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پریسش مقالٍ1335/45/26 :

چكیدُ

هٌطقِ صئَپلیتیک دریبی خشر بِػلت فزٍپبشی اتحبد جوبّیز شَرٍی ٍ جبیگشیي شدى چْبر کشَر
تبسُ استقالل یبفتِ بِجبی آى دچبر تحَالت ػظیوی گزدید .در ایي تحقیق ببػٌَاى «تأثیز ػَاهل
سیبسی صئَپلیتیک دریبی خشر بز تدٍیي راّبزد دفبػی جوَْری اسالهی ایزاى» سؼی شدُ است ایي
تحَالت را اس دریچِ ػبهل سیبسی صئَپلیتیک بز تدٍیي راّبزد دفبػی کشَر بزرسی ًوبید .لذا بب
بْزُگیزی اس رٍش تَصیفی ،تحلیلی ٍ بِ صَرت کبربزدی پس اس اًجبم هطبلؼبت ًظزی ٍ هحیط
شٌبسی کشَرّبی هٌطقة دریبی خشر تالش گزدیدُ است ػَاهل سیبسی صئَپلیتیک هزتبط ٍ هَثز
بز تدٍیي راّبزد دفبػی جوَْری اسالهی ایزاى شٌبسبیی ٍ در اداهِ ضوي هشبٍرُ بب بزخی اس افزاد
خبزُ ٍ صبحبًظز هزتبط بب هَضَع ٍ اخذ ًظزات آًبى ،بب استفبدُ اس هدل تحلیلی تحقیق،
پزسشٌبهِای تٌظین ٍ طزاحی گزدید ،ایي پزسشٌبهِ در جبهؼِ آهبری ً 94فزی بِ صَرت توبم شوبر
تَسیغ ٍ پس اس اخذ ًظز جبهؼِ آهبری بب استفبدُ اس تکٌیکّب ٍ رٍشّبی آهبری ،تجشیِ ٍ تحلیل
جوغبٌدی ٍ ارسیببی سئَاالت تحقیق پزداختِ شدُ است .در ًْبیت در قسوت
شدُ ٍ در اداهِ بِ 
ًتیجِگیزی در پبسخ بِ سؤاالت تحقیق ،ػَاهل سیبسی صئَپلیتیک کشَرّبی سبحلی دریبی خشر
هْنتزیي
بیيالوللی بزرسی ٍ 
هزتبط بب هسبئل دفبػی در دٍ بؼد جداگبًِ ػبهل سیبسی داخلی ٍ 
هْنتزیي قَت ٍ ضؼف ایي ػبهل کِ در
فزصتآفزیي ٍ بستزّبی تْدیدسای ٍ ّوچٌیي 

بستزّبی
تدٍیي راّبزد دفبػی جوَْری اسالهی ایزاى هؤثز هیببشٌد؛ در قبلب  61ػبهل صئَپلیتیک تؼییي
گزدیدًد.
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هقدهِ
دسیبی خضس دس هٌغقِ اٍسآػیب ٍاقـ ؿذُ اػز .ایي دسیب ،ثضسگسشیي دسیبچِ جْابى ٍ ثابقیهبًاذُ دسیابی
فؾین سشیغ 1اص دٍساى دٍم صهیيؿٌبػی اػز .اصًؾش هَققیز سیبضی ایي دسیبچِ ثیي هاذاس  47دسجاِ ٍ
 7دقیقِ فشم ؿوبلی ٍ دس جٌَثیسشیي ًقغِ ثش هذاس  36دسجِ ٍ  23دقیقاِ فاشم ؿاوبلی ٍ ّوچٌایي
ثیي ًلف الٌْبس  46دسجِ ٍ  38دقیقِ سب  54دسجِ ٍ  44دقیقِ عَل ؿشقی ٍاقـ ؿذُ اػز .ایي دسیاب دس
آػیبی غشثی ٍ دس ؿوبل هشکضی فاتر ایاشاى قاشاس داسد .قضاقؼاشبى دس ؿاوبل ،سشکوٌؼاشبى دس ؿاشو ٍ
جوَْسی آرسثبیجبى دس غشة ایي دسیب قشاس گشفشِاًذ ٍ دس ؿوبل غشة آى ًیض کـَس سٍػایِ ٍاقاـ ؿاذُ
اػز (احوذیدَس ٍ ّوكبساى .)4 :1389،عَل دسیبی خضس اص ؿوبل ثِ جٌاَة  1205ساب  1280کیلاَهشش،
فشم آى  202سب  554کیلَهشش ٍ عَل ػَاحل آى  6500کیلَهشش اػاز ٍ هؼابحز آى حاذٍد 394500
کیلَهشش هشثـ هیثبؿذ( .كبثشی)29:1388 ،
فَاهلی هبًٌذ فشٍدبؿی اسحبد جوبّیش ؿَسٍی ٍ ثاِ دًجابل آى خاتء قاذسر ایجابد ؿاذُ ٍ ٍجاَد
کـَسّبی سبصُ اػشقتل یبفشِ ثب هَققیز ػیبػی ٍ اقشلبدی جذیذ ٍ ّوچٌیي ٍجَد هؼبئلی هبًٌاذ سؿاذ
سٍصافضٍى ثَدجِ ًؾبهی کـَسّبی حبؿیِای دسیبی خضس ،سقبثز کـَسّبی هٌغقِای ثش ػش اکشـابفبر ٍ
اػشخشاج هٌبثـ اًشطی دسیبی خضس ،فذم حل ٍ فلل هَضَؿ سقییي ثؼاشش دسیابی خاضسٍ ،سٍد ثابصیگشاى
خبسجی ثِ خلَف حضاَس کـاَسّبی فشاهٌغقاِای -هـخلاب ایاب ر هشحاذُ آهشیكاب ثاب سَجاِ ثاِ
اخشتفبر فویق ج.ا.ایشاى ثب آهشیكب ،فَاهل طئَدلیشیک هٌغقِ سا سغییش دادُ کِ ایي سغییاشار ساثییش ثؼاضایی
دس ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى خَاٌّذ داؿز (جَدر .)44-46 :1389 ،ثٌبثشایي ًگشاًای اكالی کاِ ٍجاَد
داسد ،ایي اػز کِ سثییش ایي چبلؾّب ثش ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى هغفَل ًوبًذ .دس ًشیجِ ثب سَجِ ثِ ایي کاِ
اص صهبى فشٍدبؿی ؿَسٍی ػبثق سبکٌَى ،سثییش فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خاضس دس صهیٌاِّابی ثاشٍص
سْذیذ یب جٌجِّبی فشكزآفشیي هؤیش ثش ساذٍیي ساّجاشد دفابفی ج.ا.ایاشاى ثاِ كاَسر فلوای ٍ دقیاق
هـخق ًـذُ اػز ،لزا هؼئلِ اكلی دظٍّؾ حبضش ایي اػز کِ فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خاضس
چِ سثییشی ثش ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى داؿشِ ٍ چِ فشكز ،سْذیذ ،قَر ٍ ضاقفی ًبؿای اص ایاي فَاهال
طئَدلیشیک ػیبػی ثشای ػیؼشن دفبفی ج.ا.ایشاى ٍجَد داسد.

1- Tethys
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ّذف اكلی ایي دظٍّؾ هجشٌی ثش ؿٌبخز هْنسشیي ثؼششّبی فشكزآفشیي ٍ سْذیاذصای هاشسجظ ثاب
هؼبئل دفبفی دیؾسٍی ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خاضس ٍ ّاذف فشفای
ؿٌبخز هْنسشیي فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی ج.ا.ایشاى دس ایي حَصُ هایثبؿاذ.
ػئَال اكلی سحقیق فجبسر اػز اص :هْنسشیي ثؼششّبی فشكازآفاشیي ٍ سْذیاذصای هاشسجظ ثاب هؼابئل
دفبفی دیؾسٍی ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟ ٍ ػؤال فشفای
فجبسسؼز اص :فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی ج.ا.ایاشاى دس حاَصُ دسیابی خاضس
کذاهٌذ؟ ضوٌب ثب سَجِ ثِ اّذاف سحقیق ،دس ایي داظٍّؾ هحقاق اص ساذٍیي فشضایِ ٍ هحاذٍد ًواَدى
سحقیق دس حیغِ آى ،خَدداسی ًوَدُ ٍ دس اداهِ ،سًٍذ سحقیاق ثاِ كاَسر هؼائلِ هحاَس ٍ ثاش اػابع
ػؤالّب ٍ اّذاف دظٍّؾ دًجبل ؿذُ اػز .دس ایي سحقیق فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیابی خاضس
ثِ فٌَاى هشغیش هؼشقل ٍ ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى ًیض ثِ فٌَاى هشغیش ٍاثؼشِ هذ ًؾش قشاس گشفشِ اػز.
هباًی ًظری
شئَپلیتیک :سقشیف طئَدلیشیک اص ًؾش حبفؼًیاب فجابسر اػاز اص «فلان هغبلقاِ سٍاثاظ هشقبثال جغشافیاب،
قذسر ،ػیبػز ٍ ٍاکٌؾّبی ًبؿی اص سشکیت آىّب ثب یكذیگش هیثبؿذ»(.حبفؼ ًیاب ،)37 :1385،سقشیاف
هٌشخت هحقق دس ایي دظٍّؾ ًیض ّویي سقشیف هیثبؿذ.
عَاهل شئَپلیتیک :اصجولِ فَاهال ؿاٌبخشِ ؿاذُ طئَدلیشیاک هایساَاى ثاِ هَققیازّابی اػاششاسظیک ٍ
طئَاػششاسظیک ،هَققیزّبی اسسجبعی ،دسیبیی ٍ ػبحلی ،جٌجِّبی عجیقی ٍ فیضیكی ػشصهیي ًؾیش ؿاكل،
ٍػقز ،اٍضبؿ سَدَگشافی ٍ اقلین ٍ ٍضقیزّبی اقشلبدی ،ػیبػیً ،ؾبهی ،اجشوبفی ٍ فشٌّگای ٍ ًاَؿ
ٍ هیضاى هٌبثـ عجیقی ،کوّیز ،کیفیز هٌبثـ اًؼبًی ،فٌبكش فشٌّگای ،سابسیخی ٍ ...اؿابسُ کاشد .سوابم ایاي
فَاهل طئَدلیشیک ثب دسجبر هخشلف سثییش قبثلسَجْی ثاش سًٍاذ عشاحای ٍ اجاشای اػاششاسظی (ساّجاشد)
داسًذّ( .وبى ٍ )14 :یب ثِ سقجیشی ّشگبُ فَاهل یک ٍاحذ جغشافیبیی ثب هَلفاِّابی قاذسر (هَلفاِّابی
ػیبػی ،اقشلبدی ،فشٌّگی – اجشوبفی ٍ ًؾبهی) ثشخَسد ًوبیذ ،سقبهتسی حبكل اص ایي ثشخاَسد ایجابد
خَاّذ ؿذ کِ ثِ كَسر کٌـی ٍ ٍاکٌـی ،ایي سقبهتر ثاش ػیبػازّاب ،ساّجشدّاب ،ثشًبهاِسیاضیّاب ٍ
سلوینگیشیّبی یک هٌغقِ یب کـَس ایش خَاّذ گزاؿز (سقشیف هحقق).
بسترّای فرصتآفریي شئَپلیتیکٍ :یظگیّب ،هتحؾبر ٍ ٍاققیزّبی هَجَد دس حاَصُ جغشافیابیی یاک
کـَس کِ اص جٌغ فَاهل طئَدلیشیک ثَدُ ٍ هَجت سؼْیل ٍ سؼشیـ دس دػاشیبثی ثاِ اّاذاف دفابفی دس
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قجبل آى کـَس هیؿَد .ػیبػزّبی هشخزُ ثِ هٌؾَس ٍكَل ثِ اّذاف دفبفی دس ایي ثؼاشش ًقاؾآفشیٌای
هیًوبیٌذ( .گشٍُ هغبلقبسی اهٌیز)108 :1387،
بسترّای تْدیدزای شئَپلیتیکٍ :یظگیّب ،هتحؾبر ٍ ٍاققیازّابی هَجاَد دس حاَصُ جغشافیابیی یاک
کـَس کِ اص جٌغ فَاهل طئَدلیشیكی ثَدُ ٍ هَجت کٌذی یب هوبًقز اص دػاشیبثی ثاِ اّاذاف دفابفی دس
قجبل آى کـَس هیؿَد .ػیبػزّبی هشخزُ ثِ هٌؾَس ٍكَل ثِ اّذاف دفبفی دس ایي ثؼاشش ًقاؾآفشیٌای
هیًوبیٌذّ( .وبى) کِ ایي سقشیف هٌشخت هحقق دس ایي دظٍّؾ هیثبؿذ.
راّبرد دفاعی :ساّجشد دفبفی اص هَلفِّبی ساّجشد هلی هحؼَة هیؿَد ،اًذیـوٌذاى اهاَس ًؾابهی اکااشا
ساّجشد دفبفی سا فشاسش اص قلوشٍ ًؾبهی ٍ حیغِ ًیشٍّبی هؼلح داًؼشِ ٍ آى سا ثِ کبسثشد قذسر هلی سثاظ
هیدٌّذ ،کِ ؿبهل هَلفِّبی ػیبػی ،اقشلبدی ،اجشوبفی ،فشٌّگیً ،ؾبهی ٍ غیشُ هیگاشدد ،ثاِ ّشحابل
ساّجشد دفبفی فجبسر اػز اص « چگًَگی سَصیـ ٍ ثِکبسگیشی هٌبثـ ،هقاذٍسار ٍ اثضاسّابی هلای ثاشای
سثهیي اّذاف دفبفی»ًَ( .رسی )19 :1392،کِ ایي سقشیف ،هَسد ثْشُثشداسی هحقق دس ایي دظٍّؾ های-
ثبؿذ.
چارچَب ًظری
فضلالِ ًَرسی دس سػبلِ دکششی خَد ثب فٌَاى «سقییي فَاهل طئَدلیشیک حَصُ دسیابی فوابى ٍ ساثییش آى
ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی – اهٌیشی جوَْسی اػتهی ایشاى» دس چابسچَة ًؾاشی سحقیاق خاَد دس ثیابى
قبلت فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی داخلی کـَسّبی حاَصُ دسیابی فوابى ثاِ فبهالّابی ػابخشبس ٍ ًؾابم
ػیبػی حكَهز ،احضاة ٍ گشٍُّبی ػیبػیَّ ،یز هلای ٍ ػابثقِ سابسیخی هلاز ،اًؼاجبم اجشوابفی،
فشٌّگی ٍ ػیبػی هلز ،اقلیزّبی قَهی هزّجی هشجابًغ ٍ ًبهشجابًغ ،اخشتفابر هاشصی ٍ ادفبّابی
اسضی ،قبچبو کب ٍ هَاد هخذس اؿبسُ داسد ٍ دس قبلت فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی خبسجی ًیض ثاِ فَاهال
ػیبػز خبسجی ،سٍاثظ دٍجبًجِ ٍ فتیاق طئَدلیشیاک کـاَسّبی حاَصُ ،فتیاق طئَدلیشیاک ثابصیگشاى
هٌغقِای ٍ فشاهٌغقِای دشداخشِ اػزّ .وچٌیي سضاب کوابلی دس سػابلِ دکشاشی خاَد ثاب فٌاَاى«فَاهال
طئَدلیشیكی کـَس فشثؼشبى هؤیش ثشسذٍیي ساّجشد دفبفی جوَْسی اػاتهی ایاشاى» دس چابسچَة ًؾاشی
سحقیق خَد دس ثیبى فَاهل ػیبػی ثِ فبهلّبی اػشحكبم ٍ کبسآهذی سٍاثظ ثیيالولل کـاَسّب دس هٌغقاِ
ٍ ًؾبم ثیيالوللً ،قؾ ثبصیگشاى ٍ ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبی ثیيالولل ،فتیق طئَدلیشیک ثبصیگشاى هٌغقاِای ٍ
فشاهٌغقِای ،فضَیز ٍ ًفَر دس اسحبدیِّبی ػیبػی هٌغقِای ٍ ثیيالوللای ،ػابخشبس ػیبػای حكَهاز،
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احضاة ٍ ًْبدّبی ػیبػیَّ ،یز هلی ٍ ػبثقِ سابسیخی هلاز ،اًؼاجبم اجشوابفی ،فشٌّگای ٍ ػیبػای
هلز ،اقلیزّبی قَهی هزّجی هشجبًغ ٍ ًبهشجبًغ ،اخشتفبر هشصی ٍ اسضای اؿابسُ داسد .ثٌابثشایي ثاب
اقشجبع اص سحقیقبر رکش ؿذُ ٍ ثب فٌبیز ثِ هحاذٍدُ ایاي سحقیاق ،چابسچَة ًؾاشی داظٍّؾ حبضاش
ثشاػبع ؿكل صیش خَاّذ ثَد.
چارچَب ًظری تحقیق

فَاهل طئَدلیشیک حَصُ خضس

هَلفِّبی کتى طئَدلیشیک

هویت ملی ،وحذت ملی ،ویژگیهبی ملی و فرهنگی ،تفبوتهب و

سیاسی

تجبنسهبی اجتمبعی و فرهنگی ،قبچبق كبال و مواد مخذر،

داخلی

سیبستهبی نبمنبسب اقتصبدی
همکبریهبی جمعی منطقهای ،مسئله جذیذ مرزهب ،ببزیگران

سیاسی بیيالوللی

منطقهای و فرامنطقهای ،رژیم حقوقی

عَاهل سیاسی داخلی
ثب سَجِ ثِ ایٌكِ فَاهل ػیبػی ثیـشش دس اسسجبط ثب کـَسّبی حبؿیِی دسیابی خاضس اػاز ،لازا دس ایاي
ثخؾ فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی ایي کـَسّب ثشاثش چبسچَة ًؾشی سـشیح هیگشدد.
 )1هویت ملی و سبثقه تبریخی ملتهب در منطقه خسر :کـَسّبی سبصُ اػاشقتل یبفشاِ حاَصُ خاضس دس
دِّ گزؿشِ ؿبّذ دٍسُای اص ًبآساهیّب ثَدُ اػز .ػِ فبهل هْن دس ػیبػاز هلایگشایای ایاي کـاَسّب
هؤیش ثَدُ اػز.
الف) ػیبػزّبی اسحبد ؿَسٍی ػبثق کِ دس آى فشٌّگ ٍ صثبى سٍػی غلجاِ داؿاشِ ٍ گاشٍُّاب ٍ اقاَام
داسای هلیز سٍػی اص هَققیشی ثشسش ًؼجز ثِ ػبیش گشٍُّب ثشخَسداس ثَدُاًذ.
ة) دس صهبى اسحبد ؿَسٍی قلوشٍّبی خبكی سػوب ٍ ثب ججبس ثِ هلازّاب اخشلابف دادُ ؿاذ کاِ دس
سثػیغ جوَْسیّبی فقلی هٌقكغ گشدیذ.
ج) گشٍُّبی هقیٌی ثِ سػویز ؿٌبخشِ ؿذًذ ٍ ػشصهیيّابیی ثاِ آًابى اخشلابف یبفاز ،دسحابلیکاِ
سػویز گشٍُّبی دیگش یب هحذٍد ثَد ٍ یب اكت كَسر ًگشفز.
 )2تفبوتهب و تجبنسهبی اجتمبعی و فرهنگی در حوزه خزسر :اگشچاِ کـاَسّبی آػایبی هشکاضی
سَافق ًوَدُ اًذ کاِ هشصّابی ػیبػای هَجاَد سا هحشاشم ؿاوبسًذٍ ،لای ثاب سشکیات جوقیاز فقلای دس
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کـَسّبی هٌغقِ ،صهیٌِ ثبلقَُ ٍقَؿ ثحشاى ٍ دسگیشیّابی قاَهی ٍ دس كاَسر ثاشٍص گؼاششؽ آى ثاِ
کـَسّبی دیگش ٍجَد داسد .دس هٌغقِ دسیبی خضس ًیض اقَام گًَبگَى ثب صثبىّابی هشفابٍر صًاذگی های-
کٌٌذ .دس ایي هٌغقِ حذٍد  50گشٍُ قَهی ٍجَد داسد کِ فوذسب ثِ ػِ خبًَادُی صثبًی(فبسػای ،سشکای ٍ
سٍػی) سقلق داسًذٍ( .افؾی)75 :1387 ،
 )3قبچبق كبال ،مواد مخذر و خبویبر :هقضلی کِ دس آیٌذُ هیسَاًاذ هٌغقاِ هاَسد هغبلقاِ سا ثاب خغاش
هَاجِ ًوبیذ ،هـكل هَاد هخذس ،جشائن ػبصهبىیبفشِ دس هٌبعق هشصی ٍ فقبلیزّبی جٌبیی هشثاَط ثاِ آى
هیثبؿذّ .شچٌذ سبکٌَى ایي هقضل ًقؾ قبثلسَجْی دس ػیبػزّابی هٌغقاِای ثابصی ًكاشدٍُ ،لای دس
هقیبػی کِ قبچبو هَاد هخذس ٍ هلشف آى ثِ ٍیظُ دس کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ حَصُ ،ثِ دًجبل خاَد
فؼبد ٍ قبچبو ػتح سا دس دی خَاّذ داؿزّ( .وبى )79-80 :ثاش اػابع گاضاسؽ ثشًبهاِ کٌشاشل هاَاد
هخذس ػبصهبى هلل هشحذ ،دٍ هؼایش اًشقابل هاَاد هخاذس دس حاَصُ خاضس فجابسر اػاز اص :هؼایش اٍل
قضاقؼشبى ،سٍػیِ ،اٍکشایي ،هَلذاٍی ،سشکیِ ٍ هؼیش دٍم اصثكؼشبى ،سشکوٌؼشبى ،دسیبی خضس ،آرسثبیجابى،
گشجؼشبى ،سشکیِ( .هحوذی)53 :1390 ،
قبچبق خبویبر :ثب اسصؽسشیي هبّیبى خبٍیبسی فجبسسٌذ اص سبعهابّی سٍػای ،اٍصٍى ثاشٍى ،فیالهابّی،
اػششلیبد ٍ آصاد هبّیبى هال هبّی ػفیذ ،آصاد هبّی خضس ،هبّیبى اػشخَاًی.
هـكل هیسَاى گفز کذام عتی ػیبُ دس دسیبی خضس ثب اسصؽسش اػزً .فز یاب خبٍیابس .دسكاَسر
هقبیؼِ ،قیوز یک سي خبٍیبس خیلی ثیـشش اػز .قیوز یاک ساي خبٍیابس ثاش حؼات ًاَؿ آى دس ثابصاس
جْبًی ثیي  180سب ّ 600ضاس د س ثَدُ دس حبلی کِ قیوز یک سي ًفز دس اٍج قیوز خَدؽ ثایي 500
سب  800د س ثَدُ اػز .اهب ثِ فلز ًجَد ًؾبم هذیشیز ٍاحذ ،فذم ًؾبسر ٍ کٌششل ٍ افاضایؾ سٍصافاضٍى
كیذ غیشهجبص ،هیضاى كیذ قبًًَی هبّیبى خبٍیبسی ثاِ کوشاش اص  497ساي دس ػابل  2007/1386م سػایذ.
(ایگَس)205: 1385 ،
 )4سیبستهبی نبمنبست اقتصبدی :ؽشفیزّبی هحذٍد اقشلبدی دس کٌبس ػیبػزگزاسیّبی ًبدسػاز
ٍ فذم سَػل ثِ یک ًؾبم اقشلبدی هـخق ٍ ضقف دس اهَس اجشایی هَجت ؿذُ اػز ساب اغلات ایاي
کـَسّب ثب هـكتر اقشلبدی داهٌِداسی هَاجِ ثبؿٌذ .دس اغلات ایاي کـاَسّب هجابسصُ ثاب سوشکضگشایای
اقشلبدی ثِفٌَاى ًوبدی اص ًؾبم اؿششاکی كَسر گشفز ،اهاب ًؼاجز ثاِ اًحلابسگشایی ٍ اًحلابسصدگی
اقشلبدی غفلز گشدیذ .ایي اهش چشخِ ًبکبسآهذی سا ثِ ضشس فبهِ هاشدم سـاذیذ کاشدُ اػاز (هحواذی،
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 .) 55 :1390فتٍُ ثش ایي ،اکاش جوَْسیّب ثِ دلیل گؼششؽ خذهبر ثْذاؿشی دس دٍساى ؿَسٍی ػابثق
ثب سؿذ ػشیـ جوقیشی فشاسش اص سَاًبیی آىّب ثشای ایجبد ؿغلّبی جذیذ هَاجِ ثَدُاًذ .ایي اهاش ،هقضال
ثیكبسی دس ایي جوَْسیّب سا ثب سَجِ ثِ حزف ثؼیبسی اص صهیٌِّبی اؿشغبل ،سـذیذ کشدُ اػز (ٍافؾای،
 .)312 :1387هـكل ثقذی ثحث هْبجشر اػزٌّ .گبهیکِ سٍػیِ فذساسیَ سَػظ غشة سحاشین ؿاذ ٍ
ثبصاس سٍػیِ کن سًٍق گشدیذ ،سقذاد صیبدی اص جَاًبى اصثكؼشبى ،سبجیكؼشبى ٍ چچٌی ثاشای کؼات ٍکابس
ثِ قضاقؼشبى ٍ آرسثبیجبى هْبجشر کشدُ کِ هـكتسی سا ثشای ایي کـَسّب فشاّن ًوَدُ اػز.
عَاهل سیاسی بیيالوللی
 )1همکبریهبی جمعی منطقهای :ثِ دلیل ٍجَد ًذاؿشي هٌبفـ هـششک ٍ دسًشیجِ ؿكل ًگاشفشي حاغ
ّوگشایی کـَسّبی ػبحلی خضس ،سبکٌَى اسحبدیِ هٌغقِای دس هٌغقِ ی خاضس ثاب ّوكابسی داٌ کـاَس
ػبحلی ؿكل ًگشفشِ ٍ ایي فبهل ،صهیٌِ حضَس کـاَسّبی فشاهٌغقاِای سا دس خاضس سـاذیذ کاشدُ اػاز
(سقَی اكلّ .)63 :1387 ،ش یک اص دٍلزّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ حَصُ دسیابی خاضس ًیاض ثاشای سققیات
هٌبفـ خَد هوكي اػز ّوكبسی ٍ اسحبد ثب یكی اص قاذسرّابی ثاضسگ سا ساشجیح دادُ ٍ ثاِ گؼاششؽ
سٍاثظ ثب آى قذسر ثذشداصد( .آلیكش)438 :1382 ،
 )2مسئله مرزهبی جذیذ :کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ حَصُ دسیبی خضس ثاب اخشتفابر فذیاذُ هاشصی،
قَهی ،اسضی سضبد ثیي سٍع ٍ غیش سٍع ٍ ثَهی ٍ غیشثاَهی سٍثاِسٍ ّؼاشٌذ .سوابهی ایاي اخشتفابر
سیـِ سبسیخی ٍ هحلَل اػششاسظی ٍ ػیبػزّبیی اػز کِ سَػظ دٍلز سٍػایِ ساضاسی ٍ جبًـایي آى
دٍلز کوًَیؼشی ؿَسٍی افوبلؿذُ اػز( .سقَی اكل )99 :1387 ،سیـِ کٌشاشل هلایگشایای قاَهی دس
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
گشفز .دس ایي دٍساى ،سحز سبییش دکششیي هلیز ثشخبػاشِ اص هفْاَم هبسکؼیؼاشی – لٌیٌیؼاشی ثاب سشػاین
خغَط جذیذ (هشصثٌذی) هَجت دیذایؾ ثیؾ اص  50دٌِْ ػشصهیٌی جذیذ دس چْبس ػغح هشفابٍر ؿاذ.
(ّوبى ،)165 :ثش ثؼشش چٌیي سفكشی هشصّبی جذیذ ػیبػی دس هٌغقِ آػیبی هشکضی ثِ ؿكلگیاشی داٌ
جوَْسی قضاقؼاشبى ،قشقیضػاشبى ،سبجیكؼاشبى ،اصثكؼاشبى ٍ سشکوٌؼاشبى ٍ دس هٌغقاِ قفقابص جٌاَثی ثاِ
ؿكلگیشی ػِ جوَْسی آرسثبیجبى ،گشجؼشبى ٍ اسهٌؼشبى اًجبهیذ ،اهب ایي سقؼاینثٌاذی ثاِ هقٌای قاشاس
گشفشي ّوِ جوقیز یک قَم دس دسٍى هشصّبی ػیبػی هـخق ًجَد .ثِفٌَاى هابل ،هٌغقِای ثِ ٍػاقز
 20دسكذ کل خبک جوَْسی آرسثبیجبى کِ ثیؾ اص  94دسكذ ػبکٌیي آى سا اساهٌِ سـكیل هایدادًاذ ،اص
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اسهٌؼشبى جذا ٍ دس چبسچَة هشصّبی جوَْسی آرسثبیجبى هؼلوبى قاشاس گشفاز ٍ ثاذیي سشسیات ًغفاِ
ثحشاى قَهی ًبگَسًَ -قشُثبك ؿكل گشفز .دس ثیشٍى اص هشصّبی جوَْسی آرسثبیجابى ٍ ثاب قاشاس گاشفشي
اسهٌؼشبى دس ثیي آىّب ،یک جوَْسی خَدهخشبس آرسی ثِ ًبم ًخجَاى دذیذ آهذ( .کَصُگش کابلجی:1391 ،
)78
 )3ثبزیگران فرامنطقهای :دٍ فبهل گؼششؽ ًفَر آهشیكب ٍ غشة سا دس هٌغقِ خضس سؼْیل هیکٌاذ ،یكای
سوبیل کـَسّبی هٌغقِ ثشای حضَس آهشیكب ٍ کـَسّبی اسحبدیِ اسٍدب دس هٌغقاِ ثاِفلاز سَاًابییّابی
اقشلبدی ثِ ّوشاُ قذسر ًؾبهی آًبى .فبهل دٍم ضقف ًؼجی سٍػیِ دس صهیٌاِّابی ًؾابهی ،اقشلابدی ٍ
ػیبػی ثقذ اص فشٍدبؿی ؿَسٍی اػز .ایي اهش ثبفث ؿذُ اػز ساب آهشیكاب ٍ اسحبدیاِ اسٍداب ثاِ فٌاَاى
کـَسّبیی کِ اص ّش جْز قذسسوٌذ ٍ سَاًبسشًذ ،دس هٌغقِ حضَس یبثٌذ (قبػوی ٍ ًبؽشی.)155 :1390 ،
 )4رشیم حقوقی دریبی خسر
الف) تعریف رشیم حقوقی دریبی خسر :هجوَفِ هقشسار حبکن ثش کلیاِ افوابلی کاِ دس دسیابی خاضس
اًجبم هیگیشد ٍ یب دس اسسجبط ثب كتحیزّبی دٍلزّب دس ایي دٌِْ آثی كَسر هیدازیشد ،فٌاَاى سطیان
حقَقی داسد .سطین حقَقی دسیبی خضس دس حقیقز هـخق هیکٌذ کِ ػْن کـَسّبی ػابحلی دس ایاي
دسیب سب کجب ثب هٌبفـ دیگشاى سضبد دیذا ًویکٌذ ٍ فتٍُ ثش ایي ،کـَسّبی حبؿیِ خضس سب چاِ حاذ ثاشای
حفؼ ٍ ًگْذاسی آى هؼئَلیز داسًذٍ( .لیهحوذی)33 :1390 ،
ة) موضع كشورهبی سبحلی دریبی خسر در رشیم حقوقی دریبی خسر
 موضع كشور ج.ا.ایران درثبرهی رشیم حقوقی خسر :ایشاى افتم کشدُ اػز کاِ دس كاَسر سلاوینثِ سقؼین ،حذاقل  20دسكذ اص دسیب سا ػْن خَد هیداًذ .الجشِ ایشاى قبئل ثِ سقؼین هؼابٍی دسیابی خاضس
ثیي کـَسّبی ػبحلی ًیؼز .ثلكِ ارفبى هیداسد کِ حذاقل ػْن ایشاى اص دسیبی خضس ًجبیاذ کوشاش اص 20
دسكذ ثبؿذ( .كفشی)157 :1383 ،
ثِعَسکلی هَضـ ایشاى دس سقییي سطین حقَقی دسیابی خاضس فجابسر اػاز اص )1 :اكال اسفابو آسا.
 )2سؼبٍی حقَو کـَسّبی ػبحلی )3 .دس اٍلَیز قشاس گاشفشي حفاؼ هحایظصیؼازٍ )4 .جاَد یاک
قشاسداد کـشیشاًی فبد ًِ )5 .غیشًؾبهی هبًذى دسیبی خضس( .ثیظًی)136 :1381 ،
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 موضع كشور تركمنستبن درثبرهی رشیم حقوقی خسر :جوَْسی سشکوٌؼاشبى دس ایاي صهیٌاِ دیـاٌْبدًؾبم هـبؿ سا اسائِ داد کِ فجبسر اص ایي ثَد کِ  45هبیل ػبحل ثِفٌَاى هٌغقاِ اًحلابسی هلای دس ًؾاش
گشفشِ ؿَد ٍ ثشای هبثقی دسیب یک ػبصهبى هٌغقِای سـكیل ٍ ثش اػشفبدُ هـاششک کـاَسّبی ػابحلی اص
ایي هٌغقِ هـششک ًؾبسر ٍ کٌششل داؿشِ ثبؿٌذ .سشکوٌؼشبى هقشقذ اػز کِ اص ایاي  45هبیال دیـاٌْبدی،
 15هبیل هحذٍدُ حبکویز ػشصهیٌی ٍ  25هبیل هحذٍدُ ؿیتسی ثبؿذ( .كفشی)157 :1383 ،
 موضع كشور قساقستبن درثبرهی رشیم حقوقی خسر :قضاقؼشبى هذفی اػز کِ چاَى دسیابی خاضس اصعشیق کبًبل ٍلگب -دى ثِ دسیبی آصاد ثبلشیک ٍ ػیبُ اسسجابط داسد ،لازا خلَكایز دسیابی آصاد سا احاشاص
کشدُ ٍ ثِ ّویي جْز ًؾبم حقَقی کٌَاًؼیَى  1982م سا ثبیذ دس هَسد آى افوابل ًواَد ،یقٌای داغ اص
سشػین خظ هجذأ 12 ،هبیل ثِفٌَاى دسیبی ػشصهیٌی 24 ،هبیل هٌغقِ هجبٍس ٍ  200هبیل ثاِفٌاَاى هٌغقاِ
اًحلبسی اقشلبدی ٍ فتر قبسُ ثبیذ دس ًؾش گشفشِ ؿَد .الجشِ ثب سفبیز آصادی کـشیشاًی ،داشٍاص ،اػاشقشاس
ٍ سقجیِ لَلِّب ٍ کبثلّب (هوشبص .) 8 :1381 ،اهاشٍصُ قضاقؼاشبى دس فوال ثاِ سقؼاین دسیاب ساي دادُ اػاز.
قشاسدادّبی دٍجبًجِ ثیي آرسثبیجبى ٍ قضاقؼشبى ٍ سٍػیِ ٍ قضاقؼشبى ٍ ًیض قاشاسداد ػاِجبًجاِ آرسثبیجابى،
قضاقؼشبى ٍ سٍػیِ ؿبّذ ایي هذفب اػز( .هیشفخشایی)189 :1383 ،
 موضع كشور فذراتیو روسیه درثبرة رشیم حقوقی خسر :دس ًؾش سٍعّب دسیبی خضس ثِ ػاِ قؼاوزػغح ٍ ٍسای آى ،صیش ػغح ٍ ثؼشش سقؼین ؿذُ اػز .كشفًؾش اص یاک حاشین  45هبیال دسیابیی هلای
ثشای هبّیگیشی ،ػغح ٍ ٍسای آى ثِ ّوشاُ صیش ػغح ثیي کـَسّبی ػبحلی هـبؿ هی ثبؿذ ،اهاب ثؼاشش ٍ
صیش ثؼشش هیبى کـَسّبی ػبحلی سقؼین هی ؿَد .ثِ ّش سشسیت اقذامّبی جذیاذ سٍعّاب دس خلاَف
سطین حقَقی خضس حَل ّویي ایذُ دٍس هیصًاذ ٍ آىّاب سَاًؼاشِ اًاذ ثشخای اص کـاَسّبی ػابحلی سا
ثِػَی خَد ثكـبًٌذ( .احوذی دَس ٍ ّوكبساى)120 :1389 ،
 موضع كشور آررثبیجبن درثبرهی رشیم حقوقی خسر :ایي کـَس اص قشاسدادّابی  1940 ٍ 1921ثایيایشاى ٍ ؿَسٍی ایيگًَِ اػشٌجبط هیکٌذ کِ ثش اػبع ایي قشاسدادّب ،دسیبی خاضس ثایي ایاشاى ٍ ؿاَسٍی
سقؼین ؿذُ اػز .هحَس ایي سقؼین ًیض خظ آػشبسا -حؼیٌقلی ثَدُ اػز .ایي کـَس اؽْابس هایداسد کاِ
دس ػبل  1970هقبهابر ٍصاسر ًفاز ٍ گابص ؿاَسٍی ػابثق هٌغقاِ ثاب ی آػاشبسا -حؼایٌقلی سا ثایي
جوَْسیّبی حبؿیِ دسیبی خضس دس چبسچَة هشصّبی ؿَسٍی ػبثق سقؼین کشدُاًذ ٍ اکٌَى ًیاض ثبیاذ
ایي سقؼینثٌذی هذًؾش قشاس گیشد .ػیبػشوذاساى جوَْسی آرسثبیجبى هٌبػتسشیي سٍؽ ثشای دػاشیبثی ثاِ
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اّذاف خَد سا حوبیز اص ایي ایذُ سقؼین دسیب هیداًٌذ .صیشا دس غیش ایيكَسر ایاي کـاَس هیاذاىّابی
ًفشی صیابدی سا اص دػاز خَاّاذ داد( .سشاثای ،)101 :1380 ،ػاشاًجبم فقات ثشاثاش سَافاق اًجابم ؿاذُ
آػشبساخبى دس ػبل  2014/1393م ،کـَسّبی ػبحلی سَافق ًوَدًذ کِ سب سػیذى ثِ یک سَافاق اجوابفی
دس خلَف سطین حقَقی دسیبی خضس ،اص ػبحل ّشکـَس سب  15هبیلی هٌغقِ ػشصهیٌی ٍ اص ایاي هٌغقاِ
سب  10هبیلی ،هٌغقِ هبّیگیشی کـَسّب هحؼَة هیگشدد( .كوذصادُ كبثش)1393 ،
هلبحجِّبی اًجبم ؿذُ ثب خجشگبى دس هَسد سثییش فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی دسیبی خضس ثش سذٍیي
ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى
ثِ هٌؾَس ثِ سٍص سػبًی دادُّب ٍ سكویل ادثیبر ایي هقبلِ ،هحقاق ثاب هؼائَلیي ساشاص اٍل کـاَسی ٍ
لـكشی دس صهیٌِ ایي هَضَؿ ،هلبحجِّبیی اًجبم دادُ کِ جوـثٌذی آًْب ثِ ؿشح ریل هیثبؿذ.
عَاهل سیاسی داخلی
 -1سثکیذ ػیؼشن دیذلوبػی ج.ا.ایشاى دس هَسد کـَسّبی ػبحلی هجٌی ثش عاشح دسیابی خاضس ثاِ فٌاَاى
دسیبی كلح ٍ دٍػشی
 -2دس ػیبػز ایشاى ،دسیبی خضس دس اٍلَیز دٍم اػز .دسحبلیکِ ایي دسیب دس ػیبػز ػبیش کـاَسّبی
حبؿیِی دسیبی خضس دس الَیز اٍل آى ّب اػزّ( .وبى)
ً -3گبُ سیضثیي ٍ َّؿوٌذاًِ فشهبًذّی هقؾن کل قَا اهابم خبهٌاِای (هذؽلاِالقابلی) ًؼاجز ثاِ قاذسر دسیاب ٍ
اػشفبدُ ثْیٌِ اص ایي قذسر( .دَسؿبػت)1394 ،

1

عَاهل سیاسی خارجی
 -1ایشاى ثب سشکوٌؼشبى ٍ جوَْسی آرسثبیجبى ٌَّص دس ثقضی هَاسد اخشتفًؾش داسًذ (هیذاىّابی ًفشای
ٍ ثحث سطین حقَقی دسیبی خضس) .الجشِ اخشتف ثب آرسثبیجبى ثیـشش اػز( .اكَلی)1393 ،

2

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

3

ً -3فَر ٍ اقذاهبر کـَسّبی فشاهٌغقِای ثِ ٍیاظُ آهشیكاب ٍ سطیان كْیًَیؼاشی دس اقاذام ثاِ ثشقاشاسی
سٍاثظ ػیبػیً ،ؾبهی ٍ اهٌیشی ثاب کـاَسّبی حاَصُ خاضس ثاِ هٌؾاَس کؼات رخابیش ًفاز ٍ گابص،
 -1هلبحجِ هحقق ثب اهیش ػشسیخ دکشش فجذالقلی دَسؿبػت دس هَسخِ 94/8/22
 -2هلبحجِ هحقق ثب جٌبة آقبی دکشش فلی اكَلی دس هَسخِ 93/11/20
 - 3هلبحجِ هحقق ثب ػشداس ػشسیخ دبػذاس هجیذ هیشاحوذی 94/8/15
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جلَگیشی اص ًفَر ایشاى ٍ سٍػیِ دس هٌغقِ ٍ ستؽ ایي کـَسّب جْاز ًضدیاک ؿاذى ثاِ هشصّابی
ؿوبلی ج.ا.ایشاى
 -4ثْشُثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدبً ،بسَ ٍ آهشیكب جْز سحكین قاذسر ج.ا.ایاشاى دس
حَصُ خضس
 -5ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِجبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ثب کـَسّبی حَصُ خضس ثٍِیاظُ سٍػایِ  -6کانسًاگ
ؿذى ًفَر ایشاى دس هٌغقِ کِ ایي اهش صهیٌِ گشایؾ کـَسّبی ایي حَصُ ثِ کـَسّبی فشاهٌغقاِای سا
فشاّن کشدُ اػز( .کَچكی1)1394،
 -7ػیبػزّبی خبسجی آهشیكب دس کـَسّبی حبؿیِ دسیبی خضس
 -8حضَس ٍ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع دس کـَسّبی حبؿیِ دسیبی خضس ثِ ٍیظُ کـَس آرسثبیجبى
ً -9فَر سشکیِ ثش کـَس آرسثبیجبى ٍ سشکوٌؼشبى ٍ اؿبفِ دبىسشکیؼن ٍ سثییش آى ثش آرسثبیجبى  -10سقبثاز
کـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ایشاى دس ایجبد جبیگبُ سقییيکٌٌذُ قاذسر دس حاَصُ دسیابی خاضس( .دَسؿبػات،
)1394
رشین حقَقی دریای خسر
 -1چَى خضس دسیبی ثؼشِای اػز ثٌبثشایي کـَسّبی فشاهٌغقِای ًویسَاًٌذ ٍاسد آى ؿًَذ( .كوذصادُ
كبثش)1394 ،

2

ً -2ذاؿشي سطین حقَقی یبثز دسیبیی دس حَصُ خضس ،هیسَاًذ چبؿٌی دسگیشی ًؾبهی دس ایي حَصُ سا فقبل
کٌذ( .هیشاحوذی)1394 ،
 -3سثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِای
(هشكی)1393،

هجٌی ثش ایٌكِ ػْن ایشاى اص دسیبی خضس  %20اػز.

3

 -4فذم سَافق جوقی ثیي کـَسّبی دیشاهًَی خضس دس خلَف سطین حقَقی دسیبی خضس.
 -5سفزٍآهذ هكشس کـشیّبی هبّیگیشی ،سجبسی ٍ ًؾبهی ایشاى ثِ هٌغقِ  ٪20ثِ یکسٍیِ فشفی دس حبل
سجذیلؿذى اػز( .اكَلی)1393 ،
 -6افضایؾ ػغح سقبثزّبی سؼلیحبسی ،گؼششؽ ًفَر قذسرّبی فشاهٌغقِای دس خضس ،دػزیبفشي ثِ
سَافقی جبهـ دس صهیٌِ سطین حقَقی دسیبی خضس سا ثب هـكل هَاجِ کشدُ اػز.
 -1هلبحجِ هحقق ثب اهیش دسیبداس دکشش ػجبد کَچكی دس هَسخِ 94/9/15
 -2هلبحجِ هحقق ثب جٌبة آقبی هجیذ كوذصادُ كبثش دس هَسخِ 93/11/14
 -3هلبحجِ هحقق ثب جٌبة آقبی هٌَچْش هشكی دس هَسخِ 93/12/25
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 -7سَافق ًـذى ثش ػش هشصّبی آثی ثیي ج.ا.ایشاى ،سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى دس ثخؾ جٌَثی خضس ٍ ثِ ًشیجِ
ًشػیذى ٍضقیز حقَقی خضس(.ایضدی)1394 ،

1

رٍش شٌاسی
هحققیي ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سَكیفی -سحلیلی ثِ اجشای سحقیق حبضش دشداخشِاًذ کِ اص ًَؿ کابسثشدی
هیثبؿذ .ثب سَجِ ثِ سخللی ثَدى هَضَؿ سحقیق ٍ هحذٍدیز افشاد خجاشُ ٍ كابحت ًؾاش هاشسجظ ثاب
هؼبئل طئَدلیشیک دس حَصُ هَسد ًؾش ،جبهقِ سحقیق اص ثیي خجشگبى ًؾبهی ٍ غیش ًؾبهی ٍ كبحتًؾاشاى
جغشافیبی ػیبػی دس ػغح ًیشٍّبی هؼلح ،کِ داسای ٍیظگیّبی صیش ثبؿٌذ ،اًشخابة گشدیاذُاًاذ :داسای
ػبثقة خذهز دس هـبغل ساّجشدی ٍ یب دس جبیگبُ ػشلـاكشی(دس ػاغَح کـاَسی ٍ لـاكشی) ثبؿاٌذ ،دس
صهیٌِ فٌَاى هَسد ثشسػی دس ایي هقبلِ ،داسای آیبس فلوی ٍ دظٍّـی ثَدُ ٍ آؿٌب ثِ هحایظ هاَسد هغبلقاِ
ثبؿٌذ ،اص آؿٌبیی هٌبػت ثب هؼبئل ساّجشدی ٍ طئَدلیشیک ثشخَسداس ثبؿٌذ ،حذاقل داسای هذسک سحلایلی
کبسؿٌبػی اسؿذ ثبؿٌذ ،ثِفٌَاى هؼئَل دس یكی اص کـَسّبی حبؿیِ حَصُ خاضس خاذهز ًواَدُ ثبؿاٌذ
(ػفیش یب ٍاثؼشِ ًؾبهی).
لزا جبهقِ آهبسی ایي سحقیق کِ داسای ٍیظگیّبی رکش ؿاذُ ثبؿاٌذً 49 ،فاش ثاشآٍسد گشدیاذُ ٍ ثاِ
كَسر سوبم ؿوبس ثِ آًبى سجَؿ ؿذُ اػز.
دس ایي سحقیق ثب هغبلقِ کشت ٍ هقب ر ٍ ثاب اػاشفبدُ اص سٍؽ فایؾ ثاشداسی ٍ ثشسػای اػاٌبد ٍ
هذاسک فلوی هَجَد دس کشبثخبًِّب ٍ اػٌبد ٍ هذاسک سػوی هَجَد ًضد ػابصهبىّاب ٍ ًْبدّابی هاشسجظ
ثب حَصُ سحقیق اعتفبر هَسد لضٍم گاشدآٍسی ؿاذُ اػازّ ،وچٌایي هحقاق دس ایاي سحقیاق اص سٍؽ
سحقیقبر هیذاًی ثب ثْشُ گیشی اص هلبحجِ ٍ سْیِ ،سَصیـ ٍ جواـآٍسی دشػـاٌبهِ ثایي كابحت ًؾاشاى ٍ
خجشگبى جبهقِ آهبسی دس دٍ هشحلِ ثشای سجضیِ ٍ سحلیل ٍ اسائِ دبػخ ثِ ػئَا ر سحقیق اػشفبدُ ًواَدُ
اػز.
دس سحلیل دادُّب اص سٍؽّبی آهبسی سَكیفی اص قجیل جذاٍل فشاٍاًی ،هحبػجِ هیابًگیي ٍ ًؼاجزّاب
اػشفبدُ ؿذُ اػز ٍ دس ًْبیز ثب اػشفبدُ اص آصهَى هقذاس کابی دٍ ثاشای سقیایي ػاغح هقٌابداسی دبػاخ
ػئَا ر (ضشیت اعویٌبى  %95ثب خغبی حذاکاش صیش  ،)%5فوذُسشیي فَاهل طئَدلیشیاک ػیبػای حاَصُ
دسیبی خضس هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى ،احلبء ؿذُ اػز.
 -1هلبحجِ هحقق ثب ػشداس ػشلـكش دبػذاس دکشش هلغفی ایضدی دس هَسخِ 94/9/28
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 چگًَگی اًجام هصاحبِ ٍ تْیِ پرسشٌاهِ ٍ رٍایی ٍ پایایی آىالف) هصاحبِ
دغ اص هـَسر ثب ثشخی اص اػبسیذ ٍ خجشگبى هشسجظ ثب هَضَؿً ،ؼجز ثِ سْیِ ػؤا ر ثؼشِ ٍ ثبص جْاز
اًجبم هلبحجِ اقذام ؿذ .ػذغ ػقی گشدیذ اص هشخللیي خجشُ دس حَصُّبی ًؾبهی ٍ ػیبػی ثاب سَجاِ
ثِ ٍیظگیّبی جبهقِ ثشای هلبحجِ دس خلَف دادُّبی کیفی سب حذ اؿاجبؿ اػاشفبدُ گاشدد .ثاشای ثاب
ثشدى دبیبیی هلبحجِ ،ػئَا ر هلبحجِ ثِ گًَِای دیگش ٍ دس صهبىّبی هخشلف هغشح گشدیذ.
ب) پرسشٌاهِ
 روایی صوری :ثب سَجِ ثِ ػؤا ر سحقیق  ،اثشذاء گَیِّبی دشػـٌبهِ ثش گشفشِ ؿذُ اص هاذل سحلیلایسحقیق سْیِ ؿذ ،ػذغ ثِ افشاد كبحتًؾش ٍ خجشُ هشسجظ ثب هَضَؿ (ثب ًـؼازّابی فلوای ٍ جلؼابر
ّناًذیـی ثب خجشگبى ،فشهبًذّبى ،هذیشاى حَصُ دفبفی ،اهٌیشی ٍ ػفشّبی سحقیقی) اسائِ ٍداغ اص لحابػ
ًوَدى ًؾشار آًبى ،اكتح ٍ دس ًْبیز دشػـٌبهِای دس قبلت  16ػؤال ثؼشِ ٍ یک ػائَال ثابص عشاحای
گشدیذ .ثٌبثشایي ثب سَجِ ثِ سخللی ثَدى هَضَؿ سحقیق ٍ هحذٍدیز ٍجَد افشاد كبحتًؾاش ٍ خجاشُ
هشسجظ ثب هَضَؿ ٍ حَصُی هَسد هغبلقاِ دس ػاغح ًیشٍّابی هؼالح ،دػاشگبُّابی کـاَسی ٍ هشاکاض
داًـگبّی ٍ ًیض سوبم ؿوبس ثَدى جبهقِی آهبسی ٍ عشاحی ٍ سَصیـ ػئَا ر دشػاؾًبهاِ دس دٍ ًَثاز
هیسَاى ثب دسكذ اعویٌبى ثب یی ًشیجِگیشی ًوَد کاِ ػائَا ر دشػـاٌبهِی هضثاَس اص سٍایای 1كاَسی
ثب یی ثشخَسداس هیثبؿذ.
 روایی محتوایی :یكی اص سٍؽّبی سقییي افشجبس سٍایی هحشَایی ،اػشفبدُ اص ضاشیت ٍؿاِ یاب ّوابى(2)C.V.Rهیثبؿذ .ثب سَجِ ثِ ایٌكِ سقذاد خجشگبى ٍ ًؾشدٌّذگبى ثشای ایي اسصیبثی ً 12فش ثَدًذ ،لزا هقاذاس
قبثل قجَل ،ضشیت ثب سش اص  0/59ثَدُ ٍ گَیِّبیی کِ داسای ضشیت کوشش اص هقذاس هضثَس ثَدًاذ ،حازف
ؿذًذ .ثٌبثشایي ثشاثش هحبػجبر اًجبم ؿذُ ،سقذاد ػِ گَیِ اص  16گَیة دشػـٌبهِ دٍم ثاِ ؿاشح ریال ،کاِ
داسای ضشیت کوشش اص  ./59ثَدًذ اص دشػـٌبهِ حزف ؿذًذ.
 )1داؿشي َّیز ایشاًی دس ثیي اغلت اقَام کـَسّبی حبؿیِ خضس

1-Validity
)2-C.V.R (Content Validity Ratio
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 )2ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتل یبفشاِ ػابحلی دسیابی خاضس
(خجشگبى ایي گَیِ سا سكشاسی قلوذاد ًوَدًذ).
 )3ثؼشِ ثَدى ػبخشبسّبی ػیبػی -اجشوبفی سشکوٌؼشبى.
ّوچٌیي سقذاد  3گَیِ اص گَیِّبی دیـٌْبدی خجشگبى(ثِ ؿشح ریل) ،سٍایای هحشاَایی سا دسیبفاز ٍ
ثِ گَیِّبی دشػـٌبهة دٍم اضبفِ ؿذًذ .لزا جوـ گَیِّبی دشػـٌبهة ػَم ًیض ثِ فذد  16سػیذُ اػز.
 )1هغشح کشدى آسهبى آرسثبیجبى ثضسگ سَػظ جوَْسی آرسثبیجبى
 )2سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس
 )3کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ چْبس کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس.
ضوٌب دس ایي سحقیق ،سٍایی هحشاَایی کلای ثاشای فَاهال ػیبػای ،ثاِ كاَسر هحبػاجِ هجوَفاِ
هیبًگیي ،ثشاثش  ٍ %817ثشای سطین حقَقی هحبػجِ ؿذُ اػز.
تجسیِ ٍ تحلیل یافتِّا
سحلیل دادُّبی ػئَال یكن سحقیق :هْنسشیي ثؼششّبی فشكزآفشیي ٍ سْذیذصای هشسجظ ثب هؼبئل دفابفی
دیؾسٍی ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟
دس دبػخ ثِ سَكیف ؿبخقّبی هَیش دس ثقاذ طئَدلیشیاک ػیبػای حاَصُ دسیابی خاضس هاشسجظ ثاب
ًقؾّبی ثؼشش فشكزآفشیي ٍ سْذیذصا دشداخشِ خَاّذ ؿذ.
فبهل اٍل :افضایؾ قبچبو کب  ،هَاد هخذس ٍ خبٍیبس دس ثیي کـَسّبی ػبحلی دسیبی خضس
كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ،سٌْب  ٪57آًبى هیاضاى
سبییش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ
خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  3/53هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل دٍم :گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع ،آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػابحلی
دسیبی خضس
كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُاًذ .اهب اص ایي سقاذاد ٪100 ،آًابى هیاضاى
سبییش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ
خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/92هحبػجِ ؿذُ اػز.
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فبهل ػَم :فقذاى اسحبدیِ هٌغقِای دس هٌغقِ ی خضس ثب ّوكبسی دٌ کـَس ػبحلی
سقذاد ً 19فش ( )٪39دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزآفشیي ٍ ً 30فش( )٪61دبػاخدٌّاذگبى ایاي
فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص سقذاد ً 19فش دبػخدٌّذگبى فشكزآفشیي ٪42 ،آًبى هیاضاى سابییش
ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكز آفشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ
خیلیصیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ ٍ اص سقذاد ً 30فش دبػخدٌّذُ سْذیذصا  ٪100 ،آًبى هیضاى سابییش ایاي فبهال سا
دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس ایي حَصُ سا دس حذ صیبد ٍ خیلیصیبد اسصیبثی ًواَدُ-
اًذ .هیبًگیي ثؼشش فشكزآفشیي  ٍ 2/8هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/40هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل چْبسم :سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی سشکصثبى ثیي سشکیِ ،آرسثبیجبى ،قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼاشبى
سقذاد ً 13فش( )٪27دبػخدٌّذگبى ،ایي فبهل سا فشكزآفشیي ٍ ً 36فش( )٪73دبػخدٌّذگبى ایاي فبهال
سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص سقذاد ً 13فش دبػخدٌّذگبى فشكزآفشیي ٪38 ،اص آًبى هیضاى سبییش ایاي
فبهل سا دس ثؼشش فشكزآفشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلای
صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ ٍ .اص سقذاد ً 36فش دبػخدٌّذُ سْذیذصا ٪83 ،اص آًبى هیاضاى سابییش ایاي فبهال سا دس
ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس ایي حَصُ سا دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًاذ.
هیبًگیي ثؼشش فشكزآفشیي  ٍ 2/4هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/33هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل دٌجن :ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػابحلی دسیابی
خضس ثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر چبًِصًی خَد ثشای گاشفشي اهشیابص اص قاذسرّابی غشثای كذدسكاذ
دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ٪67 ،اص آًبى ،هیضاى سبییش ایاي فبهال
سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حاَصُ دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ خیلای صیابد
اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/1هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل ؿـن :ثْشُثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدابً ،ابسَ ٍ آهشیكاب جْاز سحكاین قاذسر
ج.ا.ایشاى دس حَصُ خضس كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزآفشیي ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهاب اص ایاي
سقذاد ٪92 ،اص آًبى هیضاى سبییش ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكزآفاشیي ثاش ساذٍیي ساّجاشد دفابفی کـاَس دس
حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش فشكزآفاشیي  4/69هحبػاجِ
ؿذُ اػز.
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فبهل ّفشن :ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِجبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ج.ا.ایشاى ثب کـاَسّبی حاَصُ خاضس ثاِ ٍیاظُ
سٍػیِ كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا فشكزآفشیي ثشآٍسد کشدُ اًاذ ٪100 ٍ .آًابى هیاضاى سابییش
ایي فبهل سا دس ثؼشش فشكزآفشیي ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ
خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش فشكزآفشیي  4/92هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل ّـشن :سقبثز کـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ایشاى دس ایجبد جبیگبُ سقییيکٌٌذُ قذسر دس حَصُ دسیابی خاضس
كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ٪21 ،اص آًبى هیاضاى سابییش
ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیابد ٍ خیلای
صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  2/67هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل ًْن :سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفاز ٍ گابص ثیـاشش ،افاضایؾ
ػغح سقبثزّبی سؼلیحبسی ،گؼششؽ ًفَر قذسرّبی فشا هٌغقِای دس خضس
كذ دسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ٪96 ،اص آًبى هیاضاى
سبییش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیابی خاضس دس حاذ صیابد ٍ
خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/8هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل دّن :دسخَاػز ثقضی اص کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ اص ػبصهبى هلل ثشای دخبلز دس سقییي سطیان
حقَقی ایي دسیب كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایاي سقاذاد٪57 ،
اص آًبى هیضاى سبییش ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیابی خاضس دس
حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  3/88هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل یبصدُّن :سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّابی آثای ایاي دسیاب ثایي ج.ا.ایاشاى ،سشکوٌؼاشبى ٍ آرسثبیجابى
كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ٪86 ،اص آًبى هیاضاى سابییش
ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیابد ٍ خیلای
صیبد اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/43هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل دٍاصدّن :سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویاز دسیابی خاضس
كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا سْذیذصا ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص ایي سقذاد ٪78 ،اص آًبى هیاضاى سابییش
ایي فبهل سا دس ثؼشش سْذیذصا ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس ایي حَصُ سا دس حذ صیابد ٍ خیلای صیابد
اسصیبثی ًوَدُاًذ .هیبًگیي ثؼشش سْذیذصا  4/39هحبػجِ ؿذُ اػز.
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جذٍل ؿوبسُ( )1هْنسشیي ثؼششّبی فشكزآفشیي فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خضسهَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا.
ردیف
عاهل

1

2

3

4

عَاهل شئَپلیتیک سیاسی

فقذاى اسحبدیِ هٌغقِای
دس هٌغقة خضس ثب
ّوكبسی دٌ کـَس
ػبحلی

فراٍاًی
فرصتآفریي

19

سـكیل اجتع هـششک
کـَسّبی سشکصثبى ثیي
سشکیِ ،آرسثبیجبى،
قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼشبى

13

ثْشُثشداسی اص فضبی
هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب
اسٍدبً ،بسَ ٍ آهشیكب
جْز سحكین قذسر
ج.ا.ا .دس حَصُ خضس

49

ایجبد صهیٌِ سَػقِ
ّوِجبًجِ سٍاثظ
دیذلوبػی ج.ا.ا .ثب
کـَسّبی حَصُ خضس
ثٍِیظُ سٍػیِ

49

درصد
فراٍاًی
فرصتآفریي

39

27

100

100

درصد هیساى
تاثیر عاهل

هیاًگیي

هقدار کای دٍ

در حد زیاد

فراٍاًی

هشاّدُ شدُ

سطح هعٌا داری

رتبِ

ٍ خیلی زیاد

42

38

92

100

2/8

2/4

4/69

4/92

4/74

0/692

84/30

64/30

0/491

0/405

0/000

0/000

-

-

2

1

ًشبی جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کِ هْنسشیي ثؼششّبی فشكز آفاشیي هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی
دیؾسٍی ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس ثِ سشسیت اّویز فجبسسٌذ اص:

 )1ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِجبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ج.ا.ایشاى ثب کـَسّبی حَصُ خضس ثِ ٍیظُ سٍػیِ.
 )2ثْشُثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدبً ،بسَ ٍ آهشیكب جْز سحكاین قاذسر ج.ا.ایاشاى دس
حَصُ خضس .ضوٌب فبهل  5 ٍ 4اص ػغح هقٌبداسی دس ثؼششّبی فشكازآفاشیي ثشخاَسداس ًـاذُ ،لازا
ًویسَاًٌذ سبییش هْوی دس سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى دس حَصُ دسیبی خضس داؿشِ ثبؿٌذ.
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جذٍل ؿوبسُ( )2هْنسشیي ثؼششّبی سْذیذصای فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خضسهَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى
درصد
ردیف
عاهل

عَاهل شئَپلیتیک سیاسی

فراٍاًی
تْدیدزا

درصد

هیساى تاثیر

فراٍاًی

عاهل در

تْدیدزا

حد زیاد ٍ

هقدار
هیاًگیي

کای دٍ

سطح

فراٍاًی

هشاّدُ

هعٌاداری

رتبِ

شدُ

خیلی زیاد

1

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

49

100

57

3/53

13/65

0/535

-

49

100

100

4/92

64/30

0/000

1

گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع ،آهشیكب
2

ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ
ػبحلی دسیبی خضس

3

فقذاى اسحبدیِ هٌغقِای دس هٌغقة خضس ثب
ّوكبسی دٌ کـَس ػبحلی

30

61

23

1/97

4/35

0/226

-

36

73

67

4/03

8/12

0/031

7

سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی
4

سشکصثبى ثیي سشکیِ ،آرسثبیجبى ،قضاقؼشبى
ٍ سشکوٌؼشبى
ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس
ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػبحلی

5

دسیبی خضس ثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر

49

100

67

4/1

29/75

0/000

6

چبًِصًی خَد ثشای گشفشي اهشیبص اص
قذسرّبی غشثی
سقبثز کـَس سٍػیِ ثب ج.ا.ا .دس ایجبد
6

جبیگبُ سقییيکٌٌذُ قذسر دس حَصُ دسیبی

49

100

21

2/67

7/57

0/056

-

خضس
سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس
ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گبص ثیـشش،
7

افضایؾ ػغح سقبثزّبی سؼلیحبسی،

49

100

96

4/8

57/17

0/000

2

گؼششؽ ًفَر قذسرّبی فشا هٌغقِای دس
خضس
دسخَاػز ثقضی اص کـَسّبی سبصُ
8

اػشقتلیبفشِ اص ػبصهبى هلل ثشای دخبلز

49

100

57

3/88

14/16

0/531

-

دس سقییي سطین حقَقی ایي دسیب
9

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

49

100

86

4/43

35/9

0/000

4

49

100

78

4/39

29/78

0/000

5

سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی
10

ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی
خضس

ًشبی جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کاِ هْانساشیي ثؼاششّبی سْذیاذصای هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی
دیؾسٍی ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس ثِسشسیت اّویز فجبسسٌذ اص:
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 )1گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع ،آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػبحلی دسیب
 )2سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گبص ثیـشش ،افضایؾ ػغح سقبثز-
ّبی سؼلیحبسی ،گؼششؽ ًفَر قذسرّبی فشاهٌغقِای دس دسیبی خضس
 )3سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّبی آثی ایي دسیب ثیي ج.ا.ایشاى ،سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى
 )4سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس
 )5ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػبحلی دسیبی خضس ثشای
افضایؾ افشجبس ٍ قذسر چبًِصًی خَد ثشای گشفشي اهشیبص اص قذسرّبی غشثی
 )6سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی سشکصثبى ثیي سشکیِ ،آرسثبیجبى ،قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼشبى.

فبهلّبی  12 ٍ 10 ،9 ،1اص ػغح هقٌبداسی دس ثؼششّبی سْذیذارصا ثشخَسداس ًـذُ ،لزا ًویسَاًٌاذ
اص حیث سْذیذ سبییش هْوی دس سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ایشاى دس حَصُ دسیبی خضس داؿشِ ثبؿٌذ.
سحلیل دادُّبی ػئَال دٍم سحقیق :هْنسشیي فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی
ج.ا.ایشاى دس حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟
فبهل چْبسدّن :سثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی) هجٌای ثاش ػاْن  %20ایاشاى اص دسیابی
خضس كذدسكذ دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا قَر ثشآٍسد کشدُ اًذ ٪100 ٍ .آًبى هیضاى سبییش ایي فبهال سا
قَر هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلیصیبد اسصیابثی ًواَدُ-
اًذ .هیبًگیي ایي فبهل  4/92دس قَر هحبػجِ ؿذُ اػز.
فبهل دبًضدّن :کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ چْابس کـاَس دیگاش ػابحل دسیابی خاضس
سقذاد ً 35فش( )٪72دبػخدٌّذگبى ،ایي فبهل سا ضاقف ٍ ً 14فاش( )٪28دبػاخدٌّاذگبى ایاي فبهال سا
قَر ثشآٍسد کشدُ اًذ .اهب اص سقذاد ً 35فش دبػخدٌّذگبى ضقف ٪100 ،اص آًبى هیضاى سبییش ایاي فبهال سا
ضقف هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خاضس دس حاذ صیابد ٍ خیلای صیابد اسصیابثی
ًوَدُاًذ ٍ .اص سقذاد ً 14فش دبػخدٌّذُ قَر ٪83 ،اص آًبى هیضاى سبییش ایي فبهل سا قَر هَیش ثش ساذٍیي
ساّجشد دفبفی کـَس دس ایي حَصُ دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیبثی ًواَدُاًاذ .هیابًگیي ضاقف ٍ 4/35
هیبًگیي قَر  2/1هحبػجِ ؿذُ اػز.1
 % 77 -1خجشگبى ًؾبهی ایي فبهل سا قَر ٍ دیگش دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا ضقف قلوذاد ًوَدُاًذ.
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فبهل ؿبًضدّن :دیذلوبػی فقابل کٌاًَی ثایي ج.ا.ایاشاى ثاب کـاَسّبی سٍػایِ ٍ قضاقؼاشبى كذدسكاذ
دبػخدٌّذگبى ایي فبهل سا قَر ثشآٍسد کشدُ ًذ ٪100 ٍ .آًبى هیضاى سثییش ایاي فبهال سا قاَر هاَیش ثاش
سذٍیي ساّجشد دفبفی کـَس دس حَصُ دسیبی خضس دس حذ صیبد ٍ خیلی صیبد اسصیابثی ًواَدُاًاذ .هیابًگیي
ایي فبهل  4/92دس قَر هحبػجِ ؿذُ اػز.
جذٍل ؿوبسُ( )3هْنسشیي قَرّبی فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خضسهَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا.
درصد
ردیف

فراٍاًی

عَاهل سیاسی شئَپلیتیک

عاهل

قَت

درصد

هیساى تاثیر

فراٍاًی

عاهل در

قَت

حد زیاد ٍ

هیاًگیي
فراٍاًی

هقدار کای

سطح

دٍ هشاّدُ

هعٌا

شدُ

داری

رتبِ

خیلی زیاد

11
12
13

سثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِای

هجٌی

ثش ػْن  %20ایشاى اص دسیبی خضس
کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.اً .ؼجز ثِ چْبس
کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس
دیذلوبػی

فقبل کًٌَی ثیي ج.ا.ا ٍ .سٍػیِ،

قضاقؼشبى

49

100

100

4/92

64/30

0/000

1

14

28

83

2/1

8/8

0/031

3

49

100

100

4/92

64/30

0/000

2

ًشبی جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کِ هْنسشیي قَر هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی ج.ا.ایاشاى هٌجقاث اص
فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز اص :سثکیاذ هقابم هقؾان سّجاشی حضاشر اهابم
خبهٌِای

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

قضاقؼشبى ٍ کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ چْبس کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس.
دسخلَف فبهل دبًضدّن ثبیذ گفز کِ فوذُ خجشگبى ًؾابهی عاَ ًی ثاَدى هشصّابی کـاَسّبی
ػبحلی ایي دسیب سا ثشای ج.ا.ایشاى قَر داًؼشِ ٍ ثشای آى کـَسّب ضقف هیداًٌذ .چشا کِ هقشقذ ّؼاشٌذ
ّش چقذس هشص ػبحلی عَ ًی سش ثبؿذ ساُ ًفَر ثیـشش ثاَدُ ٍ حفاؼ ٍ کٌشاشل هاشص ثاشای ایاي کـاَسّب
هـكلسش اػز .اهب دیگش خجشگبى ثخلَف خجشگبى ػیبػی هقشقذًذ کـَسّبیی کِ عَل ػبحل ثیـاششی
داسًذ ،حق حبکویز ثیـششی اص ایي دسیب سا ثشای خَد قبئلاًذ ٍ لزا کَسبُ ثاَدى هاشص ػابحلی ایاي دسیاب
ثشای ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ ػبیش کـَسّبی دیشاهًَی دسیبی خضس سا ثشای ج.ا.ایشاى ضقف قلوذاد ًواَدُاًاذ.
ثٌبثشایي ایي فبهل اص دیذ جبهقِ آهبسی ّن داسای هبّیز ضقف ٍ ّن داسای هبّیز قاَر هایثبؿاذ کاِ
هبّیز ضقف آى ثیـشش اػز.
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جذٍل ؿوبسُ( )4هْنسشیي ضقفّبی فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ خضس هَیش ثش سذٍیي ساّجشد دفبفی ج.ا.ا.
درصد
ردیف

عَاهل سیاسی شئَپلیتیک

عاهل

فراٍاًی
ضعف

درصد

هیساى تاثیر

فراٍاًی

عاهل در

ضعف

حد زیاد ٍ

هیاًگیي
فراٍاًی

هقدار کای
دٍ هشاّدُ
شدُ

سطح
هعٌا داری

رتبِ

خیلی زیاد

14

کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.اً .ؼجز ثِ
چْبس کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس

35

72

100

4/35

35/95

./...

1

ًشبی جذٍل فَو گَیبی ایي اػز کِ هْنسشیي ضقف هشسجظ ثب هؼبئل دفابفی دایؾسٍی ج.ا.ایاشاى
هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز اص:
 کن ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ چْبس کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس.ًتیجِگیری ٍ پیشٌْادّا
ً -تیجِگیری

دبػخ ػئَال یكن سحقیق :هْنسشیي ثؼششّبی فشكزآفشیي ٍ سْذیذصای هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی دایؾسٍی
ج.ا.ایشاى هٌجقث اص فَاهل طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس کذاهٌذ؟
الف) هْنسشیي ثؼششّبی فشكزآفشیي هشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی دایؾسٍی ج.ا.ایاشاى هٌجقاث اص فَاهال
طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسسٌذ اص:
 )1ایجبد صهیٌِ سَػقِ ّوِجبًجِ سٍاثظ دیذلوبػی ج.ا.ایشاى ثب کـَسّبی حَصُ خضس ثِ ٍیظُ سٍػیِ
 )2ثْشُثشداسی اص فضبی هٌبػت سقبثز سٍػیِ ثب اسٍدبً ،بسَ ٍ آهشیكب جْز سحكاین قاذسر ج.ا.ایاشاى دس
حَصُ خضس.
ة) هْنسشیي ثؼاششّبی سْذیاذصای هاشسجظ ثاب هؼابئل دفابفی دایؾسٍی ج.ا.ایاشاى هٌجقاث اص فَاهال
طئَدلیشیک ػیبػی حَصُ دسیبی خضس فجبسسٌذ اص:
 )1گؼششؽ ًفَر سطین اؿغبلگش قذع ،آهشیكب ٍ ًبسَ دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػشقتلیبفشِ ػبحلی دسیب
 )2سـذیذ ثحشاى سطین حقَقی دسیبی خضس ًبؿی اص سخلیق هٌبثـ ًفز ٍ گابص ثیـاشش ،افاضایؾ ػاغح
سقبثزّبی سؼلیحبسی ،گؼششؽ ًفَر قذسرّبی فشاهٌغقِای دس دسیبی خضس
 )3سَافق ًذاؿشي ثش ػش هشصّبی آثی ایي دسیب ثیي ج.ا.ایشاى ،سشکوٌؼشبى ٍ آرسثبیجبى
 )4سَافق دٍجبًجِ یب ػِ جبًجِ کـَسّبی ػبحلی دس خلَف حق حبکویز دسیبی خضس
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 )5ستؽ سٍػیِ جْز گؼششؽ ًفَر خَد دس ثیي کـَسّبی سبصُ اػاشقتلیبفشاِ ػابحلی دسیابی خاضس
ثشای افضایؾ افشجبس ٍ قذسر چبًِصًی خَد ثشای گشفشي اهشیبص اص قذسرّبی غشثی
 )6سـكیل اجتع هـششک کـَسّبی سشکصثبى ثیي سشکیِ ،آرسثبیجبى ،قضاقؼشبى ٍ سشکوٌؼشبى.
دبػخ ػئَال دٍم سحقیق :هْنسشیي فَاهل ضقف ٍ قَر ػیبػی هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی ج.ا.ایشاى دس حَصُ
دسیبی خضس کذاهٌذ؟

عوامل قوت سیبسی
الف) سبکیذ هقبم هقؾن سّجشی

 :هْنسشیي فبهل قَر ػیبػی ج.ا.ایشاى هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی

خَد دس حَصُ دسیبی خضس فجبسر اػز از؛ سثکیذ هقبم هقؾن سّجشی اهبم خبهٌِای

هجٌی ثش ػْن

 %20ایشاى اص دسیبی خضس.
ة) سٍاثظ دیذلوبػی :فبهل قَر دیگش سٍاثظ دیذلوبػای فقابل ثایي ج.ا.ایاشاى ثاب کـاَسّبی سٍػایِ ٍ
قضاقؼشبى هیثبؿذ.
هْنسشیي فبهل ضقف ػیبػی ج.ا.ایشاى هشسجظ ثب هؼبئل دفبفی خَد دس ایي حَصُ ،فجابسر اػاز اص
کَسبُ ثَدى عَل هشص ػبحل ج.ا.ایشاى ًؼجز ثِ چْبس کـَس دیگش ػبحل دسیبی خضس.
 پیشٌْادّا)1حل سطین حقَقی دسیبی خضس دس چبسچَة قَاًیي ثیيالوللی ثب هـبسکز ّوِ کـَسّبی ػابحلی ثاب
دس ًؾش گشفشي هؼبئلی ّوچَى هؼئلِ کـشیشاًی ،حق اػشفبدُ کـاَسّب دس هؼائلِ هابّیگیشی ،اػاشفبدُ اص
هٌبثـ عجیقی ،هؼبئل صیؼز هحیغی ،سقییي حق حبکویز دس ػغح دسیب هیؼش اػز
 )2ستؽ دیذلوبػی فقبل ج.ا.ایشاى جْز جلَگیشی اص ّشگًَِ سَافق دٍ یب ػِ جبًجِ کـاَسّبی ػابحلی
دسیبی خضس دس خلَف سقییي حبکویز دسیبی خضس.
 )3ثِکبسثشدى ػیبػزّبی سـَیق ثِّوگشایی کـَسّبی دیشاهَى ػبحل دسیبی خضس ٍ کبسثشد دیذلوبػای
ػبصًذُ (ثِ كَسر هلذاقی فقبلسش کشدى ػبصهبى ّوكبسی کـَسّبی ػبحلی خضس ،ثشگضاسی هؼابثقبر
جبمّبی ٍسصؿی سَػظ کـَسّبی ػبحلی دسیبی خضس ،سـكیل اسحبدیِّبی هَضَفی سَػظ کـاَسّبی
حَصُ دسیبی خضس سحز فٌبٍیٌی اص قجیل اسحبدیِ داًـكذُّبی خضس ،اسحبدیِ اػاشبًذاساى خاضس ،اسحبدیاِ
جَاىّبی خضس ٍ )...

 )4سفز ٍآهذ هكشس کـشیّبی هبّیگیشی ،سجبسی ٍ ًؾبهی ایشاى ثِ هٌغقِ  ٪20جْز سجاذیل ؿاذى ثاِ

یکسٍیِ فشفی.
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فْرست هٌابع
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 ایگَس ،ع .صٍى" ،)1385( ،سَّوبر ٍ ٍاققیبر" ،هششجن :ؿوؼی فَ د آثبدی ،فلی ػبسی ،هشکض هلی هغبلقابرٍ سحقیقبر دسیبی خضس.
 ثیظًی ،هْذی" ،)1381( ،خضس ٍ هٌبفـ هلی جوَْسی اػتهی ایشاى" ،سْشاى :اًشـبسار ػبیِ سٍؿي. سشاثی ،ؿْشام" ،)1380( ،هـبثْز ّب ٍ هغبیشر ّب دس هَاضاـ کـاَسّبی ػابحلی خاضس" ،فلالٌبهِ هغبلقابرآػیبی هشکضی ٍ قفقبص ،ؿوبسُ .35
 سقَی اكل ،ػیذ فغب" ،)1387( ،طئَدلیشیک جذیذ ایشاى اص قضاقؼشبى سب گشجؼشبى" ،چبح ػَم ،سْشاى :اًشـابسارٍصاسر اهَس خبسجِ ج.ا.ا.

 جَدر ،ثْجز" ،)1389( ،طدَدلشیک دسیبی خضس" ،سشجوًِ :بكش سیوَسی ،اًشـبسار ٍصاسر خبسجِ. حبفؼًیب ،هحوذسضب" ،)1385(،اكَل ٍ هفبّین طئَدلیشیک" ،هـْذ ،اًشـبسار دبدلی. كبثشی ،افـیيً" ،)1388( ،ؾبهیگشی کـَسّبی حبؿیِ دسیابی خاضس ٍ اهٌیاز اقشلابدی جوْاَسیاػتهی ایشاى"  ،هقبًٍز دظٍّؾ داًـگبُ فبساثی.
 كفشی ،هْذی" ،)1383( ،دسیبی هبصًذساى ،چبلؾ دٌ کـَس"  ،خجشگضاسی فبسع 10 ،فشٍسدیي. قبػوی ،حبکن ٍ صّشا ًبؽشی" ،)1390( ،سحَ ر طئَدلیشیک دس حَصُ دسیبی خضس ٍ سغییش ًقؾ قذسسْبی ثضسگدس ایي هشغقِ" ،سْشاى :فللٌبهِ طئَدلیشیک  ،ػبل ّفشن ،ؿوبسُ ػَم.
 کَصُگش کبلجیٍ ،لی" ،)1391( ،سقبهلی ًؾشی ثش دَیؾ هلیگشایی قَهی دس آػیبی هشکاضی ٍ قفقابص جٌاَثی" ،فللٌبهِ آػیبی هشکضی ٍ قفقبص ،ؿوبسُ  ،75دبییض.

 گشٍُ هغبلقبسی اهٌیز" ،)1387( ،سْذیذار قذسر هلی ؿبخقّب ٍ اثقبد" ،سْشاى ،اًشـابسار داًـاگبُفبلی دفبؿ هلی.
 هوشبص ،جوـیذ" ،)1381( ،دسیبی خضس ٍ سحَ ر حقَقی آى" ،سْشاى :ثَلشي هشکض هغبلقابر فابلی ثایيالوللای،ػبل دٍم ،ؿوبسُ ػَم ،اسدیجْـز هبُ.
 هیش فخشایی ،ػیذحؼي" ،)1383( ،سطین حقَقی دسیبی خضساص ٍاگشایی سب ّوگشایی" ،هجلِ دظٍّـای حقاَو ٍػیبػز ،ؿوبسُ  ،10ثْبس.
 -هحوذی ,فلی" ،)1392( ،سٍثظ ایشاى ثب آرسثبیجبى"  ،فللًبهِ هغبلقبر آػیبی هشکضی ٍ قفقبص ،ؿوبسُ .46
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 ًَرسی ،فضلالِ ،)1391( ،سػبلِ دکششی " سقییي فَاهل طئَدلیشیک حاَصُ دسیابی فوابى ٍ ساثییش آى ثاش ساذٍیيساّجشد دفبفی – اهٌیشی جوَْسی اػتهی ایشاى" ،داًـگبُ فبلی دفبؿ هلی.
ًَرسی ،فضل الِ ،)1392( ،جضٍُ دسػی " هذیشیز ساّجشدی كاحٌِ جٌاگ" سْاشاى ،داًـاگبُ فابلی دفابؿ هلای،
داًـكذُ دفبؿ.
 ٍافؾی ،هحوَد" ،)1387( ،طئَدلیشیک ثحشاى دس آػیبی هشکضی ٍ قفقبص"،سْشاى :اًشـبسار ٍصاسر اهاَس خبسجاِج.ا.ا.
 ٍلیهحوذی ،هحوذ" ،)1390( ،اص کبػذیي سب خضس ،ؿٌبخز هحیظ صیؼزً ،فز ٍ حقاَو ثایي الولال" ،سْاشاى:اًشـبسار ػجضآسًگ.
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