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طلبی و تجزیه طلبی مرزها هستند.  جدایی، تروریسم، های غیرقانونیمهاجرت، منشأ بسیار از تهدیدات امنیت ملی مانند قاچاق

مرزهای ایران نیز اهمیت زیادی در امنیت ملی دارند. استان مرزی کردستان از جمله مناطق مرزی ایران است که حائز نقش مهمی 

صلی این مقاله بررسی مناطق مرزی از زاویه تهدیدات امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله این در امنیت ملی ایران است. هدف ا
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ترین تهدیدات امنیت دهد که مهمهای مقاله نشان میاجتماعی برای امنیت ملی ایران است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته

طلبی و تجزیه طلبانه و  های جداییآرمانهای تروریستی دارای فعالیت گروه، رویه ملی ایران در استان کردستان شامل قاچاق بی

 تهدیدات سیاسی و نظامی و امنیتی پیرامونی و فرا پیرامونی است.
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 همدقم
 یسایس هفسلف رظنم زا .دنوریم رامش هب یللملا نیب و یلم لئاسم نیرت مهم زا یکی هرمز رد 8ینیمزرس یاهزرم هزورما

 عوقو لحم یزرم قطانم .تسا نردم یاهتلود هدنهد لیکشت یلصا رصانع زا یکی ،ییایفارغج یاهزرم یسایس
 هب یا هژیو روط هب دیاب نیاربانب ؛دنشاب کچوک و گرزب تاقافتا أشنمرس دناوت یم مادکره هک دنتسه یفلتخم تالوحت
 یا هقطنم و یلم یراذگ تسایس رد اه تلود یاه تیولوا زا یلم تینما نیمأت .درک هجوت نآ مدرم و قطانم نیا
 ریثأت زین و ییاسانش اه تصرف و اه شلاچ ،اهدیدهت ؛دوش یم شالت نآ نیودت رد هراومه هک هدیدرگ بوسحم
 زا ار یلم تلود یاقب هک دنک یم هراشا یتامازلا هب یلم تینما .دریگ رارق رظندم نآ رب ییایفارغج فلتخم یاه ناکم
 تخانش رد ور نیا زا .دیامن ظفح یساملپید رازبا زا هدافتسا و یسایس ناوت و شترا ،داصتقا یریگراک هب قیرط
 و ییاسانش اهدیدهت دوش یم یعس یلم تینما رب اه نآ زا کی ره یراذگریثأت نازیم و ییایفارغج قطانم یاه تیفرظ
 لئاسم و تالکشم هب هجوت.دریذپ تروص مزال مادقا تصرف هب اه شلاچ لیدبت زین و نآ اب هلباقم تهج رد
 ءاقترا و دشر ؛دوش هقطنم رد لاغتشا دشر و اهزرم تینما بجوم دناوت یم ،اه نآ عفر یارب مامتها و نانیشنزرم
 ،یضرا تیمامت هک دنک مهارف ار ینادابآ هنیمز و هدش تیوقت اهزرم رد رادیاپ تینما دوش یم ثعاب ،نانیشنزرم تشیعم
 زرم تیعضو .تسا هدش لرتنک و نئمطم یاهزرم نتشاد ورگ رد ،یلخاد تینما و تموکح تیمکاح ،یلم لالقتسا
 هعسوت یاه همانرب زا کی چیه .دراد میقتسم ریثأت روشک کی یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یماظن ،یسایس عاضوا رد
 رب یقیمع ریثأت روشک ره یاهزرم .دوش تبقارم و لرتنک تقد هب روشک یاهزرم هکنیا رگم ،دوش یمن ققحم تلود
 تابسانم یهد لکش رد یا هتسجرب شقن و نانیشنزرم و یزرم تالدابم و طباور ،یداصتقا یاه تیلاعف یگنوگچ
 .دراد اه تلود نایم یداصتقا
 هب ثعاب ،هدشن لرتنک و زاب یاهزرم هک یروط هب ؛تسا هدرتسگ رایسب روشک یلخاد عاضوا رد اهزرم تیعضو ریثأت
 هک هیاسمه روشک 7 یداصتقا تردق رد توافت دوجو هکارچ ؛دش دهاوخ روشک لخاد یداصتقا ناکرا یگتخیر مه
 دش دهاوخ ثعاب ،دوش یم زرم یوس ود رد راک رازاب و تالیهست و تامدخ و الاک تمیق هجوت لباق توافت هب رجنم
 ینوناقریغ و زاجمریغ ددرت و الاک قاچاق هب مادقا ،دنتسه رادروخرب یرت فیعض داصتقا زا هک یروشک عابتا بلغا ات
 و دننک زرم یوس نآ رد دوجوم تالیهست و تامدخ زا یدنم هرهب نینچمه و راک رازاب زا هدافتسا روظنم هب زرم زا
 لرتنک و نئمطم یاهزرم دیاب ،دیآ مهارف یداصتقا ییافوکش یارب مزال تاناکما و طیارش روشک لخاد رد هکنیا یارب

 ثعاب هک ار یلماوع یتسیاب ادتبا روشک کی یلم تینما رب یزرم قطانم ریثأت یسررب یارب .دشاب هتشاد دوجو هدش
 نیا رد ینماان و تینما دوجو ریثأت دعب و درک یسررب و ییاسانش ار دنوش یم یزرم قطانم رد ینماان ای و تینما داجیا
 زا ثحب دروـم قطانـم یتینـما صاخ تیعضو هب هجوت قیقحت نیا  رد  رظندروم هلئسم .ار یلم تینما رب قطانم

 داـجیا رد  راذگریثأت  یلـصا یاـهرتماراپ  ییاـسانش  روظنم هب ...و یسایس ،یماظن یایفارغج  فلتخم  یاه هبنج
  مادقا و  ینیب شیپ تهج رد یجراخ و یلخاد یاهشلاـچ و لـماوع ییاسانش اتسار نیا  رد . تسا 7یزرم یاه نارحب
  هــک ارـچ ؛دوش یم  هتخادرپ  نآ هب شهوژپ نیا رد  یتایح  هلئسم کی ناونع هب و  تسا تیمها اب رایسب عقوـم هـب

                                                           
1. Territorial boundaries 
2. Border crisis 



 911 ...رد یلم تینما تادیدهت یسررب و لیلحت

  هب و  یلـم حطـس رد  نارحب  داجیا  هب رجنم ندش راد همادا  تروص  رد ناتسا ای هقطنم کی یلخاد تـینما رد لالــخا
 یخرـب رد و لقتسـم یاهدحاو یزاسادج تلع هب یسایس یاهزرم طوطـخ .دوش یم  یلم  تینما و عفانم نداتفا رطخ
 صاـخ تـیمها  زا یلحم و یلم یاه تلود  هب  یلم تیوه  یاطعا  رطاخ هب خیرات لوط رد یسایس  لقتسم  همین دراوم
 و  زرم .(48 :9557 ،8 نیلوسنیج و لادــج) تــسا رادروـخرـب یـگنهرـف و یداــصتقا ،یماـظـن ،یــسایـس
 ،لـلملا  نیـب  طباور رد تینما  یجیردـت  لـیلحت و  هدـش  شنت و  یریگرد داجیا ثعاب بلـغا ییارـگ نیمزرس
  رظن  زا ، دنراد یداصتـقا ای و یگنهرـف ،یعیبط یاه تیعقاو هــب یرـتمک یگتـسباو هـک ییاـهزرم دوش یم بـجوـم
 هــب دـیاب اـهزرم هنوگ نیا هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  تایبرجت . دوش لدبم زیگنارب شلاــچ طاـقـن هـب کـیتلوپوئژ
 دوش یریگولـج هـبقرتمریـغ یاـه ینمااـن و یناـهگاـن تالکـشـم زورـب زا ات دنشاب شیاپاو و تراظن تحت تــقد
 لصاح هک تسا یدیدج یاه یراذگزرم تـلع هـب یـگنهرف یاـهزرم رد  یتابث یـب تلـع .(538 :0198 ،زنیلاک)
 تـسا یبذاک تیوـه دیلوـت ،هلاس 508 -558 یاهزرم نیا لصاح .تـسا رـصاعم نورـق یتسیلایرپـما یاه تسایس
 رارق .دوش یم یزرم مئاد یاه یریگرد و اه شنت بجوـم هجیتن رد و هداد شرتسگ ار  یا  هـقطنم تافالتـخا هـک
  یایسآ ، دنه سونایقا ،نامع یایرد و سراــف جیـلـخ کـیتیلوپوئژ یاه هزوح تیروحم و تیزکرم رد ناریا نتفرگ
 رد یساسا و یداینب شقن ،هنایمرواخ یژرـنا یدربـهار لکـش یـضیب یاــه نوناــک رـب طلسـت و زاقفـق ،یزکرم
 و  بونـج ،لامـش کیتیلوپوئژ یاهاضف .دنک  یم  افیا ناریا یمالسا یروهمج یلم تـینما و یکیتیلوـپوئژ یاهدربهار
 ناـگمـه رــب نارـیا یمالــسا یروهمـج تینـما ظفح و یرارقرب رد نآ تـیمها و روـشک برغ نینچمه  قرـش
 هلاقم نیا یلصا فده .(08 : 8398 ، هدایک نسح ،روپ یجاح رثوک و ینایرکشل یناضمر) تـسا نهرـبم و راکــشآ
 و اهزرم تادیدهت نیرتمهم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا یلم تینما تادیدهت هیواز زا یزرم قطانم یسررب
 نآ نومزآ یپ رد ناگدنسیون هک ار یاهیضرف ؟دنامادک یلم تینما یارب ناتسدرک ناتسا رد ناریا یاهزرم هژیو هب
 و یگنهرف و یداصتقا ،ییایفارغج ،یسایس تادیدهت یاراد ناتسدرک ناتسا رد ناریا زرم هک تسا نیا دنتسه
 .تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم شور .تسا ناریا یلم تینما یارب یعامتجا

 یرظن درکیور
 زا نآ نوگانوگ یاه تیلاعف  رد  فـلتخـم یاه تروــص هـب یکاـخ هرـک نـیا یور رـب شنیرفآ ودب زا  ایفارغج  ملع
 ار ناسنا یگدنز تانوئش مامت ماـع موهفـم کی  ناونـع  هب تینما هژاو .تسا هتشاد  ییازس  هب شقن تینما نیمأت  هلمج
 تـینما  عـقاو  رد .دروخ یم  دـنویپ  ناسـنا  تیدوجوم و تایح زا تنایص و سـفن  یاـقب  اـب و دریگ یم رب رد
 تایح و دوجو ظفح و اقب یالقـت رد تادوجوـم همـه و تسا هدنز دوجوم و ناسنا  یاقب و  تایح هدـننک نیمـضت

 دوجوم و ناسنا نامرآ  نیرت  مهم  تینـما نیاربانـب ؛ تسا  یتایح و یساسا زاین نیا لماع تینما و  دنتسه  دوخ ملاس
 یلم یاه تلود  نیوکت  اب هک تسا نیون یریبعت اساـسا یلـم تـینـما .(079ص ،0198 ،این ظفاح) دوش یم یقلت  هدنز
 رد و یعاـمتجا و یداـصتقا ،یـسایس ،یماظن تردق  ظفح  رب دیکأـت اـب  یلم  تینما  اذل . تسا  هتفای موهفم و انعم
 زا یریگولج و  ناـگناگیب  ذوـفن  هـیلع رـب یجراــخ و یـلـخاد روــما رد تـیمکاح لامعا و تموکح هـجیتن
 هراومه هک دنک یم تلالد ،دشاـب تلـم و تـموکـح  مادـهنا  اـی  فیعضت  نآ  روظنم  هک ینوناق ریغ تایلمع هنوگره
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 هـیلع (یماـظن هـلمح زا ریغ) نمشد تایلمع زا یریگولـج روظنـم هب یتامادقا لماش هک یلخاد تینما رانک رد
 .(288 :1298 ،یمتسر) دریگ یـم رارـق یسررب دروم ،دیآ یم لمع هب یدوخ تاـسیسأت و عیانـص ، عباـنم
 و یلم ،یا هقطنم حوطـس رد هـعماج رد یعاـمتجا و یـسایس ،یماظـن یاـه یتابـث یب  لعفلاب و  هوقلاب لماوع 

 یارـب ار  یقطنـم  یاهراک هار و دنوش یم روشک یلخاد و یلم تینما دیدهت بجوم یعون هب هک دزادرپ یـم یناهـج
 ناگرا و اـه نامزاـس ناگدنریگ میمصت هب تدم دنلب و تدـم ناـیـم یناـمز ههرب رد اـه ینـما ان نیا رب ندش قئاف
 تغل رد تینما .(11 :6198 ،نایوپ روپ نیسح ؛638 :8398 ، یقالشق و  مدقم) دنک یم دزـشوگ روـشک  یـتینما  یاـه
 هژاو نـیا فیرعـت رد زرفل و دلونرآ .(4317 :7298 ،ادخهد) تسا هدمآ ندوب  ناما  رد و ندش نمیا یانعم هب
 :3298 ،یبارت) «دوش یم یقلت یباستکا یاه شزرا هب تبسن  اهدیدهت  نادقف  هب ینیع موهفم کی رد تینما» :دنیوگ یم
 .(298 :8198 ،برعریم) «کانرطخ یاهدیدهت زا یبسن یدازآ زا تسا ترابع تینما» :دیوگ یم زورم  ناج .(518
 و  یکانمیب و  بارطضا زا یدازآ ،دیدرت زا ییاهر زا تسا ترابع تینما» هک  تـسا  نـیا  تینما یارب رگید فیرعت
 .(998 :8198 ،برعریم) «دنتسم و هجوم نانیمطا و دامتعا نتشاد

 نمض رد .تسا رگید یاهدـحاو زا یسایس لکشتم دحاو  ییادج و  صیخشت لماع نیرت مهم  یسایـس یاهزرـم
 ای یعیبط تدحو هنوگرـه دقاـف تسا نکمم هک نیمزرس کی رد ار یسایس تدحو هک تسا طوطخ نیمه دوجو
 کی دودح دیدهت روظنم هب هک دنتسه یدادرارق و یرابتعا طوطخ یزرم طوـطخ .دزاـس یـم  نکمـم ،دشاـب یناسنا

  نیمزرس  هک یطوطخ ،دشاب تلود یسایس دحاو زا روظنم هچنانچ .دنوش یم صخشم نیمز یور رب یـسایس دحاو
 و لکش رد یللملا نیب یاهزرم .تسا فورعم یللملا نیب یاهزرم هب ،دزاس یـم ادـج هیاسمه تلود زا ار تلود کی
 ار نانیشن زرم لباقتم شنک ،اهزرم و دنراد  هدهعرب  یا هتسجرب شقن اه تلود ناـیم یداـصتقا ،یسایس تابسانم عون
 هنوگ نیا ار زرـم ناوـت یـم هـصالخ روـط هـب .(86-76 :5198 -ردیحریم) دنـهد یم رارـق ریثأت تحت تدش هب
 :درک  فیرعت

 دعاوق قباطم و هدوب تلود کی یسایس تیمکاح ورملق هدننک سکعنم هک دوش یم قالطا ییاضف یاه هدیدپ هب زرم
  دنچره .(858ص ،4298 ،8 کیلب و  لدسیارد)» دنک  یم داـجیا عنام ...و الاک لاقتنا ،ناسنا تکرـح لباقـم رد یصاـخ
 تردق عون کی نآ رد هک تسا یا هـقطنم دودح دیدحت نآ و تسا درکراک و شقـن کی یاراد  ییاهنـت هب زرم  هک
 هرظنم دناوت یم اهنت هن ،دمآ دوجو هب یزرم  طخ  ای و یزرـم هقطنم کی هکـنیا ضحـم هـب یلو ؛ دوش یم  لامعا

 دهدرارقریثات تحت زین ار رواجم یاهروشک تسایس و  نارمع  هکلب ، دور یم رامـش هب نآ زا یئزـج هک ار یعیبط
 رظن رد اهزرم یارـب مـهم و یـساسا درکراـک جـنپ ،ناسانشراک و ناناد یفارغج زا یخرـب .( 86 :1098 ،تاکـسرپ)
 :دنریگ یم

 .دور یـم رامش هب زرم یاه شقن نیرت یتنس زا ، شقن و  درکراک  نیا :یعافد درکراک – 8

 داجیا و تینما  نیمأت  رد  یمهم لماع دناوـت یم ،یعیبط نامتخاس و یکیزیف راتخاس هب هجوت اب زرم هنیمز نیا رد
 .دشاب ینوریب یاهذوفن و اه موجه ،اهدیدهت ربارب رد دنفادپ
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  یاهروشک  اهنآ نیب رد هک تسا هدـش لیکـشت متـسیس ریز یدادعت زا یللملا نیب یسایس  متسیس : یسایس  درکراک – 7
 زا یزرم طوطخ  هلیسو  هب اه متسیس نیا زا کیره هـک اجنآ زا .دنرادروخرـب یرتشیـب تیمها زا رادتقا  یاراد
 .دنراد  یناوارف  تیمها  یللملا نیب متسیس رد یزرم طوطخ ،دنوش یم ادج رگیدکی

 ظاحل زا  ییاه تیعمج یاراد هــک دـننـک یـم روـصحم ار ییاه هدودـحم اـهزرم الـمع :یعامتجا درکراک – 9
 تلم یعامتجا و یگنهرف یاهراتخاس و  اه  یگژیو  زا دـنک یـم یعـس یروشک هک اجنآ زا .دنتسه هچراپکی یعامتجا

 .دنبای یم تیمها هنیمز نیارد اـهزرم نیارباـنب دـنک تنایـص دوـخ

 یم  تیوه  یناهج  داصتقا یاـه متـسیس ریز ناونع هب یللملا نیب یاهزرم قیرط زا اهروشـک : یداصتـقا  درکراک – 4
 ار  نآ ، دوـخ  تحلـصم و عفانم هب تبسن هک تسا یـیازجم یداـصتقا همانرب و تسایس یاراد یروشک ره و دنبای
 هرطاـخم هب ار ناشداصتقا هک ییاهدیدهـت و  اه همانرـب لباقم رد دنناوت یم اـهزرم یـفرـط زا و دـنـک یــم میـظنت
 .(27 :1198 ،یمان و یرابخا) دننک داجیا عناـم دزادـنا یـم

 تینما  موهفم  زورـما یایـند رد .تــسا روـشک تینما نیمأت ،تموکح کی ییاهن و ییاغ فده : یتینما  درکراک – 0
 ار  یعامتجا و  یداصتقا ،یسایس تینما داعبا یگمه هک هبناج  همـه  تینـما  داجیا و ندروآ مهارف و هدش هدرتسگ رایسب

 .( 97 : 9198 ،روپداجس) میهد رارـق رظـن  دـم  ار یجراخ تسایس و تینما دنویپ هک تـسا نیا مزلتسم دوش یم لماش
 .درک ناونع تینما  ناوت  یـم ار زرم داجیا لیلد نیرت  یلصا  ساسا  نیمه رب

 نیا زا یدیدج  تشادرـب  یخیراـت هرود رـه رد  لاح نیع رد .دراد ناهج خیرات  تمدق  هب یا هنیشیپ تینما عوضوم
 هتفرگ لکش یجراخ  تینما و  یلخاد تینما طبترـم مــه هـب الماـک شخب ود زا یلم تینما ؛دیآ یم  تسد  هب موهفم
 تظفاحم یلخاد دعـب  رد . تـشاد دهاوـخ لابند هب  ار  یرگید فیعضت و تیوقت  یکی  فیعضت و  تیوقت .تسا
 یسایس یتاـبث یـب ،تنوـشـخ شیازــفا ، جرــم و  جره ،یلخاد یاه نارحب عوقو ریظن ییاه هدیدپ لـباقم رد روـشک
 لالقتسا نیمأـت تهـج رد یجراـخ دـعب رد . تـسا یـلم رادـتقا شیازـفا  تهج  رد  بسانم یاضف  داجیا  نینچمه و
 و  نیمأـت و  روشک  یضرا تیمامت ظفح ،ضراعتم لود همجه  لـباقم  رد یلم یاه شزرا و عفانم زا تظافح و روشک
 دنراد دوخ یلم فادـها زا هـک یتخانـش هب هجوت اب اه تلود .تسا دوخ ذوفن  هریاد  شیازفا اب یلم  عفانم  بیقعـت

 راداو ار اه تلود ،یـلم یاه هـفلؤم  نیرت  مهـم  زا  یـکی  ناونع  هب یلم تینما .دننک یم میظنت ار  ناش  یجراخ  تسایس
 رما  نیا هب ،اه تلود یلم عفانم ضراعت هوـحن و یلـم تردـق شیازـفا ،یللملا نیب ماظن کرد قیرط زا هک دنک یم
 .دنزادرپب

 و طبترم رگیدکی هب لیاسم هـمه یناـهج هـعماج ندـش تسد کی لیلد هـب زیـن ندش یناهج رصع رد و هزورما
 روـشک کی تینما ،یناهج طیحم نینچ رد رگید ترابع هـب . تـسا  تـینما لیاـسم نـیا زا یـکی هـک دوش یم کیدزن
 یارـب ناـسکی و یواـسم ،لـباقتم موـهفم کـی تـینما موـهفم یـنـعی ؛سکعرــب و تــسا هـمه تـینما لداـعم
 یم ریثأت کیدزن و رود یحاون رد دتفا یم قافتا هیحان کی رد هـک یدادیور رـه  لیلد  نیا هب ؛تساه تلود هـمه
 .دراذگ

 هدش ثعاب میدق یاهراگزور زا تـینما . درـک  ناونع تینما ناوت یـم ار  زرـم  داجیا لیلد نیرت یلصا ساسا نیمه رب
  طوطخ  زین هزورما .دننـک یـم عاـفد نآ زا و هدرک باختنا دوـخ نیمزرـس یارـب ییورملق و دـح کی اه تموکح هک
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 هـشیر .دـنراد دـیدج یاـهدرکراک اـب ار ناـنآ عفاـنم و اهروـشک ینیمزرس  تینـما  ظفـح و یتینما شقن یزرم
  جورـخ و  دورو اریز ؛درـک وجتسج اهزرـم رد دیاـب ،دنک یم زورب روشک لـخاد رد هـک ار ییاه لکشم زا یا هدـمع
 ،یداصتقا متسیس رد لالتخا ثـعاب هـک یتارکنـم لیاـسو و ردخم داوم ،قاچاق یاهالاک و صاخشا هنوگرـه
 ،دوش  ماجـنا  اهزرم رد یبولطم شیاپاو رگا و دریگ یم ماـجـنا اهزرـم قیرط زا ،دوش یم یتشادهب و یتینما ،یگنهرف
 و یماظن یاهرازبا  زا رتارف ،یلم تینما نیمأت .دش دهاوـخ نیمأـت مه روشک لخاد رد هکلب زرـم رد تینـما اهنت  هن
 ،یداصتقا هعـسوـت و دــشر زا رـتارـف یـتح . دراد  زین  یماظن ریغ لماوـع هـب هجوت دنمزاین ،هنارواگنج یاه تـیلباق
 یلم یگچراپکی و  ماجسنا   ، یسایس مـیژر تیعورـشم ،یـمدرـم تکراشـم ،یسایس هعسوت ریظن ییاهدنیارـف هـب دیاب
 یماـمت روضح یقطنم  لوصحم  یلم  تینـما رـگید ترابع هـب .تـشاد هجوت تینما نیمأت رد یگنهرف هعسوت و
 .تـسا ...و یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یگنهرـف ،یداصتـقا ،یـسایـس ،یماـظن یاه هـفلؤـم

 هعلاطم دروم هقطنم
 ناجیابرذآ ،یقرش ناجیابرذآ ،لیبدرا) ینیمز زرم اهنت ناتسا 3 ،اهنآ نایم زا هک دنتسه یزرم ناتسا 68 ،ناریا ناتسا 89
 هار زا طقف اهنآ یات 9 .دنراد (یبونج ناسارخ و یوضر ناسارخ ،یلامش ناسارخ ،مالیا ،ناتسدرک ،هاشنامرک ،یبرغ
 ،ناتسلگ ،نالیگ)ییایرد و ینیمز زرم ود ره مه اه ناتسا زا ات 4 و دنراد زرم (رهشوب و ناگزمره ،ناردنزام) ایرد
 494 و رازه 47 دودح یتحاسم اب ،ناریا برغ رد هاشنامرک ناتسا .دنشاب یم اراد ار (ناتسزوخ و ناتسچولب و ناتسیس
 قرش زا ،مالیا و ناتسرل یاه ناتسا هب بونج زا ،ناتسدرک ناتسا هب لامش زا ناتسا نیا .تسا هدش عقاو عبرم رتمولیک
 مهم یاهرهش و تسا هاشنامرک رهش ،هاشنامرک ناتسا زکرم .دوش یم دودحم قارع روشک هب برغ زا و نادمه ناتسا هب
 ،برغ نالیگ ،رواگنک ،نیریش رصق ،هنحص ،رقنس ،باهذ لپرس ،دورناوج ،هواپ ،برغ دابآ مالسا :زا دنترابع ناتسا نیا
 .(0398 ،ناراکمه و یا هریم) سیره

 
 هاشنامرک ناتسا -1 هرامش هشقن

 (http://www.ostan-ks.ir) :عبنم
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 هدش عقاو نیرهنلا نیب هگلج و ناریا تالف نیب هک دیآ یم رامش هب روشک یناتسهوک یحاون وزج هاشنامرک ناتسا
 تحت هقطنم رسارس ،هدش ثعاب نیمه هک هتفرگ رارق سرگاز هوک یبرغ لامش تمسق رد ناتسا نیا نینچمه .تسا
 یاه نارود رد هاشنامرک ناتسا ؛ناسانش نیمز هیرظن ساسا رب .دریگ رارق هوک هتشر نیا تاعافترا و اه هلق ششوپ
 نیچ شیادیپ هجیتن رد و ناریا هحفص تمس هب ،ناتسبرع –اقیرفآ هحفص تکرح رثا رب ،یسانش نیمز فلتخم

 دعب ،هقطنم رد دوجوم یاه هلاچ و تاعافترا .تسا هدش لیکشت موس نارود لیاوا و مود نارود تابوسر و یگدروخ
 زا و یبوسر بلغا ،اه یراومهان هدنهد لیکشت داوم سنج .تسا هتفرگ رارق یشیاسرف لماوع ریثات تحت ،شیادیپ زا
 نیرت مهم زا .(7398 ،یمشاه) تسا بآرپ ای وآرپ هوک ونوتسیب هوک نوتسیب هوک نآ زراب هنومن هک تسا کهآ عون
 ،یناخالاد ،نییاپ یناخ رازه ،درز رمک ،وهاش هوک ،بآرپ ای وآرپ یاه هوک ،وهالاد یاه هوک ناوت یم ناتسا نیا یاه هوک
 ثعاب ،ناتسا رد یزاوم یاه هوک هتشر زا یا هعومجم دوجو .درب مان ار رس هس هوک و زارد یزاب ،هلوریس ،ردب هوک
 ناوت یم ناتسا راومه هنهپ نیرت مهم زا .تسا هدش اه هوک هتشر نیا نایم رد یناتسهوک عفترم یاه تشد شیادیپ
 ،دابآ نسح تشد هب ناوت یم ناتسا زبسرس عیسو یاه تشد رگید زا .درک رکذ ار هاشنامرک برغ بونج رد تشدیهام
 ناتسا یاوه و بآ .درک هراشا راموس و باهذ ،قاطاپ هویشب ،دنرک و دابآ مالسا ،لامچ مچ ،رونید ،هرید ،رواوگ
 هقطنم ود هب یلک روط هب هک دراد رارق یناتسهوک قطانم و یا هنارتیدم ییاوه نایرج روبع ریثات تحت هاشنامرک
 ار توافتم میلقا عون راهچ ناوت یم دوجو نیا اب یلو .دوش یم میسقت یحاون ریاس رد یریسدرس و برغ رد یریسمرگ
 ،نیریش رصق :نوچ یاه ناتسرهش رد کشخ و مرگ ناتسبات و میالم ناتسمز :زا دنترابع هک درک نایب ناتسا یارب

 یپتسا و کشخ همین میلقا .دنرک و دورناوج ،هواپ رد کنخ ناتسبات و درس ناتسمز .هلگزا ناتسهد و باهذ لپرس
 هنحص ،رواگنک رد مرگ یپتسا و کشخ همین یاوه و بآ .دنبرد تشپ ناتسهد و رقنس دننام ییاه ناتسرهش رد کنخ
 :زا دنترابع هاشنامرک ناتسا مهم یاهدابلاچمچ .(1398 ،هاشنامرگ ناتسا یرادناتسا) نیسره و
 بلغا و دوش یم هقطنم رد یگدنراب ثعاب و هتشاد هارمه ار هنارتیدم و سلطا سونایقا یبسن تبوطر هک یبرغ یاهداب
 بآ لادتعا رد و دنزو یم ناتسبات لصف رد اهداب نیا هک دنتسه لامش یاهداب ؛مود عون ،دراد نایرج راهب و ناتسمز رد
 راون هقطنم رد طقف ؛دنتسه اهداب موس عون مومس ای ماس یاهداب ،دنرثوم نآ یامرگ شهاک و ناتسا زا شخب یاوه و
 اج هب یدایز یاه تراسخ و هتخاس لمحت لباق ریغ و مرگ رایسب اه ناتسبات رد ار هقطنم یاوه و دنزو یم یزرم
 زیربآ هضوح :تسا ریز حرش هب ییاه هناخدور اب یزیربآ هزوح راهچ یاراد هاشنامرک ناتسا نینچمه .دراذگ یم
 ای هاگزیربآ هضوح ،ریشمش بآ و هرهو واگ ای ایلع ،دور واگ ،لیلخ هرم ،کشرز بآ ،ناکمیز ،هلیل بآ لماش ناوریس
 هناخدور رب لمتشم وس هرق زیربآ هضوح ،رونید و ناشیماج ،بایساماگ یاه هناخدور لماش یسامواگ ای و بایساماگ
 ،زیربآ هزوح نیمراهچ اما و یناخرازه و دور دنورا دور ،هرمیس زیربآ هزوح زا یتمسق و گرم ،روآزار ،وس هرق

 وآ ای تیهام بآ ،نسح ماما مچ ،وس هروق ،برغ نالیگ ،هرید ،دنولا یاه هناخدور لماش هک تسا دنولا زیربآ هضوح
 .تسا تمعن بآ و رگنک ،ناساوه ناتسا نیا یاه هناخدور رگید زا .دوش یم تیهام
 رد یتیعمج مهم زکارم زا و ناسنا یاه هاگتسیز نیلوا وزج ،هاشنامرک ناتسا ،یسانش ناتساب کرادم و دهاوش ساسا رب
 لیکشت ات خیرات زا شیپ ندمت یاه هرود و یگنس هرود زا ناسنا یگدنز راودا یمامت .دور یم رامش هب ،ینایم سرگاز
 ،یسانش ناتساب دوجوم کرادم ساسارب .تسا هدرک یط هدودحم نیا رد ار دوخ لوحت ریس ،گرزب یاه تموکح
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 ار هقطنم نیا ،ینیشناج کی هب ندروآ یور و ینیشنراغ یگدنز کرت زا سپ شیپ لاس رازه 3 دودح ،هیلوا یاه ناسنا
 یاتسور نیتسخن ؛تفگ ناوت یم نیاربانب ؛دندش نکاس اج نآ رد و هدرک باختنا دوخ تنوکس لحم ناونع هب

 ترجاهم زا سپ .تسا هتفرگ لکش هقطنم نیا رد ،م .ق 5542 ات م .ق 5513 لاس زا یگنسون نارود رد هنایمرواخ
 یناگرزاب و یراجت مهم زکارم زا یکی هب هقطنم نیا سرگاز یاه هوک هنماد ،م .ق مراهچ و موس هرازه رد ییایرآ ماوقا
 یخیرات ترجاهم نیا .دنتشاد الاک لدابت و دتس و داد نیرهنلا نیب و شوش ناناگرزاب اب هقطنم نیا ناناگرزاب .دش لیدبت
 نگراس یاه هبیتک رد دنا هتشاد تنوکس سرگاز رد هک یفیاوط رکذ .دش روهشم «یساک» ای «یتوگ» ترجاهم هب اهدعب
 هقطنم نیا نانکاس .تسا هدمآ ،تشاد تموکح نیرهنلا نیب بونج رب ،م .ق 1457 ات 5957 یاهلاس رد هک دکا هاشداپ

 رد هک دنتسه ناریا یاهرل دادجا زا اه یبولول .دنتسه اوسراپ ،ادامآ ،یریان ،یبانم ،یتوگ ،یبولول مان هب یفیاوط لماش
 ثاریم نامزاسی) دندوب نکاس ،دش یم بوسحم ناریا زا یشخب هک قارع ناتسدرک هینامیلس و باهذ لپرس رد هتشذگ
8 ،یرگشدرگ و یگنهرف  یصاخ قنور و رابتعا زا یرگید هرود ره زا شیب هاشنامرک ناتسا ،یناساس هرود رد .(139
 رد ار ناتسبات مایا نوفسیت ینعی اه نآ تختیاپ هب هقطنم نیا یکیدزن تلع هب یناساس نارایرهش .دوب رادروخرب
 تموکح هجوت دروم نایناساس تختیاپ نیمود ناونع هب هتشذگ رد ناتسا نیا .دندنارذگ یم هقطنم نیا یقالیی یاهرصق
 دبعم و نوتسیب هبیتک ،ناتسب قاط دننام ناتسا نیا رد یدنمشزرا و دایز رایسب راثآ ندنام اج هب ثعاب نیمه و دوب
 تسا ناهج یولهپ دنس نیرت مهم هک ناکباب ریشدرا همانراک هلمج زا یولهپ نهک نوتم رد هاشنامرک .تسا هدش اتیهانآ
 ،لاس 88 تدم هب هک یناساس مراهچ مارهب ار هاش نادرک ای هاشنامرک مان .تسا هدش هدروآ «هاش نادرک» مان هب

 یتموکح متسیس .تسا هتشاذگ هقطنم نیا رب -یدالیم 339 ات 119 لاس زا -تشاد هدهع رب ار یناساس تموکح
 هاش رظن ریز ناهاشداپ نیا همه و دنتشاد هقطنم نامه زا یهاشداپ اهرهش یمامت هک دوب هنوگ نیا هب ناتساب ناریا

 هداد تبسن دنب وید ثرومهط هب ار هاشنامرک تخاس ناریا یناتساب بتک .دندوب هدش یم هدیمان هاشنهاش هک ناهاش
 .(1398 ،هاشنامرک یرادنامرف) تسا
 زا و ناریو یلک هب هقطنم نیا ،هاشنامرک حتف و م 546 لاس رد ریرج دعس یهدنامرف هب ناریا هب بارعا هلمح زا سپ

 مود نرق لیاوا زا نآ زا دعب و دندرک ترجاهم رونید رهش هب هاشنامرک مدرم تالمح نیا یپرد ،دش هتساک نآ تیعمج
 تیعقوم تلع هب نایسابع تموکح نامز رد و دنتخاس وس هرق دور هیشاح رد یرهش هاشنامرک مدرم ،ق .ـه
 هب اه یقوجلس تموکح هرود رد هاشنامرک .دمآ یم باسح هب مجع قارع مهم رهش راهچ زا یکی دوخ کیژتارتسا

 رد و دش ناریو هقطنم نیا رگید راب ،م 5778 لاس رد ناریا هب لوغم هاپس هلمح اب .دش هدیمان ناتسدرک یمسر روط
 هاش تموکح نامز رد و نایوفص نارود رد .دش لمحتم ار یدایز تاراسخ دادغب هب ناخوکاله یشکرکشل نامز

 نیدب و تفای نایاپ ،ش .ـه 1858 لاس رد باهذ دادرارق داقعنا اب ینامثع تلود و ناریا تلود نایم یاه گنج ،یفص
 و یعامتجا ،یداصتقا تفرشیپ اب هارمه شمارآ زا ینارود هیوفص هرود نایاپ ات یفص هاش رصع زا هاشنامرک بیترت
 هب و تفای یماظن تیمها رهش نیا هاشنامرک رد یردان هناخپوت دوجو لیلد هب ؛هیراشفا رصع رد .دنارذگ ار یگنهرف

 دش یم هرادا هنگنز ناخ یلق هللا ،طسوت هقطنم نیا ،هیدنز نارود رد .دش لیدبت ینامثع تلود اب هاش ردان گنج ههبج
 و گنج زورب ثعاب تخت و جات هب یبایتسد یارب ،تردق نایعدم زا یکی ناونع هب یو ،ناخ میرک گرم یپ رد یلو
 .دش هقطنم رد ناوارف یاه تراسخ ندمآ دراو
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 رد اه ینامثع تسد ندرک هاتوک یارب راجاق هاشیلحتف .دندروآ ناغمرا هب هاشنامرک یارب ار یتامدخ زین راجاق تلود
 تموکح هب ینامثع یاهزواجت بوکرس یارب ار هاشتلود یازریم یلع دمحم دوخ دنزرف ،ش .ـه 4188 لاس
 :هلمج زا یرایسب یاهانب و داد رارق دوخ تختیاپ ار رهش نیا یو ،باصتنا نیا یپ رد .درک بوصنم ناهاشنامرک
 و دوب هاشنامرک مکاح لاس 07 ،هحایسلا ناتسب هاشتلود دنزرف .تخاس ار رگید یرایسب و دجاسم ،اه مامح ،هناخناوید
 گنج رد هاشنامرک .تسوا یراگدای هلودلادامع دجسم و یلعف فقسم رازاب یانب .دومن ششوک رهش ینادابآ هار رد
 دراو یاه تراسخ و تامدص .دش هیلخت گنج نایاپ زا سپ و دمآرد یجراخ یاهورین فرصت هب مود و لوا یناهج
 نیا یشیجلا قوس تیعقوم و تیمها ؛نایرج نیا یلو هدنهد ناشن نوتسیب یناهج هبیتک یتح و هاشنامرک هب هدش
 .(1398 ،هاشنامرک یرادناتشا) تسا هدوب هرود نآ رد هقطنم
 تردق و ذوفن یا هزادنا ات تسناوت یزکرم تموکح یولهپ هاشاضر ندمآ راک یور اب 5798 ات 5598 یاه لاس رد
 لاس 1 تدم لوط رد هنافسأتم .دش هدوزفا هرود نیا رد هقطنم نیا ینادابآ هب و دیامن نیمات ناریا رسارس رد ار دوخ
 زا دعب ىاه لاس ىط هک ؛دیدرگ ىناوارف ىاه تراسخ لمحتم ناتسا نیا رگید راب ،ناریا هیلع قارع ىلیمحت گنج
 ناتسا نیا نینکاس .دوش یم بوسحم روشک نیشندرک یاهناتسا زا یکی هاشنامرک ناتسا .دندش ىزاسزاب و تمرم گنج
 ،کرت ،ینمرا :نوچ یرگید ماوقا ،یموب نینکاس زا ریغ .دنهد یم لیکشت دنتسه ییایرآ لیصا ماوقا زا هک اهدرک ار
 دروم یاه نابز نیرت جیار زا نیاربانب ؛دنا هدش نکاس اجنآ رد و هدمآ هقطنم نیا هب ترجاهم یپ رد زین کل و رل ،برع
 یب یاهشیوگ شیادیپ بجوم اهدرک یخیرات هقباس .دنتسه یهاشنامرک یسراف نابز و یدرک نابز ناتسا رد هدافتسا

 ،یناروس یدرک شیوگ ،یماروا یدرک شیوگ ،یرهلک یدرک شیوگ :زا دنترابع اهنآ زا یخرب هک تسا هدش یرامش
 نابز یلصا هخاش راهچ هک دریگ یم رب رد ار یشیوگ هنوگ تصش و یلصا هخاش راهچ یاراد یدرک نابز .یکل شیوگ
 یاهشیوگ کی ره هک تسا ناروگ و یماروا ،یهاشنامرک یدرک ،بونج یجنامرک ،لامش یجنامرک :لماش یدرک
 ناریا ییاتسوا و یولهپ زا یا هبش و کش چیه نودب ناتسدرک و هاشنامرک مدرم ینونک نابز .دوش یم لماش ار یصاخ
 هک تسا ناریا هزاوآ دنلب رعاش نایرع رهاطاباب یاه هدورس یدرک نابز یولهپ هشیر دنس نیرت مهم .تسا هدش هتفرگ
 هب ،اه شیوگ نیا زا یادج .تسا هدرک هدافتسا یزورما یدروک نامه ای یولهپ یاه هژاو زا و دشاب یم یلحم هجهل هب
 ،ینمرا یاهنابز :زا دنترابع هک دریگ یم رارق هدافتسا دروم ناتسا رد زین یرگید یاه نابز فلتخم ماوقا ترجاهم لیلد
 .(1398 ،هاشنامرک یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس) یرل و یبرع ،یکرت
 و ینیشن چوک یگدنز ،میدق زا ناتسا نیا نینکاس .دوش یم بوسحم روشک ریاشع هعماج مهم زکارم زا هاشنامرک ناتسا
 لیا ،یباجنس لیا ،ناروگ لیا :زا دنترابع هقطنم نیا تالیا و ریاشع نیرت مهم .دنا هتشاد یرادماد اب هارمه یریاشع
 و روهمج ای ریمج ،یدابق ،یناجاباب ثالث ،نالبدرز ای دنولاب ،دنرمک ،هلوذ ،دنوشاکرتنوتسیب  یترارح  هاگورین لیا ،رهلک
 رد ینغ عتارم دوجو ؛لاح نیع رد و تسا هتسباو ماد شرورپ هب ناتسا ریاشع و لیا یتشیعم داصتقا .هردز ناب
 و یرورپماد مهم بطق زا یکی فیدر رد ار نآ کاخ و بآ هنیمز رد هژیو یاه دادعتسا نتشاد ،سرگاز یاه هنماد
 ،اه همشچ ،یمیاد یاه هناخدور ؛هلمج زا ناوارف یبآ عبانم دوجو نینچمه .تسا هداد رارق روشک حطس رد یزرواشک
 یداصتقا عبانم رگید زا .تسا هدومن داجیا ناتسا رد یهام شرورپ هعسوت تهج یبسانم طیارش اه بالات و اه ریگبآ
 و یمیلقا صاخ طیارش نتشاد تلع هب هاشنامرک ناتسا ،یزرواشک شخب رد .تسا رویط شرورپ و یراد روبنز ناتسا
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 دعتسم یحاون زا یکی ینالوط و زیخلصاح یاه هرد و عیسو یاه تشد ،ناوارف بآ ،بوغرم یعارز یاه کاخ دوجو
 مهم زا .تسا رادروخرب یزرواشک هعسوت یارب ییالاب رایسب هوقلاب تاناکما هک دیآ یم رامش هب روشک رد یزرواشک
 ،رانا لیبق زا ییاه هویم و یزبس ،یفیص ،جنرب ،دنق ردنغچ ،وج ،مدنگ :ناوت یم ناتسا نیا یزرواشک تالوصحم نیرت
 یاه تیلاعف ،تعنص شخب رد نینچمه هاشنامرک ناتسا .درب مان ار تابکرم و ودرگ ،بیس ،امرخ ،تیزتراوکماداب

 یسیر مشپ ،برغ یجاسن هناخراک ،نوتسیب یترارح هاگ ورین ،تفن هاگشیالاپ یتعنص یاه دحاو .دراد یریگمشچ
 کاروخ ،نولیان دیلوت هناخراک ،یزاس گنر هناخراک ،قرب لباک و میس عاونا دیلوت هناخراک ،ریمشک یفاب مشپ ،برغ
 یایمیک و یمیشویب رتخاب ،نوتسیب ییایمیش عمتجم ،هاشنامرک یمیشورتپ ؛نینچمه .تساه نآ هلمج زا رویط و ماد
 رظن زا .تسا ناتسا یتعنص یاهدحاو نیرت مهم زا درک یشاک و نوتسیب یشاک ،درک ینیچ ،برغ نامیس ،رتسگ برغ
 ،تیمولآ ،درگوگ ،برس ،نهآ زا دنترابع اهنآ نیرت هدمع هک دشاب یم تیمها زئاح ناتسا نیا زین یندعم ریاخذ
 .(1398 ،تراجت و ندعم ،تعنص ترازو) تیزتراوک
 ناتسدرک ناتسا -2
 اب لامش زا ناتسا نیا .دراد رارق ،ناریا برغ رد عبرم رتمولیک 097 و رازه 17 دودح یتحاسم اب ناتسدرک ناتسا
 اب برغ زا و هاشنامرک ناتسا اب بونج زا ،ناجنز و نادمه یاه ناتسا اب قرش زا ،ناجنز و یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا
 ،هناب یاهرهش هب ناوت یم نآ مهم یاهرهش زا و تسا جدننس رهش ،ناتسدرک ناتسا زکرم .تسا هیاسمه قارع روشک
 قطانم زا یکی ،یعیبط و یمیلقا ظاحل زا ناتسدرک ناتسا .درک هراشا ناویرم ،نارایماک ،هورق ،زقس ،هردناوید ،راجیب
 ات و هدش عورش ناویرم زا ناتسا نیا .تسا هقطنم رسارس رد عیسو یاه هرد و عفترم یاه تشد اب روشک یناتسهوک
 ییاه هتشر تروص هب روشک برغ یاههوک هتشر .دبای یم همادا قرش رد یبونج ناجنز یاه هوک و نزوا لزق هرد
 ناونع اب ناتسا نیا یاهیراومهان .دنهد یم لیکشت ار نآ یعیبط هدودحم و هتفرگ رب رد ار ناتسا هنهپ یمامت ،یزاوم
 نیا رد نیمز سنج و یدنلب ،یتسپ لکش و دوش یم یقرش و یبرغ شخب ود لماش یزکرم ناتسدرک یناتسهوک هیحان
 لاکشا یاراد نیمز سنج یتسس و یتخاونکی ظاحل زا یبرغ یناتسهوک شخب .تسا توافتم رگیدکی اب شخب ود
 ،جدننس زا یعیسو تمسق .تسا زاب یاه هرد اب هارمه میالم و تخاونکی بیش ،لکش یدبنگ یاه هوک یگژیو اب هباشم
 نیا وزج ،زقس و ناویرم نیب رد همشچ لهچ یناتسهوک هیحان و ناتسدرک بونج ات اه نآ فارطا یاهنیمزرس ،ناویرم
 .(kurdestan.msy.gov.ir ک .ر :1398 ،ناتسدرک یرادناتسا) دنوش یم بوسحم یناتسهوک شخب
 رد یبرغ هنماد ات و هدش عورش قرش و بونج زا هیحان نیا یاه یدنلب و یتسپ هلابند هک درک هفاضا دیاب نینچمه
 راصح کی زا ،تسا توافتم یبرغ یناتسهوک شخب اب هک یقرش یناتسهوک شخب .دراد همادا قارع روشک لخاد
 عفترم یاه تشد هلیسو هب رتشیب هقطنم زا شخب نیا .تسا هدش لیکشت یبوسر و ینوگرگد یاه گنس یناتسهوک
 ای قالیئ ،وتابوا ،ناویرم :زا ناوت یم زیخلصاح یاه تشد نیا نیرت مهم زا هک هدش هطاحا یروهام یاه هپت و راومه
 هیحان لصاف دحرد ،دریگیمربرد ار جدننس یقرش یاه تمسق هک یقرش شخب .درب مان نارایماک تشد و هورق ،نالگهد
 یانثتسا هب هیحان نیا رد .دروآ یم دوجو هب ار یبونج -یلامش یناشفشتآ تاعافترا زا هتشر کی ،یقرش و یبرغ
 نیرتدنلب .دوش یم هدناوخ «وتهوه» هیحان نیا تشد نیرت عفترم هک دراد دوجو یعیسو یاه تشد ،راجیب یاه هوک
 زا .تسا زقس و هورق نیب یلع هجنپ و زکرم رد ادیش ،راجیب لامش رد نیشن هاش ،یقرش یناتسهوک شخب یاه هوک
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 ،ازریم دجسم ،هنایم ،هرس انس ،ریسم هقلح ،همرچ یناک ،فورعم خیش ،راسچوک هب ناوت یم ناتسا مهم یاه هوک رگید
 .درک هراشا نیدلا جارس هوک و نال خرچ ،هزرب راوه ،همشچ لهچ ،غاد یلاع وه ،تخت ،هزایپ ،کب نیسح ،وواک الم

 
 ناتسدرک ناتسا -2 هرامش هشقن
 (kurdestan.msy.gov.ir) :عبنم

 اب هناب رد تولآ هقطنم ،هقطنم نیرت عافترا مک و رتم 559 92 عافترا اب وهاش هوک ،ناتسا تمسق نیرت عفترم ؛لک رد
 هک دراد رارق یا هنارتیدم بوطرم و مرگ یاوه یاه هدوت ریثات تحت ناتسدرک ناتسا یاوه و بآ .تسا رتم 553 عافترا
 و سلطا سونایقا زا اوه هدوت نیا .دوش یم ناتسمز رد فرب شزیر و راهب رد اه یگدنراب ثعاب ییاوه هدوت نیا
 فرب هدنکارپ یاه شراب تروص هب ار تبوطر زا یهجوت لباق شخب سرگاز تاعافترا هب دروخرب اب هنارتیدم یایرد
 ریثات راویرز هچایرد و ناویرم رد یراهب و یناتسمز بوطرم یاه هدوت ذوفن .دنهد یم ناشن هقطنم نیا رد ناراب و
 ییاوه و بآ نایرج ود ریثات تحت یلک روط هب ناتسا نیا .دراد هیحان نیا یاوه ندش بوطرم و لادتعا رد یناوارف
 هب فلتخم یحاون رد نآ عاونا هک دراد دوجو ینوگانوگ یاه میلقا ناتسدرک ناتسا هقطنم رد .دراد رارق درس و مرگ
 ریسم وتابوا تشد رد لدتعم ناتسمز ،دابآریما ای اوآریم هرد رد لدتعم ناتسبات و درس ناتسمز :تسا تروص نیا

 –ناویرم ریسم رد کنخ یاه بش و زور یط رد مرگ ناتسبات و ینالوط یاه نادنبخی اب درس ناتسمز ،زقس –جدننس
 رد بوطرم همین و کشخ همین یمیلقا رخآ رد و تاناماروا هیحان رد لدتعم و بوطرم یاوه و بآ ،یلزد دنبرد
 نایرج یبآرپ یاهدور دایز یاه یگدنراب و ددعتم یاه هوک دوجو تلع هب ناتسدرک ناتسا رد .ناویرم – جدننس ریسم
 رد نازگ ،دور واگ ،قالشق :زا دنترابع اه نآ نیرت مهم و دنریگ یم رب رد ار هقطنم نیا زا یعیسو یضارا هک دنراد
 ،نالجنر ،زقس رد هتنس و ناینآ ،زقس دور ،یبسامهط ،روش ،راولت ،مچ ،هرد نزوا ،نز هوک ،نزوا لزق ،اقچ مق ،جدننس
 یحاون رد نزوا لزق دور یاه هبعش اه هناخدور نیا نایم زا هک ؛ناوریس یساموک ،ناکلواچ ،نازرتالک ،لگن ،ناراگ
 دنیآ یم رامش هب ناتسا یراج یاهدور نیرت مهم زا ،یقرش لامش و قرش رد ناوریس دور و یبرغ یناتسهوک
 .(kurdestan.msy.gov.ir ک .ر :1398 ،ناتسدرک یرادناتسا)



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 231

 هلیسوب هک ییاه نیمزرس یخیرات زرم .تشاد رارق اهدام تیمکاح تحت هک تسا ینیمزرس زا یشخب ناتسدرک ناتسا
 یهتنم رموس و مالیا هب یبرغ بونج و بونج رد و «روشآ» هب برغ رد ،«وتاروا» هب لامش رد ،هدش یم هرادا اهدام
 ،اهرل فیاوط دادجا «نایبولول» ،«نایروه» یاه مان هب هفیاط راهچ ناریارد اهدام تلود لیکشت زا لبق .دش یم
 ساسا رب .تسین نشور نادنچ مالسا زا لبق ات درک ماوقا خیرات .دندرک یم یگدنز نایتوگ و اهدام دادجا «نارایماک»
 نیا .دنتفرگ یم رارق اه یروشآ زات و تخات دروم اهراب هک دندوب «نایتوگ هفیاط» زا اهدرک هدنام اج هب کرادم و دانسا
 رد شویراد هبیتک هتشون نتم ساسا رب نینچمه .دندرک ضرقنم ار نایروشآ و دنوش یم دحتم دام تلود اب اهدعب موق
 رصع رد تسا هتشاد رارق نایشنماخه تلود ورملق رد ،م .ق 500 لاس رد دام تلود :نوتسیب و دیشمج تخت

 مجع قارع هب ،ناتسدرک ینعی ناریا برغ یناتسهوک هیحان یمامت گیب لرغط تموکح دهع رد هژیو هب و نایقوجلس
 کولم» ناونع هب یقوجلس گیب لرغط زا ،ق .ـه 294 لاس رد ،یسابع هفیلخ زا یروشنم رد و دش یراذگ مان
 .دش یم بوسحم مجع قارع وزج ناتسدرک ،لوغم ناناخلیا هرود رد هک دسر یم رظن هب .تسا هدش هدرب مان «نیقارعلا
 نایم یاه هرد و اه هوک رد موق نیا .تسا هدش هراشا درک ماوقا یارب «یوخودرک» مان هب «نوفنزگ یگنج رفس» باتک رد
 خیرات دنچره .دندوب نکاس ،دراد رارق دوش یم هدیمان «وخز» هزورما هک یلحم رد صوصخ هب و ناتسنمرا و قارع
 نرق لیاوا رد .دراد رت نشور یا هنیشیپ مالسا زا سپ هرود رد یلو تسا مهبم و کیرات مالسا زا شیپ رد درک ماوقا
 رد ار ناتسدرک دودح یسیلدب نیدلا فرش .تسا هدرک تموکح نآ رب هویا نانامکرت زا هاش نامیلس ،یرجه متفه
 نیمزرس همان فرش رد و دنک یم رکذ اج کی ناتسرل تیالو ندوزفا اب دوخ «همان فرش» باتک رد و یوفص راگزور
 فرصت ار اهدرک تاماکحتسا و اه هعلق ،ق .ـه 57 ای 68 خیرات رد بارعا .درامش یم یکی اهدرک اب ار رل موق و ناتسرل
 درجباراد و اسف زا عافد رد سراف یاهدرک ،دوب تاحوتف لوغشم سراف تلایا رد برع هاپس هک ،ق .ـه 97 رد .دندرک
 یسوموبا .تفرگ تروص ،ق ـه 77 لاس رد ،دندوب نیشندرک یاهرهش زا هک  ذاباراد و روز رهش حتف .دنتشاد تکرش
 دشار نبا تیرخ مایق رد ،زاوها هیحان یاهدرک ،ق ـه 19 لاس رد .درک بوکرس ار اهدرک ،ق .ـه 07 لاس رد یرعشا
 زا یدایز هدع و بوکرس مایق نیا «تیرخ» لتق زا سپ اما ،دنتفرگ ار تیرخ بناج «(ع) یلع نینمؤملاریما» دضرب
 نبا جاجح هلیسو هب شروش نیا و دنتشادرب شروش هب رس سراف هقطنم یاهدرک ،ق .ـه 53 لاس رد .دندش هتشک نانآ
 ار یکمرب دلاخ ،یسابع هفیلخ روصنم و دندرک مایق لصوم یاهدرک ،ق .ـه 148 لاس رد .دش بوکرس یفقث فسوی
 نایاوشیپ زا یکی .ق .ـه 477 لاس رد .درک بوکرس ار اهدرک شروش زین یو و داتسرف اجنآ هب نانآ یبوکرس یارب
 فورعم رادرس هفیلخ تشاذگ شروش هب رس مصتعم هفیلخ دضرب سیجرهف نبا رفعج مان هب لصوم فارطا یاهدرک
 تلود طلست تحت زور نآ ناتسدرک زا یعیسو تمسق هیوفص تموکح هرود رد .داتسرف وا گنج هب ار «خاتیآ» دوخ
 خیرات رد راب نیتسخن یارب ،هیدنز هلسلس لیکشت اب .دوب سرگاز یاه هوک یقرش یاه هنماد لماش هک تشاد رارق ناریا
 هب یبرغ ناجیابرذآ زا یتمسق ،هیدنز تموکح رخاوا رد هک یروط هب دیسر تنطلس هب داژن درک یا هلسلس ناریا
 تردق و تموکح زکرم ناونع هب ار یوخ رهش و دمآرد ،دندوب درک گرزب فیاوط زا یکی هک یلبند هفیاط فرصت

 لالقتسا هب ندیسر یارب ار دوخ ینطاب لیم ینامثع کاخ رد اهدرک اهراب یدالیم مهدزون نرق رد .دندرک باختنا دوخ
 لقتسم ناتسدرک سیسات رکف هب یدنبشقن هللادیبع خیش ،یدالیم 1218 لاس رد .دندرک رهاظ نابز درک یتلود لیکشت و
 ،هیمورا فارطا ،یدالیم 5118 لاس رد یو نارادفرط ،میمصت نیا یپ رد داتفا ینامثع تلود تیامح تحت
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 ناریا نایهاپس دایز تامحز لمحتم ثعاب دوخ نیا هک دندروآرد دوخ فرصت هب ار بآودنایم و هغارم ،غالبجواس
 و ناریا رد یدالیم 6438 لاس رد نیقفتم یاوق روضح اب نامزمه دمحم یضاق .دش هقطنم نیا ندروآ تسد هب یارب
 لماک هیلخت زا سپ .داد لیکشت ،دوب داباهم نآ زکرم هک ار ناتسدرک قلخ یروهمج ،یوروش هیسور تلود تیامح اب
 زا یشان یروهمج و شروش نیا ،ناتسدرک و ناجیابرذآ یحاون هب یزکرم تلود شترا مازعا و نیقفتم یاوق زا ناریا
 .دوب هدش میسقت شخب شش هب ناریا ،6898/3/3 لاس رد 0278 هرامش سیون شیپ هب انب .دیدرگ یشالتم مه زا زین نآ
 2998 لاس رد هرخالاب .دوب هیولیکهک و ناتسزوخ ،نادمه ،ناتسرل ،هاشنامرک ،ناتسدرک یاهرهش لماش یبرغ اه ناتسا
 ترازو) داد لیکشت ار ناتسدرک ناتسا و دش ادج ناتسا نیمجنپ زا ناتسدرک ،ارزو یاروش نامرف هب هجوت اب ،ش .ـه
 .(1398 ،روشک

 زا دالیم زا لبق مود هرازه رد هک دنتسه ییایرآ یاهداژن زا یکی درک موق ،یخیرات دنتسم کرادم و دهاوش دانتسا هب 
 رد ار اهدام یروطارپما ،اونین رد نایروشآ تردق رب هبلغ اب و هدمآ سرگاز یاه هوک هلسلس هب رزخ یایرد یاه هرانک
 رثکا .تسا ناریا برغ رد نیشندرک یاه ناتسا زا یکی ناتسا نیا .دندرک یراذگ هیاپ ناریا رد دالیم زا لبق متفه نرق
 دنرواب نیا رب ناسانش مدرم زا یهورگ .دننک یم تبحص فلتخم یاه هجهل هب هک دنتسه نابز درک ،ناتسا نیا نانکاس
 رد نینچمه و ناتسدرک ناتسا رد یدرک نابز .تسا یناریا و ییاپورا و دنه هورگ یاه نابز زا یکی یدرک نابز هک
 اما دراد ینوگانوگ یاه هجهل ،اهروشک رگید و ناسارخ لامش و یبرغ ناجیابرذآ ،نادمه ،هاشنامرک ،مالیا یاه ناتسا
 رد یناروس هخاش ،تسا «یناروس» و «یجنامرک» هخاش ود لماش یدرک یاه هجهل نیا نیرت ملکت رپ و نیرت مهم
 ناتسرهش ینارک یاه شخب زا یخرب مدرم یدرک نابز زا ریغ هب .تسا بوتکم تایبدا رد جیار هجهل ناتسدرک ناتسا
 شخب رد یکل نابز ملکت نینچمه .دننک یم تبحص یناجیابرذآ یکرت نابز هب هورق ناتسرهش یزکرم شخب و راجیب

 .دراد جاور زین هورق ناتسرهش رد یلود راهچ

 قیاوط زا ناتسا نیا ریاشع .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ناتسدرک ناتسا یعامتجا بیکرت رد یریاشع هعماج 
 هب ای و هتفای ناکسا تاناماروا و جدننس ،هردناوید ،ناویرم ،زقس هناب قطانم رد نانآ رتشیب هک دنتسه ناریا درک یمیدق

 رد یزرواشک رظن زا ناتسدرک ناتسا .دنزادرپ یم یرورپماد هب عقاوم بلغا رد و دننک یم چوک هاتوک و دودحم تروص
 ،بسانم یگدنراب ،یفاک کاخ عبانم دوجو ،یفاک یبآ عبانم دوجو .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا روشک حطس
 شخب ناوت شیازفا و هعسوت ثعاب هورق و ناویرم تشد نوچ زیخلصاح یاه تشد دوجو و دایز و ینغ عتارم دوجو
 ود هک دهد یم لیکشت تابوبح و وج ،مدنگ ،تیمها بیترت هب ناتسا نیا یزرواشک تادیلوت .دنا هدش ناتسا یزرواشک
 باسح هب روشک یرادماد یلصا یاه بطق زا یکی ،یرورپماد شخب رد .دریذپ یم تروص یبآ و یمید تروص ود هب
 ماجنا ناتسا نیا رد هک ییاه تیلاعف رگید زا .دراد ار دادعت و تیمها نیرت شیب هرب و دنفسوگ ،اه  ماد نایم زا و دیآ یم
 ناتسا یتعنص یاه تیلاعف .تسا رادروخرب ییازسب قنور زا ناتسدرک رد هک تسا لسع روبنز شرورپ ،دریگ یم
 .دور یم رامش هب روشک یتعنص هتفاین هعسوت قطانم زا و تسا دودحم رایسب روشک یاه  ناتسا ریاس هب تبسن ناتسدرک

 یاه هورگ رب لمتشم ناتسا ینیشام عیانص :دنوش یم میسقت یتسد و ینیشام هورگ ود هب ،یلک روط هب ناتسا نیا عیانص
 یتسد عیانص شخب رد .دنتسه کینورتکلا و قرب ،ییاذغ ،مرچ و یجاسن ،یزلولس ،ییایمیش ،یزلفریغ یناک عیانص
 مه هک یتسد نوگانوگ یاه لوصحم دیلوت هب یدایز هدع ناتسدرک ییاتسور و یرهش طاقن رد رضاح لاح رد زین
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 ،یفاب  میلگ ،یفاب شرف :زا دناترابع یتسد عیانص نیا مها .دنتسه لوغشم دنراد یراجت شزرا مه و یگناخ فرصم
 تخاس و یزود قوجنم ،یزود کلوپ ،یزود بالق ،یزود نزوس ،یطارخ ،یزود هویگ ،بوچ یراک کزان ،یجاسن
 .(1398 ،روشک یگنهرف ثاریم و یرگشدرگ نامزاس) یلحم تالآ تنیز
 شهوژپ یاههتفای
 ؛دنراد ریثات اهزرم تینما رب ریز لماوع یلک روط هب
 یزرم قطانم تینما رب هعسوت ریثات

 یزرم قطانم تینما و هعسوت رب یزرواشک شخب ریثات
 رب میلقا رییغت تاریثات یبایزرا ،طابترا نیا رد و هدوب رشب یارب یا هیاپ تیلاعف هجیتنرد و یساسا زاین کی یزرواشک
 یزرواشک شخب رد تیلاعف ،یگدنز یاه هنیزه نیمات و دمآرد بسک عبانم زا یکی .تسا یرورض زاین کی یزرواشک
 دوجواب اریز ؛دشاب یم رادروخرب ییالاب تیمها زا روشک ره یزرم یحاون رد نکاس دارفا یارب تیلاعف نیا .تسا

 هب لوغشم هزوح نیا رد یرتشیب دارفا ،تسا بسانم یاوه و بآ اهنآ نیرت مهم هلمج زا هک یعیبط بسانم طیارش
 شخب رد یبآ زاین ندرک صخشم .دننک یم بانتجا از شنت و بذاک یاه لغش هب ندروآ یور زا و هدش تیلاعف
 تیریدم ،حیحص تخانش اب ناوتب ات تسا رادروخرب ییالاب رایسب تیمها زا ،یزرم یحاون رد صخالاب یزرواشک
 از شنت یاه نوناک ندمآ دوجو هب زا ،حیحص تیریدم و یزیر همانرب اب و هدرک نارحب تیریدم نیزگیاج ار کسیر
 رد دوکر دناوت یم یبآ زاین شیازفا .درک یریگولج ناکما دح ات ...و یراکیب ،الاک قاچاق ،ترجاهم هزوح رد
 ،ییازلاغتشا شخب رد بسانم یراذگ هیامرس و یزیر همانرب مدع تروص رد ؛دنک دیدشت ار یزرواشک یاه تیلاعف

 ردخم داوم تادراو شیازفا ،الاک قاچاق ریظن ینوناقریغ یاه تیلاعف یارب یرتسب ،یزرم یحاون رد داصتقا و تعنص
 .درب یم الاب ار یعامتجا ینما ان دصرد و هداد شیازفا ار یزکرم تلود یارب از شنت یاه نوناک و هدش مهارف
 یزرم قطانم تینما و هعسوت رد یزرم یاه هچرازاب شقن
 نآ هب هعسوت هب ندیسر یارب هعسوت لاح رد یاهروشک و هدش یفرعم هعسوت و دشر روتوم ناونع هب تراجت هزورما
 یاهروشک یزرم یاه شنت شهاک و دامتعا داجیا هب ناوت یم تراجت یاهدربراک نیرتمهم هلمج زا ؛دنراد زاین
 زا یهجوت لباق شخب هراومه و دراد دوجو هتفاین هعسوت یاهروشک زا یرایسب رد هک یلکشم .درک هراشا هیاسمه
 .دوش یم ناگیاسمه اب یلامتحا یاهدروخرب یارب یماظن تاحیلست هیهت فرص ،اهروشک نیا دودحم یاهدمآرد
 جنشت شهاک و هیاسمه روشک 7 نیب یراجت تالدابم شرتسگ نایم میقتسم یا هطبار ،یبرجت یاه هتفای یخرب ساسارب

 و ءاقترا یارب رگیدکی هب اه روشک نیا کمک ،یا هقطنم تالدابم رگید رثا .دراد دوجو ود نآ نیب یماظن و یسایس
 ار رت نییاپ لمح هنیزه رگیدکی هب الاک رودص یارب هیاسمه یاهروشک هکنیا هب هجوتاب .تسا یبسن تیزم قلخ
 اب الاک رودص ناکما ،الاک دیلوت طیارش ریاس ندرک ضرف ناسکی تروص رد اذل ؛دنراد اهروشک ریاس هب تبسن
 دنهاوخ رادروخرب اهروشک ریاس هب تبسن یرتالاب یتباقر و یبسن تیزم زا و هدروآ تسد هب ار رت نییاپ یاه تمیق
 .دوب
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 زا یشخب ناونع هب و هدرک یقلت یا هقطنم یاه یراکمه شرتسگ یاتسار رد ناوت یم زین ار یزرم یاه هچرازاب داجیا
 یاه تیلاعف شرتسگ و یزرم قطانم رد تابث هدننکداجیا ،یا هقطنم یاه نارحب شهاک یارب یداصتقا لح هار کی
 یتیمورحم زا هک یحاون نیا رد ار تراجت زا لصاح هافر ناوت یم قیرط نیا هب .تسیرگن نآ هب تراجت و یدیلوت
 اه هچرازاب درکلمع هک دبای یم ققحت یتروص رد رما نیا .درک مهارف ،دنتسه روشک طاقن ریاس هب تبسن فعاضم
 یرابنایز راثآ دناوت یم تروص نیا ریغ رد ؛دوش تارداص و لاغتشا ،دیلوت شرتسگ هب یهتنم تیاهنرد و هدوب دنمفده
 .دشاب هتشاد هارمه هب روشک داصتقا یارب
 هلداعم یاهرتماراپ نیرت یلصا زا یکی ،نانیشنزرم ییادز تیمورحم درکیور اب یزرم قطانم رد یراجت قنور عقاورد
 یشخب ناونع هب یزرم یاه هچرازاب .دوب دهاوخ رادیاپ تینما هب ندیسر ،نآ هجیتن هک هدوب قطانم نیا رد مظن یرارقرب
 هلمج زا ،فلتخم یاه هبنج زا اه هچرازاب نیا تیلاعف .دنوش یم هتفرگ رظن رد یجراخ یناگرزاب رد مهم اما ،کچوک
 فلتخم یاه هبنج زا رتشیب یزرم یاه هچرازاب تیمها .دنک افیا ار یرثوم شقن دناوت یم هقطنم هعسوت و دشر
 و دیاب هک روط نآ ناریا رد یزرم یاه هچرازاب .تسا هقطنم یداصتقا قنور و هعسوت و لاغتشا ،یعامتجا ،یداصتقا

 -یداصتقا یاه هاگدید اب هکنیا یاج هب و هدش لمع فیعض یلیخ دراوم رثکا رد و دنا هتفرگن رارق هجوت دروم دیاش
 .دنا هدوب هجوت دروم یتینما و یسایس هاگدید زا رتشیب ،دنوش تیامح و شرتسگ ،داجیا یعامتجا
 یزرم قطانم تینما رب اه تیموق شقن
 ناکم و نامز طیارش عبت هب نآ یسایس -ییایفارغج یاوتحم اما ،تباث نآ موهفم هک تسا یطابنتسا یعوضوم تینما
 اب هلباقم هک تفرگ یم رارق هجوت دروم اهزرم زا جراخ یماظن دیدهت رظن زا اتدمع یلم تینما هتشذگرد .دنک یم رییغت
 اب یگنتاگنت هطبار و هدش جراخ دوخ کیسالک فیراعت هزوح زا موهفم نیا هزورما اما ؛تشاد یماظن راک و زاس زین نآ
 .تسا هتفای رادیاپ هعسوت
 فدارتم هیوس کت و دودحم یشرگن اب یرازبا ،تینالقع تیمکاح اب یسایس یاهدحاو یالتعا و تفرشیپ هتشذگرد
 رگید نایب هب و یداصتقا دشر زا رتارف یموهفم رادیاپ هعسوت اما ؛دش یم هتفرگ رظن رد یداصتقا دشر موادت و داجیا
 .دراد دشر رب طیحم
 سنارفنک زا سپ هک یروط هب ؛دش دوخ موهفم رد یساسا تالوحت و رییغت راچد 5638 ههد رخاوا زا شرگن نیا

 ،رادیاپ هعسوت ناونع اب دوخ دیدج میاداراپ رد وریناژودویر شرازگ نینچمه و دنلتارب شرازگ ،ملهکتسا یناهج
 نیاربانب ؛دهد یم رارق هجوت دروم عبانم هنالداع عیضوت و یعامتجا تلادع رب دیکات اب ار ناسنا یگدنز یایاوز یمامت
 یاه هفلؤم رب راذگرثا یاهریغتم داجیا یارب ار یبسانم رتسب دناوت یم ،نیمزرس کی یسایس یاهاضف رد رباربان هعسوت
 .دنک مهارف اه تیموق ثحب و یلم تینما
 نیا ؛دنهد یم لکش ار نوماریپ - زکرم راتخاس هک تسا زکرمتم یسایس یاه ماظن هجوتم رتشیب دیدهت نیا هزورما

 مهرب هب رجنم یراتخاس نینچ زین ناریا رد و دنتسه زکرم هب تبسن هتفای هعسوت رتمک هیشاح لماش اتدمع اهراتخاس
 یحاون رب قبطنم ارثکا ،ینوماریپ یحاون هکنآ رتمهم و تسا هدش نوماریپ و زکرم نیب یا هقطنم نزاوت و لداعت ندروخ
 .دوش یم تیوقت ییارگاو لمع و دبای یم شیازفا تازیامت ،یطیارش نینچ رد ؛دنتسه یموق
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 ماوقا زا هک تسا ییاهروشک ءزج ناریا .دراد دوجو میقتسم هطبار ،یحاون نیا هعسوت و اهزرم رادیاپ تینما نایم
 نیب ییارگاو و ییارگمه ،یلم تدحو ،یلم تیوه یگن وگچ ؛تسا رادروخرب دوخ یتیعمج بیکرت رد نوگانوگ
 .دنتسه هجاوم نآ اب ماوقالا ریثک یاهروشک رد اه تموکح هک دنتسه یمهم تاعوضوم زا ،ماوقا
 اب بسانتم هک دروآ یم ناغمرا هب یزکرم تموکح یارب تصرف ای دیدهت بلاق رد ار ییاه شلاچ یموق عونت و ددعت
 ییارگاو نوچمه یتادیدهت یموق عونت رگا ؛دوش یم هجاوم نآ اب بلاغ یژولوئدیا ای تموکح یرظن و کیروئت ینابم
 هک دننک یم داجیا زین ار یدیدج یاه تصرف ،دنشاب هتشاد هارمه هب دناوت یم ار یهاوخ یراتخمدوخ ای یبلط هیزجت
 .درک لیدبت تصرف هب ار تادیدهت ناوت یم ،اهنآ تیریدم و تخانش اب
 (یزرم قطانم اصوصخم) هعماج رد نآ تارثا و یراکیب لضعم
 لوط رد هک تسا یصاخ تالکشم و لئاسم اب هارمه ،نآ تیعمج ینوزف و اهرهش عیرس شرتسگ و شیادیپ هزورما
 ریگنابیرگ ،یداصتقا یعامتجا لئاسم نیرت هدمع زا یکی ناونع هب ،لاغتشا و یراکیب هلئسم .هتشادن هقباس خیرات
 .تسا هعسوت لاح رد یاهروشک
 موزل دروم یاه لماعت یاه یگتخیسگ مه زا یلصا ببسم و یعامتجا راوگان یاهدمایپ زا یرایسب أشنم یراکیب

 یعامتجا یاه یراجنهبان لماوع و اه هشیر و دوش یم هتخانش داسف لماوع نیرت هدمع زا یراکیب .تسا هعماج
 یراکیب .دریگب رارق یسانشراک هعلاطم دروم دیاب هک تسا ...و حرج و برض ،دایتعا ،قاچاق ،تقرس هلمج زا یرایسب
 .دنک یم دیدهت ار اهزرم تینما هک تسا قاچاق هب نانیشنزرم شیارگ لماوع نیرتمهم زا یکی ،یزرم قطانم رد
 یزرم قطانم هعسوت رب نزاوتم هعسوت و شیامآ هاگیاج
 ،یداصتقا هعسوت فادها هدننک نییعت و یلصا نکر ناونع هب نیمزرس هب هک تسا یزیر همانرب یعون ،نیمزرس شیامآ
 یتینما تاعلاطم بوچراچ رد نآ تیمها نازیم و یزرم قطانم یسررب .دنک یم هجوت ،یسایس و یگنهرف ،یعامتجا
 یزرم قطانم شیامآ هاگیاج اذل ؛دوش عقاو هجوت دروم دناوت یم ،شیامآ هزوح یتاعلاطم قطنم رب ءاکتا اب یزرم قطانم
 قمع زین و یراذگریثات عون و نازیم دننام یلماوع عبات و دیآ یم رامش هب یمهم رما ،روشک هعسوت یزیر همانرب ماظن رد
 .تسا اه یراذگریثات نیا داعبا و
 ،یعامتجا ،یداصتقا داعبا یمامت نیب هچراپکی و گنهامه هعسوت نآ فده هک نزاوتم هعسوت هب هجوت ،اتسار نیا رد
 ،هعسوت زا عون نیا رد اریز ؛تسا مهم ،دراد هعماج یاه شخب یارب یدایز تیمها و هدوب هعماج یگنهرف و یسایس
 هک تفگ ناوت یم سپ .دوش یمن هدید اتسور و رهش نایم یتوافت یترابع هب ای هعماج فلتخم یاه شخب نایم یتوافت
 نیا هب هجوت نودب اریز ؛دوش یم یقلت یساسا ترورض کی ناونع هب یزرم قطانم شیامآ هب هجوت ،رادیاپ هعسوت رد
 ،ییاضف و نالک یزیر همانرب یارجا هب هجوت مدع و یشخب یزیر همانرب رب دیکات و دوب دهاوخن رادیاپ هعسوت ،هفلؤم
 .دوش یم یتالکشم و اهانگنت بجوم
 تینما دوبن هکارچ ؛تشادرب ار یزرم قطانم شیامآ هار رس رب دوجوم یفنم عناوم دیاب ،دهد یم ناشن جیاتن هک نانچمه
 هعسوت اریز ؛دوش یم یلخاد و یزرم قطانم نیب لداعت مدع ثعاب ینماان نیا و دراذگ یم ریثات قطانم نیا رد هعسوت رب
 رامش هب یمهم رما ،قطانم نیا رد رادیاپ و نوزوم هعسوت و دنتسه رگیدمه موزلم و مزال ،یزرم قطانم رد تینما و
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 هیکت و یزرم قطانم هعسوت دنور رد ناریدم و مدرم رطاخ قلعت و تکراشم تیوقت هب هجوتاب ناوت یم نیاربانب ؛دیآ یم
 .تفای تسد مهم نیا هب ،قطانم نیا رد لغاشم داجیا و یزرم قطانم رد هعسوت عبانم رب رتشیب
 یهایگ تادیلوت رادیاپ تینما رد نانیشنزرم و اهزرم شقن
 هدننکدوبان هک یهایگ یاه یرامیب و تفآ دورو لرتنک رد یریذپانراکنا شقن اهنآ راوجمه نانکاس و نابزرم ،اهزرم
 .تسا مهم رایسب ،نآ زا جورخ و دورو نیناوق و اهزرم هب نتخادرپ اذل ؛دنراد ،دنتسه یهایگ تادیلوت
 و تاررقم زا یا هعومجم هک دوش یم قالطا یلحم هب هنیطنرق .دوش یم هتفگ یا هنیطنرق نیناوق ،لماوع نیا هعومجم هب

 و اهنآ یاه هدروآرف ای ساسح تادوجوم یور صاخ ینامز هرود کی رد یتشادهب ینف یاه لمعلاروتسد و طباوض
 نیلوا ناونع هب هک یروط هب ؛دوش یم لامعا یرامیب و تفآ هعاشا ای دورو زا یریگولج روظنم هب رطخ لماوع ریاس
 زا ات دوش تیاعر دیاب هک دوش یم یلامعا لماش و یقلت از یرامیب و تفآ لماوع موجه ربارب رد یعافد دس و زیرکاخ
 .دنک یریگولج هقطنم هب از یرامیب لماوع دورو
 تالدابت مجح نوزفازور تعرس و یزرواشک تالوصحم ریاس نینچمه و تاجیزبس ،هزات یاه هویم تراجت
 هب ،یا هنیطنرق یهایگ یاه یرامیب و تافآ هک تسا هدرک مهارف ار یطیارش ،اهروشک نیب یزرواشک تالوصحم
 .دنوش لقتنم دمعریغ روط هب رگید هقطنم هب یا هقطنم زا یتحار
 ،یدج تارطخ ،هدولآ یاه هلومحم دورو زا یریگولج یارب یهایگ تشادهب نیزاوم تیاعر مدع تروص رد
 ،دوش ارجا یبوخ هب نانیشنزرم و نانابزرم طسوت نیناوق نیا رگا .دنک یم دیدهت ار اهروشک یداصتقا و یزرواشک
 یاه یرامیب و تافآ لرتنک مدع تاراسخ زا یشان یاه هنیزه لمحتم روشک و هدش هتفرگ برخم لماوع دورو یولج
 .دش دهاوخن رگ نایغط
 ار یرامیب و تفآ یولج ،یا هنیطنرق نیناوق تیاعر اب دنناوت یم ،نانیشنزرم و نانابزرم هک تفگ ناوت یم تیاهن رد
 دوخ روشک یمئاد و یلصا ناعفادم و دننک تسارح و ظفح ار دوخ روشک یضرا تیمامت زین قیرط نیا زا و دنریگب
 .دنشاب
 دوخ روشک رد تینما یرارقرب ثعاب دوخ یساسا شقن یافیا اب نانیشنزرم و نانابزرم هک تفگ دیاب هلوقم نیا رد
 زا یریثک رشق و هدش یزرواشک تادیلوت نتفر نیب زا ثعاب ،یهایگ یاه یرامیب و اه تفآ دورو هکارچ ؛دش دنهاوخ
 زا معا الاک قاچاق هب نانیشنزرم ندروآ یور رطخ ،نیشنزرم عماوج رد یراکیب روهظ اب و درک دهاوخ راکیب ار هعماج
 ینما ان داجیا یناب و ثعاب ،نانیشنزرم نیب رد قاچاق موش هدیدپ زورب و هدش ساسحا هعونممریغ و هعونمم یاهالاک
 .دش دهاوخ روشک لک و هقطنم رد
 یزرم قطانم هعسوت رب تینما ریثات

 ناریا یزرم یحاون رد یرگشدرگ داصتقا دشر دنور رب نآ ریثات و تینما
 زا یرایسب .دیآ یم باسح هب ایند رد تعنص نیرت عونتم و نیرتگرزب ناونع هب یدرگناهج و یرگشدرگ تعنص
 ییانبریز راتخاس هعسوت و یصوصخ شخب دشر ،لاغتشا ،دمآرد یلصا عبنم ناونع هب ار ایوپ تعنص نیا اهروشک
 زا جارختسا ای دیلوت لثم یداصتقا رگید یاه لکش هک اجنآ رد ینعی ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب ؛دنناد یم
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 تعنص هعسوت هب ،دنرادن یناگرزاب و تراجت هنحص رد یمهم نادنچ شقن ای تسین هفرص هب یداصتقا رظن
 .دوش یم یدایز هجوت یرگشدرگ
 یارب ار مزال تیامح ،فلتخم یاه ناگرا دیاب ،دشاب یبوخ دمآرد عبنم هقطنم یارب مسیروت تعنص میهاوخب رگا
 مه دروم نیا رد ؛دنراد مه اب یگنتاگنت طابترا ،تینما هلوقم و یرگشدرگ تعنص .دنهد ماجنا مسیروت تعنص هعسوت
 ناریا روشک .تسا نارگشدرگ طسوت تینما ساسحا ،یرگشدرگ رد تینما کالم هک تشاد داقتعا و تسناد دیاب
 و یعیبط یاه هبذاج دوجواب اما ،تسا یزرم یحاون رد صوصخ هب یدرگناهج هصرع رد یناوارف تازایتما یاراد
 رایسب ،هیکرت روشک هلمج زا اهروشک زا یرایسب اب هسیاقم رد ناریا یرگشدرگ یداصتقا هاگیاج ،دوجوم یرگشدرگ

 .تسا فیعض
 یلم تینما ،لدنشور .تسا  هدـش  هـئارا تـسایـس مـلـع نادنمشیدنا  یوس زا یلم تینما زا ینوگانوگ  یاه  فیرعت
 ،لدنـشور) دنادیم  دوخ  یلم عفانم ای یسایس تایح هـیلع یجراخ یاهدیدهت عفد رد روشک ییاناوت زا  ترابع  ار
 ،یماـظن تردـق  ظـفح  زا تــسا تراـبـع یـلم  تـینما  هک درادیم ناونع  یمتسر  یاقآ  نینچمه .(88 :4298
 ذوفن  هـیلع  یجراـخ و یلخاد روما رد تیمکاح لامعا و تموکح ظفح ،هجیتنرد و یعامتجا و یداـصتقا ،یـسایس
 دشاـب تلـم و  تموکح مادهنا ای و فیعضت ، نآ  روظنم  هک تسا  ینوناقریغ  تایلمع هنوگره زا یریگولج و ناگناگیب
 .(288 :1298 ،یمتـسر)

  لمع  عنام  کی  ناونع هب طخ نـیا و تسا رگیدکی  زا  یسایس دحاو ود هدننکادـج هـک تـسا یصخشم هدودحم ،زرم
 .تـسا هدش ماجنا یدایز یاـه فیرعـت زرـم زا .دوشیم هدیـشک زـین نیمزریز و اضف رد  حطس  کی تروص هب و  هدرک
 تموکح  کی  تیمکاح  تحت  نیمزرس  ورملق  ینوریب دودح هک دنتسه یطوطخ اـهزرـم ،اـیـن  ظفاـح  رـتکد  رـظن هـب
 رگید زا روشک کـی اـی یـسایـس لکـشتـم دـحاو کی ییادج و صیخشت لماع ،زرم .دننک یم صخشم ار هیاپ تلم
 زا ار روشک ود هک تسا هدش هتفرگ رـظن رد یـطـخ ناوـنع هب  زرم ،فیرعت نیا رد .تسا نآ رواجم یاهدحاو
 .(29 :7398 ،این ظفاح)دنکیم ادج رگیدکی

 هک تسا هدوب موب و زرم نـیا صاـخ یایفارغج ،هتشذگ  راصعا و  نورـق  رد ناریا یلـم تینـما رد رصنع نیرترادیاپ
 زا  کـی  چیه  هب ییایفارغج رظن زا المع رگید یوس زا و هداد رارـق دوــخ ینوــماریپ هجوـت  زکرم  ار ناریا وس کی زا
 ( 568 :2198 ،ینایواک و یتزع ؛318 :8398 ،یقالشق و مدقـم) درادـن قـلعـت دوـخ ینوـماریپ یاـه طیـحم

 و اشگ هار یعون  هب  دناوـت  یـم فـلتخم عطاـقم رد روـشک کـی یاـهزرم زا یـسایس و یماـظن یایفارغج زا  یهاگآ
 یاه بیسآ و اه تصرف ، اـه  یدنمناوـت  نتفرـگ رظن رد و یزرم قطانم هب هجوت رد روشک ناگدنریگ میمصت یامنهار
 ،دوش یم یقلت یلم تینما هنیـمز شیپ ناونـع هب یزرم قطانم  تینما  تیساسح عوـضوم هـک اجنآ زا .دشاب ور شیپ
 و روشک برغ و برغ لامش یاهزرـم یناسـنا و یعیبـط ،یماظن یایفارغج دننام  ییاه  صخاش ریثأت قیقحت نـیا رد
 .دریگ یم رارق یسررـب  دروـم  یزرم  یاـه یـمارآ اـن و شنـت داجیا رد یزرمارف و  ینوماریپ  قطانم تالوحت

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ؛زا دنا ترابع ناتسدرک و هاشنامرک رد ناریا یاهزرم تیمها لیالد نیرت مهم یلک روط هب

 یتینما و یسایس تیمها-8
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 روشک و دنراد دوخ همانراک رد ار یزرم تارجاشم و شنت هقباس هک اهروشک زا هتسد نآ ًااصوصخ روشک ره یاهزرم
 یاه نوناک زا ار نارگید و دوخ نایم یزرم یاهورملق ؛دنیامن یم یقلت ینمشد و دیدهت عبنم ار راوجمه و هیاسمه
 .دوش یم ور هب ور یرازفا تخس و یتینما هاگن اب ،یزرم یاه هدودحم رد یکرحت هنوگره و هدومن یقلت هشقانم یدج
 لحم اهزرم رگا و دندرگ یم رادروخرب یتینما و یسایس تیمها زا اهزرم هراومه ،نوگمهان بیکرت اب یاهروشک رد
 هدش هدیشک رگید یاهروشک رد یموق یاه هنابز و دشاب کیژولوکا تیلقا یاراد هقطنم و دنشاب صاخ یموق شنکارپ
 هک هقطنم نیا .دشاب یم ناریا ناتسدرک ،هلئسم نیا صخشم هنومن .ددرگ یم نادنچ ود اهزرم یتینما تیعضو ؛دشاب
 یتموکح و یسایس ورملق هیلا یهتنم ؛دشاب یم هدرتسگ مالیا و ناشامرک ،ناتسدرک ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا راهچ رد
 ؛دشاب یم رادروخرب یسوملم یخیرات یاهدنویپ و یکیژولوکا تیعضو زا هک هقطنم نیا .ددرگ یم بوسحم ناریا
 ی هنهپ نیا رب ،یدالیم 98 نرق رد یقوجلس رجنس ناطلس نامز زا مان یاج نیا .دوش یم هدیمان «ناریا ناتسدرک»

 رد ینامثع و یوفص نایم یاه یدروامه لابند هب ناتسدرک کاخ میسقت هلحرم نیلوا .تسا هدیدرگ قالطا ییایفارغج
 رد ،ناتسدرک مظعا شخب نآ لابند هب هک تفریذپ تروص ناردلاچ هقطنم رد ناریا هاپس تسکش زا دعب و 4808 لاس
 ای و یلایروتیرت عون زا یاه تموکح نامز رد ،میسقت زا هلحرم نیا .دش عقاو ینامثع ینیمزرس ورملق ی هدودحم
 دادرارق دافم هیاپرب و لوا یناهج گنج رد ینامثع تسکش زا دعب ،میسقت یدعب هلحرم .تسویپ عوقو هب ینیمزرس
 یاه شخب زا مادکره و دیدرگ میسقت هیروس و قارع ،هیکرت یاهروشک نایم رد ینامثع ناتسدرک ،وکیپ-سکیاس
 و گنج حتاف یاه تردق رظندم تلود تلم بویعم یوگلا اب و دیدج یاه تلود ورملق ی هدودحم رد ناتسدرک
 .دندش عقاو سیسات هزات یاهروشک ی هدناشن تسد یاه تلود

 رد ار ناتسدرک کاخ یتینما و یسایس یاه تیساسح ،نآ یاه شخب یمامت رد ناتسدرک کیژولوکا یناشوپمه
 تقباطم اهدرک یهاگنمیشن ی هدودحم اب هک راوجمه یاهزرم نایم نیا رد .تسا هتشاد لابند هب هناگراهچ یاهروشک
 و یسایس نارازگراک .دنوش یم یدنب هقبط ،الاب یتینما و یسایس بیرض اب و صاخ یاه هدودحم ناونعب ،دیامن یم
 یضابقنا هاگن ،یتینما بیرض ندرب الاب روصت هب ؛دنرگن یم زرم هلوقم هب هنایارگ زکرمت دصردص یشناوخ اب هک یتینما
 فلتخم راودا رد اهزرم ضابقنا .دنهد یم رارق دوخ راک هحولرس ار یزرم عماوج رد یناسنا یاه هدیدپ اب دروخرب رد
 دیاب هناگراهچ یاهروشک رد زرم و ناتسدرک هلئسم .تسا یسررب و لیلحت لباق هیواز نیا زا ،نوگانوگ یاه هناهب هب و
 تسایس و تینما موهفم ،هنایارگ عقاو و یطاسبنا یاه تسایس ذاختا اب و ددرگ دادملق درف هب رصحنم یتیعقاو ناونع هب
 رد رگید مه زا یتینما یرادرب وگلا .دوش عقاو یدج یرگنزاب دروم یدعب دنچ یهاگن اب ،ورملق نیا اب دروخرب رد
 رد یورملق و یتیوه یاه شناوخ ندرک شکورف هب اهنت هن ،هناگراهچ یاهروشک رد ناتسدرک و زرم هلئسم اب ههجاوم
 هنیمز و هدیدرگ یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه یدنب کولب یریگ لکش بجوم هکلب تسا هدومنن کمک هقطنم نیا
 یرادربوگلا یاج هب اهروشک نیا .تسا هدز ناماد هقطنم رد یناسنا یا هلئسم ندش جنرغب هب و هدومن مهارف ار تلاخد
 یلئاسم نینچ اب یاهروشک زا ار 8بوخ تلود یوگلا یتسیاب یم ،یناسنا و یا هبلاطم یا هلئسم اب ههجاوم رد یفذح
 رد نآ هدش نومزآ ی هنومن هک ،اضف یسایس راتخاس ی هزوح رد یضیوفت یوگلا ندومن یتایلمع .دندومن یم ذاختا

                                                           
1. Good Government 
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 بجوم و دمآراک رایسب ناریا زورما یارب دناوت یم ؛تسا هدوب وگباوج یبوخ هب ،یشنماخه ینیشن پارتاس یوگلا
 ،هقطنم ره ناگدنشاب هب ورملق یراذگاو .ددرگ دادملق عاشم نیمزرس ناگدنشاب یمامت یارب رطاخ طاسبنا و ییارگمه
 سوملم و یعقاو یاضف رد ار «رویغ نارادزرم» قارطمطرپ و ینهذ موهفم و دیچ دهاوخرب ار اهزرم تینما مهوت
 ینیمزرس ی هنهپ نیا رد روشک-تموکح لیکشت هفسلف هب ناریا رد نارگتموکح تسا رتهب .دشخب یم تینیع
 .دندرگرب

 یداصتقا تیمها-7

 شناوخ لیلد هب ،ناریا ًااصوصخ و هقطنم رد دیدج یاه تلود یریگ لکش نامز زا ،یزرم یحاون یداصتقا ظاحل زا
 یداصتقا هعسوت ناینب .دنوش یم بوسحم روشک رد قطانم نیرت هدنام بقع هلمج زا ،یتینما و یسایس هنایارگ زکرمت
 و تسایس هزوحرد یدعب کت هاگن لیلد هب هنافساتم هک دش دهاوخ اپرب یناور و یتینما رتسب هیاپ رب ،هقطنم کی رد
 یریذپ بیسآ راچد ،دنشک یم کدی هب ار زکرم اب یگنهرف یاه توافت هک یا هیشاح قطانم رگید و ناتسدرک ،تینما

 رد هچ و یولهپ تموکح نارود رد هچ ،نردم هبش تلود یریگ لکش نامز زا ناریا ناتسدرک .دنا هدیدرگ یدج
 یم رامش هب ناریا ینیمزرس ی هنهپ رد هدش هتشاد هگن بقع قطانم هلمج زا ،یمالسا یروهمج هلاس لهچ تموکح
 رگید اب هسیاقم رد تساراد ار ناتسدرک یاهشخب رگید اب کیژولوکا یناشوپمه هک ییایفارغج ی هقطنم نیا .دور
 قطانم زا یتسیاب یم ینیمزرس یاه یدنمناوت هب هجوت اب و هدوب رادروخرب یداصتقا هعسوت نیرتمک زا ناریا قطانم
 .دمآیم باسح هب روشک رادروخرب و دنمتورث

 یم لکشم رایسب یگنهرف یاه هراگنا ظاحل زا یناسنا شنکارپ و ییاضف راتخاس هب هجوت نودب اهروشک یگتفای هعسوت
 روشک کی یاه شخب یمامت هب مادنا ضرع تصرف نداد و یناسنا و یعیبط یاه ناینب ظاحل زا روشک تخانش .دیامن
 ی هلوقم هب قیمع رواب و لمع هب فوطعم ی هدارا مزلتسم ،یدادادخ یاه لیسناتپ و اه ییاناوت فاشکنا زاب رد
 شراب ،ییاوه و بآ دعاسم طیارش ،ییایفارغج بسانم تیعقوم لیلد هب ناریا ناتسدرک .تسا ییایفارغج تلادع
 و یتسیروت یالاب لیسناتپ ،یراجت تادوارم ،ینیمز ریز ینغ عبانم ،(کاخ و بآ) یتسیز یاه ناینب ندوب ینغ ،ناوارف
 یالاب یدنمناوت زا ،هبناج همه هجوت و مامتها تروصرد هک دوش یم بوسحم یقطانم هلمج زا ،دمآراک یناسنا یورین
 .تسا رادروخرب یگتفای هعسوت

 هعسوت یاه صخاش و یداصتقا یاه هراگنا ظاحل زا ،هقطنم نیا یزرم یاهرهش و یحاون ًااصوصخ ناریا ناتسدرک
 یناگرزاب و یندعم ،یتسیز یاه ناینب ظاحل زا هک یاهزرم .دنا هدش عقاو ناریا یاهرهش لودج یاهتنا رد یگتفای
 تیعقوم ینابرق ؛دشاب یم دوخ نانکاس یداصتقا و یتشیعم تیعضو رییغت یاتسار رد یوق رایسب لیسناتپ یاراد
 ریذپ ناکما یتسد الاب هاگن و تسایس ی هلوقم هب هجوت نودب ناریا ناتسدرک یداصتقا هعسوت .تسا هدش ییایفارغج
 هیامرس یاتسار رد یکرحت هنوگره و دوش هتسیرگن هنایارگ زکرمت گنت هیواز زا ناتسدرک هک ینامز ات .دوب دهاوخن
 اه تخاسریز دوبن و یکیفارگوپوت تیعضو ،تینما مدع ،اهزرم اب ترواجم نوچمه یفلتخم یاه هناهب هب یراذگ
 .دنام دنهاوخ یقاب ناریا یاهناتسا لودج یاهتنا رد یگتفای هعسوت ظاحل زا نانچمه قطانم نیا ،دوش یفنم ههیجوت
 یهاگن اب و یبوخ هب هیکرت نیشندرک قطانم و ناتسدرک میلقا اب یراوجمه لیلد هب ناریا ناتسدرک رد نکاس نامدرم
 یساسا یاهروتکاف نیرتمهم زا یکی .دنزادرپ یم راوجمه و دوخ قطانم یگتفای هعسوت قیبطت و یسررب هب هنافاکشوم
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 هنافساتم .تسا دنموربآ و درادناتسا یطابترا یاه هار ی هعسوت و دوبهب ،یداصتقا هعسوت هلوقم هب یشخب کرحت رد
 هک تسا یلاحرد نیا دنشاب یم یدنموربآ و درادناتسا هار هنوگره دقاف یزرم یاه ناتسرهش ًااصوصخ ناریا ناتسدرک
 .دریگیم همشچرس اهناتسرهش نیمه زا ناریا نیشندرک یاه ناتسا یزرا عبانم نیرتشیب

 یزکرم تلود طسوت ناتسدرک هجدوب عطق ،شعاد اب یریگرد ،یراتخاس تالکشم یمامت دوجو اب ناتسدرک میلقا
 رد قارع ناتسدرک داصتقا و دنرادروخرب تشیعم ظاحل زا یرتهب بتارم هب تیعضو زا هراوآ نویلیم ود شیب و قارع
 زرم یوس ود رد قامشاب یللملا نیب زرم هب یسرتسد یاه هار هنومن یارب .دراد یم رب ماگ دوبهب و تفرشیپ ریسم
 رایسب ناویرم قامشاب زرم تادیاع زا یمالسا یروهمج یزرا دمآرد نازیم هک یلاح رد .تسا زیگنارب لمات رایسب
 ریغ و هفرط ود ،کانرطخ ،دب رایسب ناریا ناتسدرک تمس زا قامشاب زرم هب یهتنم یاه هار ؛تسا ریگمشچ و تفگنه
 یم یا هداج یدج حناوس راچد مزیزع نانطومه زا رفن اه هد ،جدننس ات ناریا زرم یدورو زا هنالاس و تسا درادناتسا
 رد قامشاب زرم هب هینامیلس نابوتا نونکا مه ،تالکشم یمامت دوجو اب قارع ناتسدرک هک تسا یلاح رد نیا دندرگ
 یطابترا یاه هار عاونا دوجو نودب هقطنم کی یداصتقا هعسوت تسا ملسم هچنآ .تسا یرادرب هرهب و مامتا لحارم
 یطابترا یاه هار هلئسم هب یراتخاس و یساسا هجوت اذل ،دوب دهاوخن ریذپ ناکما ییاوه و یلیر ،ینیمز درادناتسا
 قطانم یداصتقا یامیس .تسا نیمزرس نیا نامدرم یداصتقا ی هبلاطم نیرت یسناژروا و نیرتمهم زا ،ناتسدرک
 هراومه ،قطانم نیا یراکیب دصرد .تسین مکی و تسیب نرق رد یداصتقا هعسوت فرعم ناونع چیه هب ناریا نیشندرک
 ،دوش یم هدرب مان لغش ناونع تحت نآ زا یمسر عبانم رد هک یلاغتشا و تسا یروشک یمسر نیگنایم ربارب دنچ
 .تسا یطعقم و یلصف عون زا لاغتشا

 رد ینوماریپ قطانم و یشاوح ناونعب اهزرم هک ینامز ات تسا روشک کی رد یگتفای هعسوت یعقاو یامیس اهزرم
 دهاوخ رگ هولج رادیدپان و دولآ نامگ ،روشک کی رد هعسوت یعقاو موهفم ،دندرگ دادملق یاهعسوت یاهیزیر همانرب

 هعسوت نازیم ،تسادیوه نآ نیرتیو لیامش و امیس رد تیفیک و سنج ظاحل زا هزاغم کی تایوتحم هک روطنامه .دش
 .دیامنیم رگ هولج نآ یاهزرم تماقو امیس رد زین نیمزرس و روشک کی ناگدنشاب ینارماک و یگتفای

  عبانم
 ،یرگشدرگ و الاک قاچاق ظاحل زا سراف جیلخ رد ناریا یزرم یاضف یهدناماس ،(1398) هداز دهتجم زوریپ و یفطل ردیح و سابع ،یفجن

 .9 هرامش ،3 هرود ،(یاهقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف
 یریگراک هب اب ناریا یزرم قطانم شیامآ یاهدربهار ،(1398) یرباص دیمح و ینیسحلا مداخ دمحا و یدومحم یدهم و تجح ،ییوکهم

 9 هرامش ،3 هرود ،(یاهقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،یبونج ناسارخ :یدروم هعلاطم ANP یا هکبش لیلحت و SWOT لدم
 همانلصف ،ییاضف میهافم اب تّییوه موهفم لماعت ،(2398) یعراز یعراز رداهب و بوک نیرز هبزور و یکذ راشای و دمحم ،روپ رهگ یدهز

 .8 هرامش ،3 هرود ،(یاهقطنم یزیر همانرب) ایفارغج
 .هجراخ روما  ترازو  تاعلاطم زکرم :نارهت ،گرزب یژتارتسا ،(5298)شوروک ،ردنیاب ،زنیلاک.ما .ناج

 .(ع) رقاب ماما هدکشهوژپ ،یماظن ییاـیفارغج تاـعلاطم ،(8398)هدایک رثوک و روپ یجاح نسح و قداص ،یناضمر

 هاگشناد تاراشتنا ،ییایفارغج تاقیقحت ،هیاسمه یاهروشکرب قارع لامش یاهدرک ینادرگدوخ ریثات ،(6198) اضردمحم ،این ظفاح
 .91 هرامش ،ناهفصا

 نارهت ،ناریا یمالـسا یروـهمج شـترا رـشن ،یماظن یاه هژاو گنهرف ،(1298) دومحم ،یمتسر
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 – یماظن یایفارغجرظنم زا یبرغ یزرم قطانم رد ینماان داجیا یاهرتسب ،(8398)یقالشق ینیما دوواد و رقاب دمحم ،مدقم هداز یچاخوچ
 9 هرامش ،مششلاس ،کیتلپوئژ همانلصف ،یتینما

 .408 ات 648 زا 9 هرامش - ناتسبات ،یجراخ طباور خیرات همانلصف ،ناریا لابق رد اکیرمآ دحتم تالایا تسایس :دنس ،(3298) رفظم ،یبارت
 ،3 یهرامش ،موس لاس ،یسایس مولع ی همانلصف :مق ،تینما موهفم هب ىهاگن مین ،ىداجس مویقلادبع ی همجرت ،(3298) دادرهم ،برعریم

 .51 01 صص
 98 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف :نارهت ،دیدج یفیرعت هئارا :کیتیلپوئژ ،(2298) هرد ،ردیحریم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارـهت ،ردیحریم هرد همجرت ،یسایس یایفارغج رد هزات یاه شیارگ (1098) زا ،یجتاکسرپ

 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس رشان :نارهت ،ناریا یاهزرم رب دیکأت اب زرم یایفارغج ،(1198)نسحدمحم ،یمان و دمحم ،یرابخا

 همانلصف ،ناریا یدروم هعلاطم یللملا نیب ترجاهم تیریدم رد یتایلمع و یموهفم یاه بوچراچ ،(0398) مظاک دمحم دیس ،روپداجس
 87 هرامش 62 هرود ،یا هقطنم یزیر همانرب

 68 ات 8 زا :هحفص ،ناتسرل ناتسا رد نآ یاه یرباربان و یگتفای هعسوت رب یشهوژپ ،(7398) تیآ رفونشر و ملسم یفراع و دمحم ،یا هریم
 (http://www.ostan-ks.ir) :عبنم

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،یللملا نیـب ماظـن و یلـم تینما ،(4298)  لیلج ، لدنشور

 رتفد :نارهت ،سراف جیلخ رانیمس نیمشش تالاقم هعومجم ،سراف جیلخ هقطنم رد یزاسدامتعا داجیا یارب یتامادقا ،(4298)لیلج ،لدنشور
 .هجراخ روما ترازو تاعلاطم

 .یلپاپ :دهشم ،کیتیلپوئژ میهافم و لوصا ،(9198)دمحم ،این ظفاح
 /http://www.ostan-ks.ir 1398 ،هاشنامرگ ناتسا یرادناتسا

 /https://www.mcth.ir 1398 ،یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نامزاس

 /http://www.ostan-ks.ir/kermanshah 1398 ،هاشنامرک یرادنامرف

 /https://www.mimt.gov.ir 1398 ،تراجت و ندعم ،تعنص ترازو

 kurdestan.msy.gov.ir ک .ر :1398 ،ناتسدرک یرادناتسا
 kurdestan.msy.gov.ir ک .ر :1398 ،ناتسدرک یرادناتسا

 /https://www.moi.ir 1398 ،روشک ترازو

 

 
 
 
 
 
 


