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چکیدده :تحلیللعللللعل ل علگیلی لنقالللاسلنیلاز لنالاینمللا لزسیلای،لییایل ل
نجسمال لنقسصاد لیلفیهنگ لنقجامل دهلنیت.لدرلنمل لزالاهلبل لالنیلسیادهلنالنهگل
قظی لح مینق لخ سلللتل علگیی لنقالاسلنمیننلدرلزالطل لتلارم

ل

لیلا لهلا ل

2331لتال2331لرمشبلما ل دهلنیت.لز ض علزح ر لقظیمبلح مینق لخل س لتاازلعل
یااقدهلدیهتل الجازابلزدق لنیتلکبل یآمندلنمل لتاازلعلیلااقدهلدرلت لا،لییایل ل
زشارکتلییای لیلکنسی لفسادلییای لجل هلگیلز ل د.لیؤن لنصل لزالاهبلنم لنیتل
کبلقظاملییای لحاکملدرلدیرهلپهل
نقدناهل النهگ

لدیمل( ی لیلا لهلا ل2331لتلال )2331لتلالهلبل

لقظی لح مینق لخ سلزنط ل ل ل دهلنیلتلیلهگ قلبل لیلنیلا لنمل ل

قظیمبلللعل علگیی لنقالاسلتحلیعلز ل د؟لمافسبلها لتحالی لقشانلزل لدهنلدلکلبل
درلزالط لز ردلقظیلرین طلخص زتل آزیزلدیهلتل لالجازالبلزلدق ل لبلگسلسی لفسلادل
ییای ل لت ات لییای لیلزشارکتلییای لللیبلقظاملحاکملزنجیل لد لنمل لل نزلعل
ز جبلتسیم لدرلریقدل علگیی لنقالاسلنیاز لنمیننللگشت.
کلیدواژهها:لح مینق لخ س ل لت ات لییای لفسادلییایل للزشلارکتلییایل ل
ح زتلپهل

لدیم لنقالاسلنیاز لنمیننل

مقدمه
نقالاسلنیاز لنمیننلنالزهملتیم لنقالاسلها لدیرننلزااصیلزحس سلز ل د.لنمل لنقاللاسلدرلپل ل
قاکارآزد لیاخسارلقظاملپیشی لری لدند.لدرلخص صل علگیی لنقالاسلنیاز لنملیننلفیضلیا،ل
گ قاگ ق لزطیحلنیت.ل اض لپژیهشگیننل بلللعل علگیلی لنقاللاسلنالدملدگاهلهلا لییایل لیل
2ل.لنیسادمارلگییهللل ملییای لیلرین طل ی لنهملعلدنقشگاهلخ نراز ل

لللللللللللللللل e-mail:fm.alipour@khu.ac.irل

1ل.لکار نا لنر دللل ملییای لدنقشگاهلخ نراز للل

للللللل e-mail: emadreza65@yahoo.com

نم لزالاهبلدرلتارمخل2331/1/32لدرمافتلیلدرلتارمخل2331/4/2لز ردلتأمیدلقینرلگیفت.
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نجسمال لیل یخ لقیزلنالدمدگاهلها لنقسصاد لیلفیهنگ لپیدنخسبلنقد.ل الیج دلآتلارلگسلسیدهلن لکلبل
درلنم لازینبلز ج دلنیتلهن الهملز لت ننل ال یری لزجددلیل بلکارگیی لقظیما،لجدمدل بلتحلیعل
للعلیق علنقالاسلنیاز لپیدنخت.لهسسبلزحل ر لقظیملبلح مینقل لخل س لتاازلعلزیلانلدیلقهلادل
دیهتلیلجازابلزدق لنیت.لدرلینق لدرلنم لقظیمبلدیهتلیلجازابلزدق لهیلکدنمللهدهلدنرلیظلام ل
زسالا ل لهسسندلکبلنقجاملصحیحلآقهالدرل اخصلهام لقظییل االلرفس لت ا،لییای لکاهشل ل لت لات ل
ییای لیلنفزنمشلزشارکتلییای لفاا لیلزث تلدرلجهتلنهدنفلقظاملییای لآ ارلز ل د.لل
نم لزالاهبل ال لبکارگیی ل اخصلها لح مینق لخ سل بل یری للمل یدلقظاملییای لحلاکملدرل
یا لها ل2331لتال2331لپیدنخسبلیلتأتییلآنلرنل یل علگیی لنقالاسلینجیدهلنیلتل.للللتلنقس لاسل
نم لزالط ل بلنم لدهیعلنیتلکبلدرلنم لیا لهال الیقل علک دتلا ل 2331لزصلد ل یکنلارلزل ل ل دلیل
زحمدرضال اهلزجددنًل بلقدر،ل ااز لگیددلیلدرلتا ل ین لتح یملقدر،لخ مشل الجازابلزدق ل
دهارلهاهشل دهلیلنحزنسلییای لرنلدیس

لتح ال،ل گیف لز لکندلکبلقسیجبلآنلنمجادلقظلامل

تکلحز لنیت.لهمچنی لدرلنم لزالط لنیتلکبلریحاقیتل لبلن ننلقیییم لپیشیی لزیدملرنل الخل دل
همینهلز لکند.لل
ل

مفهوم حکمرانیخوب
للین لدرمافللتلزیه ل ملح مینق ل لخ ل سلالاملنیللتلتللالتاللارم لدقیال ل لنالآنلص ل ر،لپلل میدل.ل
ح مینق ل خ سلهناقچبلنالظاهیلآنلپیدنیتلنالدیلزیه ملح مینق لیلخل

لتشل یعل لدهلنیلتل.ل

ح مینق 2ل لقمل دللینل لحاکمیلتلیلح زلتلدلرللیصلبلجازالبلزلدق لیلجازالبلییایل لنیلتل.ل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ح مینق ل بللزایارهلام لل ن لارهلدنردلکلبل لازعلیضل لق نللدل لین لنلملا لقلدر،لیلحلعلیلفصلعل
تاارضا،لدرلههاره سلآنللق نللدلزل لگلیددل(.)Kjr 2004:2ل نلال لبلتایمل للکمیسلی نلنقسصلاد لیل
نجسمال لزلعلزسحدل ین لآییالیلنقیاق ییب 1لح مینق لدرلزیه ملیادهلآنلل لار،لنیلتلنالفیآمنلدل
تصمیما،لنجینلزل ل ل قدلل(ملالقمل ل ل
ل
تصمیمگیی لیلریقدهام لکبل بلیییلبلآقهال
ل

قدل)ل( UNESCAP

.)2002لنالقظیلکمیسی نلنقسصاد لنتحادمبلنریپا3لح مینق لن لارهل لبلفیآمنلدها لفااهیلتلدیهلتلیل
. Governanceل1
:United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacificل. UNESCAPل2
:United Nations Economic Commission of Europeل. UNECEل3

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
060
تأکیدلدنردل(2008:13

.)UNECEلح مینق ل بلزان لفیزاقیینم لیلکنسی ل النقسدنرلنیتل بل لی لآق لبل
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قح هلنقجاملآقهالدنرد.لح مینق لدرلکنارلفیآمندلنقجاملفااهیتلهلال ل لیلنتی شل لیلکیییلتلآقهلاللقیلزل
درلدرینلح زتلص ر،لپ میدلیل لالتأکیلدلل لیلفیآمنلدها ل لندزلد،لنخل لتصلمیما،ل لبلجلا ل
فیآمندها لک تاهلزد،لزسمامزلز ل د.لدرلح مینق لآقچبلنهمیلتلدلنردلهلدفلیلزالصلدلنیلتل.ل لبل
ط رلکل لح مینق ل یلپیازدها لتصلمیما،لح ل زس

لدرلقظیمبلح مینق لخل سل لتاازلعلیلهملاهنگ لدیل لشلزل ردلقظلیلدرل

فیآمنللدلح مینقل لنیللتلکللبلخل دلرنلدرل للاخصهللام لقظیللیلزشللارکتلییایل لکنسللی لفسللادلیل
ت ا،لییای لقشانلز دهد.ل
اقکلجهاق لدرلگلزنر لیلاالقبلل 2393لح مینقل لخل سلرنل لبللنل ننلنرندلبلدهنلدهلخلدزا،ل
لم ز لکارآزد لقظاملقضام لقا علنلسمادلیلقظاملندنر لپای گ لتایم لکلیدهلنیلتل

( Stowe 1992:

391ل بلقالعلنا:ل یم لاندهلیلقل لپ رل:2391ل.)31لهمچنی لنم لزیه ملدرلفیآمند لتایم لز

دلکبلط ل

آنلصاح انلقدر،لنقس اس لقظار،لیلتا مضلزل ل ل قدلیل لی ل لهییقدننلیلدیهلتلقل ل لتاازلعل
نجسمال لحاصعلز ل دل( شیی لیل الاق ل هی ل:2331ل.)12-11لدرلینق لح مینق لخل سل ل هلیهلگیلی ل
هینبلنالزنا ل ین لت یابلنجسمال لیلنقسصاد

لنیتل(1997:10

.)Isabelleل یقازلبلت یلابلیلاازانلزللعل

زسحد 2لح مینق لخل سللرنلهنلی لتایمل لزل لکنلدل:لفیآمنلد لنیلتللدرلجهلتلحاکمیلتلقلاق ن ل
یافیت لزسلو هیتلپل می لزشلارکت ل ین لی لکلارنم لنتی شل لپایل گ م ل لآاند لفلید ل
آاند لزط لا،لیلهمچنی لیج دلمکلجازابلزلدق لفالا ل.لح مینقل لخل سلدرلینقل لزشلارکتل
م س انلیل ین یل هییقدننلدرلفیآمندلتصمیما،لنیتلیلنم لح مینق لزسال ل بلزیدملنیتلیلت یلطل
زلیدمل ل علزل

لگیللیدل(1994

.)UNDPلهمچنلی لنمل لیلاازانلدرلجللا لدمگلی لنمل لتایمل لرنلنال

ح مینق لخ سلنرندبلدندهلنیت:لزدمیمتلنز رللم ز ل یلنیا لحاکمیلتلقلاق ن لدیلسگاهلقضلام ل
کارآزدلیللادالقبلیلزشارکتلگسسیدهلزیدملدرلفیآمنلدلح زلتلدنر ل(.)Isabelle 1997:9لکمیسلی نل
حال

ل شی1ل درلتایمل لخل د لدیهلتل لیاف لزسلو

لپایل گ لیلزشلارکتلجل لرنل نیلاق ل لین ل

ح مینق لخ سلزایف لز لکندل(.)UNCHR 2007ل

United Nations Development Programmeل. UNDP:ل1
United Nations Commission on Human Rightsل. UNCHR:ل2
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گیتلکبلزنظ رلنالخ

لتلأکیلدلدنردل(2005:2

.)Saxenaلدرلنمنجلال املدل
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نالنمل لتاللارم لزل تل ننلدرمافللتلکللبلح مینقل لخل سلنهگل م ل للین لت یللابلهماهنل

لدرل

ح اهلهلا لییایل للیلنجسملال لنالطیمل لتاازلعلزیلانلدیلقهلادلدیهلتللیلجازالبلزلدق للدرلرنیلسا ل
تصمیمیاا ل هسیلیلقظار،ل یلنخ لیلنجین لتصمیما،لنیت.لدرلینق لز ت ننلنم لندلالرنل یانلقم دل
ل
کبلقظیمبلح مینق لخ سلهیخش لنالح مینقل لدیهلتلزحل رل لبلح مینقل لجازالبلزحل رلنیلتل.ل
بلل ار،لدمگی لدیهتل بلتنهام لرک لت یابلیلتصمیملیاا لقیستل ل بلدرلکنلارلدیهلتلزلال لاهدل
گسسی لقالشلیلجامگاهلجازابلزدق لیل شلخص ص لیلدرلکعلقالشلزیدملیلگییهلها لنجسمال ل
درلریقدلح زتدنر لهسسیم.ل
ل

شاخصهای حکمرانیخوب
هیلزیه ز ل اخصهام لرنلدرلخ دلدنردلکبلنالطیم لآقه لالزل لت ل ننلدرکلری ل لتلیل لنالآنل لبل
دیتلآیرد.لدرلذمعلزیه ملح مینق لخ س ل لاخصلهلا لزسالددلیلفینینقل لنالیل

لیلاازانلهلا ل

قهادهالیلصاحبقظیننلنرندبل دهلنیتلکبلدرلنمنجال بلآقهالت جبلز ل د.ل
ل
اقکلجهاق لط لتحالیالا،لگسسیدهن لکبلدرل111لکش رلجهانل لی لیلا لهلا ل2331لتلال1111ل
نقجاملدند ل شلیمژگ لیل اخصلرنل ین لینجشلح مینق لخ سلزایف لقم

دل(.)Kaufmann 2010: 3
1

نم ل شل اخصلل ارتندلنا:لح لنظهارقظیلیلپایل گ م لل2؛للت لا،لییایل لیلللدملخشل قتل ؛لل
نتی ش لدیهت3؛لل ارلزالیرن،لمالکاهشلزالیرن،لنضاف 4؛للحاکمیتلقاق ن3؛لفسادلیلکاهشلآنل لبلل
لل ارت لکنسی لفساد.1ل
نالقظیلکمیسی نلنقسصاد لیلنجسمال لیاازانلزللعلزسحلدل لین لآیلیالیلنقیاق یلیب

ل(UNESCAPل
3

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

)2002لیمژگللل هلللا لح مینقللل لخللل سلل ارتنلللدلنال:لزشلللارکت 1لپایللل گ م  9ل لللیافیت ل
نقاطافپ می  21لنتی ش لحاکمیتلقاق نلیلکنسی لفساد.ل
ل

. voice and accountabilityل1
. political stability and violenceل2
. government effectivenessل3
. reducing the regulatory burdenل4
5 . rule of law
6. control of corruption
7. participation
8 . accountability
9 . transparency
. responsivenessل10

ل
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ل
ل
ل
ل
ل
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زح ر لکلارنم لیلنتی شل لللدنهتلیل ین لی لزسلو هیتلپل می لیل لیافیتلزایفل لزل

لکنلدللل
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یقازبلت یابلزلعلزسحدلقیزل اخصها لح مینق لخ سلرنلپای گ م لنجماعلزحل ر لقلاق نل
(.)UNDP1994لهمچنی لصندی ل ی نهملل لپل ل 2ل لیافیتلزلاه لیلپل ه لپایل گ م لح زلتلیل
تایم لیلنجین لنیساقدنردها لت تلیلقشیلنطالا،لرنلنالیمژگ ها لح مینق لخ سلز

دنقدل( IMF

.)2005ل
هم ار لزیانلدیلقهادلدیهتلیلجازابلزدق لنیت.لهم ار لیلهماهنگ لنم لدیلقهادلز ت نقدل الثل
ر للدلزشللارکتلییایل لزث للتل للین لتال مللتلقظللاملییایل لکللاهشلفسللادلیلکنسللی لآنلیلنمجللادل
ت ا،لییای لدرلقظاملییای ل د.لط لنم لتایم لز ت ننلگیتلدرلص ر،لیج دلفسلادلییایل ل
لت ات لییای لیلزشارکتلییای لزنی لح مینق ل دلدرلقظاملییای لیج دلدنردلیلنم لنزی للازل ل
درلجهتلکاهشلزشییلیتلقظاملیلتضای لجامگاهلآنلنیت.لدیهتلیلجازابلزدق لناللناصیلزهلمل
تش یعلدهندهلقظیمبلح مینق لخ سلهسسندلکبلن ارهل بلقالش لجامگاهلیلقحل هلتاازلعلآقهلاللدرلنمل ل
قظیمبلضییر لنیت.ل
ل

نحوه تعامل دولت و جامعه مدنی در نظریه حکمرانی خوب
هناقچبلنالتاارم لح مینق لخ سلزش صل دلنم لزیه ملدرلخ د لق ل لفیآمندل ین ل ه دلقظلامل
ییای لدنردلیلز ض علنصل لآن لتاازعلزیانلدیلح اهلدیهتلیلجازابلزدق لیل بلل ارت لتاازعلزیانل
دیلح اهلییای لیلنجسمال ل ین لرییدنل بلق ل لت یابلپامدنرلنیت.ل
درلح مینق لخ س لدیهت لههاره سلحال ق لیلزحلدیدهللملعلییایل للرنلتایلی لزل لکنلدللیل
جازابلزدق لقیزلنالطیم ل سیجللم ز ل ین لزشارکتلدرلفااهیتها لنقسصاد لنجسمال لیلییای ل
نرت ا لزسالا علزیانلجازابلیلییایتلرنلتسهیعلزل لکنلدلل(قایلم ل لادل:2399ل.)19لدرلح مینقل لخل سل ل
جازابلزدق لجدن لنالدیهتلقیست.ل لبل ارت لکارکیدلخل سلجازالبلزلدق لدرلپی قلدل لالح زلتل
خ س لتا لل نزعلیلفیصتلهام لقظییلدز کینتیکل دنلقس لقظلاملییایل لیلجل دلقهادهلام لدرل
رنیللسا لگسللسی لدز کینی ل لههللاره سهللا لقهللاد لزاقنللدللللدملتمیکللزلیلیجل دلمللکلقظللامل
1. IMF . International Monetary Fund

ل
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ح مینق لخ س لریقد لدرلجهلتلت یلابلییایل للیلنجسملال لنالطیلم ل لتاازلعل لهملاهنگ لیل
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دز کینی لزشارکس لنیت.لدرلق ا لنم ل ینمط لجازابلزدق لقیزل الکارکیدلخ دل لبلنیلس نر لقظلامل
ییای لدرلقاهبلح مینق لخ سلکمکلز کندل(ییدنرقیال:2393ل.)11ل
نا ینم لح مینق لخ سلتالحدیدلاملاد ل یآمنلدللهم لار لیلتاازلعلزیلانلقهادهلا لدیهلتللیل
جازاللبلزللدق لنیللتل.لدرلق لل دلجازاللبلزللدق لفاللا لیلهمگللامل للالنهللدنفلقظللاملییایلل لزسللسالی ل
ح مینق لخ سلقا علتحال لقیست.لتاازعلدیهتلیلجازابلزدق ل بلنم لصل ر،لزل لت نقلدل ا لدلکلبل
دیهتل سسیهالیل ینمطلالاملزاقندلکنسی لفسلادل لپای ل گ م لیل لااکیدنلفضلا ل لاالییایل ل لین ل
فااهیتلجازابلزدق لرنلفینهملآیردهلیلدرلزالا ع لجازابلزدق لقیلزل لالتال ملتلزشلارکتلییایل لدرل
رنیسا لزشییلیتلییای لقظاملحاکملنقدنملز لکند.لزحص لنم لتاازلعل ل ل لکلت لا،لییایل لیل
تال متلپامبها لقظاملییای لنیت.لدرلنم ل ینمطلق ل لنلسمادلزیلانلدیهلتلیلجازالبلزلدق ل ل عل
ز لگییدلیل بلنم لتیتیبلت یابلییای لنجسمال لیلنقسصاد لتحال لز ما د.لز لت ننلهنی لندلالکیدل
کبلدرلخأللح مینق لخ سلازینبلها لتزهز لیلتضای لقظاملییای لفینهملز

د.ل

ل

شاخصهای ثباتسیاسی
ت ا،لییای لم

لنال لیی لنصلل ل ل علدهل ل لبلقظیملبلحل مینقل لخل سلنیلتل.لدرلنمل لقظیملبل

ت ا،لییای ل ینمط لرنلفینهملز آیردلکبلقظاملییای لکارکیدهالیلکاریمژهها لخ دلرنل لبل لی لةل
هسی لنرندبلدهد.ل ین ل ناختلزیه ملت ا،لییای لالجیمل امدل بلزیه مل لت ات لییای لت جبلکید.ل
لت ات للییای ل یلنیا لیج دلیلت ینرل یخ لنالنق نعلح ندثلیلیقام لییای لللنجسملال لر ل
ز لدهد.لنم لیقام لیلح ندثل لت ا،لکنندهل بلط رلکل لل ارتندلنا:لتغییین،لقلازنظملیلپل لدرلپل ل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

کا ینبهالیلنیسایا لرؤیا لق ةلزجیمب لتغیییلز یرلق نقی لکش ر لتظاهین،لنلسینض لنلسصلا ا،ل
ییای ل ر ها لک دتاهلا لتییرهلا لجنل لهلا لپلارلتیزنق لنقالا لا،لیلکشلسبل لدگانلقا ل لنال
خش قتلییای لدنخلل لل(طاه لانلل:2393ل.)231ل لبلطل رلکلل لدرلخصل صلزیهل مل ل لت لات لییایل ل
اخصها لنم لزیه ملرنلز لت ننل بلص ر،لامیلتالسیملکید:ل
ل
کشیدنلگییهها لنجسمال لیلییای ؛
ل
دیتلنالفااهیتل
ل
 نلسصاس:لنقجاملرنهپیمام لهالنالطیفلزیدم لگییهلهالیلز اهیان؛
ل
 تظاهین:،ل زیگلدرلنتیلخش قتلییای :لزاقندل نجب لاقدننلیلکشسارلز اهیی لت یطلدیهت؛ -ی نینق لها لضدح زس :لی نینق لز اهیانلح زتلیلنقسالادلنالکارکیدها لرژمملییای .

ل

ل
ل
ل
ل
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061
فسادلییای لرفسارلزنحلیفل لدهلکلارگزنرننلح ل زس لنالضل ن طلیلیظلالم لریلم لملکلقاللشل

مقاله

شاخصهای فساد سیاسی
لم ز ل نال بلزاحظا،لخص ص لمالزاحظا،لق ز لیلزنطالبن لنیتل(هی یدل:2392ل.)3لفسادلییای ل
درل االتیم لیط حلدیسگاهلییای لر لز دهد.لنم لقل علفسلادلزامل الًلنالیل

لییایلتلگل نرنقل ل

ییز اقدلکبلقدر،لییای لدرلمکلکش رلرنلدرلدیتلدنرقدلیلتصمیما،لزهملکشل ر لرنللنت لاذل
ل نزعلزلؤتیل یلگسسی لفسادلییای لل ارتندلنا:لل
 )2یج دلرنقتلخ نر ها لگسسیدهلییای لنقسصاد لیلنطالات ؛
 )1فاا لق دنلنحزنسلیلتش عها لییای لزسسالعل لبلن ننلقاظیننلفااهیتلیللمل یدلدیهت؛
 )3ق دلفضا لیاهملرقا س ل ی لگییهها لییای ؛
 )4ق دلزشارکتلفاا لزیدملدرجهتلنرتالا لنقسظارن،لنالح زت؛
 )3زحدیدمتلزط لا ،لریاقبهالیلکنسی لآقهالیلزماقاتلنالر دلنف ارللم ز ؛
فیجپ رل:2393ل.)111
 )1ق دلپای گ م لزسو هی ل( ل
بلط رلکل لز لت ننل اخصلها لذمعلرنل ین لزیه ملفسادلییای ل نایام لکید:ل
 )2فسادلزاه :لم

لنالیمژگ لها لقدر،لییای لدیسیا ل بلزنا لزاه لگسسیدهللم ز لنیت.لدرل

نم لرنیسالی ءنیسیادهلنالنم لزنا لزاه لخیاقتل بلجازابلزحس سلز ل د.لنالنم لریلفسادلزاه ل
رنلز لت ننل الفسادلییای لگیهلاد.
 )1نیس دندلیلدم سات ر :لنم ل اخصلمکلنالزهملتیم لزظلاهیلفسلادلییایل لزحسل سلزل ل ل لد.ل
نیس دندلحاکمانلییای ل الثلزحییمل دنلزیدملنالحال

لیلخ نیسبلهامشانلز ل د.

 )3هزمنبلها لقظاز لزضال :ل االل دنل یشلنالنقدناهلهزمنبلهلا لقظلاز لقشلاقگیلخ دکلازگ لدرل
رژمملحاکملنیتلیل ل کلنالزظاهیلفسادلییای لزحس سلز ل د.
 )4ق دل امسسبلیاالر :لقادمدهلگیفس لنفیندل امسسبلدرلکسبلزناصبلیلز قایتلها لییای ل الثل
گسسی لتمل لهاپل ی لرف لزسو هیتلیلغییهلز ل دلکبلهمگل لقشلانلدهنلدهلفسلادلییایل ل
هسسند.
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ز کنندل(قل لپ ر:2394ل.)219ل
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 )3ق دلتی یکلق نل(لدملنیسالا لق ن):ل یتی لمکلقهادل یلقل ن لیلبلگاقلبلملالم ل لنالقهادهلال لیل
دمگی ل الثلگسسی لفسادلییای لز ل د.لق دلنیسالا لق نلدرلکارکیدهال الثل لنتیل لدنل
یلدرلقسیجبلقاکارآزد لآقهالز ل د.
 )1ین سسگ لییای :للدملنیسالا لمکلدیهلتلدرلتصلمیملگیلیل لدرلزحلیطل لی لنهمللل لیلت ایلتل
له نلیلهینلنالقدر،لها ل زرگل الثلنمجادلرن طبلین سسگ لز ل ل دل.لدرلین سلسگ لح لامل
یلدرلحالیالتلقمامندهلقدر،ها ل زرگلهسلسندللتلالقمامنلدهل
ل
ییای لنرندهلهندنق لنالخ دلقدنرقدل
زیدم.

شاخصهای مشارکت سیاسی
نالدمگیل اخصها لزهلملح مینقل ل خل سلدرلملکلقظلاملییایل لزشلارکتلییایل لنیلتل.لنمل ل
اخصلنقدناهلیلقح هلفااهیتهلا لییایل لنفلیند لقهادهلالیلگلییهلهلال لنجسملال لیلییایل لرنلدرل
فیآمندلح مینق لقشانلز لدهد.لزشارکتلییایل لنالیل

لجازلالبلزلدق لجهلتلدندهلزل ل ل دل لبل

گ قبلن لکبلدرل ینمطلزسیای،لز لت نقدل الثلتال متلجامگاهلقظلاملییایل لملاللتضلای لیلت یملبل
قظاملز ج دلل د.ل
زشارکتلییای لهیلق علنقدنملدنیطل اقب لز ف لمالقاز ف لیاازانلمافسبلمال لیاازان لزالطال لملال
زسسمیل ین لتأتییگ نر ل یلنقس اسلییایتلها للمل ز لندنرهلنزل رللمل ز لملالگلزمنشلره لیننل
ییای لدرلیط حلز سل لح زس لزحل لیلزل لنلملنالری ها لقاق ق لیلغییلقاق ق

لنیتل(پلا ل

یلدمگیننل:2391ل.)141ل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

کاهشلنقگیزهلزشارکتلییای لزیدمل بلدالمل له نلتأزی لق یدنلحدنقعلزطاه ا ،لق دلنلسمادل
زیدمل بلح زت لفالدننلگییهلها لذ لقی لنحزنسلییای لیلقهادها لزدق لفالا لیل ل علقگلیلفس ل
ح اهللم ز لدرلزالا علح اهلحاکمیتلر لز دهدل(قل لپ رل:2393ل.)213لدرلینق لزشارکتلییایل ل
درلتصمیمگیی لهالهحاظل د.ل لبلل لارت لهم لبل
ل
بلنم لزان لنیتلکبلقظین،لهمبلنفیندل(انلیلزید)ل
مالغییزسسالیملدرلریقدلتصمیمیلاا لزشلارکتلقمامنلدل.لنه سلبلتحالل لزشلارکتل
ل
نفیندل بلط رلزسسالیمل
ییای لنفیندلزسسلزملنمجادلمکلجازابلزدق لیلاازانلمافسلبلیلدرلکنلارلآنلآاند لهلا لنیایل لقظیلیل
آاند ل یللانلیلنجسمالللا،لنی لتلل( للیم لاندهلیلقل ل لپ ل رل:2391ل.)212لزحللدیدلقم ل دنلزشللارکتلدرل
ییایتلگ نر لهالنغلبل بلکاهشلزشییلیتلیلکاهشلکیییتلتصمیما،لزنجیلز ل د.لزشلارکتل
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قمامندگ لدرلزجلس ل دینلیطحلکاف لنالآاند لها لزدق لیلحال لییایل لیلهمچنلی للمل لیدل
ییسسملهندلحز لغییزم

مقاله

ییای لزؤتیلم

لنال نیادها لقیعل بلت یابلییایل لپاملدنرلنیلتل.لتلدیم لییایلتلهلا للمل ز لیل
لنیتل(.)Santiso 2001:17-18ل

زشارکتلییای لدرلح مینق لخ سلزحص لنرت ا لجازابلزدق ل الدیهتلنیلتل.لنگلیلنمل لدیل
قهادل الهملهماهن

ل ا ندلیلکاریمژهها لخ دلرنلنقجاملدهند لزشارکتلییای لزث تل ین لتال ملتل

ییای لتلال لز

د.لازاق لکبلدیلقهادلدیهتلیلجازالبلزلدق لری لیی لهلملزل لنمسلسندلزشلارکتل

ییای لیجه لزنی ل بلخ دلز لگیید.لدیهتلیا لز کندل التش یعلقهادهلا لنجسملال لین سلسبل لبل
خ دلیمتلیلی

لزشارکتلییای لرنل بلجاقبلخ دل شاقدلدرلحاه لکلبلجازالبلزلدق لزسلساللع ل

ریم لمالغییریم ل الجهتلدندنل بلزشارکتلییای لدرلزالا لبل الدیهتل یلز آمدلیلنالنمل لطیمل ل
زشییلیتلح زتلز ج دلرنلامیلیؤن لز یدلیلازینبها لاین لآنلرنلفینهملز آیرد.ل
اخصها لامیل یاقگیلزیه ملزشارکتلییای لدرلمکلقظاملییای لهسسند:ل
ل
)2لییسسملنقس ا ات لآاند:ل بل نم لزانل لکلبلنقس ا لا،ل لالحضل رلنحلزنسلز سلل لکلبلقمامنلدهلل
دمدگاهل ها لز سل لجازابلییای لهسسندل یگزنرل دلیلدرلریقدلآنلدیهتلمالیامیلقهادها لقدر،ل
همچ نلنرتشلدخاهتلق نند.
)1لفااهیتلها لحز :لنحزنسل اکلبلنصل ل ین لزشارکتلییایل لزحسل سلزل ل ل قدل.ل لی ل
نیای ل ین لمکلحزسلییای لفاا لنیسالا لنالقهادلدیهتلنیت.لنحزنسلییای لزسسالعل لالنمجلادل
رقا تلییای ل ین لکسبلقدر ،لفضا لییای لالامل ین لزشارکتلییای لرنلفینهملز لآیرقد.
)3لجامگاهلزیدملدرلزشارکتلییای ؛لنم ل اخصل یاقگیلقالشلزیدملنللملنالاقلانلیلزلیدننلدرل
ریقدلییایتلگ نر لنیت.لزیدمل بللن ننلم

لنالنرکانلتش یعلدهندهلزشارکتلییایل لزحسل سل

ز ل قدلیلدرلینق لزشارکتلییای ل دینلحض رلزیدمل لزانایت.لزحدیدلقم دنلقاللشلزلیدملدرل
تصمیمیاا لها لزشارکتلییای لرنلخد بلدنرلز لیااد.
ل

حکومت محمدرضا پهلوی ( 2331تا )2331
الفییپا

لح زتلقاجارمبلدرل2314ل علق من لنالح زتلتحتللن ننلیلسلبلپهل

علگیفت.لزحمدرضالپهل

لدرلنمیننل

لدرل2311لقدر،لرنلدرلدیتلگیفتلیلنال2331لتا لها لنیل ین ل
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زشییلیتلقظاملییای لزسسالیل علگیفسبلنیتلیللازل ل ین لحیظلحال

لنیای لنفیندلدرلجازالبل
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تث یتلقدر،لفزیق لگیفت.لدرلزالط لز ردل حثلمان لدرلدهبلپسلنالک دتا ل 2331ل اهلره لیننل
ک دتالرنلدرلزالامها لحسا لگما ت؛ل بللن ننلزثا لانهد لرنلق ستلیامیلکلیدل.لهمچنلی ل لین ل
ج یننلکسی لزاه لنالنماال،لزسحدهلنزیم الکمکها لزاه لدرمافتلقم د؛ل لبللنل ننلقم قلبل لین ل
زالا لبل الیر سسگ لح زت لجمااًل243لزیلی نلدالرلنالآزیم الکمکلدرمافتلکید.ل اهلدرلیا ل
2331لیاازانلجدمدلپلیسلز ی ل بلقاملیاازانلنطالا،لیلنزنیتلکش رل(یاینک)لرنل لالهم لار ل
یاازانلنزنیتلنییندیعل(ز یاد)لپامبلگ نر لکید.لخاتمبلزناالا،لقیس ل النقگلسسانلیلپل می لنصلعل
زشارکتل ین یلدرلی دلحاصعلیلنزضا لقینردند ل الکنسییلی ملزسشل علنال لیکتلقیسل ل یمساقیلال
( للیمسیشلپسییهی ل م)لیلهشللتل للیکتلنزیم للام لیلنریپللام لدمگللی لدرلتث ی لتلجامگللاهلح زللتل
زحمدرضا اهلزؤتیلینق ل دل(آ ینهازیانل:2319ل.)191-193لل
نزالنم لنقسدنرلزد،لاماد لط لق شیدلیل الگسسی لز اهیتلها لتظاهین،لیلنلسصا ا،لزیدزل ل
نالم س لیلفشارها لخارج لآزیم النالی

لدمگی ل اهلدرلییایتلهامشلدهارلتزهز ل لدل.لی ل لال

یللدیدنلق سللتلیامللی ل للبل سیللار لدرل11لد لزللاهل2331لنالکش ل رلخللارجل للد.ل سیللارل للالدندنل
یلدههام لیا لدرلآرنملکیدنلنیضاعلدن تلنزالز اهیان لدمگیلک تاهلقیازدقدلیلز اراهلرنلتالیال
ل
رژمملپهل

ل

لندنزبلدندقد.لدرل21ل هم ل2331لحدیدلیبلزیلی نلقییلدرلتهیننلجم ل دقدلتال ااگشتل

آمتلنهلللخمین ل بلزیه لرنلگینز ل دنرقدلیلقهامساًلدرل11ل هم ل2331لنقالاسلنمیننل بلتملیلقشسلتلیل
رژمملپهل

لییقگ نل دل(آ ینهازیانل:2319ل.)413-493ل

ل
نقش و جایگاه دولت و جامعه مدنی و نحوه تعاملل آنهلا در دوران پهللوی ( 2331تلا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

)2331
هناقچبلگیسبل دلز ض علزح ر لقظیمبلح مینق لخ س لتاازعلدیهتلیلجازالبلزلدق لدرلرنیلسا ل
تحال لنهدنفلقظاملییای لنیت.لدرلینق لح مینق لفیآمند لنیتلکبلدیهتلیلجازابلزدق لدرلآن ل
الهملدرلنرت ا لهسسند.لنگیلقح هلنرت ا لنم لدی لتاازعلزث تل ا دلح مینق لخ سلزحال لز ل ل دل
یلنم لنزیلتضمین ل ین لیازس لمکلقظاملییای لزحس سلز

د.لنزالنگیلنم لدیلریلدرلری لهمل

قینرل گییقدلیلرین طلخصملآزیز لقس تل بلهملدن سبل ا ند ل ت ات لییای لحاصعلز

د لفسلادل

ییای لریل بلفزیق لز لگ نردلیلزشارکتلییای لز سعلز ل د.ل
یاخسارلح زتلیلقدر،لییای لزحمدرضا اهلهندلیمژگ لخاصلدن تلکبلل ارتندلنا:ل
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گییهها لنجسمال لیلییای لنم لریقدلرنلت میعلکیدلیلخ دلرنل اهنشاهلخ نقد.ل
تماز ل ل
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نه )ل

ص ل دنلقدر،لییای :ل اهل الح فلزدلیان لنحیا لیلطبل یلپارهمانلیلنال ی ل یدنل

س)لپامی ل دنلیلطحلقهادزنلد لییایل ل:ل لاهلپلسلنالک دتلا ل19لزلیدندل 2331لنالم سل ل لال
ییک سلجناحهالیلگییهلها لز سل لیلنالی

لدمگیل التامی لیلگسسی لییطیهل یلنرکانلقظاملدرل

زسییلتضای لقهادها لییای لیلکاهشلیطحلقهادزند لییای لجازابلحیکتلقم دل بلقحل

لکلبل

گییهها لنجسمال لی بل دهل دلکلبلتنهلال
ج)لنقحصارلییای ل(فضا ل سسبلییای ):لییک سل ل
حلالبلک ه

ل ازعلقزدم انلز ردلنلسمادل اه لدرلییایلتلگل نرل لیلنت لاذلیلنجلین لتصلمیما،ل

قالشلنیای لدن سبل ا ندل(لی ض ل:2393ل.)31-32ل
یاختلقدر،ل

ص لدرلرژمملپهل

لز جبلنمجادل افل ی لجازابلیلح زتلگیدملدلیل

اهل التشدمدلنقحصار لکیدنلقدر،لییای لنالجازابلفاصلبل یشسی لگیفتلیل الزنزی لکیدنلخل دل
یلرژممشلهیهبل یشسیل بلقیییها لقظاز لیلنزنیسل لپنلاهل لیدل.لهمچنلی لیلاختلقلدر،ل

صل لنال

علگیی لجناحها لزیاقبلریلیلزصاهحبگیلدرلههاره سلقظاملییای لجلل گیی لکلیدلیل لبلنمل ل
دهیعلنز انلهیگ قبلیاا لیلزصاهحبل الز اهیانلرنلزنسی لیاختلیل النصینرل لیلحیلظلقلدر ،ل لیل
زهمتیم لن زنرها لیاختلقدر،لجدمدلل ار،ل دقدل
آییبلپ می لرژمملنفزیدل(لی ض ل:2393ل.)211ل ل
نا:لحزس لنرتش لزنا لقیس لیل ریکینی ل( شییمبل:2393ل.)91ل
دم لیلجازابل بللن ننلنجزن لتش یعلدهنلدهلجازالبلزلدق لزحسل سلزل ل ل قدل.لییایلتلهلا ل
زحمدرضا اهلدرلازینبلدم لزسادعلدمن لیلجازابلدمن لزسن ع لزساددلیلگلاهلزسالاربل ل دل.لرژملم ل
ایتها لقظامل الیج دلنمن بلزسسالیماًلدرل
ییایتلزدیق ل ین لت یی لییایتلدمن لقدن ت.لگاه لیی ل
ح اهلدم لقینرلقم گیفتلنزالهمل بلهحاظلز قایتها لنجسمال لیلیاخسارلدریق لجازابلیلهلمل لبل
هحلاظلتا یللیلفینگیللیلللمللالیلریحلاقی نلنالدمل ل ااتللاسلدمنل لپیللدنلزل لکللید.لزللثاًلزسللادل لهل نل
کاپیس الیی ن لرن طبل الآزیم الیلزسسشارننلخارج لدرلح اهلقینردندها لییای لیلقضام ل دقدلنزال
ااتاسها لدمن لدرلپ لدن سندل(ناغند ل:2391ل.)213ل
ل
ینکنشهالیل
پسلنالک دتا ل 2331ل ال گسسی لقالضلقاق نلنیای لیلتشدمدلریقدلق یاا ل بل ی ةلغی ل لبل
یییلبلدر ارل لبیمژهلنالیا ل2341ل بل اد لینکنشلها لزنی لدرل شهلام لنالریحاقیلتل ینقگی سلبل
دلیلدرلقسیجبلزیانلدیهتلیلز هبل اف لنمجادلگشتلکبلم

لنالازینبها للمدهلنقاللاسلیلا ل
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ایتها ل اهل دقد.ل
ق ن لزالننب لقضامیبلیلزجیمبلن زنرهام ل ین لنجین ل یقازبهالیلیی ل
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2331لرنلتش یعلدندل( شلییمبل:2391ل.)143لنالجملبلزسادل لکبل اللثلییایل لتلیل لدنلهلیلهلبل یشلسیل
جازابلریحاقیتل د لنقدنزا،لغییدمنل لرژململپهلل

ل ل دل.لرژململپهلل

ل لالطلیحلزسلادل لهل نل

نقس ا ا،لنقجم ها لنماهس لیلیالمس لح فلی گندل بلقیآن لطیحلیریدلاقانل بلنقس ا ا،ل(هلبل لبل
لن ننلنقس اسلکنندهلیلهبل بللن ل ننلنقس لاسل ل قدهل)لدرلفلییردم ل 2341لتصل مبلکاپیس الیلی ن ل
نحیا لقایی قاهیسملیلینتها لق علنالنیامل النقدنزات لهمچ نل زرگدن تلجش لها ل1311لیلاهبل
اهنشاه لیلتغیییلتارمخل بلز اراهل الجازابلدمن لیلزدق لرفتل(کدم رل:2313ل.)311ل
همچنی لری نی یننلکبلم

لناللناصیلتش یعلدهندهلجازابلزلدق لزحسل سلزل ل ل قدلقاللشل

زهم لدرلتح ال،لنمیالز کنند.لدرلریقدل عگیی لنقالاسلنیاز لنمینن للل ل یماس ل بللنل ننل
زهملتیم لری نی یلدرلازانلزحمدرضا اهلزطیحل د.لی ل القی ذلفیهنگ لیلییای لغیسلدرلنمیننل
نالجملبلینمگیی لفیهنگ لدز کینی ل رژینا لیلتالحد لزارکسیسملز اهیتلیلز اراهلز لکیدل
ل
دگاهها لز ج دل یتلی ل
یلزاسالدل دلدمدگاهلنقالا لنیلنالنیاملدمدگاهلجازا لنیتلکبل یلهمبلدم ل
دنرد.ل امدلگیتل یماس لزیانل[نزام]لخمینل لیلریحاقیلتلنالم سل لیلدنقشلج مانلیلری لنی یننلنال
لدمگیلپعلادلیلنالطیم لآقانل الیامیلط البلها ل هی لنالجملبلکارگینن لزحییزانلیلزهاجیننل

ی

نرت ا ل یقینرلقم دل(ف رننل:2311ل.)343-341ل
درلکنارلری نی ینن ل اانرمانلقیزل لبلهملینهلریحلاقی ن لجنلاحللملدهلن لنالز لاراننلرنلتشل یعل
ز لدندقد.ل اانرلیلزسجدلدیل اای لیاازانلمافسبلقدرتمندلللما لز ارالدرلتا ل ین ل سیجلییایل ل
زیدمل دقد.ل سیار لنالنیسینتژ هالیلتاکسیکهال ین ل سیجلنقالا
گییهلک ه

لت یلطل لاانر لهلالیلاملیلقظلیل

لنالللما لز ارالطیحلرمز لیل بلنقجاملز رییدل(ن لیفلیل نل لزمز ل:2391ل.)243ل[نزلامل]ل

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

خمین ل بللن ننلره یلحیکتلنقالا لنمینن لدرلز اراهلللیبلرژممل لاهلییایلتلیلبلجاق لبلن لرنلدرل
پیشلگیفت:ل ق ست لنالزلیدملخ نیلتلنلسصلا ا،للمل ز لخل دلرنلندنزلبلدهنلدل.لدیم ل لالنریلا ل
پیاملها لآ س ل ین لتماملیلسلبلزینتبلنرتشلیلقیییها لزسلحلآقلانلرنل لین لپی یلس ل لبلحیکلتل
نقالاسلزیدملدل ،لقم د.لی م لتنهال یلنهدنفلزشسیکلنپ امسی نلمانل لنیلسالا لزلل لآاند للیل
زیدمیاالر لتأکیدلقم دل(زیاق ل:2393ل.)114ل
ل
ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
010
م

لنالنرکانلتش یعلدهندهلقظیمبلح مینق لخل سلت لا،لییایل لنیلتل.لدرلیلامبلت لا،لییایل ل

مقاله

ثبات سیاسی در حکومت پهلوی ( 2331تا )2331
دیهتلکاریمژهلها لخ دلرنل بلقح ل هسی لنرندبلز دهدلیلجازابلزدق لقیزلفیصتلفااهیتلزشییعلرنل
ین لخ دلپیدنلز لکند.لتاازعلنم لدیلدرلهنی لزحیط ل ل کل یلتال متلپامبها لزشییلیتلملکل
قظاملییای لتأتییگ نرلنیت.ل درلزطاهلبلپلیشلن لارهل لدلکلبلنلسصلا ا ،لتجمالا،لیلتظلاهین ،ل
زحس سلز

قد.ل

اعتصاب

نلسصا ا،لنالزصادم ل لت ات لییای لدرل سیار لنالج نزل لییایل لهسلسندل.ل لبللالیلدهلآ ینهازیلانل
زاضا،لنقسصاد لیلفشارها لخارج لرژمملزحمدرضا اهلرنل لت ا،لیاخسبل ل دلکلبلدرلنتلیلآن ل
مارلنلسصا ا،لریل بلفزیق لقهادهل د.ل بلقح

لکبل مارلنلسصا ا،للمدهلکبلدرلیا لها ل2334لتال

2331لنالیبلز ردلتجایالق یدهل د ل بل یشلنال11لز ردلدرلیا لها ل2331لتال2341لنفلزنمشلمافلتل
یلدرل یخ لز نردل بلریماریم لخ قی ل ی لنلسصاسلکنندگانلیلقیییهلا

لزسللحلنقجازیلدل(آ ینهازیلانل

:2319ل.)393لدرلپ لت ایدلنزامل بلتیکیبلدرل سیار لنال هیهالنالجمللبلنصلیهان لزشلهد ل لیینا لملزد ل
جهیم لق لرمز لآ ادنن لداف لیلقم لندمبلجمالا،ل بلزنظ رلنلسینبل لبللملعلرژململنالحضل رلدرل
زساجدلیل یگزنر لقماالجمالتلخ ددنر لکیدقدلکبلق ل لز اراهلزنی ل بل مارلز
:2311ل.)94-91ل

لرفتل(ریحلاق ل

نال بلگیسبلف رنن لنلسصا ا،لدرلط لزاهلها لزهیلیلآ انل2331لگسسی ل یشسی لمافت.لکارکنانل
صناتلقیت لکارزندننلندنرن،لدیهس لکارکنانلرنهلآه لیلپست لکارکنانل یماریسانلها لزط لا،ل
یلکارگیننل سیار لنالکارخاقبها لیینییلکش رل بلنلسصاسلپی یسند.لحلااللدمگلیلتالاضلاهالرقل

ل

نقسصاد لخ دلرنلنالدیتلدندهل دلیلزاهیتلییای لپیدنلکلیدهل ل د.لنلسصلا گیننلخ نیلسارلآاند ل
زط لا،لیلییقگ ق لقظاملپهل

ل

دقدل(ف رننل:2311ل.)311لل

تظاهرات

نلسینضا،لیل ر لهالیل یگزنر لتظاهین،لهملنالزصادم ل ل لت لات لییایل ل لبل لمارلزل لریقلدل.ل
لب تدرمجلتادندلنفیندل یکتلکنندهلدرلنقدنزا،لنقالا لدرلهیلز جلدرلقیا ل الز جلپیشی ل لبلطل رل
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ر ها لی نینق ها لضدح زس لزیگل یلنتیلخش قتلییای لنالزصلادم ل ل لت لات لییایل ل
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هشمگیی لریل بلنفزنمشلقهاد.ل بلط ر لکبلدرلآغاام لزل جلهلا لنلسینضل لیلنقالا ل ل4311لقیلیل
یکتلدن سند.لدرلز جلها ل اد لنم لرقملههارل ین یل دلیلدرلز جلی مل بل2411111لقییلنفزنمشل
مافتلیلدرلز جلههارمل بل3111111لقییل اهغل دلیلیینقجاملدرلینپسی لزینحلعل13111111لقی لیلدرل
ریقدلنقالاسلدرگییل دقد.ل تادندلزس یطلنفیندل یکتلکنندهلدرلتظاهین،ل بلیلیلتلنال2111لقیلیل
درلزینحعلنیهیبل بل12111لقییلنفزنمشلمافتل(ن یفلیل نل لزمز ل:2391ل.)299ل نلال لبلگزنر لات لکلبلدرل
ریاقازبلنطالا،ل بلهاپلرییدهلنیت لتادندلتظاهین،لص ر،لگیفسلبلنالیلا ل2331لتلال2331ل لبل
قینرلامیلنیت:ل
ل

جدول شماره  :2تظاهرات در دوره زمانی  2331تا 2331
دوره زمانی

تعداد

2331-31ل

3ل

2331-42ل

4ل

2341-41ل

3ل

2341-32ل

2ل

2331-31ل

214ل

جم ل

241ل

لللزن :ل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)211-313ل
خشونت سیاسی
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

هناقچبلگیسبل دلنالدمگیلزصادم ل لت ات لییای لزیگلدرلنتیلخش قتلییای لنیلتل.لدرلزطاه لبل
پیشی لتالحدید ل بلنم لنزیل یل بلز نرد لنالتادندلکساق لکبلت یطلرژمملکشسبل لدهل دقلدلن لارهل
د.ل النم لیج دلدرمافسیملکبلرژممل الز اهیانلخ دل بلی س ل یخ ردلیل ال دمدتیم لنقدنزا،لخ دل
لقهادلهام له نلیاینکلیلنرتش لآقهالرنلقا دلز کید.لپاری قزلنالیضایتلحالل

نالی

ل شلیلدرل

نمیننلنقسالادلیلنقینرلز لکندلکبلدیسگییلیاخس لنفلیندل لبلگ قلبلن لخ دیلینقب ل اادن لتلهلا ل لدینل
زحاکمب ل نجب لنلدنملها لهندلدقیالبل ن لیلتاالیبلدنقشج مانلیلکارگیننلقارنض لدرلنمل لکشل رل
نزی لپیشلپالنفسادهلنیتل(پاری قزل:2313ل.)23لدرلنم ل شل بلتادندلدمگی لنالنمنگ قبلنقدنزا،لرژململ

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
011
دهنقدل بلقینرلامیلنیت:ل
ییای لحاکم لدیسگییلیلکشسبل ل

مقاله

ن ارهلخ نهدل د.لتادندلنفیند لکبلنال2331لتلال2331ل لبلدهیلعلفااهیلتلهلا لییایل لت یلطلرژململ

جدول شماره  :1خشونت سیاسی در دوره زمانی  2331تا 2331
2331-31ل

11ل

332ل

2331-42ل

21ل

212ل

2341-41ل

11ل

219ل

2341-32ل

13ل

124ل

2331-31ل

2331ل

324ل

جم ل

2131ل

2319ل

لللللللزن :ل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)211-313ل
مشارکت سیاسی در حکومت پهلوی ( 2331تا )2331
نالدمگیل اخصها لقظیمبلح مینق لخ س لزشارکتلییای لنیت.لتأزی لزشلارکتلییایل لآاندل
نالطیم لقهادها لجانفساده لم ل لنالنهلدنفلنصلل لنقاللاسلزشلییطبل ل دلنزلالدرلرژململپهلل
نیه متلدندنل بلنق ا تلقدر،لیلق یاا لنم لهدفلتحتلنهشااعلقینرلگیفتلیل بلفینز
د.لیاختلقدر،لزطلالبللایهل لیل
ز ل دلکبلدرلقسیجبلآنل
.)213ل

ل لال

لیلدیدهل

صل لکلیدنلقلدر،ل لز جلبلقهلالدلادنمل لنالییایلتلقیلزل

بن لنالرین طل

ص لجا لزشارکتلرنلزل

لگیلیدلل( شلییمبل:2393ل-213

سیستم انتخاباتی

اهلپسلنال ااگشتل بلقدر،لدیتل لبلنخلینجلیلنقحلا لز لاهیی لآ ل ارلدر لارل؛لمانل لنحلزنسل
ط الا،لزس یط لنتحادمبها لصاح انلحیفلیلکارگیننلیل

بلقظاز لحزسلت دهلادلنزال بلقاهارلیل

بلخاطیلقیاال ین لتح یملقدر،لیلز قایتلخ مشل الریحاقی نلیلن لینفلاز لی لدنرلیلاا لقمل دل.ل
رژمملپهل

ل الدیتلکار لیلدخاهتلدرلریقلدلنقس ا لا،للملاًل لبلزلاقا ل لزرگل لین لزشلارکتل

ییای لنفیندلیلگییهلهالت دمعل د.لدرلنم لرنیسالرژمملدرلنقس ا ا،ل2333لمکلقظاملدیلحز لین سسبل
بلدر ارلرنلنمجادلقم د؛لمان لییایتلنحزنسلین سسبل ین لتأتییگ نر لزسسالیمل یلریقدلکلارلزجللسل
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دوره زمانی

کشته شدگان

بازداشت شدگان
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درلقظیلگیفسبل د.ل الیج دلنم لیل بلرغملز نق لز ج دل یخ لنالن ینفلازی لدنرلیلدمل نق لیل یخل ل
نالریحاقی نل بللن ننلکاقدمدن لزسسالعلدرلنقس ا ا،ل لیکتلقم دقلدل.لتلی لنالنقس لاسلنمل لللدهل
خاصل الثل دلتالدر ارلقسامجلنقس ا ا،لرنلزنحعلکندل( شییمبل:2393ل.)93-93ل
فعالیتهای حزبی

الت جبل بلنمن بلکارکیدلحزسلییای لنمجادلرقا تلیلگسسی لزشارکتلییایل لدرلیلطحلجازالبل
نیت؛لنمجادلنحزن لین سسبل بلرژمملییای لخطل طاق ل یلکارکیدلصحیحلآقهالیلهمچنلی لپاملاق ل
ین لنمجادلفضا لزشارکس لنیت.ل اهل الزحدیدلقم دنللیصبلفااهیتلنحلزنسلییایل لز لاه ل لبل
اادن تلیلنالزیانل یدن س لز اهیانلخ دلدیتلاد.ل یشسیم ل یخ ردل اهلیلرژمملپهلل

ل لالحلزسل

ت دهل د.لآزار لکبلنالنلدنملهالیل اادن تلها لص ر،لگیفسبلنالنم لحلزسل لبلدیلتلآزلدهلقا لعل
ت جبلنیت.ل
جدول شماره :3کشته و بازداشت شدگان حزب توده در دوره زمانی  2331تا 2331

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

سال

تعداد کشته شدگان

تعداد بازداشت شدگان

2333ل

3ل

3ل

2334ل

-ل

1ل

2331ل

-ل

2ل

2339ل

2ل

-ل

2341ل

-ل

31ل

2343ل

1ل

1ل

جم ل

21ل

214ل

لللزن :ل(زؤیسبلنطالا2393 ،لجل:2ل.)211-313ل

رژمملهمچنی ل یخ ردل دمد ل النلضا لج هبلزل لدن ت.لدرلیا ل2334لیلنجا لیل اارگلانل
بللن ننلزهملتیم لره یننلنم لج هبلدیسگییلیلرینقبلاقدننل دقد.لهمچنی لدرلیلا ل 2342ل3لتل لنال
نلضا لنم لحزسلز اه لدیسگییل دقدل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)232للایهل لیلنمل لنحلزلنس لدرل
یا ل2344لحز لز ی لتحتللن ننلحزسلزلعلنیلاز لکشل لیل33لتل لنالنلضلا لآنلدیلسگییل
دقدل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)134ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
011
23لخیدندل 2341ل اهلنحسا لخطیلکیدلیل ین لتح یملپاملبلهلا لقلدلر،لخل د لزحلدیدلکلیدنلیل

مقاله

درلدهبلپسلنال حیننل2333لتال2341لیللیق علح ندت له نلق ستلیامی للل لنزین لیلحادتبل
قظار،ل یلقح هلزشارکتلییای لنقدنمل بلتلأییسلقظاملدیلحز لدرلکش رلقم د.ل الیج دلهملبلنمل ل
تغییین،لیلکنسی ل هالیلزحدیدلقم دنلزشارکتلییای لرژممل ین لتح یملقلدر ،لقظلاملدیلحز ل ل
ز ج دلرنلقیزلقم لپ میدلیل بلنمجادلقظاملتلکلحز ل لری لزل لآیردلیلحلزسلرلیلساخیزلرنلتلأیلیسل
ییای لتش یعلحزسلریساخیزلرنل بللن ننلتنهالحزسلقاق ق لکش رلنلاملقم د.ل لاهلدرلنیلیندلزلاهل
2333ل هیخش لقاگهاق لدرلییسلسملحز ل لکشل رلنقجلاملدندلیل لالزنحلعلقمل دنلدیلحلزسلدلیهسل ل
ز ج دلقظاملتکلحز لرنلنمجادلکید.للض متلدرلحزسلریساخیز ل بللن ننلتنهالحزسلزشلییعل لبل
ق ل لنج ار ل د؛لامینل اهلط لی ناق لنللاملقمل دل:لکسلاق لکلبلتملامل ل لبللضل متلدرلحلزسل
قدنرقدله ندنرننلز ی لحزسلت دهلهسسندلیلآقهالرنلخاد لقازیدلکبلمال امدل بلاقدننل ییقلدلملالنمنل لبل
رلرنلتیکلقمامندل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)133-131ل

کش

ل
جایگاه مردم

فیمدینله مدنلدرلخص صلقح هلزشارکتلییای لزیدملیلقمادم ل دنلنحزنسلییای للالیدهلدنردل
کب:ل
درلیا لها لپسلنال 2332ل لنلسنام لیلللدملن لسیا لزلیدمل لبلزشلارکتلدرل
کارهالتال دننلپامبلرییدلکبلنرت لا لنقدمشلبلهلاللرنلنالهلملگسلی تلیلیضلا ل
قارنحتلکنندهل لبیج دلآیردل...ل.لهمبلکارهلا لزمل لتل لبلقظلیلدریغلی لیل
تصنا لز آزد.لزیدمل بلص ر،لن اح لدرلآزدقدلکلبلجلل

لصلحنبلملکل

تواتیلغییلینقا لدرلهملز ه هند.ل...ل.لنقحا لکلیةلنحلزنسلییایل لیلتلأیلیسل
حزسلریساخیز ل بللن ننلتنهالحزسلییای لکشل ر لدرلیلا ل2313لآخلیم ل
پیدهلنالنم لقمامشلحزنلنقگیزلزحس سلز ل د.لگیهبل سیار لنالنفیندلزاسالدل
دقدلکبل اهل النم لنقدنملخل دلن لس اهلفاحشل لزیت لبل لده لیهل لریحی لةل
تی لطل ل اهل بلهیچلکسلنجااهلقم دندلکبلدرلزالا علتصمیملنیلقظی لن ینال
کند.لحزسلریساخیزله نلنال االل علگیفسبل د لهیگزلقم ت نقستلپامگلاهل
زیدز لدن سبل ا دلیلنمینق هالهملفالطل بلنم لدهیلعلکلبل لبلآقهلاللدیلس رلدندهل
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ز لکند.لرژممل اهنشاه ل بلط رلریلم لدرلنینملعلنیلیندل2333ل لالنللاملنقحلا لتملاز لنحلزنسل

ل
ل
ل
ل
ل
016لللللل
پژوهشنامة متين

للدهل ل دلدرلحللزسلت للتلقللاملکننللد لدیللتل للبلنمل لکللارلزل لادقللد لهل نل
ز لتیییدقدلکبلز ادنل بللن ننلز اه لرژمم لنقگشتلقملال ل قدلیل لبلدردیلیل
ییسندل(ه مدنل:2314ل.)213ل

فیمدهلدم ا لدرلخص صلص ر ل دنلزشارکتلییای لزلیدملدرلدیرننلپهلل

لدرلخلاطینتشل

ز لق مسد:ل
لنقس ا ا،ل یگزنرلز
ییقدلنالی

د لنزالز لز دنقسسملنیاز لکساق لکبل امدل لبلزجللسل

لق ستلیامیل بلنطاعلزحمدرضالز لریدلیلزحمدرضلالنیلازل ل

لدهن لرنلخطلز اقدلیللدهن لرنلتأمیدلز کند.لنم لنیاز لرنلیلاینکلتهیلبل
ز کیدلیلتا لیاینکل یلنم ل دلکلبلدرل لهیهالیل هییلسانلهلالل گلیددلیل
نفیند لرنلپیدنلکندلکبلضم لیفادنر ل بلقظاملح ل زس لپسلندمدگ لزحلل ل
هملدن سبل ا ند.لیاینکلفهییتلقهام لرنل بلق ستلیاملیلزل لدندلیلق سلتل
یامیلهملقظیلخ د لرنلنلما لز کیدلیل ین لتصلمیملگیلی ل لبلزحمدرضلال
ز لدند.لنالیا ل2331ل بل اد لزحمدرضا لقظیلفلیحلرنلهلملزل لپییلیدلیلفلیحل
دیتلکملدرلز ردلنقس اسلاقانل بلقمامندگ لزجلسلمالینات ر لیلنالحلیفل
آخیلرنلز ادل(دم ال:2391ل.)231-239ل

لدرلنم لرن طبلزین لصمیم لت صی لجاه لدرلخص صلآاند لدرلدیرننلزحمدرضال لاهلدنردل
یل بلنم لزسأهبل الحاهتلتیدمدلقگاهلز کند.لی لز ق مسد:لل
ز قا لکبلز

نیدملزالدرلکش رلنالآاند لح لرأ ل لین لنقس لاسلیکلا ل

زجلسل یخ ردنرمملمالز گیسندلاقانل النیسیادهلنالآاند لنلطال دهلز ت نقندل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

درلنقس ا ا،ل یکتلکنند ل افاصلبلنم لیؤن ل بلذهلنملزل لآزلدلکلبلنصل الًل
یقس لیاینکلهمبلقمامنلدگانلزجللسلرنل یزل لگزمنلد لهگ قلبلنز لانلدنردل
کس لزسأهبلیج دلآاند لح لرأ لرنل ایرلدن سبل ا دل(صمیم ل:2319ل.)31ل

فساد در حکومت پهلوی ( 2331تا )2331
نالدمگیل اخصها لتش یعلدهندهلقظیمبلح مینق لخ س لکنسی لفسادلیلق دلفسادلدرلرژمملییای ل
نیت.لنالزهملتیم لامی اخبها لزیه ملفساد لفسادلییای لنیت.لفسادلییای ل بلزانا لی ءنیسیادهل
نالنز اقا،لیلزنا لز ج د ل
یلزناف ل

ل

ص لقم دنلقدر،لیلنیس دندلییای ل ین لرییدنل بلنهدنفلییای ل

ص لنیت.ل نالجملبلزش صلا،لفسلادلییایل لین سلسگ لرژململییایل ل لبلقلدر،له لا ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
011
ل امسسبلیاالر ل االل دنل یشلنالحدلهزمنبل ها لقظاز لیلتسلیحات لق دلتی یلکلیلنیلسالا لقل ن ل
لدملنیسالا لزسو النلدرلتصمیملیاا لر هلخ نر لفضا لییای ل سسبلیل

مقاله

خللارج لنیللس دندلیلدم سللات ر لدرلح زللتلکللبلزصللاهحللم ل ز لرنلقادمللدهلز ل لگیللید لق ل دل
ص لقم دنلقلدر،ل

نیت.ل
فساد مالی

زالازا،لیلزأز رننلدیهت ل شلقا علت جه لنالتسهیا،لدیهتلرنل بلخ دلنخسصاصلز دندقد.ل لبل
ق ل لکبلدرلهنگاملقینردندهلا لدیهسل ل لالن ل اصلملالدیهلتلهلا لدمگلیلز لاهغلهنگیسل لنخلاذ ل
ز لکیدقد.لح زتل اهلریال بلریالزسس دتیلیلنطینفیاقشلفایدتیلز
2331لریل بلنفزنمشل

دقدلیلنم لفسادلنالنینمعلدهبل

دل(ام اکامل:2391ل.)219ل

ل
استبداد و دیکتاتوری

درلخص صلنیس دندلرژممل اهنشاه لنطینفیانل اهلق ا،لجاه لرنل یانلز کنند.لدرلنم لخصل صل
فیمدینله مدنلز لگ مد:لل
اهل دینلقظیلخ نه لنالزشایرنقشلمالحس لدرلزیانلگ ن س لزس لأهبل لالزلیدمل
کش رل بلص رت لمکلجاق بلتصمیملز گیفتلیلآنلرنل بلنجینلزل لگ ن لتل.ل
اهلقظین،لیلخ نیسبها لخ دلرن لکبلط ااًل الزصاهحلکش رلزغامی،لدن لت ل
یلهمبلهیزلتیجیحلز دندلیلدرلحالیالتلز ت ننلگیتللالیدهلنیل لیلنمل ل ل دل
کبل اهل امدلتصمیمل گییدلیل الیبلنطالتلکنندل(ه مدنل:2314ل.)233لل

زین لصمیم لقیزلدرلخاطین،لخ دل یانلز کند:لل
رفسارل اهل بلص رت ل دلکبلگ م لهیچلهیزلجزلقلدر،لزطلاللبلخ لن د ل
قم کندلیلنالزالازا،لقیزلجزلنطالتلزحلضلیلپل می لییایلتلهلال لدم سلبل
دهل یگاقگانلیلیسامشلنالخ د لنقسظارلدمگی لقدنردل(صمیم ل:2319ل.)43ل

هزینههای نظامی مضاعف

نالدمگیلزصادم لفسادلییای ل االل دنل یشلنالحدلهزمنبها لقظلاز لیلخیملدلتسللیحا،ل لیشلنال
نقدناهلنیت.لهزمنبها لقظاز لیاالقبلنال1لزیلی نلدالرلدرلیا ل2333ل بل3311لزیلیل نلدالرلدرلیلا ل
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فسادلجزءلالمنیکلح زتلپهل

ل د.ل اهلیلدر ارمانلهلیلملکل لبلقحل

لگیفسلارلفسلادل دقلدل.ل

ل
ل
ل
ل
ل
011لللللل
پژوهشنامة متين

2333لیل بل3111لزیلی نلدالرلدرلیا ل2331لنفزنمشلمافلتل( شلییمبل:2393ل.)31ل نلال لبلگیسلبلگینهلام ل
هزمنبها لقظاز لدرلیا ل2333ل ین یل الپنجلزیلیاردلیلپاقصدلزیلی نلدالرل دلکلبل41/1لدرصلدلکلعل
دجبلکش رلرنل ازعلز

د.لنم لزالدنرلدرلیا ل2334ل بل9/231لزیلیل نلدالرلیلدرلیلا ل2331ل لبل

1/992لزیلی نلدالرلرییدل(گینهامل:2339ل.)112لزط لا،لنمیننلط لخ ی لدرلیا ل2331لنلاملقم دقدل
نمیننلقصدلخیمدلدیلزیلیاردلدالرلنیلحبلرنلنالآزیم الدنرد.لدرلنمل لخ لیلآزلدهلنیلتلنمل لخیملدهال
ش لنال یقازبل ها لییی لدرنازد،لنمیننل ین لزدرقیزهلکلیدنلییلامعلدفلال لیلقیلزلهملاهنگل ل لال
قیااها لجدمدلزل لخ دل بل مارلز لریدل(زؤیسبلنطالا،ل2393لجل:2ل.)434ل
ل
عدم شایستهساالری

نالدمگیلزصادم لفسادلییای لق دل امسسبلیاالر لدرلکسبلزناصلبلیلنرا لهایلتل.لنمل لنزلیلدرل
ح زتلزحمدرضا اهلپهل

ل بلقح

ل دلکبلنکثیلزناصبلزهلملدرلنخسیلارلین سلسگانل لبل لاهلیل

قدر،لها لخارج ل د.لهناقچبلذکیل دلرژممل اهنشاه لین سسگ للمیال ل بلقلدر،لهلال ل لزرگل
خارج لدن تلیلنم لنزیلقیزلدرلکسبلزناف لیلزناصبلدخیعل د.لل
نصعلزهملدرلهمبلنفیند لکلبل لبلیانر،لیلیکاهلتلیلیلیار،لیلیلامیلزشلاغعلزهلملیلپ هسلاال
ز لرییدقدلین سسگ ل بلییایتلنقگلیسلیلآزیم ال د.لللایهل لیلنمل لنیلسادندلل

صل لنفلیندلدرلل

قادریس لیل لصدنقس لدرلحدلنلال قیزلنالدمگیل یی لنفیندل ین لکسبل یخ لزناصبل د.لنالدمگیل
ینمطلکسبلزناف لیلزناصبلدرلدیرهلزحمدرضا اهلحالبل اا ل ارالتاق لا انل اا لیلارقگل لیل
تمل ل دل(فیدییتل:2311ل.)133-111ل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ل
عدم تفکیک قوا (عدم استقالل قوا)

م

لنال اخصب ها لفسادلییای لدرلهیلجازابلییای لق دلتی یکلق نلیلدرلینقل لللدملنیلسالا ل

ق نلقس تل بلمکلق هلدمگیلمالقهادلمال ل صلخاصل لنیلتلکلبلنیلسالا لتصلمیملیلاا لیلنجلین ل
تصمیما،لرنلز دی لز لکند.ل
لللللللدرلدیرهلپهل لدیم لدیلزجلسلقاق قگ نر لنمیننل( رنلیلینا) لدرلحالیالتلپسلنالنینمعلدهبل
دمگیلهیچگ قبلنخسیار لنالخ دلقدن سند.لنالآقجالکبلنقسصاسلقیم لنالنلضا لیلنالدرلنخسیلارل
ل
2311ل
اهل دلنم لزجلسلیییلبلن ل ین لپیش یدلنهدنفل

ل

ص ل دلیلهیچلگلاهللزشلییلیس لزیدزل لپیلدنل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
011
درلق هلزجیمبلندغامل دهل د.لتصمیما،لقضام لزنا سلکنندهلزیلعلدیهلتل ل دل.لتحلتلح زلتل

مقاله

ق یدلیلنخسیارلتصمیملگیی لزسسالل لقدن تل(گاام ری ل:2312ل.)313لق هلقضامیبلتالیم اًل بلط رلکازعل
رضا اهلیلزحمدرضا اه لقظاملقاق ق لزمل تل یلنم لنیا لنیس نرل دهل دلکلبل:لح زلت لن لس اهل
قم لکندل(گینهامل:2339ل.)219لح زتلزطلالبل اهل بلگ قبن ل دلکبلق هلزالننبلقالش لدرلنزل رلییایل ل
یلتصمیما،لکش رلقدن تل بلگ قب ن لکبلدیلیاازانلنجینم لین سسبل بلدر ارلمان لیاازانل ااریل ل
اهل یلنرتشلیلیاینکلزسلطل د لیارنلرنل یز گزمد لقیم لنالینات رهالرنلزنص سلز کلیدلیل
درلنقس اسلزجلسلنلما لقی ذلز کیدل(زدمی اقبله ل:2313ل.)31لنالدمگیلنقلدنزا،ل لاه لتاطیلل لدیلیل
قیملیاهبلزجلسل رنل لبلفیزلانلی ل ل دل.لدرلنقس ا لا،لزجللسل یسلتلیلم لم لهملبلکاقدملدنها ل
نقس ا ا،لرنلح زتلزایف لز لکیدلکبلنالآنلزیانل33لقییلنالکاق نلتیق ل دقدلکلبل لبلفینکسلی نل
نکثیمتلزجلسلیل ادلهمل بلدیس رلدر ارل بلحزسلنمیننلق م لت دمعل دل( شییمبل:2393ل.)93-91ل
ل
وابستگی سیاسی

م

لنالزظاهیلنصل لفسادلییای لدن س لرن طبلین سسگ لنیت.لین سسگ ل بلقلدر،لهلال لخلارج ل

نیسالا لییای لرنلز دی لز یاادلیلفضا لییای لرنلدهارلفسادلز کند.لقدر،لها لخارج ل لبل
خص صلنقگلسسانل الثلری لکارآزدنلرضا اهلیلپسی ل دقد.ل لبلقحل

لکلبلزحمدرضا لاهلنال

دیرننلطی هیتلامیلقظیلنقگلیس لهالپییر لمافت.لدرلنم لنرت ا لفیدییتل یانلز کند:لل
لایهل لیلنمن لبلنقگلیسل لهلالری لزحمدرضلال(یهیاه لد)لیلنطینفیلانلنیلقیل ذل
دن سبنقد لری لانلهلال لرضلاخانلیل چلبلهلا لنیلیلنطینفیلانلآقهلاللهلملقیل ذل
دن سبلنقدل...ل.لدرلازانلرضاخانلنم لقی ذلغییزحس
زحمدرضالقبلفالطلزحس

ل دل...ل.لیهل لدرلازلانل

ل دل ل بلللن ل دل(فیدییت:2311ل.)291ل

ر،ها ل زرگلزاسالدل د:لل
نرتش دلانهد لدرلخص صلین سسگ لرژممل بلقد ل
نصلل الًلنگللیلنقگلسللسانلیلآزیم للالق دقللد لدرلهمللانل للهیم رل 2311لکللبل
نلللل لحضللی،لرضا للاهلنالکشلل رلت ایللدل للدقد ل سللا لیلللطنتلپهللل
جم لآیر لز

ل

د.لهمبلز دنقندلکبلدرلجیملانلکنیلینقسلتهلیننلکلبلیلیننل

زسیالی لمان للاهیجنلاسلنیلساهی لپیمزملدقتلریایهلتلیلیمنسلسل نلهیهیلعل
گیدهملآزدهل دقد لنیساهی لقضیبلتش یعلجمه ر لیلح زلتلزیدزل لدرل
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اهنشاه لیلدمگی لکمیسی نل اهنشاه لدرلزالا علزجلسلزسو هیس لقدن سندل( شییمبل:2393ل.)34-33ل
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نمیننلرنلزطیحلیلخ نیلسارل یکنلار لنلل ل لحضلی،لل لدهل...ل.لنزلالهیهیلعلیل
ریایهتلجدنًل لالقظلیلنیلساهی لز اهیلتلکلیدهلیلخ نیلسارلل اللا لیللطنتلدرل
خاق ندهلپهل

لیلپاد اه لنلل لحضلی،للزحمدرضا لاهل لدهل دقلدلیلنگلیلل

پافشار لنم لدیلره یلغی لق دلدرلهمانل هیم رل2311لدرلنمینن لجمه ر ل
نلاملز

دل(انهد ل:2392ل.)93لل

درلجا لدمگی لانهد لین سسگ لدیهتلنمیننل بلنقگلسسانلرنلهنی لت صی لز کند:لل
اهل صاًل بل ندهل(نرد ییلانهد ) لفیز دقد:لخ دلزالهملنالنیهلی لریاهلا ل
یلطنتلدرلجهتلزناف لحیات لنقگلسسانلیلزسحدننلحیکتلکیدهنململل(انهلد ل
:2392ل.)131ل

اهلهنانلیفادنرلیلصمیم لقس تل بلنماال،لزسحدهلرفسارلز کیدلکبلدرلیهلبلنی لدرلزیانلزللتل
خ مشلیلیدسلدرلقزدلدمگیننل بلق کی لآزیم الزشه رل د.لتلال لز اهیانل اهلدرلدنخعلنالرین طل
نمیننلیلآزیم الدرلمکلرن طبلیادهلخادملیلز دیملمال یدهلیلنر اس لخاصبلز

د.لزیدمل النم لدمدل

ال اهلز اهیتلز کیدقدلکلبلنیلرنلزهلیهللآزیم لا لزهلیهللنزدیماهیسلم لقل کیلآزیم لالیلحسل لیل

ل

آزیم ام لز قازیدقدل(لی ض ل:2393ل.)233-211ل
ل

جمعبندی و نتیجهگیری
قظیمبلح مینق لخ س لت صی لگیلیضایتلح مینقل للیلنرندلبلرنه ارهلام ل لین ل ه ل دلآنل ل دل.ل
ح مینق ل بللن ننلمکلفیآمندلدر یگییقدهلنرت اطا،لیلکنشها ل ی لدیهتلیلجازابلزدق لنیلتل.ل
درلینق لدیهتلیلجازابلزدق ل بللن ننلقهادهلام لدرلدرینلفیآمنلدلح مینقل لزحسل سلزل ل ل قدل.ل
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

تاازعلیلهماهنگ لزیانلدیهتلیلجازابلزدق لیلنقجاملکاریمژههالیلقالشهامشانل بلح مینقل لخل سل
ز نقجازد.لح مینق لخ سل الفینهملآیردنل ینمط له نلت ا،لییای لزشلارکتلییایل لفالا لیل
زث ت لکنسی لفسادلیل االل یدنلپای گ م لقظاملییای لی بلتال متلپاملبلهلا لقظلاملییایل لیل لاالل
رفس لزشییلیتلییای لآنلز

دلکبلنم لنزیلتضمین ل ین لیازس لقظاملییای لنیت.ل

درلزالا علح مینق لخ س لیضایس لقیزلیجل دلدنردلکلبلح مینقل ل لدلنیلتل.لدرلح مینقل لل لدل
یخافلیضایتلپیشی لدیهتلیلجازابلزدق لقبل تنهالدرلتاازعلیااقدهل لالهلملقیسلسندل ل لبلرین لطل
خصملآزیزلیلگاهلخش قتلآزیز لقس تل بلهملدنرقد.لنم لنزیلی بلز

دلکلبلت لا،لییایل لقظلامل

ییای ل بلخطیل یافسدلیلحاهس لنال ت ات لییای لدرلجازابلحاکمل د.لهمچنلی لدرلح مینقل ل لد ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
010
امسسبلیاالر لیلین سسگ لخارج لگسسی لزل لما لدل.لدرلنمل ل لی لدیهلتل لالنیلسیادهلنالن زنرهلا ل
گییهها لز اه
ییک سلیل ال سس لفضا لییای ل ین ل ل

ل الثلتضای لجازابلزدق لزل ل ل دل لبل

گ قب ن لکبلریقدلییایتلگ نر ل بلح اهلزحدید لنالح زتلزنجیلز
ز کند.لجازابلزدق لتضای لز

دلیلآنلرنلنقحصلار ل

د؛لنزال بلدهیعلپامگاهلنجسملال لدرلجهلتل شل ل لبلزشلارکتل
لزشییلیتلرژمملزسسالیل

رنل بلامیلیؤن لز ل یدلیل النقدنزا،لخ دلدرلنصاح لیلدرل ینمطلحسلا لدرلنقهلدنملرژململییایل ل
ز لک د.ل
درلخص صلقح هل عگیی لنقالاسلز احثلگ قاگ ق ل الدمدگاهها لگ قاگ نلیجل دلدنردل.ل
نزالدرلنم لزالاهبلیا ل دل التمیکزلدرلیا لها ل2331لتال 2331لنالدملدگاه لجدملدل لبلنمل لزس لأهبل
قگاهل دلیلز احثلق من لنرندبلگیدد.ل الک دتا ل19لزلیدندل 2331لح زلتلزصلد لدرلنملیننل لبل
نتماملرییدلیل اهل الکمکلآزیم الیلنقگلسسانل بلصحنبلقدر،لییای ل ااگشتلیل الق ضبلقدر،ل بل
تح یملپامبها لح زسشلپیدنخت.لل
گییهها لنجسمال لیل التأییسلیاازاق له نلیاینکلیلتال متلقیییها لزسلحل
اهل الییک سل ل
یلزحدیدکیدنلییایتلگ نر ل بلدر ارللماًل بلز اراهل الجازابلزدق لپیدنخلتل.لدرلنمل لزالطل ل لبل
جیأ،لز ت ننلقهادلریحاقیتلرنل بللن ننلتنهالقمامندهلجازابلزلدق لزلایفل لقمل دلهلینلکلبل لاهل لال
گییهها لیندم اهالیلقهادها لنجسمال لدمگیلحض رل
ییک سلیل بلنقالیادلدرلآیردنلتماز لنحزنس ل ل
آقانلدرلصحنبلییای لرنلخنث لیاخت.لقهادلریحاقیتل النت ال بلپامگاهلنجسمال لگسسیدهن لکلبلدرل
زیانلت دهها لزیدملدن تلیل الن زنرهام لقظیلیلزنلا ی لزسلاجدلیلحل اهلهلا لللمیلبلپلال یجلالزاقلدل.ل
همچنی لنم لقهادل الهم ار لخ دل القهادها لنجسمال لز اهی لقظییل اانر لری نی یننلیلکلارگیننل
لرنلفللینهملآیردل.لنمل لگللییهلهلال لز للاه ل لالهم للار لخل دل للبل

نجسمالا ،لتظاهین،لیل ر ها لضدقظاملدنز لادقد.ل
فسادلییای ل بلحد لدنزنگییلرژممل اهل دهل دلکبلتنهالرنهلخاص لنالآنلتغیییل نیاد لقظاملنال
طیم لمکلنقالاسل د.لهمچنی لرژممل الکمیق

لقم دنلقالشلزیدم ل الثل حیننلزشلارکتلل لدلیل

زشارکتلزیدملللیبلخ دلرنل ینقگی ت.لدرلنم لزالط لنحزنسلییای لز اه لح فلیلقظلاملحز ل ل
ین سسبلری لکارلآزد.لنالنم لریلرژمملرنهلها لزشارکتلییای لرنلزحدیدلکلیدلیل لالنزنیسل لکلیدنل
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ییای لت دههالیل سیجلییای لزیدملقالشلآفیم لنیت.لجازابلزدق لز اه

ازینلبلهلا لاین لیلللطنتلپهلل

مقاله

قظارت ل یلفسادلییای لیجل دلقلدنردلیلفسلادلییایل لدرلن الادلگ قلاگ نلآنلقظیلیلنیلس دند لللدمل
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ل
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یاازانها لزدق ل ست.لرژمملپهل
ل
گییههالیل
جازابلرنهلرنل ین لفااهیتلنفیند ل ل

لقبلتنهالیاالیلکارهال

یلقهادها لقاق ق لزشارکتلییای لرنلفاا لق یدل ل بل الت یمبلنمل لیلاالیلکارهلالیلتلا ل لین ل
ص لکیدنلقدر،لیلگسسی لقظار،ل یلفااهیتلهالیلزنحعلقم دنلنحزنسلییای لیلنمجادلییسسمل
تکلحز لین سسبل بلدر ارلتماملرنهلها لزشارکتلییای لزساهمتلآزیزلرنل ستلیلز اهیی لرنل بلنم ل
قسیجبلریاقیدلکبل النقدنزا،لامیازینل لیلغیلیل قلاق ق لیلهمچنلی لتهیلیجلنف لارللمل ز لضلدلقظلام ل
زشارکتلییای لرنلللیبلیاخسارها لز ج دلیاازاقده لقمامندلیلنالنم لرهگ رلزشییلیتلییسلسمل
ییایتها لرژممل لاهل لبل
ل
امیلیؤن لرفتلیلازینبها ل عگیی لنقالاسلنیاز لنمیننلفینهمل د.ل
جدنم لدیهتلنالجازابلزدق لنقجازیدلیلدرلق ا لییایتلها لرژمملپهل

لجازابلریحاقیتلکبلقالشل

جازابلزدق لرنل یلهدهلگیفسبل دل بلهدنمتلزشارکتلییای لللیلبلرژململدیلتلادلیلیلسللبلن لنال
لت ات لییای لرنلدنز لاد.لدرلقهامتلنزیلز ت ننل بلنم لقسیجبلکل لرییدلکبلرلامتل اخصلهلا ل
قظیمبلح مینق لخ س للازعلزهم لدرلتال متلزشییلیتلییای لمکلقظاملیلجل گیی لنالیلال

ل

آنلقلمدندل د.ل

منابع
-
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