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زٍستبًی وِ ثیبى هیوٌٌس ثب هطىالت هبلیبتی ضٍثِضٍ ّستٌس ثْتط ایي است وِ ثگَیٌس هسبئل هبلیبتی زاضًس ،چطا وِ ضسبلت ٍؾغ
لَاًیي ایجبز هطىل ًیست ثلىِ ایجبز ضاُ حل است ٍ تٌْب تفبٍتی وِ ٍجَز زاضز ثِ ایي غَضت است وِ ٌّگبم ٍؾغ لَاًیي ،تفبٍت
ثیي لَاًیي حبون ثب ػطف تجبضی یب فطٌّگی جبهؼِ ثبػث ایجبز تؼبضؾبتی ثب وبضفطهبّب ،استبضتآپیّب ٍ ثِغَضت ولی ثب ضرػی وِ
ثب آى حَظُ زض اضتجبط است ،هیضَز.
اٍلیي هجحثی وِ زض ایٌجب هَضز تَجِ لطاض هیگیطز ایي است وِ ثِ ایي سؤال پبسد زّین وِ هي هَزی هبلیبتی ّستن یب ذیط؟ زض
ٍالغ ایي اٍلیي گبم ثطای ضطٍع غحجت زضثبضُ هؼبفیت است .لبًَى هبلیبتّبی هستمین هبزُ یه ،زض  5ثٌس هَزی ضا هؼطفی هیوٌس.
هب تؼطیفی اظ هَزی ًِ زض اضظش افعٍزُ ٍ ًِ زض لبًَى هبلیبتّبی هستمین زض زست ًساضین وِ ثِطَض غطیح ضرع هَزی ضا هؼطفی
وٌس .تٌْب هػبزیك هبلیبتی ضا ثیبى وطزُ ٍ ثِطَض طجیؼی اگط ضرع زض آى هػبزیك لطاض گیطز ،هَزی هبلیبتی است .ثؼس اظ ضٌبذت
هَزی هبلیبتی ،چٌس اغطالح هْن ضا وِ زض غحجتّبی افطاز ظیبز ضٌیسُ هیضَز ضا ثبیس ثطٌبسین .افطاز ثیبى زاضًس وِ هب زاًصثٌیبى
ثَزُ ٍ هؼبلف اظ هبلیبت ّستین؛ پس چطا اظ هب هبلیبت زضیبفت هیضَز؟
الظم ثِ شوط است وِ زض لَاًیي هبلیبتی تغییطات ثعضگی ایجبز ضسُ است .زض سبل  0831اغالحبت ٍ زض سبل  0831تغییط ٍ تحَل
اسبسی زض لَاًیي هبلیبتّبی هستمل ایجبز ضس .زض لَاًیي جسیس ثب اغطالحی ثِ ًبم «ًطخ غفط» آضٌب ضسین .لجل اظ ایي افطازی وِ
هؼبف اظ هبلیبت ثَزًس اظْبضًبهِای ضا تٌظین ٍ اضسبل هیوطزًس ٍ هطىلی ّن پیص ًویآهس .اهب اهطٍظُ ایي فطٌّگ زض حبل تجسیل ثِ
ًطخ غفط است .ثِ ایي هؼٌی وِ اگط ضوب هؼبف اظ هبلیبت ّستیس هلعم ثِ اًجبم تىبلیف هبلیبتی ثَزُ ،ثبیس زضآهسّب ٍ ططفّبی
حسبة ضوب ضٌبسبیی ضَز ٍ زضآهس هطوَل ضوب زض ً طخ غفط ؾطة ضَز .ایي تفبٍت ثیي هؼبف اظ هبلیبت ٍ ًطخ غفط است ٍ اهطٍظُ
پبیصّب ثِ سوت ًطخ غفط زض حبل حطوت است.
اهب ثِ اغل هَؾَع ثپطزاظین ،هؼبفیت چیست؟ هؼبفیت ذطٍج لبًًَی هٌبثغ زضآهسی ٍ سطهبیِای یه هَزی هبلیبتی اظ پطزاذت
هبلیبت است .ثِػٌَاى هثبل ضوب  xضیبل زضآهس زاضیس ،زضآهس ضوب ثٌبثط لبًَى هؼبفیتّب اظ ظهطُ پطزاذت هبلیبت ذبضج ضسُ است .اهب
چطا ثِ ایي غَضت ثیبى هیضَز .فطؼ وٌیس ضوب هؼبف ّستیس ،تىبلیف ثطای ضوب ثبض هیضَز وِ اگط فطز غیطهؼبفی ثب ضوب هؼبهلِای
اًجبم زاز سبظهبى لبزض ثِ ضٌبسبیی آى فطز ثبضس چطا وِ ایي هعیت هتؼلك ثِ ضوبست.
ضٍیىطز هؼبفیت ایي است وِ هَلتی ثبضس یؼٌی زاضای ثبظُ ظهبًی است ٍ اگط فطز اظ آى ثبظُ ظهبًی ذبضج ضَز هؼبفیتّب ضا اظ زست
هیزّس .هجحث هْن زیگط ضٌبسبیی است .افطازی وِ هؼبف ّستٌس یه سطی ّعیٌِ زاضًس وِ سبظهبى آىّب ضا ًویپصیطز ثلىِ آىّب
ضا ضٌبسبیی هیوٌس .اهب چطا؟
 .0ثِػٌَاى هثبل اگط یه ضطوت هؼبف زض زٍضاى هؼبفیت ضٍ ثِ ظیبىزُ حطوت وٌس هستی ّن اظ ظیبىزُ استفبزُ هیوٌس .ایي
زض غَضتی است وِ سبظهبى هبیل ثِ ایي اتفبق ًیست .ثلىِ هبیل است وِ ّعیٌِ ّبی ضوب ضا زضیبفت وٌس وِ زض ٌّگبم
ذطٍج ضوب اظ هؼبفیت؛ ثبظُ ظهبًی ،هیبًگیي زضآهس ،هیبًگیي ّعیٌِ ٍ اهثبل آى ضا اظ ضوب زاضتِ ثبضس.
 .2فطزی وِ تىبلیف هبلیبتی ذَز ضا اًجبم ًسّس هؼبفیت ذَز ضا اظ زست هیزّس ٍ ایي ثِػٌَاى یه اّطم ثطای اًجبم تىبلیف
است.
زض غحجت زٍستبى ضٌیسُ هیضَز وِ ثیبى هیوٌٌس ثِ هست زٍهبُ اظ ثجت ضطوت هب هیگصضز ٍ فؼبلیتی ًساضتِاین ثٌبثطایي ًجبیس
هبلیبتی ثپطزاظین .ثطاثط هَؾَع هبزُ  50 ٍ 13 ،14لبًَى هبلیبتّبی هستمین ،اضربظ حمَلی ثِ هحؽ تأسیس ،ثجت ٍ اذص
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هبّیت ،هىلف ثِ تطىیل پطًٍسُ هبلیبتی ّستٌس ٍ ثبیس ًین زض ّعاض سطهبیِ ذَز ضا ثب ػٌَاى تأهیي هبلیبتی اثطبل وٌٌس .ثٌبثطایي
اٍلیي تىلیف ثؼس اظ تأسیس ثحث توجط است ،جسای اظ ایٌىِ فؼبلیتی زاضتِ یب ًساضتِ ثبضیس.
هَؾَع ثؼسی زض اضتجبط ثب «اظْبضًبهِ غفط» است .اگط اظْبضًبهِ غفط ضا اضسبل وٌیس ثِ ایي هؼٌی است وِ ضوب ّیچگًَِ فؼبلیتی
ًساضتِ ٍ ّیچگًَِ ّعیٌِ ٍ زضآهسی ًساضتِایس .ثِ ذبطط زاضتِ ثبضیس وِ ثبیس اظْبضًبهِ غفط ضا ثب ًبهِ ػسم فؼبلیت ّوطاُ وٌیسً .بهِ
ػسم فؼبلیت ػطف ثِ هبسجك هیضَز ثِ ایي هؼٌی وِ ثِػٌَاى هثبل ضوب زض سبل  39فؼبلیتی ًساضتِایس ٍ زض سبل  34ثیبى هیوٌیس
وِ زض سبل  39فؼبلیتی ًساضتِایس .اهب ًویتَاًیس زض سبل  34تأ سیس ضَیس ٍ ثیبى وٌیس وِ هي فؼال تب هست ظهبًی لػس اًجبم ّیچ
گًَِ فؼبلیتی ضا ًساضم.
هَؾَع لبثل تَجِ ثؼسی زضثبضُ فطٍش آًالیي است وِ تجؼبت زضگبُّبی پطزاذت ضا زاضز .اگط ضرػیت ضوب زض جبیی ثجت ًطسُ
ثبضس اهب زضگبُّبیی ضا زض زست زاضتِ ثبضیس ،زازُّبی ضوب ثطای سبظهبى اضسبل هیضَز .زضهَضز وست ٍ وبضّبی استبضتآپی ّن
ثبیس ثگَیین وِ زض سبل  0838اطالػبت  0811ضطوت ًَپب ٍ سبل ثؼس اطالػبت  2112ضطوت ًَپب ثِ سبظهبى هبلیبتّب اضسبل ضس.
ایي ثِ هؼٌی است وِ ضطوت سیبستّبی جسیسی ضا ثطای وست ٍ وبضّبی ًَپب ایجبز هیوٌس.
تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ لبًَى هبلیبتّب اظ ظهبى ضؾبضبُ وِ تػَیت ضسُ است هسام زض حبل اغالح ٍ تغییط است .ثٌبثطایي ثطای
ثطًبهِّب ٍ فؼبلیتّبی ًَظَْض ،لَاًیي ٌَّظ ثبثت ًیستٌس ٍ لبًَى هؼبفیت ثِ آىّب تؼلك ًویگیطز .ثب تَجِ ثِ ًمعّبیی وِ زض
لَاًیي هب ٍجَز زاضز هسئلِ هْن ایي است وِ اظ ایي هسبئل ٍ ذألّب استفبزُ َّضوٌساًِ زاضتِ ثبضین .زض هَضز تطىیل پطًٍسُ ّن
زض ًظط زاضتِ ثبضیس وِ تطىیل پطًٍسُ ضوب حبلت ػوَهی زاضتِ ٍ تفبٍتی ثب زیگط پطًٍسُّب ًساضز.
زض ایي هیبى ثحث اظْبضًبهِ ّن ثحث هْوی است .زض اظْبضًبهِ جسٍل هؼبفیتّب اظ هَؾَع هبزُ  30هربطت ٍ غٌبیغ وطبٍضظی تب
زاًصثٌیبى ٍجَز زاضز وِ ّط لسوتی اظ ضوب هیتَاًس ثرطی اظ ایي اظْبضًبهِ ضا زض ثطگیطز .اهب هْنتط اظ ایٌىِ هطلغ ثبضیس هؼبفیت
ضوب چٌس زضغس ٍ زض چِ ثبظُ ظهبًی است ،ایي است وِ ضوب تىبلیف ذَز ضا ثطٌبسیس چطا وِ اگط تىبلیف ضا اًجبم ًسّیس ػوالً
هؼبفیتی زض هیبى ًیست.
جوغثٌسی غحجتّبی اهطٍظ ثِ ایي غَضت است وِ هَؾَع هْن زضثبضُ هؼبفیتّب ایي است وِ:
 .0ضوب ثِػٌَاى یه هَزی ضٌبذتِ ضَیس
 .2تىبلیف ذَز ضا ثِػٌَاى یه هَزی ثساًیس
زض ضاثطِ ثب آئیيًبهِ ًَآفطیٌبى هیتَاى گفت وِ ایي آئیيًبهِ پیگیطی ضسُ است اهب ایٌىِ یه آییيًبهِ ًْبیی یب لطؼی ضَز تب
ایٌىِ اثالؽ ضسُ ٍ زض حَظُّب اجطا ضَز ثبظُ ظهبًی ظیبزی ًیبظ زاضز .زض ضاثطِ ثب هَؾَع هؼبفیت ضطوتّبی زاًصثٌیبى هبزُ  8لبًَى
حوبیت اظ زاًصثٌیبىّب است وِ ثِ هست  05سبل آىّب ضا هؼبف وطزُ است ،ثحث زیگط زض پبضن ػلن ٍ فٌبٍضی است وِ هَؾَع
هبزُ  ،08هٌبطك آظاز تجبضی است ٍ ّویٌطَض هبزُ  3لبًَى هؼبفیتّب ٍ توییع ایي هَؾَع وِ تب ظهبًی وِ ذسهت یب وبالیی
ثِػٌَاى زاًصثٌیبى ضٌبسبیی ًطسُ لبثلیت استفبزُ اظ ایي هؼبفیت ضا ًساضز؛ هجبحث ثسیبضی زض ایي ظهیٌِ ٍجَز زاضز ،زض ایي غَضت
ثِ ًظط هي ثْتط است هسئلِ ّط فطز ضا زض گپ ٍ گفت ثطضسی وٌین.
گعاضضگط :ستبضُ پبضیبى

2

