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  هدیکچ
 ،للملا  نیب قوقح ثحابم هب نتخادرپ زا ریزگان ققحم اذل ،تسا رشب قوقح موس لسن قیداصم زا  و كرتشم تناما تسیز  طیحم
 هب و جراخ مرن موهفم زا تسیز طیحم موهفم تسیاب  یم هک تسا یلیسف ِیاه ِیژرنا فرصم ءوس راثآ و ،تسیز  طیحم رادیاپ هعسوت

 هنیمز رد ار للملا  نیب فرع داجیا ِیاپ در دوش یم هچ نانچ ،دوش لیدبت للملا  نیب قوقح یلک لصا کی و تخس قوقح تروص
 تسیز طیحم یگدولآ لامتحا و رتشیب ِیژرنا زا هدافتسا موزل ،نایناهج ِیور ارف هعسوت ریسم هک تیعقاو نیا ،دید تسیز  طیحم ظفح
 راثآ و  طیحم و ناسنا لماعت و راتفر عون و یعامتجا هدیچیپ طباور و هداد صاصتخا دوخ هب ار نادنمشناد نهذ مظعا شخب ،دراد ار
 هعسوت عماوج رد مه عوضوم نیا و دبلط یم ار نآ ِیارجا نیمضت و نیناوق تیمکاح ترورض ،یعیبط مظن رد ناسنا تلاخد یفنم
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 همدقم
 رد هچرگ درک لمع و ثحب نآ دروم رد ناوت يمن یا هریزج تروصب رگید هزورما هک تسا يعوضوم تسیز طیحم
 اما دنشاب وگخساپ يتسیاب نآ لابق رد اهتلود و اهنامزاس ،دارفا زا معا عامتجا تاقبط هیلک و دنلوئسم ناگمه لمع ماقم
 اب و هتفرگ رارق شاکنک دروم تسیز طیحم هنیمز رد ،نآ فیاظو و تلاسر ،للملا نیب قوقح ثحبم قیقحت نیا رد
 1131 لاس رد هکنیا هب هجوت اب ،میا  هدومن شالت ،نآ هعسوت یرادیاپ و يطیحم تسیز فلتخم داعبا هب يلک يهاگن
 رس رد ار نآ ”رادیاپ هعسوت موهفم“ رب دیکات اب ،دحتم للم نامزاس هعسوت و تسیز طیحم للملا نیب قوقح نویسیمک
 میتسه تسیز طیحم دیدهت و بیرخت هنیمز رد یراوگان عیاقو دهاش نآ زا سپ اما داد رارق للملا نیب قوقح راک هحول
 دروم یژرنا نیمأت تهج ناوارف يگدنیالآ دیلوت و ينبرکوردیه عبانم فرصم و نیزگیاج ریغ عبانم زا هیور يب هدافتسا
 تصرف هکنیا و عبانم تباث رادقم هب هجوت اب و دشاب يم رتشیب فرصم هب زاین و تیعمج دشر جتنم اضعب هک زاین
 یاه گنج ،تسا یدج ،رطخ ساسحا دشاب يمن مهارف ددجم نیزگیاج دیلوت و تشادرب نیب لداعت داجیا و یزاسزاب
 عبانم زا هتخیسگ راسفا تشادرب ،فرطکی زا تسیز طیحم برخم یاه حالس زا هدافتسا و فلتخم راصعا رد یدامتم
 زا ناشن ،يکاخ هرک نیا تعاضب ندوب دودحم و فرصم و دیلوت نیبام يف هنزاوم ندز مه رب و ،رگید فرط زا يعیبط
 هچرگ .تسا هدروآ رد ادص هب ار اه گنز ،ناگدنیآ یارب يگدنز تصرف نداد تسد زا رد عیرس رایسب يفنم بیش
 و سیراپ سالجا و11+ویر و 1111گروبسناهوژ ات هتفرگ 1331ویر سنارفنک زا للملا نیب حطس رد يیاه شالت
 ءانبا زیرکاخ نیلوا تسیز طیحم هک تسا هتشاد ار رطخ ساسحا نیا تیرشب زین رود هتشذگ رد هکنیا و وتویک هدهاعم
 نآ دشاب ينز هناچ لباق يکاخ هرک رد رشب طایح همادا و تسیز طیحم نیب طابترا هک تسا تخس رایسب اذل تسا رشب
 قوقح نیا و تسا هدیدرگ يقلت رشب قوقح هلمج زا یداصتقا قوقح هک تسا هدمآ زین دحتم للم روشنم رد هک هنوگ
 نیناوق رد عوضوم نیا و دریگ رارق هجوت دروم رادیاپ تروصب مهنآ تسیز طیحم ثحب هکنیا رگم دوش يمن ققحم
 دنشاب يم نآ نایرجم و قوقح ناعضاو دوخ اهتموکح هکیئاجنآ زا تسا هدمآ صخاش تروصب اهروشک رثکا يساسا
 دعب رد موهفم نیا يقوقح نییعت هک تساجنیا اذل دنیامن دروخرب نیناوق ضقن اب حماست و لهاست اب تسا نکمم
 هدکهد رد دوش فیرعت ارجا تنامض و روآ مازلا یاه صخاش يناهج حطس رد و دریگ رارق يسررب دروم يللملا نیب

 رد و رگیدکی رانک رد تسیز رابجا و يگتسویپ مهب نیا و تسا هدروخ هرگ رگیدکی هب رشب ءانبا تشونرس يناهج
 عوضوم هک تفریذپ دیاب اذل دراد ریثات یرگید تشونرس رد سک ره درکلمع و تسا ریذپانزیرگ کرتشم فرظ کی
 مزال يناهج هدهاعم کی فارطا هب رابجا و مازلا و دریگن رارق للملا نیب قوقح تلاسر و فده دناوت يمن يمهم نیا هب
 اب و عیانص و یژولونکت تفرشیپ ،تیعمج شیازفا ،تاطابترا شرتسگ اب هچرگ تسا یرورض و يتایح رابجالا
 رشب نوزفا زور یاضاقت و روهظ دهاش هجیتن رد دراد شرتسگ لباقریغ و تباث يمجح نیمز هرک هکنیا هب تافطلا
 رد هن مهنآ یژرنا نیمأت و تامدخ ندروآ تسدب رس رب دودحمان هقباسم هجیتن رد و دوخ جاتحیام هب يبایتسد یارب

 یارب اذل ،دیدرگ رت هتخیسگراسفا هچ ره يناهج گنج ود زا دعب عوضوم نیا و میتسه رثکادح نازیم هب هک لقادح
 قباوس و تسا رگید یداهن و اهنامزاس رانک رد يتلودریغ يللملا نیب یاهنامزاس تکراشم ،هلوقم نیا رد يشیدنا هراچ
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 ،یداصتقا تاعوضوم صوصخ رد للملا نیب قوقح طسب و هعسوت هلمج زا اه هنیمز زا یرایسب رد یراکمه نیا
 و قوقح ،یراد هدرب وغل نوچمه لیاسم رد اهنآ يلمع دومن و دشاب يم رشب قوقح و يتینما ،يگنهرف ،يعامتجا
 يپ رد ققحم ،عوضوم تیساسح و تیمها هب هجوت اب اذل درک هراشا ...و نانز مهس و شقن ،عورشم یاه یدازآ
 دنور هب ناوت يم شهوژپ نیا فادها نیرتمهم زا و دشاب يم عوضوم نیا رب مکاح يقوقح ماظن و راتخاس يسررب

 اه تیقفوم نیا ایآ و دوجوم یاه يتساک ،هدمآ تسدب تاقیفوت ،تسیز طیحم ظفح یاهداهن يخیرات ریس و یریگ لکش
  ؟تسیچ هنیمز نیا رد نیناوق نیودت و راتخاس دیدجت لیالد يلک روطب و ریخ ای تسه هدننک عانقا يلعف راتخاس و
 اب دوجوم یاهداهن طباور ؟تسا هنوگچ هنیمز نیا رد يمسرریغ و يمسر یاهداهن اب اهتلود هطبار ،یراذگنوناق هوحن

 يپ رد شهوژپ نیا هک تسا يتالوهجم نیرتمهم زا نآ هب هتسباو یاهنامزاس و للم نامزاس ریظن يللملا نیب یاهنامزاس
 تسا حرطم زین یرگید لیاسم کش يب دشاب يم اهنآ یارب بسانم یراکهار هیارا و هتسیاش يخساپ هب نتفای تسد
 .تسا هدش هجوت نآ هب شهوژپ لصا رد يلو دوبن رکذ لباق هاتوک حرط نیا رد هک
 یرظن درکیور
 هدهاعم کی ساسا رب يللملا نیب یاهنامزاس رتشیب تسا هدهاعم داقعنا ،يللملا نیب نامزاس لیکشت لکش نیرت جیار
 کی رد هک اهتلود ناگدنیامن هاگ .دنوش نایامن زین یرگید لاکشا هب تسا نکمم تاقفاوت اما دنا هدش داجیا هبناج دنچ
 حرطم یا هدهاعم هکنیا نودب دنریگب میمصت يللملا نیب نامزاس کی داجیا یارب تسا نکمم دنیآ  يم مه درگ سنارفنک
 تفن هدننکرداص یاهروشک نامزاس ،هنومن یارب دشاب هدنیآ رد هدهاعم نآ بیوصت و میظنت رب يمیمصت ای دشاب
 دحتم للم يتعنص هعسوت نامزاس ای دیدرگ داجیا دش رداص (1631) دادغب سنارفنک رد هک یا همانعطق ساسارب ،(کپا)
 (2391 ،ينامز) .دش لیکشت دحتم للم نامزاس يمومع عمجم بوصم همانعطق ساسارب (6631)

 زا هک تسین انعم نیدب دوش يم بوسحم يللملا نیب قوقح صخش کی ناونع هب يللملا نیب نامزاس هک تیعقاو نیا
 دناوت يم اهنت هک تسانعم نیدب هکلب تسا رادروخرب للملا نیب طباور بوپراچ رد تلود هباشم يتیعضو ود تیعقوم
 يللملا نیب فیلاکت و قوقح هیلک یاراد دنناوت يم اهتلود هکیلاح رد عقاو رد دشاب يللملا نیب فیلاکت و قوقح یاراد
 و سسؤم دانسا رد اهنآ ينمض ای حیرص تالاغتشا و فادها هب هجوت اب للملا نیب یاهنامزاس فیلاکت و قوقح دنشاب
 نیمأت نوچ يفیاظو هب تلود یدوجو هفسلف رگید یوس زا دنک يم قرف تسا هتفای هعسوت رمتسم ی هیور رد هچنآ
 و تسا یرازبا ًالالماک يللملا نیب یاهنامزاس تیدوجوم لباقم رد دراد يگتسب ...و يناگمه هافر ،تینما ،يمومع حلاصم
 زا اهتلود دننامه يللملا نیب یاهنامزاس هچ رگا هک درک شومارف دیابن اما ددرگ يم رب صاخ فیاظو یارجا هب ًالامیقتسم

 و یراذگ نوناق ،يئاضق ناکرا ندوب اراد نوچ يمهم دراوم رد اما دنتسین رادروخرب دوخب صتخم و دحاو تیمکاح
 دیمح) دنتسه يتاکارتشا یاراد تلود اب ،تافالتخا لصف و لح عونتم یاه ماظن هب يسرتسد نینچمه و يیارجا
 سیسأت یدالیم 2431 لاس رد هک تسا يللملا نیب ينامزاس دحتم للم نامزاس (6391 ،یدمحم لیقع و یرظن يیوهلا
 نآ وضع روشک 931 یدالیم 1111 لاس رد و سیسأت روشک 12 طسوت نامزاس نیا دش ناهج هناخ ریدم نیزگیاج و
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 تامیمصت رد هک دراد يمئاد وضع جنپ ،للم نامزاس داهن نیرتیوق تینما یاروش تسا کرویوین رد نامزاس رقم دندوب
 .دنراد وتو قح اروش نیا
 نامزاس هجدوب ،دش رت قیقد 9431 لاس رد نارهت و هرهاق ،وکسم یاهسنارفنک رانک رد دحتم للم نامزاس داجیا هشیدنا
 عمجم دنک زورب يمهم هلأسم يتقو دنزادرپ يم هدش یزیر همانرب و هنابلطواد یاهتکراشم ساسا رب وضع یاهروشک ار
 یارب يناهج عامجا مادقا عون هرابرد و هدرک بلج نآ هب ار نایناهج هجوت يللملا نیب يیامهدرگ یرازگرب اب يمومع
 رد ویر (نیمز سنارفنک) هعسوت و تسیز طیحم دروم رد للم نامزاس سنارفنک ،هلمج زا دروآ يم تسدب ار یراکمه
 يیاهن قفاوت نتم نامه ای 11 هسلج روتسد رد ار راک جیاتن ات دیدرگرادیاپ هعسوت نویسیمک لیکشت هب هک 1331 لاس
 .دیامن یریگیپ ار اهتلود نیب
 مزلم ار للم نامزاس یاضعا مامت دحتم للم روشنم و دوب للم نامزاس داجیا يلصا لیلد رشب قوقح لئاسم یریگیپ
 رد هک ،دننک شالت فده نیا هب ندیسر یارب هک دناد يم فظوم ار همه و دیامن يم رشب قوقح تیاعر رد مادقا هب

 .دنک رشب قوقح نویسیمک نیزگیاج ار نامزاس رشب قوقح یاروش هک داد یأر ءارآ قافتا هب عمجم 6111 سرام 21
 ،تیمومیق یاروش ،يعامتجا و یداصتقا یاروش ،تینما یاروش ،يمومع عمجم ،زا دنترابع للم نامزاس يلصا ناکرا
 یرگید یاه همانرب و اهداهن دحتم للم نامزاس ،يلصا نکر شش رب هوالع هک یرتسگداد يللملا نیب ناوید و هناخریبد
  .دنهد يم ششوپ زین ار
 نیناوق نیودت رد للم نامزاس شقن
 رد ات دوش يم اطعا يللملا نیب نامزاس کی هب سسؤم دنس بجوم هب هک يتارایتخا زا تسا ترابع تیحالص“
 يم نییعت نآ همانساسا ساسا رب يللملا نیب نامزاس کی تیحالص هچرگا .دوش لئان دوخ فادها هب نآ بوچراچ
 دروم اه تیحالص نیا ورملق و موهفم هکلب نامزاس هدش حیرصت تیحالص هب دانتسا هن لمع رد ،لاح نیا اب ،دوش
 (2391 ،ينامز).”تسا هتفرگ رارق شلاچ
 تشاد هجوت دیاب ،همه نیا اب تسا يللملا نیب نامزاس سسؤم دنس رد ،یراذگنوناق تیحالص يلصا یانبم هچ رگ“
 ار يللملا نیب نامزاس يلخاد هرادا تهج مزال تاررقم يمامت لماک روطب دنناوت يمن همانساسا کی ناگدننک نیودت
 جردنم يلک تاررقم و دعاوق زا رتارف يللملا نیب یاهنامزاس رتشیب لمع رد ورنیا زا دنیامن جرد همانساسا رد و ظاحل
 دشر ناونع هب دنیآرف نیا و دنیامن يم همانساسا دافم لیمکت و ارجا یاتسار رد یدعاوق عضو هب تردابم ،همانساسا رد
 (Martinus Nijhoff , 2008).”تسا نیون یاهدرکراک اب دیدج يعرف ناکرا داجیا و  يللملا نیب یاهنامزاس لماکت و 
 دنیامن يم یراذگ نوناق تیحالص لامعا هب تردابم يللملا نیب یاهنامزاس هک يکرتشم یاه هنیمز نیرتمهم زا يخرب
 :زا دنا ترابع
 فلتخم ناکرا یارب يلخاد همان نییآ-“
 يسرباسح یاه نییآ و يلام تاررقم-
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 اب طابترا رد هدش عضو يئزج تاررقم و دوش يم عضو يمومع یاه ناگرا طسوت هک نانکراک هب طوبرم تاررقم-
 141 همانعطق و يمومع عمجم 132 همان عطق يط دحتم للم نانکراک هب طوبرم تاررقم)“لک ریبد طسوت نانکراک
 (تسا هدیسر بیوصتب
 هلمج زا) دوش يم زاغآ يیاروش یاهداهن تیرثکا میمصت اب يللملا نیب یاهنامزاس بوچراچ رد مهم تاررقم هدمع “
 عفانم تیاعر و تیامح ددص رد للملا نیب قوقح تفگ ناوت يم .(دومن هراشا دحتم للم يمومع عمجم هب ناوت يم
 ی همه هدنریگ رب رد موهفم نیا دشاب يم مکاح یاهتلود يبهذم ،يسایس هزیگنا عون ره زا لقتسم اه ناسنا همه
 ،يضترم ،يمتسر و نژیب ،يسابع) “دشاب يم هدنیآ لسن نینچمه و دننک يم يگدنز هک يیاج ره زا غراف اهناسنا

 هلمج زا تاررقم زا ينیعم یاه هنوگ بیوصت هب زاجم ار يللملا نیب نامزاس تحارص هب سسؤم دانسا زا يخرب (4391
 ناوت يم هک ينامزاس زا جراخ عجرم اهنت دنک يم يلخاد یاه همان نییآ دعاوق و نانکراک هب طوبرم ينامزاس تاررقم
 نامزاس وضع یاهتلود ،دیامن يللملا نیب یاه نامزاس یارب يتاررقم عضو هب تردابم همانساسا رد حیرص زوجم نودب
 نامزاس ناکرا قیرط زا يمادقا نینچ ماجنا هب يلیامت اهتلود يمامت رگا ،بیترت نیا هب (يمومع عماجم) تسا قافتالاب
 هزورما“ .دنیامن مزال تامیمصت ذاختا هب تردابم نویسناونک کی داقعنا قیرط زا دنناوت يم ناشدوخ دنشاب هتشادن
 حالصیذ ناکرا يمامت هک تسا نیا يللملا نیب یاهنامزاس یراذگنوناق تیحالص هصرع رد مهم تاعوضوم زا يکی

 هب تردابم للملا نیب قوقح بوچراچ رد دیاب دراد ار تامادقا نیا ماجنا تیحالص ،همانساسا قبط رب هک نامزاس
 (2391 ،ينامز).”دنیامن ينامزاس یاهتیحالص لامعا
  للم نامزاس اب طبترم میهافم
 روز زا هدافتسا هب دیدهت ای و دربراک تیعونمم و گنج تیعورشم يفن رد دیاب ار يللملا نیب یاهنامزاس ساسا و هشیر
 يتاذ تارایتخا ،ور نیا زا تفای يللملا نیب تافالتخا زیمآ تملاسم لصف و لح همزالم و ،للملا نیب طباور رد
 لح روظنم هب نینچمه يللملا نیب یاهنامزاس .دوش يمن يیارجا و یراذگنوناق تامادقا هب دودحم يللملا نیب یاهنامزاس
 .دنرادروخرب زین يئاضق یاهداهن داجیا تیحالص زا ،يهاوخداد قح میکحت و تافالتخا زیمآ تملاسم لصف و
 داجیا وضع یاهتلود هب طوبرم تافالتخا هب يگدیسر تهج يیاه هاگداد دناوت يم نینچمه يللملا نیب نامزاس کی“
 تیحالص تحت وضع یاهتلود هکنآ مغر هب هک تشاد هجوت دیاب اما (یرتسگداد يللملا نیب ناوید دننام) دیامن
 لامعا هب تردابم اهنآ هب تبسن دناوت يمن نامزاس دنراد رارق يللملا نیب یاهنامزاس يیارجا و یراذگنوناق یرابجا

 يفاک تیوضع اهنت يللملا نیب یرفیک ناوید صوصخ رد هچرگ) دیامنب اهنآ تیاضر نودب یرابجا يیاضق تیحالص
 (2391 ،ينامز) “(تسا

  للم نامزاس هب هتسباو یصصخت یاهنامزاس
 يعامتجا و یداصتقا یاروش هب هتسباو یاهداهن هک ،دنتسه يیاهنامزاس هعومجم للم نامزاس يصصخت یاهنامزاس“
 دنچ یاه نامیپ بجوم هب يخرب و دنراد يفلتخم یاه هاگتساخ اهنامزاس نیا دنرب يم شیپ هب ار دحتم للم نامزاس
 هک دنا هدش نآ ناکرا زا يکی ،دحتم للم نامزاس روشنم 96 و 12 دافم هیاپ رب و دنا هدمآ دوجوب اهروشک نایم هبناج
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 نامزاس ،راک يللملا نیب نامزاس ،یزرواشک هعسوت يللملا نیب قودنص ،وئاکیا ،وئاف ،دحتم للم نامزاس :زا دنترابع
 ،تسپ يناهج هیداحتا ،ودینوی ،وکسنوی ،تارباخم يللملا نیب هیداحتا ،لوپ يللملا نیب قودنص ،یدرونایرد يللملا نیب
 نامزاس ،يسانشاوه يناهج نامزاس ،یرکف تیکلام يناهج نامزاس ،يناهج تشادهب نامزاس ،يناهج کناب هورگ
 ،يمتا یژرنا يللملا نیب سناژآ ،یا هتسه شیامزآ تیعونمم ریگارف نامیپ نامزاس يتامدقم نامزاس ،یرگشدرگ يناهج
 زا هچرگ ،اذغ يناهج همانرب ،يناهج تراجت نامزاس ،يیایمیش یاهرازفا گنج یریگراکب زا يگدنرادزاب نامزاس
 نیب زا دنناوت يم اهنامزاس نیا ءاضعا هکیروط دنراد رارق للم نامزاس هدودحم زا جراخ اهنامزاس نیا يتاهج
 زا يلو دراد رارق للم نامزاس نامتخاس زا جراخ اهنامزاس نیا رقم نینچ مه و دنشاب وضع ریغ ای وضع یاهروشک
 يسوم).“دنراد رارق للم نامزاس يمومع عمجم و يعامتجا و یداصتقا یاروش رظن تحت یا هجدوب و يلام روما رظن
 و يمومع عمجم ناوتب ار رادیاپ هعسوت اب طابترا رد دحتم للم نیرفآ شقن يلصا ناکرا نیرتمهم دیاش“ (1191 ،هداز
 (2391 ،يسابع ریم) .“تسناد يعامتجا-یداصتقا یاروش
 للملا نیب یقوقح ماظن ندوب یناهج-فلا
 يیاهنت هب يلم قوقح ماظن .دیامن يم زاغآ ار دوخ تیلاعف و دوش يم داجیا يقوقح يماظن بلاق رد کیناگرا داهن ره
 نینچ دقاف ًالاتیهام اریز ،دیامن داجیا يللملا نیب يقوقح تیصخش دناوت يمن يلم یاهماظن رگید یراکمه اب يتحو
 زا .دشاب هدش لیکشت للملا نیب قوقح بوچاچ رد و قباطم دیاب يللملا نیب یاهنامزاس ،ساسا نیا رب دنتسه يتیفرظ
 دقعنم تلود دنچ ای کی يلخاد قوقح قبط ،تردق هاگیاپ کی لیکشت یارب اهتلود نایم هک يیاه همان تقفاوم ور نیا
 تلود ود نآ لابق رد هک دشاب يناگرا ،نامزاس رگا يتح ،دننک يمن داجیا ار يللملا نیب نامزاس کی .دنوش يم
 .دنشاب وگخساپ (يکارتشا)
 يماگنه طقف ،نیاربانب دنوش يم دقعنم للملا نیب قوقح قفو يللملا نیب یاه همان تقفاوم هک تسا نیا رب ضرف“
 للملا نیب قوقح قبط نامزاس دنک حیرصت اراکشآ ،هدقعنم همان تقفاوم هک دش دهاوخن دادملق يللملا نیب داهن ،نامزاس
 (2391 ،ينامز).”تسا هدشن داجیا

 یللملا نیب یاهنامزاس یقوقح تیصخش-ب
 و دشاب رادروخرب لقتسم يقوقح تیصخش زا لصا رد دیاب نامزاس هک تسا نآ يللملا نیب یاهنامزاس رصانع زا يکی
 صخش کی ناونعب ًالالومعم يللملا نیب نامزاس دشاب هتشاد ءاضعا زا لقتسم ناگرا کی مک تسد رگید ریبعت هب ای

 فیلاکت و قوقح زا یرادروخرب تیلها یاراد ،طبر یذ نامزاس هک تسا انعم نادب نیا ،دوش يم لیکشت يقوقح
 دوش داجیا يتیلها نینچ زا یرادروخرب نودب يللملا نیب ينامزاس تسا نکمم يیانثتسا طیارش رد هتبلا تسا يللملا نیب
 یا هدهاعم ًالافرص یاه ناگرا زین و يللملا نیب یاه سنارفنک زا ار يللملا نیب نامزاس ،يقوقح تیصخش دروم رد دیق نیا
 کی سسؤم دانسا زا زیامتم هک دنوش يم داجیا يتادهاعم قیرط زا ًالامومع یا هدهاعم یاه ناگرا دنک يم زیامتم
 فلتخم تاررقم عضو هکلب ،يللملا نیب نامزاس کی داجیا ًالافرص هن تادهاعم نیا يلصا فده تسا يللملا نیب نامزاس
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 يیاپورا ناوید ،رشب قوقح هتیمک هب ناوت يم هلمج زا دروم نیا رد .تسا يتراظن داهن کی داجیا اهنآ رانک رد و
 .درک هراشا تاحیلست لرتنک هبناج دنچ تادهاعم سالجا ،رشب قوقح
 تامدخ زا تسا نکمم و دنوش يم هداد رارق دوجوم لبق زا يللملا نیب نامزاس کی راتخاس رد ًالالومعم اهداهن نیا
 زا لکشتم دناوت يم ،لقتسم هدارا یاراد ناگرا .دندرگ دنم هرهب نآ ينابیتشپ لاکشا رگید و يسایس هاگیاج و يئارجا
 ًالالوصا هک يمومع عمجم لاثم یارب دشاب هتسباو طبر یذ یاهتلود هب دیابن اما دشاب نامزاس وضع دنچ ای ود ناگدنیامن
 هن و ،يللملا نیب نامزاس نکر يقوقح رظنم زا دراد دوجو اضعا مامت زا لکشتم ينکر ناونعب يللملا نیب نامزاس ره رد
 وضع جنپ زا کی ره هک دحتم للم نامزاس تینما یاروش دروم رد يتح دوش يم دادملق وضع یاهتلود هب هتسباو داهن
 يقوقح ظاحل هب مه زاب دیامن دودسم ار اروش میمصت ذاختا هار وتو قح زا هدافتسا اب تسا رداق يیاهنت هب نآ مئاد
 کاکفنا و نامزاس يگچراپکی و تدحو .طبر یذ یاهتلود هب هتسباو اهنت هن و تسا للم نامزاس نکر ًالافرص اروش
 ناگرا کی هب هفیظو صاصتخا فرص رگید یوس زا دبای يم انعم بلاق نیا رد اضعا زا نامزاس يقوقح تیصخش
 هب هتسباو ًالالماک هک يیاهداهن .دزاس يمن لدبم يللملا نیب نامزاس کی هب ار هدش دای ناگرا ،همانتقفاوم قیرط زا ،يلم
 اب ناگرا کی یاراد دیاب نامزاس هک طرش نیا .ددرگ يمن دادملق يللملا نیب نامزاس ،تسا تلود دنچ ای تلود کی
 رد اریز ،دنک يم زیامتم يللملا نیب یاه سنارفنک زین و هبناج دنچ ای ود تادهاعم زا ار اه نامزاس ،دشاب لقتسم هدارا
 دیدج داهن کی داجیا هب و دنام يم يقاب دودحم اهنآ هدارا نانچمه اما دننک يم زاربا يکرتشم هدارا اضعا ،ریخا دراوم
 ،تالیکشت ندوب اراد-1 :زا دنا ترابع هک دراد زیامتم يگژیو ود يللملا نیب نامزاس ،عومجم رد“ .دوش يمن يهتنم
 نامزاس ينادرگ دوخ و لالقتسا-1 .دوش يم هدیمان سنارفنک دشاب نآ دقاف نامزاس رگا هک ازجم هجدوب و يمئاد ناگرا
 دیدرت نودب“ (12-12: 2391 ،ينامز) .”دزاس يم زیامتم وضع یاه تلود تاسسؤم و اهداهن زا ار نآ یدایز دح ات هک
 رذگ اب اهتلود تشاگنا هدیدان ار يللملا نیب یاهنامزاس شقن ناوت يمن ،اهتلود رب هوالع رصاعم للملا نیب صوصخ رد
 دندومن یددعتم یاهنامزاس داجیا هب مادقا ،يمومع تعفنم یاتسار رد و دوخ فادها یریگیپ روظنم هب نامز
 قوقح یاضف رد اهنآ تکراشم و للملا نیب قوقح رگیزاب نیا یراذگریثأت اهتلود هک دراد نیا زا تیاکح هک يعوضوم
 باکترا لیلد هب اهنآ تیلوئسم عوضوم ،اهنامزاس روضح شیازفا اب جیردت هب و دنا هتفریذپ ار يللملا نیب يسایس و
 زا (1111 ربماسد) 62/11 ی همانعطق رد دحتم للم نامزاس يمومع عمجم دیدرگ حرطم للملا نیب هنافلختم لامعا
 “ .دیامن زاغآ ار يللملا نیب یاهنامزاس تیلوئسم ،عوضوم یور رب راک هک دومن تساوخرد للملا نیب قوقح نویسیمک
 (6391 ،یدمحم لیقع و یرظن يیوهلا دیمح)

 یللملا نیب یاهنامزاس یاه تینوصم و ایازم-ج
 يلم تیمکاح هرطیس تحت هک دریذپ يم تروص یورملق رد ًالالوصا يللملا نیب یاهنامزاس یاه تیلاعف و تامادقا
 ای و يمومع یاهداهن ،نامزاس تیلاعف ای رارقتسا لحم روشک رد هک دراد دوجو ينارگن نیا هراومه ،ور نیا زا تسا
 تاناکما یاراد يمومع یاهداهن دروم رد لامتحا نیا دنوش نامزاس ضرعتم فلتخم یاحنا هب يصوصخ صاخشا
 لابق رد اهنآ زا يتیامح یرپس ،يللملا نیب یاهنامزاس هب اه تینوصم و ایازم یاطعا .تسا رتشیب يئارجا و يئاضق
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 نیا ایآ اما دوش يم يلخاد یاه هاگداد دزن اهنآ تیلوئسم حرط عنام و دنک يم داجیا يلم عجارم و تاماقم تالخادم
 نامزاس تیلاعف ای رارقتسا یاطع و دنتفا همهاو هب يللملا نیب یاهنامزاس تلزنم نیا زا اهتلود هک دوش يمن ثعاب رما
 هنزاوم نامزاس تینوصم و تیلوئسم نایم ناوتیم هنوگچ تسا نینچ نیا هن رگا دنشخبب نآ یاقل هب ار دوخ ورملق رد
 يگمه نآ یاضعا رگید و نامزاس يللملا نیب عفانم زین و طبر یذ تلود يلم عفانم نآ رتسب رد هک دروآ دیدپ یا
  (2391 ،ينامز)؟دنوش نیمضت
 نیمزرس رد هک تسا ریزگان و درادن دوخ صاخ ينیمزرس هک يللملا نیب نامزاس هب يلخاد يقوقح تیصخش یاطعا“
 یاه هاگداد لباقم رد يئاضق تینوصم لصا“ (1191 ،يفسلف) ”تسا یرورض یرما دنک هفیظو ماجنا وضع یاهتلود
 دروم رد تیحالص لامعا زا يلخاد یاه هاگداد لصا نیا قبط تسا هتشگ رادیدپ اهتلود طباور هزوح رد ادتبا يلخاد
 یاه تیعقاو اب يگنهامه یارب ،تلود تینوصم رب رظان قوقح“ (1191 ،يهلادبع) ”دنا عونمم يجراخ یاهتلود لامعا
 هک تسا هدش بجوم یداصتقا تایح رد اهتلود هدنیازف تکراشم و هدید دوخب یدایز تارییغت زورما تایح یداصتقا
 طقف تلود ،هیرظن نیا ساسا رب دهدب يبسن تینوصم هیرظن هب ار دوخ یاج يجراخ یاهتلود قلطم تینوصم هیرظن
 تیحالص رب دیاب دوش يم طوبرم نآ یدصت لامعا هب هک اجنآ ات اما دراد تینوصم دوخ تیمکاح لامعا دروم رد
 (1391 ،یداصتقا للملا نیب قوقح) ”دهن ندرگ هاگداد رقم روشک
 للم نامزاس یقوقح هتیمک
 ربارب رد ار للملا نیب هصرع رد يمومع مظن دناوتب هک يقوقح ماظن ينعی یرفیک للملا نیب قوقح نیودت عوضوم“
 نیا رد تفرگ رارق هجوت دروم يهاگشناد و يملع زکارم رد یدالیم مهدزون نرق ينایم ههد زا دنک نیمأت ناراکهزب
 یاه حرط نیودت هنیمز رد یرفیک قوقح يللملا نیب نمجنا سپس و یرفیک قوقح للملا نیب هیداحتا یاه شالت نایم
 رذگهر نیا رد اه شالت نیتسخن ناوت يم ار یرفیک يللملا نیب هاگداد همانساسا و ازج للملا نیب نوناق هرابرد نوگانوگ
 سیسأت اب 411 هرامش همانعطق بجوم هب للم نامزاس يمومع عمجم ،3431 ربماون رد (1391 ،يمساق) .”تسناد
 لاعف و مهم یا هزادنا هب هتیمک نیا دیناسر بیوصت هب ارنآ همانساسا و تقفاوم للم نامزاس للملا نیب قوقح هتیمک
 دنوش يم نیودت و يحارط هتیمک نیا اضعا تمه هب ،حرطم يللملا نیب تادهاعم زا یرایسب ،تفگ ناوت يم هک تسا
 دحتم للم يمومع عمجم یوس زا ًالاتیاهن و دیدناک ناهج یاهروشک یوس زا هک دشاب يم وضع 49 یاراد هتیمک نیا
 .دندرگ يم باختنا
 داوم للملا نیب قوقح هعسوت و نیودت رد دوخ فیاظو یاتسار رد دحتم للم نامزاس للملا نیب قوقح نویسیمک“
 یاهنامزاس تیلوئسم ثحب ادتبا رد هچ رگا درک بیوصت 1111 لاس رد ار اهتلود يللملا نیب تیلوئسم هب طوبرم
 بلاق رد عوضوم نیا دش هتفرگ میمصت ماجنارس اما تفرگ رارق هجوت دروم حرط نیمه بوچاچ رد زین يللملا نیب

 هارمه هب هدام 16 زا یا هعومجم 1111 رد و عورش 1111 لاس زا راک نیا دریگ رارق يسررب دروم هناگادج يحرط
 دیس) “تفرگ رارق دحتم للم نامزاس يمومع عمجم رایتخا رد و بیوصت سیون شیپ حرط تروصب هطوبرم ریسافت
  (6391 ،يیاباب يبتجم و اقآ يجاح یوضر یدهم
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 للم نامزاس اب یقوقح هتیمک طابترا-فلا
 نیبام يف ،دادرارق داقعنا ساسا رب هک دنشاب يم يیاهنامزاس ،يصصخت یاهنامزاس دحتم للم روشنم 12 هدام ساسا رب
 هتیمک ،دنشاب يم یا هدرتسگ یاهتیحالص یاراد هریغ و يگنهرف ،یداصتقا ،يسایس دراوم رد و هدمآ دوجوب اهروشک
 ای و يللملا نیب هدهاعم نتم تروصب ار یدانسا سیون شیپ یراودا روطب مهم نیا ماجنا یارب للملا نیب قوقح
 .دهد يم رارق للم نامزاس يمومع عمجم رایتخا رد و میظنت يهیجوت یاهشرازگ
 و هعسوت ،للملا نیب قوقح نوسیمک يلصا فده ،داهن نیا همانساسا تسخن هدام زا لوا شخب همدقم ساسا رب
 یاه تیرومأم نیرتمهم زا يکی هک للملا نیب قوقح يجیردت نیودت و هعسوت .دشاب يم للملا نیب يقوقح نیودت
 رد نوناق تموکح رارقتسا و حلص یرادیاپ و میکحت رد يمهم رایسب شقن دشاب يم دحتم للم نامزاس يمومع عمجم

 .دراد للملا نیب هعماج
 و يسایس روما رد للملا نیب یراکمه جیورت هب تبسن يمومع عمجم ،دحتم للم نامزاس روشنم 91 هدام ساسا رب 
 رودص و تاعلاطم ماجنا تابجوم نآ نیودت و للملا نیب قوقح يجیردت هعسوت یارب بسانم یاه هنیمز داجیا
  .دنک يم مهارف ار يیاه هیصوت

 یللملا نیب یاهنامزاس ریاس اب یقوقح نویسیمک طابترا-ب
 هک يللملا نیب تادهاعم زا هدرتسگ یا هعومجم ،يمومع عمجم صوصخب ،دحتم للم نامزاس یریگیپ و تدعاسم اب
 رد يتادهاعم .تسا هدمآ دوجوب ،تسا هدیدرگ ماجنا للم نامزاس قوقح هتیمک طسوت اهنآ نیودت و سیون شیپ

 اب هزرابم يللملا نیب یاهنامزاس ،يلوسنک و کیتاملپید طباور ،اهسونایقا و اهایرد ،وج ءاروام یاضف یاه هزوح
 يئاضق تینوصم ،تادهاعم قوقح ،یرفیک يللملا نیب قوقح ،يللملا نیب هناتسود رشب قوقح ،رشب قوقح ،مسیرورت
 تینما و حلص ظفح یارب للملا نیب حطس رد و یا هقطنم یاهدادرارق بجوم هب هک دراوم زا یرگید دادعت و اهتلود
 .تسا يللملا نیب یاهنامزاس ریاس اب للملا نیب قوقح هتیمک هدرتسگ طابترا و تیمها رب لاد دریگ يم ماجنا للملا نیب
 :تسا هدمآ للملا نیب قوقح نویسیمک همانساسا 21 هدام رد
 دروم رد ای و هدماین رد مظن هب للملا نیب قوقح طسوت زونه هک هدش فیرعت لئاسم هنیمز رد هدهاعم سیون شیپ هیهت»
 للملا نیب قوقح نویسیمک فیاظو هلمج زا اذل «تسا هتفاین هعسوت روشک هیور رد يفاک هزادنا هب زونه قوقح اهنآ
 .تسا يللملا نیب نیناوق هعسوت و نیودت
 یللملا نیب نیناوق نیودت
 هب مادقا هتیمک نیا نانادقوقح طسوت هک دشاب يم للم نامزاس يقوقح هتیمک هب هلوحم فیاظو هلمج زا نیناوق نیودت
 هیلک هب تسیاب يم یدنب عمج تهج و سیون شیپ هیهت زا سپ هک دشاب يم رظندروم هنیمز رد نیناوق سیون شیپ
 هتیمک طسوت يسیونزاب و حالصا راک هرابود و تارظن هطقن یروآ عمج سپس دوش لاسرا (لومشم) وضع یاهروشک
 رظن هطقن هچنانچ ات دوش يم لاسرا وضع یاهروشک هب رظنراهظا و هعلاطم یارب سپس و دریگ يم ماجنا يقوقح
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 شیپ هتیمک اهتنا رد دبای يم همادا يعمج قافو کی هب ندیسر نامز ات تشگرب و تفر نیا و مالعا دنراد يحالصا
 .دریگ يم رارق يمومع عمجم یاضعا یأر هب و دیامن يم هدامآ يمومع عمجم رد حرط یارب ار يیاهن سیون
 داجیا ار للملا نیب قوقح يجیردت هعسوت و نیودت یارب بسانم یاه هنیمز يمومع عمجم ،روشنم 91 هدام بجوم هب“
 روکذم نویسیمک هدهعب ار هفیظو نیا للملا نیب قوقح نویسیمک سیسأت اب 1431 لاس رد عمجم هک درک دهاوخ
 اب هکلب دنرادن روضح نویسیمک نآ رد دوخ تلود يگدنیامن هب نویسمک یاضعا“ (1191 ،هداز يسوم).”تشاذگ
 طسوت توافتم هویش ود هب للملا نیب قوقح هعسوت و نیودت دنوش يم باختنا ناش يملع تیحالص هب هجوت
 و تاداهنشیپ قیرط زا ًالاسأر دناوت يمن للملا نیب قوقح يجیردت هعسوت دریگ يم تروص للملا نیب قوقح نویسیمک
 611 هدام قبط) يمومع عمجم یوس زا دیاب طوبرم یاه حرط هکلب دریگ ماجنا ،دهد يم هئارا نویسیمک هک يیاه حرط
 يسررب تهج ار ينیوانع ًالاسار دناوت يم دوخ نویسیمک ،نیودت دروم رد ،نکیل دوش عاجرا نآ هب (نویسیمک همانساسا
 تساوخرد (نویسیمک همانساسا 11 هدام قبط) دیاب نویسیمک زین دروم نیا رد هک تسا رکذ هب مزال هتبلا دنک باختنا
 و هعسوت) راک عون ود ره یارب نویسیمک ،درامش مدقم نیودت تهج عوضوم ره هب نتخادرپ رد ار يمومع عمجم
 یارب زین يبسانم حرط دوش يم بوصنم عوضوم ره یارب هژیو ربخم کی دنک يم تیعبت يهباشم شور زا (نیودت
 و تادهاعم ،يئاضق تامیمصت و تادیهمت و نیمارف ،نیناوق نتم دوش يم تساوخرد اهتلود زا و دوش يم میظنت راک
 رب نویسیمک هک دنک يم میدقت يشرازگ هژیو ربخم دننک هدارا ار هحورطم عوضوم هب طوبرم کیتاملپید تابتاکم
 ات دوش يم هداد تلهم لاس کی اهتلود هب الومعم یراج هیور بجوم هب .دنک يم بیوصت ار يتقوم حرط نآ ساسا

 تارظن اب هارمه ار يتفایرد یاه خساپ هژیو ربخم دننک هئارا ار دوخ يبتک رظن ،هدرک يسررب ار يلاسرا تقوم حرط
 میلست تقوم حرط رد يضتقم تارییغت هیصوت رب يبنم یرگید شرازگ ،هدرک يسررب مشش هتیمک ثحابم رد هحورطم
 رد هیصوت اب هارمه . دناسر يم بیوصت هب ار يیاهن حرط ،روبزم تارظن و شرازگ یانبم رب نویسیمک هاگنآ دنک يم
 (1191 ،هداز يسوم) .”دنک يم میلست يمومع عمجم هب یدعب مادقا دروم
  یطیحم تسیز رادیاپ هعسوت
 :لماش دنراد بلطم میهفت و نییبت رد يساسا دربراک هک هدش هتفرگ راکب یانعم و میهافم زا يشخب شهوژپ نیا رد“
 و يگتفای هعسوت یاول تحت هک رشب هب طبترم قوقح و هعسوت رد یرادیاپ ،تسیز طیحم ،رادیاپ هعسوت ،هعسوت

 وربور میهافم زا يقیقح يفیرعت اب اما هتفای هعسوت رتمک و هعسوت لاح رد یاهروشک رد يگتفای هعسوت یاه صخاش
 حالطصا زا کرتشم مهف و انعم دنمزاین «رادیاپ هعسوت» زا رتهب کرد و مهف اذل (2391 ،يسابع ریم)”دش میهاوخ
  :دنک يم فیرعت نینچ ار هعسوت ،هعسوت رب قح هیمالعا همدقم قفو هک دشاب يم «هعسوت»
 لک هافر رمتسم دوبهب نآ زا فده هک تسا يسایس و يگنهرف ،يعامتجا ،یداصتقا هبناج همه دنیآرف کی هعسوت“
 یزورون).“تسا نآ زا لصاح عبانم هنالداع میسقت رد اهنآ دیفمو هنادازآ ،لاعف تکراشم یانبم رب دارفا همه و تیعمج
 دنور رد يلصا رصنع کی ناونع هب هعسوت و يطیحم تسیز یاه شرگن نایم شنت ،1331 لاس زا“ (1191 ،ينابایخ
 تسا هدیدرگ رادیاپ هعسوت هنیمز رد يللملا نیب یاهرازبا و تادهاعم بیوصت هب رجنم هک تسا هدوب يللملا نیب نوناق
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 عفن هب دسر يم رظنب و تسین يبایتسد لباق يناسا هب هعسوت و تسیز طیحم نیب يتشآ هک دهد يم ناشن اهرازبا نیا
 تالوحت زا يخرب نینچمه و لملا نیب قوقح نیناوق ،میهافم و لوصا يخرب يسررب هب اذل .دوب دهاوخ تسیز طیحم

 دربراک و لماکت زا یا هنافصنم تالخادم و طیارش فذح هب لیامت تسا نکمم هک میزادرپ يم هنیمز نیا رد دیدج
 زا تظافح هک دراد دوجو لالدتسا نیا .دوش رجنم طیحم زا تظافح هنیمز رد اهتلود تادهعت زا یدایز دادعت
 هس لقادح ،هجیتن لوصح تهج .دشاب هعسوت یارب يللملا نیب يلام یاه هنیزه هب طوبرم یدودح ات تسیز طیحم
 ،تسیز طیحم يللملا نیب نوناق دنور رد يلمارف يندم هعماج رتشیب تکراشم تمس هب تکرح يکی ،دراد دوجو رصنع
 رثؤم ،يطیحم تسیز بیسآ زا یریگشیپ یارب یا هعسوت یاه هبنج هب هک يفیاظو و يقوقح نابز کی زا هدافتسا رگید
  (ximena fuetes.2002) .“ملاس تسیز طیحم یارب قح کی تیباذج داجیا رخآ رد و دنتسه لیخد و

  رادیاپ هعسوت شیادیپ هنیمز
 و يکیزیف تسیز طیحم رب یرادیاپ موهفم زا لامش یاهروشک فیراعت رد هیلوا زکرمت و دیکأت رضاح لاح رد دنچ ره
 هلئسم تیمها رس رب اهروشک هتسد ود ره اما تسا يعامتجا و یداصتقا تاعوضوم رب سکعرب بونج یاهروشک رد
 ندمآ تسدب یارب .تسا نآ نتفرگ رظن رد عون و نازیم رس رب فالتخا و دنراد قفاوت رادیاپ هعسوت رد تسیز طیحم
 مزال يکیتنژ عونت و کاخ ،اهلگنج ،کاپ یاوه و بآ لثم يطیحم تسیز عبانم دوبهب و تظافح یرادیاپ هب ندیسر و
 يتعنص یاهروشک رد فرصم یالاب حطس هکیلاح رد ات .دریذپ تروص اهتسایس رد زین يمهم رایسب تارییغت تسا
 رد و دنسرب فرصم مزال لقادح حوطس هب ًالاتمدقم دنرداق هعسوت لاح رد یاهروشک هک میوش نئمطم تسا يقاب زونه
 مهم هلئسم نیا و دسرب بیسآ لقادح اهنآ تسیز طیحم هب اهروشک نیا رد تیعمج شیازفا لکشم دوجو اب لاح نیع
 هب هکیلاح رد مینک لح ار نآ هک دنک يم باجیا هدنیآ لئاسم لباقم رد ،يقالخا تیلوئسم و تسا یا هدیچیپ رایسب و
 یارب يفاک یاج رگید حون يتشک رد هک تسا هدش میظع نانچ يناسنا داصتقا سایقم ،يناهج کناب ماقم کی لوق
 .درادن دوجو اه هنوگ مامت
 تلادع و هعسوت و یداصتقا هعسوت لیبق زا يثحابم و هدیدرگ حرطم رادیاپ هعسوت عوضوم «11+ویر» سنارفنک رد
 یارب دحتم للم نامزاس سنارفنک رد و تفرگ رارق ناگدننک تکرش ثحب دروم هعسوت نیا رصانع ناونع هب يعامتجا
 و دشاب رادیاپ يتسیاب هعسوت تسا مهم هچنآ دیدرگ رشتنم للملا نیب حطس رد يناوارف کرادم و دانسا رادیاپ هعسوت
 .تسا تفرشیپ لوصا زا يکی هعسوت یرادیاپ
 یگتفای هعسوت یسررب
 مولع رد ناگژاو فیرعت هکیئاجنآ زا اما دومن مادقا هعسوت فیرعت هب تسیاب يم يگتفای هعسوت يسررب زا شیپ هچرگ
 هلئسم نایب رد يعس عوضوم هب کیدزن میهافم زا نتفرگ کمک و اه هنومن و قیداصم ناونع اب اذل تسا یراوشد راک
 موهفم هب ادخهد همان تغل رد یوغل رظن زا تسا فیرعت رد ندوب ضماغ نیمه لومشم مه هعسوت هژاو اذل دوش يم
 و تسا هدمآ ندینادرگ داشگ و ندرک خارف یانعم هب نیعم دمحم رتکد و تسا هدمآ نتفای هعسوت و نداد هعسوت

 ،يگنهرف ،یداصتقا یاه هنیمز همه رد ام تشادرب میزادرپ يم يگتفای هعسوت هب يتقو يسانش ناگژاو زا رظن فرص
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 هب روشک کی روشک نآ هک تسا موهفم نیا هب میناد يم هتفای هعسوت ار یروشک يتقو و تسا يعامتجا و يسایس
 .تسا يعامتجا و يگنهرف ،يسایس یداصتقا ظاحل زا هتفرشیپ حالطصا
 رادیاپ هعسوت موهفم و ینابم
 تیعضو يگتفاین هعسوت هک ارچ دش کیدزن يمک رادیاپ هعسوت موهفم هب دوش يم يگتفایان هعسوت طیارش حیضوت اب“ 
 و هیامرس زا نامزمه هدافتسا ناکما ،یدربراک یروآ نف و یداصتقا لماوع نیب يگنهامهان هجیتن هک تسا يطیارش و
 هک تسا نآ مینک صخشم «هتفاین هعسوت» ناونع هب ار یروشک دوش يم ببس هچنآ تسین رسیم هعماج رد راک یورین
 حطس و دمآرد و لوصحم دراد دوجو نتسیز و ندرک راک یارب بولطمان طیارش زا یرامش يب هعومجم ،روشک نآ رد
 يیاه يگژیو .تسا دعاسم ان ،یراتفر یاهوگلا و اه هیور نینچمه و یدیلوت یاه شور زا یرایسب تسا نییاپ يگدنز
 یداوس يب ،مدرم تشادهب دیدش دوبمک ،رابراوخ ندوبن يفاک زا دنترابع ،درمش رب ناوت يم يگتفاین هعسوت یارب هک
 تشادرب مک یزرواشک جاور ،اهنآ فالتا ای عبانم زا تلفغ ،ناکدوک دح زا شیب ریم و گرم و یرامیب عویش ،تیرثکا
 یژولونکت زا هدافتسا ،تشادهب یالاب حطس ،يعامتجا هافر ،اه یرامیب لرتنک نامه هعسوت ينابم اذل (1191 ،ایکزا)“
 هعسوت و يعامتجا تلادع ،يلاع شزومآ هب يسرتسد و يناگمه شزومآ ،يبسن دمآرد و الاب یداصتقا دشر ،رترب
 یاهماظن نآ رد هک يناهج فیصوت روظنم هب یا هدرتسگ روط هب هزورما رادیاپ هژاو .تسا يندم یاه یدازآ و گنهرف
 يیاهلح هار هیارا ينعم هب رادیاپ هعسوت .دوش يم هتفرگ راک هب دنهد تایح همادا رود یا هدنیآ ات ًالامأوت يعیبطو يناسنا
 عبانم یدوبان نوچمه يلئاسم زورب زا دناوتب هک .دشاب يم هعسوت یداصتقاو يعامتجا ،یدبلاک يناف یاهوگلا لباقم رد
 ندمآ نییاپو يتلادع يب تیعمج هیور يب شیازفا ،میلقا رییغت يناهج يگدولآ ،يتسیز یاه هناماس بیرخت يعیبط
 یاهزاین نیمات اب هجاوم تسا يلوحت رادیاپ هعسوت نیاربانب .دنک یریگولج هدنیآو لاح یاهناسنا يگدنز تیفیک

 هک تسا رادیاپ ينامز لوحت کی عقاو رد ،ناشیاهزاین نیمات رد هدنیآ لسن یاهتیلباق ندرب نیب زا نودب یرورض
 تسا يعامتجا تینما و داصتقا یژولوکا نایم ينتسسگان دنویپ دنمزاین لوحت نیا .دشاب اهتصرف دلومو طیحم ظفاحم
 يگدنز يعیبط یاه هیاپ ظفح تدم زارد نایرج اب قباطت رد دیاب يعامتجا يگدنز طیارشو یداصتقا یاهتفرشیپ و
 بیرخت زا ات میشاب بقارم يصصخت یاهشور زا هدافتسا ابو تقد هب لاح نیع رد و (1191 ،يمیحر) .دنشاب

 رادیاپ هعسوت هب يبایتسد روظنمب نیاربانب (9191 ،رتنالک) .دوش یریگولج ناکما دح ات يطیحم تسیز یاه هیامرس
 :دنوش تیاعر هناگراهچ لوصاو اهدربهار
  ریذپ دیدجت عبانم فرصم نتخاس رادیاپو یریگراکب(1
 زا رتمک يبسانت هب يعیبط عبانم فرصم ندناسر لقادح هبو ریذپان دیدجت عبانم زا هدافتسا یزیممو یزاس هنیهب (1
  اهنآ يعیبط دشر هچنآ
 .دشاب يناهج ات يلحم طیحم تیفرظو سایقم رد بذج لباق هک اه يگدولآو تاعیاض دیلوت لقادح ( 9
 .هدنیآ یاهلسن یارب ملاس يطیحم داجیاو عامتجاو ناسنا یا هیاپ یاهزاین نیمات(4
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 لیوب دراد يقوقح مهبم تیعضو کی رصاعم نادنمشیدنارظن زا هک تفگ دیاب رادیاپ هعسوت قوقح هاگیاجدروم رد اما
 هعسوت زا يللملا نیب هدرتسگ تیامح زین اهنآ اما تسا للملا نیب هدعاق نیا هک تفگ ناوت يمن هک دندقتعم ينیریب و
 دادعت تسا حضاو ،هک دراد يم راهظا و دنسانش يم تسیز طیحم للملا نیب قوقح يلصا موهفم ناونع هب ار رادیاپ
 لوصالا يلع يعیبط عبانم مه کنیا و دشاب رادیاپ يتسیاب هعسوت هک دنراد فالتخا داهنشیپ نیا رد اه تلود زا يمک
 يفاک تسا نکمم ددرگ يم هارمه اه تلود هیور يتیامح یاه صخاش اب هک لیلد نیا دنوش تیریدم هویش نیدب دیاب
 للملا نیب قوقح يیاهن هدعاق کی هب يتح ای للملا نیب قوقح يلومعم درادناتسا کی هب ار نانادقوقح عامجا هک دشاب
  .دشخب رولبت
 هک هدش هتفریذپ لصا نیا دنور يم رامش هب رادیاپ هعسوت یاه هفلؤم زا گنهرفو تسیز طیحم ،نانز ،ناکدوک ،ناسنا
  .دی آ تسد هب اهگنهرف ندش ينابرق یاهب هب دیابن بولطم یوس هب تکرحو يعامتجا ينوگرگد
 رادیاپ هعسوت یاه صخاش
 ،يشزومآ هعسوت ،یداصتقا هعسوت ،يسایس هعسوت ،يعامتجا هعسوت هلمج زا ،تسا يیاه هنوگ و عاونا یاراد هعسوت
 تسا هدیسرن توبث هب نادنچ يگتفای هعسوت ءازجا بتارم هلسلس اما يگنهرف هعسوت ،يناسنا هعسوت ،يتیریدم هعسوت
 رد و تسناد یرگید یاقب و رارمتسا ای و ندمآ دوجوب هنیمز و تخاس ریز ار يکی دوش يم عافد ماقم رد هچ رگ
 و ناسمه يشزرا یاراد يگمه“ تسا ناگمه لوبقم هچنآ اما .مینک يم دروخ رب لسلست و رود هب مه عقاوم يضعب

 .تسا رادیاپ هعسوت صوصخب يگتفای هعسوت یارب (1191 ،قودص) ”مزال
  هعسوت عاونا
 یا هدنیآ رد ًالامأوت يعیبط و يناسنا یاهماظن نآ رد هک يناهج فیصوت روظنم هب هدرتسگ روط هب هزورما رادیاپ هژاو“
 و يعامتجا ،یدبلاک يناف یاهوگلا لباقم رد يیاهلح هار هئارا یانعم هب و دوش يم هتفرگ راکب دنهد تایح همادا رود
 يگدولآ ،يتسیز ی هناماس بیرخت يعیبط عبانم یدوبان نوچمه يعنام زورب زا دناوتب هک دشاب يم هعسوت یداصتقا

 هدنیآ و لاح یاهناسنا يگدنز تیفیک ندمآ نییاپ و ،يتلادع يب ،تیعمج هیور يب شیازفا ،میلقا رییغت ،يناهج
 لسن یاهتیلباق ندرب نیب زا نودب یرورض یاهزاین نیمأت اب هجاوم تسا يلوحت رادیاپ هعسوت نیا اذل دنک یریگولج
 لوحت نیا ،دشاب اهتصرف دلوم و طیحم ظفاحم هک تسا رادیاپ ينامز لوحت کی عقاو رد ،ناشیاهزاین نیمأت رد هدنیآ
 يگدنز طیارش و یداصتقا یاهتفرشیپ و تسا يعامتجا تینما و یداصتقا یژولوکا نایم ينتسسگان دنویپ دنمزاین
 اب لاح نیع رد“ (1191 ،يمیحر).”دنشاب يگدنز يعیبط یاه هیاپ ظفح تدم زارد نایرج اب قباطت رد دیاب يعامتجا
 ناکمادح ات يطیحم تسیز یاه هیامرس بیرخت زا ات میشاب بقارم يصصخت یاه شور زا هدافتسا اب و تقد
 (9191 ،رتنالک) .”دوش یریگولج
  یداصتقا هعسوت
 نایب یداصتقا هعسوت فیرعت رد تسا یداصتقا دشر نآ لماوع زا يکی هک دشاب يم هدیچیپ یدنیآرف یداصتقا هعسوت
 ،رقف زا یریگولج یارب هک یرشب تیلباق شرورپ و تاناکما طسب زا تسا ترابع یداصتقا هعسوت“ :دنا هدومن
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 هک (6291 ،رتیپ-زترود).دنتسه یداصتقا هعسوت اب مزالم یرباربان و یراکیب ،يمومع رقف هنماد شهاک ،دشاب یرورض
 یرادرب هرهب و دیدج نونف و مولع یریگراکب یانعم هب یداصتقا هعسوت هک درک تشادرب ناوت يم روکذم فیرعت زا

 اب يعامتجا تاقبط داجیا زا یریگولج و لداعت یرارقرب تهج هعماج دارفا نیب اهتیعقوم عیزوت و عبانم زا یرثکادح
 یرباربان شهاک یاه هدولاش نآ رد هک تسا یدنیآرف یداصتقا هعسوت هک تفگ ناوت يم عومجم رد“ ،دایز لصاوف
 هاگدید (1191 ،قودص) .”دوب دهاوخ هعماج فرصم یاهوگلا و عیزوت ،یدیلوت یاه هنیمز رد رییغت و یداصتقا
 قیرط زا هعسوت و دیلوت رد يهدزاب نازیم رثکادح هب رد يلوصا و رادیاپ یاه تسایس هب هتفای هعسوت یاهروشک
 لباق تفرشیپ زین یداصتقا ظاحل زا هتفای هعسوت یاهروشک هکیئاجنآ زا تسا للملا نیب یداصتقا یاهتیلاعف یزاسدازآ
 يبسن شهاک دهاش اهنآ تیمکاح هدودحم رد یدودح ات اذل دنا هتفای تسد اهروشک ریاس اب هسیاقم رد يهجوت

 .میتسه يطیحم تسیز تارطخ
 هعسوت لاح رد یاهروشک اذل دنراد رگیدکی اب يکیدزن يگتسباو يللملا نیب حطس رد هژیوب یراجت و یداصتقا هعسوت
 یراجت یاه ناگوان يیایرد طوطخ و لقن و لمح شرتسگ اب دنا هدومن شالت دوخ یداصتقا روما تفرشیپ روظنم هب
 .دنریگب رایتخا رد ار ناشزاین اب بسانم
 یعامتجا هعسوت
 تارییغت اب رظانتم سوملم داعبا رد و دراد عامتجا مدرم يگدنز شور و عون اب گنتاگنت و کیدزن هطبار هژاو نیا

 ،نکسم ،تشادهب ،رقف شهاک یاه هنیمز رد تیبولطم شیازفا میقتسم هطبار رد و مدرم مومع يگدنز هافر حطس
 رد هک تسا يلباقتم شنک توافتم یاه لکش ،يعامتجا هعسوت زا روظنم“ تسا تعارف نارذگ يگنوگچ و شزومآ
 هتسویپ و لمکم یاه هبنج ،يگنهرف هعسوت و يعامتجا هعسوت دهد يم خر ندمت هعسوت اب هارمه صاخ هعماج کی
 هعسوت“ (2391 ،يسابعریم).”دوش يم رجنم هعماج هدنیازف زیامت دوجو داجیا هب ًالامازلا عون ود ره و دنا هدیدپ کی
 دراوم رد تدش هب زین و دریگ يم رب رد ار یرت عیسو هزوح ،یداصتقا دشر و یداصتقا هعسوت اب هسیاقم رد يعامتجا
 (2391 ،يسابع ریم) .”دنراد يناشوپمه مه اب ددعتم
 یسایس هعسوت
 يسایس مولع رد ار يمهم هزوح هک دیدرگ حرطم هعسوت تایبدا رد مود للملا نیب گنج زا سپ يسایس هعسوت موهفم“
 ققحت یارب مزال يتموکح و يسایس طیارش داجیا ،يسایس هعسوت ،هاگدید کی رد ،دهد يم لیکشت يسانش هعماج و
 يیاراک و شیازفا اب و دزرو يم دیکأت یرادمامز هب ای يسایس هعسوت زا یرگید موهفم .تسا رتشیب یداصتقا يیاراک
 هعسوت زا یرگید فیرعت“ (2391 ،يسابعریم).”دوش يم هارمه يمومع یاه تسایس ماجنا رد رتشیب تیفرظ و يیارجا

 دنریگ يم شیپ «يتنس» یراتفر یاهوگلا رب «نیون» یراتفر یاهوگلا هک ينازیم ساسا رب هعسوت هجرد اب يسایس
 هب هعماج و تموکح هرادا تیفرظ و ماظن همه يلک يیاراک نومزآ اب يسایس هعسوت مراهچ موهفم دنک يم ادیپ طابترا
 دیدج یایند رد رثؤم يیآراک اب تلم ،تلود کی داجیا ار يسایس هعسوت مجنپ هاگدید رد تسا هارمه لک کی ناونع
 ،يبزح دنچ یاه ماظن دوجو ،یا هدوت تکراشم (1191 ،يسایس هعسوت و يسایس گنهرف).”دننک يم فیرعت
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 يم يفرعم يسایس هعسوت یاه صخاش ار يسایس راتخاس رد شنت زا زیهرپ و يسایس تابث ،يتاباختنا یاه تباقر
 يسایس تکراشم و اه لکشت ندرک هنیداهن یارب ار مزال هنیمز هک تسا یدنیآرف ،يسایس هعسوت ،عومجم رد .دننک
 .تسا يسایس ماظن کی یدنمناوت شیازفا ،نآ دمایپ هک دنک يم مهارف يمومع
 تسیز طیحم للملا نیب قوقح
 و اه يشم طخ نییعت رد قوقح نیا تسا رادیاپ هعسوت تیریدم و تراظن یارب يمهم رازبا ،تسیز طیحم قوقح
 رد تسیز طیحم شقن .تسا رثؤم يعیبط عبانم زا رادیاپ و هنالقاع هدافتسا نینچ مه و تسیز طیحم يتظافح تامادقا
 تسیز طیحم للملا نیب قوقح وترپ رد هک تسا يلوصا نیرتمهم زا طایتحا لصا" و تسا يتایح رایسب رشب يگدنز
 اهنت اهتلود ،روکذم لصا ساسا رب ،دوش يم دای يگدنرادزاب مهم ناکرا زا يکی ناونع هب نآ زا و تسا هتفای هعسوت
 يقلت تسیز طیحم هب ناربج لباق ریغ تراسخ دورو همات تلع اهنآ لمع هک دنیامن مادقا يلمع هب دنناوت يم ينامز
 هتفای یا هظحالم لباق هعسوت ریخا یاهلاس رد قوقح زا هتشر نیا (6391 ،هتشرف ،يفابن و اضریلع ،روپ شرآ) "ددرگن
 یاه هنوگ عونت دننام يطیحم تسیز تاعوضوم صوصخ رد هبناج دنچ هدهاعم دصکی زا شیب ،هتشذگ ههد ود يط و
 يگنهرف و يعیبط ثیراوم ظفح و يیادز نابایب ،اوه و بآ تارییغت ،اهایرد قوقح ،اوه یزرم نورب دربرود يگدولآ

 تروصب ای یا هقطنم حطس رد يطیحم تسیز یاه همان تقفاوم یدایز دادعت نینچ مه و تسا هدش دقعنم ناهج
 رد (soft law)روآ مازلا ریغ روشنم و هیمالعا نیدنچ اه نیا رب هوالع تسا هتفرگ رارق قفاوت دروم و میظنت هبناجود
 رشن ،هعسوت و تسیز طیحم هب عجار 1331 ویر هیمالعا و1131 تعیبط يناهج روشنم دننام تسیز طیحم صوصخ
 حالصا یاتسار رد تعرس هب ناهج یاهتلود ،يمومع راکفا هدنیازف یاه تیامح یانبمرب ،زین يلم حطس رد .تسا هتفای
 ماگ يطیحم تسیز تیریدم تیوقت تهج رد یرادا طباوض و يئارجا یاه همان نییآ و يلخاد نیناوق شیازفا ای
 نانچمه ينوناق تامادقا یارجا يگنوگچ صوصخ رد یرایسب تالکشم ،عیرس لوحت همه نیا دوجو اب .دنا هتشادرب
 ،دنا هتشاذگ رس تشپ ار یداصتقا لوحت ًالالبق هک يیاهروشک زین و هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد ،تسا يقاب
 تسا هارمه ناوارف یراوشد اب ،دمآراک يناسنا یورین و تازیهجت دوبمک لیلد هب بلغا يطیحم تسیز تاررقم یارجا
 (AGENDA) .”تسا وربور عنام اب عماوج هنوگ نیا رد يطیحم تسیز یاه همانرب یراذگ رثا تلع لیلد نیمه هب
 مهدزای لوصا نینچمه تسا 11 راک روتسد هدمع فادها زا يناسکی يقوقح یاه مزیناکم و اهرازبا یارجا و میکحت
 یرازبا ناونعب هک دنتسه یدراوم هلمج زا يطیحم تسیز نیناوق تیمها صوصخ رد ،ویر هیمالعا مهدزیس و
 هجوت ،دحتم للم نامزاس يطیحم تسیز يشزومآ همانرب“.دنراد دیکأت رادیاپ هعسوت عفانم هب يبایتسد یارب یرورض
 ،تسا هدومن فوطعم تسیز طیحم قوقح هتشر رد صصختم یورین تیبرت و میلعت هب نوزفا زور یا هنوگ هب ار دوخ
 زا تسا هدز باب نیا رد یدربراک یاه هزومآ هب تسد ،وسمه یاه نامزاس رگید يلیمکت یاه شالت زا یریگ هرهب اب و
 یاه هنیمز رد يتالاقم راشتنا و یا هبتاکم یاه هرود کرادت هب مادقا يناهج تظافح هیداحتا و پنوی کمک هب هلمج نآ
 ،نانادقوقح ،يهاگشناد ،يتلود رداک شزومآ یارب هدش هئارا بلاطم و تسا هدومن تسیز طیحم قوقح فلتخم
 (1191 ،تسیز طیحم قوقح).”تسا هدافتسا و یرادرب هرهب لباق يتلود ریغ یاهنامزاس نازیر همانرب و تاضق



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 133

 تسیز طیحم یگدولآ زا یقوقح فیرعت
 و لیوب دراد يقوقح مهبم تیعضو کی رصاعم نادنمشیدنا رظن زا هک تفگ دیاب رادیاپ هعسوت قوقح هاگیاج دروم رد
 هعسوت زا يللملا نیب هدرتسگ تیامح زین اهنآ اما تسا للملا نیب هدعاق نیا هک تفگ ناوت يمن هک دندقتعم ينیویب
 دادعت هک تسا حضاو ،هک دراد يم راهظا و دنسانش يم تسیز طیحم للملا نیب قوقح يلصا موهفم ناونع هب ار رادیاپ
 نیدب دیاب لوصالا يلع يعیبط عبانم کنیا و دشاب رادیاپ دیاب هعسوت هک دنراد فالتخا داهنشیپ نیا رد اهتلود زا يمک
 هک دشاب يفاک تسا نکمم ددرگ يم هارمه اهتلود هیور يتیامح یاه صخاش اب هک لیلد نیا ،دنوش تیریدم هویش
 رولبت للملا نیب قوقح يیاهن هدعاق کی هب يتح ای للملا نیب قوقح يلومعم درادناتسا کی هب ار نانادقوقح عامجا
 ،تسا هدش داهنشیپ هعسوت زا يشان تسیز طیحم بیرخت زا یریگولج یارب کیتارتسا لح هار هس لک رد“ .دشخب

 یاه هنوگ زا رادیاپ یرادرب هرهب و کیتنژ ينوگانوگ ظفح ،تایح ظفح یاهماظن و تسیز طیحم یاهراک و زاس ظفح
 رگیدکی اب صاخ فده هب لین هار رد هک هتسویپ مهب رصانع زا یا هعومجم هب ecosystem) ”اهمتسیسوکا و نارادناج
 .(دوش يم هتفگ دنشاب گنهامه
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 تسیز طیحم يگدولآ زا يشان رابنایز راثآ و تسیز طیحم هب تبسن يمومع يهاگآ و تیساسح لیلدب ينونک ناهج رد
 هک يکاخ هرک متسیسوکا ندروخ مه رب و نارادناج و تادوجوم تایح هتشر ندش هتخیسگ هعجاف ثودح لامتحا و
 و ددعتم یا هقطنم ،يللملا نیب ،يلخاد یاه يیامهدرگ لیکشت دهاش اذل تسا هدش ناهج مدرم ينارگن ببس يگلمج
 عوقولا بیرق تارطاخم رس رب ات میتسه ناهج رسارس رد يتلود ریغ یاهتکرش و اهتلود طسوت يمسر یاهسالجا
 زا یریگولج یارب يبسانم یاهلح هار و ددرگ يشیدنا هراچ صوصخ نیا رد و دوش يسررب و ثحب تسیز طیحم
 .دوش هدیشیدنا تالضعم ندرک فرط رب قرط و يطیحم تسیز یاه يگدولآ دشر هب ور دنور
 نآ زا تیامح دیاب نیاربانب تسا ناهج ينونک لئاسم نیرتمهم زا يکی تسیز طیحم عوضوم دیدرت نودب زور نیا زا“ 
 تیساسح» زا الوا هک دوش يم ببس رما نیا و داد رارق رظن حمطم يئازج تیامح زا رتریگارف هرتسگ کی رد زین ار
 هرهب تسا «شنکاو» زا رت هدرتسگ يموهفم یاراد هک «خساپ» زا ًالایناث و دوش هدافتسا «یرفیک تسایس» یاج هب «يیانج
 يیانج تسایس ،تسا هدرک هئارا يیانج تسایس زا يترام ساملد یر يمروسفرپ هک ينیون فیرعت ربانب اریز ،تسج
 يم خساپ هنامرجم هدیدپ هب ،اهنآ هب لسوت اب هعماج تأیه هک دوش يم یرفیکریغ و یرفیک زا معا اه هویش هیلک» لماش
 هک تسا نآ یانعم هب شنکاو یاج هب خساپ هژاو زا هدافتسا هک تسا دقتعم نینچمه یو“ (1391 ،يمساق)”دهد
 نیا و دوش يم لمع دراو (يبوکرس یارب) نآ زا سپ مه و (یریگشیپ یارب) مرج عوقو زا شیپ مه يیانج تسایس
 هدیدپ) «فارحنا» و (یرفیک هدیدپ) «مرج» هدیدپ ود لماش هک تسا هنامرجم هدیدپ هیلع هکلب تسین مرج هیلع خساپ

 مامت ًالالوا دوش هدافتسا تسیز طیحم زا تیامح یاتسار رد يیانج تسایس زا رگا بیترت نیا هب تسا (يتخانش هعماج
 دروم ریخ ای و دشاب هدش دراو يطیحم تسیز میارج هرمز رد هکنآ زا معا تسیز طیحم يگدولآ نوگانوگ لاکشا
 تسیز طیحم زا تیامح رگید ترابع هب دوب دهاوخ زین یریگشیپ ریبادت هدنریگ رب رد ًالایناث و تفرگ دهاوخ رارق هجوت
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 و اهرازبا يمامت زا یدنم هرهب اب دیاب هکلب دوب دهاوخن يطیحم تسیز میارج ربارب رد یرفیک شنکاو هئارا یانعم هب
 تخادرپ تسیز طیحم زا تیامح هب ،يگدولآ زورب زا سپ ای و لبق ينعی ،تالاح همه رد و یرفیک ریغ يتح اه هویش
 تسایس لامعا زا رتهب بتارم هب تسایس نیا یریگراک هب دشاب رظن دروم بولطم و هبناج همه يتیامح رگا سپ
 هنیمز رد یریگشیپ هک تسا مهم بلطم نیا روآ دای يطیحم تسیز تارطخ اذل (1391 ،يمساق)”تسا یرفیک
 هکنیا هب هجوت اب و فاصوا نیا اب ،تسا تسیز طیحم اب نیضرعتم و نایطاخ هب هزرابم زا رتالوا بتارم هب تسیز طیحم
 نیا رد (يقوقح هتیمک) للم نامزاس مشش هتیمک هک ددرگ يم داهنشیپ دشاب يم رشب قوقح کفنیال ءزج تسیز طیحم

 قوقح هنیمز رد تازاجم و مرج فیرعت اب و دیامن ناسمه یاهتازاجم و نیناوق نیودت هب مادقا صوصخ
 لوصف یاول رد و تسیز طیحم زا تظافح يللملا نیب هاگداد ناونع تحت لقتسم يهاگداد داهنشیپ و تسیز طیحم
 .دیامن روآ مازلا و يللملا نیب هدهاعم میظنت هی مادقا دحتم للم روشنم متفه و مشش
 عبانم
 شناد رهش -يقوقح یاهشهوژپ و تاعلاطم هسسؤم -یللملا نیب یاهنامزاس قوقح (2391)مساق دیس ،ينامز
  ک ر .تسا هدیسر بیوصتب 141 همانعطق و يمومع عمجم 132 همان عطق يط دحتم للم نانکراک هب طوبرم تاررقم
 موس پاچ -یدنسرخ -تسیز طیحم یرفیک قوقح (1391)رصان ،يمساق

 نازیم يقوقح داینب -یللملا نیب یاهنامزاس (1191)اضر ،هداز يسوم

 تاراشتنا -نارهت -للملا نیب قوقح رظنم زا یرشب یاه قح ققحت رد رادیاپ هعسوت لصا هاگیاج (2391) یرز و رقاب دیس ،يسابع ریم
 لوا پاچ -لگنج

 ين -نارهت -یسایس تاخالصا و تاغل گنهرف (1191)یدهم ،ينابایخ یزورون

 هملک رشن -نارهت -هعسوت یسانش هعماج (1191)يفطصم ،ایکزا

  مجنپ هرامش -لوا لاس یزاسرهشو یرامعم يناسر عالطا هاگیاپ -رادیاپ هعسوت (1191)نیسح ،يمیحر

  مهدفه لاس - 111هرامش -ریبدت هلجم - هعسوت یرادیاپ شجنس رد روهظون یاهوگلا (9191 هام دنفسا)شونایک دیس ،رتنالک

 69 هرامش -تسیز طیحم زا تظافح نامزاس يملع همانلصف -تسیز طیحم هلجم -رادیاپ هعسوت و هعسوت (1191)رقاب دمحم ،قودص

  ریبکریما -نارهت-يمیرک دمحا همجرت -یداصتقا هعسوت و یضرا تاحالصا (6291) رتیپ ،زترود

 6 و 2 یاه هرامش -گنهرف همان-یدمحم دیجم:همجرت -یسایس هعسوت و یسایس گنهرف (1191)نیسول ،یای

-نارهت هاگشناد تاراشتنا هسسوم -يبیبح نسحدمحم همجرت -تسیز طیحم قوقح (1191)نامسیوه -ولیبد -يج و راتول -گنیلدنوگ
  لوا پاچ

 مجنپ هرامش  ،لوا لاس- یزاسرهشو یرامعم يناسر عالطا هاگیاپ -رادیاپ هعسوت (3191 هام نمهب) نیسح ،يمیحر

 -یللملا نیب یاه نامزاس تیلوئسم هب عجار داوم سیون شیپ هب یداقتنا یهاگن (6391 ناتسمز) لیقع ،یدمحم و دیمح ،یرظن يیوهلا
 1 هحفص ،مراهچ هرامش ،مهن هرود -زاریش هاگشناد يقوقح تاعلاطم هلجم

 تاعلاطم هلجم -وج یاروام یاضف رد تیرشب کرتشم ثاریم یقوقح داعبا (4391ناتسبات) يضترم ،يمتسر و نژیب ،يسابع نژیب
 31 هحفص ،مود هرامش ،متفه هرود -زاریش هاگشناد يقوقح

 -یللملا نیب یاه نامزاس تیلوئسم هب عجار داوم سیون شیپ هب یداقتنا یهاگن (6391 ناتسمز) لیقع ،یدمحم و دیمح ،یرظن يیوهلا
 1 هحفص ،مراهچ هرامش ،مهن هرود -زاریش هاگشناد يقوقح تاعلاطم هلجم



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 233

 و تاعلاطم هسسوم -مجنپ پاچ -ينامز مساق دیس همجرت -یداصتقا للملا نیب قوقح (1391) نردلف نموه لدیاز سیانگیآ
 441-241 ص -شناد رهش يقوقح یاه شهوژپ

 شناد رشن - هدنسیون ،ينامز مساق دیس رتکد همجرت -للملا نیب قوقح (4391) اگترا نیترام اگلا ،سالاو اکیر روسفورپ

 تسایر داهن تاررقم و نیناوق حیقنت و نیودت -شهوژپ تنواعم -للملا نیب قوقح رد تلود یئاضق تینوصم (1191)نسحم ،يهلادبع
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