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هطالعِ کیفی تأثیرات بازارچِّای هرزی بر تذاٍم پذیذُ قاچاق
اهیذ قادرزادُ ،اؾتبزیبض گطٍُ ربهؼِقٌبؾي زاًكگبُ وطزؾتبى



احوذ هحوذپَر ،اؾتبزیبض گطٍُ ربهؼِقٌبؾي زاًكگبُ ثَػلي ؾيٌب
اهیذ قادری ،وبضقٌبؼ اضقس ربهؼِقٌبؾي زاًكگبُ وطزؾتبى
چکیذُ
ًَقتبض حبيط ثط اؾبؼ ضٍـقٌبؾي ويفي ٍ ثب ضٍـ هطزمًگبضي ،ثِ ثطضؾي زضن ٍ تفؿيط هطزم هٌُمِ هطظي هطیَاى اظ
تأحيطات ثبظاضچِّبي هطظي ثط پسیسُ لبچبق اًزبم گطفتِ اؾت .چبضچَة هفَْهي تحميك ثِ هخبثِ لٌعي ًظطي ،تطويجي اظ
ضٍیىطزّبي اًتمبزي ،وبضوطزي ٍ ،ؾبظُگطایي اؾت .یبفتِّبي تحميك ثب تىٌيهّبي ههبحجِ ػويك ،هكبّسُ هكبضوتي ٍ
اؾٌبزي گطزآٍضي قسُاًس .ثب ووه ضٍـ ًوًَِگيطي ويفي(اظ ًَع ًوًَِگيطي فطنتگطا یب ظَْضیبثٌسُ) ثب ً 27فط اظ هُلؼبى
وليسي ههبحجِ قسُ تب اقجبع ًظطي حبنل گطزز .زض ًْبیت ،زازُّب ثب ضٍـ ًظطیِ ظهيٌِاي تحليل ٍ زض لبلت  34هفَْم
اؾبؾي ٍ پٌذ همَلِ ػُوسُ (تساذل وبضوطزي ًْبزي ،ثَضٍوطاؾي ثغطًذ ٍ ثبظزاضًسُ ،آؾيتهٌسي ٍ ًبوبضآهسي ؾيؿتن ًظبضت
زضًٍي ثبظاضچِّبً ،بثؿبهبًي هَلؼيتي ،فكبضّبي ثطٍى ؾبذتبضي) وسگصاضي قسُ ٍ زض همَلِ ّؿتِ "تساٍم تحَلیبفتِ پسیسُ
لبچبق" تلريم قسُاًسً .ظطیِ حبنلِ زض لبلت هسلي اضایِ ٍ تَأهبً اظ ٍيؼيت ثط ؾبذت قسُ ًْبیي ،تجييٌي اًتمبزي اضایِ
قسُ اؾت.
ٍاژُّای کلیذی :ثبظاضچِّبي هطظي ،لبچبقً ،ظطیِ ظهيٌِاي ،قْطؾتبى هطیَاى.
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طرح هسألِ

فطٌّگي فطاٍاى ،ثبظاضچِّبي هطظي ( 54ثبظاضچِ) زض ایي

وٌفّبي ثكطي ثِ فطاذَض هَلؼيتّبي هىبًي ـ ظهبًي

ًَاضّبي هطظي اظ اّويت ثبالیي ثطذَضزاضًس ٍ ًيبظهٌس

ٍ ؾُح تىٌيه ٍ هؼطفت افطاز ًيع ،اظ تفبٍتّبي

تَرِ ٍ ثطضؾيّبي ٍیػُ ّؿتٌس .تأحيط ثبظاضچِّبي هطظي

هحتَایي ٍ نَضي گؿتطزُاي ثطذَضزاض اؾت .تىخّط

ثط وبّف پيبهسّبي هٌفي پسیسُ لبچبق ٍ وٌكگطاًي تحت

وٌفّبي آزهي ًكبى اظ گؿتطزگي ًيبظّب ٍ يطٍضتّبي

ػٌَاى لبچبلچي ٍ وَلجط ،1تمليل حزن الهبز پٌْبى

اٍ زاضز ٍ تؼبهالت التهبزي ٍ ضفغ ًيبظّبي هؼيكتي ،یىي

وكَض ،اظ رولِ هؿبیل هْن ثبظاضچِّبؾت وِ ًيبظهٌس

اظ ایي هزوَػِ هتىخط وٌفّبي افطاز اؾت .ایي ًيبظّبي

ثطضؾي ٍ هُبلؼبت هرتلفي اؾت .ثط ایي اؾبؼ ،ثب ٍرَز

هؼيكتي ٍ ظیؿتي ثكط اظ زیطثبظ ثِ تٌبؾت تحَالت

زایط ثَزى یه ثبظاضچِ ضؾوي (ثبقوبق ٍ )2زٍ ثبظاضچِ

هرتلف ّط ارتوبػي ،وٌفّبي هتفبٍتي ضا ًيع ثطاي

هَلت (زُضٍُُضاى ٍ 3پيطاى ،)4پسیسُ لبچبق زض قْطؾتبى

اضيبي آًْب ثِ زًجبل زاقتِ اؾت .لطاض گطفتي ثكط زض

هطیَاى ّوَاضُ اظ اؾبؾيتطیي هؿبیلي اؾت وِ زض

هطحلِاي وِ زض آى ضفغ ًيبظّبي ظیؿتي ربي ذَز ضا ثِ

زٍضُّبي هرتلف ًْبزّبي هطتجٍ هؿؤٍل ضا ثِ ذَز

ؾَزآٍضي التهبزي زازُ اؾت ٍ غلجِ ػمالًيت تؼبهلي ٍ

هكغَل زاقتِ ٍ اظ ضاُّبي گًَبگَى ثط ظًسگي ٍ پيطاهَى

هحَضیت یبفتي وٌفّبي افطاز ثط هساض ؾَزآٍضي

هطزم هٌُمِ تأحيطگصاض ثَزُ اؾت .ثطضؾي تأحيطات

التهبزي  ،ثبػج قسُ تب ثطضؾي وٌف التهبزي ثِ یىي اظ

ثبظاضچِّبي هطظي ثط پسیسُ لبچبق زض قْطؾتبى هطیَاى

ثحجّبي ارتوبػي ػوسُ زض اًسیكِ ٍ هُبلؼبت هتفىطاى

هَيَع انلي ایي ًَقتبض اؾت وِ ؾؼي هيقَز ثِ قيَُ

ػلَم ارتوبػي ٍ ضفتبضي هجسل گطزز .هزوَػِ انَل ٍ

ويفي ٍ ثط اؾبؼ زضن ٍ تفؿيط هطزم ّويي هٌُمِ

لَاػسي وِ تؼيييوٌٌسُ چگًَگي ضفتبضّبي التهبزي

ثبظؾبظي هؼٌبیي گطزز .ثط اؾبؼ ایي تحميك ،هطزم هٌُمِ

اًؿبىاًس ٍ ثؿتطّبي هرتلفي وِ نَض هرتلفي اظ

ّوبًٌس وٌكگطاًي ذالق هيتَاًٌس ًمف ثبظاضچِّب زض

وٌفّبي ضؾوي ٍ غيطضؾوي التهبزي زض آى نَضت

تحَل ٍ تغييطات لبچبق زض قْطؾتبى هطیَاى ضا زضن ٍ

هيگيطًس ،اظ ثحجّبي اؾبؾياي اؾت وِ ػالٍُ ثط یه

تفؿيط ً وبیٌس ٍ هحمك زضن ٍ پيكب هؼطفت افطاز ضا ثِ

فطز ػبزي ،اًسیكِ التهبززاًبى ٍ اًسیكوٌساى هرتلف ضا

ػٌَاى ثٌيبى تحميك ثطاي ثطضؾي هَيَع زض ًظط گطفتِ،

ًيع ثِ ذَز هكغَل زاقتِ اؾت .ثبظاض ،ثبظاضچِّب ٍ هٌبَك

تفؿيطّبي آًبى ضا تفؿيط هزسز هيًوبیس.

آظاز تزبضي اظ ػيٌيتطیي هىبىّبي تؼبهالت التهبزي
افطاز زض لبلت گؿتطزُ ٍ والى اؾت .ثبظاضچِّب زض

اّویت ٍ اّذاف هطالعِ

ضاؾتبي توْيسات ؾبظهبًي ٍ غيطؾبظهبًي ،ثِ هخبثِ یىي اظ

پسیسُ لبچبق ثِ هخبثِ یىي اظ هزوَػِ فؼبليتّبیي اؾت
5

ثؿتطّبي تحمك یبفتي نَضتّبي ذبني اظ وٌف

وِ زض شیل التهبز پٌْبى تؼطیف هيقَز ٍ زض هحبؾجبت

التهبزي ّؿتٌس وِ ثِ هٌظَض ؾبهبى ثركي ثِ هٌبؾجبت

هلي ٍاضز ًكسُ ،اظ حيُِ ًظبضت زٍلت هيگطیعز ٍ اظ

غيطضؾوي التهبزي ٍ فطٌّگي هطظًكييّبي زٍ َطف

هؤلفِّبي فؿبز التهبزي اؾت وِ زض رَاهغ زض حبل

هطظ ثطپب قسُاًس .ثب تَرِ ثِ ٍؾؼت هطظّبي ظهيٌي (آثي

1

ٍ ذكىي) ایطاى (574/8ويلَهتط) ثب وكَضّبي
ّوؿبیِاـ ٍ ًيع ٍرَز تٌَعّبي ظثبًي ،لَهي ،هصّجي ٍ

Porter
Bashmagh
3
Darawaran
4
Piran
5
Surreptitious Economy
2

177

هُبلؼِ ويفي تأحيطات ثبظاضچِّبي هطظي ثط تساٍم پسیسُ لبچبق

تَؾؼِ ثََِض هًبػف هبًؼي زض ثطاثط تَؾؼِ ثَزُ ،حتي

ضا زض هطیَاى ضا ثِ هؼًلي تجسیل وطزُ ،ؾبذتِ ٍ وبضوطز

ٍاثؿتگيّبي ذبضري ضا ًيع تكسیس هيًوبیس .وبّف

ثبظاضچِّب ٍ تزبضت هطظي ضا زض تمليل پسیسُ لبچبق

فطنتّبي قغلي زاذلي ،وبّف زضآهسّبي زٍلتي ،ضوَز

هرتل ٍ ًبوبضآهس هيؾبظًس .لصا اظ اّن اّساف ایي تحميك

ٍ ٍضقىؿتگي نٌبیغ زاذلي ،تساٍم پَلكَیي ،اذتالل زض

ًيع ایي اؾت وِ پسیسُ لبچبق ضا ثِ پيطٍي اظ ٍرَز

ؾيبؾتگصاضيّب ٍ تهوينگيطيّبي التهبزي ٍ تأحيطات

ثبظاضچِّبي هطظي زض هطیَاى ثطضؾي ًوبیس ٍ اظ زیسگبُ ٍ

فطؾبیٌسُ ثط تَاى ارطایي زٍلت ،اظ رولِ پيبهسّبي

زضن هطزم هٌُمِ ثِ ضٍقيتط قسى ثيف اظ پيف هَيَع

اؾبؾي پسیسُ لبچبق اؾت .ثب اشػبى ثِ ضلنِ ثبالي

ٍ تَاى تحمك ّسف وبّف پسیسُ لبچبق زض پطتَ

هؿبحت هطظّبي وكَض ( 8500ويلَهتط)ٍ ،رَز تٌَع ٍ

ضاُاًساظي ٍ حًَض ثبظاضچِّبي هطظي السام وٌس .ایي

تفبٍت زض اثؼبز الليوي ٍ رغطافيبیي ،فطٌّگي ،لَهيتي،

ّسف زض نَضت تحمك ثطضؾي ٍ ضٍقي قسى ػلوي

ظثبًي ٍ هصّجي زض هٌبَك هطظي وِ  16اؾتبى هطظي ثب

لًيِ هيتَاًس ثِ اضایِ چكناًساظي ٍالغ ثيٌبًِتط ثِ هطزم

حسٍز  50زضنس اظ هؿبحت ول وكَض ضا زض ثط هيگيطز،

هٌُمِ ٍ ًيع ّوفىطي ثيكتط ثب هؿؤٍالى هطتجٍ زض اضایِ

زالیل هتؼسزي همَلِ هطظ ٍ اضتجبَبت هيبى هطظي زض

ثطًبهِّب ٍ ؾيبؾتّبي ثْتط ثطاي هٌُمِ هخوطحوط ٍالغ

ؾَُح ؾيبؾي ،ارتوبػي ،فطٌّگي ٍ ،التهبزي ضا اظ

قَز.

اّويت ٍیػُاي ثطذَضزاض ًوَزُ اؾت.
قْطؾتبى هطیَاى ثِزليل ربیگبُ اؾتطاتػیه ؾيبؾي،

پیشیٌِ هطالعِ

التهبزي ٍ فطٌّگي آى زض ّوزَاضي ثب هٌبَك وُطزًكيي

زض ذهَل پسیسُ لبچبق ،وبضّبي اًزبم قسُ غبلجبً

ػطاقّ ٍ ،وچٌيي ثِ زليل ثطذَضزاضي اظ ؾُح پبیيي

ثِ ثطضؾي تأحيطات ٍ پيبهسّبي هرتلف ارتوبػي،

تَؾؼِیبفتگي ٍ حزن ثبالي روؼيت فؼبل ٍ ثيىبض آى،

التهبزي ،ؾيبؾي ٍ فطٌّگي لبچبق (ثطاي هخبل ،احوسي،

پسیسُ لبچبق زض آى تساٍم پيسا وطزُ اؾت ٍ ثِ ّويي

1381؛ ًَضي1387 ،؛ هزس1387 ،؛ اؾوبػيلظازُ ٍ

رْت ،اظ رَاًت هرتلفي ًيبظهٌس ثطضؾي ّط چِ ثيكتط

زیگطاى1387 ،؛ ًظطي پَض ٍ هؼعي1389 ،؛ هحؿٌي،

اؾت .ثبظاضچِّبي هطظي وِ ثِ ػٌَاى یىي اظ هٌبثغ هْن

1389؛ ؾلُبًي ٍ )1389 ،یب ػَاهل هؤحط ثط پسیسُ لبچبق،

تأهيي هؼيكت هطزم هٌبَك هطظي ّؿتٌس ٍ زض ثْجَز

تأحيط ثبظاضچِّب ثط حول ٍ ًمل ،ثطضؾي ٍيؼيت ٍ

اهٌيت هٌُمِ ًمف زاضًسّ ،طگًَِ ؾَء تسثيط ٍ غفلتي

ضٍیِّبي ربضي ثبظاضچِّب (آهَؾي ٍ ضحوبًي1387 ،؛

هيتَاًس اظ ضؾيسى ثِ اّساف اؾبؾي ضاُاًساظي آًْب

پيطثَزالي1379 ،؛ ظًگيآثبزي ٍ آٌّگطي1389 ،؛ ػجساهلل پَض،

ثىبّس .اظ اؾبؾيتطیي اّساف ایزبز ثبظاضچِّبي هطظي

 )1384پطزاذتِاًس ،ليىي وبض هكتطوي وِ تَأهبى ثِ ثطضؾي

زض هطیَاى ،اقتغبل ٍ تأهيي هؼيكت هطزم هٌُمِ ،وٌتطل

تأحيط ثبظاضچِّب ثط پسیسُ لبچبق پطزاذتِ ثبقس ،اظ ؾيويي

لبچبق وبال ،افعایف اهٌيت هطظّب ٍ قىَفبیي التهبز

اضهغبى ( )1389ثب ػٌَاى «ربیگبُ ثبظاضچِّبي هطظي زض

هحلي ،ضًٍك هٌبَك قْطي ٍ ضٍؾتبیي هحسٍزُّبي

افعایف اقتغبل ٍ وٌتطل لبچبق اؾتبىّبي هطظي» اؾت.

هطظي اػالم قسُ اؾت (حؿيٌي .)1 :1389 ،ثب توبم

ثِ ظػن ًَیؿٌسُ ،تَؾؼِ ثبظاضچِّب هيتَاًس ثِ ووطًگ

هالحظبت ٍ تساثيط اتربش قسُ اظ ربًت ًْبزّبي شيضثٍ،

قسى قىبف هيبى هٌبَك هطظي ٍ هطوعي ،ػبزالًِتط قسى

ثبظ ّن هكىالت گًَبگًَي ٍرَز زاضًس وِ پسیسُ لبچبق

تَظیغ لسضت ٍ هٌعلت ٍ حطٍت؛ اضتمبء اؾتبًساضزّبي
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ؾُح ظًسگي ٍ هؼيكتي زض ًَاحي هطظي ،وبّف هؼًل

ضٍـقٌبؾي ذبل ذَز ّؿتٌس .زض هُبلؼبت ويفي،

ثيىبضي ٍ اقتغبل زض ًَاحي هطظي ٍ رلَگيطي اظ لبچبق

هؼوَالً ثِ ربي اؾتفبزُ اظ هجبًي ًظطي اظ چبضچَة

ثيٌزبهس .اضهغبى ،تحمك ّسف وبّف پسیسُ لبچبق زض

هفَْهي 4ثطاي اؾترطاد ؾؤال یب ؾؤالّبي تحميك

هطظّب ضا زض پطتَ ایزبز ثبظاضچِّب ٍ ثب قطٌ وبّف

اؾتفبزُ هيقَز وِ هؼوَالَ هزوَػِ هفبّين ثِّن هطتجٍ ٍ

تؼطفِّبي گوطوي ثيبى وطزُ اؾت.

هَيَػبت ػُوسُ ٍ هَضز توطوعي ّؿتٌس وِ زض لبلت

ثط هجٌبي ًتبیذ هُبلؼِ ًظطيپَض ٍ هؼعي ( )1389ثب

یه ًظبم هٌؿزن ٍ هطتجٍ هؼٌبیي ثِ ّوسیگط پيًَس

ػٌَاى «ًمف ثبظاضچِّبي هطظي زض تَؾؼِ ٍ ضًٍك

یبفتِاًس ٍ ثطاي ایزبز حؿبؾيت ًظطي ـ هفَْهي ثطاي

التهبزي هٌبَك هطظي (هُبلؼِ هَضزي ثبظاضچِ هطظي

ووه ثِ ثبظ ثَزى شّي هحمك ًؿجت ثِ هؿبیل ٍ

ثبقوبق هطیَاى)» وِ ثب ًظطذَاّي اظ وبضقٌبؾبى آگبُ ٍ

همَلِّبي هَضز پػٍّف ّؿتٌس.

ثط ایي اؾبؼ،

ضٍـ ووّي اًزبم قسُ اؾت ،ثب ٍرَز ًمف ثبظاضچِّب

چبضچَة هفَْهي ایي تحميك ،تطويجي اظ ضٍیىطز ًظطي

زض ثْجَز ٍيغ التهبزي هطزم هٌُمِ ،هطظًكيٌبى ایي

اًتمبزي ٍ ؾبظُگطایي ضا زض ذَز زاضز .ضٍیىطز اًتمبزي

5

هٌُمِ ًمف ٍ هكبضوت فؼبلي زض ثبظاضچِّب ًساضًس ٍ

يوي تأويس ثط زضنپصیط ثَزى ٍالؼيتّب تبضیري ٍ

ؾيبؾتّبي حوبیتي زٍلت اظ تَليسوٌٌسگبى ٍ

ثؿتطهٌس ثسى آًْب ضا ًيع تأیيس ًوَزُ اؾت .ایي پبضازاین

نبزضوٌٌسگبى هحلي پبیيي اؾت .لصا ثبظاضچِّب ثِ ََضي

اگطچِ ّوبًٌس ضٍیىطز ثط ؾبذتي ٍالؼيتّبي اروبػي ضا

رسي فطایٌس تَؾؼِ ضا ًكبى ًويزٌّس ٍ لَاًيي ٍ

ثِ گًَِاي زض ًظط هيگيطز وِ زض ذالل ظهبى ٍ تحت

همطضات ثبظًگطي قسُ ٍ هسًٍي زض ثبظاضچِ حبون ًيؿت

تأحيط ػَاهل التهبزي ،فطٌّگي ،ؾيبؾي ،لَهي ٍ رٌؿيتي

ٍ ؾيؿتن آهَظقي هيبى پيلٍِضاى ٍ ثبظضگبًبى ٍرَز ًساضز.

قىل گطفتِ اًس ،اهب هؼتمس اؾت وِ قطایٍ ٍ ؾبذتبضّبي

ثط هجٌبي

هُبلؼبت هصوَض،

6

ثبظاضچِّب ثب ّسف

هحسٍزوٌٌسُاي ٍرَز زاضًس وِ ػمل ؾلين ضا هرسٍـ

وبّف پسیسُ لبچبق ٍ افعایف اقتغبلظایي زض هٌبَك

ًوَزُ ،ثِ آگبّي وبشة ٍ زضن ًبزضؾت ٍ ثيطاِّ ضفتي

هطظي وكَض تَؾؼِ پيسا وطزُاًس .ثب ٍرَز ایي ،زض

ٍالؼيتّب ٍ تهٌؼي ثَزى آًْب هياًزبهٌس ٍ ثبػج

هُبلؼبت هَرَز تزطثِ ٍ زضن هطظًكيٌبى زض ثبة تأحيط

هيگطزًس تب افطاز ػبزي ٍالؼيتّبي ارتوبػي پيطاهَى

ثبظاضچِّب ثط اثؼبز ٍ ضًٍس پسیسُ لبچبق ،ثِ ػٌَاى یىي اظ

ذَز ضا هتؼبضف ٍ َجيؼي اًگبقتًِ ،ؿجت ثِ زگطگًَي

اثؼبز التهبز پٌْبى ،وِ ّسف ایي ثطضؾي اؾت ،هَضز

آًْب ٍ ضّبیي اظ اًميبز السام ًٌوبیٌس.
تزبضت هطظي ،ثبظاضچِّب ٍ ثبظاضّبي آظازً ،وبز ٍ

تَرِ لطاض ًگطفتِ اؾت.

رلَُاي اظ زضّن تٌيسگي فًب ٍ هىبى ٍ ًفَشپصیط قسى
چارچَب هفَْهی

هطظّبي هرتلف ثِ قوبض هيآیٌس .غبلجبً زض وكَضّبي زض

غبلجبً تحميمبت ارتوبػي ثِ یىي اظ ؾِ قيَُ ووّي،1

حبل تَؾؼِ ،زض رطیبى هسضًيعاؾيَى ٍ تَؾؼِ التهبزي،

ويفي  ٍ 2یب تطويجي  3نَضت هيگيطًس ٍ ّط وسام زاضاي

ثِ ذبَط ػسم اًُجبق ثٌيبىّبي فلؿفي ٍ ؾبذتبضي

ثٌيبىّب ٍ هَايغ ّؿتيقٌبؾي ٍ هؼطفتقٌبؾي ٍ

التهبزّبي هسضى ٍ التهبز ثَهي ،پيىطُاي زٍگبًِ اظ

1

4

2

5
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التهبز هسضى ٍ ؾٌتي ظَْض هيوٌس .ایي پيىطُ زٍگبًِ

ضؾيسى ثِ آؾبیف ٍ ضفبُ زض فطٌّگ پصیطفتِ قسُ اؾت ٍ

التهبز ؾٌتي ـ هسضى زض ّط ربهؼِاي ظیط هزوَػِاي اظ

اظ ضاُّبي گًَبگَى هسام ثط اّويت اثؼبز هرتلف ایي ضفبُ

التهبز ٍ ؾيبؾتّبي التهبزي زٍگبًِ ضؾويٍ 1

ٍ تزوالت زض ربهؼِ تأويس هيقَز ،اهب ٍؾبیل ٍ ضاُّبي

غيطضؾوي 2ضا زض پي ذَاّس زاقت .التهبز غيطضؾوي

ضؾيسى ثِ آًْب هحسٍز اؾت (ًجَز ثؿتطّبي تَؾؼِ،

قبهل ،التهبز غيطضؾوي هجتٌي ثط هجبزالت هطظيٍ ،

يؼف ؾبذتبضّبي نٌؼت ٍ وكبٍضظي زض هٌُمِ ٍ ،)...

التهبز غيط ضؾوي ثَهي هٌُمِ اؾت .ثرف غيطضؾوي

زض ًتيزِ هطزم هٌُمِ اظ ضاُ ثسػت( 7لبچبق) هيذَاٌّس

التهبز زض ًظبمّبي التهبزي هرتلف هيتَاى ًوَز آى ضا

ثِ ایي ّسف ثطؾٌس ،ليىي زض ًظطیبت اذيطتط زض هجبحج

یبفت ( لبزضظازُ ،هحوسپَض ٍ زیگطاى.)55 :1384 ،

ربهؼِقٌبؾي افطاز ثِ هخبثِ وٌكگطاًي فؼبل ٍ ثبظاًسیف

تزبضت هطظي 3وِ اظ رٌجِّبي ثؿيبض هْن زض ثُؼس

للوساز هيگطزًس وِ زاضاي ٍیػگي ثبظًگطي زض ذَزٍ 8

غيطضؾوي ػلن التهبز اؾتّ ،طگًَِ ضاثُِ تزبضي

زض ضٍاثٍ پيطاهًَي ذَز ّؿتٌس .زض ایيگًَِ ًظطیبت
9

10

التهبزي (ضؾوي ٍ غيطضؾوي) وِ اظ َطیك هٌبؾجبت ٍیػُ

تلفيمي وِ ؾتيع ػبهليت ٍ ؾبذتبض اظ ثيي هيضٍزً ،ظط

ثيٌب هطظي ٍ ثِ قيَُّبي هرتلفي نَضت گيطز ،ذَاُ زض

هتفىطاى ثط ایي اؾت وِ افطاز ػبهليتّبي ثبظاًسیف ٍ

لبلت ثبظاضچِّب ٍ گصضگبُّبي ضؾوي ٍ یب ثِ َطیك

تفؿيطگط ّؿتٌس وِ پبؾدّبي ٍاوٌكي نطف ثِ

غيطضؾويِ لبچبق ضا قبهل هيقَز .گصضگبُّب ٍ ثبظاضچِّب

هحطنّبي پيطاهَى ذَز ًويزٌّس

هيتَاًٌس زض زٍ ثُؼس التهبز تزبضي ـ ذسهبتي ٍ هجبزالت

144ـ .)151فطز لبچبلچي زض ایي زیسگبُّب وٌكگطي اؾت

هطظي لبچبق 4زض تَؾؼِ التهبزي هٌبَك ثَهي ایفبي

وِ ثب لحبِ ًوَزى ٍيؼيت هؼيكتي ذَز ،قطایٍ

ًمف وٌٌس ٍ حتي ثط اثؼبز زیگط ًظبم ارتوبػي تأحيطگصاض

التهبزي هٌُمِ ٍ هَلؼيت اوَلَغیه ٍ غئَپَليتيه

ثبقٌس .یىي اظ انليتطیي هؼًالت هَرَز زض هٌبَك

هٌُمِ ثِ گًَِاي ثبظاًسیكبًِ ػول هيًوبیس ٍ تب ظهبًي وِ

هطظي پسیسُ لبچبق وبالؾت وِ ػالٍُ ثط آحبض ظیبًجبض آى

ٍيؼيت ؾبذتي هٌُمِ ػَو ًكَز ،ایي ًَع وٌفّب ٍ

ثط التهبز والى هلي ،تجؼبت ارتوبػي هرطثي زض ؾُح

هتؼبلجبً ایي ًَع پسیسُ ٍ هؿبیل (لبچبق) ثبظتَليس ذَاّس

قْطؾتبى ٍ وكَض ًيع زض پَي زاضز.

قس .هيتَاى گفت وِ لبچبلچي ،ثِ ػٌَاى وٌكگطي ثب

(ضیتعض:1374 ،

اظ هٌظط ربهؼِقٌبؾي وبضوطزي ،پسیسُ لبچبق 5یب

ػبزتَاضُ 11ذبل ،زض یه هيساى ذبل وِ لَاػس ٍیػُاي

وٌف لبچبلچي 6ضا هيتَاى ثِ هخبثِ وٌف ارتوبػي ٍ

ثط آى حبون اؾت ،لطاض گطفتِ ٍ زؾت ثِ وٌف هيظًس.

اًحطاف اظ لبًَى زضن وطز .لصا نبحجٌظطاًي ًظيط ًيعثت

ثِ ؾرٌي زیگطً ،مف ٍ تأحيط ػَاهل ٍ قطایٍ ؾبذتبضي

ٍ هطتي ،ضیكِ ایي اًحطاف ضا زض ًبّوبٌّگي هيبى فطٌّگ

زض هٌبَك هطظي ٍ هيبى هطظًكيٌبى زض قىلزّي ثِ وٌف

ٍ ربهؼِ ٍ یب ثِػجبضتي زیگطً ،بقي اظ ًبّوبٌّگي هيبى

(لبچبق) وٌكگط (لبچبلچي) ثيكتط اؾت .ثِ ّط حبل،

اّساف پصیطفتِ قسُ ٍ ٍؾبیل ًْبزي هيزاًٌس .اظ آًزب وِ

آًچِ اوٌَى ػيٌيت هيیبثس ،ایي اؾت وِ وٌف لبچبق اظ

1
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ربًت یه وٌكگط ثِ ًبم لبچبلچي هؿتمل اظ هَلؼيت

ًَقتبض ثطاي وٌكگطاى انلي هيساى هَضز هُبلؼِ لبثل ثبٍض

ذبل حبون ثط آى وٌكگط ًيؿتًَ .ع ثطذَضز ٍ تؼبهل

اؾت ٍ اؾتٌجبٌّبي وٌكگطاى زضثبضُ پسیسُ لبچبق ٍ

وٌكگطاى ثب ؾبذتبضّبي ارتوبػي ربضي زض اَطافكبى

ًمف ثبظاضچِّبي هطظي ثِ هربَجبى ذبني هٌتمل قسُ

توبهبً ذلّبلبًِ ٍ ػمالًي ًيؿتٌس ٍ فطز لبچبلچي ثِ ََض

اؾت ٍ ،ضٍـ ٍ تىٌيه ٍ اثعاضّبي ثِوبضگطفتِ قسُ زض

ثبظاًسیكبًِ ػول ًويوٌس ٍ ثؼًبً زضوي ًبزضؾت اظ

تحميك زاضاي حساوخط لبثليت ثطاي ثطضؾي ٍ وؿت ًتبیذ

ظًسگي ٍ ثؿتط ارتوبػي ذَز ٍ ربیگبّف زاضز ،اهب

ؾبظگبض اظ هَيَع ٍ ثؿتط تحميك ّؿتٌس ٍ ،زض ًْبیت،

ثبظّن ظًسگي ضٍظهطُ ٍ ػمل ؾلين ایي وٌكگط ثٌيبى

ًتبیذ حبنلِ ثِ هيعاى ظیبزي زاضاي ػيٌيت ٍ ثؿتطهٌسي

تحميك ارتوبػي اؾت ٍ هحمك ارتوبػي هيتَاًس ثِ اضایِ

ّؿتٌس .قيَُ ًوًَِگيطي هجتٌي ثط فطو پبضازایويه زض

َطحي تفؿيطي اظ آى ثپطزاظز.

شیل ًوًَِگيطي هتَالي اظ زؾتِ ًوًَِگيطيّبي هؼيبض
4

هحَض یب ويفي لطاض هيگيطز .زض ایي ًَع ًوًَِگيطي
هحمك ػالٍُ ثط ایيوِ اظ لبػسُ «اًتربة تسضیزي»5

رٍششٌاسی هطالعِ
زض

پيطٍي هيوٌسّ ،وَاضُ زض ذالل گطزآٍضي زازُّب هَاضز

تحميك حبيط ثط اؾبؼ ضٍـقٌبؾي ويفي ٍ

چبضچَة ضٍـ هطزمًگبضي اًتمبزي ثِ اًزبم ضؾيسُ

رسیسي ضا ثطاؾبؼ تغييطات ایزبز قسُ زض َطح تحميك

اؾت .هطزمًگبضي ثِنَضت هيساًي ٍ ثب ضٍحيِ َجيؼي

ثِ هَاضز اٍليِ ًوًَِّبي هَضز تحميك هيافعایس .ایي هَاضز

گطایبًِ ٍ 1ثؿتطهٌس ،2پسیسُّب ضا زض ثؿتط َجيؼيقبى

وِ ثٌبثط فطنتّبي پيف آهسُ اًتربة هيقًَس ،رعٍ

هُبلؼِ ًوَزُ ٍ هحمك ثبظاًسیف ثِ اضایِ تَنيفي فطثِ 3اظ

هَاضز هْن ٍ هُلؼيي وليسي زض ثبة هَيَع تحميك

اظ هَيَع هَضز هُبلؼِ ٍ رَاًت هرتلف آى السام هي-

ّؿتٌس .ثب ووه ضٍـ ًوًَِگيطي ويفي ،ثٍِیػُ ًوًَِ-
6

وٌس .تحميكّبي هطزمًگبضاًِ اًتمبزي زاضاي زیسگبّي

گيطي فطنتگطا یب ظَْض یبثٌسُ  ،ثب ً 27فط اظ هُلؼيي

اًتمبزي ٍ حوبیتگطایبًِ ًيع ّؿتٌس وِ ثِ قطایٍ ؾلُِ-

وليسي ههبحجِ قسُ تب اقجبع ًظطي حبنل گطزز.

َلجبًِ ٍ ًبثطاثط ارتوبع وِ ثِذبَط ًظبهي اظ لسضت،

هُلّؼيي وليسي 7یب زضٍاظُثبًبى 8ذجطي ،افطاز زضگيط زض

هٌعلت ،اهتيبظ ٍ التساض هَرت حبقيِاي قسى افطاز،

لبچبق زض هٌُمِ هطظي هطیَاى ثَزًسً .مُِ اقجبع ًظطي

9

َجمبت ،لَهيت ٍ رٌؿيتّبي هرتلفي قسُاًس ،هيتبظًس

ّن ًمُِ پبیبًي ثطاي گطزآٍضي زازُّب اًتربة قسُ اؾت.

ٍ ثطاي تَاًوٌسؾبظي هطزم ثطاي چبلف ثب قطایٍ ؾلُِگط

ثطاي تحليل زازُّب ًيع ضٍـ ًظطیِ ظهيٌِاي اؾتفبزُ قسُ

هفيسًس (وطاؾَل37 :1998 ،؛ ایوبى .)316 :1388 ،یبفتِّبي

اؾت؛ ًظطیِ ظهيٌِاي ضٍـقٌبؾي ٍیػُاي اؾت هجتٌي ثط

تحميك ثِ ووه تىٌيهّبي ههبحجِ ػويك ،هكبّسُ

ثٌيبىّبي تفؿيطي ـ ثطؾبذتي ٍ ثب ّسف ًظطیِؾبظي اظ

هكبضوتي ٍ اؾٌبز ٍ هساضن گطزآٍضي گكتِاًس .هؼيبضّبي

زازُّب ٍ ثطاي تَليس هؼطفت هتمي ٍ ثبٍضپصیط ،تَؾٍ

ثبٍضپصیطي ،اًتمبلپصیطي ،اَويٌبى پصیطي ٍ ،تأیيسپصیطي
اظ رولِ قبذمّبیي ّؿتٌس وِ زض ایي ًَقتبض ؾؼي ثط
حًَض آًْب قسُ اؾت؛ ثِ ػجبضتي ثط ؾبذتِّبي ایي
1
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هُبلؼِ ويفي تأحيطات ثبظاضچِّبي هطظي ثط تساٍم پسیسُ لبچبق

ثبضًي گالؾط ٍ 1آًعلن اقتطاٍؼ 2زض ؾبل  1967ایزبز

هيقَزّ .ناوٌَى ضٍظاًِ حسٍز یه هيليَى زالض اظ َطیك

قسُ ٍ ثؿٍ یبفتِ اؾت .زض ایي ضٍـ زازُّب زض ؾِ ؾُح

ثبظاضچِ ثبقوبق نبزضات ٍ ٍاضزات هيگطزز .ثبظاضچِ

هفبّين ،همَلِّبي ػوسُ ٍ همَلِ ّؿتِ ،زض رطیبى ؾِ

هطظي ثبقوبق هطیَاى یىي اظ ؾِ ثبظاضچِ هْن زض اؾتبى

هطحلِ وسگصاضي ثبظ ،هحَضي ٍ اًتربثي ،تؼييي ٍ

وطزؾتبى اؾت وِ ثب ضؾوي قسى آى ٍ اذص ضزیف

وسثٌسي قسُ ٍ ًْبیتبً زازُّبي گطزآٍضي قسُ ثب ضٍـ

تطاًعیتي ثطاي آى حزن هجبزالت هطظي اؾتبى زض ؾبلّبي

ًظطیِ ظهيٌِاي تحليل ٍ زض لبلت هفبّيوي اؾبؾي ٍ

 1388 ٍ 1387ضًٍسي نؼَزي یبفتِ ٍ زض ؾبل 1388

همَلِّبي ػُوسُ ٍ ًْبیتبً یه همَلِ ّؿتِ وسگصاضي ٍ

ضلن ایي هجبزالت ثِ ثيف اظ ؾِ هيليبضز زالض ضؾيسُ اؾت.

تحليل قسُ ٍ زض یه هسل پبضازایويه اضایِ قسُ اؾت.
یافتِّا ٍ دادُّا
هعرفی کلی هیذاى هَرد هطالعِ

ّوبىََض وِ زض ثحج ضٍـقٌبؾي شوط گكت،

قْطؾتبى هطیَاى ثِ لحبِ رغطافيبیي زض  125ويلَهتطي

یبفتِّبي تحميك غبلجبً ثب ووه ضٍـ ًوًَِگيطي ويفي اظ

قوبل غطثي ؾٌٌسد ٍ زض اؾتبى وُطزؾتبى ٍالغ اؾت ٍ

َطیك ههبحجِ ػويك ثب ً 27فط اظ هُلؼيي وليسي

هؿبحتي زض حسٍز  2259/5ويلَهتط هطثغ ضا زاضز ٍ ثيف

گطزآٍضي قسُ اؾت .ایي افطاز غبلجبً زض آغبظ ثِ قيَُ

اظ  350ويلَهتط اظ تْطاى زٍض اؾت .ثط َجك آهبض ٍ

ّسفوٌس ٍ ؾپؽ اظ َطیك ًوًَِگيطي گلَلِ ثطفي ثِ آًْب

اَالػبتي وِ اظ ؾطقوبضي ؾبل  1390ثِ زؾت آهسُ

زؾت یبظیسُ قسُ اؾت .اروبالً هُلؼيي وليسي (افطاز

اؾت ،ول روؼيت قْطؾتبى هطیَاى ً 166950فط اؾت

هَضز ههبحجِ) تطويجي اظ وبضوٌبى ثبظاضچِّبي هطظي،

وِ اظ ایي تؼسازً 84452 ،فط ضا هطزاى ٍ ً 82498فط ضا

ثبظضگبًيً ،گْجبًبى ،پيلٍِضاى ،وَلجطاى ،وبضگطاى زاذل

ظًبى تكىيل هيزٌّس ٍ روؼيت قْطي ً 120996فط ٍ

ثبظاضچِ ،لبچبليبى ،هطزم هؼتوس زض قْط ٍ ضٍؾتبّبي

ً 45954فط ضٍؾتبیي ّؿتٌس .ثبظاضچِ هطظي ثبقوبق ثِ

اَطاف ّؿتٌس .ایي افطاز ثب قيَُّبیي تؼوسي زض آغبظ ثِ

فبنلِ ظهبًي  30زليمِ ٍ زض حسٍز  16ويلَهتطي قْط

گًَِاي اًتربة قسُاًس وِ زضن ثط ایي ثَزُ اؾت وِ

هطیَاى ٍ زض  6ويلَهتطي قْط پيٌزَیي زض اؾتبى

آًبى زاضاي ثيكتطیي اَالػبت ٍ زازُ ٍ تحليل زضثبضُ

وُطزًكيي ؾليوبًيِ اظ وُطزؾتبى ػطاق اؾت ٍ تب ؾليوبًيِ

هَيَع هَضز هُبلؼِ ّؿتٌس ٍ ثِ تكريم هحمك اظ

 130ويلَهتط فبنلِ زاضز .ایي ثبظاضچِ اظ زیطثبظ ثِذبَط

هيعاى زاًف آًبى ؾؼي قسُ اؾت تب ثب هؼطفي آًبى ثِ افطاز

اضتجبَبت ارتوبػي ٍ التهبزي ٍ ثؿتطّبي ذبًَازگي ثب

آگبُ زیگطي ًيع اضتجبٌ ٍ ههبحجِ نَضت گيطز.

هٌبَك ّوؿبیِ هطظي ذَز زض اضتجبٌ ثَزُ اؾت تب ایيوِ
ًْبیتبً زض ؾبل  1373ثِػٌَاى ثبظاضچِ هطظي اًتربة ٍ
تأؾيؽ قس ٍ زض ؾبل  1385ثِ یه ثبظاضچِ ضؾوي
زضآهس ٍ زض قطایٍ وًٌَي ٍ ثب اهىبًبت فؼلي ضٍظاًِ
حسٍز  600وبهيَى وبال اظ َطیك ایي ثبظاضچِ هجبزلِ
Barney Glaser
Anselm Strauss

1
2
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جذٍل – 1هشخصات زهیٌِای هطلعیي کلیذی
ردیف

هیاًگیي در آهذ هاّیاًِ
در سال -تَهاى

تحصیالت

200000000
3500000
3500000
7000000
6500000
4000000
4500000
4000000
102000000

زیپلن وكبٍضظي
ثيؿَاز
هتَؾُِ ًظبم لسین
زیپلن اًؿبًي
زٍم هتَؾُِ
زٍم هتَؾُِ
زیپلن
ثيؿَاز
اثتسایي

6000000
101000000
104000000

اٍل هتَؾُِ
زیپلن
فَق زیپلن فٌي
ليؿبًؽ ضٍاًكٌبؾي

101000000

زیپلن
فَق زیپلن آهَظـ
اثتسایي
ليؿبًؽ ازثيبت
ػطة
ليؿبًؽ ازثيبت
فبضؾي
زیپلن
پبیبى ضاٌّوبیي
ًًْت
ؾَم هتَؾُِ
ليؿبًؽ

کُذ قراردادی
پاسخگَ
ؼ
ح
وبض
ؾَ
م
ؾي
اة
ع
ـ

سي

شغل

36
40
47
26
37
30
34
40
39

10

ؾبض
د
آن

22
38
35

13

آ

29

تطذيم وبال
وَلجط ،وبضگط ،ضاًٌسُ ؾِ چطخ،
وكبٍضظ،
هغبظُ لَاظم ذبًگيٍ ،اضزات اظ زثي ،چيي ،وطُ
هغبظُ لَاظم ذبًگيٍ ،اضزات اظ زثي ،چيي ،وطُ
ضاًٌسُ هبقيي لٌسوطٍظض  3اف لٌسوطٍظض
قَضاي ضٍؾتب ،وَلجط،
وَلجط ،وكبٍضظ،
ٍاضز وٌٌسُي ثبض ٍ وبالي لبچبق ،نَتي تهَیطي ٍ لَاظم
ذبًگي ٍ غيطُ ،ثِ نَضت غيط لبًًَي ٍ ثب يوبًت ثطاي
نبحجبى وبالّب
تطذيم وبض ،تطذيم وبال ٍ ثبض زض هطظ ثبقوبق
تبرط ٍ ٍاضز وٌٌسُي لَاظم آضایكي ثْساقتي
پيوبًىبض ؾبذتوبًي زض وطزؾتبى ػطاق ،هجبزلِي ؾطپبیي اضظ
(زالض ٍ زیٌبض)
لبچبق يوبًتي وبالّب ثِ قْطؾتبى ٍ اؾتبىّبي زاذلي وكَض

102000000

14

ل
م

33
50

پيلٍِض
هؼلن اثتسایي .هغبظُ زاض

8500000
7500000

16

فط

42

هؼتوس

8000000

17

ل

33

قبغل زض ثبظاضچِ هطظي

6000000

18

هب
اة
ظ
ع

47
45
55
36

22

آظ

28

وبؾت آظاز
ذطیس ٍ فطٍـ هؿىي
وَلجط
لبچبق فطٍـ ،تطذيم يوبًتي وبال ثِ زضٍى وكَض ٍ ثيطٍى
اظ وكَض
زفتط تطذيم ثبض ٍ وبال ،زاًكزَي حؿبثساضي پيبم ًَض

9000000
8500000

100000000

23

ؾب

33

زثيط زثيطؾتبى ،هغبظُي فطٍـ لَاظم ذبًگي

103000000

ليؿبًؽ ازثيبت

24

ض
ضـ
ّب

45
39
49

وبضگط ٍ وَلجط
وَلجط
هؼلن ثبظًكؿتِ قسُ ،هغبظُ چبیي فطٍقي

4000000
3500000
5000000

27

م

27

هغبظُ ثسليزبت

4000000

اثتسایي
اثتسایي
زیپلن التهبز
ارتوبػي ًظبم لسین
هٌْسؾي هىبًيه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

15

19
20
21

25
26

ثط اؾبؼ ؾبظُّبي ًظطي تحميك حبيط ،لبچبق ثِ
ػٌَاى وٌكي ٍیػُ اظ ربًت وٌكگطاى هيساى هَضز هُبلؼِ
لحبِ هيقَز وِ زض پبؾد ثِ قطایٍ هحيُي ذَیف ثِ

500000

آى السام ًوَزُاًس .هزوَػِ ایي وٌفّب وليتي ثِ ًبم
پسیسُ لبچبق ضا ثطؾبذت ًوَزُ اؾت وِ ّوبًٌس اهطي
تبضیري ٍ ثؿتطهٌس ،هحهَل وٌف ٍ تؼبهالت گؿتطزُ ٍ

هُبلؼِ ويفي تأحيطات ثبظاضچِّبي هطظي ثط تساٍم پسیسُ لبچبق

هتٌَػي اظ وٌكگطاى هٌُمِ اؾت .وٌكگطاى هيساى هَضز
هُبلؼِ ،ثِ ػٌَاى وٌكگطاى ذالق ٍ ثبظاًسیف زض گؿتطُ
ظًسگي ضٍظهطُ ذَز هسام ّوِ وٌفّب ٍ ًيبظّبي ذَز ضا
قىؿتِ ٍ اظ ًَ هُبثك ثب ًظبم هؼٌبیي ٍ اضظـّبي
هَلؼيتي ذَز ؾبذت زازُاًس .ثب ایي ٍنف ،زضن ٍ
تفؿيط هطزم اظ ربیگبُ ٍ ًمف ثبظاضچِّبي هطظي زض
تغييطات پسیسُ لبچبق زض ایي قْطؾتبى ،ثط ٍلَع ًَؾبىّب
ٍ تغييطات قست حزن هىبًي پسیسُ لبچبق ،ثِ تأحط اظ
ٍرَز ثبظاضچِّبي هطظي تبويس زاضًس.
یبفتِّب حبوي اظ آى اؾت وِ ثبظاضچِّب ّط چٌس تب
حسٍزي زض وبّف پسیسُ لبچبق ثِ ًؿجت زٍضُّبي
گصقتِ ؾْين ثَزُ اؾت ،اهب ذَز ایي ثبظاضچِّب ّن ثِ
تٌبؾت ذَزقبى زض قيَُّبي هرتلفي ثِ پسیسُ لبچبق
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زاهي ظزُاًس ٍ زض گؿتطـ حزن التهبز پٌْبى ٍ ؾيبُ زض
التهبز وكَض ًمف زاقتِ ٍ يطیت اهٌيت التهبزي وكَض
ضا پبیيي آٍضزُ اؾت .یبفتِّبي تحميك حبيط ،ثط ًحَُ
تغييط پسیسُ لبچبق زض قْطؾتبى هطیَاى پؽ اظ تأؾيؽ
ثبظاضچِّبي هطظي زاللت زاضز .ثط اؾبؼ ایي یبفتِّب،
ًحَُ ذَاًف هطظًكيٌبى اظ پسیسُ لبچبق ثِ قطح ظیط زض
لبلت  34هفَْم اؾبؾي ٍ پٌذ همَلِ ػوسُ (تساذل
وبضوطزي ًْبزي ،آؾيتهٌسي ؾيؿتن ازاضي زضٍى
ثبظاضچِّبً ،بوبضآهسي ؾيؿتن ًظبضت زضًٍي ثبظاضچِّب،
ًبثؿبهبًي هَلؼيتي ٍ ،فكبضّبي ثطٍى ؾبذتبضي) ٍ یه
همَلِ ّؿتِ (تساٍم پسیسُ لبچبق هطظي) تلريم گكتِاًس
ٍ ًْبیتبً زض لبلت هسل یه ظهيٌِاي ثِ تهَیط وكيسُ
قسُاًس.

جذٍل  2ـ هفاّین ٍ هقَلِّای عوذُ استخراج شذُ
هفاّین اساسی
تساذل هؿؤٍليت اهٌيتي ثب ًيطٍّبي ٌّگ هطظي ،تساذل وبضوطزي ثب ًوبیٌسُ فطهبًساضي زض ثبظاضچِ،
تساذل ًْبزي ثيي ثبظضگبًي ٍ گوطن ،تساذل وبضوطز اهٌيتي ثيي اضگبىّب ٍ زؾتگبُّبي ًظبهي ٍ اًتظبهي،
ػسم حًَض ّيأت ًظبضتي ٍ هيبًزي ثيي ًْبزي
ثَضٍوطاؾي زؾت ٍ پبگيط ازاضي ثيي ًْبزّبي هؿؤٍل زض ثبظاضچِ ،ػسم ٍيَح ؾمف ٍاضزات ٍ نبزضات
ؾبليبًِ ،پبیيي ٍ ًبهتؼيي ثَزى تٌَع وبالّب ٍ الالم ٍاضزاتي ٍ نبزضاتي ،ػسم اػُبي ٍام ٍ زیگط
حوبیتّبي هبلي ٍ تؿْيالتي ثطاي نبزضوٌٌسگبى ،ػسم ثطگعاضي ؾويٌبضّبي اًگيعقي ٍ تَريِگط ثطاي
تَاًوٌس ؾبظي تزبض ،ثيحجبتي زض ؾيبؾتّبي التهبزي ،ػسم ػَاهل اًگيعقي ثطاي زػَت ٍ تَريِ
حًَض هطزم زض ًَاحي ؾرت ٍ نؼتالؼجَض ثبظاضچِّب ،ػسم ثطگعاضي ًكؿتّبي ّوىبضي ثيي
ثبظاضچِاي زض ؾَُح زاذلي ٍ ذبضري ،تسٍیي ػبهساًِ اظْبضًبهِّبي هبليبتي ٍ گوطوي غلٍ
ًبثطاثط ثَزى فطنتّبي تزبضت ثطاي افطاز ؾَزرَ ٍ ثب يبثُِ ثِ ًؿجت افطاز شيًفغ زض ثبظاضچِّب ،ػسم
ػسالت ارطایي زض نسٍض ٍ تحَیل وبضتّبي تزبضت هطظي ثِ ضٍؾتبًكيٌبى ًَاض هطظي ،تسٍیي ػبهساًِ
ؾيبِّّبي ثبضي ثِقيَُ ًبزضؾت ٍ غلٍ ،فؿبز ازاضي ثيي تزبض شيًفغ ٍ وبضوٌبى ثبظاضچِّب ،ثْيٌِ ٍ
وبضآهس ًجَزى ًْبزّبي ًظبضتي ثبظاضچِّب زض وٌتطل ترلفبت ،پسیسُ ضقَُزّي ٍ ضقَُگيطي هطؾَم زض
هيبى اضظیبةّبي گوطويـ هبليبتي ٍ تطذيموبضاى ،رب ظزى وبالّبي تملجي ثِ ربي وبالّبي انلي ،ضز
وطزى وبالّبي تملجي زض الثِ الي وبالّبي انلي
ػسم فًبي وبفي زض زاذل ٍ اَطاف ثبظاضچِّبً ،بهٌبؾت ثَزى هَلؼيت هىبًي تأؾيؽ ثبظاضچِّب،
ًبهٌبؾت ثَزى هؿيط اضتجبَي ثبظاضچِّب اظ ًظط حول ٍ ًمل هؿبفط ٍ ثبضٍ ،يؼيت ًبثؿبهبى تأؾيؿبتي ٍ
تؿْيالتي زضٍى ثبظاضچِّب ،ػسم تغصیِ ٍ حوبیت هبلي قْطنّب ٍ پبیبًِّبي ثبظاضچِّب ،ػسم تمبضى ٍ
تٌبؾت هَلؼيتي ثبظاضچِّب زض زٍ ؾَي هطظ
حزن ثبالي ثيىبضي زض هٌُمِ ،ػسم ضلبثت اؾبؾي ثبظاض زاذلي ٍ ذبضري ،تمبيبي ثبالي زاذلي ثطاي
ارٌبؼ ذبضري ،ثهطفِثَزى وبالي ذبضري ثِ لحبِ ليوت ًؿجت ثِ زاذل ،تَضم التهبزي ثبال زض هٌُمِ،
تطاون روؼيتي ثبال زض هٌُمِ ،ػسم ٍرَز ٍ تَظیغ فطنتّبي وبضي زض هٌُمِ

تعذاد
هفاّین

هقَلِّای
عوذُ

5

تساذل
وبضوطزي
ًْبزي

9

ثَضٍوطاؾي
ثغطًذ ٍ
ثبظزاضًسُ

7

ًبوبضآهسي
ؾيؿتن
ًظبضت
ثبظاضچِّب

6

ًبثؿبهبًي
هَلؼيتي

7

فكبضّبي
ثطٍى
ؾبذتبضي

هقَلِ
ّستِ

تساٍم
لبچبق
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تذاخل کارکردی ًْادی

اٍى یىي زیگِ پبؾِت هيسُ ٍ اٍى یىي ّن ثِ زیگطي.

همَلِ تساذل وبضوطزي ًْبزي ،ثيبًگط تساذل ٍ

تٌْب ضاّف ایٌِ وِ ظٍز ثتـًَي للـك وبضثـِ زؾـتّـب

زضّنضیرتگي ؾبظهبى ٍ ًْبزّبیي اؾت وِ زض ثبظاضچِ

(هؿؤٍالى) ضاثِ زؾت ثيبضي؛ هخل ّوِ ربّبي زیگـِ

ثٌبثط زالیلي ٍیػُ حًَض زاضًس ،اهب ثِ لحبِ هؿؤٍليتي ٍ

تَ زًيب!».

وبضوطزي زض ًَػي ؾطزضگوي ٍ یب زضّنضیرتگي ٍ

ایي تساذل ًْبزي ثيي ازاضات ثبظضگبًي ٍ گوطن ٍ

اذتالٌ ثِ ؾط هيثطًس .ایي هساذلِّب ثطاي هؿبفطاى

ًيطٍي اًتظبهي ّن حتي زض ًَع وبالّبیي وِ لطاض اؾت

ثيٌبهطظي ٍ ًيع ثطاي تزبض ٍ ثبظضگبًبى یب پيلٍِضاى ٍ

هزَظ ٍضٍز زاقتِ ثبقٌس ،یب ایيوِ چِ اضگبًي تؼييي

تطذيموبضاى ثبػج زضزؾط ٍ اتالف ٍلت ٍ ّعیٌِّبي

هيوٌس وِ چِ ًَػي اظ وبالّب لبچبق ّؿتٌس ٍ وسامّب

ثؿيبضي هيگطزز ٍ ّويي ٍيؼيت توبیل ثِ ؾَي لبچبق

لبثل تطذيم ٍ تطزز ّؿتٌس ،اظ هكىالت اؾبؾي

ضا زٍ چٌساى ًوَزُ اؾت .زض ایيگًَِ قطایٍ افطاز

ثبظاضچِّب ٍ پيلٍِضاى ٍ ثبظاضیبى اؾت .اظ یه َطف،

ؾَزرَ اظ ایي ؾطزضگوي اؾتفبزُ ٍ اظ َطیك هزطاّب ٍ

ثبظاضیبى ٍ تزبض اظ وكَضّبي ذبضريّ ،وچَى زثي ٍ

ضٍاثٍ ذبل ثِ اًزبم اهَضات زض ٍضاي يَاثٍ هَرَز

وطُ ٍ غاپي ٍ ٌّس ٍ هبلعي ٍ  ...وبال ذطیساضي وطزُ ٍ ثِ

السام هيوٌٌس .زض ثؿيبضي هَالغ ؾطپطؾت ثبظاضچِ ٍ

ذيبل ایيوِ لبثل ٍضٍز ثِ وكَض اؾت ،زض اًتظبض آهسى آى

پبیبًِ تزبضي ثبیس زاهٌِاي اظ اذتيبضات ٍیػُ ٍ لسضتّبي

هحوَلِّب ّؿتٌس ،اهب ثِ ًبگبُ ثؼس اظ چٌس ضٍظ زؾتَض ٍ

ذبل تهوينگيطي ٍ ػول ضا زاقتِ ثبقس وِ تب حسٍزي

ثركٌبهِ رسیسي آهسُ ٍ ٍضٍز آى ًَع وبال حتي ثب گوطن

ثبیس اظ حيُِ ٍظبیف ًوبیٌسُ فطهبًساضي زض ثبظاضچِ هزعا

ّن هوٌَع قسُ اؾت .زض ایي ظهبى تٌْب ضاّىبض گطایف

ثبقس ،ليىي ایي ػسم ٍيَح ٍ توبیع زض اذتيبضات

ثبظاضیبى ثِ لبچبق ٍ اؾتفبزُ اظ لبچبلچيبى ثطاي حول

هؿؤٍالى ثِ وٌسي رطیبى اضتجبَبت ٍ هجبزالت زض هٌُمِ

ثبضّبیكبى ثِ نَضت لبچبق ثِ زاذل وكَض اؾت.

ٍ ثبظاضچِّبي زٍَطف هطظ هياًزبهس ٍ فطنتّبي هْن
التهبزي ٍ حتي تَضیؿتي فطاٍاًي ضا اظ زؾت هيزّس.

"د" وِ تبرط اؾت ،تزطثِ ذَز ضا ایي گًَِ ًمل
هيًوبیس:

"ؼ" وِ زض هطظ ثِ وبض تطذيم وبال هكغَل اؾت،

«ٍالؼبً هب ًويزاًين ثِ ؾبظ وي ثطلهين .ثؼًي هَالغ

هيگَیس:

زض ثبظاضچِّب ثٍِیػُ ثبظاضچِّبي هَلت الالم ذبني

«اگط یىي ثرَاز ثيبز تَ هطظ وبضوٌـِ ٍ تـبظُوـبض ّـن

اظ وبال ثطاي ٍضٍز ثِ وكَض هزبظ اػالم هيقَز ،اهب

ثبقِ ،پسضـ زض هيبز! اظ زغثبى زم زض ٍضٍزي ثبظاضچِ

زض ػطو چٌس ّفتِ ثطذي اظ ایي الالم اظ َطیك ایي

گطفتِ تب ًگْجـبى زض ذطٍرـي ثبظاضچـِ ٍ اضظیـبة ٍ

ثبظاضچِّب هوٌَع الَضٍز هيقَز ،زض حبليوِ ّويي

هأهَض ثبظضگبًي ٍ ّوِ ثْف گيط هيسى ،اظ ایي لؿوت

وبالّب ضا هيتَاى ثِ ؾَْلت اظ َطیك ثبظاضچِّبي

ذالل ًويكِ ،گيط اٍى یىـي زیگـِ هـيافتـِ .ایٌزـب

"ثبًِ" ٍ یب ثبظاضچِ "قَقوي" زض قْطؾتبى "پبٍُ "

ٍايًَؿب حيُِ ، ....اٍى َطفتط هحسٍزُ  ،.....اٍىَطفتـط

ٍاضز ًوَز .ایي زض حبلي اؾت وِ هب تبرطاى ٍ

زمِ زضِ زفتط فالى قطوت تطاًعیت وبالؾت .زض ػَو،

ثبظضگبًبى هطیَاًي زض وكَضّبي ذبضري ثِ اهيس

اگط وبضِت ثِ یىي اظ ایيّب ثرَضُ ،اظ ثؽ هيـسٍاًٌت

ایيوِ اظ َطیك هطظّبي قْطؾتبى هطیَاى ثتَاًين

وِ فطاهَـ وٌي ٍاؾِ چي اٍهـسي؛ ایـي لؿـوت ثـِ

وبالّبیوبى ضا ٍاضز وٌين ،السام ثِ ذطیس ٍ ؾفبضـ
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وبال وطزُاین .ذسا ٍويلي قوب ذَزتبى ضا ثِ ربي هب

زض ایي ٌّگبم ًْبزّبي هطتجٍ ّويكِ ثًَِػي ثِ ّوسیگط

ثگصاضیس؛ اگط قوب ثَزیس چِ وبض هيوطزیس؟»

هظٌَى ثَزُ ،زض ًَػي ثالتىليفي ذبل ثِ ؾط هيثطًس وِ

ثب توبم ایي هجبحج ،اهب ثبظ ّن ّيأت ًظبضت ٍ

آیب ایي هَضز رعٍ ضٍال لبًًَي ٍ قبهل ؾمف لبًًَبً

هيبًزيگط ٍ تؿْيلگط اهَض ثيي ًْبزي وِ همجَل ّوِ

تؼييي قسُ ٍاضزات ٍ نبزضات ثطاي ثبظاضچِ آًْب ذَاّس

اضگبىّب ٍ ًيع هؿؤٍالى ثبظاضچِ ٍ هطزم ّن ثبقس ،غبلجبً

ثَز یب ذيط؛ ثِ قيَُ ضاثُِهٌساًِ ٍ غيط لبًًَياي لطاض

ٍرَز ًساضز .زض ایي قطایٍ اگط فطز تبرط ،ثبظضگبى،

اؾت نَضت ثگيطز".ا" زضثبضُ رطیبى وبال زض ایي

پيلٍِض ٍیب هؿبفطي وِ حتي اظ ضٍي ًبآگبّي احؿبؼ وٌس

ثبظاضچِّب هيگَیس:

وِ هوىي اؾت وبضـ زض یىي اظ ایي لؿوتّب ثب هكىل

« االى [زٍلت] ّوِ ضاُّبي لبچبق لسیوي ضا وِ اوخـط

هَارِ قَزً ،بچبض ضاُ لبچبق ضا اًتربة وطزُ ٍ اظ َطیك

قتّب ٍ زض رَاض پبؾگبُّب ٍ ثب ووه ثـبد ٍ یـب ثـِ

لبًًَي ػول ًرَاّس وطز؛ هگط ایيوِ هُوئي ثبقس اظ

قيَُ لبچبلي ٍ زظزوي نـَضت هـيگطفـت ضا روـغ

ربًت هؿؤٍلي ذبل زض آى ًْبزّب چطاؽ ؾجعي ثطاي

وطزُاًس ٍ زض ضٍؾتبّبي هـطظي ثبظاضچـِ هَلـت ّـط

ّوىبضي احتوبلي زضیبفت زاقتِ اؾت .ایٌْب اظ رولِ

وبالیي ضا وِ ذَزقبى هبیل ثبقـٌس ٍ زؾـتَض ثسٌّـس،

هَاضزي ّؿتٌس وِ ًكبى هيزٌّس تساذالت وبضوطزي

ارــبظُ ٍضٍز ٍ ذــطٍد هــيزٌّــس .اوٌــَى اگــط اظ

ًْبزّبي هؿتمط ٍ زضگيط زض ثبظاضچِ ثِ ػٌَاى ػٌبنطي

ثبظاضچِّبي اؾىَل/پيطاى ٍ «زُضٍُُضاى» ًجبقسّ ،ـي

تأحيطگصاض زض تساٍم پسیسُ لبچبق ّؿتٌس .ایي ًْبزّب زض

وبالیي ًويتَاًس ٍاضز قـَز .ذـَة هطظّـبي هَلـت

نَضت ثطذَضزاضي اظ ؾبظهبًسّي ٍ تفىيه ٍظبیف ٍ

"ئِؾىَل " ٍ "«زُضٍُُضاى" ّن ثِ هيل ذَزقبى ثـِ

اذتيبضات هيثبیؿت ثط وبّف ٍ حصف پسیسُ لبچبق زض

چيعّبیي غيطثطلـي ارـبظُ ٍضٍز هـيزٌّـس ٍ ٍؾـبیل

هٌُمِ هتوطوع هيقسًس ،اهب ػوالً ذَزقبى ًساًؿتِ ثِ

غيطثطلي ّـن ًـِ ّوـِ چيـع ! هـخالً پبضچـِ ضا ارـبظُ

تساٍم لبچبق زض لبلجي هتفبٍت ثب لجل ووه هيوٌٌس.

ًويزٌّس».

ایي ًَع ؾطزضگويّب زض ثيي ًْبزّبي هؿتمط ٍ
بَرٍکراسی بغرًج ٍ بازدارًذُ

هؿؤٍل زض ثبظاضچِ ثِ زضاظا وكيسى رطیبى اهَض هٌزط

همَلِ ثَضٍوطاؾي ثغطًذ ٍ ثبظزاضًسُ ربضي زض هيبى

قسُ ٍ اضثبة ضرَع ضا ًبضايي هيًوبیس .هفَْم پبیيي ٍ

ؾيؿتن ازاضي ٍ ًْبزي ثبظاضچِّب ثيكتط زض ٍيؼيتّبیي

ًبهتؼيي ثَزى تٌَع وبالّب ٍ الالم ٍاضزاتي ٍ نبزضاتي ثِ

هٌظَض اؾت وِ توبیعات وبضوطزي ٍ هؿؤٍليتي ًْبزّب ثِ

لًبیبیي اقبضُ زاضز وِ ثط اؾبؼ آًْب تزبض زض تؼييي تٌَع

ٍيَح لبثل تكريم اؾت ،اهب ثٌِّگبم يطٍضتّبي

ذبني اظ وبالّب ثطاي ٍضٍز ثِ وكَض غبلجبً زچبض هكىل

ّوىبضي ثيي ًْبزي زض ایي ًْبزّب ًَػي ثَضٍوطاؾي

ّؿتٌس ،زض حبليوِ فطز تبرط ثبیس ثِ تمبيبي ثبظاض زاذلي

زؾت ٍ پبگيط ازاضي ثيي ًْبزي حبون اؾت وِ ثِ ََالًي

ثطاي ٍضٍز زاهٌِ گؿتطزُ ٍیػُاي اظ وبالّب پبؾد زّس ،اهب

قسى هست ظهبى اًزبم اهَض هٌتْي هيقَز ٍ اضثبة

ایي تٌَع زضذَاؾت ثبظاض زاذلي ثِ ذبَط اثْبمّب ٍ

ضرَع ضا زلعزُ هيوٌس .ػسم ٍيَح ؾمف ٍاضزات ٍ

هحسٍزیتّبي گوطوي ٍ تؼطفِاي هكرم قسُ زض

نبزضات ؾبليبًِ یىي زیگط اظ هؿبیلي اؾت وِ ثِ لحبِ

هطظّب هوىي ًجبقس .لصا فطز تبرط ًبچبض ذَاّس ثَز اظ ضاُ

ازاضي هيبى ًْبزّبي هطتجٍ وبهالً هكرم ًگكتِ اؾت.

لبچبق ثِ ایي زضذَاؾتّب پبؾد زّس.
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ًبثطاثط ثَزى فطنتّبي تزبضت ثطاي افطاز ؾَزرَ

تؼطفِ ٍ ػَاضو گوطوي وِ ثطاي تجبزل وبالّب گطفتِ

ٍ ثب يبثُِ ،اظ زیگط هؿبیلي اؾت وِ پسیسُ لبچبق ضا

هيقَز ،تحت تأحيط ػَاهل هرتلفي اظ هطوع وكَض ٍ ثب

ثطاي آى ػسُ اظ افطازي وِ فبلس ضاثُِّبي ٍیػُ ّؿتٌس،

تَريِ حوبیت اظ ثبظاض ٍ نٌبیغ زاذلي وكَض لطاض زاقتِ

زض اضرحيت لطاض هيزّس .ػسُاي اظ افطاز وِ ثِ قيَُّبي

ٍ ثِ وطّات تغييط هيیبثسّ .ويي هؿألِ ثبػج هيقَز تب

هرتلفي زاضاي ضٍاثٍ هرتلف ّؿتٌس وِ هيتَاًٌس ثؿيبضي

ًَػي اثْبم ٍ ؾطزضگوي یب ثِػجبضت زیگط ،ؾطزضگوي ثط

اظ گطُّب ٍ هَاًغ ضا زٍض ظزُ ٍ یب ثيكتط اظ ؾمف تؼييي

ثبظاضیبى ٍ تزبض ٍ پيلٍِضاى غلجِ وطزُ ،پسیسُ لبچبق

قسُ ثِ ًؿجت زیگطاى زض زٍضُ ظهبًي هؼيٌي ،السام ثِ

احتوبل تحمك ثيبثس.

نبزضات ٍ ٍاضزات وٌٌس ،ثًَِػي زاضاي فطنتّبي ٍیػُ
اؾتخٌبیي ذبل ّؿتٌس وِ رعٍ ثرف غيطضؾوي اظ

ًاکارآهذی سیستن ًظارت درًٍی بازارچِّا

التهبز پٌْبى لطاض هيگيطز .زض ػَو ،افطازي وِ فبلس ایي

اظ زیگط هَاضزي وِ ثِ آؾيتپصیطي ٍ ًبوبضآهسي ثيف اظ

ليٌه ٍ اضتجبٌّبي ثرهَل ثبقٌس ،ثطاي رجطاى ایي

پيف هٌبؾجبت هرتلف ثيي ًْبزي ٍ ؾيؿتن ازاضي

فطنتّب ػالٍُ ثط اهتحبى ضاُّبي ضقَُزّي ٍ ػسم اضایِ

ًْبزّبي هؿتمط زض ثبظاضچِ زاهي هيظًٌس ،ػجبضتٌس اظ:

اظْبضًبهِّبي هبلي ثِ قيَُ لبچبق ًيع السام هيوٌٌس.

تسٍیي ػبهساًِ ؾيبِّّبي ثبضي ًبزضؾت ٍ یب تسٍیي

" ـ" ایي هَيَع ضا ایيگًَِ تَييح هيزّس:

ػبهساًِ اظْبضًبهِّبي هبليبتي ٍ گوطوي غلٍ وِ ثًَِػي

«هي اگط لطاض ثبقس ثب فالى حطٍتوٌس ضلبثت وـٌن ،ثبیـس

فؿبز ازاضي ثيي تزبض شيًفغ ٍ وبضوٌبى ثبظاضچِّب ثِ

ثتَاًن ثِ هكتطیبًن زض ثبظاض ٍ ثـِ هَلـغ پبؾـد ثـسم ٍ

قيَُّبي هرتلف ٍ تحت ػٌبٍیي هتفبٍت ًيع ّؿت .زض

رٌؽ تحَیل ثسّن .پؽ هزجَضم یـب ثـب افـطاز زاذـل

ایي ضاثُِّب ّطچٌس وِ ثطذي اظ تزبض ثِ ػوس ٍ ثِزٍض اظ

ثبظاضچِ زؾت ثِ یىي وٌن ٍ حتي رـٌؽّـبي فبلـس

چكن ٍ ًظبضت هؿؤٍالى هطتجٍ زض ثبظاضچِ السام ثِ

هزَظ ضا ًيع زض ذالل زیگط رٌؽّب ٍ لجل اظ ضلجـبین

تسٍیي غلٍ ٍ هغبیط ثب ٍالؼيت آًچِ ثبیس اػالم قَز،

ٍاضز وٌن ،یب ًِ ،ثبیؿتي اظ ضاُ لبچـبق ّـن وـِ قـسُ،

هيًوبیٌس ٍ یب وبالّبیي ضا وِ ًجبیس تب لجل اظ حجت ٍ

ظٍزتط اظ اٍىّب ثِ ثبظاض ثطؾن .زًيب زیگـِ هخـل ؾـبثك

اضظیبثي ٍ تحَیل ثيزه ٍ تؼطفِ ٍ گوطوبت اظ هطظ

ًيؿــت .ثــبظاض ضلبثتــِ اگــط چٌــس ضٍظ زیطتــط ثطؾــن،

ذبضد ًكًَس ،پٌْبًي ،رؼلي ٍ ثسٍى تؿلين اظْبضًبهِّب اظ

رٌؽّبم ثِ هبیِ ذـَزـ ّـن يـطض هـيوٌـِ! پـؽ

هطظ ٍ زض ثبظاضچِّب ثِ هطظ وكَض ذبضري نبزض یب ثِ

هزجــَضم هٌتظــط ضٍال ػــبزي ٍ ازاضي گوطوــبت ٍ

زاذل وكَض ٍاضز هيوٌٌس ٍ یب ایيوِ ؾيبِّّبي ثبضي ضا

ثبظاضچِّب ًٌكيٌن!».

ًبزضؾت ٍ ػبهساًِ ووتط اظ حس ٍالغ رلَُ زازُ ٍ یب ثب

ثي حجبتي زض ؾيبؾتّبي التهبزي ،اظ رولِ هَاضزي

ّوىبضي ضاثُِهحَضاًِ یه یب تٌي چٌس اظ هؿؤٍالى ثِ ضز

اؾت وِ ثِ ََض غيطهؿتمين ثبػج اًتربة لبچبق اظ

ٍ ثسلّبي پٌْبًي وبالّب ٍ اضظ ٍ ارٌبؼ هيًوبیٌس.

ربًت تزبض ٍ وؿجِ هيقَز .ایي ثيحجبتي زض حزن ٍ

ایيگًَِ اػوبل اظ َطفي ثِ ََض هؿتمين زاهٌِ ثُؼس

ؾمف وبالّبي لبثل هجبزلِ اظ َطیك ثبظاضچِّب ثِ نَضت

غيطضؾوي التهبز پٌْبى ضا زض وكَض هيافعایس ٍ اظ َطف

ضؾوي ٍ ًيع زض تٌَع ٍ الالم وبالّب اظ اؾبؾيتطیي

زیگط ،ثب تٌگوطزى ػطنِ ضلبثت ٍ فطنتّبي ثطاثط ثطاي

ًوًَِّبي ثيحجبتي زض ؾيبؾتّبي التهبزي اؾت .هيعاى

زیگط افطاز فبلس ضاثُِ ،ضاُ ضا ثط پسیسُ لبچبق زض ثيطٍى اظ
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فًبي ثبظاضچِّب ثيف اظ پيف ثبظتط هيوٌس.
وبضتّبي تزبضت هطظي هرهَل ضٍؾتبًكيٌبى ًَاض
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ضٍؾتبّبي هطظي ضا حجت ًبم وٌٌس ٍ ثِ ّوِ وبضت ثـِ
زٌّس».

هطظي زض انل ثِ هٌظَض وبّف حزن لبچبق زض هٌُمِ ٍ

ًبوبضآهس ثَزى ؾيؿتن ًظبضت زضًٍي ثبظاضچِّب ثط

ًَػي اقتغبلظایي ٍ ضفبُ هطزم هٌُمِ اظ َطیك اضتمبي

فطآیٌس ٍاضزات ٍ نبزضاتًَ ،ع وبالّب ،تحسیس ٍ تطتيت

هؼيكتي ٍ وبّف هَلت ثيىبضي ثَزُ اؾت ،اهب تَظیغ

هٌبؾجبت ٍ فطنتّب ٍ هحسٍزیتّبّ ،وَاضُ ثط تغييط

ًبّوبٌّگ ٍ غيطوبضقٌبؾبًِ ایي وبضتّب زض هيبى هطزم

رطیبى ٍ لبلت لبچبق هَحط ثَزُ اؾت .ایي يؼف ًظبضتي

ضٍؾتبّبي هٌُمًَِ ،ػي ًبضيبیتي ٍ احؿبؼ تجؼيى ٍ

زضٍى ثبظاضچِّب ثِگًَِّبیي ثبػج قسُ اؾت تب پسیسُ

تفبٍت ضا ثِ زًجبل زاقتِ اؾت ٍ رْتگيطي هطزم ًؿجت

لبچبق وِ لجالً ثطاي ػوَم هطزم هٌُمِ ٍ اظ ًمبٌ هتىخط

ثِ ػولىطز هؿؤٍالى زض ایي ذهَل چٌساى ذَقبیٌس

رغطافيبیي ًَاض هطظي قْطؾتبى هطیَاى ٍ ثب حزن هتغيط ٍ

ًيؿت .چگًَگي ارطاي ایي َطحّب ثِگًَِاي اؾت وِ

گؿتطزُاي زض رطیبى ثَز؛ ّناوٌَى هحسٍز ثِ گصضگبُّب

ذَز ثِ ظَْض هكىالتي زیگط اظ رولِ ًبضيبیتي هطزم اظ

ٍ هؼجطّبي ثبظاضچِّب گطزز .زض ایي گصضگبُّب یهؾطي

هؿؤٍالى ارطایي ٍ ثطًبهِضیعي ٍ هسیطیتيِ آى اًزبهيسُ

افطاز شيًفغ ثْتطیي فطنتّبي تزبضت ضا زض اذتيبض

اؾت" .ح" ثب گالیِّبي ّوِگيطـ ایي هَيَع ضا

زاضًس ٍ زض الثِ الي ایي فطنتّبي ضؾوي ،اظ يؼف

ایيََض ثيبى هيًوبیس:

ؾيؿتن ًظبضتي ٍ وٌتطلي زضٍى ثبظاضچِّب اؾتفبزُ ًوَزُ،

«تب ؾبلّبي  74 ٍ 1373وؿي اظ پيلٍِضي ٍ تزـبضت
ضؾوي ذجطي ًساقت ٍ ّوِ وَلجط ثَزًـس ،هخـل أالى
وِ ثطاي وبضت هطظي زاز ٍ ثيساز هيقَز ،آى هَلغّـب

فطنتّبي غيطضؾوي تزبضت ضا ثِ وبض هيگيطًس.
" م" ًبوبضآهس ثَزى ؾيؿتن ًظبضت زضًٍي ثبظاضچِّب
ضا ایيگًَِ تَييح هيزّس:

ّن ًبچبض پيلٍِضي ضا ثطپب وطزًسٍ ،لي گفتٌـس چًَىـِ

« فَایس ٍ ػبیسات هطظ ّن ثيكتط ثطاي وؿـبًي اؾـت

ّوِ هطزم حطٍتوٌـس ٍ ؾـطهبیِزاض ًيؿـتٌس ،پـؽ ثْتـط

وِ یب حطٍتوٌسًس ٍ یب ثب ....زض تجبًياًس ٍ یب ثِ ّطقـيَُ

اؾت ثطاي فمطا ٍ ضٍؾتبیيبى ّن هطظي ثبظ وٌـين .ایـي

ثب آًْب ؾط ٍ ؾطي زاضًس».

ّن اظ هطظ هَلتي وِ ثطاي فمطا ثبظ وطزُاًس (ثب وٌبیـِ!)

ثط ایي اؾبؼ اؾت وِ هيتَاى گفت ثبظاضچِّب ّط

ثطاي ػسُاي ّؿت ٍ ػسُاي زیگط ّـي ! ػلـتف ّـن

چٌس وِ ؾُح گؿتطزُ ٍ اًجَُ ؾبثك لبچبق ضا تمليل

ایي اؾت وِ زؾـتگبُّـبي ارطایـي ثـب هـطزم نـبزق

زازُاًس ،اهب ذَز ّويي ثبظاضچِّب ثِ قيَُّبیي زیگط

ًيؿتٌس ٍ یه ؾبل آهسُ چْبض ضٍؾتب ضا حجت ًبم وـطزُ

پسیسُ لبچبق ضا ثطؾبذت ًوَزُاًس .یىي اظ ایي قيَُّب

[ثــطاي وــبضت ؾــجع هــطظي] ،ؾــبل ثؼــسـ ّــن ؾــِ

ًيع تساٍم لبچبق زض لبلت ثبظاضچِّبي هطظي اؾت وِ اظ

ضٍؾتبي زیگط .فالًي اظ فالى ضٍؾـتب زٍ ؾـبل اؾـت

ثطذي لحبِ ًبقي اظ يؼف ٍ ًبوبضآهسي ؾيؿتنّب ٍ

وبضت زاضز ٍ وَل هيثطز ٍ زضآهس زاضز ٍلي ضٍؾـتبي

ػَاهل ًظبضتي زضٍى ثبظاضچِّبؾت.

ثغل زؾتياـ ضا تبظُ أالى زاضًس ثطاي زٍ ؾـبل زیگـط
حجت ًبم هيوٌٌس .ذَة تب زٍ ؾـبل زیگـط وـِ وـبضت

ًابساهاًی هَقعیتی

نبزض ثكـَزّ ،ـعاض اتفـبق هـيافتـس ٍ وؿـي چيـعي

ٍیػگي رغطافيبیي ٍ هَلؼيتي ثبظاضچِّب زض هطیَاى،

ًويزاًـس .ایٌْـب [هؿـؤٍالى] ًيبهـسُاًـس یىجـبضُ ّوـِ

ثٍِیػُ ثبظاضچِّبي هَلت هطظي ،ثط اؾبؼ یبفتِّب ٍ
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هكبّسات ٍ ههبحجِّبً ،بهتٌبؾت اؾت .ایي ًبهٌبؾت

ٍيؼيت هَلؼيتي ثؿيبض پبیيٌي ضا زاضًس" .آن" هزوَػِ

ثَزى هَلؼيت هىبًي تأؾيؽ ثبظاضچِّب ثِ ّوطاُ

هَاضز فَق ضا ایيگًَِ ثيبى هيوٌس:

قبذهِّبي هكبثِ زیگطيّ ،وچَى ػسم فًبي وبفي زض

«آلب ایي هطظ ٍ ثبظاضچِّب یه زًيـب زضآهـس زاضز ،یـه

زاذل ٍ اَطاف ثبظاضچِّب ثِ قيَُّبیي اؾبؾي ثطرطیبى

ػبلوِ هؿبفط ٍ تطاًعیت ٍ وبهيَى ضٍظاًِ هيبى ٍ هيطى،

تجبزل ٍ هٌبؾجبت هرتلف تزبضي ٍ ارتوبػي تأحيط هٌفي

پَل گوطن هبقيي ٍ ثبض ٍ پـَل پبؾـپَضت ٍ وبپيتـبغ

گصاقتِ اؾت .ثب ثطضؾي اثتسایي ٍ ثؿيبض ؾبزُ هيتَاى

هبقيي ٍ تؼطفِ ٍ گوطوبت ٍ غيطُ ،اهب ًويزاًـن چـطا

زضیبفت وِ ػمل ؾلين هطزم هٌُمِ اظ زیطثبظ ثْتطیي ًمبٌ

ثبظّن اٍيبع ایٌزَضیِ؟! ایي اظ ٍيغ ًبثؿـبهبى رـبزُ

هطظي ٍ رغطافيبیي ضا زض ًَاض هطظي هطیَاى ثطاي

ٍ ضاُّبي اضتجـبَي ثبظاضچـِّبقـَى! ّوـيي ثبظاضچـِ

هٌبؾجبت ؾبثك ذَزقبى ثب وكَض ّوزَاض پيسا وطزُ ٍ اظ

زُضٍُُضاى ًوًَِ ثبضظقِ؛ چٌسیي ويلَهتط ربزُ ذبوي

آى اؾتفبزُ ًوَزُاًس .اهب ؾيبؾتگصاضيّبي اهٌيت

زاضُ ٍ اًگــبض رــب ٍ هىــبى لحُــي ثــَزُ .ثبظاضچــِ ضا

هحَضاًِ زض لجبل هٌُمِ ثبػج قسُ اؾت تب ثبظاضچِّب زض

زضؾت ًَن للِ وَُ ثطپب وطزى!»

هطیَاى ،ثٍِیػُ ثبظاضچِّبي هَلت هطظي پيطاى ٍ

ٍيؼيت ًبثؿبهبى تأؾيؿبتي ٍ تؿْيالتي زضٍى

زُضٍُُضاى ،ثِ لحبِ هَلؼيت ٍ هىبى ثؿيبض ًبهٌبؾت

ثبظاضچِّب ًيع اظ رولِ هَاضزي اؾت وِ زض رصة یب َطز

ثبقٌس .ایي ثبظاضچِّب ثط ضٍي وَُّبیي ثب اضتفبع ٍ قيت

فؼبليتّبي التهبزي اظ َطیك حًَض تزبض ٍ ثبظضگبى ٍ

ثبال ٍ ثب ووتطیي فًب ٍ ٍؾؼت الظهِ احساث قسُاًس .ایي

پيلٍِضاى هيتَاًس ثؿيبض هؤحط ثبقس .تأؾيؿبت ٍ تؿْيالت

ػبهل ثب تَرِ ثِ قطایٍ رَي ٍ وَّؿتبًي ثَزى هٌُمِ ٍ

زضٍى ثبظاضچِ ّط چِ ثِضٍظتط ٍ وبضآهستط ثبقس ،ؾطػت

ًيع يؼف ؾيؿتن هَانالتي ٍ حول ٍ ًمل ّوَاضُ

ٍ ؾَْلت ارطاي فؼبليتّب ٍ هجبزالت ثبالتط ذَاّس ثَز

ًؿجت ثِ زؾتيبثي افطاز هرتلف ثِ ثبظاضچِّب هكىلؾبظ

ٍ اظ ّويي هؿيط هيتَاًس زض اضتمبي ٍيؼيت التهبزي

ثَزُ اؾت .فًبي زاذلي ثبظاضچِّب ثطاي حول ٍ ًمل،

ثبظاضچِ ٍ هٌُمِ ٍ وكَض وبضگط ثبقس" .ع" ایي هَيَع

اًجبض ،ثبؾىَل ،تأؾيؿبت ٍ ؾبذتوبىّبي ازاضي ،ذسهبتي،

ضا ایيََض ثيبى هيًوبیس:

اظ لجيل :گوطن ،اضظیبثي ،حطاؾت ٍ غيطُ ثؿيبض اًسن

« ثجيٌيس ثبظاضچِ «ثبقوبق» ایيّوِ ؾـبلِ وـِ تأؾـيؽ

اؾت .ػالٍُ ثط ایي هَاضزً ،بهٌبؾت ثَزى هؿيط اضتجبَي

قسُ ،اهب ثبظّن ًِ هؿبفطذبًِ زضؾت حؿبثي زاضًُ ،ـِ

ثبظاضچِّب اظ ًظط حول ٍ ًمل هؿبفط ٍ ثبض ،اظ ایي لجيل

اٍيبع تطذيم ٍ تطاًعیت وبالقَى هطتجِ؛ ّويي پلي

هؿبیلي ّؿتٌس وِ تحت ّويي همَلِ ًبثؿبهبًي هَلؼيتي

ضا وِ لطاضُ ثـيي زٍ وكـَض زض ثبظاضچـِ ظزُ ثكـِ ،زض

لطاض هيگيطًس .ایي هَاضز حبوي اظ ایي ّؿتٌس وِ زض حبلي

ًظط ثگيـط .ػطالـيّـب ذيلـي ظٍز ؾـْن ذَزقـبى ضا

وِ ضٍؾتبّب ٍ هَلؼيتّبي رغطافيبیي زیگطي ّؿتٌس وِ

احساث ٍ توبم وطزُاًس اهب ؾْن ایطاى ٌَّظ ًيوـِوـبضُ

اظ لحبِ ربزُ اضتجبَي ثِ ًؿجت ثب هىبىّبیي وِ ّناوٌَى

اؾت .ذَة ایي پَلّب وزب هيضُ؟ چـطا یـه تـبرط

هطظّب زض آًْب زایط ّؿتٌس ،ثؿيبض ٍيؼيت ثْتطي زاضًس ٍ

ثبیس وبالّبقَ ثسُ لبچبلچيّـب ثـطاـ ثيـبضى زاذـل؟

ثِ لحبِ فبنلِ هىبًي ٍ ظهبًي ٍ ًيع ثِ لحبِ ًَع قَؾِ

هگِ.»...

یب آؾفبلت ثَزى هؿيط ،ثؿيبض ثب نطفِتط ّؿتٌس .اهب ثب ایي

ایي گفتِ وَتبُ اظ ؾرٌبى گؿتطزُ ٍ ربلت"آن" ٍ

حبل ،ثبظاضچِّب زض هىبىّبیي تأؾيؽ قسُاًس وِ زض ول

"ع"ػالٍُ ثط همَلِ ًبثؿبهبًي هَلؼيتي ثبظاضچِّبي
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هطیَاى ٍ ربزُّبي اضتجبَي ٍ يؼف ؾيؿتن ازاضي ٍ

چيعي وِ افطاز ثِ آى هكغَل قًَس ٍ یب چيـعي هخـل

ًظبضتي ثبظاضچِّب ،ثطذي رٌجِّبي زیگط اظ لجيل يؼف

ؾَز ٍ فبیسُ التهبزياي وِ گيط افطاز ثيبیس ،زض هطظّب

هسیطیت پبیبًِ ٍ ثبظاضچِّب ،يؼف اٍلَیتثٌسيّبي

ًؿجت ثِ زضآهس وبضگطي ٍ یب وبض وكبٍضظي ّن ثْتـط

يطٍضتّبي ارطایي اهَض هطتجٍ ثب ثبظاضچِّب ،يؼف

ٍ ثِنطفِتط اؾت ٍ چَىوِ لبچبق هيقـَز ٍ ًيـع اظ

ضٍاثٍ هتؼسز ثييهطظي ثب وكَض ّوؿبیِ ٍ هكىالت

ًظط گوطن وبالّـب زض قـْطّبي زیگـط گطاًتـط توـبم

هطتجٍ ثطٍى ؾبحتبضي ثبظاضچِّب ضا ًيع زض ثط هيگيطز.

هيقًَس ٍ زض ایيرب (هـطظ هطیـَاى) ثـِ ّطگًَـِاي
ٍاضز قَز ،لصا ثِ ّطحبل ثهطفِتـط ٍ ثْتـط اؾـت .اظ

فشارّای برٍى ساختاری

ًظط وكبٍضظي ّن حؿـبة وٌيـس االى زض ًظـط ثگيـط

حزن ثبالي ثيىبضي زض هٌُمِ ،ػسم ضلبثت اؾبؾي ثبظاض

ذــبًَازُاي وــِ ً 6 -5فــط ّؿــتٌس ،اگــط لــطاض ثبقــس

زاذلي ٍ ذبضري ،تمبيبي ثبال ثطاي ارٌبؼ ذبضري،

وكبٍضظي وٌٌسّ ،طوساهكبى هبّيبًِ ّ 5عاض تَهبى ّن

ثِنطفِ ثَزى وبالي ذبضري ثِ لحبِ ليوت ًؿجت ثِ

گيطقبى ًويآیس .یب ًِ انالً پسض هـي ضا حؿـبة وـي:

وبالي زاذلي ،تَضم التهبزي ثبال زض هٌُمِ ،تطاون

زض لسین تٌْب ذَزـ ثَزُ ،االى هب پٌذ ًفـط ثـطازضین.

روؼيتي ثبال زض هٌُمًِ ،جَز ٍ تَظیغ فطنتّبي وبضي

ذَة ثِ نطفِ ًيؿت ٍ هب پٌذ ًفط ًويتًَين ّوگـي

زض هٌُمِ ثِ هخبثِ اؾبؾيتطیي هَاضزي ّؿتٌس وِ ثط َجك

ثكيٌين وٌبض ظهييّب ٍ وكبٍضظي وٌين؛ پؽ هزجـَضین

یبفتِّبي تحميك ،ثبػج اػوبل فكبض ًبّوبٌّگي ٍ ثِ

ثِ فىط ضاُچبضُاي ثبقين .یب ثبیس هخل ذيلـيّـب ثـطین

ّنضیرتگي ثطًبهِضیعيّبي ثبظاضچِّب هيقًَس .ثيىبضي

قْطّبي زیگِ هخل تْطاى ٍ اَّاظ وـبضگطي وٌـين یـب

هَرَز زض هٌُمِ ٍ ًيع تَضم ثبػج هيقًَس تب هطزم ثِ

ثطین هطظ وَلجطي ٍ لبچبق فطٍقي .ثؼًيّب ّـن وـِ

فىط رجطاى ٍ ضفغ هكىالت التهبزيقبى ثبقٌس .ایي

هبیِزاضًس ثبظضگبًي ٍ پيلٍِضي هيوٌٌس.»...

هطزم ثِ ذبَط قطایٍ تَضم ٍ گطاًي ثبال ثيكتط ثِ ؾوت

ظهبًيوِ ثبظاضچِّبي هٌُمِ زاضاي ؾمف هجبزالتي ٍ

وبض ٍ فؼبليتّبي التهبزياي ّؿتٌس وِ ثتَاًس ثط هؿألِ

ذسهبتي هؼيٌي ّؿتٌس ٍ تمبيبّبي هطزهي اظ ثيطٍى ثطاي

تَضم غلجِ ًوبیس ٍ ایي ضاُ تٌْب زض زٍ نَضت هوىي

اؾتفبزُ اظ ایي ذسهبت ٍ حًَض یبفتي زض ثبظاضچِ ٍ

اؾت :یب وٌتطل ًطخ تَضم وِ اظ حيُِ اذتيبضات هطزم

هجبزالت ضؾوي آى ثيكتط ثبقس ،لصا ایي هحسٍزیت

ػبزي ذبضد اؾت ٍ یب ایيوِ زضآهس التهبزي ثبالیي

پبؾرگَیي اظ ربًت ثبظاضچِ ثِ چٌس قيَُ پبؾد زازُ

زاقتِ ثبقٌس وِ ثتَاًس فكبضّبي ًبقي اظ هؿألِ تَضم ضا

هيقَز .زض ایي حبلت ،یب هٌبؾجبت زاذل ثبظاضچِّب ثِ

ثطاي افطاز ذبًَازُ ًبهحؿَؼ ًوبیس .روؼيت ظیبز

نَضت ضاثُِهٌس ٍ زض اذتيبض فطنتَلجبى لطاض هيگيطز

ذبًَازُّب ٍ ًبوبضآهس ثَزى قيَُّبي هؼيكتي ؾبثك زض

ٍ یب تمبيبّب ثِ ؾوت هجبزالت لبچبق زض ثيطٍى اظ هؿيط

هٌُمِ وِ هجتٌي ثط وكبٍضظي ٍ زاهساضي ثَز ،ثِ هخبثِ

ثبظاضچِّب پيگيطي ذَاٌّس قس ٍ هطزم ثيكتط ثِ ؾَي

رولِ ػلتّبي اؾبؾي زض گطایف هطزم ثِ وبضّبي

لبچبق توبیل ذَاٌّس زاقت .ایي هؿألِ اگط ّوگبم قَز،

تزبضت هطظي زض قيَُّبي ضؾوي ٍ غيطضؾوي آى ثَزُ

ثب هؿألِ پبیيي ثَزى ؾَاز افطاز زض هٌُمِ ثطاي هٌبؾجبت

اؾت".ؼ" زض ایي ضاثُِ هيگَیس:

ضؾوي ٍ هجبزالت ترههي تزبضت ٍ ثبظضگبًي ،ثيكتط

«ٍاهلل ،ػَاهلي هخل ثيىبضيً ،جـَزى وـبض ٍ اقـتغبل یـب

ثبػج هيقَز تب هطزم ثِ ؾوت قيَُّبي غيطضؾوي
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هجبزالت ٍ لبچبق گطایف زاقتِ ثبقٌس.

ليوت ضا ثيبٍضز پبیيي .ثلِ هيتَاًس! هَاز اٍليـِ اؾـت

اظ زیگط هؿبیلي وِ ثبػج فكبضّبي ؾبذتبضي ثط

وِ زاضزّ ،وِ چيع ضا زاضز ،هيتَاًس ،اگط ويفيـت ثـبال

ثبظاضچِّب هيقًَس ،هؿبیلي اظ لجيل ػسم لسضت ضلبثت

ثبقس ٍ ليوت پبیيي ثبقس ،چِ وؿـي هـيضٍز وـبالي

اؾبؾي ثبظاض زاذلي ٍ ذبضري ،تمبيبي ثبال ثطاي ارٌبؼ

ذـــبضري ٍاضز وٌـــس ٍ ًوـــينـــطفس؛ هـــطزم ّـــن

ذبضري ،ليوت پبیيي وبالّب ٍ ارٌبؼ ذبضري ٍ ثؿيبضي

ًويذطًسـ .االى ثِ ًظطم هبقيي ذـبضري گُوـطوف

زیگط اظ ایي لجيل هَاضز ،اظ اّن زالیلي اؾت وِ ثبػج

حسٍز  100زضنس اؾت .ایي ثِ ذـبَط چيؿـت؟ ثـِ

هيقًَس ثبظاضچِّب ػالٍُ ثط هكىالت تساذل ًْبزي ٍ

ذبَط ایي اؾت وِ اگط هبقيي ذبضري ثب ّوبى ليوت

ثيحجبتي ؾيبؾتگصاضيّبي التهبزي زضگيط زض هؿبیل

وكَض تَليس وٌٌسُ ٍاضز ایطاى قَز ،پـؽ ّـي وؿـي

زیگطي قًَس .ظهبًي وِ ثبظاض وبالّبي زاذلي زض زاذل

وبالي ایطاًي ًويذطز».

وكَض ًتَاًس ثب وبالّبي ذبضري ثِ لحبِ ليوت ٍ ويفيت

قطایٍ هحيُي ٍ فكبضّبي ؾبذتبضي ثيطٍى اظ

ضلبثت ًوبیس ،تمبيبي ثبظاض زاذلي ثطاي وبالّبي ذبضري

پبیبًِّب ثِ قيَُّبي غيطهؿتمين ثبػج ایزبز تساذل

ثيكتط اظ آى همساضي اؾت وِ ثبظاضچِّب ثِ قيَُ ضؾوي

وبضوطزي ٍ تحمك اّساف پيكيي ؾيبؾتگصاضيّبي

لبثليت ٍضٍز ٍ ذطٍد ٍ نسٍض هزَظ آى ضا زاضًس .زض

ثبظاضچِّب هيگطزز .هزوَػِ هتىخط ٍ تأحيطگصاض فكبضّبي

ایي حبلت اؾت وِ هحسٍزیت ثبظاضچِّب ثبػج گطایف

ثطٍى ؾبذتبضي ًْبیتبً ثؿتطّبي هؿبػسي ضا ثطاي تساٍم

هطزم ثِ لبچبق هيقَز" .أ" زض ایي ضاثُِ ایيگًَِ اقبضُ

پسیسُ لبچبق زض هٌُمِ ،ثٍِیػُ اظ َطیك ثبظاضچِّبي

هيوٌس :

هطظي هْيب ؾبذتِ اؾت .ایي فؼبليتّبي التهبزي

«االى چٌسیي ؾبلِ وِ هـطظ ٍ ثبظاضچـِّـب زض هطیـَاى

غيطضؾوي گًَِّبي ٍیػُاي اظ پسیسُ لبچبق ٍ التهبز

زایطقسُ ٍ ضؾويت یبفتِاًس ٍ نبزضات ٍ ٍاضزات ثـِ

پٌْبى ّؿتٌس وِ ثط ٍيؼيت هؼيكتي ٍ التهبزي هٌُمِ ٍ

ّوِ رَض هوىي اؾتٍ ،لي چَىوـِ گوـطوف ووـي

ًيع ثط ًظبم التهبزي وكَض تأحيطات هٌفي ذَاٌّس زاقت.

ثيكتط ٍ گطاًتط اؾت ،پؽ هطزم ّن لبچبق هيوٌٌـس ٍ
لبچبق تمطیجبً ثْتط اؾت».

ًتیجِگیری

"ل" ًيع ایي هؿبیل ضا ایيگًَِ زضن وطزُ ،ایيََض

ثطضؾي تأحيطات ٍ پيبهسّبي ثطًبهِضیعيّب ٍ تهويوبت

ثحج هيوٌس:

ارطا قسُ ثِ قيَُّبي هتفبٍتي لبثل پيگيطي اؾت .زضن

«اظ زاذل ثبظاضچِّب لبچبق ػلٌبً ٍ ػوَهبً ظیـبز اهىـبى

ٍ تفؿيط هطظًكيٌبى اظ تٌبؾت یب ػسم تٌبؾت ثطًبهِّب ثب

ًساضز .پؽ هيهبًس لبچبق ٍ آىّـن وـَلجطي اؾـت ٍ

هحيٍ ٍ پيبهسّبي هخجت ٍ هٌفياي وِ ثطًبهِّب ٍ

قت ٍ لبچبق ٍ یب ثب االؽ ٍ لبَط ٍ هبقـيي وـِ لـجالً

ؾيبؾتگصاضيّبي تسٍیي قسُ ثطاي هٌُمِ زاقتِاًس ،ثِ

ثَز ٍ أالى ّن ؾرتتـط قـسُ ٍ ضٍظ ثـِ ضٍظ ثيكـتط

قيَُ ويفي ،یىي اظ قيَُّبي اؾبؾي ٍ لبثل تَرِ اؾت.

هيقَز ٍ ّن اوٌَى ّن پبیبى یبفتِ اؾت .زٍلـت اگـط

ثبظاضچِّب زض ًمبٌ هطظي ،ثٍِیػُ زض قْطؾتبى هطیَاى ثِ

ثرَاّس هيتَاًـس انـالً لبچـبق ضا ضیكـِوـي وٌـس ٍ

هخبثِ ثطؾبذت ارتوبػي ٍیػُاي ّؿتٌس وِ زض تؼبهل هطزم

ضلبثت ضاُ ثيٌساظز هيبى وبالّبي ذبضري ٍ زاذلـيٍ ،

هٌُمِ ٍ هحيٍ اَطاف ٍ ؾبذتبضّبي زٍلتي هٌُمِ قىل

ويفيت ٍ ليوت ضا تٌظين وٌس ٍ ويفيت ضا ثجـطز ثـبال ٍ

گطفتِاًس .ثط ایي اؾبؼ ،هطزم ثب اتىبء ثط هؼطفتقٌبؾي
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ٍیػُ ذَزقبى ٍ هزوَػِ اضظـّب ٍ ٌّزبضّبیي وِ

ثطًبهِضیعي غيطوبضقٌبؾبًِ ٍ تحميمبت ًبهطتجٍ ثب

هجٌبي ػمل ؾلين آًْب ثَزُ ٍ زض وٌفّبي ضٍظهطُ اظ آًْب

هطزمقٌبؾي ٍ ثؿتطقٌبؾي ًبهٌبؾت ثطپبیي ثبظاضچِّب ٍ

ووه هيگيطًس ،السام ثِ هزوَػِ تهوينگيطي ٍ وٌف ٍ

ًيع ثيحجبتيّبي التهبزي ٍ تساذالت وبضوطزي ًْبزّبي

تأهالتي هيوٌٌس وِ هجٌبي ٍالؼيتّبي ارتوبػي ظًسگي

زضٍى ثبظاضچِّب ٍ ثؿيبضي زیگط اظ ایي لجيل هَاضز ثَزُ

ضٍظهطُقبى هيقَز .زض ایي هزوَػِ تؼبهالت ٍ

اؾت .ثطپبیي ٍ ارطاي وبضّبیي وِ هجتٌي ثط هُبلؼبت

ٍالؼيت ّبي ثؿتطهٌس ٍ ارتوبػي وِ هطزم زض آى لطاض

اًؿبىقٌبذتي هٌُمِ هحَض ًجبقس ٍ ثِ نَضت

گطفتِاًس ،هجبزالت ارتوبػي ٍ تزبضت هطظي زض

ؾيبؾتگصاضيّبي هطوعهساض ٍ اهٌيت هحَض ثبقس ،ثٍِیػُ

لبلتّبي ؾٌتي ذَزـ اظ زیطثبظ ٍرَز زاقتِ اؾت .پؽ

زض ًَاض هطظي ،یميٌبً ثِ حساوخطي اظ اّساف اظ پيف تؼييي

اظ قىلگيطي ٍ ثطؾبذت ثبظاضچِّب لبلت ٍ هحتَا ٍ

قسُ ًبیل ًويگطزز.

قست هجبزالت هرتلف زض ایي ًَاض هطظي ّن هتغيط گكتِ

ثط ایي اؾبؼ ،هيتَاى گفت وِ ثبظاضچِّبي هطظي زض

اؾت .اظ اّساف تكىيل ایي ثبظاضچِّب ،اقتغبلعایي لبًًَي

هطیَاى ثِ لحبِ اضتمبي هؼيكتي هطزم هٌُمِ ثؿيبض هؤحط

ٍ وبّف حزن التهبز پٌْبى زض هٌُمِ ،ثَیػُ ثُؼس لبچبق

ثَزُ ،تَضیؿن تزبضي ٍ هجبزالت ارتوبػي ٍ فطٌّگي

آى اػالم قسُ اؾت.

ظیبزي ضا زض هٌُمِ زاهي ظزُاًس .اهب ثب ٍرَز ایي ،ثبظّن

ثط اؾبؼ تحميك حبيط ،هيعاى تأحيطگصاضي ٍ هَفميت

پيبهسّبي فطٌّگي ٍ ارتوبػي فطاٍاًي ضا ًيع ثطاي هٌُمِ

ثبظاضچِّب زض ایي اهط هْن تب حسٍزي چكوگيط ثَزُ

زاقتِاًس ٍ ثِ لحبِ پسیسُ لبچبق ًيع ٌَّظ هؿبیل فطاٍاًي

اؾت ،اهب آًچِ ثيكتط اظ ّوِ هَضز ًظط تحميك ثَزُ اؾت،

ضا حل ًكسُ ثبلي گصاقتِاًسّ .ويي ثبظاضچِّب ثِ اقىبل

ثيبى ایي هؿألِ اؾت وِ حًَض ًبهٌبؾت ٍ ثيثطًبهِ ایي

هتفبٍتي ثٌبثط هحسٍزیتّب ٍ هساذالت ٍ ؾيبؾت

ثبظاضچِّب ثِ اًَاع هتفبٍتي ثط گطایف هطظًكيٌبى ثِ پسیسُ

گصاضيّبي ثيحجبت ٍ هتغيط ،پسیسُ لبچبق ضا تٌْب ضاّىبض

لبچبق تأحيطگصاض ثَزُ اؾت .ایي هؿألِ ًيع ًبقي اظ

ثطاي فؼبالى التهبزي زض هٌُمِ ثبلي گصاقتِاًس.

ربهؼِقٌبؾي وبضثطزي ،ؾبل ثيؿت ٍ چْبضم ،قوبضُ پيبپي ( ،)51قوبضُ ؾَم ،پبیيع 1392
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ًاکارآهذی
سیستن ًظارتی

فكبضّبي ثطٍى

تذاخل کارکردی-
ًْادی

بازارچِّا

تذاٍم قاچاق

ؾبذتبضي
بَرٍکراسی بغرًج ٍ
بازدارًذُ

ًابساهاًی
هَقعیتی

هذل  -1هذل زهیٌِای تذاٍم قاچاق در هٌطقِ هرزی هریَاى

ّوبىگًَِ وِ زض هسل  1تلريم قسُ اؾت ،هيتَاى

هيًوبیٌس ٍ ثبػج قسُاًس تب ثبظاضچِّب ثِ ؾرتي ثتَاًٌس

اشػبى وطز وِ ثطاؾبؼ زضن ٍ تفؿيط هكبضوتوٌٌسگبى

ثِ تحمك وبهل یىي اظ انليتطیي اّسافكبى وِ ّوبى ضفغ

هيساى تحميك ،ثبظاضچِّب ّطچٌس وِ ثِ تمليل ٍ تحسیس

ٍ حصف پسیسُ لبچبق ثَزً ،بیل گطزًس .تساذل وبضوطزي

قيَُّبي پيكيي پسیسُ لبچبق اًزبهيسُاًس ،اهب ثِ ؾجت

ثيي ًْبزّبي هطتجٍ ٍ هؿؤٍل زض ثبظاضچِّب ،يؼف

هكىالت هتؼسزي وِ ثؼس اظ اؾترطاد اظ زضن ٍ تفؿيط

ؾيؿتن ٍ هىبًيؿن ًظبضتي ٍ وٌتطل ترلفبت هتؼسز

هطظًكيٌبى زض لبلت همَالتي ،چَى :تساذل وبضوطزي

التهبزي ،تأؾيؽ ٍ ایزبز ثبظاضچِّب زض هىبىّبي

ًْبزي ،ثَضٍوطاؾي ثغطًذ ٍ ثبظزاضًسُ ،آؾيتهٌسي ٍ

رغطافيبیي

غيطوبضقٌبؾبًِ،

ًبوبضآهسي ؾيؿتن ًظبضت زضًٍي ثبظاضچِّبً ،بثؿبهبًي

ثَضٍوطاؾي پيچيسُ ٍ ثغطًذ وِ هبًغ ضیكِوي قسى

هَلؼيتي ٍ ،فكبضّبي ثطٍى ؾبذتبضي زؾتِثٌسي قسُاًس،

گًَِّبي هرتلفي اظ وٌفّبي غيطضؾوي التهبزي،

هيتَاى گفت وِ ثبظاضچِّب ثِ قيَُّبي غيطهؿتميوي

ثٍِیػُ لبچبق وبال هيقًَس ٍ زض ًْبیت فكبضّبي هتؼسز

پسیسُ لبچبق ضا زض حبلتّبي هرتلف تساٍم ثركيسُ

ؾبظهبًي ٍ اوَلَغیه ٍ هؼيكتي ثطٍى ؾبذتبضي ثبػج

اؾتًْ .بیتبً ّوبى ََض وِ زض هسل ًكبى زازُ قسُ اؾت،

هيگطزًس تب پسیسُ لبچبق ّوچٌبى زض لبلتّبي تغييط

یبفتِّب ثط تأحيطگصاضي پسیسُ هتحَل قسُ لبچبق ثط ػَاهل

یبثٌسُ هرتلفي تساٍم یبثس ٍ ّويي پسیسُ ًيع قطایٍ

ثطؾبظًسُ ذَزـ تأويس زاضًس .ثِ ػجبضتي زیگطّ ،ويي

تىَیيزٌّسُ پيكيي ذَیف ضا ثبظتَليس ًوبیس.

ًبهتٌبؾت

ثِ

گًَِاي

پسیسُ وٌفّبي غيطضؾوي لبچبق وِ ّن اوٌَى زض هطظّب
ٍ ثبظاضچِّبي هطظي قْطؾتبى هطیَاى رطیبى زاضًس،

هٌابع

ثؿتطّبي قىلگيطي ٍ تىَیي ذَیف ضا هزسزاً تمَیت

آهَؾي ،هزٌَى ٍ ضحوبًي ،رجبضً« .)1387( .گبّي ثِ
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هُبلؼِ ويفي تأحيطات ثبظاضچِّبي هطظي ثط تساٍم پسیسُ لبچبق

پسیسُ لبچبق زض هٌبَك هطظي ؾطزقت ٍ
پيطاًكْط».

http:// ethnolog.blogfa. com/post. 17

،

آشض هبُ.1390

احوسي ،ذؿطٍ .)1381( .ثطضؾي تأحيط ثبظاضچِّبي
هطظي زض التهبز اؾتبى ثَقْط ،وبضقٌبؾي اضقس
ثطًبهِضیعي زاًكگبُ تْطاى.

التهبزي هؼبًٍت ثطًبهِضیعي ٍ ثطضؾيّبي
التهبزي.

ضیتعض ،رَضدً .)1383( .ظطیِّبي ربهؼِقٌبؾي زض
زٍضاى هؼبنط ،تطروِ :هحؿي حالحي ،تْطاى:
اًتكبضات ػلوي.
ظًگي آثبزي ،ػلي ٍ آٌّگطي ،قَضـ« .)1389( .تحليلي

اضهغبى ،ؾيويي« .)1389( .ربیگبُ ثبظاضچِّبي هطظي زض

ثط ٍيؼيت ٍ ضٍیِّبي ربضي ثبظاضچِّبي هطظي

افعایف اقتغبل ٍ وٌتطل لبچبق اؾتبىّبي هطظي»،

اؾتبى وطزؾتبى (ؾيطاًجٌس ثبًِ ،ثبقوبق هطیَاى،

هزوَػِ همبالت ّوبیف هلي پبیبًِّب ٍ

ؾيف ؾمع)» ،هزوَػِ همبالت ّوبیف هلي پبیبًِّب

ثبظاضچِّبي هطظي ،فطنتّب ٍ چبلفّبً ،هيطي

ٍ ثبظاضچِّبي هطظي ،فطنتّب ٍ چبلفّب:

حوعُ ،زاًكگبُ ایالم.

زاًكگبُ ایالم.

اؾوبػيلظازُ ،ذبلس ٍ ؾؼيسي ،ػلي انغط ٍ آظازهٌف،

ػجساهلل پَض ،روبل .)1384( .ثطضؾي تزبضت هطظي زض

قْطام« .)1387( .ربیگبُ فؼبليتّبي هؼيكتي زض

ضٍؾتبّبي هطظًكيي ؾطزقت ،پبیبىًبهِ وبضقٌبؾي،

ضفبُ ٍ اهٌيت التهبزي ـ ارتوبػي هٌبَك هطظي ثب

زاًكگبُ قْيس ثْكتي.

تبويس ثط فؼبليت ثبظاضچِّبي هطظي (ًوًَِ هَضز

لبؾن ،فطد اللْي هزس .)1387( .پسیسُ لبچبق وبال ٍ

هُبلؼِ :غطة وكَض)» ،فهلٌبهِ هُبلؼبت اهٌيت

احطات آى زض تَليس ٍ ههطف.

ارتوبػي ،ؾبل چْبضم ،قوبضُ پبًعزّن ،نم -28

 ، teacher2.parsiblog.com/- 838772.htmزي
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هبُ.1390

http://

ایوبى ،هحوس تمي .)1388( .هجبًي پبضازایوي ضٍـّبي

لبزضظازُ ،اهيس ٍ هحوسپَض ،احوس ٍ ضيبیي ،هْسي ٍ

تحميك ووي ٍ ويفي زض ػلَم اًؿبًي ،لن:

ذسضي تبغاى ،ثرتيبض ٍ اهيي ًػاز ،وبٍُ.)1384( .

پػٍّكگبُ حَظُ ٍ زاًكگبُ.

ؾٌس ضاّجطزي تَؾؼِ قْطؾتبى ثبًِ :فطهبًساضي

پيطثَزالي ،یَؾف .)1379( .ثطضؾي ػولىطز ثبظاضچِّبي

قْطؾتبى ثبًِ.

هطظي ؾطٍ ٍ ًمف آى زض ضقس ٍ تَؾؼِ التهبز

هحؿٌي ،حؿي« .)1389( .پيبهسّبي التهبزي ،ارتوبػي،

هٌُمِاي؛ پبیبىًبهِ وبضقٌبؾي اضقس :زاًكگبُ آظاز

ؾيبؾي ،فطٌّگي ،ههطف وبالّبي ذبضري ٍ

اؾالهي ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت.

لبچبق» ،اضزثيل ،اٍليي ركٌَاضُ فطاذَاى التهبز

حؿيٌي ،ؾؼيس« .)1389( .ثبظاضچِّب تسثيطي ثطاي

هؼيكت هطظًكيٌبى وطزؾتبى 27 ،آشض ّ ،»1389فتِ
ًبهِ ؾيطٍاى ،ـ  ، 616ؾبل زٍاظزّن.

ؾبلن ،ؾتبز هطوعي هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ اضظ،
هؼبًٍت فطٌّگي ٍ ارتوبػي.

هحوسپَض ،احوس .)1383( .فطایٌس ٍ پيبهسّبي ًَؾبظي ٍ

ضاظیٌي ،اثطاّين ٍ ثبؾتبًي ،ػليطيب« .)1381( .ثطضؾي

تغييط ٍ تحَالت ارتوبػي(هُبلؼِ هَضزي قْطؾتبى

ًمف ٍ ػولىطز ثبظاضچِّبي هطظي زض التهبز ایطاى

ؾطزقت) ،تْطاىً :بهِ اًؿبى قٌبؾي ،قوبضُ پٌزن.
هحوسپَض ،احوس« .)1388( .ثبظؾبظي هؼٌبیي تغييطات

َي ؾبلّبي  1375تب  ،»1381زفتط هُبلؼبت

1392  پبیيع، قوبضُ ؾَم،)51(  قوبضُ پيبپي، ؾبل ثيؿت ٍ چْبضم،ربهؼِقٌبؾي وبضثطزي

. زاًكگبُ ایالم:چبلفّب
 پيبهسّبي.)1387( . رؼفط ٍ حمَلي هزس،ًَضي
www .التهبزي ٍ ضاّىبضّبي وٌتطلي پسیسُ لبچبق
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