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 (آقای علی اسالم، راهنمای طبیعت گزدی و تورگزدان)اکوتور در ایزان 

لغاع اؿت یک همضاع صغضغَ ُبی سبُغم عا . هي سْصم عا اػ ُجیؼت گغصاًبى سْة ایغاى ًوی صاًن

صعثبعٍ ی ُجیؼت ایغاى کَ ثَ ًظغ هي هْعص ثی هِغی لغاع گغفتَ اؿت ثگْین؛ صعثبعٍ ی اکْتْعیـن کَ 

هي . اهْال چی ُـت ّ ایٌکَ ثب آى چَ کَ هغصم ّ ثغسی تْعگغصاًبى فکغ هی کٌٌض چَ تفبّتِبیی صاعص

 ؿبل اؿت کَ کٌُْْعصم ّ هغثی فضعاؿیْى 12-10صعفٌبیی ثؼعگ كضم کَ کبهال ثب ُجیؼت هبًْؽ ثْص، 

 ؿبل اؿت کَ اػ کٌُْْعصی سبعج كضٍ ام ّ االى ثَ ُجیؼت ثَ كکل کالًق ًگبٍ هی 6-5کٌُْْعصی، اهب 

. کٌن

اهب  ثؼض ػاللَ ...چْى صع کٍْ ًْعصی للَ هی عفتین، ؿٌگ ًْعصی هی کغصین ، صیْاعٍ هؼْص هی کغصین 

ام ثَ دیبت ّدق ثیلتغ كض ّ صع یک ؿغی کالؽ عاٌُوبی ُجیؼت گغصی ّ صّعٍ ُب ثْص کَ همْلَ 

ُجیؼت ثغاین ثبػ كض، فِویضم کَ ُجیؼت ثذث کالًی اؿت کَ صعچٌض جلـَ ی چٌض ؿبػتَ ًویتْاى صع هْعص 

. آى هذجت کغص

صع هْعص تؼغیف اکْتْعیـن؛ چیؼی کَ ثَ هْعت کلوبت ثَ کبع هی ثغین ایي اؿت کَ ؿفغ هـئْالًَ ای 

ثَ ُجیؼت اؿت کَ ّلتی ّاعص هی كْین ّ سبعج هی كْین ُیچ اثغ هٌفی اػ سْصهبى صع ُجیؼت ثغ جب 

 Leave nothing but footsteps, Take: هؼغّف اؿت کَ ُجیؼت گغصُب هیگْیٌض. ًگظاعین

nothing but photographs! 

اگغ . یؼٌی ایي صّ تب الػم ّ هلؼّم ُن ُـتٌض. کلوَ ی اکْتْعیـن اػ اکْؿیـتن آهضٍ ثَ اًبفَ ی تْعیـن

فمَ ثَ تْعیـن ثپغصاػین ّ فکغ کٌین ُجیؼت گغصی سْثی صاعین صع اكتجبُین ّ اگغ فکغ کٌین فمَ ثَ ثذث 

هي سیلی جبُب گفتَ ام صلیل ایي کَ . ُجیؼت ثپغصاػین ّ اهْل تْعیـن عا اػ یبص ثجغین ثبػ ُن صع اكتجبُین

تْعگغصاًبى هب ًوی تْاًٌض سْة کبع اکْتْعیـن کٌٌض ایي اؿت کَ هؼوْال اػ جْاهؼی هی آیٌض کَ هغفب 

عثَ ثَ ُجیؼت صاعص هثال كکبع هی کغصًض ثؼض ُجیؼت عا گلتٌض ّ ّاعص تْعیـن كضًض یب تْعاپغاتْع ثْصًض 

ثؼض صیضًض جغیبى اکْتْعیـن ثَ عاٍ افتبصٍ ّ چغا ایي ُب ؿِوی ًجغًض؟ ثَ ُویي صلیل اؿت کَ سیلی جبُب 

.  صعهض ثبالی افغاصی کَ اکْتْعیـن اًجبم هی صٌُض  صچبع اكتجبٍ هی كًْض

 صع سیلی اػ کلْعُبی صع دبل تْؿؼَ ی صًیب ّ ثَ سوْم صع کلْعُبی آفغیمبیی کَ 1960ؿبل 

ؿبستبعُبی هلشن ثغای دفبظت اػ هذیَ ػیـتلبى ًضاكتٌض ثَ ایي فکغ افتبصًض کَ تْعیـت ُبیی کَ ثَ 
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کلْعكبى هی آیٌض عا ثَ ؿوت ّ ؿْی گلت صع ُجیؼت ثکلبًٌض؛ هثال جٌگل ُبی گغم ؿیغ دبعٍ ای صع 

هضاعُبیی لغاع صاعًض کَ اغلت کلْعُبی آفغیمبیی ّ آهغیکبیی عا تلکیل هی صٌُض؛ صع دبلیکَ صع اعّپب ّ 

کلْعُبی آهغیکبی كوبلی یک چٌیي ُجیؼتی ّجْص ًضاعص، ایي کٌتغاؿت ُجیؼی ثبػث هی كض کَ 

ؿغاى ایي کلْعُب ثؼض ثَ ایي فکغ افتبصًض تب اػ ایي پْلی کَ صاعص ّاعص . تْعیـت ُب ثَ آى جب ثیبیٌض

ثغای . کلْعكبى هی كْص ثغای چغسبًضى چغر التوبص ّ دفبظت اػ صاكتَ ُبی ُجیؼی سْص اؿتفبصٍ کٌٌض

الجتَ ثغای . ایي کَ هذیَ ػیـت سْصكبى عا ثَ ًْػی لبًًْوٌٌض ثکٌٌض یؼٌی ثذث دفبظت اػ هذیَ ػیـت 

. ایي جغیبى صع اثتضا ًبهی ّجْص ًضاكت ّ کل صاؿتبى عا ثَ ُوبى ًبم تْعیـن هی كٌبستٌض

:   صع تمـین ثٌضی کلی تْعیـن صّ ثشق اؿبؿی صاعین

Mass tourism  

. تْعگغصاًی ػوْهی ّ ػبصی کَ سْص كبسَ ُبی هتفبّتی صاعص

Nature related tourism 

ثشلی اػ تْعگغصاًی کَ هغثٍْ هی كْص ثَ ًْػی اعتجبٍ ثب ُجیؼت  

اگغ چَ . ایي اکْتْعیـن اآلى صع سیلی اػ کلْعُب ؿِن ثؼعگی اػ تْعیـن عا ثَ سْصف استوبم صاصٍ

 تب 10صع ُوبى کلْعُبی آفغیمبیی ُن تمغیجب . ؿبل اؿت کَ هغصم هب ثب  آى آكٌب كضٍ اًض4 تب 3صع ایغاى 

 ؿبل ُْل کلیض تب ؿغاى گغصف گغی آى کلْعُب ثَ ایي فکغ افتبصًض کَ اػ ایي اعػی کَ ّاعص 20

ثغای ایي کَ تْعگغصاًی عا ثَ هْعت پبیضاع اًجبم صٌُض صع . کلْعكبى هی كْص هی تْاًٌض اؿتفبصٍ کٌٌض

ُجیؼت ّ آعام آعام هفِْهی  ثَ ػٌْاى تْؿؼَ ی پبیضاع هذیَ ػیـت کَ اػ صل آى ثذث 

Environmentaly related Tourism کَ اهغّػٍ ثَ هْعت گـتغصٍ ای صع ؿِخ جِبى هِغح 

 .كکل گغفت كضٍ اؿت

اکْتْعیـن ثَ هؼٌی ُجیؼت گغصی یب تْعیـن هجتٌی ثغ ُجیؼت صع کلْعُبی جِبى ؿْم سیلی اُویت 

صاكت ثَ صلیل ایي کَ اهْال صع اکْتْعیـن ادتیبج ثَ ؿبستبعُبی ؿٌگیي ّ ػیغثٌبیی ثغای چغسبًضى 

 ؿتبعٍ سْة صاعیض، ادتیبج ثَ 4  یب 5كوب صع اهفِبى ّ كیغاػ ادتیبج ثَ ُتل . تْعیـن سْصتبى ًضاعیض

تغاًـپْعتیلي ُبی سْة صاعیض، ًیبػ ثَ كغایَ سْثی ثغای عؿتْعاى ُب صاعیض؛ اهب تْعیـت ُجیؼت گغص 
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صع ّالغ اّ یکی اػ فبکتْعُبیق ّ تفبّتِبی اهلی اف ثب تْعیـت هؼوْلی تْلغ . ایٌِب عا ًوی سْاُض

صع َهؾ تْعیـن افغاصی کَ هلتغی اًض ػوْهب . کوتغ اؿت؛ آًِن صع دبلی کَ هؼوْال فغٌُگق ثبالتغ اؿت

اهب . آصم ُبی ػبصی جبهؼَ اًض ّ چیؼُبیی هی سْاٌُض کَ صع جبهؼَ هؼوْل تغ ّ كٌبستَ كضٍ تغ اؿت

ثَ . افغاصی کَ ُجیؼت گغصًض صًجبل چیؼُبی سبم ُـتٌض چیؼُبیی کَ آصم ُبی ػبصی اػ آى اُالع ًضاعًض

ُغ ایغاًی ثگْییض پغؿپْلیؾ هبل کضام صّعٍ تبعیشی اؿت یب هیضاى ًمق جِبى صع کضام كِغ اؿت ؿغیغ 

اگغ ثگْئیض هب چٌض للَ آتق . جْاثتبى عا هی صُض، اهب اگغ ثگْئیض ػاؽ ثْع چیـت ّ کجبؿت ًوی صاًٌض

فلبًی صع ایغاى صاعین  یب هثال صكت اعژى کجبؿت یب ثِتغیي هغجبى ُبی ایغاى عا صع کجبی ایغاى هی 

اػ ُغف صیگغ آى کلْعُب چْى ًیبػ ًضاكتٌض ؿبستبعُبی ثؼعگی عا . تْاى پیضا کغص هؼوْال ًوی صاًٌض

ثـبػًض ُتل ؿبػی کٌٌض، جبصٍ ؿبػی ُْالًی کٌٌض ّ صعػْى ثب تْلغ کن اکْتْعیـت ُب هی تْاًـتٌض 

ایي هْفمیت ثغای آى کلْعُب سیلی اُویت . هلتغی ّاعص کلْعكبى کٌٌض صعّالغ اعػ ثَ کلْعكبى ثیبعًض

صاكت ثَ سبُغ ُویي اؿت کَ کلْعُبی هموض تْعُبی ُجیؼت گغصی، سیلی کلْعُبی آفغیمبیی ثْصًض ّ 

. یب ثغسی کلْعُبی آهغیکبیی کَ جؼّ کلْعُبی صع دبل تْؿؼَ للوضاص هی كضًض

ثبػ ًکتَ صیگغ ایي کَ َهؾ تْعیـن یک ؿغی كبسوَ ُب صاعص کَ ثب ثذث تْعیـن هجتٌی ثغ ُجیؼت یک 

صع َهؾ تْعیـن كوب ثب آصم ُبیی ُغف ُـتیض کَ ثَ هْعت اًجٍْ ثَ جبُبیی هی . همضاع فغق هی کٌض

ثغػکؾ تْعیـن هجتٌی ثغ ُجیؼت ثیلتغ صع تؼضاص کن ثَ . عًّض کَ ثیلتغ ثغای هغصم كٌبستَ كضٍ اؿت

ثذث . صًجبل جبُبیی هی گغصًض کَ کوتغ كٌبستَ كضٍ اؿت، ثیلتغ ّیژٍ اؿت یب ػالیك سبم عا هی ُلجض

چْى کَ . صّم ایي کَ تْعیـن هجتٌی ثغ ُجیؼت عاثَِ ی ػیبص ّ ثبػسْعص ػیبصی عا ثب جْاهغ هذلی صاعص

اهْال هی سْاُض صع ُجیؼت ثغّص ثب کٍْ ّ جٌگل ّ دیبت ّدق ّ ثیبثبى کبع صاعص صع ًِبیت ثب هغصم 

اهب صع َهؾ تْعیـن تْعیـت ثب جْاهغ هذلی ُیچ عاثَِ ای ایجبص ًوی . هذلی آى جب عاثَِ پیضا هی کٌض

چیؼی عا کَ صاعص هی ثیٌض چیؼ هؼوْلی ُـتق کَ جؼّ جبطثَ ُبی . کٌض ّ ثب ُجیؼت ػیبص کبعی ًضاعص

.  اهلی ّ ػوْهی جبهؼَ هذـْة هی كْص

اّل صعثبعٍ ی ُجیؼت . اهب چیؼی کَ هي هی سْاُن صعثبعٍ اف هذجت کٌن صغضغَ ُبی سبُغ هي اؿت

 5هی گْیٌض کَ ایغاى جؼّ . ایغاى هی گْین چْى ًوی صاًن کَ چَ لضع ًـجت ثَ ایي هـئلَ آگبُی صاعیض

كٌیضٍ ایض؟ هي اهال ًوی گْین کَ ایي صعؿت اؿت یب ًَ ثَ ًظغ . کلْع اّل صًیبؿت صع ػهیٌَ ی ُجیؼت

هثال صع کبؿتبعیکب كوب هی . هي سیلی کلْعُب صع صًیب ُـتٌض کَ ُجیؼت آًِب ّالؼب هٌذوغ ثَ فغص اؿت
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اهب هب صع صًیب یک ؿغی .  گًَْ پغًضٍ صع یک کلْع کْچک پیضا کٌیض کَ آهبع ػجیجی اؿت900تْاًیض 

اللین ُبیی کَ صاعای جغغافیب، ُجیؼت، آة . هٌبُمی صاعین کَ اػ ًظغ جغغافیبیی ثَ آًِب ِاکْػّى هی گْئین

 اکْػّى صاعین کَ هی تْاًیض آًِب 8صع صًیب . ّ ُْا، دیبت ّدق ّ دیبت گیبُی سیلی كجیَ ثَ ُوی ُـتٌض

اهب چغا ایي اکْػّى ُب اُویت صاعًض ّ چغا صع . عا صع ًملَ ُبی تٌْع جغغافیبیی ثیي الوللی پیضا کٌیض

ایي اکْػّى ُب چْى سیلی ثؼعگ اًض هثل پبل آعتیک یب ایٌضّهبالیي، هؼوْال : ایغاى اُویت پیضا هی کٌٌض

کوتغ کلْعی عا صع صًیب هی تْاًیض پیضا کٌیض کَ صع هذل تاللی یکی یب صّ تب اػ ایي اکْػّى ُب لغاع 

چغا؟ چْى ایي اکْػّى ُب آة ّ ُْاُب، اللین ُب ّ دیبت جبًْعی ّ گیبُی کبهال هتفبّتی اػ . گغفتَ ثبكض

هؼوْال چْى سیلی ثؼعگ ُـتٌض چٌضیي کلْع صع یک اکْػّى هثال پبل آعتیک یب . ُن عا علن هی ػًٌض

اهب صع ایغاى هب ایي كبًؾ ػجیت عا صاكتین کَ ثَ سبُغ هْلؼیت جغغافیبیی . ًئْپتیغیک لغاع هیگیغًض

ػالٍّ ثغ ایي اکْػّى ُب یک ؿغی ؿبة . هبى صع هذل تاللی ؿَ اکْػّى ثؼعگ صًیب لغاع ثگیغین

. اکْػّى صاعًض کَ صع سْصكبى پشق هی كًْض

اػ پبئیي ؿغسؾ ثیبئیض تب جٌْة الجغػ جٌْثی یؼٌی . صع طُي تبى ًملَ ی ایغاى عا یک لذظَ توْع کٌیض

جبیی كجیَ ثَ تِغاى سْصهبى ّ ثؼض ثغّیض ثبال تب آؿتبعا ّ هٌِمَ ای کَ ثَ آى هی گْیٌض تبلق تب ثَ 

جٌْة ایغاى عا توْع ثکٌیض اػ . ایي هٌِمَ صع یک اکْػًّی ثَ ًبم پبل آعتیک لغاع هی گیغص. اعؿجبعاى

الجتَ ایي ُب عا ًوی كْص هغػ هلشوی ثغایلبى تؼییي کغص، )جٌْة كغلی جبیی هثل ثلْچـتبى ّ 

ثیبئیض پبئیي تب دضّص چبثِبع؛ ایي  (كبسوَ ُب ّ الوبى ُبی ُجیؼی ُـتٌض کَ هغػ آًِب عا هلشن هی کٌٌض

یؼٌی . دضّص صع یک اکْػًّی لغاع هی گیغص ثَ ًبم ایٌضّهبالیي کَ تغکیجی اؿت اػ ایٌضیي ّ ُیوبلیي

اللیوی کَ هی ثیٌیض ّ دیبت جبًْعی ّ گیبُی ّ صع ّالغ كغایَ ُجیؼی عا کَ كبُضف سْاُیض ثْص سیلی 

ثَ سبُغ ایي اؿت کَ اگغ كوب عفتَ ثبكیض ثَ ثٌبصع . كجیَ ثَ كغایَ ٌُض اؿت ّ یب ثَ هٌبُك ُویبلیبیی

جٌْثی ایغاى اػ چبثِبع تب گْاتغ هثل ثغیؾ ّ پـبثٌضع ّ یک همضاع ثغیض تْ صل لـوت ُبیی کَ هغثٍْ ثَ 

ثلْچـتبى اؿت جبیی کَ گبًضّ عا هی تْاًیض ثجیٌیض سیلی اػ هغصم دتی اػ ًظغ كبسوَ ُبی اجتوبػی، 

هثال هْؿیمی ٌُضی گْف هی صٌُض لجبؿلبى . عفتبعكٌبؿی ّ پْكق ّ ػثبًلبى كجیَ ثَ ٌُضی ُب ُـتٌض

ثبػ اػ ایي ُغف اػ جٌْة غغثی ایغاى اػ . سیلی كجیَ ثَ ٌُضی ُبؿت ّ ػثبى ٌُضی عا سیلی سْة ثلضًض

كْف ّ آى جبُب توْع ثکٌیض اػ ًظغ ُجیؼی تب ثغؿض ثَ كغق آثبصاى صع اکْػًّی لغاع هی گیغص ثَ ًبم 

صع آى جب اللیوی هی ثیٌیض کَ سیلی كجیَ ثَ صكت ُبی آفغیمبیی . یؼٌی َافغیکي ّ تغّپیکبل. َافغّتغّپیکبل

تْی فیلن ُبی دیبت ّدق تلْیؼیْى دتوب صیضٍ ایض کَ ؿغاًگیتی، اهجْؿلی ّ هبؿبیی هبعا پبعک . اؿت
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صكت ُبی سیلی ّؿیؼی صاعًض کَ تْی آًِب صعست ُبی آکبؿیب صعهی آیض . ُبی هلی هؼغّف آفغیمب ُـتٌض

. کَ كبسوَ ی صكت ُبی آفغیمبیی اؿت صع سیلی اػ جبُب هثال سْػؿتبى هی تْاًیض ایي كغایَ عا ثجیٌیض

هثال صكت ُبی ّؿیؼی عا ثجیٌیض کَ صعست ُبی آکبؿیب تک تک صع آى جب صعآهضٍ اًض ّ یب دتی پغًضٍ ُب ّ 

هثال اگغ كوب یک عاٌُوبی . دیْاى ُبیی کَ آى جب ُـتٌض سیلی هلتغکٌض ثب لـوت ُبیی اػ افغیمب

. هذغایی دیبت ّدق آفغیمب عا ثگیغیض هی تْاًیض یک ؿغی اػ پغًضٍ ُب عا صع ایي لـوت ُب پیضا کٌیض

كوب یک ؿبة اکْػًّی صاعیض ثَ ًبم کبیکبػیي  (صكت هغبى)ثؼض لـوت اعؿجبعاى ّ كوبل غغثی ایغاى 

.  اللیوق سیلی هٌذوغ ثَ فغص اؿت ّ كجیَ ثَ هٌِمَ ی لفمبػ. یؼٌی لفمبػی

لغاع گغفتي ایي چٌض اکْػّى صع کلْعی هثل ایغاى ثبػث كضٍ تب هب یک تفبّت فبدق ّ یک کٌتغاؿت 

ػالٍّ ثغ ُوَ ایٌِب فالت هغکؼی ایغاى ّ ثیبثبى ُب ّ هذغاُبی ایغاى کَ . ُجیؼی جظاة صاكتَ ثبكین

جبی سْصف عا صاعص کَ صع ُیچ کضام اػ ایي اکْػّى ُب تمغیجب لغاع ًوی گیغص ّ ایي ّؿَ لغاع گغفتَ ّ 

كغایَ اللیوی سبم سْصف عا ثْجْص آّعصٍ ّ اػ ایي جِت ُجیؼت ایغاى سیلی سبم اؿت یؼٌی لبثل 

 ُؼاع 8هثال ثض ًیـت ثضاًیض کَ هب صع کلْعهبى  ثیق اػ . همبیـَ اؿت ثب ُجیؼت ایبلت هتذضٍ یب اؿتغالیب

 ُؼاع تب تمغیجب ثغاثغ اؿت ثب توبم گًَْ ُبی گیبُی کَ صع ؿِخ اعّپب ّجْص 8گًَْ گیبُی صاعین ّ ایي 

یؼٌی سیلی اػ کـبًی کَ ػاللوٌض ثَ ثغًبهَ ُبی گیبٍ كٌبؿی ُـتٌض ّ كٌبستي گیبُبى هٌِمَ ثضّى . صاعص

ػالٍّ ثغ . ایي کَ ثَ توبم اعّپب هججْع كًْض ؿفغ کٌٌض هی تْاًٌض صع ایغاى سیلی اػ آى گًَْ ُب عا ثجیٌٌض

ایي یک ؿغی گًَْ ُبیی کَ هغثٍْ ثَ ثیبثبى ُبی ایغاى یب جْاهغ گیبُی هٌذوغ ثَ فغص ایغاى ُـت عا 

 گًَْ پغًضٍ 516-7هب صع ثیبثبى ُبیوبى جٌگل تبق ّ گؼ صاعین کَ صع اعّپب ًضاعین یب صع ایغاى . ُن ثجیٌٌض

ثگظعین کَ هب هثال صع كوبل جٌگل ُبی . صاعین ّ ایي ُب اػ ًظغ صاكتَ ُبی ُجیؼی دبئؼ اُویت اؿت

ُیغکبًی عا صاعین، صع كوبل غغثی جٌگل ُبی اعؽ ثبعاى عا صاعین، صع هٌِمَ ی ػاگغؽ هٌِمَ ی ثلٍْ 

ػاگغؿی عا صاعین، صع فالت هغکؼی ایغاى جٌگل ُبی تبق ّ گؼ صاعین، صع جٌْة ایغاى جٌگل ُبی 

ایي صاكتَ ُب صع . الیبًْؿی عا صاعین یب ُوبى جٌگل ُبی دغا کَ ثَ ًبم اثْػلی ؿیٌب ُن كٌبستَ هی كْص

اتفبلی کَ صع چٌض . ُجیؼت ایغاى کن ًیـتٌض ّ ثَ ًظغ هي دیف اؿت اگغ کَ ًتْاًین اػ آًِب اؿتفبصٍ کٌین

ؿبل گظكتَ افتبصٍ ایي اؿت کَ یک ؿغی اػ ایي كغکت ُبی گغصكگغی فِویضًض کَ هی كْص هغصم عا ثَ 

هي هی سْاُن کَ اػ ؿِخ کبغظ . ُجیؼت ثغص ّ آًِب عا ثب ُجیؼت آكٌب کغص ّ اػ ایي عاٍ پْلی ُن صعآّعص

صع اثتضا ثَ كوب گفتن کَ اکْتْعیـن اػ صّ . ایي هـئلَ عا سبعج ّ یک همضاع ػومی ثَ ایي هـئلَ ًگبٍ کٌن

اگغ كوب ثتْاًیض ُجیؼت عا دفظ کٌیض هی تْاًیض یک تْعیـن . ثشق کبهال هغتجَ ثَ ُن تلکیل كضٍ اؿت
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پبیضاع صع هٌِمَ صاكتَ ثبكیض ّ اگغ ثَ ُغ صلیلی ًتْاًیض ایي کبع عا ثکٌیض صلیمب ًتیجَ ی ػکؾ هی صُض اگغ 

ُن سیلی سْف ثیٌبًَ یَ هـئلَ ًگبٍ کٌین ّ ًتیجَ ی ػکؾ ًضُض دضالل تْعیـن پبیضاعی ُن ًتیجَ ی آى 

 ؿبل پیق ثغای ُجیؼت لبئل ثْصًض اهغّػٍ 2000صع کلْع هب آى تمضؿی کَ آعیبیی ُبی . ًشْاُض ثْص

ًیـت ّ ّجْص ًضاعص؛ گْاٍ ایي هـئلَ ُن ثی هِغی ُبیی اؿت کَ ثَ ُجیؼت كضٍ ّ اًجبكت ػثبلَ ُب ّ 

 ؿبل پیق 2000ایغاًی ُبیی کَ . پغت كضى ػثبلَ اػ كیلَ ُبی اتْهیجل ُبی آسغیي هضل ّ اهـبل آى

 ًغثَ كالق ثب افـبع اؿت تؼییي هی کغصًض یب ثیلتغ ّ 80 تب 70ثغای کتک ػصى یک ؿگ جغیوَ ی 

دتی صع اّؿتب آهضٍ کَ سضایب اگغ ثب صؿت ّ ػثبًن ُجیؼت عا آلْصٍ کغصٍ ام هغا ثجشق چْى گٌبٍ ثؼعگی 

اگغ ثَ یک ثچَ ی اًگلیـی . صع دبلیکَ اهغّػٍ ُیچ ًلبًَ ای اػ آى تمضؽ ُب ًیـت. هغتکت كضٍ ام

هبصعف ثگْیض کَ ایي پغًضٍ یب دیْاى عا ًگبٍ کي فْعی صلت هی کٌض ّ یب صعسْاؿت صّعثیي هی کٌض اهب 

ایي هـئلَ . یک ثچَ ی ایغاًی غبلجب صع ایي دبلت چْة یب ؿٌگی ثغهی صاعص تب ثَ ؿوت دیْاى پغتبة کٌض

عیلَ صع فغٌُگ هب صاعص؛ هتبؿفبًَ چیؼی اؿت کَ ًیبػ ثَ فغٌُگ ؿبػی هجضص صاكتَ ّلی عّی آى کبع 

اکْتْعیـن یؼٌی ّاعص کغصى هغصم ّ تْعیـت ُب اػ کلْعُبی صیگغ ثَ کلْع سْصهبى ثغای . ًلضٍ اؿت

چغسبًضى آًِب صع ُجیؼت ّ اؿتفبصٍ اػ اعػی کَ تْؿَ آًِب ّاعص هی كْص ثغای دفظ ُجیؼت ّ پبیضاع 

دبل صع هْعتی کَ یک ؿغی اػ اؿتبًضاعصُب صع ًظغ گغفتَ ًلْص کبهال ًتیجَ ی ػکؾ هی . کغصى آى

چگًَْ ؟ هلکل اػ آى جبیی كغّع هیلْص کَ صع کلْع هب ؿبػهبى دفبظت اػهذیَ ػیـت هتْلی . صُض

لبثلی صع ػهیٌَ ی دفبظت اػ ُجیؼت ًیـت ّ اػ ُغف صیگغ عؿبًَ ُبی جوؼی ثَ سوْم هضا ّ ؿیوب 

هتبؿفبًَ صع کلْع هب ؿفغ ثَ ُجیؼت یک ؿفغ اعػاى . هغصم عا صػْت هی کٌٌض کَ ثَ ُجیؼت ؿفغ کٌٌض

اعػاى ثْصى ثبػث هی كْص . لیوت اؿت صع هْعتی کَ صع اؿتبًضاعصُبی ثیي الوللی اهال اعػاى ًیـت

کَ هغصم سیلی عادت ثب یک چبصع ثَ ُجیؼت ثغًّض آتلی عّكي کٌٌض ّ کجبثی ثشْعًض ّ فغصا عّػی 

آكغبل ُبیلبى عا ُن صع ُوبى جب ثگظاعًض ؛ دبال هـئلَ ؿغ ّ هضا ّ ثی هِغی ُبیی کَ ثَ ُجیؼت عّا 

صع ُجیؼت . ادـبؿبتی ثغسْعص ًوی کٌن هی سْاُن هـبئلی عا ثگْین کَ اؿتبًضاعص اؿت. هی صاعًض جضاؿت

هغف آكغبل ثَ جب گظاكتي هلکل ػا ًشْاُض ثْص، صع ّالغ اگغکوی ػویمتغ ثَ لٌیَ ًگبٍ کٌین هتْجَ 

ثگظاعص ایي ُْع ثگْین؛ اکْؿیـتن ّ ُجیؼت كبهل یک ؿغی دلمَ ُبیی . هلکالت اهلی آى هیلْین 

ایي لبًْى صع ُوَ ی صًیب . اؿت کَ هثل ػًجیغ ثَ ُن ّاثـتَ ُـتٌض ّ تؼبصلِبی ُجیؼی عا كکل هی صٌُض

دبال صع کلْعی هثل ایغاى کَ صاعای آة ّ ُْای گغم ّ سلک ّ اللین سلک ّ ًیوَ . ُویي ُْع اؿت

سلک اؿت ایي تؼبصلِبی ػیـتی ثـیبع كکٌٌضٍ تغاًض ّ کبفی اؿت تب یکی اػ ایي دلمَ ُب عا ثکلین ثیغّى 
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آّعصى هثل ػوْهی ثغای آى . ّ یب یک دلمَ ثَ ایي ػًجیغ اًبفَ کٌین تب کل اکْؿیـتن عا ثَ ُن ػصٍ ثبكین

سیلی ؿشت اؿت اهب اگغ كوب ثَ تؼضاص سیلی ػیبص ّاعص یک هٌِمَ ای ثلْیض هثال صكت الع صع ُْل 

اعصیجِلت؛ هی سْاُیض ثبعُب ثَ آى جب ثغّیض، کوپیٌگ کٌیض، ثچَ ُب صللبى هی سْاُض ؿغ ّ هضا ثکٌٌض، 

ُیچ هذضّصیتی صعثبعٍ ی تؼضاصی کَ هی سْاٌُض ّاعص هٌِمَ ثلًْض ّجْص ًضاعص، ُغ سبًْاصٍ ای یک جب 

كبیض سیلی اػ كوبُب ایي هـئلَ عا ًضاًیض ّلی آى ػهبى، ػهبى تْلیض هثل سیلی اػ ... آتق عّكي کٌض ّ 

ّجْص سْص پغًضٍ ُب ثَ . ثـیبعی اػ پغًضٍ ُب ُن صع دبل تْلیض هثل ُـتٌض. دیْاًبت صع آى هٌِمَ اؿت

ثَ ػلت ؿغّ هضا . تٌِبیی هِن ًیـت ثلکَ ایي یک ػًجیغٍ اؿت کَ آى پغًضٍ ُب جؼیی اػ آى سْاٌُض ثْص 

ّ دٌْع تؼضاص اًجٍْ تْعیـت ُب، چغسَ ی ػًضگی ایي پغًضٍ ُب ثَ ُن هی عیؼص، ثـیبعی اػ ایي پغًضٍ ُب 

ًَ تٌِب صؿت ثَ تْلیض هثل ًوی ػًٌض ثلکَ سبًَ ُبیی عا ُن کَ صعؿت کغصٍ اًض، سغاة هی کٌٌض ّ هی عًّض 

ّ ایي ثبػث هی كْص تب كوب عّی ایي چغسَ اثغ هٌفی ثگظاعیض ّ ایي ثغهی گغصص ثَ چیؼُبی صیگغ؛ هثال 

ثگظاعیض صاؿتبًی ثگْین تب ثتْاًین لٌیَ عا .... افؼایق تْلیض هثل ًبگِبًی یک گًَْ دلغٍ ًبهِلْة یب 

هلْاًبى اًگلیـی ػهبًی کَ . جؼیغٍ ای کَ عًب كبٍ ثَ آى جب تجؼیض كض عا صع ًظغ ثگیغیض. هلوْؽ تغ کٌن

ثَ آى جب عفتٌض صیضًض کَ آى جب یک جؼیغٍ ی کبهال ثکغ ثب صعست ُبی سیلی ثلٌض ّ دیْاًبت هشتلف صاسل 

صعیبًْعصاى سـتَ ػهبًی کَ ثَ آى جب عؿیضًض هتْجَ كضًض کَ صع آى جؼیغٍ پغًضٍ ای ػًضگی . جؼیغٍ اؿت

ایي پغًضٍ ثَ اًضاػٍ ی هغغی اؿت کَ ًوی تْاًض ثپغص ّ صع ًتیجَ هلْاًبى گغؿٌَ . هیکٌض ثب ًبم هذلی صّصّ

ثؼض صعیبًْعصُبی صیگغ آهضًض ّ ثبػ ُن صّصّ گغفتٌض تب جبیی کَ ثؼض . كغّع کغصًض ثَ گغفتي ایي صّصُّب

صع ًگبٍ اّل ست ُیچ هلکلی ًیـت یک دیْاًی جبیی ثْصٍ کَ . اػ چٌض ؿبل ًـل ایي صّصُّب هٌمغى كض

کـی ُن اػ آى سجغ ًضاكتَ ّ دبال صیگغ ًیـت ّ توبم كضٍ ّ عفتَ؛ اهب یک جٌغیلي ُجیؼی گظكت ّ ثؼض 

 ؿبل صیضًض کَ گًَْ صعست غبلت هْجْص صع جؼیغٍ آًِبیی کَ پیغتغ ثْصًض صع دبل افتبصى 30-35اػ دضّص 

ثؼضُب صاًلوٌضاى ػیـت كٌبؽ تذمیك کغصًض . ُـتٌض ّ آى ُبیی کَ جْاى تغ ُـتٌض اهال ثَ ّجْص ًوی آیٌض

ّ صیضًض کَ صّصُّب اػ تشن ایي صعستبى اؿتفبصٍ هی کغصٍ ّ آًِب عا هی سْعصًض ؛ ایي تشن ُب  صع صاسل 

هؼضٍ پغًضٍ ثَ ػلت اؿیض هؼضٍ صچبع صگغگًْی هی كضٍ ّ صع ّالغ یک الیَ پْؿتَ عا اػ عّی تشن ثغهی 

ثب ثغصاكتي ایي پغًضٍ اػ ُجیؼت صیگغ ایي . صاكتَ ّ آى عا آهبصٍ ی ایجبص یک صعست جضیض هی کغصٍ اؿت

ثؼض توبم صعست ُبی آى جؼیغٍ اػ ثیي عفتٌض ّ ثَ ُجغ آى هغصم . چغسَ ی ُجیؼی ایجبص ًوی كضٍ اؿت

ایي صاؿتبى صع کلْع سْص هب ُن اتفبق افتبصٍ؛ ّاعص کغصى ثؼٌی گًَْ . هججْع كضًض تب اػ آى جؼیغٍ ثغًّض

ّاعص کغصى ثؼٌی جلجک ُب ثَ ثِبًَ ُبی . ُبی هبُی ُب ثَ صعیبچَ ُب ثبػث كض کَ ُبهْى اػ ثیي ثغّص
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غیغکبعكٌبؿی ثَ ؿْادل كوبلی ثبػث كض تب یک ؿغی جلجک ُبی هؼادن کَ هِوبى ثْصًض ّاعص كًْض ّ 

ثؼض صع ؿِخ ثـیبع ػیبص هغصاة اًؼلی عا صعثغگغفتٌض ّ ثبػث کبُق اکـیژى عؿبًی ثَ ؿِْح ػیغیي 

ایي عا گفتن تب ثضاًیض لٌیَ ُجیؼت . كضًض ّ هغگ ثـیبعی اػ گًَْ ُبی گیبُی ّ جبًْعی عا صعثغصاكت

.  سیلی دـبؽ تغ اػ آى اؿت کَ كبیض صع ًگبٍ اّل صیضٍ كْص

یؼٌی . اػ ُغف صیگغ سْثی اکْتْعیـن ایي اؿت کَ ثبػث هی كْص هغصم ثب جْاهغ هذلی کبع صاكتَ ثبكٌض

هب اػ ایي جب ثلٌض هی كْین هی عّین ثَ عّؿتبیی صع کْیغ لْت هی سْاُین آى جب عا ثجیٌین ّ اػ ثْصى صع 

اػ البهت صع . صع چٌیي جبیی اؿت کَ هی عّین ثَ سبًَ ی هغصم عّؿتبیی. آى جب ّ دؾ کْیغ لظت ثجغین

سبًَ ُبی هغصم عّؿتبیی اؿتفبصٍ هی کٌین ّ چْى آى جب ُـتین اػ هْاص غظایی آى ُب اؿتفبصٍ هی کٌین ّ 

. اكتغبل ػایی ّ صعآهضػایی یکی اػ هذـٌبت سْة ایي لٌیَ اؿت. یک پْلی عا ثَ آى ُب ثغهی گغصاًین

هي ثَ كشوَ سیلی اػ ایي ػلبیغ ! اهب صع هْعت صعؿت ثغسْعص ًکغصى هلکل ػا ُن سْاُض ثْص

ثشتیبعی عا صیضٍ ام کَ ثَ جبی ایٌکَ ثَ فکغ کْچ هثال ػهـتبًَ اف ثبكض کَ هی سْاُض ثَ ؿوت هـجض 

ؿلیوبى ثغّص ّ ایٌکَ کضام چغاگبٍ سْة اؿت ثَ فکغ ایي اؿت کَ اػ تْعیـتق چَ چیؼی ثگیغص یب هثال 

هْثبیلق كجیَ ثَ آًی ثبكض کَ تْعیـتق صاعص یب سبًن ُبی ػلبیغ ثَ جبی ایي کَ ثَ فکغ لجبؽ ؿٌتی 

سْصكبى ثبكٌض کَ ؿبلِب ؿت صع ایل ّ ُبیفَ اف پْكیضٍ هی كْص، اػ لجبؽ تْعیـتق الگْثغصاعی هی کٌض 

صع ّالغ ثبفت ؿٌتی ّ آییٌی . کَ ثَ ُجیؼت آهضٍ؛ ثضّى ایي ثضاًض ثب آى لجبؽ کجب ثبیض ثغّص ّ کجب ًجبیض ثغّص

ثب پیق آهضى ایي تضاسالت فغٌُگی ًبهٌبؿت صع ُْل . ّ تبعیشی ّ عؿْهبت  کن کن اػ یبصُب هی عًّض

 ؿبل آیٌضٍ كبیض كوب صیگغ ایي تفبّت ُبی ػیجبی 200 تب 100چٌضیي ؿبل اؿت کَ ثغسی هی گْیٌض 

ّ ػهبًی کَ ّجْص ًضاكتَ ثبكض صیگغ تْعیـتی ُن ًشْاُض ثْص ػیغا صیگغ . فغٌُگی عا اهال ًضاكتَ ثبكیض

.  جبطثَ ای ّجْص ًضاعص کَ تْعیـتی ثغای صیضًق ثیبیض

صع اکْتْعیـن هب چٌض كبسوَ ی هِن صاعین کَ كبسوَ ُبی اؿتبًضاعص ثغگؼاعی تْع صع هذیَ ُبی 

ثَ ایي هؼٌب کَ .  ثغای ّعّص تْعیـت اؿتظزفیت پذیزش یک منطقهُجیؼی ُـتٌض کَ اػ هِوتغیي آًِب 

یب ثَ یک پبعک هلی صع . صع ُجیؼت كوب ثَ ُغ هیؼاى کَ صلتبى ثشْاُض ًوی تْاًیض تْعیـت عا ّاعص ثکٌیض

ُغ عّػ تٌِب ػضٍ ی هؼیٌی هی تْاًٌض ّاعص ثلًْض تب ثَ آى هذیَ ًغثَ ی ججغاى ًبپظیغ ّاعص ًلْص کَ 

هلشن کغصى ایي هیؼاى هغثٍْ هیلْص ثَ ُوکبعی هضیغاى هذیَ ػیـت آى هٌِمَ ثب تْعگغصاًبًی کَ 

اگغ کَ ایي كبسوَ عػبیت ًلْص ؿجت پضیضٍ ای هی كْص ثَ ًبم . هی سْاٌُض تْعی عا ثَ آى جب ثجغًض
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اػ ثیي عفتي ُجیؼت ثَ هْعت تضعیجی، .  کَ پیبهضُبیی صاعص کَ پیلتغ ُن گفتن باسدید بیش اس حد محل

استالل صع ؿبستبعُبی ػًضگی صع جبهؼَ ی هیؼثبى، استالل صع دیبت ّدق؛ ثی ُْیت كضى فغٌُگ ّ 

ایٌِب اػ اًْاع استالالتی ُـت کَ صع ّالغ عػبیت ًکغصى اهْل ... عؿْهی کَ صع هٌِمَ ّجْص صاعص ّ 

. ُجیؼت گغصی ثَ ّجْص هی آّعص

ًوی گْین ثَ ُجیؼت )صع کلْع هب هتبؿفبًَ صػْت ػوْهی اػ هغصم ثغای عفتي ثَ ُجیؼت ثضّى آهْػف 

ثـیبع اكتجبٍ اؿت ثَ  (ًغّین هي صاعم ثَ ُجیؼت هی عّم ّ صع صعجَ ی اّل سْصم ًجبیض ایي دغف عا ثؼًن

سبُغ ایي کَ صع صعجَ ی اّل تْعگغصاى ُبی هب ػیبص صع ایي ػهیٌَ اكتجبٍ هی کٌٌض ّ اػ ًظغ ثبػاع ُضف 

ُن، آى ػهیٌَ فغٌُگی کَ ثبیض ّجْص صاكتَ ثبكض هتبؿفبًَ صع هیبى هغصم ّجْص ًضاعص صع ًتیجَ كوب ثب 

جبهؼَ ای ُغف ُـتیض کَ ثضّى عػبیت اؿتبًضاعصُب ّ ثضّى دـبة ّ کتبة ّاعص ُجیؼت هی كًْض ّ ثؼض 

اثغی عا کَ ثغ عّی ُجیؼت هی گظاعًض هی تْاًیض ثضّى ایي کَ ثگْین هلبُضٍ کٌیض هثال صع جٌگل اثغ، 

 ؿبل پیق اگغ کـی هغًجبة عفتَ ّ صیضٍ کَ چَ 15 تب 10. تٌگَ ی ّاكی ّ صع هغًجبة هی تْاًیض ثجیٌیض

كکلی ثْصٍ، دبال ُن ثغّص ّ ثجیٌیض کَ چَ كکلی كضٍ اؿت؟ ایٌِب ًتیجَ ی ؿِذی ًگغی هب ّ کـبًی اؿت 

کَ ایي لٌیَ عا صع کلْع هب عاٍ اًضاستَ اًض ثضّى ایي کَ فکغ کٌٌض کَ اّل ثبیض ػهیٌَ فغٌُگی آى عا 

ثغای هغصم فغاُن کٌین ّ اػ ُغف صیگغ ؿبػهبى ُبی هغتجَ ُن کٌتغل الػم عا عّی ایي لٌیَ ایجبص 

اػ . ثکٌٌض ّ ثؼض ثَ هغصم ثگْیین کَ دبال ثَ ُجیؼت ثغّیض ّ ًضاكتَ ُبیتبى عا یک جْع صیگغ پیضا ثکٌیض

ُغف صیگغ اػ آى جب کَ ُغ کلْعی صع صًیب تالف هی کٌض تب آهبع ّعّص تْعیـت سبعجی عا ثَ کلْعف 

، ثغای ایي کَ اعػ ( اؿت7 ثَ 1ثگظعین اػ ایي کَ  آهبع ّعّص تْعیـت سبعجی ثَ کلْع هب )ػیبص ثکٌض 

عا ثَ کلْع سْصف ّاعص کٌض تب ًّؼیت اجتوبػی ّ التوبصی کلْع عا ثِتغ کٌض، تب صع ّالغ ایي ًبًی کَ 

ّلتی كوب صع یک پبعک هلی ظغفیت ُجیؼت عا ثب . صاعص ّاعص کلْعف هی كْص ؿغ ؿفغٍ ی هغصم ثغّص

ایي تفکغ کَ هغصم هب عا ثضّى . هغصم ػبصی پغ هی کٌیض صیگغ جبیی ثغای تْعیـت سبعجی ثبلی ًوی هبًض

.  آهْػف الػم ّ ثضّى ػیغ ؿبست فغٌُگی ّاعص ُجیؼت کٌین اكتجبُی اؿت کَ صاعص عر هی صُض

هي اهال ثب عفتي هغصم ثَ ُجیؼت هشبلف ًیـتن ّ ًوی سْاُن ثگْین کَ اهال کـی ثَ ُجیؼت ًغّص، ًَ، 

اهْال صع یک جبهؼَ هْفك كوب . هي صاعم چیؼی عا هی گْین کَ صع جبهؼَ ی هب صع هْعصف غفلت كضٍ

ثغای اًجبم اکْتْعیـن یک ؿغی اؿتبًضاعُبی سبم عا صاعیض کَ ایي اؿتبًضاعصُب تجییي هی كْص ّ ثؼض اػ 

ُغف ّػاعت تْعیـن آى کلْع هجْػُبیی صاصٍ هی كْص ثَ تْعگغصاى ُب کَ تْعگغصاى ُب ثغ اؿبؽ آى 
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ایٌکَ چَ لضع آى اؿتبًضاعصُب صع ایغاى هب هْعص تْجَ لغاع هی گیغص . اؿتبًضاعصُب تْعُب عا اًجبم صٌُض

ثوبًض،هلکل عیلَ ای آًجبؿت کَ هب اهال صع کلْعهبى آى اؿتبًضاعصُب عا ًضاعین؛ یؼٌی اهال هلشن 

ًیـت کَ کضام آژاًؾ صاعص تْع عا ثَ کجب هی ثغص صع ُجیؼت ّ آیب ایي آژاًؾ اهْال هالدیت ثغگؼاعی 

ایي ًْع  تْع عا صاعص یب ًَ؟ هي هی گْین صع كغایِی کَ هب صع کلْعهبى ػهیٌَ دفبظت اػ هذیَ ػیـت 

عا ًضاعین ّ صع کٌبع آى ػیغؿبست فغٌُگی ُن هْجْص ًیـت، تْجَ ًکغصى ثَ ایي اؿتبًضاعصُب ثبػث یک 

یؼٌی ػهبًی کَ ثَ هغصم آهْػف صاصٍ ًلضٍ کَ ثبیض ثَ ُجیؼت ادتغام ثگظاعًض ّ ُْعی ثب . فبجؼَ هی كْص

اگغ تب ثَ دبل جْاهغ هذلی ُجیؼت عا ...  آى عفتبع کٌٌض کَ ثتْاًٌض آى عا ثَ ُْع هـتوغ صاكتَ ثبكٌض 

اگغ چَ . تشغیت هی کغصًض كوب یک هْج ػظیوی اػ هغصم عا ثَ آى جب هی ثغیض کَ ثَ آًِب کوک هی کٌٌض

اػتمبص صاعم کَ سیلی ُب کَ ثَ ُجیؼت هی عًّض ثَ آى ادتغام هی گظاعًض ّ ًـجت ثَ آى صغضغَ سبُغ 

صاعًض اهب هي فکغ هی کٌن تب ػهبًی کَ ػهیٌَ فغٌُگی كٌبست ُجیؼت صع هغصم هب ّجْص ًضاعص، صػْت 

 ًفغ عا ثَ صم صع هْػٍ 1000كوبهی تْاًیض . کالى ثغای عفتي ثَ ُجیؼت ثَ صالیلی کَ گفتن اكتجبٍ اؿت

 تب ّاعص هْػٍ كًْض آى جب عا ثجیٌٌض ّ ثغگغصًض ّ ُیچ هلکلی ُن 50 تب 50هلی ایغاى ثجغیض ثؼض ثگْییض کَ 

پیق ًوی آیض؛ اهب صع ُجیؼت كوب ایي کبع عا ًوی تْاًیض ثکٌیض چْى ثَ هذي ّعّص تؼضاص اًجٍْ ثَ ُجیؼت 

ایي اًجبكت ػثبلَ ُب، اػ ثیي عفتي عاٍ ُب ّ ثَ ُن عیشتي ُجیؼت صع سیلی اػ هٌبُك ایغاى پیق سْاُض 

هثال صع جٌْة ایغاى ثَ صلیل ّاعص كضى تؼضاص ػیبص تْعیـت ُب صع یک هٌِمَ سبم للن ّ دغکت . آهض

اکْتْعیـن ٌُْػ صع .هضاّم لبیك ُب، صعهض سیلی ػیبصی اػ هغجبى ُبی سیلی سْة هب اػ ثیي عفتَ اًض

کلْع هب هـئلَ ًْظِْعی اؿت ّ صع ًتیجَ سیلی عّی آى ثبیض کبع كْص تب پیًْض ایي صّ ػبهل اؿبؿی 

یؼٌی دفبظت ّالؼی اػ ُجیؼت ّ اؿتبًضاعص ؿبػی تْعُبی هجتٌی ثغ ُجیؼت ثِتغهْعت گیغص تب ًتیجَ آى 

ثَ ًظغ هي سیلی اػ آژاًؾ ُبیی کَ ثَ تؼضاص اًجٍْ تْعیـت ثَ ُجیؼت هی . سْصف عا ثِتغ ًلبى صُض

ثغًض، اؿتبًضاعصُب عا عػبیت ًوی کٌٌض ّ ثب آى جبُبیی کَ ثبیض صعاعتجبٍ ثبكٌض، ًتْاًـتَ اًض سْة اعتجبٍ 

صع سیلی اػ کلْعُب ػهبًی کَ هجْػ ثبػصیض اػ یک پبعک هلی عا هبصع هی کٌٌض فمَ . ثغلغاع کٌٌض

یؼٌی پبعک عا ػّى ثٌضی هی . اجبػٍ هی صٌُض تب لـوت ُبی سبهی اػ آى پبعک هْعص ثبػصیض لغاع گیغص

یب صع ًپبل کَ تْعیـن . کٌٌض ّ صع هبٍ ُبی هشتلف ؿبل تٌِب اجبػٍ ثبػصیض اػ ػًِّبی سبهی عا هی صٌُض

کُْـتبى عّاج صاعص اػ هٌِمَ ی سبهی ثَ ثؼض صیگغ دتی اجبػٍ ًضاعیض کَ ثب هبكیي ُن اصاهَ هـیغ 

اؿتبًضاعصُب كبهل هیؼاى افغاص ّعّصی ثَ هٌِمَ، . کَ ُوگی ایي ُب ثَ دفظ ُجیؼت کوک هی کٌض. ثضُیض

ًْع عفتبع ثب افغاص جبهؼَ ی هذلی اؿت کَ اگغ ایٌِب عػبیت كْص هلکالت سیلی کوتغی ثَ ّجْص هی 
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هي سْصم صع جٌگل دغا، جْاًی عا صیضم کَ ثب ؿشتی یک ثچَ صلفیي عا ًجبت هی صاص ثب ایي اؿتضالل . آیض

. کَ تْعیـت ایي جب هی آیض ّ اػ لبیك هي اؿتفبصٍ هی کٌض ّ ثَ هي پْل هی صُض ّ هی سْاُض صلفیي ثجیٌض

جْاهغ هذلی سیلی .  ؿبل پیق ایي کبع عا ًکٌض اهب دبال صاعص ایي کبع عا هی کٌض50اگغ چَ هوکي ثْص 

هِن ُـتٌض، کبع کغصى عّی جْاهغ هذلی اػ کبعُبیی اؿت کَ دتوب ثبیض صع اکْتْعیـن اًجبم كْص، چْى 

اگغ هب ایي ثشق عا جضی ثگیغین، . عاثَِ ی هب ثب جْاهغ هذلی اؿت ّ ایي پْل ثبیض ثیي آًِب تمـین كْص

ُوَ ایي ُب ثَ ایي . آًِب ًـجت ثَ ُجیؼت صغضغَ ی سبُغ پیضا هی کٌٌض ّ ًوی گظاعًض تب چیؼی سغاة كْص

ثغهی گغصص کَ ؿبػهبى هتْلی گغصكگغی چَ همضاع اُالػبت الػم عا صاعص کَ ثَ تْعگغصاى ّ تْعیـتق 

كوب هی تْاًیض ثَ ُجیؼت ثغّیض ّ ُجك تؼغیف اکْتْعیـن ُیچ چیؼی عا صع ُجیؼت ثبلی ًگظاعیض یب . ثضُض

صع هغًجبة تْعیـت ُب تبق ُبیی عا کَ ثؼض اػ هفْیَ آى جب کبكتٌض هی كکبًضًض ّ ثؼض آًِب عا . ثغػکؾ

ػغبل هی کغصًض ّ للیبى هی کلیضًض، كوب چَ لضع هی تْاًیض پبؿجبى کٌبع ُغ گؼ ّ تبلی ثگظاعیض تب ایي 

اتفبق ًیفتض؟ ػالٍّ ثغ ایي تْعیـتی کَ اػ کلْعی صیگغ ثَ کلْع هب ّاعص هی كْص اؿتبًضاعصُبی 

اکْتْعیـن عا هی صاًض ّ اگغ ثجیٌض کَ هثال پغًضٍ ای عا هی سْاُیض ثَ اّ ًلبى ثضُیض ّلی تب ّؿَ هذیَ 

صع ًتیجَ ایي هب ُـتین کَ ثبیض ثَ . ػًضگی آى پغًضٍ عا جبصٍ کلیضٍ ایض، لجْل ًوی کٌض ّ صیگغ ًشْاُض آهض

دمیمت تلز صیگغ ایي اؿت کَ صع ثـیبعی اػ هْاعص ؿغهبیَ گظاعی ُبیی کَ . جْاهغ هذلی آهْػف ثضُین

ثَ اؿن جْاهغ هذلی كضٍ اؿت، ؿْص آى ػوال ثَ جیت صیگغی عفتَ ّ ُیچ پْلی ثَ جبهؼَ هذلی ثغ ًگلتَ 

.  اؿت

ایٌکَ چغا هغصم ایغاى فکغ ًوی کٌٌض کَ ُجیؼت ایغاى سبًَ ی سْصكبى اؿت ثَ ًظغ هي ثَ ایي هلکل ثغ 

ّلتی کَ تمضؿی ثغای ُجیؼت . هیگغصص کَ سیلی ّلت اؿت ُجیؼت عا ًوی كٌبؿٌض ّ اػ آى جضا كضٍ اًض

ّجْص ًضاكتَ ثبكض ّ ُجیؼت عا اػ آى سْصهبى ًضاًین ّ ادتغاهی ثغایق لبئل ًجبكین یک چٌیي هلکالتی 

یکی اػ کبعُبیی کَ اکْتْعیـن هی کٌض ایي اؿت کَ هغصم عا ثَ هٌِمَ ای هی ثغص ّ آى . ًتیجَ هی كْص

اهال ایي . جب عا اعػكوٌض هی کٌض ّ اػ هغصم هذلی آى جب اؿتفبصٍ هی کٌض ثغای دفبظت اػ ُوبى هٌِمَ

. ّلتی هغصم ُجیؼت عا ًوی كٌبؿٌض ػاللَ ای ُن ثَ آى پیضا ًوی کٌٌض. كبلْصٍ ی کبع اکْتْعیـن اؿت

ّلتی كوب یک پغًضٍ عا ثلٌبؿیض، ثجیٌیض عفتبعف عا، کبعُبی فْق الؼبصٍ اف عا صع ثؼٌی هْالغ، ًـجت ثَ 

ایي صع . آى ػاللَ پیضا هی کٌیض ّ صع ًِبیت صلتبى ًوی آیض کَ ػیـتگبُق عا ّیغاى کٌیض یب اطیتق کٌیض

یک صعست عا ّلتی ثضاًیض چَ چغسَ ػیجبیی صاعص تب یک هیٍْ عا تْلیض . هْعص ُوَ ی ُجیؼت ّجْص صاعص
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ُوَ ی ایي هْاعص ثَ آهْػف ثغهی . کٌض، ُیچ ّلت ًضاًـتَ یک كبسَ آى عا ًوی كکٌیض ّ اطیتق ًوی کٌیض

.  گغصص

 ثَ ػٌْاى یک عاٌُوب ایي ّظیفَ عا ثغ صّف سْصم دؾ هی کٌن کَ ّلتی ثَ ُجیؼت هی عّم اگغ ًتْاًن 

صع عّػ آسغ تبثیغی عّی هـبفغم ثگظاعم کَ هـبفغم ًـجت ثَ ُجیؼت صغضغَ ی سبُغ كضیض پیضا کٌض، هي 

هِوتغیي ّظیفَ عاٌُوبُبی ُجیؼت گغصی كٌبؿبًضى ُجیؼت ثَ تْعیـت .کوی کبعم هلکل صاكتَ اؿت

 .اؿت ّ ایي کَ ثگْیٌض کَ ُجیؼت چَ لضع اُویت صاعص


