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  دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار یاهنیمز لیلحت و هعلاطم
 ندش یناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک

 شخب هش اضریلع
 ناریا ،نادهاز ،يمالسا دازآ هاگشناد ،نادهاز دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ

 1 هدازاضر ظفاح هموصعم
 ناریا ،نادهاز ،يمالسا دازآ هاگشناد ،نادهاز دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ

 یریم اضرمالغ
 ناریا ،نادهاز ،يمالسا دازآ هاگشناد ،نادهاز دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ

 11/1/1141 :شریذپ خیرات 6/1/3391 :تفایرد خیرات
 هدیکچ
 ،یلحم حوطس رد ِیداصتقا و یعامتجا ،یسایس عاضوا زا ؛هدش هتخاس طیحم ره و ییایفارغج زادنا مشچ ره ،ییایفارغج ِیاضف ره
 و هدراذگ ِیاج رب لاغتشا و ِیداصتقا ِیاهتیلاعف راتخاس رب ِیریگ مشچ ریثأت ندش یناهج دنیآرف .دریذپیم ریثأت یناهج و ِیاهیحان

 ِیاهقطنم و یلم سایقم رد یعامتجا -ِیداصتقا هعسوت هکرحم ِیورین هباثم هب اهرهش نالک هژیو هب و اهرهش تیمها و شقن رب نینچمه
 ندش یناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا ِیاهراکهار لیلحت و هعلاطم رضاح شهوژپ فده اذل .تسا هدوزفا
 نالک دورو راک و زاس داجیا ِیاهراکهار یسررب تهج .تسا ِیدربراک قیقحت عون و یفیک قیقحت ِیاضف رب مکاح درکیور .دشابیم
 زا هدافتسا اب ادتبا تاعالطا لیلحت و هیزجت تهج .تسا هدش هدافتسا یفلد شور زا ،هدافتسا اب ندش یناهج دنیارف هب نارهت رهش
 هلحرم رد جیاتن قبط .دش هتخادرپ اهنآ زا کی ره ریسفت هب دعب و نییعت یلصا ِیاه هلوقم و داعبا ناسانشراک و ناگبخن اب هبحاصم
 هیوناث ِیاهدک هب اهنآ ناوارف دادعت تلع هب هیلوا ِیاهدک ،دعب هلحرم رد .دیدرگ جارختسا هبحاصم نوتم زا موهفم 40 زاب ِیراذگدک
 دوبهب) هلوقم 07 و (ِیرهش تیریدم ِیاهتسایس و یلم نالک ِیاهتسایس) یلصا دعب ود هب اهصخاش هلحرم نیا رد ،دش لیدبت
 شخب بیکرت ،ِیاهقطنم و یللملا نیب ِیراجت ِیاهنامیپ داقعنا ،روشک فلتخم طاقن رد دازآ تراجت قطانم داجیا ،راک و بسک ِیاضف

 نامزاس رد تیوضع ،یجراخ و یلخاد ِیراذگهیامرس بذج ،اهتخاس ریز داجیا شخب رد تلود روضح ،یتلود و یصوصخ
 ،دیلوت هتفرشیپ تامدخ شرتسگ و هعسوت ،روما هرادا رد اهناتسا تارایتخا شیازفا ،داصتقا اب ندش یناهج تیولوا ،یناهج تراجت

 ِیدنبمیسقت (یجراخ ِیراذگ هیامرس بذج و تلوهس ،راک بسک ِیاضف دوبهب اب ،نارهت هب صصختم ریغ دارفا ترجاهم شهاک
  .دندش
  نارهت رهشنالک ،ِیاهگناش یناهج رهش ،ندش یناهج راک و زاس :یدیلک تاملک

                                                                 
 rezazadeh2008@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -1
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 همدقم
 رصع يعامتجا یاه هدیدپ نیرتریگارف زا يکی و ندمت و گنهرف یاهدرواتسد نیرتمیظع زا يکی ناونع هب زورما رهش
 حطس رد دوخ نوماریپ زا یریذپ ریثات هب هجوت اب اهرهش هزورما .(991 :6391 ،ناراکمه وليجاح)تسا حرطم رضاح
 دناهدش رثاتم ندش يناهج تردق رپ دنیارف زا اهرهش .دنوشيم هداد قوس ندش يناهج یوس هب يللملانیب و يلم
 ،نساس)تسا لصتم يناهج هبترم هب ًالامیقتسم هک دشاب يم يناهج یاهاضف زا يکی يلمارف داعبا رد رهش صوصخب

 ،فلتخم نادنمشیدنا و نارکفتم هک تسا رصاعم یایند رد زیگناربلاجنج و مهم ثحابم زا ندش يناهج .(11 ،3191
 طسوت يناهج رهش 42 نونکات .(116 :3391 ،يهانپتعیرش و يفیرش)دننکيم تبحص نآ هب عج ار یاهنوگ هب کی ره
 هزوح راهچ رد ًالاتدمع هک يطابترا یاهصخاش يخرب ساسا رب و هدش يیاسانش ناسانش رهش و یرهش نارگشهوژپ
 11) اتب (رهش 11) افلا يناهج یاهرهش هدر هس رد ،تسا تاطابترا یروآنف و يیانبریز تاناکما ،گنهرف ،یداصتقا

 مراهچ و هاجنپ رهش اب لوا رهش دسريم رظن هب یدنبهقبط نیمه وریپ ،دناهدش یدنبهقبط (رهش 49) اماگ و (رهش
 حطس رد يناهجریغ يلم یاهرهشنالک اب اه توافت نیا (94 :1391 ،ناراکمه و یوسومروپ)دراد يقیمع یاه توافت
 یاه تیلاعف ،تاغیلبت ،یرادباسح نوچمه هتفرشیپ یدیلوت تامدخ هژیو هب ،شناد زکرمت يفرط زا .دراد رارق یرتالاب
 و روپیدمحا) ،دننک هولج ناوترپ يناهج یاهرهش ات هدش ببس يتیریدم یاه هرواشم و قوقح ،همیب ،يلام و يکناب
-يم زکرمتم يتعنص یاهتیلاعف یور رب يناهج ریغ يلم یاهرهشنالک ،لباقم هطقن رد .(191 :4391 ،تجاح یرداق
 هب توافتم یاضف عون ود نایم شنکاو و شنک زا هتفرگرب ،يناهج ضراعتم یاهدنور هزورما بیترت نیا هب .دنشاب
 اهناکم یاضف مان هب رولیت رتیپ ،زلتساک لیوناما نوچمه يناهج نادنمشیدنا یوس زا اضف ود نیا هک تسا هدمآ دوجو
  .(1 :1391 ،ناراکمه و اهيناخ)تسا هدش یزادرپهیرظن اه نایرج یاضف و
 1131 ههد زا روشک نیا .دشابيم ندش يناهج دنیارف رد دراوم نیرتقفوم زا يکی نیچ ،ناهج یاهروشک نیب رد
 زا یرایسب 1331 ههد زا .داد رییغت ندش يناهج و زاب یاهرد تسایس هب يتلود مسیلایسوسزا ار یزیرهمانرب زکرمت

-شیپ زا یاهگناش نایم نیا رد .دندرب راک هب ار يجراخ یراذگهیامرس بذج یاهناروسج تسایس نیچ یاهرهش
 هتشادرب ماگ ندش يناهج یوس هب یراتخاس یزاسزاب اب هک دشاب يم نیچ رد يناهج یاهرهش هنومن نیرتور
 رد دودحم و هعسوت مک یاهردنب زا يکی نیا زا لبق ات ،نیچ یراجت بلق ناونع هب رهش نیا (22 :2191 ،امنهر)تسا
 هعسوت يلک همانرب نیچ قلخ هرگنک هک یدالیم 6131 لاس زا يلو .دش يم بوسحم نیچ قرش رد يلحم تراجت

 هتفرگ تروص يناوارف یاه تیلاعف (12 :6391 ،رورس)دومن مالعا تلود هب ارجا تهج و بیوصت ار یاهگناش رهش
 .دشاب هتشاد دشر يلعف نازیم ربارب 2 تراجت مجح رظن زا یاهگناش داصتقا 2111 لاس ات دوریم راظتنا و تسا

 رد هک .تسا هتفای تسد ندش يناهج یزاسيموب زا يعون هب ،یداصتقا دعب زا ندش يناهج باختنا اب یاهگناش
  (2 ،1391 ،نایغابص)دنک يم لمع يبوخ هب يسایس و یرادا زکرمتم ماظن اب ،نیچ لثم یروشک
 یدالیم 6131 زا لبق یاهگناش هب تهابشيب هک هتفایهعسوت و دشر یرتسب رد ،يلم رهشنالک کی ناونع هب نارهت
 مکارت شورف نینچمه و يتفن یاهدمآرد شیازفا و يلیمحت گنج نتفای نایاپ اب يسمش 11و 11 ههد يط رد .تسین
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 ماما هاگدورف ،ورتم ،اه هارگرزب هعسوت ،تفرگ ماجنا نارهت رد یددعتم یداصتقا و يتخاسریز یاه هژورپ ،تختیاپ رد
 و یداصتقا هاگیاج ءاقترا بجوم ،نارهت نوماریپ رد ...و يهاگشناد زکارم هعسوت ،يتعنص یاه کرهش شرتسگ ،(هر)
 لیدبت يتلود و يصوصخ شخب یراذگهیامرس یارب بیقريب بطق ناونع هب هجیتن رد و يلم حطس رد نآ یرادا

 روشک نورد يعامتجاو یداصتقا تالوحت هب طوبرم طیارش نیا رتشیب مهس ،(461 :4391 ،یرهاطروپ و رورس)دش
 رتشیب رد هک ،ندش يناهج زا يشان تالوحت نیا يترابع هب .تسا هتشاد یرتمک شقن يلم ارف طیارش و هدوب
 و يگنهرف یرهش 4141 قفا رد نارهت دش هراشا نآ هب هک يطیارش دانتسا هب .دشاب يمن هداتفا قافتا ناهج یاهرهشنالک
 یدج تباقر ،هقطنم رد يناهج يگچراپکی یاهدنور هب هجوت اب اما ،تسا هدش يفرعم مالسا یایند رد ناینب شناد
 يطیارش دوجو لباقم رد .(11 ،9391 ،ناراکمه و يیاقآ)تسا هدومن گنت نارهت رهشنالک رب ار هصرع يبد و لوبناتسا
 رد لقن و لمح یاه هاگهرگ طبار هب ندش لیدبت یارب ار نارهت ناوت ،يکیتلپویژ رظن زا روشک زاتمم تیعقوم :لیبق زا
 روضح تامدقم دناوت يم یا هقطنم يگچراپکی و یراجت تابیترت رد ناریا روضح رگید فرط زا .تسا هدرب الاب هقطنم
 یاهتصرف زا هدافتسا يناهج داصتقا اب لماعت تهج رد ار ناریا داصتقا و دیامن مهارف ار يناهج داصتقا هصرع رد
 رود دنیارف نیا يفنم تاریثات و شلاچ زا ار نآ نینچمه و هدرک بیغرت ندش يناهج دنیارف ریثأت تحت ،هدش لصاح
 هیارا هعسوت ناوت و يلم حطس رد دیلوت نابیتشپ هتفرشیپ تامدخ يهدنامرف زکرم ،گرزب فرصم رازاب نینچمه ،دنک
 يگنهرف و يخیرات هقباس و ناوارف صصختم یاهورین دوجو ،اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد دیلوت هتفرشیپ تامدخ
 .(931 :1391 ،ناراکمه و داژن يمتاح)تسا هدومن راودیما يلم رهشنالک نیا تالوحت هدنیآ هب ار ناهوژپ رهش
 هدومن لیلحت ار ندش يناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار ،شهوژپ نیا ،اتسار نیا رد
 و يطابترا و یداصتقا یاهدنیآرف رب زکرمت اب نارهت رهشنالک دیدج يبای شقن یارب لدم هئارا هب هاگیاج نیا زا و
 روشک رد راک و بسک یاضف دوبهب شیازفا هب ًالاتیاهن هک .دیامنيم مادقا دیلوت یاهناکم زکرمت یاج هب يتاعالطا
 هب نارهت دورو لیهست تهج يموب لدم هئارا و نارهت و یاهگناش طیارش قیبطت رظنم نیا زا و هدومن ناوارف کمک
 .ددرگيم ریذپ ناکما ندش يناهج هناماس
 و یاهگناش يناهج رهش يیایفارغج یاضف راکوزاس :دشابيم لاوس نیا هب يیوگخساپ لایند هب رضاح شهوژپ اذل
 ؟تسا هنوگچ ندش يناهج دنیارف رد نارهت يلم رهشنالک
 راک و زاس داجیا یاهراکهار یور رب يلصا دیکات .تسا یدربراک قیقحت عون و يفیک قیقحت یاضف رب مکاح درکیور
 رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار يسررب تهج .دشابيم ندش يناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو
 و ناسانشراک زا رفن 11 زا ،شهوژپ نیا رد .تسا هدش هدافتسا يفلد شور زا ،هدافتسا اب ندش يناهج دنیارف هب نارهت
 و طبترم يیارجا یاه هاگتسد هربخ ناسانشراک ،یداصتقا نالاعف ،هاگشناد دیتاسا لماش ،عوضوم اب طبترم ناصصختم
 ناسانشراک و ناگبخن هبحاصم زا هدافتسا اب ادتبا تاعالطا لیلحت و هیزجت تهج .دما لمع هب هبحاصم ،نایوجشناد
 هدش يحارط يموهفم لدم کی تیاهن رد و دش هتخادرپ اهنآ زا کی ره ریسفت هب دعب و نییعت يلصا یاه هلوقم و داعبا
 .تسا
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 رد یداصتقا دشر رب يلام هعسوت و ندش يناهج ریثات يسررب هب يشهوژپ رد ،(3391) ناراکمه و هدیشک نماد
 و تبثم ریثات ندش يناهج صخاش هک دوب نیا زا يکاح هدمآ تسد هب جیاتن .دناهتخادرپ ،هنایمرواخ بختنم یاهروشک
 هعلاطم درومينامز هزاب رد یداصتقا دشر رب یرادانعم و يفنم ریثات يلام هعسوت و يلخاد صلاخان دیلوت رب یرادانعم
 درکیور اب یرهش هعسوت رب ندش يناهج رثا يسررب هب يشهوژپ رد ،(3391) شخب يقداص و یرافغ .تسا هتشاد
 1131 ههد طساوا زا هک تسا يحالطصا ،ندشيناهج دهديم ناشن شهوژپ جیاتن .دناهتخادرپ ،نکسم و داصتقا
 و يسایس ،يگنهرف ،یداصتقا داعبا رد يناهج حطس رد نآ زا نتفر رتارف و اهزرم نتخیرورف ينعم هب و هدش لوادتم
 ردقنآ نآ هنماد و داعبا ،ندشيناهج دنیارف .تسا يناهج هب يلحم یاهراتخاس ندش نوگرگد نآ دنیآرف هک ...يعامتجا
 نآ نارظنبحاص زا يخرب هک يیاج ات ،تسا هداد رارق ریثات تحت ار رشب يگدنز نوئش مامت هک تسا هدرتسگ و عیسو
 يناهج يسررب هب يشهوژپ رد ،(1391) ناراکمه و ولتاضق .دنا هدرک دای یرشب خیرات دادخر نیرتگرزب ناونع هب ار
 دهديم ناشن شهوژپ جیاتن .دناهتخادرپ ،داصتقا رب دیکات اب نیون یاهرهشنالک رد یزورما تالکشم و ندش
 داصتقا اب يلم داصتقا لماعت نازیم هب ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب ،یداصتقا هعسوت و دشر یاه همانرب

 ناونع تحت یاهلاقم رد ،(6391) رورس .تسا داصتقا ندش يناهج هدیدپ دنیارف زا رثاتم و هتشاد يگتسب يناهج
 نآ یرادیاپ نازیم و يناهج رهش هبتر نیب هطبار ،يناهج یاهرهش نیب رد نارهت رهشنالک یرادیاپ یدنبهبتر و لیلحت
-طابترا هبتر تسا هدش هراشا نآ هب قیقحت نیا رد هک رولیت رتیپ تاعلاطم ساسا رب .تسا هداد رارق شاکنک دروم
 ندش يناهج هبرجت زا قیقحت نیا رد تسا هدش دروآرب هنایمرواخ یاهرهش هیقب زا یرت نییاپ حطس رد نارهت یریذپ

 یدالیم 6131 لاس رد نیچ قلخ هرگنک تامیمصت ارنا اشنم و تسا هدش هراشا قفوم دروم کی ناونع هب یاهگناش
 لیلحت هب ،ندش يناهج یا هقطنم تاریثأت و فیراعت رب هوالع "یزاس يناهج " باتک رد (3111) يلوبو رنچل .دناديم
 يسررب هب (4111) نات .تسا هتخادرپ دنیارف نیا رد لوا زارت یاهوشک يسایس یاهدرکلمع و یداصتقا يگتسویپ
 روحم شناد یاهرهش رد فده کی ناونع هب ار هعسوت ادتبا یو .دزادرپيم يناهج یاهرهش رد شناد زا یرادربوگلا
 یاهرهش دهديم ناشن جیاتن .دنراد تدم دنلب یژتارتسا کی نآ هب يبایتسد یارب اهرهش نیا هکنیا و دنکيم يفرعم

 .دناهداد رارق راک سآر رد ار شناد لوصا دناهدش يفرعم يناهج یاهرهشنالک ناونع هب هک زورما يناهج
 یرظن ینابم
 هتفرگ يعامتجا یاه هناسر ،يلام روما ات دم زا ،تسا دوهشم نردم يگدنز زا یا هبنج ره رد ًالابیرقت ندشيناهج هزورما
 «1 کرالک» ،يیایفارغج دید زا اما (Stivesmith & Owens, 2020: 20) يتیلمدنچ یاهتکرش و یراجت یاهالاک ات

 :نآ هلیسو هب هک یداصتقا و يسایس ،يعامتجا ،يگنهرف یاهدنیارف :تسا هدومن فیرعت نینچ نیا ار ندش يناهج
 نوزفا زور تروص هب یداصتقا تالماعت و يعامتجا طباور (ب دنوشيم لصتم مه هب ناهج رسارس یاهناکم (فلا
 هب نیا هتبلا .ددرگيم لیدبت هدش هتخانش و لقتسم یدحاو هب دوخ ناهج (ج دنبایيم نایرج یاهراق ارف سایقم رد

                                                                 
1- Clarke 
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تروص هب نوگانوگ یاهناکم هکلب هدوبن ربارب و ناسکی یدنیارف نینچمه تسین ناهج یاج همه ندش يکی یانعم
  .(11 ،1391 ،يیاضر و رف یردیح)دنوشيم لصو يناهج دحاو نیا هب توافتم یاه
 دوشيم يسایس و یداصتقا لاصتا شیازفا ثعاب هک تسا ينیع و يبرجت دنور کی ندشيناهج نینچمه

(Nederveen pieterse, 2019: 33). یراذگریثات و مه زا رود اه ناکم دنویپ بجوم ندش يناهج ،زندیگ ينوتنآ رظن زا 
 دنیارف ،یوراه دیوید (Perry and Mavrer, 2003: 334) دوش يم رگیدکی هب ناهج رسارس یاهدادیور و ثداوح
 رصع هب هراشا اب زلتساک لئوناما (Harrvy, 1989: 241) دنک يم يفرعم ناکم و نامز يگدرشف ار ندش يناهج
 و هعماج داصتقا هنهپ ،یرادهیامرس تکرح همادا رد هک دناديم یاهکبش هعماج يعون روهظ ار ندش يناهج ،تاعالطا
يم لکش يیاهنایرج و اه هکبش نوماریپ و دوخ بلاغ درکراک و راتخاس رد یاهکبش هعماج .دریگيم رب رد ار گنهرف
 .(11 :1191 ،زلتساک) تسا یرادهیامرس نآ یرهاظ دومن هک ،دریگ
 ناشکهک ای يهافش ندمت -1 :دنکيم میسقت هرود هس هب ار ایند ،يناهج هدکهد رد حلص و گنج باتک رد ناهول کم
 یو طسوت ویدار عارتخا اب هک ينکرام ناشکهک ای کینورتکلا ندمت -9 گربنتوگ ناشکهک اب بوتکم ندمت -1يهافش
 زا هک دشاب يم ناوارف یایازم یاراد و يخیرات یدنیارف ندش يناهج هک يیاجنآ زا ،(21 ،1191 ،هدازناریا)دش عورش
 .(lechner & Boli, 2019: 25) دراد همادا لاح هب ات هتشذگ
 هژاو کی ناونع هب اما تسا هدش هتفرگ راک هب اهراب و عضو متسیب هدس زا شیپ يملع رابتعا رظن زا ندش يناهج هژاو
 1131 ههد مود همین رد اهنت و دوبن هجوت دروم نادنچ يهاگشناد لفاحم رد یدالیم 1131 ههد طساوا ات يملع
 ندش يناهج نآ یزکرم هتسه ،ندش يناهج هدیدپ رد .(611 :1191 ،ينزاون) دنکيم ادیپ يملع رابتعا هک دوب یدالیم
 هعسوت ،تسا نیمز هرایس یاضف رب یرادهیامرس یداصتقا متسیس يگریچ يگژیو نیا اذل هدوب یرادهیامرس و هیامرس
 طباور رد يیایفارغج تیمها دنیارف نیا رد (32 ،9191 ،هیقف) دهديم لیکشت ار يگریچ نیا هدولاش يناکم -يیاضف
 .(61 ،1191 ،نایربکا) دبایيم شرتسگ يلک روط هب تاطابترا هکبش و دوش يم هتساک يملع و يسایس ،یداصتقا
 يناهج فیرعت نیا ساسا رب .دهديم دنویپ مه هب ار فلتخم دارفا هک هدوب يطابترا هلوقم زا ،ناهج یایفارغج اذل

 ،ورد هانپ نادزی) تسا يناهج یاه نایرج مجح رد شیازفا یانعم هب و ناهج يیایفارغج هزوح يکیزیف هعسوت ،ندش
  :دشاب يم حرش نیدب یدراوم هدننک سکعنم ندش يناهج ور نیا زا ،(4 ،4391
 تامدخ نیمأت و يتعنص دیلوت يیایفارغج ددجم يهد نامزاس -1
 يلم یاهزرم زا ،اه تکرش روبع -1
 ناهج رسارس رد شخپ و عیزوت -9
 گرزب یاهرهش یوس هب هعسوت لاح رد یاهروشک نورد رد يلخاد يیاجباج -4
 .(12 ،1391 ،ناراکمه و نالپاک) يبرغ یاپورا اداناک هدحتم تالایا هب هعسوت لاح رد یاهروشک زا مدرم ترجاهم -2
 رد الاک یاهدنیازف نازیم هب نونکا دوشيم مه رتهدیچیپ يتح موس و لوا ناهج یاهروشک نایم یاهدنویپ ،دنور نیا اب
 .(412 ،6391 ،زندیگ) دنا هدرک سیسأت اجنآ يبرغ یاهتکرش زا یرایسب هک دوشيم هتخاس موس ناهج یاهروشک
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 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم

 نارهت رهشنالک
 و يلامش ضرع هقیقد 12 و هجرد 29 ات هقیقد 19 و هجرد 29 نیب و دراد عبرم رتمولیک 111 زا شیب يتعسو نارهت
 ناتسا رد ناریا تختیاپ ناونع هب رهش نیا .تسا هدش عقاو يقرش لوط هقیقد 14 و هجرد 12 ات هقیقد 4 و هجرد 12
 نیمارو هب بونج زا و جرک هب برغ زا و تاناساول هب قرش زا ،زربلا لابج هلسلس هب لامش زا .دراد رارق نارهت
 نارهت میلقا .دوشيم میسقت هلحم 229 و هیحان 911 و هقطنم 11 هب یرادا تامیسقت رظن زا نارهت رهش .تسا دودحم
 ریوک تشد (ج و يبرغ یاهداب (ب ،زربلا هوک (فلا :لماع هس هک دشابيم نارهت ناتسا يیایفارغج تیعقوم زا رثأتم
 رامش هب ایسآ برغ و ناهج رد تیعمجرپ رهش نیمراهچ و تسیب ،نارهت .دنراد هنیمز نیا رد یرثوم شقن بونج رد
 دشر نازیم .دراد رفن 11116191 رب غلاب يتیعمج روشک رهش نیرت تیعمج رپ و تختیاپ نینچمه رهش نیا .دوريم

 رامش هب ایسآ برغ و ناهج رد تیعمجرپ رهش نیمراهچ و تسیب ،نارهت .تسا دصرد 31/1 هنالاس نارهت رد تیعمج
 تیعمج رفن 6161931 ،13لاس یرامآ دروارب رد روشک رهش نیرت تیعمجرپ و تختیاپ نینچمه رهش نیا .دوريم
 111 و هقطنم 11 رد رهش تیعمج یرادا رظن زا .تسا دصرد 31/1 هنالاس نارهت رد تیعمج دشر نازیم ،تسا هتشاد
 .(1391) ،نارهت ناتسا یرادناتسا یرامآ همانلاس)دناهدش میسقت یرهش هیحان

 
 ناریا رد نارهت ییایفارغج تیعقوم :(1) لکش

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
 هواس و نالیگ ،نیوزق ،ناردنزام ،ناسارخ ،مق یاهروحم عطاقت رد هک یر و هدوب یر یاهاتسور زا هتشذگ رد نارهت
 نارهت یاتسور .تسا هدوب رظن دروم میدق زا يبهذم و یرادا ،يناگرزاب ،يسایس مهم تّویزکرم ببس هب هدش عقاو
 هاگهانپ اه نآ رد ذوفن یراوشد و ناوارف يعیبط عضاوم و ينیمزریز یاه هرفح و اه کاغم زا یرادروخرب هطساو هب
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 ،رگید یوس زا .دنا هتشاد رارق نایعّودم بیقعت دروم ًالالامتحا هک هدوب يصاخشا رگید و نادرمتلود یارب يبوخ
 و هلمح دروم بلغا و دندوب یدنمدوس یاهراکش دندرک يم روبع ثحب دروم یاهروحم زا هک يگرزب یاه ناوراک
 نیا و دوب هدش هدیدزد یاهالاک هاگناهن و نارگلواپچ نوناک عقاو رد نارهت یاتسور .دندش يم عقاو يموب مدرم لواپچ
 ربارب رد نارهت .تشاد همادا دومن باختنا دوخ تختیاپ ناونع هب ار نیوزق هک یوفص بسامهت هاش نامز ات عضو
 دندرک ناریو ار رهش نیا نارهت فرصت زا سپ اه نآ رطاخ نیمه هب و درک یدایز يگداتسیا (اه نوتشپ) اه ناغفا هلمح
 هک دوب رهش نیمه رد و تفای يناشن و مان هرابود نارهت هاشردان نامز رد .دندرب نایم زا ار نآ یاه ناتسکات و اه غاب و
 همانلاس) داد اه نآ هب ار اه فالتخا عفر و يمالسا داحّلتا داهنشیپ و دروآ مه درگ ار يّلنس و هعیش گرزب ناربهر هاشردان
 نارود نیا و دش عورش هیوفص نارود زا نارهت رهش تفرشیپ و هعسوت .(1391 ،نارهت ناتسا یرادناتسا یرامآ

 نارود رد هک دیشاب هتشاد هجوت .تسا هداد صاصتخا دوخ هب نارهت ناتسا هچخیرات رد ار شقن نیرتمهم يتموکح
 زا یرایسب و دنا هدش سیسات یر رهش و نارهت رهش فارطا رد یدایز رایسب یاه ترامع و اهانب ،نایوفص يتموکح
 دوخ زا رهش نیا هب ار یدایز هجوت ،هقطنم نیا رب يلاع رایسب يمیلقا طیارش ندوب مکاح لیلد هب رهش نیا نامکاح
 ناوت يم دشاب هتشاد نارهت ناتسا هچخیرات رد ار یدایز مهس دیناوت يم هک يیاه هرود نیرتمهم رگید زا .دنداد ناشن
 ناطلس و هتشاد رهش نیا دشر و تفرشیپ ار یدایز رایسب شقن هرود نیا هک درک هراشا هیراجاق يتموکح ی هرود هب
 يم تموکح زا هرود نیا رد هک یروط هب داد يم ناشن نآ فارطا و نارهت هب ار یدایز رایسب تیمها زین هاش يلعحتف
 فطع هطقن يلو .میشاب رهش نیا فلتخم یاج یاج رد اه ترامع و اهانب زا يفلتخم رایسب عاونا سیسات دهاش ناوت
 سیسات هب مادقا هداد ناشن رهش هب ار یدایز یدنم هقالع هک ددرگیم رب هاش نیدلارصان يهاشداپ نامز هب نارهت خیرات
 هدهاشم ناوتيم نامز نیا رد ار تیعمج عیرس دشر نیلوا و تشاد رهش نیا رد يفلتخم رایسب یاهراصح و اه هزاورد
 .(1391 ،نارهت ناتسا یرادناتسا یرامآ همانلاس)درک

 یاهگناش یناهج رهش
 رد يقرش هقیقد 31 و هجرد 111 يیایفارغج لوط و يلامش هقیقد 41 و هجرد 19 يیایفارغج ضرع رد یاهگناش
 یاهناتسا هیشاح رد یاهگناش .(9 لکش) دراد رارق نیچ روشک يقرش لحاس طخ رد مارآ سونایقا يبرغ لحاس
 هناخدور زین رهش لامش رد و تسا بونج رد زگناه جیلخ و نیچ قرش یایرد و برغ رد گنایجژ و وس گنایج
 یاهناخدور و يیایرد ردنب کی هب ،بسانم يیایفارغج تیعقوم فطل هب یاهگناش .دزیريم نیچ یایرد هب هست گنای
-مان اب هریزج هس یاراد رهش نیا .دشابيم عبرم رتمولیک 2/1496 دودح رد یاهگناش تعسو .تسا هدش لیدبت يلاع
 هرادا .تسا نیچ گرزب هریزج نیموس گنیکگنوچ هریزج هک دشابيم اگاگنه و کیزگگناچ ،گیک گنوچ یاه
 هقطنم 1 یاهگناش رهش هک هدوب شخب 61 یاراد 1111 لاس نایاپ رد و دشابيم لک یرادنامرف تروص هب یاهگناش
 .دش بیوصت هجراخ روما یاروش طسوت یاهگناش دازآ هقطنم 9111 توا رد .تسا هداد یاج دوخ رد ار یرهش
 یاهرکلمع رد لوحت هب ندیشخب تعرس یارب يهجوت لباق تیلوئسم و تسا يلم یژتارتسا کی یاهگناش دازآ هقطنم
 یارب دیدج یاهلاناک یوجتسج ،یراذگ هیامرس و تراجت لیهست ،اهشور ،تیریدم رد لاعف يحاون ای ،تلود
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 Shanghai municipal statistic)دراد تایبرجت تشابنا و شیاشگ یاهتسایس شرتسگ و تاحالصا رتشیب نییعت

bureau, 2018: 11). يناهج رهش کی ،مهم يلام زکرم و نیچ روشک رد رهش نیرت تیعمج رپ ناونع هب یاهگناش 
 61 نیب رد یاهگناش تیعمج .تسا هدوب رفن 11119141 دادعت یدالیم 1111 لاس رد یاهگناش تیعمج .دشابيم
  .تسا هدش هدنکارپ شخب

 
 نیچ رد رد یاهگناش ییایفارغج تیعقوم :(2) لکش

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 مهدزای نرق رد یاهگناش رهش .درادن یزارد و رود نادنچ يخیرات تمدق اهرهش زا یرایسب فالخرب یاهگناش رهش
 هب جیردت هب و دش ناتک دیلوت بطق رهش نیا مهدجه نرق رد .تسا هدوب یریگیهام یارب کچوک هدکهد کی
 گنج نیلوا 1411 لاس رد نیچ گنیم هلسلس هک ينامز .دش لیدبت نیچ روشک رد یراجت و ينوکسم رهش نیرتگرزب
 یاهگناش زا يقطانم لاغشا هب مادقا زین اه ينپاژ و اه يیاکیرمآ و اه یوسنارف اهنآ لابند هب دنتخاب اه يسیلگنا هب ار
 ههد رد نینچمه و درک يط ار دوخ دشر دنور تعرس هب و دش يللملا نیب رهش نیا هرهچ بیترت نیا هب و دندرک
 ،تفرشیپ دنور نیا اه لاس يط رد .دش لیدبت یراجت ردنب کی هب تعرس هب رهش نیا ازیو هب زاین مدع لیلد هب 1931
 هب اهزور نیا هک نیا ات دریگب تسناوتن ار یاهگناش یراجفنا تفرشیپ یولج زیچ چیه اما دش فقوتم راب نیدنچ
 .(عبنم نامه) تسا هدش لیدبت ناهج یاهرهش نیرت هتفای راتخاس و نیرت نردم زا يکی
 قیقحت یاه هتفای

  ندش یناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار ییانعم کرد یاهنیمز هعلاطم

 یرگنزاب رورم



 56 ...یاهراکهار یاهنیمز لیلحت و هعلاطم

 یرواد زا یریگولج یارب ،ددرگيم بوسحم لیلحت تایلمع هب دورو یارب یاهمدقم مکح رد هک هلحرم نیا رد
 ققحم طسوت قیقحت يط رد هک يصخش یاهتشاددای ،هدش طبض یاه هبحاصم ،اه هداد بیترت ماگنه رد يصخش
 ققحم یاهشزرا و دیاقع تلاخد مدع هب راک نیا .دش هداد رارق حالصا و یرگنزاب دروم و یروآعمج ،دشيم ماجنا
 .دنکيم کمک لیلحت رما رد
 (زاب یراذگدک) ییانعم یاه هداد جارختسا :لوا ماگ
 یاه هدیدپ حیرشت و یدنبهتسد ،یراذگمان ،يیاسانش لماش هک تسا لیلحت و هیزجت زا شخب کی زاب یراذگدک
 زا يخرب مان .تسا هدنوش هبحاصم یاه هتفگ رد رتتسم میهافم کرد ،فده هلحرم نیا رد .دشابيم اه هداد نایم دوجوم
 تکراشم طسوت هدش رکذ ای و ققحم طسوت هدش عادبا میهافم يخرب مان و هدش هتفرگ نیشیپ شناد زا میهافم
 .دیدرگ جارختسا هبحاصم نوتم زا موهفم 34 يلک روط هب هلحرم نیا رد .تسا دوجوم یاه هداد هب فوطعم و ناگدننک

 (زاب یراذگدک) شهوژپ زا لصاح یاه هداد یزاسموهفم :(1) لودج
  (زاب یراذگدک) میهافم دک فیدر
1 X1 يجراخ یراذگهیامرس تهج رد یریگمیمصت یاضف 
1 X2 هیامرس بذج 
9 X3 ينیرفآراک  
4 X4 راک یورین یارب لاغتشا داجیا 
2 X5 یراکیب خرن شهاک 
6 X6 جراخ هب هقطنم تادیلوت تارداص  
1 X7 هقطنم قیرط زا يلخاد تادیلوت تارداص 
1 X8 نیمزرس هب هقطنم تادیلوت تارداص 
3 X9 یراجت تالدابم شیازفا 
11 X10 یراجت هلدابم شیازفا 
11 X11 يجراخ یراجت زارت شیازفا 
11 X12 يتلود و يصوصخ شخب یاه هژورپ تکراشم یاه هژورپ شیازفا 
91 X13 اه هاگشناد ،سرادم) يشزومآ شخب رد تلود روضح 
41 X14 (يیاوه طوطخ ،نهآهار ،اه هداج) لقن و لمح شخب رد تلود روضح،  
21 X15 ورین ،بآ نیمأت شخب رد تلود روضح 
61 X16 نامرد و تشادهب شخب رد تلود روضح 
11 X17 یاهتیفرظ زا هدافتسا و روشک زا جراخ میقم نایناریا یرذگهیامرس بذج و قیوشت 

 اهنآ یداصتقا
11 X18 يلخاد و يجراخ یراذگهیامرس ندرک دنمفده 
31 X19 ينواعت قیرط زا هعماج عفانم هب هجوت 
11 X20 يکرمگ یاهتیفاعم ،يتایلام یاهتیفاعم ای فیفخت دننام يقیوشت یاهتسایس يحارط، 

 يلخاد و يجراخ یراذگهیامرس یارب روشک یداصتقا یاضف ندرک باذج تهج
11 X21 و یژولونکت ،يناسنا یورین ،یداصتقا فلتخم داعبا رد روشک یریذپتباقر تردق... 
11 X22 تراجت ندش يتاهج 
91 X23 دیلوت ندش يناهج 
41 X24 یروآ نف ندش يناهج 
21 X25 يجراخ یراذگ هیامرس دشر 
61 X26 اهناتسا هب تارایتخا ضیوفت 
11 X27 يیادززکرمت  
11 X28 راک ماجنا هب ندیشخب تعرس 
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31 X29 تلود یزاسکچوک 
19 X30 يسرباسح تامدخ 
19 X31 تاعالطا یروانف تامدخ 
19 X32 يکناب و يلام تامدخ 
99 X33 يتیریدم تامدخ 
49 X34 يقوقح تامدخ 
29 X35 يبایزاب و يتاغیلبت تامدخ 
69 X36 همیب تامدخ 
19 X37 راک و بسک طیحم شیاپ 
19 X38 یراذگهیامرس تینما 
39 X39 يجراخ نارگشدرگ شیازفا 
14 X40 يتیلمدنچ یاهتکرش روضح 
14 X41 يللملانیب تراجت مجح شیازفا 
14 X42 يجراخ یراذگهیامرس تهج رد یریگمیمصت یاضف 
94 X43 هیامرس بذج 
44 X44 ينیرفآراک  
24 X45 راک یورین یارب لاغتشا داجیا 
64 X46 یراکیب خرن شهاک 
14 X47 جراخ هب هقطنم تادیلوت تارداص  
14 X48 هقطنم قیرط زا يلخاد تادیلوت تارداص 
34 X49 نیمزرس هب هقطنم تادیلوت تارداص 

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لیدبت هیوناث یاهدک هب اهنآ ناوارف دادعت تلع هب هیلوا یاهدک ،دعب هلحرم رد :تالوقم يهدلکش و هیوناث یراذگدک
 ماگ رد .دوشيم يموهفم دک کی هب لیدبت هیوناث دک دنچ .(دنریگيم رارق هباشم یاه هقبط بلاق رد هیلوا یاهدک) دش
 یرارقرب هلحرم نیا زا فده .تسا داینب هداد یزادرپهیرظن رد لیلحت و هیزجت مود هلحرم یروحم یراذگدک ،مود
 ددرگيم ماجنا میادراپ لدم ساسا رب (لمع) راک نیا .تسا (زاب یراذگدک هلحرم رد) هدش دیلوت یاه هقبط نیب هطبار
 یراذگدک رد يهدطابترا دنیارف اساسا .دهد ماجنا تلوهس هب ار هیرظن دنیارف ات دنکيم کمک زادرپ هیرظن هب و
 هلحرم رد هدمع تراهظا ای اهقفا زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد .دراد رارق اه هقبط زا يکی شرتسگ و طسب رب یروحم
 یرتگرزب يتاعالطا یاهدحاو رد تراهظا هک تروص نیا هب .دش يلصا نیماضم و اه هلوقم جارختسا هب مادقا لبق
 هئارا و دنتسه هدیدپ فلتخم داعبا هدنهدناشن يیانعم یاهدحاو .دش یدنبهتسد يیانعم یاهدحاو هب موسرم
 کی ره هدنزاسرب میهافم و جارختسا هلوقم ای نومضم هلحرم نیا رد .دننکيم رتناسآ ار دعب هلحرم ينتم تاحیضوت
 میهافم فیرعت ،يبیکرت شهوژپ يفیک شخب رد هک تسا یروآدای هب مزال ،(1 لودج) دش صخشم اهنومضم نیا زا
 نینچمه و هبحاصم ماگنه رد ،لبق لوصف رد هدش هئارا يموهفم فیراعت هتبلا .ددرگيمن ذخا یرظن بوچراچ زا
 و میهافم جارختسا یانبم فیراعت نیا نکیل ،تسا هدومن ينایاش کمک ققحم دید شرتسگ هب ،زاب یراذگدک
 رب يبسانتم مان اهيگژیو نیا عازتنا اب اهنت ققحم هک تسا ناگدننک تکراشم تاراهظا ،انبم هکلب ،دنتسین اهنومضم
  .تسا هدومن باختنا اهنآ
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 یلصا نیماضم و اه هلوقم :(2)لودج

 يیانعم دحاو هلوقم دعب فیدر
1  

 
 
 
 
 
 
 
 نالک یاهتسایس
 يلم

 يجراخ یراذگهیامرس تهج رد یریگمیمصت یاضف راک و بسک یاضف دوبهب
 هیامرس بذج
 ينیرفآراک
 راک یورین یارب لاغتشا داجیا
 یراکیب خرن شهاک

 فلتخم طاقن رد دازآ تراجت قطانم داجیا 1
 روشک
 

 جراخ هب هقطنم تادیلوت تارداص
 هقطنم قیرط زا يلخاد تادیلوت تارداص
 نیمزرس هب هقطنم تادیلوت تارداص

 یاهقطنم و يللملا نیب یراجت یاهنامیپ داقعنا 9
 

 یراجت تالدابم شیازفا
 یراجت هلدابم شیازفا
 يجراخ یراجت زارت شیازفا

 يتلود و يصوصخ شخب یاه هژورپ تکراشم یاه هژورپ شیازفا يتلود و يصوصخ شخب بیکرت 4
2 
 

 اهتخاس ریز داجیا شخب رد تلود روضح
 

  (اه هاگشناد ،سرادم) يشزومآ شخب رد تلود روضح
  ،(يیاوه طوطخ ،نهآهار ،اه هداج) لقن و لمح شخب رد تلود روضح
 ورین ،بآ نیمأت شخب رد تلود روضح
 نامرد و تشادهب شخب رد تلود روضح

 اهنآ یداصتقا یاهتیفرظ زا هدافتسا و روشک زا جراخ میقم نایناریا یرذگهیامرس بذج و قیوشت يجراخ و يلخاد یراذگهیامرس بذج 6
 يلخاد و يجراخ یراذگهیامرس ندرک دنمفده
 ينواعت قیرط زا هعماج عفانم هب هجوت
 باذج تهج ،يکرمگ یاهتیفاعم ،يتایلام یاهتیفاعم ای فیفخت دننام يقیوشت یاهتسایس يحارط
 يلخاد و يجراخ یراذگهیامرس یارب روشک یداصتقا یاضف ندرک

 ...و یژولونکت ،يناسنا یورین ،یداصتقا فلتخم داعبا رد روشک یریذپتباقر تردق يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع 1
 تراجت ندش يتاهج داصتقا اب ندش يناهج تیولوا 1

 دیلوت ندش يناهج
 یروآ نف ندش يناهج
 يجراخ یراذگ هیامرس دشر

 روما هرادا رد اهناتسا تارایتخا شیازفا 3
 

 اهناتسا هب تارایتخا ضیوفت
 يیادززکرمت

 راک ماجنا هب ندیشخب تعرس
 تلود یزاسکچوک

11  
 
 
 
 تیریدم یاه تسایس
 یرهش

 دیلوت هتفرشیپ تامدخ شرتسگ و هعسوت
(APS)  

 يسرباسح تامدخ
 تاعالطا یروانف تامدخ
 يکناب و يلام تامدخ
 يتیریدم تامدخ
 يقوقح تامدخ
 يبایزاب و يتاغیلبت تامدخ
 همیب تامدخ

 ،نارهت هب صصختمریغ دارفا ترجاهم شهاک 11
 راک بسک یاضف دوبهب اب

 راک و بسک طیحم شیاپ

 یراذگهیامرس تینما يجراخ یراذگ هیامرس بذج و تلوهس 11
 يجراخ نارگشدرگ شیازفا

 يتیلمدنچ یاهتکرش روضح
 يللملانیب تراجت مجح شیازفا

 3391 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم
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 (یباختنا یراذگدک) یزادرپهیرظن هلحرم :موس ماگ
 هب دیاب اه هقبط ،هیرظن هب اهلیلحت لیدبت یارب ،هدیدپ فرص فیصوت هن تسا هیرظن دیلوت ،یداینب یزادرپهیرظن فده
 هیرظن يلصا هلحرم (یراذگدک يلبق هلحرم ود ساسا رب) يباختنا یراذگدک .دنوش طوبرم رگیدکی هب مظنم روط
 بوچراچ رد ار طباور نآ و هداد طبر اه هقبط رگید هب دنمماظن لکش ار یروحم هقبط هک بیترت نیا هب .تسا یزادرپ
 هلحرم نیا رد .دنکيم حالصا دنراد زاین یرتشیب هعسوت و دوبهب هب هک ار يیاه هقبط و هدرک هیارا تیاور کی
-يم هضرع يتیاور تروص هب ار میادراپ لدم بوچراچ ای ،هعلاطم دروم هدیدپ نتم زا دوخ مهف بسح رب رگشهوژپ
  .دهديم ناشن ار يیاهن هیرظن يمیسرت تروص هب و دزیريم مه هب ار يمیادراپ لدم ای دنک
 ،تسایس و راکهار باختنا نیاربانب دشابيم يیالاب تیمها یراد ندش يناهج اب ههجاوم یارب عماج همانرب کی هیهت
 دنمزاین دشاب هتشاد يللملا نیب فادها دهاوخب رهش هک يتروص رد دنتسه ندش يناهج هب رهش خساپ زا يلصا دعب ود
 ،يبرع هدحتم تاراما ،دنه ،نیچ قفوم تایبرجت .تسا يلم يتح و یاهقطنم يلحم یاه تسایس رد رظن دیدجت
 .دشاب يم رظن نیا دیوم ...ژورن

 .دوشيم هتخادرپ نارهت رهش رب دیکات اب اه هلوقم زا کیره لیلحت هب ادتبا تمسق نیا رد
 یلم نالک یاهتسایس (فلا

 راک و بسک یاضف دوبهب 
 یاهشلاچ اب و دربيم جنر یاهدیدع یداصتقا تالکشم زا ،هعسوت لاح رد یاهداصتقا زا يکی ناونع هب ،ناریا داصتقا
 هجدوب یرسک ،يفنم يعقاو زادناسپ ،نییاپ هنارس دمآرد ،يمقر ود یراکیب و مروت خرن .تسا هجاوم نوگانوگ
 رهش نایم نیا رد .دنتسه روشک یداصتقا تالکشم زا يخرب هلمج زا ،تامدخ و اهالاک کدنا تارداص و یراتخاس
 هسیاقم زا هکنانچمه .دبایيم رییغت زین راک و بسک یاهصخاش تیعضو تیعمج خرن نتفر الاب اب هلاس ره ،نارهت
 خرن نازیم ،تسا راک و بسک تیعضو ندش رتدب زا يشان مه نآ هک ،روشک رد یراکیب خرن نتفرالاب اب دیآيمرب رامآ

  .تسا دوهشم رایسب زین ریخا یاهلاس رد رما نیا و تسا هتفای شیازفا نارهت رهش تیعمج
 رهش هلمج زا گرزب یاهرهش رد تیعمج خرن شیازفا هب طوبرم تالکشم لح یارب دندقتعم ناصصختم زا یرایسب
 و لماعت هچ ره عقاو رد .دشابيم راک و بسک دوبهب ،يناهج یاهرازاب هب لاصتا و ،نآ رد یداصتقا تالکشم و نارهت
 يهجوت لباق شخب .دبایيم دوبهب زین روشک يتح و نارهت راک و بسک یاضف دوش رتشیب داصتقا يللملانیب تاطابترا
 ًالالمع ،لاصتا و طابترا نیا ندش دودحم لیلد هب و تسا يناهج رازاب هب لاصتا ریثأت تحت راک و بسک یاضف زا
 تسا رتمک دنک میظنت زاب ار شدوخ ات دهديم يتلود شخب هب هک یدروخزاب و دوبهب یارب يصوصخ شخب یاضاقت
 ار 111 هبتر راک و بسک تلوهس يناهج صخاش رد هتشذگ لاس رد هک روطنامه .دنکيم راک هتسب یاضف رد ًالالمع و
 هاگیاج یاقترا زا راک و بسک یاضف دوبهب هرابرد يناهج کناب شرازگ نیرتهزات .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ناریا
 ،یداصتقا یاهراشف دوجو اب ناهج روشک 131 نایم رد تسناوت لاسما ناریا .دراد تیاکح دوعص هلپ کی اب ناریا
  .دشخب دوبهب هلپ کی ار دوخ هبتر زرا خرن ناسون و يلخاد یاهرازاب مطالت



 96 ...یاهراکهار یاهنیمز لیلحت و هعلاطم

 روشک فلتخم طاقن رد دازآ تراجت قطانم داجیا 
 هزورما .دشابيم یراجت دازآ قطانم داجیا ،ندش يناهج دنیآرف هب نارهت رهش نالک دورو يساسا یاهراکوزاس زا يکی
 زا يگرزب مهس يجراخ یراذگهیامرس بذج و تارداص شیازفا رد یداصتقا یاه هیاپ زا يکی ناونع هب دازآ قطانم
 و دوش یراذگمان هژیو ای دازآ هقطنم ناونع هب يصاخ هقطنم هکنیا اما .دنهديم لیکشت ار هتفرشیپ یاهروشک داصتقا

 دهاوخن هقطنم رد تبثم لوحت و یداصتقا دشر هب رجنم ،دوش روظنم نآ ماجنا یارب يصاخ تیلاعف و فادها ًالافرص
 .دوشيم حرطم لیذ حرش هب هک تسا رثؤم يلماوع روشک فلتخم قطانم رد یراجت دازآ قطانم داجیا یارب اذل .دش
 اهیژتارتسا و فادها تیفافش (فلا

 يتعنص هعسوت یژتارتسا نیودت و تیزم قلخ ،یدیلوت هینب تیوقت (ب
 اهتخاسریز نیمأت و يناکم تیبولطم (ج

 یاهقطنم و یللملا نیب یراجت یاهنامیپ داقعنا 
 داقعنا زا هدافتسا ،اهروشک نایم يجراخ تراجت رد تباقر داجیا و ندش يناهج یاتسار رد مهم یاهرازبا زا يکی
 ،الاک تراجت راکهار هس قیرط زا يناهج داصتقا اب لماعت عقاو رد .تسا یاهقطنم و يللملانیب یراجت یاهنامیپ

 تسایس دنمزاین ،ارگ نورب یاهعسوت یژتارتسا .تسا رسیم یروانف لاقتنا و يجراخ یراذگهیامرس ،هدیا و تامدخ
 ای ود یراجت یاه همانتقفاوم داقعنا ای يناهج تراجت نامزاس هب نتسویپ بلاق رد هک تسا ارگنورب تراجت

 هب قاحلا ای یراجت یاهنامیپ داقعنا قیرط زا يناهج داصتقا رد روضح ناریا رد هنافساتم .تسا ریذپناکما هبناجدنچ
 یاهنامیپ داقعنا زج هب) ناریا ،رضاح لاح رد هک تسا نآ زا يکاح اهيسررب و هدنام لوفغم تراجت يناهج نامزاس
-روشک نیرتلاعفریغ رامش رد و درادن تیوضع یروآدهعت و دنمهدعاق یراجت ماظن جیه رد (روشک دنچ اب یراجت
  .تسا هبناجدنچ و یاهقطنم ،هبناجود یاهنامیپ رد یاه
 يلم رما کی طقف هعسوت ،هدرک دیکات يللملا نیب ماظن اب رثؤم و هدنزاس لماعت رب هک ناریا هعسوت زادنا مشچ دنس رد
 هبرجت زا دیاب ناریا و دنک دودحم دوخ يلخاد یاهزرم بوچراچ هب ار هعسوت دناوت يمن یروشک چیه و تسین
 زاین شیپ ،دنس نیا ساسا رب .دنک ماغدا يناهج داصتقا اب ار دوخ داصتقا و دریگب سرد هیسور و نیچ دننام يیاهروشک
 .تسا اه میرحت عفر و يناهج تراجت نامزاس هب قاحلا تارکاذم دربشیپ ،ناریا یارب ارگ هعسوت یراجت تسایس يلصا

 هب زونه هک رگید روشک دنچ و ناریا و تسا هتسباو و هتسویپ تراجت يناهج نامزاس هب ایند داصتقا رضاح لاح رد
 تردق و یریگ میمصت قح ،دنا هتسویپن ناهج رد یراجت یاه دنیآرف صوصخرد ریگ میمصت نامزاس نیرت گرزب
 ،ندش يناهج یاه هیاپ زا يکی يناهج تراجت نامزاس هزورما .دنرادن ار يناهج یداصتقا راتخاس رد یزاس میمصت
 يناهج دنور عیرست یارب دنشوک يم وضع یاهروشک وسکی زا هک یروط هب ،دور يم رامش هب داصتقا هزوح رد هژیو هب

 ،رگید یوس زا و دنشخب اقترا ار شهاگیاج و هداد هعسوت ار يللملا نیب نامزاس نیا ،نآ عفانم زا یریگ هرهب و ندش
 نامزاس نیا رد تیوضع تازایتما زا هدافتسا اب و هدمآرد نآ تیوضع هب دنتسه شالت رد وضعریغ یاهروشک
 .دنبای تسد یداصتقا هعسوت هب يللملا نیب
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  یتلود و یصوصخ شخب بیکرت 
 و روشک داصتقا رد يتلودریغ شخب یاهتیفرظ زا یرثکادح هدافتسا ،يتمواقم داصتقا رد يلصا یاهدرکیور زا يکی
 نینچمه و روشک هعسوت رد اهنآ تیمها لیلد هب ينارمع یاهحرط رد صوصخب رما نیا ؛تسا داصتقا ندرک يمدرم

 ندش يناهج رد رثؤم یاهراکهار زا يکی ور نیا زا .دبایيم نادنچ ود تیمها اهنآ هب يلام عبانم قیزرت ترورض
 .دشابيم يصوصخ و يتلود یاهشخب بیکرت

 اهتخاس ریز داجیا شخب رد تلود روضح 
 رد یراذگ هیامرس .دشابيم اهتخاسریز داجیا شخب رد تلود روضح ،ندش يناهج يساسا یاهراکوزاس زا يکی
 هزوح رد يتلود ناریدم لاح نیا اب .تسا هعماج و تلود نایم يعامتجا قفاوت زا يشخب بلغا اه تخاسریز
 دودحم عبانم ،هدش هئارا تامدخ نییاپ تیفیک لیبق زا يیاه شلاچ اب هراومه ،يمومع تامدخ و يتخاسریز تاسیسأت
 نامز نینچمه و الاب رایسب یاه هنیزه ،هژورپ ره باختنا طیارش ،فیعض یزیر همانرب ،هجدوب یرسک و يلام نیمأت
 دوخ نادهعت دنتسین رداق اهتلود .دنتسه هجاوم اهنآ هب طوبرم تامدخ و تاسیسأت یرادهگن و ریمعت ينالوط رایسب
 ،سرادم) يشزومآ ،(يتشادهب زکارم و اهناتسرامیب) ينامرد و يتشادهب تامدخ لیبق زا هعماج راشقا يمامت هب تبسن
 لماک تروص هب تسد نیا زا یدراوم و ورین ،بآ نیمأت ،(يیاوه طوطخ ،نهآهار ،اه هداج) لقن و لمح ،(اه هاگشناد
 اهتخاسریز زا یرادربهرهب و تخاس نامز تدم نینچمه .دننک راذگاو (يصوصخ شخب) هعماج راشقا زا يشخب هب
 لوحم يصوصخ شخب هب ار اهنآ هب طوبرم تامدخ ،تدمهاتوک یاهدادرارق قیرط زا ناوتيمن و هدوب ينالوط رایسب
 تهج يتیمکاح لصا لماوع ناونع هب يسایس یاه همانرب و يتلود دعتم یاهشلاچ ناریا روشک رد نایم نیا رد .درک
زاین هک کیژتارتسا زادنامشچ کی داجیا :تسا حرطم لیذ حرش هب هک دناهدش يیاسانش رادیاپ یاهتخاسریز هعسوت
راکوزاس یزاس هچراپکی قیرط زا ار هژورپ تیقفوم هب طوبرم یاهدیدهت (1 .دنک فرطرب ار يتخاسریز يتامدخ یاه
 يحارط زا (4 .دننک نییعت ار اهتخاسریز لیوحت هوحن (9 .دننک تیریدم هژورپ لحارم يمامت رد داسف دض یاه
 نارادماهس تارظن و يمومع راکفا زا ات دننک داجیا هرواشم هسورپ کی (2 .دنیامن لصاح نانیمطا ،تاررقم بسانم
 هب نورقم زا (1 .دنیامن گنهامه يتلود حوطس يمامت رد ار يتخاسریز یاهیراذگتسایس (6.دنشاب هتشاد يهاگآ

 ،اه هداد ساسا رب ار يتخاسریز یاهیراذگتسایس (1 .دنیامن لصاح نانیمطا لوپ شزرا و هژورپ ندوب فرص
 یاهتخاسریز تمواقم (11 .دنیامن نیمضت یرادربهرهب تدم رد ار تاسیسأت يیاراک (3 .دیامن ارجا و يهدنامزاس
 .دننک نیمضت ار يمومع
 و مزال یاهیامرس یاه هنیزه شهاک و کسیر شهاک ،يصوصخ نارذگهیامرس تینما نیمأت تهج اه هفلوم نیا همه

  .دنتسه یرورض
 یجراخ و یلخاد یراذگهیامرس بذج 

ریغتم دننام ددعتم لماوع ریثأت تحت و ددرگيم بوسحم داصتقا رد نالک یاهریغتم نیرتمهم زا يکی یراذگهیامرس
 رب ،دوخ یرکف هاگدید و بتکم هب هجوتيب ،نانادداصتقا رثکا ًالابیرقت .دراد رارق یراتخاس و يسایس ،يلام و يلوپ یاه
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 عقاو رد .دنراد یدایز دیکات یداصتقا هعسوت و دشر هدننک نییعت لماع نیرتمهم هباثم هب هیامرس لیکشت و زکرمت
 يط رد ناریا یاهرهش مامت رترب یاهتیولوا زا و تیمها یاراد يعوضوم ناونع هب هراومه يناریا هعماج رد تفرشیپ

هرهب و يللملانیب تاطابترا رد دوخ هبتر یاقترا یارب دوش يم هدهاشم هزورما هک يیاج ات .تسا هتشذگ لاس دنچ
 هب تسد ،يناهج تفرشیپ جوم اب روشک یزاسهارمه روظنم هب ،يناهج یایوپ یاضف رد لاعف رصانع اب لماعت زا یدنم
 طیارش یداصتقا ظاحل زا ام روشک يلعف طیارش هک تسا رکذ لباق .دناهدز یراذگهیامرس هزوح رد يیاهحرط یارجا

 نادنچ ود ار يلخاد دیلوت تیمها هب هجوت يللملانیب تالدابم یاهتیدودحم و يللملانیب یاهمیرحت .تسا یاهژیو
 تباقر تیلباق لخاد رد هدش دیلوت تالوصحم هک دوشيم داجیا يطیارش رد يلخاد دیلوت زا تیامح موهفم .دنکيم
 لمکم ناونع هب يجراخ یاه یراذگ هیامرس زا هدافتسا ،هنیمز نیا رد اهراکهار زا يکی ،دشاب هتشاد ار يجراخ هباشم اب

 هکلب ،تسین هعماج تزع و لالقتسا ریغتم اهنت هن يجراخ یراذگهیامرس .تسالاک دیلوت تهج يلخاد یراذگهیامرس
 و دهد شیازفا ار روشک لاغتشا و دیلوت نازیم دزاسيم مهارف روشک داصتقا یارب هک یدیاوف و ایازم قیرط زا دناوتيم
 رد يفلتخم یاهناگرا هنیمز نیا رد .دوش عقاو رثوم اهنآ يگدنز حطس ءاقترا رد مدرم هافر شیازفا قیرط زا هجیتن رد
 و يجراخ یراذگهیامرس بذج دنیآرف هریجنز زا هقلح دنچ ای کی لیکشت لوئسم يعون هب کی ره هک دنتسه روشک
 يخرب و اهتخاسریز داجیا رد يخرب ،نالک یراذگتسایس و یراذگنوناق هزوح رد اهناگرا يخرب .دنتسه يلخاد
 لماوع ،صوصخ نیا رد .يجراخ یراذگهیامرس اب لماعت و يیارجا یاهدنیارف یدربهار و تیریدم رد زین رگید
يم هک دراد تیمها روشک یارب يجراخ یاه هیامرس صوصخلا يلع و يلخاد یاه هیامرس بذج دنیارف رد یرایسب
 زا و تسا يتلود یاهداهن و اهناگرا تارایتخا هطیح رد اهنآ تیاعر هک يلماوع (1 .دومن میسقت هتسد ود هب ناوت
 (1 .اهدنیارف ،اهتیامح ،روشک کسیر ،اهتخاسریز ،نیناوق لثم .تسا جراخ يلخاد ریذپهیامرس یاهتکرش رایتخا
 یاضف يلک طیارش و اهتخاسریز ،نیناوق ریثأت تحت و هدوب ریذپهیامرس يلخاد یاهتکرش رایتخا رد هک يلماوع
  .تسین روشک راذگهیامرس
 هتشاد رارق ریذپ هیامرس یاه تکرش رظندم دیاب هک يلمأت لباق تاکن هلمج زا ،هدمآ دوجو هب یاه هبرجت ساسا رب
 و نیلوا-1 :درک هراشا دروم دنچ هب ناوت يم ،دوش لیهست يجراخ هیامرس بذج دنیآرف ،ساسا نیا رب ات دشاب
 .تسا يللملا نیب ربتعم رواشم یاه تکرش قیرط زا تراجت همانرب و يجنس ناکما هعلاطم شرازگ هیهت ،هتکن نیرت مهم
 حرط رد هار هشقن یزاس فافش روظنم هب مود شرازگ و هژورپ یریذپ هیجوت يسررب روظنم هب لوا شرازگ
 يجراخ داهن ای يجراخ راذگ هیامرس هب یراذگ هیامرس حرط کی هئارا رازبا اهنت هک ارچ .رظن دروم یراذگ هیامرس
 داهن یارب ،دشاب هدش نیودت هدش هتخانش رواشم طسوت هک يتروص رد اهنت هک تسا تادنتسم نیمه ،هیامرس بحاص
 یارب يجراخ یاه هیامرس بذج ریسم رد دوجوم تالکشم زا يکی .دوب دهاوخ رابتعا یاراد هیامرس بحاص يجراخ
 تخانش مدع نینچمه ،يللملا نیب رواشم یاه تکرش هب ناسآ يسرتسد ناکما مدع ،يناریا ریذپ هیامرس یاه تکرش
 لیلد هب ،زین يلخاد رواشم یاه تکرش .تسا ناریا لخاد یراذگ هیامرس یاضف زا يللملا نیب رواشم یاه تکرش يفاک
 هنیمز رد هبرجت بسک یارب يفاک نامز ،هدوب امرفمکح روشک رب جراخ یایند اب لماعت ریسم رد هک يیاه تیدودحم
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 رب و فافش هدش يسرباسح يلام یاه تروص نتشاد -1 .دنا هتشادن رایتخا رد ار يجراخ راذگ هیامرس و هیامرس بذج
 لماک هئارا و يسیلگنا نابز هب لماک و عماج تیاس بو نتشاد -9 .يسیلگنا نابز هب يللملا نیب یاهدرادناتسا ساسا

 هئارا و دوخ يفرعم یارب ریذپ هیامرس تکرش کی هک یرازبا نیرت مهم ،عقاو رد .نآ رد تکرش تاصخشم و قباوس
 فرط يهاگآ و تخانش ،دشاب فیعض ای صقان هچنانچ هک تسا تکرش تیاس بو ،دراد نیریاس هب يفاک تاعالطا

 ریاس ای يسیلگنا نابز هب طلسم ناگدنیامن ای هدنیامن زا هدافتسا -4 .دوب دهاوخ صقان هزادنا نامه هب زین ام زا يجراخ
 زا یریگولج روظنم هب ،هیامرس بحاص يجراخ یاهداهن اب تارکاذم رد ،رظن دروم روشک اب طبترم يجراخ یاه نابز
 دوخ رایتخا رد نآ ماجنا هک دنتسه يلماوع هلمج زا هدش رکذ لماوع ،عقاو رد .تارکاذم رد اه مهافت ءوس زورب

 اه تکرش رایتخا زا اتدمع هک يلماوع ریاس هب يهاگن میهاوخب هچنانچ زین تیاهن رد .تسا ریذپ هیامرس یاه تکرش
 داجیا :مینک هراشا ریز دراوم هب دیاب ،میشاب هتشاد دریذپ تروص يتموکح متسیس طسوت دیاب نآ ماجنا و هدوب جراخ
 متسیس رد آراک یاه مزیناکم داجیا ،اهروشک ریاس اب رادیاپ طباور یرارقرب ،روشک يلخاد تاررقم و نیناوق رد تابث
 طبترم یاه نامزاس رد یرادا یاهدنیآرف لیهست ،يللملا نیب ربتعم یاه همان تنامض رودص و هئارا تهج ،روشک يکناب
 یارب رتشیب شالت ،يجراخ یاه هیامرس و راذگ هیامرس زا يتیامح نیناوق تیوقت ،يجراخ هیامرس بذج روما اب

 یارب ازیو رودص هب طوبرم روما لیهست ،یرادا و يلام داسف ریگمشچ شهاک و روشک يلام یاضف یزاس فافش
 یراذگ هیامرس یاهدادرارق دادعت شیازفا ،روشک رد اه يجراخ تیکلام هب طوبرم روما لیهست ،يجراخ ناراذگ هیامرس
 يتاعالطا تیفافش شیازفا و هیامرس رازاب یرازفا تخس و رازفا مرن یاه تخاسریز تیوقت ،اهروشک رگید اب هبناج  ود
 یارب شالت و اه میرحت لماک عفر ،زرا خرن تابث ،(WTO) 1يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع یارب رتشیب شالت ،نآ
 شالت ،يلخاد یاه تکرش یرابتعا یدنب هبتر یارب بسانم تخاسریز داجیا ،ایند اب ناریا يکناب طباور ددجم یرارقرب
 ساسا رب .راک و بسک تلوهس صخاش رد روشک هبتر دوبهب یارب شالت ،روشک یداصتقا یدازآ صخاش دوبهب یارب
 یدایز یاه تیباذج ،ناریا رکب ًالاتبسن راک و بسک یاضف یاه لیسناتپ فرط کی زا دسر يم رظن هب ،هدش ناونع بلاطم
 يجراخ راذگ هیامرس بذج یاهزاین شیپ و مزال یاه تخاسریز ،رگید فرط زا اما ،دراد يجراخ ناراذگ هیامرس یارب
 طیارش داجیا نیاربانب .تسا هدشن مهارف يفاک هزادنا هب روشک راک و بسک یاضف نینچمه ،يلخاد یاه تکرش رثکا رد
 و اه هناخترازو تکرح و مزع دنمزاین ،يجراخ یاه هیامرس بذج روظنم هب طیارش یزاس هدامآ تهج لآ هدیا
 یاهراک و بسک نابحاص تکرح و مزع نینچمه ،راک و بسک یاضف یزاس هدامآ تهج ،طبترم يتلود یاه ناگرا
 نودب و تسا تدمدنلب یدنیارف ،رگید یاهروشک هبرجت ساسا رب هک تسا اه تکرش یزاس هدامآ تهج يلخاد
 .دوب دهاوخن ينتفای تسد ،مجسنم یاه یراذگ فده و یزیر همانرب

  یناهج تراجت نامزاس رد تیوضع 
 هب هتسباو يصصخت یاهنامزاس و للم نامزاس بناج زا یدج روط هب للملانیب حطس رد ندش يناهج دنیارف هزورما
 هک درک هدهاشم ناوتيم اصخشم ،داصتقا یزاسيناهج دعب رد .دوشيم هدرب شیپ هب و هتفرگ رارق تیامح دروم نآ

                                                                 
1 - World Trade Organization 
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 يصصخت یاهنامزاس ناونع هب (يناهج تراجت نامزاس ،يناهج کناب ،لوپ يللملانیب قودنص) يللملانیب نامزاس هس
 نیا نوچ و دراد رارق داصتقا ندرک يناهج یاتسار رد الماک هک دناهتفرگ شیپ رد ار يیاهتسایس ،داصتقا هطیح رد
 ناشرایتخا رد هک يیاهرازبا زا هدافتسا اب اذل دنراد هدهع رب ار يناهج داصتقا هدننک گنهامه شقن يعون هب اهنامزاس
 و دناهتفرگ شیپ رد هک يیاهتسایس تمس هب ار هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب ناهج فلتخم یاهروشک دشابيم
 ،رتهداس يترابع هب .دنهديم رارق راشف تحت فلتخم ءاحنا هب ار دنکن تکرح اهتسایس نیا یاتسار رد هک یروشک
 هک دنکيم داجیا ار رابجا يعون يناهج داصتقا دنیارف رد يلم یاهداصتقا روضح یارب روکذم یاهنامزاس درکلمع
 رد ار دوخ دشاب هتشادن ار دنیارف نیا رد روضح يگدامآ يلیلد ره هب انب هک یروشک ره ات دوشيم ثعاب رابجا نیمه
 یداصتقا يللملانیب نامزاس کی دشابيم قباس ،(GATT) تاگ نامه هک يناهج یراجت نامزاس .دنیبب اوزنا ریسم
 وضع یاهروشک هیلع رب تازاجم لامعا و تراجت و هفرعت هنیمز رد نیناوق عضو و یراذگتسایس نآ راک هک تسا

 رقم و دنوشيم نامزاس نیا وضع اهتلود طقف .دهديمن يتلودریغ یاهشخب هب يتامدخ هنوگچیه و دشابيم يطاخ
 يجراخ و يلخاد شخب رد یددعتم تالکشم ناریا تشاد هجوت دیاب نکیلو .دشابيم سیئوس ونژ رهش رد نآ يلصا

 نتفریذپ مزلتسم و دراد ينیناوق يناهج تراجت نامزاس رد زین ناریا تیوضع .دراد نامزاس نیا هب نتسویپ تهج
-تسایس شرازگ نیودت ،تساوخرد شریذپ ،تیوضع یاضاقت لامش لحارم نیا .تسا یددعتم تادهاعم و لوصا
 و تیوضع طیارش نییعت روظنم هب هبناج ود تارکاذم تیاهن رد و قاحلا هورگراک لکشت ،يضاقتم روشک یراجت یاه
  .دشابيم قاحلا یارب قفاوت لوصح
 دنمدوس و دیفم ناریا یارب ينامز يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع ،ناریا یداصتقا طیارش هب هجوت اب ،اتسار نیا رد
 .دشاب هدرک یداینب و یاهشیر یراذگ هیامرس ردام عیانص یور رب و دوش يتارداص ًالالماک یروشک ناریا هک دوب دهاوخ
 و عیانص رثکا و تسا روآ ماسرس يجراخ یاهالاک قاچاق ماقرا و دادعا و دشاب يتادراو ًالالماک یروشک هک نالا ًالالثم
 نارگراک بلاغ و دننکيم راک تیفرش لقادح اب ای و هدش تسکشرو یداصتقا تالکشم لیلد هب زین تاجناخراک
 رد تیوضع دوشن يتارداص روشک هک ينامز ات نیاربانب .دنشابيم دوخ هقوعم و قوقح لانبد مه هب زین اه هناخراک
  .تشاد دهاوخن یدوس هنوگ چیه يناهج تراجت نامزاس

 داصتقا اب ندش یناهج تیولوا 
 نیا و تسا مروت خرن ندوب الاب ،ناریا رد هژیو هب ،هعسوت لاح رد یاهروشک يساسا تالکشم زا يکی هک يیاجنآ زا
-یراذگهیامرس شهاک و داصتقا رد ينانیمطاان شیازفا هلمج زا اهروشک داصتقا یارب یرابنایز رایسب تاعبت لکشم
 .دوشيم روشک داصتقا رد دوکر داجیا و یداصتقا دشر شهاک ثعاب دوخ هک دراد لابند هب ار يجراخ و يلخاد یاه
 تارداص شیازفا یارب شالت و یراجت یاهتیدودحم شهاک ،داصتقا تیولوا اب ندش يناهج هلئسم هب هجوت نیاربانب
 و يناهج تراجت نامزاس دننام يناهج یراجت یاهنامزاس رد تیوضع یارب شالت نینچمه ،يتفنریغ یاهالاک
-مشچ دنس فدها قباطم ناهج یاهروشک اب رثوم و هدنزاس تالماعت شرتسگ و یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس
  .دسريم رظن هب یورض یرما 4141 زادنا
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 روما هرادا رد اهناتسا تارایتخا شیازفا 

 يشخب تعرس روظنم هب یرادا ریگاپ و تسد نیناوق زا یریگولج و روما لیهست یارب یدج یاهزاین زا يکی هراومه
 ره عقاو رد .دشابيم اهناتسا هب رتشیب تارایتخا ضیوفت و یرادناتسا شقن تیوقت ،هعماج تفرشیپ و هعسوت رد
 و یزابذغاک و دوشيم یرتشیب دامتعا يلحم یاهورین هب و دبای قوس اهناتسا تمس هب زکرم زا تارایتخا هک هزادنا
 کچوک و زیر یاهمیمصت زا یرایسب رگا هک ددقتعم ناصصختم زا یرایسب عقاو رد .دباییم شهاک زین راک رد یدنک
-میمصت دنیارف هدش ينالوط ءزج ،دوش عاجرا زکرم هب دنریگب دنناوتيم اهناتسا و ناتسرهش لک ترادا نالوئسم هک
 ضیوفت ار یراذگاو لباق تارایتخا و دنزادرپب عوضوم نیا هب دیاب يلم نالوئسم عقاو رد .درادن یرگید هجیتن یزاس
 یاهعسوت یاه همانرب یاتسار رد ار یریگمیمصت نیرتهب دنناوتب بسانم نامز رد و رتهب يلحم تالوئسم ات دنیامن
 نیا ،تسا یراذگهیامرس ریسم ندش ينالوط روشک تالکشم زا يکی تسا هدش هتفگ اهراب هک روطنامه .دنشاب هتشاد
 نانآ یوس زا راک ندش اهر و نارذگهیامرس يگتسخ يهاگ و ندش رطاخ هدیجنر ،ندش ينالوط ثعاب اهدمآ و تفر
  .تسا تارایتخا یراذگاو و زکرمت مادقف تمس هب تکرح تالکشم زا یرایسب عفر دیلک نیاربانب .دوشيم

 یرهش تیریدم یاهتسایس(ب

  :نارهت درکراک هجیتن رد و شقن رییغت نیزگیاج ناونع هب ،دیلوت نابیتشپ هتفرشیپ تامدخ شرتسگ و هعسوت 
 زا ات دوش جراخ گرزب يتعنص یاهدحاو زکرمت زا يتسیاب يم نارهت رهش نالک ،یاهگناش قفوم هبرجت هب هجوت اب 
 یاهدرکراک هنیمز رد مهم و هیلوا یاه ماگ ات دبای يیاهر ترجاهم هتخیرگ راسفا دشر ،اوه يگدولا :هلمج زا نآ تاعبت

 هک تسا يموهفم .(APS) دشاب يم (APS) تامدخ هعسوت ،نارهت درکراک نیزگیاج نیرت بسانم .دوش هتشادرب يناهج
 نیا .دناهدش يفرعم یا هکبش طباور قیرط زا اه نایرج یاضف هب اهناکم یاضف دنویپ هطقن ،یاهکبش داصتقا رصع رد
 عقاو رد .دننکيم ينابیتشپ اهرهش يلمارف یاه شقن اب دنویپ رد هژیوهب ،یداصتقا فلتخم یاه شخب زا تامدخ
 تامدخ .تسا هدش يفرعم يمسیدروف تسپ داصتقا هرود رد اهرهش یاه يگژیو زا APS تامدخ زا یرادروخرب

 رد و يبایرازاب و تاغیلبت تامدخ ،يقوقح تامدخ ،يتیریدم تامدخ ،يکناب و يلام تامدخ ،ICT ،يسرباسح
 زکرمت مهم یاهرهش رد اهنآ يتیریدم و يلصا زکارم هک دنا هدش يفرعم APS تامدخ هدر رد همیب تامدخ تیاهن
 ،درکراک دعب رد .دنوش يم زکرمتم يناهج یاهرهش رد ،دنشاب رادروخرب يلمارف ذوفن و تردق زا هچنانچ و هتفای

 یورین و يشناد تیلباق نتشاد دوجو اب و دننک يم تیلاعف يلحم و يلم یاضاقت بوچراهچ رد APS تامدخ
 .دنهد يمن هئارا هدش يناهج یاهدرکراک ،يصصخت

  :راک بسک یاضف دوبهب اب ،نارهت هب صصختمریغ دارفا ترجاهم شهاک 
 خرن رب روشک رد راک و بسک یاضف دوبهب ریثات دروم رد یدالیم 2111 ات 2111 یاه لاس نیب رد اه هتفای و تایبرجت 
 و بسک یاضف دوبهب تسایس تبثم ریثات زا ناشن نارهت رهش تیعمج دشر خرن ًالاتیاهن و یراکیب خرن و یداصتقا دشر
 .دشابيم روشک رد هعسوت يیاضف تلادع لیلد هب نارهت رد تیعمج دشر شهاک و لاغتشا رب نآ ریثات و روشک رد راک
 1111 ات 3111 یاه لاس هلصاف رد ناراکیب ترجاهم زا يشان هک نارهت رهش تیعمج دشر خرن نیرتشیب يترابع هب
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 هبتر و دشاب يم نییاپ زین یداصتقا دشر خرن و تسالاب روشک رد یراکیب خرن ينامز هلصاف نیمه رد هک هدوب یدالیم
 .تسا قبطنم دشاب يم بسانمان هک 141 هبتر رد راک و بسک یاضف دوبهب زا ناریا

 یجراخ یراذگ هیامرس بذج و تلوهس 
 یراذگهیامرس تینما عبات ناهج فلتخم قطانم رد و فلتخم یاهروشک رد يجراخ میقتسم یراذگهیامرس شیازفا
 ای روشک نآ تیفرظ ،دشاب رتالاب ناهج زا یاهقطنم ای روشک رد یراذگهیامرس تینما نازیم هچ ره يترابع هب .تسا
 یراذگهیامرس تینما .دوب دهاوخ رتالاب یراذگهیامرس رتشیب تشابنا زین و يجراخ یراذگهیامرس بذج یارب هقطنم
 یارب روشک نآ بسانم تیفرظ هدنهدناشن ،دشاب رتتبثم روشک کی رد هچ ره هک تسا يیاه هفلوم زا يعبات زین

 هب و تسا يجراخ یراذگهیامرس بذج ددص رد ناریا هکنیا هب هجوت اب .تسا يجراخ میقتسم یراذگهیامرس بذج
صخاش رد ناریا دهديم ناشن اهيسررب ،يجراخ نارذگهیامرس تینما نیمأت رب ينبم روشک نادرمتلود دیکات مغر
 تامادقا نیلوا زا يکی ،هتفرگ تروص تاعلاطم ساسا رب .تسین اراد ار يبوخ تارمن ،یراذگ هیامرس تینما یاه
 یارب مزال یاهقوشم و يجراخ یراذگ هیامرس بذج تهج ،دیدج نیناوق بیوصت ،یدالیم 3131 زا سپ یاهگناش
 یدالیم 1331 لاس رد رالد نویلیم 111 زا يجراخ یراذگ هیامرس شیازفا نآ هجیتن هک .دوب يجراخ ناراذگ هیامرس
 دنچ یاهتکرش روضح ،يجراخ یراذگ هیامرس شیازفا دمایپ .تسا هدوب 1111 لاس رد رالد درایلیم 11 زا شیب هب
 .تسا هدوب يجراخ نارگشدرگ شیازفا و للملا نیب تراجت مجح ،يجراخ یاه کناب ،يتیلم
 يسابتقا هک ،ندش يناهج دنیارف هب نارهت دورو لیهست تهج ،(يیانعم یاهدحاو و هلوقم ،داعبا) تیانع اب تیاهن رد
 نارهت رهش اب یاهگناش لاح و هتشذگ طیارش قابطنا و لیلحت تهج و دشابيم ندش يناهج یاهگناش لدم زا
 و یاهگناش رهش ود يقیبطت هسیاقم هب لودج نیا رد .(9 لودج) تسا هدش هیارا لودج کی رد دوجوم یاه هداد
 هب یاهگناش دورو فطع هطقن لودج نیا تاعالطا ساسا رب .تسا هدش هتخادرپ ندش يناهج زا دعب و لبق نارهت
 هب یدایز تهابش يسمش 1391 لاس رد نارهت طیارش و اه هداد دشابيم یدالیم1331 لاس زا دعب ندش يناهج دنیارف

 و ندش يناهج زا دعب یاهگناش یاه هداد و طیارش هب لودج مود تمسق رد .دراد ندش يناهج زا لبق یاهگناش
 ،طیارش ققحت تروص رد دسريم رظن هب .دشابيم ندش يناهج دنیارف هب دورو تهج نارهت یارب یداهنشیپ یویرانس
 .دوب دهاوخ اماگ فیط رد يناهج یاهرهش ءزج لوا لاس 11 رد نارهت
 .دنک ادیپ دورو هدیدپ نیا هب دناوتيم ،ندش يناهج یاهگناش لدم زا سابتقا اب نارهت ،دوجوم یاه هتفای هب هجوت اب

 ندش یناهج زا دعب و لبق رد یاهگناش و نارهت تیعضو هسیاقم :(3) لودج
 ينامز هرود
 

 رهش
 یاهصخاش
 (اهریغتم)ندش يناهج

 يسمش 1391 نارهت یدالیم1331 یاهگناش

 
 
 
 
 
 
 

 میقتسم یراذگ هیامرس
 يجراخ

 
 ***رالد نویلیم111

 
 رالد نویلیم33

 رالد نویلیم 26211 ***رالد نویلیم 1941 للملا نیب تراجت
 دصرد 9/94 * تنرتنیا ذوفن بیرض
 1111311 *** 116164 يجراخرگشدرگ
 یاهکناب تابعش دادعت

 يجراخ
41*** 2 
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 زا لبق
 يناهج
 ندش

 رتافد تابعش دادعت
 يتیلم دنچ یاهتکرش

** 161 

 
 
 
 
 داصتقا نالک تاصخشم
 يلم
 
 
 
 

 یداصتقا هتسب یاهرد تسایس-1
 یاهروشک اب تادراو و تارداص يلصا مجح-1
 قرش کولب

 يتسینومک داصتقا عون-9
 فرصم یارب و یزرواشک ،تادیلوت بلغا-4
 يلخاد
 دوبن يناهج يلام تاطابترا لحم نیچ-2
 يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع مدع-6
 يناهج رهش دوجو مدع -1
 ناهج داصتقا زا %4 اشنم-1
 یاهدحاو هب هتسباو) یا هشوخ دیلوت هویش-3
 (يلخاد دیلوت
 يیاتسور يحاون رد دیدش رقف-11

 یداصتقا زاب همین یاه رد تسایس-1
 هناملاظ یاهمیرحت لیلد هب تادراو و تارداص تیدودحم-1
 یداصتقا یاهتسایس ندوب صخشمان-9
 يلم لوپ شزرا شهاکو زرا خرن تابث مدع-4
 دشاب يمن يناهج يلام تاطابترا لحم ناریا-2
 تفن شورف زا يشان داصتقا مظعا شخب-6
 يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع مدع-1
 يناهج رهش دوجو مدع-1
 (يلخاد دیلوت یاهدحاو هب هتسباو)یا هشوخ دیلوت هویش رثکا-3
 نارهت صوصخ هب گرزب یاهرهش هب ترجاهم لیسو يیارگ زکرمت ،يحاون نزاوتمان هعسوت-11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زا دعب

 يناهج
 ندش

 یاهصخاش رهش
 (اهریغتم)ندش يناهج

 (یداهنشیپ) نارهت یدالیم 1111 یاهگناش

 میقتسم یراذگ هیامرس
 يجراخ

 رالد درایلیم1 رالد درایلیم9/11

 رالددرایلیم19 رالد درایلیم 1/212 للملا نیب تراجت
 دصرد 11 دصرد 1/21 تن رتنیا ذوفن بیرض
1 يجراخ رگشد رگ  رفن نویلیم2 111113
 یاهکناب تابعشدادعت

 يجراخ
112 121 

 رتافد تابعش دادعت
 يتیلمدنچ یاهتکرش

111 111 

 
 
 
 
 
 
 
 داصتقا نالک تاصخشم
 يلم
 
 

 اب ندش يناهج و یداصتقا زاب یاهرد تسایس-1
 یداصتقا تیولوا

 ناهج یاهروشک رثکا اب للملا نیب تراجت-1
 مسیلاتیپاک بیکرت ندش يناهج ينیچ لدم-9
 مسینومکو
 یاهگناش هلمج زا مهم يناهج یاهرهش یاراد-4
 يناهج يلام تاطابترا لحم نیچ-2
 يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع-6
 يناهج داصتقا زا %21 زا شیب اشنم-1
 یداصتقا تردق نیمود هدحتم تالایا زا سپ -1
 ناهج
 لیدبت و يجراخ ناراذگ هیامرس بذج-3
 ناراذگ هیامرس تشهب ناونع هب یاهگناش
 يجراخ
 زا مهم یاهتخاس ریز داجیا یزیر همانرب-11
 (دنبرمک کی هداج کی) حرط هلمج
 یارب یاهگناش یداصتقا نامیپ داجیا-11
 ناهج رد يیارگ هبناجکی زا یریگولج
 (يناهج) يطخ تروص هب دیلوت هویش-11
 یاهکناب و يتیلم دنچ یاهتکرش شیازفا-91
 يجراخ
 يجراخرگشدرگ دادعت شیازفا-41

 ،رالد درایلیم 116 نیچ ،ماجرب زا سپ هدش اضما یاهدادرارق رد) يجراخ یراذگ هیامرس بذج-1
 نیا رد روشک یالاب تیفرظ زا ناشن هک (دندومن دهعت رالد نویلیم 694 هسنارف ،رالد درایلیم 13 ایلاتیا
 .دراد هنیمز
 يناهج یاهرهش اب نارهت یراکمه و يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع-1
 هب ترجاهم شهاک و گرزب یاهرهش رد عیانص زا يیادز زکرمت و روشک قطانم نزاوتم هعسوت-9
 اهرهش هنوگنیا

 تسایس یاتسار رد يطخ تروص هب دیلوت هویش ،عیانص ندش يتباقر ،دیلوت یاه هنیزه شهاک-4
 يیارگنورب و ندوب از نورد
 جراخ یایند اب يکناب تالدابم شیازفا و نارهت رد يلام یاهتیلاعف زکرمت-2
 روشکرد راکو بسک یاضف دوبهب-6
 يجراخ یاهکناب و يتیلم دنچ یاهتکرش شیازفا-1
 (يصوصخو يتلود شخب بیکرت) ندش يناهج ينیچ یوگلا زا سابتقا-1
 نارهت رهشنالکردAPS تامدخ رب يلخاد و يجراخ یراذگ هیامرس و زکرمت-3
 لوا لاس11 رد اماگ هبتر اب يناهج رهش کی نارهت-11
 يجراخ رگشدرگ دادعت شیازفا -11
 

 دنتشادن روضح نیچ رد یدالیم1331 لاس زا لبق ات هتسب داصتقا لیلد هب يتیلم دنچ یاهتکرش** تسا هتسویپ تنرتنیا هکبش هب یدالیم4331 لاس زا نیچ قلخ یروهمج*
 3391 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم
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 3331 ،قیقحت یاه هتفای :عبنم ،ندش یناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار :(3) لکش

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 دروم ندش يناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار تسا هدش شالت قیقحت نیا رد
 دنیارف هب نارهت رهشنالک دورو تهج يیاهراکهار هیارا هب یاهگناش قفوم هبرجت زا هدافتسا اب و دریگ رارق يسررب

 ندش يناهج يیاهگناش لدم هب فرعم لدم ندش يناهج هنیمز رد قفوم یاهلدم زا يکی .دوش هتخادرپ ندش يناهج
 ندش يناهج هژیو هب و ندش يناهج هک دندیسر هجیتن نیا هب ندش يناهج هدیدپ اب ههجاوم رد اهينیچ .دشابيم
 یروهمج ربهر) گنیپ ایش گند هک ينامز اذل .تسا ناهج و اهروشک هعسوت یارب ریذپانبانتجا دنیآرف کی داصتقا

 داهنشیپ "نم نان نایت" نادیم هعقاو زا دعب صوصخب و دنک زاغآ ناهج اب ار دازآ طباور تشاد رظن رد ،(نیچ قلخ
 نیچ تسینومک بزح تقفاوم دروم 3131 لاس رد رهش یداصتقا تاحالصا تهج یاهگناش رادرهش "يجنور وژ"
 و مزیلایسوس بیکرت رتالاب حطس رد ای و يتلود و يصوصخ شخب بیکرت ،یاهگناش لدم يلصا هیاپ .تفرگ رارق
 هب رتشیب تارایتخا یاطعا ،راکو بسک یاضف دوبهب :نوچمه يیاه هصخشم نآ رب هوالع هک دشابيم مسیلاتیپاک
 تاجناخراک جورخ و دیلوت هتفرشیپ تامدخ یاهتیلاعف هعسوت ،يجراخ یراذگهیامرس بذج ،یرهش تیریدم
 ،دهديم ناشن یاهگناش هبرجت .دوشيم لماش ار تسیز طیحم يگدولآ زا یریگولج تهج یاهگناش زا یدیلوت
 يناهج دنیآرف هب دهاوخيم هک هعسوت لاح رد روشک کی یارب ،يتلود و يصوصخ یاهتکرش بیکرت اب داصتقا

 نایاش) .دنتشادن داقتعا نآ هب يبرغ ناناد داصتقا زا يشخب نآ زا لبق هک دنچره .تسا يبسانم هنیزگ ،ددنویپب ندش
  .(دشابيمن فدارتم ناریا رد يتلوصخ قفومان یاه تکرش هلوقم اب موهفم نیا تسا رکذ
 یاه هتشون رد ،یایفارغج یاضف راکوزاس هزوح رد یاهيسررب نیرتکیدزن ،قیقحت یرظن یاه هتفای قبط رب
 هچره دراديم نایب (نساس) يترابع هب .دشاب يم زکرمت نیع رد يگدنکارپ راکوزاس عوضوم اب «نساس اسیکساس»
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 نیا هک دنکيم دیکات وا .دنربيم هرهب رتشیب هتسویپ مه هب داصتقا زا اهنآ ،دوشيم رتيناهج اهرازاب و اهتکرش تایلمع
 یایفارغج ،دنمشیدنا نیا رظن زا .دنتسه رادروخرب يیایفارغج هدرتسگ يگدنکارپ تاناکما زا ناماوت روط هب اهداصتقا
 دنچ یاهتکرش دشر «زندیگ ينوتنآ» .دریگيم رب رد ار يیاضف يگدنکارپ و زکرمت یاهيیایوپ ،ندش يناهج يلک
 ناهج حطس رد اهنآ يگتسویپ و دیلوت زکارم يگدنکارپ و يناهج داصتقا يگچراپکی و ندش يناهج دنیآرف رد يتیلم
 يگدنکارپ نآ هجیتن هک يناهج يیارگاو و يیارگمه رد «يگ کم و گنارتسمرا» هیرظن نینچمه و دراد هراشا

 یاه تکرش بناج زا یراذگهیامرس و تراجت دنیآرف لرتنک و رتمک هنیزه اب يیاه ناکم رد یدیلوت عیانص يیایفارغج
 هب «زلتساک لیوناما» .دشاب يم يناهج یاهرهش رد نآ تیریدم و هیامرس يناهج يیارگمه نینچمه و تسا يتیلمارف
 و شنک نیا و .دناديم يیاهشنکاو یاراد ار اهنآ و هتخادرپ يطابترا و يتاعالطا ،یداصتقا یاهدنیآرف نایب و هعلاطم
 .دراد يم نایب یاهکبش هعماج بلاق رد ار اهشنکاو
 اب ندش يناهج دنیارف هب نارهت رهش نالک دورو راک و زاس داجیا یاهراکهار یاهنیمز لیلحت و هعلاطم شهوژپ نیا رد
 کی زاب یراذگدک .دیسر ماجنا هب زاب یراذگدک ادتبا .تسا هدش هتخادرپ ناسانشراک و ناصصختم رظن زا هدافتسا
-يم اه هداد نایم دوجوم یاه هدیدپ حیرشت و یدنبهتسد ،یراذگمان ،يیاسانش لماش هک تسا لیلحت و هیزجت زا شخب
 هب هیلوا یاهدک ،دعب هلحرم رد .دیدرگ جارختسا هبحاصم نوتم زا موهفم 34 دودح يلک روط هب هلحرم نیا رد .دشاب
 دک دنچ .(دنریگيم رارق هباشم یاه هقبط بلاق رد هیلوا یاهدک) دش لیدبت هیوناث یاهدک هب اهنآ ناوارف دادعت تلع
 یزادرپهیرظن رد لیلحت و هیزجت مود هلحرم یروحم یراذگدک ،مود ماگ رد .دوشيم يموهفم دک کی هب لیدبت هیوناث
 نیا رد .تسا (زاب یراذگدک هلحرم رد) هدش دیلوت یاه هقبط نیب هطبار یرارقرب هلحرم نیا زا فده .تسا داینب هداد
 یاضف دوبهب) هلوقم 11 و (یرهش تیریدم یاهتسایس و يلم نالک یاهتسایس) يلصا دعب ود هب اهصخاش هلحرم
 ،یاهقطنم و يللملا نیب یراجت یاهنامیپ داقعنا ،روشک فلتخم طاقن رد دازآ تراجت قطانم داجیا ،راک و بسک
 ،يجراخ و يلخاد یراذگهیامرس بذج ،اهتخاس ریز داجیا شخب رد تلود روضح ،يتلود و يصوصخ شخب بیکرت
 و هعسوت ،روما هرادا رد اهناتسا تارایتخا شیازفا ،داصتقا اب ندش يناهج تیولوا ،يناهج تراجت نامزاس رد تیوضع
 و تلوهس ،راک بسک یاضف دوبهب اب ،نارهت هب صصختمریغ دارفا ترجاهم شهاک ،دیلوت هتفرشیپ تامدخ شرتسگ
 .دندش یدنیمیسقت (يجراخ یراذگ هیامرس بذج
 رد تاداهنشیپ نیا زا يخرب .ددرگيم هیارا نارهت رهشنالک تیروحم اب لیذ تاداهنشیپ ،هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب

 :دشاب يم نارهت رهشنالک یرهش تیریدم یاهتسایس هزوح رد يخرب و روشک يلک یاهتسایس هزوح
 ددرگيم داهنشیپ اذل ،دشابيم يمومع یاهيهاگآ حطس شیازفا ،درکیور کی رییغت رد مدق نیلوا هک يیاجنا زا 

 دارفا نآ يجورخ دروم رد و دوش ماجنا ندش يناهج بیاعم و ایازم نایب رد يهاگشناد و يسانشراک یاهثحب هلسلس
 .دوش لصاح ندش يناهج عوضوم اب یرتشیب یراگزاس ات دننک رظن مالعا يصوصخ و يمومع حطس رد

 زا ات دوش هتفرگ رظن رد اه هصرع مامت رد يیارگ نورب فده یاتسار رد يتسیابيم روشک رد ندش يناهج هب هاگن 
 .دوش هدافتسا روشک یاهرهشنالک ددجم يبای شقن رد تیعقوم نیا
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 تارثا ات .دشاب دنیارف نیا یراگزاس و یزاسيموب یاهلدم اب يتسیابيم روشک رد ندش يناهج تاعلاطم تیولوا 
 .دسرب لقادح هب یداصتقا تارییغت زا لصاح يگنهرف و يسایس ،يعامتجا يفنم

 ينامز یاه هزاب رد روشک یاهرهشنالک ریاس دروم رد یاهسیاقم تلاح رد رضاح شهوژپ ،ددرگيم داهنشیپ 
 داهنشیپ زاریش و ناهفصا ،زیربت ،دهشم لیبق زا يیاهرهش .دوش لصاح یرتشیب هنانیب عقاو جیاتن ات دوش ماجنا فلتخم
 .ددرگيم

 هعسوت و يیادز زکرمت تسایس یریگیپ و ءارجا و يیایفارغج یاضف تلادع تیوقت اب ناریا رد دوشيم داهنشیپ 
 یارب يناهج یاهشقن نیزگیاج داجیا رکف هب اهروشک رگید و هیاسمه یاهروشک اب یدنویپمه رد روشک يحاون
 .دنشاب نارهت رهشنالک

 رب هوالع نارهت صوصخب و روشک یاهرهشنالک ددرگيم داهنشیپ ،ناهج یاهرهش ریاس تایبرجت زا هدافتسا تهج 
 نآ يلحم یاهدروخزاب هعلاطم و تایبرجت نیا یریگ راک هب رد ،يتلود ریغ تیولوا اب يللملا نیب یاهداهن رد تیوضع
 .دشاب لاعف نوگانوگ داعبا رد

 یاهدرکیور تیولوا اب ندش يناهج یاه هفلوم هب هجوت اب دیاب نارهت رهشنالک رد یرهش ناریدم یاهیراذگتسایس 
 .ددرگ میظنت يناهج دعب لحارم رد و یاهقطنم

 تیوقت و حالصا یارب يشیدنا مه ،نارهت رهشنالک شقن شهاک و فذح یاهتسایس یاج هب دوشيم داهنشیپ 
 .دشاب نازیرهمانرب رظندم ،ندش يناهج دنیآرف اب دنویپ رد یرهشنالک دیدج یاهدرکراک

 دناوتيم راک و بسک یاضف دوبهب زاین شیپ نیا یارجا اب و بسانم لیسناتپ ندوب اراد هب هجوت اب نارهت رهشنالک 
 .دشاب هتشاد دناوتيم يجراخ میقتسم یراذگهیامرس بذج رد يناوارف تیقفوم

-تیلاعف زکرمت زا دیلوت هتفرشیپ تامدخ یاهتیلاعف رب زکرمت و يناهج هناماس رد روضح اب دیاب نارهت رهشنالک 
 دارفا ترجاهم شهاک نینچمه و اوه يگدولآ شهاک ثعاب نیا هجیتن رد و دهاکب نآ فارطا و نارهت رد يتعنص یاه
 .تشاد دهاوخ رهش هتخیسگ ماجل دشر زا یریگولج و صصختم ریغ

 عبانم
 .تمس ،نارهت ،لوا تبون ،یرهش یاضف يسایس شیامآ و يهدناماس ،(4391) ،يفطصم ،تجاح یرداق ،ارهز ،روپیدمحا
 ،یرهش یزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ،ندش يناهج دنیارف رد نارهت ماغدا نازیم ،(9391) ،دیعس ،يماغرض ،دمحا ،دمحاروپ ،زیورپ ،يیاقآ

 .21-11 صص ،مراهچ هرامش ،1 هرود
 لاس ،631-231 هرامش ،یداصتقا و يسایس تاعالطا همانهام ،نآ یداصتقا و يسایس یاهيگژیو و ندش يناهج ،(1191) ،اضر ،نایربکا

 .61-16 صص ،11
 يموهفم يبایتوافت رب يلمات-يناهج یاهرهشنالک يکیتلپویژ نییبت ،(1391) ،نامرهق يمتسر ،يضترم ،يچروق ،يسومدیس ،یوسومروپ

 .36-14 صص ،1 هرامش ،1 لاس ،کیتلپویژ همانلصف ،رهش ناهج و يناهج رهش
 دنویپ یاتسار رد دیلوت نابیتشپ هتفرشیپ تامدخ یدرکراک و يناکم لیلحت ،(1391) ،ههلا ،رگشیپ ،اضریلع ،یدمحم ،نیسح ،داژنيمتاح

 ،1 هرامش ،يناسنا یایفارغج یاهشهوژپ ،(ایسآ همیب تامدخ یرازگراک یاهتکرش :یدروم هعلاطم) يناهج یاهرهش هکبشاب نارهت
 .421-191 صص ،64 هرود
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 یاهرهشنالک رد یرهش تیریدم يقیبطت لیلحت ،(6391) ،هللا تمحر ،یدوهرف ،سابع ،ناغرا ،نیدلا لامجدیس ،یرابایرد ،ارهز ،ول يجاح
 4 هرامش ،1 هرود ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج همانلصف ،یرهش هچراپکی تیریدم یاتسار رد ناریدم یزاسدنمناوت و ندنل و نارهت
 .121-991 صص ،11 يپایپ هرامش -

 ،11 هرود ،(رهپس) يیایفارغج تاعالطا همانلصف ،ایفارغج موهفم لوحت و ندش يناهج ،(1391) ،رصان ،يیاضر ،فوئردمحم ،رفیردیح
 .31-11 صص ،41 هرامش

 ریخا تالوحت هب يهدلکش رد هدننکش یاهدنبرمک و اهنایرج یاضف لیلحت ،(1391) ،ارهز ،یوسوم ،يضترم ،يچروق ،نیرسن ،اهيناخ
  .ناریا يیایفارغج نمجنا ،نارهت ،(نهوک و رولیت هیرظن يسررب) اقیرفا لامش و هنایمرواخ

 یاهروشک رد یداصتقا دشر رب يلام هعسوت و ندش يناهج ریثات ،(3391) ،نیسح ،يتمحر ،ندال ،رذآ ناشفارز ،ناجرم ،هدیشک نماد
 .لوبناتسا رهش هیکرت ،تیریدم و داصتقا ،عیانص يسدنهم سنارفنک نیلوا ،هنایمرواخ بختنم

 تاراشتنا ،نارهت ،یدهم یدواد ،همجرت ،یراد هیامرس یایند رد اهرهش ندش يناهج ،يناهج یاهرهش نالک(1391) ،ناج ،تروش هنر
 .ناریا کیتلپ ویژ نمجنا

 هرامش ،4 هرود ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،ناریا یاهرهش ندش يناهج یاهراکهار و تالکشم ،عناوم ،(2191) ،میحردمحم ،امنهر
 .46-29 صص ،1

 .همشچ رشن ،نارهت ،لوا تبون ،دوعسم ،نایسابرک همجرت ،ندش يناهج يسانش هعماج ،(3191) ،ایکساس ،نساس
 .نارهت یرادناتسا ،(1391) ،نارهت ناتسا یرادناتسا یرامآ همانلاس
 هرامش ،21 هرود ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،يناهج یاهرهش نیب رد نارهت رهشنالک یرادیاپ یدنبهبتر و لیلحت ،(6391) ،گنشوه ،رورس

 .16-12 صص ،14
 اهرهشنالک رد هتفرشیپ تامدخ یاهیربراک ينیزگ ناکم یوگلا رد داصتقا ندش يناهج شقن ،(4391) ،یدهم ،یرهاطروپ ،گنشوه ،رورس

 .111-221 صص ،11 هرود ،9هرامش ،اضف شیاما و یزیر همانربهمانلصف ،(نارهت رهشنالک :یدروم هعلاطم)
 و اکیرما درکیور یدروم هعلاطم)يسایس یایفارغج رد یزاس نیمزرس و ندش يناهج ،(3391) ،دیجم ،يهانپ تعیرش يلو ،ریما ،يفیرش

 .396-116 صص ،39 يپایپ هرامش - 1-9 ،11 هرود ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج همانلصف ،(اپورا هیداحتا
 و 6هرامش ،يناهج تراجت یاهشهوژپ همانلصف ،يناهج تراجت نامزاس هب نیچ قاحلا دنور رب ندش يناهج ریثات ،(1391) ،يلع ،نایغابص

 .41-1 صص ،1
 سنارفنک نیمتفه ،نکسم و داصتقا درکیور اب یرهش هعسوت رب ندش يناهج رثا يسررب ،(3391) ،اضریلع ،شخب يقداص ،سنوی ،یرافغ

 و نکسم نازاس هوبنا يصصخت هاگشیامن نیمشش و یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع يسدنهم رد یدربراک یاه شهوژپ يلم
 .نارهت ،نارهت ناتسا نامتخاس

 تاعالطا همانهام ،يمتسیس درکیور رد اهندمت شزیما و وگتفگ تیریدم ،يناهج مظن يگدنوشون و ندش يناهج ،(9191) ،نیدلاماظن ،هیقف
 .11-12 صص ،11 لاس ،111-111 هرامش ،یداصتقا يسایس

 رب دیکات اب نیون یاهرهشنالک رد یزورما تالکشم و ندش يناهج ،(1391) ،مایپ ،یدامع ،اضرمالغ ،تایب ،يلع ،يبابرا ،نسحم ،ولتاضق
 هجاوخ يتعنص هاگشناد ،نارهت ،یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع يسدنهم رد یدربراک یاهشهوژپ يلم سنارفنک نیمشش ،داصتقا
 .يسوط نیدلاریصن

 پاچ ،بلطملادبع ،این تارب ،نیسح ،داژنيمتاح همجرت ،یرهش یایفارغج ،(1391) ،را نوتسا ،یوولاه ،وا زمیج ،رلیو ،چا دیوید ،نالپاک
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،لوا

 ،نیشفا ،زابکاخ و ناسحا ،نایلقیلع همجرت ،گنهرف و هعماج ،داصتقا ،یاهکبش هعماج روهظ ،تاعالطا رصع ،(1191) ،لیوناما ،زلتساک
 .ون حرط تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ
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 .ين رشن تاراشتنا ،نارهت ،مود و يس پاچ ،رهچونم ،یروبص :همجرت ،يسانش هعماج ،(6391) ،ينوتنا ،زندیگ
 .131-311 هرامش ،یداصتقا ،يسایس تاعالطا همانهام ،یزاسيناهج ای ندش يناهج یاهدمایپو ناریا ،(1191) ،مارهب ،ينزاون

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،راذگ ریثات یاهوگلا و ندش يناهج و داصتقا ،ایفارغج ،(4391) ،ثرمویک ،ورد هانپ نادزی
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