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 ناریا یتنار داصتقا رب نآریثات و یژرنا كیتیلوپوئژ

 یلم دربهار كی هئارا یاتسار رد
 یلنیز لضفلاوبا

 ناریا راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یرتکد یوجشناد

 1یفطل ردیح
 ناریا راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد

 یتزع هلا تزع
 ناریا نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یاقیقحتو  ولع دحاو ،یسایس یایفارغج هورگ رایشناد

 10/21/1390:شریذپ خیرات  25/01/1390:تفایرد خیرات

 هدیکچ
  دهنا   هدهیمان کهیمونوکاوئح نرهت ار 21  نرهت للملانیب یسایس داصتتا رد یراج یاهدنور دانتسا هب یسایس داصتتا هزوح نارظن احاگ
        .تهسا زاههگ و تههفن رهب دهیکأت اهب یحرهنا عبانم رس رب تباتر نرت نیا رد ینارج مرم یاهشلاا نیرتمرم زا یکی دنرواب نیا رب اریز
  یلوهصحم کت داصتتا و دنروآ یم تسدب ماخ تفن شورف زا ار دوخ یاهدمآرد مظعا ناریا هلمجنم سراف  یلخ هزوهح یاهروهشک
       ههک هدهش قهیرزت اهروهشک نهیا داهصتتا هب هجدوب یارجم زا تلود قیرط زا اهدمآرد نیا و تسا تفن هب هتسباو هکلب تسین یتفن ارنآ
         و اههرامآ ،یهلیلحت و یفیهگوت شور زا هدافتهسا اهب قهیقحت نهیا رد .دهشاب ی هم   راذهگ ریثأهت نانآ داصتتا رب ًاادیدش تفن تمیت شهاک
   دروهم رهیتنار یاهتلود داجیا لماع ناونع هب تفن ندش  ر م اب ریتنار تلود و تنار هدیدپ تاریثات یفلد شور نینیمه و اهرادومن
         رد یداهصتتا و یهسایس یحتفاهی هعهسوت نادهقف ههیجوت و نیهیبت یارهب یتنار داصتتا و تلود تایرظن نآ یپ رد و تفرگ رارت یسررب
     تخاهس رهب یهتفن تهنار زا لگاح هدروآداب یاهدمآرد هب اکتا .تفرگ رارت هدافتسا دروم تنار زا لگاح دمآرد هب یکتم یاهروشک
-  ترهصم و ییوهج  تهنار ههیحور دیدشت اجوم و هتشاد یفنم یاهدمایپ ،روشک داصتتا رب تیارن رد و هعماج و تلود طباور ،تلود
   رهب هو هع پمک یرفج هیرظن قبط ام روشک .دومن دهاوخ تنار هدننک عیزوت هب لیدبت ار تلود یفرط زا و دوش یم هعماج رد ییارگ
   داهصتتا نتهشاد اب اما دشابیم عتاو نارج کیژتارتسا دنلتراه زکرم رد نارج (زاگ و تفن) یلیسف یحرنا عبانم نیمود نتشاد رایتخا رد
-هیامرس مزلتسم هک تفن تعنگ یاهیگژیو نتفرگ رظنرد اب یفرط زاو یجراخ و یلخاد داعبا رد نآ تاریثأت و اهمیرحت تلعب ریتنار
 یحولونکت و ینف یاهدرواتسد هب یبایتسد ،یجراخ و یلخاد یراذگهیامرس بذج رد دیاب هک نانینآ هتسناوتن دشاب یم ن ک یراذگ
       یاهدهمایپ و داهعبا یهفرعم نمه  قهیقحت نهیا دشاب هتشاد یلوبت لبات درکلمع ... و یحرنا جارختسا ترج هنیرب هدافتسا روظنم هب زور
 .دهد ناشن ار  و وم نیا تفرنورب ییاهراکهار هئارا اب یتنار تلود
 .یژرنا كیتیلوپوئژ ،تنار ،ریتنار تلود ،سراف جیلخ ،یسایس داصتقا :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                                
 heidare.lotfi@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 همدقم
  یاهرووشک تینما و یداصتقا و یسایس یگتفایهعسوت دنیارف هک دنراد عامجا یسایس داصتقا نادنمشیدنا بلغا هزورما
       یاویح یریذوپریثأت .دراد راروق اهرووشک نویا یوتفن داصتقا یترابع هب و یتفن یاهدمآرد ریثأت تحت تفن هدننکرداص
   تعنوص یاوهیگ یو زا یخرب .دراد یتوافتم یاههنومن ریخا ههد دن  رد تفن زا یلم تینما صخشم رولب و یسایس
     هوب توفن تعنوص یگتوس     باو ،یولم یاوهزرم زا نورویب رد فروصم و اوضاقت بیشن و زارف هب یگتسباو لیبق زا تفن
     و فاوشتکا یاروب نالوک یراذوگ هیامروس هب یگتسباو ،یتیلم دن  یاهتکرش و یتعنص یاهروشک هدیچیپ یژولونکت
      یولم توشونرس روب ار هداوم نویا یراذگریثأت قمع و هرتسگ ،یللملانیب یاهورین طسوت تفن تمیق لرتنک ،جارختسا
 .تسا هدرک رتشیب
     عووضوم زا هوبنج کوی لولملانیب داصتقا هصرع رد یتفن دمآرد هب ام روشک یگتسباو هک تفگ ناوتیم بیترت نیا هب
  یاویح رب یلخاد هصرع رد تفن هک تسا یریثأت یتفن یاهدمآرد اب روشک یلم تینما لباقت رد نآ رگید هبنج و تسا
   یاویح ناوکرا  امت مییامن فذح یلم داصتقا زا ار تفن رگا هک تشاد ناعذا دیاب هنافسأتم .دراد یداصتقا و یعامتجا
     یادراو ،تعنوص شوخب هوب هیامروس قیرزت .دریگیم رارق ریثأت تحت یدش هب ام یسایس یتح و یعامتجا ،یداصتقا
       یوتفن یاهدومآرد هوب یولخاد یژرونا نیمأوت و یماظن و یتعنص نیون یژولونکت هب یبایتسد و نیمأت ،یساسا یاهالاک
    یوسایس یاوبث و توینما رتارف یهاگدید زا یتح و یعامتجا تینما ،یداصتقا تینما رتحیرص یترابع هب .تسا هتسباو
 یسایس داصتقا رد یساسا شقن ناریا یتفن دمآرد .دشابیم یتفن داصتقا یترابع هب و یتفن یاهدمآرد ریثأت تحت روشک
  هوب یبایت   وسد یاروب یوللملانیب یاهتباقر زا ادج یخیرات ظاحل زا .تسا هدرک افیا هتشذگ لاس دصکی لوط رد ناریا
         هدووب  الوقنا زا شیوپ تولود راویتخا رد هوک اهدومآرد نویا عیزوت و صیصخت ،میظع عبنم نیا زا یرادربهرهب زایتما
 هدروآ دوجوب ار ییارگفرصم و داسف ،ییاراک  دع ، روت نوچمه یدیدش یعامتجا یداصتقا یاهنارحب و یالکشم
  یجراوخ و یلخاد یاهتسایس یارجا یارب یمکحم رایسب یلام هناوتشپ یتفن یاهدمآرد ، القنا یزوریپ زا سپ .دوب
    هدروآداوب یاهدومآرد ارویز ،دشابیم تنار هدیدپ زا رثأتم ناریا داصتقا زا یمیظع شخب نانچمه اما ،تسا هدوب تلود
 .دنوشیم  وسحم تلود دمآرد عبنم نیرتمهم ناونع هب نانچمه ناریا یمالسا یروهمج نارود رد یتفن
       سراوف جیولخ .توسا (زاوگ و توفن) یژرونا روحم رب ناهج یاهروشک یداصتقا -یعامتجا هعسوت تسا ملسم هچنآ
     هوب لیدوبت سراوف جیولخ رد یا  هوقلنم توینما اذل ،دراد رارق یصاخ هجوت دروم ناهج یژرنا عبنم نیرت درزب ناونعب
 .تسا هدش یناهج یتینما عوضوم
       لوماوع روب ار دووخ ریثأوت هداد  ر ناوهج رد کویمونوکاوئژ و  کویتیلوپوئژ نیب هک یقالت هنوگ ره ریخا یاهلاس رد
 مه و هتشاد ی تارتساوئژ و یکیتیلوپوئژ هاگیاج هتشذگ زا هک یقطانم زا یکی .تسا هتخاس نایامن اهروشک ییایفارغج
 .تسا سراف جیلخ هزوح دراد یهجوت لباق یکیمونوکاوئژ فادها نونکا
 و یناریا ورملق ود هرلیس تحت هک تسا یللملانیب و یکیتیلوپوئژ یابسانم لقث زکارم نیرتمهم زا یکی سراف جیلخ
    ،نیروحب ،یدوعوس ناتوسبرع ،تیوک ،قارع ،ناریا روشک 1 زا لکشتم سراف جیلخ یکیتلوپوئژ هقلنم دراد رارق یبرع
  تویمها دی  وسر توفن هب ناریا رد ها  نیتسخن هک یماگنه 1130 لاس زا .دشابیم نامع و یبرع هدحتم یاراما و رلق
   ریاوخذ نیروتهدرتسگ هک هقلنم یژرنا هدرتسگ ریاخذ رد یناهج تیمها نیا زورما .دش زاغآ سراف جیلخ نیون یناهج
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-  یوم ناویاپ هب ور ناهج یاهشخب رگید رد یژرنا دوجوم ریاخذ هک تسا یلاح رد نیا و دشابیم هتفهن تسا ناهج
        توسا توفن دویلوت یونازرا و رودوص ناوکما یگدرتوسگ  دویازفا    یوم هوقلنم نویا تویمها رب هک یرگید لماوع .دور
 .(90 :2190،هدازدهتجم)
  و  اوخ تفن یناهج عبانم دصرد 53 زا شیب سراف جیلخ یاهروشک .تسا تفن زا یمیظع ریاخذ یاراد سراف جیلخ
 2/00 نار ویا و دصرد 2/55 اب ناتسبرع نایم نیا رد هک دنشابیم اراد ار یعیبط زاگ یناهج ریاخذ دصرد 14 هب کیدزن
 .دنشابیم اراد ار مهس نیرتشیب هقلنم رد یناهج مهس زا دصرد
      نآ روب ار ناروظن بجاوص زا یوخرب توسا هدمآ دیدپ یناهج یسایس  اظن رد یتسسگ ،یبلق ود ناهج طوقس زا سپ
     شیوپ ناوهج کویتیلوپوئژ  اوظن هب نداد لکش یگنوگ  و تسسگ نیا ندرک رپ هنوگ  هرابرد ار ییاههدیا ات تشاد
   توسپ کویتیلوپوئژ» هب هک نونکات 3130 لاس زا ینعی یبلق ود  اظن یشاپورف زا دعب .(145 :5190،هدازدهتجم) دنشک
 رد داصتقا تلاصا و یمونوکاوئژ هدیا» دسریم رظن هب هک دناهتفرگ لکش یکیتلوپوئژ یاههشیدنا تسا فورعم «نردم
   یکیتلووپوئژ یاوه  یرووئت رد یوتح تسا کیدزن تیعقاو هب اهیروئت رگید زا شیپ 0کاوتول دراودا «یرگیماظن ربارب
       یماومت نولب رد یعوون هوب یداوصتقا یابوسانم و داصتقا هریغ و یبلق دن  ،یبلق کت  اظن ،یناهج نیون  اظن ریظن
    یاروب یروبهر صخاوش 05 نرق رد درس گنج نایاپ اب دراد یراکشآ دومن نردم تسپ رصع کیتیلوپوئژ یاههشیدنا
   رد ی تارتوساوئژ درکراوک و (310 :1190  ،یوتزع) دوشاب  یومن یماوظن یردق رگید دنمتردق و یرادهیامرس یاهروشک
     و ریوسم رویغتم هدونهد ناوشن عقاو رد درس گنج لاوز هک تسا دقتعم کاوتول .تسا هتخاب گنر یللملانیب یابسانم
90،ناراکمه و لیاتوتا) دشابیم یمونوکاوئژ هب کیتیلوپوئژ زا یناهج  اظن تکرح  یو رگید یرابعب .(345-345 :11
 و دنوشیم یماظن فادها نیزگیاج یداصتقا لماوع نآ رد هک دهدیم دون ههد رد یللملانیب دیدج  اظن ندمآ زا ربخ
 .دنکیم ییامندوخ یداصتقا لماع کی یشنت ره رانک رد هکلب دشابیمن میدق یاعوضوم رگید اهیریگرد لماع
  تایبداو میهافم

 یژرنا کیتیلوپوئژ
  نوگاونوگ یابسانم و یردق ،تسایس رب نآ فلتخم داعبا و اههبنج و یژرنا رثا و شقن ،هعلالم هب یژرنا کیتیلوپوئژ
     یژرونا نالیوب رد هوک ثویح نآ زا 4یعیبط زاگ و 9 اخ تفن ه یو هب 5یلیسف یاهیژرنا .دزادرپیم اهتلود و اهتلم
     توحت ار یوللملا نیوب توسایس و دناهدرک ادیپ یللملا نیب یابسانم رد ار یاه یو هاگیاج ،دنراد ییالاب هاگیاج ناهج
 .(510 :2190 ،این  فاح) .دناهداد رارق عاعشلا
                                                                                                        سراف جیلخ کیتیلوپوئژ هقطنم
    لماوش ار یوللم هوقلنم نیا .تسا هنایمرواخ هب  وسوم شخب رد کیتیلوپوئژ هقلنم کی زا یا هناگی لدم سراف جیلخ
     سناوجت و یگنهاومه یداوصتقا و کی تارتوسا یسایس یاه هلغشم رظن زا یلو ،دنتوافتم یگنهرف ظاحل هب هک دوش یم
 .(12 :3190،یتزع) دنراد

                                                                                                                                                                
1- Edward Luttwak 
2- Fossil Fuel 
3- Crude Oil 
4- Natural Gas 



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

 2112 لاس نایاپ رد هنایمرواخ و سراف جیلخ رد تفن فرصم و دیلوت ،ریاخذ نازیم :1 لودج

 روشک
 ریاخذ نازیم

 (هکشب درایلیم)

 دیلوت نازیم

 (هکشب رازه)

 فرصم نازیم

 (هکشب رازه)
 ناهج لک زا دصرد

 0,10 2935 19200 103,135 ناتسبرع
 4,10 0130 1139 112,420 ناریا
 2,3 - 2009 129,040 قارع
 21,1 314 1509 410 تیوک
 3,3 151 1199 111,13 یاراما
 1,0 125 3330 119,25 رلق
 2,42 4291 11515 143,331 هنایمرواخ
 110 41131 52031 031,9140 ناهج لک

 BP, 2013 :عبنم

  زا یرایوسب یتفن ریاخذ هکنیا هب هجوت اب .دنکیم نیمأت سراف جیلخ زا ار دوخ یتفن فراصم دصرد 04 ناهج ،هزورما
  و قاروع ،ناتسبرع ،ناریا ینعی تفن عبانم هدنراد روشک راه  تیمها ،دباییم شهاک هدنیآ لاس 15 رد ایند یاهروشک
       لوباق نازویم سراوف جیولخ نیونچمه .دوش نایامن رتشیب ،دنراد رارق سراف جیلخ هزوح رد روشک راه  ره هک تیوک
-هنیزه ندوبالاب ،لیلد هب دن ره ؛دنراد رایتخا رد زین ار یعیبط زاگ ینعی ناهج یژرنا تیمهارپ عبانم رگید زا یهجوت
  یوط ًاافرص و هتفاینهعسوت ًااتدمع سراف جیلخ هقلنم زاگ تعنص ،یعیبط زاگ (عیزوت و لاقتنا ،دیلوت) یرادربهرهب یاه
  زا هدوشرشتنم یاهرامآ ربانب .میتسه زاگ هعسوت و فاشتکا تمس هب اهروشک نیا زا یخرب تکرح دهاش ریخا یاهلاس
  هوک دشابیم هکشب درایلیم 143,331 دودح هنایمرواخ و سراف جیلخ هقلنم تفن ریاخذ ،9015 لاس رد یپ .یب یولس
  نوویلیرت 1 زا یدنمهرهب اب هقلنم نیا زین یزاگ ریاخذ ظاحل هب .تسا ایند تفن ریاخذ زا دصرد 42 زا شیب نازیم نیا
 هنایمرواخ هقلنم ،یلک روطهب .تسا اراد ار ناهج زاگ هدش یابثا ریاخذ زا یمین دودح رد ،ناهج ریاخذ زا بعکم رتم
   و یوتفن ریاوخذ دصرد 22 هب کیدزن هک دوخ یکیمونوکاوئژ و یکیتیلوپوئژ درف هب رصحنم تیعقوم اب سراف جیلخ و
-   هوب .توسا هدوش رادروخرب ناهج رد ییانبتسا و ه یو تیمها زا ،هداد یاج دوخ رد ار ناهج یزاگ ریاخذ دصرد 14
    عوبرم لویام رازوه 14 سراف جیلخ هک تسا دقتعم یسرجوین لیوا درادناتسا تکرش نیمز سکپ و سیئول ،هک یروط
 .(34 :2190 ،هلضاف) دراد دوجو ایند ینغ ییایردریز یاهنیمز دصرد 05 و یتفن ینغ رایسب ییایردریز قطانم

 2112 لاس نایاپ رد سراف جیلخ رد زاگ فرصم و دیلوت ،ریاخذ نازیم :2 لودج

 روشک
 ریاخذ نازیم
 (بعکم رتم درایلیم)

 دیلوت نازیم
 (بعکم رتم درایلیم)

 فرصم نازیم
 (بعکم رتم درایلیم)

 ناهج لک زا دصرد

 30 0,320 2,130 0,99 ناریا
 50 5,35 120 25 رلق
 3,9 1,510 1,510 9,1 ناتسبرع
 3,5 3,53 1,5 0,3 یاراما
 1,0 - 1,1 3,9 قارع
 3,1 5,10 2,40 1,0 تیوک
 2,1 - 2,35 3,1 نامع
 5,1 - 2,40 9,1 نیرحب
 0,19 1,004 4,142 0,31 هنایمرواخ لک

 BP, 2013 :عبنم

 .درادن یبوللم تیعضو ،دیلوت رظن زا اما ،دراد ناهج رد یمهم هاگیاج یزاگ ریاخذ رظن زا سراف جیلخ هقلنم ه رگا
 913  لداوعم یدیلوت اب ،تسا ناهج ریاخذ دصرد 99 اهنآ هدش یابثا ریاخذ هک ایساروا و ییاپورا یاهروشک لباقم رد
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   هوک توسادیپ هتفگان و دناهدومن  فح دصرد 99 هزادنا نامه هب زین دیلوت رد ار دوخ مهس ،لاس رد بعکم رتم درایلیم
 .دنتسه یرادربهرهب لاح رد دوخ عبانم تیفرظ  امت زا نانآ
      یاوهزاین نیمأوت یاروب اهرووشک نوی   ا اوت توسا هدوش ثعاب ،سراف جیلخ هقلنم اب اهروشک نیا ییایفارغج یرواجم
    هیوسور یکیتیلووپوئژ یاوهشلا  ،رگید یفرط زا .دننک هجوت سراف جیلخ زاگ میظع ریاخذ هب دوخ یژرنا نوزفازور
   یلاموش یاوپورا یاسرف تقاط یاهناتسمز رد زاگ هلول طولخ علق و اپورا اب (اپورا زاگ یژرنا هدننک نیمأت ناونعهب)
   جیولخ زاوگ ریاخذ هب زین اپورا هیداحتا یاهروشک هدش ثعاب ،تفن رازاب یتابثیب و هیسور بناج زا نیارکوا روشکرد
 .دنوش هتخانش سراف جیلخ زاگ لعفلاب و هوقلاب نایرتشم و ،دننک هجوت سراف
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 سراف جیلخ تیعقوم -2 هشقن
 (125 :2390 ،ناراکمه و یلابقا :عبنم)

 یسایس داصتقا
   نووچمه یونازادرپ  هویرظن اوما دنزادرپیم یدعُچب هب  ادک ره هک دراد دوجو یتوافتم یارظن یسایس داصتقا اب هلبار رد
   یاویرظن توببم یاههبنج زا هک دناهدرک یعس و دناهتخادرپ هزوح نیا رد یبیکرت یزادرپهیرظن یعون هب نیپلیگ یربار
   ًاالووصا .درویگ    یوم راروق یداوصتقا موسیلائر  هرومز رد نیپلیگ یارظن یروئت ظاحل زا .دنیامن هدافتسا یدودح ات رگید
  ،لولملا   نیوب یداوصتقا یاوه   یراوکمه هعوسوت هوک تسا  ایپ نیا لماح ،للملانیب یسایس داصتقا رد مسیلائر تفایهر
  توسا نکمم ینامز ره ،لاح نیا اب .دننیبیم دوخ عفن هب ار اهیراکمه نآ هک تسا یصاخ یسایس یاههدارا لوصحم
        دنزاوس هوجاوم عناوم اوی لالتوخا اوب ار اوه یراوکمه رارمتسا و تسین ناشعفن هب ییاهیراکمه نین  دنهد صیخشت
 .تسا زورما ناهج رد رازاب و تلود لباقتم شنک و یزاوم دوجو هداز ،یسایس داصتقا .(010 :1190،ولربنق)
  رازاوب زا و دیامن لامعا رازاب رب ار دوخ هللس دناوتب هک یروشک نآ کینوم ه یابث هیرظن هب هجوت اب یژرنا ثحب رد
-  یوم بوسانم یژرنا یساملپید زا .درک دهاوخ ادیپ ار نارگید رب یراذگریثأت ناوت ،درب هرهب دوخ یردق شیازفا یارب
 .درب الاب یللملانیب رازاب رد ار روشک ینزهنا  هاگیاج و درک هدافتسا یردق نیا شیازفا تهج ناوت
   یلماوعت هولبار کی تسایس و داصتقا هلبار وا رظن هب هک تسا نیا یسایس داصتقا اب نیپلیگ طبترم یاهثحب رگید زا
 و فادها دربشیپ یارب رازاب لیسناتپ و تیفرظ زا ناوتیم هک درادیم نایب لماعت نیا رد رازاب شقن رب دیکأت اب و .تسا
 .(Gilpin,1987:43) ..دومن هدافتسا یورث بسک نتخاس رتدمآراک
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 1تنار
     جارختوسا توعیبط هویده زا هوک تسا یدمآرد یسایس حاللصا رد اما دشاب یم اهب هراجا ینعم هب تغل رد تنار هژاو
  تویلاعف و شالت هجیتن هک دور یم راکب دوس و دزم نو  یمیهافم لباقم رد و دیآ یم تسد هب شالت نودب و دوش یم
    ،یراوصحنا یازاویتما زا یوشان هک دمآرد بسک ناکما هنوگ ره هب هزورما .(390 :1190،یفسوی جاح) تسا یداصتقا
  دووش یوم ثحب تنار صوصخ رد یسایس داصتقا رد هک ینامز و دنیوگ یم یداصتقا تنار دشاب اه هیمهسو اهزوجم
       یاهرووشک یاروب یوتفن یاهدومآرد دوننام ددروگ  یوم نیمأوت یجراخ عبنم زا تلود یارب هک تسا ییاهدمآرد روظنم
 (0190:9،نایبیبط) .دنکیم بسک زئوس لاناک زا اهیتشک روبع قح ناونع هب رصم هک یدمآرد ای و تفن هدننکرداص
  رد هوکیلاح رد  دونا  هوتفای تسد تفن یورث هب یگتفای هعسوت زا شیپ هک دوش یم رهاظ یعماوج رد ًااساسا ریتنار تلود
   ار موسیریتنار یوتفن    یاهدومآرد دورو ،دوندوب هدروک یط ار هعسوت لحارم تفن فشک زا شیپ هک ژورن نو  یعماوج
 .(290 :4190،یبارتریم) درکن داجیا
 یسایس داصتقا رد یتفن ریتنار تلود
    یاوهدرکیور هوب طووبرم  یاوه یی اوسران عفر یارب شالت  و راه  رد ًااساسا یسایس داصتقا رد ریتنار تلود  وهفم
   روه روظنم نیا زا و تسا هدش حرلم  وس ناهج یاهروشک یگتفاین هعسوت للم حیرشت رد و یگتسباو و یتسیسکرام
  اوب . دووش ی  وم هدویمان ریتنار تلود دیامن یم تفایرد یجراخ عبانم زا (دصرد 54) شدمآرد ی هدمع تمسق هک یتلود
   زا تولود یاهدومآرد زا %22  رویخا ههد 4 دودح یط رد طسوتم رولب هک دشاب یم بللم نیا رگنایب هک رامآ هب هجوت
          روب دووس یاروثا و ریاوخذ و عباونم شوروف زا لوصاح یجراوخ تونار یفنم راثآ رولنیمه و تسا هدوب تفن شورف
  اوهداهن بیرخت ،تلود بیرخت ثعاب ًاالوصا هک دوش یم  وووسحم یداووصتقا هعسوت و یسایس هعسوت و یسارکومد
 .دوش یم یسارکومد بیرخت و
 هدش ناریا رد یتفن مسیریتنار راتخاس ی هیاپ (زاگ و تفن) یژرنا شورف رب اکتا اب یلوصحم کت داصتقا تفگ ناوت یم
 هب هجوت اب .دریگ یم رارق یژرنا کیتیلوپوئژ و تفن رازاب یالوحت ریثأت تحت ناریا یلم تینما یلیارش نین  رد تسا
      کویتیلوپوئژ هوب رووشک یگتوسباو هوب هجوت اب و هتشاد رگید نامز ره زا رت هتسجرب شقن داصتقا یلعف رصع رد هکنیا
       اوب نارویا اهرووشک یالماوعت رد یکیتیلووپوئژ یاوهریغتم نیرت یلصا و نیرتمهم زا یکی ناونع هب یژرنا عبانم یژرنا
 تینما رب هک تسا کی تارتسا یالاک یژرنا نیاربانب .تسا هدوب رثؤم یجراخ تسایس و یا هقلنم و یناهج یاه یردق
   تویمها زا زاوگ و تفن درزب ریاخذ شورف نآ ریتنار داصتقا رد هک ناریا هلمج زا و نآ اب طبترم یاهروشک همه یلم
 .دراد یساسا ریثأت تسا رادروخرب یناوارف
  و یناوهج ی اوه      یردوق صووصخ هوب اهرووشک فدوه نیرت یلصا کیتیلوپوئژ یاه هفلؤم  و راه  رد تسناد دیاب
    دویلوت زوکارم روب لرتنک .تسا یژرنا لاقتنا و لاصحتسا رد تیلاعف یاه هنیمز رد رثؤم رگیزاب هب ندش لیدبت یا هقلنم
 .دشاب اهنآ یلم عفانم هدننک نیمأت دناوت یم لاقتنا
 
 

                                                                                                                                                                
1- Rent 
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 تنار عاونا
  یتاوعالطا و یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا یاهتنار لیبق زا یفلتخم یاههتسد هب نآ داجیا أشنم هب هجوت اب ار اهتنار
 .دننکیم یدنبمیسقت
  یاروب دوس نازیم رد یتلادعیب یعون هب دوخ یداصتقا لیلحت نمض هک دوب ودراکیر دیوید راب نیلوا :یداصتقا تنار
  اوما ،دیمان تنار ار دشیم اهنآ زا یخرب بیصن هک ار یاهنالداعریغ دوس و درب یپ یزرواشک یالوصحم ناگدننکدیلوت
   ،یناوگرزاب یاوه      تیدودوحم ،یوعیبط عباونم دوننام یداوصتقا لوماوع یخرب زا یشان یداصتقا یاهتنار یلک روط هب
     و هوجدوب عویزوت هووحن و یزرا یاوه   هیمهوس صیوصخت ،زرا  رون یگناگدن  ،اهتمیق لرتنک ،یتیامح یاهتسایس
 .تسا یتلود یارابتعا
      ازوحا و تولود هاوگره و هوعماج ر  وه رد یوسایس داسف یاهدمایپ زا یکی یسایس تنار یریگلکش :یسایس تنار
 نیب راک نیا  اجنا رد دنراد رایتخا رد ار یردق و یورث عبانم صوصخ رد یریگمیمصت و عیزوت هک یسایس دنمتردق
    ندروک جراوخ اوب هک دشاب نآ هب یسایس ناذفنتم هدارا عقاو رد و دنوش لئاق ضیعبت هعماج فلتخم یاههورگ و دارفا
 دنهدب صاخ هورگ ای درف کی هب ار یزایتما نادیم زا ابقر
    یوخرب یوتاذ یاوه  یگتوسیاش و یدرف یاهتیحالصزا جراخ هک ه یو یازایتما یخربزا یرادروخرب :یعامتجا تنار
 تیحالص دقاف یاههورگ ای دارفا یرادروخرب زا یکاح هکددرگیم  وسحم یعامتجا تنار ،دوشیم اهنآ بیصن دارفا
- یوم هعماج دارفا زا دودعم یاهدع دزن یورث تشابنا هب رجنم و دنرادن ار نآ قاقحتسا هک تسا یعامتجا یازایتما زا
 رد ن تفروگ رارق ،یدنواشیوخ طباور ،یلغش تیعقوم :لیبق زا فلتخم لاکشا هب یعامتجا تنار زا یرادروخرب .دنوش
  یاوهتنار یاهدع یارب دنراد  اع لومش هک نیناوق یخرب بیوصت رد یسایس ذوفن لامعا ،صاخ هورگ ای لکشت کی
 .دوشیم یاهدع نیمز تمیق شیازفا هب رجنم هک رگید دراوم و دس ،هناخراک ،هداج ثادحا دننام دیآ دیدپ یعامتجا
  ،یزرا ،یلووپ ،یناگرزاب یاهتسایس هنیمز رد یداصتقا یاعالطا هب یراصحنا و  اگنهدوز یبایتسد :یتاعالطا تنار
 زا یاهدع .توسا یتاعالوطا تنار  ان هب تنار عاونا نیرتمهم زا یکی أشنم ینارمع یاهحرط و یلام روما ، اهس رازاب
 و اهتسایس ،یاررقم و نیناوق رد عوقولا بیرق یارییغت هنیمز رد فلتخم یاعالطا سردوز ندروآ تسد هب اب دارفا
  یوصخش عفانم تهج رد یاعالطا نیا زا یرهش عماج یاههشقن و اههدودحم رد یاحالصا ،دیدج یاهیریگمیمصت
  رازاوب رد یداصتقا ملاسان تباقر یریگلکش بجوم هک دنباییم تسد یتفگنه یاهیورث هب هک دننکیم هدافتسا دوخ
 .(915 :5190،ان یب) دوشیم هیامرس
 نازادرپهیرظن یاههاگدید

 1ریتنار تلود یروئت
  هویرظن نیا شرورپ اب ینایسول و یوالبب سپس و دش هئارا یودهم نیسح طسوت راب نیلوا یارب «ریتنار تلود» یروئت
 .دندرب راک هب یجراخ یاه تنار زا لصاح جیاتن درومرد ار نآ

                                                                                                                                                                
1- Rentier State Theory 
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 تلود ،دنک یم تفایرد مظنم یلکش هب ار یجراخ یاه تنار زا یهجوت لباق ریداقم هک یتلود ره تسا دوقتعم یوالبب
     هوتفرگ روظنرد رویتنار تولود یاهدمآرد یارب ار یدصرد 54  اصن دح ساسا نیمه رب یو دیآ یم  اسح هب ریتنار
 دوش یم دادملق ریتنار تلود دشاب یجراخ تنار زا شدمآرد لک زا رتشیب ای دصرد 54 هک یتلود ره ینعی تسا
       ،دویلوت هونیزه شیازوفا ببوس هتوشادزاب ییاویوپ زا ار داصتقا تسردان یتایلام تسایس کی دننام تنار عیزوت و دیلوت
 ی اوه ت ویلاعف یوس هب  درم یژرنا تیاده اب و دوش یم یروآونو تیقالخ شهاکو یراذگ هیامرسو زادنا سپ شهاک
   یابوسانم شیادووی     پ بووجوم یراووخ تونار متوسیس نیون  مه .دهد یم رده هب ار یهجوت لباق یژرنا یدیلوت ریغ
 .دوش یم روشک یرادا  اظنرد تسردان
       مهارووف یعامتووجا یاوقبط و دوولوم یاوووهورین زا ار تولود یسایس و یداصتقا یداعریغ لالقتسا یتفن یاهدمآرد
  هوک نآ ات دیآ یمرد هدنیازف «هافر» (زیمآرارسا ًاابیرقت) یئرمان عبنم کی یروص هب هعماج لک یارب دیاوع نیا .دنروآ یم
   هوب دویاوع نیا ،تفن دیاوع یتخانش هعماج و ینف یاه هبنج هب هجوتاب .دوش یم هتخانش نآ یادیپان مسیناکم جیردت هب
       درووم رد تولود اوت توسین ناگدونهد یاویلام لوپ نیا .دشخب یم اه تخادرپ رد یدایز رایسب یریذپ فالعنا تلود
190   ،ناویزوتاک) دوشاب ییوگخوساپ هوب  زولم نآ ندرک جرخ یگنوگ   یا  هونوگ   هوب ،یجراووخ ی اوه  تونار .(135 :4
 ار زیخ تفن عماوج یسایس و یعامتجا هعسوت دنور و دنک یم داجیا تلود یاهراتخاس یریگ لکش ریسم رد فاروحنا
   ندوش یناوهج رد هدش داهنشیپ و قفوم راتخاس اب داضت رد راتخاس عون نیا هک (050 :4190،یبارتریم) دزاس یم لتخم
        دروکیور هوب هوجوتاب .دوشاب قوفوم ندوش یناوهج یاهورین اب تباقر رد دناوت یمن یتنس راتخاس نیا .دشاب یم داصتقا
   هوب یوتفتن یاه تلود اما .دنک یم مهارف ار تفرشیپ و هعسوت رتسب رازاب لمکم و لقادح تلود ،یداصتقا مسیلاربیلوئن
  هوب  دوناوت ی ومن    یوسایس داوصتقا عوون نیا .دنراد رایتخارد ار داصتقا رد یدایز مجح تفن هب شیپ زا شیب یاکتا لیلد
  راذوگ ریثأت هقلنم کیمونوکاوئژ هاگیاج رب عوضوم نیا .دنک لمع یناهج داصتقا یتباقر یایند رد اراک و رثؤم یروص
 .تسا
 ریتنار تلود یگژیو
 ؛دشاب یجراخ تنار زا شدمآرد لک زا رتشیب ای دصرد 54 هک یروشک ره
 ؛دوش نیمأت روشک زا جراخ زا دیاب اه تنار نیا
  تونار هدننک عیزوت ای هدننک تفایرد هعماج تیربکا نیاربانب ؛تسا تنار دیلوت ریگرد راک یورین زا یمک رایسب دصرد
 ؛دنتسه
  ،یفوسوی یجاح) دنک یم افیا نآ ندومن هنیزه رد یساسا شقن و هدوب یجراخ تنار یلصا هدننک تفایرد ریتنار تلود
1190: 31). 
 نآ تاریثأت و مسیریتنار
   یوفلتخم یاهدومایپ یجراخ تنار نیا لاح ره رد .دوشیم روصتم ریتنار تلود راتفر یلخاد ءزج ناونع هب مسیریتنار
     هوصرع و هوعماج و تولود طوباور ،تلود هصرع هس رد ار اهدمایپ نیا ناوت یم هک دراد هعماج یلخاد یاهراتخاس رب
 .داد رارق یسررب دروم کیکفت هب داصتقا
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 تلود تخاس رب مسیریتنار دمایپ-1
 :دراد تلود تخاس رب ار هدمع ریثأت هس زین مسیریتنار
 هعماج زا تلود لالقتسا شیازفا :فلا
     هوندب ندوش ادوج ببوس عوضوم نیمه و دراد هعماج زا یداصتقا و ینف لالقتسا ،تنار بسک ریسم رد ریتنار تلود
     اووخ هداووم رووه ای توفن) یردق عبنم اریز دراد یپ رد ار ریتنار تلود یعامتجا لالقتسا و دوشیم هعماج زا تلود
       توسا یوعیبط عوبنم نویا زا یرادروب هروهب رادهدهع یراصحنا یروص هب تلود و دراد رارق نویمز قاومعا رد (رگید
 .(150 :4190،یبارتریم)
 یسایس هعسوت ریسم رد عنام داجیا -
 عبانم لرتنک هنیمز ،دریگیم رایتخا رد ار (یتفن یاهدمآرد) هعماج رد دوجوم یورث مظعا شخب لرتنک تلود هک ینامز
  ،تولود تسد رد یردق عبانم زکرمت دنیارف نیا .دروآیم تسد هب زین ار هعماج یعامتجا و یگنهرف و یسایس یردق
   هعوسوت ناوک   ما ییاوضف نیون  رد .دونک  یوم یریگوولج یعامتجا یاههورگ یباییردقو هعماج حلس رد نآ عیزوت زا
         رارقتوسا و یوسایس هعوسوت تویاهن رد و یردوق روس روب یعاومتجا یاههورگ نایم تباقر یاضف ندش زاب و یسایس
 .(11 :5190،هیرشب) دوشیم بلس هعماج زا یسارکومد

 تلود یعیزوت زاب و یجارختسا ناوت فیعضت :ب
 یاه اظن هدرخ زا یکی ناونع هب یسایس  اظن ،ییارگدرکراک رب ینتبم یایرظن  و را  رد ه یو هب یسایس یایبدا رد
     عویزوت و هوعماج لوخاد زا عباونم جارختسا ه یو راک اهنآ هلمج زا هک دراد هدهع رب ار یصاخ یاهه یو راک یعامتجا
   ناووت یوسررب ،یسایس  اظن کی ییاراک نازیم شجنس هدمع یاهرایعم زا یکی ،لیلحت نیا ساسا رب .تسا اهنآ ددجم
 ییوگخساپ ناوت اهنت هن ریتنار یاهتلود .(31 :5190، افدیحوت) تسا هعماج لخاد رد عبانم ددجم عیزوت و جارختسا
 .دندماراکان زین هعماج لخاد رد عبانم حیحص عیزوت زاب و جارختسا صوصخ رد هکلب دنرادن ار هعماج هب

 تنار هدننک عیزوت هب تلود ندش لیدبت :ج
   یلیاروش نیون  رد تلود .تسا هعماج رد تنار هدننک عیزوت هب تلود لیدبت ،تلود رب تنار یاهدمایپ زا رگید یکی
   لوباقم رد و توسا یصیصخت تلود نامه تلود نیا .دنکیم افیا  درم نایم رد یورث عیزوت رد ار شقن نیرتیساسا
 .(Giacomo,1987:42) دنهدیم رارق یدیلوت یاهتلود
 هعماج و تلود طباور رب مسیریتنار دمایپ -2
 :درک هدهاشم هدمع یروص ود هب ناوتیم ار هعماج و تلود طباور رب مسیریتنار ریثأت
 یعامتجا یدنبرشق رد ینوگرگد (فلا
  امت ریتنار راتخاس اب هعماج کی رد .دننکیم عیزوت هعماج حلس رد یرباربان هویش هب ار تنار ًااساسا ریتنار یاهتلود
    یواوفتم یدوش هوب تنار نیا زا دارفا یدنمهرهب نازیم اما ،دنوشیم دنمهرهب تنار زا یشان یایازم زا شیب و مک دارفا
       دووخ تیعوروشم ندروب الاوب و هوعماج داروفا تیاضر بسک یارب یرازبا ناونع هب تنار زا ًااساسا ریتنار تلود .تسا
  یاروب ار        یوناوارف یژرونا دویاب هوک یاویلام هوب یوکتم تلود فالخ رب تنار هدننک عیزوت تلود کی .دنکیم هدافتسا
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  توفایرد رد یعامتجا یاههورگ زا کی  ادک هک دریگب میمصت دیاب ًاافرص دنک فرص شزاین دروم یاهدمآرد جارختسا
- یوم ناشن رطاخ ینایسول و یوالبب هک تسا طابترا نیمه رد اذل .(4190:130،نایزوتاک) دنراد یرترب یتفن یاهتنار
 دوونک یرادوویرخ دوووخ دوووس هووب ار یووسایس رووظن قاووفتا هووک دزاووسیووم رداووق ار توولود یووتفن یاهدوومآرد هووک دووننک

(Giacomo,1987:35). 
 تلود یگدنیامن تیهام فیعضت (ب
        دونرادن عباونم جارختوسا هوب یزاوین تولود ناروبهر هک اجنآ زا هک تسا نیا ریتنار تلود هیرظن یقلنم جیاتن زا یکی
 .(Najmabadi,1987: 211) دنزادرپب  درم زا ندرک یگدنیامن هب هک دننکیمن ساسحا یترورض
-  تولود ،دووش هتساک هعماج رب تلود یلام راشف زا هک تسا انعم نیا هب تنار دمآرد هب ریتنار تلود هدنیازف یگتسباو
   تولود نازادروپ  هویرظن .دونرادن یهجوت دوخ یاههنیزه نیمأت یلصا عبنم ناونع هب یتایلام دمآرد هب ًااساسا ریتنار یاه
     توسد  دروم اوب ینموض یقفاوت هب هعماج زا یایلام ندرکن تفایرد لباقم رد تلود یلیارش نین  رد دندقتعم ریتنار
 .(320 :1190،یفسوی یجاح) .دنشاب هتشاد بختنم یتلود ات دنرادن راظتنا رگید  درم نآ  و را  رد هک دباییم
 داصتقا رب مسیریتنار دمایپ-1
     یاهدومایپ نویا زا هدومع هوتکن ود لاح نیا اب .دراد هعماج داصتقا رب یاهدرتسگ یاهدمایپ مسیریتنار ،لومعم روط هب
 :زا دنترابع هک دوشیم هراشا
 ییارگفرصم و ییوجتنار هیحور دیدشت (فلا
      نویا هوب یعاومتجا نارگیزاوب ندروآ یور و دونایداصتقا ریغ و دلوم ریغ ییاهتیلاعف ًااساسا هنایوجتنار یاهتیلاعف
     ردوه هوب هابتوشا ریوسم رد زین ار هعماج یاههیامرس زا یشخب و دش دهاوخ رجنم دلوم یاهتیلاعف نایز هب اهتیلاعف
 .(90 :0190،یرضخ) داد دهاوخ
   ،هوعماج هدونیازف یاهزاین هب ییوگخساپ یارب ًاامومع اهتلود هنوگ نیا هک تسا نیا زا یکاح ریتنار یاهتلود هبرجت
    لوسوتم هوعماج زاوین دروم یاهالاک و داوم هدرتسگ یادراو هب ینعی دنریگیم شیپ رد ار راک نیرتتحار و نیرتهداس
   موه و دونزیم هبرض یردن هب یلخاد ناگدننکدیلوت هب مه یلخاد رازاب رد یتادراو یاهالاک هدرتسگ روضح .دنوشیم
      هزاوت هوعماج هدونیازف یاهاوضاقت یاوضرا یارب ریتنار تلود ،نیاربانب .دنزیم نماد هعماج رد ار ییارگفرصم هیحور
 .دیامنیم ییاذغ داوم و سکول یاهالاک ه یو هب دایز یادراو هب  ادقا هسیک ون هدش دنمتورث

 یداصتقا هعسوت یاههمانرب رد لالتخا (ب
     نودوب تولود اوت دووش یوم ببس رما نیمه .دنکیم هنیزه ار نآ و تفایرد ار تنار یراصحنا یروص هب ریتنار تلود
  ار دووخ یاههمانرب ،یداصتقا یهدزاب و ییاراک نوچمه یلئاسم نتفرگ رظن رد نودب و یعامتجا یاههورگ اب یروشم
     ینیزگیاوج روب یونتبم یاوه  توسایس هوب یخیرات هبرجت ساسا رب ،ریتنار یاهتلود ییاضف نین  رد .دروآرد ارجا هب
  راروق هجوت دروم یادراو شهاک و یلخاد یادیلوت شیازفا فده اب عیانص شرتسگ هجیتن رد .دنروآیم یور یادراو
   زال یریذوپفالعنا و ییاراک زا دنیآیم دیدپ یلیارش نین  رد هک یعیانص ًاالومعم هک تسا نیا لکشم اما ،دنریگیم
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   شوروف لوباق یلخاد رازاب رد اهنت اهنآ یادیلوت عیانص نیا یالوصحم تیفیک ندوب نییاپ لیلد هب و دنتسین رادروخرب
 .(1190:92،ینامرک هدازدرک) تسا
 2111 -7511 ینامز هرود رد ناریا یتفن یاهدمآرد
      هراوومه هوکنیا روب هوالوع توفن دعب هب نامز نیا زا و دنداد بقل ریتنار تلود کی هب ناریا لیدبت لاس ار 1290 لاس
     یوسایس و یداوصتقا  اوظن لقتوسم ریغتم کی ناونع هب هتشاد ناریا تلود یاهدمآرد رد ار دصرد 14 زا شیب یمهس
 .(1190:12،یراکش) تسا هداد رارق ریثأت تحت ار ناریا
    یوفرعم نآ زراوب قادوصم ار ناریا و هداد هئارا ار ریتنار تلود هیرظن هرود نیا رد ناریا تفن دمآرد یبایزرا اب یودهم
 یدالیم 4230 لاس رد دصرد 00 زا تلود یاهدمآرد هعومجم رد یتفن یاهدمآرد مهس هک تسا هدروآ نین  و هدرک
 .(Mahdavy,1970:45-453) تسا هتفای شیازفا یدالیم 2330 لاس رد دصرد 12 هب
  دوصرد 42  رویز یتفن یاهدمآرد هب تلود یگتسباو هاگچیه یمالسا  القنا یزوریپ نامز ات 1290 ههد یاهلاس یط
  هوب روشک یتفن دمآرد و تفای شهاک ناریا تفن دیلوت تفن تعنص نانکراک  اصتعا لیلد هب 1290 لاس رد هتبلا .دوبن
   هوک دوهد  یوم ناوشن (5990 -1290) هرود رد تلود یتفن یاهدمآرد نازیم هب یلک هاگن .تفای شهاک رالد درایلیم 20
   رد یوالبوب فویرعت رگا .تسا هدرک نیمأت ار تلود یدمآرد عبانم دصرد 14 زا شیب دمآرد نیا ،5990 لاس زا ًاابیرقت
     زا هوک توفگ دویاب (تولود دمآرد دصرد 54) میریذپب ار ریتنار تلود تخاس یارب یتنار دمآرد  زال نازیم صوصخ
 .تسا هدوب ریتنار ناریا رد تلود تخاس 3990 لاس
 ناریا یمالسا یروهمج رد ریتنار تلود یوگلا
   ناومه هومادا یا   هونوگ هوب ناووت   یوم زوین ار یمالوسا یروهمج  اظن ،رادلیصحت تلود زا هدش هئارا فیراعت ساسا رب
      هوک یلاوح رد .توساراد ار رادلیوصحت تولود یاهیگ یو  امت ینعی تسناد یداصتقا لئاسم هنیمز رد یلبق تیعضو
-یم رظن هب هک دن ره دنادیم یراجت یزاوژروب اب هناراوختنار یراکمه یورگ رد ار دوخ یایح یمالسا یروهمج
   ظاوحل زا هو   ییاوه  شالوت هتوشذگ یاهلاس لوط رد و تسا هدش رتشیب اهیایلام یروآعمج رد تلود ییاراک دسر
        یتاویلام یاهدومآرد شیازوفا قویرط زا یونیمزریز عباونم هوب تلود یاهدمآرد شهاک تهج رد لمع رد ه  و یرظن
    یاویح هوب دوناوتیم یدادادخ عبانم هنادنمتواخس شورف اب اهنت ناریا هک ریذپانراکنا تسا یتیعقاو اما ،هتفرگ یروص
 .(44 :4190،یدنغزا) دهد همادا دوخ
      هوب کویتارکومد رویغ هروه  هوک ار یولهپ یتفن نالک یاهدمآرد ،رادلیصحت تلود هیرظن زا هدافتسا اب لوپ اکسا ادت
  نیومه یدادادخ عبانم هب اکتا لیلد هب یمالسا یروهمج یارب و دنادیم 1290  القنا زاسهنیمز ،دندوب هدیشخب تلود
      ار نارویا تولود ،یموومع دومآرد لوک ر  د یوتفن یاهدومآرد مهس هب هجوت اب زین یفسوی یجاح .تسا لئاق ار تیهام
 (24 :4190،یدنغزا) تسا هتسناد رادلیصحت
 یزاسدازآ و (1390 -3190) یاهلاس یارب یداصتقا یزاسدازآ دنیارف نیب ینایسول یوگلا زا یسأت اب یفسوی یجاح
  یزاوسدازآ طیا  روش قوقحت و هتخاس رارقرب یاهلبار رادلیصحت تلود تیهام رب زکرمت اب 3190 زا سپ یسایس یبسن
     تولود تویهام لووفا زا یوشان یمشاه یاقآ یروهمج تسایر یاهلاس یداصتقا یزاسدازآ دننامه ار یسایس یبسن
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 قئاف رد رادلیصحت تلود یدماراک  دع و گنج لاس 1 زا یشان نارحب هک دنکیم هفاضا یو .تسا هتسناد رادلیصحت
   نویا هوک دن ره .(51 :5190،یفسوی یجاح) داد شهاک ار تلود یرادلیصحت شقن ،یداصتقا و یلام نارحب رب ندمآ
  یاوقآ یروهمج تسایر لاس 1 رد اریز ،دادن شهاک ار یتفن عبانم هب یتموکح هاگتسد یگتسباو اهتسایس و اهشالت
   دومآرد یلوصا عبنم مه زاب یتارداص و یتایلام یاهدمآرد زا تلود یاهدمآرد شیازفا مغر هب (4190-3190) یمتاخ
      هوب هو  یفروصم یاوهالاک یادراو نوزوفازور شیازفا دهاش ،نیا رب هوالع .دهدیم لیکشت یدادادخ عبانم ار تلود
   نموض .میتوسه روشک لخاد رد یژرنا فرصم یمئاد شیازفا نینچمه و یمسر ریغ یروص هب ه  و یمسر یروص
1 یراذگهیامرس یاههورگ رد تفن یارداص هنیمز رد دوجوم عضو  فح هکنیا

3
 یتفن عیانص دوخ رد تفن یزرا دمآرد 

 .(525 :3190،ینایبماش) تسا هدوب
     و دویلوت ناووت هعوسوت و توفن شخب رد یابث داجیا فده اب ییاهتسایس ذاختا یوس هب جیردت هب روشک نارادمامز
 رارق هعسوت یاههمانرب و تلود راک روتسد رد یجراخ یراذگهیامرس  ذج و دندرک ادیپ شیارگ شخب نیا یارداص
   هار رد یعناووم و اوه  تیدودوحم ،دومآ دیدپ  القنا زا سپ ًااتدمع هک یلیارش هعومجم هلساو هب لاح نیا اب .تفرگ
    ریثأوت شوخب نویا رد یدعب یاهیراذگهیامرس دنور رب هک دش رهاظ زاگ و تفن شخب رد یجراخ یاههیامرس  ذج
 مه زاب میتشاد یتفن یاهدمآرد زا یریگمش  دشر هک مهدو مهن یاه تلود یاهدمآرد شیازفا مغر هب .تشاد یناوارف
   یاوهالاک یادراو نوزوفازور شیازفا دهاش ،نیا رب هوالع .دهدیم لیکشت یدادادخ عبانم ار تلود دمآرد یلصا عبنم
         لوخاد رد یژرونا فروصم یومئاد شیازوفا نیونچمه و یموسر رویغ یروص هب ه  و یمسر یروص هب ه  یفرصم
 .دیدرگ رارکت دنور نیمه زین مهدزای تلود رد هنافساتم هک میدوبروشک
 لباقتم عیب یاهدادرارق
      ار زاوگ و توفن شوخب رد یجراوخ یاوههیامرس  ذج یرورض ،گنج نایاپ زا سپ روشک نالوئسم هک یلیارش رد
       رد یاوهدادرارق زا یوصاخ عوون تویاهن رد و یجراوخ یاوههیامرس  ذج ریسم رد ییاهتیدودحم ،دندرک ساسحا
  یاوه  تکروش یامدوخ زا یریگهرهب نمض اهدادرارق عون نیا ساسا رب .تفرگ رارق هجوت دروم لباقتم عیب  و را 
    لوباقتم عویب یاوهدادرارق یارجا .دنامیم یقاب ناریا هب قلعتم یتفن یاسیسأت و عبانم تیکلام و تیمکاح ،یتفن هدمع
 یاهدادرارق یاضما اب ات دش هداد هزاجا تلود هب و تفرگ رارق هجوت دروم (4190-1190) هعسوت  ود همانرب زا ًاالمع
     زوین هعوسوت  ووس هومانرب رداهدادرارق نیا .دیامن هدافتسا زاگ و تفن تعنص هعسوت یارب یجراخ عبانم زا لباقتم عیب
 .(45:0190،یگیب نسح) ا ،تفرگ رارق رظندم
 و ینف شناد فعض .دیآیم رامش هب یزرا یادیاع نیمأت یارب تلود یورارف  اختنا اهنت و نیرخآ لباقتم عیب شور
-هنا  هدش بجوم ایند کی تارتسا و یتعنص یاهیردق هب هنیمز نیا رد قللم یگتسباو و تفن هدننکرداص یاهروشک
 زین اکیرمآ یاهمیرحت لامعا .دشاب لکشم رایسب ناریا ه یو هب تفن ناگدننکرداص یارب تفن دیلوت و جارختسا رد ینز
  هدویدرگ لباقتم عیب متسیس تیلوبقم ثعاب هنایمرواخ هقلنم یالاب کسیر رانک رد عنام نیا و هدرک فعاضم ار لکشم
         طیاروش ًاالوومعم لویلد نیومه هوب و دنتوسه هاوگآ یتالوضعم نین  زا یجراخ ناراکنامیپ هک تشاد هجوت دیاب .تسا
 .دنیامنیم داهنشیپ ناریا یارب یراوشد
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   زا هوک میباوی  یومرد میونک هاگن ناریا تلود یدمآرد عبانم هب رگا هتفرگ یروص یاهثحب  امت زا جراخ و عومجم رد
           هولیپ) توسا هدومآ توسدب توفن شوروف هار زا نارویا تولود دومآرد دوصرد 54  یالاوب نونکا ات 1330 لاس دودح
 .(910 :5190،شورف
 ناریا رد یتنار داصتقا زا تفر نورب یاههار

 تفن زا هیامرس ناونع هب تفن هلوقم کیکفت-0
 نیاربانب .دوشیم  امت یزور ناسانشراک هاگدید زا دنمشزرا هیامرس کی و یهلا تبهوم کی ناونع هب تفن لاح ره هب
      هوب توفن هولوقم کویکفت ،اوهشور نیا زا یکی هک درک وجتسج هجدوب نیمأت یارب ار یتفن یادیاع زا ریغ یهار دیاب
 .(015 :1190،یرصن) دشابیم تفن هلوقم زا هیامرس ناونع
    بوسک دومآرد  الوقنا زا لبق ربارب نیدن  زاگ و تفن دننام ییاهییاراد شورف لحم زا ام روشک ریخا ههد راه  رد
   هوب یوعقاو هعسوت روشک هب هیامرس نازیم نیا دورو اما .دوشیم  وسحم یمیظع رایسب هیامرس دوخ دح رد هک هدرک
 یزیرهمانرب رگا هکیتروصرد هدش یراج یاههنیزه فرص یراذگ هیامرس یاج هب اهرالدورتپ اریز تسا هدرواین هارمه
  روگید یا  هونوگ هوب عضو زورما ،تفرگ یم یروص دلوم یاه شخب رد اهلوپ نیا هدرتسگ یراذگهیامرس یارب یبسانم
 .(550 :4190،یبارت ریم) دوب
  یامادوقا نیا هلمج زا .تسا هتفرگ یروص یورث زا دمآرد کیکفت یارب ریخا یاهلاس یط یدودحم تببم یامادقا
   یاروب اوه   یویاراد شوروف لوحم زا یریگهرهب نآ فادها زا یکی هک درک هراشا یزرا هریخذ قودنص داجیا هب ناوتیم
 .(2190 ، انیب) تسا روشک رد لاغتشا داجیا و یراذگهیامرس هب کمک
 تلود ندرک کچوک-2
  هوب یگتسباو زا ییاهر یارب زیوجت لیلد نیا هب .دوشیم لماش ار هعماج داصتقا لک دوخ ریگارف عاعش هلساو هب تفن
    تولود هوک توسا نیا لکشم نیا زا ییاهر ورنیا زا ،تسا هبناج همه هعسوت و یداصتقا دوبهب یارب زیوجت دننام نآ
      نیمأوت یوتلود روه هویلوا و یلوصا هفیظو .دنک زیهرپ تسین تلود هب طوبرم هک یروما رد تلاخد زا و دوش ک وک
       یداوصتقا قونور ، دروم هوب رووما یراذوگاو و تلود تلاخد شهاک اب .تسا یمومع یامدخ و اهالاک هئارا و تینما
  رد تولود یالخادم اب ًاالوصا ییوجتنار هدیدپ .(015 :1190،یرصن) دوشیم لیهست یایلام تخادرپ و هدش راکشآ
  هونیمز و ه دوومن لالتخا داجیا تباقر رازاب رد یداصتقا یاهتیلاعف رد تلود دح زا شیب تلاخد .تسا نراقم داصتقا
    طبتروم یموومع تحلوصم اب یعون هب هک یلئاسم رد هتبلا .دزاسیم مهارف هنابلطتصرف یاهتیلاعف شرتسگ یارب ار
      و یومیظنت ،یدویلوت یامادوقا عوون هوس  اجنا اب تلود دراوم لیبق نیا رد هک تسا یرورض داصتقا رد هلخادم تسا
 .(095 :5190،داصتقا ریبدت یتاقیقحت هسسوم) دراذگیم شیپ  دق یهافر
  هوک دش ررقم هعسوت  وس همانرب نوناق 29 هدام ساسا رب ،ناریا داصتقا رد یراوختنار فذح یرورض هب هجوت اب اما
 .دیامن فذح ار یتلود یاراصحنا جیردت هب و دهد شهاک ار دوخ یرگیدصت تلود
    دووخ جراوخم نیمأوت یارب یتفن یاهدمآرد زا نانچمه ،دراد هنیزهرپ و میجح یراتخاس تلود هک ینامز ات هجیتن رد
   دولوم یاوه یراذوگهیامرس یارب یتفن یاهدمآرد زا یگرزب شخب ،تلود ندش ک وک اب نیاربانب درک دهاوخ هدافتسا
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  یزاوس    یوصوصخ دونور اوما توسا یزاسیصوصخ ،تلود ندرک ک وک هدمع یاهراکهار زا یکی .دش دهاوخ دازآ
      توسا هدوش روتگرزب لومع رد ندوش ک وک یاج هب تلود هک تسا لیلد نیمه هب .تسا هدوب دماراکان و دنک رایسب
 .(09:5190،ناریا داصتقا هلجم)
 یتفن ریغ تارداص شرتسگ-1
-  یوم توسکشرو ناریا عیانص زا یرایسب هلبار و تنار نودب .دنتسسه هلبار و تنار رب یکتم هک دراد یعیانص ناریا
  ارویز تسا ناریا داصتقا زا هلبار و تنار فذح هلزنم هب عقاو رد یارداص هعسوت ی تارتسا .(09 :1190،بیدا) دنوش
 .دوش هضرع زین بسانم تمیق اب و دنک تباقر دناوتب یناهج یاهرازاب رد دیاب الاک ره هک تسا یارداص هعسوت رد
 و    یلووصحم کوت داوصتقا زا ییاهر هب یدیدش رایسب زاین ام روشک هک تسا هدروخ مقر یلیارش رد لئاسم نیا  امت
      رد ار درزوب شوهج یعوون دویاب دووجوم طیارش بسح رب هک تسا  زال هدیا کی ناونع هب هچنآ .دراد یتنار داصتقا
  قوفوم هلاس 4 هرود کی فرظ هیکرت ینعی ناریا هیاسمه ًااقیقد هک یعوضوم .میهد رارق هجوت دروم یتفن ریغ یارداص
 .دهد شیازفا 5130 لاس رد رالد نویلیم 3412 هب 3130 لاس رد رالد نویلیم 1355 زا ار دوخ یارداص تسا هدش
 تاعالطا دازآ نایرج -4
     هوئارا زا نارویا رد یوتلود یاوههناخترازو زا یرایسب .تسا یدج لضعم کی یاعالطا هب یسرتسد زونه ام روشک رد
   هوب دازآ یوسر تسد .دوننکیم عانتما ندوب هنامرحم ناونع تحت روما یعیبط ریس و یداع و هنازور یاعالطا زا یرایسب
       نوناوق هوک توسا یاوعالطا هوب ناوگمه یسرتسد ناکما اب و تسا یدیلوت و رازاب داصتقا کی ققحت طرش یاعالطا
 .دنکیم ادیپ  وهفم اضاقت و هضرع
   یاوعالطا زا یوخرب راصحنا هک میباییمرد یصوصخ شخب و تعنص و یاعالطا دازآ نایرج هلبار هب ه یو یهاگن اب
   اذول .ددروگیم یصوصخ شخب یگتسکشرو ثعاب یدراوم رد یصوصخ شخب زا نآ غیرد و تلود داهن هب یداصتقا
    اوگنهدوز یبایتوسد .تسا رازاب داصتقا و ندش یتعنص هب ءاکتا یساسا طورش زا یکی یداصتقا یاعالطا دازآ نایرج
   کوی أوشنم دوخ ینارمع یاهحرط ، اهس رازاب ،یزرا ،یلوپ ،یناگرزاب یاههنیمز رد یداصتقا یاعالطا هب یراصحناو
  یرویگمیمصت عجارم هب کیدزن و ذوفن بحاص دارفا زا یرایسب هک بیترت نیا هب تسا یتاعالطا تنار  انب تنار عون
-  یوروث هوب رتشیب و دننکیم هدافتسا یصخش عفانم یارب عوضوم نیا زا سردوز یاعالطا یرسکی ندروآ تسد هب اب
       توسا هیامروس رازاوب رد یداوصتقا ملاوسان توباقر کی یریگلکش ،تیعضو نیا هجیتن .دنباییم تسد تفگنه یاه
 .(10 :1190،بیدا)
  ،راومآ ساسا رب و دوشیم هدهاشم ناریا رد یژرنا هزادنا زا شیب فرصم رد نآ ینیع دومن هک فرصم هیوریب شیازفا
   .توسا هدووب دصرد 4/1 لداعم نآ هنالاس دشر و هدش ربارب 2/10 هتشذگ لاس 19 یط روشک رد یژرنا ییاهن فرصم
 نیا .تسا هدوب دصرد 4/9 دح رد اهنت تفن  استحا اب روشک یلخاد صلاخان دیلوت دشر هرود نیمه رد هک یلاح رد
 یدش شیازفا نآ رگید یانعم هک تسا یداصتقا دشر رب روشک رد یژرنا فرصم دشر نتفرگ شیپ یانعم هب عوضوم
 .تسا نآ فرصم رد یهدهرهب شهاک و ناریا رد یژرنا
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 صخشم رتشیب راک تماخو ات مینک هفاضا ار ... و  آ ،زاگ ،قرب ،نیزنب هلئسم روشک رد یژرنا هیوریب فرصم نیا هب
  یوقلنم ریغ یاههنارای هئارا ،مسیریتنار راتخاس رد هنوگ  هک دهدیم ناشن روشک رد نیزنب فرصم  اقرا و رامآ .دوش
     اوهنآ هدونیازف فروصم و داووم نیا فرصم یوگلا رد شحاف یارییغت ببس تخوس نوچمه یفرصم یاههدروآرف هب
 .(15:یمیشورتپ ،زاگ ،تفن هلجم) .تسا هدش
 اههنارای فذح -5
 و دیلوت یاههنیزه یوافت تخادرپ یارب تلود یلام کمک زا تسا یرابع ،دنیوگیم زین یفنم یایلام ار نآ هک هنارای
    هزوروما .دوشاب رتالاوب هدننکفرصم هب الاک شورف هنیزه زا دیلوت هنیزه هک یلاح رد دزادرپیم هدننکفرصم هک یتمیق
 هسسوم) دشابیم اهدمآرد هنالداع عیزوت و یمومع هافر ،یعامتجا تلادع یرارقرب لصا رد اههنارای تخادرپ زا فده
 .(315 :5190،داصتقا ریبدت یتاقیقحت
 هک یعون هب دش زاغآ یلیمحت گنج و تلود رب هدرتسگ یاهراشف لیلد هب یمالسا  القنا یزوریپ اب اههنارای تخادرپ
   تویاهن رد اوت دیدرگ اههنارای  اظن لومشم اهنآ هب هعماج فلتخم راشقا یبایتسد روظنم هب یساسا یاهالاک زا یرایسب
   نآ یجیردوت عولق و هنارای مهس شهاک و دمآرد مک یاههورگ عفن هب اههنارای نتخاس دنمفده ،هعسوت  وس همانرب رد
 .(115 :5190 ،داصتقا ریبدت یتاقیقحت هسسوم) داد رارق هجوت دروم ار دمآردرپ یاهراوناخ یارب
 2  اوت 4   هوسورپ کوی رد و دبای شهاک لبق لاس تبسن هب لاس ره رد لقادح اههنارای تخادرپ  اظن ات تسا  زال سپ
 .دیآ دوجوب اضاقت و هضرع  اظن و رازاب داصتقا تیمکاح و فذح اههنارای  امت هلاس
 داصتقا عیرس و هراب کی یزاسدازآ زا یریگولج -6
   فولتخم یاوه     هزووح رد یروکف ییازوون کوی اوت تسا  زال یداصتقا عیزوت تسایس هزوح رد یرکف شرگن حالصا
-شخب نیب نزاوت یعون زین ییوس زا و دیآ دوجوب یداصتقا دشر طیارش اب دیدج راکفا نیب بسانت داجیا و یداصتقا
-یم یروص داصتقا ندرک یتباقر و تلود یتراظن شقن شیازفا اب ًاافرص هلئسم نیا .دوش مکاح یداصتقا فلتخم یاه
 دندرک دازآ ار داصتقا هراب کی اهسور اریز ،دوش یریگولج داصتقا عیرس و هراب کی یزاسدازآ زا دیاب ییوس زا .دریگ
 .(3190 ،یداباهم یضاق) دندش هجاوم یشاپورف اب و
 ار یاهدش یدنبنامز یجیردت همانرب و دنهد مه تسد هب تسد ناسانشراک مه و سلجم و تلود ات تسا زاین نیاربانب
 .میرادرب هعسوت هار رد  اگ هدش یسانشراک و یقلنم اما  ارآ یتکرح اب ات دنیامن نیودت
 یتنار یشخرچ داصتقا تمس هب لیامت زا یریگولج -7
  یاوهتکرح هب ریتنار یاهتلود اریز ،دنک یط ار شدوخ ریسم یجیردت یروص هب یعیبط هخر  کی رد دیاب داصتقا
      تولاخد هوک توسا هولقن نیومه زا و دنهد لکش ار یالوحت تعرس هب ات دنتسه نآ یپ رد و دنرادن یداقتعا یعیبط
  هونوگ ره زا و دورب شیپ دوخ یدیلوت یعیبط تکرح تمس هب داصتقا ات داد ه زاجا دیاب نیاربانب .دوشیم زاغآ تلود
  دنووش یوم دنمهرهب ... و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس تنار زا یاهدع راب ره نآ رد هک یتنار یشخر  داصتقا هب لیامت
    میموصت ارویز دووش یریگولج یتلود یاهیریگمیمصت رد تعرس و  اتش زا دیاب هلئسم نیا رانک رد .دوش یریگولج
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  داوصتقا یعیبط دنور اب هک دوشیم ذاختا نامز نیرتهاتوک رد اهمیمصت اریز دشابیم هدیجنسن بلغا یتنار تلود عیرس
 .(230 :1190،یفسوی یجاح) دوش یم هعماج رد داضت و شکمشک ثعاب یهاگ و درادن یناوخمه
 روشک یداصتقا هعسوت رد نآ شقنو یجراخ یراذگ هیامرس بذج-3
    هعوسوت و دوشر هوب یبایتسد ،ساسا نیمه رب .تسا یداصتقا یهعسوت و دشر ،نالک داصتقا فادها نیرتمهم زا یکی
 یمامت رد رگید یفرط زا .دنراد دیکأت نآ رب ناهج رد یداصتقا نازیرهمانرب و اهتلود یهمه هک تسا یفده یداصتقا
    هوتفرگ روظن رد یداوصتقا ی هعوسوت و دشر دنمورین لماع و هکرحم روتوم ناونعهب هیامرس ،دشر یاهوگلا و یایرظن
 هب یفاک هیامرس ندروآ مهارف ،یداصتقا دشر ینعی ،یداصتقا نالک فادها ققحت طرششیپ رتهداس نایب هب .تسا هدش
 .تسا ییانبریز یاهحرط زاین دروم یلام نیمأت روظنم
 .تسا یجراخ یراذگهیامرس ،دوشیم هعسوت لاح رد یاهروشک یداصتقا دشر ببس هک یلماوع نیرتیساسا زا یکی
  نوزوفا .دنباییم تسد یلخاد زادناسپ زا رتارف یزادناسپ هب ،دننکیم  ذج ار یجراخ یراذگهیامرس هک ییاهروشک
   هوب هوتفای    هعوسوت یاهرووشک زا نیوون یروآوون و یروانف ییاجهباج یارب یمهم رازبا یجراخ یراذگهیامرس ،نیا رب
 یداصتقا دشر رب یجراخ یراذگهیامرس ریثأت یهویش هک دراد دوجو یربتعم دهاوش .تسا هعسوت لاح رد یاهروشک
    و یدوش اهرووشک داوصتقا رب هری  طیارش هب هتسب نینچمه .دنکیم قرف رگید روشک هب یروشک زا و تسا نوگانوگ
 .دوشیم رگید یداصتقا دشر رب یجراخ یراذگهیامرس رثا راکوزاس
    لووصا زا یوخرب اوب   یجراوخ یراذوگهیامرس  ذج و دراد دوجو ینوناق عناوم یجراخ یراذگهیامرس یارب ناریا رد
      توسایس ،نارویا یمالوسا یرووهمج یوساسا نوناق  ود و هاجنپ و دصکی لصا ساسارب .تسا یریاغم یساسا نوناق
 تیمامت و هبناجهمه لالقتسا  فح ،یریذپهللس و ییوجهللس هنوگره یفن ساسارب ناریا یمالسا یروهمج یجراخ
   اوب لوباقتم زیمآحلص طباور و رگهللس یاهیردق ربارب رد دهعت  دع و ناناملسم یهمه قوقح زا عافد ،روشک یضرا
      و یولم عفاونم ساوسارب دویاب ،یداوصتقا و یسایس دنویپ هنوگ ره ،ساسا نیا رب .تسا راوتسا  راحمریغ یاهتلود
     طوسوت اوهنآ رامعتوسا و هوتفای هعوسوت یاهروشک زا یرایسب خلت یهبرجت .دوش رارقرب روشک یضرا تیمامت نینچمه
     راوتفر هدیجنوس و طاوتحم رایوسب یجراخ طباور شرتسگ رد دیاب هک تسا هدز نماد ار هنامگ نیا ،درزب یاهیردق
-  یومن ایوسآ یقرش  ونج یاهروشک ه یوهب اهروشک زا یرایسب هعسوت و دشر رد ار یجراخ یراذگهیامرس رثا .دننک
  یجراوخ راذگهیامرس زا تسرد یریگهرهب ،یلخاد بسانم یراذگهیامرس دوبن یروص رد نیاربانب .تفرگ هدیدان ناوت
  یراذوگ  هیامروس زا یرویگ هروهب ی   هراوبرد ی تارتوسا نیروتهب فده .دشاب دیفم رایسب دناوتیم بناوج  امت تیاعر اب
 .(45-25 :4190،یداعس و یروای) تسا یجراخ
 یشهوژپ یاهدرواتسدو یریگهجیتن
   شوروف راوصحنا رب یکتم و یلوصحم کت داصتقا زا رثأتم یتنار تلود کی هک دهد ناشن ات دش شالت قیقحت نیا رد
  زا تولود بسانم نادن  هن لالقتسا شیازفا لیبق زا یلئاسم هب ناوتیم هلمج نآ زا هک دراد یپ رد ار یتالکشم ،تفن
 یدنبرشق رد ینوگرگد ،تنار هدننکعیزوت هب تلود ندش لیدبت ،تلود یعیزوت زاب و یجارختسا ناوت فیعضت ،هعماج



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

  و یویارگ فروصم هیحور دیدشت و یداصتقا هعسوت یاههمانرب رد لالتخا ،تلود یگدنیامن تیهام فیعضت ،یعامتجا
 .درک هراشا ییوجتنار
  القنا زا لبق ه  ناریا داصتقا هک تشاد ناونع ناوتیم ریتنار تلود کی زا هدش هئارا فیراعت ساسا رب ،عومجم رد
   هوچنآ هولاقم نیا رد روظنم نیمه هب .دشابیم اراد ار یتنار داصتقا کی یایصوصخ  امت عقاو رد  القنا زا سپ ه  و
 هلمج نآ زا هک دوشیم داهنشیپ یتنار داصتقا زا جورخ یارب هک تسا ییاهراکهار دوش نایب دیاب  الک هجیتن ناونع هب
    یارداوص شرتوسگ ،یاویلام یز اوس هونیداهن ،تلود ندرک ک وک ،هیامرس ناونع هب تفن عوضوم هب هجوت زا دنترابع
 فدح ،فرصم یوگلا حالصا ،یاعالطا دازآ نایرج کی نتشاد نایرج ،یگنیدقن ندرک هریخذ زا یریگولج ،یتفنریغ
      ذوج ؛داوصتقا عیروس و هراوب کی یزاسدازآ زا یریگولج تیاهن رد و یتنار یشخر  داصتقا زا یریگولج ،اههنارای
 هب ار یمالسا ناریا دناوتیم دریگ رارق نادرمتلود هجوت دروم رگا هک دنتسه یدراوم اهنیا  امت یجراخ یراذگ هیامرس
   هوک یولم و یداوصتقا تینما ءاقترا و  فح تهج رد لیذ یاداهنشیپ اتسار نیا رد هک .دهد قوس رادیاپ هعسوت تمس
 .دشاب یم حرلم دراد یژرنا هب یدایز یگتسباو
  یاوه  هونی زه شوخب ود یژرنا رادیاپان و یابث یب یاهدمآرد هب روشک یگتسباو ندرک مک تهج رد ددرگ یم داهنشیپ -

       ،دووش یراذوگ هیامروس دولوم و هدونیاز داووم رد ًاافرص  ود شخب و ددرگ ادج یا هعسوت یاه هنیزه و تیمکاح
 .دمآرد هن تسا هیامرس کی یژرنا هک دنشاب هدیسر کرد نیا هب دیاب نرق کی زا سپ ام روشک نالوئسم
          هوب دووخ یگتوسباو ندروک موک رد یعوس دویاب یداوصتقا یوسایس یابث و رادیاپ یلم تینما داجیا تهج رد تلود -

   عوروش هوک یتکرح .دیامن زیوجت یژرنا یاهدمآرد یاج هب ار یتایلام یاهدمآرد و هیکت یزاگ و تفن یاهدمآرد
 .تسا هجاوم یاهشلا  اب نانچمه اما هدش

 نیا دوجو هک ار  .هتشادرب تسد هقلنم و  رغ ناهج اب یلباقت درکیور زا دیاب یجراخ تسایس نایرجم و ناحارط -
   هوک هدویدرگ یژرنا کی تارتساوئژ مه و کیمونوکاوئژ دعب رد مه یدایز یاهتصرف نتفر تسد زا ثعاب تسایس
 هعماج حلس رد یتیاضران و یلخاد داصتقا هک فیعضت و یژرنا شخب رد یراذگ هیامرس نتفر تسد زا نآ هجیتن
 .ددرگ یم یلم تینما دیدهت هنیمز و

    توببم شوقن یولم تینما و یلم یردق یرصانع هدنهد لیکشت عومجم رد دیاب یجراخ تسایس نایرجم و ناحارط -
    حلوس رد نارویا یاوزونا ثعاب هک از جنشت لماوع و یسایس لماع یراذگریثأت زا و دنهد شیازفا ار یژرنا لماع
 .دننک یراددوخ دوش یم ناهج و هقلنم
   یاهدونویپ یراروقرب رد دوخ دیاب روشک نارادمتسایس ناریا یداصتقا تینما رد یژرنا یساسا و مهم شقن هب هجوتاب -

 .دنشاب اشوک للملا نیب  اظن رد راذگریثات و مهم یاهروشک اب یژرنا
        یاقباوسم شیازوفا ثوعاب دووخب دووخ هوک هوقلنم و  رغ ناهج اب یلباقت درکیور زا تموکح نایرجم و ناحارط -

 تسد دوش یم روشک  درم هب فعاضم راشف و یلخاد یایهافر زا نتساک و یماظن یاه هنیزه شیازفا و یتاحیلست
     یاهدومایپ هوک هدوش یولخاد ی اوه شروش ثعاب ًااعلق و یمومع یتیاضران ثعاب دنور نیا همادا هک ار  هتشادرب
 .دراد هارمه هب ار یبرخم یتینما
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    ساوسارب هدوننک فروصم یاهروشک هب ناریا زا زاگ و تفن هلول طولخ روبع رادیاپ هعسوت و تینما صخاش رظن زا -
    هولبار موه و دونک تیوقت هقلنم یاهروشک نیب ار حلص و تینما مه دناوت یم ارگ هعسوت یجراخ طباور یوگلا
 .دهد ءاقترا ار هقلنم یداصتقا یالوحت رب ناریا شقن و یراذگرثا و هقلنم یاهروشک اب ناریا
 رد ار دوخ تینما یناهج یارگ هعسوت یلصا نایرج اب  اگمه دیاب ناریا داصتقا رد تفن یلصا شقن یافیا هب هجوتاب -

 یزاس دامتعا تهج یرازبا ناونع هب یژرنا تینما و زاگ و تفن و یژرنا زا و دنک وجتسج للملا نیب تینما بلاق
  ءاوقترا و شی ازوفا تهج رد یژرنا یاهتیفرظ  امت زا و دیامن هدافتسا یلم هعسوت روتوم و هدنزاس لماعت روحم و
 .دنک هدافتسا روشک زا دیاب هعسوت و یناهج یژرنا تینما نیمأت رد ناریا هاگیاج

      هوکلب یژرونا عباونم دووبمک توباب زا هن (یسایسو یداصتقا داعبا) یژرنا تینما یونوکاوئژ رصع رد هکنیا هب هجوتاب -
  لوباقتم یراکمه رد زج تینما نیا هک تسا هضرع تیریدم و نیمأت رد لباقتم یگتسباو هب درکیور  دع زا یشان
 .ددرگ یم داهنشیپ اذل تسینریذپ ناکما
    اویند زاوگ یژرونا هدنراد نیمود ناونعب ناریا یالاب هوقلاب تیفرظ و ریاخذ و هدنیآ رد LNG و زاگ هاگیاج هب هجوتاب -

   دوننام دوناوتب ا    وت دویامن داوجیا ار  زال یراذوگ هیامرس زاگ یژرنا شخب رد هیسور دننامه ناریا دوش یم داهنشیپ
  لوماعت هب دناوتب یزاگ کیتلپوئژ اب و دشاب هتشاد زاگ شخب رد ییالاب هاگیاج (ناهج تفن لوا هاگیاج) ناتسبرع
   هوب هوجوتاب هک نی  و ایسآ قرش صوصخب .دزادرپب روشک رد هعسوت و تینما داجیا و یتعنص ناهج اب یداصتقا
 .تفای دهاوخ شیازفا زور هب زور اهنآ یژرنا هب زاین دوخ یالاب یداصتقا دشر

     رد ار یژرونا شوخب رد یکیتلپووئژ ی تارتوسا و یکیتلپوئژ دک نتشاد یجراخ هاگتسد یساملپید و نارادم تسایس -
 .دنیامنب ار هدنیآ ثداوح ینیب شیپ دنناوتب ات دنشاب هتشاد دوخ راک روتسد

   رد از شنوت یاوهراتفر یضعب رییغت و یجراخ تسایس رد دیدج درکیور للملا نیب یاهرازاب هب حیحص هاگن اب ناریا -
 نیمأت نمض دناوتب ات دشخب میکحت هقلنم رد ار دوخ هاگیاج یدربهار یزیر همانرب نینچمه و یللملا نیب هصرع
  یژرونا تینما و یلم عفانم لداعت و یناهج یا هقلنم ارف یا هقلنم یاه نامزاس اب یراکمه اب یللملا نیب یلام عبانم
 .دناسرب ربکادح هب ار

  یاوه     توموکح یاروب هوکلب ،توسین لاغتوشا و هیامرس نیمأت عبنم کی اهنت یجراخ میقتسم یراذگهیامرس  ذج -
    و یتیریدوم و ینامزاوس یاوهدرکلمع ،یروآ   نوف ،یراوهم هوب یبایتسد یارب یرازبا هعسوت لاح رد یاهروشک
 :دشاب یم یساسا تیزم ود یاراد و هدش  وسحم مه رازاب هب یسرتسد

 .دریذپیم نابزیم تلود هن و راذگهیامرس ار کسیر (0
     ًااوتیهام یجراوخ میقتوسم یراذوگ  هیامروس .توسا یژولونکت لاقتنا هعسوت لاح رد یاهروشک مهم لئاسم زا یکی (5
 .تسا یژولونکت لاقتنا دنمزاین
 عبانم
      موشاه و اوین  فاوح اوضردمحم هومجرت  .متوسیب نرق رد کیتیلوپوئژ یاه هشیدنا .(0190) لواپ ،جلتور و نومیس ،یبلاد ،دیورائژ ،لیاتوتا

 .یللملا نیب و یسایس یاعلالم رتفد :نارهت .یریصن
 .فلؤم :ناهفصا ، وس جوم داصتقا و ناریا .(1190) نیسح دمحم ،بیدا
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 .اجیب :ناهفصا ،یناهج یراجت نامزاس و ناریا .(1190) نیسح دمحم ،بیدا
 .سموق :نارهت ،ناریا یسایس یسانشهعماج رب یدمآرد .(4190) اضریلع ،یدنغزا
      روب دویکات اوب سراوف جیولخ تینما رد اکیرمآ و ناریا شقن .(2390) داجس ، اجرف یلاع و سابع ،یفجن ،اضرمالغ ،یروشاع ،رصان ،یلابقا

   لاوس .یناوسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهو پ یملع همانلصف .ناریا یا هقلنمارف ی تارتسا و یمالسا  القنا زا دعب نارود
 .125 ص ،0 هرامش ،3

 .ون  اگ :نارهت . راه  پا  ،ناریا رد یسایس هعسوت عناوم .(5190) نیسح ،هیرشب
     و یلاوم داوسف لولع و اوه  هوشیر   :هولباقم و یریگوشیپ ،اهدمایپ و اههشیر و یداصتقا و یلام داسف .(5190) داصتقا ریبدت یتاقیقحت هسسوم

 .داصتقا ریبدت :نارهت . ود دلج .ناریا رد یداصتقا
 .هیامرس هیرشن ،بلطتنار تلود زا یریگولج یارب یهار .(2190)  ان یب
 .910 ص ،310 هرامش ،یرالاس  درم هیرشن ،ناریا رد ریتنار تلود و تنار .(5190) مبیم ،شورف هلیپ
 .هنزور :نارهت ،یسارکومد و تلود .(5190) دمحم ، افدیحوت
 .51 ص ،4 هرامش ،یللملانیب و یسایس یاهتفایهر ،ناریا رد ریتنار تلود تیببت و روهظ .(5190) دمحم ریما ،یفسوی یجاح
  یاوه  هراموش یداوصتقا -یسایس یاعالطا هلجم ،یموهفم یسررب کی :مسینیتنار و ریتنار تلود ،تنار .(1190) دمحم ریما ،یفسوی یجاح

 .230 و 390 صص ،350-250
 .یلپاپ یاراشتنا :دهشم .کیتیلوپوئژ میهافم و لوصا .(2190) اضردمحم ،این  فاح
 .رون یاوآ :نارهت ،یلم عفانم و کبیاب تفن .(0190) لضفلاوبا ،یگیب نسح
  ،یناوگرزاب  یاوه ی وسررب  .توفن  یناوهج  رازاوب و سراف جیلخ زاگ و تفن ریاخذ یامنرود :ناهج یناگرزاب و داصتقا .(2190) هلضاف ، داخ

 .34 ص ،30 هرامش
 ،1/0/01       هراموش ،یروبهار یاوعلالم هدکوشهو پ یتاوقیقحت شرازوگ ،یعامتجا یاههنیزه و ییوجتنار و تنار .(0190) دمحم ،یرضخ

 .50-40 صص
 .525 ص ،15 هرامش ،دادرخ 20 همانصلف ،یراکش  ویقلادبع همجرت ،رادلیصحت تلود اب تفلاخم .(3190) ینایبماش
 .یمالسا  القنا دانسا زکرم :نارهت ،یمالسا  القنا و رادلیصحت تلود هیرظن .(1190)  ویقلادبع ،یراکش
 .9 ص ،4 هرامش ،هعسوت و همانرب هلجم ،یداصتقا عنام کی ناونع هب یداصتقا تنار .(0190) دمحم ،نایبیبط
 .تمس یاراشتنا :نارهت .مجنپ پا  .05 نرق کیتیلوپوئژ .(1190) هللا یزع ،یتزع
 .تمس یاراشتنا :نارهت .کیتیلوپوئژ .(3190) هللا یزع ،یتزع
 .ناهیک هیرشن ،ناریا داصتقا یلصا تفآ یتنار یاههشیدنا .(3190) اضریلع ،یداباهم یضاق
 ،50     لاوس ،یدروبهار یاوعلالم همانلوصف ، اتک یسررب و دقن .للملا نیب داصتقا  اظن کرد :یناهج یسایس داصتقا .(1190) هللادبع ،ولربنق

 .010 ص ،44 لسلسم هرامش ،5 هرامش
 .یللملانیب و یسایس یاعلالم رتفد :نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج یسایس داصتقا .(1190) دمحم ،ینامرک هدازدرک
 .تمس یاراشتنا :نارهت .ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج .(5190) زوریپ ،هدازدهتجم
 . احس یفارگوتراک و ییایفارغج هسسوم یاراشتنا :نارهت .یسوموبا و بنت ریازج رب ناریا تیمکاح .(2190) زوریپ ،هدازدهتجم
 .09 ص ،5190 هامریت ،ناریا داصتقا هلجم
 .15 ص ،25 هرامش ،یمیشورتپ ،زاگ ،تفن هلجم
 .سموق :نارهت ،ناریا تفن لئاسم .(4190) دیعس ،یبارت ریم
 .یدربهار یاعلالم هدکشهو پ :نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما و تفن .(1190) ریدق ،یرصن
 .زکرم رشن :نارهت .مهدزای پا  ،یزیزع زیبماک و یسیفن اضردمحم همجرت ،ناریا یسایس داصتقا .(4190) یلعدمحم ،نایزوتاک نویامه
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      هعوسوت و یادراو ینیزگیاوج یاوهدربهار :نارویا یداوصتقا دشر رب یجراخ یراذگ هیامرس رثا .(4190) نامحر ،یداعس و مظاک ،یروای
 .45-25 صص .15 هرامش .(ع) قداص  اما هاگشناد یشهو پ همانلصف .یارداص
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