
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

ایي فطضیِ ضا ثِ . ثطجبم ثبض زیگط تجسیل ضسُ استحبال زیگط ثِ یک تجطثِ هلی  1+5یطاى ٍ گطٍُ ا ای ّستِهبجطای تَافك 

ثبیس هتکی  ثطای حل هطکالت ٍ پیص ثطزى کطَض ثلکِتَاى ثِ غطة ٍ ثِ آى سَی هطظّب چطن اهیس زاضت  ًوی اثجبت ضسبًس کِ

غیط لبثل تغییط کِ ثبیس زض  کبًَى سیبست  کٌبض ایي زضس ثعضگ ٍ ایي ضاّجطز زضالجتِ  .ثِ لسضت زضًٍی ٍ استؼسازّبی زاذلی ثَز

ثِ سبزگی ػجَض  1+5هیبى ایطاى ٍ گطٍُ  چگًَگی هَاجِ ثب تَافك اهضب ضسُهَضَع  ًوی تَاى ٍ ًجبیس اظ، گیطزاض لط کطَض اضیصگ

است کِ ثِ ّیچ ػٌَاى ًجبیس زضثبضُ آى هلت ثعضگ ایطاى هَضَػی  َقٍ احمبق حم همبثل ثسػْسی ّبی ططفججطاى ضسى  کطز.

زستگبُ زیپلوبسی زٍلت هسئلِ یکی اظ اّساف اصلی ثسٍى ضک ایي ًمس ضَز، زض هیع هصاکطُ ثبیس حمَق هلت حتوب ٍ کَتبّی کطز 

 ٍ ثطجبم ضسُ اًس؟ ای آلبی ضئیسی ذَاّس ثَز، اهب تین جسیس ٍظاضت ذبضجِ زض چِ ضطایطی هسئَل پیگیطی پطًٍسُ ّستِ

 

سط  ثطای تَافك ثط یهَثط گبم ّبیاگطچِ زض ٍیي هٌتطط کطزًس،  احیبی ثطجبم ضسبًِ ّب زض فطایٌس هصاکطات  ثطاسبس آًچِ

ستی آظهبیی لغَ تحطین احیبی ثطجبم ثطزاضتِ ضس اهب آهطیکبیی ّب تحت ّیچ ضطایطی حبضط ثِ زازى تضویي ّبی الظم ٍ اهکبى ضا

ز، َحبصل ًط زض ایي هصاکطات زٍض هصاکطات فططزُ زض ٍیي ػوال ًتیجِ لبثل اػتٌبیی 7ثب ٍجَز  ّب ًطسًس، هَضَػی کِ ثبػث ضس

لبًَى هصَة هجلس ضَضای اسالهی فؼبلیت طجك هِ الساهبت لبًًَی ذَز ثطاسبس اصَل ثطجبم ٍ ّوچٌیي اضٍ ایطاى زض از اظ ایي

الوللی  فت اًگیع زض هیبى تغییط ضٍیکطز آغاًس ثِ اصطالح ثیيگ، اهب ًکتِ ضهی ثطزذَز ضا ثب ضتبة ثیطتطی جلَ ّبی ّستِ ای 

 آغاًس ّستِ ایگعاضش  15 ، ّوِ یاتو یاًطغ یالولل يیث آغاًس سبثك طکلیهس ،آهبًَ بیَکی ُزٍضزض  ّستِ ای است، زض حبلی کِ

آغاًس ضا ثط  یطیآهبًَ زث یثِ جب 1998زض آشض سبل  یکِ ضافبئل گطٍس یاهب اظ ظهبً ؛زکط سییأتضا ثِ ثطجبم  طاىیکبهل ا یجٌسیپب

ًیع ایي ًْبز  یفصل یّب گعاضش ایطاى گبم ّبی کبّص تؼْسات ذَز زض ثطجبم آغبظ کطز  زیگط اظ ظهبًی کِ یب ثِ ػجبضت گطفت،ػْسُ 

 96ٍ  66 ّبی هبزُ یثط هجٌب طاىیا یزض کبّص تؼْسات ثطجبه طاىیثِ حك ا ٌکِیثسٍى اآغاًس زض ایي ثبظُ ظهبًی  ،تغییط ضٍیِ زاز

اًگطت اتْبم ضا ثِ ثبضس، زاضتِ  یا اضٍپب اضبضُ ثطجبهی اظ سَیض ّبی هکطض تؼْسات ٍ ًم آهطیکب غیطلبًًَی زض همبثل ذطٍجثطجبم 

 ضسُ  یٍضآفط َمیزض ذصَظ شضات اٍضاً یستیًَیصْ نیثب استٌبز ثِ اطالػبت ضغ سوت ایطاى گطفت ٍ حتی زض السام ضگفت اًگیع

. ضٍی هیع آٍضز ضا  ثَز کِ ثستِ ضسُ PMDهؼطٍف ثِ  ای ّستِثَزى ثطًبهِ  یپطًٍسُ ًظبه ثبض زیگطًطسُ،  اػالم تیزض چٌس سب

ٌع ًصت زٍ طزض ً 6MـIR یَغیفیًصت زٍ آثطبض سبًتط لیٍ تکو 4ـIR یَغیفیًصت آثطبض سبًتط ٓزض ثبضآغاًس کوی ثؼستط ًیع 

ّطساض زاز ٍ اذیطاً ًیع   یاتو یاًطغ یالولل يیآغاًس ث یّب یاظ ثبظضس یفطزٍ ٍ هؼلك ضسى ثطذ ًیطٍگبُزض  6ـIR یَغیفیآثطبض سبًتط

هَضَػی کِ ثب ثیبًیِ سِ کطَض ضسبًسُ است.  یحبتیضا ثِ سطح تسل یسبظ یسطػت غٌ طاىیضس ا یگعاضش ذَز هسػ يیذطآزض 
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ضس! تغییط ضًٍسی کِ ّوطاُ ثب ثیبًیِ ططف ّبی غطثی حبضط زض ثطجبم  تصَیط جسیس اظ آًچِ غطثی ّب زض ّوطاُ اضٍپبیی ػلیِ ایطاى 

هب لطاض هی زّس ٍ آى ػجبضت است اظ تالش هجسز زضوٌبى هلت ایطاى ثطای تغییط ٍضؼیت پطًٍسُ  چطنضا پیص ضٍی  سط زاضًس

 اظ یک پطًٍسُ سیبسی ثِ یک هَضَع اهٌیتی ٍ ًظبهی! جوَْضی اسالهیّستِ ای 

آغاًس ٍ سِ کطَض اضٍپبیی کِ ضز پبی کبخ  اظ سَی  «ًعزیک ضسى تْطاى ثِ زستیبثی ثِ سالح ّستِ ای»ططح زٍثبضُ گصاضُ 

سفیس ٍ تالٍیَ  ًیع زض آى کبهال هطَْز است ثب ّسف هربثطُ ایي پیبم صَضت هی گیطز کِ اگط تْطاى ضتبة ثرطی ثِ فؼبلیت ّبی 

 یططاضحَظُ اض زذبضج ٍ ٍاض یبسیس یاهَض ػبز بىیاظ جطثطجبم  هسئلِ بی ٍ کبّص تؼْسات ثطجبهی ذَز ضا هتَلف ًکٌس ّستْ

الجتِ ٍاضح است کِ ایي تْسیسات زض کٌبض  ططح ازاهِ هصاکطات ّوبى  .صَضت هی گیطزٍ لبطؼبًِ ثب آى  یفَض یثطذَضزٍ  هی ضَز

اهب حبل سَال ایي است کِ آیب ایي ًوبیص ثِ ًتیجِ زلرَاُ ططف ّبی غطثی  سیبست ّویطگی چوبق ٍ َّیچ ضا تساػی هی کٌس.

 ذَاّس ضسیس؟

 سیبستوساضاى ٍ تحلیلگطاى آهطیکبیی ،هطزاى ًظط لطاض زاز، اٍل آًکِ ثِ اػتطاف زٍلتایي سَال ثبیس چٌس گعاضُ هسثطای پبسد ثِ 

ست ٍ تمطیجب کبضظاض فطبض حساکثطی کبخ سفیس کِ ثب ّوطاّی کطَضّبی اضٍپبیی ػلیِ ایطاى آغبظ ضسُ ثَز، ضکست ذَضزُ ا ٍ غطثی

ست ٍ ایطاى ثب ٍجَز توبم فطبضّب ٍ سرتی ّب اظ ایي هطحلِ ػجَض کطزُ ٍ اثط ایي سیبست هحمك ًطسُ ا ّیچ یک اظ اّساف ایي

سیبست آهطیکبیی ّط ضٍظ کن ضًگ تط هی ضَز، ًکتِ زیگط  تفبٍت ًگبُ هیبى اػضبی ثطجبم است، زض حبلی کِ سِ کطَض اضٍپبیی 

ایطاى اظ حمَق ّستِ ای ذَز  ػمت ًطیٌی کٌس زض هسیط هس ًظط آهطیکب ٍ افعایص تٌص ٍ ثحطاى ضا زض پطًٍسُ ّستِ ای ثطای آًکِ 

کبهال ًگبّی هتفبٍت زاضًس ٍ  ثِ زًجبل پبیبى یبفتي هٌبظػِ  ثطجبمزستَض کبض لطاض زاضًس، ضٍسیِ ٍ چیي ثِ ػٌَاى زٍ لسضت حبضط زض 

ٍ  زاًستِغیط لبًًَی آهطیکب زض ایي ظهیٌِ ّستٌس ٍ الساهبت ایطاى زض کبّص تؼْسات ثطجبهی ضا ضٍیکطزی لبًًَوٌس زض همبثل ذطٍج 

ثِ زًجبل احیبی ثطجبم زض چبضچَة تَافك هَجَز ّستٌس. ًکتِ سَم ٍ هْن زیگط  تغییط زٍلت زض تْطاى ٍ ضٍیکطز زٍلت سیعزّن 

ثبظ کطزى گطُ ای کِ هتبسفبًِ هیبى التصبز ٍ هصاکطات ظز ضس ٍ ای ثطای جسا سبظی  هسیط التصبزی کطَض اظ هصاکطات ّستِ 

ٍ هیساى کبّص ذَاّس یبفت  ایطاى زض زاذل ضسبًِ ای هؼٌبست کِ اثط ثرطی فطبضّبی سیبسی ٍ ثبظی ّبی  ثساىي ثِ ای ،است

ٍ ثسیبض حبئع اّویت زیگط، تغییط هَلؼیت ٍ  ، ًکتِ چْبضمهبًٌس گصضتِ ٍسیغ ًرَاّس ثَزهبًَض ٍ فضب سبظی زضوٌبى هلت ایطاى 

ب کبّص تؼْسات ّستِ ای ذَز زض هصاکطات احتوبلی آیٌسُ زست ثطتط ضا ذَاّس است، ایطاى اکٌَى ث زض هصاکطات غ ایطاىهَض

غطة زض زٍض جسیس تکطاضی  ًطبى هی زّس ثبظی ایي ػَاهل زاضت ٍ هی تَاًس زض هیع هصاکطُ ثبظیگطی هَثطتطی زاضتِ ثبضس. ّوِ 

تؼلل کٌٌس، جبم تؼْسات ذَز زض ثطجبم اظ پیص ضکست ذَضزُ است ٍ آهطیکب ٍ ّوپیوبى اش ّطچمسض زض ثبظگطت ثِ ثطجبم ٍ اً

 ٍ گصضت ظهبى ثِ ًفغ ایطاى ذَاّس ثَز. ثیطتط ضطض ذَاٌّس کطز

 


