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جغيشات عبخحبسي ؽجكّ ثيٍ ؽٓشي ٔجبذيشات اٌ دس جٕعؼّ ؽٓشْب      

جًشكض  . انف     

          

ثشاي ؽُبعبئي َمؼ كالَؾٓش جٓشاٌ دسؽجكّ ؽٓشْبي كؾٕس ثقٕسجيكّ ثحٕاٌ ثشا عب ط اٌ ٔيضگيٓبي 

ثؼُٕاٌ يًٓحشيٍ  ،دِ جًشكضساييجبيذ، َخغث پذ ي ؛  عبخحبسي ايٍ َمؼ سا اص شٓبت يخحهف اسصيبثي ًَٕد

دس لهًشٔ ثيٍ   . يٕسد ثشسعي ٔ يطبنؼّ لشاس داد  ، ػبيم جؼيٍ كُُذِ جعٕالت كَُٕي كالٌ ؽٓشجٓشاٌ

يًٓحشيٍ يغئهّ ي ثخؼ ؽٓشي   ، ٔيبيعذٔدِ ايكّ ؽجكّ ؽٓشْبي كؾٕس سا دس ثش ييگيشد ،  ؽٓشي

ػهث گشايؼ ثّ جًشكض دسثخؼ ؽٓشي  .  دسلطت افهي يب يشكض اٌ اعث « جًشكض »  گشايؼ ثّ ِ ايشٔص

يشظهّ ايكّ شبثصبئي شًؼيحي اص سٔعحب ثّ ؽٓش )  دسيشاظم أنيّ  ، ٔ َٓبيحب ً جًشكضدس كالٌ ؽٓش جٓشاٌ

جمشيجب ً  ،  يؼُي عبنٓبي پظ اص شُگ دٔو شٓبَي جب أايم دّْ چٓم خٕسؽيذي  ،  ( ؽحب ة ثيؾحشي يبفث

،ظبفم ”ػًذ جب دسايٍ يشظهّ سؽذ اشحًبئي ؽٓشْب  . ؽٓش ثٕد دفغ شًؼيث اص سٔعحب ثّ  يُعقش َٔحيصّ

 كى ٔ ثيؼ اص أاعظ دّْ عي.   شبر ثّ الحقبدي ؽٓشْب“ د فغ شًؼيث اص ثخؼ سٔعحبئي   ثٕدِ  جب فشضب 

،  سَٔمي دس فؼبنيحٓبي ؽٓشي ثخقٕؿ  يشداد عي ٔ دٔ ٔيب أاخش دٔنث صاْذي  28ثؼذ اص كٕدجبي   ، 

جصًغ شًؼيث دس جٓشاٌ اصيك  عٕ ٔكغت دسايذْبي َفحي اص عٕي ديگشجذأو ْش .   جٓشاٌ ثّ  ٔشٕد ايذ

دس اٌ عبنٓب فؼبنيحٓبي شذيذ يشثٕط ثّ  سَٔك ؽٓشي دس جٓشاٌ ؽبيم  .  چُذ يعذٔد اَشا ييغش ًَٕد

گغحشػ   عبخحًبَغبصي ، خشيذ ٔ فشٔػ صييٍ ْبي ثبيش ؽٓش ٔ ظٕيّ اطشاف جٕعظ ثخؼ خقٕفي ،

ثب   . جٕعظ ثخؼ دٔنحي ثٕد ٔثشخي طشظٓبي أنيّ ػًشاَي ٔ عبيش خذيبت ػًٕيي ،  جؾكيال ت اداسي

ص ٔشٕد  ا ًَيحٕاٌ  ، ، آَى يُعقشا ً دسجٓشاٌ ايٍ ًّْ ٔثب ٔشٕد سَٔك َغجي فؼب نيحٓبي عبخحًبَي

يطبنؼبت گغحشدِ جش ٔضؼيث اؽحغبل دس ايٍ ) . جمبضبي َيشٔي كبس چُذاَي دس ثخؼ فُؼث عخٍ گفث

ثب .( ييحٕاَذ، ضًُب ً، چگَٕگي جذأو ٔگغحشػ ظبؽيّ َؾيُي دس جٓشاٌ سا د ليك جش يؾخـ ًَبيذعبنٓب 

ٔشٕد سَٔك عبخحًبٌ عبصي دس يشكض ييضاٌ جمب ضبي َيشٔي كبس جُبعجي ثب سؽذ شًؼيث، ثٕيژِ سؽذ 

اَي ؽذِ ٔ يب ػشضّ كُُذِ َيشٔي كبس دس آٌ عبنٓب غبنجبً يب شزة فؼبنيحٓبي عبخحى.  َذاؽث ،اشحًبئي اَشا

آٔسو دس آٌ عبنٓب  ؽخقبً ثّ يبد يي  .يبفث ايُكّ ثب يؾمث ثغيبس دس ثخؼ دٔنحي اؽحغبني ثشاي خٕد يي

گبِ اششت يك عبل   ، ثشاي ؽبغم ؽذٌ دس عطط يغحخذو عبدِ اداسي  ، شٕيُذگبٌ كبس دس ثخؼ دٔنحي

ْبي اعحخذايي پشداخث  ثب صظًث ثغيبس فشاْى ًَٕدِ ٔ ثّ فٕست سؽِٕ ثّ ٔاعطّ  كبيم خٕد سا

ايٍ ٔضؼيث دسٔالغ اص يك طشف يجيٍ ٔشٕد ٔ جذأو ظصى ٔعيغ رخيشِ َيشٔي كبس دس ظبؽيّ   . ًَٕدَذ يي



ص  دْذ چشا ٔ ثّ چّ ػهحي ثخؼ دٔنحي سٔص ثّ سٔص ثّ فٕست يكي ا يبَذِ ثٕد ٔ اص طشف ديگش َؾبٌ يي

. ػ سٔصافضٌٔ ثّ اثؼبدكَُٕي خٕد سعيذِ اعثْبي ايصبد كُُذِ اؽحغبل دسآيذِ ٔ ثب گغحش يًٓحشيٍ دعحگبِ

عبصي ٔ عبيش فؼبنيحٓبي  ػالِٔ ثش آٌ چٌٕ يحمبضي ػًذِ َيشٔي كبس يٓبششيٍ دس ؽٓش ثخؼ عبخحًبٌ

َبپبيذاس ، ثقٕست   .   اؽحغبل آَٓب جًبو خقٕفيبت اؽحغبل دس ظبؽيّ سا داؽث  . يشثٕط ثّ آٌ ثٕد

ٌٔ ْيچگَّٕ ظًبيث يشثٕط ثّ ظمٕق كبس، اغهت ثقٕست ثذ  ، جشيٍ عطط دعحًضد ، ثب پبئيٍ ديضسٔص

ثؼذ اص عبنٓبي ييبَي دّْ   . سٔص كبسي دس عبل 150جب  100كبسگشاٌ فقهي ٔ ثب ايكبٌ اؽحغبل ظذاكرش 

دس جؾذيذ جًشكض دس   ثّ جذسيس جأذيش اعحمشاس ثُگبْٓبي فؼبل دس ثخؼ خقٕفي  چٓم خٕسؽيذي

كّ  ، كّ لبػذجبً ثّ ثُگبْٓب ٔ فؼبنيحٓبي ثخؼ خقٕفي ، ايٍ پذيذِ انجحّ.  جٓشاٌ سا ييحٕاٌ يؾبْذِ ًَٕد

دس آٌ عبنٓب چُذاٌ لبثم اًْيث   ،  ْبي َبؽي اص جصًغ شًؼيحي سا داسَذ گيشي اص فشفّ گشايؼ ثّ ثٓشِ

شبَجّ ثشخٕسداس  ًْٕاسِ اص ظًبيحٓبي يبني ًّْ ،  دس يمبثم ثُگبْٓبي دٔنحي اص آَصب كّ .  َجٕدِ اعث

،  ، دس ػًم ٔ دسٔالغ ثقٕست ادايّ ًْبٌ جؾكيالت اداسي دٔنحي ٔ ثب َمؼ عُحي ايصبد اؽحغبل داٌ ثٕدِ

. ْبي يزكٕس سا َذاؽحُذ گيشي اص فشفّ َيبص چُذاَي ثّ ثٓشِ  ، ؽذَذ اظذاخ يي

گغحشػ سٔصافضٌٔ ثخؼ دٔنحي چّ دس فؼبنيحٓبي الحقبدي ٔ چّ دس جؾكيالت اداسي آٌ اص يك      

سي ٔ عشدسگًي گشايؾٓبي الحقبدي دس عبنٓبي پبيبَي دّْ پُصبِ ٔ عبنٓبي ثؼذ اص ، َبپبيذا طشف

، اص  ؽذَذ اَمالة ٔ يغبئم ديگشي كّ ثّ جعٕالت ثؼذ اص اَمالة ٔ شُگ ػشاق ثب ايشاٌ يشثٕط يي

جش ؽذِ ٔ ْى گبِ دس جضبد   ، ثبػد ؽذَذ ػٕايهي كّ دس جؾذيذ جًشكض يؤذش ثٕدَذ ْى يحُٕع طشف ديگش

. ديگش شهِٕ ًَبيُذثب يك

 ؛  اَذ داسي يشكضي كّ اغهت عبثمبً الحقبد يغحؼًشاجي داؽحّ يؼًٕالً دس الحقبدْبي پيشايٌٕ عشيبيّ    

اص آَصبكّ ًْٕاسِ جؼذاد يٓبششيٍ يب ػشضّ   ؽٓشي ٔ ؽذت گشفحٍ آٌ-ْبي سٔعحب پظ اص آغبص شبثصبيي

ثخؼ يًٓي اص ايٍ  ،  سدسؽٓش ثٕدِلبضبي َيشٔي كبتكُُذگبٌ َيشٔي كبس ثطٕس يعغٕعي ثيؾحش اص

ثّ ًْيٍ جشجيت جب   . ؽَٕذ يٓبششيٍ دس ظبؽيّ يبَذِ ٔ لبدس ثّ يگبَّ ؽذٌ ثب شبيؼّ ؽٓشي خٕد ًَي

ُْگبييكّ ػذو جؼبدل عبخحبسي فٕق ثشلشاس اعث ٔ جٕعؼّ الحقبدي ؽشايظ شزة فٕق رخيشِ َيشٔي 

؛ دس  اَذ اص ييبٌ َشفحّ ٔثيکبسی پُٓبٌ  گشداٌ، خٕد  ْبي كبرة يؼُي اؽحغبل  ؛  كبس سا فشاْى َيبٔسد

. ْبي ؽٓشي اص َظش دسفذ سؽذ شًؼيث لبػذِ ػًٕيي صيش لشاس اعث يشججّ

ٔ  >كٕچك   ػؽٓشْبي >ؽٓشْبي ثضسگ  >لطجٓبي افهي  >دس فذسؽذ شًؼيث كالٌ ؽٓشيشكضي 

. ثالخشِ ثيؾحشاصدسفذ سؽذ شًؼيث سٔعحبئي،ييجبؽذ

ثب ايٍ جفبٔت كّ .  كُذ ساٌ َيض كى ٔ ثيؼ اص لبػذِ كهي فٕق پيشٔي ييسَٔذ ؽٓشَؾيُي يؼبفش اي     

ْب  انحفبٔجٓب، يبساَّ ، يبثّ ْب گزاسي يًٓي اص الحقبد ايشاٌ اص يك طشف ٔ جأييٍ عشيبيّ  دٔنحي ثٕدٌ ثخؼ

كُذ  ٔ غيشِ اص يعم كغت دسآيذْبي َفحي اص طشف ديگش، لبػذِ كهي فٕق سا ثب اعحرُبءْبيي يٕاشّ يي



اًْيث ثغيبس جؼييٍ  ،  جشي َيبص داسد جش آَٓب ضًٍ ايُكّ ثّ ثشسعي ٔ يطبنؼبت ٔعيغ جؾخيـ دليك ، كّ

.   اي َيض دس ججييٍ سَٔذ يزكٕس خٕاْذ داؽث كُُذِ

گشدد كّ گٕيب ثّ ػهث فمذاٌ  يشٔصِ غبنجبً يغئهّ جًشكض دس عطط افكبس ػًٕيي چُيٍ يطشض ييا       

ْب سا اص پيؼ جؼييٍ  گزاسي ل اعحمشاس شًؼيث ٔ فؼبنيحٓب ٔ يب عشيبيّيط  ، ثبفطالض ْبئيكّ ثشَبيّ

’ فؼبنيحٓب ثذٌٔ  ْبي شذيذ دس يشكض يًبَؼث ًَبيُذ؛  گزاسي ، ظحي اص فؼبنيحٓب ٔ عشيبيّ يب ايُكّ ! ًَبيُذ؟

 ’يًبَؼث’ ثشاي  يؼُي اگش ثشَبيّ ٔ يب عيبعحي  . ؽَٕذ دس جٓشاٌ يحًشكض يي ’سٔيّ ثي’ٔ  ’ثشَبيّ

ديگش   ، ؽجيّ ثّ آٌ ٔيب ’آيبيؼ عشصييٍ’  طشض " فشضب ،   داؽحيى صاعحمشاس فؼبنيحٓبي دس يشكض، ييا

جٕاٌ  دسٔالغ يُقفبَّ دس پبعخ ثّ ايُگَّٕ ادػبْب ثغيبس يعحشيبَّ يي .  آيذ چُيٍ ٔضؼيحي پيؼ ًَي

؟ ! ثّ ًْيٍ عبدگي  : گفث

دسٔالغ َخغث َبؽي اص   . گيشد آٌ سا دسثشيي گشايؼ ثّ جًشكض دس دسٌٔ لهًشٔيي كّ ؽجكّ ؽٓشْب     

عپظ ثّ ػهث جذأو ٔ ثمبي ٔيژگيٓبي  ،  ٔضغ اضطشاسي كّ يُصش ثّ دفغ شًؼيث اص سٔعحب ؽذ

ٔيژگيٓبيي ًْچٌٕ ؽشايظ ظبكى ثش عبخحبس  .  اَذ عبخحبسي ْغحُذ كّ لجالً ثّ اخحقبس يطشض گشديذِ

ػًذجبً )دسَحيصّ ْخشدي فؼبنيحٓبي الحقبدي   ، ٔشٕد ظصى ٔعيغ فٕق رخيشِ َيشٔي كبس  ، اؽحغبل

 ،  ٔ يب ػهم عبخحبسي ديگشي ًْچٌٕ ضؼف سٔاثظ دسٌٔ ٔ ييبٌ ثخؾي( كبسگبْي ثٕدٌ آَب  

. غيشِ... ثخؾٓبي يخحهف الحقبدي ٔ 

، ثيؼ اص پيؼ،  ْبي الحقبد ؽٓشي ٔاظذْبي فؼبل دس اكرش سؽحّ« آيُذِ  » دسٔضؼيث كَُٕي ٔدس     

ْبيي كّ گبِ  فشفّ .  َبؽي اص جصًغ شًؼيث سا داسَذ« ْبي فشفّ»گيشي اص  ثّ ثٓشَِيبص يجشيي 

يحؼذدي اعث كّ غبنجبً « ْبي ػذو فشفّ»( عٕعيبنيضِ كشدٌ)ثقٕست عشؽكُي ٔ يب جمغيى ثّ شًغ 

 ثؼكظ گبِ   . ثبؽُذ لبدس ثّ جأييٍ ْضيُّ آَٓب ًَي  ، ْب، ثؼهث يعذٔديث ظصى ٔ يميبط جٕنيذؽبٌ ثُگبِ

جش ثّ عٕٓنحٓبي َبؽي اص جصًغ شًؼيث فشاْى  ثب دعحشعي آعبٌ : اعث كّ« ْبيي فشفّ»ٔست ثـ

. گشدد يي

ْبي َبؽي  گيشي اص فشفّ جًشكض َبؽي اص ٔسٔد يٓبششيٍ ثّ يشكض دس يشاظم أنيّ ٔ نضٔو ثٓشِ      

يشظهّ اص  دس ايٍ  ، ثشاي فؼبنيحٓب ٔ ثُگبْٓبي الحقبد ؽٓشي  ، اص جصًغ شًؼيث دس يشاظم ثؼذي

دُْذ كّ دس آٌ يك گشِٔ اص ػٕايم يٕشت جؾذيذ گشِٔ ديگش  سا ؽكم يي« ػهيث دٔسي»َٕػي  ،  جٕعؼّ

ثذيٍ جشجيت كّ ثب اعحمشاس سٔصافضٌٔ فؼبنيحٓب دس يشكضشًؼيث ٔ ايكبَبت ثيؾحشي  . ؽَٕذ ٔ ثبنؼكظ يي

جصًغ شًؼيحي ثّ َٕثّ گغحشػ اثؼبد ٔ   ؛ دُْذ شزة يشكض ؽذِ جصًغ شًؼيث دس يشكض سا گغحشػ يي

ْبي يزكٕس سا فضَٔي دادِ ٔ دسَحيصّ گشايؼ ثّ جًشكض ثيؾحش ٔ يشكضگشائي سا جؾذيذ  خٕد فشفّ

. گشداَُذ يي



ٔ يب  ،يحٕلف ، ْبي َبؽي اص آٌ ُْگبيي جؼذيم فشفّ« اًْيث»جًشكض ٔ جصًغ شًؼيث ٔ ثبالخشِ       

يب ايُكّ ثّ ثيبَي ديگش كبْؼ يب   . فحّ ثبؽذجعمك يب  «جٕعؼّ» ظحي جأذيشي يؼكٕط خٕاُْذ داؽث كّ 

ُْگبييكّ جًشكض ٔ يؾكالت  .  جؼذيم جًشكض ثغحگي ثّ افضايؼ ٔ جعمك يذأو جٕعؼّ خٕاْذ داؽث

ثشخالف ججهيغبت يؼًٕل كّ ًْٕاسِ يذػي يعمك ؽذٌ )دسٔالغ  ؛  يشثٕط ثّ آٌ سٔ ثّ فضَٔي ثبؽُذ

يؤيذ ايٍ ٔالؼيث اعث كّ ( .ثبؽُذ ا آٌ ثشَبيّ جٕعؼّ ييثّ افطالض  اص پيؼ جؼييٍ ؽذِ ، ايٍ ي ،اْذاف

؟ !اَذ ْبي جٕعؼّ َبيٕفك ثٕدِ يحأعفبَّ جٕعؼّ لبثم جٕشٓي ثّ ٔلٕع َپيٕعحّ ٔ الششو ثشَبيّ

گشدد؛  ثُبثشايٍ ثشخالف آَچّ ثطٕس يؼًٕل دس ساثطّ ثب جًشكض دس كالٌ ؽٓش جٓشاٌ يطشض يي    

گيشي اص فٕق  ثخقٕؿ ثٓشِْبي جصًغ شًؼيحي  اص فشفّ ، گيشي  سِجش َيبص ثّ ثّ ، يب دليك گيشي ثٓشِ

 . رخيشِ َيشٔي كبس ٔ عبيش عٕٓنحٓبي اٌ ، دسٔالغ راجي فؼبنيحٓبي يزكٕس دس ايٍ يشظهّ اص جٕعؼّ اعث

ػالِٔ ثش آٌ ًْبَگَّٕ كّ ثُگبْٓب ٔ عبيش فؼبنيحٓبي الحقبدي دس ؽشايظ ظبضشَيبص ثّ َضديگي ثّ جصًغ 

يحمبضيبٌ كبس َيض ثّ عجت ايكبَبجي كّ جصًغ شًؼيحي دس يشكض   ،    ؽٓش سا داسَذٌ شًؼيحي دس كال

جًشكض دس ٔالغ ظبفم ػٕايم عبخحبسي اعث كّ يخحقشاً ثّ   . ؽَٕذ آٔسد ساْي يشكض يي فشاْى يي

جعث ػُبٔيُي كّ ْيچگَّٕ پؾحٕاَّ َظشي ٔ جعميمبجي    ، َّ آَچّ ًْٕاسِ  ،  ثشخي اص آَٓب اؽبسِ ؽذ

يب  ضؼف يذيشيث،    ، ػذو ٔشٕد فشُْگ ثشَبيّ سيضي :ًْچٌٕ . ،يطشض ييگشدَذ  يغحُذي َذاسَذ

ٔ يب ؽكِٕ اص فمذاٌ اسادِ اششائي كبفي شٓث  ،  يًبَؼث اص جًشكض اص طشيك ايصبد يعذٔديحٓبي يخحهف

يؼُي ثيؼ اص   .و    ٔ ايربنّ  ، جًشكضصدائي  ٔ يب جكشاس يذأو ػجبست ،  اػًبل عيبعحٓبي يعذٔدكُُذِ

ايُكّ ػهم ثٕشٕد آيذٌ جًشكض يطشض ؽذِ ٔ عپظ دس شغحصٕي ساِ ظهٓبي يطهٕة ٔ يًكٍ ثبؽيى  ، 

عبص، يٕشت پيچيذگي  يٕشت گًشاِ ًَٕدٌ افكبس ػًٕيي ٔ اظحًبالً ثب جقٕيت ٔ اششاي طشظٓبي يغئهّ

ي  اغهت اػًبل جًشكضصداي  جعث ػُٕاٌ ،« دعحٕسي»عيبعث ْبيي كّ ثقٕست . ثيؾحش آٌ گشديى  

( كيهٕيحش دس جٓشاٌ 120اي ثّ ؽؼبع  يبَُذ يًُٕػيث اظذاخ ٔاظذْبي فُؼحي داخم يعذٔدِ)ؽَٕذ  يي

ٔ ثبجؾٕيك يبايصبد يعذٔديث ٔ اػًبل فؾبسْبي  ، يؼًٕالً اگش فمظ دس ظذ يك يقٕثّ اداسي ثبلي ًَبَُذ

ثهكّ آٌ سا ثقٕست جؾذيذ   ، َٔذػ َّ جُٓب دس ػًم يبَغ جًشكض ًَي ، يخحهفي شٓث اششا ًْشاِ ثبؽُذ

 ، ، ايٍ گَّٕ اػًبل عيبعحٓب ػالِٔ ثش آٌ . اي اص يك ظٕصِ اششائي ثّ ظٕصِ ديگش اَحمبل خٕاُْذ داد ؽذِ

اي ثش پيكش َّ چُذاٌ جٕاَب ٔ  ثقٕست ضشثّ ، ْب ؽذِ  دس َٓبيث يٕشت جؾذيذ ٔ افضايؼ ػذو فشفّ

ْبي  گيشي اص فشفّ َيبص ثّ ثٓشِ ،  خشِ دس ٔضؼيث كَُٕيثبال  . آيُذ كبسآيذ فؼبنيحٓبي الحقبدي دس يي

. سَٔذ ْشچُذ كُذ جٕعؼّ سا كُذجش ْى خٕاُْذ ًَٕد ، َبؽي اص جصًغ شًؼيحي سا ثيؼ اص پيؼ افضايؼ دادِ

ْب ٔ غيشِ ثبص ْى ٔاظذْب گشايؼ ثّ جًشكض ٔ َضديكي ثّ  ْب ٔ ششيًّ ثبيذ جٕشّ ًَٕد چشا ػهيشغى جؾٕيك

  .ٌ ؽٓش سا داسَذجصًغ شًؼيحي كال

: اخطار زيست محيطي»



. ؽَٕذ كيهٕيحشي جٓشاٌ، جؼطيم يي 120ٔاظذْبي خٕدسٔعبصي ثذٌٔ يصٕص داخم يعذٔدِ ؽؼبع 

ٔاظذ آثكبسي  191

ٔاظذ عُگجشي  178

گشي  ٔاظذ سيخحّ 114

عبيپب ديضل، يگبيٕجٕس، عبيپب آريٍ، اسَٔذخٕدسٔ 
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ضًٍ ايُكّ،  ، يي اثؼبد ٔ ػهم يخحهف گشايؼ ثّ جًشكض دس كالٌ ؽٓش جٓشاٌدس ساثطّ ثب ؽُبعب     

ٔ  ، جشي َيبص داسد جب شضئيبت يخحهف يبثذ ارػبٌ ًَٕد كّ ايٍ يغئهّ ثّ ثشسعي ٔ يطبنؼبت ٔعيغ يي

گيشي آٌ، اص شٓبت كًي ٔ كيفي يٕسد ؽُبعبيي لشاس  ْبي ػٕايم جؼييٍ كُُذِ دس سَٔذ ؽكم جأذيشگزاسي

. گيشَذ

ثبؽُذ كّ اؽبسِ ثّ آَٓب َيض  َكبت ديگشي ْى لبثم طشض يي  دس ادايّ ايٍ يطبنؼّ يخحقش ٔ َبكبفي   

. اظحًبالً يفيذ خٕاْذ ثٕد

ثخقٕؿ ٔاظذْبي فُؼحي، ثّ ثخؼ دٔنحي جؼهك  ،اص آَصب كّ ثخؼ يًٓي اص ثُگبْٓبي الحقبدي    

، پُصبِ عبل اخيش، غبنجبً اص  اكرش ايٍ ثُگبْٓب ٔ يب يشاكض فُؼحي ٔ ظحي خذيبجي كّ دس چٓم. َذداس

دس ٔالغ جقًيى ثّ اَحخبة يعم اعحمشاس ٔ   . اَذ ، اظذاخ ؽذِ طشيك ايكبَبت ظبفم اص دسآيذْبي َفحي

ٔ جقًيًبت  ، ي دٔنثيحكي ثّ ظًبيحٓب آَٓب ثيؼ اص ايُكّ جبثغ گشايؾٓبي ثبصاس ثبؽذ  دْي َعِٕ عبصيبٌ

طجيؼي اعث كّ اَحخبثٓبي يشثٕط ثّ يعم اعحمشاس فؼبنيحٓبي   .ثٕدِ اعث ،  ٔ عيبعحٓبي يشثٕط ثّ آٌ

، كبيالً ثب گشايؾٓبي ثبصاس ْى آُْگ َجبؽذ؛ يؼُي دسٔالغ ػذو  يزكٕس، ًْچُيٍ عبصيبٌ دْي كبس آَٓب

داَيى كغشي يشثٕط ثّ ػذو  طٕسكّ ييًْبٌ .  ْبي پيؼ گفحّ سا ًْٕاسِ ثب خٕد داؽحّ ثبؽُذ فشفّ

دْي كبس ٔ  عبصيبٌ ، ْب ٔ آَچّ دس ساثطّ ثب غيش الحقبدي ثٕدٌ يعم اعحمشاس اص يك طشف فشفّ

. ًْٕاسِ اص طشيك يُبثغ دٔنحي شجشاٌ ؽذِ اعث ، گشدد فؼبنيث آَٓب اص طشف ديگش يطشض يي

. عبصي فؼبنيحٓب ادايّ خٕاْذ يبفث ٔفي، سَٔذ خـ ديش يب صٔد  اكٌُٕ اص آَصب كّ دس ؽشايظ ظبضش،    

عبصي دس ايٍ َٕؽحّ اسشؼيث جؼهك فؼبنيحٓبي  انجحّ ثب ايٍ جٕضيط كّ غشك اص طشض يغئهّ خقٕفي)

عبصي يطشض  ثهكّ ُْگبييكّ سَٔذ خقٕفي . الحقبدي ثّ ثخؼ خقٕفي دس يمبثم ثخؼ دٔنحي َيغث

َّ ايُكّ فشضبً سَٔذ  ، ٔس كبس اعثگشدد ثذيٍ ػهث اعث كّ فؼالً جعمك چُيٍ سَٔذي دس دعث يي

ثبالخشِ ثب جذأو سَٔذ يٕسد ثعد عشاَصبو ثخؼ    ( .عبصي ثؼُٕاٌ ساِ َصبت يؼشفي گشدد خقٕفي

. ثُگبْٓبي ثيؾحشي سا دس اخحيبس خٕاْذ گشفث  خقٕفي

ْبيي كّ  يؼُي پظ اص ٔاگضاسي فؼبنيحٓبي الحقبدي ثخؼ دٔنحي  ثّ ثخؼ خقٕفي ػذو فشفّ    

ثب خٕد داسَذ ْٕيذا  ، ص يشكض ا دٔسي آَٓب  "ثّ عجت عبصيبَذْي فؼبنيث ٔ يب ثؼضب  ، دٔنحي ٔاظذْبي



يعم اعحمشاس، شٓث ثٓجٕد جٕاٌ سلبثحيؾبٌ  ، ظحي  دْي جٕنيذ گؾحّ ثشاي ايُگَّٕ فؼبنيحٓب جغييش عبصيبٌ

ْبي  جصًغ ايٍ ضشٔسجٓب ظحي جب ظذ جغييش يكبٌ اعحمشاس ٔ َضديكي ثيؾحش ثّ  . گشدد ضشٔسي يي

. جٕاَذ يطشض گشدد يي  ، يب كالٌ ؽٓش جٓشاٌ  ،شًؼيحي

ثبالخشِ َعِٕ آسايؼ فضبئي  ْبي َبؽي اص جصًغ شًؼيحي دس اعحمشاسْب ٔ دس ساثطّ ثب اًْيث فشفّ      

كّ ْشچُذ كبسائي  : ثبيذ اؽبسِ ًَٕد ، دس فضبي شغشافيبيي ثّ ايٍ َكحّ يٓى َيض يي فؼبنيحٓبي الحقبدي

ْبي ثغيبسي سا ثب  ػذو فشفّ  دْي كبس ٔ ثؼضبً َعِٕ اعحمشاس فؼبنيحٓبي ثخؼ دٔنحي صيبٌ يعذٔد عب

، ايكبٌ ادايّ فؼبنيث  ، ظحي جب ظذ پشداخث يبساَّ ؛ ثّ َعٕي كّ ثذٌٔ ظًبيحٓبي يخحهف خٕد ًْشاِ داسد

گشدد؛  ٔد ًَييعذ  ٔني َيبص ثّ ايٍ ظًبيحٓب فمظ ثّ ثُگبْٓبي صيش پٕؽؼ ثخؼ دٔنحي  . َخٕاُْذ داؽث

؛ طجيؼحبً  دس ػشفّ ثبصاس داخهي فؼبنيحٓبي ثخؼ خقٕفي سا ثب ثخؼ دٔنحي يمبيغّ كُيى اگش يؼُي

 ُْگبييكّ ٔني  .فؼبنيحٓبي ثخؼ خقٕفي ثيؼ اص ثخؼ دٔنحي يحأذش اص عبص ٔ كبسْبي ثبصاس اعث

،  يب ْى ثيُيى ثخؼ خقٕفي يي  ثخؼ خقٕفي خٕدي سا ثب سلجبيؼ دس عطط شٓبَي يمبيغّ كُيى

دس اَعقبس داؽحٍ  :، ثّ كًك ٔ ظًبيحٓبي يحُٕػي ًْچٌٕ ْبيؼ ًْٕاسِ ثشاي اص ييبٌ ثشدٌ ػذو فشفّ

يؼُي ثذٌٔ ٔشٕد ظًبيحٓبي يزكٕس   . ثبصاس داخهي اص طشيك ايصبد ديٕاس گًشكي َيبصيُذ ثٕدِ اعث

. ييگشدد ايكبٌ ادايّ فؼبنيحؾبٌ ثغيبس يؾكم 

ثحي ضؼيف ثخؼ خقٕفي، دس آيُذِ ثب جٕعؼّ ثيؾحش فبدسات ٔ اص طشف ديگش ثب جٕاٌ سلب     

يبثي يصذد  پيٕعحٍ ايشاٌ ثّ عبصيبٌ جصبست شٓبَي، ثّ جذسيس ثخؼ خقٕفي َيض َيبص ثّ عبصيبٌ

ْبي ثيؾحش اص َيشٔي  شٕئي چُيٍ جغييشاجي دس يشاظم َخغث ثّ فشفّ  .فؼبنيحٓبي خٕد سا خٕاْذ داؽث

ايٍ  ي  ًّْ .  يُذي ثيؾحش اص جصًغ شًؼيحي يعذٔد خٕاْذ ثٕد سِْب ٔ ثّ كبس ٔ عشؽكُي ػذو فشفّ

. ثبيذ ثقٕست ػٕايم جؾذيذكُُذِ جًشكض دس جٓشاٌ ثعغبة آيُذ يي( ظذالم دس كٕجبِ يذت)جعٕالت 

 ؛ ًَبئيى دٔو، ُْگبييكّ پذيذِ جًشكض دس ثخؼ ؽٓشي ٔ دس َٓبيث دس كالٌ ؽٓش جٓشاٌ سا پيگيشي يي   

داسي  سا يطشض ًَٕد كّ ثّ ْشظبل ايشٔصِ دس يشظهّ شٓبَي ؽذٌ الحقبد عشيبيّثبيذ ايٍ ٔالؼيث  يي

دس كالٌ ؽٓشْبي   ، َٕػي جغييش ٔ جعٕل عبخحبسي دس لؾشثُذي ٔ عبخحبس اشحًبػي شبيؼّ ؽٓشي

، ثقٕست لطجي ؽذٌ شبيؼّ ٔ يؾكالت يشثٕط ثّ آٌ  ٔ يب دس ظبل شٓبَي ؽذٌ (Globalcity)شٓبَي 

. يبيي اعثدس ظبل ظٕٓس ٔ خٕدٌ

دْي كبس، دس عبخحبس  عبصيبٌ، ُْبييكّ لطجي ؽذٌ الحقبد، كبسثشد فضبي ؽٓش»   .7 

جبكيذ ثشايٍ َيغث كّ ثؼهث لطجي ؽذٌ شبيؼّ  . ؽٕد يطشض يي ،يقشف كالٌ ؽٓش شٓبَي

ثهكّ جبكيذ ثش ايٍ ٔالؼيث اعث   .طجمّ يحٕعظ دس ظبل اص ييبٌ سفحٍ اعث” ا ؽٓشي ضشٔست

جب فشضبً ثغظ ٔ   ؛ س شٓث جؾذيذ َبثشاثشي ٔ لطجي ؽذٌ ثيؾحش اعثكّ گشايؼ يزكٕس د

«     .جٕعؼّ طجمّ يحٕعظ



ثّ يغبئم شذيذي ًْچٌٕ لطجي ؽذٌ پشداخحٍ  ٔ ،غشك اص طشض جعٕالت كالٌ ؽٓشْبي شٓبَي ؽذِ

ؽٓش ثّ  يكي ايُكّ ْشچُذ جًشكض دس كالٌ :   ، جٕشّ ثّ دٔ َكحّ يٓى اعث شبيؼّ يب جًشكض دس آَٓب

داسي يشكضي ٔ يب كالٌ ؽٓش يُبطك دس  ظبل جًشكض اعث؛ ظبل چّ دس كالٌ ؽٓش شٓبَي عشيبيّْش

ْذف . ثبؽذ ايب ػهم ايٍ دٔ سَٔذ جًشكضگشائي ثغيبس يحفبٔت يي .  ٌ ظبل جٕعؼّ ٔالغ دس پيشايٌٕ آ

ْبي  چٌٕ ؽُبعبيي چگَٕگي آَٓب، ثشاي جذٔيٍ عيبعث ٔ ثشَبيّ  . َخغث ثششغحّ ًَٕدٌ ايٍ جفبٔجٓبعث

، شٓبَي  َكحّ ديگش ايٍ كّ.  ، ظبئض اًْيث ثغيبس خٕاْذ ثٕد يشثٕط ثّ ْذايث جٕعؼّ كالٌ ؽٓش جٓشاٌ

يغحميى )ْب سا  ، سَٔذي اعث كّ اص يك عٕ جأذيش فشايهيحي ؽذٌ ٔ دسَحيصّ ظٕٓس كالٌ ؽٓشْبي شٓبَي

ي يشكضي افضايؼ دادِ ٔ داس گيشيٓبي يمبيبت كؾٕسْبي پيشايٌٕ عشيبيّ دس سَٔذ جقًيى( يب غيشيغحميى

،  فشاْى آٔسدِ( ثبص ْى يغحميى يب غيشيغحميى)اص عٕي ديگش صييُّ سا ثشاي َفٕر عيبعحٓبي َٕنيجشانيغحي 

ثُبثش   . ؽذ ؽبٌ خٕاْذ  جٕعؼّ يٕشت جضؼيف جأذيشگزاسي جقًيًبت ظكٕيحٓبي ايٍ كؾٕسْب ثش سَٔذ 

دس جًشكض گشائي سا (يغحميى يب غيش يغحميى) دس ايُذِ َيض ثّ َٕثّ خٕد يؼُي شٓبَي ؽذٌ  ا يٍ سَٔذ

غشك اص جبذيش يغحميى الحقبدْبي پيشايَٕي ٔاثغحّ ثّ )  .جؾذيذ خٕاْذ ًَٕد كؾٕسْبي پيشايَٕي

. ( عشيبيّ داسي يشكضي  ييجبؽُذ

گيشي ثغيبس خالفّ اص ثعد ظبضش يؼُي چگَٕگي سَٔذ  ثُذي ٔ َحيصّ ثُبثشايٍ دس يك شًغ     

جٕاٌ  ظهٓبي يًكٍ شٓث جؼذيم آٌ يي ؽٓش جٓشاٌ ٔ ثبالخشِ شغحصٕي ساِ س كالٌگيشي جًشكض د ؽكم

، ايكبَبت، فؼبنيحٓب  دس يشظهّ كَُٕي جٕعؼّ الحقبدي اشحًبػي شبيؼّ يب پذيذِ جًشكض شًؼيث :  گفث

َخغث   .يطشض گشديذَذ  دس يشكض، ػٕايم عبخحبسي يحُٕػي داؽحّ كّ اْى آٌ ثقٕست اشًبني ٔ كهي

گيشي عبخحبس كَُٕي  جبسيخي يطشض ؽذِ، عپظ ؽكم-شبيي شًؼيحي جعث ؽشايظ عبخحبسيسؽذ ٔ شبة

اؽحغبل ًْشاِ ثب ظصى ػظيى فٕق رخيشِ َيشٔي كبس، ثبالخشِ ػذو جُبعت يذأو ييبٌ ظصى َيشٔي كبس 

 «َخغث » ضؼف پيَٕذْبي (يب يعذٔديث اثؼبد ٔ ثضسگي الحقبد يهي)ثبنمِٕ ٔ جمبضبي ثبنفؼم اؽحغبل 

ييبٌ اشضاي جؾكيم دُْذِ ؽجكّ ؽٓشْب . فضبئي-فيضيكي «عپظ »عيبعي ٔ-اشحًبػي-ديالحقب

ثُگبْٓب ٔ عبيش فؼبنيحٓبي ( دس ؽشايظ كَُٕي ٔ يب جب جعمك كبيم جٕعؼّ)ضشٔست ٔ َيبص سٔصافضٌٔ 

ًْگي ثؼُٕاٌ ػٕايم عبخحبسي، ثٕشٕد   .ْبي َبؽي اص جصًغ شًؼيث گيشي اص فشفّ الحقبدي ثّ ثٓشِ

ٔ يب دس ظبل ثغظ ٔ  ،  ػالِٔ ثش ايُٓب سَٔذْبي دس ششيبٌ  .ثبؽُذ ديذِ جًشكض، يطشض ييآٔسَذِ پ

پيٕعحٍ آجي ايشاٌ ثّ   گغحشػ فبدسات،  عبصي ؽشكحٓبي دٔنحي، ، ًْچٌٕ خقٕفي گيشي ؽكم

، ْى ثقٕست ػٕايم يضبػف ٔ  ْب َفٕر يغحميى يب غيشيغحميى فشايهيحي  ، عبصيبٌ جصبست شٓبَي

ثخؾٓبي ( اَحگشاعيٌٕ)  ، ٔيب جب يشظهّ جكٕيٍ َغجي يگبَگي ِ  َضديكديذِ جًشكضدسآيُذجؾذيذكُُذِ پ

.  ثبيغث دس َظش گشفحّ ؽَٕذ يي الحقبدي، 



كّ لبثم طشض  ػالِٔ ثش ًْة ػٕايهي كّ دس ساثطّ ثب جًشكض يطشض ؽذَذ يغئهّ ثغيبس يٓى ديگشي       

اي ثٕدِ كّ ثًٕاصات افضايؼ شًؼيث دس  ثّ گَّٕ ثبؽذ ايٍ اعث كّ سؽذ شًؼيث ؽٓشْب جب ثّ ايشٔص يي

 َٓبيحبً    .  اعث يشكض ثّ شًؼيث ؽٓشْبي ثضسگ ٔ يب يحٕعظ كؾٕس ْى ثطٕس يعغٕعي افضٔدِ ؽذِ

سعذ كّ شًؼيث ًْة ؽٓشْب دس ظبل افضايؼ ْغحُذ ًْبَطٕسكّ لجالً يطشض ؽذ چٌٕ  چُيٍ ثّ َظش يي

 . ٔست جًشكض دس فضب جؼذيم يب جضؼيف ؽذِ ثبؽذكّ ضش  جٕعؼّ دس كؾٕس يب فؼالً دس ظذي َيغث

ثؼُٕاٌ يربل .  افضايؼ َغجحبً عشيغ شًؼيث ؽٓشْب سا ًَيحٕاٌ ثقٕست يك سَٔذ پبيذاس ثّ ظغبة آٔسد

 1375ْضاس شًؼيث داؽحّ ٔ دس عبل  125خٕسؽيذي  1335فشضبً ؽٓشي يبَُذ كشيبَؾبِ دس عبل 

َظش اص ايُكّ يٕشت  ْبي ديگشي اص ايٍ لجيم فشف ًََّٕ   . ْضاس َفش سعيذِ اعث 700شًؼيث آٌ ثّ 

ايب ثبجٕشّ ثّ ايُكّ .  سٔاز ايٍ ثشداؽث َبدسعث ؽذِ كّ فشضبً ًْة ؽٓشْب دس ظبل گغحشػ خٕاُْذ ثٕد

ثبيغث خٕد سا ثب  ديش يب صٔد يي  ، آفثي َخٕاْذ ثقٕست كَُٕي  ادايّ ،  أالً فؼبنيحٓبي ثخؼ دٔنحي

  جٕاَُذ ْبي َبيٕفك جٕعؼّ ْى ًَي سيضي ْبي جٕعؼّ ًْبُْگ ًَبيذ ٔ ثشَبيِّ ؽشايظ ثبصاس ٔ يؾشٔط كُُذ

لبدس  ثضسگ ٔيحٕعظ  ؽٓشْبي .   ، ادايّ يبثُذ اَذ دائًبً ثقٕسجيكّ دس ايٍ پُصبِ عبل گزؽحّ اَصبو ؽذِ  ،

ػيث ثّ صٔدي شبيؼّ ثب يٕز شذيذي اص شبثصبيي شى   . ثّ ظفع افضايؼ يذأو شًؼيث خٕد َخٕاُْذ ثٕد

 ، يؼُي ثّ صٔدي ؽبْذ يٓبششجٓبي ثيٍ ؽٓشي ٔ ثيٍ اعحبَي  .  دس دسٌٔ ؽجكّ ؽٓشْب سٔثشٔ خٕاْذ ؽذ

. خٕاْيى ثٕد ٔ يب دليك جشيُطمّ كهالٌ ؽٓشي جٓشاٌ،دس شٓث افضٔدِ ؽذٌ ثّ شًؼيث دس يشكض

دِ اگش ػٕايم عبخحبسي يحُٕع ٔ ثُيبديٍ يطشض ػ : اكٌُٕ پشعؾي كّ يطشض ييگشدد ايٍ اعث كّ

جٕاٌ ثب  ؛ چگَّٕ يي ؽَٕذ جًشكض ٔ جذأو آٌ سا يٕشت يي( ثذٌٔ ايُكّ ادنّ ثيؾحشي ضشٔسي ثبؽذ)

جًشكضصدائي ، آٌ  جعث ػُبٔيُي چٌٕ   ثشخي جقًيًبت اداسي ٔ يب ثؼضبً ايصبد يعذٔديث ٔ يًبَؼحٓب

! ؟اؽثسا اص ييبٌ ثشد

فشضبً ًْچٌٕ )’طشض’فؼبنيحٓب دس لبنت يكاگش اص پيؼ يعم اعحمشاس كهيّ  : پُذاسَذ ثشخي يي ؟ چشا    

ديگش ثب يؾكم جًشكض يٕاشّ َخٕاْيى ثٕد؟ ٔ يب پيؾُٓبدْبي   . جؼييٍ گشدد( طشض ايبيؼ عشصييٍ

..        ٔ غيشِ  اص جٓشاٌ ثّ يُبطك ديگش فؼبنيحٓب ديگشي يبَُذ اَحمبل ثشخي

يك    كؾٕسا ص  اص جٕعؼّ الحقبدي فؼالً ٔ يب دس ايٍ يشظهّ   ، جًشكض َبخٕاعحّ  ، ثذيٍ جشجيت    

اي ايكبٌ پبثششبئي ٔ  جب اَذاصِ  ، ْبي يحُٕع َبؽي اص آٌ جصًغ شًؼيحي ٔ فشفّ  طشف، ثب ثٕشٕد آٔسدٌ

ْبي خٕد سا  جذأو فؼبنيث ثُگبْٓبي الحقبدي كّ جعث پٕؽؼ ثخؼ دٔنحي َجٕدِ ٔ يب ايُكّ ػذو فشفّ

اص طشف ديگش يٕشت جؾذيذ يؾكالت    . ًَبيذ فشاْى يي ،  َذكٍ يغحميًبً اص طشيك يُبثغ دٔنحي جبييٍ ًَي

دسٔالغ دس يشظهّ كَُٕي جٕعؼّ كؾٕس جًشكض دس كالٌ ؽٓش   . گشدد ٔ يؼضالت َبخٕاعحّ دس يشكض يي

.  ؟ ثبيذ ْش دٔ ٔيژگي آٌ سا جٕأيبً يذَظش داؽث!آفشيٍ آفشيٍ اعث ٔ ْى فشفث ، ْى يؾكم جٓشاٌ



  .عًث ٔ عٕئي يُطمي داد جٕعؼّ ؽٓشي« ْذايحٓبي»سيضي ٔ  سَبيّثشاي ايُكّ ثحٕاٌ ثّ سَٔذ ة

انجحّ غشك اص ) .  اي لبثم اذجبت ًْغٕ ثب سَٔذ جٕعؼّ ػًٕيي كؾٕس ثبؽذ ثبيغث ايٍ ْذايث ثّ گَّٕ يي

يؼضالت ٔ يؾكالت   فشضبً دس ساثطّ ثب پذيذِ جًشكض،( ْبي جٕعؼّ َيغث انضايبً ثشَبيّ ،  سَٔذ جٕعؼّ

ثشاي فؼبنيحٓبي الحقبدي ٔ َيشٔي كبس فشاْى  كّ يا  يئْب ٔ عٕٓنحٓب ص يك طشف ٔ فشفَّبؽي اص آٌ ا

.  كبسْبيي ثٕد كّ َخغث ًْغٕ ثب ايكبَبت جٕعؼّ كؾٕس ثبؽذ دس شغحصٕي ساِ ، آٔسد اص طشف ديگش يي

اعحي اص يًبَؼحٓب ٔ الذايبت اداسي كّ ًْٕاسِ دسفذدَذ ثب جؾٕيك يب اػًبل يعذٔديحٓب ٔ غيشِ عي عپظ

اي ثبؽُذ كّ  ظهٓب ثّ گَّٕ  ساِ ٔثالخشِ  .ًَٕد ، پشْيض سا ثشخالف سَٔذ جٕعؼّ دس ششيبٌ اػًبل كُُذ

 يُذي  ظذاكرش ايكبَبت سا ثشاي ثٓشِ . ثيؼ اص ايُكّ اص طشيك يًبَؼحٓبي يزكٕس عذ ساِ جٕعؼّ ؽَٕذ

يب ايُكّ عيبعث ْذايث   .دْبي يٕسد ثعد فشاْى آٔسٌ اص فشفّ( دس يشظهّ كَُٕي جٕعؼّ)     ثُگبْٓب

ثبيغث ثقٕسجي اػًبل ؽَٕذ كّ ثب ثٕشٕد آيذٌ ؽشايظ  اعحمشاسْبي فضبئي دس شٓث جؼذيم جًشكض، يي

جش  ْب ٔ فؼبنيحٓبي الحقبدي، اعحمشاس، ػمالئي شذيذ فبسؽ اص يًبَؼحٓب، يعذٔديحٓب، جؾٕيمٓب ٔ غيشِ ثُگبِ

انجحّ )ْبي َبكبسآيذ كَُٕي  سيضي عث كّ ثشَبيّدس ايٍ فٕست ا. ٔ غيشيحًشكضجش سا خٕد طهت ًَبيُذ

ثّ ْذايث جٕعؼّ اعحمشاسْب ثب ْذف ظذاكرش  ، ثحذسيس شبي خٕد سا( اص َظش َٕيغُذِ ايٍ عطٕس

. االيكبٌ جؼذيم جًشكض ، خٕاُْذ داد ْب ٔ ظحي گيشي اص فشفّ ثٓشِ
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