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(یک)
«حك ة ٝؿٟش» حك جٕؼی ػاوٙاٖ ؿٟشٞا دس ةٟشٌٜیشی اص ؿهٟش دس اهاساٛا اله َٛدٔٛوشاػهی  ٚةشاةهشی ٚ
ٕٞتؼتٍی ٚ ،پایذاسی  ٚػذاِت اجتٕاػی اػت .دس ایٗ حك جٕؼی ،ةٚٝیظ ٜحمٛق آ٘ا٘ی إٞیت ٔهییاةهذ وه ٝدس
فشایٙذ صایؾ  ٚسؿذ ؿٟشٞا  ٚدس ةش٘أٞٝای تٛػؼٛٔ ٝسداػتٙا لشاس ٍ٘شفتٝا٘ذ .ةشاػاع ایٗ حك ،فشٚدػتاٖ ،الّیتٞا
 ٚة ٝحاؿی ٝسا٘ذٜؿذٌاٖ ٔـشٚػیتِ ػاصٔاٖ دٞی  ٚوٙـٍشی ٔییاةٙذ تا حك خهٛد ٘ ٚؼهُٞهای آیٙهذ ٜسا ةهشای
ٔذیشیت آصادا٘ٝی فضای صیؼت  ٚدػتیاةی ة ٝػطح ٔٙاػب ص٘ذٌی طّب وٙٙذ.
ؿٟش ،ػال ٜٚةش آٖ ؤ ٝىاٖ ٌٔ ٟٓشدؽ  ٚتحمك اسصؽ اػت دس خّك اسصؽ ٘یض ٘مؾ تؼییٗوٙٙذ ٜداسد .پغ،
ة ٝؿٟش ٘تایذ ةٝػٛٙاٖ فضایی لشفاً ةشای ٌشدؽ  ٚتحمك اسصؽ ٍ٘شیؼت ،ةخؾ ٕٟٔهی اص تِٛیهذ اسصؽ ٘یهض دس
فضای ؿٟشی ٔحمك ٔیؿٛد.
صایؾ  ٚسؿذ ؿٟشٞا دس دٞٝٞای اخیش اػاػاً تاةؼی اص اسادٜی لذستٕٙذاٖ ،اِضأات ٘ ٚیاصٞای ا٘تاؿت ػشٔایٚ ٝ
ضشٚست خّك  ٚجزا اسصؽ ةٛد ٜاػت .دس ٔماةُ دیذٌاٞی و ٝتٛػؼٝی ؿهٟشی سا تهاةؼی اص دػهتٛس ،تهاةؼی اص
٘یاصٞای ةش٘أٞ ٝای سؿذ التصادی  ٚا٘تاؿت  ٚخّك  ٚجزا اسصؽ ٔی دا٘ذٌ ،فتٕاٖ «حك ة ٝؿٟش» اص اختیاس «ٔها،
یؼٙی دیٍشاٖ» ٝ٘ ،فشادػتاٖ  ٚلذستٕٙذاٖ ،دس ؿىُ دادٖ ة ٝفشایٙذ صایؾ  ٚسؿذ ؿٟشٞا ٔیٌٛیذ .ةٕٞ ٝیٗ دِیُ دس
ٔطاِتات حك ة ٝؿٟش ،ایٗ حمٛق فشٚدػتاٖ ،واسٌشاٖ ،ص٘اٖ ،وٛدواٖ ،ةٝحاؿی ٝسا٘ذٜؿذٜٞا ،الّیتٞهأ ،ؼّهٚ ٖ ٛ
٘اتٛا٘اٖ  ٚجٙتؾٞای ٛٞیتٌشاػت و ٝإٞیت ٔییاةذ.
ة ٝػتب تٙالض راتی حمٛق ایٗ ٌشٜٞٚا ةا ٌشٜٞٚای فشادػت جأؼ ،ٝحك ة ٝؿٟش  ،داَّ فشاٌیش ٔمأٚهت ٚ
وٙـٍشی دس ؿٟشٞای وظػاختاس  ٚوظواسوشد ٔیؿٛد.
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ةذیٗ تشتیب دیاِىتیه فضا  ٚفشایٙذ ،ا٘تاؿت  ٚتِٛیذ فضا ةشٔتٙای آٖٛ٘ ،ع ٔمأٚت ٔا سا ٘یض سلٓ ٔهیص٘هذ:
تصاحب فضا ةشای ایشٌی ةش فشایٙذٞا .دس حك ة ٝؿٟش ةش تصاحب فضاٞا تأویذ ٔی ؿٛد تا ةٔ ٝذد آٖ ایشٌی ةش
فشایٙذٞا حالُ ؿٛد.
دسخٛاػتٞای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی دس ٔطاِتٌٝشی حك ة ٝؿٟش ،ةٔ ٝطاِتات ٔشتب ةها دػتشػهی ةهٔ ٝؼیـهت،
ػشپٙا ٚ ٜفضاٞای ؿٟشی ،دػتشػی ة ٝآا ػآِ ،حُٕ٘ٚمُ ،آٔٛصؽ ،ةٟذاؿت ،فشٔ ،ًٙٞحیط صیؼهت پایهذاس ٚ
ٔـاسوت دٔٛوشاتیه اؿاس ٜداسد .پغٔ ،ماةّ ٝةا وا ییػاصی ػشپٙا ٚ ٜفضاٞای ٔـاع ،آا  ٚةٟذاؿت  ٚآٔٛصؽ،
 ٚدسخٛاػت ةشای تٛػؼٝی حُٕ٘ٚمُ  ٚسفا ٚ ٜفضاٞای ػٕٔٛی ،آصادیٞای ٔذ٘ی  ٚػته ص٘هذٌیٔ ،ـهاسوت ٚ
خٛدٔذیشیتی ٔؼتمیٓ ،فی ٘فؼٔ ٝطاِتٌٝشی حك ة ٝؿٟش اػت ٔ ٚـاسوت وٙٙذٌاٖ دس ٔطاِتات حك ة ٝؿهٟش طیه
ٌؼتشدٜای اص تٟیدػتاٖ  ٚواسٌشاٖ ؿٟشی ،تا ص٘اٖ ،طتمٝی ٔتٛػط جذیذ  ٚالّیتٞا سا دسةشٔیٌیشد.

(دو)
تٟشاٖ أشٚص  ٚدیٍش والٖؿٟشٞای ایشاٖ دس تٕأی ػاَٞای ػ ٝدٝٞی ٌزؿهت ٝػٕهذتاً تحهت تهأییش د٘ ٚیهشٚی
ٔؼتمُ وٌ ٝأ ٜم ٓٞ ّْٛةٛد٘ذ ٌ ٚا ٜدس تتایٗ ةا یىذیٍش ،ؿىُ ٌشفتٙذ  ٚتغییش ؿىُ یافتٙذ .اص یه ػ٘ ،ٛیهشٚی
تحٕیُ ٌشایؾٞا  ،ػّیم ٚ ٝػته ص٘ذٌی ٔٛسد٘ظش حاوٕاٖ دس ؿىُ ةخـیذٖ ةه ٝواِتهذٞا  ٚصیؼهت سٚصٔهشٜی
ؿٟشی  ٚوٙتشَ ؿٟش٘ٚذاٖ ٚ ،اص ػٛی دیٍهش اِضأهات ا٘تاؿهت ػهشٔای ٝدس التصهاد ایهشاٖ .اٙهیٗ اػهت وهٝ
والٖؿٟشٞای ٔا تتّٛس ٚیظٌیٞا  ٚتٙالضٞای ػاختاس ػیاػی ه ایذئِٛٛطیه ٘ ٚیض سؿذ ٔٙاػتات ػشٔایٝداسی دس
ایشاٖ ةٛدٜا٘ذ.
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ة ٝطٛس ٔـخص ،دس ػشل ٝی التصاد ػیاػی تخشیب  ٚةاصػاصی ٔذا ْٚؿٟشٞا ػاصٚواسی پیٛػت ٝةشای خّهك
ٔاصاد ٘ ٚیض ایجاد ٔجشاٞایی ةشای جزا ٔٙاةغ ػشٔایٝی ٔاصاد ةٛد ٜاػت .دس ایٗ فشایٙذ ،ؿٟش ٚػیّ ٚ ٝتٕٟیهذی دس
خذٔت تِٛیذ  ٚجزا ػشٔایٞٝای ٔاصاد ،یؼٙی اػاػاً واِتذی دس حاَ تخشیب  ٚةاصػاصی دایٓ دس جٟهت ٘یاصٞهای
ا٘تاؿت ػشٔای ٝةٛد ٜاػت.
التصاد ػیاػی والٖؿٟشٞای ایشاٖ تصٛیشی تٕاْػیاس اص ٕٝٞی ٚیظٌیٞها  ٚتٙهالضٞهای التصهاد ػیاػهی
جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس اٟاس دٝٞی اخیش ةٛد ٜاػت :تصاحب ٔؼتٕش ةٔ ٝذد ػهّب ٔاِىیهت اص ػٕهٔ ْٛهشدْ،
اصجّٕ ٝة ٝؿىُ تصاحب ٔٙاةغ ٔـتشن ٔ ٚـاع ةشای وؼب ػٛدٞای خصٛلی ،جایٍا ٜتؼییٗوٙٙهذٜی ٟ٘ادٞهای
فشادِٚتی دس تصشف  ٚتجٟیض  ٚتخصیص ٔٙاةغ٘ ،مؾ تؼییٗوٙٙهذٜی ػهشٔایٞٝهای ٔهاِی ،تجهاسیٔ ،ؼهتغالتی ٚ
پیٕا٘ىاسی  ٚؿىٌُیشی ػشٔایٞٝای اٙذسٌ ٝدس لاِب ٟ٘ادی ةٍٙاٜٞای غَٛپیىش اٙذسؿتٝای.
فضاٞای الّی ؿٟشٞای ٔا او ٖٛٙفضاٞایی تخصیص یافت ٝة ٝفشایٙذٞای صادٚسؿذ ػشٔایٞٝای ٔاِی  ٚتجهاسی
ٔ ٚؼتغالتی ٘ ٚیض تتّیغ ٔذا ْٚػته ص٘ذٌی  ٚایذئِٛٛطی ٔٛسد٘ظش حاوٕاٖ اػت .دس اٙیٗ حهاِتی ،پهشٚطٜٞهای
ؿٟشی اػاػاً تؼشی

فشلتٞای ػٛدآٚس ػشٔایٌٝزاسی ةشای ػشٔایٞٝا  ٚیا تٕٟیذات واِتذی ةشای پشٚپاٌا٘هذای

ػیاػی ه ایذئِٛٛطیه اػت ٝ٘ ،پاػخ ة٘ ٝیاصٞای ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚػاوٙاٖ ؿٟش.
دس ایٗ فشایٙذِ ةیٚلفٝ٘ ، ٝتٟٙا فضاٞای صیؼتِ جٕؼی ٔا ؤ ٝا خٛد ٘یض ٞش سٚص ٚیشاٖ  ٚة ٝؿهىُ دیٍهشی
ةاصػاختٔ ٝیؿٛیٓ .ایٗ تخشیب  ٚةاصػاصی پیٛػتٝ٘ ،ٝتٟٙا پی٘ٛذ ٔا ةا خٛدٔاٖ ،ةّى ٝحافظٔ ٚ ٝیشاث جٕؼهی ٔهاٚ ،
پی٘ٛذٔاٖ ةا ٌزؿت ٝسا ٘یض ٚیشاٖ ٔیوٙذ  ٚجایٍضیٗ آٖ د٘یهایی دس ٞاِهٝای ایهذئِٛٛطیه ،یههػهش وها یی ٚ
اصخٛدةیٍا٘ ٚ ٝػٛداٌش  ٚا٘ٔٛیه اػت.
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دس والٖؿٟشٞأ ،ا دیٍش ٌزؿت ٝای ٘ذاسیٓٞ ،شاٞ ٝؼت ٔجٕٛػٝای اػت ةیا٘تٟها اص خٛدسٞٚها  ٚآدْٞهای
ٔٙضٚی  ٚتٟٙا  ٚخـٓصدٔ ،ٜصشف وٙٙذٜٞا  ٚصةاٌِٝشدٞا ،فشٚؿٙذٌاٖ  ٚد ٖ ،تٗفشٚؿاٖ  ٚپا٘هذاصٞإٍٞ ...،هی
حهؿذ ٜدس فضایی ةیٍا٘ٝػاصٕٞ ٚ ،ضٔاٖ ةی ٞیچ پی٘ٛذی ةا یىذیٍش .اٌش فشایٙذٞای ةیٍا٘ٝػاص تٙیذ ٚ ٜحهؿهذٜ
دس فضاٞای ةیٍا٘ٝػاص ٞؼتٙذ ةشای دٌشٌ ٖٛػاختٗ فشایٙذٞا ة ٝتؼخیش فضاٞا ٘یاصٔٙذیٓ.
فشایٙذ تٛػؼ ٝی ؿٟشی ٔا فشایٙذ ػّب ٔاِىیت ،لطتیػاصی ،حصاسوـی ،ة ٝحاؿیٝسا٘هذٖ ،ةه٘ٝـهیٌٗهشی ٚ
ٔتتٙی ةش ٔشالتتٞا ٘ ٚظاستٞای ٔؼتٕش  ٚتِٛیذ فضاٞایی ةشای ایذئِٛٛطی سػٕی  ٚپشٚپاٌا٘هذای ػیاػهی ةهٛدٜ
اػت .اٙیٗ اػت و ٝؿٟشٞای ٔا ٞشا ٝتٛػؼٝیافتٝتش ةاؿذ اصخٛدةیٍا٘ٝػاصتش ؿذ ٜاػت.
تٕأی ةحشاٖٞای حاد أشٚص ٔا ةٕ٘ ٝایاٖ تشیٗ ؿىُ دس فضای ؿهٟشی ٔـهٟٛد اػهت .ةحهشاٖ لطتهیؿهذٖ
التصادی  ٚاجتٕاػی دس ؿىُ ٔحّٞٝای ٔتفاٚت یشٚتٕٙذ٘ـیٗ  ٚفمیش٘ـیٗ ،ةحشاٖ ٔهاِیٌشایهی دس ؿهىُ اؿهغاَ
ٌشاٖ تشیٗ فضاٞای ؿٟشی تٛػط ػشٔایٝی ٔاِی  ٚتتّٛس ةخؾ ػٕذٜی داسایهیٞهای ػهّٕی ةا٘ههٞها دس لاِهب
ٔؼتغالت ،ةحشاٖ تماضای ٔؤیش دس ؿىُ ا٘ت ٜٛخا٘ٞ ٝای خاِی دس ةشاةش ا٘ت٘ ٜٛیاصٔٙذاٖ ةٔ ٝؼىٗ  ٚػشپٙا ٚ ،ٜػهذْ
دػتشػی وافی ةٙٔ ٝاةغ ٔٛسد٘یاص ةشای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی اػٓ اص خٛسان  ٚةٟذاؿت  ٚپٛؿان ،آٔهٛصؽ ٚ ٚسصؽ
 ٚتفشیح ،دس ةشاةش وا ؿذٌی سٚصافضٕٝٞ ٖٚی ایٗ ضشٚستٞا ،ةحشاٖ ٔحیط صیؼت ٛٞ ٚا  ٚخان  ٚآا آِهٛدٜ
دس ةشاةش ٔحیط صیؼت وا ییؿذ ،ٜةحشاٖ ة ٝحاؿی ٝسا٘ذٖ فشٔ ًٙٞتؼهاِی  ٚفشٙٞهً پیـهش ٚدس ةشاةهش جهٖ ٛ
ػّتشیتیٞا  ٚفش ًٙٞاةتزاَ  ٚوا یی  ٚفش ًٙٞایذئِٛٛطیه.
ةحشاٖ ٌٛدةشداسیٞای ة ٝحاَ خٛد سٞاؿذ ،ٜةشجٞای ٘یٕٝػاخت ٚ ٝپشٚطٜٞای ٘اتٕأْ ،شاوض خشیذ ةضسي ةها
ٔغاصٜٞایی خاِی؛ ةحشاٖ جٟ٘ ٖ ٛادٞای فشادِٚتی دس تٕأی ػشلٞٝای ص٘ذٌی التصادی  ٚاجتٕاػی  ٚفشٍٙٞی ٔا؛
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ةحشاٖ فؼاد ػیؼتٕی  ٚةٛسٚوشاػی ةیٕاس  ٚفاػذ ٔذیشیت ؿٟشی؛ ةحشاٖ ٌشٜٞٚای ٛٞیتی ،ص٘هاٖ  ٚالّیهتٞها؛ ٚ
ةیاػتٙایی ٍ٘ ٚا ٜػٛداٌشا٘ٝی ٞش د ٚجٙاح ٔیا٘ٝسٔ ٚ ٚحافظٝواس ة ٝؿٟش ،دس ؿٟشی ٔؼّك دس اضطشاا ٞ ٚشاع ٚ
فشٔٚا٘ذٌی.
دس ایٗ ّٔغٕٝی ةیا٘تٟای ةحشاٖٞا ،ؿاٞذ ا٘ؼاٖٞای ٔٙفشد  ٚتٟٙاٛٞ ،یتٞای ٔٙفشد  ٚتٟٙاٞ ،ؼتیٓ .دس اٙهیٗ
حاِتیٚ ،ظیفٝی ٔا ػاختٗ ػٛطٜٞای جٕؼی اػت .ػاخت ػٛطٜی جٕؼی ٘یاصٔٙذ ا٘ذیـٚٝسصی  ٚوٙـٍشی تٛأٔهاٖ
اػت .اٌش ٔحُ واس جایی ٔٙاػب ةشای طشح ٔطاِتات لٙفی اػتٔ ،حُ صیؼت  ٚػى٘ٛت ،ؿهٟش ،جهایی ةهشای
پی٘ٛذصدٖ ٔطاِتات ٔتؼذد ٌشٜٞٚای ٔتؼذد ةا یىذیٍش  ٚؿىٌُیشی ٔمأٚت جٕؼی اػت.
حك ة ٝؿٟش یه ٌفتٕاٖ لشف ٘یؼت .تحمك آٖ ٘یاصٔٙذ پشاوؼیؼهی ائتالفهی اص وهاسٌشاٖ  ٚصحٕتىـهاٖ
ؿٟشی ،طتمٝی ٔتٛػط جذیذ ،تٟی دػتاٖ  ٚة ٝحاؿی ٝسا٘ذٜؿذٌاٖ ،ا٘ذیـٚٝسصاٖ  ٚفؼا ٖ فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی ،ص٘هاٖ،
دا٘ـجٛیاٖ ٚ ،فؼا ٖ ػاصٔاٖٞای ٔشدْٟ٘اد ،ةشای ؿٙاخت  ٚآٌاٞیةخـی ،ػاصٔاٖدٞی  ٚوٙـٍشی ،حٔ َٛطاِتات
دس ٔحٛسٞای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی  ٚخّك فضایی ٘ ٛةشای ػاوٙاٖ ؿٟشٞاػت.

(سه)
«أشٚص» ،صٔا٘ی «تاسیخ» خٛاٞذ ؿذ .دس ِحظٝی أشٚص أاٚ ،ظیف ٝی ٔا تالؽ ةشای دسن آٖ ةٔٝثاة ٝیه ِحظهٝی
تاسیخی ةشای وٙـٍشی اػت؛ دس ػیٗ حاَ وٙٞ ٝهٛص «أهشٚص» اػهت  ٚدس ػهیٗ حهاَ وهٙٞ ٝهٛص اص لهذست
تأییشٌزاسی ةش آٖ ةشخٛسداسیٓ.
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أشٚص ،طّب حك ة ٝؿٟش ٔطاِت ٝای ةشای تأییشٌزاسی دس ِحظٝی و٘ٛٙی ةٔٝثاة ٝتاسیخ اػت .ایٗ حك تٟٙا حك
ٔطاِتٌٝشی ةشای ص٘ذٌی سٚصٔشٜی ؿٟشی ٘یؼت ،و ٝةٙای یهػش ٔتفاٚت جٟا٘ی دیٍشٌ ٖٛسا دس دػتٛس داسد .اص
ایٗ سٚػت و ٓٞ ٝیه ٘یاص أشٚص  ٓٞ ٚیه پشٚطٜی اتٛپیایی ٕٞیـٍی اػت.
پشٚطٜی اتٛپیایی ضشٚسی اػت ،اشاو ٝة ٝوٙؾ ٔا جٟت ٔهیةخـهذ ٔ ٚها سا اص ٌهشداا سٚصٔهشٌٜهی ٚ
دَ ٔـغِٛی ةا ا٘ٛاع ٕ٘ایؾٞای ایٗ جأؼ ٝی ٕ٘ایؾ ٘جات ٔیدٞذ .دس ایٗ ةؼتشٔ ،ؼهأِٝی وّیهذی ٔفصهُةٙهذی
ٔطاِتات ةشای ٘یاصٞای پایٝای ةاصتِٛیذ اجتٕاػی ػاوٙاٖ ؿٟش  ٚدػتٛسواس یه پشٚطٜی اتٛپیهایی ةهشای جٟها٘ی
ػاد ٘ ٚ ٝدٔٛوشاتیه  ٚسٞاییةخؾ اػتٔ .ا ةایذ ٔتؼٟذ ة ٝتخیُ ةشای ػاخت ٘ٛع ةٝتٕأی ٔتفاٚتی اص فشایٙذٞا ٚ
فضاٞای ؿٟشی ةاؿیٓ.
حك ة ٝؿٟش دس د ٚةُؼذ إٞیت داسد :اص ػٛیی ٔطاِت ٚ ٝضشٚست ٘ ٚیاصی اػهت ةهشای ةاصتِٛیهذ اجتٕهاػی ٚ
واِتذی دس ؿٟش  ٚاص ػٛی دیٍش یه پشٚط ٚ ٜیه ٔطاِتٝی جٕؼی ةشای ؿٟشی جذیذ اػت وه ٝتتیهیٗوٙٙهذٜی
حك ةشخٛسداسی اص ایضی اػت وٚ ٝجٛد ٘ذاسد :حك ة ٝجٟا٘ی دیٍشٌ.ٖٛ
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