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 , واواٚ٘ذ ٔغؼٛد

 تشرٌاٖ ٚ اعاتیذ ی ٕٞٝ خذٔت عالْ

 تاؽٓ خذٔتتٖٛ در وؾی ٘ٛساد ٔٛمٛع ٔٛرد در خطی چٙذ ٚ ٔیٍیزْ رٚ ٚلتتٖٛ اخاسٜ تا

 ....اعت ٘ٛسادوؾی ٘ظز ٔٛرد ٔٛمٛع



 ی ٞفتٝ چٙذ تا ا٘غاٖ فزس٘ذ یا ٚ ؽذٜ ٔتِٛذ تاسٜ وٛدن! پیذا ٘ٛ یؼٙی فارعی ستاٖ در ٘ٛساد ی وّٕٝ خٛد

 تِٛذػ اس پظ

 

 ٔیؾٛد ٌفتٝ ٔاٜ 21 سیز وٛدن تٝ خٙایی ػّْٛ فزًٞٙ در ٚ فغیز یؼٙی ٘ٛساد ی وّٕٝ حمٛلی فزًٞٙ در

 وؾی ٘ٛساد ی ٚاصٜ اس وّی طٛر تٝ أزٚسٜ ِٚی ٔیؾٛد ٌفتٝ وؾی پغز رٚ ٔادر یا پذر تٛعط ٘ٛساد وؾتٗ

 ٚ پذر تٛعط تٛیضٜ ٘ٛساد وؾتٗ ػُٕ-2ٔیزٚد وار تٝ ٔؼٙا عٝ تٝ اٍّ٘غتاٖ فزًٞٙ در ِٚی ٔیؾٛد اعتفادٜ

 رمایت تا حتی ٚ ٔادر

 تزعا٘ذ لتُ تٝ را ٘ٛسادی ن وغی-3 ٚ ٘ٛساد وؾتٗ رٚیٝ-1

 ؽیز اس ٘ٛساد وزدٖ ٔحزْٚ حتی اعتفادٕٞیؾٝ ٔتٛاِی ٞای ؽیٜٛ ٚ ؽىُ تٝ ٘ٛسادوؾی أزٚس د٘یای در

 وزدٖ خفٝ یا ٚ خٛردٖ

 ایٗ ٔثال اعت ٘ٛساد ػٕذی  غیز خفٍی اس وؾی ٘ٛساد تؾخیـ پذیذٜ ایٗ خقٛؿ در افّی ٔؾىُ أزٚسٜ

 چٖٛ ػٛأّی یا اعت ػٕذی خفٍی اٚ ٔزي تٕیزد ٔؾىٛوی ؽىُ تٝ ٘ٛسادی اٌز وٝ اعت ٔطزح پزعؼ

  اٚ خٛاب خایٍاٜ تٛدٖ ٔطّٛب ٘ا یا تیٕاری

 ٚی ٔداسات ٚ اٍ٘اری خزْ تز٘ٛع ٔغتمیٕی تاثیز وؾی ٘ٛساد تٛدٖ ػٕذی غیز حتی یا ٚ ػٕذی وٝ تذیٟیٝ

 ویفز اس یا ؽذٜ ٔحىْٛ عثىتزی ٔداسات تٝ ٞایی دفاع یا  تٛخیٟات تٝ تٛعُ تا ٔیتٛا٘ٙذ ٔزتىثاٖ پظ دارد

 ؽٛ٘ذ ٔؼاف

 داؽتٝ ٚخٛد تیؼ وٕا تؾزی خٛأغ ی ٕٞٝ در وؾی ٘ٛساد

 تٛدٜ ؽذٜ ٌذاری پایٝ ػزتغتاٖ اس ٌفت ٔیؾٝ أا

 تٛدٜ پیأثز تؼثت اس لثُ ػزتغتاٖ در خٙغی تثؼیل ٔثال

 ػُٕ یه دختز ٘ٛساد دفٗ وٝ تطٛری ٔیؾذ٘ذ اٍ٘اؽتٝ خا٘ٛادٜ  در ٔطّٛب ٘ا ٔٛخٛدات ػٙٛاٖ تٝ س٘اٖ چٖٛ

 ٚ ٔیٍیزٜ در خًٙ لثیّٝ دٚ تیٗ وٝ ٔیؾٝ ؽزٚع خایی اس أز ایٗ خٛد ٚ  ٔیؾذٜ ٔحغٛب عخاٚتٕٙذا٘ٝ

 اعیزاٖ خٛاعتٙذ ٔیؾٝ لزار تز فّح وٝ ٔذتی اس تؼذ ٚ  ٔیىٙٙذ اعیز رٚ ٔغّٛب ی لثیّٝ س٘اٖ فاتح ی لثیّٝ

 ی لثیّٝ تٝ وٝ ٕ٘یخٛاعتٙذ دیٍٝ ٚ تٛد٘ذ وزدٜ اسدٚاج لثیّٝ ٔزداٖ تا اعیزاٖ تؼنی أا تزٌزدٚ٘ٙذ رٚ

 ٞز وٝ وزد٘ذ یاد عٌٛٙذ وٝ خایی تا ٚ ٌزدیذ لثیّٝ ٔزداٖ عزس٘ؼ تاػث أز ایٗ خٛد ٚ تزٌزد٘ذ خٛدؽٖٛ



 ٔزد تٛد سایٕاٖ حاَ در ٔادر وٝ سٔا٘ی تٛد رعٓ ٕٞیٗ تزای وٙٝ ٘اتٛد رٚ اٖٚ ؽذ ٘قیثؼ دختز وٝ وغی

 وٙٝ دفٗ عزػت تٝ رٚ اٖٚ تٛد دختز فزس٘ذ اٌز وٝ ٔیىٙذٜ ای چاِٝ تیزٖٚ در خا٘ٛادٜ

 4 ٔٛرد وٝ وزدٜ اؽارٜ ٚالؼی ٞای حزاْ اس ٔٛرد دٜ تٝ ا٘ؼاْ ی عٛرٜ  253 ٚ 251 ٚ 252 ٞای ایٝ در خذاٚ٘ذ

 اعت ٘ىزدٖ اِٛدٜ دیٍزی خٖٛ تٝ را خٛد دعت ٚ ٘ىزدٖ فحؾا تٝ ٔغتمیٓ طٛر تٝ 5 ٚ

 دارٜ ٚخٛد وؾی ٘ٛساد تزای ػأُ دٚ تاریخی ٘ظز اس

 خٕؼیت وٙتزَ دْٚ ٚ فمز اَٚ

 پذرعاالرا٘ٝ فزًٞٙ دِیُ تٝ ٌذؽتٝ در حتی ٚ ٞغت ٘ٛساد تٝ دادٖ ٌزعٍٙی ٘ٛسادوؾی ٞای ساٜ ار یىی

 تٛدٜ دختز وؾتٙٙٛساداٖ ٘غاٖ ٌغتزػ در ٔحذٚدیت ػأُ ٟٕٔتزیٗ ٚ ٔیافتاد اتفاق ٘ٛسادوؾی

 ؽزایط-1 خٙغیت-2دار٘ذ اؽارٜ دختزاٖ ٘ٛسادوؾی تزای افّی ػأُ عٝ تٝ ػّٕی ٔطاِؼات وّی طٛر تٝ

  ٔادرسادی ٞای ٘اٞٙداری-3 التقادی

 تٝ ٕٞغز اس ا٘تماْ یا خیاِی ر٘ح ٚ درد تزدٖ تیٗ اس تٝ تزدٖ تیٗ اس تٝ ٔیؾٝ ٘ٛسادوؾی ٞای ػّت اس حتی

 وزد اؽارٜ ٘اخٛاعتٝ وٛدن دِیُ

 خؾٛ٘ت-2 دارد ػّت 4 وٝ اعت تارداری دٚراٖ در خؾٛ٘ت ٘ٛسادوؾی ٞای ػّت اس وٝ تٛد تاٚر ایٗ تز وٕپُ

 خٙیٗ ٚخٛد تٝ ٘غثت

 ایٙذٜ ٘ٛساد تِٛذ تٝ ٘غثت حغٛدی دِیُ تٝ خؾٛ٘ت-1

 ٔادر ػّیٝ خؾٛ٘ت-3

 یاتذ ادأٝ تارداری اس پیؼ خؾٛ٘ت-4

 

 تفىزات ٚ افىار ایٗ آثار ٚ ٔیؾٝ ػقثی ٞای حّٕٝ دچار تاؽٝ اٖٚ تٝ ٔتؼّك فزس٘ذ وٙذ ؽه وٝ ٔزدی ٔثال

 تٛدٜ ؽىٓ درٖٚ ٘ٛساد ٚ ٔادر ؽىٓ ٚ ٔادر تٝ حّٕٝ

 وزد تمغیٓ دعتٝ دٚ تٝ ٔیؾٝ رٚ وؾی ٘ٛساد ٔزتىثاٖ وّی تطٛر

 ٘ٛساد پذیزػ تٝ ٔدثٛر وٝ خا٘ٛادٜ درٖٚ اس افزادی یا ٚ ٘أادری ٚ ٘اپذری ؽأُ وٝ خا٘ٛادٜ درٖٚ اس اَٚ

 تاؽٗ



 ٘ذار٘ذ وٛدن تا اؽٙایی ٞیچ حتی وٝ ٞایی غزیثٝ حتی یا ٚ ٞا ٕٞغایٝ ٚ  اؽٙایاٖ ٔثُ خا٘ٛادٜ تزٖٚ دْٚ

 

 

Samira Damavandi,  

  ٔحتزْ اػنای خذٔت تخیز ٚلت ٚ عالْ تا

 در خّغٝ یاسدٞٓ  ؽاٖ تحث ادأٝ تا ٞغتیٓ واواٚ٘ذ آلای درخذٔت

 

 , واواٚ٘ذ ٔغؼٛد

  تشرٌاٖ ٚ اعاتیذ ٚ ٌزٜٚ ٔحتزْ اػنای ٕٞٝ خذٔت عالْ

 افتاد اتفاق وٙفزا٘ظ تیٗ  ٘اخٛاعتٝ تقٛرت وٝ ای فافّٝ تزای تپذیزیت ٔٙٛ خٛاٞی ٔؼذرت اَٚ

 .....٘ٛسادوؾی تحث ی ادأٝ أا ٚ

 ٌاٞا ٚ ٔیٍیزٜ فٛرت ٘ٛساد خا٘ٛادٜ خٛد تٛعط درفذػ 08 تمزیثا ٔیافتٝ اتفاق وٝ ٞایی وؾی ٘ٛساد تیٗ در

 ٔیؾٝ ٞا لتُ اتٗ تاػث ٘ٛساد ٔادرٜ ٞای تیٕاری ٚ افغزدٌی

 تیؾتز دار٘ذ وٕتزی تحقیالت ٚ ٘ذار٘ذ رٚ السٔٝ ی تدزتٝ ٚ ٞغتٙذ تز خٛاٖ وٝ اٟٚ٘ایی ٔادراٖ ایٗ تیٗ اس

 ٔیؾٛ٘ذ اتفاق ایٗ دچار

 ٞغتٙذ ٔاٍٞی 4 اس وٕتز یٗ تا ؽذٜ وؾتٝ ٘ٛساداٖ اغّة

 ،غزق ٔخذر ٔٛاد ٔثُ ٞایی رٚػ اس ٔؼَٕٛ تطٛر ٘ذٔیؾٛ خٛدؽٖٛ ٘ٛساداٖ ٔزي تاػث وٝ ٔادرا٘ی

 ٔیىٙٙذ اعتفادٜ غذا ٚ اب اس وزدٖ ٔحزْٚ ٚ تیش ٘ٛن ،ٚعایُ دارٚ!وزدٖ

 تٛدٜ فمز تاؽٙذ دختزاٖ تیؾتز ؽذٜ وؾتٝ ٘ٛسادا٘ٝ ٔیؾذٜ تاػث وٝ ػٛأّی اس ٌذؽتٝ در ٌفت ٔیؾٝ

 ٞغتٙذ سا ٞشیٙٝ دختزاٖ ٚ درآٔذسا پغزاٖ وٝ داؽتٝ ٚخٛد تاٚر ایٗ وٝ تطٛری

 ٔیذاد٘ذ ا٘داْ رٚ وار عٝ ٘ٛسادوؾی أز واٞؼ ٚ خٌّٛیزی تزای تزیتا٘یا وؾٛر در

 ٔیىٙٙذ آساد رٚ خٙیٗ عمط پیؾٍیزی تزای اٚال



 افغزدٌی تٝ ٔیتٛاٖ ػٛأی اس وٝ ٔیىٙٙذ تزعی رٚ ٘ؾا٘ٝ ٚ ٔیىٙٙذ ؽٙاعایی رٚ خطز ٔؼزك در ٔٛارد دٚٔا

 وزد اؽارٜ پزیؾی رٚاٖ ٚ ٔادر

 وٙٙذ ٔماتّٝ خاٍ٘ی ٞای خؾٛ٘ت تا تتٛا٘ٙذ تا تٟذاؽت آٔٛسػ ٚ راٞىارٞا تزای دٚسٜ یه آٔٛسػ عٛٔا ٚ

 

 تٛد٘ذ أز ایٗ تٝ رعیذٌی ٔأٛر وّیغاٞا ٚ ٘ذاؽت ٚخٛد اٍّ٘غتاٖ در ٘ٛسادوؾی تزای ٔمزراتی 2613 عاَ تا

 ٔیىزد پیذا فیغزٜ غغُ ٚ تٛتٝ تا ٌاٞا ٚ  تٛد تز عادٜ ٞای خزْ یا عادٜ لتُ اس خفیفتز تغیار ٘ٛسادوؾی خزْ

 ٚخٛد یافتٗ ٚ ٔادر تذٖ اس ٘ٛساد وأُ خزٚج ٍٞٙاْ اس اؽخاؿ ػّیٝ ٞای خزْ ٔمزرات تیغتٓ ی عذٜ اس ٔا

 رٚ خافی خزْ 2111 تچٝ عاسی ٘اتٛد لاٖ٘ٛ ٔزحّٝ ایٗ اس لثُ أا دا٘غتٝ، خارر ٘ٛساد ی درتارٜ اٚ اس ٔغتمُ

 ٕ٘یؾٝ ٔحغٛب لتُ ٔیىٟٙىٝ تیٙی پیؼ

 وٝ اعت تفاٚتی وزداَٚ اعتخزاج ٔیؾٝ رٚ ٘ىتٝ چٙذ اٍّ٘غتاٖ در ٘ٛسادوؾی ٔمزرات تٝ تاتٛخٝ وّی تطٛر

 یه ػٕذی وؾتٗ یؼٙی ٘ٛسادوؾی ٚ س٘ذٜ ا٘غاٖ یه ػٕذی وؾتٗ یؼٙی اعت،لتُ لتُ ٚ ٘ٛسادوؾی ٔیاٖ

 اعت دیذٜ تشٜ عٗ تفاٚتؼ وٝ ٔاٜ دٚاسدٜ سیز وٛدن

 اعت اتذ خزْ ایٗ ویفز حذاوثز دْٚ

 تٝ ػٕذ س را لتُ اتٟاْ ٔیتٛاٖ وٝ اعت دفاػی چٟار اس یىی ٘ٛسادوؾی تٝ اعتٙاد اٍّ٘غتاٖ حمٛق در عْٛ

 داد واٞؼ غیزػٕذ

 ٌزفتٝ ٘ظز در اتذ حثظ وّی طٛر تٝ لتُ ایٗ ػأالٖ رای فزا٘غٝ حمٛق در

 یا تاؽٝ ٔادر ٔزتىة ایٙىٝ اس اػٓ ٘ٛساداٖ لتُ  ٚ ٘ؾذٜ تیٙی پیؼ ٘ٛسادوؾی تزای ای ٚیضٜ ٔمزرات ایزاٖ در

 اعت ٘فظ لقاؿ ٔغتٛخة ٚ ٔیثاؽذ ػٕذی لتُ ٔمزرات ٔؾَٕٛ دیٍزی ؽخـ

 لاتّیت دارای ٚ ؽٛد ٔتِٛذ س٘ذٜ  خٙیٙی اٌز وزدٜ تیٙی پیؼ اعالٔی ٔداسات 386 ٔادٜ تثقزٜ ٕٞچٙیٗ

 تِٛذ اس تؼذ اٚ ٘مـ یا ٚ ؽٛد تِٛذ اس پظ اٚ ٔزي یا ٘مـ تٝ ٔٙدز ، تِٛذ اس لثُ خٙایت ٚ تاؽذ حیات ادأٝ

 اعت ثاتت لقاؿ تٕا٘ذ تالی

 حمٛلٛ در ٘ٛسادوؾی اٍ٘اری خزْ سٔیٙٝ در ای ٚیضٜ ٔمزرات تا لاٖ٘ٛ تیٙی پیؼ ؽذٜ ٌفتٝ ٔمزرات ٚخٛد تا

 اعت مزٚری ایزاٖ



 ؽذ تٕاْ ٔٗ وٙفزا٘ظ احتزاْ وٕاَ در

 دادیذ ٚلت تٕٗ وٝ ٕٔٙٛ٘ٓ اعاتیذ ٚ حمٛلی تشرٌاٖ ؽٕا ٕٞٝ اس

 

Samira Damavandi,  

  ؽٕا اس عپاط

 تٛد تغیارػاِی

 , واواٚ٘ذ ٔغؼٛد

 ٔچىزْ

Alvansaz Lawyer, [ 

 ٌزٜٚ،ٔٛیذ ٔحتزْ ٔذیز اس ٚتاعپاط ػاِیؾٖٛ ارائٝ اتتت واواٚ٘ذ آلای خٙاب اس ادب،تاتؾىز ٚػزك عالْ

 �تاؽیذ

Samira Damavandi, [ 

 عپاط ٚ عالْ

 پایان


