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چکیدٌ
اظ ظهبى پیطٍظی اًمالة اؾالهی ایطاى زض ؾبل  ،1357رٌزبلّبی هتٌَؿ ٍ پط زاهٌِای زض ضٍاثظ ایطاى ٍ آهطیىب قىل
گطفتِ اؾت .اظ آى ٌّگبم تب وٌَى ،زٍ وكَض ضٍاثظ ؾطز ،پطتٌف ٍ ذهوبًِای ضا ؾپطی وطزُاًس ٍ زض ضًٍس چبلفّبی
هتمبثل ،آهطیىبییّب اظ الگَّبی گًَبگًَی ثطای هحسٍز وطزى اّساف ؾیبؾت ذبضری روَْضی اؾالهی ایطاى ثْطُ
گطفتِاًس .یىی اظ هْنتطیي ٍ رسیستطیي الساهبت آهطیىب ثطای ثِ چبلفوكیسى ًؾبم روَْضی اؾالهی زض تْسیسات ًطم
ایي وكَض تزلی یبفتِ اؾت .اظ ؾَی زیگط روَْضی اؾالهی ثب اثعاضّب ٍ ضاّىبضّبی هرتلف ًؿجت ثِ ایي تْسیسات
ٍاوٌف ًكبى زازُ اؾت .زض ایي فضبی هٌبظفِآهیع ،همبلِ حبضط زض نسز اضظیبثی اثعاضی رسیس ثِ ًبم «ؾطهبیِی
ارتوبفی» ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم آهطیىب هیثبقس .اظ ایي ضٍ هؿألِی انلی پػٍّف حبضط زض ایي پطؾف تزلی
یبفتِ اؾت وِ «آیب هیتَاى اظ ؾطهبیِ ارتوبفی ثِ هخبثِی اثعاضی ثطای همبثلِی ثب تْسیسات ًطم آهطیىب اؾتفبزُ وطز؟».
زض همبم فطضیِی هسفبی انلی ًَقتبض حبضط ایي اؾت وِ «روَْضی اؾالهی هیتَاًس ثب تىیِ ثط اثعاض ؾطهبیِ ارتوبفی
ٍ افعایف آى زض ؾغح ربهقِ ثِ اضتمبء ٍ افعایف لسضت ًطم ذَز ثپطزاظز ٍ اظ ایي عطیك یقٌی افعایف لسضت ًطم هَرجبت
ذٌخیؾبظی تْسیسات ًطم افعاضی غطة ضا فطاّن ؾبظز» .همبلِی حبضط تَنیفی – تحلیلی ٍ اثعاض آى روـآٍضی اعالفبت
اظ هٌبثـ وتبثربًِای هیثبقس.
کلید ياشٌَا :ؾطهبیِ ارتوبفی ،لسضت ًطم ،روَْضی اؾالهی ایطاى ،تْسیسات ًطم ،ایبالت هتحسُی آهطیىب
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مقدمٍ

ثب پبیبى یبفتي رٌگ ؾطز ٍ اّویت یبفتي تضبزّبی َّیتی ٍ فطٌّگی ثِ ّوطاُ وبضثطز ثیكتط تْسیسات ٍ
رٌگ ًطم پؽ اظ حبزحِ  11ؾپتبهجط ،هفَْم اهٌیت هلی ًیع تغییطات هْوی پیسا وطز .ثب تحَالت نَضت
گطفتِ زض فطنِی ثیيالوللی ٍ زگطگَى قسى هفَْم لسضت ،قىل ؾٌتی لسضت ٍ وبضثطز آى ثب چبلف
هَارِ قسُ ٍ ثبفج قسُ تب چْطُی رسیسی اظ لسضت وِ ارتوبفی ثَزُ ٍ زض پیًَس ثب هفَْم ؾطهبیِی
ارتوبفی اؾت ،زض وبًَى تَرِ ٍ فولىطز لطاض گیطز.
اهطٍظُ ؾطهبیِی ارتوبفیً ،مكی ثؿیبض هْنتط اظ ؾطهبیِی فیعیىی ٍ اًؿـبًی زض رــَاهـ ثِذهَل
زض ظهیٌِی اهَض حىَهتزاضی ،تمَیت هكطٍفیت ؾیبؾی ،اضتمبی ؽطفیت ًؾبم ؾیبؾی ٍ افعایف لسضت
ًطم ایفب هیوٌس .ثٌبثطایي اظ ایي پؽ تأویس ثط افعایف لسضت فطٌّگی ثِفٌَاى هجٌبیی اؾبؾی ثطای لسضت
هلی ٍ پیطٍظی زض رجِْی رٌگ ًطم هغطح قس.
ایطاى ًیع اهطٍظُ ثِ لحبػ ٍؾقت ؾطظهیٌی ،وویت روقیت ،ویفیت ًیطٍی اًؿبًی ،اهىبًبت ًؾبهی،
هٌبثـ عجیقی ؾطقبض ٍ هَلقیت اؾتطاتػیه هوتبظ زض هٌـــغمِ ذبٍضهــیبًِ ٍ ّبضتلـٌس ًؾبم ثیيالولل ثِ
لسضتی ونًؾیط تجسیل قسُ اؾت وِ اظ هٌؾط وبضقٌبؾبى ؾیبؾی وكَضّبی غطثی زیگط ًویتَاى ثب یَضـ
ًؾبهی ٍ رٌگ ؾرت ثب آى همبثلِ وطز ،ثلىِ اظ ًؾط آًبى ضاُ همبثلِ ثب ًؾبم روَْضی اؾالهی پیگیطی ؾبظ
ٍ وبضّبی رٌگ ًطم هیثبقس .زض ایي هیبى آهطیىب ثب تطویجی اظ ؾبظ ٍ وبضّبی رٌگ ًطم ٍ ضٍیىطزّبی
تمبثل گطایبًِ ؾقی زاقتِ ثِ قیَُّبی هرتلف ثب ایطاى همبثلِ وٌس .اظ آًزبیی وِ ؾطهبیِ ارتوبفی ًمكی
ثؿــیبض هــْن زض افعایف افتوبزّ ،وجؿتگی ،تمَیت ٍحست هلی ٍ ثِ تجـ آى هكطٍفیت ؾیبؾی زاضز،
هیتَاًس ثِ تَاى یىی اظ هؤلفِّبی اؾبؾی افعایف لسضت ًطم روَْضی اؾالهی ایطاى هَضز تَرِ لطاض
گیطز .ثٌبثطایي ّسف انلی همبلِی حبضط ثطضؾی تأحیط ؾطهبیِی ارتوبفی ثط افعایف لسضت ًطم روَْضی
اؾالهی ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم آهــطیىب هیثبقس.
ًَقتبض حبضط ثطای تحمك ٍ تأهیي ایي ّسف زض پٌذ لؿوت اضائِ ذَاّس قس؛ ثسیي نَضت وِ اثتسا ثِ
ثطضؾی هفَْم ؾطهبیِی ارتوبفی پطزاذتِ هیقَز ،ؾپؽ هفَْم لسضت ًطم هَضز ثطضؾــی لطاض هیگیطز،
زض لؿوت ؾَم لبثلیتّبی ؾطهبیِی ارتوبفی زض تساضن لسضت ًطم ٍ اضتجبط ًؾطی هیبى ایي زٍ هفَْم
تكطیح هیقَز ،زض لؿوت چْبضم ًیع ثِ ثطضؾی هفَْم تْسیس ًطم ٍ ذهَنبً تْسیسات ًطم ایبالت هتحسُ
آهطیىب فلیِ روَْضی اؾالهی ایطاى پطزاذتِ هیقَز ٍ ؾطاًزبم زض لؿوت آذط ثطضؾی تأحیطات ؾطهبیِی
ارتوبفی ثط افعایف لسضت ًطم روَْضی اؾالهی ایطاى ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم آهطیىب هَضز ثحج ٍ
ثطضؾی لطاض هیگیطز ،هغبلت ٍ هَضَفبت اضائِ قسُ ثب ًتیزِگیطی ثِ پبیبى هیضؾس.
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ثیف اظ زٍ زِّ اؾت وِ اظ ؾطهبیِی ارتوبفی ٍ وبضوطزّبی ؾیبؾی ،فطٌّگی ،اهٌیتی ،ارتوبفی ٍ
التهبزی آى ؾري ثِ هیبى آهسُ ٍ زضثبضُی آى پػٍّف قسُ اؾت .ؾطهبیِی ارتوبفی ٍیػگی ؾبذتبض
ارتوبفی اؾت وِ ثِ افطاز یبضی هیضؾبًس تب ثط هكىالتی وِ ثِ نَضت روقی ثب آًْب هَارِ ّؿتٌس فبئك
آیٌس .هفَْم ؾطهبیِی ارتوبفی اگط چِ پیكیٌِای ثِ لسهت ربهقِقٌبؾبى والؾیه زض اضٍپب زاضز ،اهب هقٌب
ٍ هفَْم انلی ذَز ضا زض زٍضاى هقبنط ثِزؾت آٍضزُ اؾت .هفَْم ؾطهبیِی ارتوبفی اظ زِّی  1980ثِ
عَض رسی تَؾظ ریوع ولوي ،پیطثَضزیَ ٍ ضاثطت پبتٌبم ٍ اًسیكوٌساى زیگط ٍاضز هجبحــج ربهقِقٌبؾی،
التهبز ٍ فلَم ؾیبؾی قس(فغبض.)134 :1388 ،
زض همبم تقطیف هیتَاى گفت وِ ؾطهبیِی ارتوبفی هزوَفِای اظ هٌبثـ ٍ شذبیط اضظقوٌسی اؾت وِ
ثِ نَضت شاتی ٍ ًْفتِ زض ضٍاثظ ارتوبفی ٍرَز زاضز .ثطذی اظ ایي هٌبثـ ٍ شذبیط اضظقوٌس وِ گبّی اظ آًْب
ثب اضظـّبی ارتوبفی ًیع یبز هیقَز ،فجبضتٌس اظ :نسالت ،حؿي تفبّن ،ؾالهتی ًفؽّ ،نزضزی ،زٍؾتی،
ّنثؿتگیٍ ،حستٍ ،فبزاضی ٍ فساوبضی .ؾطهبیِی ارتوبفی اظ عطیك ایي هٌبثـ ،وٌفّبی وٌكگطاى ضا زض
ؾغَح ذـــطز ،هیبًی ٍ والى ربهـــقِ آؾبى ،ؾطیـ ٍ ون ّعیٌِ هیؾبظز ٍ ثسیيٍؾیلِ آًبى ضا زض ضؾیسى
ثِ اّساف هكتطن ووه هیوٌس (ذسایی ٍ هجبضوی.)123 :1387 ،
ثِظفن فَوَیبهب ،ؾطهبیِی ارتوبفی یىی اظ فٌبنط انلی لسضت اؾت .هٌؾَض اٍ اظ ؾطهبیِی ارتوبفی
ًَفی لطاضزاز غیطضؾوی اؾت وِ افطاز ربهقِ ضا هلعم هیؾبظز تب ثطای تحمك اّساف والى ربهقِ ذَیف ثب
یىسیگط ّوىبضی وٌٌس ٍ هَاًـ ضا اظ هیبى ثطزاضًس .ثٌبثطایي ربهقِای ضا هیتَاى زاضای ؾطهبیِی ارتوبفی
زاًؿت وِ هطزم آى آگبّی هتمبثلی ثبالیی زاضًس ٍ ثِ یىسیگط افتوبز زاضًس ٍ آهبزگی ثبالیی ثطای هكبضوت
زض اهَض ارتوبفی ٍ ؾیبؾی وكَض ذَیف زاضًس(لطثبًی قیدًكیي ٍزیگطاى.)12: 1390،
زض ایي ًَقتبض ضٍیىطز پبتٌبم ثِ هفَْم ؾطهبیِی ارتوبفی هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت .اظ ًؾط پبتٌبم،
اقىبل ؾطهبیِی ارتوبفی هٌبثـ اذاللی یه ربهقِ ضا تكىیل هیزٌّس .اظ ایي ضٍ ٍی ؾطهبیِ ارتوبفی ضا
ایيگًَِ تقطیف هیوٌس« :ؾطهبیِی ارتوبفی ثِ رٌجِای اظ ؾبظهبى ارتوبفی اقبضُ زاضز وِ قبهل افتوبز،
ٌّزبضّب ٍ قجىِّب هیقًَس ،ثِ عَضیوِ ایي هَاضز ثب تؿْیل وٌفّبی هكتطن ثبفج ثْجَز ٍ وبضایی
ربهقِ هیقًَس» (.)MCGonigal , 2007:2
فٌبنط ؾطهبیِی ارتوبفی اظ ًؾط پبتٌبم زض زضٍى تقطیف اٍ اظ ایي هفَْم لطاض زاضًس ،ایي فٌبنط فجبضتٌس
اظ :الــعاهبت اذاللی ٍ ٌّزبضّب ،اضظـّبی ارتوبفی (ذهَنبً افتوبز) ٍ قجىـِّبی ارتوبفی (ثٍِیػُ
اًزويّبی زاٍعلجبًِ) .اظ ایيضٍ اظ ًؾط پبتٌبم ،ؾطهبیِی ارتوبفی ثِ هخبثِی ّؿتِای ثٌیبزی اؾت وِ زض
عی لطٍى هتوبزی زض زل تبضید یه ربهقِ حفؼ ٍ تمَیت قسُ ٍ پبیِ الظم ضا ثطای زؾتیبثی آى ربهقِ ثِ
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تَؾقِ پبیساض فطاّن هیآٍضز؛ چٌبًىِ پبتٌبم تأویس هیوٌس «ّط رب افتوبز ٍ قجىِّبی ارتوبفی قىَفب
قًَس ،افطاز ،قطوتّب ،هحلِ ٍ هلتّب ًیع پیكطفت هیوٌٌس» (.)Putnam , 2000 : 20
ّوچٌیي اظ هٌؾط پبتٌبم ،ؾطهبیِی ارتوبفی زٍ ٍرِ یب زٍ ًَؿ زاضز :الف :ؾطهبیِ ارتوبفی زضٍى
گطٍّی(هخل ذبًَازُ)؛ ة :ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی(هخل افتوبز هطزم ثِ یىسیگط ٍ افتوبز ٍ
ٍفبزاضی ثِ زٍلت)( .تبدثرف.)33 :1384 ،اظ ایي ضٍ اظ ًؾط ٍیًَ ،ؿ ضغین ؾیبؾی هیتَاًس فبهل وبّف
یب افعایف ؾطهبیِی ارتوبفی ثبقس .اٍ هقتمس اؾت زض ضغین زهىطاتیه قبّس افعایف افتوبز ٍ ؾطهبیِی
ارتوبفی ّؿتین .اگط ضغین زهىطاتیىی ثِ ٍرَز آیس افعایف ؾطهبیِی ارتوبفی ًیع ضخ هیزّس .ثِ ایي
هقٌی وِ زض ضغینّبی زهىطاتیه وٌتطل فطٍپبقی ارتوبفی نَضت هیپصیطز ٍ ؾطهبیِی ارتوبفی ضٍ ثِ
افعایف هیضٍز .ثٌبثطایي هیبى ًَؿ حىَهت ؾیبؾی ٍ ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی ضاثغِ ٍرَز زاضز؛
ثِعَضیوِ ّط چِ حىَهت زهىطاتیهتط ثبقس ،ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی ثیكتط قسُ ٍ ثِ تجـ آى
هكطٍفیت ؾیبؾی ٍ لسضت ًطم ّن افعایف هییبثس ٍ ایي هؿألِ تأحیطی ثؿیبض هْن زض همبثلِ ثب تْسیسات
ًطم ًؾبم رْبًی ٍ تأهیي اهٌیت هلی زاضز.
ثٌبثطایي روَْضی اؾالهی ایطاى ثطای افعایف لسضت ًطم ذَز ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم ًؾبم
رْبًی ًیبظهٌس تمَیت ٍ افعایف ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی اؾت .تكىیل ًْبزّبی هسًی ،تمَیت ٍ
غٌیؾبظی آهَظـّبی فوَهی ،تأهیي اهٌیت قْطًٍساى ثطای حضَض زض تكىلّبی ؾیبؾی ،افعایف
افتوبز زٍلت ثِ هطزم ٍ تالـ ثطای ایزبز حؽ هتمبثل زض هطزم ثب افعایف قفبفؾبظی زض ظهیٌِی اهَض
ؾیبؾی ٍ التهبزی هیتَاًس گبمّبیی ثؿیبض هْــن زض تمَیــت ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی زض ایطاى
ثطزاضز(هطازی.)389-388 :1388 ،
زض ًْبیت هیتَاى ّنؾَ ثب ًگطـ پبتٌبم چٌیي گفت وِ ؾطهبیِی ارتوبفی اظ هزوَفِ ٌّزبضّب ٍ
اضظـّبی هَرَز زض ؾیؿتنّبی فىطی ،فلوی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ ؾیبؾی ربهـ هٌتذ هیقَز ٍ ایي
ٌّزبضّب ٍ اضظـّب حبنل تأحیط ًْبزّبی ارتوبفی ٍ التهبزی اؾت وِ زاضای ٍیػگی افتوبز هتمبثل،
تقبهل ارتوبفی ،احؿبؼ َّیت روقی ٍ غیطُ اؾت .اظ ایي ضٍ هفبّیوی ّوچَى افتوبزّ ،وىبضی ٍ
ّویبضی هیبى افضبء یه گطٍُ یب ربهقِ قىلزٌّسُی ًؾبهی ّسفوٌس ّؿتٌس وِ ثبفج زؾتیبثی ثِ اّساف
اضظقوٌس گطٍُ هیقًَس .اظ ایي ضٍ قٌبذت فَاهل هؤحط زض افعایف یب تضقیف ؾطهبیِی ارتوبفی هیتَاًس
ثِ رَاهـ زض گؿتطـ اثقبز ؾطهبیِ ارتوبفی ووه ًوَزُ ٍ هَرت افعایف فولىطز ارتوبفی ،التهبزی،
ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ اهٌیتی زض آى رَاهـ قَز(الَاًی ٍ ؾیسًمَی .)1381 ،ثب ایي تَضیحبت زضثبضُی
هفــَْم ؾطهبیِی ارتوبفی ،زض ازاهِی ثِ ثطضؾی هفَْم لسضت ًطم ٍ اثقبز قبذمّبی آى هیپطزاظین.
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لسضت ،1هفَْم اؾبؾی ًؾطیِ رسیس ؾیبؾی اؾت .ثِ فمیسُی ثطذی هحممبى ؾیبؾی ،فلن ؾیبؾت ،وؿت
ٍ حفؼ لسضت ؾیبؾی اؾت .ثؿیبضی اظ ؾیبؾتقٌبؾبى ،ضاٍاثظ لسضت ضا ّؿتِ ؾیبؾت هیزاًٌس ٍ هقتمسًس
آًچِ ضٍاثظ ؾیبؾی اًؿبىّب ضا اظ زیگط ضٍاثظ آًْب هتوبیع هیوٌس لسضت اؾت(زٍزیٌگ .)6 : 1380 ،لسضت،
تَاًبیی یه ثبظیگط زض اؾتفبزُ اظ هٌبثـ ٍ اهىبًبت رْت تأحیطگصاضی ثط ضٍیسازّبی ثیيالوللی ثِ ؾَز ذَز
اؾت .وكَضّب ثطای حفؼ هَرَزیت ،اهٌیت ٍ ضفبُ قْطًٍساى ذَز ٍ ًیع همبثلِ ثب تْسیسات ذبضری ًبگعیطًس
ؾیبؾتّب ٍ ثطًبهِّبیی ضا رْت افعایف تَاًوٌسی ٍ لسضت هلی ذَز ثِ وبض گیطًس .قطایظ رسیس ًؾبم
ثیيالولل ثبفج قسُ هؤلفِّبی رسیسی زض ؾبذتبضّبی ضؾوی ثیيالولل ًمف ایفب وٌٌس ٍ وكَضّب ثطای
تأهیي هٌبفـ هلی ذَز اثعاضّب ٍ ضاّىبضّبی رسیسی ضا ثِ وبض گیطًس وِ هْنتطیي آًْب ضا هیتَاى ثْطُگیطی
اظ لسضت ًطم 2زاًؿت.
روَْضی اؾالهی ایطاى ًیع ثب تَرِ ثِ هَلقیت حؿبؼ اؾتطاتػیه ٍ غئَپَلتیه ذَز ًبگعیط اؾت
ضوي تمَیت رٌجِّبی هرتلف لسضت ؾرت (تَاى ًؾبهی ٍ التهبزی ) ثِ تمَیت اثقبز لسضت ًطم ًیع
ثپطزاظز(پیكگبّیفطز ٍ زیگطاى .)191 : 1390 ،لسضت ؾرت ثط اؾبؼ اًسیكِّبی ضئبلیؿتی ٍ ضٍیىطز
ًؾبهی تَریِ هیقَز .اظ ایي ضٍ لسضت ؾرت فجبضتؿت اظ تَاى ارجبض ثب تَؾل ثِ الساهبت ،اثعاضّب ٍ
تهویــوبت آقىبض ٍ هؿتمین (گطٍُ هغبلقبت اهٌیتی .)31 : 1387 ،اهب اهطٍظُ لسضت ًطم ًیع اظ زیگط هؤلفِ-
ّبی تأحیطگصاض زض ؾیبؾت ذبضری وكَضّب ثِ قوبض هیآیس .اهطٍظُ ثب تحَالتی وِ زض هفَْمقٌبؾی لسضت
اضائِ قسُ هیتَاى گفت وِ تَاى ارجبض ثِ هخبثِی ضوي انلی لسضت زض هىتت ٍالـگطایی هَضز ًمس رسی
ٍالـ قسُ ٍ ثب تحلیل زیسگبُ هتفىطاى هكرم هیقَز وِ ٌّزبضّب ٍ اضظـّبی ارتــوبفی ًؿـــجت ثِ
اثعاضّب ثِهطاتـــت هؤحطتط ٍ تأحیطگصاضتط زض تَلیــس لسضت فول هیوٌٌس(لطثبًیقیدًكیي ٍ زیگطاى:1390،
.)15
هٌكأ انغالح لسضت ًطم ثِ احط غٍظفًبی زض اٍاذط زِّ ّكتبز هیالزی ثبظ هیگطززً .بی ًكبى زاز وِ
افعٍى ثط ثْطُگیطی اظ ظٍض ٍ لسضت ؾرت ٍ تغویـ یب لسضت ًیوِؾرت ،هیتَاى اظ ربشثِ یب لسضت ًطم ًیع
ثطای تحویل اضازُی ذَیف ثط زیگطاى اؾتفبزُ ًوَز(الیبؾی .)149 :1388 ،لصا اظ ًؾط غٍظف ًبی ،لسضت
ًطم فجبضت اؾت اظ «وؿت هغلَة اظ عطیك ربشثِ؛ ًِ اظ عطیك ارجبض یب تغویـ» (ًبی / 1387 ،الف .)26 :
ّوبىگًَِ اظ ایي تقطیف پیسا اؾتً ،بی لسضت ضا ثِ ؾِ ًَؿ تمؿین هیوٌس :لسضت ؾرتً ،یوِؾرت ٍ
لسضت ًطم .هٌؾَض اٍ اظ لسضت ؾرت ثْطُگیطی اظ ظٍض ٍ تَاى ًؾبهی ثطای تحویل اضازُ ذَیف ثط زیگطاى
اؾت .لسضت ًیوِؾرت ًیع ثِ لسضت التهبزی اعالق هیقَز وِ زض آى وكَض یب وكَضّبی ثطذَضزاض اظ
1. Power
2. Soft Power

 .......................................................................... 78فصلنامه علمی -پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال دوم ،شماره  ،6بهار 1392

آى ثب ؾبظ ٍ وبضّبیی ًؾیط هحبنطُ ٍ تحطین التهبزی ،اضازُی ذَز ضا ثطای زیگطاى تحویل هیوٌٌس .اظ
ًؾط ًبی ،لسضت ؾرت ثط تْسیس (چوبق) ٍ لسضت ًیوِؾرت ثط پبزاـ ٍ تغویـ (َّیذ) هتىی اؾت ،حبل
آًىِ لسضت ًطم ثط ربشثِ ٍ لبثلیت قىلزازى ثِ فالیك زیگطاى هتىی اؾت(الیبؾی.)150 :1388 ،
ثِ فجبضت ثْتط ،اظ ًؾط غٍظفًبی لسضت ًطم فجبضتؿت اظ تَاًبیی تغییط یب قىلزازى اٍلَیت زیگطاى ،تب
ثط اؾبؼ آًچِ هب هیذَاّین ،فىط یب ضفتبض وٌٌس .ثٌبثطایي لسضت ًطم فوستبً هتقلك ثِ ثبظیگطاًی اؾت وِ
ثسٍى ایٌىِ اظ ظٍض اؾتفبزُ وٌٌسً ،تبیذ زلرَاُ ضا هیگیطًس ،چَى ؾیبؾتّبی آًْب ٍ ّن چٌیي اضظـّبی
آًْب ثطای زیگطاى رصاثیت زاضز .ایي چْطُ اظ لسضت زض همبثل ضفتبض تحىینآهیع لسضت لطاض زاضز وِ هیتَاى
آىضا رصةوٌٌسگی لسضت ًطم ًیع ًبهیس(ًبی / 1387 ،ة  .)100 :اظ ایيضٍ اگط ثبظیگطی هَفك قَز لسضت
ذَز ضا زض ًگبُ زیگطاى هكطٍؿ رلَُ زّس ٍ ًْبزّبیی تأؾیؽ وٌس وِ زیگط فالیك ذَز ضا ثط اؾبؼ
ضَاثظ آى ًْبزّب ّوبٌّگ ًوبیٌس ،زیگط ًیبظی ًیؿت تب ثبظیگط هؿلظ ثِ قیَُی ؾٌتی فول ًوبیس ٍ ثطای
تحمك ذَاؾت ذَز اظ ًیطٍی ًؾبهی یب تْسیسات ذكي اؾتفبزُ وٌس .اگط فطٌّگ ٍ ایسئَلَغی ثبظیگط هؿلظ
رصاثیت زاقتِ ثبقس ،زیگطاى ثب قَق ٍ ؾطفت ظایسالَنفی زض ضاؾتبی هَضزًؾط لسضت هؿلظ حطوت
ذَاٌّس وطز(گطٍُ هغبلقبت اهٌیتی.)44 : 1387 ،
زض ًْبیت هیتَاى گفت وِ لسضت ًطم ٍاغُای اؾت وِ زض ازثیبت ضٍاثظ ثیيالولل ثطای تَنیف
تَاًبیی یه هزوَفِی ؾیبؾی هبًٌس زٍلت ثِ وبض هیضٍز ،تَاًبیی وِ ثِعَض هؿتمین ثط ضفتبض یب هٌبفـ
ؾبیط ًْبزّبی ؾیبؾی اظ عطیك قیَُّبی فطٌّگی ٍ ایسئَلَغیه تبحیطگصاض اؾت .هفَْم لسضت ًطم زض
همبیؿِ ثب لسضت ؾرت هقٌب پیسا هیوٌس وِ ثِ لحبػ تبضیری هقیبض ضئبلیؿتی ٍ هؿلظ لسضت هلی هحؿَة
قسُ ٍ قبذمّبی ؾٌزف آى ووی ٍ قبهل هَاضزی چَى روقیت ،ؾطهبیِّبی ًؾبهی هلوَؼ ٍ تَلیس
ًبذبلم هلی هیثبقس .ایي زضحبلی اؾت وِ هٌبثقی وِ لــسضت ًطم اظ آًْب ًكأت هیگیطز فجبضتٌس اظ:
فطٌّگّب ،اذاللیبت ٍ اضظـّب(گلكي پػٍُ.)25 : 1387 ،
ثٌبثطایي هكبّسُ هیقَز وِ لسضت ًطم ،تحـــَل هـــخجت ٍ اضظًسُای زض تحَل هفَْم لسضت ثِ
قوبض هیآیس ٍ تأویس ًؾطیِپطزاظاى لسضت ًطم ثط ذبؾتگبُ ارتوبفی لسضت ٍ ایٌىِ هكطٍفیت ،افتجبض ،افتوبز
ٍ هكبضوت هَلس لسضت ّؿتٌسّ ،وگی حىبیت اظ آى زاضز وِ لسضت ًطم ،عطح ارتوبفی وطزى لسضت ضا زض
ؾغح ٍ اًساظُای هتوبیع اظ هىبتت پیكیي هغطح ؾبذتِ ٍ اظ ایي حیج اضظقی هٌحهط ثِ فطز زاضز .ثِتقجیط
هبًَئل وبؾتلع ،رَاهـ هسضى چٌبى تغییط هبّیت زازُاًس وِ قجىِای قسُاًس ٍ لصا ًویتَاى زض ؾبذت
قجىِای ثِرع اظ لسضت قجىِای وِ هؤلفِّبی آى ارتوبفی ّؿتٌس ؾري گفت(وبؾتلع.)119:1380 ،
ثب فٌبیت ثِ هجبحج فَق ٍ ثب ًطمافعاضی قسى هحیظ اهٌیتی روَْضی اؾالهی ایطاى ،تَرِ ثِ اثقبز
ًطمافعاضی لسضت ٍ اهٌیت ثطای ایطاى ًیع اظ اّویت ثؿیبض ٍیػُ ثطذَضزاض قسُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ضطٍضی
اؾت روَْضی اؾالهی تَاًوٌسی ّبی لسضت ًطم ذَز ضا افعایف زّس تب ثتَاًس ثِ تْسیسات هَرَز اظ ؾَی
غطة پبؾد زّس .اؾتسالل ًَیؿٌسگبى پػٍّف حبضط ایي اؾت وِ ؾطهبیِی ارتوبفی اثعاضی هٌبؾت ثطای
افعایف تَاًوٌسیّبی لسضت ًطم روَْضی اؾالهی ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم هیثبقس.
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ثب ثطضؾی زٍ هفَْم ؾطهبیِی ارتوبفی ٍ لسضت ًطم ضٍقي قس وِ اثقبز ،ارعاء ٍ تقبضیف ایي زٍ هفَْم
چگًَِ اؾت ٍ چِ تحَالتی ضا ثِ ذَز زیسُاًس .ثب تحلیل آًچِ وِ زض لؿوت هفَْمقٌبؾی ضٍقي قس،
لسضت ًطم ثِهخبثِ یه ًؾطیِ اظ زضٍى ربهقِ هیرَقس ٍ لصا اظ اًغجبق ثبالیی ثب ؾطهبیِی ارتوبفی
ثطذَضزاض اؾت .ثِّویي ذبعط اؾت وِ تحلیلگطاى لسضت ،آى ضا گًَِای هتفبٍت اظ ثطزاقتّبی ؾٌتی
اضظیبثی وطزُ ٍ ثب ٍنف ارتوبفی قسُ اظ آى یبز هیوٌٌس .هیتَاى گفت وِ ًؿجت ؾطهبیِی ارتوبفی ثب
لسضت زٍؾَیِ اؾت؛ ثسیي هقٌب وِ هیتَاى اظ ضّگصض تمَیت هؤلفِّبی ؾطهبیِی ارتوبفی ثِ افعایف
لسضت ًطم ٍ ّوچٌیي افعایف هیعاى لسضت هلی اهیسٍاض ثَز؛ ٍ ثبلقىؽ ثب افعایف لسضت هلی ،هیعاى
ؾطهبیِی ارتوبفی ًیع اضتمبء یبثس .ایي تقبهل زض ًْبیت هیتَاًس ثِ قىَفبیی ربهقِ زض اثقبز هرتلف
ؾیبؾی ،التهبزی ،فطٌّگی ٍ ارتوبفی هٌزط قَز.
فلیضغن تقبهل زٍؾَیِای وِ هیبى ؾطهبیِی ارتوبفی ٍ لسضت ًطم ٍرَز زاضز ،زض ازاهِ ثب تَرِ ثِ
اّویت تأحیط ؾطهبیِی ارتوبفی ثط افعایف لسضت ًطم وِ زض پػٍّف حبضط هغطح قسُ اؾت ،نطفبً ثِ
ثطضؾی لبثلیتّبی ؾطهبیِی ارتوبفی زض قىلزّی ثِ لسضت ًطم هیپطزاظین .ؾطهبیِی ارتوبفی ،اثقبز
هرتلف التهبزی ،ؾیبؾی ،ارتوبفی ٍ فطٌّگی ضا قبهل هیقَز .توبهی ایي اثقبز زض ظهیٌِ هفَْم لسضت
ًطم ًیع تأحیطگصاضًس .اظ ایي ضٍ اقبضُ ٍ تأهل زض آًْب ضطٍضی ثِ ًؾط هیضؾس:
الف) ثُقس ؾیبؾی :اهٌیتًْ ،بزّبی فوَهی ٍ هسًی ،تحعة ،هكبضوت ؾیبؾی ،اًتربثبت ،لبًَىهساضی،
ضٍظًبهِّب ٍ ضؾبًِّب ٍ حؿبؾیت ٍ تَرِ ثِ ؾطًَقت وكَض.
ة) ثُقس التهبزی :اضظـ ضٍظ قطوت ٍ هیعاى نطفِرَیی زض ّعیٌِّب.
د) ثُقس ارتوبفی :افتوبز ،ضٍاثظ هتمبثل ،آگبّی فوَهی ،هؿئَلیت ارتوبفی ،اذاللیبت ٍ هكبضوت.
ز) ثُقس فطٌّگی :هَاضزی اظ لجیل همطضات ضفتبضیً ،طمّب ٍ ٌّزبضّب ،اضظـّب ،زیي ٍ ایسئَلَغی ضا قبهل
هیقَز(وطیوی.)35 – 34 :1391 ،
زض ثحج اضتجبط ایي اثقـــبز ٍ قبذمّب ثب لسضت ًطم هیتَاى گفت وِ آًچِ ثحج هحـممبى ٍ
ًؾـطیِپطزاظاى لسضت ًطم ضا اظ هجبحج پیكیي زض هَضز لسضت هتوبیع هیؾبظز ،تأویس ثط گعاضُّبی ارتوبفی
زض تَلیس لسضت اؾت .ثط ایي اؾبؼ هیتَاى گفت وِ وكَضی وِ زاضای فٌبنطی چَى حجبت ؾیبؾی،
پبؾرگَیی ،اًؿزبم ٍ آگبّی ارتوبفی ،زلجؿتگی هلیَّ ،یت روقی ،تقْــس ٍ ضضبیتهٌسی ثبقس ،اظ
لبثلیت احطگصاضی ثیكتطی ثطذَضزاض اؾت ٍ لسضت ًطم آى افعٍىتط اظ وكَضّبی زیگط اؾتّ .طچِ لسض
اًؿزبم هلی یه ربهقِ ثیكتط ثبقس ،آى ربهقِ اظ لسضت ًطم ثیكتطی ثطذَضزاض اؾت ٍ ثیكتط لبزض اؾت
ًتبیذ ثْیٌِتطی وؿت وٌس ٍزض همبثل تْسیسات زاذلی ٍ ذبضری ٍاوٌف وبضآهستطی ًكبى زّس .ثٌبثطایي اظ
آًزب وِ ؾطهبیِی ارتوبفی ًمكی ثؿیبض هْن زض افعایف افتوبز ٍ ٍفبزاضی هلی ثِ زٍلت ٍ ثِ تجـ آى
افعایف هكــطٍفیت ؾیبؾی زاضز ،هیتَاًس ثِفٌَاى یىی اظ هؤلفِّبی اؾبؾی افعایف لسضت ًطم هَضز
تَرِ لطاض گیطز(لطثبًیقیدًكیي ٍ زیگطاى.)19-18: 1390 ،
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حبل پؽ اظ اضائِی توْیسات تئَضیه زض هجبحج پیكیي ٍ احجبت ضاثغِی ثیي زٍ هفَْم ؾطهبیِی
ارتوبفی ٍ لسضت ًطم ٍ ذهَنبً لبثلیتّبی ؾطهبیِی ارتوبفی زض قىلزّی ٍ افعایف لسضت ًطم ،ثِ
ثطضؾی هفْـــَم تْـــسیس ًطم ٍ ذهَنبً تْسیسات ًطم ایبالت هتحسُ فلیِ روـَْضی اؾــالهی ایطاى
هیپطزاظین.
 .4تُدید ورم

اهٌیت هلی ٍ1تْسیسات آى ،هفَْهی هجْنً ،ؿجی ٍ تَؾقِ ًیبفتِ اؾت ،ثِ ایي هقٌی وِ تقطیف اهٌیت هلی
ٍ تْسیسات ثِ پیففطوّبی تقطیف وٌٌسُ ثؿتگی زاضز ٍ ثِ فجبضتی ظهبىهٌس ٍ هىبىهٌس اؾت .زض
حمیمت ضاثغِ ثیي اهٌیت ٍ تْسیسات ضاثغِای لطاضزازی اؾت وِ ههساق ذــَز ضا اظ زضٍى گفتوبىّب ٍ
قطایظ گًَبگَى هیرَیس .اظ ایي ضٍ تْسیسات ضا هیتَاى اظ رْت قست ،قىلّ ،سف ،هَضَؿ ،هبّیت ٍ...
زؾتِثٌسی ًوَز .زض ایي هجحج ،تْسیسات ضا ثِ لحبػ ًَؿ وبضثطز ٍ افوبل لسضت ثِ ؾِ گطٍُ تْسیسات
ؾرتً ،یوِؾرت ٍ تْسیسات ًطم تمؿین هیوٌین ٍ زض ایي هیبى ثب چكنپَقی اظ زٍ ًَؿ زیگط تْسیس،
نطفبً ثط تْسیسات ًطم هتوطوع ذَاّین قس.
اهطٍظُ ثب وَچهتط ٍ پیچیسُتط قسى رْبى ثٍِاؾغِ ضقس ضٍظ افعٍى ٍؾبیل اضتجبط روقی اظ لجیل
ایٌتطًت ٍ هبَّاضُ ،هقبزالت گصقتِ زض تٌؾین ضٍاثظ ثیي وكَضّب تب حسٍز ظیبزی ثِ ّن ذَضزُ ٍ ربی ذَز
ضا ثِ هقبزالتی رسیس زازُ اؾت .ثِ گًَِای وِ ثِ ربی ثِ وبضگیطی ظٍض ثِ نَضت ًؾبهی ،تَرِ لسضتّب
ثِ اؾتفبزُ اظ لسضت ًطم ٍ ایزبز تغییطات اظ عطیك هؿبلوتآهیع یب ثِ وبضگیطی قیَُّبی ًَیي هساذلِ زض
اهَض زاذلی وكَضّب رلت قسُ اؾت .اظ ایي ضٍ توبهی الساهبتی ضا وِ هَرت هیقَز تب اّساف ،اضظـّبی
حیبتی ٍ انیل یه ًؾبم ؾیبؾی ٍ اهٌیت هلی وكَض اظ لحبػ فطٌّگی ثِ ذغط افتس یب هَرت ایزبز تغییط ٍ
تحَل اؾبؾی زض ثبٍض ٍ اضظـّبی انلی ًؾبم قَز ،تْسیس ًطم هیگَیٌس .ایي ًَؿ تْسیس ّوطاُ ثب ؾىَت ٍ
ذبلی اظ ضٍـّبی فیعیىی ٍ ثِ قىل لبًًَی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی تجلیغبت ،ضؾبًِ ،احعاة ٍ تكىلّبی
نٌفی ٍ لكطی افوبل هیقَز(ًبئیٌی /1388 ،الف.)278 :
زض ایي چبضچَة ،غٍظفًبی تْسیس ًطم ضا اؾتفبزُ یه وكَض اظ لسضت ًطم ثطای زؾتىبضی افىبض فوَهی
وكَض ّسف ٍ تغییط تطریحبتً ،گطـّب ٍ ضفتبضّبی ؾیبؾی آًبى ٍ ّوچٌیي اضظـّبی آًبى تقطیف هی-
وٌس( .)see:Nye:2007فبظیَ اظ زیگطاى هتفىطاى ایي حَظُ ،تْـسیس ًطم ضا ًَفی تالـ ثطًبهِضیعی قسُ
ثطای ثْطُگیطی اظ اثعاضّب ٍ ضٍـّبی تجلیغی ،ضؾبًِای ،ؾیبؾی ٍ ضٍاًكٌبذتی ثطای تأحیط ًْبزى ثط
حىَهتّب ،گطٍُّب ٍ هطزم وكَضّبی زیگط ثِ هٌؾَض تغییط ًگطـّب ،اضظـّب ٍ ضفتبضّبی آًبى هیزاًس
(ّ .)see:fazio :2007ن چٌیي اظ ًؾط فطاًؿیؽ ؾبًسضؼ تْسیس ًطم ًَفی رٌگ ؾطز اؾت وِ ؾطاًزبم
ثِ اؾتحبلِی فطٌّگی ربهقِ هٌزط هیقَز (ضرَؿ قَز ثِ :ؾبًسضؼ.)1382 ،
1. National security

تأحیط ؾطهبیِی ارتوبفی ثط افعایف لسضت ًطم روَْضی اؾالهی ایطاى81 ............................................................... ....................................................

اظ هجبحج ٍ تقبضیف اضائِ قسُ هیتَاى ًتیزِ گطفت وِ تْسیس ًطم پسیسُّبیی ّوچَى اقبفِی
فطٌّــگی ،تْبرـــن فطٌّگی ،زگطگَىؾبظی تطریحبت ،تغییط ًگطـّبی ؾیبؾی ٍ ًؾبیط آى ضا زض ثط
هیگیطز وِ زض ًْبیت ّوگی آًْب ثِ یه ّسف ٍ هفَْم ٍاحس هیضؾٌس ٍ آى ّن اظ ثیي ثطزى فطٌّگ ٍ
اضظـّبی ربهقِ هَضز ّزَم ٍ ربیگعیي وطزى فطٌّگ هْبرن هیثبقس .زض ؾغَضی وِ زض پی هیآیس ثِ
عَض هلوَؼتطی ثِ ثطضؾی ربیگبُ تْسیس ًطم زض اؾتطاتػی اهٌیت هلی آهطیىب ٍ ثِ عَض هكرم ثِ
الساهبت ایي وكَض زض چبضچَة تْسیسات ًطم فلیِ روـــَْضی اؾــالهی ایطاى هیپطزاظین.
 4-1جایگاٌ تُدید ورم در استراتصی امىیت ملي آمریکا

زض رْبى پؽ اظ رٌگ ؾطز آهطیىب زض همبم ثطتطیي لسضت ًؾبهی رْبى زض هسیطیت اهٌیت ثیيالولل ًمف
ولیسی ثبظی وطزُ اؾت .لصا هیتَاى گفت وِ ثرف فوسُای اظ هساذلِگطایی آهطیىب زض زٍضاى پؿبرٌگ
ؾطز ًكأت گطفتِ اظ ّػهًَی رَیی ؾیبؾی ٍ ایسئَلَغیه ایي وكَض زض پٌْــِی ضٍاثظ ثیيالولل اؾت .اظ
ایي ضٍ تْسیسات ًطم ایي وكَض فلیِ زیگط فطٌّگّب ٍ ًؾبمّبی ؾیبؾی ًیع زض چبضچَة ّویي ّػهًَی
رَیی ؾیبؾی ٍ ایسئَلَغیه لبثل تحلیل ٍ ثطضؾی اؾت.
ّسف انلی ضاّجطز اهٌیت هلی آهطیىب ،رْبًیؾبظی فطٌّگ ٍ حبوویت الگَّبی ضفتبضی لیجطال-
زهىطاؾی زض رْبى ٍ تالـ زض رْت تغییط ضفتبض ٍ ؾبذتبض ًؾبمّبی غیط لیجطال اؾت ،ثِعَضیوِ زض ؾٌس
اهٌیت هلی آهطیىب ،لیجطالیعُ وطزى رْبى ثِ فٌَاى یه ضؾبلت هقطفی قسُ اؾت(ًبئیٌی /1388ة.) 102 :
ضٍیىطز لیجطالیؿتی ًیع انل فولىطزی ذَز ضا ثط تغییطات اظ عطیك رٌگ ًطم ٍ تغییط افىبض ٍ ًگطـّب
ثَؾیلِی تجلیغبت ٍ تطٍیذ هفبّین انلی ًحلِی لیجطال هجتٌی ؾبذتِ اؾت .زض ایي ضاؾتب هؤؾؿبتی ّن
چَى وویتِ ذغط ربضی ،ثٌیبز افبًِ هلی ثطای زهىطاؾی ،هؤؾؿِ ٍَّض ٍ ثٌیبز زفبؿ اظ زهىطاؾیّب زض
آهطیىب تأؾیؽ ٍ ضاُاًساظی قس .فقبلیــت ایي هؤؾؿــبت ثط ارطای پطٍغُّبی ثطاًساظی ًطم زض وكَضّبی
هربلف ٍ هقبضو ثب آهطیىب ٍ اضظـّبی لیجطال آى هتوطوع اؾت .اًمالة ضًگیي زض روَْضیّبی قَضٍی
ؾبثك ههبزیمی هَفك اظ ًتبیذ الساهبت ایي هؤؾؿبت اؾت(هتمی زؾتٌبیی.)362 :1388 ،
ّنچٌیي پبیبى رٌگ ؾطز ،ضطٍضت ثبظًگطی زض ؾبذتبض ًؾطی اهٌیت زض فطنِّبی ثیيالوللی ضا
فطاّن ؾبذت .زض ؾبیِی پَیفّبی ًَؽَْض زض ؾیبؾت ثیيالولل ،اهٌیت ًیع زض هقطو ؾؤالّبی
گًَبگَى ّؿتیقٌبذتی لطاض گطفت .هغبلقبت رسیس ثب ثِ چبلف وكیسى پطؾفّب ٍ پبؾدّبی ؾٌتی
ًْبزیٌِ قسُ زض حَظُ اهٌیت قطٍؿ گطزیس ٍ تَرِ ثِ لسضت ًطم هَضز تَرِ رسی غطة ثٍِیػُ آهطیىب لطاض
گطفت .اظ ؾَی زیگط حَازث  11ؾپتبهجط ،آهطیىب ضا ثب ثقس تبظُای اظ تْسیسات ٍ ًباهٌی هَارِ ؾبذت وِ
هؿتلعم ٍاوٌف هٌبؾت زض لبلت ضاّجطز همبثلِ ثب تْسیسّب ثِ ووه لسضت ًطم ثَز .آهطیىب ثطای هْبض
تْسیساتی وِ اظ هٌغمِ ذبٍضهیبًِ هتَرِ ایي وكَض گطزیس ٍ ّوچٌیي زض رْت تحمك هٌبفـ حبنل اظ
وٌتطل ضفتبض ؾبیط ثبظیگطاى ثیيالوللی ٍ فطاّن آٍضزى ثؿتطی ًبفص ثطای ایفبی ًمف رْبًیاـ ،الگَّبی
ًطمافعاضگطایبًِ ضا زض همغـ رسیس هَضز تأویس ٍ تَرِ ٍیػُ لطاض زاز .ثٌبثطایي وبضآهسی لسضت ًؾبهی یب لسضت
ؾرت زض اهٌیت ثیيالولل ثب چبلف ثیكتطی ًؿجت ثِ گصقتِ ضٍثِ ضٍ گطزیس .اظ ایي ضٍ چبضچَة والى

 .......................................................................... 82فصلنامه علمی -پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال دوم ،شماره  ،6بهار 1392

ایبالت هتحسُ زض ضاثغِ ثب ذبٍضهیبًِ ٍ ثٍِیػُ روَْضی اؾالهی ایطاى ضا هیتَاى ثیبى وٌٌسُی ًَفی
ثبظثیٌی زض فٌبنط ؾبظًسُی الگَی ًفَشگطای ؾیبؾت ذبضری آى وكَض تلمی ًوَز ،وِ ّن هٌبثـ رسیس
لسضت ٍ ّن هٌبفـ آى وكَض ضا زض ثط گطفتِ ٍ زض رْت ثیحجبتی ؾبذتبضی ٍ ًباهٌی ثؿیبض گؿتطزُای زض
حَظُی زاذلی وكَضّبی هٌغمِ آى ضا ثِوبض گطفتِ اؾت .ثٌبثطایي تْسیسات ًطم زض چْبضچَة لسضت ًطم،
ثرف هْوی اظ هحتَای ؾٌس اؾتطاتػی اهٌیت هلی آهطیىب هیثبقس وِ ربیگعیي اؾتطاتػی ؾس ًفَش
قَضٍی قسُ اؾت(ؾلیوبًی پَضله.)52 :1390 ،
گطچِ پسیسُی رٌگ ًطم ضا ثبیؿتی اظ پطٍغُ ّب ی هْن ٍ ثب اٍلَیت رْبى غطة فلیِ روَْضی اؾالهی اظ
ثسٍ پیطٍظی اًمالة اؾالهی ثِ حؿبة آٍضز ،اهب ایي ضاّجطز زض زِّ اذیط ربیگبُ ٍیػُ ای زض ؾیبؾت
ذبٍضهیبًِ ای آهطیىب پیسا ًوَزُ اؾت .زض ازاهِ ثِ عَض هَضزی ثِ ثطذی اظ الساهبت آهطیىب فلیِ روَْضی
اؾالهی زض چبضچَة تْسیسات ًطم هیپطزاظین.
 4-2اقدامات تُدیدآمیس آمریکا علیٍ جمًُریاسالمي ایران

الساهبت آهطیىب زض ؾبلّبی اذیط فلیِ روَْضیاؾالهی زض ثطگیطًسُی رٌگ ؾطز رسیس ٍ عیفی اظ
هربنوبت ؾیبؾی ،التهبزی ،اهٌیتی ،ارتوبفی ٍ ضٍاًی اؾت وِ ّسف اظ ارطای آًْب رلَگیطی اظ گؿتطـ
حَظُّبی ًفَش ٍ هْبض ایطاى ٍ ّوچٌیي تغییط ضفتبض ٍ ؾبذتبض ًؾبم روَْضیاؾالهی هیثبقس.
اظ زیسگبُ وبضقٌبؾبى ؾیبؾی غطثی زیگط ًویتَاى نطفبً ثب یَضـ ًؾبهی ٍ رٌگ ؾرت ثِ همبثلِ ثب ایطاى
پطزاذت ،ثلىِ ضاُ ؾطًگًَی ًؾبم روَْضی اؾالهی پیگیطی هىبًیؿنّبی رٌگ ًطم ٍ ثِ وبضگیطی
تىٌیهّبی فولیبت ضٍاًی هیثبقس .اظ ایي ضٍ پسیسُی رٌگ ًطم غطة زض قبذمّبیی هبًٌس ایزبز
ًبثؿبهبًی التهبزی ،قىل زازى ثِ ًبضضبیتی زض ربهقِ ،تأؾیؽ ؾبظهبىّبی غیطزٍلتی زض حزن گؿتطزُ،
رٌگ ضؾبًِای ،فولیبت ضٍاًی ثطای ًبوبضآهس رلَُ زازى زؾتگبُ ارطایی زٍلت ،تضقیف حبوویت ایطاى اظ
عطیك ضٍـّبی هسًی ٍ ایزبز ًبتَی فطٌّگی هتجلَض قسُ اؾت.
زض ایي ضاؾتب وویتِ ذغط ربضی ًیع تٌْب ضاُ تغییط ًؾبم روَْضی اؾالهی ضا پیگیطی رٌگ ًطم ثِ ربی
رٌگ ؾرت هیزاًس .اظ ایي ضٍ اؾتطاتػی «زلتب» وِ ؾِ هحَض انلی آى اؾتفبزُ اظ تبوتیهّبی زوتطیي
هْبضً ،جطز ضؾبًِای ٍ ؾبهبًسّی ًبفطهبًی هسًی هیثبقس ،اظ ؾَی ایبالت هتحسُ آهطیىب فلیِ ایطاى عطاحی
گطزیس .اؾتفبزُ اظ هكىالت التهبزی ،تٌَؿ وخطت لَهی ایطاى ،ایزبز ٍ زاهي ظزى ثِ ًبفطهبًی هسًی زض
تكىلّبی زاًكزَیی ٍ ًْبزّبی غیط زٍلتی ٍ نٌفی ،ایزبز قجىِّبی هتقسز ضازیَیی -تلَیعیًَی فبضؾی
ظثبى ،حوبیت اظ اپَظیؿیَى ،تؿْیل فقبلیت ّNGOبی آهطیىبیی زض ایطاى ،اؾـتفبزُ اظ ؾفبضتربًِّبی
وكَضّبی زیگط ،تضقیف ؾتَىّبی حوبیتی حىَهت ایطاى ٍ هَاضزی اظ ایي زؾت اظ رولِ ضاّىبضّبی
ارطای اؾتطاتػی زلتب ثِ قوبض هیآیٌس(هبُپیكبًیبى.)256-255 :1388 ،
ثِ فجبضت ثْتط ،ثب فطٍپبقی اتحبز روبّیط قَضٍی ٍ پبیبى یبفتي رٌگ ؾطز ،فقبلیت وویتِ ذغط ربضی
ثطای یه زِّ ثِ حبلت تقلیك زضآهس ،اهب ایي وویتِ ثبض زیگط ثب افضبء ٍ هأهَضیتی رسیس وبض ذَز ضا اظ ؾط
گطفتِ اؾت .وویتِ ذغط ربضی یىی اظ هْنتطیي هطاوع تهوینؾبظی ٍ اتبق فىط ًَ هحبفؾِوبضاى ثَزُ
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وِ تزعیِ ٍ تحلیل فطنتّب ٍ تْسیسات فطاضٍی زٍلت آهطیىب یىی اظ هأهَضیتّبی انلی آى ثِ قوبض
هیضٍز .اظ ایي ضٍ ایي وویتِ پطٍغُی زلتب ضا وِ زض ذهَل ایطاى عطاحی قسُ ثَز ثِ زٍلت ثَـ پؿط
پیكٌْبز زاز .پیكٌْبزات ایي وویتِ هؤیس اتربش ضاّجطز هْبض ٍ رٌگ ؾطز ًَ هحبفؾِوبضاى ثطای همبثلِ ثب
روَْضی اؾالهی اؾت .زض ایي چبضچَة هبضن پبلوط اظ افضبی وویتِ ذغط ربضی زض گفتگَیی ثب ضٍظًبهِ
آهطیىبیی ًیَیَضن تبیوع ثِ نطاحت ثب ایسُی تْبرن ًؾبهی فلیِ ایطاى هربلفت وطزُ ٍ افالم ًوَز وِ
ایطاى ثِ لسضتی ثطتط زض هٌغمِ تجسیل قسُ وِ زیگط ًویتَاى نطفبً ثب حولِ ًؾبهی ٍ الساهبت ؾرت آى ضا
ؾطًگَى وطز(ؾطاد )464 :1388 ،ثٌبثطایي همبهبت وبخ ؾفیس تَنیِّبی ضاّجطزی وویتِ ذغط ربضی ضا ثِ
فبظ ارطا هٌتمل وطزًس .الساهبت آهطیىب زض ضاّجطز هْبض ٍ رٌگ ؾطز فلیِ ایطاى زلیمبً هكبثِ ثِ الساهبت
آهطیىب زض رٌگ ؾطز فلیِ قَضٍی ؾبثك اؾت .ثِعَض ولی هحَضّبی ضاّجطز هْبض فجبضتٌس اظ -1 :تضقیف
ثٌیِ التهبزی روَْضی اؾالهی ایطاى ّ -2زوِ ثِ اشّبى ٍ افىبض فوَهی ٍ تغییط ًگطـّب  -3هْبض
لسضت ًطم ٍ ًفَش ایطاى زض هٌغمِ  -4تالـ ثطای زؾت ًیبفتي روَْضی اؾالهی ثِ فٌبٍضی ّؿتِای - 5
ایزبز تقبضو ٍ زٍگبًگی زض حبوویت روَْضیاؾالهی  6افعایف فكبضّبی ؾیبؾی(ّوبى.)468 – 467 :
ثِعَض ولی هیتَاى گفت وِ ثب تغییط فضبی اهٌیتی ًؾبم ثیيالولل ثِ ّوطاُ توطوع آهطیىب ثط افعایف
ثطذَضز ًطم ثب ایطاى ٍ تَؾقِ تقویك گؿؿت ایسئَلَغیه زض رْبى اؾالم ،توطوع ضؾبًِای ٍ تجلیغبتی ثط
ضٍی روَْضیاؾالهی ایطاى ثِ قست افعایف یبفتِ اؾت.
 .5تأثیر سرمایٍی اجتماعي بر افسایش قدرت ورم جمًُری اسالمي :راَکاری برای مقابلٍ با
تُدیدات ورم آمریکا

ثب تَرِ ثِ قىل گطفتي هحیظ رسیس اهٌیتیً ،ؾبم ّبی ؾیبؾی ثبیس هؤلفِّبی لسضت ًطم ذَز ضا تمَیت
وٌٌس .اظ ایي ضٍ روَْضیاؾالهی ًیع ثِ فٌَاى یه ًؾبم ؾیبؾی ثبیس ثِ ًمف ؾطهبیِی ارتوبفی ثِ فٌَاى
فبهل اؾبؾی ایزبز ٍفبقّ ،وجؿتگی ٍ افتوبز هلی ٍ زض ًْبیت هكطٍفیت ؾیبؾی تَرِ ٍیػُای هجصٍل
زاضز .ثِ افتمبز وبضقٌبؾبى ،هكطٍفیت ؾیبؾی ،یىپبضچگی ٍ تَاى ؾیبؾتؾبظی اظ اضوبى انلی لسضت ًطم
زض ثقس زاذلی ثِ حؿبة هیآیٌس ٍ ایي هؿبئل ذَز ضیكِ زض ؾطهبیِی ارتوبفی یه ربهقِ زاضًس .ثٌبثطایي
روَْضیاؾالهی ثطای افعایف لسضت ًطم ذَز ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم ًؾبم رْبًی ٍ ذهَنبً
تْسیسات ًطم آهطیىبً ،یبظهٌس تمَیت ٍ افعایف ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی (یقٌی افتوبز هطزم ثِ
یىسیگط ٍ افتوبز ٍ ٍفبزاضی ثِ زٍلت) اؾت .ثٌبثطایي هؤلفِّبیی ّن چَى افتوبز ؾیبؾی ،هكبضوت
ؾیبؾی ،تكىلّبی ؾیبؾی غیطزٍلتی ٍ هكطٍفیت ؾیبؾی وِ ضیكِ زض ؾطهبیِی ارتوبفی زاضًس هیتَاًٌس
هَرجبت تَاًوٌسی ٍ افعایف لسضت ًطم روَْضیاؾالهی ضا ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم غطة ،ذهَنبً
تْسیسات آهطیىب فطاّن ؾبظًس .اظ ایي ضٍ زض ازاهِ ٍ زض ضاؾتــبی هؿئلِ انلی پػٍّف ثِ ثطضؾی ّط چِ
ثیكـــتط ٍ ثْتـط ایي هؤلفِّب هیپطزاظین.
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 5 -1اعتماد سیاسي

اهطٍظُ افتوبز 1ولیسیتطیي فٌهط ؾطهبیِی ارتوبفی هحؿَة هیقَز وِ هتأؾفبًِ ثٍِاؾغِ
ؾــَزرَییّبی هبلی فسُای ،فولىطز ًبهٌبؾت ضؾبًِّبی روقیً ،بوبضآهسی زٍلتّب ٍ ذَززاضی
قطوتّب ٍ ؾبظهبىّب اظ فول ثِ تقْسات ذَز ،هرسٍـ قسُ ٍ ثِ هحبؾجِ اؾتطاتػیه تملیل یبفتِ اؾت.
زض هحبؾجِ اؾتطاتػیه ،افتوبز ثیكتط اثعاضی اؾت تب اذاللیٍ ٍ ،فسُّب ثِ ٍاؾغِی ًتبیذقبى اضظـ زاضًس،
ًِ ایٌىِ فی ًفؿِ اضظقوٌس ثبقٌس(ًهطی .)328 :1384 ،ضٍاثظ افتوبز ضا هیتَاى زض چْبض حَظُی افتوبز
قْطًٍساى ثِ یىسیگط ،افتوبز قْطًٍساى ثِ ًرجگبى ؾیبؾی ،افتوبز ًرجگبى ثِ یىسیگط ٍ افتوبز ًرجگبى
ثِ قْطًٍساى تمؿین ًوَز(ًهَحیبى.)166 :1387 ،
اهطٍظُ افتوبز ثِ هخبثِی اضظقوٌستطیي هؤلفِی ؾطهبیِی ارتوبفی ًیطٍی قگطف ٍ پبیبىًبپصیط ثطای
پیًَس زازى هطزم ٍ ًْبزّبی حىَهتی زاضز ٍ یىی اظ هكرهِ ّبی ربهقِ هسًی ،افتوبز هتمبثل ثیي هطزم
ٍ زٍلت ٍ افتوبز فوَهی ثبالؾت .هطزم ٍ حىَهتی وِ زض عی ظهبى تَاًبیی افعایف افتوبز هیبى ذَز ضا
زاضًس هیتَاًٌس ولیس اهٌیت ضا زض زؾت زاقتِ ثبقٌس ٍ تَاًبیی پبؾرگَیی زض همبثل ّط گًَِ تْسیسات اظ
رولِ تْسیسات ًطم ٍ فطٌّگی ضا زاقتِ ثبقٌس(هؤشى ربهی .)50 :1382 ،زض ٍالـ افتوبز ؾیبؾی قْطًٍساى
ثِ ًرجگبى حبون ٍ ؾیبؾتّب ٍ ذظ هكی آًْب ٍ ثبلقىؽ افتوبز ًرجگبى ثِ قْطًٍساى اظ ؾطهبیِّبی
ارتوبفی ثطای ًؾبمّبی ؾیبؾی ثِ قوبض هیضٍز وِ اوخط ؾیبؾتهساضاى زض پی افعایف ووی ٍ ویفی آى
ثطای حل هقضالت زاذلی ٍ ثیيالوللی ذَز اظ رولِ تْسیسات ًطم ثب ّعیٌِای اًسن ّؿتٌس(ّطؾیذ،
.)241 :1383
ثب ایي تَضیحبت هیتَاى گفت وِ ٍرَز افتوبز ثِ فٌَاى یىی اظ انلیتطیي هؤلفِّبی ؾطهبیِی
ارتوبفی ،تأحیط قگطفی زض اضتمبی اهٌــیت هلی وكَضّب زاضز .اظ ایي ضٍ روَْضیاؾالهی ایطاى ًیع هیتَاًس
ثب اضتمبی ایي ؾغح اظ ؾطهبیِی ارتوبفی یقٌی افتوبز ؾیبؾی ّن زض ؾغح ًرجگبى ٍ ّن زض ؾغح
قْطًٍساى ،ثِ اضتمبء اهٌیت هلی ذَز یبضی ضؾبًس ٍ اظ تَاى پبؾرگَیی زض همبثلِ ثب تْسیسات ًطم ٍ فطٌّگی
زقوي غطثی ًیع ثطذَضزاض قَز.
 5 –2مشارکت سیاسي
2

زض اٍایل زِّی ّ 1960یچ وؽ تطزیس ًساقت وِ گؿتطـ هكبضوت ؾیبؾی زض هیبى تَزُّبی هطزم
یىی اظ ٍرَُ هْن ًَؾبظی ؾیبؾی هحؿَة هیقَز .هكبضوت ذَاُ ثطای قْطًٍساى ٍ ذَاُ ثطای ؾیؿتن-
ّبی ؾیبؾی اهطی هغلَة اؾت .ایي اهط یقٌی هكبضوت ؾیبؾی یه ّسف شاتبً هغلَة ٍ ٍؾیلِای رْت
ضؾیسى ثِ ؾبیط اّساف اؾت .اظ ایي ضٍ هكبضوت ثبفج پبؾساضی اظ آظازی ،تطٍیذ فسالت ٍ تأهــیي حجـــبت
ذَاّس قس(عَؾی .)14 :1370 ،ثِ فجبضت زیگط هكبضوت ؾیبؾی هیتَاًس حلمِی اضتجبعیای هیبى ًؾبم
1. Trust
1. Political participation
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ؾیبؾی ٍ قْطًٍساى ایزبز وٌس ٍ ایي حلمِ اضتجبعی ًیع هیتَاًس فبهل ٍحست ٍ ّوبٌّگی زض همبثلِ ثب ّط
ًَؿ تْسیس اظ رولِ تْسیسات ًطم ثبقس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ هكبضوت ؾیبؾی هیتَاًس اظ عطق ظیط ثط
اهٌیت هلی ٍ غلجِ ثط تْسیسات ًطم زقوي تأحیطگصاض ثبقس:
الف :وقش مشارکت در افسایش َمبستگي ي اوسجام ي تقًیت اعتماد متقابل میان اعضا جامعٍ:

هكبضوت ؾیبؾی ظهیٌِی ّوجؿتگی ضا فطاّن هیؾبظز ٍ اؾبؾبً حسٍز ّوجؿتگی ٍ اًؿزبم یه هلت
ٍاثؿتِ ثِ ؾغح هكبضوت آًبى زض اهَض ؾیبؾی ٍ ارتوبفی اؾت .ثٌبثطایي ثب ثبال ضفتي هكبضوتٍ ،فبق ٍ
ّوجؿتگی ٍ ّوچٌیي افتوبز هتمبثل ثیي زٍلت ٍ ربهقِ ثیكتط هیقَز ٍ زض ًتیزِ اهٌیت هلی ّن اضتمبء
هییبثس(حیسضی.)1389 ،
ب :وقش مشارکت در پیشگیری از احساض بیگاوگي ي جلًگیری از اوباشت مطالبات سیاسي:

هكبضوت قْطًٍساى زض اهَض ؾیبؾی -ارتوبفی ثبفج احؿبؼ ًعزیىی ٍ زض ًتیزِ لجَل هؿئَلیت هطزم زض
لجبل ًؾبم ؾیبؾی هیگطززً .جبیس اربظُ زاز ثركی اظ ربهقِ ،زٍلت ضا اظ آى ذَز ًساًٌس ٍ اظ حىَهت ٍ
حبووبى فبنلِ ثگیطًس ،ثلىِ ثبیس ثؿتطی ضا فطاّن ؾبذت تب ّوِی الكبض ربهقِ هغبلجبت ٍ تمبضبّبی ذَز
ضا هغطح وٌٌس(ضٍحبًی.)18 :1387 ،
ج :وقش مشارکت در تًلید ي باز تًلید ویازَای فرَىگي ،اخالقي ي سیاسي :اگط هكبضوت ٍ حضَض
هطزم زض ؾبذتبض لسضت قىل ًگیطز ٍ زض ؾبیِی آى ثبظ تَلیس ًیبظّبی فطٌّگی ٍ ؾیبؾی نَضت ًگیطز،
ثیتطزیس زؾت ًیبظ ربهقِ ثِ ؾوت ثیطٍى ثیگبًگبى زضاظ ذَاّس قس .ثٌبثطایي هكبضوت آگبّبًِ هیتَاًس ؾس
هحىوی زض ثطاثط تْبرن ٍ تْسیسات فطٌّگی ثبقس .تْبرن فطٌّگی ثب ًكبًِ گطفتي ارعا انلی یه ًؾبم
ؾیبؾی آى ضا اظ زضٍى تْی هیوٌس ٍ ضاُ ضا ثطای حضَض فیعیىی ثیگبًگبى زض وكَض ثبظ هیوٌس ٍ اظ ایي
عطیك اهٌیت هلی ضا زچبض ثحطاى هیؾبظز(ّوبى.)18 :
زض ایي چبضچَة روَْضی اؾالهی هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ هؤلفِ ی هكبضوت ؾیبؾی وِ ذَز ضیكِ زض
ؾطهبیِ ارتوبفی زاضز ،ثِ همبثلِ ثب تْسیسات ًطم زقوي غطثی ذَز ثپطزاظز .ثِ فجبضت ثْتط ،هكبضوت
ؾیبؾی ٍ تمَیت ٍ غٌیؾبظی آى ٍ ّوچٌیي تالـ ثطای ایزبز حؽ هتمبثل زض هطزم ثب افعایــف
قــفبفؾبظی زض ظهیٌِی اهَض ؾیبؾی هیتَاًس گبمّبیی ثؿیبض هْن اظ ؾَی روَْضیاؾالهی ثطای همبثلِ
ثب تْسیسات ًطم ثبقس .اظ ایي ضٍ هیتَاى گفت وِ روَْضیاؾالهی هیتَاًس اظ اثعاض هكــبضوت ؾیبؾــی
زض تَلیس لسضت ًطم ذَز ثطای همبثلِ ثب تْسیسات هَرَز ٍ حفؼ اهٌیت هلی ثْطُثطزاضی ًوبیس.
 5-3تشکلَای سیاسي غیرديلتي

یىی زیگط اظ هَاضزی وِ زض تَلیس لسضت ًطم روَْضیاؾالهی ایطاى ٍ ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم زقوي
اّویت زاضز ،تكىلّبی ؾیبؾی غیطزٍلتی اؾت .فوستبً زض حىَهتّبی زهىطاتیه قْطًٍساى هیتَاًٌس
گطٍُّبی هؿتملی ضا ؾبظهبى زٌّس وِ زض ذسهت ًیبظّبی ربهقِ یب وكَضی ثبقــٌس وِ زض آى ظًــسگی
هیوٌٌس ،اغلت ثِ چٌیي ؾبظهبىّبیی ،ؾبظهبىّبی غیطزٍلتی (هطزم ًْبز ) یب  NGOگفتِ هیقَز ،ظیطا وِ
آًْب ظیط هزوَفِی ازاضات زٍلتی ًیؿتٌس .ایي ؾبظهبىّبی هطزم ًْبز ثب آهَظـ ٍ حوبیت اظ هؿبئل هْن
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ارتوبفی ٍ زض وبًَى تَرِ لطاض زازى ایي هؿبئل ٍ ّوچٌیي ثب ًؾبضت ثط ًحَُی فولىطز زٍلت ٍ
هؤؾؿبت التهبزی ثِ قْطًٍساى اربظُ هیزٌّس تب ربهقِی ذَز ضا انالح وٌٌس .ؾبظهبىّبی هطزم ًْبز
قْطًٍساًی ضا وِ اظ هٌبعك هرتلف گطز ّن آهسُاًس لبزض هیؾبظز تب ّوىبضی ثب یىسیگط ٍ ّوچٌیي
هْبضتّب ،ضٍاثظ ٍ اعویٌبًی ضا وِ هؿتلعم یه زٍلت ذَة اؾت یبز ثگیطًس .آًْب هقوَالً ًوبیٌسُ هٌبفـ
قْطًٍساًی ّؿتٌس وِ زض غیط ایي نَضت اظ هٌبؽطات ؾیبؾی هلی ثِ زٍض هیهبًسًس .زض فضبی وًٌَی
ربهقِ ایطاى ،ؾبظهبىّبی غیطزٍلتی ٍ هطزم ًْبز هیتَاًٌس یىی اظ اهيتطیي ٍ وبضآهستطیي هحفلّب ثطای
روـقسى ،ثِ گفتگَ ًكؿتي ،زض ثطاثط اًفقبل ایؿتبزى ،تمَیت ضیكِّبی ربهقِی هسًی ٍ حل ثؿیبضی اظ
هقضالت ٍ هكىالت گطیجبىگیط ربهقِ ثبقٌس ،چطا وِ ثِ هٌؾَض همبثلِ ثب ًیطٍّبی هربلف زاذلی یب
تْسیسات ؾرت ٍ ًطم لسضتّبی ذبضری ،ثبیس ثِ تغییط ٍ انالح ثؿتطّبی فىطی ٍ فطٌّگی الظم اظ زضٍى
پطزاذت وِ ایي هْن اظ عطیك تمَیت ًْبزّبی هسًی ثِ ذَثی اهىبىپصیط اؾت ٍ ثْتطیي هخبل ثطای یه
ًْبز هسًی ،ؾبظهبىّب ٍ تكىیلّبی غیط زٍلتــی ّؿــتٌس .زض ٍالـ ًؾبم روَْضی اؾالهی هیتَاًس اظ
ؽطفیتّب ٍ پتبًؿیلّبی هَرَز زض ؾبظهبىّبی هطزم ًْبز ثطای همبثلِ ثب تْسات ًطم زقوي اؾتفبزُ وٌس.
اظ ایي ضٍ ًمف زٍلت روَْضیاؾالهی زض ؾبظهبًسّی ٍ رْت ثركی ثِ تكىلّبی غیطزٍلتی رْت
اؾتفبزُی اثعاضی اظ آًْب ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم ذبضری حبئع اّویت اؾت (گلكي پػٍُ-322 :1387،
.)324
 5-4مشريعیت سیاسي
1

ثِ افتمبز هحممبى ،هكطٍفیت ؾیبؾی ّن چَى زیگط هؤلفِّبی شوط قسُ اظ اضوبى انلی لسضت ًطم زض
ثقس زاذلی هحؿَة ٍ ایي هؤلفِ ًیع ضیكِ زض ؾطهبیِ ارتوبفی یه ربهقِ زاضز .زض تقطیفی ؾبزُ هی تَاى
گفت وِ هكطٍفیت ؾیبؾی ثِ ایي ًىتِ تَرِ زاضز وِ آیب هطزم یه وكَض ،حىَهت ضا حك حبووبى
زاًؿتِ ٍ ًؿجت ثِ آى ٍفبزاضًس یب ًِ؟ .زاقتي هكطٍفیت ثبال ثِ ضغین حبون ووه هی وٌس تب ثِ ضاحتی
زضثبضُ ی اّساف هلی ٍ ٍؾبیل هطثَط ثِ آى تهوین گیطی ٍ هٌبثـ زاذلی ٍ ذبضری هتٌبؾت ضا ثطای تحمك
آى اّساف اؾترسام وٌس .اظ ؾَی زیگط هكطٍفیت ؾیبؾی ضقیف ضوي ایزبز قىبف ثیي ربهقِ ٍ
حىَهت ٍ تكسیس آؾیتپصیطیّبی زاذلی ،تْسیسات ذبضری ضا ًیع زض پی هیآٍضز ٍ ثِ ثیحجبتی ٍ ًباهٌی
ًیع زاهي هیظًس.
قبذمّبیی وِ ثِ عَض هتقبضف ثطای ؾٌــزف هكطٍفیت ثِوبض هیضًٍـس فجبضتٌس اظ :آظازی
اًترـبةوطزى ٍ اًتربةقسى ،حك ضأی ّوگبًی ،حك هطارقِ ثِ زازگبُ نبلحِ ،آظازی گؿــتطـ
ؾـطهبیِّبی فىطی ٍ هبلی ،حك تزوـ لبًًَی ٍ تكىیل حعة ؾیبؾی ،ثطاثطی قْطًٍساى ٍ گطزـ
هؿبلوتآهیع لسضت .ثٌبثطایي ٍفبزاضی هساٍم ،فطاگیط ٍ پبیساض قْطًٍساى ثِ حىَهت ،ضوي وبؾتي اظ
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ّعیٌِّبی اضبفی ،تْسیسات ذبضری ضا ذٌخی ٍ ثط هطرقیت آى هیافعایس .ثطفىؽ ،حىَهتّبی ًبهكطٍؿ
ثب ثؿیذ هٌبثـ هلی ٍ تضویي اهٌیت ذَز ،هٌبفـ هلی ضا ثِ هٌبفـ حىبم فطٍ هیوبٌّس(حیسضی.)1389 :
ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ ّنضأیی هطزم ٍ ّوطاّی آًْب ثب ؾیبؾتّبی ًؾبم ٍ ّوچٌیي پصیطـ ًؿجی
حىَهت وكَض ًعز ثرف فوسُای اظ ؾبوٌبى آى ،یىی اظ پبیبتطیي هٌبثـ لـــسضت ضا زض اذتیبض زٍلتهطازاى
یه وكَض لطاض هیزّس .ثطذی اظ هحممبى ،ایي ٍرِ اظ التساض ضا هْنتطیي فبهل هؤحط ثط لسضت ًطم زٍلت زض
نحٌِ ضٍاثظ ثیيالولل زاًؿتِاًس ،چطا وِ هقتمسًس ایي ٍرِ اظ لسضت ،پبیِّبی تهویوبت ؾیبؾت ذبضری
وكَض ضا هحىن ؾبذتِ ٍ هكطٍفیت الظم ثطای ؾیبؾتّبی هترصُ زض ضٍاثظ ذبضری ضا زض اًؾبض زٍلتّبی
زیگط فطاّن هیآٍضز( هطازی.)383 :1388 ،
زض ایي چْبضچَة هیتَاى گفت وِ روَْضیاؾالهی ایطاى ثطای افعایف هكطٍفیت ؾیبؾی ٍ ثِ تجـ
آى افعایف لسضت ًطم ذَز ثطای همبثلِ ثب تْسیسات ًطم ًؾبم رْبًیً ،یبظهٌس تمَیت ٍ افعایف ّط چِ ثیكتط
ؾطهبیِی ارتوبفی ثطٍىگطٍّی(افتوبز ٍ ٍفبزاضی هطزم ثِ زٍلت) اؾت .ثِ ّط حبل ،افعایف یبفتي
هكطٍفیت ؾیبؾی ًؾبم روَْضی اؾالهی زض ؾغَح ثبال هیتَاًس اثعاضی هٌبؾت ثطای همبثلِ ثب تْسیسات
ًطم زقوي ثبقس ،چطا وِ هكطٍفیت ؾیبؾی ٍ افتوبز قْطًٍساى ثِ حىَهت هٌزط ثِ اًؿزبم ّط چِ ثیكتط
قسُ ٍ ایي اهط هَرجبت ذٌخیؾبظی تْسیسات ًطم ضا فطاّن هیؾبظز.
وتیجٍگیری

ثب پبیبى یبفتي رٌگ ؾطزٍ ،لَؿ حبزحِ  11ؾپتبهجط ٍ حبون قسى گفتوبى ًطم اهٌیت ثط هحیظ اهٌیتی ًؾبم
ثیيالولل ،هكبضوت ،افتوبز ،قجىِّب ٍ ًْبزّبی ارتوبفیٍ ،فبزاضی هطزم ثِ زٍلت ٍ افعایف هكطٍفیت
ؾیبؾی ٍ زض یه والم افعایف ؾطهبیِی ارتوبفی ًمكی ثؿیبض هْن زض تأهیي اهٌیت هلی ٍ همبثلِ ثب
تْسیسات اهٌیتی یبفتِ اؾت .ثط ّویي اؾبؼ هغبلقبت ٍ ثطًبهِّبی اهٌیتی زض ؾبلّبی پبیبًی لطى ثیؿتن
ثِ قست هتَرِ همَالتی چَى ؾطهبیِی ارتوبفی قسُاًس ٍ حتی هقبزالت ٍ تَاًوٌسیّبی ًؾبهی ٍ
فٌبٍضی ضا زض ّویي چْبضچَة فْن ٍ تزعیِ ٍ تحلیل هیوٌٌسً .تیزِ آًىِ زٍلتّب افعٍى ثط ؾیبؾت-
ّبیكبى زض حَظُ افعایف تَاى ًؾبهی ،التهبزی ٍ فٌی الظم اؾت تب ثِ افعایف هیعاى ؾطهبیِی ارتوبفی
قبى ّوت گوبضًس تب ایٌىِ ثتَاًس زض تأهیي اهٌیت زاذلی ٍ هلی تَفیك یبثٌس .ثِ فجبضت زیگط ،تأهیي اهٌیت
ثسٍى زاقتي ؾطهبیِای چكوگیط زض حَظُی ارتوبفی هیؿط ًجَزُ یب زؾت ون ثؿیبض زقَاض ذَاّس ثَز.
ثٌبثطایي افتوبز ،هكبضوت ،قجىِّبی ارتوبفی ،هكـــطٍفیت ٍ ٍفبزاضی هتمبثل هطزم ٍ زٍلت ثِ یىسیگط
اظ اضوبى ثؿیبض هْن ؾطهبیِی ارتوبفی هیثبقٌس وِ ضوي تأهیي ضضبیت هطزهی ٍ هكطٍفیت ؾیبؾی ثِ
حجبت ٍ اهٌیت ًیع هٌزط هیقًَس ظیطا هطزمؾبالضی زض هقبزالت اهٌیتی هقبنط ،نطفبً یه ضٍـ ؾیبؾی
ثطای ازاضُی ربهقِ اضظیبثی ًویقَز ،ثلىِ افعٍى ثط آى الگَیی فولیبتی ثِ قوبض هیآیس وِ زض ؾبیِی آى
هیتَاى ثِ اهٌیت ًیع زؾــت یبفت .ثب تَرِ ثِ قىل گطفتي ایي هحیظ اهٌیتی رسیس ،روَْضیاؾالهی
ایطاى ًیع ثبیس هؤلفِّبی لسضت ًطم ذَز ضا تمَیت وٌس .لصا ایطاى ثبیس ثِ ًمف ؾــطهبیِی ارتوبفی ٍ
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گـعاضُّبیی ّن چَى افتوبز ؾیبؾی ،هكبضوت ؾیبؾی ،تكىلّبی ؾیبؾی ٍ هكطٍفیت ؾیبؾی وِ
ّوگی ایٌْب ضیكِ زض ؾطهبیِی ارتوبفی زاضًس ثِ فٌَاى فبهل اؾبؾی ایزبز ٍفبقّ ،وجؿتگی ٍ زض ًْبیت
ٍحست هلی تَرِ ٍیػُای هجصٍل زاضز .ثِ ًؾط هیضؾس وِ روَْضیاؾالهی ایطاى هیتَاًس ثب تىیِ ثط
ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ افعایف آى زض ؾغَح هرتلف ربهقِ ثِ اضتمبء ٍ افعایف لسضت ًطم ذَز یبضی ضؾبًس ٍ اظ
ایي عطیك ثِ همبثلِ ثب تْسیسات ًطمافعاضی غطة ذهَنبً آهطیىب ثپطزاظز.
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