
 

 

 

 ایراى اسالهی جوَْری دفاعی راّبرد تدٍیي بر خسر دریای شئَپلیتیک سیاسی عَاهل ثیرأت

 1فضل الٍ وًذزی

 2اصغس بیک بیلىدیعلی

 26/45/1335: مقالٍ پریسش                                                              44/42/1335:مقالٍ دزیافت

 چكیدُ 

 کشَر چْبر شدى جبیگشیي ٍ شَرٍی جوبّیز اتحبد فزٍپبشی ػلتِ ب خشر دریبی صئَپلیتیک هٌطقِ

 ػَاهل ثیزأت » ػٌَاى بب تحقیق ایي در. گزدید ػظیوی تحَالت دچبر آى جبیِ ب یبفتِ استقالل تبسُ

 ایي است شدُ سؼی «ایزاى اسالهی جوَْری دفبػی راّبزد تدٍیي بز خشر دریبی صئَپلیتیک سیبسی

 بب لذا. ًوبید بزرسی کشَر دفبػی راّبزد تدٍیي بز صئَپلیتیک سیبسی ػبهل دریچِ اس را تحَالت

 هحیط ٍ ًظزی هطبلؼبت اًجبم اس پس کبربزدی صَرت بِ ٍ تحلیلی تَصیفی، رٍش اس گیزی بْزُ

 هَثز ٍ هزتبط صئَپلیتیک سیبسی ػَاهل است گزدیدُ تالش خشر دریبی ةهٌطق کشَرّبی شٌبسی

 افزاد اس بزخی بب هشبٍرُ ضوي اداهِ در ٍ شٌبسبیی ایزاى وَْری اسالهیج دفبػی راّبزد تدٍیي بز

 تحقیق، تحلیلی هدل اس استفبدُ بب آًبى، ًظزات اخذ ٍ هَضَع بب هزتبط ًظز صبحب ٍ خبزُ

 شوبر توبم صَرت بِ ًفزی 94 آهبری جبهؼِ در پزسشٌبهِ ایي گزدید، طزاحی ٍ تٌظین ای پزسشٌبهِ

 تحلیل ٍ تجشیِ آهبری، ّبی رٍش ٍ ّب تکٌیک اس استفبدُ بب آهبری جبهؼِ ًظز اخذ اس پس ٍ تَسیغ

 قسوت در ًْبیت در. است  شدُ پزداختِ تحقیق سئَاالت ارسیببی ٍ بٌدیجوغ بِ اداهِ در ٍ شدُ

 خشر دریبی سبحلی کشَرّبی  صئَپلیتیک سیبسی ػَاهل تحقیق، االتؤس بِ پبسخ در گیزی ًتیجِ

 تزیيهْن ٍ بزرسی الوللیبیي ٍ داخلی سیبسی ػبهل جداگبًِ بؼد دٍ در دفبػی هسبئل بب هزتبط

 در کِ ػبهل ایي ضؼف ٍ قَت تزیيهْن ّوچٌیي ٍ تْدیدسای بستزّبی ٍ آفزیيفزصت بستزّبی

 تؼییي صئَپلیتیک ػبهل 61 قبلب در ببشٌد؛ هی ثزؤه ایزاى وَْری اسالهیج دفبػی راّبزد تدٍیي

 .گزدیدًد

دفبػی راّبزد راّبزد، خشر، دریبی صئَپلیتیک، سیبسی ػَاهل: گان کلیدیضاي

                                                           
   وی داًـگبُ اهبم حؼیياػشبدیبس ٍ فضَ ّئیز فل -1

   Ali.biek@yahoo.com -هذیشیز ساّجشدی ًؾبهی داًـگبُ فبلی دفبؿ هلیدکششی   داًـجَی -2

 فصلىامٍ مطالعات دفاعی استساتطیک

 1335، پاییص 65سال َفدَم، شمازٌ 

 188-165، اش صفحٍ مشتَمقالة 
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 هقدهِ

دسیابی   هبًاذُ  یثابق دسیبچِ جْابى ٍ   يیسش ثضسگدسیبی خضس دس هٌغقِ اٍسآػیب ٍاقـ ؿذُ اػز. ایي دسیب، 

دسجاِ ٍ   47ذاس هَققیز سیبضی ایي دسیبچِ ثیي ها  اصًؾشی اػز. ؿٌبػ يیصهاص دٍساى دٍم  1فؾین سشیغ

 ّوچٌایي دقیقاِ فاشم ؿاوبلی ٍ     23دسجِ ٍ  36ًقغِ ثش هذاس  يیسش یجٌَثدقیقِ فشم ؿوبلی ٍ دس  7

اػز. ایي دسیاب دس   ٍاقـ ؿذُ یؿشقعَل  دقیقِ 44دسجِ ٍ  54 سبدقیقِ  38دسجِ ٍ  46ثیي ًلف الٌْبس 

سشکوٌؼاشبى دس ؿاشو ٍ    . قضاقؼاشبى دس ؿاوبل،  قاشاس داسد آػیبی غشثی ٍ دس ؿوبل هشکضی فاتر ایاشاى   

ٍ دس ؿوبل غشة آى ًیض کـَس سٍػایِ ٍاقاـ ؿاذُ     اًذ گشفشِجوَْسی آرسثبیجبى دس غشة ایي دسیب قشاس 

کیلاَهشش،   1280ساب   1205(. عَل دسیبی خضس اص ؿوبل ثِ جٌاَة  4: 1389،ٍ ّوكبساى دَس یاحوذاػز )

 394500هؼابحز آى حاذٍد   کیلَهشش اػاز ٍ   6500کیلَهشش ٍ عَل ػَاحل آى  554سب  202فشم آى 

   (29:1388. )كبثشی، ثبؿذ یهکیلَهشش هشثـ 

قاذسر ایجابد ؿاذُ ٍ ٍجاَد      ءخات ٍ ثاِ دًجابل آى    فَاهلی هبًٌذ فشٍدبؿی اسحبد جوبّیش ؿَسٍی

کـَسّبی سبصُ اػشقتل یبفشِ ثب هَققیز ػیبػی ٍ اقشلبدی جذیذ ٍ ّوچٌیي ٍجَد هؼبئلی هبًٌاذ  سؿاذ   

دجِ ًؾبهی کـَ سٍصافضٍى ی ثش ػش اکشـابفبر ٍ  ا هٌغقِی دسیبی خضس، سقبثز کـَسّبی اِ یحبؿسّبی َث

هَضَؿ سقییي ثؼاشش دسیابی خاضس، ٍسٍد ثابصیگشاى      فلل ٍ  حلاػشخشاج هٌبثـ اًشطی دسیبی خضس، فذم 

ِ حضاَس کـاَسّبی    خلَف  ثِخبسجی  هـخلاب  ایاب ر هشحاذُ آهشیكاب ثاب سَجاِ ثاِ         -یا فشاهٌغقا

یی ثؼاضا  ساثییش ب آهشیكب، فَاهل طئَدلیشیک هٌغقِ سا سغییش دادُ کِ ایي سغییاشار  ث یشاىاخشتفبر فویق ج.ا.ا

(. ثٌبثشایي ًگشاًای اكالی کاِ ٍجاَد     44-46: 1389خَاٌّذ داؿز )جَدر،  یشاىدس ساّجشد دفبفی ج.ا.ا

ِ   يیاثب سَجِ ثِ دس ًشیجِ هغفَل ًوبًذ.  یشاىثش ساّجشد دفبفی ج.ا.ا ّب چبلؾداسد، ایي اػز کِ سثییش ایي   کا

ِ یصهخاضس دس   ػیبػی حَصُ اص صهبى فشٍدبؿی ؿَسٍی ػبثق سبکٌَى، سثییش فَاهل طئَدلیشیک ی ثاشٍص  ّاب  ٌا

ِ  یاشاى هؤیش ثش ساذٍیي ساّجاشد دفابفی ج.ا.ا    يیآفش فشكزی ّب جٌجِسْذیذ یب  كاَسر فلوای ٍ دقیاق      ثا

ػی حَصُ خاضس  ایي اػز کِ فَاهل طئَدلیشیک ػیبدظٍّؾ حبضش لزا هؼئلِ اكلی  ،هـخق ًـذُ اػز

هال  َااص ایاي ف  ًبؿای داؿشِ ٍ چِ فشكز، سْذیذ، قَر ٍ ضاقفی   ایشاىچِ سثییشی ثش ساّجشد دفبفی ج.ا.

 ٍجَد داسد. ایشاىثشای ػیؼشن دفبفی ج.ا. ػیبػی طئَدلیشیک

                                                           
1- Tethys 
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صای هاشسجظ ثاب   ْذیاذ س ٍ يیآفش فشكزثؼششّبی  يیسش هْن ؿٌبخزهجشٌی ثش ف اكلی ایي دظٍّؾ ّذ

ٍ  ػیبػی فَاهل طئَدلیشیک هٌجقث اص یشاىج.ا.ا یسٍؾیدهؼبئل دفبفی  ّاذف فشفای    حَصُ دسیبی خاضس 

. ثبؿاذ حَصُ های ایي  دسیشاى فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی ج.ا.ا يیسش هْن ؿٌبخز

صای هاشسجظ ثاب هؼابئل    ْذیاذ س ٍ يیآفاش  فشكاز  ثؼششّبی يیسش هْن :اص ػئَال اكلی سحقیق فجبسر اػز

ػؤال فشفای  حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟ ٍ  ػیبػی فَاهل طئَدلیشیک هٌجقث اص یشاىج.ا.ا یسٍؾیددفبفی 

حاَصُ دسیابی خاضس     دس یاشاى فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی ج.ا.ا    :فجبسسؼز اص

هحقاق اص ساذٍیي فشضایِ ٍ هحاذٍد ًواَدى      دس ایي داظٍّؾ   ،سحقیق اّذافب سَجِ ثِ ضوٌب  ث کذاهٌذ؟

ثاش اػابع   ثاِ كاَسر هؼائلِ هحاَس ٍ     سًٍذ سحقیاق   ،اداهِ دسٍ ًوَدُ داسی دِ آى، خَسحقیق دس حیغ

دسیابی خاضس   حَصُ دس ایي سحقیق فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی  .دظٍّؾ دًجبل ؿذُ اػزّب ٍ اّذاف ػؤال

 هذ ًؾش قشاس گشفشِ اػز.هشغیش ٍاثؼشِ ج.ا.ایشاى ًیض ثِ فٌَاى دفبفی   هشغیش هؼشقل ٍ ساّجشدثِ فٌَاى 

 باًی ًظریه

فلان هغبلقاِ سٍاثاظ هشقبثال جغشافیاب،      » فجابسر اػاز اص   ًیاب  حبفؼاص ًؾش  طئَدلیشیک سقشیف شئَپلیتیک:

سقشیاف   ،(37: 1385،)حبفؼ ًیاب «.ثبؿذهی گشیكذیّب ثب  ًبؿی اص سشکیت آى یّب ٍاکٌؾ ٍ ػیبػز ،قذسر

                                         ثبؿذ.ًیض ّویي سقشیف هیدس ایي دظٍّؾ هحقق  هٌشخت

ِ فَاهال   اصجولِ عَاهل شئَپلیتیک: ّابی اػاششاسظیک ٍ    ساَاى ثاِ هَققیاز    طئَدلیشیاک های   ؿاذُ   ؿاٌبخش

ّبی عجیقی ٍ فیضیكی ػشصهیي ًؾیش ؿاكل،   ّبی اسسجبعی، دسیبیی ٍ ػبحلی، جٌجِ طئَاػششاسظیک، هَققیز

، ًؾبهی، اجشوبفی ٍ فشٌّگای ٍ ًاَؿ   ّبی اقشلبدی، ػیبػی ٍػقز، اٍضبؿ سَدَگشافی ٍ اقلین ٍ ٍضقیز

ٍ هیضاى هٌبثـ عجیقی، کوّیز، کیفیز هٌبثـ اًؼبًی، فٌبكش فشٌّگای، سابسیخی ٍ... اؿابسُ کاشد. سوابم ایاي       

 )ساّجاشد(  ی ثاش سًٍاذ عشاحای ٍ اجاشای اػاششاسظی     سَجْ قبثلفَاهل طئَدلیشیک ثب دسجبر هخشلف سثییش 

ِ ٍ یب ثِ سقجیشی ّشگبُ فَا (14: ّوبى)داسًذ.  ِ   هل یک ٍاحذ جغشافیبیی ثب هَلفا ّابی  ّابی قاذسر )هَلفا

سقبهتسی حبكل اص ایي ثشخاَسد ایجابد    ،اجشوبفی ٍ ًؾبهی( ثشخَسد ًوبیذ –ػیبػی، اقشلبدی، فشٌّگی 

ِ   كَسر کٌـی ٍ ٍاکٌـی، ایي سقبهتر ثاش ػیبػاز  ِ خَاّذ ؿذ کِ ث ّاب ٍ  سیاضی ّاب، ساّجشدّاب، ثشًبها

   .هحقق( َس ایش خَاّذ گزاؿز )سقشیفّبی یک هٌغقِ یب کـگیشیسلوین

ّبی هَجَد دس حاَصُ جغشافیابیی یاک     ّب، هتحؾبر ٍ ٍاققیز ٍیظگی آفریي شئَپلیتیک: بسترّای فرصت

دُ ٍ هَجت سؼْیل ٍ سؼشیـ دس دػاشیبثی ثاِ    اّاذاف دفابفی دس   کـَس کِ اص جٌغ فَاهل طئَدلیشیک َث
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آفشیٌای   َل ثِ اّذاف دفبفی دس ایي ثؼاشش ًقاؾ  ٍك ّبی هشخزُ ثِ هٌؾَس ؿَد. ػیبػز قجبل آى کـَس هی

 (108: 1387گشٍُ هغبلقبسی اهٌیز،) ًوبیٌذ. هی

ّابی هَجاَد دس حاَصُ جغشافیابیی یاک       ّب، هتحؾبر ٍ ٍاققیاز  ٍیظگی بسترّای تْدیدزای شئَپلیتیک:

دُ ٍ هَجت کٌذی یب هوبًقز اص دػاشیبثی ثاِ اّاذاف دفابفی د     س کـَس کِ اص جٌغ فَاهل طئَدلیشیكی َث

آفشیٌای   ّبی هشخزُ ثِ هٌؾَس ٍكَل ثِ اّذاف دفبفی دس ایي ثؼاشش ًقاؾ   ؿَد. ػیبػز قجبل آى کـَس هی

 ثبؿذ.کِ ایي سقشیف هٌشخت هحقق دس ایي دظٍّؾ هی (ّوبى) ًوبیٌذ. هی

ؿَد، اًذیـوٌذاى اهاَس ًؾابهی اکااشا      ّبی ساّجشد هلی هحؼَة هی ساّجشد دفبفی اص هَلفِ راّبرد دفاعی:

دفبفی سا فشاسش اص قلوشٍ ًؾبهی ٍ حیغِ ًیشٍّبی هؼلح داًؼشِ ٍ آى سا ثِ کبسثشد قذسر هلی سثاظ  ساّجشد 

ّشحابل  ِ گاشدد، ثا  ّبی ػیبػی، اقشلبدی، اجشوبفی، فشٌّگی، ًؾبهی ٍ غیشُ هی دٌّذ، کِ ؿبهل هَلفِ هی

ّابی هلای ثاشای    کبسگیشی هٌبثـ، هقاذٍسار ٍ اثضاس  چگًَگی سَصیـ ٍ ثِ»   ساّجشد دفبفی فجبسر اػز اص

-ثشداسی هحقق دس ایي دظٍّؾ های سقشیف، هَسد ثْشُ کِ ایي (19: 1392،)ًَرسی .«سثهیي اّذاف دفبفی

 ثبؿذ.

 چارچَب ًظری
سقییي فَاهل طئَدلیشیک حَصُ دسیابی فوابى  ٍ ساثییش آى    » الِ ًَرسی دس سػبلِ دکششی خَد ثب فٌَاىفضل

ثیابى  دس چابسچَة ًؾاشی سحقیاق خاَد دس     « هی ایشاىاػت جوَْسی اهٌیشی –ثش سذٍیي  ساّجشد دفبفی 

ِ  حاَصُ دسیابی فوابى    داخلی کـَسّبی اهل طئَدلیشیک ػیبػیَفقبلت  ّابی ػابخشبس ٍ ًؾابم    فبهال  ثا

ّبی ػیبػی، َّیز هلای ٍ ػابثقِ سابسیخی هلاز، اًؼاجبم اجشوابفی،        ػیبػی حكَهز، احضاة ٍ گشٍُ

ٍ ًبهشجابًغ، اخشتفابر هاشصی ٍ ادفبّابی     ّبی قَهی هزّجی هشجابًغ   فشٌّگی ٍ ػیبػی هلز، اقلیز

خبسجی ًیض ثاِ فَاهال     اهل طئَدلیشیک ػیبػیَفقبلت  اؿبسُ داسد ٍ دساسضی، قبچبو کب  ٍ هَاد هخذس 

ػیبػز خبسجی، سٍاثظ دٍجبًجِ ٍ فتیاق طئَدلیشیاک کـاَسّبی حاَصُ، فتیاق طئَدلیشیاک ثابصیگشاى        

فَاهال  »ضاب کوابلی دس سػابلِ دکشاشی خاَد ثاب فٌاَاى       ّوچٌیي سای دشداخشِ اػز. ای ٍ فشاهٌغقِهٌغقِ

دس چابسچَة ًؾاشی    «طئَدلیشیكی کـَس فشثؼشبى هؤیش ثشسذٍیي ساّجشد دفبفی جوَْسی اػاتهی ایاشاى  

الولل کـاَسّب دس هٌغقاِ    اػشحكبم ٍ کبسآهذی سٍاثظ ثیيّبی فبهل ثِ اهل ػیبػیَفثیبى  سحقیق خَد دس

ِ ، الولل ّب ٍ ًْبدّبی ثیي صهبىًقؾ ثبصیگشاى ٍ ػب، الولل ٍ ًؾبم ثیي ای ٍ  فتیق طئَدلیشیک ثبصیگشاى هٌغقا

، ػابخشبس ػیبػای حكَهاز   ، الوللای  ای ٍ ثیي ّبی ػیبػی هٌغقِ فضَیز ٍ ًفَر دس اسحبدیِ، ای فشاهٌغقِ
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فشٌّگای ٍ ػیبػای    اًؼاجبم اجشوابفی،  ، َّیز هلی ٍ ػبثقِ سابسیخی هلاز  ، احضاة ٍ ًْبدّبی ػیبػی

ثٌابثشایي ثاب    .داسداؿابسُ   اخشتفبر هشصی ٍ اسضای ، ی هزّجی هشجبًغ ٍ ًبهشجبًغّبی قَه اقلیز، هلز

 داظٍّؾ حبضاش  چابسچَة ًؾاشی    ،اقشجبع اص سحقیقبر رکش ؿذُ ٍ ثب فٌبیز ثِ هحاذٍدُ ایاي سحقیاق   

د. اػبعثش  ؿكل صیش خَاّذ َث

 

 

 

 

 

 عَاهل سیاسی داخلی
لازا دس ایاي    ،ی دسیابی خاضس اػاز   َسّبی حبؿیِثب سَجِ ثِ ایٌكِ فَاهل ػیبػی ثیـشش دس اسسجبط ثب کـ

 گشدد.سـشیح هی ایي کـَسّب ثشاثش چبسچَة ًؾشی ػیبػی طئَدلیشیک ثخؾ فَاهل

َ   هب در منطقه خسر: ( هویت ملی و سبثقه تبریخی ملت1 خاضس دس   صُکـَسّبی سبصُ اػاشقتل یبفشاِ حا

دُ اػز. ػِ فبهل هْن  ّب یًبآساهای اص دِّ گزؿشِ ؿبّذ دٍسُ یای ایاي کـاَسّب    گشا یهلا دس ػیبػاز  َث

دُ اػز هؤیش  .َث

ٍ اقاَام   ّاب  گاشٍُ ّبی اسحبد ؿَسٍی ػبثق کِ دس آى فشٌّگ ٍ صثبى سٍػی غلجاِ داؿاشِ ٍ   ػیبػز الف(

دُ ّب گشٍُداسای هلیز سٍػی اص هَققیشی ثشسش ًؼجز ثِ ػبیش   اًذ.  ثشخَسداس َث

ّاب اخشلابف دادُ ؿاذ کاِ دس     جبس ثِ هلاز دس صهبى اسحبد ؿَسٍی قلوشٍّبی خبكی سػوب  ٍ ثب ج ة(

 .  ّبی فقلی هٌقكغ گشدیذسثػیغ جوَْسی

ِ  یدسحابل ّابیی ثاِ آًابى اخشلابف یبفاز،      ّبی هقیٌی ثِ سػویز ؿٌبخشِ ؿذًذ ٍ ػشصهیيگشٍُ ج(  کا

د ٍ یب اكت  كَسر ًگشفز.  ُسػویز گشٍ  ّبی دیگش یب هحذٍد َث

اگشچاِ کـاَسّبی آػایبی هشکاضی     حوزه خزسر:  هبی اجتمبعی و فرهنگی در هب و تجبنس( تفبوت2

اًذ کاِ هشصّابی ػیبػای هَجاَد سا هحشاشم ؿاوبسًذ، ٍلای ثاب سشکیات جوقیاز فقلای دس            سَافق ًوَدُ

ّبی کتى طئَدلیشیکهَلفِ فَاهل طئَدلیشیک حَصُ خضس  

 چارچَب ًظری تحقیق

هب و هبی ملی و فرهنگی، تفبوتهویت ملی، وحذت ملی، ویژگی

اجتمبعی و فرهنگی، قبچبق كبال و مواد مخذر، هبی تجبنس

هبی نبمنبسب اقتصبدیسیبست  

 مرزهب، ببزیگران جذیذ، مسئله ایهبی جمعی منطقههمکبری

، رژیم حقوقیایای و فرامنطقهمنطقه  

سیاسی 

داخلی

الوللیسیاسی بیي  
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ّابی قاَهی ٍ دس كاَسر ثاشٍص گؼاششؽ آى ثاِ       صهیٌِ ثبلقَُ ٍقَؿ ثحشاى ٍ دسگیشی ،کـَسّبی هٌغقِ

-ی هشفابٍر صًاذگی های   ّاب  صثبىًَبگَى ثب دس هٌغقِ دسیبی خضس ًیض اقَام گ. کـَسّبی دیگش ٍجَد داسد

ی صثبًی)فبسػای، سشکای ٍ   گشٍُ قَهی ٍجَد داسد کِ فوذسب  ثِ ػِ خبًَادُ 50کٌٌذ. دس ایي هٌغقِ حذٍد 

   (75: 1387 ،ٍافؾی)سٍػی( سقلق داسًذ. 

هغبلقاِ سا ثاب خغاش    هاَسد  سَاًاذ هٌغقاِ   هقضلی کِ دس آیٌذُ هیخبویبر:  و ( قبچبق كبال، مواد مخذر3

ّبی جٌبیی هشثاَط ثاِ آى   دس هٌبعق هشصی ٍ فقبلیز بفشِی ػبصهبى جشائنَاجِ ًوبیذ، هـكل هَاد هخذس، ه

ِ  ی دس ػیبػزسَجْ قبثلسبکٌَى ایي هقضل ًقؾ  ّشچٌذثبؿذ. هی ای ثابصی ًكاشدُ، ٍلای دس    ّابی هٌغقا

، ثِ دًجبل خاَد  صُیبفشِ حَدس کـَسّبی سبصُ اػشقتل ظُیٍ  ثِهقیبػی کِ قبچبو هَاد هخذس ٍ هلشف آى 

ِ     (79-80: ّوبى)َاّذ داؿز. فؼبد ٍ قبچبو ػتح سا دس دی خ کٌشاشل هاَاد    ثاش اػابع گاضاسؽ ثشًبها

  : هؼایش اٍل اص اػاز  حاَصُ خاضس فجابسر    هاَاد هخاذس دس  هلل هشحذ، دٍ هؼایش اًشقابل    هخذس ػبصهبى

شبى، دسیبی خضس، آرسثبیجابى،  اصثكؼشبى، سشکوٌؼ   ٍ هؼیش دٍم ، سشکیِهَلذاٍی قضاقؼشبى، سٍػیِ، اٍکشایي،

 (53: 1390 ،)هحوذی .گشجؼشبى، سشکیِ

هابّی،  ثاشٍى، فیال   هابّی سٍػای، اٍصٍى  سشیي هبّیبى خبٍیبسی فجبسسٌذ اص سبعثب اسصؽ :قبچبق خبویبر

 اػششلیبد ٍ آصاد هبّیبى هال هبّی ػفیذ، آصاد هبّی خضس، هبّیبى اػشخَاًی.

سش اػز. ًفز یاب خبٍیابس. دسكاَسر    دسیبی خضس ثب اسصؽ سَاى گفز کذام عتی ػیبُ دسهـكل هی

هقبیؼِ، قیوز یک سي خبٍیبس خیلی ثیـشش اػز. قیوز یاک ساي خبٍیابس ثاش حؼات ًاَؿ آى دس ثابصاس        

دُ دس حبلی کِ قیوز یک سي ًفز دس اٍج قیوز خَدؽ ثایي   600سب  180جْبًی ثیي   500ّضاس د س َث

دُ اػز. اهب 800سب   سٍصافاضٍى  افاضایؾ ٍ  کٌششل ٍ ًؾبسر فذمذ، ٍاح هذیشیز ًؾبم ًجَد فلز ثِ د س َث

ِ  خبٍیبسی هبّیبى قبًًَی كیذ هیضاى ،شهجبصیغ كیذ . سػایذ م  1386/2007 ػابل  دس ساي  497 اص کوشاش  ثا

 (205: 1385)ایگَس، 

 ًبدسػاز  ّبیگزاسیکٌبس ػیبػز دس اقشلبدی هحذٍد ّبیؽشفیزهبی نبمنبست اقتصبدی: ستیب( س4

 ایاي  اغلات  ساب  ؿذُ اػز هَجت اجشایی اهَس دس ضقف ٍ هـخق ًؾبم اقشلبدی یک ثِ لسَػ فذم ٍ

 سوشکضگشایای  ثاب  کـاَسّب هجابسصُ   ایاي  اغلات  دس ثبؿٌذ. هَاجِ داسیداهٌِ اقشلبدی هـكتر ثب کـَسّب

 اًحلابسصدگی  ٍ ثاِ اًحلابسگشایی   ًؼاجز  اهاب  گشفز، كَسر اؿششاکی ًؾبم ًوبدی اص فٌَاى ثِ اقشلبدی

 ،هاشدم سـاذیذ کاشدُ اػاز )هحواذی      فبهِ ضشس ثِ سا ًبکبسآهذی چشخِ اهش گشدیذ. ایي غفلز اقشلبدی
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 ػابثق  ؿَسٍی دٍساى دس خذهبر ثْذاؿشی گؼششؽ دلیل ثِ ّبجوَْسی اکاش ایي، ثش فتٍُ. ( 55: 1390

دُ هَاجِ جذیذ ّبیؿغل ایجبد ثشای ّب آى سَاًبیی فشاسش اص جوقیشی ػشیـ سؿذ ثب  هقضال  ،اهاش  اًذ. ایيَث

 ،اػز )ٍافؾای  کشدُ سـذیذ اؿشغبل، ّبیاص صهیٌِ ثؼیبسی حزف ثِ سَجِ ثب سا ّبایي جوَْسی دس ثیكبسی

کِ سٍػیِ فذساسیَ سَػظ غشة سحاشین ؿاذ ٍ   (. هـكل ثقذی ثحث هْبجشر اػز. ٌّگبهی312: 1387

 ٍکابس   کؼات ی ثاشای  سقذاد صیبدی اص جَاًبى اصثكؼشبى، سبجیكؼشبى ٍ چچٌ ،ثبصاس سٍػیِ کن سًٍق گشدیذ

 ثِ قضاقؼشبى ٍ آرسثبیجبى هْبجشر کشدُ کِ هـكتسی سا ثشای ایي کـَسّب فشاّن ًوَدُ اػز.  

 الوللی عَاهل سیاسی بیي
 حاغ  ًگاشفشي  ؿكل جِیدسًش ٍ هـششک هٌبفـ ًذاؿشي ٍجَد دلیل ثِای: هبی جمعی منطقه( همکبری1

 کـاَس  داٌ   ّوكابسی  ثاب  خاضس  ِ یهٌغق دس ایهٌغقِ اسحبدیِ سبکٌَى خضس، کـَسّبی ػبحلی ّوگشایی

ِ  کـاَسّبی  حضَس صهیٌِ ل،فبه ایي ٍ ؿكل ًگشفشِ ػبحلی اػاز   کاشدُ  سـاذیذ  خاضس  دس سا ایفشاهٌغقا

یبفشِ حَصُ دسیابی خاضس ًیاض ثاشای سققیات      ّبی سبصُ اػشقتلّش یک اص دٍلز .(63: 1387 ،سقَی اكل)

ّابی ثاضسگ سا ساشجیح دادُ ٍ ثاِ گؼاششؽ      قاذسر هٌبفـ خَد هوكي اػز ّوكبسی ٍ اسحبد ثب یكی اص 

 (  438: 1382 ،سٍاثظ ثب آى قذسر ثذشداصد. )آلیكش

حَصُ دسیبی خضس ثاب اخشتفابر فذیاذُ هاشصی،      بفشِی اػشقتلکـَسّبی سبصُ ( مسئله مرزهبی جذیذ: 2

هی ٍ  ِ ی شثاَه یغقَهی، اسضی سضبد ثیي سٍع ٍ غیش سٍع ٍ َث ر ّؼاشٌذ. سوابهی ایاي اخشتفاب     سٍ سٍثا

ّبیی اػز کِ سَػظ دٍلز سٍػایِ ساضاسی ٍ جبًـایي آى    ػیبػز سیـِ سبسیخی ٍ هحلَل اػششاسظی ٍ

گشایای قاَهی دس   سیـِ کٌشاشل هلای   (99: 1387 ،اػز. )سقَی اكل ؿذُ افوبلدٍلز کوًَیؼشی ؿَسٍی 

 دٍ هٌغقِ آػیبی هشکضی ٍ قفقبص جٌَثی سا ثبیذ دس فذم ّوخَاًی هشصّابی ػیبػای ثاب هشصّابی قاَهی،     

ًظادی ٍ هزّجی داًؼز کِ دس دٍساى حبکویز ّفشابد ػابلِ ؿاَسٍی ثاِ ٍیاظُ دس دٍسُ اػاشبلیي ؿاكل        

لٌیٌیؼاشی ثاب سشػاین     –گشفز. دس ایي دٍساى، سحز سبییش دکششیي هلیز ثشخبػاشِ اص هفْاَم هبسکؼیؼاشی    

 دٌِْ ػشصهیٌی جذیذ دس چْبس ػغح هشفابٍر ؿاذ.   50خغَط جذیذ )هشصثٌذی( هَجت دیذایؾ ثیؾ اص 

ی داٌ   شیا گ ؿكلثش ثؼشش چٌیي سفكشی هشصّبی جذیذ ػیبػی دس هٌغقِ آػیبی هشکضی ثِ  ،(165)ّوبى: 

جوَْسی قضاقؼاشبى، قشقیضػاشبى، سبجیكؼاشبى، اصثكؼاشبى ٍ سشکوٌؼاشبى ٍ دس هٌغقاِ قفقابص جٌاَثی ثاِ          

ٌای قاشاس   ثٌاذی ثاِ هق  اهب ایي سقؼاین  ،ی ػِ جوَْسی آرسثبیجبى، گشجؼشبى ٍ اسهٌؼشبى اًجبهیذشیگ ؿكل

ای ثِ ٍػاقز  فٌَاى هابل، هٌغقِ گشفشي ّوِ جوقیز یک قَم دس دسٍى هشصّبی ػیبػی هـخق ًجَد. ثِ

اص  ،دادًاذ دسكذ ػبکٌیي آى سا اساهٌِ سـكیل های  94دسكذ کل خبک جوَْسی آرسثبیجبى کِ ثیؾ اص  20
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سشسیات ًغفاِ    اسهٌؼشبى جذا ٍ دس چبسچَة هشصّبی جوَْسی آرسثبیجبى هؼلوبى قاشاس گشفاز ٍ ثاذیي   

دس ثیشٍى اص هشصّبی جوَْسی آرسثبیجابى ٍ ثاب قاشاس گاشفشي      .ؿكل گشفز ثبك قشُ -ثحشاى قَهی ًبگَسًَ

: 1391 ،گش کابلجی ّب، یک جوَْسی خَدهخشبس آرسی ثِ ًبم ًخجَاى دذیذ آهذ. )کَصُ اسهٌؼشبى دس ثیي آى

78) 

کٌاذ، یكای   سا دس هٌغقِ خضس سؼْیل هیدٍ فبهل گؼششؽ ًفَر آهشیكب ٍ غشة ای: ( ثبزیگران فرامنطقه3

ِ  آسوبیل کـَسّبی هٌغقِ ثشای حضَس  ّابی  فلاز سَاًابیی  هشیكب ٍ کـَسّبی اسحبدیِ اسٍدب دس هٌغقاِ ثا

ِ  .اقشلبدی ثِ ّوشاُ قذسر ًؾبهی آًبى ّابی ًؾابهی، اقشلابدی ٍ    فبهل دٍم ضقف ًؼجی سٍػیِ دس صهیٌا

ِ  سٍؿذُ اػز ساب آهشیكاب ٍ اسحبدیاِ ا   ػیبػی ثقذ اص فشٍدبؿی ؿَسٍی اػز. ایي اهش ثبفث  فٌاَاى    داب ثا

 (.  155: 1390 ،هٌغقِ حضَس یبثٌذ )قبػوی ٍ ًبؽشی ، دسکِ اص ّش جْز قذسسوٌذ ٍ سَاًبسشًذ ییکـَسّب

 ( رشیم حقوقی دریبی خسر4

هجوَفِ هقشسار حبکن ثش کلیاِ افوابلی کاِ دس دسیابی خاضس      تعریف رشیم حقوقی دریبی خسر:  الف(

دازیشد، فٌاَاى سطیان    هی ّب دس ایي دٌِْ آثی كَسرّبی دٍلزیب دس اسسجبط ثب كتحیز گیشد ٍاًجبم هی

کٌذ کِ ػْن کـَسّبی ػابحلی دس ایاي   حقَقی داسد. سطین حقَقی دسیبی خضس دس حقیقز هـخق هی

ٍ فتٍُ ثش ایي، کـَسّبی حبؿیِ خضس سب چاِ حاذ ثاشای    کٌذ دسیب سب کجب ثب هٌبفـ دیگشاى سضبد دیذا ًوی

 (33: 1390 ،هحوذی)ٍلی .ؼ ٍ ًگْذاسی آى هؼئَلیز داسًذحف

 موضع كشورهبی سبحلی دریبی خسر در رشیم حقوقی دریبی خسرة( 

ایشاى افتم کشدُ اػز کاِ دس كاَسر سلاوین     خسر: ی رشیم حقوقیدرثبره یرانج.ا.ا موضع كشور -

ثِ سقؼین هؼابٍی دسیابی خاضس     قبئلى داًذ. الجشِ ایشادسكذ اص دسیب سا ػْن خَد هی 20ثِ سقؼین، حذاقل 

 20داسد کِ حذاقل ػْن ایشاى اص دسیبی خضس ًجبیاذ کوشاش اص   ثلكِ ارفبى هی .ثیي کـَسّبی ػبحلی ًیؼز

 (157: 1383 ،)كفشی .دسكذ ثبؿذ

 ( اكال اسفابو آسا.  1 :ی هَضـ ایشاى دس سقییي سطین حقَقی دسیابی خاضس فجابسر اػاز اص    عَسکل ثِ

یز قشاس گاشفشي حفاؼ   3ی ػبحلی. ( سؼبٍی حقَو کـَسّب2 ( ٍجاَد یاک   4. ؼاز یص ظیهحا ( دس اٍَل

 (136: 1381 ،)ثیظًی .ی هبًذى دسیبی خضسشًؾبهیغ( 5قشاسداد کـشیشاًی فبد ًِ. 
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جوَْسی سشکوٌؼاشبى دس ایاي صهیٌاِ دیـاٌْبد      خسر: ی رشیم حقوقیدرثبره تركمنستبن موضع كشور -

د کِ  داد کِ فجبسر اص ایي اسائًِؾبم هـبؿ سا  فٌَاى هٌغقاِ اًحلابسی هلای دس ًؾاش      هبیل ػبحل ثِ 45َث

ای سـكیل ٍ ثش اػشفبدُ هـاششک کـاَسّبی ػابحلی اص    گشفشِ ؿَد ٍ ثشای هبثقی دسیب یک ػبصهبى هٌغقِ

هبیال دیـاٌْبدی،    45ایي هٌغقِ هـششک ًؾبسر ٍ کٌششل داؿشِ ثبؿٌذ. سشکوٌؼشبى هقشقذ اػز کِ اص ایاي  

 (  157: 1383 ،)كفشی .هبیل هحذٍدُ ؿیتسی ثبؿذ 25ػشصهیٌی ٍ  هبیل هحذٍدُ حبکویز 15

قضاقؼشبى هذفی اػز کِ چاَى دسیابی خاضس اص     خسر: ی رشیم حقوقیدرثبره قساقستبن موضع كشور -

دى ثِ دسیبی آصاد ثبلشیک ٍ ػیبُ اسسجابط داسد، لازا خلَكایز دسیابی آصاد سا احاشاص       -عشیق کبًبل ٍلگب

سا ثبیذ دس هَسد آى افوابل ًواَد، یقٌای داغ اص      م 1982م حقَقی کٌَاًؼیَى کشدُ ٍ ثِ ّویي جْز ًؾب

ِ  200هبیل هٌغقِ هجبٍس ٍ  24فٌَاى دسیبی ػشصهیٌی،  هبیل ثِ 12، هجذأسشػین خظ  فٌاَاى هٌغقاِ    هبیل ثا

س ثب سفبیز آصادی کـشیشاًی، داشٍاص، اػاشقشا  الجشِ  .ؿَددس ًؾش گشفشِ ثبیذ اًحلبسی اقشلبدی ٍ فتر قبسُ 

لِ (. اهاشٍصُ قضاقؼاشبى دس فوال ثاِ سقؼاین دسیاب ساي دادُ اػاز.         8: 1381 ،)هوشبص ّب کبثلّب ٍ ٍ سقجیِ َل

ِ ثیي آرسثبیجبى ٍ قضاقؼشبى ٍ سٍػیِ ٍ قضاقؼشبى ٍ ًیض قاشاسداد   دٍجبًجِقشاسدادّبی  ِ  ػا آرسثبیجابى،   جبًجا

 (  189: 1383 ،هیشفخشایی) .اػزقضاقؼشبى ٍ سٍػیِ ؿبّذ ایي هذفب 

ّب دسیبی خضس ثِ ػاِ قؼاوز   دس ًؾش سٍع خسر: رشیم حقوقی ةدرثبر فذراتیو روسیه وضع كشورم -

هبیال دسیابیی هلای     45ًؾش اص یاک حاشین    . كشفُ اػزػغح ٍ ٍسای آى، صیش ػغح ٍ ثؼشش سقؼین ؿذ

ثبؿذ، اهاب ثؼاشش ٍ   هی ثشای هبّیگیشی، ػغح ٍ ٍسای آى ثِ ّوشاُ صیش ػغح ثیي کـَسّبی ػبحلی هـبؿ 

ّاب دس خلاَف   ّبی جذیاذ سٍع ؿَد. ثِ ّش سشسیت اقذامهی یش ثؼشش هیبى کـَسّبی ػبحلی سقؼین ص

ًاذ ثشخای اص کـاَسّبی ػابحلی سا     ِ اّاب سَاًؼاش   صًاذ ٍ آى سطین حقَقی خضس حَل ّویي ایذُ دٍس هی

 (  120: 1389 ،ػَی خَد ثكـبًٌذ. )احوذی دَس ٍ ّوكبساى ثِ

ثایي   1940ٍ  1921ایي کـَس اص قشاسدادّابی   خسر: م حقوقیی رشیدرثبره آررثبیجبن موضع كشور -

کٌذ کِ ثش اػبع ایي قشاسدادّب، دسیبی خاضس ثایي ایاشاى ٍ ؿاَسٍی     اػشٌجبط هی گًَِ يیاایشاى ٍ ؿَسٍی 

دُ اػز. ایي کـَس اؽْابس های   -اػز. هحَس ایي سقؼین ًیض خظ آػشبسا ؿذُ  نیسقؼ داسد کاِ  حؼیٌقلی َث

حؼایٌقلی سا ثایي    -ز ٍ گابص ؿاَسٍی ػابثق هٌغقاِ ثاب ی آػاشبسا      فا سر ًهقبهابر ٍصا  1970دس ػبل 

اًذ ٍ اکٌَى ًیاض ثبیاذ   ّبی حبؿیِ دسیبی خضس دس چبسچَة هشصّبی ؿَسٍی ػبثق سقؼین کشدُجوَْسی

سشیي سٍؽ ثشای دػاشیبثی ثاِ   قشاس گیشد. ػیبػشوذاساى جوَْسی آرسثبیجبى هٌبػت هذًؾشی ثٌذ نیسقؼایي 
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 یّاب  ذاىیا هكَسر ایاي کـاَس   صیشا دس غیش ایي .داًٌذاص ایي ایذُ سقؼین دسیب هی اّذاف خَد سا حوبیز

ػاشاًجبم فقات  ثشاثاش سَافاق اًجابم ؿاذُ       ، (101: 1380 ،ًفشی صیابدی سا اص دػاز خَاّاذ داد. )سشاثای    

کـَسّبی ػبحلی سَافق ًوَدًذ کِ سب سػیذى ثِ یک سَافاق اجوابفی    ،م 1393/2014خبى دس ػبل اآػشبس

هبیلی هٌغقِ ػشصهیٌی ٍ اص ایاي هٌغقاِ    15ف سطین حقَقی دسیبی خضس، اص ػبحل ّشکـَس سب دس خلَ

 (1393 ،گشدد. )كوذصادُ كبثشهبیلی، هٌغقِ هبّیگیشی کـَسّب هحؼَة هی 10سب 

   ییش فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی دسیبی خضس ثش سذٍیيثّبی اًجبم ؿذُ ثب خجشگبى دس هَسد سهلبحجِ

 ایشاىساّجشد دفبفی ج.ا.

ٍ سكویل ادثیبر ایي هقبلِ، هحقاق ثاب هؼائَلیي ساشاص اٍل کـاَسی ٍ       ّبسٍص سػبًی دادُِ ثِ هٌؾَس ث

كشی دس صهیٌِ ایي هَض  ثبؿذ.ؿشح ریل هی ثٌذی آًْب ثِکِ جوـی اًجبم دادُ یّبهلبحجِ َؿ،ـل

 عَاهل سیاسی داخلی
ی ثش عاشح دسیابی خاضس ثاِ فٌاَاى      جٌدس هَسد کـَسّبی ػبحلی ه یشاىدیذلوبػی ج.ا.ا سثکیذ ػیؼشن -1

 دسیبی كلح ٍ دٍػشی

یز دٍم اػز ، دسیبیدس ػیبػز ایشاى -2 ػبیش کـاَسّبی  ایي دسیب دس ػیبػز کِ  دسحبلی .خضس دس اٍَل

یز اٍل حبؿیِ    (ّوبىاػز. )آى ّب ی دسیبی خضس دس اَل

ِ  قَا فشهبًذّی هقؾن کل  ًِگبُ سیضثیي ٍ َّؿوٌذاً -3 ِ )ای اهابم خبهٌا قاذسر دسیاب ٍ   ثاِ  ًؼاجز   (القابلی هذؽلا

 1(1394 ،اػشفبدُ ثْیٌِ اص ایي قذسر. )دَسؿبػت

 عَاهل سیاسی خارجی
ّابی ًفشای   هیذاى) داسًذ ًؾش ایشاى ثب سشکوٌؼشبى ٍ جوَْسی آرسثبیجبى ٌَّص دس ثقضی هَاسد اخشتف -1

 2(1393 الجشِ اخشتف ثب آرسثبیجبى ثیـشش اػز. )اكَلی، ٍ ثحث سطین حقَقی دسیبی خضس(.

   3(1394،)هیش احوذی ٍجَد سفكش ٍ اسخبر ػیبػز غیشًؾبهی کشدى دسیبی خضس سَػظ کـَس ایشاى -2

ٍیاظُ آهشیكاب ٍ سطیان كْیًَیؼاشی دس اقاذام ثاِ ثشقاشاسی         ای ثًِفَر ٍ اقذاهبر کـَسّبی فشاهٌغقِ -3

     ِ ٍ گابص،   هٌؾاَس کؼات رخابیش ًفاز      سٍاثظ ػیبػی، ًؾبهی ٍ اهٌیشی ثاب کـاَسّبی حاَصُ خاضس ثا

                                                           
 22/8/94دس هَسخِ  فجذالقلی دَسؿبػتدکشش اهیش ػشسیخ هلبحجِ هحقق ثب   -1

 20/11/93دس هَسخِ  فلی اكَلیبة آقبی دکشش جٌهلبحجِ هحقق ثب  -2

 15/8/94 ػشسیخ دبػذاس هجیذ هیشاحوذیػشداس هلبحجِ هحقق ثب  - 3
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جلَگیشی اص ًفَر ایشاى ٍ سٍػیِ دس هٌغقِ ٍ ستؽ ایي کـَسّب جْاز ًضدیاک ؿاذى ثاِ هشصّابی      

 یشاىؿوبلی ج.ا.ا

دس  یاشاى ثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدب، ًبسَ ٍ آهشیكب جْز سحكین قاذسر ج.ا.ا ثْشُ -4

 حَصُ خضس

ِ  ظُیا ٍ ثِکـَسّبی حَصُ خضس جبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ثب ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِ -5 سًاگ  کان  -6 سٍػای

 ِ ای سا ؿذى ًفَر ایشاى دس هٌغقِ کِ ایي اهش صهیٌِ گشایؾ کـَسّبی ایي حَصُ ثِ کـَسّبی فشاهٌغقا

 1(1394،)کَچكیفشاّن کشدُ اػز. 

 ّبی خبسجی آهشیكب دس کـَسّبی حبؿیِ دسیبی خضسػیبػز -7

 ٍیظُ کـَس آرسثبیجبى  حبؿیِ دسیبی خضس ثِ حضَس ٍ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع دس کـَسّبی -8

سقبثاز   -10 سشکیؼن ٍ سثییش آى ثش آرسثبیجبى ًفَر سشکیِ ثش کـَس آرسثبیجبى ٍ سشکوٌؼشبى ٍ اؿبفِ دبى -9

 ،)دَسؿبػات  .قاذسر دس حاَصُ دسیابی خاضس     کٌٌذُ يییسقدس ایجبد جبیگبُ  یشاىکـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ا

1394) 

 رشین حقَقی دریای خسر

سَاًٌذ ٍاسد آى ؿًَذ. )كوذصادُ  ای ًوی کـَسّبی فشاهٌغقِ ای اػز ثٌبثشایي ى خضس دسیبی ثؼشِچَ -1

  2(1394 ،كبثش

فقبل  سَاًذ چبؿٌی دسگیشی ًؾبهی دس ایي حَصُ ساًذاؿشي سطین حقَقی یبثز دسیبیی دس حَصُ خضس، هی -2

  (1394 ،هیشاحوذی) .کٌذ

% اػز. 20هجٌی ثش ایٌكِ ػْن ایشاى اص دسیبی خضس   ایسثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِ -3

 3(1393،)هشكی

 فذم سَافق جوقی ثیي کـَسّبی دیشاهًَی خضس دس خلَف سطین حقَقی دسیبی خضس. -4

حبل  سٍیِ فشفی دس ثِ یک ٪20ّبی هبّیگیشی، سجبسی ٍ ًؾبهی ایشاى ثِ هٌغقِ ٍآهذ هكشس کـشی سفز -5

  (1393 ،اكَلیؿذى اػز. ) سجذیل

یبفشي ثِ ای دس خضس، دػزّبی فشاهٌغقِّبی سؼلیحبسی، گؼششؽ ًفَر قذسرافضایؾ ػغح سقبثز -6

 سَافقی جبهـ دس صهیٌِ سطین حقَقی دسیبی خضس سا ثب هـكل هَاجِ کشدُ اػز.

                                                           
 15/9/94هحقق ثب اهیش دسیبداس دکشش ػجبد کَچكی دس هَسخِ هلبحجِ  -1

 14/11/93دس هَسخِ  ثب جٌبة آقبی هجیذ كوذصادُ كبثش هحقق هلبحجِ -2

 25/12/93ْش هشكی دس هَسخِ جٌبة آقبی هٌَچ ثب هحقق هلبحجِ -3
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ًشیجِ  سَافق ًـذى ثش ػش هشصّبی آثی ثیي ج.ا.ایشاى، سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى دس ثخؾ جٌَثی خضس ٍ ثِ -7

 1(1394ًشػیذى ٍضقیز حقَقی خضس.)ایضدی، 

 رٍش شٌاسی  
اًذ کِ اص ًَؿ کابسثشدی   ی سحقیق حبضش دشداخشِاجشاسحلیلی ثِ  -سَكیفیسٍؽ هحققیي ثب اػشفبدُ اص 

دى هَضَؿ سحقیق ٍ هحذٍدیز افشاد خجاشُ ٍ كابحت ًؾاش هاشسجظ ثاب      ثبؿذ.  هی ثب سَجِ ثِ سخللی َث

ًؾاشاى  سد ًؾش، جبهقِ سحقیق اص ثیي خجشگبى ًؾبهی ٍ غیش ًؾبهی ٍ كبحتهؼبئل طئَدلیشیک دس حَصُ هَ

داسای  :اًاذ ُذیا ّبی صیش ثبؿٌذ، اًشخابة گشد جغشافیبی ػیبػی دس ػغح ًیشٍّبی هؼلح، کِ داسای ٍیظگی

اكشی(     ةػبثق اكشی)دس ػاغَح کـاَسی ٍ ـل جشدی ٍ یب دس جبیگبُ ػشـل دس  ثبؿاٌذ،  خذهز دس هـبغل سّا

دُ ٍ آؿٌب ثِ هحایظ هاَسد هغبلقاِ    هقبلَِسد ثشسػی دس ایي صهیٌِ فٌَاى ه ، داسای آیبس فلوی ٍ دظٍّـی َث

هذسک سحلایلی  داسای ذاقل ثشخَسداس ثبؿٌذ، ح آؿٌبیی هٌبػت ثب هؼبئل ساّجشدی ٍ طئَدلیشیکاص  ،ثبؿٌذ

ذ ٌؿا فٌَاى هؼئَل دس یكی اص کـَسّبی حبؿیِ حَصُ خاضس خاذهز ًواَدُ ثب    ثِ ،ذٌثبؿ کبسؿٌبػی اسؿذ

 یب ٍاثؼشِ ًؾبهی(.   ػفیش)

ثاشآٍسد گشدیاذُ ٍ ثاِ    ًفاش   49 ،ذٌّبی رکش ؿاذُ ثبؿا  سحقیق کِ داسای ٍیظگیایي لزا جبهقِ آهبسی 

 .كَسر سوبم ؿوبس ثِ آًبى سجَؿ ؿذُ اػز

ثاب اػاشفبدُ اص سٍؽ فایؾ ثاشداسی ٍ ثشسػای اػاٌبد ٍ       ٍ دس ایي سحقیق ثب هغبلقِ کشت ٍ هقب ر 

ّاب ٍ ًْبدّابی هاشسجظ     ّب ٍ اػٌبد ٍ هذاسک سػوی هَجَد ًضد ػابصهبى  شبثخبًِک هذاسک فلوی هَجَد دس

  ّوچٌایي هحقاق دس ایاي سحقیاق اص سٍؽ    اػاز،    آٍسی ؿاذُ  اعتفبر هَسد لضٍم گاشد  ثب حَصُ سحقیق

ی شُ گیشی اص سحقیقبر هیذًا ـ  ٍهلبحجِ  ثب ْث آٍسی دشػـاٌبهِ ثایي كابحت ًؾاشاى ٍ     سْیِ، سَصیـ ٍ جوا

 اػشفبدُ ًواَدُ دبػخ ثِ ػئَا ر سحقیق  اسائِ ٍسحلیل  ٍ بسی دس دٍ هشحلِ ثشای سجضیِخجشگبى جبهقِ آه

 اػز.

 ّاب  ّبی آهبسی سَكیفی اص قجیل جذاٍل فشاٍاًی، هحبػجِ هیابًگیي ٍ ًؼاجز   اص سٍؽّب دس سحلیل دادُ

ٍ آصهَى اػشفبدُ اص ثب دس ًْبیز  اػشفبدُ ؿذُ اػز ٍ دبػاخ   یػاغح هقٌابداس   ثاشای سقیایي   هقذاس کابی د

حاَصُ  سشیي فَاهل طئَدلیشیاک ػیبػای   فوذُ ،%(5% ثب خغبی حذاکاش صیش 95)ضشیت اعویٌبى ػئَا ر 

 ، احلبء ؿذُ اػز.ایشاىهَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا. دسیبی خضس

                                                           
 28/9/94ثب ػشداس ػشلـكش دبػذاس دکشش هلغفی ایضدی دس هَسخِ  هحقق هلبحجِ -1
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 چگًَگی اًجام هصاحبِ ٍ تْیِ پرسشٌاهِ ٍ رٍایی ٍ پایایی آى -

 الف( هصاحبِ
ًؼجز ثِ سْیِ ػؤا ر ثؼشِ ٍ ثبص جْاز  هشسجظ ثب هَضَؿ، خجشگبى  ٍذ اػبسیثشخی اص دغ اص هـَسر ثب 

ّبی ًؾبهی ٍ ػیبػی ثاب سَجاِ   ؿذ. ػذغ ػقی گشدیذ اص هشخللیي خجشُ دس حَصُاقذام اًجبم هلبحجِ 

ّبی کیفی سب حذ اؿاجبؿ اػاشفبدُ گاشدد. ثاشای ثاب       دس خلَف دادُ ّبی جبهقِ ثشای هلبحجِثِ ٍیظگی

 ّبی هخشلف هغشح گشدیذ.ای دیگش ٍ دس صهبى، ػئَا ر هلبحجِ ثِ گًَِثشدى دبیبیی هلبحجِ

   ب( پرسشٌاهِ

ّبی دشػـٌبهِ ثش گشفشِ ؿذُ اص هاذل سحلیلای   ثب سَجِ ثِ ػؤا ر سحقیق ، اثشذاء گَیِ روایی صوری: -

ّابی فلوای ٍ جلؼابر     ًؾش ٍ خجشُ هشسجظ ثب هَضَؿ )ثب ًـؼاز ػذغ ثِ افشاد كبحت ،سحقیق سْیِ ؿذ

اًذیـی ثب خجشگبى، فشهبًذّبى، هذیشاى حَصُ دفبفی، اهٌیشی ٍ ػفشّبی سحقیقی( اسائِ ٍداغ اص لحابػ    نّ

ػؤال ثؼشِ ٍ یک ػائَال ثابص عشاحای     16ای دس قبلت ًوَدى ًؾشار آًبى، اكتح ٍ دس ًْبیز دشػـٌبهِ

دى هَضَؿ سحقیق ٍ هحذٍدیز ٍجَد افشاد كبحت ًؾاش ٍ خجاشُ   گشدیذ. ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ سخللی َث

ّابی کـاَسی ٍ هشاکاض     ، دػاشگبُ  ی هَسد هغبلقاِ دس ػاغح ًیشٍّابی هؼالح     هشسجظ ثب هَضَؿ ٍ حَصُ

دى جبهقِ ًبهاِ دس دٍ ًَثاز   ی آهبسی ٍ عشاحی ٍ سَصیـ ػئَا ر دشػاؾ  داًـگبّی ٍ ًیض سوبم ؿوبس َث

ِ    سَاى ثب دسكذ اعویٌبى ثب یی ًشیجِ هی كاَسی   1ثاَس اص سٍایای  ی هض  گیشی ًوَد کاِ ػائَا ر دشػـاٌبه

   ثبؿذ. ثب یی ثشخَسداس هی

ِ  یكی اص سٍؽ روایی محتوایی: -  یاب ّوابى   ّبی سقییي افشجبس سٍایی هحشَایی، اػشفبدُ اص ضاشیت  ٍؿا

(C.V.R)
دًذ 12ب سَجِ ثِ ایٌكِ سقذاد خجشگبى ٍ ًؾشدٌّذگبى ثشای ایي اسصیبثی . ثثبؿذهی2 لزا هقاذاس   ،ًفش َث

دُ ٍ گَیِ 59/0سش اص قبثل قجَل، ضشیت ثب  دًاذ  یّبیَث س َث حازف   ،کِ داسای ضشیت کوشش اص هقذاس هضَث

ؿاشح ریال، کاِ    دشػـٌبهِ دٍم ثاِ   ةگَی 16ثٌبثشایي ثشاثش هحبػجبر اًجبم ؿذُ، سقذاد ػِ گَیِ اص  .ؿذًذ

دًذ59داسای ضشیت کوشش اص   اص دشػـٌبهِ حزف ؿذًذ. /. َث

 ام کـَسّبی حبؿیِ خضس( داؿشي َّیز ایشاًی دس ثیي اغلت اق1َ

                                                           
1 - Validity 

2-C.V.R (Content Validity Ratio) 
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ِ ی  اػشقتل( ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ 2 ػابحلی دسیابی  خاضس     بفشا

 )خجشگبى ایي گَیِ سا سكشاسی قلوذاد ًوَدًذ.(

دى ػبخشبسّبی ػیبػی3  .اجشوبفی سشکوٌؼشبى -( ثؼشِ َث

(، سٍایای هحشاَایی سا دسیبفاز ٍ    ّبی دیـٌْبدی خجشگبى)ثِ ؿشح ریلگَیِ اص گَیِ 3سقذاد  ّوچٌیي

 سػیذُ اػز. 16ػَم ًیض ثِ فذد  ةّبی دشػـٌبه. لزا جوـ گَیِاضبفِ ؿذًذدٍم  ةّبی دشػـٌبهثِ گَیِ

 ( هغشح کشدى آسهبى آرسثبیجبى ثضسگ سَػظ  جوَْسی آرسثبیجبى1

 ( سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس2

دى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا3    .دیگش ػبحل دسیبی خضس یشاى ًؼجز ثِ چْبس کـَس( کن َث

اهال ػیبػای، ثاِ كاَسر هحبػاجِ هجوَفاِ       َدس ایي سحقیق، سٍایی هحشاَایی کلای ثاشای ف    ضوٌب 

 هحبػجِ ؿذُ اػز.      % ٍ ثشای سطین حقَقی 817ثشاثش  ،هیبًگیي

 ّاتحلیل یافتِ ٍ تجسیِ

صای هشسجظ ثب هؼبئل دفابفی  ْذیذس ٍ يیآفش فشكز ثؼششّبی يیسش هْن سحقیق:ػئَال یكن  ّبیسحلیل دادُ

 حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟ ػیبػی فَاهل طئَدلیشیک هٌجقث اص یشاىج.ا.ا یسٍؾید

هاشسجظ ثاب   دسیابی خاضس   حاَصُ  ّبی هَیش دس ثقاذ طئَدلیشیاک ػیبػای    سَكیف ؿبخق دس دبػخ ثِ

 شِ خَاّذ ؿذ.آفشیي ٍ سْذیذصا دشداخثؼشش فشكز ّبی ًقؾ

  فبهل اٍل: افضایؾ قبچبو کب ، هَاد هخذس ٍ خبٍیبس دس ثیي کـَسّبی ػبحلی دسیبی خضس

 هیاضاى  آًبى ٪57اهب اص ایي سقذاد، سٌْب  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخكذ

دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ      کـَس دس حَصُ یش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفییسب

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 53/3اًذ. هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُ

ػابحلی   بفشِی اػشقتلگؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع، آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ  ٍم:دفبهل 

  خضس دسیبی

 هیاضاى  آًابى  ٪100اهب اص ایي سقاذاد،   اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخكذ 

دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ     کـَس دس حَصُ یش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی یسب

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 92/4اًذ. هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُ
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  یکـَس ػبحلدٌ  خضس ثب ّوكبسی  ِ یای دس هٌغقفقذاى اسحبدیِ هٌغقِ م:ػَفبهل 

دٌّاذگبى ایاي   دبػاخ ( ٪61ًفش) 30آفشیي ٍ دٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزدبػخ( ٪39ًفش ) 19سقذاد  

یش یساب  هیاضاى  آًبى ٪42 ،فشیيآدٌّذگبى فشكزًفش دبػخ 19اهب اص سقذاد  اًذ. فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ

دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ    ـَس دس حَصُ کفشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی آ ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكز

یش ایاي فبهال سا   یساب  هیضاى آًبى ٪100دٌّذُ سْذیذصا ، ًفش دبػخ 30اص سقذاد ٍ  اًذصیبد اسصیبثی ًوَدُخیلی

-صیبد اسصیبثی ًواَدُ دس حذ صیبد ٍ خیلیکـَس دس ایي حَصُ سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 40/4ٍ هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  8/2شیي آفهیبًگیي ثؼشش فشكزاًذ. 

  ثیي سشکیِ، آرسثبیجبى، قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼاشبى  صثبى سشکسـكیل اجتع هـششک کـَسّبی  م:چْبسفبهل 

دٌّذگبى ایاي فبهال   دبػخ( ٪73ًفش) 36آفشیي ٍ ایي فبهل سا فشكز ،دٌّذگبىدبػخ( ٪27ًفش) 13سقذاد 

یش ایاي  یسب هیضاى آًبى اص ٪38فشیي، آدٌّذگبى فشكزًفش دبػخ 13اهب اص سقذاد  اًذ. سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ

دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلای  کـَس دس حَصُ فشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی آفبهل سا دس ثؼشش فشكز

یاي فبهال سا دس   یش ایساب  هیاضاى  آًبى اص ٪83 ،دٌّذُ سْذیذصاًفش دبػخ 36اًذ. ٍ اص سقذاد صیبد اسصیبثی ًوَدُ

اًاذ.  دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُکـَس دس ایي حَصُ سا ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 33/4ٍ هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/2آفشیي هیبًگیي ثؼشش فشكز

ِ ػابحلی دسیابی   یبفشستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتل ن:دٌجفبهل 

دسكاذ    كذی غشثای ّاب  قاذسر ی خَد ثشای گاشفشي اهشیابص اص   صً چبًِخضس ثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر 

یش ایاي فبهال   یسب هیضاى آًبى، اص ٪67اهب اص ایي سقذاد،  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدبػخ

دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ خیلای صیابد       کـَس دس حاَصُ  سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 1/4اًذ. هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا اسصیبثی ًوَدُ

ثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍداب، ًابسَ ٍ آهشیكاب جْاز سحكاین قاذسر       ن: ثْشُؿـفبهل 

اهاب اص ایاي    اًذ. ُآفشیي ثشآٍسد کشددٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزدسكذ دبػخ  كذدس حَصُ خضس یشاىج.ا.ا

کـاَس دس  آفاشیي ثاش ساذٍیي ساّجاشد دفابفی      یش ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكزیسب هیضاى آًبى اص ٪92سقذاد، 

هحبػاجِ   69/4آفاشیي  اًذ. هیبًگیي ثؼشش فشكزدسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُحَصُ 

 ؿذُ اػز.
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ِ ثب کـاَسّبی حاَصُ خاضس     یشاىدیذلوبػی ج.ا.ا جبًجِ سٍاثظن: ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِّفشفبهل   ظُیا ٍ  ثا

یش یساب  هیاضاى  آًابى  ٪100ٍ  اًاذ.  آفشیي ثشآٍسد کشدُدٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزسكذ دبػخدذ  كسٍػیِ

دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ    کـَس دس حَصُ آفشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكز

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 92/4آفشیي . هیبًگیي ثؼشش فشكزاًذخیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُ

  قذسر دس حَصُ دسیابی خاضس   کٌٌذُ يییسقدس ایجبد جبیگبُ  یشاىسقبثز کـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ا ن:ّـشفبهل 

یش یساب  هیاضاى  آًبى اص ٪21اهب اص ایي سقذاد،  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخكذ

دسیبی خضس دس حذ صیابد ٍ خیلای   کـَس دس حَصُ شش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ایي فبهل سا دس ثؼ

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 67/2اًذ. هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا صیبد اسصیبثی ًوَدُ

سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفاز ٍ گابص ثیـاشش، افاضایؾ      ن:ًْفبهل 

  ی دس خضسا فشا هٌغقِّبی ًفَر قذسر ّبی سؼلیحبسی، گؼششؽػغح سقبثز

 هیاضاى  آًبى اص ٪96اهب اص ایي سقذاد،  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخ كذ 

دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ     کـَس دس حَصُ یش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی یسب

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 8/4گیي ثؼشش سْذیذصا اًذ. هیبًخیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُ

اص ػبصهبى هلل ثشای دخبلز دس سقییي سطیان   بفشِی اػشقتلفبهل دّن: دسخَاػز ثقضی اص کـَسّبی سبصُ 

 ٪57اهب اص ایاي سقاذاد،   اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ دسكذ دبػخ  كذحقَقی ایي دسیب

دسیابی خاضس دس    کـَس دس حَصُ دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفییش ایي فبهل سا یسب هیضاى آًبى اص

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 88/3اًذ. هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُ

  ، سشکوٌؼاشبى ٍ آرسثبیجابى  یاشاى ّن: سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّابی آثای ایاي دسیاب ثایي ج.ا.ا     دُیبصفبهل 

یش یساب  هیاضاى  آًبى اص ٪86اهب اص ایي سقذاد،  اًذ. ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ دٌّذگبىدسكذ دبػخكذ

 دسیبی خضس دس حذ صیابد ٍ خیلای  کـَس دس حَصُ ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 43/4هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  اًذ.صیبد اسصیبثی ًوَدُ

  ق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویاز دسیابی خاضس   سَاف ّن:دٍاصدفبهل 

یش یساب  هیاضاى  آًبى اص ٪78اهب اص ایي سقذاد،  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخكذ

 صیابد ٍ خیلای صیابد   دس حذ کـَس دس ایي حَصُ سا ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 هحبػجِ ؿذُ اػز. 39/4هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا . اًذاسصیبثی ًوَدُ
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 آفشیي فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خضسهَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا.سشیي ثؼششّبی فشكز( هْن1جذٍل ؿوبسُ)  

ردیف 

 عاهل
 عَاهل شئَپلیتیک سیاسی

فراٍاًی 

 فریيآ فرصت

درصد 

فراٍاًی 

 آفریيفرصت

هیساى  درصد

تاثیر عاهل 

در حد زیاد 

 ٍ خیلی زیاد

هیاًگیي 

 فراٍاًی

هقدار کای دٍ 

 هشاّدُ شدُ
 رتبِ سطح هعٌا داری

1 

ای فقذاى اسحبدیِ هٌغقِ
دس هٌغقة خضس ثب 

کـَس ّوكبسی دٌ  
 یػبحل

19 
39 42 8/2 74/4 491/0 - 

2 

سـكیل اجتع هـششک 
ثیي  صثبى سشککـَسّبی 

سشکیِ، آرسثبیجبى، 
 ٍ سشکوٌؼشبى قضاقؼشبى

13 27 38 4/2 692/0 405/0 - 

3 

ثشداسی اص فضبی ثْشُ
هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب 
اسٍدب، ًبسَ ٍ آهشیكب 
جْز سحكین قذسر 
 ج.ا.ا. دس حَصُ خضس

49 100 92 69/4 30/84 000/0 2 

4 

ایجبد صهیٌِ سَػقِ 
جبًجِ سٍاثظ  ّوِ

دیذلوبػی ج.ا.ا. ثب 
کـَسّبی حَصُ خضس 

 سٍػیِ ظُیٍ ثِ

49 100 100 92/4 30/64 000/0 1 

فاشیي هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی      آ سشیي ثؼششّبی فشكزًشبی  جذٍل فَو  گَیبی ایي اػز کِ هْن

 :اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس ثِ سشسیت اّویز فجبسسٌذ اصهٌجقث  یشاىسٍی ج.ا.ادیؾ

 سٍػیِ. ظُیٍ  ثِى ثب کـَسّبی حَصُ خضس جبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ج.ا.ایشاایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِ( 1

دس  یاشاى ثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدب، ًبسَ ٍ آهشیكب جْز سحكاین قاذسر ج.ا.ا  ( ثْش2ُ

لازا   ،آفاشیي ثشخاَسداس ًـاذُ   داسی دس ثؼششّبی فشكاز اص ػغح هقٌب 5ٍ  4فبهل . ضوٌب  حَصُ خضس

 دسیبی خضس داؿشِ ثبؿٌذ. حَصُ دس یشاىفبفی ج.ا.اسَاًٌذ سبییش هْوی دس سذٍیي ساّجشد دًوی

 

 

 



 

 

  1335، پاییص 65سال َفدَم، شمازٌ  -فصلىامٍ مطالعات دفاعی استساتطیک 182

 
 هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاىحَصُ خضس ػیبػی اهل طئَدلیشیکَف سْذیذصایسشیي ثؼششّبی هْن (2)جذٍل ؿوبسُ

ردیف 

 عاهل
 عَاهل شئَپلیتیک سیاسی

فراٍاًی 

 تْدیدزا

درصد 

 فراٍاًی

 تْدیدزا

درصد 

هیساى تاثیر 

عاهل در 

د ٍ حد زیا

 خیلی زیاد

هیاًگیي 

 فراٍاًی

هقدار 

کای دٍ 

هشاّدُ 

 شدُ

 سطح 

 داری هعٌا
 رتبِ

1 
افضایؾ قبچبو کب ، هَاد هخذس ٍ خبٍیبس 

 دس ثیي کـَسّبی ػبحلی دسیبی خضس
49 100 57 53/3 65/13 535/0 - 

2 

گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع، آهشیكب 

 بفشِی اػشقتلٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ 

 خضس ی دسیبیػبحل

49 100 100 92/4 30/64 000/0 1 

3 
ای دس هٌغقة خضس ثب فقذاى اسحبدیِ هٌغقِ

 یکـَس ػبحلّوكبسی دٌ  
30 61 23 97/1 35/4 226/0 - 

4 

سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی 

ثیي سشکیِ، آرسثبیجبى، قضاقؼشبى  صثبى سشک

 ٍ سشکوٌؼشبى

36 73 67 03/4 12/8 031/0 7 

5 

گؼششؽ ًفَر خَد دس ستؽ سٍػیِ جْز 

یبفشِ ػبحلی ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتل

دسیبی خضس ثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر 

ی خَد ثشای گشفشي اهشیبص اص صً چبًِ

 ی غشثیّب قذسر

49 100 67 1/4 75/29 000/0 6 

6 

سقبثز کـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ا. دس ایجبد 

قذسر دس حَصُ دسیبی  کٌٌذُ يییسقجبیگبُ 

 خضس

49 100 21 67/2 57/7 056/0 - 

7 

سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس 

ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گبص ثیـشش، 

ّبی سؼلیحبسی، افضایؾ ػغح سقبثز

ی دس ا فشا هٌغقِّبی گؼششؽ ًفَر قذسر

 خضس

49 100 96 8/4 17/57 000/0 2 

8 

دسخَاػز ثقضی اص کـَسّبی سبصُ 

بلز اص ػبصهبى هلل ثشای دخ بفشِی اػشقتل

 دس سقییي سطین حقَقی ایي دسیب

49 100 57 88/3 16/14 531/0 - 

9 
سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّبی آثی ایي دسیب 

 ثیي ج.ا.ا.، سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى
49 100 86 43/4 9/35 000/0 4 

10 

سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی 

ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی 

 خضس

49 100 78 39/4 78/29 000/0 5 

هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی      یساشیي ثؼاششّبی سْذیاذصا   ًشبی  جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کاِ هْان  

 :اّویز فجبسسٌذ اص سیتسش دسیبی خضس ثِهٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ یشاى سٍی ج.ا.ا دیؾ
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 ػبحلی دسیب شِبفی اػشقتل( گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع، آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ 1

-( سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گبص ثیـشش، افضایؾ ػغح سقبثز2

 ی دس دسیبی خضسا فشاهٌغقِّبی ّبی سؼلیحبسی، گؼششؽ ًفَر قذسر

 سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى ایشاى،( سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّبی آثی ایي دسیب ثیي ج.ا.3

 جِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس( سَافق دٍجب4ً

یبفشِ ػبحلی دسیبی خضس ثشای ( ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتل5

 ی غشثیّب قذسری خَد ثشای گشفشي اهشیبص اص صً چبًِافضایؾ افشجبس ٍ قذسر 

 .سشکیِ، آرسثبیجبى، قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼشبىثیي  صثبى سشک( سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی 6

سَاًٌاذ  لزا ًوی ،صا ثشخَسداس ًـذُداسی دس ثؼششّبی سْذیذاراص ػغح هقٌب 12ٍ  10 ،9 ،1ّبی فبهل

 دسیبی خضس داؿشِ ثبؿٌذ.حَصُ دس  یشاىاص حیث سْذیذ سبییش هْوی دس سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا

فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی     يیشس هْنػئَال دٍم سحقیق:  ّبیسحلیل دادُ

 حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟ دس ایشاىج.ا.

% ایاشاى اص دسیابی   20( هجٌای ثاش ػاْن    القبلی هذؽلِای )ّن: سثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِفبهل چْبسد

یش ایي فبهال سا  یسب هیضاى آًبى ٪100ٍ  اًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا قَر ثشآٍسد کشدُدسكذ دبػخكذ  خضس

-صیبد اسصیابثی ًواَدُ  دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلیکـَس دس حَصُ قَر هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 دس قَر هحبػجِ ؿذُ اػز. 92/4اًذ. هیبًگیي ایي فبهل 

دى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا   ًؼجز ثِ چْابس کـاَس  دیگاش ػابحل دسیابی خاضس      یشاى فبهل دبًضدّن: کن َث

دٌّاذگبى ایاي فبهال سا    دبػاخ ( ٪28ًفاش)  14ایي فبهل سا ضاقف ٍ   ،دٌّذگبىدبػخ( ٪72)ًفش 35سقذاد 

یش ایاي فبهال سا   یسب هیضاى آًبى اص ٪100، ضقفدٌّذگبى ًفش دبػخ 35اهب اص سقذاد  اًذ. قَر  ثشآٍسد کشدُ

ی صیابد اسصیابث   دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ خیلای    کـَس دس حَصُ ضقف هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی 

یش ایي فبهل سا قَر هَیش ثش ساذٍیي  یسب هیضاى آًبى اص ٪83 ،دٌّذُ قَرًفش دبػخ 14اًذ. ٍ اص سقذاد ًوَدُ

ٍ  35/4اًاذ. هیابًگیي ضاقف    دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًواَدُ کـَس دس ایي حَصُ ساّجشد دفبفی 

 .  1هحبػجِ ؿذُ اػز 1/2هیبًگیي قَر  

                                                           
 . اًذایي فبهل سا ضقف قلوذاد ًوَدُ دٌّذگبىدبػخ خجشگبى ًؾبهی ایي فبهل سا قَر ٍ دیگش % 77 -1
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دسكاذ  كذ   ثاب کـاَسّبی سٍػایِ ٍ قضاقؼاشبى     یاشاى ٌاًَی ثایي ج.ا.ا  فبهل ؿبًضدّن: دیذلوبػی فقابل ک 

یش ایاي فبهال سا قاَر هاَیش ثاش      یثس هیضاى آًبى ٪100ٍ ًذ. دٌّذگبى ایي فبهل سا قَر ثشآٍسد کشدُ  دبػخ

اًاذ. هیابًگیي   دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیابثی ًواَدُ  کـَس دس حَصُ سذٍیي ساّجشد دفبفی 

 س قَر هحبػجِ ؿذُ اػز.د 92/4ایي فبهل 

 هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا.حَصُ خضس ػیبػی اهل طئَدلیشیکَف ّبیقَرسشیي هْن (3)جذٍل ؿوبسُ

ردیف 

 عَاهل سیاسی شئَپلیتیک عاهل
فراٍاًی 

 قَت

درصد 

فراٍاًی 

 قَت

درصد 

هیساى تاثیر 

عاهل در 

حد زیاد ٍ 

 خیلی زیاد

هیاًگیي 

 فراٍاًی

هقدار کای 

دُ دٍ هشاّ

 شدُ

سطح 

هعٌا 

 داری

 رتبِ

11 
هجٌی   ایسثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِ

 % ایشاى اص دسیبی خضس20ثش ػْن 
49 100 100 92/4 30/64 000/0 1 

12 
کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا. ًؼجز ثِ چْبس 

 کـَس  دیگش ػبحل دسیبی خضس 
14 28 83 1/2 8/8 031/0 3 

13 
فقبل کًٌَی ثیي ج.ا.ا. ٍ سٍػیِ،  دیذلوبػی 

 قضاقؼشبى
49 100 100 92/4 30/64 000/0 2 

هٌجقاث اص   سشیي قَر هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی ج.ا.ایاشاى    ًشبی  جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کِ هْن

اهابم  حضاشر  سثکیاذ هقابم هقؾان سّجاشی     فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز اص: 

ِ  .ایاشاى، % ایشاى اص دسیبی خضس،  سٍاثظ دیذلوبػی فقابل ثایي ج.ا  20هجٌی ثش ػْن   ایخبهٌِ  ،سٍػای

دى عَل هشص ػبحل ج.ا.    .ًؼجز ثِ چْبس کـَس  دیگش ػبحل دسیبی خضس ایشاىقضاقؼشبى ٍ کن َث

ثبیذ گفز کِ فوذُ خجشگبى ًؾابهی عاَ ًی ثاَدى هشصّابی کـاَسّبی       ندسخلَف فبهل دبًضدّ

چشا کِ هقشقذ ّؼاشٌذ   .داًٌذقَر داًؼشِ ٍ ثشای آى کـَسّب ضقف هی ایشاىسا ثشای ج.ا. ػبحلی ایي دسیب

سش ثبؿذ سُا ًفَر ثیـشش ثاَدُ ٍ حفاؼ ٍ کٌشاشل هاشص ثاشای ایاي کـاَسّب        ّش چقذس هشص ػبحلی عَ ًی

کِ عَل ػبحل ثیـاششی   یًذ کـَسّبیاهب دیگش خجشگبى ثخلَف خجشگبى ػیبػی هقشقذ سش اػز.هـكل

اًذ ٍ لزا کَسبُ ثاَدى هاشص ػابحلی ایاي دسیاب      حق حبکویز ثیـششی اص ایي دسیب سا ثشای خَد قبئل ،ذداسً

اًاذ.  ضقف قلوذاد ًواَدُ  یشاىًؼجز ثِ ػبیش کـَسّبی دیشاهًَی دسیبی خضس سا ثشای ج.ا.ایشاى ثشای ج.ا.ا

ثبؿاذ کاِ   های قاَر   هبّیزّن داسای هبّیز ضقف ٍ اص دیذ جبهقِ آهبسی ّن داسای ثٌبثشایي ایي فبهل 

 هبّیز ضقف آى ثیـشش اػز.
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 ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا. هَیش حَصُ خضس  ػیبػی اهل طئَدلیشیکَف ّبیضقفسشیي هْن (4)جذٍل ؿوبسُ

ردیف 

 عاهل
 عَاهل سیاسی شئَپلیتیک

فراٍاًی 

 ضعف

درصد 

فراٍاًی 

 ضعف

درصد 

هیساى تاثیر 

عاهل در 

حد زیاد ٍ 

 خیلی زیاد

هیاًگیي 

 اٍاًیفر

هقدار کای 

دٍ هشاّدُ 

 شدُ

 سطح 

 هعٌا داری
 رتبِ

14 
کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا. ًؼجز ثِ 

 چْبس کـَس  دیگش ػبحل دسیبی خضس 
35 72 100 35/4 95/35 ./... 1 

یاشاى  سٍی ج.ا.اسشیي ضقف هشسجظ ثب هؼبئل دفابفی دایؾ  ًشبی  جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کِ هْن

 شیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز اص:هٌجقث اص فَاهل طئَدلی

دى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا -  .ًؼجز ثِ چْبس کـَس  دیگش ػبحل دسیبی خضس یشاىکن َث

 گیری ٍ پیشٌْادّاًتیجِ

   گیریًتیجِ -
 یسٍؾیدا صای هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی ْذیذس ٍ يیآفش فشكز ثؼششّبی يیسش هْن دبػخ ػئَال یكن سحقیق:

 حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟ ػیبػی فَاهل طئَدلیشیک صهٌجقث ا یشاىج.ا.ا

فَاهال   هٌجقاث اص  یاشاى ج.ا.ا یسٍؾیدا آفشیي هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی    سشیي ثؼششّبی فشكزالف( هْن

 :دسیبی خضس فجبسسٌذ اص حَصُ ػیبػی طئَدلیشیک

 سٍػیِ ظُیٍ  ثِجبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ج.ا.ایشاى ثب کـَسّبی حَصُ خضس ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِ( 1

دس  یاشاى ثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدب، ًبسَ ٍ آهشیكب جْز سحكاین قاذسر ج.ا.ا  ( ثْش2ُ

 .حَصُ خضس

فَاهال   هٌجقاث اص  یاشاى ج.ا.ا یسٍؾیدا سشیي ثؼاششّبی سْذیاذصای هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی       هْنة(  

 :دسیبی خضس فجبسسٌذ اص حَصُ ػیبػی طئَدلیشیک

 ػبحلی دسیب بفشِی اػشقتلسطین اؿغبلگش قذع، آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ گؼششؽ ًفَر ( 1

( سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گابص ثیـاشش، افاضایؾ ػاغح     2

 ی دس دسیبی خضسا فشاهٌغقِّبی ّبی سؼلیحبسی، گؼششؽ ًفَر قذسرسقبثز

 ، سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبىیشاىثی ایي دسیب ثیي ج.ا.ا( سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّبی آ3

 ( سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس4
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یبفشاِ ػابحلی دسیابی خاضس     ( ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػاشقتل 5

 ی غشثیّب قذسریبص اص ی خَد ثشای گشفشي اهشصً چبًِثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر 

 .ثیي سشکیِ، آرسثبیجبى، قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼشبى صثبى سشک( سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی 6

حَصُ  دس یشاىفَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی ج.ا.ا يیسش هْندبػخ ػئَال دٍم سحقیق: 
 دسیبی خضس کذاهٌذ؟

   قوت سیبسیعوامل 

هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی  یشاىقَر ػیبػی ج.ا.ا فبهل يیسش هْن:    سبکیذ هقبم هقؾن سّجشی الف(

هجٌی ثش ػْن  ایسثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِ ؛از حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز خَد دس

 .% ایشاى اص دسیبی خضس20

ثاب کـاَسّبی سٍػایِ ٍ     یاشاى .اسٍاثظ دیذلوبػای فقابل ثایي ج.ا   فبهل قَر دیگش  سٍاثظ دیذلوبػی: ة(

   ثبؿذ. هی قضاقؼشبى

فجابسر اػاز اص     ،حَصُایي  هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی خَد دس یشاىفبهل ضقف ػیبػی ج.ا.ا يیسش هْن

دى عَل هشص ػبحل ج.ا.ا  .چْبس کـَس  دیگش ػبحل دسیبی خضسًؼجز ثِ  یشاىکَسبُ َث

 ّاپیشٌْاد  -
الوللی ثب هـبسکز ّوِ کـَسّبی ػابحلی ثاب   َاًیي ثیيحل سطین حقَقی دسیبی خضس دس چبسچَة ق(1

دس ًؾش گشفشي هؼبئلی ّوچَى هؼئلِ کـشیشاًی، حق اػشفبدُ کـاَسّب دس هؼائلِ هابّیگیشی، اػاشفبدُ اص     
 هیؼش اػز هٌبثـ عجیقی، هؼبئل صیؼز هحیغی، سقییي حق حبکویز دس ػغح دسیب

ًَِ سَافق دٍ یب ػِ جبًجِ کـاَسّبی ػابحلی   جْز جلَگیشی اص ّشگ یشاى( ستؽ دیذلوبػی فقبل ج.ا.ا2
 .دسیبی خضس دس خلَف سقییي حبکویز دسیبی خضس

خضس ٍ کبسثشد دیذلوبػای  دسیبی ّوگشایی کـَسّبی دیشاهَى ػبحل  ّبی سـَیق ثِکبسثشدى ػیبػزِ ( ث3
هؼابثقبر   ثشگضاسیسش کشدى ػبصهبى ّوكبسی کـَسّبی ػبحلی خضس، كَسر هلذاقی فقبلِ ػبصًذُ )ث

ّبی هَضَفی سَػظ کـاَسّبی   اسحبدیِسـكیل  ،خضسدسیبی کـَسّبی ػبحلی سَػظ ّبی ٍسصؿی مجب
ّبی خضس، اسحبدیِ اػاشبًذاساى خاضس، اسحبدیاِ     داًـكذُسحز فٌبٍیٌی اص قجیل  اسحبدیِ  حَصُ دسیبی خضس

 ّبی خضس ٍ ...( جَاى
جْز سجاذیل ؿاذى ثاِ     ٪20ِ ّبی هبّیگیشی، سجبسی ٍ ًؾبهی ایشاى ثِ هٌغقٍآهذ هكشس کـشی  ( سفز4

   .سٍیِ فشفی یک
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   فْرست هٌابع
 .ػبصهبى جغشافیبیی ًیشٍّبی هؼلح ، سْشاى:"طئَدلیشیک دسیبی خضس"(، 1389) ٍ ّوكبساى، دَس یاحوذ -

سشجوِ: هحوَد سضاب گلـاي داظٍُ،     "ّبی هٌبصفِ دس آػیبی هشکضی ٍ قفقبص جٌَثیگؼل "(1382الیكش، اٍلگب، ) -

شـبسار هَػؼِ فشٌّگی اثشاس هقبكش.فجبع کبسداى ٍ ح  ؼي ػقیذ کتّی، سْشاى: ًا

، هششجن: ؿوؼی فَ د آثبدی، فلی ػبسی، هشکض هلی هغبلقابر  "سَّوبر ٍ ٍاققیبر"(، 1385ایگَس، ع. صٍى، ) -

 ٍ سحقیقبر دسیبی خضس.

شـبسار ػبی "خضس ٍ هٌبفـ هلی جوَْسی اػتهی ایشاى"(، 1381ثیظًی، هْذی، ) -  ِ سٍؿي.،سْشاى: ًا

،فلالٌبهِ هغبلقابر    "هـبثْز ّب ٍ هغبیشر ّب دس هَاضاـ کـاَسّبی ػابحلی خاضس    "(، 1380سشاثی، ؿْشام، ) -

 .35آػیبی هشکضی ٍ قفقبص، ؿوبسُ 

شـابسار   "طئَدلیشیک جذیذ ایشاى اص قضاقؼشبى سب گشجؼشبى"(، 1387سقَی اكل، ػیذ فغب، ) - ،چبح ػَم، سْشاى: ًا

 ٍصاسر اهَس خبسجِ ج.ا.ا.

 .سشجوِ: ًبكش سیوَسی، اًشـبسار ٍصاسر خبسجِ، "طدَدلشیک دسیبی خضس" ،(1389جَدر، ثْجز، ) -

 ،هـْذ، اًشـبسار دبدلی.  "اكَل ٍ هفبّین طئَدلیشیک"(، 1385ًیب، هحوذسضب،) حبفؼ -

ی کـَسّبی حبؿیِ دسیابی خاضس ٍ اهٌیاز اقشلابدی جوْاَسی      گش یًؾبه"(، 1388كبثشی، افـیي، ) -

 ، هقبًٍز دظٍّؾ داًـگبُ فبساثی. "اىاػتهی ایش

 فشٍسدیي.   10، خجشگضاسی فبسع،  "دسیبی هبصًذساى، چبلؾ دٌ  کـَس"(، 1383كفشی، هْذی، ) -

سحَ ر طئَدلیشیک دس حَصُ دسیبی خضس ٍ سغییش ًقؾ قذسسْبی ثضسگ "(، 1390قبػوی، حبکن ٍ صّشا ًبؽشی، ) -

 ، ػبل ّفشن، ؿوبسُ ػَم. ، سْشاى: فللٌبهِ طئَدلیشیک "دس ایي هشغقِ

،  "گشایی قَهی دس آػیبی هشکاضی ٍ قفقابص جٌاَثی   سقبهلی ًؾشی ثش دَیؾ هلی"(، 1391گش کبلجی، ٍلی، )کَصُ -

 ، دبییض.  75فللٌبهِ آػیبی هشکضی ٍ قفقبص، ؿوبسُ 

گبُ ، سْشاى، اًشـابسار داًـا  "اثقبدّب ٍ  سْذیذار قذسر هلی ؿبخق"(، 1387گشٍُ هغبلقبسی اهٌیز، ) -

 فبلی دفبؿ هلی.

الوللای،   ،سْشاى: ثَلشي هشکض هغبلقابر فابلی ثایي    "دسیبی خضس ٍ سحَ ر حقَقی آى"(، 1381هوشبص، جوـیذ، ) -

 ػبل دٍم، ؿوبسُ ػَم، اسدیجْـز هبُ.

،هجلِ دظٍّـای حقاَو ٍ    "سطین حقَقی دسیبی خضساص ٍاگشایی سب ّوگشایی"(، 1383هیش فخشایی، ػیذحؼي، ) -

 ، ثْبس.10ُ ػیبػز، ؿوبس

 .46ًبهِ هغبلقبر آػیبی هشکضی ٍ قفقبص، ؿوبسُ ، فلل "سٍثظ ایشاى ثب آرسثبیجبى"(، 1392هحوذی, فلی، ) -
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 ٍ ساثییش آى ثاش ساذٍیي    سقییي فَاهل طئَدلیشیک حاَصُ دسیابی فوابى    "(، سػبلِ دکششی 1391، )الِ فضلًَرسی،  -

ـ ،"ایشاى اػتهی جوَْسی اهٌیشی –ساّجشد دفبفی   گبُ فبلی دفبؿ هلی.دًا

ـاگبُ فابلی دفابؿ هلای،       "هذیشیز ساّجشدی كاحٌِ جٌاگ   "(، جضٍُ دسػی 1392ًَرسی، فضل الِ، ) سْاشاى، دًا

ـكذُ دفبؿ.  دًا

شـبسار ٍصاسر اهاَس خبسجاِ   "طئَدلیشیک ثحشاى دس آػیبی هشکضی ٍ قفقبص"(، 1387ٍافؾی، هحوَد، ) - ،سْشاى: ًا

 ج.ا.ا.

،سْاشاى:   "اص کبػذیي سب خضس، ؿٌبخز هحیظ صیؼز، ًفز ٍ حقاَو ثایي الولال   "(، 1390هحوذی، هحوذ، )ٍلی -

شـبسار ػجضآسًگ.  ًا

 ّاهصاحبِ
كش دبػذاس - هلغفی ایضدی )ؿبغل دس ػاشبد کال ًیشٍّابی هؼالح ج.ا.ا.(،      دکشش هلبحجِ ثب ػشداس ػشـل

(28/09/1394) ،          ٍ یي هَضاَؿ هلابحجِ، سابییشار فَاهال ػیبػای طئَدلیشیاک دسیابی خاضس ثاش ساذ

 ساّجشدّبی دفبفی ج.ا.ا.

فجاذالقلی دَسؿبػات )ؿابغل دس ػاشبد کال ًیشٍّابی هؼالح ج.ا.ا.،        دکشاش  هلبحجِ ثاب اهیاش ػاشسیخ     -

طئَدلیشیک دسیبی خضس ثش ساذٍیي ساّجشدّابی    یبػیهَضَؿ هلبحجِ، سبییشار فَاهل ػ ،(22/08/94)

   دفبفی ج.ا.ا.

 ،  (15/09/94ُ اػجق ًیشٍی دسیبی اسسؾ ج.ا.ا.(، )ػجبد کَچكی )فشهبًذدکشش هلبحجِ ثب اهیش دسیبداس  -

هلبحجِ ثب ػشداس ػشسیخ دبػاذاس هجیاذ هیشاحواذی )ؿابغل دس ػاشبد کال ًیشٍّابی هؼالح ج.ا.ا.(،          -

 هَضَؿ هلبحجِ، سبییشار فَاهل ػیبػی طئَدلیشیک دسیبی خضس ثش اهٌیز ج.ا.ا.، (15/08/94)

هَضاَؿ  ، (25/12/1393اهَسخبسجاِ ج.ا.ا.(، )  هلبحجِ ثب جٌابة آقابی هٌاَچْش هشكای )ٍصیاش اػاجق       -

 هلبحجِ، سبییشار فَاهل ػیبػی طئَدلیشیک دسیبی خضس ثش سذٍیي ساّجشدّبی دفبفی ج.ا.ا.

هلبحجِ ثب جٌبة آقابی دکشاش فلای اكاَلی )هاذیشکل اػاجق ؿاشکز ًفاز ج.ا.ا. دس دسیابی خاضس(،            -

(20/11/93)  ، 

 ثش سذٍیي ساّجشدّبی دفبفی ج.ا.ا. هَضَؿ هلبحجِ، سبییشار سطین حقَقی دسیبی خضس

هلبحجِ ثب جٌبة آقبی هجیذ كوذصادُ كبثش)سئیغ دثیشخبًِ دسیابی خاضس دس دس ٍصاسر اهَسخبسجاِ     -

هَضَؿ هلبحجِ، سبییشار سطین حقاَقی دسیابی خاضس ثاش ساذٍیي ساّجشدّابی        ،(14/11/93ج.ا.ا.(، )

 دفبفی ج.ا.ا.



