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اهلل مراد س ف

چكیده
مقسمه ای ثط اقتهبز ؾیبؾی ایطان زض ؾبیه تحطیم عنوان کتبثی اؾت که ؾه نویؿننس زاقنته
اؾت  .زض این مقبله اثط مصکوض موضز اضظیبثی انتقبزی قطاض گطفته و نقبط ضنف و قنوآ ن
اظ نظط قکلی و نیع محتوی ثطخؿته قس اؾت  .ثحث کبنونی کتبة اقتهبز ؾیبؾنی اینطان
زض زوضان تحطیم اؾت .کتبة تحلیل هبی ذوز ضا ثب مجبحث نظنطی قنطوک کنطز و ؾن ؽ
ازثیبآ تدطثی و ن گب مؿبیل اقتهبز ایطان ضا وضز اؾت  .مكکل ویطاؾنتبضی زض کتنبة
مكهوز اؾت  .مغبلت کتبة زض ؾه فهل (ثه عالو ین فهنل ضنهیهها قنبمل تحنطیم
اقتهبز کالن و ثرف هبی اقتهبزی اضائه قنس اؾنت  .اظ نظنط محتنوی وقنف زازن ثنه
مؿبیل مهم اقتهبز ایطان ثیبن تبضیرچه نظطی و تدطثی موضنوعبآ نطزاذتن ثنه ضیكنه
یبثی موضوعبآ و اضایه مبضهبی مقبیؿه ای و نؿجتب ثه ضوظ زض هط موضنوک اظ نقنبط قنوآ
کتبة می ثبقس  .زض عین حبل نداشتن چبضچوة نظطی و مفهومی مكنرم کنه موخنت
ثطذی تحلیل هبی قبثل نقس زض موضوعبآ مغطوحه قس اؾت و نیع مكکالآ ویطاؾنتبضی
ظیبز اظ نقبط ضف کتبة حبضط اؾت.
کلیدواژهها :اقتهبز ؾیبؾی – تحطیم – اقتهبز کالن – ثیهبضی هلنسی – نفنت – ؾیبؾنت
اقتهبزی

 .1مﻌرﻓی و تﻮﺻیﻒ اﺛر
این کتبة اثط حؿین نبزقی هبزی فطامطظی و مهسی ذلنح ظاز اؾنت .کتنبة زض392ننفحه
مكتهل ثط یكگفتبض(ثفس اظ فهطؾت عنبوینا و  4فهل تنظیم قس اؾت .فهنل چهنبضک کتنبة
* اؾتبز اقتهبز زانكگب

خبمع امبک حؿین (کا seif.1338@gmail.com :
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زض واقع ضهیهه ثوز وقبمل ذالنه ؾیبؾت هبی یكنهبزی اؾنت کنه زض ننفحبآ  355تنب
 366مس اؾت .منبثع زض نفحبآ  435تب  456بیبن کتبة وضز قس اؾت.
کتبة ضویکطز ترههی زاقته و مغبلت ن ثه نوضتی تحلیلی اقتهبز ایطان ضا زض کنبنون ذنوز
قطاض زاز اؾت  .عنوان کتبة اقتهبز ؾیبؾی ایطان مغبثق نچه زض یكگفتبض مس اؾنت ثنه اینن
زلیل ثطای کتبة انتربة قس اؾت که:
« ثب کبضثطز این ضوـ می توان ثه قکلی ؾنبذتبضی اقتهنبز اینطان ضا مغبلفنه کنطز  ...ذبننیت
اقتهبز ؾیبؾی ن اؾت که عنبنط ظیطؾبذتی مؿجت ضذسازهبی اقتهبزی ضا مكبهس اضظینبثی
و تفیین می کنس  ...زض واقع اقتهبز ؾیبؾی مطظ مویطگی ثین عینیت اقتهبزی و ؾنبذتبض نظنطی
اؾت»
ههچنین زض یكگفتبض اشعبن زاضز که این کتبة قنطوک نطوغ ای مكنتط توؾنظ نگبضننسگبن
ثطای قنبذت کبمل اقتهبز ایطان ثوز اؾت و زض این مدلس ؾفی قنس اؾنت کنه تنهنب ؾنطند
هبیی کلی اظ اقتهبز ایطان مغطح گطزز تب زض خلس هبی ثفسی ثنه قنکلی تفهنیلی هنط کنساک اظ
مجبحث مغطح قس ثؿظ و گؿتطـ یبثس .
کتبة زض مدهوک اظ چنبضچوة ضوـ قنبؾنی مكرهنی ینطوی نهنی کننس و نظطینه مجننبیی
مكرهی ضا مفیبض اضظیبثی قطاض ننساز اؾنت .خؿنته و گطیرتنه اظ تحلینل هنب ثطمنی ینس کنه
نویؿنسگبن منتقس زیسگب لیجطال اقتهبزی هؿتنس و منكبء مؿبیل ضا یبز ؾبظی این ؾیبؾنت هنب
زض اقتهبز ایطان میساننس.

 .2ارزیابیﺷكلی اﺛر
فهل هبی کتبة قبمل مجبحث تحطیم (زض فهل اولا اقتهبز کالن (زض فهنل زوکا و ثرنف
هبی اقتهبزی (زض فهل ؾوکا و فهل چهبضک (ضهیهها می ثبقس.
ضویکطز کلی کتبة ثویػ زض مجبحث فهل هنبی اول و زوک ن اؾنت کنه اثتنسا ازثینبآ نظنطی
موضوک عطح قس و ؾ ؽ ازثیبآ تدطثی مطثوعه مغنطح و نگنب مؿنبیل مطثنوط ثنه اقتهنبز
ایطان تحلیل قس اؾت  .اظ این خهت کتبة تالـ زاقته کنه ضنهن ثینبن ضیكنه هنبی نظنطی
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موضوعبآ و تدطثه موضوک زض ؾنبیط کكنوضهب تحلیلنی مقبیؿنه ای ضا زض ذهنول مؿنبیل
اقتهبز ایطان اضائه زهس که تب حسوزی موفق نیع ثوز اؾت.
اظ خهت نوقتبضی کتبة فبقس ویطاؾتبض ثوز و نیبظ ثه ویطاؾتبضی ثه قسآ احؿبؼ منی قنوز .
اغالط تبی ی و نیع ثه کبضگیطی نبثدبی ثطذی لغبآ اظ ایطازهبی نوقنتبضی کتنبة اؾنت  .ثنطای
مثبل واغ «نطافی» زض نفحه « 28ؾطافی» نوقنته قنس و ینب واغ «مؿنهوک» زض ننفحه 128
«مههوک« نوقته قس اؾت.ههچنین واغ مفبزل ؾبظی قس زض تطخهنه ثنه خنبی« نفتنی» واغ
« تطوقیهی» مس اؾت  .اظ ندب که ثطذی اظ مغبلت کتبة تطخهه اؾت زض منواضزی اقنتجب زض
تطخهه ثه نبمفهوک قسن خهله مندط قس اؾت (.مبنننس اینن خهلنه زض بینبن ل  « : 66چننین
قسضتی ضا می توان زض تالـ ثطای متقبعس کطزن مطزک ثه لوزگی ذوقهع ثه کبض ثطز ».ا

 .3ارزیابی محتﻮایی اﺛر
زض فهل اول که قبمل نفحبآ  9تب  18کتبة می ثبقس  .زض این فهل ثؿیبض کوتب که قنبیس
نتوان ن ضا زض حس و انساظ ی فهل صیطفت زض چننس نبضاگطام مجبحنث نظنطی تحنطیم
ثؿنس قس اؾت و زض ازامه ثه اذتهبض تبضیرچه تحطیم هبی ایطان اظ ظمبن مهنس تنب کننون
طزاذته و زوض هبی ضیبؾت خههوضی کبضتط ضیگبن کلینتون ثوـ اوثبمب و نیع تطامپ هنط
ی زض حسوز ی یب زو بضاگطام ثیبن قس اؾت .زض بیبن این فهل ثؿنیبض کوتنب متنصکط
می قونس که تحطیم هبی خسیس زض زو نکته ثب تحطیم هبی گصقنته متفنبوآ اؾنت .اول اینن
که هسم این تحطیم هب نبثوزی اقتهبز ایطان اؾت و زوک این که تکنولوغی تحنطیم یكنطفته
قس و اثط ثركی ن افعایف یبفته و اظ این ضو زوض ظزن نهب ؾرت ذواهس ثوز .
زض فهل زوک کتبة ثه ؾیت قنبؾی اقتهبز کالن اینطان طزاذتنه قنس اؾنت  .زض اثتنسای
مجبحث این فهل ثه موضوک ثوزخه عهنومی طزاذتنه قنس و کؿنطی ثوزخنه ضیكنه ینبثی
گطزیس اؾت  .زض این ثرف ازعب قس اؾت که  «:زض کكوضهبی زض حبل توؾفه عهومنب تنطاظ
ثوزخه بیین اؾت  .ثه عجبضتی ؾهم مربضج زولنت اظ کنل تولینس نبذنبلم زاذلنی زض اینن
کكوضهب ثه وضوح کهتط اظ کكوضهبی توؾفه یبفته اؾت (» .ل 19ا ثطای این ازعنب منبض و
اضقبمی شکط نكس اؾت  .حساقل زض کكوضهبی نفتی منی تواننس اینن گوننه نجبقنس  .زض ازامنه
ؾبثقه موضوک کؿطی ثوزخه زض خهبن و زالیل چطذه ای مبلی و ؾبذتبضی ن مغطح قنس
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و مكکالآ ؾبذتبضی که می توانس ثه کؿطی ثوزخه زامنن ثعننس زض  6محنوض منس اؾنت .
(نم22-23ا
ازامه فهل ثب این ؾوال مهم زنجبل قس که« :زض زوضان ؽ اظ اولین قو نفتی تنب ثنه امنطوظ
ههواض اقتهبز ایطان زضگیط توضک زو ضقهی ثوز اؾت» ؟ (ل 25ا
اولین مؿبله اظ نظط نویؿنسگبن کتبة بیین ثوزن نؿجت مرنبضج عهنومی ثنه تولینس ملنی زض
ایطان اؾت که ثه وخوز منبثع نب بیساض زولت زض ایطان مطثنوط اؾنت (ل 27ا .واثؿنتگی ثنه
زض مسهبی نفتی اظ ؾبل  1352تب ثه امطوظ و نوؾبن این زض مسهب موخنت قنس کنه ننوعی اظ
کؿطی ثوزخه ویػ زضاقتهبز اینطان ایدنبز کنه فطاتنط اظ کؿنطی ثوزخنه ثجنت قنس اؾنت
(ل28ا .منظوض نویؿنسگبن ضا می تنوان ثنب اننغالح کؿنطی ثوزخنه اقتهنبزی (زض مقبثنل
کؿطی ثوزخه حؿبثساضیا ثهتط توضیح زاز که منظوض اظ ن این اؾنت کنه زض منسهبی نفتنی
نجبیس نطم مربضج خبضی قوز که زض این نوضآ نوعی کؿطی ثوزخنه اقتهنبزی ذنواهیم
زاقت .
زض نفحه  30مس اؾت « :اگط زض مسهبی مبلیبتی ضا نینع کؿنطی ثوزخنه زولنت زض اقتهنبز
ایطان ثه حؿبة اوضیم ؾهم کؿطی ثوزخه اظ مربضج زولت زض ایطان ثنیف اظ  70زضننس ثنه
عوض میبنگین زض عول  40ؾبل گصقته ثوز اؾت ».این خهله مفهنوک زضؾنتی ننساضز و قبثنل
صیطـ نیؿت .احتهبال منظوض نویؿنس زض مسهبی نفتی ثوز اؾت .
مدسزا زض نفحه  30بضاگطام بیبنی زض شکط ضقم نقسینگی عسز  16 720 000هنعاض میلینبضز
مس اؾت که کلهه هعاض ن اضبفه اؾت  .ههچنین زض این ننفحه منس اؾنت« :نقنسینگی
اوضا ثبنکی تنهب بنعز زضنس کل ول زض زؾت مطزک اؾت .الجته چنین مجلغنی زض ثطاثنط زالض
چیعی ثیف اظ  1/5هعاض میلیبضز زالض اؾت امب ثه این مفنی نیؿت که قبثل تفنویض ثنه اینن
حدم زالض ذواهس ثوز » این مفبزل ؾبظی مجهم اؾت.
زض موضز بؾد ثه ؾوال توضک زض ایطان کتبة ؽ اظ مطوض مبضهبی نقسینگی و کؿطی ثوزخنه
ثط زیسگب اقتهبز زانبن نئوکالؾی مجنی ثط ذنثی ثوزن نول تبیینس ضنهنی منیگنصاضز ولنی
نویؿنسگبن اعتقبز زاضنس که چطذه کؿطی ثوزخه حدم ول و توضک ضو ثنب ثوز کنه زالینل
ؾبذتبضی زیگطی زاضز  .این زالیل ؾبذتبضی ضا ثب این حبل ننبک نجنطز اننس( .ننفحبآ  31و
32ا
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زض ازامه فهل زوک نویؿننسگبن ثنه موضنوک ؾنیت قنبؾنی اقتهنبز اینطان طزاذتنه اننس و
محوضهبیی ضا ثطای ن شکط کطز انس که قبمل ضنف تحقینق و توؾنفه ثیهنبضی هلننسی
ترطیت اکوؾیؿتم اقتهبز غیط ضؾهی و حکهطانی ثس می ثبقس(ل 35ا .ثب اینن حنبل اینن
مواضز زض قبلت چبضچوة نظطی و مفهومی مكرهی اضائه نكس و می تواننس ضاثغنه علنت و
مفلولی نهب محل ؾوال ثبقس .ثطای مثبل زض ذهول ضف تحقینق و توؾنفه نویؿننسگبن
فقسان زیسگبهی مفهومی ثه تحقیق و توؾفه ضا ثه عننوان علنت شکنط کنطز اننس (ل 39ا و
اولین اؾتطاتػی زض این ظمینه ضا افعایف ؾنهم تحقینق و توؾنفه اظ تولینس ملنی ثنه  3النی 4
زضنس می زاننس (ل 56ا  .زض حبلی که این موضوک فطمبیكنی نیؿنت و ثلکنه اینن مكنکل
ذوز مفلول زولتی ثوزن و غیط ضقبثتی ثوزن اقتهبز ملی اؾت .
نویؿنسگبن مغبلت ذوثی زض موضوک ترطیت ظیؿت محیغی وضز انس  .زض ههنین موضنوک
تالـ کطز انس که اثطاآ ظیؿت محیغی تحطیم هب ضا نیع زض ازامه شکط کننس که منی توانؿنت
خبلت ثبقس لیکن مواضزی که شکط قس اؾت چنین اضتجبعی ضا قکبض نهی ؾبظز(ل 83ا.
موضوک اقتهبز غیط ضؾهی که اظ مجبحث مهم اقتهبز ایطان اؾت ثنه ذنوثی زض کتنبة زنجنبل
قس اؾت و مغلت نفحبآ  85تب  101کتبة ضا ثه ذوز اذتهبل زاز اؾت .
زض موضوک حکهطانی ذوة مغبلت مفیسی شکط قس ولی زض خبیی که مغبلت تطخهنه قنس
وخوز زاضز ایطازاتی زیس منی قنوز  .زض ههنین موضنوک قنیو حکهطاننی زوضان ضیبؾنت
خههوضی هبقهی ضفؿندبنی تب حؿن ضوحبنی ضا اظ نوک نئولیجطالیؿنم قنطقی مفطفنی کنطز
(ل 112ا که می توانس محل ؾوال ثبقس  .اول این کنه اینن زوضان ین حطکنت ههؿنو ضا
وقف نهی زهس و زوک این که نئولیجطالیؿم قطقی تفطی نكس اؾت.
زض نفحه  113زو نهبز یفنی ثبنکساضی و ننفت نفنت ضا عبمنل اننلی وضنفیت نبمنبؾنت
اقتهبز ایطان ثه قهبض وضز اؾت (ل 113ا .این قضنبوآ زض منوضز نننفت نفنت چننسان
نحیح نهی ثبقس .ننفت نفت ننفتی اؾت که زض زوضان تحنطیم تحنول ذنوثی ضا تدطثنه
کطز و زض هط زو ثرف هبی ثبالزؾتی و بیین زؾتی ثنب قغنع واثؿنتگی ثنه ذنبضج منكنبء
یبمسهبی ذوثی مبننس ذوزکفبیی زض اکتكبم و اؾترطاج و تولیس فنط وضز هنبی نفتنی مبنننس
ثنعین و نیع فط وضز هبی ثؿیبض متنوک تطوقیهی قس اؾت .این که منبثع زض منسی ننبزضاآ
نفت ذبک چگونه مسیطیت قس اؾت ضثغی ثه ننفت نفت نساضز .
زض ههین نفحه (113ا ههچنین شکط قس اؾت« :زض فلؿفه اقتهنبزی زولنت هنبی نؽ اظ
بیبن خنگ تحهیلی ایطان و عطا اموض اقتهبزی عهومب ثه مکبنیعک ثبظاض واگصاض قس اؾنت
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هیچ نقف یب خبیگبهی ثطای زذبلت نظبضآ و هسایت اقتهنبز توؾنظ مترههنین وخنوز
نساضز« » .قبعس زؾت نبمطئی و ؾیبؾت هبی ظاز ؾنبظی ثنی حنس و حهنط نظنبک اقتهنبزی
ایطان ثه ویػ زض ثرف ثبنکی مندط ثه ظهوض عجقه ای ثطوتهنس زض ایطان قس » اینن ثطزاقنت
هب اظ زولت هبی ؽ اظ خنگ و نیع اظ نقف و خبیگب ثبظاض زض اقتهبز اینطان (اگنط تنب اننساظ
ای ثه زولت اول ؽ اظ خنگ مطتجظ ثبقسا ثه عوض کلی ثب واقفیت هنب هنم ذنوانی ننساضز .
زذبلت گؿتطز زولت زض اقتهبز و حبکهیت قطکتهبی زولتی ثط فضبی تولیس کبمال ثنب نچنه
زض این بضاگطام مس اؾت متفبوآ اؾت .زض ثبنکساضی نینع ثیكنتط زؾنتوضی عهنل قنس و
تفبوآ میبن نطخ هبی زؾتوضی ثبنکی ثب هعینه فطنت منبثع ولی موخنت ضاننت گؿنتطز و
اؾتفبز ؾوء ضانت ذواضان نبحت نفوش زض ؾیؿتم ثبنکی قس اؾنت  .زض اینن قنطایظ چنه
نؿجتی میبن فضبی حبکم ثط ثبنکساضی مب ثب زؾت نبمطئی وخوز زاضز ؟
زض نفحه  118اظ ههین نوک قضبوآ ثبظ زیس می قوز  «:ؾیبؾنت هنبی مکتنت ثنه ظنبهط
نئولیجطال ایطان عهومب قکبم زض مسی و فقط مغلنق ضا افنعایف زاز اؾنت » .زض ننفحه 124
وضز اؾت که «:زض زهه هبی اذیط ثطذی کكوضهبی نفتنی مثنل اینطان وننعوئال ضوؾنیه
ؾوزان و ثطمه اظ فكبض کكوضهبی غطثی زض امبن ثوز انس و زض مقبثل نهب مقبومنت کنطز اننس.
امب ههچنبن اظ مكکالآ نفتی ضنح می ثطنس ».این خهله تننبقض مینع اؾنت مگنط اینن کنه
عجبضآ نحیح «زض امبن نجوز انس» ثبقس.
زض بضاگطام زوک نفحه  125ثطای «زض مسهبی تطوقیهی» چهبض ویػگی شکط کطز اؾنت .زض
حبلی که منظوض «زض مسهبی نفتی» اؾت که زض تطخهه این اقتجب ضخ زاز اؾت .زض ننفحبآ
 126و  127ملی قسن نننفت نفنت زض کكنوضهبی نفتنی ضا منكنبء ثنی ثجنبتی ننطخ ضقنس
اقتهبزی این کكوضهب اظ عطیق زض مسهبی نفتی عنوان کطز انس .این ثطزاقت نحیح ثنه نظنط
نهی ضؾس .نچه موخت نقف فطینی منفی زض مسهبی نفتنی زض اینن کكنوضهب قنس خهنف
قیهت و زض مس نفت ثوز .بضاگطام ؾوک نفحه  128اثهبک زاقته و نیبظمنس ویطاؾتبضی اؾت.
زض نفحبآ  145تب  169ثه ؾبظوکبضهبی نفطین مننبثع و ضا کبضهنبی ن طزاذتنه و مغبلنت
مفیسی ضا اضائه زاز انس .اظ نفحه  169تب  184موضوک مبلیبآ و زض مسهبی مبلیبتی ثه ذنوثی
عطح قس اؾت .مؿبله توظیع زض مس نیع زض نفحبآ ثفنسی مغنطح قنس اؾنت .زض ننفحه
 195زض بضاگطام اول ثه ثهبننه تنبثیط تنوضک ثنط توظینع ننبثطاثط زض منسهب بؾند علنل تنوضک
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ؾبذتبضی ایطان ضا ثه این نوضآ مغطح کطز اؾت  « :ایطان تنهب کكوضی اؾت که زض حنسوز
چهبض زهه توضک زو ضقهی ضا تدطثه کطز اؾت .حکهطانی ثنس زض کنتنطل زض منسهبی نفتنی و
ثیهبضی هلنسی کؿطی ثوزخه زائهی زولت و حبکهیت مبلی زولت عوامل انلی تنوضک زض
اقتهبز ایطان هؿتنس» .زض ازامه مجبحث مفینسی مبنننس اقتهنبز قهبضذبننه ای ثنبظاض تدنبضآ
مغطح قس و فهل زوک ثه بیبن می ضؾس.
زض فهل ؾوک ثرف هبی اقتهبزی مغطح قس و وضفیت نهب زض اقتهبز اینطان توضنیح زاز
قس اؾت  .زض موضوک ننفت نفت و گبظ زض نفحه  268مس اؾت « :انلی تطین ضاهکنبض
مقبثله ثب تحطیم زض ننفت نفت و گبظ افعایف نبزضاآ این زو محهنول تنب عجنوض اظ منطظ
ثحطانی اؾت  .منظوض اظ مطظ ثحطانی ثطای نبزضاآ نفت ذبک افعایف مینعان ننبزضاآ نفنت
ذبک تب حساقل  4میلیون ثكکه زض ضوظ اؾت  .عجوض اظ این مطظ نبزضاتی موخت تثجینت اینطان
ثه عنوان ی قسضآ غیط قبثل حصم زض ثبظاض خهبنی نفت می قوز  .ثب ضؾیسن ثه اینن مینعان
اظ نبزضاآ نفت ذبک زیگط تحطیم نفت ایطان مفنی نرواهس زاقنت و حنصم اینطان اظ ثنبظاض
خهبنی نفت ذبک غیط قبثل حهول ذواهس ثوز .ؾوال ایندبؾت که یب افعایف نبزضاآ نفنت
ذبک تب  4میلیون ثكکه زض ضوظ امکبن صیط اؾت ؟ »
این بضاگطام زقیقب ثیبن کننس اؾتطاتػی ازامه واثؿتگی ثه نبزضاآ نفت ذنبک و زض تضنبز ثنب
اقتهبز مقبومتی اؾت .اظ این خهت که تجسیل نفت ذبک ثه فطاوضز و تولینس اضظـ افنعوز اظ
نفت و توؾفه ننفت بیین زؾتی نفت ثه حبقیه ضفته و موضوک زؾت زوک زض نفت ذواهنس
قس  .ضهن این که ههبن عوض که زض ازامه مس اؾت تحطیم هبی نفتنی منبنع اؾبؾنی ثنطای
ضؾیسن ثه این هسم نیع ذواهس قس و اظ این ضو هم فطنت و هم زض منس نفنت ضا اظ زؾنت
ذواهیم زاز .ههبن عوض که هم اکنون ثه این نقغه ثحطانی ضؾیس ایم .
زض ازامه فهل ؾوک ثرف نظبمی مغطح قس و تحنوالآ نننفت نظنبمی زض خهنبن و اینطان
مطوض قس اؾت  .ثه نظط می ضؾس مغبلت این فهل می توانؿنت وضنفیت توؾنفه نننفت
نظبمی ضا ثه ویػ زض ظمینه هبی موقکی و هوا فضب ثه نحو کبمنل تنطی مننفکؽ ؾنبظز و اظ
این خهت مغبلت نبقم ثیبن قس اؾت  .زض ازامه فهل ؾوک ننفت لدؿتی مغنطح قنس
اؾت  .مب زض ایطان چنین ننفتی زض عجقه ثنسی ننبیع زض نظبک مبضی ذوز نساضیم و ثه خنبی
ن ننفت حهل و نقل وخوز زاضز .
فهل چهبضک فهلی ثه ؾیب زیگط فهول کتبة نهی توانس قلهساز قوز  .مغبلت اینن فهنل
خساولی اؾت که زض ی ؾتون موضع و زض ؾتون مقبثل ؾیبؾنت هنبی یكننهبزی منس
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اؾت  .این که این ؾیبؾت هب اظ کدب ثسؾت مس مجهم اؾت  .تنهب نقغه قوآ اینن خنسول
ن اؾت که عنبوین موضوعبآ ثب عنبوین عطح قس زض کتبة مغبثقنت زاضز  .ثنب اینن حنبل
کفبیت این ؾیبؾت هب ثطای ثطعطم ؾبظی مؿبئل مغطوحه زض کتبة نیع محل تطزینس اؾنت.
ههچنین اولویت ثنسی ذبنی ثطای ؾیبؾت هبی یكنهبزی زیس نهی قوز.
منبثع کتبة
زض بیبن کتبة منبثع موضز اؾتفبز مس اؾت که منبثع انگلیؿی زض ن چكهگیط می ثبقنس .ثنب
این حبل زض منبثع فبضؾی ثه منبثع زؾت زوک ظیبزی (مبننس مقبالآا ثطمی ذنوضیم کنه منوضز
اؾتنبز کتبة حبضط ثوز انس.

 .4نتیجه گیری
زض مدهوک کتبة که نتیده ی

طوغ ثعضگ تحقیقبتی ثوز اؾت اظ نقبط قنوآ ثطخؿنته ای

ثطذوضزاض اؾت که اظ خهله وقف زازن مؿبیل مهم اقتهبز ایطان ثینبن تبضیرچنه نظنطی و
تدطثی موضوعبآ طزاذتن ثه ضیكه یبثی موضوعبآ و اضایه مبضهبی مقبیؿنه ای و نؿنجتب
ثه ضوظ زض هط موضنوک منی ثبقنس  .زض عنین حنبل نساقنتن چنبضچوة نظنطی و مفهنومی
مكرم که موخت ثطذی تحلیل هبی قبثل نقس زض موضوعبآ مغطوحنه قنس اؾنت و نینع
مكکالآ ویطاؾتبضی ظیبز اظ نقبط ضف

کتبة حبضط اؾت.
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