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government 

   From 1927 to 1930, Turkish Kurds in Ararat region rebelled against 

the government of that country. The goal of this uprising was the 

independence of the Kurdish regions of Turkey. The Iranian 

government initially supported the Ararat rebels due to border disputes 

with Turkey. Using library and documentary sources and a descriptive-

analytical method, this article aimed to illuminate the position of the 

Iranian government towards the Ararat rebellion and the role this stance 

played in drawing the northwestern borders of Iran. The main 

hypothesis of the research is that the Pahlavi government did not have a 

fixed strategy for the Ararat rebellion, and from the beginning until the 

suppression of the rebels by the Turkish government, the position of the 

Iranian government was multiple and variable. The findings of the 

research show that the Iranian government, influenced by factors such 

as the territorial threats of the Soviet Union and Turkey, the lack of 

support of the international community for the Ararat rebellion, and the 

Pahlavi government's focus on internal reforms, finally turned to 

cooperation with the Turkish government in suppressing the Ararat 

rebellion and accepting the border agreement signed in 1932 AD. 
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 چکیذه  واژگان کلیذی

 ،پهلىی اول
 ،ىىؿه آؿاؿات 
  ،پاىااصناو يىؿی 

ـکیه  ػولت ت

ـکیه ػؿ هًغمه آؿاؿات بـ ػلیه ػولت آو کيىؿ لیام کـػيؼ. هؼف ایى لیام  9031تا  9031 اف مال     ىمنی ُکـػهای ت
ـػ.  ـکیه اف ىىؿىیاو آؿاؿات عـفؼاؿی ک ـاو ابتؼا به ػلت اعتالفات هـفی با ت ـکیه بىػ. ػولت ای امتمالل هًاعك کـػييیى ت

ـایى هؼف اف يگاؿه ایى هماله پامظ به ایى مىال ـاو چه هىضؼی ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات ػاىت؟ ایى هبًاب ا امت: ػولت ای
ـاو ایفا کـػ؟ فـضیه اصلی پژوهو ایى امت که ػولت پهلىی هىضغ گیـی چه يميی ػؿ تـمین هـفهای ىمال غـبی ای

ـکیه، هىضغ ـکىب ىىؿىیاو تىمظ ػولت ت ـاو گیـی ػػاؿای ؿاهبـػ حابتی ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات يبىػ و اف ابتؼا تا م ولت ای
تضلیلی -اػی و با ؿوه تىصیفیای و امًػؿ ایى هماله تاله ىؼه با امتفاػه اف هًابغ کتابغايه چًؼگايه و هتغییـ بىػ.

ـاو بـؿمی ىىػ. یافته هىضغ های گیـی ػولت پهلىی ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات و يمو آو ػؿ تـمین هـفهای ىمال غـبی ای
ـايزپژوهو يياو هی ـاو م ـکیه، ػؼم صمایت ػهؼ، ػولت ای ام تضت تأحیـ ػىاهلی يظیـ تهؼیؼهای اؿضی ىىؿوی و ت

ـکق صکىهت پهلىی به اصالصات ػاعلی، به ـکىب راهؼه رهايی اف ىىؿه آؿاؿات و تم ـکیه ػؿ م مىی همکاؿی با ػولت ت
ـاؿػاػ هـفی   ه.ه ؿوی آوؿػ. 9093ىىؿه آؿاؿات و پؾیـه ل

 17/42/1441: افتیدر خیتار

 34/49/1441: زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقدمه

تـیى هيکالت ػولت پهلىی هؼضالت هـفی و هبهن بىػو هـفهای ىمال غـبی پل اف ؿوی کاؿ آهؼو ؿضاىاه یکی اف اصلی
ـاو بىػ. ػؿ های ياهه هیاو ػولتاف ػوؿاو صفىیه تا ؿوی کاؿ آهؼو عايؼاو پهلىی، چًؼیى هؼاهؼه و صلش مال، ۰33 صؼوػ هؼتی ای

ـای تؼییى هـفهای ػو کيىؿ بنته ىؼ )ههؼوی،  ـاعىؿی ػخمايی ب ـاو و اهپ ـاؿػاػها 111:9019ای (. ػلت ػمؼ بنیاؿی اف ایى ل
 ها بىػ.پافياؿی بـ تؼییى وضغ الىام ماکى ػؿ هـفهای ػو کيىؿ اف رمله کـػها و ػـب

ـاتىؿی با ىـوع لـو بینتن و با فـوپاىی های مـفهیى و بالکاو هـػم بناو کى ػؿ للمـو ػخمايی،های ماُکـػفباو ػخمايی، اهپ
ـای ـهًگی به ػمتیابی ػـب ييیى، ب ـک930:9001پاعامتًؼ )اکىپف )هاکىپیاو( و صصاؿف، به امتمالل میامی و ف  رىاو های(. ت

ـکىب اف پل  و فػيؼػاهى  گـیتىؿايی اصنامات بـ پیو اف بیو ه.ه، 9120م/  9131 مال ػؿ ملغاو ػخمايی هىاػاؿاو ىىؿه م
 تىؿاو   تنغیـ اهیؼ به گايه مه اتضاػ کًؼال يىىته (. به910: 9002ىؼ )بـفویی،  تيکیل پاىا رمال و پاىا علؼت ايىؿپاىا، اتضاػ

 (.0۰: 9001هقاؿ ُکـػفباو گيىػ )کًؼال،  033و  اؿهًی هیلیىو یک اف بیو کيتاؿ به عیال عىػ، ػمت یماعته
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ـايلپل اف پایاو رًگ رهايی   03 –اؿػیبهيت  1م/  9113 آوؿیل 11 تا 91 تاؿیظ اف ( ایتالیاSan reimoؿهى )ماو اول کًف
ـاو اف 9111فـوؿػیى  ـاؿػاػ مىؿ )11: 1339ؿ، فهه)هه ىؼ تيکیل هتفمیى م م/ 9113 اوت ػهن تاؿیظ ( ػؿsevre(. ػؿ ایى هیاو ل

ـاؿ ىؼ پل اف یک مال ػؿ صىؿت  1۰و   11ماك هىاػ (. بـ ا01: 9001ؿمیؼ )بلى،  اهضاء به ه.ه 9111هـػاػ  91 ـاؿػاػ مىؿ ل ل
ـکیه ػولت اف هلل ؿضایت همه هًاعك کـػييیى ػخمايی راهؼه ـيىىت تؼییى صك بغىاهؼ به ت ـام هاکـػفباو م  اف و گؾاىته اصت

 (.12-11: 9109فاف،بـػاؿػ )له هًاعك آيها ػمت هىؿػ ػؿ عىػ اػػاهای تماهی
ـکیه و هىصل هیاو صائلی هًغمه که يیافهًؼ ویژه ايگلنتاوغـبی و بهبـعی کيىؿهای  ها بىػ، اف هنئله امتمالل کـػفباو ت

 ه.ه 9031عـػاػ  93م/ 9110 ژوئیه ( ػؿLausanneلىفاو ) (. اها با ػمؼ ػهؼياهه910:902۰عىايی، کـػيؼ )صنیىعـفؼاؿی هی
ـکیه ػولت اف ؿا عىػ صمایت کـػهای ػخمايی هنئله ػؿ عىػ ىپیيی هایعىامته اف ييیًیػمب با هتفمیى هایػولت  و کـػيؼ ػملی ت
ـتیب،بؼیى ـکیه90: 9002ىؼ )همؼی،  پىىالی پیمايی به مىؿ تبؼیل پیماو ت  همابله با ػؿ (. مپل میامتمؼاؿو يژاػپـمت ت

ـاؿػاػهای و هاػهؼياهه ه.ه  9035م/ 9111 مال ( و اف55: 9029)بؼؿعايی،  پاعىامتًؼها بهکـػفباو يفغ به ىؼه حبت المللیبیى ل
 (.۰۰: 9001کـػيؼ )بلى،  اػالم همًىع هًاعك کـػييیى ؿا ػؿ کـػی فباو اف امتفاػه

ـکیه که به ػيبال میامت پاکنافی لىهی عىػ ػؿ ـای کًاؿ گؾاىتى فباو  و  کـػ،بینتن اف هـ ابقاؿی امتفاػه هی لـو ػولت ت ب
ـک» ىؿ آيها ؿا با ػًىاوهای آو کيهىیت کـػفباو ـکیه910: 9025ياهگؾاؿی کـػ )ايتصاؿ، « کىهی هایت ـای ػؿ (. ت  میامت ار

 تؼؿیزی هماوهت اف هـػم کـػفباو فػ. اها بنیاؿی ىماؿ يمىػو فيؼايی و رمؼیػمته ارباؿی تبؼیؼهای ػمت به لتل و گـیتىؿايی
ـابـ ػؿ کـػها ـايزام رًایات ایى ب ـای ؿا فهیًه م ـکیه ػلیه ػمىهی لیام ب ـاهن ػولت ت ها (. یکی اف ایى لیام90: 9002آوؿػ )همؼی،  ف

 پاىا بىػ. ىىؿه يیـوهای آؿاؿات به ؿهبـی اصناو يىؿی
ـاو چه هىضؼی ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات  بـ همیى اماك، پژوهو صاضـ به ػيبال رىاب ػاػو به ایى مىاالت امت: ػولت ای

ـاو کؼامگیػاىت؟ ػىاهل هإحـ ػؿ هىضغ ـاو ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات، چه تأحیـی ػؿ تـمین امت؟ هىضغ ـی يهایی ػولت ای گیـی ای
ـاو ػاىته امت؟ ػؿ پامظ به ایى پـمو ها فـضیه اصلی بـ ایى امتىاؿ امت که ػولت پهلىی اف آغاف تا هـفهای ىمال غـبی ای

ـکىب ىىؿه آؿاؿات ) مقایی ػؿ تـمین هـفهای ىمال حباتی احـ بهػاىت. ایى بیه.ه( ؿویکـػی هتغییـ و چًؼگايه 9031-9031م
ـاو گؾاىت. با تىره به بـؿمی ػاػه ـاکه تضلیلی هؼػای فىق تأییؼ هی -های تاؿیغی و با امتفاػه اف ؿوه تىصیفیغـبی ای ىىػ. چ

ـکق و اىتغال ػول ـاو اف ىىؿه آؿاؿات تضت تأحیـ ػىاهل ههمی هايًؼ تم ـايزام عـفؼاؿی ػولت ای ت پهلىی بـ اصالصات ػاعلی، م
ـکیه، ػؼم صمایت راهؼه هلل اف ىىؿه آؿاؿات و ارتًاب ػولت پهلىی اف ؿویاؿویی يظاهی  ـاو تىمظ ىىؿوی و ت تهؼیؼات هـفی ای

ـکىب ىىؿه آؿاؿات عتن ىؼ. ـکیه ػؿ م ـکیه، تغییـ پیؼا کـػه و به همکاؿی با ػولت ت  با ػولت ت
ـکیه رؼیؼ، به ػمت آهؼ که ػؿ بـعی پژوهوبا بـؿمی پیيیًه پژوهو ایى يتیزه  ـتبظ با تاؿیظ ػوؿه پهلىی و تاؿیظ ت های ه

ـاو به صىؿت رقئی و گؾؿا بـؿمی ىؼه امت که ػؿ اػاهه به بـعی اف ههن  ىىػ.ها اىاؿه هیتـیى ایى پژوهوهىضغ ػولت ای

ـاو .9 ـکیه و تأحیـ آو بـ ؿوابظ عاؿری ای  وه بیات.(، کا9030-9099) ىىؿه ُکـػهای ت
ـاو بـؿمی  ـکیه و ؿوابظ هیاو ىىؿىیاو آؿاؿات و ػولت ای ـاو با ت ػؿ ایى پژوهو، ىىؿه آؿاؿات و تأحیـ آو ػؿ ؿوابظ عاؿری ای

ـاصل ىىؿه آؿاؿات به عىايًؼه هی ػًىاو تىاو بهػهؼ. آيچه ػؿ ایى احـ هیىؼه امت و اعالػات اؿفىمًؼی ػؿ هىؿػ چگىيگی و ه
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ـاو ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات امت.ه کـػ، غفلت اف ػىاهل هإحـ ػؿ هىضغیک ضؼف یا عالء اىاؿ  گیـی يهایی ػولت ای

ـکیه .2  تىکلیپاىا، تـرمه: هضمؼؿئىف ، اصناو يىؿیرًبو هلی ُکـػ ػؿ ت

تا ػهؼ، فـػی که ایى احـ به هغاعب هیپاىا ؿهبـ ىىؿىیاو آؿاؿات امت. اعالػات هًضصـ به يىینًؼه ایى احـ اصناو يىؿی
ـاؿ گـفته امت. ػؿ ایى کتاب پل اف بـؿمی هفصل ىىؿه آؿاؿات و چگىيگی  صؼوػ فیاػی تضت تأحیـ تؼصبات لىهی يىینًؼه ل
ـاو و يیـوهای آؿاؿات مغى به هیاو آهؼه امت. ػؿ ایى کتاب يیق به هايًؼ پژوهو پیيیى ػىاهل  ـايزام آو، اف ؿوابظ هیاو ای آغاف و م

ـاؿ يمیگیـی يهایی ػهإحـ ػؿ هىضغ ـاو ينبت به ىىؿىیاو آؿاؿات چًؼاو هىؿػ تىره ل  گیـػ.ولت ای

ـکیه، . 0 ـات اصناو يىؿی پاىا فـهايؼه کـػهای ىىؿىی ت  بیاته.ه، به کىىو کاوه 9030-9031ولایغ آؿاؿات، عاع
ـات همکى امت تضت تأحیـ اصنامات و تؼلمات لىهی ـاؿ گـفته  -افآيزاکه يىینًؼه ػؿ يىىتى عاع باىؼ بایؼ با ىک هؾهبی ل

ـاو پًاهًؼه ىؼ و تا آعـیى ؿوفهای صیات و تـػیؼ به هضتىای آو يگـینته ىىػ. اصناو يىؿی پاىا که پل اف ىکنت لیام آؿاؿات به ای
ـاو به مـ هی 53عىیو یؼًی اوامظ ػهه  ـاتو اف هىضغىمنی ػؿ ای ـاو ينبت به ىىؿىیاو آؿاؿات گالیه کـػه  بـػ، ػؿ عاع يهایی ای

ـايی هی امت؛ ـکیه که عىػ ؿا اف يژاػ ای ـاکه به باوؿ ایياو کـػهای ت ـاو يؼاىتًؼ. ػؿ چ ػاينتًؼ ايتظاؿ چًیى ػؼم صمایتی ؿا اف ػولت ای
ـاو ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات و تأحیـ ایى هىضغایى احـ همايًؼ ػو احـ پیيیى ػىاهل هإحـ ػؿ هىضغ گیـی ػؿ تـمین هًاعك گیـی يهایی ای

صىؿت هيغص و هفصل ؿو به ایى ضؼف ػمؼه آحاؿ فىق بهکه ػؿ هماله پیوؿ بضج و بـؿمی ييؼه امت. ػؿصالیىمال غـبی کيى
 تىره ىؼه امت.

 م(1121-1130ه.ش/  1301-1301شورش آرارات )

ـکیه باؿ عيىيت گیـیمغت و فياؿ ـاو ) ػولت ت ـکىب رًبو ىیظ مؼیؼ پی  لىهی ه.ه(، اصنامات9030م/ 9115پل اف م
ـايزام ػؿ۰5-۰1: 9001کـػ )بلى،  ػاؿپیو رـیضه اف بیو ؿا های آو کيىؿکـػفباو ه.ه/ 9031 -9031 هایمال فاصله (. م

ـکیه ه.ه 9035م/ 9110  مال پاعامتًؼ. ػؿ بهاؿبه آو کيىؿ ػولت ضؼ پاىا بـبه ؿهبـی اصناو يىؿی آؿاؿات هًغمه ػؿ کـػهای ت

ـکیه  کـػيؼ مىگًؼ یاػ همگی آو اػضای و ػاػيؼ تيکیل 1یا عىیبىو هىیبىو يام به کـػ ىايزم یك رمؼی اف هـػم هًاعك کـػييیى ت
ـای عىیو هباؿفه به که ـکیه هایمـفهیى امتمالل ب  اولیى ىىؿه (. ایى۰13-۰19: 9011ػهًؼ )يیکیتیى،  اػاهه کـػييیى ت

 (.903-909: 9025)ايتصاؿ،ىؼ هی غیـ هؾهبی، ؿهبـی يامیىيالینتی مافهاو یک تىمظ که بىػ ىىؿىی
ـاو اف و بتلیل که اهل پاىايىؿی اصناو ـه ػؿ( آؿاؿات) «ػاؽ آگـی» ايمالبیىو یيمایًؼه ػًىاوبه بىػ، اؿتو مابك افن  یکًگ

ـکت عىیبىو با  آىًایی ػلت واگؾاؿ ىؼ، به وی به هنلضايه یهباؿفه کايىو یک ایزاػ هأهىؿیت آيزا ػؿ آيکه اف پل و رنت ى
ـافیای ـای ؿا هًغمه، آؿاؿات رف  (.۰9-۰1: 9109فاف،کـػ )له ايتغاب هًظىؿ ایى ب

ـات ؿىته یك پی ػؿ ـاو عىیبىو تىافك هؾاک  هًظىؿبه هىرىػ هلی هایمافهاو تمام ايضالل -١ ىؼ: صاصل فیـ هایهیاو ؿهب
ـاگیـ مافهاو یك تيکیل ـاد تا هباؿفه اػاهه -1 .ف ـکیه مـباف آعـیى اع ـکیه اف ت  فػو ػمت اف پیو -٣ .هـفهای هًاعك کـػی فباو ت

ـامـی لیام یك به ـامـی یك فـهايؼهی ایزاػ -الف: م  ههمات و املضه با آيها تزهیق و يیـوها يظاهی مافهايؼهی -ب کـػی، م

                                                           
1: Xoybûn ٖاستمالَ ٔؼٙبی ثٝ وُطزی : زض ظثب. 
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ـکق یك ایزاػ -پ رؼیؼ، ـکیه اىغال تضت هایکىه اف یکی ػؿ يظاهی آهىفه ه ـکق یك هن هًاعك کـػييیى که ػؿ ت  باىؼ آهىفىی ه
ـای -۰. يهایی هباؿفه رهت پایگاه یك هن و  ؿوابظ ایزاػ -5. هابا اؿهًی صاصله هایتفاهن مىء ؿفغ رهت صلیؿاه یافتى تاله ب

ـاػؿ هلت و ػولت با ػومتايه ـاو. ب ـاف اف -1 ای ـگىيه عـس اصت ـای میامی صمىق ه ـای صفظ مىؿیه و الًهـیىبیى هایکـػ فباو ب  ب
 (.1۰-15: 900۰کيىؿهای هقبىؿ )بیات،  با ػومتايه ؿوابظ

ـای آؿاؿات یهًغمه ايتغاب ػؿ ـکق ب ـاکه ػاىت؛ ههمی يمو  2ػضى صقب ػاىًاک  هایاؿهًی رًبو تيىیك ه یک  اف آؿاؿات فی
ـاؿ ىىؿوی اؿهًنتاو هزاوؿت ػؿ مى  آفاػ عیال هن هًىفبىػ و  ىؼه ؿايؼه آيزا ه.ه اف9112م/ 9113 مال ػاىًاک اف که بىػ گـفته ل

ـاو هـف ػؿ هًغمه ایى ػیگـ، مىی ػاىت. اف مـ ػؿ ؿا آيزا کـػو ـاؿ ای ـاو به عاک رقئی اف کىچک آؿاؿات و ػاىت ل -هی صناب ای

ـکق فهاو آو ػؿ تبـیق. آهؼ  یاؿی تزهیقات و املضه يظـ اف ؿا آؿاؿات کًًؼگاولیام تىاينتًؼهی آيزا اف و بىػ ػاىًاک فؼالیت امامی ه
ـای ػملیات ىىؿىیاو آؿاؿات هًامب بىػ )هک(. همچًیى ورىػ ػاهًه9۰1: 9011ػهًؼ )ىـفکًؼی،  ػاول، های مًگالعی آو ب

9020 :05۰.) 
ـکیه  ـه ػولت ت ـای آيکه ػؿعىامت هؾاک ـه با ىىؿىیاو ىؼ؛ اها صقب عىیبىو ب ـکیه عىاهاو هؾاک پل اف ىـوع ىىؿه، ػولت ت

ـػ مه ىـط اػالم کـػ: ب ـکیه به هضل فيؼگیافگيت همهؿا بپؾی ـاو کـػفباو ت ی کـػها های ضبظ ىؼهىاو، پل ػاػو فهیىی ههار
ـکیه هبًی ـکیه به صاصباو اصلی و لغى تصمین ػولت ت ـکیه )ػالىولی،  تىمظ ػولت ت ـاو کـػ به هًاعك غـبی ت بـ تبؼیؼ ؿوىًفک

ـايزام ػولت (.902: 1391 ـه واؿػ ىىؿىیاو با آيکاؿا م ـای 9030م/ ىهـیىؿ  9112 مپتاهبـ ػؿ و ىؼ هؾاک  که کـػی ؿؤمای ه.ه ب
 هایعىامته اف ػاػ، ولی بگ يىؿی اصناو به ىغصی اهتیافات ایپاؿه کـػ و اػالم ػمىهی ػفى بىػيؼ، پؾیـفته ؿا ػولت اف اعاػت

ـکیه ػولت پیيًهاػات کـػ يمایًؼگاو. يیاوؿػ هیاو به مغًی آيها لىهی ـفتًؼ ؿا ت ـکیه صکىهت لؾا و يپؾی ىؼ )بلى،  هتىمل مالس به ت
ـکیه (. ػولت۰1:9001 ـفت. پیو ػؿ ؿا عىػ لؼیمی یؿیاکاؿايه میامت ت  اػاهه ىىؿىی هًاعك همابل ػؿ عىػ رًگ به عـفی اف گ

 که بىػ ایى غـض. کـػ ؿفتاؿ ػغىفت با کـػييیى ػیگـ هًاعك با عـفی اف و يمىػ آيها هماوهت ماعتى هتالىی بـ مؼی و ػاػ
ـايگیقػ یکؼیگـ ضؼ بـ ؿا کـػ لىم اصنامات  ایى ػؿهـصال. ػهؼ يياو کـػ هنلش هًاعك های کـػييیى ؿامـفهیى بؼبغتی ػاهل و ب

گـفت )ايؼرايی و مامىيی،  فقويی وصؼت لقوم و کـػ پیؼا ػمىهیت ىىؿىیاو آؿاؿات لیام عىػ يـمیؼ و بالؼکل، هؼف به میامت
901۰ :11 .) 

 در قبال شورش آرارات موضع دولت ایران

ـکیه ىکًًؼه تا لبل اف ىـوع ىىؿه آؿاؿات به  ـاو و ت ـاو، ؿابغه ای ـکیه ػلیه بؼضی هًاعك هـفی ای مبب اػػاهای اؿضی ػولت ت
ـای9111 آوؿیل 11/ ه.ه9035 اؿػیبهيت اوایل بىػ. اها یک مال لبل اف ىـوع ىىؿه آؿاؿات یؼًی ػؿ ـاف م ب  و يیت صنى اب

ـاو آهیقهنالمت ؿوابظ امتضکام ـکیه و ای ـاو ػورايبه هؼاهؼات امًاػ)ىؼ  اهضاء کيىؿ ػو هیاو تأهیًیه و وػاػیه ػهؼياهه ت  مایـ با ای
 .  (19-1۰: 9009 ػول،

 مبب اهـ ها ػاىت که ایىايگلینی با ایویژه ؿوابظ بىػ ؿمیؼه ملغًت به تافه (ه.ه9031)م 9110 مال صؼوػ ؿضا ىاه که ػؿ

                                                           
2 :dashnak : هیالػی ػؿ ىهـ تفلیل تىمظ کـینتاپىؿ هیکائلیاو، امتپاو فوؿیاو و میمىو  9213یکی اف اصقاب میامی ػؿ کيىؿ اؿهًنتاو امت که ػؿ مال

 ياهًؼ. ػاىًاکنىتیىو و اػضاء آو ؿا ػاىًاک هیفاواؿیاو بًیاػ يهاػه ىؼ. يام ایى صقب ؿا اغلب به اعتصاؿ 
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ـکیه صکىهت هًاعك کـػييیى، با همؼؿػی اظهاؿ با هن و کًؼ ؿفتاؿ هؼاؿا به ػاىًاک با هن بىػ تا ىؼه  تـك و تهؼیؼ صال ػؿ ؿا ت
ـاو با ؿوابغی يتیزه ػؿ .يگهؼاؿػ ـکیه کـػی ؿهب ـاؿ ت  عـیك اف چه و هنتمین عىؿبه چه آؿاؿات رًبو به هاییهناػؼت لىل و کـػه بـل

 (.9۰1-9۰0: 9011)ىـفکًؼی، بىػ  ػاػه ػاىًاک اؿهًی

بیگ مفیـ ه.ه همؼوس ىىکت9031ػؿ مال . ىىػ افقوػه کًًؼگاولیام تىاو بـ تا ىؼ باػج آؿاؿات لیام با 3راللی ایل همکاؿی
ـاو تماضا کـػ تا به ـاو اف ػولت ای ـکیه ػؿ ای ـکیه به هىاضغ ىىؿىیاو صمله کًًؼ )امتاػوط،  ت ـاو و ت صىؿت هماهًگ ػو ػولت ای

ـاو ػؿ ؿا ؿضاىاه صکىهت ضمًی صمایت (. ىىؿه آؿاؿات ػؿ ابتؼا13، پ ۰1: ک 9031  يیـوهای يتیزه ػؿ بىػ و آوؿػه ػمت به ای
ـاو به آفاػايه ػبىؿ به لاػؿ يىؿی اصناو ـاو آؽؿبایزاو ػؿ کـػمتاو و هًابؼی اف تؼاؿکات ػؿیافت و ای ـا  . بىػيؼ ای  ؿضاىاه لصؼ ظاه
ـکیه کـػها، کاؿت اف امتفاػه با ػاىت ـاو با اؿضی هًاليات بؼضی صل به واػاؿ ؿا ت  (.903-909: 9025بًمایؼ )ايتصاؿ،  ای

ـکات ُکـػفباو ـکیه به صمله يظاهی به هىاضغ ىىؿىیاو کـػی، اػالم کـػ به ىؼت ص ـاو ػؿ رىاب ػػىت ػولت ت های ػولت ای
ـالب امت تا اف مىی آيها، کمکی به  ـفته و ه ـاو ؿا فیـ يظـ گ ـکیه يـمؼ )امتاػوط، ای  (.13، پ ۰1: ک 9031ىىؿىیاو ت

ـکیه يیـوهای بالؼکل يیاوؿػ و واؿػ کـػها به فیايی چًؼاو که یافت اػاهه تمام هاه چهاؿ عىيیى هایبا ىـوع ىىؿه، رًگ  ت
ـاو هـفهای اف تىاينتًؼهی که پاىا(. يیـوهای اصناو يىؿی۰0: 901۰ؿفتًؼ )ايؼرايی و مامىيی، هی تضلیل ؿوفؿوفبه  کـػه گؾؿ ای

ـاهن کافی يیـوی يمایًؼ، تهیه ػوؿ ػمت يماط اف تؼاؿکات و آؽوله و ـػ به و آوؿػه ف ـکیه .پـػاعتًؼ يب  آيها ػفغ یػهؼه اف چىو يظاهیاو ت
ـيمی ـتبه چًؼ آهؼيؼب ـای يیـو اػقام با تا تماضا کـػيؼ ؿضاىاه اف ه ـکىب ب ييؼ  ؿاضی کاؿ به ایى ىاه ولی کًؼ، هىافمت ىىؿىیاو م

 (.00: 9012)کًاو، 
ـاو م9110 اکتبـ ه.ه/9031 هاه ههـ ػؿ ـاو هـفی بض ـکیه و ای ـا ؿمیؼ؛ ػؿره هًتهی به ت ـکیه فی بـ ایى باوؿ بىػ يظاهیاو  ػولت ت

ـاو يگهؼاؿی هی ـکی که تىمظ يیـوهای آؿاؿات به اماؿت ػؿآهؼه بىػيؼ، ػؿ ای مبب به همیى  (.29-21: 9021ىىيؼ )يىؿائی، ت
ـاو ؿا اصضاؿ کـػ ولی ـکیه مفیـ عىػ ػؿ ای ـاو ػولت تىضیضات اف پل ػولت ت ـای ای ـگیـی اف و اعتالف ؿفغ ب ـات هزؼػا   م  به هؾاک

ـاو  (.930: 1501آهؼ )اػاؿه پًزن میامی،  ته
ـکق ـکیه يیـوهای اػاهه تم ـاو هـفهای ػؿ ت  به هاییگـوهاوها بليىیک مـط اؿتو اف. گـفت عىػ به تهؼیؼآهیقی صىؿت ای

ـاو عاک ػؿ و ؿفتًؼ آؽؿبایزاو لنمت ـاو ػؿ که فياؿهایی و تهؼیؼها و ػملیات ىؼيؼ. ایى هنتمـ ای ـای عـف اف ته  ؿومیه ػولت مف
ـکیه صىؿت و ـکیه که بىػ صمیمت ایى ييايگـ گـفتهی ت  عىامتهی يیـوهای اصناو يىؿی پاىا کاهل يابىػی یيميه با ػولت ت

ـياهه اف واؿػ آؽؿبایزاو کًؼ و لنمتی ؿا عىػ اؿتو ـا ؿا تىؿايیقمپاو ب  (.۰0-۰1: 901۰کًؼ )ايؼرايی و مامىيی، ار
ـکیه که ـه ؿا کاؿ ىىؿىیاو بىػيؼ هصمن يظاهیاو ت ـکیه اف هـف لنمتی بـعىؿػيؼ و آو بقؿگی هايغ به کًًؼ یکن ـاو بىػ که و ت  ػؿ ای

ـتیببؼیى .گؾىتهی کىچک آؿاؿات اف وبىػ  ىؼه ه.ه هؼیى9119م/ 9190 مال صؼوػ تضؼیؼ ـکیه يیـوهای ت ـه  به لاػؿ ت هضاص
ـاو به تىاينتًؼهی هـ آو ىىؿىیاو يبىػيؼ و بىػيؼ، رنته پًاه آؿاؿات ػؿ يیـوهای ىىؿىی که ـاو اف و بـويؼ ای ـيؼ. ػولت کمک ای  بگی

ـاو ـػمتاو ػؿ آؿاهيی مى، ایى به 4ممکى ىکنت اف بىػ ىؼه هىفك که ای ـاو ک  با ؿا میامت ایى آحاؿ و يتایذ هایل يبىػ آوؿػ پؼیؼ ای
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ـاکه عغـ به آؿاؿات ىىؿىیاو ػلیه يظاهی يیـوی به تىمل ـاو ماکى لبایل به وابنته عىػ آيها اف بنیاؿی افکًؼ؛ چ ـا،  ای بىػيؼ )کىچ
9000 :911-915.) 
( و بىتاو Araratآؿاؿات ) (،Van(، واو )Betlisبتلیل ) ػؿ ؿا فیاػی هًاعك يىؿی اصناو رًبو ه.ه9030م/ 9111 مال ػؿ

(Bhutan) ـکیه صکىهت. ػاىت اعتیاؿ ػؿ ـایت اف رلىگیـی به لاػؿ که ت ـاضات يبىػ کـػييیى هًاعك ػیگـ به لیام م  ؿا ىماؿیبی اػت
ـاو مـفهیى اف ی ىىؿىیاو آؿاؿاتامتفاػه کـػ تماضا کـػ؛ و ؿضاىاه صکىهت به  ػلیه عىػ يظاهی ػملیات مايزا پایگاه ػًىاوبه ای

ـکیه يیـوهای  (.909: 9025ىىػ )ايتصاؿ،  هًغ ت
ـاو ـکیه با که هاییپیماو ؿغنبه ػولت ای ـاف هًاعك کـػييیى امتمالل به ينبت هغالفتی ػاىت ت ـکیه اب لائل  که لیؼی تًها يکـػ. ت

ـاو يباىًؼ. ػؿ هؼت اػاهه تبؼه یاؿاهًه اف ُکـػ هماوهت و اؿهًی هایمافهاو های ؿابظ بیىبىػ که اؿهًی ایى بىػ  ىىؿه، ػولت ای
ـاو ـکیه ػولت فـمتاػ. ػؿ ایى هیاو ػو آؿاؿات به هتؼؼػی فـمتاػگاو ه.ه9032م/ 9103 ػؿ آو صفظ کـػ و با ؿا عىػ تماك ای  و ت
ـاو ـاو ه.ه ػؿ9031م/ هـػاػ 9103 ػؿ اوت کـػيؼ. هباػله تلظ و تًؼ یاػػاىت ؿىته یک ای ـايی با ته ـکیه با رًگ اهکاو يگ  هغـس ت

ـا، هی ـکیه،یکی اف صمله (. ػؿ915-911: 9000ىؼ )کىچ ـاو هـفهای عـف به ىىؿىی کـػهای های ليکـ ىمال ت  ييیًیػمب ای
ـاو کـػهای اف فیاػی تؼؼاػ و راللی کـػهای ػملیات که ایى ػؿ کـػيؼ. ـکیه مپاه ػاىتًؼ، هياؿکت يیق ای  فیاو و ضـؿ هتضمل ت
ـاوايی ـتـی به يهایت ػؿ اها ىؼ؛ ف ـای با مپل. ىکنت هن ػؿ ؿا پاىااصناو يىؿی يیـوهای و ؿمیؼ ب  تمام مىعته فهیى ػملیات ار
ـها، ـک ىه  (.91۰: 9002کيیؼ )همؼی،  آتو به هًغمه ػؿ ؿا کـػييیى ؿومتاهای و هاىه

ـاو که وضؼیتی چًیى به تىره با  وابنته کـػ ػيایـ ػمتبـػ هؼف هن و بىػ گيته ؿوؿوبه عىػ هـفی هًاعك بـعی اىغال با هن ای
ـاؿ گـفته بىػ، ػولت به ـکیه ل  ايتصاب ػاعلی يظـ يمغه اف. فػ الؼاهات مـی یک به ػمت عاؿری و ػاعلی فهیًه ػو ػؿ ػولت ت

ـاصمؼی اهیـليکـ  /ه.ه9031 بهاؿ ػؿ آؽؿبایزاو والیت والی ػًىاو به هًصىؿ ػلی ايتصاب و ليىيی اهىؿ مـپـمت ػًىاوبه  اهی
 . (ه9031 فـوؿػیى 95: اعالػات )ؿوفياهه امت هًغمه آو تضىالت به ػولت تىره یييايه م9110

ـاو الؼاهی ػلیه يیـوهای اصناو يىؿی ـاصمؼی آهؼه پاىا ايزام يؼاػه بىػ. بهتا ایى لضظه ػولت ای ـات اهی عىؿی که ػؿ عاع
ـاو به ىىؿىیاو صمله کًًؼ، ولیامت: پل اف تؼمیب يیـوهای آؿاؿات ـکیه بـ ایى لصؼ بىػيؼ که اف عاک ای  آيها ؿا بـ ؿاه ، يظاهیاو ت

ـاو ػاعل اف ػهنيمی ارافه گفتن و بنتن ـکیه اػقاهی و ليکـ ؿفتًؼ الؼبىؿیصؼب ؿاه اف يیق آيها. بگؾؿیؼ هنلضايه ای  ىکنت ت
ـاػی ػمت به ىاومالس غالب و ؿفت هیاو اف ليکـ یک که ایگىيهبه عىؿػ؛ ـکیه عاک ػؿ که اک ـاو و ت افتاػ  ػاىتًؼ، مکىيت ای

ـاصمؼی،   (.110-11۰: 9000)اهی

 ٚ سیبسی ٔٙبفغ ثبیس وُطز ثٛز وٝ ّٔیٖٛ وطزٜ ٌٛضعز ذٛز ضؼجبت ثٝ ٚ صبزض اظ ٕٞبٖ اثتسا زستٛضی ذٛیجٖٛ وٕیتٝ

 زِٚت ثب ذٛز ظز ٚ ذٛضزٞبی طی زض آضاضات وٝ لٛای طٛضیثطٕبض٘س. ثٝ ٔحتطْ ضا ایطاٖ ضبٞٙطبٞی زِٚت التصبزی

 ایطاٖ زِٚت اظ زاضت حك ِصا وطز٘س؛ٔی ضفتبض ثبضس، ایطاٖ سطحسی ٔٙطمٝ ٔحبفظت اظ ٔأٔٛض وٝ ِطىطی ٔب٘ٙس تطویٝ

پبضب، ضسب٘یس )٘ٛضی ثجٛت ثٝ ضا ا٘تظبض ایٗ ذالف وٝ آٔس پیص ِٚی زض ازأٝ حٛازثی. ثبضس زاضتٝ ٘یىٛ پبزاش ا٘تظبض

1378 :83.) 

ثیبٚض٘س  زض ذٛز تسّط تحت ضا ضطق تطویٝ اظ ٚسیؼی ٔٙبطك پبضب تٛا٘ستٙسزض ازأٝ ٘یطٚٞبی احسبٖ ٘ٛضی
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ٚضٚز  جّٛ اظ زِٚت ایطاٖ ذٛاست ٚ وطز اػتطاض ایطاٖ ثٝ زِٚت ضستثٝ تطویٝ ٔیبٖ ایٗ (. زض87: 1382)ٔحٕسی، 

 ایطا٘ی ٔمبٔبت ذطبة ثٝ ٔالیٓ یبززاضتی زض ایطاٖ زض تطویٝ ٚظیطٔرتبض ثؼس ٔستی .ثٍیطز ایطاٖ ضا ذبن ثٝ ضٛضضیبٖ

ثبتٛجٝ ثٝ اضتغبَ زِٚت ایطاٖ زض  .(223 :1387 زٞٙٛی،)ضس  آضاضات ضٛضضیبٖ سطوٛة زض ایطاٖ ٕٞىبضی ذٛاستبض

 أٛض ٚظاضت وٝ ثٛز زست ایٗ اظ ٞبییزضذٛاست ثٝ پبسد أٛض زاذّی ٚ ا٘جبْ اصالحبت زض سطح وطٛض ٚ زض

 ٕٞىبضی تطویٝ ثب زٞس ایطاٖ اطٕیٙبٖ تطویٝ زِٚت ثٝ ذٛاست اٚ اظ آ٘ىبضا وبضزاض ایطاٖ زض ثٝ ضتییبززا زض ذبضجٝ

 اظ ضا ایطاٖ زِٚت ٚ زازٖ یه سطی أتیبظات، زیپّٕبسی (. سطا٘جبْ زِٚت تطویٝ اظ ططیك25-26ٕٞبٖ: ) وطز ذٛاٞس

ٔبیُ  وٝ ایطاٖ (. زِٚت87: 1382)ٔحٕسی،  ثبظزاضت ٞباضٔٙی ٚ پبضبٔجبضظاٖ احسبٖ ٘ٛضی ثٝ وٕه ٚ ٕٞىبضی ازأٝ

 لطٛ٘ی ثبضس اظ ٔٛضغ ٌصضتٝ ذٛز ٘سجت ثٝ ضٛضضیبٖ آضاضات ثطٌطت ٚ زاضتٝ تطویٝ زِٚت ثب ایحسٙٝ ثٛز ٔٙبسجبت

وٛچه  آضاضات ی٘بحیٝ زض ٘یع اٚ ٚ فطستبز؛ ٞبجالِی ثب ثطای جًٙ ضا ٘رجٛاٖ ذبٖػّیحىٕت سطًٞٙ ضیبست ثٝ

 زض زلیمی اطالػبت ایطاٖ زِٚت ٚ جالِی وطزٞبی ثیٗ جًٙ ٔٛضز (. زض72: 1382وطز )اضفغ،  حّٕٝ جالِی لٛای ثٝ

 آٟ٘ب ٘فط 800 تب 700 وٝ ضسیسٔی ٘فط ٞعاض حسٚز جالِی ثٝ ٘یطٚٞبی ضٕبض وٝ ٌفت تٛأٖی لسض ٕٞیٗ. ٘یست زست

 حسٚز ایطاٖ ٞب آٖ ثطاثط زض. ثٛز٘س تطویٝ وطزٞبی اظ ٘فط 300 حسٚز ٚ ایطاٖ یتجؼٝ حیسضاّ٘ٛ ٚ جالِی وطزٞبی اظ

ثٛز  وطزٜ ٔتٕطوع ٘رجٛاٖ سطًٞٙ فطٔب٘سٞی ثٝ فٛق، ػطبیط ٔربِف وطزاٖ اظ ٘فط 1200 ٚ سطثبظ ٘فط 6000

 (.152: 1392)ضطفىٙسی، 

-ٔی ضجیرٖٛ ٞبایطا٘ی اضزٌٚبٜ ثٝ ثٛز٘س، آٔسٜ تطویٝ اظ وٝ ضٛضضیبٖ وطزی یبضی ثٝ جالِی زض یه ٔٛضز، وطزٞبی

 ایطاٖ اضتص ثطای ضجیرٖٛ ، ایٗ(تطویٝ ایطاٖ ٔطظ) ٔطظی أٙیت وٕیسیٖٛ ضئیس سیبح، ذبٖوطْ اػتطاف ثٙبثط .ظ٘ٙس

 زیپّٕبتیه ٔٙبثغ یٌفتٝ ثٝ .ضس٘س ظذٕی تٗ 300 تب 200 ٚ وطتٝ ایطا٘ی سطثبظ 126 ضجیرٖٛ ایٗ ثٛز ٚ زض ٔصیجتی

 ضظٍٔبٜ زض وطتٝ 7 تٟٙب پبضب ٘بچیع ثٛز ٚ٘یطٚٞبی احسبٖ ٘ٛضی أب تّفبت .ضلٓ ثٛز ایٗ ثطاثط سٝ تّفبت ضٕبض ثطیتب٘یب

 (.130: 1373)وٛچطا،  ضس یبفت آٟ٘ب اظ

 سیبست ثب ضا ذٛز سیبست ٘بذٛاٜذٛاٜ ایطاٖ ٜ.ش ثٝ اٚج ضسیس. زِٚت1309لیبْ وطزٞب ػّیٝ زِٚت تطویٝ زض سبَ 

وٛچ زاز )ٕٞبٖ:  جٕؼیزستٝ ضا ضٛضٚی ٔطظ ٚ آضاضات زض ثیٗ ٚالغ ٔٙطمٝ ٔمیٓ جالِی وطزٞبی ٚ وطز ٕٞسٛ تطویٝ

 ٕٞبٍٞٙی ثٝ ٔٙجط زاضت، ضطوت آٖ زض ذٛز سٟٓ ثٝ ٘یع ػطاق زِٚت وٝ تطویٝ ٚ ایطاٖ ٞبیحىٛٔت (. ٔصاوطات128

(. لطاض ثط ایٗ ضس وٝ 152: 1392سطوٛة ٘یطٚٞبی آضاضات ٌطزیس )ضطفىٙسی،  جٟت زض آٟ٘ب ٚسیغ ٕٞىبضی ٚ

٘طیٙی وٙٙس ٚ زض ایٗ ظٔبٖ اظ پیطأٖٛ وٜٛ آٌطی ثٝ ططف ٔطظٞبی زاذُ وطٛض ػمت٘یطٚٞبی ایطا٘ی سٝ ویّٛٔتط 

(. 386/32، ح 17 ، ن1309٘یطٚٞبی تطویٝ ثب حّٕٝ ثٝ وطزٞب ٚ ٔحبصطٜ وطزٖ آٟ٘ب ثٝ لیبْ آٟ٘ب پبیبٖ زٞٙس )استبزٚخ، 

٘یطٚٞبی  .ضس ْ آغبظ1930آٌٛستٜ.ش/ 1309 ضٟطیٛض زض آضاضات ضٛضضیبٖ زض ضس ثط ٟ٘بیی ٘ظبٔیبٖ تطویٝ ػّٕیبت

 ٔطغَٛ ػّٕیبت ثٛز، تطویٝ اضتص وٝ تطویٝ اظ سٕت ثبظضٌبٖ ٚ وٜٛ آیجه ٚاضز ٔطظٞبی ایطاٖ ضس٘س )ٕٞبٖ(. زض ظٔب٘ی

( وُطزٞب) ٘فٛش اظ جٌّٛیطی ایطاٖ ثطای ٔطظ ثستٗ: ضس ٔمطض ایطاٖ اضتص ثط ٚظیفٝ سٝ ٔطظی وٕیسیٖٛ ضئیس ٌفتٝ ثٙبثط
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 «چپبَٚ ٚ غبضتٍطی» ثٝ زست ٔٙطمٝ زض وٝ وطزٞبیی ثب ایطاٖ ٚ جٍٙیسٖ ٔطظی ٔٙطمٝ طزٞبیوُ ترّیٝ ضىُ، ٞط ثٝ

 (.130: 1373ظز٘س )وٛچطا، ٔی

ح  ،17، ن1309پبضب تٛسط ٘ظبٔیبٖ تطویٝ ٔحبصطٜ ضسٜ ثٛز٘س )استبزٚخ، وٝ ٘یطٚٞبی احسبٖ ٘ٛضیحبِیزض

وطز. ثطای  آظٔبیص ٞبآٖ ػّیٝ زاضتٙس زِٚت ایطاٖ ثٝ ٞبآضاضاتی وٝ ضا اطٕیٙب٘ی ٚ اػتٕبز ٔبوٛ (، فطٔب٘سٞی386/32

 وُطز ثٝ فطٔب٘سٜ سطحس فطستبز ٚ ثٝ ضا ٔبوٛ( حىٛٔت زْٚ ٔؼبٖٚ) آغبالضٚف ضؼف ٚ پطاوٙسٌی ٘یطٚٞبی آضاضات،

 ذٛز ضا ثٝ ٘یبظ ٔٛضز یآشٚلٝ ٚ ثفطستٙس ٔبوٛ ضٚستبٞبی ثٝ تطتیت زازٜ وبضٚا٘ی تٛا٘ٙسٔی ٞبآضاضاتی وٝ زاز اطالع

 ضٚا٘ٝ ایطاٖ ثٝ زازٜ تطىیُ ثعضٌی وبضٚاٖ ٚ ضسٜ ذٛضحبَ ٔبوٛ فطٔب٘سٞی ٔسبػست ایٗ ٞب اظآضاضاتی. ثجط٘س آضاضات

 ثعضٌتطیٗ ٚ آذطیٗ تطویٝ ػظیٓ لٛای وبضٚاٖ، حطوت زْٚ ضٚظ ظیطا. ٘سیس٘س ضا وبضٚاٖ آٖ ضٚی زیٍط ِٚی وطز٘س،

 (. 111:1378پبضب، )٘ٛضیوطز  ضطٚع آضاضات ٔطوع ثٝ ضا ذٛز حّٕٝ

تٛا٘ٙس ٚاضز ذبن ٞبی ٌصضتٝ زض صٛضت ٘یبظ ٔیوطز٘س ٔب٘ٙس ػّٕیبتپبضب وٝ تصٛض ٔی٘یطٚٞبی احسبٖ ٘ٛضی

ایطاٖ ضسٜ ٚ آشٚلٝ ٚ ٟٕٔبت ٔٛضز ٘یبظ ضا تأٔیٗ وٙٙس، ٘بٌٟبٖ ٔتٛجٝ ضس٘س اظ پطت سط یؼٙی لسٕت ٔطظ ایطاٖ صسای 

وطز٘س جٍٙی اضتجبٞی ٔیبٖ ٘یطٚٞبی آضاضات ٚ ایطا٘ی ضخ زازٜ است، ِٚی زض ازأٝ ضٛز. اثتسا تصٛض ٔیتٛح ضٙیسٜ ٔی

ٔتٛجٝ ضس٘س وٝ زض ایٗ ٔست ٔیبٖ زِٚت ایطاٖ ٚ زِٚت تطویٝ لطاضزازی ٔٙؼمس ٌطزیسٜ است ٚ ثٝ ٘ظبٔیبٖ تطویٝ اجبظٜ 

سٍٙیٗ، ٔمبٚٔت وطزٞبی  زازٜ ضسٜ اظ ذبن ایطاٖ ثٝ ٘یطٚٞبی ضٛضضی حّٕٝ وٙٙس. سطا٘جبْ پس اظ ثیست ضٚظ ٘جطز

ضس٘س ٚ  ٔسّط ایطاٖ ذبن اظ ٞبییثرص اظجّٕٝ ٔٙطمٝ ٚ وُ ثط تطویٝ ٘ظبٔی ٘یطٚٞبی آضاضات ضىست ذٛضز ٚ

 (143-144: 1374پبضب ثٝ ایطاٖ پٙبٞٙسٜ ضس )ثیبت، احسبٖ ٘ٛضی

 چٙس اظ پس ایطاٖ ضبٞٙطبٞی زِٚت ٔسبػست ٚ وٕه سبیٝ زض تطویٝ زِٚت ٔٛفمیت وٝ ّٔیت پس اظ ایٗ ضٚظ٘بٔٝ

 لطاض وٛچه ٚ ثعضي آٌطی لُّ ضٚی زض ا٘تٟبیص زٚ وٝ ضا لجطی ػىس آٚضز، زست ثٝ ثٛز تٛا٘ستٝ ضیعیذٖٛ سبَ

 «.است ٔسفٖٛ زض ایٙجب ذیبِی وطزستبٖ» ٘ٛضتٝ ثٛز ٔعاض ایٗ سًٙ ٚ ضٚی وطیس ٌطفتٝ ثٛز،

 

 

 (33: 1380پبضب، )٘ٛضی
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ـکىب ىىؿه آؿاؿات با ػاػگنتـی وفیـ (،Mahmoud Asad Buzqurdبىفلىؿػ ) امؼ هضمىػ ـکیه، پل اف م  ایى ػزله ولت ت
ـکی عالص ينب و اصل که آيهایی» :کـػ هغـس ؿا يکته )کًؼال، «بىػو بًؼه و بـػه صك: ػاؿيؼ کيىؿ ایى ػؿ صك یک تًها يؼاؿيؼ، ت

ـکیه ( ؿئیلBayar(. همچًیى چًؼمال بؼؼ رالل بایاؿ )52: 9001 ـيگاؿاو گفته بىػ رمهىؿ ولت ت کـػها »ػؿ رمؼی به عب
 (.۰0: 9109فاف، له«)های کـػی( اف بیى ؿفتًؼ و هابمی به فوؿ املضه واؿػ هؼيیت ىؼيؼ)رًبو

ـتیب،بؼیى ـاو کيىؿ ػو ػؿ کـػها ىىؿه صلمه آعـیى مؼیؼ ىیظ ىىؿه ممکى و ىىؿه اف پل که آؿاؿات ىىؿه ت ـکیه و ای  ت
ـاهی و هناػؼت با بىػ، ـاو هم صفىیه هًاعك مـصؼی  ملنله تيکیل بؼو اف که گـفتهی صىؿت ػؿصالی هنئله ایى. یافت پایاو ای

ـاو بـ صاکن هایملنله هیاو ؿوابظ ػؿ کًًؼهتؼییى هنائل اف کـػييیى یکی ـاعىؿی و ای ـاؿی و بىػ ػخمايی اهپ  ػومتايه هًامبات بـل
ـايزام گؾىت.هی کـػها هنئله صل کايال اف ـکو، همتای و اول پهلىی ػوؿه ػؿ م  ػو با همکاؿی هیاو هنئله ایى کمال، هصغفی ُت

 گـػیؼ. فصل و صل کيىؿ

 م1132ه.ش/  1310قرارداد مرزی 

ـکیه ػولت رًگ آؿاؿات عالل ػؿ ـاو تصـف ػؿ که ؿا کىچک آؿاؿات اؿاضی هالکیت اػػای ت (. 01: 9021ػاىت )اؿفغ،  بىػ، ای
ـای کىچک آؿاؿات کىه ـکیه ػولت ب ـکىب رهت ت  بىػ. ؿاهبـػی ػاؿای اهمیت آؽؿبایزاو بـ تنلظ يیق پاىا ويیـوهای اصناو يىؿی م

ـکیه ـايی، يیـوهای ييیًیػمب اف پل يظاهیاو ت  يکـػيؼ و تغلیه ؿا آو رًگ پایاو اف پل اها کـػيؼ؛ اىغال ؿا کىچک آؿاؿات ای
ـکیه021/01، پ 90، ک 9031)امتاػوط، ىؼيؼ  لغىؿ ػؿ کىچکی هًاعك با هًغمه ایى هؼاوضه عىامتاؿ  اف پل (. يیـوهای ت

ـتـ هىضغ ػؿ ؿا عىػ آؿاؿات کىه اىغال ـاؿی هًغمه ایى هؼاوضه مـ بـ و ػیؼيؼ ب ـا يؼاىتًؼ؛ اص  هقیًه بؼوو ؿا عىػ ػلغىاه هًغمه فی
ـاو ػولت. ػاىتًؼ کًتـل تضت ـاؿ ای  ايزام فوػتـ چه هـ ؿا هؼاوضه هنئله و کًؼ آغاف ؿا عىػ کاؿ مـصؼی کمینیىو که ػاىت اص

ـاو يظاهی کاؿػاؿ. ػهؼ ـگىيه به ؿضایت اف لبل ػاػ تؾکـ عاؿره وفاؿت هماهات به پاؿیل ػؿ ای ـاو ػولت باینتی هؼاوضه ه ـاؿ ای  اص
ـکیه کًؼ ـاو عاک يظاهیاو ت ولی ػؿ ایى (؛ 021/01پ  ،91 ک ه،9093بًيیًًؼ )هماو،  گفتگى هیق مـ بـ مپل و کًًؼ تغلیه ؿا ای

ـکیه چين ـاو يؼاؿػ )بهمًی لاراؿ، هیاو کنايی اهخال هضمؼػلی فـوغی بـ ایى باوؿ بىػيؼ که ػولت ت : 9013ػاىتی به عاک ای
15۰.) 

ـاو با تىافمی به ؿمیؼو آيکاؿا ؿفتهی ايتظاؿ که عىؿهماو آهؼ )کًؼال،  يائل عىػ عىامت ایى به يضىی به و ػیؼ ضـوؿی ؿا ته
ـکیه هیأت ه.ه ػو9093م/ 9101 مال آغاف اف(. 52: 9001 ـاو اف ؿمما   ت  رالل با آو ؿیامت که هاهیأت اف یکی. کـػيؼ ػیؼاؿ ای

ـکیه آیًؼه رمهىؿؿئیل بایاؿ ـاو با هالی و التصاػی هاییياهههىافمت بىػ، ت  اهىؿ وفیـ ؿىیؼتىفیك ؿیامت به ػیگـی. کـػ اهضا ای
ـکیه، ـاو به هًظىؿ ایى به عاؿره ولت ت ـکیه عاک اف بغيی افاء ػؿ ؿا کىچک آؿاؿات هًغمه که آهؼه بىػ ای  ؿومتای ىو بـ هيتمل و ت

ـاو اف کـػييیى ـا،  ای ـػ )کىچ ـاو (. ػولت909: 9000بگی ـکیه ػولت که ىـط ایى به ای ـاو هالکیت ت  به ؿا و ؿومتای باؿژگه لغىؿ بـ ای
ـاو به هتؼلك لغىؿ عبك هؼاهؼات ػو عـف، که بىػ ػؿصالی ایى. کـػ هىافمت ػؿعىامت ایى با بيًامؼ ؿممیت  يیق باؿژگه و بىػ ای

ـکیه صاضـ صتی بىػ. با ورىػ ایى، اهمیت فالؼ ـاو به ؿا باؿژگه ؿومتای ييؼ ػولت ت ـاو به ؿا باؿژگه ػؿه تًها کًؼ، بلکه واگؾاؿ ای  ای
ـاؿػاػ ػاػ. ایى ـاو هًافغ فیاو به يظـ هـ اف ل ـاؿػاػ همچًیى .ىؼ تمام ای ـاو ػولت( م9101ژايىیه )ه.ه 9093 امفًؼ بـ اماك ل  ای

ـکیه اف ارافه ػاػ تؼهؼ ـاو يؼهؼ کـػهای ت ـای عاک ای ـکیه ػلیه يظاهی الؼاهات ب  (.939:9021کًًؼ )اصمؼی، امتفاػه ت
ـتیب، صؼوػ بؼیى ـکیه ػؿآهؼ. ایى هًغمه لله آؿا 233ت ـاو به تصـف ت هقاؿ هتـ  ۰ؿات کىچک به بلًؼای کیلىهتـ هـبغ اف عاک ای
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ـيؼ و عىؿی وايمىػ کًًؼ که ايگاؿ هباػلهؿا ىاهل هی ای اؿضی هیاو ػو ىؼ. هـ ػو ػولت ػؿ تاله بىػيؼ که ایى هنئله ؿا رؼی يگی
ـاتژیک آؿاؿات کىچک و به ػمت آوؿػو هًاعك بی -هیچهاؿفىی اف ػؿه باؿژگه بکيىؿ ىکل گـفته امت. هـچًؼ که واگؾاؿی کىه امت

ـابـ باىؼ تىاينت گىیای هباػلهوره يمی  هـػم کـػفباو اف فاؿیبی تىافك هىرب همچًیى ایى (.20 :901۰ هغبـ، فنایی،)ای ب
ـاو ػملکـػ ـايزام ػؿ مال130:9002ىؼ )بـفویی،  آو هایمیامت و ای ه.ه کمینیىيی به مـپـمتی هظفـ 9099-9090های (. م

 (.۰05-۰01: 9002هؼتضؼ و پنیاو، )اػلن ایى تىافمًاهه ؿا به تصىیب ؿمايؼ 

 م 1132ه.ش/  1310عوامل مؤثر در عقد قرارداد مرزی

ـاو ـای يمىيه يمل امت يیـوهای آؿاؿات که. آؿاؿات ػاىت به ىىؿه هىافك يگاهی ابتؼا ای  به که هاییىپت اف ػاينتًؼيمی ب
ـالؼوله کًًؼ، امتفاػه بىػيؼ گـفته غًیمت ـاو يیـوهای فـهايؼه اف ظف ـای تىپچیايی عىامتًؼ آؽؿبایزاو ػؿ ای  وی و بفـمتؼ آياو ب

ـايزام ـا، ) فـمتاػ به آيزا هًظىؿ بؼیى ؿا اؿهًی چًؼ م . ػؿ ایى هیاو ػىاهلی ػؿ چـعو میامت صمایتی (915-91۰ :9000کىچ
ـاو اف  ـکىب ىىؿه آؿاؿات يمو ػاىتًؼ. هـ یک اف ایى ػىاهل ػؿ هىضغ رًبو اصناو يىؿیای ـکیه ػؿ م ـاهی با ػولت ت پاىا و هم

ـاؿػاػ هـفی  ـاو ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات و ػمؼ ل ـاو ػاؿای اهمیت ؿاهبـػی بىػيؼ. 9093يهایی ای ه.ه و تـمین هـفهای ىمال غـبی ای
 مت.تـیى آيها اىاؿه ىؼه اػؿ فیـ به ههن

ـاو .١  وؿوػ يیـوهای يظاهی ىىؿوی به هًاعمی اف ای
ـاؿػاػهای اهضای اف ىىؿوی اصىال  پل ـاو با رايبه ػو ل ـکیه و ای  هایرًبو پيتیبايی اف ه.ه 9111م/ 9119 مال ػؿ ت

ـاکه يقػیکی کـػ.هی ارتًاب ُکـػ عىاهیامتمالل . کًؼ تضمل تىاينتيمی ورههیچؿا به ػاىًاک هایاؿهًی با آؿاؿات رًبو چ
ـم عىػ که- آؿاؿات هایرًگ اود ػؿ ه.ه یؼًی9032م/ 9103 مال ػؿ که ؿمیؼهی يظـ به عبیؼی بنیاؿ ؿو،افایى ـگ ـکىب م  یک م

ـکیه ؿا عىػ هـف ،-بىػ ىىؿوی اؿهًنتاو ػؿ يامیىيالینتی رًبو  کمک گىيه هـ وصىل اف و کًؼ هنؼوػ کلیبه اؿك ؿوػ کًاؿ ػؿ با  ت
 ػمت ػوباؿه آؿاؿات کىه عىؿػهای و فػ پيت ػؿ که ػاؿػ اػالم و رلىگیـی کًؼ؛ آؿاؿات رًگزىیاو به ىىؿوی هایاؿهًی و کـػها

 (.9۰0-9۰2: 9011امت )ىـفکًؼی، ىىؿوی اتضاػ ػوؿ به آهًیى ػیىاؿ یک ایزاػ صؼػ ػؿ که امت پیؼا المللیبیى اهپـیالیقم
ـاؿػاػو فياؿ تضت اف که بىػ؛ آؿاؿات ىىؿه با ىىؿوی رؼی هغالفت ؿمؼ پيت پـػه ایى میامتبه يظـ هی ـاو ل  به ای

ـکیه با همکاؿی ـکىب ػؿ ت ؿمیؼ  يیق کـػها آؿاؿات با و ىىؿوی هـفهای ػؿ يظاهی آؿاییصف به تؼؿیذبه ىؼ و آغاف ىىؿىیاو م
ـاو تهؼیؼ و فياؿ عىػ ؿا ػلیه ػولت . ػؿ هىاؿػی يیـوهای ىىؿوی با وؿوػ به بؼضی هًاعك آؽؿبایزاو ا(911-901 :900۰بیات، ) ی

ـاو ػملی کـػيؼ )ايؼرايی و مامىيی،  ـاو۰0:901۰ای ـک هماوهت میامی فياؿهای ضؼ بـ عىاليی هؼتی (. ای ولی  کـػ، ؿوك و ت
ـاو ؿوابظ که ؿمیؼ فهايی ـکیه و ای  )هماو(.آهؼ هی يظـ به يقػیک بنیاؿ آيها بیى رًگ ولىع اصتمال و بىػ ؿمیؼه صاػی همغغ به ت

 تمرکس دولت بر مسائل داخلی و اجتناب از درگیری نظامی با ترکیه .2
ـای ػؼم به يظـ هی ـاو ب ـاو ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات يمو ػاىت تاله ػولت ای ؿمؼ ػاهل ػیگـی که ػؿ هىضغ يهایی ػولت ای

ـکیه بىػ؛ ـم بىػو ؿویاؿویی يظاهی با اؿتو ت ـگ ـاو ػؿ فهیًه اصالصات لابل فهن  که ایى اهـ با تىره به هيکالت ػاعلی و م ػولت ای
ـکىب ؿضاىاه آهؼو کاؿ ؿوی اف امت. ػؿ تىضیش ایى هغلب بایؼ اىاؿه کـػ که پل ـاو ىمال های ىىؿىی م ـابـ ػؿ اینتاػگی و ای  ب
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 پایاو ه.ه9111 امفًؼ ػؿ کىػتا اف پل وی تىره لابل الؼام ؿو يغنتیىؿوػ. افایىاف اولىیتهای ؿضاىاه به ىماؿ هی کمىيینن يفىؽ
ـاو هضلی صکام لؼؿت يابىػی و وهـدهـد به ػاػو ـای ايگلنتاو که بىػ چیقی آو ضؼ و بـػکل ػلیما   چیقی که بىػ؛ ای ـاو ب  ای

 (.12:9012 عىامت )فیباکالم، هی
بـ ػؼم ؿمؼ اولىیت اصالصات ػاعلی کيىؿ تىمظ ػولت ؿضاىاه باػج ىؼه بىػ میامت عاؿری وی با همنایگاو به يظـ هی

ـاو ػالله ـایى ػولت ولت ای ـکق گـػػ. بًاب ـای واؿػ ىؼو به یک رًگ بقؿگ يؼاىت. هـچًؼ که ػؿ تمام مالتًو و ػؿگیـی هتم -ای ب

ـاو اػاهه ػاىت )بهمًی،  ـای تماهیت اؿضی ای ـکیه ب  (، ػؿ بؼضی هىاؿػ ػؿ152-110: 9013های ىىؿه آؿاؿات تهؼیؼات ت
ـاو مـصؼی هضافظیى هیاو هاییآؿاؿات يقاع يقػیکی ـکیه و ای ـاو يظاهیاو ػؿ یک هىؿػ، .گقاؿه ىؼه امت هـفباياو ت  اف یکی به ای

ـکیه هایپنت ـايیاو کمک به والؼه هضل به کـػ هباؿفاو و گـفتًؼ آياو اف ؿا ایتپه و کـػه صمله ت ـکیه مـصؼی فـهايؼه. ىتافتًؼ ای  ت
ـايی افنـ با فىؿی ػؿیافت، ؿا اوضاع وعاهت ـاتی ای  (. 29:9002پاىا، يمىػ )يىؿی ؿفغ ؿا اعتالف و کـػ هؾاک

ـکیه به ورىػ آهؼ و هـ ػو عـف تلفات  ه.ه9031 عـػاػ11/م9103 ژوئى 91 ػؿ ػؿگیـی بقؿگی هیاو يیـوهای کـػ و يظاهیاو ت
 (.051:9020ػاول، هک)فیاػی ػاػيؼ 

 حمایت نکردن جامعه جهانی از شورش آرارات .3
ـاو ينبت به ىىؿه آؿاؿات ىؼ صمایت يکـػو لؼؿت یکی ػیگـ اف ػىاهلی المللی اف يیـوهای های بیىکه باػج تغییـ هىضغ ای

ـاو يظـ هىافمی ينبت به ایى اهـ ػاىت و ورىػ کمکاصناو يىؿی هایی به پاىا بىػ. باایًکه ػؿ ابتؼای ىـوع ىىؿه آؿاؿات ػولت ای
ـا، )هباؿفیى آؿاؿات گقاؿه ىؼه امت   های بقؿگهای همنایه و لؼؿتیک اف ػولت ؿمؼ هیچ، به يظـ هی(91۰-915 :9000کىچ

ـکیه رًبو صاهی ـکیه و ػهؼهی يياو ىىاهؼ. يبىػيؼ کـػهای ت ـاينه ؿومیه که ت  ػؿ همابل ىىؿه آؿاؿات میامتی همنى ػاىتًؼ؛ و ف
 کمکی آؿاؿات اف عـف کـػهای مىؿیهىىؿىیاو  که يؼاػ ارافه و ػاىت رًبو ایى به ينبت ایعصمايه گیـیربهه مىؿیه ػؿ

ـکیه و کـػها يهایی ؿویاؿویی (. همچًیى ػؿ59:901۰کًًؼ )ايؼرايی و مامىيی،  ػؿیافت  که بـیتايیا ه.ه،9031 مال ػؿ يظاهیاو ت
ـای هاییتاله يکـػ، آؿاؿات ىىؿىیاو اف صمایتی تًها يه بىػ آؿاؿات رًبو اف صمایت به هتهن  کـػهای پیىمتى اف رلىگیـی ؿا يیق ب
ـاق ـتیب، صمایت يکـػو کيىؿهای ابـلؼؿت و راهؼه رهايی اف  بؼیى. (911-901: 900۰بیات، )آوؿػ  ػمل به ىىؿه ایى به ػ ت

ـاو اف صمایت کـػهای آؿاؿات ػمت بـػاؿػ و هىضغ عىػ ؿا ينبت به هباؿفیى آؿاؿات تغییـ ػهؼ.   رًبو آؿاؿات باػج ىؼ ػولت ای

 افات مرزیپایان دادن به اختال .4
بـ ؿوابظ هخبت و مافيؼه با کيىؿهای همنایه و ؿفغ ػولت پهلىی هبتًی عىؿ که پیيتـ گفته ىؼ، میامت عاؿریهماو

ـایى هضمؼػلی اعتالفات هـفی بىػ. ؿضاىاه تاله هی ـکیه پایاو ػهؼ. بًاب ـای همیيه به اعتالفات هـفی با کيىؿ ت کـػ یک باؿ ب
ـاوػًىاو بغيی اف ػمتگفـوغی به ـکیه ای  فکـ به باینتی اه صاکن پهلىی هؼتمؼ بىػ ػؿ رـیاو ػؿگیـی هباؿفاو آؿاؿات با يیـوهای ت

ـاکه به  کمک کيىؿ ػو ؿوابظ صمیمیت به آؿاؿات، ىىؿىیاو به راللی کـػهای یاؿی اف همايؼت با و باىؼ؛ هـفهایو اهًیت کًؼ؛ چ
ـاؿػاػ  ـکیه ػؿ ػمؼ ل ـاو يؼاىتػاىتی ه.ه چين9093باوؿ ایياو ت (. اها صىاػث بؼؼی 15۰: 9013لاراؿ، )بهمًی  به عاک ای

 عالف ایى يظـ ؿا حابت کـػ.
ـاؿػاػ هـفی  تاؿیظ بینت مالهصنیى هکی ػؿ کتاب  ـاؿػاػ  9093به يمل اف ؿضاىاه ػؿ تىضیش ػمؼ ل ه.ه آوؿػه امت که با ایى ل

ـاو بیى که رؼایی و ػمتگی ػو» ـکیه و ای  بىػه ها ػىمًاو مىػ به و کيىؿ ػو هـ فیاو به همیيه و ػاىت رىػو مال صؼ چًؼیى اف ت
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. ػولت پهلىی ػؿ تىضیش ایى (950:9011 هکی،)«باىین ػومت هن با ها که امت ایى امت ههن آيچه ؿوػ وهی هیاو اف امت،
ـاؿػاػ هنئله هباػله اؿضی ؿا پیو   ىؼ، پامظ ػهؼ.کيیؼ و تىاينت اف ایى ؿاه به ايتماػاتی که هتىره ػولت هیل

 گیرینتیجه

ـات هتفاوت ػؿ هیاو میامتمؼاؿاو ػولت پهلىی ػؿ لبال ىىؿه آؿاؿات يمو بنیاؿ ههمی ػؿ هىضغ گیـی و چًؼ ػمتگی آؿا و يظ
ـاؿػاػ هـفی  ه.ه و تـمین هـفهای ىمال غـبی کيىؿ ػاىت. ػولت پهلىی ػؿ اوایل ىىؿه آؿاؿات هىضؼی هخبت 9093ػمؼ ل
ـکیه و با يیـوهای اصناو يىؿیينبت به آو اتغاػ  ـگ کـػهای ىىؿىی ػلیه ػولت ت ـا ػؿ صؼػ بىػ اف ب ـاؿ کـػ. فی پاىا اؿتباط بـل

ـاو تضت تأحیـ ػىاهلی يظیـ هن امتفاػه کًؼ و اف ایى پیمايی ىىؿوی با يیـوهای عـیك اهتیافاتی ؿا به ػمت آوؿػ. ػؿ اػاهه، ػولت ای
ـکیه و اىغال بغيی اف هًاعك  ـاو تىمظ يظاهیاو ىىؿوی، صمایت يکـػو کيىؿهای ابـلؼؿت اف ىىؿه آؿاؿات، ؿفغ ت آؽؿبایزاو ای
ـکیه و تخبیت عغىط هـفی، اف صمایت هباؿفیى آؿاؿات ػمت بـػاىت.اعتالفات هـفی چًؼ صؼ ماله ـاو و ت  ی ای

ـکق ػولت پهلىی ؿمؼ آيچه که بیيتـ اف هـ چیق ػیگـ ػؿ تغییـ هىضغ ؿضاىاه ػؿ لبال ىىؿبه يظـ هی ه آؿاؿات يمو ػاىت، تم
های ؿوی کاؿ بىػو ػولت پهلىی، اول بـ هنائل ػاعلی و ايزام اصالصات بىػ. با تىره به همقهايی ىىؿه آؿاؿات با يغنتیى مال

ـامـی ػؿ بغو ؿوی تمایلی هیچهای هغتلف راهؼه بىػيؼ بهىغص ؿضاىاه و ػولت پهلىی که مغت هيغىل ايزام اصالصات م
ـای واؿػ ىؼو به یک رًگ غیـ ضـوؿ و فیاوؿ که  ؿو، ػولت پهلىی تا فهايیآوؿ با هـ یک اف کيىؿهای همنایه يؼاىتًؼ. افایىا ب

ـاو يبىػ اف يیـوهای اصناو يىؿی صمایت کـػ و ػؿ آعـ با تىره به ػىاهل ؽکـ ىؼه، به همکاؿی  عغـی رؼی و غیـضـوؿی هتىره ای
ـا ـکیه ػؿ ف  یًؼ ىکنت ػاػو ىىؿىیاو آؿاؿات ؿوی آوؿػ.کـػو با ػولت ت
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 هًابغ

 الف: کتب و هماالت
 هًابغ فاؿمی

ـهًگ، 9021اصمؼی، صمیؼ ) - ـاو: پژوهيگاه ف ـکیه، ته ـاو و همنایگاو، هغالؼه هىؿػی ت ـهًگی رمهىؿی امالهی ای (. ؿوابظ ف
 هًـ و اؿتباعات. 

ـاو: اػاؿه ايتياؿات و هؼاؿک. 1505اػاؿه پًزن میامی ) - ـاو، ته  ىاهًياهی(. تضىالت ؿوابظ ػولت ىاهًياهی ای
ـاو.(. ُکـػها، یک بـؿ9021اؿفغ، صنى ) - ـاو: ػاييگاه ته  می تاؿیغی و میامی، ته
ـاو با مایـ ػول ) - ـاو: ػفتـ هغالؼات میامی بیى5(. د9011امًاػ هؼاهؼات ػورايبه ای  المللی وفاؿت اهىؿ عاؿره.، ته
ـکیه )اف آغاف رًبو کمالیاو تا کًفـ9001اکىپف )هاکىپیاو(. گ.ب و صصاؿف، م. ا ) - ايل (. ُکـػاو گىؿاو و هنأله ُکـػ ػؿ ت

ـاو: صیؼؿی.  لىفاو(. تـرمه میـوك ایقػی، ته
ـاصمؼی، اصمؼ ) - ـاو: 9000اهی ـاصمؼی، به کىىو غالهضنیى فؿگـی يژاػ، ته ـاو اصمؼ اهی ـات يغنتیى مپهبؼ ای (. عاع

 آؿهاو.
ـامی، تـرمه ػـفاو لايؼی9025ايتصاؿ، ياػؿ ) - ـاو: هإلف.(. هافیای لؼؿت و ػفى ػهىک  فـػ، ته
ها و کـػها ػؿ ىىؿه آؿاؿات ) عىیبىو، يگاهی به هن پیمايی اؿهًی –ػاىًاک (. 901۰ايؼرايی، رهايگیـ و مامىيی، کاؿو ) -

ـاو: پـػیل ػايو.ه(9031-9030  . به کىىو: کاوه بیات، ته
ـامی و ُکـػها(. 9029بؼؿعايی، ػلی ) - ـکیه، ػهىک ـاو: ههاؿت.ت  ، ته
ـيى.ُکـػ اوضاع میامی(. 9002بـفویی، هزتبی ) - ـاو: فک ـاهین یىينی، ته  ، تـرمه اب
ـاو: ىالىػه.ىًامی و تاؿیغی هنئله ُکـػبـؿمی راهؼه(. 9001بلى، ژویل ) -  ، تـرمه پـویق اهیًی، ته
ـاو ػؿ ػوؿاو پهلىی(. 9013بهمًی لاراؿ، هضمؼػلی ) - ـاو: هىمنه هغبىػات و پژوهوتماهیت اؿضی ای  های میامی.، ته
ـاوى(. 900۰بیات، کاوه ) - ـکیه و تاحیـ آو بـ ؿوابظ عاؿری ای ـاو.9030-9099) ىؿه ُکـػهای ت ـاو: تاؿیظ ای  (، ته
ـاو با کيىؿهای همنایه(. 902۰عىايی، يىؿالله )صنیى - ـاب للن.ؿوابظ ای ـاو: مافهاو چاپ هض  ، ته
ـکیه(. ١٣31ػلی )ػهًىی، يظام - ـاو و ت ـکق امًاػ وفاؿت عاؿره.امًاػی اف ؿوابظ ای ـاو: ه  ، ته
ـاو: ايتياؿات ؿوفيه.١٣33فیباکالم، صاػق ) -  (. ؿضاىاه، ته
ی ، اؿبیل: اتضاػیههای هلی ُکـػ )اف لـو يىفػهن تا پایاو رًگ رهايی ػوم(ی رًبوتاؿیغچه(. 9011ىـفکًؼی، صاػق ) -

ـاو. ـات کـػمتاو ای  ػاييزىیاو ػهىک
ـاُکـػ و ُکـػمتاو(.  9012کًاو، ػؿک ) - ـاهین یىينی، ته  و: يگاه.، تـرمه اب
ـکیه(. ١٣33کًؼال ) - ـاو: يؾیـ.، تـرمه ياهیك صفیُکـػمتاو ت  فاػه، ته
ـا، کـیل ) - ـاو: عاىغ.رًبو هلی ُکـػ(. 9000کىچ ـاهین یىينی، ته  ، تـرمه اب
ـاو: ُپـمماو.میـی ػؿ تاؿیظ میامی ُکـػ و ُکـػهای لن(. 9021هضمؼی )کلهـ(، آیت ) -  ، ته
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ـاو: کیهاو.901۰ػلی )¬هغبـ فـوؽ و فنایی، هضمؼ - ـاو، ته  (. هـفهای ای
ـاو: حالج.9002هؼتضؼ، عنـو و پنیاو، يزفملی ) -  (. اف مىاػ کىه تا ژوؿهاينبىؿگ، ته
ـاو: ييـ پايیؾ.تاؿیظ هؼاصـ ُکـػ(. 9020هک ػاول، ػیىیؼ ) - ـاهین یىينی، ته  ، تـرمه اب
ـاو(. 9052هکی، صنیى ) - ـکبیـ.تاؿیظ بینت ماله ای ـاو: اهی  ، ته
ـاو )اف ابتؼای ػوؿاو صفىیه تا پایاو رًگ رهايی ػوم((. 9019ههؼوی، ػبؼالـضا هىىًگ ) - ـاو: تاؿیظ ؿوابظ عاؿری ای ، ته

ـکبیـ.  اهی
ـکیه(.  9021پاىا، اصناو )يىؿی - ی کـػ ػؿ ت ـاو: گلباو.رًبو هلُ  ، تـرمه هضمؼؿئىف تىکلی، ته
ـات اصناو(. 9002پاىا، اصناو )يىؿی - ـکیه،  ولایغ آؿاؿات، عاع ، به ه9030-9031يىؿی پاىا، فـهايؼه ُکـػهای ىىؿىی ت

ـاو: فاؿوك.  کىىو کاوه بیات، ته
ـاو: يیلىفـ.ُکـػ و ُکـػمتاو(. 9011يیکیتیى، وامیلی ) -  ، تـرمه: هضمؼ لاضی، ته
ـاو: يىؿ ػلن.ُکـػمتاو و ُکـػ ػؿ امًاػ هضـهايه بـیتايیا(. 9002همؼی، و ) -  ، تـرمه بهقاػ عىىضالی، ته

 هًابغ ُکـػی
ـاهین ) - ـاو: هیمه، وهکىؿػی تىؿکیا(. 1391ػالىولی، ئیب  الت.ولیـ: ؿوژههیی، ههفیق کاکهت ػهؿگی
، ؿعی بینت(ؿامتی چهوه تا ياوهههههؿعی يىفػهوی میامی و ؿوىى بیـی کىؿػ )له کىتایی چهبقوتًه(. 9109هقی )فاف، ؿهله -

 مىلیمايیه: ژیى.
 غؼاػ: االػیب البغؼاػیه.، بهکن(ىی یهلی کىؿػ )بهیک له هیژووی گهؿهيؼ الپهچه(. 1339)هال ؿ، کهفهههه -

 ها و هزالتب: ؿوفياهه
 (.9031فـوػیى  95ؿوفياهه اعالػات ) -

 د: امًاػ
ـکق امًاػ و تاؿیظ ػیپلمامی وفاؿت اهىؿعاؿره )امتاػوط(، اػاؿه ػوم میامی وفاؿت اهىؿ عاؿره به ىاؿژػافـ  - ـه ه ـاو ػؿ آيم ای
ـة 9031(، ، چهاؿم ههـ 9031)  .13، پـويؼه ۰1، کاؿتى 901، يم
ـاو ػؿ آيکاؿا به وفاؿت اهىؿ عاؿره )----------------- - ـای ای ـه 9031ىهـیىؿ  2(، 9031، اف مفاؿت کب ، 50، يم

 .021/01، پـويؼه 90کاؿتى 
ـاو به کفیل وفاؿت ا----------------- - ـکیه ػؿ ته ـاو )، اف مفیـ ت ـه، 9110ایلىل  5(، 9031هىؿ عاؿره ای ، بؼوو يم

 .13، پـويؼه ۰1کاؿتى 
ـکیه )----------------- - ـاو و ت ـه 9031آباو  11(، 9031، اف وفاؿت اهىؿ عاؿره به ؿیامت کمینیىو تضؼیؼ ای ، يم

 .021/01، پـويؼه 90، کاؿتى 233
ـاو----------------- - ـه 90/1/9031(، 9031ػؿ آيکاؿا ) ، اف وفاؿت اهىؿ عاؿره به مفاؿت ای ، 90، کاؿتى 510، يم

 .021/01پـويؼه 
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ـاو ػؿ آيکاؿا به وفاؿت اهىؿ عاؿره )----------------- - ـاف ؿهق اف مفاؿت ای ـه 2/2/9031(، 9031، تلگ ، 059، يم
 .13، پـويؼه ۰1کاؿتى 

ـاؿػاػ هـفی  - ـکق امًاػ هزلل ىىؿای امالهی، .اصالصات رقئی ل  (.9093ه ) 9093ه
 


