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 هدیکچ
 رد هشیر ناریا یکیایلپوئژ یاهشلاچ و لئاسم زا یرایسب هک تفگ ناوتیم و دراد ناگیاسمه اب یایناسسگان دنویپ ناریا کیایلپوئژ
 یزرم ینماان و ردخم داوم تیزنارت بژیو هب نااسناففا راذگریثأت یکیایلپوئژ لئاسم یسررب هلاقم نیا فده .دنراد ینوماریپ یاهروشک
 ار ناریا تینما هنوگچ یزرم ینماان و ردخم داوم بزوح رد نااسناففا کیایلپوئژ هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا ناریا تینما رب
  یاهه          شلاهچ ههک یوهحن ههب تهسا ههنایمرواخ ههقطنم یکیایلپوهئژ بارهاهش نارهیا هک دهدیم ناشن هلاقم نیا جیاان ؟تسا هاخاس رثأام
 یموق و یاینما ،یسایس رااخاس لیلد هب نااسناففا روشک .دنراد نآ ینماان و تینما رب یریگمشچ ریثأت ینوماریپ یاهروشک یکیایلپوئژ
  تهینم   ا تدهش ههب ردهخم داوم تارداص و دیلوت ،تشک رب ینابم و فافش ریغ و بایس داااقا زین و یلم ریغ و زکرمامریغ ،مجسنم ریغ
 بدافاسا اب دش دهاوخ شالت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب .تسا هاخاس ههجاوم ینماان اب یزرم و یداااقا بزوح رد ار ناریا یلم
  داوهم  تهیزنارت بژ   هیو ههب نااهسناففا راذگریثأت یکیایلپوئژ لئاسم نییبت و لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم زین و یاهناخبااک عبانم زا
 .دوش هاخادرپ ناریا تینما رب یزرم ینماان و ردخم
 
 .یزرم ینماان ،ردخم داوم تیزنارت ،ناریا تینما ،ناتسناغفا کیتیلپوئژ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   یتراربع هرب .دنشاب نآ هدنهد لیکشت روشک یاهزرم نورد لماوع اهنت هک تسین هتسب رد و لقتسم یموهفم 1کیتیلپوئژ
       رناوم دارجیا و ارهزرم نیریعت یاررب شالت .کیتیلوپ  ه و تسا هتسویپ یموهفم وئژ  ه کیتیلپوئژ حلطصا رد رگید
  یاریند رد زین کیتیلوپ رگید فرط زا و تسا وئژ ندوب راد ک تابثا یارب تسا یلیلد دوخ تخاس ناسنا و یعونام
      یارهریغتم هرب هرجوت نودرب درناوتیمن یتلود چیه هک یوحن هب تسا ینوریب و ینورد ریغتم هتسد ود زا رثثتم رصاعم
  یاره       هرریاد ترورص هرب ار کریتیلپوئژ یترسیاب  رقاو رد .درنک یراذگتسایس یلم تاعالطا باسا رب اهنت و یجراخ
 .دنوشیم رت یسو و رتگرزب دنوشیم رترود نوناک زا هشره هک درک روات یلخادتم

 
 

 (هدنراگن) :عبنم کیتیلپوئژ موهفم ندوب رادشک -1 هرامش رادومن

   دریابن دنرشاب هتشاد رظن رد ار یکیتیلپوئژ یاهریغتم هک نیا رب هوالع یتسیاب زین یسایس یاهدحاو یاهیراذگتسایس
      هرک درشاب لریلد نریا هرب دیاش .دننک فقوتم یروشک و یلم حطس ینعی کیتیلپوئژ حطس نیرتکشوک رب ار دوخ اهنت
      .درشاب هلئرسم یاریفارغج و نارکم حطرس رد ندشن دودحم ... و یدااتقا و یعامتجا تالاعم اب هلباقم هویش نیرتهب
  یررست تیلباق هک یوحن هب تسا هدوزفا هلئسم نیا هب ار یاهزات دعب زین یللملا نیب تاطابترا شرتسگ و 2ندش یناهج

                                                                                                                                                               
1. Geopolitics 
2. Globalization 
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    ررب ترسا یرلیلد زین دوخ نیا و تسا هدش نادنش ود تعرس و تدش رظن زا یدااتقا و یعامتجا و یدااتقا لئاسم
     درورم رد هلئرسم نریا تدرش هتبلا .تسا هدش یرترود یاهقفا یاراد و و رتراد ک کیتیلپوئژ هک عوضوم نیا تابثا
    هرب هرک یارههورگ و لامعا عون نیا اریز ؛دوشیم ربارب دنش قاشاق و هنامرجم لامعا زین و تینما اب طبترم تاعوضوم
   یرتح هرک تفگ ناوتیم و دناهدوبن یصاخ ییایفارغج ناکم رد رواحم مایالا  یدق زا دننزیم تسد تامادقا عون نیا
  نارسآ ار اهنآ مادهنا و هزرابم اریز تسا هدوب صخشم تیلاعف یایفارغج و ناکم نتشاد اهنآ تیلاعف  لاش نیرت هم
   هرک ترسا یا هلئرسم ردخم داوم تیزنارت الک و ردخم داوم نایچقاشاق و یتسیرورت یاههورگ نیاربانب ؛تسا هدومنیم
  راذرگریثثت  یکیتیلپورئژ  لئارسم یسررب هلاقم نیا فده .دوش لیلحت کیتیلپوئژ موهفم ندوب راد ک هب هجوت اب یتسیاب
         هرک ترسا نریا هرلاقم یلرصا لاؤرس .ترسا نارریا  ترینما   ررب یزررم ینماان و ردخم داوم تیزنارت هشیو هب 1ناتسناغفا
    هرلاقم نریا دیارتن ؟تسا هتخاس رثثتم ار ناریا تینما هنوگش یزرم ینماان و ردخم داوم هزوح رد ناتسناغفا کیتیلپوئژ
    یاهرورشک یکیتیلپورئژ یاره لا   رش هرک یورحن هب تسا هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ هارهاش ناریا هک دهدیم ناشن
    رریغ یمورق و یرتینما ،یسایس راتخاس لیلد هب ناتسناغفا روشک .دنراد نآ ینماان و تینما رب یریگمشش ریثثت ینوماریپ
      هرب ردرخم داورم تاردارص و دریلوت ،تشک رب ینتبم و فافش ریغ و هایس دااتقا زین و یلم ریغ و زکرمتمریغ ، جسنم
     نریا رد هرمدقم نریا هرب هجوت اب .تسا هتخاس ههجاوم ینماان اب یزرم و یدااتقا هزوح رد ار ناریا یلم تینما تدش
        لئارسم نیریبت و لریلحت هرب یرشهوشپ و یرملع تالارقم زین و یاهناخباتک  بانم زا هدافتسا اب دش دهاوخ شالت هلاقم
 .دوش هتخادرپ ناریا تینما رب یزرم ینماان و ردخم داوم تیزنارت هشیو هب ناتسناغفا راذگریثثت یکیتیلپوئژ
 یرظن درکیور
  هدرمآ  ترسد هب نآ زا ،دناسریم ار یناسکی یناعم ًاابیرقت هک ینوگانوگ فیراعت و تسا نما هشیر زا یبرع هژاو تینما
 ، دیمع)ترسا هد رش  ارنعم یگدوسآ و  مارآ ،یسرتیب ،ینمیا ،ندوب ناما رد :هب تینما ،دیمع یسراف گنهرف رد .تسا

  ییوراریور یار رب یگدامآ ای هلمح ای دیدهت هنوگره زا تغارف تلاح ،تغل رد تینما ،یسایس همانشناد رد .(25 :1360
 تینما ،یسایس مولع گنهرف رد  ماج ًااتبسن تروص هب نینچمه .(38 :1366 ،یروشآ)تسا هدمآ هلمح و دیدهت ره اب
 :تسا هدش فیرعت نینش
  هربراحم یاج هب هرکاذم یرارقرب ،گنج زورب لامتحا  هاک یارب یسایس یمیظنت یاهدادرارق ینعی ،ینمیا نیمات .1
 ؛اهتلود نیب یعیبط طرش ناونع هب حلص زا تظافح داق و
 یارره     یدازآ و قوررقح هررب تایدررعت و تارطاررخم زا ندررنام رود و یرارربجا فرررات و شرررعت زا تینوررام .2
 .(384 :1376 ،یشخباقآ)عورشم
 هب راشان ،دنکن ادیپ لخادت هیاسمه تیلاعف هرتسگ اب هک هنوگ نآ ،دوخ تیلاعف نوماریپ نتخاس صخشم یارب اهناسنا
     هرتفای شرترسگ هرنوگ هرک دنشابیم دوخ ورملق ای تسیز طیحم ینوماریپ و ینایاپ  خب رد یدادرارق یطوطخ نییعت
 اد  ریپ یرسایس یا هربنج و دزاسیم صخشم ار تلم کی تیلاعف هرتسگ ینایاپ  خب هک تسا ینوماریپ طخ موهفم نیا
   نیاربارنب و هدررک صخشم ار اهروشک و اهتلم دودح اهزرم .(40 :1381 ،هدازدهتجم)دوشیم هدناوخ زرم هک دنکیم

                                                                                                                                                               
1. Afghanistan 
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      هدرننک نیریعت و تردرق هلیرسو و یرلجت ،روشک تسایس رازبا ،نامز  ه روط هب اهزرم .دنتسه اهتلم -روشک فرعم
 .(141 :1375 ،ردیحریم) دنتسه یلم تینما
   هرک ییارهالاک شورف و دیرخ ،دوش ماجنا یتسدرت اب و یناهنپ هک یراک ،یتسدرت :ینعم هب تسا یکرت یاهملک قاشاق
  عورنمم  ارهنآ ر    ودرص و دورو هرک ییارهالاک ندررک رداص ای دراو ؛دشاب عونمم اهنآ هلماعم ای هدوب تلود رااحنا رد
  هرب نآ دورو ای هلماعم هک یعاتم و دوش ماجنا یناهنپ هک نوناق فالخ رب یراک ینعی قاشاق .(156 :1355 ،دیمع)تسا
 ی تیعورنمم ای تیدودحم تلود هک رگید ییالاک ای لوپ اب الاک هلدابم ای هلماعم عون ره ،یلک روط هب .دشاب عونمم روشک
   یدرنب هترسد     فرلتخم نیوارنع ترحت قارشاق .(76 :1377 ، یئانب)دورشیم بوسحم قاشاق دشاب هدرک  ضو نآ هیلع
       یجرارخ قارشاق هرب ررگید ییورس زا و ورس کی زا یلخاد قاشاق هب ار نآ ناوتیم ،یدنب هتسد کی رد ًاالثم ،دوشیم
      رورشک نورد هرطقن ود نریا هارگره و دورش   یرم هرتفرگ ررظن رد قاشاق داقم و أدبم یدنب  یسقت نیا رد .درک  یسقت
  : رسیرورت .(27 :1378 ، فیرس)دوش یرم بوسحم یجراخ قاشاق تروص نیا ریغ رد و یلخاد قاشاق دنشاب یدحاو
   اربقر نترشادرب نایم زا فده اب یسایس دصاقم هب لین تهج زیمآتنوشخ تامادقا و لامعا هب یسایس تایبدا رد رورت
  یرریگ هرهب هدننک هیجوت یرکف هزومآ ناونع هب  تسیب نرق مود همین رد اما دراد هنیرید هنیشیپ هشرگا و دوشیم قالطا
   رسیرورت .(148 :1384 ،  ربمیرس)دش لیدربت یرمتسم یلوغشم لد هب یسایس فادها دربشیپ یارب تنوشخ و راشف زا
  راررق یسررب و لیلحت دروم تسایس  لع رد و دنتسه یسایس هک ییاههدیدپ ریاس زا اما ؛تسا یسایس یاهدیدپ ًااساسا
   .ترسا توارفتم ،اهنیا لاثما و یکیرش تایلمع ،گنج ،ینزهار ،اتدوک ،شروش ،بالقنا یاههدیدپ هلمج زا دنریگیم
 یسایس فادها هب ات دنک داجیا تشحو و باعرا هعماج رد دراد یعس و تسا تنوشخ اب هارمه  سیرورت ،لاح نیا اب
  و نارااخت  م و نارققحم هرک تسا هدشن هئارا  سیرورت هرابرد  نام و  ماج فیرعت چیه ،لاح هب ات .دبای تسد دوخ
  ارما ؛درا درن دوجو یرظن تدحو  سیرورت فیرعت رد هجیتن رد .دنشاب هتشاد قفاوت نآ یور ،هزوح نیا نارظن بحاص
 دیدهت ای و تنوشخ اب هشیمه  سیرورت هک تسا نیا  ه نآ و دنراد رظن قافتا نآ یگشیو کی دروم رد نارظنبحاص
 .(148 :1387 ،یحریف)تسا هارمه تنوشخ هب
 ریاس زا ،یخیرات ثاریم و موسر و بادآ ،نابز لیبق زا یداینب یاهیگشیو اب هک دراد هراشا یهورگ هب تّویموق حالطصا
  رترشیب تیموق هژاو .(22 :1387 ،یمیرک)دنزیامتم ،دنتسه یداشن یگتسب  ه و یگتسویپ یاراد هک یعامتجا یاههورگ
 یاراد تیم   رسا ینورتنآ فریرعت نایم نیا رد .تسا هتفرگ تروص نآ زا یتوافتم یاهتشادرب و دراد یدربراک هدافتسا
 ،   رترشم تارطارخ ،    رترشم دادرجا هنارسفا کی اب صخشم یناسنا تیعمج کی زا ترابع موق» :تسا ییالاب دربراک
  یرورحم ر رصانع هک «تسا تیلوئسم و  فانم سح زا ینازیم و نطو ای یخیرات نیمزرس کی اب دنویپ ،یگنهرف رصانع
 لئاسم زا یکی زورما یایند رد تیموق هلئسم .(54 :1377 ،یبویا) تساراد ار  رتشم گنهرف و یهاگآ ،داقتعا ،تیوه
  ارهتیلقا لئاسم هب تلالد زونه ،تیموق هژاو هرمزور نابز رد .تسا هعماج و گنهرف و تسایس هصرع رد دیار رایسب
  یرسانش نارس   نا صخ ارب و یعارمتجا مورلع ،    تریموق هرب یتنرس و هرنایماع هاگن نیا زا غراف اما ،دراد یداشن طباور و
          رد تریموق هلئرسم نتفاری تریمها .ترسا هدررک نیودرت یمورق ررما یسررب رد ار یرتینالقع و رتقیقد یاهدرکیور
   ررییغت یمورق هورگ هب هلیبق زا یلیلحت یساسا دحاو ،یتخانشناسنا یلیلحت راتخاس رد هک تسا یدح هب یسانشناسنا
 .(168 :1381 ،زنیکنج) تسا هدرک
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    نورش یرطیحم یاره     هدریدپ اری لاکرشا و طیرحم ررثا زا تسا ترابع کیتیلپوئژ هداز دهتجم زوریپ رتکد فیرعت قبط
  لیارسو ، (ییاراف و ییاوه ،ییایرد ،ینیمز) یلاقتنا و یطابترا تاناکما ،بایمک  بانم ،نیمز لکش ،ییایفارغج تیعقوم
 :1381 ،  هدازدرهتجم) ینارهج و یا  هرقطنم هدرترسگ حوطس رد هشیوهب ،یسایس یاهیریگ یمات رد ... و یعمج طابترا

  یتنرس  رورط هب هک دهدیم رارق ثحب دروم روشک کی ینورد یااف رد ار یسایس یاههدیدپ یسایس یایفارغج .(128
 .تسا نیمزرس و تموکح ،تلم ،زرم دننام یمیهافم لماش
 ،نیمزرس و تموکح ،تلم لماع هس دنویپ زا دراد یاج یسایس یایفارغج تاعلاطم نطب رد روشک کی هک نیا هب رظن
  تارنایرج ، یمورق  لئارسم  یباری هرشیر  درننام ،  یهارفم  نریا  ارب طبترم تاعوضوم همه نیاربانب ؛دوشیم لیکشت روشک
 و  یرورشک  تامیرسقت ، رورشک حطس رد یسایس تردق ییااف لیلحت ،یرهش یحاون یسایس تردق لیلحت ،ترجاهم
  ارب  طبتررم ل ئارسم هلمج زا ،تاباختنا یایفارغج یسایس تردق زکرمت مدع و زکرمت ،یلحم تلود ،یناکم یاهتباقر
 .دنریگیم رارق یسررب و هجوت دروم یسایس یایفارغج رد هزورما هک دنتسه روشک
    ترشذگ ارب ارهنت هن هک دشابیم یسایس ییایفارغج رد یدربراک و  هم تاعوضوم زا یکی هراومه ،اهزرم تینما نیمثت
 .تسا هدیدرگ هفاضا نآ هب زین یدیدج لئاسم و یاهرایعم هکلب هدشن  ک نآ تیمها زا نامز
     یاررجا رد نرما و نئرمطم یارهزرم نتشاد هک تسا نیا دنتسه لوقلاقفتم نآ هرابرد همه هزورما هک هچنآ تقیقح رد
     دربرارک زا و هترشاد هدرننک تیادره و یدیلک  قن یروشک ره رد تلود تیمکاح لامعا و یراوج ه نسح تسایس
  ًاارصواخ ار نآ نوگانوگ داعبا هب هجوت ترورض ینونک راع رد یزرم لئاسم یگدیچیپ و دشابیم رادروخرب یعیسو
  تریمامت ، لالقترسا رب روشک ره یاهزرم هدرتسگ و  یقتسم تاریثثت ،نیا رب نوزفا .دزاسیم نایامن رتشیب یتینما دعب زا
  یرتینما تاری   ثثرت هرب نتخادررپ تیمها ،روشک نآ ... و یگنهرف ،یدااتقا عاضوا ،یلخاد تینما ،یلم تیمکاح ،یضرا
   نآ هرب لورصو یاههار و تینما و  فح هک تسا نیا  یشاب هتشاد رظن رد دیاب هک یاهتکن اما ؛دزاسیم راکشآ ار اهزرم
  دری   اب هدورب یمارظن رازربا ،تینما لوصو هار اهنت درس گنج نارود رد رگا :ًاالثم ؛دوشیم لوحت راشد هراومه هک تسا
   یرنیع لارح نیع رد و یماظن یاههبنج اهنت تادیدهت هک ارش دومن وجتسج هرود نآ یاهیشتارتسا طیارش رد ار تلع
 فا  درها رد ررییغت    ارب  رکی و ترسیب نرق رد اما ؛دوب هیجوت لباق و لوقعم یماظن تاحیلست زا هدافتسا نیاربانب دنتشاد
 زا هدا  فترسا و ترسا هدیدرگ توافتم و هدیچیپ نازیم نامه هب زین تینما هب لوصو یاههار ،تادیدهت زین و اهیشتارتسا
       هرب هرجوت نیاربارنب ؛درش درهاوخ اره    یرریگرد  یازرفا ثرعاب هرکلب دوب دهاوخن یدربراک اهنت هن هتشذگ هویش نامه
  زارس ترشونرس و  هم (دنشاب هدننکش دنبرمک قطانم رد رگا ًااصواخ) روشک کی ناربهر یارب تینما دیدج یاهرایعم
 رد نیا ربارنب ؛ ترسا  یتاریح ،  دنترسین رادرورخرب یگنهرف و یموق سناجت زا هک ییاهروشک یارب ًااصواخ ،دوب دهاوخ
  تریمه ا ارب رایسب هلئسم نیا هب هجوت ،دنراد یتافالتخا هیاسمه یاهروشک اب زین یزرم رظن زا هک ناریا لثم ییاهروشک
 .تسا یتایح لاح نیع رد و
 :  دراد یرتینما ررظن ز       ا ارهزرم درکرارک ررب یرمهم ریثثرت درعب ود زا لقادرح ،  رورشک کری رد یتابثیب ای و تابث دوجو 

      تیاررس ثرعاب روربزم رورشک یرلخاد روما رد نارحب داجیا نمض روشک کی رد یسایس یتابثیب هنوگره هک نیا لوا
   و یرسایس یتاربثیب هک نیا مود .دش دهاوخ یزرم قطانم هشیو هب راوج ه یاهروشک هب نا برخم یاهدمایپ و نارحب
   تاربث مدرع ، ترسا یهیدب .دوشیم تاررقم و نیناوق یارجا و  ضو رد تابث مدع هب رجنم ،تموکح یپ رد یپ رییغت
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   رد رادریاپ هعرسوت مدع ثعاب ،یزرم قطانم رد دوجوم تاررقم و یاهتیلاعف دروم رد هناگدنش یاهدروخرب و نیناوق
  درنور روشک ود طباور ،دیآ راک رس رب هیکرت رد ارگمالسا تلود کی رگا ،لاثم ناونع هب هک نانش .ددرگیم قطانم نیا
     نارشن ار دورخ یزررم تارطابترا شرتسگ بلاق رد یزرم قطانم رد رما نیا باتزاب و تشاد دهاوخ ار یدشر هب ور
  ریرس ،    رورشک ود هنرسح طرباور ًاالورمعم ،نایماظن ندمآ راک یور  واخ هب و تلود رییغت ضحم هب اما ؛داد دهاوخ
    یارهدرکراک ندرش هترسجرب بلاق رد یزرم قطانم رد طباور حطس  هاک نیا یاهباتزاب نیلوا و دنکیم ادیپ یلوزن
    شرترسگ و یزررم تارطابترا هلئسم هک اج نآ زا .دوشیم نایامن زرم نایم یطابترا یاهتیلاعف ندش دودحم و یتینما
       رورشک نیناورق رد ررییغت هرنوگره .ترسا هربناج ود عوضوم کی ... و یزرم یاههشرازاب داجیا قیرط زا زرم تالدابم
 .تشاذگ دهاوخ ماکان ،تسا هدش داجیا یلبق یاههمان هافت رثا رب ار نامروشک تامادقا و اهحرط ،لباقم
 ناتسناغفا کیتیلپوئژ
 و  هرنایمرواخ و  یربرغ  یایرسآ ، هرنایم  یایرسآ  لرصافدح  رورشک نیا .ىزکرم ىایسآ رد  قاو تسا یروشک ناتسناغفا
 و  ناترسکبزا و  ناترسکیجات ، بررغ رد ناریا ،قرش و بونج رد ناتسکاپ ،ناتسناغفا ناگیاسمه .تسا لباک نآ تختیاپ
 .(201 :1384 ،ییالوک)دنتسه یقرش لامش رد نیش و لامش رد ناتسنمکرت

 (Security Info Net) :عبنم ناتسناغفا روشک تیعقوم -1 هرامش هشقن

 زا   یرب 2015 لاس رد نآ تیعمج و تسا ایند  یسو روشک نیمکی و لهش تحاسم  برم رتمولیک 652864 ناتسناغفا
  ررظن زا  ناترسناغفا . درهد یرم  راررق  اریند  یاهرورشک  نیررتتیعمجرپ ود و لهش هبتر رد ار نآ هک هدوب رفن نویلیم 32
 . ترسا  یرعارز  ًااتدرمع یاهیحان هک روشک یلامش یاهتشد ؛دوشیم  یسقت رگیدکی زا زیامتم هقطنم هس هب ییایفارغج
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   کودرنه  هورکهتشر هلمج زا یزکرم تاعافترا و دراد کشخهمین و ینابایب یزادنا شش رتشیب هک یبرغ بونج تالف
 .(127 :1386 ،یفسوی)دنکیم ادج  ه زا ار ود نیا هک

 
 (World Maps) :عبنم ناتسناغفا یسایس تامیسقت -2 هرامش هشقن

 هرادا  یرلاو  کری طسوت تیالو ره .تسا (ناتسرهش) 1یلاوسُکلُبو دص راهش دودح و (ناتسا) تیالو 34 یاراد ناتسناغفا
  یرلاو  یورس زا  هرک لاوسلو کی تسد هب یلاوسلو ره و دنکیم بوانم ماقم نیا هب ار یو ،روهمجسیئر هک دوشیم
 . دنورشیم باختنا یمومع تاباختنا رد نآ یااعا هک دراد دوجو یتیالو یاروش کی تیالو ره رد .دوشیم بوانم
  یرتلود  یارهداهن  دررکلمع  یباریزرا و  ترارظن و  تریالو  هعرسوت یاهیزیرهمانرب رد تکراشم یتیالو یاهاروش  قن
  نارهج  یاهرورشک  نیررتریقف زا  یرکی  هرتفاین هعرسوت  یاهرورشک  ارب و ریقف یاهروشک زا یکی ناتسناغفا .تسا تیالو
 .(84 :1383 ،این تمکح)تسا
  هرب  یرلخاد صلاخان دیلوت هنارس و دوب رالد درایلیم 14 ناتسناغفا یلخاد صلاخان دیلوت  جح ،یدالیم 2009 لاس رد

  ارب قباطم .دننکیم یگدنز رقف طخ ریز نآ نینکاس دصرد 36 ًاابیرقت و دصرد 35 نآ یراکیب خرن .دیسریم رالد 1000
 1 زا  ررتمک  ارب  ناترسناغفا  تریعمج زا دصرد 42  یب 2یللملانیب هعسوت یارب اکیرمآ هدحتم تالایا یگدنیامن یاههداد
   تعنرص رد درصرد 11   لمارش هریقب و دنتسه زرواشک روشک نیا مدرم دصرد 81 دودح .دننکیم یگدنز زور رد رالد
 .(133 :1388 ،نایداه)دنتسه راک هب لوغشم تامدخ رد دصرد 9 و (یگدنفاب بلغا)

                                                                                                                                                               
1. wuleswali 
2. USAID 
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 (The World Factbook) :عبنم ناتسناغفا تیعمج -2 هرامش رادومن

  ارنب  هرک تسا یدح هب ناتسناغفا رد  ایرت دیلوت  جح .تسا  ایرت ای نیفرم روشک نیا یتارداص لواحم نیرتهدمع
 ی اره شرازرگ باسا رب .دوشیم دیلوت روشک نیا رد ناهج  ایرت هدمع  خب ،یللملانیب یاهنامزاس یاهشرازگ رب
  هعرسوت نابلاط تموکح رد هک دهدیم لیکشت ار روشک دااتقا فان زا  یب ناتسناغفا ردخم داوم دیلوت ،1386 لاس
  نیرترشیب . دورشی    رم هریهت رورشک نریا رد ، ترسا نیی    ورره مارخ داورم هرک ناهج  ایرت دصرد 90 زا  یب .دوب هتفای
  ترسا (دصرد 5/19) دنه و (دصرد 22) ناتسکاپ ،(دصرد 4/25) اکیرمآ روشک هس هب روشک نیا یتارداص تالواحم
 .(94 :1356 ،یثوغ)دوشیم هدز نیمخت اکیرمآ رالد نویلیم 500 نآ  جح هک
   .ترسا هدرش لیکشت یموق یاهتیلقا رگید و کبزا ،هرازه ،کیجات ،نوتشپ گرزب موق راهش زا یلک روط هب ناتسناغفا
 ، درصرد 2/9  ارت 8  ارهکبزا ،دصرد 11 ات 2/9 اههرازه ،دصرد 37 ات 31 اهکیجات ،دصرد 42 ات 40 نیب اهوتشپ دادعت
 و  راربتبرع ،یناتسرون ،اهیاهشپ) هیقب و دصرد 1 ات 5/0 اهچولب ،دصرد 2 ات 1/0 ،اهقامیا ،دصرد 3 ات 1٫7 اهنمکرت
   ترورص هرب زونه چولب موق .تسا یوق رایسب ناتسناغفا رد یاهلیبق و یموق یاهدنویپ .تسا هدوب دصرد 5 ات 4/1 (…
 ریاس زا و دننکیم یگدنز یزکرم ناتسهوک رد اههرازه .دنفابیم ییابیز و هداس یاهیلاق اهنآ .دننکیم یگدنز ییادتبا
  مالرسا     زا لربق نارنآ تمدرق هرک  درشابی   رم ناترسناغفا یلرصا نینکاس زا اهنآ .دنراد رتییایسآ یرهاظ ناتسناغفا ماوقا
    ماورقا ترسد هرب و دش  راخ نانآ تسد زا تردق مالسا دورو دعب هنافسثتم دشابیم نانآ ییالط نارود هک ددرگیمرب
  مالرسا   زا لربق ناترسناغفا رادتقا و هوکش نآ هک دننکیم ینارمکح زورما ات و دنداتفا دندوب بارعا و دنه زا هک  جاهم
  جاهم ماوقا نآ تسد هب هک دشابیم نایماب یاههمسجم نارود نآ یناتساب راگدای اهنت و تشگنرب ناتسناغفا هب هاگچیه
 .(43 :1389 ،رورپ ناج)دش دوبان دنتشادن یخیرات ناتسناغفا رد هک
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 (https://www.geopolitica.ru) :عبنم ناتسناغفا یاهتیموق -3 هرامش هشقن

    ناترسناغفا زرکرم و رتخارب ،    لامرش رد یرد یرسراف .ترسا وترشپ و (یرد) ناغفا یسراف ناتسناغفا رد یلصا نابز ود
 99     .ترسا یرنمکرت اری یرکبزا یکرت یاهنابز زا یکی ناشلوا نابز ناتسناغفا مدرم دصرد 11 ًاابیرقت .دوشیم تبحص
  درصرد 1 زا  ررتمک و  هعیرش دصرد 19–10 ،ینس نانآ دصرد 89–80 دودح هک دنتسه ناملسم ناتسناغفا مدرم دصرد
  هتخانرش ( ارهرفاک  نیمزررس)  ناترسرفاک  مارن  ارب  هرب  ناترسرون  تریالو ، یدالیرم 1890 ههد ات .دنتسه نایدا رگید وریپ
 .(58 :1389 ،هللاریخ)دشیم

 ناتسناغفا رد ینید و یبهذم تامیسقت -3 هرامش رادومن

 (https://sites.google.com/a/bcluw.org) :عبنم
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 ناتسناغفا و ناریا زرم
    ارت ترسا ناترسنمکرت و ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم یقالت لحم هک راقفلاوم هناهد زا ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم
     و نارریا  رترشم زررم لورط   .ترسا هرتفای دادتما ناتسکاپ و ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم یقالت هطقن هوک هایس کلم
     زا لکرشتم یربآ زررم رتمورلیک 236    دودرح و یکرشخ زررم رتمولیک 709 دودح لماش رتمولیک 945 دودح ناتسناغفا
  رتمورلیک 24     دودرح نوماره هرشایرد و رتمورلیک 55    دودرح ررس خیرس و دنمریه دور - رتمولیک 157 دودح دوریره)
        مارن هرب آرسیلگنا لاررنژ طرسوت نآ آلامرش تمرسق تسا نآ لوط رتمولیک 850 دودح هک ىزرم طخ نیا .(دشابیم
   ترقفاوم ارب 1314    لارس رد آقارب و آرسیلگنا 2   نوهارمکام لرنلک طرسوت (ناتسیس فارطا) نآ آبونج ىاهتنا و 1نیلکام
              دودرح نیریعت و ىدرنبزرم ىارتلآ نیدرلارخف دبهپرس طرسوت هریکرت ترلود تریمکح هرب ناترسناغفا و نارریا نیتلود
 .(69 :1383 ،این  فاح)دیدرگ
    ارت ترسا ناترسنمکرت و ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم یقالت لحم هک راقفلاوم هناهد زا ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم

 .تسا هتفای دادتما ناتسکاپ و ناتسناغفا و ناریا  رتشم زرم یقالت هطقن هوک هایس کلم
 (http://download.aftab.cc) :عبنم ناتسناغفا و ناریا یزرم طاقن -4 هرامش هشقن

                                                                                                                                                               
1. Mackline 
2. Mac Mahon 
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 ی رتمورلیک 45 رد و هدوب ناتسشولب و ناتسیس ناتسا  باوت زا ،دنمریه ناتسرهش یاهاتسور زا هک کلیم یزرم هاگرذگ
     تریالو تروارجم رد کرلیم .دریآ   یرم بارسح هرب ناتسناغفا و ناریا یزرم یاههزاورد زا یکی ،تسا هدش  قاو لباز
 .تسا هدوب رفاسم رازه 15 دودح رد یزیش ددرت ریسم 91 لاس رد و هدش  قاو ناتسناغفا زورمین
    یورضر نارسارخ ناترسا رد دابیات  باوت زا نوراغود .تسناد نوراغود دیاب ار ناتسناغفا اب یزرم رودیرک نیرت هم اما
 62        هترشذگ لارس ترسخن هرهام ترشه رد ارهنت .ترسا رتمولیک 135 تاره اب و رتمولیک 15 دابیات اب نآ هلصاف .تسا
       نریا .دررک ادریپ ارقترا یداراتقا هشریو هقطنم هب  هد تلود رد نوراغود .تسا هدش رداص زرم نیا زا الاک نت نویلیم
 .(197 :1390 ،نارگید و یهادنزا یعیدب)دراد رارق زین دیدج  شیربا هداج رد هاگرذگ

 (http://shabestan.ir) :عبنم ناتسناغفا اب ناریا یزرم یاهرهش -5 هرامش هشقن

 ناریا تینما و ناتسناغفا کیتیلپوئژ
  هدورب ناتسناغفا تالوحت رد راذگریثثت و  هم نارگیزاب زا یکی ناریا یمالسا یروهمج ،ناتسناغفا یریگلکش یادتبا زا
  تاربث و تینما اب یعون هب روشک قرش هزوح رد ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما هک تسا نآ رما نیا تلع و تسا
  ییارج هربا    ج و لورحت ارب ارهراب نارریا رد تردق تیزکرم هک یخیرات ینالوط ریس رد .تسا هدروخ هرگ ناتسناغفا رد
  یتاعورضوم .ت  رسا هترشاد ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد ار دوخ  اخ هاگیاج ناتسناغفا ،هدش ورهبور
   یمالرسا یرورهمج قیرط زا ردخم داوم قاشاق ،فلتخم یاههرود رد ناتسناغفا رد یجراخ یاهورین رواح نوچمه
    هرک دنترسه یرحرطم تاعوضوم ناتسناغفا رد یلخاد یاه نت و اهیریگرد و ناریا رد یناغفا نارجاهم رواح ،ناریا
 .(43 :1378 ،هدازدهتجم)تسا هتشاد روشک ود هبناجود طباور و یلم تینما رب یتاریثثت
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  هداد راررق     دورخ یرتینما یرورف طیرحم هقلح رد ار ناتسناغفا ،دوخ یتینما تادیدهت  فر یارب ناریا یمالسا یروهمج
 طل  رسم  رقن ،کیتیلپوئژ رانع ،ناریا یمالسا یروهمج یعافد دربهار و یجراخ تسایس  یظنت بوشراش رد .تسا
    نورچمه هرقلح نریا رد اهدیدهت یگشیو و تیهام .دراد یتینما یروف طیحم هقلح رد یجراخ تسایس یریگتهج رد
   و تریعمج ییارجه    رباج هرب طوربرم لئارسم ،    یبهذرم ر یمورق یاهتباقر ،یلخاد گنج شرتسگ زا یشان یاهرطخ
      یجرارخ ترسایس نارریا هرک ترسا یا هرنوگ هب هریغ و یتسیرورت یاهتیلاعف ،تردق ألخ رثا رب یتابثیب ،ناگدنهانپ
 ط یرحم و   تردرق تخارس قطنم فرط کی زا نیاربانب ؛دنکیم باختنا ناتسناغفا اب لباقت ای لماعت یارب ار هنایارگلمع
  ررگید فرط زا و دزاسیم راوتسا کیتیلپوئژ یانبم رب ار یجراخ تسایس درکیور ،ناریا یمالسا یروهمج کیشتارتسا
   رقن  یازفا یاههنیمز ،اهکیجات و هعیش یاههرازه زا یریگهرهب اب ناتسناغفا رد هک تسا حرطم کیژولوئدیا رانع
  هرن ناریا یمالسا یروهمج ،ور نیا زا .دروآیم  هارف یتینما یاهدیدهت  فر رد ار ناریا یمالسا یروهمج ینزهناش و
   ارب ار یدرنم هرقالع نیا یتینما تاظحالم هکلب تسا دنمهقالع ناتسناغفا تشونرس هب یمالسا روشک کی ناونع هب اهنت
 .(182 :1391 ،یسابع)دزاسیم ورهبور  اخ  فانم هب یبایتسد و یلم هیجوت
   نریا رارنک     رد بارسح  طارقم رد و هترشادرب مارگ ناتسناغفا اب دوخ طباور  یکحت رد هراومه ناریا یمالسا یروهمج
  نارریا یمالسا یروهمج ،یوروش ریهامج داحتا یاوق طسوت ناتسناغفا یماظن لاغشا اب لاثم روط هب .تسا هدوب روشک
  ریهارم  ج دارحتا یارهورین   ررب نیدرهاجم یزوریپ زا سپ ،نینچمه .داد ناشن  نکاو دوخ زا هک دوب یروشک نیتسخن
 یمالسا تموکح هک دوب ییاهروشک نیتسخن زا ناریا یمالسا یروهمج ،لباک رد یمالسا تموکح لیکشت و یوروش
 فر  رات و یدالیرم 1994     لارس رد ناربلاط رورهظ ارب .دمآرب نآ زا تیامح و کمک ددص رد و تخانش تیمسر هب ار
 و دش هدوزفا ناریا لمعلاسکع و ینارگن تدش رب فیرش رازم رد یناریا یاهتاملپید تداهش و نابلاط طسوت تاره
   ترورص هرب 1996     رد لرباک لاغرشا زا سرپ هرک تابث اب  یژر کی ندرک اپرب رد ارگداینب نابلاط یوردنت اب تیاهن رد
  یرورهمج ینارگن ات دش ثعاب نیا و درک  هارف یتنس ییارگداینب تشگزاب یارب یخیرات یتصرف ،دش صخشم راکشآ
 .(827 :1382 ،یعیفش)دوش نادنشود ناریا یمالسا
  زا درن  اوتب هرک دورب ییاهراکهار داجیا یپ رد تدش هب نابلاط یریگتردق اب هلباقم رد ناریا یمالسا یروهمج نیاربانب
 :تشاد دوجو نابلاط اب ناریا لباقت یارب هدمع لیلد راهش لصا رد .دنک یریگولج اهنآ بناج زا رتشیب یاهررض
   ،تسا روشک نیا ناگیاسمه نیرت هم زا هک ناتسناغفا رد ینس نایارگطارفا طلست زا ینارگن -1
  ناترسبرع ، ناترسکاپ نوچمه ،اکیرمآ نادحتم و ناریا یمالسا یروهمج یاهقطنم یابقر طسوت اهنآ ندش ینابیتشپ -2
  ،دوب ناریا یمالسا یروهمج یسایس و یدااتقا  فانم اب داات رد نیا هک یبرع هدحتم تاراما و
   و هعیرش یاره      هرازره نورچمه نارریا یمالرسا یرورهمج یرعیبط نادحتم اب هک نوتشپ ییارگیلم کی یریگلکش -3
  هرب ن   اربلاط هرک دورب نشور ًاالماک ناتسناغفا هعماج رد یداشن و یموق راتخاس نیا دوجو اب و دندوب داات رد اهکیجات
 .دنک رارقرب ناتسناغفا رد ار تینما و تابث تسناوتیمن ییاهنت
     یاررب ار یهارگهانپ هرک تخانرش    یرم ردرخم داورم یاره   ترسیرورت ناورنع هرب ار نابلاط ناریا یمالسا یروهمج -4
 .(827 :1382 ،یعیفش)دناهدروآ دوجو هب یتسیرورت یاهنامزاس
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  ارهنآ نیرت هم زا هک دیدرگ ناریا یلم تینما دیدهت تابجوم تهج نیدنش زا ناتسناغفا رد نابلاط روهظ یلک روط هب
 ی    هرهبج یبرسن تردرق  هارک ، یررگ یفلرس یسایس راتفر هدنهدشرتسگ و کیژولوئدیا بیقر کی داجیا هب ناوتیم
  و یداراتقا ،      یرسایس یاربقر ناورنع هرب ناترسبرع و ناترسکاپ ی  هدرترسگ مورفن ،   دورب نارریا تریامح دروم هک لامش
      یلرصا ناریماح ررگید فررط زا و درنتفریم رامش هب اکیرمآ یلصا نادحتم فرطکی زا هک ناتسناغفا رد کیژولوئدیا
 فده ،هدازدهتجم زوریپ نوچمه ینارگلیلحت .درب مان ار نابلاط زا هدحتم تالایا یاهتیامح تیاهن رد و دندوب نابلاط
  تریمکاح یمیژر ناریا یرواخ حانج رد :هک دنکیم نایب هنوگنیا  طقم نآ رد ار نابلاط زا ینابیتشپ رد هدحتم تالایا
   ییارکیرمآ هرریجنز زا یا    هرقلح ناورنع هرب و درشاب ناریا یمالسا یروهمج دض و یعیش دض نونج راشد هک دنک ادیپ
        تاربجوم ناربلاط تریمکاح ارب دورب راودریما هدرحتم تالایا لاح نیع رد .دنک ینیرفآ قن ناریا کیشتارتسا هرصاحم
  نتخارس یوزنم همانرب و دبای تیعقاو ناتسکاپ و ناتسناغفا هار زا دازآ یایرد هب ناتسنمکرت یناسرزاگ یاههلول سیسثت
  دریاب نار     ریا یمالرسا یرورهمج فررط زا نیاربانب ؛دوش لیمکت یزکرم یایسآ ر رزخ زاگ و تفن کیتیلپوئژ رد ناریا
      زرین و  نرکاو زا زریرگ لرماع ود ررب ًاااخشم تسیابیم هک دشیم ماختا ناتسناغفا تالوحت لابق رد یبسانم تسایس
   ررظن درورم یا هرقط    نم ریورات هرب نداد لکرش رد ناربلاط لعفلاب و هوقلاب ناوت و  قن زا تسرد دروآرب و یرگنهدنیآ
 ،  یرلک رورط    هرب .درشاب راوترسا ، درنربیم دوس اهنآ درکلمع زا ای هداد دشر ار نابلاط هک یرثؤم و ناهنپ همین یاهورین
   فررط کری ز   ا هرک دورب هرتکن نیا باسا رب ناتسناغفا رد نابلاط نامز رد اکیرمآ و ناریا یمالسا یروهمج تاضراعت
   یورورش ریهارمج داحتا  ورخ زا سپ لامش فالتئا یریگتردق ینعی دوجوم  ضو  فح زا ناریا یمالسا یروهمج
     عورقو ارب هرکنیا ارت دوب دوجوم  ضو ندز  هرب و نابلاط زا تیامح ناهاوخ اکیرمآ رگید فرط زا و درکیم تیامح
  یاررب یاهقطنم و یتینما تالداعم ،نابلاط طوقس و اکیرمآ طسوت ناتسناغفا لاغشا و یدالیم 2001 ربماتپس هدزای هثداح
      ورربور هترشذگ ارب یتوارفتم یاره   هرنیمز ارب زرین یتینما تادیدهت و دش نیداینب تارییغت راشد ناریا یمالسا یروهمج
 .(166 :1385 ،یناقرز)تشگ
   کری ارریز  ترسا    رورشک نریا رادریاپ تینما و تابث ناتسناغفا رد ناریا یمالسا یروهمج تساوخ و هغدغد نیرت هم
 رد .دنکیم دیدهت ار ناتسناغفا یبرغ قطانم زرم ه یاهناتسا هشیو هب ناریا یمالسا یروهمج تابث ،تابثیب ناتسناغفا
  هرس رد د  ریاب ار دورب زین 1نب سنارفنک یلصا عوضوم هک ناتسناغفا رد یزاس تلم ر تلود حرط ،درک هراشا دیاب اجنیا
    هرقطنم یاهرورشک ترسایس یا هرقطنم حطس رد ناتسناغفا هعماج تیهام یلخاد حطس رد ؛تفرگ رظن رد لیلحت حطس
 نیارب  ارنب ؛ترسا حرطم روشک نیا لاغشا راثآ یناهج حطس رد و دننکیم داجیا ریسم نیا رد ار یعنام هک ناتسکاپ دننام
      رد .دورب درهاوخ لوراح لرباق ینارهج و یاهقطنم ،یلخاد حطس هس رد هناگهس یاههیاپ هیاس رد ناتسناغفا رد تابث
    یاهرورشک رادریاپ یرارکمه یا    هرقطنم حطرس رد فرلتخم یاره هوررگ و ماوقا نیب  رتشم  هف لواح یلخاد حطس
    ر یرسا    یس راتخارس ررب هرناگیب یارهوگلا لیمحت نودب ندناسر یرای یناهج حطس رد و ناتسناغفا هصرع رد هیاسمه
 .(74 :1389 ،رای هماخ)درک دنهاوخ  کحم ار ناتسناغفا رد تابث یلصا یاههیاپ ،ناتسناغفا هعماج یعامتجا
   قربطنم ًاالمارک روشک نیا رد یزاستلم - تلود لیمکت اب ناتسناغفا لابق رد ناریا یمالسا یروهمج کیشتارتسا فده
  رد ررضاح یا  هرقطنم اررف و یا هرقطن  م نارگیزارب زا کریچیه دروم رد ار یقابطنا نینش دومن اعدا ناوتب دیاش .دشابیم
 .تفای ناوتن ناتسناغفا هنحص
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 ینماان و ردخم داوم تیزنارت هشیو هب ناتسناغفا راذگریثثت یکیتیلپوئژ لئاسم یسررب هلاقم نیا فده هک نیا هب هجوت اب
 .دوشیم هتخادرپ عوضوم ود نیا یسررب و لیلحت هب همادا رد تسا ناریا تینما رب یزرم
 ردخم داوم تیزنارت -1
      هدرش لیدربت نارریا یمالرسا یرورهمج یلصا یاهینارگن زا یکی هب ریخا یاهلاس رد نآ قاشاق و ردخم داوم هلئسم
  ترورص  هرب  ؛درشاب یرم  اریند ردخم داوم نیرتشیب هدننکدیلوت ناونع هب ناتسناغفا تالوحت زا رثثتم هک هلئسم نیا .تسا
  رریغ  ترارجت   .ترسا هدرش ناریا یمالسا یروهمج رد یاهدیدع یعامتجا ر  یسایس تالکشم زورب بجوم نوزفازور
    تاربث نیرنچمه هرکلب ،  ترسا نآ یزارسزاب   هرمانرب و ناترسناغفا تینما یارب یدج یدیدهت اهنت هن ردخم داوم ینوناق
 و تارن و اکیرمآ یاهورین رواح طیارش رد و یدالیم 2001 ربماتپس 11 زا سپ .دزاسیم لتخم ار یللملانیب و یاهقطنم
 مال رعا تحارص هب اکیرمآ هک تسا یلاح رد نیا تسا هتفای  یازفا نآ تیزنارت و ردخم داوم دیلوت خرن ناتسناغفا رد
 . درشاب  یرم  رسیرورت اب هلباقم یلصا فده هکلب ،هدوبن ردخم داوم اب هزرابم ناتسناغفا رد شرواح زا فده هک هدرک
 ، دریآیم تسد هب نآ زا هک یدوس اب تسا ددص رد ،ردخم داوم تشادرب و تشاک نازیم هب تبسن یهجوتیب اب اکیرمآ
  ترارجت ،رگید یوس زا دنامب رادیاپ برغ و اکیرمآ رواح هناهب و دوش ناتسناغفا رد یعامتجا یاهشروش زورب  نام
 نا ترسکاپ و ناریا یمالسا یروهمج صخالاب هیاسمه یاهروشک روما رد لالخا و اهزرم ینماان هب دناوتیم ردخم داوم
 -  درحتم للم تراجت و هعسوت قودنص یبایزرا باسارب نینچمه .ددرگیم  فتنم هلئسم نیا زا اکیرمآ هک دنز نماد ار
    یازرفا درصرد 675  دودرح 2002 لاس رد ینعی اکیرمآ طسوت نآ لاغشا زا سپ ناتسناغفا رد نیئوره دیلوت - داتکنآ
 .(World Drug Report, 2011: 21) .تسا هتشاد

 ناتسناغفا رد ردخم داوم دیلوت نازیم -1 هرامش لودج
 لاس 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4800 

 نت

3200 

 نت

690 

 نت

7700 

 نت

8200 

 نت

6700 

 نت

4100 

 نت

4200 

 نت

3600 

 نت

3400 

 نت

185 

 نت

 دیلوت نازیم

Source: United Nation Office on Drug and Crime.The Opium Situation in Afghanistan . August 29, 2011. 

 11     زا سرپ و هترشاد یداریز تانارسون ریخا یاهلاس رد ناتسناغفا رد ردخم داوم دیلوت هک دهدیم ناشن قوف لودج
    رورشک نریا یاره   ترسایس و ارکیرمآ هشریو هب رگلاغشا یاهورین رواح زا یشان رتشیب هک هتفای  یازفا 2001 ربماتپس
 .دشابیم
  یایرسآ و  ارپورا هرب ردخرم داورم لاقتنا یارب ریسم نیرتهنیزه ک و نیرتکیدزن ناریا یمالسا یروهمج هک ییاجنآ زا
 ، نارریا هر رب داورم نریا نالک دورو یاههجیتن زا یکی .تسه زین یاهقطنم یاهروشک رگید زا رتریذپبیسآ ،تسا هنایم
   هنومررن ناورنعهب .تس هدوب روشک رد داوم نیا  یزوت و تیزنارت زا یشان یاهتیانج و مرج و ناداتعم رامآ نتفر الاب
    کرری دودرح هرب 1360  لارس  رد  رقر  نری ا .ترسا هدوب رفن رازه 4 ناریا رد نیئوره هب ناداتعم دادعت 1342 لاس ارت
  درصرد 80  دودررح ،1368  لاررس یط اهنت نیا رب هوالع .تسا هدیسر رفن نویلیم 2/5 هب 1379 لاس رد و رفن نویلیرم
 .(118 :1393 ،ناشخدب و ینادزی)دندوب هدش ینادنز و ریگتسد ردخم داوم اب طابترا رد ناریا ناینادنز
     داورم شوررف زا لرصاح درمآرد زا ،دوخ تردق یبایزاب اب نابلاط هزورما هک تسا نیا دراد دوجو اجنیا رد هک یاهتکن
   لریالد زا یرکی ،   رقاو رد .درنک  یرم هدافترسا ناتسناغفا تلود و یجراخ یاهورین هیلع گنج هنیزه نیمثت یارب ردخم
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     یورس زا نازروارشک دریدهت و بریغرت رازبا زا هدافتسا اب ردخم داوم دیلوت ریخا یاهلاس رد نابلاط ددجم یبایتردق
 2012  ارت 2005  یاره لارس نیب هک دنکیم هراشا للم نامزاس ردخم داوم اب هزرابم رتفد شرازگ .دشابیم نابلاط یایاقب
 World Drug    ) ترسا هترشاد درمآرد رالد نوریلیم 190  هنالارس ، ردرخم داوم تشک تراجت و تایلام زا نابلاط هورگ

Report, 2011: 63). زا یریگولج و شاخشخ تشک یاهنیمز یدوبان هنیمز رد ار یدهعت چیه اکیرمآ رگید فرط زا 
  اره  نارغفا ارب هلباقم مدع تسایس ندرک لابند اب دراوم زا یرایسب رد یتح و تسا هتفرگن رظن رد دوخ یارب ،نآ قاشاق
   فررط کری زا .تسا هدرب هرهب ،تسا یهجوود یدوس یاراد هک یرازبا ناونع هب نآ زا ،ردخم داوم دیلوت و تشک رد
   شاخرشخ ترشک هک لیلد نیدب ،درادیم هاگن لوغشم ار اهناغفا و هدرک یریگولج ناتسناغفا رد نوزفازور یراکیب زا
         و قارشاق ارب زرین دورخ ررگید یورس زا و ترسا ررت  هفررص هرب نورقم یرگید نیزگیاج لواحم ره زا ناتسناغفا رد
  و زارس بوشآ یلماع هب دوخ دناوتیم ردخم داوم اب هزرابم اکیرمآ دید زا .دسریم یراشرس دوس هب نآ زا یرادربهرهب
       داورم دریلوت ار ناترسناغفا مدررم درمآرد  ربنم نیرت هم رضاح لاح رد اریز ؛دوش لیدبت ناتسناغفا هعماج رد  ظن دض
   یعارمتجا یاره    شرورش ارب درنک  رطق ار مدرم قازترا  بنم نیرت هم نیا دهاوخب اکیرمآ رگا و دهدیم لیکشت ردخم
      یرورهمج یاررب نآ تاقترشم و شاخرشخ ترشک زا یشان ردخم داوم هلئسم .(114 :1388 ،یعیفش) دوشیم هجاوم
    ردرخم داورم  رجح  یازفا و یناسنا و یدام یاههنیزه لیمحت ثعاب اهنت هن هک تسا یتینما هلوقم کی ناریا یمالسا
    یرلحم و یمورق تاربلاطم اب یعون هب و هتفای یرتهدرتسگ داعبا روشک یقرش قطانم رد هکلب ،دوشیم و هدش روشک رد
 .(14 :1377 ،هانپقح) دروخیم دنویپ
 رد ناوتیمن ،دراد دوجو یگنتاگنت هطبار ردخم داوم دیلوت و تشک نازیم و ناتسناغفا تینما و تابث نیب هک ییاجنآ زا
 نو  درب داد مارجنا ردخم داوم لقن و لمح و تیزنارت هیلع هدنرادزاب و  طاق و یدج یاهزرابم ناریا یمالسا یروهمج
  شاخرشخ ت  رشک ارب دناوتب هک دیآ دوجو هب لوئسم و دنمتردق یزکرم تلود و یفاک تابث ناتسناغفا لخاد رد هک نآ
  زرین اجنیا رد دش ثحب دنمتردق یزکرم تلود داجیا لابق رد اکیرمآ یاهتسایس دروم رد هک هنوگنامه و دنک هزرابم
 .تسا هدشن داجیا ردخم داوم قاشاق و دیلوت لرتنک یارب یدنمتردق یزکرم تلود زونه هک درک هراشا دیاب
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 یزرم ینماان -2
    لرمحتم ار یرناوارف یاره    بیرسآ ردرخم داورم لارقتنا ریسرم رد نتفررگ رارق و ناتسناغفا اب زرم رتمولیک 639 اب ناریا
   یقررش یارهزرم ردخم داوم دورو یلصا یدابرم .تسا هدومن تخادرپ نآ تباب ار ینیگنس یاههنیزه و تسا هدیدرگ
 . ترسا هدمآ تسد هب ناتسشولب و ناتسیس و ناساررخ ناترسا ود زا ردخرم داوم تایفشک دصرد 55 هک یروطهب هدوب
   هدرش رتشیررب ین مااررن و ترارش نیا هنماد یلماوع رب انب ناریا رد اما دشابیم ترارش و تنوشخ اب مأوت تراجرت نیا
  دورخ    راریتخا رد و لررتنک ار یزررم قطانم ،یتازایترما ذرخا یازا رد یلحرم نیناوخ و اهلادوئف بالقنا زا لبق .تسا
 ، یرلیمحت گن  ررج یررط و بالقنا لیاوا رد تردق ءالخ اب اما ؛تخیر  هرد راتخاس نیا بالقنا عوقو ارب هرک دنتشاد
   دراورم و یرریگ نارگورگ و ی مارخا ،ترا رغ    و لرتق دنناررم ینمااررن و تراررش داجیا و ردخرم داورم قاشاق هب اهنآ
 .(90 :1385 ،یجنغ و یدمحم)درندروآ یور یرگرید
  و ترقو ،   تارناکما  اراتخا اررب اهنرت دهدیم  هاک ار یزرم هقطنم یتینما بیرض هک اهترارش هنوگنیا اب هلباقم
      و ترینما دورجو مزلترسم یداراتقا یارهتیلاعف و یراذگهیامررس .تسا ریسم تلود یوس زا ناواررف یناسنا یورین
     یااررف ندررک نماارن هرب  یزررم     قطارنم رد ردرخم داورم قارشاق  شرترسگ اما ؛تسا ناراذگهیامرس رطارخ نانیمرطا
 .(77 :1382 ،نایراتخم)تسا هدیماجنا روشرک لرک رد مومرع روطهب و قطانم نآ رد صخا روطهب یراذگهیامررس
 ، دربای   یرم بارتزاب زرین  یزریمآ قاررغا لکش هب قطانم نیا زا قیقد تخانش دوبن هرب هجورت اب ًااتدمع هک ینماارن دورجو
  دیدشررت زا راشارن ،دنور نریا ارب هلباقم یارب یزکرم تلود رگید ییوس زا و هدیدررگ ناراذگهیامررس یلیمیب بجوم
  یاره  ترسیا دادرعت ،    درادرن یتیعورضوم نیرنش نرما قطانم رد هک تسا یروما ررب زکرمتم تراظن و یتینما تامادرقا
   نینررش ماجررنا .ترسا هدیدررگ یماظرن ناگداپ هب اهنآ لیدبت ثعاب یقررش یاهزررم هب یهتنم یاهریسم رد یسرزاب
    ررب و هترشاد یرص  واخ  رخب هلیرسو هب یراذگهیامرس رما رد یفنم ریثثت لاح ره هب ترسا ریذپانزیررگ هک یتامادقا
 و  ناتسیررس دننارم یقطانم رد اهیراذگهیامرس رثکا بالقنا زا سپ ،لیلد نیمه هرب .دیازفایرم یرتلود یاههنیزه نازیم
    رامرش هرب موررحم   یحاورن رامرش رد زونه قطانم نیا دوجو نیا اب هک هتفرگ تروص تلود طسورت اهنرت ناتسشولرب
 .(77 :1382 ،نامه)دوریم

  دورجو تلع هب و هدرش یراذگهیامرس یدااتقا یاهتیلاعف رگید رد ردخم داوم تراجت یاهتیلاعف زا لصاح دیاوع
   و هدررک هرضرع رتمک یتمیق اب ار دوخ تامدخ و تالواحم دنکیم کمک اهنآ هب دنراد برتسد رد هک یهجوت لباق
 ، یزریخریما)ددرگ یرم  ینونارق     خررب فیعاررت ثرعاب و دننک  راخ تباقر نادیم زا ار اهتکرش رگید دنتسه رداق

1385: 155). 
    رد نارریا نداد هورلج نماارن ببس ،ردخم داوم لاقتنا و دیلوت زکرم نیرتگرزب ناونرع هرب ناتسناغفا اب ناریا ترواجم
 ،نی رنچمه .تر رسا هدیدررگ  سیروت بلج و یجراخ ناراذگهیامرس یفنم رظن ثعاب دوخ نیا هک هدیدرگ نایناهج دزن
   یداراتقا یاره  ناریز برجوم و هتساک 1 وکا یدااتقا یاهیراکمه نامزاس  رحت زا دناوتیرم هدریدپ نیا یاهدمایپ
 .(130 :1390 ،یدیشر)ددرگ یناوارف
  یرنعی یژرنا گرزب رابنا ود ناشمرد ناریا ندررک یوزنرم اکیرما یگدرکرس هب یناهرج رابکترسا فادرها نیرتهدمع زا
  دیدرش  ترباقر کی رد یاهقطنرم یاهروشرک زیرن باسا نیمه رب و هدوب (یزکرم یایسآ) رزخ یایرد و براف دیلخ
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  برلج    دورخ هرب ار راذرگ هیامررس یتفن یاهیناپمرک و هقطنرم زارگ و تفرن ۀدننکدیلوت یاهروشک رظرن ات هتشاد یعس
  رد زورس نارمناخ  گرنج  کری    نتخادرنا هار ارب دررب یرم یدایز هرهب رذگهر نیا زا دوخ هک ناتسکاپ نایم نیا رد .دننک
   ارب ارت دوب ددص رد یرابجا چوک هب مدرم ندرک روبجم و  یسو یاهمارع لتق ماجنا و نابلاط کهورگ طسوت ناتسناغفا
 ی   ارهرازاب هرب ار رزرخ- هرنایم یای   رسآ قطارنم ترفن ، ناترسناغفا  قریرط  زا زارگ و تفن هلول طخ ریسم رد تینما داجیا
 ،    دورب ورربور ینارهج رابکترسا تفلاخم اب هک ار ناریا یمالرسا یروهمرج یاهیراذگهیامرس و دیامن رداص یللملانیب
  ناترسناغفا روشک ود طباور ناتسناغفا ۀنحص هب اکیرما دورو اب و دشن دروآرب هتساوخ نیا نابلاط روهظ اب .دراذگ  یقع
   ۀنحرص رد ناربلاط درکلمع .دماین دوجو هب یژرنا رودص تینرما یاررب ینیمات  قاو رد و دیئارگ یگریت هب ناتسکاپ و
   یاریاقب و اره  هرشیر زورنه نآ نتفر اب هک هتشاد ناریا یمالسا یروهمج یارب ار یراوگان یاهدمایپ ،ناتسناغفا تسایس
 .(130 :1390 ،نامه)دنکیم لیمحت ام ماظن رب ار یفلتخم یاهویرانس و اهتیعضو و تسا یقاب درکلمرع نریا

  یاره ناررحب دسریم رظن هب ،یراج عاضوا یهدناماس رد نآ تلود یاناوت مدع و ناتسناغفا یلعف تیعضو هب هجوت اب
   فعرض هرب هجوت اب و هتشاد همادا زین نونکا ه تسا هدورب ناتسناغرفا ماظن رد تیعورشم و تیوه زا یشان هک هتشذگ
   اررم یاهزرررم ی  قررش تمرسق ، رورشک  نریا رد اکیرما یسایس رواح و یلخاد یاهعازن ۀمادا...و یگنهرف ،یدااتقا
 ،   ارکیرما رریظن ییارهتردق تباقر و روارح تابجوم ررکم یاهیمارآارن و هدوب  رمو ره و بوشآ راشد نانچمره
 .(29 :1381 ،یعیفش)تسا هدومن  هارف ار...و ناتسکاپ ،سیلگنا
 دش هرناور نارریا یمالسا یروهمج و هیاسمه یاهروشرک هرب ترجاهم لیس ،ناتسناغفا هب یروش  ترا  جاهت رثا رب
  اهرورشک  ینماارن  ۀرنماد رب و دیدشت ترجاهم لیس زین روشک نیا هب ربماتپس 11 هثداح زا سپ اکیرما  جاهت بقاعتم و
   هتساررک ارهنآ ی  نماارن تارعبت زا اما هدشعورش ناشروشک هب نیرجاهم تشگزاب دنشره ریخا یاهلاس رد .دش هدوزفا
  یتاریانج    بارکترا ارب ًااراعب و هتشاد تماقا ام روشک رد زاجمریغ تروصهب یناغفا نیرجاهم زا یهوبنا زورما و هدشرن
 ی مالررسا یاروش سلجم قباس ناگدنیامن زا یکی ۀتفگ هب انب .دنوشیم  راخ روشک زا یتحارهب ییاپدر نتشاذگ نودب
 تماقا ام روشک رد هک یناغفا رجاهم رازه تسیود و نویلیم هس زا ،(یلالج  ظاک یاقآ دورهاش مدررم قباس ۀدنیامرن)
 و  هدرکررن هنیزه روشک رد ار دوخ یاهلوپ هنغافا نیا زا یرایسب .دننکیم تایلام تخادرپ هب مادرقا رفن 17 اهنت دنراد
 .(133 :1388 ،نایداه)دننکیرم  راخ روشک زا ار نآ
   ررسارس رد هطبارض  یرب تروراب   نارریا رد ینارغفا رجاهم رفن رازه دص راهش و نویلیم کی هب کیدزن رضاح لاح رد
  زا  رارخ و  دنترسه یی ارسانش   ردرم  درقاف  اره نآ درصرد 95 ، یمرسر  بانم مالعا قبط هک دنشابیرم هدنرکارپ روشک
  .درننک    یرم یگدرنز هرنادازآ و هدرش روشک دراو زاجمریغ روطب نیرجاهم نیا یترابع هب و دننکیرم یگدرنز اههارگودرا
 یورین هدنامرف)فابیلاق رادرس هچنانش .دنراد و هتشاد ام روشک رد یبرخم یاه قن ،رجاهرم دارفا نیا هک تسا یعیبط
  دارجیا و  یرریگ  نارگورگ هرب ردا رق دوخ نانطو ه زا هدرع نریا کمک و یگنهامه اب رارشا :ترسا هتفگ (ا.ا.  یماظتنا
 دنوشیم ینماان

 ناریا یمالسا یروهمج روشرک ،یلرخاد یاهعازن نینچمه و ناتسناغفا روشک رب یجرارخ یاهگنرج لیمحرت رثا ررب
 ،تیانج و مرج  یازفا هب ناوتیرم هنغارفا رجاهم یاهدمایپ زا .تسا هدش یریذپبیسآ راشد هنغافا ترجاهم تباب زا
  قرررش ، یرهررش طاقن رد نکسم ینارگ و اههناخ هراجا  یازرفا و اههزاغرم یلفقرس نتفر الاب ،اهیراکهزب و تافلخت
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  و یمارخا ، یرریگ نارگورگ ،ی   رنزهار برلاق رد زررم  یورس ود رد ینوناقریغ یاهددرت دیدشت ،روشک یقرش بونج و
     تیعمررج نزاوررت و لدارعت ندز  ره ررب ،ردخرم داورم قاشاق و الاک قاشاق رما رد ندش لاعرف ،اهناگوررگ ۀجنکش
  ددرعتم  یاهدرمایپ ،      نادرهاز و دهرشم هرلمج زا یرهرش زرکارم رد یبهذرم و یمورق یاههوررگ لیکشت ،ینس و هعیش
  و یتامدررخ تاناکما رب راشف ندررک دراو ،تشادهرب حطرس  هارک و یلسانت یاهیرامیب شرتسگ هلمج زا یتشادهب
   یبهذررم ترفاب  ررییغت ،   زررم رادرج رد ارهنآ  تریکلام ۀدیچیپ ۀلئسم ندش رادیدپ و یعارز یاهنیمز دیرخ ،ییانبریز
      و بورساج و رودزرم لماوررع موفررن و یباری ررهار ،قررش بونرج یرهش زکارم زا یخرب و یزرم یحاون رد هشیوهب
   ارب هرنغافا  اودزا ،  اهدزمترسد حطرس  ندرمآ نی ئارپ و  یرارکیب خرن  یازفا ،فلتخم داعبا رد یتینما یاهدماریپ رگرید
 .(36 :1389 ،رورپ ناج)ددرگیم یقلت زیمآهعجاف نارحرب کی یلم دعرب رد هک درک هراشا...و هعیش نارتخد
  رد یرفنح تنس لها بهذم یکیدزن لیلد هب تسا هتفای هعسوت و هتفرگ لکش یاهدرتسگ یراذگهیامرس اب هک تیباهو
  تارغیلبت ، نامرورشک نی رشن ی   نرس قطارنم ریارس و یقرش ۀیشاح رد یفنح تنس لرها بهاذرم دوجو زین و ناتسناغفا
      داجرریا اررب و هداد راررق  رشوپ ترحت ار بهذم ینس یاهیولوم رثکا رذگهر نیا رد و هدومن عورش ار دوخ  یسو
  بزرح و نات   رسکاپ رد هباحرص هاپرس .تسا هدش هقطنم رد یناواررف یاه نرت بجوم ،یگنهرف و یدااتقا تالیهست
    تاریونم لاربند هرب و هدومن  هارف رگید یاهروشک و روشک قرش رد ار ینماان تابجوم یماظن یاههویش اب هک ناقرفلا
 و نایناریا رورت و ییاسانش یارب یتسیرورت یاههورگ لیکشت .دناهتفرگ دوخ هرب یاهدرتسرگ لکش و تکرح ،تیباهو
  زا یزرررم  قطارنم رد نارحب داجیا و نایعیش نکاما ندز  تآ و بیرخت ،رورت رد تکرش و یمالسا بالقنا نارادفرط
   مدررم هرک هد رش   ثرعاب رورشک قرش یزرم یحاون رب  کاح یگنهرف و یدااتقا رقف .دشابیم نانآ یاهتیلاعف هدمرع
   ترفاب تاررییغت  رد یعرس ی ربرخم تامادقا نینش اب اهنآ و هتفرگ رارق تیباهو تائاقلا ریثثت تحت ،نیشن ینس قطانم
 .(587 :1381 ،ینامیلس)درنراد ینماان زوررب و یتیعمرج
     هرک هدوربن رواتررم رورشک رد نیبامیف یاهزرم رد ناتسناغفا بناج زا یاهدمع یماظن دیدهت هتشذگ ۀهد ود لوط رد
   یرتح یزررم راون رساررس رد هدنرکارپ و دودحرم ،یعطقم یاهیریگرد یلو دوشیماظن ۀدرتسگ یاهیریگرد هب رجنم
  کهورررگ  لماوررع ،نی قفارنم ،یغاب دارفا طسوت اهترارش نیا هک تسا هتشاد دوجو یزرم یاهترارش ریظن قمع رد
 ه     رک هدوررب یزرررم راوررن رد دورجوم تادیدهت هلمجزا...و ناقرفلا بزح ،هباحص هاپس ریظن یباهو لماوع ای و نابلاط
  یارهترا     ررش ررضاح لارح رد .ترسا هدورب هارمه...و رورت ،نکاما بیرخت ،یکیرش تایلمع ،یریگناگورگ اب ًااتدمع
 ار یگنهرف و یدااترقا ،یسایس ،یماظن تادیدهت زا یدیدج بیکرت و هتشگ مأوت ردخم داوم لاقتنا اب زرم رد یلحرم
 .(23 :1385 ،یزب)ترسا هدروآ دورجو هب روشک قرش رد
  ۀدرننک  یرسقت  لارحنی ررعرد ، درنکی رم یروآ  رمج ار ناتسناغرفا روشک زا یعیسو  خب یاهبآ هک دنمریه هناخدور
   بآ دوربمک رارب 12 نونکات ناریا زا ناتسناغرفا ییادرج زا سپ .دوریم رامشب زین ناتسناغفا و ناریا یللملانیب یاهزرم
  ناترسیس  مدررم  یاررب ار یا هدریدع تالکشم و هدش ناتسیس رد یعیسو یعامتجا یاهنارحب ببس دنمریه زا یتادراو
 :1393 ،  ناررگید و هراترس  )تسا هدرش رورشک حطس رد اهنآ یگدنکارپ و یگراوآ هب رجنم هرک هترشاد اهیلرباز هشیوهب

27). 
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  اره  نرت  نریا  ۀرجیتن  رد هرک   هدورب ناترسناغفا و ناریا نیب  نت دروم هراومه نآ رس رب فالتخا و دنمریه دور ۀباقرح
 ، درنمریه      دور بآ زا ناتسناغررفا رتشیررب ۀدافتررسا و هرقطنم رد هترشذگ لاس دنپ یلاسکشخ ،نیفرط ینماان تابجوم
 .(66 :1383 ،یلکلم)تسا هدیدرگ دنمریه بآ لماک  طق ببس
   یرخرب دورجو ،  یبهذرم و یمورق   و یرگنهرف یاره شرارعت ،  گرنهرف و هارفر نییاپ حطس ،بسانم لاغتشا دوجو مدع
   لرماک لررتنک دوبن ،حیحص تیریدم مدع ،اهزرم  راخ زا رثثتم یبهذم دنت یاهنایرج تیلاعف ،زیرگ زکرم یاهنایرج
 .تسا هدز نماد ناتسشولب و ناتسیس رد ینماان رب هک تسا یلیالد هلمج زا یقرش یاهزرم رد یزرم قطانم رب

 ت   ریعبات ارب نارمزمه ناتسکاپ تیعبات ذخا و ناتسناغفا زین و ناتسکاپ یاهچولب اب یناریا یاهچولب یخرب یدنواشیوخ
   قارشاق یاهدرن   اب هرب ندرش بذرج ،ینوناقریغ ای بماک یاهلغش رد تکراشم ،یزرم یاههشرازاب  ک تیلاعف ،یناریا
  لرماک دادسنا و لرتنک مدع و یگتفاینهعسوت و هقطنم رد بسانم یعامتجا و یدااتقا هافر مدع ،ترارش و ردخم داوم
 .(43 :1386 ، لاو)دراد یتسیرورت تاقافتا رد هشیر هک تسا یلماوع زا یگمه اهزرم
    ررب ار لغرش و داورس دقاف یاههداوناخ و ناناوج زا یرایسب هک تسا یلیالد نیرت هم زا یگتفایهعسوت مدع و یراکیب
  و دریرخ ای و ردخم داوم ،ناسنا قاشاق ،تخوس قاشاق هلمج زا بماک لغاشم هب شاعم رارما یارب ات تسا هتشاد نآ
 .دنروایب یور دوشیم دراو ناتسا نیا هب زرم یوس نآ زا هک زاجم ریغ ییاهالاک شورف
  یریارگ هرقرف دیدشت لماع هک تیباهو و یفلس نایرج هب کیدزن دنت یاه یارگ اب یمالسا  سیلاکیدار نایماح تیلاعف
 وجتسج دوخ هلیبق و موق هریاد رد ار  فانم اهنت هک یموب  سیلانویسان و یبلط لالقتسا هیحور نینچمه و تسا یبهذم
 .تسا ناریا یقرش یاهزرم رد ینماان لماوع هلمج زا دنکیم
   ناریم رد ناواررف ح   الرس دورجو و هرنایارگاو تالیامت ،اهحانج یبلط تردق ،ییارگتیموق زا یشان یسایس تافالتخا
  زا درننکی رم  داری دوخ بومان ناونع هب حالس زا و هتسناد دوخ رادتقا و تیوه زا یشخب ار حیلست هک فیاوط و لیابق
 .(96 :1389 ،یفسوی و بانش قح)تسا هدز نماد هقطنم رد یاهینماان داجیا هب هک تسا یتالکشم هلمج
      تازارجم و حالرس نترشادرب ارب فالترخا داجیا ضحم هب دارفا زا یرایسب یاهفیاط و یاهریشع یگدنز  اور لیلد هب
 ه رب نونکات ینماان یااف داجیا رب هوالع عوضوم نیا هنافسثتم هک دنریگیم رگیدکی تازاجم رد یعس هلولگ اب رگیدکی
 .تسا هدش رجنم اههیامرس زا یرایسب رارف
      یارهزرم رد ینماارن لرماوع زا یرایرسب فرلتخم یاهنایرج زرم دح یب یام یهاوخ  هس و یلخاد لئاسم زا هتشذگ
 زا یا هترسیاش     ریبدرت نونکارت هرک ترسا ناگیا رسمه بولطمان تاریثثت و یقرش یاهزرم تیعضو زا رثثتم ناریا یقرش
 .تسا هدشن هتفرگ رظن رد نآ لح یارب نادرمتلود فرط
 رار   رشا ارب هرلباقم رد روشک نیا یتاعالطا سیورس یناوتان ،اکیرمآ اب رتشیب یراکمه هب ناتسکاپ تلود لیامت هنافسثتم
  ترلو  د تریمکاح مدرع ،  ناترسکاپ یرتینم ا سیوررس رد یناریا دض رارشا زا هدننک تیامح لماوع یخرب دوجو ،یزرم
  یربرغ یاهرو  رشک یتارعالطا نارونام رواح ،ناریا اب زرم  ه قطانم یخرب هلمج زا یتلایا قطانم زا یخرب رب یزکرم
  رد ینماارن دا   رجیا هرب و ترسا  ارهزرم ی ورسنآ رد نآ ثشنم هک تسا یلماوع هلمج زا هقطنم رد سیلگنا و اکیرمآ ریظن
 .(172 :1393 ،یقیقح یلوتم)دنکیم کمک هقطنم
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 دا   ورم قارشاق و هرتفای نامزارس  ئارج یاهدناب یااعا و نامرجم ای دناعم یسایس رارشا زا  عا رورش یاهدناب تیلاعف 
  زررم یو رس ود تیعمج طالتخا ،ناتسناغفا هب یرارف نامرجم دادرتسا رد یدج یراکمه مدع ،یزرم قطانم رد ردخم
  تریمو رحم و یرارکیب ،  یمورق یربلط هریزجت  یارههنیمز داجیا ریظن تلاح نیا زا یشان ناوارف یاهبیسآ و رگیدکی اب
  تراررش و اهینماان اب هک تسا یتالکشم زا یگمه تسا ناریا رد یدایز  ئارج دلوم هک ناتسناغفا رد یدااتقا دیدش
 .(215 :1391 ،یسابع)تسا هدروخهرگ ناریا قرش رد
  یریارگ هرقرف دیدشت لماع هک تیباهو و یفلس نایرج هب کیدزن دنت یاه یارگ اب یمالسا  سیلاکیدار نایماح تیلاعف
   یازرفا ،   ردرخم داورم قارشاق یاهدناب هدرتسگ تیلاعف ،تخوس و الاک ،تامهم و حالس ،ناسنا قاشاق ،تسا یبهذم
 یراذ رگهی امررس و  مورفن ،یناتسکاپ و یناریا ماوقا نورد رد هنایارگاو تالیامت زا یجراخ یاهتردق و اکیرمآ تیامح
 ینماا  رن دارجیا رد ناوتیمن هک تسا ییاهروتکاف زا زین تاراما و ناتسبرع لثم ناتسکاپ یتلایا قطانم رد اهروشک یخرب
 .تفرگ هدیدان یقرش یاهزرم رد
     رد ردرخم داورم دریلوت دیدرشت ، رارک   یاررب نارریا هب اهنآ موادم ترجاهم و ناتسناغفا رد راکیب یالاب تیعمج دوجو
  و نارریا     یارهزرم ارب راورجمه قطارنم رب یزکرم تلود تیمکاح مدع ،ناریا تمس هب نآ قاشاق  یازفا و ناتسناغفا
 ی ارهزرم یراوج ه رد ییالط ثلثم دوجو و ناریا هب راشف یارب یلاسکشخ هناهب هب دنمریه بآ زا ناتسناغفا هدافتسا
 .تسا یقرش یاهزرم رد ددعتم یاهترارش و یتابثیب لیالد زا یقرش
   لرماوع زا ارهنآ نایم رد وجدوس و بلطتصرف یاهدناب موفن و زرم یوسنآ نیشنزرم مدرم یدااتقا و یگنهرف رقف
  یرنزهار ،نایچقاشاق و رارشا اب هناحلسم یریگرد ،ینیمز تازواجت لیبق زا یزرم فلتخم ثداوح زورب و ینماان هدمع
 .تسا زرم رد ینوناقریغ یاهددرت و ییابرمدآ ،هناحلسم یاهتقرس و
 یریگهجیتن -
        هرب هرجوت ارب .ترسا هدرش هتخانرش اهرورشک یمامت یارب ناهج رد ردخم داوم دیلوت بطق نریلوا ناونعهب ناتسناغرفا
   اررب روشررک  نریا  یزررم  ره و دراد رارق اپورا هب ناتسناغفا زا ردخم داوم روبع ریسم رد هک نارریا یهاگرذگ تیعقوم
 .دشابیم ناتسا نیا یارب یسایس و یتینما راب یاراد ،یوضر ناسارخ ناترسا

 و  نانیرشنزرم یار    رب ینارگرزاب و دترس و داد اررب  طابررترا رد یا هدرنز را و تربثم بهاوم یاراد اهزرم هکنآ رب هوالع
 بئاام هراومه ردخم داوم یاهناوراک رذرگ یاررب یگدرتسرگ لیلد هب روشک یقرش یاهزرم ،دشابیم اهنآ یتسیزهب
   رد و ناترسناغفا رد یوررق و  رریگارف  یتمورکح  نادرقف یفرط زا .تسا هدروآ دوجو هب نانیشنزرم یارب ار یتالکشم و
        هررم و هترسجرب  رقن ررگید یفرررط زا و نارریا روشک هب نآ یرادهگن راب لاقتنا و دوخ یاهزرم لرتنک مدع هجیتن
 نیرتررشیب  یوررخ یاررهزرم لرررتنک یارررب تررسا هتخاررس راداو ار ناررریا ،اررهتررلود ترریمکاح و رادررتقا رد اهزررررم
 دشاب هتشاد ار اهیراذگهیامرس

        یررکیدزن و ناررریا و نیررش نوررش  رره ییاهروررشک اررب ناترسناغفا  رترشرم یارهزررم و ییاریفارغرج تیعقوم
  هدرررش رو   ررشرک نریا نوزرفازور تیمها بجوم هنایمرواخ ۀقطنم اب ترواجم و دنه هراق هبش و هیسور هب  یاهزرم
 -     نیرب ۀرصرع رد یروحررم یروشررک هب ناتسناغفا ،ربماتپس 11 تالمح عوقو زا سپ و 2001 لاس رخاوا زا .ترسا
 رد          هدررحتم تالارریا موتارمیتلوا هرب ناربلاط هرجوت مدرع یرپ رد و ربماتپرس 11 ثداوح لابند هب .دیدرگ لیدبت للملا
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  روررشک 11     یماررظن یاررهورین هارررمه هررب اکیرمآ یماظن یاهورین ،روشرک نیا هرب هدعارقلا نارس لیوحت  واخ
    نریا هررب هرلمح هب مادقا ،للم نامزاس تینما یاروش  سیرورت اب هزرابم 1368 و 1373 یاههمانعطق هب دانتسا ارب رگید
  رورشک   نرریا رد یزاررس تلود تلم ۀصرع رد یدیدج دنور زاغآ و نابلاط تلود طوقرس بجورم هرک دندرک روشک
 .درک ادیپ یدیدج  قن راذگریثثت لماع کی ناونع هب ردخم داورم ،یلوحرت ریس نیا رد .دش

      یوروررش یاررهورین ارب نارغفا یدارهج یاهوری   ررن گنررج ناررمز هب ناتسناغفا رد ردخم داوم قاشاق و دیلوت ۀقباس
      یوروررش اررب هررلباقم یاررب اره هوررگ نیا یدمآرد  بانرم زا یرکی ناونرع هب ردخم داوم قاشاق و دیلوت .ددرگیمزاب
   هاررک  یدالیرم 2001     لارس رد ارهنت و درررک ادریپ هرمادا نانچمره یوروش  ورخ زا سپ دیلوت نیا .تشگ لیدبت
 .ترفای

   و ترربثم هراورمه 2007  لارس زا  سرپ هلارسود یاهرود زا ریغ هب دیلوت دنور لاس نیا زا سپ هک تسا یلاح رد نیا
    داورم قارشاق و دریلوت ، ناتسناغررفا رد ارکیررمآ یربرهر هب یللملا نیب یاهورین رواح زا سپ .تسا هدوب دشر هبور
       ررب  کارح یرسایس درنور فلاخررم حلررسرم ی ارههورگ یدرمآرد یلرصا  بارنم زا یرکی ناورنع هرب نانش  ه ردخم
   هرک درنا هدررک  ارعدا  هترشذگ یاهلاس رد  بارنرم زا یرخررب هک یاهنوگ هرب ؛ترسا هدرک  فح ار دوخ تیمها ،روشک
 رد رالد  ارهنویلیم ،ردخرم داورم تیزنارت و ترشک زا یرشان تاریلام ترفایرد قریرط زا ناترسناغفا رد ناربلاط هوررگ
 .دروآیم تسد هب دمآرد لاس

  رازارب و  ترریزنارت  ریررسم  رد  ررقاو یاهرورشک و ناترسناغفا رب ردخرم داورم ینوناقریرغ تراجت یراذگریثثت هرتسگ
     یرتینما تاررعلاطم رد ناتررسناغفا ردررخرم داوررم هارگیارج هب هشیو هجوت و تیمها بجوم ،قاشاق فده یاهروشک
   و یلارم ناوارررف  یاره هرنی   زه لررمحتم هنالارررس روشررک نیا اب یگیاسمه لیلد هب ناریا دننام ییاهروشک .تسا هدش
  تاریثثرت   یاراد ردرخم داورم  دیلوررت یلصا زکرم ناونع هب ناتسناغفا .دنوشیم لاعم نیا اب دروخرب ۀصرع رد یناسنا
   مدررع هارررمه  هرررب  یکررشخ رد ندوب طاحم و ییایفارغج  اخ تیعقوم و تسا دوخ نوماریپ یاهروشک رب یتینما
    و ماوررقا نارریم یررلخاد  یارهی  مارآارن و گرنج ه ررهد  هررس هب کیدزن لیلد هب یتینما و یدااترقا ،یرسایرس تاربث
  و تررشک ۀعرسورت یارررب برسانرم ینارکم هب ناتسناغفا تسا هتشرگ ثعارب هک روشک نیا یلخاد هدیدع تالکرشم
 .دوش لیدبت ردخرم داورم دیلوت

  یرگنهرف یاهتبارق هرب هرجوت اب ناتسکاپ یلیابق قطانم و یبررغ بونرج و یبونرج قطانم رد نابلاط هدرتسگ تیلاعف
 ود رد ردخم داوم قارشاق یاهدرناب یاهتیلاعف شرتسگ هب رجنم ،دوخ یزرم قطانرم رب روشک ود رثؤم لرتنک مدع و
  .دریامن    یرم نیمثرت ار دوررخ زارین دروم یلام  بانم زا یشخب تراجت نیا زا هدافترسا ارب نابلاط .تسا هدش زررم یوس
    و ترشک زا یرشان تاریلام ترفایرد قریرط زا ناترسناغفا ناربلاط هرک دناهدرک اعدا هتشذگ یاهلاس رد  بانم زا یخرب
   ثرعاب ردرخم دا ورم تراجت یروآدوس .دروآیم تررسد هرب لارس رد رالد نوریلیم 160 ارت 90 ردرخم داوم تیزنارت
   هارگودرا و ینارقح ۀکب   رش نورش  ره نا ربلاط یاههعومجمریز هلمج زا ترارجت نریا رد لارعف یاههورگ تسا هدش
  زرین و   رورشک نریا   قررش بونررج و بونرج هزوح هشیو هب و ناتسناغفا رد یتابثیب موادرت رد ار دوخ  فانم وتاشمش
   درنور رد ارههورگ نیا تکراشم زا  نام دوخ رما نیا .دننادب دحرس تالایا و یلیاربق ۀرقطنم  وراخ هرب ،ناترسکاپ
 .ترسا هدرش ناریا اب یزرم قطانم رد ردخم داوم تراجت شرتسگ یارب یلماع و ناتسناغفا رب  کاح یسایس
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    قطارنم داراتقا یتایررح گرهارش ناونع هب ردخم داوم تراجت و دیلوت ،هعسوت مدرع و یدااتقا فعض هب هجورت ارب
    نریا رد ردخررم داورم   قارشاق یاره لرترا ک و اهدرناب هدرتسگ تیلاعف .تسا حرطم روشک نیا برغ بونج و یبونج
   مدررع .درادررن  یرثؤررم لر    رتنک قطارنم نریا ررب یزکرم تلود هک یاهنوگ هب .تسا هدرک رتهدیچیپ ار عاضوا ،قطانرم
  نریا رد  یحالرصا ی اره هرمانرب تیرثکا تسکش ثعاب ردخرم داورم دیلورت اب دروخرب ترهج رد برسانم یزیرهمانرب
  بجوررم هکاررش ؛تسا راذگریثثت هیاسمه یاهروشک یزرم قطانم رب  یقتسم لکش هب ررما نریا .تسا هتشرگ روشرک
  ًاالرمع ،  ردرخم داورم زا  یرشان ینوناقریرغ یاهدرمآرد .دوشیم هیاسمه یاهروشرک هرب ردخم داورم تالراعم لارقتنا
    ۀرسورپ یرط اهدرمآرد ن   ریا .ترسا ناترسکاپ و  ناترسناغفا  نورش  ه ییاهروشک رد  لاس دااتقا یریگلکش زا  نارم
       هرررب اهروررشرک نریا رد  الرما و هرناخ ترمیق   نترفر الارب ثعاب ،(ینوناق) دیفس هب هایس لوپ لیدربرت و ییوشلوپ
  روربزم ی اره  ترلود لریلد نیمه هب .تسا هتخاس هجاوم یساسا لکشم ارب ار تعنرص  خب و هدرش بمارک ترورص
  زا هتخیرسگ    مارجل تروررص هررب  یزریرگ نونارق و  دنورشیم هجاوم تسکش اب دورخ یدااترقا یاهتسایس رد ًاااعب
 .ترسا هتفرگارف ار یتلود تاماقم نیرتنییاپ اررت نیرتالارب
 ر   د هراورمه و هدرید بیرسآ  سیرورت هدیدپ زا ناتسناغفا اب ینالوط زرم نتشاد و یراوج ه لیلد هب تساهلاس ناریا
   یدرج ییاره  لارش ،یقرش یاهزرم هب ناریا یبرغ یاهزرم زا  عاد تیلاعف لاقتنا اب .تسا هدیدپ نیا اب هزرابم لاح
  یاهرورشک  یرنعی ناتسناغفا یلامش ناگیاسمه تمس هب هورگ نیا تیلاعف ،هکنآ تسخن .دش دهاوخ داجیا ناریا یارب
 لا    مرش و یقررش یارهزرم لورط رد ینماان ندش هدرتسگ ببس عوضوم نیمه .درک دهاوخ ادیپ  یارگ یزکرم یایسآ
  یاررگ  طاررفا یاره ناریرج زا یا هرقطنمارف و یا  هرقطنم نارگیزارب یرازبا هدافتسا ،مود  لاش .دش دهاوخ ناریا یقرش
 زا یشان ینماان و یتابثیب هک تسا ناتسناغفا هلئسم ندش رتداح ،زین موس .تسا کیشتارتسا تباقر یاتسار رد یریفکت
 .تشاد دهاوخ ناریا یلم تینما و  فانم رب یدج ریثثت نآ

  ررگید یورسزا و  ورس کری        زا هدورب ناترسناغفا رد هدرعاقلا هوررگ زا  رعاد یترسیرورت هوررگ هشیر هکنیا هب هجوت اب
   زا یلارمتحا یرنیب   یرپ و هترشذگ یاههام زا هیروس و قارع یاهروشک رد یتسیرورت هورگ نیا یپردیپ یاهتسکش
  یترسیرورت  هوررگ نیا دیدج و یلصا رقم هک دراد دوجو راظتنا نیا ،هیروس و قارع رد دوخ یمسر هاگیاپ نداد تسد
 .دشاب ناتسناغفا رد کیدزن یاهدنیآ رد

  یرسا   یس تاربث و  رمارآ ترلاح هب روشک تیعضو هک تشاد دوجو شرف نیا ،ناتسناغفا رد نابلاط تسکش لابند هب
  لارعف ناتسکاپ رد یتح و ناتسناغفا رد زونه هدعاقلا و نابلاط هورگ داد ناشن یدعب ثداوح اما ،درک دهاوخ ادیپ قوس
   یرفیک و دادرعت و یمک رظن زا نابلاط تالمح ،ریخا یاهلاس رد .تسا شرتسگ لاح رد  سیرورت یاههنیمز و دنتسه
  یارهی راذرگ برمب     اری و یرارجفنا هرلت یارهشور ، ناربلاط یماظن هبش یاهورین .تسا هتشاد  یازفا  جاهت تدش و
  هرب هدش هئارا شرازگ هیاپ رب .دنکیم تیاکح عاضوا ندوب رت یخو زا رگید یاهشرازگ .دناهدیشخب تدش ار یراحتنا
   نریا هری    اپ ررب .ترسا هترشاد یرترشیب شرتسگ نابلاط یوس زا وتان دض تایلمع یدالیم 2008 لاس رد اکیرمآ هرگنک
  لارس اب هسیاقم رد دصرد 40 ،اکیرمآ یاوق هیلع و دصرد 30 ،ناتسناغفا مدرم هیلع یتسیرورت تامادقا دصرد ،شرازگ

 .تسا هتشاد  یازفا 2007
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 2010 سرام ات 2009 ربتکا نیب ناتسناغفا رد یتسیرورت و هناراکبارخ تایلمع دادعت -2 هرامش لودج
 لک  یقتسم  تآ  یقتسمریغ  تآ یراجفنا هلت یراحتنا هلمح یاهقطنم یهدنامرف

 7530 3467 346 3594 123 بونج

 2772 1268 732 708 64 قرش

 515 263 46 184 22 برغ

 413 278 19 102 14 لامش

 80 25 20 29 6 تختیاپ

 11360 5301 1163 4617 229 لک

 (148 :1389 ،یرهمگرزب) : بنم

  اره  نوترشپ زا ًااتدرمع هک نابلاط :لماش هک دناهدش لیکشت ددعتم تاجتسد و لیابق زا ،ناتسناغفا رد یشروش یاههورگ
 رک رشل ،  مالرسا رکرشل ،یدمحم تعیرش ،یناقح هکبش ،صلاخ یمالسا بزح ،نیدبلگ یمالسا بزح ،هدعاقلا ،دنتسه
 .دندرگیم ناتسکبزا یمالسا  بنج و هبیط
  هبرش ،    ناترسناغفا یرلم ترینما یارهورین ،  ییارکیرمآ و فارسیا یاهورین زا  عا فلتخم یاوق تافلت  جح ریز رادومن
 .دهدیم ناشن ار هتخانشان و یداع نادنورهش ،یشروش نایماظن

 (2009-2010)یتسیرورت یماظن هبش یاههورگ تالمح رثا رد تافلت مجح - 5 هرامش رادومن
 (Report On Progress Toward, 2010:23) : بنم

  ار یرتینما تاریثثت نیرتشیب ناتسناغفا یگیاسمه رد روشک نیا ،هدحتم تالایا اب ناریا  فانم داات و شراعت هب هجوت اب
 :زادنترابع تاریثثت نیا .تسا هتشاد یتسیرورت هزوح نیا زا
  درننام ،   نارریا قررش و قررش بونج رد یموق و یبهذم یطارفا تانایرج یریگ لکش و ناریا هب  سیرورت رودص -1
 ؛...هباشم یاههورگ ریاس و هللادنج یتسیرورت هورگ
   یارهزرم رد یتاربثی رب و ینماان دیدشت و قاشاق و ردخم داوم ییایفام یاههورگ یریگلکش و یزرم یریذپبیسآ -2
 یقرش

  هرب یقرش یاهزرم لیدبت مدع و یزرم قطانم رد هعسوت رما رب دیکثت یاجهب یتینما درکراک اب ییاهزرم یریگلکش -3
 یدااتقا یاهزرم

 أدبم رد تینما و تابث مدع لیلد هب ناریا هب یناغفا عابتا ناگدش هراوآ و نیرجاهم موجه موادت -4
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   رد ارارک و تربثم یاهقطنم یاه ولب یریگلکش زا یریگولج و هیاسمه یاهروشک نیب یدامتعایب حطس  یازفا -5
 ؛یسایس و یتینما هزوح

 ناریا یتینما و یماظن یاههنیزه  یازفا و  سیرورت  یقتسمریغ و  یقتسم یاهدمایپ اب ناریا یریگرد -6
    رد  رسیرورت یاریفارغج یرریگلکش زا لصاح یتینما تارطاخم راهم دروم رد ات دهدیم هزاجا ناریا هب تیعضو نیا
 د   رهاوخ هلئرسم نریا    هدریچیپ دارعبا ررب دوخ هک دریگ تسد هب ار هبناج دنش و هبناج کی یتینما یاههمانرب ،ناتسناغفا
 .دوزفا
 936   دودرح هرک نا  رریا ارب روشک نیا ییایفارغج هدرتسگ یاهزرم و ناریا اب ناتسناغفا ییایفارغج یاهدنویپ هب هجوت اب
  رد هرک   دورب درهاوخ یدیازت هب ور رطخ ناریا یقرش هیشاح رد  سیرورت ییایفارغج شرتسگ و رودص .تسا رتمولیک
 .تخاس دهاوخ رثثتم ار ناریا روشک ، سیرورت یایفارغج زا یشان یاهقطنم تارطاخم لوا هلهو
 عبانم
 .دیراورم تاراشتنا :نارهت ،مود پاش ،یسایس یهمانشناد ،(1366)شویراد ،یروشآ
 و یکرمگ تاررقم اب ییانشآ ،(1377)اضر ،یئانب .راپاش رشن :نارهت ،یسایس مولع گنهرف ،(1376) دار یراشفا ونیم و یلع ،یشخباقآ

 .یناگرزاب رشن و پاش تکرش :نارهت ،4 دلج ،الاک صیخرت
 و 6 هرامش ،کیتیلپوئژ همانلاف ،ناتسناغفا رد ردخم داوم تراجت و تشک زا لصاح کیشتارتسا یاه لاش ،(1385)اضردمحم ،یزیخ ریما

5 

 رد دنمریه یزرم یهناخدور یژولوفروم تارییغت  قن ،(1390)رهم یزردوگ دیعس و یدابآره یمیحر دیعس و ناجرم ،یهادنزا یعیدب
 78 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه هوشپ همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا یسایس طباور

 .نارهت ،1389 ناتسبات ،یدربهار تاعلاطم همانلاف ،ور  یپ یاه لاش و ناتسناغفا رد وتان رواح ،(1389)دیجم ،یرهمگرزب
 زادنا شش همانلاف ،لباز رهش رد ناغفا نیرجاهم رواح یعامتجا و یدااتقا ،یگنهرف یاهدمایپ و راثآ یسررب ،(1385) حرادخ ،یزب

 3 هرامش ،ییایفارغج

 90 هرامش ،ایفارغج شزومآ دشر همانلاف ،ناتسناغفا رد ییارگاو و ییارگ ه :مالسا ناهج لئاسم ،(1389)نسحم ،رورپ ناج

 35 هرامش ،یناسنا مولع بردم همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا زرم :یللملانیب زرم یدرکراک لیلحت ،(1383)اضردمحم ،این  فاح

 تاعلاطم همانلاف ،ناریا یارب ناتسناغفا رد یزاستلم دنور یاهدیدهت و اهتصرف ،(1389)یفسوی نارمع و داوجدمحم ،بانش قح
 13 هرامش ،للملانیب طباور

 5 هرامش ،رون کیپ همانلاف ،ایسآ دنلتراه ناتسناغفا ،(1383)نسح ،این تمکح

 59 هرامش ،دیدج هرود ،نارای دهاش همانلاف ،هتشذگ نرق  ین رد ناتسناغفا و ناریا طباور رب یرورم ،(1389)نسح ،رای هماخ

 88 هرامش ،برغ تحایس همانلاف ،درک هصالخ ار تردقربا اهنت یگدنامرد ،ناتسناغفا :دااتقا و تسایس ،(1389)هللاریخ ،هللاریخ

 88 هرامش ،برغ تحایس همانلاف ،درک هصالخ ار تردقربا اهنت یگدنامرد ،ناتسناغفا :دااتقا و تسایس ،(1389)هللاریخ ،هللاریخ

 1 هرامش ،ییایفارغج مولع همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا یقرش زرم رب دیکثت اب یزرم تینما رد رثؤم لماوع ،(1385)یداه دیس ،یناقرز

 ،(دنمریه هناخدور :هعلاطمدروم)ناتسناغفا و ناریا یزرم یاهفالتخا یسررب ،(1393)راسهوک یخیش یلع و یهانپ دیمح و لالج ،هراتس
 10 هرامش ،یزرم نونف و مولع همانلاف

 16 هرامش ،یدربهار تاعلاطم همانلاف ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما و ناغفا نارجاهم ،(1381)ابیرف ،ینامیلس

 .یمالسا یاروش سلجم یاه هوشپ زکرم :نارهت ،ناریا رد الاک قاشاق ،(1387)دارم هلا ،فیس
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 مولع  هوشپ :نارهت ،اهراکهار و اه لاش ،اهتصرف : سیرورت اب ههجاوم رد یللملانیب یراکمه یریگلکش ،(1385)اضر ،ربمیس
 .ناتسبات و راهب ،2 هرامش ،یسایس

 41 و 40 هرامش ،یعافد تسایس همانلاف ،یراتفر یاهوگلا و فادها :ناتسناغفا هنحص رد تردق یزاب ،(1381)رمون ،یعیفش

 22 هرامش ،یدربهار تاعلاطم همانلاف ،ناتسناغفا رد ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس یدربهار یبایزرا ،(1382)رمون ،یعیفش

 هرامش ،کیتیلپوئژ همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا هبناج ود طباور هعسوت رد یلحم یکیمونوکاوئژ و یکیتیلپوئژ رصانع ،(1391) یهاربا ،یسابع
27 

 .ریبکریما تاراشتنا هسسؤم :نارهت ،دیمع گنهرف ،(1355)نسح ،دیمع
 .ریبکریما تاراشتنا هسسؤم :نارهت ،دیمع گنهرف ،(1360)نسح ،دیمع
 332 هرامش ،امغی همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا طباور و ریخا لاس هاجنپ رد ناتسناغفا ،(1355)دومحم یملز ،یزاغ

 هرامش ،یدااتقا تاقیقحت همانلاف ،نرق کی لوط رد ناتسناغفا دااتقا لوحت ریس رد فطع طاقن و لحارم ،(1356)فراع دمحم ،یثوغ
 38 و 37

 115 هرامش ،تفرعم همانلاف ،هناگ هس یاوق لماعت و ناتسناغفا یسایس ماظن ،(1386)نیسح مداخ ،یلضاف

 ،تسایس همانلاف :نارهت ، سیرورت هدیدپ لیلحت رد دوجوم یاهتفایهر و هچخیرات ،فیرعت ، سیرورت ،(1387)یریهظدمص .دواد ،یحریف
 .3 هرامش ،38 هرود

 .یمالسا یاروش سلجم یاه هوشپ زکرم :نارهت ،یگنهرف دنش  ماوج رد یسایس تیریدم ،(1378)یلع ،یمیرک
 67 هرامش ،(نارهت هاگشناد)یسایس مولع و قوقح هدکشناد همانلاف ،یزکرم یایسآ رد یمالسا ییارگداینب یاههنیمز ،(1384)ههلا ،ییالوک
 35 هرامش ،خیرات همانشهوشپ همانلاف ،یگتسسگ ات یگتسویپ زا ناریا و ناتسناغفا ،(1393)فسوی ،یقیقح یلوتم

 .تمس :نارهت ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،(1381)زوریپ .هداز دهتجم
 12 هرامش ،ناریا رصاعم خیرات همانلاف ،ناتسناغفا و ناریا یاهزرم یریگلکش یگنوگش رد ناتسلگنا  قن ،(1378)زوریپ ،هدازدهتجم

 و ناتسکاپ ناریا رب دیکثت اب) ایسآ برغ بونج رد ردخم داوم یکیتیلپوئژ یاه لاش ،(1385)یجنغ دمحم و اضردیمح ،یدمحم
 3 هرامش ،کیتیلپوئژ همانلاف ،(ناتسناغفا

 4 هرامش ،یهوشپ دایتعا همانلاف ،نالک دااتقا تیبثت رب ردخم داوم تراجت تارثا ،(1382)نیسح ،نایراتخم

 210 و 209 هرامش ،یدااتقا – یسایس تاعالطا همانلاف ،ور یپ یاه لاش و دنمریه هناخدور ،(1383)مانهب ،یلکلم

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،یسایس یایفارغج ینابم ،(1375)هرد ،ردیحریم
 51 هرامش ،دربهار همانلاف ،ناتسناغفا رد یزاستلم - تلود یراتخاس فعض ،(1388)دیمح ،نایداه

 51 هرامش ،دربهار همانلاف ،ناتسناغفا رد یزاستلم - تلود یراتخاس فعض ،(1388)دیمح ،نایداه

 59 هرامش ،زاقفق و یزکرم یایسآ تاعلاطم همانلاف ، رتشم تارطخ و هبناج ود  فانم :ناتسناغفا رد ناریا و وتان ،(1386) یج ، لاو
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