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 1یفطل ردیح
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد

 

 هدیکچ
 یقرش همین هعسوت و کرحت یارب کیژتارتسا یتیهام یاراد یگنهرف یتح و یداصتقا ،یسایس ،ییایفارغج لیالد هب نارکم هقطنم 

 عوضوم نیا هب هجوت اب .تسا یناهج یداصتقا تاطابترا یارب یتح و هقطنم رد راوجمه یاهروشک یارب ،ناریا لک هجیتن رد و روشک
 هب هقطنم نیا هک دهدیم ناشن هلاقم نیا جیاتن ؟دنامادک نارکم هقطنم کیژتارتسا تیعقوم ییاضف لیالد تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس
 لامش و ناگزمره یلحاس راون اب یفرط زا راهباچ هقطنم یلحاس راون .تسا ییانثتسا تیعقوم کی یاراد یطابترا تیعقوم ظاحل

 جیلخ ،نامع یایرد هلیسو هب هقطنم نیا .تسا راوج مه یچارک هقطنم و ناتسکاپ یلحاس راون اب رگید فرط زا و سراف جیلخ
 هب نینچمه و (هنارتیدم زین و) کین دیما ةغامد و اقیرفآ هب دنه سونایقا هلیسو هب ،اپورا و هنارتیدم یایرد هب ،زئوس لاناک و ندع
 زا یشان ییوس زا هک راهباچ هقطنم کیژتارتسا تیعقوم ،یلم تینما دعُبب زا نینچمه .دباییم هار اکیرمآ هراق و سلطا سونایقا
 یهاگردنب شقن زین و تسا یقرش یاهروخ نتشاد رگید یوس زا و سراف جیلخ و نامع یایرد یدورو لخدم رد نآ یریگرارق
 نآ فارشا و زمره هگنت لرتنک رظن زا جیلخ ردانب رب ششوپ شقن یافیا رد نآ یعیبط ناوت و دنه هراق هبش هب یکیدزن لیلد هب نآ
 .تسا هداد هقطنم هب ار بدنملا باب هگنت و دنه سونایقا رد یماظن طوطخ رب قیقد لرتنک ناکما ،نامع یایرد یبونج لحاوس رب
 و ناتسکاپ روشک ود اب ندوب هیاسمه ظاحل هب ناتسچولب و ناتسیس یزرم ناتسا ،زین هقطنم رب مکاح یسایس تیعضو ظاحل هب
 .تسا رادروخرب یاهژیو تیعقوم زا یسایس و یکیژتارتسا ظاحل هب نامع یایرد دازآ یاهبآ هیشاح رد نتفرگ رارق زین و ناتسناغفا
 تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب تسا هدش یعس نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت
 راهباچ هقظنم تیروحم اب نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس یهدنامزاس و یزیرهمانرب هب یملع عبانم ریاس زین و یشهوژپ
 .دوش هتخادرپ
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  همدقم
 هعسوت و کرحت یارب کیژتارتسا یتیهام یاراد یگنهرف یتح و یداصتقا ،یسایس ،ییایفارغج لیالد هب راهباچ هقطنم
 تسا یناهج یداصتقا تاطابترا یارب یتح و هقطنم رد راوجمه یاهروشک یارب ،ناریا لک هجیتن رد و روشک یقرش همین
 هک دوب دهاوخ داعبا نیمه رد زین راهباچ یتعنص -یراجت دازآ هقطنم درکلمع یراذگریثأت سایقم ،رما نیا بسانت هب و
 ،یللملا نیب لقن و لمح هنیمز رد للم نامزاس یناهج یاهرامآ ساسا رب :دریگیم رارق هراشا دروم ًاارصتخم نآ لیالد
 لقن و لمح رودیرک 3 عومجم زا .دریگیم تروص ایند طاقن ریاس اب رود رواخ نایم ،ناهج لقن و لمح زا یمین دودح
 رودیرک نیرتیبونج روبع هطقن راهباچ نیب نیا رد و درذگیم ناریا زا رودیرک ود ،هدیدرگ ینیب شیپ رما نیا یارب هک
 هار نیرتکیدزن راهباچ نینچمه .دراد رارق مشیربا یللملا نیب هداج ریسم رد هک ددرگیم بوسحم ناهج یبرغ -یقرش
 یاهروشک ناسآ یبایتسد یارب هار نیرتهب ،سخرس ات هلصاف رتمولیک 1800 اب هک تسا دازآ یاهبآ و دنه سونایقا هب
 نیرتگرزب ،دوخ ییانثتسا و یعیبط یگدیرب اب راهباچ جیلخ نایم نیا رد .ددرگیم بوسحم نامع یایرد هب هنایم یایسآ

 راهباچ یلحاس یاهبآ .دوریم رامش هب نآ لحاوس رد هنایمرواخ جیلخ نیرتگرزب و نامع یایرد هیشاح رد ناریا جیلخ
 .دنتسه رادروخرب امیپ سونایقا یاهیتشک یریگولهپ تهج یکیژتارتسا صاخ تیعقوم زا دایز قمع زا یرادروخرب اب
 نامع یایرد هک سراف جیلخ ریازج و لحاوس زا تفن رودص مازلا ،راهباچ هقطنم یهاگردنب -ییایرد تیعقوم رب هوالع
 رد .تسا هدیشخب هقطنم هب زین ار یصاخ یسایس -یکیژتارتسا راب ،هدرک لدبم دازآ یاهایرد هب تفن جورخ ربعم هب ار
 نینچمه و نامع یایرد رد عیسو یبآ زرم ندوب اراد رظن زا راهباچ هقطنم یهاگردنب -ییایرد هژیو تیعقوم ،عومجم
 و دنه سونایقا هناهد رد ندوب عقاو ،زمره هگنت زا جراخ رد رارقتسا ظاحل هب هقطنم یکیژتارتسا و ییانثتسا تیعقوم
 هتفای لالقتسا هزات یاهیروهمج و ناتسناغفا یاهروشک یارب یداصتقا رازاب و یتیزنارت هار کی ناونع هب نآ تیمها

 دازآ قطانم ریاس زا ،رارقتسا تیعقوم ظاحل هب راهباچ یتعنص -یراجت دازآ هقطنم ات هدیدرگ بجوم ،قباس یوروش
 .ددرگ زیامتم روشک رد یتعنص -یراجت

 هشیمه راهباچ هقطنم هک ییاهتیزم رب هوالع ،هدودحم نیا رد راهباچ یتعنص -یراجت دازآ هقطنم دوجو ،رگید یوس زا
 و اهالاک جورخ و دورو رظن زا ار یاهژیو شقن دناوتیم ،دراد و هتشاد ناریا روشک تارداص و تادراو و تراجت رما رد
 ار روشک زا هقطنم نیا تیمها نازیم و دیامن افیا فارطا و هقطنم یاهروشک ریاس یارب داوم و اهالاک تیزنارت نینچمه
 .تسا یسایس و یداصتقا ،یلم تینما دُبعب رد ناریا کیژتارتسا قطانم زا یکی راهباچ دازآ هقطنم .دزاس نادنچ ود
 هب تبسن ار نآ ،ینیمزرس یلصا هرکیپ هب نآ لاصتا و سونایقا هب نآ یسرتسد ،اوه و بآ هنیمز رد راهباچ یاههبذاج
 دازآ هقطنم شش زا یکی یرادا تامیسقت ظاحل هب هقطنم نیا .تسا هداد رارق یزاتمم هاگیاج رد روشک دازآ قطانم ریاس
 .دنکیم تیلاعف یروهمج تسایر یاهداهن زا یکی ناونع هب لقتسم تروص هب دازآ قطانم یاروش رظن ریز و تسا روشک
 سلجم طسوت هک دیامنیم تیعبت یاهناگادج نیناوق زا ناریا رد دازآ قطانم ریاس دننامه راهباچ دازآ هقطنم عقاو رد
 ناریا یمالسا یروهمج دازآ قطانم هرادا یگنوگچ نوناق نیناوق نیا هیاپ و مها و دسریم بیوصت هب یمالسا یاروش
 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا مان هب ناریا یقرش یاهناتسا زا یکی رد راهباچ یتعنص -یراجت دازآ هقطنم هدودحم .دشابیم
 رب یسایس تامیسقت ظاحل هب نیاربانب و تسا هتفای رارقتسا راهباچ ناتسرهش رد عقاو راهباچ رهش یرتمولیک 7 رد و
 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ناتسرهش 14 زا یکی ناونع هب راهباچ ناتسرهش .دراد قابطنا راهباچ ناتسرهش دیدج هدودحم



 63 ...یهدنامزاس و یزیرهمانرب رب نالک یشرگن

 تحاسم زا دصرد 7) تعسو عبرم رتمولیک 162/13 اب ،ناتسا 1387 همانلاس تاعالطا ساسا رب هک ددرگیم بوسحم
 نیا هب هجوت اب .تسا هدش عقاو نامع یایرد راوج رد و ناریا روشک و روکذم ناتسا یقرش بونج هیلا یهتنم رد (ناتسا
 یتسیاب هک تسا یتاصتخم و اهیگژیو هچ یاراد ییاضف ظاحل زل نارکم هقطنم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس هلاسم
 نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت نآ رد هک تسا یفیک رضاح قیقحت ؟درک هجوت نادب هقطنم ییاضف سهدناماس رد
 یهدنامزاس و یزیرهمانرب هب یملع عبانم ریاس زین و یشهوژپ تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا اب تسا هدش یعس
 .دوش هتخادرپ راهباچ هقظنم تیروحم اب نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس
 یموهفم و یرظن درکیور
 .دنمانیم یدربهار قطانم دنشابیم تیمها یاراد یبهذم ای یماظن ،یسایس ،یداصتقا رظن زا هک ار ییایفارغج طاقن یخرب
 ایرد رب قطانم نیا زا ناوتب هک ینعم نیدب تسا یماظن تیمها یاراد هک تسا ییایفارغج تیعقوم کی یدربهار هقطنم
 :1390 ،یرگشل و روپ یدمحا)درک دراو نانمشد ای نمشد رب یرثؤم یاههبرض گنج رد و تشاد فارشا یکشخ و

 و Amanagement Du Territoire هب هسنارف رد و Spatial Planning یسیلگنا رد هک ییاضف یزیرهمانرب موهفم .(18
 هیلک ییایفارغج گنهآ مه و نزاوتم عیزوت زا تسا ترابع دنمانیم زین نیمزرس شیامآ ار نآ یخرب یسراف رد
 ،مدق تباث و بیلدنع) یناسنا و یعیبط عبانم هب تبسن نیمزرس هنهپ رد یونعم و یعامتجا و یداصتقا یاهتیلاعف

 هنهپ رد اهتیلاعف و ناسنا یباینامزاس و عیزوت هوحن زا تسا ترابع ییاضف یزیرهمانرب رگید ترابع هب .(98 : 1388
 یعامتجا تاسیسأت و تیعمج نیب یگنهامه و لداعت ظفح ،یقطنم شیارآ و یزاس روهرهب یارب تسا یدنور .نیمزرس
 رد یفنم و یبیرخت یاهباتزاب و لداعت مدع زورب زا یریگولج و یاهقطنم و یلم یاضف رد هدش داجیا یداصتقا و
 قطانم یاهتیلباق ساسا رب فلتخم یاهتیلاعف هب اضف هنیهب صیصخت ییاضف یزیرهمانرب لصا رد .نیمزرس یاضف
 یاهلداعت و نوزوم هعسوت یوس هب تیاده و تکرح رازبا ییاضف یزیرهمانرب نودب .تسا نیعم ینامز هرود رد
 اب هارمه عبانم نیا زا یرادربهرهب یگنوگچ و نیمز عبانم تخانش ییاضف یزیرهمانرب زا فده .درادن دوجو یاهقطنم
 میهاوخب هک یتروص رد .(90: 1390 ،نارگید و روپ هلال) درکلمع و ناسنا بولطم رارقتسا و هدنیآ تیعضو ینیبشیپ
 اههمانرب نیرتهب باختنا تهج رد یششوک زا ترابع ار یزیرهمانرب یتسیابیم ،میشاب هتشاد یزیرهمانرب زا یلک یفیرعت
 زین فده ییاهن یهلحرم ات اههمانرب و اهششوک نیا تسا نکمم هک مینادب صخشم یاهفده هب ندیسر تهج رد
 زا لبق ،روما شیپاشیپ میظنت و ندیشیدنا یانعم هب یزیرهمانرب .دشاب نآ هب ندیسر تهج رد ییاهماگ هکلب ،دورن شیپ
 جیاتن ،هعماج دارفا یتخبشوخ و شیاسآ ،هافر ،تمالس ،تشادهب نوچمه یروما رد ات تساهدادیور و عیاقو زورب
 هدنیآ هب تبسن و مینک ناربج ار هتشذگ تاهابتشا میناوتیم قیقد یزیرهمانرب اب ،تسا یهیدب .دیآ تسد هب یبولطم
 .(43 :1391 ،دجام و یدومحم) مینک لمع رترایشوه
 یایند متسیس رب قبطنم اما لقتسم ینهذ متسیس کی داجیا اب .تسا ینهذ یلک متسیس کی یزیرهمانرب کیوداچ هتفگ هب
 ندرک هنیهب فده ،مینکیم یبایزرا ار نآ هرخالاب و هدرک ینیبشیپ ار نآ سپس ،هتخانش ار لوحت هدیدپ ادتبا ،یعقاو
 ناوتیم ار یزیرهمانرب نینچمه .(221 :1381 ،یناوضر) دشابیم ینهذ متسیس ندومن هنیهب قیرط زا یعقاو یایند متسیس
 ذاختا هب هک ییاههار نتفای یارب یمدآ یهنادنمشیدنا یاهششوک :زا تسا ترابع نآ و درک فیرعت یرگید تروص هب
 :ددرگیم حرطم لاؤس هس فیرعت نیا اب .دوشیم رجنم وا یقرت داجیا و هافر نیمأت یارب تامیمصت نیرتهب
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 ؟تسیچ هنادنمشیدنا زا روظنم -1

 ؟تسا مادک تامیمصت نیرتهب ذاختا یاههار -2

 ؟تسیچ یقرت داجیا و هافر نیمأت زا دارم -3

 لکشتم یازجا زا هک فیرعت نیاربانب ؛درک ناوتیم زین یرگید فیرعت یزیرهمانرب زا ،قوف تالاؤس هب ییوگخساپ یارب
 :ینعی یزیرهمانرب ،ددرگیم جتنم نآ

 اهزاین نیمخت و دروآرب ،یسررب .1

 تاناکما نیمخت و دروآرب ،یسررب .2

 نیا ،هلحرم ره رد هک تسا یعیبط اهزاین ندروآرب یارب تاناکما زا هدافتسا هار نیرتهب نیمخت و دروآرب ،یسررب
 یروآعمج مدق نیتسخن هک تسا ملسم ،یزیرهمانرب زا فیرعت نیا رد .دشاب مقر و ددع ،تقد دجاو یتسیاب اهنیمخت
 لاح ،هتشذگ یاهشیارگ ساسا رب و دشاب هتفریذپ تروص هتفای ماظن یاهویش اب یتسیاب هتبلا هک تسا تاعالطا و رامآ
 و یملع یاهویش اب یتسیاب مه نآ هک تسا هدمآ تسد هب تاعالطا لیلحت و هیزجت ،مدق نیمود .دشاب راوتسا هدنیآ و
 نیگنس و کبس حالطصا هب ای یبایشزرا ،مدق نیموس .درذگب یملع لابرغ عون کی زا تقیقح رد و دریگ تروص مظنم
 نییعت تهج رد ،مراهچ ماگ .ددرگیم صخشم اهفده هب ندیسر تهج رد یفنم و تبثم تاکن هک تسا اهنآ ندرک
 همانرب یاهفده هب ندیسر یارب فلتخم یاهریغتم رد هک فلتخم لماوع زا ،یتسیاب زیرهمانرب ینعی ؛تسا اهتیولوا
 ندروآرب تهج رد تاناکما و نامز رظن زا هک دنک صخشم یتسیاب زیرهمانرب .دزادرپب اهنیرتهب باختنا هب ،هدش عضو
 یارجا ،زین رخآ هلحرم .تسا حجرم و مدقم لماع مادک هب نتخادرپ تروص نیرتهب هب اهفده هب ندیسر و اهزاین
 :1381 ،یناوضر) دریگیم تروص همانرب یارجا ،لئاسو و تاناکما دروآرب و یدنبنامز هب هجوت اب هک تسا همانرب

221). 
 شخب راذگرثا تامادقا ییاضف ماظتنا و ندرک دنمنوناق یارب ییوگلا ،شور و نف کی ناونع هب ییاضف یزیرهمانرب
 یدعب ود یاضف رد یعامتجا و یداصتقا یاهتیلاعف رارقتسا و ینیزگ ناکم یوحن رب یصوصخ شخب و یمومع
 فیرعت نیلوا هک تسا هدروآ ییاضف یزیرهمانرب زا فیرعت ود ایناتیرب یهاشداپ یرهش یزیرهمانرب هسسؤم .دشابیم
 اما ،دشابیم هلخادم و لمع رب ینتبم هک تسا اضف و ناکم هنیمز رد یداقتنا رکفت کی ییاضف یزیرهمانرب هک تسا نیا
 یزیرهمانرب .دنادیم یجنایم یاضف و ناکم نتخاس ار ییاضف یزیرهمانرب دشابیم زین یرتهداس فیرعت یاراد هک یمود
 :دوشیم هجوت هاگدید ود زا یزیرهمانرب هب .دنکیم شقن یافیا رادیاپ ییاضف یهعسوت یارب وگلا نیرتهب ناونع هب ییاضف
 زا یفلتخم یاهشور هب اههورگ نیا زا کی ره .نازادرپ یروئت هاگدید زا یرگید و ناگدننکتکراشم هاگدید زا یکی
 یزیرهمانرب .مظن هب دهعت لمع یارب یشور ،تراهم عون کی ،رنه عون کی :تسا ترابع هک دنربیم مان یزیرهمانرب

 یتعنص بالقنا دولوم هک هدرک روهظ یونعم و یعامتجا ،یداصتقا صخشم تالکشم هب خساپ رد یاهقطنم و یرهش
 میسقت یرادنپ و یمسجت ،ییاضف یاههیرظن هورگ ود هب یرهش یزیرهمانرب یاههیرظن .تسه یدالیم 18 نرق رد
 یاهاضف هب ییاضف یاههیرظن .دنتسه توافتم یلو دنراد مهاب یگنتاگنت طابترا هک لاح نیع رد هورگ ود نیا .دنوشیم
 ،اهنامتخاس ،نیمز یحیولت هدنریگربرد هک ییاههلوقم ینعی ؛دزادرپیم دهدیم خر نآ لخاد رد هک یتاقافتا و یرهش
 نیاربانب ؛دوشیم هجوت یعامتجا و یداصتقا لماوع هب رگید یدراوم رد و رگیدکی اب اهنآ طباور و اههار ،لقن و لمح
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 .دنتسه یحیرشت دنشاب یگشیمه و ینیب شیپ لباق هکنیا زا رتشیب یزیرهمانرب رد یرادنپ و یمسجت یاههیرظن رثکا
 دشاب دهعت و تردق هدنریگ رب رد دیاب یزیرهمانرب نیاربانب ؛دنتسه دنم نوناق و یگشیمه هک ییاضف یاههیرظن سکعرب
 لیدبت اههژورپ تاداهنشیپ و اهتسایس هب هاگنآ و دوشیم همجرت یتایلمع نابز هب هک ار همانرب یاهدربهار دناوتب ات
 .(73 :1389 ،یدیفم) دناسرب زیمآتیقفوم یاهجیتن هب ،دنوشیم
 و قیوشت یارب یهار نتفای روظنم هب ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یعیبط لماوع دنمماظن یبایزرا ،نیمزرس شیامآ
 دروآرب تهج رد ینیمزرس ناوت یرادیاپ و شیازفا یارب بسانم ییاههنیزگ باختنا رد نارادربهرهب هعماج هب کمک
 هنهپ رد یعامتجا-یداصتقا یاهتیلاعف هیلک یایفارغج گنهامه و نزاوتم عیزوت رگید ینایب هب .تسا هعماج یاهزاین

 شیامآ همانرب تایصوصخ نیرتمهم زا .دنیوگیم نیمزرس شیامآ ار یناسنا و یعیبط عبانم و اهتیلباق هب تبسن نیمزرس
-هیامرس-تیعمج مهم هفلؤم هس هب هک یشیارآ نیرترادیاپ .تسا نآ ییاضف یهدنامزاس و تیفیک-یرگن عماج نیمزرس
 .(73 :1389 ،یدیفم) دوشیم هدیمان نیمزرس شیامآ همانرب دوشیم متخ نیمزرس ای هقطنم کی یطیحم و یعیبط عبانم
 لیذ حرش هب اهنآ نیرتمهم زا یخرب هک هدشهئارا نیمزرس شیامآ و ییاضف یزیرهمانرب زا یتوافتم فیراعت نونکات
 نامزاس هب یبایتسد یارب زاین دروم یاهرازبا و اهشور ،اهدرکیور ،میهافم زا یاهعومجم ییاضف یزیرهمانرب :دنشابیم
 یرظن ظاحل هب هتبلا ،دوشیم هتفرگ رظن رد یاهقطنم یزیرهمانرب فدارتم ًاالومعم و تسا بولطم ییاضف راتخاس و
 زا یمهم دعب ناونع هب اهنت دناوتیم یاهقطنم هچراپکی یزیرهمانرب و تسا هقطنم موهفم زا رتعیسو و رتایوپ اضف موهفم
 هب هک دراد ییاهشور هب هراشا ییاضف یزیرهمانرب .(100: 1389 ،یرافغ و ییاوقت) ددرگ یقلت ییاضف یزیرهمانرب

 .دوشیم هدافتسا اضف رد یتآ یاهتیلاعف شنکارپ رب یراذگریثأت و تراظن یارب یتلود یاهشخب طسوت هدرتسگ تروص
 لابند هب ،اهنآ نیب دنویپ یرارقرب و یضارا یاهیربراک ِیینیمزرس رتهنادنمدرخ تیریدم لامعا اب ییاضف یزیرهمانرب
 یزیرهمانرب .تسا یعامتجا و یداصتقا فادها هب یبایتسد و تسیز طیحم ظفح و هعسوت یاهاضاقت نیب نزاوت داجیا
 زا قطانم قیرط نیا زا ات تسا یشخب یاهتسایس ییاضف تاریثأت یزاسگنهامه یارب یتامادقا هدنریگربرد ییاضف
 و یضارا یاهیربراک تالیدبت و دبای شهاک رازاب یاهورین رثا و هدش رادروخرب یداصتقا هعسوت رتلداعتم عیزوت
 یاهتیلاعف و اضف ناسنا نیب هطبار میظنت رگنایب نیمزرس شیامآ .(100: 1389 ،یرافغ و ییاوقت) دنوش ناماسب اهییاراد
 ساسا رب عامتجا یونعم و یدام تیعضو دوبهب تهج رد تاناکما عمج زا یقطنم یرادربهرهب روظنم هب اضف رد ناسنا
 دوشیم بوسحم ایفارغج زا یئزج هک تسا نامز لوط رد هبرجت و ملع رازبا ای یگنهرف قباوس یداقتعا یاهشزرا
 .(182 :1388 ،نیچاگنس رغصاروپ و یحلاص)
 ییالقع ینیمزرس نامزاس داجیا روظنمهب هک تسا یطیحم لماوع و یناسنا لماوع نیب لباقتم شنک میظنت نیمزرس شیامآ
 تلادع شرتسگ ،یداصتقا یهدزاب و ییاراک شیازفا قیرط زا یطیحم و یناسنا یاهدادعتسا زا هنیهب یریگهرهب رب ینتبم
 و طاقن رد هافر و هعسوت لوقعم حطس زا یرادروخرب رد نزاوت و لداعت یرارقرب و تیمورحم و رقف عفر ،یعامتجا
 میکحت و داجیا ،تسیز طیحم ظفح و لداعتم هعسوت فادها اب بسانتم یضارا یربراک ماظن داجیا ،ییایفارغج قطانم
 یاهتسایس و یشخب یاهتسایس یناکم -ییاضف تاریثأت یزاسگنهامه و یاهقطنم نورب و نورد یداصتقا یاهدنویپ
 -یمالسا تیوه ظفح و یعافد و یتینما تاظحالم ،ینیمزرس تدحو لصا هب هجوت اب ،صاخ یاهروحم و قطانم هعسوت
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 ار ینیمزرس هچراپکی تیریدم و روشک هعسوت تدمدنلب زادنامشچ فادها دناوتب هک دنکیم لمع یاهنوگهب یناریا
 .(182 :1388 ،نامه) دزاس ققحم
 و یعامتجا ،یداصتقا ،داعبا رد شیامآ زا زین ینوگانوگ یاهتشادرب ،هعسوت زا توافتم میهافم و فیراعت ساسا رب

 عیزوت عون نیرتهب ...» :تسا هدش فیرعت نینچ شیامآ ،سورال تاغل گنهرف رد .تسا هدش هئارا نآ ییایفارغج
 داصتقا گنهرف .(39 :1394 ،هتپک هدنبیز و راک حالص)«یناسنا و یعیبط عبانم هب هجوت اب یداصتقا یاهتیلاعف ییایفارغج
 بوچراچ کی ره هک یتسایس» :تسا هدومن هئارا یرگید لکش هب ار شیامآ فیرعت ،رصاعم یعامتجا ـ یداصتقا روما و
 هنوگنامه .«دشابیم یداصتقا یاهتیلاعف و یعیبط عبانم بسح رب تیعمج نکمم عیزوت نیرتهب یپ رد نیعم ییایفارغج
 ناژ فیرعت زا هچنانچ تهج نیا هب و دراد دیکأت ییارگ ناکم موهفم رب هدمع روطهب فیراعت نیا دوشیم هظحالم هک
 لکش نیرتهب طسوت ،تیعمج نکمم عیزوت نیرتبولطم ندیسر ،نیمزرس شیامآ زا روظنم» :دیآیم رب زین 1زاکال لپ
 هب ای ییایفارغج هیلوا عیزوت کی رد .(39 :1394 ،نامه)«تسا نیمزرس هنهپ رد یعامتجا ـ یداصتقا یاهتیلاعف عیزوت
  :دراد دوجو هدمع هتکن ود ،ییاضف هدام یهدنامزاس کی رد حالطصا

 طوبرم یاهلیلحت و تارظن نتفرگ رظن رد و یعامتجا هدیاف و هنیزه هب هجوت اب «نیرتهب» موهفم -2تیعمج عیزوت -1
 هک یدیدج میهافم ساسا رب .تسا تیلاعف و تیعمج عیزوت نیرتهب هب ندیسر نیمزرس شیامآ زا روظنم نیاربانب نآ هب
 رد نیمزرس شیامآ :داد رارق رظن دروم شیامآ یارب ار یفیراعت ناوتیم تسا هدش رشتنم هسنارف رد ریخا یاهلاس رد
 داهنشیپ بولطم یاهدنیآ ققحت روظنم هب ،یتسیزطیحم و یگنهرف یعامتجا ،یداصتقا یهدنامزاس لماش رضاح لاح
 یموهفم اب «نیمزرس شیامآ» موهفم ،ناتسلگنا رد هژیو هب نابزیسیلگنا یاهروشک رد.(182 :1388 ،یدومحم) دوشیم
 .تسا هتفرگ رارق رظن دم 2یکیزیف یزیرهمانرب موهفم نآ یاج هب و هدشن یریگراکب ،تسا هدش هتفریذپ هسنارف رد هک
 یاراد دیاب یلوصا یزیرهمانرب ،دوشیم نایب یداصتقا یزیرهمانرب رد هک یموهفم و فیرعت هب هجوت اب رگید یوس زا

 یاهدمایپ ،ییاهنت ،یعامتجا ای یداصتقا هعسوت ،داقتعا نیا ساسا رب .دشاب ییاضق و یعامتجا ،یداصتقا ،یلصا دعب هس
 یداصتقا یزیرهمانرب اذل دراد لابند هب ـ ناهج قطانم زا یرایسب رد یاهقطنم یاهلداعت مدع زورب رد هژیو هب ـ یبولطمان
 یاراد هلئسم ،نیاربانب ؛دنکن زورب ییاضف لداعت مدع هدیدپ ات دریگ تروص ییاضف یزیرهمانرب هارمه هب دیاب یعامتجا و
 تهج نیا و تسا 4یناسنا یاهتیلاعف و یلم داصتقا 3ییاضف یهدنامزاس هلئسم ،دومن هجوت نآ هب دیاب هک تیمها
 :زا دناترابع دریگ رارق رظندم دیاب هک یتاکن

 اضف رد ار اهنآ و هدوب ییاضف دیاب دشاب هتشاد رظندم ار اهتیلاعف و اهشخب دیاب هک نیا نمض یزیرهمانرب -1
 هنیمز رد دوخ هژیو فادها هب یبایتسد ناهاوخ هک یاهقطنم ای روشک ره -2 .(182 :1388 ،یدومحم) دنک یهدنامزاس
 داصتقا زا هک هعسوت لاح رد یاهروشک -3 .دهن ناینب ار دوخ صاخ ییاضف راتخاس و نامزاس دیاب ،تسا یزیرهمانرب
 ریقف و مورحم روشک دنناوتب هک دننک یراذگهیاپ ار دوخ ییاضف راتخاس یعون هب دیاب دنرادروخرب یبطق رایسب ییاضف

 میهافم هب هجوت اب ناوتیم یلک یدنبمیسقت کی رد ساسا نیا رب .دنزاس دنمهرهب هعسوت یاههمانرب تارمث زا ار دوخ
                                                                                                                                                               
1.  Jean _ Paul Lacaze 
2.  Physical Planning 
3.  Special Organization 
4.  Human Activities 
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 حالطصا هب اب ییایفارغج هیلوا عیزوت ؛لوا شرگن :تخانشزاب رگیدکی زا ییاضف یهدنامزاس رد ار شرگن عون ود ،جیار
 عیزوت ساسا رب ییایفارغج عیزوت ؛لوا هتکن :دزاسیم حرطم ار هدمع هتکن ود هک تسا ییاضف هداس یهدنامزاس کی

 شیامآ زا روظنم تروص نیا رد .نآ یعامتجا هدیاف و هنیزه اب بسانتم عیزوت عون نیرتهب موهفم ؛مود هتکن و تیعمج
 .دوب دهاوخ تیلاعف تهج عیزوت نیرتهب هب ندیسر
 و هدرب رتارف هداس ییاضف یهدنامزاس کی ار نیمزرس شیامآ ،تسا هدش هئارا دیدج میهافم ساسا رب هک ؛مود شرگن
 دیامنیم داهنشیپ بولطم یاهدنیآ ققحت روظنم هب یطیحمتسیز ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا یهدنامزاس لماش ار نآ
 هک تسا نآ شرگن ود ره رد کرتشم هجو دوشیم هظحالم هک روطنامه .(14 :1388 ،یراهدنق ناخ نیسح)
 زورب ییاضف لداعت مدع هدیدپ ات دریگ تروص ییاضف یزیرهمانرب هارمه هب دیاب یعامتجا ـ یداصتقا یاهیزیرهمانرب
 دای 1یاهقطنم یزیرهمانرب لمکم ناونع هب ییاضف یزیرهمانرب زا بلغا یزیرهمانرب تایبدا رد لیلد نیمه هب .دنکن
 و دح یاراد هقطنم فالخ رب و تسا ایوپ و زاب (متسیس) ماظن کی اضف ،یرظن هاگدید زا هک توافت نیا اب دوشیم
 هب ،قطانم و اهناکم شخب هب عبانم صیصخت و نییعت تهج رد تسا یشالت ییاضف یزیرهمانرب نیاربانب ؛تسین یزرم
 رد هقطنم تاناکما و یدیلوت یاهتیلاعف ،دشاب هتشاد ار یعامتجا عفانم نیرتشیب ،یشخب یراذگهیامرس هک یوحن
 دنک داجیا ار ییاضف راتخاس یعون و دهد شهاک ار دمآرد حوطس توافت و دریگ رارق اهنآ دنمزاین دارفا مامت سرتسد
 .(14 :1388 ،نامه) دشاب یاهقطنم هعسوت یاههمانرب ققحت یارای هک
 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 هک تسا ناتسکاپ یبرغ بونج و ناریا یقرش بونج رد یلحاس ینیمزرس یخیرات رظن زا ،2ناروکم ای نارکُبم ،نارکَمم
 هدرتسگ ناتسکاپ ناتسچولب تلایا یبرغ بونج رد الب سال ات کساج برغ رد هوکلاسأر زا نامع جیلخ لوط رد
 نیا یخیرات فلتخم یاههرود رد .تسا هدش هدرب مان نارکم تلایا زا 18 ات 16 یاهنرق ییاپورا عبانم یضعب رد .تسا
 یروتارپما .دندیمانیم ناریا تلود یایاعر ار دوخ یهاگ هک تسا هدوب یلحم نیناوخ هرادا تحت و راتخمدوخ هقطنم
 نارکم مانب ییاهرهش ناتسکاپ رد و دنه رد هزورما .دومن ایناتیرب هرمعتسم و دنه وزج ار هقطنم نیا هدجه نرق رد ایناتیرب
 .(88 : 1387 ،اضر بیرغ و دمتعم) تسا هدوب ناریا ورملق زا یشخب یخیرات فلتخم یاههرود رد نارکم .دراد دوجو
 .تسا هدش هدیمان (سودنیا) نارهم دور ات نامرک زا و مود میلقا میوقتلا و کلامم و کلاسم یاههتشون رد نارکم
 یاههتشون یضعب و ییاپورا یخیرات یاههشقن و دانسا یضعب رد (.تسا هداد حرش ار نارکم زین ولوپوکرام همانرفس)
 .(88 : 1387 ،اضر بیرغ و دمتعم) تسا هدش نایب نارکم رحب زین یزورما برع یایرد یبرع

                                                                                                                                                               
1.  Regional Planning 
2. Makran is a semi-desert coastal strip in Balochistan, in Pakistan and Iran, along the coast of the Persian Gulf 
and the Gulf of Oman 
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 نارکم هقطنم -1 هرامش هشقن
 (http://makran766.blogfa.com) :عبنم

 یگیاسمه ،یبونج زرم رساترس رد یللملانیب دازآ یاهبآ اب نآ ترواجم ،هقطنم نیا یاهتیلباق نیرتمهم زا یکی
 تسا (ناتسنمکرت قیرط زا) یزکرم یایسآ یاهروشک اب میقتسمریغ روط هب و ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب میقتسم
 بوسحم دازآ یاهایرد هب (ناتسکاپ زج هب) یکشخ رد روصحم یاهروشک نیا یارب یشوپ مشچ لباقریغ هار کی هک
 گرزب یتیزنارت رودیرک هس زا رودیرک ود ریسم رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا .(41 :1394 ،یزابهش و ناکرت) دوشیم
 رودیرک رگا .دنکیم حرطم قرش بونج هعسوت حرط یتیزنارت روحم ناونع هب ار نارکم هقطنم ،رما نیا .دراد رارق ایند
 یاهریسم اب هسیاقم رد ناسانشراک هتفگ هب هک مینک ضرف اپورا و ایسآ نیب تراجت هقلح نیرتمهم ار بونج - لامش
 یکی دناوتیم رودیرک نیا ؛تسا رتنازرا دصرد 30 ات هنیزه رظن زا و رتهاتوک دصرد 40 ات نامز و تفاسم رظن زا یتنس
 ،یدمحم و اتسور) دنکیم عفتنم ار رودیرک نیا ریسم یاهروشک هک دشاب هنایم یایسآ رد یتیزنارت مهم یاهریسم زا

 و لمح یارزو اپورا نویسیمک سالجا یرازگرب بقاعتم 1993 لاس رد 1بونج - لامش رودیرک هچرگا .(135 :1394
 یسایس تالوحت ریثأت تحت هقطنم یاهروشک هک دهدیم ناشن اهدرکلمع اما ،دش بیوصت ،وضع یاهروشک لقن
 .(135 :1394 ،یدمحم و اتسور) دننک هدافتسا لماک روط هب تیفرظ نیا زا دناهتسناوتن
 رزخ یایرد و ناریا قیرط زا هیسور و اپورا لامش یاهروشک یتیزنارت طابترا رودیرک نیا ،دوجوم تاعالطا ساسا رب
 لحاس رد راهباچ ردنب و نامع جیلخ لاصتا و هدرک رارقرب ایسآ بونج و سراف جیلخ ،دنه سونایقا هزوح یاهروشک هب

 یاههیاسمه و روشک قرش هب الاک هلدابم رد رودیرک نیا هب کیژتارتسا یردنب ناونع هب برع یایرد ای نارکم یایرد قرش
 نیا لماک یزادناهار اب دنیوگیم ناسانشراک .(38 :1348 ،قداص) درک دهاوخ داجیا یمهم شقن هنایم یایسآ و یقرش
 ربارب ود دودح یتعرس اب ار دوخ یالاک بونج ـ لامش رودیرک ریسم رد دنناوتیم ییاپورا و ییایسآ یاهروشک ریسم
 زین و هنایم یایسآ هقطنم رد دیدج یاهروشک داجیا هب هجوت اب رما نیا .دننک هلدابم زئوس لاناک ریسم اب هسیاقم رد

                                                                                                                                                               
1.  NOSTRAC 
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 تیمها یاراد اپورا و ایسآ هراق ود ره یارب ،سراف جیلخ و دنه سونایقا هزوح رد یناهج دیدج یاهرازاب یریگلکش
 .تسا یناوارف

  نارکم رودیرک -2 هشقن

 (http://www-dase.cea.fr) :عبنم

  نارکم هقطنم قیقد تیعقوم -3 هشقن

 (archgate.nethttps://www.rese) :عبنم

 یسونایقا ردنب اهنت و ناریا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یرواخ بونج یاهرهش زا یکی (راهبراهچ ،راهبهاچ) راهَمباچ
 امیپسونایقا یاهیتشک یریگولهپ تیلباق نآ هاگرگنل .دراد رارق دنه سونایقا و نامع یایرد هنارک رد هک تسا روشک
 یسرتسد هار نیرتکیدزن هک یدربهار تیعقوم لیلد هب راهباچ ردنب .تسا ناریا یناگرزاب دازآ قطانم زا و دراد ار
 هب (ناتسقازق و ناتسزیقرق ،ناتسکیجات ،ناتسکبزا ،ناتسنمکرت ،ناتسناغفا) هنایم یایسآ یکشخ رد روصحم یاهروشک
 .تسا دازآ یاهبآ
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 ناریا هشقن رد نارکم هقطنم تیعقوم -4 هشقن
 (http://daneshnameh.roshd.ir) :عبنم

 نوماریپ و رهش نیا یاوه و بآ .تسا یعیبط و یخیرات ناوارف یاههبذاج یاراد ،یناگرزاب تیعقوم رب هوالع راهباچ
 تسا راهباچ ناتسرهش زکرم راهباچ .دوشیم هدیمان راهبراهچ راهباچ لیلد نیمه هب و تسا لدتعم و یراهب هشیمه نآ
 اهنت راهباچ .(37 :1393 ،نایدوعسم) دراد رارق دنه سونایقا مرگ یاهبآ رانک رد ناریا یقرش بونج هیلایهتنم رد هک
 اهلصف مامت رد نآ یاوه تسا یسونایقا یاهداب ریثأت تحت نوچ و دراد رارق سونایقا لحاس رد هک تسا یناریا ردنب
 دوجو لیلد هب سراف جیلخ قطانم ریاس .تسا ناتسمز رد نآ نیرتمرگ و ناتسبات رد ناریا ردنب نیرتدرس تسا ریذپلد

 ضرع مه عبرم رتمولیک هدزای تحاسم اب راهباچ ردنب .دنتسین سونایقا یاهداب ریثأت تحت ایبرع هریزج هبش یارحص
 .تسا یمایم ردنب هباشم ًااقیقد زین نآ ییاوه و بآ طیارش و هدوب اکیرمآ یادیرولف هریزج هبش رد یمایم ردنب ییایفارغج
 رارق دنه سونایقا و نامع یایرد رانک رد ،روشک یقرش بونج هیلایهتنم رد تیعمج رفن رازه 160 اب راهباچ ناتسرهش
 ،راهباچ رهش هس یاراد راهباچ ناتسرهش .تسا لصتم یسونایقا یاهبآ هب هک تسا ناریا یردنب رهش اهنت و دراد
 دازآ هقطنم سیسأت اب ریخا ههد رد و تسا یزرواشک و یدایص رب ینتبم راهباچ مدرم داصتقا .تسا روگن و کرانک
 هناخراک و هاگراک اجنآ رد یجراخ ناراذگهیامرس زا یرایسب ،تسا روشک یداصتقا دازآ هقطنم دنچ زا یکی هک راهباچ
 ییاوه یاهرفس یارب یبسانم تیعقوم زا ،کرانک یللملانیب هاگدورف اب ترواجم لیلد هب راهباچ رهش .دناهدرک سیسأت
 .(43 :1395 ،درک) تسا رادروخرب
 ناریا زا رودیرک 2 ،دناهدرک ینیبشیپ رما نیا یارب للم نامزاس ناسانشراک هک یناهج لقن و لمح رودیرک 3 عومجم زا
 رد «مشیربا هزاورد» زا رودیرک نیا .دوب دهاوخ ناهج یبرغ–یقرش رودیرک نیرتیبونج روبع هطقن راهباچ و درذگیم

 یقرش بونج یایسآ نیمزرس هب و هدرک هیذغت ار نوتناک ناتسا ینعی روشک نیا داصتقا بلق و دوشیم زاغآ نیچ
 ،روپکان ،هتکلک دننام هیحان نیا یاهرهش نیرتمهم ششوپ اب و هدش ناتسودنه دراو ریسم نیا یط زا سپ و ددنویپیم
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 لیلد هب راهباچ ردنب .(107 :1388 ،هداز یساقآ و هداز میهاربا) دسریم راهباچ هب مساق نب و یچارک ،دابآریصح ،روپیاج
 ،ناتسنمکرت ،ناتسناغفا) هنایم یایسآ یکشخ رد روصحم یاهروشک یسرتسد هار نیرتکیدزن هک یدربهار تیعقوم
 و یگدنزاس و تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا تسا دازآ یاهبآ هب (ناتسقازق و ناتسزیقرق ،ناتسکیجات ،ناتسکبزا

 یاهیتشک یریگراب شیاجنگ شیازفا و هلکسا تخاس هلمج زا ؛دریگیم تروص نآ رد یناوارف یراذگهیامرس
 یاههارراهچ نیرتمهم زا یکی ردنب نیا .یللملانیب هاگدورف ثادحا و هنایم یایسآ یوس هب نهآهار تخاس و امیپسونایقا
 رازه 14 تحاسم اب راهباچ دازآ هقطنم .(17 :1395 ،ینامرک یرگسع) تسا یناهج یناگرزاب بونج-لامش رودیرک
 رد یقرش لوط هقیقد 27 و هجرد 60 و یلامش ضرع هقیقد 20 و هجرد 25 رد ناریا یقرش بونج هیلایهتنم رد راتکه
 .(17 :1385 ،یوترپ) دراد رارق نامع یایرد یاهبآ رانک رد و راهباچ جیلخ قرش

 راهباچ ناتسرهش -5 هشقن

 (http://www.sbportal.ir) :عبنم

 یایرد مرگ یاهبآ رانک رد ناریا یقرش بونج هیلایهتنم رد عبرم رتمولیک 17155 دودح یتحاسم اب راهباچ ناتسرهش
 بونج زا و رهشکین و رهشناریا یاهناتسرهش هب لامش بناج زا ناتسرهش نیا .تسا هتفرگ رارق دنه سونایقا و نامع
 یتعسو اب راهباچ ردنب .تسا دودحم ناگزمره و نامرک یاهناتسا هب برغ زا و ناتکاپ هب قرش زا و نامع یایرد هب
 25 و یقرش لوط هقیقد 37 و هجرد 60 رد و تسا هتفرگرارق ایرد حطس زا رتم 7 عافترا رد عبرم رتمولیک 11 رب غلاب
 زا ینیمز هلصاف و رتمولیک 1456 نارهت ات راهباچ ناتسرهش یئاوه هلصاف .دراد رارق یلامش ضرع هقیقد 17 و هجرد
 ناتسرهش نیا .تسا رتمولیک 738 ناتسا زکرم ات راهباچ ردنب هلصاف .تسا رتمولیک 1961 نامرک -رهشناریا هداج قیرط
 هریزجهبش رد یمایم ردنب ییایفارغج ضرعمه راهباچ ردنب .تسا نامع یایرد رد یبآ زرم رتمولیک 300 یاراد ًاادودح
 نارهت یرتمولیک 2286 رد راهباچ .تسا یمایم ردنب دننامه ًاالماک ییاوه و بآ طیارش یاراد و تسا اکیرمآ یادیرولف
 یعیبط یگدیرب اب راهباچ جیلخ .تسا رتمولیک 900 یچارک ردنب ات و رتمولیک 721 نادهاز ات نآ هلصاف .تسا هتفرگ رارق
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 سونایقا هب هاربآ نیرتکیدزن و دوریم رامش هب نامع یایرد لحاوس نوماریپ رد ناریا جیلخ نیرتگرزب ،دوخ ییانثتسا و
 .(57 :1388 ،یمیرک و هداز میهاربا) تسا دنه
 راهباچ و نارکم هقطنم رد اضف یتینما یهدنامزاس و یزیرهمانرب
 روشک نیا یزرم یاهناتسا نیرتنماان زا یکی هب ریخا لاس دنچ رد ناریا یقرش بونج رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 قاچاق ،ناتسکاپ اب ینالوط زرم ،چولب حلسم یاههورگ تیلاعف ،ینس و هعیش تیعمج ندوب هتخیمآ .تسا هدش لیدبت

 زاجمریغ عبانم هب ناسآ یسرتسد و یزکرم تموکح و یلحم نالوئسم زا یلاها یتیاضران و ضیعبت ،ردخم داوم روآدوس
 یتینما هراومه ناتسچولب و ناتسیس دنچره .دنرثؤم ناتسا نیا تینما فیعضت رد هک دناهدش یفرعم یلماوع زا یگمه
 یارب گرزب یرسدرد هب ناتسا نیا ،هللا دنج هورگ یاهیشکمدآ و اهیریگناگورگ اب 1230 لاس زا اما ،هتشاد هدننکش
 هب هتسناوتن ،هللا دنج نیشیپ ربهر ،یگیر کلاملادبع مادعا و یریگتسد یتح و هدش لدب ناریا ییاضق و یتینما تاماقم
 (بهذم ینس) اهچولب قوقح قاقحا یارب یمدرم تمواقم ار دوخ هورگ فده هللا دنج ناربهر .دهد نایاپ تلامح نیا
 نآ دیوگیم و دنادیم یفلس و یباهو یاهشیارگ یاراد و یتسیرورت ار هورگ نیا یمالسا یروهمج یلو ،دنناوخیم
 .(57 :1388 ،یهللادبع و یفاک) دناهدرک در روشک ود نیا هک یماهتا ،دوشیم تیامح ایناتیرب و اکیرمآ یوس زا
 ،ییایفارغـج یاوزـنا و یداصتقا تیمورحم و رقف یاههشیر دوجو لیلد هب یمالسا دنمهوکش بالقنا لوا ههد رد
 رد .دندز نماد ناتسا رد ینماان داجیا هب قارع قباس مـیژر هژـیو هب دوخ یجراخ نایماح کمک هب رارشا و نیناوـخ
 شیپ هتفای نامزاس و یسایـس تانایرـج تمـس هب اهینماان یریگتهج یداصتقا هعسوت و دشر اب بالقنا مود ههد
 قباس میژر هب بالقنا دض تانایرج یگتسباو هب هجوـت اب 1374 ات 1358 یاهلاس رد هاپس تیرومأم هرود رد .تفر
 و روحم دیدهت درکـیور زا یبیکرـت تروـص هب ماظن کیژتارتسا درکیور ناتسکاپ لخاد یباهو تانایرج و قارع
 یقرش یاهزرم رد اکیرمآ روضح اب تسا فداصـم هـک بالقنا موس ههد رد اما تسا هدشیم هرادا روحم ریذپبیسآ
 یاهیریذپبیسآ و یاههنیـمز عـفر ناکـما ات دراد رارق تیولوا رد روحم بیسآ کیژتارتسا درکیور باختنا روشک
 یارب ار یبسانم هنیمز تـسا اکیرـمآ اـج نیا رد هک لعاف ،لکش نیدب .دیآ مهارف یگنهرف و یسایس ،یداصتقا
 و مرن یاهدیدهـت لکـش ود رد طیارـش نیا رد اکیرمآ یاهدیدهت .درک دهاوخن ادیپ ریذپبیسآ طاقن زا یرادربهرهب

 صوصـخ رد و یموق و یبهذم یاهفاکش زا یرادربهرهب مرن یاهدیدهت صوصخ رد .دنکیم ادیپ روهظ تخس
 هژـیو هـب یجراـخ نانمشد راک روتسد رد ینماان داجیا یارب رارشا و رگ بوشآ لماوع زا هدافتسا تخس یاهدیدهـت
 .(57 :1388 ،یهللادبع و یفاک) دراد رارق اکیرمآ

 یریگرارق زاسهنیمز روشـک نـیا رد ردخم داوم نت 5000 زا شیب هنایلاس تشک و ناتسناغفا روشک اب ناتسا یراوجمه
 .دننکیم تعفنم بسک هار نیا زا هقطنم رارشا رثـکا هـک ییاـج ات تسا هدش ردخم داوم قاچاق ضرعم رد ناتسا نیا
 یاهلاس هلصاف رد اهنت .دراد رارق شاخ و لـباز ،نادـهاز یاهرهش رد ناتسا رد ردخم داوم کیفارت رباعم نیرتمهم

 دض نارس و ردخم داوم ییایفام لماوع .درکیـم ددرـت ناتسا نیا رد ردخم داوم ناوراک 150 زا شیب 1370 ات 1369
 نیا اب ار یتاطابترا دندوب هدرـب ردخـم داوـم یاهناوراک یماظن یاهلیسناتپ هب یپ هک ناتسکاپ رد رقتسم بالقنا
 دوجو هب ناتسا رد ار یاهدرتسگ یاهینماان اهناوراـک شـشوپ رد یجراخ لماوع تیاده اب و دندرک رارقرب اهناوراک
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 ناتسکاپ و ناتسناغفا رد نابلاط نایرـج رد هشـیر هک ار یفلس یبهذم و یسایس یاهنایرج دیاب لماوع نیا هب .دندروآ
 .(121 :1385 ،یجنغ و یدمحم) درک هفاضا دراد
 و دیلوت -1:تسا هدش هتسناد یرشب عماوج یور شـیپ دیدهـت راهـچ یناهج تشادهب نامزاس 2007 شرازگ رد
 عماوج رد یتاقبط فاکش و رقف -3 تعنص هیوریب دشر زا لصاـح تسـیز طیحم یگدولآ-2 یمتا یاهحالس تشابنا

 لاله ردخم داوم تیزنارت و دیلوت نوناک هب یکیدزن لیلد هب ناریا روشک .(فرصم ،عیزوت ،لاقتنا ،دیلوت) ردخم داوم -4
 داوـم هدـیدپ لباقـم رد «لمحت» تسایس ذاختا اب یولهپ میژر هتشذـگ رد هـک ... و اپورا هب ناتسناغفا أدبم زا ییالط
 رد هاش میژر هژیو یسرزاب و رتفد تسایر تسودرف تاراهظا هب انب روشـک لخاد رد کایرت تشاک رب هوالع ردخم
 هـب رصحنـم شقـن زین اپورا هـب ردخـم داوم تیزنارت هژیوب و عیزوت رد یولـهپ فرـشا ییاز دمآرد یژتارتسا یاتسار
 یاهتکـن اهنت .دیآیم باسح هب هقطنم رد یدج دیدهت و لضعم کی ناونع هب ردخـم داوـم قاچاق .تسا هتشاد درف
 نت 1185 زا کایرت دیلوت ناتسناغـفا هـب وتان یاهورین و اهییاکیرمآ دورو زا دعـب هک تسا نیا تسا لمأت لباق هـک
 یریسـم هب زاین فرصم رازاب هب ندیسر تهج تادیلوت نیا و تسا هدیسر 2007 لاس رد نـت 8500 هـب 2001 لاس رد
 دیلوت اب ناتسناغفا .دشخبیم ناتسچولب و ناتسیس ناتسا هنیزـگ نیرـخآ و نـیلوا هتبلا هک دراد هنیزه مک و بسانـم
 دصرد 95 ات 90 زا شیب هچنانچ .دنکیم نیمأت ار ناهج ردخم داوم دصرد 80 کایرت نت دصناپ و رازه تشـه زا شیـب
 یلـم صلاخاـن دـمآرد %60 ات 40 .تـسا هتفرـگ ارف ناتسناغفا کایرت زا هدش دیلوت نیئورـه ار یـیاپورا یاهرازاب
 هن هدش ماجنا تاقیقحت ساسا رب .دراد رارق دیفس گرم نارگادوس تسد رد هک دیآیـم تسد هب شاخشخ زا ناتسناغفا
 یدمحم) تـسا کایرـت دیلوـت هـب هتسـباو ناشداصتقا هک دنراد تردابم شاخشخ تشـک هب ناتسناغفا رد رفن نویلیم
 .(121 :1385 ،یجنغ و

 هدرک میدقت دیهش 3658 دودح لاس یس یط ینویفا هدام نیا اب هلباقم یژتارتسا ذاختا اب ا.ا .ج یمالـسا بالقـنا دعب زا
 طخ ناریا هک درک مالعا اریـخا هـک للـم نامزاـس ردخـم داوـم لک ریدم یکالرآ وینیپ فرط زا هزرابم عوـن نـیا هـک
 یریگولج ضراوع زا تسا رکذ لباق .تسا رگید یاهروشک یارب وگلا و لدم کی نیا و تسا ردخم داوم اب هزرابم مدقم
 رد .تسا دایتعا هدوب اهینماان زورب و دشر و روشک لخاد هب داوم نآ زیررس ا.ا.ج طسوت اپورا هـب ردخم داوم لاقتنا

 هب دیدنیش یماظن هاگیاپ و تاره ناتسا هژیو هب ناتسناغفا یبرغ بونج قطانـم رد رارقتـسا اـب اکیرـمآ رضاـح لاح
 هدرتسگ یاههمانرـب یاتـسار رد سیلگـنا M-16 و ایس یتاعالطا یاهنامزاس .تسا هدز نماد هقطنم رد ینماان شرتسگ
 رد ار هناگیب لماوع روضح هنیمز ینماان داجیا اـب اـت دنتسـه شالـت رد ماوـقا نایـم هقرفت داجیا و دنه هراق هبش رد
 ینوناقریغ یاهتیلاعف زا یرایسب و ردخم داوم کیفارت یاهرتسب ،یگنهرف و یدام رقف نایم نیا رد .دنروآ مهارف هقطنم
 دناهتخود مشچ اهنآ هب دوخ فادها تیقفوم یارب هناگیب یاهورین هک دوشیم بوسحـم ییاههنیمز هلمج زا رگید
 .(121 :1385 ،یجنغ و یدمحم)
 و یقرش هجرد 86/60 یبیرقت تاصتخم ات و زاغآ رتاوگ جیلخ زا رتمولیک 900 لوط هب ناتسکاپ روشک اب ناتسا نیا

 و ناریا یکشخ زرم .(هوک هایس کلـم) اـت دراد هـمادا نادهاز لامش یرتمولیک 38 رد یلامش ضرع هجرد 86/29
 نداهن رس تشپ اب قرش لامش دادتما رد هدش زاغآ نادهاز لامش یرتمولیک 38 رد ،رتمولیک 300 لوط هب ناتسناغفا
 یبونـج ناسارخ زرم هک دباییم دادتما امرخ هاچ اـت و دسریم کهوـک هب کمن زا هدیشوپ حوطس و یاهسام یاههنهپ
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 .دشابیم رتمولیک 350 لوط هب کساج ردنب ات رتاوگ جیلخ زا ناتسا نیا یبونج یاهزرم .ددرگیم زاغآ هطقن نـیا زا
 ،لصا ینابعش)تسا ناتسا تینما رد یدج یاهبیسآ زا اهزرم لرتنک مدع و ناتسا یکاـخ و یـبآ یاهزرم یگدرتسگ

 و تمعن بجوم دوش ماجنا یتسرد یزیرهمانرب نآ یارب هکیتروص رد زرم نتشاد هکنآ هجوـت لباق .(101 :1388
 تیعضو نیا هک تسا (تمغن) یتینما تیعضو رد نارحب زورـب بجوـم تروـص نیا ریغ رد و دوشیم ناتسا هعسوت
 یاهیریذپبیسآ ناتسا یگتفاین هعسوت اب هارمه ناتسا لرتنک لباقریغ یاهزرم و تسا هدـش ثداـح رضاح لاح رد
 یتصرف هب ناتسا هدرتسگ یاهزرم ،دبای ققحت ناتسا رد یگتفاین هعسوـت هـک یتروـصرد .تسا هدرک نادنچود ار ناتسا
 هنایلاس طسوتم دـشر خرـن اـب 1355-1365 ههد رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا تیعمج .دـش دنهاوـخ لیدبـت لیدبیب

 ندوب توافتـم ناوتیـم ار نآ تلع .تسا هدوب روشک رد روکذم یههد رد دشر یاهخرن نیرتالاب زا یکی دصرد 5/6
 .تسناد روشک یاهناتسا رگید اب نیمزرس نیا مدرم یگنهرف یموق یاهیگژیو

 ناتسیس ناتسا تیعمج ینماان و رقف شرتسگ و ناتسچولب و ناتسیس قطانم زا یشخب رد تیعمج یالاـب دـشر خرـن -1
 دصرد 6/5 هنایلاس طسوتم دشر خرن اب 1355-1365 ههد رد ناتسا تیعمج ینمااـن و رقـف شرتسگ و ناتسچولب و
 یاهیگژیو ندوب توافتم ناوتیم ار نآ تلع .تسا هدوب روشـک رد روکذـم هـهد رد دشر یاهخرن نیرتعیرس زا یکی
 2/4 هنایلاس طسوتم دشر خرن اب ناتسا تیعمج .تسناد روشـک یاهناتـسا رگید اب نیمزرس نیا مدرم یگنهرف یموق
 دصرد 8/2 هک تسا هدیسر 1375 لاس رد رفـن 1227000 مـقر هـب 1365 لاس رد رفن 000/100/1 مقر زا دصرد
 یبسـن مکارـت -2 .(159 :1393 ،یدمحم یقیفوت و یدابآرز) تسا هدادیم صاصتخا دوخ هب ار روشک لک تیعمج
 هرمز رد ناتسچولب و ناتسیـس .تسا هدوب عبرم رتمولیک ره رد رفن 9 ،1375 لاس یرامشرس ساسا رب ناتسا یتیعمج
 دودـح هب ناتسا یبسن مکارت هک تسا نآ زا یکاح 1382 لاس یاهدروآرب .دراد رارق روشک یاهناتسا نیرتمکارت مک

 زا ینییاپ مکارت و روشک لـک زا %11 هدرتسـگ یایفارغج هب هجوت اب هک تسا هتفای ءاقترا عبرمرتمولیک ره رد رفن 12
 و یدابآرز) تـسا هدـش ثداح نونکامه هک ؛دشابیم ایفارغج و تیعمـج لرتنـک یتینـما تالکشم رد رثؤم لماوع
 .(159 :1393 ،یدمحم یقیفوت

 و تیعمج بسانم لرتنـک مدـع .تسا بسانم تامدخ هئارا مدع للع زا یکی نییاپ مکارت و تیعمج یگدنکارپ نیا
 ندوب رود هطساوهب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا .تسا هدش لرتنک مدـع لیلد هب اهینمااـن زورب ثعاـب هـک تسا ایفارغج
 حطس ندوب نییاپ ،یاهریشـع یگدـنز و یبهذم ییارگاو ،زرم ندوب ینالوط ،ناتسا تعسو ،تیعمج یگدنکارپ ،زکرم زا

 هک هدروآ دیدپ ناتسا رد ار یطیارش ،یرادـماد و یزوراشـک ندوب رطخ رد ،نشخ یایفارغـج ،تافارخ جاور داوس
 رما ققحـت تروص رد یفنم تاکن نیا .تسا هدیدرگ چولب یگدنز کفنیال ءزج حالس لمح و زیمآتنوشخ راتـفر
 ار دوخ تیرومأم نیتسخن ،ناتسناغفا اب دورو اب وتان .دنوـش لیدبت ماظن تبثـم طاقـن هـب دنناوتیم ،ناتسا رد هعسوت
 نـیا تیقفوـم هلزنـم هب ناتسناغفا رد رارقتـسا اب تقیقح رد .درک عورش اپورا ینعی شیوـخ یتنـس هزوح زا جراخ رد
 هجاوم ناتسناغفا رد یاهدشن ینیب شیپ و توافتم یاهشلاچ اب نامزاس نیا .تسا قرش تمـس هب شرتسگ رد نامزاس
 وحـن ره هب دننکیم یعـس هقطنـم رد دوـخ تدـم دنلب فادها هب هجوتاب سیلگنا و اکیرـما روشـک ود اما ؛دیدرگ
 .(159 :1393 ،یدمحم یقیفوت و یدابآرز) دنراد هاگن ناتسناغفا رد ینالوط تدم یارب ار وتان یاهورین نکمـم
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 و یموق یاهلسگ ندرک لاعف» ،دوشیـم ارـجا «گرزـب هنایمرواخ» حرط یاتسار رد هک اکیرمآ یاهتسایس زا یکی
 روشک نیا مرن تامادقا زا اکیرمآ 2007 یتینما نیرتکد 4 دنـب رد هنیـمز نـیا رد تـسا «ناریا قرـش رد هژیوهب یبهذم
 ،یدوریش)تسا هدش دای اهتیموق عفن هب ناریا تلود هیلع یقوقح یواعد حرط و ناریا مدرم رد شرگن رییغت هرابرد

 یاهتکرح صوصخب دنتسه لاعف تیمکاح هیلع هک ییاهحانج تیوقت و کیرحت صوصـخ رد دنب نیا رد .(83 :1384
 نیا رد .تسا هدش دیکأت اهتیلقا قوقح قاقحا رد اهNGO شرتسگ قیرط زا رشب قوقح و یسارکومد جیورت و یموق

 راتخاس داجیا و یراتخمدوخ یاطعا ،هقطنم یاهروشک هیزجت ،دیدج هنایمرواخ حرط رد اکیرمآ فادـها هلمـج زا دنس
 لاعـف هب ناوتیم اتسار نیمه رد .دریگیم تروص اهروشک یزاسکچوک ،اهزرم رییغت اب هک تسا 2015 لاس رد ویتاردف
 و دازآ ناتسچولب ،گرزب ناتسدرک لیکشت رب دیکأت اب هدش دای یاهتسایس غلبم هک نابز یسراف هراوهام 3 ندرـک
 یکی ،اکیرمآ دیدج یژتارتسا هب هجوت اب دسریم رظـن هـب دسریم رظن هب نیاربانب .تشاد هراشا ،تسا دحتم ناجیابرذآ
 و ثداوـح .تسا چولب موق هلمج زا ،اهتیموق کیرحت اب ناریا مدرم رد شرگن رییغت روشک نیا یدربهار فادها زا
 :دسیونیم «فارگلت یدناس» هیرشن هنیمز نیا رد .تسا تسایس نیمـه یایوـگ قرش هقطنم رد ریخا یاهیمارآاـن
 .(83 :1384 ،یدوریش)«دوب اکیرمآ یهدنامزاس ای ناریا رد ریخا یتسیرورت تالمح»

 اکیرمآ هنیرید تموصخ هب هجوت اب اذل ،دنک یریگهرهـب دوـخ فادها هب ندیسر یارب وتان ناوت زا ات دنکیم یعس اکیرمآ
 یمالسا یروهمج یارب یدج دیدهت ناونع هب هقطنم رد وتان روضح یتح یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ ناریا هیلع
 ناتسناغفا رد وتان شرتسگ .تسا هدرک رتجنرغب ار عوضوـم رازبا ناونع هـب زین ناتسناغفا یراکمه و هدوب حرطم ناریا
 هلمج زا ا.ا.ج یاهزرم هیشاح رد هارف ناتسا رد دندنیش فیرش رازم و لباک ،دابآ لالج ،راهردنق رد یاههاگرارق داجیا و
 طیحم هک للملانیب یاهتسایس زا یکی هزورما .دنوشیـم بوسحـم ناریا روشک و ناتسا هیلع رب یماظن تادیدهت
 .(83 :1384 ،یدوریش)تسا هقطنم رد اکیرمآ تلود یاهتسایس تسا هدرک رثأتم ار ناریا یتینما
 چولب یموق هلابـند هرتسـگ عقاو رد و اهروشک نیا رد اهچولب زا یتیعمج تنوکس و ناتسکاپ روشک اب ناتسا یگیاسمه
 نتشاد روصت و تسا هتفای شرتسگ مه فرط نیا هب زرم یوس نآ تالضعم یدراوم رد هک یروطهب زرم یوس نآ رد
 روشک اب ناتسا مدرـم یزرـم طابترا نینچمه و تسا هدروآ دوجو هب ار ییاهشرگن اهروشک نآ رد یراتخمدوخ
 یارگپچ لماوع هب کمک و لاح هب ات هیسور روضح نامز رد ناتسناغفا رد یلخاد یاهیریگرد ریثأت و ناتسناغفا
 ریثأت ،نیدهاجم و نویبالقنا هب ناریا کمک لابق رد (داخ) ناتسناغفا یتاعالـطا یاهسیورـس یوس زا یچولب و یناریا

 و یبرع هدحتم تراما و ناریا یسایس تالکشم و ناریا رد ناتسچولب ینید یاملع یور رب ناتسکاپ هیملع یاههزوح
 شالت نینچمـه و ناریا هیلع رب ار اهیئاکیرمآ طسوـت سراـف جیلخ هزوح یاهروشک کیرحت و بالقنا لوا رد نامع
 شالت و سیلگنا تلود ذوفن نینچمه و سدقم عافد نارود رد ناریا یقرش ههبج رد ینماان داجیا تهج قارع تلود
 طیحم یجراخ لماوع زا ناوتیم ار ناتسناغفا رد اکیرمآ و وتان سپس و نابلاط ندمآ راک یور و تیباهو نایرج
 یاهروشک یتینما و یسایس یتابثیب رضاح لاح رد .(83 :1387 ،یبرع یعیفش) تسناد ترارش تیوقت رـب کیتیلپوئژ
 رجنم هک (ناتسنوتشپ) دازآ ناتسچولب روصت و اهوتشپ اب ناتسکاپ شترا ریخا یاهیریگرد هژیوهب و ناتسناغفا و ناتسکاپ
 رب یناوارف ریثأت هک تسا هقطنم تالضعـم هلمج زا قطانـم نـیا زا اهنآ ترجاهم و نایعیش رازآ و تیذا و رازآ هب
 هژیوب ،دوخ ناتسچولب و نیشنوتشپ قطانم رب روشک ود یاهتلود لرتنک مدع و یتابثیب نیا دوجواب .دراد ناتسا تینما
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 لاح هب ات ار یدایز یتینما ثداوح دنتسه لاعـف هقطنـم رد دازآ تروـص هب نایچقاچاق و رارشا ،اهزرم رب لرتنک مدع
 و یماظن یاهورین زا رطخ ساسـحا اـب زین یدراوم رد یموب ریغ و یموب نایچقاچاق و رارشا و تسا هدروآ دوجو هب
 یزرم تادوارم رد روشک ود نیب نیمرجـم دادرتـسا دادرارـق مغریلع .دننکیم رارف اهروشک نیا هب ًااررکم ا.ا.ج یتینما
 :1387 ،یبرع یعیفش) تسا هدش تبـث ا.ا.ج نیبام زرم رد روشک ود نیا نانابزرم یراکمه مدع دنس 1025 لاح هب ات

83). 

 هب روشک ود نیا و ؛تسا هیاسمه ناتسناغفا و ناتسکاپ روشک ود اب دوـخ یقرـش یاهزرم رد ناریا یمالسا یروهمـج
 زا دعب ناتسناغفا یتاعالطا سیورس .دناهدرک لاعف ناریا روشک هیلع ار دوخ یتاعالطا یاهسیورس یعیبط تروص
 یاراد ناتسکاپ .تسا یریگلکش لاح رد ییاکیرمآ و یبرغ سیورس رظـن تحت نونکا مه ،ریخا لاس دنچ تالوحت

 نابلاط تموکح لیکشت ،ریخا ههد رد نآ یاهتیلاعف نیرتمهم زا هک تسا هلاس 60 تمدق اب ISA یتاعالطا سیورس
 و یبهذم و یموق تاکیرحت ،ییارگهقرف جیورـت ،ناریا رارشا هب یهد طخ ،هباحص هاپس زا تیامح ،ناتسناغفا رد
 تحت یگیر کلاملادبع نوچ یباهو رارشا و یطارفا رصانع هزورما و ؛تسا هقطنم رد رورت و تنوشخ گنهرف شرتسگ
 شردارب طباور رـب فارتـعا هک دیمحلادبع رورش شردارب تاراهظا قبط و ؛دراد تیلاعف و ددرت ناتسکاپ رد ISA لرتنک
 .(83 :1387 ،یبرع یعیفش) تسا هدمآ تحارص یو تافارتعا رد هب ناتسکاپ و اکیرمآ نارسفا اب یگیر کلاملادبع

 هک ییاههورگ زا یرایسـب هـک میباییم رد مینک هفاضا یطارفا یاههورگ یهدنامزاس هب ار ییارگهقرف تیعقاو هاگره
 هدیچیپ داعبا تروص نیدب ؛دنتسه یتاعالطا یاهسیورس لوصحم عقاو رد دناهدناشک شلاچ هب ار نایماظن تردق نونکا
 رگـید تامادـقا زا .دش دهاوخ نـشور یدودـح اـت یموق ییارگ تیلقا هب یموق تیلقا لیدبت دنیآرف رد ییارگهقرف
 هب مادقا و دراد ناتسکاپ رد یدیدش تیلاعف ،سیورس نیا ینابیتشپ اب هباحص هاپس .دشابیم هباحص هاپس لیکشـت ایس
 هقطنم رارشا ،هباحص هاپس نیب یاهدرتسگ یگنهامـه نینچمـه .دنکیم روشک نیا نایعیش یزیرنوخ و باعرا ،رورت
 نیا زا لبق هک هنوگنامه .دراد دوجو یللملانیب و یلحم یاهسیورس اب ناقرف بزح یاهوریـن و نابلاـط ،ناتسچولب

 تالضعم و لیکشت خرس شترا اـب هلباقـم یارـب ار نابلاط هورگ ،ناتسبرع روشک و CIA یرکفمه اب ISA سیورس
 .(77 :1386 ،ینیدلا نیعم)دندروآ دوجو هب ار ناتسناغفا یلعف
 تردق و دادعت رب 2007 لاس رد نابلاط .دراد یدج لمأت یاج هتشذگ یاهلاس رد ناتسناغفا تینما عاضوا یسررب
 لاح رد نابلاـط هک درک داجیا عیسو حطس رد ار ینزهنامگ نیا و دوزفا ... و مدرم هیلـع دوـخ تالمـح یبیرخت
 45 زا شیـب رد ار دوـخ روضح تسا هتسناوت نونکامه نابلاط وتان و اکیرمآ روضح مغریلع .تسا تردق هب تشگزاب
 نینچمه دهد شرتسگ زین ناتسناغفا لامش و برغ رد ار شیاهتیلاعف نینچمه و هداد شرتسگ ناتسناغفا کاـخ دصرد
 (ناتسرـیزو هقطنـم) ناتسکاپ هب سپس و هدز هبرض نمشد هب ًااضعب زیرگوگنج تایلمع هویش و کیتکات رییغـت اـب نابلاـط
 ،نآ نیرتهدمع هک دیامنیم ا.ا.ج تینما هجوتم ار یرگید تادیدهت دوخ نابلاط ددجم ندیسر تردق هب .دننک رارـف
 یاهزرـم لخاد رد یطارفا تانایرج تیاده و ترارش شرتسگ و یرگ یفلس رکفت جیورت و مسینابلاط ددجم ءایحا
 ناتسناغفا روهمجسیئر ریخا عضوم و دشخبیم ناتسناغفا زا ییاهشخب رب یزکرم تلود طلست مدع و ناتسناغفا اب ناریا

 رایسـب زرـم یوـس نیا رد اهترارش دیدشت نابلاط هطلس شیازفا اب لاحرههب .تسا تردق رد نابلاـط ندرـک میهس
 :هلمج زا تسا نایع
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 ینابیتشپ هدـش ریگتـسد رصانع تافارتعا قبط و تیاده زرم یوس نآ زا نابلاط طسوت هدش یهدنامزاس ترارش -1
 تیادـه ،یسوساـج زا معا هنغافا لماوع طسوت ینوناقریغ تیلاعف شرتسگ -2 .دنوشیم یتازیهجت و یتاعالطا

 ناتسکاپ لماک طلست مدع -3 .نابلاط طسوت تایلام ذخا اب (...و یریگناگورگ و ردخم داوم ،تخوس قاچاق یاهکبـش
 رد رارـشا و نایچقاچاق ،نامرجم نمآم هب قطانم نآ ندش لیدبت و روشک 2 نیا نیشنوتشپ هقطنـم رـب ناتسناغـفا و
 نماان هب اهنآ لیامت و ناتسناغفا و ناتسکاپ ینابزرم یاهورین طسوت زرم لرتنک مدع -4 .روشک 3 نیا کرتشم یاهزرـم
 ماجنا تهج رگید یاهروشک لماوع نداد شزومآ و یرگ یفلس رکفت جیورت رد نابلاط هطلس -5 .هقطنـم ندوـب
 هب روج و ملظ و ناتسناغفا رب (قباس یوروش) اهتسینومک هطلس .(77 :1386 ،ینیدلا نیعم) یراحتـنا تایلمـع
 نیرتینالوط نیا دیاش هک روشک هب عیسو دح رد و ررکم یاهترجاهـم ثعاـب شـیپ لاس 28 زا یناغفا ناناملسم
 طلست نامز زا و تفای شیازفا نابلاط هطلس زا سپ ... و ینماان ،گنج ،رقف لیلد هـب دنور نیا و دشاب خیرات ینامهم
 و دورو ربعم یبونج ناسارخ ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا و هدوـب شرتسـگ هب ور هراومه دنور نـیا اکیرمآ و وتان

 دیاب .دنتسه نکاس روشک قرش یاهناتسا رد اهنآ زا یرایسب و دشابیم روشک هب ینوناق ریغ نیرجاهم نیا جورخ
 رد و هقطنم یولوم زا یکی ًااریخا و دراد دوجو رجاهم هنغافا و ناتسا تنس لها نیب یگنتاگنت طابترا هک درک هجوت

 جارخا ناتسا یتح و نادهاز زا ار هنغافا رگا :تسا هتفگ هنغافا جارخا و یهدناماس هب شنکاو رد بالقنا دض یاهتیاس
 تفلاخم زین اههاگودرا رد اهنآ ناکسا اب یتح .دش دهاوـخ لیطعـت ام تعامج و هعمج زامن زا یاهدمع شخب ،دننک
 ناتسا تنس لها دجاسم زا یضعب تعامج ماما هک تسا یروط هنغافا و ننست لها نیب طابترا نینچمه .تسا هدش
 مه رد هک ؛دنهدیم لیکشت هنغافا ار ناتسا نیا رد هیملع یاههزوح بالط زا یهجوت لباق تیعمـج و دشابیـم یناغفا
 ناتسا رد تیعمج بیکرت و لداعت ندروخ مهرب ثعاب هک تسا هدروآ دوجو هب ار نوزومان یتیعمج بیکرت یگتخیمآ
 هتکن نیا هب نینچمه .(273 :1382 ،هداز بیقن)دوشیم ینیب شیپ کانرطخ یاهدنیآ هجوت مدـع تروـص رد هک هدش
 اـب تیعمـج هـیور یب دشر .دشابیم تنس لها و هنغافا هضبق رد قطانم یضعب رد زین ناتسا داصتقا درک هراشا دیاب
 نیب رد ینس ظاحل زا تیعمج نیرتناوج ار ناتسا تعمج ،یبهذـم دیاقـع اـب نآ ندرک هتشغآ و یسایس هاگدید
 ار ... و یتیبرـت و یشزومآ ،یسایس ،یتینما هدیدع تالکشم ،یداصتقا رقف اب هارمه هک تسا هدرک روشک یاهناتسا
 اب اهناغفا زا یاهدع ًااریخا و تـسا هداد رییغـت تنس لها عفن هب ار تیعمج نزاوت تیاهن رد و تـسا هدروآ مهارـف
 بیکرـت و دناهدرـک اهنیمز دیرخ هب مادقا و هدش میقم لباز لثم ییاهرهش رد یناریا یاههمانسانش لعج ای و هیهت

 .دش دهاوخ یعامتـجا یاهیناماسبان زا یلیخ زاسهنیمز هدنیآ رد و دناهداد رییغت ار هقطنم نیا رد یتیعمـج

 :یناریا عابتا ترجاهم و یراکیب خرن شیازفا -1 :تسا ریز دراوم لماش ناتسا تینما یارب هنغافا ترجاهم یاهدمایپ
 هب هجوت اب هک دنراد روضح ناتسچولب و ناتسیس هقطنم رد هناگیب عابـتا زا رفـن رازـه 220 هب بیرق رضاح لاح رد
 بیرق دوجو -2 .تسا هتفای شیازفا رایسب هنغافا روضح و ترجاهم لباز زا هعیش ترجاهم و یلاسکشخ تیعـضو

 رد یناریا تیوه نتشادن و سکعلاب و یناریا نانز اب هنغاـفا نادرـم ینوناقریـغ یاهجاودزا زا لصاح دنزرف 3200
 -3 .تسا هتشاد یاهقطنم یدج یاهبیسآ تینما نیمأت و عاـفد رد هزیگـنا نتشادـن و (زرم هیشاح) لباز و نادهاز
 100 یاهاتسور دوجو ،هدنیآ رد رتشیب یتینـما ،یسایـس تالکشـم و لئاسم عوقو لامتحا و تیعمج بیکرت ندز مهرب
 میسرت هقطنم یارب ار یاهدننکنارگن زادنامشچ هک تسا یکانرطخ رایسب یطابترا لپ کی ناتسیس رد نیشن یناغفا دصرد
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 طاقن رد نکسم ینارـگ و هناـخ هراـجا نازیم شیازفا ،اههزاغم یلفقرس ندرب الاب -4 .(273 :1382 ،هداز بیقن) دنکیم
 24 صاصتـخا و نادـهاز رد صوصخ هب ناتسا یاهرهش رد ،یلحم یاهوتگ لیکشت -5 .نادهاز صوصخ هب یرهش
 یاهلاس رد : زرم رد زاجمریغ یاهدرـت دیدشـت -6 .تسا هنغافا هژیوهب یجراخ عابتا صتخم هک ناتسا مئارج زا دصرد
 ناقرف کهورگ ،هباحـص هاپـس دارفا اهنآ نیب رد هک دناهدشیم ناتسا دراو هنغافا زا رفن 500 دودح هنازور ریخا
 و ماد هارمه هـک یتشادهـب یاهیرامیـب و ضراوع .دندوب تعامج نیا ناتسا رد تاراجفنا زا یضعب لماع ،ناتسچولب
 .تسا هدش دراو روشک هب نیرجاهم یتح و ماشحا

 راهباچ و نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا یهدنامزاس و یزیرهمانرب
 ،یتمواقم داصتقا یلک یاهتسایس یارجا رد هک تسا هدیدرگ ررقم یمالسا یاروش سلجم ریخا هبوصم ساسا رب
 .دوش سیسأت «نارکم لحاوس هعسوت نامزاس» روشک داصتقا یریذپبیسآ شهاک و تمواقم ناوت شیازفا عوضوم
 لحاوس هعسوت و یتمواقم داصتقا یاهتسایس ققحت رد رثؤم یمادقا ماظن یتسدالاب دانسا ریسم رد دناوتیم هک یعوضوم
 هکبش یزاسمهارف و اهتیمورحم ندودز اب تسا رداق نارکم لحاوس رادیاپ هعسوت حرط اریز ؛ددرگ یبایزرا نارکم
 دوش هقطنم نیا رد یداصتقا و یسایس ،یعامتجا یاههصرع رد کرحت و ییایوپ ،اضاقت قلخ بجوم ،بسانم یطابترا
 دیلوت و ردخم داوم و الاک قاچاق اب هزرابم ،لاغتشا ،یجراخ و یلخاد یاههیامرس بذج یارب نما یاهقطنم داجیا اب و
 ،ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب نارکم لحاوس یراوجمه ،یکیتیلپوئژ رظنم زا .دروآ ناغمرا هب ار رادیاپ تینما

 رتسب دازآ یاهایرد هب یزکرم یایسآ یاهروشک لاصتا ناکما و دنه سونایقا هنهپ هب لحاوس نیا یطابترا یاهتیفرظ
 یاهظحالم لباق شخب ،ربتعم یاههداد هاوگ هب .تسا هدومن مهارف یللملانیب و یاهقطنم تالماعت شرتسگ یارب یبسانم
 رد ناریا هک تسا یقرش یاپورا و یزکرم یایسآ رب لمتشم یاهدرتسگ هقطنم هجوتم ،یناهج میظع اضاقت و هضرع زا
 لباق ریبادت هب یبایتسد روظنم هب یموب هوقلاب یاهتیلباق و یلخاد یاهتیفرظ اذل .دشابیم قطانم نیا هجوت زکرم

 یکشخ رد روصحم یاهروشک زاین هب هجوت اب زین مهم نیا هک دراد یساسا یتیمها یاهقطنم داصتقا لماعت یارب لوصح
 یللملانیب تابسانم هعسوت یاتسار رد ار یبسانم یاهتصرف لحاوس نیا دازآ یاهبآ هب یزکرم یایسآ یاهروشک نوچ
 الاک یناهج تالدابم زا یگرزب مجح عقاو رد .دراد نارکم لحاوس و قرش بونج هقطنم رد دیلوت یارب هیامرس بذج و
 .(21 :1385 ،یسیئر کلم) تسا هقطنم نیا هجوتم یژرنا و
 یایسآ یاهروشک هژیو هب هقطنم یاهروشک یارب ،نازرا و نمیا هاتوک یاهریسم و دازآ یاهبآ هب یسرتسد نیاربانب
 ،یللملانیب یاههفلؤم ثیح زا عقاو رد .تسا نارکم لحاوس تیمها داعبا رگید زا دنتسه یکشخ رد روصحم هک یزکرم
 شقن رادیاپ هعسوت ریسم رد نادرمتلود مامتها اب دناوتیم یاهقطنم تراجت یاههزاورد زا یکی ناونع هب نارکم لحاوس
 نیمه رابتعا هب ناریا یمالسا یروهمج و دنک یبایزاب دنه سونایقا و نامع یایرد ،سراف جیلخ رد ار دوخ یروحم
 الاک تالدابم میظع مجح رد یتمواقم داصتقا یاهتسایس زا یشان ناوارف یاهتصرف زا یریگهرهب و یلم یاهتیفرظ
 رادیاپ تینما و یلم عفانم و ددرگ میهس یعامتجا و یسایس ،یداصتقا هعسوت هدرتسگ راثآ و یناهج یژرنا تیزنارت و
 هب یهتنم یطابترا یاههکبش و راهباچ ردنب یاهتیفرظ صخألاب نارکم لحاوس هعسوت ور نیا زا .دروآ ناغمرا هب ار
 نآ رب راظتنا ،یراج لاس رد یتمواقم داصتقا نالک دربهار هب تیانع اب هک تسا هدرتسگ یاهزاین نیا یوگخساپ ،راهباچ
 ییافوکش و تردق دیلوت ریسم رد یلخاد یاهتیفرظ و دادعتسا هب هجوت و ازنورد هاگن اب نادرم تلود هک تسا
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 یتمواقم داصتقا دربهار هب اکتا اب کش نودب .دنیامن لیصحت ناریا تلم یارب ار یمیظع عفانم ات هتشادرب ماگ یداصتقا
 کلم) دومن دودسم ار روشک یداصتقا ماظن رد لالخا هنوگره هار ناوتیم یلخاد یاهتیفرظ و ناوت رب هیکت اب و
 .درذگیم ناریا کاخ زا نآ زا یمهم شخب هکنآ هچ ،تسا ییانثتسا یتصرف بونج - لامش رودیرک .(21 :1385 ،یسیئر
 زا رودیرک نیا هکنآ هچ .دوریم رامش هب اپورا و ایسآ نیب الاک تیزنارت هقلح نیرتبسانم و نیرتمهم رضاح لاحرد
 اهالاک هک یروط هب .دوشیم لصتم ناریا بونج رد سابعردنب هب ایرد قیرط زا و زاغآ (یئبمب ردنب) دنه سونایقا هزوح
 (دابآریما ردنب و یلزنا ردنب) روشک لامش ردانب هب یلیر ای و یاهداج لقن و لمح هلیسوهب ناریا کاخ لخاد رد دنناوتیم
 - نیوزق نهآ هار لیمکت اب .دنوش لمح هیسور ناگال و ناخاراتسآ ردانب هب رزخ یایرد قیرط زا سپس و هتفای لاقتنا
 و ناکرت) دوشیم رسیم زین هیسور و زاقفق هقطنم یاهروشک هب یلیر و یاهداج یسرتسد ناکما ،ناریا ورملق رد اراتسآ
 .(41 :1394 ،یزابهش

 ریسم قیرط زا اپورا لامش و دنه سونایقا هزوح یاهروشک نایم یتیزنارت یاهالاک لمح هنیزه دنیوگیم ناسانشراک
 یقرش بونج یاهروشک و تسا رتنازرا دوجوم یتنس یاهریسم هب تبسن دصرد 30 دودح ات بونج ـ لامش رودیرک
 لقن و لمح رودیرک هب نتسویپ اب اپورا لامش زین و سراف جیلخ و دنه سونایقا هزوح ،هنایمرواخ ،یزکرم یایسآ ،ایسآ
 و عیرس لقن و لمح رد نآ یایازم زا دنناوتیم ،تسا یهجودنچ یاهرودیرک هلمجزا هک بونج ـ لامش یللملا نیب
 درکراک ،نارکم لحاوس مهم رایسب یاهدرکراک و اهتیلباق زا رگید یکی .دننک هدافتسا اپورا و ایسآ نیب ناشیاهالاک نازرا
 هب هجوت اب و دراد اهروشک هاگیاج رد یمهم شقن داصتقا هک رضاح رصع رد .تسا نآ یکیتیلپوئژ و یکیمونوکاوئژ
 نرق رد ،ساسا نیا رب .دنشابیم یداصتقا شقن یاراد هک دنتسه تیمها زئاح یقطانم ،کیمونوکاوئژ یهژاو فیرعت

 ینادنچ تیمها زا دریگب رارق یدنبمیسقت نیا زا جراخ هک یاهقطنم ره و دننکیم میسقت هقطنم شش هب ار ناهج رضاح
 یایسآ -4 (سراف جیلخ) هنایمرواخ-3 یبرغ یاپورا -2 ،یلامش یاکیرمآ -1 زا دناترابع قطانم نیا .تسین رادروخرب

 ،هقطنم شش نیا زا .دنتسه یمونوکاوئژ تردق کی قطانم نیا زا کیره .دنه -6 دارگنینل وکسم روحم -5 یقرش بونج
 تسا هقطنم کی طقف .دنتسه رادروخرب هوبنا دیلوت زا و دننکیم رداص اهروشک ریاس هب ار دوخ تاعونصم هقطنم راهچ
 داوم ،دازآ یاهبآ هب دورو و لقن و لمح هاگرذگ نیرتمهم هک تسا سراف جیلخ هقطنم نیا و دنکیم رداص ماخ داوم هک
 .دنکیم ادیپ هار دنه سونایقا هب هک تسا (نامع) نارکم یایرد اجنآ زا و زمره هگنت هب سراف جیلخ زا (زاگ و تفن) ماخ
 یداصتقا دعب زا هقطنم نیا کیژتارتسا هاگیاج یاقترا یلصا لماع ،نآ لحاوس و نارکم یایرد یتیزنارت شقن عقاورد
 .(41 :1394 ،یزابهش و ناکرت) تسا

 یاهرایعم ساسا رب رتشیب کیژتارتساوئژ یاهورملق و کیژتارتسا قطانم ،کیژتارتسا طاقن نونکا هک تسا نیا تیعقاو
 ،تسا یساسح رایسب یهتکن نیا .تسا رظن دروم مه یماظن دربراک تهج زا قطانم تیلباق نکل ،دوشیم نییعت یداصتقا
 تاظحالم رانک رد مه یماظن تاظحالم و یماظن تردق یهناوتشپ هکلب ،تسین راک رد ییاهنت هب یداصتقا لماع ینعی
 دید دیاب ،دشاب یماظن تردق زا هدافتسا هب زاین هچنانچ ،یداصتقا یاههدیا نتفای ققحت یارب سپ .دراد تیمها یداصتقا
 یلم تردق و عفانم یدنبتیولوا و بیترت رد ناس نیدب .هن ای دراد ار یماظن رونام تیفرظ (نارکم لحاوس) هقطنم نالف
 رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ریخا یاهلاس رد هاگیاج نیرتمهم روشک ره یداصتقا ناوت ،یناهج ذوفن یاهرازبا و
 رایسب یداصتقا یاهالاک فرصم یهضرع و دیلوت لرتنک و یللملانیب حطس رد یداصتقا یدنمناوت ،مکی و تسیب یهدس
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 دیلوت نینچمه و راشرس یژرنا عبانم یاراد هک تسا یقطانم رب قبطنم کیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ قطانم .تسا مهم
 یداصتقا لماوع اب قبطنم (کیتیلپوئژ) درس گنج نارود کیژتارتسا قطانم رگا لاح .دشابیم تفگنه صلاخان
 نیودت رد یروحم یشقن و هدوب نیزگیاج لباقریغ هک تفای دنهاوخ یللملانیب یتیعقوم قطانم نآ ،ددرگ (یمونوکاوئژ)
 .درک دنهاوخ ادیپ یناهج یاهیژتارتسا

 دلوم عبانم عیزوت ینعی ،یرگید دعب زا ،درس گنج نارود ییایفارغج قطانم کیتیلپوئژ رد کیمونوکاوئژ ندش حرط اب
 ای دنتسه یژرنا یاراد هک یقطانم مکی و تسیب نرق رد رگید ترابع هب ؛دندیدرگ حرطم زاگ و تفن تیروحم اب یژرنا
 یژرنا لاقتنا یاهریسم ثحب رد نارکم لحاوس کیمونوکاوئژ تیمها ورنیا زا .دنریگیم رارق هجوت دروم ،نآ روبع لحم
 دربهار نیودت رد یژرنا روبع قطانم نیرتمهم زا یکی ناونع هب نارکم لحاوس هاگیاج هب هجوت و تسا هجوت لباق زین
 لاقتنا ریسم و هار نیرتکیدزن ناونع هب نامع یایرد لحاوس ودینوی حرط رد .دشابیم یرورض و ریذپان راکنا یرما یلم
 هب نآ لاقتنا و زاگ یزاس عیام لانیمرت نیرتگرزب ناونع هب راهباچ حرط نیا رد .تسا هدش هتخانش یاهراقنیب یژرنا
 رگید زا .(133 :1393 ،نارگید و یریما) تسا هدش هتفرگ رظن رد نپاژ و نیچ هلمج زا ایسآ قرش بونج فرصم رازاب
 قطانم ،ردانب داجیا یارب هقطنم نیا رد دوجوم بسانم رایسب یاضف ،نارکم لحاوس یکیمونوکاوئژ یاهدرکراک و اهتیلباق
 هب یسرتسد .تسا زاقفق و یزکرم یایسآ رد یکشخ رد روصحم یاهروشک یسرتسد فده اب یتعنص و یراجت دازآ
 یلحاس یاهروشک یارب یددعتم یداصتقا یاهتیزم یاراد یکیژتارتسا وئژ و یماظن یاههبنج رب هوالع دازآ یاهبآ
 اهایرد ،دوشیم بوسحم لقن و لمح عون نیرتنازرا یبآ لقن و لمح :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم هلمج زا هک تسا
 قطانم زا اهایرد لحاوس ،دنوشیم بوسحم مهم زین یندعم عبانم رظن زا و دنوریم رامش هب رشب ییاذغ عبانم نیرتینغ زا
 یاهروشک رایتخا رد ار یدایز یراجت یاهتصرف یلحاس دازآ قطانم و ردانب و دوشیم بوسحم باذج یتسیروت

 زا دازآ یاهبآ هب یسرتسد مدع لیلد هب هک دنتسه ییاهروشک ،یکشخ رد روصحم یاهروشک .دنهدیم رارق یلحاس
 یریما) دنشابیم یکشخ رد روصحم روشک 31 ،هعسوت لاح رد یاهروشک نایم زا .دنتسه مورحم اهتصرف نیا یمامت
 .(133 :1393 ،نارگید و
 رد و دنراد یگتسباو هیاسمه یاهروشک هب یجراخ یناگرزاب روما رد ،یتسدرود تلع هب یکشخ رد روصحم یاهروشک
 رثؤم ریغ یاهراتخاسریز ،لقن و لمح تفگنه یاههنیزه .دناهدش تالدابت فازگ یاههنیزه تخادرپ هب موکحم هجیتن
 یناهج داصتقا هب اهنآ قاحلا ریسم رد یدج یعنام ،دنناوتیم تادراو و تارداص تامازلا رب هوالع ،اههقیضم عاونا و
 یدج بیسآ قطانم نیا رد یجراخ یراذگهیامرس نایرج و یتارداص یاهتباقر هب لاح نیع رد هک ددرگ بوسحم
 50 دودح یکشخ رد روصحم یاهروشک ،یبآ زرم یاراد یاهروشک اب اهسایق رد یناهج کناب یاههداد قبط .دننزیم
 دیؤم رامآ نیا .تسا رتمک دصرد 60 اهنآ یناگرزاب مجح لباقم رد ،دنزادرپیم لقنولمح یارب یرتشیب یهنیزه دصرد
 رد روصحم یاهروشک اب هسیاقم رد لباقم رد .تسا یناهج داصتقا رد یکشخ رد روصحم یاهروشک ندش یوزنم دنور
 میسقت و ندش یصصخت ،رتنییاپ رایسب لقن و لمح یهنیزه روحم ایرد یاهداصتقا رد ،ینیمز یاهداصتقا و یکشخ
 یزاسیناهج دنیآرف رد ،یداصتقا یزاسدازآ اب یلحاس یاهروشک .تسا رتالاب رایسب یروهرهب و رتدنمتردق راک یورین
 هب یسرتسد رد ناریا قرش بونج ندش عقاو .دناهدش دنمهرهب ییایرد تراجت رب ینتبم داصتقا یاهتیزم زا و هدش دراو
 یارب ار یناگرزاب یاهلیسناتپ ،ناتسودنه و هنارتیدم یاهروشک ،اپورا هب الاک تیزنارت گرزب یاهریسم و یبآ یاه هار



 81 ...یهدنامزاس و یزیرهمانرب رب نالک یشرگن

 وکا و نآ هسآ نوچمه یاهقطنم یاهنامزاس دوجواب هک تسا هدروآ مهارف هقطنم نیا رد یداصتقا شخب ندش لاعف
 یاهتیزم دجاو ناریا قرش بونج .تشاد راظتنا هقطنم نیا یناگرزاب یهدنیآ یارب ناوتیم ینشور یناگرزاب زادنامشچ
 21 نرق رد یناهج متسیس و یللملانیب متسیس رد یاهنزو ناونع هب ار ناریا هک تسا ناریا یارب یمهم یکیمونوکاوئژ

 راتخاس رد ناریا تیعقوم هب یخرب و تسا یروشک نورد تارثا یاراد هقطنم نیا یاهتیزم زا یخرب .دیامنیم حرطم
 روصحم یاهروشک طابترا یارب نامع یایرد رد ناریا بسانم لحاوس ،اهتیزم نیا هلمجزا .دوشیم طوبرم یناهج ماظن
 هک اجنآ زا .تسا ییایرد لقن و لمح یاهتیزم زا هدافتسا روظنم هب دازآ یاهبآ هب زاقفق و یزکرم یایسآ یکشخ رد
 هب لقنولمح یهنیزه لیلد نیا هب دشابیم نآ لقن و لمح یهنیزه ،الاک تمیق یهدنهد لیکشت یلصا رصانع زا یکی
 رتشیب لابقا بجوم لماع نیا .دریگیم رارق هجوت دروم لقن و لمح یهلیسو عون باختنا رد یساسا لماع کی نیوانع
 مجح نیرتشیب هک یروط هب .ددرگیم تیفرظ نیرتشیب اب هار نیرتنازرا ناونع هب ییایرد لقن و لمح زا هدافتسا هب تبسن
 دازآ یاهبآ هب یسرتسد دوجو اب ناریا .دریگیم تروص اهایرد قیرط زا ،ناهج ینونک لقن و لمح یهریجنز رد ،الاک
 یاهداعلاقوف لیسناتپ زا دازآ یاهبآ هب یجورخ و یدورو یدابم رد قرش بونج یهژیو تیعقوم و بونج تمس زا
 تیعقوم راهباچ جیلخ رد هژیو هب بسانم لحاوس ندوب اراد لیلد هب نامع یایرد یاههنارک .تسا رادروخرب هنیمز نیا رد
 اب ناریا نوماریپ رد یکیتیلپوئژ فلتخم یاههزوح لاصتا یارب الاب تیفرظ یاهیتشک نتفرگ ولهپ تهج یبوخ ًااتبسن

 ردنب نایم نیا رد هک دهدیم ناشن ار نارکم یلحاس یاههلکسا و ردانب نیرتمهم ریز هشقن .دراد یناهج تراجت متسیس
 .(81 :1390 ،نارگید و یلیلخ) تسارادروخرب یرفاو تیمها زا راهباچ
 هقطنم رد یکشخ رد روصحم یاهروشک رایتخا رد ار ییالط تصرف دناوتیم نارکم لحاوس ،طیارش نیا هب هجوت اب
 لاصتا ریسم نیرتمهم ،بونج و لامش روحم بلاق رد نارکم لحاوس عقاو رد .دهد رارق زاقفق نینچمه و یزکرم یایسآ
 یبرغ -یقرش روحم بلاق رد دناوتیم لحاوس نیا نینچمه و تسا ناهج دازآ یاهبآ هب یزکرم یایسآ یاهروشک
 دراد ار تیلباق نیا نارکم لحاوس .دنکیم مهارف اپورا هب ایسآ قرش بونج یاهروشک لاصتا یارب ار یبسانم رایسب ریسم
 ود نیب هسیاقم رد .دنک مهارف ار اپورا هب ناریا ریسم زا الاک لاقتنا ناکما عیسو یاههلکسا و ردانب شرتسگ و داجیا اب هک
 ،ناجیابرذآ ،نارکم ریسم ،سلطا سونایقا و هنارتیدم ،خرس یایرد هب ایسآ قرش بونج و دنه زا ییایرد ریسم ینعی ،ریسم
 لقن و لمح ندوب نازرا مغریلع و دوشیم ییوجهفرص تقو رد دصرد 50 دودح ،تسا رتهاتوک دصرد 40 اپورا ،هیسور
 نیب نیا رد .تسا هدش هداد ناشن هشقن رد زمرق گنر اب هک تسا یبآ ریسم زا رتنازرا دصرد 30 دودح ریسم نیا ،یبآ
 رد طاحم یاهروشک زاین دروم یاهالاک یهدننک نیمأت دناوتیم ،یکشخ و ییایرد زاتمم تیعقوم نتشاد اب راهباچ ردنب

 .(81 :1390 ،نارگید و یلیلخ) دشاب یزکرم یایسآ و زاقفق ،ناتسناغفا نوچمه ،یکشخ
 ردنب نیا تیعقوم هب هجوت اب .دراد ار تروپاگم هب ندش لیدبت تیلباق هک تسا ناهج یهطقن 5 زا یکی راهباچ یهقطنم
 ،نازرا ،کیژتارتسا یهطقن راهباچ یهقطنم ،رگید روشک 11 و یبونج یایسآ یاهروشک زاین عفر و تادراو و تارداص رد
 یهکبش یهلیسو هب هقطنم نیا .دوریم رامش هب ناهج یتیزنارت یاهرودیرک رگید اب هسیاقم رد لوصولا لهس و نئمطم

 سونایقا هب بونج زا و ناتسکاپ هب قرش زا ،ناتسناغفا و هنایم یایسآ یاهروشک هب لامش زا ییاوه و ینیمز لقن و لمح
 هب رود رواخ یاهروشک تراجت ریسم رد و تسا لصتم یلصا نیمزرس هب هکلب ،تسین هریزج راهباچ .تسا لصتم دنه
 یهنیمز رد دازآ قطانم رگید هب تبسن یرتمهم شقن دناوتیم لیلد نیمه هب .تسا هتفرگ رارق اقیرفآ خاش و هنایمرواخ



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 82

 وربور یددعتم یاهیریذپبیسآ و تادیدهت اب یقرش بونج یاهزرم هچرگا ،نایم نیا رد .دشاب هتشاد الاک تیزنارت
 زا یکی .دراد دوجو زین روکذم شخب یهعسوت و اهزرم تینما نیمأت رد یناوارف یاهتصرف و توق طاقن اما ،تسا
 -لامش یلیر هکبش داجیا اب ،ور نیا زا .تسالاک تیزنارت هارهاش رس رب نتفرگ رارق ثحب ،هقطنم نیا رترب یاهتیعقوم

 ،یداصتقا یاهتیفرظ ،روشک یقرش لامش رد سخرس هب راهباچ دازآ یهقطنم لاصتا و روشک قرش ترواجم رد بونج
 هب رجنم اههار شرتسگ حرط .دوشیم مهارف قطانم نیا یارب یناوارف یراذگهیامرس و یتیزنارت یاهتصرف و یعامتجا
 هب و تینما تیاهن رد و لاغتشا ،یداصتقا قنور ،یراجت یاهتیلاعف ماجنا ،ناناگرزاب یارب لقن و لمح هنیزه شهاک
 بونج یایسآ ،رود رواخ یاهروشک ،ناریا دوشیم ببس یرودیرک نینچ داجیا .دوشیم مهارف ،هعسوت نآ تازاوم
 .(81 :1390 ،نارگید و یلیلخ) دنک لصتم اپورا تیاهن رد و زاقفق ،یزکرم یایسآ هب ار دنه یهراق هبش ،یقرش
 ،بونج-لامش رودیرک .دوشیم بوسحم بونج -لامش رودیرک رب راذگریثأت و مهم یاهروشک زا یکی ناریا ،ور نیا زا
 لیلد هب ناتسناغفا ،یزکرم یایسآ رد یکشخ رد روصحم یاهروشک نیب رد .دنکیم لیهست ار الاک تیزنارت و تراجت
 یاهبآ هب یسرتسد یارب ناریا ریسم زا هدافتسا رد ار یصاخ هاگیاج یندمت و یگنهرف تاکارتشا و یایفارغج تیعقوم
 و ردانب و لحاوس زا یشخب هراجا .تسا ارجا و هعلاطم تسد رد زین ییاهحرط هک نانچمه ساسا نیا رب .دراد دازآ
 ای و مارالد ،جنرز ،راهباچ هارگرزب قیرط زا نآ ینیمز طابترا و نرق مین تدم هب ناتسناغفا هب نارکم یلحاس تاسیسأت

 یکیتیلپوئژ یانگنت زا ار ناتسناغفا ،روشک ود یارب یداصتقا راشرس دمآرد نمض دناوتیم ناتسناغفا زکرم هب یلیر طوطخ
 یاههارهاش نینچمه و ییایرد یبآ لمکم ناونع هب یاهداج تاطابترا .دهد ییاهر یکشخ لخاد رد ندوب روصحم
 ،نایدمحاریما) دراد هدهع هب ییایفارغج یاهناکم یهعسوت رد ار یاهتسجرب شقن یناسنا عمجت یاهناکم یهدنهدطابترا

 حرط هلمج زا تسا هدرک بلج دوخ هب ار نالوئسم هجوت ،یاهداج یطابترا یاهریسم ریخا یاهلاس رد .(22 :1382
 دراو ناتسناغفا کاخ هب و هتشذگ لباز زا و زاغآ راهباچ زا یاهداج ریسم نیا نآ قبط هک تسا یتیزنارت مهم یهداج
 یداصتقا قنور بجوم ،ییانبریز مادقا نیا .دوشیم ناتسکیجات دراو ،لباک و راهدنق ،جنرز زا نتشذگ زا سپ هک دوشیم
 هب ناتسکیجات و ناتسناغفا روشک ود رگید یوس زا .دش دهاوخ ناتسچولب و ناتسیس یهدش هتشاد هگن بقع ناتسا
 سابعردنب ریسم اب هسیاقم رد ریسم نیرتهفرص اب ریسم نیا ،ناتسناغفا راجت یارب .تفای دنهاوخ یسرتسد دازآ یاهایرد
 یهقطنم ،الاک تیزنارت تسب نب زا راهباچ جورخ یارب .دننکیم یریگراب و هیلخت اج نآ رد ار ناشیاهالاک هک دوب دهاوخ
 ردانب زا ناتسناغفا روشک یاهالاک لمح روظنم هب یناریتشک دیدج طخ کی ناوتیم راک نیا یارب .دراد ییازسب شقن ،دازآ
 تخادرپ ناتسناغفا راجت یاههنیزه زا یشخب ات درک یزادنا هار راهباچ ردنب هب روپاگنس و نیچ ،یبد : نوچمه ییاهروشک
 .(22 :1382 ،نایدمحاریما) دوش
 کیدزن ینامز ظاحل هب و دوشیم بوسحم ناتسناغفا روشک هب یکشخ و ییایرد یسرتسد ریسم نیرتهاتوک راهباچ عقاو رد
 یکیمونوکاوئژ داعبا رب هوالع عوضوم نیا هکنیا رکذ هب مزال هتکن .دراد ینامز هفرص سابعردنب اب هسیاقم رد تعاس 30 هب
 یاهقطنم بیقر هب ناتسناغفا یگتسباو زا عنام ناریا هب ناتسناغفا یگتسباو هک بیترت نیدب .تسا یکیتیلپوئژ تیهام یاراد
 هنافسأتم هتبلا .دهدیم ءاقترا هقطنم و ناتسناغفا رد ار ناریا هاگیاج یکیتیلپوئژ تالداعم رد و دوشیم ناتسکاپ ینعی ناریا

 دیفم یهعسوت زا زین هکبش نیا هک تسا بونج -لامش یلصا یهکبش کی اهنت لماش ناریا قرش بونج یاهداج یهکبش
 لحاوس هب یزکرم یایسآ یاهروشک زا رگید یخرب و ناتسناغفا یسرتسد رگید ریسم و هویش .دشابیمن رادروخرب یفاک و
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 ییاهیگژیو ببس هب یلیر لقنولمح ،لقن .لمح یاهمتسیس نایم زا .تسا یلیر لقن و لمح ،دازآ یاهبآ و نارکم
 داجیا .تسا رادروخرب صاخ یتیمها زا یداصتقا یهفرص و رفس لوط رد بسانم تاناکما ،بولطم ینمیا نوچمه
 هک تسا یداصتقا کیژتارتسا یاههمانرب زا یشخب ناریا ردانب و هیاسمه یاهروشک هب نآ لاصتا و یلیر یاهرودیرک
 ثعاب هژورپ نیا زا تلفغ یلو .تشاد دهاوخ یلم یهعسوت رد یدایز مهس ،نآ ییاهن یاهتیفرظ زا هدافتسا و یبایتسد
 روشک نیا یلیر طخ ثادحا اب هک ؛دش دهاوخ بلس ناریا زا ییالط تصرف نیا و دوشیم ناتسکاپ رداوگ هب نآ لاقتنا
 زا هک تسا رتمولیک 900 لوط هب یلیر طابترا ،راهباچ لحاوس هب ناتسناغفا یطابترا یاهریسم زا یکی اهینیچ طسوت
 و حارط ناتسودنه هک تسا اجنیا هجوت لباق هتکن .دسریم نایماب ناتسا رد ناتسناغفا زکرم هب جنرز ،راهباچ یاهریسم
 هب یسرتسد و یداصتقا فده کی .دراد یلصا فده ود یراذگهیامرس نیا زا دنه .تسا هژورپ نیا یلصا راذگهیامرس
 شهاک نآ و تسا یکیتیلپوئژ ،رگید فده و تسا ناتسناغفا زکرم رد نایماب ناتسا رد ناتسناغفا ینغ یندعم عبانم
 یکیتیلپوئژ تالداعم هک تساجنیا ،تسا ناتسودنه نمشد و بیقر نیرتمهم ناونع هب ناتسکاپ هب ناتسناغفا یگتسباو
 .(46 :1383 ،یشخب ادخ) دوشیم ریسفت
 ییاوه یاهددرت هنازور .دبای شرتسگ نارکم لحاوس یاهتیلباق زا هدافتسا اب دناوتیم زین ییاوه تاطابترا ،نیا رب هوالع
 ره یاضف زا و دریگ رارق هدافتسا دروم اهروشک ییاوه میرح تسیابیم راچان هب هک دریگیم تروص ناهج رد یعیسو
 یعیبط راتخاس رد ناریا یریگرارق .ددرگیم روشک نآ یارب یزرا یاهدمآرد زا یدیدج عون یریگ لکش ثعاب روشک
 نیا زا هک درذگیم ناریا یاضف زا اهامیپاوه هدافتسا بجوم برغ و قرش رد فلتخم یاهروشک دوجو و نیمز یهرک
 لحم زا یروبع یاهروشک یارب لحم نیا دمآرد یهدمع تمسق یلو .ددرگیم ناریا بیصن یناوارف دمآرد هنالاس لحم
 بسانم تیعقوم ندوب اراد دوجو اب ناریا یقرش بونج .تسا یروبع یاهامیپاوه هب تامدخ یهئارا و یریگتخوس
 تهج زهجم یهاگدورف دقاف نونکات ،تامدخ زا هدافتسا و دورف یارب فلتخم یاهروشک یاهامیپاوه یسرتسد تهج
 یبونج یهیاسمه یبرع یهدحتم تاراما ریظن اهروشک ریاس هب لحم نیا زا یشان یاهدمآرد و هدوب تامدخ نیا یهئارا
 .ددرگیم لقتنم ،دنتسه بسانم تاناکما اب یللملانیب یهاگدورف یاراد هک ناریا یقرش بونج یهیاسمه ،ناتسکاپ و
 یاهلپرس زا یکی هب ار راهباچ و ناریا قرش بونج دناوتیم یربوان تامدخ یهدرتسگ تاناکما اب زهجم هاگدورف ثادحا
 .(46 :1383 ،یشخب ادخ) دیامن لیدبت یللملانیب و یاهراقنایم طابترا

 زا یرگشدرگ ،نارظن بحاص داقتعا هب .تسا هجوت لباق زین مسیروت ثحب رد ،نارکم لحاوس یاهتیلباق تیاهن رد
 دید زا ،هدنیآ لاس دنچ رد یدرگناهج یناهج نامزاس ینیبشیپ هیاپ رب هک تسا ناهج یداصتقا یاهشخب نیرتایوپ
 دوخ هژیو ار ناهج یناگرزاب شخب نیرتگرزب و دوب دهاوخ ناهج رد دوجوم یداصتقا شخب همه دمآرس رد دمآرد
 ،یعامتجا راتخاس هک ییاج ات تسا حرطم یناهج حطس رد یعامتجا هدیدپ کی ناونع هب یرگشدرگ .درک دهاوخ
 یاهنارک رهش و دازآ هقطنم یرگشدرگ یاهییاناوت هب شرگن اب .دهدیم رییغت ار یفرع یاههویش و یقالخا یاههنامیپ

 راهباچ دازآ یهقطنم .دریگ رارق شرگن دروم دناوتیم یداصتقا یوزاب کی ناونع هب یرگشدرگ هک تفگ ناوتیم ،راهباچ
 ،دازآ یاهبآ هب CIS یهزوح یاهروشک یبایتسد یهنیمز نتخاس مهارف ،راک داجیا اب یداصتقا هورگرس کی ناونع هب
 و کیژتارتسا هاگیاج یرگشدرگ .دریگ رارق شرگن دروم تدش هب دناوتیم ... و یرگشدرگ شرتسگ ،تیزنارت شیازفا
 ،اهانگنت ،اههدنرادزاب نتشادرب تروص رد و دراد ،ش 1404 قفا رد ناریا یمالسا یروهمج زادنا مشچ رد و یدنمشزرا
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 روشک یگدنزاس و شرتسگ هاگرذگ زا یشخب دناوتیم ،یرگشدرگ یاهتخاسریز هب هژیو هجوت و اهشلاچ ،اهیتساک
 یایرد و سراف جیلخ هب یگریچ ،دوخ یاهنارک هاگیاج هاگدید زا ناریا یمالسا یروهمج یالاو یاهنامرآ تهج رد ار
 .(109 :1392 ،یهلا و بوبحم) دزاس راکشآ ،ناریا یمالسا یروهمج :
 دروم ،خیرات یازارد رد هتسویپ ،رگید یوس زا ،یزکرم یایسآ یاهراقنورد یاهروشک اب نآ دنویپ و وس کی زا نارکم
 رترب ییایفارغج هاگیاج رد ناریا .تسا هتفریم رامش هب یناگرزاب یالاک یارب مارآ یهاگرذگ و هدوب نارگشدرگ شرگن

 رد و هنارتیدم یایرد رواخ زین و نارکم یایرد و سراف جیلخ یاههنارک ،زاقفق ،یزکرم یایسآ یاهروشک نایم ،دوخ
 و نارگشدرگ زابرید زا .دوریم رامش هب یدنمشزرا یدنویپ رتسب کی هتسویپ یرتخاب بونج یایسآ رسارس ،نالک حطس
 هب نارگید زا رتدوز ،دنربیم اپورا هب ار نیچ و دنه یالاک ،سکعرب و دنه و نیچ هب ار ییاپورا یالاک هک یناناگرزاب
 و دازآ یهقطنم رد نارکم یایرد یاههنارک .دندرب یپ راهباچ کیژتارتسا هیحان رد نآ هنارک هژیو هب هاگرذگ نیا شزرا

 یاهیراذگهیامرس اب دناوتیم ،ناتسمز رد هدوسآ نامز ندنارذگ و رگشدرگ ندناوخارف هاگدید زا راهباچ یاهنارک رهش
 روشک یناتسمز یرگشدرگ دنمشزرا یاهاج زا یکی ،ینارذگشوخ و یگدوسآ یاهشناوت ندروآ مهارف یارب هتسیاب
 رواخ یاج نیرتیبونج رد راهباچ یهقطنم و رهش نتفرگ رارق .(109 :1392 ،یهلا و بوبحم) دیآیم رامش هب ناریا

 ،زور رد .تسا هدیشخب نآ هب ار ییابیز رایسب زادنامشچ ،نارکم یایرد یلامش هنارک رد و راهباچ یندید و ابیز جیلخ
 .تسا زیگناربساسحا راهباچ نوگ برس یاههنارک یاضف رد باتهم و هام شبات بش رد و ایرد رب دیشروخ شبات
 و شوخ یاوه .تسابیز و مارآ ،اوه و بآ شوخ ،لاس زا هام جنپ یازارد رد ،هیحان نیا رد نارکم یایرد یبآ یاههرانک
 رامش هب تعیبط یاهرادومن زا ،اههرانک نیا ییایرد یابیز ناگدنرپ رانک رد ایرد میالم یاهجوم ،ناتسمز و زییاپ ریذپلد
 رد و نیرتکنخ ،ناتسبات رد ردنب نیا ات تسا هدش ببس راهباچ رد نوسنوم هب موسوم ،یمسوم یاهداب شزو .دنوریم
 داجیا ثعاب امد نیا .دشاب ناسون رد دارگیتناس هجرد 34 ات 10 نیب اهنت نآ یامد و ناریا یبونج ردنب نیرتمرگ ،ناتسمز
 یرگشدرگ یهعسوت تسا رکذ هب مزال .تسا هدش راهباچ رد یروناج یاههنوگ و یهایگ یاهششوپ نیرتعونتم زا یکی
 قوف ثحابم بلاق رد هک نارکم لحاوس یکیتیلپوئژ یاهدرکراک و داعبا رب هوالع .تسوربور زین یعناوم اب هقطنم نیا رد
 هب ناوتیم اهدرکراک نیا هلمج زا ،تسا یصخشم یکیتیلپوئژ یاهدرکراک یاراد ایرد صخشم روط هب ،دش هتفگ
 ییایرد ضراوع و یژرنا ریظن یناهج و یاهقطنم یاهدنیارف رب راذگریثأت عبانم ،یاهقطنم هیداحتا یریگلکش یزاسهنیمز
 ،اهنآ یاهدرکراک و فلتخم لماوع ریثأت تحت روشک ره کیتیلپوئژ یاضف ًااساسا .درک هراشا کیژتارتسا طاقن ریظن
 تحت یللملانیب و یاهقطنم ،یلم نارگیزاب .دشاب هتشاد رارق دعاسمان طیارش ات دعاسم ًاالماک طیارش زا یفیط رد دناوتیم
 یهزوح ءزج نامع یایرد .دنیامن نییبت و فیرعت ار روشک کی کیتیلپوئژ طیحم دنشوکیم دوخ صاخ فادها ریثأت
 اهنویلیم هنازور و دوشیم هتخانش ناهج کیژتارتسا یهزوح جنپ زا یکی ناونع هب هک هدوب دنه سونایقا کیژتارتسا
 .دوشیم هلدابم نآ قیرط زا هیامرس و الاک زا یعیسو مجح و تفن یهکشب
 نیرتکیژتارتسا و نیرتمهم زا یکی رب طلست و نامع یاههنارک یبآ زرم -یراجت دازآ یهقطنم یدربهار تاعلاطم حرط 
 عیمجت قیرط زا و دیامنیم نیمضت دنه سونایقا و سراف جیلخ یدورو یدابم رد ار ناریا لرتنک ،ناهج یبآ یاههار
 رب ار هقطنم نیا تینما نیمأت یهنیزه ،یللملانیب یاهیراکمه قیرط زا تینما دیلوت هب طابترا نیا رد ،نارگید عفانم
 دناوتیم لاح نیع رد نارکم لحاوس یکیژتارتساوئژ و یکیمونوکاوئژ یاهدرکراک زا مادکره .دهد رارق نارگید یهدهع
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 نآ تدمزارد هراجا و نارکم ردانب و لحاوس ندراذگ رایتخا رد هچرگا هنومن ناونع هب ،دشاب هتشاد زین یکیتیلپوئژ درکراک
 هتشاد یکیتیلپوئژ درکراک دناوتیم تیعقوم نیا لاح نیع رد اما ،تسا روشک یارب یناوارف یداصتقا یاهدوس هدنرادربرد
 حرط دش رکذ هک نانچمه ای و دشاب هتشاد ییازسب شقن هقطنم رد ناریا یکیتیلپوئژ هاگیاج و نزو شیازفا رد و دشاب
 یناوارف یاهدوس هکنیا نمض ناتسناغفا نایماب ناتسا رد یندعم هقطنم هب راهباچ نهآ هار تخاس و یراذگهیامرس رد دنه
 هب ناتسناغفا رتشیب یگتسباو نمض اریز ،تسا رثؤم زین ناتسکاپ و دنه یکیتیلپوئژ تباقر رد ،دراد هارمه هب دنه یارب ار
 .(109 :1392 ،یهلا و بوبحم) دوشیم ناتسودنه بیقر ناتسکاپ هب ناتسناغفا یگتسباو زا عنام دنه
  یریگ هجیتن
 یاتسار رد نارکم هقطنم رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس یهدنامزاس و یزیرهمانرب زا ترابع هلاقم نیا یلصا فده
 یاراد یطابترا تیعقوم ظاحل هب هقطنم نیا .تسا راهباچ یدروم یهعلاطم ؛ناریا قطانم یارب یدربهار لدم کی یهئارا
 فرط زا و سراف جیلخ لامش و ناگزمره یلحاس راون اب یفرط زا راهباچ هقطنم یلحاس راون .تسا ییانثتسا تیعقوم کی
 ،زئوس لاناک و ندع جیلخ ،نامع یایرد هلیسوهب هقطنم نیا .تسا راوج مه یچارک هقطنم و ناتسکاپ یلحاس راون اب رگید
 سونایقا هب نینچمه و (هنارتیدم زین و) کین دیما هغامد و اقیرفآ هب دنه سونایقا هلیسوهب ،اپورا و هنارتیدم یایرد هب
 زا یشان ییوس زا هک راهباچ هقطنم کیژتارتسا تیعقوم ،یلم تینما دعُبب زا نینچمه .دباییم هار اکیرمآ هراق و سلطا
 شقن زین و تسا یقرش یاهروخ نتشاد رگید یوس زا و سراف جیلخ و نامع یایرد یدورو لخدم رد نآ یریگرارق
 هگنت لرتنک رظن زا جیلخ ردانب رب ششوپ شقن یافیا رد نآ یعیبط ناوت و دنه هراق هبش هب یکیدزن لیلد هب نآ یهاگردنب
 باب هگنت و دنه سونایقا رد یماظن طوطخ رب قیقد لرتنک ناکما ،نامع یایرد یبونج لحاوس رب نآ فارشا و زمره
 .تسا هداد هقطنم هب ار بدنملا
 ناتسکاپ روشک ود اب ندوب هیاسمه ظاحل هب ناتسچولب و ناتسیس یزرم ناتسا ،هقطنم رب مکاح یسایس تیعضو ظاحل هب
 یاهژیو تیعقوم زا یسایس و یکیژتارتسا ظاحل هب نامع یایرد دازآ یاهبآ هیشاح رد نتفرگ رارق زین و ناتسناغفا و
 هب یبایتسد لابند هب ًاادیدش دازآ یاهبآ اب طابترا مدع لیلد هب نآ یلامش یاهروشک و ناتسناغفا روشک .تسا رادروخرب
 روشک یلیر هکبش قیرط زا یرگید و ناریا روشک زا روبع قیرط زا یکی ،ریسم ود زا ناکما نیا .دنشابیم فده نیا
 اب ،یلامش یاهروشک اتسار نیمه رد .دشابیم رسیم یسونایقا یاهبآ و نامع یایرد هب یبایتسد سپس و ناتسکاپ
 هلئسم نیا زا نانچمه ناتسناغفا روشک اما ،دناهتفای تسد رما نیا هب یدودح ات دهشم -قفاب نهآ هار طخ ریسم یزادناهار
 و هدش لصتم دازآ یاهبآ و ناریا نهآ هار هب تاره -ناگنس ثادحا تسد رد طخ یزادنا هار اب هتبلا هک هدنام رود هب
 هار دازآ یاهبآ هب یرتهاتوک ریسم قیرط زا اهنآ کلیم -نادهاز طخ همادا رد و نهآهار طخ نیا ثادحا اب نینچمه
 ،هیاسمه روشک نیا دشر هب ور یداصتقا تکرح و ناتسناغفا روشک رد گنج مامتا لیلد هب رگید یوس زا .تفای دنهاوخ
 رد راهباچ دازآ هقطنم ،نایم نیا رد و دشابیم یصاخ تیمها یاراد روشک نیا اب یداصتقا و یسایس طابترا یرارقرب
 یسایس ظاحل زا ،دازآ یاهبآ اب ناتسناغفا روشک طابترا داجیا تردق زا یرادروخرب لیلد هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 .دوب دهاوخ یصاخ تیمها یاراد هدنیآ یاهلاس رد
 روشک نیا یزرم یاهناتسا نیرتنماان زا یکی هب ریخا لاس دنچ رد ناریا یقرش بونج رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 قاچاق ،ناتسکاپ اب ینالوط زرم ،چولب حلسم یاههورگ تیلاعف ،ینس و هعیش تیعمج ندوب هتخیمآ .تسا هدش لیدبت
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 حلاصم هب ناسآ یسرتسد و یزکرم تموکح و یلحم نالوئسم زا یلاها یتیاضران و ضیعبت ،ردخم داوم روآدوس
 هراومه ناتسچولب و ناتسیس دنچره .دنرثؤم ناتسا نیا تینما فیعضت رد هک دناهدش یفرعم یلماوع زا یگمه زاجمریغ
 گرزب یرسدرد هب ناتسا نیا ،هللا دنج هورگ یاهیشکمدآ و اهیریگناگورگ اب 1230 لاس زا اما ،هتشاد هدننکش یتینما
 هتسناوتن ،هللا دنج نیشیپ ربهر ،یگیر کلاملادبع مادعا و یریگتسد یتح و هدش لدب ناریا ییاضق و یتینما تاماقم یارب
 (بهذم ینس) اهچولب قوقح قاقحا یارب یمدرم تمواقم ار دوخ هورگ فده هللا دنج ناربهر .دهد نایاپ تلامح نیا هب
 نآ دیوگیم و دنادیم یفلس و یباهو یاهشیارگ یاراد و یتسیرورت ار هورگ نیا یمالسا یروهمج یلو ،دنناوخیم
 .دناهدرک در روشک ود نیا هک یماهتا ،دوشیم تیامح ایناتیرب و اکیرمآ یوس زا
 ،ییایفارغـج یاوزـنا و یداصتقا تیمورحم و رقف یاههشیر دوجو لیلد هب یمالسا دنمهوکش بالقنا لوا ههد رد
 رد .دندز نماد ناتسا رد ینماان داجیا هب قارع قباس مـیژر هژـیو هب دوخ یجراخ نایماح کمک هب رارشا و نیناوـخ
 شیپ هتفای نامزاس و یسایـس تانایرـج تمـس هب اهینماان یریگتهج یداصتقا هعسوت و دشر اب بالقنا مود ههد
 قباس میژر هب بالقنا دض تانایرج یگتسباو هب هجوـت اب 1374 ات 1358 یاهلاس رد هاپس تیرومأم هرود رد .تفر
 و روحم دیدهت درکـیور زا یبیکرـت تروـص هب ماظن کیژتارتسا درکیور ناتسکاپ لخاد یباهو تانایرج و قارع
 یقرش یاهزرم رد اکیرمآ روضح اب تسا فداصـم هـک بالقنا موس ههد رد اما تسا هدشیم هرادا روحم ریذپبیسآ
 یاهیریذپبیسآ و یاههنیـمز عـفر ناکـما ات دراد رارق تیولوا رد روحم بیسآ کیژتارتسا درکیور باختنا روشک
 هرهب یارب ار یبسانم هنیمز تـسا اکیرـمآ اـج نیا رد هک لعاف ،لکش نیدب .دیآ مهارف یگنهرف و یسایس ،یداصتقا
 تخس و مرن یاهدیدهـت لکـش ود رد طیارـش نیا رد اکیرمآ یاهدیدهت .درک دهاوخن ادیپ ریذپبیسآ طاقن زا یرادرب

 یاهدیدهـت صوصـخ رد و یموق و یبهذم یاهفاکش زا یرادربهرهب مرن یاهدیدهت صوصخ رد .دنکیم ادیپ روهظ
 رارق اکیرمآ هژـیو هـب یجراـخ نانمشد راک روتسد رد ینماان داجیا یارب رارشا و رگ بوشآ لماوع زا هدافتسا تخس
 .دراد

 یریگرارق زاسهنیمز روشـک نـیا رد ردخم داوم نت 5000 زا شیب هنایلاس تشک و ناتسناغفا روشک اب ناتسا یراوجمه
 .دننکیم تعفنم بسک هار نیا زا هقطنم رارشا رثـکا هـک ییاـج ات تسا هدش ردخم داوم قاچاق ضرعم رد ناتسا نیا
 یاهلاس هلصاف رد اهنت .دراد رارق شاخ و لـباز ،نادـهاز یاهرهش رد ناتسا رد ردخم داوم کیفارت رباعم نیرتمهم

 دض نارس و ردخم داوم ییایفام لماوع .درکیـم ددرـت ناتـسا نیا رد ردخم داوم ناوراک 150 زا شیب 1370 ات 1369
 نیا اب ار یتاطابترا دندوب هدرـب ردخـم داوـم یاهناوراک یماظن یاهلیسناتپ هب یپ هک ناتسکاپ رد رقتسم بالقنا
 دوجو هب ناتسا رد ار یاهدرتسگ یاهینماان اهناوراـک شـشوپ رد یجراخ لماوع تیاده اب و دندرک رارقرب اهناوراک
 ناتسکاپ و ناتسناغفا رد نابلاط نایرـج رد هشـیر هک ار یفلس یبهذم و یسایس یاهنایرج دیاب لماوع نیا هب .دندروآ
 .درک هفاضا دراد
 و یموق یاهلسگ ندرک لاعف» ،دوشیـم ارـجا «1گرزـب هنایمرواخ» حرط یاتسار رد هک اکیرمآ یاهتسایس زا یکی
 روشک نیا مرن تامادقا زا اکیرمآ 2007 یتینما نیرتکد 4 دنـب رد هنیـمز نـیا رد تـسا «نارـیا قرـش رد هژیوهب یبهذم

                                                                                                                                                               
1 .  Great Middle East 
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 ،یدوریش)تسا هدش دای اهتیموق عفن هب ناریا تلود هیلع یقوقح یواعد حرط و ناریا مدرم رد شرگن رییغت ۀرابرد
 یاهتکرح صوصخب دنتسه لاعف تیمکاح هیلع هک ییاهحانج تیوقت و کیرحت صوصـخ رد دنب نیا رد .(83 :1384

 نیا رد .تسا هدش دیکأت اهتیلقا قوقح قاقحا رد اهNGO شرتسگ قیرط زا رشب قوقح و یسارکومد جیورت و یموق
 راتخاس داجیا و یراتخمدوخ یاطعا ،هقطنم یاهروشک هیزجت ،دیدج هنایمرواخ حرط رد اکیرمآ فادـها هلمـج زا دنس
 لاعـف هب ناوتیم اتسار نیمه رد .دریگیم تروص اهروشک یزاسکچوک ،اهزرم رییغت اب هک تسا 2015 لاس رد وتیاردف
 و دازآ ناتسچولب ،گرزب ناتسدرک لیکشت رب دیکأت اب هدش دای یاهتسایس غلبم هک نابز یسراف هراوهام 3 ندرـک
 یکی ،اکیرمآ دیدج یژتارتسا هب هجوت اب دسریم رظـن هـب دسریم رظن هب نیاربانب.تشاد هراشا ،تسا دحتم ناجیابرذآ
 و ثداوـح .تسا چولب موق هلمج زا ،اهتیموق کیرحت اب ناریا مدرم رد شرگن رییغت روشک نیا یدربهار فادها زا
 :دسیونیم «فارگلت یدناس» هیرشن هنیمز نیا رد .تسا تسایس نیمـه یایوـگ قرش هقطنم رد ریخا یاهیمارآاـن
 .(83 :1387 ،یبرع یعیفش)دوب اکیرمآ یهدنامزاس ای ناریا رد ریخا یتسیرورت تالمح»

 اب ناتسکاپ شترا ریخا یاهیریگرد هژیوب و ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک یتینما و یسایس یتابثیب رضاح لاح رد
 قطانـم نـیا زا اهنآ ترجاهم و نایعیش رازآ و تیذا و رازآ هب رجنم هک (ناتسنوتشپ) دازآ ناتسچولب روصت و اهوتشپ
 یاهتلود لرتنک مدع و یتابثیب نیا دوجو اب .دراد ناتسا تینما رب یناوارف ریثأت هک تسا هقطنم تالضعـم هلمج زا
 رد دازآ تروـص هب نایچقاچاق و رارشا ،اهزرم رب لرتنک مدع هژیوب ،دوخ ناتسچولب و نیشنوتشپ قطانم رب روشک ود
 رد یموب ریغ و یموب نایچقاچاق و رارشا و تسا هدروآ دوجوب لاح هب ات ار یدایز یتینما ثداوح دنتسه لاعـف هقطنـم
 دادرارـق مغریلع .دننکیم رارف اهروشک نیا هب ًااررکم ا.ا.ج یتینما و یماظن یاهورین زا رطخ ساسـحا اـب زین یدراوم
 زرم رد روشک ود نیا نانابزرم یراکمه مدع دنس 1025 لاحب ات یزرم تادوارم رد روشک ود نیب نیمرجـم دادرتـسا
 تسا هدش تبـث ا.ا.ج نیبام

 هب لحاوس نیا یطابترا یاهتیفرظ ،ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب نارکم لحاوس یراوجمه ،یکیتیلپوئژ رظنم زا
 تالماعت شرتسگ یارب یبسانم رتسب دازآ یاهایرد هب یزکرم یایسآ یاهروشک لاصتا ناکما و دنه سونایقا هنهپ
 ،یناهج میظع اضاقت و هضرع زا یاهظحالم لباق شخب ،ربتعم یاههداد هاوگ هب .تسا هدومن مهارف یللملانیب و یاهقطنم
 .دشابیم قطانم نیا هجوت زکرم رد ناریا هک تسا یقرش یاپورا و یزکرم یایسآ رب لمتشم یاهدرتسگ هقطنم هجوتم
 یاهقطنم داصتقا لماعت یارب لوصح لباق ریبادت هب یبایتسد روظنم هب یموب هوقلاب یاهتیلباق و یلخاد یاهتیفرظ اذل
 هب یزکرم یایسآ یاهروشک نوچ یکشخ رد روصحم یاهروشک زاین هب هجوت اب زین مهم نیا هک دراد یساسا یتیمها
 رد دیلوت یارب هیامرس بذج و یللملانیب تابسانم هعسوت یاتسار رد ار یبسانم یاهتصرف لحاوس نیا دازآ یاهبآ
 هقطنم نیا هجوتم یژرنا و الاک یناهج تالدابم زا یگرزب مجح عقاو رد .دراد نارکم لحاوس و قرش بونج هقطنم
 .تسا
 یایسآ یاهروشک هژیو هب هقطنم یاهروشک یارب ،نازرا و نمیا هاتوک یاهریسم و دازآ یاهبآ هب یسرتسد نیاربانب
 ،یللملانیب یاههفلؤم ثیح زا عقاو رد .تسا نارکم لحاوس تیمها داعبا رگید زا دنتسه یکشخ رد روصحم هک یزکرم
 شقن رادیاپ هعسوت ریسم رد نادرمتلود مامتها اب دناوتیم یاهقطنم تراجت یاههزاورد زا یکی ناونع هب نارکم لحاوس
 نیمه رابتعا هب ناریا یمالسا یروهمج و دنک یبایزاب دنهسونایقا و نامع یایرد ،سراف جیلخ رد ار دوخ یروحم
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 الاک تالدابم میظع مجح رد یتمواقم داصتقا یاهتسایس زا یشان ناوارف یاهتصرف زا یریگهرهب و یلم یاهتیفرظ
 رادیاپ تینما و یلم عفانم و ددرگ میهس یعامتجا و یسایس ،یداصتقا هعسوت هدرتسگ راثآ و یناهج یژرنا تیزنارت و
 هب یهتنم یطابترا یاههکبش و راهباچ ردنب یاهتیفرظ صخألاب نارکم لحاوس هعسوت ور نیا زا .دروآ ناغمرا هب ار
 نآ رب راظتنا ،یراج لاس رد یتمواقم داصتقا نالک دربهار هب تیانع اب هک تسا هدرتسگ یاهزاین نیا یوگخساپ ،راهباچ
 ییافوکش و تردق دیلوت ریسم رد یلخاد یاهتیفرظ و دادعتسا هب هجوت و ازنورد هاگن اب نادرمتلود هک تسا
 یتمواقم داصتقا دربهار هب ءاکتا اب کش نودب .دنیامن لیصحت ناریا تلم یارب ار یمیظع عفانم ات هتشادرب ماگ یداصتقا
 .دومن دودسم ار روشک یداصتقا ماظن رد لالخا هنوگره هار ناوتیم یلخاد یاهتیفرظ و ناوت رب هیکت اب و
 رضاح لاح رد .درذگیم ناریا کاخ زا نآ زا یمهم شخب هکنآ هچ ،تسا ییانثتسا یتصرف 1بونج - لامش رودیرک
 سونایقا هزوح زا رودیرک نیا هکنآ هچ .دوریم رامش هب اپورا و ایسآ نیب الاک تیزنارت هقلح نیرتبسانم و نیرتمهم
 رد دنناوتیم اهالاک هک یروط هب .دوشیم لصتم ناریا بونج رد سابعردنب هب ایرد قیرط زا و زاغآ 2(یئبمب ردنب) دنه
 هتفای لاقتنا (دابآریما ردنب و یلزنا ردنب) روشک لامش ردانب هب یلیر ای و یاهداج لقن و لمح هلیسوهب ناریا کاخ لخاد
 رد اراتسآ - نیوزق نهآ هار لیمکت اب .دنوش لمح 3هیسور ناگال و ناخاراتسآ ردانب هب رزخ یایرد قیرط زا سپس و
 .دوشیم رسیم زین هیسور و زاقفق هقطنم یاهروشک هب یلیر و یاهداج یسرتسد ناکما ،ناریا ورملق

 رصع رد .تسا نآ یکیتیلپوئژ و یکیمونوکاوئژ درکراک ،نارکم لحاوس مهم رایسب یاهدرکراک و اهتیلباق زا رگید یکی
 تیمها زئاح یقطانم ،کیمونوکاوئژ یهژاو فیرعت هب هجوت اب و دراد اهروشک هاگیاج رد یمهم شقن داصتقا هک رضاح
 ره و دننکیم میسقت هقطنم شش هب ار ناهج رضاح نرق رد ،ساسا نیا رب .دنشابیم یداصتقا شقن یاراد هک دنتسه
 یاکیرمآ -1 زا دناترابع قطانم نیا .تسین رادروخرب ینادنچ تیمها زا دریگب رارق یدنبمیسقت نیا زا جراخ هک یاهقطنم
 کیره .دنه -6 دارگنینل وکسم روحم -5 یقرش بونج یایسآ -4 (سراف جیلخ) هنایمرواخ-3 یبرغ یاپورا -2 ،یلامش
 رداص اهروشک ریاس هب ار دوخ تاعونصم هقطنم راهچ ،هقطنم شش نیا زا .دنتسه یمونوکاوئژ تردق کی قطانم نیا زا
 سراف جیلخ هقطنم نیا و دنکیم رداص ماخ داوم هک تسا هقطنم کی طقف .دنتسه رادروخرب هوبنا دیلوت زا و دننکیم
 و زمره هگنت هب سراف جیلخ زا (زاگ و تفن) ماخ داوم ،دازآ یاهبآ هب دورو و لقن و لمح هاگرذگ نیرتمهم هک تسا
 ،نآ لحاوس و نارکم یایرد یتیزنارت شقن عقاورد .دنکیم ادیپ هار دنه سونایقا هب هک تسا (نامع) نارکم یایرد اجنآ زا
 .تسا یداصتقا دعب زا هقطنم نیا کیژتارتسا هاگیاج یاقترا یلصا لماع

 هاگیاج هب هجوت و تسا هجوت لباق زین یژرنا لاقتنا یاهریسم ثحب رد نارکم لحاوس کیمونوکاوئژ تیمها ورنیا زا
 .دشابیم یرورض و ریذپانراکنا یرما یلم دربهار نیودت رد یژرنا روبع قطانم نیرتمهم زا یکی ناونع هب نارکم لحاوس
 رد .تسا هدش هتخانش یاهراق نیب یژرنا لاقتنا ریسم و هار نیرتکیدزن ناونع هب نامع یایرد لحاوس ودینوی حرط رد
 نیچ هلمج زا ایسآ قرش بونج فرصم رازاب هب نآ لاقتنا و زاگ یزاس عیام لانیمرت نیرتگرزب ناونع هب راهباچ حرط نیا
 بسانم رایسب یاضف ،نارکم لحاوس یکیمونوکاوئژ یاهدرکراک و اهتیلباق رگید زا .تسا هدش هتفرگ رظن رد نپاژ و

                                                                                                                                                               
1 .  North-South corridor 
2 .  Indian Ocean (Bombay Port) 
3 .  Russian ports of Astrakhan and Lagan 
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 یکشخ رد روصحم یاهروشک یسرتسد فده اب یتعنص و یراجت دازآ قطانم ،ردانب داجیا یارب هقطنم نیا رد دوجوم
 یاهتیزم یاراد یکیژتارتسا وئژ و یماظن یاههبنج رب هوالع دازآ یاهبآ هب یسرتسد .تسا زاقفق و یزکرم یایسآ رد
 نیرتنازرا یبآ لقن و لمح :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم هلمج زا هک تسا یلحاس یاهروشک یارب یددعتم یداصتقا
 مهم زین یندعم عبانم رظن زا و دنوریم رامش هب رشب ییاذغ عبانم نیرتینغ زا اهایرد ،دوشیم بوسحم لقن و لمح عون
 یاهتصرف یلحاس دازآ قطانم و ردانب و دوشیم بوسحم باذج یتسیروت قطانم زا اهایرد لحاوس ،دنوشیم بوسحم
 هب هک دنتسه ییاهروشک ،یکشخ رد روصحم یاهروشک .دنهدیم رارق یلحاس یاهروشک رایتخا رد ار یدایز یراجت
 روشک 31 ،هعسوت لاح رد یاهروشک نایم زا .دنتسه مورحم اهتصرف نیا یمامت زا دازآ یاهبآ هب یسرتسد مدع لیلد
 .دنشابیم یکشخ رد روصحم
 عبانم
 ،یطیحم یزیرهمانرب و ایفارغج همانلصف ،راهباچ هیحان یطیحم تسیز هعسوت و یلحاس تیریدم ،(1388) یمیرک قداص و یسیع ،هداز میهاربا

 .36 هرامش
 لدم زا هدافتسا اب راهباچ یلحاس هیحان رد یرگشدرگ شرتسگ رب رثؤم لماوع لیلحت ،(1388) هداز یساقآ هللادبع و یسیع ،هداز میهاربا

 .1 هرامش ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم همانلصف ،SWOT یدربهار
 ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف ،یاهقطنم ییارگمه رد نآ تیمها و بونج - لامش رودیرک :اههلاقم ،(1382) مارهب ،نایدمحاریما

 .41 هرامش
 تفن هلول طوطخ) ناریا رد یژرنا لاقتنا طوطخ یتینما -ییاضف لیلحت ،(1393) یگنهرس یباجتسم دیمح و روپ یدمحا ارهز و یلع ،یریما

 .34 هرامش ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت همانلصف ،(زاگ و
 .64 و 63 هرامش ،یداصتقا هلجم همانلصف ،دازآ هقطنم کی ناونع هب راهباچ ردنب هعسوت یاهتیدودحم و عناوم ،(1385) کولم ،یوترپ
 همانلصف ،یحطس ود SWOT لیلحت زا هدافتسا اب نارکم لحاوس هعسوت یاهحرط دبس ییاسانش ،(1394) یزابهش مثیم و ربکا ،ناکرت

 .13 هرامش ،یداصتقا دربهار
 یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا یدروم هعلاطم یرگشدرگ تعنص هعسوت رد ییاضف یزیرهمانرب ،(1389) یرافغ نیمار دیس و دوعسم ،ییاوقت

 .96 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،تفزاب روحم
 .345 هرامش ،همانرب همانلصف ،هدنیآ و لاح ،هتشذگ ؛نیمزرس شیامآ ،(1388) اضر یلع ،یراهدنق ناخ نیسح
 .10 هرامش ،یداصتقا دنور همانلصف ،رتنازرا دصرد 30 رتکیدزن رتمولیک 5000 بونج -لامش رودیرک ،(1383) الیل ،یشخب ادخ
 طباور همانلصف ،ناریا قرش بونج هقطنم هعسوت کیمونوکاوئژ یاهیگتسیاب ،(1390) هدومزآ همیهف و یداشنم یضترم و نسحم ،یلیلخ

 .12 هرامش ،یجراخ
 هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد همانلصف ،(اهدنیآرف و اهدربهار میهافم) ییاتسور هعسوت یزیرهمانرب ،(1381) اضردمحم ،یناوضر

 .164 هرامش ،نارهت
 ،(ق 583 ات 433) نایقوجلس تیمکاح نارود رد نامرک یراجت یاههار و تراجت تیعضو لیلحت ،(1394) یدمحم ماهلا و دیشمج ،اتسور

 .27 هرامش ،یخیرات یاهشهوژپ همانلصف
 لیلحت یاهکینکت زا یریگهرهب اب لاغتشا راتخاس تالوحت یسررب ،(1393) یدمحم یقیفوت هیدهم و (هدیعس) تاداس ارهز ،یدابآرز

 .24 هرامش ،یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن همانلصف ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا :یهوژپ دروم ؛یداصتقا
 یاهشهوژپ و تیریدم همانلصف ،ناتسچولب و ناتسیس تینما رب راذگرثا یسایس یاهراتخاس یسررب ،(1388) اضر دمحم ،لصا ینابعش

 .61 هرامش ،یعافد
 .23 هرامش ،ییایفارغج یاضف همانلصف ،گرزب هنایمرواخ حرط یلامجا یسررب و هنایمرواخ هقطنم تیمها ،(1387) یلع ریم ،یبرع یعیفش
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 هرامش ،بیرقت هشیدنا همانلصف ،اهدمایپ و یتسیچ ،اههنیمز ناملسم یاهروشک و برغ ،گرزب هنایمرواخ حرط ،(1384) یضترم ،یدوریش
3. 

 .91 هرامش ،لاله همانلصف ،یاهقطنم نارمع یراکمه نامزاس لاس جنپ ،(1348) دمحم ،قداص
 .52 هرامش ،دربهار همانلصف ،ناریا رد نیمزرس شیامآ یورارف عناوم رب یلیلحت ،(1388) نیچاگنس رغصاروپ مازرف و لیعامسا ،یحلاص
 .29 هرامش ،یجراخ طباور همانلصف ،هقطنم و راهباچ ردنب ،(1395) دماح ،ینامرک یرگسع
 همانلصف ،یدبلاک ییاضف یزیرهمانرب رد یرهش هعسوت رادیاپ یاهدمآرد شقن ،(1388) مدق تباث یلع دمحم دیس و اضر یلع ،بیلدنع

 .5 هرامش ،رهش تیوه
 تیریدم همانلصف ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد تینما ظفح و یرارقرب رد نارادساپ هاپس شقن ،(1388) یهللادبع یفطصم و دیعس ،یفاک

 .61 هرامش ،یعافد یاهشهوژپ و
 همانلصف ،راهباچ ناتسرهش نانیشناتسور یگدنز تیفیک اب طابترا رد ییاتسور یحاون یدبلاک و یداصتقا تیعضو یواکاو ،(1395) رقاب ،درک

 .16 هرامش ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا
 اب داصتقا ندش یناهج رصع رد یرهشنالک قطانم ییاضف یزیرهمانرب و تیریدم ،(1390) رورس میحر و رورس گنشوه و هژینم ،روپ هلال

 .13 هرامش ،طیحم شیامآ همانلصف ،نارهت یرهشنالک هقطنم رب دیکأت
 هرامش ،یمالسا للم ندمت خیرات و هقف همانلصف ،(رکشین) ذیناپ و هیودا تراجت رد سیت ردنب هاگیاج ،(1392)یهلا نیسح و متکت ،بوبحم

35. 
 ،(ناتسناغفا و ناتسکاپ ناریا رب دیکأت اب) ایسآ برغ بونج رد ردخم داوم یکیتیلپوئژ یاهشلاچ ،(1385) یجنغ دمحم و اضر دیمح ،یدمحم

 .3 هرامش ،کیتیلپوئژ همانلصف
 یزیرهمانرب یارب یداهنشیپ - یاهتسه یزیرهمانرب درکیور اب یرهش رادیاپ هعسوت یزیرهمانرب ،(1391) دجام دیحو و دیحو ،یدومحم

 .64 هرامش ،دربهار همانلصف ،نارهت یرهش رادیاپ هعسوت
 .1 هرامش ،یدربراک یسانشاوه و بآ همانلصف ،ناتسیس یهزورتسیب و دص داب ،(1393) لضفلاوبا دیس ،نایدوعسم
 .64 هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ همانلصف ،نیسپ رنرتاوک یط ،یلحاس نارکم لماکت ،(1387) اضر بیرغ اضر دمحم و دمحا ،دمتعم
 قوقح تاقیقحت همانلصف ،یاهقطنم ییارگمه شرتسگ و یموب یزاسون یاهوگلا :گرزب هنایمرواخ حرط ،(1386) داوج ،ینیدلا نیعم

 .7 هرامش ،یرفیک و یصوصخ
 هرامش ،نیمزرس شیامآ همانلصف ،- orok - ییاضف یزیرهمانرب سنارفنک هب یهاگن اب شیرتا رد نیمزرس شیامآ ،(1389) شونارهم ،یدیفم

3. 
 .77 هرامش ،ایفارغج شزومآ دشر همانلصف ،یطیحم یاهناوت و تیریدم ،ناتسچولب و ناتسیس ،(1385) نیسح ،یسیئر کلم
 هاگشناد) یسایس مولع و قوقح هدکشناد همانلصف ،ناریا دروم :یسایس راتفر رب یسایس شرگن و شناد ریثأت ،(1382) دمحا ،هداز بیقن

 .59 هرامش ،(نارهت
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