ثٌٛ ٝا٘ ٜسد ٔٛرٛزٔ ،جسأ ضٚایت ٔبٕٞ ،بٖ اِٚیٗ اػالٖ تزبضی ٔٙتطط ٜزض تبضید ٔكجٛػبت ایطاٖ یؼٙی اػالٖ غفحٝ
آذط ضٕبض ٜضطٓ ضٚظ٘بٔٚ ٝلبیغ اتفبلیٛٔ ٝضخ  10رٕبزی اال 1267 َٚلٕطی (ٔبضس  )1850است:

« ٔٛسی ٛضٚریبضی چٙس ثبض ٔبَ اِتزبض ٜثساضاِرالف ٝآٚضز ٜو ٝث ٝفطٚش ثطسب٘س  ٚزض ذب٘ ٝاِّٟٛضزی آلب ٘عزیه ثٝ
سفبضترب٘ ٝزِٚت ثٟی ٝاٍّ٘یس زض ٔحّ ٝػجبس آثبز ٔٙعَ زاضز ٔ ٚكبثك ث ٝتفػیُ شیُ ارٙبس آٚضز ٜاست » . . .
ٞط چٙس ث ٝػّت ػسْ زستطسی ث ٝتٕبٔی ضٕبضٞ ٜبی ضٚظ٘بٔ« ٝوبغص اذجبض» ٘رستیٗ ضٚظ٘بٔ ٝتبضید ٔكجٛػبت ایطاٖ ،ثبیس
احتٕبَ ا٘تطبض اػالٖ یب اػال٘بت تزبضی زیٍطی ضا ث ٝػٛٙاٖ ثطي آغبظیٗ تبضید تجّیغبت تزبضی ایطاٖ ٔفطٚؼ زا٘ست.
زض حبِی و٘ ٝرستیٗ آغا٘س تجّیغبتی ز٘یب ٞفت سبَ پیص تط ث ٝسبَ ٔ 1834یالزی زض فیالزِفیبی أطیىب تٛسف رٛا٘ی
ث٘ ٝبْ ِٙٚی پبِٕط تأسیس  ٚثٛ٘ ٝػی ػػط ٘ٛیٗ تجّیغبت ز٘یب آغبظ ضس ٜثٛزٔ ،ب تبظ ٜاِٚیٗ تزطثٞ ٝبی ذبْ ذٛز ضا زض
ػطغ ٝتجّیغبت ضلٓ ٔی ظزیٓ.
زض آٖ ایبْ ٔسیطاٖ ضٚظ٘بٔٚ ٝلبیغ اتفبلی ٝزض چٙس سكط ثٛقیمب  ٚوبضوطز اػالٖ ضا و ٝزض آٖ ػػط «اضتٟبض٘بٔ٘ »ٝیع ٘بٔیسٜ
ٔی ضس ،چٙیٗ تجییٗ ٔی وٙٙس:

« اػال٘بت چیعی است و ٝثسیبض ث ٝوبض ػبٔٔ ٝطزْ ٔی آیس  ٚزض وُ ضٚظ٘بٔٞ ٝبی ز َٚذبضر ٝو ٝچبح ٔی ظ٘ٙس ٞست.
لبػس ٜاش ایٗ است و ٝوسی چیعی زاضت ٝثبضس و ٝثرٛاٞس ث ٝفطٚش ثطسب٘س یب چیعی ثرٛاٞس ثرطز  ٚوٕیبة است ٚ
ث ٝزستص ٕ٘ی ضسس یب چیعی ثرٛاٞس اػالْ ٕ٘بیس» . . .
«ٚلبیغ اتفبلی »ٝزٔ ٚبٞی آٌٟی ٔٙتطط ٕ٘ی وٙس تب آٖ و ٝزض ضٕبض 14 ٜاػالٖ فطٚش ذب٘ٛٔ ٝسی ٛضفبییُ ٚالغ زض ٌٛز
ظ٘جٛضن ذب٘ ٚ ٝزض ضٕبض 27 ٜاػالٖ فطٚش یه ثربضی أطیىبیی ضا ث ٝقجغ ٔی ضسب٘س  ٚثسیٗ تطتیت چطٓ قجمبت

٘ٛویس ٝػػط لبربض ضا ث ٝرٕبَ تطلیبت ٔ ٚرتطػبت تٕس٘ی فطٍ٘ستبٖ ضٚضٗ ٔی سبظز «:یه ٘ٛع ثربضی اظ آٔطیىب ثٝ
تجطیع ٚاضز ضس ٜو ٝثب ا٘سن ٞیعْ ،اتبق ضا ٌطْ ٔی وٙس ،زایٓ االٚلبت اتبق ضا ث ٝیه ٛٞا ٍ٘ٔ ٝی زاضز  ٚچٙبٖ است وٝ
زض ظٔستبٖ سطز تجطیع ،یه اتبق ضا ثب ز ٚذطٚاض ٞیعْ ؤ ٝتػُ ثسٛظا٘ٙسٌ ،طْ ٍ٘ٔ ٝی زاضز .ایٗ ثربضی زض وبضٚا٘سطای
حبری سیس حسیٗ تجطیع٘ ،عز ذٛار ٝاستیپبٖ فطٚذتٔ ٝی ضٛز .زض ٕٞبٖ ضٕبض 27 ٜاِٚیٗ آٌٟی فطٚش أتؼٚ ٝقٙی اظ
سٛی حبری ػجساِحٕیس ٔٙتطط ٔی ضٛز؛ اػالٖ فطٚش چٟبض وتبة :لطآٖ ٔزیس اػّی ،ز ٚتٔٛبٖ ،لطآٖ ٔزیس اضظاٖ ،س
ٞعاض زیٙبض  ٚضطح وجیط زض ز ٚرّس ،ضص تٔٛبٖ.
 ٚضٍفتب  ٚحسطتب و٘ ٝرستیٗ تجّیغ أتؼٚ ٝقٙی ،ایطا٘ی ضا ث ٝذطیس وبالیی فطٍ٘ی ٔی ذٛا٘س .ثٍصضیٓ؛ پس اظ چٙسی
"ٚلبیغ اتفبلی "ٝربی ذٛز ضا ث ٝضٚظ٘بٔ" ٝزِٚت ػّیٔ "ٝی زٞس  ٚآٖ رطیس ٜضطیف٘ ٝیع ٝ٘ ،چٙبٖ ٔستٕط أب ،اػال٘بت
وتبة  ٚذب٘ ٚ ٝزٚاذب٘ٔ ٚ ٝكت  ٚفالٖ ز٘سا٘پعضه فطٍ٘ی  ٚثٕٟبٖ رؼفطذبٖ اظ فطً٘ ثطٌطت ٝضا ث ٝقجغ ٔی ضسب٘س .زض
ضٕبض 36 ٜایٗ ضٚظ٘بٔ ٝؾٕٗ تجّیغ ثطای یه ز٘سا٘پعضه فطٍ٘ی ،ذجط اظ تٛظیغ ثطٚضٛض تجّیغبتی ٘یع ثٔ ٝیبٖ آٔس ٜاست:

«ٔٛسی ٛثّفب و ٝیىی اظ غبحت غٙؼتبٖ زِٚت ثٟی ٝفطا٘س ٝاست ،ضٚظ ثیستٓ ضٟط ضرت ٚاضز زاضاِرالفٌ ٝطتٔ ،ٝػٕٓ ثٝ
ضغُ ضفغ ٔطؼ زٞبٖ  ٚز٘ساٖ است .حىیٓ ٔصوٛض ،ز٘ساٖ و ٝزضز ٔی وٙس ،ثس ٖٚاشیت ثیطٔ ٖٚی آٚضز  ٚزض ػٛؼ،

ز٘ساٖ ٔػٛٙػی تبظٔ ٜی ٌصاضز وٞ ٝیچىس تٕیع ٕ٘ی زٞس ٚ ...ی وتبثچ ٝسجع زض ػّٓ ٙٞ ٚط ذٛز ٘ٛضت ٚ ٝغٛضت ٚ
ضىُ ضرع ثب ز٘ساٖ  ٚثی ز٘ساٖ ضا ٕ٘ٛزٚ ٚ ٜلت آٔسٖ ث ٝایطاٖ ،زض االٔج َٛقجغ وطزٔ ٚ ٜزب٘بً ثٔ ٝؼبضف  ٚاػیب٘ی وٝ
ضٚظ٘بٔ ٝزاض٘س ،زازٔ ٜی ضٛز.
زض سبَ  1288لٕطی ضٚظ٘بٔٔ ٝطٟٛض «ایطاٖ» ثٕٞ ٝت ٔحٕس حسیٗ ذبٖ اػتٕبز اِس ِٝٚا٘تطبض ذٛز ضا آغبظ ٔی وٙس.
ضبیس ثتٛاٖ ٌفت و ٝضىُ اِٚی ٝآٌٟی ٞبی تطحیٓ  ٚتسّیت زض ٔكجٛػبت ایطاٖ زض ایٗ ضٚظ٘بٔ ٝزیسٔ ٜی ضٛز .اِٚیٗ

آٌٟی تزبضی ضٚظ٘بٔ ٝایطاٖ زض ضٕبض 8 ٜچبح ٔی ضٛز و ٝزض آٖ اػالٖ ضس ٜاست« :زض سفبضت اٍّ٘یسٙٔ ،عَ ذیطَ
غبحت ،یه زستٍب ٜپیب٘ٛی ذٛة است و ٝذٛاٙٞس فطٚذت؛ ٞطوس ؤ ٝطتطی ثبضس ،زیس ،ٜذطیساضی ٕ٘بیس» .
پس اظ چٙسی ضٚظ٘بٔٔ ٝزّس  ٓٞاظ ضأ ٜی ضسس  ٚچٙس لسٓ اػالٖ اضیبی ٔفمٛز ٚ ٜفطٚش أالن ٔ ٚستغالت  ٚذجط
افتتبح چٙس لٕپب٘ی  ٚوّٛة ارتٕبػی  ٚلطائت ذب٘ ٚ ٝلس ػّیٟصا .اظ ربِت تطیٗ آٌٟی ٞبی ٔٙتطط ٜزض ضٚظ٘بٔٔ ٝزّس
ٔی تٛاٖ ث ٝآٌٟی زستٕبَ وبغصی ٔفمٛز" ٜازیت إِٕبِه" ،وّیسبی "لبتِٛیك" ،افتتبح ٔسضس٘" ٝسٛاٖ ثی ثی ذب٘ٓ
استطآثبزی"ِ ،یٕ٘ٛبز "ضٚسی اػّی" ،زضضىٞ ٝبی سفبضت لٛی ضٛوت ضٚس ،افتتبح ٌبِطی ػىس  ٚاػالٖ سطلت پَٛ
تٛسف پبز ٚاضبض ٜوطز.
سّكبٖ غبحجمطاٖ و ٝثب ضٚس  ٚاٍّ٘یس ٙٞ ٚس ٔطغ َٛتزبضت است زست ٝای أتیبظ ث ٝایٗ  ٚآٖ ٔی زٞس ٛٔ ٚرجبت
٘بذطٛٙزی ثطازضاٖ زیٙی ٚ ٚقٙی ذٛز ضا فطأ ٓٞی وٙس .ػبلجت ٘بچبض پسطش فطٔبٖ ٔططٚق ٝضا أؿبء ٔی وٙس  ٚچٙس
ٔب ٜثؼس ػبِٓ فب٘ی ضا ثب  ٕٝٞأتیبظاتص ث ٝسٛی زیبض ثبلی تطن ٔی ٌٛیسٔ .ططٚق ٝذٛاٞی ٘خط ِ ٚحٗ اػالٖ ٞبی ایٗ
زٚض ٜضا ث ٝضؼبض  ٚتىّف ٔی آضایس  ٚث ٝآٖ ضً٘  ٚثٛی ٚقٗ پطستب٘ٔ ٝی زٞسٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بی آضىبض ایٗ ٘ٛع آٌٟی ضا ٔی
تٛاٖ زض ضٚظ٘بٔ« ٝا٘زٕٗ تجطیع» « ٚغٛضاسطافیُ» ثب اػالٖ پطزٞ ٜبی رسیس سیٕٛ٘ٛتٌٛطاف ضا ث ٝقجغ ٔی ضسب٘س ٚ
چٙسی ٕ٘ی ٌصضز و ٝزض پی تأسیس سیٕٙبٞب  ٚسبِٞ ٖٛبی ٔسضٖ تئبتط ،ا٘تطبض اػال٘بت سیٕٙبیی زض اوخط ٘ططیبت ٔتزسز

آغبظ ٔی ضٛز« :پطزٞ ٜبی رسیس تٕبضبیی سیٕٛ٘ٛتٌٛطاف و ٝػٛآِ ذبضری ضا ث ٝقٛض حطوت  ٚتزسٓ ٘طبٖ ٔی زٞس ثٝ
تبظٌی ٚاضز ضس ٚ »...ٜایٗ زض حبِی است و ٝزلیمبً ضص سبَ پیص تط سبِٗ سیٕٙب "سِٛی" (ذٛضضیس) ثٔ ٝسیطیت آِه
سبویٙیبٖ  ٚپس اظ آٖ تٕبضبذب٘ ٝاثطاٞیٓ ذبٖ ػىبسجبضی ( 1321لٕطی) تأسیس  ٚسرت ٔٛضز تٛر ٝرٛا٘بٖ ٚ
تزسزذٛاٞبٖ آٖ ضٚظٌبض ٚالغ ضس ٜا٘س .زیٍط اػال٘بت سیٕٙب  ٚتئبتط آٖ ضٚظٌبض ضا ٔی تٛاٖ زض ٔكجٛػبت ٔحّی ضٟط تجطیع
و ٝزض آٖ زٚضاٖ ٔیعثبٖ ٌطٟٞٚبی تئبتط  ٚسیطن فطٍ٘ی ٟٔ ٚس پطٚضش اِٚیٗ آضتیست ٞبی تئبتط  ٚسیٕٙبی ایطاٖ است،
زیس .پس اظ ٚلبیغ ٔططٚقیت زض آثبٖ  1304ضٕسیٔ ،زّس پٙزٓ ،احٕس ضب ٜضا اظ سّكٙت ذّغ  ٚحىٔٛت ضا ث ٝسطزاض
سپٚ ٝاٌصاض  ٚتؼییٗ پبزضب ٜآیٙس ٜضا ثٔ ٝزّس ٔؤسسبٖ ٔحٔ َٛی وٙس 42 .ضٚظ ثؼسٔ ،زّس سّكٙت ایطاٖ ضا ث ٝضؾب
ضب ٜپّٟٛی ٔی سپبضز .ضؾبذبٖ ٔیطپٙذ زض  25آشض  1304ثط ترت ٔطٔط رّٛس ٔی وٙس  ٚزض حبِی ٔطغ َٛثٝ
ٔسض٘یعاسی ٖٛفطٔبیطی ٔی ضٛز وٚ ٝقٗ ث ٝضیط ٚ ٜث ٚ ًٙتطیبن ٌطفتبض است  ٚآٌٟی ٞبی تطن تطیبن ثٚ ٝفٛض زیسٜ
ٔی ضٛز .ضؾب ضب ٜسطٌطْ ٘ٛسبظی است  ٚوبضٌطاٖ ثّسی ٝزض ذیبثبٖ ٞب  ٚوٛچٞ ٝب سرت ٔطغ َٛوبض٘س .پیبز ٜضٞٚب

تؼطیؽ  ٚوبفٞ ٝب  ٚضستٛضاٖ ٞب احساث ٔی ضٛز .زِٚت ثٔ ٝطزْ ٔی آٔٛظز و ٝث ٝضٚظٌبض ثبستب٘ی ذٛز التسا وٙٙسٚ ،قٗ
پطست ثبضٙس  ٚثسیٗ تطتیت ٚاغٚ ٜقٗ پطستی ث ٝآٌٟی ٞبی ایٗ زٚض٘ ٜیع ضأ ٜی یبثٙس.
تحّیُ آوٟی ٞبی ایٗ زٚض ٜحبوی اظ آٖ است و ٝزض ایٗ زٚض 9/52 ٜزضغس آٌٟی ٞب ثٔ ٝؼطفی وبال  9/36 ٚزضغس ثٝ
ٔؼطفی ذسٔبت پطزاذت ٝا٘س .آٌٟی ٞبی ٔطتطن  8/4زضغس  ٚسبیط  1/8زضغس ثٛز ٜاست 76 .زضغس آٌٟی ٞب ّٔیت
ایطا٘ی زاضت 16 ،ٝزضغس ذبضری 2/3 ،زضغس ٔرتّف  4/6 ٚزضغس ٘بٔطرع ثٛز ٜا٘س 19 .زضغس اظ آٌٟی ٞب ث ٝغٛضت
ٔستمیٓ  6 ٚزضغس ث ٝقٛض غیط ٔستمیٓ ٔطزْ ضا ثٔ ٝػطف وبالٞبی ذبضری تطٛیك ٔی وطز٘س .اٍّ٘ستبٖ ثب  3زضغس
آٌٟی ٞبی ذبضری زض ضتج ٝیىٓ  ٚپس اظ آٖ إِٓبٖ ،أطیىب  ٚفطا٘س ٝلطاض زاضتٙس 88/4 .زضغس آٌٟی ٞب ثب تػبٚیط ثٛزٚ ٜ
استفبز ٜاظ ٘مبضی  ٚتػٛیط سبظی ثیص اظ ثمی ٝضٚش ٞب ٔٛضز استفبز ٜثٛز ٜاست .زض ایٗ زٚض ٜاستفبز ٜاظ آضْ ٘ٚطب٘ ٝثطای
ٔؼطفی وبال تٛسؼ ٝچطٍٕیطی ٔی یبثس .زض سبَ ٛٔ ،1309ضك ٘ ٚبپّئ ٖٛسبضٚاضیبٖ اظ اضأٟٔ ٝٙبرط ضٚسی ،ٝاِٚیٗ وبٖ٘ٛ
آٌٟی ٘رستیٗ وبضٌعاض ٔسضٖ تجّیغبتی ایطاٖ ضا زض ذیبثبٖ الِ ٝظاض تأسیس ٔی وٙٙس .اِٚیٗ اػالٖ ٞبی سیٕٙبیی ضا ٘یع
ٕٞیٗ ز ٚثطازض تطسیٓ ٔی وٙٙسٟٔ .سی ٔحسٙیبٖ ضاز اِٚیٗ آغا٘س تجّیغبتی ایطاٖ ضا "آغا٘س ضطیفی  ٚغفبیی" ٔی زا٘س
ؤ ٝطتطیبٖ اِٚی ٝآٖ ٕ٘بیٙسٌی ضطوت تِٛیس ضازیٕ٘ ،ٛبیٙسٌی غصای ثچ ٚ ٝیه وبضذب٘ ٝپبضچ ٝثبفی زاذّی ثٛز ٜا٘س.
ِیىٗ ث ٝضٚایت زیٍط وب٘ ٖٛآٌٟی ظیجب و ٝزض سبَ  1316ثٕٞ ٝت فطزی ث٘ ٝبْ ٔؼعی تأسیس ٔی ضٛز ٘رستیٗ
ٔؤسس ٝتجّیغبتی ایطاٖ است .حٕع٘ ٜؼٕتی ٔسیطیت "وب٘ ٖٛآٌٟی ظیجب" ضا ث ٝزست ٔی ٌیطز  ٚثسیبضی اظ ٔسیطاٖ
ٔؤسسبت تزبضی  ٚتِٛیسی ضا ثب ٘مص ربزٚیی تجّیغبت زض پیطجطز اٞساف تزبضی آٟ٘ب آضٙب ٔی سبظز" .آتّی ٝظیجب" ث ٝقٛض
ضسٕی ث ٝػؿٛیت اتحبزیٔ ٝؤسسبت تجّیغبتی اٍّ٘ستبٖ  ٚأطیىب زض ٔی آیس .زض سبَ  1312فیّٓ «حبری آلب آوتٛض
سیٕٙب» ثٕ٘ ٝبیص زض ٔی آیس  ٚربِت ایٙى ٝزض ٕٞبٖ ضٚظٞبی آغبظیٗ اوطاٖ سیٕٙب زض ایطاٖ تجّیغبت ٚاضز سیٕٙب ٔی ضٛز.
زض غح ٝٙای اظ فیّٓ «حبری آلب» تجّیغ سبػت «أٍب» ث ٝغٛضت ٔیبٖ ٘ٛیس زیسٔ ٜی ضٛز .ضؾبضب ٜاثتسا لبٖ٘ٛ
یىسست ضسٖ ِجبس ٔطزاٖ  ٚسپس ارجبضی ضسٖ وال ٜپّٟٛی ضا اػالْ ٔی وٙس .ضب ٜزض ضٚظ  17زیٕب 1317 ٜثب ٕٞسط ٚ
زذتطاٖ ذٛز زض رطٗ زا٘طسطای ػبِی ضطوت ٔی وٙس  ٚػٕالً ٔٛؾٛع وطف حزبة زض ایطاٖ اػالْ ٔی ضٛز  ٚثسیٗ
تطتیت چٟط ٜرسیسی اظ آٌٟی تزبضی زض تبضید تجّیغبت ایطاٖ ضخ ٔی ٕ٘بیس .زض اسفٙس  1318ذجط افتتبح لطیت اِٛلٛع
ضازی ٛثٌٛ ٝش ٔطزْ ٔی ضسس  ٚپیص فطٚش ا٘ٛاع ثط٘سٞبی ضازی ٛآغبظ ٔی ٌطزز.
 15اضزیجٟطت  1319ضأس سبػت  19زستٍب ٜپرص غسا افتتبح ٔی ضٛز .ثبضاٖ ضسیسی ٔی ثبضز ٔ ٚطزْ زض ٔیساٖ سپٝ
زض ٌٛض ٝػٕبضت پست  ٚتٍّطاف و ٝثّٙسٌٛیی ثط آٖ ٘ػت است رٕغ ٔی ض٘ٛس تب ثب ایٗ پسیس ٜرسیس آضٙب ض٘ٛس .ضازیٛ
ثی زضً٘ ٔیٕٟبٖ ٔٙبظَ ٔطزْ ٔی ضٛزٔ ،طزٔی و ٝاوخطاً ثی سٛاز٘س  ٚاظ ٘ؼٕت ذٛا٘سٖ ٔحط ٚ ،ْٚثسیٗ تطتیت ضازیٚ ٛ
ث ٝتجغ آٌٟی تزبضی ضازیٛیی ٔربقجبٖ ٌستطز ٜای ٔی یبثسٔ .سؼٛز ثطظیٗ زض ربیی ٔی ٘ٛیسس٘ :رستیٗ لطاضزاز پرص
آٌٟی اظ ضازی ٛظٔب٘ی ٔٙؼمس ٌطزیس ؤ ٝظفط فیطٚظ ٔؼب٘ٚت ٘رست ٚظیط ضا ثط ػٟس ٜزاضت.
ایٗ لطاضزاز اظ لطاض ضٚظی پب٘عز ٜزلیمٚ ٝلت آٌٟی ثٔ ٝجّغ  3475ضیبَ ثب ٔؤسسٚ ٝیتبة ث ٝأؿب ضسیس .لیٕت آٌٟی اظ
ٞط وّٕ 5 ٝضیبَ زض ایبْ ٞفت ٚ ٝز ٜضیبَ زض ضٚظٞبی رٕؼٔ ٝحسٛة ٔی ٌطزیس.

ث ٝضٚایتی ٔؤسسٔ" ٝتط "ٚثٔ ٝسیطیت یٛسفی اِٚیٗ ٔؤسس ٝای است و ٝفیّٓ ٞبی تجّیغبتی ٘یٓ زلیم ٝای  ٚیه زلیمٝ
ای ثطای پرص زض سیٕٙبٞب تٟیٔ ٝی وٙس ٚ .ث ٝضٚایتی زیٍط "وب٘ ٖٛآٌٟی ظیجب" تٟیٕ٘ ٚ ٝبیص اسالیسٞبی تجّیغبتی
سیٕٙبیی ضا پیص اظ آٖ ث ٝػٟس ٜزاضت ٝاست .تمطیجبً تب سبَ  1325قطح ٞبیی و ٝزض ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚزالت ٔٙتطط ٔی
ضٛز ٕٞبٖ قطح ٞبیی است و ٝاظ قطیك ٔؤسسبت ذبضری زض اذتیبض ضطوت ٞبی ٚاضز وٙٙس ٜوبال لطاض ٔی ٌیطز  ٚفمف
ٔتٗ آٟ٘ب ث ٝظثبٖ فبضسی ثطٌطزاٖ ضس ٜاست .ثب تٛضق غفحبت رطایس ایٗ سبِٟب ث ٝاسبٔی ٘سُ ا َٚوب٘ٞ ٖٛبی آٌٟی
ایطاٖ ثطٔی ذٛضیٓ :آ.آ ،فٙعیٔ ،تط ،ٚذٛضضیس ،ظیجب ،غطةٔ ،ػٛضٛٔ ،زتٔ ،یٙیبتٛضٛ٘ ،یٗ ،پیه ،ذطٚسٌٚ ،ب  ٚسیٙب.
ثب آغبظ ٟ٘ؿت ّٔی ضسٖ غٙؼت ٘فت ٔٛری اظ آٌٟی ٞبی تزبضی ٔتأحط اظ ایٗ رطیبٖ سیبسی ٔكجٛػبت آٖ زٚضاٖ فطا

ٔی ٌیطز .زض یىی اظ آٌٟی ٞبی سبَ  1327ویٟبٖ" ،رٛضاة ٔٙػفی" چٙیٗ آٌٟی ٔی وٙس" :ضٕب و ٝثّٔ ٝی ضسٖ
غٙؼت ٘فت ػاللٙٔ ٝسیس ثب ذطیس ٔحػٛالت زاذّی وطٛض ػّیٔ ٝحبغط ٜالتػبزی اٍّ٘یس ٔجبضظ ٜوٙیس .رٛضاة ٔٙػفی
 "...زض ایٗ زٚض٘ ٜیع ا٘تطبض آٌٟی ٚقٗ پطستب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔىطضتطیٗ زضٕ٘ٚبیٞ ٝبی تجّیغبت ایطاٖ اظ ٘ ٛفع٘ٚی ٔی
ٌیطز .زض ایٗ زٚض ٜآٌٟی ٞب اغّت ٔػٛض٘سٌ ،ب ٜآٌٟی ٞبی تٕبْ غفحٌ ٚ ٝب ٜآٌٟی ٞبی ٔػٛض ته ضً٘ پطت رّس
ٞفت٘ ٝبٔٞ ٝبی ٔحجٛة ث ٝچبح ٔی ضسس .ثب آغبظ ز 1330 ٝٞا٘مالثی زض ػطغ ٝفطْ ٔ ٚحتٛای آٌٟی ٞب ضخ ٔی زٞس ٚ
تحٛالت ایٗ ػطغ ٝضتبثی ز ٚچٙساٖ ٔی یبثس .اِٚیٗ اضىبَ ػطیبٖ ٕ٘بیی  ٚوبالٚاضٌی ظ٘بٖ زض ػطغ ٝتجّیغبت ضا ٔی
تٛاٖ زض ٔكجٛػبت ػبٔ ٝپسٙس ٕٞیٗ ز ٝٞزیسِ .یىٗ ظٟٛض ٞفت٘ ٝبٔٞ ٝبی ٔحجٛثی چ« ٖٛفطزٚسی»« ،ضٚضٙفىط»،
«تٟطاٖ ٔػٛض» « ٚسپیس  ٚسیب »ٜضلبثت پطضٛض  ٚرصاثی ضا ٔیبٖ وب٘ٞ ٖٛبی آٌٟی ایزبز ٔی وٙس .ز ٝٞسی ضا ضبیس
ػػط اٚد ٌیطی تجّیغبت زا٘ست .ػػط ضؼبضٞبی تجّیغبتی ٛٞضٕٙسا٘ ،ٝػػط آٌٟی ٞبی ٔػٛض ضٍ٘ی .افعایص غبزضات
٘فت  ٚزستطسی ٞط چ ٝثیطتط ایطا٘یبٖ ث ٝزالض زض ایٗ سبِٟب ثبظاض ٔٙبسجی ثطای وبالٞبی رسیس فطأ ٓٞی وٙس .زض ٕٞیٗ
ز ٚ ٝٞاظ سبَ  1335پرص آٌٟی تزبضی اظ ضازی ٛث ٝقٛض ضسٕی آغبظ ٔی ضٛز.
زض سبػت  5ثؼس اظ ظٟط ضٚظ رٕؼٟٔ 11 ٝط  1337ثطای اِٚیٗ ثبض ثرص ذػٛغی ایطاٖ ٘رستیٗ فطستٙس ٜتّٛیعی٘ٛی ضا
زض تٟطاٖ ث ٝوبض ٔی ا٘ساظزٔ .ؤسس اِٚیٗ تّٛیعی ٖٛزض ایطاٖ ،حبثت پبسبَ ٔبِه وبضذب٘ ٝپپسی وٛال زض تٟطاٖ است.
تّٛیعی ٖٛایطاٖ زض سبَ  1337ضٚظی  4سبػت ثط٘بٔ ٝپرص ٔی وٙس و ٝحسٚز یه پٙزٓ اظ آٖ ضا آٌٟی تجّیغبتی ث ٝذٛز
اذتػبظ ٔی زٞس .آٌٟی ٞبی تّٛیعی٘ٛی اِٚی ٝثیطتط ث ٝغٛضت اسالیس ٔ ٚتؼّك ث ٝوبالٞبیی ٞستٙس ؤ ٝبِه تّٛیعیٖٛ
ذػٛغی ٕ٘بیٙسٌی آٖ ضا زض اذتیبض زاضزٔ .ب٘ٙس پپسی وٛال ،تّٛیعی ٖٛآض سی آی  ٚضٚوص الستیه اتٔٛجیُ «رٙطاَ» .زض
آٖ سبِٟب استمجبَ اظ سیٕٙب چٙبٖ افعایص ٔی یبثس و ٝغبحجبٖ آٌٟی سفبضش پرص آٌٟی ذٛز ضا ٔططٚـ ث ٝپرص زض
سیٕٙب ٔی زا٘ستٙس .تؼساز فیّٓ ٞبی سبذت ٝضس ٜاظ  7فیّٓ زض سبَ  1331ث 20 ٝفیّٓ زض سبَ ٔ 1332ی ضسس .ثٕٞ ٝیٗ
زِیُ ٚظاضت وطٛض ث ٝػّت افعایص ٔیعاٖ آٌٟی ٞبی تزبضی زض سیٕٙبٞب زض زی  1338ث ٝسٙسیىبی سیٕٙبزاضاٖ اثّغ ٔی
وٙس و ٝاظ آٖ پس اربظ٘ ٜساض٘س زض ٞط ٘ٛثت ٕ٘بیص فیّٓ ثیص اظ  10زلیم ٝآٌٟی تجّیغبتی پرص وٙٙس .زض ٕٞبٖ سبَ ٞب
اِٚیٗ تبثّٛی تجّیغبتی ٘ئ ٖٛزض تٟطاٖ ٘ػت ٔی ضٛز .چبح  ٚتٛظیغ پٛستطٞبی تجّیغبتی ضٍ٘ی ،ا٘تطبض ثطٚضٛض  ٚوبتبِٛي
ٞبی ضٍ٘ی ٚاضزاتی ثب ا٘زبْ یه چبح اؾبفی ،ا٘زبْ چٙس تحمیك ثبظاضیبثی اظ قطیك ٔطارؼ ٝپطسطٍطاٖ ثٔ ٝغبظٞ ٜب ٚ
ٔٙبظَ آغبظ ضس ٜاست .زض ایٗ ٔمكغ ٘سُ ز ْٚوب٘ٞ ٖٛبی آٌٟی ٘یع پب ث ٝػطغ ٝضلبثت ٟ٘بز٘س« :آٚا»« ،پبضت»،

«اسىبض»« ،آٚاظ« ،»ٜفبوٛپب»« ،ایس« ،»ٜی٘ٛیٛضسبَ»« ،وبسپیٗ»ٌ« ،یب»« ،چبپّیٗ»« ،آٔیىٌ« ،»ٛط ٜٚیه» ،چبپبض» ٚ
«آٚاٍ٘بضز» .تِٛیس فیّٓ ٞبی تجّیغبتی زض زاذُ وطٛض ،استفبز ٜاظ آٌٟی ٞبی ا٘تظبضی ،ث ٝوبضٌیطی ضٚش ربیع ٜزازٖ زض
آٌٟی ٞب ،تِٛیس آٌٟی ٞبی ٔٛظیىبَ ،استفبز ٜافطاقی اظ ٕ٘بٞبی ٔجتصَ اظ ٔطرػٞ ٝبی اغّی آٌٟی ٞبی ایٗ زٚضٜ
است .زض ایٗ زٚض 38 ٜزضغس اظ وُ وبالٞبی آٌٟی ٞب ّٔیت ذبضری زاض٘س و ٝوبالٞبی أطیىبیی زض غسض لطاض زاضز ٚ
پس اظ آٖ وبالٞبی إِٓب٘ی  ٚاٍّ٘یسی 28 .زضغس آٌٟی ٞب ث ٝقٛض ٔستمیٓ ٔطزْ ضا ثٔ ٝػطف وبالٞبی ذبضری تطٛیك
ٔی وٙٙس .زض ز 40 ٝٞتٟطاٖ رسیس وٓ وٓ ربی تٟطاٖ لسیٓ ضا ٔی ٌیطز .سبذتٕبٖ ٞبٞ ،تُ ٞب ،ثٛتیه ٞب ٚ ،ز٘سیًٙ
ٞب  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞثبػج تغییط ثبفت ضٟط ٔی ض٘ٛس .تجّیغ ِٛاظْ ِٛوس ،اِجسٌ ٝطاٖ لیٕت ٔ ٚحػٛالت آضایطی ٔس ضٚظ ٕٝٞ
ضسب٘ٞ ٝب ضا اضجبع ٔی وٙس .آشضٔب٘ 1349 ٜرستیٗ رطٛٙاض ٜفیّٓ ٞبی تجّیغبتی ایطاٖ زض زا٘طٍب ٜپّٟٛی ضیطاظ ثطٌعاض ٔی
ضٛز  ٚفیّٓ تجّیغبتی سبظٔبٖ "فبوٛپب" ثط٘س ٜیىی اظ رٛایع اغّی رطٛٙاضٔ ٜی ضٛز .سبظٔبٖ "فبوٛپب" و ٝتٛسف فطٞبز
ٞطٔعی زض سبَ  1337تأسیس ضس ٜربیع ٜثعضي سبظٔبٖ رٟب٘ی تجّیغبت ضا وست ٔی وٙس .سبَ  1350اِٚیٗ زا٘ص
آٔٛذتٍبٖ ضضت ٝضٚاثف ػٕٔٛی  ٚتجّیغبت زا٘طىس ٜػّ ْٛاضتجبقبت ارتٕبػی ث ٝثبظاض وبض ٚاضز ٔی ض٘ٛس .زض آثبٖ 1351
ٞفت ٝتجّیغبت ثٕٞ ٝت ضٚاثف ػٕٔٛی  ٚأٛض ارتٕبػی زا٘طىس ٜػّ ْٛاضتجبقبت ثطٌعاض ٔی ضٛز .زض ضٚظٞبی ز ْٚتب چٟبضْ
ذطزازٔب 1353 ٜثبظضٌب٘ی سبظٔبٖ ضازی ٛتّٛیعیّٔ ٖٛی ثطای ٘رستیٗ ثبض الساْ ث ٝا٘تربة ثٟتطیٗ پیبْ ٞبی تجّیغبتی ٔی
وٙس .زض تیطٔب 1354 ٜآییٗ ٘بٔ ٝأٛض تجّیغبتی  ٚوب٘ٞ ٖٛبی آٌٟی ث ٝتػٛیت ٔی ضسس .زض ٔبز 19 ٜآٖ ،تجّیغبتی وٝ
ٔط ٚد فسبز اذاللی یب ٔغبیط ثب احسبسبت زیٙی ّٔ ٚی  ٚیب ثط ذالف ػفت ػٕٔٛی ثبضس ٕٔٛٙع اػالْ ٔی ضٛز .زض سبَ
ٞبی ا٘مالة ضؼبضٞبی آٌٟی ٞبی تجّیغبتی ضً٘  ٚثٛی ا٘مالثی ث ٝذٛز ٔی ٌیط٘س  ٚثط آٖ ا٘س تب ذٛز ضا ثب ٔٛد ا٘مالة
قّجی ٕٞطا ٜسبظ٘س .زض ایٗ زٚض 48/5 ٜزضغس اظ آٌٟی ٞبی ثبظضٌب٘ی ثٔ ٝؼطفی وبال  43/4 ٚزضغس ثٔ ٝؼطفی ذسٔبت ٔی
پطزاظ٘س  ٚاظ آٖ ٔیبٖ  70زضغس وبالٞب ٔطثٛـ ث ٝوبالٞبی زاذّی  24/3 ٚث ٝوبالٞبی ذبضری اذتػبظ زاض٘س .زض ضٚظ 14
تیط ٔب 1358 ٜوّی ٝغٙبیغ ثعضي وطٛض "ّٔی" اػالْ ٔی ض٘ٛس  ٚثسیٗ تطتیت ثرص ػٕس ٜای اظ سفبضش آٌٟی ٞبی
تزبضی ٔكجٛػبت ایطاٖ تب سبَ ٞب ثؼس ٔتٛلف ٔی ٔب٘س .تّٛیعی٘ ٖٛیع ثب حصف ٞط ٌ ٝ٘ٛپیبْ ثبظضٌب٘ی تب ز ٜسبَ ثؼس زض
ایٗ ضوٛز  ٚسىٛت ٘مطی ٔ ٟٓایفب ٔی وٙس.

