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چکیذُ
طًتیک خغشافیبیی ػیبػت  ٍ ثشخبػتتِ اص خغشافیتبی یتک ،ـتَس        ًقـِ  هثبثِ طًَم طئَپلیتیک ثِ

دّذ. ایتشاى ثتب داساثتَدى پتبًضدُ ،ـتَس ّوؼتبیِ        ثیش قشاس هیتأ خبسخی ،ـَسّب سا تط  ػیبػ 

ّبی طئَپلیتیک ثشآهذُ  ای داسد. ؿٌبخ  دیذگبُای طئَاػتشاتظیک  هَقٔی  ثشخؼتِ ٌَٓاى هٌٌقِ ثِ

تَاًذ ًقؾ  ّبی طئَپلیتیک ّوؼبیگبى ٍ ؿٌبػبیی ،ذّبی طئَپلیتیکِ ،ـَسّبی ّذف  هی اص طًَم

شاػتتب ثتب ٍصى طئَپلیتیتک ایتشاى اینتب ،ٌتذ. ًگبسًتذگبى  ثتب         خبسخی ّو هإثشی دس اتخبر ػیبػ 

ّتبی طئَپلیتیتک هَختَد دس    ای ٍ ثب تأ،یذ ثتش تطلیتک ،تذّب ٍ طًتَم     گیشی اص سٍؽ هقبیؼِ ثْشُ

ّب  پیبهذّبی ایي  دس قبلت هذلِ تقبثک ،ذ/ طًَم اًذ،شدُخغشافیبی ػیبػی ایشاى ٍ سٍػیِ ،َؿؾ 

،ِ ایتشاى    ساّجشدی هقبلِ ایي اػ   ٍ ،ـَس تجییي ،ٌٌذ. یبفتِد خبسخی تقبثک ٍ تأثیش سا ثش ػیبػ 

تَاًذ سٍػیِ سا دس هَقٔی ِ هتٔ  قتشاس دّتذ      الولک  هی دس پشتَِ اكالشِ سفتبس خَد دس ًِبم ثیي

ایشاى اص   ْ اػتنبدُاًذ هبً الولک  تَاًؼتِ ًِبم ثیي اص سفتبس ایشاى ًؼج  ثِگیشی  ّب ثب ثْشُ ٍلی  سٍع

 پلیتیکِ خَد ٍ پَؿبًذىِ هٔ  دس ،ذّبی طئَپلیتیک سٍػیِ  گشدًذ.ّبی طئَ قَت

 خبسخی  ایشاى  سٍػیِ. : طًَم طئَپلیتیک  ،ذ طئَپلیتیک  ػیبػ ّایکلیذیٍاطُ

                                                             
 داًـیبس گشٍُ ٓلَم ػیبػی داًـگبُ فشدٍػی هـْذ  -1

 داًـدَی د،تشی خغشافیبی ػیبػی داًـگبُ خَاسصهی  -2
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 هقذهِ

صهیي  ٍػٔ   هَقٔی   ؿکک تأثیشات َٓاهک ثبث  خغشافیبیی  ػش طئَپلیتیک  هٌبلِٔ

ّتب ٍ  گتزاسی  ػی  قَهیت   ثتش ػیبػت    خؤی   ًْبدّبی ػیب َٓاهک هتغیش  ،ـَس  ٍ

،ـَس هؼتتقک ثٌتَس ثالفلتک ٍ    15(. ایشاى ثب 3: 1380تلویوبت ػیبػی اػ )ٓضتی 

ّتبی ایتشاى اّویت  ٍاقٔیت       دٍل   دس خبٍسهیبًِ  ّودتَاس اػت . اگتش دٍلت      24

ّتبی   ّتب  دگشگتًَی   هتذت اػتتشاتظیک آى   ،شدًذ  دس سفتبس دساص خغشافیبیی سا دسک هی

،تِ اگتش تٔتذاد     (. ایتي دس ضتبلی اػت    23: 1379پتَس   آهذ)،شیوییٍخَد ه ٓویقی ثِ

ّوؼبیگبى یک ،ـَس ،وتش ثبؿذ  هَقٔیت  ًؼتجی ثْتتشی خَاّتذ داؿت   صیتشا  ثتب        

ّبی هتنبٍت  اضتوبل افضایؾ اختالف  دلیک ٍخَد خَاػتِ افضایؾ تٔذاد ّوؼبیگبى  ثِ

(. سٍػیِ  اگشزِ هتشص  131: 1389الٔبثذیي  آیذ)صیي ّب پذیذ هی ثب یکی یب تٔذادی اص آى

    ِ اػتتثٌبی ّودتَاسی دس دسیتبی ،بػت یي( ٍلتی تتذاٍمِ        هـتش،ی ثتب ایتشاى ًتذاسد )ثت

ی هیتبىِ دٍ  ختبسخیِ ،ٌب،ٌـت   گیشیِ ًتَٓی ػیبػت    اؽ  ثبٓثِ ؿکک ضوَسطئَپلیتیک

ای ٍ ثب تأ،یذ ثتش ،تذّب ٍ    گیشی اص سٍؽ هقبیؼِ   ثب ثْشُ،ـَس ؿذُ اػ . ًَیؼٌذگبى

اًتذ ضوتَس    خغشافیبی ػیبػی ایتشاى ٍ سٍػتیِ  ،َؿتؾ ًوتَدُ     ّبی طئَپلیتیکِطًَم

 .،ٌٌذخبسخی دٍ ،ـَس سا ثشسػی  ّبی طئَپلیتیک دس ػیبػ  طًَم

 هثاًیًظشی.1

 طًَمطئَپلیتیک.1-1

دس ٓلَم صیؼتی  ّش هَخَد  داسای زٌذیي ثبف  اػت   ٍ ّتش ثبفت  داسای زٌتذیي     

ّتب   تش  طًَم اهب  دس ًگبّی سیضثیٌبًِثبؿذ.  ػلَل اػ  ٍ ّش ػلَل ّن  داسای ّؼتِ هی

ِ  ّب سا ثِ ای سیض ّؼتٌذ ،ِ ّؼتِ ّوبًٌذ سؿتِ ی خبكتی سا    ّن هتلک ًوَدُ ٍ هـخلت

ِ   ،ٌٌذتجْ آى  ثِ هَخَد صًذُ القبء هی ثِ ثبف  ٍ ثِ ٌٓتَاى یتک    . ّش ٍاضتذ ػیبػتی ثت

ٔ   ّبیی هتنبٍت اػ . ادیبى  اقَام  ّیتذسٍلَطی  ٍػت   هَخَد صًذُ هتـکک اص ثبف 

خغشافیبیی طًتیک   یک ،ـَس ّؼتٌذ. طًَم طئَپلیتیک  ًقـِ  دٌّذُ ّبی تـکیک اص ثبف 

الولتک   ّتبی ػیبػتی دس ًِتبم ثتیي     ػیبػ ِ ،ـَس اػ  ،ِ تأثیشی ثؼضا دس سفتبس ًِبم
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ب سا ًیتض  ،ٌٌذ  ،ـَسّ طًتیک خَد ٓوک هی  ّب  هٌبثق ثب ًقـًَِِ ،ِ اًؼبىگ داسد. ّوبى

(. طًَم طئَپلیتیک اگش ثتَاًتذ ثتیي   101: 1390)خلیلی  ،ٌٌذهی،ذّبی طًتیک ساّجشی 

ّتبی خغشافیتبیی ،ـتَسّبی دیگتش  ٍاثؼتتگی ایدتبد        هٌبفْ هلی یک ،ـَس  ثب هضی 

الوللی ٍ تَػِٔ ٍ تکبهک ػیؼتن خْبًی  تٔبهک ثیي  ًوبیذ  ایي ٍاثؼتگی هتقبثک  فلؼنِ

دّتتذ ،تتِ اص  هتتیهتتذاساى سخلتت   ( ٍ ثتتِ ػیبػتت 146: 1385ًیتتب  گشدد)ضتتبفَ هتتی

ّتبی اػتتشاتظیک دسیتبیی ٍ خـتکی ٍ      ّبی خغشافیبیی ػشصهیي  ضؼبػتی   هَقٔی 

ّتبی ػیبػتی    ختَاّی  هٌبثْ ،ویبة اقتلبدی ٍ اًشطی ٍ آثی ثْتشُ ثگیشًتذ تتب ثشتتشی    

 ٓوک ث َؿبًٌذ.  ای ٍ خْبًی قذست سا خبهِ هٌٌقِ

 یکتکذطئَپلی.2-1

هتبٍسای هشصّتبی ختَد      ختبسخی یتک ،ـتَس ،تِ دس     دػتَس ،بس ٓولیتبتی ػیبػت   

ِ  دّذ  ،ذ ّبی خغشافیبیی سا هَسد اسصیبثی قشاس هی هکبى  طئَپلیتیک ًبم گشفتِ ،ِ ًتیدت

ّتتبی  فتتشم ای اص پتتیؾ ،تتِ ؿتتبهک هدوَٓتتِ اػتتتذ ل طئَپلیتیتتکِ ٓولیتتبتی اػتت  

ؿتَد. ،تذّبی    خبسخی یک ،ـَس هی ػیبػی/خغشافیبیی هشثَى ثِ صیشػبخ  ػیبػ 

،ٌٌذ ثشای سػیذى  ٍ ،ـَسّب ػٔی هی ّوبى ،ـَس اػ ّش ،ـَس هختق  طئَپلیتیکِ

َ ثِ اّذاف خَد ثش ،ذّبی طئَپلیتیتک دیگتشاى تتأثیش ثگز    (. 144: 1385ًیتب   اسًتذ)ضبف

ِ   ًقـِ ٌٓتَاى ،تذّبیی طئَپلیتیتک اص خبًتت      طًگبىِ ػیبػ  خغشافیبیی یک ،ـَس ثت

 ؼتج  خبسخی یک ،ـتَس ً  ّبی رٌّی ػیبػ  ،ـَسّبی سقیت قلوذاد گـتِ ٍ ثشًبهِ

طًگتتبىِ ختتَد   ،ٌٌتتذ. یتتک ،ـتتَس ثشاػتتبع ًقـتتِ ثتتِ ،ـتتَس ّتتذف سا ساّجتتشی هتتی

،ٌتذ ٍ ،ـتَس سقیتت ثبتَختِ ثتِ ،تذّبی        دّتی هتی   اؽ سا ػتبصهبى  ختبسخی  ػیبػ 

 ّب داسد. ػبصی آى طئَپلیتیک هَخَد دس آى ،ـَس ػٔی ثش خٌثی

یک ،ذ طئَپلیتیک ثب طًَم طئَپلیتیک دس ّـ  صهیٌِ  هتنبٍت اػ : ،ذ طئَپلیت 

ثبؿذ  طًَم طئَپلیتیتک   ّبی طئَپلیتیک هَخَد دس ،ـَس سقیت یب ّذف هی ّوبى طًَم

هشصّبی ػیبػی ،ـَس خَدی اػ . ،ذ   ی ّبی خغشافیبیی هَخَد دس هطذٍدُ ٍاقٔی 

یتک اػت   طًتَم طئَپلیتیتک     هٌبلٔبتی هجبضث هتشتجي ثتب طئَپلیت     طئَپلیتیک دسضیٌِ

شافیبی ػیبػی اػ . اص ثشقشاسی استجتبى هتإثش   هٌبلٔبتی هجبضث هشتجي ثب خغ   دسضیٌِ
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ِ   ّتبی ختَدی ثتب ،تذّبی ،ـتَس سقیتت  یتک ػیبػت          ثیي طًَم دٍس اص   ختبسخی ثت

،تِ    طًَم ثب هقذٍسات هلی ًیض اختتالف هٌٔتی داسد  زتشا   گیشد. گشایی ؿکک هی آسهبى

 گشدد ،ِ هَخت ّبی خغشافیبیی ٍ اًؼبًی اًالق هی دػتِ اص هإلنِ هقذٍسات هلی ثِ آى

ّتبی هتنتبٍتِ صهبهتذاسی  هتوبیضاًتذ. هتثال         ّب دس دٍساى قذست هلی گشدد. ایي هإلنِ

،تِ  پتغ اص    ثَدُ اػت   دسضتبلی    پْلَی  اص هقذٍسات هلی ایشاى دس صهبًِ ًبػیًَبلیؼن

ؿتَد. اهاتب    ّبی قذست هلی قلوذاد هتی  اًقالة  ایذئَلَطی ٍ طئَپلیتیک ؿیِٔ اص هإلنِ

لی سا ،ِ دس قذست هلی یتک ،ـتَس ًقتؾ هثجت  ٍ هٌنتی      طًَم طئَپلیتیک توبم َٓاه

،تِ ،تذ    . توتبیض ّنتتن ٍ ّـتتن زٌتیي اػت      ،ٌٌتذ  ٍ ثبلقَُ( داسًذ هٌبلِٔ هی )ثبلنٔک

ِ    ی ػیبػ   طئَپلیتیک دسضَصُ ِ    ختبسخی ٍ دسساػتتبی تَػتٔ ًنتَر ػیبػتی      ی داهٌت

ِ ٍ ی ػیبػت  داخلتی قشاسداؿتت     ؿَد  ٍلی  طًتَم طئَپلیتیتک دسضتَصُ    ؿٌبػبیی هی

ختبسخی   دسساػتبی خلت سهبی  ّوًٌَبى ٍ تَخیتِ داخلتی ٍ ثؼتشػتبصی ػیبػت     

 ؿَد. ،بسگشفتِ هی ثِ

 خاسخیٍطئَپلیتیکػیاػت.3-2

ًَس هـخق ثش اػبع اهتیبصّبی هطتیي خغشافیتبی    ّبی طئَپلیتیک ،ـَسّب ثِ ثشتشی

ثتِ  ّتب ٍ تتالؽ ثتشای دػتتیبثی      ثتشدى اص ایتي ثشتتشی    ؿَد ٍ ثْتشُ  ،ـَسّب تٔییي هی

الولتک اص   ّبی قجلی دس هطیي ثتیي  ّبی خغشافیبیی تبصُ ٍ استقبی اّوی  ثشتشی زیشگی

الوللی اػ . هَقٔی  طئَپلیتیتک یتک ،ـتَس ،تِ      ثیي  اّذاف هْن ،ـَسّب دس ٓشكِ

تَاًتذ   ثتشای یتک ،ـتَس ثبؿتذ  ثتِ ّوتبى ؿتکک هتی          فشكت    تَاًذ تَلیذ،ٌٌتذُ  هی

تَاًتذ ػیبػت  ٍ    ک خغشافیتبیی هتی  ّبیی سا ًیض ایدتبد ،ٌتذ. ثشختی َٓاهت     هطذٍدی 

طئَپلیتیتک هٌنٔتک ٍ ثتشای آى ،ـتَس ًتَٓی        اػتشاتظی هلی ،ـَس سا دس یک ضتَصُ 

(. طئَپلیتیک ثشای دػتتیبثی  3: 1389زبلؾ طئَپلیتیک ایدبد ،ٌذ)اضوذپَس ٍ لـگشی 

ِ   خبسخی ،بسآهذ ثش ؿٌبػبیی هطذٍدی  ثِ یک ػیبػ  ٍخَدآهتذُ اص   ّب ٍ اهکبًتبت ثت

ِ ّتتبی د هَقٔیت   ای ٍ خْتتبًی تأ،یتتذ داسد. دسک طئَپلیتیتتک اص  س ضتتبل تطتتَل هٌٌقت

ثیٌبًِ اص فوبی خغشافیتبیی پیشاهتَى یتک     خبسخی ،ـَسّب ًیبصهٌذ تطلیک ٍاقْ ػیبػ 

ِ   ثبؿذ. اص ایتي   ٍاضذ ػیبػی  هی ِ    خْت  طئَپلیتیتک ثت هٌبلٔتبتی    ٌٓتَاى یتک ٓشكت
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اػبػتی آى سا  ختبسخی ،ـتَسّب سا تٔیتیي ٍ اٍلَیت       تَاًذ ساّجشدّتبی ػیبػت    هی

ِ  (. دس تلقی ثیي55: 1387هـخق ػبصد)قبلیجبف ٍ دیگشاى  ٌٓتَاى   الوللی  اص قذست ثت

ّب ثشای ،ؼتت هٌتبفْ ٍ سفتْ     الولک ٍ ّذف اكلی سفتبس دٍل  ًِبم ثیي  هَتَس هطش،ِ

قذست پَیتبیی اػت  ٍ ایتي ٍیظگتی ثبٓتث        تشیي خلیلِ ؿَد. هْن ذّب یبد هیتْذی

الولتک پیَػتتِ تغییتش     هشاتت قذست دس ًِبم ثتیي  ػلؼلِ ؿَد تب خبیگبُ ،ـَسّب دس هی

ثشآهذُ اص قتذست ٍ    ٌَٓاى ؿب،لِ  الولک ثِ پیذا ،ٌذ. دسک طئَپلیتیک ًؼج  ثِ ًِبم ثیي

ّتب   ختبسخی دٍلت    تطَل دائوی خبیگبُ ،ـَسّب  ضبٍی ثیٌـی ٓویق ثتشای ػیبػت   

ى ٍ اػتت . ّتتذف ًْتتبیی طئَپلیتیتتک اص تـتتشیص ػتتبختبس ًِتتبم سٍاثتتي ثتتبصیگشا     

،تِ هٌتبثْ    گتزاساى اػت    ایي دیذ ثتِ ػیبػت     ّبی خغشافیبیی قذست  اسائِ زبسزَة

گیشی ػیؼتن طئَپلیتیک خْتبًی  قذست ثشآیٌذ زِ ٌٓبكشی ّؼتٌذ ٍ زگًَِ ثش ؿکک

 (.  55: 1387گزاسًذ)قبلیجبف ٍ دیگشاى  الوللی تأثیش هی ٍ سٍاثي قذست ثیي

 سٍػیِخاسخیّایخغشافیاییهؤثشتشػیاػتطًَم.2

 هؼاحت.1-2

ّتب   ،ٌٌذ فشكت   ّب ػٔی هی ّب اػ . اًؼبى ّب ٍ هطذٍدی  فشك   ،ٌٌذُ خغشافیب تَلیذ

ّبی دیگتشاى سا   ّب غلجِ ،ٌٌذ ٍ یب هطذٍدی  سا هَسد اػتنبدُ قشاسدٌّذ ٍ ثش هطذٍدی 

ّتتب  ٍ ٓلیتتِ آى ؿتتٌذ ثتتِ فشكتت  تجتتذیک ،ٌٌتتذ   زٌبًستتِ دس هَقٔیتت  سقیتتت ثب  

س دس (. ٍػٔ  یتک ،ـتَس یکتی اص َٓاهتک تأثیشگتزا     155: 1385ًیب  ،بسگیشًذ)ضبفَ ثِ

تشیي ،ـَس خْبى اػ . ایي ،ـَس ثب ثیؾ اص  . سٍػیِ ثضسگاؽ اػ الوللی سٍاثي ثیي

ّبی صهیي سا دس خَد خبی دادُ  % خـکی 5/11هیلیَى ،یلَهتشهشثْ ٍػٔ   ضذٍد17

 50هتذاس  اػ . اص لطبٍ هَقٔی  خغشافیبیی ثیؾ اص دٍػَم ػشصهیي سٍػیِ دس ؿوبل

دسخِ قشاس گشفتِ اػ . هیبى ٍػٔ  یک ،ـَس ٍ اقتتذاس ػیبػتی آى استجتبى ٍختَد     

داسد. دٍل  ّبی هؼتجذتش توبیک ثِ گؼتشؽ ػشصهیي داسًذ  زَى گؼتتشؽ ػتشصهیي   

ِ   ٍخَد هتی  ّب ثِ ایي اهکبى سا ثشای آى تتش ضکَهت  ،ٌٌتذ. هَقٔیت       آٍسد تتب هؼتتجذاً

س تش،یتت هتٌتَّ قتَهی  ًتظادی ٍ هتزّجی       فشد طئَپلیتیک سٍػیِ دس ،ٌتب   ثِ هٌطلش

ختبسخی سٍػتیِ    ای دس ػیبػت   ،ٌٌذُ هَخت ؿذُ اػ  تب ًگشؽ اهٌیتی  ًقؾ تٔییي
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پزیشی ػشصهیٌی ػجت ؿذُ اػ  تتب ایتي ،ـتَس     داؿتِ ثبؿذ. اضؼبع ًباهٌی ٍ آػیت

سقبث  ثب آهشیکب ٍ یب هٌبفْ اقتلبدی  ثلکِ ثش اػبع   ًِ ثش پبیِخبسخی خَد سا  ػیبػ 

. شف ثتش توبهیت  ػتشصهیٌی تٌِتین ،ٌتذ     ؼبع ّشاع اص تْذیذات هطیٌتی ٍ هـت  اض

الولتک ًقتؾ ثؼتضایی اینتب      هَقٔی  ػشصهیٌی سٍػیِ دس تٔبهک ایي ،ـَس ثب ًِبم ثتیي 

 سا ٍیظُ دس هشصّتبی خٌتَثی   ّبی اهٌیتی خَد ثِ تَاًذ ًگشاًی ،ٌذ  صیشا  سٍػیِ ًوی هی

 (.68: 1389ًبدیذُ ثگیشد)ٓوبدی 

 َهیطئَاکًَ.2-2

هٌبثْ سٍصهیٌی ٍ صیشصهیٌی یک ،ـَس اػت . ،ـتبٍسصی     ّوِ  طئَا،ًََهی دسثشگیشًذُ

ٍَّایی سًٍق زٌذاًی ًتذاسد. سٍػتیِ ّش ػتبل      دلیک ؿشایي ًبهٌبػت آة دس سٍػیِ ثِ

،ٌتذ. اص ًِتش هٌتبثْ هٔتذًی دس      ثخؾ هْوی اص غالت هَسد ًیبص سا اص خبسج ٍاسد هتی 

ای دس ثبصاسّتبی   ،ٌٌتذُ  الَاس ٍ زتَة ًقتؾ تٔیتیي     تَلیذ ًال  پالتیي  ًیکک ٍ ٓشهِ

 (. 156: 1384،ٌذ)داداًذیؾ  خْبًی اینب هی

ًنت  ختبم     تشیي رخبیش گبصی خْبى ٍ دٍهیي ،ـتَس كتبدس،ٌٌذُ   سٍػیِ داسای ثضسگ

% ،ک رخبیش هَخَد دًیب اػ . ایي هٌبثْ 21اًشطی سٍػیِ  ؿذُ اػ . هیضاى هٌبثْ اثجبت

لطبٍ تٌتَّ دس ػتٌص ثتب یی قتشاس داسد. هیتضاى       ٍ ّن ثِلطبٍ ،ینی  ٍ ،وی   ّن ثِ

هیلیبسد ثـتکِ ثتشآٍسد ؿتذُ ٍ ایتي دس ضتبلی      74ًن  سٍػیِ ثیؾ اص  ؿذُ بیش اثجبترخ

خیض ػیجشی ٓولیتبت ا،تـتبفی كتَست ًگشفتتِ      ًن   ػَم هٌٌقِ  ،ِ ٌَّص دس دٍ اػ 

دس  % رختبیش خْتبًی گتبص سا   36% رخبیش خْتبًی ًنت  ٍ ثتیؾ اص   13اػ . ایي ،ـَس

دسكتذی اص ثتبصاس كتبداست ًنت      11ا،ٌَى ثب دساختیبسداؿتتي ػتْن   اختیبس داسد ٍ ّن

تتشیي   ٍگتبص  هْتن   %( دس هقبم دٍم قشاس داسد. هٌبثْ ًنت  7/14خْبى پغ اص ٓشثؼتبى )

% تَلیتذ ًبختبلق داخلتی ٍ اسصؽ    75ًطتَی ،تِ ضتذٍد    هٌجْ دسآهذ سٍػیِ اػ   ثِ

ؿَد. سٍػیِ تٌْتب قتذست هْتن دًیتب      هیتدبست خبسخی ایي ،ـَس اص ایي هٌجْ تأهیي 

 اػ  ،ِ اص لطبٍ هٌبثْ اًشطی خَد،نب اػ .
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هیلیتَى ثـتکِ دس سٍص اػت  ،تِ ًجتق       5/8ًنت  سٍػتیِ ضتذٍد     هٌبثْ تَلیذ سٍصاًِ 

ِ  2015ّتب ایتي سقتن دس ػتتبل    ثیٌتی  پتیؾ  هیلیتَى ثـتکِ دس سٍص خَاّتتذ    14تتب   11ثت

 (.  27-30: 1386سػیذ)ًَسی 

 طئَاتویک.3-2

ٌَٓاى یک قتذست ثتضسگ دس    ثِ  ،ِ  اػبع د،تشیي ًِبهی خَد هذٓی اػ سٍػیِ ثش 

پیوبًبى ختَد ثتِ تْذیتذات     ؿَسٍی ػبثق ٍ دس هدبٍست هشصّبی سٍػیِ ثب ّن  ضَصُ

دّذ ،ِ سٍػیِ ٓالٍُ ثش رخبیش  دّذ. ایي اهش ًـبى هی ًِبهی ٍ اهٌیتی پبػخ هٌٌقی هی

ای ٍ ثٌبثشایي یک قتذست   ی ّؼتِّب غٌی ػالش  ًجیٔی ٍ هٔذًی قَی  داسای صسادخبًِ

ِ  اتوی اػ  ،ِ تَاًبیی كذٍس ختذهبت فتي   ای سا ًیتض داسد ٍ ختضء زٌتذ     آٍسی ّؼتت

فوتبیی اػت  ،تِ     -َّایی  آٍسی پیـشفتِ خْبى ٍ داسای في  اكلی  اػلطِ  ،ٌٌذُ تَلیذ

 (.91: 1388افشٍص  اهکبى كبدسات آى سا دسهقیبع خْبًی داسد )ػیوجش ٍ گک

 ّایقَهیصتاًیٍتحشاىتکثشقَهی/.4-2

قتَم   150اًدتبم ٍ ًجتق آى   1926تشیي ػشؿوبسی ًنَع دس ؿَسٍی  دس ػبل هنلک 

ؿٌبػبیی ؿذ. دس آى دٍساى ثخـی اص اقَام ،َزک ثذٍى داؿتي ػٌخیا  دسّن ادغتبم  

اًتذ: اٍل  ؿتبهک    ،ًٌَی ػِ گشٍُ  ًذ. اقَام دس سٍػیِؿذًذ ٍ اقَام خذیذی تـکیک داد

ّتبی   ،ٌٌذ ٍ تٌْتب اقلیت    ّب دس خبک سٍػیِ صًذگی هی آى  ؾ ٓوذُ،ِ ثخ اقَاهی اػ 

،َزک آًبى خبسج اص سٍػیِ ػکًَ  داسًذ. ایي اقَام ٓوذتب  خَدهختبس ّؼتٌذ. دٍم  

،ِ دس ختبک   ّبی ؿَسٍی ٍ ثشخی اص ،ـَسّبی دیگش اػ  ؿبهک اقَاهی اص خوَْسی

ٍ   سٍػیِ دس قبلت گشٍُ اًتذ اص   ُ ػتَم ٓجتبست  ّبی ثب تشا،ن صیبد ػکًَ  داسًتذ ٍ گتش

 ،ٌٌذ.  ّب خبسج اص سٍػیِ صًذگی هی ی آى اقَام ،َزک ،ِ ثخؾ ٓوذُ
 ّادسفذساػیَىسٍػیًِوَداستشکیةخوؼیتیهلت.(1خذٍل)

 ّاهلت دسصذ خوؼیت ّاداسگیي 353000

 کلاقَام 100 147022000 صتاًاىتشک 336000

 ّاسٍع 53/81 119873000 ّاکَهی 336000

 تاتاسّا 75/3 5521000 ّاکَهیک 277000

 ّااٍکشایي 96/2 4360000 ّالضگی 257000

 ّاچٍَاؽ 21/1 1774000 ّاایٌگَؽ 215000
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 تاؿقیشّا 91/0 1345000 ّاتَفائی 206000

 ّایػفیذسٍع 82/0 1206000 هشدمؿوال 182000

 هَسداٍّا 72/0 1073000 هَلذاٍّا 172000

 ّاچچي 61/0 899000 ّاکالویک 166000

 ّاآلواًی 57/0 824000 ّاگیپؼیغ 153000

 ّااٍدهَست  715000 ّاچایقشُ 150000

 ّاهشی  644000 ّاپشهیاکغ 147000

 ّاقضاق  636000 ّاگشخی 131000

 آٍاسّا  544000 ّااصتک 127000

 ّایَْدی  537000 ّاکاسلی 125000

 ّااسهٌی  532000 ّاآدیغِ 123000

 ّاتَسیاى  517000 ّاایکشُ 107000

 ّااٍػت  402000 ّاالتؼیغ 106000

 کاتاسدّا  386000 ّالْؼتاًی 95000

 .(94: 1376)،َ یی                              

ِ   ّبی ،َزک شی دس دػتِاقَام دیگ ػتیَى سٍػتیِ   ایشاًتی داسًتذ دس فذسا    تش ،تِ سیـت

ّتب    ّتب  ایشاًتی   ّتب  تتبت   ّب  یَْدیبى ،َّؼتبًی  تبخیک اٍػتیذ  ،ٌٌذ هبًٌ صًذگی هی

گیشی  ّبی ًظادی دس ؿَسٍی ػبثق ٍ ًیض پی ّب. ػیبػ  ّب  تبلؾ ّب  ثلَذ ،شدّب  افغبى

ایذئَلَطی سٍػی ٍ ٓذم تَصیْ قذست ػیبػتی ٍ سؿتذ اقتلتبدی ًتبثشاثش هٌتبًق دس      

خؤیتی ضذٍد زسي ثب ّبی قَهی ؿذُ اػ . خوَْسی  فذساػیَى سٍػیِ ثبٓث تٌؾ

دسكذ سٍع سا دس خَد خبی دادُ اػت .   7دسكذ زسٌی ٍ ضذٍد  93ًنش  1100000

ّبی كَفیبًِ  ؿذت ثب آهَصُ هزّتِ پیشٍ هکتت ضٌنی ّؼتٌذ ،ِ ثِ ّب ثیـتش ػٌی زسي

ی زسي ًضدیک ثِ ػِ قتشى   (. هٌبقـ100ِ: 1391ا ػالهی ٍ ثبقشی  آهیختِ اػ )ؿیخ

زسي ٍ ایٌگتَؽ  1934طاًَی15ِ( دس 90: 1390نقبسی اػ  ،ِ اداهِ داسد)سفیْ ٍ رٍال

 -ثتِ خوْتَسی خَدهختتبس زستي    1936دػتبهجش 5خَدهختتبس ؿتذًذ ٍ دس    یک هٌٌقِ

ِ   (. ٓل Jaimoukha,2005:55ایٌگَؽ استقب یبفتٌذ) ّتبی ٍاگشایتی زستي      ّتب ٍ صهیٌت

 تَاًذ ػیبػی  اختوبٓی  تَصیْ ًبثشاثش اقتلبدی  هَقٔی  طئَپلیتیک ٍ طئَساّجشدی هی

ِ 33: 1387ٍ دیٌی ٍ هزّجی ثبؿذ)پب،تسی ٍثشاسی  ّتبی ًِتبهی    اقتذام   (. ثب ٍخَد ّوت

ِ   سٍػیِ  هشدم زسي دػت  اص اػتتقالل   ّتب ثتشای    اًتذ. ػیبػت  سٍع   ًلجتی ثشًذاؿتت
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ثطتشاى ختبهَؽ    (.9: 1389ّب قْشآهیض ثَدُ اػ )،َ یی ٍ دیگشاى  ثشخَسد ثب زسٌی

ّتب یکتی اص اقتَام ػتب،ي       . زتش،غ َُْس اػت  ّبی دسضبلِ ّب اص دیگش ثطشاى زش،غ

ّبی ؿوبل ثبختشی قنقبصی  غشة قنقبص ّؼتٌذ ،ِ ثِ صثبى زش،ؼی اص ؿبخِ صثبى ؿوبل

(. خؤیت  ٍ  67: 1387صادُ  ًتظاد ٍ ،تبُن   گَیٌتذ)صسگشی  قنقبصی( ػخي هی -)ایجشی

هْوتی دس هؼتبئک اػتتشاتظیک اػت .       پشا،ٌذگی ٍػیْ ایي قَم دس قنقبص ؿوبلی ٍصًِ

باهٌی دس آثخبصیب ،ِ ثخـی اص ػشصهیي تبسیخی زش،ؼؼتبى اػ  ّوتَاسُ  دسگیشی ٍ ً

گشایی دس ػبیش ًقبى قنقبص ؿوبلی تَػي ایي قَم تجلیت  ؿتذُ    سٍی دادُ ٍ ٌٓبكش هلی

داغؼتتبى دس ؿتوبل   ّبی دسًٍتی سٍػتیِ اػت .     اػ . ثطشاى داغؼتبى ًیض اص آؿنتگی

هیلیَى 2َهتشهشثْ هؼبض  ٍ ،یل50300ػبضک دسیبی ،بػ یي اػ . ثبل  ثش قنقبص ٍ دس

اقتلتبدی ؿتوبلی قنقبصاػت .      ّضاسًنش خؤی  داسد. داغؼتبى ثخـی اص ًبضی640ٍِ 

ّب دس داغؼتتبى   هلی  هؼئلِ(. 107: 1389گبص اػ )،َ یی ٍ  هْوتشیي كٌبیْ آى ًن 

خَدهختتتبس   اًندتتبسآهیضتش اص ّشختتبی دیگتتش دس سٍػتتیِ اػتت . ایتتي خوْتتَسی     

ثطتشاى داغؼتتبى   هلی  قنقبصی سا دس خَد خبی دادُ اػت .  30ثضسگ  ضذٍد  زٌذاى ًِ

اػتبلیٌی ؿَسٍی ٍ ًیض ٓذم تَصیْ ثشاثش ثشٍت اػت )هشیذی    ّبی دٍسُ ػیبػ   ًتیدِ

،ًٌَی ًیتض ضبكتک تتذاٍم افتَل       ثطشاى تبتبسػتبى دس سٍػیِ(. 134: 1390ٍ ثخـٌذُ 

ٌٓبكتش ّتَیتی    ّب ٍ ػشصهیٌی ٍ ػیبػی اه شاتَسی هغَل ٍ تالؽ  ثشای ضنَ ثؼتگی

 -اقَام ثشخبهبًذُ ثشای ثبصگـ  ثِ ِٓوت  گزؿتتِ ٍ ثبصیتبثی َّیت  هلتی ٍلگتبیی      

اٍسالی ٍ ایدبد ّوجؼتگی ثب تبتبسّبی هقین ػیجشی ٍ اسٍپتبی ؿتشقی اػت )ًَاصًی ٍ    

 (.121: 1390ًَاصًی 

 ّایگشمدػتشػیتِآب ػذم.5-2

لی آى ثب قٌت ؿوبل ّن سٍػیِ اگشزِ پٌْبٍستشیي ،ـَس خْبى اػ  اهب هشصّبی ؿوب

دس خـکی اػ . ّویي اهتش   هشص اػ  ٍ هشصّبی خٌَثی  ؿشقی ٍ غشثی آى هطلَس

ّبی گشم اص ًشیق تلشف ػشصهیي  ِ د،تشیي پتش ،جیش )سػیذى سٍػیِ ثِ آةثبٓث اسائ

ّتبی   تضاسی ٍ ٍقَّ خٌت   ِ سٍػی  ِیش ایشاى ٍ افغبًؼتبى( دس دٍسُ،ـَسّبی خٌَثی ً

ّبی گشم هـکک ثضسگتی دس استجبًتبت    دػتشػی سٍػیِ ثِ آة ذمایشاى ٍ سٍػیِ ؿذ. ٓ
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ّتبی   تدبسی سٍػیِ ٍ ًیضهبًْ تطشک ًیشٍی دسیبیی سٍػیِ ؿذُ اػ . هبّبى دس ػبل

پبیبًی قشى ًَصدُ  ثِ خغشافیبی ػیبػتی آػتیب تَختِ خبكتی داؿت . ٍی اػتتشاتظی       

بًؼتبى ٍ ایتشاى  خٌَثی  ٍسٍد ثِ ػَاضک اقیبًَع ٌّذ اص ًشیق افغ سٍػیِ سا دس آػیبی

ّب دس یَسؽ ثِ ػَی خٌَة  داًؼ  ٍ دس خبٍسدٍس  ایي اػتشاتظی سا تالؽ سٍع هی

: 1380،شد)ٓضتتی   اص ًشیق هٌسَسی ٍ زیي ثشای سػیذى ثِ اقیبًَع آسام تَكی  هی

ِ    (. دس ثشسػی پیـی56ٌِ ایتي   تبسیخی ایي هَهَّ ٍ استجبى آى ثب ایشاى ثشسػتی سیـت

ّبی پیـیي قبثک تَخِ اػ : خٌ  ٍ اػتٔوبس ثتشای   س ػذُهٔوک طئَپلیتیک سٍػیِ د

(  هَهتَٓی ،تِ ػتجت ؿتذ قتشاسداد      53: 1390یضدی  ّبی گشم)پبپلی دػتشػی ثِ آة

ّتب ثتِ قلوتشٍ ایتشاى  ثتِ ایتشاى تطویتک         ٌٓتَاى اٍلتیي تْتبخن سٍع    پتشصثَسگ ثِ ػي

 (.  57: 1389گشدد)هدتْذصادُ 

 ایذئَلَطیًَِظَْسِسٍػی.6-2

دس زْتبس ٌٓلتش قَهیت   هتزّت  ًِتبم ػیبػتی ٍ خغشافیتب  یٌٔتی          َّی  سٍػیِ 

اػالٍ  هزّت استتذٍ،غ  ًِتبم اػتتجذادی تتضاسی ٍ      -ّبی خبف قَم سٍع ٍیظگی

(. ایتذئَلَطی اص  37: 1389اسٍپبیی ًْنتِ اػت )،شهی   -هـخلبت خغشافیبیی آػیبیی

خبسخی   ،ِ دس ًَل تبسیخ هٔبكش سٍػیِ ّوَاسُ ثش ػیبػ تشیي هَهَٓبتی اػ  هْن

پشػتتی ٍ   ایي ،ـَس تأثیش گزاؿتِ  اػ . اهتشٍصُ ایتذئَلَطیِ غیشهبس،ؼیؼتتی )ًٍتي    

 ِ ؿتتذى هؼتلوبًبى سٍػتتیِ( دس   ّتبی َّیتت  هلتی ٍ سادیکتبلیضُ    ػتتیضی  ثطتتشاى  ثیگبًت

ؿَد. صیشا،تِ  ًتَٓی ثطتشاى     خبسخی ایي ،ـَس یک هبًْ داخلی هطؼَة هی ػیبػ 

َُْس  تجٔین اختوبٓی ٍ  گشایی دسضبلِ ىٍخَد آٍسدُ اػ   ًظادگشایی/ افشا َّی  ثِ

ٍیظُ ٓلیِ هشدم قنقبص ٍ آػیبی هش،ضی  اص  ّبی ًظادی ثِ ضکَهتی ٍ آصاس ٍ اری  اقلی 

 (.72: 1389خولِ ایي هؼبئک اػ )ٓوبدی 

 خوؼیت.7-2

تتشیي هَاًتْ    سٍد ٍ ثتِ یکتی اص هْتن    ػَی فبخِٔ پیؾ هی دس سٍػیِ ٓبهک خؤی  ثِ

ؿتذىِ   خبسخی تجذیک ؿذُ اػ . صیشا سؤیبی قذست ثتضسگ  بػ گزاس ثش ػی داخلی تأثیش

تَاًذ ثذٍى داؿتي هٌبثْ اًؼبًی هبّش  پیـشفتِ ٍ فشاٍاى  تطقق  هشداى سٍػی ًوی دٍل 



44 

 

 سیاست جهانی

 

فصلنامه علمی پژوهشی 

 سیاست جهانی،

 دورة سوم، شمارة اول،

 3131بهار

 

هیلیتَى تتي   5/6خؤی  ،ک ایي ،ـَس ضتذٍد   2007تب اٍاػي ػبل 1995یبثذ. اص ػبل

ِ ،بّؾ یبف  ٍ  َ  9/141خؤیت  ایتي ،ـتَس ثتِ      2009 دس طاًَیت ى تتي سػتیذُ   هیلیت

ًنتش   141200000  خؤی  سٍػیِ سا 2010(. ػشؿوبسی ػبل 79: 1389اػ )ٓوبدی 

 1991،تتتتتِ خؤیتتتتت  آى دس ػتتتتتبل  آتتتتتالم ،تتتتتشدُ اػتتتتت   دس ضتتتتتبلی

  2000كتتتذّضاس ًنتتتش ٍ دس ػتتتبل    ٍػتتتی هیلیتتتَى ٍّـتتت  كتتتذٍزْک یتتتک

ثیٌی سػتوی ػتبصهبى    ّضاس ًنش ثَدُ اػ . ًجق پیؾ ٍدٍیؼ  هیلیَى ٍپٌح كذٍزْک یک

ًنش صًتذگی   هیلیَى كذٍثیؼ  هیالدی دس سٍػیِ تٌْب یک 2030ؿٌبػی  تب ػبل  خؤی

(. دس قیبع ثب ،ـَسّبی كٌٔتی هیضاى تَلتذ دس سٍػتیِ   42: 1390خَاٌّذ ،شد )،شهی 

اًگیتض اػت .    ی ،بسگشی هشداى ؿتگن   ٍیظُ دس هیبى خبهِٔ ٍهیش ثِ پبییي ٍ هیضاى هشگ

ػتبل پتیؾ   40تتش اص هیتبًگیي    پتبییي ػبل 5ػبل اػ  ،ِ  59هتَػي ٓوش هشداى سٍع

تتشیي   ثبؿذ ،ِ یکی اص ثتضسگ  تش اص هتَػي ٓوش صًبى سٍع هی ػبل پبییي13ثبؿذ ٍ  هی

 (.79: 1389ّبی ػٌی دس خْبى اػ )ٓوبدی  ؿکبف

اػالم.8-2

آى تقشیجتب  ًتبثَد ؿتذُ اػت .       ػختی ػش،َة ٍ ؿتبلَدُ  دس قلوشٍ ؿَسٍی  اػالم ثِ

ای اص َّی  فشٌّگی ٍ قَهی ٍ ًِ یتک آتقتبد هٌٔتَی     كَست ًـبًِ تش ثِ اػالم ثیؾ

فٔبل ثشای اغلت هتشدم آػتیبی هش،تضی تلقتی هتی ؿتذ. فذساػتیَى سٍػتیِ پتغ اص          

یبفتتِ دس ساُ ثبصیتبثی َّیت      ّبی اػتقالل فشٍپبؿی ؿَسٍی  ّوسَى دیگش خوَْسی

غ ٍیظُ دیٌی ٍ هزّجی خَد قشاس داسد. هؼتلوبًبى پت   اختوبٓی  ػیبػی  اقتلبدی  ٍ ثِ

ای سا دس  ؿتَسٍی ػتبثق ًیتض اقلیت  ٓوتذُ       ّبی هؼلوبى اص پیکشُ ایی خوَْسیاص خذ

دٌّذ. دس كَست تذاٍم سًٍذّبی خؤیتی  هوکي اػت    فذساػیَى سٍػیِ تـکیک هی

ِ    ثش اّوی  ٓبهک اػالهی افضٍدُ ؿَد. اػتالم دس دٍسُ  ،وتی ٍ    پؼبؿتَسٍی اص تَػتٔ

تتشی ًؼتج  ثتِ گزؿتتِ      بی هزّجی ثتیؾ ّ ی ،ینی ثشخَسداس گشدیذُ ٍ هؼلوبًبى آصاد

 اًذ.  دػ  آٍسدُ ثِ

ٌَٓاى دیٌی ثب قتذه  ٍ ًیتض هؼتلوبًبى سٍػتیِ ثتب خؤیتتی قبثتک         دیي اػالم ثِ       

ای سا پیؾ سٍی ّوگبى قشاس دادُ اػ  ،تِ  هٌِشُ  ًضدیک ثِ ثیؼ  هیلیَى تي -تَخِ
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ٌذُ دس آیٌذُ ٍ ػشًَؿ  ،ٌ ٌَٓاى یک ٓبهک تٔییي هشدم سٍػیِ  ثِ اػالم ثِ  دس آى ّوِ

خبسخی  سٍػیِ دس دٍساى پتَتیي ًؼتج  ثتِ خْتبى      ػیبػ   سٍػیِ ثٌگشًذ. دس ضَصُ

اػالم تَخِ خَد سا افضایؾ دادُ اػ . پَتیي َّؿتوٌذاًِ ثتِ ایتي ًتیدتِ سػتیذ ،تِ       

خَاّذ هَهتَّ اػتالم دس    پَتیي هیدًیب خَاّذ ثَد.   شگزاس دس آیٌذُاػالم ًیشٍی تأثی

 (.  32: 1389تْذیذ ثِ یک فشك  تجذیک ،ٌذ)كٌبٓی  سٍػیِ سا اص یک

ّتبی قتَهی فذساػتیَى سٍػتیِ      تشی دس ثطشاى اگشزِ َّی  قَهی ًقؾ پشسً        

  ِ ِ     داسد اهب اػالم اًقالثی ٍ ًِ كَفیبًِ  ًیض دس هتَاسدی ثت ایتي    ٌٓتَاى ًیتشٍی هطش،ت

غؼتتبى ٍ  ّتبی زستي  دا   خلَف دس خوْتَسی  ،بس سفتِ اػ   ثِ ّب ثِ ًلجی اػتقالل

تبتبسػتبى. ثشای ًوًَِ  ٍّبثی  دس زسي پغ اص خٌ  اٍل ثب سٍػتیِ قتذست یبفت .    

دس خٌ  ٓلیِ ًیشٍّبی سٍػیِ ؿش،  فٔبل داؿتٌذ ٍ  1995-6ّبی  صهبًی ،ِ دس ػبل

ّبی هبلی ،لیذی سا دس ػبختبسّبی ًِبهی ٍ ػیبػتی   دس دٍساى پغ اص خٌ  ًیض پؼ 

ّبی هبلی ٓشثؼتبى ػَٔدی  ثشخَسداس ثَدًتذ   ی ّب اص ضوب ٍ هزّجی اؿغبل ،شدًذ. آى

ّتبی سادیکتبلی    اًگیختٌذ. فٔبلیت   ّب سا ٓلیِ سٍػیِ ثشهی ٍ ثب خزة خَاًبى ثیکبس  آى

ّب ثب هخبلن  هؼلوبًبى زسي  داغؼتبى  ایٌگَؽ ٍ پیشٍاى اػالم كَفی هَاخِ  ٍّبثی

(.157: 1389فش ٍ خیشی  ؿذ ٍ ثش ًباهٌی ٍ ثطشاى دس زسي داهي صد)هٔیٌی

 کاػپیيهَقؼیتسٍػیِدسهٌطقِ.9-2

ٍگتبص ٍ    دسیبی ،بػ یي اص خولِ هٌبًق اػتشاتظیکِ خْبى اػ . ،ـ  هٌبثْ هْن ًن 

،ٌتذ   ای سا ثِ ّن هتلتک هتی   ساّی ،ِ زٌذیي ػیؼتن هٌٌقِ ٌَٓاى زْبس قشاسگشفتي ثِ

ػت  ،تِ   ،یلَهتش ا 7000ای ثِ آى دادُ اػ . ًَل خيِ ػبضلی ایي دسیب  اّوی  ٍیظُ

،یلتَهتش ػتَاضک قضاقؼتتبى     2300،یلَهتشِ آى خضٍ ػَاضک ایشاى  ضتذٍد  1000ضذٍد

،یلتَهتش  695،یلتَهتش ػتَاضک آرسثبیدتبى ٍ    825،یلَهتش ػتَاضک تش،وٌؼتتبى    1642

ِ 6: 1389ػَاضک سٍػیِ اػ )اضوذپَس ٍ لـتگشی   دسیتبی ،بػت یي ثٔتذ اص      (. هٌٌقت

،تِ ثتِ آى ،َیت      لقت گشفتتِ اػت   ًنتی خْبى   پبسع ٍ ػیجشی  ػَهیي هٌٌقِ خلیح

هیلیتبسد  68ی ،بػ یي سا  (. رخبیش ًن  هٌٌق5ِ: 1388اًذ)اًبٓ  ٍ ًلشتی  خذیذ گنتِ

دسكذ آى ثتیي هشصّتبی خٌتَثی آرسثبیدتبى تتب هشصّتبی       90اًذ ،ِ  ثـکِ تخویي صدُ
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هیلیتَى ثـتکِ دس سٍص   4/3تَلیذ ًن  ایي هٌٌقِ ثِ  2010قضاقؼتبى قشاس داسد. تب ػبل 

 (.146: 1388صادُ  ًقیتسػیذ )

 
 یکاػپیي)هیلیاسدتـکِ(رخایشًفتهٌطقِ.(2خذٍل)

رخایش ؿذُرخایشاثثات کـَس

 احتوالی

 کلرخایش

،وتتتشیي 

 ػٌص

ثتتتتب تشیي 

 ػٌص

،وتتتتتتشیي  

 ػٌص

ثتتتتب تشیي 

 ػٌص

 39 39 32 7 7 آرستایداى

  1/15 15  1/0 ایشاى

 132 101 92 40 9 قضاقؼتاى

  3/7 7  3/0 سٍػِی

 7/39 55/38 38 7/1 55/0 تشکوٌؼتاى

 59/2 3/2 186 7/49 3/0 اصتکؼتاى

 7/235 2/203 186 7/49 2/17 کلهٌطقِ

 .(5: 1388)اًبٓ  ٍ ًلشتی  

 خاسخیایشاىّایخغشافیایهؤثشتشػیاػتطًَم.3

ِ    ّبی هإثش دس فشآیٌذ ػیبػ  اص خولِ ؿبخق الوللتی    ای ٍ ثتیي  گتزاسی هلتی  هٌٌقت

ثَدى َٓاهک ًجیٔی  داؿتي تٌَّ دس هشصّب  دػتشػی یتب ٓتذم دػتشػتی ثتِ      داسا ّوبًب

ِ   آة الولتک اػت  ،تِ اص آى ثتِ      ًِتبم ثتیي    ّبی آصاد  ٍ تٔذاد ّوؼتبیگبى دس هدوَٓت

(. ّش ٍاضتذ ػیبػتی ثتب تَختِ ثتِ ٍصى      11: 1389ٍسدی  ؿَد)گک طئَپلیتیک تٔجیش هی

ثتتب دیگتتش ٍاضتتذّبی ػیبػتتی طئَپلیتیتتک ٍ هقتتذٍسات طًتتَم خغشافیتتبیی ثتتِ تٔبهتتک 

 پشداصًذ.   هی

 اػتشاتظیکّشهضفاسعٍدسیایػواىٍتٌگِخلیحػَاحلطَالًیدس.1-3

ساّجشدی ّشهتض ٍ ثشختَسداسی اص هَقٔیت  گتزسگبّی  ایتشاى سا        اختیبسداؿتي تٌگِدس

هؼلي ثِ ثْتشیي گلَگبُ اًتشطی خْتبى گشداًیتذُ اػت . دس كتَست ٍقتَّ  َٓاهتک        

آهیضًذ ٍ هَقٔی  ضؼبػتی سا   شافیب  اًشطی  اقتلبد ٍ اهٌی  دسّن هیهختلنی ًِیش خغ

 (.12: 1389ٍسدی آٍسًذ)گک ٍخَد هی ثِ
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فشد ایشاى  داساثَدى هتشص ٍ ػتبضلی ًتَ ًی دس      ّبی هٌطلشثِ یکی دیگش اص ٍیظگی  

،ٌتذ. داؿتتي    ّبی آصاد هتلک هتی  ،ِ ایشاى سا ثِ آة  فبسع ٍ دسیبی ٓوبى اػ  خلیح

ِ     ی هْوی  ایتشاى سا ًؼتج  ثتِ د   گزٌیي ٍیظ  یگتش ،ـتَسّبی ّوؼتبیِ ٍ ضتتی هٌٌقت

فبسع ٍ دسیبی ٓوبى دس خٌتَة    غشثی آػیب  هتوبیض ،شدُ اػ . هَقٔی  خلیح خٌَة

ثْتتتشیي هَقتتْ ػیبػتتی سا ثتتشای هشصّتتبی خٌتتَثی فتتشاّن آٍسدُ اػتت )اخجبسی ٍ    

 (.179: 1388دیگشاى 

 تکثشقَهیٍتٌَعصتاًی.2-3

ّبی قَهی دیگش هشصثٌذی داسد ،ِ َّیتی هتنبٍت   سٍ ثب گشٍُ ص آىیک گشٍُ قَهی ا

ٍ ،وبثیؾ ثش اػبع ّویي توبیض َّیتی  ک اػ قٔی یب تلَسی  ثشای خَد قبئخَاُ ٍا

  اًگیض ًطَُ هْن هٌبقـِ  ای هَسد هٌبقـِ ًیؼ . ًکتِ ،ٌذ. ایي هنشٍهِ  گضاسُ سفتبس هی

 (. 84: 1390پٌبُ  سخی اػ )ضقخب ثخؾ ثش ػیبػ  تأثیشگزاسی ایي هتغیش َّی 

ػشصهیٌی ،ـَسّب هطلَس   ًلجبًِ دس هطذٍدُ ّبی تدضیِ تش ضش،  اگشزِ ثیؾ     

ّب ًتَاًٌذ ثِ ًیبصّب ٍ تقبهبّب پبػخ هٌبػت دٌّذ ٍ یب  اػ  اهب ٍقتی ،ِ ضکَه 

ًلجبى اقذام ،ٌٌذ  گشایؾ ثِ ،ؼت  ًتَاًٌذ ثِ ًشیق هٌبػت ثِ ػش،َة یب هْبس تدضیِ

ّب  ّبیی ،ِ ثب آى ٍیظُ اص ػَی ،ـَسّبی ّوؼبیِ ٍ گشٍُ خبسخی  ثِضوبی  

 ؿَد.  سًذ تقَی  هیٍاثؼتگی قَهی  ًظادی ٍ یب هـتش،بت فشٌّگی دا

ای ًبساهی ٍ ثبصیگشاى خبسخی هَخت  ّبی هطلی ٍ ًبضیِ اتطبد ثیي گشٍ    

هلی سا  ؿَد ٍ دسًتیدِ  هذیشی  اهٌی  ؿذى تْذیذات داخلی ٍ خبسخی هی ثبفتِ دسّن

ًَس ًجیٔی داسای تکثش قَهی اػ  ٍ یکی اص  ػبصد. ایشاى ثِ ثب هـکک هَاخِ هی

(. 13: 1389آیذ)ٓضتی ٍ دیگشاى  ضؼبة هی  تشیي ،ـَسّبی خبٍسهیبًِ ثِ ًبّوگي

 .(48: 1389ایشاى اػ )ًَاش ٍ دیگشاى   ّبی خبهِٔ گیتٌَّ فشٌّگی ٍ قَهی اص ٍیظ

س س ؿوبس دُ ،ـَس ًخؼ  دًیب ٍ اٍلیي ،ـَس دثٌَسیکِ اص هٌِش ًبّوگٌی صثبًی  د

 .ؿَد اػالم ؿوشدُ هیخْبى   ّؼتِ
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خوؼیتٍتشکیةقَهیایشاى.(3)خذٍل

Sorce: http://projects.publicintegrity.org 

 قذستًشمِهشکضیتفشٌّگی.3-3

ّتب ٍ هٌتبثْ یتک ،ـتَس زتَى فشٌّت   آسهتبى یتب          دػتِ اص قبثلی  قذست ًشم ثِ آى 

یب سفتبسّبی دیگش كَست غیشهؼتقین ثش هٌبفْ  ؿَد ،ِ ثِ ّبی اخالقی اًالق هی اسصؽ

(. قذست ًشم ّش ،ـتَسی اص ػتِ   226: 1388گزاسد)ّشػیح ٍ دیگشاى  ،ـَسّب اثش هی

ّتبیی ،تِ ثتشای دیگتشاى ختزاة اػت (         گیتشد: فشٌّت  )ثختؾ    هٌجْ ػشزـوِ هی

ّبی ػیبػی )صهبًی ،تِ هٌٌجتق ثتب افکتبس ٓوتَهی داختک ٍ ختبسج ثبؿتذ(  ٍ          اسصؽ

لقی ؿَد(. پیًَذّبی قَهی  هتزّجی ٍ  خبسخی )صهبًی ،ِ هـشٍّ ٍ اخالقی ت ػیبػ 

ِ   صثبًی ثب ،ـَسّبی ّودَاس  ؿجکِ ختن    ای هبًٌتذ الٔتبلن  ختبم   ّتبی خجتشی ٍ سػتبً

،ـَس خبٍسهیبًِ  هْذ 15پزیشی  قشاث  هزّجی ثب  ٍی  ُشفی  ثب ی تَسیؼ  تی پشع

: 1388پٌتبُ   ی )ضقتـیْ ٍ هش،ضی  خْبى ؿیِٔ  َّی  فشاهلی ٍ فشاهشصی صثبى فبسػ

262) ِ ِ  ّتبی قتذست ًتشم ایتشاى اػت . هوتوَى ایتذئَلَطیک        ُشفیت      اص خولت   پبیت

ػبصیِ قذست ًشم ایتشاى اػت . ایتشاى     تَخِ دس افضٍى گشایی  اص دیگش ٌٓبكش قبثک ؿیِٔ

خوؼیتدسایشاىدسصذدسایشاىصتاىقَهیتسدیف

124 650829 34.5 فبسػی)پبسػی( فبسع 

218496290 25.7 تش،ی آرسی آرسی 

37197000 10 ،شدی ،شد 

48 لشی ٍ ثختیبسی یبسیلش ٍ ثخت 
 

5757600 

53454560 4.8 ٓشثی ٓشة 

63166680 4.4 هبصًذساًی هبصًذساًی 

72303040 3.2 گیلکی گیلکی 

82159100 3 ثلَزی ثلَذ 

91501370 2 ،شهبًدی خشاػبى ،شد 

10863640 1.2 تش،وٌی تش،وي 

11699100 1 تبلـی تبلـی 

12575760 0.8 تش،ی قـقبیی قـقبیی 

131018180 1.5 دیگشاى دیگشاى 

 - - 100 7197000خوْ
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ِ اكلی تـیْ دس خبٍسهیبًِ هطؼَة هیٌَٓاى پبیگبُ  ثِ آهشیکتب ثتِ     ؿَد. ثٔذ اص ضولت

ّ    2003ٓشاق دس ػبل  ت ؿتیِٔ دس تطتَ ت هتزّجی      قتذست هٌَٔیت  ٍ ًقتؾ هتز

ّتبی خوْتَسی    ػیبػت  . (329: 1391صادُ  تش ؿذُ اػ  )قلتبة  خبٍسهیبًِ هـخق

اػالهی دس هذیشی  تٌَٓبت اختوبٓی ٍ افضایؾ ّوجؼتتگی هلتی ثتش ثٌیتبد ػیبػت       

(. اًقالة اػالهی ایتشاى  152: 1388ًلت دیٌی ثٌب ؿذُ اػ )تشاثی  تکثشگشای ٍضذت

ٍخَد آٍسد ٍ ؿیٔیبى دس ،ـَسّبی   تقَی  ؿیِٔ سا ثِ آغبص خیضؽ ٍ  تشیي خشقِ هْن

اهیتتتذ ٍ ایتتتشاى سا هتتتأهٌی ثتتتشای ختتتَد تلتتتَس    سا ًقٌتتتِ  هختلتتت  هٌٌقتتتِ  آى

 (.  162: 1388یَػنی  ،شدًذ)ضبخی

آفشیيدسهشکضٍػؼتػشصهیٌیٍفضاّایخالیگؼؼت.4-3

یتبیی  تشیي ٓبهک قذست یک ،ـَس  خغشافیبی آى ،ـتَس اػت . َٓاهتک خغشاف    ثبثجبت

ّتب  هٌتبثْ آة ثتب قتذست      زَى ٍػٔ   ؿکک  هَقٔی   ٍهْ خغشافیبیی  ًتبّوَاسی 

هؼتقین داسًذ. ّش یک اص َٓاهک ثذٍى دسًِشگشفتي َٓاهک هتشتجي دیگتش     دٍل  ساثٌِ

تٌْب ٓبهک هثج  ثلکِ ًقؾ یک ٓبهک هٌنی سا اینتب ،ٌٌتذ. ّتش ختب ،تِ       هوکي اػ  ًِ

ی  سا اص ّن ختذا ،ٌتذ  ٍػتٔ  قلوتشٍ     ضبكک ٍ گؼتشدُ هشا،ض خؤ ّبی ثی ػشصهیي

،تِ ٍػتبئک استجتبًی هٌبػتت      كَست هبًٔی دسآیتذ  هگتش ایتي    تَاًذ ثِ یک دٍل  هی

استجتبًی ٍ    ،ـَس ثب تَخِ ثِ هٔ  ؿجکِ(. 130: 1385یبفتِ ثبؿٌذ )آِوی گؼتشؽ 

ّتبی فوتبیی ٍ ػتبختبس     گؼیختگیتأثیش ػبختبس تَپَگشافیک ٍ تط ّب  ؿذى ساُ قٌجی

،ض ٍ ًِبم ضکتَهتی هش،ضگتشا  ٍهتٔی  هٌبػتجی ثتشای هٔبؿتشت هلتی        ػیبػی هتوش

ثشخَسداس ًیؼ . دس ایي ػیؼتن ،ِ ػبختبس فوبیی آى ؿٔبٓی ٍ ثتِ هش،ضیت  تْتشاى    

ّتب سا ثتِ    گبُ ّب ٍ ػکًَ  ی ثخؾ ای ًشاضی ؿذُ اػ  ،ِ ّوِ گًَِ اػ   اص آغبص ثِ

ایي الگَی  ًجَدُ اػ . ای زٌذاى هَسد تَخِ هٌٌقِ تْشاى هتلک ػبصد ٍ استجبًبت ثیي

ای دٍسدػ  سا ثِ هش،ض هتلک  ای ثبٓث ؿذُ اػ  هطَسّبیی ،ِ هٌبًق ضبؿیِ ػتبسُ

،ٌٌذ  ُشفی  ،بفی ثشای ثشقشاسی استجبى هیبى ایي هٌبًق ثب تْشاى ًذاؿتِ ثبؿٌذ  ثتِ   هی

ّویي دلیک ضوَس فٔبل هشدم خَاهْ دٍسدػ   ًِیش ثلَزؼتبى  ّشهضگبى  ،شدػتبى  

ِ   هٔ  سًٍذ تطَل دس صهیٌِ(. 185: 1381ًیب  اًذک اػ )ضبفَ تْشاىایالم دس    تَػتٔ
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استجبًی  ثؼتشی هٌبػت ثشای اًضٍای ًؼجی قلوشٍّتبی ،شدًـتیي ثتَدُ اػت .       ؿجکِ

ًِش ػبصهبى فوبیی  قٌجی اػت . ؿتؾ ؿتٔبّ اكتلی ثتب       آّي ایشاى اص ًقٌِ ساُ  ؿجکِ

غشثی ٍ اخیتشا   خٌَة ٍ خٌَة ثبختشی  خبٍسی  ؿوبل هش،ضی  تْشاى ثِ ؿوبل  ؿوبل

ػَی خٌَة خبٍسی ،ـیذُ ؿذُ اػ . دس ایي هیبى  ثتبختش ،ـتَس ؿتبهک     ؿـوی ثِ

آّتي   ّبی ،شدػتبى  ّوذاى  ،شهبًـبُ ٍ ایالم فبقذ ّشگًَِ خي سیلی ّؼتٌذ  ساُ اػتبى

دّتذ. ّشزٌتذ    ًوتی ّبی ؿْشی آرسثبیدبى غشثی سا پَؿؾ  یک اص ،بًَى قٌَس ًیض ّیر

ّتبی سیلتی اص ًِتش     ٍهٔی  تَپَگشافیتک صاگتشع ؿتوبلی ٍ هیتبًی  تَخیتِ ًتشش      

،ِ زٌیي خٌتی ٓتالٍُ ثتش     ػبصد  اهب ٍاقٔی  آى اػ  سا هـکک هی ّبی ثب ی آى ّضیٌِ

ًِش پیًَذ فوبّبی فٔبلی  ػِ ،ـتَس ایتشاى  تش،یتِ ٍ     اهٌیتی  اص ًقٌِ -تَخیِ ػیبػی

 (.111: 1388پَس ٍ دیگشاى ،ـذ)،شیوی َیش هیآلی ثِ تل ٓشاق  ؿشایي ایذُ

 تاسیخیٍفشٌّگیغٌیپیـیٌِ.5-3

دٍل  دس فوبی خغشافیبیی فالت ایشاى ثِ اٍایتک قتشى ّـتتن پتیؾ اص هتیالد        پیـیٌِ

گشدد. ؿشایي اختوبٓی  فشٌّگی  ػیبػی  اهٌیتی ثبٓتث ؿتذ ،تِ اقتَام ایشاًتی       ثبصهی

ب ًتبم دٍلت  هتبد ٍ ثتِ هش،ضیت  ّگوتبًتِ       هتطذ ؿًَذ ٍ ًخؼتیي دٍل  فشاگیش سا ثت 

 (.17: 1381ًیب تـکیک دٌّذ)ضبفَ

هلتتی ،ْتي ٍ ثشآیٌتذ تٔبهتک خؤتی        فشٌّگی ایشاى  هطلَل زٌذّضاسػبلِ  هٌَِهِ 

اًذ ٍ ّشیک ثتِ ػتْن    ّبی قَهی اػ  ،ِ َّی  فشٌّگی ایشاى سا ؿکک ثخـیذُ گشٍُ

اًتذ ٍ دس ًْبیت   دس    هٌنی افتضٍدُ ّبی هثج  ٍ  ّبیی گًَبگَى ثب هإلنِ خَد ثش آى  یِ

اًذ. َّی  فشٌّگی ایشاى  ایي َّی  ،الى فشٌّگی هؼتطیک ٍ خَد ثخـی اص آى ؿذُ

ا دس ختَیؾ ختبی   ّبی قتَهی س  ی اقَام ٍ گشٍُ ،ِ ّوِ زتش گؼتشدُ ٍ فشاگیشی اػ 

تَاى ثِ تٌَٓبت فشٌّگی ٍ اختوبٓی اؿبسُ  ّبی تبسیخی ایشاى هی گیدادُ اػ . اص ٍیظ

ّتب دس اغلتت ادٍاس تتبسیخی ثتب ّوتذیگش ّوضیؼتتی        گتشٍُ   ِ ثب ایي ٍخَد ّوِ،شد ،

 اػ .  ثَدى  آًبى سا دس ك  هتطذی قشاس دادُ اًذ ٍ َّی ِ ایشاًی آهیض داؿتِ هؼبلو 

ثِ یک تٔجیش  ایشاًیبى هشدهی ّؼتٌذ ،ِ ثب دیگشاى تنبٍت فبضـی داسًذ  آًبى اص پیًَتذ  

ِ      اًتذ   ٍخَد آهذُ ًظادّبی هختل  ثِ اًتذ. ایتي قتَم     ٍلتی َّیت  ختَد سا ًگتِ داؿتت
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ِ  پیَػتِ ٍ ّوبًٌذ یک تٌِ  ثِ ّن تٌیذُ ّن ّب ٍ هٌبفْ خَد سا ثِ اًذیـِ ،تِ   ًطتَی  اًذ  ثت

،تتِ ثتتِ ّتتن گتتشُ  تَاًتتذ ،ـتتیذُ ٍ دساص ؿتتَد  ثتتذٍى آى ّشیتتک اص آى تتتبسٍپَد هتتی

 (.  117: 1388ثخَسًذ)تشاثی 

 ئَپلیتیکّایطهَقؼیتًؼثیٍهحَسیتدسًظشیِ.6-3

ّب خضء  هطَسی ّبستلٌذ ٍ دیگش قؼو   هکیٌذس ؿوبل ایشاى خضء ًبضیِ  ثشاػبع ًِشیِ

اػ بیکوي    ( ثشاػبع ًِشی52ِ: 1389الٔبثذیي  ثبؿذ )صیي ای( هی ّالل داخلی )ضبؿیِ

ػشصهیي ضبؿیِ یب سیولٌذ قشاس داسد. ثِ آتقبد ٍی  ایي هٌٌقِ اهکتبى    ایشاى دس هطذٍدُ

تتشیي هٌتبثْ    ػبصد. اص ًشف دیگش ثتیؾ  شّی ٍ ثطشی سا ثْتش فشاّن هیتش،یت قذست ث

(. 14: 1388ًیشٍی اًؼبًی ٍ ػَْل  استجبى دسایي ثخؾ اص خْبى ٍخَد داسد)ٓضتتی  

ِ   ثش اػبع ًِشیِ خلتیح فتبسع سا ثٔتذ اص اسٍپتب ٍ آهشیکتب         ثشطیٌؼکی  آهشیکب هٌٌقت

شایي ،ٌتشل هٌتبًق ٍ ًقتبى   ،ٌذ. ثٌبث  ػَهیي خي دفبٓی اػتشاتظیک خَد هطؼَة هی

تتشیي هجتبًی    ای ثشخَسداس اػ . اص هْن ّشهض  اص اّوی  ٍیظُ  ٍیظُ تٌگِ اػتشاتظیک  ثِ

ٍگتبص آى   فبسع رختبیش ِٓتین ًنت     اّوی  ٍ هَقٔی  اػتشاتظیک ٍ طئَپلیتیک خلیح

ًن  خْبى دس ایي هٌٌقِ قشاس داسد ٍ ضذٍد   ؿذُ دسكذ رخبیش ؿٌبخت66ِاػ . ضذٍد

ؿتَد   فبسع تأهیي هتی    خْبى اص تَلیذات ًنتی ّـ  ،ـَس ًنتی خلیحدسكذ ًن60

 (.14: 1391)ًبهی ٍ دیگشاى 

 هاّیتتحویلیهشصّایػیاػی.7-3

    ِ ِ    هبّی  ٍ فوبی هؼلي ثش قشاسدادّتب ٍ هٔبّتذاتی ًِیتش ْٓذًبهت   گلؼتتبى  ْٓذًبهت

تٔیتیي   ِ گبًت  ّبی ػِ تش،وٌسبی  قشاسداد آخبل  هٔبّذات اسصسٍم اٍل ٍ دٍم  ضکوی 

ًوبیتذ ،تِ    هشص دس ؿشق ،ـَس  هبّی  تطویلی هشصّبی ایشاى سا هطشص ٍ هـخق هی

ثبؿتذ. ٍهتٔی     ّبی صثبًی ایشاًتی هتی   ّب ٍ ؿبخِ گَاُ آى  گؼتشؽ فشاهشصی قَهی 

الوللتی دس دٍ قتشى    دّذ ،ِ ایي هشصّب ّوشاُ ثب تطتَ ت ثتیي   هشصّبی ایشاى ًـبى هی

ّتبی   قبخبس سًٍذی اًقجبهتی داؿتتِ  ثختؾ     لًَِصدُ ٍ ثیؼ  ٍ ثب ،بّؾ قذست ػلؼ

ٍػتتیٔی اص ،ـتتَس دس ؿتتوبل ٍ ؿتتشق ایتتشاى ختتذا ؿتتذُ ٍ دس گزؿتتتِ ثتتِ تلتتشف   

َ      اه شاتَسی (. دس 368: 1381ًیتب  ّبی هدتبٍس  سٍػتیِ ٍ اًگلتیغ دسآهتذُ اػت )ضبف
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ًـتذُ ثتیي ایتشاى ثتب ٓتشاق  ،َیت          هشصّبی دسیبیی ٍخَد هشصّبی تٔشی   هطذٍدُ

فبسع ٍ ایشاى ٍ پب،ؼتبى ٍ اهبسات ٍ ٓوبى دس دسیبی ٓوتبى ٍ ایتشاى     اهبسات دس خلیح

سٍػیِ  تش،وٌؼتبى  آرسثبیدبى ٍ قضاقؼتبى دس دسیبی ،بػ یي  زًَبى زتبلؾ خذیتذی   

،ٌذ. دسیبی ،بػ یي دس ؿوبل هش،تضی ایتشاى قتشاس گشفتتِ      دس ثشاثش ایشاى خَدًوبیی هی

بیدتبى دس غتشة ٍ سٍػتیِ دس    اػ . قضاقؼتبى دس ؿتوبل  تش،وٌؼتتبى دس ؿتشق  آرسث   

تتشیي   ،یلَهتشهشثتْ اػت . ٓویتق   460000غشة آى ٍاقْ ؿذُ اػ . ٍػتٔ  آى  ؿوبل

(. ًَل ػتبضک  4: 1389ثخؾ ایي دسیب دس ػبضک ایشاى قشاس داسد)اضوذپَس ٍ لـگشی 

ِ   657ایشاى دس ایي دسیب  ٌٓتَاى   ،یلَهتش اػ . ایي دسیب تب قجک اص فشٍپبؿتی ؿتَسٍی ثت

ؿٌبختِ هی ؿذ. ثٔذ اص فشٍپبؿی ؿَسٍی  ػْن ایشاى ٍ سٍػتیِ   دسیبی ایشاى/ ؿَسٍی

ٍگبص ٍ هٌبثْ غزایی دسیبیی ثتِ اّویت  ایتي دسیتب       ،بّؾ پیذا ،شد. ٍخَد هٌبثْ ًن 

 افضٍدُ اػ . 

 ّاتحلیلیافتِ.4

دّذ ،ِ دٍ ،ـَس دس ؿشایي تتبسیخی ثتب    ثشسػی تبسیخ سٍاثي ایشاى ٍ سٍػیِ ًـبى هی

اًذ. ایشاى دس ًضد سٍػیِ ٍ سٍػیِ دس ًضد ایشاى  یکذیگش ًگشیؼتِّبی هتنبٍت ثِ  دیذگبُ

اص صهبًی هَسد تَخِ خبف قشاس گشفتٌذ ،ِ پتش،جیش د،تشیي هٔشٍف خَد سا هجٌتی ثتش   

ّبی گشم ثیبى ،شد. دس آى صهبى سٍػیِ ؿتشٍّ ثتِ گؼتتشؽ     هشٍست دػتشػی ثِ آة

تْذیذی خٌشًتبک ٍ   قلوشٍ خَد ٍ ،ـَسگـبیی ًوَدُ ٍ دس ًضد ّوؼبیگبى خٌَثی ثِ

 (.2: 1390آتوبد تجذیک ؿذ)ثبثبخبًی  خذی ٍ ،ـَسی غیشقبثک

گیشی اٍلیي استجبًبت دٍ ،ـَس ؿذ اّوی  طئَپلیتیتک ایتشاى ثتشای     ؿکک  زِ هبیِ آى 

پْلتَی دٍم ،تِ طئَپلیتیتک سٍػتیِ تتب        سٍػیِ ثَدُ اػ . ایي ًگتبُ ًتبثشاثش تتب دٍسُ   

ِ   ،تِ هتی   ًتَسی    اداهِ یبف   ثِؿَد ای ثشای ضکَه  ٍق  هْن هی اًذاصُ   تتَاى ػتبی

ّتتبی  گیتتشی ػتتٌگیي هؼتتبض   ّوؼتتبیگی ٍ قتتذست اتوتتی ؿتتَسٍی سا ثتتش خْتت  

ختبسخی   خبسخی ایشاى هـبّذُ ًوَد. اهتب پتغ اص اًقتالة اػتالهی  ػیبػت       ػیبػ 

ّتبی طئَپلیتیتک ختَد ٍ     خوَْسی اػالهی ًِ ثش اػبع هٌبفْ هلی ٍ ثشگشفتِ اص طًَم

تتش ثتش هجٌتبی ًیبصّتبی تکٌَلَطیتک ٍ ضوبیت         ػیِ  ثلکِ ثیؾ،ذّبی طئَپلیتیک سٍ
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خبسخی سٍػیِ دس قجبل  ػیبػی سٍػیِ اص ایشاى ؿکک گشفتِ اػ  ٍ ثش ٓکغ  ػیبػ 

ایشاى هتأثش اص ٍصى طئَپلیتیک خَد ٍ ،ذّبی طئَپلیتیتک ایتشاى ثتَدُ اػت . ثتش ایتي       

 اػبع دػتبٍسد ایي پظٍّؾ  دٍ ثخؾ اػ :

ّایطئَپلیتیکایرشاىٍدستشاتشسٍػیِ)هتأثشاصطًَمخاسخیایشاىالف(ػیاػت

 کذّایطئَپلیتیکسٍػیِ(

الولتک ٍ قٌتْ    خبسخی ایشاى دس قجبل سٍػیِ هتأثش اص خبیگبُ ایشاى دس ًِبم ثیي ػیبػ 

زٌبى ،ِ ؿبیؼتِ ثتَدُ  ًتَاًؼتتِ اػت  ثتش      استجبى ػیبػی ثب آهشیکب اػ . ثٌبثشایي  آى

سٍػتیِ اػتتَاس ثبؿتذ. تطلیتک صیتش ًشضتی اص        ّتبی طًتَهی ختَیؾ ٍ ،تذی     هإلنِ

هٌتبفْ هلتی ایتشاى      ،ٌٌذُ تَاًذ دس قجبل سٍػیِ تأهیي خبسخی ایشاى اػ  ،ِ هی ػیبػ 

 .ثبؿذ

ّایّایطئَپلیتیکهؤثشتشهؼاحت،قَهیتٍتحشاىخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

قَهی)کذّایطئَپلیتیکسٍػیِ(

  ،ِ ایي اهش ّتن هضیت  ٍ ّتن ًتَٓی هتٔ       سٍػیِ پٌْبٍستشیي ،ـَس خْبى اػ  

،ٌذ  اهب هتبهي   سا صیبد هی طئَپلیتیک سٍػیِ اػ . ٍػٔ  سٍػیِ ٓوق اػتشاتظیک آى

ثقبی فذساػیَى سٍػیِ ًیؼ   زشا،ِ سٍػتیِ  ،ـتَسی ثتب قَهیت   هتزّت ٍ صثتبى       

ّب ٍ هٌبًق فتذسال اػت     دػ  ًیؼ . ،ـَسی فذساتیَ اػ  ،ِ ؿبهک خوَْسی یک

ّب اؿتشا،بت فشٌّگی ثب  خَیؾ آصاد ّؼتٌذ. ا،ثش ایي خوَْسی  س اداسُ،ِ تب ضذٍدی د

فشٌّگی ختبسج ًضدیتک سٍػتیِ ّؼتتٌذ ٍ یتب پیًَتذّبی         سٍػیِ ًذاسًذ ثلکِ یب دًجبلِ

پتزیشی توبهیت  اسهتی آى     فشٌّگی ثب ،ـَسّبی ّوؼبیِ داسًذ. ّویي اهش ثِ آػتیت 

ًشم  تکثش قتَهی/ صثتبًی ٍ اػتالم    تَاًذ ثب تأ،یذ ثش طًَم قذست  افضٍدُ اػ . ایشاى هی

 ّبی قتَهی آى هتإثش ثبؿتذ.     ّبی طئَپلیتیک(  ثش توبهی  اسهی سٍػیِ ٍ ثطشاى )طًَم

ّتبی زستي  داغؼتتبى  تبتبسػتتبى  اٍػتتیبی ؿتوبلی ،تِ         دس داخک سٍػیِ خوَْسی

ّب ثَهی ّؼتٌذ یب پیًَذّبی ًظادی ٍ صثبًی ثتب ایتشاى داسًتذ ٍ یتب      ا،ثشی  خؤی  آى

ّتب دس ختبسج ًضدیتک سٍػتیِ اػت  ٍ یتب        ّبی قَهی آى هزّجی ٍ یب دًجبلِ اؿتشا،بت

ّبی قَهی ختبسج ًضدیتک سٍػتیِ ّؼتتٌذ  دس هٔتشم       ّب دًجبلِ ثخـی اص خؤی  آى
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ؿًَذگی قشاس داسًذ. زٌبًسِ ایشاى اص ایي تتَاى طئَپلیتیتک ختَد اػتتنبدُ      خٌش تدضیِ

ّبی فذساػتیَى   دس خوَْسی ّبی اػالهی ٍ قَهی تَاًذ ثب ضوبی  اص خٌجؾ ًوبیذ هی

 فذساػیَى سٍػیِ سا ػشٓ  ثخـذ.  ًلجبًِ داسًذ تدضیِ ّی  اػتقاللسٍػیِ ،ِ هب

خاسجًضدیکسٍػیِ)کذّایّایطئَپلیتیکهؤثشتشاصطًَمخاسخیتشآهذُػیاػت

 طئَپلیتیکسٍػیِ(

ؿتَد ،تِ ثٔتذ اص فشٍپبؿتی ؿتَسٍی       ّبیی گنتِ هتی  خبسج ًضدیک سٍػیِ ثِ ػشصهیي

ِ     هؼ ّتبی غشثتی     تقک ؿذًذ. سٍػیِ پغ اص فشٍپبؿتی ؿتَسٍی ثتشای ختزة ػتشهبی

فتبسع ٍ ختبسج    ػیبػ  هؼبهطِ ٍ پزیشؽ هوٌی ضوَس ًِتبهی آهشیکتب دس خلتیح   

ثجتبتی دس هٌتبًق طئَپلیتیتک     ًضدیک خَد سا پزیشف . اهب دیشی ً بییذ ،ِ پی ثتشد ثتی  

،ـتَسّبی آػتیبی    سفتتي  خٌشافتبدى هٌبفْ سٍػیِ ٍ اصدػت   ًضدیک سٍػیِ  ثبٓث ثِ

ثِ ّویي خبًش سٍػیِ ػٔی ًوَد ثتب  ؿَد.  ِ ضیبت خلَت سٍػیِ ّؼتٌذ هیهش،ضی ،

تش ثب ایشاى ٍ ٓشثؼتبى تب ضذٍدی اص ضوبی  ایي ،ـَسّب اص ثٌیتبدگشایی  ٍ   استجبى ثیؾ

: 1386صادُ ٍ ثشدثتبس   )ٓلیّبی سٍػیِ ثکبّتذ  ّب دس آػیبی هش،ضی ٍ خوَْسی ًنَر آى

ٌَٓاى یک سقیت خذی هٌبفْ سٍػتیِ سا دس ختبسج ًضدیتک     ایشاى ثِدس ایي هیبى (.46

تشیي  ٍ هبًذگبستشیي ،ـَسّب دس ًَل تتبسیخ ثتَدُ    ،ٌذ. ایشاى یکی اص ،ْي تطذیذ هی

اػت .  ثشاثش ٍػٔ  اهشٍصی ثَد3ُتقشیجب  قشى پیؾ  ٍػٔ  هؼبض  آى  3اػ  ،ِ تب 

ؿتًَذ   سٍػیِ هطؼَة هتی ٌَٓاى خبسج ًضدیک  ّبیی ،ِ اهشٍصُ ثِ ثؼیبسی اص ػشصهیي

 (.7: 1389ًظاد  اًذ)هدتْذصادُ ٍ سؿیذی ثخـی اص خبک ایشاى ثَدُ

ایي پیًَذ تبسیخی/ فشٌّگی دس تبخیکؼتبى  اصثکؼتبى  تش،وٌؼتتبى  آرسثبیدتبى ٍ        

ّتب    ّتب  تتبت   ّب  آرسی ،ِ  تبخیک ًَسی ّبی قنقبص ؿوبلی زـوگیش اػ   ثِ ػشصهیي

ّتب   ایي هٌبًق ثخـی اص اقَام ایشاًی ّؼتتٌذ ٍ صثتبى آى   ّب ٍ ،شدّبی ػب،ي دس اٍػتی

ّب هؼلوبى ٍ دس هتَاسدی هبًٌتذ آرسثبیدتبى     آى  ّبی ایشاًی اػ . ّوِ ای اص صثبى ؿبخِ

هٌبػت ایشاى اص ایي ُشفی  تبسیخی/ فشٌّگتی ٍ    قشاث  هزّجی ثب ایشاى داسًذ. اػتنبدُ

ِ     تَاًذ ایشاى سا خبیگضیي سٍػیِ دس آػیبی ه هزّجی هی   ش،تضی ،ٌتذ ٍ زتِ ثؼتب صهیٌت

 تَسی فشٌّگی ایشاى سا فشاّن ،ٌذ.تش ٍ اضیبی اه شا پیًَذّبی گؼتشدُ
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ّایطئَپلیتیکهؤثشترشهَقؼیرتسٍػریِدسدسیرایخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

کاػپیي)کذّایطئَپلیتیکسٍػیِ(

ِ   دس زْبسساّی ٍاقْ ؿذُ اػ  ،بػ یي دسیبی ثتِ ّتن    ای سا ،ِ زٌذیي ػیؼتن هٌٌقت

ِ  هتلک هی ّوتیي دلیتک ّتن ثتشای       ،ٌذ: اسٍپب ٍ خبٍسهیبًِ  قنقبص ٍ آػیبی هش،ضی. ثت

ّبی خْبًی اّویت  اػتتشاتظیک پیتذا ،تشدُ      آى ٍ ّن ثشای قذست  ،ـَسّبی ّوؼبیِ

خلَف ،ِ ثش اّوی  رخبیش ّیذسٍ،شثٌی آى  (  ث5ِ: 1389اػ )اضوذپَس ٍ لـگشی 

 هؼبئک اهٌیتی ًیض افضٍى ؿذُ اػ . 

،تِ    ّبیی سٍثتشٍ اػت    ثشداسی اص هٌبثْ دسیبی ،بػ یي ثب هطذٍدی  ایشاى دس ثْشُ     

تشیي ثخؾ دسیبی ،بػ یي دس  داؿتي داًؾ فٌی  صم )ٍخَد ٓویق ّب ٓذم تشیي آى هْن

ّبی ایشاى(  توبیک سٍػیِ ثِ ًِشات ػِ ،ـَس قضاقؼتبى  تش،وٌؼتبى ٍ آرسثبیدتبى   آة

زِ ثبٓتث   ای ثِ هؼبئک دسیبی ،بػ یي اػ . آى هٌٌقٍِ ٍسٍد آهشیکب  ٍ ،ـَسّبی فشا

اًنٔبل ایشاى دس هَهَّ دسیبی ،بػ یي ؿذُ  قٌْ استجبى ثب آهشیکب ٍ ًیبص ثتِ ضوبیت    

الولتک   گشایبًِ ثِ ًِبم ثیي الولک اػ . ایشاى ثب یک دیذ ٍاقْ ػیبػی سٍػیِ دس ًِبم ثیي

ؾ دّذ ٍ ثب ثْجَد هٌبػجبت ثب تَاًذ هَقٔی  ًِبهی خَد سا دس دسیبی ،بػ یي افضای هی

ثشداسی اص هٌبثْ ،بػ یي افضایؾ دّتذ. ایتي    ،ـَسّبی غشثی  تَاى فٌی خَد سا دس ثْشُ

 ،ٌذ. اهش ثِ تؤی  هَقٔی  سٍػیِ دس ایي دسیب ،وک هی

ّایطئَپلیتیکهؤثشتشػیاػتاًشطیسٍػیِ)کذّایخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

 طئَپلیتیکسٍػیِ(

ساّجتشد  »ٌٓتَاى ػتالش ػیبػتی سا دس ػتٌذ      ن خَد ثِ اػتنبدُ اص اًشطی ثِپَتیي تلوی

هجٌتبیی ثتشای   »ٓلٌتی ،تشد. دس ایتي ػتٌذ هٌتبثْ اًتشطی       « 2020اًشطی سٍػیِ تب ػتبل 

اسصیتبثی ٍ دس  « ی اقتلبدی ٍ ػبصٍ،بسی ثشای تٌِین ػیبػ  داخلی ٍ خبسخی تَػِٔ

تتب ضتذٍد صیتبدی ًنتَر      ،ِ ًقؾ سٍػیِ دس ثتبصاس خْتبًی اًتشطی    آى تأ،یذ ؿذُ اػ 

  (. اػتتنبدُ 29: 1386ًتَسی  «)،ٌتذ  الولک هـخق هتی  ی ثیي سا دس ٓشكِ طئَپلیتیک آى

ػیبػی سٍػیِ اص گبص ثبٓث ؿذ تب اسٍپب ثِ فکش تأهیي گبص هَسد ًیبص اص هٌبثٔی ثِ غیتش  

ّویي دلیک اص ًشش ًبثب،َ ،ِ تَػي پتٌح ؿتش،  غیشدٍلتتی ثتشای      اص سٍػیِ ثبؿذ. ثِ
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ص ،ـَسّبی آػیبی هش،ضی  قنقبص ٍ خبٍسهیبًِ ایدبد ؿذُ ثَد ضوبیت  ،تشد.   اًتقبل گب

ِ      ایشاى ثب ایي دلیتک هخبلنت     ،ِ دٍهیي رخبیش گتبصی خْتبى سا پتغ اص سٍػتیِ داسد ثت

آهشیکتتب  ًذاؿتتتي داًتتؾ فٌتتی ٍ قتتَاًیي هدلتتغ ًتَاًؼتت  اص ًتتشش اػتتتنبدُ ،ٌتتذ   

ایشاى اص   اػتنبدُ ثبٓث ٓذمخیطبى ًیض  -ثب،َ  (. خيِ لَل22ِ-24: 1388ؿوبهی  )ضد 

ُشفی  طئَپلیتیک خَد ؿذ. ٓذم تَاًبیی ایشاى دس اػتنبدُ اص هٌبثْ گبص ٍ طئَپلیتیتک   

ِ   ّتبی غتشة اسٍپتب ٍ هَهتَّ پشًٍتذُ      ایي ،ـَس ثب قذست  ثِ ساثٌِ ای ایتشاى ٍ   ّؼتت

ای  اكتالش قتَاًیي هدلتغ ٍ     ّؼتِ ِؿذى هؼئلِ گشدد. ثب ضک ًْن ثشهیهَاهْ دٍل  

ّبی  تَاى اص تَاى فٌی اسٍپب ٍ ًیض ضوبی  ػیبػی قذست یشی هٌبفْ هلی ایشاى  هیگ پی

تَاًذ دی لوبػتی اًتشطی    غشثی ثشای كذٍس گبص ایشاى ثِ اسٍپب اػتنبدُ ًوَد. ایي اهش هی

اثش ،ٌذ ٍ اص تَاى ػیبػی آى ثکبّذ. سٍػیِ سا ،ن

ویسٍػیِ)کرذّایّایطئَپلیتیکهؤثشتشقذستاتخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

 طئَپلیتیکسٍػیِ(

ِ      ایشاى دس هٌٌقِ  ای ٌّتذ    پشآؿَة خبٍسهیبًِ ٍاقْ ؿتذُ ٍ دس هیتبى ثتبصیگشاى ّؼتت

پب،ؼتبى  اػتشائیک ٍ سٍػتیِ گشفتتبس ؿتذُ اػت . ثٌتبثشایي سػتیذى ثتِ آى ػتٌص اص          

زِ تتب،ٌَى   ًبپزیش اػ . آى قذست سا ثشقشاس،ٌذ  اختٌبة  ای ،ِ هَاصًِ تکٌَلَطی ّؼتِ

ایتشاى ثتب آهشیکتب ٍ      گشایبًِ ؿذُ قٌْ ساثٌِ هلّی ٍاقْ  هبًْ سػیذى ایشاى ثِ ایي خَاػتِ

 ًَّ ًگبُ ایشاى ثِ اػشاییک اػ .

ِ       ثب تغییش ؿشایي ٍ ساُ        ای  هَقٔیت    یبفتي ایتشاى ثتِ هدوَٓتِ ،ـتَسّبی ّؼتت

ای توتٔی  خَاّتذ ؿتذ. اگشزتِ ػتشثشآٍسدى یتک        ٌَٓاى یک ،ـَس ّؼتِ سٍػیِ ثِ

ی اٍسآػیب اص ّظهًَی آهشیکتب ٍ غتشة دسایتي هٌتبًق خَاّتذ       قذست اتوی دس هٌٌقِ

،ٌتذ  ثتب ایتي ضتبل      اهٌیتی اهٌی سا دس خٌَة  ثشای سٍػیِ ایدبد هتی   ،بػ  ٍ ضبؿیِ

اهٌیتی دس گشٍ تتذاٍمِ قٌتْ     ،ٌذ  زشا،ِ  ایي ضبؿیِ ّبی سٍػیِ سا ثشًشف ًوی ًگشاًی

 استجبى ػیبػی ایشاى ثب آهشیکب اػ . 
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ّایطئَپلیتیکسٍػیٍِخاسخیسٍػیِدسقثالایشاى)هتأثشاصطًَمب(ػیاػت

کذّایطئَپلیتیکایشاى(

ِ  ثشخی تطلیک گتشاىِ سٍػتی  ایتشاى سا تْذیتذی ثتشای سٍػتیِ        ٍیتظُ تطلیتک   گشاى ٍ ثت

داًٌذ. اص ایي دیذگبُ  یک ایشاى قذستوٌذ ،تِ آػتیبی هش،تضی  قنقتبص ٍ ختضس سا دس       هی

تَاًذ تْذیذی ختذی ثتشای    داًذ  هی ضیبتی خَد هی  ػبلِ  ضَصُ اص ثیؼ اًذ ػٌذ زـن

ٍ « ختبسج ًضدیتک  »سا  ای ،ِ سٍػیِ آى هٌبفْ ٍ ًنَر سٍػیِ دس ایي ضَصُ ثبؿذ  هٌٌقِ

ِ     خبسخی خَد هی اٍلَی  ًخؼ  ػیبػ  ّتبی   داًذ. هَقٔی ِ ایتشاى ًجتق ا،ثتش ًِشیت

تَاًتذ تتأثیش    ساثٌتِ ثتب آى هتی   ،ِ ،وی  ٍ ،ینی   طئَپلیتیک  ،ـَسی ثؼیبسهْن اػ 

ّبی فَق ثبٓث ؿذُ اػت    ثؼضایی دس قذست هلی ،ـَسّبی هقبثک داؿتِ ثبؿذ. هإلنِ

ّتبی طئَپلیتیتک ختَیؾ ٍ توش،تض ثتش ،تذّبی        تب ػٔی سٍػیِ دس اػتتنبدُ اص طًتَم  

طئَپلیتیک ایشاى ثبؿتذ تتب اص ُْتَس یتک قتذست ثتضسگ دس هشصّتبی خٌتَثی ختَد          

ّبی طئَپلیتیک سٍػیِ  ٍػی  تطلیلی اػ  اص تقبثک طًَمخلَگیشی ،ٌذ. ایي ػیبػ  س

 ٍ ،ذّبی طئَپلیتیک ایشاى.

ایایشاى)کذّایّؼتِّایطئَپلیتیکهؤثشتشپشًٍذُمخاسخیتشآهذُاصطًَػیاػت

طئَپلیتیکایشاى(

ِ  سٍػیِ یکی اص ،ـَسّبی ٓوَ داین ؿَسای اهٌی  اػ   ای  ،ِ خضء ،ـَسّبی ّؼتت

ثتَدى دس ػتبخ  ًیشٍگتبُ     دلیک ًشف قتشاسداد   س ثٔذ اص اًقالة ثًِیض ّؼ . ایي ،ـَ

ای ایتشاى اػت . ثتب     ثَؿْش  ثبصیگش اكلی خبسخی دس گؼتشؽ ثشًبهِ كلص آهیض ّؼتِ

ِ      گیتشی  ایي ٍخَد دس سأی ِ   ّتبی ؿتَسای اهٌیت  ٓلیتِ ثشًبهت ای ایتشاى سأی ثتِ    ّؼتت

ّبی ایتشاى هتبًْ اٍج    ن،شدى تطشی هٌذ دادُ اػ  ٍ اص ًشفی ثب تٔذیک ّبی ّذف تطشین

 ای ایشاى ؿذُ اػ .  ّؼتِ  گیشی هـبخشُ پشًٍذُ

ِ   اگشزِ هَهَّ ػبخ  ًیشٍگبُ ثَؿْش اص پشًٍتذُ       ای ایتشاى خذاػت  ٍلتی     ّؼتت

لطبٍ ػیبػی ایي دٍ هؼألِ سا ؿذیذا  ثتِ ّتن گتشُ دادُ     ،ِ سٍػیِ ثِ ٍاقٔی  ایي اػ 

اى دس ؿَسای اهٌی  ػبصهبى هلک خبتوِ ای ایش ّؼتِ  اػ  ٍ ُبّشا  تب صهبًی ،ِ پشًٍذُ

ثَؿتْش ًیؼت . ایتي ًیشٍگتبُ ،تِ قتشاس ثتَد دس ّـتتن           ًیبثذ  هبیک ثتِ اتوتبم پتشٍطُ   
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ػتبل ثتِ تَٔیتق افتتبدُ     10ثشداسی اص ٍاضذ اٍل آى  تکویک ؿَد  تبسیخ ثْش1999ُطٍئیِ

(. سٍػتیِ اص یتک ًتشف ختَد سا ؿتشیک      5: 1390ًتظاد    اػ )هدتْذصادُ ٍ سؿیذی

ِ  ّ ًگشاًی ِ    بی غشة دس ثشخَسداسی ایتشاى اص زشخت ای ٍ دػتتیبثی ثتِ    ػتَخ  ّؼتت

ّبی كبدسُ ٓلیِ ایتشاى سا دس ؿتَسای اهٌیت  اهوتب      داًذ ٍ قٌٌٔبهِ ای هی ػالش ّؼتِ

 ،ٌذ.  ّب ٌَٓاى هی تطشین  ،ٌٌذُ ،ٌذ ٍ اص ًشفی ًقؾ خَد سا تٔذیک هی

ِ  دًجبل ًَ ًی ّب ثِ سٍع       تٌذ زشا،تِ یتک ایتشاى    ای ایتشاى ّؼت   ؿذى ثطشاى ّؼتت

،ِ ،بساگبً   ثتب كتشاض  دس تْتشاى     زٌبى ای خٌش خذی ثشای سٍػیِ اػ   آى ّؼتِ

ّبی خَد سا ثتِ ػتو  تْتشاى     ای ؿَد  هؼکَ هَؿک اُْبس داؿ  ،ِ اگش ایشاى ّؼتِ

ِ   ،ٌذ. آى گیشی هی ًـبًِ ای ،ٌتبس   ّب هٔتقذًذ ،ِ هوکي اػ  آهشیکب ثب یک ایتشاى ّؼتت

ِ   ّب هی ثشخی اص آهشیکبیی گًَِ ،ِ ثیبیذ ٍ آى ِ  ًَیؼٌذ  یک ایتشاى ّؼتت تتش   ای هؼتئَ ً

ِ     ٓوک هی ای  ،ٌذ ٍ دس ًتیدِ  ساُ ثشای تَافق ثبص ؿَد ٍ سٍػتیِ دس هقبثتک ایتشاى ّؼتت

 ِ ِ      30تٌْب ثوبًذ. ثِ تٔجیشی سٍػتی ای ؿتَد    هیلیتَى هؼتلوبى داسد ٍ اگتش ایتشاى ّؼتت

 (.187: 1389د)،شهی قؼو  خٌَثی سٍػیِ هطتوال ثِ هخبًشُ خَاّذ افتب

خاسخیتشآهذُاصطًَهْایطئَپلیتیکهرؤثشترشهَقؼیرتایرشاىدسدسیرایػیاػت

کاػپیي)کذّایطئَپلیتیکایشاى(

تَاًذ هَقٔیت    اص دیذ سٍػیِ یک اتطبد غیشسػوی هیبى آهشیکب  تش،یِ ٍ آرسثبیدبى هی

تتشی    ص اّوی  ثتیؾ ایي ،ـَس سا تؤی  ،ٌذ. ثٌبثشایي هؼبئک اهٌیتی دسیبی ،بػ یي ا

ًیبصّتبی    ،ٌٌتذُ  خَثی تأهیي ثِ 1940ٍ  1921ثشای سٍػیِ ثشخَسداس اػ . قشاسدادّبی

ّب ٍ لضٍم تذاٍم  ثش آتجبس ایي پیوبى 1998ّویي دلیک سٍػیِ تب  اهٌیتی سٍػیِ ثَدًذ. ثِ

،تشد. ضوبیت  غتشة اص     ثَدى دسیبی ،بػت یي تأ،یتذ هتی    سطین ضقَقی هجتٌی ثش هـبّ

ٍگبص ثبٓث تغییش ًگشؽ سٍػیِ ؿتذ. ایتي    ٍ آرسثبیدبى ٍ ،ـ  هٌبثْ ًن تش،وٌؼتبى 

ثشدى تش،وٌؼتبى ٍ آرسثبیدبى ثتِ آهشیکتب دسكتذد أًقتبد      ،ـَس ثشای خلَگیشی اص پٌبُ

پیوبى دٍخبًجِ ثب ایي دٍ ،ـتَس ثشآهتذ ٍ ٓوتال  ایتشاى سا هٌنٔتک ،تشد )هدتْتذصادُ ٍ        

لوبتیک  ضوَس ًِبهی سٍػیِ دس دسیبی (. ٓالٍُ ثش اقذاهبت دی 5: 1390ًظاد   سؿیذی

،تِ دس   2002،بػ یي ًیض قبثک تَخِ اػ . سصهبیؾ ًِبهی ثضسگ سٍػیِ دس ثْبس ػتبل 
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ّتضاس ًنتش اس ،بس،ٌتبى ًیتشٍی دسیتبیی سٍػتیِ ؿتش،          َّاپیوب ٍ د30ُسصهٌبٍ  60آى 

داؿتٌذ یک ًوبیؾ قذست ثشای تطویک الگتَی سطیتن ضقتَقی هتَسد ًِتش ختَد ثتِ        

 (.199: 1390)ػلیوبًی پَسلک ٍ ؿدبٓی ّوؼبیگبًؾ ثَد

ّایطئَپلیتیکهؤثشتشاقَامٍتواهیتاسضریایرشاىخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

 )کذّایطئَپلیتیکایشاى(

ِ  سٍػیِ ،ـَسی اػ    ّوتیي دلیتک ثتشای اداسُ    ،ِ اص اقَام هتٔذد تـکیک ؿذُ اػ . ثت

ى ًیض هبًٌذ سٍػیِ اص اقَام هتٔتذد  ثْتش خبهِٔ  ًِبم فذسالی سا اًتخبة ،شدُ اػ . ایشا

ّتب اگشزتِ    ایشاًیتبى ٍ صثتبى آى    تـکیک ؿذُ ثب ایي تنبٍت ،ِ اقَام ایتشاى اص ختبًَادُ  

ّبی ایشاًی ّؼتتٌذ. ًِتبم ایتشاى ثتش      هتنبٍت اػ  ثب اؿتشا،بت صیبد  اص هدوَِٓ صثبى

ًِتبم   تَاًذ ثب تأ،یذ ثتش اهتیتبصاتِ   خالف سٍػیِ  خوَْسی ٍ هتوش،ض اػ . سٍػیِ هی

ًشصی ًْنتِ  ػجتِ تطشیک ثشخی اص اقَام ایشاًی خْت  ،ؼتت اهتیتبصاتی      فذسالی  ثِ

 خَاّی ثشآیذ.   هبًٌذ خَدهختبسی

ّایطئَپلیتیکهؤثشتشدیپلواػیٍتشاًضیرتاًرشطیخاسخیتشآهذُاصطًَمػیاػت

ایشاى)کذّایطئَپلیتیکایشاى(

ثتشداسی   داسد. ٍلی ثِ د یلی تَاى ثْشُ ایشاى دٍهیي رخبیش گبص خْبى سا پغ اص سٍػیِ 

،ٌتذ. ایتشاى     اص ایي رخبیش سا ًذاسد ٍ ّش ػبلِ ثخـی اص گبص هَسد ًیبص خَد سا ٍاسد هی

الوللی آػیبی هش،ضی ٍ قنقبص تجتذیک ؿتذُ    ّبی ثیي استجبى  اص دیگشػَ  ثِ ،بًَى ثبلقَُ

ٌذ ٍ تتتش ،ـتَسّبی آػتتیبی هش،تضی ٍ قنقتبص  هطتتبى دس خـتکی ّؼتتت     اػت . ثتیؾ  

،ـَسّبی دیگش خْبى ،ِ هبیک ثِ گؼتشؽ هٌبػجبت ثب آػیبی هش،ضی ٍ قنقبص ّؼتٌذ  

ّتبی ایتشاى  سٍػتیِ  تش،یتِ  زتیي ٍ افغبًؼتتبى ًذاسًتذ         ای ختض اػتتنبدُ اص ساُ   زبسُ

            (. 9: 1389پَس ٍ لـگشی  )اضوذ

یتیتک ختَد  اص   سٍػیِ ثب آگبّی اص هطذٍدی  ایتشاى دس اػتتنبدُ اص تتَاى طئَپل           

ػیبػی ٍ طئَپلیتیک اػتنبدُ ًوتَدُ اػت  تتب ثتب تشاًضیت         توبم تَاى خَد دس ٓشكِ

ٍگبص ،ـَسّبی آػیبی هش،ضی  هبًْ هطَسی  ایشاى دس استجتبى ایتي ،ـتَسّب ثتب      ًن 

ثبصاسّبی خْبًی ؿَد  ًیض  هبًْ پیَػتي ایشاى ثتِ ًتشش ًبثتب،َ گتشدد. ّوسٌتیي ایتي       
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ک خی قلذ داسد دس ًتشش اٍپت   اى خلَف ال ٌٔ  گبص ثِگزاسی دسك ،ـَس ثب ػشهبیِ

 .گبصی  ایشاى سا ثِ ضبؿیِ ثشاًذ

 

 گیشیًتیدِ

  تتأثیش پزیشفتتِ ٍ    ّتبی طئَپلیتیتک   خبسخی ایشاى ٍ سٍػیِ  اص تقبثکِ ،ذ/ طًَم ػیبػ 

ّبی تقبثتک  تتبسیخی    سفتبسّبی دٍ ،ـَس سا ًؼج  ثِ ّوذیگش  ؿکک دادُ اػ . صهیٌِ

هیبى آٍسد ،ِ ا،ٌَى ثتِ تتبسیخ پیَػتتِ اػت .      ص سٍصگبساًی ػخي ثِتَاى ا اػ  ٍ هی

ای ثتَد ،تِ    ،ٌٌتذُ  ٍقَّ اًقالة اػتالهی ٍ فشٍپبؿتی ؿتَسٍی  دٍ سختذاد دگشگتَى     

ّتبیی اص   ًشصی ّوضهبى تبسیخ ٍ ایذئَلَطی ٍ خٌ  ػشد سا ثِ زبلؾ ،ـیذ ٍ ًـبًِ ثِ

پذیتذاس ػتبخ . اًقتالة     آغبص یک ٓلش تبصُ دس تقبثک/ تٔبهک هیبى ایشاى ٍ سٍػیِ سا

گشا ػبخ  ٍ فشٍپبؿی ؿَسٍی  سٍػیِ سا ثتِ   خبسخی ایشاى سا آسهبى اػالهی  ػیبػ 

ِ     آٍسدگبّی غیشایذئَلَطیک  داخک ًوَد. ا،ٌَى  ،تذ/ طًتَم   ّتبی   ّتبی هجتٌتی ثتش پبیت

طئَپلیتیتتک  طئَا،ًََهیتتک  طئَ،تتبلسش  طئَاتویتتک  ّیتتذسٍپلیتیک ٍ طئَاػتتتشاتظیک  

َس ایشاى ٍ سٍػیِ سا ثیؾ اص پیؾ  ثِ ّوذیگش ٍاثؼتتِ ػتبختِ   خبسخی دٍ ،ـ ػیبػ 

اػ   آهیختگِی ًتَٓی ًیتبِص ًبزتبس ٍ ًنتشِت تتبسیخی  دٍ ،ـتَس سا دس هیتبى اًتَاّ         

ثبیؼ   خَاٌّذ ٍ ًِ هی یتَاًٌذ ٍ ًِ ه ،ِ  ًِ هی ّب  اػیش ػبختِ اػ  تبخبیی پیسیذگی

. ّتش دٍ ،ـتَس  ا،ٌتَى     ای سا دس سٍاثي ختبسخی ختَد  پیـتِ ػتبصًذ     ًِهـی هؼتقال

ّتبی   اًذ  ًِ اص ػش ٓالقِ  ثلکِ اص ػش ًیبص. ،تذ  آٍس  ثِ ّن ٍاثؼتِ ؿذُ ًطَی ؿگن  ثِ

ّبی طئَپلیتیک ایتشاى  فشكتتی تتبسیخی ثتشای ایتشاى       ّوشاُِ طًَم طئَپلیتیک سٍػیِ ثِ

ِ  ًگتشی  ختَد سا اص ثٌتذِ گشٍگتبى     فشاّن آٍسدُ اػ  تب ثتَاًذ ثب ٍاقْ ّتب    سٍع  گیشاًت

ّب  زٌتذاى   ّبی طئَپلیتیکِ سٍع ّوشاُِ طًَم دبت ثخـذ. ،ذّبی طئَپلیتیک ایشاى  ثًِ

تَاًتذ داؿتتِ ثبؿتذ.     الولتک  ًوتی   ؿبى دس ًِتبم ثتیي   ّب دس ثبصیگشی ػَدی ثشای سٍع

خبسخیِ  اًذ ٍ دیگش گشٍگبىِ ػیبػ  ّب  دسآهذُ آساهی اص ثٌذِ سٍع  ّب  ثِ دسٍاقْ  ایشاًی

خَاّی  ثلکِ اص ػش ًبزبسی  ایتشاى سا   ّب  ًِ اص ػش آسهبى سٍع سٍػیِ  ًیؼتٌذ.  سیذُپی

اًتذ تتب اص ساّتشٍی آى ٍ ثتب دس صًدیشػتبختيِ آى        ثِ ،ـَسی گزسگبّی تجذیک ػبختِ
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  ِ ختَد سا ثتبصآفشیٌی ،ٌٌتتذ. اص هٌِتشِ دٍ ًگتبُِ گضلـتتبفتی ٍ       ؿتَ،  ٍ ؿتکَُ گزؿتتت

ن اص دیتذگبّی تتبسیخی ٍ   ،ِ ّ ؿبفتی ثِ سٍاثي ایشاى ٍ سٍػیِ ًـبًگش آى اػ  گوبیي

خبسخی ایشاى ٍ سٍػتیِ  ٍیظگتی ،ٌب،ٌـتی     فشٌّگی ٍ ّن اص هٌِش ،بس،شدی  ػیبػ 

ّب ًؼتج  ثتِ    ثبصیگشی آى  ّبی دٍ ،ـَس  ثِ ؿیَُ طًَم قَع هیبى ،ذ/ ٍ  داسًذ ٍ ،ؾ

 الولک  ٍاثؼتِ ؿذُ اػ .  ّوذیگش ٍ ًؼج  ثِ دیگش ثبصیگشاى قذستوٌذِ ًِبم ثیي

 

 

 

 

 هٌاتغ

فاسػی-الف

ی تدذیتذ ضیتبت    هَاًْ ٍ ؿیَُ ّتبی ثبصداسًتذُ  »(  1389ًیب  هطوذسهب ) اضوذی  ٓجبع ٍ ضبفَ

   تبثؼتبى.30   ػبل ّـتن  ؿوبسُؿٌاػی ؿیؼِ ،«ؿیِٔ دس خْبى

 تْتشاى: ػتبصهبى   طئَپلیتیرکدسیرایخرضس(  1389اضوذپَس  صّشا ٍ لـکشی تنشؿتی  اضؼتبى )  

 خغشافیبیی ًیشٍّبی هؼلص.

  تْتشاى:  خغشافیایهشصتاتأکیذتشهشصّایایرشاى(  1388ضؼي ) ذ ٍ ًبهی  هطوذاخجبسی  هطو

 ػبصهبى خغشافیبیی ًیشٍّبی هؼلص.

  «ی ختضس  ایتشاى ٍ خٌتَى اًتقتبل اًتشطی ضتَصُ     »(  1388اًبٓ   خَاد ٍ ًلتشتی  ضویذسهتب )  

 .1-22  صهؼتبى ٍ ثْبس  كق3   ػبل دٍم  ؿوبسُهطالؼاتاٍسآػیایهشکضی

غشثتی   ایتی )ثشسػتی هتَسدی: خٌتَة     ٍصًظئَپلیتیک ٍ ًِبم قذست هٌٌقِ»(  1385ی )آِوی  ّبد

 زْبسم  پبییض ٍتبثؼتبى. ػَم ٍ    ػبل دٍم  ؿوبسُطئَپلیتیک  «آػیب(

  فتشٍسدیي ٍ  32   ؿتوبسُ ایرشاع  «تضاسّتب   ایتشاى ٍ سٍػتیِ دس دٍسُ  »(  1390)ثبثبخبًی  هلٌنی 

 اسدیجْـ .

ًگرراّیتررِدیپلواػرریآبایررشاى:(  1390  فبًوتتِ )پتتبپلی یتتضدی  هطوذضؼتتیي ٍ ٍثتتَقی 

   هـْذ: پبپلی.ّیذسٍپلیتیک

داًرؾ  «ّبی خوَْسی اػالهی دس هذیشی  تٌَٓتبت اختوتبٓی   ػیبػ »(  1388تشاثی  یَػ  )

 اٍل  ثْبس ٍ تبثؼتبى.    ػبل پٌدن  ؿوبسُػیاػی
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خوْتَسی اػتالهی   ّب ٍ تْذیتذّب ثتشای    ّالل ؿیٔی  فشك »(  1388یَػنی  اهیشهطوذ ) ضبخی

 ی اٍل  ثْبس ٍ تبثؼتبى.   ػبل پٌدن  ؿوبسُػیاػی داًؾ  «ایشاى  آشاة ٍ آهشیکب

   تْشاى: ػو .خغشافیایػیاػیایشاى(  1381ًیب  هطوذسهب ) ضبفَ

   هـْذ: پبپلی.اصَلٍهفاّینطئَپلیتیک(  1385ًیب  هطوذسهب ) ضبفَ

-26  هْش ٍ آثبى  كق25   ؿوبسُایشاع  «وکًبثب،َ  اص ضشف تب ٓ»(  1388ؿوبهی  سهب ) ضد 

22. 

ِ  َّی   قَهی  ٍ ػیبػ »(  1390پٌبُ  خٔنش ) ضق   41ی   دٍسُػیاػرت  «خبسخی دس خبٍسهیبًت

   ثْبس.1 ؿوبسُ

اػبػی خوَْسی اػالهی ایشاى: هتشص خغشافیتبیی/    هنَْم قلوشٍ دس قبًَى»(  1390خلیلی  هطؼي )

   ػبل ثیؼتن  ثْبس.58   ؿوبسُساّثشد  «ٓقیذتی هشصی ثی

هطالؼاتآػیای  «ّبی سٍػیِ دس آػیبی هش،ضی سًٍذ تکَیي ػیبػ »(  1384داداًذیؾ  پشٍیي )

 .153-184  پبییض  كق51 زْبسم  ؿوبسُ  ل زْبسدّن  دٍسُ  ػبهشکضیٍقفقاص

هطالؼرات  «ّتب  ثطتشاى ختبهَؽ    زتش،غ »(  1387صادُ  ضبهتذ )  ًظاد  غالهطؼیي ٍ،تبُن  صسگشی

 .67-86  تبثؼتبى ٍ پبییض  كق2   ػبل اٍل  ؿوبسُیهشکضیاٍسآػیا

   سؿ : داًـگبُ آصاد اػالهی سؿ .کاستشد(-طئَپلیتیک)ایذُ(  1389الٔبثذیي  یَػ  ) صیي

ِ   َٓاهک هإثش دس فشایٌذ ًِبهی»( 1390ػلیوبًی پَسلک  فبًوِ ٍ ؿدبّ  هشتوی ) ی  ؿتذى دسیبزت

 .189-218تبثؼتبى  كق  33   ػبل ًْن  ؿوبسُ،ساّثشددفاػی«خضس

ِ      فشكت  »(  1388افتشٍص  هطوتذ )   ػیوجش  سهب ٍ گک ی  ّتبی هـتتشک ایتشاى ٍ سٍػتیِ دس ٓشكت

 .67-103  كق19   پبییض  ؿوبسُساّثشدیاع  «اًذاص طئَپلیتیک اًشطی  ٍهٔی  فٔلی ٍ زـن

تطلیک ثطشاى زسي دس زبسزَة سّیبف  »(  1391ا ػالهی  هطوذضؼي ٍ ثبقشی  هشتوی ) ؿیخ

  ثْتبس ٍ تبثؼتتبى    10   ػبل پٌدن  ؿتوبسُ هطالؼاتاٍسآػیایهشکضی  «هٌبلٔبت اهٌی  اًتقبدی

 .99-118كق

ؿذُ دس:   ثبسگزاسی«ّبی اػتشاتظیک سٍػیِ هٔبكش تئَسی»(  1389كٌبٓی  فبًوِ )  

http://strategicreview.org/?p=12711 

   تْشاى: ػو   زبح پٌدن.طئَپلیتیک(  1380اهلل ) ی  ٓضتٓضت

تطلیک فوتبیی ثطتشاى قَهیتْتب دس خبٍسهیبًتِ      »( 1389اهلل ٍ اضوذی ػیلَُ  خوبل ) ٓضتی  ٓضت

 دٍم  ثْبس.    ػبل دٍم  ؿوبسُ،خغشافیایاًؼاًی«ایشاىهٌبلِٔ هَسدی ،شدّبی

http://strategicreview.org/?p=12711
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ِ   ػبصی َٓاهک تأثیشگزاس ثش تلوین»(  1389ٓوبدی  سهی ) هطالؼراتآػریای  «ختبسخی سٍػتی

 .66-89  كق70   ؿوبسُهشکضیٍقفقاص

ثشسػی ػیبػ  ّبی سٍػتیِ دس خلتیح   »(  1386صادُ  ٓوشاى ٍ ثشدثبس ًبّش گَساثی  هْشداد ) ٓلی

   هشداد. 189   ػبل ّنذّن  ؿوبسُگضاسؽ  «فبسع )دٍساى خٌ  ػشد ٍپغ اص آى(

  «ختتبسخی طئَپلیتیتتک ٍ ػیبػتت  »(  1387قبلیجتتبف  هطوتتذثبقش ٍ پَسهَػتتَی  ػیذهَػتتی )  

   صهؼتبى.66   ؿوبسُّایخغشافیاییپظٍّؾ

ِ  َهی ایشاى دس هٌٌقِخبیگبُ طئَا،ًَ»(  1391صادُ  هدیذ ) قلبة هدوَػرِ  «ثتضسگ   ی خبٍسهیبًت

   خلذ دٍم  سؿ : داًـگبُ آصاد اػالهی.اًدويطئَپلیتیکایشاىکٌگشُ هقاالتپٌدویي

  ػتبل  سٍاتطخاسخی  «ایشاى ٍ سٍػیِ: هتطذ ؿشقی یب تْذیذ خٌتَثی  »(  1389،شهی  خْبًگیش )

 .171-199ی ػَم  پبییض  كق دٍم  ؿوبسُ

هطالؼراتآػریای  «َّی  هلی ٍ ػیبػ  سٍػتیِ دس ختبسج ًضدیتک   »(  1389،شهی خْبًگیش )

 .35-62  كق44 ػَم  ؿوبسُ    ػبل دٍاصدّن  دٍسُهشکضیٍقفقاص

  ایرشاع  «اهتشٍص   ثطشاى ،بّؾ خؤی  ٍ ٍهٔی  خبًَادُ دس سٍػیِ»(  1390،شهی  خْبًگیش )

 .42-48  هْش ٍ آثبى  كق35 ؿوبسُ

   تْشاى: ٍصاست اهَس خبسخِ.ػیاػتٍحکَهتدسفذساػیَىسٍػیِ(  1376،َ یی  الِْ )

ّایًظشیٍتاسیخیّوگشایریٍٍاگشایریدسفذساػریَىتشسػیصهیٌِ(  1389،َ یی  الِْ )

 تْشاى: دفتش ٍصاست اهَس خبسخِ  زبح دٍم.  سٍػیِ

  تْشاى: داًـگبُ ایتشایشاىٍّوؼایگاى)هٌاتغتٌؾٍتْذیذ(هقذهِ(  1379پَس  یذاهلل ) ،شیوی

 تشثی  هٔلن.

گزاسیػیاػیدفاػیٍػیاػتًاهِسُ  «ّب ٍ ،بس،شدّب هشصّب  آػیت»( 1389ٍسدی  ٓیؼی ) گک

 صهؼتبى.دٍم      ػبل اٍل  ؿوبسُاهٌیتی

ِ الوللیایرشاىّایهشصیٍهشصّایتیيػیاػت(  1389هدتْذصادُ  پیشٍص ) ضویذسهتب      تشخوت

 هطوذی  تْشاى:  ػو . هلک

ختبسخی سٍػتیِ دس    تطلیک طئَپلیتیتک ػیبػت   »(  1390ًظاد  اضوذ ) هدتْذصادُ  پیشٍص ٍ سؿیذی

 .1-36م  تبثؼتبى  كقدٍ    ػبل ّنتن  ؿوبسُطئَپلیتیک  «ایشاى اتوی  ساثٌِ ثب ثشًبهِ

   تْشاى: ػو .خغشافیایػیاػیٍػیاػتخغشافیایی(  1381هدتْذصادُ  پیشٍص )
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ًـتیي   ّتبی هؼتلوبى   َّی  ٍ ػیبػت  دس خوْتَسی  »(  1390هشیذی  ثْضاد ٍ ثخـٌذُ  خبًشُ )

  9   ػبل زْبسم  ؿوبسُهطالؼاتاٍسآػیایهشکضی  «هَسدیذاغؼتبى ٍ تبتبسػتبى  سٍػیِ: هٌبلِٔ

 .119-138ییض ٍ صهؼتبى  كقپب

  «ًقتؾ ٍ تتأثیش ٍّبثیت  دس ثطتشاى زستي     »(  1389الؼبدات ٍ خیشی  هْشی ) فش  ضـو  هٔیٌی

 .151-170  پبییض ٍ صهؼتبى  كق7   ػبل ػَم  ؿوبسُهطالؼاتاٍسآػیایهشکضی

  15ی   ؿوبسُهطالؼاتآػیایهشکضیٍقفقاص(  1375« )ّبی قنقبص ؿوبلی هویوِ: ثطشاى  هقبلِ»

 ؿذُ دس:  .ثبسگزاسی367-343پبییض كق

http://www.noormags.com/view/fa/ArticlePage/516302 

ِ: تش،یت قَهی خؤی  فذساػیَى سٍػیِ  هقبلِ» ٍ(  1374 )«هویو هشکضی آػیای هطالؼات

 ؿذُ دس: . ثبسگزاسی247-255  كق9 دٍم  ثْبس  ؿوبسُی   دٍسُقفقاص

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/860032 
ّتبی ضتب،ویتی خوْتَسی     ثشسػتی زتبلؾ  »(  1391ًبهی  هطوذضؼي ٍ اضوذی دّکبء  فشیجشص )

یاًدوريهدوَػرِهقراالتپٌدوریيکٌگرشُ  «فبسع ٍ تٌگتِ ّشهتض  لیحاػالهی ایشاى دس خ

   خلذ دٍم  سؿ : داًـگبُ آصاد اػالهی.طئَپلیتیکایشاى

ِ  ساّجشد اثشقذست اًشطی دس ػیبػ »(  1386ًَسی  ٓلیشهب ) ی    ؿتوبسُ ایرشاع  «خبسخی سٍػتی

 .27-31ًَصدّن  كق

ِ ایشاى  ،بًَى زٌذ صیشػیؼ»(  1388صادُ  اضوذ ) ًقیت   هطالؼاتاٍسآػیایهشکرضی  «ای تن هٌٌقت

 .139 -152  صهؼتبى  كق5 ػبل دٍم  ؿوبسُ

ؿٌبػتی هؼتبئک قتَهی دس     آػیت»(  1389ًؼت  هدتجی ) ًَاش  ٓجذالشهب  قیلشی  ًَساهلل ٍ تقَی

 .11ی   ؿوبسُتحقیقاتفشٌّگی  «ػب،ي ؿْشػتبى اَّاص ّبی ایشاى  هٌبلِٔ هَسدی:ٓشة

تراسیخ  «اٍسال -هل  تبتبس: اص اسدٍی صسیتي تتب ٍلگتب   »(  1390ی  هشتوی )ًَاصًی  ثْشام ٍ ًَاصً

 .121-141  تبثؼتبى  كق47   ػبل دٍاصدّن  ؿوبسُسٍاتطخاسخی

  «طئَپلیتیتک قتذست ًتشم ایتشاى    »(  1388ّشػیح  ضؼیي  تَیؼش،بًی  هدتجی ٍ خٔنتشی  لتیال )  

   ثْبس.2   ػبل زْبسم  ؿوبسُػلَمػیاػیپظٍّـٌاهِ

گلیؼیاً-ب
Jaimoukha, Amjad (2005) the Chechens: A Hand Book, London. 
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