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 چکیده

روند که دارای دو جنبه کارکردی و غیر کارکردی  شما میهای پارادوکسیکال در دنیای اقتصاد به  مناطق آزاد از جمله پدیده

هستند. در ایران این پدیده در شکل فعلی به زعم بیشتر کارشناسان نقشی غیر کارکردی در اقتصاد ملی پیدا کرده است به نحوی که 

ند. با توجه به این مقدمه ک های اقتصادی امریکا نقش اسب تروای دشمنان را بازی می در جنگ اقتصادی غرب و در برابر تحریم

هدف این مقاله پرداختن به نقش ژئواکونومیک مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم 

ی فعلی چه نقشی در این مناطق در حمایت از تولید ملی است. سؤال اصلی مقاله این است که مناطق آزاد ایران در قواره

توانند ایفا بکنند؟ در راستای سؤال پژوهش ی اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و حمایت از تولید ملی میبازدارندگ

ایران دچار نوعی آنومی در اهداف و  آزادمناطق  رسد یمای را که مقاله سعی در بررسی آن دارد این است که به نظر فرضیه

موجود باشند. نتایج  طیشرامثبتی در اقتصاد ملی ایران در  کارکرددارای  توانند ینمو ساختارهای هستند و به این ترتیب  ها استیس

ی و ورود تکنولوژی و صادرات در مناطق آزاد ایران بیشتر در قالب ساماندهی گذار هیسرمادهد که اشتغال و این مقاله نیز نشان می

. با توجه به این مقدمه در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از آمار و اند افتهت و قاچاق تبلور یواردا نهیزمو فراهم آوردن 

ی علمی موجود به بررسی و ها پژوهشاطالعات مناطق آزاد و نیز اسناد باال دستی و نیز تجربیات موفق جهانی مناطق آزاد و نیز 

اقتصاد ملی ایران در برابر جنگ اقتصادی غرب و سهم این مناطق در  تحلیل نقش ژئواکونومیک مناطق آزاد در بازدارندگی

 حمایت از تولید ملی پرداخته شود.
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 همدقم
 كمک و تارداص هعسوت یارب اه روشک زا یدادعت رد مود یناهج گنج مامتا زا دعب هک یتامادقا نیرت هتسجرب زا یكی
 کاهنپک ،گنک گنه ،روپاگنس دننام ناهج قطانم زا یضعب .دوب دازآ قطانم داجیا ،تفرگ ماجنا یداصتقا یزاسدازآ هب
 داجیا اما ،دندش حرطم دازآ قطانم ناونع هب دوخ یناگرزاب و یطابترا صاخ تیعقوم هب هجوت اب ...و کرامناد رد
 تفرگ تروص دنلریا رد 1نوناش ردنب رد راب نیلوا یارب یدالیم 2131 ههد زاغآ اب ،دیدج بلاق ساسا رب دازآ هقطنم
 لاقتنا ،یجراخ یاه هیامرس بذج راب نیلوا یارب هک ارچ ؛دور یم رامش هب زین دازآ قطانم داجیا أدبم لیلد نیمه هب و
 ردنب نیا رد :تسا هعسوت لاح رد یاهروشک رد دازآ قطانم سیسأت مهم فادها زا هک لاغتشا داجیا و یژولونكت
 ای 0دازآ هقطنم هب اه نآ زا هک ناهج رد قطانم لیبق نیا داجیا یاه هنومن و قباوس یسررب .تفرگ رارق هجوت دروم

 بذج فده اب قطانم نیا داجیا هدیا یدالیم داتفه ههد رد هک تسا نآ هدنهد ناشن ،دوش یم ریبعت 9دازآ تارداص
 .(09 :1191 ،نارماک) دش یتایلمع و یحارط ،تادراو و تارداص عیرست و لیهست و قطانم ریاس زا هیامرس
 اهنت 2131 ههد رخاوا رد هک یروط هب ؛تسا هدش هدوزفا ایند رد یراجت دازآ قطانم دادعت رب نامز تشذگ اب نیاربانب

 2۱1 دودح هب اه نآ دادعت ،مكی و تسیب نرق تسخن ههد نایاپ رد اما تشاد دوجو ایند رد یراجت دازآ هقطنم 221
 دازآ هقطنم 209 ،نایم نیا زا .دیسر بیئآراک هقطنم و ایسآ ،اقیرفآ ات یلامش یاكیرمآ زا ناهج رسارس رد دازآ هقطنم
 زین نیچ روشک رد ،نامز نیمه رد .تشاد دوجو (نیچ زج هب) ایسآ رد هقطنم ۱00 و كیزكم و اكیرمآ رد یراجت
 .تفرگ یم تروص روشک نیا دازآ قطانم قیرط زا نآ تارداص زا یمین دودح هک دوب تیلاعف لاح رد دازآ هقطنم 211
 لاس رد ناویات دعب یکدنا .دش سیسأت دنه رد ۱131 لاس رد هک تشاد مان 1الدناک ایسآ رد تارداص هقطنم نیلوا

 1ناسام تارداص شزادرپ هقطنم سیسأت هب 2131 لاس رد یبونج هرک و ۱گنویسنوئاک شزادرپ هقطنم داجیا هب 1131
 زین بیئآراک هزوح و هقطنم 3 یبرع هدحتم تاراما ،هقطنم 10 یزنودنا ،دازآ هقطنم ۱9 نیپیلیف مهس .دندرک تردابم
 .(09 :1191 ،نامه)دوب 2120 لاس رد دازآ هقطنم 1۱
 ىاهروشک رد یلم هعسوت یاه همانرب فادها ققحت روظنم هب عیرس یژتارتسا كی ناونع هب رضاح لاح رد دازآ قطانم

 ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب «تارداص شزادرپ قطانم» عیرس دشر اب ریخا ههد ود رد .تسا حرطم ناهج
 ناونع هب هژیو هب و یدربهار یاه تسایس ثحب رد مهم عوضوم كی ناونع هب ًاامومع دازآ قطانم هاگیاج و شقن
 و یناهج داصتقا هب لاصتا یارب یلپ ناونع هب دازآ قطانم .تسا هدوب حرطم یا هقطنم و یلم هعسوت تهج اراک یرازبا

 ،یژولونكت لاقتنا و یجراخ یاه هیامرس بذج ،یزرا دمآرد بسک و داجیا .دنتسه حرطم 1یناهج تراجت نامزاس
 قطانم عیانص نیب یتعنص یاهدنویپ داجیا ،یتیریدم و یلغش یاه تراهم یاقترا ،یناسنا یورین تیبرت ،لاغتشا داجیا
 هلمج زا .دنور یم رامش هب دازآ قطانم تیقفوم یبایزرا یاه صخاش هلمج زا یجراخ یاهرازاب رد ذوفن و شزادرپ
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 312 ...یگدنرادزاب رد دازآ قطانم کیمونوکاوئژ شقن

 یاهدمآرد بسک ،دیدج یلغش یاه تصرف داجیا ،یجراخ یاه هیامرس بلج هب ناوت یم دازآ قطانم داجیا فادها
 و مروت راهم هب كمک و یلخاد نادرگرس یگنیدقن بذج ،هتفرشیپ یژولونكت هب یبایتسد ،تارداص شیازفا و یزرا
 :۱191 ،ییاقآ نیما و یفیطل)درک هراشا ،دنراد هوقلاب روط هب ار هعسوت و دشر ناكما هک یقطانم زا ییادز تیمورحم
990). 
 ،یجراخ تراجت شیازفا و روشک یداصتقا قنور تهج رد ییاه حرط هیهت یپ رد ناریا رد دعب هب 2991 یاه لاس زا
 هعسوت یارب مزال تاناكما و ییاناوت نامز نآ رد ناریا ردانب اما ؛تفرگ رارق هجوت دروم سراف جیلخ رد یناریا ردانب

 رد «هنایمرواخ هب الاک لقن و لمح تالاكشا ناونع تحت یا هلاقم 1991 لاس رد .دنتشادن ار تادراو و تارداص
 و تادراو تیفرظ دنناوت یم هنوگچ هک درک یم ناشن رطاخ یجراخ نیلوئسم هب هک دیسر پاچ هب یسیلگنا یا هلجم

 اب ماجنارس .دنهد شیازفا ،دنراد تراجت ناهج اب یرتدازآ طابترا هک یناگرزاب هقطنم قیرط زا ار دوخ یالاک تارداص
 عونت هب ار یرتشیب هجوت دش روبجم تلود ،الاک تادراو و تارداص هنیزه شیازفا اب هارمه یناریا راجت ضارتعا
 تالكشم اب هطبار رد کرمگ لک ریدم ۱991 هامریت رد و دنک فوطعم ردانب و الاک لقن و لمح یدابم هب ندیشخب
 هک درب یم مان سراف جیلخ یوس نآ رد یبد یراجت دازآ هقطنم زا راب نیلوا یارب و هتفر سابعر دنب هب ،هدش داجیا

 لیكشت اب .تسا هدش رادروخرب رابتعا و قنور زا ،سكعرب و ناهج طاقن ریاس اب یناریا یاهالاک هلدابم هار زا هنوگچ
 ،ناكلم)ددرگ یم مالعا ًاامسر یراجت دازآ ردنب نیلوا سیسأت یگدامآ ،1991 لاس رد تاراصحنا و تاکرمگ ترازو
3191: 101). 
 یارب ییاه همانرب و دش مالعا تلود طسوت الاک تارداص و تادراو زکرم ناونع هب سابعردنب 1991 هام ید رد
 21 ههد رخاوا هب ناریا رد دازآ هقطنم داجیا ركفت یلک روط هب .دیدرگ مالعا هدنیآ لاس دنچ یط دیدج یاه تیلاعف
 هک درک تساوخرد 1للم نامزاس هب هتسباو هعسوت و تراجت یللملا نیب سنارفنک زا تقو تلود هک دسر یم یسمش
 نامزاس و تیریدم و هرواشم تکرش هب ار یسررب نیا داتكنآ ،دیامن یسررب و قیقحت ناریا رد دازآ ردانب داجیا تهج
 لاس رد مئامض اب هارمه یشرازگ تروص هب ار دوخ راک هجیتن نامزاس نیا .درک لوحم نوناش دازآ هاگدورف هعسوت
 نیا ًاالمع یلو دوب هدش مالعا دازآ ردنب ناونع هب سابعردنب شرازگ نیا رد .داد هئارا روکذم سنارفنک هب 2۱91
 هب شیک هریزج 3191 لاس رد .دش افتکا نآ رد یردنب یاه هنیزه فیفخت بیوصت هب طقف و تفرگن تروص باختنا
 داجیا یاتسار رد شیک نارمع نامزاس 1۱91 لاس رد و دوش یم باختنا یراجت-یتسیروت یللملا نیب زکرم ناونع
 هب عورش یمسر روط هب 1۱91 لاس رد شیک هریزج یللملا نیب زکرم هرخالاب و ؛دش یزادنا هار ،هریزج رد دازآ هقطنم
 خیرات رد شیک هریزج هب یکرمگ تیفاعم زا هدافتسا اب الاک تادراو هحیال ،یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ .درک راک
 لوا همانرب نوناق 31 هرصبت ساسا رب 1191 لاس رد تیاهن رد و دیسر بالقنا یاروش بیوصت هب 1۱91 دنفسا 11
 دازآ هقطنم سیسأت هب مادقا راهباچ و مشق ،شیک لماش روشک یزرم هطقن هس رد هک دش هداد هزاجا تلود هب هعسوت
 10 خیرات رد و دیسر یمالسا یاروش سلجم دییأت هب 0191 رویرهش 1 رد قطانم نیا هرادا یگنوگچ .دیامن یراجت

 دازآ قطانم دركلمع و تیعضو یسررب .(101 :3191 ،ناكلم)تفرگ رارق نابهگن یاروش دییأت دروم 0191 رویرهش
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 هب ،دنشاب هدوب تارداص و دیلوت تمدخ رد هكنآ زا شیب ،نونکات سیسأت نامز زا قطانم نیا هک دهدیم ناشن روشک
 یط هک ینیناوق و تامادقا دوجو اب و دنا هدز نماد بذاک لاغتشا نینچمه و قاچاق هدیدپ شرتسگ و تادراو لیهست

 ،هتفرگ تروص زین لاغتشا و دیلوت زا تیامح تهج رد قاچاق اب هزرابم و تادراو تیعونمم یارب زین ریخا یاهلاس
 نیا رد نانچمه تراجت رب مکاح یلک نیناوق زا یرایسب زا قطانم نیا ندوب ینثتسم لیلد هب الاک تادراو و قاچاق
 زا تیامح ددص رد روشک داصتقا ینونک عطقم رد هک نیا هب هجوت اب رگید فرط زا .تسا یقاب دوخ توق هب قطانم
 هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس تسا روشک هیلع برغ یناهج و یا هقطنم یداصتقا گنج اب هلباقم و لخاد دیلوت
 ؟دننک یم یزاب یاهزرم رد هژیو هب یلم دیلوت زا تیامح و یداصتقا یگدنرادزاب رد یشقن هچ دازآ قطانم
 یرظن درکیور
 ربارـب رد یدیلوـت یاه تیلاعف  هب كمک  تهج  رد تلود هک تسا ییاه تسایس و تامادقا لماش 1تیامح هژاودیلک
 لامـعا و تارداـص تهج  ییاه قوشم  دناوت یم یاه تسایس نیا یناگرزاب هنهپ رد .دنک یم دیهمت  یجراخ  یابقر
  شزرا فیعضت ،زرا لرتنک :تسا  رسیم  شور نیدنچ زا اه تسایس نیا یارجا .دشاب تادراو رد  ییاه تیدودحـم
 روشک دراو  دنهاوخ یمن  هک ییاهالاک لقن و لمح  یاه هنیزـه شیازـفا ، تادراو  یدنب هیمهس ، یکرمگ  هفرعت ، لوپ

 و تفای شیازفا  تعرـس   هـب یجراخ تراجت یدالیم 11 و 11،۱1 نورق رد .(Tribe, 2002: 15) ...ریغ و دنوش
 دیاب تلود سپ  تـسا  رتشیـب تورث نتخودنا  بتكم نیا  فده  دمآ دوجو هب اه تسیلیتناکرم ای یرگادوس بتكم
  یارب  هزیاج  یرارقرب دنناـم .دروآ اـج  هب  ار یتیامح تامادقا دوخ یجراخ یناگرزاب تبثم هنزاوم نیمأت  یارب

 همه رـگا هـک تساج  نیا رد بتكم نیا هب  داقتنا . تادراو رد یکرمـگ یاهدـس  داجـیا  ای و نآ قیوشت و  تارداص
  .(11 :9191 ،یندم) دوـب دهاوخـن یروشک چیه دوس هب  دننزب  یتامادقا نینچ  هب تسد دنهاوخب اهروشک

 یروشـک ره  عفن هب دوب دقتعم و دوب راـک یللـملا  نیـب میسقت  لـصا ساسا رب تیمسا  مادآ  رظن زا یجراخ  تراجت
 رد اه نآ  دیلوت  هنیزـه  هـک  دزادرپب   ییاهالاک رودص هب و دشاب یم لخاد زا  رت نازرا   هک دیامن دراو ار ییاهالاک هک تـسا
  تلاـخد  تلاـح  ود رد اما تشاد داقتعا دازآ تراجت هـب تیمسا مادآ تسا جراخ رد هدش مامـت  تمیق زا  رتمک  لخاد
  لباقـم رد هـک (تسا جایتحا دروم روشک زا  عافد  رد  هک  یعیانص) یلخاد  عیانص زا قیوشت-1 :دوب هتفریذپ ار تلود

 زا دیاـب تایلاـم نآ لداعم دوش یم هتسب  تایلاـم یلـخاد یالاک دیلوت رـب هـک یناـمز-0 .دوش تیامح یجراخ عیانص
 ار اپوـن عیانص زا تیامح هیرظن یو دوب  ضراعم تالدابم رد یدازآ لصا اب نوتلیماه .دومن تفایرد یجراخ   یالاک
 یفاـک تصرف یجراخ تباقر  اـب  ههجاوـم رد دنا هدومـن دشر هـب عورـش هزات هک یعیانص تفگ یم و  تشاد نایـب
 تـسد هب ار ینف ییآراک و هوبنا یاه هفرص دنناوت یم دوش هداد یفاک تلهم رگا درادن دشر همادا  یارب
 دـشر زا سپ یلو درب یـم الاـب ار  اهالاک  تمیق لوا هلهو رد تیامح لامعا رـگا .(Shafaeddin, 2000: 10)دنروآ
  تهج نیا زا و دندوب تباقر داجیا و تراجت یدازآ هب دقتعم اه كیسالکوئـن .دبای یـم  شهاک تمیق و هنیزـه یفاـک
 تراجـت نیاربانب ؛دشاب یمن دیفم اهروشک یمامت  یارب للملا نیب تراجـت  هک  دوب دقتعم زنیک .دنتشاد  هباشت  اه كیسالک
  هتفای هعسوت رتمک  یاهروشک  هژیو هب اهروشک گرزب  تالضعم زا یكی هـک یراكیـب لكشـم هـک یطیارـش رد دازآ

                                                                                                                                                               
1. Protection 
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 :1191 ،تسو و مالاب)دیآ دوجو هب مه یداصتقا نارحب و دوکر نآ  لابند هب تسا نكمم هكلب دیامن یمن  عفر  دشاب یم
101). 

 ،یتادراو یاهالاک رب هفرعت عضو قیرط زا اهروشک نیب تراجت زا یریگولج یداصتقا تسایس ییارگ تیامح
 عناوم نآ رد هک دازآ تراجت اب تسایس نیا .تسا یتلود طباوض زا رگید یرامش و تادراو مجح یزاسدودحم
 یزاس یناهج دض یاه شبنج یاتسار رد ریخا نایلاس رد تسایس نیا .دراد داضت ،دنوش هتشاد هگن لقادح دیاب یتلود
 نایز هب تدم دنلب رد اهالاک دورو یارب عناوم داجیا .دور یم راک هب داصتقا ملع هنیمز رد رتشیب ظفل نیا .تسا هدوب

 یزاین و دننام یم یقاب دوخ ییادتبا هلحرم رد هراومه یعیانص نینچ .تسا هدننک فرصم و تلود ،یلخاد عیانص
 یاه یژتارتسا .(Pires & Pontes, 2015: 20)دننک تکرح یرادم یرتشم و یبایرازاب ،تاقیقحت تمس هک دننیب یمن

 ندرک  نیشناج یارب ییاه شالت ناتسلگنا ،یتعنص بالقنا زاغآ زا یتقو ؛دنراد ینالوط یخیرات ،ییارگ تیامح
 رد یدیلوت هباشم و نگمه تالوصحم یاج هب یلخاد یدیلوت تالوصحم زا رگید یخرب و ذغاک ،یجاسن تالوصحم
 راخب و یكیرتكلا یژرنا رتشیب هچره یریگراک هب اب دنور نیا و دروآ لمع هب (نیچ و ناتسودنه صوصخ هب) قرش
  هب ،متسیب نرق لیاوا رد نپاژ و مهدزون نرق طساوا رد ییاپورا و ییاكیرمآ یاهروشک ًاابقاعتم .تفرگ یرتشیب باتش
 .(101 :1191 ،تسو و مالاب)دندرک هدافتسا یژتارتسا نیمه زا ندش  یتعنص روظنم
 2931 یاه لاس گرزب نارحب زا دعب نیتال یاكیرمآ رد راب نیلوا ،تادراو ینیزگیاج ییارگ تیامح ،موس ناهج رد
 رد ییارگ نورد دربهار ،ریسافت نیا اب .تفای همادا یناهج مود گنج رد للملا نیب یناریتشک نارحب لوط رد و دش ذاختا
 ندرک  یموب قیرط زا یداصتقا لالقتسا تمس هب تکرح و هتسباو داصتقا كی زا ییاهر یارب تسا یشالت ،هعسوت
 ی هفلؤم نیرت یلصا ناونع هب تادراو ینیشناج تسایس زا یرایسب دراوم رد دنچره .(Daastøl, 2011: 50)دیلوت
 هدافتسا اه ییاراد و تورث رت بولطم عیزوت و یلم تراجت ،یداصتقا ی هعسوت نایرج هیجوت یارب ییارگ نورد
 زا تسا یشالت ،تادراو ینیشناج تسایس نیاربانب .درادن دوجو حالطصا نیا زا ینشور و دحاو فیرعت اما ،هدیدرگ
 یناهج ی هنهپ رد دعب هب مهدزون نرق زا هک یللملا نیب راک میسقت نتسكش یارب هعسوت لاح رد یاهروشک یوس
 مهدزون نرق دنمشیدنا هرهچ نیتسخن (3111 – 1111) تسیل كیردرف .(Watson, 2012: 15)تسا هتشاد تیمکاح
 تسیل كیردرف تایرظن .تفریذپن ،دوب هدنكفا هیاس اپورا رب وا رصع رد هک تیمسا مادآ یداصتقا هیرظن هک ؛تسا
 .(110 :9391 ،یمظاک)دراد موس ناهج یاهروشک صوصخ هب اهروشک زورما تیعضو هب یدایز تبارق
 زا دوخ یتیامح یاه تسایس زا یریگیپ رد تموادم و تابث» :دنکیم نایب تراجت دروم رد تسیل كیردرف
 دروم رد ای و «.دیدرگ دهاوخ هنانیب شوخ روصت یاروام یدح رد یدیلوت تردق یلاعت ثعاب ،روشک ناراد هناخراک
 ،درف داصتقا هک تسا ریذپانراكنا یتقیقح نیا :دیوگ یم ود نیا یگنهامه مدع ای یگنهامه و یعمج و یدرف عفانم
 .مینک تیامح یلخاد دیلوت زا دیاب دنکیم نایب تسیل .تسین للملا نیب داصتقا ،عامتجا داصتقا و تسین عامتجا داصتقا
 نیا .دنكن تیامح وا زا تلود رگید ،درک ادیپ دشر هدننکدیلوت هک تقو نآ و دنک تیامح ناگدننکدیلوت زا تلود
 هفرعت ،تیامح زا روظنم ادتبا رد .دندرک هدافتسا هشیدنا نیا زا مه نپاژ و اكیرمآ .تفای دومن ناملآ رد ادتبا هشیدنا
 نآ یاج هب و دریگ رارق هدافتسادروم دناوت یمن دایز ،یکرمگ ی هفرعت نآلا (Paul & Amawi, 2013: 150).دوب یکرمگ
 راک نیمه مه نپاژ ای ،تسا هتشاد هگن نازرا ار شلوپ نیچ ًاالثم .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یلخاد لوپ ندرک نازرا
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 نپاژ .دراد هگن نییاپ ار شلوپ تمیق دیاب دوشن رداص یجراخ یالاک شروشک هب دهاوخب یروشک ره .درک ار
 اما نیچ .درب یم رس هب نارحب رد هک تسا لاس 21 نآلا و درب الاب ار دوخ زرا تمیق اكیرمآ راشف تحت تیاهنرد
 هب و نامز لوط رد اه تلم نآ رد هک دهد یم هئارا ار یلدم یناملآ تسـیل كیردرف .تسا هدشن اكیرمآ راشف میلست
 و دوب  یبسن تیزم یروئت اب فلاخم یلو دوش ارجا عقوم  هب دیاب یتیامح ماظن كی دنسر یم یتعنص لماكت   هب  جیردت
 تلود دیاب دش نیمأت  فده  نیا  هكنیا  ضحم هب تسا تلم یتعنص تیبرت  ماظن كی یساسا و هـیلوا فدـه تفگ یم
 و تسا تیدودحم  داجیا و هفرعت  یتیامح یاه تسایس یارجا رد شزومآ میقتسم یاه شور درادرب تیامح زا تسد
 و راب نایز یجراخ سانجا  دورو  قلطم  تیعونمم .تسا اه تخاسریز هب هجوت و شزومآ میقتسم ریـغ  یاه شور
 .(11 :9191 ،یقازر) دراد   جایتـحا هلدابم و دازآ تباقر هب تراجت  تیاهن رد و تشاد دهاوخ لابند هب یفنم تاعبت
 ناریا دازآ قطانم
 لاح رد .وکام و دنورا ،یلزنا ،سرا ،راهباچ ،مشق ،شیک :زا دناترابع هک دراد یتعنص -یراجت دازآ هقطنم 1 ناریا

 ،مشق لماش قطانم نیا .دنا هتفرگ رارق یرادرب هرهب دروم هک دراد دوجو روشک رد یتعنص -یراجت دازآ هقطنم 1 رضاح
 همانرب نیناوق رد زین ناركم و (هر) ینیمخ ماما هاگدورف دازآ هقطنم .دنتسه وکام و سرا ،یلزنا ،دنورا ،راهباچ ،شیک
 یخرب یرادرب هرهب نامز زا .دنا هدیدرگن ییارجا زونه اما هدیسر بیوصت هب هعسوت همانرب یمئاد ماكحا و هعسوت مجنپ
 یا هحیال رد ًااریخا زین تلود .دنتسه هتشذگ لاس 01 هب طوبرم رگید یخرب و درذگیم لاس ۱0 نونکات قطانم نیا زا

 هقطنم اه هد ،هدش رشتنم رابخا قبط ،نینچمه .تسا هدش یداصتقا هژیو هقطنم 01 و دازآ هقطنم 1 شیازفا راتساوخ
 یقطانم وزج ناریا دازآ قطانم ،نینچمه .تسا هدش  هفاضا تلود هحیال هب سلجم ناگدنیامن طسوت رگید هژیو و دازآ
 دازآ قطانم تعسو نیگنایم هکیلاح رد ،تسا راتكه رازه 93 اه نآ تعسو نیگنایم و دنراد ییالاب تعسو هک دنتسه
 .(3۱1 :3191 ،ناكلم)تسا راتكه 22۱1 ناهج

 ناریا دازآ قطانم -1 هرامش لودج

 
 (http://makufz.ir) :عبنم

 شیک دازآ هقطنم -1
 ظاحل زا عبرم رتمولیک 13 دودح یتحاسم اب و رتمولیک 1 ضرع و رتمولیک ۱1 لوط اب یضیب لكش هب شیک هریزج
 دشاب یم یناگرزاب قباوس یاراد یخیرات ظاحل زا هریزج نیا .دراد سراف جیلخ ریازج نایم رد ار مود ماقم ،تعسو
 هریزج تراجت هدمع .تسا  هدمآ یم رامش هب نیرهنلا نیب و ناریا ،ناتسودنه نیب یناگرزاب تاطابترا زکرم هک یروط هب
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 ورملق زا جراخ نونکات 1191 لاس زا شیک .دراد همادا نآ دیص مه زونه هک تسا هدوب دیراورم ،هتشذگ رد شیک
 دازآ هقطنم هب شیک لیدبت یمسر خیرات .تسا  هدش یم یقلت دازآ هقطنم یعون و هدش هتخانش روشک کرمگ یلومعم
 و یقرب عیانص فلتخم یاه شخب رد شیک یدیلوت یاهدحاو نیرت مهم .تسا 0191 لاس هب طوبرم یتعنص-یراجت
 .تسا وردوخ دیلوت دحاو كی و یزلفریغ عیانص ،یزلولس ،ییایمیش ،ییوراد و ییاذغ داوم ،کاشوپ ،كینورتكلا
 ،یهافر و یگنهرف تامدخ زکرمت ،یرگشدرگ جیورت و هعسوت :زا دنا ترابع هقطنم نیا صاخ یاه تیرومأم هنومن
 یروانف جیورت و هعسوت هاگیاپ ،یللملا نیب و یلخاد یاه شیامه و اه هاگشیامن لیكشت ،یراجت تامدخ سروب داجیا
 .(111 :1191 ،یرفظم و تداعس)تاطابترا و تاعالطا

 
 شیک دازآ هقطنم -1 هرامش هشقن

 (shayantejarat.com) :عبنم

 مشق دازآ هقطنم-0
 19 هلصاف رد عبرم رتمولیک 2911 ،هریزج نیا تحاسم .دراد رارق نامع یایرد و سراف جیلخ لخدم رد مشق هریزج
 سراف جیلخ هریزج نیرت گرزب مشق هریزج .تسا هتفرگ رارق زمره هگنت هناهد رد و سابعردنب بونج یرتمولیک
 هدش ادج ناریا یلصا کاخ زا سنرالک هگنت هلیسو هب و هتفرگ رارق ناریا لحاس یزاوم ًاابیرقت هریزج نیا .دشاب یم
 و هدرک مهارف جراخ اب ار هریزج ییایرد طابترا نیرتشیب و دراد رارق هریزج قرش هیلا یهتنم رد مشق ردنب .تسا
 و سراف جیلخ نایم رد نتفرگ رارق لیلد هب هریزج نیا .دهد یم یاج دوخ رد ار ناگدننکدیدزاب رامش نیرتشیب
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 یایسآ نیب یراجت زکرم كی ناونع هب زابرید زا مشق .تسا رادروخرب ییانثتسا یتیعقوم زا هراومه دنه سونایقا
 دالیم زا لبق لاس 22۱ هب مشق خیرات .تسا هدوب هجوت دروم اقیرفآ یقرش لحاوس و ناتسبرع هریزج هبش ،یبرغ
 تیمها ،كیندیما هغامد قیرط زا ایسآ اب یطابترا یاه هار هعسوت و اكیرمآ هراق فشک اب هارمه .ددرگ یمرب حیسم
 هقطنم نیا صاخ یاه تیرومأم .دش راكشآ شیپ زا شیب مشق هریزج و زمره هگنت ،سراف جیلخ كیژتارتسا
 یدیلوت عیانص داجیا ،سراف جیلخ زا روبع لاح رد یاه یتشک و اهروانش هب یناسر تخوس زکرمت :زا دنا ترابع
 :2391 ،نارگید و ینیما)یلم کراپ داجیا ،روشک و هقطنم هب ینف شناد لاقتنا ،یسدنهم-ینف تامدخ هئارا ،یتارداص
311). 

 مشق هریزج -2 هرامش هشقن
 (iranreview.org) :عبنم

 راهباچ دازآ هقطنم-9
 و ناتسیس ناتسا رد و روشک یقرش بونج هیلا یهتنم رد راتكه 2321 دودح یتحاسم اب راهباچ رهش و ردنب
 هب ینیمز رد راهباچ دازآ هقطنم .تسا هدش عقاو راهباچ جیلخ یقرش هشوگ رد نامع یایرد رانک رد و ناتسچولب
 و مسیروت ،یناگرزاب یاه شخب هب راتكه 1 و یتعنص یاه تیلاعف هب نآ راتكه 21 هک هدش عقاو راتكه 11 تحاسم

 نیرت تیمهارپ زا یكی هک نامع یایرد هب دناوت یم راهباچ ردنب قیرط زا ناریا .تسا هتفای صاصتخا یداصتقا تامدخ
 یایرد اب ار ناریا هک تسا یهاربآ هک ارچ تسا یداصتقا تیمها یاراد رما نیا و هتفای هار ،تسا ناهج یبآ یاه هار
 ،الاک تیزنارت :زا دنا ترابع هقطنم نیا صاخ یاه تیرومأم .دزاس یم طبترم ناهج كچوک و گرزب ردانب و دازآ
 هضرع ،یتارداص یریگ تهج اب یدیلوت و یلیدبت عیانص داجیا ،هیلوا داوم و اهالاک یراجت زادناراب ،یا هقطنم تراجت

 .(010 :1391 ،یدمحا و یدمحا)یرگشدرگ ،تفن هب هتسباو عیانص داجیا و تخوس
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 راهباچ دازآ هقطنم -3 هرامش هشقن

 (ناتسچولب و ناتسیس یرادناتسا) :عبنم

 سرا دازآ هقطنم -1
 و ناجیابرذآ ،ناتسنمرا یاهروشک اب یگیاسمه رد یزرم رفص هطقن رد ناریا برغ لامش رد سرا دازآ هقطنم

 هرامش هب 1/1/1191 خیرات رد ناریزو تئیه هبوصم ساسا رب .تسا  هتفای رارقتسا ناوجخن راتخمدوخ یروهمج
 دیدج هبوصم ساسا رب هک تسا هقطنم یضارا زا راتكه 2213 لماش سرا دازآ هقطنم هدودحم 20129۱ ت/12120
 ربیلک و افلج ناتسرهش 0 زا ییاه شخب لماش راتكه رازه 1۱ هب هقطنم نیا هدودحم ،11/3/1191 رد تئیه نیا
 هداد شیازفا راتكه 22۱20 هب راتكه 2213 زا ار یلصا هدودحم ،لصتم شخب رد یغالبا هدودحم نیا .تفای شیازفا
 یضارا و (ول گیب یلق هب موسوم) راتكه رازه 10 تعسو هب ربیلک ناتسرهش زا یتمسق زین لصفنم شخب 9 رد و تسا
 راتكه 210 تعسو هب (ناتسنمرا اب ناریا زرم) زودرون کرمگ هدودحم و راتكه 2211 تعسو هب نیرفآدخ دس فارطا

 .(19 :1391 ،یراقفلاوذ)دهد یم لیكشت ار سرا دازآ هقطنم هدودحم لک راتكه 2221۱ تعسو هب ًااعمج
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 و یگنهرف ظاحل زا و هتشاد یصاخ تیمها كیژتارتسا و ییایفارغج تیعقوم رطاخ هب دالیم زا شیپ یاه نامز زا افلج
 و دنک یم دادملق ناتسنمرا ورملق زا ار افلج یحاون ،ناهیک یایفارغج باتک .تسا  هدوب ناوارف سب یترهش یاراد یندم

 و هلجد ،تالف همشچرس نیب ناتسنمرا موس یپارتاس :دنک یم نایب نینچ یشنماخه دهع زا ار هیحان نیا خیرات هصالخ
 تسپ یحاون و دراد رارق سرا هناخدور رانک رد تسا 1زگاترآ هب موسوم نآ میدق تختیاپ و هدش عقاو سرا و اروک
 و تسا  هدوب بوخ یاهبسا تیبرت و گرزب یاه هاگارچ لحم و تسا زیخلصاح رایسب سرا هرد ًااصوصخم نآ
 تکرب هب سرا دازآ هقطنم .دنراد میدقت ناریا رابرد هب بسا یدادعت هلاس همه دندوب فلكم ناتسنمرا یاهپارتاس
 هتسجرب تاناكما رب هیكت و هیامرس یللملا نیب یاهرازاب هب یسرتسد و زاتمم كیمونوکاوئژ تیعقوم زا یرادروخرب
 یاه تیلاعف هعسوت یاه تخاسریز یزاس مهارف اب و یتارداص یالاب یاه یدنمناوت ،ددجم تارداص و تیزنارت هعسوت
 تسا  هتسناوت 0یناهج تراجت نامزاس هب دورو یزاسوگلا و الاک یریگراب و هیلخت زکارم و تاکرمگ رانک رد یناگرزاب
 .دشاب ناهج اب روشک هدنزاس لماعت زاسرتسب ،یناهج داصتقا اب یلم داصتقا یدنویپ مه شقن یاقترا تهج رد
 یاه هاگ هریخذ ،بآ ینغ عبانم ،بسانم میلقا ،هدش تظافح یكیژولوکا دنمشزرا قطانم هناوتشپ هب هقطنم نیا نینچمه
 و یعیبط ،یگنهرف ،یخیرات یاه هنیمز رد یرگشدرگ هعسوت یاه تیلباق و بولطم تسیز طیحم ،یلگنج یللملا نیب
 .تسا  هدش لیدبت ینامرد و یتمالس ،یحیرفت ،یرگشدرگ یللملا نیب هقطنم كی هب ،یشزرو

 (سرا دازآ هقطنم نامزاس) :عبنم  سرا دازآ هقطنم -4 هرامش هشقن

 :زا دنا ترابع هقطنم نیا صاخ یاه تیرومأم
 رد روشک لوا هاگیاج زارحا یاتسار رد یبونج زاقفق تیولا اب یللملا نیب و یلم یاهداصتقا یدنویپ مه تیوقت-1
 بطق كی هب ،طوبرم یزرم هقطنم لیدبت-0 .یناهج تراجت نامزاس هب قاحلا یاتسار رد نیرمت و یزاسرتسب و هقطنم

                                                                                                                                                               
1. Artaxa 
2 . WTO 
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 هب شناد هیاپ رب یلصا نیمزرس یاه تیزم و اه تیلباق زا بسانم یریگ هرهب هاگشیامزآ و یللملا نیب حطس رد یملع
 و تیعمج رارقتسا یهدناماس و تیلاعف و تشیعم نیون یاه هویش شرتسگ-9 .یلم صلاخان دیلوت شیازفا روظنم
 یاه یراذگ هیامرس بذج-1 .یلمارف هاگن اب ینامرد و یحیرفت ،یشزومآ ،یشزرو تاناكما یزاس مهارف و اه تیلاعف
 ،یندعم و یتعنص نوگانوگ تاعوضوم اب هدش یراذگ تسایس و هعلاطم صاخ یاه هنیمز رد یجراخ و یلخاد
 یروانف ،یشهوژپ ،یشزومآ ،یژرنا داصتقا ،یرگشدرگ ،یناگرزاب ،یزاسرهش و نكسم ،یعیبط عبانم و یزرواشک
 هلمج زا هقطنم هژیو یاه لیسناتپ و تاناكما هب هجوت اب یتباقر یاضف كی رد ،یتامدخ و 1تاطابترا و تاعالطا
 تیاعر و یبونج -یلامش و یبرغ -یقرش یطابترا یاه نالاد رد روشک یتیزنارت یاه تیلباق زا بسانم یریگ هرهب
 .(131 :1391 ،هداز یلق یلو)تسیز طیحم ظفح و رادیاپ هعسوت لوصا

 یلزنا دازآ هقطنم -۱
 یاهروشک و زاقفق هقطنم للملا نیب طباور یراتخاس تالوحت و رییغت یپ رد و یوروش یشاپورف زا سپ تالوحت وریپ

 و ناریا رد یلیمحت گنج زا سپ نارود اب رما نیا ؛دنتفای تیمها یناهج و یا هقطنم تالداعم رد رزخ یایرد هیشاح
 و شناد ،نآ عبت و هیامرس ذخا و یناهج داصتقا هب دورو ،هرود نیا رد ،دیدرگ نامز مه روشک یگدنزاس رصع زاغآ
 تسایر رفس یپ رد .دوب نآ ققحت یپ رد دازآ قطانم داجیا اب تقو تلود و دوب ناریا فده ،دیدج یژولونكت

 هقطنم ۱1 لاس رد تلود تئیه هبوصم ساسا رب و یناگمه تساوخ هب هجوت اب و یلزنا ناتسرهش هب تقو یروهمج
 دازآ هقطنم هب یلزنا یداصتقا هژیو هقطنم 01 لاس رد و دیدرگ نییعت هناگادج شخب ود رد یلزنا ردنب یداصتقا هژیو
 بیوصت دروم یلزنا یتعنص-یراجت دازآ هقطنم نامزاس همانساسا زین 91 لاس رد و هدش لدب یلزنا یتعنص یراجت
 و نییعت ناریزو تئیه فرط زا 11 لاس رد یلزنا یتعنص یراجت دازآ هقطنم هدودحم و تفرگ رارق ناریزو تئیه
 .(121 :9391 ،درف یفسوی و هدنبیز)دش غالبا
 زا رتمولیک ود قمع ات و یكشخ راتكه 2209 یبیرقت تحاسم هب یلزنا ناتسرهش زا یا هدودحم لماش هقطنم نیا
 یضارا هب برغ زا (یردنب هدودحم زا ریغ هب) یلزنا یتعنص – یراجت دازآ هقطنم هدودحم .تسا یلحاس یاه بآ
 شزرااب راثآ .دوش یم یهتنم نییاپ درپرپچ یاتسور هب قرش یوس زا و دابآ بلاط یاتسور هدودحم و ییایرد یورین

 هتفرگ رارق ءاشیوک و وتاتف یاهاتسور یراوج مه رد هنهپ نیا :وتاتف یلگنج هنهپ -1 :زا دنا ترابع هقطنم نیا یعیبط
 یقالشق یاه ناتسئاكسوت یاه هدنام یقاب دودعم زا و تسا یردان هنومن یلگنج تفاب ظاحل هب وتاتف لگنج .تسا 

 هب ،هقطنم یرگشدرگ هریجنز رد یتآ یاه یزیر همانرب رد و ددرگ یم یقلت یعیبط ثاریم كی و رزخ یایرد هیشاح
 .(991 :9391 ،نارگید و روپ یمم)تسا هتفرگ رارق رظندم یعیبط شزرا كی تروص
 و اهزادنا مشچ ،یخیرات ،یگنهرف ،یملع یاه شزرا ظاحل هب و یللملا  نیب و یلم رظن زا بالات نیا :یلزنا بالات -0 
 یاه تیاس هلمجزا هک تسا تیمها زئاح رایسب ،یعامتجا-یداصتقا یاه شزرا و یسانش یئابیز رظن زا و یعیبط رظانم
 رانک و یزبآ ناگدنرپ یارب بسانم ییاضف داجیا ،یلزنا بالات یاه یگژیو زا یكی .ددرگ یم بوسحم هقطنم شزرا اب
 یزاس  هنایشآ بالات نیا رد یروآداز و یزاس هنال ،هیذغت یارب ناگدنرپ هنوگ نیا ،تسا  هدش ثعاب هک تسا یزبآ

                                                                                                                                                               
1 . ICT 
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 ترجاهم یلزنا بالات هب رجاهم ناگدنرپ زا هنوگ 11 ،ناریا رد رجاهم هدنرپ هنوگ 211 عومجم زا هک  یروط  هب ،دننک
 زا یمیظع لیخ هلاس ره هک هدیدرگ ثعاب و تسا هداد بالات نیا هب یصاخ ییابیز زین عوضوم نیا هک ؛دننک یم
 لگنج اب نآ یراوج مه و ریظن یب ییابیز رطاخ هب یلزنا بالات .دیامن بذج دوخ هب ار یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
 شقن هقطنم یرگشدرگ یزیر همانرب رد ظاحل نیدب ،دراد یرگشدرگ یاه تیلاعف یارب یدایز تیلباق ،هناخدور و
 .(31 :1191 ،یباروگ یناضمر)تسا  هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب یا هژیو

 یلزنا دازآ هقطنم -5 هرامش هشقن
 (Springer Link) :عبنم

 رزخ هچایرد ،دنمان یم ایرد ار نآ حالطصا رد هک ناهج هچایرد نیرت گرزب :نآ یابیز لحاوس و رزخ یایرد -9
 ۱ طسوت و تسا رت عیسو ربارب ۱ تسایند گرزب هچایرد نیمود هک نیپوریرپوس هچایرد زا رزخ هچایرد .دشاب یم
 هارمه هب ایرد نیا یا هسام و ركب لحاوس .تسا هدش هطاحا ناتسنمکرت و ناتسقازق ،هیسور ،ناجیابرذآ ،ناریا روشک
 ناونع هب ایرد نیا ،تسا هدروآ دوجو هب ،تاحیرفت رگید و انش تهج یبسانم طیحم نآ بآ كمن مک تظلغ
 یجراخ و یلخاد رگشدرگ اه نویلیم هلاس همه هک دشاب حرطم نالیگ ناتسا یتسیروت و یرگشدرگ ناكم نیرت یلصا
 كیژولویب و یداصتقا یاه شزرا رظن زا نینچمه ایرد نیا .(00 :1191 ،هدنشخب و رادریم)دیامن یم بذج دوخ هب ار
 :زا دنا ترابع اه نآ نیرتمهم هک تسا تیمها اب رایسب زین

 هقطنم نیموس ناونع هب یربیس و سراف جیلخ زا دعب ار رزخ یایرد ،ناسانشراک ؛رزخ یایرد زاگ و تفن عبانم -1
 دوجوم هنوگریز 91 و یهام هنوگ 111 رزخ یایرد رد -0 .دنا هدومن یفرعم ناهج زاگ و یتفن میظع ریاخذ یاراد
 هب رصحنم زا یكی رزخ هچایرد نینچمه و ...و دیفس ،روپک ،دازآ یاه یهام هب ناوت یم اه نآ نیرت مهم زا هک تسا
 یرایواخ یاه یهام نیرت بوغرم دشر و یگدنز یارب بسانم یطیحم هک تسا ناهج یبآ یاه متسیسوکا نیرتدرف

 و دشر و یمومع تامدخ هئارا و ینادابآ و نارمع :زا دنا ترابع هقطنم نیا صاخ یاه تیرومأم .دشاب یم ناهج
 قیوشت ،الاک و راک رازاب میظنت ،دلوم و ملاس لاغتشا داجیا ،یلخاد و یجراخ یراذگ هیامرس بذج ،داصتقا هعسوت
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 و ملع لاقتنا و دیدج یاه یروانف بذج ،یناهج و یا هقطنم یاهرازاب رد لاعف روضح و دورو ،الاک تارداص و دیلوت
 یداصتقا ،یراجت یاهدنیآرف رد عیرست ،ناهج یاه یروانف و یملع هعسوت اب وسمه یلخاد دیلوت لماوع هب ینف شناد
 ردنب یداصتقا هژیو هقطنم .روشک رسارس هب نآ میمعت و اه حرط یشیامزآ ماجنا تهج بسانم رتسب داجیا اب یروانف و
 ،یضباق)تسا  هدوب نآ بیوصت و مالعا راظتنا رد اه تدم هک دوب دهاوخ ناردنزام ناتسا رد دازآ هقطنم نیلوا دابآریما

9191: 311). 
 دنورا دازآ هقطنم -1
 و دور دنورا هناخدور ود یقالت لحم رد عبرم رتمولیک 011 تعسو هب سراف جیلخ یبرغ لامش رد دنورا دازآ هقطنم
 لیبق زا یتیفرظ نتشاد اب هقطنم نیا دشاب یم تیوک و قارع یاهروشک نایم کرتشم زرم یاراد و تسا عقاو نوراک
 دازآ هقطنم ییایفارغج هژیو تیعقوم .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ییاوه و ییایرد ،یلیر ،یا هداج لقن و لمح
 یبآ یاه هار هب ناسآ یسرتسد و یتراجت یاهریسم یقالت رد نآ یكیژتارتسا و یتیزنارت یاه لاناک شقن و دنورا
 هنارتیدم سپس و قارع هب تراجت دورو هزاورد هک هرصب ،قارع گرزب ناتسا نیمود اب ترواجم نینچمه و یللملا نیب
 مزیناكم كی ناونع هب ار هقطنم نیا هب نوزفازور هجوت ،تابتع یترایز یاه هار روحم رب عوقو و دوش یم بوسحم
 لاس رد هقطنم نیا .دزاس یم راكشآ ،یتیزنارت رورم و روبع بلج و یا هقطنمارف تاطابترا شزیگنا و هعسوت ییانبریز
 هنیمز رد اه شخب ریاس هب راتكه 2211 و یتعنص یاه تیلاعف هب راتكه 2211 ،هقطنم نیا یضارا زا .دش یزادنا هار 11
 ،یضباق)تسا  هتفای صاصتخا تیزنارت و یرادرابنا ،یردنب یاه شخب هب 2219 و یرادا و یرگشدرگ ،یناگرزاب

9191: 311). 

 دنورا دازآ هقطنم -6 هرامش هشقن
 (دنورا دازآ هقطنم نامزاس) :عبنم
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 وکام دازآ هقطنم -1
 یگنهامه یاروش 20/3/3191 خروم 21۱/21/031 هرامش داهنشیپ هب انب ۱/21/3191 خروم هسلج رد ناریزو تئیه
 یراجت دازآ قطانم هرادا یگنوگچ نوناق (1) هدام «ب» دنب دانتسا هب و یداصتقا هژیو و یتعنص - یراجت دازآ قطانم
 هب ار وکام یتعنص - یراجت دازآ هقطنم نامزاس همانساسا ـ 0191 بوصم ـ ناریا یمالسا یروهمج یتعنص -
 هرق هناخدور هب لامش زا هک هتفرگ رارق (یبرغ ناجیابرذآ ناتسا) ناریا یبرغ لامش رد وکام ناتسرهش .دناسر بیوصت

 هب برغم زا و (ناوجخن یراتخم دوخ) ناجیابرذآ یروهمج و سرا هناخدور هب قرش زا ،هیکرت روشک و وس
 نآ زا رابگنز هناخدور هک هدش انب یا هرد رد وکام رهش .تسا دودحم یوخ ناتسرهش هب بونج زا و هیکرت یروهمج
 و هتفرگ رارق دبس هوک هنماد رد رهش یبونج تمسق .دنک یم میسقت یبونج و یلامش شخب ود هب ار رهش و درذگ یم
 .(01 : 1391 ،ینابرق)تسا رتگرزب و رتدابآ نآ یلامش شخب یلو درادن ینادنچ یدابآ
 و برغ بناج زا و تسا یناتسهوک بونج و لامش فرط زا رهش .دراد یصاخ تیعقوم یعیبط ظاحل زا رهش نیا

 ینغ یخیرات راثآ و نهک ندمت زا یرادروخرب اب وکام .ددرگ یم یهتنم راساب یاچ و یس هرد هعلق یاه هگلج هب قرش
 زا یریگ هرهب رد یناوارف هوقلاب ناوت یرگشدرگ مهم یاه بطق زا یكی ناونع هب یعیبط و یگنهرف ددعتم یاه هبذاج و
 و اه هعلق ،اهراشبآ ،اهراغ ،اه همشچ ،اهدور ،یهایگ ششوپ ،بسانم ییاوه و بآ طیارش دراد یرگشدرگ تعنص
 و اه هگلج ،رهش فارطا تاغاب و یتسد عیانص ،یخیرات هینبا و نکاما ،یروناج و یهایگ فلتخم یاه هنوگ ،اهژد
 و مرگنوخ مدرم رت مهم همه زا و یلحم ،یگنر یاه سابل ،ریاشع یاه هتفاب تسد ،یشحو یاه لگ زا رپ یاه هنماد
 ،ینابرق)دروآ مهارف ار یتامدخ یحیرفت زکارم داجیا و نادرگناهج و نارفاسم بذج یارب یبسانم هنیمز زاون نامهم
1391: 01). 

 وکام دازآ هقطنم -7 هرامش هشقن
 (https://iranianshahrsaz.ir) :عبنم
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 ناریا یزرم یاهناتسا
 ،ناتسکاپ ،ناتسنمکرت ،ناتسنمرا ،ناجیابرذآ ،قارع روشک 1 اب و دراد یبآ و یكشخ زرم رتمولیک 2211 زا شیب ناریا
 و یبرع هدحتم تاراما ،رطق ،تیوک ،(لامش رد) ناتسقازق هیسور روشک 1 اب و یكشخ زرم یاراد هیکرت و ناتسناغفا
 .دراد ناتسنمرا روشک اب ار زرم نیرت هاتوک و قارع اب ناریا زرم نیرت ینالوط .تسا یبآ زرم یاراد (بونج رد) نیرحب
 یاهروشک اب ناریا زرم لوط نینچمه .تسا رتمولیک ۱9 اهنت ناتسنمرا اب ناریا زرم و رتمولیک 1۱11 قارع اب ناریا زرم
 نیب زا .تسا رتمولیک 331 و 3۱1 ،033 ،323 ،193 بیترت هب زین هیکرت و ناجیابرذآ ،ناتسنمکرت ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا

 زا شیب 2391 لاس رد یرامشرس نیرخآ ساسا رب هک دنوش یم بوسحم یزرم یاه ناتسا ،ناتسا 11 روشک ناتسا 19
 و نویلیم 19 روشک یزرم ناتسا 11 تیعمج یرامشرس نیا قبط .دنا هداد یاج دوخ رد ار روشک تیعمج دصرد ۱1
 یوس زا .تسا یزرم یاه ناتسا دایز رایسب تیمها هدنهد ناشن دوخ تیعمج نازیم نیا و تسا رفن ۱۱1 و رازه 110
 911 و رازه 110 و نویلیم هس دهدیم ناشن مه یزرم یاهراوناخ ناتسرپرس دادعت زا روشک ترازو رامآ رگید
 یزرم یاه ناتسا و قطانم تیمها یلاح رد اهرامآ نیا همه اما ؛دننکیم یگدنز روشک یزرم طاقن رد راوناخ تسرپرس
 و دنراد روشک رد ار یگدنز تیفیک حطس نیرت نییاپ و یراكیب ،تیمورحم نیرتشیب یزرم قطانم هک دهد یم ناشن ار
 روشک یزکرم یاهرهش و اه ناتسا زکارم هب اه ترجاهم نیرتشیب ببس هنالاس یزکرم یاه ناتسا اب قطانم نیا هلصاف
 .(1۱1 :1191 ،یقنیلع)دوش یم
 زا مادک ره هک ییاهرهش .دنراد رارق مورحم یاهرهش و قطانم تسرهف رد رهش 21 زا شیب ،روشک یزرم یاهرهش رد
 ظاحل زا ناریا یزرم قطانم .دنتسه یزرم طاقن هیشاح رد مورحم كچوک یاتسور و شخب یدادعت یاراد اه نآ
 هیلوا تاناكما و همیب ،نكسم طیارش ،یعامتجا تامدخ و هافر ،یتشادهب و یشزومآ تاناكما ،یسرتسد یاه هار
 ای و ردام عیانص دقاف روشک یاهزرم فارطا یاهرهش و یزرم قطانم رتشیب .دنراد رارق حطس نیرت نییاپ رد یگدنز
 نیمه .تسا نییاپ رایسب قطانم نیا رد یداصتقا یاه یراذگ هیامرس مجح ًاالومعم و دنتسه یتعنص گرزب یاه هناخراک
 نییاپ رایسب یزرم یاه ناتسا و روشک یزرم قطانم رد یگدنز تیفیک ات هدش ثعاب هتشذگ یاه لاس رد تاعوضوم
 یاه ناتسا 2391 لاس نكسم ذوفن رامآ ساسا رب .دنوش بوسحم روشک مورحم قطانم وزج یزرم یاه ناتسا و دشاب
 و صخشم دادعا رامآ نیا رد هتبلا .دنا هداد یاج دوخ رد ار راكیب رازه 291 و نویلیم كی عومجم رد روشک یزرم
 رب .تسا هدش هئارا یزرم یاه ناتسا زا رامآ اهنت و هدشن ماجنا زکرمتم تروص هب یزرم طاقن یور یقیقد یسررب
 و ناتسیس و نالیگ ،ناتسدرک ،هاشنامرک ،مالیا ،ناتسرل ؛اه ناتسا كیكفت هب روشک رد یراكیب خرن رامآ نیرخآ ساسا
 الاب هتشذگ یاه لاس رد .دنتسه یزرم ناتسا ۱ اه نآ نیب زا هک دنراد روشک رد ار یراكیب خرن نیرتشیب ناتسچولب
 لغش هب عونمم ریغ و عونمم داوم و اهالاک عاونا ینوناقریغ دورو ات هدش ثعاب یزرم یاه ناتسا رد یراكیب خرن ندوب
 بیسآ هلاس ره و تسا روهشم «یرب هلوک» هب هک یلغش .دوش لیدبت روشک یزرم یاهرهش نانکاس زا یرایسب یلصا
 یاهزرم زا هتشذگ لاس یط الاک قاچاق مجح یمسر یاهرامآ قبط .دنک یم دراو روشک داصتقا هب یدایز رایسب
 رازه ۱1) روشک تادراو نازیم مراهچ كی ربارب ًاابیرقت هک تسا هدوب رالد درایلیم رازه 31 زا شیب روشک ینوناقریغ
 .(1۱1 :1191 ،یقنیلع تسا (رالد درایلیم
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 نانیشنزرم یارب لاغتشا دوبن و یراكیب یدج یاه بیسآ زا رگید یكی روشک هب الاک قاچاق یالاب دصرد رانک رد
 ناشن ینادیم یاه یسررب .تسا هنكس زا زرم فارطا ینوكسم قطانم و اهاتسور ندش یلاخ و اه نآ ترجاهم ،روشک
 زکارم و اهرهش لخاد هب زرم فارطا نکاس ناییاتسور ترجاهم نازیم شیازفا دهاش هتشذگ یاه لاس رد دهد یم
 داقتعا هب .میاهدوب نارهت دننام گرزب یاهرهش هب ترجاهم یتح و لغش ندرک ادیپ یارب زرم راوج مه یاه ناتسا
 و هاتوک رد دناوت یم هنكس زا زرم فارطا قطانم و اهاتسور ندش یلاخ یتینما و یسایس یایفارغج ناسانشراک
 مه ناتسچولب و ناتسیس و ناتسدرک یاه ناتسا رد هک یعوضوم ،دنزب نماد روشک یزرم قطانم رد ینماان هب تدمدنلب
 .دوش یم هاگن تصرف ناونع هب اهروشک نیب کرتشم یاهزرم هب ناهج یاهروشک یمامت رد .میتسه نآ دهاش نونکا
 و یداصتقا قنور و یزرم یاه هچرازاب یزادنا هار اب هک دنتسه یبولطم یداصتقا یاه تصرف ًاالومعم یزرم طاقن
 و یلحم عماوج رد لاغتشا داجیا هب هكنیا رب هوالع دننک یزاب اهروشک داصتقا رد یرثؤم شقن دنناوت یم یناگرزاب
 دوبن ،گنهامه و هچراپكی تیریدم دوبن ،یصصخت و هیلوا بسانم تاناكما نتشادن .دنوش یم رجنم مه یا هقطنم
 و هناخرفاسم دننام یتامدخ و یهافر تاناكما دوبن ،فارطا قطانم ینماان ،بسانم یاه هداج و یسرتسد یاه هار
 یاه هچرازاب یزادنا هار یماکان لیالد اه هچرازاب نیا رد هیاسمه یاهروشک اب روشک نیب یگنهامه مدع و ناروتسر
 .(121 :1391 ،یوخا)تسا هدوب هتشذگ یاه لاس رد یزرم
 ناسانشراک داقتعا هب هک تسا هدوب یزرم یاه هچرازاب یزادنا هار رد یماکان هب یطیارش رد اهشلاچ و تالكشم نیا
 یارب یلیسناتپ دناوت یم هیاسمه یاهروشک اب روشک یزرم طاقن زا یرایسب نیب کرتشم نابز و موسر و بادآ ،گنهرف
 رانک رد .دنا هدشن هتفرگ یدج نادنچ هتشذگ یاه لاس رد دسر یم رظن هب هک ییاه لیسناتپ .دشاب یاه هچرازاب قنور
 یرایسب كمک یزرم یاهاتسور و اهرهش رد یداصتقا قنور هب دنناوت یم مه یزرم یاه ینواعت یزرم یاه هچرازاب
 و یعامتجا لئاسم هب هجوت ،یداصتقا لئاسم رب هوالع .دنهد شیازفا قطانم نیا رد ار تینما تیاهن رد و دننک
 روشک یاهزرم رد رادیاپ تینما یرارقرب هب و تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا روشک یزرم قطانم رد مه یگنهرف
 یطیارش رد یبهذم و یعامتجا ،یگنهرف ظاحل زا روشک یزرم یاه ناتسا مامت هكنیا هژیو هب دنک یم رایسب كمک
 هک تسا یرایسب عونت یاراد فلتخم یاه نابز و بهاذم اب نوگانوگ ماوقا تنوكس رظن زا ناریا .دنراد رارق صاخ
 نیمزرس روشک یزرم ناتسا 11 مامت هک یروط هب دننک یم یگدنز روشک یزرم یاه ناتسا و قطانم رد ماوقا نیا رتشیب
 :1391 ،یوخا)دنتسه (رتمک رهشوب دننام ییاه ناتسا رد و رتشیب یقرش ناجیابرذآ دننام یناتسا رد) نوگانوگ ماوقا

 ناوت یم هلمج نآ زا هک دنا هداد یاج دوخ رد ار یفلتخم یاه هورگ یموق و یگنهرف رظن زا ناریا یزرم قطانم .(121
 ،روشک بونج و یبرغ بونج یاه ناتسا رد اه برع ،یبرغ لامش و یبرغ یاه ناتسا رد درک و یرذآ ماوقا هب
 یرارقرب ناسانشراک داقتعا هب .درک هراشا روشک قرش و یقرش بونج رد اه چولب و روشک یقرش لامش رد اه نمکرت
 نیا رد .تسین ریذپ ناكما اه نآ نابز و گنهرف ،موسر و بادآ ،ماوقا نیا هب هژیو هجوت نودب روشک یاهزرم تینما
 یحاون رد شمارآ رتشیب هچره یرارقرب یارب دندقتعم یزرم اه ناتسا و قطانم رد یموق و ینید ناگرزب زا یرایسب نیب
 قطانم اب لماک ییانشآ هک دوش هدرپس یلحم و یموب یاهورین هب قطانم نیا رد اهزرم تینما یرارقرب تسا رتهب یزرم
 هب یزرم قطانم رد ماوقا یگدنز و روضح .دوب هداتفا یزرم قطانم رد لاس نارازه یط شیپ هک یتاقافتا دنراد یزرم



 972 ...یگدنرادزاب رد دازآ قطانم کیمونوکاوئژ شقن

 روشک یسایس و یعامتجا ،یداصتقا فادها دربشیپ یارب بسانم یتصرف دناوت یم ناسانشراک زا یرایسب داقتعا
 .(121 :1391 ،یوخا)دشاب
 ناریا رد دازآ قطانم یدمآراکان للع
 هاگن رد روشک لک زا دازآ قطانم كیكفت مدع هتكن كی :تسا هئارا لباق هتكن دنچ دازآ قطانم یدمآراکان نییبت رد
 یلتخم یاهصخاش هب ،روشک كی هب یراذگ هیامرس هزوح هب دورو یارب ناراذگ هیامرس ،عقاو رد .تسا ناراذگ هیامرس
 یریگ میمصت یاهصخاش هدمع هک دننکیم هجوت ،دریگیم رارق یسررب دروم یللملا نیب ربتعم یاهداهن طسوت هک
 هنیزه ،دوس خرن ،مروت خرن ،اه هفرعت ،تایلام ،داسف ،نیناوق تابث یراذگ هیامرس لحم باختنا یارب ناراذگ هیامرس
 ،اهصخاش نیا عومجم زا .دوشیم لماش ار ... و یناگرزاب یاههنیزه ،اهییاراد تبث یاههیور ،راکو بسک عورش
 توافتم یلصا نیمزرس اب دازآ قطانم رد اه هفرعت و تایلام ثحب اهنت دازآ قطانم رد ازجم یاه یراذگ نوناق مغر یلع
 رد نیا ؛تسامرف مكح زین دازآ قطانم رد دراد دوجو یلصا نیمزرس رد هک یتالكشم اه صخاش یقبام رد و تسا

 و تسا توافتم یلصا نیمزرس زا دازآ هقطنم رد ناراذگهیامرس رظندم یاهصخاش ،اهروشک ریاس رد هک تسا یلاح
 ام روشک رد اما تسا هفرص هب نورقم ناراذگهیامرس یارب اهروشک نیا دازآ قطانم رد یراذگهیامرس لیلد نیمه هب

 .(۱21 :3191 ،یضیف)درادن دوجو یجراخ ناراذگهیامرس یارب یتصرف نینچ
 یلصا نیمزرس رد دازآ قطانم هباشم تازایتما ثحب ،دراد یرثؤم شقن دازآ قطانم تیقفوم مدع رد هک یرگید هتكن
-یم ارجا یلصا نیمزرس رد مه و دازآ قطانم رد مه هک دراد دوجو یددعتم هباشم تازایتما هک تروص نیدب .تسا

 نوناق هک یتازایتما و اهتیفاعم ،لاثم روط هب .تسا هدش لیدبت دازآ قطانم دشر یارب یعنام هب عوضوم نیا هک دوش
 09 هدام و میقتسم یاهتایلام نوناق 091 هدام ،2191 دنفسا 31 بوصم یجراخ یراذگ هیامرس تیامح و قیوشت
 هک اجنآ زا و تسا ناسكی دازآ قطانم و یلصا نیمزرس رد ،دراذگیم ناراذگهیامرس رایتخا رد روشک یمئاد ماكحا

 هب دهدیم حیجرت راذگ هیامرس ،تسا رت سرتسد رد زین فرصم رازاب و دراد یرتهب یاهتخاسریز یلصا نیمزرس
 عفانم داضت ثحب ،رگید عوضوم .دنک یراذگ هیامرس هب مادقا یلصا نیمزرس رد ،دازآ قطانم رد یراذگ هیامرس یاج
 چیه ،دازآ قطانم دمآرد عبنم ثحب رد ،لاثم روط هب .تسا دازآ قطانم یارب هدش نییعت فادها اب هقطنم تیمکاح نیب
 دوشیم روشک دراو هقطنم كی زا هک یراجت یاهالاک شزرا دصرد ۱1 و هدشن هتفرگ رظن رد نآ یارب یتلود هجدوب
 و دنوش روحم تادراو دازآ قطانم دوشیم ثعاب ،عوضوم نیا ًااتعیبط .تسا هدش ظاحل دازآ قطانم دمآرد ناونع هب
 فادها فالخ رب ،عقاو رد رما نیا .دوشن هجاوم یدمآرد ثحب رد یللخ اب ،دشاب هتشادن یتارداص دازآ هقطنم كی رگا

 بیصن ار یرتشیب دمآرد رتشیب تادراو و تسا هدش روظنم نیناوق رد هک دشابیم دازآ قطانم ندوب روحم تارداص
 و هدزابدوز یاه تیلاعف هب رتشیب هجوت هجیتن رد و تدم هاتوک یاهتیریدم ثحب ،یدعب ثحب .دنکیم دازآ قطانم
 هب .دراد یرت بسانم تیعضو تلود نیا رد اما ،تشاد یرتشیب تدش هتشذگ یاه تلود رد هک تسا (یراجت) تقوم
 0 دودح ریدم ره نیگنایم روط هب هک هدش اجباج روشک دازآ قطانم رد ریدم 1۱ دودح نونکات 01 لاس زا هک یروط
 .(91 :۱391 ،یرفعج و یركسع)تسا هتشاد هدهع رب ار هقطنم كی تیریدم لاس
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 هک دهدیم ناشن تاراما 0یلع لبج و نیچ 1نانیاه هلمج زا ناهج قفوم دازآ قطانم یخرب اب ناریا دازآ قطانم هسیاقم
 زکرمت ام روشک رد هک یلاح رد ،دنا هدرک زکرمت دازآ قطانم رد یراذگ هیامرس دشر و دیلوت ،تارداص رب اهروشک ریاس
 ار مزال یاهتخاسریز ادتبا هک اهروشک رگید فالخرب ،نینچمه .تسا هدوب یلحم هعسوت ثحب دازآ قطانم رد یلصا
 شیامآ نودب ام روشک رد ،دننک یم دازآ هقطنم ناونع هب هدودحم نآ سیسأت هب مادقا سپس و داجیا دازآ قطانم رد
 ادتبا ،عقاو رد .تسا هدش دازآ هقطنم سیسأت هب مادقا هقطنم كی رد اهتخاسریز ثحب هب هجوت نودب و نیمزرس
 رما نیا هک میاهدرک هقطنم نآ رد تادراو ضراوع قیرط زا تخاسریز داجیا لابند هب ،سپس و سیسأت دازآ هقطنم
 داجیا یارب زاین دروم عبانم ناوتب ات دنوش روحم تادراو ،ندوب روحم تارداص و دیلوت یاج هب دازآ قطانم هدش ثعاب
 داجیا یگنوگچ همان نییآ رد دنچره .تسا هدشن ققحم زین فده نیا ًاابلاغ هک ؛درک مهارف هقطنم نآ رد ار تخاسریز
 و هعسوت مشش همانرب 90 هدام رد و تسا هدش دیکأت دازآ قطانم داجیا زا لبق تخاسریز نیمأت نیا رب زین دازآ قطانم
 و دازآ قطانم داجیا نینچمه و عوضوم نیا رب ًااددجم ،زین 13 بوصم نیمزرس شیامآ یلم طباوض 01 هدام ،نینچمه
 .(91 :۱391 ،یرفعج و یركسع)تسا هدش هراشا نیمزرس شیامآ تاعلاطم ساسا رب هژیو
 ،دازآ قطانم زا یضعب یماکان للع دروم رد یللملا نیب عماجم و اه نامزاس یاه شرازگ و یداصتقا یللملا نیب تایبدا رد
 :دوش یم هدرمش نآ نیرت مهم هلمج زا ریز لماوع هک دننک یم تسرهف ار یددعتم لماوع

 ذاختا رد یزکرم تردق فعض و یسایس یتابث یب ؛یجراخ هیامرس بذج یارب دعاسمان یاضف ؛تسردان یبای ناكم ـ
 دروم یب یاه تلاخد ،دنمراک مروت ،یلام داسف ،یسارکوروب دوجو)دازآ هقطنم تیریدم فعض ؛یساسا یاه میمصت
 کدنا هدزاب و راک یورین شزومآ دوبمک ؛(... و ریگ اپ و تسد تاررقم و نیناوق دوجو ،دازآ هقطنم زا جراخ لماوع
 یرادهگن و ریمعت فعض ؛دروم یب یاه یراذگ هیامرس و ییانبریز تاسیسأت هنیزه ؛(راک یورین ینارگ) یناسنا یورین
 فعض و تاطابترا دوبمک ؛یگنیدقن و یلام تاناكما دوبمک ؛یتایلمع ییاراکان و ییانبریز تاناكما و تاسیسأت

 ساسحا درجم هب و تسا تیلم دقاف یجراخ هیامرس هكنیا زا یهاگآان هرخالاب و یناسر تامدخ و یهد تامدخ
 دازآ قطانم سیسأت هبرجت .درک دهاوخ ناكم لقن یرت نما یاضف هب و هدرک کرت ار دازآ هقطنم ،یهدزاب مک و ینماان
 یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ـ یسایس یاضف یاراد ییاهروشک رد قطانم نیا داجیا هک تسا هداد ناشن ایسآ هراق رد
 رازبا ناونع هب لقادح ریگاپ و تسد تاررقم و طباوض ریاس و یرادا ،یزرا ،یکرمگ دئاز تافیرشت تیاعر هب دیقم و
 یهجوت لباق دیدج یاه تراهم و شناد و هدش هتفرگ راک هب یا هعسوت دض عناوم عفر هیجوت یارب هتسناوت یشیامزآ
 .(021 :۱191 ،ییاقآ نیما و یفیطل)دوش بسک دازآ قطانم قیرط زا
 هدنهد یرای دناوت یم دازآ هقطنم هک دنرواب نیا رب دنا هدروآ یور دازآ هقطنم داجیا هب هک یا هعسوت لاح رد یاهروشک
 نوچ یلماوع هعومجم هک دهد یم ناشن اه روشک نیا تایبرجت .دشاب یگدنام بقع و رقف زا ییاهر رد نانآ
 ،یللملا نیب تادهعت تیاعر زین و جنشت مک یللملا نیب طباور زا یرادروخرب ،شمارآ و حلص زا یرادروخرب
 هنیمز رد رظن عامجا زا یرادروخرب ،تاررقم و نیناوق رد تابث و یسایس زکرمت و یلخاد تابث زا یرادروخرب
 نتفریذپ ،تسرد یناكم تیعقوم زا یرادروخرب ،تلود هبناج همه تیامح و دازآ قطانم شرتسگ و داجیا یاه فده

                                                                                                                                                               
1 . Hainan 
2 . Jebel Ali 
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 ظاحل هب یداصتقا روما رد یتلود تالخادم شهاک ترورض و یصوصخ تیكلام و یداصتقا یزاسدازآ یاهفده
 زا تیامح دروم رد ماهبا نودب تاررقم و نیناوق زا یرادروخرب ،یداصتقا تالدابم رد اضاقت و هضرع لصا تیاعر
 زا اهر   و دازآ هقطنم رد كیتارکوروب یاه هبنج دقاف یرادا متسیس كی زا یرادروخرب زین و یجراخ ناراذگ هیامرس
 رد ریگاپ و تسد یاه هبنج دقاف و هداس یکرمگ تاررقم و نیناوق زا یرادروخرب ،هقطنم زا جراخ لماوع یاه تلاخد
 اه نآ زا كیره نادقف و دهد یم لیكشت ار دازآ قطانم تیقفوم یلصا یاه هداد و اه زاین شیپ ار رگید یدراوم و هقطنم
 .(021 :۱191 ،ییاقآ نیما و یفیطل)دزاس هجاوم یدج عناوم اب ار هنیمز نیا رد قیفوت دناوت یم

 رد یداصتقا ركفت رییغت ،اه نآ دننام و ناریا ،نیچ ،دنه نوچ یگرزب یاهروشک رد دازآ قطانم یلصا شقن تقیقح رد
 نیا زراب هنومن ناتسودنه یدایز دح ات و نیچ .تسا یناهج داصتقا اب اه نآ یلم داصتقا ییوسمه و اه روشک نیا
 و دنا هتفرگ هرهب شیوخ داصتقا ییاشگزاب یاتسار رد یبوخ هب دازآ هقطنم رازبا زا روشک ود نیا .دنتسه ركفت رییغت
 یژولونكت زا هعسوت بسانم یاضف داجیا و یجراخ یراذگ هیامرس بذج هار رد تاررقم و نیناوق رییغت اب دنا هتسناوت
 و دنهد رییغت ار یلم داصتقا ینورد یاضف یرتشیب تعرس اب دازآ قطانم دادعت شیازفا اب و دنریگ هرهب نارگید ملع و
 یاه لاس یط نیچ .دنزاس تهج مه و گنهامه یناهج داصتقا طیارش اب ار یداصتقا یلک تسایس و تاررقم و نیناوق
 اب و هدرک فرصم یجراخ یراذگ هیامرس بسانم طیحم داجیا رد یرفاو ششوک یداصتقا زاب تسایس لامعا اب ریخا

 و هداد شهج ار دوخ داصتقا دازآ هقطنم رازبا یریگراک هب و یزاسدازآ تسایس لامعا اب یتلود تیكلام دوجو
 تیامح و یریگ میمصت تدحو رد دیاب ار نیچ تیقفوم زار .تسا هدروآ لمع هب نآ رد ار یا هدرتسگ تاحالصا
 هللا و هداز یلق)تسناد تسا دازآ قطانم فادها اب گنهامه و وسمه هک یداصتقا تاحالصا زا نیچ تلود عطاق
 .(111 :3191 ،هداز یدرو

 یزرم یاهناتسا دازآ قطانم یحارطزاب
 یارب یراجت تائانثتسا هزوح رد نتشاد رارق لیلد هب دازآ قطانم هطساو هب هک ار ییاهبیسآ و تالكشم نیرتمهم
 .درک هصالخ ناوتیم یلصا روحم هس رد ار تسا هدش داجیا روشک داصتقا

 روشک داصتقا یارب دازآ قطان م یاهبیسآ -1 هرامش رادومن
 (http://www.ettelaat.com) :عبنم

 ،دنکیمن یوریپ روشک یمسر تادراو و تارداص نیناوق زا دازآ قطانم رد الاک دورو هک اجنآ زا ،رگید ترابع هب
 یوس زا و دشاب هتشادن دوجو دازآ قطانم یاهزرم رد الاک جورخ و دورو رب یفاک تراظن وس كی زا ات هدش ثعاب
 لیهست دنور رما نیمه و دریگب لكش قیقد تراظن نودب روشک یاهزرم تشپ یجراخ یالاک ندرک رابنا ناكما ،رگید

اچاق
 ق
الاک  

اچاق
 ق
زرا  

 رارف
یلام
یتا  
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 ره طسوت زرا شورف و دیرخ دازآ قطانم هدودحم رد هک اجنآ زا ،نینچمه .تسا هدز نماد قطانم نیا رد ار قاچاق
 هب ار زرا قاچاق هدش ثعاب ،تسین روشک یزرا نیناوق عبات یزرا تالدابت و تسا دازآ یقوقح و یقیقح صخش
 نینچمه و یدیلوت فادها یاتسار رد دازآ قطانم رد هک زین یتایلام تیفاعم .میشاب دهاش قطانم نیا هطساو
 تبث هب مادقا ،تایلام تخادرپ زا رارف یارب هک هداد قوس تمس نیا هب ار وجدوس دارفا ،هتفرگ تروص یراذگ هیامرس
 .دوش یم ماجنا یلصا نیمزرس رد اه نآ یلصا تیلاعف هک یلاح رد ،دننک قطانم نیا رد دوخ یداصتقا تیلاعف و تکرش
 رد یروص تروص هب کاروخ لیوحت لحم ًااضعب و دنسریم شورف هب سروب طیحم رد یمیشورتپ داوم ،لاثم روط هب
 تبث ای ؛دریگیم تروص یلصا نیمزرس رد الاک لیوحت و هلماعم نیا هک یلاح رد ،دوشیم مالعا هژیو ای دازآ قطانم
 هللا و هداز یلق)تسا قطانم نیا رد یتایلام زایتما زا هدافتسا ءوس هدنهد ناشن یتسپ دک و سردآ كی اب تکرش 1110
 .(111 :3191 ،هداز یدرو
 زا دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشک تحاسم زا دصرد 29 اهنت تعسو عبرم رتمولیک 221۱ اب ناریا دازآ قطانم 
 لک تیعمج اب بسانت رد دنراد تنوكس قطانم روصحم و یصاصتخا یاضف رد هک ینادنورهش تیعمج رگید فرط
 نیب تیهام ،اه تیلاعف ددعت هب تیانع اب نكیل .دهد یم ناشن ار قوف یدصرد سایق زا رتمک یددع بتارم هب روشک
 و هتشاد یعیسو رایسب ذوفن هزوح قطانم نیا ،تسد نیا زا و باذج و یتیامح نیناوق ،دركلمع لالقتسا ،یا هزوح
 ناگدننار زا یتامدخ یاهورین و ناگدنشورف ات هتفرگ راجت و راذگ هیامرس زا قطانم درکراک اب طبر یذ دارفا ناوتب دیاش
 هب هتسباو یناسنا یورین عومجم رد و بذاک لغاشم ناگدنراد و یلصف نارگراک ات هتفرگ ناراد هفرغ و هیلقن طیاسو
 رد نکاس تیعمج زا شیب ربارب هد دنچ ار میقتسم ریغ و میقتسم لكش هب قطانم رد تامدخ و دیلوت یشزرا هریجنز
-تیزم و اهتیفرظ و دازآ قطانم یناسنا و یعیبط كیژولوکا و یطیحم یاه ناوت زا دیدرت الب هک یرما .تسناد قطانم
 هتبلا و یصصخت تامدخ ،شزومآ ،تیزنارت ،كبس و نیگنس عیانص ،تراجت ،مسیروت هعسوت رد نانآ یبسن یاه
 ،یزرم راون رد ناریا دازآ قطانم ییاضف عیزوت ،یجراخ تسایس رظنم زا اما ؛دریگ یم تأشن قطانم تلاسر و نیناوق
 قطانم نیا دوجو .دنراد ناریا اب یگنهرف تبارق و كیتاملپید بسانم طباور هک تسا ییاهروشک اب راوج مه و قبطنم
 دازآ قطانم یزادنا هار لیالد زا یكی ًااساسا .تسا تیوقت لباق هراومه و هتشاد یپ رد ار یسایس یاهدنویپ تیوقت
 و حیحص لكش هب تیفرظ نیا زا دیاش و دیاب هک نانچ نآ دسر یم رظن هب اما ؛دشاب یم هفلؤم نیمه ایند رد یزرم
 یهللا حتف)دوش یشان یلخاد یاه تسایس یخرب و اه میرحت نوچمه یلماوع زا دیاش هک تسا هدشن هدافتسا یبولطم
 .(91 :1191 ،دار
 یاهالاک لماش نآ یلصا یشخب هک دریگ یم تروص روشک هب دازآ قطانم ریسم زا تادراو عون راهچ رضاح لاح رد
 تادراو ِژرگید شخب .دوش یم ریزارس (دازآ قطانم زج هب ناریا ییایفارغج یورملق) یلصا نیمزرس هب تسا یفرصم
 یالاک تادراو) عیانص رد هدافتسا روظنم هب تادراو و هدوب دازآ قطانم رد فرصم یارب ینامتخاس یاهالاک دننام
 رامآ نیرخآ قبط .تسا دازآ قطانم هب تادراو رگید یاه هنوگ زا مه ددجم تارداص یارب تادراو و (یا هیامرس
 تارداص نازیم ،0391 لاس رد قطانم نیا تارداص و تادراو مجح زا ،یداصتقا ی هژیو و دازآ قطانم یلاع یاروش
 لک زا دصرد 11/2 لداعم ،نت 113 و رازه 211 نزو هب دازآ یهقطنم تفه زا دیلوت زا لصاح یالاک لماش یعطق
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 و درایلیم هس ِژربارب رد هک هدش هدروآرب رالد نویلیم 091 یعطق تارداص نازیم نیا شزرا .تسا هدوب روشک تارداص
 .تسا زیچان یمقر ،قطانم نیا زا 0391 لاس تادراو رالد نویلیم 131
 وکام و دنورا دازآ قطانم زا و هدوب رالد نویلیم 11 مقر اب یلزنا ی هقطنم زا تارداص نیرتشیب ،دوجوم رامآ ساسا رب
 لماش دازآ ی هقطنم تفه زا الاک عاونا رالد درایلیم 1/1 ،1391 لاس رد ،نینچمه .تسا هدشن ماجنا یتارداص چیه
 حتف)تسا هدش دراو روشک هب شیک و مشق ،(رهشمرخ) دنورا ،دور نسح ،راهباچ ،(افلج) سرا ،یلزنا دازآ قطانم
 .(91 :1191 ،دار یهللا

 لایر درایلیم 091 و رازه 0۱ هب دازآ قطانم رد یلخاد عبانم زا هدش ماجنا یاه یراذگ هیامرس نازیم ،رامآ نیا قبط
 دهد یم ناشن یمسر یاهرامآ نیا .تسا هدش یبایزرا رالد نویلیم 19 دودح مه یجراخ یاه یراذگ هیامرس و هدیسر
 و یدیلوت عیانص یهعسوت هن و هدوب یتامدخ یاه هاگنب و تادراو عفن هب اهنت دازآ قطانم رد هدش داجیا تالیهست
 ماجنا رد دازآ قطانم ارچ هک تسا حرطم شسرپ نیا دش هتفگ هچنآ هب هجوت اب .یروآزرا تیاهنرد و تارداص شیازفا
 نیرت مهم ،میرحت دننام یجراخ یاه لماع زج هب دش هراشا هک نانچمه ؟تسا هتشادن قفوم یدركلمع دوخ تیرومأم
 رد تیریدم ءوس نیا هک درک ناونع قطانم نیا رد تیریدم ءوس ناوت یم ار دازآ قطانم فده و حرط تسكش لیلد
 داجیا یارب مزال یاه تخاسریز و اه تیفرظ هنیمز نیا رد رگید یهتكن .تسا نوگانوگ ییاه لكش یاراد شخب ره
 دیاش ،هدش فیرعت نآ یارب هک یتیرومأم اب بسانتم ی هقطنم اهنت هنیمز نیا رد .تسا یراجت و یتعنص دازآ قطانم
 هک یا هژیو تیرومأم رد تسناوت نامروشک دازآ ی هقطنم نیلوا و نیرت یمیدق ناونع هب شیک .تسا شیک دازآ ی هقطنم
 نیا هک یروط هب دنک لمع قفوم مسیروت تعنص زا یزاسدمآرد و یرگشدرگ قنور ینعی هدش فیرعت نآ یارب
 زا تسناوت 0391 لاس رد رگشدرگ رازه 221 و نویلیم كی دودح بذج اب دازآ قطانم یلاع یاروش رامآ رب انب هقطنم

 رگید شیک زا ریغ هب ،ناسانشراک یخرب دید زا .دنک یریگولج روشک زا هیامرس ناموت درایلیم رازه راهچ جورخ
 هتبلا .دنرادن ار روشک ییایفارغج تیعقوم نیرت هفرص هب رد یداصتقا یاه تیلاعف یارب مزال یاه تخاسریز دازآ قطانم
 نیا مهدزای تلود رد هک دوب هجاوم یبآ مک و قرب یپ رد یپ عطق لكشم اب هتشذگ لاس ات مه شیک ی هقطنم نیمه
 ،دنامب رود دوخ فادها زا قطانم نیا هدش بجوم هک یتسردان تسایس .دش عفر هقطنم یتخاسریز یاه لكشم
 .(111 :1191 ،نارگید و یرایدنفسا)تسا اهدمآرد لحم زا قطانم زاین دروم یاه تخاسریز نیمأت تسایس
 ات دنروآ تادراو هب یور ،زاین دروم یاه تخاسریز داجیا یلام نیمأت روظنم هب دازآ قطانم ات دش ثعاب عوضوم نیا 
 ثعاب قطانم نیا رد بسانم یاه تخاسریز دوبن رگید یوس زا .دننک نیمأت ار دوخ عبانم یتادراو ضراوع لحم زا

 یلصا نیمزرس رد ار دوخ یلصا تیلاعف و دننک هدنسب قطانم نیا رد تکرش تبث هب اهنت یلخاد ناراذگ هیامرس دش
 یاه تخاسریز زا مه و دنوش دنم هرهب یکرمگ ضراوع و یتایلام یاه تیفاعم دننام ییایازم زا مه ات دنهد همادا

 دنچره .تسا قطانم نیا رد یرادا یرالاس ناوید هب طوبرم یاهشلاچ ،رگید لكشم .دننک هدافتسا یلصا نیمزرس
 ی همه زونه هک ییاجنآ زا اما تسا اهزوجم بسک یارب یرادا یاهریسم ندوب هاتوک دازآ قطانم تیزم نیرت مهم
 و قطانم نیا رد ندش یا هرجنپ كت تسایس و هدشن ضیوفت دازآ یهقطنم نامزاس كی هب ینامزاس یاهرایتخا
 دیاب اهزوجم بسک یارب یلصا نیمزرس رد هک یرادا یاه هلحرم نامه ،نیاربانب ،تسا هدماین رد ارجا هب اه هدودحم
 و ساسا .تسا یقیوشت یاه هتسب و تالیهست ،رگید عنام .دراد رارق دازآ قطانم رد ناراذگ هیامرس یور شیپ دوش یط
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 ناراذگ هیامرس رتشیب هچ ره بذج یارب دودحم یایفارغج كی رد صاخ ییاه قوشم ی هئارا دازآ قطانم سیسأت ناینب
 ی هئارا هب دودحم اهنت اه نامز زا یا ههرب رد تالیهست نامروشک دازآ قطانم رد هک تسا یلاح رد نیا .تسا یجراخ
 مادقا ناگیار نیمز تفایرد لابند هب اهنت ناراذگ هیامرس و دیماجنا تنار داجیا هب هک یتالیهست ؛دش ناگیار یاه نیمز
 دازآ قطانم رد هک تسا یلاح رد نیا .دنتخادرپ ینوكسم یاه کرهش تخاس دننام دلوم ریغ یاه فنص یزادنا هار هب
 یرایدنفسا)تسا یناهج یاهرازاب رد رتشیب تباقر یارب ییاهزایتما ی هئارا یتلود یاه قوشم نیرت مهم اهروشک رگید
 .(111 :1191 ،نارگید و
  یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  هـب  تـسا طوبرم یكی ،دوش یم  یشان هاگدید ود زا هک تسا روصتم قطانم نیا  یارب  یلصا فده ود یلک روط  هب
 رب ینتبم هعسوت یژتارتسا  هک اجنآ زا .دننک یم لابند   یجراخ  تاسسؤم و  اه تکرش ار یرگید و نابزیم روشک
  دنیآرف  هب دورو تهج ار یژتارتـسا نـیا رد هـک ییاهروشک  بلاغ رد ،ددعتم لیالد هب ، تادراو  ینیزگیاـج
 هجوت  دروم تارداص هعسوت یژتارتسا  ای  نآ  بیقر دركیور ، دشن  هجاوم تسكـش اـب ،دندرک ذاختا ،یگتفای هعسوت
 نیا هب لیـن   یاهـ هار  زا یكـی دازآ قطانم داجـیا بیترـت نیدب .تفرگ رارق هعسوت لاـحرد یاهروشـک زا  یرایسب

 لقادح فده ،دیدرگ لابند یتعنص یاهروشک   تاسسؤم و  اه تکرش هلیسو هب  ًاابلاغ  هک  مود  فدـه . دش یقلت تسایس
  دنتسناوت یـم ، دوـب  هدش هتفرگ رظن رد اه نآ رد هـک یتالیهسـت  ظاحل  هب  دازآ  قطانم هـک اجنآ زا دوب دیلوت هنیزه ندرک
 یراجت دازآ قطانم  داجیا .دنریگب رارـق زیـن تاسسؤم نیا هجوت دروم قطانم هنوگ نیا ات دش ببس ،دننک   نیمأت  ار  نآ
 :دوش یم هراشا دروم دنچ هب یلامجا روط هب هک تسا یفلتخم  تاعبت  یاراد
 هیامرس تشابنا-1
 بلغا ،هعسوت لاحرد یاهروشک .تسا تشابنا دنیارف و هیامرس هلئسم ،یداصتقا هعسوت رد مهم لماوع زا یكـی
 یجراخ ناراذگ هیامرس قیوشت بجوم ات ددرگ مهارف یطیارش تسیاب یم .دنتسه زاین دروم هیامرس  دوبمک  اب هجاوم
 دسر یم  رظن هب . دندرگ دنم هرهب هدش داجیا دیاوف زا ًاالباقتم راذگ هیامرس مه و نابزیم روشک مه بیترت نیا  هب اـت دوـش
  یراجت دازآ قطانم داجیا ،دشاـب یلـم عفانم و فادها ریاس اب وسمه دناوت یم هک یجراخ یاه هیامرس بذج یلصا  هار
 .تسا

 لاغتشا -0
 نیدب .دراد دوجو راكشآ و ناهنپ  تروص هب  هک  تسا  یراكیب هلئسم ،هتفاین هعسوت یاهروشک تالكشم زا رگید یكی
 و لاغتشا داجیا ،دننک یم لابند ،دازآ قطانـم  رد   هعسوـت لاح رد یاهروشک هک یمهم یاه هزیگـنا زا یكـی ظاحل
 یراذگ هیامرس ،تسا رداق هوقلاب نازرا و ناوارف راک  یورین  زا  یرادروخرب اب دازآ قطانم .تسا یراكیب فیفخت

 ییاز لاغتـشا یاه هنیـمز رب هوالع .دوش یم  ییاز لاغتشا ثعاـب و هدومـن  قطانم نیا رد تیلاعف هب قیوشت ار یجراخ
 دناوت یم و هدومن مهارف ار میقتسم  ریغ  لاغتشا یاه هنیمز دازآ قطانم  رد عیانص و تارداص شرتسگ و هعسوت ،میقتسم
 .دیامن عفترم ار یلغش یاهانگنت  یدودح ات
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 تارداص هعسوت-9 
 .دنشاب یم  فده نیا نیمأت لابند هـب  قطانـم هنوگ نیا هک تسا نآ هدنهد ناشن ،تارداص شزادرپ دازآ هقطنم مان ًااساسا
 لیلد نیمه هب .دنوش یقلت تارداص هعسوت مهم یاهرازبا زا  یكی ناونع هب دنناوت یم قطانم نیا بیترت نیدب
 هب مرها  نیا هب دنا هدرک ذاختا  تارداص  هعسوـت رب اكـتا اـب ار دوخ هعسوت یژتارتسا هک هعسوت  لاحرد یاهروشک
 دنشاب یم (هیلوا داوم ارثکا) لوصحم ود ای كی تارداص هـب یكتم بلغا اهروشک نیا .دنرگن یم اناوت یوزاب كی ناونع
 نیا و دنهد لاقتنا .دنشخب عونت ار دوخ یتارداص تالوصحم تسیاب یم  یللملا نیب  یاهرازاـب هـب یسرتسد یارب اذل
 ات دش ثعاب یراجت یاه تیدودحم شیازفا .دندرـک   لابقتـسا نآ زا یراكیب لكشم فیفخت تهج زین اهروشک
 رد هک ارچ ،دنزادرپب قطانم نیا رد یراذگ هیامرس هـب دوـخ یاهرازاـب شرتسگ و ظفح  تهج  یتیلمدنچ یاه تکرش
  هب  دوخ  تالوصحم رودص تهج رد رظن دروـم روشک هدشن هدافتسا یتارداص یاه هیمهس زا دنتسناوت یم تروص نیا
 . دننک هدافتسا  یتعنص هتفرشیپ یاهروشک
  عرف و لصا تخادرپزاب لكشم اب ،هعسوت لاـحرد یاهروشـک هک 2131  ههد رد هژیو  هب ،یزرا  یاهدـمآرد  بسک -1
 .دنا هدوب هجاوم دوخ یجراخ یاه یهدب

 . یژولونكت لاقتنا-۱
 .یناهج داصتقا و یلم داصتقا نیب دنمشور  طابترا  رارقرب-1
 .یلم داصتقا نورد رد هچ و دازآ  هقطنم رد هچ  یجراخ  یاه هیامرس بذج-1
 .یجراخ تراجت شرتسگ و تارداص هب ندیشخب عونـت و شیازفا-1
 .یلم داصتقا نورد رد و دازآ هقطنم رد  لاغتشا  دیدج  یاه تصرف داجیا-3
 .رت بسانم  تمیق اب یلم داصتقا نورد هب یا هطساو و یا هیامرس یاهالاک  دورو هب كمک-21
 . راک   یورین  تراهـم شیازـفا و ینف یاه شزومآ  بسک و یناسنا یورین تیبرت-11
 و  همیب ، یرادكناب ،هیلخت و یریگراب ،یرادرابنا لقنو لمح یتامدخ  یاه تیلاعف زا یشان دمآرد شیازفا-01
 .یدرگناهج
 .یلم داصتقا ییآراک شیازفا -91
 .یلـم  داصتـقا  رب  مکاح  یرالاس ناوید و اه تیدودحم شهاک قیرط زا یناهج داصتقا اب رت سوملم هدوارم-11
 .یبسن تیزم یاه لیسناتپ زا هدافتسا -۱1
 2331 ههد لیاوا رد هک  نآ  لاح ،دنا هدوب  یراجت دازآ قطانم یاراد  هعسوت  لاح  رد روشک 1 طقف 2131 ههد لیاوا رد
 .دراد  هـمادا نانچمـه دنور نیا و تسا هدرک زواجت روشک 21 زا دازآ  قطانم  یاراد   هعسوت  لاح رد یاهروشک دادعت
 دازآ هقطنم 2۱1 زا شیب 2331  لاس  رد هک نآ  لاح ،دوب هقطنم 2۱ زا رتمک ناهج رد دازآ قطانم رامش 2131  لاس رد
 رد دازآ قطانم یخیرات هقباس هب هجوت اب .دوب یحارط و  تخاس  تسد رد رگید هقطنم 2۱1 و تشاد دوجو ناهج رد
 :دنریگ رارف رظن دم یتسیاب  دازآ قطانـم زیمآ تیقفوم یحارط رد ریز لماوع اهروشک
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 یزرم دازآ قطانم یحارطزاب یارب مهم یاهروتکاف -2 هرامش رادومن

 (0۱-31 :1191،یكنیس و یرصان) :عبنم

 داصتقا ندوب كچوک لیلد هب .دنا هدوـب كچوـک  یاهروشـک نآ زا  ًااتدمع  قفوم قطانم هک تشاد هجوت یتسیاب
 تلوهس اب ،اهروشک نیا  دازآ  قطانم  نیاربانب ،تسا  رت گرزب  اهروشـک نـیا داصتقا رد دازآ   قطانم  ریثأت درخ یاهروشک
 قطانم  زا  ناویات و یبونج هرک ،روپاگنس ،گنک گنـه .دناهداد تکرـح یناهج داصتقا یوس هب ار  روشک  داصتقا یرتشیب
 اب نآ  ییوس مه و  یداصتقا ركفت رییغـت نارـیا هلمـج  زا  گرزب یاهروشک رد دازآ  قطانم  شقن .دنتسه قفوم دازآ
 یراذگ هیامرس بسانم طیحم  داجـیا  تهج رد یرایسـب  شالت ،ریخا یاه لاس یط نیچ ًاالثم ؛تسا یناهج داصتقا

 داصتقا ،دازآ  هقطنم رازبا  یریگراک  هـب و یزاـسدازآ تسایس لامعا  اب  یتلود تیكلام دوجو  اب و  تسا  هدرک یجراخ
 ار دازآ قطانم یحارطزاب دصق رـگا ،زیـن ناریا . تسا   هدروآ لمع  هب نآ رد یا هدرتسگ تاحالصا و هداد شهج ار دوخ
 قطانم فادها هب یهاگـن .دـهد رارق هظحالم دروم ،میدرمشرب اهروشک تایبرجت زا  هک ار یلماوع  هعومجم  دیاب دراد
 لیبق زا یتالكشم رب تسناوت میهاوخ ،میریگب شیپ رد یتسرد  هب  ار  دازآ قطانم تسایس  هچنانـچ  دهد یـم  ناشـن دازآ
  قطانم  هژیو تیمها .مییآ لیاف ،یدح ات مک تسد ،تیریدم  فعض و  ییآراک  دوبـن ،یژولونكـت فعض ،هیامرس دوبمک
 یارب بآ دننامه یترورض ،تفن تمیق تفا هب هجوت اب رضاح لاح رد هـک تـسا یزرا  یاهدـمآرد  تهج  زا  دازآ
 .تـسا هتفای ام داصتقا
 عبانم
 زا) ناریا یلم تردق و یكیتیلپوئژ نزو یاتسار رد راهباچ دازآ هقطنم یدربهار یاه یدنمناوت یسررب ،(1391)یدمحا میهاربا و سابع دیس ،یدمحا

 91 هرامش ،دربهار همانلصف ،(یللملا نیب و یا هقطنم ،یلخاد رظنم

 911 هرامش ،ایفارغج و خیرات هام باتک همانلصف ،ناریا یاهزرم ،(1391)دیما ،یوخا

 یداصتقا هعسوت رد نآ ریثأت و ناریا یراجت دازآ قطانم دركلمع یبایزرا ،(1191)یروالد دیجم و هداز نیسح سدقم هریمس و رغصا یلع ،یرایدنفسا
 10 هرامش ،(ییابطابط همالع هاگشناد) یداصتقا همانشهوژپ همانلصف ،قطانم نیا

  ییادز جنشت تسایس اتسار نیا  رد  هک،یللملا نیب تادهعت  تیاعر زین و جنشت مک یللـملا نیـب طـباور و شمارآ و حلص زا یرادروخرب
 .تسا رادروخرب یا هژیو تیمـها زا دـنراد  دیکأـت  نآ  رب روهمج مرتحم تسایر  هک یجراخ طباور زا

 تاررقم رد تابث

  دازآ هقطنم رد یگنیدقن و یلام تاناكما هب  یسرتسد

  دازآ هقطنم رد دازآ داصتقا تاـمازلا اب وس مه راک نوناق

 یرالاس ناوید دقاف  یرادا  متسیس،هداس یکرمـگ تاررقـم و نیناوـق

 دازآ هقطنم رد زرا و هیامرس تالاقتنا و لقن یدازآ

 . داصتقا رد تلود تالخادم  شهاک و یصوصخ تیكلام ندرمش مرتحم و یداصتقا یزاسدازآ نتفریذپ
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 ،تاوس لدم زا هدافتسا اب مشق دازآ هقطنم یرگشدرگ تعنص هعسوت دربهار نیودت ،(2391)یلعریپ اضر یلع و یسابع اضر دمحم و یقت دمحم ،ینیما
 11 هرامش ،هعسوت و تیریدم دنیآرف همانلصف

 21 هرامش ،ییوکاین ریما دیس همجرت ،هعسوت دربهار همانلصف ،یداصتقا مسیلانویسان و مسیلاتناکرم :تردق و تورث ،(1191)تسو لكیام و دیوید ،مالاب

 11 و 91 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،یزاس یصوصخ تسایس ؛هعسوت مود همانرب هاگدید رب یدقن ،(9191)میهاربا ،یقازر

 ،(راهباچ و شیک ،مشق دازآ هقطنم یدروم هعلاطم ) ناریا یراجت دازآ قطانم رد یتایلام تیفاعم یاطعا راثآ یبایزرا ،(۱391)یرفعج انیت و یلع ،یركسع
 19 هرامش ،یداصتقا مولع همانلصف

 1 و ۱ هرامش ،یدربهار تاعلاطم همانلصف ،یزرم یاهناتسا ؛ناریا هعماج رد لداعت مدع زا ییاه هداد ،(1191)نیسحریما ،یقنیلع

 ۱ هرامش ،نواعت و گنهرف همانلصف ،یساسا یرگنزاب ترورض و ماکان یا هبرجت ،ناریا دازآ قطانم ،(1191)دیعس ،دار یهللا حتف

 10 و ۱0 هرامش ،لوحت و دوبهب ،تیریدم تاعلاطم همانلصف ،ناریا رد یتعنص -یراجت دازآ قطانم دركلمع لیلحت و هیزجت ،(3191)نارماک ،یضیف

 11 هرامش ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلصف ،هدنیآ یراذگ هیامرس زادنا مشچ و رزخ یایرد زاگ و تفن عبانم ،(9191)هللا حور ،یضباق

 و مولع همانلصف ،وکام یتعنص - یراجت دازآ هقطنم رد الاک و ردخم داوم قاچاق هدیدپ زا یریگولج رد رثوم یاهراكهار نییبت ،(1391)میهاربا ،ینابرق
 11 هرامش ،یزرم نونف

 11 هرامش ،كیتیلپوئژ همانلصف ،سرا یتعنص یراجت دازآ هقطنم رب كیمونوکاوئژ یكیتیلپوئژ یشرگن ،(3191)هداز یدرو هللا اضر و یلو یلع ،هداز یلق
 30 هرامش ،تسایس همانلصف ،هعسوت دنیارف رد تلود شقن موادت و رییغت یاه هیوس ؛ارگ هعسوت یاه تلود و ندش یناهج ،(9391)تجح ،یمظاک

 11 و ۱1 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،ناریا دازآ قطانم یگتفاین هعسوت للع ،(1191)نسح ،نارماک

 و 190 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا همانلصف ،ناریا یا هقطنم یزیر همانرب رد دازآ قطانم هاگیاج ،(۱191)ییاقآ نیما زانرهم و اضرمالغ ،یفیطل
090 

 ،(یئابطابط همالع هاگشناد)یعامتجا مولع همانلصف ،ناریا یا هقطنم یزیر همانرب رد دازآ قطانم هاگیاج ،(۱191)ییاقآ نیما زانرهم و اضرمالغ ،یفیطل
 19 هرامش

 211 هرامش ،یناگرزاب قاتا همان همانلصف ،تیدودحم ای یدازآ ،(9191)ربکا یلع ،یندم

 .30 و 10 هرامش دنور همانلصف ،ناریا دازآ قطانم تیعضو لیلحت ،(3191)رورس ،ناكلم

 30 و 10 هرامش ،دنور همانلصف ،ناریا دازآ قطانم تیعضو لیلحت ،(3191)رورس ،ناكلم

 و داصتقا همانلصف ،یلزنا دازآ هقطنم رد یراذگ هیامرس بذج لماوع یدنب تیولوا و یسررب ،(9391)یدوبهب دواد و یتراشب ارهز و بایس ،روپ یمم
 1 هرامش ،یا هقطنم هعسوت

 رد شهوژپ همانلصف ،2191 – ۱191 یاه لاس یط رد رزخ یایرد لحاوس رد نارگشدرگ ندش قرغ خرمین ،(1191)هدنشخب ریما و رهمداش ،رادریم
 90 هرامش ،یشزرو مولع

 .(0۱ ات 31 هحفص زا) 11 هرامش ،داصتقا یاه هزات همانلصف ،دازآ قطانم یاه هتسیاب ،(1191)یكنیس هراهب و یدهم دیس ،یرصان
 19 هرامش ،كیتیلپوئژ همانلصف ،سرا دازآ هقطنم یداصتقا یاقترا یاتسار رد یبونج زاقفق كیمونوکاوئژ تیمها نییبت ،(1391)یلع ،هداز یلق یلو
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