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هقدهِ :
رٟبٖ ٔذسٖ ػّی سغٓ ایٙى ٝدِٚت ٞب دس ػشك ٝأٙیت ّٔی ث ٝاثضاسٞبی ٌؼتشد ٜای ٔزٟض ؿذ ٚ ٜا٘ٛاع تٟذیذات
أٙیتی سا ٔٛسد ٔغبِؼ ٚ ٝثشای ٔمبثّ ٝثب آٖ ساٞجشدٞبی ٔٛحشی عشح سیضی ٔی وٙٙذ ِٚی ٌٛیب رٟبٖ ٞشچ ٝث ٝرّٛ
ٌبْ ثش ٔی داسد خغشات  ٚتٟذیذات أٙیتی ٘بؿٙبخت ٝای پذیذاس ٔی ؿٛد  ٚػلش خغش٘بن تشی سا ثشای حیبت
ثـشی ثٚ ٝرٛد ٔی آٚسد .ث ٝساػتی ػٛاَ ایٙزبػت و ٝچشا ثب ٚرٛد ؿىُ ٌیشی ٟ٘بدٞب  ٚسطیٓ ٞبی كّح
رٟب٘ی  ٚالذأبت فشاٚاٖ وـٛسٞب دس رٟت أٙیت ػبصی دس ػشك ٝسٚاثظ ثیٗ إُِّ ثـش ثبیذ دس ا٘تظبس آیٙذٜ
٘بٔؼّ ْٛأٙیت رٟب٘ی ثبؿذ؟ اكٛال تالؽ وـٛسٞب دس د٘یبی پؼب د ٚر ًٙرٟب٘ی ایٗ ثٛد و ٝأٙیت  ٚكّح ایزبد
وٙٙذ  ٚثذیٗ ٔٙظٛس ثب سٚیىشدٞبی ٕٞىبسی رٛیب٘ٝ؛ ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّی كّح سا ثشای ٔمبثّ ٝثب تٟذیذات ثٝ
ٚرٛد آٚسد٘ذ ِٚی چشا ٛٙٞص ٘بأٙی ٔ ٚخبعشات رذیذ ربٔؼ ٝثیٗ إِّّی سا تٟذیذ ٔی وٙذ؟ رذیذتشیٗ تٟذیذ
ؿیٛع ٌ ٕٝٞیش ٚیشٚع وش٘ٚب اػت و ٝتٛا٘ؼتٔ ٝشصٞبی ّٔی سا دس٘ٛسدیذ ٚ ٜدس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی حیبت
ا٘ؼب٘ی سا دس فشاػٛی ٔشصٞب ٞذف لشاس دٞذ .ثب تٛر ٝث ٝاستجبعبت ٘ضدیه رٟب٘ی دس تٕبٔی ػشكٞ ٝب و ٝخیّی اص
وبسؿٙبػبٖ اص آٖ ث ٝدٞىذ ٜرٟب٘ی یبد ٔی وٙٙذ ،اتفبلبت ٚحٛادث حتی داخّی خیّی ػشیغ تحٛالت دس٘ٚی
ٚثیٗ إِّّی سا تحت تبحیش خٛد لشاس ٔی دٞذ.اتفبلبتی ٕٞچ ٖٛؿیٛع ٚیشٚع وش٘ٚب و ٝػغح تحّیُ آٖ سا ثبیذ
ٌؼتش ٜرٟب٘ی تلٛس وشد تٕبٔی اكٔٚ َٛجب٘ی داخّی ٚثیٗ إِّّی سا تحت اِـؼبع خٛد لشاس دادٚ ٜثب تٛر ٝثٝ
ایٙى ٝثب ربٖ ٔشدْ ػشٚوبس داسد خیّی ػشیغ فشایٙذ وـٛس ٞبسا تغییش ٔی دٞذ.ایٙى ٝوـٛس ٞب اص سٚاثظ  ٕٝٞرب٘جٝ

دس چبسچٛة ِیجشاِیؼٓ ث ٝػٛی تٛر ٝث ٝدس٘ٚ ٖٚبػی٘ٛبِیؼٓ ٚافضایؾ لذست دس چبسچٛة ٚالغ ٌشایی تٟبرٕی
ػٛق پیذا ٔی وٙٙذٞٚش وذاْ ثذ ٖٚتٛر ٝثٙٔ ٝبفغ دیٍشوـٛسٞب دس كذد ثیـتشیٗ ا٘تفبع ٞؼتٙذ سا ٔی تٛاٖ دس
ٕٞیٗ چبسچٛة تحّیُ وشد .سٚؿی ؤ ٝب ثشای ایٗ فشایٙذ ا٘تخبة وشد ٜایٓ سٚؽ  SWTOاػت ثب ایٗ تفبٚت
وٍ٘ ٝب ٜتحّیّی ٔب كشفب ث ٝثخؾ ثیش٘ٚی تبحیش ٌزاس ثش داخُ وـٛس (تٟذیذات ٚفشكتٟب )ٔتٕشوض اػت .

ٔ SWOTخفف ٘مبط لٛت٘ ،مبط ضؼف ،فشكتٞب  ٚتٟذیذٞب اػت .ثش اػبع تؼشیف٘ ،مبط لٛت (ٚ )S
ضؼف ( )Wػٛأُ داخّی دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ ؤ ٝیتٛا٘یذ آٖٞب وٙتشَ وٙیذٕٞ .چٙیٗ عجك تؼشیف،
فشكتٞب ( ٚ )Oتٟذیذٞب ( )Tثٝػٛٙاٖ ػٛأُ خبسری ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝؿٕب اػبػبً وٙتشِی ثش سٚی
آٖٞب ٘ذاسیذ.
ایٗ أش ٔجٙبی اسصیبثی پتب٘ؼیُ ٔ ٚحذٚدیتٞبی داخّی ،فشكتٞبی احتٕبِی  ٚتٟذیذٞب اص ػٛی ٔحیظ خبسری

اػتٕٞ .چٙیٗ وّی ٝػٛأُ ٔخجت ٙٔ ٚفی دس داخُ  ٚخبسد اص وـٛس سا و ٝثش ٔٛفمیت آٖ تأحیش ٔیٌزاس٘ذ ،دس
٘ظش ٔیٌیشد .یه ٔغبِؼٔ ٝؼتٕش دس ٔٛسد ٔحیغی و ٝوـٛس دس آٖ فؼبِیت ٔیوٙذ ،ث ٝپیؾثیٙی س٘ٚذ تغییشات
وٕه ٔیوٙذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس دسٌیش ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب دس س٘ٚذ تلٕیٌٓیشی وـٛس ٔـبسوت داسد.
تؼبسیفی ؤ ٝبدس ایٗ ٔٛضٛع اص تٟذیذ ،فشكت٘،مبط لٛت ٘،مبط ضؼف داسیٓ ث ٝؿشح ریُ اػت:
٘ .1مبط لٛت٘ :مبط لٛت خلٛكیبتی ٞؼتٙذ ؤ ٝب سا لبدس ث ٝا٘زبْ اٞذاف تشػیٓ ؿذ ٜیب چـٓ ا٘ذاص تجییٗ ؿذٜ
ٔیوٙٙذ .ایٗ ٘مبطٔ ،جٙبیی دس تذا ٚ ْٚپبیذاسی ٔٛفمیت ٞؼتٙذ٘.مبطلٛت ٔیتٛا٘ٙذ ٔحؼٛع یب ٘بٔحؼٛع ثبؿٙذ.
ایٗ ٘مبط ٔٛاسدی ٞؼتٙذ و ٝؿٕب ث ٝخٛثی اص آٖٞب ؿٙبخت داسیذ یب دس آٖٞب تخلق پیذا وشدٜایذ.
٘مبط لٛت رٙجٞٝبی ػٛدٔٙذ یب لبثّیتٞبی یه وـٛس اػت و ٝؿبُٔ ظشفیتٟبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،تٛا٘بییٞبی
فشآیٙذٙٔ ،بثغ ٔبِی ،تِٛیذاتٛٔ ،لؼیت طئٛپّتیه ،ایذئِٛٛطیٔ ،مجِٛیت داخّی ٚخبسری ٞ ......ٚؼتٙذ.
٘ .2مبط ضؼف٘ :مبط ضؼف خلٛكیبتی ٞؼتٙذ ؤ ٝب٘غ اص سػیذٖ ث ٝاٞذاف  ٚدػتیبثی ث ٝپتب٘ؼیُ وبُٔ یه
وـٛس ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٘مبط ضؼف ثبػج تخشیت ٘فٛر ٔٛفمیت  ٚسؿذ وـٛس ٔیؿ٘ٛذ٘ .مبط ضؼف فبوتٛسٞبیی
ٞؼتٙذ و ٝاػتب٘ذاسدٞبیی سا ؤ ٝب احؼبع ٔیوٙیٓ ثبیذ آٟ٘ب سا ثشآٚسد ٜوٙیٓ ،تحمك ٕ٘یثخـٙذ٘.مبط ضؼف دس
یه ػذْ ٚرٛد صیش ػبختٟبی ٔٙبػت ،تـتت ٚافتشاق دس ثیٗ تلٕیٓ ٌیشاٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ وٛٔ ٝرت ػذْ ا٘ؼزبْ
ٍٕٞٚشایی ٔشدْ ؿٛد٘،جٛد چـٓ ا٘ذاص ٔٙبػت اص آیٙذ٘ ، ٜیشٚی ا٘ؼب٘ی ٘ب وبس آٔذ ،ػذْ تٛر ٝث ٝظشفیتٟب ٔٚضیت
ٞبی ٘ؼجی داخّی ..........ٚ

 .3فشكتٞب :فشكتٞب تٛػظ ٔحیغی و ٝوـٛس ٔب دس آٖ فؼبِیت ٔیوٙذ اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ .ایٗ فشكتٞب صٔب٘ی
ثٚٝرٛد ٔیآیٙذ و ٝیه وـٛس ثتٛا٘ذ اص ؿشایظ ٔحیغی خٛد ثشای ثش٘بٔٝسیضی  ٚارشای اػتشاتظیٞبیی و ٝثبػج
ٔیؿٛد وـٛس دس ثیش ٖٚاص خٛد تٛإ٘ٙذ ؿٛد ،اػتفبد ٜوٙذ .وـٛسٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص فشكتٞبٔ ،ضیت
سلبثتی وؼت وٙٙذ.وـٛسٞب ثبیذ ٕٛٞاسٔ ٜشالت ثبؿٙذ  ٚفشكتٞب سا تـخیق دٙٞذ ٞ ٚش صٔبٖ و ٝثٚٝرٛد
ٔیآیٙذ آٟ٘ب سا دسن وٙٙذ .ا٘تخبة ٔٛاسد ٞذفی و ٝث ٝثٟتشیٗ ٚر ٝوـٛس سا دس سػیذٖ ث ٝاٞذاف ٚساٞجشدٞبی
ٔـخق ؿذ ٜیبسی دٙٞذ.
 .4تٟذیذٞب :تٟذیذٞب ٍٙٞبٔی ثٚٝرٛد ٔیآیٙذ و ٝؿشایظ ٔحیظ خبسری ،حیبت وـٛس سا ث ٝخغش ٔیا٘ذاصد.
تٟذیذٞب ٍٙٞبٔیو ٝثب ٘مبط ضؼف استجبط داس٘ذ ،آػیتپزیشی سا ث ٝثبس ٔیآٚس٘ذٕٞ .چٙیٗ آٖٞب غیشلبثُ وٙتشَ
ٞؼتٙذٍٙٞ .بٔیو ٝیه تٟذیذ ثٚٝرٛد ٔیآیذ ،حجبتٚثمب ٔیتٛا٘ذ دس خغش ثبؿذ.
دس ایٗ ٘ٛؿتبس ػؼی ؿذ ٜثب تٛر ٝث ٝایٙىٚ ٝیشٚع وش٘ٚب یه ػبُٔ خبسری ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ثیـتش ث ٝدِٛٔ ٚفٝ
فشكتٟب ٚتٟذیذات ث ٝتفلیُ پشداخت ٝؿٛدٔٚب دیٍش رذٔ َٚبتشیؼی تشػیٓ ٘خٛاٞیٓ وشد.ضٕٙب ثبیذ ث ٝایٗ أش
تٛر ٝداؿت و ٝتحّیُ ٚوبِجذ ؿىبفی ایٗ أش ثش ػٟذٔ ٜشاوض ا٘ذیـٚ ٝسص ٚا٘ذیـىذٞ ٜب ٚپظٞٚـىذٞ ٜبػت.
ا٘ذیـىذٞ ٜب ٔٚشاوض تحمیمبتی داسای تبسیخ عٛال٘ی اص ایفبی ٘مؾ دس تذٚیٗ ػیبػتٟبی داخّی ٚثیٗ إِّّی دس
رٟبٖ ٞؼتٙذ.ثٙبثش ػٛاثك تبسیخی  ،تلٕیٓ ٌیشاٖ ث ٝیبفتٞ ٝب ٚخشٚری ٞبی ایٗ ٔٛػؼبت إٞیت صیبدی ٔی دٙٞذ
ٚیبفتٞ ٝبی ثذػت آٔذ ٜتٛػظ آٟ٘ب ٔجٙبی اتخبر ػیبػتٟب ٚساٞجشدٞبی آٟ٘ب لشاس ٔی ٌیشد.

پظٞٚـىذٔ ٜغبِؼبت ٚتحمیمبت ثؼیذ ث ٝػٛٙاٖ سوٗ تحمیمبتی ػبصٔبٖ ثؼیذ سػبِت خٛد ٔی دا٘ذ حٛادث
ٚاتفبلبت داخّی ٚخبسری سا سكذ ٚاعالػبت الصْ سا ثش ٔجٙبی فشایٙذ ٞبی ػّٕی فشا ٓٞوٙذ تب تلٕیٓ ٌیشاٖ ثب
آٌبٞی ٚثلیشت الصْ ٘ؼجت ث ٝا٘خبر تلٕیٓ ٞبی ٔٙغمی ٚدسػت الذاْ وٙٙذ.
ثش ایٗ اػبع پظٞٚـىذٔ ٜغبِؼبت ٚتحمیمبت ثؼیذ الذاْ ث ٝثشسػی تحٛالت ٔتلٛس ثؼذ اص وش٘ٚب یب ٕٞبٖ پؼب
وش٘ٚب دس اثؼبد داخّی ٚثیٗ إِّّی دس ػشكٞ ٝبی ػیبػی ٚأٙیتی  -التلبدی – ارتٕبػی ٚفشٍٙٞی ٕٛ٘ .....ٚدٜ
اػت و ٝدس ایٗ ثخؾ ػشك ٝػیبػی ٚأٙیتی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
دس ثشسػی ٔٛضٛع ػیبػی ٚأٙیتی دس پؼب وش٘ٚب ٔب فشكتٟب ٚتٟذیذات وش٘ٚب سا دس ػشك ٝػیبػی ٚأٙیتی دس
اثؼبد داخّی ٚثیٗ إِّّی دس پٙذ ٔحٛس ث ٝؿشح صیش ٔٛسد ثشسػی لشاسداد ٜایٓ:
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 -9فضای رساًِ ای ٍ هجاسی :

ثؼذ اص ؿیٛع ٚیشٚع وش٘ٚب دس رٟبٖ ٚدس ایشاٖ یىی اص اثضاس ٞبی ٔحذٚد ػبصی آٖ تٛكیٚ ٝارجبس دس خب٘ٔ ٝب٘ذٖ
ٔشدْ ثٛد ٔ.شدٔی و ٝتب دیشٚص آصادا٘ ٝدس ٔشوض تِٛیذی ،فشٍٙٞی ٙٞ،شی ٚ،سصؿی .....ٚحضٛس داؿتٙذ أشٚص ثٙب ثٝ
ارجبس ثبیذ دس خب٘ٔ ٝی ٔب٘ذ٘ذ .اِٚیٗ الذاْ ٔشدْ ثشای ػشٌشٔی دس دٚساٖ لش٘غی، ٝٙپٙب ٜثشدٖ ث ٝفضبی ٔزبصی ثٛد.
فضبیی و ٝػالسغٓ تٕبٔی ٞـذاس ٞب ٚتٛكیٞ ٝب ی وبسؿٙبػبٖ ٔٚتِٛیبٖ أش ثٛیظ ٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس خلٛف
تٛر ٝث ٝداخّی ػبصی آٖ الذأی كٛست ٍ٘شفت  .حبال اوخشیت ٔشدْ غشق دس یه فضبیی ثی ا٘تٟب ٚغیش لبثُ
وٙتشَ ؿذ ٜا٘ذ و ٝفشٔبٖ ٞذایت آٖ دس خبسد اص وـٛس ٚدس دػت ٔؼب٘ذیٗ ا٘مالة اػالٔی اػت ٚآٟ٘ب ثٍ ٝ٘ٛای
ٟٔٙذػی ؿذ ٜالذاْ ث ٝا٘تـبس اخجبس وزة ٚرؼّی دس الثالی اخجبس دسػت ٔی وٙٙذ و ٝثشای  ٕٝٞثبٚس پزیشثبؿذ.
اخجبسثذ ایٗ ٚیشٚع آ٘مذس صیبد اػت وٕٞ ٝیٗ ٔیضا٘ی و ٝدس ربٔؼ ٝاؿبػ ٝیبفتٍ٘ ٓٞ ٝشاٖ وٙٙذ ٜاػت حبال دس
ٔیبٖ ایٗ حزٓ اخجبس ٍ٘شاٖ وٙٙذ، ٜوؼب٘ی یب ؿجىٞ ٝبیی  ٓٞثبؿٙذ و ٝثب ا٘تـبس اخجبس ٚؿبیؼبت دسٚغیٗ ٚرؼّی
ثشای اِتٟبة آفشیٙی دس ٔیبٖ ٔشدْ ایشاٖ دس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش وـٛسٞب ،ارٞبٖ ّٔت ایشاٖ سا ٔـٛؽ وٙٙذ.

تْدیدات:
-1تؼّظ ثؼیبس صیبد وـٛسٞبی ٔؼب٘ذ ثش ػبختبس ٔٚحتٛای فضبی سػب٘ ٝای (ؿجىٞ ٝبی ٔبٛٞاس ٜای )ٔٚزبصی
وـٛس ٚا٘فؼبَ ٔتِٛیبٖ ٚدػت ا٘ذس وبساٖ ایٗ أش  .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ػبختبس ٚچبسچٛث ٝفىشی افىبس ػٕٔٛی سا تحت
اؿؼبع خٛد لشاس ٔی دٙٞذ .
-2حزٓ صیبد تِٛیذ ٔحتٛا رؼّی تٛػظ وـٛسٞبٌٚشٟٞٚبی ٔؼب٘ذ (ػبصٔبٖ ٔٙبفمیٗ) ٚاؿبػ٘ٚ ٝـش آٖ دس سػب٘ٝ
ٞبی ٔبٛٞاس ٜای ٚفضبی ٔزبصی ثٛیظ ٜؿجىٞ ٝبی ارتٕبػی دس رٟت ٞذایت افىبس ػٕٔٛی ٚ .اٌش وبسی  ٓٞدس
وـٛس كٛست ٔی ٌیشد دس الثالی حزٓ ػظیٓ آٖ اعالػبت ٌٓ ٔی ؿٛد .دس ٕٞیٗ ثحشاٖ ٚیشٚع وش٘ٚب چٙذ
خظ خجشی سا د٘جبَ ٔی وشد٘ذ و ٝتب حذی ٛٔ ٓٞفك ثٛد٘ذ:
اِف) خظ اتٟبْ إٞبَ وبسی ٚثی اػتٙبیی ٔؼئٛالٖ ثٔ ٝشدْ
ة)خظ خجشی تمٛیت ا٘ضٚای ایشاٖ دس ربٔؼ ٝثیٗ إُِّ
د)خظ خجشی ٘بثٛد اٍ٘بسی التلبد ایشاٖ
د)خظ خجشی حّٕ ٚ ٝؿج ٟٝافىٙی پیشأٔ ٖٛمذػبت اػالْ ٚتـیغ
)ٜثضسي ٕ٘بیی ٔـىالت دس ایشاٖ ٚتبویذ ثش ٘ب وبس آٔذی ٘ظبْ ثٛیظ ٜدس ػشك ٝپضؿىی ٚدس ٔب٘ی
)ٚخظ خجشی ضؼیف ٘ـبٖ دادٖ تٛاٖ ػّٕی ٚتخللی ٚوبسؿٙبػی داخّی

 -3ثبال سفتٗ ،ضشیت اعٕیٙبٖ افىبس ػٕٔٛی ثش ٔغبِت اسائ ٝؿذ ٜتٛػظ سػب٘ٞ ٝبی ٔبٛٞاس ٜای ٚفضبی ٔزبصی
ثب تٛر ٝثٔ ٝؼضالت اعالع سػب٘ی دیش ٍٙٞبْ ٔؼئِٛیٗ ٔٚتِٛیبٖ أش .
فزصتْا :
سٞجش فشصا٘ ٝا٘فالة اػالٔی دس ػخٙشا٘ی ٘ٛسٚصی ؿبٖ ث ٝحبوٓ ؿذٖ فضبی ٔزبصی ثش ص٘ذٌی ٔشدْ اؿبسٜ
ٕ٘ٛد٘ذ ٚفشٔٛد٘ذ و ٝلٛت دس ایٗ صٔی ٝٙثشای ٔب حیبتی اػتٔ .ؼظٓ ِ ٝدس ثیب٘یٌ ٝبْ د ْٚا٘مالة ٘یض دػتٛس ثٝ
ؿىؼتٗ ٔحبكش ٜتجّیغبتی دؿٕٗ ٔٚمبثّ ٝثب فضبی یبع ٚتشٚیذ أیذ آفشیٙی داد ٜثٛد٘ذ.چشاو، ٝفضبی سػب٘ ٝای
ٔٚزبصی ٔی تٛا٘ذ تبحیشات ػٕیمی دس فشایٙذ اػتٕبد ٔشدْ ثش وبسٌضاساٖ ٘ظبْ داؿت ٝثبؿذ  ٚدس آیٙذ ٜتجؼبت
ػیبػی ٚأٙیتی ٘ب خٛؿبیٙذی سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿذتبویذ ایـبٖ ث ٝاػتفبد ٜدسػت ،ثٟیٚ ٝٙثٍٟٙبْ اص ایٗ اثضاس ٞب
ٍ٘ٚب ٜث ٝآٖ ث ٝػٛٙاٖ یه فشكت ٕٞ،یـٛٔ ٝسد تبویذ ثٛد ٜاػت.دس ٕٞیٗ ثحشاٖ ٚیشٚع وش٘ٚب اٌش چ ٝایٗ فضب
تٟذیذاتی سا ایزبد وشدِٚ ٜی فشكتٟبیی سا  ٓٞفشإٛ٘ ٓٞد ٜاػت و ٝث ٝتؼذادی اص آٟ٘ب اؿبسٔ ٜی وٙیٓ:
-1ؿٙبخت ربیٍب ٜوـٛس دس فضبی سػب٘ ٝای ٔٚزبصی دس ٔٛالغ ثحشا٘ی
-2

ٕ٘بیبٖ وشدٖ تٛإ٘ٙذی ثذ ٖٚسٚتٛؽ وـٛسٞبی ٔذػی اثش لذستی اص رّٕ ٝآٔشیىب ٚاسٚپب
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ػٛق پیذا وشدٖ ثیـتش وـٛس ث ٝػٕت تٛر ٝث ٝفضبی ٔزبصی ث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ ٚاثضاس رذیذ

دس ػشكٞ ٝبی ٔختّف (دس ٔٛضٛػبت التلبدی – آٔٛصؿی  )....ٚدس رٟت وٕه ث ٝپیبد ٜػبصی
ػیبػتٟبی لش٘غی ٝای وـٛس ٚؿؼبس دس خب٘ ٝثٕب٘یٓ .

راّکارّا :
-1احؼبع ضشٚست ثیـتشایزبد ؿجى ٝایٙتش٘ت ّٔی دس وـٛسثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایٗ فضب رض ٚالیٙفه
ص٘ذٌی أشٚص ؿذ ٜاػت ٚدیٍش ٕ٘ی تٛاٖ آٖ سا ٘بدیذٌ ٜشفت .ایٗ أش ثؼیبس پش سً٘ دس ثحشاٖ اخیش
خٛد سا ٘ـبٖ داد.
-2ثبالثشدٖ ػغح ػٛاد سػب٘ ٝای ربٔؼ ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝػش ٜسا اص ٘بػش ٜثتٛا٘ٙذ تـخیق دٙٞذ ٚوٕتش
تحت تبحیش ٞزٕٞ ٝبی ایٗ فضب لشاس ٌیش٘ذ.
-3ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝایٗ فضب حبال رض ٚضشٚسیبت ص٘ذٌی أشٚص ربٔؼٞ ٝؼت ٔ،ی عّجذ و ٝتٕبٔی
دػتٍبٟٞب ٟ٘ٚبدٞب حضٛسی پشسً٘ دس ایٗ فضب داؿت ٝثبؿٙذ ٚث ٝػٕت دِٚت اِىتش٘ٚیه حشوت وٙٙذ.
-4تالؽ دس رٟت اػتمالَ دس صیش ػبخت ،ػشٚیغ ٞب ٚخذٔبت ٚثؼذ تذٚیٗ ػٙذ حىٕشا٘ی ػبیجشی –
سػب٘ ٝای .....ایٗ ٌبٟٔب ٔی تٛا٘ٙذ ا٘مالة اػالٔی سا اص ػغح پذافٙذی ث ٝػغح آفٙذی ثشػب٘ذ.
 -2کن رًگ شدُ ًقش ساسهاًْای جْاًی :
دس رٟبٖ ٔذسٖ ػّی سغٓ ایٙى ٝدِٚت ٞب دس ػشك ٝأٙیت ّٔی ث ٝاثضاسٞبی ٌؼتشد ٜای ٔزٟض ؿذ ٚ ٜا٘ٛاع
تٟذیذات أٙیتی سا ٔٛسد ٔغبِؼ ٚ ٝثشای ٔمبثّ ٝثب آٖ ساٞجشدٞبی ٔٛحشی عشح سیضی ٔی وٙٙذ ِٚی ٌٛیب رٟبٖ
ٞشچ ٝث ٝرٌّ ٛبْ ثش ٔی داسد خغشات  ٚتٟذیذات أٙیتی ٘بؿٙبخت ٝای پذیذاس ٔی ؿٛد  ٚػلش خغش٘بن تشی سا
ثشای حیبت ثـشی ثٚ ٝرٛد ٔی آٚسد .ث ٝساػتی ػٛاَ ایٙزبػت و ٝچشا ثب ٚرٛد ؿىُ ٌیشی ٟ٘بدٞب  ٚسطیٓ ٞبی

كّح رٟب٘ی  ٚالذأبت فشاٚاٖ وـٛسٞب دس رٟت أٙیت ػبصی دس ػشك ٝسٚاثظ ثیٗ إُِّ ثـش ثبیذ دس ا٘تظبس
آیٙذ٘ ٜبٔؼّ ْٛأٙیت رٟب٘ی ثبؿذ؟ رذیذتشیٗ تٟذیذ ؿیٛع ٌ ٕٝٞیش ٚیشٚع وش٘ٚب اػت و ٝتٛا٘ؼتٔ ٝشصٞبی
ّٔی سا دس٘ٛسدیذ ٚ ٜدس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی حیبت ا٘ؼب٘ی سا دس فشاػٛی ٔشصٞب ٞذف لشاس دٞذ .دس ٚضؼیتی وٝ
ثحشاٖ وش٘ٚب ث ٝؿىُ لبثُ ٔالحظ ٝای دس حبَ ٌؼتشؽ دس تٕبْ رٟبٖ اػت ،ػذْ وبسایی ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّی
ٔخُ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی  ،كٙذٚق ثیٗ إِّّی پ ، َٛػبصٔبٖ ُّٔ ،اتحبدی ٝاسٚپب  ......ٚوـٛسٞب سا ث ٝػٕت
اتخبر تلٕیٕبت ّٔی دس رٟت ٔمبثّ ٝثب ایٗ ثحشاٖ ػٛق داد ٜاػت .
تْدیدات :
اِف) ػذْ دسن ٔـتشن اص تٟذیذات رذیذ رٟب٘ی :
ایٗ ثحشاٖ ٘ـبٖ داد وٛٙٞ ٝص دسن ٔـتشوی اص تٟذیذات رٟب٘ی ٚرٛد ٘ذاسدٛٙٞ.ص ثب ٚرٛد وٛچه ؿذٖ رٟبٖ
ٚاستجبعبت ٌؼتشد ٜثیٗ إِّّی ،سٞجشاٖ د٘یب اص تٟذیذات پیؾ سٚ ٚغیش لبثُ پیؾ ثیٙی دسن ٔـتشوی ٘ذاس٘ذ.
ثشای ٔخبَ :ر ًٙرٟب٘ی أ 22 َٚیّی٘ ٖٛفش وـت ٝداؿت ِٚی ثیٕبسی ا٘فٛال٘ضای اػپب٘یب دس حذٚد ٔ 52یّی٘ ٖٛفش
سا ث ٝوبْ ٔشي وـیذٚ ) Johnson and Mueller 2002 ( .تجؼبت ثؼیبس صیبدی داؿت ِٚی وٕتش ٔٛسد
تٛر ٝلشاس ٔیٍیشد .اص ػٛی دیٍش ،حتی سٞجشاٖ د٘یب ٌبٞی  ٓٞدس دَ تٟذیذات ٌ ٕٝٞیش ث ٝد٘جبَ فشكت ٞبی
لذست عّجی ٚافتلبدی خٛد ٞؼتٙذ  .آداْ ٌفٙی ،دس ٔمبِ ٝای دس ٌبسدیٗ ،اؿبسٔ ٜی وٙذ و ٝتشأپ ٚیشٚع
وش٘ٚب سا ث ٝربی تٟذیذ ػّیٔ ٝشدْ ٚربٔؼ ٝرٟب٘ی ثذا٘ذ تٟٙب تٟذیذ ػّیٙٔ ٝبفغ ؿخلی خٛد ٔی دا٘ذِ.زا ایٗ
دسن سٞجشاٖ دس ػذْ ف ٟٓرٟب٘ی اص تٟذیذات ،آیٙذ ٜأٙیتی رٟب٘ی سا دچبس چبِؾ خٛاٞذ وشد.

ة)چبِؾ استجبعبت رٟب٘ی ٚتغییشات رذیذ:
رٟب٘ی ؤ ٝب دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ٕٛٞاس ٜدچبس تحٚ َٛتغییش ات ثؼیبس رذی اػت وٕ٘ ٝی تٛاٖ اص آٖ غفّت
وشد .ؿٟشی ؿذٖ ٚرٟب٘ی ؿذٖ استجبعبت اٌش چ ٝثشای ثـش ثؼیبس حیبتی ثٛدٙٔٚ ٜبفغ رٕؼی ثؼیبسی ثٕٞ ٝشاٜ
داؿت ٝأب  ٕٝٞوـٛسٞب سا دس ثشاثش تٟذیذات (ثیٕبسی ٞبی ػف٘ٛی ٌ ٕٝٞیش ) آػیت پزیش ٔی وٙذ ٔٚشصٞبی ّٔی
سا دس ٔی ٘ٛسدد.سٚصی تٟٙب تٟذیذٞبی ّٔی ٔٔ. ٟٓشصٞب تحت وٙتشَ حبوٕیت ٞب ثٛد ِٚی دس ػلش حبضش رٟبٖ
ث ٝػلش ٘ب ؿٙبخت ٝتٟذیذا ٞب ٌبْ ٌزاؿت ٝوٕ٘ ٝی تٛاٖ پیؾ ثیٙی دسػتی اص آٖ داؿت ِزا ایٗ دٌش دیؼی ٞب
أٙیت رٟب٘ی سا دچبس تضِضَ خٛاٞذ وشد ٚوـٛسٞب دس رٟت تحىیٓ ٔشصٞبی ّٔی ٌبْ خٛاٙٞذ وشد.
د) تٙؾ ٞبی ثیٗ إِّّی ٚؿىٙٙذ ٜثٛدٖ اػتٕبد ثٟ٘ ٝبدٞب ٚسٞجشاٖ رٟب٘ی :
افىبس ػٕٔٛی ثٟ٘ ٝبدٞبی ثیٗ إِّّی ٚسٞجشاٖ رٟب٘ی دس حٛص ٜسفغ تٟذیذات ٚخغشات پیؾ س ٚاػتٕبد ٕ٘ی
وٙٙذ صیشا ٛٙٞص تٛٙس تٙؾ ٞبی ثیٗ إِّّی داؽ اػت ٚحتی دس ثحجٛح ٝتٟذیذات ٌ ٕٝٞیش ،وـٛسٞب ث ٓٞ ٝاػتٕبد
٘ذاس٘ذ.ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ؿیٛع ٚیشٚع وش٘ٚب ػّی سغٓ ایٙى ٝؿٛاٞذ حبوی اص آٖ اػت و ٝاص ٞٚٚبٖ چیٗ ثٛدِٚ ٜی
ػٙبسیٞٛبی صیبدی دس ٔحبفُ فىشی د٘یب ٔغشح اػت و ٝآٖ سا حبكُ ر ًٙثیِٛٛطیه ػّی ٝآػیب ٔی دا٘ٙذ ِزا
ایٗ تٙؾ ٞب ٚچبِؾ ٞبی تؼبٔالت ثیٗ إِّّی ٔ،ی تٛا٘ذ ٔـىالت رذی دس خلٛف أٙیت ثیٗ إِّّی ٚرٟب٘ی
ثٛرٛد ثیبٚسد.

فزصتْا :
-1و ٓ سً٘ ؿذٖ ٘فٛر اثضاس ٞبی لذست اػتىجبس .چشا و ٝاوخش ایٗ ػبصٔبٟ٘ب اثضاسی ثٛد٘ذ ثشای تحت فـبس لشاس
دادٖ ٚیب حتی ٞذف لشاس دادٖ وـٛسٞبی غیش  ٓٞػ ٛثب آٟ٘ب.
-2فشا ٓٞؿذٖ صٔیٕٞ ٝٙىبسی ثب وـٛسٞب ث ٝكٛست ا٘فشادی .ثب وٕشً٘ ؿذٖ اتحبدی ٝاسٚپب و ٝتٕبیالت چٙذ
وـٛس صیبد ٜخٛا( ٜاٍّ٘یغ –إِبٖ –فشا٘ؼ ) ٝرٌّٛیشی ٔی وشد اص ایٗ أش .
-3ظٟٛس ٚثشٚص لذستٟبی رذیذ دس رٟبٖ و( ٝچیٗ –سٚػی - ٝایشاٖ  )...ٚثب دسایت ٚتٛإ٘ٙذی خٛد خیّی ثٟتش اص
دیٍش وـٛسٞبی ٔذػی ػّٓ ٚفٙبٚسی دس ٔمبثُ ایٗ ثحشاٖ ایؼتبدٌی ٕ٘بیٙذ.
راّکارّا :
ٕٞ )1ب٘غٛس ؤ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی فشٔٛد٘ذ(پیبْ ٘ٛسٚصی ػبَ  )1311ثب تٛر ٝث ٝتحٛالت سٚی داد ٜدس
رٟبٖ ٚپیشأ، ٖٛوـٛس ثبیذ لذست ٔٙذ ؿٛد ٚایٗ لذست ٔٙذ ؿذٖ ثبیذ دس تٕبٔی ػشكٞ ٝب ثبؿذ.
ِ )2ض ْٚایزبد ائتالفٟبی ٔٙغم ٝای  ٓٞػ( ٛایشاٖ – ػشاق – ػٛسیِ – ٝجٙبٖ – یٕٗ –افغب٘ؼتبٖ – پبوؼتبٖ
)...ٚ

 )3تشػیٓ ٘مـ ٝسا ٜأٙیتی رذیذ ثب تٛر ٝث ٝتحٛالت ٔ 5شحّ ٝتشػیٓ ؿذ ٜتٛػظ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی

هرحله اول
هرحله دوم
انقالب اسالهی
هرحله سوم
نظام اسالهی
هرحله چهارم
دولت اسالهی
هرحله پنجن
کشور اسالهی
تودى اسالهی

-4تالؽ دس رٟت فشٚپبؿی ٘ظٓ حبوٓ دس رٟبٖ دس رٟت ایزبد ٘ظٓ رذیذ ػیبػی – أٙیتی ثب تٛر ٝث ٝلشاس
ٌشفتٗ دس پجچ تبسیخی تشػیٓ ؿذ ٜتٛػظ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی .
 -9اًسجام ٍّوگزایی هلی ٍ هذّثی :
دس ٞش ّٔتی ٚحذت ٕٞٚجؼتٍی ٔشدْ ٔٛرذ تالؽ ٔـتشن ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ّٔی ٔٚب٘غ ٚلٛع عغیبٖ ٞب
ٚوی ٝٙتٛصی ٞب ٔی ؿٛد.ایٗ ٔ ٟٓسا  ٜسػیذٖ ث ٝػؼبدت سا و ٝغبیت ٟ٘ٚبیت ٔحؼٛة ٔی ؿٛد فشأ ٓٞی
وٙذ.ا٘ذیـٕٙذاٖ ػّ ْٛػیبػی اتحبد ّٔی سا اص اسوبٖ لذست ػیبػی دا٘ؼت ٝا٘ذ و ٝاص چٍٍ٘ٛی ػىغ اِؼُٕ ٔشدْ
دس دفبع اص ٔٙبفغ ّٔی ٔٚلبِح وـٛس حىبیت ٔی وٙذ.دس ٔٛلؼیت حؼبع و٘ٛٙی وـٛس  ،دؿٕٙبٖ ّٔت ایشاٖ
تٕبْ أىب٘بت ٚاثضاس ٞبی ا٘حلبسی ثیٗ إِّّی خٛد سا ثىبس ٌشفت ٝا٘ذ تب ث ٝعشق ٔختّف ث ٝأٙیت ٚٚحذت ّٔی
ایشاٖ ضشث ٝثض٘ٙذ ٚدس ٔیبٖ كفٛف ٔشدْ تفشل ٝایزبد وٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ٘فٛر ٚػّغ ٝاػتؼٕبسی خٛدسا تحٕیُ ٕ٘بیٙذ.

تْدیدات :
ٍ٘ -1ب ٜلٔٛیتی داؿتٗ دس اسای ٝوٕىٟب ثٔ ٝشدْ ،ایٙى ٝافشاد كشفب ثشای ٔٙغم ٝخٛد ٚل ْٛخٛد وٕه اسػبَ
ٔی وٙٙذ یه ٘ٛع تـتت آفشیٙی دس خلٛف ا٘ؼزبْ ارتٕبػی اػت اٌش فالٖ ؿخق ؿٙبخت ٝؿذٜ
كشفب ثشای اػتبٖ خٛد ٙٔٚغم ٝخٛد ٔجّغی سا دس ٘ظش ٔی ٌیشد دس ظبٞش چیض خٛثی اػت ِٚی ٚلتی ٍ٘بٜ
لٌ ْٛشایب٘ ٝیب ٔٙغمٌ ٝشایب٘ ٝحتی ٔزٞجی ٍ٘شی ؿذ ا٘ؼزبْ دس٘ٚی سا تحت تبحیش لشاس ٔی دٞذ.
 -2تالؽ ٔؼب٘ذاٖ دسػؼت ٕ٘ٛدٖ پبیٞ ٝبی ا٘ؼزبْ ارتٕبػی یىی دیٍش اص تٟذیذات دس ایٗ صٔی ٝٙاػت
ػّت اػتٕبد ٔشدْ ثٔ ٝؼئِٛیٗ یب ٔشدْ ٘ؼجت ث ٝخٛد ٔی تٛا٘ذ صٔی ٝٙا٘فىبن سا دس ربٔؼ ٝفشإ٘ ٓٞبیذ
و ٝخٛد ٔٛرت تٟذیذات أٙیتی ٚػیبػی خٛاٞذ ؿذ.
 -3ػؼت ٕ٘ٛدٖ پبیٞ ٝبی ٔزٞجی ٔشدْ ،ایٙى ٝثٔ ٝشدْ چٙیٗ اِمب ؿٛد ؤ ٝجب٘ی اػتمبدی ٞیچ تبحیشی دس
ثٟجٛد فىشی ٚػّٕی ربٔؼ٘ ٝذاسد ٚیب ایٙى ٝثب تؼغیّی ٔشاوض ٔزٞجی ٙٔٚبػجتٟبی ٔزٞجی ٞیچ اتفبلی
٘یبفتبد ٔی تٛا٘ذ صٔی ٝٙدٚسی اص ٔزٞت سا دس ربٔؼ ٝفشإ٘ ٓٞبیذ .اص عشف دیٍش اختالف افىٙی دس لبِت
ؿیؼٚ ٝػٙی ٚػٛق دادٖ ربٔؼ ٝدس ٔٛضٛع ٔزٞجی ث ٝػٛی د ٚلغجی ؿذٖ دس ٕٞیٗ لبِت اص تٛعئٞ ٝبی
دؿٕٙبٖ ثٛد ٜاػت .
 -4اؿبػ ٝیبع ٘ٚب أیذی دس خلٛف آیٙذ ٜوـٛس ،اص ٕٞبٖ سٚص ٞبی ا َٚؿیٛع ایٗ ثیٕبسی دس وـٛس
سػب٘ٞ ٝبی داخّی ٔؼبسم ٚسػب٘ٞ ٝبی خبسری ٔؼب٘ذ ثب ثضسي ٕ٘بیی ایٗ اتفبق ػؼی دس ٘ب أیذ وشدٖ
ٔشدْ اص آیٙذ ٜوـٛس داؿتٙذ .

 -1ایزبد تـتت  ٚاختالف دس ثیٗ ٔؼئِٛیٗ دس رٟت تضؼیف ػبختبس ٞبی ارشایی وـٛس ٚوٓ وشدٖ تٛاٖ
وـٛس دس ٔمبثّ ٝثب ایٗ ثحشاٖ ثب ػٛق دادٖ آٟ٘ب ثٔ ٝؼبیُ حبؿی ٝای ٚوٓ إٞیت.

فزصتْا :
ٕٙٞ.-1ـیٙی ارجبسی اػضب خب٘ٛاد ٜاٌش چٔ ٝـىالتی سا ثٛرٛد آٚسد ٜاػت ِٚی دس وُ ثبػج اػتحىبْ پبیٞ ٝب
ٚثٙیبٟ٘بی خب٘ٛادٞ ٜب ؿذ ٜاػت  .تمٛیت ثٙیبٟ٘بی ربٔؼ ٝاص خب٘ٛاد ٜؿشٚع ٔی ؿٛد ٚاٌش ایٗ أش دس ایٗ فشكت
عالیی ث ٝخٛثی تحمك یبثذ ٔی تٛاٖ ا٘تظبس داؿت و ٝدس آیٙذٔ ٜب اص یه ربٔؼٙٔ ٝؼزٓ ٍٕ٘ٛٞٚتشی ثشخٛسداس
ؿٛیٓ.
-2تمٛیت احؼبع تؼّك و ٝاص ػٛأُ اكّی ا٘ؼزبْ ارتٕبػی اػت احؼبع تؼّك ثب ؿٙبخت  ٚدس٘ٚی ؿذٖ ػٙبكش
فشٍٙٞی ٚتبسیخی ٔٚزٞجی ثٛرٛد ٔی آیذ ،س٘ٚذ سؿذ ٚثبِٙذٌی ّٔی ،احؼبع تؼّك سا دس افشاد ربٔؼ ٝثیـتش ٔی
وٙذ.دس صٔبٖ و٘ٛٙی و ٝتٕبٔی آحبد ربٔؼ ٝخٛد سا دس ٔؼشم ایٗ تٟذیذ ٔی دا٘ٙذ ٔی تٛاٖ ثب ثیبٖ ٔٛفمیت ٞبی
تبسیخی ٔٚـتشوبت ٔزٞجی ٚسؿذ ٚتٛإ٘ٙذی ٞبی وـٛس دس ػشكٞ ٝبی ٔختّف دس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش وـٛسٞب
ثٛیظوـٛسٞبی ٔذػی  ،ایٗ تؼّك خبعش سا دس ربٔؼ ٝافضایؾ داد.
-3ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثحشاٖ حبضش یه ثحشاٖ  ٕٝٞرب٘ج ٝاػت ،تٕبٔی ٔؼئِٛیٗ دس صیش ػبیٞ ٝذایتٟبی داٞیب٘ٔ ٝمبْ
ٔؼظٓ سٞجشی اص یه ا٘ؼزبْ ٔغّٛثی ثشخٛسداس ؿذ ٜا٘ذٚ .الصْ اػت وٕٞ ٝب٘غٛس و ٝایـبٖ اص  ٕٝٞدػتٍبٟٞب
حٕبیت ٕ٘ٛد٘ذ آحبد ربٔؼٕٞ ٓٞ ٝیٗ فشایٙذ سا د٘جبَ ٕ٘بیٙذ.

-4ثیبٖ سٚاٖ ٚسٚؿٗ ٔجب٘ی دیٙی ٚاػالٔی دس ربٔؼ ٝثب تٛر ٝث ٝاػتمبدات ساػخ ٔزٞجی ٔشدْ و ٝاص رٞٛشٜ
ٚرٛدؿبٖ ث ٝآٟ٘ب اػتمبد داس٘ذ ٔی تٛا٘ذ یه ٘ٛع ٘ـبط ٚآٌبٞی ٔزٞجی سا دس ربٔؼ ٝثٛرٛد ثیبٚسد .ایٙىٔ ٝمبْ
ٔؼظٓ سٞجشی ثش ِٔٛف ٝكجش دس ػختی ٞب و ٝثؼذ اص آٖ آػب٘ی اػت تبویذ ٔی وٙٙذ ٚتبویذ ٔی وٙٙذ ث ٝتٛػُ ثٝ
ائٕ ٝاعٟبس ٚخٛا٘ذٖ ادػیٔ ٝتؼّم ٝاص رّٕ ٝدػبی ٞفتٓ كحیف ٝػزبدی ٝدس ٕٞیٗ ساػتبػت.
راّکارّا :
-1اعالع سػب٘ی دسػت ٚثٛٔ ٝلغ اص تٕبٔی تحٛالتی و ٝفشایٙذ ربٔؼ ٝسا تحت اِـؼبع لشاس ٔی دٞذ لجُ اص ایٙىٝ
دیٍشاٖ ػٛاس ثش ٔشوت سػب٘ ٝای خٛد اخجبس رؼّی سا ٘ـش دٙٞذ ایٗ وبس ثبػج افضایؾ اػتٕبد ٔشدْ ث ٝحبوٕیت
خٛاٞذ ؿذ.
-2تبویذ ثش خٕیش ٔبیٞ ٝبی ا٘ؼزبْ ثخؾ ربٔؼ ٝاص رِّٕٛٔ ٝفٞ ٝبی ّٔی ٚاػالٔی و ٝدس چٙذ كذ ػبَ اخیش
ٔٛرت ٚحذت ٍٕٞٚشایی داخّی ؿذ ٜاػت.
ِ-3ض ْٚاسایٚ ٝػیٙیت ثخـیذٖ ث ٕٝٞ ٝتٛإ٘ٙذی وـٛس دس ربٔؼ ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔشدْ احشات ایٗ تٛإ٘ٙذی ٞب
ٚظشفیت ٞبی ٔٛرٛد وـٛس سا اص ٘ضدیه ِٕغ وٙٙذ.

 -4تاثیزات اقتصادی کزًٍا (اس تعد تاثیزات سیاسی – اهٌیتی ):
ٚیشٚع وش٘ٚب ػال ٜٚثش تّفبت رب٘ی ٚپیبٔذٞبی ثٟذاؿتی ٚارتٕبػی ث ٝاسوبٖ التلبد رٟب٘ی ٘یض خؼبسات
چـٍٕیشی ٚاسد وشد ٜاػت.عجك پیؾ ثیٙی ػبیت ثّٔٛجشي سؿذ رٟب٘ی التلبددس ػبَ  2222كفش ؿذٚ ٜأشیىب
ٕٞب٘ٙذ حٛص ٜیٛسٚ ٚطاپٗ ثب سؿذ ٔٙفی تِٛیذ ٘ب خبِق ّٔی خٛد سٚثش ٚخٛاٞذ ؿذ.دس ایٗ ٔیبٖ ،رٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ ٘یض اص ایٗ ضشث ٝالتلبدی ثحشاٖ وش٘ٚب ثی ٘لیت ٕ٘ب٘ذ ٜاػت.
تْدیدات :
-1ثب آٔبسی و ٝاسائ ٝؿذ ٜدس ثبصاس ایشاٖ ٔٛد ا َٚآػیجٟبی التلبدی ٘بؿی اص وش٘ٚب ٘لیت سػتٛساٖ داساٖ
،ػّف ػشٚیغ ٞب ،وبفٞ ٝب ،ػفش ٜخب٘ٞ ٝب ،اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ػفشٞبی دس ٖٚؿٟشی ٚثش ٖٚؿٟشی
ٕٞٚچٙیٗ تٛس ٞبی داخّی ٚخبسری ،ؿشوتٟبی ٛٞاپیٕبیی ٔ،شاوض تفشیحی ٚفشٍٙٞی ٚثؼیبسی اص وبسٌبٟٞبی
وٛچه تِٛیذی ٚخذٔبت سٚص ٔضدی ؿذ ٜاػت و ٝتمشیجب  52دسكذ ٘یشٚی وبس وـٛس ٞؼت تؼغیّی آٟ٘ب
لذست خشیذ ٔشدْ سا ثؼیبس پبییٗ آٚسد ٜاػت و ٝخٛد ٔی تٛا٘ذ عجؼبت ػیبػی ٚأٙیتی داؿت ٝثبؿذ.
 -2ثب تٛر ٝث ٝثؼت ٝؿذٖ ٔشصٞب ٚتؼغیّی تزبست خبسری ثٛیظ ٜثب ٕٞؼبیٍبٖ فـبس ٔضبػفی ثٛد و ٝث ٝالتلبد
وـٛس ٚاسد وشد.چشا و ٝیىی اص ساٟٞبی ثذػت آٚسدٖ اسص ،كبدسات وبال ث ٝوـٛسٞبی دیٍش ثٛد و ٝثٔ ٝـىُ
خٛسد ٜاػت.

-3پیؾ ثیٙی ٞب ٘ـبٖ اص ایٗ داسد و ٝسؿذ التلبدی ثٙٔ ٝفی  12دسكذ ٔی سػذ ٚایٗ أش تجؼبتی ٔٙفی ٕٞچٖٛ
ٌؼتشؽ فمش ،افضایؾ فبكّ ٝعجمبتی ٘،بٙٞزبسی ٞبی ارتٕبػی ٚوبٞؾ سفب ٜخٛاٞذ ؿذ .ظٟٛس ٚثشٚص ٌؼتشد ٜایٗ
ٔتغیش ٞب ٔی تٛا٘ذ ؿٛسؿٟبیی ثٔ ٝشاتت ٌؼتشد ٜتش اص ؿٛسؽ ٞبی آثبٖ ػبَ  19داؿت ٝثبؿذ.
-4ثب تٛر ٝث ٝثش  ٓٞخٛسدٖ لشاس دادٞبی تزبسی ٚاربس٘ ٜبٔٞ ٝب ٚتجبدالت اػٙبدی اص رّٕ ٝچه ٚاٚساق ثٟبداس
٘،جٛدیه چـٓ ا٘ذاص سٚؿٗ ٚأیذٚاس وٙٙذ ٜاص س٘ٚك التلبدی دس آیٙذ٘ ٜضدیه ،افضایؾ پش٘ٚذٞبی لضبیی
ٙٔٚبصػبت التلبدی دس ربٔؼ ٝتجؼبت أٙیتی خٛاٞذ داؿت.
فزصتْا :
 -1ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس ٔٙغم ٝلغت پضؿىی ٚػالٔت ث ٝؿٕبس ٔی آیذ  ٚثِ ٝحبػ
پضؿىی پیـشفت ٝتشیٗ وـٛس ٔٙغمٔ ٝی ثبؿذ ٚعی ػبِٟبی ٌزؿت ٝتٛسیؼٓ دس ٔب٘ی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص دس
آٔذٞبی ٔب ٔغشح ثٛد ٜاػتِ.زا دس ٚضؼیتی و ٝوـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝثب صیش ػبختٟبی دسٔب٘ی پبییٗ دس
ٌیش ای ثحشاٖ ٞؼتٙذ ٔی تٛا٘یٓ ثب ثش٘بٔ ٝسیضی دسػت ئشػبیت پشٚتىُ ٞبی ثٟذاؿتی دس ایٗ ٔٛسد
فؼبِیت وشد.
 -2ثحشاٖ وش٘ٚب ٔی تٛا٘ذ یه فشكت تزبسی ٔ ٟٓثشای كبدسات ٔٛاد غزایی ث ٝوـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ
ثبؿذ.اص ػٛی دیٍش افضایؾ تِٛیذات ثٟذاؿتی ٚضذ ػف٘ٛی وٙٙذ ٜدس وـٛس ٘ٚیبص وـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ
ٔ،ی تٛا٘ذ صٔیٙٔ ٝٙبػجی ثشای كبدسات آٟ٘ب فشإ٘ ٓٞبیذ.

 -3فؼبَ وشدٖ دیپّٕبػی التلبدی دس رٟت وؼت ػٕٟی ٝاص تزبست رٟب٘ی دس ایٗ ٚضؼیت سوٛد التلبد
رٟب٘ی ثٛیظ ٜثب وـٛسٞبی ٕٞؼبیٚ ٝحٛص ٜاٚساػیب.
 -4التلبد ٔب ٕٛٞاس ٜػٙتی ثٛد٘ٚ ٜتٛا٘ؼت ٝایٓ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ث ٝػٕت التلبد دیزیتبَ ٛٞٚؿٕٙذ ثشٚیٓ اتفبلب
االٖ صٔبٖ آٖ اػت و ٝثیـتش ث ٝالتلبد ٛٞؿٕٙذ تٛر ٝؿٛد.ثؼیبسی اص ٔـبغُ ٚوؼت ٚوبسٞبی
ٛٞؿٕٙذ سا ٔی تٛا٘یٓ دس ٕٞیٗ ؿشایظ ی وٞ ٝؼت تمٛیت ٚایزبد وٙیٓ چشاو ٝثؼتش ٞبی آٖ فشآٞ
اػت.
 -5ػبختبس التلبدی وـٛس دس ایٗ ایبْ ٘ـبٖ داد و ٝثشٚوشاػی اداسی ثی فبیذ ٜای دس ایٗ ػبختبس حبوٓ
اػت ؤ ٝی تٛاٖ ثبتذاثیش ٔـخلی آٖ سا اص ثیٗ ثشد ،دادٖ ٔزٛصٞبی تِٛیذی دس ظشف ػ ٝسٚص و ٝدس
حبِت ػبدی ؿبیذ ٔبٟٞب عٔ َٛی وـیذ آٖ  ٓٞدس تِٛیذ الالْ ثؼیبس حؼبع دسٔب٘ی ٚثٟذاؿتی ٘ـبٖ اص
ایٗ داسد ؤ ٝی تٛاٖ فؼبِیتٟبی التلبدی سا دس ظشف صٔب٘ی وٕی ٔذیشیت وشد.
راّکارّا :
ِ -1ض ْٚتبػیغ ػتبد ثؼذ اص وش٘ٚب دس وـٛس ثشای ٔذیشیت دسػت فؼبِیتٟب دس سٚصٞبی ثؼذ اص وش٘ٚب.
 -2تٛر ٝث ٝثبصاس تٛصیغ دیزیتبَ دس وـٛس
 -3وٕه ث ٝثٍٙبٟٞبی وٛچه ٔٚتٛػظ و ٝثیـتشیٗ اؿتغبَ سا دس وـٛس ث ٝخٛد اختلبف داد ٜا٘ذ.
 -4تىّیف ٚاِضاْ ثٚ ٝصاست خبسرٚ ٝػفیشاٖ وـٛسٔبٖ دس دیٍش وـٛسٞب دس رٟت فؼبَ ٕ٘ٛدٖ دیپّٕبػی
التلبدی

 -5ثبالثشدٖ لذست خشیذ ٔشدْ دس رٟت حٕبیت اص تِٛیذ داخّی ثب اسائ ٝتؼٟیالت اسصاٖ لیٕت.
-1تغییز ساختار قدرت در صحٌِ تیي الوللی :
ؿیٛع ثیٕبسی وش٘ٚب ث ٝػٛٙاٖ یه پذیذ ٜرٟب٘ی و ٝتجؼبت رب٘ی ٔٚبِی صیبدی سا دس پی داؿت ٝاػت
،او ٖٛٙدس رٛأغ ٔٚشاوض تحمیمبتی ٚثشای ا٘ذیـٕٙذاٖ ایٗ ػئٛاَ سا ٔغشح وشد ٜاػت و ٝرٟبٖ پؼب
وش٘ٚب چٍ ٝ٘ٛخٛاٞذ ثٛد؟
وبسؿٙبػبٖ تلشیح ٔی وٙٙذ وٕٞ ٝب٘غٛس و ٝایٗ ثیٕبسی ربٟ٘ب سا ٌشفت، ٝثبصاس ٞب سا ٔختُ ٕ٘ٛدٜ
ٚكالحیت دِٚتٟب سا دس ٔؼشم ٕ٘بیؾ ٌزاؿت ٝاػت ٙٔ،زش ث ٝتغییش دائٕی لذست ػیبػی ٚالتلبدی دس
رٟبٖ ٔی ؿٛد.
تْدیدات :
-1أىبٖ داسد وـٛس ٞب ثشای فشاس اص ٔؼضالت داخّی ٚا٘حشاف افىبس ػٕٔٛی خٛد دػت ث ٝفشافىٙی
ثض٘ٙذ .ثش خی وبسؿٙبػبٖ ارػبٖ داس٘ذ و ٝثشخی وـٛسٞبی ٔذػی تٛػؼ ٝیبفت ٝغشثی و ٝدس ٔٛار ٝثب ایٗ
ثحشاٖ ٕ٘ش ٜضؼیفی ٌشفت ٝا٘ذ ثشای تحت اِـؼبع لشاس دادٖ آٖ الذاْ ث ٝؿؼّٚ ٝس وشدٖ رٕ٘ ًٙبیٙذ .ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝأشیىب دس ایٗ ثبس ٜدس ٔظبٖ اتٟبْ اػت .
ٞ-2شد ٔٚشد رٟب٘ی ٚحبوٓ ؿذ ٜیه ثی ٘ظٕی ػٕٔٛی دس داخُ وـٛسٞب ٚدس ػغح ثیٗ إِّّی وٝ
أٙیت وـٛس ٞبسا ٔٛسد تبحیش لشاس دادٚ ٜصٔی ٝٙسؿذ ٌشٟٞٚبی تشٚسیؼتی سا فشإ٘ ٓٞبیذ.

فزصتْا :
 -1ایٙى ٝؿیٛع ٚیشٚع وٚٛیذ 11-رّٞٛبی ٔ ٟٓاص تجّیغبت  ٚپشٚپبٌب٘ذای سػب٘ٝای ٘ظبْٞبی ِیجشاَ
دٔٛوشاػی سا و ٝدس ع َٛػبَٞبی ٌزؿت ٝثشای خٛد ٛٞیتی پٛؿبِی دسػت وشد ٜثٛد٘ذ٘ ،ـبٖ
دادٞ .شچٙذ دس ٌزؿت٘ ٝیض ثشخی اص كبحجٙظشاٖ ث ٝتجّیغبت ػٛأفشیجب٘ ٝثب ٞذف ٌٕشا ٜوشدٖ ٔشدْ
ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔؼبیت ػٕذِ ٜیجشاَ دٔٛوشاػى پشداخت ٝثٛد٘ذ ،أب ثحشاٖ وش٘ٚبٚیشٚع ث ٝؿىُ
ٌؼتشدٜای تٛا٘ؼت پٛؿبِی ثٛدٖ ادػبی سفب ،ٜخذٔبت ارتٕبػی  ٚثٟذاؿت ػٕٔٛی  ٚسٚا٘ی ثشخی
اص وـٛسٞبی ِیجشاَدٔٛوشاتیه غشة سا ػیبٖ وٙذ  ٚثشای د٘یب ٔـخق ؿذ دس پغ تلٛیشی صیجب
و ٝاص ایٗ ٘ظبْٞب ایزبد ؿذ ٜاػت ،اؿىبالت ػبختبسی ٌؼتشدٜای ٚرٛد داسد وٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ثشای
٘ظبْ ػیبػی دیٍش وـٛسٞب اٍِٛی ایذ ٜآِی ٔحؼٛة ؿٛدٚ .یشٚع وٚٛیذ٘ 11-ـبٖ داد ایٙى ٝدس
آیٙذ ٜثبص ٘ ٓٞظبْٞبی ِیجشاَ دٔٛوشاػی ثخٛاٙٞذ ثب اثضاس تجّیغبت ٌؼتشد ٚ ٜسػب٘ٞٝبی ٟٔبرٓ ،ثٝ
ٞش ؿیٕٔ ٜٛىٗ آسای اوخشیت ٔشدْ سا ثٝدػت آٚس٘ذ ،لذست تفىش  ٚاػتذالَ سا اص ؿٟش٘ٚذاٖ
ثٍیش٘ذ  ٚسای فشد سا اص لجُ دس ر ٗٞا ٚثپشٚسا٘ٙذ ،ثب ػختیٞبی فشاٚا٘ی ٔٛار ٝخٛاٞذ ؿذ .ایٗ ثٝ
ٔؼٙبی ایزبدیه ثحشاٖ ٔفٟٔٛی ثضسي ثشای ٘ظبْٞبی ِیجشاَ دٔٛوشاػی غشثی اػت  ٚدس رٟبٖ
پؼبوش٘ٚب وـٛسٞب ثذ٘جبَ اٍِٛی اكالح ؿذ ٜیب اٍِٛی رذیذی اص ٘ظبْ ػیبػی خٛاٙٞذ سفت.

-2تمٛیت ٘بػی٘ٛبِیؼٓ :
ٌ ٕٝٞیشی وش٘ٚب دِٚتٟب سا لذستٕٙذ ٘ٚبػی٘ٛبِیؼٓ (ّٔی ٌشایی) سا تمٛیت ٔی وٙذ .دِٚتٟب اص ٞش ٘ٛػی
،دػت ث ٝالذأبت فٛسی ثشای ٟٔبس ایٗ ثیٕبسی صد٘ذ ،ثذ ٖٚتٛر ٝث ٝایٙى ٝدیٍش وـٛس ٞب چ ٝػیبػتی سا
اتخبر ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .ثیٕبسی وش٘ٚب رٟب٘ی سا خّك ٔی وٙذ و ٝاص ؿىٛفبیی ،آصادی ٌٚـبیؾ وٕتشی
ثشخٛسداس اػت.
-3پبیبٖ رٟب٘ی ؿذٖ :
ساثیٗ تیجّت سئیغ ٔشوض ٔغبِؼبتی چبتٓ ٞبٚع ٔی ٌٛیذٌ ٕٝٞ:یشی ٚیشٚع وش٘ٚب ٔی تٛا٘ذ پـت ؿتش
رٟب٘ی ػبصی التلبدی سا ثـىٙذ ثؼیذ اػت و ٝدس ایٗ ؿشایظ ،رٟبٖ ث ٝایذ ٜرٟب٘ی ػبصی ٔتمبثال
ػٛدٔٙذ ثبص ٌشدد و ٝؿشایظ اٚایُ لشٖ  21سا تؼشیف وشدٕٞ.چٙیٗ دس ٘جٛد اٍ٘یض ٜثشای حفبظت اص
دػتبٚسدٞبی ٔـتشن حبكُ اص یه پبسچٍی التلبدی رٟب٘ی ٔ،ؼٕبسی حبوٕیت التلبدی رٟب٘ی وٝ
دس لشٖ  22پبیٌ ٝزاسی ؿذ ث ٝػشػت اص ثیٗ ٔی سٚد .اِجت ٝثشخی ػمیذ ٜداس٘ذ و ٝثیٕبسی ٌ ٕٝٞیش وش٘ٚب
اػبػب رٟبت التلبدی رٟب٘ی سا تغییش ٕ٘ی دٞذ ثّى ٝتٟٙب تغییشی و ٝاص لجُ آغبص ؿذ ٜسا ػشػت ٔی
دٞذ ،یؼٙی حشوت اص رٟب٘ی ؿذٖ أشیىبیی ٔحٛس ث ٝرٟب٘ی ػبصی چیٗ ٔحٛس .
-4ؿىؼت أشیىب دس سٞجشی رٟبٖ :
آٔشیىب ث ٝدِیُ ٔٙفؼت عّجی ٔحذٚد دِٚت ایٗ وـٛس ٘ٚبوبسایی ٔخشة ایٗ وـٛس دس ٞذایت ٚحٕبیت
اص وـٛس ٞبدس ٔمبثّ ٝثب وش٘ٚب ٕٞٚچٙیٗ ؿىؼت ٔفتضحب٘ ٝدس وٙتشَ ثیٕبسی حتی ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبی

ضؼیف ٚوٛچه دس آصٔ ٖٛسٞجشی رٟبٖ ؿىؼت خٛسد ٜاػتٚ .ایٗ ٘ـبٖ ایٗ داسد و ٝپبیٞ ٝبی
لذست أشیىب ػّی سغٓ داؿتٗ تٛاٖ ثبالی ٘ظبٔی ٕٞب٘ٙذ اتحبد رٕبٞیشی ؿٛسٚی و ٝاثش لذست صٔبٖ
خٛد اص ِحبػ ٘ظبٔی ثٛد ،دس حبَ فش ٚسیختٗ اػت .فشیذ صوشیب پیؾ اص ایٗ دس وتبة «رٟبٖ پغ اص
أشیىب» اص اف َٛلذست ایبالت ٔتحذ ٜػخٗ ٌفت ٝثٛد  ٚاو ٖٛٙث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝؿیٛع ٚیشٚع وش٘ٚب
آٖ  ٓٞدس دٚساٖ سیبػت رٕٟٛسی د٘ٚبِذ تشأپ ایٗ س٘ٚذ سا تؼشیغ وشد ٜاػت .ؿجى ٝخجشی «ثّْٛ
ثشي» دس یبدداؿتی ث ٝلّٓ ٘ٛآح اػٕیت ٘ٛؿت و ٝوش٘ٚب ثبػج ؿذ تب أشیىب ٔب٘ٙذ یه تٕذٖ س ٚثٝ
اف َٛث٘ ٝظش ثشػذ چشا وٞ ٝیچ وـٛس پیـشفتٝای ػّٕىشدی ث ٝثذی أشیىب دس ٔٛار ٟٝثب وش٘ٚب ٘ذاؿت.
اػٕیت ثب اؿبس ٜث ٝایٙىٚ ٝلبیؼی ٔب٘ٙذ ر ،ًٙؿیٛع ثیٕبسیٞبی ٚاٌیشداس ،سوٛد  ٚحٛادث عجیؼی
ٔیتٛا٘ٙذ ایٗ ٔٛضٛع سا ث ٝخٛثی ٘ـبٖ دٙٞذ و ٝیه ربٔؼ ٝچغٛسٔی تٛا٘ذ دس ثشاثش تحٛالت خٛد سا
ػبصٔب٘ذٞی وٙذ ،آٔذ ٜاػت« :أىبٖ داسد وٚ ٝاوٙؾ وٙذ  ٚغیشٔؤحش أشیىب ث ٝثیٕبسی وش٘ٚب ٘بؿی اص
ػٛء ٔذیشیت یب ؿىبف ػیبػی اخیش دس ایٗ وـٛس ثبؿذ ».ا ٚثب اؿبس ٜث٘ ٝبوبٔی أشیىب دس ٟٔبس وش٘ٚب
ٔی٘ٛیؼذٌ« :ؼتشدٌی ٔبٞیت ایٗ ٘بتٛا٘ی ٘ـبٖ ٔیدٞذوش٘ٚب ٚیشٚع ثبػج اف َٛػٕیكتش دس احشٌزاسی
ػٕٔٛی أشیىب ث ٝػٛٙاٖ یه تٕذٖ ثبؿذ».ا ٚحتی ایٗ فشم سا ٔغشح وشد ٜو ٝاف َٛاحشیٌزاسی
أشیىب ٕٔىٗ اػت دس ٘تیز« ٝػٕك یبفتٗ ؿىبفٞبی ٘ظادی  ٚلٔٛی ثبؿذ».

راّکارّا :
 -1تجییٗ دسػت ساٞجشدٞبی وـٛس دس رٟت سػیذٖ ث ٝچـٓ ا٘ذاص ٞبی تشػیٓ ؿذ ٜدس رٟت ٘مؾ آفشیٙی
دس فضبی رذیذ ثیٗ إِّّی دس لبِت ػجٛس اص ساٞجشد پیچ تبسیخی ؤ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ث ٝآٖ اؿبسٜ
ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.
 -2ثشسػی ٚتشػیٓ ػٙبسیٞٛبی ٔختّف ثذیُ ٚآٔبدٌی  ٕٝٞرب٘ج ٝدس ٔمبثُ ٞش اتفبق ٕٔى . ٝٙثب تٛر ٝثٝ
ایٙى ٝثشخی وـٛس ٞب ؿبیذ ثشای فشافىٙی ٔـىالت داخّی خٛد دػت ث ٝالذأبت غیش ٔٙغمی ثض٘ٙذ
،وـٛس دس ایٗ ثبس ٜثبیذ آٔبدٌی الصْ سا داؿت ٝثبؿذ.
 -3اتخبر ػیبػتٟبی ٔٙغمی دس رٟت تشغیت وـٛسٞبی تبحیش ٌزاس ثشای ٕٞشاٞی دس رٟت ث ٝپبیبٖ ثشدٖ
ٞظٔ٘ٛی أشیىب دس رٟبٖ ٚػشػت ثخـیذٖ ث ٝدٚساٖ اف َٛأشیىب.
 -4پش سً٘ وشدٖ ٘بػی٘ٛبِیؼٓ دیٙی دس رٟت فشا ٓٞوشدٖ صٔیٞ ٝٙبی اتحبد رٟبٖ اػالْ ٚتحمك تٕذٖ
٘ٛیٗ اػالٔی .

ًتیجِ گیزی :
ثذ ٖٚؿه ؿیٛع پب٘ذٔیه ٚیشٚع وٚٛیذ 11-كشفب یه چبِؾ ثٟذاؿتی  ٚپضؿىی ٘یؼت  ٚتجؼبت فشاٚاٖ
ػیبػی ،أٙیتی ،التلبدی ،ارتٕبػی  ٚحتی صیؼت ٔحیغی ثشای رٟبٖ  ٚایشاٖ داسد .دس ػغح رٟب٘ی ایٗ پذیذ،ٜ
ثی حجبتی التلبدی  ٚارتٕبػی سا ٌؼتشؽ داد ٜو ٝدس كٛست ادأ ٝداس ثٛدٖ ،ث ٝثی حجبتی طئٛپّیتیىی  ٚدسٌیش
ؿذٖ ثیؾ اص ٌزؿت ٝثؼذ ثٟذاؿت  ٚػالٔت ایٗ پذیذ ٜثب اثؼبد ػیبػی ،أٙیتی ،التلبدی  ٚارتٕبػی آٖ ٔٙزش
خٛاٞذ ؿذ .دس وٙبس ایٗ ،فشكت ثؼیبس ٔؼبػذی ثشای تمٛیت حمٛق ثیٗ إُِّ ػالٔت  ٚیب تبویذ ثیـتش ثش تذٚیٗ
لٛا٘یٗ رٟب٘ـٕ َٛدس حٛص ٜثٟذاؿت  ٚػالٔت پیـشٚی رٟب٘یبٖ لشاس داسد .ث٘ ٝظش ٔیسػذ وٓ تٛرٟی ث ٝایٗ
حٛص ٜاص ٔٛضٛػبت حمٛق ثیٗ إُِّ دس فشاٌیش ؿذٖ ایٗ ثحشاٖ دس ؿشایظ حبضش ثی تبحیش ٘یؼتٕٞ .چٙیٗ ثحشاٖ
وش٘ٚبٚیشٚع ٘ـبٖ داد اثؼبد ٔغفِٛی ٘یض دس حٛص ٜلذست لبثُ تؼشیف  ٚتجییٗ ٞؼتٙذ؛ اصرّٕ ٝثؼذ ثٟذاؿت ٚ
ػالٔت ػٕٔٛی .چشخؾ ٔشوض حمُ لذست اص اثؼبد ػخت ثیؾ اص ٌزؿت ٝث ٝػٛی اثؼبد ٘شْ لذست دس حشوت
اػت  ٚأشٚص ٜدس وٙبس كحجت اص طئٛپّیتیه ،طئٛاؤٛ٘ٛی ،طئٛوبِچش  ٚغیش ،ٜث٘ٝظش ٔیسػذ كحجت اص طئّٞٛج
یب طئٛپِٛیتیه ثٟذاؿت ٘یض لبثُ تٛر ٝاػت  ٚثؼذ ثٟذاؿت  ٚػالٔت ػٕٔٛی ٘یض ٔیتٛا٘ذ ث ٝلذست یه ٔحیظ
رغشافیبیی ٔٙزش ؿٛد.

دس ػغح ّٔی ٘یض ضشٚست داسد تبویذ ؿٛد تؼٟذ دِٚتٞب دس تأٔیٗ ػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ آٖ وـٛس ،تؼٟذ ثٝ
حذاوخش تالؽ دِٚت تؼشیف ٔیـٛد  ٚتؼٟذ ٞش دِٚت ث ٝتضٕیٗ ػالٔت ؿٟش٘ٚذاٖ خٛد ٘یض ٚاثؼت ٝث٘ ٝتیز ٝاػت
و ٝدسٚالغ سیـ ٝدس فّؼفٚ ٝرٛدی دِٚتٞب داسد .ثبیذ تٛر ٝوشد و ٝأشٚص ٜتؼشیف دِٚت اص اداس ٜوـٛس ثؼیبس
ٚػیغ  ٚفشاتش اص أٛس سٚصٔش ٜثٛد ٚ ٜوبسآٔذی دِٚتٞب دس ٔذیشیت ثحشاٖٞب ٔؼٙب پیذا ٔیوٙذٔ ..ؼبِٝای و ٝثٝ
عٛس ٔؼتمیٓ ثب اػتٕبد ػٕٔٛی ربٔؼ ٝػزیٗ اػت.
ٚیظٌیٞبی خبف ربٔؼ ٝایشا٘ی ٘ ٚظبْ ػیبػی ایشاٖ اص رّٕ ٝتٛاٖ تبة آٚسی ٘ؼجی ربٔؼ ٝایشاٖ و٘ ٝتیزٝ
ٚیظٌیٞبی خبف فشٍٙٞی ،ػیبػی  ٚتبسیخ ػیبػی  ٚفـبسٞبی چٙذ د ٜػبِ ٝخبسری  ٚفش ًٙٞثبالی ٔشدْ
ایشاٖ ٚ ٚرٛد ٌشٜٞٚبی ٔشدٔی فؼبَ  ٚثشخی دیٍش ػٛأُ اػت ثبػج تٛفیمبت خٛثی دس ػشكٔ ٝجبسص ٜثب ثحشاٖ
وش٘ٚب ثٛد ،أب ٔتبػفب٘ ٝضؼف دس ثش٘بٔ ٝسیضی لجُ اص ثحشاٖ  ٚػشدسٌٕی اػتشاتظیه دس ٔذیشیت حیٗ ثحشاٖ ،اص
اكّیتشیٗ چبِؾٞبی دِٚتٞبی ٔب اص ٌزؿت ٝتب حبَ دس ٔٛار ٟٝثب ثحشاٖٞب دس تبسیخ ٔؼبكش وـٛس ثٛد ٜو ٝدس
ثحشاٖ وش٘ٚبٚیشٚع ٘یض ثب آٖ ٔٛارٞ ٝؼتیٓ .ایٙه ٚالؼیت ٔ ٟٓاػت وٞ ٝش ثحشا٘ی ث ٝػّٕىشد دِٚتٞب ٚ
حىٕشٚاییٞب دس لجُ ٞش پذیذٔ ٜشثٛط اػت و ٝاٌش ثب ضؼف دس اتخبر تلٕیٓٞبی لبعغ  ٚثضسي ثشای ٔذیشیت
پذیذٕٞ ٜشا ٜؿٛد ،آحبس ثحشا٘ی پذیذ ٜسا ؿذت ٔیثخـذ .ثشای ٔذیشیت ثحشاٖٞبی ثضسي ٘یبص ث ٝتلٕیٓٞبی
ثضسي داسیٓ ،تلٕیٓٞبی ثضسي ٘ ٓٞیبصٔٙذ ػبصٔبٟ٘بی ثضسي ٔی ثبؿذ .ثؼیذ ث ٝػٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ ٌٚؼتشدٜ

تشیٗ ػبصٔبٖ  ٕٝٞرب٘ج ٝوـٛس و ٝتٕبٔی الـبس ربٔؼ ٝسا دس خٛد ربی دادٕٞ ٜبٖ ػبصٔبٖ ثضسٌی اػت و ٝدٟٞب
ثشاثش ایٙى ٝػُٕ وشدٔ ٜی تٛا٘ذ ٘مؾ آفشیٙی وٙذ .ایٗ ٘مؾ آفشیٙی ٔؼتّضْ ؿٙبخت اػت و ٝدس ایٗ ٘ٛؿتبس ػؼی
ؿذ دس حذ ارٕبَ ایٗ ؿٙبخت دس ػشك ٝػیبػی – أٙیتی اسائ ٝؿٛد ٚثش اػبع ایٗ ؿٙبخت پیـٟٙبداتی ث ٝؿشح
صیشثشای ثؼیذ اسائٔ ٝی ؿٛد:.
الف)در حَسُ فضای رساًْای ٍهجاسی :
پیشٌْادات تزا ی تسیج :
ٔ-1غبِجٌ ٝشی ثؼیذ ث ٝػٛٙاٖ یه ٟ٘بد ٔشدٔی  ٕٝٞٚرب٘ج ٝدس خلٛف ایزبد ؿجى ٝایٙتش٘ت ّٔی ٔخُ
خیّی اص وـٛسٞبی د٘یب  ،دس رٟت وٓ وشدٖ تؼّظ دیٍش وـٛسٞب .
-2اتخبر ثش٘بٔ 45222 ٝػبیت ایٙتش٘تی (تؼذاد پبیٍبٟٞبی ثؼیذ )ٚدٟٞب ٔیّیٌ ٖٛش ٜٚدس ؿجىٞ ٝبی
ارتٕبػی ٚاِضاْ الـبس ث ٝحضٛس پشسً٘ دس ایٗ ػشك ٝدس رٟت خٙخی ػبصی ٞزٕ ٝػظیٓ دؿٕٙبٖ دس
ایٗ فضب.
-3ارشای ثش٘بٔٞ ٝبی  ٓٞافضا دس رٟت ثبالثشدٖ ػٛاد سػب٘ ٝربٔؼ ٝثب اػتفبد ٜاص ظشفیتٟبی پبیٍبٟٞبی
ثؼیذ دس رٟت آٔٛصؽ ٔشدْ دس رٟت ؿٙبخت أیبَ ٚاٞذاف دؿٕٙبٖ ٚتشفٙذٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜآٟ٘ب دس
٘ٛع ٚچٍٍ٘ٛی اسائٔ ٝغبِت دس رٟت ٔمبثّ ٝثب ر٘ ًٙشْ آٟ٘ب ثش ػّی ٝوـٛسٔبٖ.
-4ثب تٛر ٝث ٝضشٚست ٚرٛد ایٗ فضب دس ربٔؼ ٝوٕه ث ٝفش ًٙٞػبصی دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی تٛا٘ذ رضٚ
ثش٘بٔٞ ٝبی ثؼیذ ثبؿذ.

ب)کن رًگ شدى ًقش ساسهاًْای جْاًی :
پیشٌْادات تزای تسیج :
-1دٌشدیؼی ثؼیذ ثب تٛر ٝث ٝتحٛالت ػیبػی – أٙیتی رذیذ ؿىُ ٌشفت ٝدس رٟبٖ ٚحشوت دس سا ٜتحمك
ٔٛٙیبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس رٟت لٛی تش ؿذٖ
-2تمٛیت ٘مؾ وٙـی ثؼیذ دس ٔمبثُ سٚیذادٞب ثب اٞتٕبْ ث ٝآیٙذ ٜپظٞٚی ٚسكذ ٔؼتٕش تحٛالت داخّی ٚثیٗ
إِّّی
ج)اًسجام ٍّوگزایی هلی ٍهذّثی :
پیشٌْادات تِ تسیج :
 -1ثؼیذ ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بدی و ٝتٕبٔی الـبس ربٔؼ ٝسا فبسؽ اص ٘ٛع دیٗ ،ؿغُ ،تحلیالت  ....ٚ،دس خٛد ربی
داد ٜاػت ثب اتخبر ػیبػتٟبی ا٘ؼزبْ ثخؾ ٔی تٛا٘ذ ث ٝایٗ ٔ ٟٓوٕه ٕ٘بیذ.
 -2تجییٗ ٚتشٚیذ ٔجب٘ی دیٙی دس ربٔؼ ٝث ٝػٛٙاٖ یىی اص ساٞجشدٞبی اكّی ثؼیذ ثب تجییٗ ثش٘بٔٞ ٝبی
سٚصآٔذ ؿذ ٜثب تٛر ٝث٘ ٝیبص ٔٙذی ٞبی ربٔؼٝ
٘ -3ـش ٚا٘تـبس تٛإ٘ٙذی ٞبی وـٛس دس ٔمبثّ ٝثب ثحشاٖ وش٘ٚب دس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش وـٛس ٞب دس رٟت ثبال
ثشدٖ احؼبػبت ّٔی ٚغشٚس ّٔی .

ِ-4ض ْٚتٛر ٝث ٝالـبس ٔحشٚ ْٚوٓ دس أذ ٚتجییٗ ػیبػتٟبی ٔحشٔٚیت صدا دس رٟت ثبال ثشدٖ احؼبع
تؼّك ٔشدْ ث٘ ٝظبْ رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثب تٛر ٝثٚ ٝفبق ّٔی ثٛرٛد آٔذ ٜدس وـٛس .
د) تاثیزات اقتصادی کزًٍا (اس تعد تاثیزات سیاسی – اهٌیتی ):
پیشٌْادات تزای تسیج :
)1ثؼیذ ث ٝػٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ ٌٚؼتشد ٜتشیٗ ٟ٘بد ٔشدٔی ٔی تٛا٘ذ ظشفیت ٞبی داخّی سا ؿٙبػبیی ٚث ٝحشوت دس
آٚسد ٚاص دِٚت ٔشداٖ التلبد ٔمبٔٚتی سا ٔغبِجٕ٘ ٝبیذ چشا و ٝاٌش ساٞجشد التلبد ٔمبٔٚتی ٔذ ٘ظش ٔمبْ ٔؼظٓ
سٞجشی ث ٝدسػتی پیبدٔ ٜی ؿذ االٖ تجؼبت ٔٙفی التلبدی وٕتشی ربٔؼ ٝسا تحت تبحیش لشاس ٔی داد.
-2حٕبیت اص وبس ٌبٟٞبی وٛچه ٚصٚد ثبصدٜ
-3اػتفبد ٜاص تیٓ ٞبی وبسؿٙبػی ٔٚتخلق ثشای سكذ فشایٙذ التلبد پؼب وش٘ٚب ٚتجییٗ ساٞىبسٞبی ٔٙبػت دس
ایٗ خلٛف ٚاسائ ٝث ٝتلٕیٓ ٌیشاٖ تٛػظ ثؼیذ .

ُ) تغییز ساختار قدرت در صحٌِ تیي الوللی :
پیشٌْادات تزای تسیج :
-1آٔبدٌی  ٕٝٞرب٘ج ٝثؼیذ دس رٟت خٙخی وشدٖ الذأبت فشافىٙب٘ ٝاحتٕبِی ثش خی وـٛسٞب.
-2تؼبُٔ ٚلشاثت ثیـتش ثب ػبصٔبٟ٘بی ٕٞؼ ٛدس دیٍش وـٛس ٞب ٔخُ حـذاِـؼجی ػشاق ،ثؼیذ دفبع ٚعٙی ػٛسی، ٝ
ػبصٔبٖ ٘یشٞٚبی ٔشدٔی دس یٕٗ ٌٚشٟٞٚبی ٕٞؼٛی دیٍش دس وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝدس رٟت  ٓٞافضایی ثیـتش دس
رٟت ثبالثشدٖ تٛإ٘ٙذی خٛد.
-3آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ افىبس ػٕٔٛی وـٛس دس رٟت تجییٗ ػیبػتٟبی وـٛسٞبی اػتىجبسی ثشای ػٛئ اػتفبد ٜاص ثحشاٖ
ثٛرٛد آٔذ ٜدس وـٛس ثٚ ٝاػغٚ ٝیشٚع وش٘ٚب.

