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  یریگ لکش رد (اه تصرف و اه توق) زاسارگمه لماوع یلیلحت یسررب
 یزکرم یایسا و ناریا ییارگ هقطنم

 تسمرس اضر دیمح
 ناريا ،نارهت ،یمالسا دازا هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسایس یایفارغج یرتکد یوجشناد

 1ینژیب یلع
 ناريا ،نارهت ،یمالسا دازا هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسایس یایفارغج رايداتسا

 یرابخا دمحم
 ناريا ،نارهت ،یمالسا دازا هاگشناد ،یزک رم نارهت دحاو ،یسایس یایفارغج رایشناد

 08/02/3398 :شريذپ رودص خيرات 02/88/1398 :هلاقم تفايرد خيرات

 هدیکچ
      یرشاپورف زا سرپ هرقطنم نریا . رمگ یم لیکشت او ناریا یمیها رووه ا نوماریپ یکیتلوپوئژ قطانم زا یکی رزکرم رایهآ هقطنم
 نیب هصرع وگ یعرف اتسیه ریز کی ناونع هب ناتسکبزا و ناتهزیقرق ،ناتسکیاات ،ناتسن کرت ،ناتسقازق راهتلوگ لیقتها و رووووش
        عفارنم برسک راررب یریارد هرقطنم رررید لکرش وگ زاهار  م لماوع نیو ت لابنگ هب شموژپ نیا .تها هگوب لماعت لاح وگ لل لا
   نترسم ییام تصرف و ام توق راواگ لباقتم طباوو هووگ ییار  مریسم وگ رزکرم رایهآ و ناریا نینچ م .تها را هقطنم کرتشم
     ریاب یریار  م هرب ن یهو رارب و گواگ ناها و هقطنم ینوریب طیحم وگ هشیو ر یگ یخرب و یلخاگ طیحم وگ هشیو اهنآ زا یخرب هک
   یرفلتخم لرماوع رب  یکأت اب ی نمرف و رگاصتقا ،یهایه لماوع هب ،هلاقم نیا وگ .گرک ا یپ تهگ نآ هب هناد جنپ رامگربماو ساهارب
    ،رژررنا یمورنوکاوئئژ ،رزرکرم رایهآ رامووشک و ناریا ییایفارغا تیعقوم لباقتم رام تیزم ،یخیوات و ی نمرف تاکارتشا نوچ
       هرب طوربرم شرخب وگ نیرنچ م .گررید یرم وارق یهورب گووم  حاو هقطنم نیا وگام توق ناونع هب روازد هیامره ،الاک فرصم وازاب
        وگ بررغ ینورمژم زا رریدورلا وگ نارریا و نیرچ ،هیرهوو روارک م ،را هقطنم نامزاه وگ ناریا تیوضع (یاواخ) ینوریب لماوع
  لرباق یلصا لاوه نیا اتهاو نیا وگ .گرید یم وارق یهورب و لیلحت گووم گواوم رام تصرف ناونع هب ،ناریا قیرط زا رزکرم رایهآ
      هرقطنم هرب  رناوت یرم هرنو چ  ارم  ترصرف و یاواخ لماوع و (ام توق) یلخاگ لماوع گواوم یکیتلپوئژ واتخاه ساهارب تها ترط
      هرک  ره و یرم ررظن هرب نینچ گوش یم ترطم هیضرف نیا لاوه نیا هب خهاپ وگ .گگرد رجنم رزکرم رایهآ و ناریا نیب وا یاپ ییارد
    هرب  رناوت یرم ( ارم  ترصرف و ام توق) زاهار  م یکیتلپوئژ عفانم و تایعقاو رب ینتبم رو لا هئاوا گواوم یکیتلپوئژ واتخاه ساهارب
 .گگرد رجنم کرتشم عفانم راتهاو وگ رزکرم رایهآ و ناریا نیب وا یاپ ییارد هقطنم
 
  .یزکرم یایسآ ،یا هقطنم نامزاس ،یا هقطنم ییارگمه ،کیتلپوئژ :یدیلک تاملک
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 همدقم
   دودرحم رزرخ یايرد هب برغ زا و ناتساوک هب بونج و قرش زا هک تسا هتسب یيایفارغج هزوح کي یزکرم یایسآ
      هقبارس هرک ناترسقازق و ناترسزیقرق ،ناترسکبزا ،ناتسکیجات ،ناتسنمکرت هناگجنپ یااروشک لماش هقطنم نيا .دوش یم
    طرباور .ددررگ یرمرب 8338   لارس زا یورورش ریاامج داحتا یشاپورف هقباس نيا .دنراد ینونک لقتسم لکش رد هاتوک
            یرمرب مالرسا زا شیرپ نارود هرب طرباور نريا زارغآ ترسا هترشاد بیرشن و زاررفرپ ی  تيرارت یزرکرم یایسآ و ناريا
    دالیرم زا لربق مرشش ات موس نرق رد و هتشاد رارق یناريا گنارف ریثأت تحت هک دندوب یماوقا اا تژاسامواااکس،ددرگ
    هرب مالرسا شرترسگ یارب هنیمز ،ناريا هب مالسا دورو و یناساس تموکح تسکش اب .دندرک یم یگدنز قطانم نيا رد
 دحاو یاا تلود نورد رد نایناريا و قطانم نيا رد نايرااط و نایناماس،نايرافص یاا هلسلس و دش اّهیهم زین یحاون نيا
   .دنتفرگ رارق
 زا یياا شتب مک مک یناکروگ رومیت و زیگنچ طسوت هلحرم ود رد نزوغم هلمح رثا رد یناريا یاا تموکح  عض اب
     هرود ارت سور رازرت نتفررگ تردرق اب و هيوفص نامز زا و رصاعم هرود رد ،دش ادج ناريا یلصا ورملق زا هقطنم نيا
     یایرسآ ینورنک هرقطنم ،ناترسناغفا رد ناتسلگنا تلاخد اب و دش ادج ناريا ورملق زا یرتشیب یاا شتب رورم هب راجاق
    نريا یورورش یرشاپورف زا   سرپ و یدالیرم 8338   لارس رد .درش کفنم ناريا زا یلک تروص هب ناتسناغفا و یزکرم
        هرب ینارهج عمارجم رد و درنتفاي لالقترسا نيورن یاارورشک بلاق رد یوروش ریاامج داحتا هب هتسباو یاا یروهمج
   .دندش هتخانش تیمسر
  لورحت راچد (0298) یدالیم 3038 لاس رد یمالسا بالقنا اب یوروش ریاامج داحتا یشاپورف زا لبق هک ناريا روشک
   رد یا هرتفاي لالقترسا هزات یاا یروهمج اب یدالیم 8338 لاس رد دوب هدش دوخ یجراخ طباور و اا هاگديد رد گرزب
       و یرگنارف یاادرنویپ یاراد نارنچما نارريا ارب یورق طابترا مدع و یيادج اا لاس مغر هب دش هجاوم یزکرم یایسآ
   یرگنارف طرباور و یتيرات هنیشیپ هب هجوت نایم نيا رد .دندوب یتيرات هرطاخ و نابز ،گنارف ،نيد دعب رد یعامتجا
    یایرسآ رد دورخ ذورفن هزوح شرتسگ یارب یيزاب هوقلاب لیسناتپ ناريا هک داد یم ناشن هقطنم نيا یاا تلم اب ناريا
 .دماجنایب هقطنم نيا رد ناريا روضح شرتسگ هب دناوت یم بسانم تسایس کي ذاتتا و دراد یزکرم
    یزرکرم یایرسآ یاارورشک و ناريا یمالسا یروهمج هنوگچ :تسا نيا لصاح شاوپپ یلصا شسرپ ،بیترت نيا هب
  .دناد لیکشت کرتشم عفانم یاتسار رد رادياپ یا هقطنم للملا نیب هعماج یعون دنناوت یم
      یورگلا هريِاارا دورجوم یکیتلپورئژ راتخارس ساسارب هک تسا نيا دوش یم حرطم زاب لاؤس هب خساپ رد هک یا هیضرف
      و نارريا نیرب رادرياپ یريارگ هرقطنم هب دناوت یم (اا تصرف و اا توق) زاسارگما یکیتلپوئژ عفانمو تایعقاو رب ینتبم
  .ددرگ رجنم کرتشم عفانم یاتسار رد یزکرم یایسآ
 ییارگهقطنم
  رورشک دنچ یسایس ناربار نآ هلیسو هب هک تسا یاا سورپ» :داد یم حیضوت نینچ  هيرظن نيا راذگ هياپ ،ساا تسنرا
       هرک یدريدج زرکرم تمرس هرب ار نارش یسایس یاا تیلاعف و تاراظتنا ،یرادافو هک دنوش یم بغار و دعاقتم  لتتم
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 «    درناد قورس درشاب اارورشک و تلم تارایتخا یأر و ینوناق تارایتخا یضاقتم اي هتشاد ینوناق تارایتخا شيااداهن
 .(838:1۶98،هداز  یس)
      نارکم نيررتهب هرک صترشم یياریفارغج هقطنم کي هب هپيو هجوت زا تسا ترابع یيارگ هقطنم ،هدمع  يرعت کي رد
     نريا .دنترسا رگيزارب ارا  ترلود و یقوقح و یقیقح صاتشا هراب نيا رد .ديآ یم رظن هب اا نامرآ و عفانم ققحت یارب
        رد هرچنآ .درشاب نارشورملق زا یرشتب اري ارهنآ یگيارسما رد ،اا تلود زرم یوسارف رد تسا نکمم صتشم هقطنم
 یيا رارک نيرتهب رظن دروم فاداا ققحت یارب صاخ هدودحم نآ هک تسا هتکن نيا ،تسا کرتشم یيارگ هقطنم  يرعت
    کري زا یرشتب ناورنع   هرب یريارگ  هرقطنم .تسا هنايارگ تعفنم یياارایعم هاگديد نيا رد دوجوم یاارایعم یلو دراد ار
      نريا هدرناد نارشن دراورم نريا هما .دوش یم حرطم زین اادامن و ااداهن هب هماع یاا یرادافو بلج روظنم هب یپتارتسا
 .(118-018 :8198،یرگسع) تسا نوگانوگ داعبا یاراد یموهفم یيارگ هقطنم هک تسا
 :دنرامش یمرب لماع جنپ یيارگ هقطنم یارب نارظن بحاص یخرب
 ندش یا هقطنم •
 یا هقطنم یااگآ و تيوا •
 روحم تلود هنوگ هب هدنيازف یا هقطنم لماعت و یراکما •
 یا هقطنم ماجسنا •
 یيارگ هقطنم یلم ورف حوطس رد یراکما •
   :دررک یدرنب     هترسد صترشم عورن رارهچ رد ار یريارگ  هرقطنم دنور ،هقطنم هزادنا و هرتسگ بسح رب ناوت یم نینچما
  ،درشاب      یرم ارپورا هريداحتا نآ زرارب هرنومن هک 9گرزب یيارگ هقطنم ؛تسا 0کپوا نآ زراب هنومن هک ،8نالک یيارگ هقطنم
 درخ یيارگ هقطنم ماجنارس و دور یم رامش هب نآ زا یا هنومن (نآ.هس.آ) ایسآ قرش بونج هيداحتا هک 2هنایم یيارگ هقطنم
 .(028-228 :0098 ،یرهمگرزب)
 :تسا ینتبم اي رتماراپ تشا رب دوخ یيارگ هقطنم یوگلا راهچ نيا
 ؛نارگيزاب رامش .8
 ؛یربار .0
 ؛یداصتقا هعسوت حطس .9
 ؛(اا یراکما ندوب یدومع اي یقفا رظن زا) نارگيزاب تابسانم عون .2
 ؛یگنارف تيوا .2
 ؛یيارگما نازیم اي ندش یا هقطنم حطس .۶
 ؛(اا یراکما ندوب هنيداهن اي یمسر رظن زا) نارگيزاب تابسانم عون .0
 .(928 :0098 ،یرهمگرزب) یژولوئديا .1

                                                           
1  - Mega Regionalism 
2  - Apec 
3  - Medialrigionalism 
4  - Micro Regionalism 
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    یارنعم هرب هرک ism     دنورسپ و هرقطنم یارنعم هرب region تغل زا هک تسا مسیلانويژر نیتز هملک لداعم یيارگهقطنم
 هک تسا یتاعامتجا و تالیکشت ،للملا نیب طباور تایبدا رد حالطصا نيا زا دارم .تسا هدش بیکرت داقتعا و شيارگ
    یمارگنا مرسیلانويژر ،لرلملا   نیرب طرباور تاریبدا رد .(928 :2098 ،یمظاک) دشاب یسایس دحاو هس لقادح زا بکرم
   هرقطنم یاهنامزارس قيرط زا دنتسا کرتشم قيالع یاراد هک یيایفارغج هقطنم کي رد عقاو یااتلود هک دراد دربراک
   (098 ؛ 0098 ،یياباب یلع) دنشاب هتشاد یداصتقا و یسایس ،یماظن یاایراکما رگيدکي اب یا
  دورش  یرم قالرطا ااروشک زا یدادعت لباقتم یگتسویپ ناونع هب هقطنم ،یسایس یایفارغج و للملانیب طباور تایبدا رد
    دارهن کري سیرسأت قيرط زا ااروشک زا یدادعت ،رگيد ترابع هب .دنشابیم سناجتم گنارف و یيایفارغج تهج زا هک
 .(20 :1198 ،یدیما) دنيامنیم تردابم کرتشم تيوا شرتسگ و داجيا هب  لتتم یاا هزوح رد یراکما و یاهقطنم
   :(220 :2۶98 ،یشتباقآ) دبايیم یلجت تروص هس هب  زومعم یيارگهقطنم 
  .هریغ و وتان دننام یماظن داحتا یاهمتسیس : لا
 .هریغ و اپورا هيداحتا دننام یداصتقا یااهيداحتا :ب
   .هریغ و برع هيداحتا لیبق زا یسایس یاایدنبهورگ :ج
    ،عاورنا نريا زا کري را .دومن میسقت «نردم» و «یتنس» صتشم عون ود هب ناوتیم ار یيارگ هقطنم ،یتيرات ظاحل زا 
 یصاخ رارصا ،یتنس یيارگهقطنم رد هک تسا نيا اایگپيو نيرتمهم زا یکي .دنشابیم دوخ صاخ یاایگپيو یاراد
        ارب رترشیب هرک ... و وتنرس ،وتارن ،ورشرو یارا نارمیپ دننام) دوب یتینما یااشرازگ زا یشان  اتدمع و فاداا یضعب رب
     دنترسا یدرعب درنچ اادرنيآرف و فاداا ،نردم یيارگ هقطنم رد یلو (دندوب هدش لیکشت یماظن و یتینما یاادرکيور
      و ارتفن ،رورسوکرم ،نآ.هرس.آ ،ارپورا هريداحتا دننام) یعامتجا و یطیحم تسيز ،یتینما ،یراجت ،یداصتقا هعطوت دننام
 .(هریغ
     رد ءازرجا مارغدا و بریکرت یرنعم هب یيارگما .تسا هدش فدارتم یيارگما موهفم اب یيارگهقطنم ،یسایس تایبدا رد
  مرا و دادیم ینعم روشک کي حطس رد ما یيارگما .تسا یسایس و یداصتقا یااتسایس یزاسناسکي اي لک کي
   هرب هرقطنم رد و تسا روشک  لتتم یاا شتب ماغدا ینعم هب ،روشک لخاد رد .ااروشک زا یدادعت نیب هقطنم کي رد
   فدرا کري تروص هب ناوتیم ار یيارگما .هقطنم نآ یااروشک یسایس و یداصتقا ،یراجت یااتسایس ماغدا ینعم
        مارغدا مورهفم هرب نآ نیيارپ درح هرک ترسا  یط اي دنور کي یيارگما ،عقاو یایند رد یلو .تفرگ رظن رد دنور اي
 ، یدریما)   ترسا کرترشم یتینما و یجراخ تسایس نتفرگ شیپ رد و یسایس داحتا موهفم هب نآ یزاب دح و یداصتقا
1198: 90 - 20). 
   ريارس و ارا  ترلود ناریم یداصتقا و یسایس یاایراکما هظحالم لباق شرتسگ هب للملانیب تسایس رد یئارگهقطنم
 و « یرنارتیم»    درننام ناريارگدرکراک یارا هترشون رد راب نیلوا یارب .دراد تراشا یصاخ یيایفارغج یحاون رد نارگيزاب
       نآ یرط هرک درناد یرم یدرنيارف ار یرئارگما ؛ساا تسنرا لاثم ناونع هب .دش حرطم «یان فزوج» و «ساا تسنرا»
     هرب ار دورخ تارارظتنا و یرسایس یااتیلاعف و یرادافو ات دنوشیم بیغرت ازجم یلم دحاو نيدنچ یسایس نارگيزاب
  هرسورپ»  :درادیم حیضوت نینچ ار شاهيرظن ،یيارگما هيرظن راذگ هياپ ناونعب یو .دنزاس فوطعم ديدج زکرم یوس
  یاراتیلاعف و تاراظتنا ،یرادافو هک دنوشیم بغار و دعاقتم  لتتم روشک دنچ یسایس ناربار نآ هلیسو هب هک یا
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        یأر و ینونارق تاراریتخا یرضاقتم اري هترشاد ینونارق تاراریتخا شيااداهن هک یديدج زکرم تمس هب ار ناشیسایس
      زا ريزگارن دورخ یتتبرشوخ و تداعرس و ترینما ن  یمأرت یاررب ااروشک .«داد قوس دشاب ااروشک و تلم تارایتخا
- هدرمع شتب اي مامت نیمأت ور نيا زا .دوشیم هتشذگ یاایروتارپما نيزگياج یراکما نيا و دنرگيدکي اب یراکما
 ار یا      هرقطنم ررصانع نیرب یرارکما ارت ترسا یا هقطنم نامزاس داجيا مزلتسم ،یاهقطنم حطس رد روبزم فاداا زا یا
  .(8۶ - 2۶ :9198 ،اینظفاح) «دنک تيوقت
   برلاق رد هقطنم کي یااروشک یداصتقا و یسایس یاایراکما دوشیم یيارگهقطنم زا تبحص یتقو ،موس هرازا رد
  درعب « سرارف جیلخ یراکما یاروش» دننام یاهقطنم یاانامزاس زا یخرب رد یلو .تسا رظندم یاهقطنم یاانامزاس
     درعب ررب یدارصتقا درعب ،وکا دننام یاهقطنم یاانامزاس زا یخرب رد یلو ،دنکیم ینیگنس یداصتقا دعب رب نآ یسایس
   ارب .دراد دورجو یداصتقا و یسایس داعبا نیب نزاوت یعون ،اپورا هيداحتا دننام رگيد یخرب رد .دنکیم ینیگنس یسایس
   یريارگ هرقطنم دنيآرف ناوت یمن .دوریم شیپ یاهقطنم یللملانیب نامزاس کي سیسأت اب یيارگهقطنم دنيارف ،لاح نيا
 و ءاضعا عفانم یيوسما ساسارب یاهقطنم یاانامزاس عون نيا هک اجنآ زا .درک روصت یللملانیب نامزاس کي نودب ار
   و ددررگ یرم «  یعورضوم یارا مريژر» مان هب یاهديدپ هب رجنم ،دننک یم ادیپ لماکت و دنریگیم لکش ینف تاعوضوم
 .(20 :1198 ،یدیما) دباي یم لیهست هلیسو نيدب یراکما دنيآرف
  :ددرگیم هراشا اهنآ زا یخرب هب ريز روطس رد هک تسا ددعتم دياوف یاراد یاهقطنم یيارگما اي یيارگهقطنم 
      شرقن اارورشک یدارصتقا هعرسوت درنيآرف رد یيارگهقطنم :یناهج داصتقا رد یجیردت ماغدا و یداصتقا هعسوت -8
 ،هقطنم رد یکرمگ عناوم فذح اب دناوتیم یناهج داصتقا تهج رد یماگ ناونع هب یا هقطنم داصتقا .دنکیم افيا یمهم
       هدودرحم رد یژورلونکت و هيامررس لارقتنا هار ررس زا ار عرناوم ،دنک یلمع ار رتعیسو یاارازاب هب ااتکرش یسرتسد
 .(898 :8198 ،یحتف) دياشگب ار یرتهدرتسگ یااقفا عومجم رد و درادرب هقطنم
  ارب یيورايور یارب یرازبا هلزنم هب و نما یااگردنب ار یيارگهقطنم ،للملانیب تراجت ناسانشراک :یراجت یایازم -0 
-  یرشم طرخ تاحالصا یارب یاهچيرد ار یيارگهقطنم نینچما اهنآ .دننکیم یقلت یناهج یاارازاب یاابیشن و زارف
 .(10 :1198 ،یدیما) دننادیم یلخاد یاا
 داصتقا یتسد نیياپ هزوح زا رتارف یيارگهقطنم عفانم هک دسریم رظنهب :یداصتقا و یسایس یراتخاس تاحالصا -9 
    ار یدارصتقا و یرسایس نالرک و درخ یااهنیمز رگيد رد تاحالصا ،درکيور نيا راثآ هک ینعم نيا هب ،دشاب تراجت و
 و یسایس زا معا یراتخاس تاحالصا شريذپ ،یاهقطنم یااهيداحتا رد تيوضع طيارش زا یکي  اساسا .درادیپ رد زین
        حورضو هرب نآ.هرس.آ رد  ارریخا و ارپورا هريداحتا رد حورضو هب عوضوم نيا .تسا یضاقتم یاضعا نایم رد یداصتقا
   تفررشیپ هرب یا        هرقطنم هريداحتا کري رد یرسایس و یدارصتقا یااراتخارس ندورب زارب   و تیفافرش .دورشیم هدااشم
   رد هرتفرگ مارجنا تاحالصا اب روسوکرم سیسأت نراقت هب ناوتیم لاثم ناونع هب .دنکیم کمک هنايارگما یاا تسایس
 .(328 :8198 ،یحتف) درک هراشا نیتز یاکيرمآ یااروشک یداصتقا راتخاس
   ندررک مااررف ،   درشاب رثورم درناوتیم نآ یاضعا هافر رد یا هقطنم تراجت همانتقفاوم کي هک یرگيد شور :همیب -4 
   کري ررت   کرچوک  ارمومع یاارورشک تسا نکمم .تسا اا نآ زا یکي یارب لقادح ،هدنيآ یلامتحا عياقو ربارب رد همیب
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         زارمتحا ارهنآ هرک ،یرارجت گرنج کري لرباقم رد ات دنشاب یاهقطنم تراجت همانتقفاوم کي هي نتسویپ لابند هب هقطنم
 .(228 :8198 ،یحتف) دنوش همیب ،دوب دنااوخ نآ یلصا ناگدنزاب
      یاارورشک یورس زا لرعفلاب و هوقلارب یاادريدهت هب تبسن تسا نکمم ااروشک ،رگيد یوس زا :یسایس تینما -5 
     بورنج یایرسآ لرلم یارا  یرارکما نامزارس  الثم .دنادب ناشن شنکاو یاهقطنم یااهمانتقفاوم داجيا قيرط زا ،الاث
    ،ررچرآ) ترسا هدرش لیکشت مسینومک ديدهت و یزنودنا و یزلام یااروشک نیب دوجوم یاا شنت شااک یارب یقرش
2198: 288). 
       زا جرارخ یرارجت و یرسایس یاکررش) ارلاث فررط ربارب رد ینزهناچ تردق شيازفا هب ليامت :ینزهناچ تردق -۶ 
   لریلد .دورش  یرم حررطم یاهقطنم یاایيارگما تمس هب ااروشک شيارگ ليزد زا رگيد یکي ناونع هب  زومعم (کولب
 تلاح هب تبسن یرتزاب ینز هناچ تردق زا یاورگ تروصب ااروشک عقاو رد هک تسا هدیقع نيا هلأسم نيا رد هتفهن
  ارهنآ عضاوم ندومن گنااما یارب یبسانم شور یاهقطنم تراجت همانتقفاوم ،بیترت نيا هب .دنتسا رادروخرب یدارفنا
 .(898 :8198 ،یحتف) تسا
   هرمانتقفاوم هرک نيا ،تسا هئارا لباق یيارگهقطنم یارب یسایس داصتقا هاگديد زا هک یرگيد نییبت :یگنهامه رازبا -7 
  ،درنزرو  یرم راررصا یزاسدازآ عفانم رب هک یيااروشک یارب ،یراجت یااتسایس هدننک گنااما زاربا ناونع هب روکذم
 .(288 :2198 ،رچرآ) دننکیم شقن یافيا
  .درنک   یرم دارفيا یرلم یاهيزير همانرب رد یروحم شقن تاعالطا ،تاطابترا یایند رد :تاعالطا عیزوت و تفایرد -8 
      یاررب تارعالطا کرناب هرب ليدربت هنافرطیب یسانشراک تاعالطا شزادرپ و یروآ عمج اب یا هقطنم یاانامزاس رثکا
-    هرمانرب یاررب زارین درورم تاعالطا هب یتحار هب یيارگ هقطنم دنيآرف رد ااتلود ،ورنيا زا .دناهدش ااتلود و ناققحم
 .(288 :2198 ،رچرآ) دننکیم ادیپ یرتهب یسرتسد للملانیب و یلم یاایزير
   هرقطنم یارانامزاس زا دوجوم عضو  لاتم یاهتلود  اصوصخ ،اهتلود یخرب هک تسا ینعم نيا هب :ینوبیرت شقن -3
-نیب تیعورشم دوخ عضاوم هب بیترت نيا هب و دنيامنیم یرادربهرهب دوخ تايرظن حرط تهج ینوبيرت ناونع هب یا
        نامزارس نوربيرت زا هدافترسا رد یمالرسا بالرقنا زا درعب نارريا تامادقا هب ناوتیم صوصخ نيا رد .دنادیم یللملا
  ناورت  یرم ار یريارگما .(288 :2198  ،ررچرآ) درک هراشا دوخ یااهاگديد حرط تهج تشا ید و یمالسا سنارفنک
   رد یرلخاد و یجرارخ یااتسایس لقتسم تيادا و مظن زا ااروشک نآ هطساو هب هک تسناد اادنيآرف زا یاهعومجم
          نیرنچ رد .درنهن ندررگ یرعمج و کرترشم تامیمرصت هرب و درنيامن ررظن فرص دوخ یسایس و یداصتقا یااشتب
   مزلترسم یدارصتقا یيارگما .دنرادیم فوطعم یلمارف زکارم هب ار دوخ هاگن ،یلم یااهاگنب و نارازگتسایس ،یدنيآرف
 .(89 :1198 ،یدیما) سکعلاب و تسا یعامتجا و یسایس یيارگما
   :للملانیب طباور یاههیرظن رد ییارگهقطنم
  ینارهج و یا هرقطنم  زا مرعا یللملانیب یاانامزاس هاگياج و تیماا بلاق رد رتشیب للملانیب تايرظن رد یيارگهقطنم
     راررق یرسررب درورم یرللملانیب یااداهن بلاق رد یللملانیب یراکما هب طوبرم تايرظن و للملانیب طباور هصرع رد
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        عورضوم نريا هرب یرصاخ ررظنم زا کريرا هرک دراد دوجو نالک هيرظن راهچ للملانیب طباور تایبدا رد .تسا هتفرگ
   :(99-22 :1198 ،یدیما) دناهتسيرگن
 یا هقطنم نامزاس کی لیکشت دنیارف

   ترسا هدمآ ريز رادومن رد هک دباي لماکت ات دراذگ یم رس تشپ ار حطس راهچدوخ لیکشت دنيارف رد یا هقطنم نامزاس 
 :(888 :2198 ،اینظفاح)
 
 
    
 

 یریگلکش دنیآرف رد یاهقطنم نامزاس :1 لکش
   یيایفارغج هقطنم ( لا
      هرب هپريو یياریفارغج وررملق و هرقطنم کي دوجو مزلتسم یا هقطنم ماظن کي یریگ لکش نيزاغآ هلحرم اي لوا حطس
  یارا   یرگپيو دورش   یرم زيارمتم رگيد قطانم اي اضف .تسا نزو ما و سناجتم  اتبسن و زيامتم یيایفارغج یاضف یترابع
  یياریفارغج زيامتم یاا یگپيو سکعرب داد یم لیکشت ار یا هقطنم یيارگما یااراتفر تخاسريز یيایفارغج کرتشم
 .داد یم لکش ار یيارگاو یااراتفر تخاسريز
 یکیتیلوپوئژ هقطنم (ب
  .درریگ      یرم لکرش یدرکرارک اري یراتخارس ایح زا سناجتم یيایفارغج یاضف اي هقطنم کي هياپ رب یکیتیلپوئژ هقطنم
     ررصانع ررگا یتراربع هرب .تسا نآ رصانع و یيایفارغج هقطنم یسایس ندش رادراب مزلتسم یکیتیلوپوئژ هقطنم شيادیپ
 یسایس ریغتم اب لماک اي صقان تروص هب اي یعامتجا اي یدارفنا تروص هب یيایفارغج هقطنم کي یدرکراک و یراتخاس
  .دورش    یرم راارظ هنحرص رد یکیتیلوپوئژ هقطنم کي تروص هب و هداد تیاام رییغت یيایفارغج هقطنم  ،دوش نيرفآ شقن
 یا   هرقطنم نوررب و یا   هرقطنم نورد یارا  ترلود یسایس طباور یاضف یوگلا یریگ لکش زاسرتسب یکیتیلوپوئژ هقطنم
 .تسا
 یکیتیلوپوئژ هزاس (ج
 یا  هرقطنم یسایس یااورین ،حطس نيا رد .داد یم لیکشت یکیتیلوپوئژ هزاس ار یکیتیلوپوئژ هقطنم هتفاي لماکت لحارم
 .دباي یم هعسوت نواعت و یراکما زین و زیتس شکمشک ،یيارگاو ،یيارگما یاادنيارف و دنوش یم لاعف یا هقطنمریغ و
      یاراورین و هدرننک بریکرت یاراورین .درهن  یرم شرتسگ هب ور یا هقطنم روما زا کرتشم کرد و لباقتم یاا یگتسباو
    رگيدرکي ارب لرماعت رد یا هقطنم یدرکراک و یراتخاس رصانع .دنوش یم لوغشم تباقر و وپاکت هب هقطنم رد رگ هيزجت
  ارا      ترلود نیرب یمترسیس طرباور .درننک  یرم ماارف ار یا هقطنم ماافت تخاسريز و دنزادرپ یم یسایس ینيرفآ شقن هب
   و نارهنپ ترورص  هرب یا  هرقطنم یدرکراک و یراتخاس رصانعرب ینتبم یا هقطنم نورب و یا هقطنم رگيزاب رصانع ناونع هب
   .(20 :9198 ،این ظفاح) دنباي یم هعسوت و هتفرگ لکش ادیپ

  نامزاس

 يا هقطنم

 ةزاس

 يکيتيلپوئژ

 هقطنم

    يکيتيلپوئژ

 هقطنم

 ييايفارغج
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   1ییارگمه
 ار ااتلود طباور نایم زیتس و زیمآ تباقر تشرس دروم رد ،اا تسیلائر هک ار یتایضرف ،یيارگما یروئت نادنمشيدنا
  ارا تلود للملا نیب طباور رد اا تسیلائر .دندرب لاوس ريز ،دندرکیم حرطم للملا نیب ماظن رد یساسا روحم ناونع هب
   ،یرنف طرباور ،زیمآزیتس تشرس یاج هب یيارگما نادنمشيدنا .تسا دوخ لوئسم روشک را هکنيا و دنناد یم لصا ار
  راررق یيارگما تفایار هياپ و روحم ،یریگ لکش هلحرم رد یسایس ریغ طباور و یناسنا عماوج یعامتجا و یداصتقا
   .تفرگ رارق یسررب دروم للملا نیب طباور هصرع رد درس گنج ناياپ زا دعب رتشیب هيرظن نيا .دنداد
  و کرترش    م فادراا هرب ندیرسر ترهج رد ،ار دوخ رادتقا زا یشتب هتساوخ دوخ و هنابلطواد ااتلود هيرظن نيا قبط
  صیترشت ،یللملا نیب تاعلاطم رد یروحم فاداا زا یکي عقاو رد .دننک یم راذگاو یلم قوف داهن کي هب ،رتهب عفانم
-       یرم شرقن یارفيا هرب یرسایس عرماوج و ارا ترلم تدحو و یگتسبما ،ماافت داجيا رد هک تسا یيااورین لیلحت و
 .(20 :2098 ،،یمظاک)دنزادرپ
   درعاقتم  رلتتم روشک دنچ یسایس ناربار نآ هلیسو هب هک یدنيارف :دنک یم  يرعت نینچ ار یيارگما ساا تسنرا
      رادرتقا یاراد شياراداهن رد هرک یدريدج زرکرم تمس هب اا نآ یسایس یااتیلاعف و تاراظتنا ،یرادافو هک دنوشیم
 .(038 :2198 ،،هداز یس)دناد قوس دشاب ااتلم تلود ینوناق تارایتخا ناااوخ اي ینوناق
  و  یرعبت عفر یااتسایس هب ،یفنم یيارگما هک یاهنوگ هب ،دننادیم یفنم و تبثم دعب ود یاراد ار یيارگما یخرب
  ،،یيزوک)دورش یرم طوبرم گنااما یااتسایس یارجا و نيودت هب تبثم یيارگما .دوشیم طوبرم یکرمگ ضراوع
   یاراد هرک یياارورشک ات دنوشیم رزرضتم رتشب دنراد یفیعض یلخاد دیلوت هک یيااروشک تبثم هبنج رد .(88:0098
    لرباقتم یگترسباو مورهفم 2038  لارس رد یا    هرلاقم یرط یارن فزوج و نیاوک تربار .دنتسا هتفرشیپ و یوق داصتقا
 و د ررک هعلاطم ار یا هقطنم یيارگداهن و اا ميژر ساا تسنرا باتک2038 لاس رد .دنداد طسب ار یيارگما و یللملا نیب
 .(118:8198،یناخرگسع)تفريذپ ریثات نآ زا
 دروم رتشیب 2238 هاد زا و دش حرطم یبرغ یاپورا رد 0،یيارگهقطنم بوچراهچ رد 2238 زا اتدمع یيارگما موهفم
     یرتکرح ارريز ،دررک لریلحت و هيزجت تسيابیم دنيارف کي تروص هب هجو نيرتهب هب ار یيارگما .تفرگ رارق هجوت
       کري ار یريارگما هرک یرنارظن بحارص هرلمج زا .لقتسم یاادحاو و اا تلود نایم یراکما شيازفا هنیمز رد تسا
 ،س ارا تسنرا ،گربدنیل نوئل هب ناوتیم ،دنناد یم نامز تشذگ اب و یجيردت تروص هب یيارگما ققحت ینعي ،دنيارف
   لرعف یيارهن لوصحم ار یيارگما (رکيار و شيردرف)نايارگلاردف و ینويزتا لباقم رد .درک هراشا ...و گنوتلاگ نااوي
       و یيارهن تیعرضو کري یرسایس یريارگما هرک تسا دقتعم ینويزتا .دننک یم یقلت یسایس دحاو نيدنچ تزاعفنا و
 .(3۶۶ :2398،فارگزتلاف و یترئود)دوش یم لدبم یسایس یيارگما هب هجیتن رد هک تسا یدنيارف یسایس تدحو
 .تفرگ رظن رد للملا نیب طباور رد یيارگما تاعلاطم یارب یارب تسياب یم ار حطس هس لیلحت حطس ظاحل زا 

                                                           
1-integration 
2-regionalism 
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- میمرصت تردق و رادتقا زا یشتب ااتلود نآ یط هک دراد یدنيارف هب هراشا هک ،ماظن حطس رد یيارگما :لوا حطس
 هياپ رب یریگ میمصت یياراک ندرب زاب اعاب هک ،دناد یم لاقتنا یناهج سایقم رد یلم قوف یااداهن هب ار دوخ یریگ
 .داد رارق حطس نيا رد ار للم نامزاس ناوت یم لاثم یارب .دوش یم یعمج یااراتفر
   راررق رگيدرکي اب ترواجم رد هک یياا تلود زا یدادعت ،نآ بجوم هب هک تسا یا هقطنم یيارگما حطس :مود حطس
  .دنروآ یم دوجو هب اپورا هيداحتا دننام ار لاردف یداصتقا و یسایس هيداحتا کي و ،هدمآ ما درگ دنراد
    یزارب هرجرد زا یرسایس یاادحاو هچرا .دراد یگتسب اا تلود یراتخاس یاا یگپيو هب میقتسم طابترا :موس حطس
     ،فارگزتلارف و یرترئود)دراد یداريز ریثارت یيارگما نازیم رب ،دشاب رادروخرب ...و یگنارف ،یداصتقا ،یسایس هعسوت
  هرقطنم داهن کي هب یتلود لقتسم یریگمیمصت یااداهن ندرپس و یياجباج هوحن نوماریپ نادنمشيدنا .(22-22 :2398
  اررچ ،دوش یم تشادرب یيارگما زا هک تسا یموهفم ود لماش اهااگديد توافت نيا .دنراد رظن فالتخا یلمارف و یا
  ارب یلو .دننک یم یقلت تیعضو کي ارنآ یخرب و دنرگن یم دنيارف کي ناونع هب یيارگما هب نادنمشيدنا زا یضعب هک
   دورمن یرقلت یدنيارف ناوتیم ار یيارگما هک دنراد رظن کارتشا هلئسم نيا رب ناسانشراک رثکا ،یتافالتخا نینچ دوجو
 زا تياهن رد و دوخ رادتقا زا یشتب هیلوا لحارم رد ،هنابلطواد روط هب رگيدکي زا لقتسم و ادج یسایس یاادحاو هک
   یرلم قورف داهن کي زا ات ،دننک یم رظن فرص ،عفانم بسک و کرتشم یاا فدا هب ندیسر تهج رد دوخ رادتقا مامت
       و یرسایس نارگيزارب نآ رورحم لورح هرک درناد یرم درگارف کي ار یيارگما ساا تسنرا .دنيامن یوریپ یا هقطنم و
      هرک ترسا یدريدج زرکرم سیرسات و تدحو رد اا نآ عفانم هک دنسر یم کرد نيا هب یروشک را لقتسم یاا تلود
 .(Hass, 1958: 16)دوش یلم یاا تلود نيزگياج
   زا ار اارورشک و دريآ  یرم دوجو هب طيارش و للع زا یا هعومجم قيرط زا هک تسا هتسباو یریغتم یيارگما نياربانب
    یدرنيارف نريا .دراد     یرم قورس (یا هرقطنم یروحمدارهن)یيارگعمجت تلاح هب (یروحم تلود)یروحمدوخ تلاح
 .دوشیم یط هلحرم هب هلحرم و دشاب یم ايوپ و هچراپکي
 ندش هقطنم یلماکت دنور

 اه هزیگنا و اه سناژآ
  نيررت ميدق و نيرت مهم ،نیلوا :دوش یم هراشا رازگراک هس هب یيارگ هقطنم ديدج یاادنور رد هک تفگ دياب ادتبا رد
  ،یرتلودریغ ی ارا نامز ارس :دننام ،دنتسا یندم هعماج رصانع ،مود .دنتسا اا تموکح یيارگ هقطنم یهنیمز رد رازگراک
  ،یرارجت ی ارا هيداحتا دننام رازاب رصانع ،موس و یتاقیقحت و یرکف یاا هورگ ،راشف ---- و یبز یاا هورگ ،اا هناسر
      یريارگ هرقطنم درنور ررا رد ترشاد هجوت دياب هتبلا .یلوپ و یلام یاا کناب و اا هکبش ،یتیلم دنچ و یلم یاا تکرش
   درنناوت یرم یطیحم تسيز و یعامتجا روما ،رشب قوقح ،تسایس ،تینما ،تراجت ،داصتقا دننام ینوگانوگ یاا هزیگنا
    ورن یاادرنور ؛درندوب روحم تسایس و روحم تینما رتشیب کیسالک یارگ هقطنم یاادنور هک یلاح رد .دنشاب حرطم
   درياب هرکنيا  اف  ارضم .درنریگ یم رب رد ار تسيز طیحم و رشب قوقح دننام یلئاسم و دنتسا عماج رتشیب یيارگ هقطنم
  هرعماج ی ارا هفلؤم یيارگ هقطنمون رد اما ،تسا روحم تلود  اتدمع کیسالک یيارگ هقطنم هچرگا ،تخاس ناشنرطاخ
   .دنوش یم لخاد مک مک زین رازاب و یندم
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  یريارگ هقطنم .دوش یم ليدبت لاعف یتلاح هب لاعفریغ تلاح زا یيایفارغج یاضف نآ رد هک تسا یدنور ،ندش هقطنم
  تمرس زا تکرح ،دشاب رت لماک یيارگ هقطنم دنور هچرا .دنک یم ادیپ طابترا زین یفنم حلص و تبثم حلص میاافم هب
 .تسا رتعيرس زین تبثم حلص تمس هب یفنم حلص
    هرقطنم رد زيارمتم و ازرجم رصانع ناونع هب یيایفارغج و یعیبط عناوم نآ رد هک تسا یا هقطنم یاضف ،تکرح نیلوا
    ناورنع هرب تمورصخ و گنج و دشاب هتشادن دوجو یفنم حلص تسا نکمم یتح ،تلاح نيا رد .دنوش یم بوسحم
 ی ارا     شلارچ ارب هرقطنم و ترسین دوجوم یيارگما یارب مزز یونعم و یدام یاا هفلؤم .دنک تموکح یلصا هصخاش
   .تسا هجاوم یتوافتم رایسب
   .دنتسا ااروشک ر تلم ،یلصا رگيزاب نآ رد هک تسا مود ناکلپ ،یا هقطنم هعومجم
      نريا رد یلاقترسو مارظن ،نوارعت و یرارکما ات تسا تموصخ و تباقر زا رثأتم و هدیچیپ رایسب نارگيزاب نیب طباور
    و ترسا یرتینما ،مارظن .دوش یم بوسحم فدا نيرخآ یلم عفانم و تینما قافترا .تسا راذگریثأت تدش هب هعومجم
   یاررب یرميالع اما تسا یفنم حلص ققحت یارب رتشیب شالت .تساوق هنزاوم ناما اي تشحو هنزاوم ،نآ نیمأت لومرف
  دورجو هب ار یفنم حلص ،یزاسدامتعا حطس نيرت نیياپ اجنيا رد .ديآ یم دوجو هب مک مک ما تبثم حلص یریگ لکش
   ،هدرش دارجيا یاا هنزاوم عون و دنراد هطلس تلاح یتح و دنتسا ذوفن یاراد تدش هب زین یجراخ نارگيزاب .دروآ یم
  .دنتسا یاا یگپيو نینچ یاراد ،دش هراشا اهنآ هب هک ینیياپ قطانم  زومعم .تساز نورب
  یرم عونتم یا هقطنم نارگيزاب .دوش یم تيوقت تبثم حلص نآ رد هک تسا موس مدق ،هعماج حلص و یا هقطنم هعماج
  یا هرقطنم ناحارط یلصا فدا ،مدرم هافر .درک هدااشم ناوت یم ار رازاب و یندم هعماج رصانع یهدنيازف شقن .دنوش
    ررتگنر مرک یجرارخ نارگيزاب ذوفن .دوش یم هداد حیجرت یماظن یاا هنيزا و اوق هنزاوم لومرف رب وگتفگ ماجنا .تسا
 یم رارق هعومجم نيا رد ینایم قطانم دوش یم رت هدرتسگ تبثم حلص دنور هب هجوت اب یزاسدامتعا حطس و ددرگ یم
   .دنریگ
   رادرورخرب یرترشیب ذوفن زا یتلودریغ نارگيزاب ،هلحرم نيا رد .تسا عامتجا حلص و یا هقطنم عامتجا ،مراهچ هلحرم
   قرقحت یاترسار رد هک تسا نيا ااروشک شالت .دنوش یم هنيداهن و هتفاي نامزاس یا هقطنم یااراک و زاس .دنوش یم
    و ترسزاب رایرسب هرلحرم نيا رد یزاسدامتعا حطس .دنزادرپب یکرتشم یتيوا لوصا بسک هب تبثم حلص رتهب هچرا
  طرباور و دنا هتفاي لماکت رایسب یندم یااداهن .دراد دوجو یروشک و یرکشل یراکما یارب هتفرشیپ رایسب یاا هنیمز
  .درک هراشا اپورا هيداحتا هب هنومن ناونع هب ناوت یم هلحرم نيا رد .تسا بوخ رایسب زین مدرم ر مدرم
       کري نريا .درشاب هدرش هرنيداهن نآ رد زرین حلص هک تسا یا هقطنم یهدش هنيداهن و یسایس هعومجم ،هلحرم نيرخآ
            و مدررم درنویپ لرحم هرعومجم نريا .درادرن یرریظن زوررما لرلملا نیرب طرباور هصرع رد هک تسا لآ هديا تیعضو
       و ترموکح ر نونارق مجرسنم لرمع داارش ام .دوش یم هنيداهن  الماک یا هقطنم تیمکاح و تسا یسایس یااراتخاس
      ،ربمیرس) .درریگ یرم لکرش کرترشم یا هقطنم تیمکاح بوچراچ نيا رد و میتسا تینما و حلص نیمأت یارب هعماج
8820: 18)   
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   نريا .دورش یم یيارگما هب رجنم هک تسا ینوگانوگ و ددعتم لماوع زا رثأتم یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا طباور
  و اهيدرنمناوت و  ارا توق ناوت یم هک دراد اهنآ ینوماریپ طیحم رد هشير یخرب و یلخاد طیحم رد هشير یخرب لماوع
 .دشاب یم ليذ حرش هب هک تسا رثؤم یزکرم یایسآ هقطنم و ناريا روشک یيارگما رب هک درک داي اا تصرف
 (یلخاد) ینورد لماوع

 اهیدنمناوت و اهتوق

 یخیرات و یگنهرف تاکارتشا .1
   و ندرمت در ناورت یرم هک یروطهب .تسا هدوب گرزب یااگنارف و ااندمت یقالت یزکرم یایسآ رد نونکات زابريد زا
     یرقالت رد هرک یزرکرم یایرسآ .(8۶:0198،یيانس) دومن هدااشم ار یمالسا و یوالسا ،ینیچ ،یسراپ-یناريا گنارف
    تريوا یاریحا داارش یوروش ریاامج داحتا زا هقطنم نيا یاایروهمج لالقتسا زا سپ ،دراد رارق گرزب یااتلود
- نیرب و یا  هرقطنم یارا تردرق هجوت و یزکرم یایسآ رد ديدج یااهفلوم یریگلکش ،ورنيا زا .تسا هدوب یگنارف
  ناورنع  هرب زرین ناريا ات دش ببس ینيد و یتيرات یاایگتسبما و یيایفارغج تیعقوم نینچما و هقطنم نيا هب یللملا
  و مالرسا روهظ زا لبق هب ناريا اب یزکرم یایسآ طابترا .(93:3198،یدامع) دوش حرطم هقطنم نيا رد رثوم رگيزاب کي
 دوب یناريا ندمت زا یشتب یزکرم یایسآ زا یگرزب تمسق هک ینامز ینعي ؛ددرگیم زاب تیحیسم روهظ زا لبق هب هکلب
       ،یرناريا یرارمعم رارثآ و هرینبا دورجو .ترسا رادروخرب یاهپيو تیعقوم زا هقطنم نيا رد ناريا ،(880 :0198،یيانس)
    گرنارف و ندرمت درننام  یرب رورضح زا ناشن هریغ و یسراف و یبرع نابز هب یطخ یااهتسن دوجو ،ااهرانم ،دجاسم
       هرقطنم یمالرسا گرنارف ،نورنف و مورلع ،هفرسلف ،شرورپ و شزومآ زین یمالسا نارود رد .دراد هقطنم نيا رد یناريا
 .(09 :1398،نايرارب و یرفعج) تشاد یریگمشچ تفرشیپ یشزومآ ماظن نيا زا یزکرم یایسآ
    یياریفارغج وررملق .ددررگ  یرم زارب هتشذگ هب یزکرم یایسآ یااروشک اب ناريا یتيرات و یگنارف تاکارتشا نياربانب
    دنرشاب هترشاد یرناريا موسر و بادآ و گنارف هب یسابتقا درکيور ااروشک نيا هک دوب هديدرگ اعاب هتشذگ رد دحاو
 و نایقوجلس ،نايونزغ ،هيوبلآ ،نایناماس ،نايرافص ،نايرااط یناريا یااهلسلس یریگلکش .(0:2198،نامکرتیمیااربا)
   تريوا یرریگ     لکرش ارعاب و هداد راررق درحاو کري نورد رد نایناريا هارما هب ار هقطنم نيا نامدرم ،نایااشمزراوخ
    و درننابز یرسراف  ارمومع ناتسکیجات روشک مدرم .(0:۶198،یزورون) تسا هديدرگ قطانم نيا نامدرم نیب رد کرتشم
  داربآ قرشع فارطا هپيو هب ناتسنمکرت روشک رد نکاس ماوقا زا یرایسب .دراد جاور ناشيا نایم رد یرد یسراف هب ملکت
          دنتررسا انررشآ یررسراپ نارربز اررب اراررتب و دنقرمررس یاارهررش رد و ناتررسکبزا روررشک رد نیررنچما و ورررم و
 دعب هس رب دیکأت قيرط زا ار یجراختسایس و ااگنارف هدرخ و یگنارف یااریغتم نایم دنویپ .(28:۶198،یدومحم)
    کري یتيرارت یارا  هربرجت هرب هک دوشیم یيااهروطسا و تاداقتعا لماش تستن .دنادیم رارق هعلاطم دروم یگنارف
      درنراد ینارهج هرصرع رد دورخ رورشک یراج تیعقوم و شقن هب تبسن اانآ هک یيااهاگديد زین و شناربار و تلم
   هرب تبرسن مدرم هماع و یسایس ناگبتن هک یيااتشادرب و ريواصت هب دوشیم طوبرم دروم نیمود .دنکیم ادیپ طابترا
      یرگنارف درورم نیمورس هرخزارب و درنراد شيوخ ناذ رد یناهج تسایس نارگيزاب رياس و ایند یحاون ،ااتلم رياس
    صرخا رورط هرب یللملانیب تاعزانم و تافالتخا اب دروخرب و معا روط هب تالکشم لح هب تبسن ااراتسيا و تاداع
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       نارگبتن و مدررم نیرب رد یهجورت لرباق هارگياج و تیعقوم یاراد هنیمز هس را رد ناريا .(830:2198 ،ماوق) دشابیم
      ،نريد ،ناربز ،تریموق :لمارش) یراتخارس یااسناجت زا بسانم هدافتسا نياربانب .تسا هقطنم نيا یااروشک یسایس
   برجوم یزرکرم یایسآ یااروشک تبسن ناريا یمالسا یروهمج (یعامتجا و یگنارف یااهصتشم و کرتشم خيرات
      ،یرملع ،یربدا ،یرگنارف کرترشم یارا  نامزارس تريوقت و داجيا هنیمز رد یيااتصرف،یساکعنا تروص هب ددرگیم
 ،  ناررگيد و ارینظفاح) دریگ رارق ناريا یمالسا یروهمج یورارف یاهقطنم یاادرکراک اب یداصتقا نینچما و یشزومآ
            ترصرف کري دراد دورجو یزرکرم یایرسآ یاارورشک و نارريا نیرب هرک یرگنارف یريارگما عقاو رد .(028 :۶198
 و یا هرقطنم یااتردق رياس هک ديآیم رامش هب هقطنم نيا یااروشک اب یاهقطنم یيارگما کي داجيا رد یکیتیلوپوئژ
   .(89 :8398 ،یریبد و یمظعا) دناهرهبیب نآ زا یدودح ات (اپورا هيداحتا و اکيرمآ ،هیسور ،نیچ) یاهقطنمارف
 یزکرم یایسآ یاهروشک و ناریا ییایفارغج تیعقوم لباقتم یاهتیزم .2
  قاررع زا سپ ناريا .دراد طابترا یزکرم یایسآ یااروشک اب (رزخ یايرد) یبآ و (ناتسنمکرت) یکشخ قيرط زا ناريا
       لریلد هرب هرک دراد کرترشم زررم اارورشک نيا اب رزخ یايرد رد نینچما .دراد ناتسنمکرت اب ار یزرم لوط نيرتشیب
  کري 1820       لارس رد درنچرا .ترسین صترشم یترسرد هرب نآ  یک و مک رزخ یايرد یقوقح ميژر ندوبن صتشم
  تریعقوم .دوب دااوخ هلئسم نيا لح رد یمهم ماگ هک دش ماجنا یتامدقم تروص هب یيايرد یااهدودحم یدنبمیسقت
        یگترسباو یعورن یاراد رگيدرکي ارب هرک ترسا یلکرش هب یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا یيایفارغج یاایگپيو و
  یارا  تريزم و ارا شزرا هرب یسایس رگيزاب اي روشک کي یلم فاداا و عفانم یگتسباو لماش هک .دنتسا یکیتیلوپوئژ
-    نیرب لرماعت و یرارکما هفرسلف ،یيایفارغج لباقتم یگتسباو نيا .تسا رگيد یسایس نارگيزاب و ااروشک یيایفارغج
   .(۶28 :2198،اینظفاح) تسا ناهج یسایس متسیس لماکت و هعسوت و یللملا
    و یرودريرک ریرسم ارا نآ نيررتمهم زا دروم ود هک دنرادروخرب یعیسو  یط زا یيایفارغج و یکیتیلوپوئژ یااتيزم
    هرب تدرش هرب هنیمز نيا رد یزکرم یایسآ یااروشک هک دشابیم ناهج دازآ یاابآ هب یسرتسد نینچما و یطابترا
   یزررنا لارقتنا هنیمز رد یبسانم رایسب تیعقوم یاراد ناريا نيا رب هوالع .(028:3098،لصایوقت) دنتسا هتسباو ناريا
   زا روربع نودرب ار هقطنم نيا یژرنا دناوتیم نینچما و تسا یناهج یاارازاب هب سراف جیلخ قيرط زا یزکرم یایسآ
 یااروشک تيامح دروم رما نيا هک دااکب هیسور هب ااروشک نيا یکیتیلپوئز یگتسباو زا و دنک لقتنم اپورا هب هیسور
  نراآ  هار هکبرش و ترسا هقطنم یژرنا هار نيرتهاتوک و نيرت نما و نيرتیداصتقا ،ناريا ریسم .دوب دااوخ زین یياپورا
  هرقطنم دوجوم یااهارااش رد یدیلک شقن ناريا یيوس زا .دنراد لاس رد ار زاک نت نویلیم 20 تيزنارت ناوت زین ناريا
  زرین یزکرم یایسآ و ناريا داصتقا .دراد بونج و لامش روديرک و اکیسارت ،ایسآ یرسارس ناآهار ،مشيربا هداج ینعي
  هرب   کريدزن یزرکرم یایسآ یروهمج و ناريا نایم تزدابم مجح زونا هچرگا .دنرادروخرب یدج یلیمکتما ناوت زا
 .(309:۶198 ،یيانس) دراد دوجو نآ دشر یارب یناوارف یااتیفرظ اما ،دشابیم رزد درایلیم کي
    زرین یزرکرم یایرسآ یااروشک یگپيو ،یزکرم یایسآ یااروشک یارب ناريا یيایفارغج تیعقوم یااتيزم رب هوالع
  هار .ترسا رادروخرب یلم عفانم هب ليدبت یارب یفعاضم تیماا زا هلئسم نيا ،دروآیم ماارف ناريا یارب یلباقتم تيزم
  یرسرتسد -0  ؛مرشيربا هداج یایحا -8 :تسا حرطم لباقتم تصرف کي ناونعهب ريز ليزد هب ناريا یارب یقرشلامش
     زا هدافترسا ؛درنا یرنعي نآ بریقر ریسم زا روبع نودب نیچ هب یسرتسد -9 ؛ایسآ یقرشبونج و رود قرش هب ینیمز
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    تریعقوم لرباقتم یارا  تريزم زا یرریگهرهب تروص را رد .(388 :۶198،نارگيد و اینظفاح) یزکرم یایسآ یاارازاب
      یاررب هرقطنم رد ار درنمتردق و رثورم یرورضح یارب یرادياپ هنیمز یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا نیب یيایفارغج
 .دروآیم ماارف ناريا

 یراذگهیامرس ،الاک فرصم رازاب ،یژرنا ؛یمونوکاوئژ .3
  نوریليرت 1/20    و ترفن هکرشب نوریلیب ۶/128 ،3220      لارس رد ار رزرخ یاريرد هزورح یزارگ و یتفن عبانم لک نازیم
 زاقفق و یزکرم یایسآ یااروشک یارب هدش دیيات یتفن رياخذ عومجم نيا رب هوالع .تسا هدرک دروآرب زاگ بعکمرتم
  ريارخذ زا مجح نيا هک دشابیم بعکم رتم نویليرت 2۶9 ات 290 زا زین یزاگ رياخذ و تفن هکشب درایلیم 89 ات 28 زا
   سرناژآ نیرنچما .(0398،ینامز) دوشیم لماش ار یزاگ رياخذ دصرد 0 و ایند یتفن رياخذ دصرد 00 یبيرقت روط هب
   عبارنم هرچ رگا تساراد ار ناهج هدش تباث یتفن عبانم دصرد 2/9 رزخ یايرد هقطنم هک هدز نیمتت یژرنا یللملانیب
      یدرعب هربتر رد و ناترسقازق رد عبارنم مرجح نيرتشیب .دنوشیم دصرد 2 لک رد هک دناهدنام یقاب زونا ما هتخانشان
        رزرخ بورنج عبارنم زا جارتترسا و ترشادرب نيرترشیب هترشذگ لاس 228 یط رد .دراد رارق ناتسنمکرت و ناجيابرذآ
 روشک نيا رياخذ رامآ .تسا یژرنا رياخذ نيرتزاب یاراد ،ناتسقازق زین هقطنم یااروشک نایم رد .تسا هتفرگ تروص
      ريدر رد یرتفن ريارخذ ظارحل زا هک تسا زاگ بعکم رتم نویليرت 91 ات 92 و ماخ تفن هکشب درایلیم 00 ات 28 نیب
       هدرشن دودرحم لرماک رورط هرب ناترسقازق یژرنا عبانم هنماد زونا .دوشیم بوسحم یبیل اي ژورن اي اکيرما یااروشک
  نيررتمهم زا یکي هزوح نيا .داد ءاقترا یهجوت لباق تروص هب ار روشک نيا هاگياج ،ناقشاک یتفن هزوح  شک .تسا
      لرباق ريارخذ نازریم و هکرشب دراریلیم 19  دودرح ناقشاک یتخانش نیمز رياخذ نازیم .دوریم رامش هب ایند یتفن عبانم
  زا دريدج یاارامآ هئارا یتح و و نازیم نيا شيازفا لامتحا هتبلا هک دوشیم هدز نیمتت هکشب درایلیم 3 ات 0 یزاسزاب
      نريا یاررب هدرش هتخانرش ريارخذ ،دراد رارق ناتسقارق زا سپ یدعب  يدر رد ناجيابرذآ .دراد دوجو نآ رياخذ نازیم
         ريدر رد ترفن نازریم ظارحل زا هرک ترسا زارگ بعکم رتم نویليرت 2/۶8 و تفن هکشب درایلیم 8/2 نازیم هب روشک
  رترشیب و یتفن هجوت لباق رياخذ دقاف ناتسکبزا و ناتسنمکرت ینعي هقطنم یااروشک رگيد .دراد رارق یزلام اي سیلگنا
    ناترسنمکرت ارّهما ترسا هدش هتفگ درایلیم کي زا رتمک نانآ یتفن رياخذ .دنتسا هجوت دروم یزاگ رياخذ نتشاد لیلد هب
    عبارنم زا تریمورحم مغرریلع ناتسنمکرت دننام زین ناتسکبزا .تسا زاگ بعکم رتم نویليرت 228 یلا 23 زا شیب یاراد
  ناترسکبزا یزاگ رياخذ نینچما ،دراد دوجو نآ رد یتفن رياخذ نتفاي هب دیما هتبلا .دراد یبوخ یزاگ رياخذ یلو یتفن
   ترفا لورح زاگ یناهج عبانم زا هقطنم نيا مهس عومجم رد .دناهدرک مالعا زاگ بعکم رتم نویليرت 228 ات 20 نیب ار
 .تسا ناتسنمکرت رد نآ نيرتشیب هک تسا دصرد
 2/2  کریپ  ارت 3220  لارس رد زور رد هکشب نویلیم 0٫3 زا رزخ یتفن تادیلوت IEA ینیب شیپ قبط ،رامآ نيا رب نوزفا
  هدرش تباث یژرنا عبانم نازیم نینچما .(Petersen & Barysch, 2011: 22) دیسر دااوخ 2020 رخآ همین رد نویلیم
 رد هچنانچ .تسا هتفاي شيازفا 8338 زا سپ یاالاس رد ناتسکبزا و ناتسنمکرت ،ناتسقازق ،ناجيابرذآ یااروشک رد
 3220   لارس زا دراد یرم ناشن زین ريز لودج هک هنوگناما .تسا هدرک هبرجت ار یریگمشچ شيازفا 8820 لاس ناياپ
    درورم رد ررما نريا تسا هدنام تباث ناتسکبزا و ناتسقازق ،ناتسنمکرت ،ناجيابرذآ یااروشک نایم رد یتفن عبانم نازیم
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  دورش  یرم هدريد  زارگ هدش تباث عبانم نازیم رد یسوسحم رییغت ناتسنمکرت دروم رد هتبلا هک تسا قداص زین زاگ عبانم
(http://www.bp.com).  

 زاقفق و یزکرم یایسآ یاهروشک تفن هدش تابثا رئاخذ عومجم :1 لودج

 روشک
20 لاس) روشک هدش تابثا رئاخذ عومجم 32) 
 هکشب نویلیم رازا

 (2820 لاس) رزخ هقطنم هدش تابثا رئاخذ
 هکشب نویلیم رازا

 (8820 لاس) رزخ هقطنم هدش تابثا رئاخذ
 هکشب نویلیم رازا

 2/0 2/0 2/0 ناجيابرذآ
 1/39 1/39 1/39 ناتسقازق
 ۶/2 ۶/2 ۶/2 ناتسنمکرت
 ۶/2 ۶/2 ۶/2 ناتسکبزا
  1/32 11/32 عومجم

(BP Statistical Review of World Energy, June (2011), Oil) 

         یهجورت لرباق یربآ عبارنم زا ارّهما ،دنترسین رادرورخرب یرتفن و یزاگ مهم عبانم زا ناتسکیجات و ناتسزیقرق یااروشک
     لریلد نیرما هرب و درنا هدرش ینوزفا زور تیماا یاراد هتسيرتکلا یژرنا هب ليدبت لیلد هب عبانم نيا .دنتسا رادروخرب
     یایرسآ یاارورشک هرب قررب تيزنارت ریظن یيااهژورپ هب اکيرما نوچ یاهقطنمارف و هیسور نوچ یاهقطنم یااتردق
      دریلوت نارکما رورشک نريا و دراد راررق یزکرم یایسآ بآ دصرد 2۶ناتسکیجات رد .دناهداد ناشن هجوت یقرش بونج
     ارب زرین ناترسکبزا .دورش یرم یرادربهرهب تیفرظ نيا دصرد 2 زا نونکا ما یلو دراد ار قرب تعاس تاو درایلیم 002
 .(http://www.bp.com) تسا دوخ صاخ یااهبذاج یاراد مویناروا ،الط ،زاگ هجوت لباق عبانم نتشاد

 زاقفق و یزکرم یایسآ یاهروشک زاگ تادیلوت و رئاخذ :2 لودج
 ناجيابرذآ ناتسقازق ناتسنمکرت ناتسکبزا عومجم
 (بعکم رتم نویليرت) رئاخذ 9/8 1/8 2/1 ۶/8 0/08
 (بعکم رتم نویلیم) دیلوت نازیم 8/28 ۶/99 2/02 8/32 0/228

(BP Statistical Review of World Energy, June (2011), Natural gas) 

    ندورب اراد ررظن زا ارما ،درادن هار ناهج دازآ یاابآ هب هک تسا یکشخ رد روصحم هقطنم کي یزکرم یایسآ هچرگا
       ،فررصم یارارازاب هرب عبارنم نريا رودرص یارب .دراد رایسب تیماا بایمک تازلف و زاگ و تفن هپيو هب یعیبط عبانم
  ،یکنارب ی ارا    مترسیس هرلمج زا یرازرفا مرن یاا تخاس ريز ،یتارباتم یاا هکبش و یلير و ینیمز یطابترا یااهکبش
     راررق ور شیرپ رد یقورقح و ینونارق لئاسم رگيد و کینورتکلا تراجت یلک هاگن کي رد و یکرمگ نیناوق و یاهمیب
   یرم یتاردارص یاادمآرد داجيا ببس یفرصم یاارازاب هب هقطنم نيا رد دوجوم عبانم رودص رگيد یفرط زا ،دریگیم
  هرقطنم .(Lussac, 2008: 36- 39 ) دورشیم اا روشک نيا زاین دروم تامدخ و اازاک ديرخ فرص اازاک نيا هک ،دوش
       ترسا یفررصم یارازاک هدرننک دراو کري مرا و تسا یژرنا و ماخ داوم هدننکرداص کي ما زاقفق و یزکرم یایسآ
 .(22:8398،نارگيد و یدیشر)
 رارق یيزاب یکیمونوکاوئژ تیعضو رد یژرنا عبانم رظن زا یزکرم یایسآ هقطنم ،دش هتفگ شتب نيا رد هچنآ ساسارب
  .دورش   یرم یجرارخ یارایراذگهيامرس هب اانآ یدنمزاین ببس ااروشک نيا نیياپ یژولونکت رانک رد رما نيا هک دراد
   کري هرب ار هقطنم زین رما نيا هک دنتسا یيزاب ديرخ یياناوت یاراد یژرنا شورف هطساوب نینچما هقطنم نيا نینچما
  یارا یراذرگ    هيامررس ،تامدرخ ،ارازاک و تزورصحم شورف رس رب تباقر و دنکیم ليدبت هجوت لباق فرصم رازاب
  رد درناوت   یرم نارريا رورشک .تسا هدناسر دوخ جوا هب ار هریغ و یتینما و یماظن تازیهجت شورف و یيانبريز روآدوس
   هقبارس یاراد نارريا هک اجنآ زا .دشاب لاعف قطانم نيا رد یبآقرب یژرنا و یلیسف یژرنا شتب رد یراذگهيامرس هنیمز
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       هرقطنم رد هرنیمز نريا رد یبرسانم هارگياج هرب دناوتیم ،دراد یزاسدس تعنص زین و یلیسف یزرنا تعنص رد ینزوط
 نيا رد دوخ یاازاک یبايرازاب هب یلخاد یزاک زا تيامح و ندومن لاعف اب نینچما دناوتیم ناريا .دباي تسد روکذم
 .ديامن ليدبت یژرنا باا کي هب ار ناريا دناوتیم راوجما قطانم و یزکرم یایسآ هقطنم یژرنا .دزادرپب هقطنم
 (یجراخ) ینوماریپ لماوع

 اهتصرف

 یاهقطنم یاهنامزاس رد تیوضع .1
- نامزارس داجيا و قلخ .دنوریم رامش هب یاهقطنم یيارگما کي داجيا یارب ولج هب ور ماگ کي یاهقطنم یاانامزاس
  یارا     نامزارس هرب نداد تریماا نیرنچما و دورش   یرم هدررب مارن اانآ زا ديدج تاسسوم ناونع تحت هک ديدج یاا
-یم رتهب ،عوضوم نيا کرد اب ناريا .دادیم شيازفا هقطنم حطس رد یراذگریثأت یارب ار پیتسرپ و تیفرظ ،یتلودریغ
-320:2198    ،یيارضر) درشيدنیب هرقطنم رد دورخ ذوفن و پیتسرپ شيازفا هب یاهقطنم یاانامزاس داجيا و قلخ اب دناوت
      یرارکما نامزارس ،درنراد رورضح نآ رد یزرکرم یایسآ یااروشک و ناريا هک یاهقطنم یاانامزاس هلمج زا .(200
       هرتفريذپن ار تيورضع زورنا ناترسنمکرت و ترسا رظارن وضع ناريا هتبلا) یاهگناش یراکما نامزاس ،(وکا) یداصتقا
    یارضما هرنیمز رد ارا    نامزارس نريا ینونارق و یتالیکرشت راتخاس زا هدافتسا .تسا ایساروا یداصتقا هيداحتا و (تسا
  یرتینما یتح و یسایس ،یگنارف ،یژرنا ،یراجت ،یداصتقا  لتتم یااهنیمز رد یراکما یااهمانماافت و اادادرارق
 .(89 :8398،یریبد و یمظعا) دوش یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا رتشیب یيارگما و یراکما اعاب

 (وکا) 1یداصتقا یراکمه نامزاس ـ1
   لالقترسا مرا ات دنتشاد زاین یااگياپ هب هک یزکرم یایسآ هتفاي لالقتسا هزات یاایروهمج ،قباس یوروش یشاپورف اب
       یرگنارف طرباور هرب هرجوت ارب .دنرشتبب دوبهب ار شيوخ مدرم هافر و یداصتقا هعسوت ما و دننک نیمضت ار شيوخ
 ،ن       اترسنمکرت ،ناترسناغفا ،نارجيابرذآ .دنترسویپ نامزارس نريا هرب 8098 لاس رد دنتشاد وکا ناراذگناینب اب هک یکيدزن
 ربماون 10) 8098 رذآ 0 خيرات رد ریمزا هماندهع هب قاحلا دنس یاضما اب ناتسکیجات و ناتسقازق ،ناتسزیقرق ،ناتسکبزا
   و ترسا یزرکرم تیعقوم یاراد وکا رد ناريا هک اجنآ زا .(208 :2198،یئازریم) دندمآ رد وکا مئاد تيوضع هب (0338
        یایرسآ یاارورشک ارب ندرش ررتکيدزن هرچ ررا یارب نامزاس نيا یاالیسناتپ زا دنادیم دوخ یاهقطنم نامزاس ار نآ
 یا   هرقطنم یريارگما کري داجيا رد یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا هک یيااتصرف هلمج زا .دنکیم هدافتسا یزکرم
       ،لرقن و لرمح و یرتيزنارت تریعقوم ،نآ ندورب لرمکم و یداصتقا هعسوت حطس :زا دنترابع دنراد وکا بوچراهچ رد
    و یرنارمع کرترشم یارا   هژوررپ یاررجا ،یمورق و یگنارف-ینابز یاادنویپ ،(زاگ و تفن) یژرنا هنیمز رد یراکما
 .(هریغ و هارگرزب ،یزاسدس) یداصتقا

 یاهگناش یراکمه نامزاس ـ2
        هرارق هرطیح رد ار یعیرسو یياریفارغج وررملق هرک ترسا یاهقطنم نامیپ کي زین (SCO) یاهگناش یراکما نامزاس
 .(02 :2198        ،ینارخ) درمآرد نامزارس نريا رظارن تيورضع هرب یدالیرم 2220 لاس رد ناريا .تسا هتفرگرب رد ایساروا

                                                           
1 . Economic Cooperation Organization 
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      ،ررفن نوریلیم رارهچ و درصتشا و دراریلیم ود دودح رد یتیعمج ،یاهگناش یراکما نامزاس رظان و وضع یااروشک
   زرین درریگ یرمرب رد ار اار   ورشک نريا هرک یا  هرقطنم .درناد یرم لیکشت ار ناهج تیعمج لک دصرد 92 زا شیب ینعي
     نارمحر) ترسا رتمورلیک نوریلیم 09  ررب غلاب هقطنم نيا لک تحاسم .دوشیم لماش ار یاهدرتسگ رایسب یاانیمزرس
 .(2198 :108 ر308
     :داد راررق هرجوت درورم ناورتیم ريز ليزد هب ار یاهگناش یراکما نامزاس یللملانیب و یاهقطنم تیماا یلک روط هب
     رد ار قبارس یترسینومک نارهج و زوررما یماظن و یسایس-یداصتقا گرزب بطق ود هک تسا یاهقطنم رد نامزاس -8
  رد یرارکما -9    .زارین درورم یارایروآ    نرف هرنیمز رد لرمکم یارایراکما یرارقرب -0 .تسا هدروآ درگ ما رانک
     یيارپرب تریلباق ارب ینامزارس   دارجيا ،یرتینما یيارگداهن -2 .ديدج رازا نيزاغآ یاالاس رد تسيرورت هیلع تازرابم
   کورلب دارجيا -2  .دراد راررق یا   هرقطنم نارمیپ نريا راک روتسد رد یتینما تاديدهت اب هلباقم روظنم هب یماظن یاارونام
    یاترسار رد ار یاهگنارش یرارکما نامزاس نارگلیلحت زا یرایسب :روهظون یاالیسناتپ اب یماظن و یسایس ،یداصتقا
   ريارس نترشاذگ رس تشپ یارب ديدج درباار قلخ تیلباق -۶ .دننادیم برغ کولب لباقم رد ديدج تردق کي روهظ
       نارمیپ .یريارگما مچررپ کري رريز رد یمالرسا و یسکودترا ،یسویسوفنک یندمت هزوح هس یروآدرگ -0 .ااتردق
  درناوت یرم و تسا هدادن یاج دوخ رد ار ینوسکاسولگنا یندمت هزوح هک تسا یياانامزاس دودعم زا ديدج یاهقطنم
- تردرق ذوفن و روضح مدع لیلد هب نامیپ نيا .(902 :۶198،یفسوي) دشاب ینوسکاسولگنا ریغ و لقتسم یتيوا قلاخ
    رارنک رد ارت درادیم رارق ناريا رایتخا رد ار یبسانم تصرف (اپورا هيداحتا و لیئارسا ،اکيرمآ ،هیکرت) یاهقطنمارف یاا
      نازریم و دراد شرترسگ یزرکرم یایرسآ یااروشک اب ار دوخ روضح و طباور (نیچ و هیسور) ذوفنرپ یاضعا رياس
   یاررب ار طياررظ هجیتن رد و هداد شرتسگ نامزاس نيا بوچراهچ رد ار یتینما و یسایس ،یگنارف ،یداصتقا تادوارم
   هرب نارري   ا نورماریپ یکیتیلورپوئژ هرقطنم اهنت یزکرم یایسآ هک یياجنآ زا .دزاس ماارف دمآراک یاهقطنم یيارگما کي
        ،یرسایس یاراراک و زارس و نامزارس نريا رد تيورضع ترسین عزانمالب تردق نآ رد هدحتم تزايا هک ديآیم رامش
       نارريا کيپتارترسا هررصاحم هرقلح ندرش لریمکت زا یریگولج و ناريا یتینما طیحم ءاقترا اعاب آ یتینما و یداصتقا
 .دش دااوخ
 ایساروا یداصتقا هیداحتا ـ3
   لارس رد ناترسقازق روهمج سیير  يابرظن ناطلسرون داهنشیپ رد دياب ار ایساروا یداصتقا هيداحتا نيوکت یرظن هشير
   .درک وجتسج یا هقطنم یراجت کولب نيوکت صوصخرد 2338
    ارب ار ایرساروا یدارصتقا هعماج ناتسکیجات و ناتسزیقرق ،ناتسقازق ،سورالب 2220 لاس رد ،داهنشیپ نيا حرط زا سپ
 .تسویپ نآ هب ۶220 لاس رد زین ناتسکبزا هک دندروآ دوجو هب وضع یاا روشک یارب کرتشم رازاب داجيا فدا
        درک دارجيا) کرترشم یرکرمگ هرفرعت دارجيا صورصخرد کسنیم و هناتسآ ،وکسم نایم یتاقفاوت ادتبا ،0220 لاس رد
  رورشک هس یروهمج یاسور یاضما هب روکذم تاقفاوت ،تياهن رد و تفريذپ تروص (یلخاد نیناوق یاج هب کرتشم
  یارا تيولوا و فاداا .درک تیلاعف هب عورش روشک هس نيا نایم 2820 لاس رد یکرمگ هيداحتا ،بیترت نيدب و دیسر
     کري و کرترشم یجرارخ یارا   هرفرعت داجيا ،وضع یاا روشک یلخاد یکرمگ یاا هفرعت فذح لماش یکرمگ هيداحتا
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 ,International Financial Consulting Group  ) درش مالرع   ا سورالرب و ناترسازق ،هیرسور نایم هدرتسگ دحاو رازاب

2016: ). 
         هريداحتا دارجيا هرمانقفاوت ناترسقازق و سورالرب ،هیرسور رورهمج یارسور دش بجوم یداصتقا یاضف سیسأت هديا
 .دش یيارجا 2820 لاس هيوناژ لوا رد هک دننک اضما 2820 لاس رد ار ایساروا یداصتقا
     ،هيامررس ،زارک دازآ ترکرح هرب یبایتسد و کرتشم یاا رازاب هعسوت ،یداصتقا دحاو یاضف داجيا ،هيداحتا نيا فدا
      ،مارخ داورم لرقن و لرمح یارا هنيزا شااک اب اا زاک تمیق شااک ،وضع یاا روشک دحاو رازاب رد مدرم و تامدخ
    درش مالرعا لرقن  و لرمح و یروانف ،یژرنا ،یزرواشک رد کرتشم یاا تسایس ،کرتشم رازاب رد ملاس تباقر جيورت
(International Crisis Group, 2016: ). 
     ترارجت نامزارس نیناورق بوچرارچ رد یگرزب رازاب دناوت یم هيداحتا نيا ،ایساروا یداصتقا هيداحتا ناسسؤم رظنم زا
    هرب ورضع یارا روشک یارب هنیمز نيا رد ار یرایسب تالیهست و دشتب دوبهب ار اضعا نایم تراجت ،دنک داجيا یناهج
 .دروآ ناغمرا

 یزکرم یایسآ رد برغ ینومژه زا یریگولج رد ناریا و نیچ ،هیسور یراکمه .2

     و درشر شيازرفا ارسب هرچ و یراذگریثات هب رجنم یا هقطنم تالماعت هپيو هب ،یداصتقا تالماعت هک تسا یعیبط  الماک
    زا زرین یزرکرم یایرسآ .دش دااوخ یداصتقا و یلام یاا نارحب و تالکشم زورب زا عنام نینچما و یداصتقا هعسوت
              نیرب یدارصتقا طرباور هعرسوت ارما .ترسا مکارح زرین اریند زا هرقطنم نريا رد لرصا نريا و هدوبن ینثتسم هدعاق نيا
    .درشاب یرفنم یاادرمایپ و تاعبت نودب دناوت یمن یا هقطنمارف و یا هقطنم ددعتم نارگيزاب رگيد و هقطنم یاا یروهمج
       هرقطنم نريا رد ررکفت ود زوررب و رورهظ هرب یزکرم یایسآ هقطنم رد رتشیب ینيرفآ شقن هب نارگيزاب هوبنا هدنيازف لیم
    یيارگنارهج لرباقم رد نارريا و هیسور ،نیچ رظن دروم یيارگ یا هقطنم :دنراد رارق رگيدکي لباقم رد هک تسا هدیماجنا
  دارصتقا رد هقطنم یااروشک هلاحتسا ناااوخ هیسور و نیچ ،ناريا ریظن ااروشک یخرب .برغ و اکيرمآ تيامح دروم
      لرباقم رد ارما ،درنروآ مرا دررگ یا   هرقطنم هربناجدنچ یراجت یاا متسیس رد ار اا نآ دننک یم شالت و دنتسین یناهج
  زا ار ارا  نآ بریترت نيدب ات دنزاس یللملا نیب ار ااروشک داصتقا دنشوک یم تدش هب اا نآ یبرغ نيدحتم و اا یياکيرمآ
 .دنزاس جراخ اا یناريا و اا ینیچ ،اا سور  هقلح
      ،درنا ،نیرچ ،هریکرت ،نارريا ارب ار شتابسانم دناوتب ات تسا قرش رد یديدج یللملا نیب یاضف هبرجت لابند هب هیسور
 .دشتب دوبهب نیتز یاکيرمآ یااروشک هعومجم و زاقفق و یزکرم یایسآ یااروشک
   زا رارشف لارمعا و دوخ کاخ هب هميرک یدرباار هريزج هبش ندرک همیمض رطاخ- برغ اب هیسور ریخا لاسکي هعزانم
      و زارگ تاردارص و دریلوت هرنیمز رد هیرسور .دناد شرتسگ ار دوخ ذوفن هزوح ات دنراد یعس ااسور – برغ فرط
 دنتسا زاگ و تفن هدمع هدننک دیلوت ااروشک نيا ود را دنچ را .دشاب هتشاد ناريا اب یبسانم یراکما دناوتیم ،تفن
   و نارريا رورشک ود . دورش لدب ما رثوم یراکما هب دناوت یم تباقر نيا نکیلو ،دنا تباقر رد رگيدکي اب رااظ رد و
    ارب هزراربم هرنیمز رد زین و ؛دنشاب هتشاد هقطنم حطس رد تینما یرارقرب یارب یتینما کرتشم یاا حرط دنناوتیم هیسور
92/28/8 ،روپیتشهب) دناد لکش رثوم یراکما ردتم داوم و مسيرورت 939). 
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  درنکیم لمع یيایساروا یاهقطنم نامزاس نيرتگرزب ناونع هب نونکاما دراد یتینما یيانبم هک یاهگناش یراکما نامیپ
   راررق یرسرتسد و تینما و یژرنا ظاحل هب نآ هجوت زکرم رد یزکرم یایسآ و هدوب نیچ و هیسور نآ مهم علض ود هک
       نريا مرهم عالرضا زا یرکي هرب  ارتعیبط نآ رد مئاد تيوضع تروص رد ،نامیپ نيا رد رظان روشک ناونع هب ناريا .دراد
        و نارريا نیرب رترشیب یريارگما ببرس مرا و دورش   یرم نارريا هارگياج اقترا هب رجنم ما هک دش دااوخ لدبم نامزاس
 .دش دااوخ یزکرم یایسآ یااروشک و ناريا نیب یيارگما اعاب عبت هب هک دش دااوخ یاهگناش وضع یااروشک
 ناریا قیرط زا یزکرم یایسآ اب طابترا هب دنه لیامت .3
 زا  سرپ . دورب هياسما دنا روشک اب یدالیم 0238 لاس ات ناريا عقاو رد .تسا خيرات هزادنا هب دنا و ناريا طباور هقباس
  طرباور ینامز هرود نيا رد .تفرگ رارق دنا و ناريا نیبام لئاح روشک ناونع هب ناتسکاپ دش هيزجت دنا هراق هبش هکنيا
  برلاق رد 8338  لارس رد یوروش یشاپورف زا لبق ات لاثم یارب .تسا هدوب وربور یفلتتم یاادورف و زارف اب روشک ود
  ارب  رورشک ود  طرباور دنا یجراخ تسایس درکيور رد رییغت و 8338 زا دعب .دندرکیم یراکما مااب دهعت مدع شبنج
  یرت.یپ.نا یمتا یژرنا یللملا نیب سناژآ ماکح یاروش رد دنا هک یلاح رد .تسا هدش وربور یرتشیب یاادورف و زارف
  تکرارشم ناريا یمالسا یروهمج هیلع رب تینما یاروش یلامعا یااميرحت رد اما تسنادیم زیمآ یعبت مادقا یعون ار
 ه    رب ،دورخ طرباور رد یيارادورف و زارف مغر هب ناتسودنا و ناريا یلک تروص هب .(038 :0398،تایب و یرااط) درک
 .دنشابیم رگيدکي اب یقطنم یگتسویپ یاراد کیتیلوپوئژ و کيزتارتساوئژ تهج
 نوچ ینانمشد روضح ،روشک نيا ینوماریپ قطانم هب نآ تيارس زا سرت و یزکرم یایسآ هقطنم رد یمالسا یرگیطارفا
  هرقطنم رد  رورضح  ارب دنا هجیتن رد .تسا هقطنم نيا رد روضح یارب دنا تالکشم هلمج زا هقطنم رد ناتسکاپ و نیچ
- هرب ؛(Laruelle, 2010: 45) دروآ  لرمع هب یریگولج شيوخ نیشنناملسم قطانم هب یمارآان تيارس زا یزکرم یایسآ
  ررظن رد  ورگلا  کري  ناورنع هرب ار  یورورش زا  یزرکرم  یایرسآ  یاارورشک  لالقترسا  درنا  ناملرسم  تریلقا  هرکنآ هپيو
  ترسا  یزرکرم  یایرسآ رد  درنا  رترشیب  ذورفن  لاربند  هرب فدا نيا اب «یزکرم یایسآ اب طابترا تسایس» درباار..دنریگیم
(Zafar, 2015: 2). دوشیم هنزاوم داجيا یارب یزکرم یایسآ دراو ديدج گرزب یزاب بلاق رد قيرط نيا زا عقاو هب دنا 
(Mubeen & Bushra, 2015: 188). یسایس ،یداصتقا عفانم یاهگناش یراکما نامزاس قيرط زا نیچ هک صوصخ هب 
  یزرکرم  یایرسآ یااروشک هب هعسوت یوگلا کي ناونعهب ار دوخ دناوتیم دنا نيا رب هوالع .دربیم شیپ هب ار یتینما و
  یاارورشک زا  یرایرسب  هرجوت دروم یداصتقا و یسایس هعسوت نامزما دربشیپ رطاخ هب دنا هعسوت یوگلا ؛دنک یفرعم
 و  تعنرص  هپريو هرب  یزرکرم  یایرسآ  یاارورشک یوس زا دنا یعطقم یاازاین نیمأت نینچما .دراد رارق هعسوت لاحرد
-Laruelle, 2010, 20 ) درنک هدروآرب ار دنا یاازاین زا یشتب دناوتیم نانچما قباس یوروش زا هدنام یاج هب یروانف

21). 
       لالقترسا .ترشاد طاربترا ناترسناغفا قريرط زا یزرکرم یایسآ هعومجم اب 0238 لاس رد ناتسکاپ لالقتسا زا لبق دنا
    هرک درنک مادرقا یروشک قيرط زا یزکرم یایسآ رد ذوفن یارب دنا دش اعاب روشک ود نایم یدج ینمشد و ناتسکاپ
     هدرش هدررب مارن یتيرارت ینمشد ناونع تحت زاب رد هچنآ لیلد هب هک ناتسکاپ قيرط زا .دراد کرتشم زرم ناتسناغفا اب
    هرب یزرکرم یایسآ و ماع روط  هب ایسآ رد روشک ود نایم یدج یاا  تباقر لیلد هب زین نیچ قيرط زا ؛تسین ريذپناکما
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  زا و درشاب هتشاد روضح ناتسناغفا رد داد دااوخ هزاجا دنا هب هک یریسم اهنت نياربانب ؛تسین ريذپ  ناکما صاخ روط
 .تسا ناريا ریسم دنک ذوفن یزکرم یایسآ یااروشک رد نآ قيرط
 یریگ هجیتن
  ،ناترسنمکرت روشک جنپ لماش هزورما و تسا هتفرگ را رق ناهج یاا یکشخ زکرم رد یزکرم یایسآ یکیتلپوئژ ةقطنم
   .تسا ناتسقازق و ناتسکبزا ،ناتسزیقرق ،ناتسکیجات
 و  ارا   ترموکح و بااذرم و  ارا        ناربز و اراداپن ،ماورقا تاررییغت و تزورحت زا رارشرس یتيرارت هنیشیب اب یا هقطنم
   یرشاپورف ارب لاس نيا زا و دمآ یم باسح هب یوروش ریاامج داحتا زا یئزج 8338 لاس ات هقطنم نيا .تسااروشک
     .ترفرگ لکرش قازرق و زریقرق ،کیجات ،کبزا ،نمکرت یموق تيوا ساسارب ديدج روشک جنپ یوروش ریاامج داحتا
   جنرپ یاارورشک رياس رد زین رگيد ماوقا و دنتسین دوخ روکذم موق مامت هدنریگرب رد ااروشک نيا زا مادکچیا دنچرا
 لماوع و (اهيدنمناوت و اا توق) یلخاد لماوع لیلد هب ناريا روشک دوب یزکرم یایسآ هقطنم اب یتيرات تاکارتشا هناگ
      لرماوع ریثأرت ترحت طرباور نريا هتفر هتفر اما .دش ااروشک نيا اب کيدزن طباور دراو دوجوم یاا تصرف و یجراخ
  یتاریلمع یاادرباار هئارا  اتياهن و اا تصرف و اهيدنمناوت تخانش و قیقد یسررب ور نيا زا .تف رگ رارق یا هقطنمارف
   رررررظن هررررب یرورررررض یزررررکرم یایررررسآ یااروررررشک و ناررررريا طررررباور ءاررررقترا و هعررررسوت تررررهج رد
 عفانم نیمأت تهج رد و هنايارگ عقاو یاا تسایس ساسارب دناوت یم ريز هناگ جنپ یااراکاار طيارش نيا رد .دسر یم
         و نارريا یتيرارت و یرگنارف تاکارترشا ررب دریکأت یريارگما درنور قیمعت تهج اا شور نيرتهب زا یکي دشاب یلم
    و کرترشم خيرارت ،ناربز ،تیموق لماش یراتخاس یاا سناجت زا بسانم هدافتسا اب هک تسا یزکرم یایسآ یااروشک
   .دنا هرهب یب نآ زا یا هقطنمارف یاهتردق رياس یعامتجا و یگنارف یاا هصتشم
     و یا هرقطنم ناررگيد ارب ارب تباقر تهج رد یمونوکاوئژ ،یکیتلپوئژ یاا تيزم زا یریگ هرهب رد ناريا شقن نینچما
    یکیتلپورئژ یگترسباو یعورن یاراد رگيدکي اب هک یيایفارغج تیعقوم لیلد هب ناريا اريز تسا مهم رایسب یا هقطنمارف
 و هعسوت و یللملا نیب لماعت یعون هک دنک لقتنم اپورا هب هیسور هب زاین نودب ار هقطنم نيا یژرنا دناوت یم هک دنتسا
  .دوش یم بوسحم ناهج یسایس لماکت
  هرقطنم نارگيزاب اب تباقر و هقطنم رد تینما و تابث شرتسگ اعاب یداصتقا و یمونوکاوئژ یاا تيزم رگيد یيوس زا
  یررسارس ناآ هار ،مشيربا هداج ینعي هقطنم دوجوم هارااش رد ناريا یدیلک شقن دناوت یم و هدش یا هقطنمارف و یا
   یرلیمکت مرا ناوت زین یزکرم یایسآ و ناريا داصتقا یفرط زا و دراد بونج و لامش رود یرکروديرک و اکیسارت ایسآ
 .تساراد ار دوخ رب یدج
    نیرنچما یزرکرم یایرسآ رد برغ ینومرا زا یریگولج تهج رد دنا و نیچ و هیسور اب دوخ طباور زا یریگ هرهب
      و تاربث ظرفح یاررب مرسيرورت و یفلرس مالسا زا یریگولج یارب یزکرم یایسآ یااروشک اب یگنااما و یراکما
  درياب یا هقطنم یيارگما و یراکما شرتسگ و یریگ لکش نياربانب .لباقتم یزاسدامتعا شور قيرط زا هقطنم تینما
   یزرکرم یایرسآ یا  ارورشک عفارنم ردقچرا .دشاب هقطنم یااروشک عفانم نیمأت تهج رد هتسویپ یلو هتساآ هراوما
   تريافک ارهتلود تامادقا هک تفاي دااوخ شيازفا یيارگما تیقفوم دوش نیمأت رتشیب و دریگ رارق هرطاتم دروم رتمک
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       لرباقتم یرارکما یريارگ هرقطنم قرقحت یاترسار رد اا نمجنا و داهن مدرم یاهنامزاس و یندم هعماج دياب و دنک یمن
   .دنيامن
 عبانم
     یایرسآ رد شرعاد رورضح یعارمتجا و یسایس یااهنیمز لیلحت ،(0398) ،یفطل نارماک و یقداص نيدلاسمشدیس ،دوعسم ،یمظاکناوخا

 .8-80 صص ،ناتسبات و راهب ،8 هرامش ،88 هرود ،یزکرم یایساروا تاعلاطم همانلصف ،(روضح تیعقاو ات ذوفن ديدهت زا) یزکرم
  یرشاوپپ- یرملع همانلصف ،یزکرم یایسآ رد ناريا یکیتیلوپوئژ یااشلاچ و ااتصرف یبايزرا ،(8398) ،یریبد ربکایلع و یداا ،یمظعا

 .20-۶2 صص ،ناتسمز ،22 هرامش ،مادزاود لاس ،راا دازآ هاگشاد ،یيایفارغج یاضف
 :رد یبايزاب لباق ،سراف یرازگربخ ،ناريا یارب یزکرم یایسآ رد هیسور روضح یاا تصرف و ااديدهت ،(92/28/9398) ،نسح ،روپیتشهب

https://www.farsnews.com/news/13931001001139/ی زرکرم-یایسآ-رد-هیسور-روضح-یاا-تصرف-و-ااديدهت-
 .ناريا-یارب
 .هجراخروما ترازو تاراشتنا :نارهت ،ناتسجرگ ات ناتسقازق زا :ناريا ديدج کیتیلوپوئژ ،(3098) ،اطع ،لصایوقت
  هرررلجم ،زارررقفق و یزرررکرم یایرررسآ رد نارررريا یرررگنارف یرررساملپيد هارررگياج ،(1398) ،ناررريرارب درررمحم و رررربکایرررلع ،یررررفعج

 .0-29 صص ،راهب ،22 هرامش ،مراهچ هرود ،للم شاوپپ یللملانیب
 .یلپاپ تاراشتنا :دهشم ،کیتیلوپوئژ میاافم و لوصا ،(2198) ،اضردمحم ،اینظفاح
- ترصرف و یزکرم یایسآ رد ناريا یکیتیلوپوئژ قيالع ،(۶198) ،یدرشفا نیسحدمحم و یدابآتلود سمش دومحم ،اضردمحم ،اینظفاح

 .21-008 صص ،موس هرامش ،موس لاس ،کیتیلوپوئژ همانلصف ،ورشیپ یاا
- ترصرف و یزکرم یایسآ رد ناريا یکیتیلوپوئژ قيالع ،(۶198) ،یدرشفا نیسحدمحم و یدابآتلود سمش دومحم ،اضردمحم ،اینظفاح

 .21-008 صص ،موس هرامش ،موس لاس ،کیتیلوپوئژ همانلصف ،ورشیپ یاا
 یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف ،یزکرم یایسآ رد یاهقطنم یاانامزاس هب یااگن :یاهگناش ات یکنیسلا زا ،(2198) ،نیسحدمحم ،یناخ

 .99-22 صص ،92 هرامش ،زاقفق و
 یور  شیرپ یارا  شلارچ لریلحت و ارگتخاسرب کیتیلوپوئژ» ،(8398) ،کبیرايهلا اضردیمح و روپ ییحي قداص دمحم ،یفطصم ،یدیشر

 صص ،راهب ،۶ هرامش ،موس لاس ،گرزب ناسارخ همانشاوپپ همانلصف ،«گرزب ناسارخ یندمت یگنارف هزوح ردناريا یمالسا یروهمج
32-29. 
 .حلسم یااورین یيایفارغج نامزاس :نارهت ،مود پاچ ،یاهقطنم ناريا ،(2198) ،نسحم ،یياضر
  تارعلاطم یللملانیب زکرم ،ناريا یمالسا یروهمج یااتسایس رب ینومزآ زاقفق و یزکرم یایسآ یژرنا کیتلپوئژ ،(0398) ،هیمس ،ینامز

 .http://peace-ipsc.org :رد دوجوم ،دادرخ IPSC، 9 -حلص
 یزکرم یایسآ یللملانیب شياما نیمادراهچ تزاقم عومجم ،ناريا شقن و یزکرم یایسآ رد یا هقطنم یراکما ،(۶198) ،یدهم ،یيانس

 .هجراخروما ترازو تاراشتنا و پاچ زکرم :نارهت ،ورشیپ یااتصرف :یاهگناشيراکما نامزاس ،زاقفق و
  یرشاوپپ حرط ،راکاار هئارا و یزکرم یایسآ هزوح رد ناريا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس درکلمع یسررب ،(0198) ،یدهم ،یيانس

 .هجراخروما ترازو یللملانیب و یسایس تاعلاطم رتفد
 مجنپ هرامش ،یرظن تسایس شاوپپ یصصتت همانلصف ،یبرغ بونج یياسآ رد یيارگ هقطنم و ناريا رد (0198) اضر ربیس
 همانلصفود ،ناريا یمالسا یروهمج یور شیپ یاا تيدودحم و اا تص رف :دنا یجراخ طباور ،(0398) ،تایب نسحم و میااربا ،یرااط

 .838-280 صص ،ناتسبات و راهب ،29 هرامش ،ماد لاس ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد هراق هبش تاعلاطم
  و ادرص یزرم نورب یدربراک یشاوپپ حرط ،یزکرم یایسآ رد یسراف نابز شرتسگ یااتيدودحم و عناوم ،(3198) ،یضردیس ،یدامع

 .ناريا یمالسا یروهمج یامیس
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  ،ناترسبات ،مادزون لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،للملانیب هيرظن یتاذ رصنع اي و هدش شومارف شتب :گنارف ،(2198) ،یلعلادبع ،ماوق
 .830-929 صص
 ،ناتسبات ،9 هرامش ،3 هرود ،یزکرم یایسآ رد یمالسا یيارگداینبو ناريا یمالسا یروهمج ،(9398) ،یراسناوخ داوجدمحم و ههلا ،یيزوک

 .920-200 صص
    ،یرللملا نیرب و یرسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،(اازادنا مشچ و اا هنیمز) :یزکرم یایسآ رد ديدج گرزب یزاب ،(2198  لا) ،ههلا ،یيزوک

 .ناريا هجراخ روما ترازو
 .2۶-91 صص ،ناتسبات ،08 هرامش ،یناسنا مولع هلجم ،یزکرم یایسآ تینما و وتان  ،(2198 ب) ،ههلا ،یيزوک
      ،زارقفق و یزرکرم یایرسآ تارعلاطم همانلرصف ،ناتسکیجات و ناريا هبناجدنچ یراکما دشر و یزکرم یایسآ ،(۶198) ،یضترم ،یدومحم

 .0-02 صص ،12 هرامش
 صص ،92 هرامش ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف ،هعسوت و لوحت لاح رد یداصتقا یراکما نامزاس ،(2198) ،دمحم ،یيازریم

128-808. 
   یایرسآ یرللملا  نیرب شيارما نیمادراهچ تزاقم عومجم ،یاهگناش یراکما نامزاس و ناريا یمالسا یروهمج ،(۶198) ،عماص ،یفسوي

 .نارهت ،هجراخ روما ترازو تاراشتنا و پاچ زکرم ،ورشیپ یااتصرف :یاهگناش یراکما نامزاس ،زاقفق و یزکرم
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