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عیشزٕٞیٗ زٚرٜی رأیٌیزی ثزای تعییٗ ٔتصسیِ لٜٛی ٔدزیٝی خٕٟٛری اعالٔی  ٚعزا٘دبْ تٙفیذ ایٗ
ٔمبْ ث ٝاثزاٞیٓ رییغی ٕ٘بیی اعت اس یه ٌزایؼ خبری زر تبرید ایزاِٖ پظ اس ٔززاز ٓٞ – 1332چٖٛ
ٌزٌٜبٞی زر تبرید خٟب٘ی؛ ٌزایؼ ث ٝخذة  ٚا٘حالَ لٜٛی ٔدزی ٝزر رصیٕی سیز فزٔب٘سٞیِ حبوٕی ٔمتسر.
زلیمٝی ّّٔیِ ایٗ ٌزایؼ اس عزٍ٘٘ٛیِ حىٔٛت ٔؾزٚطٝذٛا ٜزوتز ٔحٕس ٔصسق ،اعتمزار ٔدسز پبزؽبٞی
ٔطّم ٚ ٝفبؽیغتیؽسٖ فشایٙسٜی لسرت پبزؽبٞی آغبس ؽس .اس اٚاذز زٝٞی  ٚ 1340زر زٝٞی  ،1350ایٗ
زلیمٝی ّّٔی ٌز ٜذٛرز ث ٝزلیمٝی خٟب٘یِ ثحزاٖ رصیٓ ا٘جبؽت ثز٘بٔٝریشیؽسٜ؛ رصیٕی و ٝیىی اس صَُٛرِ
تحمك آٖ زر خٛٙة خٟب٘ی ،یعٙی زیىتبتٛریِ ثز٘بٔٝریشِ ٔزوشٌزا ،زر ایزاٖ ٔغّط ثٛز .عزٔبیٝی خٟب٘ی ،زر
رٚیبرٚیی ثب ایٗ ثحزاٖ ،ث ٝرصیٓ ا٘جبؽت ٔٙعطفی زٌزٌ ٖٛؽس ؤ ٝتىی ثٛز ثز عّت لسرت طجمٝی وبرٌز،
عزوٛثیِ ثبستِٛیس اختٕبعیِ ٘یزٞٚبی وبر ٔ ٚیب٘دیٌزی فشایٙسٜی تِٛیس ارسػ اضبفی ثب عبسٚوبرٞبی ٔبِی.
ٔتٙبغز ثب ایٗ زٌزٌ٘ٛی ،زٌزٌ٘ٛیای زر صٛرت عبسٔب٘سٞیِ عیبعیِ عزٔبی٘ ٝیش رخ زازٕٛ٘ .ز عبْ ایٗ
زٌزٌ٘ٛی عجبرت اعت اس رؽس لسرت اعتثٙبیی لٜٛی ٔدزی ٚ ٝحبؽیٝایؽسٖ ٟ٘بزٞبی حبوٕیت لبٖ٘ٛ
(پبرِٕبٖ) زر خٟت چبثه عبسیِ رصیٓ عیبعی ثزای ٔٛاخ ٟٝثب ٔمتضیبت رصیٓ ا٘جبؽت ٔٙعطف .خٕٟٛری
اعالٔی زر چٙیٗ ثزٝٞای اس تبرید خٟب٘ی ٔغتمز ؽس  ٚساز  ٚرؽس آٖ را ٔیتٛاٖ چ ٖٛزلیمٝای تىیٗ زر ایٗ
زٌزٌ٘ٛیِ خٟب٘ی لزائت وزز.
*
عزٍ٘٘ٛیِ حىٔٛت ٔصسق ،ثب اتحبز ٔمسط ؽب ٚ ٜزرثبر  ٚرٚحب٘یبٖ  ٚاٚثبػ  ٚثزیتب٘یب  ٚآٔزیىب ،پبیبٖ حسٚز
٘یٓعسٔ ٜجبرس ٜثزای لبٖ٘ٙٔٛسی ٔ ٚؾزٚطٝوززٖ لسرت عیبعی زر ایزاٖ ثٛز؛ ٔجبرسٜای و ٝاس ذالَ ثزلزاری
ٍٟ٘ ٚساؽتِ ٘ٛعی عبذتبر عیبعیِ زٌٚب٘ ٝپیؼ ٔیرفت .اعتمزار زٚثبرٜی ٔحٕسرضب پّٟٛی ثز ٔغٙس
پبزؽبٞی ،عزآغبس ر٘ٚسی ثٛز و ٝپظ اس ث ،1351 ٕٟٗتٛأٔبٖ تمٛیت  ٚزٌززیغ ٝؽس .اس تبثغتبٖ  1332ثٝ
ثعس ،عبذتبر لسرت زِٚتی ویفیتی ٔتفبٚت ٘غجت ث ٝزٚرٜی پیؼ اس آٖ پیسا وزز .اٌز پیؼتز ،ایٗ عبذتبر
ٔبٞیتی زٌٚب٘ ٝزاؽت – ٔتؾىُ اس ثرؾی ا٘تربثی  ٚثرؾی ٔٛرٚثی  ٚا٘تصبثی –  ٚایٗ زٌٚبٍ٘ی زر عطٛح
ٔرتّف – ٔثُ ٘یزٞٚبی ٘ػبٔی  ٚپّیظ – ثبستبة ٔییبفت ،اس آٖ ث ٝثعس ،رفتٝرفت ،ٝتحت فزٔب٘سٞی ؽب ٚ ٜثب
ٔب٘ٛرٞبی زرثبر ،ایٗ زٌٚبٍ٘ی ث٘ ٝفع ؽب ٚ ٜزرثبر رفع ؽس.
ایٗ زٌزٌ٘ٛی ثٔ ٝیب٘دیِ عزوٛثیِ عزاعزیِ عبسٔبٖٞبی اختٕبعی  ٚطجمبتی ٔغتمُ  ٚتالػ ٔذثٛحب٘ ٝثزای
ٞضٓ آٖٞب زر ٔعسٜی احشاة ٔززْ  ٚایزاٖ ٘ٛیٗ  ٚثعسٞب رعتبذیشٔ ،غّطوززٖ عبٚان  ٚزعتٍب ٜؽىٙد ٝثز
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ٕٝٞی اروبٖ خبٔع ،ٝلتُ ٘یزٞٚبی ٔجبرسٔ ،طّكؽسٖ لسرت ؽب ٜزر ا٘تصبة ٘رغتٚسیز ٞ ٚیئت ٚسیزاٖ،
حذف ٔیب٘دیِ اختٕبعیِ عٙتیِ حبوٕیت پبزؽبٞی یعٙی طجمٝی ثشرئبِىبٖ  ٚتالػ ثزای ثزلزاری راثطٝی
ثیٔیب٘دی ثب ذززٜٔبِىبٖ رٚعتبیی  ٚطجمٝی وبرٌز صٙعتی  ٚطجمٝی ٔتٛعط ؽٟزی ،وٓرً٘ؽسٖ وبروزز
لب٘ ٖٛاعبعی ٔؾزٚط ،ٝثٝحبؽیٝرفتٗ ٔدّظ ؽٛرای ّٔی  ٚعیطزٜی وبُٔ ؽب ٜثز ٘یزٞٚبی ٘ػبٔی ا٘دبْ
ؽس .اٞٚبٔی چ ٖٛحشة رعتبذیش  ٚتٕسٖ ثشري تٟٙب ٕ٘ٛزٞبی غبٞزیِ فبؽیغتیؽسٖ عبذتبر لسرت زر
زٚرٜی پّٟٛی ز ْٚثٛز٘س.
ٞزچ ٝؽمبق عبذتبر ثبستِٛیس اختٕبعی ،زر ٘تیدٝی تٛععٝی صٙعتیِ ٔزوشٌزایب٘ٝای و ٝاس رؽس زرآٔسٞبی
٘فتی ذٛران ٔیٌزفت ،صرفتز ٔیؽس – اس خّٕ ٝؽمبق ٔیبٖ الّیت ثٍٙبٜٞبی صٙعتی ٔسرٖ ثب ثٟزٜٚری ثبال
 ٚثزذٛرزار اس اعتجبرات زِٚتی  ٚاوثزیت وبرٌبٜٞبی وٛچه ثرؼ تِٛیس ذززٜوبالیی ثب ثٟزٜٚری پبییٗٔ ،یبٖ
الّیت ٚاحسٞبی تدبری ٔسرٖ  ٚاوثزیت ٚاحسٞبی تدبریِ ٚاثغت ٝث ٝثرؼ تِٛیس ذززٜوبالییٔ ،یبٖ زرآٔس ٚ
ٔصزف  ٚلسرت چب٘ٝس٘یِ لؾزی اس وبرٌزاٖ صٙعتیِ ٔبٞز  ٚا٘ج ٜٛوبرٌزاٖ وٓٔشز ،ثیىبراٖ  ٚتٟیزعتبٖ
ؽٟزیٔ ،یبٖ ذسٔبت تأٔیٗ اختٕبعی رعٕی  ٚؽجىٞٝبی حٕبیتیِ ٔحّی  ٚعزفی ٔ ٚذٞجی – ٔیُ عبذتبر
عیبعی ث ٝفبؽیغتیؽسٖ  ٓٞفش٘ٚی ٔیٌزفت .ایٗ تٕزوشیبثی  ٚآٖ ؽمبق عزا٘دبْ ث ٝا٘مالة  1351ذتٓ
ؽس.
*
ا٘مالة  ،1351زعت آذز  ٚپظ اس ٔجبرسات زر٘ٚیِ ٘یزٞٚبی ا٘مالة٘ ،مطٝی ریؾٝزٚا٘ی  ٚؽتبةٌیزی  ٚزر
عیٗحبَ زٌززیغیِ ایٗ ٌزایؼ اس وبر زرآٔس .ایٗ ٔزحّٓٞ ،ٝچٙیٗ ،پزٚصٜی ٔحٕسرضب پّٟٛی ثزای
اسثیٗثززٖ عبذتبر زٌٚب٘ٝی لسرت زِٚتی – ٔیزاث عیبعی ا٘مالة ٔؾزٚط – ٝرا ث ٝعزا٘دبْ رعب٘س .ثب
ایٗ ،ٕٝٞتب عبَٞبی عبَ ،آ٘چِٙ ٝیٗ «تٕٞٛبت ٔؾزٚطٝذٛاٞب٘ٔ »ٝیذٛا٘س اعتٕزار زاؽت ٔ ٚجٙبی ثسیُٞب
 ٚتحّیُٞبی ٔربِفذٛا٘بٖ زاذّی  ٚذبرخیِ ٚضع ٔٛخٛز را تؾىیُ ٔیزازٙٔ« :ػٛر ٔب اس تٕٞٛبت
ٔؾزٚطٝذٛاٞب٘ ٝایٗ اؽتجب ٜعیبعی اعت ؤ ٝززْ ثٚ ٝخٛز یه عیغتٓ ثٟٙدبر ،حمٛلی ،لبعسٜٙٔس  ٚلب٘٘ٛی
– زر یه والْ ،عیغتٓ ٔؾزٚطٔ – ٝعتمس٘س ،زر حبِیو ٝعٕالً چٙیٗ چیشی ٚخٛز ٘سارز[ ....ع ٝایسٜی
ٔتسا َٚتٕٞٛبت ٔؾزٚطٝذٛاٞب٘٘ ]:ٝرغتیٗ ایس ٜایٗ اعت و ٝوؾٛر ٔب ثٝسٚزی لزار اعت صبحت یه
ٔدّظ ٔؤعغبٖ ؽٛز .ثٙبثزایٗ ٞز چ ٝأزٚس ٚخٛز زارز ٔٛلتیٌ ،ذرا ،غیزضزٚری  ٚغیزلطعی اعت ٕٝٞ ٚ
چیش را ٔدّظ ٔؤعغبٖ ثٝسٚزی اصالح  ٚثٝطٛر لطعی تٙػیٓ ذٛاٞس وزز .زٔٚیٗ ایس ٜایٗ اعت و ٝاحشاة
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ٔؾرص ٔثُ "عٛعیبِیغتٞبی ا٘مالثی" یب "ٔٙؾٛیهٞب" یب اتحبزؽبٖ اوثزیت آؽىبر  ٚثیرلیجی زر ثیٗ
ٔززْ یب زر ٔتٙفذتزیٗ ٔؤعغبت ٔثُ ؽٛراٞب رٞجزی ٔیوٙٙس؛ ثٙبثزایٗ ذٛاعت ایٗ احشاة یب ٔؤعغبت را
ھٔب٘ٙس ذٛاعت اوثزیت ٔززْ ثٝطٛر وّی ٕ٘یتٛاٖ زر رٚعیٝی خٕٟٛریذٛا ،ٜزٔىزاتیه  ٚا٘مالثی ٘بزیسٜ
ٌزفت ٚ ،حتی وٓتز اس آٖ ٔی تٛاٖ ذٛاعتؽبٖ را ٘مض وزز .عٔٛیٗ ایس ٜایٗ اعت و ٝالساْ ٔؾرصی
ٔب٘ٙس تٛلیف رٚس٘بٔٝی پزاٚزا اس عٛی زِٚت ٔٛلت یب ؽٛراھا صٛرت لب٘٘ٛی ٘یبفت ٝثٛز؛ ثٙبثزایٗ ایٗ تٟٙب یه
حبِت ٌذرا  ٚحبزثٝای اتفبلی اعت و ٝاصالً ٕ٘یتٛاٖ آٖ را أزی لطعی زا٘غت»؛ تصٛیزی حیزتاٍ٘یش وٝ
اٍ٘بر وغی زر ٘مس تصٛرات طیف ٚعیعی اس ٘یزٞٚبی زٔٛوزاتیه چپ ّّٔ ٚی زر ٘رغتیٗ ٔبٜٞبی پظ اس
ا٘مالة ٘ٛؽت ٝثبؽس.
اس ٕٞبٖ ٔبٜٞبی ٘رغتِ پظ اس ا٘مالة  ٚزر خزیبٖ ذبوغتزوززٖ خغس رٚی زعت ٔب٘سٜی لب٘ ٖٛاعبعی
ٔؾزٚط ،ٝتأویس آیتاهلل ذٕیٙی ثز حفع ٟ٘بزٞبی ٔتعبرف زِٚتی ،ثٚٝیض ٜارتؼٕٞ ،زا ٜثٛز ثب عزٓٞثٙسیِ
آپبراتٛعی اس ا٘ساْٞبی اخزایی-خٟبزی تحت عٛٙاٖ «ٟ٘بزٞبی ا٘مالثی» .ث ٝایٗ تزتیت ،زر خٕٟٛری
اعالٔیٌ ،زایؼ خذة  ٚا٘حالَ لٜٛی ٔدزی ٝزر یه رصیٓ حبوٕیتی تحت فزٔب٘سٞی حبوٕی ٔمتسر صٛرت
ٟ٘بزیاػ را زر رؽس عزطب٘یِ ا٘ساْٞبی اخزایی-خٟبزی (وٕیتٞٝبی ا٘مالة اعالٔی ،ثٙیبز ٔغتضعفبٖ ،عپبٜ
پبعساراٖ ،وٕیت ٝی أساز أبْ ،خٟبز عبس٘سٌی ،ثٙیبز ٔغىٗ  )...ٚزر وٙبر ا٘ساْٞبی زِٚتی ٔتعبرف
(ٚسارترب٘ٞٝب ،ؽٟزثب٘ی ،صا٘سارٔزی ،ارتؼ ،اعتب٘ساریٞب ،فزٔب٘ساریٞب  )...ٚپیسا وزز .زر ٘رغتیٗ زٝٞی
اعتمزار خٕٟٛری اعالٔی ،پزٚصٜی طجمبتیِ ایٗ تىثیز ا٘سأی آٖ ثٛز و ٝاس ذالَ وززٚوبرٞبی رٚسٔزٜؽبٖ
(اعٓ اس ثغیح خٕعیت ایسئِٛٛصیه  ٚیب خٍٙی ،عزوٛثی ٘یزٞٚبی ٔربِفذٛاٖ ٚ ،تأٔیٗ ذسٔبت اختٕبعی) سیز
فزٔب٘سٞی ٔمبْ ٚالیت فمی ،ٝؽمبق عبذتبری ٘ػبْ ثبستِٛیس اختٕبعی زر ایزاٖ را ث٘ ٝحٛی خٟبزی-اضطزاری
ٔسیزیت وٙٙس.
زر ایٗ ثبفت عیبعی  ٚتبریری ،زیٍز لٜٛی ٔدزی ٝرا ٕ٘یتٛاٖ ثٔ ٝصبزیك ٔتعبرفؼ (یعٙی رییظخٕٟٛر یب
٘رغتٚسیز ٔ ٚعب٘ٚبٖ ٚ ٚسیزا٘ؼ) ٔحسٚز وزز .رؽس عزطب٘یِ ا٘ساْٞبی خٟبزی – و ٝزر اخزای تىبِیفِ عٕالً
اخزاییٓٞ ،وبر  ٚیب ٓٞآٚرزِ ا٘ساْٞبی لٜٛی ٔدزیٝی والعیه ٔیؽ٘ٛس – پززاسػ ٔفٟٔٛی ٌغتزػیبفتٝ
اس لٜٛی ٔدزی ٚ ٝحزوت اس تعبریف حمٛلی ٙٞ ٚدبری ث ٝتعزیفی زٚفبوت ٚ ٛعّٕی اس آٖ را ایدبة ٔیوٙس؛
ٔف ٚ ْٟٛتعزیفی ؤ ٓٞ ٝصبزیك والعیه ٔ ٓٞ ٚصبزیك خسیس لٜٛی ٔدزی( ٝعبسٔبٖٞبی فزازِٚتی) را
زرثزٌیزز .زر اٍِٛی ٘ٛغٟٛر حبوٕیت عیبعی زر تبرید خٟب٘ی ،ثٝعب٘ی و ٝزر خٕٟٛری اعالٔی ٕ٘ٛز یبفتٝ
اعت ،لٜٛی ٔدزی ٝآپبراتٛعی اعت اس ا٘ساْٞبیی ؤ ٝغئ َٛتحمك خٟبزی-اضطزاریِ پزٚصٜی طجمبتی ٚ
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ٔریّٝی عیبعیِ یه ٘ػبْ حبوٕیتی  ٚتضٕیٗ عّٕىزز رصیٓ ا٘جبؽت ٞغتٙس .ث ٝثیب٘ی زیٍز  ٚزر ٔٛرز
ٔؾرص ایزاٖ ،زیٍز وبرٚیضٜٞبی حبوٕیتیِ ٔسرٖ – ٔثُ لبٌٖ٘ٛذاری ٘ ٚػبرت  ٚزازٌغتزی – ث ٝعٛٙاٖ
وبرٚیضٜٞبیی ٔغتمُ رً٘ ٔیثبس٘سٍٕٞ ،ی اس وبرٚیضٜی اخزا  ٚخٟبز أٍِ ٛیٌیز٘س  ٚسیز فزٔب٘سٞیِ ٚالیت
فمیٔ ،ٝعطٛف ث ٝاخزای خٟبزی-اضطزاریِ پزٚصٜی طجمبتی ٔ ٚریّٝی عیبعی حبوٕیت ٔیؽ٘ٛس.
ایٗ پزٚصٜی طجمبتی ٔ ٚریّٝی عیبعی را ،زر ؽىُ تىبُٔیبفتٝی أزٚسیؽبٖٔ ،یتٛاٖ ایٗطٛر تٛصیف
وزز (اِجت ٝثبیس زر ٘ػز زاؽت و ٝایٗ پزٚص ٜاس اثتسا ث ٝصٛرت ثغتٝای حبضز  ٚآٔبزٚ ٜخٛز ٘ساؽتٌ ٚ ٝبْثٌٝبْ
ثب تىٛیٗ ؽجىٝی حبوٕیت ؽىُ ٌزفت ٝاعت) :عبذت یه ٚاحس عیبعیِ ثغتٙٔ ٚ ٝشٚی تحت فزٔبٖ لٛا٘یٗ
ؽزعی ثزای تِٛیس عٛصٜٞبی ٔطیع لسرت ٔزوشی زر خٟت تغٟیُ  ٚتغزیع  ٚوٓٞشیٝٙوززِٖ فزایٙسٞبی
اعتثٕبر تٛا٘ؼ/ا٘زصیِ ا٘غبٖٞب  ٚاعترزاج تٛا٘ؼ/ا٘زصیِ طجیعت  ٚتغٟیُ تٛسیع ٔبساز حبصّ ٝاس ایٗ
فزایٙسٞبی ا٘جبؽتٔ .مبصس اصّیِ ٔبساز اختٕبعی عجبرتٙس اس  )1تدٟیش  ٚتمٛیت آپبراتٛط أٙیت زاذّی ٚ
٘ٛعبسیِ ِٛاسْ عزوٛةٞ )2 ،شیٝٙوززٖ زر ٔساذالت ٘ػبٔیِ ثزٖٔٚزسی و٘ ٝغجتی ٘شزیه ثب ٔریّٝی
عیبعی-تٕس٘یِ حبوٕیت زارز )3 ،تأٔیٗ ٔبِیِ خٙبحٞب  ٚزعتٞٝبی ٔرتّف طجمٝی حبوٓ – اس خّٕٝ
ذب٘ٛازٜٞبیؾبٖ – و ٝزر ؽجىٝای اس عبسٔبٖٞبی زِٚتی ،فزازِٚتی  ٚذصٛصیِ رلیت أب زرٓٞتٙیس ٜفعبِٙس.
ایٗ عٟٓثزاٖ ٘یش ع ٟٓذٛز را یب ٔصزف ٔیوٙٙس (چ ٝزر زاذُ ،چ ٝزر ذبرج اس وؾٛر) ،یب زر أٛر تدبری ٚ
عبذتٕب٘یِ ثب عٛزآٚریِ فٛری  ٚاضطزاری عزٔبیٌٝذاری ٔیوٙٙس (ثبس  ٓٞچ ٝزر زاذُ  ٚث ٝطٛر ٔؾرص زر
ٔٙبطكِ ثِ ٝحبظ خغزافیبیی یب عیبعی ٘شزیه ثٔ ٝزوش لسرت زِٚتی ،چ ٝزر ذبرج ٔثُ عزٔبیٌٝذاری زر
أالن تزوی ٝیب وب٘بزا).
ٚیضٌی زیٍز ایٗ عبذتبر لسرت زِٚتی – چٙبٖو ٝپیؼتز اؽبر ٜؽس – ا٘فعبَ  ٚؽىُپذیزیِ ٟ٘بز لبٌٖ٘ٛذاری
 ٚثیاثزی ٟ٘بزٞبی ٘ػبرتی زر ثزاثز ٔصّحتٞبی اخزایی ٘ػبْ اعت .ایٗ ٚیضٌی تحمك  ٚتىبُٔ ذٛارؽٕبریِ
ٟ٘بز لب٘ ٖٛاعبعی ٔ ٚدّظ ؽٛرای ّّٔی زر زٚرٜی پظ اس ٔززاز  1332اعت .زر ثزاثز آپبراتٛط اخزایی-
خٟبزیای و ٝپظ اس ا٘مالة رؽس وزز٘ ،ػبرت  ٚؽفبفیت  ٚلبٕ٘ٙ٘ٛسی ثیٔعٙبعت ،سیزا چٙیٗ ؽىّی اس
حبوٕیت ٓٞچ ٖٛتحمك ٘یٟیّیغتیِ ارازٌٜزاییِ ٘بة غبٞز ٔیؽٛز  ٚفمط یه ٟٔٙسط ؽجى ٝث٘ ٝبْ ٚالیت
ٔطّمٝی فمیٛٔ ،ٝرز ثٛٔ ٝرز ،تصبزفٞب  ٚرلبثتٞبی ثیٗ ارازٜٞبی ٔعطٛف ث ٝعٛز/لسرت را زعتىبری
ٔیوٙس .اٌز فمط اس ٔٙػز عبذتبر زاذّی لسرت زِٚتی ثٍٙزیٓ ٔ ٚجبرسٜطّجیٞبی ٔسأ ْٚعبرضبٖ طجمبتی ٚ
اختٕبعیِ ٚضع ٔٛخٛز را اس یه ع ٚ ٛخسیت ٘ػبْ زر پیٌیزی ٔٙبسعبت  ٚتٙؼٞبی ثیٗإِّّی را اس عٛیی
زیٍز زر پزا٘تش ثٍذاریٓ ،ثحزاٖ ٔغتٕز لسرت زِٚتی زر ٕٞیٗ فمساٖ عبسٚوبرٞبی ٘ػبرتی  ٚتعبزِیِ ثٝغبٞز
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ثیطزف (ٔثُ عبسٚوبرٞبی ٔیب٘دیٌزیِ ٔبِی زر عزٔبیٝزاری پیؾزفت )ٝریؾ ٝزارزٟٙٔ .سط ؽجى – ٝوٝ
ثیطزف ٘یغت ثّى ٝثبیس ٕٝٞطزف ثبؽس – ٔدجٛر اعت اس ذالَ وٙتزَ آٌبٞب٘ ٚ ٝرٚسٔزٜی ثبستٛسیعِ ٔبساز
اعتثٕبر تٛا٘ؼ/ا٘زصی ا٘غبٖ  ٚاعترزاج تٛا٘ؼ/ا٘زصی طجیعت ،ؽجى ٝرا ٔسیزیت وٙس ٚ ،حبال ایٗ ٟٔٙسط
ؽجى ٝ٘ ،ٝا٘زصی خٕعی  ٚوبریشٔبی ثزآٔس ٜاس ا٘مالة را زر ثب٘ه عزٔبیٝی ٕ٘بزیٙؼ زارز ٝ٘ ،ثٟب٘ٝی
ٔمتضیبت خ ًٙرا  ٝ٘ ٚخبٔعٝی فزٚوٛفت ٚ ٝتزطذٛرزٜی پظ اس خ ًٙرا.
*
لبِیجبف زر ٔمبْ ٔتصسی لٜٛی ٔم ،ٝٙٙاصٜای زر ٔمبْ ٔتصسی لٜٛی لضبیی ٚ ٝرییغی زر ٔمبْ ٔتصسی لٜٛی
ٔدزی ،ٝزر وٙبر ٔدٕٛعٝی ا٘ساْٞبی خٟبزیای و ٝاس اٚایُ زٝٞی  1310زیٍز ٟ٘٘« ٝبزٞبی ا٘مالة» ثّىٝ
«ٟ٘بزٞبی عٕٔٛی غیززِٚتی» ٘بْ ٌزفتٙس ( ٚأزٚس احتٕبَ زارز چٙس تٙی اس ایٗ ٟ٘بزٞب ث ٝزر ٖٚوبثیٝٙی
رییغی را ٜیبثٙسٔ ،ثالً ٔحٕس ٔرجز ،رییظ عتبز اخزایی فزٔبٖ أبْ ،ث ٝعٛٙاٖ ٔعب ٖٚا َٚرییظخٕٟٛر) ٚ
ٓٞچٙیٗ طیفی اس عبسٔبٖٞبی زِٚتی  ٚفزازِٚتی  ٚذصٛصی ٚ ،اصالحطّجب٘ی و ٝزر پی یبفتٗ راٜٞبی خسیس
وغت زرآٔس زر عیٗ وبعِٝیغی ثزای ٘شزیىی ثٞ« ٝغتٝی عرت لسرت» ٞغتٙسٍٕٞ ،ی سیز فزٔب٘سٞیِ
ٚالیت ٔطّم ٝی فمیٝ؛ ایٗ خسیستزیٗ ٔزحّ ٝاس تىٛیٗ آٖ چیشی اعت و ٝاس ٔززاز  1332آغبس ؽس٘ ٚ ،یش
تالؽی ثزای اعٕبَ وٙتزَ عرتتز ثز عبذتبر پزرلبثت  ٚثحزاٖسزٜی لسرت زِٚتی زر خٕٟٛری اعالٔی .زر
ثزاثز ایٗ چؾٓا٘ساس تدسیس یب وٙتزَ عبذتبر لسرت زِٚتی ،وٛرٔٛػِ خًٞٙبی اختٕبعی چٙس عبِی ٔیؽٛز
و ٝتُ٘ٛس٘یِ سیز ذبن را رٞب وزز ٚ ٜث ٝعطح آٔس ٜاعتٞ ،بِٞٝبی پیؾیٗ ٔح ٛؽسٜا٘س  ٚچؾٓا٘ساسٞبی ٘،ٛ
ٞزچٙس عٛعٛسٖ ،ثزای یه زٌزٌ٘ٛی اختٕبعی زٔٛوزاتیه ث ٝچؾٓ ٔیذٛرز.
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