نرق  رد  اهیلاقترپ  تشگ .  همیمض 
روشک نیا  هب  قارع  یـشکرکشل  عنام  ناتـسلگنا  اما  دشتیوک  تیکلام  یعدم  قارع  لاس 1961م  رد  دوب و  ناتـسلگنا  هطلـس  رد  لاس   62

رد لاس 1973م  رد  ( 3  . ) دـمآرد للم  ناـمزاستیوضع  هب  تیوک  تخانـشتیمسر و  هب  ار  تیوک  قارع  لاس 1963  رد  ماجنارـس  دش و 
 ، برغ هیلع  یتفن  میرحت  رد  یتدـم  يارب  دـندرک و  تکرـش  اهیتیوک  روپیک » موی   » گـنج رد  زئوس  هیحاـن  رد  لیئارـسا  بارعا و  گـنج 
رد تیوک  دومن .  قارع  زواجتم  میژر  هب  يدایز  ياهکمک  ناریا ،  هیلع  قارع  گنج  رد  لاس 1981م  رد  تیوک  تشاد .  تکرشتیوک 

یلام ناوارف  تامدص  تیوک ،  فرـصت  نم  قارع  دش و  عقاو  قارع  زواجت  دروم  توا 1990م  موا  اب  قباطم  هام 1369ش ،  دادرم  مهدزای 
 ، هسنارف ناتسلگنا  اکیرما ،   ) دحتم ياهروشک  درک و  موکحم  ار  زواجت  نیا  للم  نامزاستینم  ياروش  دومن ،  دراو  روشک  نیا  هب  یناج  و 

تشدگیم تیوک  لاغشا  زا  هک  زور  زا 167  سپ  هامید 1369  رد 27  هتساخرب و  قارع  اب  گنج  هب  تیوک  زا  تیامح  يارب   . . . ( ایلاتیا و
اهرهـش و هب  ار  دوخ  یئامیپاوه  یکـشوم و  تالمح  اکیرمآ ،  یگدرکرـس  هب  دندربیم  رـسب  ناتـسبرع  كاخرد  هک  یتیلم  دـنچ  ياهورین 
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هیروف اب 27  قباطم   ) دنفسا 1369ش متشه  هبنـشراهچ  خیرات  رد  دندش  قفوم  دندرک و  زاغآ  قارع  يراجت  يداصتقا و  ینوکـسم ،  قطانم 
هنکس رفن   2095000 راما 1990م ،  بسح  رب  تیوک  دننک .  تینما  ياروش  ياههمانعطق  لوبق  تیوک و  هیلخت  هب  روبجم  ار  قارع  1991م )

ناملسم % 90 دنـشابیم .  یناتـسکاپ  دـنه و  یناریا ،  ياهداژن  زا  هیقب  برع و  داژن  زا  % 85 دناهتشاد .  تنوکس  اهرهـش  رد  هک 92 % هتشاد 
یجشناد شیپ 4  يدنچ  دوشیم و  تفلاخم  باجح  هلمج  زا  یمالسا  رهاظم  اب  تسا  یمالسا  يروشک  هکنآ  دوجو  اب  تیوک  رد  دنتـسه . 

نیا تسا و  هکشب  درایلیم  تیوک 70  تفن  ریاخذ  دندش .  جارخا  تیوک  یکشزپ  هدکشناد  زا  یمالـسا  باجح  زا  هدافتـسا  لیلدب  رتخد ، 
K) تیوک رانید  تیوک ،  لوپ  دحاو  ( 4  . ) دهدیم لیکشت  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  تفن 75 % زا  نآ  دمآرد  دشابیم و  کپوا  وضع  روشک 

 . تسا سلف  ربارب 1000  ( . D

(5  ) یبرع هدحتم  تاراما 

 . دشابیم عقاو  سراف  جیلخ  یبونج  هنارک  رب  ناتسبرع و  هریزج  هبش  یقرش  بونج  ياهتنا  رد  هک  کشختسا  ياهقطنم  یسایس  دحاو  نیا 
هب هک  هدش  لیکشت  نیشنریما  تفه  زا  نیمزرـس  نیا  دراد .  كرتشم  زرم  ناتـسبرع  اب  بونج  زا  نامع و  اب  قرـشم  زا  یبرع  هدحتم  تاراما 

يایرد رانک  رد  یکی  نیا  هک  هریجف  همیخلا و  سار  نیوقلا ،  ما  نامجع ،  هجراش ،  یبود ،  یبظوبا ،  زا :  دنترابع  قرـش  هب  برغ  زا  بیترت 
روشک نیا  دراد .  صاصتخا  یبظوبا  نیـشنریما  هب  نآ  هک 86 % ددرگیم  غلاب  عبرم  رتمولیک  هب 83654  نآ  تعسو  ( 6  . ) تسا عقاو  نامع 
دادتما بونج  رد  دحلا  سار  ات  لامـش  رد  ( 7  ) مادنـسم سار  زا  هک  تسا  رجح  ياههوک  نآ  يراومهان  اهنت  درادـن و  یعیبط  مهم  هضراع 

لاس 1820 زا  لبق  ات  روشک  نیا  دـشابیم .  کشخ  مرگ و  يزکرم  طاقن  رد  بوطرم و  مرگ و  اـیرد  لـحاوس  رد  نآ  ياوه  بآ و  دراد . 
نایاپ نآ  رب  ایناتیرب  هطلس  لاس 1971م  رد  دـیدرگ .  ناتـسلگنا  هیامحلا  تحت  لاس  نیا  رد  دوب و  ینامثع  يروطارپما  هطلـستحت  يدالیم 
یبرع ياهروشک  اب  دـنویپ  دوخ  یجراختسایـس  رد  یبرع  هدـحتم  تاراما  دـمآرد .  لـلم  ناـمزاستیوضع  هب  لالقتـسا  زا  سپ  تفاـی و 

 ، تراما تفه  ماکح  عامتجا  زا  هک  تسا  یلاع  ياروش  نآ  تردـق  نیرتیلاع  تسا .  هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  برغ  موس و  ناهج  اـب  طاـبترا 
 . دوشیم باختنا  لاس  تدم 5  يارب  نانآ  نایم  زا  یلاع و  ياروش  ياظعا  طسوت  هک  تسا  سیئر  بیان  سیئر و  ياراد  هک  هدـش  لیکـشت 

%75 تسا ،  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  یبسن 8/25  مکارت  و  تیعمج 5/6 % هنالاس  دشر  دنتسه  اهرهش  رد  هک 88 % دراد  هنکس  رفن   2160000
زا مدرم  % 72 دناهدمآ .  هیحان  نیا  هب  راک  نتفای  يارب  دـنه  ناتـسکاپ و  ناریا ،  ياهروشک  زا  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ینارجاهم  ار  تیعمج 
 . دنتسه بهذم  ودنه  یحیسم و  اهتیلقا  دنابهذم ،  ینس  ابلاغ  ناملـسم و  دنشابیم 97 % یناتسکاپ  يدنه و  % 26 برع ، )  ) یماس داژن 

تفن شیادیپ  زا  لبق  تاراما  روشک  تسا .  یبرع  هدافتسا  دروم  طخ  تسا .  لوادتم  ودرا  ودنه و  یسیلگنا  نابز  یلو  یبرع  یمـسر  نابز 
ار روشک  نیا  تفن ،  زا  یشان  نالک  ياهدمآرد  دش ،  فشک  تفن  یبود  یبظوبا و  رد  هکنیا  ات  دربیم  رس  هب  یتسدگنت  یگنـسرگ و  رد 

هیامرـس جراخ  رد  ار  دوخ  يزرا  دازام  زا  رالد  اهدرایلیم  یگنج  دایز  تازیهجت  دیرخ  ینارمع و  يراذگ  هیامرـس  رب  هوالع  ات  هتخاس  رداق 
عاونا اـمرخ و  تسویپ ،  کـپوا  هب  لاـس 1975م  رد  روشک  نیا  دوشیم .  بوسحم  هدـنام  بقع  روشک  کـی  همه  نیا  اـب  دـنک .  يراذـگ 

 . دیآیم تسدب  نیمزرس  نیا  رد  مه  دیراورم  یهام و  يرادقم  تسا .  نآ  مهم  تالوصحم  يزبس ، 

نامع

هگنت بونج  رد  ياهریزج  هبش  تروص  هب  روشک  نیا  كاخ  زا  یشخب  دراد .  رارق  ناتسبرع  قرـش  نامع و  يایرد  بونج  رد  نامع  روشک 
نآ ياههوک  هتـشر  دشابیم .  عبرم  رتمولیک  روشک 212457  نیا  تعـسو  تسا .  فورعم  ( 8  ) مادنسم هریزج  هبـش  هب  هک  هدش  عقاو  زمره 

لیلدـب یبونج  یلامـش و  لحاوس  رد  تسا  فاـص  رازنـش و  یـضارا  هیقب  دراد .  رارق  روشک  نیا  لامـش  رد  رجح  رـضخا و  لـبج  ياـهمانب 
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مک کشخ و  یلخاد  یحاون  رد  یلو  بوطرم  مرگ و  اوه  بآ و  نآ ،  یکیدزن  زا  ناطرـسلا  سار  رادـم  روبع  نامع و  يایرد  اب  ترواجم 
دنتسه برع  یماس  داژن  زا  اما 88 % دنراد  ینوگانوگ  تیموق  هدوب و  يریاشع  عماوج  تروصب  دراد و  هنکـس  رفن   1450000 تسا .  ناراب 

طقسم و رد  هک  دنتسه  هعیش  نیملسم ،  زا  یتیلقا  دنوشیم .  میـسقت  هیـضابا  ینـس و  هورگ  ود  هب  هک  دنتـسه  ناملـسم  نامع  هنکـس  % 99 . 
زا ینامع  لیقع  نبا  دشابیم .  ینیرحب  یناریا و  یناتـسکاپ ،  يدـنه ،  اهنآ  يداژن  اشنم  دـنراد و  تنونکـس  هنطاب  یلحاس  ناتـسا  ياهرهش 
 ، يدـنه ياهنابز  هب  نامع  مدرم  یلو  تسا  یبرع  یمـسر ،  نابز  هچرگ  ( 9  . ) دشابیم نامع  روشک  هب  بوسنم  هعیـش  ياهقف  نیرتیمیدق 

هرادا يرادنامرف  رظن  ریز  هک  هدش  لیکـشت  تختیاپ  هیحان  ناتـسا و  کی  هیحان ،  زا 37  نامع  دننکیم .  تبحص  مه  یچولب  یناتـسکاپ و 
هکنآ زا  سپ  جراوخ  زا  يدادعت  دندومن .  ترجاهم  نامع  هب  ناتسبرع  بونج  نکاس  لیابق  زا  یهورگ  م  نرق ق .  هد  دودح  رد  دوشیم . 

رب ناریا  یتدم ،  دنداد .  لیکشت  ار  هیـضابا  هقرف  هدمآ و  نامع  هب  (ع ) ) یلع ترـضح  نامز   ) دندروختسکـش مالـسا  نایهاپـس  لباقم  رد 
هیامحلا تحت  لاس 1904م  رد  دـندش .  مکاح  نیمزرـس  نیا  رب  اهیلاقترپ  لاس 1650م  ات  مهدزناش  نرق  لیاوا  زا  تشاد و  طلـست  ناـمع 

 . دـمآرد للم  نامزاستیوضع  هب  لاس 1971م  رد  دش و  لقتـسم  رهاظ  هب  اب 1349ش) قباطم   ) لاس 1970م رد  ماجنارس  دوب و  ناتـسلگنا 
هیحان رد  دوب  بالقنا  نیا  زکرم  هک  رافظ  درک .  زاغآ  نامع  میژر  هیلع  رب  ار  هناحلـسم  هزرابم  لاس 1965م  زا  رافظ  شخب  يدازآ  شبنج 

رصم میژر  هاش ،  ینوگنرـس  زا  سپ  هتخادرپ و  شبنج  نیا  یبوکرـس  هب  ناریا  هاش  میژر  کمک  اب  نامع  تلود  تسا .  عقاو  نامع  یبونج 
زا يدالیم  مهدزون  نرق  ات  ناـمع  هچرگ  ( 10  . ) تسا هتفرگ  هدـهع  هب  ار  هاش  میژر  فیاظو  ضراعم ،  ياـههورگ  نیا  هیلع  رب  هزراـبم  رد 
 . تسا ناهج  هتفاین  هعـسوت  طاقن  زا  رـضاح  لاح  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ینادابآ  هتفر  هتفر  یلیالد  هب  اما  دوب  سراف  جـیلخ  دابآ  طاـقن 

یلو تسا  بسانم  يزرواشک  يارب  هنطاب  یلحاس  هیـشاح  رـضخالا و  لبج  رافظ ،  یحاون  تسا .  یکتم  تفن  هب  یلعف  عضو  رد  نآ  داصتقا 
شرورپ مه  زب  دنفـسوگ و  واگ و  رتش ،  نامع  رد  دراد .  ترهـش  هنطاب  هقطنم  يامرخ  تسا .  تشک  لباق  ریغ  ینابایب و  روشک  كاخ  هیقب 

درادن یهجوت  لباق  تعنص  نامع  دنریگیم .  هرهب  نآ  زا  یجراخ   . R  ) ياهتکرش هک  تسا  یهام  دیص  لحم  نآ  لحاوس  دوشیم .  هداد 
(O تساضیب .  رازه  ربارب  نامع و  لایر  نآ  لوپ  دحاو  . 

(11  ) نیرحب

هنایمرواخ و روشک  نیرتکچوک  ظاـحل  نیا  زا  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  هک 690  تسا  يریازجلا  عمجم  نیرحب ،  لقتـسم  نیـشن  ریما 
سراف جیلخ  یبونج  لحاس  هنایم  رد  روشک  نیا  تسا .  یمالسا  روشک  نیرتتعسو  مک  ویدلام ،  زا  سپ  دشابیم و  یبرغ  بونج  يایـسآ 

رد هک  یکیراب  هیشاح  زج  هب  هدش و  لیکشت  یکهآ  یگنس ،  هریزج  زا 33  نیرحب  دراد .  رارق  ناتسبرع  یقرش  لحاس  يرتمولیک  رد 30  و 
عافترا رتم  هک 150  تسا  ناخد  لبج  نآ  فورعم  عافترا  دراد .  ییارحـص  میلقا  ینابایب و  نآ  یمامت  دراد ،  رارق  نآ  یقرـش  لـحاس  لوط 

ناراب مک  کشخ و  مرگ و  یلخاد  یحاون  رد  نآ  ياوه  بآ و  دراد .  نیریش  ياهبآ  اب  ددعتم  نیزترآ  ياههاچ  اههمـشچ و  نیرحب  دراد . 
ات هرصب  زا  سراف  جیلخ  یبونج  ياهنیمزرس  یمامت  نیئآ ،  نیا  نامز  ات  یتح  مالسا و  زا  شیپ  تسا .  بوطرم  مرگ و  یلحاس  یحاون  رد  و 
رد مالـسا  نایهاپـس  و  دوب .  ناریا  يروطارپما  هطلـستحت  مالـسا  ردص  ات  نایناکـشا  نامز  زا  نیمزرـس  نیا  دوب .  فورعم  نیرحب  هب  نامع 

لقتسم يرمق  لاس 651  رد  دوب  جراوخ  تردق  زکرم  ینامز  دندروآ .  رد  یمالـسا  تلود  فرـصت  تحت  ار  نآ  (ص ) مالـسا ربمایپ  نامز 
ات دومن و  قحلم  ناریا  هب  ار  نیرحب  لوا ،  سابع  هاش  يوفص  رصع  رد  یلو  دنتفای .  هار  نادب  اهیلاقترپ  1514 م )  ) لاس 920 ق رد  اما  دش 

نیا هب  ناریا  دیدرگ .  ناتـسلگنا  هیامحلا  تحت  نیرحب  1332 ق )  ) لاس 1914 م رد  دـشیم .  هرادا  نایناریا  تموکحتحت  لاس 1783 م 
 ، للم ناـمزاس  تراـظن  تحت  و  1350 ش )  ) لاس 1971 م رد  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  اـب  هکنیا  اـت  تشاد  ضارتعا  يرگهطلـس  زواـجت و 

دشر دنراد .  يرهش  یگدنز  هیور  یب  بذاک و  تروص  هب  نآ  هک 84 % دراد  هنکس  رفن  نیرحب 520000  تفایتسد .  لالقتسا  هب  نیرحب 
 ، هرک رـصم ،  ناتـسکاپ ،  دنه ،  عابتا  زا  نیرحب  مدرم  بیرق 40 % تسا  عبرم  رتـمولیک  رد  رفن  نآ 753  یبسن  مکارت  و  تیعمج 4 % هنالاس 
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لاـس رد  مالـسا  نید  دـنایماس .  داژن  زا  نیرحب  مدرم  % 75 دـنایناریا .  نیرحب ،  هب  نیرجاـهم  % 20 دنتـسه .  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  نامع ، 
رـضاح لاـح  رد  روـشک  نیا  مدرم  تفاـی و 98 % هار  نیرحب  هب  (ص ) مرکا لوـسر  یباحـص  یمرـضحلا  نب  ءـالعلا   » طـسوت يرجه  متـشه 

نرق زا  تفای  جاور  روشک  نیا  رد  هعیش  هب  شیارگ  دنتفای  هار  نیرحب  هب  هطمارق  هک  مراهچ  نرق  زا  دنتسه  نایعیـش  نانآ  هک 70 % دنناملسم 
اهاتسور رد  نیرحب  نایعیش  زا  ياهدع  دنروشک .  نیا  زا  روفصع  لآ  دنمـشناد  نادناخ  دنتـساخرب .  نیرحب  زا  یعیـش  فورعم  ياملع  مهد 

وزج 37 هکنآ  دوجو  اـب  تسا و  تفن  نیرحب  يداـصتقا  عبنم  % 80 دنرادن .  يذوفن  يرادا  یـسایس و  روما  رد  یلئالد  هب  دـنراد و  تنوکس 
یعارز ياههدروارف  دوریم .  رامش  هب  سراف  جیلخ  يراکمه  ياروش  وضع  روشک  زا 6  روشک  نیرتریقف  دشابیم  ناهج  دمآرد  رپ  روشک 

 . تسا ( B . D) نیرحب رانید  نآ  لوپ  دحاو  دراد .  جاور  نآ  رد  مه  دیراورم  وگیم و  یهام و  دیص  تسا و  تاجیزبس  هجنوی و  امرخ  نآ 

رطق

یئایرد هیاسمه  نیرتکیدزن  تسا  زرم  مه  یبظوبا  ناتـسبرع و  اب  بونج  زا  هتفرگ و  رارق  سراـف  جـیلخ  بونج  لـحاس  رد  رطق  هریزج  هبش 
حطس زا  رتم  اب 1050  نآ  یعافترا  هطقن  اهنت  هک  تسا  يراومه  نیمزرـس  دراد .  تعـسو  عبرم  رتمولیک  رطق 11437  تسا .  نـیرحب  رطق ، 

ياهداب زا  تسا .  ناتـسمز  لصف  هب  رـصحنم  كدـنا و  نآ  ناراب  شزیر  بوطرم و  مرگ و  نآ  ياوه  بآ و  دراد .  مان  لیلخلا  لبج  ایرد ، 
رطق دروآیم .  دوخ  اب  ار  ناتـسبرع  ياهگیر  هدیزو و  نآ  يوس  هب  بونج  زا  هک  درب  مان  ار  یمرگ  داب  لامـش و  بوطرم  داب  ناوتیم  نآ 

رطق و نیب  یناـمیپ  لاس 1916 م  رد  دـمآرد .  ینامثع  تلود  لاغـشا  هب  مهدزون  نرق  مود  همین  طساوا  رد  دوب  ناریا  فرـصت  تحت  اهتدـم 
هب لاس 1970 م  رد  رطق  یـساسا  نوناق  هچرگ  دـیدرگ .  ناتـسلگنا  هیامحلا  تحت  روشک  نیا  نآ  داـفم  بجوم  هب  هک  دـش  دـقعنم  اـیناتیرب 

هیحاـن رد  هک  بوتع  ینب  هلیبق  زا  یهورگ  يدـالیم  مهدـجیه  نرق  رد  دـش .  لقتـسم  ( 1350  ) ربماتپـس 1970 لوا  رد  یلو  دیـسر  بیوصت 
دناهلیبق نیا  دافحا  زا  دنراد  تسد  رد  ار  رطق  تموکح  نونکا  هک  یناث  لآ  نادناخ  هک  دندمآ  رطق  يوس  هب  دندوب  نکاس  ناتسبرع  ءاسحا 

 . تسا هداد  شرتشگ  ار  دوخ  طباور  ناتسبرع  نادوس و  ندرا ،  هیروس ،  رصم ،  اب  دراد و  یبوخ  طباور  یبرغ  یبرع و  ياهروشک  اب  رطق  . 
ياهنوناک رد  نانآ  هک 90 % دراد  هنکـس  رفن  رطق 470000  دومن .  يداـیز  ياـهکمک  قارع  هب  رطق  ناریا ،  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  رد 

رطق هنکس  % 85 دشاب .  یم  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  یبسن 1/41  مکارت  تسا .  تیعمج 8 % دشر  دایز ،  ياهترجاهم  لیلدب  دنتسه .  يرهش 
غلاب رفن  هب 45000  هک  دنتـسه  ناـیناریا  نآ ،  تیلقا  نیرتـگرزب  دـننکاس .  زیختفن  ياـهنوناک  رد  اـبلاغ  هـیقب  تختیاـپ و  ینعی  هـحود  رد 

ودرا و نابز  یلو  تسا  یبرع  یمـسر  طـخ  ناـبز و  دنتـسه  يدـنه  یناریا و  یناتـسکاپ ،  هیقب  برع و  داژن  زا  رطق  مدرم  % 56 دندرگیم . 
گنج عوقو  لیلدب  نآ  رودـص  یلو  دـش  فشک  لاـس 1930م  رد  رطق  رد  تفن  دنـشابیم .  ناملـسم  رطق  مدرم  % 98 دراد .  جاور  یـسراف 
تفن زا  هلصاح  دمآرد  دشابیم .  هکشب  نویلیم  مین  نآ  هنازور  دیلوت  هکشب و  درایلیم  رطق 4  تفن  هریخذ  داتفا .  قیوعت  هب  ات 1949  یناهج 
تسا هدش  ییاسانش  رطق  لحاوس  رد  تفن  دیدج  رئاخذ  اریخا  دهدیم .  لیکـشت  ار  روشک  نیا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا 90 % شیب  زاگ  و 
عیانـص ثادـحا  هب  يزاس  کیتسالپ  ناملبم و  يزاس  مرچ  ینامتخاس ،  ییاذـغ  عیانـص  لثم  کچوک  عیانـص  سیـسات  نمـض  رطق  ( 12 . )

يرادقم دوشیمقرب  بآ و  نیمات  هیفصت و  نکسم ،  یعامتجا  هافر  فرص  رطق  دمآرد  زا  یـشخب  تسا .  هدومن  مادقا  دالوف  یمیـشورتپ و 
نآ يزرواشک  دـشابیم  رطق  دـمآرد  عبانم  زا  یتادراو  ياهالاک  هراـبود  تارداـص  تسا .  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  یبرغ  کـلامم  رد  مه 

 . تسا مهرد  ربارب 100  رطق و  لایر  نآ  لوپ  دحاو  دوشیم  ماجنا  رطق  رد  دیراورم  وگیم و  دیص  درادن و  یقنور 

هیکرت

هیکرت دیدرگ و  هینطنطسق  سنازیب )  ) یقرـش مور  زکرم  یقرـش ،  مور  یبرغ و  مور  شخب  ود  هب  نآ  میـسقت  مور  يروطارپما  رد  قاقـشنا  اب 
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ار خیرات  ریـسم  هک  داتفا  قافتا  ياهثداحتسا  دیدج  ندمت  زاغآ  یطـسو و  نورق  نایاپ  هک  لاس 1453م  رد  اـما  دوب  يروطارپما  نیا  زکرم 
يروطارپما هینطنطسق ،  ینعی  ( 13  ) یقرـش مور  يروطارپما  زکرم  هب  تسا  حتاف  هب  فورعم  مود  دـمحم  ناطلـس  شروی  نآ  دومن و  ضوع 

مور نانوی و  ندمت  دـهدیم .  رارق  دـیدهت  دروم  تدـشب  ار  تیحیـسم  دوریم و  اپورا  برغ  ات  هتفای و  شرتسگ  میظع  حـتف  نیا  اب  ینامثع 
ریز هب  ار  یقرـش  ياپورا  رـسارس  دوب و  شتردق  ورملق  هنارتیدم  هک  ینامثع  هسامح  زا  رپ  شترا  دهدیم .  یمالـسا  ندمت  هب  ار  دوخ  ياج 

 ، دروآیم ناقفخ  هرصاحم و  يانگنت  رد  ار  ایلاتیا  شیرتا و  دنزیم و  تیحیسم  يروطارپما  بلق  رب  يراک  تابرض  هدیـشک  شیوخ  زیمهم 
يزکرم یقرش و  ياپورا  رد  ناناملسم  هک  یهوکـشرپ  دجاسم  اههرانم و  دهدیم .  رارق  مالـسا  تردق  یلجت  زکرم  تروص  هب  ار  هیکرت  و 

هک هنارتیدم  قلطم  مکاح  یناهج و  يروطارپما  نیا  دنکیم .  تیاکح  نانآ  یگنهرف  یسایس و  ذوفن  هنماد  تردق و  تمظع ،  زا  دناهتخاس 
یلامش ياقیرفا  ینانوی و  بدع و  زا  هک  هدوب  ایسآ  زا  یگرزب  شخب  اپورا و  یماظن  تردق  نیرتگرزب  دوب  هتسشن  هینطنطسق  راوتسا  جرب  رب 

اما تسا .  هدـمآیم  باسح  هب  نآ  ياهناتـسرهش  زا  یکی  نانوی  یتح  هدوب و  شورملق  تحت  ناکلاب  هریزج  هبـش  اـپورا و  قرـش  رـسارس  و 
لاس 1912م و 1913م ياهگنج  رد  ینامثع  تلود  يرامعتـسا ،  لود  ياههئطوت  دنکیم و  خوسر  تردق  نیا  رب  هک  یقافن  هقرفت و  لیلدب 

تحت یمامت  هتفرگ و  وا  زا  اهیـسیلگنا  ار  یبرع  ياهنیمزرـس  دـهدیم .  تسد  زا  ار  یئاـپورا  یحاون  ماـمت  هدروختسکـش و  نیقفتم  زا 
دوشیم لیدبت  کچوک  هدش ،  هیزجت  هدروختسکـش  روشک  کی  هب  ینامثع  میظع  يروطارپما  نآ  هدومن و  ادـح  شرکیپ  زا  ار  شورملق 
تروـص هـب  مالـسا  یناـهج  تردـق  زکرم  دـنامیم و  اراـکنآ  لوبناتـسا و  شیارب  یئاـقیرفا  یئایـسآ و  یبرغ و  ياـهروشک  هـمه  نآ  زا  و 

یکیئال و ماظن  اـب  هدومن و  راـکنا  ار  یمالـسا  رخاـفم  یخیراـت و  هوکـش  تمظع و  همه  نآ  هدـمآرد و  یبرغ  رامعتـسا  ضیرم  سیدـناپآ 
قرـش رد  رابکتـسا  عفانم  رودزم  نابهگن  برغ و  يرادهیامرـس  راوخ  هزیر  دنکیم و  ارجا  ار  يرامعتـسا  هخـسن  كرت ،  تیموق  هب  شیارگ 

 . نتـشیوخ هدننک  شومارف  ياهیگنرف  هبـش  هب  گنهرف  نیا  زا  ار  دوخ  تزع  توق و  انغ و  دوب و  هدنز  مالـسا  حور  اب  هک  یتلم  دوشیم و 
روهمج سیئر  ناونع  هب  ار  دوخ  لزع و  ار  ناطلـس  اتدوک  کی  اب  هدـمآ و  راک  يور  كروتاـتآ  لاـمک  یفطـصم  هماـنرب  نیا  يارجا  يارب 

قرـش 1565 اـت  برغ  زا  نآ  روط  هک  لیطتـسم  لکـش  هب  تسا  يروشک  میـسانشیم  نوـنا  هک  یتروـص  هب  هیکرت  دـنکیم .  یفرعم  هیکرت 
هب ار  اپورا  یلپ  نوچ  هدـش و  عقاو  اپورا  ایـسآ و  هار  رـس  رب  روشک  نیا  دـشابیم .  رتمولیک  نآ 650  ضرع  لامـش  اـت  بونج  زا  رتمولیک و 
هک ایـسآ  هیکرت  یکی  هدـش  لیکـشت  شخب  ود  ناریا و  یبرغ  لامـش  هیاسمه  ناونع  هب  روشک  نیا  دـهدیم .  طابترا  هنایمرواخ  مهم  هیحان 

ناکلاب هریزج  هبـش  رد  یئاپورا  شخب  دوشیم .  لماش  ار  روشک  نیا  كاخ  هک 3 % اپورا  هیکرت  رگید  تسا و  ریغص  يایـسآ  تالف  لماش 
يایرد نینچمه  هایس و  يایرد  هب  یسرتسد  دوشیم .  ادج  یئایسا  شخب  زا  هرمرم  يایرد  لنادراد و  رفـسب و  ياههگنت  طسوت  دراد و  رارق 

نآ عاـفترا  زا  برغم  يوس  هب  قرـشم  زا  هک  تسا  یعفترم  تـالف  تروص  هب  ایـسآ  هیکرت  دـیازفایم .  نآ  یکیژتارتـسا  عقوم  رب  هنارتیدـم 
يدایز شخب  هک  تسا  بونج  رد  سوروت  لامـش و  رد  غاد  قآ  کیتنوپ و  ياهپلآ  نوچ  ییاههوک  تالف  نیا  زکرم  رد  دوشیم .  هتـساک 

سربمیا هرمرم و  ياـیرد  رد  هدرمرم  ریازج  دراد  عاـفترا  رتم  بیرق 5156  ناتـسنمرا  هیحان  رد  نآ  للق  نیرتدنلب  دـناشوپیم .  ار  روشک  زا 
یحاون هنارتیدـم و  ياوه  بآ و  بونج  یحاون  لدـتعم ،  ياوه  بآ و  نآ  یبرغ  لامـش  یحاون  دراد .  قلعت  هیکرت  هب  هژا  يایرد  رد  ( 14)

 . دنروشک نیا  مهم  یبآ  عبانم  زا  ناحس  ناحیج و  قامریا ،  لیشی  قامریا ،  لزق  ياهدور  دراد .  یناتسهوک  ياوه  بآ و  يزکرم  یقرش و 
يروهمج روشک  نیا  رد  كروتاتآ )  ) اشاپ لامک  یفطـصم  دوب  هدـشن  وغل  یناـمثع  تفـالخ  متـسیس  زونه  هک  یلاـح  رد  لاس 1923م  رد 

لاـمک یفطـصم  دومن .  دـیعبت  روشک  زا  ار  یناـمثع  هاـشداپ  مود  دـیمحلادبع  وـغل و  ار  تفـالخ  متـسیس  لاـس 1924م  رد  دوـمن و  مـالعا 
دوجوب ار  ( 1881  - 1938  ) یقرت داحتا  بزح  نآ  زا  دعب  هک  تشاد  تکرش  ناوج  ياهكرت  تضهن  رد  متـسیب  نرق  لیاوا  رد  كروتاتآ 

يروهمج میژر  لاس 1989  ات  ار  هیکرت  دنتشگ .  برغ  ندمت  رادفرط  ( 15  ) پلاکوگ ءایـض  مانب  يدرف  هشیدنا  زا  يریگهرهب  اب  دندروآ و 
ات ات 1989  زا 1960 م  مود  يروهمج  دـباییم  نایاپ  لسروگ  لامج  لارنژ  ياتدوک  اب  هک  ات 1996  زا 1923  لوا  يروهمج  دوـمن .  هرادا 

دوجوب ار  نآ  یقرـش  بونج  حاـنج  ناـنوی  هارمه  تسویپ و  وتاـن  هب  تشاد  يوروش  زا  هک  یتشحو  رطاـخب  لاـس 1952  رد  هیکرت  نونک . 
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دـشر دناهدرکیم .  یگدـنز  اهرهـش  رد  نآ  هک 60 % تـسا  هتـشاد  هنکـس  رفن  لاـس 1990م 52240000  راـمآ  بـسح  رب  هـیکرت  دروآ . 
مدرم % 90 تسا .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  تحاسم 3/72  عبرم  رتمولیک  باستحا 779452  اب  نآ  یبسن  مکارت  و  لاس 5/2 % لوط  رد  تیعمج 
یکرت یمـسر ،  نابز  دنتـسه .  اهدرک  نآ  يداژن  تیلقا  نیرتگرزب  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  دنتـسه و  كرت  نوگانوگ  ياههریت  زا  هیکرت 

هب مالسا  زا  هیکرت  یساسا  نوناقرد  دنتسه  ناملسم  مدرم  هکنآ 98 % دوجو  اب  دراد .  جاور  مه  نیتال  يدرک و  ياهنابز  یلو  تسا  ییاـتلآ 
دارکا نایم  رد  اهیهللا  یلع  هقرف  نایولع و  دـنراد .  فوصت  هب  شیارگ  هیکرت  نایعیـش  تسا .  هدـماین  ناـیم  هب  يرکذ  یمـسر  نید  ناونع 

 ، لوبناتـسا رد  مه  يدادعت  يرغآ و  ناتیا  عباوت  زا  ياچ  یلـشات  رهـش  صراق ،  ناتـسا  عباوت  زا  ردفیارهـش  رد  نایعیـش  دننکیم .  یگدـنز 
هقرف دنارد ،  اروشاع »  » ناونع تحت  ياهمانهام  و  رادملع »  » مان هب  ياهمان  هتفه  نایعیش  دناهدومن ،  رایتخا  تنوکس  اسروب  ریم و  زا  اراکنآ ، 

 . دشابیم اراکنآ  نآ  تموکح  زکرم  هدـش و  لیلکـشت  ناتـسا  زا 67  هیکرت  دـنیامنیم .  یگدـنز  هیروس  اب  هیکرت  زرم  رد  هیریـصن  یلاـغ 
نآ یعارز  ياههدروآرف  نیرتمهم  ینغور  ياههناد  هویم و  تاـبوبح ،  هبنپ ،  تـالغ ،  تسا و  يزرواـشک  نآ  يداـصتقا  شخب  نیرتگرزب 

 ، یئایمیـش يزاس ،  نیـشام  نهآ ،  بوذ  عیانـص  تسا .  لوادـتم  روشک  نیا  رد  یهام  دیـص  زین  دنفـسوگ و  واـگ و  زب ،  شرورپ  دنتـسه . 
 . دشابیم شورق  ربارب 100  هک  تسا  هیکرت  هریل  نآ  لوپ  دحاو  دراد .  جاور  نآ  رد  یتسد  یئاذغ و  یگدنفاب ،  نامیس ، 

ناتسناغفا

دودح هدوب و  ناریا  تالف  زا  یشخب  ناتسناغفا  دراد .  رارق  ناتسکاپ  لامش  ناریا و  قرش  رد  عبرم  رتمولیک  اب 652225  ناتسناغفا  يروهمج 
تسا هدش  هدیشک  نآ  قرش  لامش و  یحاون  رد  رتمولیک  لوط 600  اب  شکودنه  ياههوک  دهدیم .  لیکشت  یناتسهوک  طاقن  ار  نآ  % 75

یکشخ رد  روصحم  هتشادن و  هار  ایرد  هب  ناتسناغفا  دنروشک .  نیا  مهم  یبآ  عبانم  زا  دوریره  دور و  لباک  دنمریه ،  ایرد ) ومآ   ) نوحیج . 
رد دوبن و  يدـحاو  روشک  يدالیم  مهدـجیه  زا  لبق  اـت  نیمزرـس  نیا  ( 16  . ) دــشابیم ریغتم  کـشخ و  مرگ و  نآ  ياوـه  بآ و  تـسا . 
هوآ  » ناونع هدمآ ،  ناغفا  زا  يرکذ  هک  يراب  نیتسخن  دمآ .  رد  یئایرآ  موقا  لاغـشا  تنوکـستحت و  حیـسم  م  لوا ق .  مود و  ياههرازه 

ود ره  تسا و  راکراوس  ظفل  نیا  يراف  لداعم  دشابیم  شکودنه  نیمزرس  رد  نیملسم  تاحوتف  هب  طوبرم  ياهشرازگ  رد  هک  تسا  هناگ 
ینعی يرتکاب   » مانب اتسوا  دنز  رد  ناتسناغفا ) یلعف  نیمزرـس   ) شکودنه زا  رکذ  نیرتنهک  اما  دریگیم .  ربرد  ار  اهکیجات  اهنوتـشپ و  هورگ 

رد 220 دنتشاد  ینارمکح  هیحان  نیا  رب  اهتدم  هک  اهیناشوک  دیدرگ و  فرصتم  ار  نیمزرس  نیا  ردنکسا  م  رد 329ق .  تسا .  هدمآ  خلب 
حتف دوب .  ناریا  يروطارپما  وزج  نیمزرـس  نیا  لوا ،  ریـشدرا  نامز  رد  موس و  نرق  لیاوا  ینعی  يدـعب  هرود  رد  دـندش .  ضرقنم  يدـالیم 

 - دنقرمس خلب و  ورم ،  نایسابع ،  رادتقا  هرود  رد  تفرگ و  تروص  يدالیم ) لاس 652   ) يرجه لاس 32  رد  مالسا  هاپس  طسوت  ناتسناغفا 
تفای و ياهدنیازف  قنور  نیمزرـس  نیا  يونزغ  دومحم  ناطلـس  نامز  رد  دوب  یملع  هزاوآرپ  زکارم  زا  تموکح -  زکرم  زا  يرود  دوجو  اب 

هدومن فرصت  ار  هنزغ  هوکش  اب  رهش  نایروغ  م  رد 525ق .  دیدرگ .  دادملق  یملع  ياههزوح  داجیا  شزومآ و  زکرم  ناونع  هب  هنزغ  رهش 
رارق دیدش  زواجت  دروم  ار  خلب  عافد  یب  رهـش  نآ  زا  سپ  دیـسر و  دنـس  دور  هرد  هب  ناخزیگنچ  ق  رد 617ه .  دندیـشک .  شتآ  هب  ارنآ  و 
زکرم یناگرزاب و  یـسایس  مهم  زکرم  تاره  رومیت ،  دـنزرف  ازریم  خرهاـش  ناـمز  رد  دـینارذگ .  غیت  مد  زا  ار  نآ  یلاـها  یماـمت  و  هداد ، 
تـسد رد  یلادـبا  هفیاط  زا  هداوناخ  ود  ياضعا  ار  ناتـسناغفا  لقتـسم  تموکح  دـعب  هب  1747م ) لاـس 1160ق (  زا  دوب .  يو  تموـکح 
راجاق تلود  فعض  اب  یلو  ( 17  . ) دروآ دیدپ  ناتسناغفا  رد  ار  دیدج  تموکح  راشفا ،  هاشردان  لبق  زا  سپ  یلادبا  ناخ  دمحا  دنتـشاد . 

نیا رد  تشاد .  راـیتخا  رد  1919م )  ) لاس 1298ش ات  دروآرد و  دوخ  فرصت  هب  ار  روشک  نیا  ناتـسلگنا  ناتـسلگنا ،  هیـسور و  تباقر  و 
هک ار  ییاهدادرارق  هیلک  دناوخ و  هاشداپ  ار  دوخ  دومن و  مالعا  یهاشداپ  روشک  کی  ار  ناتـسناغفا  هک  دـمآ  راک  يور  ناخ  هللا  ناما  لاح 
راک يور  دوب  نانآ  هدناشن  تسد  هک  ناخ  ردان  دمحم  اهیـسیلگنا ،  هئطوت  اب  لاس 1929م  رد  دومن .  خسف  دوب ،  هدش  دقعنم  ناتـسلگنا  اب 

هک یماگنه  نئوژ 1973  رد 17  دیدرگ .  وا  نیـشناج  هاش  رهاظ  دمحم  مان  اب  ناخ  رهاظ  وا  دـنزرف  لاس 1932م ،  رد  يو  رورت  اب  اما  دـمآ 
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مچرپ حانج  کمک  اب  دوواد و  يربهر  هب  یماظن  ياتدوک  کی  رد  یهاشداپ  ماظن  یغلم و  یـساسا  نوناق  دوب  اپورا  زا  رادـید  مرگرـس  هاش 
رد تنطلـس  ياپ  رید  طاسب  راکنیا  اب  تفرگ و  تسدـب  ار  روما  ماـمز  دوواد  دوخ  دـش و  خوسنم  ( 18  ) ناتـسناغفا قلخ  کیتارکومد  بزح 

تشهبیدرا 1357)  ) لیروآ 1978م یتسیـسکرام 27  نینوخ  ياتدوک  اب  دـش .  لیدـبت  يروهمج  ماظن  هب  مارآ  ییاـتدوک  اـب  ناتـسناغفا ، 
رخاوا رد  دش .  هدیچرب  ناخ  دوواد  تموکح  طاسب  ناتـسناغفا ،  قلخ  کیتارکومد  هدش  میرحت  بزح  ناربهر  زا  یکرت  دمحم  رون  طسوت 

المع و  دومن ،  نآ  نیزگیاج  تشاد  تهابـش  يروش  مچرپ  هب  هک  يدیدج  مچرپ  داد و  رییغت  ار  ناتـسناغفا  مچرپ  یک  هرت  مه  لاس 1357 
عورش یفخم  ياهمادعا  هجنکش و  یعمج  هتسد  ياهتشادزاب  اتدوک ،  زا  سپ  هلـصافالب  تفرگ .  رارق  قباس  يوروش  رامقا  وزج  ناتـسناغفا 
ماظن ندمآراک  يور  زا  ناتـسناغفا  ناملـسم  تما  هک  یماگنه  تفرگ .  رارق  ءازهتـسا  دروم  بهذم  لیکـشت و  یـسایس  یفخم  سیلپ  دش ، 

زا يرتشیب  دادعت  هک  دوب  يدح  هب  تازرابم  نیا  يریگ  جوا  دندومن ،  زاغآ  نآ  هیلع  رب  ار  ياهدرتسگ  تازرابم  دندش  ربخ  اب  یتسیـسکرام 
روهمج سیئر  ناونعب  نیما  هللا  ظـیفح  رویرهش 1358 )  23  ) ربماتپس 1979م رد 14  دندش .  ریزارس  ناتـسناغفا  هب  يوروش  یماظن  لنـسرپ 

اما دندش  ناتسناغفا  دراو  جیردتب  يوروش  حلـسم  ياهورین  نیما  زا  تیامح  هناهب  هب  ربماسد 1979  رد  تفرگ .  تسد  رد  ار  تردق  دیدج 
لاس راهب  رد  یـشیامرف !  يراـمیب  کـی  رد  هک  دوب  لـمراک  كربب  يو  نیـشناج  دـش .  هتـشک  يروهمج  سیئر  يوروش ،  مجاـهت  زا  لـبق 

هیروف رد  دش و  اضما  ونژ  ياهدادرارق  لیروآ 1988م  رد  ناملسم ،  مدرم  دیدشتمواق  اب  داد .  هللا  بیجن  رتکد  هب  ار  دوخ  ياج  1365ش 
نامزاس رتفد  رد  داد و  افعتـسا  هللا  بیجن  رتکد  لیروآ 1992م  رد 14  دندش و  جراخ  ناتـسناغفا  زا  لماک  روطب  يوروش  ياهورین  1989م 

هب دـقعنم و  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  نایم  ونژ  نامیپ  ناتـسناغفا  مدرم  ینالوط  تدـهاجم  یپ  رد  هچرگ  تفرگ .  هاـنپ  لـباک  رد  دـحتم  لـلم 
تلاح کی  دش و  هدرازگ  توکـسم  ابیرقت  مدرم  هب  تردـق  لاقتنا  مسیناکم  اما  داد  همتاخ  ناتـسناغفا  رد  يوروش  هلاس  یماظن 10  روضح 

راذگاو هرفن  ياروش 15  هب  لک  ریبد  لمع  راکتبا  ساسا  رب  تم  کحتشاد .  رظن  رد  للم  نامزاس  دوب .  مکاح  ناتـسناغفا  رد  یفیلکتـالب 
تماقتسا لاس  زا 13  سپ  لاس 1371  هام  تشهبیدرا  مجنپ  رد  ماجنارـس  دـش .  وربور  یناـغفا  ياـهحانج  زا  یخرب  تفلاـخم  اـب  هک  دوش 
یمالـسا نیمزرـس  یناغفا ،  دهاجم  ياهورین  تسدب  لباک  رهـش  فرـصت  اب  يداهج  ياهورین  ریگسفن  هزرابم  ناتـسناغفا و  روشحلـستلم 

نا يربهر  هک  دندرک  قفاوت  هرفن  ياروش 51  کی  لیکشت  رس  رب  تردق  نتفرگ  تسدب  يارب  تمواقم  ياهورین  نارـس  و  ( 19  ، ) دش دازآ 
یمالـسا تیعمج  ربهر  ینابر  نیدـلا  ناهرب  نآ  سیئر  هک  دـما  دوجوب  یتقوم  تلود  نآ  لاـبند  هب  دراد  هدـهع  هب  يددـجم  هللا  تغبـص  ار 

دز تسد  لباک  هیلع  رب  یماظن  ضرعت  هب  یتاکیرحت  اب  ناتسناغفا  یمالسا  بزح  ربهر  رایتمکح  نیدبلگ  يوس  نآ  زا  دشابیم .  ناتـسناغفا 
وا رظن  دروم  ياروش  هب  تردق  لاقتنا  دیدش  یماظن  تایلمع  اب  هک  تسا  ددص  رد  دروایب و  تسدـب  ناتـسناغفا  هدـنیآ  رد  يرتشیب  مهـس  ات 

تلود رد  ناتسناغفا ) یمالسا  تیعمج  یماظن  هخاش  لوعسم   ) دوعسم هاشدمحا  دوجو  دریگ .  تروص  تساهنوتـشپ  اب  تیرثکا  نآ  رد  هک 
رد اهنوتشپ  هلاس  هطلـس 200  هب  تسا  نکمم  تکرح  نیا  هک  هدرک  عوضوم  نیا  نارگن  ار  رایتمکح  وا ،  ندوب  کـیجات  رطاـخب  دـیدج و 

دراد هدیقع  لیلحت  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا   » باتک هدنسیون  هعیش و  ناققحم  زا  یجنلول  یمشاه   » رگید يوس  زا  دهد .  نایاپ  ناتـسناغفا 
شقن دیدج  یـسایس  ماظن  رد  دـنهدیم  لیکـشت  ار  ناتـسناغفا  هنکـس  لک  دـندرگیم و 25 % غلاـب  رفن  نویلیم  هب 7  هک  ناتـسناغفا  ناـیعیش 

(20  . ) ددرگزاب لوا  ياج  هب  هدش  ضوع  هاش  رهاظ  هشقن  ساسا  رب  هک  نیشن  هعیش  هقطنم  ياهزرم  هتفایتیمس و  دیاب  زین  دنراد و  يرتمک 
دوجوب ییاهيریگرد  یمالسا ) داحتا   ) ینـس هورگ  و  یمالـسا ) تدحو   ) هعیـش بزح  نیب  ناتـسناغفا  یگنـس  يوک  هس و  ترک  هیحان  رد 

ندش میهـس  راتـساوخ  درادن و  ياهدنیامن  بزح  نیا  ناتـسناغفا ،  ینونک  تلود  تایه  رد  هک  دراد  اعدا  یمالـسا  تدحو  بزح  اریز  دمآ 
هحیار رتمک  شنامدرم  هک  يروشک  ناتـسناغفا ،  جـنر  درد و  زا  ولمم  خـیرات  زا  یلامجا  دوب  نیا  تسا .  ناتـسناغفا  رد  هرازه   » هعیـشتیعم

ياهتلود هطلس  لاس ،  رد 19  مه  یهاش و  متس  خیرات  لاس  رد 40  مه  نیمزرس  نیا  ناملسم  تلم  تسا .  هدرک  مامشتسا  ار  يدازآ  شوخ 
نیا رب  اهتسینومک  زواجت  نارود  تسا .  هدومن  لـمحت  دوخ  شود  رب  ار  هناـگیب  لواـپچ  موجه و  قاـنتخا ،  متـس و  رقف و  راـب  تسینومک 

بقاوع زا  دوب .  مورحم  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ،  قوقح  رثکا  زا  نآ  ناملـسم  تما  اریز  تسا  تراسا  نارود  ناملـسم ،  روشک 
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رد ناگراوآ  نیا  دادعت  لاس 1986  زا  لبق  ات  تسا  یناغفا  نویلیم  نیدنچ  ندـش  هراوآ  یمالـسا  روشک  نیا  رب  يرگهطلـس  زواجت و  میخو 
نوـیلیم ود  درک  مـالعا  ناریا  دراد ،  هدـش  ماـن  تبث  هراوآ  رفن  درک 2200000  مالعا  ناتـسکاپ  دیـسر ،  رفن  نویلیم  هب 5  روشک  زا  جراـخ 

دودح روشک ،  لخاد  رد  دندش  هدنکارپ  هنایمرواخ  دنه و  اکیرما ،  اپورا ،  رد  رگید  یناغفا  نارازه  دناهدش  روشک  نیا  دراو  یناغفا  هراوآ 
نت نویلیم  کـی  زا  شیب  لاس 1979م  زا  تافلت  نازیم  دـنتخیرگ .  لـباک  هب  اـی  اهناتـسهوک  هب  دوخ  هاـگداز  ياهاتـسور  زا  نت  نویلیم  ود 
نیا خیرات ،  رد  هک  دندوب  هدش  اجباج  یلخاد  هراوآ  ناونع  عب  ای  دیعبت و  ای  هتـشک  تیعمج  دودح 50 % لاس 1986  نایاپ  ات  دش .  دروآرب 
دوخ هدش  شرازگ  ناتسناغفا  تیعمج  لک  لداعم 45 % یمقر  عبانم  یخرب  رد  هک  هراوآ  میظع  مجح  نیا  تشگزاب  تسا .  هقباـس  یب  مقر 
اریز دراد  ار  یتیعمج  نینچ  تشگزاب  لمحت  ناتـسناغفا  هعماج  يداـصتقا  ياـنب  ریز  نیا  تسا .  هدروخ  مخز  روشک  نیا  رگید  بئاـصم  زا 

يارب یمهم  رطخ  هک  تسا  هدـشن  رجفنم  ياـهبمب  اـهنیم و  زا  رپ  يزرواـشک  قطاـنم  هدوـمن ،  لیدـبت  ياهناریو  هـب  ار  نآ  لاـس  نیدـنچ 
رد زواـجت  گـنج و  زا  لـبق  هک  تـالغ  تـشک  ناتـسناغفا ،  يزرواـشک  ریزو  يداـه  دـمحم   » لـقن هـب  اـنب  ( 21  . ) دوب دـهاوخ  ناـگراوآ 

نویلیم هب 20  سار  نویلیم  زا 25  اهماد  نازیم  تسا  هتفای  لزنت  راـتکه  هب 190000  دشیم  ماجنا  راتکه  تحاسم 3872000  هب  ییاهنیمز 
(22  . ) تسا هدیسر  هب %20 زا 71 % يزرواشک  شخب  تیعمج  تسا ،  هتفای  شهاـک  هب 10 % زا 78 % يزرواشک  تارداص  هدیـسر و  سار 

نآ يزاسزاب  هب  فلتخم  ياههورگ  ماوقا و  يراـکمه  دـیاب  تسا ; هدـش  بیرخت  هدزگـنج و  نیمزرـس  نینچ  ثراو  ناتـسناغفا  هک  لاـح 
يزوریپ هک  لاح  تفرگیم و  اشنم  یمالسا  رواب  زا  ناشهلاسدنچ  داهج  هک  دنشاب  نیا  بقارم  دیاب  نوگانوگ  ماوقا  اههورگ و  دوش ،  مادقا 

مدرم دنشاب .  یکتم  دوخ  هب  دنرادرب و  تسد  بزحت  هقرفت و  زا  دننک و  ظفح  مالسا  روحم  رب  ار  دوخ  تدحو  دیاب  دناهتفرگ  شوغآرد  ار 
اهکیجات و اهوتـشپ ،  لماش  دیفـس  داژن  دـندرگیم :  میـسقت  گرزب  هتـسد  ود  هب  هک  دـناهدش  لیکـشت  نوگانوگ  ياـهداژن  زا  ناتـسناغفا 

شخب تـسا .  وتـشپ  يرد و  یـسراف  ناتـسناغفا  مدرم  یمـسر  ناـبز  اـهکبزا .  اـهلوغم و  اـهراتات ،  اـهکرت ،  لـماش  درز  داژن  اهیناتـسرون و 
هتبلا دـیامنیم  نیماـت  ار  نآ  تادراـص  یلم و 75 % دـمآرد  زا  یمین  زا  شیب  هـک  تـسا  روـشک  نـیا  داـصتقا  شخب  نیرتـمهم  يزرواـشک 

زا روـگنا  دـیامنیم .  دـیدهت  تدـش  هب  دراد  زاـین  ناراـب  هب  تسا و  مید  تروـص  هب  ار  هـقطنم  نـیا  يزرواـشک  دـیدش  ياـهیلاسکشخ 
یناغفا نازرواشک  دیآیم .  لمع  هب  ناتـسناغفا  رد  مه  هبنپ  مدـنگ و  دراد .  يراگزاس  نآ  اب  ناتـسناغفا  ياوه  بآ و  هک  تسا  یتالوصحم 

ناتـسناغفا تسا .  نآ  مهم  تارداـص  زا  یکی  دراد  یناـهج  ترهـش  نآ  تسوپ  هک  لـگ  هرق  دنفـسوگ  دـنراد و  لاغتـشا  مه  يرادـماد  هب 
اب اهنآ  زا  هدافتـسا  جارختـسا و  لقن  لمح و  لکـشم  لیلدـب  هک  دـناهدش  عقاو  یطاقن  رد  رئاـخذ  نیا  اـما  تسا  ینغ  زین  نداـعم  رظن  هطقنزا 

دسریم بعکم  رتم  درایلیم  هب 3  نآ  ياهریخذ  لک  هک  فیرـش  رازم  فارطا  زاگ  رئاخذ  یلعف  عضو  رد  تسا .  ماوت  ياهدمع  ياهیاروشد 
نایماب ناتسا  رد  دوشیم .  هدافتسا  فیرـش  رازم  قرب  یئایمیـش و  دوک  هناخراک  رد  نآ  زا  يرادقم  دشابیم .  نآ  یندعمعبانم  نیرتمهم  زا 

یتسد و عیانص  تسا .  دایز  نآ  جارختسا  هنیزه  هک  هدش  عقاو  تاعافترا  رد  رئاخذ  نیا  زا  یمهم  شخب  اما  دراد  دوجو  نهآ  گنـس  عبانم 
روشک نیا  يداصتقا  تالکـشم  رب  دازآ  ياهایرد  هب  یـسرتسد  مدـع  یکـشخ و  رد  ندوب  روصحم  دراد .  جاور  ناتـسناغفا  رد  یگدنـسیر 

 . تسا هدوزفا 

اهتشونیپ

-Filika 2- 3 دزادرپیم .  تافسف  جارختسا  هب  هک  تسا  روشک  نیا  یتعنص  عمتجم  نیرتمهم  برع  تافسف  تکرش  رـضاح  لاح  رد  - 1
United Arab تفن ص 81 .  تمیق  یبـیرخت  تارثا  کـپوا و  - 4 دشابیم .  یـسمش  اب 1340  قباـطم  تیوک 1961م  لالقتـسا  لاس 

هگنت لخدم  رد  هک  نامع  روشک  كاخ  زا  ياهکت  - 7 تسا .  هتفرگ  رارق  سراف  جیلخ  یبونج  لحاس  رد  ریازج  هیقب  - Emirates 5- 6
 . مالسا ص 49 ناهج  رد  هعیش  یناسنا  یخیرات و  يایفارغج  - Musandam 8- 9 دشابیم .  هریزج  هبش  تروص  هب  دراد و  رارق  زمره 

بارعا تنوکس  لحم  م  زا 2600ق .  هک  تسایرد  ود  ینعم  هب  نیرحب  هملک  - 11 ات 111 .  مالسا ص 108  ناهج  یسایس  يایفارغج  - 10
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International petrolium Encyclo pedia 1982 (tulsa penn-well 12- publishing co 1982) تسا .  هدوب 
فراـعملا ةرئاد  - p . 232 Empireomaind orient,Epir ebyzantion 13- Imbros 14- Ziyagokalp 15- 16

سیئوـل يرم  ناتــسناغفا -  مدرم  نیمزرــس و  - 17 باحـس .  نارهت  رفدـیواج -  رفعج  رتـکد  هـمجرت  ایــسآ  لوا  دـلج  ناـهج  یئاـیفارغج 
ياههخاش لماشتسینومک  بزح  ناونع  تحتالبق  هک  نطو  بزح  - 18 يدعسا .  یضترم  همجرت  ( Mary louis clifford) دروفیلک

 . دـش لحنم  ریخا  تالوحت  رد  هک  تشاد  تسد  رد  يدایز  تردـق  اـهتسینومک  تیمکاـح  نارود  رد  درکیم و  تیلاـعف  قلخ ،  مچرپ و 
دیمح یگدنهانپ -  هلاسم  - 21 تاعالطا ش 19557 .  همانزور  - 20 مالسا ش 307 .  ناهج  همانزور  ناتسناغفا ،  عیاقو  رد  يرگنزاب  - 19

 . یمالسا ش 3822 يروهمج  همانزور  - 22 تاحفص 164 و 165 .  یللملا ،  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يدابآرظن - 

ناریا یمالسا  يروهمج 

(1  ) ناریا یمالسا  يروهمج 

(ص) مالـسا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هچنانچ  تسا ،  هدوب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  و  (ص ) ادـخ لوسر  هجوت  دروم  هتـشذگ  زا  ناریا  تما 
اهتلم همه  زا  مالـسا  رد  ناـیناریا  هرهب   » ینعی ( 1  ) سراف لها  مالـسالا  یف  ابیـصن  سانلا  مظعا   : » دومرف نایناهج  رورـس  نآ  هک  هدش  لقن 

زین و  ( 2  . « ) دنتسه نایناریا  مالسا  هب  اهمجع  نیرتدنمتداعـس   : » هک هدمآ  ترـضح  نآ  زا  لقن  هب  رگید  تیاور  رد  تسا » .  رتگرزب  رگید 
زا یمدرم  امتح  دـشاب ،  هتخیوآ  اـیرث  هراتـس  هب  نیدهویم  رگا   : » دـناهدومرف ناـمیا  هب  ناـیناریا  هقـالع  صوصخ  رد  (ص ) دـمحم ترـضح 
رد نیئآ  نیا  روـهظ  زا  سپ  هک  دنتـسنادیم  یهلا  یحو  رثا  رب  (ص ) مالـسا ربماـیپ  نینچمه  ( 3  . « ) دـننیچیم ارنآ  نیمز ،  ناریا  نادـنزرف 

دوجو رد  تسا  تبغر  ساسا  رب  نوچ  شریذـپ  نیا  و  تفریذـپ ،  دـنهاوخ  ار  مالـسا  زاب ،  شوغآ  قاـیتشا و  اـب  ناریا  تلم  برعلا ،  ةزیزج 
یمارگ لوـسر  زا  هک  دـننکیم  لـقن  (ص ) ادـخ لوـسر  قـحب  نیـشناج  نایعیـش و  لوا  ماـما  (ع ) یلع ترـضح  درک .  دـهاوخ  ذوـفن  ناـنآ 

مسق ادخب  همجرت :  اءدب . » هیلع  مهومتبرـض  امک  ادوع  نیدلا  یلع  مکنبرـضیل  هللاو   : » دومرفیم بارعا  هب  باطخ  هک  مدینـش  (ص ) مالـسا
دنهاوخ طقاس  ار  امش  رب  مکاح  میژر  زین  نایناریا  خیرات  هدنیآ  رد  درک  دیهاوخ  طقاس  ار  ناریا  رب  مکاح  میژر  امـش  زاغآ ،  رد  هکنانچمه 

یحو و لیزنت  ساسا  رب  نایناریا  اب  بارعا ] هب  باطخ   ] امـش دناهدومرف :  (ص ) ادـخ لوسر  هک  هدـشتیاور  (ع ) قداص اما  زا  و  ( 4  . ) دومن
ییاور نیماضم  یخرب  رد  ( 5  . « ) دنگنجیم یحو  لیوات  ساسا  رب  امـش  اب  نانآ  هک  يزور  ات  دسریمن  نایاپ  هب  ناهج  دیگنجیم و  نآرق 
ربمایپ زا  لقن  هب  تنـس  لها  دنمـشناد  يدـنه  نیدـلا  ماسح  دوب و  دـنهاوخ  جـع ) ) يدـهم ترـضحتموکح  زاـسهنیمز  ناـیناریا  هک  هدـمآ 

رد ( 6  . « ) دنیامنیم مهارف  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم یناهج  بالقنا  يارب  ار  هنیمز  دننکیم و  مایق  قرـش  زا  یمدرم   : » دیوگیم (ص ) مالـسا
زا هک  یمدرم  يوس  زا  تضهن  نیا  دنکیم و  عولط  مق  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دیـشروخ  هک :  هدمآ  (ع ) مظاک ماما  ترـضح  زا  یتیاور 

حاـیرلا مهلزت  ـال  دـیدحلا  ربزک  موق  هعم  عمتجی  قـحلا ،  یلا  ساـنلا  عدـی  مق  لـها  نم  لـجر   : » دوـشیم يربـهر  تیادـه و  هتـساخرب  مق 
هب ار  مدرم  دـنکیم و  مایق  مق  لـها  زا  يدرم   : » نیقتملل ۀـبقاعلا  نولکوتی و  هللا  یلع  و  نونبجی ،  ـال  و  برحلا ،  نم  نولمی  ـال  فصاوعلا و 
 ، دنهدیمن تکرح  ار  اهنآ  ثداوح  ياهدابدنت  دنوشیم ،  عمج  نهآ  ياههراپ  نوچمه  یمدرم  وا  روحم  رب  دیامنیم ،  توعد  قح  يوس 

تسا ناراگزیهرپ  يارب  روما  تبقاع  ماجنارس و  دننکیم و  لکوت  ادخ  رب  اهراک  رد  دنرادن .  نآ  زا  یفوخ  دنوشیمن و  هتـسخ  گنج  زا  و 
يوس زا  تیبلا  لها  اـنم  ناملـس   » فرـش هب  هک  دیـسر  يدـحب  وا  ناـمیا  اوقت و  هک  تسا  یـسراف  ناملـس  یناریا  ناملـسم  درف  نیلوا  ( 7 . )

اب نایناریا  یمسر  طابترا  نیلوا  دنتفریذپ و  ار  نآ  دندروآ و  يور  مالـسا  يوس  هب  نمی  میقم  نایناریا  نآ  زا  دعب  دیدرگ .  لیان  (ص ) ربمایپ
مایپ داتـسرف و  نیدـم  هبورـسخ  هیوباب و  ياهمان  هب  ابیناریا  رفن  ود  نمی  مکاح  ناساس  نب  ناذاب  هک  دوب  یعقوم  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح 
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رب ینبم  زیورپورـسخ  هب  (ص ) دـمحم ترـضح  هماـن  ندیـسر  ضحم  هب  اریز  دـیناسر .  رفن  ود  ویا  قـیرط  زا  باـنج  نآ  هب  ار  زیورپورـسخ 
اما دـنک ،  مازعا  يو  دزن  ار  همان  هدنـسیون  هک  دوب  هتـساوخ  ناذاب  زا  هدرک و  هراپ  ار  ترـضح  نآ  هماـن  يو ،  طـسوت  مالـسا  نید  شریذـپ 

دندوب يدـساف  میژر  راتفرگ  نایناریا  (ص ) هللا لوسر  تثعب  هماگنه  رد  ( 8  . ) دروآ مالسا  مه  ناذاب  هتشک و  هیوریـش  طسوت  زیورپ  ورـسخ 
 ، دوب یلعف  ناریا  زا  شیب  نآ  تعـسو  تشاد و  هنکـس  رفن  نویلیم  هک 140  زورنآ  ناریا  رب  يدـیدش  قانتخا  یگماکدوخ  دادبتـسا و  اب  هک 

ماـظن دـشیم .  تیاـمح  یـسوحنم  میژر  نینچ  بناـج  زا  هتـشگ و  فیرحت  تاـفارخ و  اـب  هتخیمآ  مه  تشترز  نیئآ  دوب .  هدوـمن  مکاـح 
تراسا هب  ار  نامدرم  طلغ  ياههمانرب  دنسپان و  ياهتنس  رثا  رب  دوب و  دارفا  تیـصخش  دشر  عنام  درکیم  تموکح  مدرم  رب  هک  یلوقعمان 

ياهناسنا داد  هب  دوب ،  دـهاوخن  یندرک  بورغ  زگره  نآ  دیـشروخ  هک  ینادواج  یناـهج و  نیئآ  نیا  مالـسا  هکنآ  اـت  دوب  هتـشاداو  يرکف 
ار اهیئاضران  نانچ  نآ  رگدادیب  نارادمامز  متس  ملظ و  دومن .  باریس  دیحوت  همشچ  ياراوگ  بآ  زا  ار  هنشت  ياهترطف  دیـسر و  مولظم 
رد دندشن  قفوم  دندوب  زهجم  یگنج  ياهلیف  هب  هک  ورین  جیـسب 120000  یماظن و  تازیهجت  دوجو  اب  ناریا  شترا  هک  دوب  هدومن  دیدشت 

گنج ود  رد  ناریا  يوق  رهاظ  هب  هاپس  ماجنارس  دننک و  تمواقم  دنتشادن ،  مه  یفاک  تاحیلست  یتح  هک  ناملـسم  هدنمزر  رازه  یـس  ربارب 
شرتـسگ دومن و  ذوفن  ناریا  رد  مالـسا  سپ  نآ  زا  هدروـختسک و  يرجه ) لاس 21  رد   ) دـنواهن و  يرجه ) لاس 15  رد   ) هیسداق یلـصا 

نآ بجوم  مالـسا  دنتخادرپ .  نآ  رـشن  غیلبت و  جیورت  عافد  هب  يرفاو  قشع  اب  هتفریذپ و  لد  ناج و  زا  ار  مالـسا  نیئآ  نایناریا  ( 9  . ) تفای
نامیا دیارگب .  دـیحوت  هب  تیونث  زا  دروآ و  يور  یـشیدنا  تسرد  هب  تافارخ ،  رب  هیکت  ياج  هب  هدومن و  فشک  ار  دوخ  یناریا  ات  تشگ 

و داد .  تاجن  دادبتـسا  زا  ار  مدرم  و  دومن ،  دازآ  مومع  يارب  ار  تیبرت  میلعت و  تخیر ،  ورف  ار  یتاقبط  ریذپان  ریخـست  ياهراوید  دیدج ، 
يور اب  یلو  دومن .  لیدبت  مالسا  ششخرد  نیمزرـس  هب  ار  ناریا  يدنچ ،  زا  سپ  هک  دروآ ،  دیدپ  ار  یقوش  روش و  اب  ماوت  يونعم  يورین 

یگدز و برع  تلاح  يداژن و  هطلس  اب  دزرو  مامتها  بهذم  هب  هکنآ  ياجب  ات  دیدرگ  نآ  ددص  رد  میژر ،  نیا  يوما  تفالخ  ندمآ  راک 
شتفآ اهنت  هن  دوب  هتفرگ  هلصاف  مالـسا  زا  هک  تکرح  نیا  دزادرپب ،  نمؤم  ناملـسم و  نایناریا  ریقحت  هب  دوب  ماوت  فرحت  اب  هک  ياهنوگ  هب 

نآ هلمج  زا  دـندومن .  ياهناتخـسرستمواقم  نآ ،  لـباقم  رد  ناـیناریا  اذـل  تشاذـگ .  ءوـس  ریثاـت  مالـسا  رب  هکلب  تـفرگ  ار  ناریا  نـماد 
یـضترم دیهـش  داتـسا  تفرگ .  تروص  يوما  تفالخ  هاگتـسد  هنوگ  فیرحت  تیـسایس  لباقم  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  هیبوعـشتضهن 

دندیشک شیپ  ار  تیبرعرصنع  بارعا  زا  ياهدع  اهنآ ،  یمالسا  دض  تسایـس  نایوما و  طلـست  رثا  رد  هک  اهدعب   : » دیامرفیم هر ) ) يرهطم
 . . . « دنتـساخرب اهنآ  اب  هزرابم  هب  نایناریا  زا  یـضعب  صوصخلاـب  ناملـسم  ماوقا  ریاـس  دـنتخورفارب ،  ار  يداژن  یموق و  تابـصعت  شتآ  و 
يدوبان يارب  (ص ) مالـسا ربمایپ  نادناخ  زا  يرادفرط  هب  لوسرلا  لآ  نم  اضرلا  راعـش  اب  ناملـسم  رازه  دصـشش  زا  شیب  ناسارخ  رد  ( 10)

لاقتنا سابع  ینب  هب  ار  تردـق  نوگنرـس و  ار  نایوما  تموکح  دـندیبوک و  مهرد  ار  يروطارپما  تردـق  زکرم  هتـساخرب و  يوما  تفـالخ 
(ع) قداص ماما  نوچ  دروآ و  راک  يور  هیما  ینب  ياجب  ار  ربمایپ  نادناخ  زا  یتیـصخش  هک  دوب  نآ  ددـص  رد  ناسارختضهن  هتبلا  دـنداد . 

يور سابع  ینب  هب  دـندش  ریزگان  دنتـشاذگ .  غارچ  يور  رب  ار  نآ  هدرکن و  لوبق  ار  ناـنآ  هاـن  توعد  ییاـهتمکح  حـلاصم و  بسح  رب 
هب سپس  هتشک و  ار  ملسموبا  گنرین ،  هعدخ و  قیرط  زا  تصرف  نیلوا  رد  دنتـشادن و  نایوما  زا  یمک  تسد  هک  مه  سابع  ینب  اما  دنروآ 

حطـس رد  هک  یمالـسا  ندـمت  رد  ناریا  دـندیناسر .  تداهـش  هب  ار  دوخ  رـصع  ناماما  هتخادرپ و  نایولع  نایعیـش و  ياهتضهن  یبوکرس 
مالسا هک  دوخ  زیگناتفگش  یئافوکش  اب  دوب  يرشب  ندمت  نیرتمیظع  نیرتناشخرد و  اپورا ،  ياطـسو  نورق  لوط  رد  دوب و  حرطم  ناهج 
هاگتسد رد  یناریا  دومنیم .  يونعم  هیذغت  ار  اپورا  اقیرفا و  ایسآ و  اهنرق  دش و  نافرع  ملع و  هشیدنا ،  یلصا  نوناک  دوب  هدرک  اطع  نآ  هب 

تیموق و زا  عافد  ياجب  درک و  سیـسات  ار  یمالـسا  ياههزوح  یملع و  زکارم  دومن ،  بحاصت  ار  ییاـضق  تاـماقم  تفاـی ،  ذوفن  يربهر 
هب هاـگآ  نیتسار و  تسرپ و  قح  وجقح و  غلبم  ققحم و  یعاد ،  شقن  رد  دومن و  هیکت  تیبلها  تیـالو و  تماـما ،  رب  یبرع ،  یتـسرپداژن 

هرابود ار  مالـسا  حـتاف ،  برع  هب  نآرق  مالـسا و  هب  تبـسن  نیتسار  یعقاو و  يانـشآ  برع و  تایبدا  نابز و  داتـسا  ناونع  هب  تساوخاـپ و 
دندوب اهیناریا  دنتشامگ  تمه  نآرق  همجرت  رب  هک  یتلم  نیلهوا  تفای .  ققحت  (ص ) مالسا یمارگ  لوسر  شیامرف  هنوگ  نیدب  تخومآ و 
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رارق مالـسا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهورین  یتلم  ره  زا  شیب  و  ( 11  . ) دنک همجرت  یسراف  هب  ار  دمحلا  هروس  ات  دنتساوخ  یسراف  ناملـس  زا  و 
هک دوب  نآ  عنام  دوب و  هدش  هدیشک  ناریا  رودب  هک  يروآ  تراسا  راصح  مالسا ،  دنداد .  ناشن  صالخا  تیمیمـص و  هار  نیا  رد  دنداد و 

یمالـسا ندـمت  گنهرف و  يور  رب  ار  ناریا  هزاورد  تسکـش و  مه  رد  دـهد ،  زورب  ار  شیوخ  یملع  غوبن  يرکف و  ياـهیئاتاوت  یناریا ، 
رد یمهم  مهس  يوس  رگید  زا  هداد و  ناشن  ار  شیوخ  دادعتسا  تقایل و  يوس  کی  زا  نایناریا ،  ات  دش  نآ  بجوم  تکرح  نیا  هک  دوشگ 
ریغ ینید  عجرم  اوشیپ و  یناریا ،  ناریا ،  تلم  خیرات  رد  راب  نیلوا  يراب  هنومن  ناونع  هب  دشاب .  هتـشاد  یمالـسا  ندـمت  شرتسگ  هعـسوت و 

هدـمآرد و بیقریب  ياوشیپ  تروص  هب  یناریا  هفینحوبا  ددرگیم .  یفرعم  رـصم  مدرم  یهقف  ربهر  یناریا  دعـس  نب  ثیل  دوشیم ،  یناریا 
ماما یئاسک  هیوبیس و  دنوشیم ،  یمالک  ياوشیپ  نانآ  لاثما  اطع و  نب  لصاو  ینثملا و  نب  رمعم  هدیبعوبا  دهنیم .  ناینب  ار  هیفنح  بهذم 

طابنتـسا ثیدح و  یلـصا  عجرم  زورما  ات  هناگ  شـش  حاحـص   » مانب هک  تسا  یباتک  شـش  هتـس ،  بتک  ( 12  . ) دـندرگیم وـحن  فرص و 
 . دناهدش فیلات  يراخب و . . .  يذمرت و  نوچمه  یناریا  نادنمشناد  طسوت  هک  دشابیم  تنـس  لها  یهقف  بتاکم  مامت  دیاقع و  ماکحا و 

کی و  ( 13  ) یـسوط خیـش  طسوت  باتک  ود  دنبهذم ،  نیا  هیلوا  دانـسا  عبانم و  زا  دنموسوم و  هعبرا  بتک  هب  هک  هعیـش  یلـصا  باتک  زا 4 
هـس نیا  هک  تسا  هتـشگ  نیودـت  فیلات و  یمق  هیوباـب  نبا  طـسوت  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  ینیلک و  طـسوت  ( 14  ) یفاک ینعی  باـتک 

یلازغ ناهج  حطس  رد  بتکم  نیا  یملع  يامیس  نیرتگرزب  تسا و  جالح  یمالسا  نافرع  راذگ  ناینب  دنایناریا .  یعیش  ققحم  دنمشناد و 
رب مالسا  رونم  دیشروخ  هک  ینامز  زا  هکلب  تسین  رصحنم  یمالـسا  هیلوا  نورق  هب  ناریا  هب  مالـسا  تامدخ  دنایناریا .  زین  ود  نیا  هک  تسا 

دش و عفد  مالسا  ینادواج  نیئآ  طسوت  هدمآ  شیپ  تکلمم  نیا  يارب  هک  یتفآ  يرطخ و  ره  دیشخب  یئانشور  دنکفا و  غورف  نیمزرس  نیا 
هک تخاس  ییاهناسنا  یـشحو ،  ناشکمدآ  لوغم و  راوخنوخ  موق  زا  مالـسا  دیدرگ .  مدرم  نیا  لالقتـسا  فرـش و  تزع و  راختفا ،  ثعاب 

نوچ یـصخش  داد و  لیوحت  ار  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  زیگنچ ،  لسن  زا  دـنداد و  ناشن  لابقا  قیقحت  فیلاـت و  هب  دـندوب و  شناد  هنـشت 
 ، يزار يایرکز  یباراف ،  انیـس ،  یلعوبا  نوچ  ینادنمـشناد  مالـسا  تیونعم  تکرب  هب  دـمآ .  دـیدپ  زواجتم  رومیت  لـسن  زا  ازریم  رقنـسیاب 

هوکش و دنداد و  تنیز  ار  نیمز  ناریا  گنهرف  دنمـشزرا  گنـس و  نارگ  تافیلات  اب  رگید  ققحم  رکفتم و  نارازه  يزاریـش و  ياردصالم 
نویدم يدایز  دح  ات  اقیرفا  لامش  نیچ ،  یقرش ،  بونج  يایسآ  یبونج ،  يایـسآ  دنه و  رد  مالـسا  ذوفن  دندشثعاب .  ار  یگنهرف  رادتقا 

هزات اب  مهافت  يارب  ار  يرد  یـسراف  نابز  دراو  هزاـت  ناناملـسم  یناـساستموکح ،  ورملق  رد  مالـسا  نید  شرتسگ  اـب  دـشابیم .  ناـیناریا 
یتیعقوم نانچ  نابز  نیا  جیردتب  دیشخب و  يزاتمم  عقوم  یـسراف  نابز  هب  ینید  رابتعا  نیا  دندیزگرب و  یبرع  نابز  رانک  رد  ناریا  ناملـسم 

اب دوخ  یمسر  طابترا  هلیسو  ار  نابز  نیا  دنس  دور  قرـشم  رد  نایونزغ  ایـسآ و  برغ  رد  هقجالـستم  کح .  هک  تفای  مالـسا  ناهج  رد 
تروص یسراف  نابز  هب  ریـسفت  نوتم  نیدنچ  نآرق و  همجرت  مهن ،  ات  مراهچ  نورق  یط  دنداد .  رارق  دنه  هراق  هبـش  ریفـص و  يایـسآ  مدرم 

نابز طابترا  هدش  نیودـت  نآرق  یناعم  نتخانـش  يارب  هک  يربط  ریـسفت  دـنراد  یـصاخ  شزرا  تیفیک ،  ینعم و  هدافا  ظاحل  هب  هک  تفرگ 
طخ ياههنومن  يور  زا  اقیرفا  یبرغ  لامـش  رد  یبرغم  طخ  زج  هب  یمالـسا  طوطخ  رثکا  یتح  دـنکیم .  تباـث  مالـسا  نید  اـب  ار  یـسراف 

 . تسا هتفای  لوحت  یناریا 

(2  ) ناریا یمالسا  يروهمج 

رعش و رد  لامعتسا  انتعا و  دروم  نآ  تازاوم  هب  ار  یکرت  هجهل  ناینامثع ،  هکنآ  زا  شیپ  ینامثع  يروطارپما  عیسو  ورملق  رد  یـسراف  نابز 
ینامثع و هار  زا  یسراف  تایبدا  نابز و  اب  اپورا  ناسانشرواخ  طابترا  دمآیم و  رامش  هب  یقوجلـس  دهع  یـسراف  مود  هخـسن  دنهد  رارق  رثن 

راثآ دندومنیم و  ملکت  یسراف  هب  بلغا  یمالـسا  نارود  رد  هک  دوب ،  هدرک  ذوفن  ياهزادنا  هب  نابز  نیا  دنه  رد  ( 15  . ) دیدرگ زاغآ  دنه 
رصع رد  هک  يوحن  هب  دشیم  لابقتسا  نابز  یـسراپ  نارعاش  زا  تشگ و  فیلات  یـسراف  نابز  هب  نیمزرـس  نیا  رد  يدایز  یبدا  یگنهرف و 
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رد اهیسیلگنا  هک  ییاهنامیپ  یتح  ( 16  . ) دنتفرگ رارق  نآ  تیامح  قیوشت و  دروم  دنتفر و  دنه  رابرد  هب  افرع  ارعش و  زا  یناوراک  يوفص 
تایبدا نابز و  رب  دش  هتشاذگ  مهدزای  نرق  زا  هک  ودرا  نابز  هیاپ  تسا و  یـسراف  نابزب  همه  دناهتـسب  يدنه  باون  اب  دنه  رب  هطلـس  نارود 

تشگ یسراف  ینابز  شرتسگ  ذوفن و  ثعاب  هک  دوب  مالسا  نیئآ  نیا  يرآ ،  ( 17  . ) دشابیم یسراف  نآ  هچنانچ 60 % هتفای  راوتسا  یسراف 
نانآ تم  کح .  نارود  هک  دندوب ،  نایرهاط  هدش  لیکشت  ناریا  مالسا  زا  سپ  هک  یناریا  هلسلس  نیلوا  دومن .  رداص  ار  یناریا  گنهرف  و 

لاس 247 رد  هک  يرافص  هلسلس  دش .  هدیچرب  يرافص  ثیل  بوقعی  طسوت  لاس  نیا  رد  دیـشک و  لوط  يرمق  ات 259  يرمق  لاس 205  زا 
يور وا ،  زا  درمت  یـسابع و  هفیلخ  اب  تفلاخم  قیرط  زا  هک  تسا  یناریا  هلـسلس  نیلوا  دـش ،  سیـسات  يرافـص  ثیل  بوقعی  طسوت  يرمق 
ماما دالوا  زا   ) دیز نب  نسح  طسوت  یعیـشتموکح  نیلوا  ناونع  هب  ناتـسربط  نایولع  هلـسلس  يرمق  ات 316  ياهلاس 250  نیب  دـمآ .  راک 
لوط لاس  دودـح 128  رد  رهنلا  ءاروام  رد  ناـیناماستموکح  دومنیم .  تموکح  دـش ،  سیـسات  ناریا  لامـش  رد  هک  (ع )) یبتجم نسح 
لاس زا  هیوب  لآ  دوب .  ناشذوفن  تحت  خـلب  نامرک و  ير ،  ناتـسیس ،  ناگرگ ،  ناتـسربط و  ناسارخ ،  ناـنآ ،  رادـتقا  نارود  رد  دیـشک و 

ماـمتها عیــشت  بهذـم  رــشن  شرتـسگ و  رب  تدـم  نـیا  رد  دـندومنیم و  ینارمکح  زور  نآ  ناریا  زا  ییاـهشخب  رب  يرمق  اـت 447   320
يرمق لاس 582  ات  نایونزغ  دندیدرگ .  ضرقنم  هیزجت و  هتفر  هتفر  دندش و  میـسقت  هخاش  دـنچ  هب  یتدـم  زا  سپ  هیوب  لآ  دـندیزرویم . 

رارق هنزغ  ار  دوختموک  لحم  هک  نایونزغ  دیدرگ .  دودحم  باجنپ  هب  اهنآ  ورملق  افرص  دوخ  ینارمکح  رخاوا  رد  دندرکیم و  تموکح 
ير هملاید  تشاد و  يدـیدشتموصخ  نیتسار  بهذـم  نیا  اب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  صوصخب  هتـشادن و  ياهنایم  عیـشت  اب  دـندوب  هداد 

بعـش هب  فالتخا  رثا  رب  هک  دندمآ  راک  يور  هقجالـس  نایونزغ ،  زا  دـعب  تسا .  دـنه  فرـصت  وا  فورعم  حـتف  دـش ،  ضرقنم  وا  طسوت 
نیرخآ نتفه و  ماما  ار  ع )  ) قداص رفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا  نایعیش و  زا  ياهقرف  هک   ) هیلیعامـسا نارود ،  نیا  رد  دندش  میـسقت  فلتخم 

رد توملا  هعلق  اهنآ  هاگیاپ ،  نیرتمهم  دـنتفای .  يداـیز  نارادـفرط  ناریا  طاـقن  زا  یخرب  رد  هتفاـی و  شرتسگ  ناریا  رد  دنتـسنادیم ) ماـما 
ترهش ( 18  ) ياهراوز رادـهد  یلعوبا  وا  زا  سپ  حابـص و  نسح  هقرف  نیا  ربـهر  فورعم و  ياهتیـصخش  زا  دوب و  نیوزق  یقرـش  لاـمش 

 ، یبارخ هب  هدـمآ و  راک  يور  هلـسلس  نیا  تموکح  رخاوا  رد  اهلوغم  تفر ،  نایم  زا  نایهاشمزراوخ  طـسوت  نایقوجلـستموکح  دـنراد . 
همادا يرمق  ات 916  نایرومیت  ناناخلیا و  ای  اهلوغم  تموکح  دـندومن .  مکاح  ناریا  رب  تخـس  یتشحو  بعر و  هتخادرپ و  تراغ  لـتق و 

 ، دنتـشاد فرـصت  رد  ار  ناریا  زکرم  برغ و  تمـسق  وـلنویوق  هرق  وـلنویوق و  قآ  ياـهمانب  ناـنآ  زا  هورگ  ود  هرود  نیا  رخاوا  رد  تفاـی و 
گنهرف نیا  هعـسوت  رد  داد و  رارق  ناریا  یمـسر  بهذـم  ار  عیـشت  دـشیم ،  زاغآ  يوفـص  لیعامـسا  هاش  یهاـشداپ  اـب  هک  هیوفـص  هسلس 
فراعملا ةرئاد  هک  تسا  یسلجم  موحرم  نانآ  هلمج  زا  هک  دنتخادرپ  یئاهبنارگ  راثآ  فیلات  هب  هعیش  نادنمـشناد  رـصع  نیا  رد  دیـشوک و 

شزرارپ راثآ  بلغا  نونکا  دومیپ و  ار  لامک  یقرت و  هار  زین  رـصع  نیا  رد  یمالـسا  رنه  دومن .  فیلات  ار  راونالا  راـحب  ینعی  هعیـشثیدح 
یناغفا دومحم  طسوت  ناهفـصا  ریخـست  اـب  يرمق  لاس 1135  رد  هیوفـص  هلـسلس  تسا .  هدـهاشم  لـباق  ناهفـصا  رهـش  رد  صوصخب  نآ 

رب ات 1304 ،  ناغم ) تشد  رد  ردان  يراذـگجات  لاـس   ) لاس 1148 زا  هک  دـندوب  ياهلـسلس  هس  هیراجاق  هیدـنز و  هیراشفا ،  دـش .  ضرقنم 
لاس دش .  رداص  هاش  نیدلا  رفظم  طسوت  تیطورـشم  نامرف  اب 1287ش  نراقم  يرمق  لاس 1326  رد  دنتـشاد .  ییاورنامرف  ناریا  نیمزرس 

ناخاضر علختنطلس و  زا  ار  راجاق  هاش  دمحا  سلجم ،  یشیامرف  ناگدنیامن  لاس 1304  رد  تسا .  ناخاضر  ياتدوک  اب  نراقم  1299ش 
هب هش  كافـس  میژر  هک  داتفا  قافتا  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  ماـیق  دادرخ 1342 ،  رد 15  دندیزگرب .  تنطلـس  هب  ار  ثیبخ 

تخادنا هارب  نینوخ  راتشک  مق )  ) تیناحور سدقم  رگنس  رد  تخادرپ و  مدرم  زا  يدایز  هدع  ندیناسر  تداهـش  هب  نآ و  دیدش  بوکرس 
نمهب رد 22  هکنیا  ات  دومن  ریگتسد  ار  زرابم  نویناحور  زا  یعمج  و  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  تضهن ،  نیا  زا  يریگولج  يارب  و 

هایـس بش  نایاپ  رد  نوگنرـس و  یهاـشنهاش  میژر  ینیمخ ،  ماـما  ترـضح  يربهر  هب  ناریا  تما  نینوخ  تازراـبم  زا  سپ  یـسمش   1357
نوچمه ناریا  یمالـسا  بالقنا  دوب ،  هدومن  دودـسم  ار  اههنزور  قاـنتخا  هدـنکفا و  هیاـس  اـج  همه  رب  هودـنا  ربا  هک  یتلاـح  رد  دادبتـسا و 

یبلط قح  گناب  تسسگ و  یهاشمتس  هتشر  داهن و  تمیزه  هب  يور  بش  هاپس  حبص ،  هدیپس  عولط  اب  دیسر .  يزوریپ  هب  گرزب  يزاجعا 
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تفرگ و ندـیبات  ناـهج  رب  بـالقنا  ياههعـشا  دـیچیپ و  یتـیگ  ياـضف  رد  دوب  هتـساخرب  ناریا  ناروابادـخ  موقلح  زا  هک  يریبـکت  ویرغ  و 
تایح دیدجت  نوچ  دمآ و  راوگان  یناهج  رابکتـسا  رب  یمالـسا  بالقنا  یـشخب  رثا  نیا  دومن .  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناهج  ناناملـسم 
دنداد بیترت  ناریا  هیلع  رب  ار  یلیمحت  یگنج  هدش  باسح  ياهئطوت  اب  اذل  دوب  محازت  رد  نانآ  یبلط  تردق  اب  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا 

يراکادف راثیا و  اب  هک  یقارع  نیزواجتم  لباقم  رد  ناریا  تما  يراوتسا  تماقتسا و  یلو  دندز  نیـسح  مادص  مان  هب  ار  هسیـسد  نیا  هعرق  و 
ساسا رب  للم  نامزاس  تفای و  نایاپ  گـنج  دـسرب  يزوریپ  هب  قارع  هکنآ  نودـب  دومن و  یثنخ  ار  هئطوت  نیا  دوب  ماوت  مالـسا  ناگدـنمزر 

رابکتـسا دومن .  فارتـعا  دراد ،  رارق  نیـسح  مادـص  نآ  سار  رد  هک  یثـعب  ياوق  ندوب  زواـجتم  هب  امـسر  همانعطق 598  ياهدـنب  زا  یکی 
ات تسا  شالت  رد  دنک  دراو  یمخز  یمالسا  بالقنا  هب  هدشن  قفوم  یماظن  يداصتقا و  ياهانگنت  یسایس و  راشف  قیرط  زا  هک  لاح  یناهج 

تکرح نیا  هک  دنک  ورف  نآ  هب  ار  دوخ  نیگآرهز  شین  بالقنا ،  تیونعم  یمالسا و  ياهـشزرا  زا  مدرم  يزاس  ادج  یگنهرف و  مجاهت  اب 
تسا ندیشاپ  رون  شرتسگ و  لاح  رد  ناهج  رد  هک  ناریا  رد  اهنت  هن  یمالسا  يونعم  غورف  هک  ارچ  تسا  تسکـش  هب  موکحم  مه  هنالیذز 

هب ار  نانآ  بانذا  لماوع و  اهتردـقربا و  بالقنا  نیا  زا  ماهلا  اب  نیـشن  ناملـسم  یحاون  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  یمالـسا  ياـهتضهن  و 
دننآ زا  رتکچوک  یلاشوپ  ياهتردق  نیا  دوشیم و  هدوزفا  یمالسا  نانمشد  یگتفشآ  ینارگن و  رب  زور  ره  و  تسا .  هتشاداو  یگدنامرد 

رد 14 ( 19  . ) دوب دـهاوخ  دـقتعم  نیمورحم  ناحلاص و  ناگـشیپ و  اورپ  نآ  زا  روما  تبقاع  دـننک و  شوماخ  ار  یمالـسا  رون  دـنناوتب  هک 
راذـگ ناینب  لاحترا  هثداـح  تفرگ .  مارآ  قح  راوج  رد  تفاتـش و  شیوخ  دوبعم  يوس  هب  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دادرخ 1368 ش ، 

هب ماما  تلحر  اب  هک  دـندرکیم  رکف  نانمـشد  دروآ ،  دـیدپ  مالـسا  ناهج  رد  متام  رثات و  زا  یجوم  بـالقنا ،  ربهر  یمالـسا و  يروهمج 
هدناشن وا  هک  ار  یتخرد  یلو  دوب  ناناملـسم  يارب  گرزب  ياهملث  ماما  نادقف  هچرگ  اما  دش  دـهاوخ  دراو  ياهمطل  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

ۀیآ ترـضح  هکنآ  صوصخ  دنک  دراو  دناوتیمن  ياهمطل  چیه  نآ  رب  ثداوح  ياهداب  دنت  هک  دیدرگ  تبالـص  اب  مواقم و  نانچ  نآ  دوب 
ما ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنتفرگ .  هدـهع  هب  ار  دنمهوکـشتضهن  نیا  يربهر  ماما ،  قح  رب  نیـشناج  ناونع  هب  ياهنماخ ،  هللا 

ناتسناغفا تسا .  هدش  عقاو  ناریا  تالف  یبرغ  شخب  رد  ایسآ و  یبرغ  بونج  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 1648195  مالسا  ناهج  يارقلا 
يایـسآ نیـشن  ناملـسم  ياهیروهمج  اب  لامـش  رد  ناریا  دنتـسه .  ناریا  یبرغ  ناگیاسمه  قارع  هیکرت و  یقرـش و  ناگیاسمه  ناتـسکاپ  و 

یلقنیـسحجیلخ 657 ات  اراتـسآ  هناخرور  زا  رزخ  يایرد  دادـتما  رد  ناریا  لحاوس  لوط  دراد ،  كرتشم  زرم  رتمولیک  زاقفق 2013  هنایم و 
رتمولیک دوردـنورا 1259  هناهد  ات  سابع  ردـنب  زا  سراـف  جـیلخ  رد  رتمولیک و  سابع 784  ردـنب  ات  رتاوگ  زا  ناـمع  ياـیرد  رد  رتمولیک ، 
يایـسآ ياهروشک  زا  يدادـعت  اب  ناریا  یگنهرف  دـنویپ  یمالـسا ،  بالقنا  عوقو  دازآ ،  ياهبآ  هب  یـسرتسد  یئایفارغج ،  عقوم  دـشابیم . 
تعسو زا  یمین  زا  اریز  دوشیم  بوسحم  یناتسهوک  يروشک  ناریا  تسا .  هدیشخب  یـصاختیمها  روشک  نیا  هب  یبونج  یبرغ و  بونج 

دـناهجاوم و یبآ  مک  اب  ناریا  ياهدور  رثکا  دراد .  یئارحـص  ینابایب و  تلاح  نآ  اهنت 25 % دهدیم و  لیکـشت  تاعافترا  اههوک و  ار  نآ 
زا ار  نیمزرـس  نیا  یئایرد  طابترا  هدـش و  عقاو  ناریا  بونج  رد  هک  سراف  جـیلخ  دراد .  مان  نوراک  ناریا ،  رد  یناریتشک  لـباق  دور  اـهنت 
اب رزخ  ياـیرد  دراد ،  تعـسو  عبرم  رتـمولیک  دودـح 240000  رد  دـنکیم  نیمات  ناهج  طاقن  ریاس  اـب  ناـمع  ياـیرد  زمره و  هگنت  قیرط 

ياهههاربآ قیرط  زا  یئاپورا  ياهروشک  اـب  ار  ناریا  یئاـیرد  طاـبترا  ناـهج  هچاـیرد  نیرتگرزب  ناونع  هب  تعـسو  عبرم  رتمولیک   424200
ياوه بآ و  ناریا  روشک  دـشابیم .  لـگنج  شـشوپ  ریز  ناریا  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  اب 4868  هیمورا  هچایرد  دـنکیم .  رارقرب  هیـسور 

مرگ و يرزخ ،  لدـتعم  یناتـسهوک ،  اوه  بآ و  عوـن  لـک 3  رد  ییارحـص  يرزخ و  یناتـسهوک -  طیارـش  بسح  رب  یلو  دراد  یعونتم 
رتمولیک رد  رفن  نآ 26/35  مکارت  هک  تـشاد  هنکـس  رفن  ناریا 58110227  لاس 1370ش  رد  تسا .  مکاـح  ناریا  رب  ییارحـص  کـشخ 

 . دناهتشاد تماقا  اهاتسور  رد  اهرهش و 43 % رد  تیعمج 57 % نازیم  نیا  زا  دوـب .  اب 4/20  ربارب  لاـس 1355ش  رد  مکارت  نیا  دوب ،  عبرم 
 ، درک % 1/9 كرت ،  % 8/16 ییاـیرآ ،  داژن  زا  ناریا  مدرم  % 6/45 دـننکاس .  تموکح -  زکرم  نارهت -  رهـش  رد  روـشک  تیعمج  % 8/17
 . دناعیشت بهذم  وریپ  نآ  هک 91 % دنناملسم  مدرم  % 98 مالسا و -  ناریا  مدرم  یمسر  نید  دنـشابیم .  اهداژن  هیقب  برع و 3/26 % % 2/2

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


ملکت روشک  فلتخم  طاقن  رد  زین  یچولب  یبرع و  يدرک ،  يرذآ )  ) یکرت ياهنابز  تسا و  یـسراف  ناریا  رد  جـیار  طـخ  یمـسر و  ناـبز 
عقاو رهـش  نیا  رد  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح  رهطم  دـقرم   ) دهـشم ناوـتیم  نآ  یبهذـم  ياهرهـش  زا  تـسا و  نارهت  ناریا  زکرم  دوـشیم . 

میظعلادبع ترـضح  نفدـم   ) ير دراد ) رارق  رهـش  نیا  رد  روشک  ینید  مولع  زکرم  و  (س ) هموصعم همطاف  ترـضح  نفدـم   ) مق دـشابیم )
یلم زور  هدش و  لیکـشت  شخب  ناتسرهش و 604   227 ناتسا ،  زا 24  ناریا  درب .  مان  ار  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  دافحا  زا  ینـسح 

رد لاس 1368ش  رد  ناریا  یلم  صلاخان  دیلوت  نازیم  دشابیم .  ناریا ) یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  زورلاس   ) نیدرورف مهدزاود  نآ 
صاصتخا تامدخ  هب  نداعم و 75 % عیانص و  هب  % 7/4 تفن ،  هب  % 4/6 يزرواشک ،  شخب  هب  هک 8/13 % هدوب  لایر  درایلیم  دودح 39254 

نداعم عیانص و  رد  % 5/13 يزرواشک ،  شخب  رد  هک 1/29 % هدوب  رفن   12800000 لاس 1356ش ،  رد  ناریا  لاعف  تیعمج  تسا .  هتشاد 
رئاخذ هژیوب  ندعم و  دودح 1000  یهام -  يزرواشک و  تالوصحم  عاونا  زا  ریغ  دناهدوب .  راک  هب  لوغـشم  تامدـخ  شخب  رد  و 4/57 %

یگرزب ياهماگ  نیگنـس  عیانـص  ریاس  دالوف و  عیانـص  صوصخب  یتعنـص  هعـسوت  قیرط  رد  ناریا  دنروشک .  مهم  ياهتورث  زا  زاگ  تفن و 
(20  . ) تسا هتشادرب 

یبونج يایسآ  ب - 

یبونج يایسآ 

ياهشخب يراوید  تروص  هب  هک  هدش  عقاو  یعفترم  ياههوک  نآ  لامش  رد  یعیبط  ظاحل  هب  هک  تسا  دنه  هراق  هبش  نامه  یبونج  يایـسآ 
دنـس ياهدور  تسا .  شخب  نیا  ياههوک  نیرتمهم  یبرغ  لامـش  رد  نامیلـس  یقرـش و  لامـش  رد  اـیلامیه  دریگیم .  ربرد  ار  نآ  یلاـمش 

ضرعم رد  هک  ییاـهاج  تسا .  یمـسوم  نآ  ياوـه  بآ و  دـنریگیم و  همـشچرس  تاـعافترا  نـیا  زا  ارتوپاـمهرب  گـنگ و  سودـنیا ، ) )
دنرادروخرب يداـیز  یگدـنراب  زا  ناتـسبات  رد  رد  هژیوـب  دـنریگ  رارق  یمـسوم  ياـهداب  ضرعم  رد  هک  ییاـهاج  تسا .  یمـسوم  ياـهداب 

شیب هک  ماسا  تلایا  رد  عقاو  ( 1  ) یچنوپارچ رد  درابیم  ناراب  هفقو  نودب  ناتـسبات  لصف  رد  دنه  ماسآ  تالایا  شدالگنب و  رد  هکیروطب 
ناتـسچولب لثم  دنکـشخ  هراق ،  هبـش  قطانم  یـضعب  لاح  نیا  اب  دـسریم  رتم  هب 12  ناراـب  شزیر  ناریم  دراد ،  ناراـب  اـیند  ياـج  هـمه  زا 

نیا زیخلـصاح  كاخ  تبوطر و  اـمد ،  نوچمه  بساـنم  یئاـیفارغج  طیرـش  دراد .  رارق  ییارحـص  ياوه  بآ و  ریثاـت  تحت  هک  ناتـسکاپ 
هکیروط هب  تسا  هدربالاب  یبونج  يایسآ  رد  ار  تیعمج  مکارت  ییاذغ  داوم  روفو  اب  هارمه  قوف  ناناکما  هدومن و  تکربرپ  رایسب  ار  هقطنم 
بیکرت دنراد .  تنوکس  ناهج  هنکس  دودح 20 % ینعی  رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  عبرم  رتمولیک  یبیرقت 4500000  تعسو  هب  یتحاسم  رد 

یموق ياههویـش  هک  دنراد  تنوکـس  یکچوک  ددعتم و  لیابق  یناتـسهوک  یحاون  رد  هدوب و  رادروخرب  يدایز  عونت  زا  زین  تیعمج  يداژن 
شخب هک  دـنراد  تنوکـس  یگرزب  ياههورگ  نکد  هریزج  هبـش  نینچمه  اههگلج و  یلحاس و  یحاون  رد  تسا .  یـصاصتخا  رایـسب  اـهنآ 
بیترت هب  یبونج  يایسآ  یـسایس ،  ياهدحاو  نیرتمهم  دنهد .  یم  لیکـشت  ار  هیحان  نیا  یـسایس  ياهدحاو  زا  کی  ره  هنکـس  زا  یمیظع 

تسا دنه  هروشک  نیا  نیرتتیعمجرپ  نیرتتعسورپ و  ویدلام  لاپن و  اکنال ،  يرس  شدالگنب ،  لاپن ،  ناتسکاپ ،  دنه ،  زا  دنترابع  تعسو 
اب دـشابیم  ویدـلام  نانآ  نیرتتیعمجمک  نیرتتعـسو و  مک  تیعمج ،  رفن  نویلیم  هب 800  بیرق  تعـسو و  عبرم  رتـمولیک  اب 3288000 

زواجتم دننکیم  یگدنز  ناهج  رد  هک  ناملسم  هنکس  درایلیم  کی  زا  شیب  زا  هنکس .  رفن  هب 200000  بیرق  تعسو و  عبرم  رتمولیک   298
یمالسا لقتسم  یسایس  ياهدحاو  رد  ناملسم  نویلیم  زا 200  شیب  نازیم  نیا  زا  هک  دنراد  تنوکس  یبونج  يایسآ  رد  رفن  نویلیم  زا 300 

 . دنیامنیم یگدنز  ویدلام  شدالگنب و  ناتسکاپ ،  ینعی 

دنه ناناملسم 
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ار نآ  ناطرسلا  سار  رادم  دراد  رارق  یثلثم  تروص  هب  دنه  سونایقا  مرگ  ياهبآ  ایسآ و  بونج  رد  هک  تسا  یعیـسو  اتبـسن  نیمزرـس  دنه 
دنه مدرم  تسین .  ناسکی  نآ  ياج  همه  رد  تلاح  نیا  اما  تسا  بوطرم  مرگ و  یلک  روط  هب  نآ  ياوه  بآ و  دـیامنیم .  تمـسق  ود  هب 
دراد جاور  نآ  رد  مه  یسراف  یسیلگنا و  ياهنابز  یلو  تسا  يدنه  دنه ،  یمسر  نابز  دناهدش و  لیکشت  درز  هایس و  دیفـس ،  ياهداژن  زا 

حیسم و ادوب و  ياهنیئآ  تساروشک .  نیا  نیئآ  نیمود  دنه ،  هنکس  لک  زا  اب 12 % مالسا  دشابیم .  امهرب )  ) ودنه مدرم ،  تیرثکا  نید  . 
تلاـیا و 9 اـب 22  روـشک  نیا  دـشابیم و  وـنیلهد  یخیراـت  یمیدـق و  رهـش  نآ  تـم  کـح .  زکرم  دراد  یناروـیپ  دـنه  رد  زین  تـشترز 
ناملـسم و ناـناگرزاب  تفاـی .  هار  دـنه  هب  مالـسا  نیدـشار ،  ياـفلخ  ناـمز  رد  راـب  نیتسخن  دوشیم .  هرادا  لاردـف  تروصب  يرادـنامرف 
هک دوب  یـشروی  عیـسو ،  نیمزرـس  نیا  رب  ناناملـسم  ییاورنامرف  لماع  اما  دندوب .  رادهدـهع  ار  یمهم  شقن  دروم  نیا  رد  یماظن  ياهورین 
هب ار  مالسا  نید  هک  دنتـسه  یناریا  دارفا  نیتسخن  نایونزغ  دندرب .  دنه  هب  هیما  ینب  رـصع  رد  مساق  نب  دمحم   » یهدنامرف تحت  ناناملـسم 

تب اب  دربن  یمالسا و  داهج  ناونع  تحت  يونزغ  دومحم   » يدالیم مهدزای  نرق  يادتبا  مراهچ و  نرق  رخاوا  رد  دنداد .  تیارس  ناتـسودنه 
روهال دوب و  نانآ  فرـصت  ردزین  باجنپ  دومن .  دوخ  ورملق  وزج  ار  نآ  زا  یگرزب  شخب  درب و  شروی  دنه  نیمزرـس  هب  ینیدـیب  یتسرپ و 

(2  . ) دنتفر دنه  هب  ینوریب  ناحیروبا  هلمج  زا  یناریا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  ناهاشداپ  نیا  نامز  رد  تفرگ  رارق  نایونزغ  تموکح  زکرم 
هب هک  يروغ  هاشداپ  نیلوا  دوشیم  هتفگ  هتبلا  دومن .  حتف  ار  یلهد  رهـش  دوب ،  يروغ  ناگدرب  زا  هک  کبیا  نیدـلا  بطق  لاس 1193م  رد 

نامز ات  متفه  نرق  ینعی  نامز  نیا  زا  دوب  روغ  ماس  دمحم  ناطلس  داد ،  رارق  دوختختیاپ  حتف  زا  سپ  ار  یلهد  دیشک و  رکشل  ناتـسودنه 
نانآ رـصع  رد  دندش و  یمهم  تامدخ  ردصم  دـنه  رد  نایروغ  دوب .  ناملـسم  نیطالـستختیاپ  یلهد  دـنه ،  رب  سیلگنا  رامعتـسا  هطلس 

 . تفای قنور  دجاسم  سرادم و  دیدرگ و  عورش  نایروغ  نامز  زا  دنه  رد  یمالسا  تاغیلبت  عقاو  رد  دنتفر .  دنه  هب  ناریا  زا  يدایز  ياملع 
نایرومیت طباور  داد  رارق  دوختموکح  زکرم  ار  یلهد  دیشک و  رکـشل  ناتـسودنه  هب  دوب  رومیت  ریما  دافحا  زا  هک  رباب  دمحم  نیدلا  ریهظ 

رادتقا هک  نایرومیت  رـصع  رد  دنتفر .  دـنه  هب  ابدا  ارعـش و  زا  يدایز  تعامج  نامز  نیا  رد  دوب و  هنـسح  رایـسب  يوفـص  ناهاشداپ  دـنه و 
 . دوـب ناـیناریا  تسد  رد  یبهذـم  یتـموکح و  بصاـنم  ماـمت  اــب 1526م ) ربارب  يرمق  لاـس 932  زا   ) دیـشک لوـط  نرق  دـنه 4  رد  ناـنآ 

کلملا بطق  بقل  اب  ینادمه  هاش  بطق  یلع  دمحم  دندرک .  ششوک  یعـس و  عیـشت  بهذم  مالـسا و  نید  غیلبت  رد  نکد  رد  نایهاشبطق 
هدومن و ششوک  ینید  روما  غیلبت  جیورت و  رد  دنتشاد  عیـشت  بهذم  هک  نایهاش  لداع  دیدرگ .  نکد  رادمامز  امـسر  يرمق  لاس 918  رد 

فسوی نانآ  هلـسلسرس  دمآرد .  نیملـسم  فرـصت  هب  هاشلداع  یلع  نامز  رد  دوب  ناتـسرپتب  تسد  رد  هک  ناتـسودنه  قطانم  زا  يرایـسب 
تاداس یناریا ،  ياملع  زا  یهورگ  مادم  یهاش  لداع  هلسلس  يودرا  رد  تفرگ .  تسدب  ار  دنه  روپاجیب  هیحان  تنطلـس  هک  تسا  هاشلداع 

ندمآ راک  يور  دـنه و  رد  یمالـسا  تلود  روتف  اب  ( 3  . ) دنتفرگ رظن  ریز  ار  ینید  روما  هتـشاد و  تکرـش  هنیدـم  البرک و  فرـشا ،  فجن 
دنه یناپمک  رارقتسا  ناتسلگنا و  رامعتسا  ذوفن  يارب  هنیمز  داتفا و  هرطاخم  هب  نیمزرس  نیا  تدحو  یلحم ،  دارفا  نایغط  تیافکیب و  دارفا 

هک یبـالقنا  يدـالیم ،  مهدزون  نرق  رد  دومن .  ذوفن  روشک  نیا  بلق  رد  دـنه  يارما  نیب  هقرفت  داـجیا  اـب  یناـپمک  نیا  دـش .  مهارف  یقرش 
هکلم نآ  زا  سپ  دش  نانآ  يزوریپ  عنام  رامعتسا  سیاسد  یلو  تفرگ  تروص  ناتـسلگنا  رامعتـسا  هیلع  رب  دنتـشاد  شقن  نآ  رد  نیملـسم 

زاب دنه  رب  یبرغ  گنهرف  ذوفن  یمالسا و  گنهرف  ندمت  راثآ و  وحم  يارب  هار  دومن و  مالعا  ایناتیرب  نیمزرس  زا  یئزج  ار  دنه  ایروتکیو ، 
كرحت اب  دندومن و  میسقت  ودنه و  نیشن و  ناملسم  شخب  ود  هب  ار  لاگنب  ناتسا  لاس 1905م  رد  هک  دوب  نیا  اهنآ  ماگ  نیتسخن  دیدرگ . 

رد تشادرب و  رد  ار  یعفاـنم  ناناملـسم  يارب  يدنبمیـسقت  نیا  هتبلا  دـندروآ .  دـیدپ  هقرف  ود  نیا  نیب  يدـیدش  ياـهدروخ  دز و  نیفرط ، 
 . دش هتفریذپ  یمومع  باختنا  قیرط  زا  اهیسرک  بحاصت  تساوخرد  رب  ینبم  ناناملسم  شالت  دوب و  رثؤم  نانآ  لیکشت  تدحو و  تهج 

یلع و دـمحم  انالوم  دازآ ،  مـالکلاوبا  اـنالوم  نوچمه  ناملـسم  ناربهر  يدـناگ و  هک  دـیدرگ  یناشفـشتآ  نوچمه  دـنه  تلم  ماـجنارس 
تـسدب نآ  دنتـشاد و  اهودـنه  زا  يرتیلاع  فدـه  ناناملـسم ،  اهمایق ،  اهـشورخ و  نیا  رد  دـندودب .  رثؤم  ناـنآ  راـجفنا  رد  یلع  تکوش 

نیا رد  دندوب .  ناناملـسم  دـنه ،  تضهن  نایناب  نیتسخن  عقاو  رد  دوب و  سیلگنا  رامعتـسا  طرـش  دـیقیب و  جورخ  لماک و  يدازآ  ندروآ 
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هقرفت دیشوکیم و  اهودنه  نیملسم و  داحتا  رد  حانج  یلع  دمحم  ینعی  ناتسکاپ  سسؤم  مظعا و  دئاق  تازرابم ،  تیقفوم  تهج  اتسار و 
ناملسم هژیوب  دنه و  مدرم  تازرابم  تمواقم و  میلـست  ایناتیرب  تلود  یـسمش )  1324  ) لاس 1945م رد  تسنادیمن .  حالـص  ار  نانآ  نیب 

يزکرم و ناملراپ  رد  ار  نیملـسم  ياهیـسرک  مامت  کیل  ملـسم  ناملـسم  بزح  نآ  تاباختنا  رد  هک  درک  مالعا  ار  دنه  لالقتـسا  هدش و 
توا  15 رد دوب ) حانج  یلع  دمحم  نامز  نارد  روکذم  بزح  ربهر   ) دروآ تسدب  یتلایا  ياهاروش  رد  ار  ناناملـسم  یـسرک  زا 495   446

 ، ناتسکاپ لالقتسا  ماگنه  رد  دیدرگ  ررقم  هکنآ  اب  دمآ .  دیدپ  یقرش ) یبرغ و  شخب  لماش   ) ناتسکاپ دنه و  لقتسم  ياهروشک  1947م 
یلع دابآردیح ،  لاگنب و  باجنپ و  تلایا  دندرگ  ناتـسکاپ  دنه و  روشک  ود  زا  یکی  عبات  دنراتخم  دـنراد ،  ناملـسم  تیرثکا  هک  یتالایا 
دوخ ات  دوب  ددص  رد  تشاد و  ناملسم  نویلیم  دودح 20  هک  دابآردیح  دیدرگن و  مضنم  ناتسکاپ  هب  مدرم  مامت  ناملـسم و  تیرثکا  مغر 

ات دیدرگ  نآ  زا  عنام  دنه  زین  لاس 1947م  رد  دش .  همیمض  نآ  هب  تفرگ و  رارق  دنه  زواجت  دروم  لاس 1948م  رد  دشاب  لقتسم  يروشک 
هدرک مالعا  رفن  نویلیم  ار 95  نیملسم  دادعت  دنه  تلود  لاس 1991م )  ) ینونک عضو  رد  ( 4  . ) ددرگ قحلم  ناتسکاپ  هب  ناملسم  ریمـشک 

هک ددرگیم  غلاـب  رفن  نویلیم  هب 150  نانآ  یعقاو  مقر  دیآیمن و  لمعب  يرامـشرس  اهنآ  زا  يرایـسب  زا  دنراد  هدـیقع  نیملـسم  اما  تسا . 
و زا 25 % شیب  هیحاـن  رد 19  دـنتیرثکا و  رد  هیحان  رد 9  ناناملـسم  دنه ،  هیحان  زا 1356  دنهدیم .  لیکـشت  ار  دنه  هنکـس  دودح 17 %
هب کیدزن  دنناناملـسم .  نانآ  تیرثکا  هک  دنعقاو  یتالایا  رد  ناناملـسم  دودح 10 % دنتـسه .  تیعمج  زا 10 % زواجتم  رگید  هیحاـن   94 رد
هب دنه  مهم  دالب  زا  یکی  ناونع  هب  هک  وهنکل  دناهعیش .  بهذم  هیقب  دنـشابیم .  یفنح  بتکم  وریپ  بهذم و  ینـس  دنه ،  ناناملـسم  % 70

دـجاسم و لیبق  زا  هعیـش  راثآ  زا  یمهم  شخب  رهـش  نیا  رد  تسا  دـنه  رد  يرـشع  ینثا  هعیـش  یلعف  نوناک  زکرم و  هناـگی  دوریم  راـمش 
دوخ لکشم  لح  هعجارم و  زکرم  نیا  هب  یسایس  یتح  یملع و  ینید و  لئاسم  صوصخ  رد  دنه  رسارس  نایعیش  دوشیم .  هدید  اههینیـسح 

مه هتبلا  ددرگیم .  اپرب  هیحان  نیا  رد  هلاس  همه  نایعیـش  هژیو  مسارم  ریاس  مرحم و  مایا  رد  ینیـسح  يازع  مسارم  دـنیامنیم .  وجتـسج  ار 
دودح دشاب .  هعیـش  هنکـس  زا  یلاخ  هک  درادن  دوجو  دنه  رد  يرهـش  چیه  دنروخیم و  مشچ  هب  نایعیـش  هورگ  دنه  طاقن  مامت  رد  نونکا 
نایعیش نایم  رد  دنشابیم .  هیلیعامسا  هقرف  وریپ  اهنآ  زا  یمک  دادعت  و  يرشع ،  ینثا  نانآ  تیرثکا  هک  دنتسه  یعیش  دنه ،  ناناملسم  % 35

زربـم و کـشزپ  نادـقوقح ،  عفادـم و  لـیکو  راـگن ،  هماـنزور  اـناوت ،  ناگدنـسیون  یماـن ،  يارعــش  اـبدا و  گرزب ،  نادنمــشناد  دـنه ، 
رادتقا هماگنه  هب  ناناملـسم  ( 5  . ) دنراکب لوغـشم  باون  هجار  یلاو ،  تمـس  رد  هک  دـنروخیم  مشچ  هب  یـسایس  یلاع و  ياهتیـصخش 

ياههنومن زا  دناهدناد .  تلاخد  دنه  ياهانب  رد  ار  دوخ  يرامعم  هویش  ای  دناهداهن و  راگدای  هب  دوخ  زا  یبلاج  ياهانب  راثآ و  دنه  رد  دوخ 
یلاع هسردم  يرامعم  داتـسا  ( 6 « ) روورگ شیتاتـسار   » هتـشون هب  انب  هک  تسا  لحم  جات  میظع  يانب  دـنه  رد  یمالـسا  يرامعم  ناـشخرد 

رد یمالـسا  يراـمعم  يزاتـشیپ  تمظع و  زا  اـیوگ  ياهنومن  هدـش  عقاو  ارگا  رهـش  رد  هک  میظع  ياـنب  نیا  یلهد ،  رد  يراـمعم  یحارط و 
رد نیملـسم  دـصرد  هکنآ  دوجو  اب  ( 7  . ) دـیآیم رامـش  هب  دـنه  يدرگناهج  ياهتیباذـج  زا  انب  نیا  تسا  ناـهج  خـیرات  زا  ییاـههرود 
رد هنومن  ناوـنع  هب  تسا  شهاـک  هب  ور  ییارگ ،  تیموـق  هقرفت و  لیلدـب  اـهنآ  یـسایس  شقن  اـما  تسا  دـیازت  هب  ور  لاـس  ره  ناتـسودنه 

نامز رد  تفای .  شهاک  رفن  هب 32  لاس 1989م  رد  هک  یلاح  رد  دندوب  نیملـسم  زا  هدنیامن   39 هدنیامن ،  زا 543  لاس 1984م  تاباختنا 
یقاب دنه  رد  یبهذم  ناربهر  قیوشت  هب  هک  اهنآ  دندومن و  ترجاهم  ناتسکاپ  هب  دنتشاد  یطـسوتم  عضو  نیملـسم  هبطاق  هک  دنه  لالقتـسا 

ار ناناملـسم  ودـنه ،  يارگداینب  ياههورگ  یمالـسا  دـض  تاغلبت  دـنتفرگ  رارق  ینیئاپ  حطـس  رد  يداصتقا  یعاـمتحا و  ظاـحل  زا  دـندنام 
تینما زا  دـنهد  يار  هرگنک  بزح  هب  رگا  هک  دـندومن  هیـصوت  ناناملـسم  هب  یبهذـم  ناربـهر  زا  يدادـعت  تلاـح  نـیا  رد  دوـمن و  نارگن 

رد يدنه  موسر  بادآ و  خوسر  بجوم  اهودنه  اب  نیملـسم  موادم  طابترا  دروآ .  دیدپ  ار  نیملـسم  يار  کناب   » مانب یبهذم  یعامتجا - 
هدید هب  نیئاپ  ياههورگ  هب  دنتسه  الاب  تاقبط  رد  هک  نانآ  هتشاد و  هدیقع  یتساک  ماظن  هب  ناناملسم  هک  ياهنوگ  هب  هدش  نیملـسم  هعماج 

هب ودـنه  نیئآ  ریثات  تحت  هک  راتفر  نیا  دـننکیم .  تیاـعر  جاودزا  رد  ار  تلاـح  نیا  صوصخب  یعاـمتجا  مسارم  رد  دـنرگنیم و  ریقحت 
یعامتجا تفاب  ساسا  رب  ناناملـسم  یبهذم  ياهتنـس  هداد و  رییغت  يدودح  ات  ار  دنه  ناناملـسم  تیوه  تسا .  هتفای  هار  نیملـسم  هعماج 
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نیملسم هچرگ  دشابیم .  هظحالم  لباق  يریذپریثات  نیا  شیاین  ندیشوپ و  سابل  يراگتساوخ ،  موسر  رد  ( 8  . ) تسا لوحت  لاح  رد  دنه 
الاب تاقبط  هفرم و  دارفا  هداتسرف و  يرامعتـسا  سرادم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  جیردتب  اما  دنتخادرپ  نانآ  اب  یفنم  دروخرب  هب  رامعـسا  ذوفن  اب 

دوزفا الاب  دراوم  هب  دیابزین  ار  یتسیسکرام  رکفت  موجه  تفای .  جاور  نانآ  زا  یخرب  نیب  رد  یعامتجا  دسافم  دنتـشاذگ و  رانک  ار  باجح 
 . تسا محازت  داضت و  رد  یعقاو  مالـسا  اب  هک  دـنراد  نیملـسم  نیب  رد  ار  دوخ  هژیو  تاغیلبت  زین  نویباهو  هب  هتـسباو  یمالـسا  ياهنامزاس  . 

نیملسم اهنت 37 % درذـگیم  دـنه  لالقتـسا  زا  هک  نرق  مین  هب  بیرق  زا  سپ  تسا و  راوگان  زین  نیملـسم  رقف  يداوسیب و  هب  طوبرم  لئاسم 
زا یکی  زین  تسایـس  نید  کیکفت  صوصخ  رد  ناناملـسم  هب  يدنه  نارگنـشرو  رکفت  ءاقلا  تسا .  مقر 5 % نیا  نانز  دروم  رد  دـنداوساب 

تلایا رد  اهنت  دوخ  تایح  خیرات  لوط  رد  گیل  ملسم  بزح   » لاثم ناونع  هب  تسا  یسایس  هنحص  رد  ناملسم  بازحا  تیقفوم  مدع  لئالد 
 ، یتاباختنا ياهتیلاعف  دـیدشت  ماگنه  رد  ات  هدـش  نآ  بجوم  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـههعیاض  نیا  تسا .  هتـشاد  ذوفن  ـالارک »  » یبونج

ناناملـسم دـنهدیم .  اهنآ  هب  يداصتقا  یعامتجا -  عاـضوا  دوبهب  يارب  ییاهدـیعو  هدـعو و  هک  دـنروآ  يور  یبازحا  يوس  هب  ناناملـسم 
لیطعت ار  (ص ) دمحم ترضح  دالیم  زور  نیملسم  تیامح  بلج  تهج  بزح  نیا  ناربهر  دندروآ  يور  لاد  اتاناج  بزح  يوس  هب  یتقو 

(9  . ) دومن مالعا 

ریمشک نیمزرس 

اج نادـب  رـصم  زا  ار  دوخ  موق  (ع ) یـسوم هک  تسا  روهـشم  دراد و  نهک  یترهـشتشهب  هب  ینیمز  ناـکم  نیرتـکیدزن  ناوـنع  هب  نیمزرس 
انب نامیلستخت  هلق  رد  ار  يدبعم  ربمایپ  نیا  هتفرگ و  رارق  ربمایپ  (ع ) نامیلس ترـضح  رادید  دروم  یلقن  قبط  نیمزرـس  نیا  درک .  تیاده 

يایفارغج زا  یهاتوک  حرـش  ناملـسم  نادیفارغج  يدوعـسم  دربیم .  مان  ریمـشک  زا  دنه ،  یئایفارغج  ( 10  ) حرـش رد  لبق  نرق   20 داهن . 
يافص اب  هبذاج  ییابیز و  دشابیم .  یناریا  ناملسم  دنمـشناد  ینوریب  ناحیروبا  هب  طوبرم  لصفم  حرـش  اما  دهدیم  هئارا  ریمـشک  یخیرات 

ماوقا و مجاـهت  دروم  نورق ،  راودا و  لوط  رد  نیمز  يور  تشهب  نیا  هک  هدـش  نآ  بجوـم  صاـخ  توارط  تمعن و  روـفو  ییاوـه  بآ و 
دوبن یباذج  نیمزرس  ریمشک  رگا  دننیبب و  تبیصم  جنز و  شنامدرم  ات  هدش  نآ  بجوم  ریمـشک  يابیز  زادنا  مشچ  نیا  دریگ و  رارق  لیابق 
لامش رد  هک  یناتسهوک  تسا  ياهیحان  ریمـشک  ( 11  . ) دشیمن راچد  مجاهت  تراغ و  لتق و  هب  ردـق  نیا  دـیاشتشادن  یـصاختیمها  و 

موق هرق  هدیشک  کلف  هب  رـس  فربرپ و  ياههوک  لماش  یقرـش  لامـش  هیحان  تسا .  عقاو  ایلامیه  ياههوک  هنماد  رد  دنه و  هراق  هبـش  یبرغ 
بآ و تسا .  دودحم  ناتسناغفا  هب  یبرغ  لامش  زا  ناتسکاپ و  هب  برغ  زا  دنه ،  هب  بونج  زا  نیچ ،  هب  قرش  لامش و  زا  ریمشک  دشابیم . 

دس نوچمه  هقطنم  نیا  روبعلا  بعص  ياههوک  دشابیم .  عوبطم  رایسب  لدتعم و  یناتسهوک  طیرش  یئایفارغج و  تیعقوم  لیلدب  نآ  ياوه 
هـس همـشچرس  رگید  يوس  زا  دـیامنیم .  دودـسم  ار  هباـشم  ياـههار  تبت و  نیچ و  هار  زا  دـنه ،  هب  زواـجت  هنوـگره  هار  يریذـپان  ذوـفن 

يزرواشک داصتقا  رد  یتایح  گر  مکح  رد  هلئـسم  نیا  دراد و  رارق  روبزم  تلاـیا  رد  ملهج  باـجنپ و  سودـنیا )  ) دنـس گرزب  هناـخدور 
دنکیم صخشم  ار  نیمزرس  نیا  یکیژتارتسا  یشیجلا و  قوستیمها  روکذم ،  لماوع  ناملسم و  دوجو 95 % دوریم .  رامش  هب  ناتسکاپ 

ریمـشک 222000 رـضاح  لاـح  رد  تسا .  هدرک  موسوم  دـنه  جاـت  هب  ار  ریمـشک  ناوارف ،  رئاـخذ  بساـنم و  ياوه  بآ و  بوخ ،  عـقوم  . 
 . دـشابیم دـنه  راـیتخا  رد  تسا  ریمـشک  وماـج و  هب  موسوم  هک  عبرم  رتـمولیک  ینعی 138992  نآ  هک 75 % دراد  تعـسو  عبرم  رتـمولیک 

نیچ روشک  هب  عبرم  رتمولیک  ربارب 41500  یمک  رادقم  تسا و  ناتسکاپ  لرتنک  رد  دازآ  ریمشک  ناونع  تحت  نآ  زا  عبرم  رتمولیک   79778
هنکـس رفن  نویلیم  هد  دودح  ریمـشک  لک  دومن .  فرـصتم  ار  نآ  نیچ  تفرگ ،  رد  دـنه  نیچ و  نیب  هک  گـنج 1962م  رد  هک  دراد  قلعت 

دوخ ریمشک  وماج و  تلایا  دنتسه .  نیچ  ریمشک  رد  هیقب  دازآ و  ریمشک  رد  رفن  نویلیم   5/2 %( 60  ) ریمشک وماج و  رد  نویلیم  هک 6  دراد 
یئادوب تیلقا  وماج و  رد  اهکیس  اهودنه و  ریمشک ) هرد   ) ریمشک وماجرد و  نیملسم  رثکا  تسا  خادال  وماج و  ریمـشک ،  هقطنم  لماش 3 

ریغص ناریا  هب  يروهال  لابقا  يوس  زا  ینغ  یگنهرف  ثاریم  ابیز و  رظانم  رطاخب  ریمشک  ( 12  . ) دنتسه خادال  قرش  تالف  رد  یتبت  هشیر  اب 
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هب هداد  ياهژیو  عقوم  هیحان  نیا  هب  تسا  روصحم  ریمـشک  روشک  شیاههلق  نایم  نآ و  زا  یـشخب  رد  هک  ایلامیه  ناتـسهوک  دـش .  فورعم 
هدیـشوپ لگ  زا  ریمـشک  هطخ  رـسارس  راهب  ماگنه  رد  دـشابیم .  اهراسهوک  اـهرابیوج و  اـههناخدور و  نیمزرـس  روشک  نیا  هک  ياهنوگ 

اب ( 13  . ) دناشوپیم ار  ناتسکاپ  مظعا  شخب  هک  هدش  ناور  بونج  يوس  هب  ریمـشک  زا  دنـس  ینعی  دنه  هناخدور  هکبـش  نیمود  دوشیم . 
کی لاس  نیا  رد  داتفا  ریخات  هب  ریمشک  رد  يرجه  لاس 715  ات  مالسا  روهظ  نیمزرس ،  نیاب  يرجه  لوا  نرق  رد  مالـسا  نید  دورو  دوجو 

هب دنراد و  یـصاخ  هقالع  ناردـنلق  هب  ریمـشک  مدرم  اریز  تخادرپ  مالـسا  نید  غیلبت  هب  دـش و  ریمـشک  دراو  ناردـنلق  سابل  رد  یناریا  رفن 
يونزغ دومحم  ناطلـس  ناخزیگنچ و  ینودقم ،  ردنکـسا  دشیم .  هدوزفا  شرابتعا  رب  زور  ره  هدومن و  يوریپ  وا  تامیلعت  زا  رطاخ  نیمه 

رد 735 ه-ق هک  تسا  فورعم  یتاوس  ازریم  هاش  مان  هب  نآ  حتف  دندروآرد و  فرصت  هب  ار  ریمشک  ییاشگ ،  روشک  نایرج  رد  دنتـسناوتن 
يرومیت ناگدنامزاب  اهلوغم و  مهدزون  نرق  ات  خیرات  نیا  زا  دروآ .  ماود  يرمق  ات 991  هک  دومن  داجیا  یمالسا  تموکح  نیمزرس  نیا  رد 
هجراـهم راـیتخا  رد  سپـس  دـناهدرکیم  يرادـهاگن  دوـخ  فرــصت  رد  ار  ریمــشک  زین  لاـس 1819م  اـت  اـهناغفا  دنتــشاد .  رادــتقا  نآ  رب 

راذگاو اهیسیلگنا  هب  ار  ریمشک  موق ،  نیا  سیلگنا ،  ياوق  لباقم  رد  اهکیـستسکش  زا  سپ  وا و  توف  اب  تفرگ .  رارق  گنیـستیجنر 
تموکح ریمـشک  رد  هداوناخنیا  خـیرات  نآ  زا  تخورف و  گنیـس  بالگ  اجراهم  هب  ار  نآ  تامدـخ ،  يازا  رد  زین  سیلگناتلود  دـندومن . 
رامعتـسا خـیرات ،  نیا  رد  تفای .  همادا  ات 1947م  لاس 1846م  زا  ناملـسم  تیرثکا  رب  ودـنه  یتیلقا  تموکح  ینعیتلاح  نیا  دـندرکیم 

دنه ياهتلود  نیب  نآ ،  میسقت  ماگنه  هب  اریز  ( 14  . ) دروآ دیدپ  ار  ریمشک  نارحب  هک  درک  هدایپ  ياهمانرب  هراق ،  هبش  میـسقت  اب  سیلگنا 
نانآ هب  هدومن و  راذگاو  اهنیشن  تراما  ياسؤر  هب  ار  دوخ  قوقح  هیلک  لالقتسا  ضیوفت  نوناق  بجوم  هب  ناتـسلگنا  تلود  ناتـسکاپ ،  و 
هجوت اب  ریمشک  هک  دنوش  قحلم  ناتسکاپ  ای  دنه و  روشک  ود  ره  هب  دنناوتیم  دوخ  تراما  تحت  مدرم  لیم  هب  هجوت  اب  هک  دش  هداد  رایتخا 
یبرغ لامش  رد  عقاو  ناتاپ  ریاشع  ربتکا 1947م  رد  تفرگن .  تروص  راک  نیا  یلو  تفاییم  قاحلا  ناتسکاپ  هب  دیاب  ناملـسم  تیرثکا  هب 

نیا زا  هک  ریمشک  هجاراهم  ماگنه  نیا  رد  دندرک .  يورشیپ  راگان  يرس  رهـش  ات  ذوفن و  ریمـشک  رد  ناتـسکاپ  شترا  تیامح  اب  ناتـسکاپ 
لاسرا ( 15  ) نتاـب تنمودرول   » ناونع هب  هک  ياهماـن  یط  لاس 1947م  ربتکا  رد 26  دوب  هدـنام  زجاع  نانآ  اب  هلباـقم  زا  نارگن و  يورـشیپ 

هک دومن  کمک  ياضاقت  نآ  نمض  مالعا و  دنه  هب  ار  دوختموکحتحت  نیمزرـس  قاحلا  لالقتـسا ،  ضیوعت  نوناق  زا  هدافتـسا  اب  دومن 
يدنه ياهورین  ناتسکاپ و  ریاشع  نیب  يدربن  دراو و  ریمشک  هب  ار  دوخ  ياوق  عوضوم  نیا  ياکتا  هب  دنه  تلود  لاس ،  نامه  ربتکا  رد 27 

کیرحت اب  ناتـسکاپ  تلود  هک  دومن  مالعا  للم  نامزاستینما  ياروش  هب  یتیاکـش  یط  دـنه ،  تلود  هیوناژ 1948م  لوا  رد  دـش .  زاغآ 
ار دوخ  ياوق  ناتـسکاپ  اما  دـنک  يریگولج  شریاشع  دورو  زا  ناتـسکاپ  درک  اضاقت  هداد و  رارق  ضرعت  دروم  ار  دـنه  تیمکاح  ریاـشع ، 
هب ار  یقیقحت  نویـسیمک  تینمایاروش  یلاـح  نینچ  رد  تفاـی .  تدـش  روبزم  دربن  هجبتن  رد  دومن و  ریمـشک  دراو  ریاـشع  هب  کـمک  يارب 
زا يریگولج  راتـساوخ  ریگرد  نیفرط  زا  ییاـههمانعطق  اـب  نآ  زا  سپ  دومن و  مازعا  ریمـشک  هب  یئاداـناک  ( 16  ) نتام كام  لارنژ  تساـیر 
مزال ياوق  لقا  دح  داد  هزاجا  دنه  جراخ و  ریمشک  زا  ار  ریاشع  ناتسکاپ  تلود  هک  دوب  هدش  ررقم  اههمانعطق  نیا  رد  دش .  تایلمع  ماجنا 

نامزاس ( 1949  ) هیوناژ 1328ش و  ( 1948  ) توا 1327ش همانعطق 13  رد  دراد .  هاگن  ریمشک  رد  مظن  يرارقرب  شمارآ و  ظفح  يارب  ار 
نازیم ندش  صخشم  تهج  دیآرد و  ناتـسدنه  وزج  نیـشنودنه  یحاون  ناتـسکاپ و  وزج  ریمـشک  نیـشن  ناملـسم  قطانم  دش  ررقم  للم ، 

راک نیا  یتقو  اـت  دوش و  هعجارم  هناـفرطیب  طـیحم  مارآ و  وج  کـی  رد  یمومع  ءارآ  هب  ناتـسکاپ  اـی  دـنه  هب  نتـسویپ  يارب  مدرم  لـیامت 
نانچمه ناتـسودنه  دـیدرگن و  ارجا  همانعطق  نیا  یلو  ناتـسکاپ  نآ  زا  هن  تسا و  ناتـسودنه  وزج  هن  ریمـشک  نیمزرـس  هتفرگن ،  تروص 

ناتسودنه هب  ار  نیمزرس  نیا  قاحلا  ریمشک  ناسسؤم  سلجم  لاس 1954م  هیروف  رد  ( 17  . ) تسا هتشاد  هاگن  ریمشک  رد  ار  دوخ  ياهورین 
نیب گنج  ود  یعضوم  نینچ  دشابیمن .  روشک  نیا  تالایا  زا  ریمـشک  وماج و  هک  دومن  مالعا  دنه  لاس 1963م  رد  و  ( 18  . ) دومن مالعا 

داد رارق  ناتـسکاپ  تقو  روهمج  سیئر  وتوب  یلع  راـقفلاوذ  لاـس 1972م  رد  دز .  مقر  و 1970م  ياهلاس 1965م  رد  ار  ناتـسکاپ  دنه و 
یلاعفنا تسایـس  نیا  تفای و  رییغت  لرتنک  طخ  هب  سب  شتآ  طخ  نآ  رد  هک  درک  دقعنم  ناتـسودنه  اب  ریمـشک  هلئـسم  رـس  رب  ار  الیمـس » »
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هدز و شروش  هب  تسد  هجاراهم  هیلع  چنوپ  رهش  رد  هتخادرپ و  يدنه  ياوق  اب  هلباقم  هب  ریمـشک  مدرم  يوس ،  نآ  زا  دراد .  همادا  نانچمه 
تحت هیحان  نیا  دندراذگ .  ناینب  ریمشک  یبرغ  بونج  برغ و  رد  ار  دازآ  ریمـشک  ناتـسکاپ ،  تیامح  اب  هدش و  يو  ینوگنرـس  هب  قفوم 

هک دشابیم  سلجم  تلود و  لقتسم و  روهمج  سیئر  ياراد  دوشیم و  هرادا  راتخم  دوخ  لکـش  هب  لاردف و  تروص  هب  ناتـسکاپ  تراظن 
ریمـشک وماج و  ریخا ،  ياهنارحب  يریگ  جوا  زا  لبق  ات  دوشیم ،  ذیفنت  ناتـسکاپ  يروهمج  تسایر  يوس  زا  نآ  يروهمج  تسایر  مکح 

ریغ هطلـس  زا  تاـجن  دوخ و  یعقاو  قوقح  ياـفیتسا  يارب  مدرم  هناـبلط  قح  تازراـبم  شرتسگ  اـب  یلو  ددرگیم  هرادا  لاردـف  تروص  هب 
نیمکی لهچ و  اـب  هک  هیوناژ 1990م  رد 5  دوشیم .  هرادا  يزکرم  تلود  طسوت  امیقتـسم  جراخ و  لاردـف  تلاح  زا  تلاـیا  نیا  ناملـسم 

يوس زا  یتارهاظت  دوب  هدـش  يراذـگمان  ریمـشک  زور  ریمـشک ،  مدرم  يوس  زا  دوب و  فداصم  لـلم ،  ناـمزاس  هماـنعطق  رودـص  درگلاـس 
تاباصعا و نآ  لابند  هب  تشاذگ  ياج  رب  حورجم  دیهش و  نیدنچ  هجاوم و  دنه  سیلپ  هناتخسرستمواقم  اب  هک  دیدرگ  رازگرب  نیملـسم 

سپ تخادرپ و  نیملسم  دیدش  یبوکرـس  هب  شوپ  هرز  کنات و  زهجم و  ياهورین  اب  دنه  تلود  تفرگ و  دوخب  ياهدنیازف  جوم  تارهاظت 
لاردـف سیلپ  ياهورین  دروخرب  هب  یلحم  ياـهسیلپ  یتحهک  دوب  ياهزادـناب  روبزم  نشخ  دروخرب  دومن .  مـالعا  یماـظن  تموکح  نآ  زا 

یلع دیس  ریم   » هدرک یهجوت  نایاشتمدخ  مالسا  هب  ریمشک  رد  هک  ناریا  ياملع  زا  یکی  دنتـسویپ .  ناگدننک  رهاظت  هب  هدومن و  ضارتعا 
نیا ماقم  دندش .  داتسا  دوخ  مادک  ره  هک  درک  تیبرت  ریمشک  رد  درگاش  نارازه  تسا  یمالـسا  رخافم  زا  هک  درم  نیا  دشابیم .  ینادمه 

زا نارادازع  تاجتـسد  هک  یماگنه  اروشاع  زور  رد  هلاس  همه  دننکیم و  ترایز  ار  اجنآ  تسا و  مرتحم  ریمـشک  رد  زونه  لضاف  یناحور 
(19  . ) دنروآیم دورف  مارتحا  لاح  هب  ار  دوخ  ياهمچرپ  دننکیم  روبع  اجنآ 

لاپن

 . تسا عقاو  دنه  یقرش  لامش  رد  هنکس  رفن  تعسو و 16500000  عبرم  رتمولیک  اب 147000  دوشیم  هرادا  یتنطلس  شور  هب  لاپن ه  روشک 
رد ناملسم  رفن  دودح 600000  رد  دشابیم .  عقاو  روشک  نیا  رد  ایرد  حطـس  زا  عافترا  رتم  اب 8882  تسروا  ینعی  ناهج  هلق  نیرتعفترم 
لاس رد  مالـسا  دندیدرگیم .  غلاب  رفن  هب 200000  لاپن  ناناملسم  لاس 1953م  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنراد .  تنوکـس  روشک  نیا 
هرد هب  یلاگنب  نیدلا  سمش  ناطلس  يدالیم  مهدراهچ  نرق  نایاپ  رد  دش .  نیمزرس  نیا  دراو  يدالیم  اب 1190  قباطم  يرمق  يرجه   586

رد مالسا  ذوفن  لوغم  يروطارپما  ماگنه  رد  دش .  لاپن  رد  نیملـسم  رتشیب  روضح  بجوم  شروی  نیا  هک  درب  هلمح  لاپن ) زکرم   ) ودنامتاک
ودرا و ناشنابز  دنراد .  زکرمت  دـنه  اب  یقرـش  زرم  دادـتما  رد  ( 20  ) يارات هیحان  رد  ارثکا  ناناملـسم  تفرگ .  دوخب  ياهدـنیازف  دـشر  لاپن 

ناـبز تسا و  ییادوب  ودـنه و  تیرثکا ،  نید  هتبلا  دـنراد .  یکرتشم  هجو  دـنه  ناناملـسم  اـب  دروم  ود  نیا  رد  هک  تسا  یفنح  ناشبهذـم 
 . تسا ناهج  کلسم  ودنه  یهاشداپ  روشک  اهنت  لاپن  دراد  جاور  زین  یئاخروگ  يراهیب و  ياهنابز  دشابیم و  یلاپن  یمسر 

ناتوب

هب هک  یناتسهوک  تسا  يروشک  تسا .  عقاو  دنه ،  یقرش  لامش  رد  هنکس  رفن  تعسو و 1420000  عبرم  رتمولیک  اب 47000  ناتوب  روشک 
دناهتفریذپ ار  مالسا  ینادواج  نیئآ  رفن  نآ 87000  هنکس  لک  زا  دوشیم و  هرادا  یتنطلس  هطورشم  هویش  هب  نیمزرس  نیا  درادن .  هار  ایرد 

 . دنشابیم ماسآ  یلاپن و  اتوهب ،  داژن  زا  ارثکا  دنطابترا و  رد  دنه ) یقرـش  لامـش   ) ماسآ یبرغ و  لاگنب  ناناملـسم  اب  روشک  نیا  نیملـسم  . 
 . دنتسه ادوب  ودنه و  وریپ  ارثکا  ناتوب  مدرم 

( نالیس  ) اکنالیرس
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هب نآ  هنکس  دادعت  عبرم و  رتمولیک  اب 66000  ربارب  روشک  نیا  تعسو  دراد .  رارق  دنه  یقرـش  بونج  رد  ياهریزج  تروص  هب  اکنال  يرس 
تبوطر وه و  یمرگ  بجوم  اوتـسا  طـخ  هب  یکیدزن  و  دـنه ) سوناـیقا  رد  نتفرگ  رارق   ) ياهریزج عـقوم  ددرگیم .  غلاـب  رفن   16300000

یلو تسا .  ییامهرب  یئادوب و  تیرثکا ،  نید  دـیامنیم .  ادـج  دـنه  نیمزرـس  زا  ار  روشک  نیا  کلاپ  هگنت  تسا .  هدـش  هقطنم  نیا  دایز 
يراـجت ياـهناوراک  لوا  تفریذـپ :  ماـجنا  ناـمز  ود  رد  قیرط و  ود  زا  هریزج  نیا  رد  مالـسا  راـشتنا  دنناملـسم .  نآ  مدرم  زا 5/7 % شیب 

هریزج نیا  رد  كرت  ناناملسم  تاحوتف  اب  مود  دندمآ .  نیمزرس  نیا  هب  برعلا  ةریزج  زا  مالسا ،  دلوت  ياهزور  نیزاغآ  رد  هک  ناناملـسم 
رایسب مالـسا  شرتسگ  رد  زین  یموب  نانز  اب  برع  ناناگرزاب  جاودزا  دیدرگ .  دنه  رد  لاس 1206م  هب  یمالسا  تلود  لیکشت  هب  رجنم  هک 
یمهم لر  دنه  بونج  ناناملسم  يریگلکش  رد  هک  دش  یحاون  نیدب  ناناملسم  ترجاهم  بجوم  لاس 1285م  هب  دادغب  طوقس  دوبرثؤم . 

ینید دیاقع  رد  یلامش  ياهلیمات  اب  نابز و  رد  یلاهنیـس  دارفا  اب  فالتخا  دندوب :  هجاو  لکـشم  ود  اب  ناناملـسم  اما  دنتـشاد .  هدهع  هب  ار 
دراو ناناملسم  هب  یتخس  تابرض  هدش و  نالیـس  دراو  لاس 1502م  رد  اهیلاقترپ  هک  دوب  هعـسوت  دشر و  لاح  رد  نیملـسم  عاضوا  اذهعم 

 . دـندرب هانپ  هداتفا ،  ورد  طاقن  هب  دـندنام  یقاب  هک  یمک  دارفا  دـندومن و  مادـقا  نانآ  جارخا  هب  تبـسن  امـسر  لاس 1526م  رد  دـندومن و 
لاس زا  لوا  هرود  دراد :  هورد  هس  اکنالیرـس  رد  نیملـسم  ياهتکرح  خیرات  دـندومن .  رارکت  ار  اهیلاقترپ  لمع  لاس 1658م  رد  اهیدنله 

ات لاـس 1960م  زا  مود  هورد  دـنتفرگ .  شیپ  ار  يراـکمه  یـشم  اهیلاهنیـس ،  اـب  دـندربیم  رـس  هب  تیلقارد  نوچ  هک  اـت 1960م  1947م 
ریزو ناونع  هب  دومحم » نیروید   » رتکد هک  دندیناسر  یئاجب  ار  یسایس  ذوفن  دنتفرگ و  شیپ  ار  يرتلاعف  شقن  یسایس  روما  رد  هک  1977م 
لاـس زا  هک  موس  هرود  رد  دروآ .  دـیدپ  یمالـسا  سرادـم  عفن  هب  یتـالوحت  روشک  نیا  یـشزومآ  ماـظن  رد  اکناليرـس  شرورپ  شزومآ 

مـالعا ناناملـسم  هچرگ  اـهیریگرد  نیا  رد  هک  تفرگ  رد  ییاـهعازن  تیلقا  اـهلیمات  تیرثـکا و  ياهیلاهنیـس  نیب  دوشیم .  زاـغآ  1977م 
دناوتیم یعیجف  همانرب  نینچ  هک  دندش  حورجم  هتـشک و  نانآ  زا  يدایز  دادعت  دندومن و  لمحت  ار  یتخـس  تابرـض  یلو  دندومن  یفرطیب 
دنریگیم رارق  تیامح  دروم  یماظن  ياوق  يوس  زا  لیمات  حلسم  دارفا  هکنیا  اهیلاهنیـس و  زا  تلود  تیامح  - 1 دشاب :  هتشاد  لیلد  نیدنچ 

طباور رب  ءوس  تارثا  رگید ،  هفیاط  هیلع  ياهفیاط  زا  تیامح  بصاغ و  لیئارـسا  تاـکیحرت  - 2 دنرادن .  یماح  هنوگچیه  ناناملـسم  یلو 
نیمزرـس نیا  نیملـسم  هب  برع  ناملـسم و  ياهروشک  یلام  ریغ  یلام و  ياهکمک  - 3 تسا .  هتـشاذگ  یمالـسا  ياهروشک  اب  اکناليرس 

رد دوخ  ناملـسم  یلیمات  طیحم  اب  ناناملـسم  دوش ،  یمـسر  یلاهنیـس  ناـبز  رگا  دـیامنیم .  داـجیا  رگید  ياـههورگ  رد  ار  ییاهتیـساسح 
ناناملسم دننکیم .  میسقت  یلیمات  یلاهنیس و  ياههورگ  هب  ار  ناناملـسم  دنوش  زوریپ  لیمات  ياهکیرچ  رگا  دنوشیم و  هناگیب  ناتـسودنه 

( تموکح زکرم  ( ) 21  ) وبملک رد  و  هریزج 28 % لامـش  رد  رانم  رهـش  رد  دشابیمن .  ناسکی  اهنآ  عیزوت  اما  دناهدنکارپ  فلتخم  طاقن  رد 
دوجو اکنالیرس  رد  هک  يدجسم  دودح 200  زا  دنراد .  تنوکس  ناملسم  يرابما 42 % هیحان  رد  هژیوب  قرـش  رد  و  بونج 3 % رد  % ، 10

رد یبونج  يایسآ  ناملسم  ياهتیلقا  زا  ریغ  دشابیم .  رفن  رضاح 1275000  لاح  رد  نیملسم  دادعت  دشابیم .  وبملک  رد  نآ  دراد 25 %
 : میزادرپیم یحاون  نیا  زا  مادک  ره  یفرعم  هب  هک  تسا  ناناملسم  اب  تیرثکا  ویدلام  شدالگنب و  ناتسکاپ ،  یسایس  دحاو   3

اهتشونیپ

ناتسودنه يدازآ  تضهن  رد  ناناملسم  - 4 لبق ص 391 .  ذخام  - 3 ناریا ص 388 .  مالسا و  لباقتم  تامدخ  - Cherapunji 1- 2
ات زا ص 315  یتجح  رقاب  دمحم  دیس  رتکد  همجرت  رفظم ،  نیسح  دمحم  همالع  هعیـش -  خیرات  - 5 ياهنماخ .  یلع  دیس  هللا  تیآ  همجرت 

شورس ش 607 هلجم  زا  لقن  هب  دنه  رد  یمالـسا  يرامعم  هلاقم  سیلگنا  نابز  هب  دنه  ناناملـسم  - Rasatish Grover 6- 7  . 342
همانزور - 9 ش 607 .  شورـس .  زا  لقن  هب  ناملـسم  نادنمـشناد  زا  دـنچ  هتـشون  یـسیلگنا  نابز  هب  دـنه -  ناناملـسم  - 8 هامریت 1371 . 
همجرت نیسح  فاطلا  هدنـسیون  هدروخ -  مخز  تشهب  ریمـشک ،  - Pertolemy 10- 11 دادرخ 1370 .  لوا  ش 19333 -  تاعالطا 

 . ات 14227 ناهیک ش 14224  ینامرک  یلکوت  دـیمح  ریمـشک -  نارحب  یخیرات  هقباـس  - 12 راتفگـشیپ .  لوا  شخب  یهاشتلود  نودیرف 
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 - نایلو میظعلادـبع  رتکد  ناتـسکاپ س  - 14 نارهت 1345 .  یناکرگ  نودـیرف  همجرت  كادوماـم ،  اروناـم  دـنه -  مدرم  نیمزرـس و  - 13
ناتسکاپ ترافس  یساسا -  قیاقح  ناتـسکاپ  - Lor Doment Batten 15- Mack Matten 16- 17  . 1350 راوز -  نارهت - 

ناریا ص 393 مالسا و  لباقتم  تامدخ  - 19 كادومام .  ارونام  دنه -  مدرم  نیمزرس و  - 18 هدنسیون .  مان  نودب  خیرات و  یب  ناریا ،  رد 
-Tarai 20- Colombo 21 . 

ناتسکاپ لاردف  یمالسا  يروهمج 

ضرع هجرد  هجرد و 30  نیب 24  ناتسکاپ  دراد .  رارق  ناریا  یقرش  بونج  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  زا 804000  شیب  اب  ناتسکاپ  روشک 
 . دارد یناتسهوک  تلاح  ناتسکاپ ،  ناتسچولب  زین  برغ و  لامش  لامش و  یحاون  دارد .  رارق  یقرش  لوط  هجرد  هجرد و 75  یلامش و 62 
 . تسا هدمآ  دوجوب  نآ  تابعـشو  دنـس  هناخدور  ياهتفربآ  زا  هک  تسا  ياهگلج  ناتـسکاپ  كاخ  هیعب  یناتـسهوک ،  هیحان  ود  نیا  زا  ریغ 
ریغ دراد .  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  نآ  ناتسچولب  هدوب و  نارابرپ  بوطرم و  مرگ و  نآ  بونج  لدتعم ،  ناتسکاپ  لامش  ياوه  بآ و 

زکرم دوشیم .  هرادا  ناتسکاپ  لیابق  طسوت  لاردف  تروص  هب  یحاون  ریاس  ناتسچولب  یبرغ و  لامش  زرم  دنس ،  باجنپ ،  ناتسا :  راهچ  زا 
زا ناتسکاپ  درمـشرب .  ناوتیم  ار  يدنپلوار  و  هتیوک ،  رواشیپ ،   7 روهال یچارک ،  ردنب  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  دابآ و  مالـسا  نآ  تموکح 

هنکس 102 بلاغ  دوب .  هدیسر  دوخ  جوا  هطقن  هب  لبق  لاس  رد 4500  دنس )  ) سودنیا هرد  ندمت  و  تسا .  یناتساب  ندمت  گرزب 6  زکارم 
دوخ لخاد  رد  ار  هنکس  ییاهنت 56 % هب  باجنپ  ناتسا  دنراد .  تنوکس  باجنپ  یناتسهوک  ياههرد  دنس و  دور  رانک  رد  ناتسکاپ  ینویلیم 

رد مالسا  دنناملسم .  نیمزرـس  نیا  مدرم  % 2/97 دراد .  هنکس  اهنت 5 % روشک  تحاسم  اب 44 % ناتـسچولب  هک  یلاح  رد  تسا .  هداد  ياج 
زا ناتسچولب  تلایا  زکرم  هتیوک  رهش  دنتسه و  هعیش  ناتسکاپ  نیملـسم  % 25 دش .  ناتسکاپ  دراو  يدالیم  اب 712  قباطم  يرجه  لاس 94 

نایعیـش دـنراد .  تنوکـس  نایعیـش  باـجنپ ،  رد  زین  ناتـسکاپ و  نیچ و  زرم  رد  تیگلگ  ناتـستلب و  هیحاـن  رد  تسا .  نایعیـش  مهم  زکارم 
دئاع  ) حانج یلع  دـمحم  دناهتـشاد .  هدـهع  هب  یـساسح  شقن  ناتـسکاپ  یـسایس  تابث  لالقتـسا و  رد  هک  دـنروشک  نیا  تیلقا  نیرتگرزب 

وهنکلرهش رد  شزکرم  هک  دراد  مان  سنارفنک  هعیش  ای  هنیآ  لآ   » یعیش نامزاس  نیرتیمیدق  دوب .  هعیش  زین  ناتـسکاپ ،  راذگ  ناینب  مظعا )
 . دندیـشوک ناتـسکاپ  لالقتـسا  رد  نآ  ياضعا  اهدعب  هک  دوب  میدق  دنه  رـسارس  رد  نایعیـش  نتخاس  دحتم  نآ  هدمع  فدـه  هدوب و  دـنه 
هب ریز  لئاسم  ققحت  ياتسار  رد  ناتسکاپ  یعیش  ياههورگ  تسا .  نایعیش  میدق  تالیکـشت  نیمود  نایعیـش ،  قوقح  زا  يرادساپ  نامزاس 

ب نازومآ .  شناد  يارب  هطسوتم  یئادتبا و  حوطس  رد  هعیش  صاخ  ینید  بتک  سیردت  زوجم  وردص  فلا -  دنزادرپیم :  دوخ  لیکـشت 
نیرتمهم ینیـسح  ياروشاـع  مرحم و  هاـم  يرادازع  مسارم  یئاـپرب  رد  نایعیـش  يدازآ  ج -  تنـس .  لـها  زا  هعیـش  تاـفوقوم  کـیکفت  - 

هقف يارجا  تضهن  زا  دـنترابع  دـنیامنم  تیادـه  ار  نایعیـش  یبهذـم  یـسایس -  ياهتکرح  زین  ینید و  ياههزوح  هرادا  هک  هعیـش  اههورگ 
ناتسکاپ هعیش  ناگرزب  هک  دمآ  دیدپ  تروص  نیدب  تضهن  نیا  يوسوم ; هاشیلع  دماح  هورگ  يوقن و  دجاس  همالع  هورگ  لماش  يرفعج 

هب زور  ود  دنداد و  لسکـشت  باجنپ ) ناتـسا  رد   ) رکهب رهـش  رد  لیروا 1979  اب 12  فداصم  نیدرورف 1358ش  رد 24  هک  یتسـشن  رد 
بالقنا نارود  تیعمج  نیا  رب  مکاح  ناجیه  روش و  دندومن .  حرطم  نایعیش  زا  گرزب  یعامتجا  رد  ار  ربهر  بزح و  هلئسم  دیماجنا  لوط 

یتفم همالع  هک  دـش  هداهن  ناـینب  يرفعج  هقف  يارجا  تضهن   » ماـنب یناـمزاس  وگتفگ  ثحب و  زا  سپ  درکیم و  یعادـت  ار  ناریا  یمالـسا 
نامتخاس هرصاحم  اب  لاس 1980م  رد  تضهن  نیا  يربهر  هب  نایعیـش  نآ  بقاعتم  دش .  هدـیزگرب  ناربهر  نیتسخن  ناونع  هب  نیـسح  رفعج 

رد دومن و  توف  نیسح  رفعج  یتفم  یسمش  ریورهش 1362  رد  دندومن .  ناونع  ار  دوخ  قح  رب  ياههتساوخ  دابآ  مالسا  رد  يریزو  تسخن 
فراع دیـس  هالع  ءارآ  قافتا  هب  تضهن  یلاع  ياروش  اما  دش .  دیدناک  دوب ،  تلود  تیامح  دروم  هک  يوسوم  هاشیلع  دـماح  هفـصاف  نیا 
فراع همـالع  دـمآ .  دـیدپ  قاقـشنا  روکذـم  تضهن  رد  سپ  نیا  زا  دـیزگرب و  تضهن  تساـیر  نایعیـش و  يربهر  هب  ار  ینیـسح  نیـسح 

زا يریذپ  ریثات  اب  درب و  یسایس  یقالخا و  ياههرهب  ناشیا  رضحم  زا  دیدرگ و  انشآ  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  اب  فرشا  فجن  رد  ینیـسح 
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هب قحلا  ءایض  نارودزم  زا  یکیتسدب  یـسمش  رد 14/5/67  ماجنارـس  داد و  زورب  دوخ  زا  ار  یکرحترپ  يریگ  عضوم  ماما ،  ياههشیدـنا 
هقف هب  ندیشخب  تیمکاح  ام  همانرب   : » تشاد مالعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  دوب و  فلاخم  نایعیـش  اب  قحلا  ءایـض  دیـسر .  تداهش 
نیا هک  دـنه  هراق  هبـش  رد  مهدزیـس  نرق  ات  مجنپ  نرق  زاغآ  زا  ارز  دراد  دوجو  ياهنیرید  تاـکرتشم  ناتـسکاپ  ناریا و  نیب  تسا » .  یفنح 
نابز هب  يداـیز  بتک  تدـم  نیا  رد  دـیدرگیم و  دادـملق  یمـسر  ناـبز  ناونع  هب  یـسراف  ناـبز  دوب ،  نآ  وزج  لاس 1947م  اـت  نیمزرس 
حطس ات  یـسراف  نابز  سیردت  هب  هدش  سیـسات  يدالیم  لاس 1870  رد  هک  باجنپ  هاگشناد  یـسراف  نابز  نامتراپد  دش .  هتـشون  یـسراف 

ياههناخبات كرد  نونکا  هدش  فیلات  یناریا  ناروشناد  طسوت  هک  يدنمـشزرا  یطخ  خسن  زا  يدادعت  تسا .  لوغـشم  دـشرا  یـسانشراک 
رد يدیشر  گنهرف  عطاق و  ناهرب  يریگناهج ،  گنهرف  نوچمه  اهنابز  روتسد  اهگنهرف و  یخرب  دوشیم .  يرادهاگن  ناتـسکاپ  دنه و 

ناغالبم نیجورم و  بلغا  دـنراد و  ناشن  يدـنه  نامدرم  هب  نایناریا  ار  مالـسا  يونعم  یگنهرف و  هولج  تسا .  هتفای  نیودـت  هراق  هبـش  نیا 
نیا سیسات  لاس  هک  1947م )  ) لاس 1236ش ات  ناتسودنه  ناتسکاپ و  روشک  ( 1  . ) دنتسه نایناریا  هدرورپ  تسد  ای  رابت  یناریا  یمالسا ، 

هنحـص رد  ناتـسکاپ  حانج  یلع  دـمحم  يربهر  هب  هک  دوب  لاـس  نیا  رد  دـنراد و  یکرتشم  یخیراـت  تشونرـس  تسا .  یـسایس  دـحاو  ود 
دنتشاد هفصاف  مه  اب  رتمولیک  اهدص  شخب  ود  نیا  هک  دوب  یبرغ  یقرش و  شخب  ود  لماش  زاغآ  زا  ناتسکاپ  دیدرگ .  رهاظ  ناهج  یسایس 

هب دوشیمن ،  تیاعر  یبرغ  تمسق  طسوت  نانآ  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ،  قوقح  هک  دندومن  ساسحا  یقرشتمسق  مدرم  نوچ  یلو 
زا دـنه  نایرج ،  نیا  رد  هک  هتـساخرب  شروش  مایق و  هب  دوشیمن ،  تیامح  اهیلاگنب  زا  دـنه  نایرج ،  نیا  رد  هک  هتـساخرب  شروش  ماـیق و 

شخب لالقتـسا  ناتـسکاپ و  تسکـش  هب  هک  دش  زاغآ  ناتـسکاپ  دنه و  نیب  یگنج  1350ش )  ) لاس 1971م رد  دومن و  تیاـمح  اـهیلاگنب 
ياهژیو تیمها  زا  نیچ  اـب  شطباور  یلو  دراد  بوخ  ياهطبار  یبرغ  ياـهروشک  اـب  ناتـسکاپ  دـیدرگ .  رجنم  شدـالگنب  ناونع  اـب  یقرش 

%30 دنداد .  شرتسگ  هدومن و  دیدجت  ار  دوخ  طباور  اکیرمآ  ناتسکاپ و  طباور ،  يدرس  اهلاس  زا  سپ  لاس 1981م  رد  تسا .  رادروخرب 
تالوصحم نآ  صلاخان  دـیلوت  % 33 دـنراد .  تنوکـس  يرهـش  ياـهنوناک  رد  هیقب  اهاتـسور و  رد  مدرم  دـنداوس 80 % اب  ناتـسکاپ  مدرم 

صلاخان دیلوت  % 18 درادن .  ینانچنآ  هعسوت  نآ  رد  يرورپماد  عتارم  تعـسو  یمک  اوه و  یکـشخ  لیلدب  اما  دهدیم  لیکـشت  يزرواشک 
غلاب رتمولیک  هب 8775 نآ  نهآ  هار  لوط  رتمولیک و  هب 108530  ناتسکاپ  هسوش  ياههار  لوط  ( 2  . ) دیآیم تسدب  تعنـص  شخب  زا  نآ 

(3  . ) ددرگیم

شدالگنب يروهمج 

هگلج تروص  هب  هنکـس  رفن  نوـیلیم  تعـسو و 102  عبرم  رتمولیک  اب 144000  هک  تسا  ناـهج  ياـهروشک  نیرتریقف  زا  یکی  شدـالگنب 
هب یکیدزن  دشابیم .  دودحم  لاگنب  جیلخ  هب  بونج  زا  رامنایم و  روشک  هب  یقرش  بونج  زا  تسا .  عقاو  دنه  هراق  هبش  قرش  رد  یحطسم 
زا هک  روشک  نیا  ياههناخدور  تسا .  هدروآرد  بوطرم  مرگ و  ياهقطنم  تروص  هب  ار  شدالگنب  یمـسوم  ياهناراب  دوجو  اوتـسا و  طخ 

دنتـسه و نانآ  نیرتمهم  ارتوپامهارب  گنگ و  دنزیریم و  لاگنب  جیلخ  هب  بونج  ریـسمرد  دنیآیم  دوجوب  یقرـش  يایلامیه  ياهفرب  بوذ 
لگنج زا  هدیـشوپ  شدالگنب  زا  یگرزب  شخب  دـیآیم .  دوجوب  اهدور  نیا  ياتلد  زا  دـهدیم  لیکـشت  ار  شدـالگنب  روشک  هک  ياهگلج 
نویلیم زا 102  دراد .  رارق  گـنوگاتیچ  شدـالگنب و  زکرم  یبرغ و  بوـنج  رد  هک  تسا  نبردنـس   » نآ یلگنج  هقطنم  نیرتـمهم  تـسا و 

هطقن زا  مالـسا  ناهج  روشک  نیمود  يزنودنا  زا  سپ  شدالگنب  دنراد ،  تنوکـس  اهرهـش  رد  اهاتـسور و 10 % رد  روشک 90 % نیا  هنکس 
تسا یلاگنب  مدرم  یلصا  نابز  دنهدیم .  لیکشت  ناناملسم  ار  نانآ  زا 85 % شیب  دندیفـس و  درز و  داژن  زا  نآ  مدرم  تسا .  تیعمج  رظن 
تسا هدش  نابز  نیا  دراو  یبرع  یسراف و  ياههژاو  يدادعت  دنه  هراق  هبش  رب  ناناملسم ،  تموکح  هرود  رد  دراد و  تیرکسناس  هشیر  هک 
تروص نابز  نیا  هب  يرادا  تابتاکم  یخرب  دـنهدیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناناگرزاب  زا  ياهدـع  نایهاگـشناد و  زین  ار  یـسیلگنا  ناـبز  . 

خیـش يربهر  هب  لاس  نیا  رد  هکنیا  ات  دوب  روشک  نیا  ورملق  تحت  ناتـسکاپ  یقرـش  شخب  ناونع  هب  لاس 1971م  ات  شدـالگنب  دریگیم . 
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ناتـسکاپ تموکح  زا  مدرم  یتیاضران  ببـس  دش .  رادیدپ  یـسایس  هنحـص  رد  شدالگنب  ياهدرتسگ ،  تازرابم  زا  سپ  نمحرلا و  بیجم 
لیکشت ار  ناتسکاپ  لک  اهیلاگنب 56 % - 1 ددرگیم :  هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  تسا  يددـعتم  دراوم  دوب  رقتـسم  یبرغ  شخب  رد  هک 

-2 دوب .  هدش  باختنا  یمـسر  نابز  ناونع  هب  ودرا  نابز  هکنآ  لاح  دـشاب ،  یمـسر  نابز  یلاگنب  نابز  ات  دـندوب  نآ  ناهاوخ  دـندادیم و 
یلاها هب  يروشک  ياـهماقم  لاـثم 85 % ناونع  هب  دوب .  یبرغ  ناتـسکاپ  دارفا  تسد  رد  ارثکا  يداـصتقا  یـسایس و  يرادا ،  یماـظن ،  زکرم 
فرـص یبرغ  ناتـسکاپ  هافر  تهج  ناتـسکاپ ) یقرـش  هیحان   ) شدالگنب مدرم  ياهدـمآرد  رتشیب  - 3 تشاد .  صاـصتخا  یبرغ  ناتـسکاپ 

(4  . ) دوب هدنامزاب  يداصتقا  هعـسوت  یتعنـص و  ياههمانرب  زا  دنام و  یقاب  ماخ  داوم  هدننک  دـیلوت  تروصب  یقرـش  لاگنب  الوصا  دـشیم و 
هب لالقتـسا  زا  لبق  هک  هدنهانپ  نویلیم  هد  ناکـسا  ناماسبان و  يداصتقا  عاضوا  دـش .  وربور  دایز  ياهیراوشد  اب  يدازآ  زا  سپ  شدالگنب 

اهترجاهم یگراوآ و  نینوخ ،  ياهگنج  دوب ،  هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  داینبون  روشک  نیا  تاطابترا ،  رد  تتشت  زین  دندوب و  هتفر  دنه 
زا یلاخ  عرازم  هدش  مدهنم  اهلپ  هدش ،  لتخم  نهآهار  هدش ،  ناریو  هناخ  نویلیم  شـش  دـنوشن .  تشک  اهنیمز  هک  دوب  هدـش  نآ  بجوم 

رخآ 1974م ياههام  رد  دومن .  دراو  يدایز  راشف  مدرم  هب  لضعم  نیا  دـیدرگ و  ببـس  ار  ییاذـغ  داوم  دوبمک  يزرواشک ،  تـالوصحم 
مدرم رب  ار  يداصتقا  راشف  نک ،  ناینب  ياهبالیـس  بیهم ،  ياهنافوط  نوچ  یعیبط  ثداوح  دـندش .  فلت  یگنـسرگ  زا  رفن  دودح 28000 

زا دریگب و  رارق  ناهج  تسدیهت  ياهروشک  وزج  زیخلـصاح  ياهنیمز  ینغ و  رئاخذ  اب  شدالگنب  هک  دـش  ببـس  لماوع  نیا  درک .  رتشیب 
نیا زین  نونکا  دراد .  لابند  هب  یگنهرف  یسایس -  ياهیگتـسباو  دوخ  اهکمک  نیا  هک  دهد  همادا  یگدنز  هب  یجراخ  ياهکمک  اهماو و  هار 

هب نز  ود  ار  اهنآ  يربهر  هک  دوب  ریگرد  یفلاخم  ياهحانج  اب  اهتدـم  داشرا  لارنژ  میژر  دربیم ،  جـنر  یـسایس  یتابثیب  تلاـح  زا  روشک 
رد شدالگنب  مدرم  دنتشاد و  تسد  رد  ار  تموکح  یتدم  يارب  دندرکیم  يربهر  ار  فلاخم  حانج  هک  یلـصا  بزح  ود  دنتـشاد ،  هدهع 

فالـسا زا  دـیلقت  ددـص  رد  دـندرکیم  يربهر  ار  یبهذـم  ریغ  فلاخم  بازحا  هک  ینز  ود  دـندید و  ار  اهجنر  اهیخلت و  عاونا  نارود  نیا 
هب ناناملـسم  اما  دـنتردق  بحاصت  ددـص  رد  اـهنیا  اریز  دوب .  تواـفتم  ـالماک  اـهنآ  اـب  ناملـسم  بازحا  یـشم  اـما  دـندمآرب  دوخ  زیرنوخ 
هب تفایرد ،  ناناملـسم  يوس  زا  ار  یفدـه  نینچ  هک  داشرا  میژر  دـندیزرویم .  دـیکات  یمالـسا  ماکحا  هب  ندومن  لمع  ویهلا  تنـسیارجا 

بزح یتدم  هک  نمحرلا  ءایض  هویب  ءایض  هدلاخ  مناخ  داشرا ،  لارنژ  زا  سپ  تشامگ .  تمه  نانآ  تارهاظت  نینوخ  هنایشحو و  بوکرس 
رگید ياهیراوشد  زا  ( 5  . ) دناهدیـسرن دوخ  فده  هب  نیملـسم  زونه  اذل  دمآ و  راک  يور  تشاد  هدـهع  هب  ار  شدالگنب  یلم  یبهذـم  ریغ 

زین شدالگنب  رد  ناناملـسم  ياهیرامیب  دـنوش  یم  ریزارـس  روشک  نیا  يوس  هب  هک  تسا  رامنایم  ناکارآ  هقطنم  نارجاهم  لیـس  شدالگنب 
شدالگنب روشک  لیکشت  اب  دناهدرک  ترجاهم  ناتسکاپ  قرش  يوس  هب  دنه  زا  هک  دنتسه  ناناملسم  زا  یتعامج  نانیا  دراد  يراوگان  عضو 

ور نیا  زا  درواین  لمع  هب  نانآ  شریذپ  يارب  یمادقا  ناتـسکاپ  یلو  دـندومن  ار  ناتـسکاپ  هب  ترجاهم  ياضاقت  يرفن  هورگ 300000  نیا 
زیچان ياهکمک  زا  دنراد و  تنوکس  هاگودرا  رد 66  نونکا  اهنآ  دندمآ  رد  هدنام  اجنآ  زا  هدنار و  اج  نیا  زا  یتعامج  تروص  هب  اهیراهیب 

ناتـسکاپ لالقتـسا  درگلاس  اب  فداصم  سراـم 1981م  موس  رد  هک  دوب  يدـح  رد  هورگ  نیا  يدـیماان  دـنیامنیم  هدافتـسا  لـلم  ناـمزاس 
یلمع تکرح  نیا  دـندادن  هزاجا  نانآ  ناربهر  اما  ( 6  ) دـندش يزوس  دوخ  لمع  بلطواد  رفن  دننک و 5000  يزوس  دوخ  دنتفرگ  میمـصت 

نیرتگرزب روشک  نیا  تسا  نآ  نکر  نیرتمهم  يزرواـشک  دراد و  اتـسور  دودح 68000  اریز  ییاتـسور  تسا  يروشک  شدالگنب  دوش . 
زا جنرب  نوتوت و  ياچ ،  دـنراکب .  لوغـشم  نآ  دـیلوت  تشک و  رد  نآ  هنکـس  تسا و 36 % ناهج  رد  فنک  هدننک  رداص  هدـننک و  دـیلوت 

عون دنتسه و 250  یهام  دیـص  اب  طابترا  رد  روشک  نیا  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دودـح 6  تسا .  روشک  نیا  يزرواشک  تالوصحم  نیرتمهم 
رد روپیراه  رد  لاس 1955م  رد  هک  تسا  شدالگنب  شزرا  اب  عبنم  اهنت  یعیبط  زاگ  دـیآیم .  تسدـب  نآ  نیریـش  روش و  ياهبآ  زا  یهاـم 

رگید گنوگاتیچ و  رد  کهآ  گنـس  سم و  رئاخذ  دراد .  دوجو  گنـس  لاغذ  عبانم  ـالیموک  تهلیـس و  رد  دـش .  فشک  تهلیـس  قرش 
(7  . ) دناهدمآ دوجوب  روشک  نیا  رد  زین  يزاسذغاک  بوچ و  ییاذـغ ،  یجاسن ،  فنک ،  هب  طوبرم  عیانـص  دوشیم .  يرادربهرهب  یحاون 

 . دشابیم ( 8  ) اکات نآ  لوپ  دحاو 
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ویدلام يروهمج 

ياهبا رد  ياهشوخ  ریازجلا  عمجم  تروص  هب  ناهج  ناملسم  روشک  نیرتکچوک  ناونع  هب  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 298  ویدلام  يروهمج 
رب هک  تسا  یناـجرم  هریزج  زا 2000  بکرم  ویدـلام  تسا .  هتفرگ  رارق  اکنالیرـس  برغ  دـنه و  هراق  هبـش  یبرغ  بونج  دـنه و  سونایقا 

یمامت تسا .  ینوکسم  نآ  هریزج   2200 دناهتفرگ .  رارق  یبونج  یلامشتهج -  رد  دراد  یناشفشتآ  اشنم  هک  یئایرد  یهوک  هتشر  يور 
عقاو ( 9 « ) اویدراک  » لاناک زا  رتیبونج  یمک  هک  دراد  مان  لام  ریازج  ریازج ،  نیا  نیرتفورعم  دناهدیـشوپ .  لیگران  تخرد  زا  ریازج  حطس 
هیلوا نورق  رد  دنارد .  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  دنروصحم ،  دنهـسونایقا  ياهبآ  رد  دنکیدزن و  اوتـسا  طخ  هب  ریازج  نیا  نوچ  تسا . 

دمآ و ویدلام  هب  ناملسم  حایس  هسوطب  نبا  يرجه  مراهچ  نرق  رد  تفای .  هار  نیمزرس  نیاب  برع  ناناگرزاب  طسوت  مالـسا  نیئآ  يرجه ، 
فرـصت دروم  یحاون  ءزج  زین  ویدـلام  ایـسآ ،  رد  اهیلاقترپ  ذوفن  شرتسگ  اب  مهدزناش  نرق  لـیاوا  رد  داد .  هئارا  هیحاـن  نیا  زا  یـشرازگ 
فرـصت هب  ویدـلام  دـعب  دوب .  اکناليرـس  زا  یـشخب  ویدـلام  دـنتفای ،  الیتسا  نآ  رب  اهیدـنله  هک  يدالیم  مهدـفه  نرق  رد  دـمآرد .  ناـنآ 

 . دوـب مکاـح  نآ  رب  یتنطلـس  لقتـسم  همین  تموـکح  نآ ،  رب  ناتـسلگنا  هطلـس  دوـجو  اـب  مهدزوـن  نرق  رد  دـمآرد و  هسنارف  ناتـسلگنا و 
يروهمج ماظن  یغلم و  نآ  یتنطلـس  ماظن  لاس 1953م  رد  داد و  يراـتخم  دوخ  ویدـلام  هب  لاس 1948م  رد  ناتسلگنا  لاس  رد  ناتـسلگنا 

ياهدـحاو نیرتهداتفا  بقع  زا  یکی  هنارـس  دـمآرد  ظاحل  هب  روشک  نیا  دـش .  لقتـسم  لاس 1965م  رد  ویدـلام  دـیدرگ .  نآ  نیزگیاـج 
روماـم تساـیر  هب  مدرم  بختنم  هتیمک  کـی  رظن  ریز  هک  تـسا  شخب  لماش 19  نآ  يروشک  تامیـسقت  نیرخآ  تسا .  ناـهج  یـسایس 

یبسن مکارت  و  تیعمج 4/3 % هنالاس  دشر  دنراد .  يرهـش  یگدنز  نآ  هک 30 % دراد  هنکس  رفن   212000 دوشیم .  هرادا  يزکرم  تلود 
ناملسم ارثکا  تسا و  یهوید  نآ  یمسر  نابز  دنتسه .  برع  یلاهنیس و  يدیوارد ،  داژن  زا  نآ  مدرم  تسا .  عبرم  رتمولیک  رد  نآ 4/711 

هیپور نآ  لوپ  دحاو  تسا .  راوتـسا  ناهج  ياهروشک  ياهیتشک  زا  ییاریذـپ  يزرواشک و  يریگیهام ،  رب  نآ  داصتقا  دـنبهذم .  ینـس  و 
 . تسا يرالد  اب 100  ربارب  هک  دشابیم  ویدلام 

یقرش بونج  يایسآ  ج - 

یقرش بونج  يایسآ 

 . دـنراد یتاـیح  هبنج  هک  يزرواـشک -  تادـیلوت  ناوارف و  یلگنج  تـالوصحم  ینیمزریز ،  ینغ  عباـنم  اـب  داـبآ  زبسرـستسا و  ياهقطنم 
یکیژتارتسا یشیجلا و  قوستیمها  هداد و  یبسانم  رایسب  عقوم  زیخرز  هقطنم  نیا  هب  دازآ ،  ياهبآ  عبانم  هب  یسرتسد  اهههاربآ و  اههگنت ، 

یبرغ نارگرامقتسا  هک  هدش  نآ  بجوم  هقطنم  نیا  یسایس  شقن  يداصتقا و  یعیبط و  هژیو  تایـصوصخ  نیا  تسا .  هدومن  نوزفا  ار  نآ 
اب دنناوتب  ات  دنروآرد  دوخ  هطلستحت  ار  نیمزرـس  نیا  يوحن  هب  دناهدیـشوک  نپاژ  هدیـسر  نارود  هب  هزات  مسیلایرپما  ینیچ و  نازواجتم  ، 

یعقاو و ریغ  يراـبجا و  ياـهزرم  نییعت  اـب  زین  روکذـم  قطاـنم  كرت  ماـگنه  دـننیبب .  كرادـت  دوخ  يارب  یبرچ  هرفـس  نآ  عباـنم  تراـغ 
دنناوتب مسیلاینولکوئن )  ) دیدج رامعتسا  قیرط  زا  ات  هتخادنا  مه  ناج  هب  ار  یقرش  بونج  يایسآ  ياهروشک  یـسایس ،  تاکیرحت  نینچمه 

دریگیم رب  رد  ار  یسایس  دحاو  تفه  دراد ،  تعـسو  ناریا  ربارب  هک 5/1  نیچودنه  هریزج  هبـش  لاثم  ناونع  هب  دننک .  ظفحار  دوخ  عفانم 
يداصتقا و یعامتجا ،  هعـسوت  هک  دناهتـشاد  ینیگنـس  ياهدربن  نینوخ و  ياهیریگرد  دوخ  راوجمه  یـسایس  ياهدـحاو  اـب  مادـک  ره  هک 
رد يرامعتسا  ذوفن  خیرات  هب  هک  یماگنه  هدوبن و  رامعتسا  موش  ثاریم  زج  يزیچ  تاعزانم  نیا  تسا .  هتخادنا  قیوعت  هب  ار  نانآ  یگنهرف 

روضحتیوقت یلک  تسایـس  رد  یناهج  رابکتـسا  دروخیم .  مشچ  هب  يرامعتـسا  دـیام  زا  ییاهخنرـس  میوش  قیقد  هقطنم  نیا  ياـهروشک 
يایـسآ نوچ  یکیژتارتسا  یحاون  رد  دوخ  هک  نیا  زا  سپ  یماظن  یـسایس  ياههاگیاپ  رارقتـسا  تهج  کیژتارتسا و  طاقن  رد  هبناـج  همه 
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ار نانآ  دوخ ،  يداصتقا  یسایس ،  هینب  تیوقت  يارب  دومن ،  کیرحت  يرگید  هیلع  رب  ار  اهروشک  زا  مادک  ره  دروآ و  دیدپ  یقرـش  بونج 
 . دنروآ دوجوب  يداصتقا  یسایس و  یماظن  ياهنامیپ  رابکتسا ،  عفانم  ظفح  يارب  نطاب  رد  و  رهاظ ) رد   ) دوخ تدحو  يارب  هک  دومن  راداو 

روضح نودب  ار  ایسآ  یقرـش  بونج  للم  نمجنا  ای  ( 10  ) نآ هس .  يداصتقا آ .  حالطـصا  هب  نامیپ  لاس 1967م  رد  اکیرما  اتـسار  نیا  رد 
دـنلیات و نیپـیلف ،  روپاگنـس ،  يزلاـم ،  روشک :  روضح 5  اب  هیداحتا  نیا  دـهاکب .  نادـب  نیچ  تیـساسح  زا  اـت  دروآ  دـیدپ  دوخ  میقتـسم 
 : دوب هدـش  دـیکات  ریز  دراوم  هب  هیداحتا  نیا  هیمالعا  نیلوا  رد  دومن .  مـالعا  ار  دوختیدوجوم  لاس 1967م) رد  كوکناب (  رد  يزنودـنا 
رد تکراـشم  يربارب و  حور  هب  مارتـحا  قـیرط  زا  یگنهرف  هعـسوت  یعاـمتجا و  تفرـشیپ  وـضع ،  ياـهروشک  يداـصتقا  دـشر  رد  باـتش 
هب مارتحا  قیرط  زا  هقطنم  رد  تابث  حلـص و  رارقتـسا  یقرـش ،  بونج  يایـسآ  ياهتلم  زا  بلط  حلـص  ياهعماج  داـجیا  روظنم  هب  يراـکمه 
 . تسا هتـشادن  يرگید  هدـمع  تیلاعف  اکیرمآ ،  نآ  سار  رد  یناهج و  رابکتـسا  عفانم  نیمات  زج  لمع  رد  اما  ینوناق ،  تاماظن  تلادـع و 
 ، وندـنالز ناتـسلگنا ،  هـسنارف ،  اـکیرما ،  اـیلارتسا ،  طـسوت  لاـس 1954م  رد  ( 11 ( ) وتیـس  ) یقرـش بونج  يایـسآ  یعمج  یعافد  ناـمیپ 

میژر ینوگنرس  اب  دش و  جراخ  نآ  زا  ناتـسکاپ  لاس 1965م  رد  دوب و  كوکناب  نآ  رقم  هک  دیـسر  ءاضما  هب  دنلیات  نیپیلیف و  ناتـسکاپ ، 
عباـنم زا  یبرغ  لود  یلعف  عضو  رد  دـش .  لـحنم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراـک  لـمع  رد  ناـمزاس  نیا  لاس 1975م  رد  یبونج  ماـنتیو 

ياههاگیاپ دنیامنیم و  يرادربهرهب  زین  دـنکیم  لصتم  مهب  ار  مارآ  دـنه و  سونایقا  ود  هک  هقطنم  نیا  کیژتارتسا  ياههاربآ  يداصتقا و 
نینکاس دوب ،  هدشن  هدوشگ  هقطنم  نیا  ياهروشک  هب  رامعتـسا  ياپ  هک  ینامز  ات  دراد .  رارقـسا  هقطنم  نیا  ریازج  بلغا  رد  اکیرما  یماظن 

رد یقرـش  بونج  يایـسا  رد  نیملـسم  تردـق  دـنتفگیم و  نخـس  دـشیم ،  هتـشون  یبرع  طخ  اب  هک  یلام  یمالـسا  كرتشم  نابز  هب  نآ 
همادا اوتسا ،  طخ  دادتما  رد  قرـش و  رد  اوپاپ  هیحات  ات  برغ  رد  یلعف ) رامنایم  برغ  رد   ) ناکارآ هیحان  زا  رتمولیک  لوط 700  هب  ياهیحان 
ددعتم ریازج  نزول و  ونانادـنیم ،  ساکولوم ،  سبلـس ،  هواج ،  وئنروب ،  یناتاپ ،  ایالام ،  یلعف ) يارتاموس  ( ) 12  ) هچآ ياهروشک  تشاد . 

( ارتاموس  ) هچآ یمالسا  نیمزرس  هب  دنله  شترا  سرام 1873م  رد 26  دندشیم .  هرادا  یمالسا  تیناوق  تحت  لقتـسم و  تروصهب  رگید 
يزنودنا نیمزرس  رامعتـسا  هب  هواج  رب  هبلغ  اب  یتدم  زا  دعب  یلو  دومن  دوخ  هجوتم  ار  یتخـستسک  لاس  نامه  لیروآ  رد  یلو  دوب  هلمح 

ياهبذاج تردق  زا  ابلاغ  هکلب  هدوبن و  یماظن  تاحوتف  یتح  رابجا و  تحت  مالسا  هب  یقرش  بونج  يایـسآ  مدرم  شیارگ  ( 13  . ) تخادرپ
يروشک رد   : » دسیونیم هیکـساپ  ود  هژور   » دـناهدادیم زورب  دوخ  زا  نیمزرـس  نیا  مدرم  اب  دروخرب  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هتفرگ  تاشن 

هتشادن یماظن  هبنج  زگره  مالسا  روضح  تسا ،  ملاع  ناملسم  تلم  نیتسخن  ناناملسم  دادعت  ظاحل  زا  رـضاح  لاح  رد  هک  يزنودنا  نوچ 
شرتسگ زین  یلاب  ماوقا  نایم  رد  مالـسا  دناهتـشاد .  هضرع  ار  مالـسا  هتفر و  اجنادب  هک  دناهدوب  برع  يوجتملاسم  ناناگرزاب  هکلب  تسا 

هک یماـگنه  تسا  هدرک  يورـشیپ  نآ  یبونج  ریازج  رد  اـصوصخو  هدیـشک  نماد  نیپـیلیف  اـت  يدـالیم  مهدراـهچ  نرق  ناـیاپ  رد  تفاـی و 
دربن مه  اجنیا  رد  دندوب  هدرک  هزرابم  مالسا  اب  برغم  ایناپسا و  رد  هک  روطنامه  ات  دندیشوک  دندیـسر ،  ریازجلا  عمجم  نیا  هب  اهیئایناپـسا 

رود و رواخ  نیب  هک  یناناگرزاب  تفای .  شرتسگ  يدنه  یناریا و  برع ،  ناناملسم  طسوت  ایـسآ  یقرـش  بونج  رد  مالـسا  ( 14  . « ) دننک
نانز اب  هدـش و  نکاس  نآرد  هتفر  هتفر  هدومن و  یفقوت  ایـسآ  یقرـش  بونج  ریازج  رد  دـنتخادرپیم ،  سانجا  لاقتنا  لقن و  هب  هنایم  رواـخ 

رد رگید  ناغلبم  زا  زین  نافرع  فوصت و  لها  تسا .  هتشاد  ریثات  یحاون  نآ  مدرم  ندروآ  مالسا  رد  همانرب  نیا  هک  دناهدومن  جاودزا  یموب 
مالـسا غیلبت  رـشن و  هب  هدـمآ و  یقرـش  بونج  يایـسآ  ریازج  هب  اهقف  زا  ياهدـع  نالوغم  تسد  هب  دادـغب  طوقـس  اـب  دـناهدوب .  یحاون  نیا 

نیرتتعـسورپ و دنراد .  هنکـس  نویلیم  دودـح 410  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 500000/4  یقرـش  بونج  يایـسآ  ياهروشک  دنتخادرپ . 
ار هنکـس  مکارت  نیرتالاب  دشابیم .  یئنورب  نآ  نیرت  تیعمج  مک  اما  تسا  روپاگنـس  نآ  نیرتتعـسو  مک  يزنودنا و  اهنآ  نیرتتیعمجرپ 

يایـسآ هنکـس  زا  یمین  زا  شیب  دـننکیم .  یگدـنز  رفن  زا 4600  زواـجتم  نآ  عبرم  رتـمولیک  ره  رد  هک  هداد  صاـصتخا  دوـخب  روپاـگنس 
تروصب هیقب  دنشابیم و  یئنورب  يزلام و  يزنودنا ،  یمالـسا  روشک  هس  رد  نآ  رفن  نویلیم  دودح 200  هک  دنتسه  ناملسم  یقرش  بونج 

 . دنراد تنوکس  هیحان  نیا  رگید  روشک  رد 7  ناملسم  ياهتیلقا 
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وروم ناناملسم  نیپیلیف و  رد  مالسا 

زا تسا ،  عقاو  مارآ  سوناـیقا  ياـهبآ  رد  ایـسآ و  یقرـش  بونج  رد  يریازج  تروص  هب  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اـب 300000  نیپیلیف  روشک 
دنتسه یناتـسهوک  همین  ای  یناتـسهوک  تروص  هب  هک  نآ  ریازج  بلاغ  دریگیم  رب  رد  ارنآ  تعـسو  هریزج %95 اـهنت 11  نآ  هریزج   7107

هورگ ار  نآ  يداژن  تیرثکا  دنراد .  تنوکس  يرهش  ياهنوناک  رد  نآ  % 40 دودح هک  دراد  هنکس  رفن  نویلیم   58 دنراد .  یناشفشتآ  اشنم 
نرق رد  ایناپـسا  رامعتـسا  خوسر  تبـسانم  هب  نیپیلف  روشک  دـنبهذم .  کیلوتاک  ابلاغ  یحیـسم و  تیرثکا  نید  دـنهدیم .  لیکـشت  ياهلاـم 

 . دـناهتفگ اهـسونایقا » دـیراورم   » ارنآ صاخ ،  یئابیز  رطاخ  هب  اهدـعب  تشگ و  فورعم  ناونع  نیا  هب  مود  پیلیف   » مانب يدالیم  مهدزیناـش 
يدـنه و برع ،  زا  معا  ناملـسم  ناناگرزاب  نادرگناهج و  تفای .  هار  روشک  نیا  هب  يدالیم  اب 1380  قباطم  يرجه  لاس 782  رد  مالسا 
رد هک  اهیئایناپسا  دندومن .  دعاقتم  مالسا  شریذپ  هب  ار  راید  نیا  دارفا  مدرم ،  اب  هنسح  هظعوم  هتسیاش و  راتفر  یکولس و  شوخ  اب  یناریا 
لد رد  دیدش  ياهنیک  نیملـسم  هب  تبـسن  خیرات  نآ  زا  دندوبهدومن و  بوکرـس  سلدنا  رد  ار  نیملـسم  هلاس  تموکح 781  لاس 1492م 

 . دنتخادرپ نانآ  دیدش  رازآ  هب  هک  دـندش ،  وربور  ناناملـسم  اب  نیپیلیف  هب  دورو  اب  دوب ،  هدـش  دـیدشت  یبیلـص  ياهگنج  رد  هک  دنتـشاد 
ياهورین دـعب  لاس   44 دش .  هتـشک  ناملـسم  نایموب  طسوت  اما  دیـسر  نیپیلیف  هب  ( 15  ) نالژام دـنانیدرف  لاس 1521م  رد  اـهنا  زا  لـبق  هتبلا 

 ، نیمجاـهم نیا  دورو  ماـگنه  رد  دـندش  هناور  نیمزرـس  نیا  يوـس  هب  شیـشک  زابرـس و  يدادـعت  اـب  یپساـگلود  يربـهر  هب  اهیئایناپـسا 
زا دوب و  عاجـش  يدرم  اـهنآ ،  ربهر  نامیلـس  اـجار  ( » 16  . ) دـندوب يداصتقا  یعامتجا و  هتفرـشیپ  ناـمزاس  تالیکـشت و  ياراد  ناناملـسم 

ناناملسم و  ( 17  ) دنتفای هار  هلیبق  زکرم  هب  ياساپ   » هناخدور زا  هدافتـسا  اب  یئایناپـسا  ياوق  اما  دادن .  هار  لدب  یـسرت  یبرغ  ياوق  ياهیدهت 
تراسا هب  ناـنآ  ناـکدوک  ناـنز و  دـندیگنج و  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  ناناملـسم  یلو  دـنداد ،  رارق  دـیدش  ياههجنکـش  رازآ و  دروم  ار 

اهیپساگل دومن .  طوقـس  شتموکح  رقم  دیـسر و  لتق  هب  هلمح  نیا  رد  ینـالوط  تازراـبم  زا  سپ  نامیلـس  اـجار  دـندمآرد .  نیزواـجتم 
تموکح لحم  لینام -  رهش  نیپیلیف ،  ریازجلا  عمجم  رب  ار  ایناپـسا  يرامعتـسا  تموکح  زکرم  لاس 1571م  رد  يزوریپ  نیا  رطاخب  اهدـعب 

رهـش طوقـس  دننک .  ذوفن  دوب  نیملـسم  رقم  هک  ولوس  وئانادـنیم و  ریازج  هب  دنتـسناوتن  اهیئایناپـسا  فصو  نیا  اب  دـنداد  رارق  ناناملـسم - 
اهیئایناپسا لاــس 1581م  زا  سپ  ( 18  ) تفاـی همادا  اـت 1663م  لاـس 1565  زا  نرق  کـی  تدـم  هب  هک  دوب  یگرزب  گـنج  زاـغآ  ـالیینام 

رد دندومن .  ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  زکرم ،  ود  نیا  دیدش ،  هرصاحم  دوجو  اب  اما  دننک  دوبان  ار  اناداینوجنام  ولوستنطلـس و  ات  دندیـشوک 
ود نیا  ناـنارمکح  اـما  دـندروآرد  رید  تروص  هب  ار  ياهعلق  اـگنوبماز  رد  هتفرگرـس و  زا  ار  دوخ  تـالمح  یئایناپـسا  ياوق  لاس 1635م 
زا یکی  رد  دـندنار .  بوـنج  زا  ار  ناـنآ  هتفرگ و  اهیئایناپـسا  زا  یتخـس  ماـقتنا  روکذـم  هعلق  نتفرگ  سپ  زاـب  اـب  لاس 1663م  رد  هیحاـن 

« اهوروم  » لباقم رد  دوخ  ياوق  زجع  هب  هداتسرف  ایناپسا  هاشداپ  هب  باطخ  لینام  رد  رقتسم  یئایناپسا  یمـسر  تاماقم  زا  یکی  هک  ییاههمان 
یعون لاس 1762م  رد  سیلگنا  تلاخد  اما  دـندرک  زاغآ  ار  دوخ  تالمح  لاس 1718م  رد  یئایناپـسا  ياهورین  ( 19  . ) تسا هدومن  هراشا 

زا دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ورملق  تحت  ياهنیمزرـس  زا  يرایـسب  هکنآ  دوجو  اب  اناد  اـینوجناموولوس  ياـهتلود  دروآ و  دوجوب  شمارآ 
زا تازرابم  جوا  تدش و  دندومن و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  تفرگ  تروص  لاس 1899م  رد  هک  اهیئاکیرما  مجاهت  ماگنه  ات  لاس 1815 

ینامرد زکارم  سیـسات  يزاسهسردم و  اب  دندش و  دراو  تملاسم  قیرط  زا  زاغآ  رد  اهیئاکیرما  تشاد .  همادا  يدالیم  ات 1913  لاس  نیا 
رد نوردـگاه  زلراـچ   » هتفگ هب  دـندش و  دراو  يریگرد  تنوـشخ و  اـب  اهدـعب  یلو  دـننک  بلج  دوـخ  هب  ار  اـهوروم  هجوـت  دنتـساوخیم 

روما هرادا  نیپیلیف ،  تدحو  تسایس  بیقعت  اب  هتفر  هتفر  هتخادرپ و  نانآ  عرازم  يزاسدوبان  ناملسم و  ياهناسنا  دیدش  راتـشک  هب  وئانادنیم 
بـصغ هب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  تردـق  ضیوفت  نیا  زا  زین  نایحیـسم  دـندوب .  روما  سار  رد  دوـخ  یلو  هدوـمن  راذـگاو  نایحیـسم  هب  ار 

رد ماجنارـس  تفرگ .  تدـش  نایحیـسم  اهوروم و  نیب  رفنت  عضو  نیا  اب  دـنتخادرپ و  ییاهانگنت  ضیعبت و  یـشک ،  قح  اهوروم ،  نیمزرس 
تشادن و يرمث  اهوروم  يوس  زا  نوناق  نیا  هب  ضارتعا  دـبای .  لالقتـسا  نیپیلیف  نآ  بجوم  هب  هک  داد  هئارا  ياهحیال  اکیرما  لاس 1934م 
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دمآ دوجوب  نوز  یک  لئونام   » يروهمج سیئر  اب  لاس  نیمه  ربماون  رد  عفانملا  كرتشم  تلود  نیودت و  یساسا  نوناق  سرام 1937م  رد 
هیئوژ مراهچ  رد  یلو  دـندومن .  ینیـشن  بقع  هب  راداو  ار  اکیرما  شترا  ینپاژ ،  ياـهورین  لاس 1941م  رد  مود  یناهج  گنج  عورـش  اب  . 

هک دندید  نآ  رد  ار  حالص  دنتفای و  الیتسا  نیمزرس  نیا  رب  هرابود  دوخ  هدش و  هدنار  نوریب  ینپاژ  ياهورین  اکیرما ،  یلم  زور  رد  1946م 
نیب فالتخا  دندید و  نارگرامعتسا  راوخ  ثاریم  ار  دوخ  نایحیسم  لالقتـسا ،  مالعا  اب  دننک .  مالعا  ار  نیپیلیف  لالقتـسا  لاس 1947م  رد 
لاس تدم 99  يارب  نآ  ساسا  رب  هک  تسب  اکیرما  اب  یماظن  يدادرارق  روهمج ،  سیئر  نیلوا  لاس  نیا  رد  تفرگ .  ینوزف  اهوروم  اهنآ و 

یماظن تاـیلمع  رد  دـش  رارق  داد  رارق  نیا  داـفم  زا  یکی  بجوم  هب  یتح  دـنک و  ظـفح  نیپیلیف  كاـخ  رد  ار  اـکیرما  یماـظن  ياـههاگیاپ 
سپ دیدرگ .  وتیس )  ) ایسآ یقرش  بونج  نامیپ  نامزاس  زاس  هنیمز  ادعب  دادرارق  نیا  دنشاب .  هتشاد  لاعف  تکرش  نیپیلیف  ياهورین  اکیرما ، 

یبوکرستهج یلو  دمآ  دوجوب  وئانادنیمرد  ناناملسم  لالقتسا  شبنج  لاس 1968م  هب  ماجنارـس  كالما  بصغ  اهماع و  لتق  اهراشف ،  زا 
 ، ناکدوک نانز و  راتـشک  زا  یـشان  يازتشحو  طیحم  عیجف ،  ياهماع  لتق  دـش .  هداد  بیترت  نانآ  هیلع  رب  یتسیرورت  تاـیلمع  نیملـسم 

نیا یماح  عفادم و  زین  یتلود  نازابرس  تفرگ .  تروص  نیملـسم  هیلع  رب  هک  دوب  یئازیا  ياههمانرب  هلمج  زا  يزوسباتک  اهرابنا و  هب  هلمح 
نیا ریثات  تحت  هک  تشاد  لابندـب  ار  يزلام  یبیل و  ياهروشک  ضارتعا  هک  دوب  هتفای  تدـش  ردـقنآ  اهراشف  دـندوب  یتسیرورت  ياههورگ 

سنارفنک نامزاس  لـک  ریبد  لاس 1971م  رد  تفریذـپن .  ققحت  المع  اما  دومن  دـقعنم  ار  یحلـص  یتسیرورت  ياوق  نیب  تلود  اهـضارتعا ، 
زا یمالـسا  ياهروشک  ناگدـنیامن  دـهد  هزاجا  ات  تساوخ  سوکرام  زا  دومن و  مالعا  نیپیلف  ناناملـسم  عضو  زا  ار  دوخ  ینارگن  یمالـسا 

مزاع یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  يوس  زا  ناملـسم  روشک  ناگدنیامن 8  لاس 1972م  رد  نآ و  لابندـب  دـننک .  ندـید  اـهوروم  نیمزرس 
زا يارب  هک  دنداد  شرازگ  هورگ  نیا  هنایشحو  ياهراتشک  اهماع و  لتق  همه  نآ  فالخرب  هنافساتم  اما  دندش  نیپیلیف  نیشن  ناملسم  قطانم 

هلمح يارب  ار  نیزرابم  ات  دش  هداهن  ناینب  لاس 1974م  رد  وروم  یلم  شخبیدازآ  ههبج  دریگیمن !  تروص  یتامادقا  ناناملـسم  ندرب  نیب 
تموکح یکرحت ،  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  نیـشن  ناملـسم  قطاـنم  رد  سوکراـم  يوس  نآ  زا  ( 20  . ) دنک مجـسنم  یتلود  ياوق  هیلع 

ریقحت هب  دایز  تاغیلبت  اب  دشیم ،  هدز  شتآ  اههناخ  دیدرگیم ،  زواجت  نیملـسم  كاخ  هب  سوکرام ،  نامز  رد  دوب .  هدرک  مالعا  یماظن 
نیملسم تنوکستحت  یحاون  ینادابآ  نارمع و  يارب  دندرکیم ،  یقلت  یگداتفا  بقع  هناشن  ار  مالـسا  نید  هب  دیقت  هتخادرپ و  ناناملـسم 

اب ماوت  ای  فلاـخم ،  اـهنآ  گـنهرف  اـب  اـی  یـسرد  بلاـطم  تشاد و  زیگنا  فسا  عضو  شرورپ  شزومآ و  تفرگن ،  تروص  يدـج  مادـقا 
رظن زا  دـیدرگ .  ماوت  تراقح  اب  ندوب  ناملـسم  دـنتفاپ و  شیارگ  تیحیـسم  هب  داوساـب  دارفا  هک  ياهنوگ  هب  دوب  زیمآ  تناـها  تاـعوضوم 

 . درکیم یـشارت  عنام  نیملـسم  روما  رـس  رب  ییاضق  يرادا و  تالیکـشت  دیدرگیم .  بوسحم  کیرچ  کی  ناملـسم  ره  نیپیلیف ،  شترا 
رارق تامدـخ  ماجنا  رد  هدـش ،  تراغ  نارادهیامرـس  طسوت  نیملـسم  رئاخذ  عبانم و  يزواشک  یتعنـص -  ياهعمتجم  نیواـنع  تحت  ( 21)

دش مولعم  هک  دنتخادرپیم  ناملسم  نادرم  نانز و  راتـشک  هب  هک  دندش  رهاظ  سوگال   » مانب یحلـسم  ياههورگ  لاس 1979م  رد  دنتشاد . 
ناملسم نویلیم  ود  هب  بیرق  نونک  ات  نیپیلیف  شترا  تالمح  نارابمب و  رثا  رب  دننکیم .  هرادا  ار  یحیـسم  ياههورگ  نیا  سیلپ ،  ياهورین 

هناخ دجسم و 200000   500 دناهتفای .  ناکسا  روشک  نیا  حابص  تلایا  رد  هدش و  هدنهانپ  يزلام  هب  رفن  دودح 400000  دناهدش و  هدروآ 
دیدـش ياهراشف  تحت  دنتـسه  روشک  نیا  لخاد  رد  هک  ینیپیلیف  ناگدـنهانپ  تسا .  هدـش  بیرخت  ینید  هسردـم  زا 200  شیب  هتخوـس و 

مزال ياهتراهم  مدع  يراکیب و  لیبق  زا  ياهدیدع  تالکشم  اب  يرهـش  یموبریغ و  طاقن  هب  يرابجا  ترجاهم  لیلدب  دنـشابیم و  يداصتقا 
اب ار  دوخ  ياذـغ  دـنراچان  نانآ  هدوب و  نیملـسم  ریاس  نامهیم  ناگدـنهانپ ،  قطانم  نیا  رد  دنتـسه .  وربور  یتعنـص  ياـهتیلاعف  لوبق  يارب 

میلعتلا بجاو  ناکدوک  دناهیذغت و 30 % ءوس  راچد  ناکدوک  % 85 دننکیم .  لمحت  ار  یتخس  راشف  تباب  نیا  زا  دننک و  میسقت  ناگراوآ 
اهنآ رد  هدرک و  يرداصم  ار  نانآ  یعارز  یضارا  هراوآ ،  ناناملـسم  بایغ  رد  یحیـسم  دارفا  هکنیا  رگید  يراوشد  دنوریمن .  هسردم  هب 

یئاکیرما نیزواجتم  یئایناپسا ،  نارگرامعتسا  اب  ار  هزرابم  نرق  هب 4  بیرق  هقباس  هک  نیپیلیف  ناناملسم  همه  نیا  اب  دنلوغشم  يزرواشک  هب 
دنراوتسا مواقم و  نانچمه  دوخ  هدش  عییضت  قاقحا  رد  هدشن و  سویام  نیمزرس  نیا  رب  مکاحتلود  لباقم  رد  تماقتسا  زا  دنراد  ینپاژ  و 

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


.

اهتشونیپ

يامیس ریئزوب ،  دمحم  رتکد  تاراهظا  زا  لقن  هب  - 2 ناهیک .  ینامرک -  یلکوت  دیمح  ناتسکاپ -  نایعیش  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  - 1
فشک - S . M . Gill) 4  . ) تاعالطا ش 19421 همانزور  - 3 ات 40/8 .  تعاس 10/8  لوا 14/7/71  هکبش  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج 

 ، هوکشم ش 21 هیرشن  یخیـش -  اضر  دیمح  همجرت  يوروش  یپویتا و  شدالگنب  ناناملـسم  عاضوا  هب  یهاگن  لیگ 5 - هتشون  شدالگنب 
The Diccovery of Bangladesh (London ینامرک ص 242 و 243 .  جریا  همجرت  ناملسم ،  ياهتیلقا  - 6 ناتسمز 67 . 
Melkshamcolin 7- venton 1972) p : 143 . Taka 8- kardiva 9- Association of South east Asian

روـشک زا  ياهقطنم  هچآ  - Nation (ASEAN) 10- South east Asia . trraty organization (SEATO) 11- 12
 ، دـنهدیم ربخ  هچآ  رد  بتکم  نیا  زاـبرید  روضح  یخیراـت و  هقباـس  مالـسا و  دـنمتردق  ینغ و  ياـهثاریم  زا  نیخروم  تسا و  يزنودـنا 

همجرت و هیکـساپود  هژور  ام -  رـصع  نارحب  مالـسا و  - 14 و 201 .  ياههرامـش 200  بالقنا  مایپ  هلجم  - 13 دـش .  يزلام  دراو  مالـسا 
هب نیپیلیف  رد  مالسا  - 17 تاحفص 160 و 161 .  ناملسم  ياهتیلقا  - ferdinand Magellan 15- 16 یبیبح .  نسح  رتـکد  ریرحت 

-20 یلکوت ص 67 .  مظاک  دمحم  وروم -  ناناملسم  - 19 ینامرک ص 245 .  جریا  همجرت  ناملسم  ياهتیلقا  - 18 وتلآ .  دمحا  رتکد  ملق 
رتکد نیپیلیف -  ناناملسم  - 21 تخادرپ .  نیملسم  راتشک  هب  ملاپان  بمب  اب  لاس 1974م  رد  دید  دوخ  هار  رـس  رب  ار  شبنج  نیا  هک  اکیرما 

 . يولع دیس  میهاربا  دیس  همجرت  بیدا  رصیق 

وروماسگناب نیشن  ناناملسم  نیمزرس 

(1  ) ددرگیم غلاب  تعسو  عبرم  رتمولیک  هب 17000  هک  تسا  موسوم  وروماسگناب »  » ای لیبخرا   » هب وروم  ناناملسم  تنوکس  لحم  نیمزرس 
ياتبماز ياهناتـسا  وئانادـنیم و  نالیـساب ،  يوات ،  يوات  ولوس ،  لـیبخرا ،  ریازج  لـماش  هک  دریگیم  ربرد  ار  نیـشن  ناملـسم  ناتـسا  و 13 
نونکا مه  هک  تسا  رادروخرب  تفن  ینغ  عبانم  زا  ناوالاپ  هریزج  دشابیم .  اباو  ناتسا  زین  و  یبونج ،  یلامش و  ياوانال  یبونج ،  یلامش و 

ردـنب قـیرط  زا  تـسا و  رادروـخرب  سم  نـهآ و  نوـچ  یعباـنم  زا  نیمزرــس  نـیا  دــیامنیم .  يرادرب  هرهب  نآ  رئاـخذ  زا  نیپـیلیف  تـلود 
قوف شزرا  یکیژتارتسا  رظن  هطقن  زا  زین  يوات  يوات  هریزج  دریگیم .  ماجنا  ناهج  فنک  تراجت  هدمعـشخب  ولوس  هریزج  رد  ياگنوبماز 
دنراد ار  مکارت  نیرتشیب  وتاباتوک  وئانال و  رد  اـهنآ  دنتـسه .  ناملـسم  رفن  نویلیم  هد  زا  شیب  نیپیلیف  هنکـس  نویلیم  زا 58  دراد .  ياهداـعلا 
جاور وروم  ناناملـسم  نیب  زین  یبرع  نابز  دنکیم .  ملکت  صاخ  ياهجهل  اب  ياهلیبق  ره  یلو  هتفرگ ،  هشیر  زینلوپ  ایالام و  زا  اهوروم  نابز 

لاس زا  یلو  تشاد  يرستیلاعف  ات 1971م  لاس 1968م  زا  دگنجیم  نیمزرس  نیا  يدازآ  يارب  هک  وروم  شخب  يدازآ  ههبج  ( 2  . ) دراد
نیا دناهدش .  هتشک  رفن  رازه  دص  زا  زواجتم  نونک  ات  يزکرم  تلود  ناناملـسم و  یتدیقع  هزرابم  رد  دومن .  ینلع  ار  دوختیلاعف  1972م 

يزلام و ياهروشک  هلخادـم  اب  یلو  دوب  هتفایتسد  ياهظحالم  لـباق  ياهیدـنمناوت  هب  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  هلخادـم  زا  لـبق  ههبج 
زا تسد  دریذـپن و  لـینام  میژر  تیمکاـحتحت  ار  يراـتخم  دوـخ  ههبج  نیا  هک  دـش  ررقم  دـندوب  ناـمزاس  نیا  ياـضعا  زا  هک  يزنودـنا 

تکرـش و اـب  وروم  تشخب  يدازآ  ههبج  اـب  ار  ياهماـنتقفاوم  لـینام  میژر  هامید 1365 )  13  ) هیوـناژ 1987م موـس  رد  درادرب .  لالقتـسا 
تیمـسر هب  ار  نیـشن  ناملـسم  راتخم  دوخ  ناتـسا  هک 13  دـیدرگ  دـهعتم  دومن و  ءاـضما  یمالـسا  سنارفنک  نازماـستقو  سیئر  حیـشوت 
يریگرد هر  نانآ  تیوقت  اهیرمرادناژ و  قیرط  زا  و  درکن .  لمع  دوب  هدمآ  همانتقفاوم  نیا  رد  هک  هنوگنآ  دوخ  تادهعت  هب  یلو  دسانـشب . 

لیصا ياهشزرا  یبایزاب  ناهج و  ياهتضهن  اب  رتشیب  طابترا  جراخ و  ياههاگـشناد  رد  لیـصحت  اب  ناناملـسم  هتبلا  تخادرپ .  ناناملـسم  اب 
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اقیرفآ یبرغ  لامش  نامدرم  هب  نایمور  میدق  ياهنامز  رد  دیامنیم .  تیوقت  ار  دوخ  شبنج  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  يریذپ  ریثات  دوخ و 
ناونع یعادـت  زین  شکاروم )  ) شکارم یناتیروم و  یماـسا  دـش و  قـالطا  اـقیرفا  لامـش  ناناملـسم  هب  ناونع  نیا  اهدـعب  دـنتفگیم  وروم 
یتسه نداد  تسد  زا  دیدش و  ياهراشف  فالخ  رب  موق  نیا  دندیمان .  وروم »  » اهیئایناپـسا زین  ار  نیپیلیف  ناملـسم  نینکاس  تسا .  روکذـم 
تاکز دنریگیم .  هزور  ار  ناضمر  هام  دننکیم .  تیاعر  ار  یمالسا  تانوئش  هدوب و  دنبياپ  یمالـسا  ياهتنـس  زا  يرایـسب  هب  دوخ  يدام 

اـههچایرد و راـنک  رب  ار  يداـبع  زکارم  نـیا  ناـنآ  دوـشیم و  هـتفگ  ناذا  ناـنآ  دــجاسم  رد  دــنهدیم .  رارق  هجوـت  دروـم  ار  ارقف  هداد و 
هبذج ات  دشاب  عقاو  توارط  اب  افـصاب و  یحاون  تدابع د  لحم  مه  دیاین و  شیپ  یلکـشم  وضو  تفاظن و  يارب  مه  ات  دناهتخاس  اههناخدور 
دـالیم زور  مرحم ،  لوا  زور  دـننکیم .  نیذآ  ار  اـههچوک  جاـجحتشگزاب  ماـگنه  رد  دـنوریم و  جـح  هب  هلاـس  همه  ددرگ .  نوزفا  نآ 

گنر نانآ  یموب  ياهرواب  یتنس و  تاداقتعا  تساهوروم .  یمـسر  دیع  جنپ  رطف  دیع  نابرق و  دیع  جارعملا ،  ۀلیل  (ص ، ) دمحم ترـضح 
یعرـش ماکحا  دنراذگیم و  یمالـسا  مان  دوخ  نادـنزرف  رب  دـننکیم ،  زیهرپ  مارح  زا  دـنرادیم ،  یمارگ  ار  اروشاع  زور  دراد ،  یمالـسا 

یصخش و تافالتخا  دنکیم  راد  هشدخ  ار  نیپیلیف  ناناملسم  رادتقا  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  دناهدومن .  يراج  دوخ  یگدنز  رد  ار  مالـسا 
قیفوت دوخ  یغیلبت  تایلمع  شرتسگ  يارب  نیپیلیف  تلود  نایحیسم و  ات  هدش  نآ  بجوم  تکرح  نیا  دشابیم .  نانآ  ناربهر  نایم  ياهیلبق 

دننکیم و سیردت  یمالـسا  یبرع و  نابز  افرـص  ینید  سرادم  اریز  دنرادن  یقنور  زین  یگنهرف  ظاحل  هب  وروم  ناناملـسم  دنباب .  يرتشیب 
یلاع سرادـم  اههاگـشناد و  رد  سرادـم  نیا  نالیـصحتلا  غراف  دورو  زا  تلود  دـناهدناجنگن  دوخ  ياههمانرب  رد  نوچ  ار  یـسیلگنا  نابز 

دمآ راک  يور  ونیکا  مناخ  سوکرام ،  دنانیدرف  زا  دعب  دننک .  یط  ار  یملع  یلاع  جرادم  دنتـسین  رداق  نانآ  ورنیا  زا  دـیامنیم  يریگ  ولج 
تفلاخم دوبن و  رادروخرب  مه  مدرم  تیامح  زا  دنزب و  تسد  یساسا  تاحالـصا  هب  تسناوتن  اکیرما  تردق  شترا و  هب  اکتا  دوجو  اب  هک 
کیسوس ییایرد  هاگیاپ  اگناپماپ و  رهش  رد  كرالک  ياوه  ياههاگیاپ  دومن و  بوکرـس  اکیرمآ  هب  هتـسباو  شترا  قیرط  زا  ار  ناناملـسم 

زا سپ  لاـس 1992م  رد  دـشیم .  تظاـفحتلود  نیا  يوس  زا  ناـنچمه  تسا  اـکیرما  هب  طوبرم  هک  نازوـل ) هریزج  رد   ) ناـتاب ردـنب  رد 
هب ار  عافد  ترازو  البق  هک  سومار  لدیف  لارنژ  تفرگ .  تروص  یـشک  مدآ  راجفنا و  یکیرچ ،  تالمح  زا  یجوم  نایم  رد  هک  تاباختنا 

دناهدیدن شیاسآ  زور  وا  ندـمآ  راک  يور  اب  ناناملـسم  اهنت  هن  تسا و  یکتم  یماظن  ياوق  اکیرما و  هب  هک  دـمآ  راک  يور  تشاد  هدـهع 
(3  . ) دناهدش وربور  ياهدیدع  ياهیراوشد  اب  مدرم  راشقا  رگید  هکلب 

روپاگنس

نوچمه ییوگ  تسا و  عقاو  ایـسآ  یقرـش  بونج  رد  عبرم  رتـمولیک  اب 618  تسا  ناـهج  قطاـنم  نیرتکچوک  زا  هک  ( 4  ) روپاگنس روشک 
روپاگنس دیدرگ .  روهشم  ریـش »  » رهـش هب  ادعب  دوب و  فورعم  یئایرد  رهـش  هب  البق  روپاگنـس  تسا .  هدیکچ  يزلام  یبرغ  همین  زا  ياهرطق 

لاس 1963م زا  روشک  نیا  دیدرگ .  لقتسم  ناتسلگنا  زا  لاس 1965م  رد  دراد  رارق  يزنودنا  يارتاموس  يزلام و  زا  یبرغ  يایالام  نیب  هک 
حلـص و تیاهن  رد  نایدا  ناوریپ  دـنامیم ،  رهـش  هب  هک  يروشک  کچوک و  ردـنب  نیا  رد  دوب .  يزلام  نویـساردف  وزج  لالقتـسا  نامز  ات 

نیمود دنـشابیم و  يدنه  یناتـسکاپ و  ینیچ ،  يزیلام ،  يزنونا ،  برع ،  داژن  زا  نآ  ناناملـسم  دـننکیم .  یگدـنز  مه  رانک  رد  شمارآ 
 . دـناهدومن راـیتخا  دوخ  نیئآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  رفن  نویلیم  کـی  روپاگنـس  هنکـس  نوـیلیم  زا 3  دنتـسه .  ناناملـسم  نآ  یتـیعمج  هورگ 
 . دوشیم هدهاشم  یمالـسا  گنهرف  يرامعم و  موسر و  بادآ و  نآ  رد  دراد و  قلعت  نیملـسم  هب  هک  ( 5  ) دراد بارعا  هلحم  مانب  ياهلحم 

(6  . ) دندیزگ تماقا  نآ  رد  رگید  ياهروشک  یخرب  يزلام و  یئایزنودنا ،  نیرجاهم  یلو  دندوب  برع  هلحمنیا  نینکاس  بلغا  هتشذگ  رد 
روشک نیا  رد  دجـسم  نآ 150  زا  ریغ  ( 7  . ) تسا هدـش  ثادـحا  لاس 1820م  رد  هک  دراد  مان  اکولوم »  » روپاگنـس دجـسم  نیرتیمیدـق 

املع و تیعمج  دراد .  تراظن  یبهذم  نکاما  نیملـسم و  روما  رب  هدش  سیـسات  لاسرد 1968م  هک  املعلا  سلجم  دراد و  دوجو  کـچوک 
هجوت لباق  نانآ  ژاریت  تالجم و  دادـعت  دـنزادرپیم و  ياهدرتسگ  ینید  تاـغیلبت  هب  دوخ  تایرـشن  اـب  یمالـسا  زکارم  ینید و  ياـههزوح 
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 . تسا هتفرگ  رارق  دباعم  یگیاسمه  رد  نیملسم  دجاسم  یبهذم و  نکاما  یهاگ  دشابیم . 

مانتیو

هتفرگ و رارق  نیچودنه  هریزج  قرش  یقرـش و  بونج  يایـسآ  رد  هنکـس  رفن  نویلیم  تعـسو و 61  عبرم  رتمولیک   330000 اب مانتیو  روشک 
 . دروآ تسدـب  ار  دوـخ  لالقتـسا  لاـس 1976م  رد  ماـنتیو  دنتـسه .  نآ  یبرغ  یلامـش و  ناـگیاسمه  بیترت  هب  سوئـال  نیچ  ياـهروشک 

هب 65000 نانآ  دادعت  لاس 1990م  رد  دنراد .  كرتشم  هشیر  یجوبماک  ناناملسم  اب  هک  دنتسه  یماچ ) ) یماش موق  زا  بلغا  نآ  ناناملسم 
يور اب  دننکیم .  یگدنز  تموکح  زکرم  يوناه  رد  هک  دنتسه  اهنآ  وزج  زین  هدروآ  مالـسا  ياهیمانتیو  زا  يدادعت  دیدرگیم .  غلاب  رفن 
بلغا نارود  نیا  رد  دـندومن .  ترجاهم  نمی  يزلام و  هب  ماـنتیو  ناناملـسم  زا  رفن  اهدـص  لاس 1975م  زا  یتسیـسکرام  ماظن  ندـمآ  راک 

شتآ فالخرب  ماظن ،  نیا  ندمآ  راک  يور  زا  لبق  تشگ .  وربور  يدـج  یعناوم  اب  نانآ  یعامتجا  مسارم  دـش و  هتـسب  نیملـسم  دـجاسم 
دوخ یلو  دـماین  لمع  هب  یمادـقا  رگید  ياههورگ  رد  نانآ  مضه  وحم و  تهج  رد  ادـعب  هچرگ  دنتـشاد و  يرتهب  عضو  نیملـسم  گنج ، 

 . دنتفرگ شیپ  رد  ار  ترجاهم  هار  نانآ  زا  ياهدع  اذل  دناهناگیب .  یمانتیو  تیرثکا  اب  يداژن  رظن  زا  دندومن  ساسحا 

سوئال

ایرد هب  تسا و  یکشخ  رد  روصحم  نیمزرـس  نیا  دراد .  رارق  نیچودنه  هریزج  هبـش  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 236800  سوئال  روشک 
هک دارد  هنکس  رفن  دهعقاو 4200000  گنکم  دور  رانک  رد  اههگلج  هدـیناشوپ و  اهيراومهان  ناعافترا و  ار  نآ  طاقن  بلغا  درادـن .  هار 

لباقم رد  هک  یتراقح  ساسحا  یگناـگیب و  تلاـح  دنتـسه .  ینیچ  بلغا  )و  ماـش  ) ماـچ داژن  زا  ناناملـسم  دنناملـسم .  ناـنآ  رفن   320000
ههد رد  دنورب .  يزلام  يوس  هب  دنراد  لیامت  تسا و  هدومن  ترجاهم  هب  راداو  ار  نانآ  دراد  دوجو  ناناملسم  يارب  يداژن  ياههورگ  رگید 

تدـش نانآ  رب  راشف  اـه ،  Ə نومک ندـمآ  راک  يور  اب  دـندید و  یناوارف  ياهبیـسآ  ناناملـسم  تشاد  يراوگاـن  عضو  سوئـال  هک   60
 . تفای يرتشیب 

جوبماک

نآ هنکس  دشابیم .  عبرم  رتمولیک  نآ 181035  تعسو  تسا  هتفرگ  رارق  مایس )  ) دنلات جیلخ  رانک  رد  نیچودنه و  هریزج  هبش  رد  جوبماک 
زین ناملـسم  رفن  نویلیم  مین  دودح  تسا .  یئادوب  مدرم  بلاغ  نید  دنتـسه .  رمخ  داژن  زا  نآ  تیرثکا  هک  ددرگیم  غلاب  رفن  هب 7400000 

هریزج هبش  یقرش  لحاس  رب  هک  دنتسه  اپماچ )  ) اپماش مانب  یگرزب  هیحان  مدرم  باقعازا  جوبماک  ناناملـسم  دنتـسه .  نکاس  روشک  نیا  رد 
 . دـندز یتموکح  لیکـشت  هب  تسد  دـعب  هب  يدالیم  مود  نرق  زا  هک  دنتـسه  يزنیلوپ  يزلام و  دارفا  وزج  هورگ  نیا  دـناهدش  هدرتسگ  نیچ 
 . دومن رارقرب  یناگرزاب  طباور  یمالـسا  ياهنیمزرـس  اب  ادـعب  یلو  دوب  دـنه  ریثات  تحت  ادـتبا ،  رد  نیچدـنه ) یقرـش  لحاس   ) هیحاـن نیا 

یلیالد یتح  تشگ و  نیمزرـس  نیا  دراو  یناریا  برع و  يدنه ،  ناناگرزاب  هلیـسوب  يدالیم  اب 1383  قباطم  يرجه  لاس 785  رد  مالسا 
نیـشن ناملـسم  هیحان  نیرتگرزب  دناهتـسیزیم .  جوبماک  رد  ناملـسم  يدادـعت  يدالیم  مهدزاـی  نرق  رد  نآ و  زا  لـبق  هک  تسا  تسد  رد 

هک یماگنه  دنتسیزیم .  نآ  رد  ناملسم  رفن  دودح 300000  هک  دوب  ماش  گنپمک  هیحان  خرس  ياهرمخ  ندمآ  راک  زور  زا  لبق  جوبماک 
زا لبق  دیدرگ .  جوبماک  نیملسم  هجوتم  اهراشف  نیرتدیدش  دندمآ ،  راک  يور  خرـس  ياهرمخ  توپ و  لوپ   » میژر لیروآ 1975م  زا 17 
هب تبـسن  ياهنایـشحو  تاکرح  مزیلایـسوس ،  ياعدا  اب  خرـس  ياهرمخ  یلو  دـندوب  ناملـسم  جوبماک  یلاها  لاـس 1970م 10 % رد  نآ و 

یمولعمان طاقن  هب  ار  یبهذـم  ياهتیـصخش  دـندینازوس و  ار  یبهذـم  ياهباتک  هتـسب ،  ار  دـجاسم  ياهبرد  نانآ  دـندومن .  لامعا  نیملـسم 
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يزکرم تلود  طسوت  اهرمخ  زا  لبق  هک  یمالـسا  روما  هرادا  نامزاس  دیدرگ .  اهکوخ  لبطـصا  هب  لیدبت  دجاسم  یبهذم و  نکاما  دندرب . 
 . دـیدرگ ناراب  هلولگ  ماش  گنپمک   » هیحان ياتـسور  زا 3500  زواجتم  ربماون 1974م  رد  ( 8  . ) دش لحنم  دوب ،  هدـش  هتخانـشتیمسر  هب 

طاقن هب  ار  یخرب  دندومن .  هدـنکارپ  ار  نانآ  یماظن ،  ياهراشف  يرابجا و  دـیعبت  قیرط  زا  ناناملـسم ،  تدـحو  ندرب  نیب  زا  يارب  اهرمخ 
ار ماچ  هلیبق  ناناملسم  اهنت  دنروآرد .  يرمخ  نازابرـس  جاودزا  هب  دیدهت  باعرا و  اب  ار  ناملـسم  نارتخد  دندرک .  دیعبت  اهتـشد  یگنج و 
هب ار  اهنآ  هنامحریب  هانپیب ،  مولظم و  دارفا  نیا  هب  نیگنس  ياههنزو  نتسب  اب  هتسب و  تشپ  زا  ار  نانآ  ياهتسد  ریگتسد و  شروی ،  کی  رد 
راک نیا  زا  و  دندوب ) یکیتسالپ  ياههسیک  رد  نانآ  هک  یلاح  رد   ) هدرک نازیوآ  تخرد  زا  ار  ناملـسم  ياههچب  دنداتـسرف .  ورف  ایرد  رعق 

کی افرـص  نونکا  دیدش  ماع  لتق  يزکرم و  تلود  راشف  رثا  رب  دندرکیم  یگدنز  ناملـسم  نرازه  هک  سام  گنوک  رد  دندربیم .  تذـل 
هک دینادب  تسین  دب  دنکیمن .  یگدنز  مه  رفن  کی  نونکا  تشاد  ناملسم  رفن  هک 20000  مایحت  رد  دننکیم .  یگدنز  ناملسم  هداوناخ 

میژر ینوگنرس  اب  ( 9  . ) دندوب ناملـسم  نانآ  هک 25 % تشک  ار  جوبماـک  مدرم  زا  رفن  نوـیلیم   3 تموکح ،  لاـس  لوـط 4  رد  رمخ  میژر 
نانآ ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  دش و  هتشاک  جوبماک  نیملـسم  بلق  رد  ینامداش  لاهن  دیما و  ياهرذب  لاس 1979م ،  رد  خرس  رمخ 

 . دومن راودیما  دوخ  هدنیآ  هب  تبسن  ار 

یناطف ناناملسم  و  مایس )  ) دنلیات یئادوب  تلود 

تسا و 53 نآ  تعـسو  عبرم  رتـمولیک   514000 دراد ، .  رارق  مایـسجیلخ  رانک  رب  نیچودنه  هریزج  هبـش  ایـسآ و  یقرـش  بونج  رد  دنلیات 
يزلام و ناناملسم  طسوت  مهدزیس  نرق  لیاوا  مهدزاود و  نرق  رخاوا  رد  مالـسا  تسا .  كوکناب  نآ  تموکح  زکرم  دراد .  هنکـس  نویلیم 

زرم یکیدزن  رد  و  یبونج ،  یحاون  رد  ابلاغ  ناناملـسم ،  تفای .  شرتسگ  اجنآ  رد  دـش و  دراو  نیمزرـس  نیاب  برع  يدـنه و  ناـناگرزاب 
ای یناطف  هب  تسا  نیملسم  ورملق  تحت  هک  ینیمزرس  دنتـسه .  مالـسا  نیئآ  وریپ  یحاون  نیا  نامدرم  دنراد و %90 رارقتـسا  يزلام  اب  دنلیات 
رب رد  ار  تلایا  ددرگیم و 12  غلاب  عبرم  رتمولیک  زا 82000  شیب  هب  نآ  تحاسم  دنلیات ،  طسوت  نآ  لاغشا  زا  لبق  هک  تسا  روهشم  ینانپ 

سپ تسا و  دودحم  نیچ  يایرد  هب  قرش  زا  دنه و  سونایقا  هب  برغ  زا  يزلام ،  هب  بونج  زا  دنلیات ،  هب  لامـش  زا  هقطنم  نیا  تفرگیم . 
اراجنب و الاج ،  یناطف ،  تلایا  راهچ  لماش  هک  تفای  لـیلقت  عبرم  رتمولیک  هب 26240  نآ  تحاسم  يدنلیات  نیمجاهم  طسوت  نآ  لاغشا  زا 

دنشابیم یئایزنودنا  يزلام و  داژن  زا  هک  دنناملـسم  رفن  نویلیم   4 یناطف ،  هنکس  نویلیم  زا 5/4  دوشیم .  اروکغـس »  » لک تحاسم  فصن 
هک تسا  یئایزنودنا  يزلام و  ناناملـسم  نابز  درادن .  یئات  نابز  دنلیات و  تلم  اب  ياهطبار  چیه  يداژن  یبهذم و  یگنهرف ،  رظن  زا  و  ( 10)

دهدیم لیکشت  يزرواشک  ار  مدرم  داصتقا  ساسا  هتشاد و  تنوکس  اهاتسور  رد  مدرم  تیرثکا  دوشیم .  هتـشون  نیتال  یبرع و  فورح  اب 
يزبس دیلوت  ظاحل  هب  و  تسا ، .  یناطف  مهم  تالوصحم  زا  لیگران  وچوئاک و  جنرب ،  دنراکب .  لوغشم  یتعنص  یتامدخ و  روما  رد  هیقب  . 

نآ رد  هرقن  سم و  برس و  الط ،  نهآ ،  گنس  نداعم  دشابیم و  نآ  یتارداص  مالقا  زا  کمن  یهام و  بوچ ،  دراد .  تمیها  مه  هویم  و 
رـس هب  یتسدـگنت  رقف و  رد  نیمزرـس  نیا  نامدرم  دـنلیات  تلود  یفنم  ياهتـسایس  يرامعتـسا و  ياـهراشف  لیلدـب  همه  نیا  اـب  دراد  دوجو 

تلم رایتخا  رد  يزلام  دـنلیات و  يزرم  قطانم  هک  دوب  اهتدـم  دـنراد .  يراوگان  عضو  یعامتجا  یهافر و  یـشزومآ ،  ظاـحل  هب  دـنربیم و 
ماوق يدالیم  مهدزناپ  نرق  رد  هک  اکلام  یئایالام  گرزب  روشک  سیـسات  زا  لبق  ینایاب  ییایالام  روشک  هک  دو  اهلاس  تشاد و  رارق  يـالام 
قفاوت مه  اب  اهيدـنلیات  اهیلاقترپ و  لاس 1511م  رد  دوب .  يـالام  ياـهتلود  نیرتینغ  نیرتدـنمتردق و  زا  دوب و  هدـمآ  وجو  هب  تفرگ و 

یناطف و  ، » حدـق  » لاغـشا اـب  اهيدـنلیات ; اـب  یناـطف  تلم  هزراـبم  دوجو  اـب  دـننک .  هیزجت  ار  نیمزرـس  نیا  هلمح و  اـیالام  هب  هک  دـندومن 
ياهلاس 1632 و رد  دنداد و  یتخستسکش  ار  يات  شترا  ناناملسم ،  لاس 1603م  رد  ( 11  . ) دش دنلیات  هرمعتسم  نیمزرس  نیا  وناجنرت » »
اب تارامات ،  یـس  نوکان   » قطانم يارک  هگنت  قیرط  زا  اهيدـنلیات  يدالیم  لاس 1700  رد  رگید  راب  دـندومن .  عفد  ارد  ناـنآ  هلمح   1633

هدشن و میلست  ناناملسم  اما  دش .  رجنم  یناطف  نیمزرس  حتف  هب  دنلیات  ياوق  تالمح  لاس 1786م  رد  دندومن .  لاغشا  ار  الکنوس  جنولات و 
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نانآ هیلع  ات 1832م  ياهلاس 1808م  یط  دـنداد و  بیترت  اهيات  اب  ار  یتخـس  دربن  ات 1791م  ياهلاس 1789  رد  دـنداد و  همادا  هزرابم  هب 
اما دومن  مالعا  لقتسم  ار  یناطف  نیمزرـس  هک  دش  عورـش  یندیملوکنت   » يربهر هب  لاس 1887م  رد  یناطف  بالقنا  نیتسخن  دـندومن .  مایق 
نیا یحاون  تفرگ و  تسدب  ار  یناطف  يارما  تردـق  مامت  دـنلیات  رامعتـسا  لاس 1902م  رد  دیـسر .  تداهـش  هب  دوخ  دربن  نیا  ناـیرج  رد 

هب ییادوب  تامیلعت  دش و  وغل  يالـسا  تعیرـش  يارجا  دومن .  مالعا  یغلم  ار  يالام  تنطلـس  دروآرد و  كوکناب  ورملق  تحت  ار  نیمزرس 
رد یئایزلام  دارفا  اـب  هک  یناـطف  مدرم  يداژن  یگنهرف و  یموق و  لـئاسم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناتـسلگنا  لاس 1909م  رد  دـمآرد .  ارجا 

تابرـض اب  هک  دندومن  مایق  يدـحتم  فص  رد  لاس 1923م  رد  ناناملـسم  دـشاب .  دـنلیات  وزج  یناطف  هک  دومن  تقفاوم  دـندوب ،  كارتشا 
تلم لاس 1938م  رد  هک  دیسر  يدح  هب  مولظم  مروحم و  ناناملسم  رب  دنلیات  یئادوب  تلود  راشف  تسکـش و  مهرد  نارگرامعتـسا  دیدش 
هاگآ ياملع  يوس  زا  لاس 1968م  رد  ماجنارس  دندش .  سرادم  رد  یئات  نابز  هب  نتفگ  نخس  يدنلیات و  سابل  ندیـشوپ  هب  روبجم  یناطف 

مجسنم و تالیکشت  رد  مدرم  هلاس  تازرابم 350  دش و  لیکـشت  ولوف )  ) یناطف شخب  يدازآ  دحتم  نامزاس   » یبالقنا روشرپ و  ناناوج  و 
داجیا لاعف  دـنمورین و  یکیرچ  نامزاس  هب 40  بیرق  هتـسناوت  شیوخ  رمع  لاس  زا 25  شیب  لوط  رد  نامزاس  نیا  تفاـی .  موادـت  یمظنم 

 ، یناطف ناناملـسم  تدحو  نیمات  تسا :  راوتـسا  ریز  لئاسم  رب  نامزاس  نیا  فده  دروآ  دیدپ  يرگید  تالیکـشت  دوخ  لخاد  رد  دـنک و 
یلم گنهرف  یمالسا و  تانوئش  ظفح  مدرم ،  یتازرابم  هیحور  تیوقت  نیملسم ،  ورملق  تحت  یحاون  رد  یمالسا  لقتـسم  تلود  سیـسات 

ار اهنآ  يدنلیات  ياوق  هک  نیملسم -  یعارز  یـضارا  ندینادرگزاب  يداوسیب و  رقف ،  عفر  یناطف ،  نیمولظم  هب  تبـسن  نایناهج  رظن  بلج  ، 
يارب دـهدیم و  همادا  یئالام  تیلم  رابتعا  هب  يالام  موق  یئاسانـش  مدـع  رب  ینبم  دوختسایـس  هب  ییاـت  تلود  ( 12  . ) دـناهدومن بحاصت 
هیزجت زین  دننک و  شومارف  ار  دوخ  یموب  نیمزرس  ات  هدروآ  كوکناب  نوچ  رگید  یحاون  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  دادعت  یئالام  داژن  هلاحتـسا 

يات  » گنهرف زا  دـنراچان  يالام  موق  تسا و  عونمم  الماک  نآ  شزومآ  دوشیم و  هزراـبم  تدـش  هب  ناـنآ  ناـبز  اـب  دـندرگ .  هدـنکارپ  و 
نانآ يارب  تسا  ماوت  تیزاراپ  اب  نوچ  مه  يزلام  نویزیولت  ياههانرب  دننیزگیم ،  رب  دوخ  نادنزرف  يارب  ییات  یماسا  یتح  دننک و  تیعبت 

ناکسا یبونج  قطانم  رد  ییادوب  رفن  نارازه  تسا و  هتفای  رییغت  ییات  ياهمان  هب  ییالام  طاقن  زا  يرایـسب  یماسا  تسین ،  يرادربهرهب  لباق 
اب دنـشابیم  ینید  دـض  بتاکم  یئادوب و  نوچ :  یهلا  ریغ  نایدا  ریثاـت  تحت  نوچ  دـنبهذم و  یعفاـش  دـنلیات ،  ناناملـسم  دـناهدش .  هداد 

نانآ يارب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  یلو  هدوبن ،  لاعف  نادنچ  یسایس  یعامتجا و  یگدنز  رد  دنراد  یمالسا  ياهیحور  هکنآ  دوجو 
اهنت هک  ددرگیم  غلاب  باب  هب 2500  دنلیات  دجاسم  دادعت  داد .  ینوزف  ار  نانآ  یـسایس  كرحت  شالت و  هک  دوب  يدـیما  رون  توق و  هطقن 

هقف و یبرع ،  نابز  نآرق ،  دـنعقاو  یبونج  تالایا  رد  اهنآ  تیرثکا  هک  ینید  سرادـم  رد  دـنراد .  رارق  یبونج  یحاون  رد  نآ  باـب   1700
یعفاش یمالـسا  هقف  یـسرک  کی  گناه  ماکمار   » هاگـشناد رد  اما  درادن  دوجو  یمالـسا  هاگـشناد  دنلیات ،  رد  دوشیم .  سیردت  ثیدح 
عـضو دوشیم .  سیردت  یمالـسا  مولع  نآ  رد  هک  هدـش  سیـسات  یلاع  هسردـم  کی  انالکنوس » يالایتیو   » تلایا رد  ارهاظ  دراد ،  دوجو 

ود هب  یتایرشن  دنمورحم ،  هسردم  هب  نتفر  زا  میلعتلا  مزال  ناکدوک  زا  يرایسب  تسالاب و  يداوسیب  نازیم  تسا و  هتفشآ  یناطف  یـشزومآ 
دنلیات هب  ناریا  زا  لاس 1601م  رد  هک  یمق  دمحا  خیش   » مان هب  دنتسه  یناگرزاب  لسن  زا  دنلیات  نایعیـش  دباییم .  راشتنا  یلام  یئات و  نابز 
شالت لصحام  دنلیات  رد  هعیش  نارازه  دوجو  تسا .  هتفای  يرابتعا  ذوفن و  یتلود  هاگتسد  رد  یناگرزاب ،  روما  رد  تیقفوم  زا  سپ  هتفر و 
نیدنچ روشک  نیا  فلتخم  طاقن  رد  نایعیش  دشابیم .  يدنلیات  ناناملسم  هاگترایز  شهاگمارآ ،  نونکا  تسا و  هتسراو  ناسنا  نیا  رمثرپ 

 . دناهدومن ریاد  هینیسح  دجسم و 

ناکارآ هیحان  ناناملسم  و  ( 13  ) همرب تلود 

يایرد لاگنب و  ناتابرام و  جیلخ  رانک  رد  نیچودنه و  هریزج  ههبـش  برغ  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 676500  رامنایم ) ) همرب يروهمج 
البق نآ  تختیاپ  دراد .  كرتشم  زرم  قرـش  رد  دـنلیات  سوئال و  برغ و  رد  شدالگنب  دـنه و  لامـش ،  رد  نیچ  اـب  تسا و  عقاو  نامادـنآ 
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میژر لاس 1369ش ،  ات  مود  گنج  زا  دـعب  هک  تسا  سیلگنا  قباـس  تارمعتـسم  زا  همرب  تفاـی .  رییغت  نکناـی  هب  هک  تشاد  ماـن  نوگنار 
لاس 1369م رد  تاباختنا  دوجو  اب  دوب و  رامنایم  قلخ  یتسیلایـسوس  همانرب  بزح  نآ ،  ینوناق  بزح  اهنت  دوب و  مکاـح  نآ  رب  یتسینومک 
اب يزرم  هـطقن  رد  هـمرب و  برغ  رد  عـقاو  ناـکارآ  هیحاـن  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  برع  نارجاــت  ( 14  . ) دراد همادا  نا  رب  ناـیماظن  هـطلس 
رد مالسا  اب 1192م ،  قباطم  يرجه  لاس 588  رد  دوشیم  هتفگ  اما  دنداد .  راشتنا  نیمزرـس  نیا  رد  ار  مالـسا  هدیزگ و  تماقا  شدالگنب 

دنتخادرپ مالسا  رشن  هب  هتفای و  رارقسا  ناکم  نیا  رد  برع  یناریا و  ناناگرزاب  يدالیم  مهد  مهن و  نرق  رد  تفای و  شرتسگ  نیمزرس  نیا 
تراجت هب  دنه  اب  دنه  اب  یعیسو  حطس  رد  همرب  ناناملسم  دندومن و  مادقا  مالـسا  شرتسگ  هب  نیمزرـس  نیا  رد  زین  دنه  نکاس  ناناملـسم  . 

تروص هب  دـندوب  هدروختسکـش  هیحان  نیا  ماـیق  رد  هک  ياـتناپ  هب  موسوم  ناـن  نوی   » ناناملـسم زا  ياهدـع  لاس 1870م  رد  دـنتخادرپ . 
اذـل دـنتفگ و  كرت  همرب  دـصق  هب  ار  نیچ  ناگرزاب ،  ناونع  هب  يداـع  طیارـش  رد  مه  ناناملـسم  یخرب  دـندمآ .  همرب  هب  نیچ  زا  هدـنهانپ 

یمدرم باقعا  زا  یخرب ،  دنراد  يدنه  ءاشنم  هک  نانآ  همرب ،  ناناملـسم  نیب  زا  تفای .  شرتسگ  همرب  يوس  هب  ناملـسم  نیرجاهم  تکرح 
هیلع هـمرب  رد  ( 15 « ) ارپمولآ  » گرزب شترا  ياهدـحاو  تمدـخ  هب  ات  دـندمآ  همرب  هب  دـنه  لامـش  زا  مهدـجیه  نرق  رخاوا  رد  هک  دنتـسه 

رد نانآ  زا  يرایـسب  تفای و  تدش  همرب  هب  دنه  ناناملـسم  عیـسو  ترجاهم  اهیـسیلگنا ،  تسدـب  لاس 1824م  رد  دنه  حـتف  اب  دـنیآرد ، 
 ، رگید عیـسو  قطاـنم  نوـگنار و  رد  دنتـشاد .  تکرــش  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  ریاـس  تراـجت و  رد  هـمرب  زکرم  ( Rangoon) نوگنار
اب همرب  ناناملـسم  دـنراد .  ار  دوخ  هژیو  مسارم  مادـکره  دـننکیم و  یگدـنز  رگیدـکی  رانک  رد  نایعیـش  زا  یعماوج  یلاگنب و  ياـهینس 

يراجت ياههار  رد  دندوب و  مجاهم  ناوترپ و  یموق  هک  ياهاتناپ   » طسوت نانآ  یـساسا  دنویپ  هک  دـنراد  یبوخ  طابترا  زین  نیچ  ناناملـسم 
(16  . ) دوشیم طوبرم  دندوب -  دمآ  تفر و  رد  يراد  ناوراک  لغش  اب  همرب -  یناتسهوک  كانرطخ و  ياههاگرذگ  وب  ناننوی  »

ناکارآ یمالسا  نیمزرس 

رب رد  ار  عبرم  رتمولیک  ربارب 36762  یتعـسو  دراد  رارق  شدالگنب  اب  روشکنیا  زرم  رد  همرب و  برغ  رد  هک  ناکارآ  نیـشن  ناملـسم  هیحان 
لاس رد  دـندوب .  یئادوب  تیلقا  و  تیرثکا )  ) ناناملـسم لماش  هک  دیـسر  رفن  هب 1847000  لاس 1969م  رد  نآ  هنکـس  دادعت  هک  دریگیم 

زین 2100000 همرب  رگید  یحاون  رد  دندوب ،  هدومن  رایتخا  ار  مالـسا  نیئآ  نآ  رفن  هک 1460000  دوب  رفن  نآ 2600000  تیعمج  1982م 
هدیقع ناناملسم  اما  دناهدوب  همرب  رد  ناملـسم  نویلیم   5/3 لاس 1986م ،  رد  یمـسر  ياهرامآ  بسح  رب  دننکیم و  یگدنز  ناملـسم  رفن 

هدوب و یناتسکاپ  يدنه و  داژن  ود  زا  همرب  ناناملسم  دندرگیم .  غلاب  رفن  نویلیم  تفه  هب  هدشن و  يرامـشرس  نانآ  زا  يدایز  دادعت  دنراد 
5000 دنوشیم .  هدید  نانآ  نیب  رد  مه  هدش  ناملـسم  ياهياهمرب  رجاهم و  ياهینیچ  هتبلا  دننکیم .  تبحـص  یلیمات  ودرا و  ياهنابز  هب 

یغیلبت روما  هبزین  یمالسا  سرادم  هدش و  سیسات  نآرق  سیردت  يارب  یملع  نمجنا  دراد و 16  دوجو  همرب  رسارس  رد  دجسم  رازه ) جنپ  )
رد ناناملسم  تسا .  هدش  همجرت  یلحم  ياهنابز  هب  زین  نآرق  یناعم  دنزادرپیم .  ناملسم  ناناوج  ناکدوک و  تیبرت  میلعت و  یگنهرف و  و 

ددص رد  تلود  دنتفرگ و  رارق  ناکارآ  ناتـسا  زا  ندنار  راتـشک و  موجه و  دروم  راب  راهچ  1974م ،   ، 1962 1958م ،  ياهلاس 1942م ، 
هدنهانپ ناتسبرع  یتح  شدالگنب و  هب  رفن  نایرج 300000  نیا  رد  دنزب و  مهب  ار  ناتسا  نیا  یتیعمج  هنزاوم  اهیبوکرـس  نیا  اب  ات  دوب  نآ 

ار مدرم  يراجت  لاوما  هاگراک و  دومن .  زاغآ  ناناملـسم  اب  ار  ینـشخ  رایـسب  ياهدروخرب  همرب  یئادوب  تلود  ریخا ،  ياـهلاس  رد  دـندش . 
لمعب يریگولج  نانآ  جح  نتفر  زا  دش ،  فذح  یمالسا  سرادم  مرآ  هرداصم و  ياهنیمز  هنایشحو ،  یمادقا  کی  رد  و  درک ،  مالعا  یلم 
شیپ ار  یتسیـسکرام  شور  تفرگ و  تسدب  ار  تموکح  شترا  هک  لاس 1962م  زا  دیدرگ .  عطق  مالسا  ناهج  اب  نیملـسم  هطبار  دمآ و 

لاـس 1982 رد  دـمآ !  لـمعب  يریگولج  روشک  نیا  هب  نآرق  دورو  رد  یتح  لاس 1973م  رد  تفای .  ینوزف  یمالـسا  دـض  ياهتکرحتفر 
دروخرب مود  هجرد  نهیم  مه  ای  هناگیب  ناونع  هب  نانآ  اـب  تخادرپ و  ناناملـسم  زا  يداـیز  هدـع  همانـسانش  نتفرگ  هب  یمادـقا  یط  تلود ، 

ار مدرم  نوگارد  هاش   » مانب یتایلمع  یط  همرب  تلود  هک  تفرگ  ماـجنا  هیروف 1987م  رد  اههلمح  نیا  نیرتدب  نیرتکاندرد و  ( 17  . ) دومن
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شترا یناسنا ،  دـض  تکرح  نیا  اب  نامز  مه  دومن .  عانتما  نیملـسم  هب  اهتراک  نداد  زا  یلو  درک  یـصخشتیوه  ياهتراک  لمح  هب  مزلم 
لتق هب  یعیجف  زرط  هب  ار  يدایز  دادعت  هرصاحم و  اهرهش  رد  ار  نانآ  دیناشک و  شتآ  هب  ار  اهاتسور  درب ،  هلمح  نیـشن  ناملـسم  یحاون  هب 

همرب و نیب  هک  یتخـس  تارکاذم  زا  سپ  هک  دیدرگ  غلاب  رفم  هب 313000  شدالگنب  هب  ناگدنهانپ  دادـعت  توا 1978م  لوا  رد  دـیناسر . 
تلع هب  رفن  دودحتشگزاب 10000  نیا  نایرج  رد  اما  دنتـشگزاب ،  دوخ  نیمزرـس  هب  ناگراوآ  زا  يدایز  دادـعت  تفرگ  ماجنا  شدالگنب 

دندش و هجاوم  هدش  یلم  لاوما  هدش و  هرداصم  ياهنیمز  اب  دندیسر  دوخ  نیمزرس  هب  هک  نانآ  دنتـشذگرد و  ابو  یگنـسرگ و  يرامیب و 
هراوآ رفن   200000 دوب ،  نیملسم  اب  تلود  يریگرد  جوا  هک  یسمش  لاس 1367  رد  دندوب .  ناوتان  دوختیکلام  دانـسا  يریگ  سپزاب  زا 

نیا رد  تفرگ و  تروص  ینیگنـس  دربن  نیملـسم  همرب و  نازابرـس  نیب  شالگنب  همرب و  نیب  زرم  رد  ودـگنوم  رهـش  رد  دـندش .  شدالگنب 
هدش لیکشت  ناملسم  ناناوج  طسوت  هک  یمالسا  دحتم  نامزاس   » شالت دوجو  اب  ( 18  . ) دش هدوشگ  شتآ  نارازگزامن  فوفص  هب  نایرج 

 ، شدالگنب هدنامرد  تلود  هکنآ  زج  دنرادن  یهاگهانپ  یماح و  چیه  ناناملسم  دنزیم و  تسد  ینـشخ  تایانج  هب  یئادوب  تلود  زونه  ، 
اب همرب  تاکرح ،  نیا  تازاوم  هب  تسا .  هدید  كرادت  نیملـسم  يارب  همرب ،  اب  دوخ  ياهزرم  رد  ار  یگدـنز  هیلوا  مزاول  رداچ و  يدادـعت 

هب 100000 ار  نآ  هداد و  شیازفا  شدـالگنب  اـب  دوخ  يرتمولیک  زرم 270  رد  ار  دوخ  شترا  همرب  هدرک و  ادـیپ  ياهریت  طباور  شدـالگنب 
اهناگداپرد ریگتسد و  يرگبوشآ  ماهتا  هب  همرب  رد  ناملـسم  ناوج  رازه  هس   : » دیوگ یم  یلابور   » یـشدالگنب هلجم  تسا .  هدیناسر  رفن 

هلمح هدروخلاـس  نادرم  ناـکدوک و  نازوـمآشناد و  هب  یتـح  دندیـسر » .  تداهـش  هب  ناـنآ  رفن  دیدش 500  ياههجنکـشتح  نادنز و 
ناناملسم نیب  يریگرد  دناهدش » .  هتشک  همرب  رد  رفن  زور 700  یط 4  هک   : » تشون ابگنـس »  » هلجم دننکیم .  ماع  لتق  ار  نانآ  دوشیم و 
ياهورین هنامـصخ  دربن  یپ  رد  دـندش و  شدالگنب  هراوآ  رفن  يزور 3000  تفرگ  تروـص  لاـس 71ش  راـهب  رد  هک  یتلود  ياوق  همرب و 
یلاکولب  » هاگودرا رد  هدنهانپ و  شدالگنب  هب  ناملـسم  رفن  هب 300000  بیرق  ریخا  هام  رد 15  ناکارآ  ناناملـسم  اب  همرب )  ) رامنایم تلود 

رد وکرم »  » ناملـسم روشک  يدـالیم  مهدزناـپ  نرق  رد  هک  دوـشیم  يروآداـی  ( 19  . ) دـنتفای ناکـسا  شدـالگنب  ياـیکوا   » شخب رد  عقاو 
تموکح لاس 1784م  رد  تشاد و  مان  گنوهویام   » نآ تختیاپ  دوب و  یـسراف  ناکارآ  یمـسر  نابز  دیدرگ ،  سیـسات  ناکارآ  نیمزرس 

هب ار  ناکارآ  تفای ،  لالقتسا  ناتـسلگنا  زا  لاـس 1948م  رد  هکنآ  زا  سپ  دروآ و  رد  دوخ  ریخـست  هب  ار  لقتـسم  روشک  نیا  همرب  یئادوب 
نیهور  » ناناملسم هب  رضاح  لاح  رد  دوشیم و  هدید  مه  هعیش  يدادعت  ناکارآ  بهذم  ینس  ناناملسم  نیب  رد  دومن .  همیمض  دوخ  ورملق 

(20  . ) دندش دحتم  يزکرم  تلود  هیلع  دوخ  ههبج  تیوقت  يارب  هقطنم  نیا  ناملسم  بزح  ود  هیئوژ 1986م  لوا  زا  دنموسوم و  یئایج 

اهتشونیپ

 . ریت 1371 موس  ش 2577  یگتفه ،  تاعالطا  - 3 ینیـسح .  يدمحم و  همجرت  وروماسگناب و  هعجاف  - 2 نیپیلیف .  تحاسم  لک   39% - 1
حیسم نپاژ ،  مالـسا و  - 7 یناهفـصا .  يدـمحم  مظاک  دـمحم  زبس ،  ياهدرز  ورملق  رد  - Singapure 4- Arab strreet 5- 6
دحاو یناهرب  یلع  دمحا  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  اهتردقربا -  لاگنچ  رد  جوبماک  - 8 یمالسا .  گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت  يرجاهم - 

ناملـسم نایوجـشناد  نمجنا  هریدم  تئیه  خرـس -  ياهرمختسدب  جوبماک  ناناملـسم  تداهـش  حرـش  - 9 زکرم .  دیهـش  داـینب  یگنهرف 
اهتیلقا - 11 دنتـسه .  ناملـسم  دنلیات  ینویلیم  هنکـس 53  لک  ندـنل 20 % پاچ  لماعلا  همانهام  یباـیزرا  هب  اـنب  - 10 هسنارف .  رد  جوبماـک 

یتشهب و اضریلع  يده  نیسح  شخب -  يدازآ  ياهـشبنج  - 12 تاحفص 243 و 244 .  ینامرک  جریا  همجرت  زورما -  ناهج  رد  ناملـسم 
روشک نیا  - 13 دادرم 1361 .   30 بالقنا ش 65 ،  مایپ  زا  لقن  هب  یناطف  شخب  يدازآ  نامزاس  هدنیامن  یلازغ  يداهلادبع  اب  هبحاصم  زین 

Alompra نیدرورف 1371 .   25 یمالسا ش 3721 ،  يروهمج  همانزور  - 14 تسا .  هداد  رییغت  ( Myanmar) رامنایم هب  ار  دوخ  مان 
تیاور همرب  - 17 یـسوط ص 167 .  هداز  یقت  نسح  هـمجرت  ( israeli,Raphael) لیئارزیا لئافار  هتشون  نیچ  ناناملـسم  - 15- 16
فیلات مالـسا -  ناـهج  يارب  گرزب  یلـضعم  ناـگاروآ  - 19 یمالـسا ش 3721 .  يوهمج  هماـنزور  - 18 ناـهیک ش 14441 .  خـلت - 
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 . ریبک 1368 ریما  نارهت  ایرآ -  نیسح  دمحم  همجرت  یناتک  یلع  زورما -  ناهج  رد  ناملسم  ياهتیلقا  - 20 تلاسر ش 1908 .  هدنراگن 

یمالسا روشک  نیرتتیعمجرپ  يزنودنا ، 

رتمولیک ربارب 1904000  یتعسو  نیمزرس  نیا  تسا .  ینوکـسم  نآ  هریزج  هک 6000  هدش  لیکشت  هریزج  زا 13667  ( 1  ) يزنودنا روشک 
ناتنامیلاک ارتاموس ،  هواج ،  زا :  دنترابع  ریازج  نیرتمهم  دـسریم و  عبرم  رتمولیک  هب 7900000  هریزج  نیا  نوماریپ  ياـهبآ  دراد و  عبرم 

نیا اب  ( 2  . ) دریگیم ربرد  ار  يزنودـنا  لک  اهنت 6 % هواج  تسا و  يزنودـنا  هریزج  نیرتگرزب  ناتنامیلاک  نایریا .  یـسیوالوس و  وتنرب ،  ای 
نیمزرـس نیا  تعـسو  یقبام  % 94 رد هیقب  دـنراد و %40 تنوکـس  هواـج  هریزج  رد  يزنودـنا  ینویلیم  هنکـس 170  زا 60 % زواـجتم  دوجو 

 . دوشیم هدید  تسا  یبرغ  یقرش -  نانآ  تهج  دنراد و  یناشفشتآ  اشنم  هک  ییاههوک  هلسلس  کی  يزنودنا  ریازج  رد  دناهتفای .  ناکـسا 
دنه نیچ ،  زا  سپ  ناهج ،  ياهروشک  نیب  رد  يزنودنا  تسا .  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یناشفـشتآ  هلق  زا 100  شیب  ییاهنت  هب  هواج  هریزج 

كاخ اب  يزنودنا  دشابیم .  روشک  نیرتتیعمجرپ  یمالـسا ،  ياهروشک  نیب  رد  اما  تسا ،  هنکـس  ظاحل  هب  روشک  نیمراهچ  اکیرمآ ،  و 
ياهرازیلاش و  ( 3  ) لیگران لگنج  صوصخب  هدرـشف  هوبنا و  ياـهلگنج  ات 97 ، % نیب 70  یبسن  تبوطر  یموسوم و  اـهناراب  زیخلـصاح ، 

تسا و ناهج  ضورقم  ياهروشک  هلمج  زا  یلاع ،  يایازم  بوخ و  عبانم  رئاخذ و  نیا  دوجو  اب  یلو  تسا  یتکربرپ  نیمزرس  هجوت ،  لباق 
ياهظحالم لباق  ریثات  یقرـش  بونج  يایـسآ  ياهتـسایس  رد  يزنودنا  دـشابیم .  وربور  زین  یتخـس  مروت  اب  دراد .  یهدـب  رالد  درایلیم   50

 . س آ .   » هیداحتا برغ  عفانم  نیمات  يارب  يزلام  دنلیات و  نیپیلیف ،  وپاگنس ،  اب  هارمه  دشابیم و  هعسوت  لاح  رد  برغ  اب  شطابترا  دراد و 
 ، دنوشیم میسقت  ییاههخاش  هب  مادک  ره  هک  نابز  هجهل و  دودح 580  نوگانوگ و  ياهتیموقم  ياههقرف و  دوجو  اب  داد .  لیکـشت  ار  نآ 

نیا دشابیم .  ایند  هدنز  نابز  وزج 16  هک  تسا  ایزنودنا » اسلاهاب   » نآ یمـسر  نابز  هتبلا  دنراد .  یبوخ  داحتا  رگیدکی  اب  يزینودنا  مدرم 
يزیمآ تملاسم  قیرط  هب  برع  یناریا و  ناناگرزاب  طسوت  هیلوا  نورق  نامه  زا  مالـسا  دـنیوگیم  یخرب  تسا .  ایالام  نابز  هشیر  زا  نابز 

هواج رد  يربق  گنـس  دننادیم ،  يدالیم  اب 1100  قباطم  نیمزرـس 494ه-ق  نیا  رد  ار  مالـسا  ذوفن  خیرات  ياهدع  هدش ،  يزنودـنا  دراو 
نیرتیلامـش دراو  مهدزیـس  نرق  لیاوا  زا  ناناملـسم ،  زا  یهورگ  توف 1082م » .  نومیم  تنب  همطاف   » هتـشون نآ  يور  هک  هدمآ  تسدـب 

فیاوط هک  دوب  نامز  نیا  رد  دـندوب و  نانآ  اب  یناریا  یلوغم و  يدـنه ،  نیرجاهم  دـندش .  كـالرپ  ياـساپ و  ینعی  ارتاـموس  هریزج  هطقن 
ار نیمزرس  نیا  یلاها  زا  يدایز  دادعت  دندش  قفوم  دندوب ،  بهذم  هعیـش  هک  نایناریا  دندروآیم .  يور  مالـسا  هب  هورگ  هورگ  يزنودنا ، 

یئاساپ ناگوان  سیئر  بیان   : » دیوگیم هدرک ،  ترفاسم  زینودنا  هب  هک  ناملسم  حایـس  هطوطب  نبا   . » دننک توعد  عیـشت  بهذم  يوس  هب 
هب نیملسم  ترفاسم  نینچمه  یناتسبرع و  نیغلبم  عیـسو  تاغیلبت  ناتـسبرع و  هب  يزنودنا  ناناملـسم  ترفاسم  تسا  زورهب  مانب  یناریا  کی 

طباور مه  اب  نایعیش  اهیعفاش و  دشاب .  یعفاش  اهینس  اب  تیرثکا  هدش و  هتساک  نایعیش  زا  ات  دش  نآ  بجوم  جح ،  لامعا  ماجنا  يارب  هکم 
يزنودـنا ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  تسا .  هدورـستیبلها  حدـم  رد  يراعـشا  دراد و  تدارا  تـیب  لـها  هـب  یعفاـش  ماـما  دـنراد و  یبوـخ 

دننکیم و لمح  یـصاخ  بادآ  اب  ار  یتوبات  نادیهـش  رالاس  دای  هب  اروشاع و  اعوسات و  تبـسانم  هب  ارتاموس ،  هریزج  ياهرهـش  صوصخب 
مانب زمرق  جنرب  ریـش  و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  مانب  دیفـسجنرب  ریـش  دـنکیم ،  خـبط  زمرق  دیفـس و  ياهگنر  هب  جـنرب  ریـش  عون  ود 

نایولع زا  ياهراپ  تسا .  یعیـش  قریب   » تفگ ناوتیم  تسا و  دیفـس  زمرق و  مه  يزنودـنا  مچرپ  دوشیم .  هیهت  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح 
تیبلها بهذم  جیورت  رشن و  رد  نایولع  نیا  دنراد .  یغیلبت  یگنهرف و  طابترا  فجن  هیملع  هزوح  اب  دنـشابیم  يزنودنا  رد  هک  یمرـضح 

نادهاجم و زا  لیقع  دمحم  دیـس  همالع   . » دـننکیم رـشتنم  توم  رـضح   » ناونع تحت  ياهمانزور  دنرـصم و  اشوک و  رایـسب  يزنودـنا  رد 
ینعم تسا و  گرزب  رهـش  يانعم  هب  هک  ناونع  نیا  دـشابیم و  يزنودـنا  تموکح  زکرم  اتراکاج » ( » 4  . ) تسا يزنودنا  هعیش  نادنمـشنا 

هدازهاش یهدـنامرف  هب  ناملـسم  نازابرـس  طـسوت  هک  ددرگیم  زاـب  یناـمز  هب  یخیراـت  ظاـحل  هب  دـشابیم و  هوکـشاب  يزوریپ  نآ  یعقاو 
نئوژ 1527م رد 27  تفای .  مان  رییغت  ایواتاب »  » هب اتراکاج  يزنودنا ،  رب  دنله  رامعتـسا  هطلـس  ماگنهرد  اما  دـمآرد .  فرـصت  هب  ناحتالف 
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لاس 1602م زا  اما  دـش .  ضرقنم  يزنودـنا  رد  تیئاـپاجام  یئودـنه  تنطلـس  هدـش و  مالـسا  ياوق  میلـست  ياـپالک  ادـنوس   » يردـنب رهش 
رامعتسا هب  اسار  لاس 1799م  زا  دندروآرد و  دوخ  هطلـس  ریز  هب  ار  يزنودنا  طاقن  بلاغ  دنله ،  یقرـش  دنه  یناپمک  سیـسات  اب  اهیدـنله 
تراجت یتح  دـمآرد و  اهیدـنله  گرزب  هعرزم  تروصب  يزنودـنا  دـنتخادرپ .  یمالـسا  زیخ  رز  روشک  نیا  رئاخذ  عبانم و  تراغ  مدرم و 
راسمرـش نآ  رکذ  زا  تیرـشب  نادجو  هک  دندش  بکترم  ار  ياهنایـشحو  لامعا  نایماظن  دـیدرگ و  هظبق  روشک  نیا  ریازج  یلخاد  یجراخ 

دنتخاس دوخ  مرج  کیرـش  هدروآ و  روشک  نیا  هب  را  اهینیچ  یموب ،  مدرم  هب  دامتعا  مدع  لیلدب  يزنودنا  رد  ذوفن  يارب  اهیدـنله  تسا . 
زین يدارفا  دـندرکیم .  هلمح  اهیدـنله  هب  زیت  كون  ياـهین  ریـشمش و  ساد و  اـب  هدرک و  عورـش  ار  ياهناتخـسرس  تازراـبم  مدرم ،  یلو 

ات زا 1873  لجنب  ماما  دومن و  مایق  هواـج  رد  ات 1830م  لاس 1825  زا  وروگنوپید »  » هدازهـش دندوب ،  رادهدـهع  ار  مدرم  تازرابم  يربهر 
ادعب هک  دنداد  لیکشت  ار  ناملـسم  راجت  هیداحتا  هدش و  دحتم  مه  اب  ناملـسم  ناناگرزاب  داد .  بیترت  ار  ياهنابلط  يدازآ  تازرابم   1903
فده اب  يزنودنا  یـسایس  بزح  نیلوا  لاـس 1912م  رخاوا  رد  ( 5  . ) دمآ دوجوب  اهدعب  هیدمحم  نمجنا  دـش ،  لیدـبت  مالـسا  هیداحتا  هب 
نیلوا هتفر  هتفر  هدناشک و  یمالـسا  ياههیداحتا  لخاد  هب  ار  پچ  راکفا  دنله ،  تلود  اما  دمآ  دوجوب  يزنودـنا  نیمزرـس  لماک  لالقتـسا 

لتق و ناقفخ و  بوکرستسایس و  دنله  تلود  يدالیم  لاس 1920  زا  دیئور .  یمس  چراق  لثم  یمالـسا  روشک  نیا  رد  تسینومک  بزح 
« ایزنودنا اساهاب   » نابز هدش و  دحتم  نابز  کیتلم  کی  روشک  کی   » راعش اب  لاس 1928م  رد  مدرم  اما  تفرگ  شیپ  ار  دیدش  يزیرنوخ 

یناهج مود  گنج  رد  نآ  زا  دـعب  دـیدشک و  لوط  لاـس  يزنودنا 350  رب  دنله  يرامعتـسا  هطلـس  نارود  دندرک .  مالعا  یمـسر  نابز  ار 
قفوم اهيدنله  مود ،  گنج  رد  نپاژ  تسکـش  اب  دیـشک و  لوط  لاس  زواجت 5/3  نیا  هک  هدروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  يزنودنا  اهینپاژ 

مایق اب  اتاه » دمحم   » رتکد و  ونراکوس » دمحا   » رتکد يربهر  هب  نیزرابم  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  دنبای .  هطلـس  يزنودنا  هب  هرابود  دندش 
زواـجت نرق  زا 5/3  شیب  زا  دـــعب  توا 1945م  مـتفه  رد  دـنداد و  دـیونار  لالقـسا  حبـص  هداد و  ناـیاپ  رامعتــسا  موـش  بـش  هـب  دوـخ 

دش دحتم  للم  نامزاس  وضع  روشک ،  نیمتصش  ناونع  هب  يزنودنا  ربماتپس 1950م  رد 28  دنتفرگ .  شوغآ  رد  ار  يدازآ  نارگرامعتسا ، 
دوب ونراکوس  یسایس  یکرحت  یب  نآ  هشیر  هتبلا  تفاین  ماود  زور  دنچ  زا  شیب  هک  تفرگ  تروص  یتسینومک  ياتدوک  لاس 1965م  رد  . 
لاس زا  هک  يو  تسکـش .  ار  اتدوک  نیا  هقلح  یلعف ) روهمج  سیئر   ) وتراـهوس رکـشلرس  دـیدرگ .  مدرم  زا  يرایـسب  راتـشک  هب  رجنم  هک 
برغ اب  طابترا  دیئارگ و  يدرـس  هب  ور  یتسیلایـسوس  ياهروشک  اب  يزنودنا  طباور  يو  هرود  رد  دش .  يزنودنا  يروهمج  سیئر  1946م 

رد هک  تسا  نیا  دنتـسه  ناملـسم  نآ  ینویلیم  هنکس 170  هک 95 % ناملـسم  روشک  نیا  رد  زیگنا  فسات  لئاسم  زا  یکی   . » تفاـی هعـسوت 
 . « دهدیم ناشن  يزکرم  تموکح  رد  ار  یحیسم  دارفا  تردق  ذوفن  هلئسم  نیا  هدشن و  رکذ  یمسر  نید  ناونع  هب  مالـسا  یـساسا ،  نوناق 

ار يزنودنا  یمالـسا  هرهچ  هک  دوب  هدـمآ  درک » دـنهاوختیعبت  یمالـسا  تیناوق  زا  ناناملـسم   : » هلمج یـساسا  نوناق  سیونشیپ  رد  هتبلا 
اجناپ تسایـس  دش و  فذح  روکذـم  هلمج  نیاربانب  دـش و  هجاوم  روشک  نیا  نکاس  یحیـسم  دودحتفلاخم 3 % اب  اما  درکیم  صخـشم 

تیدودحم نیملـسم  دیدش  ضارتعا  اب  هک  دومن .  دـنمتردق  ار  نایحیـسم  دروآ و  دـیدپ  نیملـسم  يارب  ار  يدـعاسمان  جـیاتن  ( 6  ) ییالیس
دراد دوجو  يزنودنا  رد  هک  رگید  راب  فسات  لکـشم  ( 7  . ) دندش لاعف  یمالـسا  ياهنمجنا  تفای و  شهاک  یمالـسا  ياهنامزاستیلاعف 

 ، يزرواشک راب  راوخ و  نامزاس  یناهج ،  تشادـهب  ناـمزاس  نوچمه  یللملا  نیب  رهاـظ  هب  ياـهنامزاس  اـهتئیه و  قیرط  زا  هک  تسا  نیا 
هب یبرغ  ياهوگلا  میهافم و  هناتـسودناسنا  يرهاظ  اب  دریگیم و  تروص  یحیـسم  تاغیلبت  يزنودـنا  نامدرم  نیب  رد  فسینوی  وکـسنوی و 
رود طاقن  رد  هتفرگ و  هرهب  تسا  رقف  نآ  یلـصا  هشیر  هک  يزنودـنا  یمالـسا  هعماج  فعـض  هطقن  زا  یحیـسم  نیغلبم  دوشیم .  اقلا  نانآ 

لمح و رگید  تاناکما  امیپاوه و  عاونا  هار ،  يرود  تلع  هب  دـنزادرپیم و  تیلاعف  هب  یـسیوالوس  « ، » ایاج ناـیریا   » نوچ مورحم  هداـتفا و 
مدرم هجوت  یهاگشناد  زکارم  سرادم و  هب  کمک  اب  دننکیم  یعس  یشزومآ ،  روما  رد  دنراد ; رایتخا  رد  هربخ  سانـشراک  يادعت  لقن و 

رد دنزاسیم .  مهارف  ناگوابون  رد  ار  حیـسم  نید  ذوفن  تامدقم  ناکدوک  يارب  یـصوصخ  سرادم  ندومن  ریاد  اب  دننک و  بلج  دوخب  ار 
نیمز و حالـصا  يزرواشک ،  هعـسوت  رد  دننکیم .  عیزوت  قرب  دلوم  ياههاگتـسد  درادن  دوجو  قرب  يرـسارس  هکبـش  هک  هداتفارود  طاقن 
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ار یئایزنودنا  نایوجـشناد  دننکیم ،  کمک  نادـنملاس  ياههناخ  اههناخ و  میتی  هب  دـنیامنیم ،  تکرـش  ییاتـسور  قطانم  رد  يزاسهداج 
تـسدب ندمآ و  راک  يور  ماگنه  رد  ات  دـنهدیم  رارق  یحیـسم  تاغیلبت  ریثات  تحت  ار  نانآ  هدومن و  مازعا  جراخ  هب  لیـصحت  همادا  يارب 

دیاوف ناشیا  رب  تاغیلبت  نیا  نوچ  مه ،  يزنودـنا  نارادمدرـس  دـننک .  يرتشیب  هجوت  تیحیـسم ،  هاگتـسد  هب  يدـیلک  ياـهتیلاعف  نتفرگ 
یبیلص ياوق  اب  نونکا  يزنودنا  ناملسم  تلم  عقاو  رد  دنهدیمن .  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  نآ  لباقم  رد  دراد .  ربرد  يداصتقا  یسایس و 

ناملـسم هعماـج  رب  ار  دوخ  نیگآرهز  شین  هناتـسودرشب  رهاـظ  هب  ياـهکمک  بوچراـهچ  رد  هدـش و  ضوع  ناـنآ  حالـس  هک  تسوربور 
داصتقا ساسا  دشاب .  راوشد  نآ  عفد  هک  دوش  مدرم  هجوتم  قیرط  نیا  زا  یگرزب  رطخ  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  دـننکیم  دراو  يزنودـنا 

هیودا هوهق ،  جنرب ،  دنراکب .  لوغشم  يزوراشک  روما  رد  مدرم  زا 60 % زواجتم  تسا و  راوتسا  نداعم  جارختسا  يزرواشک و  رب  يزنودنا 
لیکـشت ار  مدرم  دمآرد  زا  یمهم  مقر  زین  یلگنج  تالوصحم  رودـص  لگنج و  زا  يرادربهرهب  دوشیم .  تشک  نیمزرـس  نیا  رد  ياچ  و 

 . تسا رایـسب  روـشک  نیا  رد  یهاـم  تشوـگ  فرـصم  دراد و  یناوارف  جاور  اـههناخدور ،  یلحاـس و  یحاوـن  رد  یهاـم  دیـص  دـهدیم . 
ظاـحل هب  ریازجلا  عمجم  نیا  ( 8  . ) درادـن ینانچنآ  قنور  يزنودـنا  رد  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  ییاوتـسا و  طیرـش  لیلدـب  يرورپماد 

 . دنراد رارق  هواج  ارتاموس و  رد  ابلاغ  تفن  نزاخم  دنکیم .  دـیلوت  ار  یقرـش  بونج  يایـسآ  تفن  تسا و 75 % ینغ  زاگ  تفن و  رئاـخذ 
تارداص یلو  دوشیم  جارختـسا  تفن  يزنودـنا  رد  هک  تسا  نرق  کی  دوشیم و  هدز  نیمخت  هکـشب  دراـیلیم  دودـح 10  نآ  تفن  رئاخذ 
يزنودنا دنک ،  نآ  نیزگزاج  ار  گنـس  لاغز  لخادرد ( ،  یفرـصم  تفن  ياج  هب  دراد  رظن  رد  تلود  دراد .  قنور  هک  تسا  لاس  نآ 30 

(OPEC رداص زین  هوهق  ملاپ و  نغور  کیتسال ،  زاگ ،  تفن و  رودص  رب  هوالع  دشابیم و  تفن  هدـننک  رداص  ياهروشک  نامزاس  وضع 
 . تسا هدوب  داوـم  رگید  تارداـص  هار  زا  هیقب  زاگ و 30 % تفن و  تارداص  هار  زا  یتارداـص  دـمآرد  % 70 لاس 1981م ،  رد  دـیامنیم و 

رظن رد  رگید  تازاـیتما  یتاـیلام و  تیفاـعم  هلمج  زا  یناوارف  تالیهـست  روشک ،  لـخاد  هب  برغ  ياههیامرـس  دورو  يارب  وتراـهوستلود 
(9  . ) دشابیم نآ  يداصتقا  هعسوت  هار  رس  رب  روشک  نیا  ياهیراوشد  هلمج  زا  روشک  رب  مکاح  قانتخا  يرادا ،  داسف  تسا .  هتفرگ 

يزلام

هیحان رد  اـکالام و  هریزج  یبونج  همین  رد  عبرم  رتمولیک  اب 330434  دوشیم  هرادا  لاردف  تینطلـس و  هطروشم  شور  هب  هک  يزلام  روشک 
لامـش و رد  دنلیات  دنکیم .  ادج  يزنودـنا  يارتاموس  زا  ار  يزلام  اکالام ،  کیژتارتسا  هگنت  تسا .  عقاو  یقرـش  بونج  يایـسآ  يایالام 

هدش لیکشت  قرـشرد ،  حابـص  كاواراس و  برغ ،  رد  ایالام  هریزج  هبـش  هس  زا  يزلام  دراد .  رارق  نآ  يوئنرب  هریزج  بونج  رد  يزنودنا 
 ، دوشیم متخ  یناـجرم  ياهگنـس  هتخت  یتـح  ریازج و  يدادـعت  هب  تسا  فرـشم  یبونج  نیچ  ياـیرد  هب  هک  نآ  یقرـش  لـحاوس  تسا . 

نودـب نآ  یبرغ  لحاوس  دـشابیم » .  يزلام  یبرغ  لحاوس  رد  تساکالام  هگنت  هک  مارآ  سونایقا  دـنه و  سونایقا  یطابترا  هار  نیرتمهم  »
مان ناتنالک   » گناهاپ و  » نآ فورعم  ياهدور  دنتسین .  دعاسم  يردنب  تاسیـسات  يارب  هک  دنـشابیم  قالتاب  ياراد  اضعب  هدوب و  یگدیرب 

رد هدوب و  بوطرم  مرگ و  نآ  ياوـه  بآ و  دریگیم .  ربرد  ار  نآ  % 75 ییاوتـسا ،  ياهلگنج  دنزیریم .  یبونج  نیچ  يایرد  هب  هک  دراد 
نیرتمهم دـسریم  دالیم  زا  لبق  نرق  هب 50  ایالام  هیحان  رد  یگدـنز  ياـههناشن  نیرتیمیدـق  دراد .  رارق  نوسوم   » ياـهداب شزو  ضرعم 

نیا هب  اهیزلام )  ) ياهلام ماوقا  دالیم ،  زا  لبق  مود  موس و  نورق  رد  دنـشابیم .  اهوتیرگن »  » دـناهدوب دالیم  زا  لبق  رد  يزلاـم  رد  هک  یماوقا 
 ، نانآ هارمه  نوچ  تفای  رـشن  يزلام  رد  ناـناگرزاب  طـسوت  مالـسا  نید  هک  يرجه  موس  مود و  نرق  زا  دـندش .  رقتـسم  هدـمآ و  نیمزرس 
 - یناگرزاب تابـسانم  رگیدکی  اب  ناریا  يزلام و  خیرات  نآ  زا  تفایتیارـس و  یقرـش  بونج  يایـسآ  هب  یـسراف  نابز  دندوب  یناریا  راجت 

تموکح لیکـشت  يارب  ياهمدـقم  مهدراهچ  مهدزیـس و  نورق  زا  يزلاـم  رد  مالـسا  نوزفازور  شرتسگ  اـب  دنتـشاد .  یـسایس  گـنهرف و 
دمحم ار  دوــخ  و  ( 10  ) دـش ناملــسم  اروسماراـپ »  » ماـنب یلحم  ماـکح  زا  یکی  لاـس 1414م  رد  دـش و  مـهارف  لـحم  نـیا  رد  یمالـسا 

یبرع طـخ  ناـبز و  نرق  نیمه  رد  دومن .  رقتـسم  يزلاـم  یبونج  یحاوـن  رد  ار  اـکالام  نیطالـس  لقتـسم  تموـکح  دـیمان و  هاشردنکـسا 
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كرکوبلآ لاس 1511م  رد  دش و  زاغآ  ایالام  هب  نارگرامعتسا  ذوفن  مهدزناش  نرق  لیاوا  زا  دیدرگ .  خوسنم  تیرکسناس  طخ  دشجیار و 
لاس رد  دیدرگ .  دادملق  یقرش  بونج  يایسآ  رد  اهیلاقترپ  یلصا  هاگیاپ  ناونع  هب  رهـش  نیا  تفرگ و  ار  اکالام  رهـش  یلاقترپ  درونایرد 

رد تفای و  ذوفن  ایالام  فلتخم  یحاون  رد  ناتـسلگنا  مهدزون ،  نرق  لیاوا  زا  دومن .  مکحتـسم  يزلام  رد  ار  دوختیمکاـح  دـنله  1641م 
دومن فرصت  ار  ایالام  نپاژ  ياوق  هچرگ  لاس 1941م  رد  دیدرگ .  لیدبت  سیلگنا  یمسر  هرمعتـسم  هب  يزلام  هریزج  یحون  لاس 1888م 

همه تمواقم  ناناملـسم  تدـم  نیا  یمامت  رد  داد .  ناشن  ار  دوخ  يرامعتـسا  هرهچ  سیلگنا  هراـبود  لاس 1945م  رد  نپاژ  میلـست  اب  یلو 
هب راک  هنهک  رگرامعتـسا  نیا  اـت  دـش  نآ  بجوم  سیلگنا  هیلع  رب  یمدرم  تازراـبم  ( 11  . ) دـندومن زاغآ  نیزواجتم  هیلع  رب  ار  ياهبناـج 

وکنت  » يربهر هب  ( 12  ) یمالسا بازحا  زا  یکی  ناگدنیامن  تاباختنا ،  نیا  يرازگرب  اب  لاس 1955م  رد  دهد و  رد  نت  یناملراپ  تاباختنا 
يزلام لقتـسم  تلود  تسایر  هب  اهدعب  نمحرلادبع  وکنت  دـندروآ .  تسدـب  ار  یناملراپ  ياهیـسرک  عیـسو  یمدرم  هاگیاپ  اب  نمحرلادـبع 
ربماتپس رد 16  دـمآرد و  لقتـسم  نویـساردف  کی  تروص  هب  يزلاـم  لاـس 1957م  زا  يو  يریگیپ  اـب  مدرم و  تمه  هب  دـش .  هدـیزگرب 

زا روپاگنـس  ناتـسلگنا ،  کیرحت  اب  لاس 1965م  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  روپاگنـس  كاواراس و  حابـص ،  ایالام ،  يزلام ،  نویـساردف  1963م 
يزلام و نایم   1963 ياهلاس 66 -  یطو  تشاد  یـضرا  ياعدا  كاواراس  حابـص و  ریازج  رب  يزنودنا  لبق  اهتدـم  زا  دـش .  جراخ  يزلام 

نیا كوکناـب  هماـنتقفاوم  ساـسا  رب  یموـمع و  ءارآ  هب  هعجارم  نـیفرط و  قـفاوت  اـب  هـک  تـفرگ  تروـص  یفیفخ  ياـهدروخرب  يزنودـنا 
نآ زا 60 % زواجتم  هک  دراد  هنکس  نویلیم  يزلام 5/16  دش .  لصاح  حلص  تفای و  نایاپ  لاس 1966م  رد  يزرم  ياهیریگرد  همصاخم و 
زا یمین  دننکیم .  یگدنز  ناملسم  روپمالالوکرد 30 % تسا .  توافتم  نآ  تلایا  رد 13  ناملسم  تیعمج  بیکرت  ( 13  ) دنتسه ناملسم 

نید ناونع  هب  مالسا  نآ ،  یـساسا  نوناق  رد  دنـشابیم .  یموب  ریغ  دارفا  ریاس  یناتـسکاپ و  دنه ،  ینیچ ،  هیقب  ياهلام و  داژن  زا  ناناملـسم 
ناناملسم دنناملسم .  ( 1992  ) یلعف عضو  رد  ریزو  تسخن  هاـشداپ و  تسا .  نیملـسم  تسد  رد  يزلاـم  تموکح  هدـش و  یفرعم  یمـسر 
ياههورگ دننکیم .  یگدنز  ياهتـسجرب  ساسحا  تزع و  اب  ناملـسم  ياههورگ  رگید  هب  تبـسن  دنراتفر و  وکین  رادرک و  تسرد  يزلام 

ماوت سفن  تزع  راختفا و  یعون  اب  يزلام  رد  ندوب  ناملـسم  دـنیامنیم .  یگدـنز  مه  اب  مه و  رانک  رد  افـص  حلـص و  تیاـهن  رد  یبهذـم 
هک يدارفا  یتح  دنجرخ ،  مک  عناق و  رایسب  تانیئزت  تالآرویز و  فرصم  رد  تسا ،  هداس  رایسب  اهسابل  دوشیم و  تیاعر  باجح  تسا . 

یتوکلم يادن  اب  هدرب و  هارمه  هب  ار  دوخ  ياذغ  شیالآیب  هداس و  ناضمر  هام  رد  صوصخب  دـنراد  ياهتـسجرب  یملع  یـسایس -  لغاشم 
يزلام تیناحور  تسا .  كدـنا  نآ  رد  یـسایس  ياهـشنت  درادـن .  داوسیب  الـصا  دراد و  ياهتـسجرب  گنهرف  يزلام  دـننکیم .  راطفا  ناذا 

مدرم ینید  لئاسم  تالکـشم و  هب  دزادرپیم و  يواتف  ماکحا و  رودـص  یلاع ه  یناگرا  ناونع و  اب  هک  دراد  املع  تیعمج  ماـنب  یناـمزاس 
دجاسم و هرادا  هعمج -  ياهزامن  نآرق -  تئارق  تاقباسم  یعرـش -  یهقف و  ياهرظن  مالعا  یبهذم ،  تابـسانم  مالعا  دیوگیم .  خـساپ 

نامز لوط  رد  ( 14  ) دحتم ياهیئالام  یلم  نامزاس  بزح  تسا .  نامزاس  نیا  هدهع  هب  ینید  مولع  نیلصحم  بالط و  تیبرت  ینید و  زکارم 
رد تسا .  هدوب  یباختنا  ءارآ  تیرثکا  بحاص  هشیمه  عومجم  رد  نونکات  هدوب و  روشک  نیا  بزح  نیرتتردقرپ  هشیمه  يزلام  لالقتـسا 

حالص ناطلـس  رکف  نویدم  هک  انب  نیا  داد .  رارق  یبآ  دجـسم  ملاع ،  هاش  مرخ  زبسرـس و  هقطنم  رد  روپمالالاوک  رهـش  بونج  رتمولیک   25
سرام رد  روبزم  دجسم  شالت  لاس  رالد و 5/4  نویلیم  فرص 300  اب  دشابیم .  ناسحالاراد  رد  روگنالاستلایا  مکاح  زیزعلادبع  نیدلا 

ياهزوریف دبنگ  رطق  دراد و  تحاسم  راتکه  تسا 36  ناهج  دجسم  نیرتگرزب  تعسو  ظاحل  هب  هک  یبآ  دجسم   . » تفای شیاشگ  1988م 
ره هک  دوشیم  هذدهاشم  هرانم  دبنگ 4  يوس  رد 4  دوشیم .  بوسحم  ناهج  دبنگ  نیرتگرزب  هک  تسا  رتم  نآ 107  عافترا  رتم و  نآ 52 
درم نارازگزامن  هژیو  هک  دجسم  یلصا  ناتسبش  دشابیم  توافتم  تاعافترا  هتسدلگ و  ياراد 3  هرانم  ره  دنراد  عافترا  رتم  مادک 3/142 

تبنم ربنم  تسا و  نیرمرم  نآ  بارحم  دراد  تعـسو  رتـم  نز 2415  نارازگزامن  صوصخم  ناتـسبش  یلو  دراد  تحاسم  رتم  تسا 6782 
ناهج رد  وچوئاک  هدننک  دیلوت  نیلوا   » ینغ رایـسب  تسا  يروشک  يداصتقا ،  ظاحل  هب  يزلام  ( 15  . ) دراد عافترا  رتم  نآ 17  هدش  يراک 

لوا ههام  رد 9  هک  دـشابیم » .  روشک  نیاب  طوبرم  لخن  نغور  یناهج  تارداـص  % 60 دنکیم .  دـیلوت  ار  ناهج  يوچئاک  % 40  » تسا و
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جنرب دـیلوت  تساراد ،  ار  لوا  هبتر  ناهج  رد  لفلف  دـیلوت  ظاحل  زا  تسا .  هدومن  دـیلوت  لخن  نغور  نت  نویلیم  زا 5/6  شیب  لاس 1990م 
نیرتگرزب دراد و  علق  ندـعم  زا 1000  شیب  دـیآیم .  تسدـب  نآ  رد  روفوب  لـیگران  زوم و  وئاـکاک ،  تسا ،  لاـس  رد  نت  نوـیلیم  نآ 3 

رد تسا .  وگنالـس  گارب و  یبرغ  یحاون  رد  صوصخب  علق  نداعم  دـنکیم .  دـیلوت  ار  اـیند  علق  تسا و 40 % ناهجرد  علق  هدننک  دـیلوت 
لاس رد  نآ  هنارـس  دـمآرد  ( 16  . ) تسا هدوب  هدـش  هتخاـس  ياـهالاک  نآ  هک 50 % هتـشاد  تارداص  رالد  دراـیلیم  ریخا 30  لاس  ودـیکی 

زا نآ  دـمآرد  زا  یـشخب  دراد و  ینورف  تادراو  رب  نآ  تارداص  تسا .  نآ  يزرا  هریذ  رالد  دراـیلیم  هد  دیـسر ،  رـالد  هب 2500  1990م 
هنیهب هدافتسا  يریگراکب و  اب  يزلام  نادارمتلود  دنیآیم .  روشک  نیاب  تسیروت  نویلیم  یلاس 7  دیآیم و  تسدب  تسیروت  تعنص  قیرط 

هماـنرب ود  هدرک و  ناربج  ار  رامعتـسا  نارود  ياهیگدـنام  بقع  زا  یـشخب  دوخ  یناـسنا  يورین  یلاـم و  تاـناکما  ینغ ،  یعیبـط  عباـنم  زا 
ياهشخب رد  اهیدنه  اهینیچ و  هک  تسا  نیا  يزلام  تالکشم  زا  یکی  دناهتشاذگ .  ارجا  هب  ار  هعسوت  یلم  تسایس  هعسوت و  دیدج  تسایس 

تخیگنارب و ار  ياهلام  نایموب  ضارتعا  هلئـسم  نیا  هک  دنراد  تلاخد  يداصتقا  تیمکاح  رد  يدودح  ات  هتـشاد و  ذوفن  یتعنـص  يراجت و 
ار طیارـش  نـیا  يداـصتقا ،  ياـههمانرب  رد  دـشوکیم  تـلود  هـک  دروآ  دـیدپ  ار  يداژن  نینوـخ  ياـهدروخرب  1969م  لاس رد  راـب  کـی 

(17  . ) دزاس نوگرگد 

(18  ) یئنورب

ریازجلا عمجم  هریزج  نیرتـگرزب  یبرغ  لامـش  لـحاس  رب  ایـسآ و  یقرـش  بونج  رد  تسا  فورعم  مالـسلاراد  ینورب  هب  هک  یئنورب  روشک 
شخب دراد .  تعسو  عبرم  رتمولیک  یئنورب 5765  نیشن  ناطلس  تسا .  عقاو  یبونج  نیچ  يایرد  نآ  لامـش  رد  هتفرگ و  رارق  وتنورب  يزلام 

زج هب  یئنورب  نیمزرـس  یلک  روـط  هب  دـنراد .  رارق  یبرغ  شخب  رد  اـهقالتاب  اـههپت و  زا  ياهلـسلس  زین  و  ( 21  ) گـنوتوت دور  یقرش و و 
هب روشک  نیا  رد  ترارح  هجرد  طسوتم  هدوب و  بوطرم  مرگ و  نآ  ياوه  بآ و  تسا  ياهپت  راومهان و  یلامـش ،  کیراب  یلحاـس  هگلج 

يرجه خیرات 829  رد  مالـسا  تسا ،  هدـشیم  هرادا  نیـشن  ناطلـس  تروص  هب  یئنورب  لاس 579ق  رد  دـسریم .  دارگ  یتناـس  هجرد   30
 . دشیم بوسحم  دوب ،  نیچ  مزاع  هک  یـسیلگنا  ياهیتشک  يارب  یهاگتـسیا  یئنورب  نوچ  دیدرگ .  نیمزرـس  نیا  دراو  1425م )  ) يرمق

رد 1985م دیسر و  لالقتسا  هب  1362ش )  ) لاس 1983 رد  دش و  بیوصت  لاس 1952م  رد  نآ  یساسا  نوناق  دمآرد .  ایناتیرب  هطلـستحت 
سیئر طسوت  یحاون  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دوشیم  میـسقت  هیحان  راهچ  هب  يروشک  تامیـسقت  ظاحل  هب  دـمآرد .  لـلم  ناـمزاستیوض  هب 

تموکح زکرم  دراد .  وضع   22 تسا ،  هننقم  ياروش  نامه  هک  نآ  ناملراپ  دوشیم .  هرادا  هدومن ،  بوصنم  ار  نآ  مظعا  ریزو  هک  هیحان 
سیلگنا نیپیلیف و  دـنلیات ،  يزنودـنا ،  روپاگنـس ،  يزلام ،  اـب  یئنورب  تسا .  تیـالبالاوک   » شمهم رهـش  و  ( 22  ) ناواگب يرـس  ردنب  نآ 

يرهـش ياهنوناک  رد  نآ  هک 65 % ( 23  ) هدوـمن رکذ  رفن  ار 264000  نآ  هنکـس  لاس 1990م  رامآ  دراد .  يراـجت  یـسایس و  تابـسانم 
نیچ و زا  هک  یجراخ  نیرجاهم  موجه  دشابیم .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  نآ 8/45  یبسن  مکارت  و  تیعمج 7/3 % دشر  دناهتشاد .  تنوکس 

لیکـشت ار  نآ  هنکـس  یئنورب 70 % اهیئایالام  تسا .  هدـیدرگ  نآ  تیعمج  دـشر  خرن  ندرب  ـالاب  ثعاـب  دـنیآیم  نیمزرـس  نیاـب  يزلاـم 
تسا یئایالام  نآ  یمسر  نابز  دنشابیم .  نیمزرـس  نیا  يداژن  هورگ  نیموس  نیمود و  بیترت  هب  كاواراس  ياهنابیا  اهینیچ و  دنهدیم . 

ودنناملـسم مدرم  تیرثکا  مالـسا و  نآ  یمـسر  نید  دراد .  جاور  مه  ینیچ  یـسیلگنا و  نابز  دوشیم .  هتـشون  نیتال  یبرغ و  طـخ  هب  هک 
تفن هب  نآ  داصتقا  دنراد .  تنوکـس  نآ  رد  یئادتبا ) نید   ) تسمینآ یحیـسم و  یئادوب ،  تیلقا  دـنبهذم .  یعفاش  ینـس  بلغا  ناناملـسم 

لوصحم دراد و  جاور  نآ  رد  يریگیهام  يزرواـشک و  ( 24  . ) دشابیم ینیمزریز  هریخذ  نیا  زا  مدرم  دـمآرد  یلـصا  عبنم  تسا و  یکتم 
اب 100 ربارب  ( BDS) یئنورب رالد  نآ  لوپ  دحاو  تسا .  مدرم  یلصا  كاروخ  یهام  جنرب و  دشابیم .  وچوئاک  تفن و  نآ  تارداص  مهم 

 . دشابیم تنس 

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


یقرش بونج  يایسآ  د - 

یقرش بونج  يایسآ 

ار ایـسآ  تحاسم  دـنراد و 20 % تعـسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم   10 زا زواجتم  اعومجم  هک  دراد  دوجو  یـسایس  دـحاو  یقرش 5  يایـسآ  رد 
زا سپ  ناـهج  رد  هک  تساروشک  نیرتتعـسورپ  عبرم ،  رتـمولیک  اب 9571000  نیچ  یـسایس ،  دـحاو  جـنپ  نیا  نیب  رد  دـنریگیم .  ربرد 

رامـش هب  ناـهج  روشک  نیرتتیعمجرپ  اـب 1072000000  نیچ  نینچمه ،  تـسا  زئاـح  ار  موـس  هـتبر  تحاـسم  رظن  زا  اداـناک  يوروـش و 
 . دنراد هنکـس  رفن  نویلیم  زا 200  شیب  اـعومجم  ناویاـت  نپاژ و  یبونج ،  هرک  یلامـش ،  هرک  ینعی  رگید  یـسایس  دـحاو  راـهچ  دوریم . 

لوا نرق  زا  مالـسا  هچرگ  تسا .  رادروخرب  یبـسن  مکارت  نیرتـالاب  زا  تیعمج ،  رفن  نویلیم  تعـسو و 19  عبرم  رتمولیک  اب 36000  ناویات 
ناملـسم ياهتیلقا  زا  مین  زا  شیب  لاح  نیا  اب  دشابیم .  رگید  ياهنیئآ  اب  تیرثکا  ایـسآ  زا  شخب  نیا  رد  اما  هتفای  هاریحاون  نیاب  يرجه 

 . دننکیم یگدنز  اهنیمزرس  نیا  رد  ایسآ  هراق 

نپاژ

نیا رد  دوب و  هتـسب  جراـخ  ياـیند  يور  هب  ار  دوخ  ياـهرد  روشک  نیا  نپاژ ،  روشک  رد  ( Miji) یجیم تموکح  ندـمآ  راک  يور  زا  لبق 
همجرت اب  لاس 1877م  رد  راب  نیتسخن  دـننک .  رارقرب  هطرار  نیملـسم  صوصخب  رگید  للم  اـب  دنتـسناوت  لاـس 1867م  زا  صوصخب  هرود 

لیاوا زا  ناملسم  ياهراتات  دندش .  انـشآ  یمالـسا  فراعم  اب  نیمزرـس  نیا  مدرم  دوب  هدش  هتـشون  مالـسا  هرابرد  هک  ینپاژ  نابز  هب  یباتک 
نونکا تفرگ و  ینوزف  هب  ور  نپاژ  رد  مالسا  هب  شیارگ  موق ،  نیا  رتشیب  ترجاهم  اب  دنتخادرپ .  مالسا  غیلبت  هب  هتفر و  نپاژ  هب  متـسیب  نرق 

ياهورین نیشن ،  ناملسم  قطانم  فرصت  یقرش و  بونج  يایسآ  هب  نپاژ  مجاهت  ماگنه  هب  دنتسه .  ناملـسم  نپاژ  رد  رفن  هب 50000  بیرق 
دنه و زا  هک  ناملـسم  ناناگرزاب  دندومن .  رایتخا  ار  مالـسا  هدیدرگ و  دنم  هقالع  نیئآ  نیا  هب  هدش و  انـشآ  نیملـسم  هیحور  اب  نآ  یماظن 

نپاژ رد  لماک  روط  هب  یبهذم  يدازآ  نوچ  دناهتـشاد .  تلاخد  مالـسا  نید  هب  نپاژ  مدرم  شیارگ  رد  زین  دـناهتفریم  نپاژ  هب  هنایم  رواخ 
نیلوا دراد .  دـیازت  تلاـح  نآ  هب  ندروآ  يور  اذـل  هتـشگ و  مالـسا  تقیقح  هجوتم  دـنراد  هک  یقیقحت  هیحور  اـب  نآ  دارفا  دارد ،  دوجو 
زکرم ویکوت  رد  يدجـسم  لاـس 1938م  رد  دـش .  هتخاـس  هیحاـن  نیا  رد  لاـس 1935م  هب  هک  هبوک  دجـسم   » نپاژ رد  نیملـسم  هاـگتدابع 

هقطنمیموب ینپاژ  ناناملسم  زا  یمین  تفرگ .  تروص  لاس 1929م  رد  ینپاژ  نابز  هب  نآرق  همجرت  نیلوا  دیدرگ .  سیسات  نپاژ  تموکح 
نمجنا نپاژ -  ناناملـسم  نـمجنا  نـپاژ -  یمالـسا  یتـسود  نـمجنتا  زا  دـنترابع  یمالـسا  تاسـسؤم  نیرتـمهم  دـنرجاهم ،  هـیقب  هدوـب و 
ماـناوج نویـساردف  نپاژ -  ناـملم  ناـناوج  نمجنا  نپاژ -  یمالـسا  زکرم  نپاژ -  یمالـسا  یگنهرف  عـمجم   - نـپاژ ناملـسم  نایوجـشناد 

هب تسا و  موـسوم  باـتفآ  نیمزرـس  هب  هک  نپاژ  روـشک  ( 25  . ) نپاژ یمالـسا  هـیریخ  هورگ  نـپاژ و  یمالـسا  هرگنک  نـپاژ -  ناملـسم - 
هعـسوت ظاحل  هب  روشک  نیا  دراد .  هنکـس  نویلیم   122 تعـسو ،  عبرم  رتمولیک  اب 377000  دراد و  رارق  ایـسآ  قرـش  رد  يریازج  تروص 

ترهـشرتویپماک عاونا  دـیلوت  یکینورتکلا و  لـیاسو  تخاـس  رد  تراـهم  هفیرظ و  عیانـص  رد  تفرـشیپ  يژولونکت و  ملع و  رد  نوزفازور 
نارود نایاپ  ات  لقادـح  مدرم  هدوـب و 90 % یهاگـشناد  تالیـصحت  ياراد  نآ  هنکـس  زا  یمین  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  ياهژیو 

دوخ قنور  روشک  نیا  رد  يژولونکت  ملع و  لاب  هچرگ  تفگ  دـیاب  فسات  تیاهن  اب  یلو  الاب ) هب  هلاـس   20 % 90  ) دناهدینارذگ ار  هطسوتم 
وتنیـش ياهناسفا  یئادتبا و  بهذـم  وریپ  نپاژ  مدرم  % 88 تسا .  هتـسکش  شیالاو  ياهـشزرا  نامیا و  تیونعم و  لاب  اـما  هدروآ  تسدـب  ار 

ره اهایرد  اههوک و  دیشروخ و  ناگراتس و  هام و  لیبق  زا  تعیبط  رهاظم  هیلک  نآ  ساسا  رب  دوشیم و  میسقت  هقرف  هب 160  دوخ  هک  دنتسه 
ماگنه هب  مدرم  دنوشیم و  يرادهاگن  وتنیـش  دـباعم  رد  نایادـخ  دـنریگیم .  رارق  شتـسرپ  دروم  هک  دـنراد  ياهناگادـج  نایادـخ  مادـک 
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نایادـخ هب  اـهناسنا  حاورا  بهذـم ،  نیا  قـبط  دنـشونیم !  شآ  ياـجب  دراد  رارق  هژیو  هاـگیاج  رد  هک  ییاهبارـش  زا  دـباعم  نیاـب  هعجارم 
؟ ! !  دوشیم لیدبت  دنمتردق 

یلامش هرک 

رد یبهذم  يدازآ  هچرگ  دراد .  هنکـس  رفن  روشک 22680000  نیا  تسا .  عقاو  یقرش  يایـسآ  رد  عبرم  رتمولیک  اب 120538  یلامش  هرک 
گنویپ رد  هژیوب  نآ  فلتخم  طاقن  رد  دنالکشت و  دقاف  هک  دنهدیم  لیکشت  ار  نآ  زا  يزیچان  رایسب  تیلقا  ناناملـسم  اما  دراد  دوجو  نآ 

عبات یلامـش  هرک  مدرم  تیرثکا  دـنراد .  یموب  ریغ  اشنم  هک  ددرگیم  غلاـب  رفن  هب 2000  نانآ  دادـعت  دـناهدنکارپ .  تموکح  زکرم  گنای 
 . دنشابیم مسیئوئات  مسیئئیسوفنک و  مسیئادوب ، 

اهتشونیپ

جردنم  - هدنراگن فیلات  یمالسا  روشک  نیرتتیعمجرپ  يزنودنا   » هلاقم هب  يزنودنا  رگید  ياهمان  هیمست و  هجو  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  - 1
اکالام هگنت  یکیدزن  رد  نوچ  و  تسا .  تلاـیا  ياراد 27  يزنودنا  - 2 دیئامرف .  هعجارم  هام 1371ش -  نمهب  مالـسا -  بتکم  هلجم  رد 

رفظم همالع  هعیش -  خیرات  - 4 دنیوگیم .  لیگران  غاب  ای  قرـش  گرزب  غاب  هواج  هب  - 3 دراد .  یمهم  یـشیجلا  قوستیمها  هتفرگ ،  رارق 
(deliar Noer) رئون رایلد  يزنودنا -  رد  یمالسا  نیون  ياهتضهن  - 5 تاحفص 362 و 363 .  یتجح ،  رقاب  دمحم  دیس  رتکد  همجرت  - 

یسارکمد - 6 يوضر 1370ش .  سدـق  ناتـسآ  تاراشتنا  پاـچ و  هسـسؤم  دهـشم -  روپردـیح  يدـهم  دـمحم  یقازر -  جریا  همجرت : 
 ، لاعتم دـنوادخ  هب  داقتعا  زا :  دـنترابع  لوصا  نیا  هناـگجنپ ،  لوصا  تیاـعر  مدرم و  تیمکاـح  لوصا  رب  ینتبم  تسا  یماـظن  الیـساجناپ 

نانچ نآ  يزنودنا  هلاقم  - 7 مدرم .  هیلک  يارب  یعامتجا  تلادع  هدشتیاده و  یـسارکومد  يزنودنا ،  تدحو  لداع ،  ندمتم و  تیناسنا 
The petroleum Resources of Indonesia by ooljinbee ش 14560 .  رویرهـش 1371  متفه  هماـنزور  تسه  هک 

یسانشاتیگ - 10 یندـم ص 117 .  رقاب  ریما  رتکد  تفن ،  تمیق  قیبطت  یبیرخت  تارثا  کپوا و  - oxford, 8- university 1982 9
 - روپاگنـس يزلام و  هب  یناهفـصا  يدمحم  مظاک  دمحم  همانرفـس  زبس  ياهدرز  ورملق  رد  - 11 و 305 و 306 .  تاحفص 304  اهروشک 
Umno 14- دـیدرگ .  غلاب  رفن  هب 17645000  نآ  تیعمج  لاس 1990م  رد  - Allance party 12- 13 فحص .  تاراشتنا  نارهت 
Brunei 18- Limbange تاعالطا ش 19774 .  - 17 تاعالطا ش 19692 و 19697 .  - 16 نابآ 1369 .  ناوج  دشر  هلجم  - 15
-24 يرگـسع .  اضردمحم  يدالیم -  ناهج 1990  یتیعمج  هماـنلاس  - 19- belait 20- tutong 21- seribegavan 22- 23

 . نپاژ رد  مالسا  - 25 يزنودنا .  زا  سپ  یقرش  بونج  يایسآ  رد  تفن  هدننک  دیلوت  نیمود 

یبونج هرک 

لاس رد  دناهدوب  ناملسم  رفن  نامز 25000  نیا  رد  تشاد .  هنکـس  رفن  لاسرد 1990م 42540000  عبرم  رتمولیک  اب 99173  یبونج  هرک 
زورب زا  لبق  ات  دـناهدیدرگ .  غلاب  ربارب  زا 8  شیب  هب  لاـس  نیا 20  لـالخ  رد  هک  دوب  رفن  اهنت 3000  ینمزرس  نیا  رد  نیملـسم  مقر   1971

رد دنتسیزیم  روشک  نیا  رد  هدنکارپ  تروصب  ناملسم  يزیچان  دادعت  تفرگ  تروص  لا 1953م  ياهلاس 1950  نیب  هک  هرک  ود  نیب  دربن 
زا يریگولج  يارب  وـضع ،  ياـهروشک  زا  يدادـعت  یماـظن  ياـهورین  هک  دوـمن  مـالعا  لـلم  ناـمزاستینم  ياروـش  هک  دوـب  اـهلاس  نیمه 

دوخ اب  ار  یماما  یتح  هدـمآ و  هدرک  هب  للم  نامزاس  مچرپ  تحت  كرت  نازابرـس  ساـسا  نیا  رب  دـنوش  مازعا  هقطنم  هب  هدرک  ود  يریگرد 
هب ناملـسم  نازابرـس  نیا  اـب  ساـمت  رد  هدرک  مدرم  زا  یهجوت  لـباق  هدـع  دـنداهن .  ناـینب  تداـبع  يارب  يدجـسم  دوـخ  رقم  رد  هدروآ و 

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک روهظون  ناناملـسم  هعماج  نآ  لابندب  دندش و  ینادواج  نیئآ  نیا  هب  ندروآ  يور  ناهاوخ  هدش و  دنمهقالع  نانآ  یمالـسا  یگدـنز 
ياهروشک ناناملـسم  اب  هتخادرپ و  مالـسا  رـشن  هب  رگید  نامدرم  نیب  رد  روکذـم  ناناملـسم  كرت  یماظن  ياوق  تشگزاب  اب  دـمآ .  دـیدپ 

هب هدرک  ناناملسم  هیداحتا   » سیسات اب  لاس 1963م  رد  دندومن .  رارقرب  طابترا  یقرش  بونج  يایسآ  رد  نکاس  ناناملـسم  هژیوب  یمالـسا 
تاغیلبت زا  ریغ  تاسسؤم  نیا  هک  دمآ  دوجوب  زین  هدرک  ناناملسم  نازومآ  شناد  عمجم  هرک و  یمالسا  داینب  اهدعب  دنتخادرپ  دوخ  لکـشت 

ياهروشک هب  یمالـسا  مولع  لیـصحت  يارب  ار  نانآ  زا  یخرب  راک  نیا  يارب  دندومنیم و  تردابم  ناناوج  یبهذم  دـیاقع  تیوقت  هب  ینید 
ار عبرم  رتم  تحاسم 5000  هب  ینیمز  یمسر  روط  هب  تقو  يروهمج  سیئر  ناناملـسم ،  شالت  اب  لاس 1969م  رد  دندرک .  هناور  یمالسا 

نیمه رد  دش .  هتخاس  رد 1980  ناسوپ  رد  حالف  دجسم  داد ،  رارق  نانآ  رایتخا  رد  یمالسا  زکرم  دجسم و  ثادحا  ( Pusan ( ) 1  ) يارب
نابز هب  نآرق  همجرت  دـندومن ،  رایتخا  ار  مالا  لـماک  روط  هب  وجناوک  رهـش  یلاوح  رد  عقاو  گـنای  گـناس  ياتـسور  یلاـها  هک  دوب  لاـس 

هاگشرورپ داجیا  یمالسا و  مولع  هناخباتک  هاگشناد و  سیسات  یمالسا ،  ياهروشک  اب  وجـشناد  هلدابم  یبهذم ،  تایرـشن  راشتنا  ياهرک ، 
رد هنوگ  نیدـب  ( 2  . ) تسا هرک  ناناملـسم  هیداحتا  ياهراک  زا  یعاـمتجا  یبهذـم و  یغیلبت  ياـهتیلاعف  ریاـس  ناملـسم و  میتی  ناـکدوک 
هرک هعماج  لوبق  دروم  بسانم و  لکشت  اب  یمالسا  ياهعماج  تشاد  ناملسم  رامـشتشگنا  يدادعت  هرک  ود  گنج  زا  لبق  ات  هک  يروشک 

(3  . ) دمآ دیدپ  تلود  و 

ناویات

رد 150 یقرش و  نیچ  يایرد  رد  عبرم  رتمولیک  اب 36182  ياهریزج  تروص  هب  دشابیم  نیچ  يروهمج  نآ  یمـسر  مان  هک  زمرف )  ) ناویات
رد 741 مالا  دوشیم  هتفگ  دنتـسه .  ناملـسم  رفن  هب 90000  بیرق  نآ  هنکـس  نویلیم  زا 20  دراد .  رارق  نیچ  روشک  لـحاوس  يرتـمولیک 

نارود رد  نرق و  نیا  رخاوا  رد  اریز  دوشیم .  مهدـفه  نرق  هب  طوبرم  ناویات  رد  نیئآ  نیا  شرتسگ  اما  تفاـی  هار  نادـب  1340م )  ) يرجه
 . دندوب ناملسم  نانآ  زا  يدایز  دادعت  هک  دندش  هدایپ  نیمزرس  نیا  رد  دنله  هطلس  زا  ناویات  تاجن  يارب  نیچ  یماظن  ياوق  گنیم  هلـسلس 

لاس 1895م زا  هک  اهینپاژ  دنتخادرپ  مالـسا  غیلبت  هب  یماظن  ياهتیلاعف  نمـض  رد  دندروآ و  يور  ناویات  هب  نیکوف  تلایا  زا  ابلاغ  دارفا  نیا 
ییاهانگنت ناشیارب  هداد و  رارق  دـیدش  راـشف  تحت  ار  ناناملـسم  دنتـشاد ،  راـیتخا  رد  ار  نآ  لاس 1945م  ات  دـندرک و  فرـصت  ار  ناویات 

نیچ یماظن  يرادا و  روما  رد  نانآ  زا  يدایز  هدـع  هک  دـندش  ناویات  مزاع  ناملـسم  نارازه  ینیچ ،  نویلم  تسکـش  اـب  دـندروآ .  دوجوب 
ياهرهش تموکح و  زکرم  هپیات  رد  ابلاغ  نانآ  زکرمت  دنشابیم .  یفنح  بهذم  وریپ  دناینـس و  ناویات  ناناملـسم  دندوب .  تردق  بحاص 
تیوضع ناویات  یلم  سلجم  يراذـگ و  نوناـق  عمجم  رد  هتـشاد و  یبوخ  ذوفن  يرادا  یـسایس و  روما  رد  تسا .  گـنوهوتیات  یلکنوچ ، 

 . دنراد

وئاکم گنوک و  گنه 

رهش یقرـش  بونج  يرتمولیک  نیچ و 130  بونج  رد  عبرم  رتـمولیک  اب 1044  هیحان  نیا  تسا .  ناتـسلگنا  هرمعتـسم  گنک  گنه  روشک 
اب 5540 ربارب  یمکارت  هنکـس  رفن  اب 5878000  دراد  رارق  مارآ  سونایقا  رانک  رد  هک  گنک  گنه  ردـنب  دراد .  رارق  وچگناوک  اـب  نوتناـک 

مه زا  یبآ  لاناک  طسوت  هک  هدش  لیکـشت  گنک  گنه و  نولوک و  شخب  ود  زا  تسا .  هدراد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  عبرم  رتمولیک  رد  رفن 
رب لاس 1949م  رد  هک  دنتـسه .  گنک  گنه  ناملـسم  نیرجاهم  هورگ  نیلوا  نیچ  گنوتناوک  تلاـیا  نکاـس  ناناملـسم  دـنوشیم .  ادـج 
 . دنداد شیازفا  ار  نیملـسم  مقر  هدومن و  تمیزع  هیحان  نیا  هب  ياهدع  زین  يزنودنا  دنه و  زا  دـعب  ياهلاس  رد  هدـش و  هدوزفا  نانآ  دادـعت 
اب طابترا  رد  یـسایس  نشخ  طئارـش  مومـسم و  وج  فـالخرب  دـنبهذم و  یعفاـش  ددرگیم  غلاـب  رفن  هب 40000  نانآ  دادـعت  هک  ناناملـسم 
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ییاهنامزاس رد  تسا و  تامدـخ  یناگرزاب و  ياهراک  نیملـسم  رثکا  لغـش  دـنرادروخرب .  یـصاخ  ناـجیه  روش و  زا  یبهذـم  ياـهتیلاعف 
رد 40 دنتسه .  یمالسا  جلاک  و  ناتسریبد ،  دجسم ،  ياراد  تسا و  صخشم  نیشن  ناملسم  تالحم  دنراد .  مه  یتایرـشن  هتفای و  لکـشت 
لاقترپ و یسایس  ياهرشاف  دنطابترا .  رد  گنک  گنه  نیملسم  اب  نآ  ناناملسم  هک  دراد  رارق  وئاکم  هریزج  گنک  گنه  برغ  يرتمولیک 

ینوناـق یتـح  دـنروآ  يور  تیحیـسم  هب  هتـشادرب و  تسد  مالـسا  زا  هریزج  نیا  ناناملـسم  تیرثـکا  اـت  هدـش  نآ  بجوم  یحیـسم  نیغلبم 
رد تخس  ار  هریزج  نیا  نیدحوم  یحیسم ،  نیرـشبم  اذل  دنورب ،  اسیلک  هب  ارابجا  دیاب  ناملـسم  دارفا  نآ  بجوم  هب  هک  دوب  هدش  بیوصت 

 . تسا هدیشخب  ياهزات  دیما  نآ ،  ناملسم  دارفا  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  جوم  ریخا  ياهلاس  رد  دناهداد .  رارق  راشف 

نیچ ناناملسم 

ضرع هجرد  ات 55  نیب 20  یقرـش و  يایـسآ  رد  هنکـس  رفن  نویلیم  ود  داتفه و  درایلیم و  کـی  عبرم و  رتمولیک  اب 9571000  نیچ  روشک 
دودح رد  دوشیم .  میسقت  یقرـش  راومه  تسپ و  ياههگلج  یبرغ و  عفترم  یناتـسهوک و  شخب  ود  هب  یعیبط  رظن  زا  دراد و  رارق  یلامش 

ياـههریت زا  بکرم  درز و  نیچ  مدرم  داژن  دـناهتفای .  رارقتـسا  مارآ  سوناـیقا  لـحاوس  یقرـش و  شخب  رد  نیچ  هنکـس  زا  رفن  نویلیم   700
زا دعب  لاس   5 دنراد .  تنوکـس  روشک  نیا  رد  ناملـسم  یتیلقا  تسا و  سویـسوفنک  ادوب و  تیرثکا  نید  دشابیم .  یتبت  یلوغم و  ینیچ ، 

دجسم نیتسخن  دش و  نیچ  دراو  هک  تسا  یناملسم  نیلوا  صاقو  یبا  نبا  دعس  تفای .  هار  نیچ  هب  دیحوت  نیئآ  (ص ) مالسا ربمایپ  تلحر 
يربـهر هب  نـیچ  شترا  هـک  دوـب  یتـقو  رد  يرجه  لاس 130  رد  اـهینیچ  اـب  نیملـسم  دروخرب  نیلوا  دـیدرگ  سیـسات  ياـهگناش  ردـنب  رد 
اهینیچ اب  يزوریپ  زاغآ ،  رد  تفرگرد  نانآ  نیب  نیچ  زرم  رد  تخـس  دربن  و  دـش .  وربور  دایز »  » يربهر هب  ناناملـسم  اب  هیعچ  نیـسهوک 
يایـسآ نیمزرـس و  نیا  رب  مالـسا  ذوفن  همدـقم  حـتف ،  نیا  دـنتفایتسد و  يزکرم  يایـسآ  رب  ناناملـسم  نانآ  تسکـش  اب  ناهگان  اـما  دوب 

رب اـهیناشول  ناونع  تحت  ینیچ  لـیابق  زا  ياهدـع  يرجه  لاس 138  رد  هک  دوب  یماگنه  نیچ  رب  ناناملـسم  لـماک  طلـست  دـش .  يزکرم 
کی روصنم  دـیبلط .  دادمتـسا  یـسابع  هفیلخ  روصنم  زا  روطارپما  ناـیغط ،  نیا  لـالخ  رد  دـندیروش و  نیچ  روطارپـما  گـناست  ناوسره  »

دندیزگ و تماقا  نایفط  ندناشنورف  گنج و  زا  دعب  وفوناه  ووفنایـستلایا و  ود  رد  نانیا  هک  داتـسرف  يو  کمک  هب  ار  يرفن  هورگ 4000 
هار زا  یکیتفای  هار  نیح  هب  هار  ود  زا  مالـسا  دنتـسه .  نانآ  لسن  زا  ناملـسم  ياهسیوه  دنیوگیم  هک  دندرک  جاودزا  ینیچ  نارتخد  اب 
هک نوتیر  رهش  هب  موسوم  وچناوچ  یناتسابرهش  ( 4 ( . ) ناتسکرت ناریا و  زا   ) یکـشخ هار  زا  رگید  و  وچ ) گناه  نوتناک و  قیرط  زا   ) ایرد

یگنـس هحول  دص  زا  شیب  ریخا  ههد  دنچ  رد  دشابیم  مشیربا  هداج  یئایرد  ریـسم  هدـش و  عقاو  نایجوف  ناتـسا  یقرـش  بونج  لحاوس  رد 
یگنتاگنت طابترا  هتشذگ  رد  وچناوچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  تایفشک  نیا  هک  هدش  فشک  رهش  نیا  رد  یسراف  یبرع و  ياهنابز  هب  یمالسا 

دادعت هک  يرامآ  ( 5  . ) دیآیم رامش  هب  نیج  رد  یمالسا  هدمع  زکارم  زا  یکی  مالسا و  هزاورد  رهـش  نیا  الوصا  تسا و  هتـشاد  مالـسا  اب 
اعدا ناوتیم  یلو  دناهدرک  رکذ  توافتم  ار  نانآ  دادعت  يرامآ  عبانم  رد  تسین و  سرتسد  رد  قیقد  روطب  دنک  صخشم  ار  نیچ  ناناملسم 

( گنایک نیس   ) یقرش ناتسکرت  راتخم  دوخ  هیحان  رد  ناناملسم  دنراد .  تنوکس  نیچ  رد  ناملسم  رفن  نویلیم  رضاح 70  لاح  رد  هک  درک 
نایـشنود راتات و  کیجات ،  زمرف ،  کـبزا ،  روغیوا ،  داژن  زا  دـنتیرثکا و  رد  وسناـک  رد  یئوهایـسگنین و  نیمزرـس  رد  ياـهگنیچ  ناتـسا  و 

نرق هس  رد  دـیدش  ياهماع  لتق  یپ  رد  صوصخب  دناهتـشاد و  يریگرد  راـب  خیرات 500  لوط  رد  يزکرم  تلود  اب  ناناملـسم  دنـشابیم . 
ار ناناملسم  ات 1911م  ياهلاس 1644م  نیب  دندوب  نیملسم  نمشد  نیرتگرزب  هک  اهوچنم  هلسلس  دناهتفای .  شهاک  نانآ  لقادح 30 % ریخا 

يدازآ گـنیچ  هلـسلستموکح  نارود  رد  دنتـشک .  نیچ  یبرغ  لامـش  لامـش و  رد  ار  رفن  نوـیلیم  هد  هب  بیرق  هداد و  رارق  تـیذا  جاـمآ 
گنول نی  یچ  روطارپما  تموکح  نامز  رد  تشگ و  عونمم  تاناویح  حـبذ  یتنـس  نیئآ  لاس 1731م  رد  هژیوب  هدش و  دودحم  ناناملـسم 

تالایا و یمامت  رد  اریز  دننک  مضه  تیرثکا  رد  ار  نیملـسم  دندشن  قفوم  لاح  نیا  اب  دش .  نغدع  جتح  ترایز  دیدج و  دجاسم  ثادحا 
تحت هلـسلس  نیا  ناـمز  رد  رگید  ياـهتیلقا  هچرگ  اذـل  دنتـشاد .  یمهم  يداـصتقا  یـسایس و  روضح  دـندوب و  هدـنکارپ  تیعمجرپ  زکارم 
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دندوب و انثتسا  نید ،  رد  يراوتـسا  دوخ و  هب  ياکتا  یگنهرف و  یعامتجا -  یگژیو  ظاحل  هب  اهیئوه )  ) ناناملـسم اما  دندوب  دیدش  تراظن 
ار ناناملـسم  لاقتنا ،  ترجاهم و  قیرط  زا  دـشن  قفوم  هکنآ  زا  سپ  هلـسلس  نیا  دـشن و  عقاو  رثؤم  ناـنآ  دروم  رد  يزاـس  گـنهامه  حرط 

تدـحو يارب  یهاگ  هدومن و  تمواقم  دوخ  یگنهرف  تیوه  ظـفح  يارب  نیملـسم  هک  تخادرپ  ناـنآ  راتـشک  عمق و  علق و  هب  دـنک  مزهنم 
 ، راذگ تعدب  یبهذـم  ناونع  هب  ات  دـندادیم  شهاک  دوخ  هب  تبـسن  ار  ماکحتیـساسح  هدـش و  دراو  هیقت  کیتکات و  قیرط  زا  یگنهرف 

هیلع تاغیلبت  هک  یعقاوم  ملق  لها  نارکفنشور و  تسا .  یسررب  لباق  حطـس  ود  رد  ناناملـسم  اب  اهینیچ  راتفو  دنریگن .  رارق  ناینیچ  دورطم 
تابـصعت ماوع  دـناهدرک .  یفرعم  یـشحو  ییاهدوجو  ار  نانآ  هتخادرپ و  نانآ  ریقحت  هب  تالاقم  بتک و  نتـشون  اب  هدوب  دـیدش  نیملـسم 

ضراعت دـناهدرک .  یفرعم  راکیانج  صیرح و  زواجتم ،  محریب ،  ار  نانآ  هتـشاد و  نیدـحوم  هب  تبـسن  یتسردان  ياـهتواضق  هنادرخباـن و 
دیدـش شنکاو  تسا .  هدومن  تیوقت  ار  یمالـسا  تیوـه  هدروآ و  دـیدپ  ار  ناناملـسم  یگتـسبمه  یمالـسا ،  گـنهرف  اـب  ینیچ  یگنهرف 

ماـظنرد تسکـش  ماـگنه  تسا و  هدوب  اـنف  ضرعم  رد  ناـنآ  ياهـشزرا  هداـتفا و  هرطاـخم  هب  ناـنآ  گـنهرف  هک  هدوب  یماـگنه  ناناملـسم 
هدز و شروش  هب  تسد  یبرغ  بونج  یبرغ و  لامش  یحاون  رد  تردق  زا  دوخ  مهس  ظفح  تیوه و  ظفح  يارب  تردق  لزلزت  یتموکح و 

یبالقنا هرهچ  نیرتدنمورین  گنولااوهام   » هدوب و یفده  نینچ  بیقعت  رد  مهدزون  نرق  رد  ناناملسم  تازرابم  دناهتـشاد  لالقتـسا  ياظاقت 
بوکرـس ار  وا  هنامحریب  تـالمح  اـب  نانمـشد  هک  دـسرب  یمالـسا  تموکح  هب  داـهج  اـب  تساوخیم  هک  دوب  نیچ  هدزون  نرق  مالـسا  رد 

ناننوی نایشروش  یسایس  ربهر  نیش  نوود  تسا و  هلمج  نآ  زا  ( 1853  - 1873  ) ياهلاس رد  نان  نوی  هیحان  ناناملـسم  شروش  دندومن . 
يزکرم تموکحرد  ناناملـسم  یـسایس  ظاحل  زا  درک .  همجرت  ینیچ  ناـبز  هبار  نآرق  راـب  نیلوا  هک  دوب  هیحاـن  نیا  ناناملـسم  ناـمرهق  و 

نیچ هب  يزکرم  یبرغ و  يایسآ  زا  ار  ناناملسم  زا  یعیسو  ياههدوت  نالوغم  ( 1279  - 1368  ) ناویتموکح هرود  رد  دنتشاد .  ییاهذوفن 
ياههلحم ناشتماقا  لحم  رد  دارفا  نیا  دـنراد  رارق  هعماج  سار  رد  يروشک  لـغاشم  ناـبحاص  یناوید و  نارازگراـک  ناونع  هب  دـندروآ و 

هلـسلس ناـمز  رد  یتح  تخیگنایم .  رب  ار  اـهینیچ  ترفن  هک  دـندش  دـنمهرهب  ياهداـعلاقوف  ياـیازم  زا  هتفرگ و  راـیتخارد  ار  یـصوصخب 
دوخ زا  دروآ و  تسدـب  ار  گنایک  گنایل  ادـعب  نیگوف و  گـنایگج  يرادناتـسا  ساـسح  ماـقم  ( 6  ) نیـشاهام مانب  یناملـسم  درف  گنیچ 

نیرتالاب یـش  گنوچ  ياب  مانب  یناملـسم  صخـش  کشی  گنایچ  يربهر  هب  يروهمج  میژر  داد و  زورب  ياهتـسیاش  ياهادعتـسا  تقایل و 
اـههمانرب و هب  یگنهرف  تیوـه  ظـفح  دوـخ و  نیئآ  شرتـسگ  يارب  ناناملـسم  دوـب .  رادهدـهع  ار  شترا  داتـس  سیئر  ینعی  یماـظن  ماـقم 
هدروآ و دوخ  ياههناخ  هب  ار  ینیچ  لافطا  یگنـسرگ ،  یطحق و  عقاومرد  هنومن  ناونع  هب  دـننزیم .  تسد  یگنهرف  یعامتجا ،  ياهتیلاعف 

ياهلد دنوادخ  هک  دـیما  نیا  هب  دـننک و  جاودزا  ینیچ  نانز  اب  دـنهدیم  حـیجرت  نالـسرا  بیکـش   » لوق هب  دـنیامنیم و  ناملـسم  ار  نانآ 
اب یجویل  درکیم .  بذـج  ار  ياهدـع  هک  دوب  یغیلبت  ياهتیلاعف  زا  زین  یمالـسا  بتک  فیلات  دـنادرگ .  مالـسا  شریذـپ  هدامآ  ار  ناـشیا 

ناتسبرع هرهچ  نیرتسدقم  یگدنز  یعقاو  هچخیرات   » ناونع تحت  (ص - ) دمحم ترضح  مالـسا -  ربمایپ  یگدنز  نوماریپ  یباتک  نتـشون 
زا عافد  یگنهرف و  مجاهت  زا  نتساک  يارب  زین  نیملسم  دوخ  نیب  رد  دومن .  بلج  مالسا  يوس  هب  ار  اهینیچ  زا  يرایسب  رظن  ینیچ  نابز  هب 

ظعو و سلاجم  تاعامتجا و  لیکشت  اهاتسور ،  رد  یتح  یمالسا  یشزومآ  ماظن  هعاشا  دراد  دوجو  یـصاخ  ياهتنـس  يداقتعا  ياهزرم 
نادنزرف رب  یمالسا  مان  ندراذگ  یمالـسا ،  الماک  قیرط  هب  نیفدت  جاودزا و  مسارم  یبهذم ،  دایعا  یئاپ  رب  دجاسم ،  رد  یبهذم  ینارنخس 

زا تیامح  دنمتـسم ،  دارفا  هب  تاکز  ياطعا  ءاشحف ،  داسف و  زا  زارتحا  یمالـسا ،  تیبرت  نآرق و  يریگارف  یبرع و  ناـبز  شزومآ  دوخ ، 
هجوت یعرـش  نیزاوم  يارجا  یمالـسا و  نیناوـق  تیاـعر  تسا .  نیچ  ناناملـسم  دـیفم  ياـههمانرب  وزج  ناـنامهیم  زا  یئاریذـپ  ناـیاونیب و 

اهناه و نایم  راکـشآ  ياـهدروخرب  رد  مهدـجیه  نرق  رد  نیچ  روطارپما  گـنج  گـنوی  دوب و  هدومن  بلج  ناـنآ  يوس  هب  ار  نادرمتلود 
ار وا  داد  روتسد  دومن و  حیبقت  دوب  نیملـسم  بوکرـس  ددص  رد  هک  ار  یلحم  ماکحا  زا  یکی  یتح  دومن و  تیامح  نیملـسم  زا  ناناملـسم 
(Ting) گنیت مانب  یققحم  رظن  قبط  دنراد .  دجسم  نیچ 40000  رسارس  رد  ناناملسم  ( 7  . ) دننک تازاجم  همکاحم ،  زا  سپ  ریگتسد و 

راذگ ناینب  هک  دوب  هلئـسم  نیا  لولعم  دروآ ،  مهارف  گنیم  هرود  نیچ  رد  ار  مالـسا  یئافوکـش  تابجوم  هک  یـشمارآ  تداعـس و  حلص و 
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رب سوـلج  زا  سپ  يو  دـندوب  ناملـسم  لوئــسم  تاـماقم  زا  يرایــسب  دوـب و  ناملــسم  شرــسمه  یتـح  وـسد و  ياـت  ینعی  هلــسلس  نـیا 
یلـصا دجـسم  رد  زوـنه  تسا  نـکمم  هـک  تخاـس  (ص ) دـمحم زا  لـیلجت  رد  یـشیاتس  دورـس  درک و  عـنم  ار  يراوخبارـشتنطلستخت 

گنایسوی گناو  لاس 1928 م  رخاوا  رد  تفای و  ینوزفا  زور  تدـش  نیملـسم  رب  راشف  متـسیب ،  نرق  لـیاوا  زا  ( 8  . ) دوش ارجا  گـنیکنان 
ات ياهلاس 1952م  نیب  رد  ( 9  . ) تسا هدوب  هنوگ  نیدب  وس  نیشواسیگ  نین  نوسناک و  تلایا  رد  گنات ،  نیماک  تموکح  یحیـسم  لارنژ 

دش و هدینازوس  نآرق  هژیوب  یبهذم  بتک  دـیدرگ و  بیرخت  دـجاسم  دـنتفرگ ،  رارق  دـیدش  ياهرازآ  هجنکـشتحت و  ناناملـسم  1968م 
زا یتالمج  نیچ  طاقن  زا  ياهراپ  رد  اعد  زامن و  زا  سپ  هچنانچ  دـش  هتخیمآ  رد  یئوئام  تامیلعت  اب  بهذـم  طاـقن ،  یـضعب  رد  هنافـساتم 

دجاسم ياهرد  یگنهرف  بالقنا  نایرج  رد  نیچ  یحاون  یخرب  رد  لاس 1966م  رد  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دشیم .  لقن  وئام  خرس  باتک 
هب هلمح  يدزد و  نتخوس ،  لـتق ،  زا  ياهـشرازگ  لاس 1951م   10  ! ) دندرکن یتمرح  یب  مه  دجـسم  هب  دشن و  هتـسب  خرـس  دراگ  طسوت 
هب ناملسم  مارگلت 700000  لابندب  لاس 1954م  رد  یلو  دنکیم  تیاکح  نیشن  ناملسم  تالایا  یمومع  طباور  عطق  نیملسم و  تاسسؤم 

ییاهشـشوک دش و  لرتنک  تدش  هب  نانآ  یگنهرف  نوئـش  نیملـسم  راکفا  لرتنک  يارب  اما  دـش  رادروخرب  نوناق  تیامح  زا  مالـسا  وئام ، 
ناناملـسم یگنهرف  تاکرح  یـضعب  اب  رهاظ  رد  هچرگ  دوش  مادـقا  یمالـسا  گنهرف  خـسم  هب  عیـسو  تاـغیلبت  قیرط  زا  اـت  هتفرگ  تروص 

جلاک لاس 1964م  رد  دـننک و  سیـسات  ار  یمالـسا  تایهلا  يوتیتسنا  دـش  هداد  هزاجا  نانآ  هب  لاس 1955م  رد  هچنانچ  دـشیم .  تقفاوم 
 . دنهن ناینب  ار  تسیلانویسان  تیلقا 

( گنایک نیس   ) یقرش ناتسکرت  ناناملسم 

تنوکـس نآ  رد  رفن  نویلیم  هدزناپ  زا  شیب  عبرم  رتمولیک  ربارب 1709000  یتعسو  اب  دراد  رارق  نیچ  یبرغ  لامش  رد  هک  یقرـش  ناتـسکرت 
زا ناتسلوغم  هب  لامش  زا  تلایا  نیا  نافروت .  نتخ و  دنقرایرغشاک ،  زا  دنترابع  نآ  هدمع  ياهرهـش  یچموروا و   » تلایا نیا  زکرم  دنراد . 

هدوب اهناسنا  عمجت  زکارم  نیتسخن  زا  هتـشاد و  يدایز  تمدق  دشابیم ،  دودحم  تبت  دـنه و  هب  بونج  زا  قباس  يوروش  هب  برغ  لامش و 
تـسد هب  يدالیم  مود  نرق  رد  دـمآ و  رد  نیچ  لاغـشا  تحت  م  لوا ق .  نرق  رد  دوب .  نانیـشنرداچ  لیابق و  نکـسم  میدـق  مایا  زا  تسا و 

نرق رد  دندرب و  موجه  اج  نادـب  اهروغیوا  متـشه  نرق  رد  دـیدرگ .  لاغـشا  اهینیچ  طسوت  متفه ،  نرق  طساوا  رد  هرابود  یلو  داتفا  اهکبزا 
نادب اهوچنم  رد 1750م  دـندومن .  بحاـصت  ار  نآ  اـهلوغم  مهدزیـس  نرق  رد  تفرگ .  رارق  ناناملـسم  زاـت  تخاـت و  دروم  يدـالیم  مهد 

ناملسم ياههجوخ  لاس 1820م  رد  ( 11  . ) تشاد لالقتسا  لاس 1912م  ات  یتح  یلو  دش  نیچ  تالایا  زا  لاس 1881 م  رد  دنتفایتسد . 
لاـس 1828م رد  ار  ریگناـهج » هجوـخ   » هدوـمن و بوکرـس  ار  نآ  اـهوچنم  اـما  دـندرب  هلمح  ناتـسکرت  هب  یلخاد ،  عازنا  زا  يریگهرهب  اـب 
هب ناناملسم  نآ  هجیتن  رد  هک  تفرگ  تروص  ناگ   » یس و نش   » رد نیملـسم  گرزب  شروش  لاس 1862 م  رد  دندومن .  مادعا  ریگتسد و 

ناناملسم ربهر  گیب  بوقعی  عقوم  نیا  رد  دش .  ادج  يروطارپما  زا  المع  یقرـش  ناتـسکرت  هتفایتسد و  نیچ  یبرغ  لامـش  زا  ییاهـشخب 
زا دروآ و  تسدب  یبوخ  عقوم  هیحان  نیا  يو  رصع  رد  داهن .  داینب  نآ  رد  یمالسا  یتموکح  درب و  هلمح  یقرـش  ناتـسکرت  هب  دنقوخ  لها 
مه زا  یبرغ  یقرش و  ناتـسکرت  لاس 1917م  یتسینومک  بـالقنا  زا  سپ  لاـس  هس  لاس 1920 و  رد  دمآ .  رامـش  هب  نیملـسم  مهم  زکارم 
نیچ یتسیئوئام  ماظن  ندمآ  راک  يور  اب  لاس 1949م  رد  تفای .  مان  رییغت  گنایک  نیس  هب  یقرش  ناتسکرت  لاس 1942م  رد  دندش و  ادج 

يایـسآ لقتـسم  تموکح  نیرخآ  تاعامج  همئا  املع و  هلمج  زا  رفن  نارازه  ندـیناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  دـش و  بلاـغ  نیمزرـس  نیا  هب 
دندروآ رد  ياپ  زا  يزرم  طاقن  ریسم و  لوط  رد  دندوب  دنه  ناتسناغفا و  یهار  هک  ار  ناناملـسم  ماوقا  زا  يرایـسب  درب و  نایم  زا  ار  يزکرم 

 ، دنتشک ار  رفن  از 120000  شتآ  ياهبمب  هدـنگنج و  ياهامیپاوه  اهگنات و  طسوت  تدـم  نیا  رد  تفاـی .  همادا  ات 1951م  نآ  لاغشا  و 
رد ار  اهنآ  دوخ  نکاما  زا  ناناملسم  نداد  چوک  اب  دیناسر و  تداهش  هب  ار  دحوم  رفن  نارازه  زین  خرس  دراگ  ات 1967م  ياهلاس 1966  نیب 

دوب و رفن  نویلیم  نآ 35  هنکس  لاس 1949م  رد  هک  يوحن  هب  دبای  لیلقت  تلایا  نیا  نینکاس  دادعت  ات  دومن  هدنکارپ  گرزب  نیچ  هعومجم 
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هاگراک و اهنت 400000  ییاذـیا  تاکرح  نیا  اب  هارمه  تفای .  لزنت  رفن  نویلیم  هب 5/12  لاس 1982م  رد  نویلیم و  هب 25  لاس 1960م  رد 
یقرش 88 ناتسکرت  دراد .  همادا  نانچمه  نیچ  يوس  زا  نآ  رئاخذ  عبانم و  تراغ  دومن ،  جراخ  نانآ  تسد  زا  ار  گرزب  کچوک و  رازاب 

نت نت و 600000  هب 800000  بیترت  هب  دـالوف  نهآ و  نت و  هب 1550000  نآ  یتفن  تادـیلوت  لاس 1959 م  رد  دراد و  یعیبط  هداـم  عون 
بارطضا ینارگن و  تلاح  رد  مدرم  دربیم و  رسب  هقیضم  رد  يداصتقا  ظاحل  هب  راتخم  دوخ  هقطنم  نیا  لاس 1980م  رد  ( 12  ) دیدرگ غلاب 

 . دش راکشآ  نآ  رد  یتعنص  هعسوت  يداصتقا و  قنور  یمالسا  تایح  دیدجت  اب  هارمه  لاس 1983م  رد  اما  دندربیم  رسب 

اهتشونیپ

یناتک یلع  زورما -  ناهج  رد  ناملـسم  ياهتیلقا  - 2 یبونج .  هدرک  یقرـش  بونج  رد  يزاسیتشک  مهم  زکرم  یتعنـص و  گرزبردنب  - 1
 . اداناک اکیرما و  نایوجـشناد  ناگرا  داحتالا  هلجم  - 4 صص 37 و 38 .  لبق  ذخام  - 3 ایرآ ص 37 و 38 و 39 .  نیـسح  دمحم  همجرت 

ات 192 تاحفص 190  نیچ ،  ناناملسم  - Mahasin . i 6- 7 يدالیم .  لاس 1991  ياههرامش 5 و 6  روصم  نیچ  هلجم  زا  تشادرب  - 5
يوسنارف و تلوسوگ  كاژ  هتشون  نیچ  رد  مالـسا  - 9 یسوط ص 361 .  هداز  یقت  نسح  همجرت  یلیئارزیا  لئافار  نیچ ،  ناناملـسم  - 8 . 

نارهت یجارات -  روصنم  تخانش -  دیاب  ون  زا  هک  ینیمزرـس  نیچ  - 10 نارهت 1356 .  عیدب -  دیمحلادبع  همجرت  ینیچ )  ) یح نیدـلاردب 
 . ییاوشیپ يدهم  همجرت  باهش ،  دمحم  فیلات  يوروش ،  نیچ و  خرس  رامعتسا  دض  رب  ناتسکرت  ناناملـسم  تازرابم  - 11 شوی 1350 . 

 . یسوط هداز  یقت  نسح  همجرت  ( S . Enders wimbush) سوبمی سردنا و  س ،  گنایک ،  نیس  نیون  هرهچ  - 12

يزکرم يایسآ  ناناملسم  ه -

يزکرم يایسآ  ناناملسم 

ینغ رئاخذ  یمالسا و  تیوه  دایز ،  اتبسن  تیعمج  یئایفارغج ،  عقوم  دراد ،  یفصولا  دیاز  تیمها  یکیتیلوپوئژ  ظاحل  هب  يزکرم  يایـسآ 
لیلدـب اما  دـنراد  ینوگاـنوگ  يداژن  هصخـشم  هچرگ  یحاون  نیا  رد  نکاـس  ماوقا  تسا .  هداد  رارق  اهتردـقربا  هجوت  دروم  ار  هقطنم  نیا  ، 

زا اهـسور  دـنریذپ ،  ریثاـت  نیزواـجتم  ياهتسایـس  یگنهرف و  مجاـهت  زا  دناهتـساوخن  ندوب  ناملـسم  عـقاو  رد  یکیژولوئدـیا و  تدـحو 
دوجو اـب  اـما  دـنزادرپب  يزکرم  يایـسآ  ناملـسم  ماوقا  یمالـسا  تیوـه  گـنهرف و  وـحم  هب  هک  دـناهدوب  نآ  ددـص  رد  رود  ياههتـشذگ 

رب هک  دوخ  گنهرف  زا  ار  ناماس  نیا  مدرم  دـناهدشن  قفوم  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس -  تازاـیتما  نداد  یئاـجباج و  دـیدش ،  بوکرس 
ظاـحل هـب  هدوـب و  یمالـسا  گـنهرف  دـشر  تـهج  یمهم  هاـگیاپ  روکذـم  قطاـنم  ( 1  . ) دـننک ادـج  تـسا ،  راوتـسا  یمالـسا  ياهــشزرا 
یقطانم رد  مالسا  هعسوت  دناهدوب .  ناریا  هژیوب  دوخ ،  ناگیاسمه  هجوت  دروم  یگنهرف  یملع و  زکارم  ندوب  اراد  یخیرات و  ياههصیصخ 

دنمزوریپ ياهرکشل  يدالیم  اب 641  قباطم  يرجه  لاس 21  رد  تفرگ .  تروص  يرجه  لوا  نرق  زا  تسا  موسوم  يزکرم  يایـسآ  هب  هک 
يرجه لاس 64  رد  تفرگ .  ندیبات  طاقن  نیا  رب  مالسا  غورفرپ  دیـشروخ  خیرات  نیا  زا  دندروآرد و  فرـصت  هب  ار  ناجیابرذآ  ناملـسم ، 

حتف اب  دادیم  لیکشت  كرت  تالایا  ربارب  رد  ار  مالسا  ياهزرم  یقرش  هیلا  یهتنم  دعب  اهنرق  ات  هک  دمآرد  مالسا  ياوق  فرصت  هب  زین  دنبرد 
نامز ات  دـیدرگن و  وربور  ینادـنچ  تمواقم  اب  المع  هک  دـش  زاغآ  روکذـم  قطانم  رد  مالـسا  لماک  عیرـس و  هعـسوت  زاقفق  یقرـش  قطانم 

ياهقطنم هنوگ  نیدب  دوب .  یمالسا  ورملق  زا  هتسویپ  یشخب  يزکرم  يایـسآ  زا  یمهم  ياهتمـسق  مهدزون ،  نرق  رد  اهـسور  ییاشگروشک 
لاس 54 رد  دروآ .  يور  مالـسا  هب  دوب ،  يروطـسن  یحیـسم و  ییادوب ،  نیئآ  ضرعم  رد  هتـشذگ  زا  تشاد و  یناتـساب  ندمت  هاگیاج  هک 

ياوـق سـالط  دور  ياـههنارک  رد  يرمق  لاـس 134  رد  دـندومن و  حــتف  ار  اراـخب  يرمق  رد 56  هتـشذگ و  اـیردومآ  زا  ناناملــسم  يرمق 
مالسا يدالیم  مهد  نرق  رد  دنتـسکش .  مهرد  ار  دندوب ) .  هدمآ  هنایم  يایـسآ  قطانم  تظافح  يارب  هک   ) گنات هلـسلس  ینیچ  يروطارپما 
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زا سپ  دیدرگ .  لیدبت  مالـسا  ناهج  یگنهرف  ياهنوناک  نیربتعم  زا  یکی  هب  خیرات  نیا  زا  دـش و  مکاح  يزکرم  يایـسآ  بهذـم  ماقمرد 
نیب سور  ياوق  یتسدـب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  فرـصت  دومن و  تموکح  زاقفق  هنایم و  يایـسآ  رب  نرق  تیدـنچ  ینامثع  يروطارپما  نآ 
ناهج اب  يزکرم  يایسآ  نیشن  ناملـسم  قطانم  تدم  نیا  رد  ددرگ و  مالـسا  ذوفن  تفرـشیپ و  زا  عنام  تسناوتن  مهدزون  ات  مهدزناش  نورق 
مالسا نیمزرس  هب  دنقرمس  وکاب و  لاس 1917م  رد  یتح  دندوب و  رادروخرب  یناسکی  گنهرف  خیرات و  زا  هتشاد و  هتسویپ  یطابترا  مالـسا 

نیا ناجیابرذآ  دیدرگ ،  دادملق  ناریا  یمـسر  بهذـم  ناونع  هب  عیـشت  هک  هثوفـص  رـصعرد  ( 2  . ) دارگورتـپ وکـسم و  هب  اـت  تشاد  سنا 
بیکرت يداژن ،  ظاـحل  زا  تشگ .  زاـقفق  ءارواـم  هقطنم  رد  هعیـش  یلـصا  هاـگیاپ  هب  يروهمج  نیا  تفریذـپ و  زاـب  شوغآ  اـب  ار  بهذـم 

يداژن ياههورگ  کیکفت  ثعاـب  عفترم  ياـههوک  هلـسلس  زاـقفق  لامـش  رد  دـشابیم .  هدـیچیپ  عونتم و  رایـسب  يزکرم  يایـسآ  تیعمج 
ماوقا نیا  زا  مادـکره  هچرگ  دـناهتفرگ .  هشیر  يزاقفق  یـسراف و  یکرت ،  نابز  هس  زا  هک  دـنیوگیم  نخـس  هجهل  نیدـنچ  اب  هک  دوشیم 

 ، ياشارک جیدا و  یحاون  دـنکرتشم .  یبهذـم  تیوه  یماسا و  گنهرف  رد  اما  دنـشابیم ،  دوخ  هژیو  ياههویـش  صاخ و  ياهتنـس  ياراد 
( زاقفق ياروام   ) زاقفق لامـش  یئایفارغج  ورملق  ناجیابرذآ  ناتـسغاد و  نیـشوا ،  لامـش  شوگنیا ،  نچچ  راکلاب ،  نیدراـباک ،  سکرچ ، 

زجب دنهدیم .  لیکشت  ار  ناتسکبزا  يروهمج  تیرثکا  رضاح  لاحرد  هک  تسا  هنایم  يایـسآ  هیحان  ماوقا  نیرتگرزب  زا  کبزا  موق  تسا . 
ینیچ  ) اهناجنذ اـهنازاغ ،  اـهنمکرت ،  اـهروغیا ،  اـهراتات ،  اـهقازق ،  دنتـسه .  كرت  داژن  زا  هناـیم  يایـسآ  هنکـستیرثکا  اـهکیجات ، 

نیا يارب  یتواـفتم  ياـهرامآ  تیعمج ،  رظن  زا  ( 3  . ) دـنراد تنوکـس  يزکرم  يایـسآ  رد  زین  چولب  درک و  كرت و  ياهتیلقا  و  لـصالا )
دودح هیسور  هب  قاحلا  ماگنه  رد  يزکرم  يایسسآ  هنکـس  تسا .  ناسون  رد  رفن  نویلیم  ات 70  رفن  نویلیم  زا 60  هک  دناهدومن  رکذ  هقطنم 

هقطنم و تدـحو  ندز  مهرب  يارب  اـهرازت  رگید ،  يوس  زا  تشاد  دـنک  دـشر  ناـکدوک ،  هژیو  ـالاب  ریم  گرم و  اـب  هک  دوب  رفن  نوـیلیم   6
شیازفا ههد 1870م  مود  همین  رد  هدیدپ  نیا  هک  دندومنیم  ترجاهم  هب  قیوشت  ار  ینیارکوا  یسور و  نانکاس  یمالسا ،  تیعمج  بیکرت 

هب ناناملسم  دندادیم و  لیکشت  ار  يزکرم  يایـسآ  ناتسقازق و 8/3 % دودح 30 % والسا  نانکاس  ربتکا 1917م  بالقنا  ماگنه  هب  تفاـی . 
دش زاغآ  لاس 1928م  زا  اما  دوب  فقوتم  لاس 1920م  ات  ربتکا  بالقنا  زا  سپ  هچرگ  اهترجاهم  نیا  دـندیدرگیم .  غلاب  رفن  نویلیم   12

ناتـسکیجات ناتـسزیقرق و  ناتـسنمکرت ،  ناتـسکبزا ،  هب  ابلاغ  دارفا  نیا  دـمآ .  هقطنم  هب  دـیدج  نینکاس  رفن  لاس 1936م 1700000  اـت  و 
لیکشت اهوالسا  ار  هنایم ) يایسآ  رهش  نرتگرزب   ) دنکشات هنکس  لاس 1939م 50 % ات  هک  دوب  يدحب  اهوالسا  ترجاهم  تدش  دنتفریم . 

ار يزکرم  يایسآ  یموب  یلاه  زا  یخرب  تکرح  نیا  دومن و  دیدشت  ار  نیرجاهم  لیس  لاس 1941م  رد  هیسور  هب  ناملآ  موجه  دندادیم . 
هدیسر هب 25 % يزکرم  يایسآ  رد  و  هب 65 % ناتسقازق  رد  نایئاپورا  تبسن  لاس 1959م  ات  داد .  رارق  یسور  گنهرف  ریثات  تحت  تدش  هب 

و هب 57 % ناتسقازق  رد  ناناملسم  ریغ  تبسن  لاس 1979م  رد  دیریگب و  ار  ناناملسم  نوزفازور  دشر  ولج  تسناوتن  اهترجاهم  نیا  اما  دوب 
يایسآ تیعمج  نوزفازور  دشر  زا  زین  عیـسو  ياهراتـشک  اهدیعبت و  يرابجا ،  ترجاهم  دومن .  لزنت  زا 18 % رتمک  هب  يزکرم  يایـسآ  رد 
ياهلاس هلـصاف  رد  داد و  ناشن  سوکعم  دوب  هدـش  زاغآ  لاس 1959م  زا  هژیوب  هک  ار  اهـسور  هطلـس  زیمآهرطاخم  دنور  تساکن و  يزکرم 

هنزو هدنیآ  رد  ناناملـسم  تیعمج  یعیبط  دشر  يالاب  گنهآ  دناهتفای و  يرتشیب  زکرمت  یگدنکارپ ،  ياج  هب  ناناملـسم  ات 1979م   1959
دنمورین ار  يزکرم  يایـسآ  یمالـسا  تیوه  هدومن و  ظـفح  یگنهرف  هلاحتـسا  رطخ  ربارب  رد  ار  ناـنآ  هدـیدپ  نیا  هداد و  ناـنآ  هب  يرتشیب 

ربتکا بالقنا  زا  لبق  ات  تسا .  ینغ  يزکرم  يایـسآ  يزرواشک ،  تالوصحم  یندعم و  عبانم  يداصتقا و  رئاخذ  ظاحل  زا  تخاس .  دهاوخ 
يوروش هبنپ  % 90 دـش .  یعارز  تـالوصحم  شهاـک  هب  رجنم  تـالوحت  نیا  دروآ و  دـیدپ  یتارییغت  هقطنم  نیا  يزروشک  لـئاسم  رد  هک 

رد زین  مشیربا  لوصحم  فـصن  دوـب .  هداد  صاـصتخا  دوـخب  ار  هبنپ  ناتـسکبزا 65 % نایم  نیا  رد  دـمآیم ; تسدـب  یحاون  نیا  رد  قباس 
دوب هدز  تسد  یلوصحم  کت  یعون  هب  یئایفارغج  طیارـش  هقطنم و  دادعتـسا  هب  هجوت  اب  يرازت  تلود  دیدرگیم .  دیلوت  يروهمج  نیمه 
نیا زا 1917م  سپ  يوروشتلود  هک  دوب  هداد  صاصتخا  لوصحم  نیا  هب  ار  يزکرم  يایـسآ  تشک  ریز  ياـهنیمز  رثکا  ياهماـنرب  قبط  و 

رد صوصخب  ار  یگرزب  تالکشم  یلوصحم ،  کت  تیـسایس  دیدرگ .  هلغ  تشک  شهاک  هب  رجنم  تکرح  نیا  دومن و  لابند  ار  تسایس 
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 ، دوشیم تشک  مدـنگ  رزخ ،  ياـیرد  لـحاوس  یپتـسا و  یحاون  رد  دروآ .  دـیدپ  یحاون  نیا  ناـمدرم  يارب  یطحق  هماـگنه  اـهگنج و 
رد دراد .  بسانت  نایئاتـسور  ریاـشع و  هژیوب  مدرم  یتنـس  یگدـنز  یئاـیفارغج و  ياـهیگژیو  اـب  هک  تسا  يرگید  ياـهتیلاعف  زا  يرادـماد 

تروص تروص  رزخ  يایرد  یبرغ  یقرـش و  لـحاوس  رد  واـگ  تیبرت  دـنراد .  هجوت  لـگ  هرق  دنفـسوگ  شرورپ  هب  ناتـسکبزا  يروهمج 
هب 15000000 تفای و  شهاک  اهماد  دادـعت  دـش  هداـیپ  يزکرم  يایـسآ  رد  یکارتشا  متـسیس  هک  ات 1933  ياـهلاس 1932  رد  دریگیم . 

نارادـماد هب  هک  دومن  راداو  ار  يوروش  نارـس  راکـشآ ،  لزنت  نیا  دوب .  سار  نوـیلیم  ماد 60  رامآ  لاس 1929م  رد  هک  یلاح  رد  دیـسر 
دش و يرادماد  هرابود  قنور  ثعاب  روبزم  تکرح  دنریگب .  رس  زا  ار  دوخ  یتنس  یگدنز  شور  دنهد ،  هزاجا  يزکرم  يایسآ  ناتـسقازق و 
رزخ و يایرد  لـحاوس  رد  يریگیهاـم  دـیناسر .  سار  نویلیم  هب 80  لاـس 1979م  رد  سار و  نوـیلیم   57 هب لاــس 1960  رد  ار  نآ  نازیم 

یهجوت لباق  تیمها  زاـقفق  يزکرم و  يایـسآ  زاـگ ،  تفن و  رئاـخذ  ظاـحل  زا  دریگیم .  تروص  دـیدج  یتنـس و  یقیرط  هب  اـههناخدور 
زاغآ يزکرم  يایـسآ  رد  لاس 1917م  زا  یتعنـص  هعـسوت  ددرگیم .  جارختـسا  قطانم  نیا  زا  قباس  يوروشتفنزا  یمهم  شخب  هتـشاد و 

 . تشاد یـشک  مشیربا  ینک و  كاپ  هبنپ  هناخراک  دنچ  اهنت  دوب و  يرورپماد  يزرواشک و  الماک  ياهقطنم  نیمزرـس  نیا  نآ  زا  لبق  ات  دش 
نایئاپورا ترجاهم  بابسا  ندومن  مهارف  یتنس و  ماظن  ندز  مهرب  يارب  نطاب  رد  يزکرم و  يایسآ  ندرک  یتعنـص  يارب  رهاظ  رد  يوروش 

ار داصتقا  هوجو  تعنص ،  عیرس  هعسوت  دوشگ و  روکذم  طاقن  رد  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ار  تعنص  باب  طاقن ،  نیا  هب  یسور  ماوقا  و 
روما هب  یلیاـمت  نادـنچ  یموب  دارفا  نوـچ  یلو  دروآ .  دوـجوب  ار  يرهـش  نارگراـک  گرزب  هقبط  دوـمن و  نوـگرگد  يزکرم  يایـسآ  رد 

ینغ و عقانم  دوجو  اب  یتعنـص  شهج  نیا  هک  دنتفرگ ،  تسد  رد  یموب  ریغ  دارفا  ار  يزرواشک  ریغ  ياهراک  بلغا  دناهدادن  ناشن  یتعنص 
ياهتوافت دوجو  روشک  تعنـص  یلـصا  قطاـنم  زا  يرود  دودـحم ،  یبآ  عباـنم  نوچ  ییاـهانگنت  اـب  يزکرم  يایـسآ  میظع  یناـسنا  يورین 

يزکرم يایسآ  یحاون  رب  هیسور  يروطارپما  هعسوت  دش .  هجاوم  قطانم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  يداصتقا  یعامتجا -  ياهصخاش  رد  راکـشآ 
اهسور لاس 1584م  هب  فوخم و  ناویا  نامز  رد  دـش .  زاغآ  نازاغ  ریخـست  اب  لاس 1552م  زا  حتف  تیلوا  دیـشک .  لوط  لاس  دودح 348 

لاس 1604م رد  دش .  ادج  مالسا  ناهج  زا  هشیمه  يارب  طاقن  نیا  دندومن و  ریخست  ار  یبرغ  يربیـس  اگلو و  هرانک  نیـشن  ناملـسم  قطانم 
رامورات ار  سور  ياوق  هدمآرب و  نانآ  اب  هلباقم  ماقم  رد  ینامثع  ياوق  کمک  هب  نیمزرس  نیا  مدرم  دندرب ،  هملح  ناتسغاد  هب  اهـسور  هک 

نایم رد  مالـسا  روضحتیوق  ثعاب  دوب  ماوت  یکیژتارتسا  یتکرح  اب  هک  نیملـسم  يزوریپ  نیا  دندش .  ینیـشن  بقع  هب  راچان  هک  دـندومن 
يوس هب  اهـسور  موجه  ربارب  رد  یمالـسا  تمواقم  هدـمع  نکر  ماقم  رد  هقطنم  نیا  مهدزون  نرق  رد  دـش و  زاـقفق  لامـش  نیـشنهوک  ماوقا 

اهـسور ضرعت  هلمح و  دروم  مالـسا  مود ،  نیرتاک  نامز  ات  يدالیم  مهدجیه  مهدفه و  نورق  یط  تفای .  روضح  نیـشن  ناملـسم  یحاون 
 . تفر نیب  زا  باب  نازاغ 418  دجسم  زا 536  1755م  ات ياهلاس 1738م  نیب  هک  يروط  هب  دنتفرگ  رارق  مجاهت  دروم  یبهذم  زکارم  دوب و 

نامز رد  دنتفریم .  تسدرود  قطانم  هب  ای  دندشیم و  هتشک  ای  مواقم  ناناملسم  دش  زاغآ  يریشبت  ياهتیلاعف  هدیدرگ و  هرداصم  تافوقوم 
نایاپ نآ  رب  ینامثع  تلود  یگیامحلا  تحت  رد 1774م  دمآرد و  یسور  ياهورین  فرـصت  هب  مرق  هریزج  لاس 1771م  هب  مود و  نیرتاک 
هیسور شترا  میقتـسم  لرتنک  تحت  ناتـسکرت  لک  يرادنامرف  ناونع  تحت  نآ  ورملق  دنقوخ  هویخ و  فرـصت  اب  نیرتاک  رـصع  رد  تفای . 

فرـصت هب  ینونک  ناجیابرذآ  زاقفق و  ياروام  نیـشن  ناملـسم  قطانم  يدالیم  مهدزون  نرق  لیاوا  مهدجیه و  نرق  رخاوا  رد  تفرگ .  رارق 
يوروش رد  هک  دش  مالعا  اهتلم ،  يربارب  ناونع :  تحت  تفای  رارقتسا  هیسور  رد  یتسیـسکرام  ماظن  هک  لاس 1917م  زا  دمآرد .  اهسور 

روصت نیا  اب  تسا ; مسینومک  اب  يزوریپ  مسینومک  اب  تیلم  نایم  ضراعت  رد  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دناوتیمن  مالـسا  تلم  مان  هب  ياهدیدپ 
اب تشادزاب و  مرق  ياـهراتات  زا  رفن   300000 لاس 1944م ،  رد  تخادرپ  ناناملـسم  يرابجا  ییاجباج  مادهنا ،  یبوکرـس ،  هب  دیدج  ماظن 

چیه نودب  لاس  نیمه  رد  دندومن .  بصغ  ار  نانآ  قباس  ورملق  اهینیارکوا  اهسور و  هدش و  هداتسرف  ناتـسقازق  يربیـس و  هب  یعیجف  عضو 
دودح رفن ،  زا 200000  هک  دندش  هداد  چوک  ناتسکبزا  ناتسقازق و  هب  هدشتشادزاب و  ناتسجرگ  بونج  یتخسم  هقطنم  موق  یلیلد  هنوگ 

نآ ورملق  دـیدرگ و  لـحنم  شوقنیا  نچچ  راـتخمدوخ  يروهمج  دـعب  دـندش .  فلت  هار  لوط  رد  یگنـسرگ  امرـس و  طرف  زا  رفن   50000
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لامـش ماوقا  وحم  ددص  رد  يوروش  تاماقم  هنوگ  نیدـب  دنتـشگ .  دـیعبت  تشادزاب و  نآ  ماوقاو  دـش  هیـسور  ویتاردـف  يروهمج  همیمض 
قفوم زاقفق  لامش  نانیشنهوک  دشتیثیح و  هداعا  اهتلم  نیا  زا  نیلاتـسا  گرم  اب  دش و  هجاوم  تسکـش  اب  نانآ  شالت  اما  دندمآرب  زاقفق 

دای زا  ار  شیوخ  نابز  هدشن و  رگید  ياهتیلم  بذـج  دـیعبت ،  لاس  مغریلع 15  دننک و  ناربج  ار  تابرـض  زا  یخرب  لاس 1959م  ات  دندش 
رد هک  دوب  یتسینومک  ماظن  ياههبرح  زایکی  یبهذم  دض  تاغیلبت  دیدرگ .  وربور  دیدشتمواقم  اب  وکسم  یشم  هنایم  يایسآ  رد  دندربن . 

1928م لاس رد  دش .  هدیچرب  یمالسا  یتنـس  مکاحم  هیلک  لاس 1927م  ات  هرداصم و  تاـفوقوم ،  لاس 1925م  زا  دش .  عورـش  هقطنم  نیا 
ماهتا اب  نویناحور  دمآ و  لمع  هب  يریگولج  اروشاع  مایا  رد  نایعیش  ینزهنیس  مسارم  نوچ  ینید  رئاعـش  ماجنا  زا  ياهنایـشحو  مجاهت  یط 

 . دـش لیطعت  یمالـسا  زکارم  دـجاسم و  زا  يرایـسب  دـنتفرگ ،  رارق  بیقعت  دروم  ناملآ !  نپاژ و  سوساج  یتح  ءاشتراو و  داـسف  لـهج و 
 . دش لیدـبت  هناخـصاقر  رتائت و  زکرم  هزوم و  هب  دـجاسم  دـش .  زاغآ  لاس 1927م  زا  باـجح  ینعی  یمالـسا  رهاـظم  زا  یکی  هیلع  موجه 

یشحوم زرط  هب  رفن  دودح 800000  زاقفقرد  عقاو  ناشاش  نیمزرس  رد  مود  گنج  زا  سپ  دندش .  هجنکش  دیعبت و  یمالسا  ياهتیـصخش 
اب 400000 دندش .  فلت  یگتسرگ  امرستلع و  هب  ریسم  لوط  رد  نانآ  ات 30 % دودح 20 % هک  دندش  هداتسرف  يربیس  یلامش و  یحاون  هب 

يروطب تسویپ  عوقوب  يوروش  ناتـسکرت  گرزب  بالقنا  لاس 1942م  رد  دـندرک .  راتفر  هنوگ  نیا  مه  نوملاق  ياشرق و  نیملـسم  زا  رفن 
دندرک مالعا  ار  ناتسکرت  يروهمج  يوروش ،  نازابرس  ندنار  نوریب  اب  هتفرگ و  سپ  زاب  ار  یلاغـشا  ياهنیمزرـس  ناناملـسم  نآ  یط  هک 

نیملـسم يارب  یبسن  يدازآ  نیلاتـسا ،  تموکح  نامز  رد  دومن .  فرـصت  ار  يروهمج  نیا  هلمح و  نادب  يوروش  مود  گنج  زا  سپ  هک 
مهرف جح  رفس  يارب  یتالیهست  دمآ و  دوجوب  دنکشات  اراخب و  رد  یمالسا  ملعلاراد  دش و  مهارف  جح  رفس  يارب  یتالیهـست  دمآ و  دوجوب 

يزکرم ;2- يایـسآ  نامدرم  نایم  رد  مالـسا  نید  تردق  ذوفن و  - 1 دومن :  وجتـسج  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  ار  هماـنرب  نیا  تلع  هک  دـش 
بزح کلسم  مارم و  اب  یمالسا  عماوج  دوب ;3 - يراج  مدرم  یگدنز  رد  راصعا  نورق و  یط  ینوناق  بوچ  راهچ  ناونع  هب  یمالسا  تنس 
السا هب  هلمح  دهاکب ;4- راجزنا  نیا  تدش  زا  زیمآ  تملاسم  طباور  داجیا  اب  درکیم  یعـس  مکاح  ماظن  دندوب و  هناگیب  يوروش  رب  مکاح 

ات ریخا  ياهلاس  رد  تساکیم .  هنایمرواخ  صوصخب  یمالـسا  ياهروشک  اهنیمزرـس و  رب  مکاح  ماـظن  ذوفنزا  ناناملـسم  هیلعرب  هزراـبم  و 
زا ضراعت  تنوشخ و  یشم  تفای و  تدش  يوروش  رد  مالسا  هیلع  ياهنایوج  هزیتس  تالمح  یتسیـسکرام  یلاشوپ  ماظن  یـشاپورف  زا  لبق 

هتشادرب ینید  ياهشیارگ  نتشادرب  نایم  زا  يارب  ياهبناج  همه  شالت  تفای و  همادا  ياهدرتسگ ،  روط  هب  يداحلا  تاغیلبت  دش و  هتفرگ  رس 
ار یبهذم  ياسؤر  دجاسم و  دادعت  تفرگرس و  زا  نینل  میلاعت  هب  تشگزاب  راعـش  اب  ار  تالمح  فچـشورخ  گنج 1953م  زا  سپ  دش . 

خـسم یمالـسا و  لئاسم  ندومن  هشدـخ  هب  اهباتک  نیا  رد  نافلؤم  تفرگ .  دوخب  ياهدـنیازف  دـشر  يداـحلا  ياـهباتک  راـشتنا  داد .  لـیلقت 
نید ناوارف ،  ياهراشف  دـیدش و  قانتخا  فالخ  رب  دـندرواین و  تسدـب  يرکذ  لباق  تیقفوم  اهنیا  همه  اـب  دـنتخادرپ .  یبهذـم  ياهـشزرا 

تخادنا و تبالص  زا  ار  یتسینومک  ماظن  نینهآ  هدرپ  نآ  يونعم  تردق  یتح  تسا و  يراج  يزکرم  يایـسآ  نامدرم  یگدنز  رد  مالـسا 
هک ینیمزرس  و  دیسر ،  دوخ  جوا  هب  زاقفق  ءاروام  يزکرم و  يایسآ  نینکاس  نیب  رد  یمالسا  تایح  دیدجت  ناریا  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب 

دــناهدوب و نآ  رادــمچرپ  مالــسا و  توـق  بجوـم  يداـمتم  نورق  رد  نآ  ناـمدرم  هدوـب و  ناـشخرد  یگنهرف  یخیراـت و  هقباــس  ياراد 
یناجیه كرحت و  اـب  رگید  راـب  دنتـسه  يرنه  یگنهرف و  دنمـشزرا  ثیراوم  بحاـص  هدـنارورپ و  دوخ  ناـماد  رد  ار  یگرزب  نادنمـشناد 
ناملـسم ياـهيروهمج  رد  ناناملـسم  تیعمج  تیرثکا  يارب  زورما  دـیامن .  يرادـساپ  تسارح و  یمالـسا  نیزاوم  زا  اـت  دوریم  ناوارف 

سح یحاون ،  نیا  رد  نآ  رارمتسا  ماود و  ناریا و  یمالسا  بالقنا  تسا .  یمالسا  تیوه  هب  تشگزاب  يانعم  هب  یعقاو  لالقتـسا  نیـشن ، 
سپ دننکیم  ساسحا  مدرم  تسا .  هدومن  نوزفا  بتارم  هب  يزکرم  يایسآ  ناناملسم  نایم  رد  ار  ینید  ياهرواب  زا  عافد  یهاوخ و  مالـسا 

دش نآ  بجوم  هیحور  نیا  دناهدروآ .  تسدب  ار  دوخ  يونعم  تیصخش  رگید  راب  یمالـسا ،  گنهرف  زا  یلیمحت  ییادج  راشف و  اهلاس  زا 
رد ناملــسم  رفن  نوـیلیم  داـتفه  هـب  بـیرق  هزورما  دــننک .  شــالت  دوـخ  ياــهیروهمج  رد  یمالــسا  تموـکح  يرارقرب  يارب  مدرم  هـک 

یعرـش نیزاوم  یمالـسا و  تموکح  يرارقرب  وترپ  رد  اهنت  هک  دناهدیـسر  تقیقح  نیا  هب  هنایم  يایـسآ  هتفای  لالقتـسا  هزاـت  ياـهیروهمج 
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یمالـسا و گنهرف  اب  يزکرم  يایـسآ  خیرات  دنیامن .  نیمـضت  دوخ  يارب  یگدنز ،  ورملق  رد  ار  شیوخ  بهذـم  ياقب  ماود و  دـنناوتیم 
ناریا ورملق  زا  یئزج  دناهدمآرد ،  لقتـسم  ياهیروهمج  تروص  هب  نونکا  هک  یقطانم  يدامتم  نورق  رد  تسا و  هدروخ  هرگ  یناریا  ننس 
يوفـص رـصع  رد  دـناهتفریم .  رامـش  هب  ناریا  یلـصا  طاقن  زا  یحاون  نیا  نایهاشمزراوخ ،  نایقوجلـس و  نایونزغ ،  رـصع  رد  دـناهدوب و 
ناوریا نآ  لابندب  ناتسجرگ و  ادتبا  ياچنمکرت  و  ناتـسلگ ،  ياههمانعطق  وریپ  هیراجاق  هرود  هدومن و  ذوفن  ناجیابرذآ  رد  عیـشت  بهذم 

دنراد یناریا  گنهرف  زا  یهجوت  لباق  ثیراوم  اراخب  و  هویخ ،  دنقرمس ،  دیرگ ،  راذگاو  هیسور  هب  ناجیابرذآ  یلامش  شخب  ناوجخن و  ، 
هنایم يایسآ  يرشخمز و . . .  يذمرت ،  يراخب  يرهوج ،  یمزراوخ ،  یباراف ،  انیس ،  نبا  نوچمه  یناریا  نادنمشناد  زا  يدادعت  هاگداز  و 
رظن زا  یقرـش  ناتـسکرت  نیمزرـس  هک  دوشیم  روآدای  دوب .  گرزب  ناسارخ  وزج  یمالـسا  هیلوا  نورق  رد  هک  ینیمزرـس  نامه  دشابیم ، 

مویناروا گنس ،  لاغذ  تفن ،  دیآرد ،  ایسآ  رد  هدمع  یتعنص  بطق  تروص  هب  دناوتیم  تسا و  ینغ  یندعم  يزرواشک و  عبانم  رئاخذ و 
يارب هکنآ  نمـض  نیچ  روشک  اـما  تسا  نآ  عباـنم  زا  زاـگ  درمز و  ساـملا ،  اـکیم ،  علق ،  برـس ،  هرقن ،  رفـسف ،  ـالط ،  نهآ ،  گنـس  ، 
تسا هداد  رارق  ياصتقا  یسایس  ياهراشف  تحت  تیمورحم و  رقف و  رد  ار  یقرش  ناتسکرت  دریگیم ،  هرهب  عبانم  نیا  زا  شروشک  يزاسون 

زا ینارگن  رطاخب  يدودح  ات  ریخا  ياهلاس  رد  دـشابیم .  هداتفا  بقعرایـسب  نیمزرـس  نیا  رواجم ،  یحاون  رگید و  تالایا  اب  هسیاقم  رد  و 
هدش هتساک  نانآ  رب  راشف  زا  يدودح  ات  هدش و  نوگرگد  یقرش  ناتسکرت  هب  تبسن  تلود  تسایس  يزکرم ،  يایـسآ  هنایمرواخ و  عاضوا 
لاس رد  اهـشالت  نیا  مامت  اب  یلو  دنک  مهارف  ناناملـسم  تلایا و  نیا  رد  نکاس  ياهینیچ  نیب  زیمآ  تملاسم  طباور  دشوکیم  نیچ  تسا و 

 : میزادرپیم هنایم  يایسآ  يروهمج  یسررب  هب  الیذ  ( 4  . ) دمآ شیپ  عازن  يریگرد و  اهینیچ  اهروغیوا و  نیب  1981م 

ناتسزیقرق

زا نیمزرس  نیا  دراد .  رارق  ناتسقازق  ناتسکبزا و  قرـش  ناتـسکیجات و  لامـش  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 198500  ناتسزیقرق  يروهمج 
ار نآ  دـشابیم و 70 % یناتـسهوک  ینیمزرـس  تسا .  هیاـسمه  گـنایک ) نیـس   ) نیچ یقرـش  ناتـسکرت  تلاـیا  اـب  یقرـش  بونج  قرش و 
بآ و ندش  مکاح  درـس و  ياهداب  شزو  بجوم  هچرگ  فرب  زا  هدیـشوپ  تاعافترا  دوجو  دـهدیم .  لیکـشت  عفترم  طاقن  اهیراومهان و 

اههمـشچ اـههناخدور و  بآ  شیازفا  نآ و  ياـهفرب  بوذ  اـب  ناتـسبات  راـهب و  لـصف  رد  اـما  دوشیم  طاـقن  نیا  رد  یناتـسمز  درـس  ياوه 
هقطنم توارط  هب  هک  تسا  عـقاو  يروـهمج  نیا  یقرـش  لامـش  رد  اـبیرقت  لوـک  کیـسیآ  هچاـیرد  دـیامنیم .  نوزفا  ار  هقطنم  يزبـسرس 

 . ددرگیم غلاب  رفن  نویلیم  هب 5/4  نآ  تیعمج  رضاح  لاح  رد  اما  تشاد  هنکس  رفن   3529000 لاس 1358ش ،  رد  ناتسزیقرق  دیازفایم . 
اهکیجات ار  نآ  ياهداژن  هیقب  دـننکاس  يروهمج  نیا  رد  نآ  رفن  نویلیم  هب 5/2  کیدزن  قباس  يوروش  يزیقرق  رفن  نویلیم  هب 3  بیرق  زا 

 . دنایئاپورا نآ  هنکـس  هک 25 % دومن  ناعذا  ناوتیم  دـنهدیم و  لیکـشت  اهیناملآ  اهینیارکوا و  اـهسور  اـهکبزا ،  ناـبز ) یـسراف  )
رد اهکبزا  اهزیقرق و  نیب  دربن  نآ  نیرتهزات  تسا و  هتشاد  لابندب  روشک  نیا  رد  ار  ییاهجنـشت  اهیریگرد و  یهاگ  عونتم ،  یموق  بیکرت 

تیرثکا نونکا  مه  دندروآ و  يور  مالـسا  هب  جـیردتب  يدالیم  مهدـفه  طساوا  زا  اهزیخرخ )  ) اهزیقرق ( 5  . ) دشابیم لاس 1369ش  راهب 
نیا ( 6  . ) دنشابیم نوگانوگ  ياهشیوگ  ياراد  دراد و  قلعت  يزکرم  یکرت  نابز  هب  هک  تسا  يزیقرق  نانآ  جیار  نابز  دنناملـسم .  نانآ 

بوانت هب  نآ  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  لوغم  راوخنوخ  موق  هطلـس  ریز  يدالیم  مهدزیـس  نرق  زاغآ  رد  هنایم  يایـسآ  ماوقا  ریاس  نوچمه  موق 
یموب ناونع  اب  دـمآرد و  اهـسور  لاغـشا  هب  يدالیم  لاس 1886  رد  روشک  نیا  دنتـشاد .  رارق  ناتـسلوغم  ياهناخ  اـهینیچ و  هرطیـستحت 

نیا ناتـسزیقرق ،  راتخم  دوخ  یتسیلایـسوس  يروهمج   » ناونع تحت  يدالیم  لاس 1936  رد  دـیدرگ .  مضنم  هیـسور  يروطارپما  هب  هناغرف 
يرس کی  هب  تسد  دومن و  لالقتسا  مالعا  خیرات  نیا  رد  اما  دنام  یقاب  لکـش  نیمه  هب  يدالیم  لاس 1987  ات  هک  تفرگ  لکش  نیمزرس 
البق نآ  زکرم  دـمآرد .  للم  نامزاستیوضع  هب  لقتـسم  روشک  کـی  ناونع  هب  دنفسا 1370ش  خیرات 12  رد  و  دز ،  یسایس  تاحالـصا 

زا دیلقت  هب  ناتـسزیقرق  يروهمج  تسایر  خاک  تفایزاب .  تسا ،  کیـشیپ  هک  ار  دوخ  قباس  مان  دـیدج  تالوحت  رد  هک  تشاد  مان  هزنورف 
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رد تموکح ،  زکرم  دـهدیم .  ناشن  روکذـم  يروهمج  رد  ار  ناریا  گنهرف  ذوفن  دوخ  نیا  هدـش و  انب  یناریا  فراـع  يولوم ،  هاـگمارآ 
تبسن ناتسزیقرق  روشک  دشابیم .  هاگتماقا  رهش و 31  ياراد 18  روشک  نیا  تسا .  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ناتـسزیقرق  هنکـس  دودح 15 %

رد دـشابیم  وربور  دـیدشتیمورحم  رقف و  یندـشن و  راهم  یمروت  اب  اما  تسا  رتتابث  اب  رتمارآ و  يزکرم  يایـسآ  ياهيروهمج  ریاس  هب 
دیلوت مهم  عبانم  زا  اما  ریسم ) ياهراشبآ  لیلدب   ) دنشابیمن بسانم  یناریتشک  يارب  هچرگ  دنتسه  يراج  یناتـسهوک  یحاون  رد  هک  یلاح 

هب هنایم  يایـسآ  رد  گنـس  لاغز  مویناروا و  ناگدننک  دـیلوت  نیرتمهمزا  روشک  نیا  دنـشابیم .  ( 7 ( ) کیرتکلاوردـیه يژرنا   ) یبآ قرب 
ياههاگارچ دشابیم .  ینامتخاس و . . .  ياهگنس  يور ،  برـس ،  الط ،  یعیبط ،  زاگ  تفن ،  نوچ  يرگید  نداعم  ياراد  دیآیم و  رامش 

 . دنتسه تشک  لباق  نآ  یضارا  % 10 تسا .  هدش  هقطنم  نیا  رد  يرادماد  قنور  بجوم  هدوب و  مرخ  زبسرـس و  نآ  یناتـسهوک  ياههنماد 
یموب و تیعمج  هب  تیانع  اب  روشک  نیا  رد  یتعنـص  هعـسوت  درادن .  هار  دازآ  يایرد  هب  یکـشخ و  رد  روصحم  تسا  يروشک  ناتـسزیقرق 

عیانـص شخب  رد  یموب  رگراک  دصرد  لاس 1959م  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا .  هدوبن  زیمآتیقفوم  یتعنـص ،  لغاشم  هب  ناـنآ  تبغر  مدـع 
رد یموـب  ریغ  دارفا  لاـس 32 % نیمه  رد  یلو  دـناهدادیم  لیکـشت  لاـس  نیا  رد  یموب  دارفا  رد  اـهلغاشتیرثکا  هک  یلاـح  رد  هدوب  % 34

(8  . ) دناهدوب راکب  لوغشم  تعنص  شخب 

ناتسکیجات

اب قرش  زا  ناتسزیقرق و  اب  لامـش  زا  دراد .  رارق  ناتـسکبزا  قرـش  ناتـسناغفا و  لامـش  رد  عبرم  رتمولیک  اب 143100  ناتسکیجات  يروهمج 
نونکا 5300000 مه  اما  تشاد  هنکس  رفن  لاس 1979م 3806000  رد  دراد ،  كرتشم  زرم  نیچ ،  گنایک ) نیس   ) یقرش ناتـسکرت  تلایا 

دودح رد  دنتـسه .  نآ  ثراو  اهکیجات  هک  دراد  دوجو  هقطنم  نیا  رد  يزکرم  يایـسآ  ياهندمت  نیرتیمیدـق  زا  یکی  دراد  هنکـس  رفن 
روشک نیا  دنراد .  تنوکس  نآ  رد  یئاپورا  یسور و  ماوقا  اهکیجات ،  رب  هوالع  دنشابیم .  مالسا  نیبم  نید  وریپ  ناتسکیجات  مدرم  % 86

نرق رد  دراد .  دوجو  روشک  ود  نیا  نیب  یلم  یگنهرف و  ياهدـنویپ  هدوب و  ناریا  كاخ  زا  یـشخب  دالیم  زا  لـبق  یتح  هتـشذگ و  نورق  زا 
بالقنا زا  سپ  لاـس  دندروآرد و 4  دوخ  فرـصت  هب  ار  نآ  اهـسور  لاس 9873م  رد  تفرگ و  رارق  اـهلوغم  زاـت  تخاـت و  دروم  مهدزیس 

رهم 1308ش)  24  ) ربتکا 1929م رد 16  نیمزرس  نیا  دومن و  بحاصت  ار  هبنـشود  رهـش  یتسینومک  شترا  لاسرد 1921م  ینعی  1917م 
ماظن نیا  لاس 1961م  ات  هک  تسویپ  نیلمرک  رظن  تحت  ياـهیروهمج  هعومجم  هب  داـبآ » نیلاتـسا  یتسیلایـسوس  يروهمج   : » ناونع تحت 

یتسینومک ماظن  اب  لاس  زا 60  شیب  لاس 1991م ،  ات  روشک  نیا  داد .  رییغن  ناتسکیجات  هب  ار  دوخ  مان  سپ  نآ  زا  دومن و  ظفح  ار  یسایس 
 ، ریخا تالوحت  اـهنصحت و  تارهاـظت و  رد  مسینومک  طـسوت  بهذـم ،  یبوکرـس  فـالخرب  دـشیم .  هرادا  يداـحلا  تاـمیلعت  تحت  و 

ياهتفه تفه  تارهاظت  تسا .  هدمآرد  روشک  نیا  یسایس  تارییغت  ناتـسکیجات و  گنهرف  تایح  دیدجت  هکرحم  هوق  تروص  هب  بهذم 
يارب ناناملـسم  شـالت  زراـب  ياـههنومن  زا  قباـس  يوروشتسینومک  بزح  ياـضعا  زا  فایبـن  ناـمحر  ینوگنرـس  يارب  روـشک  نیا  رد 

 . تسا یمومع  نکاما  دـجاسم و  رد  تعامج  ياهزامن  يرازگرب  تروص  هب  روکذـم  ضارتعا  یلجت  تسا .  ینید  تاداقتعا  هب  تشگزاـب 
تئارق اعد ،  مسارم  اب  دـندوب  هدرک  اپرب  ادهـش » نادـیم   » مانب ياهیحان  رد  يروهمج  تساـیر  خاـک  ربارب  رد  هک  ییاـهرداچ  رد  نیـضرتعم 

نانز اههمانرب ،  نیا  ریثات  تحت  هک  يوحن  هب  دندادیم .  رارق  یمالسا  یناجیه  یبهذم و  تاساسحا  ریثات  تحت  ار  مدرم  ینارنخـس  نآرق و 
هب 5 دشیم  اپ  رب  نادیم  نیا  رد  راب  کی  هزور  همه  هک  تعامج  زامن  مسارم  دندش .  بیغرت  یمالسا  باجحتیاعر  مادنا و  ندینایشوپ  هب 

يراوگوس مسارم  دنهد و  ماجنا  تدابع  دنتسناوتیمن  لزانم  رد  یتح  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 9  . ) تفای شیازفا  زور  رد  راب 
رد ات  دنتـشاذگیم  کیـشک  اهنیمز ،  ریز  نیا  يدورو  رد  دشیم و  رازگرب  اهنیمز  ریز  رد  يرادازع  تاجتـسد  و  (ع ) هللادبعابا ترـضح 

يرابکتـسا و ياههناسر  قیرط  زا  یتسینومک  نارود  رد  مه  یمالـسا  بالقنا  زا  یهاگآ  دـنوش .  قرفتم  یتینما ،  نارومام  ندـمآ  تروص 
بوشآ هقطنمرد  اکیرما  یتح  دـنتخاسیم و  مدرم  نهذ  رد  ناریا  زا  یـشوشم  یفنم و  ریوصت  هک  دوب  اهتردـقربا  هب  هتـسباو  ياهیرازگربخ 
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نودب یلو  يرآ  مدنگ  نودـب  دـنیوگیم :  کیجات  مدرم  لاح  نیا  اب  دومنیم .  غیلبت  یمالـسا  بالقنا  هیلع  رارـشا  قیرط  زا  بالوک ،  هدز 
لالقتـسا يوروش ،  یـشاپورف  اب   10  . ) تسا کـچوک  ناریا  یتراـبع  هب  ناریا و  زا  هداـتفا  ادـج  هراـپ  عـقاو  رد  ناتـسکیجات  زگره ،  ناریا 
نوسیزوپا ندـمآ  راـک  يور  هب  رجنم  دوب  راوتـسا  یتدـیقع  یناـینب  رب  هک  مدرم  تضهن  تفاـی و  ققحت  ربماتپس 1991م  رد 9  ناتسکیجات 

بازحا نیا  زا  لالقتـسا  ودب  رد  هنیباک  دیدرگ و 30 % ناشخدب  زیخاتسر و  نامزاس  تارکومد ،  یمالـسا ،  تضهن  ياهبزح  زا  لکـشتم 
بالقنا اب  نامزمه  هک  یمالـسا  تضهن  بزح  دراد .  مان  یلم  تدحو  لیفک  يروهمج  سیئر  یلم و  هحلاصم  نآ  یتموکح  ماظن  دـندوب . 
لیصحت نیب  گرزب  يانایرآ  نامزاس  دوریم .  رامش  هب  یـسایس  ياههورگ  نیرتيوق  زا  یکی  هدمآ  دوجوب  روشک  نیا  رد  ناریا  یمالـسا 

ءابطخ تسا .  نابز  یـسراف  ياهنیمزرـس  رد  يدـحاو  تلود  داجیا  نآ  نامرآ  هک  دراد  یناوارف  نارادـفرط  يداع ،  دارفا  یتح  اههدرک و 
فلتخم طاـقن  رد  دجـسم  ریخا 1500  ياـهلاس  رد  دـننکیم  تیلاـعف  ناناملـسم ) یبهذـم  ربهر   ) تاـنیمات هرادا  یتسرپرـستحت  دـجاسم 

هتفای لالقتسا  هزات  يروهمج  نیا  یسایس  مهم  تالکشم  زا  یکی  ( 11  . ) تسا عماج  دجسم  نآ  دحاو  هک 150  هدش  سیسات  ناتسکیجات 
هطلـس ههد  دـنچ  تدـم  رد  اریز  دـشابیمن  ریگارف  نادـنچ  اـما  تسا  دـنمورین  مدرم  زا  ياهدـع  نیب  هـچرگ  ینید  شیارگ  هـک  تـسا  نـیا 

ياهروشک هب  یمالـسا  مولع  لیـصحت  يارب  دناهدوبن  رداق  نابلاط  هدوب و  فقوتم  نآ  رد  یمـسر  روط  هب  ینید  مولع  شزومآ  یتسینومک ، 
تموکح ییاهنت  هب  هک  درادن  ار  نآ  تردـق  مه  نایارگ  یلم  شیارگ  دـنزادرپب .  یبهذـم  تامولعم  لیمکت  هب  دـننک و  ترفاسم  ناملـسم 

 ، اهـسور زا  يریثک  هدـع  رگید  يوس  زا  دـشابیم .  نیمزرـس  نیا  یـسایس  شیارگ  نیرتيوق  زونه  یتـسینومک  شیارگ  هنافـساتم  دـنک و 
دنکیم تیوقت  ار  مسینومک  نارادفرط  تیعقوم  زین  دیدج  یمان  اب  خرس  شترا  روضح  دنراد .  تسد  رد  ار  ینف  یتعنص و  يدیلک  لغاشم 

ناج دارفا  نیا  هک  دهدیمن  هزاجا  یقرـش  ياپورا  يوروش و  رد  نآ  ندیـشاپورف  ییاوسر  هدش و  رابتعا  یب  ناهج  رد  مسینومک  نامرآ  اما 
روشک نیا  هب  هدیشخب و  تدش  ار  شیارگ  نیا  يداصتقا ،  ياهـشلاچ  یـسایس و  ياهجنـشت  دنریگ .  رارق  یـسایس  ماظن  سار  رد  دنریگب و 

ياهـشالت نونک  ات  لیئارـسا  یتسینویهـص  میژر  اکیرما و  دنک .  یلبق  هتخیر  ورف  میژر  نیـشناج  ار  يرادیاپ  یـسایس  ماظن  دـهدیمن  هزاجا 
نیا هک  تسا  هدادـن  هزاجا  مدرم  یمالـسا  تمواقم  اـما  دـناهدروآ  لـمعب  يروهمج  نیا  رد  ذوفن  لاـمعا  يارب  یناوارف  یـسایس  یگنهرف - 

هتـشذگ میژر  رد  هک  تسا  یـسراف  ناـبز  تاتـسکیجات ،  یگنهرف  تیوـه  رد  مـهم  لـئاسم  زا  یکی  دـسرب .  رمث  هـب  هناحوبذـم  ياهـشالت 
اهـسور اذل  دـننک .  شومارف  دـشیم  ناریا  اب  یبدا  یگنهرف و  یخیرات ،  تبارق  بجوم  هک  ار  نابز  نیا  اهکیجات  ات  هدوب  نیا  رب  شـشوک 
مورحم تفاییم  راشتنا  یـسراف  نابز  هب  هک  يراثآ  تایرـشن و  ندناوخ  زا  ار  نانآ  راک  نیا  اب  دـندومن و  فقوتم  ار  یـسراف  طخ  شزومآ 

نیرجاهم ذوفن  اب  دـنراد و  جاور  ار  کیلیریـس  طخ  دـندومن و  عطق  نایناریا  گنهرف  اـب  ار  ناـنآ  طاـبترا  نینهآ  راوید  داـجیا  اـب  دـندرک و 
یـصصخت و مهم و  لـغاشم  اریز  تفاـی  يرتـشیب  روضح  روـشک  نیا  رد  یـسور  ناـبز  يرادا  ینف و  یگنهرف ،  یملع ،  زکارم  رد  یـسور 
( یـسراف  ) دوخ يردام  نابز  هب  ناـجیه  روش و  زا  یتلاـح  اـب  مدرم  دوجو ،  نیا  اـب  دنتـسنادیمن .  یـسراف  هک  دوب  يدارفا  تسد  رد  یملع 

نینل همسجم  هکنیا  بلاج  دندرک و  زاغآ  یـسودرف  هرکیپ  زا  يرادربهدرپ  اب  ار  دوخ  لالقتـسا  درگلاس  ياهنـشج  نیلوا  دنیوگیم و  نخس 
مجع یـس  لاس  نیا  رد  مدرب  جنر  یـسب   : » دندرکیم همزمز  مه  اب  یـصاخ  باهتلا  روش و  اب  دنداهن و  شیاجب  ار  هرکیپ  نیا  هتـشادرب و  ار 

تیرثکا دیامنیم .  باختنا  دوخ  تابتاکم  یمسر  طخ  ناونع  هب  ار  یـسراف  طخ  هک  درک  مالعا  زین  تلود  ( 12  ) یسراپ نیدب  مدرک  هدنز 
لاس 3 کی  لوط  رد  یـسراف  نابز  طخ و  شزومآ  زرط  باتک  دنتـسه .  هلجم  همانزور و  باتک و  لهابلغا  دـنداوساب و  ناتـسکیجات  مدرم 

مه تسا و  یناسنا  مولع  تاعوضوم  رد  اهنآ  بلاغ  هک  دباییم  راشتنا  روشک  نیا  رد  باتک  دـلج  ات 800  نیب 700  هنالاس  دش .  پاچ  راب 
طوبرم نآ  يات  هک 3  دراد  دوجو  همانزور  هلجم و  روشک 126  نیا  رد  دوشیم .  پاچ  یسراف  نابز  هب  ناماس  دنویپ و  ياههمانزور  نونکا 

نیرتالاب دـشابیم .  همانهتفه  تروص  هب  مه  ناونع   10 يرسارس ،  اهنآ  ناونع   13 تسا .  تلود  راصحنا  رد  هیقب  یـصوصخ و  شخب  هب 
هخسن هب 70000  اهنآ  ژاریت  هک  دراد  صاصتخا  زور » غارچ   » یصوصخ همانزور  مدرم و  اب  زاین  زار و   ، » تیروهمج  » تایرـشن هب  نآ  ژاریت 

دشابیم هاگتماقا  رهش و 49  ياراد 18  رضاح  لاح  رد  روشک  نیا  تسا و  هبنشود  رهش  ناتـسکیجات  تموکح  زکرم  ( 13  . ) ددرگیم غلاب 
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هوـیج و عـلق ،  سم ،  يور ،  برـس ،  نـهآ ،  ینغ  رئاـخذ  دـنراد .  ياهژیو  تـیمها  یبآ  قرب  يژرنا  دـیلوت  رد  نآ  ناوارف  ياـههناخدور  . 
 . تسا ناـماس  نیا  مدرم  يادادـخ  ياـهتورث  هلمج  زا  یعیبـط  زاـگ  تـفن و  نـینچمه  دـیآیم .  تسدـب  روکذـم  نیمزرـس  رد  موـیناروا 

یجاسن و كاشوپ ،  یفاب ،  باروج  یفاب ،  یلاق  یئایمیش ،  عیانص  تسا و  يزکرم  يایـسآ  رد  ناتک  هدمع  ناگدننکدیلوت  زا  ناتـسکیجات 
نآ هب  یندعم ) رئاخذ   ) هوقلاب تناناکما  نیا  زا  هتـشذگ ،  میژر  رد  دـنادروخرب .  یبوخ  ترهـش  زا  هتـشاد و  رارقتـسا  نآ  رد  ییاذـغ  داوم 

تسا و هدش  اسرف  تقاط  مروت  دـیدش و  ياهدوبمک  راچد  دوش  یکتم  دوخب  دـهاوخیم  ناتـسکیجات  نونکا  دـشن و  يرادرب  هرهب  تروص 
نکمم یعامتجا ،  یـسایس ،  ياهنارحب  ینارگ و  لکـشم  دناهدش و  فقوتم  تخوس  دوبمک  تلع  هب  لقن  لمح و  لیاسو  زا  يرایـسب  یتح 
یندعم عبانم  جارختسا  رد  ار  ناتسکیجات  دناوتیم  یگنهرف  ياهتیلاعف  نمـض  ناریا  ( 14  . ) دـنکفیب هرطاخم  هب  ار  روشک  نیا  تابث  تسا 

 . دنک تدعاسم  يداصتقا  عاضوا  دوبهب  یتعنص و  هعسوت  و 

اهتشونیپ

 ، يوروش ناناملسم  - 2 هداز ص 205 .  ناضمر  دومحم  همجرت  نیکویر  لکیام  يزکرم -  ایسآ  ناناملـسم  هلاسم  وکـسم و  تموکح  - 1
ات 273 تاحفص 271  ینامرک  جریا  همجرت  ناملسم  ياهتیلقا  - 3 تایب .  هواک  همجرت  نسگینب و . . .  ردناسکلا  هدنیآ -  لاح و  هتـشذگ ، 
ات نیمزرـس  نیا  نـیچ  ناناملـسم  شخب  رد  نمـض  رد  ات 295 ،  تاحفـص 282  ینامرک  جریا  همجرت  ناـهج ،  رد  ناملـسم  ياـهتیلقا  - 4 . 
Hydro Electric power 7- یمالـسا ش 3726 .  يروهمج  هماـنزور  - 6 تلاـسر ش 1991 .  - 5 دوب .  هدـش  یفرعم  يدودـح 
 . هداز ص 76 ناـضمر  دومحم  همجرت  نیکوـیر  لـکیام  هتـشون  يزکرم  يایـسآ  ناناملـسم  هلاـسم  وکـسم و  تموـکح  - (Michael 8

ریفس يرتسبش  دهتجم  فرـشا  یلع  هبحاصم  زا  هتفرگرب  10 و 11 - زمیات .  كرویوین  هنایم ،  يایسآ  رد  یمالـسا  يرادیب  - Rywkin) 9
رشن هلجم  یناریا ،  رصان  لقتسم -  ناتـسکیجات  ناریا و  - 12 هام 1371 .  ریت   25 تاعالطا ش 19665 -  همانزور  اب  ناتـسکیجات  رد  ناریا 

اعوبطم ریزو  ناخاب  فادـمحم  اب  تاعالطا  همانزور  هبحاـصم  زا  ذوخاـم  - 13 رویرهـش 1371 .  دادرم و  مجنپ  مـهدزاود ش  لاـس  شناد 
ناناملـسم دـیدش  راتـشک  هب  یتسینومک  ياوق  تـالوحت ،  نیرتهزاـت  رد  - 14 تاعالطا ش 19611 ) .  هماـنزور   ) ناتـسکیجات يروهمج 

 . دناهدرک هراوآ  ار  ناملسم  رفن  نویلیم  کی  هتخادرپ و 

ناتسقازق

نیمود يزکرم و  يایسآ  يروهمج  نیرتعیسو  ظاحل  نیا  زا  هک  ( 1  . ) دراد عبرم  رتمولیک  اب 2717000  ربارب  یتحاسم  ناتسقازق  يروهمج 
ناتـسنمکرت و ناتـسکبزا و  هـب  بوـنج  زا  هیـسور  اـب  لامـش  زا  روـشک  نـیا  دـشابیم .  هیـسور  زا  سپ  قباـس  يوروـش  گرزب  يروـهمج 

ناتسکبزا اب  روشک  نیا  زرم  رد  لارآ  هچایرد  برغ و  رد  رزخ  يایرد  دشابیم .  دودحم  نیچ  یقرش  ناتسنمکرت  هب  قرش  زا  ناتـسزیقرق و 
نیا هنکس  % 45 دراد .  هنکـس  رفن  نوـیلیم  نوـنکا 17  مه  یلو  دوـب  رفن  نوـیلیم  لاـس 1979م 5/14  رد  نآ  تـیعمج  تـسا .  هـتفرگ  رارق 
نیا هدنکارپ  لئابق  نارگن  سور  ياهرازت  اریز  تفای  ياهقباس  یب  دشر  ناتسقازق  رد  مالسا  مهدزون ،  نرق  رد  دنتـسه .  ناملـسم  يروهمج 

هدش و کیدزن  مه  هب  اهنآ  لئابق ،  يوس  زا  مالـسا  لوبق  اب  دندومن  روصت  اذل  دنروشب ،  اهنآ  رب  هک  دنتـشاد  ار  نآ  میب  دـندوب و  يروهمج 
هعـسوت دشر و  ربارب  رد  دندشن و  لئاق  تیدودحم  نانآ  يوس  زا  مالـسا  شریذپ  دروم  رد  ظاحل  نیا  زا  دـننکیم و  داجیا  يدـحاو  ندـمت 
یماوقا تروص  هب  ار  نانآ  قازق  مدرم  رد  مالـسا  ذوفن  اهـسور ،  روصت  فالخرب  اما  دندادن  ناشن  یلمعلا  سکع  دوخزا  هقطنمنیا  دـجاسم 

نیئآ لوبق  رطاـخب   ) یـسایس تردـق  نینچ  هجوتم  هک  اهـسور  دنتـساخرب .  تمواـقم  شروش و  هب  اهـسور  لـباقم  رد  دروآرد و  زیتـس  ملظ 
داژن دـنداد .  هعاشا  يروهمج  نیا  رد  ار  یحیـسم  تاـغیلبت  هدومن و  داـجیا  یقیاـضم  دـجاسم  تخاـس  رد  دـندش  اـهقازق  طـسوت  مالـسا )
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 ، اـهقازق ینوـنک  لـسن  دـناهتفای و  رارقتـسا  یلعف  هقطنم  رد  حیـسم  دـالیم  زا  لـبق  هک  دنتـسه  یکرت  لـئابق  زا  اـهنآ  تسا  قازق  تیرثـکا ، 
 ، یناـملآ ینیارکوا ،  یـسور ،  زا :  دـنترابع  نآ  رگید  ياـهداژن  دـشابیم .  نیمزرـس  نیا  یموب  ياـهكرت  اـب  اـهلوغم  شزیمآ  لوصحم 

یگتخیمآ یکرت  ناـبز  اـب  ناـبز  نیا  دـشابیم .  یلیرک  نآ  ياـبفلا  تسا و  یقازق  ناـبز  یناریا .  یکیجاـت و  یکبزا ،  يروغیوا ،  ياهرک ، 
یلخاد ياهگنج  راچد  ادـعب  تشاد  رارق  اهلوغم  هطلـستحت  ناتـسقازق  مهدزناپ ،  نرق  رخاوا  ات  يدـالیم  مهدزیـس  نرق  زا  دراد .  يداـیز 

اما دنتفرگ  رارق  اهـسور  هطلـس  ریز  جیردتب  اهقازق  تفرگ و  توق  مهدزناش  نرق  زا  اهـسور  اهقازق و  نایم  طابترا  دیدرگ و  هیزجت  هتـشگ و 
هطلس لاس 1866م  زا  لاح  نیا  اب  دـندز .  شروش  هب  تسد  راب  نیدـنچ  مهدـجیه  نرق  مود  همین  رد  سور  نیمجاـهم  غوی  زا  ياـهر  يارب 

تفرگ و جوا  جـیردتب  اهقازق  ناـیم  رد  اهـسور  زا  ترفن  جوم  یلو  دـنتفر  ناـیم  زا  یلحم  ياهتردـق  هتـشگ و  تیبثت  یحاون  نیا  رب  اهـسور 
هیلع رب  اهقازق  طسوت  متـسیب  نرق  لیاوا  مهدزون و  نرق  رخاوا  رد  شروش  نیدنچ  دوب و  رثؤم  راجزنا  نیا  تیوقت  رد  مالـسا  يونعم  تردـق 
رظن تحت  ناتـسقازق  راتخمدوخ  يوهمج  رویرهش 1299ش )  4  ) توا 1920م رد 26  دش .  بوکرـس  تدـش  هب  هک  تفرگ  تروص  سور 

هب رذآ 1315ش )  14  ) ربماسد 1936م رد 5  دـش و  باـختنا  نآ  زکرم  ناوـنع  هب  اـتآ » اـملآ   » دـش و لیکـشت  نیمزرـس  نیا  رد  نیلمرک ، 
و نیدرورف 1370ش )  20  . ) دروآ تسدب  ار  دوخ  لالقتسا  لاس  نیا  رد  دوب و  رارقرب  لاس 1991م  ات  هک  داد  مان  رییغت  ناتسقازق  يروهمج 
دراد و رهش   82 ناتسا ،   19 تسا .  بیـس ) ردپ   ) اتآ املآ  نآ  تختیاپ  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  دـمآرد .  دـحتم  للم  نامزاستیوضع  هب 

هلمج زا  ینویزیولت  لاناک  هسردم و 6  دحاو   10000 وجشناد ،  اب 14000  هدکشناد   60 دنراد .  تنوکس  يرهش  ياهنوناک  رد  هنکس  % 57
يروهمج اهنت  ناتسقازق  دراد .  رارق  روشک  نیا  تموکح  زکرم  رد  ناملـسم  مهم  دجاسم  زا  یکی  ( 2  . ) تسا ناتسقازق  یگنهرف  تاناکما 

قباس يوروش  یمتا  ياـمیپ  هراـق  کـیتسلاب  ياهکـشوم  يولیـس  کـیژتارتسا و  ياهحلـس  نآ  رد  هک  تسا  هناـیم  يایـسآ  نیـشن  ناملـسم 
ناتسقازق تسا .  نارگن  تدش  هب  دتفیب  ناناملسم  تسد  هب  روبزم  یمتا  ياهحالـس  ياهتـسه و  داوم  هکنیا  زا  اکیرما  دوشیم و  يرادهاگن 

رد هبنپ  تشک  هعـسوت  يراـیبآ  هژورپ  هدافتـسا  دروـم  نوـنکا  نآ  بوـنج  رد  عـقاو  لارآ  هچاـیرد  تسا .  رادروـخرب  یبوـخ  یبآ  عباـنم  زا 
روشک نیا  رد  تسا .  هتشاذگ  ياجرب  دوخ  عیسو  لحاوس  رد  ار  کمن  زا  یئایرد  نآ ،  بآ  عبانم  ینیشن  بقع  اب  هتفرگ و  رارق  ناتـسکبزا 

عبانم نآ  ياهدور  دراد .  دوجو  نهآ  گنـس  گنـس ،  لاغز  يور ،  برـس ،  سم ،  علق ،  لکین ،  تافـسف ،  هرقن ،  ـالط ،  نوچ :  ینداـعم 
عتارم زیخلـصاح و  یعورزم  ياـهنیمز  دـنوریم .  رامـش  هـب  يراـیبآ  ياـهحرط  و  کیرتکلاوردـیه ) يژرنا   ) یبآ قرب  دـیلوت  يارب  یمهم 
بوذ یئایمیش ،  یجارختسا ،  عیانص  تسا و  هتفای  هعسوت  رایسب  یتعنص  ظاحل  هب  روشک  نیا  تسا .  نیمزرس  نیا  تاکرب  زا  مرخ  زبسرس و 

دوب و قباـس  يوروـشتشوگ  دـیلوت  مهم  زکارم  زا  ناتـسقازق  دراد .  رارقتـسا  نآ  رد  ییاذـغ  یجاـسن و  نامیـس ،  يزاسنیـشام ،  تازلف ، 
هتفای لالقتسا  يروهمج  نیا  رد  يریگیهام  تعنص  دوشیم .  دیلوت  نآ  رد  ناتک  ینیمز و  بیس  رکشین ،  بیـس ،  روگنا ،  يزبس ،  تالغ ، 

نآ رد  مورک  رئاخذ  نیرتگرزب  دوریم و  رامـش  هب  تفن  هدننک  دیلوت  نیمود  عفانملا  كرتشم  ياهیروهمج  نیب  رد  دراد .  ییازـسب  قنور  ، 
 . دراد دوجو 

ناتسکبزا

عقاو ناتـسنمکرت  ناتـسناغفا و  لامـش  زین  لارآ و  هچایرد  ناتـسقازق و  بونج  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 447400  ناتـسکبزا ،  نیمزرس 
لبق مشش  نرق  رد  دنشابیم .  مالسا  نیئآ  وریپ  نآ  ینویلیم  هنکس 20  % 85 دنتسه .  نآ  یقرش  ناگیاسمه  ناتسزیقرق  ناتسکیجات و  تسا . 

نارود رد  دـندوب ،  رکت  ناـنارمکح  زا  سپ  یناریا  هلـسلستسخ  هک  ناـیناماس  دوـب .  نایـشنماخه  هطلـستحت  نآ  مـظعا  شخب  دـالیم  زا 
ات زا 261   ) دـندرکیم تموکح  يزکرم  ناریا  زا  یتمـسق  و  ینونک ) ناتـسکبزا  زا  ییاهـشخب   ) رهنلا ءارواـم  ناـسارخ و  رد  دوختموکح 
هک دندرک  یقرت  نانچ  وا  دهع  رد  دنقرمـس  اراخب و  دوب و  رهنلااروام  رتسیب  هلـسلس  نیا  رادـتقا  زکرم  یناماس ،  لیعامـسا  دـهع  رد  389ق )

یناماس لیعامسا  هربقم  دندیشخبیم .  غورف  رون و  رنه ،  تایبدا و  فراعم و  ندمت و  یگدنشخرد  اب  ار  یمالسا  ملاع  زا  ياهدمع  تمـسق 
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یـضعب زکرم  میدق و  رهنلااروام  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  اراخب  دشابیم .  رـصع  نیا  زا  یئابیز  رایـسب  يرنه  رثا  دوخ  هک  تسا  اراخب  رد 
رکاش یئاراخب  قعمع  فورعم ) خروم   ) یخـشرن دـشابیم ،  یناریا  بدا  یمالـسا و  فراـعم  مولع و  رـشن  نوناـک  یمالـسا و  ياـهتموکح 
عباوت زا  هنشفا  ياتسور  رد  یناریا  گرزب  دنمشناد  428ق )  - 370  ) انیس یلعوبا  سیئرلا  خیش  دنایمیدق ،  رهش  نیا  نادنمشناد  زا  يراخب 

ناـیلاک و دجـسم  هب  طوبرم  هک  يرتم  تسا 5/46  ياهرانم  اراخب  ترامع  نیرتدـنلب  ( 3  . ) دومن ملع  بسک  اراخب  رد  دـمآ و  ایندـب  اراـخب 
 . تسا لـبق  نرق  هب 8  طوـبرم  هراـنم  نیا   . ( دـندرکیم ترپ  نآ  يـالاب  زا  ار  گرم  هب  ناـموکحم  اریز   . ) دـشابیم گرم  جرب  هب  فورعم 

رارق اراخب  یکیدزن  رد  هک  تسا  ناتسکبزا  یخیرات  ياهرهش  زا  رگید  یکی  دنقرمـس  ( 4  . ) تسا رهـش  نیا  يرنه  راثآ  زا  زین  یبلاج  رازاب 
ربرب ياههورگ  برع ،  ناریما  ردنکسا ،  نایهاپس  موجه  دوخ  خیرات  نرق  لوط 25  رد  رهش  نیا  درذگیم  نآ  رانک  زا  دغس  دور  هک  دراد 

هچایرد زا  قشمد و  ات  یلهد  زا  هک  دـش  گرزب  یتکلمم  تختیاپ  دنقرمـس  ناـیرومیت ،  رـصع  ردوص  تسا .  هدـید  دوخب  ار  ناـخزیگنچ  و 
هیاپ نادب  هاگچیه  نامز  نآ  ات  هک  دیناسر  تیمها  زا  یماقم  هب  ار  رهنلا  ءاروام  تلود  نیا  تشاد  تعـسو  سراف  جـیلخ  ات  لارآ )  ) مزراوخ

رد یبلاج  دجسم  تسا .  دنقرمس )  ) رهـش نیا  رد  هتفرگ  رارق  یناگروگ  رومیت  ریما  يور  رب  هک  ناهج  ربق  گنـس  نیرتگرزب  دوب .  هدیـسرن 
ياهزوریف دبنگ  رطق  دراد و  ضرع  رتم  لوط و 109  رتم  نآ 167 ینورد  نحص  هک  مناخ  یب  یب  دجسم  ناونع  تحت  دراد  دوجو  رهـش  نیا 

 ، يزکرم يایسآ  رهش  نیرتگرزب  ناونع  هب  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  دنکـشات  ناتـسکبزا  رگید  یخیرات  ياهرهـش  زا  ( 5  . ) تسا رتم  نآ 20 
 ، یخیرات شزرا  لیلدب  هک  دنتسه  ناتسکبزا  يرهـش  ياهنوناک  رگید  زا  ناگنمن  هناغرف و  ناجیدنا .  دشابیم .  زین  يروهمج  نیا  تختیاپ 

لرتنک تحت  رگید  راب  ناتسکبزا  ات  دش  شالت  ررکم  تاعفد  هب  هیراشفا  هیوفص و  نامز  رد  دنروآیم .  يور  اهنادب  اهدرگناهج  هلاس  همه 
دش و ناتسکبزا  یجیردت  نتفر  تسد  زا  بجوم  ناریا  فعـض  دارفا و  رد  لئابق  نارـس  نوزفازور  ذوفن  اما  دیآرد  ناریا  يزکرم  تموکح 

مکاح ناتسکبزا  رب  یتسینومک  ماظن  ربتکا 1917م  بالقنا  رد  اهرازت  طوقس  زا  سپ  دمآرد .  اهسور  لاغشا  هب  هقطنم  نیا  لاس 1873م  رد 
طساوا رد  دوب .  رارقرب  لاس 1991م  ات  هک  تفرگ  لکش  نیمزرس  نیا  رد  ناتسکبزا  یتسیلایسوس  يروهمج  امـسر  لاس 1924م  رد  دش و 
باریس ار  نآ  مالسا  تیونعم  تفرگ و  ندیزو  نآ  رب  يدازآ  شخب  حور  میسن  تفای و  ییاهر  مسیسکرام  هطلس  زا  ناتـسکبزا  لاس ،  نیا 

لیعامـسا هسردـم  اراـخب و  رد  برع  ریم  هسردـم  ینعی  یمالـسا  فورعم  هسردـم  ود  دنتـسه .  یفنح  هقف  وریپ  ینـس و  اـهکبزا ،  دومن . 
دندوب تیلاعف  هب  لوغشم  نیلمرک  هطلس  ماگنه  رد  هک  دنايزکارم  اهنت  دناهدمآ ،  دیدپ  يدالیم  مهدزناش  نرق  رد  هک  دنکشات  رد  يراخبلا 

مامت دنداد .  ار  سرادم  نیا  هب  تیلاعف  هزاجا  مود  گنج  زا  سپ  دـندرک و  مادـقا  یبهذـم  هسـسؤم  ود  نیا  لیطعت  هب  زاغآ  رد  نانآ  هتبلا  . 
هب ار  یمالسا  تایرشن  بتک و  راشتنا  زین  سرادم  نیا  دنوشیم .  تیبرت  روکذم  سرادم  رد  لیصحت  اب  قباس  يوروش  رد  یمالـسا  ياملع 

دجاسم نآ  ياهرهش  مامت  رد  دنراد .  هدهع  هب  ار  هدش  دای  ياهتیلوئسم  رتنوزفا  یتیفیک  اب  رتكرحت و  اب  نیرتلاعف و  نونکا  دنتشاد و  هدهع 
هدید يروهمج  نیا  رد  زین  فوصت  هب  شیارگ  دوشیم .  رازگزامن  تیعمج  زا  نوحـشم  یمالـسا  دایعا  رد  هژیوب  هک  دراد  دوجو  يددعتم 
کی زا  زواجتم  رـضاح  لاح  رد  هدوب و  کبزا  داژن  زا  ناتـسکبزا  مدرم  دنتـسه .  اراخب  هویخ و  رد  نیئآ ،  نیا  میلعت  مهم  زکارم  دوشیم و 
نابز دنارد .  تنوکس  گنایک ) نیس   ) نیچ یقرش  ناتسکرت  نیشن  ناملـسم  تلایا  رد  رفن  هب 20000  بیرق  ناتـسناغفا و  رد  یکبزا  نویلیم 
قرب دـیلوت  رد  قباس ) مزراوخ   ) لارآ هچایرد  زین  يروهمج و  نیا  ياهدور  دـشابیم .  یکرت  نابز  تاقتـشم  زا  هک  تسا  یکبزا  اهکبزا 
ماقم نیچ  اکیرمآ و  زا  سپ  ناهج  رد  هبنپ  دیلوت  رظن  زا  ناتسکبزا  دنراد .  یمهم  تلاخد  روشک  نیا  هبنپ  یـضارا  ندومن  بورـشم  یبآ و 

مـالقا نیرتـمهم  زا  لوـصحم  نیا  زین ،  نوـنکا  مه  تسا .  هدـشیم  هیهت  يروـهمج  نیا  رد  قباـس  يوروـش  هـبنپ  تـساراد و 60 % ار  موـس 
نیمزرس نیا  ( 6  ) یلوصحم کت  تشک  روکذـم  لوصحم  دراد و  صاصتخا  هبنپ  تشک  هب  نآ  یـضارا  رثکا  هدوب و  روشک  نیا  یتارداـص 

لاغذ نداـعم  زاـگ و  تفن و  دـیلوت  ظاـحل  هب  ناتـسکبزا  دراد .  هناـیم  ایـسآ  رد  ار  لوا  مقم  فنک  عاونا  دـیلوت  رظن  زا  دوشیم ،  بوسحم 
هدمع ناگدننک  دیلوت  زا  ناتسکبزا  هتشاد و  ياهدرتسگ  جاور  ریاشع  نایئاتسور و  نیب  دنفسوگ  شرورپ  ( 7  . ) دراد ياهژیو  تیمها  گنس 

 . تسا هدوب  يوروش  رد  مشپ 
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ناتسنمکرت

رامـش هب  يزکرم  يایـسآ  تعـسو  رپ  اتبـسن  قطاـنم  زا  عبرم  رتـمولیک  ربارب 488100  یتعـسو  اب  ناتـسنمکرت  هتفای  لالقـسا  هزاـت  يروهمج 
زرم ناتـسکبزا ،  اب  لامـش  قرـش و  زا  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  ناتـسناغفا و  اـب  بونج  زا  رزخ  ياـیرد  اـب  برغ  زا  روشک  نیا  دوریم . 
برغ زا  هدش و  هدرتسگ  یئایفارغج  لوط  تهج  رد  رتشیب  روشک  نیا  تسا .  عقاو  نآ  یبرغ  لامـش  رد  ناتـسقازق  نینچمه  دراد .  كرتشم 

ار مراهچ  ماقم  نیارکوا  ناتسقازق و  هیسور ،  زا  دعب  تعسو  رظن  زا  تسا و  رتمولیک  بونج 650  ات  لامش  زا  رتمولیک و  نآ 1100  قرش  ات 
مظعا تمـسق  دراد .  یئایفارغج  ورملق  سیئوس  شیرتا و  دـنله ،  کیژلب ،  كرامناد ،  ياهروشک  تحاـسم  عومجم  هزادـنا  هب  تساراد و 

بونج و رد  ریماپاراپ  غاد و  هپک  ياههوک  دـناشوپیم .  ار  روشک  كاـخ  هک 80 % دهدیم  لیکشت  هایـس ) نش  ( ) 8  ) موق هرق  ریوـک  ار  نآ 
رتمولیک هب 3  قطاـنم  یخرب  رد  نآ  ضرع  هک  دراد  قـلعت  روـشک  نیا  هـب  رتـمولیک  اـب 2620  اـیرد  وما  هناـخدور  تسا ،  نآ  یبرغ  بونج 

ندومیپ 1340 اب  هدـنیآ  رد  هدـش  رفح  رتمولیک  نونکا 1100  مه  هک  اـیند  لاـناک  نیرتـگرزب  ناونع  هب  موق  هرق  فورعم  لاـناک  دـسریم . 
ياههوک زا  دـنیوگیم  مه  نوحیج  نآ  هب  هک  ایردومآ  هک  دوشیم  يروآدای  دـنکیم .  لصو  رزخ  هب  ار  ایردوما  هناـخدور  هار ،  رتمولیک 

 ، موق هرق  هنهرب  يارحص  دوجو  لیلد  هب  دزیریم .  ناتسقازق ) ناتسکبزا و  زرم  رد  عقاو   ) لارآ هچایرد  هب  هتفرگ و  همشچرس  ایـسآ  يزکرم 
یناتسهوک طاقن  رد  اما  دسریم  رتمیلیم  هب 80  ییارحص  طاقن  رد  نآ  یگدنراب  نازیم  دراد و  یکـشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  ناتـسنمکرت 

 ، هنکس اب 375000  رزخ ) رانک   ) ناـکلاب ناتـسا  دراد :  ناتـسا  ناتـسنمکرت 4  دـنکیم .  تفایرد  ناراب  رتم  یلیم  ات 300  ناریا  اـب  زرم  مه 
دراد و شخب  رهش و 44   19 رفن ،  ابوبراچ 795000  ناتـسا  رفن ،  اب 758600  زوئاشات  ناتـسا  رفن ،  اب 884300  ( 9 ( ) ورم  ) يرام ناتـسا 

ناسارخ ناتسا  هب  طوبرم   ) ناریگجاب رهـش  يرتمولیک  غاد و 45  هپک  ياههوک  یلامـش  شخب  رد  هک  تسا  داـبآ  قشع  نآ  تموکح  زکرم 
هک %4/68 دشابیم  لاس  نانز 7/69  رمع  نیگنایم  لاس و  نادرم 9/62  رمع  نیگنایم  تسا .  نآ  هنکس  رفن  هتفرگ و 422300  رارق  ناریا )

یمـسر ناـبز  ناوـنع  هب  ار  یـسور  ناـبز  یلو  تـسا  ینمکرت  یمـسر  ناـبز  دـنکبزا .  راــتات و 5/8 % % 5/10 سور ،  % 6/12 تـمکرت ، 
زا سپ  هدوب و  یمالـسا  مولع  لیـصحت  هب  دنمقالع  دراد .  دوجو  دجـسم  روشک 200  نیا  رد  دنتـسه و  ناملـسم  مدرم ،  % 85 دناهتفریذپ . 

روظنم هب  ناریا  روهمج  سیئر  هک  يرفـس  رد  تسا  هدرک  ادیپ  ییاهدنیازف  جاور  ناتـسنمکرت  رد  بهذم  تیونعم و  هب  شیارگ  لالقتـسا ، 
تساوخ ناشیا  زا  روشک  نیا  تاضقلا  یضاق  دومن  ناتسنمکرت  هب  خیرات 19/2/71  رد  هنایم  يایسآ  ياهروشک  نارس  سالجا  رد  تکرش 

مولع لیصحت  هب  ناریا  رد  هیکرت ،  هیروس و  ناتـسبرع ،  رد  لیـصحت  ياج  هب  ناتـسنمکرت  ینید  مولع  بالط  ات  دش .  مهارف  یتالیهـست  هک 
یبوخ يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف  تابـسانم  كرتشم ،  زرم  یگنهرف و  یبهذم و  كارتشا  لیلدب  ناتـسنمکرت  ناریا و  دنزادرپب .  یبهذم 

رد دش ،  فورعم  یلق  موتخم  هاگشناد  هب  اهدعب  هک  دابآ  قشع  هدکشناد  دراد .  ناتـسرنه  یکشزپ و 5  هدکشناد  کی  ناتسنمکرت  دنراد . 
هـس دوشیم .  سیردت  هناگادج  ياهتـشر  تروص  هب  یـسراف  نابز  نآ  یجراخ  ياهنابز  هدکـشناد  رد  هک  دـیدرگ  سیـسات  لاس 1937م 

هب دابآ  قشع  رصع »  » ناتسنمکرت و هقرج   » ياههمانزور اهنت  نآ  همانزور  زا 10  دراد .  یئویدار  هدنتسرف  کی  ینویزیولت و  لاناک  هدنتسرف 
هرود زجب  تسا و  هدوب  ناریا  كاخ  زا  یـشخب  دالیم  زا  لـبق  نرق  زا 6  ناتـسنمکرت  دباییم .  راشتنا  ینمکرت  نابز  هب  هیقب  یـسور و  نابز 

بوانت هب  تردق  ندروآ  تسدب  اب  نمکرت  لیابق  اهدعب  دوب .  ناریا  وزج  نانچمه  مهدجیه  نرق  لئاوا  ات  يزکرم  يایسآ  رب  اهلوغم  هطلس 
فعض هک  دنروآرد  دوخ  فرصت  هبار  ناتسنمکرت  گنج ،  لاس  زا 4  سپ  اهسور  لاس 1873م  رد  دـنداد .  بیترت  ناریا  هیلع  ار  یتالمح 

لاس نیا  رد  دندرک و  تمواقم  اهتـسینومک  لباقم  رد  اهنمکرت  لاس 1924م  ات  دوب .  رثوم  حـتف  نیا  رد  هیراجاق  رـصع  رد  جرم  جره و  و 
رد 26 دـش  قفوم  ناتـسنمکرت  تفای و  همادا  يوروش  یـشاپورف  نامز  ات  تلاح  نیا  تفرگ و  رارق  نیلمرک  تراظن  تحت  روکذـم  نیمزرس 

ياـهیراکمه سنارفنک  لیکــشت  زا  سپ  ( 1370  ) هتـشذگ لاـس  ناتـسمز  رد  دروا .  تسدـبار  دوـخ  لالقتـسا  1370ش )  ) ربتکا 1991م
روـشک 175 نیا  ناـملراپ  تسا و  يروـهمج  نآ  تموـکح  دـمآرد .  نآ  تیوـضع  هـب  روکذـم  يروـهمج  نارهت ،  رد  ( ECO) يداصتقا
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زا ناتـسنمکرت  دنکیم ) .  باختنا  ار  هدنیامن  کی  هدـنهد  يار  رفن  ره 12000   ) دنوشیم هدـیزگرب  لاس  تدم 5  يارب  هک  دراد  هدـنیامن 
تفن و تساراد .  ناهج  رد  ار  میدس  تافلوس  رئاخذ  نیرتگرزب  زا  یکی  دوریم و  رامـش  هب  هنایم  يایـسآ  رد  هبنپ  هدمع  ناگدننک  دـیلوت 
 ، يژرنا ییاذغ ،  یئایمیش  عیانص  زا :  دنترابع  نآ  عیانـص  ددرگیم .  جارختـسا  روشک  نیا  رد  زین  هویج  مرب و  دی ،  يور ،  برـس ،  زاگ ، 
هب يوروش  قباس  ياهيروهمج  نیب  رد  يرورپماد  تعنص  نیرتهتفرشیپ  نیرتعیـسو و  فابتـسد ،  ياهـشرف  دیلوت  يزاس و  نیـشام  یجاسن 

غلاب لاس  رد  نت  هب 900000  ناتـسنمکرت  رد  مدنگ  دیلوت  نازیم  تسا .  روهـشم  ناهج  رد  نآ  بسا  شرورپ  دراد و  صاصتخا  روشک  نیا 
10  . ) ددرگیم

ناجیابرذآ

ناتسجرگ و نآ  برغ  رد  هیـسور و  نآ  لامـش  رد  هک  عبرم  رتمولیک  تعـسو 86600  هب  رزخ  يایرد  برغ  رد  تسا  ياهیحات  ناجیابرذآ 
لیکـشت ار  روشک  ود  نیا  زرم  سرا  هناـخدور  زا  یـشخب  دـشابیم و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نآ  یبونج  هیاـسمه  دراد .  رارق  ناتـسنمرا 

عاـفترا و مک  یحاوـن  بوـطرم ،  لدـتعم و  ياوـه  بآ و  اـب  رزخ  ياـیرد  یلحاـس  یحاوـن  تسا :  هنوـگ  هس  نآ  یعیبـط  هرهچ  دـهدیم . 
 . دنراد عافترا  ایرد  حطس  زا  رتم  ات 5000  نآ  ياههعلق  یهاگ  هک  دنلب  عافترا  اب  یحاون  یتالف ،  طاقن  یمیدـق و  هتفای  شیاسرف  ياههوک 
رد درـس و  ناتـسمز  رد  روبزم  طاقن  رد  اوه  بآ و  دنـشابیم و  ناجیابرذآ  روبعلا  بعـص  طاقن  زا  هتـشاد و  یناشفـشتآاشنم  ياههوک  نیا 

دشابیم و ( 11  ) زاـقفق هقطنم  يروهمج  هنکـس ) رفن  نویلیم  شیب ز 7   ) نیرتتیعمجرپ نیرتگرزب و  ناـجیابرذآ  تسا .  لدـتعم  ناتـسبات 
نارا بارعا ،  تیمکاح  نارود  رد  زاـقفق و  ياـینابلآ  هب  هتـشذگ  زا  هیحاـن  نیا  تسا .  زاـقفق  یعبرم  رتمولیک  نیمزرس 500000  زا  یـشخب 

رد هک  زغ  نیـشن  چوک  لیابق  دـعب  نورق  رد  اما  دـندادیم  لیکـشت  ار  ناجیابرذآ  هنکـس  زاقفق  نایموب  یطـسو ،  نورق  اـت  دـشیم .  هدـیمان 
نیمجاهم نرق  نیا  رخاوا  رد  دـندروآ .  مالـسا  يدالیم  مهد  نرق  طساوا  رد  اهزغ  دـندومن .  چوک  نادـب  دنتـسیزیم ،  نومیـس  ياـههنارک 

هجنگ و رد  يدـالیم  لاس 1054  رد  دندومن و  لاغـشا  ار  ناریا  یبرغ  لامـش  زاقفق و  زا  ییاهـشخب  دـندوب  ناملـسم  ياهکرت  هک  یقوجلس 
 ، زاغآ رد  مهدزیـس  نرق  رد  دـندرکیم  تموکح  نآ  رب  ناـکباتا  مهدزاود  نرق  زا  دـندناوخیم .  هبطخ  یقوجلـس  ناـیاورنامرف  ماـنب  زیربت 

وزج زاقفق  زا  ییاهـشخب  مهدزون  نرق  ات  دنتـشاد .  ینارمکح  طاقن  نیا  رب  ولنویوققآ  ولنویوقارق و  كرت  هفیاط  ود  نآ  زا  سپ  اـهلوغم و 
 ، ناتـسلگ هماندـهع  قبط  هدروختسکـش و  سور  ناریا و  ياهگنج  رد  ناریا ،  راجاق ،  ناـهاشداپ  یتیاـفکیب  فعـض و  اـب  هک  دوب  ناریا 

هیسور شترا  هک  لاس 1825م  رد  دش .  راذگاو  هیسور  زواجتم  تلود  هب  شلاط  یحاون  یخرب  غابهرق و  یکاش ،  ناوریش ،  وکاب ،  دنبرد ، 
زا ناریا ،  نآ  موس  هداـم  بجوم  هب  ياـچ و  نمکرت  دادرارق  بسح  رب  دـقعنم و  یحلـص  ناریا  ياـضاقت  اـب  دومن  لاغـشا  را  ناوریا  زیربت و 

طوقـس اب  هک  دوب  هیـسور  يروطارپما  نآ  زا  طاقن  نیا  ربتکا  بالقنا  ات  تشادرب .  تسد  رتانخ  ناوجخن و  ناوریا ،  هب  تبـسن  دوخ  يواعد 
تدحو ددص  رد  دندرک و  مالعا  ار  نآ  لالقتسا  هم 1918م  رد 26  دندروآ و  دـیدپ  ار  ناجیابرذآ  يروهمج  وکاب ،  رد  نانابز  كرت  نآ 

لاس نیا  رد  دـندنام .  یقاب  نآ  رد  سرام 1920م  ات  هدش و  وکاب  دراو  یـسیلگنا  ياوق  ینامثع ،  تلود  تسکـش  اب  هک  دـندمآرب  هیکرت  اب 
تیعمج لک  تسا 20 % روشک  نیا  تموـکح  زکرم  هک  وکاـب  يردـنب  رهـش  تفرگ .  تسد  رد  ار  تردـق  ناـجیابرذآ  تسینوـمک  بزح 

هب يروهمج  نیا  تسویپ  هقباس  دنتـسه .  ینمرا  سور و 6 % % 6 يرذآ ،  داژن  زا  مدرم  % 83 تسا .  هداد  صاصتخا  دوخهب  ار  ناـجیابرذآ 
یلاها اهیـشلاط و  ناروشبآ و  نکاس  ياهتات  دـننادیم  تشترز  باقعا  زا  ار  دوخ  اهيرذآ  دـشابیم و  یـشنماخه  رـصع  هب  طوبرم  ناریا 

اب یکرت  ناـجیابرذآ ،  مدرم  ناـبز  دـناهدش .  جوزمم  مه  اـب  اـهداژن  نـیا  زا  یخرب  اـهکرت ،  اـترجاهم  اـب  دنتـسه .  یناریا  داژن  زا  ناتـسغاد 
نایعیـش هژیوـب  نیملـسم و  هب  تبـسن  سور  يرازت  تلود  دناهعیـش .  بهذـم  وریپ  مالـسا و 70 % اـهنآ  نید  تسا ،  تواـفتم  ياـهشیوگ 
نیملسم هب  تبـسن  اهرازت  تموصخ  زا  جیردتب  مهدجیه  هدس  نایاپ  ات  اما  دادیم .  جرخ  هب  تنوشخ  دندومنیم و  يریگتخـس  ناجیابرذآ 

مالـسا هب  تبـسن  اصخـش  نیرتاک  اریز  دش .  هتفرگ  شیپ  مالـسا  بهذم  لباقم  رد  یئابیکـشتسایس  ریبک  نیرتاک  رـصع  زا  دـش و  هتـساک 
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(12  . ) دوب رتبسانم  تیحیسم  زا  زاقفق  هنایم و  ایسآ  یلاها  نتخاس  ندمتم  يارب  هک  دوب  یلوقعم  نیئآ  مالـسا  يو  معز  هب  دوب و  دنمقالع 
ییاهـشالت هتبلا  دنتفریم .  جح  هب  رفن  یلاس 60000  یتح  دنتـشاد و  يدازآ  یمالـسا  دایعا  ینید و  مسارم  یئاپرب  رد  ناناملـسم  نیا  ربانب 
ياهشنکاو ربتکا 1917م  رد  اهکیوشلب  ندمآ  راک  يور  اب  دندومنیم .  تمواقم  تدش  هب  ناناملسم  اما  دشیم  مدرم  ندرک  یسور  يارب 

سوساج و ماهتا  هب  دقتعم  نموم و  دارفا  دشیم و  دراو  راشف  نویناحور  هب  اریز :  تفرگ  دوخ  هب  يدیدش  نشخ و  رایـسب  دعب  یبهذم  دض 
يارب یهیبـنت  ياـهسبح  دـمآرد و  ارجاـب  یبهذـم  تاـمیلعت  زا  يریگولج  يارب  يرفیک  نیناوق  دـنتفرگیم ،  رارق  بیقعت  تحت  راـکبارخ 
نیبدب بهذم  هب  نازومآشناد  قیرط  نیا  زا  ات  دمآ  دوجوب  یتارییغت  سرادم  سورد  ياوتحم  رد  دش ،  هتفرگ  رظن  رد  ناگدـنهد  شزومآ 

مان ندروآ  یبهذم و  تیمکاح  يارب  یعرـش  هیحوت  ینیدیب ،  ياههاگـشاب  شناد و  نمجنا  نوچ  یبهذم  دـض  تالیکـشت  داجیا  دـنوش ، 
لاس 1920م زا  دوش و  شومارف  دوب  ینتبم  مالـسا  رب  هک  یموب  گـنهرف  اـت  دـش  يراـبجا  یـسور  ناـبز  دـنوادخ !  مسا  راـنک  رد  نیلاتـسا 

دنویپ ات  دش  نیتال  طخ  نیزگیاج  کیلیریس  طخ  لاس 1939م  رد  دوش و  لیدبت  نیتال  هب  اهيرذآ  یبرع  طخ  هک  دوب  نیا  رس  رب  ششوک 
رب سور  داژن  قوفت  تابثا  تهج  رد  ییاهـشالت  دـیدرگ و  دراو  هشدـخ  یبهذـم  یلم و  نانامرهق  هب  دوش .  عطق  یمالـسا  گنهرف  اـب  مدرم 
لاس رد  ( 13  . ) دـمآ دوجوب  مالـسا  صوصخب  بهذـم  تلود و  نایم  یتسیزمه  یعون  لاـس 1943م  زا  تفرگ .  تروص  رگید  ياـهداژن 

يروهمج نیا  ناملراپ  دش و  لحنم  ناجیابرذآ  رد  تسینومک  بزح  دـنتفای و  ییاهر  اهتسیـسکرام  هطلـس  زا  ناماس  نیا  مدرم  1370ش 
ناجیابرذآ كاخ  لخاد  رد  غاـب  هرق  ونروگاـن -   » راـتخمدوخ هقطنم  ناوجخن و  راـتخمدوخ  يروهمج  داد .  ناـجیابرذآ  لالقتـسا  هب  يار 

رفن زا 100000  شیب  عبرم و  رتم  ولیک  اـب 4400  دوشیم ،  هرادا  ناتـسنمرا  يروهمج  رظن  تحت  یقوقح  رظن  زا  هک  هقطنم  نیا  دراد .  رارق 
ریز شتآ  نوچمه  ار  اـهعازن  نیا  یتـسینومک  تلود  راـشف  هک  تسا  هدوب  يروـهمج  ود  نیا  فـالتخا  دروـم  نوـنک  اـت  هتـشذگ  زا  هنکس 

يارب یبسانم  ياهتکرح  وا  ياکیورتسرپ  تسونـسالگ و  حرط  لاـمعا  فچاـبروگ و  ندیـسر  تردـقب  اـب  یلو  دوب  هدرک  ناـهنپ  رتسکاـخ 
راتساوخ هدز و  تسد  یتارهاظتهب  ترکاناپتـسارهش  رد  غاب  هرق  مدرم  نمهب 1366ش  زور 22  رد  دمآ .  دیدپ  هدش  بوکرس  ياههتساوخ 

نادـیم هب  ار  هقطنم  هدز و  تسد  هنمارا  کیرحت  هب  بلط  تصرف  ياهـسور  وجارجام و  ياـکیرما  دـندش .  ناتـسنمرا  هب  هیحاـن  نیا  قاـحلا 
ياهناینب لیلدب  ناجیابرذآ  يرفن  نویلیم  يروهمج 7  ( 14  . ) دندومن رادهشیر  ار  روکذم  نارحب  دـندرک و  لیدـبت  يزیرنوخ  يریگرد و 

 . تسا هدرب  ورف  قیمع  ینارگن  رد  ار  یناهج  رابکتسا  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  اب  يراوجمه  مدرم و  یمالـسا  تاداقتعا  یبهذم و  لیـصا 
غورف تیونعم و  غارچ  دـیاش  اـت  هدوب  یگنهرف  یـسایس و  يراذـگ  هیامرـس  ددـص  رد  یحاون  نیاـب  موادـم  ياهرفـس  رد  رابکتـسا  ناربهر 

یندـعم و رئاخذ  یلو  تسوربور  ییاهـشلاچ  اهنارحب و  اب  رـضاح  لاح  رد  هچرگ  يداصتقا  رظن  زا  ناجیابرذآ  دـننک .  شوماخ  ار  یبهذـم 
 . دـشابیم نآ  ینیمز  ریز  مهم  رئاخذ  زا  يور  برـس و  نهآ ،  تلابک ،  سم ،  هرقن ،  الط ،  زاگ ،  تفن ،  دراد .  يدایز  یعیبط  ياهتورث 

جاور ماد  شرورپ  يروهمج  نیا  رد  نارفعز .  نوتیز و  قدـنف ،  ياـچ ،  روگنا ،  وکاـبنت ،  زا :  دـنترابع  نآ  یعارز  تـالوصحم  نیرتـمهم 
 . تسا هتفای  رارقسا  ناجیابرذآ  رد  ییاذغ  ینامتخاس و  موینیمولآ ،  یمیشورتپ ،  یئایمیش ،  عیانص  دراد .  ياهدرتسگ 

ناتسجرگ

نآ دادـتما  ددرگیم و  غلاـب  عبرم  رتمولیک  هب 70000  نآ  تعـسو  هک  زاـقفق  هقطنم  یبرغ  لامـش  رد  تسا  يروشک  ناتـسجرگ  يروهمج 
بونج و رد  ناتـسنمرا  قرـش ،  بونج  بونج و  رد  ناجیابرذآ  لامـش ،  رد  هیـسور  زا  دـنترابع  نآ  ناگیاسمه  دـشابیم .  یبرغ  یقرش - 
رد ناهج  دازآ  ياهبآ  اب  روکذـم  يروهمج  نآ  قیرط  زا  هدـش و  عقاو  ناتـسجرگ  برغ  رد  هایـس  ياـیرد  انمـض  برغ ،  بونج  رد  هیکرت 
زا یشخب  لماش  ننآ  یعیبط  هرهچ  تسا .  یتیزم  نینچ  ياراد  هک  دشابیم  زاقفق  هنایم و  يایـسآ  نیمزرـس  اهنت  ناتـسجرگ  تسا و  طابترا 

هک %20 هتشاد  هنکس  رفن  نویلیم  دودح 5  رد  لاس 1979  رد  روشک  نیا  دـشابیم .  مرخ  زبسرـس و  ياههگلج  اهتالف ،  زاقفق ،  تاعافترا 
 . دنشابیم مالسا  نیئآ  وریپ  نآ  زا 20 % شیب  هک  دراد  هنکـس  رفن  رـضاح 5449000  لاح  رد  دندوب و  ناملـسم  رفن  نویلیم  کی  ینعی  نآ 
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يوسیع نایجرگ ،  یمسر  بهذم  لاس 337م  زا  تفای و  جاور  ناتـسجرگ  رد  ینوگانوگ  بهاذـم  نایدا و  يدالیم  موس  ات  لوا  نورق  رد 
رد صوصخب  هک  نآ  هنکـس  زا  یتمـسق  و  دنتـسه ،  بهذم  کیلوتاک  یخرب  و  سکودـترا ،  یحیـسم  ارثکا  نآ  یلعف  عضوم  دـش .  مالعا 

دنهدیم لیکشت  یجرگ  عابتا  ار  ناتـسجرگ  تیعمج  % 75 دنشابیم .  ینس  ناناملسم  دنارد ،  تنوکـس  ناتـسزاخبا  راتخمدوخ  يروهمج 
يارب یلو  تسا  یجرگ  نابز  یمسر ،  نابز  یساسا ،  نوناق  قبط  دنـشابیم .  اهـسور  و  ( 15  ) اهزاخبا اهـسوا ،  یناجیابرذآ ،  ینمرا ،  هیقب 

زا یئزج  مهدزون  نرق  ات  نیمزرس  نیا  دشابیم .  مهارف  یموب  گنهرف  تایبدا و  يردام و  نابز  جیورت  يارب  هنیمز  رگید  يداژن  ياههورگ 
گـنهرف و مـلع و  ربـتعم  زکارم  زا  یکی  ناوـنع  هـب  يروـهمج  نـیا  تموـکح  زکرم  سیلفت  يدـالیم  مـجنپ  نرق  زا  دوـب و  ناریا  نـیمزرس 

ناهاشداپ دیـسر ،  دوخ  قنور  يـالعا  دـح  هب  ناتـسجرگ  یلادوئف  تلوا  مهدزاود ،  نرق  رد  دـشیم .  هتخانـش  کـیدزن  رواـخ  یناـگرزاب 
لاـس رد  دومن ،  دوخ  همیمـض  ار  نآ  يرازت  تلود  لاس 1801م  رد  دـناهدرب .  شروی  نیمزرـس  نیا  هب  ( 16  ) هیراجاق یناـمثع و  يوفص ، 

رقتـسم هقطنم  نیا  رد  ار  دوختموکح  خرـس  شترا  اب  يوروش  لاس 1921م  رد  درک و  ادـیپ  لالقتـسا  کیتارکومد  يروهمج  اب  1918م 
نیفلاخم و دربن  هنحص  هب  ددنویپب  عفانملا  كرتشم  ياهروشک  نویساردفنک  هب  دشن  رضاح  لاس 1991م  رد  هکنآ  لیلدب  روشک  نیا  دومن . 
هتشگ و روشک  یسایس  تردق  فیعـضت  ثعاب  هک  دوب  يدح  هب  يریگرد  تدش  دش ،  لیدبت  روکذم  نویـساردفنک  رد  تیوضع  نیقفاوم 
رد دشابیم ،  عترم  لگنج و  زا  هدیشوپ  نیمزرـس  ناتـسجرگ  ( 17  . ) دومن رانکرب  راـک  زا  ار  اـیدروخاسماگ »  » ینعیتقو يروهمج  سیئر 

يزاس و نیـشام  عیانـص  هدوب و  نآ  مهم  رئاخذ  زا  زاگ  تفن و  دیآیم .  تسدـب  نوتوت  روگنا و  تابکرم ،  هلغ ،  نآ ،  زیخلـصاح  یـضارا 
 . تسا هتفای  رارقسا  روشک  نیا  رد  يزاس  ذغاک 

ناتسنمرا

لامـش رد  روشک  نیا  تسا .  يزکرم  يایـسآ  يروهمج  نیرتکچوک  رفن ،  نویلیم  ربارب 5/3  یتیعمج  عبرم و  رتـمولیک  اب 29800  ناتسنمرا 
ار يروهمج  نیا  هنکس  % 30 نآ ،  تموکح  زکرم  ناوریا  دراد .  رارق  ناتـسجرگ  بونج  ناـجیابرذآ و  برغ  هیکرت ،  قرـش  ناریا ،  یبرغ 

ماظن عباـت  دـشابیم  ناـجیابرذآ  يروهمج  لـخاد  هک  عبرم  رتمولیک  اـب 4400  غاـب  هرق  راـتخمدوخ  يروهمج  تسا .  هداد  ياـج  دوـخ  رد 
ناریا و نیب  ياچنمکرت  دادرارق  داقعنا  اب  تسا .  ناجیابرذآ  ورملق  وزج  یئاـیفارغج ،  ظاـحل  هب  اـما  دـشابیم  ناتـسنمرا  یـسایس  یقوقح و 

ناتسنمرا ناریا و  یمسر  زرم  سرا  دور  دمآرد و  اهسور  یمسر  لاغـشا  تحت  يروهمج  نیا  لاس 1828م  رد  هیراجاق و  نامز  رد  سور 
نامزاستیوضع هب  لقتسم  روشک  کی  ناونع  هب  لاس 1992م  رد  درک و  يراتخمدوخ  مالعا  لاس 1991م  رد  هقطنم  نیا  دیدرگ .  دادملق 

يرتشیب تدش  فرط  نیاب  لاس 1367ش  زا  غابهرق  تیکلام  رـس  رب  ناملـسم  ياهيرذآ  اب  هنمارا  ياوق  دیدش  ياهدروخرب  دـمآرد .  للم 
 . دنناملسم ناتسنمرا  مدرم  % 10 تسا ،  هتشگ  ناوارف  یلام  یناج و  تافلت  زورب  بجوم  تفرگ و  دوخب 

ناوجخن راتخمدوخ  يروهمج 

هدـش عقاو  بونج ) يوس  زا   ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یگیاسمه  رد  سرا و  دور  راـنک  رد  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  ناوجخن 5500 
دـیدش و راشف  تحت  اهنآ ،  رب  یتسینومک  ماـظن  هطلـس  ناـمز  رد  دـنبهذم و  هعیـش  ناملـسم و  ارثکا  هک  دراد  هنکـس  رفن   300000 تشا . 

مـشچ هب  روشک  نیا  رد  يراثآ  رتمک  هزورما  هدیدرگ و  لیدـبت  رگید  زکارم  هب  هدـش و  بیرخت  نانآ  دـجاسم  هیلک  دـندوبیناوارف .  قیاضم 
ظاحل هب  يروهمج  نیا  رد  یبهذـم  ياهتیلاعف  داحلا  هطلـس  زا  تاجن  زا  سپ  لاح  نیا  اب  دـنک .  تیاکح  یبهذـم  شیارگ  زا  هک  دروخیم 

شرتسگ لاح  رد  نآ  رد  یمالـسا  تالیکـشت  یبهذـم و  ياهیئآمهدرگ  سلاـجم و  سلاـجم و  هتفاـی و  ینوزفازور  دـشر  یفیک  یمک و 
یقوقح یـسایس و  نیناوق  عباـت  هک  دـمآرد  راـتخمدوخ  يروهمج  تروص  هب  نمهب 1302 )  20  ) هیروـف 1924م مهن  زا  ناوـجخن  تـسا . 
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اتسور و  204 دشابیم .  ناجیابرذآ  عبات  عافد  یجراختسایـس و  روما  رد  اما  دراد  یلقتـسم  سلجم  هچرگ  نونکا  مه  تسا و  ناجیابرذآ 
ماد و شرورپ  دشابیم .  مدنگ  روگنا و  وکابنت ،  ناتک ،  نآ  یعارز  تالوصحم  تسا .  ناوجخن  رهـش  نآ  یـسایس  زکرم  دراد و  شخب   6

یئاذغ عیانص  دراد .  دوجو  روفوب  هیحان  نیا  رد  یندعم  ياههمشچ  ینامتخاس و  ياهگنـس  کمن ،  رئاخذ  دراد  جاور  نآ  رد  مشیربا  مرک 
 . تسا مکاـح  ناوجخن  رب  یکانفـسا  عـضو  رـضاح  لاـح  رد  تسا .  رادروـخرب  یبوـخ  هعـسوت  زا  ناوـجخن  رد  مشیربا  دـیلوت  یندـعم و  ، 

هلمج زا  ناتـسنمرا  هرـصاحم  تیکلاـم و  عـضو  ندوـبن  صخــشم  يداـصتقا ،  ياـههمانرب  ینیبشیپ  مدـع  یتـسینومک و  ماـظن  یــشاپورف 
هقطنم نیا  هب  شمدرم ،  تیرثـکا  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ناوجخن  رب  دوختیمکاـح  ناـمز  رد  وکـسم  تلود  تسا .  هیحاـن  نیا  ياـهیراوشد 

نآ 20000 یضارا  راتکه  زا 52000  هچنانچ  تسا ،  هتشاد  هدهع  هب  ار  یفنم  شقن  نآ  یعامتجا  يداصتقا -  روما  هب  تبسن  دوب و  انتعایب 
لیلدـب تسا و  داـیز  نوتوت  تشک  دوب .  هتفاـی  صاـصتخا  قباـس  يوروش  يزاـس  بورـشم  تاـجناخراک  يارب  كاـت  تشک  هب  شراـتکه 

مدع یگمانربیب و  تخوس و  ندوبن  لیلدـب  یتلود  يربارت  % 90 زا شیب  تسا .  هدیـسوپ  عرازم  رد  نآ  دیرخ  مدـع  تلود و  یلام  یناوتان 
قرب زاگ و  عطق  لیلدب  مدرم  دشابیم و  عطق  ناجیابرذآ  اب  نآ  یطابترا  طوطخ  یمامت  غابهرق  گنج  رثا  رب  تسا .  هدـش  فقوتم  تراظن ، 

 . دناهقیضم رد  تخس  ییاذغ ،  داوم  اههناخراک و  زاین  دروم  هیلوا  داوم  لاقتنا  ياههار  و 

( شوقنیا  ) شوگنیا نچچ  نیشن  ناملسم  راتخمدوخ و  يروهمج 

يروهمج ( 18  . ) دـشابیم اـهراکلاب و . . .  ياـچارق و  شوـقنیا ،  نچچ ،  ماوـقا  یئاـیفارغج  ورملق  رارقتـسا و  لـحم  زاـقفق  لامـش  هقطنم 
بونج ناتـسغاد و  برغ  ناتـسجرگ و  لامـش  رد  هنکـس  رفن  نوـیلیم  ود  هب  بیرق  عـبرم و  رتـمولیک  اب 19300  شوقنیا  نچچ  راـتخمدوخ 

راتخمدوخ يوهمج  هب  نآ  زا  سپ  دـمآرد و  راـتخم  دوخ  هیحاـن  تروص  هب  لاس 1957م  رد  ادتبا  نیمزرـس  نیا  تسا .  هدش  عقاو  هیـسور 
قلعت يزاقفق  وربیا  یموق  هورگ  هب  دننکیم و  یگدنز  ورملق  کی  رد  دنراد و  یتاکرتشم  هچرگ  شوقنیا  نچچ و  موق  ود  دـش .  هداد  اقترا 

نآ ندــش  یبدا  يارب  مهدزوـن  نرق  رد  هـک  تـسا  ینچچ  لوا  هورگ  ناـبز  دراد .  جاور  اـهنآ  نـیب  یتواـفتم  تاـیبدا  ناـبز و  اــما  دــنراد 
نیب نیتال  طخ  رابجاب  نآ  زا  سپ  لیریس و  طخ  ات 1938م  خیرات  نیا  زا  يو  دنتشاد  یبرع  نابز  لاس 1925م  ات  دمآ .  لمعب  ییاهششوک 
لاس زا  دوب و  هتفای  هعاشا  رابجا  هب  اـهنآ  نیب  نیتـال  ناـبز  ات 1938م  زا 1923م  دـنراد و  یـشوقنیا  نابز  زین  اهشوقنیا  تفای .  جاور  اـهنآ 
نیا لاس 1850م  رد  دـندومنیم ،  هدافتـسا  يرذآ  یکرت  یبرع و  نابز  زا  ربتکا  بالقنا  زا  لبق  ات  موق  نیا  دنتـشاد ،  یلیرـس  طـخ  1938م 

لاس 1944م رد  دندید و  يدایز  همدص  اهسور  یلم  مادهنا  يزاس و  دوبان  هویش  زا  هطخ  نیا  ناناملسم  دمآرد .  اهـسور  فرـصت  هب  ورملق 
وتیاردف يروهمج  همیمـض  نآ  ورملق  دش و  لحنم  روکذـم  راتخم  دوخ  يروهمج  لاس  نیمه  سرام  رد 3  دندیدرگ و  دـیعبت  تشادزاب و 

ار شوقنیا  نچچ و  ماوقازا  رفن  دودح 600000  رد  دنک  مدهنم  ار  زاقفق  نانیـشن  هوک  ات  دوب  شالت  رد  هک  قباس  يوروش  دیدرگ .  هیـسور 
 . دنداتسرف گرم  هاگودرا  هب  ار  يدادعت  دنداد و  ناکسا  ناتسزیقرق  ناتـسقازق و  يربیـس ،  قطانم  نیرتدعاسمان  رد  يرابجا  چوک  کی  رد 
 ، یلم دیارج  سرادمزا و  تیمورحم  لاس  فالخ 15  رب  دندشن و  رگید  ماوقا  يربیـس و  ياهـسور  گنهرف  بذج  ناونع  چیه  هب  اهیدیعبت 

نابز ار  دوخ  نابز  یلم ،  نابززین  هدـش  دـیعبت  ياـهنچچ  هک 99 % یلاـح  رد  لاس 1979م  رد  هکیروطب  دـندربن .  داـی  زا  ار  شیوخ  ناـبز 
رد روبزم  تکرح  نینچمه  دندومن .  رکذ  یلـصان  ابز  ناونع  هب  ار  دوخ  يردام  نابز  زین  هدـش  دـیعتب  ياهنچچ  % 97 دندرک مالعا  يردام 
 ، بیترتب ;500000 1979م   ، 1970  ، 1959 ياـهلاس 1939 ،  رد  روبزم  هنکـس  تشادـن و  یناـنچنآ  ریثاـت  ماوقا  نیا  تیعمج  شهاـک 

اهشوقنیا اهنچچ و  ياجب  هک  یسور  ماوقا  دصرد  تسا ،  نانآ  هجوت  لباق  شیازفا  رگنایب  هک  دندوب  رفن   942000  ، 771000  ، 525000
هتفر هتفر  دنتفای و  شهاک  لاس 1979م  رد  هب 29 % لاس 1959م  رد  زا 45 % هکیروطب  تسا .  هدوب  شهاک  هب  ور  زین  دـندوب  هداد  ناکـسا 

دـیعبت و لیلدـب  اهـشوقنیا  اهنچچ و  هک  دوب  نآ  تکرح  نیا  رتزراب  لیلد  دـندرک .  كرت  ار  هدـش  دای  موق  ورملق  ناـنآ  زا  يداـیز  دادـعت 
ماـقم رد  ناـنآ  هقطنم  دـندوب و  رتیـسور  دـض  زاـقفق  هیحاـن  ماوـقا  ریاـس  هب  تبـسن  دنتـشاد و  یموـق  يزیتـس  هناـگیب  ساـسحا  یگراوآ ، 
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دوب اهشوقنیا  نچچ -  يرابجا  چوک  دـیعبت و  جـیاتن  زا  هک  دـیدش  رفنت  نیمه  تسا .  هدـش  دادـملق  قباـس  يوروش  هقطنم  نیرتنئمطماـن 
تـسایس هجیتن  رد  هدومن و  كرت  ار  هقطنم  دندوب  هتفای  ناکـسا  نانآ  ورملق  رد  هک  ینمرا  ینیارکوا و  یحیـسم  ماوقا  هک  هدـش  نآ  بجوم 

(19  . ) تفای زابار  دوخ  یگنهرف  یموق و  یلم ،  ياهیگژیو  دش و  رتیموب  جیردتب  روبزم  يروهمج  هدش و  هجاوم  تسکـش  اب  نانآ  مادهنا 
 ، قباس يوروش  ریخا  ياهیـسررب  فارتعا  هب  يوروش  ناناملیم  رگید  زا  دـنایفنح و  بهذـم  وریپ  ینـس و  بلغا  اـهشوقنیا ،  اـهنچچ و 

یتسینومک تلود  تسا .  هدروآ  ناـغمرا  هب  ار  یمالـسا  تیوه  هدومن و  تیوقت  ار  ناـنآ  یبهذـم  هیحور  دـیعبت  یگراوآ و  دـنرتیبهذم و 
نیا هک  دومن  لیطعت  ار  یبهذـم  نکاما  دـجاسم و  مامت  شوقنیا  نچچ ،  ورملق  رد  مالـسا  يدوبان  يارب  دوخ  ماخ  لاـیخ  هب  قباـس  يوروش 
دندش رتیبهذم  هتشذگ ،  زا  دش و  روبزم  ماوقا  نیب  فوصت  نافرع و  هعسوت  دشر و  ثعاب  هکلب  دوبن  ماوت  بولطم  هجیتن  اب  اهنت  هن  تکرح 

رد ار  دجـسم  نیدـنچ  ییاشگزاب  هزاجا  ات 1980م  ياهلاس 1978  یط  هدـش  رتشیب  مالـسا  رطخ  تکرح ،  نیا  اب  دـندید  هک  اهتـسینومک  . 
نانآ رب  دنتفای  لاقتنا  رابجا  هب  اهزیقرق ،  اهقازق و  تنوکس  لحم  هقطنم  هب  اهـشوقنیا  اهنچچ و  یتقو  نآ  زا  هتـشذگ  دنداد ،  شوقنیا  نچچ 
هـشیر نانآ  نایم  رد  مالـسا  ریثات ،  نیا  اب  هدومن و  هاگآ  دنتـشادن  مالـسا  زا  قیمع  یکرد  هک  ار  نانآ  هتـشاذگ و  یبهذـم  هداعلا  قوف  ریثات 
یئادـج نآ  للم  نیب  عفترم  ياههوک  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  تواـفتم  ماوقا  زا  ياهعومجم  هک  زاـقفق  لامـش  هنوگ  نیدـب  ( 20  . ) دیناود

كارتشا لیلدب  دـندوب .  رادروخرب  یتوافتم  يداصتقا  یخیرات و  یعامتجا ،  راتخاس  زا  مادـکره  دنتـشاد و  ینوگانوگ  ياهنابز  هدـنکفا و 
هلـسلس ود  هکنیا  رگید  حیـضوت  دندرب .  راکب  سور  نیمجاهم  هیلع  ار  هبناج  همه  كرتشم و  ياهزرابم  هدش و  دـحتم  رگیدـکی  اب  یبهذـم 

ود هب  دقتعم  موق  نیا  زا  يدایز  دصرد  هتـشاد و  یناوارف  ذوفن  اهـشوقنیا  اهنچچ و  نیب  مهدجیه  نرق  رخاوا  زا  هیرداق  هیدنبـشقن و  یفوص 
دیعبت ياهنچچ  نایم  رد  یجاح  سیو  توخا  ناونع  تحت  يدیدج  یفوص  تقیرط  ات 1950م  نیب 1940  ياهلاس  رد  دنروکذم و  هقیرط 

هب ریثات  روکذم  هدش  دیعبت  ماوقا  يزیتس  هناگیب  رد  هک  هدوب  هیرداق  تقیرط  ياههبعـش  زا  یکی  هقرف  نیا  دـش ; سیـسات  ناتـسقازق  هب  هدـش 
 . دراد وریپ  رفن  رازه  تسیود  زا  شیب  اهشوقنیا  اهنچچ و  نیب  یلعف  عضو  رد  هیفوص  ياههلسلس  تشاد ،  ییازس 

ناتسلوغم

 . تسا هـتفرگ  رارق  عـبرم  رتـمولیک  اـب 1565000  ناتـسلوغم  يروهمج  ( 21  ) يزکرم يایـسآ  قرــش  رد  هدـش  داـی  ياـهيروهمج  زا  ریغ 
ار نیمزرـس  نیا  زا  یـشخب  یتاـعافترا  اـههوک و  هکنآ  دوـجو  اـب  درادـن ،  هار  اـیرد  هـب  هدوـب و  یکـشخ  رد  روـصحم  روکذـم  يروـهمج 
 ، ناخراد زا  دنترابع  روشک  نیا  ياهرهش  نیرتمهم  هدوب و  روتابنالوا  نآ  تموکح  زکرم  دراد .  یکشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  دناشوپیم 

خیرات هدش و  لیکشت  لقتسم  رهش  کی  ناتـسا و  زا 18  روکذم  يروهمج  ودـپوک .  ياتـسایلوا و  روتاب ،  هخوس  ناسلابیوچ ،  موگنالوا ، 
یلوغم هریت  اب  تیرثکا  هک  دنتسه  ینیچ  یسور و  كرت ،  قازق ،  یلوغم ،  ياههریت  درز و  داژن  زا  نآ  مدرم  دشابیم .  نآ 1924م  لالقتسا 

نآ هنکس  رفن  زا 1900000  دش .  هتشون  کیلیریس   » فورح اب  لاس 1941م  زا  هک  دشابیم  یئاخلاخ  یلوغم  یمسر ،  نابز  %( . 85  ) تسا
نیا رد  ناملـسم  عقاو 285000  رد  دنـشابیم .  یفنح  بتکم  وریپ  ینـس و  ناملـسم  ناـنآ  دنتـسه و 15 % یئاـمال  یئادوب  نیئآ  وریپ  ارثکا 
نیا تساهلوغم و  ورملق  زا  یشخب  روشک  نیا  دنتـسه .  ( Gohar) يراهگ قازق و  هیقب  یلوغم و  اهنآ  بلاغ  هک  دننکیم  یگدـنز  روشک 

 ، تفاـی هار  یلوغم  روطارپـما  بلق  رد  یتـح  ناـنآ و  ناـیم  رد  روبزم  نیئآ  دـندومن ،  حـتف  ار  مالـسا  ناـهج  زا  ياهدـمع  شخب  یتـقو  موق 
تسدب ار  تردق  روشک  نیا  رد  اهتسینومک  لاس 1921م  زا  یتقو  اما  دیدرگیم .  یقیلت  یمالسا  ياهنیمزرس  وزج  اهتدم  زین  ناتـسلوغم 

زکارم دجاسم و  مامت  لاس 1930م  رد  دنتفرگ و  رارق  دیدش  ياهراشف  تحت  ناناملـسم  تفای ،  رارقـسا  نآ  رد  قلخ  يروهمج  دـنتفرگ و 
طابترا دنتشگ و  هجاوم  دیدش  بوکرس  اب  هطخ  نیا  نیدحوم  دش و  فوقوم  یبهذم  ياهتنس  اهنیئآ و  یتح  یمالسا و  سرادم  یبهذم و 

تالیکـشت رد  ناناملـسم  زا  ياهدع  لاح  نیا  اب  دنورب  جح  رفـس  هب  هک  دشن  هدادن  هزاجا  مادک  چـیه  هب  هدـش و  عطق  مالـسا  ناهج  اب  اهنآ 
 . دندراد ذوفن  روشک  نیا  یناگرزاب  یماظن و  یسایس ،  يرادا - 
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اهتشونیپ

رفس ياهتشاددای  - 2 تسا .  هدـمآ  عبرم  رتمولیک  رگید 2715100  ذـخآم  رد  عبرم و  رتمولیک  نآ 2750000  تعـسو  عبانم  یخرب  رد  - 1
7 نیعم دمحم  رتکد   - یسراف گنهرف  - 3 تاعالطا ش 19512 .  نیشن -  ناملسم  ياهیروهمج  وکسم و  هب  تاعالطا  همانزور  رگـشرازگ 

 - رهمداد دادرهم  همجرت  فودـمحم -  ازریم  ناجدـمحم  فیهز و  هی  سیروب  هتـشون :  يرـشب  غونب  ياههنیجنگ  - 4 مالعا . )  ) مجنپ دـلج 
kara-kum 8- تاعالطا ش 19513 .  همانزور  - Mono Coltor 6- 7 لبق .  ذخام  - 5 دادرم 61 .  مد  هدـیپس  تاراشتنا  نارهت - 

راثآ زا  تسا و  هتفای  رارقتسا  یتعنص  هناخراک   58 دراد ،  دوجو  زیخلصاح  ياهنیمز  یعیبط و  رئاخذ  نآ  رد  هک  يرام )  ) ورم ناتـسا  رد  - 9
هماـنزور ش 19616 و  تاـعالطا ،  هماــنزور  - 10 درمـشرب .  ناوتیم  ار  ینادـمه  فـسوی  هجاوـخ  رجنـس و  ناطلـس  هربـقم  نآ  یخیراـت 

يایرد  ) قرشم ات  هایـس ) يایرد  زا   ) برغم زا  هک  یناتـسهوک  تسا  ینیمزرـس  زاقفق  - 11  . 3822 ياههرامش 3726 ،  یمالـسا  يروهمج 
نیمزرـس وزج  هیاجاق  نارود  زا  لبق  ات  هیحاـن  نیا  دراد ; عاـفترا  رتم  دازآ 5630  يایرد  حطـس  زا  نآ  هلق  نیرتدنلب  هدـش و  هدیـشک  رزخ )

تایب ص هواک  همجرت  پآ ،  سکارب  يرم  نسگینب  ردناسکلا  هدنیآ ،  لاح و  هتشذگ ،  يوروش ،  ناناملسم  - 12 دشیم .  بوسحم  ناریا 
یمالسا ش يروهمج  همانزور  - 14 ناهیک 14429 .  يوضر -  امه  مالـسا -  هب  شیارگ  یخیرات  هقباسو  ناـجیابرذآ  يوهمج   13  . 40

عبرم رتمولیک  يروهمج 8600  نیا  دـنراد ،  تنوکـس  ناتـسجرگ  رد  عقاو  ناتـسزاخبا  راـتخم  دوخ  يروـهمج  رد  اـهزاخبا  - 15  . 3730
دشابیم و لاس 1930م  نآ  سیـسات  خیرات  دمآرد و  اهـسور  لاغـشا  هب  لاـس 1810م  رد  دراد .  هنکـس  رفن  نویلیم  مین  زا  شیب  تعـسو و 

هناخدور هیـشاح  فرـصت  ددـص  رد  دـندربن و  لاـح  رد  يزکرم  تموکح  اـب  يزاـخبا  بلط  ییادـج  ياـهورین  تسا ،  یموخوس  شزکرم 
مدرم ماع  لتق  رهـش و  تراغ  هب  هدش و  سیلفت  دراو  يرمق  لاس 1210  رفص  رد 27  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  هاپس  - 16 دنشابیم .  ایتسموگ 
ناینب یناتسهوک  راتخمدوخ  يروهمج  کی  هیوناژ 1919  رد 20  زاغآ و  رد  - 18 یمالسا ش 3726 .  يروهمج  همانزور  - 17 دنتخادرپ . 

يوروش تاماقم  یلخاد ،  گنج  زا  سپ  یلو  تفرگیم  رب  رد  ار  ناتسغاد  ياهزرم  ات  هایـس  يایرد  نیب  ناملـسم  ماوقا  هیلک  هک  دش  هداهن 
ار مان  نیاب  راتخمدوخ  يروهمج  شوقنیا  نچچ و  ماغدا  دندومن .  داجیا  هیحان  نیا  رد  راتخمدوخ  هقطنم  دنتخادرپ و 5  ماوقا  نیا  هیزجت  هب 

تموکح باتک  هب  دینک  هعجارم  زین  ایرآ و  نیسح  دمحم  همجرت  یناتک ،  یلع  زورما -  ناهج  رد  ناملسم  ياهتیلقا  - 19 دروآ .  دوجوب 
لاح و هتـشذگ ،  يوروش ،  ناناملـسم  - 20 هداز .  ناضمر  دومحم  همجرت  نیکویر  لکیام  يزکرم ،  يایـسآ  ناناملـسم  هلاـسم  وکـسم و 

دندقتعم یئایفارغج  نارگشهوژپ  یخرب  - 21 ات 75 .  تاحفـص 64  تایب  هواک  همجرت  پآ ،  سکارب  يارم  نسگینب ،  ردناسکلا  هدـنیآ - 
هک يرازت  هیسور  فراعملا  ةرئاد  رد  یتح  دوشیم  لماش  ار  تبت  ناتسلوغم و  نیچ ) گنایک  نیس  ) یقرـش ناتـسکرت  يزکرم ; يایـسآ  هک 

تسا و هتفر  نخس  رهنلا  ءاروام  ناستکرت و  هژاو  ود  زا  دیـسر ،  عبط  هب  لاس 1904م  رد  نآ  دلج  نیرخآ  لاس 1890م و  رد  نآ  لوا  دلج 
يوروش رد  یتسیسکرام  ماظن  رادتقا  زا  سپ  اهدعب و  تسا ،  هدماین  نآ  رد  دریگرب  رد  ار  یئایفارغج  يورملق  هک  هنایم  يایسآ  مانب  یناونع 

 ، تسا یـسایس  هتخاس و  هزات  هژاو  هک  هناسم  يایـسآ  ناونع  تفای ،  راـشتنا  لاـس 1957م ،  هب  هک  روشک  نیا  فراـعملا  ةرئاد  نیمود  رد  ، 
دحاو کی  ناونع  هب  هکلب  درادن  يراگزاس  یخیرات  ياهتیعقاو  اب  اهنت  هن  ایزآ ) اینیدرـس   ) هتخاس سور  حالطـصا  نیا  هک  دوشیم  هدهاشم 

 ، ناتسکبزا ناتـسکیجات ،  یئایفارغج  ورملق  هک  هدوب  اتـسار  نیا  رد  شالت  اهنت  دوشیمن و  هتخانـش  مه  هیجوت  لباق  صخـشم و  یئایفارغج 
یقطانم یمامت  یبوقعی  نادلبلا   » باتک رد  ددرگ .  دادملق  يوروش  یئایسآ  ياهنیمزرس  ءزج  ناتسقازق  بونج  ناتسزیقرق و  ناتـسنمکرت ، 

لاس رد  اهدـعب و  تسا .  هدـش  یفرعم  گرزب  ناسارخ  زا  یقطانم  ناونع  هب  تشگ  موسوم  هنایم  يایـسآ  هب  اهـسور  یـسایستکرح  اـب  هک 
مالـسا نایهاپـس  نوچ  دـنهنیم و  ماـن  رهنلاءارواـم  ار  نوحیج  يوس  نآ  دوـخ  کـلامملا  کـلاسملا و  باـتک  رد  يرخطـصا  يرجه   340

لامش ار  ناتسکرت  زاغآ  يرجه  مراهچ  موس و  نورق  یمالسا  ناگدنسیون  لیلد  نیمه  هب  دندنار ،  لامـش  بناج  هب  ایردومآ  زا  ار  اهكرت 
نآ یبرغ  ياهتمسق  اهسور ،  يرامعتسا  هطلس  یپ  رد  هک  تسا  یقرـش  ناتـسکرت  امه  یلـصا  ناتـسکرت  یلو  دناهدرک  رکذ  رهنلاءاروام 
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 . دش روهشم  یبرغ )  ) سور ناتسکرت  مانب 

یمالسا ياهراق  اقیرفا ، 

اقیرفا هراق  یمومع  تاصخشم 

(1  ) اقیرفا هراق  یمومع  تاصخشم 

نیا هطقن  نیرتیبونج  ات  نیرتیلامش  هلصاف  دریگیم .  رب  رد  ار  نیمز  ياهیکـشخ  % 20 تعسو ،  عبرم  رتمولیک  نویلیم  یـس  اب  اقیرفا  هراق 
هجرد ات 40  یلامـش  ضرع  هجرد  زا 40  هراـق  نیا  دـسریم .  رتمولیک  هب 7400  برغ  اـت  قرـش  زا  نآ  ياـنهپ  رتمولیک و  نیمزرس 8000 
میسقت تمسق  ود  هب  ار  نآ  اوتـسا  طخ  تسا .  عقاو  یقرـش  لوط  هجرد  یبرغ و 50  لوط  هجرد  نیب 20  زین  هدش و  هدیـشک  یبونج  ضرع 

تعـسو %44 عبرم  رتمولیک  نویلیم  اب 9  اقیرفا  ریبک  يارحص  دناشوپیم و  ار  یکـشخ  نیا  زا  یمیظع  شخب  عیـسو ،  ياهارحـص  دنکیم . 
هراق نیا  رد  يردـنب  تاسیـسات  یعیبط  هرهچ  زا  یتمـسق  زین  تاعافترا  ياهتالف و  ( 1  . ) تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناـهج  يراـحص 

 ، یبرغ لامـش  رد  سلطا  ياـههوک  زا  دـنترابع  نآ  ياـههوک  نیرتمهم  رتـم و  دازآ 675  يایرد  حطـس  زا  نآ  عافترا  طـسوتم  دـشابیم . 
دراد نایرج  هراق  نیا  رد  رتمولیک ) اب 6400   ) لوط ظاحل  هب  ناهج  دور  نیمود  اینازنات . )  ) یقرش ياقیرفآ  رد  وراجنامیلک  اینک و  ياههوک 
ناهج حطـس  رد  یبآ  قرب  عقانم  نیرتمهم  زا  یلو  دنتـسین  بسانم  یناریتشک  يارب  هچرگ  اهبآدنت  اهراشبآ و  لیلدب  بلغا  اقیرفا  ياهدور  . 

 ، یتخاـس نیمز  تاـکرح  ریاـس  داـیز و  ياـهلسگ  اهیگتـسکش و  هرد  تسا .  هداد  نآ  هب  يزبس  ـالماک  ياـهلگنج  دـنیآیم .  رامـش  هب 
یبطق ياوه  بآ و  زج  هب  اوه  بآ و  عاونا  تسا .  هدومن  مهارف  یکشخ  نیا  رد  ار  اهراشبآ  اهراسهمشچ و  اههچایرد و  شیادیپ  تابجوم 

 ، دالیم زا  لبق  نرق  نیدنچ  زا  اما  هدوب  ياهتخانـشان  نیمزرـس  لبق ،  نرق  دنچ  ات  هراق  نیا  هچرگ  ( 2  . ) دومن هدهاشم  اقیرفآ  رد  ناوتیم  ار 
ياههولج راکتبا و  غوبن و  هک  دنتـسه  يدنمـشزرا  راثآ  یگنهرف و  ثیراوم  بحاص  هک  دـناهدرک  دـشر  نآ  رتسب  رد  یتواـفتم  ياهندـمت 

دالیم زا  لبق  نرق  نیدـنچ  دـشابیم  لین  هناخدور  هیدـه  تودوره  ریبعت  هب  هک  يرـصم  ندـمت  دـناسریم .  تابثا  هب  ار  نآ  نامدرم  يرنه 
رب درک و  عارتخا  ار  میوقت  دم ،  رزج و  يور  زا  دوب و  يدایز  تاعادبا  بحاص  رورپ و  رنه  هک  یندمت  داهن .  ناینب  ار  يرهش  یگدنز  کی 
 . دـندرکیم انب  یگنـس  ياهانب  اب  ییاـهنامتخاس  دنتـشاد و  یـسیون  طـخ  رنه  یحاون  نیا  ناـمدرم  دومنیم .  میـسرت  هشقن  سوریپاـپ  يوز 

ندمت دالیم ،  زا  لبق  هدس  نیدنچ  رد  اهدعب  دمآ .  دوجوب  نآ  ياتلد  رد  يرگید  لین و  هناخدور  لحاوس  رد  یکی  تلود ،  ود  نآ  لابندـب 
 ، راب نیتسخن  يارب  ناینانوی  هک  دـندوب  یماوقا  نامه  نانیا  دـش .  يزیر  هیاپ  یموب  ياهگنهرف  رب  هیکت  اب  یبرغ  لامـش  ياقیرفا  رد  اهربرب 

یحاون رد  مناک  ییاـگنوس ،  یلاـم ،  اـنغ ،  حیـسم  دـالیم  زا  سپ  ( 3  . ) دـنتخومآ ناـنآ  زا  ار  هبار  کـی  هب  بسا  راـهچ  ندرک  قاری  راـهم 
نآ زا  سپ  دندرک و  رارقرب  هطبار  اقیرفا  یقرـش  لحاوساب  يدالیم  مهدزاود  نرق  زاغآ  رد  اهینیچ  راب  نیلوا  دـمآ .  دوجوب  اقیرفا  فلتخم 

لاـس 1488م رد  ددرگیم .  رب  اـهیلاقترپ  ترفاـسم  هـب  اـقیرفا  فاـشتکا  دـیدج  هرود  دــنتفای .  هار  اـقیرفا  لـحاس  هـب  اـهینانوی  اـهیقینف و 
 . دیـسر یقرـش  ياقیرفا  رد  اینک  لحاس  هب  دـنه ،  هب  دوخ  هار  رـس  رب  نآ  زا  سپ  لاس  هد  دز و  رود  ار  کین  دـیما  هغامد  ساـیدوئمولوتاب ، 

نرق رد  دوب .  الط  هب  نتفایتسد  مجاهت  نیا  هزیگنا  دـندرب .  موجه  اقیرفا  هب  زین  یـسیلگنا  یکرامناد و  یلویناپـسا ،  يدـنله ،  نادرونایرد 
( انیم  ) الط لحاس  ار  نآ  ظاحل  نیدـب  دـندومن و  فشک  ـالط  تساـنغ ،  روشک  ورملق  تحت  نونکا  هک  ینیمزرـس  رد  اـهیلاقترپ  مهدزناـپ 

هتخادرپ هراق  نیا  ياهناسنا  ریقحت  هب  یئاپورا  لود  هک  تسا  هدرب  شورف  دیرخ و  هلئسم  اقیرفا  ثداوح  نیرتزیگنا  فسا  زا  یکی  دندیمان . 
بیکرت رد  تکرح  نیا  دندیناسریم .  شورفب  هدرک و  لقتنم  اکیرما  هب  ییالاک  نوچمه  ار  نانآ  یکانتشهد  راوگان و  رایسب  طیارـش  رد  و 

 : » دسیونیم اقیرفا  خیرات  باتک  رد  یسیلگنا  ( 4  ) سدیوید لیزب  تشاذگ ،  یقاب  ییوس  تارثا  اقیرفا ،  يداصتقا  یعامتجا -  نامتخاس  و 
[ اههدرب  ] اهالاک هکنیا  زا  نتفای  نانیمطا  يارب  دـندیرخیم  یئابیز  ای  يدـنمورین و  ای  یندـب  ياههزادـنا  يارب  ار  ناگدرب  هک  اـهناتیپاک  . . . 
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 . « دندناپچیم روآ  ناقفخ  رابتبکن و  هشرع  ریز  رد  هدیشک ،  ریجنز  هب  ار  نانآ  دندرکیم ،  ییهنامحریب  ياه  شیامزآ  دنتسه  ههایـس  قبط 
دنراذگیم و غاد  خرس  هتخادک  نهآ  اب  الاک  نوچ  دناهدش  هدیزگرب  هک  ناگدرب  زا  کی  ره  هنیـس  يور  رب  دسیونیم . . . « :  توبراب  ( 5)

یـسیلگنا نس  دیوید  دسانـش » .  زاب  ار  دوخ  یئاراد  دناوتب  یتلم  ره  ات  تسا  يدـنله  ای  یـسیلگنا و  يوسنارف ،  ياهتکرـش  ناشن  غاد ،  نیا 
ییهناربکتم تناها  يارب  يدـعاسم  هنهپ  درتسگ ،  هخاش  اکیرما  اپورا و  هعماج  رد  ناگدرب ] اـب  دروخرب   ] تناـها نیا   : » هک دـنکیم  هفاـضا 

رذگ رد  اهدـعب  دـنتفرگ و  هشیر  یناسآ  هب  يداژن  هزات  ياهـشرگن  راکفا و  هک  دوب  هنهپ  نیا  رد  دروآ  دـیدپ  نایئاقیرفا  تیناسنا  هب  تبـسن 
نایئاپورا کـیرات ،  هرود  نیا  زا  سپ  ( 6  . « ) دندیـسر دوخ  جوا  هب  متـسیب  هدـس  رد  اقیرفا ]  ] هراق کلمت  مهدزون و  هدـس  موجه  ياهههد 

عورش سیلگنا  يوس  زا  الط  لحاس  فرصت  اب  لاس 1874م  زا  روبزم  تکرح  دندش .  راک  هب  تسد  اقیرفا  فلتخم  ياهتسمق  فرصت  يارب 
 . دش لاغـشا  ناملآ  طسوت  یبرغ  بونج  ياقیرفا  دومن .  دوخ  هرمعتـسم  ار  اقیرفا  لامـش  زا  ییاهـشخب  سنوت و  هسنارف ،  رد 1881م  دش . 
 . دندیزایتسد راکساگادام  نادوس و  برغ  هب  ادعب  دندومن  بحاصت  نایوسنارف  ار  الوگنآ  یلاقترپ  هرمعتسم  نورماک و  نیب  ياهنیمزرس 

یمهـس مه  کیژلب  هنوگ  نیدب  دومن و  دادملق  دوخ  یـصخش  کلم  ار  وگنک  هقطنم  مود  دـلوپ  وئلم  لاس 1884 رد  تامیـسقت  نیا  لابندب 
نیب اـقیرفا  طاـقن  یماـمت  مستیب ،  نرق  زاـغآ  رد  بیترت  نیدـب  دومن .  دوخ  نآ  زا  ار  یلاـموس  یلعف و  یبـیل  زین  اـیلاتیا  ( 7  . ) دروآ تسدـب 

ار دوخ  نابابرا  اقیرفا ،  ياهنیمزرـس  زا  ياهراپ  مود  گنج  زا  سپ  دـیدرگ .  زاغآ  برغ  يوس  زا  اقیرفا  تراـغ  دـش و  میـسقت  ناـیئاپورا 
هنارس و دوخ  لاغشا ،  تحت  طاقن  ياهزرم  دوب و  قطانم  نیا  یلـصا  هنکـس  قوقح  دوبن ،  حرطم  هک  هچنآ  نایرج  نیا  رد  دندومن و  ضوع 
ار ياهیرق  ای  هلیبق  یهاگ  دشن و  هتفرگ  رظن  رد  یگنهرف  یموق و  لئاسم  تشگ .  صخشم  نانآ  یگماکدوخ  یبلط و  زواجت  یشم  بسحرب 
ياهلیبق و ياهعازن  يزرم و  ياهيریگرد  زا  يرایسب  تسا و  یقاب  زونه  يزرم  يدنبمیسقت  نیا  هنافساتم  هک  دومنیم  میسقت  تمسق  ود  هب 
هب نتفایتسد  زج  يزیچ  رامعتـسا  نیا  هزیگنا  تسا .  هدـش  یناوارف  یناج  یلام و  تاراسخ  هب  رجنم  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  یلخاد  ياـهگنج 

دروم رد  هسنارف  تارمتـسم  ریزو  وراسرابلآ »  ، » دوبن اپورا  تاجناخراک  هدش  هتخاس  تاعونـصم  شورف  رازاب  ندروآ  تسدـب  ماخ و  داوم 
کی يوحنب  يدـنمورین  فرط  نآ  نمـض  هک  یـصوصخ -  یئامرفراک  تیفیک  کی  زج  رامعتـسا  اشنم   : » دـیوگیم اقیرفا  رامعتـسا  تلع 
هنوگ چـیه  هدـش ،  رامعتـسا  قطاـنم  رد  ( 8  . « ) تـسین يرگید  زیچ  دــنادرگیم -  شیوـخ  عباـت  ار  ناوتاـن  فرط  هناـهاوخدوخ  هبناـج و 

یندـعم عباـنم  هیلوا و  داوم  لاـقتنا  يارب  مه  هسوش  ياـههار  نهآ و  طوطخ  ثادـحا  هعـسوت و  و  تفرگیمن .  تروص  یهاـفر  ياـهتیلاعف 
دحاو ود  هک  ياهنوگ  هب  دوب  ینونک  یـسایس  ياهورملق  زا  رتشیب  یلیخ  زین  تارمعتـسم  تعـسو  مدرم .  هافر  يارب  هن  دوب ،  هدش  جارختـسا 

ود نیا  عومجم  هک  دـیدرگیم  غلاب  عبرمرتمولیک  نویلیم  زا 7  شیب  هب  لاس 1951م  ات  ییاوتسا  یبرغ و  ياقیرفا  ینعی  هسنارف  یتارمعتـسم 
يارب تایلمع  هقطنم  دـمآ .  دوجوب  یـسایس  دـحاو  هدزاود  هدـش  دای  طاقن  رد  لالقتـسا  زا  دـعب  تشاد .  هنکـس  رفن  نویلیم  اهنت 23  هیحان 

زا يرادربهرهب  ـالط و  جارختـسا  زاـیتما  هک  یـسیلگنا  ياهتکرـش  زا  یکی  هنوـمن  ناوـنع  هب  دوـب  هجوـت  لـباقزین  ینیمز  ریز  رئاـخذ  تراـغ 
یکیژلب یتکرش  دومنیم .  تراغ  ار  عبرم  رتمولیک  تعسو 260  هب  ياهقطنم  تشاد ،  تسدب  ار  انع  یتناشآ  تلایا  رد  یلگنج  تالوصحم 

نارود رد  تشاد .  راـیتخا  رد  ار  عـبرم  رتـمولیک  تعـسو 14000  هب  علق  نداـعم  عبرم و  رتمولیک  تحاسم 20000  هب  اکناتاک  سم  نداـعم 
دشیم و راتفر  ناناویح  ریظن  نانآ  اب  همورکن  ماوق  لوقب  دندربیم و  رسب  طیارش  نیرتراوگان  رد  نایئاپورا  راشف  تحت  مدرم  اقیرفا  رامعتسا 
اب یئاـقیرفا  دارفا  اـهناسنا ،  ریقحت  لابندـب  تکرح و  نیا  حـت  دـنراداو و  هلاحتـسا  هب  ار  یئاـقیرفا  تیوه  گـنهرف و  دنتـساوخیم  عقاو  رد 

ییاههتشون یئاقیرفا  للم  ورملق و  تحت  ياهنیمزرس  رد  رامعتسا  رصع  رد  دنتفریم .  شیپ  هب  نتشیوخ  یـشومارف  شزرا و  صقن  هشیدنا 
رد دنناوتب  یتحارب  ات  دـندشیم  ریقحت  یناسنا  ياهورین  اهیئاپورا » يارب  طقف  ای «  عونمم و  اهیئاقیرفا  دورو   : » لیبق زا  دروخیم  مشچ  هب 

هعـسوت زا  هکنآ  تازاوم  هب  اهنآ  دـنریگن .  دوخب  مایق  ضارتعا و  تنوشختلاح و  انمـض  دنـشاب و  اهنآ  تمدـخ  رد  نازرا  نارگراک  شقن 
رتهب طیارـش  ردق  یئاقیرفا   : » دنتفگیم مادم  دـندوب و  ساره  رد  زین  یعامتجا  يرکف و  قفا  شرتسگ  زا  دـندومنیم  يریگولج  يداصتقا ، 

رد یتح  دنریگب  ارف  ار  اهکینکت  اهصـصخت و  دندادیمن  هزاجا  نتایئاقیرفا  هب  و  درادـن » .  ار  رتالاب  تالیـصحت  دادعتـسا  دـنادیمن و  ار 
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صـصخت هجرد  نامه  اب  یئاپورا  دزم  مهد  کـی  هب  یئاـقیرفا  دزم  دـندادیم ،  ماـجنا  يدـحاو  راـک  اـهیئاپورا  اـهیئاقیرفا و  هک  نداـعم 
هعجاف وحنب   : » اقیرفا راجفنا  للع  باتک  رد  سیداو  کج  لوق  هب  دـندوب و  هدـمآرد  نازرا  نارودزم  تروصب  ناسنا  اهنویلیم  دیـسریمن و 

رد رقتـسم  دارفا  يارب  ییاذـغ  ياهانگنت  ردـقنآ  اهيدـنله  تسا » .  هتفای  لزنت  رامعتـسا  ریثات  تحت  یئاقیرفا  للم  یگدـنز  حطـس  یئاـسآ 
ياهریج یهاگشیامزآ  ياهشوم  يارب  رگا   : » تشون توا 1959 م  رد ش 20  تسیتنیاسوین  هلجم  هک  دـندوب  هدروآ  دوجوب  اقیرفا  بونج 

یط هک  دش  نآ  بجوم  اهراشف  نیا  دیعلب » .  دـنهاوخ  ار  دوخ  ياههچب  یگنـسرگ  روز  زا  دـننک  نییعت  اهیئاقیرفا  یلومعم  كاروخ  ربارب 
زا ياهراپ  رد   : » دـسیونیم وااولاگ  ناتیپاک  دـننک .  ترجاهم  رگید  طاـقن  هب  لاـقترپ  تارمعتـسم  زا  ییاـقیرفا  رفن  نویلیم  کـی  لاـس ،  هد 

شورفب نایاپراهچ  دـننام  ار  نایموب  یگدرب ،  میژر  رد  اریز  تسا  رتدـب  زین  یلومعم  یگدرب  زا  تسامرفمکح  اجنیا  رد  هک  یعـضو  نوئش 
ماگنه رد  دننکیم و  هیارک  ار  نایموب  اجنیا  رد  یلو  دشاب  تسردنت  واگ  بسا و  دننام  يو  هدرب  هک  تسا  نیا  رد  بابرا  عفن  دـنناسریم و 
يرگید هک  دهاوخیم  تلود  زا  يو  هدننک  ریجا  دریمب  ای  دوش و  ضیرم  اهنآ  زا  یکی  رگا  هتشادن و  ییانتعا  نانآ  گرم  يرامیب و  هب  راک 

هب میلعتلا  مزال  دارفا  ایز 16 % دور  رد  لاس 1954م  رد  دوب ،  كانفسا  رایـسب  رامعتـسا  نارود  رد  شزومآ  عضو  دتـسرفب » .  يو  ياجب  ار 
لاس 1954 رد  دندوب  داوسیب  کیبمازوم  مدرم  لاس 1950 م 99 % رد  دوب ،  هسنارف 18 % ییاوتـسا  ياقیرفا  يارب  مقر  نیا  دنتفریم  هسردم 

ماخ داوم  اقیرفا  فلتخم  طاقن  رد  هکنآ  دوجو  اب  دـندومنیم .  لیـصحت  ییادـتبا  سرادـم  رد  رفن  یئاـقیرفا 5000  كدوک  نویلیم  زا 6  م 
 . دنشاب یبرغ  ياهالاک  هب  هتسباو  مدرم  ات  دشیم  هتفرگ  ادمع  عیانص  هعسوت  ولج  دوبن و  یتعنص  تاسیسات  زا  يربخ  دوب ،  ناوارف  عیانص ، 

دراد و ياهرخـسم  هیجوت  نایئاپورا  يوس  زا  اـقیرفا  عیانـص  هعـسوت  عنم  دروم  رد  یبرغ  ياـقیرفا  هب  موسوم  دوخ  باـتک  رد  رلدـپ  ج  ف - 
 . « دنراد نوصم  يرهش  یگدنز  طیارش  برخم  ریثات  زا  ار  یئاقیرفا  لیابق  یعامتجا  متسیس  دنتساوخیم  نارگرامعتسا )  ) اهنآ  : » دیوگیم

هب ریذپان  يریـس  ياهتـشا  اریز  دوش  هتفرگ  راکب  شنامدرم  هعـسوت  هار  رد  اقیرفا  یلم  ياهتورث  دندشیمن  یـضار  ناونع  جـیه  هب  اهنآ  ( 9)
ياهنوگ هب  اهیبرغ  يوس  زا  ار  اقیرفا  هب  هلمح  دهاوخیم  نسدیوید  لیزب  دوب  هدومن  لیم  یب  راک  نیا  هب  ار  نانآ  يرامعتـسا ،  یـشکهرهب 

رد اپ  اهنت  تسا و  یـشحو  ياقیرفا  يرامیب  هدـیدپ  نیا  هک  هدـش  ینما  ان  روز و  ملظ و  راـچد  اـقیرفا  هک  تسا  نیا  نآ  ودـنک  هیجوت  رگید 
 . تسا راکشآ  رلدپ  هیجوت ف ج  اب  يو  تاراهظا  صقانت  هک   10  . ) دراد ناما  رد  شیوخ  رش  زا  ار  اقیرفا  دناوتیم  یجراخ  ینایم 

(2) اقیرفا هراق  یمومع  تاصخشم 

تالـضعم میخو و  عضو  دوب .  ندیمد  لاح  رد  يدازآ  هدـیپس  هچرگ  دنتـشاد و  ياهتفـشآ  عضو  یئاقیرفا  ياهروشک  زین  لالقتـسا  زا  سپ 
ینف نادراک و  ياهورین  دوبمک  اب  روشک  يداصتقا  يانب  دیدجت  دوب ،  هدروآ  رد  يداع  ریغ  تروص  هب  ار  هدروخ  مخز  ياهنیمزرس  ناوارف 

هطلـس زا  یعون  دوخ  نیا  هک  دنریگب  کمک  یجراخ  ياهورین  زا  دندش  ریزگان  اهنآ  زا  یخرب  یهاگ  هک  دوب  وربور  مزال ،  ياهـشزومآ  اب 
هک تشادن  ار  نآ  ناوت  یلوصحم  کت  رب  یکتم  رامیب  داصتقا  دوب و  لزلزت  راچد  زین  یـسایس  ماظن  دروآ .  ناغمرا  هب  ار  دـیدج  یلکـش  هب 

ياهتکرح اب  دندوب ،  هداد  یئاقیرفا  ياهروشک  هب  یلالقتـسا  رهاظ ،  هب  هک  نارگامعتـسا  يوس  نآ  زا  دراد .  هگن  دوخ  ياپ  يور  ار  روشک 
همادا اهنآ  رب  برغ  یـسایس  لرتنک  دننیبن و  دوخب  ار  شمارآ  شوخ و  يور  اهنیمزرـس  نیا  هک  دندوب  هدید  كرادت  ار  ییاههمانرب  هنایذوم 
وربور اقیرفآ  هراق  رد  لقتسم  یـسایس  دحاو  اب 54  ام  هک  نونکا  دـش  ( 16  ) مسیلاینولوکوئن  » ای ون  رامعتـسا  هب  رجنم  تکرح  نیا  هک  دـبای 

نیرتالاب - 1 اریز :  تسا ،  هریت  مه  رونه  هایـس  هراق  راگزور  تفگ :  ناوتیم  میـشابیم و  نآ  ياـهروشک  رثکا  تیمورحم  رقف و  رگهراـظن 
%60 تلابک ،  % 60 ساملا ،  زا 80 % شیب  هک  یلاـح  رد  - 2 یناهج . ) ساـیقم  رد   ) تسا هداد  صاـصتخا  دوخب  اـب 54 % ار  يداوسیب  مقر 

قرب مویناروا ،  ینغ  عبانم  دیآیم و  تسدب  هراق  نیا  رد  ناهج  سم  مرک و 32 % % 30 زنگنم ،  % 35 تیبملک ،  % 85 ناومیتنآ ،  % 45 الط ، 
زا 30 شیب  زا  سپ  و  تسا !  کیژلب  روشک  یلم  دـیلوت  ربارب  هتـشاد و  زیچاـن  يدـمآ  رد  تسا ،  عقاو  نآ  رد  یلگنج  یـضارا  و 27 % یبآ 

نآ يزرواشک  هتشادن و  هعـسوت  نآ  رد  تعنـص  - 3 تسا .  هتـشادن  ینانچ  نآ  شیازفا  نآ  دـمآ  رد  نونک ) اـت  زا 1960 م   ) لالقتسا لاس 
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نآ 80 هرهب  درایلیم و  نآ 160  یهدب  نازیم  - 5 تسا .  ناهج 5/1 % رد  هراق  نیا  یجراخ  تراجت  مهس  - 4 دراد .  یتنس  نهک و  ياهویش 
ار هراق  نیا  ياهروشک  داصتقا  ضبن  هک  یلوصحم  کت  داصتقا  جاور  یناگرزاب و  یتراـجت و  تـالوصحم  تشک  - 6 تسا .  رالد  درایلیم 
-8 دروآیم .  راب  هب  يدایز  یلام  تاعیاض  یناسنا و  تافلت  هک  یپ  رد  یپ  ياهیلاس  کشخ  - 7 تسا .  هداد  رارق  یئاپورا  لود  تسد  رد 
هیذغت و ءوس  یلـصا و  ییاذـغ  داوم  رقف  - 9 تسا .  هتفای  شهاـک  ات 85 % نآ  ياهروشک  یخرب  رد  هک  اهدزمتـسد  لقادـح  نازیم  شهاک 
هتخیرگ و هناخ  زا  میتی  كدوک  رازه  اهدص  شکارم  ریئز و  جاع ،  لحاس  اینک ،  نوچ  ییاهروشک  رد  هنومن  ناونع  هب  یفیک ،  یگنـسرگ 

عبانم ندیعلبیارب  دیدج  هویش  هب  رامعتـسا  دوجو  - 10 دـنهدیم .  رارق  یجراخ  دارفا  راـیتخا  رد  ار  شیوخ  دوخ ،  مکـش  ندرک  ریـس  يارب 
 . دشاب هدـش  هفاضا  تیعمج  نویلیم  رکف 22  هب  دـیاب  هلاس  ره  - 12 دنکیم .  دراو  ار  دوخ  ییاذـغ  تالوصحم  % 75 - 11 هراـق .  نیا  ینغ 
زا ار  یئاقیرفا  نویلیم   40 ترذ ،  وج و  مدـنگ ،  هقاس  هب  هلمح  اب  يدرایلیم  ياهجوم 50  اب  هک  عرازم  هب  اهخلم  كاـنلوه  هلمح  - 13 ( 12)
ریم گرم و  ینوفع ،  ياـهیرامیب  - 14 ( 13  . ) دومن كـاله  ار  رفن  نویلیم  مین  اـهخلم ،  موجه  ریازجلا  رد  دـنکیم .  مورحم  ییاذـغ  داوم 

تروص یجراـخ  تاـکیرحت  اـب  هک  ياهلیبق  يزرم و  یلخاد ،  ياهـشکمشک  - 15 ییوراد .  یتشادـهب و  تاناکما  هعـسوت  مدـع  لافطا و 
هتفـشآ ار  نانآ  داصتقا  هدومن و  دـیدهت  ار  اـهروشک  یـسایس  ماـظن  دوشیم ،  ناوارف  یلاـم  تاـفلت  داـیز و  ياهراتـشک  ثعاـب  دریگیم و 

هک یلگنج  عبانم  زا  هیوریب  يرادرب  هرهب  - 17 ارحص .  نابایب و  هب  یعارز  یضارا  لیدبت  یئازریوک و  نابایب و  شترـسگ  - 16 دزاسیم . 
ياهروشک یئایمیش  مومـس  یمتا و  ياههلابز  ناتـسروگ  اقیرفا  هراق  - 18 دـشابیم .  ماوت  كاخ  شیاسرف  میظع و  تورث  نیا  يدوباـن  اـب 

نیا شریذـپ  هب  روبجم  يداصتقا  ياهنارحب  عفر  زین  یغلاـبم و  تفاـیرد  تهج  یئاـقیرفا  ياـهروشک  یـضعب  تسا .  یئاـپورا  یئاـکیرما و 
یگدنز ییاهلیبق  تروصب  ای  و  ( 14  . ) دنراد تنوکس  اهاتـسور  رد  ای  هراق  نیا  ینویلیم  هنکس 600  زا 85 % شیب  - 19 دنوشیم .  اههلابز 

هب يرابکتسا  ياههئطوت  اب  نادرمتلود  دنک و  هرادا  ار  نآ  یمدرم ،  میژر  هک  تفای  ناوتیم  هراق  نیا  رد  ار  يروشک  رتمک  - 20 دننکیم . 
رد نآ  هنومن  دـنبوکیم ،  مهرد  يدـیدش  وحن  هب  ار  مدرم  ياهـشبنج  اهتضهن و  هتخادرپ و  دوخ  هنکـس  يارب  قاـنتخا  داـجیا  بوکرس و 

تـسوپ دیفـس  رجاهم ،  نایئاپورا  یلامـش و  ياهربرب  دشابیم .  هایـس  داژن  دهم  اقیرفا  تسا .  دوهـشم  ریازجلا  رد  هژیوب  یلامـش و  ياقیرفا 
تنوکس ارحص  زا  ییاهشخب  یقرش و  ياقیرفا  رد  تسا و  ناتسبرع  هریزج  هبش  هنایمرواخ و  نانآ  ءاشنم  هک  اهیماس  اهیماح و  دنتـسه . 
ياههریت يداژن ،  طالتخا  رثا  رب  اینازنات  اینک ،  ياهروشک  رد  تساـهربرب .  زا  رتهریت  ناشتـسوپ  گـنر  یلو  دنتـسوپ  دیفـس  هچرگ  دـنراد ، 

نیرتدق هاتوک  دنراد ،  یئاهتوافت  مه  اب  رگید  يرهاظ  تایصوصخ  اهوم و  دق ،  تسوپ ،  گنر  رد  زین  ناهایـس  دوشیم .  هدهاشم  هگرود 
رایـسب اقیرفا  مدرم  نابز  دنراد .  يدنلب  تماق  ناهایـس  نادوس ،  رد  دنراد ،  مان  اههمگیپ  هک  دـننکیم  یگدـنز  ییاوتـسا  ياقیرفا  رد  نانآ 

 ، دشابیم یمـسر  نابز  اهروشک ،  زا  يدایز  دادعت  رد  یئاپورا  یبرع و  ياهنابز  اما  دـننکیم  ملکت  یموب  ياهنابز  هب  ياهدـع  تسا  عونتم 
رب اقیرفا  هراق  تسا .  هدومن  لیمحت  نآ  نامدرم  رب  ار  یناملآ  یلاقترپ و  یئایناپـسا ،  يوسنارف  یـسیلگنا ،  ناـبز  اـقیرفا ،  رد  رامعـسا  ذوفن 

هنالاس دشر  دصرد  دناهتسیزیم ،  يرهش  ياهنوناک  رد  نآ  اهنت 33 % هک  هتشاد  هنکس  رفن  لاس 1990م 646360000  یمسر  رامآ  بسح 
هک دـناهتفریذپ  ار  مالـسا  شخب  تایح  نیئآ  رفن  نویلیم   285 دادـعت ،  نیا  زا  تسا .  هدوب  عـبرم  رتـمولیک  رد  رفن  یبـسن 4/21  مکارت  و  % 3
رد دنریگیم .  رب  رد  ار  نانآ  تیعمج  % 36 دنشابیم ،  تیلقا  تروص  قب  ناملسم  روشک  رد 24  ( 15  . ) دریگیم رب  رد  ار  هنکس  لک  % 43
 : لثم دـنراد  يزیچان  ذوفن  یماظن  يرادا و  یـسایس ،  لئاسم  رد  یلو  دنناملـسم  نآ  دارفا  زا  یمهم  دـصرد  هکنآ  دوجو  اب  اهروشک  یخرب 

مورحم و نامدرم  كاپ  نشور و  بلق  رد  يرجه  لوا  نرق  زا  مالـسا  تساقیرفا ،  هراق  ناملـسم  تیلوا  یـشبح  لالب  کیبمازوم .  یپویتا و 
یمالـسا تلود  نآ  طاـقن  یخرب  رد  دـیدرگ و  یمالـسا  تالیکـشت  زکرم  هراـق ،  نیا  زا  ییاـهشخب  یتـح  دومن و  ذوفن  هراـق  نیا  مولظم 

زا ناگدـید ،  متـس  نامورحم و  موقح  زا  نیئآ  نیا  تیامح  نآ و  شریذـپ  رد  تلوهـس  يداژن و  ضیعبت  اب  مالـسا  تفلاخم  دـمآ .  دوجوب 
 ، یمالـسا تامیلعت  زا  يریگهرهب  اـب  اـقیرفا  ناناملـسم  اـهروشک ،  نیا  رد  رامعتـسا  ذوفن  اـب  دوب .  ناـیئاقبرفا  طـسوت  نآ  شریذـپ  لـماوع 

تسا یمالسا  هدیقع  مدرم ،  یگداتسیا  لماع  دندید  هک  یئاپورا  نیزواجتم  دندروآ .  دوجوب  هراق  نیا  رد  ار  يرامعتـسا  دض  ياهتضهن 
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ناتسلگنا کیژلب و  دومن و  یبرع  نابز  نیزگیاج  ار  يوسنارف  نابز  هسنارف ،  هلمج  زا  دننک  مک  ار  نآ  ذوفن  ات  دندز  ییاهتکرح  هب  تسد 
رقف رطاخب  اقیرفا  ناناملسم  داد .  بیترت  ناناملسم  هیلع  رب  ار  يرایع  مامت  گنج  مه  لاقترپ  دندرک ،  هدافتسا  یحیسم  نیرشبم  نیغلبم و  زا 

هک دـنراد  يدایز  یگداـمآ  يدادـما  ياـههورگ  شریذـپ  يارب  يرابکتـسا  ياـهراشف  یلاسکـشخ و  یطحق و  زا  یـشان  یگنهرف  یلاـم و 
هدز و یسایس  ياهتکرح  هب  تسد  مورحم ،  ياهناسنا  هب  هناتسود  ناسنا  حالطصاب  ياهکمک  شـشوپ  رد  یبرغ  ياههورگ  نیا  هنافـساتم 

ورملق تحت  یحاون  یمالسا و  ياهروشک  رد  هک  هناحلسم  ياهگنج  دندروآ .  دیدپ  ار  یلخاد  ياهگنج  هدیشاپ و  هقرفت  رذب  نیملـسم  نیب 
ياهنارحب راچد  دوخ  هک  دـندروآ  يور  ییاهروشک  هب  دارفا  نیا  هدـیدرگ و  ناسنا  اـهنویلیم  ندـش  هراوآ  بجوم  دـهدیم  خر  ناناملـسم 

هک دناهدز  ییاهتکرح  هب  تسد  رامعتسا  ندومن  نکهشیر  یسایستحو و  تهج  رد  یئاقیرفا  ياهروشک  دنشابیم .  یعامتجا  يداصتقا - 
رارق هجوت  دروم  ار  اقیرفا  تدحو  هلئسم  یمسر  روطب  هک  ییاهرگنک  تیلوا  تساهشالت .  نیا  هویم  ( 16 « ) اقیرفا تدحو  نامزاس   » لیکشت
ایربیل هنیگ و  يروهمج  ياـسؤر  اـبلامول و  لاس 1958م  رد  دش .  لیکـشت  ناتـسلگنا  رد  لاس 1958م  رد  اـبمامول  سیرتاـپ  توعد  هب  داد 

ربهر همورکن -  ماوق  داهنشیپ  هب  نآ  سنارفنک  نیتسخن  دندرک .  رداص  یئاقیرفا  لقتـسم  لود  هعماج  کی  داجیا  نومـضم  اب  ار  ياهمانعطق 
شکارم و اـیربیل ،  سنوت ،  یبـیل ،  نادوس ،  اـنغ ،  رـصم ،  نآ  رد  هک  دـش  دـقعنم  روـشک  نیا  تختیاـپ  ارکا  رد  لیروآ 1958م  رد  اـنغ - 

هیلوا هتسه  ات  هدش  دحتم  مه  اب  هنیگ  انغ و  زور  نیا  رد  دش ،  هتـشادرب  ربماون )  23  ) لاس 1958م رد  ماگ  نیتسخن  دنتـشاد .  روضح  یپویتا 
دش سیـسات  یپویتا  زکرم  ابابآسیدآ  رد  اقیرفا  تدحو  نامزاس  لاس 1963م  هم  رد 25  ماجنارـس  دنروآ و  دیدپ  ار  یئاقیرفا  لود  داحتا 

 ، يداصتقا یـسایس ،  ياهیراکمه  دوب :  ریز  ياهتـسایس  يریگیپ  دوب و  راوتـسا  لـصا  رب 33  ناـمزاس  نیا  روشنم  روشک ) روضح 32  اب  )
نک هشیر  لالقتا ،  زا  تیامح  یگنهامه ،  داـحتا ،  تیوقت  زا :  دوب  تراـبع  نآ  فادـها  یگنهرف .  یملع و  یتشادـهب  یتینما ،  یعاـفد و 
لوا ههد  رد  نامزاس  نیا  هچرگ  دیسر .  روشک  هب 51  نآ  ياضعا  دادعت  ارحص ) یبرع  يروهمج   ) ویراسیلوپ تیوضع  اب  رامعتسا .  ندرک 

 ، ياهلیبـق تاـعزانم   : » تفرگ هلـصاف  دوخ  فادـها  زا  ریز  لـیلد  هب  هتفر  هتفر  اـما  تفاـیتسد .  دوخ  فادـها  ياتـسار  رد  ياـهتیعقوم  هب 
ياهگنج و نوگانوگ ،  ياهاتدوک  هتـسباو ،  نارـس  ندـمآ  نامزاس و  لیـصا  نارـس  يدوبان  داسف ،  رقف و  گـنهرف ،  ناـبز و  رد  فـالتخا 

لئاسم یسررب  يارب  ( 17  . « ) رابکتـسا ياهتلاخد  نامزاس و  رد  داضتم  ياهـشیارگ  يوق ،  هطباض  مدـع  یـسایس ،  ياهنارحب  اـهشروش و 
 : مینکیم میـسقت  شخب  نیدـنچ  هب  ار  نآ  هراق  نیا  ناناملـسم  ریغ  ياهروشک  رد  ناناملـسم  ورملق  تحت  طاقن  زین  یمالـسا و  ياهروشک 

 . يزکرم ياقیرفا  یبونج ه- ياقیرفا  یبرغ د - ياقیرفا  یقرش ج - ياقیرفا  یلامش ب - ياقیرفا  فلا -

اهتشونیپ

ییایفارغج تایلک  - 2 دوشیم .  لـماش  ار  اهیکـشخ  هک 15 % تسا  عبرم  رتـمولیک  نوـیلیم  ناهج 21  يراحـص  تحاسم  تحاسم  لـک  - 1
زمره همجرت  نسدیوید  لیزب  هتـشون  اقیرفا ،  خیرات  - 3 ناهفـصا 1362 .  هاگـشناد  یپک -  یلپ  هوزج  يدـمحم -  اقآ  جاح  یلع  اههراق - 

 ، اقیرفا خیرات  - Basil Davidson 4- Africa History a continent 5- 6 ریبکریما 1369 .  نارهت  يولوم  هتـشرف  یحایر ، 
 - همورکن ماوق  دوش ،  دحتم  دـیاب  اقیرفا  - 8 ات 378 .  لبق 374  ذخام  - 7 يولوم ص 96 .  هتـشرف  یحایر و  زمره  همجرت  سوید ،  لـیزرب 
 . نــس ص 454 دـــیوید  اــقیرفا ،  خـــیرات  - 10 هــمورکن .  ماوــق  دوــش -  دــحتم  دـــیاب  اــقیرفا  - 9 لــکوت .  دــمحم  رتـکد  مجرتــم 
 - ایفارغج گنج  - 14 تاحفـص 113 و 138 .  سیون ،  تسد  هدـنراگن  فیلات  ایفارغج -  گنج  Neocolonialism 11- 12 و 13 -
رد اکیرما  یبهذم  ثاریم  شخب  سیئر  ( Lisleramsy) يزمر یلسلرتسم  - 15 تاحفـص 133 و 138 .  سیون ،  تسد  هدنراگن  فیلات 

شیشک ماهارگ  یلب  رتکد  سرام 1960م ) ندنل 20  پاچ  رورزبا   ) دهدیم مالـسا  هب  ار  شیاج  اقیرفا  رد  تیحیـسم  تفگ :  لاس 1960م 
رتدایز تفرشیپ  اقیرفا ،  رد  مالـسا  مزینومک و  ( Sir . Aleckirkbrid  ) تیحیـسم و نیب  دومن  فارتعا  لاس  نیمه  رد  یئاـکیرما  ققحم 

شیک هب  یئاقیرفا  نویلیم  هدزناپ  لاـس  راـهچ  یط  تشاد  راـهظا  سرام 1960م  رد  یبیل  رد  سیلگنا  قباس  ریفـس  دوشیم ،  مالـسا  بیـصن 
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 . 1361 هامرهم ،   24 بالقنا ش 69 -  مایپ  هلجم  - organization of Afrigan unity (O-A-U) 16- 17 دناهدیورگ .  مالسا 

( گرزب برغم   ) یلامش ياقیرفا  فلا - 

( گرزب برغم   ) یلامش ياقیرفا 

دشابیم نآ  یبرغ  زرم  سلطا  سونایقا  هتشاد و  رارق  اقیرفا  ریبک  يارحص  لامش  هنارتیدم و  بونج  رد  ياهریزج  هبش  نوچمه  اقیرفا  لامش 
زا درادن .  یمهم  تاعافترا  نآ -  یبرغ  لامش  رد  عقاو  سلطا -  ياههوک  زا  ریغ  هتفرگ و  ربرد  اقیرفا  يارحـص  ار  نآ  زا  یمیظع  شخب  . 

زواجت رتم  زا 1554  هک  یبماعش  لابج  اب  رتم  اب 4165  زکارم  رد  لاکبوت  زا  اهنآ  عافترا  هک  هدش  هدیشک  هوک  هتشر  ود  نآ  قرـش  هب  برغ 
يزرواشک قراطلا  لبج  اـت  رـصم  زرم  زا  رتمولیک  لوط 5000  هب  ياهقطنم  رد  هنارتیدـم  يایرد  ریثاـت  تحت  دراد .  یلدوزن  ریـس  دـنکیمن 

اب ماوت  درـس و  ناتـسمز  رد  کشخ و  مرگ و  ناتـسبات  رد  هنارتیدـم  هب  فرـشم  لحاوس  رد  اـقیرفا  لامـش  ياوه  بآ و  دراد .  یبوخ  قنور 
مکاح نآ  هب  ییارحـص  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  یبونج  یحاون  يوس  هب  هدوب و  ینالوط  قطانم  نیا  ناتـسبات  تسا .  دایز  اتبـسن  ناراـب 

یگرزب ياتلد  اب  هتشاد و  نایرج  رصم  روشک  رد  نآ  رتمولیک  هک 1200  تسا  لین  هناخدور  هیحان  نیا  یتایح  نایرـش  نیرتمهم  ددرگیم . 
ندمت نیرتنهک  يرصم  ندمت  دراد .  هلاس  رازههد  یخیرات  تسا و  یمیدق  ياهندمت  دهم  یلامش ،  ياقیرفا  دزیریم .  هنارتیدم  يایرد  هب 
نورق رد  یناتساب و  راودا  رد  هک  دناهدوب  اقیرفا  لامش  یلـصا  هنکـس  اهربرب  ( 1  . ) دراد هژیو  یمهـس  اقیرفا  خـیرات  رد  هک  تسا  هیحان  نیا 

دناهتـسیزیم و دشیم  یهتنم  سلطا  سونایقا  لحاوس  هب  رگید  يوس  زا  رـصم و  برغ  هب  وس  کی  زا  هک  عیـسو  ياهقطنم  رد  دالیم  زا  لبق 
ارف ار  یلامـش  ياـقیرفا  هنحـص  همه  زا  یمهم  شخب  م  مود ق .  هرازه  رد  ناـمدرم  نیا  دناهتـشاد .  یئافوکـش  عـماوج  یناـگرزاب و  زکارم 

شایلخاد ياههپت  باداش و  ییهنارتیدـم  یلحاس  نیمزرـس  رب  دـندومن و  سیـسات  ار  یندـمت  یموب  گنهرف  ییارحـص و  داینب  اـب  هتفرگ و 
یبرع نابز  هب  یموب  نابز  ندومن  اهر  اب  ارثکا  دنتفریذپ و  ار  مالسا  جیردتب  اهربرب  نیملـسم  تسدب  اقیرفا  لامـش  حتف  اب  ( 2  . ) دنتفای طلست 

داژن دـننکیم .  یگدـنز  یطـسو  رجین  لـحاوس  زکرم و  يارحـص  رد  هک  دـنربرب  فـیاوط  نیرتـمهم  زا  یکی  قراوـط  دـندومنیم .  مـلکت 
دندیسر اهنادب  ناناملسم  یپایپ ،  جوم  ود  رد  نرق و  لوط 4  رد  هک  دراد  مان  دازآ ) نامدرم  ( ) 3  ) نقی زامیا  ناشدوخ  نیب  اهربرب  كرتشم 

رهـش دومن و  حـتف  ار  اقیرفا  لامـش  يرجه  لوا  نرق  رد  عفاـن  نبا  هبقع  ( 4  . ) دـندروآ دوجوب  هدـمع  یتالوحت  نانآ  نابز  گـنهرف و  رد  و 
یبهذم ياهرهش  زا  دایز  دجاسم  اب  دراد و  رارق  سنوت  یقرش  لامـش  رد  رهـش  نیا  داهن .  انب  نیملـسم  ینارمکح  زکرم  ناونع  هب  ار  ناوریق 

دیدرگ دادملق  ایناپسا  یبونج و  ياپورا  رد  نیملسم  تاحوتف  زکرم  اقیرفا  لامش  ریصن  نبا  یسوم  نامز  رد  ادعب  دوریم  لامش  هب  نیملـسم 
ار سلدنا  هدش و  هدایپ  قراطلا  زا  لبج  رد  ناملسم  رادرـس  دایز ،  نبا  قراط  711 م )  ) لاس 92 ه ق هب  هقطنم  نیا  یبرغ  لامـش  قیرط  زا  و 

شیپ هسنارف  ات  لاس 714م  رد  تفاتـش و  لاقترپ  هب  رواگنج  نایهاپـس  اب  یـسوم  نبا  زیزعلا  دبع  لاس 713 م  رد  دروآرد  دوخ  فرـصت  هب 
رـصم رد  یـسابع  نارمکح  نیزگیاج  یمطاف  دنمتردق  تلود  دـندومن .  باریـس  نر  هناخدور  بآ  زا  ار  دوخ  ياهبـسا  شنایهاپـس  هتفر و 

ات 450  297  ) هللااب رصنتسملا  تموکح  همین  ات  زاغآ  زا  هلسلس  نیا  دندنار .  نامرف  اقیرفا  لامش  رـصم و  رب  نرق  ود  یمطاف  يافلخ  هتـشگ و 
یعیش الماک  لاس 438 ه ق  ات  سنوت  روشک  یتح  هتفای ،  ذوفن  ياقیرفا  رصم و  رد  یمالـسا  هطلـس  رادتقا  تمظع و  نارود  يرمق ) يرجه 

زا دـیراورم  لآ  ای  نوطبارملا  مانب  یتضهن  نآ ) ياههمین   ) يدالیم مهدزای  نرق  رد  دـنتفرگ .  رارق  تلود  نیا  داـیقنا  تحت  زین  اـهربرب  دوب . 
رد هلسلس  نیا  دنتسیزیم  اقیرفا  لامش  رد  دندوب و  ربرب  زا  ياهلیبق  روبزم  موق  دمآ .  دیدپ  اقیرفا  لامش  ارحص و  رد  یجاهنص  لیابق  بناج 

نیفشات نبا  فسوی   » نآ هاشداپ  نیرتگرزب  دومن .  حتف  ار  ایناپـسا  یقرـش  بونج  بونج و  برغ و  دالب  یمامت  يدالیم  مهدزای  نرق  رخاوا 
زا سنوت  ندمآ  نوریب  یجاهنص و  سیداب  نب  زغم  مایق  اب  تضهن  نیا  تفای  هبلغ  یناپسا  كولبرب  داهن و  انب  ار  شکارم  رهش  هک  تشاد  مان 

عوقوب ننـست  لها  نایعیـش و  نیب  ینینوخ  ياهیریگرد  دوب و  راب  فسا  اقیرفا  لامـش  سنوت و  عضو  هرود  نیا  دـش و  زاغآ  ناـیمطاف  هطلس 
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ار سنوت  و  ریازجلا ،  شکارم ،  دنتـسناوت  هلـسلس  نیا  لاس 1148م ) زا   ) دندمآ راک  يور  نودـحوملا  نوطبارملاا ،  زا  دـعب  ( 5  . ) تسویپ
مهد نرق  رد  نویمطاف  دندوب و  هدرب  لصا  رد  هک  کیلامم  دش .  افوکـش  راب  رگد  یلامـش ) ياقیرفا   ) برغم دننک و  دـحتم  راب  نیلوا  يارب 
هیاپ رـصم  رد  ار  کیلامم  هلـسلس  یبویا  هاشداپ  نیرخآ  هاـش ،  ناروت  نتـشک  اـب  لاس 1250 م  زا  دـندومن .  بلج  رـصم  يوس  هب  ار  ناـنآ 

نیلوا میلس  ناطلـس  دندرک .  تموکح  رـصم  رب  لاس  دـنداد و 250  بیترت  ار  ییاهگنج  نالوغم  زین  نایبیلـص و  هیلع  رب  ناـنیا  دنتـشاذگ . 
هب زاغآ  دـندوب  هتفرگ  ورین  هرابود  یبونج  ياـپورا  رد  هک  نایحیـسم  داد .  ناـیاپ  هلـسلس  نیا  تموکح  هب  لاس 1517م  رد  ینامثع  هاـشداپ 
راب نیتسخن  يارب  دندرک  ریخـست  ار  اتوئـس »  » ینعی شکارم  یلامـش  ردـنب  هک  لاس 1415  زا  دـندرک و  یلامـش  ياقیرفا  هب  يزادـنا  تسد 

یمامت لاس 1587 م  ات  هدرب و  موجه  یلامش  ياقیرفا  کلامم  رب  ینامثع  ياهکرت  نامز  نیا  رد  دش .  هنوراو  هنارتیدم  رـسارس  رد  تاحوتف 
( یلامـش ياـقیرفا   ) برغم رب  میقتـسم  ریغ  ياهنوـگ  هب  رود و  زا  هـک  یناـمثع  تـلود  ( 6  . ) دــندروآ رد  دوـخ  ورملق  تـحت  ار  نآ  طاـقن 
ار اقیرفا  لامـش  ینامثع  يروتارپما  راذگجارخ  ياهتلود  هجیتن  رد  هدیناسر و  یهاشداپ  هب  ار  دوخ  لیم  قفاوم  نادـناخ  درکیم .  تموکح 

ياپ یلامـش  ياقیرفا  رب  رامعتـسا  هنوگ  نیدـب  تفرگ و  رارق  نایوسنارف  زواـجت  دروم  لاس 1932م  زا  روبزم  ياـهتلود  دـندومنیم .  هرادا 
ياهنیمزرس رد  يرامعتسا  گنهرف  دنتفرگ و  رارق  ناتسلگنا  ایلاتیا و  هسنارف  هطلـس  ریز  هقطنم  نیا  ياهروشک  لالقتـسا ،  نامز  ات  دوشگ و 

 ، دوـب هتـشگ  نـییعت  يرامعتـسا  ضارغا  اـب  اـهروشک  نـیا  ياـهزرم  هـکنآ  لیلدـب  رامعتـسا  زا  ییاـهر  زا  سپ  دوـمن .  ذوـفن  نآ  یمالـسا 
(7  ) فودنیت رس  رب  یناتیروم  شکارم و  تاشقانم  ربتکا 1963م ،  رد  شکارم  ریازجلا و  نایم  اهنـش  گنج  دروآ .  دوجوب  ار  ییاهیریگرد 
رب يداضتم  یـشم  زین  یجراختسای  رد  دوب .  اههنومن  نیا  زا  دیـشوپ -  مشچ  هیحان  ود  نیا  زا  شکارم  يدادرارق  بسح  رب  هک  راـشی -  و 

نمـض ریازجلا  دـنراد و  شیارگ  برغ  هب  سنوت  شکارم و  رـصم و  دراد ،  یـصاخ  مارم  یبیل  تساـمرفمکح .  اـقیرفا  لامـش  ياـهروشک 
تایح دیدجت  هک  دنتسه  وربور  ياهدیدع  ياهنارحب  اب  برغم ،  ياهروشک  دنکیم .  يوریپ  مزیلایسوس  زا  هسنارف  اب  هژیوب  اپورا و  اب  هطبار 

ورف قیمع  ینارگن  رد  ار  یلامش  ياقیرفا  نارادمدرـس  زرابم ،  ناناملـسم  تکرح  نیا  تسا و  نآ  سار  رد  ییارگ  مالـسا  دشر  یمالـسا و 
تالیکشت نیا  ناراکردنا  تسد  هتخادرپ و  یمالسا  ياهشبنج  اهتـضهن و  دیدش  یبوکرـس  هب  لاصیتسا  یگدنامرد و  يور  زا  اهنآ  هدرب و 

تداهـش هب  مه  ار  یخرب  دـنیامنیم و  موـکحم  تدـملا  لـیوط  ياهنادـنز  هب  مزـال  كردـم  نودـب  اـی  هدوـمن  هجنکـش  یعیجف  وـحن  هب  ار 
ياهدـحاو نارادمدرـس  یئاقیرفا ،  یبرع -  طیحم  دوجو  اپورا و  يداصتقا  ياـهنارحب  یمالـسا ،  ياـهتکرح  نینچ  عوقو  ( 8  . ) دنناسریم

يزیریپ ار  يداحتا  رگیدکی ،  اب  ضیقن  دض و  ياهیریگ  عضوم  یـسایس و  ياهداضت  مغریلع  هک  دومن  راداو  ار  یلامـش  ياقیرفا  یـسایس 
زا دـندوب و  جراوخ  رادـفرط  هک  یهورگ  برغم  رد  دـنهن .  ناینب  شکارم  رهـش  رد  هیروف 1989 م  رد  ار  یبرع  برغم  هیداـحتا   » هدوـمن و

جاور یفنح  بهذـم  یناـمثع ،  هطلـس  نارود  رد  دـنتفر و  نیب  زا  نایعیـش  طـسوت  دـنتفریم  رامـش  هـب  مالـسا  خـیرات  نیتـسخن  ياهباعـشنا 
ياهنابز نآ  رانک  رد  هک  تسا  یبرع  رـضاح  لاح  رد  مدرم  نابز  تفاـی ،  یناوریپ  زین  یکلاـم  بهذـم  مهدزاـی  نرق  زا  تفاـی .  ياهدرتسگ 

ياهروشک دنشابیم .  یمالـسا  نیئآ  وریپ  زا 95 % شیب  برغم )  ) یلامش ياقیرفا  هنکـس  نویلیم  زا 85  دراد .  جاور  مه  یئاـپورا  یموـب و 
زا راب  هدوب و 5  سنوت  زا  رتعیـسو  راب  هدزون  ریازجلا  دـنراد .  ياهدـمع  ياهتوافت  مه  اـب  زین  يداـصتقا  ياـیفارغج  ظاـحل  هب  اـقیرفا  لاـمش 
زا دایز  تعسو  دوجو  اب  دشابیم .  اقیرفا  هراق  لک  عیسو  روشک  نیمود  یلامـش و  ياقیرفا  روشک  نیرتتعـسو  رپ  تسا و  رتگرزب  شکارم 

تعسو رب 10 % هنکس  ریازجلا 90 % یبیل و  رد  دـشابیم .  رتنوزفا  زیخلـصاح  طاقن  رد  تیعمج  زکرمت  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  تالکـشم 
رد دنراد  زاگ  تفن و  رب  یکتم  يداصتقا  ریازجلا  سنوت و  یبیل ،  دـنراد .  تنوکـس  نآ  تعـسو  رد 4 % لین  مدرم  دناهتفای و 99 % زکرمت 
 . تسا ناهج  رد  نآ  هدننک  دیلوت  نیموس  دراد و  تافسف  ینغ  رئاخذ  شکارم  دنتسه .  یکتم  زین  يزرواشک  رب  شکارم  رصم و  هک  یلاح 

صاصتخا دوخ  هب  ار  ییاهدمآرد  زین  ناحایس  بذج  يدرگناهج و  هار  زا  هدوب و  ناهج  حطس  رد  تافسف  هدننک  دیلوت  نیمجنپ  زین  سنوت 
 . دهدیم
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رصم

دراد رارق  نآ  قرش  رد  خرس  يایرد  لامش و  رد  هنارتیدم  يایرد  تسا .  عقاو  ایسآ  یبرغ  بونج  رد  اقیرفا و  یقرش  لامش  رد  رصم  روشک 
ترپ ردنب  هب  رمحا  يایرد  رانک  رد  ار  زئوس  ردنب  لاناک  نیا  دنکیم  روبع  رصم ) هب  طوبرم   ) انیس هریزج  هبـش  زا  زئوس  کیژتارتسا  لاناک  . 
یبرغ ياهنیمزرـس  دـنه و  سونایقا  ياهروشک  اپورا و  هراق  ياهروشک  نیب  هار  نیرتهاتوک  دـیامنیم و  لصتم  هنارتیدـم  هراـنک  رد  دـیعس 

هب دـنکیم  روبع  اجنآ  زا  هک  ییاهیتشک  تیفرظ  ادـعت و  ظاـحل  زا  یللملا  نیب  یبآ  ياـههار  نیرتمهم  زا  یکی  دـشابیم و  مارآ  سوناـیقا 
دبع لامج  طسوت  لاس 1956م  رد  دش و  حاتتفا  امسر  رـصم  ویدخ  اشاپ ،  لیعامـسا  نامز  رد  لاس 1869 م  رد  لاناک  نیا  دوریم .  راـمش 

یمالـسا يایند  دور  نیرتینالوط  تسا .  رتمولیک  نآ 168  لوـط  و  ( 9  ) رتم نآ 22  ضرع  رتـم ،  نآ 7  قمع  دـیدرگ .  مالعا  یلم  رـصانلا 
یگرزب ياتلد  اب  هدش و  میسقت  هخاش  دنچ  هب  هرهاق  یکیدزن  رد  دنکیم و  میسقت  یبرغ  یقرـش و  شخب  ود  هب  ار  رـصم  روشک  لین ،  ینعی 

ردام دوریم .  رامش  هب  ناهج  يزرواشک  یضارا  نیرتمهم  زا  زیخلـصاح ،  تابوسر  لیلد  هب  لین  ياتلد   10  . ) دزیریم هنارتیدم  يایرد  هب 
نوعرف هناخ  زا  دعب  هک  دنکفا  هناخدور  نیمه  رد  تشاذگ و  یقودنص  رد  ار  (ع ) یسوم شدنزرف  دنوادخ  روتسد  هب  (ع ) یسوم  ) ترـضح

نیدب و  دومن .  رظن  فرص  یسوم  نتـشک  زا  وا ) رـسمه   ) هیـسآ قوش  لیلدب  دوب  وا  نتـشک  ددص  رد  نوعرف  هکنآ  دوجو  اب  دروآ و  رد  رس 
دشر و نس  هب  نوچ  و  دنام .  نوصم  يدنزگ  هنوگ  ره  زا  یهلا  فطل  تیامح  رد  دنکفا و  هیاس  (ع ) یـسوم رب  قح  نایاپ  یب  تمحر  هنوگ 
 ، انیـس نیمزرـس  رد  عقاو  روـط  هوـک  نینچمه  دـیزگرب .  ربماـیپ  هب  ار  وا  تخوـمآ و  يو  هب  تمکح  ملع و  لاـعتم  دـنوادخ  دیـسر  لاـمک 
رد رـصم  ياوه  بآ و  دـش .  هدـیزگرب  ربمایپ  هب  هطقن  نیمه  رد  وا  دـش و  لزان  یحو  (ع ) یـسوم ترـضح  رب  نآ  رد  هک  تسا  یهاـگیاج 

لین هناخدور  هرد  رد  ینویلیم  هنکس 25  زا  % 99 تسا .  کشخ  مرگ و  و  لین ،  هرد  زجب  رگید  یحاون  رد  ياهنارتیدـم و  یلامـش ،  یحاون 
تیعمج %6/2 هنالاس  دشر  دنراد ،  تماقا  اهاتـسور  رد  هیقب  يرهـش و  ياهنوناک  رد  دنراد 44 % تنوکستسا  روشک  لک  تعـسو  هک 4 %

نابز هدوب و  یطبق  یماس و  داژن  زا  ارثکا  نآ  مدرم  دشابیم .  رفن  دودح 52  تعسو ،  عبرم  رتمولیک  هب 1001449  هجوت  اب  نآ  یبسن  مکارت 
م لاس ق .  رد 8000  دراد و  هلاـس  یندمت 6000  رصم  دنبهذم .  ینس  ناملـسم و  رـصم  مدرم  % 93 تسا .  یبرع  لوادم  یمـسر و  طخ  و 

تخاـس روتـسد  نآ  نیرخآ  دروآ و  دوجوب  ار  يدـحاو  تموکح  سنم  ینعی  نآ  نوعرف  تیلوا  دـیزگ .  تماـقا  یلفـس  رـصم  رد  ياهلیبق 
یتسرپ تب  نایرصم  یمیدق  نیئآ  دیدرگ .  یمالسا  ورملق  وزج  رمع  تفالخ  نامز  رد  دالیم و  زا  لبق  مهدزیـس  نرق  رد  داد  ار  هثالث  مارها 

ضیعبت و نیگنـس ،  ياهتایلام  يرکف ،  قاـنتخا  دـیدرگ .  نایرـصم  یلیمحت  نیئآ  تیحیـسم  رـصم ،  رب  مور  روطارپما  طلـست  زا  سپ  دوب و 
بهذم هب  نایصع  نیارثا  رب  هک  تخیگنایمرب  مور  رئاج  تموکح  هیلع  رب  ار  رـصم  مدرم  نایطبق و  رفنت  مشخ و  هک  دوب  یلماوع  هجنکش ، 

حور نیا  رهظم  دوخ  زین  مالـسا  نیئآ  زا  نایطبق  لابقتـسا  دـندروآ .  يور  دوب ،  مور  تموکح  یمـسر  بهذـم  لـباقم  هطقن  هک  سکدـترا 
دنوش و رصم  یمور  ماکح  يوس  زا  هک  یمکحم  دس  دوجو  اب  رصم ،  نیمزرس  هب  مالسا  نیدهاجم  دورو  اب  دوب و  یبلط  تیرح  راکنتسا و 
 . دمآرد نیـشن  ناملـسم  روشک  کی  تروصب  نیمزرـس  ینامز  كدنا  رد  تفای و  رـصم  رد  ياهدـنیازف  دـشر  نیئآ  نیا  یهاتوک  تدـمرد 

نانآ هب  (ص ) مرکا ربمایپ  اریز  دـندش  دراو  یکولـس  شوخ  تملاسم و  رد  زا  نایرـصم  اب  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هیـصوت  بسح  رب  ناناملـسم 
(11  . « ) تسا يداماد  يدـنواشیوخ و  قح  ار  نانآ  هچ  دـینک  یکین  ناماس  نآ  یلاـها  هب  تبـسن  دـیئاشگیم  ار  رـصم  امـش   : » دوب هدومرف 

هیزج نازیم  مک و  رایـسب  نآ  نایحیـسم  يادعت  يوما  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع  تموکح  نامز  رد  هک  دوب  يدح  هب  رـصم  رد  مالـسا  قنور 
تیامح تینما و  يدازآ و  زا  رصم ،  رب  نیملسم  تموکح  تدم  رد  نایحیسم  تافوقوم  لاوما  اهاسیلک و  تفای .  لزنت  يزیچان  غلبم  هب  نآ 
یبهذـم يدازآ  نیمات  يرکف و  تراـسا  زا  لـلم  یئاـهر  يارب  هک  دـندومن  تباـث  ـالمع  دوخ  راـتفر  رد  ناناملـسم  دوب  رادروخرب  نیملـسم 

اب ار  ناناملـسم  راتفر  برع  یمالـسا و  ندـمت   » باتک رد  نوبول  واتـسوگ  رتکد  یئایفارغج .  ورملق  هعـسوت  یلام و  عفانم  يارب  هن  دـناهدمآ 
رفن رب 23000  غلاب  ( 12  ) رصم حتف  رد  دنداد و  يدایز  تافلت  ادتبا  هکنآ  دوجو  اب  ناناملـسم  دهدیم . . . « :  حیـضوت  هنوگ  نیا  نایرـصم 
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رداص یمومع  وفع  نارگبوشآ ،  هب  تبـسن  دـندومنن و  غیرد  تمیالم  ضامغا و  وفع و  زا  لـماک  يزوریپ  زا  سپ  دیـسر  لـتق  هب  ناملـسم 
تارامع هینبا و  فرـصم  هب  مه  یتفگنه  غلابم  دابآ و  ار  اهرهن  اـههار و  اهدـس و  دـنتفریذپ و  لوبق  تسحب  ار  یک  ره  ياهرذـع  دـندرک و 

دـسرب تفالخ  هب  (ع ) یلع ترـضح  هکنآ  زا  لبق  تفای و  هار  رـصم  هب  زین  عیـشت  دـش  رـصم  دراو  مالـسا  هک  يزور  نامه  زا  دـندیناسر » . 
رـصم هرادا  هب  ار  رکب  یبا  نبا  دـمحم  وا  زا  سپ  دعـس و  نب  سیق  (ع ) یلع ترـضح  دـندادیم .  لیکـشت  نایرـصم  ار  شناراـی  زا  ياهدـع 

 . دمآ رد  زازتها  هب  رصم  رد  عیشت  مچرپ  دندوب و  رصم  رد  عیشت  رارقسا  لماوع  اههیاپ و  زا  (ع ) یلع ترضح  یباحـص  ود  نیا  هک  تشامگ 
شدسج وا  نتشک  زا  سپ  ریگتسد و  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  دومن و  حتف  نینوخ  يدربن  زا  سپ  ار  رـصم  صاع ،  ورمع  هک  تشذگن  يدنچ 

رد وا  نارادـفرط  دـش و  هتـسب  يرـصم  نایعیـشن  ابز  مکح ،  نب  ناورم  ندـمآ  راک  يور  اب  دز .  شتآ  هداد و  رارق  ياهدرم  غالا  نایم  رد  ار 
هب ار  نایعیش  مامت  يرمق  لاس 236  هب  رصم  رد  وا  یلاو  یسابع ،  لکوتم  دهع  رد  دنتخادرپ .  شتیبلها  یلع و  نارادفرط  اب  ینمشد  هب  رصم 

دمآ دوجوب  نایعیش  رد  ییاهترارح  ییاهمایق ،  عوقو  اب  يرجه  موس  نرق  رد  داتسرف .  قارع  يوس  هب  ار  نانآ  دومن و  جارخا  لکوتم  روتسد 
خرـس و يایرد  ات  سلطا  سونایقا  زا  رـصم  نایمطاف  نامز  رد  ( 2  . ) دوب تیبلها  ناوریپ  يارب  يدیما  رون  رـصم ،  نامیطاف  دـمآ  راک  يور  . 
رد تتشت  هقرفت و  دوجو  اما  دننک  ضرقنم  ار  نایسابع  دنتشاد  رظن  رد  هلسلس  نیا  دوب .  هتفای  شرتسگ  قارع  لامش  ناتـسبرع و  هریزج  هبش 

ینلع ار  عیشت  نایمطاف  دوب .  یمطاف  تلود  تافرصتم  تیدودحم  بجوم  نویبیلص  تفرشیپ  درادن .  ار  یتکرح  نینچ  هزاجا  نانآ  هاگتـسد 
نزح مسارم  اروشاع  زور  رد  (ع ») بلاط یبا  نب  یلع  (ص ) هللا لوسر  دعب  سانلاریخ   ، » دنسیونب رهش  راوید  ردرب و  دنداد  روتسد  دندومن و 

 . تفای ضارقنا  نایبویا  طـسوت  هلـسلس  نیا  يرجه  مشـش  نرق  طـساوارد  دـندومن .  اـپ  رب  ار  ياهژیو  ياـهنیئآ  ریدـغ  دـیع  زور  رد  زیگنا و 
دوجو اب  دندرک .  ررقم  دیع  ار  اروشاع  زور  دندومن و  تفلاخم  تدـش  هب  عیـشت  اب  هتخادرپ و  ننـست  هناگراهچ  بهاذـم  جـیورت  هب  نایبویا 

هب دـنرجاهم  بلغا  هک  رـصم  رد  نیئآ  نیا  ناوریپ  زونه  نکل  دـندش  مک  رـصم  رد  هعیـش  نارادـفرط  هچرگ  تواسق ،  اب  ماوت  عیجف و  راتفر 
سار دهـشم  يزاسزاب  ریمعت و  لـثم   ) تسا بوسنم  هعیـش  هب  هک  يدـهاشم  يزاـسزاب  ریمعت و  تیبلها و  تشادـگرزب  هژیو  مسارم  یئاـپرب 

 ، رصاعم نورق  رد  دشابیم .  نفد  رـصم  رد  (ع ) نیـسح نب  یلع  نب  دیز  نب  ییحی  رتخد  بنیز  هدیـس  انمـض  دنلوغـشم  هرهاق ) رد  نیـسحلا 
هچنانچ تسا .  هتفای  راشتنا  رصم  رد  اهنآ  نیئآ  هیلعرب  یئاههتـشون  و  دناهتفرگ ،  رارق  یعیـش  دض  تاغیلبت  یگنهرف و  مجاهت  تحت  نایعیش 
نیدلا حالص  هداون  رـسمه  (1250م ) مهدزیس نرق  رد  ( 14  . ) تشاگن هعیـش  دض  رب  ار  مالـسالا  یحـض  مالـسالارجف و  باتک  نیما  دمحا 
نایبویا زا  دـعب  تسا .  هتـشاد  یئاورنامرف  رـصم  رب  یمالـسا  هورد  رد  هک  تسا  ینز  اهنت  وا  دیـسر و  تنطلـس  هب  ردـلا  ةرجـش  مان  هب  یبویا 

رـصم ماش و  رب  تخادنا و  رب  ار  نانآ  ینامثع  ردـتقم  تلود  هفیلخ  نیمهن  لوا  میلـس  ناطلـس  هک  دـندمآ  راک  يور  کیلامم  زا  ياهلـسلس 
نیرتمک نودـب  تلام  هریزج  فرـصت  زا  سپ  نوئلپان  لاس 1798م  رد  تفاـی .  همادا  لاـس  رـصم 250  رب  ناینامثع  تموکح  تفای .  ـالیتسا 

ار مدرم  ات  درب  راکب  ار  ییاههژاو  ياهیمالعا ،  یط  تشگ  هجاوم  مدرم  دـیدشتمواقم  اب  هک  نئلپاـن  دـش ،  رـصم  هیردنکـسا  دراو  یتمحز 
نآ رد  و  درک ] ! [ زاغآ  هللا  لوسرلا  دمحم  هللا  الا  الا  ال  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  هلمج  اب  ار  دوخ  هیمالعا  هلمج  نآ  زا  دـنک  دوخ  بذـج 

ناهج روشک  نیرتاـبیز  هب  دـناهدومن و  ریقحت  ار  هسنارف  تلم  دناهتـشاد  تموکح  رـصم  روشک  رب  هک  کـیلامم  ياههلـسلس  هک  دوب  هدـمآ 
«] ! [ دوش هداد  نایاپ  نانآ  تنطلـس  هب  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  نیملاعلا  بر  هللا  هدارا  کـنیا   : » هک دوب  هداد  همادا  دـناهدرک و  متـس  رـصم ) )

يو روتسدب  نوئلپانهناروزم ،  تاکرح  اب  هارمه  دوب .  هدرک  یفرعم  مالسا  بهذم  یماح  ینامثع و  تلود  تسود  ار  دوخ  نوئلپان  نینچمه 
تازرابم دیدشتمواقم و  دوجو  اب  ماجنارس  دنتشگیم .  دیدش ،  ياههجنکـشتحت  ار  ياهدع  و  دندرکیم ،  ماع  لتق  ار  مدرم  شنازابرس 

ای ار  ناملـسم  یناحور  اههد  دنتـشک و  ار  رفن  رازه  نیدنچ  اددـجم  دـندروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  هرهاق  نایوسنارف  رـصم ،  ناناملـسم 
لاس رد  ( 15  . ) دروآ نوریب  هسنارف  لاـگنچ  زا  ار  رـصم  ناـیوسنارف ،  اـب  يدربـن  یط  سیلگنا  تلود  اـما  دـندینازوس ،  اـی  دـندز و  ندرگ 

یئاپورا هنیباک  هب  دندوب و  یئاپورا  عابتا  نآ  ياضعا  رثکا  هک  دروآ  راک  يور  ار  ياهنیباک  نارگرامعتسا ،  راشف  تحت  رصم  ویدخ  1878م 
 ، رـصم ناناملـسم  ناملـسم  مدرم  راشف  رثا  رب  لاـس 1922م  رد  دومن و  دوخ  هرمعتـسم  ار  رـصم  ناتـسلگنا ،  لاـس 1882  زا  دوـب .  فورعم 
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رصم یمسر  لالقتسا  دیسر ،  تردق  هب  لوا  داوف  کلم  هک  یسمش )  1315  ) لاس 1936م رد  دش و  اضما  رصم  لالقتسا  ییاسانش  دادرارق 
کلم هیلع  هیلع  ییاتدوک  هب  ناوج  نارسفا  زا  یهورگ  لاس 1952م  رد  تشاد .  ذوفن  رصم  رد  نانچمه  ناتسلگنا  دوجو  نیا  اب  دش  لصاح 
لامج سپـس  بیجن و  دمحم  رکـشلرس  ادـتبا  نآ  زا  سپ  هک  دـندرک  لیدـبت  روهمج  ماظن  هب  ار  یتنطلـس  میژر  المع  هدز و  تسد  قوراف 

هاـگهیکت اـما  دومنیم  تیاـعر  ار  نیئآ  نیا  نیناوق  درکیم و  داـی  مالـسا  زا  هچرگ  رـصان  دنتـشاد .  هدـهع  هب  ار  رـصم  يربهر  رـصانلادبع 
لاناک ندش  یلم  اب  تفرگ .  تسد  هب  ار  برع  ناهج  يربهر  هب  رـصم  رـصان ،  نامز  رد  دوب .  مزیلایـسوس  برع و  مزیلانویـسان  شایـساسا 

شش گنج  رصان ،  نامز  راوگان  عیاقو  زا  دندومن .  هلمح  رصم  هب  یلیئارسا  وسنارف و  یـسیلگنا ،  ياوق  رـصانلادبع ،  لامج  يوس  زا  زئوس 
هب تاداسرونا  رـصان ،  گرم  زا  سپ  دـشرجنم .  بارعا  تسکـش  هب  تفرگ و  تروص  لاـس 1967م  رد  هک  تسا  لیئارـسا  بارعا و  هزور 
هب تاداس  یکیدزن  دروآ .  يور  برغ  هب  یلو  دومن  دـهاوخ  لابند  ار  رـصان  تسایـس  درک  مـالعا  زاـغآ  رد  هک  دیـسر  يروهمج  تساـیر 

لاس 1977م رد  دنک و  رارقرب  لیئارسا  رصم و  نیب  هبناج  کی  یحلص  دیـشوک  لاس 1973م  رد  اکیرما  هک  دیسر  يدح  هب  اکیرما  برغ و 
رـصم و نیب  اکیرما  تطاسو  اب  دـعب  لاس  رد  دزادرپب و  هرکاذـم  هب  یتسینویهـص  بصاغ و  ناربهر  اـب  هتفر و  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  تاداـس 
زا اهیتشک  روبع  قحزا  یـشان  عفانم  تفن و  رودص  يزرواشک و  رب  رـصم  داصتقا  دش .  دـقعنم  یحلـص  اکیرما  دـیوید  پمک  رد  لیئارـسا 

هک %25 تسا  هبنپ  نآ  يزرواشک  مهم  لوصحم  تسا .  راوتسا  مسیروت  تعنـص  زا  یـشان  ياهدمآرد  یبرغ و  لود  کمک  زئوس ،  لاناک 
هدننک دیلوت  نیرتگرزب  رـصم  دوشیم .  دیلوت  روشک  نی  ارد  ناهج  هبنپ  نیرتبوغرم  تسا و  هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  دوخ  یعارز  یـضارا 
عیانـص تسا .  نآ  یندعم  رئاخذ  زا  نهآ  تافـسف و  تفن و  دیآیم .  لمع  هب  نآ  رد  زین  رکـشین  مدـنگ و  دـشابیم .  اقیرفا  هراق  رد  جـنرب 

عقوم دوجو  اب  تسا .  رادروخرب  یبوخ  قنور  زا  هدومن و  يدایز  تفرـشیپ  رـصم  رد  موینیمولآ  دـیلوت  يزاسیتشک و  دالوف ،  نهآ ،  بوذ 
تـسایستهج هب  يداصتقا  هعـسوت  يارب  بسانم  تاناکما  يزرواشک و  یندـعم و  عبانم  رئاخذ و  ناوارف ،  یبآ  عبانم  بسانم ،  یئاـیفارغج 

%25 دننکیم .  یگدنز  یلزان  اریـسب  حطـس  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هدـش و  يداصتقا  دوکر  راچد  روشک  نیا  ریخا ،  لاس  هد  رد  یلوصا  ریغ 
ياهرهش زا  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  رصم  هنکس  هک 15 % تسا  هرهاق  رـصم  تموکح  زکرم  دنراکیب .  دنراد ،  تیلاعف  ییاناوت  هک  يدارفا 

رـصم يرهـش  ياـهنوناک  رگید  زا  زئوس  هیلیعامـسا و  هیردنکـسا ،  کـیژتارتسا  مهم و  ردـنب   3 دوشیم ،  بوسحم  ناـهج  یمیدـق  رایـسب 
 . دشابیم

یبیل يروهمج 

نیمراـهچ و  تسا .  هدـش  عقاو  ریازجلا  رـصم و  روشک  ود  نیب  هنارتیدـم و  یبونج  لـحاس  رد  عبرم  رتـمولیک  اـب 1759540  یبیل  يروهمج 
رد یناشفشتآ  باذم  داوم  يایاقب  دراد و  دوجو  ارافج  مانب  ییاههگلج  نآ  یبرغ  لامش  رد  دیآیم .  رامـش  هب  یئاقیرفا  تعتـسورپ  روشک 

تمسق تسا .  هدش  هدیشک  ترسجیلخ  يوس  هب  برغ  يوس  زا  هک  دراد  دوجو  زبس  ياههوک  نآ  یقرش  لامـش  رد  دوشیم .  هدهاشم  نآ 
یئادز و نابایب  تهج  رد  ییاهتیلاعف  کیژولویب  شور  اب  هک  هدـش  هدـیناشوپ  اهریوک  اهنابایب و  زا  نآ  یبونج  یحاون  صوصخب  یبیل  مظعا 

یبونج یلخاد و  طاقن  یلو  دراد  ياهنارتیدم  ياوه  بآ و  نآ  لامش  یلحاس  یحاون  ( 16  . ) تسا هتفرگ  تروص  نآ  ناور  ياهنشتیبثت 
دارگ یتناس  هجرد  اب 58  هیاس  رد  هدـشتبث  ترارح  هجرد  نیرتالاب  دـشابیم .  زیچاـن  نآ  يوج  ياهـشزیر  نازیم  هدوب و  کـشخ  مرگ و 

رفن اب 4540000  نینچمه  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخب  ار  امد  نیرتشیب  ناهج  ياـهروشک  نیب  ظاـحل  نیا  زا  هک  هدـش  شرازگ  یبیل  يارب 
 . تسا یلحاس  دنبرمک  رد  زبسرـس  قطانم  يرهـش و  طاقن  رفن )  6/2 ( ) 17  . ) دراد ار  تیعمج  مکارت  نیرتنیئاـپ  لاس 1990م ) رد   ) هنکس

یمـسر نابز  دـنربرب .  یماس و  داژن  زا  هدوب و  ناملـسم  یبیل  مدرم  % 98 تسا .  تیعمج 5/4 % هنالاس  دشر  دنراد و  يرهـش  یگدـنز  % 67
لامـش رد  هک  تسا  یلوپیرپ  ردـنب  یبـیل ،  تموکح  زکرم  دراد .  جاور  مه  ربرب  ناـبز  هداـتفارود ،  طاـقن  اهاتـسور و  رد  یلو  تسا  یبرع 
هنمزا رد  تسا .  هتشاد  رارق  Ơ اگناگیب مجاهت  دروم  هشیمه  راصعا  نورق و  لوط  رد  یبیل  تسا .  هدش  عقاو  هنارتیدـم  لحاس  رب  نآ و  یبرغ 
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سنازیب يروطارپما  وزج  یبیل  یلحاس  هیحان  يدالیم  مشـش  نرق  رد  دـندوب .  هدروآرد  دوخ  هطلـستحت  ار  نآ  ناینانوی  نایمور و  هتـشذگ 
 . تشاد رایتخا  رد  ار  نآ  ینامثع  ردتقم  تلود  لوا  یناهج  گنج  زاغآ  ات  اهیئایناپسا و  ناملسم و  بارعا  سپـس  دیدرگ .  یقرـش ) مور  )

نیا زا  هک  دـش  ریزگان  نآ  شترا  ایلاتیا ،  تسکـش  اب  مود  یناهج  گنج  رد  دـش و  ایلاتیا  هرمعتـسم  یبیل  ینامثع ،  یمالـسا  تلود  لوفا  اب 
هب دـحتم  للم  نامزاس  تراظن  اب  لاس 1951م  رد  ماجنارـس  دـمآرد و  سیلگنا  هسنارف و  تراظن  تحت  یبیل  سپـس  دوش ; جراـخ  نیمزرس 

نودـب ییاتدوک  اب  لاس 1969م  رد  هکنیا  اـت  دـشیم  هرادا  یهاـشداپ  تروص  هب  یبیل  رامعتـسا ،  لاـگنچ  زا  ییاـهر  اـب  دیـسر .  لالقتـسا 
رد مالسا  دیسر .  یبیل  يربهر  هب  یفاذقلا  رمعم  گنهرس  دش و  علختنطلس  زا  ناوج  نارسفا  طسوت  تقو ) هاشداپ   ) سیردا هاش  يزیرنوخ 

حتف رد  دندش و  نیئآ  نیا  بذج  تعرس  هب  یبیل  نکاس  ياهربرب  هک  تفای  هار  یبیل  هب  رـصم  زا  دعب  يرجه ) لوا  نرق   ) يدالیم متفه  نرق 
یسابع هفیلخ  دیشرلا  نوراه  يوس  زا  نایسابع  دهع  رد  دندوب .  ناناملـسم  شترا  وزج  دش  سلدنا  فرـصت  هب  رجنم  هک  ناناملـسم  گرزب 

 . داهن ناینب  یبیل  رد  ار  دادـغب  هب  یگتـسباو  ندوب  تموکح  یعون  يو  هک  دـش  باختنا  یبیل  مکاح  ناونع  هب  بلغا  نب  میهاربا  ماـنب  يدرف 
یقرـش ناتـسا  رد  یبیل  نارادرـس  زا  راتخمرمع  هدز و  تسد  رایع  ماـمت  ياهزراـبم  هب  یبیل  رامعتـسا  ذوفن  ماـگنه  رد  روشک  نیا  ناناملـسم 

رصانلادبع لامج  عبات  ار  دوف  هک  یفاذق  لاس 1973م  رد  دش .  هتخیوآ  راد  هب  ریگتسد و  ماجنارس  هک  تشاد  هدهع  هب  ار  مدرم  مایق  يربهر 
انب ار  نآرق  تامیلعت  ساسا  رب  یتموکح  ماظن  قیرط  نیا  زا  ات  دز  تسد  یگنهرف  بالقنا  هب  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  راعـش  اب  دومنیم  یفرعم 
رانک ار  برغ  اب  هطبار  هچرگ  لمع  رد  یفاذق  اما  دنک  قرـش  مزیلایـسوس  برغ و  يرادهیامرـس  نیزگیاج  ار  یمالـسا  يژولوئدـیا  هداهن و 
راکب ییاهشالت  برع  ناهج  تدحو  يارب  یبیل  دومن .  رارقرب  ار  ياهنـسح  طباور  يوروش  اب  نآ  سار  رد  قرـش و  كولب  اب  یلو  تشاذگ 
يدازآ شبنج  هژیوب  ناـهج  شخب  يدازآ  ياهـشبنج  زا  تیاـمحتهج  رد  ار  دوخ  یـسایس  شـالت  نآ  زا  سپ  دیـسرن و  ییاـجب  یلو  درب 

هیروس و یبونج ،  نمی  ریازجلا ،  قافتاب  یبیل  تاداـس ،  طـسوت  دـیوید  پمک  داد  رارق  ياـضما  زا  سپ  تشاد و  فوطعم  نیطـسلف  شخب 
اب دومن و  مالعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  ار  دوختیاـمح  یبیل  داد .  لیکـشت  ار  بارعا  يرادـیاپ  ههبج   » نیطـسلف شخب  يدازآ  ناـمزاس 

یکی تخاس .  دودـحم  قارع  اب  ار  دوخ  طباور  دومن و  موکحم  یلیمحت  گنج  رطاخ  هب  ار  قارع  هدرک و  رارقرب  ياهنـسح  طباور  رب  ناریا 
داد و میهاوخ  لیکشت  نیطسلفرد  یلاغشا  ياهنیمزرس  يزاسدازآ  تهج  ار  یمالـسا  شترا  يدوز  هب  ام   : » تفگ یبیل  یـسایس  تاماقم  زا 

بوسحم ناهج  للم  نیرتریقف  وزج  تفن ،  فشک  زا  لـبق  اـت  یبیل  روشک  دوب » .  دـهاوخ  هاپـس  نیا  لیکـشت  يارب  ماگـشیپ  ناریا  هللاءاـشنا 
لاس 1961م رد  رالد  هب 250  دوب  رالد  هک 35  لاس 1959م  زا  ار  هنارـس  دمآرد  هک  دش  فشک  نآرد  لاس 1959م  رد  تفن  دیدرگیم . 
یبیل و دـیدرگ .  غلاب  لاس 1970م  رد  هکـشب  نویلیم  هب 3/3  لاس 1962م  رد  هکـشب  رازه  زا 180  روشک  نیا  تفن  دـیلوت  ( 18  . ) دیناسر

یتعنـص ياهروشک  دیدشتمواقم  هب  هجوت  نودب  برغ و  دـیدهت  زا  همهاو  نودـب  ههد 1970م  لیاوا  رد  کپوا  وضع  ياـهروشک  ریاـس 
هک دوب  يژرنا  یللملانیب  سناژآ  تکرح ،  نیا  لباقم  رد  برغ  مهم  مادـقا  اهنت  دـندش و  یتراداص  تفن  تمیق  شیازفا  هب  قفوم  گرزب ، 

کچوک عیانص  يدادعت  ههد 1950م  لوط  رد  ( 19  . ) دش سیسات  تفن  تمیق  میظنت  روظنم  هب  رجنیسک  يرنه  داهنشیپ  هب  لاس 1974م  رد 
روما گرزب و  عیانص  هعـسوت  تهج  رد  روشک  نیا  تفن ،  طسوت  یبیل  دمآرد  شیازفا  زا  سپ  دش  ثادحا  یبیل  رد  للم  نامزاس  کمک  اب 
یموب صـصختم  سانـشراک و  دوبمک  اب  یبیل  داهن .  ناینب  ار  موینیمولآ  یمیـشورتپ و  نهآ ،  بوذ  عیانـص  دیـشوک و  یعاـمتجا  یهاـفر و 

یـضارا تیدودحم  دوجو  اب  دـنراک .  لوغـشم  نآ  رد  یجراخ  سانـشراک  رگراک و  رفن  نویلیم  کی  هب  بیرق  ظاحل  نیا  زا  تسوربور و 
هب دروـم  نیا  رد  هتـسناوت  هدیـشوک و  كاـختیوقت  يراـیبآ و  هعـسوت  رد  تـسا  تـشک  لـباق  نآ  نـیمز  افرـص 5/1 % هکنیا  زیخلـصاح و 

(LD) یبیل رانید  نآ  لوپ  دحاو  ( 20  . ) دنتسه يزرواشک  شخب  رد  روشک  راک  يورین  نازیم  نیرتالاب  نونکا  مه  دبایتسد و  ییاهتیقفوم 
رـس هب  يداـصتقا  میرحت  زا  یتلاـح  رد  یـسایس و  ياوزنا  رد  نونکا  مه  تینما ،  ياروـش  میرحت  لـیلد  هب  یبـیل  تسا .  مهرد  رازه  ربارب  و 
یتح یتاغیلبت و  یسایس  دیدش  قاحم  رد  یمالسا  روشک  نیا  هک  دوشیم  ساسحا  هدرک و  تشپ  ودب  مه  یبرع  ياهروشک  یتح  دربیم و 

 . دناهدومن مهارف  شیارب  ار  ياهدیدع  تالکشم  هتفرگ و  رارق  برغ  یماظن 
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اهتشونیپ

نس دیوید  لیزب  اقیرفا ،  خیرات  - 2 دومن .  وجتسج  لین  هرد  یناتـساب  تیندم  رد  دیاب  ار  یئاپورا  ندمت  ياههشیر  همورکن  ماوق  لوق  هب  - 1
هللادبع مجرتم  یبیلـص ،  ياهگنج  خیرات  - 5 یهاگآ .  سابع  رتکد  همجرت  اـتلاب  لـپ  گرزب -  برغم  - imazighen 3- 4 ص 95 . 

سالجا نیمهد  رد  یبرغ  بونج  يایسآ  اقیرفا و  لامـش  یبرع  ياهروشک  - Tindof 7- 8 شکارم .  زجب  - 6 يرهاط ص 19 .  يرصان 
ار ياهلاس  یتینما 5  حرط  دندرک و  یسررب  ار  یمالسا  ياههورگ  اب  هزرابم  ياههار  دش  لیکـشت  هیوناژ 1993م  رد 4  هک  سنوت  در  دوخ 
هب نآ  ضرع  لاس 1963م  رد  لاـناک  ضیرعت  زا  سپ  - 9 تاعالطا 19811 . )  ) دندید كرادت  یمالسا  لیصا  ياهتـضهن  یبوکرـس  يارب 

دشابیم یبآ  لین  دیفـس و  لین  هخاش  ود  لماش  دراد  لوط  رتمولیک  هک 6400  لین  دور  - 10 دیسر .  رتم  رثکادـح 12  هب  شقمع  رتم و   55
مهب نادوـس  زکرم  موطراـخ  رد  هخاـش  ود  نـیا  دریگیم و  اـشنم  یپوـیتا  تاـعافترا  زا  یبآ  لـین  اـیروتکیو و  هچاـیرد  زا  دیفـس  لـین  هـک 

-12 دوب .  نایطبق  زا  میهاربا ،  ینعی  شرسپ  دنزرف  اهنت  ردام  و  (ص )) مرکا لوسر  راوگرزب  دج   ) لیعامسا ترضح  ردام  - 11 ددنویپیم . 
مانب یمالغ  هب  بوسنم  هک  دید  دوخب  ار  ناملسم  ماکح  لقتسم  هلسلس  نیلوا  يرمق  لاس 254  رد  رصم  - 13 دوب .  صاع  ورمع  رصم  حتاف 
سپ دندش  مکاح  رصم  رد  دیشفا  لآ  مانب  یناریا  ياهلسلس  نآ ،  زا  دعب  داهن .  ناینب  رصم  رد  ار  ناینولوط  تموکح  يو  رـسپ  دوب .  نولوط 

-15 ات 282 .  یتجح ص 255  رقاب  دمحم  دیس  رتکد  همجرت  رفظم  همالع  هعیـش  خیرات  - 14 داتفا .  نایمطاف  تسدب  رصم  تموکح  نآ  زا 
كرتشم نویـسیمک  سالجا  نیتسخن  رد  تکرـش  شرازگ  - 16 مود .  شخب  رـصم  روشک  اب  یئانـشآ  مشـش ش 149 -  لاس  بالقنا  مایپ 

هامید یئازریوک -  نشتیبثت و  رتفد  نارهت  هراوز -  هدازیجنگ  یلع  دمحا  هدـننک :  هیهت  هامرذآ 1367 )  ) یبیل ناریا و  یمالسا  يروهمج 
رتفد نارهت ،  یهاگآ  سابع  همجرت  ولور ،  نیدولک  يراـکمه  اـب  ( Balta paul) اتلاب لـپ  گرزب -  برغم  - 17 یپـک .  یلپ   - 1367 ، 

 . یندـم ص 54 رقاب  ریمارتکد  کپوا -  - 19 اتلاب ص 37 .  لـپ  گرزب  زغم  - 18 1370 ص 35 و 36 .  یللملانیب -  یـسایس و  تاعلاطم 
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سنوت

اب دراد و  رارق  هنارتیدم  یبونج  لحاس  رد  ریازجلا و  یبیل و  نیب  هک  تساقیرفا  لامـش  روشک  نیرتکچوک  میدـق  ژاتراک  نیمزرـس  ای  سنوت 
یحاون رد  يریمورک  تاعافترا  دـشابیم .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  نآ 1/50  یبسن  مکارت  هنکـس ،  رفن  عبرم و 8202000  رتمولیک   163310

رهش ات  هک  یقرـش  ياهگلج  یلحاس و  هیحان  تسا .  یناتـسهوک  طاقن  نیا  ياوه  بآ و  هک  دناهدش  هدیـشک  قرـش  هب  برغ  ار  نآ  یلامش 
دوشیم ادج  یلامش  یحاون  زا  یبمش  ياههوک  سنوت  يزکرم  هگلج  دشابیم .  رادروخرب  ياهنارتیدم  ياوه  بآ و  زا  دراد ،  همادا  سباق 
شیارگ زا  سپ  یلامش ) ياقیرفا   ) برغم سدقم  رهش  نیتسخن  ناوریق  رهـش  دراد .  رارق  نآ  یقرـش  لامـش  رد  روشک  نیا  فورعم  جیلخ  . 
اهیمور اهیقینف و  طسوت  هک  تساقیرفا  یلامش  نیمزرـس  نیتسخن  سنوت  تسا .  هدش  عقاو  روشک  نیا  رد  هک  دوریم  رامـش  هب  مالـسا  هب 
سیداـب نب  زغم  طـسوت  روـشک  نیا  ق  لاـس 438 ه .  رد  دـندومن .  دوخ  ورملق  همیمـض  ار  نآ  ناناملـسم  يرجه  لوا  نرق  رد  دـش و  حـتف 

هب هسنارف  لاسرد 1881م  دـندومن .  حـتتف  ار  نآ  نایقوجلـس  ییادـج ،  ههد  هس  زا  سپ  دـش و  ادـج  نایمطاف  تموکح  هزوح  زا  یجاهنص 
سنوت لاح  نیا  اب  دهد .  رد  نت  سنوت  لالقتسا  هب  دش  ریزگان  هسنارف  لاس 1956م  رد  مدرم  تازرابم  لابندب  ههکنیا  ات  دش  طلسم  سنوت 

هک یسنوت  و  دومن .  رارقرب  يراجت  یگنهرف و  یسایس -  طباور  هسنارف  هژیوب  یئاپورا و  لود  اب  دش و  برغ  عفانم  ظفاح  لالقتسا ،  زا  دعب 
نونکا دوب  هدـمآرد  نیملـسم  طسوت  اپورا  هب  مجاهت  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  دوب و  یمالـسا  تالیکـشت  زکرم  راـصعا ،  نورق و  لوط  رد 

تلود  : » دـسیونیم سیراپ  پاچ  کیرفآ  نوژ  همانهتفه  دوشیم .  هدـید  نآ  رد  داـسف  قـالتاب  متـس و  هریت  ربا  هتفاـی و  ياهنوراو  تلاـح 
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ار يزیچ  ره  اهامنیـس  دوشیم .  هدید  تردـن  هب  یبرغ  ياهروشک  رگید  رد  هک  هدرک  داجیا  شروشک  رد  ار  یبرغ  يدازآ  ياضف  سنوت ، 
اههمانزور و زا  ولمم  اهیشورفباتک  دوشیم ،  شخپ  سنوت  يرـسارس  هکبـش  قیرط  زا  هسنارف  نویزیولت  ود  لاناک  دنراذگیم ،  شیامن  هب 
اب دروخ ،  لـکلا  دوـمن و  یبوکیاـپ  صقر و  دوـب و  هناـخ  زا  نوریب  رد  تقورید  اـت  اـهیبرغ  لـثم  ناوـتیم  سنوـت  رد  تسا .  یبرغ  بتک 

سنوت و لالقتـسا  نامز  زا  هک  هبیقروب  بیبح  دومن ! » اشامت  یقالخا  دض  ياهملیف  همهاو  سرت و  نودب  هکنیا  ای  هدرک و  تاقالم  یجراخ 
یلع نب  نیدـباعلا  نیز  تفر و  راـنک  يزیرنوخ  نودـب  ربـتکا 1987م  رد  درکیم  تموکح  سنوـت  رد  لاـس 1957م  زا  سنوت و  لالقتـسا 

روگنا و تابکرم ،  نوتیز ،  وج ،  مدـنگ ،  دـنراد .  لاغتـشا  يریگیهام  يزرواشک و  روما  هب  سنوت  مدرم  % 75 تفرگ .  تسدـب  ار  عاضوا 
جراخ هب  نآ  یجارختسا  تفن  % 50 دشابیم .  روشک  نیا  یندعم  مهم  هریخذ  تافـسف  تسا .  نآ  یعارز  تالوصحم  نیرتمهم  تاجیزبس 

طخ نابز و  دنایئاپورا .  ربرب و  هیقب  برع و  نآ  يداژن  تیرثکا  تسا .  يدرگناهج  سنوت  دمآرد  مهم  عبانمزا  دوشیم .  رداص  روشک  زا 
نیشنرهش % 61 دنتسه .  ننست  بهذم  وریپ  بلغا  ناملسم و  مدرم ،  % 98 دراد .  جاور  سنوت  رد  مه  هسنارف  نابز  یلو  تسا  یبرع  یمسر 

رالد نویلیم  روشک 6672  نیا  لاس 1988م  ناـیاپ  رد  تسا .  % 8/45 لاس 1985م ،  رامآ  قبط  لاـس ،  يـالاب 15  يداوسیب  نازیم  هدوب و 
صاصتخا تامدخ  هب  تعتنص و 4/53 % هب  % 1/33 يزرواشک ،  هب  یلم 4/14 % صلاخان  دـیلوت  رالد  درایلیم  زا 6/9  تسا .  هتـشاد  یهدب 

(1  . ) تسا هدشیم  تیبرت  میلعت و  یشزومآ و  روما  فرص  لاس 1986  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  % 3/6 تسا .  هتشاد 

ریازجلا يروهمج 

برغ رد  هنارتیدم و  بونج  رد  تعسو  عبرم  رتمولیک  اب 2381741  اقیرفا  روشک  نیمود  اقیرفا و  لامش  روشک  نیرتعیسو  ناونع  هب  ریازجلا 
تالف دـشابیم .  سلطا  ياـههوک  نآ  مهم  عاـفترا  تسا .  ياهنارتیدـم  ياوه  بآ و  ياراد  نآ  یلحاـس  یحاون  دراد .  رارق  سنوت  یبیل و 

نآ عبرم  رتمولیک  نویلیم  ود  زا  شیب  دراد .  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  هدش ،  هدیشوپ  کمن  ياهبادرم  اههچایرد و  زا  هک  نآ  يزکرم 
 . دنراد يرهش  یگدنز  نآ  هک 52 % دراد  هنکس  رفن   24735000 تسا .  نآ  هناخدور  نیرتینالوط  فیلشلا  دهدیم .  لیکشت  ارحـص  ار ، 

ینابایب طاقن  رد  یلو  رفن  ربارب 250  لئابقلا و  هیحان  رد  تیعمج  مکارت  نیرتشیب  دـشابیم .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  هنالاس 7/2  دشر  دصرد 
 . دنهدیم لیکشت  ار  ریازجلا  هنکس  دناهدش 75 % هتخیمآ  اهنآ  اب  هک  ییاهربرب  بارعا و  تسا .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  کی  زا  رتمک  یبونج 

يربرب يوسنارف و  نابز  دننکیم .  ملکت  نادب  زا 80 % زواجتم  هک  تسا  یبرع  یمسر  نابز  دنتـسه .  اهربرب  ریازجلا ،  يداژن  هورگ  نیمود 
ناگدـنامزاب  ) هیظابا ناناملـسم ،  مهم  تیلقا  دنـشابیم .  یکلام  هقف  وریپ  ننـست و  نانآ  بلغا  بهذـم  دنناملـسم و  % 99 دراد ،  جاور  مـه 

تلود ورملق  وزج  يدـالیم  نرق 16  رد  دـمآرد و  مالـسا  ياوق  فرـصت  هب  يرجه  لوا  نرق  طـساوارد  ریازجلا  روـشک  دنتـسه .  جراوـخ )
ناناملسم و تازرابم  تمواقم و  اب  هک  تفرگ  رارق  هسنارف  هطلـس  ریز  لاس  تدم 132  هب  ات 1962م  لاس 1830م  زا  ریازجلا  دوب ،  یناـمثع 
زا یـشان  تراقح  نوگانوگ  ءاحنا  هب  هک  ریازجلا  روشک  دروآ .  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  دیهـش ،  نویلیم  کـی  میدـقت  مالـسا و  رب  هیکت 

یخلت دوجو  اب  دـناود و  هشیر  روبزم  روشکرد  گنهرف  نیا  دـنامن و  نوصم  يرامعتـسا  گـنهرف  زا  یلو  دومن  هبرجت  ار  يرامعتـسا  هطلس 
الب نب  دمحا  هتبلا  دومن .  رارقرب  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  ياهدرتسگ  طباور  هسنارف  اب  يداصتقا  یـسایس و  لئاسم  ظاحل  هب  رامعتـسا ،  نارود 

 . دـش هداد  يوروش  هب  یئایرد  هاـگیاپ  کـی  هنارتیدـم  لـحاس  رد  درک و  رارقرب  هطبار  يوروش  اـب  دـمآ  راـک  يور  لالقتـسا  زا  سپ  یتقو 
يوروـش میدـقت  ریازجلا  روـگنا  لوـصحم  نآ  يازا  رد  دـنتفاییم و  مـیلعت  هدــش و  زیهجت  يوروـش  طـسوت  زین  ریازجلا  حلــسم  ياـهورین 

نیمات يوروش  ياهلاس 1980م  ههد  رد  دومن و  ظفح  ار  يوروش  اب  طابترا  تفرگ  رارق  تردق  ردصم  رد  هک  نیدموب  يراوه  دیدرگیم . 
رایسب يوروش  هک  ناروا -  هاگیاپ  ياطعا  زا  نیدموب  دوبن و  قباس  یمرگ  هب  طباور  ياضف  یلو  دوب  ریازجلا  یماظن  ياهرازفا  گنج  هدننک 

الاب تیعمج  دشر  یلوصحم و  کت  داصتقا  يزرواشک ،  رب  هیکت  یتعنـص ،  هاگیاپ  نتـشادن  دومن .  بانتجا  روشک  نیا  هب  دوب -  نآ  بلاط 
دیاش ات  دروآ  يور  برغ  هب  تهجنیا  زا  دوب  الاب  مروت  يراکیب و  رقف و  نآ  ناـغمرا  هک  داد  رارق  دـیدش  نارحب  هطاـخمرد و  ار  روشک  نیا 
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تمیق شهاک  دـیدرگ .  ماوت  يراوشد  نآ ا  نامرد  هک  دـش  یتنوفع  راچد  هکلب  تفاین  مایتلا  مخز  نیا  اـهنت  هن  اـما  دـهد  ماـیتلا  ار  شمخز 
حرط تساوخیم  تلود  هک  لاس 1988م  رد  داد و  ناشن  اهتخادرپ  رد  ار  دوخ  شقن  زاگ  تفن و  هب  روشک  نیا  یگتسباو  لیلد  هب  يژرنا 

رد اما  تخادرپ  نانآ  یبوکرس  هب  زاغآ  رد  دیدج  نب  یلذاشتلود  دش و  رجنم  ینابایخ  ياهشروش  هب  دراذگ  ارجا  هب  ار  نان  دیـسبوس  وغل 
عقاو یلحاس  یحاون  رد  ریازجلا  زیخلصاح  ياهنیمز  دروآ .  دوجوب  ار  یبزح  دنچ  یسارکومد  یـساسا ،  نوناق  رد  حالـصا  اب  لاس 1989م 

 . تسا نوتیز  ریجنا و  روگنا ،  امرخ ،  تالغ ،  نآ  یعارز  تالوصحم  دنراک .  لوغشم  يزرواشک  شخب  رد  نآ  راک  يورین  تسا و 40 %
مه زاـگ  میظع  رئاـخذ  ياراد  تفن  رب  هوـالع  روشک  نیا  دـش .  زاـغآ  رامعتـسا  رـصع  رد  ینعی  لاـسزا 1958م  ریازجلا  رد  تفن  جارختـسا 

درایلیم هب 25/58  لاس 1988م  رد  نآ  یلخاد  صلاخان  دیلوت  دراد .  دیکات  یمیشورتپ  دالوف و  نهآ و  دیلوت  رب  رتشیب  عیانص  رد  دشابیم . 
روشک نیا  رد  مروت  خرن  تشاد .  صاصتخا  تامدخ  شخب  هب  تعنص و 1/14 % شخب  هب  % 4/46 يزرواشک ،  شخب  هب  هک 4/12 % دیسر 
وربور يداـصتقا  هدـیدع  تالکـشم  اـب  دادیم  رـس  ار  اـقیرفا  نپاژ  دـیون  يزور  هک  ریازجلا  تسا .  هدوب  دودح 8 % ات 1988م  نیب 1980 

هک تسا  نیا  ریازجلا  لئاسم  نیرتراب  فسات  زا  یکی  دیـسر .  رالد  درایلیم  هب 24850  لاس 1988م  نایاپ  رد  نآ  یجراخ  یهدب  دیدرگ و 
تفن زا  دـعب  لوصحم  نیا  هدـش و  لیدـبت  بارـش  هب  دـیآیم  لـمع  هب  دـقتعم ،  نمؤم و  نازواـشک  شـالت  اـب  هک  نآ  روـگنا  تـالوصحم 

یلم صلاخان  دیلوت  تلود 8/9 % و  1990م )  ) دنداوسیب لاس  يالاب 15  دارفا  % 46  . ] ! [ دهدیم لیکـشت  ار  نآ  یتادراص  ماقرا  نیرتگرزب 
رد اما  هدومن  دـیکات  یـساسا ،  نوناق  یبرع ،  ناـبز  دربراـک  سیردـت و  رب  هکنآ  دوجو  اـب  سا .  هداد  صاـصتخا  شرورپ  شزومآ و  هب  ار 
 . دـشابیم کپوا  نامزاس  بارعا و  يرادـیاپ  ههبج  دـهعت ،  مدـع  ياهروشک  وزج  روشک  نیا  دوشیم .  هدافتـسا  هسنارف  نابز  زا  سرادـم 

تـسد زا  ار  دوخ  ناج  هار  رنیا  رد  روشک  نیا  هجراخ  روما  ریزو  یتح  درک و  يدایز  شـالت  حلـص  يارب  قارع  ناریا و  گـنج  رد  ریازجلا 
ردـنب حـلاصلا و  نیع  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  دراد و  رارق  هنارتیدـم  يایرد  لـحاس  رد  هک  تسا  هریزجلا  ردـنب  ریازجلا ،  تختیاـپ  ( 2  . ) داد

 . درب مان  ناوتیم  ار  ناروا  هنیطنسق و 

(3 ( ) برغم  ) شکارم

یبونج لحاس  سلطا و  سونایقا  یقرش  لحاس  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 458730  دراد  یتنطلـس  هطروشم  تموکح  هک  شکارم  روشک 
تسا و شکارم  یبونج ،  ياـپورا  هب  یئاـقیرفا  روشک  نیرتکیدزن  دراد .  رارق  اـقیرفا  یبرغ  لامـش  رد  هریزجلا و  برغ  هنارتیدـم ،  ياـیرد 

یبرغ لامش  رد  سلطا  ياههوک  هدوب و  یقرـش  یحاون  رد  نآ  ینابایب  یـضارا  دریگیم .  ماجنا  قراطلا  لبج  قزرط  زا  اپورا  اب  نآ  طابترا 
يزکرم تاعافترا  تسا .  مکاح  یـسونایقا  ياوه  بآ و  یبرغ  لحاس  رد  ياهنارتیدم و  ياوه  بآ و  یلامـش  لحاوس  رد  دنراد .  رارق  نآ 
اهاتسور رد  هیقب  يرهـش و  طاقن  رد  نآ  هک 46 % دراد  هنکـس  رفن  شکارم 24824000  دوشیم .  طاـقن  نیا  ياوه  بآ و  لادـتعا  بجوم 

ربارب و % 34 برع ، )  ) یماس داژن  زا  مدرم  % 65 تسا .  عبرم  رتـم  ولیک  رد  رفن  یبسن 1/54  مکارت  و  تیعمج 8/2 % دشر  دنراد .  تنوکس 
 . دـنیوگیم نخـس  يربرب  نابز  هب  لیابق ،  یلو  تسا  يوسنارف  شکارم  یناگرزاب  يرادا و  نابز  دنتـسه .  یئاـپورا  دیفـس  داژن  زا  هیقب  % 1
رد ترسجیلخ  اقیرفا  لامش  هک  دوب  ژاتراک  يروطارپما  زا  یشخب  یناتساب  راودا  رد  شکارم )  ) برغم دنبهذم .  ینس  ناملسم و  مدرم  % 99

دوب و یناتیروم  وزج  ناـمز  نآ  رد  هک  داـتفا  ناـیمور  تسدـب  دـالیم  زا  لـبق  لاـس 146  رد  درکیم .  تموکح  سلطا ) سوناـیقا  اـت  یبـیل 
اب يریگرد  زا  سپ  ناناملـسم  يرجه ،  لوا  نرق  رخاوا  رد  تفای .  همادا  نآ  رب  يرجه ) لوا  نرق   ) يدالیم متفه  نر  ات  ناـیئاپورا  تموکح 

يدالیم نورق 15 و 16  رد  تفای .  جاور  نآ  رد  یبرع  ناـبز  مالـسا و  نید  دـندومن و  دوخ  ورملق  وزج  ار  هیحاـن  نیا  اـهربرب  ناـیئاپورا و 
تلود عبات  شکارم ،  يولع  ياهفیرـش  یلحم  تموکح  مهدزناش  نرق  رد  دـندرک .  فرـصت  ار  شکارم  ردانب  یلاـقترپ  یئایناپـسا و  ياوق 

نیا رامعتسا  دش و  میسقت  نایناپـسا  هسنارف و  نایم  برغم  لاس 1912م  زا  دنتفایتسد .  نآ  رب  نایئاپورا  مهدفه  نرق  رد  یلو  دـش  ینامثع 
میرکلا دبع  هک  دنداد  بیترت  نیزواجتم  هیلع  رب  ار  ییاهمایق  یناتسهوک ،  طاقن  رد  لئابق  صوصخب  ناملسم  مدرم  دیدرگ .  زاغآ  نیمزرس 
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نایاپ رد  دـش .  دازآ  هاـم  زا 11  سپ  یلو  دـندومن  ینادـنز  ار  يو  لاـس 1915م  رد  اهیئایناپـسا  تشاد .  هدـهع  هب  ار  اـهنآ  يربهر  یفیر 
فیر هیحان  رد  لاس 1921م  رد  یفیر  نامدرم  مایق  همادا  اب  اما  تخادرپ  فیر  لیابق  مدرم  راتشک  دیدش و  یبوکرس  هب  ایناپـسا  لوا  گنج 

 . دـیدرگ غلاب  عبرم  رتمولیک  هب 20000  روکذـم  يروهمج  ورملق  هتفر  هتفر  دـش و  رارقرب  یفیر  میرکلا  دـبع  يربـهر  هب  يروهمج  ماـظن  ، 
لاـس 1926م رد  ماـجنا  رـس  دـندرک و  هلمح  فیر  كاـخ  هب  بـالقنا ،  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  لاـس 1924 م  لـئاوا  زا  هسنارف  ياوق 
تخیرگ و هار  نیب  رد  يو  دندرک ،  دیعبت  دنه  سونایقا  رد  نوینوئر  هریزج  هب  ار  یفیر  میرکلا  دـبع  و  دـندرک .  طقاس  ار  فیر  يروهمج 

لاس رد  شکارم  ماجنارـس  تفرگ ،  یلم  نامرهق  بقل  یفیر  میرکلا  دـبع  شکارم ،  هاـش  يوس  زا  لاس 1938م  رد  دش .  هدنهانپ  رـصم  هب 
زا هک  تسا  تافسف  نآ  یلـصا  تورث  ( 4  . ) دش شکارم  هاشداپ  مود ،  نسح  لالقتـسا  زا  سپ  دروآ و  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  1056م 

لاس 1990 م رد  رالد  دراـیلیم  هب 13  ار  نآ  هنزاوم  يرـسک  تافـسف  تمیق  دـیدش  لزنت  تسا .  یناهج  هدـننک  رداص  نیتخـسن  ظاحل  نیا 
رالد درایلیم  هب 17  ار  نآ  یهدب  دیسر و  يدالیم  لاس 1989  رد  رالد  هب 30  دوب  يدالیم  لاس 1975  رد  رالد  هک 68  نآ  ياهب  دیناسر . 

هیامرس هجدوب  دومن و 45 % ربارب  ود  ار  شترا  تارفن  ارحـص ،  اب  گنج  درک .  نوزفا  ار  يداصتقا  شلاچ  نیا  اهیلاسکـشخ  داد .  شیازفا 
اهدزمتـسد شهاک  هب  هدرک و  عطق  ار  اهدیـسبوس  میژر ،  هک  دـش  نآ  هب  رجنم  روبزم  نارحب  تفای .  صاصتخا  یماـظن  هنیزه  هب  اهیراذـگ 

دشر خرن  و  ( 5  ) دنراد رارق  رقف  طخ  ریز  شکارم  هنکـس  هب 30 % بیرق  دش .  هجاوم  سراف  رهـش  شروش  اب  لاس 1990 م  رد  هک  دزادرپب 
مدرم % 67 دبلطیم .  یعامتجا  یهافر و  یتشادهب -  تامدخ  هئارا  يارب  ار  يرتشیب  ياههنیزه  تسا  شیازفا  لاح  رد  زور  ره  هک  تیعمج 

هب هک 6/18 % هدوب  رالد  دراـیلیم  م 83/17  لاس 1988  رد  یلم  صلاخان  دـیلوت  تسا .  یلامـش  ياـقیرفآ  رد  مقر  نیرتـالاب  هک  دـنداوسیب 
زا شکارم  ددرگیم .  غلاـب  هب 8 % روشک  نیا  رد  مروت  خرن  تسا .  هتـشاد  یـصاصتخا  تامدخ  هب  تعنص و 4/50 % هب  % 31 يزرواشک ، 

ساـف و دـشابیم .  سلطا  سوناـیقا  راـنک  رد  هک  تـسا  طاـبر  ردـنب  نآ  تموـکح  زکرم  هدـش و  لیکـشت  يرهـش  هیحاـن  ود  ناتـسا و   30
نیرت عیسو  زا  یکی  دراد و  ار  رازگزامن  رفن  تیفرظ 80000  هک  تسا  يدجسم  اکنالبازاک  رد  دشابیم .  نآ  مهم  ياهرهش  زا  اکنالبازاک 

 . تسا مالسا  ناهج  دجاسم 

یقرش ياقیرفا  ب - 

یقرش ياقیرفا 

 ، اهفاکش ( 6  ، ) یکینونکت یتخاس و  نیمز  تاکرح  تسا .  هراق  نیا  طاقن  ریاـس  زا  رتراومهاـن  یعیبط  هرهچ  ظاـحل  هب  یقرـش  ياـقیرفا 
رد راشبآ  ندـمآ  دوجوب  زین  اههچایرد و  قیمع و  ياههرد  شیادـیپ  هب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدـش  بجوم  ار  ییاهیگتـسکش  هرد  اـهلسگ و 
 ، اینک نیب  زرم  رد  ایروتکیو  هچایرد  دنعقاو .  شخب  نیا  رد  اقیرفا  ياههچایرد  بلغا  هک  تسا  ظاحل  نیا  زا  دـناهدش .  رجنم  اهدور  ریـسم 

نیرتگرزب زا  یکی  لـین  هناـخدور  دـنراد .  رارق  یقرـش  ياـقیرفا  رد  ( 7  ) اکیناگنات يوـالام و  ياـههچایرد  نینچمه  اـینازنات و  ادـناگوا و 
لین  ) ایروتکیو هچایرد  و  یبآ ) لین   ) یپویتا تاعافترا  نآ  اشنم  هک  تسا  عقاوی  قرش  لامش  یقرـش و  ياقیرفا  رد  ناهج  یتایح  ياهنایرش 

هلق دزیریم .  دنه  سونایقا  هب  رتمولیک  لوط 2576  هب  ( 9  ) يزبماز دور  ددرگیم .  غلاب  رتمولیک  هب 6400  نآ  لوط  دشابیم و  ( 8 ( ) دیفس
عافترا رتم  اب 5200  ( 21  ) اینک هلق  دشابیم .  شوماخ  ناشف  شتآ  هک  تساقیرفا  هیحان  نیرتعفترم  يدـنلب ،  رتم  اب 5895   10  ) وراجنامیلک
ياقیرفا ياوه  بآ و  زا  رتکـشخ  هقطنم  نآ  ياوه  بآ و  اوتـسا ،  طخ  روبع  دوجو  اب  تسا .  عقاو  اـقیرفا  زا  شخب  نیا  رد  اـیرد  حطـس  زا 

لیلدب هقطنم  نیا  دنفرب .  زا  هدیـشوپ  اوتـسا -  طخ  روبع  دوجو  اب  لاس -  تاقوا  یخرب  رد  دایز  عافترا  ببـس  هب  نآ  للق  دـشابیم و  یبرغ 
رب هوالع  دراد و  یـسناجتمان  یتیعمج  بیکرت  یبرغ ،  بونج  يایـسآ  دـنه و  نامدرم  صوصخب  ایـسآ و  اـب  يداـصتقا  یگنهرف -  طاـبترا 

ياهیسررب زا  تسا .  هتفریذپ  ریثات  یئایسآ  ننـس  زا  نآ  گنهرف  دننکیم و  یگدنز  نآ  رد  یناریا  یبرع و  يدنه ،  نیرجاهم  اهییاقیرفا ، 
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نییآ نیا  ناملسم ،  نادرونایرد  مالسا ،  رشن  اب  تسا .  هتشاد  یناگرزاب  یقرش  ياقیرفا  هک  دیآیم  رب  یسانش  ناتساب  ياهشواک  یخیرات و 
نیا رب  اهیلاقترپ  مهدزناپ ،  نرق  رد  اهدعب  دندنکفا .  یپ  هیحان  نیا  رد  ار  یمالـسا  ندمت  یعون  ياههدولاش  دندرب و  یقرـش  ياقیرفا  هب  ار 

سامت رد  اهیئایـسآ  اـهبرع و  اـب  هتـشذگ  نورق  زا  هک  تسا  ( 12  ) یلیحاوس نامدرم  یقرـش  ياقیرفا  ياـهداژن  زا  یکی  دـنتفای .  هار  طاـقن 
یخیرات و ياهرهـش  تسا .  یقرـش  ياقیرفا  نابز  نیرتمهم  هک  دـنراد  یلیحاوس  نابز  هتفریذـپ و  ریثات  مالـسا  زا  ناـنآ  گـنهرف  دـناهدوب . 

رابگنز یقرش و  لحاوس  رد  هک  دنتـسه  نایگنز  هیحان ،  نیا  داژن  رگید  هورگ  دناهداهن .  انب  مدرم  نیا  ارویوماگاب  اسابموم و  اولیک ،  يردنب 
راز هروش  یـضارا  ندومن  ایحا  هب  اجآ  رد  ات  هتفر  یلفـس  نیرهنلا  نیب  هب  ناـنآ  زا  يداـیز  دادـعت  یمالـسا  هیلوا  نورق  رد  دـنراد .  تنوکس 
لاس رد  يو  داد .  يور  جـنزلا  بحاص  یگدرکرـس  هب  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـندرک  مایق  نایـسابع  هیلع  رب  راـب  نیدـنچ  ناـنیا  دـنزادرپب . 

اقیرفا و یقرـش  لحاس  هب  هک  دوب  یئاـپورا  نیتسخن  1524-1469م ) ( ) 13  . ) دندش بوکرـس  تدش  هب  نایـشروش  دیـسر و  لتق  هب  270ق 
 ، یلاموس یتوبیج ،  یپویتا ،  زا  دنترابع  یقرش  ياقیرفا  یـسایس  ياهدحاو  دیـسر .  دراد ،  مان  کیبمازوم  اینک و  نونکا  هک  ( 14  ) یقطانم

نیرتتعــسو و رپ  دـنراد .  هنکــس  رفن  نوـیلیم  زا 97  زواـجتم  تعــسو و  عـبرم  رتـمولیک  زا 3400000  شیب  اـعومجم  هـک  اـینازنات  اــینک و 
ناملسم اهروشک  نیا  هنکس  نویلیم  هب 40  بیرق  دراد .  ار  هنکس  نیرتمک  تعسو و  نیرتمک  یتوبیج  دشابیم و  یپویتا  اهنآ  نیرتتیعمجرپ 

 . تسا ناناملسم  اب  تیرثکا  یحاون ،  هیقب  رد  اینک  زا  ریغ  دنتسه و 

یپویتا

عمجم ددرگیم .  غلاب  عبرم  رتمولیک  هب 1223000  نآ  تعسو  دراد و  رارق  اقیرفا  ییاوتسا  هقطنم  رد  هک  یناتسهوک  تسا  يروشک  یپویتا 
و ( 16  ) اقیرفا خاش  کیژتارتسا  هقطنم  رد  یپویتا  دراد .  صاـصتخا  روشک  نیا  هب  تسا  عقاو  خرـس  ياـیرد  رد  هک  ( 15  ) شالهاد ریازجلا 
بآ و نآ  یناتـسهوک  یحاون  تسا .  هتفرگ  رارق  نادوس  یلاموس و  نیب  بدـنملا  باـب  یـشیجلا  قوس  هاـگولگ  رمحا و  ياـیرد  برغ  رد 
رد فلدور  و  بونجرد )  ) اتیرگرام ياههچایرد  دراد .  ییاوتـسا  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  ياهگلج ،  تسپ و  یحاون  لدـتعم و  ياوه 

تیعمج هنالاس  دشر  دـنراد .  تنوکـس  يرهـش  طاقن  رد  افرـص 11 % هک  دارد  هنکـس  رفن  یپویتا 49620000  دنتـسه .  نآ  یبرغ  بوـنج 
نوگانوگ بهاذم  یگنهرف و  ياهشیارگ  اب  يداژن  هورگ  هقرف و   90 دشابیم .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  زا 40  شیب  نآ  یبسن  مکارت  و  % 9/2

یلو تسا  يرهما  یمـسر  ابز  دنراد .  نابز  ماوقا 15  نیا  دنتـسه ،  هرگیت  رهما و  الاگ ،  اهنآ  نیرتمهم  هک  دننکیم  یگدـنز  روشک  يا  رد 
ار اهنآ  دادعت  دراد  یعس  نآ  رب  مکاح  میژر  یلو  دنتـسه  ناملـسم  یپویتا  هنکـس  زا  یمین  زا  شیب  دراد  جاور  مه  یـسیلگنا  یبرع و  نابز 

ماظن هتـشاد و  يوق  ذوفن  یماظن  یـسایس و  يرادا  روما  رد  هک  دنتـسه  اهیحیـسم  تیلقا ،  نیرتگرزب  دیامن .  دادملق  یعقاو  نازیم  زا  رتمک 
شیارب ار  هشبح  ناناملـسم ،  هدـیمان و  یپویتا  ار  نآ  ناینانوی  دوب ; ایند  دـنمتردق  کـلامم  زا  یناـمز  یپویتا  دـننکیم .  هرادا  ار  یتموکح 

دـش قفوم  یپویتا  لاس 1896م ،  رد  دوشیم .  نامیلـس  دنزرف  کیلنم  طسوت  روطارپما  سیـسات  نامز  زا  نآ  لالقتـسا  خـیرات  دـندیزگرب . 
 . دومن نیودت  ار  یساسا  نوناق  تیلوا  دمآ و  راک  يور  یسالسالیاه  ییاهیریگرد ،  زا  سپ  لاس 1930م  رد  دهد .  تسکش  ار  اهیئایلاتیا 

ياهروشک ریاس  یپویتا و  لاس 1941م  رد  مود  یناهج  گنج  رد  تسکش  اب  اما  درک  لاغـشا  ار  روشک  نیا  اددجم  ایلاتیا  لاس 1935م  رد 
یپویتا هب  راتخمدوخ  نیمزرـس  ناونع  هب  هرتیرا  دـش  رارق  هناـضرغم ،  میـسقت  کـی  قبط  لاـس 1952م  رد  دومن .  هیلخت  ار  یقرـش  ياـقیرفا 

تخس طیارش  رد  یسالسالیاه  نامز  رد  ناناملسم  دروآرد .  دوخ  فرصت  هب  ار  نآ  یـسالسالیاه  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دوش و  همیمض 
داجیا روشک  رد  یجرم  جره و  روتاتکید ،  نیا  گرم  اب  لاس 1975م  رد  دوب .  ییاطسو  نورق  نارود  روآدای  هک  دنتسیزیم  يراب  ترارم 

تفرگ و تسد  رد  ار  تردق  مایرام  هلیاهویتسگنم  لارنژ  تسیسکرام  نارسفا  طسوت  یماظن  ياتدوک  زا  سپ  دعب  لاس  ود  ماجنارـس  دش و 
زا میژر  نیا  دـندوب .  نایارگ  پچ  راشف  تحت  ناناملـسم  زین  نارود  نیا  رد  درک .  داجیا  هطبار  یتسیلایـسوس  یتسینومک و  ياـهروشک  اـب 

لاـس رد  رگید  فرط  زا  تفرگ .  رارق  هرگیت  قـلخ  شخب  يدازآ  ههبج  هرتـیرا و  شخب  يدازآ  هـهبج  اـب  یلخاد  گـنج  ریگرد  وـس  کـی 
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هب گنج  نیا  هتبلا  دومن .  تیبثت  دراد  ماـن  نداـگوا  هک  یلاـموس  یبرغ  هیحاـن  رب  ار  دوختیمکاـح  یلاـموس  ههاـم  یگنج 8  یط  1978م 
 . دیدرگ رفن  نویلیم  ندش 2  هراوآ  بجوم  گنج  نیا  داد .  همادا  ار  نآ  يو ،  تسینومک  نیشناج  دوب و  هدش  عورش  یسالسالیاه  روتسد 

نوچ داد .  همادا  ار  نداگوا  نانابز  یلاموس  یشک  موق  تسایـس  یپویتا  زین  گنج  زا  دعب  دندش .  ریزارـس  یلاموس  هب  هدنهانپ  ناونع  هب  هک 
قیرط زا  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش ،  زجاـع  نداـگوا )  ) یبرغ یلاـموس  شخب  يدازآ  ههبج  تسکـش  زا  ییاـبوک  نارادـفرط  یپویتا و  ياوق 

هنکـس 5 زا  ار  نآ  اهماد  يدوبان  بآ و  عباـنم  ندومن  مومـسم  ناـنز ،  هب  زواـجت  اهاتـسور ،  بیرخت  یماـظن ،  ریغ  دارفا  راتـشک  ناراـبمب ، 
هدنهانپ دودـح 30000  اریز  دروآ  دوجوب  یتوبیج  کـچوک  روـشک  يارب  ار  یکاـندرد  هعجاـف  تکرح  نیا  ( 17  . ) دـننک یلاخ  ینویلیم 

نیا دندش .  هدنهانپ  روشک  نیا  هب  یپویتا  تلود  هنارگبوکرس  لامعا  زا  رارف  يارب  دنتسه  ( 19  ) سومورا و  ( 18  ) رافع داژن  زا  هک  ناملسم 
 . دـناهدومن ذوفن  نآ  تموکح  رد  یپویتا  ناهاوخاوه  زا  ياهدـع  تسین و  نوصم  یپویتا  ینعی  دوخ  گرزب  هیاـسمه  ضرعت  زا  زین  روشک 

دمآ راک  يور  يو ،  ياـج  هب  روهمج  سیئر  ناونع  هب  يواـنز  سلم  دومن و  طوقـس  هم 1991م  رد 21  مایرام  هلیاـهویتسگنم  لارنژ  ( 20)
(21  . ) دزادرپیم ناـنآ  هجنکـش  راتـشک و  یبوکرـس و  هب  هداد و  رارق  یمیخو  طیارـش  رد  ار  ناناملـسم  دراد  لیئارـسا  هب  شیارگ  هک  يو 
 ، هوهق وج ،  مدنگ ،  نآ  یعارز  تالوصحم  دوریم .  تشک  ریز  هب  % 10 نآ ،  یضارا  زا 65 % تسایند .  ریقف  ياهروشک  هلمج  زا  یپویتا 

نامیس یجاسن و  عیانـص  هب  رـصحنم  هتفاین و  هعـسوت  نآ  رد  تعنـص  اما  دراد  تیمها  زین  يرورپماد  ظاحل  هب  تسا و  ینیمزبیـس  و  هبنپ ، 
ياهداتفا بقع  داصتقا  یطحق ،  یلاس و  کشخ  لیلدـب  یپویتا  تسا .  لکین  زنگنم و  دیفـس ،  يـالط  ـالط ،  نآ  یندـعم  عباـنم  دـشابیم . 

ياهگنج ق یلاسکشخ ،  لیلدب  نایئاتسور  دیدش  ترجاهم  تمدخ ،  زا  هدش  دازآ  زابرس  نویلیم  مین  لکشم  دراد .  يدایز  یهدب  هتشاد و 
زا هیلوا ،  داوم  یکدـی و  لـیاسو  دوبمک  لیلدـب  عیانـص  یخرب  فیقوت  یلوپ ،  متـسیس  يراذگهیامرـس و  هب  طوبرم  لکـشم  اهلیبق ،  یم و  . 
رثا رب  لاـس 1985م  رد  تسا .  یپویتا  ياـهیناماسبان  هلمج  زا  هرتیرا  تقوم  تلود  طـسوت  نآ  نتفرگ  راـیتخا  بصع و  ردـنب  نداد  تسد 

دشابیم ( 22  . ) دناهجاوم یگنسرگ  رطخ  اب  روشک  نیا  رد  رفن  نویلیم  نونکا 8  مه  دندش و  كاله  یپویتا  رد  رفن   200000 یلاسکشخ ، 
 . دوشیم هرادا  يزکرم  تموکح  ( 23  ) رظن ریز  هک  هدش  لیکشت  ناتسا  زا 14  و 

هرتیرا نیشنناملسم  نیمزرس 

كرتشم زرم  برغ ،  لامش و  رد  نادوس  اب  دراد  رارق  خرـس  يایرد  برغرد  یپویتا و  لامـش  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 117600  هرتیرا 
زاغآ رد  راب  نیلوا  يارب  هک  یناییاپورا  دـشیم .  هدـناوخ  یمالـسا  زارط  نیمزرـس  ای  عضاب  تلایا  یمالـسا  عبانم  رد  هرتیرا  لـحاوس  دراد . 
هرادا ار  نآ  ایرد ) ریما   ) یساجنی يراهب  مانب  یصخش  هک  دوب  یلقتسم  روشک  هرتیرا  دنیوگیم  دناهداهن  اپ  هرتیرا  نیمزرس  هب  مهدزناش  نرق 

اب ار  هرتیرا  ددرگیم ،  زاب  يدالیم  هب 1600  نآ  خیرات  هک  یلاقترپ  هشقن  کی  دوب .  یپویتا  شاهیاسمه  اب  گنج  لاح  رد  مادـم  درکیم و 
اب یپویتا  يرحب و  رادـم  نایم  يزرم  طـخ  هک  تسا  هتفگ  لاس 1770م  رد  يدنلتاکـسا  فشاک  سوربیج  دـهدیم .  ناشن  شایلعف  زرم 
رب دوب و  لقتسم  لاس 1527م  ات  هرتیرا  تسا .  عقاو  هرتیرا  یلعف  زرم  دادتما  رد  نونکا  مه  هناخدور  نیا  دوشیم ; صخـشم  اسیلپ  هناخدور 

فرصت هب  ار  هواسم  ردنب  لاس 1520م  رد  هک  دوب  لاقترپ  دمآ  نآ  هب  هک  يرامعتـسا  روشک  نیلوا  دـشیم .  هرادا  يروطارپما  کی  ساسا 
نیئآ تدـم  نیا  رد  هک  دومن  تموـکح  نآ  رب  نرق  یناـمثع 3  تلود  نآ  زا  سپ  تشاد  فرـصت  ار  نآ  لاس 1557م  اـت  هک  دروآرد  دوخ 

هب ار  هرتیرا  لحاس  اـیلاتیا  لاس 1885م  رد  دـش .  حـتف  رـصم  طسوت  هرتیرا  لاس 1870م  رد  تفاـی .  شرتسگ  هرتیرا  ماوقا  ناـیم  رد  مالـسا 
یشیامرف همانتقفاوم  کی  قبط  زین  رصم  تخادرپ .  نآ  تراغ  رامعتسا و  هب  دروختسکش  هک  مود  گنج  نایاپ  ات  دروآرد و  دوخ  فرصت 

هجوتم دیدش  تافلت  ییاهدربن ،  یط  دنتساخرب و  دوخ  لالقتسا  زا  عافد  هب  تعاجش  لامک  اب  اهياهرتیرا  دومن .  راذگاو  ایلاتیا  هب  ار  هرتیرا 
تقو روطارپما  گیلنم  روطارپما  ایلاتیا و  نایم  يراکمه  تدوم و  دادرارق  ياـضما  اـب  ناـنآ  ماـیق  ماجنارـس  دـندومن و  یئاـیلاتیا  نیمجاـهم 
نوچ هدـش و  هرتـیرا  كاـخ  دراو  نیقفتمیاوق  لاس 1941م  رد  تفاـیهماداایلاتیا  طـسوت  نیمزرـس  نیا  رامعتـسا  اـما  دومن  شکورف  یپویتا 
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همانعطق 390 یط  مه  نامزاس  نیا  دـنداد .  عاجرا  للم  نامزاس  هب  ار  نآ  عوضوم  مرجال  دنـسرب  قفاوت  هب  نآ  بحاصت  درومرد  دنتـسناوتن 
(24  ) درک دراص  یپویتا  هب  ار  نیمزرـس  نیا  قاحلا  زوجم  تلم ،  عورـشم  تساوخ  فالخرب  هرتیرا و  مدرم  تالیامت  نتفرگ  رظن  رد  نودب 

یتایح ردـنب  ود  نتـشاد  خرـس و  يایرد  اب  كرتشم  زرم  رتمولیک  روظنم 1200  هب  هرتـیرا  دروآرد .  فرـصت  هب  ار  نآ  مه  یـسالسالیاه  و 
ناهاوخ ام   : » دوب هتفگ  یـسالسالیاه  اذل  دراد و  يدایز  تیمها  یپویتا  يارب  ناوارف  یندـعم  عبانم  رئاخذ و  و  ( 26  ) بصع و  ( 25  ) هواسم
ناتـسا ناوـنع  هب  سپ  نیا  زا  هرتـیرا   : » هـک درک  مـالعا  اـببآ  سیدآ  وـیدار  ربـماون 1962م  رد 15  نآ و  مدرم  هـن  میتـسه  هرتـیرا  نـیمزرس 

غوی زا  دوخ  نیمزرـس  يدازآ  يارب  هرتیرا  ناملـسم  مدرم  هناحلـسم  هزراـبم  زا  سپ  دـمآ » دـهاوخ  رامـش  هب  یپویتا  يروطارپما  مهدراـهچ 
هچرگ لاـس 1974م  رد  دوـب .  هدـش  لیکـشت  ربماـسد 1960م  رد  ( E . L . f) (27) هرتـیرا شخب  يدازآ  ههبج  هتبلا  دـش  زاـغآ  یپوـیتا 
دیدج میژر  هکلب  تفای  همادا  اهنت  هن  هرتیرا  رب  یپویتا  هطلس  اما  دمآ  راک  يور  يوروش  رادفرط  مایرام  هلیاه  درک و  طوقـس  یـسالسالیاه 
مامت دیاب  ایرد  ياهیهام  يدوبان  يارب  هک  روط  نامه   : » درک مالعا  ایرام  هلیاه  دیـشخب و  تدـش  ناملـسم  نیزرابم  هیلع  دوخ  تالمح  رب 

هب ار  اتسور  نآ 1500  زا  سپ  میربـب و  نیب  زا  ار  تلم  نیا  مظعا  تمـسق  دـیاب  هرتـیرا  بـالقنا  ندرب  نیب  زا  يارب  درک  هیلخت  ار  اـیرد  بآ 
بجوم هنایـشحو  مجاهت  نیا  دـندرب .  نیب  زا  ار  رتش  واگ و  رازه  دـندنیاسر و 300  لتق  هب  ار  یماظن  ریغ  زا 80000  شیب  هدیـشک و  شتآ 

 ، دوجو نیا  اب  ( 28  . ) دندش نادوس  یهار  هیقب  یپویتا و  هراوآ  رفن  نویلیم  کی  دودـح  هک  دـش  هرتیرا  نانکاس  زا  ياهدـع  ندـش  يراوتم 
لاس رد  اما  دننک  دازآ  ار  هرمسا  رهش  هواسم و  بصع ،  ردانب  زجب  هرتیرا  ياهرهش  مامت  دندش  قفوم  ات 1977  ياهلاس 1975م  رد  نیزرابم 

ینیـشنبقع اهاتـسور  هب  ریزگان  نیزرابم  دـندروآرد و  فرـصت  هب  ار  روبزم  طاقن  روحم  هس  زا  هلمح  اب  یپویتا  یماـظن  ياـهورین  1978م 
يایرد رانک  رد  عقاو   ) هواسم کیژتارتسا  ردنب  دـش  قفوم  ناناملـسم  تمه  هب  هرتیرا  شخب  يدازآ  شترا  ریخا  ياهلاس  رد  ( 29  . ) دندرک
رطاخب هرتیرا  دـندش .  ینیـشن  بقع  هب  راچان  یپویتا  یتلود  ياهورین  یماظن ،  یتاکرادـت -  ياـههداج  عطق  اـب  هدومن و  فرـصت  ار  خرس )

یتـح داد و  رارق  نادوـس  كاـخ  رد  ار  كاـخ  رد  ار  ههبج  تشپ  تاکرادـت  ناـگراوآ و  ياـههاگودرا  اهناتـسرامیب ،  دـیدش  ياـهنارابمب 
اهکمک نیا  مایرام  اب  نادوستقو  سیئر  يریمن  رفعج  قفاوت  اب  هک  دومنیم  تفاـیرد  نادوس  قیرط  زا  یکـشخ  هار  زا  ار  دوخ  تاـناکما 

یبرع نابز  هب  نیملسم  دنتسه .  تسرپتب  یحیسم و 5 % % 15 ناملسم ،  نآ  هک 80 % دراد  هنکس  رفن  نویلیم  هرتیرا 5  ( 30  . ) دیدرگ عطق 
تنوکس یبرغ  یقرش و  ياهتشد  رد  ابلاغ  ناناملسم  دراد  جاور  هرگیت  نابز  نایحیسم  نیب  دنراد و  یلحم  نابز  ناتسرپتب  دننکیم .  ملکت 

هیقب دنلوغشم .  يزرواشک  هب  هک  دنتسه  اهاتسور  رد  هرتیرا  مدرم  % 78 دننکیم .  یگدنز  اهتالف  عفترم و  طاقن  رد  نایحیسم  یلو  دندراد 
ریاس زوم و  هتـشاد  ینغ  يزرواشک  تسا .  راوتـسا  يرادـماد  يزرواـشک و  رب  هرتیرا  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  ساـسا  دنـشابیم .  اهرهـش  رد 

هد هب  تسا ،  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  لـماش  هک  هرتیرا  یماد  تورث  دـشابیم .  نآ  یعارز  تـالوصحم  زا  يزبس  عاونا  یلـصف و  ياـههویم 
 ، موینیمولآ هرقن ،  تلابک ،  زنگنم ،  سم ،  نهآ ،  لکین ،  الط ،  زا :  تسا  دنترابع  نآ  یندعم  عبانم  نیرتمهم  ددرگیم .  غلاب  سار  نویلیم 
هک دوب  هداد  یجراـخ  گرزب  یناـپمک  هب 18  ار  هرتـیرا  نداـعم  زا  يرادربهرهب  زاـیتما  یـسالسالیاه  لاـس 1973م  رد  تـفن .  و  میـساتپ ، 

و هتفای .  رارقتـسا  بصعردنب  رد  نآ  هاگـشیالاپ  اهنت  دندادن .  نانآ  هب  ار  دوخ  نیمزرـس  عبانم  تراغ  هزاجا  رمتـسم  ياهزرابم  اب  ناناملـسم 
(31  . ) دشابیم نآ ) زکرم   ) هرمسا هژیوب  اهرهش  ریاس  رد  نامیس  دیلوت  يزاستوپمک و  ياههناخراک 

اهتشونیپ

-3 یندـم ص 105 و 113 .  رقاب  ریما  رتکد  تفن -  تمیق  قیبطت  یبیرخت و  تارثا  کپوا و  - 2 اتلاب ص 57 و 58 .  لپ  گرزب  برغم  - 1
ریازجلا و شکارم ،  روـشک  هس  هب  دـندیمانیم و  یـصقالا  برغم  میدـق  رد  ار  نآ  ناناملـسم  هک  تـسا  یگزب  هریزج  لـماش  برغم  هیحاـن 

یسانشاتیگ - 4 تسا .  موسوم  مه  برغم  هب  شکارم  نوـنکا  مه  دـنیوگیم ،  برغم  ار  اـقیرفا  لامـش  مه  یـضعب  دـشیم  میـسقت  سنوـت 
نیا رد  اهدزمتسد  نیب  هلـصاف  - 5 و 321 .  تاحفـص 320  یـسانشاتیگ 1362 ،  نارهت  يرواـی -  زرمارف  بوجحم -  دومحم  اـهروشک - 
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کی يارب  دمآرد  نیرتالاب  تسا و  ناهج  رد  دمآرد  حطـس  نیرتنیئاپ  هک  تسا  مهرد  نآ 391  دزمتسد  نیرتمک  تسالاب و  رایسب  روشک 
tectonic 6- tanganyka 7- white Nile 8- Zambezi 9- دــشابیم .  مــهرد  روـشک 30000  نـیا  رد  لـک  ریدــم 
 . یگنز لــیذ  بحاــصم  نیــسحمالغ  رتـکد  یــسراف  فراــعملا  ةرئاد  - kilimanjaro 10- kenya 11- swahili 12- 13

یلاموس و یپویتا ،  ياهروشک  لماش  هک  تسا  یقرش  ياقیرفا  زا  یتمـسق  اقیرفا  خاش  - Vascodagama 14- Dahlach 15- 16
ندـع و جـیلخ  لخاد  هریزج  هبـش  نوچمه  ار  اقیرفا  قرـش  زا  یـشخب  هک  تسا  یگدـمآرب  کـی  تروص  هب  هیحاـن  نیا  دوشیم .  یتوبیج 
 ، بدنملا باب  هب  طلـست  يارب  ایناتیرب  هسنارف و  ایلاتیا ،  تلود  هس  هک  تسا  يردقب  نا  کیژتارتسا  تیمها  تسا و  هدینادرگ  دنه  سونایقا 

-17 تسا .  رادروـخرب  یمهم  عـقوم  زا  هیحاـن  نیا  زین  نوـنکا  مه  دـندوب  تباـقر  رد  مه  اـب  اـقیرفا  قرـش  دـنه و  سوناـیقا  ندـع ،  جـیلخ 
عاضوا هب  یهاگن  - Afar 18- oromos 19- 20 ینامرک ص 234 .  جریا  همجرت  تالاقم  هعومجم  ناهج ،  رد  ناملـسم  ياـهتیلقا 

-22 ناهیک ش 14232 .  - 21 ناتسمز 1367 .  ةوکـشم ش 21  هلجم  یخیـش -  دـیمح  همجرت  يوروش  یپویتا و  شدالگنب ،  ناناملـسم 
اب ههرتیرا  یلاردـف  داحتا  للم  ناـمزاس  - Adis Abeba 23- 24 ناهیک 14520 .  مایزام -  هلیاـه  طوقـس  زا  سپ  لاـس  کـی  یپویتا 
 . دـناوخ یپویتا  تلاـیا  کـی  ار  هرتـیرا  نیمزرـس  تفرگ و  هدـیدن  ار  نآ  هبناـجکی  روطب  یـسالسالیاه  هک  دوب  هدرک  بیوـصت  ار  یپوـیتا 

ینامرک ص جریا  همجرت  ناهج ،  رد  ناملـسم  ياـهتیلقا  - Assob 26- Eritrea 27- 28 عوصم ) ای  هواـسم  - ) Massaouah 25
اب لـیروآ 1993م  رد  هرتیرا  مدرم  - 31 دنفسا 1360 .   29 بالقنا ش 54 ،  مایـسپ  - 30 شخبیدازآ ص 159 .  ياهـشبنج  - 29  . 236

هلمج زا  رگید  روـشک  دـنچ  یپوـیتا و  دـنداد و  تبثم  يار  دوـخ  نیمزرـس  لالقتـسا  هب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  تراـظن  تـحت  ءارآ  % 8/99
 . دنتخانشتیمسر هب  ار  نآ  لالقتسا  ناریا  یمالسا  يروهمج 

یلاموس يروهمج 

بونج دـنه ،  سونایقا  یبرغ  هراـنک  رد  عبرم  رتمولیک  اب 637657  هداد و  صاصتخا  دوخب  ار  اـقیرفا  خاشتمـسق  نیرتشیب  یلاـموسروشک 
دننک میسقت  تمسق  هس  هب  ار  نآ  يرامعتسا  لود  ات  دش  نآ  بجوم  یلاموس  یشیجلا  قوستیمها  دراد .  رارق  یپویتا  قرـش  ندع ر  جیلخ 

یلوتـسم یلاموس  رب  هک  یتردق  ره  تسناد .  ایـسآ  یبرغ  بونج  اقیرفا و  نیب  یلپ  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يدـح  هب  نآ  یـسایستیعقو  . 
ندع جیلخ  رانک  رد  غلیز  ردنب  قیرط  زا  ناناملـسم  دشاب .  هتـشاد  یـسرتسد  ندع  جیلخ  خرـس و  يایرد  اینک ،  یپویتا ،  رب  دناوتیم  ددرگ 

یلاموس رد  یمالسا  دنمتردق  تلود  کی  يدالیم  نرق 14  رد  دنداد .  شرتسگ  نآ  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  ار  مالسا  هدش و  یلاموس  دراو 
رارق یتوبیج  لقتسم  روشک  نونکا  هک  یلاموسیلامش  شخب  رد  لاس 1883م  رد  دنک .  هلمح  یپویتا  زا  یتمسق  رب  تسناوت  هک  دش  لیکشت 

دودـح رد  هک  یلاـموس  كاـخ  هیقب  دـیدرگیم .  غلاـب  عبرم  رتمولیک  هب 22000  ورملق  نیا  دـندرک  هداـیپ  یماـظن  يورین  ناـیوسنارف  دراد 
هجیتن رد  دیشک و  رگـشل  یلاموس  هب  لاس 1889م  رد  مه  ایلاتیا  داتفا .  ناتـسلگنا  گـنچ  هب  لاـس 1881م  رد  دوب  عبرم  رتم  ولیک   638000

هرمعتـسم دـندوب  اـیلاتیا  هرمعتـسم  هک  یپویتا  هرتیرا و  اـیلاتیا ،  یلاـموس  لاس 1936م  رد  دـش و  میـسقت  روکذـم  نیزواـجتم  نیب  یلاـموس 
طسوت هک  تسویپ  عوقوب  یمالـسا  بالقنا  کی  ناتـسلگنا  یلاموس  رد  لاس 1901م  رد  دنداد .  لیکـشت  ار  یقرـش  ياقیرفآ  مانب  يدیدج 

 . دومن عفد  ار  اهیسیلگنا  هلمح  لاس 1920م 4  ات  دشیم و  يربهر  ایناتیرب  دض  رب  یهاوخ و  لالقتـسا  فده  اب  نسح  هللادبع  دمحم  خیش 
نآ فده  هک  دنداد  لیکـشت  ار  یلاموس  ناناوج  هیداحتا  بزج  نامثع  هللادـبع  قافتاب  كرامرـش  یلع  دیـشرلادبع  رتکد  لاس 1948م  رد 

نیلوا دروآ و  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  ایلاتیا ،  یلاموس  سیلگنا و  یلاموس  زا  لکـشتم  یلاموس  لاس 1960م  رد  دوب .  یلاموس  لالقتـسا 
ریزو تسخن  دومن و  لزلزتم  ار  زکرم  تردق  یطحقاب  ماوت  دـیدش  یلاسکـشخ  لاس 1964م  رد  دوب .  نامثع  هللادـبع  نآ  يروهمج  سیئر 
اهنت درک  مالعا  يدنچ  زا  سپ  تفرگ و  تسدب  ار  روما  مامز  یماظن  ياتدوک  کی  اب  هرابدایز  دـمحم  ربتکا 1969م  رد  داد .  افعتسا  تقو 

یلاموس  ) نداگوا يارحص  تیکلام  رس  رب  یپویتا  اب  لاس 1977م  رد  يو  تسا  یلاموس  یتسیلایسوس  بالقنا  بزح   » روشک ینوناق  بزح 
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دروختسک و یئابوک ،  ناسانـشراک  طسوت  یپویتا  ياوق  تیوقت  يوروش و  ناـیماظن  يراـکمه  مدـع  لیلدـب  دـش و  گـنج  دراو  یبرغ )
 . تشاذگ نایئاکیرما  رایتخا  رد  ار  اربرب  کیژتارتسا  ردنب  داد و  رییغت  ار  دوخ  یسایستهج  نآ  زا  دعب  داد .  تسد  زا  ار  نداگوا  يارحص 

نیتال نابز  دروآ .  يور  مزیلایسوس  هب  درکیم  یفرعم  یبصعتم  ناملسم  ار  دوخ  هکنآ  نمض  رد  دوب و  ياهناگود  تیـصخش  هرابدایز  ( 1)
رد تفرگ .  رارق  نیملـسم  دـیدشتفلاخم  دروـم  هک  تخادـنا  هارب  ار  ناـنز  يدازآ  تـضهن  داد .  هعاـشا  یمالـسا  گـنهرف  وـحم  يارب  ار 

یبوکرـس هب  هدش و  تاعامتجا  دـجاسم و  دراو  نانیا  هک  داد  لیکـشت  نازاتـشیپ  مانب  ار  شابوا  راکیب و  یهورگ  هرابدایز  تسوگا 1972م 
نییعت دـیدش  ياهتازاجم  نانآ  يارب  میژر  هیلع  رب  هعیاش  داجیا  ماهتا  هب  دومنیم و  همکاـحم  ار  ناملـسم  ناـناوج  دـنتخادرپیم .  نیملـسم 

ینید و ياملع  یتح  دندشیم .  ریگتـسد  زامن  يارب  دوخ  ناسالکمه  ندناوخارف  مرج  هب  ناملـسم  نایوجـشناد  زین  هاگـشناد  رد  درکیم . 
زا 6 سپ  هرابدایز  دمحم  لارنژ  ماجنارس  ( 2  . ) دندیدرگیم مادعا  روشک  تینما  رد  لالتخا  يارب  نید  زا  هدافتسا  ماهتا  هب  یبهذم  ناربهر 
ار وشیداگوم  هیوناژ 1991 )  28  ) نمهب 1369 هبنـشود 8  رد  یلاموس  دـحتم  هرگنک  اب  هناحلـسم  يریگرد  هامود  روشک و  رد  بوشآ  هام 

روهمج سیئر   ) دمحم يدهم  یلع  دیدرگ .  لاغـشا  یلاموس  دحتم  هرگنک  طسوت  وشیداگوم  و  ( 3  . ) درک رارف  یمولعمان  هطقن  هب  كرت و 
هک دنتـسه  هیواه  هلیبق  وضع  ود  ره  دـندش  دـحتم  مه  اب  یلاموس  روتاتکید  طوقـس  يارب  هک  دـیدیع  حرف  دـمحم  لارنژ  و  لاـموستقوم )
اب هک  دـنراد  قلعت  هلیبق  نیا  یعرف  هخاش  هب  مادـک  ره  یلو  دروآ  تسدـب  هلیبق  نیا  زا  ار  دوخ  یلـصا  يورین  یلاـموس  هرگنک  دـحتم  ههبج 
زا هک  تسا  هدرک  لیدـبت  نینوـخ  گـنج  هنحـص  هـب  ار  یلاـموس  ود ،  نآ  نارادـفرط  ود و  نـیا  نـیب  يریگرد  دـنداضت .  رد  رگید  هخاـش 

روهمج سیئر  تردـق  هزوح  تسا .  هتخاس  وربور  گرم  رطخ  اب  ار  یلاموس  هنکـس  هک 30 % تسا  يدیدش  رایسب  یگنـسرگ  نآ  ضراوع 
رارق زبـس  فرطیب  هقطنم  ود ،  نیا  نیب  دراد  راـیتخا  رد  حرف  دـمحم  لارنژ  ار  نآ  بونج  تسا و  نآ  فارطا  وشیداـگوم و  لامـش  تقوم ، 

ره تسا  كانرطخ  حلسم  نارومام  تروکـسا  نودب  یلاموس  رد  تکرح  هک  تسا  يدح  هب  نارادفرط  ود  نیا  نیب  يریگرد  تسا .  هتفرگ 
دراو اهیتشک  زا  هک  ییاذغ  ياههلومحم  هب  حلسم  ياههورگ  دننکیم .  تفایرد  حالـس  یبونج  ياقیرفا  اینک و  رـصم ،  نمی ،  زا  هورگ  ود 

وـشیداگوم دراو  داوم  زا  يرادساپ  يارب  ار  ياهناحلـسم  ریغ  تئیه  للم  نامزاس  اذـل  دـننکیم .  تراغ  ار  اهنآ  هلمح و  دوشیم  اهنویماک 
ار للم  نامزاستینما  ياروش  دوخ ،  تردـق  میکحت  نینچمه  عفانم و  ندروآ  تسدـب  هیور و  رییغت  اب  اکیرما  اریخا  اـما  ( 4  . ) تسا هدومن 

نیازا رهاظ  رد  هدومن و  یماظن  تلاخد  یلاموس  رد  اکیرما  یتسرپرس  هب  نیدحتم  ياوق  نآ  ساسا  رب  ات  دومن  ياهمانعطق  بیوصت  هب  راداو 
لسن زا  یلاموس  هژیوب  یقرش و  ياقیرفا  مدرم  ( 5  . ) دنهد تاجن  ار  یگنسرگ  ناینابرق  هدرک و  نیمضت  ار  یلاموس  مدرم  هب  کمک  قیرط ، 

 . دنـشابیم (ع ) حون ترـضح  دـنزرف  ماح  باقعازا  اهتیماح  دنتـسه .  برع  وتناب و  هیقب  یئایلاموس و  داژن  زا  ناـنآ  هدوب و 95 % تیماـح 
يرهش یگدنز  نآ 38 % هنکس  زا 6603000  تسا .  هدـش  دراو  نآ  هب  مه  وتناب  نابز  اما  دراد  یبرع  هشیر  هک  تسا  یلیحاوس  نانآ  ناـبز 

ناملسم مدرم ،  % 99 دشابیم .  لاس  ینس 8/23  نیگنایم  و  هنالاس 8/2 % دشر  عبرم و  رتمولیک  رد  رفن  تیعمج 4/10  یبسن  مکارت  دنراد . 
يدالیم مهدزناپ  ات  مهد  نرق  زا  وشیداـگم  تسا .  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  اـسیگواهاربرب  و  ( 6  ) وشیداگوم یلاموستموکح  زکرم  دنتـسه . 

يرورپمادرب یلاموس  داصتقا  دندوب .  مالسا  وریپ  رگید  ياهرهـش  زا  شیب  یلاها  تشاد و  یمالـسا  یبهذم  تیزکرم  دوب و  رهـش  نیرتمهم 
زا تـالغ  زوم و  دـننکیم .  هیهت  بوغرم  ياهـشکتسد  نآ  تسوـپ  زا  هک  دراد  یناـهج  ترهـش  نآ  هایـسرس  نادنفـسوگ  هدوـب و  راوتـسا 

هدرک بلج  دوخب  ار  يرابکتـسا  ياهتردـق  هجوت  هک  هدوب  مویناروا  نداعم  نآ  کـیژتارتسا  رئاـخذ  زا  تسا .  نآ  يزرواـشک  تـالوصحم 
اب اریخا  هک  یلخاد  ياهيریگرد  رب  هوالع  یلاموس  درادن .  یتفرشیپ  تعنص  رد  دراد .  مه  تفن  کمن و  گنس ،  لاغز  نهآ ،  ( 7  . ) تسا
 ، دوـمن مهارف  نآ  ناـمدرم  يارب  یناوارف  تبیـصم  لاـس 1977م  یطحق  یلاسکـشخ و  تسوربور .  رگید  ياـهنارحب  اـب  تسا  هجاوـم  نآ 
زین اینک  اب  عازن  یپویتا و  اب  يریگرد  دنتـسه .  یگرزب  لضعم  دوخ  نداـگوا ،  ناگدـنهانپ  تسا .  هتفاـی  شرتسگ  اـج  همه  يرـسم  ضارما 

کمک هب  ییوراد  ییاذـغ و  داوم  نیمات  يارب  ریخا  هداـعلا  قوف  تلاـح  زا  لـبق  یتح  ظاـحل  نیا  زا  تسا .  هدومن  ریذپبیـسآ  ار  یلاـموس 
 . تشاد زاین  یبرع  یبرغ و  ياهروشک 
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یتوبیج

يایرد بونج  ندع و  جیلخ  رانک  رد  اقیرفا  خاش  لامش  اقیرفا و  قرش  رد  تعسو  عبرم  رتمولیک  دودح 22000  اب  یتوبیج  کچوک  روشک 
یکیژتارتـسا عقوم  نآ  هب  یتوبیج  رد  ندـع  جـیلخ  بآ  یگتفر  ورف  تسا .  هدـش  عـقاو  بدـنملا  باـب  یبرغ  لـحاس  رد  دراد و  رارق  خرس 

لاموس هب  هک  دومن  دوخ  هرمعتسم  ار  نآ  هسنارف  لاس 1883م  رد  هک  دوب  یلاموس  ورملق  زا  یشخب  البق  روشک  نیا  تسا .  هدیشخب  ياهژیو 
هدش لیکشت  یتالف  یناتسهوک و  شخب  ود  زا  یتوبیج  دنیوگیم .  یسیع  رافغ و  نیمزرـس  ای  یتوبیج  نآ  هب  هزورما  دوب و  فورعم  هسنرف 

 . دریگیم تروص  یگدنراب  یمسوم ،  ياهداب  شزو  ماگنه  نآ  رگید  طاقن  رد  دنکیم .  تفارد  ناراب  يرادقم  نآ  یلامـش  تاعافترا  و 
مکارت و  تیعمج 3 % هنالاس  دشر  دنراد .  يرهـش  یگدنز  نآ  هک 78 % تسا  نآ  هنکس  رفن   506000 دراد ،  نازوس  مرگ و  ياوـه  بآ و 

دنیوگیم لیکانا  رافع  ماوقا  هب  دنتسه .  يرافع  یئایلاموس و 37 % یسیع  داژن  زا  مدرم  % 45 تسا .  عبرم  رتکولیک  رد  رفن  نآ 8/21  یبسن 
ینس بهذم  بلغا  ناملـسم و  مدرم  % 90 دـنراد .  تنوکـس  یتوبیج  رد  مه  یئاپورا  برع و  یتیلقا  دـنراد .  يریاشع  یگدـنز  بلغا  هک 

راـفع و هب  لاـس 1967م  رد  دومن .  لـقتنم  یتوبیج  هب  كوبا )  ) كاـبوا زا  ار  نآ  تختیاـپ  روشک  نیا  رامعتـسا  ماـگنه  رد  هسنارف  دـنراد ، 
 . تشگ روهشم  یتوبیج  يروهمج  هب  سپ  نیا  زا  تفای و  ییاهر  هسنارف  هطلس  زا  لای ،  زا 115  سپ  لاس 1977م  رد  دوب و  موسوم  یسیع 

ردنب نآ  تموکح  زکرم  دنامب .  یقاب  رامعتـسا  هطلـس  ریز  یتوبیج  تشاد  لیامت  یپویتا  هک  دوب  نآ  یماح  یلاموس  لالقتـسا ،  نایرج  رد 
یبرع و لود  اـب  دـنوشیم .  هرادا  يزکرم  تلود  رظن  ریز  هک  هدـش  داـجیا  شخب  زا 5  دراد .  ماـن  اروجاـت  نآ  مهم  رهـش  تسا و  یتوبیج 
زا تیامح  رد  ییابوک  نایماظن  هک  یعقوم  دـنکیم .  تفایرد  ار  ییاهکمک  ناتـسبرع  سنوت و  زا  دراد و  يراجت  یـسایس و  طباور  هسنارف 

یتوبیج هب  راـفع  ناناملـسم  زا  ياهدـع  دـندش  گـنج  دراو  نداـگوا  هقطنم  رد  یبرغ  یلاـموس  شخب  يدازآ  ههبج  دـض  رب  یپویتا  تلود 
اهاتـسور و نارابمب  ناناملـسم ،  يارب  راشف  داـجیا  ثحب و  دروم  یحاون  رد  ییاـبوک  ياوق  ندـش  رقتـسم  اـب  لاس 1977م ) رد   ) دـنتخیرگ

ناملسم ناگدنهانپ  هداع  يارب  یتوبیج  ماکح  دندش .  ریزارس  یتوبیج  يوس  هب  يرتشیب  ناگدنهانپ  يرادماد ،  يزرواشک و  زکارم  مادهنا 
 ، ناگدـنهانپ اما  دـنهدیم  رارق  انگنت  رد  ار  اهنآ  اههاگودرا ،  ندـینازوس  دـیدهت  اب  هدـش و  لسوتم  راشف  رابجا و  هب  یلـصا ،  نیمزرـس  هب 

دوجو نیا  اب  دندرگزاب ; دوخ  روشک  هب  دشاب ،  هتـشاد  همادا  هدـش ،  نانآ  چوک  بجوم  هک  یلماوع  طیارـش و  هک  ینامز  ات  دنتـسین  رـضاح 
هتیمک زا  هفاضا  یلام  ياـهکمک  هب  یباـیتسد  يارب  مه  یپویتا  میژر  دـننادرگیم .  زاـب  دـیدهن  بوکرـس و  قیرط  زا  ار  ناـنآ  زا  ياهدـع 

ياههدروارف زا  تالغ  زوم و  هوهق ،  ( 8  . ) دنکیم لابقتسا  ینادرگزاب  نیا  زا  ناگدنهانپ ،  هرابود  ناکسا  تهج  للم  نامزاس  ناگدنهاهپ 
هار هب  یتوبیج و  ردـنب  هب  نآ  داصتقا  ساـسا  اـما  دراد .  جاور  روشک  نیا  رد  مه  دنفـسوگ  زب و  رتش ،  شرورپ  تسا .  یتوبیج  يزرواـشک 

لمح روکذـم  ردـنب  قیرط  زا  یپویتا  تادراو  تارداص و 60 % % 40 تسا .  یکتم  دزاـسیم ،  طـبترم  یپوـیتا  هب  ار  روـشک  نیا  هک  ینهآ 
 ، نیمزرـس نیا  هب  يرافع  یئایلاموس و  ناگاروآ  ندش  ریزارـس  روبزم و  هار  ندـش  دودـسم  یپویتا و  یتوبیج و  طباور  یگریت  ددرگیم . 
 ، لالقتـسا دوجو  اب  دـشابیم .  میتناس  دـص  ربارب  هک  تسا  گنارف  یتوبیج  لوپ  دـحاو  دـهدیم .  قوس  یناماسبان  يوس  هب  ار  نآ  داـصتقا 

 . دراد دوجو  روشک  نیا  رد  یماظن  يورین  اب 8000  يوسنارف  یماظن  هاگیاپ  کی 

اینک

سونایقا و  دراد ،  كرتشم  زرم  اینازنات  ادناگوا و  یپویتا ،  یلاموس ،  اب  هتشاد و  رارق  اقیرفا  ییاوتسا  هیحان  یقرش و  ياقیرفا  رد  اینک  روشک 
ریش  ) اتاینکوموج يربهر  هب  ناتسرپ  نهیم  هزرابم  اب  یلو  دمآرد  ناتـسلگنا  هطلـس  ریز  لاس 1895م  زا  اینک  تسا .  عقاو  نآ  قرـش  رد  دنه 

رد دراد .  هنکـس  رفن  هدوب و 24335000  عبرم  رتـمولیک  اینک 582646  تعـسو  دیدرگ .  لئان  لالقتـسا  بسک  هب  لاس 1963م  رد  اـقیرفا )
ياهیئاقیرفا ناناملسم و  جازتما  اب  دندش .  رقتـسم  اینک  لحاوس  رد  جاع  تراجت  تهج  برع  یناریا و  راجت  يدالیم  متـشه  متفه و  نورق 
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تلود زا  یشخب  اقیرفا  زا  تمـسقنیا  لاس 1806م  ات  تفاـی و  شرتسگ  هطقن  نیا  رد  مالـسا  دـش و  هداد  لیکـشت  یلیحاوس  ندـمت  یموب ، 
يدالیم خیرات 1100  رد  اینک  لحاس  رد  دوب .  نیملسم  ياهرهش  نیرتمهم  زا  اینک  ینونک  ردنب  اسابموم  تفریم .  رامش  هب  نامع  یمالـسا 

 . دنتیرثکا رد  یقرش  لامش  یلحاس و  ياهناتسا  رد  دنتـسه و  ناملـسم  اینک  هنکـس  زا  رـضاح 30 % لاح  رد  دش .  ایحا  يوگرد  مانب  يرهش 
 ، یلیحاوس برع ،  نیملسم  داژن  دنراد .  تنوکس  ناناملسم  زین  رگید  ياهناتـسا  رد  دهدیم .  لیکـشت  ار  اینک  تحاسم  ناتسا 75 % نیا 3 

عقاو لصالا -  ینادوس  ناناملسم  یلو  دنایعفاش  بتکم  وریپ  ینس و  ناناملـسم  بلغا  دشابیم .  اینک  یموب  لیابق  زا  يدادعت  یئایلاموس و 
لامش رد  نکاس  ییایلاموستیعمج  ههد 1960م  رد  دنبهذم .  یفنح  یئایسآ  نیرجاهم  دنتـسه و  یکلام  هقف  عبات  اینک -  زکرم  یبوریانرد 
یتینما ياهورین  ربماون 1980م  رد  ( 9  . ) دندش هدیبوک  مهرد  یتخـس  هب  هک  دـندش  یلاموس  هب  قاحلا  راتـساوخ  یـشروش  یط  اینک  یقرش 

ندز شتآ  مدرم ،  نتشک  هرکاب ،  نارتخد  دروم  رد  هزین  يریگراکب  نانز ،  هب  زواجت  دندیدرگ .  بکترم  مدرم  نیا  هیلع  ار  یتایانج  اینک ، 
هلمج زا  یئایلاموس ،  ناناملـسم  ندومن  راوس  زا  هیلقن  لیاسو  عنم  اهنآ و  ياهماد  هرداصم  لیابق و  هب  هلمح  رفن ،  نارازه  تشادزاب  لزانم ، 

 . دندش هتـشک  نت  اهدص  هتفرگ و  رارق  هلمح  دروم  دندوب  ناملـسم  هک  كرهـش  کی  نانکاس  هیروف 1984م  رد  دوب .  یفنم  تاـکرح  نیا 
ناملسم مدرم  ایراک  نوسین  هقطنم  رادنامرف  دنتـسشنیم .  مرگ  باتفآ  رد  نایرع  تخل و  رابجا  هب  یهورگ  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  ياهدع 

دنبرمک یقرش  لامـش  یحاون  رد  اینک  تلود  لاس 1983م  زا  درب .  دنهاوخ  نیب  زا  دنتـسه  یلاموس  داژن  زا  هک  ار  نانآ  هک  دومن  دـیدهت  ار 
یکی دندربیم .  رس  هب  تشحو  سرت و  زا  یتلاح  رد  دیدش  بوکرستلع  هب  نآ  ناملـسم  يرفن  نویلیم  کی  هنکـس  هدرک و  رارقرب  یتینما 

رارق يداصتقا  ياهانگنت  رد  ناناملسم  نوچ   10  . « ) تسا هدرم  یئایلاموس  کی  بوخ  یئایلاموس  کی   : » دوب هتفگ  یتینما  مهم  تاماقم  زا 
تیحیـسم نیئآ  غیلبت  هب  میتـی  ناـکدوک  شرورپ  رد  یعـس  ریقف و  دارفا  هب  کـمک  قـیرط  زا  هتفر و  ناـنآ  ناـیم  هب  یحیـسم  ناـغلبم  دـنراد 

راشتنا هب  یمالـسا  داینب  دنراد و  تیلاعف  اینک  سلجم  هدنیامن  ناناملـسم و 23  ریزو ،  نواعم  ود  ریزو ،  کی  لاس 1982م  رد  دنزادرپیم . 
(11  . ) تسا هتخادرپ  یلیحاوس  نابز  هب  میرک  نآرق  ریسفت  یمالسا و  بتک 

اینازنات

 ، اینک ياهروشک :  نیبام  دـنه و  سونایقا  ترواجم  رد  یقرـش و  ياـقیرفا  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 945037  اینازنات  هدـحتم  يروهمج 
ایفام رابگنز  هریزج  هس  ار  نآ  هیقب  اکیناگنات و  عیـسو  نیمزرـس  نآ  مظعا  شخب  دراد .  رارق  کیبمازوم  يوالام و  ریئز ،  ادنور ،  ادناگوا ، 

اقیرفا هلق  نیرتدنلب  دناهدمآ .  دوجوب  دنراد  یناشفشتآ  ءاشنم  هک  یعافترا  یحاون  اهناتسهوک و  زا  ابلاغ  هک  دهدیم  لیکـشت  ( 12  ) ابمپ و 
یناشفشتآ هناهد  نیرتگرزب  هک  ضرع  رتمولیک  زا 20  شیب  اب  ( 13  ) ورگنورگن هلق  نینچمه  تسا  هدـش  عقاو  اینازنات  رد  وراجنامیلک  ینعی 

بآ و بونج .  رد  يوالام  برغ ،  رد  اکیناگنات  لامـش ،  رد  ایروتکیو  زا  دـنترابع  نآ  ياههچایرد  دراد .  رارق  نیمزرـس  نیا  رد  تساـیند 
نآ رد  جاـع  هدرب و  تراـجت  هدوب و  نادروناـیرد  ناـناگرزاب و  هجوت  دروم  لـبق  نورق  زا  راـبگنر  هقطنم  دراد .  ناراـبرپ  بوطرم و  ياوه 

ياههلـسلس یمالـسا ،  ياههرود  لیاوا  زا  دـش .  هدروآ  هیحان  نیدـب  برع  یناریا و  ناناگرزاب  هلیـسو  هب  مالـسا  نید  تسا .  هتـشاد  جاور 
 ، دـمآ راک  يور  گـنر  يروطارپما  يدـالیم  مهدزناـپ  اـت  يرجه ) موس   ) مهد نرق  زا  دـندرکیم .  تموکح  ریازج  نیا  رب  سراـف  برع و 

دندوب اولیک  تموکح  رازگجاب  لحم  ماکح  ارما و  دهدیم .  ناشن  ار  ندمت  نیا  زا  يراثآ  هکس  برض  دجاسم و  لزانم ،  اهرـصق ،  هبارخ 
نیا يزاریـش  نیرجاهم  مهدزیـس  نرق  رد  دـندوبن و  یئاقیرفا  اولیک  یتموکح  هداوناخ  تشاد .  رارق  یناریا  ندـمت  ریثات  تحت  ندـمت  نیا  ، 

رد هک  يدرف  تـیلوا  ( 14  . ) تسا هدـنام  راگدای  هب  نانآ  زا  اـینازنات  یقرـش  بونج  رد  یهوکـشاب  دجـسم  دـندرکیم و  هرادا  ار  تموکح 
ابمپ هقطنم  ات  درک و  یمکحتسم  ردتقم و  هریزج  هب  لیدبت  ار  یکچوک  یناگرزاب  زکرم  هک  تشاد  مان  نسحلا  نب  یلع  تفای  تردق  اولیک 

نآ یلاها  مامت  دشیم و  بوسحم  یمالسا  زکرم  اولیک  دز ،  هکس  شیوخ  مانب  دومنیم و  لرتنک  ار  الط  تراجت  يو  تشاد .  ذوفن  ریز  ار 
دمآرد طقسم  ناطلس  فرصت  هب  رگید  طاقن  یخرب  هیحان و  نیا  دیدرگ و  برض  هکس  اولیک ،  طوقس  زا  سپ  رابگنز  رد  دندوب ،  ناملسم 
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لابندب لاس 1698م  رد  یلو  دـندومن  دوخ  هرمعتـسم  ار  راـبگنز  اـهیلاقترپ  لاـس 1503م  رد  تشاد .  یلقتـسم  تاـیح  لاس 1965م  اـت  و 
سیلگنا هیامحلا  تحت  لاس 1963م  ات  هریزج  نیا  داتفا .  ناملـسم  نیحتاف  تسد  هب  رابگنز  دـندروخ ،  ناناملـسم  زا  هک  یـشحاف  تسکش 
مهدزون نرق  لیاوا  رد  هک  دوب  رابگنر  تموکحتحت  يدالیم  مهدزناش  نرق  زا  لبق  ات  اکیناگنات  هیحان  دیدرگ .  لقتسم  لاس  نیا  رد  دوب و 
اکیناگنات نآ ،  تارمعتـسم  هیزجت  لوا و  گنج  رد  ناملآ  تسکـش  اب  دومن .  دوخ  هرمعتـسم  ار  نآ  ناملآ  یقرـش ،  ياقیرفا  ناونع  تحت 

همورک دـیبع  نیب  هک  يدادرارق  بسحرب  لاس 1964م  رد  دروآ .  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  لاس 1961م  رد  یلو  دش  ناتسلگنا  هرمعتـسم 
هدحتم يروهمج  لیکشت  اکیناگنات  رابگنز و  دش  هتـسب  اکیناگنات  روهمج  سیئر  نیلوا  هرر  هین  سویلوژ  رابگنز و  روهمج  سیئر  نیتسخن 

مالـسلاراد رهـش  دـشابیم .  مالـسلاراد  نآ  تموکح  زکرم  دراد و  يراجت  یـسایس -  طباور  يوروش  نیچ و  اب  اینازنات  دـنداد .  ار  اـینازنات 
اهنابایخ رد  ياهدع  دایز  رقف  تلع  هب  دنراد .  هیلقن  هلیسو  یمک  رایسب  دادعت  تسا .  نییاپ  نآ  رد  یگدنز  حطس  هدوب و  تیعمجرپ  غولش و 

داهج مالـسلاراد -  بونج  يرتمولیک  رد 175  يریویوکیا -  شخب  رد  مالـسلاراد و  مورحم  طاـقن  زا  یکی  رد  دـنباوخیم .  اـهورهدایپ  و 
يرورپماد يرایبآ و  هعـسوت  یعارز و  هب  لیبق  زا  یتاقیقحت  ياـهحرط  لوغـشم  لاس 1362ش  زا  ياهبعـش  ندومن  ریاد  اب  ناریا  یگندزاـس 

 ، يدنه نایعیـش  دشابیم .  بهذـم  یعفاش  ناناملـسم  هب  قلعتم  ارثکا  هک  دراد  دوجو  دجـسم  مالسلاراد 150  رد  ( 15  . ) دـشابیم یتعنص 
هتشاد هنکس  رفن  اینازنات 25085000  لاس 1990م  رد  دنراد .  اینازنات  زکرم  رد  یهوکشاب  دجسم  زین  یئاینازنات  ییاکناليرس و  یناتسکاپ ، 
نادرم يارب  یگدنز  هب  دـیما  تسا .  هدوب  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  نآ 5/26  یبسن  مکارت  و  هنالاس 2/3 % دشر  و  ینیشنرهش 20 % دصرد  هک 
روشک نیا  رد  مه  یئاـپورا  يدـنه و  یناریا ،  نیرجاـهم  یلو  تسا  ناهایـس  اـبیداژن  تیرثـکا  دـشابیم .  لاـس  ناـنز 54  يارب  لاـس و   49
اقیرفا یقرـش  لحاوس  رد  رقتـسم  مدرم  ار  ندمت  نیا  دشابیم .  یلیحاوس  ندمت  روآدای  هک  تسا  یلیحاوس  یمـسر  ابز  دننکیم .  یگدنز 

وتناب نابز  اب  کیبمازوم  ات  اینک  رد  رومال  زا  هعماج  نیا  دـندروآ .  دـیدپ  يدـالیم  مهدزناـپ  اـت  مهد  نرق  زا  ییاـهتموکح  هدروآ و  دوجوب 
رب ار  یمهم  شقن  ندمت  نیا  رد  اهيزاریش  لسن  زا  يدارفا  دوب .  مالـسا  گنهرف  نآ  هدمع  شخب  دوب و  هتخیمآ  یمالـسا  گنهرف  و  ( 16)

یمالسا ناشخرد  ندمت  راثآ  ( 17  ) نوارب دراودا  تاقیقحت  قبط  دندرب .  نیب  زا  ار  ندمت  نیا  اهیلاقترپ  مهدزناش  نرق  رد  دنتـشاد .  هدهع 
هدوب جیار  یـسیلگنا  ابز  یلیحاوس ،  نابز  زا  ریغ  ( 19  . ) دوشیم هدید  اقیرفا  یقرش  لحاسرد  رامهو  رهـش  کیدزن  ( 18  ) اناراهیا هقطنمرد 

اینازنات دنشابیم .  یئادتبا  بحاذم  تیحیـسم و  نیئآ  وریپ  ياهتیلقا  هدوب و  ناملـسم  اینازنات  مدرم  زاشیب 50 % تسا .  نیتال  جـیار  طخ  و 
نآ مهم  ندـعم  جـنرب .  هوهق ،  فـنک ،  زا :  دـنترابع  نآ  رگید  مهم  تـالوصحم  تسا .  اـیند  رد  ( Sysal) لاسیـس هدننک  دیلوت  نیرتمهم 

 . دوریم رامش  هب  روشک  نیا  یتعنص  زکارم  نیرتمهم  زا  يرببوچ  یتسد و  تاعونصم  نامیس ،  كاشوپ ،  ییاذغ ،  عیانص  تسا .  ساملا 
ياهتکرش یمامت  دش  مالعا  هررهین  طسوت  هک  اشورآ  هیمالعا  بجوم  هب  دشابیم .  تنس  دص  ربارب  هک  تساینازنات  گنیلش  نآ  لوپ  دحاو 

یعارز و ياهتیلاعف  هب  ساـسا  نیا  رب  دـش و  مـالعا  یلم  اـینازنات  یجراـخ  یلخاد و  ناـکلام  گرزب  عتارم  یعارز و  زکارم  یـصوصخ و 
 . تسا هتفای  زکرمت  شخب  نیا  رب  روشک  يداصتقا  شالت  نیرتشیب  دوشیم و  هداد  تیلوا  یماد 

یبرغ ياقیرفا  ج - 

یبرغ ياقیرفا 

تاـعافترا هنیگ ،  نولاـجاتوف  ياـههوک  زج  یمهم  تاـعافترا  تسا .  عونتم  یعیبـط  هرهچ  يدـنلب و  یتـسپ و  رظن  هطقن  زا  یبرغ  ياـقیرفا 
مرگ و ياوه  بآ و  زا  اـقیرفا  ریبـک  يارحـص  ریثاـت  تحت  یبرغ  اـقیرفا  یلامـش  شخب  دوشیمن .  هدـید  هیحاـن  نیا  رد  نورماـک  هیرجین و 

ییاوتـسا ياـهلگنج  زا  یبرغ  ياـقیرفا  قطاـنم  رثـکا  یلحاـس  ياهتـشد  تسا .  تبوطو  اـب  ماوت  لـحاوس  رد  یلو  هدوب  رادروـخرب  کـشخ 
بوـطرم مرگ و  طاـقن  نیا  ياوـه  نآ و  نآ ،  برغ  رد  سلطا  سوناـیقا  نتفرگ  رارق  اوتـسا و  طـخ  روـبع  لیلدـب  تـسا و  هدـش  هدـیناشوپ 
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هتساک اهتخرد  هوبنا  زا  یلحاس  هقطنمزا  ندش  رود  اب  دوشیم .  هدید  روفوب  ییاوتـسا  طاقن  رد  وچوئاک  زوم و  تخرد  دشابیم .  ییاوتـسا 
تفای نآ  رد  ییاههکرب  اههمشچ و  هک  دنیوگیم  ( 21  ) ناواس ار  هقطنم  نیا  هداد ،  رارق  ام  يور  شیپ  رد  رازفلع  یتشد  هک  یئاج  ات  هدش 

نآ ياوه  بآ و  تسا .  هقطنم  نیا  یـشحو  ناروناج  ریاس  اهریـشتحارتسا و  لحم  دـنراد  مان  ایقاقا  هک  ناواـس  يرتچ  ناـتخرد  دوشیم . 
ناواس رد  نازرواشک  دهدیمن .  هزاجا  نآ  یگدنراب  عوقو  زا  نانیمطا  مدـع  كاخ و  ندوبن  ینغ  بآ ،  دوبمک  دـشابیم .  کشخ  مرگ و 

رد ار  هقطنم  نیا  عیـسو ،  ياهیلاسکـشخ  یهاگ  دیآیم .  تسدـب  نآ  رد  ینیمز  ماداب  ترذ و  نزرا ،  افرـص  دـشاب و  رادروخرب  قنور  زا 
دوریم رامـش  هب  هراق  نیا  مهم  قطانم  زا  اقیرفا  برغ  دوشیم .  یماد  یناسنا و  تافلت  بجوم  دهدیم و  رارق  یگنـسرگ  یطحق و  ضرعم 

مراهچ موس و  نورق  رد  ( 22  ) اناغ تلود  هدش و  هتـشون  یبرع  نابز  هب  هک  يدانـسا  بجوم  هب  دشابیم .  نهک  ياهندـمت  اهتلود و  رتسب  و 
رجین ياهدور  يایلع  شخب  رد  تلود  نیا  تسا .  هدوب  اقیرفا  برغ  لود  نیرتیمیدق  زا  یکی  هتفریم و  رامـش  هب  زکرمتم  یتلود  يدالیم 

جارختـسا هب  نآ  رب  هوالع  تشاد و  هیکت  يرادماد  يزرواشک و  رب  نآ  داصتقا  دوب .  هلاس  یبموک  نآ  زکرم  دـیدرگ و  لیکـشت  لاگنـس  و 
مود همین  رد  تسا .  هدـش  فیـصوت  تلود  نیا  عضو  ناملـسم  ناحایـس  راثآ  یبرع و  بتک  رد  دـنتخادرپیم .  تازرف  هیهت  کمن و  الط ، 

دوجوب یلام  تلود  مهد  نرق  رخاوا  رد  دندرؤآرد .  دوخ  فرصت  هب  ار  انغ  تختیاپ  نوطبارملا  هب  هتسباو  یجاهنص  ربرب  لیابق  مهدزای  نرق 
نیا زکرم  دـش .  زاغآ  یلام  تلود  يدـنمورین  هرود  اتایدـنوس »  » یهاشداپ نامز  رد  درک .  ادـیپ  لالقتـسا  اناغ  تلود  طاطحنا  اـب  هک  دـمآ 

زا یلام  ورملق  يو  نانیـشناج  نامز  رد  دوب .  ینونک  یلام  رد  یئاراکناس  رهـش  نآ  یتراجت  زکرم  یلو  دوب  یلعف  هنیگ  دودح  رد  تموکح 
رد دومن .  فیعض  ار  یلام  تلود  ناگیاسمه ،  اب  هعزانم  یلخاد و  ياهگنج  دش .  هدیشک  رجین  رد  وئاگ  رهش  ات  سلطا  سونایقا  لحاوس 

لاس 1591م رد  شکارم  نایهاپـس  هلمح  اب  دـندومن و  فرـصت  ار  یلام  قرـشتمسق  اهیئاگنوس  هدزناش ،  نرق  لیاوا  هدزناـپ و  نرق  رخاوا 
یهاشداپ دهع  رد  یمالسا  تلود  نیا  تردق  دش .  لیکشت  یبرغ  نادوس  رد  یطـسو  نورق  رد  یئاگنوستلود  دش .  ضرقنم  یلام  تلود 

تفریم و رامـش  هب  یبرغ  نادوستلود  نیرتمهم  روبزم  تلود  يدـالیم  نورق 15 و 16  رد  دیـسر و  جواب  ( 1493  - 1528  ) هروت دمحم 
یملع و زکارم  هنج  هروگنات و  وتکوبمیت و  رهـش  رد  دادیم .  لیکـشت  هچراپ  جاع و  کمن ،  الط ،  راـجت  ار  نآ  ياهدـمآرد  هدـمع  مـالقا 

یبهذم ياهانب  نیرتنهک  زا  وتکوبمیت  عماج  دجسم  دوب .  هتفرشیپ  مولع ،  سیردت  رد  هک  دوب  هدش  داجیا  یمالـسا  ياوتحم  اب  یهاگـشناد 
نیا یمالـسا  يرامعم  راثآ  هلمج  زا  هدـش  سیـسات  يدالیم  مهدراهچ  نرق  رد  هک  وگنوس  عماـج  دجـسم  دوریم .  رامـش  هب  یبرغ  اـقیرفا 
شتآ هب  ار  رجین  دور  هرد  وـتکوبمیت و  ياهرهـش  هداد و  تسکـش  ار  تلود  نـیا  شکارم ،  ياوـق  لاـس 1951م  رد  تساـقیرفا .  زا  شخب 

یندمت گنهرف و  ياراد  اقیرفا  ( 24  ) برغ یلحاس  قطانم  مدرم  نآ  ساسا  رب  هک  دناهداد  ماجنا  یتاقیقحت  ( 25  ) یلوک و  ( 23  . ) دندیشک
خروم و ( 27  ) نسیوید لـیزب  ( 26  . ) دـناهدوب نیـسحت  لباق  یعامتجا  نیناوق  يزرواشک و  تاـیبرجت  ياراد  اـهنآ  عماوج  هدوب و  هتفرـشیپ 
 : دـیوگیم هدومن و  فارتعا  یبرغ  ياـقیرفا  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا -  تاـیح  دوپ  راـت و  رد  مالـسا  شرتسگ  هب  یـسیلگنا  ققحم 

( مالـسا هب  ندروآ  يور   ) شیارگ نیا  نطب  زا   : » دنکیم هفاضا  و  ددرگیم » .  رادـیدپ  یقرتم  تموکح  گرزب  بهذـم  ناونع  هب  مالـسا  »
هب سپ  نآ  زا  هک  ییاهبتکم  دیآیم .  ییادیپ  هب  رگید  ياهناکم  نج و  یناین ،  وتکوبمت ،  رد  یمالـسا  میلاعت  راوتـسا  ياهبکتم  هدولاش 
 . « دنناوخیم شیوخ  يوس  هب  رایسب  يرکف  ياهشیارگ  اب  رایسب و  ياهروشک  زا  ار  ناملسم  نارگشهوژپ  دنراد و  قنور  لاس  تدم 300 

رایـسب تیمها  ببـس  هب  دیاب  شیونعم  هبنج  زا  ادج  يرتخاب ،  ياقیرفا  رد  مالـسا  ریثات  یخیرات ،  هاگدید  زا  هک . . . « :  دـنکیم  فارتعا  و 
مهم دـنمورین و  هک  ییاهيروطارپما  اهتلود و  رهـشتموک ،  ياهنفرد  یناگرزاب و  ياهنف  رد  دریگ :  رارق  هظحـالم  دروم  هنیمز  ود  رد 
هرود هب  طوبرم  یناگرزاب  هشقن  کی  دشاب .  یبرغ  ياقیرفا  يارب  اهزیچ  يرایسب  ندروآ  ناغمرا  هب  یعدم  دناوتیم  مالـسا  دندرگیم . . . 

یناگرزاب ماظن  اب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هک  دـنایامنیم  ار  نابایب  بونج  ای  لامـش  یبرغ ،  هراق  زا  يرایـسب  ياـههیحان  ( 1300  - 1600)
مدرم ( « 28  . ) دنتخانـشیم تیمـسر  هب  ار . . .  مالـسا  یـساسا  تدحو  هک  دش  يزیریپ  یناسک  تسدـب  ماظننیا  دنتـشاد ،  دـنویپ  یناهج 

داژن هتخیمآرد و  اـهموق  رگید  اـب  مه  یهورگ  دـنراد ،  ياـج  ینوگاـنوگ  یموق  ياـههورگ  رد  هک  دنتـسوپ  هایـس  بلغا  یبرغ ،  ياـقیرفآ 
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نابز رامعتـسا  ذوفن  لیلدب  هنافـساتم  نابر ،  رظن  زا  دـنربیم .  رـس  هب  هنیگ  ياهلگنج  رد  هایـس  داژن  نیرتبان  دـناهدروآ .  دوجوب  ار  یطلتخم 
 ، ایربیل هنیگ ،  وگنک ،  نورماک ،  لاگنس ،  جاع ،  لحاس  وگوت ،  نینب ،  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا  هناگیب  نابز  اهروشک ،  نیا  بلغا  یمـسر 

نابز وئاسیب  هنیگ  رد  دوریم و  رامش  هب  یمسر  نابز  یسیلگنا  ایبماگ ،  نوئلاریس و  انغ ،  رد  تسا .  هسنارف  یمسر  نابز  ایلع  ياتلو  یلام و 
غلاب عبرم  رتمولیک  دودح 6200000  هب  یبرغ  ياقیرفا  یـسایس  دحاو  عومجم 21  تعـسو  دراد .  جاور  یلویناپـسا  هنیگ  رد  یلو  یلاـقترپ 

یناوارف رئاخذ  عبانم و  تسا و  يزبسرـس  هقطنم  یبرغ  ياقیرفا  هکنآ  دوجو  اب  دوشیم .  لماش  ار  اقیرفا  هراـق  تحاـسم  هک 20 % ددرگیم 
روشک اهنآ  نایم  رد  هک  دـنراد  تنوکـس  رفن  نویلیم  دودـح 190  اهدـحاو  نیا  رد  دنتـسه و  تیعمج  مک  نآ  ياهروشک  بلغا  یلو  دراد 

زا هک  دراد  هنکس  رفن  نویلیم  دص  زا  شیب  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یبرغ  ياقیرفا  هنکس  زا  یمین  زا  شیب  اریز  تسانثتـسا  کی  هیرجین 
 ، یبرغ ياقیرفا  روشک  نیرتعتـسورپ  دـیآیم .  باسح  هب  ناـهج  هنکـس  رپ  روشک  نیمهد  یئاـقیرفآ و  روشک  نیرتتیعمجرپ  ظاـحل  نیا 

بیـسنرپ هموتوئاـس و  یبرغ  ياـقیرفا  روشک  نیرتتعـسومک  نیرتتیعمجمک و  دراد ، .  تعـسو  عبرم  رتـمولیک  هک 1240000  تسا  یلاـم 
 ، یناتیروم نینب ،  نوئلاریـس ،  وسافانیکروب ،  هنیگ ،  جاع ،  لحاس  نورماک ،  لاگنـس ،  یلام ،  ياـهروشک  تیرثکا  نید  مالـسا  دـشابیم . 
رد دنتیرثکا .  رد  ( 29  ) مسیم ینآ  تیحیسم و  ناوریپ  اهروشک  هیقب  رد  دشابیم و  وئاسیب  هنیگ  ابیماگ و  ارحـص ،  یبرع  يروهمج  وگوت ، 

یمهم مهـس  یبوچ  ياههدروآرف  اهلگنج و  يزرواشک ،  تالوصحم  رب  هوالع  دنراد .  مسیم  ینآ  یئادتبا  بهذـم  مدرم  ایربیل ،  وگنک و 
تـسدب وگنک  رد  تلابک  انغ و  رد  زنگنم  تسا ،  ینغ  رایـسب  یبرغ  ياقیرفا  یندـعم  رئاخذ  دـهدیم .  لیکـشت  ار  اهروشک  نیا  دـمآرد  زا 

اقیرفا تمـسق  نیا  زا  ساملا  الط و  % 60 دنتـسه .  مویدار  نویناروا و  ناگدننک  دیلوت  نیرتگرزب  اقیرفا  زا  شخب  نیا  ياهروشک  دـیآیم . 
يداـصتقا و ياـههیداحتا  اـقیرفا  برغ  رد  دـیآیم .  تسدـب  اـیند ) هدـننک  رداـص  نیمتـشه   ) تفن رجین  روشک  رد  اـهنت  دـیآیم .  تسدـب 

لاس رد  هک  درب  مان  ار  وئائدوا ) ( ) 30 « ) اقیرفا برغ  ياهروشک  یکرمگ  هیداحتا   » ناوتیم هلمج  نآ  زا  تسا  هدـهاشم  لباق  مه  یناگرزاب 
هعماج نینچمه  لاگنـس .  وسافانیکروب و  رجین  یناتیروم ،  یلاـم ،  جاـع ،  لـحاس  نینب ،  زا  دـنترابع  نآ  ياـضعا  هدـش و  سیـسات  1966م 

يراـکمه نآ  فدـه  دـش و  لیکـشت  هیرجین -  زکرم  سوگـال -  رد  لاس 1975م  رد  هک  ساووکا )  ) اـقیرفا برغ  ياـهروشک  يداـصتقا 
نیا نایم  زرا  يزاس  هناـگی  يارب  ( 31  ) يرتخاب ياقیرفا  یلوپ  هیداحتا  تسا .  وضع  ياـهروشک  نیب  یکرمگ  هیداـحتا  داـجیا  يداـصتقا و 

(32  . ) تفای شیاشگ  اهروشک 

اهتشونیپ

 - ناهیک ش 14135 مولعمان ،  هدـنیآ  یلاموس و  - 3 هامید 1363 .   29 بالقنا ش 128 -  ماـیپ  هلجم  - 2 بالقنا ش 54 .  ماـیپ  هلجم  - 1
رذآ 1371 هبنش 14  یمالسا ،  يروهمج  - 5 تاعالطا 19695 و ش 19686 .  تردق ،  نابلاطروک  ینابرق  یلاموس  - 4 دنفسا 1369 .   14

تراغ لوغشم  یلاموس ،  رد  حلص  رارقتسا  هناهب  هب  اکیرما  هیکرت  پاچ  تیرح  همانزور  هتـشون  هب  انب  - Mogadishu 6- 7 ش 3915 . 
هب بیرق  تیرثکا  - 9 تاحفص 122 و 123 .  ناتسمر 1367  ش 21  ةوکشم ،  هلجم  - 8 دـشابیم .  تفن  عبانم  هژیوب  یلاموس  ینیمز  رئاخذ 

یعقو نانآ  هتـساوخ  هب  اهنت  هن  اما  دـنداد  يار  یلاموس  هب  نیمزرـس  قاحلا  عفن  هب  لحاس 1962  رد  یللملانیب  یـسرپ  همه  کی  یط  قافتا 
-11 ینامرک ص 236 و 237 .  جریا  همجرت  ناهج ،  رد  ناملـسم  ياـهتیلقا  - 10 دش .  رتدـب  نانآ  عاضوا  زور  هب  زور  هکلب  دـشن  هدـهن 
-pemba 12- Ngorongro 13- 14 ایرآ ص 215 و 216 .  نیسح  دمحم  همجرت  یناتک ،  یلع  زورما  ناهج  رد  ناملـسم  ياهتیلقا 

یمیحر میحرلادبع  اینازنات -  اینک و  هب  رفس  دروآ  هر  - 15 داهن .  انب  ار  دجسم  نیا  يدالیم  رد 1270  لوا  نامیلس  نب  نسحلا  مانب  یصخش 
 ، یبونج ياقیرفا  رد  مالـسا  خـیرات  - Bantu 16- Advard Brown 17- iharana 18- 19 تلاـسر ش 1992 .  هماـنزور  - 

هتفرگ تلود  نیا  زا  ار  دوخ  مان  اـنغ  روشک  - Savan 21- 22 دوشیم .  فرصم  یناتک  فایلا  يارب  لاسیـس  - 20 ریشب .  نسح  سدنهم 
Manix 24- Cowley 25- 32 و 33 .  تاحفص 31 ،  لکوت  دمحم  رتکد  همجرت  همورکن ،  ماوق  دوش -  دحتم  دیاب  اقیرفا  - 23 تسا . 
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یحایر و همجرت  نسدوید  اقیرفا ،  خیرات  - Basil davidson 27- 28 ریشب .  نسح  سدنهم  یبونج -  ياقیرفا  رد  مالـسا  خیرات  - 26
 . تاحفص 433 و 434 اهروشک ،  یسانشاتیگ  - Animisme 29- Udeao 30- Umoa 31- 32 ات 251 .  تاحفص 248  يولوم 

ارحص یبرع  يروهمج 

نیب سلطا ،  سونایقا  یقرـش  لحاس  ییارحـص و  هیحاـن  رد  اـقیرفا و  برغرد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 28 4000  ارحـص  یبرع  يروهمج 
تسا و هدش  لیکشت  بهذلا  يداو  ءارمحلا و  ۀیقاس  فورعم  هیحان  ود  زا  روشک  نیا  دراد .  رارق  یناتیروم  شکارم و  ریازجلا ،  ياهروشک 

دـالب نآ  هب  مهدراـهچ  نرق  زاـغآ  رد  ددرگیم .  غلاـب  رتمولیک  هب 1500  نآ  لـحاوس  لوـط  دـشابیم .  کـشخ  مرگ و  نآ  ياوـه  بآ و 
ياهتلایا زا  نیمزرس  نسا  لاس 1958م  رد  تفرگ و  دوخب  ینلع  لکش  ارحص  رد  ایناپـسا  رامعتـسا  لاس 1884م  رد  دـنتفگیم ،  یتگنش 

هب انب  ایناپسا  ياهلاس 1975م و 1976م  نیب  دوب .  روهشم  ایناپسا  يارحـص  هب  متـسیب  نرق  زاغآ  رد  ( 1  . ) دش بوسحم  ایناپـسا  راحب  ءاروام 
تخیر و ورف  نیمزرـس  نیا  رد  ار  دوخ  رهز  یناتیروم  شکارم و  هب  نآ  زا  ییاهشخب  يراذگاو  اب  یلو  دومن  هیلخت  ار  ارحـص  یحلاصم ، 

نیا دریگیم .  ربرد  ار  نآ  تعـسو  هک 75 % دومن  بحاصت  شکارم  ار  ارحص  یلامـشتمسق  دومن و  بلـس  ارحـص  نامدرم  زا  ار  شمارآ 
هب تفرگ  رارق  یناتیروم  رایتخا  رد  هک  هیقب  اما 25 % تسا .  ینغ  رایسب  تافـسف  هژیوب  یندعم  عبانم  ظاحل  زا  دراد  مان  وراودویر  هک  هقطنم 

حالطصا لاس 1975م  رد  دومن ،  هحلاصم  ار  نآ  فرـصنم و  دوخ  یلاغـشا  شخب  زا  یناتیروم  لاس 1979م  رد  تسا .  ریقف  رئاخذ  ظاـحل 
اقیرفا تدحو  نامزاستیوض  هب  ارحـص  هک  لاس 1982م  رد  دش و  هدـیزگرب  ارحـص  يارب  تلادـع  یللملانیب  ناوید  لباقم  رد  توشکاون 

هک دندومن  زاغآ  شکارم  طسوت  روشک  نیا  لاغـشا  نامز  زا  ار  يرادهنماد  تازرابم  ارحـص  مدرم  دندیمان .  یبرغ  يارحـص  ار  نآ  دمآرد 
 . داد رییغت  ارحص  یبرع  يروهمج  هب  ار  ارحص  مان  هک  دمآ  دیدپ  ( 2 « ) ویراسیلوپ ههبج   » تازرابم نیا  لکشت  تهج  لاس 1973م  راهب  رد 

نیا روشک  زا 83  شیب  نوـنک  اـت  تخانـشتیمسر .  هب  ار  ههبج  نیا  اـقیرفا  تدـحو  ناـمزاس  شخب  يدازآ  هتیمک  هیوناژ 1976م  رد 24 
روضح رطاخ  هب  ارحص  شکارم و  نیب  گنج  نونکا  مه  تخانـشتیمسر  هب  ارنآ  لاس 1980م  رد  ناریا  دناهتخانـشتیمسر .  هب  ار  روشک 

گـنج و تسا .  نوگاـنوگ  اـهرامآ  ارحـص  تیعمج  دروم  رد  دراد .  همادا  نآ ،  مهم  شخب  بحاـصت  ارحـص و  رد  یـشکارم  نیزواـجتم 
نآ هنکس  دوش و  صخشم  نآ  مدرم  قیقد  رامآ  هک  تسا  هدادن  هزاجا  شکارم  هناضرغم  تسایس  ینیشنچوک و  یگدنز  نینوخ ،  يریگرد 

ندوب دـعاسمان  یـسایس ،  ياهراشف  نشخ و  طیارـش  رطاخ  هب  مدرم  زا  يداـیز  هورگ  دـناهدومن .  رکذ  رفن  رازه  ات 750  رازه  نیب 190  ار 
زاب ینمی  لئابق  هب  ارحص  مدرم  یموق  هشیر  يداژن ،  رظن  زا  ( 3  . ) دناهدومن ترجاهم  رگید  ياهنیمزرس  هب  یلاسکشخ  يداصتقا و  عاضوا 
نیا اهدعب  دنتفای .  انکـس  ارحـص  رد  نیمزرـس ،  نآ  زا  ندش  هدنار  اب  یلو  دـندومن  ترجاهم  شکارم  هب  مهدزناش  نرق  لئاوا  هک  ددرگیم 
یبرع هب  هک  دـننکیم  ملکت  یبرع  نابز  هینیـسح  هجهل  هب  ارحـس  مدرم  دـندومن .  عادـبا  ار  یمظنم  تالیکـشت  دوخ  روما  هرادا  يارب  لـئابق 

مه یئایناپسا  يوسنارف و  ياهنابز  ایناپسا  هسنارف و  هطلستهج  هب  دنریگیم .  هرهب  یمسر  یبرع  زا  تابتاکم  يارب  اما  تسا  کیدزن  حیصف 
یقرـش لحاوس  هب  یئاـقیرفا  روشک  نیرتکیدزن  هکنیا  ظاـحل  هب  یکی  دراد  یکیژتارتسا  تیمها  رظن  دـنچ  زا  ارحـص  تسا .  لوادـتم  نآرد 
ارحـص تسا  يریقف  روشک  هک  یناتیروم  تسا .  هجوت  لباق  ناگیاسمه  يارب  روشک  نیا  شزرا  زین  و  تافـسف ،  میظع  رئاخذ  تساکیرما . 
رئاخذ ( 4  . ) دریگب کمک  ارحـص  لـحاوس  زا  دـناوتیم  فودـنیتتلایا  نهآ  گنـس  رودـص  يارب  ریازجلا  دراد و  يداـصتقا  تیمها  شیارب 

رد هک  زاـگ  تـفن و  ( 5  . ) تسا هتفرگ  رارق  ارحـص  لامـش  رد  عقاو  ارکوـب  رد  نآ  عباـنم  بلاـغ  هک  تافـسف  زا :  دـنترابع  ارحـص  یندـعم 
یئایناپسا نارگرامعتسا  دش .  فشک  نهآ  رابرپ  عبانم  ارحـص  ياشارگا  رد  يدالیم  ههد 1960  رخاوا  رد  دراد .  دوجو  یلامـش  ياهشخب 

لوا هبتر  ناهج  رد  یهام  رادقم  عاونا و  ظاحل  هب  ارحص  لحاوس  دنتفایتسد .  مویناروا  سم و  میظع  رئاخذ  هب  ارحـص  رب  هطلـس  ماگنه  رد 
هدش دای  میظع  رئاخذ  زا  يدنمهرهب  ینیمزریز  بآ  ياههرفس  نیرتینغ  زا  ارحص  لامش  رد  وراودویر ،  هقطنم  رد  روشک  نیا  تساراد و  ار 
يارب هدوب و  یعقاو  ریغ  هدش ،  صخشم  نارگرامعتسا  طسوت  هکنآ  لیلدب  روشک  نیا  ياهزرم  اب  گنج  هک  دنراد  هتفاین  هعسوت  يداصتقا  ، 
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یبرع نآ  یمسر  نابز  مالـسا و  ارحـص  مدرم  یمـسر  نید  دشابیم .  نیرفآ  لکـشم  دنراد ،  يریاشع  یگدنز  هک  يدارفا  نانیـشنچوک و 
 . دشابیم ( 6  ) نویعلا رهش  نآ  تموکح  زکرم  تسا و 

یناتیروم

نیا دوریم .  رامش  هب  یبرغ  ياقیرفا  ياهروشک  نیرتتعـسورپ  زا  یکیتحاسم  عبرم  رتمولیک  اب 1030700  یناتیروم  یمالسا  يروهمج 
تروص هب  هک  دهدیم  لیکشت  ییاهرازنش  ار  نآ  كاخ  را 50 % زواجتم  دشابیم .  اقیرفا  برغ  لامش و  نیب  طبار  یلپ  نوچمه  نیمزرس 

رادارآ و ینعی  نآ  فورعم  تـالف  ود  یناـتیروم ،  ندوب  یناـبایب  راومه و  دوجو  اـب  دـنراد .  همادا  بوـنج  هب  لامـش  زا  يزاوـم  ياههتـشر 
نیب زرم  دراد .  رارق  روشک  نیا  یبرغ  لامـش  هیلا  یهتنم  رد  ریروـم »  » کـچوک جـیلخ  دـنراد .  عاـفترا  اـیرد  حطـس  زا  رتـم  ات 500  ناـگات 

مرگ و ياوه  بآ و  هتفرگ و  ارف  ارحص  ار  یناتیروم  زا  یمیظع  شخب  دهدیم .  لیکشت  لاگنـس  مان  هب  ياهناخدور  ار  یناتیروم  لاگنس و 
زا رابغ  درگ و  نش و  اب  ماوت  نشخ  ياـهداب  شزو  اوه ،  دوعـص  داـیز و  ياـمرگ  نیمز و  ندوب  هنهرب  لیلدـب  تسا .  ناراـب  مک  کـشخ و 

ندـمت میدـق  زا  هتـشاد و  یگنر  هتخوس  هرهچ  هک  تسا  روم  لـیابق  رارقتـسا  لـحم  یناـتیروم  ( 7  . ) دـشابیم یناتیروم  یفنم  ياههدـیدپ 
تردق هب  هتشذگ  زا  یناتیروم  ياهسوپهایس  دنـشابیم .  اهنادیب )  ) اهربرب اهبرع و  اهروم ،  لماش  نآ  ياهداژن  دنا .  هتـشاد  ینیـشنچوک 

 ، ناـیمور ناـمز  رد  دومن .  فیعـض  ار  وجگنج  لـیابق  لزلزتم و  ار  نآ  ياهلیبق  راـتخاس  هسنارف  رامعتـسا  دـناهدوب .  ضرتعم  بارعا  نتفاـی 
یحاون هب  ناهایـس  هک  دـش  نآ  بجوم  اـهربرب  شروی  تفرگیم .  ربرد  مه  ار  ریازجلا  شکارم و  هک  دوب  يرواـنهپ  نیمزرـس  یناـتیروم ، 

رامعتـسا ياپ  يدالیم ،  مهدزناـپ  نرق  زا  دومن .  حـتف  ار  نآ  نسح  ینب  ناملـسم  هفیاـط  يدـالیم  مهدزناـش  نرق  رد  دـنوش .  هدـنار  یبونج 
جوم لابند  هب  هسنارف  لاس 1960م  رد  دش .  هدوشگ  نیشن ،  ناملـسم  هیحان  نیا  هب  هسنارف  ناتـسلگنا و  زین  نایدنله و  نآ  زا  سپ  لاقترپ و 

دمآ ایندب  تیملیتوب  رد  لاس 1924م  رد  هک  هداداد -  دلوا  راتخم  داد .  لالقتسا  نیمزرس  نیاب  ناناملسم ،  یهاوخیدازآ  یبلط و  لالقتـسا 
بارعا و هار  راهچ  هب  ار  یناتیروم  يو  دراد .  ياهدمع  تلاخد  رامعتسا ،  زا  ییاهر  زا  سپ  نآ  نیون  نتخاس  روشک و  نیا  يزاسزاب  رد  - 
 ، یعیبط دئادش  اب  هلباقم  يارب  ( 8  . ) دیدرگ هتسباو  يروشک  هب  هن  تخودنا و  یتورث  هن  تموکح ،  لاس  لوط 25  رد  درک و  لیدبت  اقیرفا 

يزاسدس نآ  مهم  فادها  زا  هک  دـندومن  يزیرهیاپ  ار  لاگنـس  هناخدور  یلحاس  ياهروشک  لاس 1968م  رد  لاگنـس  یناتیروم و  یلام ، 
دومن لاغشا  ار  ارحص  یبونج  شخب  لاس 1976م  رد  هدش و  دحتم  شکارم  اب  یبرغ  يارحص  میسقت  يارب  یناتیروم  لاس 1974م  رد  دوب . 

ار روشک  نیا  دندمآ  راک  يور  نایماظن  هک  هیئوژ 1978م  رد  درک .  هحلاصم  ارحص  هب  ار  نآ  یحلص  دادرارق  زا  سپ  لاس 1979م  رد  اما  . 
نآ تموکح  زکرم  تسا .  هتفرورف  نانچمه  رابنایز  یمارآان  یتاـبثیب و  رد  ناـمز  نآ  زا  روشک  اـما  دـنداد .  تاـجن  ارحـص  اـب  گـنج  زا 

دـشابیم و %96 یناسح  هجهل  اب  یبرع  نآ  یمـسر  نابز  دوشیم .  هرادا  يزکرم  تلود  رظن  ریز  هک  دراد  هیحاـن  دشابیم و 8  توشکاون 
نآ تموکح  عوـن  ربماون 1958م  رد 28  هتفریذـپ و  یـساسا  نید  ناوـنع  هب  ار  نیئآ  نیا  یـساسا  نوناـق  دنتـسه و  مالـسا  نیئآ  وریپ  مدرم 

یهام دیـص  ظاحل  هب  روشک  نیموس  دنربرب .  برع و  مه  یتیلقا  هایـس و  داژن  زا  بلغا  ناناملـسم  دش .  مالعا  یناتیروم  یمالـسا  يروهمج 
ناوارف یهام  یـسونایقا  دـعاسم  ياهنایرج  فطل  هب  لـحاس  رتمولیک  لاگنـس و 800  بصم  رد  وبیهداون  زا  هک  تسا  یناـتیروم  ناـهج  رد 

 . دـنزرویم تردابم  نانآ  دیـص  هب  ینپاژ  یئاپورا و  ياهیتشک  هنافـساتم  یلو  دنتـسه  ناهج  طاقن  نیرتیهامرپ  زا  لحاوس  نیا  و  تسا . 
نآ مهم  تالوصحم  زا  يزبس  جنرب و  وکابنت ،  ترذ ،  نزرا ،  تسا .  يوج  تالوزن  عبات  يزرواشک  دنراد .  يریاشع  یگدـنز  مدرم  % 75

طاقن رد  % 42 نآ ،  هنکس  رفن  نویلیم  زا 2  دشابیم .  رئاخذ  نیا  زا  روشک  دـمآرد  نیلوا  هک  تسا  سم  نهآ و  نآ  یندـعم  رئاخذ  هدوب و 
شخب هب  لاس 1988م 6/37 % رد  نآ  صلاخان  دیلوت  رالد  درایلیم  زا 910  دناهدوب .  داوسیب  لاس 1958م 82 % رد  هتشاد و  تنوکس  يرهش 

لاس نایاپ  رد  هدوب و  مروت 6/8 % خرن  ات 1988م  ياهلاس 1980  یط  تسا .  هتـشاد  قلعت  تامدخ  هب  تعنص و 3/41 % هب  يزرواشک 21 %
(9  . ) تسا هتشاد  یهدب  رالد  نویلیم  روشک 2076  نیا  1988م 
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یلام يروهمج 

رادم یقرش و  یحاون  زا  چیونیرگ  راهنلا  فصن  دشابیم .  اقیرفا  یبرغ  روشک  نیرتعیسو  تحاسم  عبرم  رتمولیک  اب 1240192  یلام  روشک 
 ، جاع لحاس  وسافانیکروب ،  رجین ،  ریازجلا ،  یناتیروم ،  اب  ایرد و  زا  رود  تسا  يروشک  درذـگیم ،  نآ  یلامـش  هراـنک  زا  ناطرـس  سار 

نیا یبرغ  یبونج  بونج و  تـالف  رد  دومن  میـسقت  یناـبایب  یتـالف و  شخب  ود  هب  ناوـتیم  ار  یلاـم  دراد .  كرتـشم  زرم  لاگنـس  هنیگ و 
عفترم ياهنیمزرـس  لماش  یقرـش  شتالف  دناهدروآ .  دـیدپ  ار  یفرژ  ياهیگدـیرب  نآ ،  تابعـش  لاگنـس و  رجین و  ياههناخدور  روشک 

مرگ و نآ  ياوه  بآ و  دراد .  ینابایب  ییارحص و  تلاح  نآ  یلامش  طاقن  اما  ياهگلج  یلام ،  يزکرم  شخب  تسا .  هدنکارپ  کچوک و 
نیا هب  مالـسا  يدالیم  مهدزای  ورق  رد  تسا .  هتـشاد  دوجو  یناشخرد  ندـمت  یلام  روشک  رد  لبق  لاـس  دودـح 2000  رد  تسا .  کشخ 

رد هک  تشاد  مان  نامثع  خیـش  یلام  رد  مالـسا  جورم  غلبم و  دوب .  ریگمـشچ  رایـسب  مهدـجیه  نرق  ات  نآ  عیرـس  دـشر  تفای و  هار  روشک 
یبرغ ياقیرفا  یمالـسا  زرم  تروص  هب  وتابموت  رهـش  یتدم  رتمک  رد  تخادرپ و  یجالف  ماوقا  نایم  رد  مالـسا  غیلبت  هب  روکذـم  نرق  لیاوا 

دوب دشرا  هجرد  اب  ناملسم  یـسردم  هک  يو  دش .  هداد  راشتنا  هیرجین  نینب و  ایلع ) ياتلو   ) وسافانیکروب هب  مالـسا  هیحان ،  نیا  زا  دمآرد و 
تـسناوت يو  تفرگ .  هدـهع  رب  دـنلاساه  نانارمکح  هیلع  ار  ینـالوف  یبـالقنا  گرزب  شبنج  يربهر  دوب  روهـشم  ویدوف  ناد  ناـمثع  هب  و 

هب انب  ات  تشاد  وزرآ  يو  دومنیم .  هظعوم  تقو  ماکح  متـس  هب  تبـسن  ار  نانآ  دـنک و  بذـج  مالـسا  يوس  هب  ار  اساه  لیابق  زا  يرایـسب 
یقالخا بیذهت  هب  اهنت  يدرف و  یبلط  تردق  هن  دوب و  يدام  عفانم  هن  وا  ياهشرگن  رد  هک  دوشتموکح  مدرم  رب  یمالـسا  میلاعت  لوصا و 

زا ( 10  . ) دندروآ يور  اساه ،  نامدرم  رب  ینالوف  لیابق  يرگهطلـس  ییارگ و  تیموق  يوس  هب  شنادـنزرف  اما  تشاد  هجوت  يونعم  دـعب  و 
نایوسنارف طسوت  لاس 1857م  رد  اما  دنک  مایق  لاگنس  دور  هنهپ  رد  تشاد  دصق  هک  رمع  جاح  مانب  تسا  يدرف  یلام  رگید  نارگ  حالصا 

دش قفوم  لاس 1863  رد  درک و  حتف  رد 1862م  ار  انیسام  يروتارپما  وگس و  تشگ و  هناور  رواخ  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دش و  هدنار  نوریب 
دروآ دوجوب  ار  یلام  نویسرادف  دحتم و  لاگنس  اب  دوب  هسنارف  هرمعتسم  یحاون  وزج  یلام  هک  لاس 1959م  رد  دیامن .  ریخست  ار  وتکوبمت 
هطبار هسنارف  اب  هژیوب  برغ و  اـب  یلاـم  دومن .  بسک  ار  دوخ  لالقتـسا  لاس 1960م  رد  هدرک و  يریگ  هرانک  لاگنـس  زا  یتدـم  زا  سپ  و 

درک رارقرب  ار  یلم  شخب  يدازآ  یماظن  هتیمک  نوگنرس و  ار  اتیکوبیدوم  میژر  هروئارت  یـسوم  لاس 1968م  رد  دراد .  يراجت  یسایس - 
نارحب رد  ار  یلام  روشک  يروتاتکید ،  دادبتـسا و  لاـس  تدم 23  رد  يو  دـش .  رادهدـهع  ار  تلود  تکلمم و  تسایر  لاس 1969  رد  و 

رارق همکاحم  تحت  نوگنرـس و  ینابایخ ،  ياهـشروش  زا  سپ  سرام 1991م  رد 26  ماجنارـس  داد و  رارق  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و 
دیـسر بیوصت  هب  دوب  هدش  نیودت  یلم  سنارفنک  کی  طسوت  هک  یـساسا  نوناق  مودنارفر ،  کی  زا  دعب  لاس 1991م  رد  ( 11  . ) تفرگ

بزح یناملراپ 1991م  تاباختنا  نایرج  رد  دوب .  هدـش  هراشا  یبزح  کت  تردـق  لاس  زا 30  سپ  یبزحدـنچ  ماظن  هب  نوناـق  نیا  رد  هک 
 ، هرانوک رمع  افلآ  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يرازگرب  زا  دعب  لیروآ 1991  رد 26  دروآ و  تسدب  ار  یسرک  زا 116  یسرک  امدآ 76 

زا 7980000 دهدیم  لیکشت  ار  یلام  هنکـس  دیفـس ،  یئاقیرفا  هایـس  ياهداژن  زا  یبیکرت  تفایتسد .  يزوریپ  هب  امادآ  بزح  يادیدناک 
 ، ینالوف فیاوط  زا  هیقب  یلو  هدـنام  لئابق  زا  هتشاد و 50 % جاور  روشک  نیا  رد  ياهلیبق  یگدنز  دنتـسه .  ناملـسم  نآ 90 % تیعمج  رفن 
 . دـنیامنیم ملکت  ارابماب  یلحم  ناـبز  هب  مدرم  اما 60 % هدوب  نیتال  نآ  طخ  هسنارف و  روشک  نیا  یمـسر  ناـبز  دنتـسه .  قراوط  ییاـتلو و 
 : يروـتوم ب لـیاسو  اـی  اهدـنب  بآ  قـیرط  زا  اـههناخدور  بآ  زا  هدافتـسا  فـلا :  دوـشیم  هدـید  تروـص  هس  هـب  یلاـم  رد  يزرواـشک 
 . کچوک ياهنیمز  اهترک و  رد  یبآ  يزرواشک  كاختبوطر ج :  زا  هدافتسا  اب  یلخاد  یبآ  نزاخم  اههچایرد و  فارطا  رد  يزرواشک 
 ، لکین الط ،  نوچ  ياهدـشن  جارختـسا  نداـعم  ( 12  . ) تسا یلام  دـمآرد  یلـصا  عبانم  هدـمع و  تالاغتـشا  زا  زین  يریگیهام  يرادـماد و 
نآ لوپ  دـحاو  دراد .  دوجو  یلام  رد  یبرغ  ياقیرفا  يزاس  لافـس  هناخراک  نیرتگرزب  دوشیم .  هدـید  روشک  نیا  رد  تیـسکوب  زنگنم و 

 . دشابیم میتناس  دص  ربارب  هک  تسا  ( fM) یلام کنارف 
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یلام یناتیروم ،  نیب  نیمزرس  نیا  دراد .  تعسو  عبرم  رتمولیک  تسا 196720  هتفرگ  رارق  یبرغ  ياقیرفا  هیلا  یهتنم  رد  هک  لاگنس  روشک 
 . دـشابیم سلطا  سونایقا  نآ  یبرغ  زرم  دراد .  رارق  نآ  لخاد  رد  ياهناـبز  نوچ  اـیبماگ  روشک  تسا .  هتفرگ  رارق  وئاـسیب  هنیگ  هنیگ و  ، 

تسا یعافترا  مک  نیمزرس  لاگنس  تسا .  هدیـشخب  ياهژیو  تیمها  روشک  نیا  هب  اقیرفا  برغ  هزاورد  یئایفارغج و  عقوم  قیمع ،  لحاوس 
هک دنراد  نایرج  لاگنس  رد  سنامازاک  ایبماگ و  مولاس  لاگنـس ،  دور   4 دناشوپیم .  پتـسا  ناواس و  ياهرازفلع  ار  نآ  مظعا  شخب  هک 

مرگ و اهپتـسا  رد  یلو  لدـتعم  عفترم  یحاون  لحاوس و  رد  اوه  بآ و  دراد .  لوط  رتمولیک  هک 1600  دشابیم  لاگنس  اهنآ  نیرتلیوط 
يراذگهیاپ هیحان  نیا  رد  نوطبارملا  ینید  تضهن  لاس 1040م  رد  تفای و  هار  لاگنس  هب  یلام  ناناگرزاب  قیرط  زا  مالـسا  تسا .  کشخ 

هطلس لاس  زا 300  سپ  دروآرد و  دوخ  بحاصت  هب  ار  لاگنـس  دـش  قفوم  هسنارف  هسنارف ،  دـنله و  ناتـسلگنا ،  ياـهروشک  ناـیم  زا  دـش 
فعاضم تیعبات  اب  يوسنارف  نیدـنچ  يرهاظ  لالقتـسا  دوجو  اب  اما  تفاـیتسد  لالقتـسا  هب  روشک  نیا  مدرم  لاسرد 1960م  يرامعتسا 

ریثات تحت  نآ  ياهرهـش  دـنراک .  لوغـشم  یلاع  رواشم  ریزو و  نوچ  یلاع  ياهتـسپ  رد  دنتـسه  لاگنـس  عبات  مهو  هدوب  هسنارف  عباـت  مه  )
زکرم تساهرهـش .  هب  نایئاتـسور  ترجاهم  لیلد  دوخ  نیا  دوشیم و  هدهاشم  يدایز  فالتخا  اتـسور  رهـش و  نیب  هدش و  انب  برغ  ندمت 
ناـهج ياـهروشک  اـب  لـباقتم  مارتحا  یتسیزمه و  رب  نآ  یجراختسایـس  دوشیم و  میـسقت  ناتـسا  تفه  هب  تسا و  راـکاد  نآ  تموکح 
راـکاد ینعیتموکح  زکرم  رد  نآ  هگ 20 % دراد  هنکـس  رفن  لاگنـس 7510000  دنکیم .  تیامح  یمدرم  ياهشبنج  زا  هدوب و  راوتـسا 

 ، دنراد نس  لاس  ریز 20  مدرم  زا 50 % شیب  تسا .  عبرم  رتمولیک  رد  رفن  نآ 2/38  یبسن  مکارت  و  تیعمج 9/2 % دشر  دنراد ،  تنوکس 
نیا یمسر  نابز  دننکیم  یگدنز  لاگنس  رد  مه  الوید  رولوکوت و  ررس ،  ینالوف ،  يداژن  ياههورگ  یلو  دنتسه ،  فولو  موق  زا  تیرثکا 

یحیسم و %3 % 2 ناملـسم ،  مدرم  % 95 دـشابیم .  لوادـتم  رولوکوت  فولو و  یموب  ياههجهل  اما  تسا  نیتـال  نآ  طـخ  هسنارف و  روشک 
ناوریپ يزکرم  ياقیرفا  اقیرفا و  برغ  رد  هدش  يراذگهیاپ  ابماب  دـمحا و  خیـش  طسوت  لبق  نرق  کی  هک  هیدـیرم  هقرف  یموب و  نایدا  وریپ 
تردق زا  دنراد  تقیرط  لها  هیفوص و  دیاقع  هک  هقرف  نیا  ناربهر  دننکیم .  يوریپ  نآ  زا  رفن  نویلیم  لاگنس 5/1  رد  اهنت  دراد و  يدایز 

 ، تساهيدـیرم سدـقم  رهـش  یبط  دنـشاب .  نیرفآ  لکـشم  يزکرم  تموکح  يارب  دـنناوتیم  هدوب و  رادروخرب  یـسایس  يداصتقا  میظع 
باوث هب  تاداقتعا  اب  ینیمز و  ماداب  عیسو  عرازم  رد  هقرف  نیا  نارادفرط  زا  ياهدع  دنراد  تنوکس  یبوط  رد  هقرف  نیا  ناربهر  نویناحور و 

نرق رخاوا  رد  هک  هیناجیت  هقرف  ( 13  . ) دـنرخیم هقرف  ناربهر  قیرط  زا  نایوسنارف  ار  نانآ  لوصحم  هک  دنلوغـشم  راک  تشک و  هب  يورخا 
رگید یمیدق  هقرف  زین  هیرداق  دراد .  ذوفن  لاگنـستلود  رد  دمآ ،  دوجوب  ریازجلا ) لها   ) یناجیت دـمحا  خیـش  سابعلاوبا  طسوت  مهدـجیه 

دودـح 50000 دـنیوگیم ،  هللا ) الا  هلا  همجرت ال   ) يال يال  یفلو  نابز  هب  ناـنآ  هب  هک  دنتـسه  لاگنـس  رد  رگید  یبهذـم  هورگ  دنتـسه . 
 . دنلوغـشم يزرواـشک  هب  مدرم  % 70 تسا .  رادهدـهع  ار  نانآ  يربهر  نیز  لآ  میعنلادـبع  خیـش  هک  دـننکیم  یگدـنز  لاگنـس  رد  هعیش 

شرتـسگ اـب  اـت  هدـش  شـشوک  ریخا  ياـهلاس  رد  دـشابیم .  راوتـسا  ینیمز  ماداـب  تارداـص  هیاـپ  رب  تسا و  یلوـصحم  کـت  نآ  داـصتقا 
هدننک دیلوت  روشک  نیمتفه  لاگنس  دوش .  جراخ  يدیلوت  کت  تلاح  زا  روشک  نیا  يدرگناهج  یتعنـص و  تادیلوت  شیازفا  يریگیهام و 

نیا اساسا  تسا  هدوب  رالد  نآ 700  هنارـس  رالد و  درایلیم  لاس 1990م 1/5  رد  یلم  صلاخان  دیلوت  دوریم .  رامـش  هب  ناهج  رد  تافـسف 
دانع لیلدب  لاـس 1362ش  زا  ناریا  اـب  لاگنـس  هطبار  تسا .  رادروخرب  یبوخ  يداـصتقا  عضو  زا  دوخ  ناـگیاسمه  اـب  هسیاـقم  رد  روشک 

 . دومن رارقرب  هطبار  ناریا  اب  لاگنس  اددجم  لاس 1367ش  رد  یلو  دش  عطق  هسنارف  طسوت  لاگنس  ناربهر  کیرحت  ناریا و  اب  برغ 

ایبماگ
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یئایفارغج لوط  تهج  رد  نآ  شرتسگ  دوریم .  رامـش  هب  یئاقیرفا  ياـهروشک  نیرتکچوک  زا  تعـسو ،  عبرم  رتمولیک  اب 10689  ایبماگ 
رد ياهکیراب  قیرط  زا  دراد و  رارق  لاگنس  لخاد  رد  یبرغ  یقرش -  لوط  رد  ياهکیراب  نوچمه  ایبماگ  دراد .  لوط  رتمولیک  تسا و 320 

دوجوب ایبماگ  يارب  يزیخلصاح  یحاون  ییاهتفربآ  اب  دراد  لوط  رتمولیک  هک 1127  ایبماگ  دور  تسا .  زرم  مه  سلطا  سونایقا  اـب  برغ 
تسا هدیدرگ  ایبماگ  ياوه  بآ و  ندش  بوطرم  مرگ و  بجوم  سلطا  سونایقا  ترواجم  رد  نتفرگ  رارق  ییاوتسا و  عقوم  تسا .  هدروآ 

%( 7  ) ـالوج %( 12  ) فوـلو %( 13  ) ـالوف %( 40) وگنیدـنام زا  دــنترابع  نآ  يداژن  ياـههورگ  دراد و  هنکــس  رفن  نیمزرـس 848000  نیا  . 
راب نیلوا  دنـشابیم .  مالـسا  نیئآ  وریپ  مدرم  % 98 دوشیم .  هتـشون  نیتال  طخ  اب  هک  تسا  یـسیلگنا  هدافتـسا  دروم  نابز  %( 7  ) یئوهاریب

دمآیم باسح  هب  انغ )  ) اناغ روطارپما  وزج  لاگنس  ایبماگ و  زا  یگزب  شخب  يدالیم  مشش  مجنپ و  نورق  رد  دنتخانش و  اهیقینف  ار  ایبماگ 
رـشن هب  اوق  مامت  اب  دندیورگ و  مالـسا  هب  نآ  نارادمامز  هک  دمآ  دوجوب  ياگنوستکلمم  نآ  ياجب  ضرقنم و  روبزم  يروطارپما  اهدعب  . 

رامعتسا لاـس 1765م  رد  نآ  زا  سپ  هتخادرپ و  نآ  لاغـشا  هب  يرنه  ناـتیپاک  يربـهر  هـب  اـهیلاقترپ  لاس 1455م  رد  دـنتخادرپ .  مالـسا 
ایبماگ لاگنس و  زا  ینویساردفنک  لاس 1981م  رد  دروآ .  تسدب  ار  دوخ  لالقتـسا  ایبماگ  لاس 1963م  رد  دش .  طلـسم  ایبماگ  رب  ایناتیرب 

باختنا نآ  سییر  بیان  ناونع  هب  ایبماگ  روهمج  سیئر  سیئر و  ناونع  هب  لاگنـس  روهمج  سیئر  دش  رارق  دش و  لیکـشت  یبماگنـس  مانب 
 . تسا هدش  لیکشت  تختیاپ  کی  شخب و  زا 6  تسا و  لوجناب  نآ  تموکح  زکرم  دننک .  ظفح  ار  دوختیمکاح  روشک  ود  یلو  دـنوش 

هنافساتم %70 دهدیم .  لیکـشت  ار  نآ  تارداص  ینیمز 90 % ماداب  دـنیامنیم و  شاعم  رارما  يرادـماد  يزرواشک و  قیرط  زا  مدرم  % 85
تـسا يزالاد  نآ  لوپ  دحاو  دوشیم .  نیمات  یبرع  ياهروشک  ناتـسلگنا و  صوصخب  یجراخ  ياهکمک  قیرط  زا  روشک  نیا  یلام  عبانم 

(15  . ) دوشیم میسقت  ( 14  ) توتوب دص  هب  هک 

وئاسیب هنیگ 

رد لاگنیاب و  لامـش  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  ربارب 36125  یتعـسو  اب  دراد .  رارق  اـقیرفا  هطقن  نیرتبرغ  رد  هک  وئاـسیب  هنیگ  يروهمج 
تلاـح اـضعب  هدـیرب و  تسا  سلطا  سوناـیقا  هب  فرـشم  هک  نآ  یبرغ  لـحاس  ياـههرانک  دراد .  كرتـشم  زرم  هنیگ  اـب  قرـشم  بونج و 

 ، یبرغ ریازج  لحاوس و  رد  اوه  بآ و  تسا .  عقاو  نآ  برغ  رد  مه  وئاسیب  جیلخ  دشابیم .  رادروخرب  هریزج  نیدـنچ  زا  دراد و  یقالتاب 
وئاسیب هنیگ  دنـشابیم .  روشک  نیا  ياهدور  زا  لابوروکرابگ  آوسنام ،  وشاک ،  دـشابیم .  بوطرم  مرگ و  طاقن  ریاـس  رد  یلو  یـسونایقا 

نیب رد  دـیدرگ .  لاقترپ  هرمعتـسم  لاقترپ  هنیگ  ماـنب  وئاـسیب  هنیگ  لاـس 1446م  رد  تـسا .  هدوـب  هدرب  لـمح  زکارم  زا  یکی  هتـشذگ  رد 
هنیگ لالقتسا  بزح  سیسات  اب  يرامعتسا  دض  تازرابم  لاهن  تفای و  نامزاستسرپ  نطو  کچوک  ياههورگ  ات 1960م  ياهلاس 1950 

 ، لالقتـسا بسک  اب  تخانـشتیمس و  هب  ار  نآ  لاقترپ  تلود  ریازجلا ،  تطاـسو  اـب  لاس 1974م  رد  دـیئور .  زبس  هغامد  ریازج  وئاـسیب و 
وئاسیب مهم  ردنب  نآ  تموکح  زکرم  یلو  دراد  مان  هئوبود  هنیدم  روشک  نیا  تختیاپ  هچرگ  دنتشگزاب  نیمزرس  نیاب  ناگراوآ  زا  يرایـسب 

رامآ ساسا  رب  نآ  تیعمج  درب .  مان  ناوتیم  ار  وشاک  مـالآوب و  نآ  مهم  ياهرهـش  زا  هدـش و  میـسقت  هقطنم  هب 8  وئاسیب  هنیگ  دـشابیم ، 
یلاقترپ یمـسر  نابز  دنتـسه .  نآ  یموق  مهم  ياههورگ  وگنیدـنام  الوف و  ماوقا  ياـههریت  ددرگیم .  غلاـب  رفن  هب 962000  لاس 1990م 

یندعم و عبانم  نادقف  دنتسه .  ناملـسم  مدرم  % 70 دننکیم .  ملکت  یموب  هجهل  دـنچ  و  ( 16 « ) ولوئ يرک   » یموب ناـبز  هب  مدرم  یلو  تسا 
يرادـماد يزرواشک و  هب  مدرم  % 85 تسا .  هدومن  هجاوم  هتفاین  هعـسوت  يداصتقا  اـب  ار  روشک  نیا  ياهلیبق  تاـعزانم  ماـخ و  داوم  دوبمک 

عیانص دراد .  جاور  روشک  نیا  یبرغ  ریازج  لحاوس و  رد  يریگیهام  دشابیم ،  نآ  تالوصحم  زا  ینیمز  ماداب  امرخ و  جنرب ،  دنلوغـشم ، 
 . دوشیم میسقت  سواتنس  دص  هب  هک  تسوزپ  وئاسیب ،  هنیگ  لوپ  دجاو  تسا .  ینامتخاس  ییاذغ و  ابلاغ  نآ 

يرکانوک هنیگ 
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تالف زا  نآ  یقرـش  يزکرم و  یحاون  تسا ،  عقاو  سلطا  سوناـیقا  یقرـش  لـحاس  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اـب 245857  هنیگ  يروهمج 
یهایگ شـشوپ  یقرـش  بونج  رد  ددرگیم .  ریزارـس  رجین  هناخدور  يوس  هب  هنیگ  هگلج  یقرـش ،  لامـش  رد  هدش و  لیکـشت  نولاجاتوف 

یمالسا تلود  لاس 1694م  رد  دنریگیم .  اشنم  نولاج  اتوف  تالف  زا  لاگنـس  ایبماگ و  رجین ،  ياهدور  دوشیم .  هدهاشم  ییاوتـسا  هوبنا 
تازرابم رامعتـسا  نارود  عورـش  اـب  دـیدرگ و  هسنارف  هیاـمحلا  تحت  هنیگ  لاس 1849م  رد  دـمآ .  دوجوب  نولاـجاتوف  هیحاـن  رد  ینـالوف 

لاس رد  تشگ  رجین  رد  ویدوف  ناد  نامثع  هنیگ و  رد  روماس  یلامرد ،  رمع  جاح  ياهتموکح :  داـجیا  هب  رجنم  هک  تفرگ  جوا  یمالـسا 
رد دروآ .  تسدب  هروتوکس  دمحا  يربهر  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  روشک  نیا  هنیگ ،  ناملـسم  مدرم  ینالوط  تازرابم  زا  سپ  يدالیم   1958

برغ هب  هنیگ  روـشک  نآ  زا  سپ  هک  داد  خر  هنیگ  رد  ییاـتدوک  هنیگ -  تقو  روـهمج  سیئر  هروتوکـس -  دـمحا  گرم  اـب  لاس 1984م 
يرکانوک رهش  نآ  تموکح  زکرم  دوشیم و  میسقت  هقطنم  هب 27  هنیگ  دراد .  هطبار  ناتـسبرع  اکیرمآ و  هسنارف ،  اب  نونکا  دروآ و  يور 

هار نیمزرـس  نیاب  مهدزناپ  مهدراـهچ و  نورق  زا  هک  دنتـسه  ینـالوف  موق  زا  نآ  هک 40 % دراد  هنکـس  رفن  هنیگروـشک 6790000  تسا . 
مدرم % 85 دنراد .  تنوکس  هنیگ  رد  رگید  يداژن  هورگ  اهنیا 16  زا  ریغ  دناهدمآ  هیحان  نیا  هب  یلام  زا  وگنیدنام )  ) هکنیلام موق  دـناهتفای . 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  اب  دنراد و  يرفاو  هقالع  ناهج  ناناملسم  هب  هنیگ  مدرم  دنتسه .  یئادتبا  بهاذم  تیحیسم و  وریپ  هیقب  ناملـسم و 
یلکلا و تاقورـشم  یلک  عنم  هزور  يرابجا  تیاعر  نوچ  یمالـسا  ماکحا  هتفرگ و  دوخب  یـصاخ  ناجیه  روش و  نانآ ،  یبهذم  تاداقتعا 

مدرم هسنارف  نابز  زا  ریغ  دمآ .  دوجوب  یمالسا  ياهاروش  روکش  هقطنم  رد 34  دش و  ارجا  روشک  نیا  رد  یناز  تازاجم  كوختشوگ ، 
نآ مهم  تالوصحم  دنراک و  هب  لوغـشم  يزرواشک  شخب  رد  هنیگ  مدرم  % 75 دـننکیم .  ملکت  ینادوس ) هخاش  زا   ) یموب نابز  تفه  هب 

 . دراد دوجو  هنیگ  رد  ناهج  تیسکوب  % 35 تسا .  ینیمز  ماداب  هبنپ و  سانانآ ،  هوهق ،  جنرب ،  امرخ ،  ینغور ،  لخن 

اهتشونیپ

ههبج - front-populaire pour-al-leberation Desayuiael Hamara Et 1- Riodeoro(polisario) 3
یتشهب اـضریلع  يدـه -  نیـسح  شخب -  يدازآ  شبنج  - 4 ملق .  نارهت ،  یحون ،  دـیجم  همجرت  سویلتـشیف  کیرا  هتـشون  ویراـسیلوپ - 

 . ددرگیم غلاـب  نت  دراـیلیم  اـب 10  عبرم  رتـمولیک  تحاـسم 250  هب  ینیمز  رد  تافـسف  نداـعم  - 5 و 77 .  تاحفـص 76  نارهت 1361 ، 
لپ گرزب  برغم  - 8 یپک .  یلپ  نمهب 65  ییادزریوک  نشتبث و  رتفد  انغ -  یناتیروم و  یلام ،  اقیرفا .  زا  شرازگ  هس  - Alaiun 6- 7

لیزب اقیرفا ،  خیرات  - 10  . 140  ، 139  ، 138 تاحفـص 137 ،  اتلاب ،  لپ  گرزب  برغم  - 9 تاحفص 137 و 138 و 139 و 140 .  اتلاب ، 
و یناتیروم ،  یلام ،  اقیرفا :  زا  شرازگ  هس  - 12 ناهیک ش 14476 .  زا  لقن  هب  سنارپ ،  سنارف  يرازگربخ  - 11 ص 427 .  نسدیوید ، 
ناهیک ش هاوخرکش -  سنوی  مهزناشتمـسق -  اقیرفا -  هزاورد  يوسنآ  - 13 یپک .  یلپ  یئادزریوک ،  نشتیبثت و  رتـفد  نارهت -  اـنغ - 
crioulo ص 44 .  یبسامهط ،  نیورش  يزیربت و  باتهم  يزکرم ،  یبرغ و  ياقیرفا  ياهروشک  اب  یئانـشآ  - butut 14- 15  . 14368

-16

( ایلع ياتلو   ) وسافانیکروب

تـسا يدور  رطاخب  ایلع  ياتلو  ینعی  نیمزرـس  نیا  رگید  مان  اما  دـشابیم  زرابم  ناناوج  نیمزرـس  هب  تسا و  یموب  ظفل  کی  وسافانیکروب 
عبرم رتمولیک  اـب 274122  دوـشیم و  هرادا  يروـهمج  تروـص  هب  وساـفانیکروب  دـنکیم .  میـسقت  یبرغو  یقرـش  شخب  ود  هب  ار  نآ  هک 

لاس 1958م رد  دیدرگ و  هسنارف  هیامحلا  تحت  لاس 1896م  رد  وسافانیکروب  دراد .  رارق  رجین  یلام و  نیب  اقیرفا  برغ  رد  یثلثم  نوچمه 
تشاد یـسایس  طابترا  هسنارف  صوصخب  یبرغ  ياهروشک  اب  لاس 1983م  ات  تفایتسد .  لالقتسا  هب  لاس 1960م  رد  يراتخمدوخ و  هب 
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يارب بالقنا  یلم  ياروش  مانب  ییاروش  برغ ،  هب  یگتـسباو  هب  یلبق  میژر  ندومن  مهتم  و  ناوج ،  نارـسفا  طسوت  ییاتدوک  ماجنا  اـب  یلو 
تلود زا  روشک  نیا  دشابیم  ( 2  ) وسالویدوبوب نآ  مهم  ياهرهش  زا  و  ( 1  ) وگوداگآوا رهـش  نآ  تموکح  زکرم  دمآ .  دوجوب  نآ  هرادا 

ناـمزاس هک  نآ  يداژن  هورگ  نیرتـمهم  و  دنتتـسوپهایس .  بـلغا  نآ  ناـمدرم  دوـشیم .  هرادا  يزکرم  تـلود  رظن  ریز  هـک  هدـش  لیکـشت 
هشیر دشابیم .  نیتال  لوادتم  طخ  تسا و  يوسنارف  یمسر  نابز  دنـشابیم .  نآ  يداژن  فیاوط  رگید  زا  ( 4  ) امروگ یسوم و  هب  دناهتفای 

یبهذـم هورگ  نـیمود  دنتـسه و  اـهتسیمینآ  نآ  گرزب  تـیلقا  دنتـسه ،  ناملـسم  مدرم  % 60 تـسا ،  ینادوـس  یلحم  یموـب و  ياـهنابز 
رامعتسا هطلس  ات 1354ش و  ياهلاس 1351  نیب  ياهیلاسکشخ  یئایفارغج و  صاخ  طیارش  ظاحل  هب  نیمزرس  نیا  دنـشابیم .  نایحیـسم 

تالوصحم ینیمز و  ماداب  نآ  مهم  تارداص  دوریم .  رامـش  هب  ناهج  ياهروشک  نیرتریقف  زا  روشک ،  نیا  هرمعتـسم  لاس  نارود 64  رد 
تراـجت داـصتقا و  رد  درذـگیم  روـشک  نیا  زا  دـنکیم و  لـصو  رجین  هب  ار  جاـع ) لـحاس  زکرم   ) ناـجیبآ هک  ینهآ  طـخ  تسا .  یماد 

 . دوشیم میسقت  میتناس  دص  هب  دوخ  هک  تساقیرفا  یلوپ  هعماج  کنارف  نآ  یلوپ  دحاو  ( 5  . ) دراد ییازس  هب  شقن  وسافانیکروب  یجراخ 

نوئلاریس يروهمج 

غلاب عبرم  رتمولیک  هب 71740  نآ  تحاسم  دراد .  رارق  ایربیل  هنیگ و  ياهروشک  نیب  سلطا  یقرـش  لـحاس  رد  اـقیرفا و  برغ  رد  نوئلاریس 
ار هیحان  نیا  ياهدنکارپ  عافترا  مک  ياههوک  هک  هتفای  لیکشت  ینشتسپ  ياههگلج  زا  نوئلاریس  یبرغ  یلحاس  کیراب  هقطنم  ددرگیم . 

رثکادح نآ  یقرش  ياههوک  دوشیم .  هدهاشم  یفرژ  اتبـسن  ددعتم  ياههرد  یلخاد  عفترم  اتبـسن  تالف  رد  دنکیم .  ادج  یلخاد  تالف  زا 
نورق رد  دسریم .  دارگ  یتناس  هجرد  هب 21  امد  طسوتم  تسا و  بوطرم  مرگ و  ییاوتـسا و  نآ  ياوه  بآ و  دـنراد .  عافترا  رتم   1948

دندومن فشک  ار  نوئلاریس  یلاقترپ ،  نافشاک  لاس 1460م  رد  دوب .  هدش  دازآ  یئاقیرفا  ياههدرب  زکرم  نوئلاریس  زا  ییاهشخب  هتشذگ 
تموکح زکرم  نووات  يرف  تفایتسد .  لالقتـسا  هب  لاس 1961م  رد  تفرگ و  رارق  ایناتیرب  هیاـمحلا  تحت  نوئلاریـس  لاس 1896م  رد  و 

مادک ره  هک  دراد  ناتسا   4 دشابیم .  اقیرفا  يابیز  یندید و  طاقن  زا  ردـنب  نیا  تسا  عقاو  سلطا  سونایقا  رانک  رد  ياهریزج  هبـش  رد  نآ 
مدرم دراد .  هطبار  برغ  قرـش و  اب  تسایناتیرب و  عفانملا  كرتشم  ياهروشک  وزج  نوئلاریـس  دوشیم .  میـسقت  نیـشنهلیبق  هقطنم  هب 147 

نآ لیابق  رگید  زا  یـس  یک  هکنولاید و  وک ،  نوروک  بمل  دنـشابیم .  هدـنم  هنمت و  ياـههریت  زا  نآ  هدوب و 60 % هایـس  داژن  زا  نوئلاریس 
یلو تسا  نیتال  نآ  جیار  طخ  یـسیلگنا و  مـسر نابز  دـنراد .  تنوکـس  روشک  نیا  رد  مه  یئاپورا  ياهیروس و  ینانبل ،  دارفا  دنتـسه ، 

 . دنتسه ناملـسم  نآ  ینویلیم  هنکس 4  تسا و 70 % مالـسا  یمـسر  نید  دـنیامنیم .  ملکت  ینادوس  لوئرک و  وـیرک ،  ياـهنابز  هب  مدرم ، 
هک تسا  جنرب  نآ  یعارز  لوصحم  نیرتمهم  دنراد .  لاغتشا  يرادماد  يزرواشک و  هب  دنهدیم  لیکـشت  ار  هنکـس  هک 68 % نانیشناتسور 

نیمود روشک  نیا  تسا .  راوتـسا  یندعم  عبانم  جارختـسا  رب  نآ  داصتقا  هیاپ  یلو  ددرگیم  غلاب  لاس  رد  نت  نویلیممین  هب  نآ  هنالاس  دیلوت 
(6  . ) دوشیم دیلوت  نآ  رد  مه  نهآ  گنس  الط و  دشابیم .  ایند  رد  یتنیز  ساملا  هدننک  دیلوت  نیمتشه  یتعنص و  ساملا  هدننک  دیلوت 

ایربیل

هدـننک دـیمون  هاکناج و  ییاهنترد  تخاـس و  رود  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  اـقیرفا  ناـمدرم  زا  يرایـسب  هدرب ،  تراـجت  يداـمتم  ياـهنرق  يارب 
یط رد  ناگدرب  دادعت  نیرتشیب  دـنتخاب .  ناج  دنتـشاد ،  ندرگ  ياپ و  رد  ریجنز  هک  یلاح  رد  قالـش  تابرـض  ریز  راک و  راشف  زا  شیوخ 

نامه رد  دـندوب و  نایئاپورا  نارود ،  نیا  گریب  ناشورف  هرب  دـندش .  هتفرگ  اقیرفا  زا  يدـالیم  ات 1800  لاس 1500  زا  ینعی  دـیدج  نورق 
زا هدومن و  دوخ  هدرب  ار  ییاقیرفا  مورحم  هانگیب و  ياهناسنا  تواسق ،  یمحریب و  اب  داـهنیم  ماـگ  یملع  یقرت  يوس  هب  اـپورا  هک  ياهرود 

ياقیرفا هب  طوبرم  دنتفاییم  لاقتنا  اکیرما  هب  اقیرفا  زا  هدرب  ناونع  هب  هک  ناتـسوپهایس  نیرتشیب  دندومنیم .  یـشک  هرهب  ناویح  نوچ  نانآ 
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نآ لابندـب  هدـمآ و  نیمزرـس  نیا  هب  ناگدرب  نیا  زا  ياهدـع  تشگزاب  ماگنه  دوب و  ینونک  يایربیل  ناـنآ  یلـصا  نکـسم  دـندوب و  یبرغ 
ایربیل هک  دندروآ  دوجوب  ار  یتلود  اکیرما ،  کمک  اب  مهدزون  نرق  لیاوا  رد  دندروآ و  يور  نآ  يوس  هب  مه  یحیسم  ناهایس  زا  یهورگ 
لحاس هب  سیـسات ،  زا  لبقو  تسا  هتفرگ  رارق  اقیرفا  برغرد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 111370  ایربیل  ( 7  . ) تفرگ مان  يدازآ ) نیمزرس  )

ناتسوپهایس هکنآ  زا  لبق  روشک  نیا  رد  دشابیم .  نآ 1822م  سیسات  خیرات  دش ،  یلاخ  هنکـس  زا  هدرب  تراجت  رثا  رب  دوب و  موسوم  هلغ 
هتفرگ و تسدـب  ار  روما  مامز  یتدـم  كدـنا  رد  یحیـسم  ناربهر  دـندوب .  ناملـسم  مدرم  دنروآ 90 % يور  نادـب  اکیرما  میقم  یحیـسم 
زا يدادـعت  یتح  دنتـشاد .  نانآ  اب  يزیمآتواسق  راتفر  هداد و  رارق  اوازنا  رد  ار  ناناملـسم  دـندش و  یگنهرف  یـسایس -  تردـق  بحاـص 
 . دوب اهیحیـسم  دسد  رد  يدام  تردق  نوچ  دندومن و  یحیـسم  تناید  لوبق  هب  راداو  يریـشبت  لیاسو  يریگ  راک  هب  اب  ار  ناملـسم  لیابق 

زا 2562000 نونکا  مه  دندیئور .  روشک  نیا  رد  چراق  لثن  دوبن  اهنآ  زا  يرثا  البق  هک  اهاسیلک  تفای و  یلوزن  ریس  نآ  رد  مالسا  تفرشیپ 
یمالـسا لوـصا  ماـکحا و  هـنیمز  رد  دـناهدرک و  ادـیپ  یبوـخ  كرحت  ریخا  ياـهلاس  رد  ناناملـسم  دنتــسه .  ناملــسم  % 45 نآ ،  هــنکس 

رد ینآرق  سرادم  دجـسم و  اهدص  دنهد  لاقتنا  ناناوج  هب  ار  یمالـسا  بادآ  میهافم ،  نیا  شزومآ  قیرط  زا  ات  دـناهدومن  ییاهشـشوک 
یگنهرف هطبار  یبرغ  يایسآ  ناملسم  ياهروشک  یخرب  مالسا  ناهج  اب  دناهتخاس و  ایورنوم  ینعیتموکح  زکرم  رد  هژیوب  روشک  رـسارس 

 . دنراد یبهذم  - 

جاع لحاس 

ایلع ياـتلو  یلاـم و  هنیگ ،  اـیربیل ،  اـنغ ،  ياـهروشک  نیب  یبرغ  ياـقیرفا  رد  تحاـسم  عبرم  رتـمولیک  اب 322463  جاـع  لـحاس  يروهمج 
بوـطرم مرگ و  نآ  بآ و  دراد .  ناـیرج  نآ  رد  هناـخدور   4 تـسا .  هـتفرگ  ارف  لـگنج  نآ  زا  یمهم  شخب  دراد .  رارق  وساـفانیکروب ) )

رهش نآ  تموکح  زکرم  تفایتس .  لالقتـسا  هب  لاس 1960م  رد  دیدرگ و  دادملق  هسنارف  هرمعتـسم  ناونع  هب  لاس 1891م  رد  دشابیم . 
یباختنا ياهاروش  رظن  ریز  هک  دراد  راتخمدوخ  هیحان  ود  هزوح و  جاع 24  لحاس  دراد .  رارق  هنیگ  جیلخ  رانک  رد  هک  تسا  ( 8  ) ناج یبآ 

نابز نآ  ماوقا  زا  مادکره  یلو  تسا  هسنارف  یمسر  نابز  هچرگ  دناهدش و  لیکـشت  یتوافتم  یموق  ياههورگ  زا  نآ  مدرم  دوشیم .  هرادا 
رد ناناملسم  هچرگ  و  دناهدوب .  ناملسم  نانآ  زا  یمین  هک  هتشاد  هنکس  رفن  يدالیم 12395000  لاس 1990  رد  دراد .  ار  دوخ  صوصخم 
 . تسا نیشن  ناملسم  زین  جاع ،  لحاستیعمجرپ  رهش  نیمود  هکاوب  رهـش  دنناملـسم .  امامت  الوید  موق  اما  دنوشیم  هدید  ماوقا  بلغا  نایم 
 . دوب ناناملسم  ربهر  هروت  يروماس  مانب  یصخش  دنک  رقتسم  جاع  لحاس  یلامش  یحاون  رد  ار  یمالـسا  ماظن  ات  دیـشوک  هک  یـسک  نیلوا 

مهدجیه نرق  زا  الوید  ناملـسم  ناناگرزاب  دـندنکفا .  نادـنز  هب  ار  وا  لاس 1898م  رد  هداد و  رارق  یتخـس  راـشف  تحت  ار  يو  ناـیوسنارف 
روما رد  ناناملـسم  دیدرگ .  یقلت  مالـسا  شرتسگ  دـشر و  زکرم  قطانم  نیا  دـندروآ و  دوجوب  جاع  لحاس  لامـش  رد  ار  یمالـسا  عماوج 

زا دـعب  دنـشابیمن .  وربور  ياهدـمع  لکـشم  اب  یگنهرف  یبهذـم  ياهتیلاعف  یمالـسا و  تالیکـشت  رد  دـنراد و  تلاخد  يرادا  یـسایس و 
رانک رد  اقیرفا  هراق  برغ  رد  انغ  الط ) لحاس   ) انغ يروهمج  دنهدیم .  لیکـشت  تسرپتب )  ) تسمینآ ناوریپ  ار  هورگ  نیمود  ناناملـسم 
جیلخ نتفرگ  رارق  لحاس و  رتمولیک  اب 535  روشک  نیا  ددرگیم .  غلاب  عبرم  رتمولیک  هب 238533  نآ  تعسو  دراد و  رارق  سلطا  سونایقا 

 . دراد رارق  نآ  بوـنج  رد  مه  سیتـنیوپ  يرت   » فورعم هغاـمد  ( 9  . ) تسا رادروخرب  یبساـنم  یئاـیفارغج  عقوم  زا  نآ ،  بوـنج  رد  هنیگ 
لحمضم ار  نآ  یتسرپتب  يروطارپما  دومن و  ذوفن  نیمزرس  نیاب  ینوتمل  رکبوبا  نیـسای و  نب  هللادبع  طسوت  يرجه  مجنپ  نرق  رد  مالـسا 

نیمزرس نیا  رد  مالسا  رشن  رد  الوید  ناناگرزاب  زین  يرجه  متشه  نرق  رد  دش .  دنمهرهب  یمالـسا  يایوپ  ندمت  زا  انغ  همانرب  نیا  اب  درک و 
رد الاوواجنگ  یـسروپمام  ابموگاد ،  نوچمه  یمالـسا  ياهتلود  دارفا ،  نیا  هفقویب  اهـشالت  هجیتن  رد  دندوب و  رادهدهع  ار  ياهدمع  شقن 
 . داـهن اـپ  نیمزرـس  نیاـب  اـنغ ،  تراـغ  يارب  ناتـسلگنا  ینعی  وریپ  رگرامعتـسا  ياهریت ،  ماـش  رد  هک  یماـگنه  دـمآ ،  دوـجوب  روـشک  نیا 

یحاون هنکـستیرثک  مه  رـضاح  لاح  رد  دـنتفریم و  رامـش  هب  یمالـسا  مهم  زکارم  زا  یتکواگولاس  یلامات ،  یکواـب ،  نوچ  ییاـهرهش 
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يزیچان ذوفن  يرادا  یماظن و  یـسایس ،  روما  رد  هنافـساتم  دندحوم ،  انغ  ینویلیم  هنکس 14  هکنآ 30 % دوجو  اب  دنتسه .  ناملـسم  یلامش 
يوریپ تسمینآ  بهذم  زا  دنتـسرپتب و  انغ ،  مدرم  % 40 دنروما ،  سار  رد  کیلوتاک  ياههورگ  زین  بهذم و  ناتـستورپ  تیلقا  دـنراد . 
یهجوت لباق  ذوفن  نیملـسم  نیبروشک  نیا  رد  هیرداـق  هقرف  تسا و  یکلاـم  ناـنآ  تیرثکا  هقف  دـنراد و  دجـسم  ناناملـسم 250  دننکیم . 

لیدـبت الط  لحاس  هب  دوب  هدـش  هتفرگ  اناغ  ردـتقم  تلود  زا  هک  ار  انغ  مسا  درک  زاغآ  هقطنم  نیا  رد  ار  رامعتـسا  ناتـسلگنا  یتقو  دـنراد . 
يارگترغ هک  داد  نآ  هب  یبقل  ایناث  دزاس و  شاهشیریب  ات  درک .  ادج  دوخ  یخیرات  تیوه  زا  مدـق  نیلوا  رد  ار  هرمعتـسم  نیا  اذـل  دومن و 

تخادرپ و تراغ  هب  روشک  نیا  رد  لاقترپ  یتدم  ناتـسلگنا  زا  لبق  الط .  لواپچ  لحم  ینعی  ندوب  الط  لحاس  دـناسرب و  تابثا  هب  ار  دوخ 
لاس رد  انغ   10  . ) دوب لوغـشم  نآ  رد  الط  هدرب و  تراجت  هب  یتدـم  دیـشاپ و  هقرفت  رذـب  دـندوب  یئاقیرفا  بلغا  هک  نآ  یموب  هنکـس  نیب 

ار نآ  ماظن  همورکن  ماوق  لاس 1960م  رد  دروآ و  تسدب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوب ،  عفانملا  كرـشتم  ياهروشک  وضع  هک  یلاح  رد  1957م 
تاراشا انغ  رد  نارگرامعتـسا  ياههلیح  هب  دوش » دـحتم  دـیاب  اـقیرفا   » باـتک هژیوب  دوخ و  راـثآ  رد  همورکن  ماوق  دومن .  مـالعا  يروهمج 

نیمود تسالط و  شنداعم  نیرتمهم  تسا و  یناهج  سایقم  رد  لیگران  هدـننک  دـیلوت  نیرتگرزب  هکنآ  اب  اـنغروشک  ( 11  . ) دراد یناوارف 
دـیدش و یتـیمورحم  رد  نآ  ناـمدرم  دوشیم و  بوسحم  ناـهج  ریقف  ياـهروشک  زا  دوریم .  رامـش  هب  ناـهج  رد  ساـملا  هدـننک  دـیلوت 

(12  . ) دنهدیم صاصتخا  دوخ  هب  یبرغ  ناراکنامیپ  زونه  ار  نآ  يالط  رئاخذ  هنافساتم 50 % دنراد .  رارق  زوسنامناخ 

وگوت

 . دراد رارق  هنیگ  جـیلخ  لـحاس  رد  یبرغ و  ياـقیرفا  رد  تسا و  هدـش  هدیـشک  یئاـیفارغج  ضرع  رد  ياهکیراـب  تروص  هب  وگوت  روـشک 
لاـس 1960م اـت  وگوت  دراد .  ناراـبرپ  بوطرم و  مرگ و  ياوه  بآ و  ددرگیم .  غلاـب  رتمولیک  هب 600  شلوط  رتـمولیک و  نآ 60  ضرع 

ذوفن دوشیم و  ارجا  هسنارف  ناـبز  هب  یلم  دورـس  یتـح  هدوب و  هسنارف  نآ  یمـسر  ناـبز  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  دوب و  هسنارف  هطلـستحت 
 . تـسا هدــهاشم  لـباق  نآ  رد  یگنهرف  یگتخاـبدوخ  هدیــشخب و  یئاـقیرفا  مورحم  روـشک  نـیا  رد  ار  دوـخ  ریثاـت  يرامعتــسا  گـنهرف 

ینادواــج و نـیئآ  نآ  مدرم  فـصو 25 % نـیا  اـب  دنتـسه  یئادـتبا  ياـهنیئآ  وریپ  تـسرپتب و  وـگوت ،  يرفن  هنکستیرثکا 3697000 
برغ رد  يراگزور  هک  تسا  مالسا  هوکشاب  ندمت  روآدای  مالسا و  یخیرات  زکرم  وگوت  هدوکوس  رهش  دناهتفریذپ .  ار  مالـسا  تبالـصرپ 
هصوح ياههریت  زا  وگوت  یلامش  یحاون  ناناملم  دش .  سیسات  لاس 1820م  رد  وگوت  دجسم  تیلوا  تسا .  هتشاد  یتکوش  رادتقا و  اقیرفا 
دنرادن یمهم  شقن  یتموکح  یسایس و  روما  رد  نیملسم  دنشابیم ،  اهیلیزارب  زا  بونج  رد  یلو  دنتسه  یـسوکوچ  یلوتوک و  امرج ،  ، 

دنتسه و انشآ  یمالسا  بالقنا  اب  ناناملسم  اهیبرغ ،  یفنم  تاغیلبت  ییادز و  مالـسا  دوجو  اب  دنـشابیم ،  راشف  تحت  يدراوم  رد  یتح  و 
وگوت نیملـسم  بلق  رد  نآرق  يونعم ; بیرخت  یگنهرف و  موجه  همه  نآ  فالخرب  دنـسانشیم .  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  مانب  ار  ناریا 

یگتخابدوخ نآ  بلق  رد  ناملـسم  ناناوج  دناهدرکن و  عطق  مالـسا  اب  ار  دوخ  هطبار  يداصتقا  تیمورحم  رقف و  نیع  رد  نانآ  دراد و  ذوفن 
 . دنلوغشم تدابع  شیاین و  رکذ و  هب  هناگیب  گنهرف  رهاظم  هب  هجوتیب  دنراد و  تسد  هب  نآرق  تکالف ،  و 

نینب

هتفرگ رارق  وگوت  هیرجین و  نیب  یبرغ  ياـقیرفا  رد  کـیراب  نیمزرـس  تروص  هب  تعـسو  عبرک  رتـمولیک  اـب 112622  نینب  قلخ  يروهمج 
 . دنکیم روبع  نآ  یکیدزن  زا  چیونیرگ  راهنلا  فصن  دراد .  هنیگ  جـیلخ  سلطا و  سونایقا  رانک  رد  رتمولیک  لوط 125  هب  یلحاس  تسا . 

دوب هسنارف  هطلس  ریز  لاس 1960م  ات  نینب  تسا .  هتفرگ  رارق  هنیگ  جیلخ  رانک  رد  هک  دشابیم  ( 13 « ) وونوتروپ  » ردنب نآ  تموکح  زکرم 
 ، نوـف لـیابق  زا  ناـنآ  بلغا  هک  دراد  هنکـس  رفن  نینب 4660000  لاـس 1990م  راـمآ  قبط  دوـب .  فورعم  یموـهاد  هب  لاس 1975م  اـت  و 
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دشوکیم نآ  رب  مکاحتلود  اما  دنتسه .  ناملسم  نینب  مدرم  % 40 تسا .  هسنارف  نانآ  یمسر  نابز  دنتسه و  ینالوف  ابوروی و  ابیراباجآ ، 
 . دنشابیم ناملسم  نینب  مدرم  هک 13 % هدرک  مالعا  یمسر  ياهشرازگ  یخرب  رد  هداد و  ناشن  نازیم  نیا  زا  رتمک  ار  نآ  رامآ 

هیرجین لاردف  يروهمج 

رتمولیک اب 923768  هیرجین  لاردف  يروهمج  دشابیم .  مالسا  ناهج  رد  ناملسم  روشک  نیموس  ییاقیرفا و  روشک  نیرتتیعمجرپ  هیرجین 
رد تسا  يرواـنهپ  تـالف  روشک  نیا  دراد .  كرتـشم  زرم  نورماـک  اـب  بونج  رد  نینب و  اـب  برغ  رد  رجین ،  اـب  لامـش  رد  تعـسو  عـبرم 

نوبرگ  » هلق یلامش  شخب  رد  دوشیم .  میسقت  یبرغ  یقرـش و  یلامـش ،  شخب  هب 3  نئونب  رجین و  هناخدور  ود  طسوت  هک  یبرغ  ياـقیرفا 
بآ و دوشیم .  هدید  یعافترا  مک  ياهیگتسجرب  نآ  یبونج  یحاون  رد  دنراد .  رارق  ( 16  ) ین یگنام   » و ( 15 « ) وداج  » ياهتالف و  ( 14)
 . تسا یسونایقا  لدتعم  سلطا ،  سونایقا  تانایرج  ریثات  تحت  برغ ،  رد  اما  دشابیم  ییاوتـسا  همین  ییاوتـسا و  طاقن  رثکا  رد  نآ  ياوه 
رد هدش  هتخانـش  ندمت  نیرتیمیدـق  تسا .  هدـش  هدیـشوپ  ییاوتـسا  ياهلگنج  زا  یمالـسا  نیمزرـس  نیا  قرـش  بونج و  یبرغ و  یحاون 
زین مهدزاود  نرق  رد  هفیا  ندمت  تسا .  هتـشاد  دوجو  نآ  رد  دالیم  زا  لبق  ات 200  ياهلاس 700  نیب  رد  هک  تسا  كون  گـنهرف  هیرجین ، 

رب رد  ار  روـشک  نیا  زا  ییاهـشخب  ياـگنوس  نآ  زا  سپ  مناـک و  ردـتقم  تـلود  نـینچمه  ( 17  . ) تسا هدـیناسر  یئافوکـش  هب  ار  هـیرجین 
دمحم ماـنب  یحلـصم  نآ ) رخاوا   ) مهدزناـپ نرق  رد  دـندمآ .  دـیدپ  ناملـسم  ياـهتلود  ارودورباـگ ،  اـیراز ،  وناـکرد ،  تسا .  هـتفرگیم 
شالت نیا  اما  دناسرب .  رادتقا  یئافوکش و  هب  ار  ناناملسم  هار  نیا  زا  هدومن و  دحتم  مه  اب  ار  یمالسا  طاقن  نیا  ات  دیـشوک  ریبک  يایکـسآ 

یمالـسا تایح  دیدجت  هب  ویدوف  ناد  نامثع  مانب  یناملـسم  بلط  حالـصا  مهدجیه  نرق  رد  تفاین و  یماود  یلو  دوب  زیمآ  تیقفوم  هچرگ 
ار امادآ »  » ات ودـناگ »  » زا هک  داهن  ناینب  یمالـسا  يروشک  يو  تخادرپ .  يزکرم  یبرغ و  ياقیرفا  ینونک و  هیرجین  ورملق  تحت  طاقن  رد 
اهیلاقترپ و يدالیم ،  مهدزناپ  نرق  رد  تشگیم .  ارجا  روانهپ  نیمزرس  نیا  رد  یمالسا  نیناوق  گرزب ،  يداحتا  رد  هک  تفرگیم  رب  رد 

نیرتمهم زا  یکی  هب  لیدـبت  ار  نآ  لحاوس  مهدـفه ،  نرق  رد  دـندوشگ و  اپ  نادـب  نیمزرـس ،  نیا  تراغ  يارب  اهیـسیلگنا  دـعب  نورق  رد 
هدید یکرهـش  هیرجین ،  تموکح  زکرم  سوگال  یکیدزن  رد  سلطا و  سونایقا  لحاسرد  دندومن .  یبرغ  ياقیرفا  رد  هدرب  تراجت  زکارم 

هاگ هجنکـش  كرهـش  نیا  رد  دشابیم .  هایـس  ناگدرب  هجنکـش  رابفـسا  خـلت و  هرطاخ  روآدای  هک  يروگاداب )  ) يروگ هدـب   » مانب دوشیم 
ياههجنکش ینالوط و  تابرظ  زا  سپ  ریگتـسد و  ار  ناهایـس  نآ ،  ریغ  یـسیلگنا و  نارگرامعتـسا  نآ  رد  هک  دوشیم  هدید  زونه  ناگدرب 

 ، مهدزون نرق  رخاوا  رد  ( 18  . ) دنتخادرپیم هدـنز  الاک  نیا  تراجت  هب  دـندومنیم و  دوخ  میلـست  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  تکرح  ناوت  دایز 
لاـس رد  درک .  روظنم  دوخ  هیاـمحلا  تحت  یحاوـن  وزج  ناتـسلگنا  یبرغ  ياـقیرفا  ناوـنع  هب  ار  نآ  دوـمن و  فرـصت  ار  هیرجین  اـیناتیرب ، 

رد تکرـش  اب  نآ  مدرم  لاس 1960م  رد  دـیدرگ و  عفانملا  كرتشم  ياهروشک  هعماج  وضع  دـش و  يراـتخمدوخ  يارادـهیرجین  1954م 
دوخ لماک  لالقتـسا  يروهمج ،  تموکح  مالعا  اب  هیرجین  لاس 1963م  رد  دندومن و  دییات  ار  هیرجین  لک  يرادنامرف  یـسرپ ،  همه  کی 
مایق نآ  قرـش  لامـش و  ناملـسم  لیابق  لاس  نیمه  رد  دش و  نوگنرـستقو  تلود  یماظن  ياتدوک  اب  لاس 1966م  رد  دروآ .  تسدـب  ار 
قرش رد  عقاو  ارفایب  تلایا  لاس 1967م  رد  دندش .  بوکرس  یماظن  ياوق  طسوت  تدش  هب  هک  دندش  دوخ  قح  قاقحا  راتساوخ  دندومن و 

زا سپ  هدوـمن و  هلخدـم  نآ  رد  لاردـف  تلود  ياوـق  تکرح ،  نیا  اـب  هک  دوـمن  لالقتـسا  هیرجین و  نویـسرادفزا  ییادـج  مـالعا  هیرجین 
رقف و مدرم و  نینوخ  راتشک  زج  يرمث  هک  تفای  نایاپ  یلخاد  گنج  روکذم و  هرصاحم  گنج ،  هام  یـس  بیرق  یبوکرـس و  هرـصاحم و 

بوکرـس تدش  هب  نایماظن  طسوت  هک  دندومن  مایق  یلامـش  یحاون  ناملـسم  لیابق  ات 1982م  ياهلاس 1981  یط  تشادـن .  نانآ  تکالف 
تسا و تسوپهایس  مدرم  یلـصا  داژن  دنراد .  تنوکـس  یبرغ  یلامـش و  یحاون  رد  ارثکا  هک  دراد  هنکـس  رفن  نویلیم  هیرجین 117  دندش . 
یموب و ياهنابز  یلو  تسا  یسیلگنا  یمسر  نابز  دنشابیم .  روشک  نیا  رد  فلتخم  هریت  اما 250  دراد  قلعت  ازوه »  » موق هب  هنکس  نیرتشیب 

رامش نیرتشیب  دنشابیم .  نایحیسم  نآ  تیلقا  نیرتگرزب  و  دنتسه .  ناملـسم  هیرجین  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  دراد .  جاور  نآ  رد  مه  یبرع 

مالسا زا 165نیمزرس  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنراد شیارگ  مالسا  هب  ارثکا  زین  اهینالوف  اهابوروی و  دنراد .  زکرمت  یلامش  ياهتلایا  رد  هک  دنتسه  هصوح   » يداژن هورگ  زا  ناناملـسم 
یتـح یمالـسا و  ياـهنامزاس  دـناهدومن .  سیـسات  هـیرجین  نوگاـنوگ  طاـقن  رد  دجــسم  نارازه  دنتــسه و  یکلاـم  هـقف  وریپ  ناناملــسم 

ياهدع يروهمج و  سیئر  حطس  ات  یهاگ  ناناملسم  دنلوغشم .  یلاع  حطس  رد  یمالسا  فراعم  رـشن  هب  هیرجین  رد  یبهذم  ياههاگـشناد 
لایسوس لاـس 1992م  رد  تسا .  هدرکیم  قرف  فلتخم  ياـهنامز  رد  ناـنآ  یـسایس  عـقوم  هک  دـنراد  تلاـخد  یـسایس  روـما  رد  ارزو  زا 

اب هک  دناهدراد  صاصتخا  دوخب  ار  یسرک   310 ناگدنیامن ،  سلجم  یسرک  زا 593  یسرک و  انس 47  یسرک  زا 91  هیرجین  ياهتارکومد 
مالسا نآرق و  هب  هیرجین  ناملسم  ناناوج  هچرگ  دباییم .  شهاک  دیدج  تلود  رد  یبهذم  تالیکشت  یمالسا و  بازحا  ذوفن  باسح  نیا 

دننک و مادقا  نآ  هیهت  هب  تبـسن  دنتـسین  رداق  نانآ  هک  دـناهدرب  الاب  روشک  نیا  رد  ار  نآرق  دـلج  کی  ياهب  ردـقنآ  یلو  دـنزرویم  قشع 
ره ناریا  نیقفانم  نوچمه  دننکیم  یفرعم  یمالسا  نایرج  کی  ار  دوخ  هک  اتیساتیام »  » مانب یهورگ  دنیامن .  یـسیونور  ار  نآرق  دنریزگان 

زکرم دـننک .  نیبدـب  نیملـسم  هب  تبـسن  ار  دارفا  اـت  دـنزادرپیم  تراـغ  لـتق و  هب  هدرک و  هلمح  مدرم  هـب  ناـبایخ  هچوـک و  رد  یهاـگ  زا 
رفن نویلیم  زا 10  شیب  تسا و  ناهج  ياهرهـش  نیرتگرزب  فیدر  رد  تیعمج  رظن  زا  هک  دـشابیم .  ( 19  ) سوگال هرش  هیرجین  تموکح 

 . دروخیم مشچ  هب  نآ  رد  يددـعتم  ياـهلپ  هدـش و  لیکـشت  گرزب  کـچوک و  هریزج  زا 18  سوگـال  تسا .  هداد  ياـج  دوـخ  رد  ار 
دوریم رامش  هب  ایند  رد  هدننک  دیلوتروشک  نیمتشه  ظاحل  نیا  زا  تسا و  رادروخرب  تفن  ینغ  رئاخذ  زا  هیرجین  دراد .  ناتـسا  هیرجین 19 

 . دـیدرگ فشک  لحاوس  رد  لاس 1970م  رد  نآ  تفن  دـیدج  عبانم  اما  هدـش  زاغآ  لاـس 1908م  زا  روشک  نیا  رد  تفن  شواـک  هچرگ  . 
روشک نیا  اـما  دومن  رادروخرب  ياهژیو  یئافوکـش  زا  ار  نآ  داـصتقا  لاس 1973م  رد  نآ  نوگاـنوگ  ياـههدروآرف  تفن و  شزرا  شیازفا 

ياهداعلا قوف  شیازفا  شتادراو  دومن ،  طارفا  هنیمز  نیا  رد  دروآ و  يور  یگدزفرـصم  هب  یبرغ  ياهروشک  تاغیلبت  تحت  هکنآ  لیلدب 
ناتـسلگنا هب  ار  نآ  اهنت 30 % هک  دیـسر  رالد  درایلیم  هب 5  نآ  یجراخ  ضورق  دـش و  نآ  ياهیهدـب  نازیم  نتفر  ـالاب  هب  رجنم  هک  تفاـی 

تفن هدـننک  رداص  ياهروشک  وضع  هیرجین  دـش .  یلبق  میژر  طوقـس  بجوم  يرادا  داسف  یجارخ و  ياهیهدـب  شیازفا  تسا .  ضورقم 
تسا هدوبن  هجوت  لباق  نآ  يداصتقا  قنور  یلو  هدش  هتشاذگ  ارجاب  نآ  رد  يداصتقا  هعسوت  همانرب  هکنآ 4  دوجو  اب  ( OPEC  . ) دشابیم

(20  ) تیبملک % 95 تسین .  تفن  اهنت  هیرجین  تورث  تسا .  هتسباو  جراخ  هب  دوخ  دایزهنکس  يارب  ییاذغ  داوم  نیمات  رظن  زا  روشک  نیا  و 
رگید یندعم  عبانم  زا  نهآ  گنـس  گنـس و  لاغز  تساراد  ار  لوا  هبتر  ناهج  رد  ظاحل  نیا  زا  دیآیم و  تسدب  نیمزرـس  نیا  رد  ناهج 
يزاس نامیس  یجاسن ،  موینیمولآ ،  عیانص  تسا .  هدش  سیسات  ( 21 « ) اتوکوئاژآ  » هیحان رد  نآ  دالوف  نهآ و  بوذ  عمتجم  دشابیم .  نآ 
تسا هدوب  یلخاد  یتادیلوت  اب  تادراو  ینیزگیاج  فده ،  عیانص ،  شخب  رد  ( 22  . ) تسا نآ  یتعنص  زکارم  نیرتمهم  زا  راگیس  دیلوت  و 

 . دـش هیرجین  ياههاگراک  زا  یخرب  یلیطعت  دوکر و  بجوم  یلخاد  تالوصحم  اب  تباقر  یجراخ و  ياهالاک  ندومن  دراو  تلوهـس  یلو 
هدافتسا يداصتقا و  ياهنارحب  یلو  دراد  دوجو  هیرجین  رد  يزیخلصاح  ياهنیمز  دنلوغـشم و  يزرواشک  شخب  رد  راک  يورین  % 70 ( 23)

تفن اـب  هک  ینارادـلوپ  طـسوت  نآ  يزرواـشک  تـالوصحم  هنافـساتم  هدومن و  بیرخت  ار  يزرواـشک  شخب  یتفن ،  ياهدـمآرد  زا  اـجبان 
نیدب دوب ،  اقیرفا  هراق  رد  ینیمز  ماداب  هدننک  دیلوت  نیلوا  هک  يروشک  دیـسرن و  یئاجب  مه  زبس  بالقنا  ددرگیم .  دراو  دناهدش  دنمتورث 

تسا و هتخادـنا  گنچ  هیرجین  رب  رقف  يالویه  نونکا  تفای .  لزنت  نآ  رد  مه  وئاـکاک  ینغور و  لـخن  دـیلوت  دومن و  ینیـشن  بقع  ظاـحل 
مدنگ زا  رتنازرا  یلیخ  یتادراو  مدنگ  اریز  درادن  يدوس  ناشیارب  يزرواشک  الوصا  دـنرادن و  شالت  راک و  هب  یتبغر  چـیه  یموب  نیلغاش 

زا یتلاح  يداصتقا و  ياهنارحب  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  هک  تسا  یناهج  رابکتسا  ياههلیح  زا  یکی  نیا  دسریم .  مدرم  تسدب  یلخاد 
نآ اب  هیرجین  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  دنـشاب و  نانآ  يارب  یبوخ  رازاب  مه  هدرک و  نیمات  ار  نانآ  زاین  دروم  ماخ  هدام  مه  ات  دـنراد  هاگن  رقف 

بادرم رد  نازرا  ناوارف و  راک  يورین  ینغ ،  نداعم  تکرب ،  رپ  یـضارا  یـسونایقا ،  لحاوس  بآرپ ،  ياههناخدور  دعاسم ،  ياوه  بآ و 
تابورـشم اما  دـننکیم  هیهت  فازگ  تمیق  هب  ار  اهیدـنمزاین  قازرا و  ناماس  نیا  دـحوم  ناـمدرم  يرآ  دروخیم .  هطوغ  رقف  یگتـسرگ و 

عاـضوا یلو  دـشابیم  هدور  تسوـپ و  هدـننک  رداـص  تسا و  رتـهب  هیرجین  عـضو  يرورپـماد  رظن  زا  تـسا .  ناـشرایتخا  رد  روـفوب  یلکلا 
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 ! دنراذگیم مدرم  رایتخا  رد  یفازگ  ياهب  هب  هدومن و  دیـص  ار  اهیهام  نیرتهب  نآ  لحاوس  رد  اهینپاژ  اریز  تسا  زیگنا  فسا  يریگیهام 
یئاـپرب اـبیز و  یتـسد  ياـهرنه  هوـبنا ،  ياـهلگنج  یلحاـس ،  توارط  اـب  رظاـنم  زا  يرادروـخرب  لـیلد  هـب  هـیرجین  يدرگناــهج  تـعنص 

لوپ دـحاو  دراد .  یهجوت  لباق  ییافوکـش  دوشیم  رازگرب  نآ  ياهناتـسا  کی  رد  هلاـس  همه  هک  هیرجین  یگنهرف  يرنه -  ياههراونـشج 
 . دوشیم میسقت  ( 25 « ) وبوک  » هب 100 دوخ  هک  دراد  مان  ( 24 « ) اریان  » هیرجین

نورماک هدحتم  يروهمج 

عافترا مک  نآ  یلحاستشد  تسا .  عقاو  داچ  هچایرد  بونج  هنیگ و  جیلخ  قرش  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 465458  هدحتم  يروهمج 
یلامـش یحاوـن  رد  ددرگیم .  روـصحم  یتاـعافترا  طـسوت  نورماـک  يزکرم  ياـهتالف  دراد .  بوـطرم  مرگ و  ياوـه  بآ و  دـشابیم و 
ياهدور ( 30 « ) اگانای  » قیمع و ياهتشد  عفترم و  عیـسو و  اتبـسن  تالف  هتفرگ  رارق  ( 26  ) اومادآ ياههوک  داچ و  روشک  نیب  هک  نورماـک 
ماجنارـس دـش و  زاغآ  نآ  رد  ناملآ  ذوفن  لاس 1885م  زا  دـندش .  نورماک  دراو  يدـالیم  مهدزناـپ  نرق  رد  اـهیلاقترپ  دنتـسه .  نآ  مهم 

هدومن و فرصت  ار  نآ  ناتـسلگنا  هسنارف و  لوا  یناهج  گنج  رد  دمآرد .  ناملآ  تارمعتـسم  زا  یکی  تروصب  لاس 1902م  رد  نورماک 
شخب دش .  میسقت  شخب  ود  هب  ایناتیربنورماک  دعب  لاس  کی  تفای و  لالقتـسا  هسنارف  نورماک  لاس 1964م  رد  دندرک .  میسقت  دوخ  نیب 

رفن  11750000 1990م )  ) رـضاح لاح  رد  نورماک  تشگ .  همیمـض  نورماک  هب  یبونج  تمـسق  دـیدرگ و  قاـحلا  هیرجین  هب  نآ  یلاـمش 
رفن عبرم 2/25  رتمولیک  ره  رد  نآ  یبسن  مکارت  و  تیعمج 2/3 % هنالاس  دشر  دنراد .  تنوکس  يرهش  ياهنوناک  رد  هک 55 % دراد  هنکس 

 . دنتسه ( 33  ) يدریک  » لوف ( » 31 « ) اهوتناب  » نآ یلـصا  يداژن  موق  هس  یلو  دـنراد  تنوکـس  نورماک  هایـس د  داژن  هریت و   200 دشابیم . 
هبلوف موق  دنـشابیم .  لامـش  يدریک د  موق  دنتـسه و  یلحاس  یحاون  بونج و  رد  دنوشیم  لماش  ار  نورماک  هنکـس  هک 30 % تاهوتناب 

یلو رامعتـسا ) هطلـس  لیلدب   ) تسا یـسیلگنا  هسنارف و  یمـسر  یمـسر  نابز  دنلوغـشم .  يراد  هلگ  يرادـماد و  روما  هب  دنناملـسم و  ابلاغ 
و کیلوتاک )  ) یحیسم هیقب  دنبهذم و  ینس  ناملـسم و  نورماک  مدرم  % 60 دـنیامنیم .  ملکت  ینادوس  یلحم و  ياهنابز  هب  یموب  ناـمدرم 

نیلوا لالقتسا ،  زا  سپ  هک  يوحن  دنتشاد و  يدایز  ذوفن  نورماک  یسایس  روما  رد  ناناملـسم  هتـشذگ ،  رد  دنتـسه .  یئادتبا  بهذم  وریپ 
هرود نیمجنپ  دوب و  روـهمج  سیئر  هرود  جـنپ  رد  يو  دـش .  هدـیزگرب  ناناملـسم  نیب  زا  دوـب  وـجیهآ » دـمحا و   » هک نآ  روـهمج  سیئر 
سیلپ هنافساتم  دنرادن و  يوق  ذوفن  يرادا  یـسایس و  روما  رد  ناناملـسم  رـضاح  لاح  رد  دش .  زاغآ  لاس 1980م  زا  شیروهمج  تسایر 

زا 7 نورماک  تسا .  هدـمآ  دـیدپ  ناملـسم  نامدرم  یتینما و  ياوق  نیب  يدـیدش  يریگرد  تسا و  ناناملـسم  یبوکرـس  لوغـشم  نورماـک 
ياهروشک زا  نورماک  تسا .  ( 34  ) هدنوئای  » نآ تموکح  زکرم  دوشیم و  هرادا  يزکرم  تلود  رادنامرف  رظن  ریز  هک  هدش  لیکشت  ناتسا 

زاغآ نآ  رد  تفن  دیلوت  جارختسا و  لاس 1978م  رد  دراد .  مینیمولآ  تیـسکوب و  نهآ ،  هرقن ،  الط ،  نوچ  یعبانم  تساقیرفا و  دـنمتورث 
 ، نوتوت هبنپ ،  امرخ ،  هوهق ،  وتاکاک ،  زوم ،  زا :  دنترابع  نآ  یعارز  تالوصحم  هدوب و  راوتسا  يرادماد  يزواشک و  رب  نآ  داصتقا  دش . 

 . تسا ممیتناس  دص  ربارب  کنارف و  نآ  لوپ  دحاو  وکابنت .  ياهشوخ و  ترذ 

یئاوتسا هنیگ 

مرگ و نآ  ياوه  بآ و  دراد .  رارق  نوباگ  نورماک و  ياهروشک  یگیاسمه  رد  هنیگ و  جـیلخ  رانک  رد  اقیرفا و  برغ  رد  هنیگ  يروهمج 
 . دندش دراو  نیمزرسنیا  هب  اهیلاقترپ  يدالیم ،  مهدزناپ  نرق  رد  تسا .  هتفرگ  ارف  ییاوتسا  هوبنا  ياهلگنج  ار  نآ  رـسارس  هدوب و  بوطرم 

هیحان نیا  لاس 1900م  رد  دش .  راذگاو  ایناپسا  هب  هنیگ  لحاوس  زا  یتمسق  وپودنانرف و  هریزج  ( 35 « ) ودراپ  » هدهاعم قبط  لاس 1778م  رد 
لاس زا 200  سپ  لاس 1968م  رد  روشک  نیا  دـمآرد .  ایناپـسا  تـالایا  زا  یکی  ناونع  هب  لاس 1959م  رد  دـش و  فورعم  ایناپـسا  هنیگ  هب 
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زا دراد .  تعسو  عبرم  رتمولیک  روشک 28051  نیا  ( 36  . ) دش فورعم  ییاوتسا  هنیگ  هب  دروآ و  تسدب  ار  دوخ  لالقتسا  ندوب ،  هرمعتسم 
هب رامعتـسا  هطلـس  نامز  رد  هک  دوب  وبـالام  رهـش  نآ  تموکح  زکرم  دوشیم ،  هرادا  يزکرم  تلود  رظن  ریز  هک  هدـش  لیکـشت  ناتـسا  ود 

مالـسا نیئآ  وریپ  نآ  هدوب و 20 % یحیـسم  نآ  هنکـستیرثکا  هک  دراد  هنکـس  رفن  ییاوتـسا 255000  هنیگ  تشگ .  فورعم  لبازیا  اـتناس 
ندش دراو  قح  يدرف  چیه  تفرگ  رارق  يروهمج  سیئر  رایتخا  رد  اهتردـق  مامت  ینوناق ،  بیوصت  بسح  رب  هک  لاس 1973م  رد  دنتسه . 

زا يرایـسب  تفای و  مکاح  ناناملـسم  هژیوب  مدرم و  رب  ینـشخ  روتاـتکید  دـهد ،  هزاـجا  روهمج  سیئر  هکنآ  رگم  تشادـن  ارروشک  نیاـب 
 . دش هتشابنا  یبهذم  یسایس و  ناینادنز  زا  اهنادنز  دندش و  هتشک  مدرم  ریاس  نوچمه  یعمج  هتسد  ياهنارابریت  اهراتشک و  رد  ناناملسم 

اهتشونیپ

 ، یجرف اضرلادـبع  ناملـسم -  ياهروشک  ياـیفارغج  - ouagadogoa 1- bobodioulassa 2- bobo 3- gorma 4- 5
لوسر اقیرفا -  هلاـقم  - 7 يزکرم ص 74 .  یبرغ و  ياقیرفا  ياـهروشک  اـب  یئانـشآ  - 6 شرورپ ص 244 .  شزوــمآ و  ترازو  نارهت 

اذل درذگیم و  نآ  یقرش  ياهشخب  زا  چیونیرگ  راهنلا  فصن  - Abijan 8- 9 دادرخ 1371 .  ناوج ش 9 -  دشر  هلجم  شیدناریخ - 
-11 ات 110 .  تاحفص 107  یبرغ ،  ياقیرفا  ياهروشک  اب  یئانـشآ  - 10 یبرغ .  هرکمین  رد  مه  دراد و  رارق  یقرـش  هرکمین  رد  مـه  اـنغ 
اداناک و هب  رفس  ياهتشاددای  زبس ،  گرب  ود  - 12 دیراورم .  نارهت  لکوت -  دمحم  رتکد  مجرتم  همورکن  ماوق  دوش -  دحتم  دیاب  اقیرفآ 
porto-novo 13- Grebon 14- Djado 15- Mangueni ناهیک ص 109 .  هسسؤم  نارهت  يرغـصا ،  دمحم  دیـس  اقیرفا ، 
-Lagos 19- 20 ص 119 .  اقیرفا .  اداـناک و  هب  رفـس  ياـهتشاددای  زبس  گرب  ود  - 18 اهروشک ص 344 .  یـسانش  اتیگ  - 16- 17
اب یئانـشآ  - Ajaokuta 21- 22 دوریم .  راـک  هب  تج  ياـهروتوم  صوـصخم  ياـهدالوف  نتخاـس  يارب  هک  تسا  ياهداـم  تیبـملک 
naira 24- Kobo تفن ص 131 .  تمیق  قیبـطت ،  یبـیرخت  تارثا  کـپوا و  - 23 ص 141 .  يزکرم ،  یبرغ و  ياـقیرفا  ياـهروشک 
25- Adamaoua 26- Benue 27- ntem 28- Nyong 29- Sanaga 30- Bantou 31- Foulbe 32- Kirdi 33-

 . 1368 ص 255 شخپاچ -  نارهت  یهلا -  نیسح  رتکد  فیلات  همجرت و  اقیرفآ -  خیرات  - Yaounde 34- Pardo 35- 36

نباگ يروهمج 

هنیگ نورماک ،  ياـهروشک  یگیاـسمه  رد  سلطا و  سوناـیقا  راـنک  اـقیرفا و  برغ  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  تحاسم 267667  اب  نباـگ 
نآ مظعا  شخب  ياهگلج  نآ  ياههرانک  درذگیم .  یناتـسهوک  همین  روشک  نیا  زا  اوتـسا  طخ  تسا .  عقاو  لیوازارب  يوگنک  ییاوتـسا و 

لیلدب نآ  رد  نایئاپورا  ریاس  ذوفن  یلو  تفرگ  هرطیـستحت  دومن و  فشک  ار  نآ  يدالیم  مهدزناپ  نرق  رد  لاقترپ  دناشوپیم .  لگنج  ار 
رد دندروآ و  تسدب  یهاگیاپ  نآ  رد  هسنارف  ياوق  لاس 1839م  رد  داتفا .  ریخات  هب  مهدزون  نرق  طساوا  ات  دایز  عافترا  لـگنج و  یهوبنا 

داچ و وگنک ،  ینعی  هسنارف  ییاوتـسا  ياقیرفا  قباس  وضع  هس  نباگ و  لاس 1910م  رد  دـش و  هسنارف  وگنک  زا  یئزج  نوباگ  لاس 1990م 
لاس 1960م رد  هرخالاب  دـنداد و  لیکـشت  تاطابترا  لقن و  لمح و  يارب  كرتشم  يرادا  نامزاس  کی  هیداـحتا و  کـی  يزکرم  ياـقیرفا 

رارق اوتـسا  طخ  يور  رب  هک  دـشابیم  ناهج  تختیاپ  اهنت  تسا و  لیوربیل  رهـش  نآ  تموکح  زکرم  تفاـیتسد .  لالقتـسا  هب  روشک  نیا 
دیـسر يروهمج  تسایر  هب  ( 1  ) وگنوب دراـنرب  تربلآ  نباـگ ) روهمج  سیئر  نیلوا   ) اـبموئل گرم  زا  سپ  لاـس 1967م  رد  تسا .  هتفرگ 
دوجو اب  دشجح .  رفس  یهار  دومن و  لیدبت  رمع  عب  ار  دوخ  مان  دومن و  رایتخا  ار  مالـسا  داد و  رییغت  ار  یحیـسم  شیک  یتدم  زا  سپ  يو 

یبهذـم و مسارم  یئاپرب  رد  ناناملـسم  شاـبیم .  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  وضع  روشک  نیا  دنتـسه  ناملـسم  نباـگ  مدرم  هکنآ 30 %
دراد هنکس  رفن  نباگ 1260000  دنراد .  یبوخ  ذوفن  یماظن  يرادا و  یسایس ،  روما  رد  دنرادروخرب و  یبوخ  يدازآ  زا  یمالـسا  تاغیلبت 
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نابز هدوب و  هایس  داژن  زا  مدرم  تیرثکا  ( 2  . ) تسا هدش  شرازگ  نآ 2/2 % هنالاس  دشر  عبرم و  رتمولیک  رد  رفن  نآ 7/4  یبسن  مکارت  هک 
یئاقیرفا روشک  نیمود  هایـس و  ياقیرفا  روشک  نیلوا  هنارـس  دمآرد  ظاحل  زا  نباگ  دشابیم .  نیتال  طخ  و  یمـسر ) نابز   ) يوسنارف نانآ 

یلخاد صلاخان  دیلوت  هک 50 % تسا  نآ  یندعم  عبانم  زا  تفن  یلگنج ; یندعم و  راشرـس  رئاخذ  اب  تسا  يروشک  دشابیم .  یبیل  زا  سپ 
ظاـحلزا روـشک  نیا  دـندرک .  فـشک  تفنروـشک  نـیارد  ناـیوسنارف  لاـسرد 1954م  ( 3  . ) دریگیم ربرد  ار  نآ  تارداــــــص  و 75 %

نباگ دوشیم .  رداص  جارختساروشک و  نیا  رد  زاگ  بعکم  رتم  نویلیم  هنالاس 45  ( 4  . ) دراد ار  مجنپ  ماقم  اقیرفا  رد  یتفن  ياههدروآرف 
دنکیم و نیمات  ار  هسنارف  یمتا  ياههروک  تخوس  هنافـساتم  روشک  نیا  مویناروا  میظع  رئاخذ  تسا .  ناهج  رد  زنگنم  هدننک  دیلوت  نیلوا 

نآ یبونج  یقرـش و  لاس ،  رد  تسا ،  عقاو  ولکوا  ادـنآوم و  هیحان  رد  زاـب  حطـس  رد  نداـعم  نیا  ددرگیم .  غلاـب  نت  هـب 1713  نآ  نازیم 
هدومن نوزفا  ار  روشک  نیا  تورث  دـشابیم .  نوباگ  سنارت  تکرـش  رایتخا  رد  هک  نآ  تارداص  تسا و  هدـش  فشک  نهآ  عیـسو  نداعم 
تعسو % 85 ددرگیم .  غلاب  نت  نویلیم  هب 230  نآ  هریخذ  هک  دشابیم  ناهج  یندـعم  ياههگر  نیرتگرزب  بحاص  نباگ  نیاربانب  تسا . 

 . دروآیم دوجوب  عبانم  نیا  زا  هدمآ  تسدب  ياهبوچ  ار  نآ  تارداص  زا  یمهم  مقر  هک  دـهدیم .  لیکـشت  يریـسمرگ  ياهلگنج  ار  نآ 
تسا هموکوا  نآ  بلاغ  فورعم و  عون  هک  دیآیم  لمع  هب  تخرد  عون  راتکه 3000  نویلیم  رب 20  غلاب  یتعسو  رد  اهلگنج  نیا  رد  ( 5)

یملع و رداک  رقف  لیبق  زا  یتالکشم  اب  ار  نآ  روشک  نیا  رد  رابکتـسا  ذوفن  دوجو ،  نیا  اب  ( 6  . ) دراد دربراک  ییالهس  هتخت  دیلوت  رد  هک 
دراد زاین  یجراخ  ياههیامرس  هب  نآ  یتعنص  میظع  تاسیسات  نوچ  هدوب و  ییاذغ  داوم  هدننک  دراو  نباگ  تسا .  هتخاس  هجاوم  یصصخت 

یس کنارف  بناگ  لوپ  دحاو  ( 7  . ) دنک لرتنک  ار  دوخ  یتراجت  نزاوت  دـشوکیم  نباگ  هچرگ  تسا .  هتفای  شیازفا  نآ  یجراخ  یهدـب 
 . تسا میتناس  دص  ربارب  هک  دشابیم  ( CfA . f) آفا

( لیوازارب يوگنک   ) وگنک يروهمج 

رد تعسو  عبرم  رتمولیک  اب 341900  وگنک  دوب .  هسنارف  ياطسو  يوگنک  لیوازارب و  يوگنک  یطـسو ،  يوگنک  روشک  نیا  قباس  یماسا 
ناتـستورپ و کیلوتاک ،  هیقب  ناملـسم و  % 10 نآ ،  يرفن  هنکـس 1700000  زا  دراد .  رارق  سلطا  سوناـیقا  لـحاس  رد  یبرغ و  ياـقیرفا 
ریئز و وگنک ،  رب  هوـالع  هک  دوـب  یبرغ  اـقیرفا  رد  وـگنک  یخیراـت  تلود  وزج  هتـشذگ  رد  یلعف  يوـگنک  دنـشابیم .  بهذـم  تسیمینآ 

وگنک هب  مهدـفه  نرق  رد  دـندومن .  دوخ  هرمعتـسم  فـشک و  ار  نآ  اـهیلاقترپ  يدـالیم  مهدزناـپ  نرق  رد  تشگیم .  لـماش  ار  ـالوگنآ 
تسدب ار  دوخ  لالقتـسا  وگنک  يدالیم  لاس 1960  رد  تشگ .  همیمض  هسنارف  ییاوتـسا  هرمعتـسم  هب  لاس 1910م  رد  هسنارف و  ياطـسو 

وگنک يرهش  ياهنوناک  رد  نانآ  دنتخادرپ و  مالسا  رشن  هب  هدومن و  ترجاهم  هیحان  نیاب  لاگنس  روشک  هیرجین و  نکاس  ناناملسم  دروآ . 
یهاگ یلو  دناهدومن  ثادحا  يددعتم  دجاسم  دـنراد و  ینارق  سرادـم  يدابع و  زکارم  لیوازارب ،  ینعیتموکح  زکرم  وگنک  صوصخب 

رارق يراوگاـن  تیدودـحم و  رد  ار  ناـنآ  دـنریگیم و  رارق  وـگنک  یقلخ  حالطـصاب  تلود  اذـیا  راـشف و  تـحت  ناناملـسم  نیا 170000 
 . دنهدیم

بیسنرپ وتوئاس و 

هگرود نآ  هنکـسرثکا  داژن  دراد .  رارق  سلطا  سونایقا  قرـش  هنیگ و  جـیلخ  رد  نباـگ  لـحاوس  یکیدزن  رد  عبرم  رتمولیک  اب 964  وتوئاس 
زکرم تفایتس  لالقتـسا  هب  لاـس 1975م  رد  تسا و  رفن  نآ 110000  هنکس  دنتسه .  یحیـسم  نآ  دـشابیم و 80 % یئاقیرفا  یلاقترپ و 

رد هک  دنتسه  ناملسم  نآ  مدرم  % 10 دندش .  فشک  اهیلاقترپ  طسوت  لاس 1471م  رد  روکذم  ریازج  دـشابیم .  هموتوئاس  نآ  تموکح 
اب 5/8 يزکرم  ياقیرفا  يزکرم ) ییاوتـسا  اقیرفا و  ریبک  يارحـص  هقطنم   ) يزکرم ياقیرفا  د -  دـنربیم .  رـس  هب  یحیـسم  تیرثکا  قاحم 
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رفن دودـح 12  رد  زیچ  نآ  یبسن  مکارت  هک  تسا ،  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هراـق  نیا  تیعمج  زا 25 % زواجتم  تعسو  عبرم  رتمولیک  نویلیم 
كرحت زین  دنراد و  تنوکس  ییارحـص  ياههحاو  رد  هک  يدارفا  دوجو  اهلگنجرد و  ماوقا  ندوب  هدنکارپ  هتبلا  دشابیم .  عبرم  رتمولیک  رد 

رد اقیرفا  ریبک  يراحـص  شرتسگ  دـیامنیم .  لاکـشا  راچد  ار  يزکرم  ياقیرفا  یحاون  قیقد  رامآ  يدودـح  ات  لیابق  ریاشع و  یئاجباج  و 
يریگرد قطانم ،  نیا  صاخ  ضارما  ییاوتسا ،  هوبنا  مکارتم و  ياهلگنج  اب  هارمه  ییاوتسا  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  دوجو  ورملق  نیا 
ياقیرفا تیعمج  یمک  لماوع  زا  یئوراد  تاناکما  تشادـهب و  هعـسوت  مدـع  ناگراوآ ،  هلئـسم  یـسایس و  ياهراشف  ياهلیبق ،  ياهعازن  و 

هب ار  ییالاب  مقر  هنکس  نویلیم  زا 30  شیب  اب  ریئز  روشک  اهنت ،  و  دـنراد .  هنکـس  بیرغ ) ياقیرفا  رد  عقاو   ) هیرجین زا  رتمک  یتح  يزکرم 
روشک نیرتتعـسورپ  اهنت  هن  عبرم  رتمولیک  اـب 2500000  نادوس  دراد  ار  هنکـس  نیرتمک  يزکرم  ياـقیرفا   . » تسا هداد  صاـصتخا  دوخ 

زا دراد .  ار  تعـسو  نیرتمک  عبرم  رتـمولیک  اب 26000  ادـناور  دـشابیم .  اـقیرفا  روشک  نیرتعیـسو  هکلب  تسا  يزکرم  ياـقیرفا  ارحص و 
ات سلطا  سونایقا  زا  اقیرفا  ضرع  رد  هک  ارحـص :  هیحان  دـننکیم :  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  اقیرفا  زا  هیحاـن  نیا  یعیبط ،  يامیـس  ظاـحل 
 ، اههرخص دزویم و  ارحص  رد  كاخ  نش و  ياههدوت  اب  ماوت  کشخ  مرگ و  ياهداب  نیمز  ندوب  هنهرب  لیلدب  دراد .  دادتما  خرـس  يایرد 
رد امد  فالتخا  تبوطر  نادقف  لیلدب  دراد و  کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  دهدیم .  لیکشت  ار  هسام  نش و  زا  یعیسو  ياههپت  اهتشد و 

دنعقاو اهناتـسهوک  رد  هک  نآ  طاقن  هیقب  دننکیمن  تفایرد  مه  ناراب  رتمیلیم  یتح 15  ارحـص  يزکرم  طاقن  هک  یلاح  رد  تسا  دایز  نآ 
روما هب  ارحـص  ياههحاو  رانک  رد  ناهایـس  زا  ياهدـع  و  قراوطووبیت )  ) ربرب برع و  لیابق  زا  ییاـههورگ  دـنراد .  ناراـب  رتمیلیم  ات 250 

نامدرم داصتقا  ساسا  تسا .  دـنمهرهب  نداعم  ریاس  تفن و  ینغ  رئاخذ  زا  یئایفارغج  یفنم  تاهج  مغریلع  ارحـص  دنلوغـشم ،  يزرواـشک 
سار رادم  نیب  دشابیم و  کشخ  بوطرم و  لصف  ود  ياراد  هک  يرادم  ياقیرفا  هیحان  دـشابیم .  راوتـسا  يرادـماد  يزرواشک و  رب  نآ 

 . دریگیم تروص  يزرواشک  ياهتیلاعف  اهنآ  يالبال  رد  هدوبن و  هوبنا  اهلگنج  هقطنم  نیا  رد  تسا ،  هتفرگ  رارق  اوتسا  طخ  ناطرـسلا و 
روبع لیلدب  هک  ییاوتسا  ياقیرفا  هیحان  دیآیم .  لمع  هب  يرادم  ياقیرفا  رد  زوم  و  لیگران ،  جنرب ،  ینغور ،  لخن  هوهق ،  نوچ  یناهایگ 
ياوه بآ و  زا  هقطنم  نیا  ياهروشک  یخرب  تسا .  نآ  ياهیگژیو  زا  هوبنا  ياهلگنج  دراد و  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  اوتـسا  طـخ 
ردتقم ياهتلود  زا  یکی  تفای .  شرتسگ  مهد  نرق  زا  اقیرفا  يزکرم  یحاون  رد  مالـسا  تسا  ناهایـس  اب  يداژن  هبلغ  دنرادروخرب .  هنیرق 

یمالـسا تلود  دـنام .  راوتـسا  مهدزون  نرق  اـت  هک  دوب  مناـک  تلود  دـندروآ ،  دوـجوب  ار  نآ  ناناملـسم  هک  يزکرم  يارحـص  هیحاـن  رد 
يزکرم نادوس  رد  ار  دوخ  ورملق  هنماد  مهدزیس  نرق  رد  دمآ و  دوجوب  داچ  هچایرد  یقرش  لامـش  لحاوس  رد  مهن  نرق  دودح  رد  روکذم 

دالب  » ار نآ  ناناملـسم  هک  ارحـص  بونج  رد  تسا .  یعیـسو  هقطنم  هدوبن و  ینونک  ورملق  هب  رـصحنم  میدق  رد  نادوس  هتبلا  داد .  تعـسو 
هب 5 هیحان  نیا  تحاسم  دراد .  شرتسگ  یپویتا  تالف  ات  قرـش  زا  سلطا و  سونایقا  ات  برغ  زا  و  دنمانیم .  ناهایـس  نیمزرـس  ای  نادوسلا 
 . تسا هتشاد  لوط  رتمولیک  برغ 5500  ات  قرش  زا  رتمولیک و  نآ 1000  یبونج  یلامش -  هلصاف  هدیدرگیم و  غلاب  عبرم  رتمولیک  نویلیم 

تلود مانب  نامز  نآ  زا  داد و  لاقتنا  داـچ  هچاـیرد  یبرغ  بونج  رد  ونرب »  » هقطنم هب  ار  دوختختیاـپ  مهدراـهچ  نرق  ناـیاپ  رد  تلود  نیا 
هروت دـمحم  یهاشداپ  نامز  رد  دـش و  لیکـشت  یبرغ  نادوس  رد  یطـسو  نورق  رد  زین  ییاـگنوس  یمالـسا  تلود  تشگ .  فورعم  ونرب » »

هک يرگید  تلود  دیدرگیم .  بوسحم  ورملق  نیا  تلود  نیرتمهم  نورق 15 و 16 ،  رد  دیسر و  دوخ  تردق  جوا  هب  1493م )  - 1528)
هب شمدرم  دوب و  عـقاو  الفـس  لاگنـس  دور  هرد  رد  یمالـسا  تلود  نیا  دوـب .  رورکت  تشاد ،  یمالـسا  یـشم  دـش و  سیـسات  ارحـص  رد 

هدیقع ناملـسم  نیخروم  دندوب .  اهینالوف  دادـجا  نانآ  ياورنامرف  یلو  دوریم  راک  هب  ناونع  نیا  زونه  هک  دـندوب  فورعم  ( 8  ) رولوکوت
ورملق تحت  هک  ياهنهپ  رد  تفریذـپ و  ار  مالـسا  هک  دوـب  ارحـص  بوـنج  ياـقیرفآ  تلودنیلوا  رارکت  مهدزاـی  نرق  هـمین  رد  هـک  دـنراد 

فرـصت اهرورکت  بلاـج  تاـحوتف  زا  یکی  تفاـی .  شرتسگ  یبرغ  ياـقیرفا  رـسارس  رد  طاـقن  نیا  زا  مهدزون  نرق  لـیاوا  مهدـجیه و و 
زا ( 9  . ) دندیناسر رخآ  هب  دوب ،  هدروآ  ماود  نرق  یبرغ 5  ياقیرفا  رد  هک  روکذم  يروطارپما  دوب و  لاس 1230م  رد  انغ  تختیاپ  نیرخآ 
 ، نادوس ياهروشک  رد  دنتسه .  مالسا  شخب  تایح  نیئآ  وریپ  رفن  نویلیم  زا 40  شیب  يزکرم  ياقیرفا  ارحص و  هقطنم  هنکس  نویلیم  دص 
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%( . اب 5  ) دراد ار  ناناملسم  دصرد  نیرتمک  يدنوروب  تسا .  ناناملسم  اب  تیرثکا  يزکرم  ياقیرفا  داچ و  رجین ، 

نادوس

هچرگ  10  . ) دراد تعسو  عبرم  رتمولیک  هک 2500000  دشابیم  مالسا  ناهج  یتح  یئاقیرفا و  روشک  نیرتگزب  تعـسو ،  ظاحل  هب  نادوس 
اقیرفا يزکرم  طاقن  وزج  اقیرفا ،  يزکرم  يارحص  رد  دایز  شرتسگ  ظاحل  هب  یلو  دراد  رارق  یقرش  لامـش  ياقیرفا  رد  نآ  زا  ییاهشخب 

 ، ریئز يزکرم  ياـقیرفا  داـچ ،  یبیل ،  رـصم ،  ینعی  روشک  و 8  دراد .  طابترا  خرـس  يایرد  اب  یقرـش  لامـش  رد  نادوس  دوشیم .  هعلاـطم 
لین و دور  طسوت  هک  دـهدیم  لیکـشت  یگرزب  ياهتشد  ار  نآ  زا  یعیـسو  شخب  دـنراد .  كرتشم  زرم  نآ  اب  یپویتا  اـینک و  ادـناگوا ، 
ود ددرگیم ،  میـسقت  یبرغ  یقرـش و  شخب  ود  هب  لین  هناخدور  عیـسو  هرد  طسوت  نادوس  یلامـش  یحاون  دوشیم .  يرایبآ  نآ  تاـبعش 

رارق ( 11  ) ارام لبج  یناشفشتآ  ياههدوت  نادوس ،  یبرغ  عفترم  اتبسن  یضارا  رد  ددنویپیم .  مهب  نادوستختیاپ  موطراخ ،  رد  لین  هخاش 
رد نانآ  یلو  دش  هرادا  نایرـصم  طسوت  یلامـش  نادوس  دالیم ،  زا  لبق  نرق  نیدـنچ  ات  تسا .  کشخ  مرگ و  نادوس  ياوه  بآ و  دراد . 
هار روشک  نیا  رد  مالسا  نیملـسم ،  طسوت  نادوس  زا  ییاهشخب  فرـصت  اب  يدالیم  مهدزناپ  نرق  رد  دندومن .  كرت  ار  نادوس  نرق 15م 
زا دندروآرد  دوخ  فرصت  هب  ار  نادوس  لامـش  یحاون  الط ،  هب  نتفایتسد  تهج  نایرـصم  مود ،  راب  يارب  مهدزون  نرق  لیاوا  زا  تفای . 

دندومن و مایق  یسیگنا  نارگهطلـس  هیلع  رب  ناناملـسم  نامز  نیا  رد  تفرگ .  رارق  ناتـسلگنا  هرطیـستحت  نادوس ،  مهدزون  نرق  مود  همین 
رام رات و  اهیـسیلگنا  نینوخ ،  مایق  نیا  رد  تشاد .  هدهع  هب  ینادوس  يدهم  هب  فورعم  هللادـبع  نب  دـمحا  دـمحمرار  شبنج  نیا  يربهر 

اهیـسیلگنا و جارخا  زا  سپ  ینادوس  يدهم  دندیـسر .  لتق  هب  رگید  یـسیلگنا  يدایز  رایـسب  دادعت  یـسیلگنا و  هدنامرف  نودروگ  هدش و 
اب دوب ،  هدروخمخز  هک  موش  رامعتـسا  اما  تفای .  يرادتقا  دومن و  تلود  سیـسات  هب  مادـقا  نادوس ،  نیمزرـس  زا  یـشخب  ندروآ  تسدـب 
زا لکشتم  هک  رگشل  نیا  دومن .  ماع  لتق  ار  شنارادفرط  بوکرس و  ار  ینادوس  يدهم  مایق  نینوخ ،  ياهگنج  زا  سپ  ناوارف و  يرکشل 

مجاـهم ياـهورین  زا  ( 12  ) ناـمرود ما  رد  ینادوـس  يدـهم  ناوریپ  دـشیم .  يربـهر  یـسیلگنا  رنچیکطــسوت  ناتــسلگنا  رــصم و  ياوـق 
یلحم رد  دـندش و  هجاوم  يوسنارف  ياوق  اب  ناهگان  اـما  هداد  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  يزوریپ  نیا  زا  سپ  اهیـسیلگنا  دـندروختسکش و 
گنج نارحب و  کـی  زا  سپ  تفرگن و  تروـص  يدربـن  یلو  دـنتخادرپ  ییارآ  فـص  هب  هتفرگ و  رارق  مه  لـباقم  ورین  ود  ادوشاـف »  » ماـنب

نآ بجوم  هب  هک  دش  دقعنم  ناتسلگنا  رصم و  نایم  يدادرارق  لاس 1899م  رد  دیسر .  نایاپ  هب  ادوشاف  نایرج  نیفرط  هحلاصم  اب  یسایس ، 
دش و لقتسم  نادوس  ياهلاس 1924م  رد  دمآ .  رد  رامعتـسا  تحت  نادوس  هنوگ  نیدب  دـش و  راذـگاو  روشک  ود  ره  هب  نادوس  روما  هرادا 

لارنژ يربهر  هب  ناـیماظن  لاـس 1958م  رد  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـش  مـالعا  يروهمج  نا  تموکح  دـمآرد و  لـلم  ناـمزاستیوض  هب 
لاس ياتدوک  تسا .  هدید  ار  تینما  شمارآ و  يور  رتمک  نادوس  خیرات  نآ  زا  دـنتفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  هدرک و  اتدوک  دوبع  میهاربا 

ناریا و طباور  هلمج  زا  دومن و  داجیا  نادوستسایـس  رد  یتارییغت  دـیدج  تموکح  داد و  نایاپ  يریمن  رفعج  هلاـس  قانتخا 16  هب  1985م 
نادوس تسا .  نایماظن  تسد  رد  تردق  نونکا  مه  دمآ و  راک  يور  ریـشبلارمع  گنهرـس  يدهملا ،  قداص  زا  سپ  تفای .  دوبهب  نادوس 
اهرهش رد  نآ  هک 30 % دراد  هنکس  رفن  نادوس 27792000  دوشیم .  هرادا  راتخم  دوخ  تروصب  نآ  یبونج  ناتـسا  هک 6  دراد  ناتسا   18

مدرم % 80 ( 13  . ) دشابیم لاس  ینس 6/22  نیگنایم  راوناخ 3/5 و  دعب  یبسن 1/11 و  مکارت  و  نآ 8/3 % هنالاس  دشر  دننکیم .  یگدنز 
 . دنتسرپ تب  یحیـسم و  هیقب  ناملـسم و  % 72 تسا .  یبرع  جیار  طخ  یمـسر و  نابز  دنتـسوپ ،  هایـس  هیقب  و 20 % برع )  ) یماـس داژن  زا 

نایـشروش هک  تسا  اهتدم  دشابیم .  اقیرفا  ياتدوکرپ  ياهروشک  زا  یکی  هدوب و  یناوارف  ياهيریگرد  دهاش  لالقتـسا ،  زا  سپ  نادوس 
یطحق ناملسم و  نارازه  ندش  هراوآ  نآ ،  راب  فسات  جیاتن  زا  هک  دنریگرد  يزکرم  تلود  اب  ( 14  ) گناراگ گنهرس  يربهر  هب  بونج 

زا یـشان  گرم  رطخ  اـب  رفن  نویلیم  کـی  نوـنکا  مه  روـشک  نیا  بوـنج  هنکـس  نوـیلیم  زا 5  ( 15  . ) دـشابیم نادوـس  رد  یگنـسرگ  و 
موجه دنشابیم .  اهسکرک  اهروخشال و  كاروخ  هنافـساتم  دنوشیمن و  نفد  نادوس  بونج  یطحق  ناینابرق  دنتـسه .  وربور  یگنـسرگ 
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ار نانآ  هنکس  یهاگ  تسا و  هدومن  نامناخیبو  هدزیطحق  هنسرگ و  دارفا  هاگلزنم  ار  نادوس  یبونج  همین  ياهاتسور  زا  يرایـسب  ناگراوآ 
دنزادرپیم نآ  تراـغ  هب  هـتفرگ و  ار  لـلم  ناـمزاس  ییاذـغ  ياـهکمک  وـلج  بوـنج ،  نایـشروش  تـسا .  هداد  شیازفا  ربارب  اـت 4  هب 3 

دناهدش فیعض  رایسب  هک  هنسرگ  ناگراوآ  دنراد .  یکانرطخ  عضو  یتلود  ياهورین  نایـشروش و  نیب  رد  نتفرگ  رارق  لیلدب  زین  ناگراوآ 
اهنت درادـن و  دوجو  همه  يارب  اذـغ  نیا  اما  دـنربیم  رـس  هب  ( 16  ) سکمینوی ياذـغ  تفایرد  راـظتنا  هب  یفوفـص  رد  دـنراد  یقمر  رتمک  و 

رامـش هب  موس  ناهج  ییاذـغ  داوم  رابنا  یناـمز  دراد و  يزیخلـصاح  یـضارا  هکنآ  دوجو  اـب  نادوس  ( 17  . ) دنباییم تسد  نادـب  ياهدـع 
یجراـخ و ياـهکمک  هب  روشک  نیا  یگتـسباو  تساـیند .  ریقف  روشک  هد  وزج  هدـنام و  بقع  تسا  يروـشک  رـضاح  لاـح  رد  دـمآیم 
هب مدرم  % 80 تـسا .  هدـیناسر  هـب 200 % نادوـس  رد  ار  مروـت  يزرم ،  نورد  ياــهدربن  یپ و  رد  یپ  ياــهاتدوک  یماــظن ،  ياهدــیرخ 

موطراخ یلاوح  رد  ناهج  هبنپ  عرازم  نیرتگرزب  دـهدیم .  لیکـشت  ار  نآ  تارداص  هبنپ 60 % دیلوت  دنلوغـشم و  يراد  هلگ  يزرواشک و 
يایرد لـحاوس  رد  روشک  نیا  لاـس 1973م  رد  هدوب و  نادوس  یندـعم  رئاـخذ  زا  نهآ  ـالط و  سم ،  تسا .  عقاو  نادوـستموکح  زکرم 

هک تسا  دنوپ )  ) هریل نادوس  لوپ  دحاو  ( 18  . ) دراد رارق  گناراگ  نایشروش  راتیخا  رد  نداعم  نیرتهب  هنافساتم  دومن .  فشک  تفن  خرس 
 . تسا ربارب  رتسایپ  اب 100  هک  دراد  مان  هنیج  یبرع  هب 

(19  ) داچ

و قرـشرد )  ) نادوس نیب  اقیرفا  ریبک  يارحـص  هیحان  رد  يزکرم و  ياقیرفا  رد  عبرم  رتمولیک  اب 1284000  ربارب  یتعـسو  اب  داچ  يروهمج 
ياهگلج و نیمزرس  داچ  دراد .  كرتشم  زرم  يزکرم  ياقیرفا  نورماک و  اب  بونج  رد  یبیل و  اب  لامش  رد  و  تسا ،  عقاو  برغ ) رد   ) رجین

داچ هچاـیرد  دراد .  رارق  یبیل  اـب  داـچ  زرم  رد  لامـش و  رد  ( 20  ) یتسب یت  ياـههوک  ماـنب  نآ  تاـعافترا  نیرتمهم  دـشابیم و  ییارحص 
نیا تموکح  زکرم  ( 21  ) انماجن زا  روبع  داچ و  یبرغ  بونج  ندومن  بورـشم  زا  سپ  يراشتیمهارپ  هناخدور  تسا .  عقاو  نآ  برغرد 

لاس 1895م زا  تسا .  ناراب  اب  ماوت  بونج  رد  یلو  کشخ  مرگ و  طاقن  رثکا  رد  داچ  ياوه  بآ و  دوشیم .  روبزم  هچاـیرد  دراو  روشک 
تارمعتسم زا  لاس 1917م  رد  ینامثع و  تفالخ  لالحنا  زا  سپ  لوا و  یناهج  گنج  رخاوا  رد  دـش و  زاـب  داـچ  رد  رامعتـسا  ياـپ  ياـج 

يرجه مراهچ  نرق  رد  مالـسا  دمآرد .  للم  نامزاستیوضع  هب  و  دـیدرگ .  لقتـسم  هسنارف  زا  داچ  لاس 1960م  رد  دوب .  هسنارف  یمـسر 
دارفا لاس 1960م  ات  دـیدرگیم و  هرادا  ینامثع  تلود  ورملق  تحت  اهتدـم  داـچ  تفاـی و  هار  ییارحـص  نیمزرـس  نیا  هب  يدـالیم ) مهد  )

ناملسم ناربهر  هیفصت  هب  تسد  هلحو  نیلوا  رد  دیسر و  تردق  هب  ياپ  لپمات   » لاس نیا  رد  دنتشاد .  تلاخد  نآ  یسایس  روما  رد  ناملسم 
یبهذم یـسایستیصخش -  رفن   1250 لاـس 1965م ،  رد  اـهنت  يو  تخاـس .  مکاـح  روشک  رد  ار  يروتاـتکید  لـحنم و  ار  بازحا  دز و 

صوصخب مدرم  نینوخ  هنایـشحو و  راتـشک  هب  دومن و  هلمح  مارآ  تارهاظت  هب  یمـال ) تروف   ) اـنماجن رد  درک .  نادـنز  هناور  ار  نیملـسم 
دش و هتشک  يابلابموت )  ) ياپ لپمات  لاس 1975م  رد  دیناسر .  تداهش  هب  ار  ناناملسم  زا  يدایز  دادعت  دز و  تسد  هانگیب  ناکدوک  نانز و 

شـشوک اب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ .  تسد  رد  هسنارف  تیامح  اب  ار  تموکح  مولاـم  سکیلف  لارنژ  يربهر  هب  یماـظن  ياروش  کـی 
ناونع هب  هرباـه  نسح  لاس 1978م  رد  دوب .  هدـمآرد  ناملـسم  ياهکیرچ  طلـست  تحت  لاس 1968م  زا  داچ  یلامـش  یحاون  ناناملـسم 

سیردا رضاح  لاح  رد  ( 22  . ) دنتخاس مهارف  ار  يو  طوقـس  ناملـسم  زرابم و  ياهورین  هک  تفرگ  تسد  رد  ار  تردق  داچ  ریزو  تسخن 
روشک سیئر  وگنوب  رمع  روضح  رد  اما  تشاد .  يدیدش  يریگرد  یسارکومد  شبنج  ياهورین  اب  هک  دشابیم  داچ  رب  مکاح  سیئر  یبد 

اب یلم  شترا  یهدـنامزاس  بوچراهچ  رد  شبنج  نیا  ياهورین  دـش  ررقم  دـمآ و  لمع  هب  اهورین  نیا  داچتلود و  نیب  یحلـص  قفاوت  نباگ 
هیداب یگدـنز  نآ  لامـش  مدرم  دنتـسه .  یئوتناب  ینادوس و  لیابق  ینادوس ،  برع  داژن  زا  داچ  مدرم  ( 23  . ) دـنوش ماغدا  یتلود  ياهورین 
لیلدب یمسر  نابز  دنشابیم .  دوخ  صتخم  موسر  بادآ و  اب  یئوتناب و  تسوپهایـس  ارثکا  اهیبونج  یلو  دنبارعا  لیابق  زا  دنراد و  ینیـشن 
دوجو اب  داچ  دـنبهذم .  ینـس  بلغا  هک  دنتـسه  ناملـسم  مدرم  زا 80 % شیب  دراد .  جاور  مه  یبرع  یلو  تـسا  هـسنارف  رامعتـسا ،  هـطلس 
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داچ دنراد .  تنوکس  اهاتـسور  رد  تسا و 27 % هنالاس 5/2 % دـشر  نآ 4/4 و  مکارت  هک  دراد  هنکـس  رفن  نوـیلیم  اهنت 5/5  دایز  تعـسو 
لیلدب تسا .  هایس  ياقیرفا  ناهج و  ریقف  ياهروشک  زا  یکی  ییاوتسا و  ياقیرفا  یلامـش و  ياقیرفا  نایم  یطابترا  يراجت و  ياههار  زکرم 
یـسایس تابث  مدـع  نآ ،  رد  نابایب  ارحـص و  شرتسگ  داـیز و  تعـسو  دازآ ،  ياـهایرد  هب  یـسرتسد  مدـع  یکـشخ و  رد  ندوب  روصحم 

لاس شروش  تسا .  هداتفا  ریخات  هب  روشک  نیا  یهافر  یـسایس و  يداصتقا  هعـسوت  یبونج ،  یلامـش و  شخب  فـالتخا  زا  یـشان  یخیراـت 
 . تسا هدرک  دـیدشت  ار  یگدـنام  بقع  نیا  یجراخ  ياـهکمک  هب  یگتـسباو  ات 1974م و  ياهلاس 1968  یلاسکـشخ  نینچمه  1966م ، 

ياههار لـک  دراد و  يداـیز  تلاکـشم  زین  یطاـبترا  ظاـحل  هب  داـچ  تسا .  داـچ  یعارز  تـالوصحم  زا  ینیمز  ماداـب  نزرا و  هبنپ ،  ( 24)
 . دسریم رتمولیک  هب 300  نآ  هتلافسآ 

رجین

تسا عقاو  اقیرفا  يزکرم  يارحص  رد  یلام  داچ و  روشک  ود  نیب  دازآ و  يایرد  زا  رود  هب  تعسو  عبرم  رتمولیک  اب 1267000  رجین  روشک 
رجین هناخدور  ینعی  اقیرفا  دور  نیموس  دوشیم .  هدـهاشم  یتاعافترا  نآ  یلامـش  يزکرم و  یحاون  رد  هک  ینابایب  تسا  ینیمزرـس  رجین  . 

رارق نآ  یقرـش  بونج  رد  هک  داچ  هچایرد  تسا .  هداد  يا  هگلج  تلاـح  نآ  فارطا  ياـهنیمز  هب  هک  دراد  ناـیرج  نآ  یبرغ  بونج  رد 
مرگ و یبرغ  بونج  رد  اما  تسا ،  ینابایب  شیاوه  نآ و  بونج  لامـش و  هژیوب  طاقن و  رثکا  رد  دراد .  قلعت  رجین  هب  نآ  زا  یـشخب  هتفرگ 

لامـش زا  هک  ناملـسم  ناناگرزاب  قیرط  زا  مالـسا  دشیم .  بوسحم  رـصم  يروطارپما  ءزج  دالیم  زا  لبق  نورق  رد  رجین  دشابیم .  لدتعم 
اهنآ نیرتمهم  هک  دـمآرد  یمالـسا  تفالخ  ياهتلود  فرـصت  هب  رجین  دـعب  راودا  رد  تفای .  جاور  رجین  رد  دـندمآیم  یحاون  نیاب  اقیرفا 

مالـسا رـشن  شرتسگ و  بجوم  رجین  رد  اهنت  هن  اـهتلود  نیا  دنتـسه .  هصوح  اـمرج و  ونوب ،  یئاـگنوس ،  یلاـم ،  اـناغ ،  سوبوت ،  ربرب ، 
ياههاگیاپ سیـسات  اب  هسنارف  ات 1922م   1901 اهلاس رد  دـنداد .  رارق  دوخ  یبهذـم  تاـغیلبت  تحت  ار  رواـجم  ياهنیمزرـس  هکلب  دـندش 

لاـس 1960م رد  لالقتـسا  بسک  هب  قفوم  رامعتـسا ،  اـب  هزراـبم  ههد  نیدـنچ  زا  سپ  رجین  مدرم  دومن و  دوخ  هرمعتـسم  ار  رجین  یماـظن ، 
بقع روشک  تروص  هب  ار  رجین  شمدرم ،  فاعضتسا  نآ و  عبانم  تراغ  روشک و  نیا  رد  هسنارف  رامعتسا  هلاس  نیدنچ  روضح  اما  دندش . 

دوشیم و لیکـشت  شخب  زا 22  هک  دراد  تیـالو  رجین 7  دراد .  هتفـشآ  ناماسبان و  يداـصتقا  ینغ ،  عباـنم  دوجو  اـب  هک  هدروآرد  هداـتفا 
رجین دایز ،  تعسو  دوجو  اب  دراد .  يراجت  یسایس و  طباور  یبرع  لود  هسنارف و  اب  روشک  نیا  دشابیم .  یماین  رهـش  نآ  تموکح  زکرم 

یگدـنز رجین  دور  راـنک  یبرغ و  بونج  بونج ،  رد  ناـنآ  رثـکا  هک  ددرگیم  غلاـب  رفن  هب 7200000  نآ  دادـعت  دراد و  یمک  تـیعمج 
هسنارف یمسر  نابز  دنـشابیم .  قراوط  اهینالوف و  هیقب  یئاگنوس و 20 % اـمروگ و  داژن  زا  هصوح و 25 % ماوـقا  زا  مدرم  % 55 دننکیم . 

ینس ارثکا  هک  دنتسه  ناملـسم  مدرم  % 90 دراد .  جاور  مه  هصوح  ینالوف و  یبرع ،  ياـهنابز  یلو  دـشابیم  نیتـال  یمـسر  طـخ  تسا و 
یتارداص لوصحم  اهنت  دـهدیم .  لیکـشت  یماد  یعارز و  تالوصحم  ار  نآ  داصتقا  ساـسا  دراد .  تسمینآ  یحیـسم و  یتیلقا  دـنبهذم . 

فـشک و دـشابیم .  ناـهنپ  تافـسف  چـگ و  گنـس  رمرم ،  سم ،  نهآ ،  ینغ  عباـنم  نآ  فیعـض  كاـخ  ریز  رد  تسا .  ینیمز  ماداـب  نآ 
دوجو نیا  اـب  دوب .  موـیناروا  هدـننک  دـیلوت  نیمجنپ  لاـس 1977م  رد  دوزفا و  روـشک  نـیا  تـیمها  رب  لاس 1971م  رد  مویناروا  جارختـسا 

داوم هیهت  تالکـشم  ( 25  ) ایردـب یـسرتسد  مدـع  ناوتیم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتخاـس  هجاوم  نارحب  اـب  ار  رجین  يداـیز  ياـهیاروشد 
 . درب مان  ار  دنداوساب ) % 15  ) مدرم يداوسیب  لاس 1973م  گرزب  یلاسکشخ  يراک ،  مک  یتادراو ،  مدنگ  هب  زاین  ییاذغ و 

يزکرم ياقیرفا  يروهمج 

دندراد ناـیرج  روشک  نیا  زد  هک  يراـش  یگناـبوی و  دور  ود  زا  هک  دوب  فورعم  يراـش  یگناـبوی  هب  اـقباس  يزکرم  ياـقیرفا  يروـهمج 
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تـسا ياهیحان  يزکرم  اقیرفا  دراد .  رارق  نورماک  ریئز و  نادوس ،  داـچ ،  نیب  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک   622984 دوب .  هتشگ  ذوخام 
تارمعتـسم وزج  يزکرم  ياقیرفا  مهدزون ،  ورق  رد  تسا .  ناهج  ریقف  روشک  هلمج 25  زا  درادن و  هار  ایردب  یهار  چیه  زا  یناتـسهوک و 

ناناملسم زا  رفن  نارازه  دوب  یحیـسم  هک  اساکوب  لدب  ناژ  يروتاتکید  نارود  رد  تفایتسد .  لالقتـسا  هب  لاس 1960م  رد  دوب و  هسنارف 
یسایس روما  رد  دنهدیم  لیکشت  ار  يزکرم  ياقیرفا  هنکـستیرثکا  هکنآ  دوجو  اب  ناناملـسم  زین  نونکا  مه  دندیطلغ و  نوخ  كاخ و  هب 

نابز یلو  هدوب  ویابووتناب )  ) تسوپهایـس داژن  زا  نآ  مدرم  دنتـسه .  یحیـسم  یتیلقا  راشف  تحت  تدـش  هب  دـنرادن و  ذوفن  یماـظن  يرادا و 
نیئآ وریپ  رفن  نویلیم  يزکرم 5/1  ياقیرفا  هنکس  نویلیم  زا 3  دنیوگیم .  نخـس  وگناس  یلم  نابز  هب  نایموب  هچرگ  تسا  هسنارف  یمـسر 

لاس ياتدوک  دنناملسم !  مدرم  هک 8 % تسا  هدرک  مالعا  دوخ  عقاو  ریغ  یمسر و  ياهرامآ  رد  ار  نآ  یحیسم  تلود  اما  دنشابیم .  مالسا 
ساملا و ینغ  رئاـخذ  تسا .  هداد  رارق  دـیدش  قاـنتخا  قاـحم  رد  ار  نیملـسم  هدرک و  عونمم  ار  یبهذـم  بازحا  تیلاـعف  هنوگره  1981م 

طاقن يداصتقا  هعـسوت  هافر و  فرـص  نانآ  جارختـسا  زا  لصاح  عفاـنم  هک  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  يور  علق و  سم ،  ـالط ،  مویناروا ، 
 . دنربیم رس  هب  يداصتقا  ناماسبان  عضو  رد  ناناملسم  دوشیم و  نیشن  یحیسم 

ادناگوا

اینک تاعافترا  طـسوت  نآ  زا  ییاـهشخب  ددرگیم .  غلاـب  عبرم  رتمولیک  هب 236536  نآ  تعـسو  دراد .  رارق  نادوس  بوـنج  رد  ادـناگوا 
هب هوهق  نتشاد  رطاخ  هب  البق  ادناگوا  دریگیم .  رب  رد  ار  نآ  زا  یعیسو  تمسق  ییاوتـسا  ياهلگنج  یهایگ  شـشوپ  تسا و  هدش  هدیـشوپ 

نرق طساوا  رد  دـندمآرب و  نآ  فرـصت  ددـص  رد  رابگنز  نکاس  ناناملـسم  يدالیم  هدزون  نرق  طـساوا  رد  دوب .  روهـشم  اـقیرفا » لـیزرب  »
هزاجا دوب  هتخود  مشچ  ادناگوا  ياهتورث  هب  هک  سیلگنا  رگرامعتـسا  یلو  دـنداد  لیکـشت  ار  ادـناگوب  یمالـسا  تموکح  بارعا  مهدزون 

لاـس 1962م رد  ادـناگوا  تفرگ .  رارق  سیلگنا  هیاـمحلا  تـحت  هدزوـن  نرق  رخاوا  رد  ادـناگوا  درواـیب و  يداـیز  ماود  تـلود  نـیا  دادـن 
لیکشت یلـصا  نابز  اـب 4  هلیبق  ار 40  نآ  زا  یمهم  شخب  هـک  دراد  هنکــس  رفن  نوــیلیم  ادـناگوا 5/16  دروآ .  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا 
ادناگوا مدرم  % 40 تسا .  نیمزرـس  نیا  رد  ناناملـسم  ذوـفن  هناـشن  رما  نیا  هک  دـننکیم  ملکت  یلیحاوـس  ناـبز  هـب  مدرم  % 75 دـهدیم . 

ینماان یـسایس و  تابث  مدـع  اـب  نونکا  مه  ادـناگوا  ( 26  . ) دـشابیم یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  وضع  روبزم  روشک  دنتـسه و  ناملـسم 
تربـلا و تاـیروتکیو ،  ياـههچایرد  دراد و  ار  روشک ) تحاـسم  % 17  ) نیریـش بآ  عباـنم  نیرتمیظع  زا  یکی  روـشک  نیا  تـسوربور . 

هدـننک رداص  روشک  نیمجنپ  نیمزرـس  نیا  دـباییم .  دـلوت  ادـناگوا  زا  لین  هناخدور  دراد .  رارق  شیاـههیاسمه  روشک و  نیا  نیب  دراودا 
 . دنلوغشم يزرواشک  شخب  رد  نآ  تیعمج  تسایند و 90 % رد  هوهق 

ادنآور

 ، ادـناگوا يدـنوروب ،  ياهروشک  یگیاسمه  رد  دازآ  يایرد  زا  رودـب  هک  ددـعتم  ياههوک  اـههچایرد و  اـب  عفترم  تسا  یتـالف  ادـنآور 
زکرم تسا .  یکـشخ  رد  روصحم  درادـن و  هار  دازآ  يایرد  هب  تسا .  عبرم  رتمولیک  ربارب 26000  نآ  تعـسو  دراد و  رارق  ریئز  اینازنات و 
زکرم رد  ناناملــسم  موـس  کـی  دنناملــسم ،  رفن  ینعی 494200  نآ 70 % هنکـــس  رفن  زا 706000  دــشابیم .  یلاـگیک   » نآ تموـکح 

لاس 1964م رد  ادنآور  ناناملـسم  هیداحتا  تسا .  هدش  سیـسات  یلاگیک  رد  دجـسم  ناناملسم 5  دجسم  زا 50  دنراد  تنوکـستموکح 
لاس 1962م رد  تسا .  هتخانـش  ناناملـسم  یمـسر  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  نآ  مه  تلود  هدوب و  نآ  وضع  ناناملـسم  همه  هک  دـش  سیـسات 

نایاپ نیمزرس  نیا  رد  کیژلب  هلاس  رامعتسا 16  هب  دنتفایتسد و  کیژلب  روشک  زا  لالقتـسا  هبوتوه  موق  تازرابم  رثا  رب  روشک  نیا  مدرم 
 . دنداد
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يدنوروب

ياههریت زا  نآ  ینویلیم  هنکس 5/5  % 85 دراد .  رارق  اکیناگنات  هچایرد  یقرـش  لامـش  هرانک  رد  عبرم  رتمولیک  اب 27834  يدنوروب  روشک 
رد یناملآ  نارـسفا  يارب  هک  ینارگراک  طـسوت  لاس 1870م  هب  يدنوروب  رد  مالـسا  دنتـسه .  ناملـسم  مدرم  % 5 دنـشابیم .  ( 27  ) وتوه

هچرگ دـش .  سیـسات  تموکح  زکرم  يرتـمولیک  رد 135  ازناین  هدـکهد  رد  نانآ  دجـسم  نیلوا  تفاـی و  راـشتنا  دـندرکیم  راـک  اـینازنات 
شالت اب  یلو  دـندوب  فلاخم  تدـش  هب  ناـنآ  تیلاـعف  ناملـسم و  ياـهورین  اـب  دـندوب  هدومن  دوخ  هرمعتـسم  ار  يدـنوروب  هک  اـهیکیژلب 

ناکدوک هسردم  نانآ  رارـصا  اب  لاس 1952م  رد  دندرک و  ادـیپ  یبسن  يدازآ  ناناملـسم  اسوب ،  ینارمع  مانب  يزرابم  يربهر  هب  نیدـحون 
ینعیتموکح زکرم  رد  ناناملسم  دنتخادرپ .  یغیلبت  ياههمانرب  ماجنا  روما و  هعسوت  هب  یمالسا  ياهورین  هتفر  هتفر  دمآ و  دوجوب  ناملسم 

يراوجمه دنـشابیم .  مارتحا  دروم  یتـلود  یمـسر و  تاـماقم  يوس  زا  دـنراد و  تنوکـس  يزناـیوم  نیـشن  ناملـسم  شخب  اروبموجوب و 
ناملسم ناناگرزاب  ( 28  . ) تسا هتـشاد  يرفاو  ریثات  مالـسا  نیئآ  هب  نیمزرـس  نیا  مدرم  شیارگ  رد  اـینازنات  یمالـسا  روشک  اـب  يدـنوروب 

 . دنهدیم لیکشت  ار  يدنوروب  نیملسم  زا  يدصرد  نونکا  مه  دناهدرک  ترجاهم  نیمزرس  نیا  هب  هتشذگ  رد  هک  برع  يدنه و 

( وگنک لاردف  يروهمج   ) ریئز

ماگنه رد  تفای  مان  رییغن  وگنک  هب  لالقتـسا  زا  دـعب  دوب و  فورعم  کیژلب  يوگنک  هب  دوب  کـیژلب  هطلـستحت  هک  یناـمز  رد  روشک  نیا 
تفاـی و رییغت  ازاـش  نیک  يوگنک  هب  وگنک  ماـن  لدـبم و  ازناـش  نیک  هب  لیودـیلوپ  وئل  زا  نآ  تموکح  زکرم  وتوبوم »  » يروهمج تساـیر 
اب ریئز  ( 29  . ) تسا فورعم  ریئز  هب  روبزم  روـشک  دراد ،  ماـن  ریئز  یلحم  ناـبز  هب  دراد و  ناـیرج  روـشک  نیا  رد  وـگنک  هناـخدور  نوـچ 

تلود کی  تروصب  لاس 1885م  رد  دش و  فشک  یلناتـسا  سوت  ریئز  دـشابیم .  اقیرفا  تعـسورپ  روشک  نیمود  عبرم  رتمولیک   234500
نیا دـش .  یفرعم  کـیژلب  يوس  زا  ياهرمعتـسم  تروصب  لاس 1908م  رد  دـمآرد و  مود  دـلوپوئل  کیژلب  هاشداپ  تیکلاـم  تحت  لقتـسم 

هک روانهپ  وگنک  يرآ  دروآ .  تسدب  ار  دوخ  لالقتسا  هایس ،  ياقیرفا  یلم  نامرهق  ابمامول  سیرتاپ  يربهر  تحت  لاس 1960م  رد  روشک 
 ، ریئز نامدرم  هنامحریب  رامثتسا  اب  هک  دوب  کیژلب  هاشداپ  یصخش  کلم  ات 1908م  ياهلاس 1876  یط  تسا  کیژلب  زا  رتگرزب  ربارب   77
ای هدـش و  ناراـبریت  دــندرکیم  فـلخت  وا  نـیمارف  زا  یئاـقیرفا  نارگراـک  رگا  دــمآرد .  ملاـع  دارفا  نیرتدــنمتورث  زا  یکی  تروـص  هـب 
رد نمـض  رد  تسا .  هدومن  رکذ  نوـیلیم  یلا 8  نیب 5  ار  مود  دلوپوئل  میژر  ناینابرق  دادـعت  قثوم  عبانم  زا  یکی  دـشیم  عطق  ناشیاهتـسد 
رد هک  دـشابیم  ازاش  نیک  نآ  تموکح  زکرم  ( 30  . ) دش تراغ  وگنک  رگید  عبانم  الط و  سم -  رئاخذ  زا  يرایـسب  کیژلب  هطلـس  تدم 

نابز اما  دننکیم  ملکت  هجهل  هب 400  هک  دراد  داژن   250 دوشیم .  میسقت  ناتسا  هب 9  يرادا  متسیس  ظاحل  هب  دراد و  رارق  وگنک  دور  رانک 
دش و ریئز  دراو  یقرش  قطانم  قیرط  زا  مالـسا  دنتـسه .  ناملـسم  نآ  هک 10 % دراد  هنکـس  رفن  ریئز 33740000  تسا .  يوسنارف  یمـسر 

یمالـسا هسردم  دجـسم و  يدادـعت  تموکح  زکرم  ازاشنیک  رد  تفای .  شیازفا  يرواخ  ياساک  وویک و  ياهناتـسا  رد  ناناملـسم  دادـعت 
نیمشش و  ناهج ) دیلوت  % 73  ) تلابک هدننک  دـیلوت  نیتسخن  ریئز  تسا .  شیازفا  هب  ور  مالـسا  يوس  هب  مدرم  شیارگ  دـنور  تسا و  ریاد 

(31  . ) دراد مه  گنس  لاغز  زنگنم ،  مرک ،  الط ،  نهآ ،  علق ،  ساملا ،  نداعم  دشابیم .  ناهج  رد  سم  هدننک  دیلوت 

اهتشونیپ

opec Seminar gabon oil يرکـسع .  اضردمحم  ناهج 1990م -  یتیعمج  هماـنلاس  - Albert-Bernard Bongo 1- 2
نآ تیوضع  هب  هک  تسا  يروشک  نیرخآ  کپوا و  کچوک  ياضعا  زا  نباـگ  - industry(Rienna : opec-1977)p . 70 3- 4

-7 يزکرم ص 172 .  یبرغ و  ياقیرفا  ياهروشک  اب  یئانشآ  - 6 تفن ص 137 .  تمیق  قیبطت  یبیرخت  تارثا  کپوا و  - 5 دش .  هتفریذپ 
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 . ناهج تعسورپ  روشک  نیمهن  - 10 نس ص 177 .  دیوید  لیزب  اقیرفا  خیرات  - Tukolor 8- 9 یهلا ص 243 .  نیسح  اقیرفآ -  خیرات 
ریفـس تاراهظا  هب  اـنب  - Garange 14- 15 1990م . )  ) ناـهج یتیعمج  هماـنلاس  - Jabalmara 11- Omdurman 12- 13

ینیئتورپ ظاحل  زا  هک  نغور  جنرب و  تابوبح و  درآ  زا  یبیکرت  اب  تسا  ییاذـغ  - 16 تسا .  هتفای  نایاپ  روکذـم  شروش  ناریا  رد  نادوس 
 . نابآ 71 ش 14620 ناهیک 17  همانزور  زا  لقن  هب  دـحتم ،  لـلم  ناـمزاس  شرازگ  زا  - 17 دوشیم .  هئارا  ردوپ  تروـصب  تسا و  يوـق 

دوـب و هسنارف  عفاـنم  ظـفاح  هرباـه  نسح  - Chad 19- Tibesti 20- Njgmna 21- 22 تاـعالطا ش 19518 .  هماـنزور  - 18
خیرات - 24 ریت ش 307 .  مالـسا 4  ناهج  همانزور  - 23 دـیدرگیم .  تیامح  یبیل  يوس  زا  دوب  هرباه  يراـنکرب  ناـهاوخ  هک  ینوگوگ  »
روشک نیا  دراد و  هلصاف  رتمولیک  سلطا 650  سونایقا  لحاس  ات  رجین  هطقن  نیرتکیدزن  - 25 یهلا ص 125 و 126 .  نیسح  رتکد  اقیرفا - 

سیـسات روشک  نیا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  بزح   » يدـالیم لیروآ 1993  رد  ییادـناگوا  نایارگ  مالـسا  - 26 دـشابیم .  نهآ  هار  دـقاف 
-Hoto 27- 28 دنروآرد .  ارجا  هب  ادناگوا  رد  یمالسا  قالخا  گنهرف  هعسوت  يارب  ار  یمالسا  تعیرش  نوناق  نآ ،  قیرط  زا  ات  دندرک 

رتکد همجرت  همورکن  ماوق  دوش ،  دـحتم  دـیاب  اقیرفا  ص 3050 - ایفارغج ،  گـنج  - 29 ص 224 .  زورما ،  ناهج  رد  ناملـسم  ياهتیلقا 
 . یهلا ص 145 نیسح  رتکد  اقیرفا -  خیرات  - 31 لکوت ص 46 . 

( اقیرفا یبرغ  بونج  بونج و  یقرش ،  بونج   ) یبونج ياقیرفا  ه -

( اقیرفا یبرغ  بونج  بونج و  یقرش ،  بونج   ) یبونج ياقیرفا 

يارحـص تـسا .  هـتفرگ  رارق  یقرـش  شخب  رد  نآ  تاـعافترا  رتـشیب  هـتفرگ و  رارق  یبوـنج  هرکمین  رد  لـماک  روـط  هـب  یبوـنج  ياـقیرفا 
ياقیرفآ ات  هدـیناشوپ و  ار  اناوستوب  نیمزرـس  ایبیمان و  روشک  تحاسم  تیرثکا  انید  ياهارحـص  نیرتکشخ  زا  یکی  ناونع  هب  يراـهالاک 

ياهتمسق رد  ( 1  . ) تسا هارمه  یگدـنراب  يرادـقم  اب  نآ  ناتـسمز  بیمان   » نابایب مانب  یلحاـس  کـیراب  راون  زجب  دراد .  دادـتما  یبونج 
ياوه بآ و  زا  یبرغ  یقرـش و  لحاوس  اـما  دـشابیم .  مکاـح  ییاوتـسا  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  یبونج  ياـقیرفا  يزکرم  یلاـمش و 

راکـساگادام ینعی  اقیرفا  هریزج  نیرتگرزب  دید .  ناوتیم  ار  ياهنارتیدم  ياوه  بآ و  یعون  یبونج  لحاوس  رد  دـنرادروخرب .  یـسونایقا 
يدنه یئایسآ و  یئاپورا و  نیرجاهم  هگرود ،  داژن  اما  تسا  هایس  داژن  اب  هبلغ  اقیرفا  بونج  رد  هچرگ  دراد ،  رارق  اقیرفا  یقرش  بونج  رد 

زا 5/6 شیب  ربارب  یتعسو  دنریگیم  رب  رد  ار  یـسایس  دحاو  هک 14  اقیرفا  شخب  نیا  ياهروشک  عومجم  دـنراد .  تماقا  هیحان  نیا  رد  زین 
رتمولیک اب 2045  سیروم  اما  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تحاـسم  نیرتشیب  ـالوگنآ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دراد  عبرم  رتمولیک  نویلیم 

هایـس ياـقیرفا  زا  هیحاـن  نیا  رد  روشک  نیرتتیعمجرپ  هنکـس  نوـیلیم  اـب 33  یبونج  ياـقیرفا  دـشابیم .  اـهروشک  نیا  نیرتکچوک  عبرم 
مه دندیـشوک و  مالـسا  رـشن  رد  دندمآیم  هیحان  نیاب  نارگرامعتـسا  طسوت  هک  ینیموکحم  زین  یئایـسآ و  يدنه و  نیرجاهم  دـشابیم . 

رامعتسا دیدش  ذوفن  عیسو و  تاغیلبت  لیلدب  یبرغ ) بونج  بونج و  یقرش ،  بونج   ) یبونج ياقیرفا  هنکس  نویلیم  دودح 110  زا  نونکا 
عقاو روموک  نیمزرس  دراد  ناملسم  زاشیب 90 % هک  يروشک  افرص  و  دنشابیم .  ناملسم  رفن  نویلیم  دودح 15  رد  یمقر  اهنت  طاقن  نیا  رد 
نیا ناناملـسم  نازیم  هک  يرگید  لماوع  زا  یکی  دنتـسه .  مالـسا  نیئآ  وریپ  زین  کیبمازوم  هنکـستیرثکا  تساـقیرفا .  یقرـش  بونج  رد 

دنراد دوجو  ابلاغ )  ) یحیسم دارفا  اهروشک  نیا  ياهتلود  سار  رد  هک  دشابیم  نآ  لیلدب  تسا  رتمک  اقیرفا  رگید  طاقن  هب  تبسن  هقطنم 
ایبماز و وتوسل ،  دـنلیزاوس ،  کیبمازوم ،  ایبیمان ،  الوگنآ ،  ياـهروشک  دـنهد .  هولج  مک  ار  ناناملـسم  راـمآ  هک  دنتـسه  نآ  ددـص  رد  و 

 . دنشابیم یبونج  اقیرفا  اب  هزرابم  مدقم  طخ  رد  هوبابمیز 

(2  ) کیبمازوم
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 ، يوالام یبونج ،  ياقیرفا  دنلیزاوس ،  اینازنات ،  یگیاسمه  رد  اقیرفا و  یقرـش  بونج  رد  عبرم  رتمولیک  اب 800000  کیبمازوم  يروهمج 
نآ برغ  لامش و  رد  مه  یتاعافترا  دراد .  یتالف  تلاح  نآ  رگید  یحاون  یلو  هدوب  تسپ  نآ  یقرـش  لحاس  دراد .  رارق  هوابمیز  ایبماز و 

شخب ددرگیم .  هناور  يزکرم  ياقیرفا  يوس  هب  دریگیم و  همـشچرس  کیبمازوم  تـالف  زا  يزبماز  صوصخب  نآ  ياـهدور  تیا .  عقاو 
دراد بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  طاقن  هیقب  لدـتعم و  ياوه  بآ و  یناتـسهوک ،  طاقن  تسا ،  هتفرگ  ارف  گنج  ار  کـیبمازوم  زا  یمهم 

لاقترپ تارمعتسم  وزج  امـسر  کیبمازوم  لاس 1909م  رد  و  دومن .  فشک  ار  نیمزرـس  نیا  اماگودوکـساو »  » راـب نیلوا  لاس 1948م  رد 
( . ومیل هرف  يربهر  هب  لاس 1975م  رد   . ) دروآ تسدب  ار  دوخ  لالقتـسا  کیبمازوم  مدرم ،  ینالوط  تازرابم  زا  سپ  هک  دـیدرگ  دادـملق 

تسا یلاقترپ  یمسر  نابز  هچرگ  دنتسه  وتناب  صوصخب  هایس و  داژن  زا  ارثکا  هک  دراد  هنکس  رفن  نویلیم  رضاح 5/15  لاح  رد  کیبمازوم 
ماکح زا  یکی  مان  زا  کیبمازوم  مان  دـشابیم .  وتوپام »  » رهـش نآ  تموکح  زکرم  دـنیامنیم .  ملکت  وتناـن  یلحم  ناـبز  هب  تیرثکا ،  یلو 

هناتخبشوخ دندیمان و  لاقترپ  یقرـش  ياقیرفا   » ار نآ  هداد و  رییغت  ار  نآ  اهیلاقترپ  هک  هدش  هتفرگ  قیبماس  یـسوم  دیـس  مانب  نآ  ناملـسم 
رد قیبماس  الوفوس و  یمالـسا  ياهتلود  دراد .  هلاس  رازه  یتمدـق  نآ  رد  مالـسا  ذوفن  تفایزاب .  ار  دوخ  یمالـسا  مان  لالقتـسا ،  زا  سپ 

ناناگرزاب زا  ياهدع  يرجه  متشه  نرق  رد  دنتفای .  شرتسگ  ( 3  ) يزبماز  » هناخدور دادتما  ات  هک  دندوب  یتردق  بحاص  نآ  یقرش  یحاون 
دندادرس ار  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  يادن  نآ  تسرپتب  لیابق  نایم  رد  هدش و  نیمزرس  نیا  یهار  سراف  جیلخ  ناتـسبرع و  یحاون  ناملـسم 

نخس کیبمازوم  رد  یمالسا  ندمت  ییافوکش  قنور و  زا  ناملسم  نادیفارغج  يدوعسم   . » دنتخادرپ مالـسا  شخب  یئاهر  نیئآ  رـشن  هب  و 
يدالیم لاـس 1505  رد  تسا .  هدومن  رکذ  ار  یبلاـطم  هناـیمرواخ  نیـشن  ناملـسم  یحاون  اـب  نیمزرـس  نیا  یناـگرزاب  طـباور  زا  هدـنار و 

ناونع هب  ار  ياهدـع  دـنتخادرپ و  مدرم  ماع  لتق  هب  هدومن و  هلمح  کیبمازوم  يالافوس  نیـشن  ناملـسم  رهـش  هب  یلاقترپ  زواجتم  ياـهورین 
قیبمس یسوم   » رهـش ناملـسم  یلاها  اهیلاقترپ و  نیب  دربن  دندرک .  فرـصت  ار  روبزم  رهـش  نآ  زا  سپ  دندرامگ و  قاش  ياهراک  هب  هدرب 

دومن و ینابـصع  تدـش  هب  ار  اهیلاقترپ  هک  دوب  ناما  یب  تازراـبم  نیا  دیـشک .  ازارد  هب  نرق  کیبمازوم 4  لامـش  رد  ياهریزج  رد  عقاو 
تنوکس زکارم  فرط  هب  هدنز  هدنز  امیپاوه  لخاد  زا  ار  ناملـسم  ناربهر  هتخادرپ و  ناناملـسم  هنایـشحو  ماع  لتق  هب  ات  تشگ  نآ  بجوم 

نابز میلعت  ینوناق ،  بیوصت  اب  دوب  شايرگتراغ  هار  دس  هک  مالسا  اب  یـساسا  هزرابم  يارب  لاقترپ ،  رامعتـسا  ( 4  . ) دننک باترپ  نیملسم 
يارب دومن و  دـیعبت  ار  یمالـسا  نیغلبم  تازاـجم و  ییاـههمانرب  یط  ار  فـلتخم  دارفا  تخاـس و  عوـنمم  ار  میرک  نآرق  شزوـمآ  یبرع و 
ربارب رد  ناناملـسم  تمواقم  دوجو ،  نیا  اب  دراد .  هاگن  نیملـسم  زا  رود  ار  اـهنآ  اـت  تفرگ  رظن  رد  ار  ییاـههاگودرا  ناملـسم  نادـهاجم 

دندومن ترجاهم  اینازنات  يوالام و  هب  يدایز  هورگ  هتشک و  ياهدع  هچرگ  تفاین و  شیارگ  روتف  یتسس و  هب  لاقترپ  يرامعتسا  تموکح 
ههبج لاـس 1962 ،  رد  هدـش و  دـحنتم  یکیبمازوم  ياوق  ریاـس  اـهنآ و  اـب  ناناملـسم  ( 5  ) هدـنکام یحاون  رد  ادـئوم  مدرم  ماـع  لـتق  اـب  . 

ومیلهرف نآ  هب  هک  روبزم  تضهن  درک  زاغآ  یلاقترپ  نیزواجتم  هیلع  رب  ار  ياهناحلـسم  دربن  هک  دنداد  لیکـشت  ار  کیبمازوم  شخبيدازآ 
هتـشاد و اور  ضیعبت  نیملـسم  هیلع  رب  یحیـسم  ناربهر  ذوفن  لیلدب  هتفر  هتفر  اما  دوب  هتفای  بیکرت  یلامـش  ناناملـسم  زا  اساسا  دـنتفگیم 

هدـمآ دوجوب  نیملـسم  تمه  هب  هک  روبزم  لیکـشت  دنتـشک و  ار  يرایـسب  هدز و  رانک  يداع  هدوت  نایم  زا  یتح  يربهر و  عقوم  زا  ار  نانآ 
بـسک ومیلهرف  يربهر  هب  کیبمازوم  هک  لاس 1975م  زا  دش .  هداد  قوس  مالـسا  دض  هب  دشتسیـسکرام و  یتح  تیحیـسم و  هجوتم  دوب 

يارب یتصرف  ره  زا  تالیکـشت  نیا  دـندوب ،  یحیـسم  نآ  ياضعا  مامت  هک  دـمآ  راک  يور  تسیـسکرام  يداـحلا و  تلود  درک  لالقتـسا 
رد ار  ناملــسم  نارازه  دـنهد .  شرورپ  كوـخ  هـک  دوـمن  راداو  ار  ییاـیوکام  ناناملــسم  زا  ياهدـع  درک و  هدافتــسا  ناناملــسم  ریقحت 
رد نونکا  مه  ناناملـسم  دـناهداد .  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  يرایـسب  نآ ،  راوگان  رایـسب  طیارـش  لیلدـب  هک  هدومن  سوبحم  ییاـههاگودرا 

رـضاح 5/15 لاح  رد  کیبمازوم  دراد .  رارق  یلزان  حطـس  رد  مالـسا  ناهج  اب  نانآ  سامت  دـننکیم و  یگدـنز  يراوگاـن  رایـسب  طـیارش 
دننکاس روشک  نیا  رد  اهنت  اقیرفا  بونج  یسایس  دحاو  ناناملسم 14  زا  یمین  دنتسه و  ناملسم  نانآ  تیرثکا  هک  دراد  هنکـس  رفن  نویلیم 

نید عبات  ابلاغ  رفن  نویلیم  اب 5/4  اوکام  ینعی  کیبمازوم  هلیبق  نیرتگرزب  دننکیم .  یگدنز  ینشخ  تخس و  رایسب  طیارش  رد  هنافساتم  اما 
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ریخا ياـهلاس  رد  دـنرادروخرب .  ناناملـسم  تیرثـکا  زا  اـساین ،  ـالوپمان و  راـگلدوباک ،  اـیزبماز ،  لـماش  يامـشتلایا   4 دنتـسه .  مالـسا 
نانآ نیب  یحلـص  نامیپ  اب  ارهاظ  هک  هدمآ  دیدپ  ومانر )  ) کیبمازوم یلم  تمواقم  ياهورین  یتلود و  ياهورین  نیب  يدیدش  ياهيریگرد 

يرایسب تیمورحم  رقف و  ندش و  هراوآ  نآ  ضراوع  زا  یلو  ( 6  . ) تسا هتفای  لزنت  يدودح  ات  اهشروش  نیا  کیبمازوم  روهمج  سیئر  و 
يو تسا  ناملـسم  کیبمازوم  یبهذم  روما  لوئـسم  يرتسگداد و  ریزو  نواعم  رـضاح  لاح  رد  ارهاظ  دشابیم .  کیبمازوم  ناناملـسم  زا 

ناونع هب  تسا  هتشاذگ  ياج  هب  تیرشب  يارب  هک  ییاهدومنهر  گرزب و  ربهر  نیا  زا  دیاب  ام   : » دوب هتفگ  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  هرابرد 
یـضارا کیبمازوم  هکنآ  اب  ( 7  . « ) مینک هدافتـسا  دوشیم  رـشب  يونعم  يدام و  تداعـسثعاب  هک  الاو  تارکفت  موادـت  هار  رد  يوق  رازبا 
یگنسرگ یطحق و  راچد  هدزگنج و  ینیمزرس  هب  ار  نآ  ومانر  نایشروش  یتلود و  ياهورین  نیب  دربن  لاس  یط 16  اما  دراد  يزیخیلصاح 
يدادـما ياهورین  يوس  زا  هک  ار  دوخ  ياذـغ  هیمهـس  ات  دناهداتـسیا  یمظنم  ياهفص  رد  هنـسرگ  ياهناسنا  تسا .  هدرک  لیدـبت  دـیدش 

لقع هدومن و  ناوتان  دوخ  جاتحیام  هیهت  رد  ار  مدرم  ییاذـغ ،  ياهکمک  نیا  ینالوط  هئارا  دـننک  تفاـیرد  دوشیم  عیزوت  لـلم  ناـمزاس 
يزرواشک ییاناوت  دننکیم ،  یگدنز  اهاتسور  رد  هک  مدرم  هک 85 % تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .  هتفرگ  نانآ  زا  ار  شالت  تردق  شاعم و 

هب رفن  نوـیلیم  دودـح 3  کیبمازوم ،  هنکـس  نویلیم  هک 5/15  هدـش  نآ  بجوم  یلاسکـشخ  یلخاد و  نینوخ  گـنج  عوقو  اـما  دـنراد  ار 
يرالد درایلیم  کی  ار  کیبمازوم  داصتقا  % 75 تسا .  هدش  اهاتسور  ندش  یلاخ  بجوم  یلاسکشخ  دنشاب و  هتـسباو  ییاذغ  ياهکمک 
تلود ارگتـسار و  نایـشروش  نیب  ریخا  هحلاصم  درادیم .  تفایرد  یجراخ  کمک  تروص  هب  کیبمازوم  هلاس ،  ره  هک  دهدیم  لیکـشت 

رفن نوـیلیم  اـما 5/1  دـهد  لـیلقت  ار  اـهکمک  نیا  تسا  نکمم  هـچرگ  کـیبمازوم -  يروـهمج  سیئر  وئاـسیچ -  میکاوـخ  يارگپـچ 
(8  . ) تشاد دنهاوخ  زاین  یگدنز  راک و  لیاسو  اذغ و  هب  دندرگزاب  نطو  هب  رگا  دناهتخیرگ  هیاسمه  ياهروشک  هب  هک  یکیبمازوم 

روموک یمالسا  لاردف  يروهمج 

یبرغ لامـش  کـیبمازوم و  لـحاوس  قرـش  رد  هـک  دـنه  سوناـیقا  ياـهبآ  رد  اـقیرفا  یقرــش  بوـنج  رد  تـسا  يریازجلا  عـمجم  روـموک 
لاـح رد  هدـمآ و  دوجوب  یناشفـشتآ  لاـعف  ریازج  زا  روموک  ددرگیم .  غلاـب  عبرم  ولیک  هب 2236  نآ  تحاـسم  دراد .  رارق  راکـساگادام 
دنارگ زا  دنترابع  نآ  یلـصا  هریزج  هس  دوشیم .  بوسحم  لاعف  یناشفـشتآ  روشک ) هطقن  دـنلب   ) عافترا رتم  اب 2360  الاتراک  هوک  رضاح 
ندوب روصحم  ببس  هب  دراد .  مه  کچوک  هریزج  نیدنچ  یلئوم .  ناوژنآ و  تساهنآ -  نیرتعیـسو  عبرم  رتمولیک  اب 1150  هک  روموک - 

 . دنتـسه يزنیلوپ  ریازج  زا  روموک  هیلوا  نینکاس  دراد .  بوطرم  مرگ و  ياوه  بآ و  اوتـسا ،  طخ  هب  یکیدزن  دـنه و  سونایقا  ياـهبآ  رد 
هرمعتسم ار  روشک  نیا  هسنارف  لاس 1843م  زا  دندیورگ .  مالسا  هب  نآ  یلاها  دمآرد و  ناناملـسم  فرـصت  هب  لبق  نورق  رد  نیمزرـس  نیا 

یکی دوب ،  هسنارف  هیامحلا  تحت  هک  یشاگالام )  ) راکـساگادام اب  دش و  رگ  رامعتـسا  نیا  هرمعتـسم  امـسر  لاـس 1912م  رد  دومن و  دوخ 
هب روموک  ناگدنیامن  سلجم  لاس 1975م  رد  دش .  راتخم  دوخ  يداصتقا  ظاحل  هب  لاس 1971م  رد  دش و  ادج  يدنچ  زا  سپ  اما  دیدرگ 

طباور نآ  میژر  اب  لاس 1979م  زا  تیوک  قارع و  ناتـسبرع ،  یبرغ ،  ياپورا  ياهروشک  دومن .  مالعا  ار  روموک  لالقتـسا  هبناـجکی  وط 
نآ تیوضع  هب  خیرات  نیا  رد  دوب  هدش  جراخ  اقیرفا  تدحو  نامزاس  زا  ییاتدوک ،  زا  سپ  هک  روموک  دندومن و  رارقرب  يراجت  یسایس و 

دنارگ هریزج  رد  هک  تسا  ینوروم  نآ  تموکح  زکرم  دوـشیم .  هرادا  لاردـف  لکـش  هب  هک  هدـش  لیکـشت  هیحاـن  زا 7  روموک  دـمآرد . 
و تیعمج 3 % دشر  دننکیم .  یگدـنز  تموکح ) زکرم  رد  % 10  ) اهرهش رد  نآ  هک 30 % دراد  هنکـس  رفن   480000 دراد .  رارق  روـموک 

نآ رد  رجاـهم  هتـسد  ود  اـما  تسا  یئاـقیرفا  ياـههریت  زا  تیعمج  یلک  بـیکرت  دـشابیم .  عـبرم  رتـمولیک  رد  رفن  نآ 215  یبـسن  مکارت 
اهیلاقترپ لماش  اهیئاپورا  مود  هتسد  اهيدنه  بارعا و  ناریا ،  راکساگادام ،  اقیرفا ،  یقرش  لحاوس  نارجاهم  لوا  هتسد  دنراد  تنوکس 

دنتسه و ناملسم  مدرم  % 99 تسا .  جـیار  نآ  رد  مه  يوسنارف  یلیحاوس و  نابز  اما  تسا  یبرع  یمـسر  نابز  اـهيوسنارف ،  اهیدـنله و  ، 
ياـهکمک رثا  رب  هک  دـیدرگ  دـیدهت  یطحق  هـب  ناـیوسنارف  کـمک  عـطق  رطاـخ  هـب  لالقتـسا  زا  سپ  روـموک  دراد .  مـه  یحیـسم  یتـیلقا 
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تالوصحم زا  ینیمز  بیـس  جـنرب و  تسا و  یکتم  يزرواشک  رب  نآ  داصتقا  دـنتفای .  تاجن  یگنـسرگ  زا  مدرم  یبرع ،  لود  یللملانیب و 
 ، يزاس قیاق  يزاس ،  رطع  يزاس ،  لـیناو  زا :  دـنترابع  نآ  عیانـص  تسا .  ییاذـغ  داوم  هدـننکدراو  روموک  لاـح  نیا  اـب  تسا .  نآ  مهم 

 . تسا میتناس  دص  ربارب  و  ( CfA . f)فا آ یس  کنارف  نآ  لوپ  دحاو  تاجهقیتع .  تالآ و  تنیز 

( یشاگالام  ) راکساگادام يروهمج 

رارق دنه  سونایقا  ياهبآ  رد  عیـسو  اتبـسن  ياهریزج  تروص  هب  اقیرفا و  یقرـش  بونج  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 587041  راکساگادام 
لاس رد  یلو  دـمآرد  هسنارف  ذوفن  تحت  لاس 1895م  زا  روشک  نیا  دـشابیم .  انید  هریزج  نیمراـهچ  تعـسو  رظن  زا  نیمزرـس  نیا  دراد . 
نرق ات  مشش  نرق  زا  دشابیم .  ویرانانات »  » رهش نآ  تموکح  زکرم  تفای  لالقتسا  لیروآ 1960م  رد  تفرگ و  جوا  مدرم  بالقنا  1947م 

ناملسم هک  روکذم  نیرجاهم  طسوت  مالسا  دش ،  ریزارس  هیحان  نیاب  دنه  یقرش و  بونج  يایسآ  سراف ،  جیلخ  ناتـسبرع ،  لیـس  هک  مهن 
قفوم اما  تفای  تدش  ریـشبت  ياهتیلاعف  هچرگ  هسنارف  يرگرامعتـسا  نارود  رد  تفرگ .  دوخب  ياهدـنیازف  جوم  راکـساگادام  رد  دـندوب 

نیا رد  مالـسا  شرتسگ  رب  نآ  هب  یقرـش  ياقیرفا  ناناملـسم  ترجاهم  دننک و  شوماخ  روشک  نیا  رد  ار  مالـسا  غورفرپ  ياههلعـش  دندشن 
زا 11 دنراد  تنوکس  ناملسم  ياهدع  زین  یبرغ  لحاوس  رد  دنتسه و  ناناملـسم  وروم » یباتنآ   » يداژن هورگ  یلعف  عضو  رد  دوزفا .  روشک 
رد هک  یماگنه  زا  دننکیم .  یگدنز  یتخس  طیارشتحت  اوزنارد و  نانچمه  یلو  دنتـسه  ناملـسم  رفن  نویلیم  یشاگالام 3  مدرم  نویلیم 
 . دنتفرگ ارق  يرتنوزفا  راشف  تحت  ناناملسم  دنداد  قوس  مزیلایسوس  يوس  هب  ار  روشک  دندمآ و  راک  يور  ارگپچ  یهورگ  لاس 1972م 
رد دومن .  رکذ  داتفا  قافتا  مالسا  دض  ياههورگ  طسوت  هک  ار  اگنجم »  » ناناملسم یبوکرس  هثداح  دیاب  راکـساگادام  رابفسا  ثداوح  زا 

نوریب هریزج  زا  رابجا  هب  ار  رفن  رازه  اههد  دندش و  حورجم  یمخز و  رفن  نارازه  هدیـسر و  تداهـش  هب  ناملـسم  زا 600  شیب  هثداح  نیا 
 . درکن ناناملسم  زا  یتیامح  چیه  مه  تلود  دش .  دراو  نیملسم  یئاراد  لاوما و  رب  یناوارف  تامدص  تامطل و  دندنار و 

( دنلاساین  ) يوالام يروهمج 

یعیبط هرهچ  اهلگنج  اههوک و  دراد  رارق  يوالام  هچایرد  راـنک  رد  اـقیرفا و  یقرـش  بونج  رد  تعـسو  عبرم  رتمولیک  اب 118484  يوالام 
ناناملسم زا  یهجوت  لباق  دادعت  دراد .  رارق  نآ  یبرغ  یحاون  رد  هک  تسا  هرگنولیل   » نآ تموکح  زکرم  دناهدروآ .  دوجوب  ار  روشک  نیا 

%40 يوالام ،  هنکس  نویلیم  زا 5/8  دناهدرک .  مادقا  ددعتم  دجاسم  ینآرق و  سرادم  تخاس  هب  دناهدومن و  رایتخا  تنوکس  زکرم  نیا  رد 
لیلدب روشک ،  نیا  رد  ناملسم  تیرثکا  دوجو  اب  دننکیم .  یگدنز  روشک  بونج  يوالام و  هچایرد  فارطا  رد  ابلاغ  هک  دنتسه  ناملـسم 

 ، یسایس لئاسم  رد  دنربیم و  رـسب  يداصتقا  تیمورحم  رد  دناهدروآ ،  دوجوب  نآ ،  رب  مکاح  نایحیـسم  هک  یقانتخا  یـسایس و  ياهراشف 
هک دندوب  ناتسلگنا  رامعتسا  اب  دربن  لوغـشم  يوالام  رد  نرق  کی  دودح  ناملـسم ،  ناناگرزاب  دنراد .  يزیچان  تلاخد  یگنهرف  یماظن و 
رد تفرگ .  رارق  ناتـسلگنا  هرطیـستحت  نیمزرـس  نیا  دـندومن و  ینیـشن  بقع  هدـش و  بوکرـس  نانآ  يرامعتـسا  ياههشقن  اب  ماـجنارس 

لوغـشم هک  هدومن  ترجاهم  ایبماز  هوبابمیز و  اـینازنات ،  هب  ناملـسم  يداـیز  دادـعت  دـش  دراو  نیملـسم  رب  هک  يدـیدش  ياـهراشف  ناـیرج 
نهآهار ود  تسا و  هتسباو  کیبمازوم  هب  يوالام  دنـشابیم .  يزرواشک  ياهتیلاعف  لوغـشم  ارثکا  يوالام  ناناملـسم  دنتـسه .  يرگراک 

(9  . ) دهدیم طابترا  دنه  سونایقا  هب  ار  نآ  روشک ،  نیا 

ایبماز يروهمج 

ایبماز دـشابیم .  هواـبمیز  روشک و  نیا  یعیبط  زرم  يزبماز  دور  تسا .  عقاو  اـقیرفا  بونج  رد  عبرم  رتمولیک  اب 752614  ایبماز  يروهمج 
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لسیس  » ینعی یـسیلگنا  يرگتراغ  مان  هب  دش و  هدوشگ  نادب  ناتـسلگنا  ياپ  لاس 1851م  رد  دوب و  هدرب  هدـننک  رداص  مهم  طاقنزا  اهتدـم 
 . تفایزاب ار  ایبماز  ینعی  دوخ  یمیدـق  مان  لقتـسم و  مدرم ،  تازرابم  اـب  لاس 1964م  رد  دـیدرگ و  فورعم  یلامـش  يایز  دور  هب  زدور »
نآ هنکس  نویلیم  زا 5/7  تسا .  عقاو  نآ  یقرش  بونج  رد  هک  دشابیم  اکازول  رهش  نآ  تموکح  زکرم  هدش و  لیکشت  ناتـسا  زا 9  ایبماز 

ینـس ناناملـسم  بلغا  دـنتیرثکا .  رد  الودـنآ »  » نآ زکرم  رد  هژیوب  تلبرپوـک و  ناتـسا  رد  هک  دنتـسه  ناملـسم  رفن  ینعی 750000  % 10
ناـمزاس دوخ ،  ماجـسنا  يارب  ( 1371  ) يراج لاس  هاـم  دادرم  رد  هورگ  نیا  دـنوشیم ،  هدـید  اـهنآ  نیب  رد  يدـنه  نایعیـش  یلو  دـنبهذم 

 . دشابیم یقرش  بونج  يایسآ  نیرجاهم  یئاقیرفا و  ناناملسم ،  يداژن  اشنم  دنداد .  لیکشت  امسر  ار  نایعیش  یمالسا 

سیروم

سرام رد 12  عبرم  رتمولیک  ربارب 2045  یتعسو  رد  رگید  هریزج  نیدنچ  هارمه  هب  راکساگادام  يرتمولیک  هلصاف 800  رد  سیروم  هریزج 
طـسوت مهدزناش  نرق  رد  هریزج  نیا  دوب .  هسنارف  هطلـستحت  لالقتـسا ،  نامز  اـت  سیروم  دروآ .  دوجوب  ار  لقتـسم  یتلود  لاس 1968م 

شقن روشک ،  نیا  هرادا  رد  ناناملـسم  لمع  هتیمک  لالقتـسا  زا  دـعب  دـیدرگ .  فشک  دوب  ینوکـسم  ریغ  هک  یلاـح  رد  یلاـقترپ  ناـگوان 
ملکت یتارجگ  ودرا و  نابز  هب  دنراد و  يدنه  داژن  نانآ  بلاغ  هک  دنتسه  ناملـسم  نآ 20 % هنکـس  نویلیم  کی  زا  دندومن ،  افیا  ياهدمع 
دوجو تلود  تئیه  رد  ناملسم  ریزو  دنچ  دنلوغشم و  یصصخت  ياههفرح  یناگرزاب و  يزرواشک ،  ياهتیلاعف  هب  ناناملسم  دنیامنیم . 
شبنج  » مانب یتالیکشت  ناناملسم  دناهتسباو .  اهنادب  ینآرق  یبهذم و  سرادم  هک  هدش  ریاد  سیروم  رسارس  رد  دجـسم  دادعت 100  دراد . 

 ( 10  ) هوابمیز دنراد  سیروم  یمالسا 

هوابمیز

هک دوشیم  هدـید  روشک  نیا  رد  نامتخاس  عون  نیا  زا  ییاههبارخ  زا  رپ  ياهیحان  هک  یگنـس  میظع  هچراپ  کی  ناـمتخاس  ینعی  هوباـبمیز 
 . تسا هدـید  دوخب  ار  یمیدـق  یندـمت  رود  ياههتـشذگ  رد  هوباـبمیز  تسا .  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  روـشک  نیا  ماـن  دراد و  یخیراـت  شزرا 
هب دندوب ك  يدارفا  نیتسخن  اهیلاقترپ  اما  درک  فشک  هنکـس  نودب  لاس 1871م  رد  ار  هوبابمیز  ياههرانک  یناملآ  حایـس  شنام  لراک  »
 ، يدنه یئایالام ،  نارجاهم  ناگدنامزاب  ناناملسم  دنتـسه .  ناملـسم  هوبابمیز  يرفن  نویلیم  ینکس 9  زا  % 14 دندش .  دراو  نیمزرـس  نیا 

اب 1287ه- قباطم  لاس 1870م  زا  مالسا  دنراد .  يرتشیب  زکرمت  یقرش  بونج  يزکرم و  طاقن  رد  هک  دنتسه  یکیبمازوم ،  و  یئایلاموس ، 
نایموب هب  یبهذم  ياهشزومآ  یمالسا و  تاغیلبت  نمض  ناناملسم  تفای .  هار  هوبابمیز  نیمزرس  هب  رابگنز  ناناملـسم  ترجاهم  قیرط  زا  ق 

روشک نیا  هب  ناناملسم  دورو  زا  یـسیلگنا  نارگلاغـشا  لیلد  نیمه  هب  دنتخومآ و  ار  نیزواجتم  اب  دربن  رامعتـسا و  اب  هزرابم  قرط  یئاقیرفا 
 . دندروآیم لمع  هب  تعنامم 

الوگنآ

یکی عبرم  رتمولیک  اب 1264704  دراد و  رارق  اوتـسا  طخ  بونج  سلطا و  سونایقا  لحاس  رد  یبرغ و  بونج  اقیرفا  رد  ـالوگنآ  يروهمج 
لامش رد   ) ادنیباک هداتفا  ادج  هیحان  دراد .  تعسو  الوگنآ ) رگرامعتسا   ) لاقترپ ربارب  دوریم و 14  لامش  هب  اقیرفا  تعسورپ  ياهدحاو  زا 
تروص هب  ار  نآ  دح ،  زا  شیب  یگدنراب  هدش و  هدیشوپ  ییاوتسا  ياهلگنج  زا  هک  دوریم  رامش  هب  الوگنا  نیمزرس  زا  یشخب  نآ ) یبرغ 

نآ مهم  هنکـس  اما  نوگانوگ ،  ياـهگنهرف  اـب  فلتخم ،  ياـههورگ  زا  بکرم  تسا  ياهعماـج  ـالوگنآ  تسا .  هدروآرد  ینوکـسم  ریغ 
رد نونکامه  اهنیا ،  تفای .  هار  الوگنآ  هب  یگنز  نیرجاهم  طسوت  مالسا  ( 11  . ) دنوشیم میسقت  هریشع  هلیبق و  دص  هب  هک  دنتسه  اهوتناب 
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و روشک ) نیا  رامعتسا  ماگنه  رد   ) لاقترپ يرامعتسا  تاغیلبت  دوجو  اب  الوگنآ  هنکس  نویلیم  دودح 5/9  زا  دنراد .  تنوکس  یبونج  طاقن 
 ، تیرثکا دشابیم .  ناملـسم  الوگنآ  يارزو  زا  یکی  رـضاح  لاح  رد  دنتـسه و  ناملـسم  % 20 نآ ،  رب  ارگپچ  ياـهمیژر  تیمکاـح  زین 

الپم یتسیـسکرام  هورگ  هک  لاس 1976م  رد  دنراد .  یئادـتبا )  ) تسمینآ بهذـم  نآ  تیلقا  نیرتگرزب  بهذـم و  ناتـستورپ  کیلوتاک و 
ياهروشک هب  نانآ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  هک  يوحن  هب  دندروآ  دوجوب  ینشخ  طیارش  ناناملسم  يارب  دنتفرگ  تسد  رد  ار  الوگنآ  لرتنک 

 . دندرک ترجاهم  دوب  رادروخرب  يرتهب  تینما  زا  هک  اقیرفا  رگید 

ایبیمان

یبرغ بونج  ياقیرفا  رد  هک  دیمان  ایبیمان  ار  روبزم  روشک  امان ،  هلیبق  دوجو  هیحان و  نیا  رد  بیمان  نابایب  دوجو  لیلدب  دـحتم  للم  نامزاس 
 . دریگیم ارف  ار  روشک  نیا  زا  یمیظع  شخب  بیمان  نابایب  يراـهالاک و  يارحـص  تسا و  عبرم  رتمولیک  نآ 823144  تعسو  دراد .  رارق 

يوس زا  لاس 1945م  رد  دیدرگ .  دادـملق  ناملآ  هرمعتـسم  ناونع  هب  ناملآ  یبرغ  بونج  ياقیرفا  ناونع  اب  نیمزرـس  نیا  مهدزون  نرق  زا 
ياقیرفا هب  درک و  مالعا  هتفاـی  ناـیاپ  ار  تیمومیق  نیا  لاس 1966م  رد  اما  دـش  راذـگاو  یبونج  ياقیرفا  هب  ایبیمان  تیمومیق  للم ،  نامزاس 
تموکح يراذگاو  زا  یبونج  ياقیرفا  يدالیم  لاس 1989  ات  یلو  دراذگب .  دازآ  دوختموکح  هرادا  رد  ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  یبونج 

اب هزراـبم  يارب  درکن .  لوبق  ار  لـلم  ناـمزاس  تاـبوصم  دومن و  يراددوخ  کـشخ  نیمزرـس  نیا  هدـید  جـنر  مولظم و  مورحم و  مدرم  هب 
ياقیرفا قلخ  نامزاس  سیـسات  هب  لاس 1958م  رد  هک  تفرگ  تروص  یتاضارتعا  اـهمایق و  اـیبیمان  مدرم  يوس  زا  یبونج  ياـقیرفا  مجاـهت 

ریثات تحت  اجنآ  رد  هک  دندربیم  رـس  هب  اینازنات  رد  دیعبت  تروص  هب  زاغآ  رد  شبنج  نیا  ناربهر  دش ،  رجنم  ( 12 ( ) وپاوس  ) یبرغ بونج 
هدهع هب  اموجن » ماس   » ار شبنج  نیا  يربهر  دندش .  انـشآ  رتشیب  رتهب و  هزرابم  ياهـشور  اب  یبهذم ،  تامیلعت  يریگارف  نمـض  ناناملـسم 

رد دـش و  هتخانـشتیمسر  هب  ایبیمان  مدرم  ینوناـق  هدـنیامن  ناونع  هب  یللملانیب  یمـسر و  عماـجم  فرط  زا  وپاوس  لاـس 1974م  رد  تشاد 
زین اقیرفا  یمالسا  تدحو  نامزاس  دندز .  هبناج  همه  راکیپ  هب  تسد  یبونج  ياقیرفا  تسایس  هیلع  رب  هتـسویپ و  نادب  اههورگ  ریاس  هجیتن 

 ، وپاوس ياهورین  رمتـسم  موادـم و  ینازیتراپ  تاـیلمع  هنالحـسم و  تازراـبم  اـب  ( 13  . ) دوـب هتخانـشتیمسر  هب  لاــس 1964م  رد  ار  نآ 
%5 دیـشک .  شوغآ  رد  ار  يدازآ  روشک  نیا  دـش و  مدرم  ینوناق  قح  میلـست  یبونج  ياقیرفا  تسرپداژن  تلود  لاس 1989م  رد  ماجنارس 

 . دنتسه مالسا  نیئآ  وریپ  ایبیمان  يرفن  هنکس 1200000 

اناوستوب

بآ دنکیم .  روبع  روشک  نیا  بونج  زا  يدجلا -  سار  رادـم -  دراد .  رارق  يراهالاک  نابایب  یکیدزن  رد  اقیرفا و  بونج  رد  روشک  نیا 
هک دنتسه  ناملـسم  نآ 5 % رفن  زا 1280000  ددرگیم .  غلاـب  عـبرم  رتـمولیک  هـب 600372  نآ  تعـسو  دراد و  کـشخ  مرگ و  ياوـه  و 

 . دنراد مه  یمالسا  هسردم  ود  هتخاس و  يدجاسم  ستالال  نورباگرد و 

وتوسل

رد روصحم  یناتـسهوک و  تسا  ینیمزرـس  تسا .  روشک  نیا  ماک  رد  عقاو  رد  دـشابیم و  روصحم  یبونج  ياقیرفا  هب  فرط  ره  زا  وتوسل 
تخادرپ نآ  يالط  ساملا و  عبانم  تراغ  هب  ناتسلگنا  مهدزون  نرق  رد  دوب .  فورعم  دنلوتوساب  مانب  البق  لدتعم  ياوه  بآ و  اب  یکـشخ 

 . دنتسه ناملسم  نآ 5 % هنکس  زا 1737000  . 
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دنلیزاوس

 ، یکـشخ رد  روصحم  تسا  يروشک  دراد  كرتشم  زرم  کیبمازوم  اب  قرـش  زا  تسا .  زرم  مه  یبونج  ياقیرفا  اب  فرط  هس  زا  دنلیزاوس 
نایحیسم تاغیلبت  رامعتسا و  ذوفن  لیلدب  درک .  ادیپ  لالقتسا  ناتسلگنا  روشک  زا  لاس 1968م  رد  دراد  لدتعم  ياوه  بآ و  عافترا و  مک 

ینادواج و نیئآ  وریپ  دودح 4 % رد  نآ  تیعمج  رفن  زا 751000  و  درادن .  يدایز  شرتسگ  روشک  نیا  رد  مالسا  نآ ،  رب  نشخ  طیارش  و 
 . دنتسه شخب  تایح 

یبونج ياقیرفا 

لدتعم عومجم  رد  نآ  ياوه  بآ و  دراد .  رارق  اقیرفا  بونج  هیلا  یهتنم  رد  عبرم  رتمولیک  اب 1122306  یبونج  ياقیرفا  لاردف  يروهمج 
زکرم نواتپیک و  يراذـگ  نوناق  زکرم  ابروترپ و  رهـش  نآ  یئارجا  يرادا و  زکرم  دراد .  مان  ژناروا  نآ  مهم  هناخدور  تسا و  بوطرم  و 

زا الط  دـیلوت  دوشیم .  جارختـسا  روشک  نیا  رد  ناهج  يالط  زا  یمیظع  ریداقم  ایند و  ساـملا  % 30 دراد .  مان  نیتف  موتولب  نآ  يداـصتقا 
 ، يونج ياقیرفا  رد  لاس 1867م  رد  ساملا  فشک  اب  ( 14  . ) تشاد قلعت  یبونج  ياـقیرفا  هب  نآ  نت  هک 701  دوب  نت  لاس 1977م 967 

یئایسآ تسوپ ،  نیگنر  هایس ،  ياهداژن  زا  هک  دراد  هنکس  رفن  نویلیم  دودح 32  دش .  رتزیت  نیمزرس  نیا  هب  زواجت  يارب  ناتسلگنا  نادند 
لوغشم يزرواشک  هب  نیمزرـس  نآ  رد  هدرک و  ترجاهم  یبونج  ياقیرفا  هب  هک  دندوب  اهیدنله  زا  یهورگ  اهرئوب »  . » دنـشابیم یئاپورا  و 

 ، تشاد ار  یبونج  ياقیرفا  فرصت  دصق  ناتـسلگنا  هک  مهدزون  نرق  رد  یلو  دندیـشک  هطلـس  ریز  هب  ار  بونج  ناهایـس  دارفا ،  نیا  دندش 
زهجم لیلدب  ناتسلگنا  اهرئوب ،  زا  ناملآ  یتاغیلبت  یسایستیامحدوجو -  اب  اما  دنتخادرپ .  دربن  هب  نانآ  اب  دندرب و  هحلسا  هب  تسد  اهرئوب 
اقیرفا هطقن  نیرتیبونج  هب  اهیلاقترپ  اهرئوب ،  زا  لبق  هتبلا  تسکـش .  مهرد  ار  اهرئوب  تمواـقم  رایـسب ،  ياوق  يوق و  ياهحالـس  هب  ندوب 
مولظم مورحم و  داژن  نیا  رب  دندادیم  لیکـشت  ار  ناهایـس  زا  یتیلقا  هکنآ  دوجو  اب  هتفر  هتفر  ناتـسوپ  دیفـس  دندیـسر ،  پاک  هغامد  ینعی 

دیاتراپا تسا .  ( 15  ) دیاتراپآ میژر  ای  يداژن  یئادج  نآ  دنتفرگ و  شیپ  ار  یصاختسایس  اما  دندومنیم  تموکح  نانآ  رب  هتفای و  هطلس 
رودص اب  روشک  نیا  رب  مکاح  نایئاپورا  دوب .  هدیناسر  یـسایس  كانرطخ  مزیـشاف  یعون  هیبش  يدح  هب  ار  يداژن  یئادـج  روبزمروشک  رد 
یتراک نینچ  بحاص  دـنراد .  لرتنک  رد  ار  نانآ  تیعقومو  تاکرح  لامعا و  هیلک  الاب  هب  لاس  یموب 16  دارفا  يارب  يداژن  تیوه  تراک 
رایسب توافت  تسوپهایستیرثک  ینویلیم و  تیلقا 4  نیب  یگدنز  حطـس  تسا .  مورحم  سلجم  رد  ندرک  باختنا  ندـش و  باختنا  قحزا 

یلو دناهداد  ناتـسوپهایس  هب  ییاهيدازآ  ریخا  ياهلاس  رد  هچرگ  دنربیم .  رـس  هب  تیمورحم  رقف و  تیاهن  رد  یموب  مدرم  دراد و  يدایز 
یبونج ياقیرفا  یبونج  ياهتنا  رد  هک  دـنیوربور .  یبوکرـس  راشف و  قانتخا ،  اب  نانچمه  هتفاین و  تسد  دوخ  یعقاو  قوقح  هب  ناـنآ  زونه 

ینادواج نیئآ  نتـشاد  هاگن  هدـنز  يارب  هیحان  نیا  نیملـسم  شالت  تسا .  روشک  نیاب  هدـش  دراو  نیملـسم  ( 16  ) هیلوا هاـگیاج  دراد  رارق 
ياـههورگ نیلوا  تسا .  هدوب  ماوت  جـنر  درد و  اـب  مه  يدراوـم  رد  راـختفا و  تزع و  اـب  ماوـت  یخرب  هک  تسا  یثداوـح  اـب  هارمه  مالـسا 

طـسوت یقرـش  بونج  بونج ،  يایـسآ  اقیرفا ،  یبرغ  یقرـش و  لحاوس  زا  هک  دـنوب  یـسایس  ناینادـنز  نیموکحم و  ناگدرب ،  ناملـسم ، 
هب دندومن .  لقتنم  يوسنارف و  یسیلگنا ،  ياهیتشک  ار  اهنآ  زا  يرامش  دندوب .  هدش  هدروآ  ات 1834م  ياهلاس 1652م  نیب  نارگرامعتسا 

هارمه هدرک و  ترفاسم  دنله  هب  يدنله  ناراکتمدخ  ناونع  هب  يزلام  زا  هک  دندوب  فورعم  ( 18  ) زرکیدرم هب  نانآ  زا  یهورگ  لاثم  ناونع 
اهیتشک و ددرت  لحم  هک  راکـساگادام  هژیوب  اهیئاقیرفا و  ناـیم  زا  ناـگدرب  نیا  % 5/26 دندوب .  هدـمآ  هیحان  نیاب  اهيدـنله )  ) اهرئوب اب 
زا ابلاغ  ییاقیرفا  ناگدرب  یقرش .  بونج  یقرـش و  يایـسآ  زا  یبونج و 5/33 % يایـسآ  زا  % 40 دـندیدرگ .  باختنا  دوب ،  ناگدرب  لمح 

ناـگدرب دــندشیم .  يرادــیرخ  نـینب ) اـیبماگ و  لاگنــس ،  هـنیگ ،   ) اـقیرفآ برغ  زا  زین  کـیبمازوم و  وـبیا و  هریزج  راـبگنز ،  قطاــنم 
نیا ناگدرب  هیلک  ابیرقت  مهدجیه  نرق  نایاپ  رد  دنتـشاد .  ار  گنهرف  ود  زا  ياهتخیمآ  یئاقیرفا و  يزنودنا -  هگرود  داژن  يراکـساگادام 
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يرایسب نادنز  هک  تسا  عقاو  ( 19  ) نبور هریزج  سلطا ،  سونایقا  ياهبآ  رد  نوات و  پیک  یکیدزن  رد  دندوب .  هدـیورگ  مالـسا  هب  هقطنم 
ناونع هب  دندمآ  نیمزرـس  نیاب  ناتـسوپدیفس  هک  لاـس 1652م  زا  هریزج  نیا  دوب .  یبونج  ياـقیرفا  يدازآ  يارب  نازراـبم  ناناملـسم و  زا 

دیس دندشیم .  دیعبت  هریزج  نیاب  دندمآ  یبونج  ياقیرفا  هب  غیلبت  يارب  هک  یمالسا  ياملع  زا  يرایسب  تفرگ .  رارق  هدافتـسا  دروم  نادنز 
 . دوب نواتپیک  رهش  ناناملـسم  تعامج  ماما  نیلوا  ندش ،  يدازآ  زا  سپ  يو  دنارذگ .  نبور  هریزج  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  يولع 11 

دـش قفوم  دـیعتب  نامز  رد  دوب و  دـیعبت  روبزم  هریزج  رد  لاس  تدم 13  هب  مرتحم ) داتـسا   ) وروگ ناوت  هب  فورعم  مالـسلادبع  نب  هللادـبع 
دوب دیعبت  هریزج  نیا  رد  تشاد  نواتپیک  نیملسم  يرادیب  رد  یمهم  شقن  هک  نامرون  ماما  دسیونب .  ار  نامیالا  مالسالا و  تفرعم  باتک 

هب 1960م نآ  خـیرات  دـناهدرک و  هزراـبم  یبوـنج  ياـقیرفا  يارب  هک  تسا  یناناملـسم  لبمـس  هک  هتفرگ  رارق  یهاـگمارآ  هریزج  نیا  رد  . 
مرتحم سدقم و  ردقنآ  وا  تسا  نفد  اجنیا  رد  دوب  هیلاع  تالیصحت  اب  یمالسا  یتیصخش  هک  هراتام  ناوت   » دنراد هدیقع  ياهدع  دسریم . 

زرابم نیرتفورعم  الدنام  نوسلن  دـندوب .  هتـشاذگ  دازآ  ناینادـنز  ریاس  اب  رادـید  رد  ار  يو  هریزج  ناملـسم  ریغ  ياهنابنادـنز  یتح  هک  دوب 
اب یتیلقا  هزورما  دـندوب و  بهذـم  یعفاـش  هیلوا ،  ناناملـسم  دوب .  ینادـنز  هدـش  داـی  هریزج  رد  ار  دوخ  رمع  نارود  زا  لاـس  یئاقیرفا 27 

ناناملـسم دندمآ ،  یبونج  ياقیرفا  لحاوس  هب  اهیدـنله  هک  مهدـفه  نرق  طساوا  نامه  زا  دنتـسه .  ناناملـسم  نایم  رد  مه  یفنح  بهذـم 
دارفا رب  هوالع  دندروآرد .  دوخ  فرـصت  هب  ار  نواتپیک  اهيدنله  نانآ ،  تمواقم  دوجو  اب  اما  دـندرک  زاغآ  نانآ  اب  ار  يریگرد  یموب ، 

هک دنربیم  رـس  هب  یبونج  ياقیرفا  رد  دنراد  یکیبمازوم  يرابگنز و  يوالام ،  یئایزنودنا ،  يدنه ،  ءاشنم  هک  نیملـسم  رگید  یموب 85 %
سلجم ناناملسم  دنراد .  لاغتشا  يرگراک  یتعنـص و  ینف و  یناگرزاب ،  روما  هب  نانآ  دناهتفای .  ناکـسا  لاوسنارت  لاتان و  پاک  رد  بلغا 

 . دریگیم ماجنا  نآ  دجـسم  رد 200  یمالـسا  سیردت  دنکیم و  تیلاعف  نانآ  شـشوپ  تحت  یمالـسا  هسـسؤم  هک 150  دنراد  یمالـسا 
نواتپیک رهـش  رد  لاسرد 1791م  یمالـسا  هسردم  نیلوا  ( 20  . ) دنطابترا رد  ناهج  نیملـسم  اب  ینید  رئاعـش  یئاپرب  نمـض  ناناملـسم ، 

ياهـشزومآ اب  دمآ .  دیدپ  رگید  هسردـم  يدالیم 12  ات 1832  لاس  نآ  زا  دـمآ و  دوجوب  دازآ  ناهایـس  ناملـسم و  ناـگدربشزومآ  يارب 
يارب ار  یبرع  ياـبفلا  ناناملـسم  مهدزون  نرق  ياـههمین  زا  دـندوب .  ناملـسم  نواـتپیک  مدرم  1842م 35 % لاس ات  سرادـم  نیا  یمالـسا 
ینید باتک  نیدنچ  ادعب  دـندیزگرب و  دراد ) مه  یـسیلگنا  ینامـسآ و  يدـنله ،  زا  یطولخم  ( ) 21  ) سناکیرفا  » ياهرواحم نابز  نتـشون 

رد یبرع  يافلا  زا  يرادرب  هرهب  دـش .  فیلات  نابز  نیاب  باـتک  دـلج   74 ات 1910م ،  ياهلاس 1868م  لالخ  رد  اهنت  دنتـشون .  نابز  نیاـب 
نیملسم و شقن  يایوگ  تسا و  هقطنم  نیاب  هدش  هدروآ  ناملسم  ناگدرب  نایم  رد  داوس  يالاب  تبسن  هدنهد  ناشن  سناکیرفا  نابز  نتشون 
اـهنت %2 یبونج  ياـقیرفا  تسرپداژن  میژر  دـیدش  یبوکرـس  یفنم و  تاـغیلبت  تلع  هب  نونکا  مه  ( 22  . ) تسا روکذـم  نابز  يزاـس  ینغ 

 . دنتسه ناملسم  یبونج  ياقیرفا  هنکس 

اهتشونیپ

لاس رد  یناهج  کـناب  شرازگ  هب  اـنب  - 2 ص 36 .  نارهت 1369  رهمایک ،  اـضرمالغ  فیلاـت  همجرت و  ناـهج -  ياهیتفگـش  سلطا  - 1
دیس اقیرفا -  رد  مالسا  دربن  - Zambezi 3- 4 تسا .  هدوب  ناهج  روشک  نیرتریقف  لاس  رد  رالد  هنارس 70  دمآرد  اب  کیبمازوم   1991

هبنش 10/4/68 ص مالـسا  يروهمج  همانزور  - 7 مود ش 421 .  لاس  مالـسا  ناهج  همانزور  - Makonde 5- 6 یهاشورسخ .  يداه 
یهلا نیسح  رتکد  اقیرفا -  خیرات  - 9 نابآ 1371 ش 14620 ص 16 .  ناهیک 17  همانزور  زا  لقن  هب  دحتم  للم  نامزاس  شرازگ  - 8  . 12
شخب یمزراوخ ،  نارهت  یعاد ،  رخف  دومحم  همجرت  هیـس ،  یلپ  هنر  رلیو .  سالگاد ل .  الوگنآ ،  - Zimbabwe 10- 11 ص 274 . 

یبونج و ياـقیرفا  رد  دـیاتراپآ  یتسرپداژن و  - South West Africa people oranization (SWAPO) 12- 13 لوا . 
Apartheid 15- Cape of Good Hope 16- Cape ناـهیک ش 10448 .  - 14 یهلا ص 132 .  نیـسح  رتـکد  اـیبیمان - 

ياقیرفا رد  مالـسا  خیرات  - Afrikaans 21- 22 422 ملاـعلا ش هلجم  - Town 17- Mardy Kers 18- Robben 19- 20
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