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 چکیده

آسیای جنوبی و جنوب شرقی دارد و به عنوان یکی از زیرسیستم های ، آفریقا، منطقه خلیج فارس نقش محوری در ارتباط بین اروپا

دهد و در این راستا از  میکبیر و اطلس را به هم پیوند ، دریای سرخ و اقیانوس هند، دریای مدیترانه، منطقة آسیای جنوب غربی

با توجه به اینکه این منطقه در موازنة قدرت و  قدرت های جهانی به ویژه ایاالت متحده آمریکا بوده است.دیرباز مورد توجه 

اما تاکنون از ساختار امنیتی متناسب با سهم و نقش کشورهای ، ساختار امنیتی بین المللی نقش محوری و تعیین کننده ای دارد

از دسترسی به امنیت پایدار دور مانده و ، تیبات امنیتی بومی در خلیج فارسساحلی این منطقه برخوردار نبوده است و فقدان تر

دوچندان نموده است. در این راستا ضرورت ایجاد ساختار امنیتی جدید ، آسیب پذیری این منطقه را تحت تأثیر تحوالت پیرامونی

، ازیگران این منطقه در سایة مشارکت منطقه ایدر خلیج فارس با درک امنیتی مشترک و پذیرش موازنه و تنوع رفتار استراتژیک ب

تقویت نقاط همگرایی و ایجاد ائتالف و اتحادیه های فراگیر در بین کشورهای ، باشد و از الزامات آن میامری اجتناب ناپذیر 

توصیفی درصدد ارایة الگوی ساختار امنیتی در خلیج فارس با استفاده از  -این پژوهش با روش تحلیلی باشد. میساحلی این منطقه 

باشد و به دنبال پاسخ این پرسش است که الگوی  مینقش و سهم کشورهای ساحلی این منطقه با هدف رسیدن به امنیت پایدار 

نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آن است که  توان تدوین نمود؟. میامنیتی برای رسیدن به امنیت پایدار در خلیج فارس را چگونه 

نقش محوری قدرت های فرامنطقه ای منجر به رضایت مندی و دربرگیرندة منافع همة  هرگونه ایجاد ساختار امنیتی متناسب با منافع

نقش محوری کشورهای منطقه زمینة متناسب با سهم و  میکشورهای ساحلی خلیج فارس نخواهد شد و تنها ترتیبات امنیتی بو

 تواند فراهم نماید. میدسترسی به امنیت پایدار را 

 ترتیبات امنیتی بومی، امینیت پایدار، واژگان کلیدی: موازنة قدرت
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 همدقم
 یاه تردق هجوت دروم زابرید زا کیمونوکاوئژ و کیتیلوپوئژ ،کیژتارتساوئژ تیمها لیلد هب سراف جیلخ ۀقطنم
 تسا هتفرگ رارق ناهج یتینما مهم قطانم زا یکی فیدر رد سراف جیلخ ،هتشذگ نرق ود یط و تسا هدوب یا هقطنمارف
 زا ییاه هولج ،تفرگ یم رارق ینوگرگد و رییغت طیارش رد للملا نیب ماظن یاضف هاگره هک هدش ثعاب یگژیو نیا و
 .درک یم ییامندوخ هقطنم نیا رد یللملا نیب نارگیزاب ییورایور نینچمه و یتابث یب و بوشآ

 ۀنشاپ ،دوش یم هتخانش «زکرم زکرم» ۀلزنم هب و دراد رارق سراف جیلخ نآ رد هک تسا میدق یایند زکرم هنایمرواخ
 یاه هراق یارب ییاهدمآ سپ ،دیآ دیدپ هقطنم نیا رد ینوریب لماوع رثا رب هک یگتفشآ هنوگره ؛تسا میدق ۀراق لیشآ
 (15 :1392 یلیلخ).تشاد دهاوخ ایسآ و اقیرفآ ،اپورا
 رد هدش داجیا یتینما تابیترت نونک ات اما ،دراد روحم تینما درکیور سراف جیلخ رد ییارگ هقطنم دنیارف هکییاجنآ زا
 جیلخ یلحاس یاهروشک ۀمه تیاضر هتسناوتن ،تسا هدوب یا هقطنمارف یاه تردق یروحم شقن زا رثأتم هک هقطنم نیا
 نانکاس بیصن رتمک ،تراجت و یژرنا ۀزوح رد هلمج زا هقطنم نیا یایازم هدش ثعاب رما نیا و دیامن مهارف ار سراف
 نارگیزاب زا یا هعومجم ،یکیتیلوپوئژ راذگ نیا رد و دراد رارق یکیتیلوپوئژ راذگ نارود رد ایسآ برغ ۀقطنم .ددرگ نآ
 هدیدرگ کیتیلوپوئژ یمظن یب راچد هقطنم و دنزادرپ یم شقن یافیا هب یللملا نیب و یا هقطنم ،یلم ،یلمورف حوطس رد
 دقاف رصاعم نارود رد سراف جیلخ ۀقطنم .تسا هتشاذگ ریثأت مه سراف جیلخ یتینما راتخاس رب تیعضو نیا هک تسا
 نارحب لیلد نیمه هب و تسا هدوب هقطنم نیا یاهروشک تکراشم و فادها رب ینتبم یا هقطنم یتینما تابیترت هنوگره
 هدرک ور هبور یدج ۀرطاخم اب ار نآ تینما و تابث و هدوب راذگریثأت هقطنم نیا رب سراف جیلخ ینوماریپ طیحم یاه
 و هنزاوم شریذپ و کرتشم یتینما کرد اب سراف جیلخ رد دیدج یتینما راتخاس داجیا ترورض اتسار نیا رد .تسا
 ،نآ تامازلا زا و دشاب یم ریذپان بانتجا یرما ،یا هقطنم تکراشم ۀیاس رد هقطنم نیا نارگیزاب کیژتارتسا راتفر عونت
 .دشاب یم هقطنم نیا یلحاس یاهروشک نیب رد ریگارف یاه هیداحتا و فالتئا داجیا و ییارگمه طاقن تیوقت
 و سراف جیلخ ۀنیمز رد ناوارف عبانم دوجو ،نآ تلع و تسا هدش هدافتسا یلیلحت -یفیصوت شور زا شهوژپ نیا رد
 رد یدربهار یاه نامزاس و زکارم لماش نآ نارادرب هرهب و تسا یدربراک ،زین شهوژپ عون .دشاب یم تینما عوضوم
 هرهب رگید زا یسایس یایفارغج و یسایس مولع ۀتشر رد نارگ شهوژپ نینچمه و یماظن و یسایس ،یتینما یاه هنیمز
 یسیون شیف رازبا اب و یا هناخباتک قیرط زا شهوژپ نیا رد تاعالطا یروآ عمج.درک دادملق ناوت یم شهوژپ نیا نارب

 فلتخم یاه تیاس هب یسرتسد و یزاجم یاضف زا هدافتسا اب تاعالطا زا یشخب نیا رب هوالع .تسا هتفرگ تروص
 هس شهوژپ نیا رد .تسا هدش یروآ عمج ،تسا هتخادرپ یزاس تینما لیاسم و سراف جیلخ هزوح رد هک یملع
 :تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم یزاس تینما لدم ناونع هب ویرانس
 تکراشم اب سراف جیلخ ۀقطنم رد یتینما عماج ماظن یریگ لکش :ضرف شیپ:(هنانیب شوخ) یلاکیدار یویرانس -1
 هژیو هب یا هقطنمارف یاه تردق اب هلباقم ًاانایحا و یا هقطنمارف یاه تردق تلاخد نودب نآ یلحاس روشک تشه
 .هدحتم تالایا
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 لیلد هب دریگ تروص اکیرمآ تیروحم رب ینتبم یتینما تابیترت هنوگره داجیا :ضرف شیپ:هناراک هظفاحم یویرانس -2
 .تسا هتفرگ لکش اکیرمآ یدربهار عفانم ساسا رب هک یلعف یتینما راتخاس
 رد هقطنم یلحاس یاهروشک تکراشم اب سراف جیلخ ۀقطنم رد یتینما تابیترت و راتخاس داجیا:بولطم یویرانس -3
 .هقطنمارف یاه تردق اب یراکمه و لماعت
 یسانش طیحم

 سراف جیلخ
 جیلخ ترابع همجرت ،تسا هدش رشتنم هراب نیا رد هک نهک یاه هشقن و نوگانوگ یاهنابز رد جیلخ نیا یخیرات مان
 «سراف جیلخ» ،جیلخ نیا یمسر مان یللملا نیب یاه هناسر مامت رد نینچمه .تسا هدوب سراپ یایرد ای سراف
 برعلااطش زا هک تسا عقاو ناتسبرع هریزج هبش و ناریا نیب هک یکشخرد تسا ییایرد یگتفرشیپ مان ،سراف جیلخ.تسا
 هب نامع یایرد قیرط زا و زمره هگنت هلیسو هب هک تسا دتمم نامع رد مدنسم هریزج هبش ات یقرش بونج یوس هب
 :زا دنترابع بونج فرط هب لامش زا هک تسا یلحاس روشک تشه لماش سراف جیلخ هقطنم.دراد طابترا دنه سونایقا
 سراپ هک ناریا زا ریغ هب هک دشاب یم نامع و یبرع هدحتم تاراما ،رطق ،نیرحب ،یدوعس ناتسبرع ،تیوک ،قارع ،ناریا
  .دنتسه نابز برع هقطنم نیا یلحاس یاهروشک رگید ،تسا داژن

 
 سراف جیلخ ییایفارغج تیعقوم :1 هرامش هشقن

 www.persiangulfstudies.com 
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 نینچمه و روشک نیرت تیعمج مک نیرحب و نیرت تیعمج رپ ناریا ،سراف جیلخ یاهروشک نیب رد تیعمج ظاحل زا
 عونت رانک رد .دنشاب یم هقطنم نیا روشک نیرت تعسو مک نیرحب و نیرت عیسو یدوعس ناتسبرع ،تعسو ظاحل زا
 مدرم کرتشم نید ناونع هب "مالسا" لماع اما ،دوش یم هدید سراف جیلخ هقطنم یاهروشک رد هک نابز و داژن ،تیموق
 ریثات یب سراف جیلخ یاهروشک نیب ییارگاو عوضوم رد تیموق و نابز لماع دنچرهاذل دور یم رامش هب هقطنم نیا
 راذگ ریثات اه تلود یتح و هقطنم نیا مدرم نیب داحتا و ییارگمه تیوقت رد "مالسا" ینعی نید لماع یلو ،تسا هدوبن
 .دشاب یم و هدوب
  یرظن ینابم

  یا هقطنم ییارگمه ةیرظن
 -یلمارف یاه یراکمه ،هکنآ لوا : داد یاج ناوت یم روحم دنچ رد ار یا هقطنم ییارگمه راکهار یتینما یاه هولج
 اب یراکمه عورش ،مود ؛ دنهد یم شیازفا ار تینما و تابث داجیا ناکما و شهاک ار هنایارگ یلم یاه باهتلا یلمورف
 هقطنم یاه یراکمه ،موس ؛ دشاب یتینما – یسایس یاه یرادرب هرهب یارب یبسانم زاس هنیمز دناوت یم میالم یاه هنیمز
 ینماان ،ماغدا و تابث نازیم بسانت هب و دنک لمع یا هقطنم نوریب و نورد ۀدنرادزاب لماع کی ناونع هب دناوت یم یا
 تینما یاه هیام نورد یاراد یا هقطنم یاه ییارگمه ،هکنآ مراهچ ؛ دیامن راهم و تیریدم ار ینوریب و ینورد یاه
 (112 : 1389 یناخ هللادبع) .دننک یم یزیر یپ ار یا هقطنم نورد یتینما یاه ناینب رورم هب و دنزاس
 یراگنا هزاس هرخألاب و لاربیلوئن ییارگداهن ،ییارگدرکراکون یاهدرکیور ساسارب ار ندش یا هقطنم دنیارف ناققحم
 یدرکراک شنکاو تروص هب ییارگ هقطنم هک تخاس ناشنرطاخ دیاب لوا درکیور رد بوچراچ رد .دننک یم یسررب
 رب نآ یط و دندرگ یم داجیا یا هقطنم لباقتم یگتسباو قیرط زا هک دوش یم حرطم یلئاسم هب تبسن اه تلود طسوت
 یم هیام لاربیل یاه هاگدید زا هک روبزم یاهدرکیور .دوش یم دیکأت هقطنم یگچراپکی تیوقت رد اهداهن تیمها و شقن
 تیانع للملا نیب ۀعماج ۀنایارگ ترثک یاه هبنج و یملع و یکینکت شناد ،یهافر یاه فده ،تینالقع هب ًااتدمع دنریگ
 (34 : 1392 یلیلخ) .دنراد
 یراگنا هزاس ةیرظن
 اب ریخا ۀهد رد و هداهن انب یجراخ تسایس رد 2ینهذ یاه تفایرد و «1اه هراگنا» رب ار دوخ ۀیلوا یانبم هیرظن نیا

 یریبعت هب و هدیدرگ ور هبور اه هراگنا ،هداس نایب هب و گنهرف ،نامتفگ ،یژولوئدیا ،تیوه ۀنیمز رد ریگمشچ یشزیخ
 تیوه مهف و یدام لباقتم یگتسباو نایم ۀطبار و دنتسین هدش هتفریذپ للملا نیب ۀیرظن رد رگید هنایارگ یدام تاضورفم
 هقطنم عامتجا کی هب قلعت ساسحا ،یا هقطنم تیوه و یهاگآ یور ًااتدمع اه هیرظن نیا .دنک یم ادیپ تیمها عامتجا و
 داجیا ،ساسا نیا رب .دننک یم زکرمت ،دوش یم  هتفگ «یراتخانش ییارگ هقطنم» ًااحالطصا هک ،نآ صاخ گنهرف اب یا
 1384 ،تنو) دراد طابترا «یراتخانش لباقتم یگتسباو» ای ،لباقتم تاقلعت هب یهجوت لباق نازیم هب یا هقطنم یگچراپکی
: 37). 

                                                                                                                                                               
1 . Ideas 
2 . Perceptions 
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 ۀزوح رد قیمع یشالت هک تسا یراگنا هزاس ۀیرظن ،للملا نیب طباور ۀتشر رد ریخا ۀهد رد بلاغ یاه هیرظن زا یکی
 تسا ناراگنا هزاس هجوت نوناک ،یتخانش یتسه ثحابم .دوش یم بوسحم (یسانش تفرعم و یسانش یتسه) یرظنارف
 یسانش یتسه هب (هتینردم بلاغ نایرج) یسانش تفرعم زا للملا نیب طباور ۀزوح رد ار ثحب نوناک اه نآ ،عقاو رد و
 : 1393 ناراکمه و یوسوم) ندوب ات دنیبب ندش لاح رد ار نآ یاه تیدوجوم و ناهج تسا لیام هک دنا هدرک لقتنم

113). 
 یا هقطنم یتینما هعومجم ةیرظن
 تینما لیاسم لیلحت و هیزجت یارب یا هقطنم لیلحت حطس اب هناسانش شور یا هیرظن ،1یا هقطنم یتینما ۀعومجم ۀیرظن
 ۀیرظن عقاو رد ،دوخ بوچراچ و انبم ناونع هب لیلحت حطس باختنا تلع هب ،(هیرظن) شور نیا .تسا یللملا نیب
 .(277 : 1389 یناخ هللادبع) دوش یم بوسحم زین یتینما یسانش طیحم
 ییاهن دح ود ناونع هب ناهج یلم تینما زا ار ام هجوت هک تسا نیا یتینما یاه هعومجم ۀیرظن توق طاقن زا یکی
 زا .دزاس یم زکرمتم و فوطعم ،تسا تامادقا رتشیب عوقو لحم و دح ود نیا لماعت ۀصرع هک هقطنم تمس هب ،تینما
 ،هقطنم یاه تلود نایم تابسانم ،اه تلود یلخاد طیارش رب رظان یاه یسررب ،یتینما ۀعومجم ۀیرظن ،هتشذگ نیا
 نازوب) دهد یم دنویپ مه هب ار ناهج رسارس رد لاعف گرزب یاه تردق و قطانم نایم تابسانم و قطانم نایم تابسانم
 .(35 : 1386 ناراکمه و
  یعفادت مسیلائر
 ۀغدغد» ،یعفادت مسیلائر رد ...دنوش یم بوسحم یعفادت نایارگ عقاو نیرت مهم زا «تلاو نافتسا» و «ردیانسا کج» 
 مسیلائر رانک رد و تسا یتینما یهاگن زین یعفادت یاه تسیلائر هاگن ،رگید ترابع هب .تسا هلئسم نیرت یساسا «تینما
 هب خساپ ددص رد درکیور ود نیا عقاو رد و هداد قوس ندش یتینما تمس هب ار للملا نیب طباور تاعلاطم ،یمجاهت
 یفاک تردق زا یرادروخرب اب تسا ربارب اه یعفادت هاگن رد تینما .دندمآرب للملا نیب کیشرانآ ماظن رد تینما یامعم
 تینما ندز مهرب دصق یروشک رگا .دراد دوجو زین تینما ،تسا رارقرب هنزاوم هک ییاج ات و تردق ۀنزاوم داجیا یارب
 دیدج ۀنزاوم هب یبای تسد و تردق شیازفا هب مادقا ،تینما بسک تهج یتسیاب نیریاس ،دشاب هتشاد ار هنزاوم و
 .دنیامن
 نیب فالتئا و داحتا داجیا یلصا لماع ،یعفادت مسیلائر ۀیرظن رد طلسم هاگدید .(125 :1393 ناراکمه و یوسوم) 
 ،هزوح نیا یلصا نازادرپ هیرظن زا یکی ،تلاو نافتسا ۀتفگ هب .دناد یم یجراخ کرتشم دیدهت اب هزرابم ار اه تلود
 ،بوچراچ نیا رد «.دنهد شیازفا تردق طقف هن ،دننک عفر ار یجراخ یاهدیدهت ات دنوش یم دحتم رگیدکی اب اه تلود»
 دیدهت ای و یتینما طیحم رد دیدهت عبنم عفر تهج رد تردق لماعت داجیا یارب ای اه تلود یوس زا یداحتا هب دورو
 .(126 :1393 ناراکمه و یوسوم) .تسا یجراخ ۀدمع
 زا صاخ فیرعت ۀیارا اب ،دش حرطم یمجاهت مسیلائر لباقم رد هک یعفادت مسیلائر :تفگ ناوت یم هصالخ روط هب
 اه نآ ناربهر و اه تلود تشادرب نیا اه نآ هاگن رد .دراد نآ دربراک و تردق ۀلئسم هب یتوافتم هاگن ،تینما و دیدهت

                                                                                                                                                               
1. Regional Security Complex Theory (RSCT)  
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 یشرانآ یاه تلود هک ییاج نآ زا و دهد یم لکش اه نآ یاهراتفر هب هک تسا تینما و یشرانآ نوچمه ییاه هلوقم زا
  .درک دنهاوخن ذاختا یمجاهت یدرکیور اه تلود ریاس ربارب رد اذل (اه یمجاهت فالخ رب) دنناد یم میخ شوخ ار
 اه هتفای لیلحت و هیزجت

 سراف جیلخ رد تینما راتخاس رب راذگ ریثات لماوع
 تسا هدوب رادروخرب یریغتم کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ ،کیتیلوپوئژ تیمها زا خیرات لوط رد سراف جیلخ هقطنم
 .دراد یللملا نیب تینما راتخاس رد یمهم هاگیاج و شقن ایسآ یبرغ بونج هقطنم یاه متسیس ریز زا یکی ناونع هب و
 ماظن و یداصتقا راتخاس ،بهذم ،نابز ،داژن ،تیموق نوچ ییاه هفلؤم رظن زا هقطنم نیا رد یگچراپکی دوجو مقر هب

 و تابث دهاش نونک ات (قارع رد اه هصخاش زا یخرب رد یدودح ات و ناریا یمالسا یروهمج یانثتسا هب هتبلا) یسایس
 و یزرم تافالتخا هلمج زا اه روشک نیب تافالتخا و یریگرد دهاش لباقم رد و میا هدوبن یا هقطنم یاه ییارگمه
 یاه تردق روضح هنیمز داجیا لماع نیرتمهم زا رما نیا هک میا هدوب یبرع ریغ -یبرع و یبرع -یبرع حطس رد یضرا
 .تسا هتشاد لابند هب ار سراف جیلخ یلحاس یاهروشک تافالتخا هنماد شیازفا و هقطنم رد یللملا نیب
 سراف جیلخ یتینما راتخاس رب اهنارحب یراذگرثا 
 تینما یترابع هب دشاب یم هفرط ود هطبار کی ،نآ یجراخ هزوح و اهروشک یلخاد هزوح رد تابث و تینما نیب هطبار
 راتخاس رب هک یلماوع نیرتمهم .دراد لباقتم ریثأت روشک نآ ینوماریپ هزوح و هقطنم رب اهروشک لخاد رد یتابث یب و
 نارحب – تیوه نارحب لیبق زا دشاب یم اهروشک نیا یلخاد یاهنارحب ،دراد و هتشاد یفنم ریثات سراف جیلخ یتینما
 تینما تابیترت و یزاس تینما رد هک دشاب یم یریذپ خوسر نارحب و عیزوت نارحب – تکراشم نارحب - تیعورشم
 ینالوط هقباس زا ندمت و یلم تیوه ظاحل زا سراف جیلخ هزوح یاهروشک نایم رد ناریا .دراد یدیلک شقن هقطنم
 ،اهروشک نیا رد تیندم دشر مدع و سناجتمان راتخاس لیلد هب سراف جیلخ یبرع یاهروشک هتبلا دشاب یم رادروخرب
 روشک رد دنچره تخاس یلم ار عماوج نیا رد دوجوم یبهذم -یموق راتخاس یناسآ هب ناوتب هک دسر یم رظن هب دیعب
 یم ،دنک جراخ یلعف نارحب طیارش زا ار دوخ روشک نیا رگا هچنانچ تسا هدش هدایپ یلم راتخاس یدودح ات قارع
 .دنیامن لابند ار تلم -تلود لدم هک سراف جیلخ یلحاس برع یاهروشک رگید یارب دشاب ییوگلا دناوت

 دسر یم رظن هب دیعب ،نیاربانب .دناد یم سیلگنا یشخب لکشت زا یشان ار هقطنم یلعف تیعضو ،نالحز یرامزر مناخ
 هقطنم رد سیلگنا ذوفن یگنوگچ نایب زا سپ یلو .دشاب هدش لح یرادانعم روط هب هقطنم نیا رد تیوه نارحب هک
 هتفای تیدوجوم روبزم یاه نیمزرس ماکح و خویش نیب قفاوت هجیتن رد دوجوم یسایس یاهدحاو هک دنک یم راهظا
 (98 :1382 ناراکمه و لدنشور) .دنا
 و تیلوبقم نیب لباقتم هطبار هک تسا هدیسرن یدح هب یسایس تالوحت زونه سراف جیلخ هقطنم یاهروشک رتشیب رد
  .تسا راوتسا روز هیاپ رب و یتنس ییانبم تیعورشم اهروشک نیا رد ًااتدمع .دوش رارقرب یراتخاس روط هب تیعورشم
 مدع تیعضو رد مدرم هدوت شقن و تسا مکاح رتیلاتوت و ارگرادتقا ،یتنس یاه ماظن سراف جیلخ یبونج یاهروشک رد
 ریس لاعف تکراشم تمس هب عماوج نیا هک تسا نآ زا یکاح اهدنور هتبلا دنراد رارق هنالعفنم تکراشم ای تکراشم
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 .دش دنهاوخ هجاوم نارحب اب تروص نیا ریغ رد ددرگ یم لیدبت یمومع تساخ هب دنور نیا مک مک نوچ دنیامن یم
 (317 :1390 ناراکمه و یرظن)
 زا دعب هژیو هب زین یعطاقم رد و مدرم هدوت تکراشم مدع اب سراف جیلخ یبونج هزوح یاهروشک دننامه قارع رد
 تکراشم یعون تیمکاح یوس زا یسایس یاضف ندش زاب یاعدا اب هک ناریا اب نیسح مادص نامز رد هلاس تشه گنج
 تسا هدیدرگ داجیا روشک نیا رد یلاعف ًااتبسن یاضف ،قارع یثعب میژر طوقس زا دعب اما ،تسا هدوب نایرج رد هنالعفنم
 ای دنا هدش یریذپ خوسر نارحب راچد ای سراف جیلخ برع یاهروشک هزورما .دراد هلصاف بولطم طیارش اب دنچره
 یرود و ندوب یا هریشع و یتنس رطاخ هب سراف جیلخ بونج یاه تموکح راتخاس و دنراد رارق نارحب نیا ۀناتسآ رد
 رد فعض رطاخ هب سراف جیلخ ۀقطنم برع یلامش روشک اهنت ناونع هب زین قارع روشک و تلم -تلود تیمکاح زا
 تهج ار مزال تیفرظ ،نادنورهش و نارایرهش نیب هنسح طباور و دامتعا داجیا ۀنیمز رد یتموکح یاهداهن یدمآراک
 یخرب طیارش نیا هک دنشاب یمن رادروخرب طیحم رب یراذگریثأت و ینکفا نورب نینچمه و یطیحم تالوحت ینکفا نورد
  .تسا هدومن یریذپ خوسر نارحب راچد ار سراف جیلخ ۀقطنم برع یاهروشک زا
 یاهداهن یارب ار مزال یدمآراک دناوتن یسایس میژر هچنانچ .دوش یم زاغآ وس نیا هب تکرح ،راذگ لاح رد عماوج رد 

 خوسر نارحب تروص نآ رد ،دیامن داجیا ار نادنورهش و نارایرهش نیب هنسح طباور و دامتعا و دنک داجیا یتموکح
 .(110 :1382 ناراکمه و لدنشور) تشاد دهاوخ دوجو یریذپ
 هک دوب هدش نیودت یلکش هب هقطنم رد ناریا یسایس راتخاس دنیارف و هدوب برغ ذوفن تحت یولهپ و راجاق نامز ناریا
 اکیرمآ سکتناک رد هرود نیا رد ناریا یا هقطنم یاهیرگ شنک و تسا هدوب گنهامه اکیرمآ یاه تسایس و فادها اب
 رگید و تیعورشم تیعضو تیوقت ابو دش لابند توافتم دنور نیا ناریا یمالسا بالقنا زا دعب .دیدرگ یم فیرعت
 نآ یسایس ماظن هدارا تحت یجراخ و یلخاد هزوح رد شیاهشقن یسایس لقتسم روشک کی ناونع هب ناریا ،اهریغتم
 .تسا هتشاد یریگمشچ توافت نآ تاریثأت و اهدمایپ هتشذگ یاه هرود هب تبسن هک دیدرگ لابند
 تیعضو نیا هک دراد دوجو فعض و تدش اب سراف جیلخ یلحاس یاهروشک قافتا هب بیرق رد عیزوت نارحب نینچمه
 هژیو هب سراف جیلخ یبونج یاهروشک رد و دراد رارق بیسآ هلحرم رد ناریا یمالسا یروهمج لثم اهروشک یخرب رد
 نینچمه ...و یگنهرف ،یداصتقا حوطس رد هعسوت تیعضو دنیارف و ددرگ یم لابند ینارحب طیارش رد یدوعس ناتسبرع
 سراف جیلخ هقطنم تابث و تینما رد دنور نیا .دراد یلوزن ریس (زرم)نوماریپ هب زکرم زا الاک و هیامرس ،تردق عیزوت
 یب یاهنایرج و نایچقاچاق فادها ندش هدایپ یارب یتصرف هب لیدبت یزرم قطانم هک یروط هب دراد لابند هب یفنم ریثأت
 .تشاد دهاوخ هارمه هب ار هقطنم یتابث یب تیعضو نیا هک هدیدرگ زاس تابث

 تیمکاح و تموکح -2
 راتخاس هتبلا .دنشاب یم رادروخرب یدایز یاه توافت زا یتموکح متسیس ظاحل زا سراف جیلخ هزوح یاهروشک رد
 رتریگمشچ توافت نیا ینونک طیارش رد (ناریا و قارع) یلامش یاهروشک اب هقطنم نیا یبونج یاهروشک رد یسایس
 .دشاب یم
 مادص ًاالمع (2003 سرام رد اکیرمآ یاهورین مجاهت زا لبق) دوب یروهمج یتموکح متسیس یاراد قارع هک یلاحرد
 و هدوب یمالسا یروهمج تموکح یاراد ناریا لباقم رد ،تشاد رایتخا رد رمعلا مادام تروص هب ار روما مامز نیسح
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 ،دنتسه مکاح خویش رطق و نیرحب ،تیوک یاهروشک رد .دراد تیمکاح هاشداپ کی مادک ره زین نامع و ناتسبرع رب
 یتنس یتنطلس رطق و یثوروم یتنطلس هطورشم نیرحب ،یتاباختنا یتنطلس هطورشم ماظن یاراد تیوک رهاظ هب دنچره
 سأر ،هجراش ،یبظوبا ،یبود) تسا نیشن ریما تفه زا لکشتم لاردف متسیس کی یاراد یبرع هدحتم تاراما .تسا
 یهلا) .دنا هدومن لقتنم لاردف تلود هب ار تارایتخا زا یشخب اهنآ زا کیره هک (نیوقلا ما ،نامجع ،هریجف ،همیخلا

1391: 74) 
 ییاه تهابش رادمامز باختنا هوحن و تموکح هرادا هوحن ظاحل زا سراف جیلخ یبونج یاهروشک رد لاح نیا اب
 دنوش یم هرادا یاه هلیبق و یثوروم ،یهاشداپ ،یتنس تروص هب یسایس رظن زا اهروشک نیا و دنراد رگیدمه هب تبسن
 تسین نیا ینعم هب هتبلا .دشاب یم یبهذم ناربهر فالتئا و لیابق داحتا ساسا رب اهنآ رد تیمکاح و تموکح یانبریز و
 تموکح راتخاس رد یلصا شقن رترب هلیبق ناونع هب هلیبق کی هکلب دنراد تیمکاح رد شقن هزادنا کی هب لیابق همه هک
 ناریا رد یسایس مکاح یاضف .دسر یم هفیاط نآ نادناخ و ناگداون هب یثوروم تروص هب تموکح یراذگاو و دراد
 یسایس یاضف طیارش نیا رد ناریا یفرط یب مالعا اما و دوب هدش مود یناهج گنج زا رثأتم لوا یولهپ هرود رخاوا رد
 1971) ش.ه 1350 لاس رد ناتسلگنا جورخ اب .دوب هدیدرگ لدبم یا هقطنم ارف یاه تردق یاه تباقر لحم هب ار ناریا
 تسایس و دیدرگ هقطنم رد اکیرمآ لماک هطلس هب رجنم روشک نیا یاج هب اکیرمآ ندش نیزگیاج و سراف جیلخ زا (م
 بالقنا یزوریپ زا دعب .تفرگ رارق ناریا و ناتسبرع ینعی یلصا نوتس ود تیوقت ساسا رب سراف جیلخ رد اکیرمآ
 و یضرا تیمامت و ظفح یاتسار رد یدربهار لصا کی ناونع هب یبرغ هن و یقرش هن تسایس ذاختا و ناریا یمالسا
 ناریا یلم ارف و یلم هزوح رد یدایز تاریثات یتینما و یماظن ،یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس یاه هنیمز رد روشک لالقتسا
 تردق یوس زا هقطنم رد هدش داجیا یتینما راتخاس و مظن داجیا اب هک یا هقطنم ارف یاه تردق و .تسا هتشاد لابند هب
 نیا ،ینوماریپ هزوح و هقطنم رد نآ تاریثات و یمالسا بالقنا روهظ اب اما ،دوب اهنآ عفانم هدننک نیمات هک هقطنم ارف یاه
 هتشاد لابند هب ار ناریا یمالسا بالقنا هیلع یا هقطنم ارف یاه تردق هلباقم نآ هجیتن هک درک شلاچ راچد ار تیعضو
 .تسا

 سراف جیلخ یاهروشک رد بهذم و نید -3
 .دشاب یم ییارگ نید یاه هفلوم اب نآ بیکرت و ییارگ تنس ،سراف جیلخ هقطنم یاهروشک مهم یاه یگژیو زا

 بلاق و دعاوق ساسا رب ار دوخ یلصا تیوه و دننک یم وجتسج نید رد ار دوخ هاگهانپ و ءاجلم هقطنم نیا نادنورهش
 ییالاب نزو و هاگیاج زا مه یبرع مسیلانویسان عوضوم ،سراف جیلخ یبرع یاهروشک نیب رد و دنناد یم ینید یاه
 زین نایعیش ،دشاب یم ایسآ برغ یاهروشک یسایس یرگ شنک لماع یمالسا تیوه هک روط نامه .دشاب یم رادروخرب
 یجیردت تروص هب ار نایعیش تیعضو نیا هک دندومن میمرت سراف جیلخ هقطنم رد ار دوخ یسایس هاگیاج م 1980 زا
 ایسآ برغ هقطنم یمامت رد نایعیش تیعقوم هک تسا نآ زا یکاح دهاوش .تسا هدرک هقطنم رثوم رگیزاب کی هب لیدبت
 برع مسیلانویسان یاه هورگ و تسا هتشاد لابند هب یدایز یاهدمایپ سراف جیلخ رد یگژیو نیا هک تسا هتفای اقترا
 ار هعیش روضح ،یساره هعیش حرط اب دنا هدومن هریچ هقطنم رب ار ینس یسایس مسیلاکیدار زا ییاه هولج ًاامومع هک
 .دندومن یتابث یب راچد ار هقطنم ،ینس و هعیش گنج نتخدنا هار هب اب و دندرک دادملق ننست لها بهذم یارب یدیدهت
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 یاهروشک زا توافتم ،یسایس راتخاس و ندمت ،بهذم ظاحل زا قارع و ناریا ینعی سراف جیلخ یلامش یاهروشک
 و دشاب یم هقطنم نیا یاهروشک نیرتمهم زا یکی هعیش دصرد 90 زا شیب اب ناریا .دنشاب یم سراف جیلخ بونج
 ناریا یراذگریثأت بالقنا زا لبق .تسین هدیشوپ یسک رب سراف جیلخ رد خیرات لوط رد زین ناریا ذوفن تردق و تیمها
 نیا دنچره .درکادیپ کیژولوئدیا هبنج رتشیب بالقنا زا دعب دنیارف نیا هک تشاد کیتیلوپوئژ هبنج رتشیب هقطنم رد
 قمع اما ،دنکادیپ شهاک هقطنم رد بالقنا زا لبق هب تبسن ناریا تردق حطس بالقنا زا دعب رد دش بجوم دنیارف
 بلاغ هک ییاهروشک رد تیعضو نیا هک درکادیپ شیازفا هقطنم یاه تلم رد یراذگ ریثأت و ذوفن ینعی نآ تردق

  .دوش یم هدید ریگمشچ روط هب دنتسه هعیش اهنآ تیعمج
 و ناملسم نانآ دصرد 97 دودح هک تسا رفن نویلیم 30 روشک نیا تیعمج ،دراد عونتم و گنراگنر یتیعمج قارع
 لماش ناناملسم یتیعمج بیکرت .دنا تسرپ ناطیش و قح لها ،(یدیزی) یدزیا ،یئباص ،یدوهی ،یحیسم لماش یقبام

  .تسا ینس دصرد 32 و هعیش دصرد 65
 (65 :1392 یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد)
 رارق نایعیش تسد روشک نیا رد تردق ،قارع تلم یار ساسا رب یروهمج تموکح لیکشت و مادص طوقس زا دعب
 جیلخ هژیو هب هقطنم برع نایعیش ریاس راتفر رد تیوه رب راذگ ریثات زکرم ناونع هب نونکا مه قارع نایعیش .تفرگ
 .دنوش یم بوسحم سراف
 -یلبنح -یکلام ینعی دوخ هناگراهچ عاونا رد ینس بهذم اب ناناملسم زا یبیکرت سراف جیلخ یبونج روشک شش 
 نارگراک دیاقع و بهاذم زا یجوم رد قرغ هک (یضایا) جراوخ ،نآ عاونا و نایعیش ،یباهو نینچمه یفنح -یعفاش
 یماما) .دنتسه یحیسم بهاذم عاونا و یئامهرب و یئادوب ،اهکیس ات بصعتم یاهودنه زا روشک اه هد زا هدش هدنار

1380: 83) 
 نیا .داد جاور ناتسبرع رد ار "تیباهو" مان هب یا هقرف "باهولادبع نبدمحم" مان هب یصخش یرجه مهدزیس نرق رد
 زا یخرب و نارجن و ریسع ،هیقرشلا هقطنم اریز .دروآرد دوخ ذوفن تحت ار ناتسبرع زا یتمسق تسناوت طقف نییآ

 تخس تیباهو نارادفرط .دنتسه تیباهو نییآ وریپ ناتسبرع رب مکاح هداوناخ رضاح لاح رد .دنتسین یباهو ،نایزاجح
 لسوت ،نانمؤم روبق ترایز ،ناربمایپ یارب روبق تخاس و ریمعت دندقتعم نانآ .دننک یم ینید ریاعش رد یرایسب یریگ
 (253 :1383 ناراکمه و یوضر ریم) .تسادخ نید رد تعدب روبق لها یارب رذن ،یهلا یایلوا هب
 هچ) یمالسا رگید بهاذم هک هدیدرگ ناتسبرع رد یتموکح هب رجنم دوعس لآ تیموق اب تیباهو هقرف یگدینت مهرد
 نایعیش هژیو هب دنرادن تیباهو بوچراچ زا ریغ دوخ دیاقع هیارا و دشر یارب ییاج روشک نیا رد (ینس هچ و هعیش
 .دنا هتفرگ رارق دیدش انگنت رد و مورحم یسایس و یعامتجا یاه تیلاعف و تردق یاه نوناک زا هک
 یریفکت یداهج یاه تسیرورت ینیرفآ شقن ،هیروس و قارع رد هژیو هب یا هقطنم یاه یتابث یب یلصا لماع هزورما
 و دیحوت ای رفک و نامیا روحم ود زا هک یتئارق هب هجوت اب یریفکت یاه یفلس .دشاب یم هدعاقلا نآ ءاشنم هک تسا

 ًاافرص ار تدابع و دنتسه ارگ رهاظ نانیا نوچ تسا نیا نانآ هاگدید و دنسانش یم رفاک ار ناناملسم یمامت ،دنراد کرش
 زا ریغ و تسا تیباهو ،یریفکت یرگ یفلس یلصا قادصم .دنا هدش جراخ مالسا زا ،دننک یم انعم عوشخ و عوضخ هب
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 هداد رارق دیدهت دروم ار هقطنم تینما و تابث ناتسبرع یتفن یاهرالد هناوتشپ اب تیباهو هقرف .دنناد یمن ناملسم ار نآ
 (1386 هزوح یناسر عالطا هاگیاپ) .دنا

 سراف جیلخ هقطنم رد تیموق -4
 ،اه یمالیا ،اه یداکآ لیبق زا یناتساب ماوقا نیرت نهک بلق رد سراف جیلخ هک دهد یم ناشن یخیرات یاه یسررب

 دوش یم راکشآ هتکن نیا و هتشاد رارق اه یقینف و اه یناتنک ،اه یرصم ،اه یلباب ،اه یروشآ ،اه ینادلک ،اه یرموس
 ناتساب تاعلاطم .تسا هتشاد هدهع رب رشب ندمت خرچ ندروآ شدرگ هب یارب هنیمز داجیا رد یگرزب مهس ایرد نیا هک
 نیرحب هریزج رد هک یراثآ و دراد سراف جیلخ تیمها زا یکاح لباب و روشآ ،هدلک ،مالیا ماوقا یاه هبتک رد ناسانش
 و سراف جیلخ هک تسا نیا روآدای ،دراد دوجو ماگنه هریزج یگنس ترامع و رهشوب یکیدزن رد رهشیر یاه هبارخ و
 رد گرزب تباقر نادیم و هدوب تیمها یاراد گرزب نارادرس و نارایرهش هژیو هب ناینیشیپ رظن رد نآ ریازج و لحاوس
 (17 :1390 یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد) .تسا هدوب نارود نآ یدرونایرد و یناگرزاب
 یاهروشک یلم هزوح رد هک ییاه تیموق و داژن هدمع اما دشاب یم رادروخرب داژن و تیموق عونت زا سراف جیلخ هقطنم
 کرت ،درک ،برع ،سراف ماوقا هب ناوت یم ،دنراد یرتشیب یراذگریثات توافتم حوطس رد یلم ارف نینچمه و هقطنم نیا

 نورد رد تیموق عونت .دنراد نآ ینوماریپ قطانم و سراف جیلخ هقطنم تالوحت رد یدیلک شقن هک درک هراشا چولب و
 تصرف دناوت یم مه و ددرگ یقلت تیلم کی یارب دیدهت دناوت یم هوقلاب تروص هب هک تسا یا هدیدپ ،تیلم کی
 دحاو کی نامکاح درکلمع و یسایس شقن هب یگتسب داژن و ماوقا هدیدپ هب تبسن تصرف و دیدهت طیارش و دشاب

 سراف جیلخ هقطنم رد تیموق عوضوم هزورما .دشاب یم تروص نیمه هب زین یلمارف هصرع رد روط نیمه .دراد یسایس
 تسا هدش لضعم کی هب لیدبت اهنآ یا هقطنم ارف نایماح و هقطنم یاه تردق زا یخرب درکلمع اب ینوماریپ قطانم و
 دعب برغ یا هقطنم ارف یاه تردق .تسا هدش عورش ایسآ برغ هقطنم رد رامعتسا نارود نایاپ نامز زا طیارش نیا و
 حرط بلاق رد هنایمرواخ هقطنم رد یسایس یاهزرم تارییغت اب ینامثع یروطارپما یشاپورف و لوا یناهج گنج زا
 یتابث یب و ییارگاو هب دوخ فادها نیمات یاتسار رد یلحم یاه شنت داجیا قیرط زا ماوقا تیفرظ زا ،"وکیپ سکیاس"
  .تسا هدش دیدشت رگید قطانم و نمی ،هیروس ،قارع رد یلعف طیارش رد تیعضو نیا هک دندز نماد هقطنم رد
 یژرنا کیتیلوپوئژ -5
 ۀجیتن هک تسا هدیدرگ لوحت راچد زین للملا نیب تینما راتخاس ،قباس یوروش یشاپورف و درس گنج نتفای نایاپ اب
 نیون راتخاس ناونع هب «یناهج یسایس یداصتقا» ماظن لیکشت و درس گنج نارود یناهج یبطقود ماظن یشاپورف نآ
 رصع یاه یگژیو زا و دشاب یم ناهج یداصتقا یاهرازاب و تردق عبانم لرتنک رس رب تباقر نآ تامازلا زا هک تینما
 ناونع هب یماظن تردق و تسا هتخادنا هیاس نیون مظن راتخاس رب ،روحمداصتقا و کیمونوکاوئژ درکیور ،درس گنجاسپ

 مجح ندوب اراد و کیمونوکاوئژ تیمها هب هجوت اب سراف جیلخ نایم نیا رد .تفرگ رارق مود تیولوا رد نآ زا تنایص
 هقطنم ددعتم نارگیزاب ۀلخادم ببس و هتفرگ رارق دیدج رصع رد یناهج یاه تردق هجوت نوناک ،زاگ و تفن زا ییالاب
 .تسا هدیدرگ یا هقطنمارف و یا
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 رسارس رد نآ گرزب ناگدننک فرصم و هقطنم نیا تفن ناگدننکدیلوت یلصا یاه هغدغد زا یکی سراف جیلخ رد تینما
 رد تفن .تسا یشوپ مشچ لباق ریغ هقطنم یاهروشک یارب سراف جیلخ تینما راتخاس رد تفن .دشاب یم هدوب ناهج
 و یزاریش نسحلاوبا) .دنک یم افیا یدیلک شقن سراف جیلخ یاهروشک یاقب ًااتیاهن و یداصتقا هافر ،یسایس تابث
 (197 :1386 ناراکمه
 لماش سراف جیلخ زیخ تفن روشک جنپ ۀزوح رد 2010 لاس نایاپ رد ایند یتفن ۀدش تابثا ریاخذ زا دصرد 52 هب بیرق
 رظن رد نودب ار تفن یناهج فرصم لک زا دصرد 4/6 افرص هک دراد رارق تاراما و تیوک ،قارع ،ناریا ،ناتسبرع
 رایتخا رد ار یتفن ریاخذ دصرد 6/6 هک یتعنص یاهروشک یفرط زا .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ،قارع فرصم نتفرگ
 ۀدنهد ناشن فرصم و ریاخذ ۀزوح رد ینوگمهان نیا .دننک یم فرصم ار ناهج ماخ تفن دصرد 52 زا شیب ،دنراد
 زا یکدنا مهس هک یلاح رد ؛تسا زکرمتم یتعنص یاهروشک رد ماخ تفن فرصم یلصا ۀزوح هک تسا عوضوم نیا
 .دنراد رایتخا رد ار یتفن ریاخذ

 
 سراف جیلخ رد زاگ و تفن نیدایم هشقن -2 هرامش هشقن

 ناگدنراگن :عبنم

 زا طلغ یرادرب هرهب بجوم هقطنم یاهروشک یاه تیفرظ تکراشم و یریگ هرهب اب رادیاپ تینما راتخاس کی ءالخ
 یلحاس یاهروشک زاگ و تفن شورف زا هلصاح یاهدمآرد هکنیا یاج هب ینعی تسا هدیدرگ سراف جیلخ ۀقطنم یژرنا

 مسیرورت دشر و یا هقطنم یاه تباقر ،حالص دیرخ فرص ،ددرگ هقطنم نیا رادیاپ تینما و هعسوت فرص سراف جیلخ
 .تسا هتشاد لابند هب نآ نوماریپ و هقطنم رد ینماان و یتابث یب داجیا نآ ۀجیتن هک تسا هدیدرگ
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 2010 لاس نایاپ رد ایند فلتخم قطانم رد ماخ تفن فرصم و ریاخذ نازیم :1 هرامش لودج
 ماخ تفن ریاخذ نازیم روشک مان

 (هکشب درایلیم :دحاو)
 ناهج لک زا دصرد (زور رد هکشب رازه) فرصم ناهج لک زا دصرد

 1/3 2812 1/19 5/264 ناتسبرع
 ½ 1799 9/9 137 ناریا

 - - 3/8 0/115 قارع
 4/0 413 3/7 5/101 تیوک
 8/0 682 1/7 8/97 تاراما
 4/6 5706 7/51 8/715 سراف جیلخ یتفن یلصا روشک جنپ
 2/0 220 9/1 9/25 رطق
 1/21 19148 2/2 2/30 اکیرمآ

 6/10 9057 1/1 8/14 نیچ
 4/91 6/6 46438 5/52 (OECD) یتعنص یاهروشک هعومجم
 - - 2/77 4/1068 کپوا لک
 4/16 13890 5/0 3/6 اپورا هیداحتا
  87382  2/1383 ناهج لک

(BPStatistical Review of World Energy 2011) 
 89 :1393 ناراکمه و این ظفاح :عبنم

 سراف جیلخ تینما رد یجراخ راذگریثأت لماوع
 رد روشک نیا طلست و تسا هتشاد سراف جیلخ رد ینالوط ۀطلس ۀقباس هک تسا ییاهروشک نیلوا ۀرمز رد ناتسلگنا
 هدیماجنا لوط هب لاس هاجنپ و دصکی زا شیب نآ ینوماریپ قطانم و سراف جیلخ رب یراجت و یتینما فادها یاتسار
 تسایس زا ،تامادقا ریاس رانک رد مهدزون نرق رخآ یاه لاس رد هقطنم رد دوخ لماک ۀطلس تهج ناتسلگنا .تسا
 نانیشن خیش فیعضت ثعاب یناریا -یبرع و یبرع -یبرع تافالتخا دیدشت اب و هتسج هرهب «نک تموکح زادنیب هقرفت»
 هب ار سراف جیلخ ۀقطنم یاهروشک نیب یزرم تافالتخا دیدشت نآ لابند هب هک هدش سراف جیلخ یاهروشک و رگید
 ۀطلس تحت ار نامع و طقسم ،یبظوبا ،هجراش ،یبد ،رطق ،نیرحب نانیشن خیش هدش ثعاب رما نیا هک تسا هتشاد هارمه
  .دروآرد دوخ
 یکانرطخ بیقر اب رما ودب رد دنچره ناتسلگنا .تشاذگریثأت زین سراف جیلخ رد مود یناهج گنج زا یشان تالوحت
 هک ییاج ات داهن فعض هب ور تعرس هب شتردق یاه هیاپ ،ددعتم ثداوح عوقو هب هجوت اب جیردت هب یلو دوب ور هبور
 جیلخ لماش هک زئوس لاناک قرش زا ار دوخ یاهورین (1971) 1350 لاس رد هک درک مالعا (1968) 1347 لاس رد
 (256 :1391 یهلا) .دزاس یم جراخ دش یم سراف
 رد .تسا هدوب یا هقطنم یدربهار فادها و قیالع هتشر کی رب ینتبم زین سراف جیلخ رد اکیرمآ شقن و تاکرحت
 یاتسار رد هک تسا ییاهدربهار و فادها هجوتم هراومه اهروشک راتفر یجراخ تسایس و للملا نیب طباور ۀصرع
 زا شا یجراخ تسایس هاگدید و قیالع یاراد تردقربا کی ناونع هب زین اکیرمآ .دوش یم لابند اهروشک یلم عفانم
 و کیتیلوپوئژ تیعقوم هب هجوت اب سراف جیلخ هژیو هب ناهج طاقن رد اهروشک اب هطبار رد یا هدش فیرعت یلم عفانم
 .دشاب یم رادروخرب نآ کیژتارتساوئژ
 هدرک رادروخرب یصاخ کیژتارتسا رابتعا زا ار نآ کیتیلوپوئژ تایرظن دنلمیر رد زمره ۀگنت و سراف جیلخ نتفرگ رارق
 طخ نیموس ،اکیرمآ و اپورا زا دعب ار سراف جیلخ ۀقطنم اکیرمآ ۀدحتم تالایا ،یکسنژرب ۀیرظن ساسا رب و تسا
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 یا هژیو تیمها زا ،زمره ۀگنت هژیو هب ،کیژتارتسا قطانم لرتنک ،نیاربانب .دراد یم بوسحم دوخ کیژتارتسا یعافد
 و ناییاکیرمآ یاه هیامرس تینما زا تظافح ،ینار یتشک طوطخ و تفن ریاخذ رانک رد هکنیا هوالع هب ؛تسا رادروخرب
 نیا تینما ظفح هقطنم رد اکیرمآ یماظن روضح دصاقم زا یکی و تسا رظن دروم زین هقطنم رد روشک نآ نانامیپ مه
 (137 :1392 ناراکمه و این ظفاح) .تساه هیامرس
 نیرتکد حرط اب ؛دنک ادیپ روضح ًاامیقتسم دوخ هکنآ یب سراف جیلخ رد رثؤم و هنادنمتردق روضح فده اب اکیرمآ
 ار دوخ هطلس تحت یتینما راتخاس کی داجیا و سراف جیلخ رد رتشیب طلست رب ار هنیمز ،نوسکین "هنوتس ود تسایس"
 رترب تردق ود اب دوخ هژیو طباور تیوقت اب هنوتس ود تسایس اب هدحتم تالایا هدش ذاختا یتینما تابیترت .دومن مهارف
 .دیدرگ ءارجا و یحارط ناتسبرع و ناریا ینعی سراف جیلخ هقطنم
 تیوقت هب مادقا ،دوب هداد تسد زا (1979 بالقنا زا سپ)ار ناریا ینعی هقطنم رد دوخ دحتم نیرتدنمتردق هک اکیرمآ
 سراف جیلخ یبرع یاهروشک هکنیا مقر یلع .درک یراذگ هیامرس ناتسبرع ینعی سراف جیلخ ۀقطنم تردق رگید نوتس
 دوجو هب یتینما تارییغت اکیرمآ اما دندرک یم لابقتسا سراف جیلخ رد هقطنمارف یاه تردق روضح زا ناتسبرع هژیو هب
 قیرط زا و دومن یم دادملق یبرع یاهروشک یارب یرطخ ار سراف جیلخ هقطنم رد ناریا رد یمالسا بالقنا زا دعب هدمآ
 سیئر ناگیر دلانور حرط یط اذل دومن مهارف ار سراف جیلخ رد دوخ یماظن هدرتسگ روضح هنیمز یساره ناریا هژورپ

 متسیس داجیا یارب هقطنم دحتم برع یاه تلود قیرط زا گنهامه یژتارتسا کی داجیا رب ینبم اکیرمآ قبسا روهمج
 :1391 یهلا) .تفرگ رارق راک روتسد رد ناتسبرع یتاحیلست تیوقت طیارش نیا رد هک دومن ارجا ار یتینما و یعافد

278) 
 دیدرگن رادیاپ تینما هب رجنم سراف جیلخ رد یتینما تابیترت و یا هقطنم مظن داجیا رد اکیرمآ یدربهار یاه تسایس
 زا دعب 598 همان عطق دافم لماک یارجا رد یللملا نیب عماجم یهجوت یب و ناریا اب گنج رد قارع زا تیامح هژیو هب
 بجوم هک درک هلمح تیوک هب اتسار نیا رد و درک راد هحیرج رتشیب ار نیسح مادص ،قارع و ناریا نیب گنج مامتا

 ار "یعمج تسد تینما" حالطصا هب نامیپ و دیدرگ هدحتم تالایا و سراف جیلخ یاروش یاضعا ینادرگرس و تریح
 تصرف کی ،تفرگ لکش قارع یماظن -یسایس شحاف هابتشا اب هک سراف جیلخ 1991 لاس گنج.داد هولج ریثات یب

 جیلخ هقطنم نارحب اریز .دنک یزیر یپ ناهج رد کینومژه مظن کی دناوتب لمع رد ات داهن اکیرمآ رایتخا رد ییالط
 زا هدافتسا اب تردقربا نیا و دش یم بوسحم اکیرمآ یارب یزوریپ کی ،تفای یناهج داعبا 1990 لیاوا رد هک سراف
 ،دندوب هتفای یرتشیب لالقتسا درس گنج نایاپ اب هک ار نپاژ و اپورا رد ار شیوخ نادحتم تسناوت ،تیوک یزاس دازآ
 نایم رد ار شیوخ تیعقوم زین و دزاس دودحم ار نیچ و یوروش رد دوخ یابقر نینچمه و دروآرد لرتنک تحت
 .دزاس راکشآ ار اهنآ رب تیمومیق و یتسرپرس شقن و تیوقت سراف جیلخ یراکمه یاهروشک
 (655 :1381 نازوب) 
 فالتئا رب اکتا .درک داجیا دوخ یجراخ تسایس نالک دربهار رد هدمع رییغت هس ،ربماتپس 11 هثداح زا سپ اکیرمآ تلود
 هعسوت هناریگشیپ گنج دیدج هزومآ هب ار هناتسد شیپ گنج هب تبسن یبسن قح ،داد شهاک ار یمئاد یاهداهن و اه
 :1393 یرفعج) درک تیامح هنایمرواخ رد مسیرورت لکشم یارب یلح هار ناونع هب زیمآرهق یسارکومد زا و داد

 اب شوب هاوخیروهمج تلود ،هقطنم رد ترارش روحم ناونع هب اکیرمآ یوس زا قارع و ناریا نداد رارق لابندب.(43
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 روضح یارب بسانم ار ناتسناغفا هب هلمح و ربماتپس 11 زا دعب ینامز طیارش ،اه باقع هب موسوم نایرج کیرحت
 قارع هب 2003 لاس رد نآ لابند هب و هدومن یبایزرا قارع و ناریا یاه میژر رییغت فده اب هقطنم رد یماظن میقتسم

 تیوقت زج یا هجیتن قارع لاغشا زا دعب اکیرمآ یماظن روضح .دومن طقاس ار نیسح مادص میژر و درک یماظن هلمح
 ریغ و برخم یتینما تابیترت یهد لکش و یا هقطنم یاه تردق نیب لباقت دیدشت و هقطنم رد یتسیرورت یاه نایرج
 عورش نآ لابند هب و اقیرفآ لامش و ایسآ برغ رد یمالسا یرادیب زا دعب .تسا هتشادن رب رد یرگید دروآ هر ،هدنزاس
 ندمآ راک یور اب .دیدرگ تیوقت هقطنم رد اکیرمآ ییارگ هبناجکی یاه تسایس نمی و قارع ،هیروس رد 2011 نارحب
 راک هزات تلود یوس زا یتسینویهص میژر و ناتسبرع هلمج زا زاس تابث یب یاهروشک زا هدرتسگ تیامح و پمارت
  .تسا هداد رارق ریگارف گنج هناتسآ ردو هدومن هجاوم یدج هرطاخم اب ار هقطنم تینما و تابث ،اهنآ زا اکیرمآ
 سراف جیلخ یراکمه یاروش
 راکوزاس کی ترورض سراف جیلخ روشک تشه ۀزوح نامکاح ،هقطنم زا ناتسلگنا جورخ و یدالیم داتفه ۀهد رد
 تیوضع رد قارع یوس زا هلمج زا اه تفلاخم یخرب هتبلا دندرک حرطم ار سراف جیلخ رد یتکراشم یداصتقا و یتینما
 لکش و ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ اب .دیدرگن رجنم ییاهن قفاوت هب عومجم رد و دش حرطم راکوزاس نیا رد ناریا
 جیلخ یراکمه یاروش ناونع اب سراف جیلخ یبونج روشک شش یوس زا ار راکوزاس نیا قارع و ناریا گنج یریگ
 یلصا ۀفسلف ناونع هب ار دیدهت زا روصت و تینما عوضوم نارگ لیلحت زا یرایسب ساسا نیا رب دیدرگ سیسأت سراف
 .دندومن یقلت اروش نیا دوجو
 فادها و اه هزیگنا اب ،سراف جیلخ یبونج ۀزوح یبرع روشک شش زا لکشتم سراف جیلخ یراکمه یاروش لیکشت

 رد اروش نیا لیکشت نامز یا هقطنم تالوحت و یناهج یاضف یلو ؛تفرگ تروص یداصتقا و یتینما یسایس ۀناگدنچ
 دوخ یتینما یریذپ بیسآ شهاک یارب وضع یاهروشک شالت و یتینما یاه هفلؤم و فادها ۀبلغ زا یکاح ،1981 لاس
 .(101 :1393 نکهوک).دوب
 جیلخ یراکمه یاروش لیکشت رکف زا تیامح و اقلا اب «یعمج هتسد تینما» حرط ساسا رب هک دوب اکیرمآ نیا عقاو رد
 یداصتقا -یتینما نامزاس کی رد و دروآ درگ شیوخ قیالع ظفح تهج رد هقطنم بونج رد ار دوخ ناتسود ،سراف
 هقطنم رت فیعض یاهروشک اب یدوعس ناتسبرع ۀدرتسگ یراکمه زا هدافتسا اب تشاد دصق اکیرمآ اریز ؛درک لکشتم
 ۀنماد ،رگید یوس زا .دنک داجیا دوخ قالع زین و هقطنم تینما یبسن تابث ظفح هار رد رترثؤم و رتگرزب تردق کی
 شرتسگ وتنس قباس یاضعا و اکیرمآ کیدزن ناتسود ناونع هب ناتسکاپ و هیکرت یاهروشک ات ار یا هقطنم یاه یراکمه
 .(474 :1393 یدسا) .دهد
 یم سراف جیلخ یبونج یبرع روشک شش طقف سراف جیلخ یراکمه یاروش ۀدنهد لیکشت یاضعا هکنیا هب هجوت اب
 زا .دشاب یم مزال تیعورشم دقاف اروش نیا اذل دنوش یمن بوسحم اروش نیا وضع قارع و ناریا روشک ود و دنشاب

 نارحب اب ههجاوم رد تردق لامعا یارب رادتقا و یراتخاس فعض زا یکاح ،یدنا ههد هس نیا رد اروش درکلمع یفرط
 یاروش» راکوزاس رد سراف جیلخ بونج برع یاهروشک نیب داحتا دسر یم رظن هب .دشاب یم سراف جیلخ ۀقطنم یاه
 و هتفرگ دوخ هب یکیتکات ۀبنج هک یتروص رد ،دریگ یم دوخ هب یدربهار ۀبنج هک روصت نیا اب «سراف جیلخ یراکمه
 راهم و سراف جیلخ یزاس تینما رد اروش نیا ییاراک زا رگیدمه هب تبسن عضاوم فالتخا و اضعا نیب رد ینیبدب
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 نیب فاکش زورب و ضایر ریخا تسشن زا دعب رطق و ناتسبرع نیب طباور نارحب داجیا هب هجوت اب .تسا هتساک نارحب
 رگید یوس رد و نیرحب و تاراما ،ناتسبرع وس کی رد ینعی 3+3 شیارآ اب سراف جیلخ یراکمه یاروش یاضعا
  .تسا هدیدرگ سراف جیلخ هقطنم یارب یدیدهت المع اروش نیا شقن تیوک و نامع ،رطق
  یریگ هجیتن
 زیهرپ و تافالتخا لصف و لح ،سراف جیلخ هقطنم یاهروشک نیب تابسانم تیوقت هنیمز رد تامازلا نیرتمهم زا یکی
 رد سراف جیلخ ۀقطنم یاهروشک نامکاح هکنیا هب هجوت اب .دشاب یم اهروشک نیا نیب ییارگاو طاقن هب نتخادرپ زا

 اذل دنهد یمن ناشن سراف جیلخ رد یا هقطنمارف یاه تردق روضح تیوقت هب یلیامت ناشدوخ یلامعا یاه تسایس
 لماوع و تافالتخا نتشاذگ رانک و ییارگمه یاه هفلؤم تیوقت ساسا رب یا هقطنم تکراشم کی یارب ار هنیمز
 هب ندیسر.دنیامن مهارف ار هقطنم رد رادیاپ تینما طیارش ،یتکراشم یتینما راتخاس لدم و وگلا کی داجیا اب ،ییارگاو
 لوا یویرانس رد .تسا هتفرگ لکش ،تسا هدیدرگ هراشا نآ هب هک یزادرپ ویرانس ساسا رب ،قیقحت نیا رد دیدج ۀدیا
 هب ،دوب هتفرگ رارق یا هقطنمارف یاه تردق اب لماعت نودب یموب یتینما تابیترت ضرف شیپ رب ینتبم هک (یلاکیدار)
 لماعت هک تسا یعیبط و .دوش یم دادملق ارجا لباقریغ تدم هاتوک رد اما یتسیلآ هدیا و هنانیبشوخ یویرانس کی ناونع
 ناوت یمن دراد یناهج دنلتراه شقن هزورما هک سراف جیلخ مان هب یا هقطنم یتینما تابیترت رد یا هقطنمارف یاهتردق اب
 یاه تردق تیروحم رب ینتبم یتینما تابیترت هنوگره داجیا شریذپ اب (هناراک هظفاحم) مود یویرانس .تفرگ هدیدان
 تیوقت هب لیاق ویرانس نیا .دوش فیرعت اکیرمآ شقن لیذ رد یا هقطنم یاه تردق شقن و اکیرمآ هژیو هب یا هقطنمارف
 یاهتردق یروحم شقن شریذپ هیاس رد یجراخ یاهتردق اب تابسانم و لماعت تیوقت قیرط زا نوریب هب هاگن اب تردق
 شیازفا ار تردق حطس طقف یجراخ تابسانم تیوقت هک یتروص رد .دشاب یم یتینما تابیترت هنوگ ره رد یا هقطنمارف
 نیاربانب تسا یلخاد یاه تیفرظ و اهیدنمناوت رب هیکت ،دوش یم تردق قمع تیوقت هب رجنم هک هچنآ ،دهد یم
 هقطنم تردق تیوقت ینعی مهم رما نیا هب ییارگمه طاقن تیوقت و یا هقطنم یاهتیفرظ رب هیکت اب مه هقطنم یاهتردق
 همه یدنم تیاضر  هیاس رد رادیاپ تینما هب ندیسر یارب مزال یاهیگژیو ویرانس نیا اذل .تفای دنهاوخ تسد یا
 سراف جیلخ رد یموب یتینما تابیترت و یتینما راتخاس داجیا رب ینتبم موس یویرانس .دشاب یمن اراد ار هقطنم یاهروشک
 نیا رد بولطم یویرانس ناونع هب هقطنمارف یاه تردق اب یراکمه و لماعت رد هقطنم یلحاس یاهروشک تکراشم اب
 ربا یاه هفلوم فیعضت و کینومژه فعض اب هجاوم هدحتم تالایا هکییاجنآ زا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم شهوژپ
 یفرط زا و تسا هدش یزاس فالتئا رد فعض و راهم رد فعض ،تاشقانم یگدنهد هلصیف رد فعض هلمج زا یتردق
 زا تایلمع ۀنحص رییغت و هقطنم یاهروشک هب هقطنم رد دوخ یاه شقن زا یشخب یراذگاو ددص رد هدحتم تالایا

 دنناوت یمن اکیرمآ کینومژه شقن نیزگیاج زین رگید یا هقطنمارف یاهتردق و دشاب یم کیفساپایسآ هب سراف جیلخ
 یفلتخم یاه یروئت شهوژپ نیا رد .تسا هدیدرگ مهارف هقطنم رد یموب یتینما تابیترت یزاس هدایپ طیارش اذل ،دنوشب
 نتفرگرارق و تابث داجیا یارب مادک ره هک تسا هدیدرگ هراشا یا هقطنم یتینما تابیترت و یتینما راتخاس داجیا ۀنیمز رد
 ققحم هک یدنب عمج ساسا رب هدش هیارا یروئت و دنا هتشاد یاه فعض و توق طاقن یا هقطنم رادیاپ تینما ریسم رد
 یم راوتسا هیاپ هس رب نآ یاه یگژیو و دشاب یم «هنادنمشوه یمجاهت و یعفادت مسیلائر» یروئت ،تسا هدیسر نآ هب
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 یلم تردق تیوقت - 2 .دنک یمن وج و تسج یا هقطنم یاهروشک ریاس تینما ۀنادماع شهاک رد ار تینما - 1:دشاب
 داجیا فده اب یعافد تردق تیوقت -3.یا هقطنم نارگیزاب ژیتسرپ و تینأش ،تیفرظ ساسا رب تردق ۀنزاوم شریذپ و
 و یلم تردق تیوقت ۀیاس رد ققحم ۀدیا هاگن رد تینما .سراف جیلخ یلحاس یاهروشک یارب یگدنرادزاب تردق
 یلحاس یاهروشک رچلاکوئژ و کیمونوکاوئژ ،کیژتارتساوئژ ،کیتیلوپوئژ یاه هفلؤم ساسا رب تردق ۀنزاوم شریذپ

 رب هنادنمشوه مجاهت و ددرگ یم فیرعت ،دوش یم بوسحم نارگیزاب ژیتسرپ و تینأش ،تیفرظ رگنایب هک سراف جیلخ
 تینما شهاک لابند هب هنادماع یا هقطنم تردق هکنیا ،ینعم نیا هب و ددرگ یم لابند کیژتارتسا ربص و لمحت ساسا
 ینماان داجیا فده اب تینما ندروآ تسد هب یوج و تسج رد یعفادت مسیلائر فالخ رب و دشاب یمن اهروشک رگید
 یاه تسایس هب لسوت اب اهروشک رگید تینما نتخدنا رطخ هب قیرط زا یروشک هچنانچ .دشاب یمن اهروشک رگید یارب
 قیرط زا هقطنم لک تینما هب یدج بیسآ ندرک دراو هنوگره زا زیهرپ و یدربهار هاگن اب ،دشاب یلاکیدار یمجاهت
 .دومن یگداتسیا یلاکیدار یمجاهت یاه شنکاو و اه شنک لباقم رد ،یا هقطنم نارگیزاب رگید تکراشم و یرایشوه
 یگژیو زا یخرب رد و دشاب یم کیدزن رایسب «تلاو نافتسا» و «ردیانسا کج» یعفادت مسیلائر ۀیرظن هب شهوژپ نیا
 یزاس تینما یارب هک ییوگلا و هدیا نیا رد .هنادنمشوه مجاهت و یگداتسیا ۀزوح رد هلمج زا دوش یم هدید توافت اه
 تکراشم رد کرتشم مهف ندیسر یارب ییارگمه طاقن تیوقت ساسا رب ،دوش یم هیارا سراف جیلخ رد یتینما تابیترت و
 یم یا هقطنمارف یاه تردق اب لماعت رد هقطنم نیا یلحاس یاهروشک نارگیزاب شقن ،قوف هدیا رد .دشاب یم یا هقطنم
 رد یا هقطنمارف یاه تردق تلاخد ۀلزنم هب یتینما یوگلا نیا رد یا هقطنمارف یاه تردق اب لماعت حطس هتبلا دشاب

 تیوقت ریز لدم اتسار نیا رد هک.دراد یراکمه و لماعت هبنج هکلب دشاب یمن سراف جیلخ رد یزاس تینما راتخاس
 .تسا هدومن میسرت ار یموب یتینما راتخاس داجیا رد سراف جیلخ ۀقطنم یاهروشک نیب ییارگمه یاه هفلؤم

 
 ناگدنراگن :عبنم ییارگمه یاه هفلوم قیرط زا یموب یتینما تابیترت -1 لدم

 نیا یلحاس یاهروشک تکراشم رب ینتبم سراف جیلخ رد یزاس تینما نیون یوگلا ۀیارا عوضوم رد شهوژپ نیا هدیا
 دک ساسا رب یا هقطنمارف یاه تردق اب یراکمه و لماعت و دشاب یم یموب یتینما تابیترت هب ندیسر یارب هقطنم
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 8+6 تردق هلداعم اب هفرطود و لباقتم یراکمه بوچراچ کی رد سراف جیلخ ۀزوح یاهروشک یا هقطنم یکیتیلوپوئژ
 .تسا هدش حیرشت 2 لدم رد هک هدیدرگ ینیب شیپ

 
 (8+6)یا هقطنمارف یاهتردق اب لماعت رد ییارگمه یاه هفلوم قیرط زا یموب یتینما تابیترت -2 لدم

 ناگدنراگن :عبنم

 :ددرگ ظاحل تسیاب یم ریز تامازلا قوف هدش هیارا یاه لدم یارجا یارب
 هقطنم یتینما تادیدهت کرتشم یاه هنیمز ییاسانش -1

 سراف جیلخ هزوح یاهروشک نیب کیتاملپید تابسانم تیوقت -2

 ینید و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس حوطس رد ییارگمه یاه هفلؤم تیوقت و ییاسانش -3
 ساسا رب یلصا ریغتم ناونع هب یا هقطنم یتینما تابیترت و راتخاس داجیا رد یا هقطنم یاه تردق تکراشم شریذپ -4
 یا هقطنم یاه راتفر رد اه هاگدید رد تافالتخا دوجو مقر یلع ریذپان بانتجا ترورض کی

  اهنآ تلاخد ینعم هب هن لماعت تیوقت و یراکمه دح رد افرص یا هقطنمارف یاه تردق شقن شریذپ -5

 یا هقطنم یاه تردق ژیتسرپ و تینأش ،تیفرظ ساسا رب تردق ۀنزاوم شریذپ -6
 اهراک هار
 تالماعت رد ار ییارگاو طاقن هک یبهذم یاه هزومآ هتسد نآ زا زیهرپ و مالسا نید شخب تدحو یاه هفلؤم رب هیکت -1
 دنک یم تیوقت یجراخ

  یژرنا و تراجت هژیو هب کیمونوکاوئژ یاه هفلؤم رد یلحاس یاهروشک یراذگ هیامرس -2
 یداصتقا کرتشم یاه هیداحتا داجیا نینچمه و عفانملا کرتشم یلحاس یاه هچرازاب داجیا -1-2
 حالصا قیرط زا یلحاس یاهروشک نیب یراجت و یداصتقا تالدابم رد لیهست و یراجت یاه هفرعت شهاک -2-2

 یراجت یاهراتخاس
 «لایر» ناونع اب هقطنم یاهروشک نیب یراجت تالدابم رد کرتشم لوپ فیرعت -3-2
 هقطنم یاه یراکمه یاتسار رد کرتشم روط هب اهروشک یلحاس یاه هلکسا و یناریتشک یاه تیفرظ زا هدافتسا -4-2

 یا
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 تابثا ریاخذ دصرد 52 هکنیا هب هجوت اب سراف جیلخ یژرنا یاراد یاهروشک تکراشم اب یژرنا مویسرسنک داجیا -5-2
 ۀدحتم تاراما -رطق -ناتسبرع -ناریا) سراف جیلخ زیخ تفن روشک 5 ۀزوح رد 2010 لاس نایاپ رد ایند رد یتفن ۀدش
  .تسا هدیدرگ مالعا (تیوک -یبرع
 ۀلداعم اب هزوح نیا یبونج و یلامش یاهروشک نیب سراف جیلخ یراکمه یاروش بلاق رد دیدج ۀیداحتا داجیا -3

 یلعف سراف جیلخ یراکمه یاروش نیزگیاج و 2+6

 هفلؤم تیوقت و هقطنم رد چولب و درک ،برع ،سراف یروحم ماوقا هژیو هب یموق تاعونت هب روحم تصرف هاگن -4
 یاهرتسب داجیا و یموق یاه شیامه یرازگرب و اهروشک یلم ۀصرع رد ماوقا تیفرظ ینیرفآ شقن اب یموق یاه
 هقطنم یتینما تابیترت یاتسار رد ییازفا مه تهج هقطنم رد ماوقا نارس تادوارم

 ،تکراشم ،تیوه نارحب) هناگ 5 یاه نارحب زا یریگولج و هقطنم یاهروشک لخاد رد یسایس تاحالصا ماجنا -5
 (یریذپ خوسر و عیزوت ،تیعورشم

 هدننک تنایص و یگدنرادزاب لماع ناونع هب یعافد تردق تیوقت و هقطنم یاهروشک نیب یعافد کرتشم نامیپ داجیا -6
 یتسود و حلص مایپ اب سراف جیلخ یلحاس یاهروشک روضح اب ییاه شیامزر یرازگرب و یجراخ تادیدهت لباقم رد

 هاتوک دیدهت ناونع هب شعاد یریفکت یتسیرورت یاه هورگ تاکرحت هژیو هب یتسیرورت تاکرحت هنوگره شریذپ -7
 یاهروشک تکراشم اب گنهامه دیدج راکوزاس و فالتئا داجیا و هقطنم یاهروشک ۀمه یارب تدم نایم و تدم
 فالتئا نیا یاه تیفرظ زا هدافتسا و ینوماریپ قطانم و هقطنم رد یتسیرورت یاه کهورگ هیلع سراف جیلخ یلحاس
 نمی و هیروس ،قارع یاه هدنورپ هژیو هب هقطنم نارحب لح یارب

  عبانم
 نارهت .رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم یگنهرف ۀسسؤم تاراشتنا ،نآ لیاسم و سراف جیلخ .(1393).ب ،یدسا
 نارهت ،سموق تاراشتنا .نآ لئاسم و سراف جیلخ.(1391).ه ،یهلا 
 نارهت ،هجراخ ترازو تاراشتنا ،یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد .سراف جیلخ رد یلخاد راذگریثأت لماوع .(1380) .م ،یماما

 تینما یوگلا هب هجوت اب اکیرمآ تینما و سراف جیلخ تینما رد یژرنا عبانم هاگیاج ،(1386) ،یزیرهم دنوخآ و ح ،یزاریش نسحلاوبا
  ،7 هرامش ،مراهچ لاس ،جرک یمالسا دازآ هاگشناد یسایس مولع هلجم ،یتکراشم

  .3 هرامش .مهدزناش لاس .یجراخ تسایس ۀمانلصف .یقداص دمحا ۀمجرت .از شکمشک هراومه یراتخاس هنایمرواخ ،1381 ،ب ،نازوب

 نارهت ،یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ تاراشتنا ،بیط اضریلع همجرت ،تینما لیلحت یارب هزات یبوچراچ ،(1386)دلیوود و رویو و ب ،نازوب
 .219 هرامش .ناتسبرع رد هعیش ۀعماج .(1386) .هزوح یناسر عالطا هاگیاپ.....  
 نارهت ،هجراخ ترازو تاراشتنا .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد .هدحتم یبرع تاراما .(1390) ....

 نارهت ،هجراخ ترازو تاراشتنا .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد .قارع .(1392) ....
 لاس .قافآ ۀمانلصف .سراف جیلخ یدروم تاعلاطم ،یا هقطنم تینما تابیترت یریگ لکش رب یژرنا کیتیلوپوئژ ریثأت .(1393) ،ف ،این ظفاح

 مراهچ و تسیب هرامش .متفه
 تمس تاراشتنا :نارهت .زمره ۀگنت و سراف جیلخ کیژتارتسا شقن .(1392) .یعیبر ،این ظفاح

 نارهت ،یلم عافد یلاع هاگشناد تاراشتنا .سراف جیلخ رد تینما .(1392) .ح ،یلیلخ 
 نارهت ،هنایمرواخ کیژتارتسا و یملع یاه شهوژپ زکرم .سراف جیلخ ۀقطنم رد یراتخاس تاضراعت .(1382) .س ،لد نشور 
 نارهت ،رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و یگنهرف ۀسسؤم تاراشتنا .تینما یاه هیرظن .(1389) .ع ،یناخ هللادبع 
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 نارهت ،ییابطابط همالع هاگشناد .لمع و رظن ۀنیآ رد هنایمرواخ یجراخ تسایس .(1393) .ع ،نکهوک
 یملع یاه شهوژپ زکرم تاراشتنا .کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ ،کیتیلوپوئژ یا هقطنم سراف جیلخ .(1393) ،ج ،یحلاص و ح ،یوسوم

 نارهت ،هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطم و
 یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم یگنهرف ۀسسؤم .سراف جیلخ ۀزوح یاهروشک و هقطنم یامنهار .(1383) .ب ،یدمحا و ف ،یوضرریم

 نارهت ،رصاعم راربا
 -107 -106 یاه هرامش .برغ ناهج رد کیتارکومد یاهدنور یریگ لکش و ندش یناهج .(1390) .ش ،یردیح و ا ،یرون و ع ،یرظن

 نارهت ،108
 نارهت ،هجراخ روما ترازو تاراشتنا .هدازریشم اریمح :همجرت .للملا نیب تسایس یعامتجا ۀیرظن .(1384) .ردناسکلا ،تنو
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