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 ایران گرمسار، اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد سیاسی، جغرافیای دانشیار

 59/52/6931پذیرش مقاله: تاریخ   82/50/6931تاریخ دریافت مقاله: 

 چكیده

توان نقش سواحل خلیج فارس و منطقه در تحلیل و تبیین نقش و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در اقتصاد بین الملل نمی

 مکران را نادیده گرفت به نحوی که هم منطقه مکران و هم سواحل خلیج فارس دروازه صادرات واردات حجم عظیمی از کالهاای 

 مکاران  منطقاه  و فارس خلیج سواحل تأثیر و . سؤال اصلی مقاله این است که نقششوند یمانرژی محسوب  یها فراوردهاقتصادی و 

 و اقتصااد   بارای توسا ه   راهبارد   تاوان مادلی  چگونه می ایران بر ها آن استراتژیکى الملل چیست و با توجه به تأثیر بین اقتصاد در

شااک موق یاات  یباا الملاال ارائااه داد  بااین اقتصاااد در مکااران منطقااه و فااارس خلاایج جایگاااه سااواحل سیاسااى ایااران بااا اساات اده از

در قلا  مناا غ ینای از     ها آنژئواکونومیکی سواحل خلیج فارس و منطقه مکران نسبت به آسیای میانه و منطقه ق قاز و نیز موق یت 

در اقتصاد باین   ها آنفسیلی خاورمیانه و نیز جم یت انبوه و فراوان کشورهای ا راف این دو منطقه جایگاه بی بدیلی را به  های یانرژ

اقتصادی جهان برای دسترسای باه ایان     یها قدرتالملل بخشیده است به نحوی که فشارها و پیشنهادهای اقتصادی مت ددی از سوی 

ای و نیز مقاالت علمی و به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با است اده از منابع کتابخانهدو منطقه شکل گرفته است. با توجه 

و  ایاران  بر ها آن استراتژیکى تأثیر و الملل بین اقتصاد در مکران منطقه و فارس خلیج سواحل تأثیر و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش

 .شودسیاسى با توجه به نقش این دو منطقه پرداخته  و اقتصاد  توس ه در راهبرد  مدل یک ارائه یتاًنها

 

 سیاسى. و اقتصادى توسعه الملل، ایران، بین اقتصاد مكران، منطقه فارس، خلیج : سواحلکلیدی واژگان
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 همدقم
   ًاادیدهک ا روهشک هک روط  نام  و دنا هدرک ا ارف ار یناهج یا رازاب نیب الاک لمح رازبا نیرت یداصتقا هشیمه  ا ایرد
    یقاهب یوزهنم یداهصتقا یا راشف و تاناسون زا رود هب دناوت یمن یروشک  ی  ،دنوک یم  هتسباو  للملا نیب تراجت هب
  و یلحاهس یا روشک هجوت دروم هراوم  ا ایرد یدازآ لصا زا تیامح و یناریتشک  هح زا هدافتهسا ور  نیا زا ندنامب
  هدرتسههگ درکیور رتسب ،نونکات نآ موادت و هدجی  و هدف  یا  هدس یناگرزاب  بالقنا  هجیتهن نتسا  هدوب  لحاس نودب
 ن(39 :3296 ،نایاک) تسا هدوب هیاپ - یکشخ داصتقا یاج هب هیاپ -ایرد داصتقا  یبسن  یگریچ و  لحاس هب ون ناهج
   نهیا  رد   اه  نارحب و ا  شنت زین و ا  تیعمج ،ا  شنک ینوناک زکرمت یانعهم ههب عهقاو  رد  یناهج داصتقا ندک یلحاس
  رود رواهخ و  یلامک  یاکیرمآ ،یرتخاب یاپورا ییایرد یا  هنارک نوماریپ رد هژیو هب ینوناک زکرمت نیا نتسا ا روحهم
 نتسا هد اشم لباق ،دنراد  رایتخا  رد  ار یناهج تارداهص دهصرد 01 و  لاخاهن دیلوت دصرد 71 هک هتفرشیپ

  دهنک    یهم مالهعا داهتکنا ،للم نامزاس ةعسوت و تراجت سنارفنک ،تسین راکنا لباق هعسوت ةسورپ رد ایرد شقن هزورما
 یسرتسد نادقف ندنراد  رارق  هعسوت  لاح رد یا روشک نیرتریقف نایم رد هعسوت لاح رد لحاس نودب یا روشهک :ههک
  ناههنآ ةعسوهت هار رد یلصا عنام و یبسن رقف یارب یمهم تلع یناهج یا رازاب زا نانآ یاوزنا اب  هارم   ایرد  هب ینیمز
 ن(31 :7296 ،ایک یدسا) دکاب یهم
  ندوههب  کهلام ی  هب و دازآ و اهه ایرد و  اه  سونایقا هتسویپ ا   هب و  رایسب  هرتسگ ن تسا  یناهج  داصتقا  لق یناریتشهک
     ههباج و یه د یاهج یارههب  اه  یتشک ناوارههف شیاهجنگ و ییایرد یربارهت یهنازرا وس کی زا ا  نآ زا یگرزب شخب
      ماههجنا بآ  ههیرط زا یناهههج یرهبارت دهصرد 61 زا رتهشیب هدک  بس اهنت هن ،رگید یوهس زا رفاسهم و الاک  ییاج
        رتههشیب هههچره  شرتههسهگ یارههب یزادههنا اههشچ زیههن ییایرد زرم  نودب  یا روشک یتح ا روشک هکلهب درهیهگ
   یرهبارت تهینما یارهب ییا   یسآ هاگ ییایرد یربارت تب م یا  یگژیو ،لاهح نیمه  رد ندنکاب هتکاد ییایرد یربارت
   یربارههت یوهطخ نتکاد هگهن نههمیا ،اکیرهمآ هدحتم تالایا نوچم  ا روشک یخرب ههک دنیآ یم  رامک  هب زین ییایرد
 ن(66 :6196 ،اناوت) دننادیم دوهخ ینیمزرهس  نورب  یا  تیرومأم نیرت اهم زا یکی ناونع ههب ار ییایرد
   لاههس رد خرههن   نهیا  هاگ ندک دروآرب دصرد 67 دودح 7336 لاس رد لحاوس یرتمولیک 60 رد  رقتسم  تیعمج  رامک
       رانههک رد ،نیهمز یموهمع زادهنا اهشچ رد ،یور ره  هب نتسا  هدک دروآرب رفن درایلیم 9ن2 ای دصرد 77 دودح 6667
  ،اه    قالتاهب ،اه     بادرهم نوهماریپ ،اه ریوک ، اه   ناهبایب و تیعمج اک یا  هوک یاپ و ا  هوک ، کُننت  یا  تکد و ا  تالف
 یا روحم ،گرزب یا  هناخدور  یاتلد و  یسونایقا -  ییایرد یا  هنارک ،اکارت اک رایسب یا  پتسا و  ناواهس ،ا راز هشیب
 ن دهنا ی لاهخوت یا  فدص ناسب ،یبونج یاکیرمآ و ایلارتسا ،ایساروا ا  هراق :هکنانچ ؛دنور یم  رامک  هب تیعمهج زکرمهت
 ن(76 :7396 ،نارگید و روپ یمیرک) دنا هتفای  عمجت  ا  هیکاح رد ا  هراق نیا  تیعمج  رتشیهب ههچ
   شیهپ لاهس  27  زا .  تهسا هدرهک ایهم ار یناهج داصتقا «ندهک یلحاهس» هنیمز «یناهج تالدابم  ندک  ییایرد» عقاو رد
 63   ةه د زاهغآ  زا ن  تهسا هدوب یرنیتناک یا  یتشک و ا ردنهب  رد  بالقهنا ،ییایرد یناگرزاب رد  هدیدپ نیرت اهم نونکات
   ینتهسسگان یدنویپ ،ییایرد ناگواهن تعرهس  زیهن و  رامک و هزادنا ،شیاجنگ رد لوحت اب یناهج تراجت ،هتکذگ هدس
 :2196 ،یر یهصن ) تهسا هدک هدوزهفا ا  ناگوان لمح  تیفرظ  رب دصرد 6ن7 هلاس ر   ًاابیرقت ، نونکات 6336 لاس  زا ن دراد
 ن(379



 31 ...و سراف جیلخ لحاوس ریثأت و شقن

  لاهس یارب اقر نیا  ینیب شیپ ن دیسر  رالد درایلهیم  راز   76 زا شیب هب 6667 لاهس  رد  ناههج ییالاهک تراهجت شزرا
 ریز یناهج  ناگواهن  رهب  الاک  گرزب  یا روانک رامک اهنت هک نانچ نتسا هدک دروآرب درایلیم رازه  77 زا شیهب ،6667
67 لاس ات IMO  رظن   راهیتخا  رد  ار       ناههج ییالاهک لهقن و لهمح دهصرد 63 ههک دیهسر یتشهک 66667 زا شیب هب 76
 یناههج نتسا هدرک لیدبت نیمز یا روحم  نیرت کرحترپ و  نیرت غولک  هب  ار  یردنب یا  هنایاپ ،دنیآرف نیمه  ندنتهکاد
  ییاهیرد دک و دهمآ ی دنامزاهس اهت دنیآ اه  درهگ اتسیس کی رد یصصخت درکراک 6676 تسیاب یم نآ رد ههک ایوپ
 ن(26 :9296 ،یریصب عناق) دنناسر ماجنا هب  ار یدرونایرد و
  ،سرتهسد رد زاگ و تفهن ،ناوارهف بآ ،نازرا دک و دمآ اتسیس هب یسرتسد :هناگ ،نپ یا  یگژیو اب ییایرد یا  هنارک
       دوههخ یوههس ههب ار ینیباهنیب و نیگنهس ،کبهس عیانهص یناههج یا رازاب هب یسرتسد و  فرصهم و  راک گرزب رازاب
  ،یلیدهبت عیانص ، ییاذهغ  داوهم یدنب هتسب و یروآرف ،دیلوت ،هدک هتخاس همین داوم دیلوت ،زلف بوذ عیانص ندنناشک یم
  29   اهت 97ن3 نایم ،3667 ات 6136 زا ندنراد لحاوهس ههب شیارگ ،یزاس یتشک تازاوهم ههب زاهگ - تفن یا  هاگشیالاپ
 676  اهت 666    هلهصاف رد زهین یهتفن یا  نادیم رتشیهب و تهسا هدمآ تسد هب هراق تالف  عبانم  زا تفن دیلوت لک دصرد
    درهس یارهب بآ نالهک   عباهنم  هب ناکزاین رطاهخ هب ،یا هتس  عون زا هژیو هب ا  هاگورین دهنراد رارق لحاوهس یرتمولیهک
  یاه   هاهگوری ن و ییاهمرگ -  قرهب  یاه  هاگورین نینچمه  ندنوک یم هدیشک لحاوس یوس هب ،یتخوس یا  گنشف ندرک
    لحاوهس ههب یهعیبط   شیارهگ ،ی همئاد داهب و دهم و رزج ،جاوما یژرهنا دنناهم یژرهنا ریذپ دیدجت عبانهم زا رادرب هرهب
 ندنراد

 و  دهنروآ ی   هم تهسد ههب ا ایرد زا ار دوخ یناویهح نیئهتورپ دهصرد 67 اکتسد ،ناهج تیعمج دصرد 60 هب کیدزن
  رد یریگی اهم شور 669  زا شیهب  ندوهک یم یریگهی ام  ردانهب ههناور ، نایناهههج  نیئهتورپ اشهک کی دودهح هنایلاس
   زا ،ییاهیرد ناهیزبآ ریاخذ ش اک اب نینچم  ندنوک یم ی دنامزاس ییایرد  یلحاوس رد یتنس و یتعنص دیص یا   لاق
  رهیزگ یریگ تمس یعون ،دیص یاج هب یلحاس یا  هکیراب رد یرورپ یزبآ هب یناهج شیارگ ،هتکذگ  هدس  داتش   ة د
 677  و تهکاد   هیامرهس   شدرهگ  رالد درایلیم 6629 ا  یور رب 7667 لاس رد یرگکدرگ .تسا  هدوب   یعیبط و ریذپان
  راکهکآ ن   تهسا هدهنام اهبهم ، دهکاب یم  ردقچ تفگنه  دهمآرد زا ییایرد یا  هنارک اهس هکنیا ندرک داجیا لغک نویلیم
    ههب ار لحاهس ،نارگهکدرگ دصرد 63  زا  شیب ،یسونایقا تیعقوم اب  کچوک یا  نیمزرس و ا روشک دروم رد هک تسا
 ن(17 :7196 ،نسنروس) دننکیم باختنا دصقم ناونع
 ن اوهت یهمن للملا نیب داصتقا رد ناریا کیژتارتساوئژ و کیتیلپوئژ هاگیاج و شقن نییبت و لیلحت رد هک نیا هب هجوت اب
  سراهف ،یلخ لحاوس ا  و نارکم هقطنم ا  هک یوحن هب تفرگ هدیدان ار نارکم هقطنم و سراف ،یلخ لحاوس شقن
    یلهصا لاؤهس ندنوهک  یهم بوسحم یژرنا یا هدروارف و یداصتقا یا الک زا یمیظع اجح تادراو تارداص هزاورد
   ریثأهت ههب هجوت اب و تسیچ للملا نیب داصتقا رد نارکم هقطنم و سراف ،یلخ لحاوس ریثأت و شقن هک تسا نیا هلاقم
    هاهگیاج زا هدافتهسا اهب ناریا ىسایس و ىداصتقا هعسوت یارب ىدرب ار یلدم ناوتیم هنوگچ ناریا رب ا  نآ ىکیژتارتسا
 ؟داد هئارا للملا نیب داصتقا رد نارکم هقطنم و سراف ،یلخ لحاوس
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 یموهفم و یرظن درکیور
   لهبق نرهق 77 رد     نتهسا هدوهب یکیتیلپوهئژ تاهیرظن تباث یا  هیاپ زا یکی هراوم  ییایرد تردق و ایرد هب یسرتسد
       ههقطنم ههس رهب ههک یروهشک ره  دوب دقتعم کالیس ،تسا هدوب یژتارتسا کی راذگ هیاپ ،کالیس ،یشنماخ  رالاسایرد
  نیهم         ههب ههجوت اهب ندرهک ده اوخ تهموکح ناههجرب ،دکاب طلسم نمی و نامع ،نیرحب ینعی کیژتارتسا و یدیلک
 یا  نیمزرس و ا  بآ رب و هتکاد یوق ییایرد یورین ناریا ،نایناککا ،نایناساس ،نایشنماخ  هرود رد هک دوب یژتارتسا
 ن(727 :1296 ،یراگدای) دنتکاد طلست نامع یایرد و سراف ،یلخ فرط ود
    ههیرظن تهسا هتهسحرب را یهسب ا روشک یماظن تردق رد لحاوس و ا ایرد تیم ا دروم رد هتبلا هک یرگید تایرظن زا
  هداد رارهق  دهیکأت  دروهم « یناههج تردق دیلک ناونع هب ار ییایرد یورین» اکیرمآ ییایرد یورین رسفا نیا نتسا نا ام
   دهنویپ ههب ار  اه  نآ     دهننک ادهج اه  زا ار ناههج یا  نیمزرس هک نآ زا شیب ناهج یا ایرد نا ام درفلآ رظن هب نتسا
  ساهسا  رهب ندراد یگتسب ایرد رب طلست تردق هب ا  نآ زا عافد و راحب یاروام یا  یروتارپما لیکشت نیاربانب ؛دن د یم
    دهح اهت ییاهیرد تردق هک ار لماع شک تسناوت نا ام ،ناهج ییایرد خیرات و ایناتیرب ییایرد تردق لیلحت و  هیزجت
 :زا دنا ترابع لماوع نیا ند د  یخشت ،دراد یگتسب ا  نآ هب یدایز
 کی        ژتارتهسا لرهتنک اهب رهما نهیا و دهکاب رادروهخرب یبهسانم ییایرد تیعقوم زا یروشک رگا :ییایفارغج تیعقوم -6
  رهت  سانم ،دکاب هارم  دنک هدافتسا دیدهت و هرصاحم یارب ا  نآ زا تسا نکمم نمکد هک ییا  هاگیاپ و اهم یا زاربا
 ن(230 :7396 ،یتسار) تسا
      یروهشک رهگا نتهسا نآ یهکیزیف تاهصخشم و لحاس تیعضو ،یعیبط یا  یگژیو زا فد  :یعیبط یا  یگژیو -7
  عاهفد تاسیسأت و ا  هاگرگنل ،ردانب داجیا هب دناوتن لحاس ندوب دعاسمان تلع هب یلو دکاب یدایز یلحاس لوط یاراد
     ،روهشک  همع رد داهیز یاه اگ رگنل و ردانب ؟دکاب یبسانم ییایرد تاطابترا یاراد دناوت یم هنوگچ دنک مادقا یلحاس
       دهکابن رادروهخرب یبوهخ یعاهفد تهیلباق زا یردهنب  تاهسی     سأت رهگا نتهسا تورهث  هسک و ییاهیرد تردق ثعاب
 ن(230 :7396 ،یتسار) تسا ریذپان بانتجا ا  نآ یریذپ  یسآ
         عاهفد تهیلباق و روهشک کهی یلحاهس یوهطخ لوهط ،ورهملق تعسو زا نا ام روظنم :ورملق تعسو لحاس لوط -9
  یذوهفن رباعم نایم نیا رد ؟ریخ ای تسا هتفرگ ماجنا یتامادقا ،لماع دنفادپ کی روظنم هب ًااساسا هکنیا و تسا لحاوس
 ن(230 :7396 ،نام ) دنوک هجوت دیاب هک دنتس  یلماوع نیرت اهم زا یبآ یا اگ هیکت و
  و ییاهیرد یورین کی داجیا ییاناوت اریز ،تسا هظحالم لباق و اهم لماع کی روشک کی تیعمج نازیم :تیعمج -7
  دارواهم  یاه  هاگیاپ دنرداق ا روشک زا یخرب اهنت ندراد یگتسب روشک نآ تیعمج نازیم هب ،نآ رب زاین دروم دارفا نیمأت
 تردق کی ناونع هب و دننک تیامح و یرادهگن ،دنک یم اضاقت ار ناریدم و نایماظن زا یگرزب ًااتبسن یورین هک ار راحب
 دنکاب حرطم ییایرد
    یناهگرزاب و یدروناهیرد ههب دنم هقالع ییایرد تیعقوم کی نتکاد اغر یلع روشک کی مدرم رگا :یلم تایصوصخ -7
  نیهلوا ، زهیمآ       تملاهسم و هدرتهسگ تراهجت ناه ام رهظن ههب ندوک یمن داجیا ییایرد گرزب تردق ،دنکابن رگید للم اب

  نتسا ییایرد تردق شرتسگ یارب ترورض
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     ههب اههنت ،یهعیبط و یناهسنا عبانم زا یرادرب هرهب رد تلود یسایس یشم طخ :یسایس نارب ر و تموکح یشم طخ -0
  ندههیآرد لههعف هههب هوههق زا دههناوت ی ههم هههناروهتم یههیارجا داههشم و طههخ یاراد و رههگن هدههنیآ تههموکح کههی هلیههسو

  کهی تارمعتسم زا عافد و ریخست دوب دقتعم دنک یم لصتم ا  هب ار ا  یکشخ ناهج یا ایرد هکنیا رب دیکأت اب نا ام
 :درک هصالخ دراوم نیا رد ناوت یم ار نا ام ییایرد تردق هیرظن هصالخ ندراد یگتسب ایرد لرتنک ناوت هب یروتارپما
 ن  دوههب یناهههج تردههق کههی زا ناتههسلگنا شههقن هدههننک هههی  جوت هههک ناتههسلگنا ییاههیرد یورههین خیراههت لههیلحت -6

 ندرههیگ یههم ماههجنا اهه ایرد ی ارواههم یا روههشک رد هعههسوت  ههیرط زا هههک اههکیرمآ یناهههج شههقن هدههیا هههب هههجوت -7

 ن  دههنک یوقههس اههی دههبایب هعههسوت یتههسیاب اههی ،دههنامب یقاههب تههباث یناههکم رههظن زا دههناوتیههمن اههسیلایرپما هههکنیا -9

    رهیظن اهکیرمآ ییاهیفارغج تیعقوم هک دوب هدک هتکاذگ هیاپ نا ام هیرظن نیا رب اکیرمآ هب ییایرد تردق یروئت قالطا
  قوهفت  تهسناوت ی     همن یوهق ناگیاهسم  دوهجو اهب اپورا یرب تردق هک درک یم لالدتسا نا ام ندوب ناتسلگنا تیعضو
  ههجیتن نی  هنچ وا ندزادهنا رطخ هب ینیمز یا ورین زا عیسو تیامح هب زاین تلع هب ار اکیرمآ و ناتسلگنا ییایرد تردق
  و  هیئاراک  ههقطنم رد ار دوخ قوفت اکیرمآ هکنیا و دکاب یمئاد دناوت یمن ناتسلگنا ییایرد یورین قوفت هک تفرگ یم
 ن(230 :7396 ،یتسار) دروآ دوجو هب دناوتیم کیفیساپ
  ىلههحاهس  تهیعقوم  اهب  هارهم   ،اهیرد  ههب  ىهسرتسد ناکما ناهج ىیایفارغج  طاهنهم و اه روهشهک زا ىهخرهب اهههنهت
 ىیا هه روهشهک تهسا هدک  جوم ،ىیایرد ىورین نتکاد ناکما و ایرد  یرط زا الاک لقن و لمح تیزم ندنراد  سانم
  ىههقرهک  لههحاهس رد  ناههنهبل روهشهک ندکاب رادروخرب ىصاخ ىگژیو زا تسا  سانم ى اگردنب تیعقوم ىاراد هک
  رهیخا  ثداوهح عوقو زا لبهق اهت تورهیهب ردهنهب نتهسا رادروهخرهب ىبسانم ى اگردنب تیعقوم زا هنارتیدهم ىاهیرد
 ندوک یم بوسحم ناهج ىا ردنب نیرت فورعم زا ىکی ،نانبل رد

 کیتیلپوئژ رب رثؤم ییایفارغج )ماوع
 تعسو-6
 یعیبط تاصخشم ریاس و نآ یگدنکارپ یگنوگچ و تیعمج هب هجوت نودب و ییاهنت هب تعسو هب هجوت دنچ ر  هزورما
  دهیدج تالوحت و یروانف تفرشیپ اب و دکاب تینما یبایزرا یارب یرایعم دناوتیمن یعیبط عبانم و یراوم ان عضو ل م
  یهتینما  تالداهعم رد  اههم  یاه  ههفلؤم زا اما ،تسا هدک هتساک تعسو تیم ا زا یدودح ات یطابترا و یتعنص ،یماظن
 ن(626 :7396 ،نارگید و هانپ یجح) دوکیم بوسحم
 :تسا تعسو هفلؤم زا رثأتم ریز دراوم رد ا روشک کیتیلپوئژ

  ،یتراهبع هب ند د یم شیازفا شا هیلوا یا  یدنمزاین عفر رد ار روشک ییاناوت نیاربانب ؛دنک یم داجیا ییاو  و بآ عونت -
 ن(اکیرمآ هدحتم تالایا دننام) دباییم شیازفا هعماج یداصتقا تینما  یرض

  یوروهک  ری اهمج  داهحتا دننام) دنک یم لکشم ار نآ رب طلست و فرصت اریز ؛دنک یم داجیا ینمیا یعون یماظن رظن زا-
 ن( باس

- تهسا راذگریثأت نآ تینما و یناسنا یورین تیوقت رد نیاربانب ؛دروآ یم ا ارف ار رتشیب تیعمج بذج ناکما تعسو -
 ن(نیچ دننام)
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  ساهسا  رهب ا روشک ننادوس دننام دراذگب یفنم یتینما ریثأت دناوت یم و هداد شیازفا ار ذوفن نارحب زورب ناکما تعسو -
 :دنوک یم ایسقت هتسد هس هب تعسو

 کچوک رایسب یا روشک -6

  رارهق  هورهگ نیا رد ،دنراد تحاسم عبرم رتمولیک 069 ات 67 نیب یزیچ هک تلام ای ونیرام نس ،وکانوم نوچ ییا روشک
 ندنتس  ور هبور ناک یلم تیمکاح دییأت لکشم اب ،لومعم روط هب ا روشک نیا ندنراد

 گرزب رایسب یا روشک -7

  عهبرم  رتموهلیک  نوهیلیم هد  اهت  تهف  طسوتم روط هب هک ایلارتسا ای لیزرب ،نیچ ،اداناک ،اکیرمآ ،هیسور نوچ ییا روشک
 زا  شیوهخ  ظهفح  یارهب  زهین  یهگژیو  نهیا زا لومعم روط هب هک دک روآدای دیاب ندنراد رارق هورگ نیا رد دنراد تعسو
 ن(626 :7396 ،نام ) دنا هدرب هرهب یجراخ تادیدهت

 طسوتم تعسو اب ییا روشک -9

 ندنراد رارق الاب  خاک ود هنایم رد تعسو رظن زا هک دنتس  ا روشک زا موس هورگ

 دننک یم یرادرب هرهب تینما یارب لماع نیا زا ،تعسو یارب روبزم یا  یگژیو رگید هب هجوت اب ا روشک نیا
 )کش -2

  لاهمعا  هوهحن  ،یهسدن   لکهک  ریثأهت نیرت اهم نتسا نآ ییایفارغج زکرم ات روشک کی یا رطق هلصاف لکک زا دوصقم
 ن(91 :3296 ،یرگسع) تسا روشک هنهپ رب ،یزکرم تموکح تردق
 هدرشف یا روشک

 هک دسر یم رظن هب نینچ و تسا لیطتسم ای هریاد هیبک یمظنم یسدن  لکک دننام ،هدرشف یا روشک ییایفارغج ریوصت
 نجوبماک و ناتسراجم دننام ؛دراد رارق یزکرم نوناک درگرب روشک تعسو
 لیوط یا روشک
 و  اهیبماگ  ،وهگوت ،ژورن ،یلیک یا روشک دننام ؛دکاب شضرع ربارب شک لقادح نآ لوط هک دنمان یم لیوط ار یروشک
 نایلاتیا
 راد هلابند یا روشک
  هیاهسم   یا روهشک  یوهس زا  و هتهکاد نالاد  اهی  هرهیزج هبک تروص هب یا هدئاز هک دنیوگ یم راد هلابند ییا روشک هب
 ن(91 :3296 ،یرگسع) ریئز و ناتسناغفا نوچ ییا روشک دننام ؛دنکاب هدک روصحم
 هراپ هراپ یا روشک
  ادهج ا  زا یللملا نیب یا  بآ ای رگید یا روشک کاخ اب ا  نآ یازجم یا  شخب هک دنیوگ یم هراپ هراپ ار ییا روشک
 ننپاژ و نیپیلیف ،یزنودنا ،یزلام یا روشک دننام ؛دنکاب هدک

 یطاحم یا روشک
  نهیا  ،یهتینما  رهظن زا  ندهنیوگ   یهم یطاهحم یا روشک دنا هتفرگ رارق روشک کی لخاد رد لماک روط هب هک ییا روشک هب
  ،دهنراد رارق ا  نآ لخاد رد ا روشک نیا هک ییا روشک هب ندوک یم یبایزرا یسایس دحاو کی یارب نکمم لکک نیرتدب
 ندنیوگ یم یطیحم یا روشک
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 لئاح یا روشک
 دننام ؛دنا هدمآ دوجو هب یوق روشک ود نیب شنت زورب زا یریگولج یارب هک دنتس  یفیعض یا روشک لئاح یا روشک
 ن(91 :3296 ،نام ) هئوگورا و هئوگاراپ ،یویلوب

 تیعقوم-3
  تهیعقوم ن تهسا نآ  ییاهیفارغج ناکم و روشک کی تیعقوم ،تینما رب رثؤم یایفارغج تاعلاطم رد اهم رصنع نیموس
 :داد  یخشت ناوتیم تروص ود هب ار روشک کی
  رهتمک  یبهسن  تهیعقوم  اهب  ههسیاقم رد و دوک یم  خشم ا راهنلا فصن و ا رادم زا هدافتسا اب هک یضایر تیعقوم -6
 و بآ  طیارهک رد هک تسا ییایفارغج ضرع و لوط نام  یضایر تیعقوم رتهب ترابع هب ندریگ یم رارق یسررب دروم
 ن(60 :7396 ،این یمرکا) دراد ریثأت ییاو 
  ساهیقم رد و   ساهسح  طاهنم و  دهنمتردق یا  تلود ،ایرد هب تبسن روشک کی تیعقوم نآ رد هک یبسن تیعقوم -7
 نتسا یدایز تیم ا یاراد و تسا یا هقطنم ای و یناهج و یا هراق
 :دنوک یم ایسقت یلک هتسد هس هب یبسن تیعقوم هاگدید زا ا روشک
 ىدرب ار یا روشک
 یسرتسد تیعقوم رد ای یللملا نیب اهم یا  لاناک ای ا  ه اربآ و ا  هگنت رانک رد نتفرگ رارق تلع هب ا روشک هنوگ نیا
 ن(60 :7396 ،این یمرکا) دنرادروخرب یدایز تیم ا زا بایمک و صاخ عبانم هب
 اهم یا روشک
  یاه رایعم  نتهکادن  اهغر   یهلع ههک  دنوهک  یهم لماک ار یللملا نیب هصرع رد حرطم یا روشک هدمع ،اهم یا روشک
  نارگیزاهب  رهگید  یوهس زا  ،یدرهب ار  طانم رد روضح یارب شالت ای ذوفن ،تردق نتکاد تلع هب ،هدک دای ىدرب ار
 ندنریگ یم رارق هجوت دروم
 یلومعم یا روشک
  دنتهسین حرطم یللملا نیب هصرع رد ،لومعم روط هب هک دوک یم لماک ار ا روشک زا یعیسو فیط یلومعم یا روشک
 زاب هیکاح هب ًااددجم و دنوک یم حرطم لئاسم زا یضعب رد هاگ ا روشک نیا ندنراد رارق تالوحت و لئاسم هیکاح رد و
 ن(60 :7396 ،نام ) دندرگ یم
 یرهاظ تایفیک -4
  یر اهظ  تاهصخشم نیا ناوت یم یتحار هب نتسا نیمزرس یر اظ تیفیک کیتیلپوئژ رب رثؤم ییایفارغج هفلؤم نیرخآ
  یاهقترا یاتسار رد ا  دناوت یم یر اظ تاصخشم ندرک یبایزرا ا  روشک یلخاد  طانم لخاد رد و درخ حطس رد ار
  رهیز  دراوهم رد ار  یر اهظ  تاهصخشم ناوت یم عومجم رد ندوک تینما ش اک هب رجنم ا  و دریگ رارق یتینما  یرض
  ؛درهس  اهی کشخ عیسو یا  تکد ای یریوک  طانم و ا  نابایب ،راوم  یا  نیمزرس ،راوم ان یا  نیمزرس :درک هصالخ
 ن(66 :2296 ،نویام  لیمکت) نیمزرس نورد ا  نآ رارقتسا و تیعمج یگدنکارپ عون و
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 سراف جیلخ )حاوس

  گرزهب  ،یهلخ  نیموهس  نوهسدا   ،یهلخ و کیزکم ،یلخ زا سپ و تسا عبرم رتمولیک 927297 سراف  ،یلخ تحاسم
 دراد هار  برهع یایرد و دن  سونایقا هب نامع یایرد و زمر  هگنت  یرط زا قرک زا سراف ،یلخ ندیآ یم رامشب ناهج
  ،تهسا نآ هب نوراک دور نتسویپ و تارف و هلجد هناخدور ود دنویپ لصاح هک دوردنورا هناخدور یاتلد هب برغ زا و
  هراهنک رد  نیرهحب و رطق ،یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،یدوعس ناتسبرع ،قارع ،نامع ،ناریا یا روشک ندوک یم اتخ
   بهس  ههب ن دهنراد  رارهق  نارهیا یسایس یایفارغج رد ًاامامت سراف ،یلخ یلامک لحاوس نایم نیا رد ندنتس  سراف ،یلخ
 و  اههم یا  ههقطنم  ،یهللملا  نیهب  حطهس رد  هه اربآ  نهیا ،نآ  لحاوهس و سراف ،یلخ رد زاگ و تفن راکرس عبانم دوجو
 ن(37 :7196 ،یلیبدرا نسحم) دیآ یم رامک هب یدرب ار

 
 ناریا یبونج )حاوس -1 هرامش هشقن
 (raisinguppharaoh.com) :عبنم

  راههنلا  فهصن زا  یقرهک لوط هقیقد 77 و هجرد 07 ات 17 و یلامک ضرع هقیقد 69 و هجرد 69 ات 77 رد سراف ،یلخ
  نیهب زا ن تهسا  طبترهم دازآ یا ایرد هب نآ  یرط زا و نامع یایرد هب زمر  هگنت طسوت ،یلخ نیا ندراد رارق  یونیرگ
  یهبآ  زرهم  لوهط ن تهسا  سراهف  ،یهلخ اب کرتشم یبآ زرم نیرتشیب یاراد ناریا روشک ،سراف ،یلخ هیاسم  یا روشک
 6676  دودهح رد  رهیازج  باهستحا  نودهب و  رتموهلیک 6616  دودهح رد  رهیازج باستحا اب ،سراف ،یلخ اب ناریا روشک
 ن(09 :3296 ،ول زگارق) تسا رتمولیک
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 ات هتفرگ واف هنا د زا ینعی تسا اراد ناریا ار یلحاس طخ نیرتشیب هک تسا رتمولیک 6669 سراف ،یلخ لحاوس لوط
      ار سراهف ،یهلخ هزوهح یهبرع یا روهشک یلحاس یوطخ هیقب و هدک بوسحم ناریا یلحاس  طانم وزج زمر  هگنت
   نتهههسا نارهههیا نآ زا نآ رتموهههلیک 7726  یلحاهههس طهههخ رتموهههلیک 6669 زا  نیارباهههنب ؛دوهههک  یهههم لماهههک

   نتهسا رتموهلیک 669  اهت 666 نیب ا اج یضعب رد نآ ضرع و رتمولیک 6666 زمر  هگنت ات قارع زا سراف ،یلخ لوط
 زمر  هریزج فارطا رد ،رتم 666 بآ  مع طسوتم زمر  هگنت رد نتسا فلتخم  نوگانوگ یاقن رد سراف ،یلخ  مع
    تروهص ههب یهلو دسر یمن رتم 76 هب بآ  مع طسوتم نآ یبونج لحاوس رد و رتم 62 ناریا لحاوس لک رد ،رتم 61
 ن(66 :7196 ،یناکدرا یرواد) تسا رتم 79 سراف ،یلخ رد بآ طسوتم  مع یلک

 سراف جیلخ یا هقطنم تیعقوم -2 هرامش هشقن
 (https://www.researchgate.net) :عبنم

  ههقطنم رد  یدرهب ار  رهظن زا نتسا یقرک بونج و یبونج یایسآ ،اقیرفآ ،اپورا نیب یابترا روحم عقاو رد سراف ،یلخ
  یطاهبترا  اتهسیس  کهی زا  یهشخب و  تهسا هراق هس نیا نیب یطابترا زکرم نیرت اهم و نیرت گرزب ناونع هب ،هنایمرواخ
  ههجوت  دروهم  زاهبرید زا  لهیلد  نیهم   ههب ن تهسا  دهن  سونایقا و خرس یایرد ،هنارتیدم یایرد ،سلطا سونایقا لماک
 رد ن تهسا ناهج یژرنا اهم عبنم هقطنم نیا نینچ ا  نتسا هدوب ایند راجت و ناناگرزاب نینچ ا  و یناهج یا  تردق
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 رد  ساهسح و  اههم  یهبآ  ههنهپ کی ندمت و خیرات و یژرنا ،کیژتارتسا ،یسایس یایفارغج رظن زا سراف ،یلخ عومجم
 ن(7 :9296 ،هدازدهتجم) دوک یم بوسحم ایند
  ههک یروط هب تسا نآ لحاوس و رتسب فک رد زاگ و تفن راکرس نداعم دوجو سراف  ،یلخ تیم ا لماع نیرت گرزب
  ناتهسبرع  ،تهیوک ،قارع ،ناریا یا روشک تفن لاقتنا ریسم سراف ،یلخ ندنا هداهن مان «ناهج تفن نزخم» ار هقطنم نیا
  تهفن  دهصرد 69  دودهح رد ندیآ یم رامک هب یدرب ار و اهم یا هقطنم ، بس نیم  هب و تسا یبرع هدحتم تاراما و
 رد  هدهک  دهیلوت  تهفن ن دهبای یم ش اک ی اگ و شیازفا ی اگ رادقم نیا هک دوک یم نیمأت سراف ،یلخ هقطنم زا ناهج
  رهظن زا  سراهف ،یلخ ندوک لمح ناهج یاقن ریاس هب زمر  هگنت هار زا و یبآ هنهپ نیا  یرط زا دیاب سراف ،یلخ هزوح
  دازاهم  ،دهیلوت  نییاهپ  ههنیز   ،جارختهسا  تلوههس دننام یدایز یایازم یاراد ناهج یاقن ریاس اب هسیاقم رد یتفن ریاخذ
  ریاهخذ  فهشک  ناهکما و  اه   هاهچ دیلوت یالاب ناوت ،لقن و لمح تلوهس ،هقطنم ماخ تفن یالاب تیفیک ،دیلوت تیفرظ
  هکهشب درایلیم 692 دودح رد سراف ،یلخ هزوح هدک ماجنا یا دروآرب نیرخآ  بط نتسا هقطنم رد عیسو یتفن دیدج
  یا ردهنب  نیهنچم  ن تهسا هداد  یاهج دوخ رد ار یعیبط زاگ  عکمرتم نویلیرت 62 زا شیب و هدک تابثا تفن هریخذ
  ردهنب و  رههشمرخ  ،شیهک  ،ههگنلردنب  ،رههکوب ،سابعردنب ناوت یم ا  نآ زا هک دراد دوجو سراف ،یلخ هیکاح رد یمهم
  راهشفا ) درهب مان ار قارع رد واف و هرصب ردنب و یبرع هدحتم تاراما رد ار یبظوبا و یبود ،هجراک و ناریا رد رهش ام
 ن(37 :7196 ،یناتسیس
   هکهشب دراهیلیم 700    دودهح اهقر نهیا زا هک تسا هدک مالعا هکشب درایلیم 9666 ناهج هدک هتخانک یتفن ریاخذ لک
    ههب نآ موهس کهی ینعی زین ریاخذ رگید تمسق نتسا هدک عقاو سراف ،یلخ رد ناهج یتفن ریاخذ لک موس ود ینعی
      زهج ههب ایهسآ  طاهنم ریاهس و درا هیلیم 70  ًاادودهح   اهقیرفآ ،دراهیلیم 02 اپورا ،هکشب درایلیم 076 اکیرمآ لماک  یترت
 ناتسبرع ار سراف ،یلخ یتفن ریاخذ نیرتشیب هک تسا یلاح رد نیا   نتسا درایلیم 97 سراف ،یلخ هزوح یا روشک
   اهب رهبارب ًاابیرقت و تسا رتشیب اپورا و اکیرمآ هراق یتفن ریاخذ لک زا هک هکشب درایلیم 707 دودح یزیچ ینعی تساراد
 696 شا یتفن ریاخذ نازیم و دراد رارق یتفن ریاخذ مود  هبتر رد ناریا ناتسبرع زا دعب نتسا ناهج  طانم ریاس ریاخذ
 زاگ هدننک دیلوت نیمود ناریا ا  یزاگ رظن زا نینچم  نتسا رتشیب اقیرفآ و اپورا ریاخذ لک زا هک تسا هکشب درایلیم
 ن(967 :3196 ،هداز تمشح) تسا هیسور زا دعب
  یهتفن یا  هاچ ندوک یم یهتنم تفن زا یا هچایرد هب هک دنیوگ یم هزوح ربا ار سراف ،یلخ رد یتفن یا  هزوح زا یضعب
         زهین جارختهسا ههنیز  هراهبرد نیهنچم  ندهنراد تهفن اهکیرمآ یتفن یا  هاچ ربارب 667 هک دراد دوجو سراف ،یلخ رد
  ره  جارختسا هک اکیرمآ اب هسیاقم رد هک دراد  هنیز  رالد 9 ای 7 لداعم یزیچ سراف ،یلخ زا تفن هکشب ر  جارختسا
 ن(967 :3196 ،نام ) تسا ینییاپ رایسب اقر تسا رادرب هنیز  رالد 66 تفن هکشب
    تهلع ههب یهنعی ؛ تهسا نآ رد  لهقن و  لمح تلوهس تسا هدیشخب تیم ا هقطنم نیا هب هک سراف ،یلخ یدعب یگژیو
   یاهیرد هزوهح رد عقاو یا روشک ًاال م ؛تسا ناسآ و رتمک یریگراب و لقن و لمح هنیز  دراد یسرتسد ایرد هب هکنیا
   زا یرایهسب تالکهشم زاغآرس دوخ نیا هک دننک یم رداص و هداد لاقتنا هلول طخ  یرط زا ار ناک یجارختسا تفن رزخ
 ن(676 :9296 ،یرون خیک) تسا نننو لاقتنا تلوهس ،ندوب نما ،هنیز  ظاحل
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   هلعتم  ًااتدهمع هک سراف ،یلخ هقطنم رد ینیمز و ییاو  ،ییایرد زا اعا ددعتم یماظن یا  هاگیاپ دوجو ،یماظن رظنم زا
 رد  اهکیرمآ  هژهیو  ههب  یهبرغ  یا روهشک  یهگنج  یاه وان روضح نینچ ا  و دنتس  ناتسلگنا و اکیرمآ یا روشک هب
  گهنج نایرج رد هک ا  شک تفن گنج ندزاس یم نایامن ار سراف ،یلخ یدرب ار و یماظن تیم ا ،سراف ،یلخ یا  بآ
  تهیم ا ن دهک  سراهف  ،یهلخ رد  اهکیرمآ  هژهیو  ههب یبرغ یا روشک یماظن روضح لماوع زا یکی داد خر قارع و ناریا
 دک راککآ قارع گنج و سراف ،یلخ گنج ،قارع و ناریا گنج نایرج رد هژیو روط هب سراف ،یلخ یدرب ار-یماظن
 ن(79 :3196 ،راکنمچ)
 تروص نیدب نتسا گرزب یا  تردق یارب رتشیب تیم ا یاراد سراف ،یلخ زین یراجت یا الاک لقن و لمح ظاحل زا
   ههب سراهف ،ی هلخ       هزوهح یا روهشک دهنراد رارهق تهیم ا مود ههجرد تفن زا دعب یماظن تازیهجت و هحلسا رازاب هک
   فرهص ار تهفن تارداص زا لصاح دمآرد رتشیب دنراد رارق یریگرد و شنت رد هراوم  هک یبرع یا روشک صوصخ
    رایهسب دنتهس  گرزهب ی اه   تردهق    ههک هحلهسا هدننکرداهص یا روشک یارب ظاحل نیا زا هک دننک یم هحلسا تادراو
  داهیز  ناهشتفن شورف زا لصاح دمآرد هک تلع نیا هب بارعا صوصخ هب سراف ،یلخ هزوح یا روشک نتسا تیم ااب
 ن(67 :6396 ،این نسح) دنتس  ایند رد هحلسا ناگدننکدراو نیرت گرزب تسا
 ناریا داصتقا رب سراف جیلخ )حاوس ریثأت
 یا  ههقطنم ارف و یا هقطنم تابسانم و تالماعم رد ار یمهم شقن هراوم  هک تسا یروشک نیرتاهم و نیرتگرزب ناریا
 صوصخ هب هنایمرواخ هقطنم رد یا هژیو هاگیاج یاراد زین نونکا و هتکاد هدهع رب سراف ،یلخ هقطنم رد صوصخ هب
 نتسا سراف ،یلخ هزوح رد
 تارداص نیا یارب سراف ،یلخ تیم ا لیلد نیرت اهم اذل ندوک یم رداص زمر  هگنت و سراف ،یلخ زا ناریا تفن مامت
      گر اهک ههگنت نهیا ههک دهندرک مالعا یناریا تاماقم دعب هب 62 ه د زا هک تسا تلع نیا هب نتسا هقطنم نیا زا تفن
 61   تراهجت نارهیا یارب سراف ،یلخ تیم ا یدعب لیلد ندکاب زاب هراوم  هک تسا نیا رب یعس اذل تسا ناریا یتایح
  یاه   یراذهگ هی امرهس    نارهیا رهیخا هه د هس -ود رد هک نیا موس لیلد ندریگ یم تروص هطقن نیا زا هک تسا یدصرد
  تهفر ی هم رامک هب مورحم  طانم زا هک 36 نرق اب هسیاقم رد هک تسا هداد ماجنا سراف ،یلخ ردانب و ریازج رد یدایز
        لهیلد نیمراههچ نتهسا هدرهک ادهیپ یرتهشیب تهیم ا هک هدک یلخاد و یللملا نیب رتشیب هجوت ثعاب ا  یراذگ هیامرس
    رد نارهیا یهتفن ریاهخذ هدمع تسا هقطنم نیا رد ناریا یزاگ و یتفن یا  هزوح دوجو ناریا یارب سراف ،یلخ تیم ا
   سراهف ،یهلخ یا  بآ طسو رد هک یبونج سراپ :زا دنا ترابع زین ناریا یزاگ یا  هزوح نیرت گرزب نتسا ناتسزوخ
   ،یهلخ اجنهپ تیم ا ندنراد رارق سابع ردنب رد هک نوخرس و اشق رد نیز ربج ،رهکوب رد ناگنچ ،رهکوب و رطق نیب
  هاهگورین و ا  هاگشیالاپ ،یزاس یتشک ،دالوف عیانص هلمج زا ناریا گرزب عیانص و تاجناخراک دوجو ناریا یارب سراف
      ،یهلخ نتهسا یهتینما و یماهظن دهعب هب یوبرم ناریا یارب سراف ،یلخ یدعب تیم ا نتسا  سراف ،یلخ رد یا هتس 
   ،یهلخ نیارباهنب ؛دراد یماظن تادیدهت اب هلباقم و تامیمصت ذاختا رد ییازس هب شقن هک تسا یقطانم هلمج زا سراف
 ی مالهسا    یروههمج یجراهخ تهس ایس یارهجا و تامیمصت ذاختا رد ار لوا تیولوا هراوم  نوگانوگ داعبا رد سراف
   ندوهب اراد و ییاهیفارغج هژیو تیعقوم تلع هب هک تسا یقطانم هلمج زا زین یللملا نیب حطس رد و دراد و هتکاد ناریا
    و تهسا رادروهخرب یهصاخ تیم ا زا هراوم  یکیتیلپوئژ و یکیژتارتسا یا  یگتسجرب و ییایرد و یتفن ناوارف عبانم
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  یهکی یماظن -ییایفارغج دعب رد هچ و یداصتقا -یسایس دعب رد هچ دوخ هژیو تیعقوم تلع هب هدکرکذ هک نانچم 
  ناوهت ی هم  یوهق و ایوپ یساملپید و لاعف یدمآراک و حیحص تیریدم اب هتبلا هک تس  زین ایند رد نارحب یا  نوناک زا
 ن(976 :9296 ،هیول یرقاب) درک لیدبت تصرف هب سراف ،یلخ هقطنم صوصخ هب و هقطنم نیا رد ار ا دیدهت

 نارکم هقطنم و سراف جیلخ )حاوش -3 هرامش هشقن
 (commons.wikimedia.org) :عبنم

   ،یهلخ هیهکاح یا روشک ،ناهج تفن هدمع ناگدننک دیلوت هناگی ،6667 لاس زا ،هدمآ لمع هب یا  ینیب شیپ ساسا رب
    ههلمج زا ،ههقطنم نهیا تفن درف هب رصحنم یا  یگژیو ظاحل هب و دوب دن اوخ ناتسبرع و قارع ،ناریا هژیو هب ،سراف
  ههب هصالخ روط هب ندوک یم هدوزفا نآ تیم ا رب زور هب زور نننو تفن بولطم تیفیک ،الاب تیفرظ ،نییاپ دیلوت هنیز 
 :تسا لیذ حرک هب ،ناهج یاقن رگید ربارب رد سراف ،یلخ تیزم ،یتفن ریاخذ ظاحل

 ندراد رارق سراف ،یلخ هزوح یا روشک رد ،ناهج ریاخذ لک دصرد 70 : هقطنم ناوارف یتفن عبانم-فلا

 جارختسا تلوهس -ب

     هکهشب ره  یارهب رالد هد اهت شک هنیز  اب هسیاقم رد رالد هس ات کی نیب ،کپوا دیلوت هنیز  : نییاپ دیلوت هنیز  -ج
 ن(33 :6296 ،ربجنر) دکاب یم کپوا ریغ ناگدننک دیلوت
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   مادهقا و تارداهص تهج ًاالوصا و هدوب دودحم رایسب فرصم یاراد ،ا روشک نیا هک یروط هب ،دیلوت تیفرظ دازام-د
  کهی زا  رهت  اهک ،سراف ،یلخ هزوح یا روشک و دصرد ود ،کپوا یا روشک لک ندنیامن یم تفن جارختسا و دیلوت هب
 ندنراد ار تفن یناهج فرصم دصرد

 هقطنم ماخ تفن یالاب تیفیک -ه

 لقن و لمح تلوهس -و

    لاهس رد تهفن نهت 666677   دودهح ،تهفن هاچ هقلح ر  زا ،سراف ،یلخ هزوح رد تفن یا  هاچ دایز دیلوت ناوت -ز
 نتسا لاس رد نت 6666 طقف ،اکیرمآ رد هسیاقم لباق اجح هک یلاح رد ،درک جرختسا ناوت یم

 نناهج  طانم ریاس اب هسیاقم رد ،هقطنم نیا رد عیسو یتفن دیدج ریاخذ فشک ناکما -ح

   اهب و ا دزوهن نرق لیاوا رد ،دنتس  موس ناهج یا روشک رامک زا رت شیب هک سراف ،یلخ هیکاح یا روشک نینچم 
  زا ندهندوب هدادن ماجنا نآ  سک یارب یکالت هنوگ  ی  هک دنتفای تسد ینالک ی هدروآ داب یا دمآرد هب ،تفن فاشتکا
  راهکفا نیب رد ینادنچ تیلوبقم ،نامکاح رت شیب ،هقطنم نیا رد تیمکاح کیتارکومد ریغ راتخاس لیلد هب ،رگید ییوس
  ههکنآ ی هب  ،دهندرک زاغآ ار یمومع هافر یا  تسایس تمس هب تکرح ،تیعقاو نیا هب الع اب و دنتکادن یلخاد یمومع
     ههعماج راهشقا ناهیم رد یهیارگ  فرهصم گن رف اک اک ندکاب رادروخرب  سانم یا  تخاسریز زا ا روشک نیا داصتقا
    سکوهل یاه الاک تادراو ههب شیپ زا شیب زور ر  ،یفرصم یا اضاقت هب خساپ یارب دوب روبجم تلود و تفای جاور
   ار نالهک یاه        هیامرهس بذهج ییاهناوت ههک اهجنآ زا ،یتعنهص یا  یراذگ هیامرس هزوح رد نینچ ا  ندزادرپب یجراخ
    ههب شیهپ زا شیهب زور ر  ، یترت نیدب و دندرک افتکا ژاتنوم عیانص هعسوت هب ،ردام عیانص شرتسگ یاج هب ،دنتکادن
   یماهظن یاه      ههنیز  باهسح یهب شیازهفا و تادراو هب دایز لیامت ،فرصم رد فارسا ندندک هتسباو یجراخ تادراو
       تهخادرپ یارهب ،کهپوا وهضع کهلامم رهت  شیهب و دیدرگ برغ هب یتفن یا دمآرد زا یدایز تمسق تشگرب  جوم
 الاب و ناوارف یزرا ریاخذ ندنا هدک یللملا نیب یلام یا  نامزاس زا نیگنس یماو نتفرگ هب ریزگان ،دوخ یجراخ ضورق
      زا ،اهیند ههطقن ره  زا ،هدهک ههک یتمیق ر  هب ار ییالاک ر  هک تسا هدروآ دوجو هب ار ناکما نیا ،دیرخ تردق نتفر
 ندننک هیهت روپاگنس ات کرویوین ویکوت ات هتفرگ وریناژودویر
  و دهننک یم یرادیرخ ،دروآ تسد هب ناوت یم لوپ اب ار هچنآ ر  ،یرگن هدنیآ نودب ،مدرم یدونشخ یارب یتلود تاماقم
     یا دهمآرد ، هیترت نیدهب ،دهنراد اگن هدیکوپ ار دوخ تا ابتکا ،هدرک ناربج تادراو اب ار ا دوبمک هک دنراد شالت
 یت   عنهص و یزرواهشک طهلغ یا  تسایس لامعا زا هلصاح دوجوم تالکشم و ا  ییاسران ندک ر اظ عنام ،تفن نالک
     ههک زهین یزرواهشک هزوهح رد و هدک یجراخ یا رازاب دنمزاین زین ییاذغ داوم هیهت یارب یتح ،ا روشک نیا ندوک یم
   تهسا یدهیدج یرامیب ییارگ فرصم ،عقاورد ندنا هدک جراخ زا تادراو دنمزاین ،دندوب هدننکرداص نآ زا لبق ات ًاامومع
    نتهسا هتخاهس هتهسباو یجراخ تالوصحم هب شیپ زا شیب و هدومن ،لف ار سراف ،یلخ هیکاح یا روشک داصتقا هک
 نتسا یراد هیامرس یا روشک عفانم یاتسار رد ،دکاب ناگدننکدیلوت عفن هب هک نآ زا شیب ،تفن جارختسا و دیلوت ییوگ
 هب و تسا هداد شیازفا ار ا  نآ تادراو ناز ،عبت هب و هدرب الاب ار ا روشک نیا دیرخ ناوت ،تفن ی هدروآداب یا دمآرد
     و یزرهم تاهفالتخا ،رهگید ییوهس زا  ندنوهک ی هم  هدهنادرگزاب یتعنص کلامم هب رگید راب ،یتفن یا رالد ، یترت نیا
         و هحلهسا دهیرخ ههب هزوهح نهیا یا روهشک لهیامت یارهب یکرحم لماع ،هقطنم رد دوجوم یا  شنت و یکیژولوئدیا
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    هزوهح یا روهشک ههب یگنج نردم تازیهجت و هحلسا رودص ریخا یا لاس رد هک یا هنوگ هب ،تسا یماظن تازیهجت
 هوالع ،هحلسا دیرخ هب تفن یا دمآرد زا یتمسق  یصخت ن نننتسا هتفرگ  نور رگید یا الاک زا شیب ،سراف ،یلخ
    رهگید نتهسا هدهک یا  ههقطنم  یاه  ی راهکم  و دامتعا مدع ،ینمکد ،قافن شیازفا  جوم ،یزرا ریاخذ نداد رد  رب
      ههب ،ا دهمآرد نهیا ههم  ههک دن د یم صاصتخا یماظن تاحیلست دیرخ هب ار ینالک یا  هجدوب ،زین هقطنم یا روشک
 ی هب  یاه   یراذهگ هی امرهس  و ههمانرب یب یلام یا  تسایس ،نایم نیا رد ندور یم یتاحیلست تاجناخراک ناراد ماهس  یج
    ههب روهبجم ،شیوهخ یجراخ ضورق تخادرپ یارب ًااموزل هک هتخاس هجاوم یتخادرپ یرسک اب ار ا روشک نیا ،ساسا 
 ن(33 :6296 ،نام ) دنا هدک یللملا نیب یکناب و یلام تاسسؤم زا نالک یا  ماو نتفرگ
   ،رهگید رهیبعت هب ندوک یم ا روشک نیا زا یزرا ریاخذ جورخ و نانآ هرابود یگتسباو یارب یرگید لماع ،درکیور نیا 
   ،یهلخ هیهکاح یا روشک) کپوا نارب ر نتکادن ار نالک یا  هیامرس ج تردق ،تفن ی هدننکرداص یا روشک داصتقا
      قاروا و ماههس دهیرخ اهی و ایقتهسم یاه   یراذهگ هیامرس فرص ار دوخ یزرا ریاخذ زا یتمسق (نننو یزنودنا ،سراف
    اهت دهک هتهکاذگ گرزب یا  کناب و یللملا نیب یلام تاسسؤم رایتخا رد ماو تروص هب ا  رگید یتمسق ندندرک راداهب
   ،یهلخ هزوهح ینویلیم دص کی دودح ِتتیعمج :تفگ ناوت یم یلک روط هب ندریگ رارق هدافتسا دروم ،عبانم مامتا زا دعب
    رهس رهب ،ههجیتن رد ن دهنا برغ یتعنص یا روشک یارب ییوج فرصم رازاب ،دوک یم یتفن یا دمآرد لومشم هک سراف
   و ناهملآ ،ههسنارف ،سیلگنا ،اکیرمآ نوچ ،برغ یداصتقا یا  تردق نیب ،نآ یتفن یا رالد بذج و رازاب نیا فرصت
  اه  یبرغ یگنج یا  حالس جرخ ،یتفن هدروآداب یا  لوپ رالد ا درایلیم هنایلاس ندراد دوجو ییا  تباقر ا  سور ًااریخا
  رازاهب نی رهت  اههم  زا ،ههقطنم نیا ،عیانص و یماظن هنیمز رد  صختم و ر ام یناسنا یورین دوبمک لیلد هب و ؛ددرگ یم
 ن(71 :7296 ،یتیالو) دیآ یم رامک هب تامدخ شورف
  ،اه  ی رموهس ،ا  یمالیا نوچ یرایسب ماوقا و تسا هدوب یرشب ناشخرد یا  ندمت هراوهگ هراوم  ،سراف ،یلخ هقطنم
    یاهقن رهگید ههب سراف ،یلخ هار زا ار شیوخ گن رف ،ا  یقینف و ا  یناتنک ،ا  یرصم ،ا  یلباب ،ا  یروکآ ،ا  ینادلک
 ،هوالع هب ندندومن یم هدافتسا دوخ ندمت مایپ رودص نوناک ناونع هب سراف ،یلخ زا نانآ ییوگ ندندرک یم رداص ناهج
     هاهگداز ،هژهیو ههب ؛تهسا هدوب زین یهلا گرزب ناربمایپ هاگتساخ هکلب ،هدوب گرزب یا  ندمت هاگیاج اهنت هن هقطنم نیا
   روههظ اهب یدالیم اتف  نرق رد مالسا نید ندراد رارق هقطنم نیا رد ،یهلا ربمایپ نیرخآ هلآ و هیلع هللا یلص مرکا ربمایپ
 هک ینیمزرس رد تقیقح رد و ناتسبرع هریزج هبک رد ،هلآ و هیلع هللا یلص هللادبع نب دمحم ترضح ،نآ گرزب ربمایپ
  ورهملق و تفای شرتسگ تعرس هب ،یهلا رکفت نیا ندمآ دوجو هب ،دوب یگرزب یا  یریگرد و ثداوح رتسب نامز نآ ات
   یاهیفارغج ایهظع هعومجم ،رضاح لاح رد نتفرگرب رد مارآ سونایقا یبرغ یا  هنارک ات سلطا سونایقا زا ار یمیظع
    رهظن زا عوهنتم رایهسب یبیکرت اب ،رتمولیک راز  ،نپ زا شیب ضرع هب و رتمولیک هدزای لوط هب ار ینیمزرس ،مالسا ناهج
    سراهف ،یهلخ یهنعی ،نآ زکرم یکیژولوئدیا یرب ر تحت ،ایظع هعومجم نیا هم  هک دوک یم لماک یعیبط و یناسنا
     هدههع رهب ار یمالهسا یاه  نایرج مامت تیاد  ،مالسا ناهج  لق ناونع هب زورما ،هقطنم نیا هک یا هنوگ هب ،دراد رارق
   ههک اهجنآ زا  ندهیآ ی هم  رامهک هب ناهج رسارس یمالسا و یب ذم -یسایس یا  تکرح یمامت هدن د طخ و تسا هتفرگ
  و یناههج ی اه   تردهق   شیادهیپ یادهتبا زا ،تسا هدک زاغآ هقطنم نیا زا مالسا ناهج یب ذم یسایس گرزب تالوحت
   سراهف ،یهلخ هزوح صوصخ هب ؛تسا هتفرگ تروص یا هژیو هجوت هقطنم نیا هب ،یللملا نیب یا  اتسیس یریگ لکک
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   هرتهسگ ههک ییاج ات تسا هتفرگ دوخ هب یرت هدرتسگ داعبا زور هبزور ،هجوت نیا ندنک یم یزاب ار هقطنم  لق اکح هک
       رارهق دهیکأت دروهم اهکی و تهسیب نرهق رد یناهج یا  یژتارتسا روحم ناونع هب ،نامع یایرد و سراف ،یلخ یا  بآ
 ن(37 :7196 ،یناتسیس راشفا) تسا هتفرگ
 نارکم هقطنم
  ناهمع ،یلخ لوط رد هک تسا ناتسکاپ یبرغ بونج و ناریا یقرک بونج رد یلحاس ینیمزرس یخیرات رظن زا نارکُمم
   عباهنم یهضعب رد ن تهسا هدرتسگ ناتسکاپ ناتسچولب تلایا یبرغ بونج رد الب سال ات کساج برغ رد هوکلا سأر زا
 ن(66 :7396 ،یدومحم کلم و یدمحا) تسا هدک هدرب مان نارکم تلایا زا 16 ات 06 یا  نرق ییاپورا

 نارکم )حاوس -4 هرامش هشقن
 (https://www.researchgate.net) :عبنم

   یاهیاعر ار دوهخ ی اگ هک تسا هدوب یلحم نیناوخ هرادا تحت و راتخمدوخ هقطنم نیا یخیرات فلتخم یا  هرود رد
  یاه   هوهک ن دوهمن ایناتیرب هرمعتسم و دن  وزج ار هقطنم نیا هدجی  نرق رد سیلگنا یروتارپما ندندیمان یم ناریا تلود
 یا  هدس رد ایوگ و هتفای شرتسگ اجنآ ات هک تسا ریوک هلابند یعیبط یایفارغج دید زا نارکم یا  هنارک ریاب و کشخ
 رد (م نق 777  اهت 717 ینانوی خروم) تدور  نتسا هدوب رتزیخلصاح ،دوک یم هدید نونکا هچنآ زا نیمزرس نیا هنایم
    ناتهسا نیم دراههچ ههک تسا هدرم شرب یشنماخ  تموکح یارب (ناتسا) یپارتاس 67 دادعت دوخ خیرات موس باتک
    هنکهس رهب هوالهع نایشنماخ  ناتسا نیم دراهچ ینعی گرزب نیمزرس نیا رد تودر  رظن هیاپ رب نتسا نارکم ای اکم
   تودره  زا ندهنا  هدوهب ناتسا کی رد ناتسچولب و ناتسیس نیمزرس ود ینعی دنا هتسیز یم زین نایگنرز ینونک ناتسچولب
   ههک نوتهسیب هبیتک رد تسا هدمآ نارکم ای هکم نیمزرس نیا مان زین یشنماخ  راگزور یا  هتکون  گنس رد ایرذگب هک
        هاهشن اک لوا شوهیراد تهسا عهقاو هاهشنامرک قرهک یرتموهلیک 67  رد و تهسا خیرات یا  هبیتک نیرت گرزب زا یکی
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  و یه زالم)  تهسا   هدهیمان دوخ ی اشن اک تلایا 97 زا یکی ار نارکم ای اکم نیمزرس (م نق 017 ات 677) یشنماخ 
 ن(267 :6396 ،رفنایردان
        رد ،دهن  سوناهیقا و ناهمع یاهیرد دادهتما رد ههک رتموهلیک 6676   تحاهسم ههب تسا یلحاس یا هقطنم نارکم هقطنم
 ندراد رارق ناتسکاپ ناتسچولب ناتسا و ناریا ناتسچولب و ناتسیس و ناگزمر  یا  ناتسا

 نآ دودح و نارکم هقطنم -5 هرامش هشقن
 (https://www.climate-policy-watcher.org) :عبنم

      ،یهلخ رد ناتهسکاپ و نارهیا زرهم ههب ندیسر ات و هدک زاغآ ناریا رد انیم ردنب لامک رد هوکلا هقطنم زا نارکم لحاس
   دراد رارهق یهچارک ردنب لامک رد هک البسل هقطنم ات رتاوگ ،یلخ زا نیاربانب ؛دوک یم بوسحم ناریا ورملق وزج رتاوگ
  و نارهیا روشک ود یارب لحاس نیا کیژتارتسا تیم ا زا ریغ هب ندیآ یم باسح هب ناتسکاپ یلحاس طخ هدودحم وزج
  هه د ود رد هک یوحن هب تسا هتکاد رارق گرزب یا  تردق هجوت نوناک رد دیدم یا  تدم یارب هقطنم نیا ،ناتسکاپ
  ،رفناهیردان  و یه زالم) تسا هتکاد یابترا یلحاس طخ نیا هب روشک ود یسرتسد اب یا هقطنم تالوحت زا یشخب ریخا
 ن(267 :6396
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 نارکم هقطنم هشقن -6 هرامش هشقن
 (http://www-dase.cea.fr) :عبنم

  یلحاهس طخ یوس ود رد سابعردنب و (دوک یم بوسحم ناتسکاپ دنس تلایا زکرم هک) یچارک ینعی ،یردنب رهک ود
    یهنعی ،ناتهسکاپ و نارهیا رگید ردنب ود نارکم هقطنم نورد ندنتس  کیژتارتسا هژیو تیم ا یاراد و هدک عقاو نارکم
     و دهنعقاو ناتهسکاپ ناتهسچولب ناتهسا و ناریا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد  یترت هب هک دنراد رارق ،رداوگ و راهباچ
  تهباقر     تهی ام دهن  و نیهچ ندهنا هدرک  لج دوخ هب ار نیچ و دن  ینعی ،یا هقطنم  یقر تردق ود نیا هجوت ًااریخا
   یردهنب رههک ود رد ار دوخ روضح نآ ساسا رب و دنا هداد رییغت یراجت و یداصتقا تباقر هب یماظن تباقر زا ار دوخ
 ن(366 :7396 ،یدمحم و اتسور) دننک یم یزیر همانرب راهباچ و رداوگ
 یعیبط عبانم یانغ رظن زا ایند هقطنم نیرت اهم رد ا  و دراد یسرتسد یللملا نیب و دازآ یا  بآ نیرت اهم هب ا  ،ناریا
     ییالاهب رایهسب تهیم ا زا ،یهللملا  نیهب یداصتقا تادوارم رد نامروشک ردانب نیاربانب ؛تسا هدک عقاو هنایمرواخ ینعی
  رد رهگید اهم ردانب اب تباقر رد ناک یللملا نیب هاگیاج ظفح فد  اب یراذگ هیامرس و یگدیسر روخرد و دنرادروخرب
   لحاوهس اهما ،دراد  یهسرتسد یبآ هدرتسگ یا  هنهپ هب بونج زا ا  و لامک زا ا  ،ام روشک ندنتس  ناریا ناگیاسم 
          ههچرگا ههک دنتهس  لهصتم رزهخ یاهیرد ههب یلامهک لحاوهس هکارچ ،دنرادروخرب یرت شیب تیم ا زا ناریا یبونج
   نیهم  و درادهن هار نی  همز هرهک رگید یا ایرد و ا  سونایقا هب اما ،تسا نیمز هرک یور روصحم یبآ هنهپ نیرت گرزب
  ههک دکاب هتکادن ییا روشک و ناریا نایم یللملا نیب یداصتقا طباور شرتسگ رد یشقن ایرد نیا ات هدک  جوم هلئسم
  ماهمت هب ًاالمع  یرط نیا زا و دن  روانهپ سونایقا هب ناریا یبونج لحاوس ،لباقم رد ندنراد هلصاف ایرد نیا لحاوس زا
 و یقرک شخب ود هب زمر  هگنت تیروحم اب ًاادودح ناوت یم ار ناریا یبونج لحاوس ندنراد یسرتسد ایند دازآ یا  بآ
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   ههب ،دنوهک  یهم هتخانک «نارکم» لحاوس مان اب هک ناریا یقرک بونج لحاوس ،یدنب ایسقت نیا  بط ندرک ایسقت یبرغ
    دوهجوم رداهنب هعهسوت و دیدج ردانب سیسأت و دنراد یدایز هداعلا قوف تیم ا دن  سونایقا هب ایقتسم یسرتسد تلع
  نیهم  رب ا راب یرب ر اظعم ماقم هک روط نام  ،دکاب نامروشک یلصا یا  تیولوا زا یکی دیاب ًااتدعاق لحاوس نیا رد
 ن(366 :7396 ،یهلا و بوبحم) دنا هتکاد دیکأت نارکم لحاوس هعسوت هلئسم
       هدهک ایهسقت ناتهسکاپ و نارهیا ناهیم رهضاح لاح رد هک دریگ یم نارکم مان هب یا هقطنم زا ار دوخ مان نارکم لحاوس
     ههقطنم رد تالوهحت نتهسا ناهما رد هنایمرواخ رد ا  شنت زا شیب و اک هک دراد تیم ا تهج نآ زا هقطنم نیا نتسا
  رد ههک دراد رارق ییا روشک هرصاحم رد ،یلخ نیا نوچ ،تسا راذگریثأت سراف ،یلخ یور رت شیب هنایمرواخ شنترپ
  زا نآ کیژتارتهسا یا  یگژیو تیعقوم لیلد هب ،ناریا رواخ بونج رد نارکم لحاوس ندنتس  هنایمرواخ تالوحت نطب
   نتههههههسا یههههههناوارف تههههههیم ا یاراد یکیموههههههنوکاوئژ و یکیژتارتههههههساوئژ ،یکیتیلپوههههههئژ رههههههظنم

  یارهب کیژتارتسا تیعقوم ،ناهج حطس رد الاک و یژرنا لاقتنا ریسم نیرت اهم رب طلست ،یژرنا ینغ عبانم هب یسرتسد
 لحاوس  سانم تیلباق ،دازآ یا  بآ هب ناتسناغفا و زاقفق ،یزکرم یایسآ رد یکشخ رد روصحم یا روشک یسرتسد
  یاه روحم  یرط زا الاک جورخ و دورو نوناک هب نآ لیدبت و یراجت عیسو یا  لانیمرت و ا اگردنب داجیا یارب نارکم
        ،اهپورا و هیهسور ،زاهقفق ،یزهکرم یایهسآ و راههباچ نیهب یبرغ یبونج روحم و یبونج یقرک روحم ،یبونج یلامک
  یاه   هاهگیاپ  داهجیا ناکما و یناتسمز یتسیروت هاگیاپ کی هب ندک لیدبت یارب نآ یتسیروت  سانم رایسب یا  تیلباق
  هنافهسأتم  ههک تسا ا  تیلباق نیا زا یشخب یلمارف یا  بآ رد ناریا رونام تردق شرتسگ و نارکم لحاوس رد یماظن
96 ،قداص) تسا هتفرگ رارق تلفغ دروم نونکات  ن(19 :11
       کهی ههب دهناوتب اهت دهکاب رادروهخرب زراب هصخاک شک زا دیاب ایرد اب یابترا رد روشک کی هک دنک یم لالدتسا نا ام
 ندوک لیدبت تردق
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   اهی و یهللملا   نیهب هارهبآ ،هگنت  رب فرشم دیاب ییایرد تیعقوم نیا ؛تسایرد اب طبترم ییایفارغج تیعقوم لماع نیلوا
   ههصخاک نیموهس و نیمود ندنک هدافتسا روشک هرصاحم ای و دیدهت یارب نآ زا نمکد تسا نکمم هک دکاب ی اگرذگ
    اه  و دهکاب عیهسو ا  دیاب لحاس نیا ؛د د یم دنویپ ایرد هب ار روشک هک تسا یلحاس طخ تیفیک و تیمک یگژیو
 ندکاب ریذپ ناکما نآ رد یماظن تاماکحتسا و تاسیسأت و هاگرگنل ،هاگردنب داجیا ناکما ات دکاب هتفرگ لکک یتروص هب
        ؛تهسا هعهسوت لهماع ناهسنا ههک ییاهجنآ زا ؛دهکاب یم هقطنم رد نکاس تیعمج و روشک تیعمج هصخاک نیمراهچ
      زا دراد یراهکنا لهباق رهیغ ریثأهت روهشک کی یا هعسوت یا  همانرب دربشیپ رد تیفیک اب و دایز تیعمج زا یرادروخرب
            نآ و دنوهک لیدهبت  خاهک تردهق کهی ههب ههیرظن نهیا اهب یاهبترا رد دهنناوت یم ا روشک زا یخرب طقف ور نیم 
   ههک تهسا یا  ههصخاک نیمجنپ یلم تایحور و یگژیو ندنرادروخرب یتیفیک اب و الاب تیعمج زا هک دنتس  ییا روشک
     ،یدروناهیرد ههب روهشک مدرهم هقالع هب هیرظن نیا رد یلم یا  یگژیو ؛دنک یم دای دوخ ییایرد تردق هیرظن رد نا ام
  نیرهت       اههم زا یهکی ههتبلا و نیرهخآ و نیمهشک ندوهک    یهم قالهطا لهلم رگید اب یراجت تادوارم و ییایرد یناگرزاب
    هعهسوت لاهبق رد روهشک نارب ر و تموکح یشم طخ ؛دوک یم حرطم نا ام ییایرد تردق هیرظن رد هک ییا  هصخاک
 ن(227 :7396 ،نارگید و ورد هانپ نادزی) ددرگ یمزاب هقطنم نآ هوقلاب تاناکما زا یرادرب هرهب و یلحاس  طانم

 ناریا یاهقطنم تیعقوم -8 هرامش هشقن
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        خهشم ،ناه ام درهفلآ کهیتیلپوئژ ههیرظن رد هدهک حرطم هصخشم شک اب نآ  یبطت و نارکم یا  یگژیو یسررب اب
   ،ییاهیرد یورهین یا هقطنم ارف درب و زمر  هگنت رب طلست ،سراف ،یلخ لحاوس رانک رد دناوت یم هقطنم نیا هک دوک یم
        ندوهههک لیدهههبت نارهههیا یمالهههسا یروههههمج یماهههظن و یداهههصتقا تردهههق یاههه    نوناهههک زا یهههکی ههههب

    نیهلوا ،زهمر  کیژتارتهسا و اهم رایسب هگنت ریسم رد ندک عقاو دن  سونایقا و نامع یایرد رب لماک فارکا اب نارکم
  نیهب هاربآ و هگنت نیا زا هوقلاب نانمکد یبلس هدافتسا هک یفارکا ؛دراد دوخ رد ار نا ام هیرظن رد هدک حرطم هصخشم
   و ناهیرومزاج یاه   ههلاچ ،نارکم تاعافترا دوجو هلمج زا ،هقطنم  سانمان هبقع هچرگا ندنک یم راوکد ار اهم یللملا
  اهما دراذگب یفنم ریثأت نارکم لحاوس تیفیک رب یدح ات تسا هدک ثعاب ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ناگلد هقطنم
 موس و مود یا  هصخاک نارکم ات تسناد  سانمان طیارک نیا رب یشکوپ ناوت یم ار یلحاس طخ رتمولیک 290 دوجو
     ههیرظن ههصخاک نیمراههچ دروهم رد ن(227 :7396  ،نارهگید و ورد هانپ نادزی) د د یاج دوخ لد رد ار نا ام هیرظن
  تهسا هتکاد هقطنم رد یبسانمان ریثأت تیعمج نییاپ اکارت و یگدنکارپ هچرگا هک درک لالدتسا نینچ ناوت یم زین نا ام
       ههب ههجوت اهب ههک یلماهع ؛تهسا هقطنم رد دوجوم ینماان و یگتفای هعسوت مدع لولعم نییاپ اکارت و یگدنکارپ نیا اما
   و هدوهب عهفر لباق تلوهس هب هعسوت هب رظانتم تامادقا نیلوا اب تیفیکاب  صختم یورین دوجو روشک یالاب تیعمج
 رگید اب ییایرد تالدابم لیامت و یدرونایرد هیحور ندروآ د اوخ دوجو هب ار نارکم  طانم رد تیعمج رارقتسا ناکما
  ریذهپان بانتجا یتلم ر  رد ار یگژیو نیا دوجو یناهج تاطابترا هکارچ تسین حرطم نانچ نآ 67 نرق رد هچرگا للم
   درهفلآ کهیتیلپوئژ هیرظن هصخاک نیمشک ندنا هدوبن هبیرغ هصخشم نیا اب زابرید زا نیشن نارکم نامدرم اما تسا هدرک
      رهب نارهیا یمالهسا یروههمج یهسایس نارب ر دیکأت ؛تسا  خشم یبوخ هب نارکم هعسوت ثحابم سوماق رد نا ام
    رد نارهکم لحاوهس هعهسوت ثحب نتسا هدک حرطم یرب ر اظعم ماقم طسوت ا راب روشک ییایرد تردق هعسوت موزل
       رارهق رهظن قاهفتا دروهم ههک تهسا ییا دنب زا و حرطم 7676 ناریا زادنا اشچ و  فا هب لین یارب هعسوت اشک همانرب
 نتسا هتفرگ
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 )لملا نیب داصتقا رد نارکم هقطنم و سراف جیلخ )حاوس ریثأت و شقن
      اهب  هیرط نهیا زا و دنتهس  دهنم   هرههب یهللملا   نیهب یاه   بآ ههب یسرتسد تب وم زا هک ییا روشک  لغا رد لحاوس
 ییا روشک ،نایم نیا رد ندنوک یم بوسحم الاک تارداص و تادراو هزاورد نیرت یلصا ،دنراد یابترا رگید یا روشک
 دمآرد زا یمهم شخب نآ هتسباو عیانص و تالوصحم و تفن تارداص و دنتس  تفن دننام یعیبط ینغ عبانم یاراد هک
  یاهقن   ههب یهتفن یا  هلومحم لقنو لمح ناکما هکارچ ،دنراد دوخ ردانب هب یرت شیب یگتسباو ،د د یم لیکشت ار ا  نآ
  تهسین  هفرهص هب یداصتقا رظن زا ای ریذپ ناکما ایرد زج ی ار زا ًاالومعم ا  هلومحم نیا یالاب اجح تلع هب ،تسدرود
 ن(31 :0396،یعراز و شیدناریخ)
 نتسا هدک ایسقت ناتسکاپ و ناریا نایم رضاح لاح رد هک دریگ یم نارکم مان هب یا هقطنم زا ار دوخ مان نارکم لحاوس
    شنترهپ ههقطنم رد تالوهحت نتسا ناما رد هنایمرواخ رد ا  شنت زا شیب و اک هک دراد تیم ا تهج نآ زا هقطنم نیا
     نهطب رد ههک دراد رارهق ییا روهشک هرصاحم رد ،یلخ نیا نوچ ،تسا راذگریثأت سراف ،یلخ یور رت شیب هنایمرواخ
 ندنتس  هنایمرواخ تالوحت
  سوناهیقا ،نامع یایرد هب هک تسا سراف ،یلخ  یرط زا اهنت رطق و نیرحب ،تیوک ،قارع دننام ییا روشک ،هوالع هب
   نیارباهنب و دراد یتاهیح تیم ا دن  سونایقا هب یسرتسد ا روشک نیا یارب ندنراد یسرتسد یللملا نیب یا  بآ و دن 
 و سراف ،یلخ اب ا  هک دنتس  یبرع هدحتم تاراما و ناریا اهنت ،نایم نیا رد ندنتس  هتسباو سراف ،یلخ هب تدک هب
  اههس ناوت یمن اما ،دراد زرم سراف ،یلخ نورد هب نآ هنا د و زمر  هگنت اب نامع روشک دنراد زرم نامع یایرد اب ا 
 دوب روصتم روشک نیا یارب ار سراف ،یلخ زا یریگ اشچ
   طلهست دهناوت    یهم شالهت یهمک اب ناریا و دنتس  نیمز هرک یاقن نیرت کیژتارتسا زا ًااعطق نامع یایرد و سراف ،یلخ
    ،تهسا یمارآاهن و یهللملا نیب یا  شنت ریگرد هک سراف ،یلخ فالخ رب دروایب تسد هب ار یبآ یا  هنهپ نیا رب  لطم
  یرهت     اهک یا روهشک و دراد ههنایمرواخ یاه    شنهت نوناهک زا یرت شیب ییایفارغج هلصاف هک ییاج نآ زا نامع یایرد
  ییا روهشک و دراد یرت مارآ تیعضو ،(دراد دوجو نآ رس رب یرت اک تباقر هجیتن رد و) دنراد نآ هب ایقتسم یسرتسد
   اهب ناتهسکاپ هلمج زا ؛دنا هدک راک هب تسد شمارآ نیا زا ندرب هرهب یارب هتکذگ یا  لاس یط دنراد زرم ایرد نیا اب هک
   زهمر  ههگنت ندز رود شفد  هک یا هلول طخ ندیشک اب یبرع هدحتم تاراما و نارکم لحاوس رد «رداوگ» ردنب هعسوت
 ن(996 :1196 ،یریصن یجرف و یعیفک) تسا
  ردهنب  هعهسوت ،«ناتسکاپ-نیچ یداصتقا رودیروک» ینیچ حرط  لاق رد و نیچ یراک ا  اب 9667 لاس طساوا ناتسکاپ
  رهب  هوالهع  نیهچ ن تهفای  ناهیاپ  لاهس هس دودح یط هژورپ نیا زا ییا  شخب و دز دیلک ار نارکم لحاوس رد «رداوگ»
  راهنک رد  زهین مان نیم  هب یداصتقا هژیو هقطنم کی و د دب هعسوت زین ار رداوگ رهک ات هدک دهعتم رداوگ ردنب هعسوت
 ندیامن سیسأت رداوگ ردنب
 زا  شتهفن تادراو  روهشک نیا یارب رداوگ ردنب  یرط زا دن  سونایقا و سراف ،یلخ هب نیچ یبای تسد هک ییاج نآ زا

  دراهیلیم 6/6 زا  شیهب  لداهعم) رداوگ رد ا زاسو تخاس هنیز  زا دصرد 61 نکپ ،دراد یا هداعلا قوف تیم ا هنایمرواخ
  هدههع  ههب ( رفهص  هرههب اب ماو رالد نویلیم 672 زا شیب هوالع هب) هرهب اک یا  ماو هنیز  کمک یاطعا لکک هب ار (رالد
 نتسا هتفرگ
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   و یداهصتقا یاه   تهیلاعف و  اه  یراذگ هیامرس نوناک هب ار ناریا ،راهباچ ردنب هعسوت هک دنرواب نیا رب یداصتقا نارظان
   داهی زا یداهصتقا گرزب تیزم نیا زا تسناوت د اوخ ناریا یمالسا یروهمج و درک د اوخ لیدبت هقطنم رد تیزنارت
     یروههمج ناهسیئر یاهضما ههب لاسما دادرخ لیاوا هک راهباچ هبناج هس همانقفاوت هیاس رد ور نیا زا ندنک هدافتسا هتفر
 667  ماهجنا اب راهباچ ردنب هعسوت رد دن  تکراشم یارب مزال یقوقح و یسایس تامدقم ،دیسر دن  و ناتسناغفا ،ناریا
  راههباچ  ردهنب     ینوهنک تهیفرظ ههب نهت نویلیم 0 زا شیب نآ کی زاف هعسوت اب ات دک ا ارف یراذگ هیامرس رالد نویلیم
  هژیوهب و هنایم یایسآ یا رازاب هب دن  یسرتسد ،نیشیپ تام افت و همانقفاوت نیا ندک ییارجا تروص رد ندوک هفاضا
  دهیکأت  دروهم هراوم  هک نارکم لحاوس هعسوت رب ینبم ناریا دنلب فاد ا زا یکی لاح نیع رد و هدک  قحم ناتسناغفا
      و راههباچ ردهنب هعهسوت اهب ،هدهک ماجنا  فاوت ساسا رب ندوک یم ینتفای تسد ،تسا هدوب یمالسا بالقنا اظعم رب ر
      و ناتهسیس ههطخ یهتیزنارت هوقلاهب یاه     تهیفرظ ،یهلیر یوهطخ  یرط زا ناتسناغفا تار  هب یراجت ردنب نیا لاصتا
     یزهکرم یایهسآ و ناتهسناغفا اهب ار دن  سونایقا هزوح و ایسآ بونج ،ریسم نیا زا ناوت یم و دوک یم لاعف ناتسچولب
     رهب هوالهع یراهجت یاه  یتشک و ییایرد کیفارت بذج رظن زا دناوت یم هعسوت تروص رد راهباچ نینچم  نداد دنویپ
           زا دهن  ندهکاب سراهف ،یهلخ هزوهح یهبرع یا روهشک رداهنب ریاهس یارهب یردتقم  یقر ،نامع و ناتسکاپ اب تباقر
     راهظتنا اهما ،دراد روهشک نهیا هب تفن تارداص اشک هبتر ناریا دنچر  و دور یم رامک هب یژرنا هدننکدراو یا روشک
   ود کهیدزن ههب روشک نیا رازاب زا ناریا اهس ماجرباسپ نارود رد ،روشک نیا رد یژرنا یاضاقت شیازفا نمض دور یم
   نورهقم دهن  یارب راهباچ زا یژرنا تیزنارت نایم نیا رد هک دبای شیازفا (زور رد هکشب راز  677) ینونک نازیم ربارب
  ده د شیازفا ناریا هب ار دوخ تارداص ات دنک یم کمک دن  هب راهباچ ردنب هعسوت رگید یوس زا ندوب د اوخ هفرص هب
   ؛ده اکب دهصرد 69 نازیم هب بونج - لامک رودیرک  یرط زا دوخ یتارداص یا الاک یربارت هنیز  زا لاح نیع رد و
  و نیرهت    عیرهس ههک دوهک       یهم ماهجنا ههنارتیدم یاهیرد و زئوهس لاهناک ،خرس یایرد  یرط زا اپورا اب دن  تراجت اریز
 هلمج زا هنایم یایسآ یا روشک زا یندعم یا  هدروآرف ندرک دراو نینچم  نتسین اپورا اب الاک هلدابم هار نیرت هفرصاب
   ،رهگید یوهس زا  نتهسا راهباچ رد یراذگ هیامرس زا ا  یدن  فد  رگید ،رت هفرص هب نورقم و رتهب تمیق اب ناتسناغفا
  اهب 9396     لاهس رد ههک ناتهسلگ ناتهسا رد نور  هب ههچنیا زرم زا هنایم یایسآ هب ناریا لاصتا ن آ هار حاتتفا هب هجوت اب
  نهیا  دهناوت  یهم  راههباچ ردنب هعسوت ،تفرگ تروص ناتسقازق و ناتسنمکرت ،ناریا روشک هس یروهمج ناسیئر روضح
       ،ناتهسقازق ،ناتهسنمکرت ههلمج زا ههنایم یایهسآ یا روهشک ور  نهیازا  ندهنک  دهنم هرهب نآ یا  تیزم زا ا  ار ا روشک
  دهنناوت  یهم ،دنرادن یسرتسد دازآ یا  بآ هب دوخ تارداص هعسوت یارب هک ناتسناغفا نینچم  و ناتسکبزا ،ناتسزیقرق
 یا الاک تارداص و تیزنارت یارب راهباچ ردنب زا و هدک لصتم ناریا لقن و لمح اتسیس هب هک یلیر یوطخ  یرط زا
     شهخب رد ،راهک و  هسک  هنور و یزرا یا دمآرد شیازفا رب هوالع رذگ ر نیا زا دور یم راظتنا ندننک هدافتسا دوخ
   نهیا رد ندوهک ناریا  یصن یدایز تادیاع هقطنم نیا رد لقن و لمح و هنارکسپ یا  تیلاعف ،ییایرد ،یردنب تامدخ
    راههباچ رودهیرک لهیمکت یارب یرایسب لیامت ،ناوارف یندعم عبانم زا یرادروخرب لیلد هب هنایم یایسآ یا روشک نایم
 ندن د شیازفا ار دوخ یندعم تارداص ریسم نیا زا دنناوت یم اریز دنراد
     تهفن ریاهخذ لهک زا دهصرد 00   ههب کهیدزن) تفن ةدک تابثا ةریخذ هکشب درایلیم 320 دودح رد سراف ،یلخ ةزوح
 ندراد ار (ناهج یزاگ ریاخذ لک دصرد 79) یزاگ ةریخذ  عکم توف نویلیرت 1636 و (ناهج



 37 ...و سراف جیلخ لحاوس ریثأت و شقن

 هقطنم زا هک یتفن رضاح لاح رد نتسا هدرک لیدبت ناهج رد یژرنا نزخم نیرت گرزب هب ار هقطنم نیا یریاخذ نینچ 
       ههک رهطق و یهبرع هدهحتم تاراهما ،یدوعهس ناتسبرع ،تیوک ،قارع ،ناریا روشک 0 یوس زا سراف ،یلخ کیتیلپوئژ
   رد هکهشب نوهیلیم 16/0   ههب کهیدزن دیآ یم تسد هب دنتس  (کپوا) تفن هدننکرداص یا روشک نامزاس وضع یگم 
 67  نتهسا زور رد هکهشب نویلیم 32/9 هب کیدزن دیآ یم تسد هب ناهج رد هک یماخ تفن لک هک یلاح رد ؛تسا زور
  رد سراهف ،یلخ تفن اهس هتبلا ندنک یم نیمأت ار ناهج یفرصم تفن زا دصرد 97 شیبامک سراف ،یلخ تفن نیاربانب
    ههتفای ش اهک شیهپ  یاه  لاس هب تبسن ،روشک نیا تارداص عطق و قارع کاخ ندک لاغکا  بس هب ناهج تفن لک
       یریگمهشچ ةزادهنا اهت ینوهنک ةکهشب نوهیلیم 6/7  زا قارهع تفن دیلوت ،دوجوم عناوم نتفر نایم زا اب نامگ یب نتسا
 ن(996 :1196 ،یریصن یجرف و یعیفک) تفای د اوخ شیازفا
     یاهضاقت سهپ ندیهسر ده اوخ   هکهشب نوهیلیم 666/7 هب هنازور 6767 لاس ات تفن یناهج فرصم ا  ینیب شیپ ةیاپ رب
    تروهص نآ رد ههک دهسرب زور رد هکشب نویلیم 37/1 هب دیاک و تفای د اوخ شیازفا سراف ،یلخ تفن یارب یناهج
 ندوب د اوخ ناهج دیلوت لک زا دصرد 77 هب کیدزن تفن یناهج دیلوت رد سراف ،یلخ ةقطنم اهس
 :تسا زیچ ود زا یکان یژرنا دیدج یا  یژتارتسا رد سراف ،یلخ یا هقطنم هاگیاج تیم ا شیازفا
 ؛ماخ تفن یارب اضاقت شیازفا هجیتن رد و فرصم شیازفا :تسخن
 ن یئاراک ةزوح و یزکرم یاکیرمآ ا  دیاک و لامک یایرد نوچ ییا  هزوح تفن ریاخذ ش اک :مود
   رد دهنچر  ندهک د اوخ هتخود سراف ،یلخ ةقطنم هب یناهج یا  هاگن هدنیآ لاس 77 رد اک تسد ا  ینیب شیپ ةیاپ رب
   یگتهسباو زا رزهخ ةزوح و هیسور تفن نوچ یرگید یا  نیزگیاج نتفای اب دنکوک یم یتعنص یا روشک رضاح لاح
 یحاون رگید و رزخ ،هیسور رد یژرنا عبانم ماود هک دنراد هجوت لاح نام  رد یلو دن اکب سراف ،یلخ عبانم هب دوخ
      اهک تهسد ههک تهفن نیزگیاهج ةدام دوبن وس کی زا ندوب د اوخ هاتوک سراف ،یلخ یژرنا عبانم اب شجنس رد ناهج
      ،تهفن ههب تبهسن نآ رتهشیب یهیاز یژرنا و یناوارف ه 7 تفن هب تبسن نآ یاهب ندوب نییاپ ه 6 :اهم یگژیو ود یاراد
 زاگ و تفن یدالیم 6767 لاس ات سپ نتسا ینبرکوردی  یژرنا عبانم هب ناسنا هجوت لیالد نیرت اهم زا یکی زین دکاب
  نهیا رد سراف ،یلخ نامگ یب و درک دن اوخ نیمأت ار ایند زاین دروم یژرنا دصرد 90 هب کیدزن ،یدیلک عبانم ناونع هب
 نتکاد د اوخ ساسح و اهم رایسب یشقن نایم
 ی  ژرهنا زا یهگرزب شخب و هدوب اکیرمآ ةراق هب یوبرم یژرنا یارب اضاقت نیرتشیب 7336 ات 7136 زا ینعی ه د کی رد
  یاه  لاس رد اما تسا هدک فرصم یلامک یاکیرمآ هژیو هب هراق نآ یا روشک یوس زا هتفگ شیپ یا  لاس رد یدیلوت
     ار یژرهنا یاهضاقت نیرتهشیب یدالیهم 6767    لاهس اهت اه دروآرب  ساهسا  رهب ندوب د اوخ رگید یا هنوگ هب عضو هدنیآ
  ههس زا شیب ا روشک نیا یاضاقت رادقم و تکاد دن اوخ یقرک بونج و یقرک یایسآ رد هژیو هب ،ییایسآ یا روشک
 ن(31 :0196 ،یعیبر) دوب د اوخ اکیرمآ ةراق یا روشک یاضاقت ربارب
   ریهسم نهیا ندریگ لکک هدنیآ رد ناهج یژرنا رودص ریسم نیرت گرزب ات دوک یم  بس نامگ یب یدروآرب نینچ  قحت
        زاهغآ ةهطقن تروهص ههب سراهف ،یهلخ ندهسر یم رود رواخ و ایسآ یرواخ بونج هب و دوک یم زاغآ سراف ،یلخ زا
   رد سراهف ،یهلخ یژرنا نامگ یب ندوک یم هدوزفا شیپ زا شیب نآ تیم ا رب و دیآ یمرد ناهج یژرنا ریسم نیرت نارگ
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     رتهشیب ار ههقطنم نهیا ههب  اه  نآ   یگتهسب و دوهب د اوخ راذگرثا رایسب ییاکیرمآ یتح و ییاقیرفآ ،ییاپورا یا داصتقا
 ندرک د اوخ
          ،سراهف ،یهلخ ةزوهح رد یژرهنا ایهظع عباهنم دوهجو ههچ ؛دهسر   یهم رهظن هب یندک رایسب ،یژرنا ریسم یریگ لکک
 نتسا هتخاس یرورض یرما هقطنم یا روشک یارب ار یژرنا یا  لماح رودص و یبایرازاب ةنیمز رد یزیر همانرب
 ندنراد ار ناهج تکادرب لباق ماخ تفن ریاخذ نیرتشیب تیوک و قارع ،ناریا ،ناتسبرع
   رازاهب دهننک  یهم شالت ود ر  و دنراد یعیبط زاگ ریاخذ و عبانم رظن زا ناهج رد ار هبتر نیموس و نیمود رطق و ناریا
 ندنبایب نآ رد یمهم یاج و دنریگ رایتخا رد ار قرک فرصمرپ
    لاهس اهت زاهگ  یناههج یا رازاب هک دک مالعا 6196 نمهب رد ناریا یژرنا یلم ةتیمک یلصف ییام درگ نیم دج  رد
    دهیاب ههک دراد تدهمدنلب یزیر همانرب اب هارم  هژیو یدج کرحت هب زاین رازاب ریخست نیاربانب ؛دک د اوخ عابکا 6667
    غلاهب ناههج تهکادرب لباق یعیبط زاگ لک زا ناریا اهس ندریگ رارق نامروشک تفن ترازو ناراکردنا تسد هجوت دروم
  و ناههج رد زاگ فرصم لاس 90 یوگخساپ هک تسا ریاخذ لک عومجم زا دصرد 26 ای  عکم توف نویلیرت 373 رب
 ن(90 :6396 ،نارگید و یمالغ) تسا ناریا رد زاگ فرصم لاس 667 رب نوزفا
   رودهص رهکف هب و دنریگ رظن رد ار قرک رازاب نامروشک یتفن تاماقم ریخا یا  لاس رد هک تسا هدک  بس رما نیم 
        د اهک روهشک ةدهنیآ یداهصتقا  هفا رد ،دوهک یهلمع    ههمانرب نهیا رگا ندنتفیب ناتسکاپ هار زا دن  هب ناریا یعیبط زاگ
 ندوب ای اوخ شخبدیما رایسب یا زادنا اشچ
       دهن  تهلود رد دهنچر  نداد ده اوخ ماهجنا ار ناتهسکاپ اب کرتشم زرم ات یراذگ هلول ناریا هک دک مالعا شیپ یدنچ
 ود  یاه   فالتهخا نوچ دندقتعم و دنا فلاخم ناتسکاپ هار زا روشک نآ هب ناریا زاگ رودص ةلول طخ نتکذگ اب یا هدع
  دزادهنا یم رطخ هب ار دن  یلم عفانم یمهم ةژورپ نینچ رد ناتسکاپ تلاخد ،هدشن لصف و لح ریمشک دروم رد روشک
 ندنتس  همرب زاگ عبانم نوچ یرگید یا  نیزگیاج یپ رد ای دننک یم داهنشیپ ار ایرد ریسم زا یریگ هرهب نیاربانب و
    ههب ،ههتفرگ تروهص  یاه   شالهت     یهپ رد روهشک نهیا نتهسا هدرک شالت رایسب قرک رازاب هب یسرتسد یارب زین رطق
 ار دوخ زاگ دیلوت 6667 لاس ات دراد رظن رد و تسا هدیدرگ لدب هنایمرواخ رد عیام یعیبط زاگ ةدننکدیلوت نیرت گرزب
 619  یازارد ههب یا هلول طخ هژورپ نیا نتسا رطق زاگ رودص اهم یا  هژورپ زا نیفلد ةژورپ ند د شیازفا ربارب هس هب
  و یهمالغ ) دهک د اوخ رداص نامع و یبرع ةدحتم تاراما هب روشک نیا زاگ نآ ثادحا اب هک دریگ یمرب رد ار رتمولیک
 ن(90 :6396 ،نارگید
 تسا رزخ ةقطنم ، طانم نیا رامک رد ندراد تیم ا رایسب زین رگید کیتیلپوئژ  طانم اب سراف ،یلخ ةقطنم یراوج ا 
   رایهسب یاه دروآرب  بس هب و هدک یسایس تالداعم دراو هتسجرب ةنوگ هب یوروک ری امج داحتا یکاپورف زا سپ هک
  اهت 667    دوهجو زا یکاهح اه دروآرب ،زاغآ رد نتسا هتفرگ رارق هجوت دروم ،یژرنا ریاخذ دوجو ةنیمز رد هنانیب شوخ
  یفاهشتکا  یاه   تهیلاعف         و یدهعب تاهعلاطم یهلو دوهب یهعیبط زاهگ زا یهمیظع اهجح و ماخ تفن هکشب درایلیم 667
 ن(976 :9196 ،یدابا فیرک یرالاس) تخاس راککآ ار ا دروآرب نیا ندوبن تسرد یبرغ گرزب یا  تکرک
   و تهسا یریگمهشچ اجح نامگ یب هک 77 دوک یم دروآرب هکشب درایلیم 636 هب کیدزن هقطنم نیا تفن هریخذ نونکا
   عهقاو سراهف ،یلخ ةزوح یکیدزن رد رزخ ةزوح ندکاب لامک یایرد نایاپ هب ور عبانم یارب یبوخ نیزگیاج دناوت یم
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   نهیا اهب و دراد ییا  توافت ا  اب هقطنم ود نیا یکیتیلپوئژ یا  یگژیو یلو ،دریذپ رثا نآ تالوحت زا دناوت یم و هدک
   نهیا رد اهما ؛تسا کدنا ینونک طیارک رد اک تسد یکیتیلپوئژ ةقطنم نالک کی هب ا  نآ ندک لیدبت ناکما ،ا  توافت
      نارهیا کیژتارتهساوئژ طیارهک کرتهشم لهماع نیا ندنک یم کیدزن ا  هب ار ا  نآ اهم زین و کرتشم یگژیو کی ،نایم
    نامروهشک کیژتارتهسا یاهقب یارب ا  نآ نیمأت و دراد کیژتارتسا رایسب و تدمدنلب عفانم هقطنم ود ر  رد ناریا نتسا
 نتسا یتایح
   یژرهنا شهقن نایم نیا رد یلو تساراد ار کیتیلپوئژ هقطنم کی هب ندک لیدبت یارب یرگید لماع رزخ ةزوح دنچر 
     نآ رد عهقاو یا روهشک ندوهب روهصحم سراف ،یلخ اب رزخ هقطنم ةتسجرب یا  توافت زا یکی نتسا هتسجرب رایسب
   ههجیتن رد و دهنراد یسرتسد یللملا نیب یا  بآ هب سراف ،یلخ ةزوح یا روشک هک یلاح رد ،تسا یکشخ رد هزوح
         دهنچر  ههک تهسا نهیا ههجوت  هلاج ةهتکن ندوهک   یهم ماهجنا رتهب جراخ ناهج اب ا  نآ یللملا نیب و یداصتقا لماعت
     اهت  هسانم ییاهیفارغج نیزگیاهج کی رد ا  تیزم نیا یلو دنرادن ییایفارغج یبسن یا  تیزم رزخ ةزوح یا روشک
 تب وم کی یرترب نیا ندنک یم فرطرب ار ا روشک نیا یعیبط یا دوبمک زا یشخب ناریا نتسا ینتفای تسد یا هزادنا
 ندرادن یکزرا لمع رد دوشن یریگ هرهب نآ زا هچنانچ و دراذگ یم ام رایتخا رد صاخ یایفارغج هک تسا یهلا ةژیو
     هار راههچ اهکح و تهسا ههناگی و    هژهیو یعقوهم ،رزهخ و سراف ،یلخ یکیتیلپوئژ ةقطنم ود نایم رد ام روشک عقوم
  هدهننک لیمکت اهم شقن سراف ،یلخ ةزوح اب یزکرم یایسآ ةدنیآ یللملا نیب یداصتقا تالدابم رد هک دراد ار یتیم ارپ
 نتسا روهظ و زورب لاح رد ناریا یخیرات شقن نیا تابثا یارب ید اوک نونکا ا  زا نتکاد د اوخ
   و ناهسانکراک رتهشیب شریذپ دروم تسا ناریا ریسم یناهج رازاب هب رزخ یژرنا دورو یارب ریسم نیرتهب هک هتکن نیا
    زا شیهب تروهص نآ رد ارهیز ،دنک یم کیژتارتساوئژ ار سراف ،یلخ و ناریا تیم ا رما نیا  قحت نتسا نانادیفارغج
  طیهحم   نهیا ندرهیگ      یهم رارهق کیژتارتهساوئژ طیهحم کهی یوس ود رد ییایفارغج دنویپ کی اب ناهج تفن دصرد 72
       سهپ ندهیپت ده اوخ دهنلترا  نهیا رد ناههج داصتقا ضبن و د د یم لیکشت ار یژرنا دنلترا  کی لمع رد ییایفارغج
    طاهنم و درهیگ    یهم رارهق دهنلترا  زکرم رد ناریا ندک د اوخ هتسباو دنلترا  نیا هب هدننکک یا هنوگ هب یتعنص یایند
   ههقطنم تهینما ،دنلترا  نیا هب برغ یداصتقا تایح یگتسویپ  بس هب نتکاد دن اوخ ناوارف تیم ا ا  نآ نوماریپ
    دهن اوخ شالهت و تهساخ دن اوخ رب هزرابم هب نآ رد ینماان لماوع اب ا  تردق و دوک یم هدز دنویپ یناهج تینما هب
 ندوک لیدبت هقطنم نیا رد یلصا و یا هیاپ یرصنع هب تینما ،تاناکما ةم  زا یریگ هرهب اب درک
  زا رهگا یتح ،تفرگ د اوخ لکک داصتقا تیروحم اب نآ رد ا  شلاچ و ا  تباقر هک هزات نارود یا  یگژیو ساسا رب
       نهیا دهنچر  و تهسا رهظن دروهم یداهصتقا فاد ا هب یبایتسد ا  زاب دوک یریگ هرهب روظنم نیا یارب یماظن یورین
  هدهننک   نیهیعت یداهصتقا فد  ا  زاب دکاب هریغ و یسارکومد شرتسگ نوچ یظافلا ای یکزرا یوب و گنر اب تامادقا
  یاه   تردهق   یداهصتقا فاده ا زا یژرنا دنلترا  نیا رب هطلس ،ایتس  نآ د اک و هداد خر قارع رد هچنآ دننام ؛تسا
 نتسا گرزب
        ةژهیو ییاهیفارغج عهقوم فیعهضت زهین و دهنلترا  نهیا شیادیپ زا یریگشیپ یارب ا  لاس نیا رد اکیرمآ ةدحتم تالایا
    ،ناهحیج ه وکاهب یژرنا لاقتنا ةلول یوطخ یا  حرط هب دناوت یم ،هنومن یارب نتسا هدز ییا  شالت هب تسد نامروشک
    و تهسا ییاهیفارغج دهض ییا  حرط اراککآ ا  حرط نیا ندرک هراکا ناتسکاپ هب دابآ   شع و اسپوس ه وکاب ،رزخ سنارت
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 هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب برغ رد ناشناتسود یخرب و ناییاکیرمآ ندوک یم دیکأت ا  نآ ماجنا رب یسایس فاد ا اب اهنت
       ناههج ارهیز دهک ده اوخ نادهنچود روهشک نیا یناهج تیم ا دوک هدیزگرب رزخ یژرنا لاقتنا یارب ناریا ریسم رگا

  رهب نتسج د اوخ هرهب یژرنا مر ا زا برغ اب ییورایور یارب ناریا و درک د اوخ ادیپ یگدننکک نآ ربارب رد یتعنص
     شالهت یژرهنا دهنلترا  نهیا نتفرگ اپ زا یریگولج یارب اکیرمآ ةدحتم تالایا هم  زا شیب و برغ هک تسا هیاپ نیا
 ن(916 :9396 ،نارگید و یسونیلاج) دنک یم
 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن -
  لهمح ندنا هدوب راک و  سک زکرم ناسنا روضح فطل هب و ا  ندمت رتسب و نوناک تیرشب خیرات زاغآ زا هنارک ،لحاوس
   هدهک اه   گهنررپ هزورما رشق نیا و تسا هتکاد ناسنا یگدنز نارذگ رد یمهم شقن خیرات زاغآ زا زین ییایرد لقنو
  نهیا دیاب هنوگچ هک تسا نیا شسرپ ندراد یبوخ تیعضو ا  هنارک و لحاوس زا یرادروخرب ظاحل زا ام روشک نتسا
6 ناهج لحاوس لوط ؟درک افوکک ار هوقلاب تاناما  CIA- the)    هرهشتنم یمهسر راهمآ  باطم و تسا رتمولیک 662790

word fact book, 2007)، یهنعی اهقر نیا %90 نتسا یکاخ و یبآ زرم رتمولیک 6701 یاراد ناریا یمالسا یروهمج   
  رتموهلیک 6169  یهنعی نآ %29  و دراد رارهق روشک برغ و قرک رد هدمع روط هب هک تسا یکشخ زرم رتمولیک 6777
 حرط تاعلاطم ،یاتن  بط ندراد رارق روشک بونج رد نآ رتمولیک 6777 و لامک رد نآ رتمولیک 672 هک تسا یبآ زرم
  اهب 6:66677       ساهیقم رد نارهیا یمالهسا یروههمج یلحاهس یوهطخ لوط ،6روشک یلحاوس  طانم هچراپکی تیریدم
 یایرد ینعی روشک بونج رد رتمولیک 6117 و ناردنزام یایرد روشک لامک رد رتمولیک 631 ا دور و ریازج باستحا
   رد ار روهشک تهیعمج %77ن7 رب غلاب هک دنراد رارق یلحاس راون رد روشک ناتسا 2 نتسا نامع یایرد و سراف ،یلخ
       قازهترا نآ زا و هدرهک یگدهنز اهیرد راوهج رد ایقتهسم روط هب تیعمج نیا زا اک دصرد دنچ ر  دنا هداد یاج دوخ
  ناتهسا 2  زا ندریذهپ  یهم ریثأت نآ زا و هدوب طبترم ایرد اب شیب و اک تیعمج نیا زا یا هدمع شخب یگدنز یلو دننک یم
  عوهمجم رد هک ناتسا هس نیا رد تیعمج یبسن اکارت نیگنایم ندنروشک لامک رد ناتسلگ و ناردنزام ناتسا ،هدک رکذ
 676    دودهح یهمقر ؛دهنا هداد یاج دوخ رد زین ار روشک تیعمج %66 و هدک لماک ار روشک تحاسم 2 و 9/7 لداعم
 %67 لداعم هک ا  ناتسچولب و ناتسیس و ناگزمر  ،رهکوب ،ناتسزوخ ینعی رگید ناتسا 7 نتسا عبرم رت ولیک رد رفن
   اه  ناتهسا 7   نهیا رد تهیعمج یبسن اکارت نیگنایم ندنا هداد یاج دوخ رد ار ناریا تیعمج %76ن7 دنروشک تحاسم
  یرتموهلیک 77 ی  هدودهحم  رد ناههج تیعمج دصرد 67 هک تسا یلاح رد نیا نتسا عبرمرتمولیک رد رفن 69 زا رت اک
     ههک ناههج یا رههک دهصرد 60  و دهننک یم یگدنز ایرد یرتمولیک 666 هدودحم رد ناهج تیعمج دصرد 39 و ایرد
  یاه   یهنیب شیپ ربارب نآ رب هوالع ندنا هدک عقاو لحاوس یکیدزن رد ای لحاوس رد دنراد رفن نویلیم 0 زا شیب یتیعمج
  رهیازج 67   ناهیم زا نتهکاد دن اوخ ینکس یلحاس یا  هدودحم رد ناهج تیعمج موس ود ،6767 لاس ات هدک ماجنا
   هرهیزج اه  نآ  نیرهت  کهچوک  نیهب نیا رد هک دنا هنکس دقاف هریزج 3 و هنکس یاراد هریزج 66 زین سراف ،یلخ یناریا
        سراهف ،یهلخ یهناریا رهیازج نتهسا عهبرم رتموهلیک 6376    اهب اهشق اه  نآ  نیرهت گرزب و عبرم رتمولیک 77 اب یسراف
 ،کراخ ریازج لا م یارب ندنراد ا  هب تبسن زین یفلتخم یکزرا هاگیاج اذل و هتکاد ا  هب تبسن یتوافتم یا  یگژیو

                                                                                                                                                               
1. ICZM 
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  یداهصتقا رظن زا اشق هریزج هک یلاح رد ندراد یکدرگ شزرا شیک هریزج و هتکاد ییالاب یتفن شزرا ناوال و یریس
     ترورهض راهنک رد اذهل ندنتهس  تیم ا زئاح یعافد و یتینما ،یسایس یا  هبنج زا یسراف و زمر  ،یسوم وبا ریازج و
       دهنمزاین اه  رهیازج نهیا هعهسوت یارهب ات هدک  بس یکزرا یا  توافت نیا ،ریازج نیا رد هچراپکی تیریدم لامعا
  رهیازج رد دوجوم تالکشم و لئاسم نیرت هدمع هک تسا رکذ هب مزال هتبلا نایکاب مادک ر  یارب لقتسم یحرط نیودت
 رد یلک روط هب روشک یراجت گرزب ردانب نتسا ننن و بآ نیمأت ،ا  بالضاف ،یتفن یا  یگدولآ دننام یدراوم هدک دای
 فلتخم یا  دربراک اب و کچوک و گرزب یا  هلکسا و ردانب لماک هک دراد دوجو ردنب 719 نامروشک فلتخم لحاوس
 1      نهیا ینوهنک تهیفرظ نتهسا رهت ولیک 97 لوط هب هلکسا تسپ 796 اب ردنب 1 لماک ناریا یراجت گرزب ردانب نتسا
   شیازهفا نهت نویلیم 176 هب تیفرظ نیا هعسوت مراهچ همانرب نایاپ ات تسا ررقم اما تسا نت نویلیم 276 دودح ردنب
       اهب نارهیا ییاهیرد یراهجت ناهگوان هدهک م اهجنا یا  یبایزرا رب انب ناریا ییایرد یراجت ناگوان هاگیاج و تیفرظ ندبای
     الاهک لهقنو لهمح تاهیلمع نت نویلیم 17 رب غلاب 0196 لاس رد لاس 76 رمع نیگنایم و نت نویلیم 7 لداعم یتیفرظ
 و ایسآ رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار لوا هاگیاج هقطنم حطس رد نامروشک ییایرد یراجت ناگوان نتسا هتکاد
  ناهگوان ناریا یمالسا یروهمج یتفن ناگوان هاگیاج و تیفرظ نتسا هتفرگ رارق 67 و 76 هبتر رد  یترت هب ا  ناهج
 زا هک تسا تیفرظ نت نویلیم 2 زا شیب یاراد دوک یم بوسحم ایند یتفن ناگوان نیرت ناوج زا یکی هک ناریا شکتفن
    لاهس رد ههک نارهیا شکتفن ناگوان نتسا هداد صاصتخا دوخ هب کپوا یا روشک نیب رد ار تیفرظ نیرتشیب رظن نیا
 ردانب شقن ندراد رارق 7 هبتر رد ناهج حطس رد و 6 هبتر هقطنم حطس رد هتکاد نت نویلیم 91 لداعم یدرکلمع 0196
 رد نتفرگ رارق و  سانم رایسب یتیزنارت تیعقوم یاراد ؛ناریا یمالسا یروهمج تیزنارت و یناهج لقن و لمح هکبک
  یدهمآراک و  سا ناگوان و لقن و لمح هکبک یاراد ،راوج ا  یا روشک اب هسیاقم رد ،هنایمرواخ کیتیلپوئژ تیعقوم
    تهفن  طاهنم هدودهحم رد نتکاد رارق :درمکرب ریز دراوم  لاق رد ناوت یم ار نامروشک یتیزنارت یا  تیزم ا  نتسا
   رد روهصحم یا روهشک نا   هیم یطاهبترا لهپ ناونع هب شقن یافیا سراف ،یلخ و رزخ یتفن هزوح هلمج زا ناهج زیخ
 یرارقرب یجنایم و بونج -لامک نالاد ریسم رد نتکاد رارق ندازآ یا  بآ اب ناتسناغفا و زاقفق و هنایم یایسآ یکشخ
      ،یبوهنج یایهسآ وهس کهی زا زاهقفق و هنایم یایسآ ،یلامک ،یزکرم ،یقرک یاپورا ،هبسور یا روشک یتیزنارت یابترا
   یهتیزنارت ریهسم رد  نتفرهگ رارق نرگید یوس زا سراف ،یلخ هیکاح یا روشک و هیسونایقا ،رود رواخ ،یقرک بونج
 لامک و یبرغ یایسآ و اپورا اب نایم یایسآ رود رواخ یتیزنارت یابترا یرارقرب تیلباق و اشیربا هداج ای برغ -قرک
   وهضع یا روهشک ییایفارغج تیزکرم رد نتفرگ رارق ناهج روشک 76 اب ییایرد و یکشخ زرم زا یرادروخرب ناقیرفآ
 روشک یلصا یتیزنارت یا ریسم یتیزنارت رترب یا  تیعقوم یلصا یا ریسم یفرعم وکا یداصتقا یا  یراکم  نامزاس
       ،یهنیمخ ماهما ،ساهبع ردهنب لماهک یبوهنج ردانب زا :ردنب -هداج -ردنب ن6 :درک یدنب هتسد ریز  لاق 7 رد ناوت یم ار
   یبوهنج رداهنب زا :ردنب -لیر -ردنب ن7 سکعلاب و رهکون ،دابآریما ،یلزنا ردنب نوچم  یلامک ردانب هب راهباچ و رهکوب
  یبوهنج ردانب زا :یکشخ زرم -هداج -ردنب ن9 سکعلاب و دابآریما یلامک ردنب هب ینیمخ ماما ردنب و سابع ردنب لماک
 وننن و هچملک و هواجریم -کلیم -نوراغود -یورسخ -افلج -ناگرزاب -سخرس :لماک یزرم تاکرمگ هب یلامک و
 زرم -هداج -یکشخ زرم ن7 سکعلاب و افلج و ناگرزاب -سخرس روحم :یکشخ زرم -لیر -یکشخ زرم ن7 سکعلاب
  ،یورهسخ -   اراتهسآ و اهفلج ،هواهجریم - سخرهس ،یورسخ -سخرس ،افلج و ناگرزاب -سخرس یا روحم :یکشخ
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  و یدورو یداهبم و دنتس  ردانب هب هتسباو لماک روط هب ریسم 9 یلصا ریسم 7 نیا زا سکعلاب نننو هواجریم -یورسخ
  یهللملا نیب و ی هقطنم یتیزنارت یا  نالاد رد روک ردانب تیعقوم ندنتس  روشک یراجت گرزب ردانب وزج و الاک جورخ
 -       لامهک یهتیزنارت نالاد بوچراهچ رد لامهک رد یهلزا و داهبآریما ردهنب و بونج رد ییاجر دیهک ردنب هژیو هاگیاج
      زاهقفق هزوهح یا روهشک و هیروهس ،قارهع هب تیزنارت تهج ینیمخ ماما ردنب یتیزنارت ریگ اشچ یا  تیلباق بونج
 - راههباچ» و « کهلیم - راههباچ»   روهشک قرهک یتیزنارت روحم  یرط زا هنایم یایسآ و ناتسناغفا یتیزنارت یابترا رارقرب
      تههج رههکون ردهنب و رههکوب ردهنب ،ه   هگنل ردهنب ،رن اهب دیهک ردنب نوچ یرگید ردانب ینیرفآ شقن تیلباق «سخرس
 رد ،7196  اهت 7296   ههب هدودهحم هلاس 66 هرود رد روشک ییایرد تیزنارت درکلمع نفلتخم دصاق و یداب هب تیزنارت
      اههنت تهیزنارت اههس ؛تهسا هدوهب نت 666667710 لداعم روشک ردانب یریگراب و هیلخت تایلمع عومجم هک یطیارک
  تهسین یبولطم اقر ناونع  ی  هب هک تسا هدوب روشک ردانب یریگراب و هیلخت تایلمع 7 لداعم ینعی نت 32773767
     ایهسآ هراهق یهتیزنارت دهمآرد عومجم نونکا ا  هک تسا یلاح رد نیا ندوک یمن لماک ار یهجوت لباق اهس عقاو رد و
  تهسا هدوب دصرد 7 و 6 اهنت ،اقر نیا زا ناریا اهس ریخا یا  لاس رد هنافسأتم نتسا رالد درایلیم 676 زا شیب هنالاس
    و لهمح هکبهک یاه  تیفرظ نینچم  و یتیزنارت ظاحل هب هقطنم رد روشک زاتمم تیعقوم هب هجوت اب دور یم راظتنا و
  رداهنب لماکت دنور رب یرورم ندبای شیازفا یا هدنیازف  یک اب اهس ات دوک نیودت ییا  همانرب و ا  تسایس ،روشک لقن
  لهیلحت هب یردنب تعنص و یدرونایرد هچخیرات رب زکرمت اب دیاب ایزادرپب ایند ردانب لماکت دنور هب ای اوخب رگا ناهج
     ههب ههجوت اهب اهما ؛ تهسا هدک رکذ نایاپ لودج رد نآ نیوانع ا ا هک ایزادرپب ینوگانوگ یا  هبنج زا ،نآ فطع یاقن
   ،ناهکما دهح رد زین انبم نیم  رب سپس و انک یم هراکا ردانب لماکت فطع یاقن و اهم یا دنور یخرب هب تیدودحم
 6036      هه د زا لهبق اهت رداهنب تهیلاعف هزوح تالوحت لیلحت (فلا ناییامن یم حیرشت و لیلحت ار روشک ردانب تیعضو
   رهییغت نیهلوا زورب ندک یم بوسحم ردانب فیاظو ا  تیلاعف نیرت ییادتبا زا یربوان کمک و یرادرابنا ،الاک ییاج هباج
  ندهناوخ ردانب مود لسن یریگ لکک و روهظ لماع و شخب نیا رد فطع هطقن نیلوا ناوت یم ار ردانب تیلاعف هزوح رد
  لهسن ردانب رد نتسا هدک هجوت (یریگراب و هیلخت) ردنب هیلوا فیاظو زا رتارف یا  تیلاعف هب ردانب مود لسن عقاو رد
     شرتهسگ نهکم دهح اهت ا  تیلاعف نیا زین یدعب یا لسن رد ندنک یم دیلوت هدوزفا شزرا هک ییا  تیلاعف رب دیکأت مود
   کهی داهصتقا رد ار  یرهیگ  اهشچ و گرزب اهس ایقتسم روط هب هک دنسر یم یا هطقن هب تیاهن رد هک یا هنوگ هب دنبای یم
 یا  هدودهحم هعسوت ،الاک عیزوت و شزادرپ دننام یفیاظو ندک هفاضا ،ساسا نیا رب ندن د یم صاصتخا دوخ هب روشک
  ندهک 6136 ات 6036 ه د هلصاف ردانب مود لسن روهظ  بس هیلوا ردانب فیاظو هب یتشک اب طبترم عیانص هعسوت ،ردنب
  یرهیگ  لکهک    ،الاهک عهیزوت ،نآ تاهعالطا نوچ ییا دنیارف ندک هفاضا ،6667 لاس ات 6136 ه د زا ، یترت نیم  هب
     هعهسوت ،موهس لهسن شیادهیپ ثعاب یردنب تامدخ یا دنیارف و فیاظو هب الاک عیزوت زکرم و یکیتسجل یا  تیلاعف
   لهسن یهکزومآ و یا     هرواهشم تامدهخ رارقتهسا و یکیتهسجل زکرم و یا هقطنم عیزوت زکرم ناونع هب ردنب یا  تیلاعف
 نتخاس یلجتم مراهچ لسن ردانب ناونع تحت ار ردانب زا یدیدج
   ،شیرهتا شهترا هتسشنزاب لارنژ ،«نزا ول نوف سیدروب» یا  هتفگ هب هجوت اب ار هنایمرواخ کیژتارتسا شقن و هاگیاج
  سراهف ،یلخ هقطنم ،نآ لد رد هک یزکرم نتسا ایدق یایند زکرم هنایمرواخ هک دراد داقتعا وا ندرک کرد ناوت یم رتهب
   ههکلب ،تهسا تیم ا زئاح هک تسین تفن هلئسم طقف هقطنم نیا رد ندوک یم هتخانک «زکرم زکرم» هلزنم هب و دراد رارق
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  و اهقیرفآ رد دح نیدب ات ا  سونایقا ،رگید یاج  ی  رد هک ایوک یم هجوتم ،ایکاب هتکاد ی اگن یناهج سلطا هب رگا
  نیهنچم  و «    سراهف ،یهلخ و خرهس یاهیرد»    ههقطنم ود رد دوهخ یوزاهب ود اب دن  سونایقا ،دنا هدرکن هنخر ایساروا
      زا هزادهنا کهی ههب ههک سوناهیقا ود نایم ندنا هدرک خوسر هقطنم نیا رد «هایس یایرد و هنارتیدم» هار زا سلطا سونایقا
  نهیا نتسا هتفرگ رارق تارف و هلجد یا  هناخدور  صم رد 6روآ یناتساب نیمزرس ،دنراد  هلصاف ایسآ و اقیرفآ لحاوس
    ایدهق یاهیند ههطقن  نیرهت  ساهسح  تههج ر  زا ،ایدرک هراکا نادب و د د یم لیکشت ار «زکرم زکرم» نام  هک هقطنم
  ده اوخ اقیرفآ و اپورا هراق ود یارب ییا دمایپ ،دیآ دیدپ هقطنم نیا رد ینوریب لماوع رثارب هک یگتفکآ هنوگر  نتسا
   رد ار نآ جاوهما اهم و  دهتفا  یهم یا هچایرد هک تسا یگنس دننام دوک یم داجیا هقطنم نیا رد هک یتالوحت ینعی ؛تکاد
  ار نهپاژ ردانب 7716 لاس رد دوخ یگنج یا وان روز هب ا  ییاکیرمآ هک ماگن  نآ زا نایتس  د اک هچایرد حطس مامت
 ا  نآ لیلد نیم  هب ندنک داجیا ایدق یایند لحاوس رد یئا لپرس هک هدوب هیاپ نیا رب هدحتم تالایا تسایس ندندوشگ
  ًاالوهمعم  اه   لپرهس نیا هتبلا ندندرک ذوفن مانتیو یبونج هرک هب هاگنآ و نپاژ هب 7736 لاس رد ،نیپیلیف هب 1316 لاس رد
  ایهساروا  یاه   هراهنک رد هراوم  یحاون نیا نکیل ،دوب هعسوت زا یئالاب حطس یاراد هک تفرگ یم ربرد ار ییا  نیمزرس
  گرزهب یا روحم یقالت لحم رد ینعی ساسح هقطنم نیا رد ًااقیقد سراف ،یلخ و دن  سونایقا یا  هرانک نتکاد رارق
    ناههج ،سراهف ،یهلخ یا  هنارک رد ندراد رارق ،دزاس یم لصتم دن  و اپورا و اقیرفآ هب ار رود رواخ هک ینیمز یطابترا
    یهناریا و دهن  ههمین و هتفای شرتسگ سلطا سونایقا ات رتخاب تمس هب هک یبرغ همین ،دوک یم ایسقت همین ود هب مالسا
  ،نیارباهنب ؛دور یم شیپ نیپیلیف و یزنودنا ات شدالگنب و ناتسکاپ زا رذگ اب و دوکیم عورک ناریا یا  ناتس وک زا هک
      یارهب ههبناج ههم  یدهیدهت اهی نابیتشپ اهنت هن دناوت یم ،تیعقاو نیم  فرص هب ،دبای رارقتسا اجنیا رد هک یتردق ر 
   یرهما نیهنچ ،یهگناو ندیآ رامک هب اقیرفآ و دن  هراق هبک ،اپورا یارب یرطخ نآ یارو رد هکلب ،هنایمرواخ یا روشک
    تالاهیا روهشک هههبج یوطخ و د د لیکشت هیسور یماظن تردق ربارب رد ار یموس ههبج نیوکت حرط شیپ دناوت یم
   و اهپورا زهین و ناریا ،هیروس ،رصم یا روشک رب و دنک تیوقت هیسور ربارب رد ،دکاب یم هیکرت رد هک ار اکیرمآ هدحتم
  تهفن زا 67   نرهق رد یژرهنا %62   یندهعم هداهم 2 نیب هکنیا هب هجوت اب ندزاس دراو راشف -تفن  یرط زا ًااتدمع -نپاژ
  ههجوت یاج هب دنمتردق یا روشک هرود نیا رد اینیب یم کیدزن یا هدنیآ رد و نونکا ا  هک روط نام  و دوک یم نیمأت
    تاههجوت یاهج ههب ناهج ساسح  طانم هب دننک یم یعس و هدروآ یور کیمونوکاوئژ هب ًااتدمع کیتیلپوئژ هب ضحم
      لهحم ههب الاهس و حیحهص دهیلوت لحم زا یژرنا هکنیا یارب ندنکاب هتکاد یداصتقا -یسایس یکرگن ،یماظن -یسایس
  رد ههک  روهط نام  دکاب یم یلیمحت ًاالومعم تینما نیا نتسا تیم ا زئاح رایسب هقطنم نیا تینما نیمأت دسرب فرصم
   نهیا رهب یعس ا  نآ نایا هدوب ا  تردقربا طسوت فلتخم یا  هناهب هب کیدزن رواخ رد نآ یرارقرب د اک ریخا یا  لاس
    رودهص هار رهس رهب عنام دوجو نودب و نازرا رایسب تمیق اب تفن رودص ینعی ناکدوخ عفن هب ار تینما نیا هک دنراد
 هک تسا رما نیم  و هدوبن دنیاکوخ دایز تفن هدنراد یا روشک یارب نیا هک دننک داجیا یپ رد یپ و موادم روط هب نآ
       زوهن  سراهف ،یهلخ هزوهح ههکنیا اهب نایتس  ا  تردقربا و یژرنا ناگدنراد نیب ناوارف یا  عازن د اک ام 67 نرق رد
        یاهکتا زا ،ناههج یور رهب رزهخ گرزهب هزوهح شیاهشگ اب نکیل ،تسا هداد یاج دوخ رد ار یژرنا عبنم نیرت گرزب

                                                                                                                                                               
1. ur 
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           یارهب رهما نهیا ههک دهک هتهساک سراهف ،یهلخ تهفن ههب یژرنا هدمع هدننک فرصم یا روشک زا یرایسب یراصحنا
     رد روهصحم رزهخ زاهگ و تهفن ریاخذ هک تسا نیا اهم هتکن یلو ندوب د اوخ یدج رایسب هدننک فرصم یا روشک
      ظاهحل ههب ناهشفرصم یاه رازاب زا رزهخ یایرد فارطا رد یژرنا ناگدننک دیلوت یا روشک یترابع هب و هدوب یکشخ
  ههک  درهک یم روبع هیسور زا هک دوب یا هلول یوطخ ،رزخ هزوح تفن لاقتنا هار اهنت هتکذگ رد ندنا هداتفا ادج ییایفارغج
   ههب یگتهسباو هب ا  نآ لیامت مدع هب هجوت اب هتفای لالقتسا هزات یا روشک رد یژرنا لاقتنا ، باس یوروک یکاپورف اب
     ار دازآ یاه ایرد ههب ندیهسر و روهبع یارب یریسم داجیا رد یعس ا  نآ و تسا هتفرگ دوخ هب ار یداح لکک هیسور
  زا هرود نهیا رد ،دراد یتفن یا  هلول روبع یارب ار یرتدعاسم طیارک یروشک هچ و تسا رتهب ریسم مادک هکنیا ندنراد
  داهجیا و لاقتنا یوطخ یساملپید و هلول طخ تسایس حالطصا هک یروط هب ،تسا یتایح و اهم رایسب یا هلئسم نامز
 هزات یا  یروهمج ندمآ دوجو هب اب نتسا هدک یسایس تایبدا رد ،یار یحالطصا ،یتفن یا  هلول هشقن مان هب یا هشقن
  لهیلد هب ار دوخ هتکذگ تیم ا ناریا هک دمآ دوجو هب یا هدع نایم رد سدح نیا ،زاقفق و یزکرم یایسآ هتفای لالقتسا
 دنراد ار توافتم رایسب ینیب شیپ کی رگید یخرب یلو ،تسا هداد تسد زا  باس یوروک یا زرم ندک هدیشک  قع
  و هدرهک ادیپ شرتسگ لامک رد ناریا کیتیلپوئژ هنماد ،زاقفق و یزکرم یایسآ یا روشک لالقتسا اب هک تسا نیا نآ و
    ود ار نارهیا تهیم ا ،یژرهنا لاقتنا هلئسم و سراف ،یلخ و یزکرم یایسآ -رزخ زیخ تفن هقطنم ود نیب نتفرگ رارق
       و دوهب ده اوخ نکممرهیغ یرهما یناههج هدهنیآ م   اهظن رد روهشک نهیا نتفرگ هدیدان هک یروط هب ،تسا هدرک نادنچ
       تهیعقوم نهیا و دوهب (ههیودا و اهشیربا هداهج) ی اگرذگ تیعقوم یاراد ناریا هک ایتفا یم ینامز دای هب هک تساجنیا
    ههتفگ ههب ههک ی اگرذگ تیعقوم نیا دوجو نتسا هدرک یم داجیا ناریا یجراخ و یلخاد تینما رد ار یناوارف تاریثأت
  دهکاب یم رزخ یایرد هزوح یژرنا عبانم لاقتنا یارب ریسم نیرت  سانم و نیرت هاتوک ،نیرت نازرا ،ناسانکراک زا یرایسب
  زهکرم  ههجوت  لهباق  عوهضوم نام  اب هنایمرواخ رد سراف ،یلخ زا ساسح رایسب و زیخ تفن یا هطقن رد نتفرگ رارق و
  دهکاب  یهم ایند هدک تابثا ریاخذ یا  هزوح نیرت گرزب دزج هک یتفن هریخذ هکشب درایلیم 2/31 نتکاد نینچم  و زکرم
    داهصتقا ههیاپ ههک  ندهک  یناههج رصع رد نونکا هک هتکن نیا هب دیکأت و هجوت و ناهج زاگ اهس %76 لقادح ندوزفا و
    ماهقم یاراد دهکاب یهتفن  یاه  هلول روبع ریسم رد ای دکاب تفن یاراد هک یروشک ر  ،ددرگ یم یژرنا روحم رب یناهج
   تهینما رهب یا  هدهمع ریثأت هک دنتس  یلماوع تاعوضوم نیا هم  ،دکاب یم یناهج داصتقا و تسایس هصرع رد یا هژیو
    یا دهمایپ و رزهخ یاهیرد هزوح یژرنا هاگرذگ هب ناریا ندک لیدبت اب ندنکاب هتکاد دنناوت یم ناریا یمالسا یروهمج
  تهبث یا  ههقطنم تردق کی ناونع هب ار ناریا هاگیاج ناوت یم ،دوک یم ناریا  یصن تباب نیا زا هک یداصتقا و یسایس
  اهک تهج رد بالقنا زا دعب هک ییا  شالت هم  اب ناریا رد ندرک لیدبت یا هقطنمارف تردق کی هب ار نآ یتح و هدرک
  ار لوا فرهح یژرنا زون  ،هتفرگ تروص یداصتقا و یسایس تینما داجیا یارب یتفن داصتقا هب روشک یگتسباو ندرک
  ههک هتکن نیا رکذ اب هنافسأتم ندنتس  تفن هب هتسباو یعون هب روشک یتینما یتح و یسایس -یداصتقا ناکرا مامت و هدز
    یگتهسباو نهیا و دوهک    یهم نیمأهت یهتفن یا دمآرد لحم زا ناریا تلود تادیاع %67 و یزرا یا دمآرد %61 دودح
 هب رگا ندروخب  یمع یدنویپ یژرنا هلوقم اب و ددرگ شلاچ راچد روشک یسایس - یداصتقا تابث هک هدک ثعاب دیدک
   تهسکک و ناهمکاح یسایس تیعورشم یتح هک دک ای اوخ هجوتم ایرگنب 7996 دادرم 17 یاتدوک لیالد و ا  هشیر
 یتینما و یسایس و یداصتقا تابث تهج رد هک دنک یم دزکوگ ام هب رما نیا و هدروخ دنویپ یژرنا هلوقم اب ا  تموکح
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  نیهنچ ،هدک رکذ  لاطم هب هجوت اب نایروآ یور یرت تابثاب یا دمآرد هب و هتساک تفن یگتسباو زا و دوک شالت دیاب
   زا و هدهمآرد راهشف مر ا و رازبا ناونع هب هنوگچ ،دکاب یداصتقا هلوقم کی ًاافرص تسیاب یم هک تفن دوک یم تکادرب
  تاحفهص رد جرد یاج هب ایند رد یژرنا تالوحت و رییغت نیرت کچوک هچنانچ ندوک هتخانک تاعوضوم نیرت یسایس
      و تالوهحت هرود نهیا رد لاهح ره  ههب ن ددرهگ  یهم    ناوهنع تهکرد رهتیت اب ا  همانزور یسایس تاحفص رد ،یداصتقا
  یهنعی ،دننک یم دای «راذگ نارود» ناونع هب نآ زا هک هدرک داجیا یللملا نیب یا  ماظن رد ار یدیدج طیارک ،ا  ینوگرگد
    زا ندهنام رود یارهب ،نیارباهنب ؛درادن دوجو یللملا نیب هصرع و ا  تلود نیب طباور رد یماود و تابث  ی  هک ینارود
  طیارهک کرد ، کهیو تسیب نرق یناهج یا رازاب هب دورو یارب یگدامآ داجیا و یللملا نیب یا  شلاچ و تادیدهت نیا
     تههج رد ههچ یژرهنا زا بوهلطم    هدافتهسا نیهنچم  و نآ تالوهحت ینیب شیپ و یللملا نیب هصرع رد هدمآ دوجو هب
     و ییاهیفارغج تاهناکما نتفرهگ رهظن رد اب ،نآ ساسا رب ات تسا ریذپانراکنا یرما ،نآ لاقتنا تهج رد هچ و جارختسا
 ، درهیگ  یهم رارق ا  نآ سأر رد یژرنا ینغ عبانم نتکاد هک ناریا یناسنا و یداصتقا ،یماظن -یسایس هوقلاب یا  یئاناوت
  ههک یروط هب ،دریگ تروص هدنیآ یسایس ماظن رد تیلوئسم و شقن نتفریذپ یگدامآ یارب یلوصا و  یقد یزیر همانرب
    و ددرهگ نارهیا  یهصن  یهللملا نیب اتسیس رد تکراشم زا یا هنالداع دوس و هتشگ یلم عفانم هجوتم تادیدهت نیرتمک
 ندزاس ا ارف روشک یارب ار یتینما و یسایس تابث عبطلاب و یداصتقا تابث هنیمز
  لاهح ن تهسا  هدهشن   روهخ رد ههجوت نارکم دنمکزرا لحاوس هب ،سراف ،یلخ لحاوس رب رتشیب زکرمت لیلد هب نونکات
  و شزرا یاراد یکیژتارتهساوئژ ، یکیتیلپوهئژ   یاه درکراک و اه  تیلباق رظنم زا راهباچ ردنب هژیو هب لحاوس نیا  هکنیا
   ،باهنیم یاه    ناتهسرهک لحاوهس لماک و زاغآ ناگزمر  ناتسا قرک زا نونکا ا  نارکم هقطنم نتسا یناوارف تیم ا
    نوزهفا لحاوهس نهیا نتسا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد راهباچ و کرانک یا  ناتسرهک لحاوس و کساج ،کیریس
   و یراهجت یاه   یراذهگ    هیامرهس و الاهک تهیزنارت هژیو هب یداصتقا  هنیمز رد ،یکیتیلپوئژ فلتخم یا  تیزم نتکاد رب

 ندکاب یم   درف هب رصحنم یا  هبذاج یاراد زین یرگکدرگ رظن زا ،یتعنص

         هاهگیاج داهقترا رد یهمهم شهقن ییاهیرد  هسانم لحاوهس و اهیرد تمعن زا یرادروخرب عوضوم نیا تیم ا هب رظن 
    ناوهنع ههب رداهنب رگید یترابع هب ندراد للملا نیب ماظن رد روشک کی یعامتجا و یسایس ،یداصتقا هعسوت ،یکیتیلپوئژ
     دادهملق یکهشخ و اهیرد رفاهسم و راب ،یژرنا هلدابم یا  هزاورد ،للملا نیب تراجت ،لقن و لمح هریجنز یساسا  هقلح
  ههب ،نآ زا لصاح رایسب یا  تصرف و عفانم هب ندیشیدنا ًاالوصا و دنیآرف نیا رد ینیرفآ شقن فصو نیا اب ندندرگ یم
 یطیحم تالوحت هب هجوت اب اذل نتسا هدک لیدبت روشک ر  یداصتقا ییافوکک و تورث دیلوت یارب باذج یعوضوم
    قرهک بوهنج لحاوهس ،هصرع نیا رد ناریا یمالسا یروهمج یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم نینچم    و ناهج و هقطنم
  نتسا رادروخرب یزاتمم هاگیاج زا نارکم لحاوس نام    ای روشک
  ههب لحاوس نیا یطابترا یا  تیفرظ ،ناتسناغفا و ناتسکاپ یا روشک اب نارکم لحاوس یراوج ا    ،یکیتیلپوئژ رظنم زا
      تالماهعت شرتهسگ یارهب یبهسانم رتهسب دازآ یا ایرد هب یزکرم یایسآ یا روشک لاصتا ناکما و دن  سونایقا هنهپ
    ایهظع اهضاقت و ههضرع زا یا    ههظحالم لهباق شهخب ،ربتعم یا  هداد هاوگ هب نتسا هدومن ا ارف یللملا نیب و یا هقطنم
     طاهنم نهیا ههجوت زکرم رد ناریا  هک تسا یقرک یاپورا و یزکرم یایسآ رب لمتشم یا هدرتسگ هقطنم هجوتم ،یناهج
  لهماعت  یارهب  لوهصح  لهباق  ریبادهت هب یبایتسد روظنم هب یموب هوقلاب یا  تیلباق و یلخاد یا  تیفرظ  اذل  ندکاب یم
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   یا روهشک نوهچ یکشخ رد روصحم یا روشک زاین هب هجوت اب زین اهم نیا هک دراد یساسا یتیم ا یا هقطنم داصتقا
   بذهج و یهللملا    نیهب تابهسانم هعهسوت یاتسار رد ار یبسانم یا تصرف لحاوس نیا دازآ یا  بآ هب یزکرم یایسآ
  ندراد  نارکم لحاوس و قرک بونج هقطنم رد دیلوت یارب هیامرس
  و دازآ یاه     بآ ههب یهسرتسد نیاربانب ؛تسا هقطنم نیا  هجوتم یژرنا و الاک یناهج تالدابم زا یگرزب اجح عقاو رد
 دنتس  یکشخ رد روصحم هک یزکرم یایسآ یا روشک هژیو هب هقطنم یا روشک یارب ،نازرا و نمیا  هاتوک یا ریسم
   زا یهکی ناوهنع هب نارکم لحاوس ،یللملا نیب  یا  هفلؤم ثیح زا  عقاو رد نتسا نارکم لحاوس تیم ا داعبا رگید زا
       ،یهلخ رد ار دوهخ یروهحم شهقن رادهیاپ هعهسوت ریسم رد نادرمتلود مامت ا اب دناوت یم یا هقطنم تراجت یا  هزاورد
   و یهلم یاه     تهیفرظ نیهم  راهبتعا      ههب نارهیا یمالهسا یروههمج و دنک یبایزاب دن  سونایقا و نامع یایرد ،سراف
  یژرهنا تیزنارت و الاک تالدابم ایظع اجح رد یتمواقم داصتقا یا  تسایس زا یکان ناوارف یا  تصرف زا یریگ هرهب
 ندروآ ناغمرا هب ار رادیاپ تینما و یلم عفانم و ددرگ ایهس یعامتجا و یسایس ،یداصتقا  هعسوت هدرتسگ راثآ و یناهج
     رهگید یژرهنا نیمأهت یارهب کیژتارتساوئژ زاتمم تیعقوم کی یاراد ،ایسآ یبرغ بونج رد نتفرگ رارق اب ناریا روشک
     نیمأهت تههج نارهیا دوهجوم تیفرظ هب یا هژیو شقن و هتفرگ رارق یناهج هجوت نوناک رد یصخاک روط هب ،ا روشک
  عباهنم ،کیتیلپوئژ زاتمم تیعقوم لیبق زا ییا  لیسناتپ زا یرادروخرب لیلد هب نتسا هدیشخب فلتخم یا روشک یژرنا
     نیمأهت رد یراهصحنا هاهگیاج کهی یاراد ،زمر  کیژتارتسا هگنت و دازآ یا ایرد هب ییایفارغج یکیدزن و زاگ ناوارف
  زا هدافتهسا اب نتسا هیسور و رطق ،ناتسنمکرت ینعی  یقر یا روشک رگید اب هسیاقم رد ییایسآ یا روشک زاگ و تفن
    ههک دوهخ یهتیزنارت تیعقوم هب هجوت اب ناریا رگید ییوس زا ندوک یا هقطنم رترب تردق هب لیدبت دناوت یم ا ریغتم نیا
   ههب ار اهقیرفآ هار راهچ نیا نتسا تیم ا زئاح ،یللملا نیب هارراهچ رد یریگرارق ینعی ،یکیتیلپوئژ یا  یرترب زا یکان
       ههک تهسا یتیعقوهم یاراد و تهسا طبترهم دازآ یاه  بآ اب ناریا نیا رب نوزفا ندنک یم لصتم اپورا هب ار ایسآ و ایسآ
    اهی پآوهس دهننام یتالوقم رد تسا رداق و دنک یم رسیم دازآ یا  بآ هب ار زاقفق و یزکرم یایسآ یا روشک یسرتسد
   ههب ار یهمهم شقن ناتسکاپ و ناتسناغفا ریظن ییا روشک یارب یزکرم یایسآ ناگدننکدیلوت تخوس ،زاگ و تفن لاقتنا
   ناوهنع ههب و سراف ،یلخ هزوح روشک نیرت اهم ناونع هب ناریا یمونوکاوئژ یا  یرترب و ا  تیلباق ؛ناریا ندریگب هدهع
  دوهمن لالدتسا نینچ ناوت یم نیاربانب ندوک یم هتخانک یا هقطنم یژرنا اهم عیاقو رد یدیلک و یلصا نارگیزاب زا یکی
 زا ن دهکاب یم زین یمونوکاوئژ هنیمز رد یدرف هب رصحنم یا  تیلباق و شزرا یاراد یکیتیلپوئژ رابتعا رب هوالع ناریا هک
       هراهکا تهسا ناههج یلیهسف یژرهنا دهنلترا  هک ،سراف ،یلخ رانک رد ناریا یریگرارق هب ناوت یم ا  تیلباق نیا هلمج
  و کهیتیلپوئژ دنویپ نیاربانب ندور یم رامک هب ناهج یژرنا مود تیولوا هک دراد دوجو رزخ یایرد زین لامک رد ندومن
  ار ههقطنم نیا زا یمین زا شیب لرتنک هک سراف ،یلخ رد نآ تیعقوم اب یزکرم یایسآ و رزخ یایرد ناریا یمونوکاوئژ
  ههنوگر   و ده د     یهم شرتهسگ اهپورا و ایهسآ رد ار ناریا ینیرفآ شقن و عبانم هک تسا یگرزب لماع و دراد تسد رد
   رد روهشک نهیا رب راشف لامعا و ناریا یکیمونوکوئژ و کیتیلپوئژ ماقم نیا نتفرگ هدیدان یارب رگید یا روشک شالت
  یاه    تهیلباق رهگید زا ن   دهک ده اوخ دهکر هب ور یا روشک رگید یفنم شنکاو  جوم رزخ رد ًااریخا و سراف ،یلخ
 تسا یروشک اهنت ناریا ندومن هراکا ایسآ قرک هعسوت لاح رد یا روشک نوزفازور زاین هب ناوت یم ناریا یمونوکاوئژ
 ندکاب ا روشک نیا زاین یوگخساپ دناوت یم شناوارف یژرنا عبانم نینچم  و یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم هب هجوت اب هک
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 اهنت اب دنا لیام تهج نیدب دنیامن جراخ اکیرمآ  یریگ ایمصت هطلس زا ار دوخ هک دننک یم شالت نطاب رد ا روشک نیا
   ناهیم نهیا رد   ندنزاهس رارهقرب کیدزن هطبار دراد اکیرمآ زا یلقتسم تسایس سراف ،یلخ و رزخ هزوح رد هک یروشک
     اهب یژرهنا رد دوهخ یاه     تکراهشم هعهسوت یارهب یدایز یوپاکت شا یداصتقا یمقر ود دکر هب هجوت اب نیچ روشک
       تهینما راتخاهس رد یهمهم لهقث زهکرم رهضاح لاح رد ناریا نتسا روشک نیا زا یکی ناریا هک دراد رگید یا روشک
 رد ناریا نهدوب نیچ هب تفن هدننکرداص یا روشک موس هبتر رد 7667 لاس یادتبا رد و دوک یم بوسحم نیچ یژرنا
  رد ییاه        ههمانقفاوت یرهسکی یاهضما زا دهعب اهما درهک یم نیمأت ار نیچ تفن یتادراو یا زاین زا دصرد 76 اهنت ادتبا
 اپورا و نیچ هک اجنآ زا ندک لدبم نیچ هب تفن ناگدننکرداص نیرت گرزب زا یکی هب ،یدالیم 0667 و 7667 یا  لاس
 هنحص رد تردق یا   طق زا یکی ناونع هب ار دوخ و دنکاب یم اکی و تسیب نرق رد ناهج ندک یبطق دنچ نا اوخ
   هر وهج ههک هتفای هعسوت یداصتقا رصانع هژیو هب تردق رصانع هب دننک یم شالت اذل دنیامن یم دادملق للملا نیب طباور
    ههب اهکیرمآ  هیقر اکی و تسیب نرق رد اپورا و نیچ هک اجنآ زا ندنبای تسد ،تسا یژرنا هغدغد یب و مارآ هضرع نآ
    یارهب ار یژرهنا ههغدغد یب و الاس هضرع  یرط نادب ات دنکاب ییا راک ار لابند هب تسا ینالقع ،تفر دن اوخ رامک
 یارب ا روشک نیا هنیزگ نیرتهب دناوت یم شدرف هب رصحنم و صاخ تیعقوم هب هجوت اب ناریا اذل ندنیامن نیمضت دوخ
  یاه   تهیلاعف یلصا روحم نینچم  و یتینما -یسایس نوناک یتنس روط هب سراف ،یلخ هک اجنآ زا  .دکاب یژرنا نیمأت
      ،یهلخ هزوهح یا روهشک دعاهسم رهظن و هدحتم تالایا یا  شکوک رثا رب و بالقنا یزوریپ اب و هدوب ناریا یداصتقا
  ،رزهخ نتخاس نیزگیاج یترابع هب ای یدرب ار یریگ تهج کی هبا م هب لامک هب هاگن ،هدک رتمک شذوفن هنماد ،سراف
       ،یهلخ هزوهح رد دوهخ یماهکان نارهبج نمهض ات د د یم ار ناکما نیا ناریا هب و هتفرگ لکک ،زاقفق و یزکرم یایسآ
  نآ ههنایوج  هطلهس درب ار و هدرک یریگولج زاقفق و یزکرم یایسآ هقطنم رد اکیرمآ ییارگ هبناج کی تسایس زا سراف
 هعسوت رد نآ کیمونوکاوئژ هاگیاج هب هجوت اب ناریا یروحم شقن لئاسم نیا اغر یلع اما ؛ دزاس هجاوم تسکک اب ار
       دهناوتب ههک یهسایس تردهق ههب یکیموهنوکاوئژ ییان تسا هاگیاج نیا لیدبت و هدیدرگ شلاچ راچد یا هقطنم تکراشم
    یداهصتقا تاهناکما دروهم رد  یقد هعلاطم دنمزاین تسخن لوا هل و رد د د اقترا یللملا نیب حطس رد ار ناریا هاگیاج
    نهیا دوهخ یجراهخ تسایس رد دیاب ناریا هکنیا رگید و تسا هقطنم رد یراذگ هیامرس و لعفلاب و هوقلاب زا اعا روشک
  نیرهت نازرا ،نیرت هاتوک هک تسا ناریا ،دازآ یا  بآ هب عبانم نیا لاقتنا یا  هار زا یکی ند د رارق هجوت دروم ار هلئسم
  هوالهع نتکاد د اوخ تب م ریثأت ناریا یلم تینما رب زاگ و تفن یا  هلول روبع رگید یوس زا ندکاب یم هار نیرت نما و
    کاهخ زا زاهگ و تهفن یا  هلول روبع اب هک تسا یا هنوگ هب ناریا یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم تفگ دیاب  لاطم نیا رب
    دهکاب زاهقفق و یزهکرم یایسآ یا  یروهمج اب روشک نیا کیمونوکاوئژ یا  یراکم  ندک رت هدرتسگ هب رجنم ،ناریا
  نارهیا یکیتیلپوئژ یگچراپکی هب رجنم ًااتیاهن هک دراد لابند هب ار یداصتقا یا  یراکم  ،یژرنا شخب یا  یراکم  هک
  دهناوت    یهم یهسایس عیهسو یا  یگن ام  و یداصتقا ،یژرنا یا  یراکم  رب دیکأت نینچم  ندک د اوخ رزخ هزوح اب
 نددرگ هقطنم رد  یمع یا  یزاسدامتعا زاس هنیمز
 عبانم
 شزومآ دکر همانلصف ،(نامع یایرد) نارکم هقطنم رد یلم رادتقا هناوتشپ یگن رف تینما ،(7396) یدومحم کلم ایزان و نیسح ،یدمحا

 766 هرامک ،ایفارغج
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  ،یهللملا  نیهب  یاه  هار هکبک و ییایرد ردانب هب زاقفق و یزکرم یایسآ یاحم یا روشک یسرتسد و تیزنارت  ح ،(7296) زانهب ،ایک یدسا
 66 هرامک ،مود هرود ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف

 61 هرامک ،دای همانلصف ،(ایند یا  نابز رد سراف ،یلخ یا  لداعم یوجتسج) ندمت هاگرذگ ؛سراف ،یلخ ،(7196) جریا ،یناتسیس راشفا

 77 هرامک ،یدرب ار یعافد تاعلاطم همانلصف ،ایسآ برغ رد یمالسا یا روشک تیعقوم تیوقت یا درب ار ،(7396) دمحم ،این یمرکا

 3 هرامک ،حابصم همانلصف ،روشک داصتقا رد لقن و لمح هاگیاج ،(9296) ربکا ،هیول یرقاب

 07 هرامک ،ایفارغج شزومآ دکر همانلصف ،کیژتارتسا یایفارغج هرابرد یا همدقم ،(2296) نیسحمالغ ،نویام  لیمکت

 726 هرامک ،یناگرزاب یا  یسررب همانلصف ،دبای یم هعسوت یناریتشک ،یناهج تراجت اجح ندک ربارب ود اب ،(6196) ناگژم ،اناوت
   همانلهصف ،ربماتپهس 66 زا  سهپ ،سراف ،یلخ هقطنم رد اکیرمآ هنایارگاو شقن ،(9396) ییابطابط هناگی و یزربلا هماگن  و دمحا ،یسونیلاج

 66 هرامک ،یناهج تسایس

 90 هرامک ،هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،سراف ،یلخ هقطنم رد اکیرمآ یماظن شیارآ ،(3196) رفعج دمحم ،راکنمچ

 یلحم تلود یریگ لکک رد ییایفارغج لماوع شقن یمتسیس لیلحت ،(7396) یمزراوخ یلعدیما و یناقرز یدا  دیس و سگرن ،هانپ یجح
 9 هرامک - ا دزون هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب همانلصف ،ناریا رد

 776 هرامک ،ایفارغج و خیرات هام باتک همانلصف ،سراف ،یلخ یراجت یا  نوناک رد لوحت ،(6396) دمحم ،این نسح

 هرامک ،یژرنا داصتقا تاعلاطم همانلصف ،هدنیآ یا ویرانس سراف ،یلخ یتفن هاگیاج لیلقت و برغ تینما ،(3196) رقابدمحم ،هداز تمشح
77 

 رد نآ  باهتزاب و سراف ،یلخ رد یراجت یا  تباقر للع و یریگ لکک دنور یسررب ،(0396) یعراز ار ز هدیس و لوسرلا دبع ،شیدناریخ
 99 هرامک ،ناریا و مالسا خیرات همانلصف ،(یدالیم اهن ات اتف /یرج  موس ات اکی نورق) نیچ نوتناک ردنب

 77 هرامک ،گن رف همان همانلصف ،تسا سراف ،یلخ ،سراف ،یلخ ،(7196) اضر ،یناکدرا یرواد

  ،دهیدج  یدهنب ه رود  کهی ی  ههئارا و  یکیتیلپوهئژ  لهمع و هشیدنا زا هتفرگ ماجنا یا  یدنب هرود رب یداقتنا یرورم ،(7396) نارمع ،یتسار
 7 هرامک - اتش  و لهچ هرود ،یناسنا یایفارغج یا  ش وژپ همانلصف

 777 و 977 هرامک ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،سراف ،یلخ هقطنم هدنیآ و کیمونوکاوئژ ،تفن ،(0196) نیسح ،یعیبر

    ،دهنور همانلهصف ،ناههج  تهفن یتآ یا زاین نیمأت رد سراف ،یلخ هزوح یا روشک هاگیاج و یژرنا یامنرود ،(6296) نیدلا لامک ،ربجنر
 2 و 0 هرامک

 ،(ق 917 ات 997) نایقوجلس تیمکاح نارود رد نامرک یراجت یا  هار و تراجت تیعضو لیلحت ،(7396) یدمحم ماهلا و دیشمج ،اتسور
 27 هرامک ،یخیرات یا  ش وژپ همانلصف

 یژتارتسا و ناریا رب دیکأت اب سراف ،یلخ هقطنم رد نپاژ یسایس - یداصتقا یژتارتسا :یداصتقا ،(9196) اضر یلع ،یدابآ فیرک یرالاس
 67 هرامک ،یدرب ار یعافد تاعلاطم همانلصف ،نآ ربارب رد انانچ

 97 هرامک ،برغ تحایس همانلصف ،یزاس یناهج و تراجت ،شزرا :یداصتقا ،(7196) رگسا ،نسنروس

 و  خیراهت  هاهم  باهتک همانلصف ،یلحاس یژولوفروموئژ شزومآ رد ینغ یعبنم ،لحاوس و ا ایرد یعیبط یایفارغج ،(3296) شوایس ،نایاک
 69 هرامک ،ایفارغج

 27 هرامک ،یمومع قوقح ش وژپ همانلصف ،سراف ،یلخ هب نیچ دورو لاناک رداوگ ردنب ،(1196) یریصن یجرف رایرهک و رذون ،یعیفک

 و 676   هرامهک ،زهیربت  یناهسنا  موهلع و تایبدا هدکشناد همانلصف ،للملا نیب طباور رد سراف ،یلخ تیم ا ،(9296) ریما دمحم ،یرون خیک
776 

 63 هرامک ،لال  همانلصف ،یا هقطنم نارمع یراکم  نامزاس لاس ،نپ ،(1796)دمحم ،قداص

  ،یدرهب ار   تاهعلاطم همانلهصف ،ناریا یمالسا یروهمج کیتیلپوئژ یناوخزاب و ییایفارغج تسایس هنازاساو دقن ،(3296) دومحم ،یرگسع
 66 هرامک
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  ههقطنم رد  یهیارگم   یارهب  یهعیبط  زاهگ  یاه   لیهسناتپ ،(6396 ) تهکرس   کهین یدههم و یدلاخ نیسح و نارماک نسح و رداهب ،یمالغ
 77 هرامک ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت همانلصف ،سراف ،یلخ

 : ناهنیرفآراک  شهقن  یباهیزرا و ا  تلود یسانکراتفر ،یناهج تالدابم نوماریپ :یزاس یصوصخ ؛هژیو شرازگ ،(9296) نسحم ،یریصب عناق
 / اهم شسرپ ود ربارب رد یزاس یصوصخ / هار یادتبا رد هتسخ یزاس یصوصخ /یزاس یصوصخ هاگیاج و یناهج تالدابم رد لوحت
 2 هرامک ،درب ار و سلجم همانلصف ،نانیرفآ راک رشق هعسوت ترورض و یزاس یصوصخ

 –  یهسایس    تاهعالطا همانلهصف ،سراهف  ،یهلخ  یخیراهت یایفارغج هب ی اگن این ؛تسا سراف ،یلخ ،سراف ،یلخ ،(3296) دمحم ،ول زگارق
 076 و 776 هرامک ،یداصتقا

  ،نارهیا  لحاوهس  یدرهب ار  یاه   تواهفت ،(7396 ) داژهن ایلس همیدن و جوسط هداز زیزع نسحم و یدمحم اضردیمح و هللادی ،روپ یمیرک
 67 هرامک ،کیتیلپوئژ همانلصف

 هرامک ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،سراف ،یلخ رد نایناریا سراف ،یلخ یخیرات یایفارغج هب ی اگن ،(9296) زوریپ ،هدازدهتجم
 61 و 32

  ،یمالهسا  لهلم  ندهمت  خیراهت و  ههقف همانلصف ،(رکشین) ذیناپ و هیودا تراجت رد سیت ردنب هاگیاج ،(7396) یهلا نیسح و اتکت ،بوبحم
 79 هرامک

 61 هرامک ،دای همانلصف ،خیرات و ایفارغج یمیدق  تک و ا  گن رف ،ا  فراعملا هرئاد رد سراف ،یلخ ،(7196) فسوی ،یلیبدرا نسحم

  ،یه وژپ   خیراهت همانلهصف ،رومیت تاحوتف ات لوغم هلمح زا نارکم و ناتسیس عاضوا هب ی اگن ،(6396) رفنایردان یلعریک و ایعن ،ی زالم
 17 هرامک

  ،(قرهک  روهحم ی  هعهسوت  رهب  دهیکأت اب) یا هقطنم - یناهج تالدابم رد  یقر یا روشک و ناریا تیعقوم یسررب ،(2196) نیسح یریصن
 2 هرامک ،تسایس همانلصف

 6 هرامک ،یمالسا ،یعامتجا یا  ش وژپ همانلصف ،یناهج داصتقا تالوحت و یللملا نیب تسایس ،(7296) ربکا یلع ،یتیالو

  ،یموهمع قوقح ش وژپ همانلصف ،گرزب یا  تردق و ناریا :سراف ،یلخ :للملا نیب طباور و یسایس مولع ،(1296)  حاصلادبع ،یراگدای
 6 هرامک

  خاهک ی  ههقطنم رد  ییاهیرد یدزد رب یکیتیلپوئژ لیلحت ،(7396) یکاکاپ یمیرک داجس و یمکا  یفطصم دیس و ثرمویک ،ورد هانپ نادزی
 9 هرامک - اتش  و لهچ هرود ،یناسنا یایفارغج یا  ش وژپ همانلصف ،اقیرفآ

 نیتال عبانم
CIA- the word fact book, 2007 see at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

 
 


