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ٙ -1ارٓ ا٩سحقی١ ٨ارؽٲاعی ارؽد ّ٪ٴ ٫عیاعی داٱؾ٦اٵ اساد اعال٭ی ٳاحد ٬ٝ

چکیذُ
داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی٢ی اس ٱٸادٷای غا٭ْٶ ٭درٯ اس إٓاس زأعیظ زا١ٲٴٯ ٱٞؼ تغیار ٭ٸٮیی را
در زحییٴ ذ عیاعییی-اغسٮییاّی ایییزاٯ ٭ْافییز تییاسی ١ییزدٵ اعییر ٳ تییٶ ٷٮیییٰ د٩ییی ٨ی٢ییی اس
دٕدٕییٶٷییای افیی٪ی ٳ ٷٮیؾیی٦ی دٳ٩ییر١ ،ٲسییز ٧داٱؾیی٦اٵ ٳ اعییسٚادٵ اس آٯ تییٶ ّٲییٴاٯ ی٢ییی اس
دعس٦اٵٷای ایدئٴ٩ٴصی ٠تٶ ٭ٲَٴر اغزای ١ار١زدٷایی ٷٮچیٴٯ ٭ؾیزٳّیر تیؾیی تیٶ عیغیس٬
عیاعی ،ح ٌٚٷٮثغس٦ی ٳ زْارك سداییی تیٴدٵ اعیر در دٳرٵ خٸ٪یٴی دٳ ٫ٳ تْید اس خییزٳسی
اٱٞالب اعال٭ی ١ٲسز ٧دٳ٩ر تز داٱؾ٦اٵ اس ىزی ٜٱٚیٴ در ٷییأذ ا٭ٲیا ،اٝیدا٭ازی ّ٪ییٶ اعیازید ٳ
داٱؾػٴیاٯ ٳ ١ٲسز ٧اس ىزی ٜٱٸادٷای ٱَارزی ٳغٴد داؽسٶ ١ٶ ایٰ ٭ٴارد خیالٗ افی ٨اعیسٞال٧
داٱؾ٦اٵ اعر در ٳا ِٝدٳ٩ر در دٳرٵٷای ١ز ؽدٵ زقٴر ٭ی١ٲد چٴٯ ٭ٴٍ٘ اعر تٶ ٩حیاً
٭ا٩ی ٳ حٞٴٝی اعازید ٳ داٱؾ٦اٵ ٷیا را حٮاییر ١ٲید اییٰ حی ٜرا ٷی ٬دارد ١یٶ ٭يیات ٜعی٪یٞٶ ٳ
خٴاعر خٴد ٭داخ٪ٶ تٲٮاید تا ایٰ حا ٧اٱسَاراذ دٳ٩ر اس داٱؾ٦اٵ در دٳ دٳرٵ ٭سٚیاٳذ اعیر
در دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫دٳ٩ر اس داٱؾ٦اٵ اٱسَار زٞ٪یٰ ایدئٴ٩ٴصی ٳىیٰ خزعیسی ٳ زیزٳیع ٙزٷٲی٤
ٕزتی ٳ ٚ٥سٮاٯ ٕزب ٥زایی را داؽسٶ اعر در حا٩ی ١ٶ در غٮٸٴری اعال٭ی دٳ٩ر تیزآٯ تیٴد
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زا اس داٱؾ٦اٵ تٶ ٭طاتٶ دعس٦اٵ زٞ٪یٰ ایدئٴ٩ٴصی اٱٞالب ٳ ٭د ٧ح٢ٴ٭سی ٳ یر ٞٙیٶ اعسٚادٵ ١ٲید
ٳ در راعسای اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵ ،ٳحدذ حیٴسٵ ٳ داٱؾی٦اٵ ٳ دٳری اس ٕیزب ٥زاییی ٥یا٫
تزداؽسٶ اعر
ٍاشُّاي کلیذي 9داٱؾ٦اٵ ،دٳ٩ر ،داٱؾػٴیاٯ ،اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی ،اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵ
هقذهِ ٍ تیاى هسألِ
داٱؾ٦اٵ در ّقز غدید ،خزچٮدار ز٢ٚز ٳ ٱٴآٳری ّ٪ٮی اعر ٳ ٷٮٴارٵ ٭ی١ٴؽد تا ٭غیل٪ٶ
ؽٲاعی تٶ ر١ ِٙاعسیٷای ٭ٴغٴد اٝدا ٫ت٦ٮارد اس اٱػا ١ٶ ٭اٷیر داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی ٠٭حییو
ٱیثٶ خزٳر در ا ٷاٯ زٴدٵ ٭زد ٫زػ٪ی خیدا ١زدٵ اعر ،ٷٮٴارٵ اٱسَاراذ دٳچٲداٱی اس ایٰ ٱٸاد تٶ
ّٲٴاٯ ٱٸاد اٱدیؾٶ ٳ ّ ٬٪٭یرٳد داٱؾ٦اٵٷا در زٴ٩ید غزیاٯٷای ٢ٙزی در عيح غا٭ْٶ ٳ حسیی
ٙزازز اس ٭زسٷا ،ٱٞؼ چؾٮ٦یزی ایٚا ٭ی١ٲٲد ٱٸاد داٱؾی٦اٵ ٳٍیای٘ ٳ ١ار١زدٷیایی تیز ّٸیدٵ
دارد ١ٶ در ی ٨تٶ تزخی اس آٱٸا اؽارٵ ٭یؽٴد:
 -1ٳٍیٚٶ ززتیسی ٳ آ٭ٴسؽی؛  -2ٳٍیٚٶ تزٱا٭ٶ عاسی ٳ زیدٳیٰ ٥یزی؛  -3ٳٍیٚیٶ ارزثیاىی ٳ
اىالّازی؛  -4ٳٍیٚٶ زح٪ی٥ ٨زایاٱٶ؛  -5ٳٍیٚٶ ٱٞادی (اٙسیاری)7 :1388 ،
داٱؾ٦اٵ آخزیٰ حٞ٪ٶ ززتیر ٭دٱی اٱغاٯٷایی اعر ١ٶ در اتْاد ؽٲاخسیّ ،اىٚی ٳ ّٮ٪ی تیٶ
عيح ٝاتٝ ٨ثٴ٩ی تزای زقی ٭دیزیر اغسٮاّی رعیدٵ اٱد ّالٳٵ تز ایٲ٢ٶ داٱؾ٦اٵ دارای اتْیاد ٳ
زأضیزاذ ٳعیِ ٙزٷٲ٦ی ٳ اغسٮاّی اعر ،٭غائٙ ٨زٷٲ٦ی آٯ اس مزیة خیچید٥ی تیؾسزی ٱغثر
تٶ ٭حیو اغسٮاّی تیزٳٯ تزخٴردار اعر ،تزخیی د یی ٨ٳ غٲثیٶٷیای ٭یس٪ی٘ آٯ تیٶ ٝیزار سییز
اعر:
 1ٳغییٴد عییٶ ٙزٷٲیی ٤٭ٖییایز در ٭حیییو داٱؾیی٦اٵ(ٙزٷٲ٪ّ ٤ٮییی در تیییؼ اعییساداٯ ٳ
داٱؾییػٴیاٯٙ ،زٷٲیی ٤٭ییدیزیسی در تیییؼ ٭ییدیزاٯٙ ،زٷٲیی ٤اخزازییٴری در تیییؼ ١ار٭ٲییدی ٳ
خد٭ازی)؛
 2عزریش ؽدٯ ٭غائ ٨اغسٮاّی ٳ ٙزٷٲ٦ی در ٭حیو داٱؾ٦اٵ؛
 3زٴدٵای ؽدٯ ٳ رؽد ١ٮی تاٙر داٱؾػٴیی ٳ زحٴ ٧داٱؾ٦اٵٷیا اس ٭زا١یش ٱیثیٶ خیزٳر تیٶ
٭ػا٭ِ زٴدٵای؛
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 4غٴاٯ تٴدٯ غٮْیر داٱؾ٦اٷی ٳ عیا ٧تٴدٯ ٳ ٭ٴٝر تٴدٯ سیغر داٱؾػٴیی؛
 5عزٳ ١ار داؽسٰ داٱؾ٦اٷیاٯ تا تیؼٷای ٕیز عٲسی ٙزٷٲ٤؛
 6٭سْارٗ ٱثٴدٯ ٭غائ ٨ٳ ادرا١اذ ٙزٷٲ٦ی خیؼ رٳ در ٭حیو داٱؾ٦اٵ؛
 7تزخٴرد ٭غس ،٨ٞتی ىزٙاٱٶ ٳ ٱٞاداٱٶ تا ٷٮٶ ٭غائ ،٨آ٭ٴسٵٷا ٳ عیاعرٷا در ٭زا١ش ّ٪ٮی؛
ّ 8د ٫خذیزػ عاخسار ع٪غ٪ٶ ٭زازثی در ّزفٶ ٙزٷٲ ٤ٳ ٳا١یٲؼ ٱغیثر تیٶ تزٱا٭یٶ رییشی
٭سٮز١ش؛
ْٙ 9ا٩یر ٱٸادٷا ،زؾ٨٢ٷا ٳ ٭زا١ش ٭یسٙ ٘٪زٷٲ٦ی در ٭حیو داٱؾ٦اٵ؛
مزٳرذٷا ٳ س٭یٲٶ ٷای ٙٴ ٛا٩ذ١ز اٱػا ٫٭ياْ٩ازی را ایػاب ٭یٱٮاید ١ٶ تٶ فٴرذ ٭غیسٮز
تٶ ٭غأ٩ٶ یاتی ،ىزح ایدٵ ٳ زدٳیٰ راٷ٢ار تزای ارزٞای ١یٚی ٳ تٸثیٴد زیٴاٯ ٙزٷٲ٦یی ٳ زٴ٩ییدی
ٱٸاد داٱؾ٦اٵ تدزداسد ( ا١زفا٩حی)32 :1383 ،
دٳ٩ر خدیدٵای چٲد ٳغٸی ٳ خیچیدٵ اعر ٳ ؽا٩ٴدٵ ٳاحدی ٱدارد در تزداؽرٷای ٝدیٮی
٭ْٮٴ ً عْی ٭یؽد خدیدٵٷای ٭یس ٘٪اغسٮاّی ٳ عیاعی اس غٮ٪ٶ دٳ٩ر را تٶ ٭ْٲای عیاخساری
ٳاحد ز٪ٞی ٨دٷٲد ٳ ٷٮٶ ٳغٴٵ آٯ را در آٯ ؽا٩ٴدٵ تیاتٲد ا٭ا در تزداؽرٷای غدید خدیدٵٷیای
اغسٮاّی دارای خق٪سی ؽ ٨٢خذیز ،چٲد ٳغٸی ،چٲد ٭ز١شی ٳ ٭سحٴ ٧زٞ٪ی ٭یؽٴٱد (تؾیزیٶ،
 )26:1386رٳؽٰ اعر ١ٶ دٳ٩ر ٳ آ٭ٴسػ ّا٩ی تز ی٢دی٦ز زأضیز ٭ی٥ذارٱید اس یی ٠ىیزٗ،
دٳ٩ر ی ٠٭ٚٸٴ ٫اعاعی در ٙٸ ٬٭اٷیر ٱَا ٫آ٭ٴسؽی اعر تا زٴغٶ تٶ اٷٮیر ٳ ٱٞؼ داٱؾ٦اٵ
ٳ زییأضیز ٥ییذاری آٯ در ارزثییاه ،داٱؾیی٦اٵ تییا دٳ٩ییر در ایییٰ خییضٳٷؼ تییٶ دٱثییا١ ٧ؾیی٘ ّٴا٭یی٨
زأضیز٥ذار در دٳ دٳرٵ ٝث ٨ٳ تْد اس اٱٞالب ٷغیسی ٬در ارزثیاه تیا ّٴا٭ی ٨زأضیز٥یذار ١یٶ اٝسیدار
دٳ٩ر ٳ اٱسَاراذ ٭سٞات ٨دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ ٳ اعیسٞال ٧داٱؾی٦اٵٷیا را ٭یٴرد تزرعیی ٝیزار ٥زٙسیٶ
اعر ٷٮچٲیٰ در ایٰ خضٳٷؼ تٶ ٭ٞایغٶ ایٰ راتيٶ در دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳ تْد اس اٱٞالب اعال٭ی
خزداخسٶ ٭یؽٴد
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ادتیات ًظري پصٍّص
پیطیٌِ تحقیك
ٙزاعسیٴاٵ در ١ساب «عز٥ذؽر ٳ عٴاٱح داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ» ٭يزح ٭ی١ٲد ١ٶ تیا زأ١یید تیز
خیٴٱد ٪١ی عز٥ذؽر داٱؾ٦اٵ ایزاٱی تا غا٭ْٶ عیاعی ٚ٥ر :داٱؾ٦اٵ ایزاٱی در درٳٯ دٳ٩یر تیٶ
ٳغٴد آ٭د ٳ ؽ٢غر دٳ٩ر ٳ ٭درٱیشاعیٴٯ دٳ٩سی ٝث ٨اس اٱٞالب عیثة ؽید ١یٶ خیزٳصٵ زٴعیْٶ
داٱؾ٦اٵ ٳ ّ ٬٪ٱازٮا ٫تٮاٱد در حٞیٞر ،داٱؾ٦اٵ اس ی ٠عٴ رعا٩ر زٴ٩ید ،اٱسٞا ٧ٳ اؽاّٶ داٱیؼ
ٳ خد٭اذ ّ٪ٮی دارد ٳ اس عٴی دی٦ز ی ٠حا٭ ٨ٱٞید ٳ رٳؽیٲ٦زی اغسٮیاّی اعیر داٱؾی٦اٵ
ٱٸادی اعر تزای داٱغسٰ ٳ ٱٞد ٳ رٳؽٲ٦زی اغسٮاّی ،تا ٱَا ٫ٷٲػاری ٱٴیٰ خٴد ایٰ در حیا٩ی
اعر ١ٶ داٱؾ٦اٵ ایزاٱی رعا٩ر ٱٞد اغسٮاّی خٴد را ی ٠عیزٵ در خید٭ر اٱٞیالب ٝیزار داد ٳ
ازٚاٝا اس ٱیغسیٰ ٱٸادٷایی تٴد ١ٶ خظ اس خییزٳسی اٱٞیالب تیا عیٴاٱح غیدی رٳ تیزٳ ؽید د١سیز
ٙزاعسیٴاٵ تٶ دٳ ٱَزیٶ ّٮدٵ در ایٰ س٭یٲٶ اؽارٵ ١زد؛ ٱیغر ،ٱَزیٶ ٱلٴ١العی٠ٷا ١ٶ داٱؾ٦اٵ
را ٱٸادی حٮایر ؽدٵ زٴعو دٳ٩ر ٭درٯ ٳ تیا ٷیدٗ ٱٴعیاسی ٳ زٴعیْٶ ٭ییداٱید ١یٶ در آٯ،
١ارٷا تٶ ؽ٪٢ی خيی غ٪ٴ ٭یرٳٱد ٳ عز٭ایٶ اٱغاٱی ارزٞاء ٭ییاتد تز اعاط ایٰ ٱَزیٶ ،داٱؾ٦اٵ
در ایزاٯ در چارچٴب خزٳصٵ ٱٴعاسی تٶ ٳغٴد ٭یآید ٳ تا ؽ٢غر ٱٴعاسی دٳ٩سی ،داٱؾ٦اٵ ٱییش
٥زٙسار ٭ی ؽٴد دٳ ،٫ٱَزیٶ زْارك ٳ خای٦اٵ اغسٮاّی اعیر زلیٴری رٝاتیر ٳ زْیارك تیز عیز
خای٦اٵ اغسٮاّی اعر ١یٶ در اییٰ زلیٴری ،ٳرٳد تیٶ داٱؾی٦اٵ ٳ ىیی ٭یدارظ زحقییالذ ّا٩ییٶ،
تاسزاتی اس زْاركٷای ٭زتٴه تٶ ٭ٲي ٜ٭ٴْٝیر ٳ ٝؾزتٲدیٷای اغسٮاّی ٳ رٝاتر ٥زٳٵٷا تز عز
خای٦اٵ اغسٮاّی اعر آ٭ٴسػ ّا٩ی ٳ داٱؾ٦اٵ ،چیٶ تیا زٴ٩یید ٳ اٱسٞیا ٧داٱیؼ ٳ ارائیٶ خید٭اذ
زیققی ٳ چٶ تا زٴ٩ید رٳاتو اغسٮاّی ٳ زٴعیْٶ ٱٮادٷیای ٙزٷٲ٦یی ،تیا خای٦یاٵٷیای ٭ٲش٩یر ٳ
ٝدرذ در آرایؼ ىثٞازی غا٭ْٶ تٶ فٴرذ زٲ٦ازٲ ٤ارزثاه خیدا ٭ی١ٲد ،تٶ حیدی ١یٶ تییؼ اس
ایٲ٢ٶ آ٭یٴسػ ٷیای رعیٮی داٱؾی٦اٵ ،ٱیزٳٷیای ٭سیقیـ ززتییر ١ٲید ،رٳاتیو تاسزٴ٩یید ؽیدٵ
اغسٮاّی ،٭ٲش٩سی ٳ ٙزٷٲ٦ی اس ىزی ٜداٱؾ٦اٵ تا زْیاركٷیای ٭ٴغیٴد در ٥یزٳٵٷیای ی ٱٚیِ،
خیٴٱد ٭ی یاتد د١سز ٙزاعسیٴاٵ ٭ْسٞد اعر ١ٶ در ٭ٴرد غا٭ْٶ ایزاٯ تیٶ دیید٥اٵ دٳ ٫تیؾیسز تایید
زٴغٶ ١زد داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ در ٭یسٰ زْیاركٷیا ّٮی ٨٭یی١ٲید ٳ خیٴد در ٭ز١یش ٭اغزاعیر
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داٱؾ٦اٵ در ٭یداٯ ٱیزٳٷا ،ىزٗ ٭ٸٮی اعر ٳ در غای حغاعی اس زْارك تز عز خای٦اٵ ٝیدرذ
ٳ ٭ٲش٩ر اعر (ٙزاعسیٴاٵ)182 :1383 ،
٭٢٪ی راد در ١ساب «داٱؾ٦اٵ ٭درٱیسٶ ٳ زحٴ ذ اغسٮیاّی» ٭يیزح ٭یی١ٲید؛ ١ار١زدٷیای
داٱؾ٦اٵ در عاخسار اغسٮاّی ٷٮٴارٵ تا زٖییزاذ اغسٮاّی ٳ عیاعی خیٴٱدٷای ّٮیٞی دارد خیٴٱد
داٱؾ٦اٵ تا ىی٘ ٳعیْی اس ٱیزٳٷای اغسٮاّی ٳ غزیاٯٷای رٳؽٲ٢ٚزی ٳ ٚ٥سٮیاٯٷیای ٭یس٪ی٘
٢ٙزی ایٰ ٱٸاد ٭درٯ را تٶ ٭طاتٶ ی٢ی اس خای٦اٵٷا ٳ خاعس٦اٵٷای ٭ٸ ٬رٳؽیٲ٢ٚزی زثیدی١ ٨یزدٵ
اعر ؽ٥ ٨٢یزی ٙزایٲد ٭درٱیغ ٬ٳ ٭درٱیسٶ در ایزاٯ ٳ ٱٴُ رٳی٢زد دٳ٩رٷیا تیٶ اییٰ ٙزایٲیدٷا
در دٳرٵٷای ٭یس ٘٪ٳ چا٩ؼٷا ٳ ؽ٢اٗٷای ٱاؽی اس اییٰ رٳی٢زدٷیا در داٱؾی٦اٵ اس اٱْ٢یاط
تیؾسزی تزخٴردار تٴدٵ اعر ٳ در اییٰ راعیسا ١یارٳیضٵٷیای داٱؾی٦اٵ ٷٮیٴارٵ ٭ٴمیٴُ چیا٩ؼ
تزاٱ٦یشی تزای دٳ٩رٷا ٳ ٭زا١ش عیاعر ٥ذاری ح٢ٴ٭سی تٶ ؽٮار ٭یرٳٱد تا ٳغٴد زٮا٭ی ایٰ
چا٩ؼٷا داٱؾ٦اٵ در آٙزیٲؼ ؽ ٨٢غدیدی اس سٱد٥ی اغسٮاّی ٳ عیاعیی ٳ ٭حسیٴای تیٲؾیی ٳ
ٱ٦زؽی ٱٴیٰ ٭إضز تٴدٵ اعر ٙزایٲدی ١ٶ تا زٖییز دادٯ ٭ثاٱی ٳ ؽا٩ٴدٵٷای سیغر غٸیاٯ عیٲر
ٳ تا ایػاد زحٴ ٧در چارچٴبٷا ،ٱٮادٷا ٳ ١ٲؼٷای ٱٮادیٰ سٱد٥ی اغسٮاّی ٳ ٙزٷٲ٦ی خیؾییٰ
در تاسآٙزیٲی ٳ تاسزٴ٩ید ؽ ٨٢غدیدی اس ٭ٲاعثاذ سٱید٥ی اغسٮیاّی ١یٶ تیا ٭درٱیسیٶ ٳ سیغیر
غٸاٯ آٯ عزؽسٶ ؽدٵ اعر ،خیٴٱد ٳ ارزثاه اعاعی ٳ عاخساری دارد ٳ اس اییٰ رٳ ٱییش تیٶ ٙزایٲید
د٥زدیغیٷا ٳ غٲثؼٷای اغسٮاّی ٭درٯ ؽساب تیؾسزی دادٵ اعر تیز اییٰ اعیاط داٱؾی٦اٵ را
٭ی زٴاٯ ٱٮایٲدٵ رٳایسی اس ٭درٱیسٶ داٱغیر ١یٶ در ١ٲیار عیٴیٶ ٳ ١یار١زد اتیشاری خیٴد ،عیٴیٶ
اٱسٞییادی ٭درٱیسییٶ را ٱیییش ٱٮایٲیید٥ی ٭ییی١ٲیید ٳ آٯ را در اؽیی٢ا ٧٭یس٪یی٘ در عییاخسار اغسٮییاّی
تاسزٴ٩ید ٭یٱٮاید( ٭٢٪ی)24:1359 ،
ا١زفا٩حی در ١ساب «داٱؾ٦اٵ ایزاٱی» ایٲ٦ٴٱٶ تیاٯ ٭ی١ٲد ١ٶ در دٷٶٷای اخییز ٱییش رٳٱید
اٙشایؼ زْا٭ ٨تیٰ داٱؾ٦اٵ ٳ غا٭ْٶ ؽ ٨٢ز٢ا٭٪ی داؽسٶ اعیر ٷی ٬ا١ٲیٴٯ در ادتییاذ آ٭یٴسػ
ّا٩ی ٱٞؼٷا ٳ ١ار١زدٷایی تزؽٮزدٵ ٭ی ؽیٴد ١یٶ ٙزازیز اس آ٭یٴسػ ٳ خیضٳٷؼ اعیر ٱٞید ٳ
خزعؾ٦زی ،ٱٸادعاسی ،تاسؽٲاعی عٲر ،ٱٴ٥زایی ٳ رٳیارٳیی ْٙیا ٧تیا زحیٴ ذ غٸیاٱی ٳ اس
غٮ٪ٶ ٱٞؼٷای غدید داٱؾ٦اٵ زٞ٪ی ٭یؽٴٱد ٱٞؼٷایی ١ٶ ٭غسٮزا ١ٮیر ٳ ١یٚیر زْا٭ ٨اییٰ
ٱٸاد را تا غا٭ْٶ ارزٞا دادٵ اٱد ا٥ز تزخی ٭ياْ٩اذ تیز ٳغیٴد چیا٩ؼ در زْا٭ی ٨تییٰ داٱؾی٦اٵ ٳ
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غا٭ْٶ زأ١ید ٭ی١ٲٲد ،تیاٱ٦ز ایٰ ٱ٢سٶ ٍزی٘ اعر ١یٶ ٳغیٴد زْا٭ی ٨ٳ ارزثیاه تییٰ داٱؾی٦اٵ ٳ
غا٭ْٶ ٝيْی اعر سیزا تدٳٯ در٥یز ؽدٯ داٱؾ٦اٵ تا ٭غائ ٨اغسٮاّی اییٰ چیا٩ؼ تیی ٭ْٲاعیر
ٳغٴد چا٩ؼ ٙزُ تز حنٴر زْا٭ ٨اعر رٳٱدٷای زارییی ٱیش ٱؾاٯ ٭ییدٷید ٷییگ ٥یاٵ ٭زا١یش
ّ٪ٮی اس رٳٱد زحٴ ذ اغسٮاّی ٳ ٙزٷٲ٦ی ٭غسطٲی ٱثٴدٵ اٱد اییٰ ٱ٢سیٶ ٝاتی ٨اٱ٢یار ٱیغیر ١یٶ
٥اٷی ٭زا١ش ّ٪ٮی در اضز ٙؾارٷا یا ؽزایو خاؿ خٴد را زا حیدٳدی اس فیحٲٶ زحیٴ ذ ١ٲیار
٭ی ١ؾیدٵ اٱد ٳ ٥اٷی تٶ فٴرذ تغیار ْٙا ٧ٳارد ٙزآیٲد زحٴ ٧ؽدٵ اٱد اییٰ ١یٲؼ ٳ ٳا١یٲؼ
٭ْزٗ خٴیایی ٳ در ٟخیچیدٵ ٭زا١ش ّ٪ٮی اس ؽیزایو اغسٮیاّی اعیر ٱاٚ٥سیٶ ٱٮاٱید میْ٘ ٳ
ٝٴذ زْا٭ ٨داٱؾ٦اٵ ٳ غا٭ْٶ اس ىزٗ دی٦ز تٶ عيح زٴْٙ ِٝیا ٯ اغسٮیاّی ٳ عیاعیر ٥یذاراٯ
غا٭ْٶ ٱیش تز٭ی ٥زدد تدیٸی اعر ١ٶ ١یٚیر ٳ زٲاعة ایٰ زْا٭ ٨دعسیٴػ ١اعسیٷا ییا ّید٫
زْاد٧ٷایی تؾٴد زٲٸا ی ٠ٱَا ٫تزٱا٭ٶ ریشی زْا٭٪ی ٳ ٳا ِٝتیٰ اعر ١ٶ ٭ییزٴاٱید ١ار١زدٷیای
ٱٸاد ٭غس ٨ٞٳ ٱٞادی چٴٯ داٱؾ٦اٵ را تا عيح زٴٝیِ عیاعیر ٥یذاراٯ ٳ ٭ٲیا ِٙ٭٪یی ٷٮاٷٲی ٤ٳ
ٷٮغٴ ١ٲد ( ا١زفا٩حی)12:1383 ،
٪ٝی ٝٴچیاٯ ،د١سز حٮیدرمیا آراعیسٶ ،د١سیز خزییٴػ غْٚیزی در ١سیاب «داییزٵ ا٩ٮْیارٗ
آ٭ٴسػ ّا٩ی» تیاٯ ٭ی١ٲٲد ٱٞؼ اعاعی داٱؾ٦اٵٷا زا ٝث ٨اس ٝزٯ تیغس ٬٭یالدی ،تیؾسز خاعداری
ٙزٷٲ ٤ٳ اٱسٞا ٧٭یزاش ّ٪ٮی ٱغ٨ٷای ٥ذؽسٶ تٶ ٱغ٨ٷای آیٲیدٵ ،عیاخسٰ ٳ خیزداخسٰ سیزتٲیای
ٙزٷٲ٪ّ ٤ٮی ٳ تا تزدٯ ٳغٶ ٳ اّسثار ٭٪ی تیٴدٵ اعیر ٳ٩یی اس ٝیزٯ تیغیس ٬٭ییالدی ،تیا إٓیاس
غٸؼ رٳس اٙشٳٯ داٱؼ ٳ ٙٲاٳری ٳ رعا٩ر داٱؾ٦اٵٷا تٶ ّٲٴاٯ ١اٱٴٯ خالٝیر ّ٪ٮی ٳ خٴییایی
اغسٮاّی اٷٮیر حیازی خیدا ١زدٵ اعر تز ایٰ اعاط ا٭زٳسٵ داٱؾ٦اٵٷیا ّزفیٶ زٴ٩یید داٱیؼ ٳ
 ٰٙ٭حغٴب ٭یؽٴٱد؛ تٲاتزایٰ ،زٴعْٶ غٴا٭ِ تز ٭حٴر داٱؾ٦اٵٷا اعسٴار اعیر ٷز٥ٴٱیٶ زٴعیْٶ
اغسٮاّی ،اس غٮ٪ٶ زٴعْٶ اٝسقادی ،تٶ اٱغاٯٷیای ٭سثحیز ٳ ١ارآ٭ید ٳ زٴاٱیا احسییاظ دارد ٳ اییٰ
٥ٴٱٶ ٭ٲاتِ اٱغاٱی ١ارآ٭د ،٭حقٴ ٧داٱؾ٦اٵ اعیر داٱؾی٦اٵ اس دٳ غٸیر در زٴعیْٶ اٝسقیادی
٭إضز اعر :ی٢ی اس ٱَز زأ٭یٰ ٱیزٳی اٱغاٱی ١ارآ٭د یا اٙشایؼ ١ارایی ٳ تٸزٵ ٳری اٙیزاد دی٦یز
اس غٸر ٥غسزػ ٭زسٷای داٱؼ ٳ  ٰٙٳ خیؼ تیزدٯ ٙٲیاٳری چیٴٯ ٭غیلٴ٩یر خیزٳرػ ٱییزٳی
اٱغاٱی ٳ اٙشایؼ تٸزٵ ٳری ٳ ١ارایی اٙزاد در عيٴح تا ی زیقـ تٶ ّٸیدٵ داٱؾی٦اٵٷاعیر،
تٲاتزایٰ ،داٱؾ٦اٵ در زٴعْٶ اٝسقادی ٱٞؼ سیزتٲایی دارد؛ ٳ ١ٮثٴد ٳ ٱارعاییٸای ٱیزٳی اٱغیاٱی،
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چٶ اس ٱَز زْداد ٳ چٶ اس ٱَز ٱٴُ ٳ ١یٚیر ،ی٢ی اس ٭ٸ ٬ززیٰ ٳ اعاعی زیزیٰ زٲ٦ٲاٷیای زٴعیْٶ
اٝسقادی تٶ ؽٮار ٭یرٳد در ایٰ ٭یاٯ ،راتيیٶ اٝسقیاد ٳ آ٭یٴسػٷیای داٱؾی٦اٷی ،ارزثیاىی دٳ
غاٱثٶ اعر ٳ زٴعْٶ اٝسقادی ٳ زْ٪یٮاذ داٱؾ٦اٷی س ٫ٳ ٭٪شٳ ٫ی٢دی٦زٱد تیٶ ّثیارزی دی٦یز
زٴعْٶ داٱؾ٦اٷی تزای زٴعْٶ اٝسقادی غٲثٶ حیازی دارد (ٝٴچیاٯ)20 :1383 ،
ٙزاعسیٴاٵ در ١ساب «داٱؾ٦اٵ ایزاٱی ٳ ٭غأ٩ٶ ١یٚیر» ٭يیزح ٭یی١ٲید ١یٶ ٭یا در غا٭ْیٶ ای
سٱد٥ی ٭ی١ٲی١ ٬ٶ در آٯ زٞاما تزای آ٭ٴسػ ّا٩ی در حا ٧اٙشایؼ اعر ٭إعغیاذ آ٭یٴسػ
ّا٩ی تا ٭غأ٩ٶ چٲد ٳغٸی ٭ٴاغٶ اٱد اس ی ٠عٴ ،ٱیاس تٶ آٯ دارٱد ١ٶ خٴد را تیا ا٩شا٭یاذ ٭حییو
٭سحٴ ٧تیزٳٱی ٭ياتٞر تدٷٲد ٳ اس عٴی دی٦ز ،عاس٥اری خال ٛتا زٖییزاذ تیزٳٱی ٭غس٪ش ٫زٖیییز
در ٱحٴٵ ٱ٦زػ تٶ ٭غائ ٨درٳٱی اعر ٳ ایٰ ٷا ٷٮٶ در یی١ ٠یال ٫تیٶ ٷٮیاٯ ٝنییٶ ١یٚییر تیاس
٭ی ٥زدد در ىی دٳ دٷٶ ٥ذؽسٶ ،ٱحٴٵ ادارٵ داٱؾ٦اٵ تٶ فیٴرذ دائی ٬ا٩سشایید ،تحیص تزاٱ٦ییش؛
٥ؾسٶ اعر؛ تٶ ٳیضٵ زٴغٶ تٶ ٭یشاٯ ٱٞؼ ٳ دخا٩ر ح٢ٴ٭رٷا در ا٭ٴر داٱؾ٦اٵٷا ١ٶ در تغیاری
اس ٭ٴارد چٲداٯ غایی تزای خزداخسٰ تٶ ٭غأ٩ٶ ١یٚیر داٱؾی٦اٵ تیاٝی ٱٮیی ٥یذارد ٙیارٓ اس اییٰ
٭ٴمٴُ ،داٱؾ٦اٵٷا اس ی ٠عٴ ،تا رؽد زٞاما ٱغیثر تیٶ تزٳٱیدادٷا ٳ خید٭اذ خیٴد ٳ اس عیٴی
دی٦ز ،تا اٙشایؼ زٴغٶ تٶ ١یٚیر ایٰ تزٳٱدادٷا ٳ خد٭اذ ،ٳ عزاٱػا ٫تا رؽد اٱسَاراذ ٱغثر تیٶ
خاعی٦ٴ تٴدٯ خٴدؽاٯ رٳ تٶ رٳ ؽدٵاٱد (ٙزاعسیٴاٵ)223 :1383 ،
داًطگاُ
داٱؾ٦اٵ تٲا تٶ زْزیٚی عیغسٮی ٱیش تٶ ٭ح٪ی اىال ٛ٭ی٥زدد زا تز اعیاط دیید افیٴ٩ی ؽیا٭٨
عز٭ایٶ ،عاخسٮاٯ ،زػٸیشاذ ،تزٱا٭ٶ ،ا٭٢اٱیاذ ٳ ٱییزٳی اٱغیاٱی ٳ ٱٸایسیاً غٮْیسیی اعیر تیٶ ٱیا٫
داٱؾػٴ ٙزاٳردٵ ای آٯ ؽا٭ ٨آ٭ٴسػ ،خزٳرػ ٳ خد٭ر ،اٱسٞا ٧٭یزاش ٙزٷٲ٦ی ٳ ّ٪ٴ ٫ٳٙٲٴٯ
اعر خزٳغی ٷیای آٯ ٱییش ؽیا٭ ٨ٱییزٳی اٱغیاٱی ٭سیقیـ ٳ ٭یاٷز در س٭یٲیٶٷیای ٭یس٪ی٘ ٳ
ٷٮچٲیٰ اخسزاُ ٳ ا١سؾاٗ ٳ ٱٴاٳری ّ٪ٮی ٳ ٥غسزػ ّ ٬٪ٳ داٱؼ اعر (ىیثیی )24:1373 ،تیٶ
ّالٳٵ داٱؾ٦اٵ تٶ فٴرذ عٲسی ی ٠ؽز١ر یاد٥یزی داٱغسٶ ؽدٵ اعیر ١یٶ ٷیدٙی غیش زٴ٩یید
داٱؼ تزای داٱؼ ٱدارد
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هفَْم دٍلت
٭ٚٸٴ« ٫دٳ٩ر» تٶ ّٲٴاٯ ی٢ی اس ١یارتزدی زیزیٰ ٭ٚیاٷی ٬در حیٴسٵ داٱیؼ عیاعیی ٷٮیٴارٵ
دعسیٴػ زحٴ ٧تٴدٵ اعر ١ٶ زحٴ ٧آٯ را ٭یزٴاٯ در حٴسٵ ّٮ ٨ٳ ٱَز خی ٥زٙر ٭ٸ ٬زیزیٰ
زحٴ ٧٭ٚٸٴ ٫دٳ٩ر در اٱدیؾٶ ٷای عیاعیی تاعیساٯ ٳ ّقیز غدیید ٕیزب ،زحیٴ٩ی اعیر ١یٶ اس
٭ٚٸٴ ٫ار٥اٱی ٠تٶ ٭ٚٸٴ ٫٭٢اٱی٢ی ایػاد ؽدٵ اعر در ٭ٚٸٴ ٫ار٥اٱی ،٠دٳ٩ر ا٭یزی ىثیْیی،
ازی ٳ ی٢ی اس اغشای غدایی ٱاخذیز سٱد٥ی اٱغاٯ ٭حغٴب ٭یؽد اس ٱَزیٶ ٭٢یاٱی٢ی دٳ٩یر،
اتشار عاخسٶ اٱغاٯ تزای ح ٨٭غائ ٨ٳ ٭ؾ٢الذ عیاعی اٳ تٶ حغاب ٭یآید
رٍشّا
راتطِ دٍلت ٍ داًطگاُ در دٍرُ پْلَي دٍم
راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در دٳرٵ ٭حٮد رما ؽاٵ خٸ٪ٴی را ٭یزیٴاٯ یی ٨عیٶ دٳرٵ ٭ؾییـ
٭ٴرد تزرعی ٝزار داد ایٰ عٶ دٳرٵ زارییی ّثارزٲد اس :ا٩ی٘؛ دٳرٵ  1320زیا  ،1332ب؛ دٳراٯ
اس ١ٴدزییا زییا  15خییزداد  ،1342ج؛ دٳراٯ ٭ییاتیٰ عییا٧ٷییای  1342زییا  1357ٳ خیییزٳسی اٱٞییالب
اعال٭ی در ایزاٯ
داًطگاُ ٍ تالش تراي کسة استقالل از دٍلت( 9)1223-1231
اؽٖا ٧ایزاٯ در ؽٸزیٴر  20ٳ ٭سْاٝة آٯ خزٳظ رما ؽاٵ اس ایزاٯ ،ایزاٯ را ٳارد دٳراٯ زیاسٵ
ای اس حیاذ خٴد ١زد خظ اس ٙنای خز اخسٲا٥ ٛذؽسٶ ،تٶ ٳاعيٶ خالء عیاعیی ایػیاد ؽیدٵ در
ٝدرذ ٳ مْ٘ ح٢ٴ٭ر ٭ز١شی ،٭ا ؽاٷد ٳغٴد آسادیٷای ٱغثی در ایٰ دٳراٯ ٷغسی٬
در ٷٮیٰ ٙنای عیاعی تٴد ١ٶ تزخی اس اٱدیؾٮٲداٯ ْٙا ٧در حٴسٵ داٱؾ٦اٷی تٶ ٢ٙز ١غة
اعسٞال ٧تیؾسز داٱؾ٦اٵ اٙسادٱد ّ٪ی ا١ثز عیاعی ،ٳسیز ٙزٷٲ ٤آٯ دٳراٯ ی٢ی اس ایٰ اٙیزاد تیٴد
١ٶ ٭ٴمٴُ اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵ را تا ؽاٵ ٭يیزح ١یزد ٳ خیظ اس ٭ٴاٞٙیر اٳ ،٭ٴمیٴُ را تیٶ ٷیلیر
دٳ٩ر ارائٶ ٳ تٶ زقٴیة رعاٱد رٳس  15تٸٮٰ 1321؛ یْٲیی دٝیٞیاً در رٳس زاعییظ داٱؾی٦اٵ ،تیا
حنٴر ؽاٵ ٳ ٳسیز آٯ ٳ داٱؾ٦اٷیاٯ ،غؾٲی تز خا ؽد ٳ رعیٮا اییٰ رٳس تیٶ ّٲیٴاٯ رٳس اعیسٞال٧
داٱؾ٦اٵ اس ح٢ٴ٭ر ٭ْزٙی ٥ؾر (عیاعی)80:1353 ،
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تا ٥غسزػ ٙنای تاس عیاعی در ١ؾیٴر ١ٲسیز ٧دٳ٩یر تیز داٱؾی٦اٵ ٱییش ١یاٷؼ یاٙیر ،اییٰ
١اٷؼ تیؼ اس آٱ٢ٶ ٱاؽی اس ٳغٴد آسادی ٳ ٥غسزػ غا٭ْٶ ٭دٱی تاؽد ،ٱاؽی اس خالء عیاعیی
ٝدرذ ٳ ّد ٫زٴاٱایی آٱاٯ در ١ٲسز ٧٭ي ٜ٪داٱؾ٦اٵ تٴد ٱازٴاٱی دٳ٩ر در ١ٲسز ٧ایٰ ٱٸاد ،٭ٲػز
تٶ اٙشایؼ ْٙا٩یرٷای داٱؾػٴیاٯ ٳ ٝدرذ ٱٮایی ّ٪یٶ دٳ٩ر ؽد
دٍلت ٍ کٌترل هطلك تر داًطگاُ 91223-1233
تالٙاف٪ٶ خظ اس خیزٳسی ١ٴدزا ،دٳ٩ر عْی ١یزد زیا ٙنیای غا٭ْیٶ را تیٶ عیزّر ٳ ؽیدذ
ٷزچٶ زٮا ٫زز تثٲدد ٳ ٷٮٶ ٱیزٳٷای عیاعی را عز١ٴب ٱٮاید دٳ٩ر ٝٴاٱیٰ ح٢ٴ٭یر ٱَیا٭ی را
زا عا 1336 ٧تٶ اغزا ٥ذاؽر ٳ ٷٮٶ احشاب ٳ ازحادیٶٷای عیاعی را ٕیز ٝاٱٴٱی اّیال١ ٫یزدٵ ٳ
عاٱغٴر ؽدیدی را تز ٭يثٴّاذ زحٮی١ ٨زد ؽزایو خٞٚاٯ تٶ حدی تیٴد ١یٶ خضٳٷؾی٦زاٯ اییٰ
دٳراٯ را دٳرٵ دی٢سازٴری ٭ي ٜ٪ؽاٵ ٱا٭یدٱد (ا٭ػد)112 :1380 ،
در ایٰ دٳراٯ ّٮال ٷیگ ٥ٴٱٶ فدای ٭یاٚ٩ی زحٮ ٨ٱٮی ؽید ٳ ٷییگ رٳسٱیٶ ای تیزای تییاٯ
ّٞاید عیاعی ٭یا ٘٩در غا٭ْٶ ٳغٴد ٱداؽر ،ا٭ا تحزاٯ َّی ٬دٳ٩ر ٭ا تیٰ عا٧ٷای  39زیا 42
تاّص ؽد زا رصی ٬ؽاٵ تٶ ٭ٲَٴر ح ٌٚرصی ٬خٴد تٶ ىیٴر ٭ٴٝیر عیاعیر عیز١ٴب ٭یاٚ٩یاٯ را
١ٲار ٥ذاؽسٶ ٳ تٶ ٭ٲَٴر ١غة حٮایر ٭زد٭ی تیزای ٱَیا ٫دعیر تیٶ افیالحاذ ٭یسقیزی در
عیاعرٷای خٴد تشٱد (ا٭ػد)112 :1380 ،
در ىی ایٰ دٷٶ ،راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ ٱیش ،ٳارد ٭زح٪ٶ ٱٴیٲی ٥ؾر ،اس ی ٠عٴ دٳ٩ر در
راعییسای زییا٭یٰ ٱیییزٳی اٱغییاٱی ٭سیقییـ ٭ییٴرد ٱیییاس خییٴد ٳ در ادا٭ییٶ زقییٴیة ٝییاٱٴٯ زاعیییظ
داٱؾ٦اٵٷا در ؽٸزعساٯٷا ١ٶ در عیا 1328 ٧تیٶ زقیٴیة ٱٮایٲید٥اٯ رعییدٵ تیٴد ،تیٶ ٥غیسزػ
داٱؾ٦اٵٷا در ٭زا١ش اعساٯٷای تشر١ ٣ؾٴر اٝدا١ ٫زد
٭ثارساذ داٱؾػٴیی در ىی ایٰ دٷٶ تٶ اٳظ خٴد رعید تٶ تیاٯ دی٦ز تا ٳغٴد ٙنیای خٞٚیاٯ
آٳر ٳ ٙؾار رصی ٬تز ٥زٳٵٷا ٳ احشاب عیاعی در ىی ایٰ دٳراٯ ،داٱؾی٦اٵ ٷی ٬چٲیاٯ تیٶ ّٲیٴاٯ
٭ز١ش ٭ٞاٳ٭ر تاٝی ٭اٱد تٶ ٱحٴی ١ٶ داٱؾػٴیاٯ تٶ ّٲٴاٯ ی٢یی اس ٭حٴرٷیای اعاعیی ٭ٞاٳ٭یر
در ٱٸنر ٭ٞاٳ٭ر ٭٪ی ٱٞؼ ٭ٸٮیی را در اییٰ دٳراٯ ایٚیا ٭یی١زدٱید حسیی خیظ اس تزٝیزاری
ح٢ٴ٭ر ١ٴدزا ،ایٰ داٱؾ٦اٵ تٴد ١ٶ در عا 1333 ٧تٶ ٭یاٚ٩ر تا ٝزارداد ١ٲغزعییٴ ٫خزداخیر
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ا٥زچٶ ٭ا تیٰ عا٧ٷای  33زیا  ، 39غٲیثؼ داٱؾیػٴیی ٱییش تیٶ ٳاعیيٶ عیز١ٴب ٥غیسزدٵ رصیی،٬
ْٙا٩یرٷای ٥غسزدٵ ای اس خٴد ٱؾاٯ ٱٮیداد ،ا٭ا تٶ ٭حل ١اٷؼ ٙؾار دٳ٩ر ،٭ا ؽیاٷد ؽی٨٢
٥یزی ٭ػدد ٭ثارساذ داٱؾػٴیی در غا٭ْٶ ٷغسی ،٬٭ثارسازی ١یٶ تیزای ؽییـ ؽیاٵ تغییار ٕییز
ٝات ٨تاٳر تٴد «٭ا تٶ خیزٳسی اس ٱیاذ خدر تشر٥ٴار خٴد ٷیگ ٳٝر اس ٭غاّدذ تٶ داٱؾی٦اٵ درییٔ
ٱٲٮٴدٵ ٳ تا ٳغٴد خیؾا٭دٷای خالٗ اٱسَار اس ایٰ دعس٦اٵ ع٪ة ا٭ید ٱ٢یزدٵ ایی( »٬آ٭یٴسػ در
ایزاٯ )129 :1350 ،تٶ ٭ٲَٴر اىٮیٲاٯ اس ّد ٫ٳٝیٴُ خیؾیا٭دٷای خیالٗ اٱسَیار ،ؽیاٵ اس چٲیدیٰ
رٳػ تزای ١ٲسز ٧تیؾسزی اعسٚادٵ ١زد ایٰ ١ٲسز٧ٷا تا دٳ ٭٢اٱیغ ٬اف٪ی اٱػا ٫٭یؽد:
هکاًیسم اٍل١ 9اٷؼ اعیسٞال ٧داٱؾی٦اٵ ٳ ٳاتغیس٦ی تیؾیسز آٯ تیٶ عیاخر ح٢ٴ٭یر تیٴد
عیشدٵ عا ٧خظ اس ١غة اعسٞال ٧ٳاْٝی داٱؾ٦اٵ اس دٳ٩ر ،رصی ٬ؽاٵ عْی در ٭داخ٪یٶ در ا٭یٴر
داٱؾ٦اٵ ٳ زغ٪و تیؾسز تز آٯ داؽر ؽاٵ تا تزدٯ یحٶ ای تٶ ٭ػ٪ظ ٷػیدٷ ،٬در  17دی 1333
در فدد زٖییز ٝاٱٴٯ اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵ تزآ٭د تا زقٴیة ایٰ یحٶ ىزس اٱسییاب رئییظ داٱؾی٦اٵ
زٖییز ١زد ٳ اس ایٰ زاریخ رئیظ داٱؾ٦اٵ تٶ خیؾٲٸاد ٳسیز ٙزٷٲ ٤ٳ ٙز٭اٯ ؽاٵ اس ٭یاٯ عیٶ ٱٚیزی
١ٶ اس ىزٗ ؽٴرای داٱؾ٦اٵ ٭ْزٙی ٭یؽدٱد ٭ٲقٴب ٭یؽد تْدٷا ایٰ اعسٞالٍ ٧یاٷزی را ٱییش
اس تیٰ تزدٱد ٳ ّٮال ؽٴرای داٱؾ٦اٵ را ٭ٲح١ ٨زدٱد ٳ رؤعای داٱؾ٢دٵٷا ٱیش اٱسقاب ٭یؽیدٱد
ٳ تٶ رؤعا اخسیار زا ٫تزای اخزاظ داٱؾػٴیاٯ دادٱد (١زیٮیاٯ)142 :1381:
هکاًیسم دٍم 9در ١ٲار تاس خظ ٥زٙسٰ اعسٞال ٧داٱؾی٦اٵ ٳ ٭داخ٪یٶ تیؾیسز در ا٭یٴر داخ٪یی
آٯ ،رصی ٬ؽاٵ زالػ ٥غسزدٵای را تزای ١ٲسز ٧داٱؾی٦اٵ ٳ داٱؾیػٴیاٯ ٱییش اٱػیا ٫داد در ٷٮییٰ
راعسا ،دٳ رٳػ ٥غسزدٵ ٭ٴرد اعسٚادٵ رصیّ ٬ثارزٲد اس :اٳ ٧اخزاظ اعازید ٳ داٱؾػٴیاٯ ٭ْسیزك
ٳ دٳ ٫زأعیظ ٱٸاد ٱَارزی ٳ عز١ٴتی غدید در داٱؾ٦اٵ اعر
اخراج اساتیذ ٍ داًطجَياى
رصی ٬ؽاٵ تٶ ٭ٲَٴر ١ٲسز ٧ٳ ٱَارذ تز داٱؾ٦اٵ ٳ زثدی ٨آٯ تٶ ٭حیيی آرا ٫ٳ ٕیز عیاعیی در
٥ا ٫اٳ ٧تٶ اخزاظ ١غاٱی خزداخر ١ٶ تٶ ٱحٴی در غٸر ٭ثارسٵ تا رصی٥ ٬یا ٫تز٭یی داؽیسٲد تیٶ
ىٴر ٭طا ٧در عا 1333٧ؽاٵ در ٳا١یٲؼ تیٶ ٱا٭یٶ عز٥ؾیادٵ ٥زٳٷیی اس ؽیقییرٷیای عیاعیی
رٳحییاٱی ٳ دٳاسدٵ زییٰ اس اعییساداٯ داٱؾیی٦اٵ در خقییٴؿ ٝییزارداد ١ٲغزعیییٴ ،٫ایییٰ اعییساداٯ اس
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داٱؾ٦اٵ اخزاظ ؽیدٱد ٭طیا ٧دٳ ،٫تز٭یی ٥یزدد تیٶ اخیزاظ  15زیٰ اس داٱؾیػٴیاٯ زٴعیو ٳسییز
ٙزٷٲ١ ٤ٶ راٷی سٱداٯ ؽدٱد ٳ عدظ تٶ خد٭ر عیزتاسی ٙزعیسادٵ ٭ییؽیدٱد ٳ ییا ٭غیسٞیٮا تیٶ
عزتاسی ٭یرٙسٲد ٷز٥ٴٱٶ ْٙا٩یر عیاعی اعازید ٳ داٱؾػٴیاٯ ٭ٲػز تٶ اخزاظ آٱاٯ ٭یؽد حسیی
ا٥ز ایٰ ْٙا٩یر فزٙا تحص ٭٪ی تٴدٯ فٲْر ٱٚر ٳ حزاظ آٯ زٴعو ؽاٵ در ١الط درط تیٴد
(١زیٮیاٯ)142 :1381 ،
تأسیس ًْاد ًظارتي ٍ سرکَب جذيذ در داًطگاُ
در ایٰ رٳػ ٱیش دٳ٩ر تا زأعیظ عاس٭اٯٷای عاٳا ٟٳ ٥ارد داٱؾ٦اٵ عْی ت٪یٖی در ١ٲسز٧
داٱؾ٦اٵ داؽر ٱیاس تیٶ ٱَیارذ ٭غیسٮز ٳ عیز١ٴب ٭یاٚ٩یاٯ تاّیص ؽی٥ ٨٢ییزی یی ٠ٳاحید
غاعٴعی ا٭ٲیسی غدید را ایػاب ١زد در اتسدا زٲٸا ٱیزٳٷای عیاٳا ٟدر عیاس٭اٯٷیا ٳ ٱٸادٷیای
٭سْدد ٭اٱٲد داٱؾ٦اٵ حنٴر داؽسٶ ٳ تٶ فٴرذ ٕیز٭سٮز١ش در آٱػا ْٙا٩یر ٭ی١زدٱد ا٭ا خیظ اس
حادضٶ تٸٮٰ ١ 40ٶ داٱؾػٴیاٯ در اّسیزاك تیٶ اخیزاظ چٲیدیٰ داٱؾیػٴ اس داٱؾی٦اٵ ،دعیر تیٶ
زَاٷزاذ سدٵ ٳ مٮٰ دادٯ ؽْارٷایی تز مید رصیی ٬تیٶ ٭ػغیٮٶ ٳ ّ٢یظ ؽیاٵ زیٴٷیٰ ١زدٱید
زٴعو ٳاحدٷای چسزتاس ٳ ١ٮاٱدٳٷای ارزؼ تٶ ؽدذ عز١ٴب ؽدٱد عاٳا ٟزقیٮی٥ ٬زٙسسیا
ؽْثی اس دٙسز خٴد را در داٱؾ٦اٵ ٭غٞز ٱٮاید زا تسٴاٱد ٱَارذ تیؾیسزی تیز داٱؾی٦اٵ اّٮیا١ ٧ٲید
(١زیٮیاٯ)142 :1381 ،
دٍلت ٍ داًطگاُ1233-1246
عز١ٴب غٲثؼ 15خزداد ،1342تار دی٦ز ٙنای خٞٚاٯ آٳری را تز عززا عز غا٭ْیٶ ٭غی٪و
١زد چٲاٯ ١ٶ زا عا ،1356 ٧ح٢ٴ٭ر چٲاٯ ١ٲسز ٧ٳ زغ٪و تز غا٭ْٶ داؽر ١ٶ زقٴر ٷیگ ٥ٴٱٶ
خیزٳسی ا٭٢اٯ خذیز ٱثٴد خضٳٷؾ٦زاٯ ّ ٬٪عیاعر عا٧ٷای تیٰ  42زا  56را دٳرٵ ٱَا ٫عی٪ياٱی
٭حٮدرما ؽاٵ خٸ٪ٴی ٭ی داٱٲد ،دٳراٱی ١ٶ در آٯ ٭حٮدرما ؽاٵ زٴاٱغر زا ح٢یٴ٭سی ٭يٞ٪یٶ ٳ
اعسثدادی را در ایٰ دٳراٯ ٭غیسٞز عاسد (ؽیٸاتی )375:1380 ،در ٷٮییٰ دٳراٯ تیٴد ١یٶ زٴعیْٶ
اغسٮاّی اٝسقادی ایزاٯ ؽزٳُ ؽد ،دٳرٵ ای ١یٶ تیا زٴعیْٶ عیزیِ فیٲْسی ،ٳرؽ٢غیسی تییؼ
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١ؾاٳرسی ،٭ٸاغزذ رٳعیسائیاٯ ،اٙیشایؼ ٭یداٳٝ ٫یدرذ ؽیاٵ ٳ ّید ٫رمیایر ٭یزد ٫٭ؾییـ
٭یؽٴد (ا٭ػد)137: 1380 ،
در ىی ایٰ دٳراٯ راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ ٳارد عٴ٭یٰ ٭زح٪ٶ ٭ٸ ٬در دٳرٵ خٸ٪یٴی
دٳ ٫ؽد عیاعر ٳ عْی دٳ٩یر ،٭اٱٲید دٳرٵ ٝثی٥ ،٨غیسزػ عیزیِ داٱؾی٦اٵٷیا در اعیساٯٷیای
٭یس ٘٪ٳ ّد ٫زٮز١ش آ٭ٴسػ ّا٩ی تٴد رؽد عزیِ زأعیظ داٱؾ٦اٵٷا در ىی عا٧ٷای 42ٳ52
١ٶ در ادا٭ٶ دٳرٵ ز٢طیز ٝزار دارد ،تاّص اٙشایؼ ١ٮی داٱؾ٦اٵٷا در ٭زا١یش ا در دٷیٶ  1350٭یا
ؽاٷد ٱ٦زػ ّ٪ٮی زز دٳ٩ر تٶ داٱؾ٦اٵ ٷغسی ٬در ٳا ِٝدر اییٰ دٷیٶ تیٴد ١یٶ تیزای اٳ٩ییٰ تیار
٭غل٪ٶ زٴعْٶ داٱؾ٦اٵ ٳ خٴیایی اٯ خا تٶ خای زحٴ ذ ّ٪ٮیی ٳ حسیی دٱییا ٳ ٭سٲاعیة تیا ٱیاسٷیای
غا٭ْٶ تٴ٭ی ٱٸادیٲٶ ؽد در ٷٮیٰ دٳرٵ اعر ١ٶ عٸ ٬عز٭ایٶ ٥ذاری در آ٭ٴسػ ّیا٩ی اس %6/8
تزٱا٭ٶ چٸار ٫تٶ %9/8در تزٱا٭ٶ ّٮزاٱی خٲػ )1356-1352(٬رعید (ٙزاعسیٴاٵ)263 :1383 ،
آخزیٰ زحٴ ٧٭ٸٮی ١یٶ در تحیص داٱؾی٦اٵ ٷیاٝ ،اتی١ ٨یز اعیر زقیٴیة یحیٶ اعیسٞال٧
داٱؾ٦اٵٷا در ٭ٴرخٶ  1357/6/29اعر ١ٶ تز اعاط آٯ داٱؾ٦اٵٷا ٭یتایغیر ١یا٭ال ؽیقییر
حٞٴٝی ٳ اعسٞال ٧٭ا٩ی ٳ اداری خیدا ١زدٵ ٳ ٷٮچٲیٰ ٱقی٘ زْیداد ٷییاذ ا٭ٲیای داٱؾی٦اٵ را اس
٭یاٯ خٴد داٱؾ٦اٷیاٯ ٳ تٶ فٴرذ ٭زد ٫عا راٱٶ اٱسیاب ١ٲٲد (ٙزاعسیٴاٵ)263 :1383 ،
ضاُ ٍ اًتظار از داًطگاُ
در ىی ایٰ دٳرٵ ،اٱسَار ؽاٵ اس داٱؾ٦اٵ را ٭یزٴاٯ در عٶ ّٲٴاٯ خالفٶ ١زد:
 -1اًتظار کارکردگراياًِ از داًطگاُ 9٭حٮدرما ؽاٵ تٶ ٭اٱٲد خدرػّ ،ٮال اس داٱؾ٦اٵ
اٱسَار ،٭اؽیٰ زٴ٩ید ٱیزٳی اٱغاٱی ٭ٴرد ٱیاس دعس٦اٵٷای دٳ٩ر را داؽر ؽاٵ تز ایٰ تاٳر تٴد ١ٶ
داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی ٠ٱٸاد آ٭ٴسؽی ،فزٙا تاید اٙزاد ٭سیققی را ززتیر ١ٲد ١ٶ تٶ درد غا٭ْیٶ
در حا ٧زحٴ ٧ایزاٯ آٯ رٳس تیٴرٱد
 -3داًطگاُ غیر سیاسي 9ی٢ی اس ٱ٦زاٱیٷای اف٪ی ؽاٵ ،عیاعی ؽدٯ داٱؾ٦اٵ تیٶ ّٲیٴاٯ
ی٢ی اس ٭ٸٮسزیٰ ٱٸادٷای غا٭ْٶ ٭درٯ تٴد تٶ ٷٮیٰ خاىز ؽاٵ اس زٮاٝ ٫درذ ٳ ٱٚٴ خٴد تیزای
ٕیز عیاعی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا اعسٚادٵ ٭ی١زد «٭ا ٷٮیؾٶ ٚ٥سٶ ای١ ٬ٶ ٭حیو ّ٪ٮی تاید خارظ اس
عیاعر تاؽد» (آ٭ٴسػ در ایزاٯ)278:1350 :
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ٍ -2طي پرستي تِ عٌَاى تٌْا ايذئَلَشي هَرد حوايت در داًطگاُ 9ؽاٵ ٥زچٶ
اس عیاعی ؽدٯ ٭حیوٷای آ٭ٴسؽی ٱ٦زاٯ تٴد ،ا٭ا اس ٳىٰ خزعسی ٳ زؾٴی ٜٳ ززٕیة آٯ ا٩ثسٶ تیا
٭ْٲی ١ٶ خٴد اس آٯ ٭زاد ٭ی١زد تٶ ّٲٴاٯ ارسؽیی افی٪ی ١یٶ تایید زٴعیو داٱؾیػٴیاٯ درٳٱیی
ؽٴد ،حٮایر ٭ی١زد تٶ ّٞیدٵ ؽاٵ ٳىٰ خزعسی ،عیاعر تاسی ٱیغرٕ ،زیشٵ ای اعر ١یٶ ٭یا٧
ٷٮٶ اعر تٶ ٷٮیٰ خاىز در ١اٱٴٯٷای ّ٪ٮی تاید اس ٳىٰ خزعسی فیحثر ؽیٴد (آ٭یٴسػ در
ایزاٯ)278 :1350 ،
راتطِ دٍلت ٍ داًطگاُ در جوَْري اسالهي ايراى
داًطگاُ از سٌگر آزادي تا اتاق جٌگ 91246-1247
راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ خظ اس اٱٞالب اس ٷٮاٯ اتسدا راتيٶ ای چا٩ؼ تیز اٱ٦ییش تیٴد
چزا ١ٶ دٳ٩ر تٶ خٴتی اس اٷٮیر داٱؾ٦اٵ در ّزفٶ عیاعی آ٥اٵ تٴد ٳ ٭یداٱغیر ١یٶ ی٢یی اس
٭ٸٮسزیٰ ّٴا٭ ٨ؽ٢غر ٱَا ٫ؽاٷٲؾاٷی ٳ خیزٳسی اٱٞالب ٱیش چیشی غش حنٴر ٭غسٮز داٱؾ٦اٵ
در ّزفٶ عیاعر ٱثٴدٵ اعر تٶ ٷٮیٰ ٭ٲَٴر اس ٷٮاٯ اتسدا دٳ٩ر عْی ١زد زیا تیٶ ٱحیٴ ٭ٮ٢یٰ
داٱؾ٦اٵ را زحر ١ٲسز ٧خٴد در آٳرد در راعسای ایٰ ٭ٞقٴد ،درعر چٲد رٳس خظ اس اٱٞیالب
اعال٭ی ،ؽٴرای اٱٞیالب در اٳ٩ییٰ زقیٮیٮاذ خیٴد در غ٪غیٶ  1357/12/13ٷیلیر ا٭ٲیاء زٮیا٫
داٱؾ٦اٵ ٷا ٳ ٭ٴعغاذ آ٭ٴسػ ّا٩ی اّ ٬اس دٳ٩سی ٳ ٕیز دٳ٩سیی ٳ ٷٮچٲییٰ ٳ ؽیٴرای ٭ز١یشی
١ؾٴر را ٭ٲح١ ٨زد ٳ تیؾی اس ٳٍای٘ ایٰ ٱٸاد را تز ّٸدٵ ی ٠ٷیلر 3ٱٚزی ٭ز١یة اس ٳسییز
ّ٪ٴ ،٫ٳسیز ٭ؾاٳر در عاس٭اٯ تزٱا٭ٶ ٳ تٴدغٶ ٳ ٳسیز ٭ؾاٳر در ىزحٷای اٱٞالب ٥ذاؽر
تدیٰ زززیة ْٙا٩یر ٷیلر ا٭ٲا ٳ در ٱسیػٶ ؽٴرای ّا٩ی ٭ز١شی داٱؾ٦اٵٷا ٳ آ٭ٴسػ ١ؾیٴر
رعٮا ٭سٴ ٘ٝؽد تا زٴ١ ٘ٝار ایٰ ؽٴراٷا اٱػا ٫تیؾی اس ا٭یٴر آ٭ٴسؽیی ٭اٱٲید :تزٱا٭یٶ رییشی
آ٭ٴسؽی ،زٸیٶ ٳ زدٳیٰ تزٱا٭ٶٷای درعی ،ٳمِ ٝٴاٱیٰ آ٭ٴسؽیی ،تیٶ حا٩یر زْ٪یی ٜدر آ٭ید
(ٱائیٲی)625 :1383 ،
تٶ ّثارزی دی٦ز تالٙاف٪ٶ خظ اس خیزٳسی اٱٞالب ،عیاعر دٳ٩ر در تْید عیاخساری ،زٮز١یش
در ادارٵ ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا ٳ ١ٲسز ٧در ْٙا٩ییر آٯٷیا تیٴد در اییٰ دٳراٯ ،در حیا٩ی ١یٶ دٳ٩یر
عْی در تاس خظ ٥یزی اعسٞال ٧اٱد ٟداٱؾ٦اٵٷیا داؽیر ١یٶ در اٳاخیز ح٢ٴ٭یر خٸ٪یٴی دٳ٫
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تدعر آ٭دٵ تٴد ،داٱؾ٦اٵ تٶ ی٢ی اس خز حزارذ ززیٰ ٳ عیاعی ززیٰ ٭زا١ش ْٙا٩یرٷیای عیاعیی
در ّزفٶ غا٭ْٶ زثدی ٨ؽدٵ تٴدٱد
اس ٷٮاٯ رٳسٷای اٳ ٧خیزٳسی اٱٞالب زػٮْاذ ٥غسزدٵ ای در ٭حٴىٶ س٭یٰ ٙٴزثا ٧داٱؾی٦اٵ
زؾ٢ی ٨٭یؽد ،تٶ ٱحٴی ١ٶ ٷز رٳس ٥زٳٵٷایی اس داٱؾیػٴیاٯ ،٭یسیٲی ٤عیاعیی تیٶ ٱٚیِ ٥یزٳٵ
خٴد در ایٰ ٙنا تز٥شار ٭ی ١زدٱد در اییٰ ٙنیای عیاعیی تیٴد ١یٶ تیٶ دعیسٴر ا٭یا ٫ٳ ؽیٴرای
اٱٞالب ،داٱؾ٦اٵٷا ؽزٳُ تٶ ١ار ١زدٱد تا إٓاس تٶ ١ار ٭زا١یش آ٭یٴسػ ّیا٩ی در ٱیی ٬عیا ٧دٳ٫
عا ٧زحقی٪ی ١ 58- 57ار زقیٚیٶ داٱؾی٦اٵ ٳ زقیٚیٶ آٯٷیا اس ٳغیٴد ّٲافیز ٳاتغیسٶ تیٶ رصیی٬
٥ذؽسٶ ٳ عاٳا ٟٱیش إٓاس ؽد ٱ٢سٶ غا٩ة ایٲػاعر ١ٶ ىی٘ ٥غسزدٵ ای اس ٱیزٳٷای عیاعی تا
اٱػا ٫ایٰ ١ار ٭ٴا ٜٙتٴدٱد (٭٢٪ی)24:1359 ،
در ٷٮیٰ ٙنای عیاعی تٴد ١ٶ اٳ٩یٰ زٞاتّ ٨ٮدٵ ٭ییاٯ دٳ٩یر ٳ داٱؾی٦اٵ ؽی٥ ٨٢زٙیر در
حا٩ی٢ٶ داٱؾ٦اٷیاٯ خٴاعسار اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵٷا تٴدٱد ،دٳ٩ر ّٮالً تا اّٮا ٧تزخی اس عیاعرٷیا
٭اٱٲد اٱسقاب ٭دیزاٯ تٶ غای اٱسیاب آٯٷا ،عاس٭اٯ دٷی زٸاغ ٬تیٶ ادارٵٷیا ٳ عیساد ٥یزٳٵٷیای
عیاعی ٭یا ٘٩در داٱؾ٦اٵ ،تز خایی ٱٮاس غٮْٶ در س٭یٰ ٙٴزثا ٧داٱؾ٦اٵ ٳحٮایر اس ٥یزٳٵٷیای
خاؿ ّٮالً ٱؾاٯ دادٵ تٴد ١ٶ ٭یا ٘٩ایدٵ اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵ ٳ خٴاٷاٯ ١ٲسز ٧ایٰ ٱٸاد اعر در
١ٲار ایٰ ٭غل٪ٶ تا ٭حدٳد ؽدٯ ٷزچیٶ تیؾیسز ٭حییوٷیای تییزٳٯ اس داٱؾی٦اٵ تیزای ْٙا٩ییرٷیای
٥زٳٵ ٷا ٳ غٴاٱاٯ ،آٱٸا تیؾسز تٶ درٳٯ ٭حٴىٶ داٱؾ٦اٵٷا ٷػٴ ٫٭یآٳردٱد ٳ ٭٢اٯٷای تیؾیسز را
اس داٱؾ٦اٵ در اخسیار خٴد ٭ی٥زٙسٲد (زٴع٪ی)51:1382 ،
زْداد سیاد عاس٭اٯ ٷای داٱؾػٴیی ٳ ْٙا٩یر ٥غسزدٵ آٱٸا تاّص ؽدٵ تٴد ١ٶ ٙنای داٱؾی٦اٵ
در ٱیٮٶ عا ٧اٳ ٧زحقیی٪ی عیا 59 - 58 ٧تؾیدذ رادی٢یا٩یشٵ ؽیٴد ،تیٶ ٱحیٴی ١یٶ ٷیز رٳس در
داٱؾ٦اٵ ٭یاٯ ٥زٳٵٷای عیاعی رٝیة در ٥یزی در ٭ی٥زٙرّ ،ٮال ًزٲٸا چیشی ١یٶ در داٱؾی٦اٵ
ایٰ دٳرٷاٱػا ٫ٱٮی ؽد زحقی ٨ٳ خضٳٷؼ تیٴد س ٫تیٶ ١یز اعیر ١یٶ اییٰ رادی٢یا٩یشٵ ؽیدٯ
ٙنای داٱؾ٦اٵ ٳ حنٴر ٥غسزدٵ غزیاٱاذ عیاعی رٝیة در داٱؾ٦اٵٷا را ّالٳٵ تز ٳیض٥ییٷیای
ازی داٱؾ٦اٵ ٳ داٱؾػٴ تاید در تغسٶ ؽدٯ ٙنای غا٭ْٶ ٱیش دید تٶ ّثارذ تٸسیز ٷیز چیٶ ٙنیای
غا٭ْٶ تغسٶ زز ٳ ٭حدٳد زز ٳ ا٭٢اٯ ْٙا٩یر عیاعی ١ٮسز ٭یؽد ْٙا٩یرٷای اٙیزاد ٳ ٥یزٳٵٷیای
عیاعی در داٱؾ٦اٵٷا ١ٶ ٷٲٴس اس آسادی تزخٴردار تٴدٱد ،تیؾسز ٳ تیؾسز ٭یؽد
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اًقالب فرٌّگي ٍ تعطیلي داًطگاُّا 9گام اٍل در اسالهي ضذى داًطگاُّا
تا زؾدید ْٙا٩یرٷای عیاعی در داٱؾ٦اٵ ،س٭ش٭ٶ تحیص زْيی٪یی داٱؾی٦اٵٷیا ٳ ایػیادزٖییزاذ
تٲیادیٰ در ٱَا ٫آ٭ٴسؽی تیؾسز ٳ تیؾسز ٭یؽد ٥ز چٶ ٥زٳٵٷای تغیار اس زٖییز در ٱَا ٫آ٭ٴسؽی
فحثر ٭ی١زدٱد ،ا٭ا ٭ْاٱی ٭سٚاٳزی را اس ایٰ خٴاعسٶ در ٱَز داؽیسٲد تیٶ ىیٴر ٭طیا ٧تزخیی اس
٥زٳٵٷای چح یا ٱٞد ّ ٬٪تٴرصٳایی تٶ دٱثا ٧افالح عاخسار ٱَیا ٫آ٭ٴسؽیی تٴدٱید ٳ تزخیی تیا
زأ١ید تز ایٰ ١ٶ ّ٪ٴ٭ی ١ٶ در داٱؾ٦اٵ زدریظ ٭یؽٴد ٕزتی تٴدٵ ٳ اس د ٧غا٭ْیٶٷیا تیز ٱیا٭یدٵ
اٱد ٳ خٴاٷاٯ تٴ٭ی ١زدٯ ّ٪ٴ ٫ٳ درٳط داٱؾ٦اٷی تٴدٱد ،ا٭ا در ایٰ ٭یاٯ ٥زٳٷی اس اٙیزاد ٱییش
فزٙاً تٶ دٱثا ٧٭ٞافد عیاعی خٴد در ١ٲسز ٧داٱؾیػٴیاٯ٥ ،غیسزػ خای٦یاٵ خیٴد در داٱؾی٦اٵ ٳ
زقٚیٶ ٭یاٚ٩اٯ اس ٭حیوٷای آ٭ٴسؽی تٴدٱد (ٕائ٪ٶ اعٚٲدٷا )340 :1362 ،1359
در ١ٲار تیؾی اس حا١ٮیر ١ٶ تٶ ؽدذ خٴاٷاٯ ١ٲسز ٧٭زا١ش آ٭ٴسؽیی تٴدٱید٥ ،زٳٷیی اس
داٱؾػٴیاٯ ٳٙادار ٱَا ٫ٱیش ١ٶ زحر ّٲٴاٯ اٱػٮٰٷای اعیال٭ی ؽیٲاخسٶ ٭ییؽیدٱد اس اییٰ ىیزح
اعسٞثا١ ٧زدٱد تٶ ٷٮیٰ خیاىز تیٴد ١یٶ اّنیا اٱػٮیٰٷیای اعیال٭ی داٱؾیػٴیی در ٭الٝیاذ تیا
٭ٞا٭اذ ٳ تیؾی اس حا١ٮیٮر خٴاٷاٯ ایػاد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی ٳ زْيی٪ی داٱؾ٦اٵٷا ؽدٱد
تییا زْيی٪ییی داٱؾیی٦اٵٷییا ّٮییال اٳ٩یییٰ ٥ییا ٫در غٸییر ١ٲسییز ٧داٱؾیی٦اٵ ٳایػییاد دعییس٦اٷی
ایدئٴ٩ٴصی ٠یا تٶ زْثیز رایع زز تزای اعال٭ی ١زدٯ آٯ تزداؽسٶ ؽد ایٰ اٝدا٥ ٫زچٶ ی ٠اٝیدا٫
عیاعی تٴد ا٭ا تزای ٷدٗ دٳ٩ر یْٲی اعیال٭ی ١یزدٯ داٱؾی٦اٵٷیا ٥یا٭ی میزٳری تیٶ حغیاب
٭ی آ٭د ،چزا ١ٶ تا ٳغٴد عییَّ ٨یٮیی اس داٱؾیػٴیاٯ ٳ اعیازید ٭ٲسٞید ٳ ٭ییا ٘٩دٳ٩یر ّٮیال
ا٭٢اٯ تٶ ١ار ٥یزی داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی ٠دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠ٳ در خید٭ر زیأ٭یٰ تیاس زٴ٩یید
٭ؾزٳّیر خٴدػ را ٱداؽر
تطکیل ستاد اًقالب فرٌّگي9گاهي ديگر در اسالهي کردى داًطگاُّا
ٙز٭اٯ زؾ٢ی ٨عساد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی ،در حٞیٞر ٙز٭یاٯ ؽیزٳُ اٳ٩ییٰ ٭یٴظ اعیال٭ی عیاسی
داٱؾ٦اٵٷا تٴد ١ٶ ١ٶ تالٙاف٪ٶ تْد اس زْيی٪ی داٱؾ٦اٵٷا اٱػا ٫ؽد تٶ ٷٮیٰ ٭ٲَٴر عیساد اٱٞیالب
ٙزٷٲ٦ی ىثٙ ٜز٭اٯ ا٭ا ٫ٳ در راعسای اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا ْٙا٩ییر خیٴد را تیز چٲید ٭حیٴر
٭سٮز١ش ١زد:
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 -1ززتیر اعساد ٳ ٥شیٲؼ اٙزاد ؽایغسٶ تزای زدریظ در داٱؾ٦اٵٷا
٥ -2شیٲؼ داٱؾػٴ
 -3اعال٭ی ١زدٯ غٴ داٱؾ٦اٵٷا ٳ زٖییز تزٱا٭ٶٷای آ٭ٴسؽی داٱؾ٦اٵٷا ( تیغر عیا ٧زیالػ
در ٭غیز زح ٜٞاٷداٗ اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی)4 :1384 :
کویتِ اسالهي کردى داًطگاُّا9
تزای اٱػا ٫اٷداٗ ٙٴ ٛٳ ٭ٴمٴُ اعیال٭ی ؽیدٯ داٱؾی٦اٵٷیا ،عیساد در ٥یا ٫اٳ ٧دعیر تیٶ
زؾ٢ی١ ٨ٮیسٶ اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا سد ٷدٗ اس زأعییظ اییٰ ١ٮیسیٶ تزرعیی راٵ ١ارٷیایی
تزای اعال٭ی ١زدٯ ٭زا١ش آ٭ٴسػ ّا٩ی ّٲٴاٯ ؽد آٱاٯ مٮٰ زٮیایش ٭ییاٯ داٱؾی٦اٵ اعیال٭ی تیا
داٱؾیی٦اٵٷییای ٕزتییی ٳ ؽییزٝی ،تییز ایییٰ ٱ٢سییٶ زأ١ییید ١زدٱیید ١ییٶ داٱؾیی٦اٵ اعییال٭ی تییز خییالٗ
داٱؾ٦اٵ ٷای ٕزتی تز اٳ٭اٱیغ ٬٭ثسٲی ٱیغر ٳ ایٰ داٱؾ٦اٵ اٱغاٯ را ٭ْیار ٷیز چییش ٝیزار ٱیٴاٷید
داد خٴاٷاٯ زأعیظ داٱؾ٦اٵ اعال٭ی تٴدٱد ١ٶ تٶ زْثیز آٱاٯ:
 )1٭ز١ش ززتیر اٱغاٯٷای ٭إ٭ٰ ٳ ٭سْٸد ٳ ٭سیقـ تزای غا٭ْٶ در ٪١یٶ ؽلٴٯ تاؽد
 )2٭ز١ش ارائٶ ىزح ٳ تزٱا٭ٶ ریشیٷای ٭ٴرد ٱیاس ٱَا ٫غٮٸٴری اعال٭ی تٴدٵ ٳ دٳ٩یر را در
تزٱا٭ٶ ریشیٷای ٭ٞيْی ٳ دراس٭دذ در اتْاد ٭یس ٘٪یاری ١ٲد
 )3ز٢یٶ ٥اٵ ٭يٮلٰ ٳ ٭ٞاٳ٭ی تزای دٳ٩ر غٮٸٴری اعال٭ی در ٭غائ ٨اٝسقادی ٳ عیاعی ٳ
ٙزٷٲ٦ی تٴدٵ ٳ اس آٯ در تزاتز ٭ؾ٢الذ احسٮا٩ی آیٲدٵ ٭حاَٙر ١ٲد
 )4٭ز١ش اٱغاٯ عاسی تاؽد
 )5٭ز١شی تزای ح ٌٚاٱٞالب ٳ خؾسٴاٱٶ تزای رؽید ٳ ٥غیسزػ ٙزٷٲی ٤اعیال٭ی در ٭ٲيٞیٶ
تاؽد (اٷداٗ ٳ خو ٭ؾیٷای ٪١ی داٱؾ٦اٵ اعال٭ی)13:1360:
اٷداٗ داٱؾ٦اٵ اعال٭ی در تْد ززتیسی ٳ اخالٝی در ٱَز زٲَی١ ٬ٲٲید٥اٯ اییٰ ىیزح ّثیارذ
تییٴد اس :رؽیید ٳ خییزٳرػ ایٮییاٯ داٱؾیی٦اٷیاٯ ،خییزٳرػ رٳحیییٶ ّ٪یی ٬غییٴیی ٳ اخییال ٛغییٴیی
داٱؾ٦اٷیاٯ ،رؽد زْٸد داٱؾ٦اٷیاٯ ٱغثر تٶ ارسػٷای اغسٮاّی
در تْد عیاعی ٱیش آٱاٯ اٷداٗ سیز را خیؾٲٸاد ١زدٱد :زالػ تزای ایػاد اّسٞاد ّٮی ٜتٶ خیو
ا٭ا ٫در اتْاد عیاعی ،٭ط ٨اّسٞاد تٶ اف ٨اعاعی ٳ یر ٞٙیٶ تٶ ّٲٴاٯ غاٱؾییٰ ا٭یا ٫٭ْقیٴ ،٫تیی

تزرعی ٭ٞایغٶای راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ در دٳراٯ خٸ٪ٴی 203 /

زٴغٸی ٳ ّد٥ ٫زایؼ تٶ ؽز ٛٳ ٕزب ٳ اّسٞاد تٶ ٙزا٭یٰ ا٭ا ٫ا٭ر ٳ عْی در اىاّر ٳ اغیزای
دٝی ٜآٯ (اٷداٗ ٳ خو ٭ؾیٷای ٪١ی داٱؾ٦اٵ اعال٭ی)13:1360:
ضَراي عالي اًقالب فرٌّگي ٍ اداهِ رًٍذ اسالهي کردى داًطگاّْا
٥زچٶ زز٭ی ٬عساد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی تاّص زٞٴیر تیؾسز ایٰ ٱٸاد ؽدٵ تیٴد ،ا٭یا اس آٯ غیا ١یٶ
دٳ٩ر زٮای ٨داؽر تز ٪١یٶ ّزفٶٷای ٙزٷٲ٦یی دعیر اٱیداسی داؽیسٶ تاؽید احسییاظ تیٶ ٳغیٴد
ٱٸادی غدید احغاط ٭ی ؽد تٶ ٷٮیٰ خاىز ؽٴرای ّا٩ی اٱٞالب ٙزٷٲ٦یی در زیاریخ 63/9/19
تٶ دٱثا ٧ح ٬٢ا٭ا ٫زؾ٢ی٥ ٨ؾر ٥ز چٶ زؾ٢ی ٨ؽٴرای ّا٩ی اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی تٶ خیاىز زیالػ
ٳ ١ٴؽؼ تیؾسز در راعیسای « خیزٳظ اس ٙزٷٲی ٤تید آ٭یٴس ٕزتیی ٳ غیای٦شیٰ ؽیدٯ ٙزٷٲی٤
آ٭ٴسٱدٵ اعال٭ی » در زٮا ٫ؽلٴٯ ٙزٷٲ٦ی غا٭ْٶ ّٲٴاٯ ٭یؽد ،ا٭ا تٶ ٭اٱٲد عساد ،ؽٴرا ٱیش زٴغیٶ
خافی تٶ تحص اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا داؽر تٶ ٱحٴی ١ٶ در تیاٯ اٷداٗ ؽٴرا در راتيیٶ تیا
داٱؾ٦اٵ تز دٳ ٱ٢سٶ زأ١ید ؽدٵ اعر
 )1زش١یٶ ٭حیوٷای ّ٪ٮی ٳ ٙزٷٲ٦ی اس ا٢ٙار ٭ادی ٳ ٱٚیی ٭َیاٷز ٳ آضیار ٕیزب سد٥یی اس
ٙنای ٙزٷٲ٦ی غا٭ْٶ
 )2زحٴی ٨داٱؾ٦اٵٷا ٳ ٭دارط ٳ ٭زا١ش ٙزٷٲ٦ی ٳ ٷٲزی تز اعاط ٙزٷٲ ٤فیحیح اعیال٭ی
ٳ ٥غسزػ ٳ زٞٴیر ٷز چٶ تیؾسز آٱٸا تز اعاط ٙزٷٲ ٤فحیح اعال٭ی ٳ ٥غسزػ ٳ زٞٴیر ٷز
چٶ تیؾسز آٱٸا تزای ززتیر ٭سیققاٯ ٭سْٸد ٳ اعال ٫ؽٲاط ٭سیقـ ٳ ٭ٖیشٷیای ٭س٢ٚیز ٳىیٰ
خٴاٵ ٳ اعساداٯ ،٭زتیاٯ ٳ ٭ْ٪ٮاٯ ٭ْسٞد تٶ اعال ٫ٳ اعسٞال١ ٧ؾٴر
در راعسای ایٰ اٷداٗ ؽٴرا ،ٳٍای٘ سیز را در راتيٶ تا داٱؾ٦اٵٷا غشء ٳٍای٘ اف٪ی خیٴد
تز ؽٮزدٵ اعر
 )1زٸیٶ ٳ زدٳیٰ ٭ثاٱی ٳ ؽاخقٸای داٱؾ٦اٵ ٭سٲاعة تیا ٱَیا ٫اعیال٭ی ٳ ىیزح راٷ٢ارٷیای
٭ح ٜٞآٯ
 )2زْییٰ عیاعرٷای ٱَا ٫ٳ آ٭ٴسػ ّا٩ی ١ؾٴر
 )3زٸیٶ ٳ زقٴیة تزٱا٭ٶٷیا ٳ ىزحٸیای ٷٮ٢یاری حیٴسٵ ٳ داٱؾی٦اٵ در س٭یٲیٶٷیای ّ٪ٮیی،
آ٭ٴسؽی ٳ خضٳٷؾی
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 )4زقٴیة مٴاتو ٪١ی ٥شیٲؼ ٭دیزاٯ ،اعساداٯ ،٭ْ٪ٮاٯ ٳ داٱؾػٴیاٯ داٱؾ٦اٷٸا ٳ ٭زا١یش
زحٞیٞازی ٳ ٙزٷٲ٦ی ٳ زْییٰ ٭زغِ تزای ٥شیٲؼ آٯٷا
تزای رعیدٯ تٶ اٷداٗ ٭ٴرد ٱَیز ٳ اٱػیا ٫ٳٍیای٘ ٭يیزح ؽیدٵ ،ؽیٴرا تیٶ ایػیاد ٭زا١یش ٳ
ٱٸادٷای خاؿ دعر سد ١ٶ اس آٯ غٮ٪ٶ ٭یزٴاٯ تیٶ ؽیٴرای اعیال٭ی ؽیدٯ ٭زا١یش آ٭ٴسؽیی،
عاس٭اٯ زٸیٶ ٳ زدٳیٰ ١سة ّ٪ٴ ٫اٱغاٱی ٳ اعال٭ی داٱؾ٦اٷٸا (عیٮر) ٷییاذ ٭ز١یشی ٥یشیٲؼ
اعساد ٳ داٱؾػٴ ٳ ١ٮیسٶ ٭ز١شی اٱنثاىی داٱؾػٴیاٯ اؽارٵ ١زد (ع٪ياٱی)32:1391 ،
داًطگاُ 1248-1247
ٷٮاٯ ىٴر ١ٶ اؽارٵ ؽد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی اٳ٩یٰ زالػ غدی دٳ٩ر تیزای زثیدی ٨داٱؾی٦اٵ تیٶ
ی ٠دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠تٴد ١ٶ تا زْيی٪ی داٱؾ٦اٵٷیا در عیا 1359 ٧إٓیاس ٳ تیا زؾی٢ی ٨عیساد
اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی ادا٭ٶ یاٙر عساد تا تزٝزاری ٭٢اٱیغ٬ٷای ٭سٚاٳذ ٳ ایػاد ٱٸادٷا ٳ عاس٭اٯٷیای
غدید ٷٮچٴٯ غٸاد داٱؾ٦اٷی ،ٷیأذ ٥شیٲؼ اعیساد ٳ داٱؾیػٴ ّٮیال زٴاٱغیسٲد زیا خٴاعیر
دٳ٩ر را تزای ١ٲسز ٧داٱؾ٦اٵ ٳ زثدی ٨آٯ تٶ دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠دٳ٩سی زح ٜٞتیؾٲد در ىیی
ٷٮیٰ دٳراٯ اعر ١ٶ داٱؾػٴیاٯ ٭یشاٯ سیادی اس ٷٮغٴیی تا اٷداٗ ٱَا ٫را تٶ ٱٮیایؼ ٥ذاؽیسٶ
ٳ تٶ ىز ٛ٭یس ٘٪ٳٙاداری خٴد را اس ٱَا ٫عیاعی اتزاس ٭ی١ٲٲد
در ٳا ِٝداٱؾ٦اٵ در ىی ایٰ عا٧ٷیا زٴاٱغیر ٱغی٪ی اس داٱؾیػٴیاٯ را خیزٳرػ دٷید ١یٶ تیٶ
ارسػٷا ٳ آر٭اٯ ٷیای ٱَیا ٫غٮٸیٴری اعیال٭ی اّسٞیاد ١ا٭ی ٨داؽیسٶ ٳ در راعیسای اٷیداٗ آٯ
حز١ر ٭ی ١زدٱد حنٴر ٥غسزدٵ داٱؾػٴیاٯ در ٱٸادٷای اٱٞالتی ٭اٱٲد عیداٵ خاعیداراٯ ،غٸیاد
عاسٱد٥ی ٳ ٳ ؽز١ر ٥غسزدٵ آٯٷا در غثٸٶٷای غٲ ٤تٶ خٴتی ٱؾاٯ دٷٲدٵ ایٰ ادّاعر
در ١ٲار ایٰ ٭غأ٩ٶ زثدیٚ٥ ٨سٮاٯ اعال٥ ٫زائی ،تٶ ٚ٥سٮاٯ ٕا٩یة ٭ٲػیز تیٶ ٭ز١شییر ییاٙسٰ
اٱػٮٰ ٷای اعال٭ی ٳ دٙسز زح٢ی ٬ٳحدذ در ٭یاٯ داٱؾػٴیاٯ ؽد ٥زچیٶ حنیٴر اٱػٮیٰٷیای
اعال٭ی در داٱؾ٦اٵ ٷا تٶ حیدٳد عیٶ دٷیٶ ٝثی ٨اس إٓیاس اٱٞیالب اعیال٭ی ٭ییرعیید ا٭یا ْٙا٩ییر
اٱػٮٰ ٷای ٙٴ ٛتا خییزٳسی اٱٞیالب ٳ زطثییر ٱَیا ٫غٮٸیٴری اعیال٭ی ٳارد دٳراٯ ٱیٴیٲی ؽید
زْيی٪ی داٱؾ٦اٵٷا ٳ اخزاظ داٱؾػٴیاٯ چح٩ ،یثیزا ٧ٳ عی٢ٴ ر داٱؾی٦اٵٷیا را ١یا٭الً در اخسییار
داٱؾػٴیاٯ ّنٴ اٱػٮٰ ٷیای اعیال٭ی ٝیزار داد تیٶ ٱحیٴی ١یٶ اٱػٮیٰٷیای ٙیٴ ٛزٲٸیا زؾی٨٢
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داٱؾػٴیی در عا ٧ٷای ٭ٴرد اؽارٵ ٷغیسٲد ١یٶ تْید ًا زحیر ٱیا ٫دٙسیز زح٢یی ٬ٳحیدذ ٥یزدٷ٬
آ٭دٱد
تٶ ّ٪ر عیاعر ٷای خاؿ ٱَا ٫در خقٴؿ خذیزػ داٱؾػٴ١ ،ٶ ٭ٲػز تٶ حنٴر ٥غیسزدٵ
داٱؾػٴیاٯ ٭ذٷثی در داٱؾ٦اٵ ٷا ؽید ٳ ٷٮچٲییٰ ّید ٫ٳغیٴد ٷز٥ٴٱیٶ زؾی ٨٢دی٦یزی ،تیؾیسز
داٱؾػٴیاٯ ْٙا ٧در دٷٶ ؽقر ،تٶ اٱػٮٰٷای اعال٭ی ٭یخیٴعسٲد
اٱػٮٰٷای اعال٭ی در ایٰ عیا ٧ٷیای اٳ٩ییٶ اٱٞیالب ،خیٴد را تیا تیاسٳی ٱَیا ٫تیزای اغیزای
ٙز٭ایؾاذ رٷثزی در داٱؾ٦اٵٷا ٭ی داٱغسٶ ٳ ١ا٭الً در راعسای اٷداٗ ٭ٴرد ٱَز رٷثزی حز١یر
٭ی١زدٱد ٱٞؼ آٱاٯ در زْيی٪ی داٱؾ٦اٵٷا ٳ حز١ر ٭ٴعٴ ٫تٶ اٱٞالب ٙزٷٲ٦یی ٳ ٭غییزی ١یٶ
در عا٧ٷای تْد ىی ١زدٱد ،تٶ خٴتی ٱؾاٯ دٷٲدٵ ایٰ ٭دّی اعر (ٷاؽ ٬سٷی)77 :1380 ،
در کٌار اّذاف تاال ،خط هطيّاي عقیذتي ٍ سیاسي دفتر تحکین در ايي دٍراى
عثارت تَدًذ از
 -1ایػاد ٳ ح ٌٚارزثیاه ٭یٲَ ٬ٳ خیٴعیسٶ تیا ٭ٞیا ٫ٳ ییر ٞٙییٶ اس ىزیی ٜزٮیاط ٭غیسٞی ٬ٳ
ٕیز٭غسٞی ٬زٴعو راتيٶ تا ٱٮایٲدٵ ٳ٩ی ٞٙیٶ در زؾ٢یالذ عزاعزی اعال٭ی داٱؾػٴیاٯ
 -2حٮایر ٷٮٶ غاٱثٶ اس رٳحاٱیر ٭سْٸد ٳ ٭ْسٞد تٶ ٳ یر ٞٙیٶ تٶ ّٲٴاٯ ٳٍیٚٶ اٱػٮٰٷیای
اعال٭ی ٳ زالػ تزای خیٴٱد حٴسٵ ٳ داٱؾ٦اٵ تٶ خاىز ٥غسزػ اٱدیؾٶ اعال٭ی
 -3اّسٞاد تٶ ارائٶ ٱسایع ٭ياْ٩اذ ٳ زحٞیٞاذ ّٞیدزی خٴد تٶ ٞٙٸا ٳ اعیال ٫ؽٲاعیاٯ ٭ْسٞید ٳ
٭سْٸیید تییٶ ٳ یییر ٞٙیییٶ غٸییاٯ غٸییر زقییٴیة تییٶ ٭ٲَییٴر فیییاٱر ٢ٙییزی زؾیی٢یالذ اعییال٭ی
داٱؾػٴیاٯ
 -4آضار اعال٭ی ٭س٢ٚزاٱی ،٭الّٞ ٟیدزی ٝزار ٭ی٥یزد ١ٶ ٭ْسٞید تیٶ ٳ ییر ٞٙییٶ تیٴدٵ ٳ
٭ٴرد زأیید ٳ٩ی ٞٙیٶ تاؽد (ٝٴید)420 :1385 ،٧
تا اٱد ٟزأ٭ ٨٭یزٴاٯ ٙٸٮید ١ٶ ٭ٚاٷی ٬٭ٴرد زأ١ید غٲثؼ داٱؾػٴیی در اییٰ تزٷیٶ ،ٷٮیاٯ
٭ٚاٷی ٬٭ٴرد ٱَز ٱَا ٫عیاعی اعر ١ٶ اس ستاٯ داٱؾػٴی ٭غ٪ٮاٯ ؽٲیدٵ ٭یؽٴد
ّالٳٵ تز ایٰ ٭غائ ،٨ٱ٦اٷی تٶ ٳمْیر ٱٮادٷای ٍاٷزی ،خٴؽیؼ ٳ آراییؼ داٱؾیػٴیاٯ در
داٱؾ٦اٵٷا تٶ خٴتی ٱؾاٯ دٷٲدٵ ٭ٴٞٙیر دٳ٩ر در زٞ٪یٰ ایدئٴ٩ٴصی ٭ٴرد ٱَز خٴد اعر
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تٶ ىٴر خالفٶ ،داٱؾػٴیاٯ تا درٳٱی ١زدٯ ٳ خیذیزٙسٰ ٷٴییر ٭یٴرد ٱَیز دٳ٩یر ،خیٴد تیٶ
تیؾی اس تدٱٶ اغزایی دٳ٩ر زثدی ٨ؽدٱد ٳ ٱٞیؼ ١ٲسز٩یی ،ٱَیارزی ،اغیزای ٳ اییدئٴ٩ٴصی٢ی را
ٷٮش٭اٯ اٱػا ٫٭یدادٱد
داٱؾ٦اٵ در ىی ایٰ دٳراٯ تٶ ىزس ٭ٴٞٙیر آ٭یشی زٴاٱغیسٶ تیٴد ٷیز دٳ ١یار١زد خیٴد را تیٶ
ّٲٴاٯ دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠اٱػا ٫دٷد اس ی ٠عیٴ داٱؾیػٴیاٯ ٭ؾیزٳّیر ٱَیا ٫عیاعیی را در
زٮا ٫عيٴح (اٙزاد) ٱٸاد ٷا ٳ ٪١یر ٱَا ٫را خذیزٙسیٶ تٴدٱید ٳ اس عیٴی دی٦یز ٷٴییر ٭یٴرد ٱَیز
دٳ٩ر را ١ٶ ّثارذ تٴد اس داٱؾػٴیاٯ ٭غ٪ٮاٯ ،٭٢سثی ٳ ٭سْٸید را ١یا٭الً درٳٱیی ١یزدٵ تٴدٱید
آٱاٯ تا خذیزػ اعالٞٙ ٫اٷسی تٶ ّٲٴاٯ ایدئٴ٩ٴِصی ٳ زثْیر ٭ي ٜ٪اس ٳ یر ٞٙییٶ ٱغیثر تیٶ ٱَیا٫
عیاعی احغاط زْ ٜ٪خاىز ٳاتغس٦ی ٭ی١زدٱد تٶ ٷٮیٰ د ی ٨اعر ١یٶ تایید خیذیزٙر ١یٶ در
دٷٶ اٳ ٧اٱٞالب ،دٳ٩ر در ا٭ز زثدی ٨داٱؾ٦اٵ تٶ دعس٦اٷی ایدئٴ٩ٴصی ٠٭ٴ ٜٙتٴدٵ اعر
داًطگاُ ،رکَرد سیاسي ٍ جذايي جٌثص داًطجَيي از تخطي از حکَهت
خایاٯ غٲ ٤ٳ ارزحا ٧ا٭ا ٫خٮیٲیی (رٵ) اییزاٯ را ٳارد دٳراٯ زیاسٵ ای اس حییاذ خیٴد ١یزد
غٲثؼ داٱؾػٴیی ٱیش اس ایٰ زحٴ ذ تی زیأضیز ٱٮاٱید اٱػٮیٰٷیای اعیال٭ی داٱؾیػٴیاٯ ١یٶ در
عا٧ٷای ٥ذؽسٶ ٳٙاداراٱٶ تٶ ٱَا ٫عیاعیی خید٭ر ٭یی١زدٱید تیا خاییاٯ غٲی ٤ٳ ّیش ٧آییر ا
٭ٲسَزی اس ٭ٞا ٫ٱیاتر رٷثزی دچار ؽیٴ ٟاییدئٴ٩ٴصی ٠ؽیدٱد اٱسییاب آییر ا خا٭ٲیٶ ای ٳ
ؽزٳُ دٳرٵ ریاعر غٮٸٴریٷاؽٮی رٙغٲػاٱی در عا 68 ٧تاّص ٥غسزػ ٱٚٴ ٳ ٝدرذ غٲاح
راعر ٳ خزٳظ ٱیزٳٷای چح اس حا١ٮیر ؽد ٷٮچٲییٰ حنیٴر آییر ا رٙغیٲػاٱی در ر ط
دٳ٩ر ،تٶ ازیا عیاعرٷای اٝسقادی ٳ اغسٮاّی غدیدی ٭ٲػز ؽد ١ٶ تاّص زؾدید ٥زایؾیاذ
اٱسٞییادی اٱػٮییٰٷییای اعییال٭ی داٱؾییػٴیاٯ اس دٳ٩ییر ایؾییاٯ ٳ غٲییاح راعییر حا١ٮیییر ٥ؾییر
خقٴفی عاسی٥ ،غیسزػ آؽی٢ار رٳاتیو عیز٭ایٶ داراٱیٶ زػیاری ،زغی٪و ٙشایٲیدٵ ارسػٷیای
٭زتٴه تٶ آٯ ،تزای ٷٲیر غٮْیر داٱؾػٴیی ١ٶ در ٙنا ایدٵ آ٩یغسی عا٩ٸای ٝث ٨ؽ٥ ٨٢زٙسٶ
تٴد ٝاتٝ ٨ثٴ ٧ٱثٴد (ایشدی)260 :1382 ،
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ٷز چٶ ٙنای ٢ٙزی اٱػٮٰٷای اعال٭ی ٳ داٱؾیػٴیاٯ تیا ٥یزایؼ ٭غی٪و در دٳ٩یر ٙافی٪ٶ
تیؾسزی خیدا ٭ی١زد ،در ٭ٞاتٙ ٨اف٪ٶ ٢ٙزی آٯٷا ٱغ ٨غدید رٳؽٲ٢ٚزاٯ دیٲی ١ٮسز ٭ییؽید ٳ
غزیاٯ رٳؽٲ٢ٚزی غدید زأضیزاذ تیؾسزی در داٱؾ٦اٵٷا تاٝی ٭ی٥ذاؽر
تٶ ٳا ِٝدر ىی عا٧ٷای  68زا  72اٱد ٟاٱد ٟدٙسز زح٢ی ٬ٳحدذ ٳ اٱػٮیٰٷیای اعیال٭ی
داٱؾػٴیی تا تیؾی اس حا١ٮییر ٙافی٪ٶ ٥زٙسیٶ ٳ تیٶ غیای زثْییر ١ٴر١ٴراٱیٶ اس آٯ تیٶ ٱٞید ٳ
اّسزاك تٶ تیؾی اس عیاعرٷای ٱَا ٫خزداخسٲد
اٱْٚا ٧عیاعی ا١طزیر داٱؾػٴیاٯ در ایٰ دٳراٯ تا  ٬١رٱی ٤ؽیدٯ ارسػٷیای اعیال٭ی در
داٱؾ٦اٵ ٷا ٱیش ٷٮزاٵ تٴد تٶ ٱحٴی ١ٶ تغیاری اس ٭غلٴ٩یٰ ٱَا ٫در آٯ تزٷٶ ٱغثر تٶ ایٰ ٭غا٩ٶ ٱیش
ٷؾدار دادٱد
 ٬١رٱ ٤ؽدٯ ارسػٷای دیٲیی ٳ ٙزٷٲ٦یی در داٱؾی٦اٵٷیا ،ٱؾیاٱٶای اس زحیٴ ٧ارسؽیی در
غا٭ْٶ ایزاٯ تْد اس غٲ ٤تٴد ١ٶ اس آٯ زحر ّٲٴاٯ اٱٞالب آرا ٫یاد ؽدٵ اعر « اس عیا 65 ٧زیا
 71ٳ عا ٧ٷای تْداس ی ٠زٖییز ارسؽی در س٭یٲٶ خیای تٲیدی ٭یذٷثی ٳ اّسٞیادی در غا٭ْیٶ رٳی
دادٵ اعر اس ی ٠ىیزٗ ٭ییشاٯ زٮایی ٨٭یزد ٫تیٶ دییٰ ٳ رٳحاٱییر ٳ عیٮث٪ٸای ٭یذٷثی (٭اٱٲید
حػاب ) ١اٷؼ ٳ اس ىزٗ دی٦ز زٮای ٨آٯٷا تٶ ٭ادیاذ اٙشایؼ یاٙسٶ اعر» (رٙییِخیٴر:1380 ،
)169
داًطگاُ ٍ ًَزايي هجذد داًطجَياى 1263-1265
تییٶ ٳاٝییِ در ایییٰ دٳراٯ ٱٞيییٶ إٓییاس اٱٞيییاُ احغاعییی ،عیاعییی ٳ ٙزٷٲ٦ییی ٭یییاٯ دٳ٩ییر ٳ
داٱؾیی٦اٷیاٯ تییٴد در ىییی ایییٰ دٳراٯ دٳ٩ییر در اعییسٚادٵ اس داٱؾیی٦اٵ تییٶ ّٲییٴاٯ ییی ٠دعییس٦اٵ
ایدئٴ٩ٴصی ٠٭ٴٞٙیر سیادی تٶ دعر ٱیاٳرد ٳ داٱؾ٦اٵ ٱسٴاٱغر ٷیگ ١دا ٫اس دٳ ١ار١زد اف٪ی
خٴد را (یْٲی ٭ؾزٳّیر تیؾی تٶ ٱَا ٫عیاعی ٳ ٷٴییر تیؾیی تیٶ داٱؾیػٴیاٯ را )تیٶ فیٴرذ
٭ٴٞٙیر آ٭یش اٱػا ٫دٷد
چز ا ١ٶ تْید ٭ؾیزٳّیر تیؾیی تیٶ ٱَیا ٫عیاعیی ،٭یا تیا رٳٱیدی رٳ تیٶ رؽید در خقیٴؿ
٭ؾزٳّیر سدایی اس اٙزاد ٳ تزخی اس ٱٸادٷای حا ٬١در ٭ییاٯ داٱؾیػٴیاٯ رٳتیزٳ ٷغیسی ،٬ٱٞید ٳ
اّسزاك آٱاٯ ٱغثر تٶ آیر ا٩یٶٷاؽیٮی رٙغیٲػاٱی ٳ دٳ٩یر عیاسٱد٥ی در خقیٴؿ تزخیی اس
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عیاعرٷای آٯ ٭اٱٲد زْدی ٨اٝسقادی ،آسادعیاسی ،خقٴفیی عیاسی ٳ در دٳرٵ دٳ ٫دٳ٩یر
ایؾاٯ رٳ تٶ ٥غسزػ ٱٸاد اٱسٞاداذ فٲٚی داٱؾػٴیاٯ اس ٳسارذ ّ٪ٴ ٫در خقٴؿ خیٴ٩ی ؽیدٯ
داٱؾ٦اٵٷا ،اٱسٞاداذ آٱاٯ اس ٳسارذ ١ؾٴر تٶ خاىز ٱدادٯ ٭ػٴس راٷدیٮایی تٶ آٱاٯ ٳ اٱسٞادازؾیاٯ
اس تٲیاد ٭غسنْٚاٯ ٱٮٴٱٶای اس ایٰ رٳٱد اعر ٥زچٶ تغیاری اس ٱٸادٷیا ٳ عیاعیرٷیای دٳ٩یر ٳ
تیقٴؿ ٪١یر ٱَا ٫ٷٮچٲاٯ اس ٭یشاٯ ٝاتٝ ٨ثٴ٩ی اس ٭ؾزٳّیر تزخٴردار تٴدٱد
اس ٱَز ١ار١زد ٷٴیر تیؾی تٶ داٱؾػٴیاٯ ٱیش ،داٱؾ٦اٵ در اییٰ دٳراٯ در ٭ٞایغیٶ تیا دٳراٯ
٥ذؽسٶ ٭ٴّ ٜٙٮ ٨ٱ٢زد ٳ ٱسٴاٱغر زیا ٷٴییر ٭یٴرد ٱَیز دٳ٩یر ،تیزای داٱؾیػٴیاٯ تیٶ چیا٩ؼ
١ؾیدٵ ؽد ایٰ چا٩ؼ را ٭ی زٴاٯ اس ی٢غٴ در ٥غسزػ تیی زیٴغٸی تیٶ ارسػٷیای ٭یذٷثی در
٭یاٯ داٱؾػٴیاٯ تٶ زثِ ٪١یر غا٭ْٶ ٳ اس عٴی دی٦ز در اٱْٚا ٧عیاعی ا١طزیر آٯٷیا ٳ حز١یر
اٱػٮٰ اعال٭ی ٳ دٙسز زح٢ی ٬تٶ ّٲٴاٯ ٭حٴر اف٪ی غٲثؼ داٱؾػٴیی اس زٚغیز ٞٙاٷسی اس اعیال٫
تٶ زٚغیز ٩یثزا ٧اس اعال ٫٭ؾاٷدٵ ١زد ٱشدی٢ی آٱاٯ تٶ عزٳػ ٳ حٞ٪یٶ ١ییاٯٙ ،افی٪ٶ آٱیاٯ را تیا
غٲاح راعر عٲسی ٳ چح ایدئٴ٩ٴصی ٠اٙشایؼ داد
زحٴ ذ اخیز تاّص ؽد زا ٚ٥سٮاٯ اعال٥ ٫زایی در ٭یاٯ داٱؾػٴیاٯ زنْی٘ ٳ ؽزایو تیزای
ع٪يٶ ٚ٥سٮاٯ ٩یثزا٩یغ ٬تز ٙنای غٲثؼ داٱؾػٴیی ٭ٸیا ؽٴد ّد ٫٭ٴٞٙیر دٳ٩ر در اعیسٚادٵ اس
داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠اس عٴی ٱٸادٷای ٭غلٴ ٧ٱیش ٭ٴرد زا١ید ٝزار ٥زٙیر تیٶ
ٷٮیٰ د٩ی ٨ٱیش رٷثز اٱٞالب در عا 1375 ٧خٴاعسار زٴغٶ ٭ػدد دٳ٩ر تٶ ٭غیأ٩ٶ اعیال٭ی عیاسی
داٱؾ٦اٵ ؽد ایٰ ٭غأ٩ٶ اس عٴی ٱٸادٷای دی٦ز ٭اٱٲد ؽٴرای ّا٩ی اٱٞالب ٙزٷٲ٦یی ٭یٴرد زاییید
ؽدٵ ٳ زحر ّٲاٳیٰ اٱٞياُ احغاعیی ٳ ارسؽیی داٱؾیػٴیاٯ اس ٱَیا ٫٭یٴرد تحیص ٝیزار ٥زٙیر
(ٕال٭ی)96:1393 ،
داًطگاُ ،رکَد سیاسي ٍ اًتقاد از ًظام
تا اٱسیاب خو ٭ؾی اّسدا٥ ٧زایاٱٶ زٴعو ٭حٮد خازٮی در عا ،1380 ٧اٱد ٟاٱد ٟزْداد
تیؾسزی اس داٱؾػٴیاٯ تٶ ف٘ ٭ٲسٞداٯ ایؾاٯ خیٴعسٲد ٳ در درٳٯ دٙسز زح٢ی ٬ٱیش ا٪ٝیر ٭ٲسٞد تیٶ
ا١طزیر زثدی ٨ؽد
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ٱاا٭یدی اس ٙنای ٭ٴغٴد تاّص ؽد ١ٶ تزخی اس داٱؾػٴیاٯ اس زلٴریٷای رادی٢ا ٧زیز ٭اٱٲید
تزاٱداسی ٱیش حٮایر ١ٲٲد آخزیٰ ٱؾاٱٶ اس رٳٱد غدایی داٱؾػٴیاٯ اس دٳ٩ر خیازٮی را تایید در
زَاٷزاذ  16ا ر  1383٭ؾاٷدٵ ١زد١ ،ٶ داٱؾػٴیاٯ در عیٲزاٱی ٳی در داٱؾ٦اٵ زٸیزاٯ ٳی را
تٶ ؽدذ ٭ٴرد اٱسٞاد ٝزار دادٱد
تا تزرعی زحٴ ذ ایٰ عا٧ٷا تٶ ٱَز ٭یرعد ١ٶ اٱٞيیاُ داٱؾیػٴیاٯ اس ٱَیا ٫عیاعیی ١یٶ اس
اٳای ٨دٷٶ  70إٓاس ٥ؾسٶ تٴد رٳس تٶ رٳس تیؾسز خٴد را ٱؾاٯ ٭یداد
آٱاٯ ١ٶ در دٷٶ اٳ ٧اٱٞالب خٴد را تاسٳی اغزایی ٱَا ٫ٳ ٳ٩ی ٞٙیٶ ٭یداٱغسٲد ٳ ٳٍیٚیٶ تیاس
زٴ٩ید ٭ؾزٳّیر ٱَا ٫عیاعی را تز ّٸدٵ داؽسٲد ،اس اٳای ٨دٷیٶ  80تیٶ ّٲیٴاٯ عیاس٭اٱی تیز اٱیداس
زٞ٪ی ٳ ٭ٴرد اٱسٞاد ٝزار ٥زٙسٲید اٱػٮٰ ٷیای اعیال٭ی ٳ دٙسیز زح٢یی ٬تیٶ خای٦یاٷی تیزای زػٮیِ
٭یاٚ٩اٯ ٱَا ٫غٮٸٴری اعال٭ی ٳداٱؾػٴیاٯ ٕیز ٭غ٪ٮاٯ ٳمد اعال٭ی زثدی ٨ؽدٵ اعیر آٱیاٯ
تز ایٰ تاٳرٱد ١ٶ ٷٴیر اعال٭ی ،اٱػٮٰ ٷای اعیال٭ی ٳ دٙسیز زح٢یی ٬حیدا ٨ٝتایید حٚیٌ ؽیٴد
ٳداٱؾػٴیاٯ ٭غ٪ٮاٯ ٱثاید اغاسٵ ٳرٳد اٙزادی را ١یٶ تیٶ اعیال ٫اّسٞیادی ٱدارٱید ،تیٶ اٱػٮیٰٷیا
تدٷٲد ٷؾدارٷای ٙٴ ٛتٶ خٴتی ٱؾاٯ ٥ز ایٰ ٭دّا اعر ١ٶ دٙسز زح٢ی ٬چ٦ٴٱیٶ در ىیی یی٠
دٳراٯ زٞزیثاً  30عا٩ٶ اس ی ٠اٱػٮٰ تغسٶ ایدئٴ٩ٴصی ٠ٳ اتشار دعر دٳ٩ر ،تٶ زؾی٪٢ی ٭ٲسٞید ٳ
حسی ٭یا ٘٩دٳ٩ر زثدی ٨ؽدٵ اعر تٶ ٳا ِٝزحٴ ٧اٱػٮٰٷای اعیال٭ی داؽیػٴیاٯ ،تیٶ ّٲیٴاٯ
ٝدیٮی ززیٰ ٳ ٭ٸ ٬ززیٰ زؾ ٨٢ٷای داٱؾػٴیی ٭ٴرد حٮایر دٳ٩ر در تْداس اٱٞالب تٶ زؾ٪٢ی
ٕیز ٷ ٬عٴ ٳ ٭ْارك تا دٳ٩ر ؽاٷدی اعر تز ایٰ ٭دّی١ ،ٶ دٳ٩ر در ا٭ز زثیدی ٨داٱؾی٦اٵ تیٶ
دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠ٳ اعسٚادٵ اس آٯ تٶ خقٴؿ اس دٷٶ  70تٶ تْد ٱا١ا ٫٭اٱدٵ اعر
يافتِّاي پصٍّص
٭ٞایغٶ راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳ غٮٸٴری اعال٭ی ایزاٯ
ضثاّتّا9
استقالل داًطگاُ 9در ٳا ِٝی٢ی اس ٭ٴارد ٭ٸٮی ١ٶ تاّص ٭یؽٴد داٱؾی٦اٵ را تیٶ فیٴرذ
ٳیضٵ ٳ ٭سٮایش اس عایز داٱؾ٦اٵٷیا ٭ْزٙیی ٱٮایید ،اعیسٞال ٧داٱؾی٦اٵٷیا اعیر داٱؾی٦اٵ در دٳرٵ
خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳ تْد اس خیزٳسی اٱٞالب اعال٭ی اعسٞال١ ٧ا٭ ٨ٱداؽسٶ اعر تٲاتزایٰ ٙق ٨٭ؾیسزٟ
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داٱؾ٦اٵ در ایٰ دٳرٵٷا ّد ٫اعسٞال ٧اعر ١ٶ در ٭ٞاىِ س٭یاٱی ٭یس٪ی٘ د یی ٨٭سٚیاٳزی داؽیسٶ
اعر ٷٮچٲیٰ در دٳ دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳ غٮٸٴری اعال٭ی اٱسیاب رؤعیای داٱؾی٦اٵٷیا زٴعیو
ح٢ٴ٭ر تٴدٵ اعر تٶ ىٴری ١ٶ در دٳراٯ خٸ٪ٴی دٳ ٫رؤعای داٱؾ٦اٵٷا تاید زٴعو ؽاٵ زأییید
٭ی ؽد ٳ در تْد اس اٱٞالب اعال٭ی ٷ ٬زٴعو ؽٴرای ّا٩ی اٱٞالب ٙزٷٲ٦یی فیٴرذ ٭یی٥ییزد
١ٶ در ٳا ٛاٱسیاب رؤعا اٱسقاتی اعر ٳ تٶ فٴرذ اٱسیاتی ٱثیٴدٵ ١یٶ اییٰ رٳییٶ خیالٗ افی٨
اعسٞال ٧داٱؾ٦اٷی اعر تٶ ىٴر ٪١ی داٱؾ٦اٵ در دٳ دٳرٵ ١ز ؽدٵ تیٶ اعیسٞال١ ٧ا٭ی ٨دعیر
ٱیاٙسٶ اعر (آراعسٶ)75:1383 ،
کٌترل تر داًطگاُ 9در دٳ دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳ تْد اس اٱٞالب اعال٭ی داٱؾ٦اٵ زحر ١ٲسز٧
دٳ٩ر تٴدٵ اعر ٳ حز١اذ داٱؾػٴیاٯ ٳ داٱؾ٦اٷیاٯ ١ٲسز ٧ٳ تزرعیی ٭ییؽیدٵ اعیر ١ٲسیز٧
دٳ٩ییر اس ىزییی ٜدٳ رٳػ زأعیییظ ٱٸادٷییای ٱَییارزی ٳ اخییزاظ اعییازید ٳ داٱؾییػٴیاٯ فییٴرذ
٭ی ٥زٙر در دٳراٯ خٸ٪ٴی دٳ ٫دٳ٩ر تا زأعیظ عاس٭اٯٷای عاٳا ٟٳ ٥ارد داٱؾ٦اٵ عْی در
١ٲسز ٧داٱؾ٦اٵ داؽر ا٭ا در تْید اس اٱٞیالب اعیال٭ی ٷی ٬داٱؾی٦اٵ زحیر ١ٲسیز ٧دٳ٩یر ٝیزار
٥زٙر ٭ؾاتٶ ایٰ اٝدا٭اذ در تْد اس اٱٞالب در ٭ٞیاىْی ١یٶ حیٴادش زٲیدی تیز ٙنیای ١ؾیٴر
حا ٬١ؽدٵ اعر ٱیش فٴرذ ٥زٙسیٶ اعیر حیٴادضی ٭اٱٲید ١یٴی داٱؾی٦اٵ در عیا 1378 ٧ٳ ییا
حٴادش اٱسیاتاذ ریاعر غٮٸٴری ١ 1388ٶ ّدٵ ای ٭ْسٞدٱد ٭ْسزمیاٯ در حیٴادش اٱسیاتیاذ
ریاعر غٮٸٴری  1388تٶ دٱثا ٧٭د ٧عاسی ٳ زيثی ٜآٯ تا حٴادش 1378ٳ ١ٴی داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ
تٴدٱد ١ٶ ا٩ثسٶ ١ٮی زا ٝغٮسی ٭ٴ ٜٙتٴدٱد١ ،ٶ ایٰ ٳٝایِ تاّص ؽد دٳ٩ر ١ٲسیز ٧ٱیز ٫اٙشاراٱیٶ ٳ
عیر اٙشاراٱٶ را تز داٱؾ٦اٵٷا حا ٬١ٱٮاید ٷٮچٲیٰ اس غٮ٪ٶ ٱٸادٷای ٱَارزی تْید اس اٱٞیالب اس
عا 1377 ٧ٳرٳد تغیع داٱؾػٴیی تٶ ٙنای داٱؾ٦اٵٷا اؽارٵ ٱٮٴد اخیزاظ اعیازید ٳ داٱؾیػٴیاٯ
ٷ ٬در ٭ٞاىِ س٭اٱی ١ز ؽدٵ در تْد اس اٱٞالب فٴرذ ٥زٙسٶ اعر
تقذم آهَزش تر پصٍّص 9ززتیر ٱیزٳی اٱغاٱی ٭اٷز ٳ زحقی١ ٨زدٵ تیزای تییؼٷیای
اٝسقادی ١ؾٴر اس اٷداٗ زأعیظ داٱؾی٦اٵ زٸیزاٯ در عیا 1313 ٧تیٴدٵ اعیر تٲیاتزایٰ زٴعیْٶ
آ٭ٴسػ ّا٩ی در خٸ٪ٴی دٳ ٫تا رؽد فٲْسی ؽدٯ ٳ زٴعْٶ ١ؾیٴر ٷی ٬خیٴاٱی دارد ١یٶ تییاٱ٦ز
زٞد ٫آ٭ٴسػ ٳ ززتیر ٱیزٳی اٱغاٱی ٭اٷز تزای تیؼٷای ٭یس ٘٪تٴدٵ اعیر اییٰ ٭ٴمیٴُ در
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تْد اس خیزٳسی اٱٞالب اعال٭ی ٱیش ادا٭ٶ خیدا ١زد تٲیاتزایٰ در ٷیز دٳ ٭ٞيیِ خیضٳٷؼ تیٶ ّٲیٴاٯ
ا٭زی ٭ٖٚٴ ٧تٴدٵ اعر
استفادُ اتزساري از داًطزگاُ 9در خقیٴؿ راتيیٶ دٳ٩یر ٳ داٱؾی٦اٵ در دٳ دٳرٵ یی٠
خ٪يی ٭یاٯ «حٮایر»« ،ٳاتغس٦ی» ٳ «٭داخ٪ٶ» خییدا ؽیدٵ اعیر تیٶ اییٰ ٭ْٲیا ١یٶ دٳ٩یر زقیٴر
٭ی١ٲد چٴٯ ٭ٴٍ٘ اعر تٶ ٩حاً ٭ا٩ی ٳ حٞٴٝی ،داٱؾ٦اٵٷا ٳ اعیساداٯ را حٮاییر ١ٲید ،اییٰ
ح ٜرا ٷ ٬دارد ١ٶ ٭يات ٜع٪یٞٶ ٳ خٴاعر خیٴد ٭داخ٪یٶ ٷی ٬تٲٮایید رٳؽیٰ اعیر ١یٶ چٲییٰ
ٱ٦اٷی ،عزعدزد٥ی ٳ زثْیر عیغس ٬داٱؾ٦اٷی تٶ ٝدرذ دٳ٩سی را تٶ دٱثا ٧خٴاٷید داؽیر اییٰ
رٳیدادی اعر ١ٶ اس زأعیظ ٱیغسیٰ داٱؾ٦اٵ در ١ؾٴر ٭یا خدیید آ٭یدٵ اعیر دٳ٩یرٷیای ٭یا
زقٴر ٭ی١ٲٲد ١ٶ داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی ٠اتشار ٙزٷٲ٦ی تاید اعسٚادٵ ٥زدد در ٳا ِٝدٳ٩یرٷیا در
خی اعسٚادٵ ٳ تٶ ١ار٥یزی داٱؾ٦اٵ در غٸر اٷداٗ خٴد ٳ ززٳیع ایدئٴ٩ٴصی ٭یٴرد ٱَیز خیٴد
تٴدٵ اٱد ٳ ٷٮٴارٵ زقٴر ١زدٵ اٱد ١ٶ تٶ د٩ی ٨حٮایر ٭ا٩ی دٳ٩ر اس داٱؾی٦اٵ ،٭ا٩ی ٠داٱؾی٦اٵ
ٷغسٲد ٳ اس آٯ تٶ ّٲٴاٯ اتشاری در غٸر رعیدٯ تٶ خٴاعسٶٷای خٴد اعسٚادٵ ١زدٵ اٱد
تفاٍتّا9
ايذئَلَشي 9ی٢ی اس ٭ٴارد ٭سٚاٳذ در دٳ دٳرٵ ١ز ؽیدٵ اییدئٴ٩ٴصی ٭یٴرد ٱَیز دٳ٩یر
تٴدٵ اعر در خٸ٪ٴی دٳ ٫ٳىٰ خزعسی زٲٸا ایدئٴ٩ٴصی ٭ٴرد حٮایر در داٱؾی٦اٵ تیٴد در ٳاٝیِ
ی٢ی اس ٱ٦زاٱی ٷای اف٪ی ؽاٵ عیاعی ؽدٯ داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی٢ی اس ٭ٸ ٬ززیٰ ٱٸادٷای غا٭ْیٶ
٭درٯ تٴد تٶ ٷٮیٰ د٩ی ٨اس زٮاٝ ٫درذ خٴد تزای ٕیز عیاعی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا اعسٚادٵ ٭ی١زد
٥زچٶ ؽاٵ اس عیاعی ؽدٯ ٭حیوٷای آ٭ٴسؽی ٱ٦زاٯ تٴد ا٭ا اس ٳىٰ خزعیسی تیٶ ّٲیٴاٯ ارسؽیی
اف٪ی ١ٶ تاید زٴعو داٱؾػٴیاٯ درٳٱی ؽٴد حٮاییر ٭یی١یزد ٳ تیٶ ّٞییدٵ ؽیاٵ ٳىیٰ خزعیسی
عیاعر تاسی ٱیغرٕ ،زیشٵ ای اعر ١ٶ ٭ا ٧ٷٮٶ اعر تٶ ٷٮیٰ د٩ی ٨در ١اٱٴٯٷای ّ٪ٮیی تایید
اس ٳىٰ خزعسی فحثر ؽٴد ؽاٵ تیؾسز تز ایدئٴ٩ٴصی ؽاٵ دٳعسی ٳ ٳىٰ خزعسی زأ١ید داؽیر ٳ
تا ٷز٥ٴٱٶ ایدئٴ٩ٴصی عیاعی ٕیز اس آٯ ٭ثارسٵ ٭ی١زد ا٭ا در تْد اس اٱٞالب اییٰ اییدئٴ٩ٴصی در
داٱؾ٦اٵٷا زٖییز خییدا ١یزد ٳ زیزٳیع اییدئٴ٩ٴصی اٱٞیالب اعیال٭ی ٳ چیارچٴب ٭ید ٧ح٢یٴ٭سی
ٳ یر ٞٙیٶ ٭ٴرد ززٳیع غٲاح حاٝ ٬١زار ٥زٙیر اس ٷٮیاٯ رٳسٷیای خییزٳسی اٱٞیالب ،دٳ٩یر

ٙ / 212ق٪ٲا٭ٶ ّ٪ٮی-خضٳٷؾی ّ٪ٴ ٫اغسٮاّی ،عا ٧یاسدٷ ،٬ؽٮارٵ چٸار ،٫خیاخی ( ،)39س٭غساٯ 1396

زالػ تی ٳٚٝٶ ای را تزای اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا ٳ زثدی ٨آٯ تٶ دعس٦اٷی ایدئٴ٩ٴصی ٠إٓاس
١زد دٳ٩ر تز آٯ تٴد زا اس داٱؾ٦اٵ تٶ ٭طاتٶ ٭اؽییٰ زٞ٪ییٰ اییدئٴ٩ٴصی ٱَیا ٫غٮٸیٴری اعیال٭ی
اعییسٚادٵ ١ییزدٵ ٳ ؽییزایيی را ٙییزاٷ ٬آٳرد زییا داٱؾییػٴیی ١ییٶ اس آٯ ٙییارٓ ا٩سحقییی ٨٭یییؽییٴد،
داٱؾػٴی ٭غ٪ٮاٯ ،٭٢سثی ٳ ٭سْٸد تٶ اٱٞالب تاؽد در راعسای ٷٮیٰ اٷداٗ ١ٶ ،ٱَا ٫غٮٸٴری
اعال٭ی عْی ١زدٵ زا تا ىزح ٭ٚاٷیٮی ٭اٱٲید«اٱٞیالب ٙزٷٲ٦یی »ٳ«اعیال٭ی عیاسی داٱؾی٦اٵٷیا»
داٱؾ٦اٵ را تٶ ی ٠دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠زثدی١ ٨ٲد ١ٶ ٭ٸ ٬ززیٰ ١ار١زدػ زٴ٩ید«اٱغاٯ»ٳ یا تٶ
ّثارذ تٸسز«داٱؾػٴ ىزس ٱٴیٰ»اعر ١ٶ ٷٮغٴ تا غٸر ٥یزی ٱَا ٫تاؽد (٭٢٪ی راد)67:1394 ،
گفتواى غرب گرايي ٍ اسالم گرايي 9در خٸ٪ٴی دٳ ٫ٱ٦اٵ ٭طثسی ٱغثر تٶ ٕزب ٳغٴد
داؽسٶ اعر تٶ ىٴری ١ٶ ٕزب ٥زای ٳ زحر ززتیر ٳ ٙزٷٲٕ ٤زتی ٝیزار ٥یزٙسٰ ا٭یزی ٭طثیر
زٞ٪ی ٭ی ٥زدید رصی ٬ؽاٵ تٶ ٭ٲَٴر عز٥ز١ ٫زدٯ داٱؾػٴیاٯ تٶ ْٙا٩یرٷیای ٕییز ٭نیز اس ٱَیز
ح٢ٴ٭ر ٳ ٕییز عیاعیی ١یزدٯ آٯ ٷیا ،دٳ٩یر زیالػ ٥غیسزدٵ ای را تیزای ایػیاد ١اٙیٶ ززییا ٳ
داٱغیٲ ٤در ٭حیو داٱؾ٦اٵ اٱػا ٫٭یداد ٳ عیْی ٭یی١یزد زیا داٱؾیػٴیاٯ را تیا ْٙا٩ییر ٷٲیزی،
٭ٴعیٞی ٳ ٳرسؽی ٭ؾٖٴ ٧ٱٮاید ایٰ ْٙا٩یرٷا مٮٰ ١یاٷؼ ْٙا٩ییرٷیای مید دٳ٩سیی ،تاّیص
ززٳیع ٳ ٥غسزػ ٙزٷٲٕ ٤زتی در تیٰ آٯٷا ٳ در راعسای عیاعرٷیای ٭یدرٯ ١یزدٯ ٳ ٕزتیی
١زدٯ ایزاٯ تٴد ا٭ا در غٮٸٴری اعال٭ی ٕزب ٥زایی ا٭زی ٭یذ٭ٴ ٫حغیاب ؽیدٵ ٳ زأ١یید تیز
تٴ٭ی ٥زایی تٴدٵ اعر ٳ ٚ٥سٮاٯ ٕزب ٥زایی غای خٴد را تٶ ٚ٥سٮاٯ اعال٥ ٫زایی دادٵ اعر
تْد اس اٱٞالب اعال٭ی عساد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی دعر تٶ زؾ٢ی١ ٨ٮیسیٶ اعیال٭ی ١یزدٯ داٱؾی٦اٵٷیا
سد ٷدٗ اس زأعیظ ایٰ ١ٮیسٶ تزرعی راٵ ١ارٷایی تزای اعال٭ی ١یزدٯ ٭زا١یش آ٭یٴسػ ّیا٩ی
ّٲٴاٯ ؽد آٱاٯ مٮٰ زٮایش ٭یاٯ داٱؾ٦اٵ اعال٭ی تا داٱؾ٦اٵٷیای ٕزتیی ٳ ؽیزٝی ،تیز اییٰ ٱ٢سیٶ
زأ١ید ١زدٱد ١ٶ داٱؾ٦اٵ اعال٭ی تز خالٗ داٱؾ٦اٵٷای ٕزتی تز اٳ٭اٱیغی ٬٭ثسٲیی ٱیغیر ٳ اییٰ
داٱؾ٦اٵ اٱغاٯ را ٭ْیار ٷز چیش ٝزار ٱیٴاٷد داد در ٳا ِٝاٷداٗ داٱؾ٦اٵ اعال٭ی در ٱَیز زٲَیی٬
١ٲٲد٥اٯ ایٰ ىزح ،رؽد ٳ خزٳرػ ایٮیاٯ داٱؾی٦اٷیاٯ ،خیزٳرػ رٳحییٶ ّ٪ی ٬غیٴیی ٳ اخیالٛ
غٴیی داٱؾ٦اٷیاٯ ،زالػ تزای ایػاد اّسٞاد ّٮی ٜتٶ خو ا٭ا ،٫تیی زیٴغٸی ٳ ّید٥ ٫یزایؼ تیٶ
ؽز ٛٳ ٕزب تٴدٵ اعر ٳ داٱؾ٦اٵ تایید اس ّٲافیز ٳاتغیسٶ تیٶ ٥زایؾیاذ ؽیز ٛٳ ٕیزب زقیٚیٶ
٥زدد
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ٍحذت حَزُ ٍ داًطگاُ 9ی٢ی اس عیاعرٷای رصی ٬خٸ٪ٴی ىیزد رٳحیاٱیٴٯ اس ٭ٲافیة
ح٢ٴ٭سی ٳ اّٮا ٧عیاعر ١ٲسز ٧ؽدٵ ٳ خٲطی در ٭یٴرد رٳحیاٱیٴٯ در داٱؾی٦اٵ تیٴدٵ اعیر در
غٮٸٴری اعال٭ی تحص خیزا٭ٴٯ ٳحدذ حٴسٵ ٳ داٱؾ٦اٵ ی٢ی اس ٭ٸ ٬زیزیٰ دٕدٕیٶٷیای ٱَیا٫
تٴد ایٰ خٴاعسٶ اس ٷٮاٯ اٳای ٨اٱٞالب تٶ ّٲٴاٯ ی٢ی اس راٵ ١ارٷای اعیال٭ی ؽیدٯ داٱؾی٦اٵٷیا
٭يزح تٴد در ٷٮیٰ چارچٴب تٴد ١یٶ حنیٴر رٳحاٱییر در داٱؾی٦اٵٷیا در اؽی٢ا ٧٭سٚیاٳذ،
زؾٴی ٜٳ ززٕیة ٭ی ؽد در ایٰ خقٴؿ راٷثزدٷایی ٭يزح ؽد ١ٶ تٶ ىٴر خالفٶ ّثارزٲید اس:
ایػاد تغسزٷای ٭ٲاعة ٳ زؾٴی ٜاعساداٯ داٱؾ٦اٵ ٳ ٭درعاٯ حٴسٵ تزای زْا٭ ٨ٷزچیٶ تیؾیسز ،تیٶ
١ار٥یزی اعساداٯ داٱؾ٦اٵ تزای زیدریظ در حیٴسٵ ٳ ٷٮچٲییٰ ٭درعیاٯ حیٴسٳی در داٱؾی٦اٵ،
زالػ در غٸر زٖییز ٱ٦زػ ٭ٲٚی اعساداٯ داٱؾی٦اٷی تیٶ حیٴسٵ ٳ تیا٢ْ٩ظ ،ٳارد ١یزدٯ ّ٪یٴ٫
اٱغاٱی داٱؾ٦اٷی در حٴسٵٷا ٳ ٷٮچٲیٰ ّ٪ٴ ٫دیٲی در داٱؾ٦اٵٷیا ،زیالػ در غٸیر ىزاحیی ٳ
زدٳیٰ عزٙق٨ٷای ّ٪ٴ ٫دیٲی ٳ اعال٭ی در ٝا٩ة رؽسٶٷای غدید تا عزٙق٨ٷای ٭سٚیاٳذ ١یٶ
در ٝا٩ة درٳط ّٮٴ٭ی در دعسٴر ١ار ٝزار ٥زٙسٶ اعر
اسالم سیاسي 9در دٳرٵ اٱٞالب اعال٭ی تا زأ١ید تز ٚ٥سٮاٯ ٳ یر ٞٙیٶ ،اعیال ٫عیاعیی تیٶ
فٴرذ ٳیضٵ ٭ٴرد زأ١ید ٳ عیٚارػ تیٴدٵ اعیر ٳ داٱؾی٦اٷیاٯ تیز اعیاط اییٰ ٭ٴمیٴُ تزٱا٭یٶ
ریشیٷای آ٭ٴسؽی را اٱػا ٫٭ی دادٱد در غٮٸٴری اعال٭ی مٮٰ زأ١یید تیز اعیال ٫عیاعیی در
تزخی اس عزٙق٨ٷای درٳط تاسٱ٦زی فٴرذ ٥زٙسٶ اعر تٶ ىٴری ١ٶ تزخی رؽسٶٷا ٭سٲاعیة
تا ٙنای ٱٴیٰ ٳ اعال ٫عیاعی زدٳیٰ ؽدٵ اٱد ٳ حسی در اییٰ خقیٴؿ داٱؾی٦اٵٷیای غدییدی
چٴٯ ا٭ا ٫فاد )ُ( ٛٳ تاٝزا٪ْ٩ٴ ٫ٳ ٭ػسٮِٷای آ٭ٴسؽی غدید دی٦زی زأعیظ ؽیدٵ اعیر ا٭یا
در دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫زأ١ید تز ٭ؾیی عی٢ٴ ریش ٫ٳ دٳری اس اعیال ٫عیاعیی تیز ٙنیای آ٭یٴسػ
ّا٩ی ١ؾٴر حا ٬١تٴدٵ اعر
الگَي هثتٌي تر کارکرد تیرًٍي 9زٚاٳذ دی٦زی در ٭ییاٯ راتيیٶ دٳ٩یر ٳ داٱؾی٦اٵ در
ایٰ دٳ دٳرٵ ٝات ٨تزرعی اعر ایٰ ١ٶ داٱؾ٦اٵ در ٭ٞيِ ٝث ٨اس خیزٳسی اٱٞالب اعیال٭ی اس ٱَیز
١ار١زدی اس ا٦٩ٴی ٱاخ٪لٴٱی خیزٳی ٱٮٴدٵ اعر ١ٶ در ٙقٴٝ ٧ث ٨تٶ تزرعی ایٰ ا٦٩یٴ خزداخسیٶ
ؽدٵ اعر ىث ٜایٰ ا٦٩ٴ دٳ٩ر اس داٱؾ٦اٵ در غٸر ٱٴعاسی ٳ زٴعْٶ اعسٚادٵ ٭ی١زدٵ اعیر ٳ
١ار١زد اف٪ی داٱؾ٦اٵ ١ٮ ٠تٶ ٱٴعاسی غا٭ْیٶ اس ىزیی ٜآ٭یٴسػ تیٴدٵ اعیر ا٭یا در تْید اس
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خیزٳسی اٱٞالب اعال٭ی ١ار١زد داٱؾ٦اٵ تیؾسز تٶ عٮر ا٦٩ٴی ٭ثسٲی تز تاسار رٙسٶ اعر ١یٶ در
ٳا ِٝتْد ٙزٷٲ٦ی ٳ اٱسٞا ٧داٱؼ ٳ ٭یزاش ٙزٷٲ٦ی ٥ذؽسٶ ١ٮزٱی ٤ؽیدٵ اعیر ٳ تیٶ غیای آٯ
١غة ا٭٢اٱاذ ٷدٗ ؽدٵ اعر تٶ ىٴری ١ٶ داٱؾی٦اٵ ٳغیٴد دارد ا٭یا اّنیای ٷییأذ ّ٪ٮیی
مٮٰ اعسٞزار خارٵ ٳٝر در داٱؾ٦اٵ ،عیز٭ایٶ ّ٪ٮیی خیٴد را در اخسییار تٲ٦یاٵٷیای اٝسقیادی ٳ
فٲْسی ٳ خد٭ازی ٝزار ٭یدٷٲد
تَسعِ داًطگاُ ّزاي تکٌیکزي ٍ آهزَزش از راُ دٍر 9در تْید اس اٱٞیالب تیٶ د٩یی٨
زٞامای رٳ تٶ اٙشایؼ غٴاٱاٯ تزای ٳرٳد تٶ داٱؾ٦اٵ دٳ٩ر در خی تاسعاسی ٱَا ٫آ٭یٴسػ ّیا٩ی
١ؾٴر ٳ ارزٞای ١ٮی ٳ زا حدٳدی ١یٚی آٯ ؽید در اییٰ خقیٴؿ ٭إعغیاذ آ٭یٴسػ اس راٵ
دٳر یا ٱیٮٶ حنٴری ٥غسزػ یاٙسٲد تیا زٴغیٶ تیٶ اٙیشایؼ ٭زا١یش ،رٳٱید خیذیزػ داٱؾیػٴ ٱییش
اٙشایؼ یاٙر ٱ ٢سٶ حائش اٷٮیر در اییٰ دٳراٯ اٙیشایؼ داٱؾیػٴیاٯ دخسیز ٱغیثر تیٶ دٳرٵ ٝثی٨
اعر در تْد اس اٱٞالب خقٴفا در دٷٶ دٳ ٫تٶ تْد زٴعْٶ ٭زا١ش داٱؾی٦اٷی ّ٪ٮیی ١یارتزدی،
خیا ٫ٱٴر ٳ ٭إعغاذ آ٭ٴسؽی ٕیزاٱسٚاّی ٳ آساد فٴرذ ٥زٙر ٷٮچٲیٰ ٱغثر تٶ دٳرٵ ٝثی ٨٭یا
ؽاٷد زٴعْٶ رؽسٶٷای ٭ٸارذ ٭حٴر ٷغسی ٬در فٴرزی ١یٶ در دٳرٵ خٸ٪یٴی زٴعیْٶ رؽیسٶٷیای
ٱَزی را داری٬
دًیاگرايي ٍ آخرت گرايي 9در دٳرٵ خٸ٪ٴی دٳ ٫ززٳیع دٱیا٥زایی ٳ زٴغیٶ تیٶ ٭َیاٷز
ز٢ٲیییٕ ٠ییزب ییی ٠ارسػ حغییاب ٭یییؽیید ٳ داٱؾیی٦اٵٷییا تییٶ فییٴرذ رعییٮی تییٶ دٱیییا٥زایی
٭ی خزداخسٲد ا٭ا در غٮٸٴری اعال٭ی آخزذ ٥زایی ٳ زٴغٶ تیٶ ٭اٳراءا٩يثیْیٶ تیٶ ّٲیٴاٯ ٕاییر
ّ ٬٪٭ٴرد زأ١ید تٴدٵ اعر تٶ ٷٮیٰ خاىز زقٚیٶ در ٭حییوٷیای ّ٪ٮیی ٳ ٙزٷٲ٦یی ٳ زٴغیٶ تیٶ
اخال ٛٳ ٱٚی ٭َاٷز ٳ آضار ٕزب سد٥ی ٳ ٭ثارسٵ تا ارسػٷای ٕزب ٳ ؽز ٛ٭ٴرد زأ١ید ٙیزاٳاٯ
تٴدٵ اعر ٥زچٶ ایٰ ٭ٴمٴُ در تْد اس اٱٞیالب در دٳرٵٷیای ٭یس٪ی٘ دچیار اٙیر ٳ خیشٷیای
ٙزاٳاٱی تٴدٵ اعر تیٶ ىیٴری ١یٶ در دٳراٯ عیاسٱد٥ی ٚ٥سٮیاٯ ّ٪ی٥ ٬زاییی خزرٱی ٤زیز ٳ در
دٳرٵٷای تْد ٚ٥سٮاٯ اعال٥ ٫زایی در داٱؾ٦اٵٷا رٳٱ ٜتیؾسزی داؽسٶ اعر
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ًتیجِ گیري
راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در ایزاٯ خیؼ اس اٱٞیالب را ٭ییزیٴاٯ در دٳ دٳرٵ خٸ٪یٴی اٳ ٧ٳ دٳ٫
٭ٴرد تزرعی ٝزار داد در دٳرٵ اٳ ٧٭ا ؽاٷد زأعیظ داٱؾ٦اٵ زٴعو دٳ٩ر ٳ اس تا ٷغیسی ٬ٱییاس
دٳ٩ر ٭درٯ خٸ٪ٴی تٶ ٱیزٳی ٭سیقـ ٳ ٭اٷز ،در ١ٲار خٴاعر رماؽاٵ تیٶ زٴعیْٶ ٳ ٱٴعیاسی
ایزاٯ ٭ٲػز تٶ زأعیظ داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ ؽد تٶ ٷٮیٰ د٩ی ٨٭ٸی ٬زیزیٰ اٱسَیار رماؽیاٵ اس داٱؾی٦اٵ،
زأ٭یٰ ٳ ززتیر ٭سیققاٯ ٭ٴرد ٱیاس ١ؾٴر تٴد تٶ ٳاعيٶ ٭اٷییر دٳ٩یر خٸ٪یٴی اٳ ،٧دٳ٩یر اس
ٷٮاٯ إٓاس زالػ ٥غسزدٵ ای را تزای ١ٲسز ٧داٱؾ٦اٵ إٓاس ١زد تٶ ٷٮیٰ ٳاعيٶ داٱؾی٦اٵ ١یا٭ال
اس ٩حاً عاخساری تٶ دٳ٩ر ٳاتغسٶ تٴد غاٱؾیٲی ٭حٮدرماؽاٵ تٶ غیای خیدرػ راتيیٶ دٳ٩یر ٳ
داٱؾ٦اٵ را ٳارد ٭زح٪ٶ زاسٵ ای ١زد در دٳرٵ  1332-1320داٱؾ٦اٵ تیٶ ٳاعیيٶ زش٩یش ٧دٳ٩یر ٳ
ٳغٴد ٭زا١ش ٭سْدد ٝدرذ زٴاٱغر تٶ ٭یشاٯ اٱد١ی اس اعسٞال ٧اس عاخر دٳ٩ر دعیر یاتید در
ایٰ دٳراٯ تٶ ٳاعيٶ ٙنای تاس ،ؽاٷد ؽ٥ ٨٢یزی ٥زایؾاذ ٭ار١غیغسی ٳ اعیال٭ی تیٴدی١ ٬یٶ
در زٞات ٨تا ایدئٴ٩ٴصی ٱَا ٫خٸ٪ٴی ٝزار ٭ی٥زٙسٲد
در راتيٶ ایٰ دٳ ٱٸاد در ىی عا٧ٷای  ،1357-1342دٳ٩ر تٶ ٳاعيٶ ٱیاس تزای زأ٭یٰ ٱییزٳی
٭سیقـ ٭ٴرد ٱیاس دعس٦اٵ تٴرٳ١زاعی رٳ تٶ ٥غسزػ خٴد ٳ ٷٮچٲیٰ تٶ خاىز خاعیی٦ٴیی تیٶ
عیَّ ٨ی ٬٭سٞامیاٯ ٳرٳد تٶ داٱؾ٦اٵ ،عیاعر ٥غسزػ ٳ زٴعْٶ داٱؾی٦اٵٷیا ٳ ٭زا١یش آ٭یٴسػ
ّا٩ی را در خیؼ ٥زٙر
در ایٰ دٳراٯ زْداد داٱؾػٴیاٯ ٳ تٶ زثِ آٯ ٭زا١شآ٭ٴسػ ّا٩ی تیٶ عیزّر اٙیشایؼ یاٙیر،
ا٥زچٶ ایٰ اٙشایؼ فزٙا در تْد ١ٮی ازٚا ٛاٙساد ٳ اس تْد ١یٚی ،اٱسٞادٷای تغییاری تیز آٯ ٳارد
تٴد ،ا٭ا تا ٥غسزػ داٱؾ٦اٵٷا ،دٳ٩ر تا چا٩ؼٷای زاسٵ ای رٳتٶ رٳ ؽد
در ١ٲار ١ار١زد ٭زتٴه تٶ زأ٭یٰ ٱیزٳی اٱغاٱی ،اٱسٞا ٧ٳ درٳٱی ١زدٯ ارسػٷای ٭یٴرد ٱییاس
ٱَا ٫عیاعی در ٭یاٯ داٱؾػٴیاٯ اٱسَار دی٦ز دٳ٩ر اس داٱؾ٦اٵ در اییٰ دٳراٯ تیٴد ا٭یا در تزاتیز
داٱؾییػٴیاٯّ ،ییالٳٵ تییز ٱٚییی ایییٰ ارسػٷییا ٳ ىییزد ٷٴیییر ٭ییٴردٱَز دٳ٩ییر ،حییٴ ٧٭ٚییاٷی ٬ٳ
ارسػ ٷایی غٮِ ؽدٱد ١ٶ در تزاتز خٴاعر ٳ ارادٵ دٳ٩ر ٝزار داؽر تٶ ٷٮیٰ د٩ی ٨ٱیش تٴد ١ٶ
دٳ٩ر ٱاچار تٶ اعسٚادٵ اس رٳػ ٷیای خؾیٴٱر آ٭ییش ٳ عییر اٙیشاری تیزای ١ٲسیز ٧داٱؾی٦اٵ ٳ
داٱؾػٴیاٯ ٥ؾر ،رٳػ ٷیایی ٭اٱٲید اعیسٚادٵ اس ٱییزٳی عیاٳا ٟٳ اٙیزاد ٩ثیاط ؽیقیی غیشء
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احشاب عیاعی ىزٙدار ؽاٵ تز ٭ی آ٭د تا ٳغٴ ایٰ داٱؾ٦اٵ ،ٱیٶ زٲٸیا ٷییگ ٥یاٵ تیٶ ١ٲسیز١ ٧ا٭ی٨
دٳ٩ر درٱیا٭د ،ت٢٪ٶ تٶ ّٲٴاٯ عٲ٦ز آسادی ،در ٭ثارسٵ ّ٪یٶ ٱَا ٫خٸ٪ٴی ٳ خیزٳسی اٱٞیالب ٱٞیؼ
تٶ عشایی ایٚا ١زد
راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ در اییزاٯ خیظ اس اٱٞیالب ،ٷٮاٱٲید دٳراٯ ٥ذؽیسٶ راتيیٶ ای چیا٩ؼ
تزاٱ٦یش تٴد داٱؾ٦اٵ خظ اس اٱٞالب ٷٮچٲاٯ ی٢ی اس عز١ؼ ززیٰ ٱٸادٷای اغسٮاّی ایزاٯ تیاٝی
٭اٱدٵ تٴد ٳ دٳ٩ر ٱیش زالػ ٭ی١زد زا اس ٷٮاٯ إٓاس زغ٪و خٴد را تیز اییٰ ٱٸیاد خٴییا ٭غیسح٬٢
١ٲد تٶ ٷٮیٰ د٩ی ٨ٱیش تٴد ١ٶ تٶ زْثیز سیثا١ال ٫خیٲد ایٰ دٳ ٭اٱٲد ی ٠اسدٳاظ ٱا٭ٴ ٜٙخی٪یی سٳد
تٶ غدایی اٱػا٭ید
در ایٰ دٳراٯ ٭ا ؽاٷد تزٳس دٳ زٞاتّ ٨ٮدٵ ٭یاٯ دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ ٷغیسی ٬زٞاتی ٨اٳ ،٧زٞاتی٨
عاخساری تٴد تٶ ایٰ ٭ْٲا ١ٶ دٳ٩ر ّ٪ی رٕ ٬٭ی ٨داٱؾ٦اٵ تیٶ ١غیة اعیسٞال ٧خٴاٷیاٯ ٳاتغیسٶ
١زدٯ ٭ي ٜ٪داٱؾ٦اٵ تٶ خٴد ٳ زغ٪و تز آٯ تزآ٭د تٶ ٷٮیٰ ٭ٲَٴر دٳ٩ر اٱٞالتی تیا خیو تيیالٯ
١ؾیدٯ تز اعسٞال ٧تیٶ دعیر آ٭یدٵ داٱؾی٦اٵ ٷیا در دٳراٯ خٸ٪یٴی دٳ ،٫عیاعیر ادارٵ ٭سٮز١یش
داٱؾ٦اٵٷا ٳ ١ٲسز ٧آٯ ٷا را اٱسیاب ١یزد دٳ٩یر میٮٰ اٱحیال ٧ٷییأذ ا٭ٲیا ٳ ؽیٴراٷای ّیا٩ی
داٱؾی٦اٵ ،دعییر تییٶ ادٕییا ٫ٳسارذ خاٱییٶ ٙزٷٲی ٤ٳ آ٭ییٴسػ ّییا٩ی سدٵ ٳ ٷٮچٲییاٯ در راعییسای
عیاعر ادارٵ ٭سٮز١ش داٱؾ٦اٵٷا ٳ ٭إعغاذ آ٭ٴسػ ّیا٩ی خقٴفیی ٳ دٳ٩سیی را در ٷٮیدی٦ز
ادٕا١ ٫زد ایٰ ١ار ٱٶ زٲٸا راٵ را تز زٮز١ش در آ٭ٴسػ ّا٩ی ٷٮٴار ١زد ت٢٪یٶ ٭ٴغثیاذ ٱَیارذ
٭ز١ییشی را تیییؼ اس خیییؼ ٙییزاٷ ٬آٳرد ّییالٳٵ تییز ایییٰ دٳ٩ییر ٱییٶ زٲٸییا در تْیید ٭ییا٩ی اّسثییاراذ
داٱؾ٦اٷی را ١ا٭ال تٶ دعیر ٥زٙیر  ،ت٢٪یٶ ٭زا١یش ٭سْیددی را ٭غیلٴ ٧زقیٮی٥ ٬ییزی درتیارٵ
داٱؾ٦اٵٷا ١زدٵ ٳ اخسیاراذ داٱؾ٦اٵ را در س٭یٲٶٷای ٭یسٚ٪یی ٭طی ٨تٴدغیٶٝ ،یٴاٱیٰ اعیسیدا٭ی،
تزٱا٭ٶ ریشی ٳ را تٶ ؽدذ ٭حدٳد ١زد
در ١ٲار تْد عاخساری راتيٶ دٳ٩ر ٳ داٱؾی٦اٵ در دٳرٵ  ،61-59زٞاتی ٨٭ٸی ٬زیزی ١یٶ ٭ییاٯ
دٳ٩ر ٳ داٱؾ٦اٵ ٱٮایاٯ ؽد ،زٞات ٨ایدئٴ٩ٴصی٢ی تٴد ١یٶ داٱؾی٦اٵ را در تزاتیز دٳ٩یر ٝیزار داد
حنٴر ٥غسزدٵ داٱؾػٴیاٯ ٭یا ٘٩ٱَا ٫ٳ ٱداؽسٰ خای٦اٵ ٭غسح٢ٮی زٴعو دٳ٩ر ،حا١ٮیر را
تٶ ایٰ ٱسیػٶ رعاٱد ١ٶ تزای زثدی ٨داٱؾ٦اٵ تٶ داٱؾ٦اٵ ٭ي٪ٴب تاید دعر تٶ «خا١غاسی» ٥غسزدٵ
ایٰ ٱٸاد تشٱد
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تزداؽسٰ ٥ا ٫اٳ ٧زٴعیو دٳ٩یر یْٲیی زْيی٪یی داٱؾی٦اٵٷیا ،تیٶ ٭ٲَیٴر خ٪یِ عیالح ١یزدٯ
داٱؾػٴیاٯ ٳ اعازید ٭ٲسٞد ٳ ٥زٙسٰ خای٦اٵ اف٪ی آٯٷاٙ ،نا را تیزای ٥یا ٫تْیدی یْٲیی اعیال٭ی
١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا ٳ زثدی ٨داٱؾ٦اٵ تٶ ی ٠دعس٦اٵ ایدئٴ٩ٴصی ٠دٳ٩سیی آ٭یادٵ ١یزد در ٳاٝیِ تیا
زؾ٢ی ٨عساد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی تٶ ّٲٴاٯ ٱٸاد ٭غلٴ ٧اعال٭ی ١زدٯ داٱؾ٦اٵٷا دٳ٩ر ّٮیال ١ٲسیز٧
داٱؾ٦اٵٷا را تٶ دعر ٥زٙر ٳ داٱؾ٦اٵٷا اعسٞال ٧خٴد را ١ا٭ال اس دعر دادٱد در اییٰ دٳراٯ،
٭ا ؽاٷد زالؽی چٲد ٳغٸی اس عٴی عساد تٶ ٭ٲَٴر زأ٭یٰ اٷداٗ دٳ٩ر ٭ثسٲی تز اعیال٭ی ١یزدٯ
داٱؾ٦اٵ ٳ زقٚیٶ آٯ اس ّٲافز ٭یا ٘٩ٳ ٭ٲسٞد ٷغسی٬
دٳ٩ر تٶ ٳاعيٶ عساد اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی ،حسی عْی در ١ٲسیز ٧٭حسیٴای درٳط زیدریظ ؽیدٵ
در داٱؾ٦اٵٷا ٱیش ١زد ٳ تا ایػاد ٥زٳٵٷای تزٱا٭ٶ رییشی ٳ تیا ٷٮ٢یاری دٙسیز حیٴسٵ ٳ داٱؾی٦اٵ
عْی ١زد زا تز آٱچٶ در داٱؾ٦اٵ زدریظ ٭یؽٴد ٱیش ١ٲسز ٧داؽسٶ تاؽد تا تٶ ١ار٥یزی زٮا ٫ایٰ
رٳػ ٷا ،دٳ٩ر زٴاٱغر داٱؾ٦اٵ را ١یا٭ال ٭يییِ ٳ ٭ٲٞیاد خیٴیؼ عیاخسٶ ٳ ١ٲسیز ٧خیٴد را تیز
داٱؾ٦اٵ تزای ی ٠دٷٶ ١ا٭ال زطثیر ٱٮاید در ایٰ دٳراٯ دٳ٩ر زٴاٱغیر زیا ارسػٷیای عیاعیی
٭ٴردٱَز خٴد را تٶ ٳعی٪ٶ ٱٸادٷای ٙٴ ٛدر داٱؾ٦اٵٷا ززٳیع ١ٲد
ا٭ا اس اٳای ٨دٷٶ  70ٳ در ؽزایو خظ اس غٲ ،٤رؽد ١ٮی داٱؾی٦اٵٷیا تییؼ اس رؽید ١یٚیی
٭ٴرد زٴغٶ دٳ٩ر ٝزار ٥زٙر تٶ ٷٮیٰ ٳاعيٶ ٱیش ٙؾار ٳ ١ٲسز ٧دٳ٩یر تیز داٱؾی٦اٵٷیا ١یاٷؼ
یاٙر در ١ٲار ایٰ ٭غیل٪ٶ ٳ تیٶ ٳاعیيٶ ٕ٪ثیٶ ٱ٦یزػ ٳاٝیِ ٥زایٲیٶ در دٳ٩یرٷاؽیٮی ،اعیسٞال٧
داٱؾ٦اٵٷا ٳ ٭دیزیر ّ ٪ٮی ٭ٴرد احسیزا ٫تیؾیسزی ٳاٝیِ ؽید ١یاٷؼ ١ٲسیز ٧دٳ٩یر تیز ٭زا١یش
آ٭ٴسؽی خٴد تٶ خٴد ،تاّص اٙشایؼ اعسٞال ٧داٱؾ٦اٵٷا ٳ زٖییز غٴ آٱاٯ ٥ؾر زٖیییزی ١یٶ اس
ٱَز ٥زٳٷی اس حا١ٮیر خٲٸاٯ ٱٮاٱد ٱ٦زاٱی آٱاٯ اس دٳر ؽیدٯ تدٱیٶ داٱؾیػٴیی اس ارسػٷیای
٭ٴرد حٮایر ٱَا ٫ٳ حز١ر آٱاٯ تٶ عٮر ٳ عٴی ٭سٚاٳذ اس خٴاعیر دٳ٩یر ٭ٲػیز تیٶ ؽی٨٢
٥یزی ٭ٴظ غدیدی اس اعال٭ی ؽدٯ داٱؾ٦اٵ ٷیا ؽید خالفیٶ آٱ٢یٶ ،دٳ٩یر در ىیی عیٶ دٷیٶ
٥ذؽسٶ ،ٱ٦اٵ ٭سٚاٳزی تٶ ٭زا١ش آ٭ٴسؽی داؽر داٱؾ٦اٵ دی٦ز ٱٶ ٭إعغیٶ آ٭ٴسؽیی فیزٗ ١یٶ
ٱٸادی تزای غا٭ْٶ خذیزی عیاعی داٱؾػٴیاٯ داٱغسٶ ٭یؽد تٶ ٷٮیٰ ٭ٲَٴر ٱیش دٳ٩ر تیا زأعییظ
٭ػٮٴّٶ ای اس ٱٸادٷای خاؿ زالػ ١زد زا داٱؾ٦اٵ را تٶ دعس٦اٷی ایدئٴ٩ٴصی ٠زثدی١ ٨ٲد
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تزرعی ٱَزاذ رٷثزاٯ ٱَا ٫ٳ اعٲاد ٭زتزه تٶ داٱؾ٦اٵ ،ٱؾاٯ ٥ز ایٰ ٭غل٪ٶ اعر ١ٶ در ٱَیا٫
غٮٸٴری اعال٭ی ،اٱسَاراذ ٱَا ٫اس داٱؾ٦اٵ تیؼ اس زأ٭یٰ ٱیزٳی اٱغاٱی ٭سیقـ فیزٗ ٳ ییا
زٴ٩ید ٳ ٥غسزػ ّ ٬٪تٴدٵ اعر غا٭ْٶ خذیز ١زدٯ داٱؾػٴیاٯ ،درٳٱی ١یزدٯ ارسػٷیای ٱَیا٫
عیاعی ،٭ؾزٳّیر تیؾیدٯ تٶ ٱَا ٫عیاعی ٳ اس اٱسَاراذ دی٦ز دٳ٩ر اس ایٰ ٭زا١ش اعر
در زثییٰ ٳمِ ٭ٴغٴد داٱؾ٦اٵٷا ،تیٰ زقٴری ١ٶ ا٭زٳسٵ اس دٳ٩ر در غا٭ْیٶ ٭یا رٳاظ یاٙسیٶ
اعر ایٰ ٥ٴٱٶ احغاط ٭یؽٴد ١ٶ ایٰ دٳ ٱاٷٮ٦ٴٯ ٷغسٲد ٳ تیٶ ٷٮییٰ د٩یی ٨ی٢یی ٷٮیٴارٵ در
٭ٴْٝیر ٷض٭ٴٯ ٝزار ٭ی٥یزد ٳ دی٦زی در حٴسٵ ٱٞد ٳ ٭ٞاٳ٭ر در ٱسیػیٶ داٱؾی٦اٵٷیای ٭یا تیٶ
خای٦اٷی تزای احشاب عیاعی تد ٧٭یؽٴٱد ایٰ ازٚاٝی اعر ١ٶ اس ٝدی ٬تٶ ٳٝٴُ خیٴعیسٶ اعیر
چزا ١ٶ دٳ٩رٷای ٭ا ٷٮیؾٶ زقٴر ١زدٵ اٱد ١ٶ در خی حٮاییر ٭یا٩ی داٱؾی٦اٵ ،٭ا٩ی ٠آٯ ٷی٬
ٷغسٲد ٳ ح ٜدارٱد ٳ ٭یزٴاٱٲد اس خساٱغی ٨داٱؾ٦اٵ در رٳاظ اییدئٴ٩ٴصی ٳ اٷیداٗ عیاعیی خیٴد
ٱیش تٸزٵ ٥یزٱد تٶ ىٴری ١ٶ دٳ٩ر ٭زداٯ عْی داؽسٲد ایدٵٷای عیاعی خٴد را در غا٭ْیٶ خییادٵ
١ٲٲد ٳ اٱسَاراذ عیاعی ؽاٯ را اس داٱؾ٦اٷیاٯ ٭يا٩ثٶ ٭ی١ٲٲد
تا زٴغٶ تٶ ٭يا٩ة ٙٴ ٛتاید زقٴری ١ٶ ٳغٴد دارد زٖییز یاتید در ٳاٝیِ دٳ٩یر در خقیٴؿ
ارزثاه خٴد تا داٱؾ٦اٵ در خی حٮایر اس داٱؾ٦اٵ تاؽد ٳ اس داٱؾ٦اٵ تٶ ّٲٴاٯ ی ٠اتشار ٙزٷٲ٦یی
اعسٚادٵ ٱؾٴد ٳ دٳ٩ر حٮایر ١ٲٲدٵ داٱؾ٦اٵ تاؽد ٳ در تزٱا٭یٶٷیای داٱؾی٦اٵ اّٮیا ٧حا١ٮییر
ٱداؽسٶ تاؽد در فٴرزی ١یٶ در ىیی زیاریخ در دٳ دٳرٵ ١یز ؽیدٵ تیٶ اییٰ ؽی ٨٢تیٴدٵ اعیر
داٱؾ٦اٵ ٷا تزای ١غة ٭ٴٞٙیر ٳ تٸثیٴد ؽیزایو چیٶ اس ٩حیاً ١یٚیی ٳ ١ٮیی ٱیاس٭ٲید اعیسٞال٧
ٷغسٲد ٳ ٳغٴد اعسٞال ٧اعر ١ٶ داٱؾ٦اٵٷا را اس ی٢دی٦ز ٭سٮایش ٭یعاسد
هٌاتع
 -1آراعسٶ حٮید ،غْٚزی خزیٴػٝ ،ٴرچیاٯ ٱادر٪ٝی(« )1383دایزٵ ا٩ٮْارٗ آ٭ٴسػ
ّا٩ی» ،ٳسارذ ّ٪ٴ ٫زحٞیٞاذ ٳ ٙٲاٳری ،تٲیاد داٱؾٲا٭ٶ تشرٙ ٣ارعی
 -2ا٭ػد ،٭حٮد(« ،)1380ایزاٯ اس دی٢سازٴری ع٪يٲسی زا دیٰ عا ری» ،٭سزغ ٬حغیٰ
٭ٚسیزی ،زٸزاٯ :اٱسؾاراذ تاس
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 -3تؾیزیٶ ،حغیٰ(« ،)1381دیثاچٶ ای تز غا٭ْٶ ؽٲاعی غٮٸٴری اعال٭ی ایزاٯ» ،زٸزاٯ:ٱؾز
ٱ٦اٵ ٭ْافز
« -4آ٭ٴسػ در ایزاٯ اس ّٸد تاعساٯ زا ا٭زٳس» ،)1350( ،دٙسز ٭ْٴٱر خضٳٷؼ ٳ تزٱا٭ٶ ریشی
داٱؾ٦اٵ غٲدی ؽاخٴر
 -5زٴع٪یٕ ،الّ ٫ثاط(« ،)1379رٳؽٲ٢ٚزی ٳ اٱدیؾٶ دیٲی) ،زٸزاٯ :ٱؾز ٬٪ٝ
 -6ا١زفا٩حیٕ ،ال٭زما(« ،)1383داٱؾ٦اٵ ایزاٱی(درا٭دی تز غا٭ْٶ ؽٲاخسی ا٭ٴسػ
ّا٩ی)» ،زٸزاٯ:ٱؾز ١ٴیز
 -7رٙیِ خٴرٙ ،زا٭زس(« ،)1380داٱؾ٦اٵ ٳ دیٰ در ایزاٯ ،تزرعی خیٮایؾی داٱؾ٦اٵٷای دٳ٩سی»
زٸزاٯ :دٙسز تزٱا٭ٶ ریشی اغسٮاّی ٳ ٭ياْ٩اذ ٙزٷٲ٦ی
 -8ؽٸاتی ،ٷٴؽٲ« ،)1380(٤ٱَا٫ٷای ع٪ياٱی» ،زٸزاٯ :ٱؾز ؽیزاسٵ
ٝ -9ٴید ،٧حغٰ(« ،)1385ع٪غ٪ٶ تحصٷای غٲثؼ داٱؾػٴیی» ،زٸزاٯ :ٱؾز ٱػ ٬ا٩ٮٸدی
ٙ -10زاعسیٴاٵ ،٭ٞقٴد(« ،)1383اٱٞالب ٙزٷٲ٦ی» ،دایزٵ ا٩ٮْارٗ آ٭ٴسػ ّا٩ی سیز ٱَز ٱادر
٪ٝی ٝٴرچیاٯ ،حٮید رما آراعسٶ ،خزیٴػ غْٚزی ،زٸزاٯ :تٲیاد داٱؾٲا٭ٶ
١ -11زیٮیاٯ٪ّ ،یزما(« ،)1381غٲثؼ داٱؾػٴیی در ایزاٯ» ،زٸزاٯ :٭ز١ش اعٲاد اٱٞالب
اعال٭ی
 -12٭٢٪ی راد ،رعٴ« ،)1394(٧داٱؾ٦اٵ ٭درٱیسٶ ٳ زحٴ ذ اغسٮاّی» ،اٱسؾاراذ چاخیؼ
 -13٭٢٪ی ،٭حٮد(« ،)1359داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ ٳ غاخای ا٭دزیا٩یغ ،»٬تی غا
 -14ٱائیٲی ،٭حٮد١اٍ« ،)1383(٬ؽٴراٷا ٳ آ٭ٴسػ ّا٩ی ایزاٯ» دایزٵ ا٩ٮْارٗ آ٭ٴسػ ّا٩ی
دٳ غ٪د سیز ٱَز حٮیدرما اراعسٶ ،ٱادر٪ٝی ٝٴچیاٯ ،خزیٴػ غْٚزی ،زٸزاٯ :تٲیاد داٱؾٲا٭ٶ
تشرٙ ٣ارعی
 -15ٷاؽ ٬سٷی ،ٱٴرٳس(« ،)1380زح٪ی٪ی تز حز١رٷای داٱؾػٴیی در ایزاٯ» ،زٸزاٯ:
خضٳٷؾ٢دٵ ٙزٷٲ ٤ٳ ٭ْارٗ
 -16اٙسیاری ،افٖز(« ،)1388راتيٶ داٱؾ٦اٵ تا ٝدرذ عیاعی در غٸاٯ عٴ ،»٫عا ٧عیشدٷ،٬
ؽٮارٵ 3
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 -17ایشدی ،رغة(« ،)1384٭ثاٱی غا٭ْٶ ؽٲاعی غٲثؼ دٳ ٫خزداد» ،خایاٯ ٱا٭ٶ د١سزی ّ٪ٴ٫
عیاعی ،داٱؾ٢دٵ حٞٴ ٛٳ ّ٪ٴ ٫عیاعی داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ
 -18تی ٱإ« ،٫ائ٪ٶ اعٚٲد ٭ا  ،»59زٸزاٯ ،داد٥غسزی غٮٸٴری اعال٭ی
 -19عیاعی٪ّ ،ی ا١ثز(« ،)1353داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ ٳ ٥ذؽسٶ آٯ» ،٭ػ٪ٶ عیٰ ،ؽٸزیٴر ،ؽٮارٵ
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 -20ع٪ياٱی٪ّ ،یزما(« ،)1391ٱٚر ٳ ٙزایٲد دٳ٩ر ٭٪ر عاسی در ایزاٯ»ٙ ،ق٪ٲا٭ٶ ،داٱؾ٢دٵ
حٞٴ ٛٳ ّ٪ٴ ٫عیاعی داٱؾ٦اٵ زٸزاٯ ،دٳرٵ  ،42ؽٮارٵ 2
 -21ىیثیٕ ،ال٭زما(ٙ ،)1373ق٪ٲا٭ٶ خضٳٷؼ ٳ تزٱا٭ٶ ریشی در آ٭ٴسػ ّا٩ی ،ؽٮارٵ  4ٳ3
ٕ -22ال٭ی ،٭حغٰ(« ،)1393رٳسٱا٭ٶ ایزاٯ» ،عا ٧تیغس ،٬ؽٮارٵ 5620

