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پیشگفتار
دس حالیکِ ّوِ سالِ جطٌَاسُّای ًوایطی گًَاگًَی
دس سشتاسش دًیا تشگضاس هیضَد ٍ تواهی کطَسّا تا استفادُ اص
ٌّشّای ًوایطی ،تشای دستیاتی تِ اّذاف فشٌّگی -اجتواعی
خَد ،دس سطح هلی سَد هیتشًذ ،دس جْاى اهشٍص کِ کطَسّا
تالش هیکٌٌذ تا استمالل فشٌّگی ٍ فکشی خَد سا حفظ ًوایذ
ٍ فشٌّگ ٍ عمایذ خَد سا تِ گَش دیگش جْاًیاى تشساًٌذ،
اجشاّای ًوایطی اص ضٌاختِ ضذُتشیي اتضاسّای هَجَد تشای
صذٍس ٍ هعشفی فشٌّگ هلی تِ جْاًیاى است .تایذ تِ ایي
حمیمت ٍالف تَد کِ صذٍس فشٌّگ صًذُ ٍ پَیا ،جذا اص صذٍس
کاال ٍ دستیافتي تِ تاصاسّای جْاًی ًویتاضذ .دس ّویي ساستا
کطَسّای صیادی دس دًیا تا استفادُ اص آداب ٍ سسَم ٍ فشٌّگ
هلیضاى ،جطٌَاسُّای گًَاگًَی تشگضاس هیکٌٌذ ،اص لثیل:
ًوایصّای هتحشن ٍ کاسٍاىّای ًوایطی کِ تِ طَس عوذُ دس
کطَسّای ضشق آسیا تشگضاس هیگشدد ،جطيّای هشتَط تِ
سٍصّای خاظ کطت ٍ تشداضت هحصَالت هختلف کطاٍسصی،
ًوایصّای خیاتاًی ٍ ًیض ٍسصشّای خاظ هلی کِ دس سطح
ضْشّای هختلف اسٍپا ٍ آسیا تشگضاس هیضَد .ایيچٌیي،
کطَسّا سَدّای کالًی سا اص طشیك تَسیست جزب هیًوایٌذ.
تا تَجِ تِ هطالة فَق ،ایي سؤال هطشح هیگشدد کِ،
چشا دس کطَس ها کِ ایيچٌیي کاسٍاىّای ًوایطی تِ صَست
خَدجَش دس ایاهی خاظ تشگضاس هیگشدد ،چٌیي ًگشضی
ٍجَد ًذاسد؟
تین آى است کِ ایي ًوایصّا تِ علت عذم ٍجَد
تشًاهِسیضیً ،ادیذُ اًگاضتِ ضذى ٍ تکشاس گًَِّای گزضتِ،

کنکن سًگ کٌْگی ٍ سخَت تگیشد .چشا چٌیي سشهایِای سا کِ
هیتَاى اص آى تِ عٌَاى یکی اص هیشاثّای فشٌّگی کطَس دس
جْت اّذاف گًَاگًَی چَى تَسعِ فشٌّگی ،حفظ هیشاث
فشٌّگی ،صذٍس فشٌّگ هلی -هزّثی ٍ ًیض جزب سشهایِ ٍ
تَسیست استفادُ ّذفوٌذ ًوَد تِ فشاهَضی سپشدُ ضذُ است؟
دس حالیکِ کتاتخاًِ هشکضی ٍاتیکاى ًسخ کاهل تعضیِ ایشاى سا
داسا است .چشا ّیچگًَِ تالضی دس جْت حفظ ٍ احیای ایي
ًسخ ًوایطی صَست ًویگیشد؟
هگش ًِ ایي تعضیِ سٍصگاسی ٍجَد ًذاضتِ ٍ خَد ساختِ
سٍح ،رّي ٍ دست ّویي هشدهاى است ،پس چشا تساى اهشی
همذس تا آى تشخَسد هیضَد ٍ ّیچ کَضطی دس جْت تاصگی
ٍ طشاٍت آى صَست ًوی پزیشد؟ ساُّای احیاء ضثیِ خَاًی
چیست؟ آیا تا تغییش ٍ استفادُ اص ساص ٍ آالت جذیذ هیتَاى تِ
آى تاصگی تخطیذ؟ آیا تایذ ًوایطٌاهِّای تاصُ ًَضت ٍ
هفاّیوی جذیذ تِ آى ٍاسد کشد؟ آیا تکایا تایذ ّویطِ تِ
ّواىگًَِ لذین ساختِ ضًَذ ٍ استاًذاسدّا ٍ ًیاصّای جذیذ
دس آى سعایت ًگشدد؟ هگش ًِ ایي کِ تکایای لذین تا ًیاصّای
لذین هطاتمت داضتِ ٍ تشای ًیاصّای آى صهاى تِ سٍص تَدُ
است.
آیا فمط اجشاّای ًوایطی ،هحذٍد تِ ایام خاصی
هیضَد ٍ ًویتَاى آىّا سا دس تواهی ایام سال تشگضاس ًوَد؟
ایي دس حالی است کِ پژٍّصّا ًطاى هیدّذ دس تکیِ دٍلت،
دس تواهی ایام سال ضثیِ خَاًی ٍ ًوایصّای تَهی ،سٍحَضی

 ٚپشد ٜخٛا٘ی اجشا ٔیؿذٔ ٚ ٜحذٚد ت ٝػضاداسی ٘ثٛد ٜاػت،
تاسیخ اجشا ٘یض اص طشیك سٚص٘أ ٝاصّی ؿٟش اػالْ ٔیؿذ ٜاػت
ٍ٘اٞی ت ٝتاسیخ تؼضی٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ تشاطدی
ٔز ٞثی ایشا٘ی اص ػذ ٚ ٟٓ٘ ٜآغاص ػذ ٜد ،ٓٞپغ اص سٚی واس
آٔذٖ صفٛیاٖ ٌ ٚشایؾ ؿذیذ آٖٞا ت ٝآٔٛصٜٞای دیٙی ،س٘ٚك
یافت ٝاػت اص آٖ صٔاٖ تاو ٖٛٙایشا٘یاٖ دس لّٕش ٚػٌٛٛاسی ٚ
ػٌٛذاسی ٕٛٞاس ٜت ٝتٕاؿای ٔجاِغ تؼضی٘ ٝـؼتٝا٘ذٙٞ .ش
ؿثی ٝخٛا٘ی و ٝت ٝػٛٙاٖ یه ٙٞش ّٔی دس ایشاٖ ؿٙاختٝ
ٔیؿٛد ،ػّیشغٓ تٛػؼٙٞ ٝشٞای ٕ٘ایـی ٘ظیش تأتش ،ػیٕٙا ٚ
تّٛیضیٓٞ ،ٖٛچٙاٖ ٔـتالاٖ فشاٚا٘ی دس داخُ  ٚخاسج وـٛس
داؿت ٝاػت
تؼذ اص ٌزؿت  45ػاَ اص ا٘مالب اػالٔی  ٚایٗوٝ
ٍٕٞاٖ ٔؼتمذ ت ٝأاْ حؼیٗ (ع)  ٚػضاداسی تشای ا ٚ ٚاُٞتیت
ٔیتاؿٙذٛٙٞ ،ص یه تىی ٝتشای تؼضی ٚ ٝتؼضی ٝخٛا٘ی ػاختٝ
٘ـذ ٜاػت .تؼضی ٝخٛا٘اٖ طی ایٗ ػاَٞا ٕٛٞاس ٜآٚاس ٜتٛدٚ ٜ
ٔىا٘ی ثاتت تشای اجشای تش٘أٞٝای خٛد ٘ذاؿتٙذ
ٕ٘ایؾ تؼضی ٝتایذ دس تىی ٝاجشا ؿٛد ،دس صٛستیو ٝدس
تٕاْ ایٗ ػاَٞا ٘ ٝتٟٙا الذاْ ت ٝػاخت تىی٘ ٝـذ ٜاػت؛ تّىٝ
تىیٞٝای لذیٕی ٘یض تخشیة ؿذ ٚ ٜاص تیٗ سفت ٝاػت  ٚایٗ دس
حاِی اػت و ٝدس دٚساٖ لاجاس تٟٙا دس تٟشاٖ تیؾ اص  65تىیٝ
ٚجٛد داؿت ٝاػت .أشٚص ٜؿٟشٞا تا ٚجٛد ٌؼتشدٌی جغشافیایی
 ٚجٕؼیت ٔیّی٘ٛی ،اص ٘ثٛد یه تىی ٝفؼاَ س٘ج ٔیتشد .ایٗ
ٔؼأِ ٝصٔا٘ی ػٕیكتش ت٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝجـٛٙاسٜٞای ٕ٘ایـی
تشٌضاس ؿٛد  ٚیا دس ایاْ ػٌٛٛاسی تؼضی ٝخٛا٘اٖ ت ٝد٘ثاَ ٔحّی
ٔٙاػة تشای اجشای ایٗ ٕ٘ایؾ دیشپای ٔزٞثی ٔیتاؿٙذ

دس حاِیو ٝوتاتخا٘ٔ ٝشوضی ٚاتیىاٖ ٘ؼخ وأُ
ٕ٘ایؾ٘أٞٝای ٔزٞثی ایشاٖ سا داساػت ،دس ایٗ دیاس حتی
ٔٛصٜای تحت ایٗ ػٛٙاٖ تشای حفظ ٍٟ٘ ٚذاسی ایٗ ٔتٖٛ
دسأاتیه ٚجٛد ٘ذاسد  ٚدس اثش ایٗ ػُٟاٍ٘اسی ٘ؼثت تٝ
فش ،ًٙٞاػٙاد ٔ ٚذاسن فشٍٙٞی ٘ ٚیض تیٙٞشی ػاصٔاٖٞای
ٔختّف فشٍٙٞی ،ایٗ ٕ٘ایؾ تی٘ظیش ایشا٘ی س ٚت ٝافٌ َٛزاؿتٝ
 ٚدچاس اضٕحالَ ؿذ ٜاػت
دس حاَ حاضش تىی ٝدِٚت و ٝتضسيتشیٗ ٔ ٚؼشٚفتشیٗ
ٔحُ تشای اجشای ٔجاِغ تؼضی ٝتٛد ،ٜت ٝخاطشٜای تثذیُ ؿذٜ
 ٚاص ػاَ  5436تا٘ه ّٔی ت ٝجای آٖ ػشتشآٚسد ٜاػت
ٞذف ایٗ ٘ٛؿتٞٝا اص یه ػ ٛتیاٖ ایٗ ٔطّة اػت وٝ
ؿثی ٝخٛا٘ی  ٚا٘ٛاع تأتشٞای تٔٛیٚ ،ػیّٝای فشٍٙٞی اػت ٚ
تٟٙا یه ٞذف ٙٞشی ٕ٘یتاؿذٚ .ػیّٝای و ٝتا ؿٙاخت ٚ
ٌؼتشؽ آٖ ٘ ٚیض اػتفادٞ ٜذفٕٙذ اص آٖ ٔیتٛاٖ ت ٝتؼاِی
ا٘ؼاٖ  ٚجأؼ ٝوٕه وشد .اص ػٛی دیٍش احیاء ایٗ ٔیشاث
ٔؼٛٙی و ٝت ٝػّت فشأٛؿی دس حاَ اص دػت سفتٗ اػت ٘یض
لاتُ تٛجٔ ٝیتاؿذ  ٚدس ٟ٘ایت اػتفاد ٜاص ٔیشاث فشٍٙٞی تا
ٔماصذ تٛسیؼتی -فشاغتی  ٚتاصٌٕٛ٘ ٛدٖ فشًٙٞ
ایشا٘ی– اػالٔی دس ٌٛؽ جٟا٘یاٖ
ؿثی ٝخٛا٘ی دس تشٚیج فشّٔ ًٙٞی ٔا ٘مؾ ت ٝػضایی
داسد .اجشای آٖ دس ٘ٛاحی ٔختّف جٟاٖ ٔیتٛا٘ذ ٘ٛػی
دیپّٕاػی جذیذ سا تٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝتاؿذ ،ت ٝػثاستی ػیاػت ٚ
دیا٘ت ایشا٘ی ٔیتٛا٘ذ دس لاِة تؼضی ٝت ٝوـٛسٞای خاسجی
ٔؼشفی ؿٛد ٛٔ ٚجثات ٌؼتشؽ فش ٚ ًٙٞاػتمادات ایشا٘ی وٝ
سیـ ٝدس ٔىتة اػالْ  ٚتـیغ داسد ،فشاٌ ٓٞشدد
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