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 هدیكچ
 يا هریجنز قطانم نیا رد یطیحم - ییایفارغج ياهریغتم زا یشان ياهتیدودحم هارمه هب دنکیم داجیا زرم هک ییاهتصرف کش یب

 ياهریغتم هک تفگ ناوتیم ینعی .تسا يداصتقا تیلاعف و تسیز زا یصاخ عون يریگ لکش نآ هجیتن هک دروآیم دوجو هب ار
 ریغ يداصتقا ياهتیلاعف رد ینیشنزرم ياهتصرف زا هدافتسا هب ار نارگشنک هاگآدوخان ،يداصتقا هعسوت يارب بولطمان ییایفارغج
 ییایفارغج ياهریغتم هک يوحن هب دنراد رارق تیعضو نیا رد یقرش ياهزرم هژیو هب ناریا ياهزرم .دهدیم قوس هنامرجم و یمسر
 نتخاس راوشد اب رگید فرط زا و هدومن هدزاب مک و اسرف تقاظ ار یلحم و یموب يداصتقا تیلاعف فرط کی زا قطانم نیا رب مکاح
 شهوژپ نیا یلصا فده .دننک یم کمک نآ ییاضف يانهپ دشر هب مرج داصتقا راتتسا و ششوپ و یتینما ياه لرتنک و اه تراظن
 یلصا لاوس .تسا ناریا قرش رب دیکات اب يزرم ياه ناتسا رد مرج داصتقا ییاضف يانهپ دشر و ییایفارغج ياهریغتم هطبار یسررب
 هنوگچ ناریا قرش رب دیکات اب يزرم ياه ناتسا رد مرج داصتقا ییاضف يانهپ دشر و ییایفارغج ياهریغتم نیب هطبار هک تسا نیا هلاقم
 هعسوت تصرف يزرم یحاون ییایفارعج ياهریغتم هک دهد یم ناشن هلاقم ياه هتفای .تسا یلیلحت -یفیصوت هلاقم نیا شور ؟تسا
 هک تسا هدش ثعاب ینیشنزرم زا یشان يداصتقا ياه تصرف رگید فرط زا اما تسا هدرک دودحم یحاون نیا رد ار یمسر داصتقا

 ،ترجاهم ،قاچاق عاونا دننام ییاه تیلاعف دوخ يداصتقا یگدنز رب ییایفارغج بولطنان ياهریغتم یفنم تارثا زا رارف يارب نینکاس
  .دننک لابند ار یسایس ياه تیلاعف رد ندش بذج اضعب و ردخم داوم تیزنارت

  .زرم ،مرج داصتقا ،ییاضف یانهپ ،ییایفارغج یاهریغتم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ره دبای یم دومن وا یاه شنک  ی هعومجم  ی هلیسو هب ،ینوماریپ طیحم یلک روط هب و ناکم اب ناسنا  ی هطبار دیدرت یب
 نیا و دیامن یم فرصت و هلخادم ینوماریپ طیحم رد دوخ ینف ناوت و زاین ،شناد ،یهاگآ حطس هب هجوت اب ناسنا

 مامت .(0009 ،دمحا روپ)دنک یم صخشم ار وا یاهراتفر هویشو لمع هوحنو دودح هک تسا یناکمو یطیحم طیارش
 زا هک یوحنره هب هدش هتخانش نونکات مرج ناونع تحت هک یلعف کرتو لعف رهو یعامتجا دسافمو اه یراجنهان
 صاخ ینامزو یناکم فرظ یاراد هنامرجم لامعا یمامت رگید ینایب هب تسا یناکمو ینامز رتسب یاراد دنز رس ناسنا
 یپ رد ار مرج رباربان ییاضف عیزوت ،یناکم طیارش رد توافت نیاربانب دزاس یم زیامتم مه زا ار اه نآ هک تسا
- ،یراختفا)دشابن هدنکارپ ناسکی روط هب یعامتجا یاه یراجنهان ،ناکم دحاو رد هک دوش یم بجوم توافت نیاودراد
9009). 
 صوصخ رد هلصاح یاهرامآو هنافرحنمو راجنهان یعامتجا یاهراتفر اب یدبلاک طیحم لباقتم  ی هطبار ی هعلاطم
 باکترا زا ریزگان و راچان مرج باکترا رد بلغا نیمرجم هک دهد یم ناشن فلتخم یاه طیحم رد میارج باکترا

 ،دنا مرج باکترا یارب رطخ مکو بسانم یاه تصرف لابند هبو هدوب یقطنم یباختنا یارادامومع نیمرجم هتبلا ؛مرج
 نانآ رب ار هنیزهو رطخ نیرت مکو هتشاد یبسانم طیارش هک دنزیگنا یم رب مرج باکترا یاربار یقطانم ور نیا زا
 هدننک لیهست ایو هنامرجم یاه تصرف داجیارد رثؤم لماوع زا یکی ناونع هب ناکم تخانش موزل نیاربانب .دیامن لیمحت
 یاه تیمورحمو ضیعبت عفرو مواقم یاهاضفو طیارش قلخ ،یزاس مواقم قیرط زا ینوماریپ یاضف رد رییغتو فارحنا
 .(1009 ،ییاوقت)دشاب هتشاد اه یراجنهان شهاکرد ییازس هب ریثأتدناوتیم مرجرباربرد یطیحم
 اذل تسا ...و یریگتسد ،ندش هتخانش ناکما ،ناکم ،مرج ینابرق نوچ ییاه هفلؤم هب هجوت اب نیمرجم یقطنم باختنا
 دارفا یگدنز تیفیک رب هنامرجم تصرف شهاک رب هوالع ناوتیم اضف زا رثؤم یدربراک و تسردو بسانم یحارط اب
 هدیدپ زا روظنم .تسا هنامرجم  ی  هدیدپ یرهش عماوج ریخا یاه هغدغد و لیاسم نیرت هدیچیپ زا یکی کش یب .دوزفا
 و ییازج  ی هغبص ًاافرص هک تسا هملک ماع یانعم تسا یسانش مرج ملع یسررب و هعلاطم عوضوم هک هنامرجم

 یانعم هب تغلرد هک مرج .یورژک ای فارحنا مه تسا مرج لماش مه هنامرجم هدیدپ نخس رگید هب ،درادن یقوقح
 عنم رفیکو تازاجم قیرط زا هک دوش یم یقلتراجنهان و نوناق دض یلمع ناونع هب یقوقح هاگن زا تسا نایصعو اطخ
 یقالخا طباوض نتشاذگ اپ ریز ًاالومعم هک یورژک ای فارحنا اما .(9009 ،این ظفاح)دراد ییازج هغبص عقاو رد و هدش
 تسین یرفیک یارجا تنامض یاراد و دراد یقالخا هغبص هک نکش راجنه تسا یلامعا تسا یناسنا یلاع یایاجسو
 ًاامومع فارحنا یبرغ عماوج فالخرب یبهذم و یتنس عماوج رد هتبلا ،دراد یپ رد ار یعامتجاو یهورگ شنزرس هکلب
 و مرج ناونع یاراد ًاالوصا ،فارحناو هزب عماوج نیا رد و هدش ماغدا هزب رد موهفم نیا ؛درادن یلقتسم و یعقاو موهفم

 .(9009 ،یلامج)دنتسه یرفیک یارجا تناض
 ریبادت قیرط زااهنت یعامتجا مظن هدننک دیدهت ناونع هب تسا فارحنا و مرج زا معا هک هنامرجم هدیدپ اب هلباقم
 و (صخشم ناکم و نامز رتسب رد یباکترا میارج عومجم) یراک هزب خرن همه نیا هنرگو تسین ریذپ ناکما یرفیک



 96 ...و ییایفارغج یاهریغتم هطبار یسررب

 ینوزف ؛ییاضق تالیکشتو تلود ،هعماج شودرب یلام نیگنس یاه هنیزه لیمحت مغر یلع یعامتجا یاه یراجنهان
 شومارف زورب تلع دور یم نآ میب مییآ رب هنامرجمراتفر اب هلباقم ددصرد تازاجم هب لسوت اب ًاافرص رگا .تفای یمن

 هدیدپ رب رثؤم لماوعو راک هزب ناسانش مرج لیلد نیمه هب دوش تلع اب هزرابم نیزگیاج لولعم اب هزرابمو هدش
 یعامتجا نامرد رد دندقتعم مرج نادنمشناد ؛دنزادرپ یم ود نآ هعلاطم هبو هداد رارق هجوت دروم ناماوت ار هنامرجم
 هجوت تسا نآ لعاف هک ناسنا هب عامتجا دض لعف زا شیب دیاب دتفا رگراک رثؤم روط هب هناریگ شیپ ریبادت هک نآ یارب

 دلوم للع ینعی تسوارد یعامتجا دض راتفر یلجت بجوم هک دتفا یمرثؤم یللعو لماوع ،مرج لعاف ناسنا ربو دوش
 یسانش مرج شناد یانبم از مرج لماوع تخانش عقاو ردو تسا یسانش مرج حالطصا نیرت جیار از مرج لماع .مرج
 .(0009 ،یناقلاط ییالع)تسا
 ریغ مرج شیازفا ای شیادیپ رد .....و یعامتجا ،یناور ،ینامسج عضو زا یشان تسیا هدیدپ هک از مرج لماع شقن
 دارفا رد لماع ریثأت هک ارچ . تسا نآ هدنهد شرورپ هکلب تسین مرج هدنروآ دوجو هب لماع اما .تسا راکنا لباق
 نامه رد رگید یدارفا لاح نیع رد دنوشیم مرج بکترم یلماع ریثأت تحت یدارفا اسب هچ تسا توافتم فلتخم
 هب یکی ،رقف نوچ یلماع ریثأت لاثم ناونع هب دنوش مرج بکترمو دنرب رس هب طیارش نامه ابو (هباشم عضو) عاضوا

 کی ریثأت تحت ینیوبا ردارب ود ؛دریگ یم رارق نایاوشیپو احلص فص رد یرگیدو دوش یم هداد قوس یراک هزب فرط
 و داژن یدابع)ددرگ یم راک هزب یرگیدو یقتمو راک تسرد یکی اما دنا هتفای تیبرت طیحم کی رد ،هدوب کیتنژ لماع عون
 .(1009 ،ناراکمه
 هبو دنتسین ناسکی شقن یاراد کیره...و یعامتجا ،یعیبط ،یناور ،ینامسج زا معا مرج دلوم لماوع نخس رگید هب
 عامتجا هکلب دنوش یمن هزب یوس هب صخش نداد قوس بجوم قلطم روط هبو هشیمه دنشاب تدش زا ییا هجرد ره
 هّمدعم لماوع هب هدش دای لماوع ور نیا زا دیامن یم مرج باکترا هدامآ ار صخش مرج دلوم لماع دنچ بیکرتو
 طیارش رد دعم لماوع هک یماگنهو دیامن یم مرج باکترا هدامآو دعم ار صخش هوقلاب هک یلماوع ینعی دنموسوم

 نارتقا و بیکرت ...و یدام جایتحا ایو دیدش ناجیه نوچ یرگید سوسحم ریغ لماوعو لاوحاو عاضوا اب صاخ
 .(9009 ،یناخ رهاط)دیامن زورب یراک هزبو دیآ رد لعف هب هوق زا مرج دنوش یم بجوم دنیامن
 دوجو هب ینوریب ای ینورد زا معا فلتخم لماوع هجیتن رد هک دنناد یم هدیچیپ ییا هدیدپ ار مرج لیالد نیمه هب
 ،یلخاد ،یجراخ لماوع لماش لتاینپ از مرج لماوع دنهد یم لیکشت ار مرج تلع لماوع نیا هعومجمودیآ یم

 هب عجار لماوع (مرج باکترا هب نانآ قیوشت دراوم یخرب ردو نتخومآ زا نادنزرف تعنامم) یگداوناخ ،ییایفارغج
 فعض راثآ) هعماج یقالخا طیارش هب طوبرم لماوع ،یلغش لماوع (مرج باکترارد ناتسود شقن) یباختنا طیحم
 روشک یجراخو یلخاد تسایس هب طوبرم لماوع (تاعوبطمو نویزیولت ،امنیس شقن - هزب باکترا رد یقالخا لوصا
 ماجنا رس و (ددرگ یم مرج باکترا لیهست هجیتن ردو یحور لداعت مدع هب رجنم هنیمز نیا رد ینماان هنوگره)
 .(1309 ،فابیلاق)دناد یم (یطایتحا فیقوت هلأسم هژیو هب) اه نادنز ماظنو ییازج یاهداهن
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  یرظن درکیور

 هب نآ زا ییزج هک ار یعیبط هرظنم اهنت هن دناوتیم دمآ دوجو هب یزرم طخ ای و یزرم هقطنم کی هک نیا ضحم هب
 کی یاراد ییاهنت هب زرم .دهد رارق ریثات تحت زین ار رواجم یاهروشک یاه تسایس و نارمع هکلب ،دور یم رامش
 یم یعس اه تلود اما .دوشیم لامعا تردق عون کی نآ لخاد رد هک تسا یا هقطنم دودح دیدحت نآ و تسا شقن
 یتح .(3009 ،یزراوش)دنیامن لامعا هقطنم رد ار ... و تشادهب ،تراجت ،ترجاهم ،لثم مه یرگید یاه شقن دننک
 و ییافوکش .دشاب یجراخ یاه تسایس رد تارییغت هدنیامن دناوت یم زرم رد تلود یاه شقن دح زا شیب زکرمت
 اهنآ یارب یدیدج یاهشقن یزرم طخ هک دراد نیا هب یگتسب زرم ترواجم رد اه نآ ذوفن هزوح و اهرهش لاوز
 ناوت یم هورگ راهچ هب ار زرم یاهدرکراک یلک روط هب .دنز مه رب ار اه نآ یعیبط هزوح ،سکع رب ای و دروآ دیدپ
 :درک میسقت
 درکراک و شقن یللملانیب یاهزرم هکنیا .تسا تادحرس و اهزرم یاهدرکراک نیرتیمیدق زا عافد :یعافد درکراک- 9
 یعافد تادحرس ناونع هب دنناوتیمن یسایس یاهزرم مامت .دهدیم ار یعیبط تادحرس موهفم ام هب دنراد یعافد
 رایسب لاثم ایلامیه)دنشاب هتشاد ار یشقن نینچ دنناوتیم دنتسه یعیبط تاصخشم یاراد هک ییاهنآ طقف .دننک لمع
- ،یتعجر)تسا هتشاد اه تلود تردق هب یگتسب هشیمه یتادحرس نینچ یاهتیقفوم)تسا هیضق نیا یارب یبوخ
 یاهتیلباق یکیزیف تروص هب رگا یتح اهزرم رگید ،یگنج دیدج تاودا هعسوت لیلد هب زورما یایند رد .(1009
 یارب یعنام یعیبط یاهزرم و اههوک هک دوشیم هتفگ و دناهداد تسد زا ار دوخ یعافد درکراک ،دنشاب هتشاد ار یلبق

 هک لاح نیع رد ،تسا هدش ییاوه یگتسویپ نیزگیاج ،ایرد و نیمز یگتسویپان هزورما ،دنتسین جراخ زا هلمح
 .(9009 ،انادسیئر)دنهد رارق هلمح دروم ار نیمز زا هطقن ره دنناوتیم برخم یاهحالس
 یاهروشک اهنآ نیب رد هک ،تسا هدش لیکشت متسیس ریز یدادعت زا یللملانیب یسایس متسیس :یسایس درکراک- 0
 زا یزرم طوطخ هلیسو هب اه متسیسریز نیا زا کی ره هک ییاجنآ زا .دنرادروخرب یرتشیب تیمها زا رادتقا یاراد
 متسیسریز کی ناونع هب یروشک ره .دنراد یناوارف تیمها یللملا نیب متسیس رد یزرم طوطخ ،دوشیم ادج یرگید
 نیدب یللملانیب یاهزرم و دنک یریگولج دنکیم دراو هشدخ نآ رابتعا و تینما هب هک یسایس ذوفن زا ات دنکیم یعس
 .(8009 ،یرتنالک)تسا توافتم رگید زرم هب یزرم زا شقن و ییاراک هتبلا .دننکیم کمک اهروشک هب هطساو
 کی یگناگی تسا نکمم هدیدپ نیا یسایس یژولوئدیا اریز ،دیامنیم دودحم ار ترجاهم هدیدپ یللملا نیب یاهزرم
 ... و اه باتک ،تالجم ،اه همانزور لماش هک ار مدرم یگنهرف تکرح ،یسایس دس ناونع هب اهزرم .دنک دیدهت ار روشک
 و اههدیا نتشذگ زا هک دنیامن لمع نیگنر رتلیف کی تروص هب تسا نکمم تادحرس نیا .دنزاسیم دودحم ،تسا
 و اه باتک .دننکیم یریگولج دنتسه یسایس ماظن کی یارب لوبق لباق ریغ و فلتخم تاصخشم یاراد هک یدیاقع
 هدهاشم لباق ریغ یعونصم طخ کی ناونع هب زرم نیاربانب .دنیامن روبع یسرزاب زا دورو هزاجا زا لبق دیاب اه همانزور
 عاعش و نارماک )(تسا هدش فیعضت هزورما تاطابترا یژولونکت هب هجوت اب زین اهزرم شقن نیا هتبلا)دیامن یم لمع
 .(0009 ،یدابآرب
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 .تسا هدش میسقت دنتسه اهروشک هک رواجم متسیسریز یدادعت هب یناهج داصتقا متسیس :اهزرم یداصتقا درکراک- 2
 یاهزرم نیاربانب .تسا دوخ صاخ یداصتقا یاه همانرب و تسایس یاراد ازجم متسیسریز کی ناونع هب روشک ره
 تکرح لرتنک اهزرم رد اریز ،دننکیم لمع یداصتقا عناوم ناونع هب مه و دنتسه مهم یداصتقا ظاحل زا مه یللملانیب
 و دنوش تخادرپ اهزرم رد دیاب ینوناق یاهالاک تادراو یارب یکرمگ یاه هفرعت .دریگیم تروص الاک هلدابم و
 اب یجراخ یاهالاک دورو ،تباقر زا یریگولج یارب نینچمه .دریگیم تروص اهزرم نیا زا الاک قاچاق زا یریگولج
 .(1009 ،یجنغ و یدمحم)دوشیم لرتنک یکرمگ یاه هفرعت عضو
 رد هزورما .دراد اهالاک تمیق یور رب اهزرم یداصتقا شقن هک تسا یرثا المع زین زرم یوس ود رد یتمیق فالتخا
 ،دوشیم لصاح یداصتقا و یسایس یاهدادرارق دقع هجیتن رد هک یرفاسم و یکرمگ عنوم فذح اب اهروشک زا یخرب
 زین اهروشک نیا نایم دمآ و تفر هک یلاح رد ،تسا هدش تیمها مک یناگرزاب عنام کی ناونع هب یزرم طوطخ شقن
 تامیمصت و اهروشک تسایس ریثأت تحت اهزرم درکراک یلک روط .(اپورا هیداحتا)دریگیم تروص هتشذگ زا رت ناسآ
 اهزرم ییاشگزاب .دریگ یم تأشن یسایس میمصت کی زا رتشیب هدش داجیا ییاضف لوحت و دراد رارق هطوبرم نیلوئسم
 نآ دنیآرب و دننک یم ذاختا ار نآ فلتخم حوطس رد نامکاح هک تسا یمیمصت ،اهنآ ندرک دس و لرتنک دیدشت ای و
 تمس هب ار هقطنم کی دوخ تامیمصت اب هک دنتسه اهنآ نیا ینعی .مینک یم هدهاشم ییایفارغج یاهاضف رد ام ار
 .(0009 ،نایرظن)دنهد یم قوس دوکر ای و هعسوت
 اهزرم نیا مامت المع اریز ،دوشیم اقلا یسایس یاهزرم مامت دروم رد یعامتجا زرم موهفم :اهزرم یعامتجا درکراک- 0
 مامت هک ییاجنآ زا .دنشابیم هچراپکی یعامتجا ظاحل زا ییاهتیعمج یاراد هک دناهدرک روصحم ار ییاههدودحم
 لماعت رد عنام کی ناونع هب المع اهزرم ،دننک ظفح ار ناشیعامتجا تاصخشم و اهیگژیو هک دنراد تسود اهروشک
 .دننکیم لمع رواجم یاهروشک نیب یعامتجا
 تسا هیرظن نیا تیبثت نآ درکراک هک ،دش یراذگ ناینب ییانج یسانش هعماج رد مرج یایفارغج مان هب یدیدج بتکم
 و یعیبط لماوع ریثات یلک روط هب .(10 :0009 ،این یک)دراد ار دوخ صوصخم ناراکهبت ییایفارغج طیحم ره هک
 یاه یورجک اب هطبار رد ...و مکارت ،تیعمج دننام یناسنا لماوع و ...و اه یراومهان ،امد ،اوه و بآ نوچ یطیحم
 نیا هب ار یعامتجا یاه-یراجنهان ،تاعلاطم نیا عقاو رد .دهد یم لیکشت ار مرج یایفارغج تاعلاطم عوضوم ،یرشب
 .(009 :0009 ،نراکمه و داژن یدابع)دنهد یم تبسن لماوع

 یرهش تالحم تیفیک هب طوبرم نآ ی هناراکهبت عون زا کیمونآ راتفر رتشیب ،یراکهزب ییایفارغج قطانم یروئت یسررب رد
 نزخم هب دوخ هک دنیآ یم دوجو هب یراکهزب تالحم الامتحا بیترت نیدب .دشاب ینیشنرهش دوخ رثا رد هک نیا ات تسا
 ،اه نامتخاس و اه هچوک ،تالحم زا یخرب هک دنا هداد ناشن نارگشهوژپ ور نیا زا .دوش یم لیدبت ناراک هزب یمئاد زکرمت
 یاهراتفر شیادیپ رد هچ رگا تشاد نایب ناوت یم یلک روط هب .(699 :6309 ،نسگ)دنتسه ناراک هزب زا ییالاب زکرمت یاراد
 یاه یگژیو ظاحل زا یرهش یاضف ره یلو ،دنتسه رثوم توافتم حوطس رد فلتخم لماوع یرهش میارج ای و کیمونآ

 و هداز بیبح) دهد رارق یدعاسمان ای دعاسم تیعضو رد دوخ میارج بیکرت یارب ار راکهزب دارفا دناوت یم دوخ
 .(009 :9109 ،ناراکمه
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 هعلاطم دروم هقطنم
 ار ناریا اب کرتشم زرم نیرت ینالوط ناتسنمکرت اهروشک نیا نایم زا .تسا لیام 066 و رازه 0 ناریا یزرم طخ
 روشک هب مه ناریا اب کرتشم زرم نیرت هاتوک .تسا لیام 093 دودح ناتسنمکرت و ناریا نایم یزرم طخ لوط .دراد
 ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا یاهروشک اب رتمولیک 8886 زا شیب ناریا .دشاب یم لیام 30 دودح هک دراد قلعت ناتسنمرا
 ،ناراکمه و نایدمحاریما)دراد (یکشخ) کرتشم زرم قارع و ناجیابرذآ یروهمج ،ناتسنمرا ،هیکرت ،ناتسنمکرت
 ناریا .تسا نامع یایرد و سراف جیلخ ،رزخ یایرد رد یبآ زرم رتمولیک 8830 یاراد نینچمه ناریا .(1109
 زا هک دنتسه یزرم ناتسا69 ،ناریا ناتسا 90 زا .دراد ناتسنمرا اب ار زرم نیرت هاتوک و قارع اب ار زرم نیرت ینالوط
 ،مالیا ،ناتسدرک ،هاشنامرک ،یبرغ ناجیابرذآ ،یقرش ناجیابرذآ ،لیبدرا)دنراد ینیمز زرم اهنت ناتسا هن ،اه نآ نایم

 و ناگزمره ،ناردنزام)دنراد زرم ایرد هار زا طقف اهنآ یات0(یبونج ناسارخ و یوضر ناسارخ ،یلامش ناسارخ
 و ناتسچولب و ناتسیس ،ناتسلگ ،نالیگ)تسا اراد ار ییایرد و ینیمز زرم ود ره مه اه ناتسا زا ات 2 و (رهشوب

  .(0109 ،یمیحر )(ناتسزوخ

 
 (Mauldin Economics) :عبنم  ناریا یاهزرم :1 هشقن

 ناجیابرذآ یروهمج اب ناریا زرم 
 ویقرش ناجیابرذآ یاه ناتسا وناجیابرذآ یروهمج یلصا کاخ اب یقرش ناجیابرذآو لیبدرا ،نالیگ یاه ناتسا
 .(9109 ،یمیحر)دنراد کرتشم زرم ناوجخن راتخمدوخ یروهمج اب یبرغ ناجیابرذآ
 ناتسنمرا اب ناریا زرم 

 هک ناجیابرذآ یروهمج زا یا هقطنم اب اهنت لیبدرا ناتسا هک دنراد کرتشم زرم ناتسنمرا اب لیبدرا و یقرش ناجیابرذآ
 .تسا زرم مه هدمآ رد ناتسنمرا لاغشا هب
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 ناتسناغفا اب ناریا زرم 
 .دنتسه زرم مه ناتسناغفا اب ناتسچولب و ناتسیس و یبونج ناسارخ ،یوضر ناسارخ یاه ناتسا
 ناتسکاپ اب ناریا زرم 

 .(0109 ،ناراکمه و یعراز)تسا زرم مه ناتسکاپ اب هک تسا ناریا ناتسا اهنت ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 ناتسنمکرت اب ناریا زرم 

 
 https://www.pinterest.com :عبنم  اهزرم رد ناریا یسایس یایفارغج :2 هشقن

 .دنراد یکارتشا زرم ناتسنمکرت یروهمج اب یوضر ناسارخ و یلامش ناسارخ ،ناتسلگ یاه ناتسا
 هیکرت اب ناریا زرم 

 89 زا دعب مه ورس زرم .دراد یکارتشا زرم هیکرت اب هک تسا ناریا یمالسا یروهمج ناتسا اهنت یبرغ ناجیابرذآ
 .دوشیم ناریا کاخ دراو کرمگ تیگ زا روبع رتمولیک
 قارع اب ناریا زرم 

 .(0109 ،شورس)دنراد کرتشم زرم قارع اب ناتسزوخ و مالیا ،هاشنامرک ،ناتسدرک ،یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا
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 رزخ یایرد قیرط زا ناریا زرم 
 .دنراد کرتشم زرم رگید یاهروشک اب رزخ یایرد قیرط زا ناتسلگ وناردنزام ،نالیگ یاه ناتسا
 سراف  جیلخ قیرط زا ناریا زرم 

 .دنتسه هیاسمه رگید یاهروشک اب سراف جیلخ قیرط زا ناگزمره و رهشوب ،ناتسزوخ یاه ناتسا
 (8109 ،ناراش)نامع یایرد قیرط زا ناریا زرم. 

 .دنتسه هیاسمه رگید یاهروشک اب نامع یایرد قیرط زا ناگزمره و ناتسچولب و ناتسیس یاه ناتسا
  :تسا ریز حرش هب هیاسمه یاهروشک اب ناریا زرم لوط
 رتمولیک 0129 :قارع .9
 رتمولیک 011 :ناتسنمکرت .0
 رتمولیک601:ناتسناغفا .0
 رتمولیک181 :ناتسکاپ .2
 رتمولیک 113 :ناجیابرذآ یروهمج .1
 رتمولیک112 :هیکرت .6

 رتمولیک 810 :ناتسنمرا .3

 رتمولیک 8220 :یبآ زرم .0
  :زا دنا ترابع هیکرت روشک اب ناریا یزرم یاه هاگرذگ
 (غالوبروگ زرم) ناگرزاب یزرم هاگرذگ .9
 (یوک یپاک زرم) یزار یزرم هاگرذگ .0
 (هرد نسا زرم) ورس یزرم هاگرذگ .0
  :زا دنا ترابع قارع روشک اب ناریا یزرم یاه هاگرذگ
 (هیرذنم) یورسخ یزرم هاگرذگ .9
 (بیشلا) هباذچ یزرم هاگرذگ .0
 هچملش یزرم هاگرذگ .0
 (هیطابرز) نارهم یزرم هاگرذگ .2
 (یلدنم) راموس یزرم هاگرذگ .1
 (نارمع یجاح) - (قارع ناتسدرک میلقا) نیچرمت یزرم هاگرذگ .6
 (قارع ناتسدرک میلقا) ناخزیورپ یزرم هاگرذگ .3
 (قارع ناتسدرک میلقا) قامشاب یزرم هاگرذگ .0
 (قارع ناتسدرک میلقا) حلاص خیش هاگرذگ .1
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 .(8109 ،ییاضریلع)تشدرس یزرم هاگرذگ .89
 :زا دناترابع ناتسنمرا روشک اب ناریا یزرم یاه هاگرذگ
 (ناتسنمرا روشک یزرم رهش مان یرغم) ناریا تمس رد زودرون زرم .9
 :دنشاب یم ریز لیبق زا ایرد قیرط زا ناریا زرم مه یاهروشک
 نامع .0
 رطق .0
 تیوک .2
 تاراما .1
 نیرحب .6
 ناتسبرع و .3
 :دنشاب یم ریز لیبق زا یکاخ تادحرس رد هک ناریا هیاسمه یاهروشک
 ناتسناغفا .0
 ناتسکاپ .1
 ناجیابرذآ .89
 ناتسنمکرت .99
 هیکرت .09
 قارع .09
 ناتسنمرا و .29

 دودح ناریا یبآ زرم .دنراد رارق لامش رد ناتسا 0 و ناریا بونج رد ناتسا 2 هک دراد یلحاس ناتسا 3 لک رد ناریا
 زرم قیرط زا ناریا هیاسمه یاهرهش .تسا نامع یایرد و سراف جیلخ ،رزخ یایرد لماش هک تسا رتمولیک 8830
 و رهشوب ،ناتسزوخ یاه ناتسا مه نامع یایرد تمس زا .دنتسه ناگزمره و ناتسچولب ناتسیس ،نامع یایرد ییایرد
 اب رزخ یایرد تمس زا مه ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ یاه ناتسا .دنراد اهروشک رگید اب بآ کرتشم زرم ناگزمره
 .(0009 ،رابغ)دنراد یبآ کرتشم زرم رگید یاهروشک
 و ناریا ،ناتسکاپ هطقن هس زا زرم زاغآ .دراد دادتما لیام 611 دودح و تسا ینالوط اتبسن ناتسکاپ و ناریا ینیمز زرم
 نامع جیلخ یاه بآ هب تیاهن رد و دراد دادتما ناریا بونج ات یزرم طخ نیا .دزاس یم لصتم مه هب ار ناتسناغفا
 مه ناتسکاپ اب ناریا زرم مه ناتسا .تسا زرم مه ناریا اب هک تسا یناتسا اهنت ناتسکاپ رد ناتسچولب ناتسا .دسر یم
 ناتسکاپ و ناریا یللملا نیب یاهزرم ندرک ادج یارب یراوید تخاس هب زاغآ زین ناریا .دشاب یم ناتسچولب و ناتسیس
 لوط لیام 202 ،چنیا 0 تماخض اب ینتب راوید نیا تخاس مامتا نامز ات دور یم راظتنا .(9009 ،یراختفا)تسا هدومن
 نیا تخاس هب مادقا یتسیرورت تالمح و ردخم داوم قاچاق زا یریگولج یارب ناریا .دشاب هتشاد عافترا توف 89 و
 یزرم عنام تخاس ،دوجو نیا اب .دنک ادیپ دادتما ناتفت ات دنم زا یزرم راوید نیا دور یم راظتنا .تسا هدومن راوید
 ندیشک هک دنرواب نیا رب اه چولب .تفرگ رارق ،تسا زرم نیا نیب رد اه نآ یدادجا نیمزرس هک چولب مدرم داقتنا دروم
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 نیب زرم زا هک ناتسکاپ ناریا یلصا زرم .دوش یم رگیدکی زا اه نآ یعامتجا ی هعماج و اه هداوناخ ییادج بجوم راوید
 .(0009 ،دمحا روپ)تسا هواجریم ناتفت ،دنک یم روبع یللملا

 
 ناریا زرم مه یاهروشک :3 هشقن

 /https://www.usgs.gov :عبنم

 کرتشم زرم ناتسناغفا اب رتمولیک 121 یوضر ناسارخ و یبونج ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس یاه ناتسا رد ناریا
 یوضر ناسارخ دابیات ناتسرهش رد نوراغود ،ناتسچولب و ناتسیس دنمریه ناتسرهش کلیم یمسر یاه هاگرذگ و دراد
 اه دروآرب نیرخآ ساسارب ناتسناغفا تیعمج .تسا روشک ود یزرم رباعم نیرتمهم زا ،یبونج ناسارخ رد نادزی و
 ناتسناغفا و ناریا کرتشم زرم .تسا عبرمرتمولیک260 و رازه016 ناتسناغفا تحاسم .تسا رفن رازه190 و نویلیم00
 هتفای دادتما هطقن نیرت یبونج رد هوک هایس کلم ات هطقن نیرت یلامش رد راقفلاوذ هناهد زا زرم نیا هک تسا رتمولیک211
 زا شیب ناتسناغفا .دنتسه دابآ لالج و فیرشرازم ،راهدنق ،لباک بیترت هب ناتسناغفا یاهرهش نیرت تیعمجرپ .تسا

 اب .دنراد تنوکس ناریا رد اهنآ رفن نویلیم 0 زا شیب نازیم نیا زا هک دراد ناهج رساترس رد رجاهم رفن نویلیم196
 شیازفا دوخ روشک هب ناغفا نارجاهم تشگزاب نازیم ،ناریا لوپ شزرا تف ا و ناریا هیلع اکیرمآ یاه میرحت زاغآ
 .(1009 ،ییاوقت)تفای

 شهوژپ یاههتفای
 دناوت یمن نیمرجم تازاجمو یرفیک بیقعت افرص هک تسا تیعقاو نیا نیبم یگمه هتشذگ براجتو نیون تاعلاطم
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 دشاب دوجوم هعماج رد از مرج لماوع ات نیق ی روط هبو دشاب یفاک عامتجا هرکیپ زا هنامرجم هدیدپ ندودز یارب
 یراک هزب اب هلباقم یارب .تسا هدیاف یب دوش یم فرص هک یمیظع هجدوب مغر یلع ،لولعم ناونع هب مرجم اب هزرابم
 هدید هزبو مرجم ،مرج لماع هس هب هجوت دنمزاین یریگ شیپ رگید ترابع هبو دومن هجوت لماوعو ناکرا همه هب دیاب
 ماج نآ هنامرجم  ی هزیگناو اه تصرف شهاک فده اب مرج زا یریگ شیپ تسا یراک هزب یلصا ناکرا ناونع هب
  ی هنیزه نامز فالتا رب هوالع مرج فشکو دریذپ یم تروص یفلتخم یاه شور هب مرج باکترا هک ارچدریگ یم
 .(9009 ،این ظفاح)دبلط یم ار یتفگنه
 تارثا شهاک ای لماوع نیا ندرب زا اب هک تسا از مرج لماوع تخانش هب طونم یعامتجا یا    ی هیور جکو مرج اب هزرابم
 هب هجوت دنمزاین هک هنامرجم هدیدپ لرتنک .تساک نآ نازیم زا لقادح ای و یریگ شیپ میارج زورب زا ناوت یم نآ
 نیمأتو (...و مدرم -تلود) عامتجا  ی هرکیپ یاضعا و راشقا یمامت یوس زا یلم مزع کی هب تسا یرایسب یاه هفلؤم
 .(9009 ،یلامج)دراد بسانم تیریدمو شزومآ ،هبرجت ،تارابتعا ،هجدوب
 تیفیک ،عون رد تسا درف  ی هدننک هطاحا یدام ریغو یدام لاوحاو عاضوا هعومجم هک هاگ تسیز نایم نیا رد
 ؛دراد یتوافتم تاریثأت دارفا (شنکاو و شنک)راتفررب توافتم یاه هاگ تسیز .تسا رایسب تیمها زیاح میارج تیمکو
 رثأتم نآ را سپسو هتخاس ار نآ ،دوخ هک تسا یطیحمو هاگ تسیز لوصحم یدح ات اه ناسنا راتفر تقیقح رد
 .دنا هدش
 ره دبای یم دومن وا یاه شنک  ی هعومجم  ی هلیسو هب ،ینوماریپ طیحم یلک روط هب و ناکم اب ناسنا  ی هطبار دیدرت یب
 نیا و دیامن یم فرصت و هلخادم ینوماریپ طیحم رد دوخ ینف ناوت و زاین ،شناد ،یهاگآ حطس هب هجوت اب ناسنا

 دسافمو اه یراجنهان مامت .دنک یم صخشم ار وا یاهراتفر هویشو لمع هوحنو دودح هک تسا یناکمو یطیحم طیارش
 یاراد دنز رس ناسنا زا هک یوحنره هب هدش هتخانش نونکات مرج ناونع تحت هک یلعف کرتو لعف رهو یعامتجا
 زا ار اه نآ هک تسا صاخ ینامزو یناکم فرظ یاراد هنامرجم لامعا یمامت رگید ینایب هب تسا یناکمو ینامز رتسب
 بجوم توافت نیاودراد یپ رد ار مرج رباربان ییاضف عیزوت ،یناکم طیارش رد توافت نیاربانب دزاس یم زیامتم مه
 .(Cahill, 2004)دشابن هدنکارپ ناسکی روط هب یعامتجا یاه یراجنهان ،ناکم دحاو رد هک دوش یم
 صوصخ رد هلصاح یاهرامآو هنافرحنمو راجنهان یعامتجا یاهراتفر اب یدبلاک طیحم لباقتم  ی هطبار ی هعلاطم
 باکترا زا ریزگان و راچان مرج باکترا رد بلغا نیمرجم هک دهد یم ناشن فلتخم یاه طیحم رد میارج باکترا

 ،دنا مرج باکترا یارب رطخ مکو بسانم یاه تصرف لابند هبو هدوب یقطنم یباختنا یارادامومع نیمرجم هتبلا ؛مرج
 نانآ رب ار هنیزهو رطخ نیرت مکو هتشاد یبسانم طیارش هک دنزیگنا یم رب مرج باکترا یاربار یقطانم ور نیا زا
 هدننک لیهست ایو هنامرجم یاه تصرف داجیارد رثؤم لماوع زا یکی ناونع هب ناکم تخانش موزل نیاربانب .دیامن لیمحت
 یاه تیمورحمو ضیعبت عفرو مواقم یاهاضفو طیارش قلخ ،یزاس مواقم قیرط زا ینوماریپ یاضف رد رییغتو فارحنا
 .(Mclachlan, 1994)دشاب هتشاد اه یراجنهان شهاکرد ییازس هب ریثأتدناوتیم مرجرباربرد یطیحم
 اذل تسا ...و یریگتسد ،ندش هتخانش ناکما ،ناکم ،مرج ینابرق نوچ ییاه هفلؤم هب هجوت اب نیمرجم یقطنم باختنا
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 دارفا یگدنز تیفیک رب هنامرجم تصرف شهاک رب هوالع ناوت یم اضف زا رثؤم یدربراک و تسرد و بسانم یحارط اب
 هدیدپ زا روظنم .تسا هنامرجم  ی  هدیدپ یرهش عماوج ریخا یاه هغدغد و لیاسم نیرت هدیچیپ زا یکی  کش یب .دوزفا
 و ییازج  ی هغبص ًاافرص هک تسا هملک ماع یانعم تسا یسانش مرج ملع یسررب و هعلاطم عوضوم هک هنامرجم

 یانعم هب تغلرد هک مرج .یورژک ای فارحنا مه تسا مرج لماش مه هنامرجم هدیدپ نخس رگید هب ،درادن یقوقح
 عنم رفیکو تازاجم قیرط زا هک دوش یم یقلتراجنهانو نوناقدض یلمع ناونع هب یقوقح هاگن زا تسا نایصعو اطخ
 یلاع یایاجسو یقالخا طباوض نتشاذگ اپ ریز ًاالومعم هک یورژک ای فارحنا اما .دراد ییازج هغبص عقاو رد و هدش
 شنزرس هکلب تسین یرفیک یارجا تنامض یاراد و دراد یقالخا هغبص هک نکش راجنه تسا یلامعا تسا یناسنا
 یعقاو موهفم ًاامومع فارحنا یبرغ عماوج فالخرب یبهذم و یتنس عماوج رد هتبلا ،دراد یپ رد ار یعامتجاو یهورگ
 تناض و مرج ناونع یاراد ًاالوصا ،فارحناو هزب عماوج نیا رد و هدش ماغدا هزب رد موهفم نیا ؛درادن یلقتسم و
 .دنتسه یرفیک یارجا
 ریبادت قیرط زا اهنت یعامتجا مظن هدننک دیدهت ناونع هب تسا فارحنا و مرج زا معا هک هنامرجم هدیدپ اب هلباقم
 و (صخشم ناکم و نامز رتسب رد یباکترا میارج عومجم) یراک هزب خرن همه نیا هنرگو تسین ریذپ ناکما یرفیک
 ینوزف ؛ییاضق تالیکشتو تلود ،هعماج شودرب یلام نیگنس یاه هنیزه لیمحت مغر یلع یعامتجا یاه یراجنهان
 .(Mojtahed – zadeh, 996)تفای یمن

 هزرابمو هدش شومارف زورب تلع دور یم نآ میب مییآ رب هنامرجمراتفر اب هلباقم ددص رد تازاجم هب لسوت اب ًاافرص رگا
 ناماوت ار هنامرجم هدیدپ رب رثؤم لماوعو راک هزب ناسانش مرج لیلد نیمه هبدوش تلع اب هزرابم نیزگیاج لولعم اب
 ریبادت هک نآ یارب یعامتجا نامرد رد دندقتعم مرج نادنمشناد ؛دنزادرپ یم ود نآ هعلاطم هبو هداد رارق هجوت دروم
 ناسنا ربو دوش هجوت تسا نآ لعاف هک ناسنا هب عامتجا دض لعف زا شیب دیاب دتفا رگراک رثؤم روط هب هناریگ شیپ
 از مرج لماع .مرج دلوم للع ینعی تسوارد یعامتجادضراتفر یلجت بجوم هک دتفا یمرثؤم یللعو لماوع ،مرج لعاف
 ,baluch)تسا یسانش مرج شناد یانبم از مرج لماوع تخانش عقاو ردو تسا یسانش مرج حالطصا نیرت جیار

1985). 
 ریغ مرج شیازفا ای شیادیپ رد .....و یعامتجا ،یناور ،ینامسج عضو زا یشان تسیا هدیدپ هک از مرج لماع شقن
 دارفا رد لماع ریثأت هک ارچ . تسا نآ هدنهد شرورپ هکلب تسین مرج هدنروآ دوجو هب لماع اما .تسا راکنا لباق
 نامه رد رگید یدارفا لاح نیع رد دنوشیم مرج بکترم یلماع ریثأت تحت یدارفا اسب هچ تسا توافتم فلتخم
 هب یکی ،رقف نوچ یلماع ریثأت لاثم ناونع هب دنوش مرج بکترمو دنرب رس هب طیارش نامه ابو (هباشم عضو) عاضوا

 کی ریثأت تحت ینیوبا ردارب ود ؛دریگ یم رارق نایاوشیپو احلص فص رد یرگیدو دوش یم هداد قوس یراک هزب فرط
 .ددرگ یم راک هزب یرگیدو یقتمو راک تسرد یکی اما دنا هتفای تیبرت طیحم کی رد ،هدوب کیتنژ لماع عون
 هبو دنتسین ناسکی  شقن یاراد کیره...و یعامتجا ،یعیبط ،یناور ،ینامسج زا معا مرج دلوم لماوع نخس رگید هب
 و عامتجا هکلب دنوش یمن هزب یوس هب صخش نداد قوس بجوم قلطم روط هب و هشیمه دنشاب تدش زا ییا هجرد ره
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 هّمدعم لماوع هب هدش دای لماوع ور نیا زا دیامن یم مرج باکترا هدامآ ار صخش مرج دلوم لماع دنچ بیکرت
 طیارش رد دعم لماوع هک یماگنهو دیامن یم مرج باکترا هدامآو دعم ار صخش هوقلاب هک یلماوع ینعی دنموسوم

 نارتقاو بیکرت ...و یدام جایتحا ایو دیدش ناجیه نوچ یرگید سوسحم ریغ لماوعو لاوحاو عاضوا اب صاخ
 .دیامن زورب یراک هزبو دیآ رد لعف هب هوق زا مرج دنوش یم بجوم دنیامن
 دوجو هب ینوریب ای ینورد زا معا فلتخم لماوع هجیتن رد هک دنناد یم هدیچیپ ییا هدیدپ ار مرج لیالد نیمه هب
 ،یلخاد ،یجراخ لماوع لماش لتاینپ از مرج لماوعدنهد یم لیکشت ار مرج تلع لماوع نیا هعومجمودیآ یم

 هب عجار لماوع (مرج باکترا هب نانآ قیوشت دراوم یخرب ردو نتخومآ زا نادنزرف تعنامم) یگداوناخ ،ییایفارغج
 فعض راثآ) هعماج یقالخا طیارش هب طوبرم لماوع ،یلغش لماوع (مرج باکترارد ناتسود شقن) یباختنا طیحم
 روشک یجراخو یلخاد تسایس هب طوبرم لماوع (تاعوبطمو نویزیولت ،امنیس شقن - هزب باکترا رد یقالخا لوصا
 ماجنا رس و (ددرگ یم مرج باکترا لیهست هجیتن ردو یحور لداعت مدع هب رجنم هنیمز نیا رد ینماان هنوگره)
 .(Anselin, 2000)دناد یم (یطایتحا فیقوت هلأسم هژیو هب) اه نادنز ماظنو ییازج یاهداهن
 ،هسردم ،هچوک ،هداوناخ) عامتجا (...و یگنهرف ،یداصتقا) رقف ار هزب باکترا للع نیرت مهم ناسانش مرج نیاربانب
 هب ناسنا رب اه کرحم یخرب رگید ترابع هب ؛دنناد یم ینامسج تیعضو و (...و ناتسود ،هاگشناد ،رهش ،هاگ تسیز
 عاضوا زا دنترابع یسانش مرج رد دوش یم دای مرج دلوم للع هب نآ زا هک لماوع نیا دنراذگ ریثأت مرج لعاف ناونع
 شیازفا ای شیادیپ رد دناوت یمو هدرک هطاحا ار راک هزب هک یطیحمو یناور و ینامسج یتیصخش یاه یگژیو ،لاوحاو
 رظنم کی زاو یلک هاگدیدزا ناوت یم ار مرج باکترا رد هدننک کمکو هدنهد شرورپ لماوع نیا دشاب هتشاد شقن مرج
 :دومن یدنب هقبط یناکمو یطیحم ینوریب لماوعو یدرف ینورد لماوع یلصا هتسدود هب
 :طیحم تارثا و ینورد لماوع

 ؛دنا یباستکاو یثرا لماوع هورگ ود هب کیکفت لباق دوخ یراک هزب ینورد لماوع
 نیوکت رد ار تثارو ریثأت ،تسا هدروآ دوخ اب دلوت ماگنه ناکاینو ردامو ردپزا کدوک هچ نآ ینعی یثرا لماوع
 یاه یراجنه زا یا هراپ تثارو ملع نیون یاه شهوژپ بسحرب هک نانچ نآ درک راکنا ناوت یمن کدوک تیصخش
 .(Boba, 2005)دنراد ناسنا راتفر یلکروط هبو اه ناجیه ،فطاوع رد یفرژریثأت ،یمزومورک
 دوش یم ببس ناسنا تیصخش یاه یگژیو .دزومآ یم رمع نایاپ اتدلوت ودب زا ناسنا هچ نآ ینعی یباستکا یاه یگژیو
 هوالع هک ییاه یگژیو .ددرگ مهارف نآ یگدنلاب یارب یهار دس سکعرب ایو دوش افوکش هوقلاب یاهدادعتسا زا ییا هراپ
 شیبو مک تالیامت هنومن ناونع هب دراذگ ریثأت نینج ومنو دشر رب یتح یدارا ریغ روط هب هاگ دناوت یم ناسنا دوخ رب

 .دوب دهاوخ نینج طیارش رب رثوم یلماع هک داتعم تیصخش رد یگرابوراد هجیتن ردو ردخم داوم فرصم یارب دیدش
 ساسحاو یکیزیف لامعا ماج نآو وراد فرصم ،هیذغت هوحن رد لداعت مدع عون ره یرادراب نامز رد یلکروط هب
 ماگنه کدوکزغم هب نآ ندیسرنو نژیسکا دوبمکزینو .دراد نینج رب یمیقتسم ریغ ای میقتسم رثا یحورو یناور تالاحو
 .دراد ییوس تارثا یبصع متسیس یدعب هعسوت رب دلوت
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 لفط یور رب نآ رد ویتکا ویدار داومو سکیا هعشا هک ارچ هدیدرگ عنم ادیدش یرادراب نامز رد سکیا هعشا زا هدافتسا
 .دوش یم یروکو ینهذ دنک ،زغم یگچوک ثعاب اضعب و هتشاذگ بولطم ان تارثا

 طیحم تارثا و ینوریب لماوع -0
 وا یاهراتفر کرحمو دهد یم رارقدوخ ریثأت تحت هراومه ار ناسنا ،طیحمرد هک دنتسه یلماوع لماش ینوریب لماوع
 .دور یم رامش هب
 ددرگ یم طیحم ود نیا هب طوبرم هچ نآ و تسا یعامتجاو یعیبط طیحم لماش یعامتجا لماوع ای ینوریب لماوع
 هعماج و رگیدکی اب اه ناسنا طباورو ییانج یاهراتفر رد یعیبط طیحم ریثأت یسررب یناسنا یژولوکا ثحب عوضوم
 .تسا ییانج یسانش
 ار ام هچ نآ هماع نابز ردو یمدآ یگدنز یاج ،ناکم ،هدنریگرب رد ،هدننک هطاحا یانعم هب تغل رد طیحم هچ رگا
 نآ دارفا یمامت یور رب هک ددرگ یم هعماج کی یمومع تایضتقمو تایفیک  ی هیلک لماشو دشاب یم تسا هدرک هطاحا
 مولع رگید یاه هتشر زا یخرب دننامه یسانش مرجرد دشاب هتشاد دناوت یم یتخاون کی هبسنلاب و کرتشم تارثا عامتجا
 دراذگ یم دارفا یور رب هک یریثأت ظاحل زا نآ تبثم شقنو ییایوپ هبنج دیآ یم نایم هب طیحم زا تبحص یتقو یناسنا

 .(Brown, 2000)تسا رظندم نآ ییاتسیا هبنج هنو
 ییایفارغج ای  یعیبط طیحم -0-9
 کیزا کاخ ،اوهو بآ ،ترارح هجرد ،امد لماشو دنرب یم رس هب نآ رد اه ناسنا هک تسا یطیحم ییایفارغج طیحم
 .دشاب یم رگید یوس زا (یطیحم ای ییاتسور ،یرهش تفاب) هاگ تسیزو فرط
 تسا نیشیپ راودا نادنمشناد یاه هغدغد زا یکی  تسا یسانش مرج شناد هجوت دروم هزورما هک یعیبط طیحم
 تسا هدرک هجوت تاناویح شرتسگ رد یناکم تیعقوم و ترارح هجردو اوهو بآ ریثأت هک وطسرا نوچ ینادنمشناد
 دیاقع هک ...و وسور ،ندب ناژ ،ویکستنم نوچ برغ هفسالف و نیخروم نینچ مه و  یمالسا نیخروم زا نودلخ نبا ای 

 هدنروآ دیدپ لماوع ریاس هب یسانش مرج هک ار یتیمها رتشیپ .دنا هدرک هیارا طیحم تارثا هنیمز رد ار یهجوت روخ رد
 زا شیپ اه نرق هک تسا رخافت بجوم اما دوبن لیاق (....و اوهو بآ) یعیبط طیحم لماع یارب داد یم مرج رد رثؤم ای 
 نآرق لاثم ناونع هب .دراد هراشا ریثأت نیا هب هک میروخ یم رب یتالمج هب هغالبلا جهن هلمج زا یمالسا بتک رد نیا
 ؛...ادکن ّلالا جرخیال ثبخ یذلا و هّمبر نذاب هتابن جرخی بیطلا دلبلا و» :دیامرف یم تسیز طیحم رثا هرابرد میرک
 یب و زیچان هایگ زج ،راز هروش و تنیطدب یاه نیمزرس اما ؛دیور یم راگدرورپ نامرف هب شهایگ ،هزیکاپ نیمزرس
 و دشر رد ،تسا رثؤم ناهایگ هنیهب شرورپ و دشر رد کاپ نیمزرس و تعیبط هک نانچ «.دیور یمن نآ زا ،شزرا
 هدولآ طیحم ،دیور یمن شزرا یب ناهایگ زج ،راز هروش یاه نیمز زا هک هنوگ نامه و ،دشاب یم رثؤم زین ناسنا لماکت
 .دراد ناسنا تیبرت رب یراب نایز تارثا و یفنم ریثأت زین
 هب نآ نایاپ رد و دینک زیهرپ نآ زاغآ رد امرس زا» :تسا هدومرف ناسنا رب لصف ره یاوه رثا هرابرد (ع) یلع ماما
 و اه ندب رب امرس ریثأت اریز ؛دینک مک دوخ یاه سابل زا راهب زاغآ رد و دیناشوپب ار دوخ زییاپ رد ،دیباتشب نآ لابقسا
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 نایاپ ردو دوش یم ناتخرد ندناکشخ و اه گرب شزیر ثعاب) دنازوس یم ار ناتخرد امرس لّموا .تسا ناسکی ناتخرد
 و نشور رایسب یمدآ ناج و مسج رب تعیبط ریثأت هرابرد ماما مالک .(دروآ یم راب و گرب هب ار ناتخرد ،دنایور یم نآ

 ؛دشاب یم راذگرثا زین رشب ناور و حور رب ،تسا راذگرثا ندب و مسج رب تعیبط هک هنوگ نامه و تسا حیرص
 یادتبا یامرس ،رهاظ هب هچ رگ دنا هتخادرپ راهب یامرس و زییاپ یامرس نیب هسیاقم هب هنامیکح نایب نیا رد ترضح
 رامش هب اوه لادتعا لصف ار لصف ود ره و دیامن یم ناسکی تدورب هجرد تهج زا راهب یادتبا یامرس و زییاپ
 .(Chi Pun Chung, 2005)دنراد رگیدکی  فلاخم یرثا و هدوب داضتم ًاالماک ود نیا ریثأت یلو ،دنروآ یم
 ناتسبات هک تسا لیلد نیا هب تسا زییاپ یادتبا هک امرس لوا زا زیهرپ :دسیون یم بلطم نیا حرش رد ینارحب مثیم نبا

 ،ور نیا زا ؛دنا هدرک وخ ناتسبات ترارح اب اه ندب و دنتسه کرتشم (تسوبی) یکشخ تهج زا ود ره زییاپ و
 تسانف و فعض تعیبط هک تسوبی و تدورب یورین ود و هدش رثأتم نآ زا تعرس هب ،دنوش هجاوم امرس اب هک یماگنه
 رغال و فیعض اه ندب و دزوس یم اه نآ یاه گرب و هدش کشخ ناتخرد لیلد نیمه هب و دوش یم یوق ندب رد
 کارتشا ،تبوطر تعیبط رد راهب و ناتسمز اریز ؛دراد سکع هب یرثا راهب هعیلط و ناتسمز رخآ رد امرس اّمما ...دوش یم
 تدش زا و هدش جوزمم یراهب ترارح اب ناتسمز رخآ یامرس ور نیا زا و مرگ راهب و تسا درس ناتسمز یلو ،دنراد
 و تسا یگدنز و تایح تعیبط داجیا یارب یبسانم هنیمز تبوطر اب هارمه ترارح لادتعا نیا و دوش یم هتساک امرس
 ملاس یاوهو بآ ریثأت صوصخرد .دوش یم اه ناسنا ندب تیوقت و ناتخرد ندمآ راب و گرب هب و ناهایگ دشر ببس
 ثحابم نآ فالتخا تلعو اتسورو رهش یراک هزبو دارفا لباقتم یاه شنک و اه شنک رب مارآ طیحمو زبس ناتخرد
 توافت اشنمو اتسورو رهشو طیحم میظع یاه توافت زا ناشن هک یثحابم هدیدرگ حرطم ناسانش مرج یوس زا یناوارف
 .دراد فلتخم میلاقا رد یراک هزب
 اوهو بآ دش هجیتن نادنمشناد تاقیقحتو تاعلاطم زا هک یراک هزبو یعیبط طیحم طیارش نیب تیلع هطبار نییعترد
 زا سپ دروم نیا رد تسا هتفرگ رارق قیقحتو یسررب دروم ییایفارغج طیحم یاه هبنج ریاس زا شیب ترارح هجردو
 تاعلاطم رد یدیدج لصف ییامرگ نوناق ناونع اب هک دندوب یناسک نیلوا یرگو هلتک یطسو نورق نادنمشناد
 رد ضامغا یمک اب اما دراد ینیدقتنم یسانش مرج تارظن ریاس نوچ هچ رگا هک یلصف دندوشگ یسانش مرج یملع
 .تسا مکاح یباکترا میارجو ترارح هجرد نیب یلولعم و تلع هطبار مه زونه هک دش یعدم ناوتب دیاش جیاتن یخرب
 هک تسا نوناق نیا نیبم تفرگ رارق دییأتو یسررب دروم ییایلاتیا یسانش مرج یرف وکیرنا طسوت اه دعب هک هیرظن نیا
 سکعرب ددرگ یم عقاو رتشیب صاخشا هیلع میارج تسالاب ترارح هجرد هک ییاهاج ینعی ریس مرگ میلاقا و یحاون رد
 یسررب اب یرگو هلتک .دهد یم خر رتشیب لاوما هیلع میارج تسا نییاپ ترارح هجرد هک یحاونو ریسدرس قطانم رد
9 یاهلاس نیب هسنارف یرتسگداد ییانج رامآ یا هسیاقم  رد هک یمرج889 ره ربارب رد هک دندرک صخشم 8009 ات 100
 .(Cohen etal., 2007)تسا هدوب هرقف 109 دودح لاوما هیلع میارج رامآ هداد خر صاخشا هیلع هسنارف لامش
 نما و ملاس یطیحم نتشاد ،تسا ترخآ و ایند رد ناسنا لامک و تداعس زاس هنیمز هک یروما زا یکی  عطق روط هب
 ظفح هک رشب مهم فیاظو زا یک ی ًاالوصا و دزادرپب شیوخ ناج و مسج تیبرت هب ،نآ هانپ رد دناوتب ناسنا هک ،تسا
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 مسج ،ملاس یحور نتشاد هیلوا طرش ببس نیدب .تسین ریذپ ناکما ابیز و ملاس طیحم رد نتسیز اب زج ،تسا ناج
 دنم هرهب اشگ لد و ملاس یعیبط تسیز طیحم زا ناسنا هک دوش یم لصاح ینامز طقف زین ملاس مسج و تسا ملاس
 .دشاب

 رطعم و باداش ار یگدنز ،مّلرخ و هتسارآ و کاپ طیحم .دراد یمدآ ناور و حور رب یفرگش ریثأت ملاس تسیز طیحم
 یگدنز رد یمیظع شقن تسیز طیحم و تعیبط یلک روط هب و اه هویم و اهاذغ ،ناهایگ و ناتخرد ،اوه و بآ .دزاس یم
 رد یور هنایم و دراذگ یم رثا یدرف یاه تقایل و دادعتسا و شوه رب تسیز طیحم تمالسور نیازا .دنراد رشب
 .تسا تسیز طیحم رد یور هنایم زا رثأتم شنم و قالخا

 قطانم رد نکاس عماوج اب هسیاقم هک دنتسه صاخ یاه هیحور و اه یگژیو یاراد ،نیمز هرک لدتعم قطانم نانکاس
 مادنا یگنوگچ و تماق و دق رد ریثأت رب نوزفا تسیز طیحم .دنرادروخرب یرایسب توافت زا ،ریسدرس و ریس مرگ
 .تسا فرگش ریثأت یاراد ناسنا راتفر و لامعا و هشیدنا و رکف رب ،یرهاظ
 زیگنا تفگش یهاگ و قیقد رایسب یاهریبعت اب ار ناتخرد و ناهایگ ،اوه ،بآ رایسب دیاوف یمالسا تایاور و میرک نآرق
 تسیز طیحم رثا هرابرد میرک نآرق هک نانچ .دنا هتفگ نخس یمدآ ناور و نت رب اه نآ یازس هب ریثأت زا و دنا هدرمشرب
 نامرف هب شهایگ ،هزیکاپ نیمزرس (؛...ادکن ّلالا جرخیال ثبخ یذلا و هّمبر نذاب هتابن جرخی بیطلا دلبلا و» :دیامرف یم
 .دیور یمن نآ زا ،شزرا یب و زیچان هایگ زج ،راز هروش و تنیطدب یاه نیمزرس اما ؛دیور یم راگدرورپ
 ار ناسنا یگدنز رب یلکروط هب و هداوناخ نوناکرد نایفارطا و نکسم ،ییایفارغج لحم و تیعقوم ،تسیز طیحم ریثأت
 رد «یژولوکا» ناونع هب دیدج شناد هک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا عوضوم نیا .دراگنا هدیدان دناوت یمن یسک
 تسیز طیحم و تادوجوم نایم طباور  ی هعلاطم» :زا تسا ترابع ،شناد نیا .تسا هتشگ رادیدپ اه شناد ریاس رانک
 ناسنا رب تسیز طیحم ریثأت و تسیز طیحم یور رب ناسنا ریثأت هرابرد یقیقحت «یناسنا یژولوکا» ،نیاربانب «اه نآ
 رب طیحم یاضف و یدام لیاسو لماش طقف هن (یژولوکا شناد صصختم) «زرجار» لوق هب تسیز طیحم و .دشاب یم
 عقاو رد هک تسور نیا زا و .دشاب یم ،دریگ یمرب رد زین ار (گنهرف) یدام ریغ یایشا هکلب ،ددرگ یم ناسنا یایند
 .دنیوگ طیحم ار سوملمریغ و سوملم ،یناسنا ریغ و یناسنا زا معا ،هدننک هطاحا لماوع زا یا هدرتسگ فیط
 .دبای یم لکش وا یگدنز طیحم رد وا تیصخش و دنراذگ یم رثا وا رب فارطا طیحم ؛تسا ریذپ ریثأت یدوجوم ناسنا

 ریثات تحت ار کدوک تیصخش نیوکت یعیسو دح رد دوخ هبون هب ناسنا ومن و دشر طیحم نیلوا ناونع هب هداوناخ
 و ینیشن مه لامتحا هک دشاب هتفرگ رارق ییا هقطنم رد نآ تیعقوم و نکسم زا معا ییایفارغج طیحم رگا .دهد یم رارق
 هقطنم نآ رد زین مرج عوقو لامتحا دشاب رتشیب فارحنا و یراک هزب ددعتم و فلتخم یاه هنومن اب دارفا دروخرب
 هجوتراک هزب نایفارطا و ینوکسم هقطنم اب طابترا رد تیانجو مرج ،فارحنا نازیم هعلاطم ور نیا زا .دوب دهاوخرتشیب

 اتسور و رهش رد ییاز مرجو میارج تیفیک و عون یسررب رد یفعاضم شالت و فوطعم دوخ هب ار ناسانش مرج
 .دندومن
 روط هب ار یلیاسم مرج عوقو رد طیحم لماوع ریثأت اب هطبار رد هک تسا یسانش مرج نیلوا ناوت یم ار یرف وکیرنا
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 حطس هس رد مرج ی هدنروآ دوجو هب لماوع یو رظن هب .دوب یققحت بتکم راد فرط یو .تسا هدومن حرطم یدج
 رد دوجوم یکیتنژ و یثرا لماوع لماش رتشیب یصخش لماوع .دنتسه یدنب هقبط لباق ،یعامتجا و یطیحم ،یصخش
 :هلمج زا یرگید لماوع یصخش حطس رد یلو .دیامن یم میارج باکترا یارب دعتسم ار یو هک دشاب یم درف ندب

 هجوت .دناد یم لیخد ار ... و دوش یم دلوتم نآ رد درف هک یعامتجا هقبط ،دنک یم یگدنز نآ رد درف هک ینکسم و هناخ
 .تسا میارج یخرب زورب رد نکسم میقتسم ریغ یراذگ ریثأت دیؤم یعون هب ،درف یگدنز لحم نکسم و هناخ هب یرف
 نیا رد و دوب ... و درف تنوکس لحم رهش تیعضو ،اوه یامد ،یوج طیارش ریثأت هب لیاق ،یرف زین یطیحم حطس رد
 یعامتجا حطس رد .تسا هداد رارق هراشا دروم ینمضروط هب ار میارج رد نآ ریثأت هوحن و یزاسرهش ثحب زین دروم
 رد صوصخ هب ،یتیعمج مکارت دروم رد .تسا هتخادرپ...و یتیعمج مکارت ،شزومآ حطس ،گنهرف لثم یلماوع هب زین

 ریثأت یرف وکیرنا ،یلک روط هب .دشاب یم هجوت لباق یو تافیصوت ،مرج رد نآ میقتسم ریغ و میقتسم ریثأت و اه کرهش
 ار یتامادقا زین مرج زا یریگ شیپ تهج و دسانش یم شیوخ تایرظن زکرمت ی هطقن ناونع هب ،مرج رب ار طیحم
 .دوش یم هدید فیعض ینمض تروص هب ولو زین یزاسرهش و نکسم رما هب هجوت اه نآ زا یخرب رد هک دنک یم داهنشیپ
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نما و ملاس یطیحم نتشاد ،تسا ترخآ و ایند رد ناسنا لامک و تداعس زاس هنیمز هک یروما زا یکی عطق روط هب
 ظفح هک رشب مهم فیاظو زا یک ی ًاالوصا و دزادرپب شیوخ ناج و مسج تیبرت هب ،نآ هانپ رد دناوتب ناسنا هک ،تسا

 مسج ،ملاس یحور نتشاد هیلوا طرش ببس نیدب .تسین ریذپ ناکما ابیز و ملاس طیحم رد نتسیز اب زج ،تسا ناج
 دنم هرهب اشگ لد و ملاس یعیبط تسیز طیحم زا ناسنا هک دوش یم لصاح ینامز طقف زین ملاس مسج و تسا ملاس
 و باداش ار یگدنز ،مّلرخ و هتسارآ و کاپ طیحم .دراد یمدآ ناور و حور رب یفرگش ریثأت ملاس تسیز طیحم .دشاب
 رد یمیظع شقن تسیز طیحم و تعیبط یلک روط هب و اه هویم و اهاذغ ،ناهایگ و ناتخرد ،اوه و بآ .دزاس یم رطعم
 یور هنایم و دراذگ یم رثا یدرف یاه تقایل و دادعتسا و شوه رب تسیز طیحم تمالسور نیازا .دنراد رشب یگدنز
 و اه یگژیو یاراد ،نیمز هرک لدتعم قطانم نانکاس .تسا تسیز طیحمرد یور هنایم زا رثأتم شنم و قالخا رد
 .دنرادروخرب یرایسب توافت زا ،ریسدرس و ریس مرگ قطانم رد نکاس عماوج اب هسیاقم هک دنتسه صاخ یاه هیحور
 یاراد ناسنا راتفر و لامعا و هشیدنا و رکف رب ،یرهاظ مادنا یگنوگچ و تماق و دق رد ریثأت رب نوزفا تسیز طیحم
 .تسا فرگش ریثأت
 کیزا کاخ ،اوهو بآ ،ترارح هجرد ،امد لماشو دنرب یم رس هب نآ رد اه ناسنا هک تسا یطیحم ییایفارغج طیحم
 هجوت دروم هزورما هک یعیبط طیحم .دشاب یم رگید یوس زا (یطیحم ای ییاتسور ،یرهش تفاب) هاگ تسیزو فرط
 اوهو بآ ریثأت هک وطسرا نوچ ینادنمشناد تسا نیشیپ راودا نادنمشناد یاه هغدغد زا یکی تسا یسانش مرج شناد
 نینچ مه و یمالسا نیخروم زا نودلخ نبا ای تسا هدرک هجوت تاناویح شرتسگ رد یناکم تیعقومو ترارح هجردو
 هیارا طیحم تارثا هنیمز رد ار یهجوت روخ رد دیاقع هک ...و وسور ،ندب ناژ ،ویکستنم نوچ برغ هفسالف و نیخروم
 یعیبط طیحم لماع یارب داد یم مرج رد رثؤم ای هدنروآ دیدپ لماوع ریاس هب یسانش مرج هک ار یتیمها رتشیپ .دنا هدرک
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 هب هغالبلا جهن هلمج زا یمالسا بتک رد نیا زا شیپ اه نرق هک تسا رخافت بجوم اما دوبن لیاق (....و اوهو بآ)
 و» :دیامرف یم تسیز طیحم رثا هرابرد میرک نآرق لاثم ناونع هب .دراد هراشا ریثأت نیا هب هک میروخ یم رب یتالمج
 راگدرورپ نامرف هب شهایگ ،هزیکاپ نیمزرس ؛...ادکن ّلالا جرخیال ثبخ یذلا و هّمبر نذاب هتابن جرخی بیطلا دلبلا
 و تعیبط هک نانچ «.دیور یمن نآ زا ،شزرا یب و زیچان هایگ زج ،راز هروش و تنیطدب یاه نیمزرس اما ؛دیور یم
 هک هنوگ نامه و ،دشاب یم رثؤم زین ناسنا لماکت و دشر رد ،تسا رثؤم ناهایگ هنیهب شرورپ و دشر رد کاپ نیمزرس
 تیبرت رب یراب نایز تارثا و یفنم ریثأت زین هدولآ طیحم ،دیور یمن شزرا یب ناهایگ زج ،راز هروش یاه نیمز زا
 .دراد ناسنا
 ورملق رد نتشاد رارق تلع هب برغ رد یناتسهوک قطانم زا یا هراپ و یقرش بونج ،یقرش قطانم زا یا هدمع شخب
 تمعن زا ،روشک دعتسم طاقن رگید تبسن هب ،سرتسد زا رود عفترم یاه ناتسهوک و بآ یب و کشخ یاه نابایب
 راچد هک روشک یقرش قطانم .دنا هرهب یب هعسوت زا الصا طاقن زا یخرب رد و دنا هدربن بسانم یهرهب هعسوت
 رد یناسنا یورین و تیعمج یتح .تسا هدرک ادیپ یا هیشاح تلاح رتشیب ،تسا یگتفاین هعسوت و یعقاو تیمورحم
 زا یریگ هرهب حطس و یمومع یاه شزومآ هب مدرم یسر تسد هک ارچ ؛دنا هدش هدنار هیشاح هب زین قطانم نیا
 رد هک دهد یم ناشن اه یسررب .دور یم رامش هب هعسوت مهم لماوع زا یکی ناونع هب ایند رد هزورما یشزومآ تاناکما
 قطانم زا رت مک رایسب یشزومآ تاناکما هب میلعتلا بجاو ناکدوک یسرتسد نازیم و داوس حطس ،هتفاین هعسوت طاقن
 یگتفاین هعسوت هدییاز زین دوخ یداوس یب ییوس زا .دراد لابند هب ار یگتفاین هعسوت یداوس یب .تسا هتفای هعسوت
 ی هدنرادزاب لماوع رانک رد ،ناریا ی هتفای هعسوت رتمک و یا هیشاح قطانم رد ،دش هتفگ شیپ رد هک روط نامه .تسا

 ریثات زین یناسنا لماوع (... و ندوب یناتسهوک ،بسانمان یمیلقا عضو ،عبانم تیدودحم هلمج زا) یعیبط و ییایفارغج
 تدم هاتوک رد نآ نیمات هک تسا زاین رهام و صصختم یورین هب قطانم نیا یهعسوت یارب .دراد و هتشاد ناوارف
 و یلام یاهتیدودحم هب هجوت اب مورحم قطانم هب روشک طاقن رگید زا صصختم یورین بذج .تسین نکمم
 .تسین هفرص هب نورقم یرابتعا
 و دشاب تادراو و تارداص و تراجت قنور یارب یلحم دناوت یم مه زرم ؛تسا هبل ود ریشمش کی ایند همه رد زرم
 دورو ای روشک یارب یروآزرا هب هک دراد دوجو روشک رد یددعتم یاهزرم زین ناریا رد .الاک قاچاق یارب یلحم مه
 الاک یجورخ و یدورو قاچاق یارب یا هنیمز رگید یوس زا اما دنک یم کمک عیانص زاین دروم هیلوا داوم و تالآ نیشام
 راک زا ار عیانص خرچ و دوبان ار روشک داصتقا هک تسا یمهم یاه شلاچ زا یکی الاک قاچاق .دوش یم مهارف
 هدیدپ دنتشاد دوجو اهزرم هک ینامز زا هاشنامرک هلمج زا یزرم یاه ناتسا اصوصخ و ناریا روشک رد .دزادنا یم
 یاه هنیزه و ضراوع هنوگ چیه هک میا هدوب اهزرم قیرط زا یاهالاک دورو دهاش هراومه و هدوب هارمه نآ اب زین قاچاق
 دوجو ،تسایند روشک نیمود رظن نیا زا و تسا هیاسمه ایند روشک 19 اب ناریا .دوش یمن تخادرپ اهنآ تباب یکرمگ
 رد فعض و هیاسمه یاهروشک زا یخرب یسایس یتابث یب رانک رد کرتشم زرم رتمولیک 113 و رازه 0 زا شیب
 سکیا هاگتسد ود طقف رنیتناک رازه 2 زا شیب جورخ و دورو اب ییاجر دیهش ردنب رد) یدورو هدننک لرتنک تازیهجت
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 زاجم ریغ یاه هلکسا دوجو نینچمه و ( دنک نکسا ار رلیرت هاگتسد 882 دناوت یم طقف هنازور هک دراد دوجو یر
 یارب ار ییاه هنیمز نانچ ،رب هلوک رازه 30 و ناولم رازه83 ( دراد روضح هلکسا 019 رد اهنت هلکسا 822 زا کرمگ)
 قاچاق یالاک لمح رظن زا .دنا هداد ناریا هب ار «یللملا نیب نایچقاچاق تشهب ناریا» بقل هک هدرک مهارف الاک قاچاق
 قاچاق یاهالاک نیا هک تسین نشور و تسا روشک قاچاق یالاک دصرد 86 زا شیب زادناراب نارهت هک مینیب یم زین

 هب تیعضو زین قاچاق یالاک عیزوت رد .دسر یم روشک نیا تختیاپ هب ملاس و یط ار رتمولیک نارازه نیا هنوگچ
 یاه هکبش و شورفتسد رازه 812 و یفنص دحاو نویلیم 0 زا شیب دوجو ،تسا یللملا نیب نایچقاچاق عفن هب بتارم
 و -یفنص دحاو نویلیم 0 یارب رفن 8812 - ناسرزاب تیافک مدع) یتراظن هاگتسد فعض رانک رد یزاجم هدرتسگ
 هب ار دوخ هدننک فرصم ،اهالاک هک تسا هدش ثعاب یگمه (یگدیسر لباق هدنورپ هب اه یسرزاب زا دصرد1 اهنت لیدبت
 الاک قاچاق هک تفگ ناوت یم یلک روط هب نیاربانب .دنریگ رارق اهنآ سرتسد رد یناسآ هب و دنبایب رازاب رد یتحار
 .تسا تراظن و ارجا ،نینقت هزوح هس زا رثاتم عیزوت و لمح ،دورو یاه هنیمز زا کیرهرد

 هب .تسا یقرش یزرم یحاون دشابیمن یبولطم تیعضو یاراد هعسوت ظاحل زا هک ناریا روشک یزرم یحاون هلمج زا
 هارمه ییایفارغج یگدرتسگ :درب مان لیذ حرش هب ار یقرش یاهزرم رد دوجوم هدمع یاهشلاچ ناوتیم هصالخ روط
 عناوم دوجو ،نماان و ینالوط یاهزرم (تیعمج رفن 1310039 اب عبرم رتمولیک 902039 تعسو) کدنا تیعمج اب

 و بآ تیعضو ،یکیژولوفروموئژ لماع ،ییایفارغج یاوزنا ،یعیبط بهاوم دوبمک ،اهریوک و اهن ابایب هلمج زا یعیبط
 و ناتسکاپ یاهروشک اب یراوجمه ،زرم یوس ود رد چولب لیابق و ماوقا رارقتسا ،زاگ و تفن ریاخذ مدع و اوه
 زرم لرتنک نادقف هک ناتسناغفا روشک یداصتقا و یراداو یسایس لماک تابث داجیا رد فعض و یتابثی ب و ناتسناغفا
 ردخم داوم دیلوت نوناک نیرتگ رزب ترواجم رد یریگرارق ،یناغفا ناگدنهانپ یسایس نایرج ،تسا هتشاد هارمه هب ار
 و یداصتقا یاهی رباربا ن و لداعتمان تیعضو ،ناریا لخاد هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا زرم قیرط زا نآ قاچاق و
 نیا مدرم زا یرایسب شیارگ بجوم هک تیمورحم و رقف ،یزکرم یحاون هب تبسن یحاون نیا یعامتجا و یگنهرف
 و ناوارف لئاسم و تالکشم زورب ثعاب یحاون نیا رد قوف یاهش لاچ .تسا هدش ردخم داوم قاچاق هب یحاون
 رد و دهد رارق دیدهت دروم ّمیلم یتح و یاه قطنم ،یلحم حوطس رد ار هعسوت دناوتی م هک تسا هدیدرگ عونتم

 .دروآ دهاوخ راب هب ار رتیدج تالضعم ،همادا تروص
 یاه یگژیو یاراد یعیبط یایفارغج رظنم زا ،ییایفارغج ضرع رد یگدیشک و تعسو لیلد هب یقرش یاهناتسا
 بجوم ناتسا یحاون یخرب رد یعیبط طیارش زا یا هراپ .تسا ... و یسانش نیمز ،یهایگ ،یمیلقا فلتخم و یددعتم
 ،یریگل کش رد اهنآ دوجو هک دنتسه ییاهرییغتم و لماوع یتسیز یاهداینب .تسا هدش اضف یعیبط ندش نما ان
 تخاس و میلقا ،ینیمزرس تعسو و اضف :زا دنترابع و دنراد ریثات یناسنا تاعامتجا تایح یاقب و لماکت ،شرتسگ
 هبیقرش یاه ناتسا یبونج و یقرش یحاون زا ییاهشخب .یناویح و یهایگ یاه هنوگ و کاخ ،بآ عبانم ،ییاوه و بآ
 ای و دوبن و کاخ شیاسرف رگید یوس زا .تسا بآ مک رایسب ،شراب دوبمک و ایند ینابایب دنبرمک اب ترواجم لیلد
 و طیارش نیا عومجم .تسا دوهشم ناتسا زکارم یتح و بونج و قرش یحاون زا یرایسب رد یهایگ شششوپ دوبمک
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 یاه هصرع و دشابن نکاس اهنآ رد یهجوت لباق تیعمج هک تسا هدش بجوم ،یحاون نیا رد یناکم یاه یگژیو
 یارب ار یبسانم رتسب ،هدرتسگ و یلاخ یاهاضف نیا .دشاب هجاوم تیعمج مک مکارت اب یقرش یاه ناتسا زا یعیسو
 دوبن ای دوجو نیب ،یتینما تاعلاطم ساسا رب هک اریز ؛دروآیم مهارف اه ترارش و تینما لخم یاه هورگ تیلاعف

 زا یرایسب زا تیعمج دوجو ینعی .دراد دوجو یمیقتسم طابترا ،تینما و ییایفارغج یاضف کی رد تیعمج
 ریغ یاهتیلاعف زا یخرب زاس هنیمز ،نآ دوبمک ای تیعمج دوبن سکعرب و دنکیم یریگولج یتینما لخم یاه تیلاعف
 مکارت ی هطساو رییغتم ود اب یقرش یاه ناتسا یحاون زا یخرب رد یتسیز یاهداینب فعض نیاربانب .تسا ینوناق
 .تسا هدروآ مهارف ار یتینما دض تیلاعف طیارش ،تیعمج زا یلاخ یاهاضف دوجو و ،نیئاپ

  عبانم -
 .نارهت ،یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ ،یتینما تاعلاطم رد هشیدنا نیداینب لحارم ،(9009)رغصا ،یراختفا
 .موس پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،ایفارغج هفسلف و ورملق ،(0009)دمحا ،دمحا روپ
 یایفارغج نمجنا یشهوژپ -یملع همانلصف ،زاریش رهش فلتخم قطانم حطس رد مرج هناگشش یاه صخاش هسیاقم و یسررب ،(1009)دوعسم ،ییاوقت

 .60 هرامش ،متشه لاس ،دیدج هرود ،ناریا
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،ناریا یسایس یایفارغج ،(9009)اضردمحم ،این ظفاح
 .یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هیرشن ،نارجاهم یراگزاس و اهرهش ،نارجاهم ،(9009)زوریف ،یلامج
  .سموق رشن :نارهت ،ناریا یژولوفروموئژ ،(0009)دمحم ،یناقلاط ییالع
 داوم قاچاق رد یکیژولوفروموئژ لماوع شقن ردخم داوم یایفارغج ،(1009 )اضر دمحم ،یمالغ روپ ،دیمح ،یهانپ ،ریما ،یرافص ،یلع دیس ،داژن یدابع

 .موس هرامش ،مجنپ لاس ،یماظتنا تیریدم تاعلاطم همانلصف ،روشک قرش بونج یاهزرم زا ردخم
 .1 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یرهش عافد لباق یاهاضف داجیا ،(9009)هللا یبح ،یناخ رهاط
 .نارهت هاگشناد ،یسایس یایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناتسچولب و ناتسیس تینما رد ییایفارغج رصانع شقن یسررب ،(1309)رقاب ،فابیلاق

 .مراهچ هرامش ،مهن لاس ،یماظتنا شناد همانلصف ،یماظتنا یورین هژیو راک و شقن رب دیکات اب تینما و ایفارغج هطبار ،(3009)سابع ،یزراوش
 تیریدم و یزیرهمانرب سنارفنک نیمود ،دهشم رهش نالک یدروم هنومن ،یرهش تینما رب یمسر ریغ یاههاگتنوکس تارثا یسررب ،(1009)ههلا ،یتعجر

 .دهشم ،هام تشهبیدرا ،یرهش
 .0 هرامش ،مراهچ هرود ،ناریا یسانش هعماج هلجم ،(یجراخ دیلوت یراذگریثات و فرصم ،تمیق)ناریا رد ردخم داوم رازاب ،(9009)زربیرف ،اناد سیئر
 یرتکد هلاسر ،نارهت رهش قطانم رد تیانج و مرج ییایفارغج یسررب ،(8009)نسحم ،یرتنالک
 هرود ،ناریا یایفارغج نمجنا همانلصف ،دابیات رهش :یدروم هعلاطم یزرم یاهرهش رد یرهش تینما یسررب ،(0009)یلع ،یدابآرب عاعش ،نسح ،نارماک

 .10 هرامش ،متشه لاس ،دیدج
 .لوا هرامش ،مود لاس ،کیتیلپوئژ همانلصف ،ایسآ یبرغ بونج رد ردخم داوم یکیتیلپوئژ یاهشلاچ ،(1009)یجنغ دمحم و اضر دیمح ،یدمحم
  ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ همانلصف ،ناریا یاهرهش یعامتجا راتخاس رییغت و یموق یاهترجاهم ،(0009)رغصا ،نایرظن
 ،للملا نیب طباور تاعلاطم همانلصف ،(اه شلاچ و عناوم ،فادها) دیدج (مشیربا هداج) راکتبا ،(1109)هللا حور ،یدابآ تلود یحلاص ،مارهب ،نایدمحاریما

 .1109 ناتسمز ،60 هرامش ،مهن لاس

 زرمارف روتکد :رظن ریز ،یا هقطنم یاه یراکمه رهپس رد ناتسناغفا یجراخ تسایس ،یا هقطنم یراکمه یاه نامزاس و ناتسناغفا ،(0109)نیسح ،یمیحر
 .هجراخ روما ترازو کیژیتارتسا تاعلاطم زکرم :لباک ،انمت

 .دیعس تاراشتنا :لباک ،متسیب نرق رد ناتسناغفا کیتیلپوئژ ،(9109)دمحم رادرس ،یمیحر

 ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،سراف جیلخ رد یا هقطنم ییارگمه یاه شلاچ و اه تصرف ،(0109)یلع ،دنو ینیز ،نسح ،تسودهاش ،رداهب ،یعراز
 .0109 ناتسمز ،2 ةرامش ،62 ةرود

 رد ناتسناغفا یجراخ تسایس ،یبونج یایسآ و یزکرم ییایسآ نیب داصتقا یارب نآ تیمها و ناتسناغفا کیمونوکیاوئژ تیعقوم ،(0109)نسح ،شورس
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 .هجراخ روما ترازو کیژیتارتسا تاعلاطم زکرم :لباک ،انمت زرمارف روتکد :رظن ریز ،یا هقطنم یاه یراکمه رهپس

 تسیب و مجنپ و تسیب هرامش ،کیژیتارتسا تاعلاطم همانلصف ،هتفای هعسوت یاهروشک رد یداصتقا هعسوت رظنم سپ هب یهاگن ،(8109)رومیت ،ناراش
 .مشش

 :نارهت ،روپ یمیعن نیسح دمحم و یدامادریم نسحم :همجرت ؟دنروخ یم تسکش یاه تلم ارچ ،(2109)یازیمج ،نوسنیبار و نوراد ،ولغوا مجع
 .هنزور تاراشتنا

 .مشش تسیب و مجنپ و تسیب هرامش ،کیژیتارتسا تاعلاطم همانلصف ،یژرنا تیمها و ناتسناغفا ،(8109)فینح دمحم ،ییاضریلع

 .هناخ بتک مالسلاراد :رواشیپ ،خیرات رسیم رد ناتسناغفا ،(0009)دمحم مالغ ریم ،رابغ
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