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 هدیکچ
 هعومجم مسیرورت اب هلباقم .تسا یللملا نیب و یلم تینما هزوح هدینت مهرد و یلصا تاعوضوم زا یكی مسیرورت نردم یایند رد
 رب لسوت اب یعامتجا و یسایس هصرع رد زیمآ تنوشخ یاهراتفر تارثا لیدعت یارب هناریگشیپ ای یعفادت دركیور اب هک تسا یتامادقا
 نیا ضرعم رد ناتسکاپ و ناریا یاهروشک هكنیا هجوت اب .دوشیم ماجنا یموب یاهورین زا یریگ هرهب یداصتقا لامعا ،یماظن یاهورین
 و ناریا یتینما یاهشلاچ یسررب ددصرد هلاقم نیا رد ات تشاد نآ رب ناگدنراگن ،هدیدپ نیا اب هلباقم ترورض ،دنراد رارق دیدهت
 نآ لوط هک دنتسه کرتشم یاهزرم یاراد ناتسکاپ و ناریا .دنیآرب 1012 ات 0112 ینامز هرود رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ
 هب ناریا کاخ رد هک هدش لیدبت یتسیرورت یاه هورگ ددرت لحم هب هتشذگ ههد کی یط اهزرم نیا ،دسریم رتمولیک 115 زا شیب هب
 رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .دننز یم تسد یتسیرورت یاه تیلاعف
 و ناریا روشک ود هدارا دوجو اب هک تسا نیا یلصا لاؤس هب ییوگخساپ یارب هلاقم نیا هیضرف ؟دنامادک 1012 ات 0112 ینامز هرود
 و یداصتقا ،یسایس ،ییایفارغج ربج زا یشان هک روشک ود هدارا هریاد زا جراخ یاه شلاچ اب اما یزرم مسیرورت اب هلباقم یارب ناتسکاپ
 ،ییایفارغج یاه هفلؤم هک دهد یم ناشن زین هلاقم جیاتن .دنتسه هجاوم تسا یا هقطنم ریغ و یاهقطنم ثلاث یاهروشک یاهتلاخد زین
 رد ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ هیاسمه ریغ و هیاسمه یاهروشک یارگاو شقن و ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور رد یزاسدامتعا
 ماجنا یا هناخباتک شور هب و تسا یلیلحت ،یفیصوت تاعلاطم عون زا هلاسر نیا رد قیقحت شور .دنشاب یم مسیرورت هدیدپ اب هلباقم
 یروآدرگ یتنرتنیا یاه تیاس و تالاقم ،یشهوژپ و یملع تالجم ،بتک هب هعجارم قیرط زا یا هناخباتک و یدانسا تاعالطا .دریذپ یم
 .تسا هدش
 
 .ییایفارغج ربج ،تینما ،مسیرورت ،ناتسکاپ ،ناریا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هدش رت گنررپ ،یناهج مسیرورت ندش رت کلهم و رت هدیچیپ اب زورما ناهج یکیتیلپوئژ تالداعم رد مسیرورت هدیدپ شقن
 تحت تروص کی هب ار فیعض و کچوک ،مهم یاه تردق و هدش هدیشک ناهج طاقن یصقا هب لکشم نیا اریز تسا
 نیا ،دسر یم رتمولیک 663 زا شیب هب نآ لوط هک دنتسه كرتشم یاهزرم یاراد ناتسکاپ و ناریا .دهد یم رارق ریثأت
 یتسیرورت یاه تیلاعف هب ناریا كاخ رد هک هدش لیدبت یتسیرورت یاه هورگ ددرت لحم هب هتشذگ ههد کی یط اهزرم
 ناریا و ناتسکاپ تاعزانم لصا .تسا ددعتم ناتسکاپ و ناریا طباور رد از دیدهت و یشنت عبانم فیط .دننز یم تسد
 رکشل و هباحص هاپس) ناتسکاپ رد یطارفا یاه هورگ یریگ لکش .تسا بهذم یگدنیامن هب کیژولوئدیا لئاسم لوح
 و یآ.سا.یآ هک تسا روشک ود یکیژولوئدیا یاه شنت زا یا هنومن (راصنا ،لدعلا شیج ،هللادنج) ناریا و (یوگنهج
 هب ار یتسیرورت یاه هورگ نیا زا ار تیامح نیرتشیب نوگانوگ لیالد هب (یدوعس ناتسبرع) یا هقطنم یاه میژر زا یخرب
 و ردخم داوم قاچاق) یزرم یاه شلاچ دننام تالکشم ریاس ،هدشرکذ لماوع رارمتسا و رارکت عبت هب .دنروآ یم لمع
 یرازبا ۀدافتسا ،(یطارفا ددعتم یاه هورگ دوجو اب) ناتسکاپ یا هتسه فراعتمان ۀمانرب ،(...و یتسیرورت تایلمع ،الاک
 نییعت رد فالتخا زا یشان یاه شنت ،یزکرم یایسآ و ناتسناغفا رد (نابلاط و هدعاقلا) وردنت یاه هورگ زا ناتسکاپ

 یلحاس یاهردنب ای (سراف جیلخ دننام هراق تالف رد زاگ و تفن عبانم دوجو لیلد هب) ییایرد و یبآ یاهزرم دودح
 هب روشک ود ۀدنیآ تاعزانم یزاس هنیمز رد راذگریثأت رایسب و یدج لئاسم ،هعسوت و دشر هب ور (رداوگ و راهباچ)
 6٩ زا شیب و تسا هدش لیدبت زین ردخم داوم نایچقاچاق ددرت لحم هب نینچمه روشک ود یاهزرم .دنیآ یم باسح
 شوج و بنج رپ نالاعف یاراد روشک ود ره .دوش یم اجباج اهزرم نیا لوط رد ناهج ردخم و ینویفا داوم دصرد
 ییاه هورگ رگید یوس زا اما ،دننک یم یگدنز شمارآ اب رگیدمه رانک رد هک دنتسه نوگانوگ یاه تیموق و یعامتجا

 .دنتسه روشک ود ره رد یبهذم و یموق یاه بوشآ داجیا ددصرد هک دنتسه زین وج هزیتس تدش هب و نیشن جراخ
 ریگرد دوخ هک ناتسکاپ روشک .تسا روشک ود نیب یزرم تالکشم زا رگید یکی زین یتخوس داوم و ناسنا قاچاق
 ،تسا اتدوک اب هارمه یهاگ و ریذپان ینیب شیپ نآ یسایس تالوحت رییغت و تسا ییارگ موق و ییارگ هقرف نوچمه یلئاسم
 و روضح ،دیامن یریگولج تسا ناگیاسمه اب شطباور رد یگتفشآ داجیا اهنآ فده هک ییاه هورگ تیلاعف زا دیاب
 یاه تیلاعف .ددرگ یمرب روشک نآ تسردان یاه تسایس هب یدایز دح ات روشک کیرد یتسیرورت یاه هورگ تیلاعف
 شیازفا ،یرگشدرگ دوکر ،یراذگ هیامرس زا سرت و اه هیامرس رارف ببس ،ینماان و تشحو و بعر داجیا اب یتسیرورت
 ،تلود اب یراکمه زا مدرم سرت ،یقطانم نینچ رد تیلاعف یارب اه تکرش تبغر مدع لیلد هب ینارمع یاه هنیزه
 راذگریثأت یاه هفلؤم یفنم یاه هنیمز تامدقم زا هک یلحم ۀعسوت دنیآرف رد و هدش تسد نیا زا یلئاسم و دارفا ترجاهم
 تمدخ نیح رد هک 3398 دنفسا یناریا نابزرم زابرس 0 یریگ ناگورگ .تسا هدرک داجیا للخ ،تساروشک قرش رد
 مسیرورت اب هلباقم رد ناتسکاپ هنالعفنم و تسردان یاه تسایس زراب هنومن ،دندش هدوبر یناتسکاپ یتسیرورت هورگ طسوت
 ،ردخم داوم نایچقاچاق و اه تسیرورت ات دبای هعسوت یتینما یاه یراکمه دیاب روشک ود تابث و تینما نیمأت یارب .دوب
 ناتسکاپ و ناریا نایم یکتیلوپوئژ تباقر ؛دنزادنا یب رطخ هب ار روشک ود یاهزرم تینما دنناوتن تخوس و ناسنا
 یاراد ناتسکاپ روشک هک نیا اب .دشاب هتشاد روشک ود ره داصتقا و یلم تینما ،یلم عفانم رب یدایز رایسب ریثأت دناوت یم

 نایم لباقت ندرب نیب زا و یراکمه یاه هنیمز نتخاس یتایلمع یکتیلوپوئژ یاه شنت شهاک اما ،تسا یدایز یاه شلاچ
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 و ناریا یاهروشک نایم تباقر و یراکمه رد ،تروص رهرد .دنک یم لمتحم هقطنم حطس رد ار اهنآ تباقر ،روشک ود
 یسرتسد ،بآ ،لقنو لمح و تیزنارت ،یژرنا ،یکیژولوئدیا-یبهذم لئاسم دننام یلماوع هقطنم حطس رد ناتسکاپ
 روشک ود نیا زا کیره تباقر و ییاناوت ،یراکمه زا ریغ هب .دننک یم یزاب ار یزراب شقن یتیموق لئاسمو ،تاطابتراو
 دوخ یاه یژتارتساو یناهجو یا هقطنم دنمتردق یاهروشک لابق رد یجراخ تسایس ،یطیحم یاه لیسناتپ هب یگتسب
-یم بوسحم مهم ،ناریا یمالسا یروهمج یارب نوگانوگ یاه هنیمز رد ناتسکاپ و ناریا یدربهار طباور .دراد اهروشک
 یا هقطنم قرش رد ناریا یتینما طیحم .تسا یدایز تالکشم یاراد هک تسا ییاهزرم هلمج زا روشک ود یاهزرم ،دوش
 اب ناتسکاپ یراوجمه .تسا قطانم نیرتریقف زا زین یعامتجا و یداصتقا ظاحل زا و هدش دادملق بوشآ رپ و تابث یب
 تنس لها یبهذم یاهورگ تیوقت اب و روشک ود چولب یا هشیر و یگنهرف دنویپ ،ناریا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 نیا ات هدش ثعاب ناریا كاخ رد اهنآ یتایلمعو یبهذم شزومآ و ناریا یاهزرم رد یطارفا یاههورگ دشر و ناریا
 یتینما یاهشلاچ هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .دراذگب ریثأت روشک ود یفنم یزرم طباور رب رتشیب هچ ره تاعوضوم
 عون زا هلاسر نیا رد قیقحت شور ؟دنامادک ٩863 ات 8663 ینامز هرود رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا
 هعجارم قیرط زا یا هناخباتک و یدانسا تاعالطا .دریذپ یم ماجنا یا هناخباتک شور هب و تسا یلیلحت ،یفیصوت تاعلاطم
 .تسا هدش یروآدرگ یتنرتنیا یاه تیاس و تالاقم ،یشهوژپ و یملع تالجم ،بتک هب

 یموهفم و یرظن درکیور

 و حوطس ،داعبا یاراد هک تسا یموهفم دیدهت ،تینما دننامه .تسا نداد میب و ندیناسرت ینعم هب تغل رد دیدهت
 یدنیآرف دیدهت ،فیرعت نیرت هداس رد .داد دوجو نآ یارب زین یفلتخم فیراعت ،ساسا نیا رب و تسا یتوافتم یاهیگژیو
 یطیارش هب دیدهت ،رگید ترابع هب ؛دش دنهاوخ لزلزت راچد اهراتخاس جیردت هب و فیعضت دوجوم ناوت نآ رد هک تسا
 و یداع یاه شور زا هک یروط هب دشاب هداتفا هرطاخم هب نآ یشزرا ماظن و روشک تایح نآ بجوم هب هک دراد هراشا

 هب و تسا یسراف یعانص ای یلعج ردصم تینما .(0198:٩1 ،لدنام)دشابن تشگزاب لباق یداع لکش هب تیعضو یعیبط
 فرصت و ضرعت زا تینوصم و یگدوسآ و شمارآ ،ینمیا ینعم هب نینچم .تسا ندوب ناما رد و ندش نمیا ینعم
 عافد هب و ؛تساه تصرف زا هنیهب یریگ هرهب و دیدهت زا یبسن ییاهر هب طونم تینما .تسا تیاضر فالخ رب یرابجا
 رواب هب و دوریم راک هب جرموجره و یگتفشآ ربارب رد مظن .دوش یم هتفگ لاوماو ناتسود ،هداوناخ ،دوخ زا تظافح اب

 هک یاهنوگ هب تساهعومجم کی رد یاهژیو تیمک و تیفیک اب توافتم یازجا ندمآدرگ نآ زا دوصقم یناحبس رفعج
 زا یرایسب .(3398:31 ،یرون و یروفغی)دشاب هتشاد یپ رد ار نیعم یفده هب لوصو اهنآ یگنهامه و یراکمه
 یریبعت هب .دننادیم یجراخ یاهدیدهت ربارب رد یدرف یاهشزرا ظفح رد روشک کی ییاناو ار یلم تینما نارگشهوژپ
 ذوفن و یجراخ لعفلاب ای هوقلاب یاهدیدهت زا .دهد یم ناکما روشک کی هب هک یطیارش هب یبایتسد ینعی یلم تینما

 و تدحو نیمأت و یناسنا ،یعامتجا ،یداصتقا هعسوت رما دربشیپ هار رد و دشاب ناما رد هناگیب یداصتقا و یسایس
 ینعم هب رورت .(3398:618 ،ینابعش و یبارحم) .درادرب ماگ ناگناگیب هلخادم زا غراف هماع هافر و روشک تیدوجوم
 ندناسر بیسآ ،ندناسرت یارب دیدهت ای درکلمع هنوگره حالطصا رد ؛دشابیم یشکلفاغ و یناهگان نتشک ،ینکفا تشهد
 هب ناوت یم ار مسیرورت یاهیگژیو نیرتمهم زا یخر ،دوش یم هتفگ یسایس یاهتیصخش ای تموکح ،نادنورهش هب

 :دومن نایب لیذ تروص
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 تشحو و سرت داجیا-8
 نز ای درم ،یصاخ صخش و تفرگ دنهاوخرارق نآ رطخ ضرعم رد همه هک انعم نیدب ،رورت ی هناروکروک تعیبط -3
 درادن

 رورت ندوب ناهنپ و ندوب هدننکریگلفاغ-9
 یسایس فادها ندوب اراد-1
 یگتفای نامزاس -0
 تنوشخ-0

 (6398:03 ،یمتاح)مک تکراشم ٩
 و زیرگزکرم یاهورین هیرظن ساسا رب ار یسایس دحاو کی نورد رد تنیما رب رثوم لماوع ،یسایس یایفارغج رد
 راب نیلوا یارب ،دش حرطم نروشتراه دراچیر طسوت 6038 لاس رد هک هیرظن نیا .دومن مهف ناوت یم رتهب ارگزکرم
 ینیمزرس تلود شقن دوب نیرفآ هثداح مود یناهج گنج زا لبق ات هک یکیتیلوپوئژ یرگن ناهج یاج هب هک دش داهنشیپ
 و روشک یضرا تیمامت ظفح هب اه شقن نایم رد و دریگ رارق هجوت دروم یسایس یایفارغج یلصا هلئسم ناونعب
 نامزاس و مجسنم دحاو کی هب روشک سناجتمان و نوگانوگ یحاون هک یتروصب ؛دوش هداد تیولوا نآ یزاس هچراپکی
 و یجراخ هوقلاب یاهشلاچ زا معا ،اهشلاچ اب یئورایور رد تموکح هک تشاد هدیقع نروشتراه .ددرگ لیدبت هتفای
 یگدنز یناهج رد ام نوچ ،هکنیا رتمهم و ماجنارس .تسا ورملق رب دوخ هرطیس لیمحت یارب موادم یشالت ریگرد یلخاد
 رد دیاب یتموکح ره ،تسارگید یاهروشک تسدب یدوبان ضرعم رد یروشک دحاو ره یمئاد تایح نآ رد هک مینک یم
 اب حیرص تفلاخم رد ،روشک قطانم مامت رد مدرم یرادافو و یئاهن دح نیمظت یارب و یناتسا و یلحم قیالع اب تباقر
 ،یا هظحل ره رد و روشک نورد رد هک درک لالدتسا یو .دنک شالت هناگیب یتموکح دحاو ره هب تبسن مدرم یرادافو
 زیرگزکرم یاهورین .دیمان ارگزکرم و زیرگزکرم یاهورین ار اهنآ یو هک دراد دوجو یئاهورین نایم یصاخ نزاوت
 یم لکشم ،گنهامه و مجسنم هعومجم کی رد ورملق و مدرم ندرک هچراپکی یارب ار تلود راک هک دنتسه یئاهورین
 فلتخم قطانم نایم سامت (هار رس رد) یئایفارغج عناوم ای اهتیعمج نایم یداصتقا ای یسایس ،یگنهرف تافالتخا .دننک
 متسیس هنوگ ره تراظن نودب ار زیرگزکرم یاهورین رگا .دننک لمع زیرگزکرم یاهورین مکح رد دنناوت یم یگمه
 سکع تهج رد ارگزکرم یاهورین لباقم رد .دنوش یم روشک یشاپورف بجوم میراذگاو دوخ لاح هب یا هدننک لداعتم
 تلع ار نآ نروشتراه هک دوب یزیچ ارگزکرم یاهورین نیرتمهم .دننک یم کیدزن مهب ار روشک یازجا و هدرک لمع
 یم هک تسا یصاخ مهم یاهنامرآ ای تاداقتعا هدنریگرب رد ،تموکح هشیدنا ای یدوجو تلع .دیمان تموکح یدوجو
 تیامح تموکح هشیدنا زا هک یتیعمج نازیم هچ ره .دزاس دحتم رگیدکی اب ار روشک کی تیعمج مظعا شخب دناوت
 .دوب دهاوخرادروخرب یرتمک تینما زا ًاالامتحا روشک هدنیآ ،دنشاب رتشیب ،دننک یمن

 و شزومآ زا بهذم و نابز لثم یگنهرف یاهیگژیو رب هوالع (یناسنا یاهورگ) هدننکادج لماوع نیب رد نروشتراه
 هفسلف هژیوب و یتاقبط و یداژن تازیامت هب تبسن شرگن ،یداصتقا یاه شرگن و اهداهن عاونا ،یگدنز یاهدرادناتسا

 یاهورین .دناد یم برخم و هدنزاس یاهورین نیا نیب ایوپ لداعت هب هتسباو ار روشک دوجو یو درب یم مان یسایس
 كرتشم خیرات ،كرتشم گنهرف و نابز لماش اهنآ :دنوش یمروشک یاقب و یگتسویپ و داحتا و بیکرت بجوم هدنزاس



 382 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 :دننک یم کمک روشک هیزجت و ینورد یئادج و ندیشاپ مه زا هب برخم یاهورین .دنتسه بسانم یاهزرم و ینالوط
 روشک یتسه همادا .زیگنارب عازن یاهزرم و تدم هاتوک كرتشم خیرات ،نابز و گنهرف یلخاد تامیسقت زا دنترابع اهنآ
 هتسد ود هب ار ارگزکرم و زیرگزکرم یاهورین یخرب .دراد رارق برخم یاهتردق رب هدنزاس یاهورین یرترب ورگ رد
 :دیامن یم میسقت یعیبط و یناسنا

 اب هک دنشاب یم یعیبط لماوع یسایس دحاو کی یلم یگچراپکی و یگتسبمه رد رثوم لماوع هلمج زا :یعیبط لماوع -8
 ای و یگتفای هعسوت و ینیرفآ نارحب ،یئارگاو ای یئارگمه داجیا رد روشک نآ رب مکاح یعیبط صاخ طیارش هب هجوت
 ،میلقا ،اهیراومهان :زا دنترابع لماوع نیا نیرتمهم و دنریگ رارق هظحالم دروم دیاب فلتخم یحاون یگتفاین هعسوت
 رد یدج یثحب ،عماوج ندوبن تسدکی ای ندوب یکیئازوم ثحب :یناسنا لماوع -3 .روشک یسدنه لکش و تعسو
 یم دوخ یاهزرم لخاد رد یگنهرف و ینابز ،یداژن ،یموق عونت یاراد ناهج یاهروشک رثکا تسا یسایس یایفارغج
 و یسایس ،یعامتجا تلادع ثحب ،دزاس یم قیمع ار اهروشک یعامتجا تافالتخا هزورما هک یثحب اهنیا زا هتشذگ .دنشاب
 هک دشاب یم اهیتلادع یب عون نیا زا یکی دوبن هب یخساپ زیرگزکرم یاهورین ندش راکشآ .تساهتلم نایم رد یداصتقا
8:٩09 ،یریما) ...دش دهاوخ رو هلعش رتسکاخ ریز شتآ تروصب 339). 
  هعلاطم دروم طیحم
 ود یسایس و یگنهرف كرتشم ثاریم و اههاگدید زا هتساخرب طباور نیا .دراد ینالوط یا هقباس ناتسکاپو ناریا طباور
 یا هچخیرات و دریگ یم رب رد ار یبهذم و ینابز ،یگنهرف لئاسم زا یعیسو فیط هک یکرتشم ثاریم ،تسا روشک
 زرم دشاب هتشاد ریثأت روشک ود طباور رب دناوت یم هک رگید مهم عوضوم یموق و یگنهرف لئاسم رب هوالع .دراد ینالوط
 و یداصتقا و یعامتجا تاطابترا اب هارمه ییایفارغج ترواجم نیا هک تسا ناتسچولب هقطنم رد روشک ود نایم كرتشم
 هدوب ناریا و ناتسکاپ طباور رب یقیمعو مهم یاهدمایپ یاراد ناتسکاپ و ناریا ناتسچولب ود مدرم نیب یداژن تبارق
 رد هیحان نیا زا یشخب عقاو رد ،تسا ناریا اب ییایفارغج یکیدزن یاراد ،ناتسکاپ تالایا راهچ زا یکی ،ناتسچولب .تسا
 یلک هطبار رد مهم و یلصا لماوع زا یکی هقطنم نیا .تسا هدش عقاو ناتسناغفا و ناریا رد نآ رگید شخب و ناتسکاپ
 عقاو یللملا نیب و یا هقطنم ،یلحم یاهتردق عفانم شکمشک و تباقر هاررهچ رد ناتسچولب .تسا ناریا و ناتسکاپ نیب

 هدحتم تالایا دننام ییاهروشک یناهج کیژتارتسا یاه ینارگن زا معا ،عفانم و لئاسم زا یاهدرتسگ فیط و تسا هدش
 هویش هب یژرنا یاه تسایس نینچمه و ناتسناغفا و ناتسکاپ ،ناریا ،دنه یا هقطنم یداصتقا یتینما یاه ینارگن و نیچ و
 تیمها زا یا هقطنم دوجوم مظن رد هقطنم نیا نیاربانب ؛تسا هداد رارق ریثأت تحت ار نآ هب طوبرم لئاسم یفلتخم یاه
 ،هزارهک)دراد هارمه هب ییاهدمایپ زین ناتسکاپ و ناریا روشک ود یارب تیمها نیا نآ عبت هب و تسا رادروخرب ییازسب

0398 : 008). 
 یریگردو ییورایور بجوم زگره اه شلاچ نیا هچرگ .تسا هدوب ورهبور ییاهشلاچ اب هراومه ناتسکاپ و ناریا زرم
 ناریا ؛دوجو نیا اب .تسا هتخادنا ینیگنس ۀیاس روشک ود نایم طباور رب عقاوم زا یرایسب رد اما ،هدشن فرطود میقتسم
 هاوگودناهتسج یرود یزرم یاهدیدهت زا یشان شنت دیدشت زا و هتشاد دیکأت یراوجمه نسح رب هراومه ناتسکاپ و
 هقباس .دنا هدومن دقعنم یزرم شمارآ و حلص تهج فرطود هک تسا یددعتم یاههمانهدهاعم و اههمانتقفاوم اعدا نیا
0398 ،ناراکمه و ربمیس)ددرگ یم زاب یسمش 6038 هب اه قفاوت نیا :  زا یکی رگیدکی هب روشک ود یتینما زاین .(31
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 ضرعم رد هک ناتسکاپ هزابرد هژیو هب رما نیا .تسا ناتسکاپ و ناریا نیب کیژتارتسا طباور یرارقرب لماوع نیرتمهم
 هب ناتسناغفا اب ینالوط كرتشم یاهزرم لیلد هب هراومه ناتسکاپ .دبای یم نادنچود یتیمها دراد رارق دنه موادم دیدهت
 اب یگنتاگنت طابترا ناتسکاپ یجراخ تسایس .تسا هدوب روشک نیا رد کیژتارتسا طباور قمع هب یبایتسد لابند
 یارب ار ناکما تیاهن هک تسا هدش میظنت یا هنوگ هب نآ سجراخ طباور .دراد روشک نیا رد یلم تینما تاظحالطم
 هیاسمه ناونع هب ار ناریا ناتسکاپ ،کیژتارتساوئژ ثحب رد .(Paul,2005:54)دروآ مهارف روشک نیا تیدوجوم موادت
 ود یاهزرم رد کیژتارتسا تینما لماع .تسا هدرک باختنا ییایفارغج یراوجمه لیلد هب دوخ یدربهار کیرش و نما

 ینارگن زا زین ناتسچولب هلئسم .دننک یم اضما مه اب دروم نیا رد ار یدایز یاهدادرارق نیفرط و تسا مهم یلماع فرط
 شترا طسوت چولب نایشروش بوکرس هب حالس لاسرا اب یولهپ اضر دمحم ،بالقنا زا لبق .تسا نیفرط كرتشم یاه
 یاز نارحب ینوناک طاقن رد گرزب یاه تردق و بالقنادض تاکرحت بالقنا زا دعب .درک یهجوت نایاش کمک ناتسکاپ
 دروم رد ار یکرتشم یتینما یاهدنس هک دناسر هجیتن نیا هب ار ناتسکاپ و ناریا ،ناتسچولب هقطنم هلمج زا روشک ود نیب
8398 ،ناراکمه و دنمجرا یداوج)دننک نیودت یکیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ ،یزرم لئاسم :  رد و زکرم زا یرود .(30

 اب هژیو هب یبهذم تانایرج یهدنیازف دشر ،هقطنم یبهذم یموق بیکرت ،روشک یسایس تیزکرم زا نتشاد رارق هیشاح
 یراکیب و رقف ،یداصتقا یگتفای هعسوت مدع ،زکرم اب یطابترا فعض ،اهنآ یغیلبت یاهتیلاعف دیدشت و یرگ یفلس رکفت
 ی هطساو هب تیعمج بسانمان یگدنکارپ و نشخ میلقا ،ییایفارغج یاهناینب فعض ،هعسوت یاهتخاسریز دوبمک و الاب
 فیاوط دوجو ،زرم یوس نآ اب یگنهرف تاکارتشا و هقطنم یبهذم و یموق سناجت مدع ،یبسن تیمورحم ساسحا ،نآ
 قرش بونج تینما هزوح رد یلخاد هزوح هب طوبرم یاهشلاچ نیرتهدمع زا یاهلیبق راتخاس تیمکاح و ددعتم
8398 ،روپ یلع و ینیسح دمحم)دنتسه :  یمالسا یروهمج هیاسمه روشک ود تینما اهنت هن هقطنم نیا ،نیاربانب ؛(9٩8
 .تسا هدرک دراو هشدخ زین روشک ود نیا نایم طباور هب هکلب تسا هدرک شلاچ راچد ار ناتسکاپ و ناریا

 ناریا کیتیلپوئژ یاههفلوم :1 لودج
 حرش اه هفلوم
 تیعقوم
 یضایر

 یقرش لوط هقیقد 18 و هجرد 90 یلا هقیقد جنپ و هجرد 11 و یلامش ضرع هقیقد ٩1 و هجرد 39 یلا هقیقد هس و هجرد 03

 یبسن تیعقوم
 زا و ناتسکاپو ناتسناغفا ،ناتسنمکرت هب رواخ زا و رزخ یایردو ناتسنمکرت یروهمج ،ناجیابرذآ یروهمج ،ناتسنمرا یاهروشک هب لامش زا هک ایسآ برغ رد تسا ینیمزرس ناریا

 .تسا دودحم هیکرت و قارع هب برغ زاو سراف جیلخ و نامع یایرد هب بونج
 عبرم رتمولیک 0381108 تعسو
 رفن 6٩3،131،81 تیعمج
 %8 ریاس و %3 نمکرت ،%3 چولب ،%0 رل ،%68 درک ،%08 یرذآ ،%80 سراف ماوقا
 %3 ریاس و %3 برع ،%3 چولب ،0%رل ،%٩ یناردنزام و یکلیگ ،%68 درک ،%18 یرذآ ،%90 سراف نابز
  بهذم
 ...و یاچاراتسآ ،كرتا ،دروریره ،دنمریه اه هناخدور
 تشر و زاوها ،هاشنامرک ،زاریش ،نادابآ ،ناهفصا ،دهشم ،زیربت مهم یاهرهش
 نارهت تختیاپ
 یاهزرم
 یسایس

 رتمولیک 0011

 تامیسقت
 یروشک

 ناتسا 89

 ...و تفن ،زاگ عبانم

 www.cia.gov :عبنم
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 هک دراد نامع یایرد و سراف جیلخ رد لحاس رتمولیک 6663 زا شیب هک تسا سراف جیلخ هقطنم روشک اهنت ناریا
 اب زمره هگنت .دوشیم بوسحم سراف جیلخ یبونج هیشاح یاهروشک هیلک نیب رد لحاوس نیرتهدرتسگ و نیرتینالوط
 ٩ زا یکی نینچمه و ناهج زاتمم و کیژتارتسا هاگولگ 18 زا یکی رتمولیک 03 ات 00 ضرع و لوط رتمولیک ٩18
 تفن دصرد 61 هنازور و دهدیم دنویپ نامع یایرد هب ار سراف جیلخ هک تسا مالسا ناهج رد عقاو ییایرد هاگرذگ
 .(6198:303 ،یناخ) دنکیم روبع نآ زا تسا هکشب نویلیم 63 زا شیب هک هقطنم یاهروشک
 و نویلیم 3 رامآ تبث اب یدالیم 3863 لاس رد کپوا تفن ناگدننکرداص هب طوبرم لوادج رد ناریا هک تشاد ناعذا دیاب

10  سپ و دراد رارق مود هاگیاج رد تارداص هکشب رازه 110 و نویلیم 0 ناوت اب یدوعس ناتسبرع زا سپ هکشب رازه 9
 .تسا هتفرگ رارق کپوا تفن هدننک رداص نیموس ماقم رد هکشب رازه 101 و نویلیم ود تارداص اب هیرجین زین ناریا زا
 ،یبارهس و ینشلگ) دراد رارق موس هاگیاج رد هیسور و ناتسبرع زا سپ ناریا زین تفن یناهج ناگدننکرداص لودج رد
8398:1٩8). 
 ناتسکاپ ییایفارغج تیعقوم

 ،ینافرع)دش ادج دنه زا ،م ٩138 لاس رد هک ایسآ بونج رد ناملسم یروشک ،ناتسکاپ یمالسا یروهمج
 یلامش ضرع هجرد 69 یئایفارغج تیعقوم رد دابآ مالسا تیزکرم هب عبرم رتمولیک 913961 تحاسم اب ،(0398:3368
 و یقرش لامش زا ،ناتسناغفا اب یبرغ لامش زا ،نیچ و ناتسناغفا اب لامش زا هک هدش عقاو یقرش لوط هجرد 6٩ و
 تحاسم .دوش یم دودحم نامع یایرد هبزین یبرغ بونج و بونج زا و تسا هیاسمه ناریا اب برغم زا و دنه اب قرشم
 تلایا راهچ لماش زین ناتسکاپ یروشک تامیسقت .تسا عبرم رتمولیک 03603٩ (دازآ ریمشک باستحا نودب) ناتسکاپ
 دنس تلایا ،روهال تیزکرم هب باجنپ تلایا ،رواشیپ تیزکرم هب یبرغ لامش دحرس تلایاا ،هتیوک تیزکرم هب ناتسچولب
8 ،یرهاظم و ششوک ریم) تسا (دابآ مالسا)تختیاپ لاردف هقطنم کی و یچارک ردنب تیزکرم هب  یاه هفلوم .(3398:30
 یلخاد یاه هفلوم ناونع هب دنناوت یم رگید یوس زا و هدوب یسایس و ییایفارغج وس کی زا ناتسکاپ روشک یکیتیلپوئژ
 (0398:60 ،حایس و روپ یلع)دنوش بوسحم زین یجراخ و
 هقطنم -8 زا تسا ترابع شخب هس نیا هک درک میسقت هدمع شخب هس هب ار ناتسکاپ ناوت یم ییایفارغج رظن زا
 گرزب تالف -3 هدوب (ایلامیه و مورقارق ،شکودنه) ناهج میظع هوک هتشر هس عطاقت لحم هک یلامش یناتسهوک
 رد هچرگدنس دور فارطا رد دنس و باجنپ یاه تشد -9 هتفای شرتسگ هدنکارپ روط هب یبرغ بونج رد هک ناتسچولب
 هب ،هدش دای یعیبط ۀقطنم هس اما ؛تسا هدش میسرت یرتکچوک تامیسقت هب ناتسکاپ ییایفارغج قطانم ،عبانم زا یرایسب
 رد یچارک گرزب ردنب دوجو ،نیا رب نوزفا .دنک رارقرب رگید یاهروشک اب ار یبسانم طابترا متسیس دناوت یم یتحار
 نیا رکذ .دشاب رادروخرب دازآ یاه بآ هب یسرتسد تهج مزال تاناکما زا ناتسکاپ ات تسا هدش ثعاب روشک نیا بونج
 .دیآ یم رامش هب اهروشک ریاس اب روشک نیا تاطابترا لیهست رد لماع نیرترثؤم دنه سونایقا هک تسا یرورض هتکن

 روشک یعیبط عبانم ظاحل زا .دشاب یم کشخ و مرگ نآ یاوه و بآ و تسا رتمولیک 0168 ،روشک نیا لحاوس لوط
 .دیآ یمن رامش هب ینغ نادنچ
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 ناتسکاپ کیتیلپوئژ یاه هفلوم :2 لودج
 حرش اه هفلوم
 ىقرش لوط هجرد 0٩ ىلا 80 و ىیایفارغج ضرع هجرد 09  یضایر تیعقوم

 یبسن تیعقوم
 رتمولیک 0668 نآ ىبرغ لامش ات ىقرش بونج و رتمولیک 0٩18 روشک نیا ىبرغ بونج ات ىقرش ىلامش هلصاف نیرت ىنالوط .تسا هدش عقاو ایسآ ىبرغ بونج رد ناتسکاپ
 .دراد ىلحاس زرم زین رتمولیک 181 .تسا

 عبرم رتمولیک 613 ،961 تعسو
 رفن 207,862,518 تیعمج
08 اه نوتشپ ،٪009 اهچولب ،%٩011 اه یباجنپ ماوقا ٫  ٪0٫9 نیریاس و ٪00٩ ودرا رجاهم ،٪101 یکیئارس ،٪8018 اهیدنس ،31٪
 %1 اه شیوگ ریاس و یکساشورب ،%3 ودنه ،%9 یچولب ،%1 ودرا ،%1 وتشپ ،%8 ییاوهآرب ،%68 یکیئارس ،%38 یدنس ،%11 یباجنپ نابز
 %009 ودنه و یحیسم ،هعیش ٪08-68 ،ینس ٪63-01 ،ناملسم %03 بهذم
 دابآ مالسا ،ریمشک و وماج تلایا ،رواشیپ ،یدنپلوار ،روهال ،هتئوک ،یچارک مهم یاهرهش
 دابآ مالسا تختیاپ
 رتمولیک 303 ناریا ،رتمولیک 6389 دنه ،رتمولیک 191 نیچ ،رتمولیک 6٩03 ناتسناغفا A یسایس یاهزرم
 تامیسقت
 یروشک

 ریمشک و وماج هب طوبرم هقطنم ود و (دابآ مالسا) تختیاپ لاردف هقطنم کی ،یلیابق راتخمدوخ هقطنم کی ،تلایا جنپ

 ریذپدیدجت یاه یژرنا ،زاگ ،تفن عبانم

 /www.cia.gov :عبنم

 اههتفای

 کرتشم ینالوط یاهزرم دوجو-1 

 یگتفاین هعسوت ،یریوک و یناتسهوک قطانم رد تیعمج ندوب مک نوچ ییاه یگژیو یاراد ،عونت رب هوالع ناریا یاهزرم
 دوخ یاهزرم یوس نآ نامدرم اب هک اهزرم فارطا رد عونتم یاه تیموق دوجو ،قطانم ریاس اب هسیاقم رد یزرم قطانم
 یاهزرم رد تینما یرارقرب رد هیاسمه یاهروشک زا یخرب ییاناوت مدع ،دنتسه یداژن و یگنهرف تاکارتشا یاراد
 ناتسکاپ .تسا یزرم قطانم رد روشک یاه ناتسا زا یمین زا شیب نتفرگ رارق و ناریا یمالسا یروهمج اب دوخ كرتشم
 ییزج ییایفارغج رظن زا ناتسکاپ و ناریا كرتشم یاهزرم .دنشاب یم رگیدکی اب ینالوط كرتشم یاهزرم یارراد ناریا و
 ات هایس کلم زا ناتسکاپ و ناریا زرم هچرگ (3398:٩٩08 ،یرهاظم و ششوک ریم) .دور یم رامش هب ناتسچولب تالف زا

 رظن زا اما دنوش یم بوسحم روشک ود یارب زرم نیرت نما کیژتارتسا دیدهت رظن زا اما ،دراد همادا رتاوگ جیلخ
 یارب نماان و ریذپ بیسآ یاهزرم رامش رد اه ییارگاو رد نآ شقن و قاچاق ،زاجم ریغ یاهددرت هلمج زا یدرکراک
 91/.1 اذل (3٩98:308 ،روپ یمیرک) .دراد نیوکت رد هشیر عقاو رد زرم نیا بسانمان درکلمع .دوش یم بوسحم ناریا
 0/61.تسا هدوب رثوم ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور ار كرتشم ینالوط یاهزرم دوجو دندقتعم یرامآ هعماج دصرد
 .دنا هدومن نایب ار هفلوم نیا ریثأت مک رایسب دح رد دصرد 3/0 و مک و یدودحات دح رد دصرد 68 و دایز دح رد دصرد

 کرتشم ینالوط یاهزرم دوجو :3 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 63 1 09 008 108 دادعت
 300 8 103 0061 1091 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق -3

 مدع ای تینما عقاورد .تسا هیاسمه روشک ود یسایس طباور تیعضو زرم تینما نیمات رد لماع نیرتمهم و نیلوا دیاش
 هطبار یزرم تینما نازیم و یسایس ی هطبار عون نیب و دراد یگتسب لماع نیمه هب یدایز رایسب دودح ات یزرم تینما



 922 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 هلمج زا فلتخم یاه هنیمز رد یراکمه داجیا ثعاب روشک ود نیب هنسح یسایس هطبار دوجو .دراد دوجو میقتسم ی
 نامز زا ناتسناغفا ،یقرش ناگیاسمه نایم زا (8198:6٩8 ،یناقرز) .دوش یم روشک ود یاهزرم تینما نیمات هنیمز رد
 زونه اما تسا هتفای دوبهب یمک نآ یلخاد یسایس عاضوا ریخا نایلاس رد اهنت و هدوب گنج ریگرد نونکات یوروش هلمح
 یگفتشآ و یمومع ینماان و مسیرورت ،یمومع رقف ،هدعاقلا و نابلاط هرابود یریگ تردق هلمج زا یدج یاهشلاچ اب مه
 ردخم داوم تیزنارت و تراجت .تسا هدش روشک نیا رد ردخم داوم دیلوت شیازفا ببسروکذم دراوم .تسربور یداصتقا
 یلخاد یحاون هب نآ ی هنماد و هدش ناتسکاپ و ناریا یزرم قطانم رد یتینما یاهیناماسبان ببس ناریا هب ناتسکاپ كاخ زا
 رد دصرد ٩1 رب غلاب هک تسا نیا رگنایب ریز لودج (9398:1٩ ،یهاشهوک هدازریم و درف یهاگشسپ)دوش یم هدیشک زین

 ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق دندقتعم دایز و دایز رایسب دح
 .تسا هدش ریخا یاه لاس رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط بجوم

 ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق :4 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 - 63 13 108 108 دادعت
 - 300 30٩ 1091 1091 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ییایرد هعسوت یارب دعتسم یعیبط یاضف دوجو -9

 و نامع یایرد ،سراف جیلخ رانک رد نتفرگرارق و یلحاس طخ رتمولیک 3310 دودح نتشاد اب ناریا یمالسا یروهمج
 ینف یاه یدنمناوت ،ایرد هصرع رد یخیرات روضح هقباس اب ناریا .دوش یم بوسحم ییایرد روشک کی ناردنزام یایرد
 و یریصب)دنک انب ییایرد هعسوت هیاپرب ار دوخ یماظن و یسایس ،یداصتقا رادتقا ساسا دناوت یم ،یناسنا ینغ هیامرس و
 .و یداصتقا یاه یراکمه و ییایرد هعسوت بجوم دناوت یم دعتسم و رکب یعیبط یاضف دوجو (0398:3 ،هداز نسحم
 دصرد 8013 ،دایز دح رد 03 ،دایز رایسب دح رد 3033 .دروآ دوجو هب هقطنم رد ار یداصتقا هعسوت هنیمز و دوش
 نایوگ خساپ زا ییایرد هعسوت یارب دعتسم یعیبط یاضف دوجو مک رایسب رد دصرد 103 و مک دح رد 90٩ ،یدودحات
 رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد دناوت یم ییایرد هعسوت یارب دعتسم یعیبط یاضف دوجو دندقتعم
 .دوش ریخا یاه لاس رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم

 ییایرد هعسوت یارب دعتسم یعیبط یاضف دوجو :5 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 09 13 168 668 388 دادعت
 103 90٩ 8013 03 3033 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هنایمرواخ زیخ نارحب نوناک رد نتفرگ رارق-1

 تکرح شزیخ لحم لاح نیع رد و لاغشا ،گنج ،رامعتسا راتفرگ یا هصرع ،بیشن و زارفرپ خیرات اب هنایمرواخ هقطنم
 زا ساسح کیتیلپوئژ تیعقوم و زاگ و تفن میظع ریاخذ نتشاد رایتخا رد اب هک دوش یم یقلت هنابلط لالقتسا یاه
 نرقرد و هدش بوسحم ناهج قطانم نیرتهم زا یکی هنایمرواخ .تسا رادروخرب یللملا نیب حطس رد یا هژیو تیمها

 یاه تردق روضح اب هک تسا رادروخرب کیژتارتسا هاگیاج و تیمها زا یللملا نیب یاه تسایس رد نانچمه زین دیدج
 هنایمرواخ یاهروشک و تسا هدش ناهج هقطنم نیرت ینارحب هب لیدبت اکیرمآ هدحتم تالایا اهنآ سار رد و یا هقطنمارف
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 رد نتفرگ رارق دندقتعم دایز و دایز رایسب دح رد دصرد 1٩ .دنا هتشاد رارق یزیمآ ضراعت کیتیلپوئژ یاضف رد هراومه
 رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد دناوت یم هنایمرواخ زیخ نارحب نوناک
 نیا ریثأت دصرد 8 طقفو دنا هدومن نایب ار دروم نیا یدودحات و مک دحرد دصرد ٩/33.دشاب رثوم .دوش ریخا یاه لاس
 .دنا هدومن نایب مک دح رد ار هفلوم

 هنایمرواخ زیخ نارحب نوناک رد نتفرگ رارق :3 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 08 10 108 098 دادعت
 8 301 ٩008 ٩031 1009 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یلحم داصتقا فعض-0

 روشک ناتسا نیرت مورحم هک دراد رارق ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ینعی ناتسا نیرت مورحم ناتسکاپ و ناریا زرم رد
 عوضوم نیا زا نداعم و یرادماد ،یزرواشک یقنور مک ،یتعنص و یدیلوت زکارم كدنا دادعت ،هدرتسگ یراکیب .تسا

 بسانمان تیریدم ی هدییاز زین یخرب و دراد هقطنم ییایفارغج تیعضو رد هشیر دراوم نیا زا یشخبدراد تیاکح
 دصرد 9/0 و یدودحات دصرد 3083 و دایز دح رد دصرد 0009 و دایز رایسب دح رد دصرد 9099 .تسا یلم یاضف
 هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد ار یلحم داصتقا فعض مک رایسب و مک دحرد
 .دوش ریخا یاه لاس رد مسیرورت

 یلحم داصتقا فعض :7 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 38 63 11 618 138 دادعت
 809 300 3083 0009 9099 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (ناسنا و حالس ،الاک ،تخوس) قاچاق-0

 ،یراکیب و رقف شرتسگ و تیمورحم زا هتفرگ تاشن یاه ییاسران و تاناکما دوبمک ،یداصتقا یاه تخاس ریز مدع
 دح رد دصرد 1/81 .تسا هدومن مهارف ناسنا یتح و حالس ،تخوس ،ردخم داوم قاچاق یاهدناب یارب ار یبسانم رتسب
 هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد یلحم داصتقا فعض ریثأت یدودحات 3083 و دایز و دایز رایسب
 زا کی چیه و دنا هدومن نایب ار هفلوم نیا ریثأت مک دح رد دصرد 900 ،دندومن نایب ریخا یاه لاس رد مسیرورت هدیدپ اب
 .دراد هیوگ نیا مهم ریثأت زا یشان هلاسم نیا هک دنا هتشادن نایب مک رایسب دح رد ار هلاسم نیا نایوگخساپ

 (ناسنا و حالس ،الاک ،تخوس) قاچاق :3 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 - 13 11 118 138 دادعت
 - 900 3083 0019 909 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ردخم داوم یایفام-٩
 نیا یاه هیاسمه یارب یرابنایز یاهدمایپ وراثآ یاراد ناریا یقرش هیاسمه یاهروشک رد ردخم داوم قاچاق و دیلوت
 یلصا ریسم رد ناریا نتفرگ رارق نینچمه و ناتسکاپاب ناریا ترواجم .تسا ناریا یمالسا یروهمج هژیو هب روشک
 ،یتینما ،یسایس ثیح زا ماع روط هب ار روشک لک تینما و صاخ روط هب قرش یزرم قطانم تینما ،ردخم داوم قاچاق



 522 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 ،یزرم زاجم ریغ یاه ددرت ،الاک ،ردخم داوم قاچاق .تسا هداد رارق یدج دیدهت دروم یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
 عویش ،یزرم قطانم رد یریگ ناگورگ ،ترارش ،لتق شیازفا ،یزرم یاه ینما ان و اه یریگرد شیازفا ،ناسنا قاچاق
 نایوگخساپ زا دصرد 01(9398:08 ،یزاورپ و ربمیس) .تسا تادیدهت نیا هلمج زا نآ ددعتم یفنم یاهدمایپ ودایتعا
 باختنا ار مک رایسب و مک و یدودحات یاه هنیزگ نایوگخساپ یقبام ،دنا هدومن باختنا ار دایز و دایز رایسب هنیزگ
 طباور یوگلا یحارط رد یمهم شقن هلاسم نیا نارحب لح و ردخم داوم یایفام هک دهد یم ناشن اه خساپ ،دنا هدومن
 .تسا هتشاد ریخا یاه لاس رد مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما

 ردخم داوم یایفام :3 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 1 09 008 0٩8 دادعت
 803 803 103 0061 1001 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یموق و یتیوه تابلاطم-1

 تسا یا هقرف یموق یاه کیئازوم دوجو زین ناریا یمالسا یروهمج یناسنا یایفارغج یاه صخاش نیرتمهم زا یکی
 ساسارب هیاسمه یاهروشک رد یا هقرف یاه تنوشخ شرتسگ هنوگ ره و تسا رت سوسحم یزرم یاه ناتسا رد هک
 یاه ناتسا یتینما یماظتنا بیارض و هتفای یرست زین ناریا یمالسا یروهمج یزرم یاهرهش هب دناوت یم ترواجم نوناق
  .دنک هجاوم یدج یاه شلاچ اب ار یزرم
 زا  یکی  هک تسا  اهنآ  یضرا  تیمامت  یارب  نآ  یاهدمایپ  و  ناتسکاپ  ،ناریا  روشک  ود  ره  رد  چولب  موق  یتیاضران  یتابث یب
 و هدرک  ادیپ  یلجت  یاهلیبق  و  یلیا  یاهیگتسباو  و  اهیگتسویپ  زا  یرتسب  رد  یموق  یاهشیارگ .تسا  یکیتلپوئژ  رادیاپ  داعبا 
 كرتشم  نانمشد  و  تمواقم  ،یداژن یاه هشیر  ،یخیرات یاه هشیر  ،نانامرهق ،اه هروطسا  ،تایبدا قلخ  هب  یموق  ناگبخن 
 هدش  ناتسیس هیحان رد ارگاو یاهنایرج و اه هورگ دشر بجوم هچنآ .دنا هتخادرپ چولب یلم  یموق  تیوه  قلخ  یارب 

 یقتم) . تسا هتخاس رثأتم زین تیعمج دشر هک تسا  یملع  ،یتشادهب  ،یعامتجا  ،یگنهرف  ،یداصتقا زا معا داعبا مامت رد تیمورحم
 راد هشیر فاکش و تسا هنایارگ طارفا یاهشکمشک شیادیپ رد یموق یبهذم یاه فاکش .(٩398:008 ،روپسابع و
 تابث و یسایس مظن نیمأت و یسایس یگچراپکی یارب ار یاهدیچیپ تالکشم ،یریذپان بانتجا روط هب ینابز و یموق
 تابلاطم مک دح رد دصرد 103 ،یدودحات دصرد ٩0٩8 ،دایز 1001 ،دایز رایسب دصرد 80٩3 ،دروآ یم دوجو هب ،رادیاپ
 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد ار یموق و یتیوه

 یموق و یتیوه تابلاطم :01 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 - 09 10 0٩8 168 دادعت
 - 103 ٩0٩8 1001 80٩3 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یا هقطنمارف یاهروشک شقن -3

 و یا هقطنم یاهروشک روضح و یراذگریثأت ،درذگ یم یقرش بونج یاهزرم رد هژیو هب ناریا نوماریپ رد هزورما هچنآ
 .دنزادرپ یم شقن یافیا هب دوخ فادها و عفانم بسح ،هقطنم نیا رد یوحن هب اهنآ زا مادک ره هک تسا یا هقطنمارف
 یاه ینارحب و اه شنت ًاامومع و دنور یم رامش هب تابث یب یسایس رظن زا و نماان یاهروشک هرمز رد اهروشک نیا زا یخرب
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 دصرد 300 ،یدودحات دصرد 3033 و دایز و دایز رایسب دح رد دصرد 1/30.دنروآ یم دوجو هب رگید یاهروشک یارب ار
 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط ،مک رایسب دصرد 803 ،مک

 یا هقطنمارف یاهروشک شقن :11 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 3 11 618 138 دادعت
 803 300 3033 0009 9099 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 از نارحب ینوناک طاقن رد یریفکت یاه هورگ تاکیرحت -68

 هب هاگان ،هزیگنا و هنیمز یب هک تسین یناهگان و ینآ یا هدیدپ ،هنایارگ طارفا یاه هشیدنا هلمج زا یاهشیدنا ره ًااساسا
 رارق اب .دراذگ رثا شنوماریپ طیحم رب و دبای شرتسگ تعرس هب سپس و دروآربرس یا هطقن رد عنام و عماج هنوگ
 ناتسکاپ رد یا هقرف ،یبهذم تافالتخا و اهزیامت ،برغ یسایس و یتینما ،یدربهار یاه حرط ریسم رد ناتسکاپ نتفرگ
 یعیش دض یا هقرف یاهتنوشخ دیدشت ،ایسآ بونج رد یریفکت و یفلس ییارگ طارفا و دیازت هب ور دنور اب .دش دیدشت
 نینچ یزکرم تلود رادانعم توکس ی هیاس رد ناتسکاپ نایارگ طارفا .تسا ناتسکاپ یور شیپ یاهشلاچ نیرتمهم زا
 یغلبم ای دنوش ناملسم و دنرادرب دوخ بهذم زا تسد دیاب ای دنرادن رتشیب هار هس و دنرفاک نایعیش هک دننک یم غیلبت
 ،دایز دح رد ٩031 ،دایز رایسب دح رد دصرد 1019 .دننک چوک قطانم نیا زا هک نیا ای و دنزادرپب هیزج ناونع هب تباث

 طباور یوگلا یحارط رد ار از نارحب ینوناک طاقن رد یریفکت یاه هورگ تاکیرحت یرامآ هعماج مک و یدودح ات 3/33
 .دنا هدومن نایب ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما

 از نارحب ینوناک طاقن رد یریفکت یاه هورگ تاکیرحت :21 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 - 38 0٩ 108 398 دادعت
 - 809 1038 ٩031 1019 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 روشک ود یسایس راتخاس رد نایعیش هاگیاج -88

 یاهتردق و برغ تیساسح هک دوب هقطنم کیتیلپوئژ رب رثؤم لماوع زا یکی ناریا رد یعیش تموکح ندمآ راک یور
 دوجو ،ناریا اب یراوجمه لیلد هب ناتسکاپ روشک .تخیگنارب هعیش تیعمج یاراد یاهروشک هب تبسن ار یاهقطنم
 هک تفگ ناوت یم .تفریذپ ناریا بالقنا زا یدایز تاریثأت ،نایعیش ناوارف تیعمج و یبهذم_ یگنهرف كرتشم ثاریم
 عوضوم نیا .دش ناتسکاپ نایعیش ندش یتالیکشت و یسایس و یعامتجا- یسایس تایح یایحا بجوم ناریا بالقنا
 هک ناتسبرع دننام هقطنم یاهروشک یفرط زا .تشاد لابند هب ار بهذم ینس یطارفا یاههورگ لمعلا سکع و هلباقم
 نایعیش نیب رد هقرفت داجیا رد یعس ،یفلس و یریفکت یاههورگ زا تیامح اب هراومه دنراد ناریا اب یکیژولوئدیا تباقر
 شالت هراومه دوخ ییایفارغج تیعقوم و یکیتیلپوئژ طیارش هب هجوت اب ناتسکاپ اما ،دنا هتشاد ناتسکاپ تنس لها و
 هیاسمه ار ناریا وس کی زا ناتسکاپ اریز ،دنک ظفح ناریا و ناتسبرع روشک ود ره اب ار دوخ هنسح طباور هک تسا هدرک
 زا و دهد تسد زا ار هنسح هطبار نیا دهاوخ یمن زگره و دناد یم هقطنم رد دوخ هدننکنییعت و یدربهار کیرش و
 یسایس فلتخم یاههصرع رد لاعف یتیعمج هب ناریا یمالسا بالقنا زا سپ هک هعیش ناوارف تیعمج دوجو رگید یوس
 یاهروشک اب طابترا رد دوخ یاهتسایس میظنت رد راذگریثأت و راشف هورگ کی هباثم هب دنا هدش لیدبت ناتسکاپ یعامتجا و



 722 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 دنهد یم لیکشت ار ناتسکاپ تیعمج زا دصرد 63 رب غلاب هک نایعیش درکیور دناوت یمن و دناد یم ناریا هژیو هب هقطنم
 ،یدودح ات دصرد 3033 ،دایز دحرد 0061 ،دایز رایسب دح رد دصرد 1063 (0398:133 ،ریواب و ییوکهم)دریگب هدیدان

 یتینما طباور یوگلا یحارط رد ار روشک ود یسایس راتخاس رد نایعیش هاگیاج مک رایسب دصرد 301 ،مک دصرد 300
 .دنا هتسناد رثوم مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا

 روشک ود یسایس راتخاس رد نایعیش هاگیاج :31 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 08 63 388 008 61 دادعت
 301 300 3033 0061 1063 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا نتشاد رارق هیشاح رد و زکرم زا یرود -38

 اب هک ناتسکاپ و ناریا زرم اب راوجمه ی هقطنم ناونع هب ناتسچولب ی هقطنم هژیو روطب و ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 تافالتخا یاراد دهد یم ششوپ ار ناریا ینیمزرس یاضف زا یهجوت لباق شخب عبرمرتمولیک 8019٩8 تحاسم
 و ناتسیس ناتسا یاهچولب دصرد 03 زا شیب یبهذم ظاحل زا تسا روشک یلصا ی هندب اب یبهذم و یموق ،یگنهرف
 طاقن ریاس اب ینابز و یگنهرف تازیامت یاراد یدودح ات زین یگنهرف و ینابز ظاحل زا و ؛دنبهذم ینس ناتسچولب
 یرادا و یسایس یاضف رد ییامندوخ و تکراشم ،رونام ناکما رتمک اهنآ هک تسا هدش ببس روکذم یاهتوافت .دنروشک
 یاه هشیدنا یعطقم روهظ ،یگنهرف رقف هلمج زا ناتسچولب یلخاد لماوع لولعم وسکی زا رما نیا ،دننک ادیپ ناریا

 رد هک تسا روشک رد یسایس و ینیمزرس یارگتلادع تیریدم نادقف زا یشان رگید یوس زا و هنایوجرهق و هنایارگاو
 هب .تساهدادن روشک چولب نادنورهش هب ار تردق رد یدایز تکراشم ناکما رصاعم یخیرات یاه ههرب زا مادک چیه
 .دنهد یم همادا دنور نیمه هب زین هزورما و هتشادرارق یسایس تایح هیشاح رد هراومه خیرات لوط رد اهنآ هک یاهنوگ
 زین یهاگ و دنکیم ادیپ دومن رادینعم و شوماخ تاضارتعا تروص هب هک هدش تلود زا یتیاضران یعون ببس اوزنا نیا
 تاغیلبت ،یتسیرورت تایلمع و ینماان ،ترارش اب هقطنم نیا رد ار تلود رادتقا هک هدرک مهارف ییاهوردنت یارب ار هناهب

 رظن ریز رادومن و لودج (9398:8٩ ،یهاشهوک هدازریم و درف یهاگشیپ) .دنا هدرک راد هشدخ ییارگا و یبلط ییادج
 و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا نتشاد رارق هیشاح رد و زکرم زا یرود یرامآ هعماج
 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ

 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا نتشاد رارق هیشاح رد و زکرم زا یرود :41 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 39 11 308 168 دادعت
 803 901 3033 0039 80٩3 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یزرم زاجمریغ یاهددرت -98

 یژولوئدیا و گنهرف یداصتقا عاضوا یلخاد تینما و یضرا تیمامت و یلم تیمکاح و لالقتسارب روشکره یاهزرم
 تیعضو یهدناماس و اهزرم تیعضو هب هجوت ظاحل نیدب دراد هدرتسگ و میقتسمرثا روشک نآ یماظن یورین و یساملپید
 هب راچان دوخ یاهزرم لرتنک یارب اهتلود و هدوب رادروخرب یصاخ تیولوا و تیمهازا هراومه نانیشنزرم یتشیعم
 و هتفرگ تاشن اهزرمزا دنکیم زورب روشک لخادرد هک ار تالکشمزا یا هدمع هشیر نوچ دنشاب یم یراذگ هیامرس
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 ،یفجن)دش دهاوخن نیمات مه روشک لخادرد هکلب زرمرد تینما اهنت هن دریگن تروص اهزرمرد یبولطم لرتنکرگا
 رد یفعض هنوگره سکع رب و هدومن تیبثت روشک نآ ورملق یمامت رد ار تلود تیمکاح هدش لرتنک یاهزرم (9398:8
 نیا هب هشدخ بجوم هک یمهم لماوع زا یکی ؛دوش یم روشک نآ تینما و تیمکاح رب هشدخ ندش دراو بجوم اهزرم
 یزرم زاجمریغ یاهددرت دروم رد یرامآ هعماج رظن ریز رادومن و لودج .تسا یزرم زاجم ریغ یاهددرت ،دوش یم رما

 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط
 یزرم زاجمریغ یاهددرت :51 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 38 61 008 398 دادعت

 8 809 1063 0061 1019 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسکاپ رد ناتسبرع ذوفن و یراذگ هیامرس-18

 و سرادم سیسات اب زین و ناتسکاپ رد دوجوم یطارفا یاه هقرف و ناتسکاپ تلود هب یلام یاه تیامح اب ناتسبرع تلود
 نیب فاکش هب زور هب زور و هتشاذگ ریثأت نیمزرس نآ مدرم یمومع راکفا و ناتسکاپ تلود یور هب یباهو یاه هاگشناد
 زین و هیاسمه ناونع هب ار ناریا هک تسا یناتسکاپ نایعیش هنامحر یب راتشک نآ لصاح هک دنز یم نماد هعیش و ینس
 رد ناریا كاخ هب ینس یطارفا نارگداهج دورو رگید یوس زا .دهد یم رارقریثات تحت ناهج یعیش روشک نیرتگرزب
 زا یدج یریگیپ مدع و اه تراغ و لتق و اه یراذگ بمب و یراحتنا یاه تایلمع ماجنا و ناتسچولب ناتسیس قطانم
 هعماج رظن ریز رادومن و لودج .دوش رتشیب ناتسکاپ و ناریا نیب شلاچ و لکشم تسا هدش ثعاب ناتسکاپ تلود یوس
 اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا یحارط ناتسکاپ رد ناتسبرع ذوفن و یراذگ هیامرس درومرد یرامآ
 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ

 ناتسکاپ رد ناتسبرع ذوفن و یراذگ هیامرس :31 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 63 00 398 3٩8 دادعت

 8 300 0018 1019 1011 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 روشک ود نایم یزرم تینما دیدحت ی هلأسم -08

 نیا .دنک یم ادج رگیدکی زا ار روشک ود نیا هک تسا (لیام 030) رتمولیک 303 ی هلصاف هب ناتسکاپ - ناریا یزرم طخ
 ار یقرش بونج تمس هب میقتسم ًااتبسن یطخ و دوش یم زاغآ ناتسناغفا و ناتسکاپ ،ناریا كرتشم عطاقت هطقن زا زرم
 شترا .دوش یم متخ نامع یایرد رد رتاوگ جیلخ هب زرم ،اهتنا رد .دسرب یمرگ بآ یاه همشچ هب ات دنک یم لابند
 ار رتمولیک 6٩3 لوط هب ناریا اب كرتشم یزرم راون دراد رظن رد ناتسناغفا اب دوخ زرم دیدحت زا دعب ناتسکاپ

 هک یرامآ هعماج خساپ .تسا هجوت دروم روشک ود یتینما طباور رد مهم هفلوم کی ناونع هب هلاسم نیا .دنک یشکراصح
 نیا ریثأت دصرد 3/81.دنک یم نایب ار هیوگ نیا تیمها و ریثأت دنا هدوب روشک قرش رد هزوح نیا نصیصختم زا دوخ
 .دنا هدومن نایب دایز و دایز رایسب دح رد ار هفلوم

 روشک ود نایم یزرم تینما دیدحت ی هلأسم :71 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 13 11 133 11 دادعت

 8 900 0088 9010 3033 دصرد



 322 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 یزرم هقطنم رد لاغتشا داجیا و تیمورحم عفر -08

 یم داجیا اه تیمورحم عفر و یرای  مدرم ،لاغتشا داجیا قیرط زا نآ زا یشخب هک تسا یمهم عوضوم رادیاپ تینما
 اب یزرم یاه ناتسا تفاسم دعُبب و ییایفارغج هلصاف و وسکی زا اه تخاسریز فعض و رادیاپ لاغتشا نادقف ،دوش
 ،تاناکما دوبمک .دنوش لدب الاک قاچاق یارب یبسانم اتبسن لحم هب یزرم قطنم زا یخرب ات هدش ثعاب روشک تیزکرم

 ان عیزوت دیوم ،یزرم یاه ناتسا رد یلغش یاه تصرف ِدتیدودحم و یگتفاین هعسوت ،یهافر یاه تخاسریز رد فعض
 هقطنم رد لاغتشا داجیا و تیمورحم عفر .تسا اهرهش نالک اب هسیاقم رد قطانم نیا رد تاناکما لداعتمان و نزاوتم
 ار یرامآ هعماج یاه خساپ ریز رادومن و لودج .دنک یم مهارف یزرم هقطنم رد ار ترجاهم مدع و هعسوت هنیمز یزرم
 .دیامن یم نایب"یزرم هقطنم رد لاغتشا داجیا و تیمورحم عفر"هیوگ نیا دروم رد

 یزرم هقطنم رد لاغتشا داجیا و تیمورحم عفر :31 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 38 13 60 098 118 دادعت
 809 90٩ 0008 .09 0019 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسکاپ رد تیباهو و یدنبوید هقرف هب هتسباو ینید سرادم سیسات -٩8

 کیژولوئدیا فادها و یبهذم تیهام یاراد یمالسا یاهروشک رد یتسیرورت یاههورگ قافتا هب بیرق رثکا هک اجنآ
 لصاح مالسا ناهج رد هتشذگ ههد راهچ رد اههورگ نیا دشر و یریگ لکش لیالد نیرت راذگریثات و نیرتمهم ،دنتسه
 زیمآتنوشخ میلاعت و تیهام اعقاو رد .تسا هدوب یدنبوید و تیباهو نوچمه یطارفا یبهذم یاه هشیدنا دشر و جیورت
 یکی تیباهو .تسا یمالسا یاهروشک رد یتسیرورت یاه تنوشخ زا یرایسب یلصا لماع ییاه هقرف نینچ یریفکت و
 و هقرفت هب ار یمالسا تما داحتا هتسناوت یرابکتسا یاهتردق تیریدم اب هک تسا یگتخاس یاهنایرج نیرت قفوم زا
 ناناملسم اب ندیگنج و داد هعسوت ار داهج یانعم هک دوب مالسا خیرات رد نایرج نیلوا تیباهو .دنک لیدبت تتشت
 زا یرایسب لوئسم هک ییاه هقرف زا رگید یکی .تسناد لتقلا بجاو و رفاک ار دوخ نافلاخم و داهج ار دوخ فلاخم

 رایسب ناتسکاپ رد زورما ،یبهذم هقرف نیا .تسا یدنبوید یفارحنا هقرف ،تسایسآ بونج هقطنم رد یتسیرورت تالمح
 یبهذم عبانم رد یروآون و ریسفت هنوگره و دنتسه فلاخم تدش هب هعیش ناماما بتکم اب اهیدنبوید .تسا هدش هدرتسگ
 رب ناتسکاپ رد تیباهو و یدنبوید هقرف هب هتسباو ینید سرادم سیسات (0398:09 ،یریبد و تعاطا) .دننک یم در ار
 نیا ناتسکاپ روشک اب ینالوط یاهزرم اب ناریا یگیاسمه هب هجوت اب ،تسا هتشاذگ ریثأت مالسا ناهج و هقطنم یاهروشک
 .تسا هدوب راذگ ریثأت مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما طباور رب هیوگ

 ناتسکاپ رد تیباهو و یدنبوید هقرف هب هتسباو ینید سرادم سیسات :31 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 13 0٩ 608 088 دادعت
 803 900 1038 ٩081 3069 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسکاپ رد هباحص هاپس و یوگنج رکشل ،نابلاط دننام ییاه هورگ یتسیرورت تامادقا

 نآ یلصا فده هک دش عورش ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ تسرد راب نیلوا یارب ناتسکاپ رد مسیرورت
 اهدعب هک دش لیکشت هباحص ِدهاپس راک نیا یارب .تسا هدوب روشک رد نتفرگ تردق زا ناتسکاپ نایعیش نتشادزاب
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 .تسا ناتسکاپ نایعیش راتشک نآ یلصا فده و هدوب یوگنج رکشل نآ نیرت مهم هک دمآ دوجوب نآ زا یرگید تاباعشنا
 یزرم تبلایا زا یاه شخب و باجنپ بونج رد یوج هزیتس و بلط تنوشخ یرکف شبنج نیا هتشذگ نایلاس لوط رد
 رد نابلاط و هدعاقلا .تسا هدناود هشیر هتیوک و یچارک و تختیاپ هلمج زا یرهش قطانم زا یخرب زین و یبرغ لامش
 روضح اریخا هک دنراد یگنررپ و یدج  روضح  یبرغ  لامش یزرم تلایا و باجنپ زا ییاه شخب رد هژیو هب و ناتسکاپ
 .دنا هدز ناهانگ یب راتشک هب تسد و تسا هدوب گنررپ رایسب مه ناتسچولب رد نانآ

 هاپس و یوگنج رکشل ،نابلاط دننام ییاه هورگ یتسیرورت تامادقا دروم رد نایوگ خساپ رظن ریز رادومن و لودج
 .دهد یم ناشن ار مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما طباور رب ار نآ ریثأت و ناتسکاپ رد هباحص

 ناتسکاپ رد هباحص هاپس و یوگنج رکشل ،نابلاط دننام ییاه هورگ یتسیرورت تامادقا :02 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 1 11 008 398 دادعت

 8 803 3083 0061 1019 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ناتسچولب و ناتسیس رد لدعلا شیج و هللا راصنا ،هللادنج یاه کهورگ یاه تیلاعف و یریگ لکش

 رامش شیازفا دهاش ریخا ههد کی یط روشک قرش بونج هیلا یهتنم رد نتفرگرارق اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
 هعسوت دنیآرف دنور رب ار یفنم تاریثات ثداوح نیا هک هدوب دوخ ییایفارغج طیحم رد هتفای نامزاس یتسیرورت تامادقا
 زا ناتسکاپ روشک اب ندوب زرم  مه لیلد هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یتسیرورت تاکرح .تسا هتشاذگ ناتسا نیا رد
 یاه تیامح اب و هتفای مظن تروص هب تاکرح نیا ینامز هزاب کی زا هکنیا ات تشاد دوجو هدنکارپ تروص هب هتشذگ
 دح رد دصرد 0/39 ،دایز رایسب دح رد دصرد 00٩9 .تسا هدش هارمه یبرغ یاهروشک یتینما یاه سیورس فلتخم
 ،هللادنج یاه کهورگ یاه تیلاعف و یریگ لکش مک رایسب و مک دحرد دصرد 8/9 و یدودحات دصرد 1/38 و دایز
 00٩9 .دنا هدومن نایب ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما طباور رد ار ناتسچولب و ناتسیس رد لدعلا شیج و هللا راصنا
 رد ار هفلوم نیا ریثأت یدودحات دصرد 8/9 و یدودحات 1038 ،دایز دح رد دصرد 0039 ،دایز رایسب دح رد دصرد
 .دنا هدومن نایب ناتسکاپ و نارای تینما طباور

 ناتسچولب و ناتسیس رد لدعلا شیج و هللا راصنا ،هللادنج یاه کهورگ یاه تیلاعف و یریگ لکش :12 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 1 0٩ 308 118 دادعت
 8 803 1038 0039 00٩9 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 زرم یوس ود رد ناتسچولب تالوحت -18

 صوصخ هب اه هراق رگید هب ییاپورا یاهروشک تباقر نادیم ندش هدیشک بجوم ،هداد یور اپورا هراق رد هک یتالوحت
 تباقر نایرج رد .دوب ناتسودنه تشاد ییاپورا یاه تلود یارب یدایز تیمها هک ییاه نیمزرس زا یکی .دش ایسآ
 نیا زا یکی .تفای یصاخ تیمها ،نیمزرس نآ هب یسرتسد ربعم ناونع هب نآ رواجم یاه نیمزرس طلست رب اه ییاپورا
 .دور یم رامش هب ناتسچولب تالف زا ییزج ییایفارغج رظن زا ناتسکاپ و ناریا كرتشم یاهزرم .دوب ناتسچولب یحاون
 تسا ناتسکاپ ینونک روشک تلایا نیرتگرزب نینچمه و ناریا ناتسچولب و ناتسیس ضناتسا یبونج شخب مان ناتسچولب
 ناتسچولب (3398:٩08 ،یرهاظم و ششوکریم)دنیوگ یم ناتسکاپ ناتسچولب نادب و هدش عقاو روشک نیا برغ رد هک
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 زا ینغ نداعم و عبانم اب هارمه دایز تعسو و چولب یموق تیلقا و ناتسناغفا و ناریا اب ندوب زرم مه لیلد هب ناتسکاپ
 نیا ندش ریگارف بجوم ناتسکاپ رد اه چولب یموق فالتخا .تسا رادروخرب یمهم یکیتیلپوئژ و یکیژتارتسا تیمها
 یم مهارف ار موق نیا هنابلط ییادج تالیامت هنیمز و دوش یم هدیشک ناریا و ناریا دننام هیاسمه یاهروشک هب نارحب
 ار هیوگ نیا ریثأت تسا دصرد 9/99 دودح هک یقبام و دایز رایسب دح رد دصرد 3033 ،دایز دح رد دصرد 1091 .دروآ
 .دندومن نایب مک رایسب و مک و یدودح ات دح رد

 زرم یوس ود رد ناتسچولب تالوحت :22 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 63 668 108 11 دادعت
 803 300 03 1091 3033 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یتینما داعبا نوماریپ یلخاد روما رد تلاخد هب ناتسکاپ تیساسح -38

 یاه هورگ تادیدهت اب هلباقم رد تلود نیا فعض دروم رد هک یتاداقتنا نوماریپ ناتسکاپ یاه تلود لمعلا سکع
 هارمه و دنت هراومه دوش یم ناتسکاپ یاهزرم زا جراخ هب ینماان شرتسگ ببس هک روشک نیا كاخ لخاد رد یتسیرورت
 نازیم هدنهد ناشن دوخ هراب نیا رد هیاسمه یاهروشک عضاوم هب تبسن ناتسکاپ تلود درکیور .تسا هدوب تیساسح اب

 تیساسح ریثأت ریز رادومن و لودج .تسا یتینما داعبا نوماریپ شا یلخاد روما رد تلاخد هب ناتسکاپ تیساسح
 یم نایب یرامآ هعماج رظنم زا ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور رب ار یتینما داعبا نوماریپ یلخاد روما رد تلاخد هب ناتسکاپ
 .دنک

 یتینما داعبا نوماریپ یلخاد روما رد تلاخد هب ناتسکاپ تیساسح :32 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 1 11 638 398 61 دادعت

 803 0088 9089 1019 1063 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 كرتشم یاهزرم ینماان هب تبسن ناتسکاپ لعفنم درکیور -63

 قطانم رد اه تسیرورت دمآو تفر بجوم ناریا اب كرتشم یاهزرم تینما نیمأت هلاسم هب ناتسکاپ تلود یاه یهجوت یب
 چیه هک دناد یم یبوخ هب ناتسکاپ هکاجنآزا عقاورد .تسا هدیدرگ ناریا یارب زرم نیا هدرتسگ ینماان و یقرش یزرم
 قطانم رد ار یصاخ یتازیهجت لرتنک روظنم نیمه هب ،دش دهاوخن لامعا روشک نیا هب ناریا یاهزرم بناج زا یدیدهت
 و نالوج یارب اضف ات تسا هدش ببس لماع نیا ؛تسا هدرکن رقتسم دنه اب كرتشم یقرش قطانم فالخرب دوخ یبرغ
 ییاه تسیرورت موجه لباقم رد ناتسکاپ هک تساجنآ زیگنا فسأت هلاسم .دوش زاب ناریا یاهزرم هب اه تسیرورت موجه
 ناشن یبسانم لمعلا سکع ،دننک یم تیلاعف و مادقا ،ناریا ینابزرم و یماظتنا یاهورین دض رب روشک نیا كاخ زا هک
 یارب تباث یهاگیاپ هب روشک نیا ینورد یاهزرم هچنانچ ،دهد یم ماجنا یمهبم و فیعض دروخرب هکنیا ای و دهد یمن

 ناتسکاپ لعفنم درکیور ریثأت ریز رادومن و لودج .تسا هدش لیدبت ،ناریا هیلع یتسیرورت یاه هورگ تالمح یحارط
 .دنا هدومن نایب ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما طباور ر كرتشم یاهزرم ینماان هب تبسن

 کرتشم یاهزرم ینماان هب تبسن ناتسکاپ لعفنم درکیور :42 لودج
 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش

 38 39 11 618 0٩ دادعت

 809 901 3083 3001 1038 دصرد
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 ناتسکاپ تلود و اهچولب نایم ییارگاو و ناتسکاپ لاردف تموکح فعض -83

 و یلاردف روشک نیا یتموکح متسیس و ناتسچولب و دحرس ناتسا ،دنس ،باجنپ یاه مان هب تلایا راهچ یاراد ناتسکاپ
 یاه نارحب شهاک رد تلود فعض و یلاردف تموکح نیا راتخاس .تسا یروهمج تسایر و یناملراپ ماظن زا یبیکرت
 رظنم را .تسا هدش یزکرم تموکح و اه چولب نایم ییارگاو داجسا ببس نیشن چولب قطانم رد هزیو هب یبهذم-یموق

 رایسب و مک نازمی هب دصرد 1 دودح و یدودح ات %33 ،دایز و دایز رایسب نازیم هب %٩0 دودح هفلوم نیا یرامآ هعماج
 .تسا هدوب راذگریثات ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما طباور رب مک

 ناتسکاپ تلود و اهچولب نایم ییارگاو و ناتسکاپ لاردف تموکح فعض :52 لودج

 مک رایسب مک یودح ات دایز دایز رایسب حرش
 1 1 388 3٩8 11 دادعت
 803 803 3033 1011 3083 دصرد

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یشهوژپ یملع ددرواتسد و یریگ هجیتن
 نیا دنچ ره .تسا ناتسچولب و ناتسیس روانهپ ناتسا اب زرم مه و ناریا یقرش بونج ناگیاسمه زا یکی ناتسکاپ روشک
 لوط نیرتشیب اما تسا زرم مه زین نامع و ناتسناغفا روشک ود اب ناتسکاپ رب هوالع یکاخ و یبآ یاهزرم قیرط زا ناتسا
 نیا اب یگیاسمه كرتشم زرم یگدرتسگ لیلد هب نیاربانب دراد رارق ناتسکاپ روشک اب یراوجمه رد ناتسا نیا یزرم راون
 یاه تسایس زا رگید یکی زین ناتسکاپ اب یداصتقا طباور هعسو .دشاب راذگریثات و مهم رایسب ناریا یارب دناوت یم روشک
 هنیمز تیوقت و یزرم یاه هچرازاب دادعت شیازفا قیرط زا تین نیا هتشذگ یاهلاس لوط رد هک تسا ناریا یلصا

 ببس ناتسکاپ و ناریا مدرم یبهذم و یگنهرف یکیدزن و تبارق نینچمه .تسا هدیسر تابثا هب روشک نیا هب تارداص
 و دشاب هتشاد همادا نانچمه یسایس یاه یدنبزرم نتفرگ رظن رد نودب زرم یوس ود مدرم یگنهرف تادوارم ات هدش
 یترابع هب ای زاین شیپ نیرتمهم تینما هک ییاجنآ زا لاح نیا اب .دنک مهارف ار رتشیب هچ ره یتسود و حلص هنیمز
 اب ناریا یاهزرم رد نآ دوبن ،تسا رگید یاهروشک اب یگنهرف و یداصتقا طباور هعسوت هنوگره یلصا تخاسریز
 رگید ات تسا هدش ببس هقطنم نیا رد ناتسکاپ یوس زا تینما یرارقرب یارب نیمضت دوبن ،رتهب ترابع هب ای ناتسکاپ
 و نارادمتسایس یدنم هلگ زاربا .دسرن دوخ یلصا دوصقم و دصقم هب و دریگ رارق ریثأت تحت زین روشک ود نیا طباور
 یاهزرم رد روشک نیا كاخ زا هدافتسا اب هک یتسیرورت هثداح ره زا دعب یناتسکاپ تاماقم زا ناریا یماظن ناهدنامرف

 یوس زا ناریا اب كرتشم یاهزرم تینما نیمات رد یلمع نیمضت دوبن هدنهد ناشن دتفا یم قافتا ناتسچولب و ناتسیس
 نیا رارکت اما دنهد یم یریگیپ و یراکمه لوق ناتسکاپ تاماقم یتسیرورت هثداح ره زا سپ دنچ ره .تسا ناتسکاپ

 مدع نیا لیلد للملا نیب طباور ناسانشراک یخرب هدیقع هب هک تسا تادهعت نیا ندشن یلمع هدنهد ناشن ثداوح
 رد یجراخ یاه تلاخد یخرب نینچمه و ناریا هرابرد روشک نیا یلخاد فلتخم یاه هورگ نایم رظن قافتا دوبن ،دهعت
 یدنب هبتر و نایوگخساپ تارظن هب طوبرم یاه هداد عمجرس رامآ .تسا روشک نیا تاماقم یاه یریگ میمصت
 :تسا هدمآرد شیامن هب ریز لودج رد ،هدش جارختسا SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب هک همانشسرپ یاه هیوگ
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 همانشسرپ یاه هیوگ یدنب هبتر و نایوگخساپ تارظن هب طوبرم یاه هداد عمجرس رامآ :32 لودج

 هیوگ هبتر
 نایوگخساپ تارظن دصرد

 رایسب نیگنایم
 دایز

 دایز

ودح ات
 ی

 مک

 رایسب
 مک

 19.20 803 803 103 0061 1001 ردخم داوم یایفام 1
 19.08 - 300 30٩ 1091 1091 ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق 2

 18.57 5.2 1 9.4 40.6 43.8 كرتشم ینالوط یاهزرم دوجو 3
 17.91 8 300 0018 1019 1011 ناتسکاپ رد ناتسبرع ذوفن و یراذگ هیامرس 4

5 
 لدعلا شیج و هللا راصنا ،هللادنج یاه کهورگ یاه تیلاعف و یریگ لکش
 ناتسچولب و ناتسیس رد

00٩9 0039 1038 803 8 17.53 

 17.23 8 301 ٩008 ٩031 1009 هنایمرواخ زیخ نارحب نوناک رد نتفرگ رارق 3

 17.08 - 809 1038 ٩031 1019 از نارحب ینوناک طاقن رد یریفکت یاه هورگ تاکیرحت 7

 16.93 8 809 1063 0061 1019 یزرم زاجمریغ یاهددرت 3

3 
 هباحص هاپس و یوگنج رکشل ،نابلاط دننام ییاه هورگ یتسیرورت تامادقا
 ناتسکاپ رد

1019 0061 3083 803 8 16.91 

 16.77 - 803 03 1009 0009 رداوگ و راهباچ یاهردنب یداصتقا یاه تیفرظ زا هدافتسا 01
 16.76 809 90٩ 0008 .09 0019 یزرم هقطنم رد لاغتشا داجیا و تیمورحم عفر 11

 16.33 803 300 3033 0009 9099 یا هقطنمارف یاهروشک شقن 21
 16.28 - 900 3083 0019 909 (ناسنا و حالس ،الاک ،تخوس) قاچاق 31

 15.99 809 300 3083 0009 9099 یلحم داصتقا فعض 41

 15.84 803 900 1038 ٩081 3069 ناتسکاپ رد تیباهو و یدنبوید هقرف هب هتسباو ینید سرادم سیسات 51

 15.66 8 900 0088 9010 3033 روشک ود نایم یزرم تینما دیدحت ی هلأسم 31

 15.66 - 103 ٩0٩8 1001 80٩3 یموق و یتیوه تابلاطم 71
 15.10 803 901 3033 0039 80٩3 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا نتشاد رارق هیشاح رد و زکرم زا یرود 31

 14.73 803 803 3033 1011 3083 ناتسکاپ تلود و اهچولب نایم ییارگاو و ناتسکاپ لاردف تموکح فعض 31
 14.73 803 300 03 1091 3033 زرم یوس ود رد ناتسچولب تالوحت 02

 14.58 - 103 13 0061 03 روشک ود نیب یتینما یاه نامیپ داقعنا 12

 14.21 8 301 9089 ٩081 3083 یموق تیلقا یاه هورگ تینما نتفرگ هدیدان 22

 13.92 809 901 3083 3001 1038 كرتشم یاهزرم ینماان هب تبسن ناتسکاپ لعفنم درکیور 32

 13.78 803 0098 3033 1019 80٩3 یژرنا لاقتنا كرتشم یاه هژورپ 42

 13.56 103 90٩ 8013 03 3033 ییایرد هعسوت یارب دعتسم یعیبط یاضف دوجو 52

 13.44 301 300 3033 0061 1063 روشک ود یسایس راتخاس رد نایعیش هاگیاج 32
 12.72 803 0088 9089 1019 1063 یتینما داعبا نوماریپ یلخاد روما رد تلاخد هب ناتسکاپ تیساسح 72

 12.26 300 1068 9089 00٩9 0008 ربماتپس 88 هثداح زا سپ عیاقو 32
 12.15 809 0098 8013 00٩9 ٩0٩8 ناتسکاپ و ناریا نیب كرتشم عیرس شنکاو یورین لیکشت 32

 10.07 300 0008 ٩081 13 0098 (یمالسا یرادیب-یبرع راهب) هنایمرواخ تالوحت 03

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 :میزادرپ یم نوسریپ یگتسبمه بیرض زا یریگ هرهب اب همانشسرپ یاه هداد یبایزرا هب نونکا
 ریثأت ٩863 ات 8663 لاس زا مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رب ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یاه هفلوم :(H0) رفص ضرف
 .درادن

 ریثأت ٩863 ات 8663 لاس زا مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رب ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یاه هفلوم :(H1) رفص ضرف
 .دراد
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 یتینما طباور

 و ناریا

 ناتسکاپ

 ردخم داوم یایفام

 ناتسناغفا ترواجم رد روشک ود نتفرگرارق

 كرتشم ینالوط یاهزرم دوجو

 ناتسکاپ رد ناتسبرع ذوفن و یراذگ هیامرس

 و هللا راصنا ،هللادنج یاه کهورگ یاه تیلاعف و یریگ لکش
 ناتسچولب و ناتسیس رد لدعلا شیج

 هنایمرواخ زیخ نارحب نوناک رد نتفرگ رارق

 از نارحب ینوناک طاقن رد یریفکت یاه هورگ تاکیرحت

 دننام ییاه هورگ یتسیرورت تامادقا و یزرم زاجمریغ یاهددرت
 هباحص هاپس و یوگنج رکشل ،نابلاط

 رداوگ و راهباچ یاهردنب یداصتقا یاه تیفرظ زا هدافتسا

 اب هلباقم

 هدیدپ

 مسیرورت

 هلباقم رب ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور نایم میقتسم هطبار هب ناگدنوش شسرپ دصرد 63 دودح همان شسرپ هب هجوت اب
 :تسا ریز حرش هب SPSS رازفا مرن زا لصاح یرامآ جیاتن .دنتشاد ناعذا مسیرورت هدیدپ اب

 spss زازفا مرن زا لصاح نوسریپ یگتسبمه بیرض یریگ هزادنا جیاتن :72 لودج

 یرادانعم حطس مسیرورت هدیدپ اب هلباقم 

 024. 0,784 ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یگتسبمه بیرض

 (3331 ،ناگدنراگن ینادیم یاه هتفای) :عبنم
 اهریغتم نیب میقتسم هطبار هدنهد ناشن +8 و 6 نیب ددع نیا هک اجنآ زا .تسا 11٩06 ربارب یگتسبمه بیرض رادقم
 طباور یاه هفلوم ینعی قوف ضرف تسا 0606 زا رتمک هک 13606 یرادانعم حطس اب یگتسبمه بیرض ور نیا زا .تسا
 .دنک یم تابثا ار دراد ریثأت ٩863 ات 8663 لاس زا مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رب ناتسکاپ و ناریا یتینما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 7102 ات 1002 لاس زا مسیرورت هدیدپ اب هلباقم رد ناتسکاپ و ناریا یتینما طباور یوگلا :3 لکش
 1398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  عبانم
 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تراشتنا ،نارهت ،ناریا یاهزرم رب دیکات اب زرم یایفارغج ،(3198)نسحدمحم ،یمان ،دمحم یرابخا

 تالمح ربارب رد اهرهش نالک ریذپ بیسآ یاه ناکم یدنب تیولوا ،(9398)مساق ،یمرکو ربکا یلع ،یریبد ،ناعاطا داوجدمحم ،تعاطا
 ناریا کیتیلپوئژ نمجنا هرگنک نیمتفه تالاقم هعومجم ،AHP یبتارم هسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب یتسیرورت

 یسانشاتیگ تاراشتنا یسانش اتیگ فیلات و شهوژپ دحاو (٩198)یسانشاتیگ عماج سلطا

 هرگنک نیمجنپ تالاقم هعومجم ،ناتسکیجات و ناریا نایم طباور رب رچلاکوئژ راذگریثأت لماوع لیلحت ،(8398)ناراکمه و رومیت ،رامآ
 .لوا دلج ،تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،ناریا کیتیلپوئژ نمجنا



 592 ...ناتسکاپ و ناریا یتینما یاهشلاچ

 و یشهوژپ یملع همانلصف)ایفارغج ،ناریا یلم تینما رب رثوم یبهذم یموق یاه فاکش (9398)نیسح ،نایدهم ،داوج دیس ،هعمج ماما
 ناتسبات ،81 هرامش ،مهدزاود لاس ،دیدج هرود ؛ناریا یایفارغج نمجنا یللملا نیب

 ناسارخ یلم شیامه تالاقم هعومجم ،یبونج ناسارخ ناتسا رد یسایس یایفارغج رظنم زا یتینما یاه شلاچ لیلحت (3398)یلع ،یریما
 .دنجریب هاگشناد ،تینما و مظن ،یبونج

 زا هدافتسا اب یسانش ناتسا و مود هطسوتم هرود یسرد یاه باتک رد ایرد میهافم یدنب حطس (0398)یهاچوت هداز نسحم ،ییاچوت یریصب
 ید ،نارهت ،هیاپ ایرد درکیور اب روشک سرادم رد ایفارغج شزومآ یلم شیامه نیتسخن ،Topsis لدم

 هعسوت و ایفارغج ،ناتسکاپو ناریا یاهزرم تیریدم و ییازنارحب رد رثؤم لماوع نییبت (9398)یدهم ،ییاشهوک هدازریم ،ارهز ،درف یهاگشیپ
 زییاپ 09 هرامش

 لماع رب ناتسکاپ و ناریا طباور یکیژتارتساوئژ لیلحت (8398)نامیپ ،هداز ییاضر و شرآ ،یناخ هللادیب و داوجدمحم ،دنمجرا یداوج
 زییاپ ،مهدزاود هرامش ،مراهچ لاس ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد ،هراق هبش تاعلاطم همانلصف ،یتینما

 مشش هرامش ،متسیب لاس ،یللملا نیب و یسایس ،تاقیقحت یهمانلصف ،مالسا هاگدید زا مسیرورت (6398)اضردمحم ،یمتاح

 هاگشناد یشهوژپ هلجم (چولب موق یدروم هعلاطم) یلم یگتسبمه رد یموق تیوه شقن (0198)دارم ،دار ینایواک ،اضر دمحم ،این ظفاح
 8 هرامش ،متسیب هرود ،ناهفصا

 باختنا رشن ،یلم عفانم و تردق (3198)اضردمحم ،این ظفاح

 .تمس ،نارهت ،ناریا یسایس یایفارغج :8198 ،اضردمحم ،این ظفاح

 1٩8-9٩8 هرامش ،یداصتقا یسایس تاعالطا ،سراف جیلخ یفارگومد ،(6198)اضریلع ،یناخ

 018 هرامش ،راد باسح هلجم ،ناتسکاپ یرادباسح هعسوت رب رثوم یطیحم لماوع (0198)داوج ،هاوخرکش ،نسحم ،تنیط شوخ

 (9٩98) ،یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد

 .8 هرامش ،ییایفارغج مولع یهلجم ،ناتسناغفا و ناریا یقرش زرم رب دیکأت اب یزرم تینما رب رثؤم لماوع ،(8198)یداه دیس ،یناقرز

  ناتسمز موس لاس یناسنا یایفارغج کیتیلپوئژ یاه هیرظن رد ییایفارغج تیعقوم هاگیاج ،(3198)مانا زاسراک ،فسوی ،نیدباعلا نیز 

 هعسوت ینیشنزرم یلم شیامه ،ناتسکاپ و ناریا زرم کیتیلپوئژ رب راذگ ریثأت یاه هفلوم نییعت ،(9398)هجیدخ ،یزاورپ و اضر ،ربمیس
 ناغم دابآ سراپ ،یراذگ هیامرس یاه تصرف و رادیاپ

 ،مالسا ناهج یسایس تاعلاطم همانلصف ،(1398-1098)ناتسکاپ و ناریا طباور تیهام هرابرد یلیلحت ف(0398)ناراکمه و اضر ،ربمیس
 ناتسمز ،1 هرامش ،0 هرود

 نارهت ،مالسا ناهج یهوژپ هدنیآ هسسوم ،هدنیآ زادنا مشچ :مالسا ناهج تدحو ،(٩198)ییحی دیس ،یوفص

 نابآ ،مالسا ناهج رد کیتیلپوئژ یاهنارحب شیامه تالاقم هعومجم ،ناتسکاپ رد ریفکت نارحب یبای هشیر ،(0398)ریظن دمحم ،ینافرع

 ،8 هرود ،یزاجم هلجم ،.ا.ا.ج یلم تینما رب نآ ریثات و هراق هبش رد ناتسکاپ یا هقطنم تسایس ،(٩198)دمحا ،یناییواک ،هلا تزع ،یتزع
 8 هرامش

 هبش تاعلاطم همانلصف ،ربماتپس 88 زا سپ ناتسچولب هقطنم رد ناتسکاپ و ناریا طباور یتینما یاه شلاچ ،(0398)ناراکمه و رسای ،هزارهک
 زییاپ ،93 هرامش مهن لاس ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد هراق

 هیرشن ،کیمونوکاوئژ یاهتیلباق رب دیکات اب ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس کیتیلپوئژ نییبت ،(٩398)نارگید و دباع ،یمرک لگ
 ناتسبات ،13 هرامش ،مهدجه لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت

 و یسایس تاقیقحت :هلجم ،ایسآ برغ کیتیلوپوئژ فیق رد ناریا یمالسا یروهمج شقن ،(8398)اضر دیمح ،یبارهس ؛اضریلع ،ینشلگ
 راهب « یللملا نیب

 ،تسایس یدربهار یاهشهوژپ همانلصف ،ناریا نگمهان قطانم نامتفگ لیلحت ساسا رب اضف یهدناماس ،(٩398)الیهس ،یرامگ روپ سابع ،نیشفا ،یقتم
 ناتسبات  ،30 هرامش  ،متفه لاس 
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 دیکات اب) ناریا یمالسا یروهمجاب یراکمهو تباقر هزوح رد ناتسکاپ کیتیلپوئژ ینییبت لدم ،(9398)دمحم ،داژن رادتقا و اضریلع ،یبارحم
 زییاپ ،متسیب هرامش ،مشش لاش ،ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد هراق هبش تاعلاطم همانلصف ،(یا هقطنم ینیرفآ شقن و تیعقوم رب

 تسایس هلجم ،«(یزرم تینما رب دیکأت اب) قرش بونج رد یتینما یاهدیدهت صیخشت» ،(8398) سابع ،روپ یلع و دوعسم ،ینیسح دمحم
 .1٩ هرامش ،8398 راهب ،متسیب لاس ،یعافد

 ،مالسا ناهج یسایس تاعلاطم همانلصف ،ناتسکاپ و ناریا طباور رد نآ شقن و هعیش کیتیلپوئژ ،(0398)نسح ،ریواب و تجح ،ییوکهم
 ناتسبات ،18 هرامش ،مجنپ لاس

 یاه شهوژپ همانلصف ،ناتسکاپ ناتسچولب رد یموق هشقانم یکیتیلپوئژ نییبت ف(3398)یدهم دمحم ،یرهاظم ،گنشوه ریما ،ششوک ریم
 راهب ،1 هرامش ،لوا لاس ،تسایس یدربهار

 همانلصف ،یّللم تینما ءاقترا و نیمات رد نآ شقن و ناریا یمالسا یروهمج کیمونوکاوئژ تیعقوم و هاگیاج یسررب ،(1198)یدهم ،ییانیم
 ناتسبات ،0 هرامش ،مود لاس ،نیمزرس ییایفارغج

 18 هرامش - ،یسایس تاعلاطم ،مالسا یسایس هشیدنا رد نآ هاگیاج و یسایس مالک تفایهر یوهام فیرعتزاب ،(6398)یدهمدمحم ،یردان

 و رادیاپ هعسوت ینیشنزرم یلم شیامه ،ساملس ناتسرهش یزرم هقطنم رد یزرم زاجم ریغ یاهددرت للع یسررب ،(9398)میهاربا 0یفجن
 ناغم دابآ سراپ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دابآ سراپ ناتسرهش ،یراذگ هیامرس یاه تصرف
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