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 هدیکچ
 راوجمه تالحم اتسار نیمه رد .تسا هلحم رد رادیاپ یرگشدرگ رب نآ ریثات و زبس تیریدم شقن یسررب شهوژپ نیا فده
 تیریدم یاه صخاش سپس دش هعلاطم تالحم نیا رد یرهش تیریدم تسخن ،دیدرگ باختنا یدروم هعلاطم ناونع هب شیرجت

 یرادیاپ نیا رد دراوم همهزا شیب هک هچنآ .دیدرگ یبایزرا هلحم یرگشدرگ یور رب نآ رثا تیاهن و تفرگرارق یسررب دروم زبس
 هک تسا یسایس بازحا و یندم اهداهن داجیا تکراشم نیا هب ندیسر دراوم نیرتمهم زا تسا هلحم مدرم تکراشم نازیم دراد شقن
 .دشابیم یا هعسوت-یدربراک فده ظاحل زا و یلیلحت-یفیصوت شهوژپ شور ددرگ یم ققحم یدازآ هباثم هب هعسوت دوجو رد اهنت

 هناخباتک ود هب تاعالطا یروآ عمج شور .تسا هدش باختنا رفن 150 یرامآ هعماج مجح و -یفداصت تروصب یریگ هنومن هویش
 یاه هتفای زا .تسا هدش هدافتسا ،نمریپسا و خاب نورک یافلآ یاهنومزآ زا ینادیم یاه هداد لیلحت رد هک تسا هدوب ینادیم و یا
 ییایاپ سپس دشاب یم رتكچوک 51،1 رادقم زا ینعی ،P=0 رادقم نومزآ رد یراد ینعم حطس نوچ ،هک دیدرگ صخشم شهوژپ
 .تسا یبوخ ییایاپ هدنهد ناشن هک تسا 01/1دمآ تسد هب یافلآ تفرگ رارق نومزآ دروم خابنورک یافلآ قیرط زا اه هیوگ نیب
 نایب ناوت یم اه هداد زیلانآ هب هجوت اب شیرجت هلحم یعامتجا یرادیاپ لیلحت صوصخ رد .ددرگ یم دییات شهوژپ ضرف نیاربانب

 نیرتشیب 55/5 زایتما اب هلحم رد یرادیاپ یعامتجا صخاش هلحم تیوه و یناكم قلعت سح و شیرجت هلحم تمدق دوجو اب درک
 رظن زا .دیامن یم عمج مه درگ ار هلحم کی دارفا هک تسا ییاه ناكمزا رثأتم نیا و تسا هتشاد اه صخاش رگید هب تبسن ار شیازفا
 و یداصتقا رادیاپان طیارش لیلد هب 2 زایتما اب یگدنز زا تیاضر نازیم صخاش شیرجت هلحم رد یعامتجا یرادیاپ فعض هطقن
 دروم دح زا رت نییاپ تمالس و یمرگرس ،حیرفت هلمج زا ینس یاه هورگ یمامت یارب بسانم یزیر همانرب دوبن و روشک رد یتشیعم
 رد و هدومن عفر ار یرهش تالكشم دناوت یم یرهش هچراپكی تیریدم شقن هک دراد یم نایب یسررب نیا جیاتن هک .دشاب یم رظن

 هلحم یرگشدرگ دوجوم لیسناتپ و تیعقوم هب هجوت اب ددرگ اتسار مه یرهش زبس تیریدم یاه صخاش اب یرهش تیریدم هكیتروص
 .دیامن داجیا هلحم رد رادیاپ یرگشدرگ دناوت یم زبس تیریدم شیرجت

  .هلحم ،یرگشدرگ ،رادیاپ هعسوت ،یرهش زبس تیریدم :یدیلک ناگژاو
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  همدقم

 و یعیبط عبانم دعب زا یرگشدرگ هعسوت :لماش هک داد رارق لیلحت دروم یتسیاب هیواز راهچ زا ار یرگشدرگ هعسوت
 زا نینچمه و تسا یعامتجا – یگنهرف ظاحل زا هچ و تینما ظاحل زا هچ و تسیز طیحم رظن زا هچ هقطنم تابث
 .درب مان یداصتقا دعب ناونع هب نآ زا ناوت یم هک رگید دراوم و رقف ندرب نیب زا ،هقطنم قنور ثعاب هک یرگید دعب
 هک هریغ و راذگ هیامرس زا تیامح هلمج زا زاین دروم یاهرتسب داجیا و هعسوت هنیمز رد روشک تسایس هک موس دعب
 تسا یلماوع زا دشاب یم یزیر همانرب هک مراهچ دعب و دشاب یتموکح ماظن هرکیپ ءزج یتسیاب یرگشدرگ تعنص رد
 فعض اب یلیالد هب دراوم نیا زا مادکره رگا .دوب دهاوخ تعنص نیا ندومن افوکش و یرگشدرگ قنور ثعاب هک
 رصع یداصتقا یاه تیلاعف نیرتایوپ زا یکی یرگشدرگ .تشاد ییایوپ عقوت مهم نیا زا ناوت یمن ددرگ هجاوم

 نامزمه یریگراکب و بیکرت قیرط زا تعنص نیا .دنک یم افیا یلحم رادیاپ هعسوت رد یمهم شقن هک تسا رضاح
 زا یرایسب رد .دراد لابند هب ار یدایز یگنهرف و یطیحم تسیز ،یداصتقا ،یعامتجا عفانم یجراخ و یلخاد عبانم
 هب ،یدربهار یتصرف ندروآ مهارف اب و هدش بوسحم روشک یداصتقادشر و دربشیپ یلصا یورین یرگشدرگ اهروشک
 هدنوش دراو عبانم شزرا شیازفا ثعاب و دنک یم دمآرد داجیا ،هدش ییاز لاغتشا بجوم ،هدیشخب عونت یلحمداصتقا
 و یطیحم تسیز یاه یگژیو یلک روط هب .(Bidokhti, Zargar& Nazari,1389:18) ددرگ یم یلحم طیحم هب
 .ددرگ یم یا هلحم هعسوت یرادیاپ طیارش رد یدرفب رصحنم یاه یگژیو زورب ببس ...و یعامتجا ،یداصتقا ،یمیلقا
 و یمالسا یاروش داهن ود هک تسا ینوگانوگ یتلود ریغ و یتلود یاهداهن و اه نامزاس زا بکرم یرهش تیریدم
 یرگشدرگ هعسوت .(Roseland, Mark, 2000)دنتسه یرهش هعماج اب اهداهن نیرت طبترم و نیرتمهم رهش یرادرهش
 ،تسیز طیحم زا تظافح نینچمه و یلحم مدرم یگدنز حطس یاقترا ،لاغتشا داجیا هلمج زا ار یرایسب یاه تصرف
 ،دوش یم هتخانش زبس یوس هب تکرح حالطصا هب هک ،زبس تیریدم .دراد هارمه هب نابزیم هعماج یارب یدرگ تعیبط
 طباور كرد .( Yang and et al.، 0863: 8)تسا هجوت دروم هناریگشیپ یطیحم تسیز یژتارتسا کی ناونع هب بلغا
 رایسب یطیحم تسیز یشم طخ یارب زبس یروانف یاه تیلاعف دننام یطیحم تسیز درکراک و زبس تیریدم نیب یلع
 تیوقت یارب یرابجا ریغ یاه شور دروم رد ثحب رد یمهم شقن زبس تیریدم هنابلطواد تامادقا و تسا مهم
 یمامت هب زبس یرهش تیریدم .(Frank، 3663) دشاب یم اراد ار تسیز طیحم اب طبترم یاه تکرش ینامزاس درکلمع
 نایاپ هب ور یتفن داصتقا .دراد هراشا یرهش تیریدم رد نانآ یراذگرثا و نادنورهش همه و یرهش تیلاعف یاه هصرع
 دسر یم رظن هب ور نیا زا .تسا زاین دروم یعیبط متسیسوکا رد لداعت ظفح اب رادیاپ یدمآرد عبانم داجیا تسا

  .دیامن کمک رادیاپ دمآرد داجیا و داصتقا هب دناوت یم رادیاپ یرگشدرگ تعنص
 هدیدپ .دنوش یم تارییغت شوختسد نامز رذگ رد هک تسا ییاه تلع دوجو مزلتسم یا هدیدپ ره ندمآ دوجو هب
 .تسا هداد رارق ینیعم یکیزیف یاضف رد ار اهرهش هزورما و هدنارذگ رس زا ار یخیرات دنور کیره اهرهش لیکشت
 یاه ههد رد .دروآ یم رد شیامن هصرع هب دوخ زا ار یصاخ یاه شنکاو یددعتم لماوع ورگ رد یتسیز یاضف
 ار رشب یگدنز فلتخم داعبا و هدروآ دوجو هب ار ینوگانوگ تالکشم و لیاسم اه رهش رد تیعمج شیازفا ریخا
 هلمج زا یرایسب تالکشم اهرهش هتخیسگ ماجل دشر و ینیشنرهش دیدج تالوحت نیا.تسا هداد رارق ریثات تحت
 اه یربراک یراگزاسان و ینامرد ،یشزومآ ،ینوکسم یاه هنارس شهاک ،زبس یاهاضف شهاک ،تسیز طیحم بیرخت
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 تیعمج عیرس دشر اب .تسا هدروآ دوجو هب و نانیشنرهش یارب ار تامدخ هب اهنآ نانکاس بسانم یسرتسد مدع و
 تدمدنلب زادنا مشچ رب راذگریثات یساسا هفلؤم ناونع هب یرهش رادیاپ هعسوت موهفم ،اهرهش رد نآ زکرمت و ناهج
 یارب رت کیتارکومد ییاهراکوزاس داجیا ترورض رب یدایز دیکأت رادیاپ هعسوت ثحب .دیدرگ حرطم یناسنا عماوج
 میمصت یارب کیتارکومد یاهراکوزاس دوبهب رب دیکأت .(Sibeon, 2002:16)دراد تسایس یارجا و یزاس میمصت

 یطیحم تسیز یسارکومد و رتدمآراک ،یطیحم تسیز تلادع و یناسنا یربارب یارب ییاه تساوخرد هب رجنم یزاس
 &Christie).تسا یرادیاپ یارب یساسا و یرورض یرما ،بوخ ییاورمکح ددرگیم رت عونتم

Warburton,2001:154) یرتالاب حوطس ،دننک یم داجیا ار یعامتجا هیامرس یالاب حوطس هک یتاعامتجا ،نآ رب هوالع 
 تفرشیپ نیا .(Putnam,1993:Skidmore,2001)درک دنهاوخ هبرجت ار یعامتجا هافر و یداصتقا درکلمع زا
 دح ات دناوت یم یسایس تردق نامزمه ییاج هباج ؛تسا دوهشم رادیاپ هعسوت و یطیحم تسیز یاه تسایسرد
 موهفم .(Joas,2001:232) دوش هظحالم یلحم تاعامتجا زا رت نییاپ حوطس ات نینچمه و تموکح یلمارف حوطس
 یعون ناونع هب ار هعماج دیدج یداهن یاه لیلحت .تسا هدرتسگ رایسب ،یعامتجا مولع ریاس و یسایس مولع رد داهن
 زا .(Hukkinen,1999:3) دنا هدرک فیرعت دننک یم تیاده ار یزاب هک یدعاوق و نیناوق ناونع هب ار اهداهن و یزاب
 و یدنمناوت هب نامزمه هک دنیآ یم رامش هب یراجنه و یشزرا یمیهافم یعامتجا هیامرس و یداهن هیامرس ور نیا
 ,Madanipour) دنزاس یم رداق راد ینعم مادقا ماجنا و عبانم جیسب هب ار اه هورگ و دارفا هک دنراد هراشا ییاه ییاراد

 یراذگ تسایس یاهدنیآرف لرتنک هرابود بسک یارب یلم یاه تموکح ورملق نورد رد یا هزادنا ات ًاافرص .(2002:4
 یارب ًاافرص یتخانش موب یزاس نردم دنیآرف .(young,2000) دنا هدش داجیا ون زا رادیاپ هعسوت و یطیحم تسیز
 مه یلحم حطس رد رما نیا و دنبای یم قفو تارییغت اب یتنس یاهراتخاس هک تسا حضاو .دور یمن راک هب یلم تلود
 ناونع هب دناوت یم یلحم حطسرد یطیحم تسیز تسایس یزاس تیفرظ دنیآرف نینچمه .تشاد دهاوخ دوجو
 .(Joas,2001:244) دوش هدید یلحم تموکح حطس رد یطیحم تسیز فادها هب یبایتسد یارب ینوناک یعوضوم
 :دنراذگب ریثأت رگیدکی رب یددعتم لماوع تسیاب یم ،یطیحم تسیز یاه تسایس رد بوخ جیاتن هب ندیسر یارب

 ،ازجم و دحاو یلماع اب هن و ،دیآ یم مهارف رثوم لماوع زا یا هدیچیپ لماعت اب ،قفوم یطیحم تسیز یاه تسایس
 کی ناونع هب زبس تیریدم .(Junicke, 1997:4) هژیو یبوچراچ و داهن ای و نارگشنک زا یدحاو عون ،هاوخلد رازبا
 دشاب یم یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا یریذپ تیلوئسم ،یگچراپکی رب دیکات اب یطیحم تسیز نردم درکیور
 یدیدج راک و بسک دنور و دنک یمن فیصوت ار دیدج راک و بسک تیریدم کبس موهفم زبس تیریدم نینچمه و
 ،مادختسا رب راک و بسک تیریدم یاه کبس ،رگید ترابع هب ؛ دشاب تسیز طیحم اب راگزاس هک دنک یم فیصوت ار
 زا و دننک دیلوت ار راک و بسک فرط زا لصاح دوس ات دننک یم زکرمت دادعتسا اب نانکراک زا هدافتسا و تیریدم
 ناوت یم ار زبس تیریدم یایازم .( Tran، 3663: 33) دشاب یم دوس دیلوت یارب یشور تسا زبس تیریدم رگید فرط
 دنیارف رد نینچمه و تفرگ رظن رد یعامتجا هجو و یداصتقا تبثم تارثا ،یطیحم تسیز عفانم شخب هس رد
 ،یژرنا هلمج زا ،عبانم رد ییوج هفرص و یطیحم یاه یگدولآ شهاک یارب ار مزال تامادقا هیلک دیاب زبس تیریدم
 نتفرگ رظن رد هکلب ،تسا ملاس و كاپ طیحم کی اب ناربراک هب هئارا یارب اهنت هن نآ فده هک ،داوم و بآ ،نیمز
 هنیهب ناونع هب ناوت یم ار زبس تیریدم متسیس تیهام نینچمه و تفرگ رظن رد ار دشاب یم رادیاپ هعسوت تامازلا
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 ریذپان راکنا یتیعقاو یرگشدرگ روما رد اه تلود هلخادم .(YN and et al.، 3863: 3168) درک فیرعت لماک یزاس
 اب شیرجت هلحم رد رادیاپ یرگشدرگ دهد همادا دوخ یاقب هب اه تلود هلخادم نودب تسین رداق تعنص نیا .تسا
 زبس تیریدم قیرط زا یرهش یرگشدرگ یفنم تاعبت شهاک و تبثم تارثا شیازفا تهج رد تامادقا هنوگره
 یم یسررب و یبایزرا لباق رادیاپ یرگشدرگ هلحم هوقلاب و لعفلاب یتسیروت یاه هبذاج حیحص تخانش اب یرهش
 زا یکی رازاب دنک یم ءافیا هلحم نیا رد ار یمهم یرگشدرگ و یداصتقا شقن نارهت رازاب زا دعب شیرجت رازاب .دشاب
 نآ رد ناوتیم کیتامتسیس و یملع یزیر همانرب اب رضاح نرق رد و تسا یرگشدرگ تعنص رد رصانع نیرتمهم
 هک دسر یم رظن هب یرگشدرگ اب دنویپ رد یرهش زبس تیریدم شقن یرادیاپ یاه صخاش یسررب اب .دش راگدنام
 .دوب دهاوخ رادانعم
 رد وا .تسا یرهش تیریدم كرد یارب یموهفم یبوچ راهچ هئارا لابند هب هلاقم دنچ بلاق رد ،1338لیگ کم
 زا هدافتسا و یریگراکب قیرط زا عبانم عیزوت )یراک لمعلا قح زا یتروص ناونع هب ار یرهش تیریدم ییادتبا فیرعت
 .دنک یم یفرعم (هعماج یاهزاین عفر یارب تردق
 طابترا و یگتسب هک یعوضوم ناونع هب یرهش تیریدم سنج و تیهام هکنیا رب ینبم ،1٩38 مایلیو رظن هب هجوت اب

 .دنک یم هراشا دراد ناش یعامتجا راتخاس و اهرهش هنوگ و عون ،تردق طباور اب یمکحم و حیرص
 شالت رب هوالع عقاو رد دنناد یم یتایلمع بقاوع اب کیژتارتسا یتیلوئسم ار یرهش تیریدم ،3138امراش و یدوکار
 نیا زا و تسا داعبا مامت رد یرهش هعسوت لابند هب نآ نینکاس و رهش تیلاعف یارب زا زور یاه یدنمزاین نیمات یارب
  .تسا یرهش داصتقا و عامتجا ،تسایس ،تردق هزوح اب رثوم لماعت دنمزاین ور
 هراشا رهش متسیس لرتنک هب اهنت یرهش تیریدم هک تسا دقتعم هدنیازف یگدیچیپ هدیا رب دیکات اب ،0138 لیچراچ
 هرادا اب و تموکح اب و رگیدکی اب نینکاس تالماعت و رامش یب نالاعف یدنیآرف و یراتفر طباور هب هکلب درادن
 .تسا طوبرم زین رهش ناگدننک
 دشر لاح رد تعرس هب یاهرهش هدیچیپ ًاادیدش تعیبط هب یشخب یاهراتخاس هک یا هداس خساپ لیلد هب ،3138 رکیب
 .دشاب هتشاد لئاسم هب تبسن یرت عیسو دید یرهش تیریدم تسا مزال .دنهد یم
 درکیور .دتفایب قافتا هچراپکی و ریگارف درکیور اب دیاب یرهش تیریدم متسیس رد هلخادم هنوگره ،9338 نوتشا
 .دشاب اهرهش رد دوجوم عونت و توافت هدننک سکعنم دیاب یرهش یراذگتسایس و رهش هعلاطم
 دنک تنامض هک مینک ادیپ یهار ،تسیچ رهش هکرحم یورین مینادب دیاب یرهش تیریدم فیرعت یارب ،1338 لیگ کم
 نایم هک مینک لصاح نانیمطا و تسا قبطنم یرهش لئاسم یگدیچیپ دیاب یرهش تیریدم دوجوم ینامزاس یگدیچیپ
  .دراد دوجو یقباطت یرهش تیریدم دوجوم یتایلمع ییاناوت و ارجالا مزال و یمسر هدش مالعا یژتارتسا

 تیوقت و رهش درفنم ثحابم و تالکشم هب شخب رثا ییوگ خساپ ،یرهش تیریدم هفیظو نیرتمهم ،1338 امیجریباش
 رهش تیریدم دنیآرف رد ناشفیاظو ماجنا رد اهنآ ندرک دنمناوت روظنم هب نارگیزاب ریاس و یتلود یاه نامزاس تیفرظ
 .تسا

 و نانیمطا مدع نتفرگ رظن رد و فطعنم یلوصا اب هچراپکی تیریدم درکیور کی ذاختا اب ،8663یتراب ارکاچ
 .تفای تسد ددعتم ناعفنیذ و هدیچیپ عفانم عفر لح رد تلادع هب ناوت یم ،یرهش طیحم یاه ییایوپ
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 تیریدم یاهدنیآرف رد رهش تینما و ناریدم ییوگخساپ ،تکراشم ،یربارب ،ییآراک هب یبایتسد یارب ،0663تراوتسا
  .تسا بسانم داهنشیپ ،یرهش هتسیاش ییاورمکح ،رهش کی
 هریچ یارب یصوصخ و یتلود تامادقا ندرک هچراپکی و ندرک گنهامه یارب شالت یرهش تیریدم ،0663گید
 .تسا رترادیاپ و رت هنالداع ،رت یتباقر یاهرهش داجیا و اهرهش نانکاس لئاسم رب ندش
 نونکات 6338یاه لاس زا ...و نلآ تربار ،نملس ،ینیرحب ،لاهرتیپ هلمج زا یرهش رادیاپ هعسوت نازادرپ هیرظن
 طیحم اب یراگزاس ،رهش رد هدنیآ و لاح یارب یعیبط بهاوم زا هنیهب یرو هرهب ،تسیز طیحم ظفح هک دندقتعم
 ،موادم و رمتسم روط هب نادنورهش یداصتقا هافر نیمات ،تاعیاض و اه یگدولآ شهاک ،یرهش هعسوت رد یعیبط
 تالوحت اب یگنهامه نمض یرهش تسیز طیحم بیرخت زا یریگولج ،هدنیآ و لاح یارب رهش رد یعامتجا تلادع
 رد هنیهب یرو هرهب اب یرهش یاه شخب و داعبا همه رد رادیاپ و ایوپ رهاظم هعسوت هصالخ و یکیژولونکت

 (Shamaei& Pour Ahmad:1383) .دریگ رارق رظندم نازیر همانرب طسوت دیاب یرهش نارمع یراذگتسایس
 رد دوجومتاعلاطم دادعت تسا زبستخاسریز درکیور و یسررب یفرعم ،شهوژپ نیا رد 6398 ،روپ یقداص هیدهم
 هب نینچمه .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم یاهروشک رد ارجا لاح رد ای و هدش ارجا یاه حرط و اتسار نیا
 ار زبس تخاسریز .تسا هتخادرپ روشک رد دوجوم لئاسم دوبهب تالضعم رد درکیور نیا یریگ هرهب تیمها یسررب
 یعیبط طیحم زا تظافح نآ رد هک تسناد یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم یرادیاپ تهج ردعماج درکیور ناوت یم
 حرطم ،یعیبط یاه هصرع یداصتقا یاه شزرا زا یدنم هرهب تعیبط اب طابترا هب ناسنا زاین اه رانک رد اهنآ درکلمع
 .دوش

 جیاتن نیا هب و تخادرپ یرهش تیریدم هعسوت و یدنورهش تکراشم یسررب هب یشهوژپ رد 8398 ،یکشوک نیدرف
 میظنت هب دیاب یطیحم یدبلاک و یداصقا ،یعامتجا لئاسم اب هلباقم رد ییاراک و یشخب رثا یارب هک تفای تسد
 ار رهش تالکشم ناوت تکراشم و كرتشم هدارا هجیتن رد و دروآ یور یمومع یاه هصرع رد یعمج یاهدرکراک
 نییاپ زا و هنارالاس مدرم یا هنوگ هب هکلب الاب زا و هنارگرادتقا هویش هب هن رادیاپ رهش ،رهش رادیاپ تیریدم .دومن لح
  .دوش یم هتخاس

 هعلاطم نیا جیاتن و تخادرپ8 هقطنم یا هلحم تامیسقت یاه صخاش نییبتت هب یشهوژپ رد 3398 ،رف یدیعس کنارف
 _ یرادا تامیمصت دننام یداصتقا و یسایس ،یدبلاک یاهصخاش ساسا رب رصاعم هرود رد یدنب هلحم هک دوب نیا

 هک هتفگ تروص یطابترا دیدج یاه هکبش ثادحا هژیو هب ینارمع یاه تیلاعف و دیدج یاهزاس و تخاس ،یسایس
 ،هدمآ شیپ طیارش هب هجوت اب یرهش تیریدم و تسا هتشاد لابند هب ار تالحم یعامتجا تیوه و قلعت سح شهاک
 یگتخیر مهرد ،هلحم نورد ییاضف کیکفت ،یعامتجا ینیزگ ییادج نوچ یتالکشم اب دیدج یاه یدنبزرم زا یشان
  .تسا وربور یناسر تامدخ تالکشم و اهتیدودحم و اه یربراک

 و تیریدم رد روحم هلحم یاه نامزاس اب روحم نامیا یاه نامزاس شقن شهوژپ نیا رد 9398 ،هدازاضر دمحم
 ناوت یمروحم نامیا یاهداهن و اه نامزاس داجیا اب هک هدش جتنم تاعالطا نیا هب کی هقطنم یاه هلحم رادیاپ هعسوت
 یتسیز طیحم و یعامتجا تامدخ شزومآ تخانش اب رما نیا هک دومن داجیا ار یا هلحم رادیاپ هعسوت و تیریدم

 .دوب دهاوخ راذگ رثا یرهش رقف زا یشان تالکشم شهاک و دوش یم لصاح
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 شهوژپ رد هلحم کیژولوکا یاه هکبش رب دیکات اب نیوا یرهش یحارط بوچراچ هعلاطم اب 1398 ،یبیعش هیاریپ
 ندرک لیدبت یارب یتغارف هدایپ یاهروحم ناوتیم یرهش تیریدم و یحارط اب هک تسا دقتعم دوخ یدربراک
 تیریدم اب ار یعیبط یاه تیعقوم و یعامتجا یاه هیامرس و دومن داجیا هلحم حطس رد یگنهرف یحیرفت یاهیربراک
 .دومن لصتم کیژولوکا هکبش هب یرهش

 یموهفم و یرظن بوچراچ

 ،یعامتجا تخاس رد یساسا تارییغت مزلتسم هک تسناد یدعب دنچ نایرجدیاب ار هعسوت :تسا دقتعم ورادوت لکیام
 تسا قلطم رقف ندرک نک هشیر و یرباربان شهاک ،یداصتقا دشر عیرست زین و یلم یاهداهن و هماع یقلت زرط

(Todaro,1372:135). 
 راک هب (Barbara Ward) "دراو ارابراب" مناخ طسوت و 6٩38 ههد طساوا رد راب نیلوا یارب رادیاپ هعسوت حالطصا
 نیمات رد ار هدنیآ یاه لسن ییاناوت هکنیا نودب ار لاح نامز یاهزاین هک تسا یا هعسوت "رادیاپ هعسوت" .تفر
 حطس رد رادیاپ هعسوت هیرظن (6138)داتشه ههد لیاوا زا .(WCED,1987)دنک مهارف ،دزادنا هرطاخم هب ناشیاهزاین
 موهفم ساسا رگا هک تسا نیا یدرگناهج مهم دیاوف زا یکی .تسا هدش رادروخرب یرتشیب تیمها زا یللملا نیب
 نتخادرپ رد هقطنم کی یگنهرف و یعیبط عبانم ظفح هیجوت هب یدایز دح ات دناوت یم ،دبای هعسوت یتسرد هب یرادیاپ
 ،یعامتجا ماظن هعومجم هک دهد ناشن دیاب لصا رد هعسوت .UNWTO,1379:18) دنک کمک نآ ظفح یارب هنیزه
 بولطمان تلاح زا ،ماظن لخاد رد یعامتجا یاه هورگ و دارفا یاه هتساوخ و یساسا عونتم یاهزاین اب گنهامه
 دبای یم قوس ،تسا رتهب یونعم و یدام رظن زا هک یگدنز زا یلاح ای عضو یوس هب و هدش جراخ یگدنز

(Lahsaeizadeh,1382:9). یگنهرف و یعامتجا یاه شزرا نآ رد هک تسناد قفوم ناوت یم ار یا هعسوت یلکروط هب 
 رب رد ار تسایس و گنهرف و داصتقا ،تیعمج ،تسیز طیحم هلمج زا رادیاپ هعسوت یاه صخاش همه و دوش ظاحل
 رد ینعی .دشاب یم یلحم داعبا یاراد زین وحن نامه هب دراد یناهج داعبا هک ینازیم نامه هب ،رادیاپ هعسوت .دریگب
 ,Shakoei)دوش یم هدید (Global) یناهج و (Local) یلحم یاهدنیآرف نیب لباقتم شنک عون کی رادیاپ هعسوت

 دودحم شحو تایح ای و یعیبط تسیز طیحم زا تظافح هب اهنت ،رادیاپ هعسوت میاداراپ ورملق نیا ربانب (1384:268
 میمصت رد مدرم تکراشم ،تورث هنالداع عیزوت ،یعامتجا تلادع ،یژرنا ،اتسور ،رهش ریظن یمیهافم هکلب ،دوش یمن
 لسن و یزورما ناسنا یگدنز یایاوز همه رادیاپ هعسوت عقاو رد .ددرگیم لماش زین ار اه یزیر همانرب و اه یریگ
 تسا یلحم مسیروت رب دیکأت رادیاپ هعسوت مهم هبنج کی (Khodarahmbezi,1389:1)دریگ یم رب رد ار هدنیآ یاه
 عون نآ و دراد هجوت و دیکأت مسیروت هعسوت و یزیر همانرب رد یلحم هعماج نداد تلاخد رب مسیروت هویش نیا
 سالجا زا دعب .(UNWTO,1379:22)دماجنایب یلحم هعماج عفانم هب هک دهد یم شرتسگ و هعسوت ار یمسیروت
 طیحم رب ار همطل و نایز لقادح هک داد قوس یا هعسوت تمس هب ار اه تلود هک وریناژودویر رد 3338 لاس رد نیمز
 رارق (مکی و تسیب نرق هب طوبرم یاه همانرب ینعی) 83 هسلج راک روتسد رد هلصاح تاقفاوت ؛دزاس دراو تسیز
 هب ندیسر رد ار روشک ره شقن هک دوب لصفم یلمع اه حرط زا یا هعومجم لماش عقاو رد هسلج روتسد نیا .تفرگ
 حطس رد یرگشدرگ یللملا نیب یاه نامزاس یوس زا ،83 هسلج روتسد یانبم رب ورنیا زا .دومن یم نایب رادیاپ هعسوت

 دنیآرف رد ار یرگشدرگ شقن نتخانش تیمسر هب زاین نآ رد هک.دش رشتنم یرگشدرگ یارب 83 هسلج روتسد ناهج
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 تیلعف هب یاتسار رد ار یرگشدرگ یاه نامزاس یارب یلمع حرط ترورض و درک یم دزشوگ بسانم هعسوت
 یاه كراپ هیداحتا فیرعت ساسا رب .(Lomesden,1380:375) دیشک یم شیپ ار رادیاپ یرگشدرگ لوصا ندروآرد
 ،تیریدم و یزیر همانرب لماش یرگشدرگ هعسوت لاکشا هیلک زا تسا ترابع رادیاپ یرگشدرگ ،یعیبط و یلم
 :Ghadiri Masom& Estelaji , Pazoki, 1389) هعماج یگنهرف عبانم و اه نامتخاس موادت و ظفح یارب اه تیلاعف

 هارمه هب یعفانم زین نابزیم هعماج یارب و دنکن بیرخت ار تسیز طیحم هک تسا یتیلاعف رادیاپ یرگشدرگ .(21
 دشاب هتشاد داقتعا زین نآ دودحم ناوت و تیدودحم هب و دنادب ییاراد کی ار تسیز طیحم عقاو رد .دشاب هتشاد

(Olsen,1994:258) 
 تیعطق مدع اب یعامتجا هدیچیپ یاهدنیارف لماش هک ،تسا یتوافتم دنور یاراد یتنس تیریدم زا اساسا زبس تیریدم
 اب یناسآ هب دناوت یمن زبس تیریدم جیاتن نینچمه ،دشاب یم تدم ینالوط یراذگ هیامرس یاه یگژیو و هجیتن
 یم شیازفا یروآدوس ای تباقر دیلوت زبس تیریدم تسبراک رد اریز ،دوش یریگ هزادنا یصاخ هرود ره رد درکلمع
 تلود طسوت هدش لامعا یطیحم تسیز یاهدرادناتسا اب تقباطم هب زاین الومعم زبس تیریدم نینچمه و دبای
 تیریدم هیاپ موادم دوبهب فده اب هک تسا یراکتبا زبس تیریدم ،نینچمه .( Yang and et al.، 0863: 9)دراد
 تسیز تاطابترا و ،تسیز طیحم تیریدم یاه متسیس ،یطیحم تسیز یاه تیلاعف هعسوت لیبق زا ،یطیحم تسیز
 ناونع هب یرهش یاه هلحم ( Maroušek et al.، 1863) دشاب یم طابترا رد یتسیز عونت زا تظافح و یطیحم
 یریگ لکش هک یا هنوگ هب ،دننک یم ءافیا یساسا شقن یرهش یرادیاپ رد ،رهش یاضف نامزاس دحاو نیرت کچوک
 یاه هلحم یرادیاپ اب ،یعامتجا طباور میکحت و یدبلاک و ییاضف هعسوت ،ینمیا ،یلحم داصتقا ،یا هلحم تیوه
 ناونع هب دناوت یم یا هلحم هعسوت رگید یهاگدید زا .(Tavakolinia& Ostadi,1388:29) دبای یم طابترا یرهش
 زا عامتجا نداد رارق ریثات تحت ای تارییغت هب رجنم هک یا همانرب ای حرط ناونع هب زین و لباقتم یاه شنک زا یدنیآرف
 .(Simpson.2005:34).ددرگ یم یقلت تاهج یخرب

 
 هلحم فیراعت یدنبعمج- 0  لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرهش یاه تیلاعف نیرتمهم زا یکی اهرهش رد نآ ،یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا یاهدمایپ هب هجوت اب یرگشدرگ
 زیاح رایسب رهش هرادا رد یرهش تیریدم شقن.دریگ رارق یرهش تیریدم یارب بسانم تیولوا رد دیاب هک تسا
  .تسا تیمها
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 هک ینامز .دراذگ یم ریثأت نآ داجیا و یعامتجا هیامرس هب یسرتسد رد اهنآ ییاناوت و یندم یاه نمجنا یاه تیلاعف
 یاهف اکش نیوکت یارب ییاه تصرف داجیا لاح رد ًاافرص ،دنزادرپ یم دیدج یاه تکارش ندنارورپ هب یلحم تاماقم

 دنهاوخ ریثأت زین اه نمجنا اب یعانجا یاه هیامرس نیشیپ طباور رب هکلب دنتسین یلحم نارگشنک رگید اب طباور دیدج
 و یعامتجا ،یطیحم هعسوت یاه تسایس رب ینتبم ًاافرص رادیاپ هعسوت ،نیاربانب .(Maloney et al,2000:817) داهن
 یعامتجا ،یداصتقا دعب هس یاراد رادیاپ هعسوت نیاربانب .(Inskeep,1991:85) دعب هس نیا رد یگچراپکی و یداصتقا

 ینزو ،رادیاپ هعسوت رد ،داعبا نیا زا کیره و دنا صخشم یراتخاس یاراد داعبا نیا .تسا (یکیژولوکا) یطیحم و
 .(Birkman,2000:166-169) دراد یگتسب هعلاطم دروم عوضوم یاه یگژیو هب کیره نزو نییعت .دراد هب صوصخم
 رد دیدج یدرکیور ناونع هب یرادیاپ ثحب هک دیدرگ ببس رادیاپ هعسوت رب دیکآت و هجوت رارمتسا ریخا یاه هد یط
 ثحابم رد .دیامن شقن یافیا ،اه یزیر همانرب رد بلاغ یمیاداراپ ناونع هب و دوش یقلت هعسوت یاه یزیر همانرب

 ,Kousis) تسا هدش حرشم یرگشدرگ هعسوت رد دیدج یتفایهر ،یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ،یطیحم و یسایس

 رصع رد .تساه هنیمز مامت رد رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب شالت لصاح یرگشدرگ رادیاپ هعسوت ..(2000:486
 هزورما .تسا دشر گنهابرض رد ناهج یاه هفرح نیرت عیرس زا یکی هب ندش لیدبت لاح رد یرگشدرگ رضاح
 ددرگ یم بوسحم ناهج یداصتقا ناکرا نیرت یلصا زا و یلم دمآرد داجیا یارب یرازبا یرگشدرگ
(Rattanasuwongchai, 1998:2). یمن یریگ هزادنا و نییبت ،ریسفت ،نتفرگ رظن رد نودب رادیاپ هعسوت هرابرد ثحب 
 و نییبت و ریسفت دنمزاین رادیاپ هعسوت تیریدم و یزیر همانرب ساسا نیا رب و دشاب یشزرا هنوگره دجاو دنناوت
 زا یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یبایزرا و نییبت و ریسفت تیمها ،نیاربانب .(Bell& Mors, 2003:40) تسا یریگ هزادنا
 شلاچ هس اب ییاتسور قطانم رد یعیبط و یناسنا هعماج یرادیاپ ظاحل هب فرط کی زا هک دبای یم انعم تهج نآ
 مهم مه و یروف مه هک یکیژولوکا ظاحل هب (9 و یعامتجا ظاحل هب (3 یداصتقا ظاحل هب (8 ،یساسا و یدیلک
 دنیارف کی طسوت دیاب زبس و رادیاپ یرگشدرگ هعسوت یاه یژتارتسا .(Bararpour,1387:176) .دنا هجاوم دنتسه
 زا یرادرب هرهب زا هدافتسا اب و یطیحم تسیز و یگنهرف یعامتجا ،یداصتقا فادها ساسا رب هچراپکی یزیر همانرب

 میمصت نینچمه و ،یرگشدرگ عبانم یاه تیدودحم ندرک مک یارب ییاه کینکترگید ای و لقن و لمح تیفرظ
 تسیز یاه هبنج هب یرادیاپ یرگشدرگ لوصا .(Jarvis and et al.، 2010: 84 ) دشاب یتکراشم و فافش یریگ
 یارب دعب هس نیا نیب بسانم لداعت دیاب و دراد هراشا یرگشدرگ هعسوت یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا ،یطیحم
 .(UNWTO، 2005: 11)دوش داجیا نآ تدم ینالوط تابث نیمضت
 هعلاطم دروم هقطنم
 هب یکیدزن ،اه هرد ،تاغاب دوجو تسا نارهت رهش یاه شخب نیرتمهم زا 61 ههد دودح زا نارهت لامش هدودحم
 هیوفص هرود ات یتمدق ناریمش ظفل .دوش حرطم نارهت تاقالیی ناونع هب زابرید زا هقطنم نیا هک دش ثعاب هیاپهوک
 .ددرگیم زاب یرصان نامز لبق هب سودرف غاب ،شیرجت ،هعلق سپ ،هیسدقا ،هینادوجآ ،هیراتخا نوچ یماسا و دراد



 3 ...هعسوت رد یرهش زبس تیریدم شقن

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم شیرجت هلحم تیعقوم هشقن -2 لکش

 یطیحم تسیز یاهشزرا نتشاد لیلد هب هقطنم 61 و 69 یاه ههد رد ینیشنرهش ماظن تیبثت و نارهت رهش شرتسگ اب
 ود ،حلاص هدازماما دوجو .تفرگ رارق یجراخ یاه هناخترافس و یتموکح دارفا و دمآرد رپ راشقا هجوتدروم ناوارف
 و ناریدم ینوکسم لزانم ،یتلود یاهداهن و اه هناخترازو یاههاگشاب ،دابآدعس و نارواین مهم یتنطلس هعومجم
 .تسا هدوب نآ رد یگدنز تیباذج و هقطنم نیا یالاب شزرا هدنهد ناشن یجراخ یاه هناخترافس و تارادا یاسور
 رد یلامش یحاون رد زاسو تخاس هب لیامت قرش و یبونج قطانم ندوب یلاخ دوجو اب 6٩ و 60 یاه ههد رد
 زا زاس و تخاس رد ار کی هقطنم لوحت ریس 3 هشقن .تسا هدوب رتشیب کی هقطنم 6618 ات 6608 یعافترا هدودحم
 .دهد یم ناشن ٩٩ ات 19 لاس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم شیرجت هقطنم هشقن – 3 لکش

 ًاابیرقت هتشذگ رد ییایفارغج رظن زا .تسا نارهت کی هقطنم تالحم نیلوا زا یکی و یمیدق رایسب یا هلحم شیرجت
 هک دیآیم رب نینچنیا نیارق و دهاوش زا .تسا هدشن یصاخ تارییغت شوختسد و هدشیم لماش ار یلعف هدودحم نیمه
 لمتشم و تسا هدوب هیهلا تاغاب و یلعف شیرجت نادیم و (ع) حلاص هدازماما بونج رد شیرجت هدکهد هدمع تمسق
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 شیرجت یلعف رازاب ناوتیم ار (اتسور) هد نیا یلصا زکرم هک تسا هدوب نییاپ هیکت و الاب هیکت یاهمان هب هلحم ود رب
 شیرجت هد هیراجاق نامز رد هک هتفرگ لکش هیراجاق نامز زا لبق ،شیپ لاس 660 و 660 ًاادودح لحم نیا .درمشرب
 رثکا دننامه زین هلحم نیا یریگ لکش لیلد .(هلحم تیوه دنس) تسا هدوب تاناریمش اب و ناریمش تموکح زکرم
 یدارفا نازرواشک و نارادماد ،نارادغاب .تسا هدوب یرادغاب و یرادماد و یزرواشک هطساو هب تاناریمش تالحم
 و اهژاساپ ،شیرجت رازاب دوجو لیلد هب رضاح لاح رد و دنا هتشاد هلحم نیا یریگ لکش رد یا هدمع شقن هک ندوب
 نارهت لامش دیرخ یلصا زکارم زا یکی هب لیدبت شیرجت هلحم دراد دوجو نآ رد هک یدایز شورف و دیرخ نکاما

 زونه هک یمیدق یمامح هب ناوتیم دندربیم هرهب نآ زا لحم نیا مدرم هتشذگ رد هک یمومع تاناکما زا .تسا هدش
 هدوب ینونک شیرجت نادیم هتشذگ رد هلحم نیا یلصا هاگ-نادیم .دومن هراشا همشچ و تانق ،رابنا بآ ،تسا دوجوم
 شیپ لاس رازه دودح رد شیرجت میدق مان .دندوب هدشانب نآ رانک رد اه هناخ و شورف و دیرخ زکارم هک تسا

 لوا لرغط تشذگ رد یگنوگچ تلع رکذ رد یدناور رکبوبا هتشون رودصلا هاحار رد راب نیتسخن و تشرجط
 هگلج رد هک یتشد یانعم هب تشدرجط ففخم ار تشرجط ناققحم زا یضعب .تسا هدش هدربمان نآ زا یقوجلس
 یشیرجت ناخ یلعدمحم تسد رد یتدم راجاق هاشنیدلارصان نامز رد ناریمش تموکح .دنیوگ یم دشاب هدش هتخاس
 ،یرادرهش نابایخ زا دنا ترابع درگتعاس بیترت هب دندنویپ یم شیرجت نادیم هب هک ییاه هچوک و اه نابایخ .دوب
 نیب یرادرهش نابایخ یفقث ،(کیب دوصقم) یدنبرد ،رصع یلو ،(دابآدعس) یکلم ،(مرا) دنولالج ،یرفعج ،ورسخانف
 -یهاگجرفت یاه هدودحم اب کیدزن ییاضف طابترا یاراد مه شیرجت هلحم .دراد رارق سدق نادیم و شیرجت نادیم
 ندوب اراد اب یفرط زا .دراد رارق نارهت لامش رد ...و دابآدعس هزوم خاک و سودرف غاب ،هردبالگ ،دنبرد یرگشدرگ
 ،ناملآ و هیسور ،هیکرت روشک یاه هناخترافس ،حلاص هداز ماما ،شیرجت میدق رازاب نوچ یرهش تامدخ یاه یربراک
 رانک رد کی هقطنم یرادرهش نامتخاس ،نارمچ یشزرو هعومجم و هدودحم نورد رد شیرجت یادهش ناتسرامیب
 :هلحم تحاسم .(Baft Shahr 1384)دراد یرهش ارف یتح و نارهت رهش کی هقطنم رد یا هژیو هاگیاج هلحم هدودحم

8  – دیهش نابایخ اقیرفآ نابایخ لامش :برغزا– یرادرهش نابایخ :لامش زا هلحم هدودحم و عبرمرتمولیک ،883٩0٩
 تیعمج .دشاب یم یتعیرش رتکد نابایخ :قرش زا –سردم نابوتا ،ردص نابوتا :بونج زا ،یگرزباقآ دنبرد نابایخ
 درم دادعت :یرادرهش ٩ هیحان ساسا رب هلحم تیعمج .دشابیم رفن ٩008 ،3300 ،03 لاس یرامش رس ساسا رب هلحم
  .دشاب یمراوناخ 3330راوناخ دادعت و ،رفن ٩303 :نز دادعت ،رفن 3003
 قیقحت یاههتفای

 هعلاطم دروم هدودحم رد یرهش تیریدم درکلمع و یرادیاپ نازیم نیب هطبار تدش و یلامتحا هطبار تخانش تهج
 یاههتفای .(.Error! Reference source not found) تسا هدیدرگ هدافتسا نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ زا
 تیریدم درکلمع و زبس تیریدم یاه صخاش اب یاهلحم یرادیاپ نازیم نیب یرادانعم هطبار دهدیم ناشن شهوژپ

 هدش ماجنا یرادیاپ داعبا زا کیره اب یرهش تیریدم درکلمع داعبا زا کیره نیب هک لیلحت جیاتن .درادن دوجو یرهش
 ندوب رتالاب هب هجوت اب یدبلاک -یکیزیف و یداصتقا ،یگنهرف -یعامتجا داعبا رد هک دنکیم نایب ،(3 لودج) تسا
 راذگریثأت هب ناوتیم اهنت و دومن هراشا اهنآ نیب هطبار ندوب رادانعم هب ناوتیمن 0606 حطس زا یرادانعم حطس ریداقم
 تیریدم درکلمع ندوب راذگریثأت و درب یپ یاهلحم یرادیاپ یطیحم -تسیز دعب رد یرهش تیریدم درکلمع ندوب
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 هجیتن نیا هب ناوتیم یلک روط هب اما ؛تفرگ هجیتن هعلاطم دروم هدودحم رد یاهلحم یرادیاپ زا دعب نیا رد ار یرهش
 یگتسبمه بیرض رادقم و رادانعم هطبار یرهش تیریدم و یاهلحم یرادیاپ ریغتم ود نیب هک دیسر یقطنم و یلمع
 .میتسین دهاش ار یبوخ و بسانم ًااتبسن

 یرهش تیریدم یدرکلمع داعبا-1 لودج
 یتیریدم -یداهن یداصتقا یدبلاک -یطیحم یعامتجا تالحم

0٩008 شیرجت 0 ٩08098 0٩1098 1٩008 8 0٩1098 

61008 هیدومحم 9 3٩9098 08098 6 836008 08098 6 

91008 یباسح هارراهچ 6 ٩9098 1 138098 018008 138098 

91008 سودرف غاب ٩ 61098 8 109098 363008 109098 

٩3008 دابآرفعج 8 81098 3 ٩1098 0 893008 ٩1098 0 

11008 هینارفعز 3 80098 1 8٩8018 991008 8٩8018 

30008 هیهلا 8 3٩098 6 113018 81 10 89 113018 

1306 60٩86 یرادانعم حطس 0 006 8٩ 60098 60088 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 درک نایب ناوت یم اه هداد زیلانآ هب هجوت اب فعض و توق رظن زا شیرجت هلحم یعامتجا یرادیاپ لیلحت صوصخ رد
 هداد شیازفا ار هلحم رد یرادیاپ یعامتجا صخاش هلحم تیوه و یناکم قلعت سح و شیرجت هلحم تمدق دوجو اب
 هدازماما و شیرجت یبهذم هیکت .دیامن یم عمج مه رود ار هلحم کی دارفا هک تسا ییاه ناکمزا رثأتم نیا و تسا

 تکراشم و یبهذم یاه تیلاعف رد تکراشم .دننک یم ءافیا ار ییازس هب شقن یرادیاپ نیا رد شیرجت رازاب و حلاص
 زا رگیدکی اب شیرجت هلحم دارفا لماعت و كرتشم فده نتشاد رطاخ هب عامتجا سح ،یشزومآ یاه همانرب رد مدرم
 یگدنز زا تیاضر نازیم شیرجت هلحم رد یعامتجا یرادیاپ فعض هطقن رظن زا .تسا رادروخرب یبولطم رایسب هجرد
 زا ینس یاه هورگ یمامت یارب بسانم یزیر همانرب دوبن و روشک رد یتشیعم و یداصتقا رادیاپان طیارش لیلد هب

 زا شیرجت هلحم یداصتقا لیلحت صوصخ رد .دشاب یم رظن دروم دح زا رت نییاپ تمالس و یمرگرس ،حیرفت هلمج
 تبسن هب یعامنجا یرادیاپ لیلد هب شیرجت هلحم هک درک نایب ناوت یم اه هداد زیلانآ هب هجوت اب فعض و توق رظن
 رایسب هلحم رد ندنام هب تعاطتسا هب لیامت و هیریخ روما رد هلحم دارفا تکراشم هلحم و ناکم هب قلعت رد بولطم
 هطقن زا دراد یبولطم یداصتقا قنور و یداصتقا فلتخم یاه یربراک عونت و یداصتقا تفاب رطاخ هب هلحم .تسالاب
  .دراد رارق نییاپ حطس رد زبس یاهراک و بسک دادعت هلحم دارفا یهاگآان و حیحص شزومآ مدع لیلد هب فعض رظن

 شیرجت هلحم رد یرادیاپ یعامتجا داعبا-2 لودج
 اهصخاش دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ اهزایتما نیگنایم لک نیگنایم

  شیرجت هلحم

  
  
  

39 /3 

 هلحم تیوه و یناکم قلعت سح 11 13 918 39 98 90/9

 یعامتجا داعبا

 عامنجا سح 60 3٩ 368 83 30 33/3

  تینما 80 168 0 31 0٩ 03/3

 ینمیا 13 09 3٩ 668 018 38/3

 هلحم یاهداهن رد تیوضع 00 638 00 11 0٩ 03/3

 یگنهرف و یعیبط ثاریم ظفح 3٩ 038 818 68 33 01/9

  هلحم ناگیاسمه اب مظنم سامت 01 00 ٩3 ٩0 9٩ 9

 یرایاروش یشزومآ یاه همانرب رد مدرم تکراشم 90 33 608 90 38 31/9

  هنابلطواد یاه تکراشم 11 3٩ 13 698 968 09/3

 یبهذم یاهتیلاعف رد تکراشم 13 00 608 60 18 31/9

 نارگید هب کمک 10 3٩ 31 168 00 3/6٩

 یگدنز زا تیاضر 11 618 908 63 18 3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شیرجت هلحم رد یرادیاپ یداصتقا داعبا -3 لودج

 اهصخاش دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ اهزایتما نیگنایم لک نیگنایم

 شیرجت هلحم

  
  
  
  
  
11/3 

 لاغتشا خرن 60 3٩ 368 83 30 33/3

 یداصتقا داعبا

 یراکیب خرن 13 11 3٩ 338 168 09/3

 دمآرد 38 13 638 008 00 ٩9/3

 یلحم یراذگ هیامرس 09 168 388 30 90 ٩3/3

 هلحم نورد رد نانکاس لاغتشا 60 168 60 ٩1 0٩ 03/3

 ینواعت یاهراکو بسک 88 03 088 618 11 89/3

 زبس یاهراکو بسک دادعت 9 13 6٩ 838 308 33/8

 هیریخ روما رد تکراشم 3٩ 938 918 98 03 10/9

 هلحم یاه هزاغم زا دیرخ 13 10 808 30 38 31/9

 هلحم رد ندنام هب تعاطتسا و لیامت 11 13 918 39 98 90/9

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شیرجت هلحم رد یرادیاپ یتیریدم داعبا-4 لودج

 اهصخاش دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ اهزایتما نیگنایم لک نیگنایم

 شیرجت هلحم

  
  
  
  
  
11/3 

 یدنورهش قوقح اب ییانشآ 38 63 30 608 918 3

 یتیریدم داعبا

 یلحم تراظن و لرتنک 38 13 838 00 008 ٩9/3

 یلحم یاهنامزاس و اهداهن رد لاعف نانکاس دادعت 13 60 6٩ 698 968 09/3

 اهداهن هب دامتعا 88 03 088 198 11 89/3

 یمدرم یاههورگ رد تکراشم 1٩ 00 608 90 83 33/9

 اه همانرب و اهتسایس نیودت و هیهت رد تکراشم 09 068 988 80 90 ٩3/3

 یلحم تاباختنا رد تکراشم 11 63 198 61 03 01/9

 اه هژورپ و اهحرط یریذپ ققحت 0 13 8٩ 638 008 33/8

 تیفافش و تاعالطا هب یسرتسد 3 68 33 808 318 10/8

 یتلود یاهنامزاس و اهداهن اب یراکمه 63 19 61 098 318 98/3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شیرجت هلحم رد یرادیاپ یدبلاک و یطیحم داعبا -5 لودج

 اهصخاش دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ اهزایتما نیگنایم لک نیگنایم

 شیرجت هلحم

  
  
  
  
  
  
39/3 

 هلحم رد یساسا تامدخ هب یسرتسد 8٩ 11 688 30 09 ٩3/9

سیز داعبا
 یدبلاک و یطیحم ت

 رادیاپ لقن و لمح زا هدافتسا 60 01 1٩ 688 31 10/3

 تعاطتسا لباق نکسم و نکسم عونت 13 39 ٩88 61 868 83/3

 تامدخ هب یسرتسد و راک لحم هب رفس هاتوک نامز 63 00 11 188 1٩ ٩0/3

 تسیز طیحم هب هجوت 93 60 31 03 688 39/3

 یتخانش ابیز یاه هبذاج هب هجوت 33 88 01 118 318 83/8

  یطیحم یاه یگدولآ 11 33 1٩ 698 968 90/3

  زبس یاضف هنارس 8 68 0٩ 018 898 83/8

  یژرنا و عبانم لرتنک و فرصم 08 18 33 008 618 31/8

 اه یربراک طالتخا 60 3٩ 368 33 80 33/3

 تنرتنیا و تاطابترا یاهیروانف هب یسرتسد 88 63 00 668 008 03/8

 نکاس نودب و یلاخ یاه هناخ 60 60 03 61 1٩ 10/3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اب فعض و توق رظن زا شیرجت هلحم رد یعامتجا یرادیاپ لیلحت رد هک درک نایب ناوت یم اه هداد زیلانآ هب هجوت اب
 شیازفا ار هلحم رد یرادیا یعامتجا دعب هلحم تیوه و یناکم قلعت سح و شیرجت هلحم یخیرات تمدق دوجو
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 و حلاص هدازماما و یبهذم هیکت ،دیامن یم مه رود ار هلحم کی دارفا هک تسا ییاه ناکم زا رثأتم نیا و تسا هداد
 رد مدرم تکراشم و یبهذم یاه تیلاعف رد تکراشم .دننک یم افیا ار ییازس هب شقن یرادیاپ نیا رد شیرجت رازاب
 هجرد زا رگیدکی اب شیرجت هلحم دارفا لماعت و كرتشم فده نتشاد لیلد هب عامتجا سح ،یشزومآ یاه همانرب
 هب یگدنز زا تیاضر نازیم شیرجت هلحم رد یعامتجا یرادیاپ فعض هطقن رظن زا .تسا رادروخرب یبولطم رایسب
 تمالس ،یمرگرس ،حیرفت هلمج زا ینس یاه هورگ یمامت یارب همانرب دوبن و یتشیعم و یداصتقا رادیاپان طیارش لیلد
 .تسا رادروخرب ینییاپ رابتعا زا هلحم دارفا یارب ...و
 درک نایب ناوت یم اه هداد زیلانآ هب هجوت اب فعض و توق رظن زا شیرجت هلحم یداصتقا یرادیاپ لیلحت صوصخ رد
 تسا هتسناوت هلحم و ناکم هب قلعت نوچ یاه صخاش رد بسانم یامتجا یرادیاپ لیلد هب شیرجت هلحم هک
 یاه یربراک عونت و یداصتقا تفاب رطاخ هب هلحم و دیامن هریخذ دوخ توق طاقن وزج ار هلحم دارفا تکراشم
 هجوت اب نینچمه ،تسا رادروخرب یبولطم یداصتقا قنور زا کی هقطنم رد اه هلحم ریاس هب تبسن یداصتقا فلتخم
 و حیحص شزومآ مدع یرادیاپ صوصخ رد هلحم رد فعض هطقن نیرتمهم زا یکی همانشسرپ رد اه هداد زیلانآ هب
 تسیز و یخیرات تیعقوم هب هجوت اب هک تسا زبس یاهراک و بسک دادعت جیورت رد هلحم دارفا و نیلوئسم یهاگآان
   .دشاب تیمها زئاح رایسب دناوت یم دراد شیرجت هلحم هک یطیحم
 یم هبحاصم و همانشسرپ زا اه هداد یاهزیلانآ هب هجوت اب توق رظن زا یداهن و یتیریدم شخب رد یرادیاپ لیلحت رد
 و یلحم تاباختنا رد تکراشم یمدرم یاه هورگ دنویپ و یعامتجا یرادیاپ لیلد هب شیرجت هلحم هک درک نایب ناوت
 یناکم لماعت صخاش نیا ندوب الاب لیلد تسا رادروخرب یبسانم زایتما صخاش زا یمدرم یاه هورگ رد تکراشم
 تخرد عطق زا دعب یمدرم ماجسنا و یمدرم تکراشم نیا هتبلا تسا كرتشم فده تهج رد یلدمه و هلحم دارفا
 اب ناکم نآ رد و دنتسنادیم دوخ هب قلعتم ار نآ هلحم دارفا هک دوب یتیوه لبمس و دنوش یم عمج نآ لوح هک یمیدق
 دوجو .تفر نیب زا هابتشا یزیر همانرب و میمصت کی اب ینامتفگ ناکم نیا و دنتخادرپ یم راکفا لدابت هب رگیدکی
 و لرتنک هلحم مدرم ور نیا زا ،تسا هدش یندم یاه تکراشم و راکفا لدابت یارب یلحم هدازماما و یبهذم هیکت
 هلحم رد یعامتجا یرادیاپ فعض تلع لیلحت نینچمه .دنراد اه هلحم ریاس هب تبسن یرتبسانم یلحم تراظن
 و دحاو تیریدم دوبن ،فلتخم یاه ناگرا و اه نامزاس رد تیریدم فعض لیلد هب روشک رد هنافسأتم شیرجت
 یم فیعض رایسب تیفافش و تاعالطا هب یسرتسد مدع و زور هب تاعالطا دوبن و تاعالطا تیریدم ،یرهش هچراپکی
 هژورپ و اه حرط یریذپ ققحت یور رب میقتسم رثا لماع نیا و درادن دوجو یتسرد تاعالطا و رامآ ود نیا زا دشاب
 و اه هژورپ بسانم ندش یتایلمع هزاجا فافش و لماک تاعالطا و یرهش هچراپکی تیریدم نتشادن اریز .دراد اه
 لضعم نیا رد یداصتقا تالکشم و یرهش تیریدم رادیاپ دمآرد و یفاک هجدوب دوبن هتبلا ،دهد یمن ار اه حرط
 و درادن ار ارجا تیلباق اه هژورپ و اه حرط نیا زا یرایسب تیرد تاعالطا دوبن رطاخ هب اسب هچ و دراد تیمها رایسب
 هب نیگنس هنیزه و دوش یم ارجا هنابلط تعفنم و طلغ یریگ میمصت اب اهتنم تسین ندش ییارجا یارب حالص هب ای

 .دیامن یم لیمحت هلحم یعامتجا و یداصتقا راتخاس
 هدش جارختسا یاه هداد زیلانآ نتفرگ رظن رد اب توق رظن زا شیرجت هلحم یدبلاک و یطیحم داعبا یرادیاپ لیلحت رد
 و تسا ینالوط یخیرات تمدق یاراد شیرجت هلحم یا هناخباتک تاعالطا و ینادیم یاه هبحاصم و همانشسرپ زا
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 دشاب یم زین فلتخم یاه یربراک یاراد راذگ رثا ویتانرتلآ نیا اب اذل تسا نارهت رهش تالحم نیرت یمیدق زا یکی
 یگنهرف نکاما ،یتشادهب و ینامرد نکاما ،یحیرفت نکاما ،یبهذم نکاما ،یراجت یاه عمتجم ،رازاب هب نآ هلمج زا هک
 اه یریراک طالتخا و شیرجت هلحم رد یساسا تامدخ هب یسرتسد و تسا یتامدخ و یرادا نکاما ،یعامتجا و
 رد فلتخم یاه یربراک دوجو دنرب یم رس هب یبولطم شیاسآ رد هلحم نینکاس ثیح نیا زا و دراد دوجو یرایسب
  .تسا هدوب راذگرثا هلحم نینکاس یگدنز تیبولطم

 و فرصم رد حیحص شزومآ مدع لیلد هب ،فعض رظن زا شیرجت هلحم یدبلاک و یطیحم داعبا یرادیاپ لیلحت رد
 تیولوا رد بسانت مدع و تسرد یزیر همانرب نتشادن رطاخ هب لکشم نیا .تسا نییاپ رایسب یژرنا عبانم لرتنک
 یگدنز لاح رد تیعمج ینامتخاس دایز مکارت لیلد هب نینچمه .تسا یرهش تیریدم رد یرهش یاه زاین یاه یدنب
 هکنیا دوجو اب و تسا رادروخرب یمک زبس یاضف هنارس زا یطیحم تسیز یاهدرادناتسا هب هجوت اب شیرجت هلحم رد
 یاه هبذاج هب هجوت شزومآ و یهاگآ مدع رطاخ هب یلو .تسا یمیدق و یناتسهوک و رکب تعیبط زا هقطنم
 .تسا فیعض یتخانشابیز
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 هک هدومن داجیا یدایز یاه هغدغد و تالکشم ،یرهش یگدنز یاه یگ هدیچیپ دوجو اب ،ناریا رد ینیشنرهش هدیدپ
 و تدش .تسا هدوب یرهش ناریدم طسوت نآ یارجا و یرهش تاناکما صوصخ رد هعماج دارفا یاهزاین نآ هدمع

 و ذوفن تحت صاخ روط هب ییوگخساپ رتمهم همه زا و تراظن ،ارجا ،یجنس زاین ،یزیر همانرب رد یتیریدم فعض
 شقن هصرع نیا رد .تسا هدرک داجیا شلاچ و هتشاد یعقاو دومن یزکرم تموکح و تردق یاه هیال تلاخد
 کی قیرط زا اهنت و هدوب فیعض ناریا رد تلود و تموکح ناگدنیامن و بازحا یور رب تراظن رد یندم یاهداهن
 نیا و تسا هدرک تیاعف یرهش ناریدم تراظن و لرتنک رد ییارجا تردق نودب رهش یاروش کی و یشیامرف سلجم
 اذل .دنامب ماکان یدنورهش قح هبلاطم رد نادنورهش صوصخلا یلع یندم هعماج تامادقا هک تسا هدش ثعاب رما
 داقتعا هب .ددرگ یم ییارجا نادنورهش زا صاخ رشق عفانم و تسایس هب طونم یرهش یاه حرط و اه همانرب
 کیتارکومد ماظن کی رد ینعی دشاب یم داعبا و لاکشا همه رد یدازآ ماگ نیلوا ،هعسوت هب یسرتسد تهج نسایترامآ
 رطاخ قلعت سح دوخ یگدنز ناکم هب تبسن هعماج دارفا متسیس نیا رد .دنراد هبلاطم قح یدازآ یرای هب نادنورهش
 شخب رد هنافساتم ،دننزیم یندم یاه تکراشم هب تسد تاررقم و نیناوق دوجو اب نآ هعسوت تهج رد و هتشاد
 درخ حطس و دریذپ یم ماجنا نییاپ هب الاب تروص هب یروتسد و یلک سایقم کی رد اه یزیر همانرب یرهش تیریدم
 ناریدم هب تبسن یندم هعماج دامتعا مدع نآ لماع نیرتگرزب هک یمدرم یاه تکراشم مدع لیلد هب هلحم سایقم رد
 یاه همانرب دشاب یم رهش تیریدم راتخاس حالصا دنمزاین رکفت نیا حالصا .دریذپ یمن تروص دشاب یم یرهش
 رد رادیاپ یرگشدرگ تهج رد رادیاپ هعسوت یاتسار رد هلحم نانکاس تیفرظ زا هدافتسا یارب هلحم سایقم رد یرهش
 دیاب یرهش ناریدم یرگشدرگ رادیاپ هعسوت تهج رد دوجوم عناوم عفر یارب نیاربانب .درادن دوجو شیرجت هلحم
 زاین و یزیر همانرب یرادیاپ تهج رد دوجوم یناهج یاه صخاش هب هجوت اب هکنیا ینعی دنشاب هتشاد زبس درکیور
 ،یعامتجا ،یگنهرف یاه تخاسریز و تاناکما هب زایندوخ درکراک و تیفرظ روخارف یا هلحم و رهش ره .دننک یجنس
 و ناسانشراک و ناصصختم قیرط زا یجنسناکما تاعلاطم اب اهنت رما نیا هک دراد یطیحم تسیز و یدبلاک ،یداصتقا
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 یمن اریز تسین رسیم یدبلاک دعب نتفرگ رظن رد اب اهنت یرهش یاضف راتخاس هعسوت .دریذپ یم تروص هلحم مدرم
 هتخیسگ راسفا دشر لیلد هب یدبلاک رظن زا شیرجت هلحم ،دشاب هلحم کی رد رادیاپ هعسوت هدننک نیمأت دناوت

 تسا هداد تسد زا ار دوخ نزاوت و لداعت ،یطیحم و یکیژولوکا میرح هب زواجت و یراجت یاه عمتجم ،اه نامتخاس
 شیرجت هلحم یعامتجا و یگنهرف تفاب اذل هدش یمیدق یاه تفاب نتفر نیب زا ثعاب نوزومان دشر نیا هک ارچ
 نانکاس ینیزگیاج عبت هب و نآ نانکاس ترجاهم و هلحم دارفا تکراشم و ناکم تیوه .تسا هدیدرگ بیسآ راچد
 و تالحم زا یکی ناونع هب شیرجت .تسا هدومن داجیا ار هلحم روما رد تکراشم و ناکم هب قلعت سح نودب دیدج
 و هیور یب یاه ترجاهم و تیعمج شیازفا .تسا یعامتجا و یخیرات هقباس یاراد نارهت رهش یلصا نیدایم
 راچد ار شیرجت هلحم یاه تفاب رد دوجوم رصانع ،اه یربراک رییغت و بولطمان یاهزاس و تخاس نینچمه
 هدافتسا شیازفا رگید یوس زا .تسا هتشاذگ رثا زین راوجمه تالحم یور رب تارییغت نآ و هتخاس فراعتمان تارییغت
 یهد سیورس و تاناکما ندوب نییاپ لیلد هب و یصخش یاهوردوخ زا هدافتسا هدمع و هوبنا مجح کی رد ودروخ زا
 و هدش بولطمان هلحم ییاضف راتخاس لکش یدربراکریغ یاه گنیکراپ ،اه هنایاپ ،یمومع لقن و لمح لیاسو بسانم
 شهاک مه ار هلحم یطیحم تسیز و ییاوه و بآ تیفیک ،یا هناخلگ یاهزاگ دیلوت و یگدولآ داجیا نآ رب فعاضم
 ،دندرگیم رادانعم یعامتجا طباور و تالماعت و تاطابترا هکبش دوجو اب یرهش یاه هلحم لصا رد .تسا هداد
 تیریدم صوصخ رد یناهج یاه صخاش و اه لمعلاروتسد اب داعبا نیا یمامت نتفرگ رظن رد اب دیاب یرهش تیریدم
 ناماگشیپ زا یکی گربلدیاه لاثم یارب دیامن یزاس یموب ار دوخ یاه حرط و هدومن یجنسزاین یرهش رادیاپ و زبس
 تسیز یاه بیسآ ناربج و كرد روظنم هب بختنم ناریدم هب کمک یارب یهار ناونع هب زبس نامتخاس هعسوت
 فرصم یریگیپ یارب زبس باسح تروص زا یعون ،كاهنپک هلمج زا ،كرامناد یاهرهش زا یدادعت .دوب یطیحم
 یاه صخاش یعون اپورا یاهرهش زا یرایسب .دنا هدروآ دوجو هب هریغ و یا هناخلگ یاهزاگ راشتنا ،یژرنا هنایلاس
 رییغت لاثم یارب .دریگیم رارق یلام یاه تیامح دروم اپورا هیداحتا فرط زا هک دنا هدرک عادبا ار یطیحم تسیز
 یاهرهش رد هک تسا ییاه یژتارتسا هلمج زا ،كاپ یاه تخوس تمس هب (هریغ و نویماک ،سوبوتا) یرهش ناگوان
 یرهش یرادیاپ شبنج ناربهر ناونع هب یلحم یاه تلود هب زاین ددجم باتزاب و دراد جاور یا هدنیازف روط هب اپورا
 تخوس زا هدافتسا اب یقرب نهآ هار متسیس کی و لوناتا سوبوتا دصراهچ دادعت ملهکتسا دننام یرهش رتمک رد .تسا

 متسیس لک نآ رد هک دسرب یحطس هب 0363 لاس ات دراد دصق رهش نیا .دراد دوجو ریذپ دبدجت عبانم زا لصاح
 یرادیاپ هب کمک یارب یلحم یاه هاگنب و اه تکرش اب یراکمه .دنک راک یلیسف تخوس نودب یمومع لقن و لمح
 نیا و تسا هدش ادها رهش 88 هب زورما هب ات زبس رهش هزیاج .تسا اپورا زبس یاهرهش یاه یگژیو رگید زا رتشیب

 .تسا هدش زاغآ 6863 لاس زا نآ یرازگرب و دوش یم رازگرب هنالای هک تسا ییاپورا زبس هیامرس ناونع هب هزیاج
 ایناپسا رد زیتساگ ایروتیو ،(8863) ناملآ رد گروبماه نآ لابند هب و دوب هزیاج هدنرب نیلوا دئوس رد ملهکتسا
 ینوولسا رد انایلبویل ،(0863) ناتسلگنا رد لوتسیرب ،(1863 )كرامناد رد گاهنپک ،(9863) هسنارف رد تنان ،(3863)
 هب ار (3863) ژورن رد ولسا ناونع رضاح لاح رد ،(1863 )هزیاج هدنرب نگنمیان ،(٩863) ناملآ رد نسا و (0863)
 نیا تیقفوم لیالد دوب دهاوخ لاغترپ رد نوبسیل رهش الامتحا 6363 لاس رد دوش یم ینیب شیپ و تسا راد هدهع
 رادیاپ هعسوت یاتسار رد ار یمدرم تکراشم دنا هتسناوت کیتارکومد تموکح کی دوجو اب هک تسا نیا اهرهش
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 و ایوپ یاه لدم ،هناتخبشوخ اما ،تسا راوشد و تخس راک کی رادیاپ اساسا رهش کی تخاس .دننک راومه یرهش
 اهرهش رگید هک دهد یم ناشن ایند رد ار یرادیاپ زا ییاه هنومن نیرتهب ،دراد دوجو اپورا زبس یاهرهش هک یراکتبا
 تخاسریز نتخاس ،یرهش یوق یاه هتسه ،رادیاپ هعسوت تهج رد اهرهش نیا .دنوش رت ملاس و رتزبس دنناوت یم مه
 میهافم و یطیحم تسیز یاه یحارط رد اهنآ .دنتسه یمومع لقن و لمح دوبهب و هخرچود و هدایپ رباع ،زبس یاه
 هوحن رییغت لاح رد اهنآ و .دننک یم هدافتسا یلحم یاه غاب و یعیبط یشکهز ات یدیشروخ یژرنا زا ،یزیر همانرب
 داجیا .دنراد یرهش ناریدم درکلمع یور رب لرتنک بازحا و یندم یاهداهن دوجو اب هک اریز ،دنتسه تلود درکلمع
 .تسا ناشیاه همانرب هلمج زا یرادیاپ قیوشت یارب یداصتقا یاه قوشم حالصا و یرهش زبس یاه یزیمم
 رفس لاح رد مدرم زا یرتشیب دادعت لاس ره .تسا هعسوت یناهج یاهروتوم زا یکی رضاح لاح رد یرگشدرگ
 تیریدم و یزیر همانرب رگا .دشاب تبثم یورین کی دناوت یم یرگشدرگ رد بوخ تیریدم و یزیر همانرب دنتسه
 طرش نیرتمهم زا یرگشدرگ یارب دصقم رد هافر .دشاب بیرخت یارب روتوم کی دناوت یم یرگشدرگ ،دشاب تسردان
 یریگ میمصت یارب ناعفنیذ رگید و یرگشدرگ یاه تکرش ناریدم هب کمک یارب صوصخ نیا رد .دشاب یم اه
 تیریدم و یزیر همانرب دوبهب یارب یرازبا و تسا امنهار کی ناونع هب هدش حرطم مهم یاه صخاش زا هدافتسا رتهب

 دصقم رد رثوم یاه صخاش زا هدافتسا اب تسا مزال هک ینامز ره رد دصقم ره یارب ات دشاب یم یرگشدرگ تعنص
  .دومن بسانم یزیر همانرب
-هلحم یرادیاپ تیعضو ،یرهش تیریدم شقن لیلحت و یبایزرا لابند هب تاعلاطم درکیور شهوژپ ناونع هب هجوت اب
 تسد هب جیاتن شیرجت هلحم رد زبس یرهش تیریدم درکلمع رب دیکأت اب اذل تسا یرگشدرگ یور رب نآ رثا و یا
 رگا .دراد دوجو میقتسم هطبار رادیاپ یرگشدرگ هعسوت هب یبایتسد و یرهش هچراپکی تیریدم نیب هک تسا نیا هدمآ
 نآ هب تبسن هلحم نینکاس ،مینادب دوخ یلاها یارب هدنزرس و داش یتنوکس ناکم ،تیوه یاراد ار رادیاپ هلحم
 رادروخرب بسانم تسیز طیحم و تشادهب یگدنز یالاب تیفیک زا هلحم تشاد دنهاوخ یگتسبلد و قلعت ساسحا

 یبسانم یسرتسد زا و دهدیم هئارا ار یبسانم تامدخ دوخ یلاها هب و تسا اناوخ یاهلحم رادیاپ هلحم ،دوب دهاوخ
 اب طابترا رد کیتامتسیس و هبناج همه شرگن کی بلاق رد ار یرهش تیریدم رگا نایم نیا رد .دشابیم رادروخرب
 ناشن ینادیم تاقیقحت جیاتن .میداد رارق یسررب دروم هناگراهچ داعبا رد ار یاهلحم یرادیاپ و رادیاپ هعسوت هیرظن
 و تسین بولطم دوجوم یاه لیسناتپ و تمدق هب هجوت اب شیرجت هلحم رد یرهش تیریدم شقن هک تسا هداد
 هدمع هتبلا تسا هدوب رود هب یخیرات تفاب تالحم یرادیاپ رد دمآراک و رثؤم شقن کی نتشاد زا یرهش تیریدم
 یتراظن یمدرم یاهداهن و بازحا دوبن رد ،تسا یرهش هچراپکی تیریدم متسیس نتشادن لیلد هب تلکشم نیا
 یاهداهن هب نانیمطا مدع لیلد هب یمدرم تکراشم و یراکمه اذل درادن دوجو یرهش ناریدم درکلمع یور رب تسرد
 ذوفن تحت یرهش ناریدم و دریگ یمن تروص یتراظن المع نوچ دنک یم ادیپ شهاک تلود هب هتسباو ای و یتلود
 ،رلتاب فیرعت ساسا رب .دنتسین راذگرثا یریگ میمصت رد هلحم نانکاس هجیتن رد و دنوش یم باختنا تردق یاه هیال
 هب بیسآ نودب ینامز دودحمان ی هرود کی یارب طیحم کی رد هک تسا یرگشدرگ زا یعون ،رادیاپ یرگشدرگ
 رد دوش یمن یعامتجا یاه تیلاعف و اهدنیارف ریاس محازم و دوش یم ارجا رادیاپ ی هعسوت یارب تالیهست ای طیحم

 یگنهرف و یعامتجا یاه تیفرظ هک نکر نیرتهم دنریگ یم رارق ارجا دروم تالحم رد هک ییاه حرط هکیتروص
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 و دریذپ یم ماجنا یطیحم تسیز تاعلاطم نتفرگ رظنرد نودب ینارمع یاه حرط ،دنراد یگنر مک شقن دنتسه هلحم
 دنرادن رادیاپ دمآرد یرهش ناریدم نوچ دنوش یمن تیاعر هک دنراد یشیامرف هبنج اهنت یطیحم تسیز یاه تسویپ
 دیامن یم یشورف زبس یاضف ،یشورف غاب ،یشورف مکارت هب راداو ار رهش تیریدم تردق یایفام و نیمز تنار نیا زا
 دهاش تسین یتراظن عقاو رد و دنرادن دوجو مه یسایس بازحا و یندم یاه یداهن دازآ تاباختنا دوبن نادقف رد

 تیریدم تابث مدع و روشک رد یرادا زکرمتم ماظن تالکشم .میتسه تالحم رد یرهش تیریدم درکلمع رد فعض
 مدرم تکراشم و دامتعا مدع ،تاعالطا نتشادن و رادیاپ یاهدمآرد دوبن ،صصختم یناسنا یاهورین دوبمک و یرهش
 درکیور اب ار یرگشدرگ دناوتب هک دبلط یم ار یمتسیس و رازبا زاین یدراوم و یرهش روما هرادا رد یمدرم یاهداهن و
 یتامادقا شیرجت هلحم رد یرگشدرگ یاه لیسناتپ یارب تسا یرورض .دیامن داجیا رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم
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