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 چکیده

درجه حساسیت امنیتی مرزهای ایران به ویژه مرزهای شرقی بیش از حد معمول در تمامی مرزهای دیگر است که این مسئله متأثرر از  

اجتماعی. هأد  ایأن   های سیاسی و  های مختلفی است اما دو دسته از این عوامل دارای تثریرگذاری بیشتری هستند یعنی مؤلفه مؤلفه

های سیاسی و اجتماعی تثریرگذار بر امنیت مرزهای ایران با تثکید ویژه بر مرزهای شأرقی. سأؤال    مقاله عبارت است از بررسی مؤلفه

های سیاسی و اجتمأاعی   اصلی مقاله این است که در حوزه امنیت و ناامنی مرزهای ایران به طور کلی و به ویژه مرزهای شرقی مؤلفه

 کشأور  هأای  چأالش  تأرین  مهأ   از یكی مرزها امنیت سطح ارتقای برای دهد که کوششقشی دارند؟ نتایج این مقاله نشان میچه ن

 هأویتی،  مأذهبی،  و نأژادی  قومی، اند از: مسائلشوند عبارت شناخته می ناامنی مرزی عوامل عنوان به آنچه که است؛ به طور کلی

 جمعیتأی  تغییأرات  و مهأاجرت  نشأینی،  حاشأیه  توسأعه  و شأهر  به از مهاجرت اع  جمعیتی تغییرات مختلف، مناطق یافتگی توسعه

 بأا  را کشأور  و دهأد  قأرار  تأثریر  تحأت  را مرزهأا  امنیأت  تواندمی رویه، بی گسترش یا ضعف و صورت در که است ...و نخبگان

محسأو    مرزهأا  قأدرت  اجتمأاعی  هأای  مؤلفأه  از جمعیتأی،  تغییرات و اجتماعی و هویتی سازند؛ انسجام مواجه فراوان مشكالتی

بأا   و تحلیلی -توصیفی  استفاده از روش با تا دارد تالش مقاله این رود.می شمار به مرزها امنیت تثمین ابزار مؤررترین شود که می

 بدهد. مقاله پرسش اصلی به پاسخی ایکتابخانه منابع از گیری بهره
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 همدقم
   شریذوپ درووم  لووبق  لوباق درکیور هناگی ناونع هب تینما نیمأت هلمج زا اه هصرع یمامت رد یرادیاپ درکیور هزورما
   توینما هزاوس  ندووب   یوهجو دون  و ندوب عماج هب هجوت اب نیب نیا رد .تسا هدیدرگ عقاو یتینما هصرع نازیر همانرب
 ار  یلماووع ییاسانش یتینما هصرع ناهاگآ و ناققحم رتشیب ؛دریگیم رب رد ار دارفا ینوماریپ عاضوا و طیارش هک رادیاپ
 رد تکرح همزال ؛دنا تینما هدننز مهرب ...و یلیحم ،یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا نوگانوگ یاههصرع رد هک
 و  اهرهوش رد   ًااوصوصخ یرهوش  یگدونز رد تینما هاگیاج و نأش هب هجوت رما عقاو رد ؛دنناد یم تینما یرادیاپ ریسم
 و  دوشاب  یوم دشر لاح رد یا هدنیازف وحن هب یگنهرف و یعامتجا یداصتقا یاه تسایس رد نآ درکراک و یزرم قطانم
  یعاومتجا  یگدونز رد یمهم قح هک تینما زا نادنورهش یدنم هرهب حلس و هعماج رد هدیدپ نیا ریثأت و روضح نازیم
 .(415 :1190 ، ولظم) دیآیم رامش هب یرشب عماوج یگتفای هعسوت حلس یبایزرا یارب هدمع رایعم تسا نانآ
 گنهرف ،اهزرم  فح ،تسا هدش یناهج هدکهد کی رد کی رد یگدنز زورما هکنیا و عوضوم هب هجوت اب اتسار نیمه رد
  روب  اوت  هدونام رود تیوه نارحب زا عماوج هلیسو نیا هب ات دیامن یم یرورض اه هلیبق و  اوقا ،اه تلم یعامتجا تیوه و
 رد  لومأت و  اونعم   نویا هوب  هوک  دویامن  یوم   اوجیا  یروروض عقاورد ؛دراذگن رثا یتینما و یعامتجا ،یگنهرف داعبا رگید
  هوکار   ؛درویگ  راروق هعلالم دروم شیپ زا شیب ناریا یمالسا یروهمج تیعقوم هب هجوت اب تینما رب راذگرثا یاه هفلؤم
 ییاهیتساک اب ًاابیرقت ناریا رد ،تسا  رغ رد تینما ثحابم نیلوا زا هک یاعلالم زا هتسد نیا ناریا رد تشاد هراشا دیاب
 رد  هوک  یتاوقیقحت و یعامتجا لئاسم نایم رد یتح ؛تسا هتفرگ یروص نآ رد یملع یاه یراک مک ای ،تسا هدوب هارمه
  هلئوسم  روتمک و دراد  لاغتوشا و  روقف  نوو  یداصتقا ثحابم رد هشیر لئاسم نیرت هدمع ،تسا هدش  اجنا ناریا هعماج
 نیا کرد یارب اذل ؛تسا هدش حرلم نایناریا یعامتجا هلئسم نیرت مهم ناونع هب یناور ثحابم یتح و یعامتجا ،یسایس
  یمووب  فویرعت  هوب هک تسا  زال ،دناجنگ ناریا یمالسا یروهمج تینما هلوقم رامش رد ناوت یم ار یلئاسم ه  هک هتکن
 و  تویدوجوم هب تبسن یعامتجا یاههورگ زین و هعماج دارفا هک یرطاخ نانیمطا زا تسا یرابع هک مینک هراشا تینما
  نارویا  رد (یولم)یلخاد تینما بطاخم فیرعت نیا هب هجوت اب .یداع یالوحت و یدمع یاکرحت لابق رد دوخ  اجسنا
 و دارفا نینچمه .دریگ یم رارق تینما لیذ رد هعماج هدنزاس و هورگ وضع ناونع ناونع هب زین درف هکلب ،تسین هورگ اهنت
 .(24 :1190 ،یدادح) دنادوخ یعمج  اجسنا و تیوه نارگن مه و دنراد ار دوخ هغدغد مه اه هورگ
 یعامتجا -یسایس یاه هفلؤم یسررب و تخانش قیقحت عوضوم رد هدش نییعت دودح هب هجوت اب شهو پ یلصا فده
 و  یولیلحت -یفیصوت شور اب هک دراد شالت شهو پ تهج نیا زا ؛تسه روشک یزرم طاقن تینما نیمأت رب راذگرثا
  شهو وپ رد   اتوسار نیومه رد  ؛دوهدب  شهو وپ  یلوصا  یاوه  شوسرپ هب یخساپ یا هناخباتک یاعلالم زا یریگ هرهب اب
 یشور ،(تینما یرادیاپان لماوع نییعت) یفیک-یمک شخب ود رد عماج یدرکیور اب هک هدیدرگ یعس ،رضاح یدربراک
 رد همانشسرپ عیزوت و هبحاصم رب ینتبم ینادیم و یدانسا عبانم زا هدافتسا اب یاعالطا یروآدرگ اب و یلیلحت-یفیصوت
 ود رد ار  یوتینما  یرادویاپ و   یرادویاپان لوماوع  ؛یرووشک حلس رد تینما و هعسوت هصرع نیلوئسم و نارازگراک نایم
 رد  توکرح و  هدوش  ییاوسانش  یالوضعم لح تهج ییاهراکهار دعب هلحرم رد و ییاسانش یعامتجا و یسایس هزوح
  یماوظن هفلؤم زا ریغ یرگید لماوع ه  هک تسه نیا شهو پ یلصا شسرپ نیاربانب ؛ددرگ هئارا تینما یرادیاپ ریسم
  شهو وپ  هویلوا جیاتن ؟تسه رثؤم روشک یاهزرم تینما رب یعامتجا و یسایس یاهریغتم هلیح و هزوح رد یماظتنا و
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  توینما  نیمأوت رد  هوک دنراد ار ناوت نیا یسایس و یعامتجا هزوح رد یرگید یاه هفلؤم و لماوع هک دراد نیا زا ناشن
 ریغتم و یعامتجا ریغتم ود میسقت اب هیلوا جیاتن رد نیاربانب ؛دنشاب رثؤم (یزرم یاهرهش ًااصوصخ)یزرم قطانم رادیاپ
  هزووح رد  اوه  هناوسر  دروکلمع -0 : یعاومتجا  رویغتم رد  ؛دووش یوم  هدهاوشم راذگریثأت هفلؤم راه  کی ره رد یسایس
 و  ییاوسران -9  (یماوظتنا  یوروین   یناوبزرم ناوگی  دوننام) یعاومتجا  هزووح رد  یوتینما یاهداهن درکلمع -5 ،یعامتجا
  نیناووق رد  فعوض -0 : یوسایس  رویغتم رد ؛یدبلاک– یلیحم هصرع رد فعض -4 یزرم طاقن رد یعامتجا یالضعم
  یالکوشم -4 یالیهست و یاناکما و یامدخ میسقت رد فعض -9 یروشک و یلحم درکلمع رد فعض -5 یروشک
  رووشک  یزروم طاقن رد یرادیاپان لماوع هلمج زا (یا هقلنم ارف و یاهقلنم یاه یردق و ناگیاسمه یوس زا)یجراخ
  قطاونم  توینما نیمأت رد کش نودب هک دهد هئارا ار ییاهراکهار هک دراد شالت شهو پ هنیمز نیمه رد نکیل .تسه
 .دناهتفرگ رارق هجوت دروم یناهج تینما و حلص  فح رد رثؤم یلماع ناونع هب و هدوب رثؤم یلم و یزرم
 یرظن درکیور
    هوصرع رد هو  و یوهورگ یروص هب ه  رشب یگدنز هنهپ رد یناهج و یمیدق ییامعم ،مظن و تینما یامعم لصا رد
    و یناوسنا  وولع یاوه    هخاوش زا یوکی ناوونع  هب للملا نیب طباور ،تهج نیا هب و دیآ یم رامش  هب یمتسیس رت هدرتسگ
  ار موظن و تینما یامعم ،دراد راکورس اه نآ نیب طباور و اه هورگ یراتفر یاهوگلا اب میقتسم روط هب هک یملع ناونع هب
 للملا نیب طباور یلو ،دناد یم دوخ یلصا درکراک ناونع  هب ار نآ نییبت و هدیزگرب دوخ یلصا یعوضوم حلس ناونع هب
  نوگاونوگ یاه هاگدید دهاش رظن نیا زا و تسور هبور ایوپ یعامتجا یاه تیعقاو اب یناسنا  ولع یاه هخاش ریاس دننام
 :تخاس حرلم ار ریز یاه هاگدید ناوت یم تهج نیدب .میتسه عوضوم نیا رد
 تینما و ون ییارگ عقاو هیرظن -0
 تینما و یداقتنا هیرظن -5
 تینما و ون یلاربیل هیرظن -9
 تینما و یراگنا هزاس هیرظن -4
 .(510 :2190 ،ینارآ یبلاط) تینما و ندش  یناهج هیرظن -2
   توینما اوت دنراد شالت اه لاربیلوئن رگید یرابع هب .تسا هتفرگ لکش یتسیلائر یاه هشیدنا نورد زا لاربیلوئن تفایهر
   نویا قوقحت یارب .دننک داجیا یداصتقا یاهداهن ه یو هب یللملا نیب یاهداهن یردق یزاسربکادح قیرط زا ار للملا نیب
       هوب ،دووخ یردوق شیازوفا و روترب یردوق ییاناوت شهاک یارب ،یماظنریغ و میقتسمریغ شالت ره هب  رن هنزاوم ،رما
      هوب کویتاملپید هوناهاگآ یگنهاومه لماوش  رن هنزاوم «تلاو» رظن هب .دوش یم قالطا رترب یردق هللس شهاک روظنم
 هب ناگدننک هنزاوم لباقتم تیامح نودب هک یجیاتن .دوش یم  وسحم یردق یاحیجرت فالخرب یجیاتن هب لین روظنم
      یماوظن یاوهرازبا زا یوتینما هروصاحم و ناروحب هنوگره لح یارب دیابن هک دنداقتعا نیا رب اه لاربیلوئن .دیآ یمن تسد
 یماظن هلمح نادقتنم نیرت یلصا هرمز رد «یان فزوج» دننامه اکیرمآ یاه لاربیلوئن نونکا مه یلک روط هب .درک هدافتسا
  یاوه   لقادوح هوکلب ،هدشن لئان دوخ کی تارتسا عفانم هب اهنت هن اکیرمآ هک دنداقتعا نیا رب نانآ .دنتسه قارع هب اکیرمآ
   .توسا یونوریب و ینورد لکش ود یاراد  رن هنزاوم ،دنور نیا رد .تسا هداد تسد زا کی تارتسا رابتعا یارب ار  زال
  جیوسب هب ینورد لکش رد هک یلاح رد ،دوش یم دیکأت یللملا نیب یاهداهن رد کیتاملپید یاه شالت رب ینوریب لکش رد
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    اوب هولباقم توهج شا    ییاوناوت شیازوفا فدوه اب تلود کی یماظن و یداصتقا ،یسایس یاه شالت زین و یلخاد عبانم
 .(415 :2190 ،یروس) دوش یم دیکأت رترب یردق یوس زا هدش حرلم یادیدهت
       هوب یرداوبم قاروع رد  رون یردوق زا یرویگ هرهب یاج هب ییاکیرمآ ناراک هظفاحم هک تسا داقتعا نیا رب یان فزوج
   یولخاد یاوه یرورض زا شیب یزاس تینما یارب «ینوریب یاهدنیآرف» هب نآ هجیتن رد و هدرک تخس یردق زا هدافتسا
  یریگراوک  هوب  د وع زا یشان ناوت یم ار قارع هب روشک نآ هلمح اب اکیرمآ هعماج تفلاخم یلصا تلع .دنا هتشاد هجوت
  هوب  یویارگ  هونزاوم   یروروض روب نانآ رگید یوس زا .(939 :5190 ،یان) تسناد یعامتجا راتخاس رد یناور یاهوگلا

  هعوسوت ،ینورد هنزاوم زا فده .دشاب هتشاد ینوریب ای ینورد تیهام دناوت یم هنزاوم .دنراد دیکأت ییارگ هبناجکی یاج
  توسا رترب یردق ذوفن حلس نداد لیلقت روظنم هب مظنمریغ و مظنم یاه هویش تسبراک زین و دوخ تیعقوم تیوقت و
  شفادوها یریگیپ یلصا ریسم زا رترب یردق ندرک فرحنم یارب دوخ یاه ییاناوت یاقترا تهج یششوک ره لماش و
  هوب ندز  هبروض   اوی الاوب حلس یاه یروانف هب یبایتسد یارب هدحتم یالایا بیقر یاهروشک شالت ،لابم یارب .دوش یم
     راروق  و راو  نویا رد فراوعتمریغ یماظن یروانف هب یبایتسد ای یا هنایار یاه گنج و  رن گنج قیرط زا نتگنشاو
     توهج اهرووشک یوسایس یاوه هورگ تیامح شیازفا یارب  زال یاه هنیمز دناوت یم «ینورد هنزاوم» هنوگره .دنریگ یم
     نیونچمه و اوکیرمآ عفاونم نیوب تسا رداق زین «ینوریب هنزاوم» هک یلاح رد  ،دزاس مهارف ار ینوریب فادها زا تیامح
  ،ییاوه  هناوشن نین  نودب .(550 :9390 ،یتریصب و نایدیشمج) دنک داجیا یگنهامه و دنویپ یللملا نیب نارگیزاب ریاس
  یوکی    .توسا یراووشد راوک یللملا نیب و یا هقلنم یاه نارحب اب دروخرب رد و للملا نیب  اظن راتخاس رد یزاس  یردق
  یوللملا   نیوب یاوه نامزاس و اهداهن ،رترب یردق یزاسدیقم یاهراک و زاس هرمز رد ، رن هنزاوم یاهراک و زاس زا رگید
   ووضع یاوه تلود همه یارب ار لباقتم  ادقا ناکما ،یللملا نیب یاهداهن رب مکاح نیناوق و اهراجنه  ،اهدنور .دراد رارق
 دشخب یم تیعورشم اه تلود یامادقا هب اه نامزاس نیا .دنک یم عیزوت ناسکی روط هب ار یراکمه عفانم و هدروآ مهارف
 .(110 :3190 ،یان)
  یاوه  شزرا ،(توسا  اذج نارگید یارب هک ییاه شخب) گنهرف ؛دریگ یم یأشن عبنم هس زا روشک ره رد  رن یردق
    یوقلت یوقالخا و عوروشم    هوک یناومز) یجراوخ   توسایس و (دشاب راظتنا قبالم جراخ و لخاد رد هک ینامز) یسایس
   قویرط زا ار لولملا  نیوب مظن ات دنراد شالت  ،دنزاس گنهامه لاربیلوئن یاه تفایهر اب ار دوخ هک ینارادمامز (دوش یم
  نازویم وس کی زا هکنیا رب ینبم درک هظحالم ار ییاه هناشن ناوت یم رگید یرابع هب .دننک یریگیپ عونتم یاه یراکمه
   زا ناروکفتم زا یرایوسب .تفای دهاوخ شیازفا نآ یتینما یاه تیبوللم رگید فرط زا و هتفای شهاک اکیرمآ یالخادم
  .دونا هدرک یقلت اکیرمآ یردق یاه هفلؤم مهم ءزج هبابم هب ار یتاعالطا یردق و  رن یردق  وهفم ،یان فزوج هلمج
    تویفرظ و یماوظن یردوق     دوننام سووملم و یداوع داوعبا رد اهروشک ینیرفآ  یردق مهم لماوع هب ناعذا نمض یو
      یاونب و یاوعالطا دازآ ناویرج و یولمارف لوباقتم یگتسباو دننام یردق یرابجا ریغ و سوسحمان ینابم هب ،یداصتقا
 .دنک یم هراشا هیاپ نیا رب اهداصتقا

 شهوژپ هعلاطم دروم طیحم
 و  ناوجیابرذآ  یرووهمج  ،ناتوسنمرا  ،هویکرت ،ناتسنمکرت ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا یاهروشک اب رتمولیک 1113 زا شیب ناریا
 یایرد و سراف جیلخ ،رزخ یایرد رد یبآ زرم رتمولیک 1115 یاراد نینچمه ناریا .دراد (یکشخ) کرتشم زرم قارع
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  زروم  رتموولیک 1442  اوب  نارویا .دراد ناتسنمرا اب ار زرم نیرت هاتوک و قارع اب ار زرم نیرت ینالوط ناریا .دشاب یم نامع
  اوب  توسا  یکرتوشم  مهوس رتمولیک 1122 نیا .تسا ینیمز یاهزرم لوط رظن زا ناهج روشک نیمتفه و تسیب ،ینیمز
  اوب  هوک  ناوجیابرذآ  ،توسا جرک  -  نارهت هلصاف زا رت هاتوک یتح نآ یرتمولیک 29 زرم هک ناتسنمرا .رگید روشک تفه
  لاموش  یاوهزرم  اوه نیا .تسا یرتمولیک 334 شزرم هک هیکرت و دراد رتمولیک 594 لوط هب یزرم ،ناوجخن  استحا
  روت ینالوط یمک اهزرم اما قرش رد .دنا هدش عقاو لیبدرا و یقرش ،یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا رد هک تسا  ناریا  رغ
  اوما ؛ناتسکاپ یرتمولیک 313 زرم و ناتسناغفا یرتمولیک 393 زرم ات ناتسنمکرت اب یرتمولیک 533 یلامش زرم زا ،تسا
  زروم  نیومه  دیاوش و دراد  زروم  نارویا  اوب رتمولیک 1240 هک قارع ینعی ،تسا یبرغ هیاسمه ،ناریا یاهزرم راددروکر
 .(30 :5390 ،تسود روشک و ییاضر) تسا هدش ناشیاهزرم رس رب هیاسمه ود زارد و رید هلداجم لماع ینالوط
  عوقاو سرا  هوناخدور یرواجم رد هک اتسور نیا .زودرون :دراد دوجو یزرم هزاورد کی اهنت ناتسنمرا و ناریا زرم رد
  هوب  یارداوص  هارهاوش  ،زودروون  لوپ .دور  یوم  راموش  هوب افلج ناتسرهش و یقرش ناجیابرذآ ناتسا عباوت زا تسا هدش
 .(235 :0390 ،راک هناد و یدنه یریبک) تسا رفاسم نویلیم ود هنالاس ددرت هلووقن و ناتسنمرا

 
 ناتسنمرا و ناریا زرم -1 هرامش هشقن

 (https://commons.wikimedia.org) :عبنم

 . توساراتسآ  یزروم  یاوه هزاورد نیا نیرت فورعم .دراد یزرم هزاورد دن  ،ناجیابرذآ و ناریا زرم ،ناتسنمرا فالخرب
  نیروت  یلاموش رد تسا یرهش ،دور یم رامش هب زین ناریا راد خیرات یاه کرمگ نیرت یمیدق زا یکی یعون هب هک اراتسآ
 یارب ییاه همانرب و تسه مه ردنب هتبلا ،ناریا یاراتسآ .دراد دوخ  انمه یلیدب زرم یوس نآ رد هک نالیگ ناتسا هلقن
 .(15 :2390 ،هتپک هدنبیز و یدشرا) دراد دوجو زین رزخ یایرد رد شقن یافیا روظنم هب نآ یردنب شقن یایحا
 رد  راووس  هولیب . توسا هدش عقاو لیبدرا ناتسا قرش لامش رد هک تسا ناجیابرذآ و ناریا یزرم هزاورد رگید راوس هلیب
  لویبدرا  رادناتوسا  ،دازوکین  روبکا .دور یم رامش هب ناریا هب یناجیابرذآ نادنورهش یدورو یاه هزاورد زا یکی دوخ عون
  راووس  هولیب  قویرط زا  ناوجیابرذآ عابتا زا (لاس رد رفن نویلیم کی) رفن رازه هس دودح هنازور هک هدرک  العا یگزات هب
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 یلیلعت هب و هداد تسد زا ار دوخ تیمها یوروش ریهامج داحتا سیسأت ودب زا راوس هلیب کرمگ .دنوش یم ناریا دراو
 دوجو هب زاین ،ناجیابرذآ لالقتسا اب اما ؛تفرگ یم یروص افلج قیرط زا یوروش اب یالدابم هک ار  ،دوب هدش هدناشک
 .(010 :5390 ،هدازرقاب و یوسوم) دیماجنا نآ یایحا هب و دش هدنز کرمگ نیا

  توسا یا هزاورد تقیقح رد ،افلج .یوافت یمک اب هتبلا ،تسا ناجیابرذآ یروهمج اب ناریا یزرم هزاورد نیموس افلج
  ناتوسرهش یبرغ شخب رد افلج رهش .دوش یم هدوشگ ناجیابرذآ زا هدنام ادج راتخمدوخ یروهمج ،ناوجخن هب ور هک
 رد  اوفلج  ناتوسرهش قرش رد ،تسا ناتسنمرا  و  ناریا یزرم هزاورد هناگی هک مه زودرون .دنک یم افیا ار شقن نیا افلج
  رووشک ود  اوب  هوک  توسناد  نارویا  ناتوسرهش اهنت ار افلج ناوتب تهج نیا زا دیاش .تسا عقاو یقرش ناجیابرذآ ناتسا
 قط اونم زا  یوکی  اوفلج :دراد  زروم  یووس نآ رد  موه یمانمه ،افلج .دراد ازجم یکرمگ زین ود ره یارب و تسا زرم مه
 ناتسا عباوت زا ،تشدلپ رهش ،ناوجخن راتخم دوخ یروهمج و ناریا یزرم هزاورد رگید .دور یم رامش هب زین ناوجخن
  هوهام   جنوپ رد . توسین ناجیابرذآ و ناریا زرم یاه کرمگ رگید یگرزب هب هتبلا تشدلپ کرمگ .تسا یبرغ ناجیابرذآ
 .(43 :9390 ،نارگید و ینالصا) دنا هدرک ددرت تشدلپ کرمگ زا رفن رازه 11 دودح رد 03 لاس تسخن

 ناجیابرذآ و ناریا زرم -2 هرامش هشقن
 (http://www.nationsonline.org) :عبنم

  عوباوت زا  ،یوبرغ  ناوجیابرذآ  لاموش رد  ،ناوگرزاب .دراد دهاوخ رارق هیکرت  و  ناریا یزرم یاه هزاورد ردص رد ناگرزاب
 هب ناگرزاب هب یرادرهش یالعا .دراد تیعمج رفن رازه 10 دودح رد یزی  رهش نیا .دور یم رامش هب وکام ناتسرهش
  یوکرمگ  هوب کنیا ،یدیشروخ نرق یادتبا رد یراوناخ 14 ییاتسور زا ناگرزاب .تسا هدوب نآ هداعلا قوف تیمها لیلد
 دنا هدرک ددرت نآ قیرط زا رفن رازه 113 ،03 لاس رد و رازه تسیب و دصناپ و نویلیم کی ،13 لاس رد هک هدش لیدبت
 .(39 :4390 ،نارگید و یدومحم) دیآ یم  اسح هب ناریا یزرم یاه هزاورد نیرتددرترپ زا یکی کنیا و
 یاتسور هلمج زا) اتسور راه   اغدا اب و 3190 لاس رد هیکرت  و  ناریا یزرم هاگرذگ رگید ناونع هب ،ورس رهش ه رگ
  هراوجا هقلنم نامکاح هب راجاق نارود رد ورس کرمگ .دسر یم راجاق رصع هب نآ کرمگ هقباس اما ،دش سیسأت (ورس
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  ،یوبرغ  ناوجیابرذآ ناتسا  رغ رد و دور یم رامش هب هیمورا ناتسرهش یاهرهش زا یکی ورس رهش .تسا هدش یم هداد
 راز وه 139  ،هتوشذگ لاس ینایم ههام هد رد .تسا هدش عقاو هیکرت و ناریا ،قارع زرم یقالت هلقن هب کیدزن یلحم رد
 .(19 :4390 ،نارگید و یدومحم) دنا هدرک ددرت کرمگ نیا زا رفن
 . توسا  هوتفای  تویمها نآ زا  نوهآ  طوخ  جوروخ  لویلد  هوب  کرومگ نیا .تسا ناریا یوافتم ینیمز یاه هزاورد زا یکی
 .تسا هدیسرن  اجرف هب هک دنا هدرک ییاه شالت زرم نیا ندش رت قنوررپ و هداج ثادحا یارب یلحم ذوفن یذ یاه هورگ
  یوتهج زا یزار  زروم .دراد  ناوگرزاب زرم زا رت یبونج و ورس زرم زا رت یلامش یتیعقوم ،یوخ ناتسرهش عباوت زا یزار
 .(14 :4390 ،نارگید و یدومحم) دور یم رامش هب هیکرت هب ینیمز ریسم نیرت کیدزن

 
 هیکرت و ناریا زرم -1 هرامش هشقن

 (https://fanack.com):عبنم

  هوک  توسا  ییاهرووشک زا  یوکی ،هتشاد ناریا اب ار یزرم یالداجم نیرتشیب لاح نیع رد و زرم نیرت ینالوط هک قارع
 رد  نیوسح   ادوص  طوقوس زا  سوپ دیدج یزرم یاه هزاورد شیاشگ .دراد نآ زرم رد یناوارف یزرم یاه هزاورد ناریا
  راروق هدافتسا دروم زین قارع عولخم روتاتکید نامز رد هک قارع و ناریا یتنس زرم .تفرگ یرتشیب تعرس 5190 لاس
 زا  یوکی ،نیریش رصق ناتسرهش رد عقاو یورسخ زرم (دودحم رایسب یمجح اب و رئاز ددرت روظنم هب هتبلا) تفرگ یم
  ددروت  هوک  ناوخزیورپ ،دراد  دووجو مه یرگید یزرم هزاورد ،نیریش رصق رد هتبلا .دوب هاشنامرک ناتسا یاه ناتسرهش
 دصق هک دریگ یم یروص ینارفاسم ددرت روظنم هب ًاافرص نآ زا هدافتسا هک ار  ،تسا عونمم نآ زا یایلاع یابتع نارئاز
 .(29 :0190 ،اتکی) دنراد ار قارع ناتسدرک میلقا هب رفس
  یزروم یاه هزاورد رگید هلمج زا یبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسرهش زا یکی ،رهشناریپ ناتسرهش عباوت زا نی رمت هعرزم
 .دنا هدرک ددرت یزرم هزاورد نیا قیرط زا رفاسم رازه 493 هتشذگ لاس .دور یم رامش هب قارع و ناریا
  نکاوما  هوب  یوهتنم ریسم تینما و قارع یبهذم یاهرهش هب یکیدزن ببس هب و دراد رارق  الیا ناتسا رد هک :نارهم زرم
 . دونراد ار  یاویلاع یابتع یرایز دصق هک تسا ینارفاسم ددرت یارب اهزرم نیرت مهم زا یکی ،قارع روشک رد یبهذم
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 زا  زووجم یاراد  یاوه ناوراک اهنت و تسین ریذپ ناکما نارهم زرم زا یدارفنا ددرت هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ هتبلا
 زا  رفاوسم  رازوه 123 و  نوویلیم کی دودح رد یزی  ،03 لاس .دنتسه زرم نیا زا ددرت هب رداق یرایز و جح نامزاس
 و  ناتوسودنه  ،ناتوسناغفا  هولمج زا ،اهروشک رگید عابتا نانآ رفن رازه 414 ،دادعت نیا زا هک دنا هدرک ددرت نارهم ریسم
 .(490 :1190 ،نارگید و یدیعس) دنا هدوب ناتسکاپ
 زا و  ناوویرم یرتمولیک 20 رد قامشاب .تسا هدش عقاو قارع هینامیلس و ناریا ناتسدرک نیبام هک تسا یزرم قامشاب
 کی ناونع هب نتفای تیمسر زا شیپ اه یدم هک تسا ییاهزرم هلمج زا قامشاب .دور یم رامش هب ناتسرهش نیا قطانم
  تویمها رب هوالع قامشاب کنیا .تسا هدوب الاک ییاج هباج یارب مهم یا هقلنم و هتخادرپ یم تیلاعف هب یمسر ریغ زرم
 ناریا زرم نیرتانشآ  ان دیاش هچملش .تسا هدش لیدبت ددرترپ یاهزرم زا یکی هب و هتفای یرگشدرگ تیمها ،یداصتقا
 نآ رد  زوین  یماونمه هتبلا هک تسا ناریا یبرغ  ونج رد رهشمرخ ناتسرهش یاهاتسور زا یکی هچملش .دشاب قارع و
  یرووص نآ  قویرط زا  نارویا  کاوخ  هوب  قاروع  یالومح  هوک دوب یقطانم زا گنج نامز رد هچملش .دراد اهزرم یوس
  ناروئاز زا  یهجووت  لوباق مجح و تسا هدش ناریا یزرم یاه هزاورد زا یکی هب لیدبت ریخا یاه لاس رد اما ،تفرگ یم
 :0390 ،نارگید و یناقرز) تسا عونمم هچملش زرم زا یدارفنا یروص هب نارئاز ددرت هتبلا .دننک یم ددرت نآ زا یابتع
30). 

 
 (http://www.reisenett.no) :عبنم قارع و ناریا زرم -4 هرامش هشقن



 333 ...راذگریثأت یعامتجا و یسایس یاههفلؤم یسررب

   وونج  یرتموولیک 21 رد  یروفن  رازوه 90 ک وک رهش نیا .تسا ناتسکاپ زرم رد ناریا هزاورد نیرت یلصا هواجریم
  رفاوسم ددرت یمسر رامآ نیرخآ .تسا هدش عقاو ناتس ولب و ناتسیس ناتسا یزرم هدودحم هنایم رد و نادهاز یقرش
 .تسا هدوب ناریا هب زرم نیا قیرط زا رفاسم رفن 1150 دودح هنازور دورو زا یکاح هک ددرگ یم زاب 13 لاس طساوا هب
 .(93 :5390 ،یمشاه و یناللس) تشاد دوجو زین نازیم نیا دشر ینیب شیپ نامز نآ رد
 هب یزرم هزاورد نیا .تسا ناتس ولب و ناتسیس ناتسا رد ناوارس ناتسرهش عباوت زا ،کهوک زرم ،یزرم هزاورد رگید
  ناتوسا  یزروم  یاوه هزاورد یلک روط هب .تسا هدش سیسأت هقلنم  درم یتشیعم تیعضو دوبهب و الاک تیزنارت روظنم
  ناونآ  یداوصتقا  هاوگیاج  یاوقترا  یاروب  زوونه  هوک  دندوش ور  هوب ور و  سیوسأت هزات یاه هزاورد ناتس ولب و ناتسیس
 .(93 :5390 ،نامه) دراد دوجو یناوارف یاه تیفرظ

 
 ناتسکاپ و ناریا زرم -5 هرامش هشقن

 (https://commons.wikimedia.org) :عبنم

  یرتموولیک 24 رد و هدوب ناتس ولب و ناتسیس ناتسا عباوت زا ،دنمریه ناتسرهش یاهاتسور زا هک کلیم یزرم هاگرذگ
  تویالو  یرواوجم رد  کولیم . دویآ  یوم   اوسح هب ناتسناغفا و ناریا یزرم یاه هزاورد زا یکی ،تسا هدش عقاو لباز
   ،ناروگید و یروبنق) تسا هدوب رفاسم رازه 20 دودح رد یزی  ددرت ریسم 03 لاس رد و هدش عقاو ناتسناغفا زورمین
2390: 95). 
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  یووضر  ناوسارخ ناتسا رد دابیات عباوت زا نوراغود .تسناد نوراغود دیاب ار ناتسناغفا اب یزرم رودیرک نیرت مهم اما
 53  هتوشذگ  لاوس  توسخن  هوهام ت وشه رد  اوهنت .تسا رتمولیک 290 یاره اب و رتمولیک 20 دابیات اب نآ هلصاف .تسا
  نویا . دروک  ادویپ  اوقترا  یداوصتقا  ه ویو هقلنم هب مهد تلود رد نوراغود .تسا هدش رداص زرم نیا زا الاک نت نویلیم
 .(33 :9190 ،این  فاح) دراد رارق زین دیدج مشیربا هداج رد هاگرذگ

 
 ناتسناغفا و ناریا زرم -6 هرامش هشقن

 (https://joshberer.wordpress.com) :عبنم

 و  یورووش یشاپورف اب ،سخرس زرم .دنور یم رامش هب ناتسنمکرت زرم یاه هزاورد زا ،دابآ فلل و ناریگجاب ،سخرس
  هوب  موه نآ  تویمها زا  یوشخب و  توسا  عوقاو  نارویا  یقروش  لاموش رد سخرس .دش داجیا نجت هناخدور لپ ثادحا
  یاروب  یزروم  ناوونع  هوب اهدعب و درک یم افیا ار یلیر زرم شقن ادتبا رد سخرس .ددرگ یمزاب ناتسناغفا هب شا یکیدزن
 .(20 :1190 ،نارگید و روپ یدمحا) دراد هلصاف دهشم اب رتمولیک 310 سخرس .دش هتفرگ رظن رد زین اه نویماک ددرت
  اوب  یمیقتوسم  طاوبترا  زروم نیا  ان .تسا یوضر ناسارخ رد نا وق ناتسرهش عباوت زا ،ناتسنمکرت و ناریا زرم رگید
  هدراومگ  یارداوص زا تلود مهس ذخا یارب اه یکی لب طسوت هک ناریا کرمگ هرادا یاه یچگنفت .دراد نآ یزرم شقن
  نووچمه  ،زروم نیا ربتکا  القنا اب .دش ناریگجاب ،زرم نیا  ان هک نآ هجیتن .دندش یم رقتسم هقلنم نیا رد ،دندوب هدش
 191  یرهوش  ناریگجاوب . دوشخب  یوم نآ هب ددجم یقنور ،قرش لوغ یشاپورف و دوش یم هتسب یوروش یاهزرم رگید
 .(41 :5390 ،روپرهگ یدهز و یراتخم) دناوخ ناریا یاهرهش نیرت تیعمج مک زا ار نآ ناوتب دیاش ،تسا یرفن
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  ؛دهوشم  اوت تسا رت کیدزن دابآ  قشع هب دابآ فلل .تسا یوضر ناسارخ عباوت زا زین زگرد ناتسرهش رد عقاو دابآ فلل
  یتوشونرس یوروش سیسأت اب هتبلا هک دراد یخیرات یا هقباس مه زرم نیا .یمود ات رتمولیک 235 و یلوا ات رتمولیک 13
  ،رووپرهگ   یدوهز و یراوتخم ) دووش  یوم  هوتفرگ رس زا یسمش 11 ههد رد نآ تیلاعف و دبای یم اه هزاورد رگید هباشم
5390: 11). 

 
 ناتسنمکرت و ناریا زرم -7 هرامش هشقن

 (https://www.ezilon.com) :عبنم

 تینما یعامتجا یاههفلؤم

   رووط هوب ،نآ  اوب و  هدووب  یونیع و  سووملم هعماج کی  درم یارب هک یلم تینما زا تسا یلصاف دح یعامتجا تینما
  هوعماج  حلوس رد   یولک  ووهفم هب تینما دوجو نازیم دروم رد یواضق یانبم یعامتجا تینما .دنراد راکورس هرمزور
     شرتوسگ ،تقروس و لوتق ،یعاومتجا یاه یراجنهان تفگ ناوت یم .دش دهاوخ هدیجنس نآ اب اه تلود ییاناوت و هدوب
 . دنتوسه حرط لباق یعامتجا تینما ثحب رد تیوه یاه نارحب و یموق یاعزانم ،یقالخا یاه یگتخیسگ ،ردخم داوم
 و تیوه ،بهذم ،گنهرف ،نابز یتنس تیاهوگلا  فح تیلباق» :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار یعامتجا تینما نازوب یراب
 .(49 :1190 ،نازوب) «لوحت زا یلوبق لباق طیارش اب یلم فرع

  وهفم هس نآ عجرم هک تشاد هجوت دیاب ،یدرف تینما و یعامتجا تینما ،یلم تینما نیب ییانعم یناشوپمه دوجو اب
    هوعماج ،یعاومتجا توینما عجرم ،تسا یلم تیمکاح و تلود ،یلم تینما یلصا عجرم هک نومضم نیدب ؛دنا یوافتم
  یاوه  هوروگ        توینما ساوسحا روب یعاومتجا توینما رد .نادنورهوش کویاکی تسا یرابع یدرف تینما عجرم و تسا
   دوننام یتاویح یاه شزرا هب تبسن روشک کی هدنهد لیکشت تیعمج رگا .تسا تینما حلس ،شجنس رایعم ،یعامتجا
  دووجو یعامتجا  اجسنا ،دنشوکب یلم تیوه یاقترا و ءایحا رد و هدرک قلعت ساسحا یسایس میژر و یضرا تیمامت
  روب  هویکت اب  و دنهدب تسد زا ار هعماج تمالس هب تبسن دوخ رطاخ نانیمطا ،هعماج فلتخم یاههورگ رگا اما ؛دراد
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  موه زا  هوعماج  یعاومتجا   اوظن هاگنآ ،دننک دیدرت یتایح یاه شزرا تیعورشم رد ،یموق و ینید ،یبهذم زیامت هوجو
 . دووش  یوم ایهم یداع لئاسم ندش یتینما و یدامتعا یب ،یجراخ هلخادم ،یلخاد گنج یارب هنیمز و دوش یم هتخیسگ
   زا یعاومتجا فولتخم  یاوه  هوروگ رظن حرط و دوجو زاربا یارب  زال یاهرازبا و اضف دیهمت یانعم هب یعامتجا تینما
       شزرا کوی اوی ریذوپانزیرگ روما کوی ناوونع هب هک تسا حرلم و رثؤم یماگنه ،اه تیلقا و  اوقا ،ناناوج ،نانز لیبق
  هوب فولعم یدمع یاکرحت و یداع یالوحت لابق رد هعماج رطاخ نانیمطا ،رظن دروم یعامتجا تینما .دوش هتفریذپ
    یونارگن عباونم زا یوکی طقف یهورگ تیوه ،فیرعت نیا رد دوش یم هدید هک هنوگ نامه .تسا دوخ تیوه و تمالس
 یعامتجا  ولع ناققحم زا یهورگ ،تسا هدیدرگ  اجنا «ناریا یعامتجا لئاسم» ناونع اب هک یشهو پ رد .تسا هعماج
  ضراووع  نیروت  موهم ،یا همانشسرپ هیهت اب یشهو پ هورگ نیا .دنا هتخادرپ ناریا رد یعامتجا لئاسم ینیع جارختسا هب
  زا یعاومتجا  هلئوسم نیرت مهم .دنا هدش ایوج نیعللم و نالوئسم ، درم هماع زا ار اه نآ تیعوضوم و تیولوا ،یعامتجا
   و مجنوپ  اوقم یهاوخ تیوه قیقحت نیا رد .دنا طوبرم لاغتشا و رقف هب و دنراد یداصتقا هغبص ،روکذم هورگ هس دید
  .تسا هدش رکذ نایناریا یعامتجا هلئسم نیرخآ یناور یگدرسفا
 دوخ  اجسنا و تیدوجوم هب تبسن یعامتجا یاه هورگ زین و هعماج دارفا رطاخ نانیمطا تسا یرابع یعامتجا تینما
  روب .     یلوسن توسسگ اوی هولزلز دوننام) یداع یالوحت و ( وق کی دنمشوه ندنا وک دننام) یدمع یاکرحت لابق رد
   هوفلؤم    و هوروگ ووضع ناوونع هب زین درف هکلب تسین هورگ طقف ناریا رد یعامتجا تینما عوضوم ،فیرعت نیا ساسا
  دونراد ار دوخ تیدوجوم هغدغد مه ،اه هورگ و دارفا نینچمه .دریگ یم رارق یعامتجا تینما لومش رد هعماج هدنزاس
   ،عوونت ،ندووب یبسن ضرف اب ناریا رد یعامتجا تینما یلصا رصانع .تسا دوخ یعمج  اجسنا و تیوه نارگن مه و
   حلوس رد) ناویناریا یاه هغدغد نیرت مهم ،ناریا رد یعامتجا تینما  وهفم ندوب یهجو دن  و رییغت ،ندوب لرتنک لباق
 :زا دنا یرابع ،رثؤم شقن و نزو بیترت هب (یهورگ و یدرف

 
 ناریا رد یعامتجا تینما یلصا رصانع -1 هرامش رادومن

 (http://hoquq.iict.ac.ir) :عبنم

  توینما و یگدنز هب دیما ،دارفا یراهم و تمالس ،یمومع مظن ،یهورگ  اجسنا دننام نآ یاه هفلؤم و یعامتجا تینما
 .دنراد اهتلم یگدنلاب و ءاقب رد یمهم شقن ،تیوه
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 تینما یسایس یاههفلؤم
      اوت تولود ،تویمکاح ،یوسایس  اوظن کی تینما زا یسایس تینما هرتسگ .تسا ی هدیچیپ یرما یسایس تینما کیکفت
  ریاوس  زاوس  هونیمز  یوسایس  دویدهت .(190 :3190 ،یعیبر) دوب دهاوخ هدرتسگ هعماج کیرد یسایس لئاسم زا یهوجو
 .تسا یتلود یاه نامزاس لک دیدهت ینعم هب یسایس دیدهت سپ .دوب دهاوخ اهدیدهت

 یاه یژولوئدیا و یتموکح یاه متسیس ،اه تلود ینامزاس یابث» :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار یسایس تینما نازوب یراب
 یاه شزرا و یسایس یابث ،یسایس  اظن یسایس دیدهترد .(49 :1190 ،نازوب) «دشخب یم تیعورشم اه نآ هب هک تسا

   توینما یاهدویدهت  نیروت مهم زا یکی یسایس دیدهت ،نیاربانب .دریگ یم رارق دیدهت دروم ،رقتسم یسایس  اظن رد مکاح
    رد یرووشک یماوظن هولخادم و یماظن دیدهت هزورما .داد دهاوخ رارق ششوپ تحت مه ار اه هزوح ریاس هک تسا یلم
 .دریگ یم یروص و هدوب عیاش  هدرتسگ یروص هب یسایس یالخادم اما ،دسر یم رظن هب دیعب رگید روشک

    عوضاوم دونناوتب توشحو و سرت نودب و هنادازآ  درم نآ رد هک تسا یسایس هاگتسد دوجو یانعم هب یسایس تینما
  یدادبتوسا ن  ازویم و یوسایس تینما نیب  تقیقح رد .دننک نایب دوجوم نیناوق  و را  رد ار دوخ یاهرواب و یسایس
  تویمها دروم نیا رد یسایس میژر لکش و یردق عیزوت هوحن .دراد دوجو سوکعم یا هلبار ،یسایس یاه میژر ندوب
    یروگید فویرعت رد .دوباییم شیازفا یسایس تینما ،دبای شهاک دادبتسا ه  ره ،دادبتسا و یسایس تینما هلبار .دراد
 نیب هدنزاس لماعت و یلم یتشآ و  اجسنا ،یدحو ،تلم و روشک تیدوجوم» :تسا هدش فیرعت نین  یسایس تینما
 .«یسایس ناگبخن و اه هورگ
   نویا روب .درادربرد ار یرت یئزج یاعوضوم و حولس ،دوخ هک تسا تینما نالک «یاعوضوم» زا یکی ،یسایس تینما
   ،یوسایس توینم    ا زا رووظنم یهاوگ و (نالوک حلوس) تسا یسایس  اظن تینما ،یسایس تینما زا روظنم یهاگ ،ساسا
  کوی رد « داروفا»  یاروب هک یسایس قوقح هعلالم اب و ساسا نیا رب .(درُخخ حلس) تسا دارفا تیسایس یاه یدازآ/تینما

         ،تنایوص دونمزاین هوک توفرگ روظن رد داروفا یاروب قوح هس ناوت یم ،تسا هدش میسرت اهقف یوس زا یمالسا هعماج
   یراوبع هوب ؛دنشاب هتشاد تینما ساسحا دیاب دارفا ،قوقح نیا لامعِاا رد و دشاب یم تلود یوس زا  ارتحا و یرادساپ
  ،ندوش       اوختنا قوح ،یوسایس هدویقع ره زاربا و یریگراک هب قح :زا دنا یرابع دارفا یسایس تینما یاعوضوم ،رگید
 .ندرک   اختنا قح
   وروملق نادنورهوش   یاروب رووشک کی تیمکاح طسوت  زال هنینأمط و شمارآ نیمأت یانعم هب ،یماظن و یسایس تینما

  نیویعت رد تکراشم تهج ،نانآ یسایس قوقح نیمضت نینچمه و یجراخ فلتخم یادیدهت اب هلباقم هار زا ،شیوخ
  درم تلاخد و تکراشم لیهست و یشخب ناکما یاتسار رد یسایس  اظن .دشاب یم اه نآ یسایس و یعامتجا تشونرس
    هوب ار سوک چیوه و دروآ مهارف ار ناشیا ربارب و هنادازآ روضح و تینما یتسیاب یم هعماج و دوخ تشونرس نییعت رد
 هک تسا یسایس یهاگتسد دوجو یانعم هب یسایس تینما عقاو رد .دنکن تشادزاب ای راداو یصاخ یسایس رواب نتشاد
 رد     تولود فلاوخم دون  روه وار دوخ یاهروای و یسایس عضاوم دنناوتب تشحو و سرت نودب و هنادازآ  درم نآ رد
    ،دوشاب هتوشادن یوسایس ی  هدویقع  زاروبا لیلد هب ار نارگید هب ضرعت قح یسک و دننک نایب دوجوم نیناوق  و را 
    توینما نیوب توقیقح رد   .دوش دوهاوخن داجیا یدادبتسا و هماکدوخ یاه تموکح رد زگره یتینما نین  تسا یهیدب
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    ،روتمک یدازآ دنوشاب روت هوماکدوخ  توموکح  ردوق   روه .دراد دووجو سوکعم ی هلبار یسایس یاه میژر ندوب یسایس
 .دوب دهاوخ رتمک ،یسایس تینما هجیتن رد و رتشیب تنوشخ
    یوسایس مویژر لکوش و یردق عیزوت ی هوحن تساراذگریثأت هعماج یسایس تینما رب ًاامیقتسم هک یلئاسم نیرت مهم زا

  دوقاف ، دونبات  یومنرب   ار ناوگبخن شخرو  و یردق لوادت هک زیرگ تکراشم و هتسب یسایس یاه  اظن .دشاب یم ،مکاح
 دش دناوخ وربور عیزوت و یسایس تکراشم دننام ییاهنارحب اب دیدرت یب ییاه اظن نین  و دنتسه  زال یسایس تینما
 یسایس تینما لوصحم یسایس یابث ،بیترت نیا هب .دوب دهاوخ اه نآ راظتنا رد یمدرم یاضارتعا و یسایس یتابثیب و
    ،روگید فروط زا یوتلود  یاوه  ه ویو    راوک و فروط کوی زا یمدرم یاهتساوخ نیب ینزاوت دوجو هب رظان لصا رد و
    خوساپ  دروم عوونتم یاهتساوخ هب ،دناوتب مکاح یسایس  اظن هکنان  یاهعماج ره نورد رد ،رگید ریبعت هب .دشاب یم
  و دوشاب هعماج لوبق دروم یژولوئدیا  الک کی رد و دیاقع ،رواب اب قبالم روبزم  اظن و دهدب یا هدننک عناق و روخرد
 دبای شهاک یلیلد ره هب تلود یدمآراک هچنان  سپ .دوب دهاوخ رادروخرب یابث زا  اظن نآ ،ددرگ دییأت نآ بناج زا
     و شرتوسگ یرووص رد هوک هدومآ مهارف یتیاضران زورب ی هنیمز ،دبای قلعت مکاح یوگلا یفن رب یلم رواب هکنیا ای و
    یونوریب یولجت هوک و  زیمآ ضارتعا یاهراتفر زورب تیاهنرد و  اظن یسایس تیعورشم لاوز هب تسا نکمم نآ قیمعت
 .(13 :0190 ،یراختفا)ددرگ رجنم دنتسه یتابث یب
 هب .تسا هلمج نیا زا لدنام یربار هک ؛دنا هتخادرپ یسایس تینما عوضوم هب یگنهرف درکیور اب نادنمشیدنا زا یخرب
 نآ بلغا و هدیزرو تلفغ نآ اب ازجم دروخرب زا نارگ لیلحت هک هدش ثعاب  وهفم نیا یاهزرم رد  اهبا ،یو ی هدیقع
  یوگنهرف- یوسایس تینما ناوتیم رایعم ود اب یو رظن زا .دنیامن حرلم یداصتقا ای یماظن تینما زا یشخب ناونع هب ار
 :دومن یریگ یپ زیامتم یلکش هب ار
  یتوسیزمه و  اجسنا ،لمحت نازیم -5.هطوبرم یسایس یاهیژولوئدیا و اه نآ یاهتموکح ،اهتلود رادتقا نازیم -0
   توینما  اوغدا ییار  حیضوت یارب ار یددعتم لیالد لدنام .اهتلم نیب رد ،یتنس و یگنهرف یاهتیوه زیمآ تملاسم
  و اهراتخاوس رد  یومهم  رایوسب        شوقن یوگنهرف دویاقع ،یو روظن هوب هوکنیا هولمج زا ؛دنک یم زاربا یگنهرف -یسایس
  ناهج رد صوصخ هب و تسایس و گنهرف نایم زیامت اهروشک زا یرایسب رد هزورما و دننک یم افیا یسایس یاهدرگارف
 گنر مک لاح رد یلم ورف و ارف یگنهرف یاهذوفن یاه شیازفا و یسایس تیمکاح یانعم رد ینوگرگد ظاحل هب - وس
  نورد یوگنهرف  یاوه  یواوفت   هوب هوجوت لذب هب یکتم ،یمومع راکفا رب یسایس رثؤم تیریدم ییوس زا و تسا ندش
  ود نداد یتشآ و ریز لئاسم نیب یگنهرف و یسایس تینما طباور نیرت مهم ،صخا روط هب لدنام رظن هب .تسا اه تلود
  توشادرب رد  موظن و تیمکاح یشیدنا یربک ریبعت هب و یگناگدن  لمحت و یلخاد یدازآ :تسا رفانتم رهاظ ی هلوقم
   و توشونرس نیویعت   ،یوگنهرف قووقح و دارفا یدازآ ،یسایس قوقح زا ریگارف و هدرتسگ تیامح ،هاگدید نیا زا لوا

     لوباقتم ذووفن هوک جیردوت هب .دبای یم ضراعت ،اهروشک نورد رد مجسنم لرتنک ی هیور  فح اب ،اه هورگ یراتخمدوخ
 و  اوه شزرا  ندروب لا ؤوس  رویز   نازویم هوجیتن رد و  دووش  یوم رتشیب یموبریغ دیاقع و ارآ ریثأت ،دبای یم شیازفا عماوج
 شلا  و  درم نیب رتشیب فاکش اب دوخ ی هبون هب رما نیا .دنک یم ادیپ شیازفا ،دوجوم یگنهرف و یسایس یاهدربهار
  اوب  اوه ضقانت نیا تسا یهیدب .(020-140 :1190 ،لدنام)تسا هارمه یگنهرف  اجسنا و تلود و تیمکاح هب تبسن
 .تسا لح لباق ،نآ نارازگراک یسایس یاه  اظن یضتقم ریبدت و یسایس یزرو نف
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  و هونیمز ناونع هب ،دنراد هک یصاخ یتیموق و یبهذم ،یگنهرف ،یعامتجا ،ییایفارغج یاه یگ یو لیلد هب یزرم قطانم
      یوتینما یادویدهت یروس کوی اوب یزرم قطانم هوالع هب .دننک یم لمع ینماان سکعلاب ای و تینما نیمأت یارب یرتسب
 ناریا یمالسا یروهمج .دنتسه ناگیاسمه تینما رب رثؤم لماوع زا یکی اریز ،دراد ینوریب هاگتساخ هک دنتسه هجاوم
    ناگیاوسمه دادوعت روظن زا روشک نیمود نی  اب هارمه و هیسور زا سپ ایرد و یکشخ قیرط زا هیاسمه 20 نتشاد اب
 نیرت مهم یسررب هب راتشون نیا رد هک دنراد یصاخ تبسن هب طیارش یقرش یاهزرم روشک یزرم قطانم نیب رد .تسا

  رویگ  هبروض  یاوه  هوفلؤم و عناوم نیرت مهم هدنراگن معز هب .دوش یم هتخادرپ یقرش یاهزرم تینما یورارف یاه شلا 
 :زا دنا یرابع روشک یقرش یاهزرم تینما
 ردخم داوم قا اق -0
      دانتوسا هوب رووشک نویا .توسا ناتسناغفا ،دوخ یقرش هیاسمه اب ناریا یمالسا یروهمج یاهزرم نیرت درزب زا یکی 
      اوب نامرووشک یقروش ینالووط یاوهزرم دوجو .تسا ناهج ردخم داوم هدننکدیلوت نیرت درزب یللملا نیب یاه شرازگ
 یللملا نیب نارگادوس ندوب زهجم ،ردخم داوم یاقتشم عاونا و کایرت رودص و تشک زا نارگلاغشا تیامح ،ناتسناغفا
  نیروت  موهم زا یکی ناونع هب ار ردخم داوم قا اق ،یتارباخم و یگنج یازیهجت و لیاسو عاونا هب ینویفا داوم یراجت
    راروق تولع هوب یزرم قطانم هک تسا نیا لمات لباق هتکن .تسا هدرک حرلم ناتسناغفا و ناریا زرم رد ینماان یاهدلوم
  هلئوسم    نویا و دونراد قطاون    م هویقب هوب تبوسن ردوخم داوم زا ار یریذپ بیسآ نیرتشیب ناتسناغفا یرواجم رد نتفرگ
 .دراد قطانم نیا رب یدایز ناهنپ و ادیپ یاه یراذگریثأت
 زرم راوج رد هدنکارپ و ددعتم یاهاتسور دوجو -5
  رد دونناوت      یوم یومدرم یاوهورین هوک یمهوس لیلد هب ار یزرم قطانم رد تیعمج یگدنکارپ نارظن بحاص زا یرایسب
   فعوض لویلد هب هدنراگن معز هب ،دنناد یم تینما داجیا لماع ،دنریگب هدهع رب یضرا تیمامت زا عافد و تینما شیازفا
   نویا هاووگ .تسا هدش لدبم ینماان داجیا لماع هب دوخ رما نیا یقرش یاهزرم رد یگنهرف و یداصتقا یاه تخاسریز
 .تسا قا اق هب یزرم یاهاتسور نانکاس شیارگ اعدا
 :یقرش هیاسمه یاهروشک رد یا هقلنمارف یاهورین روضح -9
   هرومز زا یمالوسا یروهمج یلم یاهزرم یرواجم رد و ام راوید هب راوید یگیاسمه رد یا هقلنمارف یاهورین روضح
      هوموظنم رد اوکیرمآ یوسوساج و یماوظن زوکارم نیرتشیب هکنیا ه یو هب ،تسا روشک یقرش یاهزرم یتینما یاه شلا 
      توینما قوقحت روب یوفنم یدروخزاوب دناوت یم رما نیا هک تسا هدش عقاو ناتسناغفا رد ناریا یمالسا یروهمج یتینما
 .دشاب هتشاد یقرش یاهزرم رد رادیاپ
 :یزرم قطانم یداصتقا نازوتمان هعسوت -4
   روتمک نویا عبت هب و دنور یم رامش هب روشک هتفاین هعسوت و رادروخرب رتمک قطانم زا فلتخم لیالد هب یقرش یاهزرم 
 .       تووسا هدووش ... و الاووک قاوو اق ،ردووخم داوووم قاوو اق هووب نانی   ووشنزرم شیارووگ بووجوم یگتفاووی هعووسوت

 یقرش ناگیاسمه یتابث یب -2
   قطاونم هوب ینماان لاقتنا ثعاب ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک زا  ادک ره رد یتینما یسایس یتابث یب هنوگ ره دیدرت یب
   و عوضو رد یتاوبث یب هب رجنم روشک قرش یاه تلود یپرد یپ رییغت رگید یوس زا .دوش یم راوجمه یاهروشک یزرم



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 133

 یتینما یاه شنت دیلوت لیسناتپ ،یدم نایم رد هک یعناوم زا یکی لابم یارب .تسا هدش یزرم یاررقم و نیناوق یارجا
  .توسا دوریره و دنمریه یاه هناخدور هباقح زا یرادرب هرهب یارب نیفرللا یضرم عماج میژر دوبن ،دراد ار ناتسناغفا اب
   و یزرواوشک یاوه    تویلاعف یاروب یهجووت   لوباق تویزم اه هناخدور نیا دوجو هک تسا لیلد نیا هب هلوقم نیا تیمها
 .دراد روشک قرش یزرم قطانم یخرب یداصتقا
 :هناگیب عابتا ینوناق ریغ دورو-3
    عاوبتا دورو .توسا یقروش یاهزرم یتینما یاه شلا  زا رگید یکی یقرش یاهروشک زا یجراخ عابتا زاجمریغ دورو
 .تسا یفنص و یناور ،یمومع تینما هلمج زا تینما فلتخم داعبا رب یفنم دروخزاب یاراد زاجمریغ یروص هب هناگیب
 .دننک یم فولعم دوخ هب ار یزرم یاه گنه زا یدایز «هّبدُچع ئ هّبدع» نانابزرم دوخ ریبعت هب اه نآ دورو نیا رب هوالع
 زکرم زا یرود و ییایفارغج یاوزنا -6

   یدونک اوی یسرتسد دوبن ،روشک یلخاد قطانم و یزرم قطانم نایم یگتسسگ و یگداتفا ادج ثعاب ییایفارغج یاوزنا
      لویلد هوب ناتوس ولب و ناتوسیس ناتوسا .(243 :1390 ،نویزو ) دوش  دوهاوخ تسب نب تیعقوم کی رد یریگرارق و نآ
  ادویپ یا  ه ویو و ییانبت   وسا تویعقوم ،ناومع یایرد لحاوس رد رارقتسا و ناتسکاپ و ناتسناغفا یاهروشک اب یراوج مه
 و یسایس نامزاس رد ناتسا اما تسا هتخاس تیمها اب هقلنم و روشک رد ار ناتسا یکیتیلپوئژ تیعقوم نیا .تسا هدرک
 حلس رد یا هیشاح تیعقوم و وس کی زا یلم حلس رد یا هیشاح تیعقوم نیا .دراد یا هیشاح تیعقوم روشک ییاضف
      روب .توببم اوت توسا یوفنم یاه صخاش هدننک سکعنم رتشیب هک هدرک لیمحت ار یصاخ طیارش رگید یوس زا هقلنم
 :3190،یهاشالم) تسه و هدوب راذگریثأت یا هقلنمارف یاه یردق زین و یناسنا و یعیبط لماوع ناتسا دوجوم تیعقوم
  توسسگ ،اه نآ زا یکی هک دراد دوجو ییاه تسسگ ،ناتس ولب و ناتسیس ناتسا رد یتینما لئاسم یریگ لکش رد .(19
 ،یعیبط بسانمان طیارش و دایز ییایفارغج هرتسگ .تسا روشک قطانم رگید اب ییایفارغج و یمیلقا ظاحل هب ناتسا نیا
 یروص زرم یوس نآ هب یکیدزن لیلد هب هک راوج مه یاهروشک هب هقلنم نیا  درم ناسآ و دایز دمآ و تفر هوالع هب
 .(234 :1390،ناراکمه و روپ یدمحا) تسا هدرک داجیا قطانم نیا رد تینما نیمأت نیلماع یارب ار یتالکشم ،دریگ یم
  دراد یمیقتوسم هلبار اهزرم رد ینماان هدیدپ اب ندوب یا هیشاح هدیدپ هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،بلالم نیا هب هجوت اب
 یاهزرم رد رما نیا هک ؛دشاب نوناق زا نایرارف و نایچقا اق هاگنالوج ،زکرم زا رود قطانم دوش یم ثعاب هک یروط هب
 .دشاب یم هدهاشم لباق عوضو هب ناتس ولب و ناتسیس
 یبهذم -یموق یاه شنت -1
 هن اما -یعقاو یاه شلا  هک دراد نآ زا تیاکح ناتس ولب و ناتسیس رد کیژولوئدیا -یسایس طیارش هب ارذگ یهاگن
     زا جراوخ رد راذوگریثأت یردوق عباونم اج نیا رد .تسا دیدشت لاح رد -افخ رد و قمع رد هکلب ؛اراکشآ یروص هب

 رد .دنک یم بلط ار یا ه یو یرایشوه هک تسا عوضوم زا هبنج نیمه و دسر یم رظن هب رت لاعف ،یمالسا یردق هلیح
    یرتوشیب یدوش یدالیوم 4330   لاوس زا راهدونق رد نابلاط نتفرگ یردق زا دعب کیژولوئدیا یاه شلا  هلبار نیمه
   ووحن هوب لاح نیع رد .دهد رارق دوخ ریثأت تحت ار ناتس ولب و ناتسیس هقلنم جیردت هب هک دسر یم رظن هب و هتفرگ
 -    ناتوسکاپ ناتوس ولب تولایا زوکرم -   هوتیوک رد و هوتفرگ راروق یمالسا  القنا اب شلا  رد ینابلاط هشیدنا یراکشآ
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  ناتوسا نانکاس نایم یبهذم و یموق یاه یکیدزن .(23 :1190،یهزالم) تسا هدناشک هرزابم هب زین ار چولب مسیلانویسان
     ناروبهر اوب یفطاوع هدرتوسگ طباور و یبتکم ،یدج یکیدزن و وس کی زا ناتسکاپ ناتس ولب اب ناتس ولب و ناتسیس
  و هدوومن داجیا ناریا لخاد هب هدیدپ نیا زا یشان یاه نارحب لاقتنا هب تبسن یدایز یاه ینارگن ،رگید یوس زا نابلاط
  توسا هدومن داجیا یقرش یاهزرم قیرط زا هدعاقلا یاهورین روضح هناهب هب سیلگنا و اکیرمآ راشف یارب یرازبا یتح
     ناتوسبرع یلاوم هناوتوشپ هوب   ناتوس ولب و ناتوسیس ناتسا رد نآ شرتسگ و تیباهو هلئسم .(53-93 :1190،ییازریم)
  و غویلبت   یاروب بوسانم طیارش یاراد ناریا زا شخب نیا تیباهو هاگدید زا .تسا یجراخ یاهروشک ریاس و یدوعس
   عیوشت هوب تبسن هک تنس لها دوجو :زا دنا یرابع نآ لماوع نیرت مهم هک ؛تسا تیباهو و یبهذم ییارگ هقرف هعسوت
 زا جراخ هب یناریا یاه چولب یموق هلابند ندش هدیشک زین و ناتسکاپ رد نویباهو لمع یدازآ ؛دنتسه عطاق تیربکا رد
      ناتوسا یزروم راوون رد بهذوم یوفنح یاه چولب تنوکس ؛دنک یم لیهست ار نویباهو یاغیلبت و تیلاعف هنیمز ،روشک
  نارویا      نووماریپ و زوکرم قطاونم رد یبهذوم یاوه  یواوفت و یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا رقف ؛ناتس ولب و ناتسیس
 رد و دوش اه نآ هب یساسا هجوت دیاب هک دنتسه یلماوع هلمج زا ،هدش رکذ لماوع ،عومجم رد .(21 :3190 ،روپ میرک)
 .ددرگ هجاوم رلخ اب هدنیآ رد روشک تینما تسا نکمم اه یگ یو نیا هب یهجوت مک یروص
 یگتفاین هعسوت -3
  ندومآ مهارف و دوش یم رادیاپ هعسوت ،دشاب تینما هک اج ره وس کی زا .دنشاب یم لباقتم هلبار یاراد تینما و هعسوت
  دووجو تینما ،دشاب هعسوت هک اج ره رگید یوس زا ؛دشاب یم یلم هعسوت تهج بسانم یاهرتسب زا یکی ،یلم تینما
   یناومز .دوماجنا  یوم روشک رد یلم تینما ،هجیتن رد و یلم یردق ینابم تیوقت هب ،نآ یوس هب تکرح و هعسوت .دراد
  قوی  معت بوجوم یراذوگ  هیامروس شهاک و تشاد دهاوخن دوجو یراذگ هیامرس ناکما ،دشابن تینما هعماج کی رد هک
     بوجوم رووشک ییاویفارغج یاوه  شوخب نزاوتمان هعسوت و ییایفارغج یاه یتلادع یب دوجو .دش دهاوخ یگدنام بقع
  توسا         هدوش یمووق قطاونم رد ه ویو هوب هونایارگاو یاوکرحت زوروب هب رجنم و هدش یلم یدحو و یگتسبمه بیسآ
 یا  هوقلنم یاه یرباربان و فاکش ،لداعت  دع ،هتفرگ یروص یاقیقحت زا یشخب .(55 :3190،ناراکمه و روپ یدمحا)
  تویمکاح نوماریپ -زکرم یوگلا روشک هعسوت رد هک دنا هدرک  العا و هتسناد ربارب هد زا شیب یزی  یتح ار روشک رد
 یناتسهوک قطانم رد و روشک یزرم و یا هیشاح یحاون رد هدنام بقع یاه ناتسرهش رتشیب هک یروط هب ،دراد یدیدش
   رتوشیب ،توسا یگتفاین هعسوت و یعقاو تیمورحم را د هک روشک یقرش قطانم  .(530 :1190،یرتنالک) دنا هدش عقاو
  دونا   هدوش هدونار هیشاح هب هعسوت نو  قطانم نیا رد یناسنا یورین و تیعمج یتح ،تسا هدرک ادیپ یا هیشاح تلاح
  هدافتوسا و   هدونام بوقع دا وصتقا –   هوقلنم یعاومتجا راتخاس هارمه ریز یگنهرف یالکشم .(04 :1190،نایدمحاریما)
        دووجو :توسا نآ هعوسوت دونیآرف رد روضاح یاوهانگنت زا ناتوس ولب و ناتسیس ناتسا دوجوم یاه تیفرظ زا صقان
 تیفیک اب راک یورین هضرع ،یراکیب لکشم ؛هقلنم رد یعامتجا و یگنهرف ینگمهان و فلتخم یاه تیموق ،اه گنهرف
  رد یراذوگ     هیامروس هوب یمووب ناراذوگ   هیامروس یولیم   یوب ؛ینوناوق ریغ لاغتشا جاور و  زال یاه صصخت دوبن و لزان
 یلیخ هدزاب  رن اب و عیرس یریگ هرهب ناکما دوجو اب ه یو هب) یلیم یب نیا .تسا هدزاب رید ًاالومعم هک دلوم یاه تیلاعف
 معا ینوناقریغ یاه تیلاعف یارب بسانم یاه هنیمز دوجو ؛تسا هدش دیدشت (ینوناق ریغ یاه یراذگ هیامرس یارب دایز
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  دونیآرف رد رثؤم یاهورین و هتشاداو قا اق اب هزرابم هب ار ناتسا یاناکما زا یعیسو مجح ردخم داوم و الاک قا اق زا
 .تسا هتخاس لوغشم دوخ هب ار ناتسا هعسوت
 یتسیرورت یاه هورگ دوجو -3
    ،یرادا متوسیس دوقاف نیوشیپ میژر طوقس رثا رب هک یلاح رد ،ناریا یمالسا یروهمج تلود ،یمالسا  القنا لابند هب
 هلمج زا .دش وربور فلتخم یاه ناتسا رد یددعتم یاه نارحب اب دوب یرثؤم و یوق یماظتنا و یتینما و یماظن ،یسایس
  و ناتوسدرک ،ارحص نمکرت و لمآ ،لامش یاه لگنج ،ناتسزوخ رد فلتخم یاه هورگ شروش زا ناوت یم اه نارحب نیا
       شلاو  هوب رووظنم هوب هوک یتوسیرورت یاه هورگ نیرت هدمع ناونع هب نایم نیا رد اما ؛درب  ان ار ناتس ولب و ناتسیس
     قولخ نیدوهاجم هوروگ یاوه    تویلاعف هوب ناووت  یوم دندومن یم تیلاعف ناریا یمالسا یروهمج یزکرم تلود ندیشک
      یوسک روب یمالوسا یرووهمج هویلع ا وه نآ هنایوج هزیتس یامادقا هک درک هراشا (ناریا  رغ دارکا) کا پ و (نیقفانم)
     رووهظ هوصرع هوب اوپ یا   هولیبق و یمووق یاه  وشآ هنوگ نیا همادا رد هک یرگید یتسیرورت هورگ اما ؛تسین هدیشوپ
      هدوومن نارویا یمالوسا یرووهمج یزوکرم تلود ندیشک شلا  هب تهج ار ییاه شالت ًااریخا صوصخ هب و هتشاذگ
 لابند هب هک هدوب ناتس ولب و ناتسیس ناتسا رد یتسیرورت هورگ نیا هاگتساخ .دشاب یم هللادنج یتسیرورت هورگ ،تسا
  نویا   .دویدرگ تویوقت چولب تنس لها یخرب دزن هورگ نیا یونعم تیبوبحم و تیلوبقم زا یریگ هرهب اب ،نابلاط روهظ
   تویامح اوب ناتس ولب و ناتسیس ناتسا رد یبهذم و یموق فاکش هارمه هب یداصتقا رقف هب هجوت اب یتسیرورت هورگ
     یتوسیرورت هوروگ نویا زویمآ  تنووشخ یاه تیلاعف زورب یارب ار هنیمز و تفرگ دوخ هب یرتدیدج لکش نابلاط هورگ
   هوب رووشک نیا رد ددعتم یلخاد یاه گنج زورب و ریخا ههد ود رد ناتسناغفا رد دوجوم یسایس یتابث یب .دومن مهارف
 :5190 :یناورسخروپ) تسا هتشاذگ یفنم ریثأت ناریا یزرم قطانم تینما صوصخ هب و روشک تینما رب فلتخم قرط
   کاوخ رد اوه تسیرورت تینما ،تسا تیمها و هجوت زئاح ناتس ولب و ناتسیس یتسیرورت یاه هثداح رد هچنآ .(155
   .توسا هدووب رامش یب یاه تنوشخ و یتسیرورت یاه  ادقا نوناک هراومه ریخا یاه لاس رد ناتسکاپ .دشاب یم ناتسکاپ
 و یهدناماس هک تسا تقیقح نیا نیبم ،روشک یقرش یاهزرم رد ریخا یاهلاس رد نامنانطو مه یداهش خلت ثداوح
     هوب رداوق یوتحار هوب یذوفن لماوع و اه تسیرورت و دریگ یم یروص ناتسکاپ کاخ زا یتسیرورت یاه نایرج تیاده
   تولود ،ناتوسا رد یتسیرورت ثداوح یمامت رد .دنتسه هرابود تشگزاب و ناریا لخاد هب روشک نیا یاهزرم زا روبع
   هدوشن یولمع دهعت نیا هاگ چیه اما ،دنک یریگولج ناریا کاخ هب یتسیرورت یاه هورگ ددرت زا ات هدش دهعتم ناتسکاپ
  قاقوشنا هب ندز نماد ،ناتس ولب و ناتسیس رد ینماان رارمتسا یارب تسیرورت یاه هورگ یاهدیما زا رگید یکی .تسا
   قویقد لروتنک و یراظن و بسانم یتینما یاه هراوزاس دوبن رد و یلیارش نین  رد .دشاب یم ینس و هعیش نیب هقرفت و
 ثعاب هچنآ .(012 :1390،ناراکمه و روپ یدمحا) دوب دهاوخ راوشد رایسب ، درم ناج  فح و تینما یرارقرب ،اهزرم
   تویامح هوب یا    هدرتوسگ یگتوسباو دووش ی   وم ناتوس ولب و ناتوسیس یزرم قطانم رد یتسیرورت یامادقا نتفای یوق
       درهاوش هوبابم هوب هزوروما ،ردوخم داووم قا اق و دیلوت ،نیا رب هوالع .دراد تسیرورت زا دنمتردق و یبرغ یاهورین
 .تسا هدومن تیوقت و هیذغت ار مسیرورت ،ردخم داوم هدیدپ .دوش یم  وسحم یشروش و راکهبت یاه هورگ یداصتقا
 قاچاق لضعم -10 
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  ردخم داوم ییالط ثلثم هب یکیدزن -11-1
 .تسا هدیشک یگدرب هب دایتعا تلذ لیلد هب ار رفن اه نویلیم هک تسا ینارحب روهظ و زورب دهاش هعسوت لاح رد ناهج
        و دوشر ،اوکیرمآ  وونج و اوقیرفآ  روغ رد نیئاوکوک فروصم شیازفا ،اقیرفآ قرش رد نیئوره فرصم ءوس عویش
  یاوه       ناروحب هولمج زا ایوسآ قروش  وونج و هونایمرواخ رد یعانص ردخم داوم فرصم ءوس و دیلوت عیرس شرتسگ
   زا یوکی توسیز طیحم نارحب و تیعمج نارحب ،یا هتسه نارحب رانک رد ردخم داوم قا اق .دنیآ یم رامش هب روهظون

  ناوهج   رد کاویرت هدوننک دیلوت نیرت درزب اب ناریا یگیاسمه .تسا هتفرگ بقل مکی و تسیب نرق هدمع نارحب راه 
   یاوهزرم توینما رد یمهم لماع (یلامش یاکیرمآ و اپورا) داوم نیا فرصم رازاب ریسم رد نتفرگ رارق و (ناتسناغفا)
    شرازوگ ساوسا روب .(210 :2190 ،یناوقرز ) توسا  صاوخ روط هب یقرش  ونج یاهزرم تینما و  اع روط هب روشک
   ردوخم داووم زا دصرد 11 ناتسناغفا نینچمه .دوش یم دیلوت ناتسناغفا رد ناهج کایرت دصرد 21 دودح للم نامزاس
     هتوشادن رووشک نویا رد ردوخم داوم دیلوت دنور رب یریثأت زین ناتسناغفا یسایس یالوحت و رییغت .دنک یم نیمأت ار ایند
 ،دنراد رارق فرصم یاهرازاب هب ییالط لاله هقلنم یدیلوت ردخم داوم تیزنارت ریسم رد هک ییاهروشک یمامت .تسا
   و توسا رتموولیک 243  ناتوسناغفا اب ناریا یاهزرم لوط .دنتسه ردخم داوم فرصم و عیزوت ،زیررس رلخ رد هراومه
 هکنیا لوا :تسا ردخم داوم یادیدهت ضرعم رد تهج ود زا ناریا .دنرادن ناریا اب یرثؤم یراکمه ناهج یاهروشک
 .دوش یم لیمحت ناریا هب هنیزه رالد نویلیم 032 هنالاس رذگهر نیا زا هک دشاب داوم نیا تیزنارت یارب یلحم دناوت یم
      زا ردوخم داووم قاو اق هوکنیا  ود .توسا هدش دراو ناریا هب زین یدیدش یناسنا یاه هنیزه یلام یاه هنیزه رب هوالع
  یدوش      هوب نارویا رد ار ردوخم داووم نیداوتعم دادعت ،ناریا رد داوم نیا زا یرادقم عیزوت و اپورا هب ناریا کاخ قیرط
     زا یوشخب زوین نارویا یقروش یاهزرم رد یلاخ یاهاضف دوجو و ریسم یهاتوک ،ندوب هرادج کت .تسا هداد شیازفا
  فروصم یارب روشک قرش  ونج و قرش زا ردخم داوم رودص .(020 :3190 ،روپ یمیرک) تسا ناریا ریسم یازایتما
  رووشک زا هقلنم نیا رد نارحب و ینماان عبانم نیرت مهم فیدر رد ،اپورا ه یو هب یناهج یاهرازاب هب نآ لاقتنا و یلخاد
 .(512 :1390،ناراکمه و روپ یدمحا) دشاب یم
 ،ناتس ولب و ناتسیس یقمع تیمورحم زا هتفرگ یأشن یاه ییاسران و یاناکما دوبمک ،یداصتقا یاه تخاسریز  دع
    داووم قاو اق یوللملا   نیوب یاهدوناب یارب ار یبسانم رتسب ،یراکیب و رقف شرتسگ و ههد کی رب غلاب یلاسکشخ زورب
   عویزوت و لومح یارب یعیسو هکبش ، اظن دض یاه هورگ یراکمه و ناراکیب ،هنغافا زا هدافتسا اب ات هدرک مهارف ردخم
       ،یعاومتجا روقف .دوننک یهدنامزاوس و یوحارط نارویا یلخاد رازاب یارب هکلب اکیرمآ و اپورا یارب طقف هن ردخم داوم
      رد ردوخم داووم قاو اق شیازوفا رد راذوگریثأت لیالد رگید زا ناوت یم ار ردخم داوم ندوب دوس رپ و نازرا ،یداصتقا
     رد زروم هیوشاح قطاونم رد ردوخم داوم یایفشک نیئاپ نازیم یلعف طیارش رد .(19 :3190،یردیح) درک ناونع ناتسا
   هونوگ نویا دورو زا یریگولج یارب زرم لرتنک رما رد فعض رگناشن روشک لخاد هب نآ دورو و دیلوت نازیم اب هسیاقم
  ،ردوخم داوم قا اق اب هزرابم ،روشک و  اظن یلک یاه تسایس ربارب هک تسا یلاح رد نیا و دسر یم رظن هب اه هلومحم
 .دوش یم  وسحم ناریا یتینما ی تارتسا ءزج
 یراکیب و رقف -الاک قاچاق -11-2 
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   نودوب ،رووشک زا جراخ هب لخاد زا ای لخاد هب جراخ زا اهالاک  هنایفخم یاه لاقتنا و لقن زا تسا یرابع الاک قا اق
    یداوع رویغ تویلاعف کی ًاالوصا قا اق .هطوبرم یاررقم هب هجوت نودب و یناگرزاب دوس و یکرمگ ضراوع تخادرپ
 راد   هوشدخ یناوهج یراجت  هعماج رد روشک نآ یعامتجا تلزنم و رابتعا ،یروشک ره داصتقا رد نآ زورب اب هک تسا
   قطاونم زا نآ ندووب رود مییوگب رتهب ای ،ناتس ولب و ناتسیس ناتسا یایفارغج تیعضو  .(9 :4190،شیورد) دوش یم
    هعوسوت ریوسم رد ناتوسا نیا هک هدش نآ بجوم و هدراذگ نآ هعسوت هار رس یتالکشم ،روشک هتفای هعسوت و یزکرم
   قطاونم رد یراوکیب یالاب نازیم و یداصتقا دیدش یاه تیمورحم دوجو کش یب .دوش هدنار هیشاح هب روشک یداصتقا
   ریثأوت ،دنووش    یوم  ووسحم یزروم تینما لخم هک یروما ریاس و الاک قا اق ،دارفا زاجمریغ روبع شیازفا رد یزرم
  جاور یاروب ار یبسانم رتسب ،ناتسکاپ و ناتسناغفا روشک ود اب ناتسا نیا یراوج مه .(10 :3190،یناقرز) دراد یفرگش
 ناتسا هدرتسگ یاهزرم دوجو .(340 :1190،فیس) تسا هدروآ دوجو هب هقلنم نیا رد ینوناقریغ یالدابم و اه تیلاعف
 ایهم ار یتیعضو ،یا هفیاط و یموق یاقلعت و اه یگتسباو و هدنرادزاب ضراوع نودب ،ناتسناغفا و ناتسکاپ یاهروشک اب
    ،یوهگناو .دوننک راروقرب طابترا روشک ود نیا رد دوخ نانابز مه اب دنناوتب یتحار هب ناتسا نیا نانکاس هک تسا هتخاس
       هباوشم یاوهالاک اوب هوسیاقم رد اهرووشک نویا رد الاک ینازرا و سراف جیلخ هیشاح یاهروشک اب یبآ یاهزرم دوجو
  هوب ینوناقریغ یاه هار و قا اق قیرط زا زج و تسا عونمم ینوناق یدابم زا ناشدورو هک -ناریا یاهرازاب رد دوجوم
 رتشیب شیارگ یارب یقوشم دوخ رما نیا هک دوش نایچقا اق بیصن یتفگنه دوس هک هدش ببس -دوش یمن دراو روشک
      شوخب یالکوشم ،هعوسوت یاروب  زال یاوه  تخاوسریز فعض .(140 :نامه) دوش یم  وسحم ییاه تیلاعف نین  هب
   و یامدوخ شوخب  رد ه یووب) ی وصصخت   رویغ و هداوس لغاشم یارب ناوارف یاضاقت ،تیعمج ندوب ناوج ،یزرواشک
    یلوصا لوماوع زا ناووت  یوم - دووش یم هنغافا بیصن زین نآ هدمع شخب هک – ار لغاشم نیا تیدودحم و (نامتخاس
 رقف و تسا ناتسا نیشنزرم «نازابرت » شاعم رارما مهم لماع الاک قا اق ،هصالخ روط هب .درمشرب قا اق هب شیارگ
 .(33 :1190 ،سانش کمن) تسا هدش هورگ نیا ینوناقریغ تیلاعف رارمتسا لماع نیرت مهم

 
 .(111 :3311،یهللارصن) :عبنم ناتسچولب و ناتسیس رد الاک قاچاق هب شیارگ لیالد -2 هرامش رادومن
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 ناسنا قاچاق -11-1
   و لولع ،اوه  هوشیر .تسا یلمارف هتفای نامزاس مئارج رهاظم زا ،تسا هدش فورعم نیون یراد هدرب هب هک ناسنا قا اق
  یاوه       ناروحب و یالکوشم ،گونج هولمج زا اهرووشک صاوخ طیارش اما تسا لیخد ناسنا قا اق رد یفلتخم لماوع
 رد میقتسم ریغ و میقتسم ... و اهزرم یوس نآ هب تبسن ییارگ نامرآ ،اه شروش ،یابالقنا ،یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا
     ،ناتوسناغفا رویظن ییاهرووشک اوب یگیاسمه هلمج زا ییایفارغج صاخ تیعقوم لیلد هب ناریا .تسا لیخد هدیدپ نیا
 .(12 :3190 ،یعیفوش ) توسا  لوضعم و هدیدپ نیا زا رثأتم یزکرم یایسآ و سراف جیلخ هیشاح یاهروشک و ناتسکاپ
     اوب رووشک یاوهزرم زا داروفا ای درف زاجم ریغ ای زاجم تیزنارت ای نتخاس دراو ای جراخ» ار ناسنا قا اق فیرعت  رگا
      زا یوکی ناتوسناغفا یرووص نآ رد میرویگب روظن رد «    هرویغ و هدافتوسا ءووس ،گونرین ،هعدخ ،دیدهت ای هارکا و رابجا
 ناتسا ،یدامتم یاهلاس یط  هدیدپ نیا هک ؛تسا لمأت روخ رد نآ رد ناسنا قا اق عوضوم هک دوب دهاوخ ییاهروشک
     .توسا هدروک وروبور یدوج یالضعم اب ناتسناغفا اب ناریا یزرم یاه ناتسا زا یکی ناونع هب ار ناتس ولب و ناتسیس
    زوین و هتوشذگ یاوه    لاوس رد ینوناوق تولود دوبن ،نابلاط ندمآ راک یور ،یکیر  یاه گنج هلمج زا یفلتخم لماوع
 و یرجاهم یارب یبسانم و نما لحم هب ریخا لاس 19 رد ناریا ات هدش ثعاب اهروشک یخرب یوس زا ناتسناغفا لاغشا
  لوماع ود یداصتقا دیدش رقف و یدم ینالوط یلخاد یاه گنج عوقو ،ناتسناغفا رد .دوش لدبم ناغفا عابتا یگدنهانپ
  دراو :زا دونا    یراوبع ناوسنا قاو اق فلتخم لاکشا .(12 :نامه) دنراد یا هدمع شقن ناسنا قا اق رد هک تسا یمهم
   قاو اق بولاق   رد و هدوش یوهد  نامزاوس یروص هب لامعا نیا هک ناریا رد راک یارب ناتسناغفا عابتا ینوناق ریغ ندرک
  .ددروگ      یوم توفایرد یهجووت لوباق هووجو دارفا دورو یازا رد و دوش یم  اجنا صاخ یاه هورگ و دارفا طسوت هنغافا
  جاودزا موه هک یناغفا عابتا اب یناریا نانز جاودزا ،ردخم داوم قا اق یارب یناغفا و یناریا عابتا زا یریگ هرهب نینچمه
    بولغا ناتوسناغفا رد اوه    نآ ناکوسا و نارویا زا اوه  نآ یراوبجا جورخ مه و تسا ینوناق ریغ یروص هب ًااتدمع اه نآ
    توشونرس هوب دنووش   یوم ناتوسناغفا دراو یتقو نانز زا یرایسب .دوش یم  اجنا ناشنارهوش طسوت اه نآ لیم فالخرب
 .دنوش یم راتفرگ یمولعمان
 تخوس قاچاق -10-4
        لاغوشا و یمالوسا  الوقنا یزورویپ لاوبند هوب ،رووش  ک قروش رد هولمج زا ناریا رد تخوس قا اق عوضوم شیادیپ
    هوک یرووط هوب .ددرگ یم رب نامروشک هب یناغفا نیرجاهم زا یریبک هورگ یرجاهم ًاابقاعتم و اه سور طسوت ناتسناغفا
   یوتفن یاوه هدروآرف جورخ روشک قرش رد ات دش ببس رگیدکی اب نیفرط یادوارم یرارق رب و اهدمآ و تفر تلوهس
  دوهد    یوم ناوشن اوه  یوسررب .دیامن مهارف ار وجدوس دارفا عمط و صرح ،دوش یم یقلت یلم یاه هیامرس ناونع هب هک
  زا .دوشاب    یوم تخووس قاو اق یارب هزیگنا داجیا رثؤم لماوع زا یکی زرم یوس ود رد تخوس تمیق شحاف یوافت
 ثعاب یتادراو تخوس هب روشک نآ دصرد دص یگتسباو و ناتسناغفا روشک رد تخوس دیدش و  ربم زاین رگید یوس
    یناومز روما نویا دیدشت و تسا هدیدرگ زرم یوس ود رد قا اق هتفای نامزاس یاه هکبش و وجدوس رصانع یریگ لکش
    روظن هوب یوتح دهد یمن ناشن دوخ زا قا اق اب هزرابم رد یراکمه هب یلیامت لباقم روشک هک دزاس یم نایامن ار دوخ
 زا .دنشاب یم کیرش یلم عفانم رد ندوب لیخد لیلد هب وجدوس لماوع یراکمه و یزیر همانرب رد ناشدوخ هک دسر یم
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      هوک توسا یلماووع روگید زا زوین ناتسناغفا هیاسمه یاهروشک رگید هب تبسن ناریا تخوس یالاب تیفیک رت مهم همه
 نوگانوگ عبانم یاشرازگ .دریگ رارق نایچقا اق راک روتسد رد ناریا زا تخوس هیهت یارب یرتشیب یاضاقت هدش ثعاب
  هونازور نیگنایم روط هب ینعی نت نویلیم 2/5 دودح هنالاس ناتسناغفا رد یتخوس داوم زاین حلس دروآرب دهد یم ناشن

 ره) نت نویلیم 21/0 دودح ینعی لیئوزاگ ار دصرد 11 رادقم نیا زا .دشاب یم رتیل نویلیم 4/1 لداعم نت 1213 دودح
  ،روتیل 1290  دودوح نت ره) نت نویلیم ./2 دودح نیزنب ار ٪15 ،(رتیل نویلیم 1/2 دودح هنازور ،رتیل 1150 دودح نت
   هونازور ،روتیل 1250  دودوح نت ره) نت نویلیم ./25 دودح دیفس تفن ار دصرد 10 و (رتیل نویلیم 1/0 دودح هنازور
  .(190 :3190،ینیما) دوش یم لماش ار (رتیل رازه 321 دودح
 رازه 113 دودح هنالاس دوش یم قا اق ناتسناغفا هب نامروشک یمسر ریغ و یمسر یدابم زا هک یتخوس ،یلک روط هب
  و اوه شور .تسا ناتسناغفا روشک زاین دروم تخوس دصرد 25 دودح رتیل نویلیم 5 لداعم هنازور هک هدش دروآرب نت
    هدومع نوونکا موه . دونک   یوم اوفیا ار یساسا شقن تسا تیمها زئاح هکنیا رب هوالع ناتسناغفا هب تخوس لاقتنا هوحن
     یزوکرم یاهرهوش روگید و دهوشم زا هک ییاه سوبوتا کاب ای یرتیل 15 فورظ رد یزاساج قیرط زا تخوس قا اق
 .(090:نامه) دریگ یم یروص ،دننک یم ددرت ناتسناغفا یزرم یاهرهش ریاس و لباز هب ناریا

 یاه نویماک .دنراد ییازس هب ریثأت رما نیا رد زین ... و نادنبهن ،لباز لبم یزرم قطانم یاهرهش رد دوجوم یاه هاگیاج
   یتالکوشم ،لوضعم نیا یداصتقا یاعبت رب هوالع .دنشاب یم لاعف قا اق تخوس لاقتنا رد زین ناتسناغفا هب الاک لماح
 یا  هدومع شخب ندش ریگرد نینچمه و هنیمز نیا رد یتلود یاه هاگتسد نانکراک ای ناریدم زا یشخب ندش هدولآ دننام
 .تسا ناتسا رد تخوس قا اق لضعم یاهدمایپ و ضراوع زا عوضوم نیا اب ناتسا ریقف تیعمج زا

 
 (25 :9390 ،درف یدسا) :عبنم ناریا یاهزرم تینما رب راذگریثأت یعامتجا و یسایس یاههفلؤم -2 هرامش لکش

 یریگهجیتن
    رووشک  روغ و قروش و  ونج و لامش رد یکاخ و یبآ زرم عبرم رتمولیک نویلیم کی دودح زا یرادروخرب اب ناریا
  یلداوبت  یاوه  توصرف    داوجیا نموض زروم تعسو نیا .دراد راوج مه یاهروشک اب کرتشم یاهزرم نیرت عیسو زا یکی
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     دوع .دوش دوهاوخ لیدبت دیدهت هب عقوم هب و حیحص یراظن و لرتنک  دع یروص رد ناگیاسمه اب بسانم و  وخ
  ندوش دراو ، ددروگ  یوم رجنم روشک یلخاد یادیلوت ندرک جلف هب ًااتیاهن هک قا اق یالاک و  زاول دورو رب یفاک طلست
 نمض ،ییاپورا یاهروشک هب نآ تیزنارت و یلخاد عیزوت و هنالاس یروص هب روشک قرش زا ردخم داوم نت اه نویلیم
     .توسا هوتفر هناوشن ار نارویا یلسن و یداصتقا یایح هک دنتسه یدج دیدهت ود ،رضم و  ذاک لغاشم ندومن مهارف
     نداد توسد زا و هیرووس و قاروع رد نیگنوس  یاوه  توسکش     هوب هوجوت اوب شوعاد یریفکت یفلس ،یتسیرورت هورگ
 یناسنا و یتاعالطا ،ینف تیوقت .دیآ یم  اسح هب دیدهت یمالسا یروهمج یارب یتیعضو ره رد یلاغشا یاه نیمزرس
   و هونخر ناوکما ات تسا یلخاد تسایس یاه تیولوا زا یکی روشک یاکرمگ و اهزرم لرتنک یلوتم یاه ناگی و اهداهن
  یالاغتوشا یارب  ذاک یاهاضف نینچمه و هدشن مهارف یلخاد یادیلوت و یداصتقا یریذپ هبرض و یتینما یریذپذوفن
  لوخاد هب ناریا قرش و  رغ رد هیاسمه یاهروشک رد دوجوم یاه ینماان و یالضعم یرست زا و ؛ددرگ هتسب  رخم
 .دوش یریگولج اهزرم

 و تظافح ،تیامح و یضرا یایفارغج ،تموکح یاقب ینعی ناریا یمالسا یروهمج  اظن  فح لماش ا.ا.ج یلم تینما
 عافد ،هعماج یمومع هیامرس و قالخا  فح ،نانآ یارب هافر داجیا و نادنورهش تیاضر ،یضرا تیمامت و اهزرم زا عافد
  هوک  توسین هدش نییعت شیپ زا و ینوریب ،ینیع یتیعقوم یلم تینما .تسا ...و یناریا هعماج  وسرو  ادآ و یاداقتعا زا
 یگتسب ندمت و روشک ، وق ره یاداقتعا و گنهرف هب ًاالماک تینما .درک یریگ هزادنا یناهج یاهدرادناتسا اب ار نآ ناوتب
 و  توسا روشک نا یاهزرم تینما ورگ رد روشک کی تینما و ؛تسا هتسباو روشک ره یلم گنهرف هب یلم تینما و دراد
 زا روشک یاهزرم تینما هک تفگ ناوت یم ناریا یمالسا یروهمج روشک یکیتیلپوئژ و یکی تارتسا تیعقوم هب هجوت اب
  ،یزروم ق طاونم  یلوصا یاه یگ یو زا یکی هک تشاد ناعذا ناوت یم بللم نیا نایب رد تسا رادروخرب یصاخ تیمها
  یاروب ار  یبوللماون  یاهدومایپ  دووش  یوم یشان یزرم تعیبط زا هک ییایفارغج ی هلئسم نیا تسا روشک زکرم زا یرود
 رد  اوه نآ  نتفروگن  راروق و قطانم نیا ندوب یا هیشاح و یدیدش تیمورحم ،نآ نیرت مهم هک دراد هارمه هب یزرم قطانم
 رد رتمک قطانم نیا .دوش یم ثعاب روشک ییارجا و یسایس یریگ میمصت زکارم زا یرود تسا روشک هعسوت جاوما ریسم
  شیازوفا  ثوعاب  اوه  تویمورحم  نویا و دنرب یم جنر دیدش تیمورحم زا اذل دنریگ رارق یلخاد هعسوت یاه همانرب نایرج
 و می قتوسم یا  هولبار یاراد  الاوب  یگتوسبمه بیرض اب یزرم قطانم رد هعسوت و تینما رب هک یرگید روما و الاک قا اق
  نویا زا روشک رگا دنراد مه رب یزرم قطانم رد یلباقتم ریثأت ،تینما و هعسوت رگید یرابع هب و تسا رگیدکی اب هیوسود
 .تشاد دهاوخ یجراخ طباور و یلخاد تینما رد یدایز یاریثأت دوش هدیشک شلا  هب هقلنم

 رصانع یریگ هرهب راذگریثأت رگید شخب هکار  دوب ریسم زا یشخب یداهنشیپ یاهراکهار هکنیا هب هجوت اب تیقیقح رد
  یاوملل دنناوت یم یسایس نارازگراک تلفغ یروص رد قوف دراوم رب رثا اب هک هچنان  قوف یلخاد یاهألخ زا یجراخ
  روب  یتیووه  لوماوع رثا تیمها مغر هب نیاربانب ؛دیامن دراو ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما رب ار یتینما ریذپان ناربج
 اب هکلب دنوشن دیماان ،یلم تیوه اب صاخ یتیوه یازیامت و اه شلا  فرص هب ناراذگ تسایس تسا  زال ،رادیاپ تینما
 دربهار و راکهار تفگ ناوت یم هصالخ لکش هب .دنیامن کمک تینما  اود هب اهریغتم ریاس یسدنهم و تیساسح لیلحت
  فیلاوکت  حیحوص   اوجنا و  یریذوپ هعماج یاهداهن داعبا رد تیمکاح یشخبرثا و یدمآراک ،یلخاد دعُچب رد تینما نیمأت
  ساوسا  نیومه  روب  ؛دووش  تویوقت  تویمکاح هب نانیمطا و دامتعا سح ات ؛تسا  رن یردق لیسناتپ هب هجوت و یتشیعم
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  عناوم  ،رادوتقا و  یردوق  دویلوت و  ییاوکتادوخ ، رن یردق اب یجراخ نارگیزاب اب ههجاوم رد تسا فظوم زین تیمکاح
 . دووش  یعاومتجا و  یوگنهرف  یاوه  هزووح رد ًااصوصخ یلخاد یتیوه یاه نارحب و اه شلا  رب اهریغتم نیا یراذگریثأت
 عوضوم هک اجنآ زا و ؛دوش یمن دودحم جامآ هعماج یلخاد طیحم هب ًاافرص عوضوم نیا تقیقح رد دش هراشا هک هچنان 
  یاوه  طیوحم  ،دووش  یوم یریگ فده اه ناسنا راتفر و یاکاردا هیلع و دراد یناسنا تیهام هزوح نیا رد شلا  و نارحب
 .دریگ یم رارق رظندم نامزمه یروص هب دیاب دربن هنحص نیا رد زین یجراخ و یلخاد زا معا دارفا یگدنز

  یولخاد  یاوه شلا  زا یریگ هرهب ددصرد هراومه یجراخ رصانع هک دنشاب هتشاد هجوت دیاب رما نارازگراک نآ رب هوالع
  یولم طیحم رد هکنآ رب هوالع هکار  ؛دنا هداد رارق سأر رد یتیوه و یگنهرف مجاهت دوخ  رن دربن یاوتحم رد و دنتسه
  لویمکت و  دوسر  یوم   لاومک هوب  یوللملا نیب طیحم رد ،( زال رصنع)دوش یم مسجم یلم یدحو و یگتسبمه بلاق رد و
  ،یتیووه  ،یداوصتقا  داوعبا رد و  یولخاد  هوعماج رد  یاوبث و تینما ندز مهرب اهنت ،ور نیمه زا ؛(لماک رصنع) ددرگ یم
  هوب ور  نیومه زا  نموشد .دوب دهاوخن یفاک  رن دربن نتسشن راب هب یارب ...و یعافد ،یملع ،یسایس ،یگنهرف ،یعامتجا
 و هتشاد رظن زین روشک ره یایح و یگدنز اب هتسویپ یاه هصرع زا یکی ناونع هب (یناهج و یا هقلنم) یللملا نیب طیحم
 و  یولخاد  داوعبا یمامت هک تسا ینتفگ ؛دیامن یم هدومن یزیر حرط هصرع نیا اب ه یو طابترا رد ار  رن گنج زا یشخب
 لیخد یاه هفلؤم اب و هدوب یلخاد طیحم زا رتارف هک دنتسه یرصانع یاراد ،نیشیپ یاهدنب حرش هب  رن گنج یعوضوم
 رب ینتبم دوخ هک یمالسا  القنا عوقو اب ناریا هک هتفایرد نمشد تقیقح رد ؛دنراد دنویپ و طابترا یللملا نیب طباور رد
  یوخرب  روب  هوالوع و  دونک   ادوقا  روگید  یاوه  طیوحم  هوب   الوقنا رودص هب تبسن ًاالمع هتسناوت ،تسا هدوب  رن یردق
   اویپ  اویند  یاوج  یاوج رد  زوین دارفا زا یعیسو حلس هزورما ،یا هقلنم طیحم رد ناریا زا رثأتم هتفای نامزاس یاهراتخاس
 یرادیب .دنا هداد رارق تیامح دروم دوخ (راتفر دیاش و) رواب رد ار نآ ای هدش نآ  ذج و هدومن کرد ار یمالسا  القنا
 نآ زا یدش هب  رغ هک تسا عماوج یجیردت لوحت ریس رد اه نامتفگ و اه  ایپ نیا نتفای نامزاس لوصحم زین یمالسا
  یریگراوکب  اوی  یوللملا نیب طباور فلتخم یاه هیال رد یمالسا ناریا هیلع  رن گنج تیاده اب نمشد ؛تسا هتفای ساره
 نیا ققحت یارب ؛تسا روشک شخب  اهلا و  رن یردق نیا ندومن فقوتم ددصرد ،دربن نیا تمدخ رد یللملا نیب  اظن
  دوحتم اب  رغ ،روظنم نیدب .تسا هتخادرپ نامروشک هیلع عامجا و اوزنا داجیا یریگیپ هب یسایس طیحم رد نمشد ،رما
 یزاس دحتم نینچمه و اه تلود رگید یارب یلو دنا هدومن داجیا ار نافلاخم زا یلکشت ،نادحتم رظن بلج و دوخ یزاس
 .دنا هتسج هرهب ناهج و هقلنم تینما و حلص یارب ناریا یئامن دیدهت دربهار زا ،دنتسین  رغ یتنس دحتم هک ییاه تلود
  ،هونیمز  نویا رد . دونا  هدوومن   ذوج و  هدوومن عانقا ار سراف جیلخ هزوح  ارعا ه یو هب هقلنم یاهروشک ،هنیمز نیا رد
   یاوضف نتوسب ،رگید یوس زا ؛دنا هدش یریگراک هب ،اه نآ وضع یاه تلود زا هتسد نیا عبت هب زین یللملا نیب یاه نامزاس
 د اوعبا  رد نامرووشک  یوراروف  یوللملا  نیوب  یاوه  توصرف فیعضت و ناریا یمالسا یروهمج تیلاعف یور هب یللملا نیب
 هقلنم یاه طیحم رد ناریا یگنهرف تیلاعف و یسرتسد عنم) یگنهرف ،(یالدابم تیدودحم) یتعنص ،(میرحت) یداصتقا
  ناوکما فذح ریظن) یغیلبت و یا هناسر ،(یبونج یاکیرما رد ناریا تیلاعف عنم دروم رد اکیرما ریخا نوناق ریظن ناهج و
 یناریا یسایس یاهوگلا هعسوت یارب ینیرفآ لکشم) یسایس ،(یا هراوهام یاه هکبش قیرط زا یلم هناسر یاه همانرب شخپ
  ناوهج و  هوقلنم طیحم رد یراد نویسیزوپا و یزاس نویسیزوپا ،یماسا رادیب یاهدمایپ لرتنک ،ینید یرالاس  درم ریظن
 و  فیعوضت ددصرد نمشد ،روظنم نیدب ؛تسا هدش بیقعت زین ناهج و هقلنم یتلود ارف طیحم رد ،(یمالسا  اظن هیلع
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  یناوهج  یموومع  راوکفا رب یدش هب  رغ یاغیلبت یاضف و اه هناسر .تسا ناهج رد یمالسا  القنا نارادتسود دیدحت
  هوب ار  داروفا  نویا یاه تیفرظ و دیامن رثا یب ای دودحم ،فیعضت ار یمالسا  القنا نارادتسود ههبج نیا ات هدشزکرمتم
  یوخرب  ه ویو  هوب یمالسا  القنا یاه  ایپ اب یعانقا طابترا و یئارگ مه یاه نوناک زا یخرب ،هنیمز نیا رد .دریگب تمدخ
 لزلزت اه نآ اب ناریا ذفان و  رن طابترا و دنا هتفرگ رارق تسسگ دروم ،یمالسا  القنا اب وسمه یناهج ناگبخن و اه نوناک
 رد  یوئارگ   الوسا دشر دنور ندرک فقوتم روظنم هب و  السا  رن یردق هیلع اهدربهار نیمه ،نیا رب هوالع .تسا هتفای
  یاروب  یداویز  یاوه  تویفرظ ، رغ  درم دیدج لسن رد یتح یئارگ  السا دشر ،کش نودب .تسا هدش ذاختا زین ناهج
 سرد  ندوناجنگ .دراد رصاعم هدید بیسآ و هدزمتس ناهج رد یمالسا  القنا و  السا یناهج یاه هدیا اب اه نآ یئارگ مه
 اهنت اکیرما یا هناسر و یهاگشناد لفاحم یمسر یشزومآ یاه هرود رد یتح یساره ناریا و یزیتس هعیش ،یزیتس  السا
 هکبش فیعضت و ناهج رد یعیش دض و یناریا دض ،یمالسا دض یاه نوناک هعسوت یارب نمشد دربهار قیداصم زا یکی
 یاهدربهار لقث زکرم ،یبرغ یاه شزرا و گنهرف یزاس یناهج ،ساسا نیمه رب ؛تسا یمالسا  القنا یاه  ایپ نایماح
  لاوبند  هوب نمشد ًااساسا ،نامروشک هیلع نمشد  رن گنج دروم رد .تسا للم رگید هیلع  رن گنج رد هللس  اظن نالک
  یاروب  یفدوه  نیون   هوکنیا هب هجوت اب .تسا (اوتحم ظاحل هب ًااتدمع) روشک رد یرادمامز یوگلا رییغت و  رن یزادنارب
  یمالوسا  اظن راتفر رییغت هک تسا هتفرگرارق یجیردت یدنیارف رد روکذم فده بیقعت ،تسا هدوبن لوصو لباق نمشد
 ار اه شلا  نیا یتینما هزوح رد ساسا نیمه رب ؛دریگ یم ربرد هللس  اظن یابلالم یخرب هب نیکمت ات هتفرگ میلست زا ار
 زا  یوخرب  هوب نکیل ؛ددرگ  ادقا عامتجا و گنهرف ،تیوه هزوح رد ًااصوصخ اه نآ عفر هب تبسن و هداد رارق رظندم دیاب

 :زا دنا یرابع هک دومن هراشا دیاب نالک یاه شلا 

  هتوشاد یگلیبق حور دیابن :دندومرف یربهر  اقم صوصخ نیا رد :یا هلیبق راتفر و ییارگ هلیبق هیحور جیورت و جاور -
  نویا . توسا  دوب  دووبن هکره و تسا  وخ دوب ام  زح ای لکشت ،نمجنا ،هعماج ،سکره هک مینکن نامگ ینعی ؛میشاب

 .دنکیم دیدهت ار ام همه هک تسا یرلخ

 اه نآ یراذگریثأت و یورث و یردق یاه نوناک دوجو -

 . درم و نیلوئسم نیب یگتسددن  و فالتخا داجیا و یلخاد عزانت دیدشت تهج رد نمشد شالت -

 نآ تیوقت و ییارگ تیموق هیحور و سح ءایحا قیرط زا ناریا رد یموق زیخ نارحب قطانم رد یتیوه شنت داجیا -

 اه هاگشناد رد شنت داجیا -

  ذاک یاه تیونعم و روهظون یاه نافرع نایرج زا یریگ هرهب -

 . درم نیب رد یمومع یتیاضران داجیا -

 نارازگراک نایم ییارگایند و یبلطایند جیورت -

  یاوه  هزووح رد  یوشلا   لئاوسم  حروط قیرط زا هعماج رد یگنهرف ،یعامتجا ،یتیوه ،یسایس یبلقود یاضف داجیا -
 تسایس و گنهرف

 یزرم یموق قطانم رد یریگرد داجیا و  القنادض یوس زا ینماان داجیا -

  نیومه  روب  نکیول . یناوهج رابکتسا و یبالقنادض یاه هناسر قیرط زا یمومع راکفا یهد طخ و یسایس یزاس نایرج -
  یزویر  هومانرب  تخاوسریز  و هومزال  ناوهج رد یسایس دحاو ای و روشک ره رد یابث و تینما هک دومن هراشا دیاب ساسا
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 و یلخاد یاه هیامرس یریگراک هب و  ذج ناکما نآ یرادیاپ نیمضت نودب و نآ نیمأت نودب هک تسا تفرشیپ و هعسوت
 ل ووصح  روب  طوونم  هوعماج یداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا یاه تیلاعف و تسین ریذپ ناکما یلم عفانم نیمأت و یجراخ
  نویا  اذول . توسا  هوعماج  داوحآ  یدروف و یعامتجا قوقح نیمضت و نیمأت و تیمکاح و  اظن یابث و یرادیاپ و تینما
  اوب  توسا  هو راپکی یروشک و دحاو نوگانوگ یاه تیوه یتسیزمه ینیشن مه زا هک ناریا یکییازوم هعماج رد عوضوم
  یولم  هیامروس و  یووق هلقن ناونع هب یتیوه یاه نارحب و تیوه هب هجوت ؛دنتسه ندز هبرض تصرف ددصرد ینانمشد
  موه  ًاالبوق هچنان  ؛دور یم رامشب یّنلم تینما و عفانم یارب یدیدهت تیوه هلئسم نوماریپ یدیدهت ره و تسا هدوب مهم
 هجوت و هقالع دروم تسا روشک ناریدم و نازیر همانرب رظن و هجوت دروم هک هنوگ نامه ناریا رد تیوه هلئسم دش هراشا
 هک تسا یدیدهت و فعض هلقن کی یتوق هلقن ره لیلحت و فعض هک ار  تسه و هدوب زین یجراخ و یلخاد نانمشد
 یتیوه قیالع زا ییوج هرهب روظنم هب یجراخ لماوع ریخا یاه ههد رد ه یو هب زاب رید زا ور نیا زا دشاب یم روشک هجوتم
 .دنا هداد  اجنا ار یا هناحوبذم یامادقا و یزیر همانرب ناریا رد یلخاد یاه شلا  و نارحب داجیا تهج
 عبانم
 : یدرووم ی  هونومن)  اوهزرم  ییاوشگزاب  یعاومتجا و یداصتقا یاریثأت ،(1190) روپ دمحم یلع و این  فاح اضر دمحم و ارهز ،روپ یدمحا

 .23 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهو پ همانلصف ،(ناتسنمکرت و ناریا زرم رد ناریگجاب شخب
  ۀمانلوصف  ،رووشک  یوسایس  تکراوشم  دونیآرف رد  یمووق یاه یگ یو ریثأت ،(5390) یدویه اضردمحم و یولع یلعدیس و ارهز ،روپ یدمحا

 .115 -010 صص ،39 ةرامش ،مهدزای لاس ،ییایفارغج
  ،اراتوسآ یزرم ناتسرهش رد یسایس زرم درکراک رب یکیتیلپوئژ رثؤم لماوع لیلحت و یسررب ،(2390) هتپک هدنبیز تلادع و سگرن ،یدشرا

 .30 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف
  ،زروم  نوونف و   وولع هدکشناد یجیورت – یملع همانلصف ،روشک قرش یزرم قطانم رد ینماان یاه هفلؤم یسررب ،(1311)دمحم ،درف یدسا

 90 ناتسمز ،4 هرامش ،مجنپ لاس

90) یدابآرفعج یتداعس نسح و ولروجآ رفعجدمحم و میهاربا ،ینالصا   درووم)  رووشک  یوسایس یاهزرم تینما و یزرم یاه ه رازاب ،(93
 .1 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف ،(افلج یزرم ه رازاب :هعلالم

 .گنج هدکشهو پ ،(ع) نیسح  اما هاگشناد ،نارهت ،دیدهت یفاکش دبلاک .(2190) رغصا ،یراختفا
 .یدربهار یاعلالم هدکشهو پ :نارهت ،یدربهار یاعلالم هدکشهو پ همجرت ،ساره و اهتلود ، درم ،(1190)یراب ،نازوب
  نیوب  شیاومه ی اوه  هولاقم هعومجم ،اهراکهار و عناوم :یناسنا تینما ۀصرع رد ناتسکاپ و ناریا یاه یراکمه ،(5190)سینا ،یناورسخروپ

 .ایسآ  رغ رد یناسنا تینما یللملا
  ،یولم    توینما همانلوصف ، روغ  رن یردق و ناریا یمالسا یروهمج  رن یردق هسیاقم ،(9390) یتریصب مظاک دمحم و یداه ،نایدیشمج

 .50 هرامش
 .29 هرامش ،یناسنا  ولع سردم همانلصف ،ناتسناغفا و ناریا زرم :یللملا نیب زرم یدرکراک لیلحت ،(9190) اضر دمحم ،این  فاح
 .24 هرامش ،یعامتجا  ولع شزومآ دشر همانلصف ،ندش یناهج هب راذگ رد زورما یناریا ،(1190) دومحم ،یدادح
 .هجراخ روما یرازو :نارهت ،یلم تینما یاعلالم ،(3190)یلع ،یعیبر
   هراموش ،ییاویفارغج یاضف همانلصف ،ناریا یلامش یاهزرم یکیتلپوئژ یالوحت رب یهاگن ،(5390) تسود روشک اضر یلع و نامیا ،ییاضر

54. 
  یدرووم  هونومن)  یزروم یاه ه رازاب ییاضف -یسایس یاه  اتزاب لیلحت ،(0390) یمظعا یداه و هداز یدهم حابص و یداه دیس ،یناقرز

 .0 هرامش ،مهدزناش هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب همانلصف ،(ناویرم قامشاب یزرم ه رازاب
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 .0 هرامش ،ییایفارغج  ولع یهلجم ،ناتسناغفا و ناریا یقرش زرم رب دیکأت اب یزرم تینما رب رثؤم لماوع ،(0190)یداه دیس ،یناقرز
  یزروم  کرتوشم ی اوه  هو رازاب  یداوصتقا  یتخانوش  هوعماج یسررب ،(1190) روپ هللادبع لامج و هداز لیعامسا دلاخ و رغصا یلع ،یدیعس

 .24 هرامش ،(یئابطابط همالع هاگشناد) یعامتجا  ولع همانلصف ،(رهشناریپ و تشدرس یزرم یاه ه رازاب :یدروم هعلالم)
 و  نارویا  زروم : هوعلالم  درووم)  نارویا  یقروش  یاوهزرم نییعت رد رامعتسا شقن یسررب ،(5390) یمشاه یاداس هقیدص و دوعسم ،یناللس

 .4 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف ،(زورما ناتسکاپ
  ،یدروبهار  یاوعلالم همانلصف ،رذگرد اه میاداراپ :تلم - تلود و تینما ،ندش یناهج : اتک یسررب و دقن ،(2190) هللا حور ،ینارآ یبلاط

 .09 هرامش
  یداوصتقا و  یعاومتجا ی اوه  صخاوش  ءاوقترا رد یزرم ه رازاب شقن ،(2390) هتخوس هد یکرهش هیمس و یناراس هنامس و سوریس ،یربنق

 .10 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف ،(کلیم ه رازاب :یدروم هعلالم) ناتس ولب و ناتسیس ناتسا یزرم یاهاتسور
  لاوس ،یجراخ تسایس همانلصف ،یزرم یاه تصرف زا یتسیز طیحم یرو هرهب :حلص کراپ ،(0390) راک هناد نیشفا و میرم ،یدنه یریبک

 .0 هرامش - مشش و تسیب
 .نارهت ملعم تیبرت یهاگشناد داهج یاراشتنا :نارهت .ناگیاسمه و ناریا رب یا همدقم ،(3190) هللادی ،روپ یمیرک
 .رویرهش و دادرم ،090-590 یاه-هرامش .یداصتقا -یسایس یاعالطا .یعامتجا هعسوت یاهرایعم و  وهفم ،(1190).  ،یرتنالک
 .یدربهار یاعلالم هدکشهو پ :نارهت ،یلم تینماریغتم هره  ،(1190) ،یربار ،لدنام
  نوونف و    وولع همانلوصف ،هیکرت و ناریا زرم یکیتیلپوئژ لیلحت ،(4390) یحلاص  ارهس و یناشفا لگ هبزور هلادبع و مساقلاوبا ،یدومحم

 .90 هرامش ،یزرم
 یکیتیلپوئژ طباور و یلخاد تینما رب نآ راثآ و ناتسنمکرت و ناریا زرم دیدهت و شنت عبانم ،(5390) روپرهگ یدهز دمحم و اضر ،یراتخم

 1 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف ،روشک ود
 .30 هرامش ،نوصح همانلصف ،یلم تینما و تینما ،(1190) یلع ، ولظم

 .یلم یاعلالم ی همانلصف :نارهت .ناتس ولب رد کیژولوئدیا-یسایس یالوحت .(1190) دمحم ریپ ،یهزالم
  درووم) ینوماریپ یحاون رادیاپ هعسوت رب یزرم یاه ه رازاب تیمها و شقن نییبت ،(5390) هدازرقاب اضر دمحم و اضر دمحم دیس ،یوسوم

 ،3 هرامش ،یزرم نونف و  ولع همانلصف ،(راوس هلیب ناتسرهش :هعلالم
 .یهاگشناد داهج یاراشتنا نامزاس :نارهت .اهزرم شیامه یالاقم ی هعومجم .(1190) هللا تجح ،ییازریم
 .35 هرامش ،دربهار همانلصف ، دقم ینیسح دمحم همجرت ، رن یردق ،(5190) فزوج ،یان
 .39 هرامش ،جیسب یدربهار یاعلالم همانلصف ،غیلب رصان همجرت ، رن یردق عفانم ،(3190) فزوج ،یان
 .5 هرامش ،هنامز همانلصف ،ییورایور ات ریازجلا هماندهع زا ؛قارع و ناریا ،(0190) نیسح ،اتکی
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