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 استادیار جغزافیای سیاسی دانشگاه آساد اسالمی رشت  



 اخیش ّبی گیشی دس اص لبل ببغ لشُ





 بس آتص اص بعذ ببغ لشُ



 بشگشداًذُ آرسببیجبى جوَْسی بِ هطخع صهبًی ببصُ یک دس کِ ّستٌذ هٌبطمی سبض ّبضَسّبی
  هٌطمِ ،(ًَاهبش۲۰)هبُ آببى ۳۰ تب آلذام هٌطمِ ،(ًَاهبش۱۵)هبُ آببى ۲۵ تب کلبجش هٌطمِ .هیطًَذ

  دادُ تحَیل آرسببیجبى جوَْسی بِ (دسبهبش ۱)هبُ آرس ۱۱ تب گبصاخ دس اضغبلی هٌبطك ٍ الچیي
 .هیطَد

 
  کلبجش آلذام، (سایًَْبی)هٌبطك ی ّوِ ”ًِ“ کِ است آى هَضَع ایي خػَظ دس اسبسی ٍ هْن ًکتِ

  اسهٌی ًیشٍّبی اضغبل بِ ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس خَد ًبحیِ“ اص خبسج کِ هٌبطمی بلکِ الچیي، ٍ
  خَد ًبحیِ“ دس کلبجش سایَى ضشلی ًیوِ هثبل بعٌَاى .هیطَد بشگشداًذُ آرسببیجبى بِ بَدًذ آهذُ دس

  لشاس اسهٌستبًی ًیشٍّبی کٌتشل دس ّوچٌبى هٌبطك ایي ٍ داسد لشاس ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس
  دس هَضَع ایي .ضذ خَاّذ دادُ تحَیل آرسببیجبى بِ کلبجش غشبی ًیوِ تٌْب ٍ داضت خَاٌّذ
  هختبس خَد ًبحیِ“ هکبًیضم دیگش بعببست .کٌذ هی غذق ًیض آلذام غشة اص کَچکی بخص خػَظ

 .پببشجبست هٌبطك ایي دس ّوچٌبى ”کَّستبًی ببغ لشُ
 

  تَجِ لببل ًکتِ ایي رکش ًیض آرسببیجبى غشة ضوبل دس گبصاخ هٌطمِ دس اضغبلی ًمطِ دٍ خػَظ دس
  بعذی بیبًیِ دس آرسیجبى، جوَْسی بِ ًمطِ دٍ ایي ببصگشداًی بِ ًبهِ تَافك اضبسُ علیشغن کِ است

 ایي حل چگًَگی ٍ است ًطذُ ای اضبسُ ًمطِ دٍ ایي ٍضعیت بِ ضذ هٌتطش سٍسیِ تَسط کِ
  کشدُ پیذا دسص بیشٍى بِ ًبهِ تَافك اٍلیِ هتي هیطَد گفتِ .داسد لشاس ابْبم اص ای ّبلِ دس هَضَع

 .است ضذُ حزف ٍ اغالح بخص ایي ببضذ هی اغلی ًسخِ کِ بعذی ًسخِ دس ٍ است



  ٍ خَدسٍ ۳۸۰ ٍ پَش صسُ ۹۰ بب سٍسیِ غلح حبفظ ًیشٍّبی اص ًفش ۱۹۶۰ کِ ّستٌذ هٌبطمی آبی ّبضَسّبی
 .هیطًَذ هستمش آى دس ٍیژُ تجْیضات

 
 دس دلیمب ًیشٍّب ایي کِ است ٍاضح کبهل کٌیذ دلت ببغ لشُ هٌطمِ دس سٍسیِ ًیشٍّبی استمشاس ًحَُ بِ اگش

 هعٌبست بذاى هَضَع ایي .ضذ خَاٌّذ هستمش ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس خَد ًبحیِ“ هشصّبی دس ٍ داخل
  اختیبس دس ٍ ضذُ ضٌبختِ سسویت بِ اسهٌستبى بشای ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس خَد ًبحیِ“ عوال کِ

  عوال اهب است ًطذُ ای اضبسُ تَافك هتي دس هَضَع ایي بِ کِ ّشچٌذ .هبًذ خَاّذ ببلی اسهٌستبًی ًیشٍّبی
 .بَد خَاّذ هعٌب بذیي

 
 حبفظ ًیشٍّبی است ضذُ عٌَاى تَافك هتي دس ۺکِ کشد اضبفِ ببیذ ّن سا هَضَع ایي هسئلِ ایي کٌبس دس

 سبلِ ۵ دٍسُ ایي خبغی، هطکل عذم غَست دس ٍ هبًذ خَاٌّذ ببلی هٌطمِ دس سبل ۵ هذت بِ سٍسیِ غلح
  .داضت خَاٌّذ اداهِ ًبهطخػی صهبى تب عوال ّب دٍسُ ایي ٍ ضذ خَاّذ توذیذ دیگش سبل ۵ بشای هجذدا

 .هیکٌذ توذیذ ٍ تبییذ سا ببغ لشُ دس خَدهختبسی بمبی ًیض هَضَع ایي هطخػب
 ضذُ آصاد ببغ لشُ هٌطمِ دس آرسببیجبى استص اخیش عولیبت دس کِ است هٌبطمی هٌْی هٌبطك ایي البتِ
 .است

 
  کٌیذ، دلت ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس خَد ًبحیِ“ جٌَبی هٌبطك خػَظ بِ ٍ ببغ لشُ جٌَبی هٌبطك بِ اگش

  ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس خَد ًبحیِ“ جٌَة اص کَچکی بخص آرسببیجبى ًیشٍّبی کِ است هطخع ٍاضحب
  خَد ًبحیِ“ اص خبسج دس کِ است هٌبطمی بِ هشبَط آصادسبصیْب ”بیطتش“ ٍ اًذ آٍسدُ دس خَد کٌتشل بِ سا

 .بَد دسآهذُ اسهٌستبًی ًیشٍّبی اضغبل بِ ”کَّستبًی ببغ لشُ هختبس

 .است ضذُ دادُ ًطبى صسد سًگ بب ببغ لشُ هٌطمِ دس آرسببیجبى پیطشٍیْبی هیضاى ًمطِ دس



 اٍساسیبیی التػبدی اتحبدیِ کطَسّبی ًمطِ



 خبسجی هستمین غیش ًفَر حَصُ



 جٌَة - ضوبل الوللی بیي ًمل ٍ  حول گزس ساُ ٍ اسٍپب ضوبل بِ ٌّذ هتعبسف دسیبیی هسیش







 تشکز اس صبز و بزدباری شما  
 


