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 ػویِ الَاًؼاص

 ّوتا تی یىتای تٌام

 دٍػتاى دسخذهت گشاًمذس اػاتیذ اص اجاصُ تاوؼة.هحتشم آوای هحوش ٍاحتشام ػالم،ادب ٓشم هوي

 .(آهَصؿی ّای هحیي دس ًَجَاًاى ٍ وَدواى خلَكی حشین اص ویفشی حوایت) هَهَّ تا تَد خَاّین

 



 هَثش اٍلات تیـتشیي هٌضل اص پغ ًَجَاًاى ٍ وَدواى وِ ّؼتٌذ ّایی هحیي آهَصؿی فواّای ٍ هذسػِ

 .هیگزساًٌذ آى دس تحلیلی ػٌیي دس سا خَد

 ٍ ؿخلی تااًالٓاى آهَصاى، داًؾ تا ًضدیه ٍ دلیك ًِاست لاتلیت ٍ فٔالیت هَهَّ تلحاٍ ّا هحیي ایي

 ٍ ؿخلی اًالٓات همَلِ سٍصافضٍى حؼاػیت ٍ اسصؽ اّویت. داسًذ صیادی ػشٍواس ػٌی گشٍُ ایي هحشهاًِ

 تَاػٌِ آهَصؿی هشاوض دس ؿذُ تٌثاؿتِ اًالٓات ایٌگًَِ اص ػَءاػتفادُ ٍ ػشلت ٍ آٍسی جوْ اهىاى

 ّای هحیي ٍ هذاسع آًْا، اص تشداسی وپی پیؾ اص تیؾ ػَْلت ٍ ًَیي آٍسی في ٍ ٓلوی پیـشفتْای

 .اػت ًوَدُ تثذیل لـش ایي خلَكی حشین تشاًگیض چالؾ ّای حَصُ اص یىی تِ سا آهَصؿی

 

 اص ای هجوَِٓ تىویل ٍ آٍسی جوْ تِ الذام تحلیلی دٍسُ دسًَل ثثتتام ٌّگام هذاسع هثال تٌَٔاى

 ًگْذسی ٍ پشداصؽ گشداٍسی، ؼلواه. هیٌوایذ ٍی خاًَادُ ٍ آهَصاى داًؾ تِ هشتَى ؿخلی اًالٓات

 تْذیذی وِ هیـَد آى تحَالت ٍ فشد ؿخلیت اص دلیك تؼیاس ًوَداسی تشػین تِ هٌجش اًآات ایي هجوَِٓ

 تشآٍسد ٍ سٍحی حاالت وـف تالتثْ ٍ هیشٍد تـواس اؽ خاًَادُ افشاد ٍ ٍی خلَكی حشین تشای جذی

 ٍ اًالٓات آٍسدى تذػت آثلش جولِ اص اػي تـخیق لاتل آًْا ؿخلیت تشاػاع وِ اؿخاكی ٍاوٌـْای

 .آیذ هی تـواس افشاد ػَاتك

 

 صادُ هَػی آلای

 الَاًؼاص خاًن واس ػش هاػت اص ػالم

 

 ویفشی حوایت ػي-

 حوایت ایي هـوَل افشاد ػٌی هحذٍدُ تایذ صهیٌِ دسایي افتشالی جٌایی ػیاػت یه گیشی ؿىل تشای

 استىاتی آوال تِ ًؼثت ویفشی ٍاوٌؾ ٍؿذت دسًَّ دیذُ تضُ یا هجشم ػي دیگش تیاى تِ گشدد هـخق

 یا وَدن یه ٍسٍد ؿاخق تٌَٔاى لاًًَی ػي دسهَسد وـَسّا داخلی لَاًیي دس تذلیك تا. اػت تاثیشگزاس

 یىی.اػت ًـذُ تٔییي صهیٌِ دسایي هٔیاس تٔتَاى ٍاحذی ٓذد ٍ ًذاسد ٍجَد ًِش ٍحذت تضسگؼالی تِ ًَجَاى

 لاًًَی ػي تٔییي ۻۺۻ۹ وَدن حمَق جْاًی وٌَاًؼیَى یٌٔی صهیٌِ دسایي الوللی تیي اػٌاد هْوتشیي اص

 هٔیاس تٌَٔاى ػال ۺ۹ ػي هٔوَال گفت تَاىهی ولی تٌَس ٍلی اػت ًوَدُ ٍاگزاس وـَسّا داخلی لَاًیي تِ سا



 آػیة لـش تاایي هشتثي هختلف ّای صهیٌِ دس تیـتش للوشٍ تٌَٔاى ٍتالتثْ تضسگؼالی اص وَدوی تـخیق

 .اػت ؿذُ گشفتِ دسًِش پزیش

 

 , صادُ هَػی آلای

 تِ ًؼثت فمیْی ػال ۹1 تاالی وِ ًحَی تِ داسد ٍجَد ػي دس تَلَساًغ یه خاًن ػشواس ًیؼت اسا تـذد

 داسد ًِش اختالف خلَف ایي دس دیگش فمیْی

 ػویِ الَاًؼاص

 آى سٓایت ٍهشٍست خلَكی حشین-

 اًِاس اص هاًذى هحفٍَ هؼتحك آى تَاػٌِ اًؼاى وِ اػت خلَت ٍجَد ؿشى ٍ اػاػی حمی خلَكی حشین

 خلَكی حشین" هحَس حَل صهیٌِ دسایي تحث واهلتشیي اهشٍصُ.هیثاؿذ خَد دسًٍیات ٍ خلَكی صًذگی دس

 ّشفشد تِ هشتَى اًالٓات تِ توشوض.اػت هٌشح اًالٓات

 ٍگشًِ تَد هٌشح الوللی تیي اػٌاد دس هٌَِس هٌتْا هیثاؿذ، كحیح حوشتٔالی فشهایؾ دوتش آلای جٌاب تلِ

 فاسٕ اصدٍاج،ػي ػي تلَٕ، خَد،ػي اّذاف ٍ هالحِات تشهثٌای ،ّشوـَسی وـَسّا داخلی دسلَاًیي

 .هیگیشًذ دسًِش لاًًَی ػي تـخیق تٌَٔاى سا...  ٍ سای حك اص تشخَسداسی هذسػِ،ػي اص ؿذى التحلیل

 

 سا خلَكی حشین دسًمن هجشهاًِ آوال اثشگزاسی داهٌِ اًالٓات آٍسی في تَػِٔ ٍ ٓلوی پیـشفتْای

 آًاى حمَق تِ تٔشم دسلثال سا اؿخاف حمَق هیتَاًذ ویفش اص تیؾ آًچِ ًتیجِ ٍدس ًوَدُ گؼتشدُ تؼیاس

 .اػت اؿخاف حشین ًمن اص هوأًت ٍ پیـگیشی كحیح سٍؿْای ًوایذ تاهیي

 داًؾ تش واهل ؿٌاخت تاّذف هذسػِ هؼَالى ٍ هذیش.اػت هتفاٍتی اتٔاد داسای دسهذسػِ خلَكی حشین

 ثثت دستَد اًالٓات اًذاّ آٍسی جوْ تِ الذام هختلف اًحاء تِ آًاى، تیـتش ّشچِ وٌتشل هٌَِس ٍتِ آهَصاى

 ّا ّوىالػی ٍ هشتیاى ٍ وَدواى تیي هذسػِ دس وِ ّایی ٓلمِ ٍ ٓاًفی سٍاتي دیگش ػَی اص.هیٌوایٌذ ًام

 داًؾ دسهَسد ؿخلی اًالٓات اص تؼیاسی اًتمال ًتیجِ ٍدس كحثتی ّن ٍ دٍػتی تاب ٓوال هیـَد تشلشاس

 اٍلیاء اختیاسات للوشٍ تایذ خلَكی حشین حفَ جْت اٍكاف تااتي.ػاصد هی فشاّن سا خاًَادیـاى ٍ آهَصاى

 .تاؿذ تشتیت ٍ تٔلین التوائات ٍ هشٍسیات تِ هحذٍد هذسػِ



 اػتفادُ ٍ ٍیذئَیی ًِاست آهَصؿی، ػَاتك صهیٌِ دس ّشچیض اص تیؾ هذسػِ دس  آهَصاى داًؾ خلَكی حشین

 .هیگیشد لشاس تشسػی هَسد ریل دس وِ داسد لشاس هخاًشُ دس تیَهتشیىغ اص

 

 , صادُ هَػی آلای

 تَد خَاّذ هتفاٍت ًِش تِ ًیض آهَصاى داًؾ ػي ٍ هحیي تِ تؼتِ الَاًؼاص خاًن ػشواس خلَكی حشین

 ػویِ الَاًؼاص

 آهَصؿی ٍ تحلیلی ػَاتك-

 دسًَل وِ اهَصاى داًؾ سٍحیات ٍ سفتاس اًوثاًی،ًحَُ ػَاتك ّا، اسصؿیاتی ٍ ًوشات تش هـتول اهش ایي

 ٍ هیـَد هحؼَب افشاد ؿخلی اًالٓات هْن هٌاتْ اص هیـًَذ،یىی ًگْذاسی ٍ آٍسی جوْ تحلیل دٍساى

 .اػت دلیك ًِاست ٍ حوایت ًیاصهٌذ آًْا اص اػتفادُ ٍ اسائِ،دػتیاتی

 

 .اػت آهَصؿی ّای هحیي دسخلَف حاُش تحث دوتش لایآ جٌاب تلِ

 هحلی دٍلتْای ٍ ایاالت دس هتٔذدی گزاسی لاًَى الذاهات ۹۱ۻ۹ ػال اص آهشیىا هتحذُ ایاالت وٌگشُ

 آهَصؿی حوایت لاًَى " ۹۱ۻ۹ دسػال. اػت دادُ اًجام خلَكی حشین اص ؿاخِ ایي اص حوایت دسجْت

 تلَیة تِ فشصًذاًـاى تحلیلی ػَاتك تِ ٍالذیي آصاداًِ دػتشػی توویي توٌَِس "خلَكی حشین ٍ خاًَادُ

 وِ هذاسػی فذسال تَدجِ لٌْ اجاصُ تحلیلی، ػَاتك هحشهاًگی اكل ایجاد هوي فذسال لاًَى ایي. سػیذ

 اص تایذ ٍالذیي لاًَى ایي تشاػاع.وشد كادس سا هیـًَذ فشصًذاًـاى تحلیلی ػَاتك تِ ٍالذیي دػتشػی هاًْ

 .تذٌّذ سهایت هَسد ٍدسایي ؿذُ هٌلْ فشصًذاًـاى ؿخلی اًالٓات اص اػتفادُ یا اًتـاس

 دستشداسًذُ سػیذ تلَیة تِ ػپتاهثش ۹۹ تشٍسیؼتی حوالت اص پغ وِ آهشیىا پشػتی هیْي لاًَى ّشچٌذ

 پشػتی هیْي لاًَى وِ تٌَسی.اػت دستٔاسم االؿٔاس فَق تالاًَى همشس توویٌْای تا وِ اػت همشساتی

 .داًذ ًوی الصم هذتشٍسیؼتی تحمیك یه تشای سا لاًًَی تـشیفات سٓایت آهشیىا

 ٍ تحلیلی ػَاتك تىاسگیشی ٍ پشداصؽ آٍسی،ًگْذاسی جوْ تشچگًَگی ًِاست تشای خاف لاًًَی دسایشاى

 ساصداسی دسهَسد تٔضیشات لاًَى ۺ۸۱ هادُ تِ اػتٌاد تا تتَاى تٌْا هیشػذ ٍتٌِش ًذاس ٍجَد افشاد آهَصؿی

 .ًوَد للوذاد هؼَل ویفشی تلحاٍ سا صهیٌِ دسایي هتخلفیي ای، حشفِ



 ٍیذیَیی ًِاست-

 گشفتِ تىاس ًِن حفَ  ٍ ًِاست تاّذف آٍسی في آٍسدّای دػت تىاسگیشی اتتذای اص وِ فٌی ٍػایل اص یىی

 .اػت هذاستؼتِ ّای داؿتِ،دٍستیي خلَت حك اص افشاد تشخَسداسی تشهیضاى جذی تاثیشاتی ٍ ؿذُ

 اهٌیت دساستماء ٍجِ ّیچ تِ دٍستیٌْا ایي وِ داسًذ یمیي هَهَّ ایي تِ پایؾ ؿیَُ ایي تىاسگیشی هخالفاى

 اص گشفتي تافاكلِ تشتیة تذیي داسًذ لشاس دسوجا دٍستیٌْا ایي وِ هیذاًٌذ ّوِ صیشا ًیؼتٌذ هَثش آهَصاى داًؾ

 ًمن هوافا ٍ اٍسد ًوی پیؾ هـىلی داسد سا هٔلن یا آهَص داًؾ یه تِ صدى كذهِ للذ وِ وؼی تشای آًْا

 .داسد پی دس سا افشاد ایي خلَكی حشین حك

 لاًٌی ٍلی ؿذ آغاص ۹ۺ اصػال هذاستؼتِ دٍستیٌْای ًلة ًشیك اص دسهذاسع ٍیذیَیی ًِاست تحث ایشاى دس

 ًلة پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ٓالی ؿَسای تلوین آخشیي تشاػاع ًذاسدٍ ٍجَد هذاسع دس ٍیذیَیی تشپاالیؾ ًاُش

 هذسػِ حیاى ٍ دسساّشٍّا فمي ٍ هوٌَّ دختشاًِ دسهذاسع ُتَیظ دسع دسوالػْای تؼتِ هذاس دٍستیٌْای

 .اػت هجاص

 تیَهتشیىغ اص اػتفادُ-

 ًثیٔی هـخلِ یا ٍیظگی چٌذ یا یه تشهثٌای اًؼاًْا فشد تِ هٌحلش ؿٌاػایی سٍؽ اص ٓثاست تیَهتشیىغ

 هَسد ًِاست تحت اای دسگشٍُ ٓوذتا ٍ َّیت تِ دػتشػی هذیشیت ؿیَُ یه تٌَٔاى سٍؽ ایي.تاؿذ هی

 .هیگیشد لشاس اػتفادُ

 ۼهیـًَذ تمؼین اكلی گشٍُ دٍ تِ ؿٌاػایی ػٌجی صیؼت ّای هٔشف

 . ٍ چـن ؿثىِ اص چْشُ،تلَیشتشداسی اثشاًگـت،ؿٌاػایی هاًٌذ تذى ؿىل تا دساستثاىۼ فیضیَلَطیىی-۹

 .سفتي ساُ ،ؿیَُ وشدى تایپ ٍسٍؽ اٌّگ هاًٌذ فشٍ گًَاگَى تاسفتاسٓای هشتثيۼسفتاسی-۲

 دالیل اًذ ًوَدُ تیَهتشیه ّای ػیؼتن لیجاد تِ ؿشٍّ دًیا دسػشاػش هذسػِ ّضاساى ۲111 ػال اٍایل اص

 وشدى جایگضیي هذسػِ، اص آهَصاى داًؾ فشاس اص جلَگیشی ، هذاسع دس ٍلتىـی تا هثاسصُ اص ٓثاستٌذ آًْا

 وِ چشا.ؿذ هَاجِ تَدًذ وَدواى خلَكی حشین ًگشاى وِ اؿخاف تشخی هخالفت تا وِ... ٍ وتاتخاًِ واست

 سٍاًی تیواساى یا خٌشًان هجشهاى جولِ هي ّشوؼی ٍ هیگشدد دسج هذاسع ػایت ٍب دس اًالٓات ایي

 ّذف سا آًْا ٍ وشدُ اػتفادُ وَدواى تِ سػیذى تشای ػایت ٍب دس ٓىؼْایشهَجَد ٍ اًالٓات اص هیتَاًٌذ

 دیگش ٍ هیىٌٌذ اػتفادُ دیگشاى ID اص وِ وؼاًی دسهَسد آهذُ ٓول تِ تحمیمات. دٌّذ لشاس هختلف جشاین



 پاوتْای ٍ تؼتِ هاًٌذ  هوىي اصّشًشیك سا خَد ًِش هَسد اًالٓات آًْا وِ دّذ هی ًـاى ایٌتشًتی هجشهاى

 .هیىٌٌذ پیذا صتالِ حتی ٍ  هختلف ّای تماهاًاهِ ٍ پؼتی،فشهْا

 هشاوض ٍ هذاسع دس ؿذُ آٍسی جوْ الىتشًٍیىی تحلیلی ػَاتك تِ غیشهجاص دػتشػی دسهَسد ایشاى دس

 تلحاٍ سا هشتىة غیشهجاص دػتشػی تِ ًاُش ای سایاًِ  جشاین لاًَى ۹ هادُ تِ اػتٌاد تا تتَاى ؿایذ آهَصؿی

 .ًوَد للوذاد هؼَل ویفشی

 

 پَؿیذُ تشوؼی اًؼاى صًذگی اتٔاد دستواهی آى اص كیاًت آثاس ٍ خلَكی حشین حك حؼاػیت ٍ اّویت

 گزاس لاًَى تَجِ هَسد تلَیحی تٌَس آًِ اص تشخی تٌْا وِ اػت هتٌَٓی اتٔاد داسای خلَكی حشین.ًیؼت

 اػت تشخَسداس تؼیاسی حؼاػیت ٍ اّویت اص وَدواى خلَكی حشین وِ دسحالیؼت ایي ٍ اػت گشفتِ لشاس

 ایي خلَكی حشین ًمن اص پیـگیشی دسػایِ اػت تذیْی.داسد وٌٌذُ تٔییي ًمـی آًاى آیٌذُ ٍ صًذگی ٍدس

 .تشداؿت جاهِٔ اص ًیف ایي دیذگی تضُ اًَاّ اص جلَگیشی ساػتای دس هَثشی ّای گام هیتَاى لـش

 ۼهٌثْ

 آهَصؿی ّای دسهحیي ًَجَاًاى ٍ وَدواى خلَكی حشین اص ویفشی حوایت همالِ

 هحؼٌی فشیذ دوتش آلای جٌابۼًگاسًذُ

 

Samira Damavandi,  

 ؿوا هفیذ هٌالة اص ػپاع

 

 , ]یاسا

 ����الَاًؼاص تاًَ  خذهت احتشام ٍ ادب ٓشم ٍ ػالم تا

 ���دادیذ لشاس اختیاسهاى دس واستشدی تؼیاس ٍ آهَصًذُ هٌالة

 . تیىشاى ػپاع

 



 ػویِ الَاًؼاص

  دهاًٍذی خاًن ػشواس ػپاػگزاسم

 اتشگشٍُ ایجاد تخاًش سا لذسداًین ٍ تـىش ووال ؿیشی دوتش آلای جٌاب تضسگَاس اػتاد اص هیذاًن الصم تشخَد

 .آٍسم تجای اسصًذیـاى تؼیاس  ٓلوی فایلْای هفیذ،هوافا ٓلوی ّای

 .هیـًَذ هتمثل اداسُ تاتت سا فشاٍاًی صحوت وِ ٓلوی ّای گشٍُ هحتشم هذیشاى اص ػپاػگزاسم دسهوي

 اص ػشؿاس ػالی تضسگَاساى ته ته تشای ٍ ًوَدُ ٓشم تثشیه هٔضص آوای تشّوگی سا ًَ ػال پیـاپیؾ

 .آسصٍهٌذم سا رٌّی ٍ فىشی آساهؾ ّوشاُ تِ هَفمیت

 �.تَجْتاى حؼي تاتت گشاهی دٍػت ؿوا اص هوٌَى


