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 چکیذُ-1

ثِ لٌَاى هَظَق اصلی دس رغشافیبی ػیبػی حذالل اص ػِ هَلفِ اػبػی تـىیل ؿذُ اػت وِ لجبستٌذ اص:  (Stateوـَس )

فشهبًشٍایی حىَهت  ثشای هلت ٍ للوشٍ رغشافیبییدس حىن صیؼتگبُ هـتشن  سزسهیيػشصهیي، هلت، ًفبم ػیبػی یب حىَهت. 

ؼتِ ٍ همین دس للوشٍ ػشصهیي ٍ ثشخَسداس اص حك آة ٍ گل ٍ تبثمیت اػت وِ اص ػَئی هبله هزوَلِ اًؼبًْبی ّوج هلتاػت. 

ٍ صبحت اختیبس ػشصهیي ٍ اص ػَئی دیگش هٌـب تـىیل حىَهت ٍ تمییي وٌٌذُ چگًَگی آى ثشای حبوویت ثش ػشصهیي اػت. 

بیی وـَس اػت وِ فلؼفِ آى هلت، ّن اص اًمىبع فشآیٌذ ػبصهبى یبثی ػیبػی هلت دس للوشٍ رغشافییب ًفبم ػیبػی  حکَهت

تبهیي ًیبصّبی ًیض ٍ آى حیج هٌـب تـىیل ٍ تبػیغ ٍ ّن اص حیج هبهَسیت دس اداسُ اهَس وـَس ٍ هلت ٍ ًیض حفؿ هَرَدیت 

 هی ثبؿذ. ثٌبثشایي هلت ٍ ػشصهیي ثِ لٌَاى ٍالمیتْبی پبیذاس اص هَلمیت صیشثٌبئی، ٍ حىَهت اص هَلمیت هلت هبدی ٍ همٌَی

 سٍثٌبئی ثشخَسداسًذ.

. ػبصهبى دس ساػتبی ایفبی ًمؾ راتی ٍ اًزبم هبهَسیتْبی هضثَس هی ثبؿٌذ یحىَهتْب ًبگشیض اص تمشیف ػبختبس هٌبػت ػبصهبً

 ،تْبی پیـشٍهٍ یب ثش پبیِ الگَثشداسی اص یىذیگش ثَیظُ اص حىَیبثی حىَهتْب هوىي اػت ثش پبیِ فشآیٌذ تحلیل فلؼفی ٍ هٌؽمی 

غیش آى اًزبم پزیشد. آًچِ هْن اػت ایي اػت وِ ػبختبس التصبدی، ارتوبلی، فشٌّگی ٍ ًیض  ،بحش اص هتغیشّبی ػیبػیٍ یب هت

هبًی حىَهتْب ثبیذ ثب ایفبی ًمؾ ٍ هبهَسیت راتی آًْب هتٌبػت ثبؿذ دس غیش ایٌصَست اص اًزبم آى ًبتَاى ثَدُ ٍ ثب ؿىؼت ػبص

ٍ ًی هٌبػت ثِ تٌْبیی وفبیت اص هَفمیت یه حىَهت ًوی وٌذ صیشا الصهِ آى تٌبػت سٍثشٍ خَاٌّذ ؿذ. ّش چٌذ ػبختبس ػبصهب

 ػیبػی یب ػیؼتن لبهل حىَهت ثب آى اص حیج اًذیـِ ٍ لول هی ثبؿذ. هذیشیت ّوؼَیی هَلفِ

ی اصلی وـَس ایي همبلِ ػمی داسد ثب سٍؽ تحلیل فلؼفی، ثٌیبًْبی رغشافیبیی ػبختبس ػبصهبًی حىَهتْب سا هجتٌی ثش هَلفِ ّب

یمٌی ػشصهیي، هلت ٍ ًفبم ػیبػی ثیبى وٌذ تب اص ایي ؼشیك اهىبى دػتیبثی ثِ الگَی للوی، لمالیی ٍ هٌؽمی ػبختبس 

ثْیٌِ وـَسّب فشاّن آیذ. دس ایي ساثؽِ ثٌیبًْبی ػبختبسی هجتٌی ثش هَلفِ ػشصهیي ثش اػبع ظشٍستْبی حىَهتْب ثشای اداسُ 

ٍ ثٌیبًْبی ػبختبسی هجتٌی ثش هَلفِ ًفبم  ،هجتٌی ثش هَلفِ هلت ثش اػبع ظشٍستْبی تبهیٌی هذیشیتی، ٍ ثٌیبًْبی ػبختبسی

 جییي هی ؿًَذ.ػیبػی ثش اػبع ظشٍستْبی ػبصهبى یبثی دسًٍی حىَهتْب ت

 .ترغشافیبی ػیبػی، حىَهت، وـَس، ػبختبس ػبصهبًی، ػشصهیي، هلٍاصگاى کلیذی: 



 

 هقذهِ:-2

 (:7: 1381د ) حبفؿ ًیب،ی اػبػی ثِ ؿشح صیش داس بی ػیبػی دس ّش همیبػی، ػِ هؤلفِوـَس ثِ لٌَاى هَظَق رغشافی

     الحبق ٍ اًتضاق دس آى هوىي اػت فشهبًشٍایی حىَهت وِ  ًیض للوشٍٍ ،یب للوشٍ رغشافیبیی صیؼتگبُ هلت ،سزسهیي

داسای اًمجبض ٍ اًجؼبغ آى ٍ ٍاثؼتِ  ّبی ػبوي ّش چٌذ هوىي اػت ّوشاُ ثب اًؼبى ،اهب پبیذاس ٍ اثذی اػت .گیشدثصَست 

 فعبیی ثبؿذ.

 ّب، وِ صیؼتگبّـبى للوشٍ رغشافیبیی وـَس اػت  یب اًؼبى ،هلت«Homeland-Motherland » ٍ حك تبثمیت ٍ

حمَق ؿْشًٍذی داسًذ ٍ ثب حفؿ ساثؽِ ًؼلی ثیي پیـیٌیبى ٍ آیٌذگبى، هَرَدی اثذی ٍ پبیذاس هی ثبؿذ. هلت خػ 

 ثبؿذ.  آى ثْن هشتجػ هی  گزؿتِ، حبل ٍ آیٌذُ تبسیخی داسد یمٌی

 ،اص لحبؾ اًتضالی  پبیذاس ٍ اثذی  . حىَهتػبختبس ػیبػی وِ سٍ ثٌبػت ٍ صیشثٌبی آى ػشصهیي ٍ هلت اػتیب  حکَهت

ٍ وٌٌذ ٍ ّیچ حىَهت  ّب تغییش هی ّب ٍ سطین اػت؛ چَى حىَهتٍ ًبحبثت هتغیش ٍ اػت ٍلی ثلحبؾ ٍالمی اثذی ًیؼت 

اهب دٍلت  ،حىَهت یمٌی ول ػبختبس ػیبػی .لبًَى اػبػی آًْب اػت ،ّب اثذی ًجَدُ اػت. ؿبخص سطین ،بصیخسطین 

 .یمٌی لَُ هزشیِ

ثبؿذ.ػشصهیي  توبم تمْذات یه وـَس ًؼجت ثِ وـَسّبی دیگش ثِ دٍ لٌصش هلت ٍ ػشصهیي وِ پبیذاس ّؼتٌذ، هتىی هی -

 .(217: 1385) حبفؿ ًیب،      ّؼتٌذ ی آىالولل ثیي گبّْبی اصلی حمَق ٍ سٍاثػ ٍ هلت ّش وـَس، تىیِ

ثىبس  یهمٌ ٌذهمبدل چ Stateثبؿذ. ٍاطُ  هی  Country ٍ وـَس ػشصهیٌی همبدل State وـَس ػیبػی همبدل  -

 ٍ...( ، حبلتحىَهت، دٍلت ،ایبلت س،سٍد )وـَ هی

ٍ ًیض هلت ٍاثؼتِ ثِ آى هذیشیت اهَس  ،للوشٍ رغشافیبییاهَس هذیشیت حفؿ وـَس، ظشٍست   دس وـَسّب، حىَهتفلؼفِ  -

 اػت. تمبهل ثب ػبیش وـَسّب 

خَدؽ   یبثی ػیبػی هلت دس صیؼتگبُ یب فعبی رغشافیبیی حىَهت هحصَل فشآیٌذ ػبصهبىاص ًفش رغشافیبی ػیبػی،  -

ٍ ػشًَؿت ػشصهیٌی  ٍ اهَس ّش هلتی حك ٍ اختیبسات هشثَغ ثِ هٌبثكدس ایي ساثؽِ  (.  : 1381)هیشحیذس،  ثبؿذ هی

شایي ثاؽ سا اداسُ وٌذ. ثٌب اهَس لوَهیثِ ًیبثت اص آى وٌذ تب  ًوبیذ، تفَیط هی خَدؽ سا ثِ ایي حىَهتی وِ تأػیغ هی

چَى ثٌب ثِ ظشٍست هذیشیت  .سٍ ثٌبػت داسای هَلمیت صیشثٌبیی ثَدُ ٍ حىَهت هَرَدی اص ایي رْتػشصهیي ٍ هلت 

 یغ ٍ تـىیل ؿذُ اػت.تأػآى ٍ خَاػت ػشصهیي ٍ هلت اهَس لوَهی 

 

 ٍظایف حکَهتْا:-3

حفؿ وـَس ) ػشصهیي ٍ هلت ( دس ثشاثش تْذیذات   وٌذ پیذا هیحىَهت ای وِ  اٍلیي ٍـیفِثش پبیِ فلؼفِ رغشافیبیی حىَهتْب، 

ى هشدم آهلت یب   اؽ تأهیي ًیبصّبی َهیي ٍـیفِػ ،فعبی ػشصهیٌی ٍ هشدم یب هلت اػتاهَس  هذیشیت  اػت، دٍهیي ٍـیفِ

 .) هبدی ٍ همٌَی (، ٍ چْبسهیي ٍـیفِ اؽ ثشلشاسی تمبهل هٌبػت،ػبصًذُ ٍ صلح آهیض ثب ػبیش وـَسّب ٍ هلتْب اػت اػت

لزا ثِ  وٌذ، حىَهت ثبیذ ثِ خَدؽ ػبهبى ثذّذ. وِ ٍرَد حىَهت سا تَریِ هیٍ رغشافیبیی فلؼفی  یًبثش اػبع هج -

 راتی سا ایفب وٌذ هیپشداصد. ْب ٍ ٍـبیف سیتتأػیغ یه ػبختبس ػبصهبًی ٍ اداسی وِ ثتَاًذ هأهَ

 



 الگَی حکَهت در ایزاى:-4

ٍ ایي  ،تٌبػت الصم ٍرَد ًذاسدآى ثیي ػبختبس ػبصهبًی حىَهت ٍ ایفبی ًمؾ راتی دس ایشاى، ّبی اًزبم ؿذُ  ثٌب ثش ثشسػی -

ثذٍى  .وٌٌذ ش الگَثشداسی هیوـَسّب اص یىذیگ ،ّب هـىل همذاسی ّن رْبًی اػت ثِ ایي للت وِ دس ػبختبسػبصی حىَهت

حىَهت دس ػشصهیي ٍ هلت خَد تذٍیي لبًَى اػبػی ٍ ػبختبس ػبصی  ثشای /رغشافیبییاثتذا یه تجییي فلؼفیدس آًىِ 

 اًزبم دٌّذ.

ّبی اصلی وِ ػِ لَُ ّؼتٌذ،  صشف ًفش اص اًذام ،ػبختبسػبصی حىَهت دس ایشاى تجییي فلؼفی ًـذُ اػت ثِ ّویي للت -

 ذ.ًؿذُ فلؼفی ًذاس ُهجٌبی اًذیـیذًیض، گزاسی ٍ تمییي ًبم  ّب ثمعبً حتی دس لٌَاى آى ًفیش ٍصاستخبًِالیِ ثمذ اص 

ثیٌذ ٍ همشسات یىؼبى  هلت سا یىؼبى هیخصبیص ػیؼتن حىَهتی ایشاى ثؼیػ اػت یمٌی ػشاػش ػشصهیي سا یىذػت ٍ  -

ػبخت ٍ یىؼبى اًگبس( وِ هٌزش  ػ یمٌی تهایي ػیؼتن ثؼیػ هتوشوض ًیض اػت. )ثؼیثمالٍُ وٌذ،  ثشایؾ همشس هی

افضاس اداسُ اهَس هلی اػت، لبًَى هحبػجبت  ؿَد ثِ تأػیغ یه ًْبد هلی )لبًًَگزاسی هلی اػت، خضاًِ هلی اػت، ًشم هی

. هْوتش اص آى ػیؼتوی ثـذت هتوشوض اػت وِ ًمؾ هٌفی دس هذیشیت ثْیٌِ اهَس وـَس ٍ ًیض فشایٌذ هلّی اػت.(  لوَهی

 هلی ثبصی هی وٌذ. تَػمِ

ثؼیػ   ًجَدُ اػت، ثلىِ غیشثؼیػ ثَدُ اػت ٍ اص صهبى هـشٍؼِ ثِ ػیؼتنثؼبؼت ٍ توشوض اداسی ایشاى دس ػٌت ػیبػی  -

ّبی هشوض  ّب تبثمی اػت اص هذل خَاًذ. ایي الگَػبصی تجذیل ؿذُ اػت وِ ػیؼتوی ٍاسداتی اػت ٍ ثب اوَلَطی ایشاى ًوی

 ٌّذ، اًگلیغ ثَدُ اػت.ؿجِ لبسُ ٍپل(. هتشٍپل ایشاى، فشاًؼِ ٍ ثلظیه ثَدُ اػت ٍ هتشٍپل پیشاهَى )یمٌی هتأحش اص هتش

تیىی ّن یدس اًمالة هـشٍؼِ، ایشاى تحت تأحیش آى لشاسگشفت ٍ هذل ثؼیػ هتوشوض ثش آى ػبیِ اًذاخت ٍ تبثَّبی طئَپل -

 ثَس دس ایشاى اداهِ داسد.ضآى سا تمَیت وشد. اص آى صهبى تبوٌَى هذل ه

ثبؿذ.  ّب هی اػت ٍ حىَهت دس اصل حبفؿ آى خصیصِآى ّبی هلت ٍ ػشصهیي  اًمىبع خصیصِّش وـَسی لبًَى اػبػی  -

ّبی هلت ثبیذ ػبصگبسی ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ٍ الّب ؿىبف ٍ چبلؾ ٍ  لْب ٍ آسهبى ایذُ آ ثبسفتبس حىَهت خصیصِ ّب ٍ ثیي 

 ّب ّؼتٌذ.  آیذ حىَهت اص پب دس هید دیش یب صٍآیذ ٍ ّویـِ آًىِ  هجبسصُ ثیي آى دٍ پیؾ هی

 

 ساختار ساسهاًی حکَهتْا:هباًی فلسفی -5

ذ، چِ ٌسا ثخَثی اًزبم دّ بىّبیـ ذ تب هأهَیتٌػبهبى ثذّ بىذ ثِ خَدؿٌخَاّ وِ هی ْبوِ: حىَهت تاوٌَى ػَال ایي اػ -

 هٌبػت اػت؟ بىهبًی ثشایـصػبػبختبس ٍ ًَق 

 ػِ ظشٍست هؽشح اػت:ّب ثِ خَد  دس فشآیٌذ ػبهبًذّی حىَهت -

 ٍ هلت ٍ تمبهل ثب دیگشاى ّبی هذیشیتیِ فعبی ػشصهیٌی ظشٍست .1

 ّبی تأهیي ًیبصّبی هلت  ظشٍست .2

 یبثی دسًٍی خَدؽ )تأهیي ًیبص خَدؽ تب آى دٍ دیگش سا اداسُ وٌذ.( ّبی ػبصهبى ظشٍست .3

اص دیذ رغشافیبی آیذ وِ  ؾ هیدس ٍسای ّش وذام اص ایٌْب یه همَلِ ٍ ظشٍست اػبػی هـتشن ثیي ػشصهیي ٍ هلت پی -

 گَیین. هی« حفؿ وـَس»ثِ آى ػیبػی 

 :دس ثحج حفؿ وـَس چٌذ هَظَق هؽشح اػت 

تمَیت للل ٍرَدی ٍ ثمبی وـَس )للل هَرذُ ٍ هَثمِ وـَس( وِ خَدؿبى دٍ ًیشٍی حفؿ وٌٌذُ وـَس  .1

ی آى َّیت هلی اػت ّؼتٌذ. ایي دٍ ثبیذ ؿٌبػبیی ٍ هَسد تَرِ اػبػی هلت ٍ حىَهت ثبؿٌذ. هحَس اصل

 وِ هبّیت ایي همَلِ لوذتبً فشٌّگی اػت.



اتخبر تذاثیش هٌبػت ثشای تَػمِ اتحبد هلی ٍ سٍاثػ ًیشٍی ػیبػت دس دٍ ثُمذ داخلی ٍ خبسری )وِ وبسؽ  .2

 تمَیت للل هَرذُ ٍ هَثمِ اػت.(صلح آهیض ثب ػبیش وـَسّب ٍ ًیض 

 هلییب  ریًیشٍی اهٌیت دس دٍ ثُمذ اهٌیت داخلی ٍ اهٌیت خبس .3

 . هَرَدیت وـَس دغذغِ اصلی ّش حىَهت اػت چَى ثذٍى آى ٍرَد حىَهت همٌب ًذاسدحفؿ  -

هٌبػت ثش پبیِ لٌبصش حىَهت ثبیذ ثشای خَدؽ ػبختبس ٍ ػبصهبى  ظشٍستْبی ػِ گبًِ هضثَس،ثشای  ،اص هٌفش فلؼفی ٍ ًفشی

 تمشیف وٌذ.اصلی وـَس ثِ ؿشح صیش 

 

 بخش سزسهیي: -5 -1

 ثشای هذیشیت آى ٍرَد داسد لجبستٌذ اص: ّبیی وِ ظشٍست -

 یب لشصِ رغشافیبیی وـَس فضای هلی(  الف

 ( 4دس ایي لشصِ ایي هَظَلبت ثبیذ هَسد تَرِ لشاس گیشد :)ثُمذِ فعب 

 هبلىیت فعب )حك توله( .1

ٍ سٍاثػ دادُ ٍ ػتبدُ ثیي لٌبصش « صیؼت ثَم»ؿٌبػی  ّبی اوَلَطیه )اوَلَطی یمٌی ثَم هذیشیت ػیؼتن .2

 ّبی آى( َد دس یه ػیؼتن فعبیی، ٍ حفؿ تمبدلهَر

 هذیشیت وبسثشی فعب: )آهبیؾ ػشصهیي؛ تخصیص فعب ثِ فمبلیت( .3

 (اًؼبًیّبی ػشصهیٌی )حَادث غیشهتشلجِ هحیؽی ؼجیمی یب ثحشاى .4

 ( هٌابع سزسهیٌی: ب

 ثبیذ ؿٌبختِ ٍ هذیشیت ؿًَذ.ایي هٌبثك ؿبهل هَاسد صیش 

 هٌبثك وبًی ٍ هٌبثك اًشطی -

 دس للوشٍ وـَس ، َّا، حیبت )گیبّی ٍ ربًَسی(ْبّب، خبو ثٌیبدّبی صیؼتی ؿبهل: آةیب هٌبثك  -

 ّای سزسهیٌی: ( سیستنج 

 : )ؿْشی، سٍػتبیی ٍ لـبیشی(ّا گاُ سکًَت-1

 ّبػت. گبُ ّبی ػىًَت هؼىي یىی اص رلَُ -

 ؼبت، ، ؿجىِ آةّبی اًشطی )ثشق ٍ گبص(، ؿجىِ استجب تشاثشی، ؿجىِ ٍ  ساُ  هبًٌذ ؿجىِ ّا: شبکِ-2 -

ّبی  ػبخت، ّبی وـبٍسصی )وـبٍسصی یه ػبخت فعبیی اػت وِ دس ػشصهیي ٍرَد داسد.( هبًٌذ ػبخت ّا: ساخت -3 -

 ّب ٍ...( ّبی دفبلی ٍ اهٌیتی )پبدگبى صٌمتی، ػبخت

 

 



 2- 5- :بخش هلت 

 ٍ تأهیي آًْب هؽشح اػت. ی هلتًیبصّبدس ایٌزب 

 )هؼىي، فمبلیت ٍ...(  ،ًیبصّبی فعبیی -

ّبی هلی ٍ هحلی، تبثمیت،  هـبسوت ػیبػی ٍ تمییي ػشًَؿت، گضیٌؾ هذیشاى ػیبػی دس همیبع ) ،ًیبصّبی ػیبػی -

 ( َّیت )اػٌبد َّیتی(، حمَق ؿْشًٍذی ٍ غیشُ

 اهٌیت ربى ٍ هبل ٍ ًبهَع ؿْشًٍذاى(  ،ًفن ٍ اًعجبغ ارتوبلی ،لوَهی ٍ )اهٌیت ارتوبلی ،ًیبص ثِ اهٌیت -

تزبسی ٍ للوی ارتوبلی، التصبدی، ثِ التعبی تمبهالت سٍاثػ ثیي الوللی ٍ ػیبػت خبسری ) ،لوللیا ًیبص ثِ استجبغ ثیي -

)...ٍ 

 ( وؼت ٍ وبس، ؿغل، دسآهذ، پَل ٍ ثبًه، هجبدلِ ٍ ثبصسگبًی ، )ًیبصّبی التصبدی -

وِ  ،هلی ٍ فشٌّگیّب ٍ هزّت(، َّیت  ّبی فشٌّگی )آییي هیشاث فشٌّگی ٍ حفؿ تبسیخ هلت، ؿبخصِ ) ،ًیبصّبی فشٌّگی -

 گبّی للت ٍرَدی وـَسّبػت(

 (ٍ تشثیت ثذًی، ػالهت سٍاًی )ثْذاؿت ٍ دسهبى، ٍسصؽ ،ًیبص ثِ ػالهت -

فلؼفِ ٍرَدی پبسن، ػیٌوب، هَػیمی ... ثشای ثْجَد سٍح خؼتِ اًؼبى ؿْشی، تَسیؼن ٍ   ، )ًیبص ثِ تفشیح ٍ اٍلبت فشاغت -

 (گشدؿگشی 

 (ّب ّب، خیشیِ ّبی هزّجی، هذاسع دیٌی، صیبستگبُ ٍ ثبٍسّب، هٌبػه ٍ آییيلمبیذ  ) ،ًیبصّبی همٌَی ٍ هزّجی -

ّب، استجبؼبت ارتوبلی،  لضت ٍ وشاهت، احؼبع ػشثلٌذی ٍ افتخبس، آصادی ،سفبُ ٍ تأهیي ارتوبلی ارتوبلی، )  ًیبصّبی -

 (حشهت ارتوبلیٍ لذالت ٍ ثشاثشی، هحجت، ؿخصیت 

 (لذ ٍ خبًَادُآهیضؽ، صاد ٍ ٍ ٍ ٍساحتی، ) ًیبص رٌؼی -

 (ّب خَسان ٍ آؿبهیذًی، )ًیبصّبی غزایی -

 ، ) حیبت، حشوت،  فمبلیت ٍ وبس ( ًیبص ثِ اًشطی -

 (اثضاس صیؼت، اثضاس حشوت )هبؿیي(، پَؿبن، اثضاس وبس، ٍػبیل خبًِ، اثضاس استجبغ ٍ... ، )ًیبصّبی صًذگی -

 ارتوبلی ػبصی (استمبء للوی، فىشی، تشثیتی ٍ هْبستی، ) ،ًیبصّبی آهَصؿی -

 (دّذ تَػمِ للوی ٍ تىٌَلَطیه وِ سوي اػبػی تَػمِ ٍ لذست هلی سا تـىیل هی ، )ًیبصّبی للوی ٍ تىٌَلَطیه -

 ٍ دادگبّْب( هشاوض لعبیی) ،ًیبص ثِ دادسػی -

 

 حکَهت: بخش  -5 -3

 :حىَهت هذ ًفش اػت وِ ؿبهل اثمبد صیش اػتیؼتن لبهل دس ایٌزب ػبصهبًذّی ػ

 )هزبلغ لبًًَگضاسی ٍ ًْبدّبی ؿَسایی، ...( ٍ همشسات حىَهتی: فشایٌذ تذٍیي لَاًیي ّبی افضاس ًشم -

 اػتخذاهی ٍ...(تـىیالتی ٍ )هبًٌذ اهَس  :هذیشیت اهَس ػبختبس ػبصهبًی ٍ ًیشٍی اًؼبًی حىَهت -

 ؿبهل: ّب )ایي ًْبد دس حىن هغض حىَهت اػت.(  هلی ٍ ثشًبهِ  اًذاصّب، اػتشاتظی هذیشیت تَػمِ هلی: چـن -

 آهبس ٍ اؼاللبت هلی 

 اًذاص ٍ اػتشاتظی هلی تذٍیي چـن 



 ِّبی تَػمِ تذٍیي ثشًبه 

 ّب، ثَدرِ، دسآهذ ٍ ّضیٌِ حىَهت هذیشیت هبلی حىَهت: اخز هبلیبت -

ایي  .ًفبست حىَهتی: ًفبست هبلی، ًفبست لبًًَی، ًفبست وبسوشدی؛ ًفبست هشالجتی )حؼي ػلَن وبسوٌبى دٍلت ٍ...( -

  ثبؿذ.ٍ یب ػشاى ػِ لَُ صیشًفش پبسلوبى ثمٌَاى ًوبیٌذُ هلت هی تَاًذ حىَهتی  ًْبد ًفبست

 

 الگَی پیشٌْادی ساختار ساسهاًی حکَهت ٍ دٍلت بزای ایزاى:-6

( تمجیش هی ؿَد ٍ ؼجیمتب The Head of Stateدس ّش وـَسی ًْبدی ٍرَد داسد وِ اص آى ثِ سئیغ وـَس یب ؿخص اٍل )

ٍ اهٌیت ٍ هٌبفك هلی آى، ًفبست ثش هذیشیت ثْیٌِ ٍ ًحَُ اداسُ اهَس داخلی ٍ خبسری وـَس، ّذایت هؼَلیت ولی حفؿ وـَس 

هؼیش ولی تَػمِ وـَس ثشای سػیذى ثِ اّذاف هلی، ایزبد ّوبٌّگی ثیي اسوبى اصلی حىَهت )لَای همٌٌِ، هزشیِ، لعبئیِ( 

بیش وـَسّب، ٍ ًیض فشهبًذّی ًیشٍّبی هؼلح دفبلی وـَس سا دس ساػتبی اًزبم ٍـبیف راتی ٍ لبًًَی آًْب، استجبغ وـَس ثب ػ

 ثمْذُ داسد.

، ٍلی فمیِ ٍ یب سّجش اػت وِ اص اختیبسات صیش رئیس کشَر ٍ حکَهت یا شخص اٍلهؽبثك لبًَى اػبػی د. ا. ایشاى،  

 ثشخَسداس هی ثبؿذ:

 فشهبًذّی ًیشٍّبی هؼلح، ثشای تبهیي دفبق ٍ اهٌیت هلی وـَس -1

 لعبئیِ، ثشای تبهیي ًیبص ثِ دادسػی ٍ اهٌیت ارتوبلی ؿْشًٍذاى ًصت سئیغ لَُ -2

 ًصت سئیغ صذا ٍ ػیوب ثشای وٌتشل افىبس لوَهی ٍ تَػمِ هـشٍلیت ٍ همجَلیت حىَهت -3

هذیشیت ٍ وٌتشل ػیبػی وـَس اص ؼشیك هذیشیت ٍ ًفبست ثش ؿَسای ًگْجبى، صذا ٍ ػیوب، ؿجىِ ائوِ رومِ، ؿجىِ  -4

 بًْب، هشرمیت دیٌی ٍ لَای ػِ گبًًِوبیٌذگبى سّجشی دس اػت

 هذیشیت ٍ وٌتشل ػیبػت خبسری ثشای تبهیي ثمذ ًشم افضاسی اهٌیت هلی ٍ استجبغ وـَس ثب ػبیش وـَسّب -5

 تشػین چـن اًذاص تَػمِ ٍ اػتشاتظی هلی وـَس -6

 

 در سطح بعذی، ردُ دٍم ارکاى حکَهت یعٌی قَای هقٌٌِ ٍ هجزیِ قزار دارًذ.

ای تزلی اهیي ٍ ٍویل هلت یب ؿْشًٍذاى دس لبلت هزلغ ؿَسای اػالهی + ؿَساّبی هحلی ٍ هٌؽمِ ثِ لٌَاى قَُ هقٌٌِ،

افضاسّبی حىَهتی + ًفبست هبلی ثش ًْبدّبی حىَهتی )دیَاى یبفتِ اػت وِ ثشای تذٍیي لَاًیي ٍ همشسات وـَسداسی یب ًشم

 هحبػجبت( لول هی ًوبیذ.

  

ّب ٍ ػبصهبًْبی دٍلتی + ؿَساّبی لبلی، ثشای هذیشیت ٍ سیبػت روَْسی + ٍصساتخبًِدس لبلت ػبختبس   قَیِ هجزیِ )دٍلت(،

 اداسُ اهَس وـَس، تبهیي ًیبصّبی هلت، ٍ حشوت دس هؼیش تَػمِ وـَس لول هی ًوبیذ. 

ی ایي لَُ تٌِ اصلی ٍ ثخؾ هحَسی حىَهت ٍ هذیشیت ػیبػی ٍ ارشائی وـَس سا تـىیل هی دّذ. اص ایٌشٍ الگَی پیـٌْبد

 ػبختبس ػبصهبًی لوذتب دس ثش گیشًذُ ایي سوي اص اسوبى حىَهت ٍ دس تمبهل ثب ؿخص اٍل وـَس ٍ ػبیش اسوبى حىَهت اػت. 

 تَظیح:

اداسی ایشاى، تَصیك  -پیؾ ؿشغ اصلی دس ػبختبس ػبصی حىَهت ٍ دٍلت دس ایشاى، توشوض صدائی اص ػیؼتن ػیبػی

تش ػبختبسحىَهتی ٍ ّبی پبییيٍ هؼئَلیت دٍلتْبی هحلی، ٍ تَػمِ التذاس الیِ فعبئی/رغشافیبئی لذست ػیبػی، تَػمِ التذاس



ثبؿذ. ایي اهش ثِ وَچه ػبصی رخِ حىَهت ٍ دٍلت هشوضی )دس تْشاى(، تمَیت دٍلتی ایشاى دس ػؽَح اػتبًی ٍ ؿْشػتبًی هی

ّب( ٍ افضایؾ تَاى تخصصی، تخبًِثمذ ػتبدی دٍلت هشوضی، افضایؾ ـشفیت هؼئَلیت پزیشی اًذاهْبی دٍلت هشوضی )ٍصاس

 ؿَد.ّب ٍ ػبصهبًْبی هشوضی هلی هٌزش هیای، ًفبستی،ٍ وٌتشلی حَصُ ػتبدی ٍصاستخبًِهـبٍسُ

 

 ساختار پیشٌْادی:

 ػبختبس هضثَس دس دٍ ثخؾ دٍلت ٍ ؿَساّبی لبلی ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ:

 دٍلت: -بخش اٍل 

ٍ ػبصهبًْبی هؼتمل هلی ٍاثؼتِ ثِ آى ٍ صیش ًفش سئیغ روَْس ؿبهل دٍ لؼوت ّب ػبختبس پیـٌْبدی دٍلت دس لبلت ٍصاستخبًِ

 ثِ ؿشح صیش اػت:

  

 الف: ساسهاًْای هزکشی ٍ هلی

 سئیغ آًْب ثِ لٌَاى همبٍى سئیغ روَْس اًزبم ٍـیفِ هی ًوبیذ.

ب ٍ فشآیٌذّبی اداسی ثشای ػبختبس ٍ تـىیالت حىَهتی، ًیشٍی اًؼبًی دٍلتی، ػیؼتوْاداری حکَهت: ػبصهبى اهَس  -1

 حىَهتی هخل الىتشًٍیىی وشدى حىَهت.

 ّبی تَػمِ هلی.ثشای آهبس ٍ اؼاللبت هلی، تذٍیي چـن اًذاصّب ٍ اػتشاتظی هلی، تذٍیي ثشًبهِتَسعِ هلی:  ػبصهبى اهَس  -2

-بت، ثَدرِ سیضی ٍ ّضیٌِثشای اخز هبلیبتْب ٍ تأهیي دسآهذّب، همشسات هبلی دٍلتی ٍ هحبػجهالی حکَهت:  ػبصهبى اهَس  -3

 ّبی حىَهت.

ثشای ًفبست هبلی ٍ حؼبثشػی، ًفبست لبًًَی، ًفبست وبسوشدی، ًفبست هشالجتی )حشاػتْب(، دس للوشٍ ًظارت هلی: ػبصهبى  -4

 ول حىَهت. ایي ػبصهبى هـتشوب صیش ًفش لَای ػِ گبًِ لول هیىٌذ ٍ سئیغ آى ثب ًفش ٍ سای ػشاى ػِ لَُ هٌصَة هیـَد.

 

 ٍسارتخاًِ ّای دٍلتی ب :

ٍصاست دفبق )ثشای ًیبص ثِ اهٌیت هلی(، ساثػ ثیي دٍلت ٍ سّجشی، هتَلی ًیشٍّبی هؼلح، ػبصهبًْبی پـتیجبًی ٍ خذهبتی  -1

 دفبلی، هشصثبًی وـَس، اؼاللبت ثشٍى هشصی، اػتشاتظی دفبلی، حفؿ هَرَدیت وـَس ٍ ثؽَس ولی تبهیي اهٌیت هلی. 

ثشای ًیبص ثِ اهٌیت فشدی ٍ ارتوبلی(، ثشای تْیِ  اؼاللبت اهٌیتی )ٍصاست اؼاللبت وًٌَی(، حفؿ ٍصاست اهٌیت داخلی ) -2

 توبهیت اسظی ٍ یىپبسچگی هلی، پلیغ ٍ ًیشٍی اًتفبهی،  اهٌیت ٍ حمَق ؿْشًٍذی،  اهٌیت ارتوبلی ٍ لوَهی، ظبثػ لعبئی 

بؼبت ثیي الوللی، اهَس ػبصهبًْبی ثیي الوللی، دیپلوبػی، ووه ثِ ٍصاست خبسرِ )ثشای ًیبص ثِ استجبغ ثیي الوللی(، ثشای استج -3

 تبهیي اهٌیت هلی)ًشم افضاسی(.

/ یب وـَس )ثشای ًیبصّبی ػیبػی ؿْشًٍذاى(، ثشای هـبسوت ػیبػی ؿْشًٍذاى، اًتخبثبت ػیبػی، تبثمیت ٍصاست داخلِ -4

َال ٍ ٍلبیك رومیتی وـَس، حمَق ؿْشًٍذاى، تعویي ؿْشًٍذاى )پبػپَست(،  َّیت هلی )ؿٌبػٌبهِ ٍ وبست هلی(، حجت اح

آصادی ػیبػی ٍ اًذیـِ،  هذیشیت ػیبػی فعبی هلی) اػتبًذاسی، فشهبًذاسی، ثخـذاسی(، تمؼیوبت ػیبػی فعب) وـَسی ٍ 

ْبی ؿْشی (، ٍفبق ٍ ّوجؼتگی هلی، تٌفین ساثؽِ حىَهت ٍ هلت،  دهبػٌزی ػیبػی افىبس لوَهی، اهَس الَام، احضاة ٍ گشٍّ

 ػیبػی، ٍ غیشُ.



ٍصاست فعبی رغشافیبیی) ثشای ًیبصّبی فعبیی هشدم(، ثشای وٌتشل هبلىیت فعبی رغشافیبیی وـَس )حجت اػٌبد(، هذیشیت  -5

ػیؼتوْبی اوَلَطیه)اهٌیت صیؼتوحیؽی(، وبسثشی فعبی رغشافیبیی )آهبیؾ ػشصهیي(، هذیشیت هخبؼشات ٍ ثحشاًْبی 

 ػشصهیٌی )حَادث غیش هتشلجِ(.

ٍصاست هٌبثك ؼجیمی) ثشای ًیبصّبی صیؼتی(، ثشای هذیشیت اهَس همبدى، آثْب، خبوْب، حیبت گیبّی ٍ ربًَسی)  -6

 ثٌیبدّبی صیؼتی(.

ٍصاست اًشطی )ثشای ًیبص ثِ اًشطی(،ثشای هذیشیت ًفت ٍ گبص، ثشق ٍ الىتشیؼیتِ، اًشطی اتوی، اًشطی خَسؿیذی، ّیذسٍ  -7

 الىتشیه ٍػبیش اًشطیْب.  

سیضی، ست ػىًَتگبّْب) ثشای ًیبص ثِ صیؼتگبُ ٍ هؼىي(، ثشای اداسُ اهَس ؿْشّب، سٍػتبّب ٍ هٌبؼك لـبیشی ) ؿبهل ثشًبهٍِصا -8

 هموبسی، هذیشیت ؿْشی ٍ سٍػتبیی، حول ٍ ًمل ٍ غیشُ(. 

ربدُ(، دسیبئی،  -آّيٍُصسات ساُ ٍ تشاثشی / یب حول ٍ ًمل) ثشای ًیبص ثِ حشوت(، ثشای اداسُ اهَس حول ٍ ًمل صهیٌی )سا  -9

 َّایی، فعبئی، ٍ پؼتی 

ّبی الىتشًٍیىی، تلفي، سادیَ ٍ تلَیضیَى، ٍصاست استجبؼبت )ثشای ًیبص استجبؼی(، ثشای اداسُ اهَس صیش ػبختْب ٍ ؿجىِ – 10

 هبَّاسُ ّب، ایٌتشًت ٍ غیشُ.

 ٍ ػیٌوب، هؽجَلبت، فعبی هزبصی . تلَیضیَى، فیلن ّب )ثشای ًیبص ثِ اؼالق سػبًی(، ثشای اداسُ اهَس سادیَ،ٍصاست سػبًِ -11

 ٍصاست وـبٍسصی )ثشای ًیبص ثِ غزا(، ثشای اداسُ اهَس ػبختْبی صسالی، ثبغی، داهی، ٍ تأهیي هٌبثك غزایی وـَس. -12

ًیبصّبی ٍصاست صٌبیك )ثشای ًیبص ثِ هصٌَلبت(، ثشای اداسُ اهَس ػبختْبی صٌمتی دس فعبی رغشافیبیی وـَس، ٍ تبهیي  -13

صًذگی ؿبهل خَسان،  پَؿبن، اثضاسوبسٍ فمبلیت، ٍػبیل صًذگی ٍ خبًگی، اثضاس ٍ هبؿیٌْبی صٌمتی ٍ وبسگبّی، اػتبًذاسدػبصی 

 ّبی تَلیذی، ٍ غیشُ.

 ٍصاست التصبد ٍ تزبست )ثشای ًیبص التصبدی(، ثشای هذیشیت وؼت ٍ وبس، اؿتغبل، پَل ٍ ثبًه، هجبدلِ ٍ ثبصسگبًی، دسآهذ ٍ -14

 ّضیٌِ خبًَاسّب ٍ ثٌگبّْب ٍ غیشُ. 

-ٍصاست فشٌّگ )ثشای ًیبص فشٌّگی(، ثشای اداسُ اهَس هیشاث فشٌّگی ٍ تبسیخی وـَس، هجبًی َّیت هلی، آئیي ّب، ؿبخصِ -15

 ّبی فشٌّگی ٍ هلی، صثبى هلی ٍ هحلی، هَػیمی، ٌّش ، ادثیبت هلی، ػشٍد هلی ٍ ػبیش ًوبدّبی هلی. 

 ای ًیبص ثِ ػالهت(، ثشای اداسُ اهَس ثْذاؿت، دسهبى، داسٍ، تشثیت ثذًی ٍ ٍسصؽ، ػالهت سٍاًی ٍ غیشُ.ٍصاست ػالهت )ثش -16

ٍصاست خبًَادُ )ثشای ًیبص رٌؼی ٍ ٍساحتی(، ثشای اداسُ اهَس اصدٍاد، صاد ٍ ٍلذ، حمَق خبًَادُ، اسث، اهَس ٍیظُ صًبى، هشداى،  -17

 رَاًبى ٍ وَدوبى، اهَس رومیتی ٍ غیشُ. 

ٍصاست اهَس دیٌی)ثشای ًیبص دیٌی(، ثشای اداسُ اهَس ثبٍسّبی دیٌی ٍ هزّجی، هٌبػه ٍ آئیي ّبی هزّجی، هذاسع دیٌی،  -18

صیبستگبّْب ٍ خیشیِ ّب، اللیتْبی دیٌی، ٍ غیشُ. ) ادغبم ػبصهبى اٍلبف، ػبصهبى حذ ٍ صیبست، ػبصهبى تجلیغبت اػالهی، دفتش 

 تجلیغبت، ٍ غیشُ (

یح )ثشای ًیبص ثِ آػبیؾ ٍ آساهؾ سٍحی ٍ ؿبدی(، ثشای اداسُ اهَس گشدؿگشی ٍ تَسیؼن، هؼبثمبت ٍسصؿی، ٍصاست تفش -19

 ّب، هشاوض ٍ فعبّبی تفشیحی ٍ غیشُ.رـٌَاسُ ّب، ػشگشهی

، ٍصاست آهَصؽ )ثشای ًیبص ثِ تملین ٍ تشثیت ًیشٍی اًؼبًی(،ثشای اداسُ اهَس آهَصؽ پیؾ دثؼتبًی، دثؼتبًی، هتَػؽِ - 20

داًـگبّی )پیؾ دوتشی(، ٍ ثؽَس ولی آهَصؽ سفتبسّب ٍ هْبستْب ٍ تبهیي ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص وـَس) ادغبم ٍصاستخبًِ ّبی 

 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، آهَصؽ لبلی، آهَصؽ پضؿىی ٍ ثخؾ آهَصؿْبی لبلی سػوی ػبیش ٍصاستخبًِ ّب(.



لَطیه(، ثشای اداسُ اهَس هشاوض تحمیمبت للوی، ،آوبدهی ّبی ٍصسات للن ٍ تىٌَلَطی )ثشای ًیبص ثِ تَلیذ للوی ٍ تىٌَ -21

ّبی دوتشی ٍ پؼت دوتشی، هشاوض ٍ ػبصهبًْبی تَلیذ تىٌَلَطی، اختشالبت ٍ اثذالبت، ًـشیبت للوی، وتبة ّبی للوی، دٍسُ

ض ٍ ػبصهبًْبی للوی، اًزوٌْبی للوی ٍ غیشُ. ) ادغبم ٍصاست للَم، همبٍى للوی سئیغ روَْس، رْبد داًـگبّی، هشاو

 تىٌَلَطیه، هشاوض ًـش للوی ٍ غیشُ(.

ٍصاست اهَس ارتوبلی) ثشای ًیبص ثِ سفبُ، ٍ خذهبت ارتوبلی(، ثشای اهَس تأهیي ارتوبلی ٍ ثیوِ ّب، سفبُ ارتوبلی،  -22     

استجبؼبت ٍ  هـبٍسُ ّبی ارتوبلی، تصذی ٍ تَلی اهَس ویفی ارتوبلی ًفیش: اخاللیبت لوَهی، وشاهت ٍ لضت ارتوبلی،

ّوجؼتگی ارتوبلی، تىبهل ارتوبلی، ٍ غیشُ) اص ؼشیك فشٌّگ ػبصی، هـبسوت ٍ تبحیش گزاسی ثش ػیبػتْب، ثشًبهِ ّب ٍ 

  الذاهبت ػبیش ثخـْب(.

 ٍصاست دادگؼتشی)ثشای تعویي لذالت ارتوبلی(، ثشای تبهیي حمَق فشدی ٍ لوَهی ٍ هشالجت ثش ارشای لَاًیي.  -23 

 

 اّای عالی ّواٌّگی، تصوین ساسی ٍ سیاستگذاریشَر -بخش دٍم 
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 ؿَسای لبلی اهٌیت هلی )دفبق ٍ اهٌیت( .1

 رِ(ؿَسای لبلی اهَس ػیبػی )داخلِ ٍ خبس .2

 ؿَسای لبلی فعبی رغشافیبیی )هبلىیت، آهبیؾ، تمبدلْبی اوَلَطیه، اهٌیت فعبئی( .3
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 یٌی(ؿَسای لبلی اهَس صیشثٌبئی )ػیؼتن ّبی ػشصه .10
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 تَظیح:
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