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سیز تحَل تَسعِ فیشیکی  سبری ٍارائِ سیبست ّب ٍ راّبزدّبی کلی 

 تَسعِ آتی ضْز

 داًطجَی دکتزی ضْزسبسی داًطگبُ آساد اسالهی ًجف آببد –رستن علی پبکذاهي کلتی 

 ّیئت علوی داًطگبُ ٌّز اصفْبىداًطیبر ٍ عضَ   -دکتز هحوذ هسعَد   

 چکیذُ 

تٛعقٝ یه عىٛ٘تٍبٜ ا٘غب٘ی ٔمِٛٝ ای چٙس ثقسی اعت ٚ السْ اعت اس رٙجٝ ٞبی ٔرتّف ٔٛرز ثزرعی لزار ٌیزز . زر ٔمبِٝ حبضز       

 ٔٙؾٛر اس تٛعقٝ ، تٛعقٝ فیشیىی ٚ وبِجسی ؽٟز زر زٚرٜ ٞبی ٔرتّف تبریری ٔی ثبؽس وٝ فجبرتٙس اس :

ٔی ثبؽس . ٚیضٌی ٞبی ؽٟز ثٝ صٛرت سیز ٔی ثبؽس :  ٘رغت :زٚرٜ  تبریری ٚ وٟٗ ؽىُ ٌیزی ؽٟز عبری  تب سٔبٖ صفٛیٝزٚرٜ -1

اعت . زر ایٗ زٚرٜ ٚیزا٘ی ٚ ٘بثٛزی  ٚالـ ثز عٝ راٜ اصّی ارتجبعی ؽزق ثٝ غزة زر ؽٕبَ اِجزس ؽٟز ثٝ صٛرت   لّقٝ فئٛزاِی ٚ 

زفؾی ٚ عپظ تزسیس ثٙبی آٖ زر لزٖ ٞؾتٓ ٚ ؽىُ ٌیزی یه زِٚت ؽیقٝ ٔغتمُ ثب عبری زر لزٖ ٞفتٓ تٛعظ عّغّٝ عبزات ٔ

 ؽٟٛر صفٛیٝ ثٛرٛز آٔس .

زٚرٜ زْٚ : ایٗ زٚرٜ اس صفٛیٝ تب ا٘تٟبی زِٚت لبربررا ؽبُٔ ٔی ؽٛز . زر ایٗ زٚرٜ تٛعقٝ راٟٞبی ارتجبعی، ارتجبعبت ارتٕبفی ٚ  -2

 –س عبری ثٝ تٟزاٖ زر سٔبٖ عّغٙت آلب ٔحٕسذبٖ ٚ وبعتٝ ؽسٖ ٔٛلقیت التصبزی التصبزی ثب ؽٟٛر زِٚت صفٛیٝ تغییز پبیترت ا

ارتجبعی عبری ٚ عبذت ؽٟزٞبی فزح آثبز ، اؽزف، پُ تزٗ ٚ فٕبرت عبری ٚ احساث راٞی اس فیزٚسوٜٛ ثٝ عبری ٚ اس آ٘زب ثٝ 

ترت ؽسٖ عبری زر سٔبٖ ایُ لبربر ٚ ؽیٛؿ ا٘ٛاؿ اعتزآثبز  ٚ حّٕٝ تزوٕب٘بٖ ٚ عپظ تغییز پبیترت ٔبس٘سراٖ اس عبری ثٝ ثبثُ ٚ پبی

 ثیٕبری ٞب ٚ ثالیبی عجیقی ٔب٘ٙس سِشِٝ اس ٚیضٌی ٞبی ایٗ زٚرٜ ٔی ثبؽس .

ایٗ زٚرٜ وٝ ثٝ زٚرٜ  ٔقبصز ٘بٔیسٜ ٔی ؽٛز ؽبُٔ تٛعقٝ ؽٟز زر  پّٟٛی اَٚ ٚ زْٚ ٔی ثبؽس . اس ٚیضٌی ٞبی آٖ  –زٚرٜ عْٛ -3

 -ؽٟز فئٛزاِی ثٝ یه ؽٟز ازاری -ٔبس٘سراٖ ٔی ثبؽس ٚ فالٜٚ ثز ایٗ تغییز ٔبٞیت ؽٟز  اس یه لّقٝ تجسیُ ؽٟز عبری ثٝ ٔزوش اعتبٖ

زر ؽٟز عبری آغبس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ؽزٚؿ ا٘مالة اعالٔی  1355ثرؼ ٔی ثبؽس . تٟیٝ عزح ربٔـ ؽٟز زر عبَ  11ؽبُٔ  ذسٔبتی

ك عیبعت فٕٛٔی زِٚت ا٘زبْ ؽس  . تٛعقٝ چّیپبیی  ذیبثبٖ زر ا٘زبْ ؽس . زر ایٗ زٚرٜ ٘ٛعبسی ؽٟز عج 1361تصٛیت آٖ زر عبَ 

 ثبفت تبریری ؽٟز ، احساث ؽجىٝ ٞبی ؽغز٘زی ٔغبثك لبٖ٘ٛ حجت ، احساث ذیبثبٖ ثٝ ٔفْٟٛ رسیس ثزایٙس وبِجسی زر ؽٟز ثٛز.

عتبٞب ثٝ ؽٟزٞب ٚ ؽٟزٞبی ایٗ زٚرٜ ؽبُٔ تٛعقٝ ؽٟز ثقس ا٘مالة اعالٔی ٔی ثبؽس وٝ ثب ٟٔبرزت ؽسیس اس رٚ –زٚرٜ چٟبرْ  -4

وٛچه ثٝ ؽٟزٞبی ٔیب٘ی ٚ ثشري آغبس ؽسٜ ٚ ؽست تٛعقٝ زر ایٗ زٚرٜ ثغیبر سیبز ٔی ثبؽس . زر ایٗ زٚرٜ تززثٝ تٟیٝ ا٘ٛاؿ عزحٟب 

ی تٛعقٝ ؽٟزی ؽبُٔ عزح ربٔـ ٚ تفصیّی ، عزح تفصیّی ثبفت لسیٓ ، عزاحی ؽٟزی ٔغیزٞب ٚ ٚرٚزی ٞب ٚ ... غیزٜ را زاؽتٝ ایٓ 

فالٜٚ ثز ایٗ تٛعقٝ ٔقىٛط اس ؽٟز ثٝ عٕت ثیزٖٚ ٚ ؽست تٛعقٝ زر ٔحٛرٞبی ٔٛاصالتی زر حزیٓ ؽٟز زر ؽٕبَ ٚ رٙٛة ٚ ؽزق .

ٚ غزة چٝ ثٝ صٛرت لبٕ٘ٛ٘ٙس ٚ یب غیز لب٘ٛ٘ی ؽىُ ٌزفتٝ اعت ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ٘بثغبٔب٘ی وبِجسی ٔزٕٛفٝ ؽٟز ٚ پیزأٖٛ را ثیؾتز 

 (1393 ٕ٘ٛز . )عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾز عبری

ٞىتبر ثز اعبط  4000ٞىتبر ثز اعبط عٙس اِٚیٗ عزح ربٔـ ٚ  3000ٞىتبر زر ثبفت تبریری ثٝ  134زر ایٗ زٚرٜ تٛعقٝ ؽٟز اس 

ثزاثز ؽس . فالٜٚ ثز  29ثزاثزٚ زر عزح زْٚ  22عٙس عزح ربٔـ زر زعت الساْ رعیس . ثقجبرت زیٍز ؽست تٛعقٝ ؽٟز زر عزح اَٚ 
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ر ٔٛاصالتی پیزأٖٛ ؽٟز ٚ زر حزیٓ ؽٟز  ثغیبر ؽسیس ثٛزٜ وٝ زر ٔحبعجبت ٔؾبٚر عزح ٔٙؾٛر ٍ٘ززیسٜ ایٗ تٛعقٝ زر أتساز ٔحٛ

 اعت . 

ثب ثزذٛرز لٟزی ٚ رجزی ٚ رٌّٛیزی اس عبذت ٚ عبس غیز ٔزبس  "ثٙبثز ایٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٌزایؼ ٞبی تٛعقٝ زر پیزأٖٛ ؽٟز ، صزفب   

ی ثبؽیٓ ثّىٝ عیبعتٟبی تٛعقٝ ثب ٔؾبروت ٔززْ ٚ ٞسایت عبذت ٚ عبسٞب زر لبِت عزح لبزر ثٝ رٌّٛیزی اس تٛعقٝ ثی رٚیٝ ؽٟز ٕ٘

 آٔبیؼ ٔٙغمٝ ای ٚ ؽٟزی ٔی تٛا٘س ٔغّٛثیت ٔىب٘ی ٔٙبعجی را ثزای پٟٙٝ ٔٛرز ٘ؾز ثٛرٛز آٚرز .

 ٚاصٌبٖ وّیسی : تٛعقٝ فیشیىی ، عیزتحَٛ ، عزح تٛعقٝ ، تبرید ؽٟز
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 بیبى هسئلِ

تٛعقٝ وبِجسی ٚ فیشیىی اعت . ، تٛعقٝ ٔمِٛٝ ای چٙس ٚرٟی اعت . ثزآیٙس وبِجسی ٔمِٛٝ ٞبی ٔرتّف تٛعقٝ      

فیشیىی ؽٟزٞبی وؾٛر زر ٌذار ٔرتّف ٔتفبٚت ثٛزٜ اعت . زر ٌذار تٛعقٝ ؽست آٖ ٌبٜ ثغیبر ؽسیس ٚ یب زر ثقضی اس 

ب ثقس اس ا٘مالة صٙقتی زر وؾٛرٞبی ٔرتّف آغبس ؽس ٚ ثغئی ٚ وٙس ثٛزٜ اعت . تٛعقٝ ؽسیس ؽٟزٞٚ سٔبٖ ٞب ٔىبٖ ٞب 

 اعت .  ازأٝ یبفتٝزر عسٜ اذیز ؽست آٖ ثب ٟٔبرزت ؽسیس رٕقیت پٟٙٝ رٚعتبیی ثٝ ؽٟزٞب 

تٛعقٝ فیشیىی ؽٟز را ٔی تٛاٖ  ،  زر ؽٟز عبری ٘یش ثغبٖ ؽٟزٞبی زیٍز وؾٛر ثب تمغیٓ ؽٟز زر زٚرٜ ٞبی تبریری    

تٝ ثٙسی ٕ٘ٛز . زٚرٜ اَٚ تٛعقٝ تب اثتسای حىٛٔت صفٛیٝ ، زٚرٜ زْٚ تٛعقٝ تب ا٘تٟبی حىٛٔت چٟبر زٚرٜ تٛعقٝ زعزر 

لبربریٝ ، زٚرٜ عْٛ تٛعقٝ زر زٚرٜ حىٛٔت پّٟٛی اَٚ ٚ زْٚ ٚ زر ٟ٘بیت زٚرٜ چٟبرْ تٛعقٝ ٔزثٛط ثٝ ثقس اس ا٘مالة 

 ؽىٕٛٞٙس اعالٔی ٔی ثبؽس .

وٙس ثٛزٜ ٚ ؽیٜٛ ازارٜ وؾٛر تب زٚرٜ لبربریٝ ٘یش ثٝ صٛرت ّٔٛن اِغٛایفی تب فصز رسیس ثغیبر ثغئی ٚ  ٝؽست تٛعق     

ٚ ثٝ صٛرت عٙتی ٚ فؾیزٜ ای ثٛز ٚ ثب تغییز ؽیٜٛ سیغت زر لزٖ اذیز وٝ اس زٚرٜ لبربریٝ زر ایزاٖ ؽزٚؿ ٚ زر پّٟٛی 

بثز ایٗ زر ٌذار تٛعقٝ زر اَٚ ؽست ٌزفت ، وٓ وٓ عبذتبر عٙتی تٛعقٝ ربی ذٛز را ثٝ عبذتبر رسیس ٚ ٔسرٖ زاز . ثٙ

ؽیٜٛ سیغت  ثٝ تجـ آٖ  اثتسا ٕٞشیغتی تٛعقٝ عٙتی ٚ رسیس ثٛرٛز آٔس ، أب وٓ وٓ ثب تغییز عبذتبرٞبی التصبز عٙتی ٚ

یٙس وبِجسی آٖ تٛعقٝ ؽسیس عىٛ٘تٍبٟٞبی ؽٟزی ٚ ترزیت ٔغتقستزیٗ آفزْ ٚ ثبفت ؽٟزٞب ٘یش تغییز ؽسیس یبفت . ثز، 

 اراضی وؾبٚرسی ٚ ثبغی ثزای عىٛ٘ت ثٛزٜ اعت . 

 اس تحقیقٍ ضزٍرت ّذف 

ز ٔی ؾٞسف اس ٔمبِٝ فٛق ؽٙبعبیی رٚ٘س تٛعقٝ ؽٟز عبری ٚ ارائٝ چبرچٛة ثٟیٙٝ تٛعقٝ ٔتٙبعت ثب ٔحیظ ٔٛرز ٘     

ثغیبر عىٛ٘تٍبٟٞبی ا٘غب٘ی اس رّٕٝ ؽٟزٞبی ؽٕبِی ایزاٖ زر زٞٝ اذیز تٛعقٝ فیشیىی   ثبؽس .ثب فٙبیت ثٝ ایٙىٝ ؽست

ٔتٙبعت ثب ٞز ثب ؽٙبعبیی ٘مبط لٛت ٚ ضقف تٛعقٝ فیشیىی ؽٟزٞب ٚ حٛسٜ ٞبی آعیت پذیز تب اعت ، ضزٚری اعت  ثبال 

 راٞىبرٞبی فّٕیبتی ٔتٙبعت ثب ٔحیظ ٔٛرز ٘ؾز ارائٝ ؽٛز .ٔىبٖ 

 

 پژٍّصضیَُ ٍ رٍش  -

ؽیٜٛ پضٚٞؼ زر ٔمبِٝ فٛق ثب ٔغبِقٝ اعٙبز ٔٛرٛز ٔب٘ٙس ٌشارػ ٞبی عزح ٞبی ربٔـ ٚ تفصیّی ٚ عزح ٞبی زیٍز         

ٔب٘ٙس عىٛ٘تٍبٟٞبی غیز رعٕی ٚ ثبفت ٞبی فزعٛزٜ ؽٟزی عبری ٚ وتبثٟب ٚ ٔمبالت ٔزتجظ ٚ تحّیُ ٔحتٛایی ٚ ویفی 

ٚ ... ٔی ثبؽس . ثزایٙس ٟ٘بیی آٖ ارائٝ راٞىبر ٔمسٔبتی ثزای  ی تٛعقٝ یبفتٝ  ٔىبٟ٘ب  زازٜ ٞب ٚ ٘مؾٝ ٞبی تٛعقٝ ٚ ٔؾبٞسٜ

 ثزذٛرز ثب ٔٛضٛؿ فٛق ٚ ٔٛضٛفبت ٔؾبثٝ ٔی ثبؽس .ؽٟز عبری ٚ ارائٝ ؽیٜٛ 
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 تحَل تَسعِ ضْز  در دٍرُ ّبی هختلف ٍ بزآیٌذّب ی تَسعِ سیز  -

وٝ اس رٚعتبٞبی ؽٟزعتبٖ عبری  ٚ زیٍز ؽٟزٞبی زیٍز اعتبٖ ثٝ ایٗ تٛعقٝ ؽتبثبٖ ؽٟز عبری زر زٞٝ ٞبی اذیز  "      

ؽسٜ اعت عبری ٚ ٌغتزػ ؽسیس ؽٟز زر حزیٓ ٔٛرت تٛعقٝ ؽسیس رٚعتبٞبی ٚالـ زر پیزأٖٛ ؽٟزؽٟز ٔی ثبؽس فٕال 

ی ؽسٜ ثٝ ثقس ثٝ ؽىُ ٌغتززٜ ٔٛرت تٛعقٝ ؽٟز٘ؾیٙی زر ؽٟز عبر 70.ٟٔبرزت ٚعیـ رٚعتبییبٖ ثٝ ؽٟز عبری اس زٞٝ 

اعت . رٕقیت ثٝ فٙٛاٖ اصّی تزیٗ فبُٔ تٛعقٝ وبِجسی ؽٟز ٔحغٛة ٔی ٌززز . تغییزات رٕقیت ؽٟز عبری ثیٗ عبَ 

ثیبٍ٘ز رٚ٘س افشایؾی ٚ صقٛزی رٕقیت ایٗ ؽٟز ٚ عبیز ٘مبط ؽٟزعتبٖ ایٗ ؽٟز ٔی ثب ؽس. رٕقیت ایٗ  1335 -1390ٞبی 

زرصس رعیسٜ  62ثٝ  1390زرصس ثٛزٜ وٝ ایٗ رلٓ زر عبَ  3/20زَ ٔقب 1335ؽٟز ٘غجت ثٝ عبیز ٘مبط ؽٟزعتبٖ زر عبَ 

  ( 1393، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ٔبس٘س عزح عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾز عبری )     "اعت. 

تٛعقٝ رٕقیت ثٝ ز٘جبَ ذٛز تٛعقٝ وبِجسی را ثٝ ز٘جبَ ذٛز زارز . ثٝ ٕٞیٗ زِیُ تٛعقٝ ؽٟز عبری چٙسیٗ ثزاثز ؽسٜ    

وٝ زر عغح التصبزی ٚ ارتٕبفی صٛرت ٌزفتٝ ، رؽس ٚ تٛعقٝ وبِجسی ؽٟزٞب را ثٝ ؽست تحت تبحیز تحٛالت اذیزی "اعت . 

لزار زازٜ اعت. ثب ٌغتزػ ثرؼ ذسٔبت ٚ ٕٞچٙیٗ تٕزوش صٙبیـ زر ؽٟزٞب ٔٛرت رذة افزاز ثغیبری اس رٚعتبٞب ثٝ عٕت 

ٓ ٚ اسزحبْ زر ؽٟزٞب زاؽتٝ ٚ ثبفج ٌغتزػ ؽٟزٞب ؽس. ایٗ ٟٔبرزت رٚعتبیی ثٝ ؽٟزٞب ٘مؼ ثغیبر ٟٕٔی زر ایزبز تزاو

ثسٖٚ ثز٘بٔٝ آٟ٘ب ٌززیسٜ اعت.ثب اضبفٝ ؽسٖ ٔحالت رسیس ثٝ ٔحسٚزٜ ؽٟزٞب ، تمبضب ثزای ذسٔبت ٚ تغٟیالت ؽٟزی را ثیؾتز 

فشایؼ ٕ٘ٛزٜ ٚ اس عزف زیٍز ثز احز تزاوٓ رٕقیت زر ؽٟزٞب ٚ ٘یش رٚاد ٔجبزالت التصبزی زر آٟ٘ب ، لیٕت سٔیٗ ثٝ ثٝ ؽست ا

یبفتٝ اعت. ثقضی اس اٞبِی رٚعتبٞبیی  وٝ ثٝ ؽٟز ٟٔبرزت وزز٘س ثٝ زِیُ ٘ساؽتٗ تٕىٗ ٔبِی ٔٙزز ثٝ اعتمزار زر حٛاؽی 

ؽٟز ٚ زر حٛٔٝ ؽٟز ؽسٜ ٚ ثسیٗ تزتیت ثٝ عزفت ثٝ ٌغتزػ وبِجسی ؽٟزٞب زأٗ سزٜ ا٘س. ثب ٌغتزػ رٚسافشٖٚ ؽٟز ، 

، ثٝ پیىزٜ آٖ اضبفٝ ٚ زر حمیمت تحٕیُ ٔی ؽٛز ٚ ایٗ أز تٛعقٝ وبِجسی  ٔٙبعك رٚعتبیی ٚ ٔزاوش رٕقیتی اعزاف ؽٟز

،  418)ٔؾٟسی سازٜ زٞبلب٘ی ،"ثسٖٚ ثز٘بٔٝ را تؾسیس ٕ٘ٛزٜ ٚ ثبفج ثٝ سیزعبذت ٚ عبس رفتٗ ٔٙبعك وؾبٚرسی ٔی ٌززز.

ایزاٖ ، رؽس غیزاصِٛی ؽٟزٞب  (   ٘ىتٝ زیٍزی وٝ ثبیس زر تٛعقٝ وبِجسی ؽٟزٞب ثٝ آٖ ثبیس تٛرٝ ؽٛز ایٗ اعت وٝ زر1385

ٔٙزز ثٝ فمت ٔب٘سٌی رٚ٘س ؽٟزعبسی اس ؽٟز٘ؾیٙی ؽسٜ اعت ایٗ افشایؼ رٕقیت ؽٟزی ثبفج ثزٚس ٔغبئّی اس لجیُ ٔؾىُ 

ٔغىٗ ، ذب٘ٝ عبسی ٞبی فبلس أىب٘بت ٚ تغٟیالت ، رؽس ٘غٙزیسٜ ؽٟز ، ثٛرط ثبسی سٔیٗ ، وٕجٛز تبعیغبت سیزثٙبیی ، فسْ 

بعت ، ٌغغتٍی ثبفتٟبی فیشیىی ، حبؽیٝ ٘ؾیٙی ٚ ... ٔی ٌززز  .  ؽٟز عبری ٘یش اس ایٗ لبفسٜ ٔغتخٙی ارائٝ ذسٔبت ٔٙ

٘یغت ٚ رؽس رٕقیت ؽٟزی ٚ تٛعقٝ وبِجسی آٖ اس ایٗ رٚ٘س تجقیت ٔی وٙس . تٛعقٝ ؽٟز  ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالت رٕقیتی ٚ 

غئّٝ اصّی ؽٟز عبری تٛعقٝ ٘بٔٙبعت زر زرٖٚ پٟٙٝ ؽٟز ٚ التصبزی وٝ عی چٙس زٞٝ اذیز زر آٖ رخ زازٜ اعت . ثٙبثز ایٗ ٔ

 تٛعقٝ ِزبْ ٌغیرتٝ ٚ ثی ثز٘بٔٝ زر ثیزٖٚ ؽٟز ٚ پٟٙٝ حزیٓ ٚ حٛٔٝ ؽٟز ٔی ثبؽس .

اٌز چٝ تٛعقٝ ؽٟز را زر چٟبر زٚرٜ تبریری تمغیٓ ثٙسی ٕ٘ٛزٜ ایٓ أب عیز تبریری زٚرٜ اَٚ ٚ زْٚ تٛعقٝ زارای ثزایٙس    

، ثٙبثز ایٗ ثٝ تؾزیح ٚ تٛصیف ٔؾبثٝ زاؽتٝ ا٘س ٚ تغییزات عبذتبری ثیؾتز عیبعی ٚ ارتٕبفی ثٛزٜ تب وبِجسی  "وبِجسی ٘غجتب

 ٓ :عٝ زٚرٜ وّی ثٝ ؽزح سیز ٔی پززاسی
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 "دٍرُ رضذ ارگبًیک ضْز  "ّستِ اٍلیِ ضْز تبریخی تب پبیبى دٍرُ قبجبر  -1

ؽٟز تبریری عبری اس لسیٕی تزیٗ رٚسٞبی پیسایؼ ذٛز ٔزوش ایبِت ٞبی حىٛٔتی زٚراٖ ٔرتّف ثٛزٜ اعت . ٔٛلقیت 

ٚ ٌزٌبٖ ٚ زؽت ٚ اس عٛی زیٍز رغزافیبیی عیبعی ٔٙبعت یقٙی ٔزوشیت آٖ ٘غجت ثٝ عبیز سیز حٛسٜ ٞبی حىٛٔتی ٔبس٘سراٖ 

ؽزایظ عجیقی ٔٙبعت اس رّٕٝ ٕٞزٛاری ثب رٚزذب٘ٝ تزٗ ٚ حبصّریشی رٍّٝ ٔیبٖ وٜٛ اِجزس ٚ زریبی ٔبس٘سراٖ فزصت 

 ٔٙبعجی ثزای ثٙبی ؽٟز عبری زر ٔىبٖ فقّی آٖ ) زر رٛار یىی اس ؽٟزٞبی ثبعتب٘ی ثٝ ٘بْ عیزیٙىیظ ( ثٛزٜ اعت .

ضٛرت زعتزعی ثٝ سیز حٛسٜ ٞبی حىٛٔتی زر ؽزق ٚ غزة ٚ وزا٘ٝ ٞبی اِجزس ٚ زریبی ٔبس٘سراٖ  عبذتبر اِٚیٝ ؽٟز ثز حغت

ثز اعبط زٚ ٔحٛر ٔتمبعـ ارتجبعی اصّی ؽىُ ٔی ٌیزز ٚ وبٖ٘ٛ اصّی فقبِیت ٞبی ؽٟز زر ٔحُ تمبعـ ایٗ زٚ ٔحٛر ؽىُ 

رٌب٘یه زر اثتسا ثب ٘مغٝ وب٘ٛ٘ی آتؾىسٜ ٚ ثقس اس ٔی ٌیزز . ثٙبثز ایٗ ، عبسٔبٖ فضبیی اِٚیٝ ؽٟز زارای اٍِٛی عتبرٜ ای ا

وٝ ٔحالت  ) عفز٘بٔٝ راثیٙٛ (ٔغّٕبٖ ؽسٜ ٔززْ زر ٕٞبٖ ٔىبٖ ٔزوش ٔذٞجی زیٍز ثٝ ٘بْ ٔغزس ٚ ٔیساٖ ٔزبٚر آٖ ٔی ثبؽس 

٘ؾیز ٔحّٝ  ٔغىٛ٘ی زر أتساز ؽزیبٖ ٞبی اصّی تٛعقٝ یبفتٙس . پیٛ٘سٞبی ارتٕبفی ٘ؾیز ٚیضٌی ٞبی تجبری یه لْٛ ٟٔبرز )

وبِجسی ٚیضٜ ؽبُٔ ذسٔبت ٔحّٝ ای ، حٕبْ ، تبعیغبت  –ٕٞجغتٍی افزاز ٔحّٝ را تبٔیٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ فٙبصز فّٕىززی اصبّ٘ٛ ( 

ٔذٞجی ٚ .... اعتمالَ ٚ ٞٛیت وبِجسی ٔحالت را تقزیف ٔی ٕ٘ٛز ٜ ا٘س . اس ٔیبٖ فٙبصز ٞٛیت ثرؼ ٔحالت ، تىیٝ ٚ حغیٙیٝ 

ذب٘ی ٚ ...  ثب ٚرٝ تغٕیٝ ٘بْ ٔحّٝ زارای إٞیت ثیؾزی اعت ، ثٝ ٘حٛی وٝ ٘بْ ٞز تىیٝ ٔب٘ٙس تىیٝ حبری آثبز ، فجبط

ٚ ٔحٛرٞبی ٔٙؾقت اس آٖ تمغیٕبت ؽٟزی ٕ٘بیبٍ٘ز ٔحّٝ پیزأٖٛ ٔی ثبؽس . ثٙبثز ایٗ ؽقب ٞبی اٍِٛی عتبرٜ ای ، أتساز آٟ٘ب 

لسیٓ ٚ عتٖٛ فمزات اصّی ٔحالت را تؾىیُ ٔی زاز ٜ ا٘س . زر عَٛ لزٖ ٞبی اِٚیٝ ٚ ٔیب٘ٝ اعالٔی ؽٟز عبری ثٝ صٛرت یه 

ی ثٛزٜ ٚ ثب احساث حصبر ٞبی پیزأٛ٘ی ؽٟز ، چٟبر زرٚاسٜ ثبرفزٚػ ٚ اعتزآثبز ٚ زریب ٚ وٛٞغتبٖ ؽٟز ؽٟز فئٛزاِ –ؽٟز لّقٝ 

 را ٔحصٛر ٔی ٕ٘ٛز .

 

     
 1393 ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ٞفت ؽٟز آریب ،  ٔبذذ : عزح عبٔب٘سٞی ثبفت فزعٛزٜ عبری
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ایٗ ؽٟز زر عَٛ فٕز ذٛز اس آغبس ؽىُ ٌیزی تب پبیبٖ زٚرٜ لبربر ، زر ٔقزض وؾبوؼ زِٚت ٞبی ٔحّی ٚ الٛاْ ٟٔبرٓ ثٛزٜ 

ٚ زر ثغتز ایٗ حٛازث ، ٘ؾبْ وبِجسی ٚ فٙبصز فٕسٜ ؽٟز ثبرٞب زچبر ترزیت ٚ تزسیس ثٙب ٌززیس ٜ اعت . ایٗ ؽٟز زر ثزذی اس 

) لزٖٚ چٟبرْ ٚ پٙزٓ ٞززی ( ٚ ٚ زر ثزذی اس زٚراٖ زر ٛزٜ ؽٟزی ثشري ٚ آثبز ثٛزٜ زٚراٖ وٝ أٙیت ٘غجی زر وؾٛر حبوٓ ث

احز ٞزْٛ حّٕٝ زؽٕٙبٖ ٚ تٛعقٝ رًٙ ٞب ٚ اذتالفبت ٔحّی ٚ یب ثالیبی عجیقی رٚ ثٝ آؽفتٍی ٚ تجبٞی رفت ، ثٝ عٛری وٝ 

 .ٚیزاٖ تٛصیف ٕ٘ٛز  "ٞززی آٖ را تمزیجب 740حٕساهلل ٔغتٛفی زر حسٚز عبَ ٞبی 

فّیزغٓ حٛازث ٚالـ ؽسٜ ، ؽٟز عبری فزْ عتبرٜ ای ٘ؾبْ اعترٛاٖ ثٙسی وٟٗ ٚ اٍِٛی ؽٟز لّقٝ ای ذٛز را تب پبیبٖ    

ارتٕبفی ٔٙغمٝ ؽٕبِی وؾٛر ، اثٙیٝ  –حىٛٔت لبربر حفؼ ٔی وٙس ٚ تٟٙب زر ثزذی زٚراٖ ثز حغت إٞیت ٚ اٚضبؿ عیبعی 

 ٚ فٙبصز رسیسی زر آٖ عبذتٝ ٔی ؽٛز .

 

 1378: عزح تفصیّی ٚیضٜ ثبفت لسیٓ عبری ، ٟٔٙسعٗ ٔؾبٚر اثززؽت  ٔبذذ

اس ٘ؾز  "ثب اعتمزار زِٚت لبربریٝ وٝ زر اثتسا وؾٛر ثٝ حجبت ٘غجی عیبعی ٚ ٘ؾبٔی زعت یبفت ، ؽٟز عبری ٘یش ٔزسزا

عیبعی ٚ التصبزی ٔٛرز تٛرٝ لزار ٌزفت ٚ تب حسٚزی افتجبر 

غٙت لبربریٝ ٚ ا٘تربة تٟزا ؽٟز ذٛز را ثبس یبفت . ثب اعتمزا عّ

ٖ ثٝ فٙٛاٖ پبیترت ، ؽٟز عبری ٕٞچٙبٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔزوش 

ٚالیت ٔبس٘سراٖ ٚ ٔمز حىبْ وٝ اغّت اس ؽبٞشازٌبٖ لبربری 

چٙسیٗ ثٙب ، ثبك ٚ ذیبثبٖ اس زٚرٜ لبربری زر  ثٛز٘س ثبلی ٔب٘س.

ایٗ ؽٟز ثٝ یبزٌبر ٔب٘س . ثب تٛرٝ ثٝ عفز٘بٔٝ راثیٙٛ زر زٚرٜ 

یٗ ؽٟز چٟبر زرٚاسٜ ٚ یبسزٜ ٔحّٝ ٚ ٞفت ٔغزس ، پٙذ لبربر ا

ٔسرعٝ ، ٞفت آة ا٘جبر ، پٙذ أبٔشازٜ زر زاذُ ٚ زٚ أبٔشازٜ 

وبرٚا٘غزا ٚ چٙسیٗ حٕبْ  17تىیٝ ،  15زر ذبرد ؽٟز ، 

  .زاؽت
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 زٚرٜ پّٟٛی : آغبس ؽٟز عبسی ٔسرٖ زر ایزاٖ -2

لسیٕی ؽٟز ثبلی ٔب٘سٜ ثٛز . ثب رٚی وبر آٔسٖ حىٛٔت پّٟٛی وٝ ٕٞشٔبٖ ثب زر اٚاذز زٚرٜ لبربر ، ٞٙٛس آحبر زیٛارٞبی    

ؽزٚؿ فزایٙس ٔسر٘یشاعیٖٛ زر وؾٛر ثٛز ٚ ایٗ ٔمِٛٝ ایزبة ٔی ٕ٘ٛز تب ثز٘بٔٝ ٞبی رسیس التصبزی ، ارتٕبفی ٚ فٕزا٘ی ٚ 

لتصبزی ، ارتٕبفی ٚ فٕزا٘ی ٚ ... ...زر وؾٛر آغبس ؽٛز . زر ایٗ راعتب ثغبٖ زیٍز ٘مبط ؽٟزی وؾٛر فقبِیت ٞبی ٔرتّف ا

 ثب افٕبَ لسرت زِٚتی آغبس ؽس . 1300زر ؽٟز عبری  اس ٕٞبٖ زٞٝ ٘رغت یقٙی عبَ 

ذیبثبٖ ٞبی فزًٞٙ ، عجزعی ،  ٚ ثٝ ربی آٖ حصبرٞبی لسیٕی ؽٟز فزٚ ریرت ذٙسق ٚ زر ایٗ زٚرٜ آذزیٗ ثمبیبی    

ر ؽجىٝ حّمٛی اس ذیبثبٖ وؾی رسیس ٔحصٛر ٌززیس . فالٜٚ ثز ٔالٔزس اِسیٗ احساث ٌززیس . ثسیٗ تزتیت ثبفت وٟٗ ز

آٖ زر زرٖٚ ثبفت تبریری ؽٟز ٘یش ثٝ صٛرت چّیپبیی ٚ فٕٛز ثز ٞٓ ذیبثبٖ وؾی رسیس ا٘زبْ ؽس تب ؽٟز آٔبزٜ ثزای 

عبری ثٝ فٙٛاٖ فالٜٚ ثز ایٗ ثب ا٘تربة ٚرٚز اتٛٔجیُ ٚ ... صسٚر ٚذزٚد وبال ٚ عزٔبیٝ ثٝ ٘مبط زیٍز وؾٛر ٚ رٟبٖ ؽٛز . 

ٔزوش اعتبٖ ٔبس٘سراٖ ٚ ثب ایزبز راٜ آٞٗ ٚ راٟٞبی ٔبؽیٗ رٚ ، ثٙبی وبرذب٘زبت ٚ عبذتٗ فٕبرت ٞب ٚ تبعیغبت ؽٟزی ٚ 

ٔب٘ٙس ایٟٙب ، پٛیؼ ؽٟز٘ؾیٙی زر ٔٙغمٝ ثب تجقیت اس تحٛالت فٕٛٔی وؾٛر ؽتبة پیسا وزز ، زر ٘تیزٝ عبذتبر ٚ عیٕبی 

 ) عزح عبٔب٘سٞی ثبفت فزعٛزٜ (یىی اس ؽٟزٞبی رسیس ٚ فقبَ زر آٔس .  ؽٟز ثٝ وّی فٛض ؽس ٚ ثٝ صٛرت

زر زٚرٜ پّٟٛی زْٚ وٝ ٕٞشٔبٖ ثب تحٛالت رسیس زر وؾٛر ٚ فزٚ پبؽیسٖ ٘ؾبْ ارثبة ٚ رفیتی ثٛز ؽست تٛعقٝ ؽٟز 

ٚ أالن آغبس ؽس .  ثیؾتز ؽسٜ ٚ زر اثتسا ثب ایزبزذیبثبٖ وؾی رسیس ثٝ صٛرت ؽغز٘زی ٚ ثب اعتٙبز ثٝ لبٖ٘ٛ حجت اعٙبز

. ٔٙبعمی ٔب٘ٙس عبری ٘ٛ ؽغز٘زی ایزبز ؽس  "تٛعقٝ رسیس زر پیزأٖٛ ثبفت تبریری ٚ ثب عبذتبر رسیس ٚ ثٝ صٛرت وبٔال

تٟیٝ عزح ربٔـ ؽٟز ثب  1350، ثرؼ ٞؾت ، عجزعتبٖ ، ٟ٘ضت ٚ ... اس ٘ؾبْ ؽٟزعبسی زٚرٜ فٛق ٔی ثبؽس . زر عبَ 

أزیىبی ؽٕبِی ثزای ؽٟز فٛق آغبس ؽسٜ ٚ تصٛیت آٖ ثب تٛرٝ فقُ ٚ ا٘فقبالت ا٘مالة  اذذ اٍِٛ اس وؾٛرٞبی ارٚپبیی ٚ

 زر ؽٛرای فبِی ؽٟزعبسی ٚ ٔقٕبری ایزاٖ ا٘زبْ ؽس . 1361اعالٔی زر عبَ 
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 عبذتبر ؽٟز زر زٚرٜ پّٟٛی اَٚ ٚ زْٚ

 دٍرُ سَم : تَسعِ ضْز بعذ اس اًقالة اسالهی -3

ؽزٚؿ ؽسٜ ٚ تب سٔبٖ  1358زٚرٜ عْٛ ٔزثٛط ثٝ تٛعقٝ ؽٟز ثقس اس ا٘مالة اعالٔی ٔی ثبؽس . ایٗ زٚرٜ اس عبَ         

ٔصبزف ثبا٘مالة ؽىٕٛٞٙس اعالٔی ، رًٙ تحٕیّی ، ثز٘بٔٝ ٞبی اَٚ ، زْٚ ، حبَ را ؽبُٔ ٔی ؽٛز . ایٗ زٚرٜ زر وؾٛر 

زر ایٗ زٚرٜ تٟیٝ عزح ٞبی تٛعقٝ ؽٟزی ثٝ ؽیٜٛ ثبؽس .  ارتٕبفی وؾٛر ٔی ٚ عْٛ ، چٟبرْ ٚ پٙزٓ تٛعقٝ التصبزی

زٚ عزح ٘بحیٝ عبری ٔؾتُٕ ثز ؽٟزعتبٖ ٞبی ٌّٛ ٌبٜ تب ٘ٛر ، ٔب٘ٙس  ٚ ٘بحیٝ پیزأٖٛ  ٞبی ٔرتّف ثزای ؽٟز عبری

عزح تفصیّی ٚیضٜ ثبفت لسیٓ ، عزاحی ؽٟزی ثبفت ٞبی تبریری ، عزح ربٔـ ٚ تفصیّی ٚ یه عزح ربٔـ زر زعت تٟیٝ 

، ثبفت ٞبی فزعٛزٜ ، عىٛ٘تٍبٟٞبی غیز رعٕی ، عزاحی ؽٟزی ٔحٛرٞب ٚ ٔیبزیٗ ٔب٘ٙس  ٔحٛعٝ أبٔشازٜ یحیی ، عزاحی 

ثزذالف پیؾٟٙبزٞبی عزح ٞبی تٛعقٝ ؽٟزی ؽست تٛعقٝ ، آ٘چٝ اعبعی اعت  ؽٟزی عبحُ تزٗ ٚ ...  ا ٘زبْ ؽس .

 134ثٝ عٛری وٝ ٔحسٚزٜ ؽٟز زر زٚرٜ پّٟٛی اَٚ فیشیىی چٝ زر زرٖٚ ٚ چٝ زر پیزأٖٛ ؽٟز عبری ؽست ٌزفت . 

ٞىتبر ثٛزٜ وٝ ؽبُٔ ثبفت تبریری ؽٟز ٔی ؽس ٚ ایغتٍبٜ راٜ آٞٗ ٚ فضبی اعزاف آٖ ثب تٛعقٝ رسیس ثٝ ؽٟز اِحبق 

ٌززیس . زر زٚرٜ پّٟٛی زْٚ تٛعقٝ فیشیىی ؽٟز ثٝ پیزأٖٛ آٖ ٚ زر ثبفت ٞبی ٔیب٘ی تغزی یبفت ٚ حساوخز ثٝ عٝ تب 

پیزأٖٛ ؽٟز زارای عبذتبر ٔٙغزٓ ٚ رٚعتبیی ثٛزٜ ٚ ٟٔبرزت آراْ ثٝ عٕت ثزاثز رعیس ٚ زر ایٗ زٚرٜ رٚعتبٞبی چٟبر 

 ؽٟز آغبس ؽسٜ ثٛز ٚ رٕقیت غبِت اعتبٖ ٘یش رٚعتبیی ثٛز . 

زر زٜ عبَ اَٚ ثقس اس ا٘مالة اعالٔی ؽست تٛعقٝ ؽٟز چٙساٖ ٘جٛزٜ ٚ رٚ٘س آراْ رٚعتب ٘ؾیٙی ثٝ ؽٟز ٘ؾیٙی را       

٘شزیه ثٝ ٔحسٚزٜ پیؼ ثیٙی ؽسٜ اِٚیٗ عزح ربٔـ ؽٟز ثٛز ٚ زر زٚر زْٚ تٛعقٝ  "عی ٔی ٕ٘ٛز ٚ تٛعقٝ ؽٟز تمزیجب

ٚ ٟٔبرزت اس رٚعتب وؾٛر ثٛز ، ؽست تٛعقٝ ؽٟز ثیؾتز ؽسٜ وٝ زٜ عبِٝ زْٚ را ؽبُٔ ٔی ؽٛز وٝ ٕٞزاٜ ثب عبس٘سٌی زر 

ثٝ ؽٟز ؽست ٌزفت ٚ تٟیٝ عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾز عبری آغبس ؽس . زر ایٗ زٚرٜ اٌز چٝ ؽست تٛعقٝ فیشیىی ؽٟز ثیؾتز 
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ٚرٜ ثز ؽس ِٚی عبذتبر رٚعتبٞبی پیزأٖٛ حفؼ ؽسٜ ٚ تٛعقٝ زر زرٖٚ ؽٟز ٚ ثٝ صٛرت ٔیبٖ افشا ا٘زبْ ٌزفت ٚ زر ایٗ ز

زر حبَ  "ٞىتبر ثزآٚرز ٌززیس ٚ فضبٞبی ٔترّرُ زرٖٚ ؽٟز تمزیجب 3000اعبط اعٙبز عزح ربٔـ ؽٟز ٔحسٚزٜ ؽٟز 

پزؽسٖ ثٛز . زر زٞٝ عْٛ تٛعقٝ ثقس اس ا٘مالة اعالٔی وٝ ثب ؽست ٟٔبرزت اس ؽٟزٞبی وٛچه اعتبٖ  ٚ رٚعتبٞب ثٝ ؽٟز 

یبفت ثّىٝ رٚعتبٞبی پیزأٖٛ ؽٟز ثٝ ؽست تٛعقٝ یبفتٙس ، ثٝ ٌٛ٘ٝ  عبری آغبس ؽسٜ ، ؽست تٛعقٝ ؽٟز ٘ٝ تٟٙب افشایؼ

ٞىتبر افشایؼ زازٜ تب ثتٛا٘س وٙتزَ ثز  4000ای وٝ زر عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾز عبری ٔؾبٚر عزح ٔحسٚزٜ ؽٟز را ثٝ 

ثزاثزٚ زر  22ثقجبرت زیٍز ؽست تٛعقٝ ؽٟز زر عزح اَٚ  تٛعقٝ ؽٟز تٛعظ ؽٟززاری عبری زر زٜ عبَ اتی ا٘زبْ ٌیزز

ثزاثز ؽس . فالٜٚ ثز ایٗ تٛعقٝ زر أتساز ٔحٛر ٔٛاصالتی پیزأٖٛ ؽٟز ٚ زر حزیٓ ؽٟز  ثغیبر ؽسیس ثٛزٜ  29عزح زْٚ 

زر وٙبر ایٗ ؽست تٛعقٝ زر أتسازٔحٛرٞبی ٔٙتٟی ثٝ ؽٟز  وٝ زر ٔحبعجبت ٔؾبٚر عزح ٔٙؾٛر ٍ٘ززیسٜ اعت . 

س٘سٌی زر حٛٔٝ ٚ ٟٔبرزت ٔقىٛط اس ؽٟز ثٝ پیزأٖٛ زر ؽٟز ؽس . ٚ  ٔحٛر زریب ٚ ٔحٛر رٙٛة ثغیبر ؽسیس "ٔرصٛصب

  . ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ زر حبَ حبضز فّیزغٓ ٔحسٚزیت ٞبی لب٘ٛ٘ی ؽست ٌزفتٝ اعت .عبری ؽست ٌزفت 

 

 

 

 

 ٘مؾٝ سیز ٔحسٚزٜ ٞبی تٛعقٝ زر ازٚار تبریری ٔرتّف زر ؽٟز عبری را ٘ؾبٖ ٔی زٞس .

 

 ٔبذذ عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾز عبری
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 ثٝ عٛر وّی زر عبذتبر ؽٟز اس ٘ؾز ثصزی زر زٚرٜ ٞبی ٔرتّف ثزایٙس وبِجسی آٖ ثٝ صٛرت رسَٚ سیز ٔی ثبؽس .  

 فٙبصز ٚ ٚیضٌی ٞبی عبذتبر وبِجسی فضبیی ؽٟز عبری عی رٚ٘س تبریری  -

 ٔبذذ : عزح عبٔب٘سٞی ثبفت فزعٛزٜ عبری 
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 جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی  -

تٛرٝ ثٝ زازٜ ٞبی ارائٝ ؽسٜ ٔالحؾٝ ٕ٘ٛزیٓ ؽٟز زر ٌذر سٔبٖ رؽس ثغئی ٚ وٙس ذٛز را اس سٔبٖ ؽىُ ٌیزی تب  ثب      

اٚاذز زٚرٜ لبربریٝ عی ٕ٘ٛزٜ اعت . رؽس ؽٟز زر ایٗ زٚرٜ عٛال٘ی ثب تٛرٝ ثٝ عبذتبر ارتٕبفی التصبزی ؽىُ ٌزفتٝ زر 

ف وٙٙسٜ ٔحصٛالت رٚعتبیی ٚ ٞٓ ذسٔبت زٞٙسٜ ثٝ وب٘ٛ ٟ٘بی وؾٛر ثغیبر وٙس ثٛزٜ ٚ ؽٟز زر فزایٙس تِٛیس ٞٓ ٔصز

شٔبٖ ثب ٚرٚز صٙقت ٚ ؽزٚؿ تغییز عبذتبر التصبزی ٚ ارتٕبفی وؾٛر ، ثٝ تجـ آٖ ؽٟز ٞبی ٕٞ رٚعتبیی ثٛز ٜ اعت .

وؾٛر اس رّٕٝ ؽٟز عبری ٔجزی اس آٖ ٘جٛزٜ اعت . رٟت صسٚر وبال ٚ عزٔبیٝ اس وبٖ٘ٛ ٞبی رٚعتبیی ٚ ؽٟزی ثٝ 

فٛض ؽٛز . زر ایٗ راعتب تؾىیُ وؾٛرٞبی زیٍز السٔٝ تغییز زر ایٗ عبذتبرٞب ایزبة ٔی وزز تب عبذتبر ؽٟز لسیٓ 

ٟ٘بزٞبی رسیس حىٛٔتی ٔب٘ٙس ازارات ٔرتّف ، تؾىیُ عیغتٓ حىٛٔتی ٔمتسر ٚ ٔزوشی ، تغییز تسریزی عبذتبر ٘ؾبْ 

ٖ ایزبز ذیبثبٖ ثٝ ٔفْٟٛ آبیٝ زاری ٚاثغتٝ ٚ ثزایٙس وبِجسی ارثبة ٚ رفیتی ٚ ذبٖ عبالری ثٝ عٕت ثٛرصٚاسی ٚ ٘ٛفی عزٔ

رسیس آٖ رٟت ٚرٚز اتٛٔجیُ زر ؽٟز ٚ ایزبز ؽجىٝ ریّی ثیٗ ؽٟزی رٟت تغزیـ زر صسٚر وبال ٚ عزٔبیٝ ٚ ایزبز وبرٌبٜ 

اٚاذز زٚرٜ ٞب ٚ وبرذب٘زبت ٚ فضبٞبی ٔغىٛ٘ی ٔزبٚر آٖ زر زعتٛر وبر حبوٕبٖ ٚلت لزار ٌزفت . ؽزٚؿ ایٗ زٚرٜ اس 

لبربر ؽزٚؿ ٚ زر زٚرٜ پّٟٛی اَٚ فّٕیبت ارزایی فقبِیت ٞبی فٕزا٘ی زر ؽٟزٞب آغبس ؽس . زر ؽٟز عبری ثزایٙس وبِجسی 

آٖ پزوززٖ ذٙسق ؽٟز ٚ ثزچیسٖ زیٛار ؽٟز ٚ ایزبزذیبثبٖ ثٝ ٔفْٟٛ رسیس ثٝ ربی ؽبرؿ ٚ ٔحُ فجٛر ٚ ایزبز ذیبثبٖ 

ش ؽٟز ٚ ایزبز وبرذب٘ٝ زر ؽٕبَ ٚ رٙٛة ؽٟز ، احساث ایغتٍبٜ راٜ آٞٗ ٚ احساث چّیپبیی ٚ فٕٛز ثز ٞٓ زر لّت ٚ ٔزو

فضبٞبی ٔغىٛ٘ی رسیس زر ٔزبٚرت تبعیغبت ایزبز ؽسٜ ٚ ... ثٛزٜ اعت . زر ایٗ عبذتبر ٕٞشٔبٖ عبذتبر لب٘ٛ٘ی ٚ ازاری 

ح ٚ ثز٘بٔٝ رسیس ثز اعبط اٍِٛٞبی ٚ عیبعی رسیس تقزیف ؽس . زر زٚرٜ پّٟٛی زْٚ ثب ازأٝ عبذتبر فٛق ٕٞشٔبٖ تٟیٝ عز

. چٙب٘چٝ ٔالحؾٝ ٕ٘ٛزیٓ زر ایٗ زٚرٜ وٓ وٓ عبذتبر ؽٟز ثتسریذ ثب عبذتبر وؾٛرٞبی ارٚپبیی ٚ أزیىبیی ازأٝ یبفت 

تقزیف ؽسٜ رسیس ربیٍشیٗ ٌززیس . زر ایٗ ٌذار وٓ وٓ عبذتبر تِٛیس وؾٛر ثٝ عٕت زٌزٌٛ٘ی پیؼ رفتٝ ٚ ایٗ عبذتبر 

ریزی ؽیٜٛ سیغت را ٔٙزز ؽس . زر ایٗ ٌذار سٔٛرت تغییز ت، ٜ تِٛیس زر وؾٛر ثٛز یٛبٖ ثب تغییز ؽرسیس چٖٛ ٕٞشٔ

ٞٙٛس ثب فٙبیت ثٝ ایٙىٝ عبذتبر تِٛیس ثز اعبط عبذتبر ٌذؽتٝ ٚ ثز اعبط ٘ؾبْ وؾبٚرسی ٚ رٚعتبیی زر پٟٙٝ ٔٛرز ٔغبِقٝ 

ٕٞشٔبٖ ثب افشایؼ لیٕت ٘فت ٚ  55تب  45ٚ اس زٞٝ  افتبزٜاتفبق ثٛزٜ اعت ، ثٙبثز ایٗ تغییز ؽسیس زر عغح ؽٟزٞب وٕتز 

ؽزٚؿ ٟٔبرزت اس رٚعتبٞب ثٝ ؽٟزٞبتٛعقٝ ؽٟز ثٝ ٘غجت زٚراٖ لجُ ؽست یبفت ِٚی ایٗ فزایٙس تٛعقٝ ثب عبذتبر ٔٙغمٝ 

  ثٛزٜ اعت .ٕٞبًٞٙ " ای ٘غجتب

تٛعقٝ ؽٟز ثقس اس ا٘مالة اعالٔی زر عٝ زٚرٜ ثٝ صٛرت رؽس وٙس ٚ ٔتٛعظ ٚ سیبز اتفبق افتبز . زر ایٗ زٚرٜ ثب تٛرٝ      

ثٝ اعتمالَ ٘غجی وؾٛر ٚ رٞبیی اس عزٔبیٝ زاری ٚاثغتٝ ، فؾبرٞبی ثغیبر ؽسیس عیبعی ٚ التصبزی اس وؾٛرٞبی ثیٍب٘ٝ 

زر تٕبٔی رٛا٘ت وؾٛر اس رّٕٝ تٛعقٝ فیشیىی ؽٟزٞب احز ٌذاؽت برری ثٝ وؾٛر تحٕیُ ؽس . ثزایٙس وبِجسی فؾبرٞبی ذ

. زر زٞٝ اَٚ تٛعقٝ وٝ زٚرٜ زفبؿ ٔمسط ٚ حفبؽت اس وؾٛر زر ٔمبثُ ثیٍبٍ٘بٖ ثٛزٜ اعت ، تٕبْ تٛاٖ وؾٛر ثٝ عٕت 

زای پیزٚسی زر ٔمبٚٔت زر ثزاثزثیٍب٘ٝ ٚ ثبسعبسی ٔٙبعك رٍٙی ٚ ... ثٛزٜ ٚ ٕٞت ٚ ٔؾبروت ٔززٔی رٟت وٕه رعب٘ی ث

ٔمبثُ زؽٕٗ ثغیبر سیبز ثٛزٜ ٚ ثزایٙس وبِجسی تٛعقٝ زر ایٗ زٚرٜ زر ٘مبط ٔرتّف وؾٛر ٔتفبٚت ثٛزٜ اعت . زر ایٗ زٚرٜ 

تٛعقٝ ؽٟزٞب چٙساٖ سیبز ٘جٛزٜ ٚ ٟٔبرزت ٔٙبعك رٚعتبیی ثٝ ؽٟزٞب زر ازأٝ رٚ٘س ٌذؽتٝ ثٝ صٛرت آراْ ازأٝ زاؽت . 
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ا٘ی ٚعیـ زر رٚعتبٞبی ٔحزْٚ وؾٛر ا٘زبْ ؽسٜ ثٛز تب ثتٛا٘ٙس ٔب٘سٌبری رٕقیت زر ٘مبط زر ایٗ زٞٝ فقبِیت ٞبی فٕز

رٚعتبیی را تخجیت ٕ٘بیٙس . زر ایٗ زٚرٜ وّیٝ فقبِیتٟب ثب حٕبیت ٔبِی زِٚتی ٚ وٕه ٞبی زاٚعّجب٘ٝ رٟبزٌزاٖ ا٘زبْ ٔی 

سیس اتفبق افتبز . اس آ٘زبیی وٝ فقبِیت ٞبی ؽس . زر ؽٟزعتبٖ عبری ٘یش زر رٚعتبٞبی پغىزا٘ٝ رٙٛثی فقبِیت فٕزا٘ی ؽ

بسی وبِجسی رٚعتبیی زر پٟٙٝ ٞبی رٙٛثی زر اثتسا ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ عبذتبر ٚ ٘ؾبْ تِٛیس رٟت ٔب٘سٌبری فٕزا٘ی ٚ ٘ٛع

ؽست ٟٔبرزت ثٝ وبٖ٘ٛ ٔٛضٛؿ ٘ٝ تٟٙب اس ٟٔبرزت رٚعتبیی ثٝ ؽٟزی رٌّٛیزی ٘ىزز ثّىٝ رٕقیت ا٘زبْ ؽسٜ ثٛز ٚ ایٗ 

زی را ٔٛرت ؽسٜ ثٛز . زر زٚرٜ زْٚ تٛعقٝ عقی ؽس زر وٙبر فقبِیت ٞبی فٕزا٘ی زر رٚعتبٞبی ٔحزْٚ فقبِیت ٞبی ؽٟ

ٞبی التصبزی را تٛعقٝ زٞٙس . ثٙبثز ایٗ حٕبیت اس صٙبیـ وٛچه رٚعتبیی ٚ ایزبز ٘ٛاحی صٙقتی ٚ ثٝ ٔٛاسات آٖ 

زر چٙسیٗ ٘مغٝ ؽٟزعتبٖ ؽٟزوٟبی صٙقتی ؽٟزوٟبی صٙقتی زر وؾٛر ثٝ ؽست تٛعقٝ یبفت . زر ؽٟزعتبٖ عبری 

  ٚ ٘ٛاحی صٙقتی ویبعز ٚ ... احساث ٌززیس . 2ؽٕبرٜ یه ٚ 

 "٘یش ٘ٝ تٟٙب اس ٟٔبرزت ٔٙبعك رٚعتبیی ثٝ ؽٟز رٌّٛیزی ٘ىزز ثّىٝ ؽست ٟٔبرزت ثٝ ؽٟز ٔرصٛصبایٗ ؽیٜٛ ثزذٛرز         

ٔمیبط ٚ تزٕـ ثیؾتز ؽس .ثٙبثز ایٗ ثغتز ؽٟز ثٝ پٟٙٝ صزفٝ رٛیی ٘بؽی اس  اصَٛؽٟز ٔزوشی ٔب٘ٙس عبری ثب تٛرٝ ثٝ 

 . ثٝ ّٔی ٔزتجظ اعت "ٚعیقتز آٖ یقٙی ؽٟزعتبٖ ٚ حتی اعتبٖ ٚ ٌبٞب

زر زٚرٜ عْٛ تٛعقٝ ٕٞزاٜ ثب افشایؼ رفبٜ ٘غجی وؾٛر ٚ تغییز ؽیٜٛ سیغت ٚ تغییز ؽیٜٛ ٔصزف زر ربٔقٝ ٚ تٕبیُ 

ؽست تٛعقٝ ؽٟز عبری  ٔغىٗ زْٚ زر ؽٕبَ ایزاٖ "ٔرصٛصب ؽٟزٚ٘ساٖ وؾٛر رٟت عزٔبیٝ ٌذاری زر ثرؼ ٔغىٗ

ضقیف ثز تٛعقٝ ؽٟز اس یه عزف ٚ ٌزایؼ ثٝ عٕت ذسٔبت ٚاعغٝ  "ثغیبر سیبز ؽس . زر ایٗ زٚرٜ ثسِیُ ٘ؾبرت ٘غجتب

ؽٟزٞبی ٔزوشی ٞز اعتبٖ ٔی  "ٌزی ٚ زالِی ثٝ ربی تِٛیس ، ٔٙبعت تزیٗ وب٘ٛ ٟ٘بی عزٔبیٝ ٌذاری ؽٟزٞب ٔرصٛصب

زر ایٗ زٚرٜ رٚعتبٞبی پیزأٖٛ ؽٟز عبری فّیزغٓ ٔحسٚزیت ٞبی لب٘ٛ٘ی تٛعقٝ ثٝ ؽست تٛعقٝ یبفتٙس ٚ ٌغتزٜ ٙس . ثبؽ

 ؽٟز ثغیبر ٚعیـ ؽس .

ثٙبثز ایٗ چٝ ثرٛاٞیٓ یب ٘رٛاٞیٓ ثب تٛرٝ ثٝ عزفت ارتجبعبت ٚ تغییز ؽیٜٛ ٞبی تِٛیس ثٝ تجـ آٖ ؽیٜٛ سیغت ٘یش     

ٔی تٛا٘س ثزایٙس وبِجسی تغییزات زر عغح ؽٟز ٔٛرز ٔغبِقٝ را زر عزح  "فٛض ؽسٜ ٚ یه عزح تٛعقٝ ؽٟزی صزفب

ٔسیزیت ٔؾبروتی زر پٟٙٝ ؽٟز ٚ ٔٙغمٝ فّٕیبتی ؽٛز . زر ثبیغتی ثٝ ربی ٔسیزیت ٔتٕزوش  زر ایٗ راعتبِحبػ ٕ٘بیس ، 

وٙبر ٔسیزیت ٔؾبروتی لٛا٘یٗ رسیس ٚ ٔٙبعت  تٛعقٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٍ٘زػ سیغتی رسیس تسٚیٗ ٌززز . ثٝ ربی تفىز لیٓ 

ٔبثب٘ٝ ٔسیزاٖ وؾٛر ؽیٜٛ ٞبی ٞسایت ٌٛ٘ٝ تٛعقٝ ثب حغبط وززٖ تجقبت سیغت ٔحیغی تٛعقٝ ٘بٔغّٛة ثزای ٔززْ 

ز ٚ ٔٙغمٝ ثبیغتی تسٚیٗ ٌززز تب اس ٘بثغبٔب٘ی وبِجسی ؽىُ ٌزفتٝ وٝ ثٝ ؽست زر حبَ تٛعقٝ ٔی ثبؽس رٌّٛیزی ؽٟ

 ثقُٕ آیس. 

  



  هعوبرایزاى سزاسزی اًجوي ّبی صٌفی هٌْذسبى کبًَى

 هعوبری،عوزاى ٍ ضْزسبسی در ّشارُ سَمّوبیص بیي الوللی 

 49هبُ  تیز -تْزاى 
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 فْزست هٌببع ٍ هبخذ:

، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ٞفت ؽٟز آریب ، ؽزوت ٔبزر ترصصی فٕزاٖ ٚ ثٟغبسی ؽٟزی ایزاٖ  عزح عبٔب٘سٞی ثبفت فزعٛزٜ عبری   -      

 ،1393 

عزح عبٔب٘سٞی عىٛ٘تٍبٟٞبی غیز رعٕی عبری ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر عزح ٔحیظ پبیسار ، ؽزوت ٔبزر ترصصی فٕزاٖ ٚ  -

 1392ثٟغبسی ؽٟزی ایزاٖ ، 

 1361عزح ربٔـ عبری ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر أىٛ ایزاٖ ، ازارٜ وُ ٔغىٗ ٚ ؽٟزعبسی ٔبس٘سراٖ ،  -

 1374بیؼ ، ازارٜ وُ ٔغىٗ ٚ ؽٟزعبسی ٔبس٘سراٖ ، عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾزعبری ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر عزح ٚ آٔ -

 1393عزح ربٔـ تزسیس ٘ؾزعبری ، ٟٔٙسعیٗ ٔؾبٚر ٔبس٘س عزح ، ازارٜ وُ راٜ ٚ ؽٟزعبسی ٔبس٘سراٖ ،  -

 1378، ، ازارٜ وُ راٜ ٚ ؽٟزعبسی ٔبس٘سراٖعزح تفصیّی ٚیضٜ ثبفت لسیٓ عبری ، ٟٔٙسعٗ ٔؾبٚر اثززؽت   -

 ، ٔغقٛز ٌّشاری ،عفز٘بٔٝ راثیٙٛاس آعتبرا تب اعتز آثبز ،  -

  .1359    تٟزاٖ: ٘ؾز ٌغتزٜ، ،چبرِش فزا٘غظ ٔىٙشی ؽٕبَ ، عفز٘بٔٝ  - 

 ناشر مؤلف - 1373 - اعالٔی حغیٗرغزافیبی تبریری عبری ،  -


