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 1دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ٔقٕبسی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ چبِٛع

پؼت اِىتش٘ٚيىیa.vaziri66@gmail.com:

چکیده:
دا٘ؾ سٚاٖ ؿٙبػی ٔحيغی دس پی پبػخ ث٘ ٝبسضبیتی ٞب  ٚافتشاضبت ػبوٙيٗ ٔٙبصِی پذیذ آٔذ و ٝدیٍش تٛاٖ ص٘ذٌی دس ٔٙبصَ
خٛد سا ٘ذاؿتٙذ  ٚث ٝخبی حضٛس دس خب٘ ،ٝتشخيح ٔی داد٘ذ ػبفبت ص٘ذٌی خٛد سا دس ثيش ٖٚاص خب٘ ٝثٍزسا٘ٙذ .فضبی ػى٘ٛت
آٟ٘ب لبدس ث ٝتبٔيٗ ٘يبصٞب  ٚاِٛٚیت ٞبیـبٖ ٘جٛد  ٚدس ٔمبثُ تغييشات ٔذا ْٚصٔب٘ ٝتٛاٖ ٔمبثّ٘ ٝذاؿت .اص ایٗ ػجت تجذیُ ثٝ
فضبیی یىٛٙاخت  ٚغيش ا٘قغبف پزیش ؿذ ٜثٛد و ٝوبسثش ثب احؼبع ٘بسضبیتی دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وشد .عشاحی ثذ ٖٚتٛخ ٝث٘ ٝيبص
وبسثشاٖ ،ضشٚست ایدبد ایٗ پبسادایٓ ٘ٛیٗ سا سلٓ صد.
سٚاٖ ؿٙبػبٖ ٔحيغی ثب تىي ٝثش فشآیٙذ ادسان ٔحيغی و ٝدس آٖ فشد خضیی اص ٔحيظ دیذٔ ٜی ؿٛد  ٚفيٗ  ٚر ٗٞثب  ٓٞدس
ادسان ػٟيٓ ٞؼتٙذ ،ث ٝدسن لبثّيت ٞب  ٚتٛا٘ؾ ٞبی ٔحيظ ٔی پشداص٘ذ  ٚث ٝایٗ ٘تيدٔ ٝی سػٙذ ؤ ٝحيظ ٔ ٓٞی تٛا٘ذ ثش
ا٘ؼبٖ اثش داؿت ٝثبؿذ .آٟ٘ب ثب ثشسػی ساثغ ٝدٚػٛی ٝثيٗ وبسثش ٔ ٚحيظ ث ٝخّك فضبیی ٔی پشداص٘ذ و ٝاص اثتذای عشاحی ث ٝتٕبْ
خٛا٘ت آ ٖ ا٘ذیـيذ ٜؿذ ٚ ٜفضبیی ثشخبػت ٝاص ٘يبص وبسثش  ٚثشای ا ٚعشاحی ٔی وٙٙذ .ایٗ تبثيش ثب وٕه ادسان لبثّيت ٞبی
وبِجذی  ٚغيش وبِجذی ٔحيظ كٛست ٔی ٌيشد  ٚدس وبسثش  ٓٞاص ِحبػ سٚا٘ی  ٓٞ ٚثلشی اثش ٔی ٌزاسد.
پظٞٚؾ فٛق دس ػذد آٖ اػت تب ثبثت وٙذ و ٝثب وٕه ٔفبٞيٓ دا٘ؾ سٚاٖ ؿٙبػی ٔحيغی ٚ ٚسٚد آٖ ثٔ ٝحيظ اص اثتذای
عشاحیٔ ،ی تٛاٖ ٔحيغی ٔغبثك خٛاػت  ٚاسصؽ وبسثش خّك وشدٕٞ .چٙيٗ ٔی تٛاٖ تٛا٘ؾ ٞبی ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ ٔحيظ سا
اػتخشاج وشد  ٚیب تٛا٘ؾ ٞبیی سا دس ٔحيظ لجُ اص ٚسٚد وبسثش ث ٝآٖ ایدبد وشد و ٝآٖ سا تجذیُ ث ٝفضبیی ا٘قغبف پزیش وٙذ  ٚدس
وبسثش احؼبع سضبیت ایدبد وٙذ .ایدبد ایٗ لبثّيت ٞب دس ٔحيظ ٔی تٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ سا ٜحّی ثشای سفـ ٔقضالت ػبوٙيٗ دس
ٔٙبصَ ٔؼى٘ٛی اسائٌ ٝشدد تب سٚحي ٝػى٘ٛت سا ث ٝآٟ٘ب ثبصٌشدا٘ذ.
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