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 هقذهِ

ـهًگری و میامری  و اف آو  امرتهاهىاؿه به ًٝىاو یک ؿمايه، ابقاؿی ارتمراٝی، ٥
بیيرتـ ورهره  ،کيىؿ بـٝهؼه ػاؿيرؼاف رهت که ١البا هؼیـیت آيها ؿا اپىفینىو عاؿد 

 -اف مىی يٚام -عل کيىؿاف مىی ػیگـ چىو ػؿ ػا .کًؼهی تهارمی ػؿ اؽهاو تؼاٝی
ـػػهی ٝملیاتی يىٝی همايٞت و هغال٦ت ينبت به ایى ؿمايه ـػم  ،گ ٩يـ بنیاؿی اف ه

ػؿ  بره عَرىًوؿفيؼ لؾامرت کره ایرى ابرقاؿ هی ػؿ راهٞه کًىيی به آو ا٩بال فیاػی
ـا  چيرمگیـی میامی و های ايت٪ال اعباؿ و تضلیل ػؿ ػؿ يتیزه تضـیک ٝلیه يٚام اح

ـا  بهی ه٪إٜ عاً تاؿیغی ای٦ا ًٝرىاو ه تىاو بهی رای هايؼه ایى ؿمايهه کًؼ. اف اح
ـػ. هاهىاؿهکاؿویژه هرای هت٦راوتی ػؿ ا٩نام و ايىاٛ عىػ، بـ صرىفهها های هاهىاؿه يام ب

 تاحیـ گؾاؿ هنتًؼ.

ـاو، ارتماٝا  هـػهی آبنتى صىاػث و  بٞؼ اف ايتغابا  ػهن ؿیامت رمهىؿی ای
هرا، برا يرام هرا تىمرٔ ؿمرايها١تياىاتی ىؼ که با رهت ػهی و ؿهبـی ایرى يراآؿاهی

ـا  ١یـ ٩ابل ايکاؿی بُ  ، ا١تياىا ٞؼ ومیٜ تـی گـ٥ت. بٖىؿی که صىاػث هؾکىؿ، اح
ـاو گؾاىت و ص٪ی٪ت اي٪البا  ؿيگی و  ـه بیى المللی يٚام رمهىؿی امالهی ای بـ چه

ـاو ؿا فیـ يٚـ کيرىؿهای بیگايره  و هؼاعره گرـ، برـ همگراو يـم ػؿ کيىؿهایی چىو ای
هاهره ي٪رو بنریاؿ پـؿيگری ػؿ  8ًر  ػؿ ایى رها اف آيزا که هاهىاؿه آىکاؿ ماعت.

ياآؿام مافی اهًیت، بـرنته تـ اف همیيه ای٦ا يمىػيؼ و اف مىی ػیگـ ایرى يراآؿاهی بره 
آو  ػؿ ایرى تض٪یر٨ ػؿ ٍرؼػگيرت هرا ًٝىاو تزـبه اول ػؿ ایى کيىؿ هضنرىب هری

ؿا ػؿ بٞؼ اهًیت به ویرژه ػؿ ايتغابرا  ػهرن ؿیامرت ها های هاهىاؿههنتین تا کاؿویژه
ـاو بـؿمی يمائین. ػؿ بغو يٚـی فوایای پًهاو صىاػث اعیـ که بغيری رم هىؿی ای

اف آيها تىمٔ یا به ٥ـهايؼهی ایى ؿمايه ٝملیاتی ىؼ، آىرکاؿ و ػؿ بٞرؼ کراؿبـػی يیرق 
ىىػ تا ػؿ پاتک رً  يـم به کمک عٔ و هيی آو ػؿ ایى ػوؿه اف ايتغابا  بـؿمی هی
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ـاو بيتابؼ. ي٪آ آمیب ػؿ ایى ـای هرىاؿػ هيرابه ػؿ مرال تضلیل گ  هرای آتری،فهیًه ب
ـای بهبىػ و ؿ٥ٜ آيها ايؼیيیؼه ىرىػ. تض٪یر٨، تىٍری٦ی و  ؿوه ىًامایی و ا٩ؼاهاتی ب

ـه گیرـی اف هزمىٝره ـاهرىو ؿمرايه و اهًیرت ای تضلیلی و ػؿ ٩الرب بهر اف يٚـیرا  پی
ـػ.هی ٍىؿ   گی

 هفَْم سسبًِ

هاػی ت٢ییرـ ىرکل پیرام بره ٝالهراتی یا ابقاؿ ٥ًی یا  ؿمايه ػؿ هًٞای ٝام، بـ ؿوه
بره  ای هٞریى هنرتًؼ. ػؿ هًٞرای هضرؼوػتـػ لت ػاؿػ که هًامب ايت٪ال اف یک هزـ

کًًؼ. اف آيزرا کره تىلیرؼ پیرام واکًيری بره يیراف وامٖه هاػی ايت٪ال ٝالئن ػ لت هی
هرای هغتل٦ری هغإب امت، تًىٛ هغإباو اينايی و يیافهای هت٦او  آياو، امت٦اػه

 يمایؼ.ای ؿا ایزاب هیها و إالٝا  ؿمايهؿمايهاف 

گیرـػ کره هرن هتراحـ و هرن تراحیـ گرؾاؿ به بٞرؼ ىرکل هری 08ؿمايه ت٪ـیبا اف ٩ـو 
هرا، هًبٞرج اف يیافهرای گىيراگىو و ىرىػ. ىرکل گیرـی ؿمرايهبـماعت ٩ؼؿ  هری

ـاواو هغإباو، هتًىٛ هیت٦او  هرای ىىػ. ػؿ آ١اف میـ تکاهلی ؿمايه، ؿوفياهههای ٥
اهرـوفه  .کًرؼکه ػؿ ؿويؼ تکاهلی، ایى إالٛ ؿمايی به اهىاد تنـی پیؼا هریايؼ چاپی

ـه و یبه هًٚىؿ پغو فيؼه رً  و يما یا ؿمايه قا  پىىویى تزهیتـ اف هؼؿو یـیگ به
ـا  ها اف ؿمرايه نتیامت٦اػه تـوؿ ،صمال  ىبايه یها ٍضًه ه٪اٍرؼ  یػؿ رهرت ارر

 ،یـیگ هرا و لضٚرا  گـوگراو گـوگاو یـ و ٍرؼایلن، تَرىیه و پغرو ٥ریرعىػ با ته
، ررقء یمراف  نیو تَم  یبـ ا٥کاؿ ٝمىه یـگؾاؿیها با هؼ٣ تؤح امیاي٦زاؿها و پغو پ

ـػو ا٩ؼاها    ػؿ ايرىاٛ ؿمايه .ؿوػ یبه ىماؿ ه 20ها ػؿآ١اف ٩ـو  یؼ ؿمايهرؼ یها کاؿک
هرـ یرک  کره ىىػ یه یبًؼ ػمته ،یکیالکتـوي ،یاؿتبإ ،یيىىتاؿ ،یؼاؿیىً ،یؼاؿیػ

ـای ؿمرايه اف  ـيؼه ٕهغإبٔ ؿا بـٝهرؼه ػاؿػ.یام اف هبؼأ به گیايت٪ال پ ی٦ه امامیوٙ بر
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 -;هرای کرالوعرـػ و ؿمرايههای های هغتل٤، ت٪نیما  هت٦اوتی هايًؼ ؿمايهػیؼگاه
-های الکتـويیکیهای آيالیى و ؿمايهؿمايه -های عَىٍی، ػولتی و ٝمىهی ؿمايه
 .ايؼهای چاپی اؿائه کـػهؿمايه های پغيی وؿمايه

 ایهفَْم جٌگ سسبًِ

هرؼؿو ػؿ رهراو  یها رً  يـم و رً  یها ى هئل٦هیتـ اف بـرنتهای رً  ؿمايه
ـا ىىػ. امت٦اػه اف ؿمايه یهضنىب ه یکًىي ـهیتْٞ یها ب اف  یـیگ ٤ کيىؿ هؼ٣ و به

 یـیو بره کراؿگ یاؿؼیىً و یؼاؿیػ ،یيىىتاؿ یها ها اٝن اف ؿمايه ت ؿمايهیتىاو و ٙـ٥
 .ًرؼیگى Dیا رًر  ؿمرايهE ؿابه هًٚىؿ کنب هًرا٥ٜ  یا  ؿوايی٢ا  و ٝملیاٍىل تبل

. ىرىػ یهضنرىب ه ی٬ و بهؼاىتیى ،و آؿام یقیؿ بؼوو عىو یها رً  اف رً  ىیا
هتىرره صزرن  ،هرؼ٣ یها ىهـويؼاو کيىؿ یامت که صت یبه صؼ آو بیقاو تغـیه

ـ ییرت٢ ،هرؼ٣ىرىيؼ.  یاو يمیعىػ و إـ٥ یو ؿواي یؿوص یى رً  بـ ٥ْایى ایمًگ
ـػ ػولت ـػ و ٝملک ژه کًترـل یروه و بر هرا گرـ ػولتیاف ػ یبايیها ػؿ پيت ها و هلت کاؿک

ـػم امت یهاو ٝمىه ا٥کاؿ و اؽ ـػم او،هغإب. ه ـػم عرىػ، هؼ٣ یها کيىؿ ه و  یهر
ـهکًًؼه ػىمى هنتًؼ.   ٝمل یها ـویي ػؿ به ویژه هراهىاؿه   يٚام ملٖه اف ؿمايه یـیگ به

ـاواير یها يمىيره ،هرا رهت تنلٔ برـ هلت رًر   یايرؼاف ترىاو بره ؿاه یػاؿػ کره ه ی٥
ـاياػا ،تًامیو ػؿ یا ؿمايه ذ ٥اؿك یرً  اول و ػوم عل ،ا٢٥اينتاو ،بیکاؿائ ،بالکاو ،گ

ـاتژیػؿ رً  اع یا ٜ ا٩ؼاها  ؿمايهیاىاؿه و اف صزن وم يٚام ملٖه  یـ به ًٝىاو امت
و اف پايَؼ تى یامت٦اػه اف بی چىو ًیيى یها ها و ابقاؿ ٬یتکً ،ها ؿوه یـیاؿگػؿ به ک

ـاه ػؿ  ـيگرراؿ همرر ـاه ي ٝمل یهررا گاویعب رًرر  اف ایررى يمررىػ.  اػیرر ،هررا ـویکًًررؼه همرر
ـایتىر یها یژگیو ـاویاف ٕـ یا  ؿوايیٝمل یه و ار ٬ یو تضـ ییيما اهیم ،یماف ٨ بض

 امت.ؼو به اهؼا٣ بـعىؿػاؿیؿم هغإباو و راهٞه ػؿ رهت  یا٥کاؿ ٝمىه

                                              
، مرافهاو BB=;، تابنرتاو >. چینتی هؼیـیت ؿمايه ها، ٥َلًاهه ٝلمی تـویزی ومایل اؿتبآ رمٞی، مرال بینرتن، ىرماؿه ;

ـهً  و اؿىاػ امالهی، ً   .=;چاپ و ايتياؿا  وفاؿ  ٥
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 هفَْم جٌگ ًشم

ـگؾاؿی و ي٦ىؽ بـ ٝ٪ایرؼ، ؿ٥تراؿ  رً  يـم هزمىٝه ا٩ؼاها  یک کيىؿ به هًٚىؿ اح
ـػم یک کيىؿ، ػؿ رهت هٖلىبػولت  ،ا٩تَراػی ،که برا ابرقاؿ میامریامت  ها و ه

يه  -تىايایی کنب هٖلىب اف ٕـی٨ راؽبه  ;ؿوايی و ٥ًاوؿی اؿتبإی تض٪٨ پؾیـ امت.
هتيرکل اف مره هىل٦ره  رً  يـم اٍى  ؼ.ًعىايؿا رً  يـم هی-يه ارباؿ و یا تٖمیٜ 

ـيا٫ یچیاؿ پیبن رً هًابٜ، ٩ؼؿ  و تهؼیؼ امت. ایى  ترـ و کاؿآهرؼ ترـ اف ؼه تـ، عٖ
ـاو، .رً  مغت امت ـػ همايًرؼ ػؿ رً  يـم ٝلیه يٚام امالهی ایر مره  رًر  مر

ى یربًابـ ا. ىؼهی ـ ماعتاؿ ػيبالییت٢يهایتا  و ـ ؿ٥تاؿییت٢، یهؼ٣ ههاؿ اي٪الب اماله
 یًریًزامرت کره هضنرىك و ٝی٬ رً  همه رايبه امت و تًها ت٦او  ایرً  يـم 

 .و اف رًر  مرغت امرتیبر آیؼ و پیچیؼگی رً  يرـمیتل٦ا  به چين يم ،نتیي
ـايرؼافی يررـم، ؿاهؿوايرری ؿایايره رًر  ـيترری، ب ػیررىیی و هرای ؿاايرؼافی ىرربکهای، ایًت

بٞرؼ بره ًٝرىاو  یرً  ؿوايػؿ اف اىکال رً  يـم ايؼ.  ...يی و ىبکه مافی وتلىیقیى
 پـعراهو کيىؿ هؼ٣ ؿا اف تٞاػل عراؿد  یارتماٝ ی٥ْا ػؿٍؼػيؼ ،رً  يـم اول
گننت ػؿ  ػهًؼ و با ایزاػ ىکل ؿا ػؿ راهٞه یاٝتماػ یکاؽب و ب یربهه بًؼ ،یگـ

بنیاؿ  ،ػؿوٟ و یا١ىاگـهـصله  ػؿها . ي٪و هاهىاؿهکًًؼ٤ یتْٞ ؿا یراهٞه ٩ؼؿ  هل
ـػػ.هی بـرنته ـا ه ػومی  ػؿ گ  یرًر  إالٝراتػمت به حبا  کيىؿ  اف بیى بـػو یب

کيرىؿ  یو ؿ٥تراؿ اؿفىی ،اعال٩ی ،ی٥کـ یهااویه بًیرً  ٝل ،ه مىمی فيًؼ وػؿ هی
ـػ تا هی ٍىؿ امتضاله کـػو کيىؿ هؼ٣  و یٝمل ،هؼ٣ مرب٬  ،ـ ؿ٥تراؿییربرا ت٢گی
ذ یترـو رًر  يرـم برا هیراف   ػؿ ایرى بغرو هراهىاؿهػهرؼ. هری ت٢ییرـهن ؿا  یفيؼگ

ـهًگو  یاٝت٪اػ و یقم هٞـ٥تیقم و پلىؿالیمکى ؿ ـهًگی ی٥ فيؼ. هی ػمت به ٩تل ٝام ٥
ـايؼاف ی٬ هؼل ٥ـوپاىی هن ه چهاؿمی  ػؿ ـا ػؿ هی یو ب ػلیرل ه آیؼ. ایى  یره بربه ار

                                              
 .<<<، ً جًگ يشم. اصمؼ صنیى ىـی٦ی، ;
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 ایرى هرؼل ػو ؿهیا٥رت ػؿ .بـرنرته ىرؼ یهغملى و یؿيگ یهاػؿ اي٪الب یًیيمىيه ٝ
 هٖـس امت. یًتىيیهايگتیهاا٥تیؿهو  یى ىاؿپیر

اف ای ايتغابرا  امرت٦اػه و ٝرؼه ػؿٔ کتاب و هرؼلٕصاوی  یى ىاؿپیا٥ت ریاف ؿه
ـاُ به صاکم ـػم ػؿ اٝت ـػم ىؼه  یمافهايؼه با کيايؼو ىىيؼ.هی یت مافهايؼهیه ه

 ػيبراليٚرام  ٪ىٓو مر یياکاؿآهرؼ ،قیرـ عيرىيت آهیًٝىاو ا٩ؼام ١ ، بااباویع ک٤به 
ا٥ت یبا ؿه یه چهاؿم به ًٝىاو اي٪الب هغملیى  یاهن ايتغابا   یایػؿ ٩ْا .ىىػهی

 81-71ىه صرؼوػ یى 001اف صؼوػ  یى ىاؿپیا٥ت ریؿهو ػؿ  ى ىاؿپ ات٦ا٧ ا٥تاػیر
تىره هىؿػ  یًتىيیهايگتیهاا٥تیؿهاها  Fىیىه آو ػؿ صىاػث پل اف ايتغابا  پیاػه ىؼ

ـاؿ گـ٥ت. یعاتم یفهاو آ٩ا یهاىینیتئىؿ ى و یاي٪الب ؿيگر یى ىاؿپیا٥ت ریبا ؿه ٩
 یـ ىکل و ٥ـوپاىییت٢ ،٩ؼؿ  ییرابزا یًتىيیهايگتا٥تیو با ؿهػهؼ ؿط هی یهغمل

ـػٍىؿ  هی ـاکا  رً ، ایى .گی هایی يٚیرـ ای با واژهو همپىىايی ينبتا گنتـػه اىت
ـايؼافی يـم ػاؿػ.   يـم، ٩ؼؿ ٩ؼؿ  هىىمًؼ، ب

ـاصاو ػؿ گىىه ٕ هایی اف رً  يـم ػؿ صىاػث پل اف ايتغابا  ؿیامت رمهىؿی
ـاو، ػؿ پی  ـاو با ایزاػ گننت ػؿ راهٞه امالهی ای  و ی٤ ٩ؼؿ  هلریتْٞػهن ػؿ ای

، کيته ىؼو يؼا آ٩را مرلٖاوبىػيؼ. ى الملل یٍضًه ب و ػؿـایاف ا یاهًامبـ يیتَى اؿائه
او یررـٕبرا  ییؼه پىؿآ٩رایىؼو مرٞ ه٦٪ىػي٦ـ،  72تا صؼ  یکيته ماف ػؿوٟ یىیمًاؿ
ـاو ػؿٔ ىیتىمٔ هًا٥٪ یماف ٔ به ػمرت ؼیػعتـ ىهٕ ماله 06هت٬ صـهت ػعتـ و  ته

 .ی بىػرً  إالٝاتوفاؿ  إالٝا ، يمىيه ػیگـی اف ایى 

 اهٌیت ٍ اهٌیت هلی هفَْم

ـػگی ومریٞی به لضاٗ کاؿبـ اهًیت، ورهی پیچیؼه و چًؼ  واژه  بـعرىؿػاؿ وػ اف گنت
ـهً  ػؿباؿه آو اعتال٣ يٚـ فیاػی ورىػ ػاؿػ. ٥های ل٢ت ػؿباؿه ه٦هرىم کلری اهًیرت ،

، بـ ؿوی اصناك آفاػی اف تـك یا اصناك ایمًی که ياٙـ بـ اهًیت هاػی و ؿوايی امت
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و ػؿرایی بره  ;بی بیمی ػؿ اهاو بىػو و، به هًٞی ایمى ىؼواهًیت ػؿ ل٢ت  تاکیؼ ػاؿيؼ.
واژه اهرى ؿا کره هَرىؿ اهًیرت امرت إمیًراو  امت. >آمىػگی آؿاهو و، ایمًیهًٞی 

ـػهعإـرمٜ بىػو  آؿاهو ٩لب و، وآؿاهو عإـ کنر٦ىؿػ  .ايرؼهًٞا ک ـهًر  ل٢رت آ ٥
ـايیEٔ ؿا securityٕ اهًیت ـا  و هٞیاؿهرایی  ؿهرایی اف يگ هرا و ایمًری ػؿ ه٪ابرل عٖر

ـای تْمیى ایمًی  ـاؿػاػی ب ـهً  هٞیى  وD چیق اؿفىیهـىغٌ یا  ،یک کيىؿ٩ ـا٥  آير
ـػه امت Dبی بیمی و ػؿ اهاو بىػو ،ایمى ىؼوEؿا  ه٦هىم اهًیت بره هَرىيیت اف  .هًٞا ک

ـاك و ـاػ به يبىػ ه ـه  بین و تٞـُ وتَـ٣ ارباؿی بىػو ؿّایت و ػؿ هىؿػ ا٥ بره هغرإ
ـگ و عٖـ و و اف تهؼیؼوٝالوه بـ آو به هَىو بىػ های هيـوٛيی٦تاػو ص٪ى٧ و آفاػی  هر

ـػ ػؿ گ٦تمراو ه٦ًری،  تٞبیرـ ىرؼه امرت.، ػؿ کل هـ ٝاهلی که آؿاهو ايناو ؿا اف بیى بب
اهًیت با يبىػ ٝاهل ػیگـی به يام تهؼیؼ تٞـی٤ و ػؿ گ٦تماو هخبرت، برا تاکیرؼ برـ چًرؼ 
ـای تض٪ر٨ اهرؼا٣ و  ـایٔ هٖلىب ب بٞؼی بىػو اهًیت، ا٥قوو بـ ٥٪ؼاو تهؼیؼ، ورىػ ى

ـایٔ تىايا ػؿ يگاه ایزابی،هًٞی اهًیت هلی های هلی يیق هؼيٚـ هنتًؼ. تهعىام یی و ىر
ىىػ. تهؼیؼ هی های صیاتی هض٪٨ٝیًی و ؽهًی امت که ػؿ بنتـ آو هًا٥ٜ هلی و اؿفه

ـای ػمتیابی بره  ـایٔ کيىؿ ب ـایٖی امت که بٖىؿ ٕبیٞی، ياتىايایی اف ى يیق ػؿایى يگاه ى
ـػػ.صیاتی عىػ ؿا مبب هیهای هًا٥ٜ هلی و اؿفه های صیراتی اهًیت هلی یا اؿفه =گ

و صاکمیرت  ها و الگىهای ؿ٥تراؿییک کيىؿ ػاؿای مه هضىؿ کلی تماهیت اؿّی، ایؼه
های مه گايه ٥ى٧ ؿا به عٖرـ هن ًَٝـ یا وّٞیتی امت که اؿفه ؼیتهؼ میامی امت.

٪رؼاو تهؼیرؼ ينربت بره ٕرىؿ ٝیًری بره هًٞرای ٥ه بر ؿا اهًیت هلی Dول٦ـفE <ايؼافػ.هی
و  هرإىؿ ؽهًی به ه٦هىم ٥٪ؼاو تـك اف صمله به ایى گىيه اؿفهه ب های هکتنبه واؿفه

Eپیتـمىو Dو Eمبًیىك D اؿفه ص٦اٙت راهٞه اف لٖمره عرىؿػو بره يهاػهرا وبـ هرای

                                              
ـهً  هٞ;  ى.ی. ٥
ـهً  ٝمیؼ.> ٥ . 
ـم، ً . اصمؼ صنیى ىـی٦ی، =  .>Cرً  ي
 .;C. هماو، ً <
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يىینًؼه و هض٪٨ آهـیکایی صىفه اهًیرت هلری، D والتـ لیپمىE .کًًؼهی تاکیؼبًیاػی آو 
ػايؼ که ػؿصالت ارتًراب اف رًر ، ٩راػؿ بره ص٦ر٘ هی ا فهايی ػاؿای اهًیتیک هلت ؿ

ـػ. به ػلیل ؿا  آوبتىايؼ  ىػه و ػؿ صالت ا٩ؼام به رً ،های امامی عىػ باؿفه به پیو بب
ای با راهٞه ػیگـ، ه٦هرىم تهؼیرؼا  و اهًیرت يیرق های هـ راهٞهت٦او  هؼ٣ و اؿفه

مرٖىس اهًیرت  باؿه ػؿ فهاو هًؼ و هکاو هًؼ امت.ايتقاٝی، هبهن، ينبی، تىمٞه يیا٥ته، 
ـػی و هلی يیق اعتال٣ آؿا ورىػ ػاؿػ.  ارتمراٝی ت٪نرین و بـعی اهًیرت ؿا بره ايرىاٛ ٥ر

 ايؼ.ت٦کیک يمىػه

 ،اف ه٪رـؿا  هىررىػ و يٚرام به مـپیچی ىهـويؼاو تضـیک و تـ١یببا ها هاهىاؿه
بره يرااهى  نهنرت٪یبره ٕرىؿ  وهغؼوه ؿا اهًیت ؿوايی راهٞه  ،ػؿ صىاػث ییبقؿگًما

های يٚام پایه ،پغو اعباؿ و إالٝا  تضـیک کًًؼه و با ا٩ؼام ،٥ْای راهٞهفی ما
 ،ػاهى فػو به ت٦او  ٩رىهی ؼ.ًکًو کمک هیاه هغال٦ربهصاکن ؿا منت و به ت٪ىیت 

های کرالو فهیًه و بنتـ ىکا٣ ،٥کـی و فبايی ػؿ هیاو اْٝای ياهتزايل یک راهٞه
ػاؿ بریى گـوهری ؿا ههیرا  هنراٝؼ مراعته و فهیًره برـوف اعتال٥را  ػوامارتماٝی ؿا 

 .مافػهی

 اًتخبببت هفَْم

ـگقیؼو،  اعتیاؿ کـػو و هٞراػل اؿوپرایی ايتغابا  اف ؿیيه ٝـبی يغب به هًٞای ب
به هًٞای رؼا کـػو، مىا کرـػو  (ELIEGEVE) اف ٥ٞل  تیى ELECTIONٔآو ٕ

ـگقیؼو امت. اف يٚـ ٝلن هًٞا ىً ت٢ییرـ و تضرى   هًٞرایی  ،امی ایرى اٍرٖالسو ب
ـػ ؿایذ، به هًٞای ؿوه یا ىیىه ـگقیؼو تٞؼاػ ومیٞی یا٥ته ولی ػؿ کاؿب ـای ب ای امت ب

ـای تَؼی یک هًَب یا ه٪ام عىػ اهٞیًی اف  ـاػ اف هیاو ىماؿ کخیـی اف کنايی که ب ٥
ـایًؼ ؿممی تَمین گیـی امرت  ;ايؼ.ؿا ياهقػ کـػه ـػ ؿایذ و ٝام آو ٥ ايتغابا  ػؿ کاؿب

                                              
ـاو ،میامی د.ا.اهای . ابىال٦ْل ٩اّی، ص٪ى٧ امامی و يهاػ;  .=A ، ًػاييگاه ته
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ـای یک اهـ ٝمىهی ايتغاب هی ـػ ؿا ب ايتغابرا   ;کًرؼ.که اف ٕـی٨ آو رمٞیتی یک ٥
ـایًؼی امت که ا هضلری برا ػؿيٚرـ گرـ٥تى ٕی آو ه٪اها  اػاؿی ػؿ مرٖش هلری یر ٥

ـگقیؼه هی ـارٞه به آؿای ىهـويؼاو ب  >ىىيؼ.ّىابٔ هٞیى اف ٕـی٨ ه

ـاو به بیو اف ٍرؼ مرال ٩برل  فهراو تيرکیل هزلرل بٞرؼ اف  -ماب٪ه ايتغاباتی ای
ـػػ. اولریى ػوؿه هزلرل ىرىؿای هلری باف هی -هيـوٕیت هزرـی  0285ههرـ  07گ

ـاو هن اولیى و ههمترـیى همره  پل =ا٥تتاس ىؼ. ىمنی اف پیـوفی اي٪الب امالهی ای
هرت ػؿ کيرىؿ و ت٢ییرـ يٚرام اف ايتغابا  ٝمىهی ػؿ رهت تٞییى يرىٛ صکى پـمی و

ـاو ػؿ  ه بىػ و بٞرؼ آو همر ٥0358ـوؿػیى  00و  01ىاهًياهی به رمهىؿی امالهی ای
ـگرقاؿ هری ماله ت٪ـیبا یک ايتغابا  ػؿ اف ایرى ايتغابرا  ههرن،  یکری ىرىػ.کيرىؿ ب

ـای اولیى براؿ ػو  -0384مال  -ايتغابا  ؿیامت رمهىؿی امت که ػؿ يهمیى ػوؿه ب
ـای اولریى براؿ بٞرؼ اف  -0388مال  -ػهن ؿ ػوؿهای و ػهـصله مرال برا صرىاػث  30ب
ـایًؼ صاىیه ـاصل چهاؿگايه ٥ ـاه ىؼ. ي٪و ؿمايه ػؿ تماهی ه ای ههن و تاحیـ گؾاؿی هم

ؿ٩رابتی برىػو ايتغابرا  و ػو ٩ٖبری ىرؼو آو، تًرىٛ  <ايتغابا  تاحیـ به مرقایی ػاؿػ.
ـاگیررـ هٖالررب گىيرراگىو تىمررٔ کا يؼیررؼاهای هت٦رراو ، کرراهو ياهقػهررا و پىىررو ٥

ـای تضـین ايتغابا  اف مىی اپىفینیىو ػاعل و عاؿد و ا٥قایو   هياؿکت٥ْامافی ب
ـا ، رلرب آؿاء  01 هیلیىيی ػؿایى ػوؿه ينبت به ماب٨ به عإـ يىآوؿايره برىػو هًراٙ

ـای ؿ٩یب اصمؼی يژاػ و پـ ىؼو ىکا٣ هلرتعاهىه تىمٔ هاهىاؿه ػولرت برا  -ها ب
ـهای امتايی و  ٥ٞال ىؼو بغو ػیگرـ اف آؿاء عراهىه بغرإـ تکیره برـ گ٦تمراو م٦

 های ايتغابا  ػهن ؿیامت رمهىؿی بىػ.ٝؼالت اف رمله ویژگی

                                              
ـه المٞاؿ٣ بـیتايیکا;  .C::> ،. ػای
 .@;. هؼیـیت ايتغابا ، ً >
 .<>. هماو، ً =
 .?=. هماو، ً <
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ـػم تىايرایی تمرایق هیراو عرٔ و هيری  ـگاه ه ـاو، ه ٕب٨ يٚـ بلىهـ ػؿ ايتغابا  ای
ـػؿگمی، تضرٝباؿتی آيها ؿا هيابه هیه ياهقػها ؿا يؼاىته و ب ت ىماؿيؼ، همقهاو برا مر

ـاؿ گـ٥ته و  کراؿبـػی  کًرؼ و برايمری ػؿ وا٩ٜ يٚـیه تقؿی٪ی ٝملتاحیـ هنت٪ین ؿمايه ٩
٥ْای هزافی  های يىٙهىؿ٥ا٩ؼ کاؿایی ولی ػؿ ؿمايه یهاگقیًيی ػؿ بـعی اف ؿمايه

های هت٪اٝؼ مافی و تىره به بـعی اٍىل اف تىاو با یی بـعىؿػاؿ امت. کاؿایی يٚـیه
هرای هایی چرىو ىربکهؿمايه ػؿ ،88ارتماٝی ػؿ ایام ايتغابا  و ٩ىاٝؼ ؿواييًامی 

 بی بی می ٥اؿمی و تا صؼوػی ػؿ ٍؼای آهـیکا، بنیاؿ هيهىػ بىػ.ای هاهىاؿه

 هبَّاسُ هفَْم

ـه همکى ػولتی و عَىٍی  هاهىاؿه یک ؿمايه ػیؼاؿی و ىًیؼاؿی، عـػ، ػؿ ػوچه
ـای ا  ایؼه  ىىػ.هی ٩لمؼاػ ـاتی بیى ػوامت٦اػه اف هاهىاؿه ب ـه ؿتبآ هغاب  فهیى  ي٪ٖه اف ک

ـتراب اولریى ٩مرـ  برا. ػکرـيىینًؼه بـیتايیایی هٖـس  Dآؿتىؿمی کالؿکEاولیى باؿ  ؿا پ
 0957 يىاهبـو مپل اهـیکا ٕ ىىؿوی رماهیـ   تىمٔ اتضاػٔ 0957ٕهًَىٝی به ٥ْا 

ـػ.تنغیـ  ؿاايناو ٥ْا ٔ، 0958 ژايىیهو  اهکراو ػعالرت  های ٥ًری پیيـ٥ت  81ػهه  ک
ـياهه  ػولت اٍرل  وهرا هًت٦ی و ت٪ابل صاکمیت هلی ػولتؿا   های هاهىاؿه ػؿ پا یو ب

ـيراک  هاهىاؿه والملل ؿا با تالٕن ٝٚین هىاره  بیى  راهٞه، رـیاو آفاػ إالٝا  تـ  عٖ
صملره آهـیکرا و  ،و٩ىٛ رً  علریذ ٥راؿكبا  0991. ای تىٍی٤ ىؼ هنته  اف ٩ؼؿ 

ـا٧  ای بره بىیژه ػؿ هًٖ٪ه علیذ ٥اؿك ىرکل گنرتـػه تىره به هاهىاؿههتضؼايو به ٝ
 STA (Region Satelite Television برا گيرایو ىربکه 0990 گـ٥رت.عرىػ 

Asia) ٔفیـ پىىو ىربکه هراهىاؿهکيىؿ آمیایی  38ٕآمیا متبرا  اهرـوفه .ای ؿ٥رت
ـگىيی تهؼیؼورىػ  ـهًگی و ػگ ـهًگری  پیىيؼ ٥ یرىاؿ کيریؼو ػ ها، ؿمرايه تىمرٔهای ٥

ـه ٥ًراوؿی  تنلین ػؿ و چاؿه کاؿ گنتـه اؿتبإا  يینت آهًی ـابـ ٩ىه ٩اه تزرىیق و ب
 .ؿمًؼيمی ٝا٩اليه به يٚـ ايقوإلبی میامت هًٜ و تـك و
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ـػ، هضتىا و هغإب، بره ايرىاٛ هت٦راوتی  هاهىاؿه اف رها  هغتل٤ پیؼایو و کاؿب
ـػ به  ت٪نین ىؼه امت. ، ي٪ٖره بره ي٪ٖره یاؿتبرإ یهاهاهىاؿهاف لضاٗ پیؼایو و کاؿب

، اف لضراٗ نیپغرو هنرت٪ یاؿتبرإ یهراهاهىاؿهو  ٜ کًًؼهیتىف یاؿتبإ یهاهاهىاؿه
ـػی، آؽؿی، ٝـبری و -های ٩ىهیهضتىا و هغإب به ىبکه ...ٔ، هرؾهبی ٕمرل٦ی، کر

 کًًؼ.های وابنته به ػولت ت٪نین هیهای اپىفینیىو و ىبکهىبکه

برا  همرقاػی ٕتهؼیرؼفا و ٥ـٍرت مرافٔ، بىػو لبره ػو، یکنىیه بىػو، يهاػی بىػو
برا هرا هراهىاؿه باىرؼ.هری ؿمرايههای ایى ژگییواف  و ٝؼم هضَىؿیت ػؿ هـف ٩ؼؿ 

ـک ؿوايEبه يام  ایؼهیو پؼی٥قاا هرای تیوّرٞػؿ D یٝرا٦ٕ ییگايگEزاػ یا وD یتض
ـايگ مبب هغتل٤ ـاػ لیتغغتى یب ـک یا٥قا وؼ و هغتل٤ یتزاؿب رؼ عل٨ ،ا٥ و تضر

ـػػیه یؿواي ـارػؿ یابرقاؿ ًّىاو و به گ ه یرها ٝل ٩رؼؿ  یا  ؿوايریرٝمل یهرت ارر
 ،هیرالٞـب ،ـهیربرـوف و ٙهرىؿ ىربکه الزقکًرؼ. هری ٝملهنت٪ل  یها ها و ػولت هلت

و  0996مٔ بٞؼ اف  0990ذ ٥اؿك ٕیکا ػؿ علیهـآالٞالن و... پل اف رً  اول  ،المًاؿ
ـػ ىبکه ا٢٥اينرتاو و  ،بیرکاؿائ ،بالکاو ،تًامیرً  وػؿ آهـیکا ای هاهىاؿههای ٝملک

ػؿ  یه اي٪الب امرالهیٝل  یا و ؿمايه یى ا٩ؼاها  ؿوايیذ ٥اؿك و همچًیػو رً  عل
 .يؼایى ؿامتا ٩ابل بـؿمیػؿ ا ٥88تًه 

 هبَّاسُ جبیگبُ ٍ ًقص

ـياهه٪ػؿ ه های هغتل٦یٝکل الٞملها ػولت ػاىرتًؼ. هراهىاؿه  یهراابل پغو ب
ـا یالتیهتن وآيتى ؿا هزاف  ،تیکىهخل بـعی  ـياهه ا٥تیػؿ یب ـاهنب ـػم ٥  ،ها تىمٔ ه
ـا يَب آيتى،بؼوو همايٞت اف ی گـوه ـابْٞ .يٚـ گـ٥تًؼ ا  ػؿیهال آو یب  هزاف ی آي

ـاو  به ؿاه صل  یت ٩ايىيیزاػ همًىٝیا باای ػمته ،ػمت فػيؼ یؿ٩ابت یهإـس یبه ار
 یو مرغت ا٥رقاؿ یيـم ا٥رقاؿ یاهکايا  ١ًپيتىايه به پًزن  گـوه .فػيؼ ػمت یؿ٩ابت

ـا یامام ا٩ؼام ،ـاویا گـوه ىين ػؿ .زاػ کـػيؼیا ی٩ايىي ًتیعىػ همًىٝ ؿ٩ابرت  یبر
ـيؼهبا وؿوػ . اوؿػیبه ٝمل ي ـاو EAnalogD یهاگی  ىیيغنرت ،72و  70اواعـ ػؿ  به ای
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ـکػ. با هٖـس ىؼو ـک ؿا ػؿیا٥ت ایهای هاهىاؿهاف کايال یتٞؼاػ هاػیو ، هراهىاؿه تر
ـياهه ،و هاهىاؿه هًؼ هاهىاؿه اؿوپا ـيرگ 0379. ؼىر ػؿیا٥رت بیيرتـیهرای ب  یهراؼهی

Digital واؿػ بافاؿ ٩اچا٧ آيتىـاو ىؼ ای يغنتیى ىربکه هراهىاؿهو  های هاهىاؿه ػؿ ای
ـا٧ اؿوپا و ف٥اؿمی فباو ا بره  ػمتـمریبا  .ؿ٥تتى يآهـیکا ؿوی آ و با صمایت هالی ٝ

ـهًگی و هاهىاؿه بًٞىاو هَؼا٧ باؿف ایى ،٥اؿمی فباو کايال 20صؼوػ   ه٪ىله تهارن ٥

ـاو هٖررـس ىررؼ.هررارنت ػؿ کًرراؿ آهـیکررای  ترریى  ١ررـب آمرریإٔ یايررهعاوؿه 1، ػؿ ایرر
ـا٥یک تـیى هنیـ ٥ْایی هاهىاؿه ـت های هضلی با هضترىای هامت و بـعال٣ ىبکهافپ

بیگايه و ههرارن برا های ىاؿههاه هضل آهـیکای  تیى، 2های هـمىم هًٖ٪هتبلی٠ مًت
ىرربکه و کايررال  0511ػیررو بررا ٩ابلیررت ػؿیا٥ررت  هررـ هضتررىای ّؼاؿفىرری امررت.

های ٍىتی و تَىیـی ههارن به ػاعل هـفهرا ؿا اف وؿوػ ىىالیه یـیرلىگ تلىیقیىيی،
ـاهرىو ي٪رو  893یک تض٪ی٨ يٚـمًزی اف  3ياهمکى کـػه امت.  20ي٦ـ پامرغگى پی

ـػم ػؿ ايتغابرا  يهرن،  ػؿرهتای کايال هاهىاؿه % 0/25ػهری بره آؿاء ايتغابراتی هر
ـػ ـاػ، 6/45هىحـ ػاينتًؼ،  %0/47عیلی هىحـ و ؿا  هاآيیامی معبـی  هایکاؿک % ا٥ر
ـػيؼ. %7/48و آيها ؿا وا٩ٞی  اعباؿ  <١یـ وا٩ٞی اؿفیابی ک

ـا هتغََاو ٝلن اؿتبإا ، ـاهن ىرؼه  ٥ـٍتاف امت٪بال  با بایؼکه ى باوؿيؼ یب ٥ر
ـػاؿص ًاوؿی،٥ تىمٔ ـه ب  یتض٪ر٨ راهٞره هرؼي هراهىاؿه ػؿ .ىػؿا يمر اف آو یؼاکخـ به
ـا یؿاهو راهٞه  یص٪ى٩ ی٦ایامتٝاهل  ـػم یىًاعت ص٪رى٧ امامر یب ػؿ  امرت. هر
ـهً  و، یه٦ً  ؼگاهیػ ،ه٪ابل ـامىهضى ػه، یتمؼو بيـ ايهؼام ٥ هغرؼوه برىػو ، یک

ـػ یها ین آفاػیصـ ؿهبـ هٞٚرن  ػايًؼ. یها ه اف گنتـه ؿمايه یؿا ياى یو ارتماٝ ی٥
ـا یک هنؤله هىممی اها هىحـ و صنراك، مرٖضی  اي٪الب ػؿ باب رایگاه هاهىاؿه، آي

                                              
 .B;او ؿاػ، پژوهو و مًزو، ً یهضنً ی. ههؼ;
ؼای آهـیکا.. کاهبیق هضمىػی > ـياهه مغًی با ىما ىبکهٍ  ؼای آهـیکا ػؿ گقاؿىی اف وّٞیت هاهىاؿه ػؿ ػيیا ػؿ ب ـػبیـ ٥اؿمیٍ   م
 .<;. هـوؿی بـ مایت ؿاػیى فهايه، ً =
ـاو <  .BA;و الگىها، ً ها يٚـیه –. ٝلی ػاؿابی، ؿ٥تاؿ ايتغاباتی ػؿ ای



  69=   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

ـهرای فهرـآگیى هرؼ٥گیـی ىرؼه بره  ـا  فیاػ، هغـب و گًؼاب ٥ناػی با تی اها با تؤحی
يٚرـ ایيراو هراهىاؿه ػاؿای ي٪رآ ٩رى  و ّر٤ٞ و ررىو  اف ;ػايؼ.ها هیممت هلت

ـػػیـ ػولبه هضنىب هیىمي ـػم و هئهًیى ؿا ٝـٍه کاؿ  و >گ گنتـػگی هیؼاو ا٥کاؿ ه
ـا  گىياگىو اف ٕـی٨ ومایل هاهىاؿه هی هرا هراهىاؿه ،یامیػؿ ٝـٍه م =ػايؼ.فاؿ ت٦ک

ـػ یػؿ رهت پ یؼیابقاؿ رؼ ـػ آهىفه رً  م ـا DترـوهىEيب صملره بره وصرؼ  و  یبر
 ىرىيؼ.هری یرهاو تل٪ یهاصکىهت گـی٤ ػیا تْٞی یها و ٥ـوپاىهلت یکپاؿچگی

، یغرىاهیکيرىؿ هرىؿػ يٚرـ و ػؿ پىىرو آفاػ یبا فباو هضلر یًؼگايیگى ،ىهیى ػؿایى
ـام راهٞره ؿا بره  ،ى٬ و ىبهه ءا٪ذ با الی، ص٪ى٧ بيـ، ؿ٥اه ا٥قويتـ و ... به تؼؿیػهىک

ن چيرن یاك آلرىػ و تـمریر یا برا ؿواد ا٥کراؿیرػٝرى  و  یهرؼي یاو و يا٥ـهايیَٝ
ـاؿ یم یايؼافها ػؿ  یقگریايگ یو بر یزاػ صل پىچیها و ااه ػؿ ٍؼػ ههاؿ ىىؿ و ص

ـه گ ؼکىىرهی پیىيؼ فػو هىّىٝا  هغتل٤ باهاهىاؿه  اىغاً امت. اف  یـیربرا بهر
 و یهغإب هٞـ٥ر هىّىٛ و يهاػ هىؿػ يٚـ عىػ ؿا به ًٝىاو الگى به ،نیـهنت٪ی١ اءال٪
ـايی بيىرىاياو و رىاياو ا یًه همايًؼمافیفه . هراهىاؿه برا ػا ایى الگىها ؿا هینـ مرافی

ؼو تَىیـ بره ررای وا٩ٞیرت و ىافهن گنیغتى هـف هیاو تَىیـ و وا٩ٞیت وراييیى 
ـکـػو او٩ا  هغإب ـياهه پ همنراو مرافی و  های ه٦ـس، إالٛ ؿمرايی مرـیٜ،با ب

و  ٠یرتبل ىکل ػهی ا٥کاؿ ٝمىهی، اٖٝای هىیرت ارتمراٝی و ا٥رقایو تٞلر٨ هلری،
ـگـهیتـویذ هًزاؿ ـػ عبـ، آهىفه، تبلی٠ و م ػؿ ىکل ػهی بره  .و.. ٔها ٕچهاؿ کاؿک

ـػم ي٪و و تاحیـ ا٥قایو یابًؼه ای٦ا  .کًًؼهی ا٥کاؿ ه

                                              
 .<B/=/A. بیايا  ه٪ام هٞٚن ؿهبـی ;
 .=A/B/=;. هماو >
 .BB/>/;;. هماو =
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 ّبی هبَّاسُکبسٍیژُ

ّبیایجبثیکبرٍیضُ

ـاو هخل کىحـ، الٞالن و پـك تی تامیل ىبکه وی های رهايی رمهىؿی امالهی ای
ـای عاؿد  برا ؿٍرؼ و  آيهراايرؼ. کـػه هض٪٨هاهىاؿه ؿا ایزابی های کاؿویژهکيىؿ، اف ب

بیاو ي٪ِ ص٪ى٧ بيـی ػؿ کيىؿهای ٍاصب ؿمايه ١ـبی و يمایو و هرايىؿ گنرتـػه 
ت٢ییـ و هايٜ ایزراػ ارمراٛ  88بـ ؿوی آو، ٥ْای بیى المللی ؿا ػؿ صىاػحی چىو ٥تًه 

ـاػؿ هى٩ٞیرتىرؼيؼ. اف مرىیی ای و رهايی ٝلیه ایرى کيرىؿ هًٖ٪ه يری کره هرای بض
ـاو های ١ـبی به کمک ملٖه ؿمايهؿمايه ای عىػ، مٞی بـ ممپاىی رهرايی ٝلیره ایر

ـای آو مىی هـفها اؿمال يمىػه و ػاؿػ، ایى ىبکه ها با إالٛ ؿمايی ى٦ا٣ ص٪ای٨ ؿا ب
ـه تقویـ و ٥ـیب ؿمايه  مافيؼ.هی های ١ـبی ؿا بـ همگاو آىکاؿچه

ّبیسلجیکبرٍیضُ

 هافشهًگی و جوییش اسصػ جهاجن ایجاد يااهًی با

ـهًگی ؿا هزىم یک هزمىٝه میامری و ا٩تَراػی بره  ه٪ام هٞٚن ؿهبـی تهارن ٥
ـهًگی یک هلتبًیاو ـای ه٪اٍؼ میامی و امیـ کـػو با ٩َؼ رایگقیى کـػو  های ٥ ب

ـهً  و باوؿهای هلری آو کيرىؿ هری ـهً  ههارن با ٥ ػايرؼ. اف يگراه هىاؿػ هًتغب ٥
ـهًگرییل هرؼ٣ ایياو به ػل ـاؿ ػاػو ٝ٪بره هبراؿفا  امرالهی، هبضرج تهرارن ٥  ،٩ر

ـهًگری ارتمراٝی  ;اهمیت و تهارمی ومیٞتـ اف اي٪الب و ٝلیه امالم باتمرام ابٞراػ ٥
آؿام و بری مـوٍرؼا برىػو  ،هرای ایرى تهرارنویژگری اف >ىىػ.میامی هضنىب هی

به ػیى و  ایياو ػؿمغًاو هغتل٤ عىػ، بی اٝت٪اػ کـػو ينل يى ٕبی اٝت٪اػی =آينت.
ـهً  هلی و اف بیى برـػو آيهرا ؿا اف اهرؼ٣ تهرارن  اٍىل اي٪البٔ، ؿیيه کى کـػو ٥

                                              
 .;A/?/;>. بیايا  ه٪ام هٞٚن ؿهبـی ػؿ ;
 .;A/?/;>. هماو >
 .;A/?/;>. هماو =
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ـهًگی هی ٥.ـهًر  ؿا ػؿ مره  یره تيرـیش  ;ػايؼ ه٪ام هٞٚن ؿهبـی ایرى تهرارن بره ٥
کًؼ. ػؿ هزىم به  یه اول، تبلی٠ رؼایی ػیرى اف میامرت ٕمکى ؿینرنٔ، وايمرىػ هی

ـػو صکىهت و میامت ػیًیکـػو امالم به ًٝىاو ٝاهل ٝ٪  >،ب هايؼگی با فیـ مىال ب
هزمره بره  =،آهـیکرایی ؿواد و تبلی٠ مل٦یگـی و امالم با اٍل امالم افٕـی٨ هباؿفه

ـامری، یکنرايی آؿاء و  و یت ٥٪یه و ال٪اء يرىٝی ػیکتراتىؿی برا تبلیر٠ و هٖالبره ػهىک
بری  ?،بًیاو عرايىاػه هتقلقل مافی Fػؿ هزىم به  یه ػوم و <تناوی اؿفىی آؿاء راهٞه

های مىم و ػؿ هزىم به  یه Aبا  بـػو تيـی٦ا  افػواد @،اٝتًایی به ؿوصیا  اي٪البی
ـایی ـهً ، هؼگ ٥،B ـايی هیراو رىايراو و هبراؿفه برا صزراب و ترـویذ  Cترـویذ ىرهىت

ـهًگی ـهًگی هاهىاؿه ؿا :;ب  ػايؼ.ها هیاف اهؼا٣ تهارن ٥
 های هًفی گشاجْابیش و واژهنا با جکشاس هکشس هغمىم عاصی ف

ـایاو تًرؼؿو، هاهىاؿه ـا هخل واژه رًایت، ػفػی، امالم گ ها همىاؿه اف تٞابیـ ه٦ًی گ
 تیرؽهً زراػیا هؼ٣ اا٥قایو يـط بیکاؿی، تىؿم، با  بىػو آهاؿ اٝتیاػ و ٕال٧ و ... ب

ـػم تىػه ىیب ػؿ یه٦ً ایو راهٞه ؿا ٥ْرایی هنرمىم يمريمایًؼ تا ٥ْای امت٦اػه هی ه
هرایی امرت٦اػه اف واژههرا هراهىاؿهػؿ  ،88ايتغابا   اف ا١تياىا  بٞؼ فهاوػؿ  ػهًؼ.

ـا ىرؼاف آؿاء، ت٪لرب، ػؿوٟ و ػؿو١گرىیی چىو کمیته ٍیايت برا تهیره ٥ریلن  و ;;، ارر
ـه ـاصی ىؼه، تضلیل پیاپی و فيزی ـا ىؼو با ىبکهماعتگی، هَاصبه ٕ های ای و همگ

                                              
 .BB/:;/?>. بیايا  ه٪ام هٞٚن ؿهبـی ;
 .B@/</<;. هماو >
 .AC/>/=>. هماو =
 .B@/</;>. هماو <
 .C@/:;/@;. هماو ?
 .;A/?/?>. هماو @
A هماو .;C/<;/A:. 
B هماو .<</B/A:. 
C هماو .<;/?/A;. 

 .B@/:;/@>. هماو :;
 .=;، ً >:?. ػیى و ايؼیيه، ه ;;
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ـاػ ػؿ ایرى هىّرىٛ یيهمتا و هن ؿامتا و باپغو گقیً هرا و آفاػی ص٪رى٧ مغًاو ا٥ر
هرایی ؿا برـ بافػاىتگاه کهـیقک و ... ابتکاؿ ٝمل ؿا به ػمرت گـ٥تًرؼ و صاىریه ،هلت

ـياهره ـاو همیيه به ػيبرال ب هرای آيهرا ػؿ ه٪رام اٍل هتى ١الب کـػيؼ تا ؿمايه هلی ای
ـکت کًؼ. تٞؼػ پـمو ،پامظ گىیی ترىاو پامرظ ها و صىاىری ملنرله واؿ ٙاهـ و ص

هزرال پرـػاعتى بره  ؿمايه هلی به همه آيها ػؿ ٩الب گقاؿىا  و هنرتًؼا  ؿا ؿبرىػ و
... ؿا گـ٥ت. هنتًؼا  تىلیؼ ىؼه ؿمايه هلی برؼلیل کخرـ  تبلی٢را  اٍل هًبٜ عبـ و

ـاو و ٕـ٥ؼاؿاو و صتی ٩يرـ عاکنرتـی ه٦ًی افمىی ؿمايه های ١ـبی بیى ا١تياه گ
 ػؿ صىاػث عـیؼاؿی يؼاىت.

 های ايحخاباجیى صدو به هغاله جمشب جىیی به غشب دس سلابثداه

ـػیرؼ ػؿ  ـای يغنتیى باؿ ػؿ ايتغابا  يهن ؿیامت رمهرىؿی برا ایزراػ ت هاهىاؿه ب
هرای میامری و امرت٦اػه بـعری ىغَریتاؿفىی راهٞه و هه آلىػمافی ٥ْا وو٥ا٧ 

ـتاژمیامری  ػؿ افای يرـهو اصقاب اف آو به هخابه هقیت ينبی، تىاينت با تاکتیک و ؿپ
ـػ و با ،ػؿ هىاّٜ ـػ هناب٪ه ت٪ـب رىیی به ١ـب ؿا به پیو بب بقؿگ کـػو هنرئله  ؿاهب

ـای بیاو و تٞییى تىاو هرـ یرک  ـايی و تاله ب میامت عاؿری ػؿ يگاه ؿای ػهًؼگاو ای
ـاو اػٝایی برا عرٔ کيری تًرؼؿو و هیايره ؿو ػؿ  ـای صل بض اف کايؼیؼاهای اصتمالی ب

تىايرؼ اف ؿوابرٔ مرافيؼه برا به هغإب ىؼيؼ که چه کنی هری ٍؼػ ال٪اء ایى هٖلب
ـايگـ ١ـب ؿا ٥ـو ييايؼ.ػولت  های ١ـبی بـعىؿػاؿ باىؼ و آتو عين وی

 بشجغحه عاصی دس جبلیوات ياهضد هىسد حمایث خىد و مذجبلیوات ّلیه يَام

ىاو امت٦اػه اف ًٝ ،بـرنته مافی مًاؿیىیی بىػ که ػؿ آو مٞی کـػيؼ با ايىاٛ تـ٥ًؼ
ـاػ هىؿػ يٚـ ؿا  ـاو ماب٨، ماب٪ه ا٥ آیت الله، آیت الله الٞٚمی، يغنت وفیـ اهام و ؿهب

ـػم بیيتـی ؿا به عیابراو اف  یغرو گقیًيرهرا بکيرايًؼ و ػؿ ایرى ؿاه برا پبـرنته و ه
ـاػ ٥ى٧ ـػيؼ. ،مغًاو ا٥  اهؼا٣ عىػ ؿا هض٪٨ ک
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 ْییى اهذاف و ّبىس اص افشادها و جهث دهی به آيها با ججلىگیشی اص فشوکؼ ؽذو يا اهًی

ـای ال٪راء ایرؼه ـاّرا  و ا١تياىرا ، هراهىاؿه بر هرای عرىػ بره با اود گیـی اٝت
مًاؿیىی ٝبىؿ اف آ٩ایاو هىمىی و کـوبی هٖـس و با صؾ٣ یا کن تىرهی به  ،هغإب
ـه يیراف بره  ًبوی چىو ریهاها، ي٪و رًبو بـرنته مافی ىؼ. با ٕـس بضجایى هه

ـاػی چرىو و ػؿ  یضهؿهبـی يؼاؿػ و رًب ـػم اف ا٥ر های هغتل٤ ارتماٝی امت و هر
ـيؼ  مًاؿیىی هؾکىؿ پیاػه ىؼ. ،آ٩ای هىمىی و آ٩ای کـوبی رلىت

یک هشدم به هماوهث هذيی و جهث دهی به ياآساهی  هاجؾىیك، جهییج و جحش

ـای صْرىؿ به ها هاهىاؿه با ايؼک ػؿيگی ػؿ ت٢ییـ ؿویه همیيگی تهیذ و تضـیک ب
ـياهه ؿیقی مرًاؿیىهای آتری اف فهراو ٩برل ، صؼاکخـی ايتغابرا  آىرکاؿ اف اصتمال ب

ـػم بره عيرىيت و ه٪اوهرتهی هرای ىؼ. ػؿ بٞؼ اف ايتغابا  يیق تيىی٨ و تضـیک ه
ـاّری بره ىرٞاؿهای مراعتاؿ ىرکًايه و  هؼيی تىمٔ هاهىاؿه ػؿ تبؼیل ىرٞاؿهای اٝت

ـػ. صملره بره اؿکراو يٚرام  ٕو یرت ٥٪یرهٔ، ترىهیى بره هٖـس ػؿ هاهىاؿه يمىػ پیؼا کر
ـاو اف ٝمىم ػؿ يهایته٪ؼما  و  هىؿػ تاکیؼ بیيتـ ایى ؿمايه بىػ کره  ،رؼا مافی ؿهب

با ال٪اء عـود آ٩ای هىمىی اف صاکمیت ػؿٍؼػ بىػ هبراؿفه ػؿ ػؿوو يٚرام ؿا ياکراهی 
 .رلىه ػهؼ

یهاعحفاده اص ؽاخـ  ضی جًبؼ عبياکاهی بشای هْشفی پىیایای صهاو ايمالب بْذ اص های ّاس

ـای هٞـ٥ی رًبو به ًٝىاو رًبو پىیا و مـ فيؼه بره کپری کرـػو هلی هؾهبی ها ب
های اوایل اي٪الب فػيؼ تا با ه٪اینه و ال٪اء رـیاو اي٪الب کىچرک، بـعی اف ىاعَه

آیت الله هًتٚـی و آیت ٕبا هماو ىکل ػیًی و کاػؿمافی ػ٩ی٨ و امت٦اػه اف ؿوصايیت 
ـامرن مرىمرهت ػهی ىى ٔالله ٍايٞی ـگرقاؿی ه هرا، هرا، ه٦رتنيؼ. کيته مرافی و ب

ـاّا  به ػاييگاه و مپـػو ؿهبـی آو به ایى ٩يرـ برا ٕرـس چهلن ها، هتَل کـػو اٝت
ای امت٦اػه های ٝاؿیهاف رمله ىاعَه ...اٝتَابا  ػاييزىیی و تٖٞیلی ػاييگاه و 

 ىؼه ػؿ هاهىاؿه اف فهاو اي٪الب بىػ.
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 هخالفاو و کاهؼ وصيه ىشفذاساو يَام جزب افشاد فاحب وصيه بشای

های میامی ػؿ ػاهًه صکىهت ؿا ػؿ هبراؿفا  میامری هاهىاؿه يیاف ػاييگاه به وفيه
ـػهی و تالهبه عىبی ػؿک کـػه بىػ  ـاػ ٍراصب وفيره یرا کراهو وفيره  ک با رؾب ا٥

هاهىاؿه ػؿ تاله بىػ عرٔ پایراو ایرى  .ٍاصب وفيه يمایؼهغال٦او ؿا ٕـ٥ؼاؿاو يٚام، 
ـيرؼه ىرؼو  ـه با پؾیـه و ٝؼم پؾیـه يٚرام، ب هناب٪ه و ؿویاؿویی ؿا ػؿ پای هیق هؾاک
رًبو مبق بؼايؼ. ػؿ ٍىؿ  پؾیـه، پؾیـه يٚام ؿا ٝیى تؤییؼ و تٞییى ٩ؼؿ  رًبو 
ـاتیرک ييراو ػاػو  ـای ١یرـ ػهىک مبق و آ١اف گـ٥تاؿی و ٝؼم پؾیـه ؿا مىژه هًامبی ب

ـػ و با ػیکتاتىؿ عىايؼو  ـای هؼتی پـ کًؼ و به و یت ٥٪یه، آعىؿ ؿمايهيٚام بگی ای ؿا ب
ـاهىو و یت ٥٪یه ؿا تًىهًؼتـ کًؼ.  عیال واهی پایه ىبها  عىػ پی

 ّادی عاصی هًجاسؽکًی

و  یارتمراٝ یهرایايٞکراك کزرـوبرا  یهًزاؿىرکً و یيابهًزراؿ یماف یٝاػ
ـا٥ا  قه یايگ ت٪ىیت ،یارتماٝ یهًزاؿهااف  تغل٤ ال٪اء اهکاو ،کاهو ي٦ـ  اف ايض

ـػ بًرؼ و  یاىراٝه ٥ضيرا و بر ;،یگنرتـه عيرىيت و پـعاىرگـ، اؿتکاب رـم ػؿ ٥
ـاو  =،یتٞاهرل ارتمراٝ یه اٍرلیمـهابه ًٝىاو  ی٤ اٝتماػ ارتماٝیتْٞ >،یباؿ بضر

ـهًرر   ;،تهیرریذ ا٥کرراؿٝمىهی تيررىیو و ?،تَىیـمررافی ه٦ًرری <،مررافی بنررٔ ٥

                                              
ـ٥ه ١یـ ٩ابل ػمتـمي ب; ًٝىاو هؼ٣ هغإب با تبلی٢را  کا هراي ؿيگاؿير  ػؿ ه . ٝلل و ٝىاهل هتٞؼػي چىو تـمین فيؼگي ه

ـاػ راهٞه.  ؿامتای ایزاػ اصناك هضـوهیت هًزـ به عيىيت و پـعاه گـي ػؿ هیاو ا٥
ـائن رًني > ـای ه٦هىم مافي و ىکل ػهی به هًزاؿهراي . گنتـه ر با اؿائه تَاویـ هنتهزى و هبتؾل و عال٣ ٦ٝت ٝمىهي ب

 هًزاؿهاي هًامب با ٥ضيا و بی بًؼ و باؿی.
ـا٣ ا .= ـا٥ا  ارتماٝي و ال٪اء اصتمال و٩ىٛ ایى ايضر ـاػ راهٞه با تـویذ ايض فمرىي تر٬ تر٬ ایزاػ ؿوصیه مىء ٙى ينبت به ا٥

ـػو ا٩ترؼاؿ و هاؿ ا١ـآ اْٝاي راهٞه، ايٞکاك ـائن ػؿ ؿامتای تْٞی٤ اٝتماػ ارتماٝي ينبت به يٚام میامي و اف بیى ب ا٧ آهیق ر
ـاو ٍالش يٚام.  هيـوٝیت هؼی

ـاو مافی ٝلیه< ـػ ػولرت یؿو یو بیت با ا٥قایو هيـوٝ یکاؿآهؼ . بض ه تى٩ٞا  ىهـويؼاو، ت٢ییـ اؿفه ها، کاهو اؿفه ٝملک
 ک راهٞه.یؼئىلىژیب ای٤ ّـیتْٞ ػولت و

اف ٕـیر٨ ايٞکراك ياػؿمرت  یه٦ًر یـمافیبا تَى یػؿ بـوف يااهً یٝاهل اٍلًٝىاو ه بػولت يقػ ىهـويؼاو  یگايه پًؼاؿییا ب. ?
ـػههای تیهـبىٓ به يٚام، ػؿؿامتای صؾ٣ صماهای لیاعباؿ و تضل  ی.ه



  6:9   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

ـامتؼ لی ـػم >،١ی اف کاؿکـػهرای  <،هراهًزاؿها واؿفهتضـی٤  =،امت٦اػه ابقاؿی افه
 راهٞره هرؼيی و، هلرت، ػولرت هغتلر٤هرای ػؿ صرىفههاهىاؿه ه٦ًی و اهًیت مىف 

 ?امت.ّـیب ایؼئىلىژیک راهٞه 
 های سيگیباصوی ّملیاجی ايمالب

هرای يرا آؿام مرافی و اي٪البرا  هغملری ػؿ اگـ يگىئین ت٪لب بًٞىاو یکی اف ىیىه
هًکرـ ىرؼ. هراهىاؿه  ؿا ػؿ چًیى ػاهًی،ىىػ ؿىؼ آو يمی ،ىىػػاهى هاهىاؿه هتىلؼ هی

با میاه يمایی و ایزاػ ٥ْای تغـیبی ٝلیه آ٩ای اصمرؼی  88ها ٩بل اف ايتغابا  هؼ 
ـػ يه بـ اصمؼی يژاػ و تغـیب همه رايبه و بقؿگ يمایی واژه ػؿو١گى  يژاػ و ال٪اء ؿویک

ـای ىائابا  بکاهؼ و ػؿٍؼػ بىػ تا اف هیقاو ه٪بىلیت و آؿاء آتیه ػؿ ايتغ به ت٪لب ؿاه ؿا ب
ها برىیژه آ٩ایراو يرىؿی فاػه و همىاؿتـ مافػ. ػؿ اٙهاؿا  هیهماياو و کاؿىًاماو ىبکه

ـا  اف ایى واژه های تغـیبی ٝلیه آ٩ای اصمرؼی هضنى مافگاؿا ػؿ ٍؼای آهـیکا به ک
هرا برا اهىاؿهىؼ. ٩بل اف اتمام ؿای گیـی و اٝالو ؿمرمی يترایذ يیرق هريژاػ امت٦اػه هی

ـػ پیـوف ٩ٖٞی ايتغابا ، تاکتیک ررا  ايٞکاك و ػاهى فػو به پیـوفی ؿ٩یب به ًٝىاو ٥
ايؼاعتى ت٪لب بًٞىاو فهیًه و ي٪ٖه آ١افیى اي٪البا  هغملیى ؿا ؿ٩ن فػيؼ ترا برا ٕرـس 
هنئله يا مالن بىػو ايتغابا  یا آؿاء ؿا به ي٦ٜ ياهقػ ؿ٩یرب رهرت ػهًرؼ و یرا فهیًره ؿا 

ـای اٝت ـاو ػؿ ب ـاهن مرافيؼ. ٍرضبت اف ايزرام اي٪رالب ؿيگریى ایر ـاّا  عیابايی ٥ر
ايتغابا ، هتهن کـػو صاکمیت به ت٪لرب و عيرىيت، مرًاؿیى کيرته  آعـیى ؿوفهای

                                                                                                          
ـهن فػو حبا  ٥ْا; ـایبه هًٚىؿ ا یٝمىه ی. با ب  یبرا ا٥کراؿ ٝمرىه یو برافهرا صْىؿ پـؿي  ترـ ؿمرايه یزاػ ٥ـٍت هًامب ب

ـاهن مافی فهیهلت افوّٞ یعنتگی وهتًا٩ِ با هؼ٣ فػگهای ت آو به ٝـٍهیوهؼا ـایت هىرىػ و ٥  آىىب. یًه ب
ـارباؿ و ايت٪ال اهىاد يا اهًر یهبتً یـا٩ًاٝی١های با ؿوه یت راهٞه هؼيی. تضـی٤ هاه> ـاو راهٞره هرؼيیه برافیرافياص یب و  یگ

 راهٞه.به ها افبنتـ ؿمايه
ـػم و ي٪رِ اعرال٧ و٩رايىو برا یرؼ اعتال٥ا  ػؿهیملب اٝتماػ، بـوف وتيؼ ی،٤ ا٥کاؿ ٝمىهیت مىف تضـیامت اهًی. م= او هر

ـػم ػؿرهت تض٪٨ اهؼا٣ عىػ.  امت٦اػه اف ٩ؼؿ  پًهاو ه
ـػ ّؼاهً< ـه ـ برا اؿاػه اول راهٞره ی٠ ه٦راهین هغرال٤ و ه٢رایى وتبلییتببا D یت مافیواEٞ٩ؼه یپؼ یتی. ٝملک ـای ت٢ییرـ ررىه بر

 راهٞه. یهًزاؿها
 .:B=;ت  فاؿ، ی. ژوػ?



  هاهىاؿهـاوا یرمهىؿ یامتها و ايتغابا  ػهن ؿ   ::  6 ی

مافی ػؿ صىاػث با تاکیؼ بـ ٩تل يؼا آ٩ا مرلٖاو، پیراػه مرافی کاؿیکراتىؿی اي٪رالب 
ـاصل اي٪الب  ـای اي٪البرا  امالهی و الگى گیـی و ينغه بـػاؿی اف ه ـاو بر امالهی ای

ای تزمٞا  عیابرايی ١یرـ ٩رايىيی، ماينرىؿ و هغملی، هؼیـیت و ٥ْا مافی ؿمايه
بهمرى اف ػیگرـ  22ػی و  9عـػاػ،  29تضـی٤ ارتماٝا  ٝٚین هـػهی ػؿ ؿوفهای 

 ;ا٩ؼاها  هاهىاؿه ػؿ ایى فهیًه بىػ.

 هبَّاسُ دس حَادث پس اص اًتخبببت یبت سٍاًیػول یاسسبًِ یّبتکٌیكبشخی اص 

 یا  ؿوايیػؿ ٝمل هاهىاؿه یاؿمايه یها٬یاف تکً یا يتـ با پاؿهیب ییبه هًٚىؿ آىًا
ـػاف یيهرا هآاف  یبره اعتَراؿ بره بـعرٝملیراتی ىرؼ  88که بغيی يیق ػؿ ٥تًه   2.نیپر

آ١رافیى ت٪لرب ؿا بره ًٝرىاو کلیرؼ مافی ٕ ٥ـُ ویپ، ی٢یّؼ تبل یها ىهیامت٦اػه اف ى
ـاصل گرام  ـاو، اهـی هنلن وه اي٪الب هغملیى ػؿ ايتغابا  ػهن ؿیامت رمهىؿی ای

هخرل  یه٦ًر یهرابرا بـچنربمافی ٕ ل٪ب ٔبه گام ٥تًه ؿا بـ ایى ٥ـُ امتىاؿ ماعتًؼ
برا گرقاؿه ىرکل و ٕ ییفػا  هضتىا ٩ٔايىو گـیقی ػولت و ػؿوٟ گىیی یکی اف ياهقػها

ـهیق افىه یى ـػو اعبراؿ ٕ، یٔوا٩ٞر یهضتىا و پ ايتغراب ررا و  اف ٕـیر٨رهرت ػاؿ کر
ـها و تَاوی، امت٦اػه اف تبیاو لضى ،ت ايتياؿ آویاولى ، ضا یتَرـ ،ٔـ به ي٦ٜ عرىػیت

ـيگی با رماٝت، ي٦ـ  اف کیهاو و ٝؼم ؿ١بت يین يگاهی له ٕ یماففىت  کیتکً هم
برا  تضـیر٬ هغإربو  ییگرى یاف ؿاه کلٕ ابهامٔ ها ػؿ رـیاو ٥تًهتیتـ ایًگىيه ؿوفياهه
ـا٥کًری، ٝـ٥ری بؼوو تضلیل وٝباؿا  ياهيغٌ  برا ٕ یمرافٔ، ٝمىهیرت بغيری، ٥

ـػه ـػیعىايؼو ؿو یه ـا یک بره ٕ یه٢رقی ىنتيى ٔ،هت٪اٝؼ کـػو هغإب یعاً ب
ـاي یامیؼ میؼه ىؼیٝ٪ یال٪ا یهًٞ  یامریمهرای ا بضرجیرؼه یچیپهای یىاهل مغً

ـا ییهرا ي٪رل ٩ىلهنرتًؼ مرافی ٕ ٔ...ه٪را   و یهٖالٞه اربراؿ ،یٕى ي ا یرؿػ  یبر
ـػ امت،ی٬ میت یصما ـياهه ٝملک صملره و ايهرؼام  کیتکً ،یٔت عاٍیا ىغَی، ب

                                              
ـػاػ 22راهٞه ىًامی میامی  ،پـویق اهیًي .;  .085ً  ،0389ييـ ما٩ی، چاپ ػوم،  ،ع
ـػهای ؿمايهیًی. ٥إمه صن>  .یا  ؿوايیػؿ ٝملای ، ىگ
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ـه چکايی، صؾ٣ بغيی اف مًؼ،مکى  هؼ٣، ػمتی  ویپ ، ال٪ائا  گام به گام یا ٩ٖ
ـػاؿٕ ـه ب ه واؿويه یاؿإيمک گیـ کـػو، ٥ـیب  ٔهًامب اف هىّىٝا  ٩ابل امت٦اػه یبه

ـایوا٩ٞ ـتـ یبه بـع یابیػمت یت ب ایزراػ تٞراؿُ  ٔ هٚلىم يمایی، تَرـیضا ،ها یب
ا ايگاؿه ی یـمافیتَىو  یامتًاػ هزافٕ ه٢قعاکنتـی های ىًاعتی، هزىم به ملىل

 یکلرو  تیروا٩ٞ یاػٝا به ررا -ییامتهقا و هٚلىم يما یا  ؿوايی٬ ٝملیتکًو  یماف
 بىػ.ها اف رمله ایى تکًیک ٥ٔتًه اؿ ؿ٥ته ػؿ ایامکبه های ... اف تکًیکو یبا٥

 ّبی پس اص اًتخبببت دّن سیبست جوَْسیػولکشد هَسدی هبَّاسُ دس ًبآساهی

BBCثیثیسیفبرسیضجکِ

کمترـ اف ىرو هزـی ىمنری،  87ػؿ بینت و پًزن ػیماه  ٥اؿمی BBC 1ىبکه
ـاو ػؿ ايگلیل تؤمیل و  هاه هايؼه به ايتغابا  ػهن ؿیامت رمهىؿی عىػ ؿا به کاؿ ای

مراٝت ػؿ ؿوف  برا هيرت عاؿره ايگلیل پيتىايه بىػره هنت٪ین عىػ اف وفاؿ  اهىؿ
ـػ ها، تـویذ و تبلی٠ مکى ؿینرن، تغـیرب و  . ایى ىبکه تغـیب ػیى و اؿفهآ١اف ک

ـهًر  ـهًگی و مًى برىهی و ررایگقیًی آو برا ٥ ـا٣ ٥ و مرًى هرًضٔ هايًرؼ هرا ايض
ـایی، ٩بش ىکًی، تغـیب يٚام  ـاو و ػولرت اصمرؼی همزًل گ رمهىؿی امالهی ای

ـػم  يژاػ و اىغاً هئحـ، ایزاػ و ال٪اء ىبها  ػیًی و میامی ػؿ هغإب، تـ١یب هر
های هؼيی، ػهیؼو ؿوس يااهیؼی ػؿ هلرت ؿا بره ىرؼ  ػؿ ٩الرب اهرؼا٣ به ه٪اوهت

 کًؼ.پًهاو ػيبال هی

ًؼ ٥ٞال فو ایى ىبکه با هؼیـیت ٍاػ٧ ٍبا و تاله ىبايه ؿوفی ٍؼ و پًزاه کاؿه
ـيؼه رایقه بهتـیى ىبکه ػؿ  ـػ، ػؿ پغو اعباؿ و ات٦ا٩ا  ههن اعیـ میامی کيىؿ ب و ه

ـػیؼ که بی ىک، با ٥ٞالیت بـرنته هؼاعله رىیايه ػؿ صىاػث  88رهاو ػؿ آبايماه  گ

                                              
; .BBC  هغ٤٦ کلمهBritish Broadcasting corporation  ـاکًری بـیتايیرایی امرت. ایرى ـکت ٕبًگراهٔ عبرـ پ به هًٞای ى

ـياهه٥ٞالیت اٍلی آو ت و هیلیاؿػ ػ ؿ ػاؿػ Bپىيؼ هٞاػل  هیلیاؿػ <بال٠ بـ ای ىبکه بىػره عبـی امرت کره ػؿ های مـویل ىلیؼ ب
ـيت پغو  ىىػ.هی ؿاػیى، تلىیقیىو و ایًت
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ـتبٔ يبىػ. گـچه ىبکه تاله ػاؿػ ػؿ  ـاو ياه پل اف ايتغابا  ػهن ؿیامت رمهىؿی ای
هرای فؿگرـی کاؿىًامراو ژمت بی ٕـ٣ هؤبايه ؿا با ایزراػ رًر و اعباؿ، ها تضلیل

ـاػ ٥ٞال ىبکه ػؿ اهؼا٣ اٍلی  تغـیب Eهؼٝى، به هغإب ال٪اء يمایؼ اها تمام ایى ا٥
ـػم بره  ـاو و ٥ـوپاىری آو اف ي٦رىؽ ػؿ ػاعرل و تـ١یرب هر يٚام رمهىؿی امرالهی ایر

بنریاؿ هرای ٥ی بغوات٦ا٧ يٚـ ػاىته و ػؿ ػه ػؿٍؼ اٙهاؿا  اعتالD ه٪اوهت هؼيی
رقئی با بقؿگًمایی عاً تىمٔ هزـیاو و کاؿىًاماو هتبضـ و آهىفه ػیؼه، يمرایو 

ـػػورىػ آفاػی بیراو ػؿ ىربکه تکمیرل هری ـا ػؿ ػيیرای اهرـوف ػیگرـ ىرلیک  Fگر فیر
ـػيمی ها ٍىؿ های آتيیى اف ػهايه ت٦ً گلىله هرا ای ؿيگیى ؿمرايهٍضًه ىیيه .گی

 ايؼ.ها گيتهبیيتـ، رایگقیى ػهايه مـط ت٦ً با کاؿآیی بهتـ و بـػ 

ـکت ـاصرل ػؿ های هماهًگی ص گام به گام رًبو مبق و چیًو فوػ هًگرام ایرى ه
ـياهه های ایى ىبکه، يياو ػهًؼه اؿتبآ يقػیک و تًگاتً  ایى رًبو با ؿمايه ػولتی ب

بره  ػ برىػـی ایى اؿتبآ به وّىس هيهىباىؼ. ػؿ اؿتضال آیت الله هًتٚبی بی می هی
هرای ٍرىتی و تَرىیـی ٕىؿی که صتی ييـیا  و هٖبىٝا  ػاعلی بـیتايیا و ىبکه

ـتبٔ با یک کيرىؿ عراؿری ػاعلی ایى کيىؿ يیق به ٕىؿ بی ماب٪ه ای به یک هىّىٛ ه
ـای ٝبرىؿ اف ػؿ هٖبىٝا  و ؿمايه های ػاعلی ػاهرى فػه، هًتٚرـی ؿا پلری هًامرب بر

ـای تـ 1و یت ٥٪یه، ٝاهل وصيت يٚام و ت٪ىیرت  و 1ویذ مکى ؿیننابقاؿی ٕالیی ب
 2اهیؼ هىاعىاهاو عىايؼيؼ.

                                              
ـکری بره مره بغرو پًهرايی ها . ػؿ ػؿگؾىت آیت الله هًتٚـی بی بی می ػؿ ت٦نیـ; ـاصرل فيرؼگی وی ؿا بره فی و تضلیل عىػ، ه

ـايی وی ػؿ  ؿرب صمله هنت٪ین به ؿهبـی ؿا کلیرک فػ و برا ٕرـس  =;گؾىته، صال، آیًؼه ت٪نین يمىػ و يهایتا  با تٞـیْی به مغً
ـای  ـػ ٝبىؿ اف و یت ٥٪یه به امت٦اػههغال٦ی اف... رًل هغال٦او ػیًی ب اعت. بی بی مری وی ؿا هرؼا٥ٜ فيرؼايیاو ابقاؿی اف وی پ

ـاّا  و هغال٦او يٚام ػايؼ و يٚـیه ص٪ى٧ بيـ وی و ت٢ییرـ ٥٪ره هرىهى هبتًری برـ ص٪رى٧ هی میامی و ؿهبـ و صاهی هًٞىی اٝت
ـػاىرتههی هىهى به ٥٪هی هبتًی بـ ص٪ى٧ اينايها ؿا يىٝی يىآوؿی تل٪ی ـتیب ٥ـ٧ هیاو کا٥ـ و هنلماو ب ىرىػ. هری کًؼ که با ایى ت

ایى ىبکه با تمزیؼ اف ایى ؿوصیه ارتهاػ ػؿ اٍىل به يىٝی به ؿوصايیت هًت٪ؼ ػؿ ٩یام ٝلیه و یت ٥٪یه، ؿوس اهیؼ و تـ١یب ػهیرؼه 
ـا٥ی، اؿفه يٚـیا  امالهی به چالو کيیؼه ىىيؼ.های ىىػ تا کن کن با ایى گىيه يٚـیه  ايض
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ـکق بـ ٩يـ رىاو تضَیل کـػه،ای ىبکه هاهىاؿه ایزراػ  به بی بی می ٥اؿمی با تم
ـاػ بره هنراله ت٪لرب اٝت٪راػی  .ياهماهًگی ىًاعتی ػؿ آيهرا پـػاعرت بنریاؿی اف ا٥ر

ـاؿ اف يؼاىتًؼ لیکى ينبت به اػٝای کاؽب هؼٝیاو ت٪لب، وا ـای ٥ کًو يياو يؼاػه و ب
ـاه  ػوگايگی و ياهماهًگی ىًاعتی یاػىؼه، بـعال٣ اٝت٪اػ ٩لبی با هؼٝیاو ت٪لب همر

اف تمایل ػؿويی او به ص٦ر٘ همراهًگی و ٝرؼم  یياى واکًو هغإب، ىیا ىؼيؼ.هی
ـتیب ػؿوٟ ؿا ٝیى وا٩ٞیت تل٪ی هیاتهام به ماػه لىصی ايزام هی ـػ. گـ٥ت و بؼیى ت ک

بیـويری  هیرتىر هرا،تغـیب اصمؼی يژاػ، هتهن کـػو وی به ػؿوٟ تىمرٔ هراهىاؿهػؿ 
ـػاو، هيایی ـاهىو ک  ىؼ.هی به هغإباو تقؿی٨ و ... کا٥ی هايًؼ صىاىی ػولت پی

VOAضجکِصذایآهزیکب

با صمله ژاپرى بره ياوگراو  0942ػماهبـ  7های تؤمیل ایى ىبکه اف يغنتیى رـ٩ه
ـ و وؿوػ ایا   هتضؼه به رً  رهايی ػوم فػه ىرؼ. کمترـ اف هاؿبػؿیایی آهـیکا پـل

ىربکه  یبغرو ٥اؿمرػؿ ىکل ؿاػیى ػولتری بره ؿاه ا٥تراػ.  0321ام٦ًؼ  04هاه بٞؼ  3
VOA PNN 0357هریالػی ٕ 0976يرىاهبـ  22اف یی عرىػ ؿا ىیرپغرو ؿاػ اولریى 

مؼؿّرا به هرؼیـیت اصماٝت  نیبا ؿوفايه يیٔ پل اف و٩ىٛ اي٪الب امالهی ؼیعىؿى
ـياهه تلىیقیىيیبهاؿلى و يغنتیى  ـای  0976اکتبـ  08عىػ ؿا اف  ب ایياو به ًٝىاو با ار

 یٍرؼا ی٥اؿمر عبرـی تضت ًٝىاو ىبکه کایآهـ یٍؼا یبغو ٥اؿم ـیهؼ ىیيغنت
برا بىػرره هٞراػل  Voice of America- Persian News Networkٕٔ کرایآهـ

                                                                                                          
ـا  آو ػو ؿا . بی بی می ٥اؿمی با ه٪اینه آیت الله هًتٚـی با آی; ـ٥تره اف یرک آبيرغىؿ  هکًایبا ت الله ىـیٞتمؼاؿی، ت٦ک هًيرؤ گ

يمایؼ تا ٦ٍت باؿف ت٦کـ رؼایی ػیى اف ٝـٍره میامرت ىرـیٞتمؼاؿی ؿا برـ وی براؿ يمایرؼ و ٝ٪رب ييریًی اف اٍرىل هی ت٦نیـ
 ؿینن تبلی٠ يمایؼ.يىٝی مکى  هکًایبه میامی و صکىهتی ػؿ يٚـیا  آیت الله هًتٚـی ؿا های امالهی ػؿ ٝـٍه

ـػو اػٝای عىیو ػؿ فهیًه عيرىيت يٚرام برا آیرت اللره > ـای هنتًؼ ک . ٕىبکه بی بی می ػؿ ايٞکاك تؼ٥یى آیت الله هًتٚـی ب
ػؿ هًرقل هرا و ؿیرو ػاؿهرا و بنریزیهرا هًتٚـی با گقاؿىا  اف پیو تٞییى ىؼه ٥ْای هتيًذ ياىی اف صْىؿ لبراك ىغَری

ـامنهًتٚـی ؿا اهـی هنزل ال٪اء  ـکرا  هنرزؼ اٝٚرن ٝلیره ها يمایؼ و ايٞکاك ىٞاؿهای ؿاػیکال ػؿ ه ـػهی و ىرٞاؿها و ص ؿا ه
 رًبو مبق ؿا مافهايؼهی ىؼه اف مىی يٚام ال٪اء کًؼ.ٔ
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پىل هالیا  ػهًؼگاو و هقیًه هنت٪ین ػولت ٥ؼؿال ایا   هتضؼه  هیلیىو ػ ؿ اف 711
ـای تمام ػيیا پغو  ـػ.ایى کيىؿ ب  ک

ـياهه ـاّا  ايتغاباتی، ىبايه های ب ٔ 24الی  07ماٝت ٕ 7ایى ىبکه تا ٩بل اف اٝت
ـاّرا  ایرى ىربکه بره عرإـ مرىء امرت٦اػه اف ؿوی آيتى هی ؿ٥ت لیکى با ىـوٛ اٝت

ـاتی ػ ـياههوّٞیت به ت٢یی های عىػ ػمت فػ. او  با تَىیب بىػره کرالو، همره ؿ ب
ـياهه باهرؼاػی پـػاعرت. حايیرا  7 یال 6ؿوفه  ـياهه رؼیؼ یک ماٝته ب به تهیه و پغو ب

ـياهه ىربکه ؿا اف مراٝت پغرو  بره مراٝت پیرک  24الری  23ت٦نیـ عبـ ههمتـیى ب
 ايت٪ال ػاػ. 22الی  20ای ؿمايه

ـباف ههارن ٥ٞا يه صْىؿ ػاىت، ٝاىىؿا برىػ. ٩برل ها که ایى مرمله هًامبتاف 
ـای ؿوف ٝاىرىؿا،  افآ١اف و٩ایٜ ٝاىىؿا، با باف کـػو ٦ٍضه عاً ػؿ اهؼا٣ عىیو بر

ـاّا  گنتـػه و مافيؼه هضـم مبق ػؿ اولىیت ـػم به اٝت هرای کراؿی ىربکه تيىی٨ ه
ـاهى ٝخماو امت٦ا ـاؿ گـ٥ت و اف صىاػث به ورىػ آهؼه ٝاىىؿا هايًؼ پی ػه ابقاؿی يمىػ ٩

ها، اهايت هنت٪ین به ؿهبـی و هغال٦رت و صرؾ٣ و یرت و با مىء امت٦اػه اف ياآؿاهی
ـاهن مافی فهیًه ٕـس ىىؿای ؿهبـی ؿا ػيبال هرا ؿا برـ و چاليی تـیى هىّىٛ ٥٪یه و ٥

ـه هباصج ػاييگاهی هی های تلظ اهايرت بره ه٪رؼك ترـیى واژه ٥ـمتاػ تا هیىهمـ م٦
ـاو يٚام رمهىؿی امال  ای کًؼ.ؿا ٝـّه بافاؿهای ؿمايه -و یت ٥٪یه  -هی ای

ىرؼ. آهـیکا ىٞاؿهای تزمٜ مبق ؿا اف چًؼ ؿوف ٩بل ػؿ ىربکه یراػآوؿ هریٍؼای 
ـيرؼ، هيرغٌ هری ـاؿ گی ىرؼ. بره صتی اىغاٍی که بایؼ فیـ مىال ؿويؼ و هرؼ٣ ٩ر

ـا٣  ـاه آ٩ایاو هضنرى هغملبر VOAاف کاؿىًاماو  ;يىؿی فاػهٕٔاٝت و  >ا٣وی به هم
ـک هی ـيؼ تا مرغًاو  فم ؿا ػؿ ؿمرايههضنى مافگاؿا همه ؿوفه رلناتی هيت هرای گی

                                              
ـای راهٞه ىًامی میامی اف ػاييرگاه لًرؼو امرت وی اف  B>=;تیـ هاه  =. ٝلیـّا يىؿی فاػه هتىلؼ ; ـاو، ػکت ػؿ هضله اهیـیه ته

ـاػ هغ  ٍؼای آهـیکا همکاؿی ػاؿػ.ای باىؼ و با ؿوفياهه اليـ٧ ا ومٔ و ىبکه هاهىاؿههی ال٤ يٚام ػؿ عاؿد اف کيىؿا٥
ـػاػ  B. هضنى هغملبا٣ هتىلؼ > ـػاو ٥یلن @==;ع ـاو، يىینًؼه و کاؿگ ههن فیاػی امت. وی ْٝى مرافهاو هزاهرؼیى های ته

 ػىمًاو مـمغت يٚام با ٍؼای آهـیکا همکاؿی ػاؿػ.اي٪الب امالهی بىػه و اهـوفه بًٞىاو یکی اف 
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هغتل٤ هـ یرک بٖرىؿ رؼاگايره و اف پریو تٞیریى ىرؼه، هيرغٌ و همقهراو ؿوی 
يه ١رقه، ٕهای هت٦او  ٥ـمتاػه ىىػ. ىب ٩بل اف ؿوف ٩ؼك همیى هیهماياو ىٞاؿ آيتى

ـاؤ ؿا هٖرـس و  -يه لبًاو ـػای آو ىرب یًٞری ؿوف ٩رؼك ایرى ىرٞاؿ راين ٥ؼای ای ٥ر
ـػ. ـا  گل ک  ػؿتٚاه

ـامن ه ،اف ػیگـ ا٩ؼاها  ىبکه ٦ت ػؿگؾىت آیت اللره هًتٚرـی پیىيؼ ٝاىىؿا به ه
ا هىّىٝیت پیؼا کـػو ٩ن، هکاو تيرییٜ هًتٚرـی و ٝاىرىؿا و ه٦رتن ػؿگؾىرت بىػ. ب

ـاّا  پریوهکاو و فهاو ؿا پیىيؼ رهتؼاؿی هی ،هًتٚـی ًری ىرؼه ػاؿای بی ػاػ تا اٝت
 1ها ؿا به صؼ اکخـ بـمايًؼ.ابٞاػ ٍؼ چًؼاو ىىيؼ و امت٦اػه تبلی٢اتی ؿمايه

  

                                              
ـياهه باهؼاػی ٍؼای آهـیکا اٙهاؿ; ـاّا  عیابايی صاهیاو هیـصنیى هىمىی و ههؼی کـوبری بره يتیزره هی . ب ػاؿػ: به ػيبال اٝت

ـکت ػمرتههای ايتغابا  ؿیامت رمهىؿی، يیـوی ايتٚاهی اف هیئت ی ؿا بره إرالٛ ٝرقاػاؿهرای ٝقاػاؿی عىامته بىػ تا هنیـ ص
ـائرت  ـياهره برا ٩ ه٪اها  بـمايًؼ. ٝاىىؿای اهنال با ه٦تن ػؿگؾىت آیت الله هًتٚـی هَاػ٣ ىؼه امرت. ػؿ بغيری ػیگرـ اف ب

ـاو هی به ي٪ل اف واىًگتى پنت عإـ يياوای ه٪اله ـاو يگر کًؼ: بغإـ همقهايی ه٦تن آیت الله هًتٚـی و ؿوف ٝاىىؿا ه٪اها  ای
ـا  بیيتـ باىؼ. بٞؼ ٝاىىؿا ايٞکاك ایرى پیىيرؼ ياهبراؿک ؿا برـ ؿوی آيرتىای ههنتًؼ ایى ؿوف بهاي ـگقاؿی تٚاه ـای ب ـههرا ب  هغراب

ـاهرىو تيرییٜ هایی مافػ و گقاؿهها هیکًؼ و اهايت به و یت ٥٪یه ػؿ و یی تـیى مـفهیى ؿا عبـ اول ؿمايههی اف ایرى ىربکه پی
ـتبٔ با آو پغو ـيگىيی ؿژین ػؿ ىٞاؿها هًٞکلهی رًافه هًتٚـی و تزمٞا  ه ـػػ و هاه عىو ؿا هاه م  کًؼ.هی گ
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ـا  هخبت و ه٦ًری ؿمرايه ػؿ هی ها ؿمايهاف آحاؿ هضنىك کاؿویژه اهًیتی  تىاو به تاحی
ـاو ػؿ مرال  اىراؿه يمرىػ کره  0388صىاػث بٞؼ اف ايتغابا  ؿیامت رمهىؿی ػهن ایر

ـػم ػؿ ایى ايتغابا  با صْىؿ و  ی هالی اپىفینریىو عراؿد ها تیصماىیـیًی صْىؿ ه
ـاییرای هراهىاؿههرای ييیى و اؿباباو آيها، به ومیله ؿمرايه ؼ. ػؿ کرام هلرت بره تلغری گ

ـای ها ؿمايه ی اهـیکا و ايگلیل ٍٕؼای اهـیکا و بی بی می ٥اؿمیٔ ٥ٞالتـ اف همیيه بر
ـػيؼ هًت٪رؼاو و  ـا٣ صىاػث واؿػ هیؼاو ىؼيؼ و اف ؿوفهای آ١افیى ايتغابا  مٞی ک ايض
ـاّا  ايتغابراتی بره ا١تياىرا   هغال٦او يٚام ؿا ػؿ ربهه واصؼی رمٜ و با تبؼیل اٝت

هًافٝا  ؿا ٝهؼه ػاؿ ىىيؼ. ؿهبـی رًبو مبق، عبـ مرافی،  عیابايی، هؼایت و ؿهبـی
ـاّرا  بره  إالٛ ؿمايی رهت ػاؿ، تضـی٤ ىرؼه و تضـیرک کًًرؼه، ت٢ییرـ هنریـ اٝت

ی بی ؿبرٔ ها نهیه٪ا، ها هؼ٣اهؼا٣ اف پیو تٞییى ىؼه، عٔ ػهی ػؿ ىٞاؿها و تٞییى 
ـه يماػ مرافی و يمراػ پرـوؿ ىیصنرًبو مبق با ٩یام اهام  ی و... اف رملره و با ع

ـػهای ایى ىبکه ـای ایزاػ ٝاىىؿایی مبق ولی عىيیى بىػ.ىگ  ها ب

ـایراو و ػؿ ٍرؼؿ آيراو  پـوژه و٩ایٜ پل اف ايتغابا  ػؿ صؼ بی اٝتباؿ ماعتى اٍرىل گ
ـا  Fىرـوٛ ىرؼهرا هغال٦ت با اصمؼی يژاػ اف چًؼ هاه ٩بل اف ايتغابا  ػؿ آو مىی آب فیر

ـگيتی ػو ـػم ؿا ػؿ ب . ىرٞاؿهای اوایرل ايرؼاعت یهباؿه به ػوؿاو اوایل اي٪الب ایى ػولت ه
ـای آيراو هی اي٪الب فيؼه و يام و یاػ اهام پـ ؿي  تـ اف ٩بل ػؿ راهٞه ًٕیى ايؼاف ىؼ و ایى ب

ـايی و به عَىً ينل مىم ؿا بی ت٦راو  بره  ماله 31که  ـػه بىػيؼ راهٞه ای تمام تاله ک
ـاو تمام  ، لؾا بغإـ بی اٝتباؿ ماعتى ایى ػولت، ٩رؼم ىؼ یهاوایل اي٪الب تـبیت کًًؼ، گ

ـاو  پـوژهػؿ  ـکت ػؿ آهرؼ و هرىد آو ػاعرل ایر تغـیب گؾاىتًؼ. مـ ًٕاب ػؿآو مى به ص
ـکت ػؿ آوؿػ. آو چه ػؿ آو مى گ٦ته  تىمرٔ ایرى  ىرؼ یهبـعی اف بی وفياو میامی ؿا به ص

ـاؿ ـاو تک ـاػ ػؿ ای ـػػ ماعته  گيت. رًبو مبق و هیاهىی چًؼ هاهه اولهی ا٥ آو، آياو ؿا ه
ی ػؿ ػاعل پـوژه ػیگـ ؿمیؼه امت یا عیرـF ا پـوژهبىػ که آیا فهاو ٕـس ایى ا٥کاؿ و ىـوٛ 
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تا هضیٔ امیؼی یا بافی ا٥کاؿ میامری ترىػه ؿا  گيتًؼ یهبؼيبال کا١ؾ تىؿينل يٚـ مًزی 
ـػيؼ. 03بؼمت آوؿػيؼ. ػؿ   آباو ا٩ؼام به چًیى کاؿی ک

ـای ایى کراؿ اف ؿمراي تَرىیـ ه٪رام هٞٚرن و یرت ٥٪یره ؿا ػؿ  ه کمرک گـ٥تًرؼ وب
ـػو ایرى تَراویـ گؾاىتًؼ و  ی ياپاک ايؼکیها ٩ؼمتَاویـی ػمت ماف فیـ  ؿوی با بر

ـػم ؿا ؿٍرؼ کًًرؼ، ها هاهىاؿههای ػیو و برا  عىػ ػؿ کمیى هايؼيؼ تا ٝکل الٞمرل هر
ـػه ـیت٦ام اؿائه ـػافه ه ش ىرىيؼ ترا ی مافی ایى ٝمل ٩بریٝزیب و ١ـیب ػؿ ٍؼػ پ

ایى ا٩ؼام ؿا به يىٝی ا٩ؼام هىؿػ ؿّایت اکخـیت راهٞره تل٪ری کًًرؼ. ي٪رو و کراویژه 
ـػػ که هی ؿمايه و٩تی ى٦ا٣ تـ و هلمىك تـ به هَلضت یا به اىتباه يغبگاو ٥کرـی گ

ـػػ هی ٍؼا و میما اف ايٞکاك ایى عبـ ػؿ ؿمايه هلی عىػػاؿی به عَىًو  برا و گر
ـػم ينبت به ایرىتىػه ی بی ت٦اوت مببى يينته اف ایى ػىمى ػؿ کمی٦١لت  هنرؤله  ه

ـاصراو ؿا رنرىؿتـ مراعت ترا ػؿ ٥ـٍرتی هًامرب ىىيؼ که ایى اهرـهی ههن ـ یرت ،ٕ
ـيؼؿا هنت٪ین به ممت هؼ٣فهـآلىػ عىیو   .ٕصؾ٣ و یت ٥٪یهٔ ، ييايه بگی

ـاّرا  ػؿ صرؼ و ايرؼافه عرىػ يره  ؿمؼهی به يٚـ ٤ّٞ ؿمايه ػؿ ييراو ػاػو اٝت
ـای ؿٍرؼ و  ها ؿمايهبیيتـ افايؼافه ص٪ی٪ی اف یکنى و آفاػی و تبؼیل ىؼو  به هضملی ب

ـػم به بـعی اف اهايت به آتو فػو تَراویـ ؿهبرـی و  ػمتها ٕاؿفیابی واکًو تىػه ه
ػو کراؿویژه ه٦ًری و البتره ٪الب بًیاػیى ػیـیًه اي یها اؿفه بهها هتک صـهت و اهامٔ
ـايیقه کـػو های ػؿ يااهًی ها ؿمايهههن  به ورىػ آهؼه ػؿ آو ه٪ٖٜ بىػ که اف یکنى با ته

ـاو و  ـاّا  ػؿ مٖش ای ـػم بره  برااف مىی ػیگـ اٝت  یهرا اؿفههضرک صنامریت هر
ـػهی مافی هًافٝرا  و هتک صـهتاي٪البی  ـای ه ها، ػىمى ؿا هَمن تـ و فهیًه ؿا ب

ـا ـػيؼ. ػؿ ٕـ٣ ػیگـ ا٩ؼام هخبت ٍؼا ومیما ػؿ ؿوىًگـی هـػهی وعًخی تـ هیهن٥ ک
ـاهن ىؼو فهیًره  ی ػىمىا ؿمايههای مافی ػمینه ـا  هیلیرىيی و ػؿ يتیزته ٥ تٚراه

ـاو، اف کاؿؿهبـی ػؿ هضکىهیت  و٥اػاؿاو اهام و ویژه ١یـ٩ابل ايکراؿ اهًیرت  ا١تياىگ
 ه وّىس ػیؼه ىؼيؼ.بىػ که ػؿ ایى صىاػث ب ها ؿمايهبغو 
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دفتش ٔغاِؼات ٚ تش٘أٝ س٤ض٢ سػا٘ٝ ٞا، ٔؼاٚ٘ت أٛس ٔغثٛػکات٣ ٚ اعکالع سػکا٣٘ ٚصاست فشٞٙکً ٚ     : صٔا٘ٝ، تٟشاٖ
 .1389اسؿاد اػال٣ٔ 

 .1389٘ـش ػال٣، : ٔذ٤ش٤ت ادسان، چاج دْٚ، تٟشاٖ ، حزت اهلل، ا٥ِاػ٣، ٔحٕذ حؼ٥ٗ،ٔشاد٢ .17
 .1389٘ـش ػال٣، : اهلل، لذست ٚ رًٙ ٘شْ اص ٘ظش٤ٝ تا ػُٕ، چاج ػْٛ، تٟشاٖ، حزت ٔشاد٢ .18
ٖ ٞا٢  ػ٥اػ٣ ػاصٔاٖ ػم٥ذت٣ ػ٥اػ٣ ٘ارا، دا٘ؼت٣ٙٔؼاٚ٘ت  .19 ٔؼاٚ٘کت ػ٥اػک٣   : ػ٥اػ٣ ٤ٚظٜ رًٙ ٘شْ، تٟکشا

 .1390ػاصٔاٖ ػم٥ذت٣ ػ٥اػ٣ ٘ارا، 
 .1388ٔشوض اػٙاد ا٘مالب اػال٣ٔ، : تمّة تضسي، چاج ٞـتٓ، تٟشاٖ فشؿاد، پٛس،ٟٔذ٢  .20



  6;9   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

ا٢ ػ٥ّٝ رٕٟٛس٢  رًٙ سػا٘ٝ ظ٤ٜٚ 6فش٣ٍٙٞ ٔغاِؼات ٚ تحم٥مات ت٥ٗ ا٣ِّّٕ اتشاس ٔؼاكش، رًٙ ٘شْ ٔٛػؼٝ  .21
 .تا ٔٛػؼٝ فش٣ٍٙٞ ٔغاِؼات ٚ تحم٥مات ت٥ٗ ا٣ِّّٕ اتشاس ٔؼاكش تٟشاٖ، ت٣: اػال٣ٔ ا٤شاٖ، تٟشاٖ

ٔٛػؼٝ فشٍٞٙک٣ ٞٙکش٢ لکذس    : ، ػٝ رّذ، تٟشا88ٖا٘تخاتات  فش٣ٍٙٞ ٞٙش٢ لذس ٚال٤ت، تاس٤خ ٚلا٤غٔٛػؼٝ  .22
 .1390ٚال٤ت، 

ًطزیبت

ٔشوض تحم٥مات كکذا ٚ   ، 1387، پائ٥ض 55استثاع٣، ػاَ پا٘ضدٞٓ، ؿٕاسٜ ٞا٢  ػ٣ّٕ پظٚٞـ٣ پظٚٞؾ فلّٙأٝ .23
 .ػ٥ٕا٢ رٕٟٛس٢ اػال٣ٔ

، ٔؼاٚ٘کت  1385ػ٣ّٕ تخلل٣ ػ٥ّٕات سٚا٣٘، ػاَ چٟاسٞٓ، ؿکٕاسٜ چٟکاسدٞٓ، پکائ٥ض ٚ صٔؼکتاٖ      فلّٙأٝ .24
 .فش٣ٍٙٞ ػتاد ٔـتشن ػپاٜ

، ػکاصٔاٖ چکاج ٚ   1388، تاتؼکتاٖ  2ػاَ ت٥ؼتٓ، ؿٕاسٜ ، سػا٘ٝػ٣ّٕ تش٤ٚز٣ ٚػا٤ُ استثاط رٕؼ٣  فلّٙأٝ .25
 .ا٘تـاسات ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػال٣ٔ

، ػاصٔاٖ چاج ٚ ا٘تـاسات 1387، تاتؼتاٖ 2ا٤ُ استثاط رٕؼ٣، ػاَ ٘ٛصدٞٓ، ؿٕاسٜ ػ٣ّٕ تش٤ٚز٣ ٚػ فلّٙأٝ .26
 .ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػال٣ٔ

، ػاصٔاٖ چاج ٚ ا٘تـاسات ٚصاست 1386، 3ػ٣ّٕ تش٤ٚز٣ ٚػا٤ُ استثاط رٕؼ٣، ػاَ ٞزذٞٓ، ؿٕاسٜ  فلّٙأٝ .27
 .فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػال٣ٔ

، ػکاصٔاٖ چکاج ٚ ا٘تـکاسات ٚصاست    1386، تاتؼکتاٖ  70ؿٕاسٜ ػ٣ّٕ تش٤ٚز٣ ٚػا٤ُ استثاط رٕؼ٣،  فلّٙأٝ .28
 .فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػال٣ٔ

 .87 ٢د ظ٤ٜٚ 61 ؿٕاسٜ ،٤٘ٛ٣ض٤تّٛ ٚ ٤ٛساد ؼ٥ٓطٚس٘اِ ٣تخلل ٤ٝ٘ـش «افك» ٔاٞٙأٝ .29
ٓ  ،ٔؼاٚ٘ت ػ٥اػ٣ ٕ٘ا٤ٙذ٣ٌ ٣ِٚ فم٥ٝ دس ػپاٜ، فلّٙأٝ ٔغاِؼات ػ٥اػ٣ سٚص .30 ؼکتاٖ  صٔ،  34 ٕاسٜؿک  ،ػاَ ٟ٘ک

1388. 
ٓ  ،ػ٥اػ٣ ٕ٘ا٤ٙذ٣ٌ ٣ِٚ فم٥ٝ دس ػپاٜ، فلّٙأٝ ٔغاِؼات ػ٥اػ٣ سٚص ٔؼاٚ٘ت .31 تاتؼکتاٖ  ،  36 ٕاسٜؿک  ،ػاَ ٟ٘ک

1389. 
 46، 45، 44ٕاسٜ ؿک  ،ػاَ ٤اصدٞٓ ،ٔؼاٚ٘ت ػ٥اػ٣ ٕ٘ا٤ٙذ٣ٌ ٣ِٚ فم٥ٝ دس ػپاٜ، فلّٙأٝ ٔغاِؼات ػ٥اػ٣ سٚص .32

 .1391 تاتؼتاٖ، پائ٥ض، صٔؼتاٖ

 


