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 تأثیشآهَصگبساى هشد ثش داًؾ آهَصاى پؼش دس همطغ اثتذایی

 نثم نویٙنٍڄثن :

 3نّڄٗ، ٜٹیٱی  و  2 مه ٍ، ٜٹیٱی، 1ٴالمٱای، تٸّوْ

 

 چىیذُ

ٍتیی ت٘مص. ٌوِه تی ڀمه ٌِ ِٜمٍ، ضّخیمص و ضځموین ١ًٜمیص ڀوٌڀمثن ضمثغیّ         ٌوِه مه  هّ  ن٭ثم آموْٜی ٌِ ؾهثن، ٌوِه تخط

ُِت خمّ ٘مثْڄثِی و زیٝمّٸص ڀموٌپ ٌِ مٍِ٘مه ت٘مص. ْت آنؿمثیی         ٌ و مٱا ، موغّضّین ٰثمڇ ٌِ مؿ وٰه ٰوتمڇ ضثغیّڄ ٌِت ٓتیی  خٙ

ٌتٌِ تین زٕوهٛ ڀه ِٸطثِ ڀوٌڀثن ٌخٙطثنی خٙطڅی و تِضدث٦ ْیثٌ خث ِٸطثِ مٱا ثن یمٿ مٽثڈمه ضو٠میٹی و ت٘مطندث٨ی ت٘مص       آن هث 

ِّت ٌهمٍ.                ْتن زٙمّ مموٌِ خِّ٘می ټم ٌتنمٛ آممو ِت خمّ  ِتن ممٌّ  ٍتیی خمه ویمٕه آموْڄمث ٌِ ٠ٌٍ ت٘ص ڀه ضثغیّؾنٙیص مٱا مثن تخطم

         ّ ّتنمه ٌِ خمین نوؾموتن و ؾوتنمثن زٙمّ ْت زیثممٍهثی ٸث٠ماه ڄم ٍتِٖ تْ  زٕوهٝڅّ مٱطٽٍ ت٘ص ٴاده ِٸطثِهثی ْنثنمه و ٌيط ٸطن مم

ٍتِٖ       ٍتیی ت٘ص و ضٵییمّ مٱا مثن ْن خمه ممٌّ ٌِ مم ضّخیص مطنث٘ح خث ؾنٙیص و ٘ثْمثنٍهی نثمنث٘ح نیّوی تنٙثنی ٌِ ٌوِه تخط

ٍتیی ّتنه خه ویٕه ٌِ ٌوِه ٌوم تخط ِت م٩ّل می زثیه$ زٙ  ٘ثٌْ.   هثی قهثِم، زنؿ  و ٜٝ #

 ّبي ولیذي: آهَصگبس، خٌؼیت، داًؾ آهَص ٍاطُ

 

 همذهِ

ٜموٌ، ٌنیمثیی ڀمه هم  تْ ن٭مّ ي١مثیٟ        خث ڄُِ تْ مّناه ٨ٹوڈیص و وِوٌ خه ٌخٙطثن ٌِ وتټٯ وتٌِ ٌنیثی ؾٍیمٍی ممی   ڀوٌپ

ٚ     ٍِٜ و ٜځوٸثیی ؾٙ ی همثی منث٘مح و    و ِوتنی و ه  تْ ن٭ّ ِوتخ٧، مٱثّٜش هث، آٜنثیی خث ٸّهنڃ همث و ٨مّْ ٸځّهمث و آمموْ

ِتی ټٍِش ض یٓ و ضٝمًیٟ ت٘مص و ٸ٠ّمص و تمځمثنی ٌِ تيطیمثِ       نث٠وتج ؾٍیٍ ت٘ص. تو هوٜیثِضّ و ڀنؿځثوضّ تْ مّناه ٌت ټدڇ و 

ٌتنٙطه ِت٘ى ضّ ڀنٍ ٌتٌِ ضث خٙیثِی تْ نث ِت ڀثمڇ ضّ و  ِت ٌوِه ضثٌیمح،     1377تمیمّی،  ټمثب ی $ هثی يوٌ  #. ٰا مثی ضّخیمص تیمن ٌوِه 

هثی ٰ ومی ٌٍت ٌتِنمٍ. ټامح و     تنٍ. ڀوٌڀثن ٌِ تین ٌوِه تْ میڇ و  زُیّٚ يم  نثمیٍه يالټیص و خّوْ ت٘طٱ ّتی یمثٌڄیّی خّيوِ وخی خم

ِت ه كون نٽٝی خّ ِوی ٠مًّه ٌِ يموٌ نمٿ ممی     همثی ٘مثچ ٌِ يموٌ نڅمه      ڀننمٍ و ضمث ٘مثچ    ِول و َهنٝثن م٩ثڈح یثٌڄّٸطه 

ِتن،$ ٌتِنٍ می  #.1389ٸ٩ین نوِ و ه ځث

ّتی   ڀوٌپ ٌِ خٍو وِوٌ خه  ٌخٙطثن خه ْن ص می  ِت خث ن٭  آموْٜڅثه ه ثهنڃ ڀنمٍ. خم تینځمه ڀموٌپ خطوتنمٍ يموٌ      ضوتنٍ يوٌ 

ِت         ِتش نثڀ  خّ مٍِ٘ه خمه ڄونمه تی خثٜمٍ ڀمه ضّخیمص تؾط مثٰی ڀموٌپ  ّتی٧ ضثْه تن٩دثٺ ٌهٍ الْم ت٘ص ن٭  تموِ و مٽّ ِت خث ٜ

ه مٱام  ٌِ تیؿمثٌ قنمین مهی٩می ٌڈسمُیّ، مٙمثٍٰو ضموتم خمث ڄُٜمص،            ض٥ ین ڀنٍ. ٌِ خین ڀثِڀنثن آموْٜڅثه هیكځٗ خه ٍْت تنم

                                                                 
څثه ضهّتن، ٰا یهیةص  1   afrooz@ut.ac.irٌتٝن
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ٍتٌِ ِت،1388ِی،ټثٌ$ مٙةوڈیص ن ٌٓت و مهّآ  #.1373؛ نٽڇ تْ نیځ

ٍتیی ن ونمه  خثِ زیٝنهثٌ می ٌتٜطه خثٍٜ. تو مٱطٽٍ ت٘ص ٌِ مٽ٩ٯ تخط ِتهن ث  ٍتیی خثیٍ نٽٛ  ٌتنمٛ     ڀنٍ ڀه مٱا  تخط همثی ِٸطمثِ 

ْتن، ِو خه غثخص ٍٜن می ِتیمن ْمینمه          ِوٌ و مموټٱی ڀمه خمه ٌخیّ٘مطثن ممی      آمو  ِ٘منٍ، ضٵییمّ مٙمیّ آنهمث ڀمثِ مٝمځای ت٘مص. ٌ

ٍتنیڇ مٱطٽٍ ت٘ص ڀه خٱٍ ْت زٍِ و مثٌِ؛ آموْڄثِ ضنهث ڀٙی ت٘ص ڀه ممٍش ْیمثٌی خمث خكمه همث ٌِ ض مثٖ ت٘مص و ٌِ نطیؿمه          مثڀ

ٌتٌِ ّتی آٜنث ٍٜن خث آنهث   #.  1374نٙینی،$ ٸ٠ّص خیٝطّی خ

ِت ٌِ ٸ٥مثی آمو        ضوتنٍ خه هثی ٸٌّی تو ه یٝه می ؾنٙیص مٱا  و ویٕڄی ْٜمی تْ يموٌ   ٰنموتن یمٿ مطٵیمّ مهم  آغمثِ ْیمثٌی 

ُتٌِ ّتی       1374 ؛ نٽڇ تْخثٲ مالییمة 4و تیٙثڀٙن 3، میڇ هان2ٍ، ڈین1مٿ ٜی$ خثټی ڄ #. تْ ٨ّٸمی ڀایمه تٰ مثچ و ڄٹطمثِ مٱام  خم

ّتی آمموْٚ ڀوٌڀمثن خیٝمطّ تْ مٱا مثن ْن ت٘مطٹثٌه        ٍتیی خم ْتن ٌِٖ ٰ ای ت٘ص و تین ٌِ نثڈی ت٘ص ڀه ٌِ مٽ٩ٯ تخط ٌتنٛ آمو

نمٍ ٌِ         ٜوٌ و قون تڀػّ ْنثن ٌِ  می ٌِت ِتمطمّی خّيوِ ٌتن ْت ن مثیطڅّی ٰمث٨ٹی خمثالضّ و مهّخمثنی و يامٻ و يموی آ مٽثیٙه خث مّ

ٌتن ت٘طٹثٌه می مٝثٴای مثننٍ زّ٘طثِی و یث مٱا ی ٌ          تْ ْنثن خیٝطّ تْ مّ ٜوٌ. تڈدطمه ٌِ ٘منین خمثالضّ خمث ضوؾمه خمه تینځمه ٸمٌّ وِت

همث ٌِ   هث ٠وِش زمُیٌّ. نیثْهمثی تنٙمثن    ڄیٌّ الْم ت٘ص تین ضٹځیٿ ٜوٌ و نیثْهثی ؾٍیٍ و هویص ٌِ تو ٜځڇ می زّو٘ه خاوٲ می

ّتنڇ مًطاٷ تْ ٍِٜ آنهث مطٹثوش ت٘ص و خثیٍ خّ ت٘ثٖ نیثْهث ٌِموٌِ آنهمث خّنثممه   ِیمٓی ڀمٌّ ضمث مٝمځالش ١ًٜمیطی و ِوتنمی        م

ٍتټڇ خٍّ٘ ِت خه ن  ) .نیوْ٘المص (نثٜی تْ ٍِٜ و ضّخیص 

ٌٌت ڀممه خممین ز1378$  ی ن ی ٙمم هّقنممٍ نطممثیؽ زممٕوهٛ ن ْتن آمٛ  ٌتن  ی ا ی ١مم ه ض  ص ّٸ ٝمم ی # نٝممثن  ِتی ٙمم ز  و ٌت ث  ٌّ خ م    ا ٱ م  ّ 

ْتن آمٛ  ٌتن ِتی ٙم  ز  و ٌت ِتن ٙمم ك ڄ  ثن ط ّ٘مم ه ٜمم  ی ٍتی ط تخ  ٌوِه  وم ٘مم  ه ثی ٌِ ز  ْن    ا ٱ م  ّ  ٍتٌِ و ن ممیٌتِ وؾممو ی ن ٱ م  ثوش ٹ ض  ث   وتن ض ٌ نمم

ْتن آمٛ  ٌتن  ی د ط ڀ  ٍچ ٱ م  ن ی څ ثن ی م  ن ی خ ّ د ط ٱ م  ثوش ٹ وٌ ض ّ وؾ خ  ی ن د م  ی ثن ن ی ت٨مم   ڇ ثخ ټ  ثوش ٥مم ټ ِتی  و وٌ و    ن  ْن    ا ٱ ٌّ و م م    ا ٱ م  ٌت

ِتی      1374$ زٕوهٛ مه ٍی خثٴ الیی ٌت ْتن زٙمّ  ٌتنمٛ آممو ٌتِی خمین  مٱام  ْن ٌِ زثیمه ٌوم تْ ن٭مّ زیٝمّٸص      # ضٹمثوش مٱنمث

ِتی مٱام         ٌت ْتن زٙمّ  ٌتنمٛ آممو ٌٌت ڀه تین ضٹثوش ټثخڇ مالن٭ه خمه ٘موٌ  ِت نٝثن  ِتی مٱا  مٌّ  ٌت ْتن زّٙ  ٌتنٛ آمو ضه١یای خث 

ٌٌت ڀمه  خ  $ ثن ثوِْیٝ  هثی خٙیثِی تْ ؾ اه ڀ تمث زٕوهٛ ْن خوٌ؛   ْن  ن ی   ا ٱ م  ی ث٨ٹٰ و   ثِی ط ِٸ  می  اٰ   ص ی ١م ً  ٜم   ن ی خی ضث#  نٝمثن 

ْتن آم ٛ  ٌتن  ی ا ی ١ممم ه ض  ص ّٸ ٝممم ی ز  ن ی خ  ن ی ن ك   ٌّ و ه و م ٌتٌِ و ه وؾ  ثوش ٹ ّ ض ٙممم ّ و ز ط ٌي  و ّ  تڄ  ه ٍ ڀ ٜممم ٟ ً  ٝممم م  ن ی ن ك   وٌ 

ٌتِ خ ّي خ  ّی ط ه خ  ص ی ١ً  تْ ٜ  ن ی   ا ٱ م ٌتن ن ثٜ وِ ْتن آم ٛ  ٍ،  ٌتٜ ن وته ي  ّی ط ه خ  ی ا ی ١ ه ض  ص ّٸٝ  ی ث ز ه آن  و  .   ص ٍ 

ِتنٛ ِتخ٩ه ضٍِیٗ ٌِٖ ضّخیمص خمٍنی ضو٘م٧ مٱا مثن ْن و ممٌّ خمث ِٸطمثِ        1392$ نطثیؽ زٕوهٛ ْینٱای و ه ځث # خث ٰنوتن 

ِتخ٩مه مٱنمث         ْتن زٙمّ  ٌتنمٛ آممو ٌٌت خین ؾنٙمیص مٱام  و ِٸطمثِ  نیٓ  نٝثن  ّْت ٍتیی ٜهّ ٜی ْتن زّٙ زثیه ٘وم تخط ٌتِی ٌتنٛ آمو

ْتن زٙمّ خمث ت٘مطٹثٌه ْت            ٌتنمٛ آممو ِتخ٩ه ضمٍِیٗ ٌِٖ ضّخیمص خمٍنی خمث ِٸطمثِ  ٌ. ضٹثوش میثنڅین مٱا ثن مٌّ و ْن ٌِ  ٌِت وؾوٌ 

ٌٌت میثنڅین مٱا ثن ممٌّ و ْن مطٹمثوش ْت یځمٍیڅّ ت٘مص و ضو٠میه ن موٌه ت٘مص ڀمه  مٱا مثن ممٌّ مط١ًمٟ             ِوٚ مثنوت نٝثن 

ْتن زّٙ ت٘طٹثٌ ٌتنٛ آمو ّتی  ٍتټڇ ٌِ ٌِٖ ضّخیمص خمٍنی خمه ؾمثی خمه ڀمثِ ڄیمّی مٱا مثن ْن ْت            ضّخیص خٍنی خ ه ٜموٌ و یمث نم

ِت       .مٱا ثن مٌّ ت٘طٹثٌ ٜوٌ ِتن ممٌّ  ٍتیی خمه ویمٕه آموْڄمث ِت٘طث؛  تین زٕوهٛ خّآن ت٘ص ڀه ضثغیّؾنٙیص مٱا ثن تخطم ُت ٌِ تین  ڈ
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ّتِ ٌهٍ و ٌِ وتټٯ ٨مّل مٙمةاه ڈمٓوم ضٵییمّ مٱا م      ْتن زّٙ موٌِ خِّ٘ی ټ ٌتنٛ آمو ّتنه مٽ٩مٯ      خّ  ٍتِٖ زٙم ثن ْن خمه ممٌّ ٌِ مم

ٍتیی ٍتیی خه ویٕه ٌِ ٌوِه ٌوم تخط ّتِ ٌهٍ. زثیه$ تخط  هثی قهثِم، زنؿ  و ٜٝ # موٌِ زٕوهٛ ټ
 

 ًمؾ خٌؼیت هؼلن  دسهمطغ  اثتذایی

ِتخ٩مه مٱام  و ٜمثڄٌّ          ُِت خّ ٘مثْڄثِی و زیٝمّٸص ڀموٌپ ٌِ مٍِ٘مه ت٘مص.  مٱا  موغّضّین ٰثمڇ ٌِ مؿ وٰه ٰوتمڇ ضثغیّڄ

ّتی مٍِ٘ه ِٸمطن، یمثٌڄیّی  ٌِوٖ، ڀیٹیمص تؾط مثٰی ٜمٍن و نڅمّٚ مػدمص تو         ٰثمڇ ت٠ای تیؿثٌ تنڅیٓه و تٜطیثٺ ٌِ ڀوٌپ خ

    ٌ ٌتِ  نٙدص خه مٱا ثن و ڀثِڀنثن مٍِ٘ه هٙص. خ٩وِ ڀای ِٸطثِ ڀوٌڀثن ٌخٙطثنی خٙطڅی و تِضدث٦ ْیثٌ خمث ِٸطمثِ مٱا مثن آن همث 

$، ٌٕت ِت خمه تنؿمثم خّ٘مثنٍ. تْ       هثی #. مٱا  يوج خه نٽ1377ٛنوتخی ن ٌتٌِ خه نهو ٜثیٙمطه آن همث  يوٌ وتټٷ ت٘ص و ه وتِه ٘ٱی 

ّتټدص و نٽمٛ زمٍِ و ممثٌِی و نٽمٛ تڈڅمویی و نٽمٛ مٝمثوِه و         هثی ت٘ث٘ی مٱا  می ؾ اه نٽٛ ضوتن خه نٽٛ ضٱای ، ضٓڀیه، م

ِتن،$ ِتهن ثیی تٜثِه ڀٌّ  #.  1389ٸ٩ین نوِ و ه ځث

ٌتنٛ آم ّتی  ْتن ٌِٖ ٰ امی ت٘مص. مٱام  خثیمٍ خمه       مٱا  تڈڅوی ٰ ای خ ٌتنٛ آممو ّتی  ْتن ت٘ص. ڀایه تٰ ثچ و ڄٹطثِ مٱا  خ و

ٍتنٍ ڀه ه وتِه ٌِ مٽثخڇ نڅثه ٌتٜطه خثٍٜ و خ ّتی مٝمثهٍه و َهمن    تین نٽٛ يوٌ ضوؾه ویٕه تی  ّتی     هثی ضیٓخین خم همثی ضٝمنه خم

ِتن،  #.1389یثٌڄیّی ت٘ص $ٸ٩ین نوِ و ه ځث

ّتی آموْٚ ڀوٌڀثن خیٝطّ تْ مٱا ثن ْن ت٘مطٹثٌه ممی   ٌِنثڈی ڀه ٌِ ڀٝوِ مث ٌِ مٽ٩ٯ ٍتیی خ ٰمثن ڀمٌّ ڀمه       تخط ٜموٌ خثیمٍ َت

ه می ٌٌت ٌتن ضّؾیم  ٜمونٍ. تیمن تممّ خمه ٌو ٌڈیمڇ تضٹمثٺ        تین ٸٽ٧ ویٕه ڀٝوِ مث نیٙص. ٌِ تڀػّ ڀٝوِهث ٌِ تین مٽ٩ٯ  ْنثن خه مّ

ّتی توڈین خمثِ  می ٌّت ٌِ تین ٘نین خ ه يموٌ ٌوِ ممی   تٸطٍ: توڈین ٌڈیڇ تین ت٘ص ڀه تٸ ٌّت ٌِ تیمن ٘منین       تْ يمثنوٌت ٜمونٍ وقمون تٸم

ٍتم ٘ٱی می ٌتِنٍ خث تین تټ ٜوٌ ڀوٌپ خه خهثنه ن٥وِ ٌِ مٍِ٘ه و یمثٌڄیّی ٰام  ٌقمثِ تٸمص ٰمث٨ٹی       خیٝطّ خث مثٌِ يوٌ تِضدث٦ 

ٍتِٖ ضثنمٍوٌی ممی    ّتن ٌِ مم ّتن و قه زٙ ّتی ٌيط ّتن ڀنمٍ و      نٝوٌ. وؾوٌ مٱا  ْن قه خ ِت ؾدم خثٰمع تیؿمثٌ    ضوتنمٍ يمال ممثٌِ 

ٍتیی ٸٝمثِهثی          ٖ تخطم ٍِت ه ٜموٌ. ْت ٨مّٶ ٌیڅمّ ڀمثِ ڀمٌّن ٌِ مم ّتی ن٥وِ ٌِ مٍِ٘ه و ٌوِی ْت يثنوٌت ٌّت خ ٰالټه و تنڅیٓه ٌِ تٸ

ٌتِنمٍ خمه ٌِؾمه      ِت  ٌتٜطن خث ڀوٌڀثنی ڀه هّیٿ خه نوٰی ٜی٩نص و مٝځالش يمثٞ يوٌٜمثن  ٌتٌِ. ّ٘وڀثِ  تی تْ ٠مدّ و   ْیثٌی 

ٓتن خیٝمطّی تیمن ٠مدّ و       ٌتِی نیثْمنٍ ت٘ص ڀ يویٝطن ٌتن خمه میم ه ت٘ص ْنثن ٌِ مٽثیٙه خث ممّ ٌٌت ه ضهٽیٽثش ِوتنٝنث٘ی نٝثن 

ٌتِنٍ. مؿ وٰه تین مٙثبڇ خثٰع ٍٜ ڀه نه ٸٽ٧ ٌِ تینؿث خاځه ٌِ ه ه ِت ٌِ خّيوٌِ خث ڀوٌڀثن  ؾمثی ٌنیمث خمّ ت٘مثٖ یمٿ       ضه ڇ 

تی ٌِخمثِه تیمن مٱا مثن یمث      وِ ممث ضمث خمه نمثچ مٙمةاه     تین تنطًثج ٠وِش زُیٌّ. ٌِ آموْٚ و زّوِٚ ڀٝم  ضؿّخه و زٕوهٛ ٰا ی

ِت ضٵییّ ٌهنٍ ٍتٜطه و  مطث٘ٹثنه ڀ طّ ٘ٱی ٍٜه تین ِونٍ   .مٝځالضی ڀه تیؿثٌ ٍٜه ت٘ص وؾوٌ ن

 

 

 ّبي خٌؼیتی دس خبًَادُ ٍ هذسػِ آهَصؽ ًمؾ

ٌتن و ْنثن نٽٛ ٌتٜطه ٌِ ه ه ؾوتمٯ و ٌِ ٨وچ ضثِیى مّ ِت خّٰهٍه  ٌتن تمموِ مّخمو٦ خمه ڀمثِ تؾط مثٰی و       هثی مطٹثوضی  تنٍ. مّ

ه   ٌٌت ِت تنؿمثم  ّتټدص تْ ڀوٌڀثن و تنؿثم تموِ مّخو٦ خه ٌِون يثنمه  ه و ْنثن م ّتی يثنوٌت همثی ِونمی    تنمٍ. تْ ن٭مّ ویٕڄمی    نثن آوِی خ
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ٌتن نٽٛ ن ثیطڅّ و ْنثن  ّت ڀٌّهمّ ٛ  نٽٛ ٰث٨ٹی تؾ همثی ؾنٙمیطی و٬مثیٹی هٙمطٍ ڀمه ٜمًٟ خمّ ت٘مثٖ          تنٍ. من٭وِ تْ نٽم

ِتش ؾثمٱه و مطنث٘ح خث ؾنٗ يوٌ و ویٕڄی ِت      هثی مّخو٦ خه آن خّٰهٍه می تنط٭ث ٍتن  ه توڈین ؾمثیی ت٘مص ڀمه ٸّْنم ڄیٌّ. يثنوٌت

ِت ٌِ ؾهمص تیٹمثی ٠مهیم        خث تین نٽٛ هث آمثٌه می ٍ    نٽمٛ همث ٌِ آینمٍه ممی     ڀنمٍ و ضوتنمثیی مهمثِضی يموٌ   ضوتننمٍ تِضٽمث ٌهنم

ٌتٌِ. هویمص   1386ٰال٘ونٍ،$ همثی نٽمٛ ؾنٙمی     #.  تْ ٨ّٸی ٍِٜ زّٙهث و ٌيطّهث مطٹثوش ت٘ص و ٸّهنڃ نٽٛ مموغّی خمّ آن 

ِت ٌندثچ ممی  ٛ     زّٙهث و ٌيطّهث ٌِ تین ٌوِه مٙیّهثی مطٹثوضی  همثی ؾنٙمی ٌِ ٘منین ٌخٙمطثن      ڀنمٍ. آڄمثهی ڀوٌڀمثن  تْ نٽم

ِت خمث ٠مٹثش ١ًٜمیص       وٌ و هویص ؾنٙی آن هث نیٓ ضٵییّ میٜ خیٝطّ می ڀنٍ. زّٙهث تْ ڀالٖ ٘وم خه خٱٍ ه ثننٍ٘مثْی يموٌ 

ٌتنه ضٽویص می ِت ٌندثچ می ڀننٍ و مٱ وال   ٸٱثڈیص مّ ٌتنه  ڀننٍ ٌِ نثڈیځه ه ثننٍ ٘ثْی ٌيطّهمث خمث ٠مٹثش ْنثنمه ڀمثهٛ       هثی مّ

ٌْت هٙطنٍ ڀه تنطً یثخٍ و تنٙثٖ می می ِت ٌِ تیمن ٘من مّنامه        ثجڀننٍ ڀه آ ِت ضؿّخه ڀننٍ. ٸّویمٍ ِٜمٍ ؾنٙمی  هثی خیٝطّی 

ه ت٘ص ٌٌت ِتمٛ و يٹطڅی ؾنٙی  ٍتنٙطه و خه آن ٰنوتن آ ِتن،$ ویٕه تی تْ ٍِٜ ن  #.1389ٸ٩ین نوِ و ه ځث

ّت ڀمه یمثٌڄیّی ت٘مثٖ ِٸطمثِ           ّتینٍ ٜځڇ ڄیّی ١ًٜیص ڀوٌڀثن خیٝطّین نمٽٛ مطوؾه تڈڅوهثی ِٸطثِی ت٘مص، قمم ٌِ ٸ

ضّین و ممفغّضّین یثٌڄیّیهمث مهٙموج             ِت ضٝمځیڇ ممی   آٌمی ٍِت ٌهمٍ. یثٌڄیّیهمثی ٴیمّ مٙمطٽی ، ٤م نی و یمث مٝمثهٍه تی زثیم

ٜمونمٍ و ٌِ تیمن میثن مه طّین نٽٛ خّٰهٍه ی تڈڅوهثی ِٸطثِی ت٘مص، خمه ٰدمثِش ٌیڅمّ ْت آنؿمثیی ڀمه ضٽایمٍ و ه ثننمٍ          می

ّتیممن هممّ ټممٍِ تڈڅوهمثی ِٸطمثِی ٌِ نممٌٓ ڀوٌڀمثن ْت          ٘ثْی یځی تْ مه  ضّین ِوٜمهثی یمثٌڄیّی ٌِ ڀوٌڀمثن    ت٘ممص خمنمثخم

ٌتِ خمثٜمٍ ِٸطثِهثی ڀالمی ُت خممّڀٙی     آنمهمث خیٝطّ ممموٌِ ضموؾممه وتټمٯ ممی     و ٴمیمّ ڀالمی ١ًٜیص مهدوخطّی خّيوِ ٜموٌ، ڈم

ٍتیی تڈڅوی منث٘ح و الیٽی ٌِ نٌٓ ڀوٌڀثن هٙطنٍ و ِٸطمثِ، ڄٹطمثِ   تٸٱمثچ مٱام     ، نمثالش و ض مثمی  زوٜیٍه نیٙص ڀمه مٱا ثن تخط

ِت می ٌت ِت  خثٍٜ و ڀوٌپ مٽاٍ مه٣ مٱا  ت٘ص و مٱا  خمث ټمٍِش ٰ امی ٜمڅٹص آوِ يمموٌ      نځ  ضثخاوی ؾهص ٌهنٍه خه ڀوٌپ 

ِت ضًٙیّڀنٍ می  .ضموتنمٍ ٰ ٻ وؾموٌ ڀوٌپ 

 

 ًتیدِ گیشي 

مٱام  ٌِ زیٝمّٸص ِٜمٍ ٰمث٨ٹی     ٘نین آٴثْ مٍِ٘ه ٌِ ٜځڇ ڄیّی و ضځوین ١ًٜیص ڀوٌپ مفغّ ت٘ص و نٽمٛ تڈڅموٌهی   

ٌتنمٛ     1374مه ٍی خثٴ الیی،$ ڀوٌڀثن و تیؿثٌ ٸ٥ثی ڄّوهی منث٘ح خٙیثِ خث ته یص ت٘ص ّتی  # ڀایه تٰ ثچ و ڄٹطمثِ مٱام  خم

ْتن ٌِٖ ٰ ای ت٘ص و مٱا  ه وتِه ٌِ مٽثخڇ نڅثه ّتی یمثٌڄیّی ت٘مص    هثی ضیٓخین و َهن آمو ْتن خم ٌتنٛ آمو ٸ٩مین  $ هثی ضٝنه 

ِتن، ْتن ضثغیّ می1389نوِ و ه ځث ٌتنٛ آمو ٛ    #. ؾنٙیص مٱا  نیٓ خّ نڅّٚ  ٌتنم ّتی  ُتٌِ. هّقنمٍ خم ٍتیی ٌوِ     ڄ آمموْ مٽ٩مٯ تخطم

ِت نممٗ ممی      ه ضث نٍوٌی ٴیّ ټثخڇ ضه ڇ ت٘مص و يمالا ْیممثٌی  ڀنمٍ و ڄ مثٌِن ْنمثن ٌِ مٽ٩مٯ      خوٌن تْ مهی٧ يثنه و يثنوٌت

ٍتیی تین يالا ِت ضدٍیڇ ِت زّ می  تخط ڄی ممی  ڀنٍ و مهی٧ يٝٿ مٍِ٘ه  ڀمه آموْڄمثِ ممٌّ     ڀنمٍ تممث هنڅمثمی    خه مهی٧ ڄّم يثنوٌت

ّتن خهدموٌ ممی     ٌتٌِ ٰ اځمٌّ زٙم ِت خه ٰهٍه  ٍتیص ڀالٖ  ِتن ْن م٩ثڈمح         ه ّتن ْت آموْڄمث ِتن ممٌّ و ٌيطم ّتن ْت آموْڄمث یثخمٍ و زٙم

ّتمی ِت خهطّ ٸ  ڄیّنٍ. ٌِ٘ی 

ْتن زمٙممّ زمثیممه        ضهٽیٽثش تنؿثم ٜمٍه ٌِ نی٩ه ی ِوتن ٜمنث٘می ضّخیطی، نثڀی تْ آن ت٘ص  ٌتنمٛ آممو ڀممه خ٩موِ ڀامی 

ٌتنمٛ      تواچ و ٌخٙطثنی خیٝطّ نیثْمنٍ هم مثنمنمٍ ٘مثْی خمث ممٱمام مثن مممٌّ، خمه مػثخه تڈڅوهثی م٩امموج ١ًٜمیطی هٙمطنٍ و 
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ٌتِنٍ. تْ ٨ّٶ ٌیڅمّ خمه ن٭مّ ممی     ْتن ٌيطّ زثیه تواچ و ٌخٙطثنی خه ٰځٗ خه تڈڅوهثی م٩اوج ْن نیثْ  همثی   صِ٘مٍ ڀمه ٸٱثڈیم    آمو

ٌتنٛ ٜنثيطی ن٭یّ ضدثٌچ ڀالمی ْتن و مٱا ثن ه ؿنٗ خهطمّ ٠موِش ممی    ت٨الٰثش، ٌِپ م٩اح و ٴیّه، خین  ڄیمٌّ. تْ ٘موی    آمو

ِتی مٝځالش ٰث٨ٹی و ِوتن ٜنثيطی خوٌه ٌت همثی يموٌ    تنٍ ٌِ مٽثخڇ مٱا ثن ه ؿمنٗ زث٘مى   تنٍ، خهطّ ضوتنٙطه ٌیڅّ ڀوٌڀثنی ڀه 

ِتیه ڀننٍ ضث مٱا ثن ٴیّ ه ؿن ٌتٜمطن آموْڄمثِی ْت ؾمنٗ مًمثڈٷ        ِت ت نمٍ و  ٌِت ٗ. تڈڅوهثی ؾنٙیطی ٌِ ْمینه یمثٌڄیّی نٽمٛ 

ٌتنٛ آموْ آ٘یح وتٌِ می   .ڀنٍ خه زیّٝٸص ضه١یای 

ٍت ممی      ّتیٝمثن       تْ ٨ّٸی ڀوٌڀثن تْ نٍوٌ ٘نین هٝص ضث ٌه ٘ثڈڅی، ټمٍ و ټمثمطی زیم ڀننمٍ و ٠موِش و قهمّه تی مطٹمثوش خ

ّتِ ممی      یدثضّ ؾاوه میآیٍ. ڈدثٖ ٌِ ټثمص آن هث ْ زٍیٍ می ّتی٧ ٰمث٨ٹی يث٠می ټم ڄیّنمٍ ڀمه ٌِ آن ٜمّم و نیمثی      ڀنٍ و ٌِ ٜم

ّتی ٘وا ت٘طٹثٌه خٙیثِ خّوْ می ّتی٧ يوٌ و٘یاه تی  خ ٌّت منهمّٶ تْ ڀموٌپ ت٘مص. هّقنمٍ        ڀنٍ. تین مؿ وٰه ٜ هثی خثڈٵمثن و تٸم

ٌتٌِ ڀه ٌڈیمڇ آن تْ یمٿ ٘مو ٴادمه تٰط     تین تمّ ٌِ ؾوتمٯ ت٘المی ٍتٺ  ٍتِی همث و       مث ڀ طّ م١ ٌتش ممُهدی و تْ ٘موی ٌیڅمّ خیم ٽمث

ِت ضهٍیمٍ ممی             نٙث٘یص ٍ  هثی وتڈٍین و مّخیثن ت٘ص تممث ٌِ خّيمی ؾوتممٯ تیمن ي٩مّ یمٿ ٘موم ْت ڀوٌڀمثن ْیمّ ٌه ٘مثچ   ڀنم

ّتی وتڈٍین و مٙةوالن تمّ آموْٚ و زّوِٚ.1377تمیّی، ټثب ی$ ٍتِی ت٘ص خ  # و تین هٝ

ه و           هثی ضّخیطی و ټوتنین ٨دیٱ تڄّ خین خّنثمه  ص و نیثْهمثی ٸ٩مّی ڀموٌپ ْت یمٿ ٘مو و خمین ٰوتممڇ مًطامٷ مثننمٍ يمثنوٌت

مٍِ٘ه و مهی٧ تؾط ثٰی تْ ٘وی ٌیڅّ ه ثهنڅی خثٍٜ هیف مٝځای ٌِ مٙیّ ضّخیص زیٛ نًوتهٍ آمٍ. تڈدطمه وتټٱیمص تممّ تیمن     

      ْ ه ٌِ يثِؼ تْ يثنه، تڀػمّ زٙمّ خكامه همث ضمث ټدمڇ ت وِوٌ خمه ٌخٙمطثن خیٝمطّ توټمثش      ت٘ص ڀه خه يث٨ّ ڀػّش تٜطٵثالش زٍِ يثنوٌت

ِت خث ممثٌِ می ِت آنڅونمه ڀمه تنط٭مثِ         ٸٱثچ يوٌ  ٌتنمه  ّتی مهٝوِ ٍٜن خث زٍِ و تڈڅمو ڄیمّی ْت ِٸطثِهمثی مّ ِتننٍ و ٸ٠ّص الْم خ ڄُ

ٍت ن ی می ْتن زٙمّ  ْن  خثٜم          ِوٌ، زی ٌتنمٛ آممو ٍ، ڀننٍ. ْت تین ِو قنثنكه زٗ ْت وِوٌ خمه ٌخٙمطثن نیمٓ، ممٱامم  و تڈڅموی ت٠مای 

ّته می ّتینٍ م٩اوج تؾط ثٰی ٍٜن آنهث خث تيطالچ ټثخڇ ضوؾهی ه   ڄٌٌّ.   ِٜمٍ مطٱثٌچ ١ًٜیص و ٸ

ٖ ْت ضّخیمص مطنث٘مح خمث             ٍِت ّتنه ٌِ خمین نوؾموتن و ؾوتنمثن زٙمّ ْت زیثممٍهثی ٸث٠ماه ڄمّٸطن مم ٴاده ِٸطثِهثی ْنثنه و ٌيط

ٍتیی، مهمی٧            ٍتیی ت٘مص. هّقنمٍ ن٥موِ خمثنوتن مٱام  ٌِ ٌوِه تخطم ؾنٙیص و ٘ثْمثنٍهی نثمنث٘ح نیمّوی تنٙمثنی ٌِ ٌوِه تخطم

ِت مالی  می ٌتنٛ مٍِ٘ه  ٌتنمه           ٘ثٌْ، تمث تْ ٘وی ٌیڅّ  ٍتیی خمه خٱمٍ نیثْمنمٍ خّيموٌِ خمث ياٽیمثش مّ ْتن زّٙ ْت زثیه ٘موم تخطم آمو

ٍتیی ن٥وِ مٱا ثن يثن  ٌِ ڀالٖ ّتی آنمثن نیمٓ مٝمځڇ     هٙطنٍ و تڈدطه ٌِ زثیه زنؿ  و ٜٝ  تخط ْت و ٘مًص ت٘مص.    هثی ٌِٖ خم

ِت ت٠مالل ڀنم   ٛ  تڄّ آموْٚ و زّوِٚ نطوتنٍ ٘ثمثنه نیّوی تنٙثنی و ٘ثْمثن ٌهی مٱا ثن ْن  ٌتنم آمموْ، همّ ٌو آ٘میح     ٍ، مٱام  و 

ّتټدص يوتهنٍ ٌیٍ؛ مٱا ثن خه ْتن زّٙ ٌقمثِ ٸٝمثِ ِونمی و ضنیمٍڄی ت١ٰمثج و ِوتن       وت٩٘ه ً٘طی ڀثِ و م ٌتنٛ آمو هثی ویٕه تْ 

ٌتنٛ می ّتیٛ ٜونٍ و ٌِ  ْتن زّٙ نیٓ ڄ  هثی ْنثنه و ِٸطثِهثی نث مطؿثنٗ خث ؾنٙیص يوٌ ٍِٜ يوتهٍ ڀٌّ.   آمو

ٍتیی ضنهث آمموْٚ ٠مّٶ تڈٹدمثی ٸثِ٘می نیٙمص، خاځمه       تڈدطه و٬یٹه ی  مٱما  زثیه هثی نمٙمثٖ و ٘مّنموٜص ٘مثْ تواچ تخط

ن تڈٹدثی ْنٍڄی نیٓ ٌِ ْمّه ی و٬ثیٷ يم٩یمّ مٱا ین ٌڈٙموْ و ضالٜمڅّ تیمن زثیمه ت٘مص و تیمن تممممّ ؾممٓ          ٌٌت ٌِ ڀنثِ آن یثٌ 

ّتن      ٍتِٖ زمٙمم ّتی ممم ّتی٧ مممٌّ خمم ٍتِٖ       خمث تنطًثج مٱا ثن وتؾٍ ٜمم ّتی ڀال٘مهثی ممم ّتیمم٧ ْن خمم ه و مممٱا ثن وتؾممٍ ٜم

ٌِت ضهٽمٻ ن می         ٌت، خ١موِش زِّنمڃ و مٱنمی  ٌتن ٸمّ ّتن تمممّوْ و مممّ ٖ زمٙم ٍِت ّتنه و تؾطنثج ْت ْنمثنمه ڀٌّن مم ُت    ٌيط یثخمٍ. ڈم

هث و ضوتنمثیی  زیٝنهثٌ می ٌٍت ّ       ڄٌٌّ ٍِٜ مطوتْن نٙڇ و ٜځوٸثیی ت٘طٱ خیطمی ؾ هموِی   همثی ٸ٩مّی آنمثن خثیمٍ ٘مّڈونه ن٭مثم ض

ّتن خثٍٜ و ضه یڇ ِوٚ ت٘المی ِت ممٍیون نٙمڇ آینمٍه يوتهمٍ         هثی ٴیّٰٽالیی و ٴیّمن٩ٽی خمه  تی ِت  ٌڈیمڇ ڀ دوٌهمث، مٙمةوالن 
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 هٌبثغ
ْتن آمٛ  ٌتن  ی ا ی ١ ه ض  ص ّٸٝ  ی #. مٽثیٙه ز1374$ مه ٍی خثٴ الیی، نیٍِ  ِتیٙ  ز  و ٌت ٌتن ٌّ خ م    ا ٱ م  ّ  ْتن آمٛ  ث  ِتیٙ  ز  و ٌت  ّ  

ٌتنٝڅثه ٰالمه ٨دث٨دثیی.  ثن ط ّ٘ هٜ   ی ٍتی ط تخ  ٌوم ٌوِه  ه ثی ٌِ ز  ْن    ا ٱ م خوٜهّ، زثیثن نثمه  ڀثِٜنث٘ی تٍِٜ   
ِتهن ثیی و مٝثوِه،1374$ نٙینی خیّؾنٍی، ٘یٍ مهٍی ِتش ٰا #. ت٠وچ و  ّتن: مّڀٓ تنطٝث ٌْت ت٘المی.  یضه  ٌتنٝڅثه آ

ّتمص ی ن یٙ  ن ْتن آمٛ  ٌتن  ی ا ی ١ ه ض  ص ّٸٝ  ی #. مٽثیٙه ز1378$ ، ٘یٍڀ ِتیٙ  ز  و ٌت ٌتن ٌّ خ م    ا ٱ م  ّ  ْتن آمٛ  ث  ِتیٙ  ز  و ٌت     ا ٱ م  ّ 

ِتن،ٙ  ك ڄ  ثن ط ّ٘ هٜ   ی ٍتی ط تخ  ٌوِه  وم٘   ه ثی ٌِ ز  ْن ٌْت  ث ٌتنٝڅثه آ  وتنٍ ِوٌهن.زثیثن نثمه 

ِتن ْتن زّٙ 1392$ ْینٱای؛ تڀّم و ه ځث ٌتنٛ آمو ِتخ٩ه ضٍِیٗ ٌِٖ ضّخیص خٍنی ضو٧٘ مٱا ثن ْن و مٌّ خث ِٸطثِ   .#

ّتْ.  ِتهځثِهث، ٜی ّتنٗ خین تڈ اای مٍیّیص، قثڈٝهث و  ّتْ، ڀنٹ ٍتیی ٜهّ ٜی  زثیه ٘وم تخط

ٍتیص.هثی ْنٍڄی خث ِویځٌّ ٌینی،  #. مهثِش1386$ ٸّیدث ٰال٘ونٍ، ّتن: ّ٘وٚ ه  ضه

ِتن $  ٍت1389ِٖٸ٩ین نوِ، ٜهثج و ه ځث ِتهن ثی تیٹثی نٽٛ ضّخیطی مٱا ثن م ٍتیی#.$ #.  ِتش نیٿ  ٌوِه تخط تٌِخیڇ: تنٝث

 آموْ

ٌتنٛ.1388$ ٘ی٨ٍثهّ ټثٌِی، ِتی  ِتش و ّتن، تضٝث ِتهن ثیی و مٝثوِه. ضه  #. نٽٛ آٸّینثن 

ٍتن: 1377$ تمیّی، ٰای ټثب ی ه و ٸّْن ِتش تنؿ ن توڈیثا و #، يثنوٌت ٍتیی، تنطٝث ٍتن ٌِ ٌوِه تخط ّتٸدص ؾنٙی ٸّْن ضّخیص و م

ّتن. مّخیثن ؾ هوِی ت٘المی  تی

ِتج  و م  ْن  ن ی   ا ٱ م  ی ث٨ٹ و ٰ  ثِی ط ِٸ  ی اٰ   ص ی ١ً  خی ضث#. خِّ٘ی نٽٛ ٜ$ ن ی٤ٍِث ثن، ٝثوِْی ڀ  ٌت ٍتیی ٜهّ  ٍتِٖ تخط ٌّ م

ْتن آم ٛ  ٌتن  ی ا ی ١ ه ض  ص ّٸٝ  ی خّ ز ّتن مّڀٓ.ٙ  ّ و ز ط ٌي  و ٌْت وتنٍ ضه ٌتنٝڅثه آ  ّ، زثیثن نثمه 

 ، ٌٕت ِتش تنؿ ن توڈیثا و مّخیثن ؾ هوِی 1377$ ٜځوه نوتخی ن ٍتیی، تنطٝث ٍتن: ِوتنٝنث٘ی ٍِٜ ٌِ ٌوِه تخط ه و ٸّْن #. يثنوٌت

ّتن. ت٘المی  تی

http://www.salamatnews.com/news 
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