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ّب ٍ  هیبى افطاز ٍ گطٍُ هٌبسجبت ًَعزٌّسُ ثِ  هل ضىلاتطیي ػَ لَاًیي اظ هْن

اًس  زض ایطاى زض هَلؼیتی لطاض گطفتِوبضگطاى . ای ّستٌس قجمبت گًَبگَى زض ّط خبهؼِ

ػوستبً فمف ضٍی وبغص هَخَزیت  ضبى است سَ ثب هٌبفغ ّنگبُ وِ  آى وِ لَاًیي ضسوی

 .ضًَس ثب لَت توبم ثِ اخطا گصاضتِ هی ضبى است سَ ثب هٌبفغ ًبّنگبُ وِ  زاضًس ٍ آى

تَاى زض لَاًیي هطثَـ ثِ ضطایف  ػسی ضا هیبسهّبی فطاٍاًی اظ چٌیي ٍؾؼیت ًب خلَُ

  .وبضگطاى زض ایطاى اهطٍظ هطبّسُ وطز ظیستی ٍ وبضی

تَاًبیی ثطای توبم وسبًی وِ هیي حمَق ثیىبضی أیب تهسضى ایدبز ضغل  ض خَاهغز

 اغل ثیست ٍ ّطتن لبًَى اسبسی .استّب  زٍلت هْناظ خولِ ٍظبیف  وطزى زاضًسوبض 

هَظف است ثب  ٍلتز»: وٌس ویس هیأهْن زٍلت ت ی ٍظیفِ ایي ضٍضٌی ثط ثِایطاى ًیع 

ی افطاز اهىبى اضتغبل ثِ وبض ٍ ضطایف  ضػبیت ًیبظ خبهؼِ ثِ هطبغل گًَبگَى ثطای ّوِ

 «.هسبٍی ضا ثطای احطاظ هطبغل ایدبز ًوبیس

ّط » زاضز وِ همطض هی زض ّویي ظهیٌِ ًیع خْبًی حمَق ثطط ی اػالهیِ 32 ی هبزُ 

َز ضا آظازاًِ ثطگعیٌس، ضطایف هٌػفبًِ ٍ ضرػی حك زاضز وبض وٌس، وبض ذ

ًیع زض ازاهِ ؛ «ثرطی ثطای وبض ذَاستبض ثبضس ٍ زض ثطاثط ثیىبضی حوبیت ضَز ضؾبیت

ثرطی  وٌس حك زاضز هعز هٌػفبًِ ٍ ضؾبیت وسی وِ وبض هیّط» وِ وٌس ویس هیأت

هیي وٌس ٍ أاًسبًی تاش ضا هَافك حیثیت ٍ وطاهت  زضیبفت وٌس وِ ظًسگی اٍ ٍ ذبًَازُ

  .«زض غَضت لعٍم ثب زیگط ٍسبیل حوبیت اختوبػی وبهل ضَز

اظ تػَیت لبًَى وبض تب ثِ اهطٍظ، ًِ تٌْب  ثؼسون  زستّب،  توبهی زٍلت اهب زض ایطاى

ایي ذَز ترلف اظ لبًَى  وِ) اًس ػول ًىطزُ ضغلذَز زض اهط ایدبز  ی ثِ ٍظیفِ

ًبزضست التػبزی هجتٌی ثط ٍاضزات  ّبی ثب اتربش ٍ پیطجطز سیبست ىِثل (اسبسی است

تَلیسی ثِ ثرص ذػَغی  ّبی ٍاگصاضی وبضذبًدبت ٍ ثٌگبٍُ  اًجَُ وبالّبی هػطفی

ٍاضز  هَخَز اضتغبل ّبی ظیطسبذتزاذلی ٍ  تَلیس ٍ ای ثِ غٌؼت وٌٌسُ ّبی ًبثَز ؾطثِ

ّبی  سبذتظیطسجت ًبثَزی  ّبی ػوَهی زاضایی غبضتاؾبفِ ثط  ّب ایي سیبست. اًس وطزُ

 ترلفزیگط  .ضسُ استًیع ًطخ ثیىبضی  افعایصافعایص ضوبض ثیىبضاى ٍ تَلیس ٍ 

 گعیٌص آهیع زض ایي ظهیٌِ ثطلطاضی سیستن ًبزضست ٍ تجؼیؽ اظ لبًَى اسبسی ّب زٍلت
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زٍلتی  هٌبغتوِ استرسام زض  ّبست سبل .ّبست زض احطاظ ضطایف استرسام زاٍقلجبى

 . است ضسُ ًیبفتٌی آضظٍّبی زست اظٍاثستِ ثِ حىَهت غیط ضربظثطای ا

 اهب لبًًَی وبضیٍسبظ ثب،زض تؼییي هعز وبضگطاى ضبغل ّب ی زٍلت ّوِ یيچٌّو

تطزیسی ٍخَز ًساضز  ضبى ثِ آهبضّبیی وِ زض ًبزضستی ٍ ػسم زلت ثب استٌبزٍ  ًبزضست

سبلِ  ّوِ ،ًیبظ هؼیطت ٍ گصضاى ظًسگی یه ذبًَازُهَضز ّبی ٍ ثسٍى تَخِ ثِ حسالل

اظ هیعاى ذف فمط  یفمف وسط  وِ وٌٌس ػٌَاى حسالل هعز تػَیت هی هجلغی ضا ثِ

ّب  زٍلتپی زض پیاظ ترلف  یزیگط ّبی هػساق ّب ٍ تػَیت ّب ایي زست تػوین. است

 .خْبًی حمَق ثطط است ی ثیست ٍ سِ اػالهیِ ی ًمؽ هبزُّوچٌیي اظ لبًَى ٍ 

ی هعز ٍ اضتغبل ٍ  زض حَظُوِ ّبیی  ی ترلف ظهیٌِ زض .ایي ولیت هبخطاست

ّب یب سىَت زض لبًَى غَضت  اظ ذلل ٍ فطجّبی وبضگطی وِ ثب استفبزُ  تطىل

وِ هیي اختوبػی أت ّبی هْن زیگطی چَى للوطٍ حَظُ گیطًس، حبال ثگصضین اظ هی

ثب ّبی ٍلت اثتسا ایي سبظهبى ضا وِ تحت هبلىیت ػوَهی غیط زٍلتی ثَز  زٍلت

اش ظیط ًظبضت ٍ زذبلت ٍظاضت  ّبی لبًًَی ٍ تغییط اسبسٌبهِ ٍ سبذتبض زاذلیتطفٌس

ص وطزًس وِ ّبی ذل ٍ تػطف ٍ غبضت اهَال ٍ زاضاییپس السام ثِ زسٍ  ًسٍضزوبض زضآ

ایي ًَع اخعای  تسلیك زض .استثَزُ ًسلی وبضگطاى بٍالغ اهَال ٍ زاضایی ّبی ثیٌزض

ًوبیبًسُ  ٍخَُ ٍ ًمبقی زض لبًَى. سوٌ هیآضىبض  ضا ثیطتطی ّبی ًىتِ ّب گیطی تػوین

 اظهب ضا  ّب ًَع تسلیك ایي. است ثِ ظیبى وبضگطاى ی هىطضّب وِ ثستطسبظ ترلف ضَز هی

ثِ زازگبُ لبًَى ضىبیت  چٌیيوزض ضاستبی تغییط ٍ اغالح لبًَى ٍ ّحطوت  ؾطٍضت

 ٍ اخطای ػسالتگَیی  ّب ثِ پبسد آى وطزى ٍ العام هترلفهسئَالى زٍلتی اظ اسبسی 

  .آگبُ هی وٌس

ًبوبالیی زض حمیمت ًیطٍی وبض . ًیطٍی وبض وبضگط است هعز زض ٍالؼیت اهط لیوت 

 هَخَز ی سبذتبض ًبػبزالًِ زض وبض ٍ هثبثِ یه وبال زض ثبظاضِ ثِ وبضفطهب است وِ

 ثطآیٌس ّوَاضُگصاضی ّط وبال زض ثبظاض زض لیوت حست لبػسُ ثط .وٌس هی اش ذطیساضی

اهب زض ثبظاض . ّستٌس ی لیوت وٌٌسُ تؼییي گبىٍ فطٍضٌس اىذطیساضیؼٌی زٍ ػبهل هْن، 

تَاظى لَایی ػبزالًِ  زض سكحی یىسبى ٍزض ػول زٍ ػبهل ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ زض  وبض

 .ّبی آضىبض است آى ترلفسبظ  لطاض ًساضًس ٍ ایي اهط ظهیٌِ
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ًْبزی هَسَم ثِ  ضا حسالل هعز وبضگطاىلبًَى وبض،  14 ی اسبس هبزُ ثط

تؼییي  وبض ٍ ضفبُ اختوبػی است ٍظاضت تؼبٍى، ی وِ ظیطهدوَػِ «وبض ػبلی ضَضای»

هعز ًعزیه ثِ ّطتبز زضغس اظ وبضگطاى زض ّویي حس یب ثسیبض ًعزیه ثِ آى . وٌس هی

هكبثك ایي . ضَز تؼییي هی «حسالل»یي ّو سبیط سكَح هعزی ًیع ثط هجٌبی است ٍ

 ای تؼییي وٌس وِ ظًسگی یه ذبًَاض ثبیس حسالل هعز ضا ثِ گًَِ وبض ػبلی ضَضای ،هبزُ

اهب . یبثسافعایص  هتٌبست ثب ًطخ تَضمًیع سبلِ  ضَز ٍ ّوِهیي أت (ًُفط 2.2) وبضگطی

ثب چگًَگی تؼییي تطویت اػؿبی اظ خولِ  ،461 ی ٍ هبزُزّن فػل  ّویي لبًَى زض

سى ضؾبیغ  سبظ سجتٍ ضا فطاّن وطزُ  14 ی ایي ضَضا، ضطایف ػولی ًطسى هفبز هبزُ

وبض ضییس ٍ هسئَل ٍ  ٍظیط ،لبًَىثط اسبس ایي . ضَز هی وبضگطاى توبهیحمَق 

ػبهل اخطای  ،یي تطتیتثِ ا. است ایي ضَضا وٌٌسُ ی ظهبى ٍ هَؾَع خلسبت تؼییي

 ست وِ هٌترتا یٍ ًمؽ آضىبض حمَق وبضگطاى ضرع ٍظیط وبض ایي ترلفِ لبًًَی

 .خوَْض است ضییس

ّبی  گطٍُ ، ًسجت تؼساز اػؿبیوبض ػبلی ضَضایتطویت اػؿبی  ،لبًَىاسبس ثط

ثِ ظیبى وبضگطاى تؼییي  وبهالً آى ٍ تػَیت هػَثبت گیطی یأض ی ًفغ ٍ ضیَُ شی

، سِ ًفط ًوبیٌسگبى وبضگطی ی ًوبیٌسُ اغكالح ثِسِ ًفطزض ایي ضَضا : ضَز هی

 زض ًمص وبض ٍظیطاظ خولِ ًفط  ػوالً چْبضثِ ثؼس  4231اظ سبل وبضفطهبیبى ٍ 

ٍ  ًجَزُ فقط ثی زض ضطایكی وِ زٍلت ّطگع ّن ، آىًوبیٌسگبى زٍلت حؿَض زاضًس

ضوبض ظیبزی اظ هسئَالى زٍلتی ذَز  ٍ ٍاًگْی استثَزُ وبضفطهبیی ثعضي ذَز اغالً 

ثب ایي  .؛اًس زض ثرص ذػَغی ثَزُ ثعضي فؼبالى التػبزیاظ هستمین یب غیطهستمین 

ضٍضي است وِ حؿَض یب  (اوثطیت اػؿبی حبؾط)گیطی  یأض ی اػؿب ٍ ضیَُ تطویتِ

زض ون ٍ ویف  ی هثجت یب هٌفی ًوبیٌسگبى وبضگطی حبؾط زض ضَضاأػسم حؿَض ٍ ض

لؿیِ  قٌع تلد .ثسٍى اثط استاظ حیث لبًًَی هػَثبت آى ٍ تؼییي سكح هعز وبضگطاى 

ی آى هبًؼ اخطایی ّبی ًبهِ ٍ آییي وبض لبًَىفػل ضطن ایي خبست وِ  ثطای وبضگطاى

 ،زض ًتیدِ .ّبی هستمل وبضگطی ّستٌس لیت تطىلزض هسیط ایدبز ٍ فؼب ػجَض لبثلغیط

، فبضؽ اظ گیطًس لطاض هی وبض ػبلی ضَضایبى وبضگطی زض خبیگبُ ًوبیٌسگوِ وسبًی 

 ًوبیٌسگبًی ًیستٌس وِ زض اغَالً ،ْبآً ًیت ءٍ حسي یب سَ ضرػیی ّب یٍیژگ
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ایي هٌظَض ثطگعیسُ ضسُ ثِ ٍ بضگطی وّبی هستمل  تطىل زضزهَوطاتیه  یوبضٍسبظ

 .ثبضٌس

گط ایطاى ثب ثؿبػت ٍ تَاًوٌسی هَخَز، یؼٌی پطاوٌسگی ٍ ًجَز ضوب ی قجمِ

ی  حبل ثستِ ثَزى ّوِ ػیيزض ٍ ًفَشتَاًوٌس ٍ پط ٍ هستمل وبضگطیِ ّبی تطىل

ی ذَز ٍ حؿَض ًعزیه ثِ ضص  ّبی لبًًَی هَخَز خْت استیفبی حمَق حمِ ضاُ

 ػبهل سطوَة ثطای اهٌیت ضغلی ٍ وِ ذَز تْسیس ثعضگی ،ثیىبضهیلیَى خوؼیت 

هبخطا ٍ ثسیبض سبلی تلد ٍ پط ،گصضاًس ضا هی 4231ّبی سبل ّبست، آذطیي ضٍظهعز

ثب وبضّب ٍ لطاضزازّبی ضغلی  اظ ّوبى اثتسا تط لجلّبی  سبل هثل سبلی وِ ،سرت

سبل اٍج  ،سَم ذف فمط آغبظ ضس ثیىبضی ٍ هعزّبیی ووتط اظ یه هساٍم هَلت، تْسیس

زض  غٌؼت ثرص ّب زض ثبض آى هس ًتبیح فبخؼِآّبی اهَال ػوَهی ٍ ثط سبظی ذػَغی

ٍ  ،اًجَُ سبظیّب ٍ ثیىبض تؼكیلی ٍ اًحالل وبضذبًِ ٍ تْسیس سبل ،ضْط ّبی هرتلف

ی پزض ی پیّب ّبی ذطي ٍ ثبظزاضت پبسد ٍ ّبی اهٌیتی ظًی اتْبمسفبًِ سبل أهت

پطی زض حبلی آذطیي ضٍظّبی سبل س. ثِ زلیل پیگیطی هكبلجبت غٌفی وبضگطاى فؼبل

ًتیدِ وِ ) ضَین وِ ٌَّظ هصاوطات هعزی ثِ ًتیدِ ز ٍ ثِ سبل ًَ ًعزیه هیضَ هی

ٍ  گطفتِ ًطسُِ خسی سبل ٍ قجك ضٍال ّوِ هطرعقَض ِ ث ًطسیسُ ٍ (چِ ػطؼ ضَز

وبضگط ٍ  ی ّبی گصضتِ وِ ذبًِ سبل طػىسث ،تَخِ ایي وِ لبثل است ًطسُ ّنضطٍع 

ّب ٍ  ٍ ثِ ایي هٌبسجت زض هػبحجِّبی ضسوی وبضگطی زض ایي هَسن  تطىل زیگط

ای هعز سبل ثؼس اػالم ٍ اضلبم ثسیبض ثبال ثطوطزًس  هی ّب سرٌبى زاؽ ایطاز سرٌطاًی

سىَت اذتیبض  ی اهسبل ّوگی ضٍظُ ،ٍاّی ٍ تجلیغی ثَز الجتِ وبهالً وِ زاضتٌس هی

زلیل  ّبی اثتسایی سبل، ثِ اظ ّوبى هبُ ّطچٌس .زاض است وِ الجتِ ثسیبض هؼٌی اًس وطزُ

 ّب، افعٍى لیوتضٍظ افعایصتَفبى تَضم ٍ ثط اظ آى أهتخْص لیوت اضظّبی ذبضخی ٍ 

 4231یط هعز خلسبت ٍ تطهین ًبگع عاضییط ثطگوبض پیگ ػبلی ضَضایًوبیٌسگبى وبضگطی 

ّطگع خسی  ،ًبپصیط وتوبى تَضمِهیعاى ثبالی ثیساز ضغن  ثِ ،ّب اهب ایي پیگیطی. ثَزًس

  .ٌدبهیسًیثیط ّن أت ثیی  حتب ثِ ثطگعاضی یه خلسٍِ  گطفتِ ًطس

زض . اقالق وطز ّب ػٌَاى هصاوطات هعزی ثِ ایي گفتگَ تَاى ًوی هطٍالؼیت ا زض

؛ اظ اثعاض ٍ ٌسّست اذتیبض غبحت ٍ تَاظىه قَض ًسجیِ ث قطفیي غبلجبً ٍالؼی ی هصاوطُ
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ظًی ٍ پیطجطز هصاوطات ثِ  فطبض زض چبًِاػوبل  تَاًوٌسی وبفی ثطای اػوبل لسضت ٍ

ی  گًَِ هصاوطات پطتیجبًی ٍ حوبیت ثسًِ ایي الوللیِ ػطف ثیي زض. ًسهٌس ثْطُ ًفغ ذَز

ضبى سط هیع  ّبیی وِ ًوبیٌسگبى تطىلی  گستطزًُفَش حك اػتػبة ٍ  ٍ وبضگطی

زض یه  ٍلتی .وٌٌسُ است هصاوطُ ّبی وبضگطی اثعاض اػوبل لسضت قطف هصاوطُ ّستٌس

تَاظى ٍ تؼبزل ًسجی ثطلطاض ًجبضس ٍ قطفیي ًیع حك تطن هصاوطُ ضا ًساضتِ  هصاوطُ

تبظُ ایي زض ضطایكی  ضَز غبلت تجسیل هی اوطُ ثِ تحویل ًظط قطفِصثبضٌس زض ػول ه

. هستمل ٍ زاضای اذتیبض ثبضٌس ٍ ٍالؼیی گبًوٌٌسُ ًوبیٌس است وِ ًوبیٌسگبى هصاوطُ

ی  ًِ ثطگعیسُ وبض ػبلی ضَضایزض  وٌٌسُ وبضگطی هصاوطُت ًوبیٌسگبى أزض حبلی وِ ّی

ٍ ًِ اظ چٌیي پطتَاًِ ٍ حوبیتی ّستٌس وبضی زهَوطاتیه ٍسبظ ثب تطىلی هستمل

ّب ٍ  حبل آهبض ٍ اضلبم ٍ ضطح. گطی ٍ الٌبع اهیس زاضًس ثیطتط ثِ الثی ّب ایي. ثطذَضزاضًس

ایي اضلبم  اظذَثی ِ ّبی هتحس وبضفطهبیی ٍ زٍلتی ث وٌٌس وِ گطٍُ ػَالجی ضا ػطؾِ هی

 ٍ آّي سطز وَفتي آًْب ذبلی اظ فبیسُ ی تىطاض ّط سبلِ؛ زاضًسآگبّی  ّبّطساض ٍ آهبض ٍ

 ترلف وطزُ ٍ اظ لبًَىّبی لبًًَی ٍ گبُ ثِ ووه هفط ّب اظ هَؾغ لسضت آى .است

لیل است وِ زض توبم ایي ثِ ّویي ز زلیمبً .هیي هٌبفغ قجمبتی ذَز ّستٌسأپیگیط ت

اظ ذف فمط ضسوی  یوسط ضسُ ّوَاضُ ًِ هعز ٍالؼی وِ الل هعز تػَیتحس ّبُ زٍض

  .ثَزُ است

زض ایي  ،ّبی وبضگطی وبضگطاى ٍ تطىل. حبل آظهَزُ ضا آظهَزى ذكبست ّط ثِ

تط  هعز ٍالؼی ًعزیه ثِ یبثی ثِ هعزی وِ هیي حمَق ذَز ٍ زستأثطای تسبذتبض، 

ثبیس ثِ تَاى  .ٍ اًدبم هػبحجِ ٍ هٌبظطُ اوتفب وٌٌس ثِ غسٍض ثیبًیِ ًجبیس فمف ثبضس

یبفتي هستمل ٍ ّبی  تطىل ٍ ثطپبسبظی ٍ چگًَگی استفبزُ اظ ایي تَاى ٍالؼی ذَز

 .ایي وبضٍاى ضا تسثیط ٍ سیبستی زیگط ثبیس. ضٍی ثیبٍضًسّبی تبظُ  ضاُ

 


