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چکیدٌ

وكٛض ایطاٖ َی چٙس ز ٝٞاذیط ،ظِعِٞٝبی ٚیطاٍ٘طی ضا تزطث ٝوطز ٜاؾتوٞ ٝطوساْ ذؿبضات چكٍٕیط
 ٚػٛالت ؾیبؾی -ارتٕبػی ٔتفبٚتی زض پی زاقتٝا٘س .آٖ چٍ٘ ٝطا٘ی ٍٕٞب٘ی ثٚ ٝیژػ ٜؾیبؾژتٌژصاضاٖ ٚ
ٔسیطاٖ وكٛض ضا ثطاٍ٘یرت ٝاؾت ،احتٕبَ ٚلٛع یه ظِعِ ٝقسیس زض تٟطاٖ اؾت و ٝثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼیت ایٗ
قٟط ،إٞیت  ٚيطٚضت پژطزاذتٗ ثژ ٝآٖ ضا آقژىبض ٔژیؾژبظز .ثؿژیبضی اظ ٔحممژبٖ ،ؾیبؾژتٌژصاضاٖ ٚ
ؾبظٔبٖٞبی أسازی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝثالیبی َجیؼی ،اتحبز ثیٗ ٌطٜٞٚب ضا تمٛیژت  ٚتؼبضيژبت ضا تؼژسیُ
ٔیوٙس ،أب اظ آٖ ربییو ٝپؽ اظ ٚلٛع ؾٛا٘ح ٔطزْ ثب وٕجٛز ٔٙبثغ اؾبؾژی ٔٛارژٔ ٝژیقژ٘ٛسٔ ،ژیتژٛاٖ
ثالیبی َجیؼی ضا ٔحطن تؼبضو  ٚزضٌیطیٞبی زض ٖٚوكٛضی ٘یع ث ٝقٕبض آٚضز.
زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ آیٙسٜپػٞٚی  ٚث ٝنٛضت تطویجی اظ تىٙیه زِفی  ٚؾٙبضیٛ٘ٛیؿی ،ثٕٞ ٝطاٜ
پطؾكٙبٔٔ ٚ ٝبتطیؽ احطٞبی ٔتمبَغ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .رٟت تؼییٗ ٔؤِفٞٝبی ثحطاٖٞبی ؾیبؾی پؽ
اظ ظِعِ ٝتٟطاٖ ،اظ ُٔبِؼ ٝپیبٔسٞبی ؾیبؾی ؾٛا٘ح ٌصقتٙٔ ٚ ٝبثغ وتبثرب٘ٝایی اؾتفبز ٜقس ٚ ٜثطای آیٙسٜ
پػٞٚی ،ث ٝذجطٌبٖ ٔ ٚترههبٖ زؾتٍبٜٞبی حٛظٔ ٜسیطیت ثحطاٖ ٔطارؼ ٝقس ٜاؾت .قٙبؾبیی ػٛأُ
وّیسی ٔ ٚیعاٖ تأحیط  ٚػسْ لُؼیت قبذمٞبی قٙبؾبیی قس ٜپیبٔسٞبی ؾیبؾی ظِعِ ٝاظَطیك پطؾكٙبٔٝ
ثب تكىیُ پبُ٘ ذجطٌبٖ ٔكرم ٌطزیس .ایٗ پطؾكٙبٔ ٝو ٝثط اؾبؼ ٔسَ ٔفٟٔٛی  ٚچبضچٛة ٘ظطی
اؾترطاد َ ٚطاحی قس ٜثٛز ػٛأُ تأحیطٌصاض ضا ث 23 ٝػبُٔ تمؿیٓ ٕ٘ٛز و ٝپؽ اظ رٕغآٚضی ٘ظطات
وبضقٙبؾبٖ زض ز ٚثبض ث ٝارٕبع ضؾیس٘ .تبیذ ثطضؾی ایٗ تحمیك ثطاؾبؼ پیكطاٖٞبیی و ٝاظ ثیكتطیٗ ٔیعاٖ
إٞیت  ٚػسْ لُؼیت ثطذٛضزاض ثٛز٘س ث٘ ٝظط ذجطٌبٖ ٌصاقت ٝقس  ٚث ٝػٛٙاٖ پیكطاٖٞبی وّیسی زٚ
پیكطاٖ ث ٝػٛٙاٖ ثیكتطیٗ إٞیت  ٚػسْ لُؼیت اظ ثیٗ پیكطاٖٞب ا٘تربة قس٘س  ٚثط اؾبؼ ایٗ زٚ
پیكطاٖ ثَ ٝطاحی چٟبض ؾٙبضی ٛثطای آیٙس ٜؾیبؾی ظِعِ ٝتٟطاٖ الساْ قس .پؽ اظ آٖ ،ؾٙبضیٛی ُّٔٛة وٝ
ؾٙبضیٛی ٔٛضز ٘ظط ایٗ پػٞٚف اؾت  ٚؾٙبضیٛی ٔحتُٕ و ٝثطاؾبؼ زازٜٞب ٚ ٚالؼیتٞبی ٔٛرٛز ثٛز،
٘ٛقت ٝقس.
ٍاصگاى کلیذی :پیبٔسٞبی ؾیبؾی ،ظِعِ ٝتٟطاٖ ،ثحطاٖٞبی ؾیبؾیٟ٘ ،بزٞبی ٔس٘ی٘ ،رجٍبٖ ؾیبؾی.
 .1داًطجَی همغغ دوتری جبهؼِضٌبسی سیبسیٍ ،احذ تْراى هروسی ،داًطگبُ آزاد اسالهی ،تْراى -ایراى.
E- mail: hmahalati220@yahoo.com

 .2داًطیبر ػلَم سیبسی ،داًطىذُ حمَق ٍ ػلَم سیبسی ،داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی ،تْراى -ایراى (ًَیسٌذُ هسئَل).
E- mail: abdelavari@gmail.com

 .3داًطیبر جبهؼِضٌبسی ،گرٍُ جبهؼِضٌبسیٍ ،احذ تْراى هروسی ،داًطگبُ آزاد اسالهی ،تْراى -ایراى.
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زضَ َٛحیبت ثكط ،ضٚظٞبیی تّد ثب ٘بْ حٛازث  ٚفبرؼٞٝبی َجیؼی ٔب٘ٙس ظِعِ ،ٝؾیُ َٛ ٚفبٖ  ٚثطذی
حٛازث زؾت ؾبذت ٝثكط٘ ،ظیط رًٞٙبی ٔهیجتثبض  ٚذ٘ٛیٗ ،ث ٝحجت ضؾیس ٜاؾت .ؾبثم ٝضٚیىطزٞبی
ػّٕی ث ٝفبرؼ ،ٝث ٝزٞٝٞبی  0851 ٚ 0841ثبظ ٔیٌطزز(ضافبئُ .)0263 ،ػّ ْٛارتٕبػی ثط ذالف ػّْٛ
َجیؼی وٕتط ث ٝز٘جبَ تحّیُ حٛازث َجیؼی ٞؿتٙس؛ ثّى ٝثیكتط ث ٝثطضؾی آحبض  ٚپیبٔسٞبی ارتٕبػی آٖٞب
ٔی پطزاظز .ػّ ْٛارتٕبػی زض ثطضؾی ثؿیبضی اظحٛازث َجیؼی ٘ظیط ظِعِ ،ٝؾیُ َٛ ٚفبٖ ،ثیكتط وبضوطزٌطا
 ٚپیبٔسٍ٘ط٘س؛ یؼٙی احطات  ٚپیبٔسٞبی چٙسٌب٘ ٝایٗ ػٛأُ ضا ثط ؾبذتٞبی ارتٕبػی ثطضؾی ٔیوٙٙس .زض
رٟبٖ ٔتح َٛو٘ٛٙی ،فزبیغ َجیؼی ثطحؿت ػٕك ٚ ٚؾؼت آٖٞب ٘ ٚیع ؾُح ٔمبٔٚت  ٚآٔبزٌی ػیٙی ٚ
شٙٞی رٛأغ  ٚا٘ؿبٖ ٞب  ٚالسأبت پیكٍیطا٘ ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙثب پیبٔسٞبی ثؿیبض ٔتفبٚت ٕٞطا ٜاؾت .ػّی-
ضغٓ وبٞف زأ ٚ ٝٙػٕك ذؿبضات ٘بقی اظ ظِعِ ،ٝفطاٚا٘ی  ٚقست پیبٔسٞبی آٖ ثٚ ٝیػ ٜآحبض ارتٕبػی ٚ
ؾیبؾی آٖ اظ ٌصقت ٝثٔ ٝطاتت ثیكتط قس ٜاؾت .اؾبؾبً آٖ چ ٝثبػج ٔیقٛز ِفظ فبرؼ ٝضا ثطای یه
حبزح ٝث ٝوبض ثجطیٓ پیبٔسٞبی ظیب٘جبض آٖ اؾت .اظ ٔؼَٕٛتطیٗ ػٛاضو یه حبزح ٝث ٝذؿبضات ا٘ؿب٘ی فبرؼٝ
اقبضٔ ٜیقٛز .ػال ٜٚثط آحبض ا٘ؿب٘ی ٔ ٚبزی ؾٛا٘ح ،ربٔؼ ٝحبزح ٝزیس ٜزچبض آحبض  ٚپیبٔسٞبی ارتٕبػی
ٔیقٛز .زض احط فبرؼ ،ٝؾبذتبض ارتٕبػی ربٔؼ ٝزچبض آقفتٍی ٔیقٛز  ٚیه ٘ٛع آ٘ٔٛی زض ربٔؼ ٝحبوٓ
ٔیٌطزز .زض چٙیٗ ٚيؼیتی تؿٍّ لٛا٘یٗ ارتٕبػی تًؼیف ٚ ،ربٔؼ ٝآثؿتٗ تغییطات ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی
ٔیقٛز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؾٛا٘ح ث ٝزِیُ قىؿتٗ ٙٞزبضٞبی ارتٕبػی  ٚایزبز فًبی ٘بثؿبٔبٖٙٞ ،زبضٞبی
رسیسی ٔیآفطیٙس .ثٙبثطایٗ ٚلٛع ؾب٘ح ،ٝفطنت ٔٙبؾجی ثطای آقىبض قسٖ يؼفٞبی ؾیؿتٓ ؾیبؾی
پسیس ٔیآٚضز یؼٙی ؾبذتبض قٟطی ٘بٔٙبؾت  ٚيؼیف٘ ،ظبْ ؾیبؾی ضا ٘یع ٔٛضز تٟسیس لطاض ٔیزٞس
(ٞطیؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖٚ .)0276 ،ؾؼت ٌ ٚؿتطزٌی وال٘كٟطٞب ٓٞ ٚچٙیٗ ػسْ اؾتب٘ساضزٞبی الظْ زض
ظٔی ٝٙؾبذت  ٚؾبظٞبی َطاحی قٟطیٚ ،يؼیت ثحطا٘ی اؾتخٙبیی ضا زضقطایٍ پؽ اظ ؾٛا٘ح ثٚ ٝیػ ٜظِعِٝ
پسیس ٔیآٚضز .ایٗ قطایٍ ٚذیٓ و ٝفطنت ٞط ٌ ٝ٘ٛػّٕىطز ٔسیطیتی ضا زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف ارتٕبػی
ؾبلٍ ٔیوٙس ،فًبی ٔتكٙزی ضا ثطای ثطٚظ رًٞٙبی زاذّی ثیٗ ٌطٜٞٚبی ؾیبؾی  ٚحتی زض ؾُح
ذُطز ،ثیٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی ٔؼبضو ارتٕبػی ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز؛ ثٙبثطایٗ ثحطاٖ أٙیت زض قطایٍ پؽ اظ
ظِعِ ٝاظ ػٕیكتطیٗ ثحطاٖٞبیی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ٘ظبْ ؾیبؾی ضا تب آؾتب٘ ٝفطٚپبقی پیف ثجطز .زض چٙیٗ
قطایُی ٕٔىٗ اؾت ٘بٙٞزبضیٞبی ارتٕبػی ٔخُ ؾطلت ،لتُ ،آزْ ضثبیی  ٚؾٛء اؾتفبز ٜاظ أٛاَ زِٚتی
ضخ زٞس(ػٙجطیٓٞ ،)0267 ،چٙیٗ ثبػج وٙفٞبی ٔتفبٚت ضفتبضی ٔطزْ قٛز و ٝایٗ وٙفٞبی ٔتفبٚت
زض ٞط حبَ ٔیتٛا٘س ٘ظبْ ؾیبؾی ضا آؾیتپصیط ؾبظز .ثطای ٔخبَ ظِعِ ٝؾبَ  0843تٛوی ٛػال ٜٚثط
ٞعیٞٝٙبی التهبزی ٌعافی ؤ ٝتحُٕ زِٚت وطز ،ػٕالً ٘ظبْ ؾیبؾی غاپٗ ضا تب آؾتب٘ ٝفطٚپبقی پیف
ثطز(افًّی .)0274 ،چٙبٖ چ ٝزض ایطاٖ ٘یع ظِعِ ٝثٓ پیبٔسٞبی ؾیبؾی ٌؿتطزٜای زاقت .غیط اظ تحٕیُ
ٞعیٞٝٙبی ٌعاف التهبزی٘ ،بأٙیٞبی ایزبز قس ٜزض قٟط  ٚفطاض ٔزطٔبٖ اظ ظ٘ساٖٞب اظ آٖ رّٕ ٝثٛز.

ایپهدمای سیاسی سوانح طبیعی رداریان :آیناهژپوهی ایپهدمای سیاسی زلزهلاحتمالی تهران
تٟطاٖ اظ وال٘كٟطٞبی وكٛض اؾت و ٝزض ٔؼطو ظِعِ ٝقسیس لطاض زاضز .ظٔب٘ی ایٗ ٔٛيٛع إٞیت
ثیكتطی ٔییبثس و ٝثسا٘یٓ زض نٛضت ثطٚظ ذُط ،ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ٔٙحهط ث ٝفطز ذٛز ٔب٘ٙس تٕطوع
قسیس ؾبذتٕب٘ی ،وٕجٛز فًبٞبی ثبظ ،رٕؼیت ظیبز ،ػسْ ضػبیت ؾطا٘ٞٝب  ... ٚثب پیبٔسٞبی ارتٕبػی ٚ
ؾیبؾی فطاٚا٘ی ٔٛار ٝاؾتَ .ی پٙذ زٌ ٝٞصقت ٝچٙسیٗ ظِعِ ٝزض وكٛض ثٚ ٝلٛع پیٛؾت ٝو ٝتمطیجبً تٕبٔی
آٖٞب ث ٝثطٚظ اذالَٞبیی زض وبضوطزٞبی ؾیؿتٓٞبی ؾیبؾی ا٘زبٔیس ٜاؾت .ثط احط فًبی ٞطد ٔ ٚطد
ٌ٘ٛۀ ایزبز قس ،ٜػطنٙٔ ٝبؾجی ثطای اػتطاو  ٚآقٛة  ٚقٛضـ ایزبز ٔیقٛزؤٕ ٝىٗ اؾت ٔكطٚػیت
٘ظبْ ضا ث ٝچبِف ثىكب٘س .حٛازث ٌصقت ٝزض وكٛض حىبیت اظ آٖ زاضز و ٝظِعِٔ ٝیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یه
ػبُٔ ؾیبؾی ثحطاٖظا ثبقس  ٚربٔؼ ٝضا ثب ثی٘ظٕی  ٚآ٘ٔٛی ٕٞطإ٘ ٜبیس .ظِعِ ٝثٛییٗ ظٞطا (ٚ )0230
َجؽ (ٕٝ٘ٛ٘ )0246ای اظ ایٗ ٔٛضز ٞؿتٙس .زض ایٗ ٔیبٖ ُٔبِؼبتی و ٝتبو ٖٛٙنٛضت ٌطفت ٝوٕتط ٔتٛرٝ
قٙبذت اثؼبز ارتٕبػی -ؾیبؾی حٛازث ثٛز ٜاؾت.
ایٗ ُٔبِؼ ٝث ٝثطضؾی آؾیتپصیطی ؾیبؾی ثب ٞسف تؼییٗ پیبٔسٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ؾب٘حَ ٝجیؼی
ظِعِ ٝزض وال٘كٟط تٟطاٖ پطزاذت ٝاؾت  ٚثب ضٚیىطز آیٙسٍٜ٘طی ارٕبع ٓٞا٘سیكی ذجطٌبٖ (ضٚـ زِفی) زض
پی پبؾد ٌفتٗ ث ٝؾؤاالت ظیط اؾت9
 .0ضٚیسازٞبی َجیؼی ٘ظیط ظِعِ ٝتحت چ ٝقطایُی  ٚچٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ اؾت ثط ٘ظٓ ٘ ٚظبْ ؾیبؾی تأحیط
ثٍصاض٘س؟
 .3تبةآٚضی ٘ظبْٞبی ؾیبؾی زض ٔٛار ٝثب چٙیٗ ضٚیسازٞبیی ث ٝچ ٝػٛأّی ثؿتٍی زاضز؟
 .2اٍِٞٛبی تأحیطٌصاضی ضٚیسازٞبی َجیؼی ثط اٚيبع ؾیبؾی ایطاٖ زض ٌصقت ٝچٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟
ٚ .3لٛع یه فبرؼَ ٝجیؼی (ظِعِ )ٝزض تٟطاٖ احتٕبالً چ ٝآحبض  ٚپیبٔسٞبی ؾیبؾی ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت
 ٚچ ٝثحطاٖٞبیی ضا ثٝنٛضت ٔؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضز؟
سًاوح طبیعی علل بحزانَای سیاسی

ػٛأُ ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ضا ث ٝز ٚزؾت ٝػٛأُ َجیؼی  ٚا٘ؿب٘ی تمؿیٓ وطز .ثحطاٖٞبی ؾیبؾی وٝ
زض احط ثطٚظ ؾٛا٘ح َجیؼی حبزث ٔیق٘ٛسٔ ،یتٛا٘ٙس ثَٛ ٝض ثبِم٘ ٜٛظبْٞبی ؾیبؾی ضا ثب ثحطاٖ  ٚآؾیت
ٔٛار ٝؾبظز .ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ؾٛا٘ح َجیؼی اظ ؾ ٝرٟت ثب ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ػٛأُ
ا٘ؿب٘ی ٔتفبٚتٙس 9ا َٚایٗو ٝثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ؾٛا٘ح ث ٝزِیُ آٖ و ٝفبلس پیفثیٙی ٞؿتٙس
لبثّیت ترطیجی ثیكتطی زاض٘س؛ یؼٙی ٘بٌٟب٘ی ثٛزٖ ؾب٘ح ،ٝث ٝذؿبضات ،ظیبٖ  ٚترطیت ظیبزی ٔیا٘زبٔس.
ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ث ٝزِیُ آٖ و ٝوٕتط ٘بٌٟب٘ی  ٚغیط ٔٙتظطٞ ٜؿتٙس ،ذؿبضاتوٕتطی ضا ث ٝثبض ٔیآٚض٘س.
ثطٚظ ؾٛا٘ح َجیؼی ٔب٘ٙس ظِعِ ٝث ٝنٛضت قجىٝای ٔزٕٛػٝای اظ ذطز ٜثحطاٖٞب ضا ثبض ثط ٘ظبْ ؾیبؾی
ٔیوٙٙس .زض حبِی و ٝزض ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ػٛأُ ا٘ؿب٘ی حٛازث ث ٝنٛضت قجىٝای ضخ
ٕ٘یزٞس  ٚزض ثستطیٗ قىُ ،زض یه زٚض ٜظٔب٘ی ٘ؿجتبً َٛال٘یٔست ضخ ٔیزٙٞس .اظ ایٗ ضٔ ٚیعاٖ
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غبفٍّیطی ٘ؿجت ث ٝػٛأُ َجیؼی پبییٗتط اؾت ٘ ٚرجٍبٖ ٔیتٛا٘ٙس ثب فطاغت ثیكتطی ث ٝوٙتطَ ثحطاٖ
ثپطزاظ٘س .تفبٚت ثؼسی ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ؾٛا٘ح َجیؼی یب ا٘ؿب٘ی زض قىُ ٔسیطیت آٖٞبؾت.
ث ٝزِیُ آٖو ٝپؽ اظ ٚلٛع ظِعِ ٝثحطاٖٞبی ؾیبؾی چٙسٌب٘ٔ ٝتٛر٘ ٝظبْ ؾیبؾی ٔیقٛزٔ ،سیطیت
ثحطاٖٞبی قجىٝای ػٕالً ٔكىُ  ٚغیطٕٔىٗ ٔیٌطزز؛ ظیطا ثطاحط ٚلٛع ظِعِ ٝثحطاٖٞبی چٙسٌب٘ ٝؾیبؾی
زأٌٗیط ٘ظبْؾیبؾی ٔیق٘ٛسِ ،صا ٔسیطیت ػّٕی ایٗ زؾت ٝاظ ثحطاٖٞب ٔؿتّعْ اضائ ٝضاٞىبضٞبی ٔسیطیتی
ٔتٕبیع اؾت ٘ ٚبقی اظ تزبضة ذبل غیط ؾیبؾی ٔیثبقسٔ .سیطیت ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ؾٛا٘ح
َجیؼی ٔؿتّعْ قٙبذت قبذمٞبی ُٔبِؼبتی ؾٛا٘ح َجیؼی  ٚضػبیت ٘ظبْ ٔسیطیتی غیطؾیبؾی اؾت.
رخذاد سلشلِ ٍ تحزاىّای سیاسی پیاهذ آى هثتٌی تز تلفیق دٍ ًظزیِ ّزهاى ٍ پای ًاکارآهذی در
هذیزیت رخذاد ٍ تحزاى در هشزٍعیت

ثَٛ ٝضوّی حٛظٔ ٜسیطیت  ٚتهٕیٌٓیطی ؾیبؾی ثٙیبزیتطیٗ پبی٘ ٝظبْ ؾیبؾی اؾت  ٚاظ ٕٞیٗ ضٚ
غبِجبً ثحطاٖ التساض ٔ ٚكطٚػیت ضا و٘ ٝبقی اظ ٘بوبضآٔسی ایٗ حٛظ ٜاؾت ،اؾبؾیتطیٗ ثحطاٖ ٘ظبْ ؾیبؾی
زا٘ؿتٝا٘س .زض نٛضت ٚلٛع ظِعِ ،ٝاذالَ زض حٛظٔ ٜسیطیت  ٚتهٕیٌٓیطی ؾیبؾی قسیستطیٗ ثحطاٖ
ؾیبؾی ضا ٔتحُٕ ٘ظبْ ؾیبؾی ذٛاٞس وطز .ایٗ ثحطاٖ احتٕبالً زض ز ٚػطن ٝزاذّی قبُٔ قبذمٞبی
ٔطي ٔ ٚیط ٘رجٍبٖ ؾیبؾی ،ترطیت ٔطاوع ٟ٘ ٚبزٞبی ٔ ٟٓؾیبؾی ٟٔ ٚیب قسٖ فًبی ٔٙبؾت ثطای ثطٚظ
٘بضيبیتیٞبی ٌؿتطزٔ ٜطزٔی ٚ ،ذبضری قبُٔ قبذمٞبی تٟسیسات وكٛضٞبی ُٔٙمٝای  ٚفطأُٙمٝای
ث ٝتٟبرٓ ٘ظبٔی  ٚحًٛض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی  ٚغیطزِٚتی ثیٗإِّّی زض أط وٕه ضؾب٘ی ظٟٛض ذٛاٞس
وطز .ثط اؾبؼ ٔتغیطٞبی وٙتطَ ذبل ٔیعاٖ تٟسیس ایزبز قس ٜزض ٞطیه اظ حٛظٜٞبی آؾیتپصیط زاذّی ٚ
ذبضری اظ ایٗ رٟت و ٝثٙیبزیتطیٗ پبیٞٝبی ٘ظبْ ؾیبؾی ضا ثٔ ٝربَطٔ ٜیافىٙس ،قسیس اؾت ،قست
ثحطاٖ ٔتغیط ز ْٚیؼٙی زضر ٝآٌبٞی اظ ظٚایبی ثحطاٖ ضا ٘یع تحت تأحیط لطاض زاز ٚ ٜاظ ٕٞیٗ ضٔ ٚیتٛاٖ
ٌفت ٔیعاٖ آٌبٞی اظ آحبض ٘ ٚتبیذ احتٕبِی آؾیتپصیطی ٔحسٚز  ٚظٟٛض ثحطاٖ ٔؼٕٛالً رٙج ٝغبفٍّیطوٙٙسٜ
زاضز؛ ٔخالً ٕ٘یتٛاٖ زض ٔٛضز ٔیعاٖ تجسیُ ٘بضيبیتیٞبی ٘ؿجی پؽ اظ ظِعِ ٝث ٝقٛضـ  ٚا٘مالة  ٚیب
چٍٍ٘ٛی ٚاوٙف ٘یطٞٚبی ذبضری ث ٝتحٛالت ؾیبؾی پؽ اظ ظِعِ٘ ٝظط لُؼی زاز.
ؾٔٛیٗ ٔتغیط وٙتطَ ذبل ثحطاٖ ؾیبؾی قسیس یؼٙی ظٔبٖ تهٕیٌٓیطی وٛتب٘ ٜیع اظ قبذمٞبی
ایٗ ثحطاٖ اؾت .غبفٍّیطی ٘بقی اظ ثطٚظ ایٗ ثحطاٖ ثط ٘ح ٜٛتهٕیٌٓیطی ٔ ٚسیطیت آٖ تأحیط ٔیٌصاضز.
حبوٕبٖ ؾیبؾی ٔؼٕٛالً ظٔبٖ ا٘سوی ثطای تهٕیٌٓیطی زاض٘س ظیطا ثب ٌصض ظٔبٖٕٔ ،ىٗ اؾت ثحطاٖٞبی
ؾیبؾی زیٍطی ٘یع زأٌٗیط ٘ظبْ ؾیبؾی ق٘ٛس .ػال ٜٚثط ایٗ ػسْ تهٕیٌٓیطی ثٛٔ ٝلغ ،فطایٙس تًؼیف
 ٚیب فطٚپبقی ٘ظبْ ؾیبؾی ضا اظ َطیك قٛضـ  ٚیب ا٘مالة تؿطیغ ذٛاٞس وطز .ثب ٚرٛز ایٗ ثحطاٖ التساض ٚ
ٔكطٚػیت ثب ٚیػٌیٞبی ذبل قست ثحطاٖ ،غبفٍّیطی  ٚظٔبٖ ٔحسٚز تهٕیٌٓیطی ،یه ثحطاٖ ؾیبؾی
قسیس اؾت ؤ ٝتٛر٘ ٝظبْ ؾیبؾی ٔیقٛز.
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پیشیىٍ تجزبی

زض ایطاٖ لسیٕیتطیٗ ٔٙبثغ زض حٛظ ٜربٔؼٝقٙبؾی ؾٛا٘ح ثُٔ ٝبِؼ ٝقبزیَّت( ،)0263زضثبض ٜحبزحٝ
ظِعِ ٝضٚزثبض ٙٔ ٚزیُ زضؾبَ  0258ثب ٘بْ ربٔؼٝقٙبؾی فبرؼٔ ٝیتٛاٖ اقبضٜوطز .ایكبٖ ثب ٍ٘بٞی ربٔؼ-ٝ
قٙبذتی فبرؼ ٝضا ث ٝؾبِٖ یه ٚالؼیت ارتٕبػی زض ٘ظط ٔیٌیطز ٛٔ ٚفمیت ػّٕىطز ؾبظٔبٖٞبی أسازی ضا
ٚاثؿت ٝث ٝػٛأُ ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔیزا٘س .افًّی( ،)0276زضٔمبِۀ ذٛز تحت ػٛٙاٖ «آؾیتقٙبؾی ٚ
ٔسیطیت آؾیتٞبی ؾیبؾی ظِعِ ٝاحتٕبِی تٟطاٖ» ،پیبٔسٞبیی ضا و ٝزض احط ثالیبی ایزبز قس ٜزض
وبضوطزٞبی ٘ظبْ قٟطی ،ؾیؿتٓ ؾیبؾی ضا ٔٛضز تٟسیس لطاض ٔیزٙٞس  ٚثؼس اظ ٚلٛع یه ظِعِ ٝزض آٖ،
ٕٔىٗ اؾت اظ ثؼس وبضوطزٞبی ٘ظٓ قٟطی٘ ،ظبْ ؾیبؾی ضا ث ٝقست تحت تأحیط لطاض زٙٞس  ٚثحطاٖٞبی
ٔتؼسزی زأٌٗیط ٘ظبْ ؾیبؾی قٛز ٔٛضز ثحج لطاض زاز ٜاؾت .زض پػٞٚكی زیٍط ث ٝثطضؾی  ٚقٙبؾبیی
ٔتغیطٞبی ٔؤحط ثط ثیحجبتی ٘ظبْ ؾیبؾی پطزاذت ٝقسٟٓٔ ٚ ٜتطیٗ آٖٞب ضا زض لبِت ؾ ٝزؾتٔ ٝتغیط
ؾیبؾی ،التهبزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت .زض ػبُٔ ؾیبؾیٚ ،لٛع ا٘مالة،
وٛزتب ،ر ًٙزاذّی ،وبٞف ٔكطٚػیت ضغیٓ؛ زض ػبُٔ ارتٕبػی -فطٍٙٞی ،ثطٚظ آقٛةٞبی قٟطی،
٘بثطاثطی ارتٕبػی ،فؿبز ازاضیٔ -سیطیتی ،وٕجٛز آظازیٞبی ٔس٘ی  ٚؾطا٘زبْ زض ػبُٔ التهبزی ٘طخ
ثبالی ثیىبضی ،فؿبز ٔبِی ،زض ٘ظبْ ؾیبؾی -ازاضی ،افعایف فمط ٔ ٚحطٔٚیت  ٚتجؼیى التهبزی ٔ-ٟٓ
تطیٗ ٔتغیطٞب ثٛزٜا٘س.
0
احط پیتط ؾٛضٚویٗ ثب ٘بْ ا٘ؿبٖ  ٚربٔؼ ٝزض ٔهیجت اِٚیٗ ٌبْ زض ظٔی٘ ٝٙظطیٝؾبظی زض ربٔؼٝقٙبؾی
ٔهبئت رٕؼی ث ٝقٕبض ٔیضٚز .أ ٚؼتمس اؾت ؤ ٝب زض ػهط ٔهبئت  ٚثسثرتی ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ .اظ ایٗ ضٚ
ربٔؼٝقٙبؾی ٕ٘یتٛا٘س ٘ؿجت ث ٝچٙیٗ ٔٛيٛػبت ٕٟٔی ثیتفبٚت ثبقس .ث٘ ٝظط أ ٚهیجت ثط فطآیٙسٞبی
ضٚا٘ی  ٚشٙٞی ،ضفتبض ،ؾبظٔبٖ ارتٕبػی  ٚظ٘سٌی فطٍٙٞی رٕؼیت زضٌیط ثب ٔهیجت احطی پبیساض ٔیٌصاضز
(ػٙجطی .)020 90276 ،وطیؿتیٗ فیط 3زض ٔمبِٝای ثب ٘بْ «چٍٍ٘ٛی تأحیط ثحطاٖٞبی َجیؼی ثط ٍ٘طـ ٚ
ضفتبضؾیبؾی» ٔی٘ٛیؿس 9ثیٗ آؾیتٞبی ٘بقی اظ حٛازث َجیؼی  ٚضفتبض حىٔٛتٞب ٕٞجؿتٍی ٔخجتی زیسٜ
ٔیقٛز .آحبض ٔٙفی التهبزی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاظ آؾیتٞبی حٛازث ثط انالح ضفتبض حىٔٛتٞب ٔؤحط اؾت .اٚ
ثب ُٔبِؼ ٝػٛاضو ؾیبؾی ؾیُ پبوؿتبٖ ٘ظط ثبال ضا ضز ٔیوٙس ٔ ٚؼتمس اؾت ؾب٘ح ٝ٘ ٝتٟٙب انالحبتی زض
حىٔٛت ٕ٘یآفطیٙس ،ثّىٔ ٝیُ ث ٝضفتبضٞبی ذك٘ٛتآٔیع ضا زض حىٔٛت ثیكتط ٔیوٙس(وطیؿتیٗ فیط ٚ
ٕٞىبضاٖٚٚ .)3102 ،ز  ٚضایت٘ ،)3104(2یع زض ٔمبِ ٝپبؾرٍٛیی ث ٝحطوت وٙتطَ فبرؼ 3ٝث ٝایٗ ٘ىتٝ
اقبضٔ ٜیوٙسو ٝحٛازث َجیؼی اغّت ثبػج ض٘ذ ثؿیبض ٔطزْ ٔیق٘ٛس .يٕٗ آٖؤٕ ٝىٗ اؾت اٍ٘یعٜٞبیی
ضا ثطای زِٚتٞب زض ؾطوٛة قٟط٘ٚساٖ ذٛز ایزبز ٕ٘بیٙس .ث٘ ٝظط ٔیضؾس زِیُ ایٗ ؾطوٛةٞب افعایف
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٘بضيبیتی ٔطزْ  ٚوبٞف لسضت وٙتطَ زِٚت ثط احط ٚلٛع ٘بٌٟب٘ی حٛازث َجیؼی اؾت و ٝػبّٔی چبِفظا
ٔ ٚحطن ٔیبٖ ٔطزْ  ٚزِٚت اؾت.
ريش تحقیق

ضٚـ پػٞٚف ،آیٙسٜپػٞٚی  ٚث ٝنٛضت تطویجی اظ ز ٚتىٙیه زِفی  ٚؾٙبضیٛؾبظی اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .ث ٝایٗ تىٙیه ؤ ٝیىؽ ٔتسٔ 0یٌٛیٙس تطویجی اؾت و ٝزض آٖ اظ تىٙیه زِفی ،ؾٙبضیٛ٘ٛیؿی ،ثٝ
ٕٞطا ٜپطؾكٙبٔٔ ٚ ٝبتطیؽ احطٞبی ٔتمبَغ اؾتفبزٔ ٜیقٛز .رٟت تؼییٗ ٔؤِفٞٝبی ثحطاٖٞبی ؾیبؾی
پؽ اظ ظِعِ ٝتٟطاٖ ػٛأُ وّیسی قٙبؾبیی ٌطزیس ٔ ٚیعاٖ تأحیط  ٚػسْ لُؼیت قبذمٞبی قٙبؾبیی
قس ٜپیبٔسٞبی ؾیبؾی ظِعِ ٝاظ َطیك تىٕیُ پطؾكٙبٔٔ ٝكرم قس .ایٗ پطؾكٙبٔ ٝػٛأُ تأحیطٌصاض ضا
ث 23 ٝػبُٔ تمؿیٓثٙسی ٕ٘ٛز ٜاؾت .ضٚـ زِفی ،ثٙٔ ٝظٛض ثطلطاضی یه تؼبُٔ نحیح ثیٗ ٘ظطات
ٚالؼی افطاز َطاحی قس .اػًبی پبُ٘ زِفی ث ٝنٛضت ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی غیطاحتٕبِی ٞسفٔٙس ثطٌعیس ٜقس٘س.
اثتسا ٘ 04ف ط اظ افطازی ٘بٔعز قس٘س و ٝپػٞٚكٍط ثطای ٔكبضوت زض ایٗ پػٞٚف ٔٙبؾت ٔیزا٘ؿت .ایٗ
افطاز ٚارس یه یب چٙس ٚیػٌی ظیط ثٛز٘س9
اِف) ٔسیط اضقس یب وبضقٙبؼ ٔ ٚترهم ذجط ٜحٛظٔ ٜسیطیت ثحطاٖ.
ة) ػًٞ ٛیأت ػّٕی زا٘كٍب ٜیب ٔؤؾؿۀ پػٞٚكی زضحٛظٔ ٜسیطیت ثحطاٖ  ٚربٔؼٝقٙبؾی  ٚػّْٛ
ؾیبؾی.
اظ ٔیبٖ پب٘عز٘ ٜفط اػًبی پبُ٘ ز٘ ٜفط ػًٞ ٛیأت ػّٕی ثٛز٘س و ٝث ٝرع ز٘ ٚفط و ٝفمٍ قبغُ زض
زا٘كٍب ٜثٛز٘س ثمی ٝػال ٜٚثط اؾترساْ ٞیأت ػّٕیٔ ،ؿئِٛیت ارطایی یب ٔكبٚض ٜزض حٛظٔ ٜسیطیت ثحطاٖ
 ٓٞثٛز٘س .پٙذ ٘فط ثبلیٕب٘سٔ ٜسیط اضقس ارطایی  ٚیب وبضقٙبؼ ذجط ٜزض حٛظٔ ٜسیطیت ثحطاٖ ثٛز٘س .اظ ثیٗ
ٞكت ٘فط افطاز ٔٛنٛف افطازی ثٛز٘س و ٝزاضای ؾبثمٔ ٝسیطیت زض ثحطاٖٞبی ٔرتّف زِٚتی  ٚغیطزِٚتی
ثٛز٘س .ؾٛاثك ارطایی آٖٞب اظ  01تب  36ؾبَ ٔسیطیت زض ٘ٛؾبٖ ثٛز .اظ ٔیبٖ ٘ 04فط اػًبی پبُ٘،
تحهیالت ٘ 4فط وبضقٙبؾی اضقس ٘ 01 ٚفط زاضای زوتطای ترههی ثٛز٘س.
یافتٍَای تحقیق در دير ايل

زض ایٗ زٚض اػًبی پبُ٘ اظ ثیٗ ٛٔ 23ضز تغییطات  ٚپیبٔسٞبی ؾیبؾی احتٕبِی قٟط تٟطاٖ ،ثب ٘كبٖ
زازٖ ػسز  0تب ٔ 6یعاٖ إٞیت ٞط وساْ ضا ا٘تربة ٕ٘ٛز٘س وٌ 31 ٝعی ٝٙاظ ا٘تربة ا َٚآٖٞب ثب إٞیت
ثیف اظ ٔیبٍ٘یٗ (ذیّی ظیبز  ٚظیبز) ث ٝتطتیت زض رس َٚشیُ آٔس ٜاؾت.

. Mix Metod

1

ایپهدمای سیاسی سوانح طبیعی رداریان :آیناهژپوهی ایپهدمای سیاسی زلزهلاحتمالی تهران
جديل شمارٌ ( :)1میشان اَمیت تغییزات ي پیامدَای سیاسی اس وظز خبزگان
ردیف

تغییرّب ٍ ػَاهل ضىلگیری ثحراى سیبسی ثؼذ از زلسلِ احتوبلی در ضْر تْراى در  20سبل آیٌذُ

1

زلسلِای ضذیذ ٍ گستردُ در سغح ول ضْر (ثب ضذتی ثِ هیساى  7ریطتر ٍ ثیطتر) احتوبل ٍلَع دارد.

2

تأسیسبت ػوَهی ضْری (ضجىِّبی ثرق ،گبز ،آة ٍ هخبثرات) در ثراثر زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى همبٍم است.

3

سبزهبًذّی ٍ تَزیغ جغرافیبیی دستگبُّبی اهذادی ٍاثستِ ثِ ًْبد هذیریت ثحراى در تْراى ثرای ٍلَع زلسلِ احتوبلی هٌبست است.

4

سبزُّبی هراوسًْ ،بدّبی اداری ،هذیریتی ،سیبسی ٍ اهٌیتی تْراى در ثراثر زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى در آیٌذُ همبٍم است.

5

تجْیسات ،هْبرتّب ٍ آهَزش تخصصی هَجَد در دستگبُّبی ٍاثستِ ثِ هذیریت ثحراى ضْر تْراى ثرای ٍلَع زلسلِ احتوبلی هٌبست
است.

6

سبزُّبی هسىًَی فؼلی در ثراثر زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى در آیٌذُ همبٍم است.

7

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،ثحراى ،ضَرش ٍ ًبآراهیّبی ضْری ثِ خبعر تراون ضذیذ سبختوبىّب ،جوؼیت زیبد ٍ ًبّوگًَیّبی
ضذیذ التصبدی ،اجتوبػی ٍ فرٌّگی پذیذ خَاّذ آهذ.

8

در صَرت ٍلَع یه زلسلِ ثسري ٍ ٍیراًگر در ضْر تْراى ول ًظبم سیبسی ایراى تضؼیف ٍ ًبوبرآهذ هیگردد.

9

ًظبم سیبسی ٍ هذیریتی وطَر در ثراثر پیبهذّبی ٍلَع یه زلسلِ ثسري در تْراى آهبدگی وبفی دارد.

10

التصبد ایراى ثِ دلیل از ثیي رفتي ثخص اػظن هراوس التصبدی وطَر در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى هختل هیضَد.

11

ثحراى سیبسی ثِ خبعر ًبثَدی ثخص اػظن ًْبدّبی تصوینگیری در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى ثِ ٍجَد هیآیذ.

12

ثحراى اجتوبػی در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى ضىل هیگیرد.

13

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،تجؼبت هٌفی سیبسی ،ضَرش ٍ اػتراض هردم ًبضی از آسیتّبی التصبدی ،تخریت ثبزار ٍ ػذم ٍجَد
وبالّبی ضرٍری هردم پذیذ خَاّذ آهذ.

14

سبزهبًذّی ٍ تَزیغ جغرافیبیی دستگبُّبی اهذادی ٍاثستِ ثِ ًْبد هذیریت ثحراى در تْراى ثرای ٍلَع زلسلِ احتوبلی هٌبست است.

15

توبیل رفتبر اجتوبػی ٍ فرٌّگی هردم ثِ ّوىبری ٍ ًظن درٍى جَش در صَرت ٍلَع ثحراى هذیریت در ضرایظ ًبضی از زلسلِ وبفی
است.

16

ثیثجبتی ٍ خطًَتّبی ٍسیغ سیبسی ٍ اجتوبػی در وطَر در صَرت ٍلَع یه زلسلِ ثسري ٍ ٍیراًگر در ضْر تْراى اتفبق هیافتذ.

17

ظرفیت ٍ تَاًبیی ًْبدّبی هذًی در پر وردى خأل ًبضی از تضؼیف ًْبدّبی سیبسی ٍ هذیریتی در ضرایظ پس از زلسلِ وبفی است.

18

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ ضذیذ احتوبلی تْراى ،ثحراىّبی ًْفتِ هتأثر از تضؼیف التذار دٍلتی ٍ ثِ تجغ آى خأل لذرت در جبهؼِ ٍ ًیس فؼبل
ضذى خَاستِّبی لَهی فؼبل خَاّذ ضذ.

19

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ ضذیذ احتوبلی تْراى ،ثحراىّبی ًْفتِ هتأثر از تضؼیف التذار دٍلتی ٍ ثِ تجغ آى خأل لذرت در جبهؼِ ٍ ًیس فؼبل
ضذى خَاستِّبی لَهی فؼبل خَاّذ ضذ.

20

ّوذلی ٍ حس یگبًگی هیبى عجمبت اجتوبػی هختلف هتأثر از تجرثِ غن ٍ سرًَضت هطترن هتؼبلت زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى افسایص
خَاّذ یبفت.

ٓٞچٙیٗ زض ایٗ زٚض ٔیعاٖ ظیبز  ٚذیّی ظیبز ػسْ لُؼیت ضا ثطای تغییطات ث ٝتطتیت ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘تربة
وطزٜا٘س.

جديل شمارٌ ( :)2عدم قطعیت تغییزات ي پیامدَای سیاسی اس وظز خبزگان

مطالعات جامعوشناسی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و هفتم ،اتبستان 9911
ردیف

تغییرّب ٍ ػَاهل ضىلگیری ثحراى سیبسی ثؼذ از زلسلِ احتوبلی در ضْر تْراى در  20سبل آیٌذُ

1

زلسلِای ضذیذ ٍ گستردُ در سغح ول ضْر (ثب ضذتی ثِ هیساى  7ریطتر ٍ ثیطتر) احتوبل ٍلَع دارد.

2

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،تجؼبت هٌفی سیبسی ،ضَرش ٍ اػتراض هردم ًبضی از آسیتّبی التصبدی ،تخریت ثبزار ٍ ػذم ٍجَد
وبالّبی ضرٍری هردم پذیذ خَاّذ آهذ.

3

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،ثحراى ،ضَرش ٍ ًبآراهیّبی ضْری ثِ خبعر تراون ضذیذ سبختوبىّب ،جوؼیت زیبد ٍ ًبّوگًَیّبی
ضذیذ التصبدی ،اجتوبػی ٍ فرٌّگی پذیذ خَاّذ آهذ.

4

ّوذلی ٍ حس یگبًگی هیبى عجمبت اجتوبػی هختلف هتأثر از تجرثِ غن ٍ سرًَضت هطترن هتؼبلت زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى افسایص
خَاّذ یبفت.

5

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ ضذیذ احتوبلی تْراى ،رفتبرّبی خطيِ تجسیِعلجبًِ ٍ یب جٌجصّبی اػتراضی لَهی در سبیِ تضؼیف ًظبم سیبسی ٍ
لذرت هروسی ثرٍز هیوٌذ.

6

ثحراى اجتوبػی در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى ضىل هیگیرد.

7

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ ضذیذ احتوبلی تْراى ،ثحراىّبی ًْفتِ هتأثر از تضؼیف التذار دٍلتی ٍ ثِ تجغ آى خأل لذرت در جبهؼِ ٍ ًیس فؼبل ضذى
خَاستِّبی لَهی فؼبل خَاّذ ضذ.

8

تجرثِ ػذم تَفیك الذاهبت دٍلت ٍ ًْبدّبی هسئَل در هذیریت هطىالت هرثَط ثِ هذیریت زلسلِّبی لجلی ثر هذیریت ثحراى زلسلِ
احتوبلی آیٌذُ هَثر است.

9

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،هطخصبً خراثی سبختوبىّب ٍ از ّن پبضیذگی ًْبدّبی سیبسی در ضىلگیری ثحراى سیبسی هَثر خَاّذ
ثَد.

10

التصبد ایراى ثِ دلیل از ثیي رفتي ثخص اػظن هراوس التصبدی وطَر در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى هختل هیضَد.

11

ثحراى سیبسی ثِ خبعر ًبثَدی ثخص اػظن ًْبدّبی تصوینگیری در صَرت ٍلَع زلسلِ ضذیذ ٍ ٍسیغ در تْراى ثِ ٍجَد هیآیذ.

12

ثیثجبتی ٍ خطًَتّبی ٍسیغ سیبسی ٍ اجتوبػی در وطَر در صَرت ٍلَع یه زلسلِ ثسري ٍ ٍیراًگر در ضْر تْراى اتفبق هیافتذ.

13

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ احتوبلی تْراى ،هطخصبً ًباهٌیّبی ػوَهی ضْری در ضىلگیری ثحراى سیبسی هَثر خَاّذ ثَد.

14

هتؼبلت زلسلِ احتوبلی ضْر تْراىّ ،وگرایی سیبسی ٍ اجتوبػی هردم افسایص خَاّذ یبفت.

15

در صَرت ٍلَع یه زلسلِ ثسري ٍ ٍیراًگر در ضْر تْراى ول ًظبم سیبسی ایراى تضؼیف ٍ ًبوبرآهذ هیگردد.

16

ایي ثبٍر وِ ّر چِ خذا ثخَاّذ همذر خَاّذ ضذ ،در ػذم آهبدگی ٍ هطىالت هرثَط ثِ هذیریت زلسلِّبی آیٌذُ هَثر است.

17

تجرثِ ػذم هطبروت ٍ ّوىبری هردم در هذیریت هطىالت هرثَط ثِ هذیریت زلسلِّبی لجلی ثر هذیریت ثحراى زلسلِ احتوبلی آیٌذُ هَثر
است.

18

ٍرٍد ًْبدّبی هذًی ٍ سبزهبىّبی هردمًْبد هتؼبلت زلسلِ احتوبلی ضْر تْراى افسایص خَاّذ یبفت ٍ رٍیِّبی دهَوراتیه در جبهؼِ
تمَیت خَاّذ ضذ.

19

ثؼذ از ٍلَع زلسلِ ضذیذ احتوبلی تْراى ،رفتبرّبی خطيِ تجسیِعلجبًِ ٍ یب جٌجصّبی اػتراضی لَهی در سبیِ تضؼیف ًظبم سیبسی ٍ
لذرت هروسی ثرٍز هیوٌذ.

20

هذیریت اهذادرسبًی ٍ وبّص پیبهذّبی هٌفی زلسلِّبی ثسري لجلی (در سبلّبی ثؼذ از اًمالة ًظیر زلسلِ رٍدثبر ٍ ثن) ثر هذیریت ثحراى
زلسلِ احتوبلی آیٌذُ هَثر است.

دير ديم دلفی

ایپهدمای سیاسی سوانح طبیعی رداریان :آیناهژپوهی ایپهدمای سیاسی زلزهلاحتمالی تهران
زض ایٗ زٚض ٘تبیذ زٚض ا َٚآ٘بِیع قس ٚ ٜزض لبِت یه رٕغثٙسی قٕبتیه ٘ظطات ذجطٌبٖ زض اذتیبض
اػًبی پبُ٘ لطاض ٌطفت .زض ایٗ زٚض ٔزسزاً اظ ٔترههبٖ ذٛاؾت ٝقس تب ٘ظط ذٛز ضا ٘ؿجت ثٞ ٝط ػٛٙاٖ
ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمیبؼ ِیىطت ضتجٝثٙسی  ٚث ٝػجبضتی وٕیتپصیط ٕ٘بیٙس .زض ایٗ رب ٔٛضز تٛافك  ٚػسْ تٛافك
ٔكرم ٔیقٛز .پؽ اظ رٕغ آٚضی پطؾكٙبٔ ٝز ،ْٚآ٘بِیع اظ لجیُ ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚیب٘ ٝتٟیٌ ٝطزیس و٘ ٝتیزٝ
آٖ ٍٕٞطایی ٘ظطات قطوتوٙٙسٌبٖ زض زٌ ٚعی ٝٙثٛز و ٝثط اؾبؼ پطؾكٙبٔ ٝإٞیت  ٚلُؼیت و ٝث٘ ٝظط
ذجطٌبٖ ٌصاقت ٝقس ٜثٛز یؼٙی «ظطفیت  ٚوبضآٔسی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی وكٛض زض ثطاثط پیبٔسٞبی
احتٕبِی ٚلٛع ظِعِ« ٚ »ٝظطفیت  ٚتٛا٘بیی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض پط وطزٖ ذالء ٘بقی اظ تًیف ٟ٘بزٞبی
ؾیبؾی» ث ٝػٛٙاٖ ػسْ لُؼیتٞبی پػٞٚف حبيط ا٘تربة قس٘س  ٚثط اؾبؼ پطؾكٙبٔ ٝتٛظیغ قس ٜثیٗ
ذجطٌبٖ ،ز ٚپیكطاٖ ٔٛضز اقبض ٜو ٝزض رس َٚآٔس ٜثٛز  ٚث٘ ٝظط ذجطٌبٖ ٌصاقت ٝقس ٜثٛز ثبالتطیٗ ٔیعاٖ
إٞیت ٔٙترت  ٚثبالتطیٗ ٔیعاٖ ػسْ لُؼیت ضا اظ ثیٗ ٌعیٞٝٙبی تغییطات ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س.
تحلیل سىاریً

ثطای تسٚیٗ ؾٙبضیٞٛب ضٚـٞبی ٔرتّفی ٚرٛز زاضز و ٝپػٞٚف حبيط ،ؾٙبضیٞٛبی ذٛز ضا ثط اؾبؼ
اٍِٛی ٞكت ٔطحّٝای ( GBNپیتط قٛاضتع) 0تسٚیٗ وطز ٜاؾت.
گام اٍل :شٌاسایی هَضَع

قٛاضتع ٔؼتمس اؾت فطآیٙس تسٚیٗ یه ؾٙبضی ٛضا ثبیس ثب ا٘تربة ٔٛيٛع یب تهٕیٓ ذبل قطٚع وٙیٓ ٚ
ؾپؽ ثٙبی ؾٙبضی ٛضا ث ٝؾٕت ٔحیٍ ثیط٘ٚی تٛؾؼ ٝزٞیٕٓٛٞ .اض ٜػٛٙاٖ یه ٔٛيٛع زض پبؾد ث ٝؾٛاَ
انّی قىُ ٔیٌیطز .زض ٔٛيٛع ثبیس ٔٛاضزی ٓٞچ ٖٛافك ظٔب٘ی ؾٙبضیٔ ،ٛحسٚز ٜرغطافیبیی ٌ ٚؿتطزٜ
تحت پٛقف پطؾفٙٔ ،بثغ ٔرتّف فطٍٙٞی -ؾیبؾی ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٞیٓ .اظ ایٗ ض ٚتحمیك پیف ضٚ
زض پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ انّی قىُ ٌطفت ٝاؾت و ٝپیبٔسٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ظِعِ ٝزض وال٘كٟط تٟطاٖ
چیؿت؟ زض ٌبْ ا َٚثب َطاحی پطؾف انّی پػٞٚف ٔٛيٛع تحمیك قىُ ٔیٌیطز ،پیبٔسٞبی ؾیبؾی
ؾٛا٘ح َجیؼی زض ایطاٖ آیٙس ٜپػٞٚی پیبٔسٞبی ؾیبؾی ظِعِ ٝاحتٕبِی زض تٟطاٖ و ٝزض ٔحسٚز ٜرغطافیبیی
ایطاٖ  ٚزض یه افك ظٔب٘ی  31ؾبِٛٔ ٝضز پػٞٚف لطاض ٔیٌیطز.
گام دٍم :شٌاسایی ًیزٍّای کلیذی

زضٌبْ ز ْٚفٟطؾتی اظ ػٛأُ وّیسیو ٝثط ٔٛفمیت یب ٘بوبٔی تهٕیٓ احطٌصاض ٞؿتٙس ،تٟی ٝقس .ػٛأُ
وّیسی ٔؼیبض انّی تحمیك ٞؿتٙس وٚ ٝيؼیت ٔٛرٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس .زض پػٞٚف حبيط ثط اؾبؼ ضٚـ
آیٙسٜپػٞٚی پؽ اظ ثطضؾیٞبی تحّیّی اظ ػٛالت ؾیبؾی ٚلٛع ظِعِ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ زِفی (ارٕبع ٓٞ
. Peter Schwartz
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ا٘سیكی ذجطٌبٖ) ث ٝثطضؾی ٔٛيٛع انّی تحمیك پطزاذتیِٓ .صا ثط اؾبؼ پػٞٚف حبيط ػٛأُ وّیسی ٚ
٘یطٞٚبی پیكطاٖ لبثُ تفىیه ٘جٛز ٚ ٜیىؿبٖ ا٘تربة قس ٜاؾت.
گام سَم :شٌاسایی ًیزٍّای پیشزاى

زض ٔطح ّ ٝؾِ ،ْٛیؿتی اظ ض٘ٚسٞبی پیكطاٖ زض ٔحیٍ والٖ تٟی ٝقس .ایٗ ض٘ٚسٞب ثط ػبُٔ وّیسی
احطٌصاض ٞؿتٙس.
زض ایٗ لؿٕت ِیؿتی اظ ثسیُٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜضا ث ٝػٛٙاٖ پیكطاٖ ؾٙبضیٔ ٛؼطفی ٌطزیسٞ .ط ػبُٔ
وّیسی تحت تأحیط چٙسیٗ ٘یطٚی پیكطاٖ لطاض زاقت ،أب پػٞٚكٍط ثبیس ثتٛا٘س تؼساز ٘یطٞٚبی پیكطاٖ ضا ثب
ٞسف ٔحسٚز وطزٖ ٔؿئّ ٝوٓ وٙس.
 .0احتٕبَ ٚلٛع ثؿیبض ثبالی ظِعِ ٝثب قستی ثٔ ٝیعاٖ  6ضیكتط زض تٟطاٖ
 .3ػسْ آٔبزٌی ٘ظبْ ٔسیطیتی  ٚؾیبؾی وكٛض زض ثطاثط پیبٔسٞبی ظِعِ ٝتٟطاٖ
ٔ .2مب٘ ْٚجٛزٖ تأؾیؿبت ػٕٔٛی قٟطی (قجىٞٝبی ثطقٌ ،بظ ،آة ٔ ٚربثطات)
 .3غیطٔمب ْٚثٛزٖ ؾبظٜٞبی ٟ٘بزٞبی ٔسیطیتی ،ؾیبؾی  ٚأٙیتی تٟطاٖ زضثطاثط ظِعِ ٚ ٝترطیت آٖٞب
ٔ .4طي ٔ ٚیط ٘رجٍبٖ ؾیبؾی  ٚػسْ پیفثیٙی ربیٍعیٙی ٔمبٔبت زض قطایٍ پؽ اظ ظِعِٝ
 .5ػسْ ٔكبضوت ٕٞ ٚىبضی ٔطزْ زض ٔسیطیت ٔكىالت ٔطث ٌٛث ٝظِعِٝ
 .6ثیحجبتی  ٚذك٘ٛتٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی زض نٛضت ٚلٛع یه ظِعِ ٝزض تٟطاٖ
 .7ػسْ ظطفیت  ٚتٛا٘بیی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض پط وطزٖ ذالء ٘بقی اظ تًؼیف ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ٚ
ٔسیطیتی
 .8اٍِٛی ضفتبض ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔطزْ ثٕٞ ٝىبضی یب ػسْ ٕٞىبضی زض قطایٍ پؽ اظ ظِعِٝ
 .01اذتالَ زض التهبز ایطاٖ ث ٝزِیُ اظ ثیٗ ضفتٗ ٔطاوع التهبزی پؽ اظ ظِعِٝ
 .00تجؼبت ٔٙفی ؾیبؾی ٔب٘ٙس قٛضـ  ٚاػتطاو ٔطزْ ث ٝز٘جبَ ترطیت ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ،أٙیتی ٚ
التهبزی  ٚتًؼیف التساض زِٚتی
 .03ثطٚظ ضفتبضٞبی ذكٗ تزعیَّ ٝجب٘ ٚ ٝرٙجفٞبی اػتطاو لٔٛی ث ٝزِیُ تًؼیف ٘ظبْ ؾیبؾی.
گام چْارم :طثقِتٌذی تز اساس اّویت ٍ عذم قطعیت

ٞس ف انّی ایٗ ٌبْ یبفتٗ ز ٚیب ؾ ٝػبُٔ یب پیكطا٘ی ثٛز و ٝإٞیت ثیكتطی زاقتٙس .زض ایٗ ضٚـ اظ
ٔبتطیؽ قست إٞیت اؾتفبز ٜقس .ثط اؾبؼ پطؾكٙبٔ ٝإٞیت  ٚقست ز ٚپیكطاٖ و ٝزض رس َٚآٔس ٜثٛز
 ٚث٘ ٝظط ذجطٌبٖ ٌصاقت ٝقس ٜثٛز «ظطفیت  ٚوبضآٔسی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی وكٛض زض ثطاثط پیبٔسٞبی
احتٕبِی ٚلٛع ظِعِ« ٚ »ٝظطفیت  ٚتٛا٘بیی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض پط وطزٖ ذالء ٘بقی اظ تًیف ٟ٘بزٞبی
ؾیبؾی» ث ٝػٛٙاٖ ػسْ لُؼیتٞبی پػٞٚف حبيط ا٘تربة قس٘س و ٝثط اؾبؼ پطؾكٙبٔ ٝتٛظیغ قس ٜثیٗ
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ذجطٌبٖ ثبالتطیٗ ٔیعاٖ إٞیت ٔٙترت  ٚثبالتطیٗ ٔیعاٖ ػسْ لُؼیت ضا اظ ثیٗ پیكطاٖٞب ث ٝذٛز
اذتهبل زازٜا٘س.
ظطفیت  ٚوبضآٔسی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی وكٛض
ػسْ آٔبزٌی

آٔبزٌی

اظ ایٗ رٟت زض ز ٚؾط َیف ایٗ ػسْ لُؼیت ،ػسْ آٔبزٌی  ٚآٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی  ٚأٙیتی وكٛض زض
ثطاثط پیبٔسٞبی احتٕبِی ظِعِ ٝتٟطاٖ ضا لطاض ٔیزٞیٓ.
ظطفیت  ٚتٛا٘بیی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی
ذال ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی

فؼبِیت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی

اظ ایٗ رٟت زض ز ٚؾط َیف ایٗ ػسْ لُؼیت ،فؼبِیت ٞبی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی یب ذال ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض
پطوطزٖ ذالء ٘بقی اظ تًؼیف ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی زض قطایٍ پؽ اظ ظِعِ ٝتٟطاٖ ضا لطاض ٔیزٞیٓ.
گام پٌجن :اًتخاب هٌطق سٌاریَ

ثطای وبٞف پیچیسٌی ٕٔ ٚىٗ ؾبذتٗ تهٕیٌٓیطی چبضٜای ٘یؿت رع آٖ و ٝچٙس ؾٙبضی ٛثب رعئیبت
ٔٙبؾت تٛؾؼ ٝیبثٙس .وخطت ؾٙبضی ،ٛػٕالً وبضآیی فطآیٙس ضا اظ ٔیبٖ ٔیثطز ُٙٔ ٚك ؾٙبضی ،ٛیؼٙی قطح
چٍٍ٘ٛی ضفتبض ثبٚضوطز٘ی ٘یطٞٚبی پیكطاٖ زض ؾٙبضی .ٛپؽ قٙبؾبیی ػسْ لُؼیتٞبی انّیٕ٘ ،بیف
آٖٞب زض یه ٔحٛض ٔرتهبت ٔفیس اؾت .ثب ا٘تربة زض ػسْ لُؼیت انّی  ٚضؾٓ زٔ ٚحٛض ،فًبی ٔؿئّٝ
ثط چٟبض ظیطفًب تمؿیٓ ٔیقٛز .یؼٙی ٔیتٛاٖ چٟبض ؾٙبضیٛی ٔرتّف ضا زض ٘ظط ٌطفت.
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شکل شمارٌ ( :)1ماتزیس اَمیت ي عدم قطعیت اس بیه پیشزانَای مذکًر

گام ششن :پزتار کزدى سٌاریَ

زض ایٗ ٔطحّ ٝؾؼی ٌطزیس زض ٞط ؾٙبضی ٛتٕبْ ػٛأُ وّیسی  ٚض٘ٚسٞبیی ضا و ٝزض ٔطحّ ٝلجُ ث ٝػّت
ٔحسٚز وطزٖ ٘یطٞٚبی پیكطاٖ حصف وٙیٓ ،زض تسٚیٗ ؾٙبضی ٛث ٝوبض ثٍیطیٓ .ظٔب٘ی ایٗ فؼبِیت ث ٝذٛثی
ث ٝا٘زبْ ٔیضؾس و ٝتىٞٝبی ٔرتّف اَالػبت ضا ث ٝنٛضت یه زاؾتبٖ ثٚ ٓٞ ٝنُ وٙیٓ.
 ؾٙبضیٛی اَٚؾٙبضیٛی ا َٚاظ زض ٕٞىٙف آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی وكٛض  ٚفؼبِیت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی پسیس
ٔیآیس .زض ایٗ ؾٙبضی ٛحبوٕیت ثب ف ٟٓنحیح اظ ربٔؼ ٝیؼٙی تزعی ٝقسٖ لسضت ٘ ٚظبْ ؾیبؾی  ٚػسْ
وبضآیی ا٘مجبو ٔسیطیت ٔكبضوتی ،ث ٝز٘جبَ تغییط ؾبذتبضی زض حٛظ ٜػٕٔٛی قس ٜاؾتِ .صا ث ٝز٘جبَ
ٔىب٘یؿٓٞبیی ثطای تؿٟیُ ضاثُ ٝزِٚت ٘ ٚیطٞٚبی ارتٕبػی اؾت .ایٗربؾت و٘ ٝمف  ٚربیٍب ٜؾبظٔبٖ-
ٞبی ٔطزْ ٟ٘بز ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙسٌبٖ ربٔؼٔ ٝس٘ی ذٛز ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .زض ایٗ حبِت زِٚت ذٛز ضا ٘یبظٔٙس
ٌفتٍ ٛثب  ٕٝٞالیٞٝبی ارتٕبػی اظ َطیك ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔیثیٙس .ایٗ ٟ٘بزٞب ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بزٞبی ٔیب٘زی
زِٚت ػُٕ ٔیوٙٙس اظ ایٗض ٚزِٚت ٔیتٛا٘س ثطایوٙتطَ ثحطاٖٞب اظ لسضت ٔكبضوت ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞبی
غیطزِٚتی ث ٝػٛٙاٖ تٛاٖ ّٔی ثٟطٜثطزاضی ٕ٘بیس .زِٚت ثب ارطای ؾیبؾت تٕطوعظزایی ٚ ٚاٌصاضی ثركی اظ
اذتیبضات ٚ ٚظبیف ذٛز ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔحّی ٔجبزضت ث ٝوؿت ٔكطٚػیت ٔیٕ٘بیس .زض ایٗ ؾٙبضیٔ ٛكبضوت
ارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه ؾطٔبی ٝزض ربٔؼ ٝتطٚیذ  ٚتجّیغ قسٔ ٚ ٜكبضوت ٔس٘ی  ٚػًٛیت زض ؾٕٗٞب ثٝ
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ٔٙظٛض فؼبِیتٞبی ٔخجت رٕؼی ،ث ٝػٛٙاٖ یه اضظـ زض ٔمبثُ فطزٌطایی زض ربٔؼ ٝتٛؾٍ زِٚت ٌ ٚط-ٜٚ
ٞبی ٔطزْ قٙبؾب٘سٔ ٜیقٛز .تزطث ٝظِعِٞٝبی ٔتؼسز زض ایطاٖ ٘كبٖ زاز ٜو ٝػّٕیبت ٚاوٙف ايُطاضی ثٝ
تٟٙبیی اظ ػٟس ٜزِٚتٞب ذبضد  ٚحتی فبلس وبضآیی الظْ ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ ٔؤحطتطیٗ فؼبِیتٞبی أساز ٚ
٘زبت زض ٔطاحُ اِٚی ٝثحطاٖ ظِعِ ٚ ٝثؼس اظ آٖ اؾتفبز ٜاظ تكىُٞبی ذٛزرٛـ ٔطزٔی اؾت و ٝثب
ٔسیطیت نحیح آٖٞب ٔیتٛاٖ يطیت ایٕٙی  ٚأٙیت قٟطی ضا اضتمبء زاز.
اظ آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی ثبیس ث ٝا٘تربة یه ٔطوع ؾیبؾی یب پبیترت ٔٛلت زض یىی اظ قٟطٞبی
ٔزبٚض (قٟط ٔؼیٗ) رٟت ا٘زبْ ٔسیطیت ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜپؽ اظ ظِعِ ٝاقبضٕٛ٘ ٜز .ایٗ
قٟط و ٝزض اَطاف تٟطاٖ ذٛاٞس ثٛز ثبیس أٗ ثٛز ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ٔطوع ٔسیطیت ثحطاٖ السأبت ٔسیطیتی زض
آٖ نٛضت پصیطز.
٘ظبْ ؾیبؾی ایطاٖ زض ایٗ نٛضت اظ حبِت تٕطوعٌطایی ذبضد قس ٚ ٜاظ تزٕیغ ٟ٘بزٞب  ٚتهٕیٓ-
ٌیطیٞبی ذطز  ٚوالٖ زض تٟطاٖ ارتٙبة ٔیٕ٘بیس .یؼٙی ٕٞطا ٜثب وبٞف التساض زِٚت افعایف اذتیبضات
ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔ ٚحّی ثب ٚلٛع ظِعِ ٝآؾیت ٌؿتطزٔ ٜتٛر٘ ٝظبْ ؾیبؾی ایطاٖ ٘رٛاٞس قس .یه ٘ظبْ
ؾیبؾی آٔبزٔ ،ٜیثبیؿتی ٘ظبْ تهٕیٌٓیطی  ٚثط٘بٔٝضیعیاـ ضا ث ٝنٛضت غیطٔتٕطوع ،زٔٛوطاتیه ٚ
ٔكبضوتی  ٚثب افعایف اذتیبضات ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔس٘ی ٔتحٕ٘ َٛبیس .زض چٙیٗ حبِتی ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی تبثؼ ٝزض
ؾُح وكٛض زیٍط ٚاثؿت ٝث ٝتٟطاٖ ٘جٛز ٚ ٜلبزض ث ٝتهٕیٌٓیطی زض قطایٍ فمساٖ ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ٔطوع
ذٛاٙٞس ثٛز  ٚثب ثٚ ٝرٛز آٔسٖ آؾیت زض ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ٔب٘غ ثحطاٖ ٔكطٚػیت ٔیق٘ٛسٚ .رٛز
قٛضاٞبی قٟط  ٚضٚؾتب  ٚؾبیط تكىیالت غیطزِٚتی فًبی ٔٙبؾجی ثطای ا٘زبْ وبضوطزٞبی ٔحّی ٞؿتٙس.
ثحطاٖ ؾیبؾی زیٍطیو ٝزض نٛضت آؾیتپصیط قسٖ حىٔٛت ٔطوعی أىبٖ ثطٚظ آٖ ٚرٛز زاضز؛ ثطٚظ
قٛضـٞبی لٔٛی اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ظٔی ٝٙثطٚظ ٚاوٙفٞبی ٔٙفی ٔطزْ زض قطایٍ پؽ اظ ظِعِ ٝزض
اقىبَ ا٘تمبز ،اػتطاو ،آقٛة ذٛز ضا ٘كبٖ ذٛاٞس زاز٘ .ظبْ آٔبزٚ ،ٜارس ثط٘بٔ ٝثطای ٔٛار ٟٝثب چٙیٗ
قطایُی اؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ثب ثطضؾی ظطفیتٞب  ٚظٔیٞٝٙبی قٛضـ ٔیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ثّٙسٌٞٛبی
ضؾٕی ٔطزْ ضا زػٛت ث ٝآضأف  ٚوٕه ث ٝزیٍطاٖ ٕ٘ٛز .اظ ؾٛیی ثب زض ٘ظط زاقتٗ ٘مبٌ پطذُط السأبت
تأٔیٙی ضا ثطای وٙتطَ قٛضـ ٞب ارطا ٕ٘ٛز.
الساْ ثؼسی ٘ظبْ زض حٛظ ٜآٔبزٌی زض ثطاثط ظِعِ ٝث٘ ٝظبْ اَالع ضؾب٘ی ثط ٔیٌطزز و ٝاظ آٖ ث ٝحٛظٜ
ثحطاٖ ٘فٛش  ٚاَالع ضؾب٘ی یبز ٔیقٛز ،ایٗ ثحطاٖ ظٔب٘ی ثٚ ٝلٛع ٔیپی٘ٛسز و ٝزؾتٍبٜٞبی اَالعضؾب٘ی
وٚ ٝظیف ٝا٘تكبض اذجبض ؾیؿتٓ ضا ثٔ ٝطزْ زاض٘س زض نٛضت ثطٚظ ظِعِ ٝزچبض ترطیت قس ٚ ٜفبلس وبضوطز
ٔیق٘ٛس ٘ ٚظبْ ؾیبؾی ضا ثب ثحطاٖ ٘فٛش ٔٛارٔ ٝیؾبظ٘س .اِٚیٗ الساْ زض حٛظ ٜاَالع ضؾب٘ی ایزبز یه
ٔطوع اَالع ضؾب٘ی لٛی زض یىی اظ قٟطٞبی أٗ ذبضد اظ تٟطاٖ و ٝزض نٛضت آؾیت زیسٖ ٔطاوع اَالع
ضؾب٘ی ٔب٘ٙس ضؾبّ٘ٔ ٝی  ٚذجطٌعاضیٞب ث ٝؾطػت ٚظبیف ٔطث ٌٛث ٝاَالع ضؾب٘ی ضا ثطای تٕبْ وكٛض ثٝ
ػٟسٌ ٜیطز .پؽ اظ ٚلٛع ظِعِ ٝایٗ ٔطوع ثب اػالْ ثؿیذ ػٕٔٛی  ٚثب پرف ثط٘بٔٞٝبی ٔٙبؾت ث ٝنٛضت
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ضازیٛیی ،تّٛیعی٘ٛی  ٚقجىٞٝبی ٔزبظی ؾؼی زض تمٛیت ضٚحیّٔ ٝی  ٚاحؿبؼ  َٗٚزٚؾتی ٔطزْ ثٕٙبیس
تب أىبٖ تجّیغبت ضؾب٘ٞٝبی ذبضری ٌ ٚطٜٞٚبی اپٛظیؿی ٖٛضا ثٍیطز .ثسیٟی اؾت يطٚضت تكىیُ یه
ؾتبز ثب تطتیجبت ذبل ذٛز ثطای ٘ظٓ زازٖ ث ٝؾبیتٞب  ٚپبیٍبٞبی اَالع ضؾب٘ی ٔطزٔی ،يطٚضت زاضز.
٘ظبْ ؾیبؾی پؽ اظ ظِعِٛٔ ٝار ٝثب ثحطاٖٞبی التهبزی ذٛاٞس قس و ٝاظ آٖ ث ٝثحطاٖ تٛظیغ یبز
ٔیقٛز .زض حٛظ ٜثحطاٖ تٛظیغ و ٝث ٝتجؼبت التهبزی ظِعِ ٝتٛر ٝزاضز ٔیتٛاٖ ث ٝالسأبت ٔسیطیتی ٚ
ؾیبؾی ٘ظبْ پطزاذت زضوٛتبٜٔست ٘ظبْ ثبیس ٘ؿجت ث ٝثبظؾبظی  ٚضاٜا٘ساظی ؾطیغ ٔطاوع التهبزی حؿبؼ
 ٚتهٕیٌٓیط٘سٔ ٜب٘ٙس ثب٘ه ٔطوعی ٚ ٚظاضترب٘ٞٝبی التهبزی الساْ ٕ٘بیس .زض لسْ ثؼسی ث ٝاحیبء ٚ
ضاٜا٘ساظی ٔطوع تزبضی  ٚثبظاض ٔ ٟٓقٟط اٞتٕبْ وٙس ،ظیطا ترطیت ایٗ ٔطاوع ٔیتٛا٘س ثیكتطیٗ تأحیط ضا ثط
اٚيبع التهبزی  ٚؾیبؾی زاقت ٝثبقس .چ ٖٛتأٔیٗوٙٙس٘ ٜیبظٞبی يطٚضی ٔطزْ اؾت  ٚذٛز ایٗ أط
ٔیتٛا٘س ثحطاٖٞبی ارتٕبػی ٔب٘ٙس ؾطلتٞب ،لتُٞب ،قٛضـٞب ٞ ٚطد ٔ ٚطدٞبی ذیبثب٘ی ضا ث ٝز٘جبَ
زاقت ٝثبقس .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ زِٚت ثبیس اظ لجُ ثب ٕٞبٍٙٞی اتحبزیٞ ٝبی نٙفی ٔىبٖٞبیی ضا ثَٛ ٝض
ٔٛلت تحت ػٛٙاٖ ثبظاض ضاٜا٘ساظی ٕ٘بیس  ٚزض آٖٞب ٘یبظٞبی يطٚضی ٘یبظٔٙساٖ ضا ػطيٕ٘ ٝبیس.
ثب تٛر ٝثٚ ٝالغ قسٖ ٔطاوع ٔ ٟٓالتهبزی و ٝقطیبٖ حیبتی ٘ظبْ ٔهطفی وكٛض ضا تكىیُ ٔیزٞس.
فبنٌّ ٝطفتٗ ثبظاضٞب اظ ٌؿُٞب إٞیت حیبتی زاضزٓٞ .چٙیٗ زض ز ٚفبظ ثبیس ٔكىالت ثٚ ٝرٛز آٔس٘ ٜبقی
اظ ترطیت ثبظاض ٔ ٚطاوع التهبزی ضا ٔسیطیت وطز زض اثتسا ا٘تمبَ ٚاحسٞبی تزبضی اظ ٔٙبَك ظِعِ ٝذیع ثٝ
ٔٙبَك وٓ ذُط ثبیس زض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز.
 ؾٙبضیٛی زْٚؾٙبضیٛی ز ْٚاظ زض ٕٞىٙف ػسْ آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی وكٛض  ٚفؼبِیت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی
پسیس ٔیآیس .ثط اؾبؼ ایٗ ؾٙبضی٘ ٛظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی آٔبزٌی الظْ ثطای ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖٞب ضا ٘ساضز ثٝ
ٚیػ ٜزض قطایُی و ٝترطیت ٘بقی اظ آٖ ظیبز ثبقس  ٚحبوٕیت ؾیبؾی ثط احط ترطیت ٟ٘بزٞبی ٚاثؿت ٝثٝ
آٖ آؾیتپصیط قسٜا٘س .زض چٙیٗ حبِتی آٖ ؾبذتبض فطاٌیط و ٝازاض ٜأٛض وكٛض ضا ثط ػٟس ٜزاضز لبزض ث ٝازاضٜ
أٛض وكٛض ٘یؿت  ٚتٙفٞب ٘ ٚبآضأیٞبی ؾیبؾی حىٔٛت ضا ثب چبِفٞبی رسی ٔٛارٔ ٝیؾبظز٘ .ظبْ
ؾیبؾی ایطاٖ ث ٝزِیُ تٕطوعٌطایی آٖ یؼٙی تزٕیغ ٟ٘بزٞب  ٚتهٕیٌٓیطیٞبی ذطز  ٚوالٖ زض تٟطاٖ ثب
ٚلٛع یه ظِعِ ٝآؾیتپصیطی ٌؿتطزٜایی ضا ٔتٛر٘ ٝظبْ ؾیبؾی ایطاٖ ٔیوٙس .ظیطا ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی تبثؼٝ
زض ؾُح وكٛض ث ٝزِیُ ٚاثؿت ٝثٛزٖ ث ٝتٟطاٖ لبزض ث ٝتهٕیٌٓیطی زض قطایٍ فمساٖ ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی
ٔطوع ٘یؿتٙس .ثب ٚرٛز آؾیت زیسٖ ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی زض تٟطاٖ ٔسیطیت ؾیبؾی ٘ظبْ زچبض تغییط قسٚ ٜ
ظٔیٞٝٙبی ثحطاٖ ٔكطٚػیت ضا تؿٟیُ ٔیوٙس .ثؼس اظ ٚلٛع ظِعِ ٚ ٝثب آؾیتپصیط قسٖ حىٔٛت ٔطوعی
أىبٖ ثطٚظ ٚاوٙفٞبی ٔٙفی ٔطزْ زض اقىبَ ا٘تمبز ،اػتطاو ،آقٛة ٚرٛز زاضز .زِٚت غیطآٔبزٕ٘ ٜیتٛا٘س
اظ ظطفیتٞبی زاذّی  ٚضٚحیٚ ٝفبق ٕٞ ٚسِی رٟت ذٙخیؾبظی قٛضـٞبی احتٕبِی اؾتفبز ٜوٙسٌ .ط-ٜٚ
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ٞبی ؾیبؾی ٔؼب٘س  ٚاپٛظیؿی ٚ ٖٛؾبیط ٘یطٞٚبی ارتٕبػی ٘بضايی اظ فًبی پطتٙف ٘ ٚبآضاْ ؾیبؾی پؽ
اظ ظِعِ ٝزض تٟطاٖ زض رٟت تكٛیك ٛٞازاضاٖقبٖ ث ٝثّٛا  ٚقٛضـ اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜاذتالَ زض أٙیت ٚ
ؾّت آضأف ربٔؼٔ ٝیٕ٘بیٙس .ثب ایٗ ػُٕ وبضوطز ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی ضا و ٝایزبز أٙیت پؽ اظ ثطٚظ
ظِعِ ٝزض وكٛض اؾت ضا تجسیُ ث ٝثحطاٖ أٙیت ٔیوٙٙس.
اٌطچ ٝاحؿبؼ ٕٞجؿتٍی ٛ٘ ٚػسٚؾتی ایطا٘یبٖ زض ظٔبٖ ثحطاٖ ذٛز ػبُٔ ٕٟٔی زض ٔمبثّ ٝثب
ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ٘بقی اظ ظِعِ ٝاؾت ِٚی زض قطایُی و ٝزِٚت ٔؿئ َٛضفغ ٔكىالت ٘بقی اظ حبزحٝ
اؾت  ٚلبزض ث ٝوبضوطز ذٛز ٕ٘یثبقس؛ ایٗ ٚظیف ٝثب ٚیػٌی ٘ٛػسٚؾتی ٔطزْ ٌطٔ ٜیذٛضز  ٚظٔی ٝٙضا ثطای
حًٛض فّٚٝاض ٔطزْ زض نحٞٝٙبی أساز ٘ ٚزبت فطا ٚ ٓٞؾٛء اؾتفبز ٜتكىُٞبی ٔربِف ٘ ٚبثٟٙزبض ٟٔیب
ٔیقٛز .حبوٕیت يؼیف زض ثطاثط ثحطاٖٞبی َجیؼی ٘یع لبزض ٘یؿت آؾیتٞبی ث ٝرب ٔب٘س ٜاظ ظِعِ ٝضا زض
اثؼبز ٔرتّف ارتٕبػی ثط َطف ؾبظزٟ٘ .بزٞبی ٔس٘ی زض چٙیٗ قطایُی ث ٝز٘جبَ پط وطزٖ ذأل ٟ٘بزٞبی
زِٚتی ٞؿتٙس .زضثبض٘ ٜمف قجىٞٝبی ارتٕبػی  ٚارتٕبػبت ٔحّی زض اَالع ضؾب٘ی ظِعِ ٝزض ربٔؼ ٚ ٝتأحیط
آٖ زض تكسیس یب تؿىیٗ آالْ ظِعِٝظزٌبٖ ثبیس ٌفت قىی ٘یؿت و ٝزضحبَ حبيط رٟبٖ زض ؾیُطٜ
ایٙتط٘ت  ٚقجىٞٝبی ارتٕبػی اؾت  ٚربٔؼٔ ٝب ٘یع اظ ایٗ لبػسٔ ٜؿتخٙی ٘یؿت.
 ؾٙبضیٛی ؾْٛؾٙبضیٛی ؾ ْٛاظ ثط ٕٞىٙف آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی  ٚػسْ فؼبِیت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض قطایٍ ثؼس اظ
ظِعِ ٝقىُ ٔیٌیطز .زض ایٗ ؾٙبضی ٛاٌط چ ٝثب ض٘ٚس رٟب٘ی قسٖ ث ٝؾٕت تًؼیف حبوٕیت زِٚتٞبی ّٔی
ٌ ٚؿتطـ التساض ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔیضٚیٓ ِٚی ٘ظبْ ؾیبؾی ثب زاقتٗ ایسئِٛٛغی فطاٌیط  ٚاؾتفبز ٜاظ
٘یطٞٚبی ٘ظبٔی  ٚأٙیتی ث ٝؾطوٛة تمبيبٞبی ٔكبضوت  ٚزٔٛوطاتیهؾبظی ٘ظبْ ٔجبزضت ٔیوٙس ٔ ٚب٘غ
قىٌُیطی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔیقٛز .تزطث ٝرٛأغ ٔرتّف ٘كبٖ زاز ٜزض رٛأؼی ؤ ٝسیطاٖ زِٚتی ػٟس-ٜ
زاض ٔؿئِٛیت ثحطاٖ ثٛزٜا٘س ٕٛٞاض ٜقبٞس اظ ٌ ٓٞؿؿتٍی زض اضای ٝذسٔبت ث ٝآؾیتزیسٌبٖ حبزح ٝزض چٙس
ضٚظ حبزح ٝثٛزٜایٓ  ٚافطاز ٔتىی ثط تٛأٖٙسیٞبی زِٚتی ثب ثطٚظ یه حبزحَ ٝجیؼی ٔب٘ٙس ظِعِ ٝزض ٔمیبؼ
ثعضي ٘ ٝتٟٙب ٘مف فؼبَ ذٛز ضا زض ظٔی ٝٙوٙتطَ ثحطاٖ ٘تٛا٘ؿتٝا٘س ثط ػٟس ٜثٍیط٘س ،ثّى ٝػبّٔی ثطای
وبٞف ؾطػت زض ضؾیسٖ وٕه ٞبی اضؾبِی  ٚذسٔبت اضائ ٝقس ٜث٘ ٝیبظٔٙساٖ ٚالؼی ٔیٌطز٘س .ظیطا تب
ظٔب٘ی و٘ ٝیبظٔٙسیٞبی ذٛز ضا ثطَطف ٘ىٙٙس ث ٝرٕغ أسازٌطاٖ ّٔحك ٘رٛاٙٞس قسِ .صا ثٙب ث ٝزالیُ ظیط
ٔسیطیت ثحطاٖ زِٚتی ٘تٛا٘ؿت ٝوبضآیی ذٛز ضا ٘كبٖ زٞس9
 .0تٛاٖ ٔحسٚز زِٚت زض اضائ ٝذسٔبت زض ِحظبت اِٚیٚ ٝلٛع ثحطاٖ ظِعِٝ
 .3ػسْ اؾتفبز ٜاظ تٛاٖ ثبال  ٚثبِم ٜٛربٔؼٔ ٝس٘ی ثب تٛر ٝث ٝترهمٞبی ٔرتّف افطاز ربٔؼ.ٝ
پؽ زِٚتٞب ٕ٘یتٛا٘ٙس ثبض ٔسیطیت ثحطاٖ ضا زض ثطاثط حٛازث ثعضي ث ٝزٚـ ثىكٙس .اظ ؾٛیی زض
ثطذی اظ رٛأغ ،زِٚتٞب ٔبیُ ث ٝپصیطـ ٕٞ ٚىبضی ثب ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی ٘یؿتٙس؛ ظیطا آٖٞب
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اؾبؾبً ٟ٘بزٞبی ٔؿتمُ اظ زِٚت ضا ٔعاحٓ ؾیبؾتٞبی ذٛز ٔیزا٘ٙس .اظ ایٗ ض ٚتطریح ٔیزٙٞس تب آٖرب وٝ
ثتٛا٘ٙس ایٗ ؾبظٔبٖٞب ضا يؼیف ٍ٘ ٝزاض٘س ،ثب آٖٞب ٕٞىبضی ٘ىٙٙس  ٚاظ اضائٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛوٕه ث ٝآٖٞب
ذٛززاضی وٙٙس٘ .تیز ٝایٗ أط تكىیُ ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی يؼیف  ٚغیط ٔؤحط اؾت و ٝتٟٙب ضٚی وبغص
 ٚزض اؾٙبز ٔ ٚساضن ٚرٛز زاض٘س ِٚی زض ػُٕ فبلس تٛاٖ ثطای فؼبِیت ٔؤحط ٞؿتٙس .زض حٛظ ٜثحطاٖ ٘فٛش ٚ
اَالع ضؾب٘ی ثحطاٖ ظٔب٘ی ثٚ ٝلٛع ٔیپی٘ٛسزو ٝزؾتٍبٜٞبی اَالع ضؾب٘ی وٚ ٝظیف ٝا٘تكبض اذجبض ؾیؿتٓ
ضا ثٔ ٝطزْ زاض٘س زض نٛضت ثطٚظ ظِعِ ٝزچبض ترطیت قس ٚ ٜفبلس وبضوطز ٔیٌطز٘س ٘ ٚظبْ ؾیبؾی ضا ثب
ثحطاٖ ٘فٛش ٔٛارٔ ٝیؾبظ٘س .ثطای پیكٍیطی اظ ٚلٛع چٙیٗ ثحطا٘ی٘ ،ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی ثط٘بٔٝایی
ثطای اؾتفبز ٜاظ پتب٘ؿیُ ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٘ساضز .ثب فمساٖ ٘ظبْ اَالع ضؾب٘ی زض قطایٍ پؽ اظ حبزح ٝاضتجبٌ
٘ظبْ ثب ٔطزْ لُغ قس ٚ ٜایٗ ثحطاٖ و ٝاظ آٖ ث٘ ٝفٛش یبز وطزیٓ ٔیتٛا٘س ث ٝتًؼیف  ٚحتی ٘بثٛزی ٘ظبْ
ٔٙزط قٛز.
 ؾٙبضیٛی چٟبضْؾٙبضیٛی چٟبضْ اظ ثط ٕٞىٙف ز ٚػسْ لُؼیت آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی  ٚػسْ فؼبِیت ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی زض
قطایٍ ثؼس اظ ظِعِ ٝقىُ ٔیٌیطز٘ .ظبْ ؾیبؾی ٘بوبضآٔس تحت تأحیط ظِعِ ٝثب ثحطاٖ التساض ٔ ٚكطٚػیت
ٔٛارٔ ٝیقٛز .ثب تٛر ٝث٘ ٝبضيبیتی ٔطزْ اظ ؾیبؾتٞبی حىٔٛت ،ػسْ آٔبز ٜثٛزٖ ٘ظبْ ؾیبؾی ٚ
ٔسیطیتی وكٛض زض پبؾرٍٛیی ثٔ ٝكىالت ٘بقی اظ ظِعِٔ ٝیتٛا٘س ث ٝثطٚظ پیبٔسٞبی ٔٙفی ٌ ٚؿتطـ
٘بضيبیتیٞب  ٚاػتطايبت زأٝٙزاض ٔٙزط قٛز .ثب تٛر ٝث ٝظِعِٝذیعی ایطاٖ٘ ،ظبْ ؾیبؾی یؼٙی حٛظٜ
ٔسیطیت  ٚتهٕیٌٓیطی ؾیبؾی و ٝثٙیبزیتطیٗ پبی٘ ٝظبْ ؾیبؾی اؾت ثب ثحطاٖ التساض ٔ ٚكطٚػیت وٝ
٘بقی اظ ٘بوبضآٔسی ایٗ حٛظ ٜاؾت ضا ثب ثحطاٖ ؾیبؾی ٔٛارٔ ٝیوٙس.
ایٗ أط زض احط فٛت ٔ ٚؼِّٛیت ٘رجٍبٖ ػبِی ٘ظبْ زضنٛضت ٚلٛع ظِعِ ٝاحتٕبِی تٟطاٖ اتفبق ذٛاٞس
افتبز  ٚحٛظٔ ٜسیطیت  ٚتهٕیٌٓیطی ؾیبؾی ٘ظبْ ضا و ٝثٙیبزیتطیٗ پبی٘ ٝظبْ ؾیبؾی اؾت ثب ثحطاٖ
التساض ٔ ٚكطٚػیت ضٚثط ٚذٛاٞس وطز .زض نٛضت آؾیتپصیط قسٖ حىٔٛت ٔطوعی أىبٖ ثطٚظ قٛضـٞبی
لٔٛی زض قطایٍ پؽ اظ ظِعِ ٝزض اقىبَ ا٘تمبز ،اػتطاو ،آقٛة ذٛز ضا ٘كبٖ ذٛاٞس زازٌ .طٜٞٚبی ؾیبؾی
ٔٛرٛز زض تٟطاٖ زض فًبی پطتٙف ٘ ٚبآضاْ ؾیبؾی پؽ اظ ظِعِٔ ٝجبزضت ث ٝتحطیه ٛٞازاضاٖقبٖ ٔیوٙٙس
 ٚآ٘بٖ ضا ٚازاض ث ٝآقٛة ٔیوٙٙس.
ظٟٛض حطوبت لٔٛی زض ظٔبٖ يؼف حىٔٛت ٔطوعی ٘كبٍ٘ط اػتطاو ٘ ٚبضيبیتی آ٘بٖ اظ ؾیبؾتٞبی
حىٔٛت ٔطوعی ٔی ثبقس .ایٗ حبِت ٔطزْ و ٝزض ض٘ٚس ٔسیطیت ربٔؼٔ ٝكبضوت ٘ساض٘س ٘ؿجت ث ٝوكٛض
حؽ َٗٚپطؾتی ٘ساقت ٚ ٝاظ ذٛز ٚاوٙفٞبی ٔٙفی لٔٛی ثطٚظ ٔیزٙٞس .ػسْ آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی زض
ثطاثط ظِعِ ٝث ٝحٛظٜای زیٍط اقبض ٜزاضز و ٝاظ آٖ ث ٝحٛظ ٜثحطاٖ ٘فٛش  ٚاَالع ضؾب٘ی اَالق ٔیقٛز .ایٗ
ثحطاٖ ظٔب٘ی ثٚ ٝلٛع ٔیپی٘ٛسز و ٝزؾتٍبٜٞبی اَالع ضؾب٘ی وٚ ٝظیف ٝا٘تكبض اذجبض ؾیؿتٓ ضا ثٔ ٝطزْ
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زاض٘س زضنٛضت ثطٚظ ظِعِ ٝزچبض ترطیت قس ٚ ٜفبلس وبضوطز ٔیق٘ٛس ٘ ٚظبْ ؾیبؾی ضا ثب ثحطاٖ ٘فٛش
ٔٛارٔ ٝیؾبظ٘س ٘ ٚظبْ ؾیبؾی و ٝآٔبزٌی الظْ ثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚيؼیت ٘ساضز ضا زچبض ثحطاٖ ؾیبؾی
ٔیوٙس .پؽ اظ ٚلٛع ظِعِ ٝثب ٘جٛز یه ٔطوع اَالع ضؾب٘ی لٛی زض غیبة ضؾب٘ٞٝبی ٘ظبْ أىبٖ تجّیغبت
ضؾب٘ٞٝبی ذبضری ٌ ٚطٜٞٚبی اپٛظیؿی ٖٛفطأ ٓٞیقٛز .ثب فمساٖ ٘ظبْ اَالع ضؾب٘ی زض قطایٍ پؽ اظ
حبزح ٝاضتجبٌ ٘ظبْ ثب ٔطزْ لُغ قس ٚ ٜایٗ ثحطاٖ و ٝاظ آٖ ث٘ ٝفٛش یبز وطزیٓ ٔیتٛا٘س ث ٝتًؼیف  ٚحتی
٘بثٛزی ٘ظبْ ٔٙزط قٛز .ػسْ حًٛض ٘یطٞٚب ٌ ٚطٜٞٚبی ارتٕبػی زض لبِت نٙفی  ٚترههی ٔرتّف زض
حٛظ ٜضؾب٘ ٚ ٝاضتجبٌ آ٘بٖ ثب ٔطزْ ٔیتٛا٘س ث ٝوبٞف ٘فٛش ٘ظبْ ؾیبؾی  ٚتحطیىبت ٌطٜٞٚبی ٔربِف
زاذّی  ٚذبضری زض تًؼیف ٘ظبْ ؾیبؾی ٔٙزط قٛز  ٚتجّیغبت ایٗ ٌطٜٞٚب ٔیتٛا٘س ث ٝافعایف فكبضٞبی
ضٚحی  ٚضٚا٘ی زض ثیٗ ٔطزْ  ٚقىٌُیطی اػتطايبت  ٚآقٛة ٞب  ٚقٛضـٞبی ؾیبؾی  ٚارتٕبػی
ثیب٘زبٔس.
گام ّفتن :شٌاسایی پیاهذّا

پؽ اظ آٖ و ٝؾٙبضیٞٛب ثب رعئیبت ثیكتطی تٛؾؼ ٝیبفتٙس ،ظٔبٖ آٖ ٔیضؾس و ٝثب ٔطارؼ ٝثٛٔ ٝيٛع یب
تهٕیٓ انّی ثجیٙیٓ تهٕیٓ ٔٛضز ٘ظط زض ٞط وساْ اظ ؾٙبضیٞٛب چٍ ٝ٘ٛث٘ ٝظط ٔیضؾس  ٚچ ٝآؾیتپصیطی-
ٞبیی آقىبض قس ٜاؾت .آیب تهٕیٓ ٔٛضز ٘ظط تٟٙب زض یه یب ز ٚؾٙبضی ٛذٛة ث٘ ٝظط ٔیضؾس یب زض ٕٝٞ
ؾٙبضیٞٛب ٔیتٛاٖ اظ آٖ زفبع وطز؟
گام ّشتن :اًتخاب شاخصّا ٍ عالئن راٌّوا

زض ایٗ ٔطحّ ٝثؿیبض ٔ ٟٓاؾت و ٝثسا٘یٓ وساْ ؾٙبضی ٛزض حبَ ٘عزیهتط قسٖ اؾت .ث ٝػجبضت ثٟتط،
ؾٙبضیٞٛب َیفی اظ آیٙسٜٞبی ٕٔىٗ ٞؿتٙس و ٝتٛؾٍ ٔطاحُ اظ پیف ٌفت ٝقسٔ ٜحسٚز قسٜا٘س  ٚزض ایٗ
ٔطحّ ٝتكریم ؾٙبضیٛی ٔحتُٕ إٞیت زاضز.
زض ایٗ لؿٕت ثطای ا٘تربة قبذمٞب  ٚػالئٓ ضإٙٞب ث ٝثبظ تؼطیف ٔف ْٟٛآٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی ٚ
ٔسیطیتی وكٛض زض قطایٍ ثحطاٖ ٔیپطزاظیٓ.
قبذمٞبی آٔبزٌی ٘ظبْ ؾیبؾی ٔ ٚسیطیتی زض قطایٍ ثحطاٖ9
 تٙظیٓ  ٚتسٚیٗ یه ثط٘بٔ ٝربٔغ ٔسیطیت آؾیتٞبی ؾیبؾی، ثطآٚضز نحیح اظ ظطفیتٞبی ٔٛرٛز  ٚقٙبذت زضؾت اظ ٔحسٚزیتٞب، ایزبز تكىیالتٞبی ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی اػٓ اظ زِٚتی  ٚغیط زِٚتی ثب ضٚیىطز ٔسیطیت ؾٛا٘ح َجیؼی، ا٘تربة ٔطوع ؾیبؾی یب پبیترت ٔٛلت ث ٝػٛٙاٖ قٟط ٔؼیٗ زض نٛضت ترطیت تٟطاٖ پؽ اظ ظِعِ،ٝ پیفثیٙی ربیٍعیٙی ٔمبٔبت ٔ ٚسیطیتٞبی ٔرتّف زض وكٛض زض نٛضت نسٔٝزیسٌی ٘بقی اظظِعِ،ٝ
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 ذطٚد اظ حبِت تٕطوعٌطایی ،تزٕیغ ٟ٘بزٞب  ٚتهٕیٌٓیطیٞبی ذطز  ٚوالٖ زض تٟطاٖ  ٚافعایفاذتیبضات ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔس٘ی ٔ ٚحّی،
 ٘ظبْ تهٕیٌٓیطی  ٚثط٘بٔٝضیعی ث ٝنٛضت غیط ٔتٕطوع ،زٔٛوطاتیه ٔ ٚكبضوتی  ٚثب افعایفاذتیبضات ثٟ٘ ٝبزٞبی ٔس٘ی،
 اؾتفبز ٜنحیح اظ احؿبؾبت ٘ٛػسٚؾتی  ٚذیطذٛاٞب٘ ٝایطا٘یبٖ ثب تمٛیت ؾبظٔبٖٞبی ٔطزٔی ٚٞسایت ٔطزْ ث ٝآٖ ؾٕت،
 ثٟب زازٖ ث ٝتكىُ ٞبی غیطزِٚتی ث ٝزِیُ زاقتٗ تٛا٘بیی ثؿیذ ؾیبؾی ٔطزْ ثطای ٟٔبض  ٚوٙتطَثحطاٖٞبی ؾیبؾی،
 ٔسیطیت ٕ٘ٛزٖ ثحطاٖٞبی لٔٛی ثب تمٛیت ضٚحیٍٕٞ ٝطاییّٔ ،ی ٌطایی اظ َطیك رصة فؼبالٖ ٟٚ٘بزٞب لٔٛیتی  ٚاؾتفبز ٜاظ آ٘بٖ زض وبٞف تٙفٞبی لٔٛیتی،
 ٔسیطیت وطزٖ ٘ظبْ اَالع ضؾب٘ی  ٚضؾب٘ ٝثب ایزبز یه ٔطوع اَالع ضؾب٘ی لٛی زض یىی اظقٟطٞبی أٗ ٔزبٚض تٟطاٖ،
 زاقتٗ یه ثط٘بٔ ٝربٔغ أٙیتی ثطای ٔمبثّ ٝثب قطایٍ ٞطد ٔ ٚطد ٘ ٚبآضأیٞبی پؽ اظ ظِعِ ٝتٟطاٖ ٚثطلطاضی أٙیت،
 آٔبزٌی الظْ ثطای ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ التهبزی پؽ اظ ظِعِ ٝثب زاقتٗ ثط٘بٔ ٝثطای ضاٜا٘ساظی ؾطیغٔطاوع التهبزی  ٚثبظاض.
سٌاریَی هطلَب

ؾٙبضیٛی ُّٔٛة ٔٛضز٘ظط پػٞٚف حبيط ؾٙبضیٛی ا َٚاؾت.
ظِعِ ٝپسیسٜای اؾت و ٝاثؼبز ارتٕبػی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ،ؾیبؾی  ٚأٙیتی  ٚحتی حمٛلی آٖ ثؿیبض
پیچیس ٜاؾت .قبیس ثتٛاٖ ازػب وطز ،یىی اظ ثٟتطیٗ ٔؼیبضٞب ثطای ؾٙزف ٔیعاٖ ٔٛفمیت ٞط زِٚتی زض
ایزبز یه ؾبظٔبٖ ازاضی وبضآٔس٘ ،ح ٜٛػّٕىطز آٖٞب زض ضٚیساز ظِعِ ٝاؾت .ظِعِ ٝیه پسیس ٜتبْ  ٚفطاٌیط
اؾت  ٕٝٞ ٚاضوبٖ  ٚارعای حىٔٛت ٔ ٚطزْ  ٚربٔؼٔ ٝس٘ی ضا ث ٝچبِف  ٚآظٔٔ ٖٛیوكس .ثب ایٗ ٔالحظٝ
ثبیس ٌفت و ٝظِعِ ٝػّیضغٓ تأحطآٚض ثٛز٘ف ،ثٟتطیٗ فطنت اؾت ثطای ؾٙزف  ٚآظٔ ٖٛوبضآٔسی ٘ظبْ
ارتٕبػی  ٚؾیبؾی وكٛضِ .صا اظ آٖرب وٕ٘ ٝیتٛاٖ اظ ٚلٛع ظِعِ ٝرٌّٛیطی وطز أب ٔیتٛاٖ ثب ا٘زبْ
ضاٞجطزٞب  ٚضاٞىبضٞبیی ٔٙزط ث ٝوبٞف ذؿبضات  ٚتّفبت ٘بقی اظ ٚلٛع ؾب٘ح ٝقس .ایٗ أط ث ٝافعایف
تبةآٚضی  ٚوبٞف آؾیتپصیطی ربٔؼ ٝزض ثطاثط ؾٛا٘ح ٔٙتٟی ٔیق ٛز .اِٚیٗ ٘ىتٝای و ٝزض ایٗ پػٞٚف
اظ آٖ ثبیس ؾرٗ ٌفت زض ذهٛل ٘ظبْٞبی ؾیبؾی تٕطوعٌطاؾت و ٝزض ٔمبثُ ظِعِ ٝآؾیتپصیطتط٘س ٚ
احتٕبَ ثحطاٖذیعی آؾیتٞبی آٖٞب ثیكتط اؾتٟٓٔ .تطیٗ السأبت ثطای وبٞف ذؿبضات اؾتحىبْ
ؾبظٜٞبؾت .ثب ٚلٛع ظِعِ ٝز ٚثرف اظ السأبت ثطای ٔمبثّ ٝثب آحبض ظِعِ ٚ ٝوٕه ث ٝآؾیت زیسٌبٖ ظٟٛض
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ٔییبثس ثركی اظ السأبت زض لبِت زؾتٍبٜٞبی ارطایی ؾبظٔبٖٞبی أسازضؾبٖ زاذّی  ٚذبضری ٔ ٚزبضی
ضؾٕی ارطا ٔیقٛز .ثركی زیٍط اظ السأبت زض قىُ وٙفٞبی زاَّٚجب٘ٔ ٝطزٔی ٘ ٚیع ٔحّی ػّٕی ٔی-
قٛز .ثطضؾی ایٗ ز ٚرٙج ٝػٕس ٜاظ ٔسیطیت ؾٛا٘ح ٔیتٛا٘س ٔب ضا ث ٝظطفیتٞبی ٔٛرٛز زض أط ٔمبثّ ٝثب
ثالیب  ٚحٛازث آٌب ٜؾبظز .زض ثطضؾی ض٘ٚس السأبت رجطا٘ی ثبیس ٘مُ٘ ٝظطات  ٚضاٞىبضٞبی پیكٟٙبزی ٔطزْ
ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز .ث ٝػجبضت زیٍط ثبیس پصیطفت آ٘بٖ و ٝزض رطیبٖ چٙیٗ ؾٛا٘حی ثیكتطیٗ آؾیتٞب ضا
ٔتحُٕ قسٜا٘س ،حك زاض٘س و ٝزض ؾیبؾتٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعی ثطای ؾبذتٗ آیٙسٜای ثٟتط ُٕٔ ٚئٗتط
ٔكبضوت ٕ٘بیٙسٔ .سیطیت فبرؼ ٝثط پبی ٝربٔؼٔ ٝحّی تٛؾٍ ٟ٘بز ثیٗإِّّی ٔسیطیت ضیؿه فبرؼٔ ٝؼطفی
قس ٜاؾت 0.زض ایٗ ضٞیبفت ٔطزْ ٔحّی و ٝزض ٔؼطو ذُط ثیكتطی لطاض زاض٘س ثبیس زض ثط٘بٔٝضیعی
تهٕیٓؾبظی  ٚا٘زبْ فؼبِیتٞبی ٔسیطیت فبرؼٔ ٝكبضوت زاز ٜق٘ٛس .ایٗ ثطزاقت ث ٝػٛٙاٖ یه ضٞیبفت
زض ٔسیطیت فبرؼ ٝاظ اٚاؾٍ زٛ٘ ٝٞز لطٖ ثیؿتٓ اظ َطف ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی زضٌیط زض فؼبِیتٞبی
ا٘ؿب٘سٚؾتب٘ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض "ثطآٚضز ظطفیت  ٚآؾیتپصیطی" ث ٝضؾٕیت قٙبذت ٝقس .زض تٛری ٝایٗ
ضٞیبفت ٌفتٔ ٝی قٛز و ٝثب ٔكبضوت ٔطزْ ٔحّی زض پبؾرسٞی ث ٝفبرؼ ٝثٚ ٝیػ ٜزض ثرفٞبی حبقیٝای
رٛأغ آؾیتزیس ،ٜآٖٞب زض تؼییٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی ذٛز تٛأٖٙستط ٔیق٘ٛس .ث ٝایٗ تطتیت ارتٕبػبت ٚ
ٌطٜٞٚبی آؾیتپصیط ثبظیٍطاٖ انّی ٔسیطیت فبرؼ ٝتّمی ٔیق٘ٛس .آ٘بٖ حك زاض٘س و ٝزض تهیٕبتی وٝ
ظ٘سٌیقبٖ ضا ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس ٔكبضوت ٚضظ٘س .یىی زیٍط اظ زالیُ يطٚضت
ٔكبضوت ٔطزْ ٔحّی ػسْ زلت زض پیفثیٙی فبرؼ ٝاؾت .پیكطفت زا٘ف فٙی ٔ ٚعیتٞبی ػّٕی لبزض
اؾت ذُط فبرؼ ٚ ٝثطآٚضز ٔیعاٖ ترطیجی ضا ؤٕ ٝىٗ اؾت ث ٝیه قٟط ٘بحی ٚ ٝیب یه زٞىسٚ ٜاضز وٙس
ثطآٚضز وٙس ،أب ٕ٘یتٛا٘س ظٔبٖ زلیك حبزح ٝضا پیفثیٙی وٙس .ثٙبثطایٗ زا٘ف تٟٙب ػٙهطی ٘یؿت و ٝزض
ٔسیطیت فبرؼ ٝثٔ ٝب وٕه ٔیوٙس ،ثؿیبضی اظ ٔٛالغ ٔب ثب فزبیغ َجیؼی ٔٛارٔ ٝیقٛیٓ ؤ ٝطزْ ٘مف
ٕٟٔی زض ٔسیطیت آٖٞب زاقتٝا٘س  ٚربٔؼ ٝؾبوٗ زض ٔحُ حبزح ٝزض فؼبِیت أسازضؾب٘ی فبرؼ ٝزضٌیط
ٔیق٘ٛس .ثَٛ ٝض وّی ػٙبنط  ٚػٛأُ اؾبؾی و ٝزض ٔسیطیت فبرؼٔ ٝجتٙی ثط رٛأغ ٔحّی  ٚیب زض
ضٞیبفتٞبی ترفیف ثب ٔبٞیت ربٔؼٔ ٝحٛض اظ إٞیت ثطذٛضزاض٘س ػجبضتٙس اظ9
ٔ كبضوت ٔطزٔی
 اِٛٚیتثركی ث ٝآؾیتپصیطتطیٗ ٌطٜٞٚب ،ذب٘ٛازٜٞب  ٚافطاز ارتٕبػی
ٔ النٞبی ٚیػ ٜارتٕبع
ایٗ أط اظ یه ٘ظبْ ؾیبؾی غیطٔتٕطوع ث ٝزِیُ تٛظیغ لسضت زض ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی  ٚحتی زض ؾبیط
قٟطٞب ؾجت ٔیقٛز و ٝآحبض ٔرطة ؾیبؾی ٚلٛع ظِعِ ٝوبٞف یبثس ٔ ٚسیطیت ؾیبؾی ٘بقی اظ آٖ ضا
تؿٟیُ ٕ٘بیس .زض ایٗ نٛضت ثب یه ٔسیطیت نحیح ٔیتٛاٖ آؾیتٞبی ؾیبؾی ظِعِ ٝضا اظ َطیك قٙبذت
زضؾت حٛظٜٞبی آؾیتپصیط اػٕبَ ٔسیطیت ٕ٘ٛز.
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زض ظِعِ ٝپیف ضٚی تٟطاٖ ثب تٛر ٝثُٔ ٝبِؼبت نٛضت ٌطفت ٚ ٝؾٙبضیٞٛبی ٔرتّفی و ٝزض اضتجبٌ ثب
فؼبَ قسٖ ٌؿُ ٞبی انّی تٟطاٖ تؼطیف ٌطزیس ،ٜثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٞطیه اظ ؾٙبضیٞٛب ذُطات ٔتفبٚتی
ٞط یه اظ ٔٙبَك قٟط ضا ثط حؿت قبذمٞبی ذؿبضات ٘بقی اظ ظِعِ ٝتٟسیس ٔیوٙسٚ .لٛع ظِعِ ٝزض
تٟطاٖ ثحطاٖٞبی ظیبزی ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت .ث ٝرطأت ٔیتٛاٖ ازػب وطز ،یىی اظ ثٟتطیٗ ٔؼیبضٞب
ثطای ؾٙزف ٔیعاٖ ٔٛفمیت ٞط زِٚتی زض ایزبز یه ؾبظٔبٖ ازاضی وبضآٔس٘ ،ح ٜٛػّٕىطز آٖٞب زض ضٚیساز
ظِعِ ٝاؾت .ایٗ و ٝپیف اظ ٚلٛع ٞط ظِعِٝای تب چ ٝحس تٕٟیسات الظْ ضا ثطای تحُٕ حسالّی اظ ذؿبضات
 ٚتّفبت ضا ا٘سیكیسٜا٘س؟ اؾتحىبْ ؾبذتٕبٖٞب ثٚ ٝیػٔ ٜطاوع حؿبؼ ازاضی  ٚزضٔب٘ی  ٚأٙیتی ،چمسض اؾت؟
ظیطؾبذتٞب ٔخُ آة ،ثطق ،ضا ،ٜاضتجبَبت تب چ ٝحس زض ثطاثط ظِعِٔ ٝمبٞ ْٚؿتٙس؟ آٔبزٌیٞبی ُٔٙمٝای ٚ
اضای ٝآٔٛظـٞبی ٔمبثّ ٝثب ایٗ حبزح ٝتب چ ٝحس ٚرٛز زاقت ٝاؾت؟ ؾپؽ زض ٔطحّٚ ٝلٛع ظِعِ ،ٝؾطػت
ػُٕ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٘یطٞٚب ثطای أساز ٘ ٚزبت افطاز  ٚؾپؽ زضٔبٖ  ٚزفٗ وكت ٝقسٌبٖ  ٚاؾىبٖ ٔٛلت ٚ
تأٔیٗ أٙیت آ٘بٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ حزٓ أىب٘بت  ٚأساز ٘ ٚزبت ٔتٙبؾت ثب ذطاثیٞب ٞؿت یب ذیط؟ ضفتبض
ٔطزْ زضحٕبیت اظ ظِعِٝظزٌبٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ذٛز ظِعِٝظزٜٞب چ ٝضفتبضی زاض٘س؟ زض ضٚظٞبی ثؼس آٚاضثطزاضی،
ثبظؾبظی ،تأٔیٗ احتیبربت ٘ ٚیبظٞب ،آغبظ ثبظؾبظیٞب ،ایزبز قغُ ،ضؾیسٌیٞبی حمٛلی ثٔ ٝؿبئُ وٛزوبٖ
 ٚظ٘بٖ ثبلیٕب٘س ،ٜزضٔبٖ ٔكىالت ضٚحی  ٚضٚا٘ی آ٘بٖ  ٚزض ٟ٘بیت ثبظٌطزا٘سٖ ُٔٙم ٝاػٓ اظ قٟط  ٚضٚؾتب
ث ٝقطایٍ ػبزی  ٚاحیبی ظ٘سٌی زض ُٔٙم ٝچٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ٔالحظٔ ٝیقٛز و ٝچطا ظِعِ ٝیه پسیس ٜتبْ ٚ
فطاٌیط اؾت  ٕٝٞ ٚاضوبٖ  ٚارعای حىٔٛت ٔ ٚطزْ  ٚربٔؼٔ ٝس٘ی ضا ث ٝچبِف  ٚآظٔٔ ٖٛیوكس .ثب ایٗ
ٔالحظ ٝثبیسٌفت و ٝظِعِ ٝػّیضغٓ تأحطآٚض ثٛز٘ف ،ثٟتطیٗ فطنت اؾت ثطای ؾٙزف  ٚآظٔ ٖٛوبضآٔسی
٘ظبْ ارتٕبػی  ٚؾیبؾی.
زض وكٛض ٔب ػّیضغٓ ٚلٛع ظِعِٞ ٝبی ٟٔیت َی ؾبَٞبی اذیط  ٚتزطثٞ ٝبی فطاٚاٖ ٔسیطیت ثحطاٖ
ثبظ  ٓٞقبٞس تّفبت  ٚذؿبضات  ٚؾبیط پیبٔسٞبی ظیبٖثبض ؾٛا٘ح  ٚثالیب ٞؿتیٓ .زض تٕبٔی حٛازث ٕٞیكٝ
ٌفتٔ ٝیقٛز غبفٍّیط قسیٓ زض حبِی ؤ ٝسیطیت ثحطاٖ اظ ِحظٚ ٝلٛع آٖ آغبظ ٕ٘یقٛز ،ثّى ٝلؿٕت
ٔ ٚ ٟٓتأحیطٌصاض آٖ لجُ اظ قطایٍ ايُطاضی آغبظ ٔیقٛز .زض تٟطاٖ ػّیضغٓ آٖ و ٝتٕبٔی یبفتٞٝبی
ػّٕی اظ لُؼی ثٛزٖ ظِعِ ٝحىبیت زاض٘س ِٚی ؾیبؾت قٟطی ٘ظبْ ٔٛرت افعایف ٘بپبیساضی قٟط زض ثطاثط
ظِعِ ٝاؾت ،قبٞس ٔخبَ آٖ زٚیؿت ثطری اؾتوَ ٝی ؾبَٞبی اذیط ثطضٚی ذٍ ظِعٌِ ٚ ٝؿُٞبی قٕبَ
تٟطاٖ ؾبذت ٝقس ٜاؾتِ .صا ٔسیطیت قٟطی فبلس ٍ٘ب ٜآیٙسٍٜ٘طا٘ ٝاؾت .زض ایٗ ٍ٘ب ٜنطفبً ث ٝحُ
ٔكىالت ػبرُ  ٚپیف ض ٚثؿٙسٔ ٜیقٛز .ربٔؼ٘ ٝیع ٚيؼیتی قجیٔ ٝسیطیت زاضز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؾبوٙیٗ
زض ثطدٞب ث ٝذُطات احتٕبِی ٘بقی اظ ظِعِ ٚ ٝأٙیت ٔحُ ؾى٘ٛت ذٛز ثیتٛرٞ ٝؿتٙس  ٚثس ٖٚزغسغٝ
ظ٘سٌی ٔیوٙٙس .زض یه ربٔؼٔ ٝطزْؾبالض ا٘ؿبٖٞب اظ ٚيؼیت ا٘فؼبَ ثیطٔ ٖٚیآیٙس  ٚوٙكٍط ،آیٙسٍٜ٘ط

ایپهدمای سیاسی سوانح طبیعی رداریان :آیناهژپوهی ایپهدمای سیاسی زلزهلاحتمالی تهران
ثط٘بٔٝضیع ٔیق٘ٛس .ثطٚظ ؾٛا٘ح َجیؼی زض یه ربٔؼ ٝغیطٔكبضوتی ٘ٛػی ثیتٛرٟی ث ٝآیٙس ٚ ٜظ٘سٌی
وطزٖ زض ٌصقت ٚ ٝحبَ اؾتٞ .طچ ٝربٔؼٝای ٔطزْؾبالضتط ثبقس ذٛز ضا ثطای ٔمبثّ ٝثب ذُطات ثیكتط
آٔبزٔ ٜیوٙس .آٖ چ ٝزض رٛأغ ظِعِٝظز ٜضخ ٔیزٞس  ٚآظاض زٙٞس ٜاؾت زضٔب٘سٌی ا٘ؿبٖ  ٚربٔؼ ٝاؾت ایٗ
و ٝربٔؼٝایی ٘تٛا٘س ث ٝنٛضت لسضتٔٙسی زض ثطاثط ظِعِ ٝظبٞط قٛز ٕٞ ٚیك ٝتطؼ اظ ایٗ و ٝزچبض ظِعِٝ
قٛیٓ ٘ ٚبتٛاٖ اظ ٚاوٙف ٔؤحط ثبقیٓ ،تٕبْ ٚرٛزٔبٖ ضا فطا ٌطفت ٝاؾت .زض وكٛض ٔب ث ٝزِیُ ٘ظبْ ؾیبؾی
ٔتٕطوع آؾیتپصیطی آٖ زض ثطاثط ظِعِ ٝثیكتط اؾت .ظیطا ٚرٛز ٟ٘بزٞبی ؾیبؾی ٘ ٚرجٍبٖ ؾیبؾیٚ ،
ترطیت ٘ ٚبثٛزی آٖٞب زض احط ٚلٛع ظِعِ ٝزض تٟطاٖ٘ ،ظبْ ضا زچبض ثحطاٖ ؾیبؾی ٔیٕ٘بیس .ایٗ ثحطاٖ وٝ
اظ آٖ لجالً ث ٝثحطاٖ التساض ٔ ٚكطٚػیت ٘ظبْ یبز وطزیٓ ثب ظِعِٔ ٚ ٝتؼبلت آٖ اذالَ زض حٛظٔ ٜسیطیت
ؾیبؾی اتفبق ذٛاٞس افتبزٚ .رٛز ٟ٘بزٞب  ٚتكىُٞبی ؾبظٔبٖ یبفتٔ ٝطزٔی ثب ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٔتٛٙػی و ٝزض
اذتیبض زاض٘س  ٚلبثّیتٞب  ٚترهمٞبی ٔرتّف زض تٕبٔی ثرفٞب ٔیتٛا٘س ث ٝفًبی ثحطاٖ ظز ٜپؽ اظ
ظِعِ ٝوٕه ٕ٘بیس .آٖ چ ٝو ٝایٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ثب ذٛز زاض٘س تٟٙب الالْ أسازی ٔطزٔی ٘یؿت ثّىٝ
تٛا٘بیی ،تزطث ،ٝترههی و ٝزاض٘س ٔیتٛا٘ٙس ث ٝوٕه آؾیتزیسٌبٖ ثكتبثٙس.
ثحطاٖ ثؼسی ثحطاٖ ٘فٛش یب اَالع ضؾب٘ی اؾت .ظِعِ ٝتٟطاٖ ٕٔىٗ اؾت ٔزٕٛػ٘ ٝظبْ اَالع ضؾب٘ی
ضا ترطیت وطز ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝػسْ ثط٘بٔٝضیعی لجّی ثطای ٔٛار ٝقسٖ ثب ایٗ قطایٍ ٘ظبْ ؾیبؾی ضا زاضای
چبِف رسی ثٕٙبیس .زض ایٗ قطایٍ ٘ظبْ ؾیبؾی ٕ٘یتٛا٘س اظ ضؾب٘ٞٝب ثطای اضتجبٌ ثب ٔطزْ اؾتفبز ٜوٙس ٚ
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٕ٘یتٛا٘س ٘فٛش ٔؤحطی زض ربٔؼ ٝزاقت ٝثبقس .ثب ٚلٛع ظِعِٔ ٝطاوع ضؾب٘ٝای وكٛض ثٚ ٝیػٜ
نسا  ٚؾیٕب ترطیت قس ٜو ٝثب ایٗ ٚؾیّ ٝؾبذتبض اَالع ضؾب٘ی ٘بوبضآٔس قس ٚ ٜپبؾرٍٛی قطایٍ ٚ
٘یبظٞبی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜپؽ اظ ثحطاٖ ٕ٘یثبقس .زض چٙیٗ قطایُی ربٔؼ ٝث ٝؾٕت ضؾب٘ٞٝبی ذبضری
ٌطایف پیسا ٔیوٙس  ٚاَالػبت ذٛز ضا اظ آٖ َطیك ث ٝزؾت ٔیآٚض٘س  ٚآٖ ضؾب٘ٞٝب ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ثب ٘فٛش
ثط ربٔؼ ٝظٔیٞٝٙبی آقٛة  ٚقٛضـ ضا فطا ٓٞآٚض٘س .ضؾب٘ٞٝبی ٘ٛقتبضی زیٍط ٕٞب٘ٙس حًٛض زض ظِعِٞٝبی
ٌصقت ،ٝث ٝزِیُ آٖ و ٝذسٔبت فٛضیتی  ٚاؾىبٖ ضا ث ٝزضؾتی زضن ٕ٘یوٙٙس ٘سا٘ؿت ٝثب ٔهبحجٞٝب ٚ
ذجطٞبیقبٖ ٔٛرجبت ٘بضيبیتی  ٚتٛلؼبت ثیرب ضا فطأ ٓٞیوٙٙس .اٌط ٘ظبْ ارتٕبػی قٟطی و ٝؾیؿتٓ
ؾیبؾی زض لبِت آٖ فؼبِیت ٔیوٙس ،زاضای ؾبذتبض لسضتٔٙسی ٘جبقس ٚلٛع ظِعِ٘ ٝظبْ ؾیبؾی ضا ٔٛضز
تٟسیس لطاض ٔیزٞس.
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