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  رد كیتیلپوئژ یاه هفلؤم شقن یسررب و لیلحت
 سراف جیلخ هقطنم یاهروشک یجراخ تسایس

 یتیعم داوج
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج دشرا یسانشراک یوجشناد

 1یفطل ردیح
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد

 هدازدهتجم زوریپ
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نارهت تاقیقطت و مولع دحاو ،یسایس یایفارغج رایشناد

 یهانپ تعیرش یلو دیجم
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،ییاتسور یایفارغج رایشناد

 15/52/3395 :شریذپ رودص خیرات 1395//12/12 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   كویتیلپوئژ نازادروپ  هویرظن .دراد رشب خیرات رد هشیر هک یمیدق تسا یشیارگ ،یسایس یاهراتفر رب یمیلقا و ییایفارغج اماوع ریثأت
  یرویگ    توهج و یولم تردوق رد یا  هدوننک   نیویعت شوقن روشک ره ییایفارغج تیعقوم هژیو  هب ،ییایفارغج اماوع هک دننک یم لالدتسا
-  میموصت و دونناد   یوم ناونآ ییاویفارغج تیعضو و ایارش زا یعبات ار اهروشک یجرات تسایس راتفر اه نآ .دراد نآ یجرات تسایس
        و اویلیت زا توسا تراوبع هولاقم نویا یلوصا فدوه .دننک یم ایلیت كیتیلپوئژ تامازلا  وچراچ رد ار یلم نارابگتسایس یریگ
 لاؤس .سراف  یلت رد ناریا یا هقطنم یاه ناریب تیریدم یاتسار رد اهروشک یجرات تسایس رد كیتیلپوئژ یاه هفلؤم شقن یسررب
 نیا شور ؟دنراد یشقن هچ سراف  یلت هقطنم اهروشک یجرات تسایس رد كیتیلپوئژ یاه هفلؤم هک نیا زا تسا ترابع هلاقم یلصا
  یاوه    نارویب دوجوم روصانع نیروتیلصا یسایس یایفارغج یاه هفلؤم هک دهدیم ناشن هلاقم یاههتفای .تسا یلیلیت یفیصوت شهوژپ
     شوناد زا هدافتوسا دونمزاین سراوف     یولت هوقطنم یاوه  نارویب تیریدم رد قفوم یجرات تسایس هک ییاج ات دنت ه سراف  یلت هقطنم
 .تسا یسایس یایفارغج
 
 .ایفارغج ،سراف جیلخ هقطنم ،یجراخ تسایس ،كیتیلپوئژ :یدیلک تاملک
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 همدقم
  ترددق طابترا ،تعیبط اب ناسنا طابترا یسررب هب هک تسا میتیلپوئ  هیرظن ،للملا نیب رباور رد یتنس یاهدرکیور زا 
   یادهزاین عدفر تهج رد یطیطم تسیز لماوع رییغت ناکما نازیم و یلم تردق ییایفارغج یاه هشیر ای ایفارغج و یلم
         .تدسا هدیرظن ندیا نونادک ینیمزردس لردتنک و یدلم ترددق .(01-11 :0195 ،ف  اردگ زتلادف)دزادرپ یم یلم و یناسنا
     ری أدت و یگتدسباو نیدنچمه و اده  نآ ینادکم و ییاضف هطبار ساسا رب یسایس یاه هدیدپ هعلاطم زا ترابع میتیلپوئ 
   اذدل ؛ددشاب    یدم مادع رودط   هدب ینادسنا ییایفارغج ملع  وضوم هک تسا یناسنا و یگنهرف لماوع هیلک و نیمز رب اه نآ
  هدیاپ رب اهروشک یجراخ تسایس نیمضت یگنوگچ حیضوت هب یجراخ تسایس لیلطت موهفم می ناونع هب میتیلپوئ 
 ، مدیتیلپوئ  ،    ردگید ترادبع هدب ؛دزادردپ  یدم ،دننک یم افیا نآ یریگ لکش رد رصانع نیا هک یشقن ای ییایفارغج لماوع
    تدسایس رادتفر یدنیب    شیدپ و نیدیبت هدب ییایفارغج و یکیزیف ریطم ساسا رب هک تسا یجراخ تسایس هب یدرکیور
 .دنک یم تردابم روشک یماظن یاه تیلباق و اه ییاناوت و یجراخ

         ینادسناریغ و ینادسنا زا مدعا رودشک یادیفارغج ادب ربتردم یاده هفلؤم و اه یگژیو هیلک لماش ییایفارغج لماوع نیا 
 تعسو ،ییایفارغج تیعقوم دننام یرصانع و دنوش یم یشان روشک یکیزیف ریطم زا یدام ییایفارغج لماوع .دوش یم
   ینادسنا ردصانع .دریگ یمربرد ار اهزرم و یفارگوپوت ای یدنلبو یتسپ ،ینیمزرس لکش ،اوهو بآ ،یعیبط عبانم ،ینیمزرس
  /یدسایس تالوطت ،یخیرات تراجت و هنیشیپ نوچ یلماوع لماش ،دریگ یم همشچرس روشک یتیعمج یاه یگژیو زا هک
 ،نیارباددنب ؛(59-09 :3195 ،یداددبآزوریف) دوددش یددم بهذددم و یداژددن و یموددق تددفاب ،یددسایس گددنهرف ،یعاددمتجا
       شدقن رودشک رده ییادیفارغج تدیعقوم هژدیو  هدب ،    ییادیفارغج لدماوع هدک ددننک  یدم لالدتسا میتیلپوئ  نازادرپ هیرظن
 .دراد نآ یجراخ تسایس یریگ تهج و یلم تردق رد یا هدننک نییعت

  یردیگ   میمدصت و ددنناد        یدم نادنآ ییادیفارغج تیعدضو و ریاردش زا یعبادت ار اهرودشک یجراخ تسایس راتفر اه نآ 
   هددنهد ماودق ،    ییادیفارغج تیعدضو اردیز ؛ددننک   یدم لدیلطت میتیلپوئ  تامازلا بوچراهچ رد ار یلم ناراذگ تسایس
  و مواددت ،  اذدل .دزادس  یدم دودطم یجراخ تسایس هزوح رد ار نآ یاه باختنا و تسا روشک یارب دوجوم یاه هنیزگ
   تدسایس اردیز ،   دردک نیدیبت و لدیلطت نا ودت   یدم یمودهفم بوچراهچ نیا ساسا رب ار ناریا یجراخ تسایس رارمتسا
       لودلعم هدک تدسا رادرودخرب یبدسن تادب  و رارمتسا زا لوطت و رییغت نیع رد یمالسا بالقنا زا سپ ناریا یجراخ
  دردکیور نیا یریگراک هب رد ،نیاربانب ؛دشاب یم نآ (یناسناریغ و یناسنا زا معا) ییایفارغج تبا  یاهریغتم و اه یگژیو
 .(09-19 :نامه) تسا یرورض ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس تخانش و هعلاطم یارب یرظن

  و دودش    یدم نیدیعت اهرودشک نیا یایفارغج ریطم یاهزاتیما ساسا رب صخشم روط هب اهروشک یکیتیلپوئ  یاه یرترب
  رد یدلبق یاه یرترب تیمها یاقترا و هزات ییایفارغج یاه یگریچ هب یبایتسد یارب شالت و اه یرترب نیا زا ندرب هرهب
   ددیلوت ددناوت یم هک روشک می میتیلپوئ  تیعقوم .تسا یللملا نیب هصرع رد اهروشک مهم فادها زا للملا نیب ریطم
      لدماوع یدخرب .ددنک دادجیا زدین ار  ییاده تی  دوددطم ددناوت   یدم لکدش نامه هب ،دشاب روشک می یارب تصرف هدننک
  شلادچ یعون روشک نآ یارب و لعفنم میتیلپوئ  هزوح می رد ار روشک یلم یژتارتسا و تسایس دناوت یم ییایفارغج
 .(9 :3195 ،نارگید و روپ دمحا) دنک داجیا میتیلپوئ 
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     زا هددمآ دودجو هدب تادناکما و  اده تی  دوددطم ییادسانش رب دمآراک یجراخ تسایس می هب یبایتسد یارب میتیلپوئ 
      ددنمزاین اهرودشک یجرادخ تدسایس زا مدیتیلپوئ   کرد .دراد ددیکأت  ینادهج و یا هقطنم لوطت لاح رد یاه تیعقوم
      مدی ناودنع هدب مدیتیلپوئ  تدهج نیا زا .دشاب یم ،یسایس دحاو می نوماریپ ییایفارغج یاضف زا هنانیب عقاو لیلطت
    دزادس صخدشم ار نآ یدساسا یاه تیولوا و نییعت ار اهروشک یجراخ تسایس یاهدربهار دناوت یم یتاعلاطم هصرع
  یلدصا  فدده و  لدلملا نیب ماظن هکرطم روتوم ناونع هب تردق زا ،یللملا نیب یقلت رد (11 :1195 ،نارگید و فابیلاق)
   یدگژیو ندیا ؛ت دسا  ییادیوپ ، ترددق هصیصخ نیرت مهم .دوش یم دای اهدیدهت عفر و عفانم بسک یارب اه تلود راتفر
   یکیتیلپودئ  کرد .ددنک ادیپ رییغت هتسویپ ،للملا نیب ماظن رد تردق بتارم هلسلس رد اهروشک هاگیاج ات دوش یم ثعاب
  یاردب قیمع یشنیب یواح ،اهروشک هاگیاج یمئاد لوطت و تردق زا هدمآرب ی هلکاش ناونع هب للملا نیب ماظن هب تبسن
 ی اده     بوچرادچ و نارگیزادب ردباور مادظن راتخاس حیرشت زا میتیلپوئ  ییاهن فده .تسا اه تلود یجراخ تسایس
       ردب هدنوگچ و دنتدسه یردصانع هدچ ددنیآرب تردق عبانم هک تسا ناراذگ تسایس هب دید نیا هئارا ،تردق ییایفارغج
 .(11 :1195 ،نارگید و فابیلاق)دنراذگ یم ری أت یللملا نیب تردق رباور و یناهج یکیتیلپوئ  متسیس یریگ لکش

 یرظن درکیور
   ددننامه ییاده  لدادعم ، یدسراف رد .تسا تسایس یانعم هب میتیلوپ و نیمز یانعم هب وئ  ه او ود زا ب کرم میتیلپوئ 
  نآ هدب ، یدسیلگنا رد .تسا هدش رکذ نآ یارب یسانش  تسایس د ایفارغج و ییایفارغج تسایس ملع ،ییایفارغج تسایس
 رد    .تدسا هددش قالدطا 9  مدیتیلپوئ  یودسنارف رد و 0 مدیتیلوپوئگ ، نآ یلدصا هاگتساخ هب یناملآ رد ،5سکیتیلاپویج
  یدسایس راتفر ییوگ شیپ و نییبت نآ فده هک تسا یجراخ تسایس یارب یهاگدید ای درکیور «میتیلپوئ » ،حالطصا
 و یعطق ری أت رگنایب ،بتارم توافت اب میتیلپوئ  درکیور ،نیاربانب ؛تسا یعیبط ریطم بسح رب یماظن یاه ییاناوت و
   لدماوع ؛دودش    یدم میدسقت هتدسد ود هب میتیلپوئ  رد ر ؤم لماوع .دشاب یم یخیرات و یسایس عیاقو رد ایفارغج یربج
   هودطن زا تدسا ترابع :تیعقوم -5 :تبا  لماوع .فلا :ددرگ یم نییبت لامجا روط هب ،لیذ رد هک ریغتم لماوع و تبا 
    رد .تدسا یدضایر و یدصوصخ ،    یبدسن ادی یمودمع تدلاح یاراد دوخ هک نیمز هرک حطس رد هطقن می نتفرگ رارق
    رد رودشک رده تدیلاعف دودح ،یلک روط هب .دشاب یم هجوت دروم رت شیب یمومع تلاح ، ییایفارغج د یسایس تاعلاطم
  شتابدسانم زین و (فیعض ای دنمتردق) ناگیاسمه اب نآ طابترا و ییایفارغج تیعقوم هب یگتسب رت شیب ،یللملا نیب روما
 .دراد یناهج گرزب یاه تردق اب

  یاده  نادسنا دوجو و بسانم یایفارغج تیعقوم ،یللملا نیب هصرع رد .بسانمان ای تسا بسانم ای ییایفارغج تیعقوم
 ، ییادیفارغج تیعضو هب ییانتعا یب ،لباقم رد .دشاب تیقفوم لماع دناوت یم ییایفارغج تیعقوم هب هجوت و رهام و لاّدعف
      هدیکرت رودشک نآ لدباقم هدطقن و بیدصخ لاله ییایفارغج ورملق نآ هنومن .دور یم رامش هب یکیتیلپوئ  نارطب لماع
 .تسا هدرب بسانم هدافتسا دوخ تیعقوم زا هک تسا

                                                           
1. Geopalitics 
2. Geopolitike 
3. geopolitique 
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  دراو یدردبهار یا  هدنوگ هب رگا ؛دور یم رامش هب یماظن یاهدربهار زا یشخب راچان هب ،یدربهار تیعقوم یاراد یروش
  رد نمتادگ نا  .ناتسناغفا دننام ؛دوش یم لیدبت نارطب نوناک هب هنرگو ،درادرب ماگ هعسوت ریسم رد دناوت یم ،دوش لمع
 ییاراک و دوبن میتیلپوئ  تاعلاطم رب یلیلد ،دوب یلقیص و فاص ،درایلیب پوت می دننام نیمز رگا :دیوگ یم هنیمز نیا
   هدب ار تدیعقوم .     تدسا هتدشگ بدجوم ار ینادسنا  ودنتم رباور هک تسا نیمز یرهاظ هرهچ رد  ونت اما ،تشادن مه
      مدهم لدماوع زا یدکی ادیرد هدب ی دسرتسد ،میدق یاه نامز زا :ییایرد تیعقوم .فلا :دنا هدرک میسقت فلتخم یاه هنوگ
  ندیدسر یارب مزال طرش دازآ یاه بآ نتشاد رایتخا رد هک دراد دوجو ماع روصت نیا .تسا هدوب اهروشک یبلط هعسوت
   نیدشیپ یاده تسایس هلابند ار ناتسناغفا هب (قباس) یوروش یماظن هلخادم ،ناگدنهوژپ رت شیب .تسا یناهج تردق هب
  هدک تسا یا هریزج تیعقوم ،ییایرد تیعقوم لکش نیرت لماک .دنا هتسناد مرگ یاه بآ هب یسرتسد یارب یرازت هیسور
  شدقن یاراد  نادهج  ردیازج  هدمه . ناتدسلگنا و نپا  دننام ؛تسین نکمم بآ قیرط زا زج نآ اب ینیمز طابترا یرارقرب
 .دنتسه (یکیتیلپوئ ) ییایفارغج د یسایس فادها و (میژتارتساوئ ) یدربهار د ییایفارغج

 یا   هردیزج هبدش تلاح ،دشاب بّددطم یکشخ اب سامت زرم یسدنه لکش هاگره هک تسا یتلاح :یلحاس تیعقوم .ب
  .ددشاب    یدم ریذدپذوفن و لادّدعف یا هقطنم ،تسا یرطب و ی رب لاصتا ساّدسح هطقن هک نآ لیلد هب هقطنم نیا ،دنک یم ادیپ
 .ج   .تدسا نآ عبادت و هدوب بآ زا ر أتم ییاه نیمزرس نینچ خیرات .تسایسآ یبرغ یبونج هریزج هبش نآ هنومن نیرتهب
    نیدنچ یاراد دراددن هار دازآ یاده  بآ هدب ، میقتدسم روط هب هک یکشخ رد روصطم یاه نیمزرس :یزکرم ی رب تیعقوم
  ددنهاوخن ی  دعقاو تادب  زگره ، دنشاب ناشناگیاسمه یدربهار د ییایفارغج لّدمکم رگا اهروشک هنوگ نیا .تسا یتیعقوم
  تدیعقوم .د      .سیئودس ددننام ؛ددنرادروخرب یبدسن تدینما زا ،  دندشابن هدنوگ نیا رگا ،سکع هب .ناتسناغفا دننام ؛تشاد
     رادرودخرب سادّدسح تدیعقوم زا هدک یا    هژدیو قطادنم ادی طاقن رد ناوت یم ار یدربهار تسایس ره ام لسم :میژتارتسا
          و ادهدربهار عبادت هدک ددنراد یدردف هدب ردصطنم یطادبترا شدقن ، یدلک روط  هب میژتارتسا طاقن .درک ارجا ،دنشاب یم
  یاده       شزرا یاراد رودبزم طادقن .دراد تدلاخد نآ رد یدفیک و یدّدمک لدماوع یخرب و دنتسین تبا  و هدوب اه یروآ نف
 ط    ادقن ادب ادیند یدنارطب طاقن هراومه هک نیا هجوت لباق هتکن .دنتسه (یداصتقا - یماظن ای و یداصتقا ،یماظن)توافتم
 و یا   هّدرادق یاده       یدگژیو هدب هدجوت ادب نادهج  ادضوا یسایس هعلاطم یارب یسایس ناناد یفارغج .دنا قبطنم میژتارتسا
 ، یلحادس و یا  هیدشاح تیعقوم ،(ی رب ای یزکرم) یروطم تیعقوم :دنا هدرک حرطم ییایفارغج تیعقوم راهچ ،یا هقطنم
 .تسا زاس خیرات هک میژتارتسا تیعقوم و تسا یماظن یاه لپرس شقن یاراد هک (یا هریزج)ینوریب تیعقوم

   هدجوت درودم ،دیامن فرصت و لخد نآ رد یا هنوگ هب ای و دنک تنوکس اضف رد تسا هتسناوت ناسنا هک اجنآ ات :اضف-0
  ادج نآ زا .دبای یم هعسوت ،یروآ نف تفرشیپ اب ییایفارغج - یسایس ییاضف ورملق ،نیاربانب ؛تسا ییایفارغج - یسایس
  ردب ،  میقتدسم رودط  هدب ،تسا لوطت لاح رد مئاد یدربهار - ییایفارغج تایلمع هنطص ناونع هب ییایفارغج یاضف هک
    ؛داد راردق لدیلطت و هدیزجت دروم هناگادج ار ه او ود نیا دیابن ،ور  نیا زا .تسا راذگری أت ییایفارغج د یسایس لماوع
 .دراد یعطق یری أت یدربهار - ییایفارغج تاناکما نادقف ای و تاناکما و لماوع ، ییایفارغج د یسایس لیلطت رد نوچ
 « .تدسا نیمه زین یژتارتساوئ  و میتیلپوئ  فده و تسا نمشد تسکش ییاهن فده» ،یوسنارف نادیفارغج هتفگ هب
   هدلمج زا نادناد  یدفارغج ،   هتدشذگ رد :کادخ تعدسو -9 .تسا موهفم ود نیا یگتسویپ رگنایب یبوخ هب روبزم هلمج
  ادما ،    ددندوب ادنف هدب مودکطم ، مدچوک یاهروشک ،رکفت نیا ساسا رب .دنتسناد یم تردق لماع ار دایز تعسو ،لزتار
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   و یدلم یاده     یدگژیو و یدادصتقا لدماوع هدکلب ،   دراددن یتاذ شزرا د ییاهنت هب د نیمزرس تعسو ،نیون رکفت قباطم
  لکدش :5  نیدمز هدسدنه -1 .د  دنراد هددمع ری أت ،تردق هب لین و هعسوت رد ،روشک تیعمج عیزوت اب گنهامه تعسو
 .تسا ر ؤم یسایس یایفارغج رد یوطن هب اه یراومهان و اه بآ هکبش ،اهزرم لماش نیمز ینوریب

  .تدساه   نآ یدسدنه لکدش دراد اهروشک یسایس تشونرس رد یا هداعلا قوف شقن هک یلماوع زا یکی :روشک لکش -1
      لادمعا تدیفیک نیدیعت رودشک یدسدنه لکش لصا .تسا نآ یایفارغج زکرم ات روشک می یاهرطق هلصاف نآ زا دارم
 :0   لدیوط یاهرودشک .فدلا :دنوش یم میسقت هتسد دنچ هب اهروشک زین ثیح نیا زا .تسا روشک هنهپ رب یزکرم تردق
 .ب   .ادماناپ و ادیلاتیا ،دئوس ، ورن ،یلیش یاهروشک دننام ؛تسا نآ یانهپ رسوتم ربارب شش اه نآ لوط هک ییاهروشک
  ؛تدسا لکش مه تاهج مامت رد نآ نوماریپ قطانم اب ایفارغج زکرم هلصاف اه نآ رد هک ییاهروشک :9یا هریاد یاهروشک
      ادی نالاد ترودص هدب رودشک مدی زا یشخب نآ رد هک یتلاح :1راد هلابند یاهروشک .ج .نادوس و میژلب ،هسنارف دننام
    لمتدشم هدک ییاهرودشک :1هراپ هراپ یاهروشک .د .ریئز و همرب ،دنلیات ،ناتسناغفا دننام ؛دشاب رگید روشک دراو یا هدیاز
 .ه  .ددنا     هددش اددج مده زا یدللملا   نیدب یاده   بآ ادی یکدشخ رسوت هک دنشاب یم رگیدکی زا ادج تمسق دنچ اپ ود رب
   یبودنج یادقیرفا یاهروشک .دنا هداد یاج دوخ رد ار روشک می زا یشخب ای همه هک ییاهروشک :1یا هنگنم یاهروشک
 .دنا هنومن نیا زا

   هدعلاطم نیردت  هدادس ،یسایس یایفارغج رظنم زا :تیعمج-5 :زا تسا ترابع میتیلپوئ  ریغتم لماوع ؛رّدیغتم لماوع .ب
   نیرتر ؤدم و نیردت  مدهم ، یدعیبط یاه هدیدپ ریاس لابق رد ناسنا .تساه نآ نوگانوگ تالاح یسررب ،اهروشک تیعمج
  ینادسنا ینعی ؛تسا هجوت دروم یفیک ناسنا ،ییایفارغج - یسایس لیلطت رد .دور یم رامش هب یسایس یایفارغج لماع
  ادت و ینیب شیپ ار هدنیآ بولطمان ثداوح دناوت یم تیعقوم کرد اب ،هدوب رادروخرب ییالاب ینهذ و ینیع تراهم زا هک
  هدنرگو ،   تدسا یدفیک تدیعمج ،  دراد شدقن هعدسوت رد هچنآ ،رگید ریبعت هب .دنک یریگ شیپ اه نآ  وقو زا نکمم دح
  رد یاهرودشک زا یرایسب هزورما .دراد لابند هب ار یب رخم را آ هکلب ،  تسین هعسوت لماع رقف هن د ییاهنت هب د تیعمج
    هدک دنتدسه اده    نآ نادهج یاهرودشک نیردت تاب اب .دنتسه یتاب  یب راچد ،تیفیک یب سوفن نتشاد لیلد هب هعسوت لاح
 :تسا یرورض لیذ دراوم هب هجوت ،نآ یدمآراک و تیعمج ندش دنمفده یارب .دنراد یرت شیب ی نف یاه ناسنا دصرد
     رودبزم دراودم هدب ییادنتعا یب .روشک تعسو اب بسانتم سوفن عیزوت و یرکف هعسوت هنیمز داجیا ،نکسم و اذغ نیمأت
  .تدسا تیفیکاب و ناوارف یعیبط عبانم ورگ رد روشک می یعقاو ییاناوت و شزرا :یعیبط عبانم -0 .تسا نیرفآ نارطب
  عبادنم دوجو اب یروشک تسا نکمم .دشاب یم دوخ تادیلوت و عبانم زا روشک نآ هدافتسا زرط هب طونم روشک ره یانغ
   یاهرودشک ددننام ؛«  ددباوخب جندگ یور هنسرگ مکش اب» ،فورعم لوق هب و دسرن بولطم یدنمتردق هب ناوارف یعیبط
      ودن نیرتددب زا هدک زدیخ    تدفن یاهرودشک ادی ،س  دب و دراد یراوددیما هبنج ًاافرص ناش یعیبط یاه تور  هک ییاقیرفا
 یروآ     ندف ادب ادی و ددننک یم رداص جراخ هب ماخ تروص هب ای ار ناشتفن اهروشک هنوگ نیا اریز ؛دنرادروخرب یگتسباو

                                                           
1. Topography 
2. Elongated 
3. Compact 
4. Puaturbated 
5. Fragemented 
6. Proforated 
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   عبادنم .تدسا یلایخ و یرهاظ اه نآ ییاناوت و تردق ،لاح ره رد هک دنیامن یم رداص ،هداد لکش رییغت ار نآ ،یتادراو
 :دوش یم میسقت هتسد ود هب یعیبط

        عبادنم  ودن ندیا سادسا .تدسا نیدمز رد نادسنا تیلاعف و شالت و کاخ نآ أشنم هک یعیبط عبانم :ییاذغ عبانم .فلا
     هدب ردشب یگتدسباو .دراد یدساسا شقن تعنص رد یعیبط عبانم :یندعم عبانم .ب .تسا یرادماد و یزرواشک ،یعیبط
 زورما ناهج یسایس تردق زکرمت لماوع زا یکی ،دور یم رامش هب دیدج رصع صخاش یاه یگژیو زا هک یندعم داوم
       نیمأدت ار دودخ مدردم ییاذدغ هدیلوا یادهزاین دیاب ،یتیلاعف ره زا شیپ ،لالقتسا هب یبای تسد یارب یروشک ره .تسا
  هدب ناوارف هجوت و مامتها .دراد اهروشک یسایس تشونرس نییعت رد هدنزرا یشقن ،هنیمز نیا رد ییافکدوخ اریز ؛دیامن
         و ییادیفارغج لدماوع ری أدت نیدیبت نآ فدده هدک تدسا ردصاعم نارود یاه یگژیو زا ییایفارغج - یسایس تاعلاطم
  هدطبار ییایفارغج قطانم و یللملا نیب تردق زکارم نیب ات دراد یعس و هدوب اه تلم یسایس یاهراتفر رب یطیطم تسیز
   ردییغت نادکما نازیم یسررب ،اه هیرظن هنوگ نیا روطم .تسا هدش هئارا یددعتم یاه هیرظن ،صوصخ نیا رد .دنک رارقرب
 ، اده   هدیرظن ندیا نیرت صخاش نییبت زا شیپ .تسا هدوب یناسنا یاهزاین یاتسار رد ییایفارغج و یطیطم تسیز لماوع
   هدک یمیددق تسا یشیارگ ،یسایس یاهراتفر رب یمیلقا و ییایفارغج لماوع ری أت :دیامن یم یرورض هتکن ود هب هجوت
     ریاردش زا هراودمه مدردم و ددنریذپان   ییاددج اده   نآ ریدطم و مدردم ،وطسرا داقتعا هب ،ًاال م ؛دراد رشب خیرات رد هشیر
  ری أدت اهروشک یجراخ تسایس و یلم تایحور رب ییایفارغج ریارش :تفگ یم ندُبب نا  .دنا هتفریذپ یم ری أت ییایفارغج
     ادب ًاادددجم یدسایس یادهراتفر رب ییایفارغج لماوع شقن رب رت شیب دیکأت اب .م 2135 ههد زا شیارگ نیا اما ؛دراذگ یم
 ،   ادیفارغج ددننام یلماودع ،   (یدلمع و یردظن هزودح رد) للملا نیب رباور رد نونکا مه و درک ادیپ روهظ تردق و تّدوق
  اده   نآ هدب هدجوت ن  وددب هدک یوطن هب ،تسا رادروخرب یا هداعلا قوف شقن و تیمها زا یروآ نف و هعسوت ،عبانم عیزوت
   دودبمک شدقن ،   عبادنم دودبمک ردب تیعمج دشر ری أت ،35 نرق رخاوا زا .تسین نکمم یللملا نیب ریطم لماک ییاسانش
  ود ًااتددمع هک هدوب هنیمز نیا رد اه هتشون روطم ،ایفارغج و عبانم رب یروآ نف ری أت و ایفارغج و هدنیآ تاعزانم رد عبانم
   هدب د یطیطم تسیز و ییایفارغج لماوع اب طابترا رد ار ناسنا ،للملا نیب رباور رد «نایارگ عقاو» و «نایارگ نامرآ» هورگ
 . ددنا    هداد راردق هدجوت درودم ،   تدسا لمادش ار نآ یاده     یدگژیو و ینادسنا گدنهرف هدک یا  هدنوگ هب - نآ عیسو موهفم
  ناودت  یدم ،   یدادهن ریدطم نتخادس نوگرگد اب هک دنا یعدم ،یرگنشور رصع نازادرپ هیرظن را آ زا ماهلا اب نایارگ نامرآ
  یادهراتفر ،یللملا نیب یسایس راتفر رییغت اب ات دنا هدید کرادت ار ییاه حرط ،روظنم نیدب و داد رییغت ار یللملا نیب راتفر
   مدک تدسد ، هددننک       نیدیعت هدن ردگا اهرودشک ییادیفارغج ریدطم هک دنرظن نیا رب نایارگ عقاو .دنزاس لوطتم ار یناسنا
 یطیطم تسیز و ییایفارغج لماوع بوچراچ رد راچان هب ،لاّدعف شقن و رایتخا مغر یلع اه تلود و تسا هدننکدودطم
 لیاسو یروآ نف تفرشیپ اب ،ییایفارغج قطانم یسایس تیمها هک نیا دوجو اب ،رصاعم نارود رد .دنزادرپ یم تیلاعف هب
 .تسا حرطم یلیلطت روطم می ناونع هب زونه اما ،هدیدرگ لماوع ینیزگ یاج و لوطت بجوم ،یعیبط عبانم هب طوبرم
  اده تلم یسایس راتفر رب یمیلقا لماوع شقن هب 20 و 35 نرق ناگدنسیون و ناققطم رت شیب ،ییایفارغج لماوع رانک رد
    ترجادهم یاردب هدکلب ، یدعیبط عبانم هب یسر تسد ناکما و یسایس تیلاعف یارب اهنت هن ار اوهو بآ ؛دنا هدیزرو رارصا
 .دنا هدرک دادملق هدننک نییعت لماع اهداژن طالتخا و ماوقا
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 هعلاطم دروم طیحم
  دودجو ،  تدفن روددص و فشک تلع هب یخیرات نتفای تیمها زا لاس دص می ندراذگ رس تشپ اب سراف جیلخ هقطنم
  هدجوت نو نادک رد ،  هدقطنم رد یدتینما عبتلاب و یداصتقا ،یسایس یاه ماظن رد تالوطت نینچ مه و ی رنا هدرتسگ ریاخذ
  قطادنم نی ردت  سادسح و نیرت مهم زا یکی سراف جیلخ ،دیدرت نودب ،ریخا نرق مین رد .تسا هدوب اه تردق زا یرایسب
   رد یرادج و قدیمع  یاده ی نودگرگد هب هجوت اب و تسا هدوب میژتارتسا تابساطم و میتیلپوئ  یاه شرگن رد ناهج
        لیئاردسا و باردعا حلدص ددنور ادب تدفلاخم و ناردیا بال دقنا ،ریخا ههد ود یاه یریگرد و اه گنج ،للملا نیب حطس
   تابدساطم و اده    شردگن هدجوت نونادک نی ردت   مدهم ترودص  هدب :هک دور یم مکی و تسیب نرق رد هک درک اعدا ناوت یم
  یدشاپورف ،         ناردیا هادش طوقدس .دردیگ مادن نیدمز بدلق ادی ددنلتراه ،میتیلپوئ  میسالک ریبعت هب و دیآرد میژتارتسا
 ،    لیئاردسا و باردعا یدادمتم یاده یریگرد و اه گنج ،سراف جیلخ گنج ،ناریا هب قارع زواجت ،(قرش کولب)یوروش
 زا قارع لاغشا ،هلحرم نیرخآ و هدعاقلا ،نابلاط طوقس و روهظ ،ناتسناغفا یاه نارطب ،داصتقا لماع ندرک ادیپ تیمها
 فعض زین و یگچراپکی مدع لیبق زا یراتخاس تالکشم اه نیا رب هوالع .تسا ریخا ههد ود رد هدمع تالوطت هلمج
    رد اهرودشک ندودب فیعدض ،     هدقطنم زا جرادخ ددنمتردق یاهرودشک هدب اه نآ یگتسباو و هقطنم یاهروشک یراتخاس
   تدینما نیمأدت رد اه تلود تکراشم ندوبن لاعف ،رگید یاهروشک لابق رد هقطنم یللملا نیب یاه تسایس رب یراذگری أت
  تدلاخد ، ردگید یاه تلود یاه تسایس هب تبسن هقطنم یاهروشک یدامتعا یب ،دیدش یبهذم تافالتخا دوجو ،هقطنم
      سدفن هدب دادمتعا و تدیقفوم ادب دنناوتن هاگ چیه هقطنم یاهروشک هک تسا هدش رجنم نایلاس لوط رد...و هناگیب لماع
   نادگناگیب تدلاخد نودب یلم ناوت و ورین هب اکتا اب دوخ فادها و عفانم یریگیپ زین و یتینما تیعضو دربشیپ ددصرد
 ی  رادکمه هدنیمز ،یا  هدقطنم یاه نامیپ هب لیامت مدع و اهروشک نایم یدامتعا یب وج دوجو .دنوش لئان دوخ دصاقم هب
 .درب یم نایم زا ار هقطنم یداصتقا یاهدحاو و اه تلود نایم هبناجدنچ ای و هبناجود

 
 /http://www.persiangulfstudies.com :عبنم  سراف جیلخ هقطنم تیعقوم :1 هشقن
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  یاده   ترددق هدب ،   دودخ تدینما نیمأدت زین و عفانم فادها هب یبای تسد یارب هقطنم یاهروشک زا یخرب لیلد نیمه هب
  ودج شیازفا ،رگیدکی اب هقطنم یاه تلود رباور رد شنت داجیا تسایس نیا  هجیتن .دنوش یم لسوتم یا هقطنمارف گرزب
    نادپ و مدسیکرت نادپ ،    مدسیبرع نادپ ددننام یتدسیلانویسان راکفا روهظ .تسا هناگیب لماع ریگارف تلاخد و یدامتعا یب
   هرادا رد ناردبهر فعدض ، یمالدسا فلتخم بهاذم نایم هقرفت داجیا اب نابلط تعفنم و ناگناگیب یاه هئطوت و مسیناریا
  رد اده  شندت و تالوطت زا ینوناک هب لیدبت ار هقطنم نیا ،ارگرادتقا یاه تموکح یخرب دوجو نینچ مه و هعماج روما
 ی       دسارکومد ری أدت تدطت یراددیب جودم و یدبرع یاهرودشک رد تیعورشم نارطب نینچ مه .تسا هدرک ینونک یایند
  یاده    شبدنج رد ا رد یدسایس یتاب  یب و یعامتجا یاه یمارآان ،یا هقطنم  نورد یبهذم و یسایس یاه یریگرد ،یهاوخ
   ادت ددنهد    یدم مده تدسد هب تسد لماوع نیا همه .تسا هقطنم یاهروشک یریذپ بیسآ لماوع رگید زا یهاوخ یدازآ
  تدلم نی ردت  هتدسباو ،  یدتفن میدظع عبانم دوجو اب و نیرت فیعض ،یسایس تسردان ریبادت ر ا رد هقطنم برع یاهروشک
  سرادف جیلخ هزوح رد میژتارتسا و مهم یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا .دنوش  بوسطم جراخ هب هقطنم یاهروشک
   ددنمتردق یاده  تدلود هجوت دروم هراومه هقطنم نیا رب رلست یارب مزال ناوت و عبانم زا یدنم هرهب اب و رزخ یایرد و
     نارگیزادب زا یدکی ناودنع هدب و سراف جیلخ هزوح روشک نیرتدنمتور  و نیرت گرزب ناونع هب ناریا .تسا هدوب ناهج
       هدب بودنج فردط زا هدک ناردیا یکیژتارتدساوئ    تدیعقوم .دودش  یدم هتخانش یا هقطنم مهم عیاقو رد یدیلک و یلصا
 ،    ناتدسکاپ یاهرودشک ادب قردش لامش و قرش فرط زا ،سراف جیلخ هیشاح ناملسم و یبرع یاهروشک و سراف جیلخ
  نادجیابرذآ ، هدیکرت ، هیرودس ،  قاردع ادب برغ لامش و برغ هیحان زا و ناتسنمکرت و ناتسکبزا ،ناتسکیجات ،ناتسناغفا
      هزودح .تدسا هدوزدفا هدقطنم تالدادعم    هدصرع رد ذودفن اب یرگیزاب هوقلاب ناوت و روشک نیا تردق رب تسا هیاسمه
     نددمت هرتدسگ زدین و دراد ذودفن تطت ار یبرغ بونج یایسآ هقطنم زا یدایز رایسب دصرد هک یمالسا ندمت هدرتسگ
   و لیدسناتپ ردب ، تدسا هداد رارق دوخ ری أت تطت ار برغ لامش و برغ زا یقطانم ات قرش لامش و قرش زا هک یناریا
 .دیازفا یم هقطنم نومژه تردق ناونع هب دوخ ندرک حرطم و اه تصرف زا یرادرب هرهب یاتسار رد یمالسا ناریا ناوت
    ریادس هدب تبدسن ناریا یگنهرف هنیشیپ .تسا هنایمرواخ بلق ،یگنهرف و ییایفارغج رظن زا ناریا میتیلپوئ  تیعقوم 
 ره هوقلاب یراذگری أت بجوم ناریا یلمع و یداصتقا یاه تیلباق نینچ مه و نآ یبهذم تیوه و هقطنم نیا یاهروشک
  زادبرید زا ملاع برغ و قرش نایم یطابترا لپ ناونع هب ناریا .تسا هدش یناهج تالوطت یتح و هقطنم رد رت شیب هچ
   هدگنت و سرادف  جیدلخ  ادب ترواجم و یا هراق نایم یطابترا شقن نیا .تسا هدوب ایند یاه ندمت و اهروشک هجوت دروم
 یروط هب ،هدوزفا یجراخ نارظان رظن رد ناریا ر ؤم شقن و تیمها رب ،تسا یتفن یاه هلومطم تیزنارت لطم هک زمره
 دهاش هزورما هک) ناریا روشک .ددرگ یم یناهج یاه تیساسح ندش هتخیگنارب بجوم نآ رد یسایس لوطت هنوگره هک
  یعیدسو هنهپ لماش هتشذگ رد ناریا نیمزرس .دهد یم لیکشت ار ناریا یخیرات نیمزرس زا یکچوک شخب اهنت (میتسه
     هددش هتخاندش یمالدسا د یناریا نهک ندمت و گنهرف ورملق ناونع هب اه نرق یط هک هدوب ییایفارغج ضرع و لوط زا
  ادی و ناریا عیسو تالف لخاد یاه نیمزرس لماش و ناریا ینونک نیمزرس زا رتروانهپ رایسب نیمزرس نیا تعسو .تسا
    ناددب هدک تدسا لئاح یا هقطنم رد نآ رارقتسا نیمزرس نیا یگژیو نیرت مهم زا .تسا هدوب تالف هیشاح یاه نیمزرس
    و ییادیفارغج گرزدب وردملق دنچ نایم ،ناهج گرزب یاه هراق نایم یهاگرذگ .تسا هدیشخب یهاگرذگ هتسجرب شقن
   یطادبترا یاهریدسم ، اده تلود تالماعت رد شقن نیمه ببس هب .(01 :1195 ،یردیح)یگنهرف هنیرید هزوح دنچ نایم
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    ادی و لدخاد زا ریذدپان   بادنتجا رودط  هدب (ییاوه منیا و ییایرد ،ینیمز یاه هار قیرط زا هچ)ناهج نهک یاه هراق نایم
   و قردش زادین دروم هک ییاهالاک و مالقا ریاس و هیودا تراجت و مشیربا هداج .تسا هدرک یم روبع نیمزرس نیا هیشاح
  هدب یا   هتدسجرب شدقن رود یاه هتشذگ زا تخاس یم لصتم اپورا هب ار دنه هراق هبش و نیچ هک هدوب نهک ناهج برغ
    هدصرع هدب سرادف جیلخ ی رنا میظع عبانم زین و ییایرد یاه هار شرتسگ اب هتشذگ هدس رد .دوب هدیشخب نیمزرس نیا
   تالدادبم زدین و یدروناوه نوزفازور شرتسگ اب زین هزورما .تشگ لیدبت ناهج ییایرد گرزب یاه تردق نایم تباقر
     هدکلب هدتفاین شهادک هدک  ندیا رب هوالع ،یا هراق نایم ییاوه رودیرک نیرت هاتوک ناونع هب ناریا نامسآ تیمها و ییاوه
  ددنک یم افیا یا هقطنم تالدابم رد هک تیمهارپ شقن ببس هب ناریا یهاگرذگ تیعقوم نیاربانب .تسا هدش زین رت نوزفا
   و هرادق هبدش ،  یزدکرم یایدسآ نوچمه یعیسو یاه  هزوح یداصتقا د یسایس تالوطت رب هک یقیمع تار ا نینچ مه و
 ، یرددیح)  تدسا هددیدرگ یکیتیلپوئ  ساسح تیعقوم می هب لیدبت ،دنک یم دراو یلوتانآ و نیرهنلا نیب ،دنه سونایقا
1195: 11). 
 اههتفای
 هب قلعتم ًااتدمع هک سراف جیلخ هقطنم رد ینیمز و ییاوه ،ییایرد زا معا ددعتم یماظن یاه هاگیاپ دوجو ،یماظن دعب زا
 یاه بآ رد اکیرمآ صوصخب یبرغ یاهروشک یگنج یاهوان روضح نینچمه و دنتسه ناتسلگنا و اکیرمآ یاهروشک
  و ناردیا گ دنج نایرج رد هک اه شک تفن گنج .دزاس یم نایامن ار سراف جیلخ یدربهار و یماظن تیمها ،سراف جیلخ
-    یمادظن تدیمها .ددش سرادف    جیدلخ رد ادکیرمآ هژدیو هب یبرغ یاهروشک یماظن روضح لماوع زا یکی داد خر قارع
 .     ددش راکدشآ قاردع گدنج و سرادف   جیدلخ گدنج ، قاردع و ناریا گنج نایرج رد هژیو روط هب سراف جیلخ یدربهار
  روادجم یاهروشک رد یسایس تاب  مدع و اه نارطب دوجو و هنایمرواخ هقطنم رد ناریا میژتارتسا و ساسح تیعقوم
  یمالدسا یروهمج تینما یارب ییاهدیدهت ندمآ دوجو هب ثعاب میژتارتسا ناگیاسمه اب یسایس یاه شلاچ دوجو و
    هددش دراو میژتارتدسا و سادسح هقطنم نیا هب نآ ذوفن هزوح هک یا هقطنم ارف تادیدهت نیرت گرزب زا .دوش یم ناریا
      رد ناردیا هیادسمه لود ادب ردباور دادجیا و هقطنم رد دوخ روضح موادت اب اکیرمآ .تسا اکیرمآ هدطتم تالایا ،تسا
     تدفلاخم .تدساهروشک ادب ناردیا طابترا رد از شنت و زیگنا بعر ییاضف داجیا ددص رد برغ و قرش ،بونج ،لامش
    هدیحان زا تدلود نآ ردطخ   سادسحا و لیئاردسا نتخانشن تیمسر هب ،هقطنم رد اکیرمآ گرزب هنایمرواخ حرط اب ناریا
    و ادکیرمآ یاردب هدیحان نیا زا رطخ ساسحا هب رجنم یا هتسه  هدنورپ هنارادم تزع یریگیپ و لالقتسا رب دیکأت ،ناریا
   هحولردس اده    تدلود ندیا لادبق رد هک یتسایس و ناریا میژتارتسا تیمها رب انب و لیلد نیمه هب .تسا هدش شنادطتم
 تسا هدش یللملا نیب یاضف رد روشک نیا اب اکیرمآ دیدش هلباقم ثعاب ،تسا هدرک دادملق دوخ یجراخ تسایس
 ناریا فذح یلک روط هب و ندرک یوزنم و نتخاس دودطم رب ینتبم ناریا لابق رد هنایمرواخ هقطنم رد اکیرمآ یژتارتسا
   زا هدقطنم یکیژتارتدسا   تدیعقوم و یدادصتقا عبانم رب رلست زین و مهم نیا هب ندیسر یارب و تسا هقطنم تالداعم زا
 ، ادکیرمآ ، ناردیا ، سرادف   جیدلخ :اده   ه اوددیلک .ددنک یم هدافتسا هدرتسگ سایقم رد یماظن یتح و یساملپید رازبا یمامت
 و  مدیتی   لپوئ  ددید نیردتالاو فدلتخم یاهروشک هاگرظن زا هتشذگ یاه نامز زا هک یا هقطنم همدقم .میتیلپوئ  ،تینما
 فعض و  جنشتم  اضوا اب زیخ تفن یاهروشک مکارت .تسا سراف جیلخ هقطنم ،دراد نانچ مه و هتشاد ار میژتارتسا وئ 
 و تفاب رد هدمع زیامت زین و ناتسناغفا و ناتسکاپ اب یکیتیلوپوئ  ترواجم ،یجراخ یاه تردق هب ندوب یکتم ،یلخاد
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     هدنایمرواخ هزودح قطادنم ریادس اب هسیاقم رد هقطنم نیا زیامتم یاه یگژیو زا سراف  جیلخ یداصتقا د یسایس راتخاس
     مدیتیلپوئ  هدقطنم ددنچ زا تدسا یا   هدعومجم تدقیقح رد و دوش یم هدناوخ هنایمرواخ هک ناهج زا شخب نآ .تسا
  یاده       هددیدپ رد دودجوم یگنهادمه لدیلد هدب مدی ره هک اقیرفآ لامش ،تاماش ،سراف جیلخ دننامه زیامتم و هناگادج
 .(199 :3195 ،هدازدهتجم)تسا قطانم رگید زا لقتسم و صخشم هقطنم می ،دوخ یطیطم
  دودجو ،  تدفن روددص و فشک تلع هب یخیرات نتفای تیمها زا لاس دص می ندراذگ رس تشپ اب سراف جیلخ هقطنم
   هدجوت نونادک رد ،  هدقطنم رد یدتینما عبتلاب و یداصتقا ،یسایس یاه ماظن رد تالوطت نینچ مه و ی رنا هدرتسگ ریاخذ
   قطادنم نیردت  سادسح و نیرتمهم زا یکی سراف جیلخ ،دیدرت نودب ،ریخا نرق مین رد .تسا هدوب اه تردق زا یرایسب
    رد یرادج و قدیمع یاده  ینودگرگد هب هجوت اب و تسا هدوب میژتارتسا تابساطم و میتیلپوئ  یاهشرگن رد ناهج
   لیئاردسا و باردعا       حلدص ددنور ادب تدفلاخم و ناردیا بالدقنا ،ریخا ههد ود یاهیریگرد و اهگنج ،للملا نیب حطس
   تابدساطم و اده    شردگن هدجوت نونادک نی ردت   مدهم ترودص هب :هک دور یم مکی و تسیب نرق رد هک درک اعدا ناوت یم
  یدشاپورف ،         ناردیا هادش طوقدس .دردیگ مادن نیدمز بدلق ادی ددنلتراه ،میتیلپوئ  میسالک ریبعت هب و دیآرد میژتارتسا
 ،    لیئاردسا و باردعا یدادمتم یاده یریگرد و اه گنج ،سراف جیلخ گنج ،ناریا هب قارع زواجت ،(قرش کولب)یوروش
 زا قارع لاغشا ،هلحرم نیرخآ و هدعاقلا ،نابلاط طوقس و روهظ ،ناتسناغفا یاه نارطب ،داصتقا لماع ندرک ادیپ تیمها
 فعض زین و یگچراپکی مدع لیبق زا یراتخاس تالکشم اه نیا رب هوالع .تسا ریخا ههد ود رد هدمع تالوطت هلمج
    رد اهرودشک ندودب فیعدض ،     هدقطنم زا جرادخ ددنمتردق یاهرودشک هدب اه نآ یگتسباو و هقطنم یاهروشک یراتخاس
   تدینما نیمأدت رد اه تلود تکراشم ندوبن لاعف ،رگید یاهروشک لابق رد هقطنم یللملا نیب یاه تسایس رب یراذگری أت
  تدلاخد ، ردگید یاه تلود یاه تسایس هب تبسن هقطنم یاهروشک یدامتعا یب ،دیدش یبهذم تافالتخا دوجو ،هقطنم
  سدفن      هدبدامتعا و تدیقفوم ادب ددنناوتن هادگ  چیده هقطنم یاهروشک هک تسا هدش رجنم نایلاس لوط رد...و هناگیب لماع
   نادگناگیب تدلاخد نودب یلم ناوت و ورین هب اکتا اب دوخ فادها و عفانم یریگیپ زین و یتینما تیعضو دربشیپ ددصرد
 ی  رادکمه هدنیمز ،یا  هدقطنم یاه نامیپ هب لیامت مدع و اهروشک نایم یدامتعا یب وج دوجو .دنوش لئان دوخ دصاقم هب
 .درب یم نایم زا ار هقطنم یداصتقا یاهدحاو و اه تلود نایم هبناجدنچ ای و هبناجود
  یاده   ترددق هدب ،   دودخ تدینما نیمأدت زین و عفانم فادها هب یبای تسد یارب هقطنم یاهروشک زا یخرب لیلد نیمه هب
  ودج شیازفا ،رگیدکی اب هقطنم یاه تلود رباور رد شنت داجیا تسایس نیا  هجیتن .دنوش یم لسوتم یا هقطنم ارف گرزب
  مدسیناریا ناپ و مسیکرت ناپ ،مسیبرع ناپ دننام یتسیلانویسان راکفا روهظ .تسا هناگیب لماع ریگارف تلاخد و یدامتعا یب
 هعماج روما هرادا رد ناربهر فعض ،یمالسا فلتخم بهاذم نایم هقرفت داجیا اب نابلط تعفنم و ناگناگیب یاه هئطوت و
  ینودنک یایند رد اه شنت و تالوطت زا ینوناک هب لیدبت ار هقطنم نیا ،ارگرادتقا یاه تموکح یخرب دوجو نینچ مه و
 ،ی هاودخ ی دسارک         ومد ری أدت تدطت یراددیب جودم و یدبرع یاهرودشک رد تیعوردشم ناردطب نیدنچ مه .تسا هدرک
  یاده     شبدنج رد ا رد یدسایس یتادب     یدب و یعادمتجا یاده  یمارآادن ،یا  هدقطنم    نورد یبهذدم و یدسایس یاه یریگرد
   ادت ددنهد    یدم مده تدسد هب تسد لماوع نیا همه .تسا هقطنم یاهروشک یریذپ بیسآ لماوع رگید زا یهاوخ یدازآ
  تدلم نی ردت  هتدسباو ،  یدتفن میدظع عبانم دوجو اب و نیرت فیعض ،یسایس تسردان ریبادت ر ا رد هقطنم برع یاهروشک
  سرادف جیلخ هزوح رد میژتارتسا و مهم یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا .دنوش  بوسطم جراخ هب هقطنم یاهروشک
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   ددنمتردق یاده  تدلود هجوت دروم هراومه هقطنم نیا رب رلست یارب مزال ناوت و عبانم زا یدنم هرهب اب و رزخ یایرد و
     نارگیزادب زا یدکی ناودنع هدب و سراف جیلخ هزوح روشک نیرتدنمتور  و نیرت گرزب ناونع هب ناریا .تسا هدوب ناهج
         هدب بودنج فردط زا هدک ناردیا یکیژتارتدساوئ  تدیعقوم .دودش  یدم هتخانش یا هقطنم مهم عیاقو رد یدیلک و یلصا
 ،    ناتدسکاپ یاهرودشک ادب قردش لامش و قرش فرط زا ،سراف جیلخ هیشاح ناملسم و یبرع یاهروشک و سراف جیلخ
  نادجیابرذآ ، هدیکرت ، هیرودس ،  قاردع ادب برغ لامش و برغ هیحان زا و ناتسنمکرت و ناتسکبزا ،ناتسکیجات ،ناتسناغفا
      هزودح .تدسا هدوزدفا هدقطنم تالدادعم    هدصرع رد ذودفن اب یرگیزاب هوقلاب ناوت و روشک نیا تردق رب تسا هیاسمه
     نددمت هرتدسگ زدین و دراد ذودفن تطت ار یبرغ بونج یایسآ هقطنم زا یدایز رایسب دصرد هک یمالسا ندمت هدرتسگ
   و لیدسناتپ ردب ، تدسا هداد رارق دوخ ری أت تطت ار برغ لامش و برغ زا یقطانم ات قرش لامش و قرش زا هک یناریا
 .دیازفا یم هقطنم نومژه تردق ناونع هب دوخ ندرک حرطم و اه تصرف زا یرادرب هرهب یاتسار رد یمالسا ناریا ناوت
    ریادس هدب تبدسن ناریا یگنهرف هنیشیپ .تسا هنایمرواخ بلق ،یگنهرف و ییایفارغج رظن زا ناریا میتیلپوئ  تیعقوم 
 ره هوقلاب یراذگری أت بجوم ناریا یلمع و یداصتقا یاه تیلباق نینچ مه و نآ یبهذم تیوه و هقطنم نیا یاهروشک
  زادبرید زا ملاع برغ و قرش نایم یطابترا لپ ناونع هب ناریا .تسا هدش یناهج تالوطت یتح و هقطنم رد رت شیب هچ
   هدگنت و سرادف   جیدلخ ادب ترواجم و یا هراق نایم یطابترا شقن نیا .تسا هدوب ایند یاه ندمت و اهروشک هجوت دروم
 یروط هب ،هدوزفا یجراخ نارظان رظن رد ناریا ر ؤم شقن و تیمها رب ،تسا یتفن یاه هلومطم تیزنارت لطم هک زمره
  دهادش هزورما هک)ناریا روشک .ددرگ یم یناهج یاه تیساسح ندش هتخیگنارب بجوم نآ رد یسایس لوطت هنوگره هک
  یعیدسو هنهپ لماش هتشذگ رد ناریا نیمزرس .دهد یم لیکشت ار ناریا یخیرات نیمزرس زا یکچوک شخب اهنت (میتسه
     هددش هتخاندش یمالدسا د یناریا نهک ندمت و گنهرف ورملق ناونع هب اه نرق یط هک هدوب ییایفارغج ضرع و لوط زا
  ادی و ناریا عیسو تالف لخاد یاه نیمزرس لماش و ناریا ینونک نیمزرس زا رتروانهپ رایسب نیمزرس نیا تعسو .تسا
  ناددب ه  دک تدسا لئاح یا هقطنم رد نآ رارقتسا نیمزرس نیا یگژیو نیرت مهم زا .تسا هدوب تالف هیشاح یاه نیمزرس
    و ییادیفارغج گرزدب وردملق دنچ نایم ،ناهج گرزب یاه هراق نایم یهاگرذگ .تسا هدیشخب یهاگرذگ هتسجرب شقن
   یطادبترا یاهریدسم ، اده تلود تالماعت رد شقن نیمه ببس هب .(01 :1195 ،یردیح)یگنهرف هنیرید هزوح دنچ نایم
    ادی و لدخاد زا ریذدپان   بادنتجا رودط  هدب (ییاوه منیا و ییایرد ،ینیمز یاه هار قیرط زا هچ)ناهج نهک یاه هراق نایم
   و قردش زادین دروم هک ییاهالاک و مالقا ریاس و هیودا تراجت و مشیربا هداج .تسا هدرک یم روبع نیمزرس نیا هیشاح
  هدب یا   هتدسجرب شدقن رود یاه هتشذگ زا تخاس یم لصتم اپورا هب ار دنه هراق هبش و نیچ هک هدوب نهک ناهج برغ
    هدصرع هدب سرادف جیلخ ی رنا میظع عبانم زین و ییایرد یاه هار شرتسگ اب هتشذگ هدس رد .دوب هدیشخب نیمزرس نیا
   تالدادبم زدین و یدروناوه نوزفازور شرتسگ اب زین هزورما .تشگ لیدبت ناهج ییایرد گرزب یاه تردق نایم تباقر
     هدکلب هدتفاین شهادک هدک  ندیا رب هوالع ،یا هراق نایم ییاوه رودیرک نیرت هاتوک ناونع هب ناریا نامسآ تیمها و ییاوه
  ددنک یم افیا یا هقطنم تالدابم رد هک تیمها رپ شقن ببس هب ناریا یهاگرذگ تیعقوم نیاربانب .تسا هدش زین رت نوزفا
   و هرادق هبدش ،  یزدکرم یایدسآ نوچ مه یعیسو یاه  هزوح یداصتقا د یسایس تالوطت رب هک یقیمع تار ا نینچ مه و
 ، یرددیح)  تدسا هددیدرگ یکیتیلپوئ  ساسح تیعقوم می هب لیدبت ،دنک یم دراو یلوتانآ و نیرهنلا نیب ،دنه سونایقا
1195: 11). 
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 و جایتحا زین و هقطنم یاهروشک کاخ قامعا و سراف جیلخ رتسب رد یلیسف یاه تخوس میظع ریاخذ فشک یفرط زا
  سرادف جیلخ زا یتخوس داوم لماح روانش یدایز دادعت هزور ره ددرت بجوم عبانم نیا هب یتعنص ناهج یرورض زاین
      نادهج رد یکیژتارتدساوئ  تدیعقوم مدی هدب لیدبت ار ناریا یکیتیلپوئ  تیعقوم رما نیمه و تسا هدش زمره هگنت و
 ،      هدقطنم ندیا رد ناردیا یکیژتارتدساوئ  و یکیتیلپودئ  زادتمم یاه تیعقوم قابطنا و لماعت هک یا هنوگ هب تسا هتخاس
    یادهزرم ادب ناردیا یراوج مه درس گنج نارود رد .تسا هدرک لدب ناهج تیمهارپ یحاون زا یکی هب ار ناریا روشک
  سرادف جیلخ زیخ تفن هقطنم تیساسح و وس می زا تسینومک یربهر هب قرش کولب و یوروش ریهامج داطتا یبونج
    مدی ناودنع هدب ناریا ات دوب هدش ببس یتعنص ناهج و برغ کولب یارب هقطنم نیا دایز رایسب تیمها و هنایمرواخ و
    هدب هدجوت ادب و ور   ندیا زا .ددشاب رادروخرب یصاخ رابتعا زا می ولوئدیا هاگودرا و کولب ود نیا نایم لئاح نیمزرس
   و یدسایس تدشونرس یگدینت مه رد و عماوج یگتسویپ و یناهج گنهرف و تسایس ،داصتقا ماظن رد یساسا تالوطت
    تالودطت هدب تبدسن ار ناهج یاهروشک شنکاو و یریذپ میرطت ،ندش یناهج جاوما ری أت تطت زورما رشب یداصتقا
    داددیور رده ینادهج ماظن تاب  و تینما ظفح رب یدیکأت اب نیاربانب .تسا هداد شیازفا للملا نیب ماظن رد فراعتم ریغ
    ادب .دراذدگب یادج   هدب دودخ زا یا هدرتسگ و عیسو یاه باتزاب دناوت یم ،دهدب خر ناهج زا یا هشوگ رد هک یتیمها مک
  رد هدچ ناریا هب طوبرم تالوطت ،للملا نیب ماظن و هقطنم ریخا تالوطت رد ناریا هتسجرب شقن و بلطم نیا هب تیانع
       یدادیز تدقد و تیدساسح ادب ردگید یاده  تدلود و گرزب یاه تردق فرط زا هراومه للملا نیب هچ و یلخاد حطس
    و دزادس مهاردف ار ییادیرد گرزب یاهریسم رد ینماان تابجوم ینارطب ره  وقو لامتحا زا ینارگن و دوش یم یریگیپ
  ندیا .دراد     یدماو شندکاو هدب گدنرد یارب ار نانآ هدوب زمره هگنت ل م یساسا طاقن تینما هب هجوت ترورض ًااصوصخ
  تدسد فده نیا هب هک یششوک ره زا و هدوب ناریا تینما و تاب  دنمقالع هراومه ناهج هک تسا نیا رگنایب  وضوم
  رد زیادمتم هناگدنچ یاه تیعقوم بیکرت هب هراشا تسا رکذت هب مزال هچ نآ .(11 :1195 ،یردیح)دنک یم ینابیتشپ دبای
  ادم یارب کانرطخ لاح نیع رد و ساسح ،زاتمم یتیعضو ندمآ دوجو هب ثعاب هک تسا ناریا یارب هقطنم راتخاسریز
 .دوش یم
  و یتادب    یدب ینماادن هدنرادرب رد رگید یوس زا و تسا یداصتقا دشر و تاب  ،تینما نمضتم وس می زا تیعضو نیا
  هدب سراف جیلخ ناریا یلم تینما یارب زمره هگنت و سراف جیلخ تیمها -0 .تسا اه تیفرظ و اه تصرف ندراذگ میقع
   گرزدب یاده  نددمت   هادگدروخرب هدبا م هب و هتشاد یناوارف شزرا خیرات مد هدیپس نامه زا ییایرد و یبآ هار می ناونع
   لدک ددصرد 91   لدادعم هدک دوخ تفن هکشب درایلیم 111 اب ،سراف جیلخ دراد هلاس رازه نیدنچ یا هنیشیپ ناتسابرواخ
     هتخاندش ریادخذ لدک ددصرد 1/10 ربارب هک یعیبط زاگ بعکمرتم نویلیرت 1/29 ،تسا ناهج هدش هتخانش یتفن ریاخذ
  یاده   هدهد یاردب تیقفوم نیا .دوش یم بوسطم ناهج ی رنا رابنا نیرت مهم و نیرتگرزب دیدرت یب ،تسایند زاگ هدش
  یادپورا ، هددطتم تالایا یارب ار سراف جیلخ زاگ و تفن هک یا هدمع لماع ...تشاد دهاوخ ماود هدنیآ نرق رد ینالوط
 رگید عبانم رسوت هقطنم یتادراو زاگ و تفن نتخاس نیزگیاج رد رایسب یراوشد ،دزاس یم یتایح رایسب نپا  و یبرغ
  نددش غاد مغر یلع ریخا یاه لاس رد .(195 :9195 ،یناخ هللادبع)تسا ن وردیه و ایرد ،دیشروخ ،نیمز دننام ی رنا
   و یدادصتقا و یدسایس تیمها نانچمه هقطنم نیا ،خرس یایرد یاه هرانک هب هقطنم نیا رد تفن یاه هلول ندیشک رازاب
  یودب ،دنازیگنا یمرب ار اه هسوک ایرد یاه بآ رد نوخ هک هنوگ نامه .تسا هدرک ظفح ییالاب حطس رد ار دوخ یتیزنارت
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 ار سراف جیلخ بونج یاه نیمزرس ،تفن هک دوب نشور ،دناشک هنایمرواخ یوس هب ار رگراصطنا یاه تکرش مه تفن
 .(55 :9195 ،  ینادخ هللاددبع)  دردک ددهاوخ راتفرگ مسیلایرپما یسایس اه یدروامه و اه یزاب دابدرگ هب شیپ زا شیب مه
     هدب نآ تدیمها و میژتارتدسا تدیعقوم نینچ مه و زاگ و تفن ینغ ریاخذ ندوب اراد رظن زا سراف جیلخ هژیو تیعقوم
      یمالدسا ی ولوئددیا ردب یدکتم هدک هقطنم ریخا یاه لاس یسایس تالوطت و رییغت ،یداصتقا بولطم رازاب می ناونع
     و رادمآ .تدسا هتدشاد فودطعم هقطنم نیا هب تدش هب ار ناهج هجوت هقطنم یاهروشک رد نآ تکرح و رسب و تسا
   یاهرودشک رد ادیند یعیبط زاگ و تفن هدش تبا  ریاخذ زا یهجوت لباق شخب هک تسا تیعقاو نیا رگنایب یتفن ماقرا
    زادگ ریادخذ زا مرادهچ می و ایند تفن هدش تبا  ریاخذ موس ود دودح رگید ترابع هب .دراد رارق سراف جیلخ هقطنم
        یدادصتقا ردباور هدیلک هدیاپ زدین و هدقطنم رد یدادصتقا رباور هیلک هیاپ تفن .تسا هتفهن هقطنم نیا رد ناهج یعیبط
 .(11 :9195 ،یناخ هللادبع)تسا ناهج اب هقطنم یاهروشک
     زا سدپ نرددم عیاندص خردچ .تسا هدرک افیا ناهج داصتقا رد ار یر ؤم شقن مود یناهج گنج زا سپ سراف جیلخ 
  بردغ یداصتقا ماظن .تسا هدمآ رد شدرگ هب سراف جیلخ تفن رسوت اکیرمآ ات هتفرگ نپا  و اپورا زا یتعنص بالقنا
   میدظع یاده   تکردش ندیا رب هوالع .دسرب هزورما ی ولونکت و تفرشیپ هب هتسناوت هقطنم نیا یاهروشک تفن ممک اب
   یاهدودس اده    نآ یدتفن عبادنم ردب رلست و هقطنم نیا یاهروشک فعض هب هجوت اب ییاکیرمآ یاه تکرش هژیو هب یتفن
    زدین و گدنج یاده    هدنیزه و تارادسخ نتفردگ الاب و مود یناهج گنج یپ رد .دنا هدروآ تسد هب ار ینالک و تفگنه
    .تدفرگ راردق نتگندشاو نارادمتسایس راک روتسد رد هقطنم نیا هب هجوت موزل یناهج  هصرع رد اکیرمآ هطلس شرتسگ
  تدسا هتفای شیازفا ناهج ی رنا نیمأت رد تفن شقن جیردت هب متسیب نرق مود همین ات و ندش یتعنص نارود لیاوا رد 
  تادعلاطم یگنهرف هسسوم هجراخ رباور یتلودریغ یاروش)تساراد ناهج ی رنا تینما نیمأت رد ار لوا ماقم منیا و
 -5  :هدک تسا تهج نآ زا ناییاکیرمآ یارب سراف جیلخ تیمها .(55 :0195 ،نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقطت و
  .تدسا دنه سونایقا هلابند ،میژتارتسا ااطل هب سراف جیلخ .0 .تسا تفن ریاخذ نیرت گرزب یاراد سراف جیلخ هقطنم
      رد یدسایس مالدسا هدیحان زا ردطخ سادسحا -1 .تسا هدروخ دنویپ لیئارسا و بارعا یاه یریگرد اب سراف جیلخ -9
 ههد رد .هقطنم نیا رد یتفن تیزنارت تینما هب برغ تعنص خرچ یگتسباو .1 .نآ نوزفازور دنور و هقطنم یاهروشک
    سادسا ردب .ددش حرطم نوسکین رسوت هقطنم رد اکیرمآ یلم عفانم نیمأت یارب ینوتس ود نیرتکد ناونع اب یحرط 21
  بالدقنا یزور   دیپ ادب .دردک   یدم یزادب ار «یلام نوتس» شقن یدوعس ناتسبرع و «یماظن نوتس» شقن ناریا نیرتکد نیا
   یادهالاک نیردت   هددمع .ددمآ دیدپ تسایس نیا رد یا هزات ینوگرگد ،نیسح مادص یاه یبلط نوزف زین و ناریا یمالسا

     تددش هدب ار اهرودشک ندیا داصتقا یتادراو تالوصطم لیس لباقم رد و ؛تسا تفن سراف جیلخ یاهروشک یتارداص
   رایدسب فردصم رازاب یتعنص یاهروشک یارب هقطنم یاهروشک تیمها رگید لیلد .تسا هدرک نایبرغ و تفن هب هتسباو
      عیردس هدجیتن .ددننادرگزاب دودخ رودشک هب هرابود ار یتفن یاهرالد رت شیب هچ ره دنناوت یم قیرط نیا زا هک تسا الاب
         یبودنج هیدشاح هدب بردغ هدبقرتم ردیغ و عیردس شردگن رییغت سراف جیلخ هیشاح یاهروشک عبتلاب و ناریا رد لوطت
 .دوب نآ ،زاگ و تفن میظع عبانم اب برعلا هریزج یاه نیشن خیش و سراف جیلخ
   هدب اده     نآ بردغ هدب هتدسباو یاده می ر و  تموکح ناکرا رد لزلزت ناریا بالقنا تالوطت ساکعنا ر ا رب هک یا هقطنم
   یادنبم ردب ار د ودخ ی ژتارتدسا اکیرمآ تالوطت نیا هب خساپ رد .دوب هداد رارق دیدهت دروم ار برغ عفانم و دمآ دوجو
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   ار رودبزم یاده می ر یژتارتسا نیا ساسا رب .درک یحارط هقطنم یاه می ر نتخیرورف زا یریگولج و دوخ عفانم ظفح
  یدشان یماظن ألخ ،زین و ی نخ اه نآ رد ار ناریا یمالسا بالقنا تار ا عیسو ساکعنا و داد تاجن طوقس رطخ زا دیاب
    رد هدک یقطادنم نادیم رد سراف جیلخ .درک رپ یوطن هب (نوسکین نیرتکد رد) ار هقطنم یتینما نامیپ زا ناریا جورخ زا
    هدب ردصطنم لددم ،  دراد دودجو ناردگید زا زیامتم و هناگادج میتیلپوئ  قطانم ناونع هب ،هنایمرواخ هب فورعم شخب
   دنتدسه توادفتم   یدگنهرف ردظن زا هک تسا ییاه تلم لماش هقطنم نیا .دهد یم هئرا ار میتیلپوئ  هقطنم می زا یدرف
 ،  ناردیا یاهرودشک لماش هقطنم نیا .دنراد سناجت و یگنهامه یداصتقا و میژتارتسا ،یسایس یاه هلغشم رظن زا یلو
        یدکیدزن لدیلد هدب زدین ناتدسکاپ .تدسا نیردطب و رطق ،یبرع هدطتم تاراما ،تیوک ،نامع ،یدوعس ناتسبرع ،قارع
 سراف جیلخ میتیلپوئ  همادا رد ار نآ ناوت یم و دراد هقطنم نیا رد یدایز قیالع یناگرزاب هدرتسگ هلدابم و ییایفارغج
 ،     یدادصتقا نییادپ حطدس ادب دنتدسه یبرع یاهروشک لماش هک سراف جیلخ رد ناریا یبونج ناگیاسمه .درک بوسطم
     ادکیرمآ یاردب میژتارتدسا یددطتم و مکطم هاگیاپ ،یسایس تاب  مدع و تیعورشم  نارطب دوجو ،یگنهرف و یسایس
  ناردیا قفوم نادنچ هن رباور هنیشیپ و یبرع یاهروشک اب یخیرات هناتسود رباور مدع و ینمشد  نیا رب هوالع .دنا هدش
   تدلود ، ناردیا یبونج شخب رد .تسا هدرک زاب هقطنم نیا رد ناریا نانمشد روضح یارب ار هار هراومه اه تلود نیا و
      ناردیا عفادنم ددیدهت هدب نادنچ مه سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع یاه تلود تسد رد تسد یبرع هدطتم تاراما
 .(110 :3195 ،هدازدهتجم)درب دهاوخ تیاکش یللملا نیب  هاگداد هب ناریا زا هک هدرک مالعا راب دنچ و دزادرپ یم
 ، یدادصتقا ،    یدسایس تالودطت بدجوم دودخ ، سرادف جیلخ هزوح هب مود یناهج گنج زا دعب یتفن یاه تکرش دورو
    هدک میژتارتدسا لدادعت می هب تسا هتسناوتن زین نونکا مه ات هقطنم نیا و دش  دایز رایسب یعامتجا و یگنهرف ،یماظن
       یدگنهرف هدسسوم یجرادخ ردباور یدتلودریغ یارودش) دبای تسد دشاب هزوح نیا یاهروشک یلم عفانم هدننک نیمأت
    تدینما نیمأدت رد ی ردنا هاگیاج هب رصتخم یهاگن اب .(95 :0195 ،نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقطت و تاعلاطم
    رد هدک ییاهداددیور .میردب  یدم یپ ایند ی رنا مهم ریاخذ و عبانم زا یکی ناونع هب سراف جیلخ یدیلک شقن هب یناهج
  تالودطت رد ریذپانراکنا شقن ی رنا هک دوب تیعقاو نیا رگنایب ،داد خر یدالیم 23 ههد یتح و 21 ،21 ،21 یاه ههد
   تالکدشم و لئادسم اب هک تسا ییاهروشک لماش ًااتدمع سراف جیلخ .تساراد یتعنص یاهروشک رد هژیو هب و یناهج
  و اده   ینماادن زادس   هدنیمز یراتخادس  یاده ی گددنام  بدقع نیمه .دنتسه وربور یراتخاس ،یداصتقا و یعامتجا ،یسایس
 هقطنم رد یلصا شقن یافیا یارب ار مزال تصرف یجراخ نارگیزاب هب رما نیمه .دنتسه هقطنم رد دوجوم یاه یتاب  یب
  ددمایپ دوخ نیا و دنک یم یزاب هقطنم رد ار یلصا شقن ،دوخ میقتسم روضح اب هناگیب لماع .تسا هداد ار سراف جیلخ
      تیعدضو زا یدتفن یاهددمآرد هدب دیددش یگتسباو تلع هب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک .تسا هقطنم یلخاد  اضوا
   تالکدشم ردب هوالع .دنشاب یم ریذپ بیسآ تفن تمیق تاناسون لباقم رد ًاادیدش و دنتسین رادروخرب یبولطم یداصتقا
  و اده    تدلود ندیا یتادب      یدب لدماوع هدلمج زا تدسا رارقرب اه تلود نیا عماوج رد هک یبسن و یمومع رقف ،یداصتقا
  زدیخ  تدفن  یاهرودشک یکیتی  لپودئ  یاده  یدگژیو نیرت مهم زا یکی .تسا یجراخ یاه تلود هب اه نآ دیدش یگتسباو
    ددمآرد هدب اده  نآ دیددش یگتسباو لیلد هب هک تسا ناشیاه تلم یناسنا تارکفت هب اه نآ لماک یاکتا مدع ،هنایمرواخ
  یجرادخ نادطتم و یجراخ تسایس هب اهروشک نیا نارادمامز هیکت اذل ،دوش یم نیمأت جراخ زا مه  نآ هک تسا تفن
   و مدهم لدماع نیا .دنیامن  ممک زاگ و تفن دیرخ قیرط زا اهروشک نیا هجدوب نیمأت رد دنناوت یم یوطن هب هک تسا
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  کرد و هدبناج  هدمه رادیاپ تینما می زا اهروشک نیا زا می چیه هک تسا هدیدرگ بجوم نآ زا یشان میتیلپوئ  ألخ
  رادچد  تعردس هب یکیژتارتسا لوطت و رییغت ره رد و هدوبن رادروخرب ،دشاب هتشاد عفانم کارتشا تلم داحآ اب هک هدش
  هدک تسا تیعقاو می نیا .دنوش یم هفاضا زین یتخاسریز و یداصتقا ،یداینب تالکشم لماوع نیا هب .دنوش یم نارطب
      یدتفن یادهرالد و تدفن تاردادص وردگ رد ناشروشک یلصا یاهدمآرد هک نیا لیلد هب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک
    ردیغ و هدقلطم یاده     متدسیس تمدس هدب ار اده  نآ ردما نیمه و دنرادن ناشیاه تلم اب یکرتشم عفانم هجو چیه هب ،تسا
   هدب اده     نآ ندروآ یور ثدعاب یدسایس تادب  مددع و ناشمدرم و تلم هب اه نآ یاکتا مدع و درب یم شیپ میتارکومد
 ،  ادکیرمآ تاطیلدست نایرتشم و نارادیرخ نیرت گرزب دیاش لیلد نیمه هب .دوش یم یتاطیلست و یماظن یاه ییوجارجام
  دورو هار هدک سراف جیلخ رد میژتارتسا و یماظن یرترب هب نتفای تسد .دنشاب سراف جیلخ هیشاح زیخ تفن یاهروشک
 زا   و گرزدب یاده  تدلود ییایرد یژتارتسا سأر رد تسا تفن تیزنارت هدمع لطم و ناهج دازآ یاه بآ زا یشخب هب
  سرادف   جیدلخ رد ییادیرد ترا   دجت تدینما نیمأدت ترورض زا ناشن اه نیا و تسا هقطنم یاهروشک اب یراکمه قیرط
 .دشاب یم
  رادچد ار    هدقطنم یدالیدم 2135   هدهد هدمین رد  مدسیناریا ناپ و مسیکرت ناپ ،مسیبرع ناپ دننام یتسیلانویسان راکفا روهظ
       زا نادنآ ندودب رود و هدقطنم یاهرودشک ناردبهر زا یدضعب نتشادن ییاراک .تشاد همادا ههد ود ات هک تخاس یباهتلا
 یگداوناخ و یتنطلس ،یدرف ییارگرادتقا یاه تموکح .دور یم رامش هب یلصا یاه شلاچ زا زین نارکفنشور و ناگبخن
       یگدننکدش ببدس ناردطب ندیا .تدسا هتخادس تیعورشم نارطب راچد ار یسایس یاه ماظن رت شیب زین یا هلیبق یتح و
   هدقطنم رد نادگناگیب روضح بیترت نیدب و دنوش یم یکتم هناگیب یاه تردق هب اهروشک نیا نآ ر ا رب هک هدش یلخاد
   هدب اده  نآ یگتدسباو ببس ،یزاوم داصتقا و تفن رودص هب اه نآ یاکتا و اهروشک ندوب یلوصطم مت .دوش یم هیجوت
      ددنور دندددصرد ریاردش ندیا هیادس رد زین لیئارسا و اکیرمآ .تسا هدش ناگیاسمه زا یزاین یب و یتعنص یاه تردق
        ددیاوع تدسایس ندیا .ددننک هتدسباو یدتفن یادهرالد هب ار هقطنم یاهروشک هتسویپ و بیرخت ار هقطنم داصتقا یعیبط
  یدتفن یاهدمآرد سراف جیلخ هقطنم یاهروشک اتسار نیا رد .دنک یم اکیرمآ هژیو هب و یبرغ یاهروشک هناور یراشرس
 هب دوخ یماظن فادها یاتسار رد رگید راب هقطنم رب مکاح یلک ریارش و) یموق هاگ و یزرم (یاه فالتخا ببس هب ار
 .(10 :1195 ،ربمیس)دنزاس یم ناور برغ یوس
  ناردطب و بارعا نایم رد هعماج یربهر رد یناوتان و ییاراک مدع ،یعامتجا یاه یناماسبان ،تیوه یاه نارطب یفرط زا
   و جراددخ رد (یدرددف هاددگ و) یبهذددم و یددسایس تاددفالتخا و لددخاد رد یا هددلیبق ،یموددق تاددفالتخا ،تیعورددشم
  نیردت فی     عدض ءزدج هدقطنم بردع یاهرودشک ات هداد مه تسد هب تسد ،هقطنم یاهروشک رد دایز یاه یریذپ بیسآ
     فدده و هزدیگنا ادب و هقطنم یاهروشک توعد هب زین اکیرمآ .دنیآ باسح هب ناهج حطس رد اهروشک د تلم هعومجم
 هراومه و هتشاذگ میژتارتسا ناهج زا هطقن نیا هب اپ ساسح هقطنم نیا رد (شنانامیپمه و دوخ) تاب  و تینما ظفح
   هدک تدسا یا    هدنوگ هدب سرادف جیلخ رد یلخاد ریارش .دناد یم سراف جیلخ رد نایناهج عفانم ظفاح و لوئسم ار دوخ
    بدسک یاردب ار اهرودشک نیا و هدرب نایم زا ار هقطنم یاهروشک نایم هبناج دنچ و هبناج ود یراکمه هنوگ ره هنیمز
  اضوا حالصا اب و تسا هقطنم یلخاد  اضوا دمایپ ،دوخ هناگیب لماع میقتسم روضح .تسا هدرک جراخ هجوتم تینما
   رودضح و یتادب   یدب ،  ینماادن یلدصا لماع نیاربانب .داد شهاک هقطنم نیا رد ار یللملا نیب لماع شقن ناوت یم یلخاد
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  زا یاردب ًااترورض و تسا هقطنم یاهروشک درکلمع میقتسم دنیآرب و هتفهن هقطنم یلخاد تالکشم و لئاسم رد ،هناگیب
 .(115 :1195 ،ربجنر)درب نایم زا ار  نآ تلع دیاب ،لولعم ندرب نایم
  سرادف      جیدلخ هزودح یاهرودشک یراتخادس تالکدشم و اه یگژیو نوماریپ لبق زا هچ نآ هب هجوت اب ناریا ینماان عبانم
    رد یعدس شدخب ندیا رد .تسا هدش هراشا ناریا یمالسا یروهمج یورارف یتینما تالکشم هب یدودح ات دش حرطم
  ناددقف یا   هدقطنم .دودش  یدم یللملا نیب و یا هقطنم درکیور ود رب دیکأت اب ناریا یمالسا یروهمج ینماان عبانم هب هراشا
  ود زا نادشیاه  تدلم هب اه نآ یاکتا مدع و سراف جیلخ یبونج یاهروشک یلخاد فعض هجیتن رد و یلخاد تیعورشم
     نیدب زا ار یدیارگمه و یرادکمه یاده هنیمز هک نیا لوا .دوش یم هقطنم یاهروشک هب ندش دراو بیسآ هب رجنم تهج
  یاهرودشک روضح بجوم هک نیا مود .دوش یم رگید می لباقم رد یریگ عضوم و اهروشک نداتفا رود ثعاب و درب یم
      قطادنم نادیم رد :هدک ددش ثدعاب رما نیا .دشاب یم هقطنم نیا رد تردق ألخ ندرک رپ و تینما یرارقرب یارب دنمتردق
      تددش هدب یدلخاد هوقلادب یاده ییاناوت هب هجوت اب هک یا هقطنم اهنت ،مود یناهج گنج زا سپ نارود رد ،یموس ناهج
  دودبن .(19 :1195 ، مدلقلا  عیردس) دودب هنایمرواخ ،دنام یقاب گرزب یاه تردق یللملا نیب یداصتقا و یسایس ذوفن تطت
  هدجیتن رد و دنز یم نماد اهروشک نایم تافالتخا هب یسایس یتاب  یب و دماجنا یم یسایس یتاب  یب هب یلخاد تیعورشم
     و ددشر ردب تددمدنلب و یدفنم رایسب هجیتن ود ینماان ساسحا .دراد یپ رد ار دیدش ینماان ساسحا ،یا هقطنم باتزاب
  .تدینما داجیا یارب هناگیب یاهور  ین روضح د مود و ؛یتاطیلست هقباسم د لوا :دراذگ یم هقطنم یداصتقا یسایس هعسوت
          زور رده هدک تدسا هتدسباو ادهزرم زا نوردیب یادیند هدب یرددق هب تردق هزوح تیعورشم و تینما ،سراف جیلخ رد
 ، یدلخاد فعض زا هدافتسا اب ینوریب لماع .تسا للملا نیب عفانم عبات اه یریگ تهج و تیهام رییغت و تردق ییاج هباج
      هدقطنم یاهرودشک عفادنم هدن و یدللملا نیب عفانم اب وس مه ار هنایمرواخ رد تسایس و دنک یم دیدشت ار فالتخا طاقن
  اده   نآ یجرادخ تدسایس رب هک هزادنا نامه هب سراف جیلخ روشک تشه یسایس یاهراتخاس ینوگمهان .دهد یم لکش
 :1195 ، ردبجنر) تدسا  راذدگری  أت سرادف   جیدلخ تدینما رب نازیم نامه هب و یا هقطنم یاه یراکمه رب و دراذگ یم ری أت
115). 
   ردباور رد مده تافالتخا نیا .تسا هقطنم رد ینماان لماوع نیرت مهم زا یکی هقطنم یاهروشک نایم ینورد تافالتخا 
 و هعیش تافالتخا زا تدش هب شناگیاسمه و ناریا رباور .تسا دوهشم بارعا ینورد رباور رد مه و بارعا و ناریا
   تدسا هدودب سراف جیلخ رلست و یگریچ رس رب فالتخا رگید دراوم .درب یم جنر یتسیلانویسان یاه ی ولوئدیا و ینس
     و ناردیا تادفالتخا .تدسا هتدشاد دوجو تباقر یعون (نیسح مادص نامز) قارع و ناتسبرع و ناریا نایم هراومه هک
   یارودش ینابیتدشپ  و نونکادت بالقنا لبق زا ،گرزب بنت و مچوک بنت و یسوموبا ریازج رس رب یبرع هدطتم تاراما
   یزردم تادفالتخا و بارعا نایم ینورد فالتخا .تسا فالتخا لماوع رگید زا تاراما یاعدا زا سراف جیلخ یراکمه
      رد ناردیا .تدسا باردعا ردباور رد یراتخادس عناوم و تالکشم هلمج زا لیئارسا هلئسم لابق رد نوگمهان عضاوم و
 فیعضت اب یناهج ماظن :هدش لیمطت تینما لئاسم -5-5-9 :تسوربور میژتارتسا  وضوم دنچ اب سراف جیلخ هقطنم
        ار هدناگود رادهم تدسایس ادکیرمآ .تدفرگ دودخ هدب یا   هزادت لکدش سراف جیلخ رد اکیرمآ تلاخد و یبطق ود ناهج
        تالدادعم زا ناردیا یاوزدنا تدهج هدب تدسایس ندیا .دوب هدرک اوق هنزاوم جیورت ینعی دوخ یتنس تسایس نیزگیاج
 تالایا هناگود راهم تسایس اب تفلاخم دوجو اب یکسنی رب هنیمز نیا رد .دوب هدطتم تالایا عفانم تمدخ رد یا هقطنم
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      تدینما نیمدضت و ددهعت هدمادا ردب ینتبم نانچ مه دیاب سراف جیلخ رد اکیرمآ تسایس یانبم :هک دنک یم دیکأت هدطتم
 .(Brzeinski,1909: 30) دشاب تفن نایرج ظفح و نادطتم
       ناردیا یاردب هدک تدسا یدعمج هتدسد تینما و یا هقطنم تینما ؛ناریا دروم رد سراف جیلخ هزوح یکیژتارتسا  وضوم
    لدماع هعدسوت لادح نیع رد .تسا یگدنام بقع ثعاب نماان ریطم و هعسوت زاس هنیمز نما ریطم .دراد یتایح یتیمها
 یکیژتارتسا تاعوضوم زا سراف جیلخ رد تینما هلئسم نیاربانب .دور یم رامش هب یلم تینما و ریطم تینما رد یساسا
  دادضتم عفانم و هقطنم یاهروشک و یجراخ یاه تردق نتفرگ رظن رد اب .دوش یم وربور نآ اب هقطنم رد ناریا هک تسا
      رد ادکیرمآ ییادیرد ترددق رودضح دودش    یدم هدوزدفا سرادف  جیدلخ رد تینما یاه یگدیچیپ رب هقطنم رد راگزاسان و
 تسا یلئاسم هلمج زا اکیرمآ رسوت یتسینویهص می ر ...و بارعا تینما نیمأت ،قارع و ناتسناغفا لاغشا ،سراف جیلخ
        مادظن رد نددش ینادهج ددشر هدب ور ددنور ادب نونکا .دیازفا یم هقطنم و سراف جیلخ رد تینما یامعم یاه ماهبا رب هک
     بدجوم دودخ میژتارتدساوئ  و مدیتیلپوئ  تیعقوم هب هجوت اب اه تردق نزاوت مدع و هقطنم می رد ینماان للملا نیب
    قدقطت ار مدسیرورت و ددهد      یدم راردق شدسرپ درودم زدین ار یناهج تینما هلئسم نیا .دش دهاوخ قطانم رگید ینماان
 .دشخب یم
 هجیتن یتاطیلست هقباسم .تسا یتاطیلست هقباسم ،تسا هجاوم نآ اب هقطنم رد ناریا هک میژتارتسا تاعوضوم رگید زا
         و هدقطنم رد اودق نزاودت دادجیا ردب یدنتبم ادکیرمآ یژتارتدسا یوروش یشاپورف زا سپ .تسا هقطنم رد یهاوخ هریچ
  یاهرودشک نونکات 23 ههد زا .تسا هدوب یتاطیلست هقباسم زاس هنیمز ،هقطنم رد بلط هطلس تردق روهظ زا یریگولج
    هدنیزه دودخ ناگیادسمه د     دیدهت و یگددنرادزاب تدهج یمادظن نرددم یاهورین تخاس یارب رالد نویلیم اه هد هقطنم
  هدک یا      هدقطنم .تدسا روآاهتدشا رایدسب یدگنج هتفرشیپ یاه حالس یارب هک تسا یا هقطنم سراف جیلخ نآ رد .دنا هدرک
 ، دراد مهدس نایرج نیا رد هک یرگید رصنع .تسا هدش رجنم یتاطیلست هقباسم موادت هب دوجوم یسایس یاه تفلاخم
      نادیرج رد هدک تدسا یتامددص زا سدپ ناریا یماظن تردق یرترب زا سراف جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک ساره
  یاده      هدمانرب ردیخا تادنایرج رد هژدیو هدب (11 :1195 ،یدمحاریما)تسا هدرک دراو قارع شترا هب سراف جیلخ گنج
   ناردیا یمادظن هنیزه هک نیا دوجو اب .تسا هتفرگ یرت شیب تدش ساره نیا ،یماظن دربراک رد ناریا یتاطیلست دیدج
      ناردیا هدیحان زا ینماادن سادسحا ندیا ،اکیرمآ تاغیلبت ر ا رد یلو تسا سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا رت مک رایسب
      .دراد یدپ رد ار یتاطیلدست هقبادسم شدتآ نددش رو  هلعدش ،دیدهت ساسحا نیا .تسا شیازفا هب ور هقطنم رد هراومه
 .تسا یتاطیلست یزاب رد تکرش یداصتقا و یسایس هعسوت هب نتفای تسد تهج رد لماع نیرت برخم
  نیردت     مدهم زا  ودضوم ندیا .ددنا  هداد صادصتخا دوخ هب ار یتاطیلست یاهدیرخ رامآ نیرت شیب هنایمرواخ یاهروشک
       هدکلب ددش ددهاوخن تادب اب و ندما هدقطنم اهنت هن دوشن فقوتم دنور نیا هک ینامز ات و تسا هقطنم رد ینماان لماوع
   یاهرودشک ریادس و هدطتم تالایا فادها نیرت مهم زا .(05 :1195 ،یراقفلاوذ)دوب میهاوخ ینماان دهاش هدنیازف روط هب
  ردت       شیدب هدچ رده شوردف و یتاطیلدست هقبادسم هب ندز نماد سراف جیلخ رد هژیو هب ،هقطنم رد تاطیلست هدننکدیلوت
   .تسا اه تردق نیا عفانم نیمأت تهج رد رازفا گنج
 رد یدج روضح ینونک ریارش رد هک تسا هقطنم رد هدطتم تالایا شقن رب دیکأت صاخ روط هب یا هقطنمارف لماوع زا
   یدخرب یتیادضران بجوم یتح هلئسم نیا و تسا سراف جیلخ هقطنم رد یراصطنا شقن یافیا ناهاوخ و هتشاد هقطنم
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          .تدسا هدقطنم یاهرودشک ردسوت رلدست و یردترب رودهظ یریگودلج یدپ رد اکیرمآ .تسا هدش نآ ییاپورا نادطتم
 .دراد یا      هدقطنم ترددق رده رودهظ زا یریگودلج رد یعیسو عفانم اکیرمآ هک دندقتعم هدطتم تالایا یاه تسیژتارتسا
 نتخادنا رطخ هب تهج رد یا هتسه و کانرطخ ناریا رکفت اقلا ددص رد هراومه یا هقطنمارف لماع می مکح رد اکیرمآ
   ندردک ودسمه و تادیدهت و ناریا یا هتسه هدنورپ دروم رد دیدش یاه تفلاخم .تسا ناهج و هقطنم یاهروشک عفانم
 .تسا یمالسا یروهمج یورارف تالکشم رگید زا دوخ هنایارگ هبناج می و هنابلط هعسوت یاه تسایس اب یمومع راکفا
       رد ینماادن و ردش أدشنم مدی یدفرعم دددص رد اکیرمآ (نیسح مادص)هقطنم سوباک طوقس زین و یوروش یشاپورف اب
    رد ادکیرمآ .دراد زادین هدقطنم تینما دض رب یدیدج موهوم دیدهت هب نیسح مادص فذح رانک رد اکیرمآ .تسا هقطنم
     نمدض و ددنک یدفرعم هدقطنم یاهروشک یارب ینماان عبنم ار ناریا دناوت یم یتحار هب ناریا اب دوخ رباور ینونک دنور
      ودج شرتدسگ ادب و تدسا یتادیح ناریا یداصتقا هعسوت یارب هک یبرع یاهروشک اب ناریا رباور دوبهب زا یریگولج
  ادکیرمآ هنیمز نیا رد .دراد  هگن بولطم هقطنم رد دوخ یماظن روضح موادت یارب ار هنیمز اهروشک نیا نیب یدامتعا یب
 .تسا هقطنم یراصطنا لرتنک لابند هب هکلب یراکمه لابند هب هن
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
  و دودش    یدم نیدیعت اهرودشک نیا یایفارغج ریطم یاهزاتیما ساسا رب صخشم روط هب اهروشک یکیتیلپوئ  یاهیرترب
  رد یدلبق یاه یرترب تیمها یاقترا و هزات ییایفارغج یاه یگریچ هب یبایتسد یارب شالت و اه یرترب نیا زا ندرب هرهب
   ددیلوت ددناوت یم هک روشک می میتیلپوئ  تیعقوم .تسا یللملا نیب هصرع رد اهروشک مهم فادها زا للملا نیب ریطم
      لدماوع یدخرب .ددنک دادجیا زدین ار یی اده   تیدوددطم ددناوت   یدم لکدش نامه هب ،دشاب روشک می یارب تصرف هدننک
  شلادچ یعون روشک نآ یارب و لعفنم میتیلپوئ  هزوح می رد ار روشک یلم یژتارتسا و تسایس دناوت یم ییایفارغج
 .دنک داجیا میتیلپوئ 

     زا هددمآ دودجو هدب تادناکما و  اده   تیدوددطم ییادسانش رب دمآراک یجراخ تسایس می هب یبایتسد یارب میتیلپوئ 
       ددنمزاین اهرودشک یجرادخ تدسایس زا مدیتیلپوئ  کرد .دراد ددیکأت  ینادهج و یا هقطنم لوطت لاح رد یاه تیعقوم
     مدی ناودنع هدب مدیتیلپو ئ  تدهج نیا زا .دشاب یم ،یسایس دحاو می نوماریپ ییایفارغج یاضف زا هنانیب عقاو لیلطت
-  دزادس صخدشم ار نآ یساسا یاه تیولوا و نییعت ار اهروشک یجراخ تسایس یاهدربهار دناوت یم یتاعلاطم هصرع
  یلدصا  فدده و  لدلملا نیب ماظن هکرطم روتوم ناونع هب تردق زا ،یللملا نیب یقلت رد (11 :1195 ،نارگید و فابیلاق)
   یدگژیو ندیا ؛ت دسا  ییادیوپ ، ترددق هصیصخ نیرتمهم .دوش یم دای اهدیدهت عفر و عفانم بسک یارب اه تلود راتفر
 .دنک ادیپ رییغت هتسویپ ،للملا نیب ماظن رد تردق بتارم هلسلس رد اهروشک هاگیاج ات دوش یم ثعاب

  یوادح ،اهروشک هاگیاج یمئاد لوطت و تردق زا هدمآرب ی هلکاش ناونع هب للملا نیب ماظن هب تبسن یکیتیلپوئ  کرد
   و نارگیزادب ردباور ماظن راتخاس حیرشت زا میتیلپوئ  ییاهن فده .تسا اه تلود یجراخ تسایس یارب قیمع یشنیب
   و دنتدسه یردصانع هچ دنیآرب تردق عبانم هک تسا ناراذگتسایس هب دید نیا هئارا ،تردق ییایفارغج یاه بوچراهچ
   مدی سرادف  جیدلخ هقطنم .دنراذگیم ری أت یللملا نیب تردق رباور و یناهج یکیتیلپوئ  متسیس یریگ لکش رب هنوگچ
    رد ار یدبآ زردم نیرتدشیب هقطنم رد مهم روشک می ناونع هب ناریا یمالسا یروهمج و دشاب یم یناریا – یبرع هقطنم
  هدب رصطنم هقطنم نیا رد ی رنا ،مینک هفاضا ار ناریا تیریدم و زمره هگنت دیاب  وضوم نیا هب و تساراد سراف جیلخ
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  هلئدسم تیمها هب هجوت اب و دراد رارق هقطنم نیا رد ی رنا ریاخذ نیرتشیب اریز دوش یم بوسطم یدیلک هتکن می درف
    قطادنم نیدب رد ار سرادف   جیدلخ هدقطنم تیعقوم  وضوم نیا لامش یاهروشک هژیو هب فلتخم یاهروشک یارب ی رنا
      ندیا هدب ار یا هژدیو هدجوت فدلتخم یاه هرود رد گرزب یاه تردق و تسا هداد رارق یا هژیو تلاح رد ناهج رگید
       یدزد ادب هزرادبم هدناهب هدب هدقطنم رد ار ادیناتیرب روضح و 35 نرق رد اه یلاغترپ روضح هب میناوت یم .دنا هتشاد هقطنم
   و تدسا هتدشاد هقطنم رد یرت گنر رپ روضح اکیرمآ هدطتم تالایا مود یناهج گنج زا سپ یلو ،مینک هراشا ییایرد
  ادکیرمآ یریگرد اب ،دنک رپ هقطنم رد ار روشک نیا یلاخ یاج ات دیشوک اکیرمآ 1135 لاس رد ناتسلگنا ینیشن بقع اب
     رد زدین قاردع هدک دودب یلاح رد نیا تفرگ لکش 2135 ههد رد روشک نیا رسوت ینوتس ود تسایس مانتیو گنج رد
   ردت هددیچیپ هقطنم ریارش ناریا یمالسا بالقنا زورب اب .دش یم بوسطم یوروش یارب نامیپ مه می ناونع هب هقطنم
   حردطم یرودشک ناونع هب قارع و درک رییغت ناریا یمالسا بالقنا تیهام هب هجوت اب هقطنم رد تردق نزاوت و دیدرگ
  مادمتا زا سپ ،دش حرطم هبناجود راهم تسایس نآ زا سپ و دش یم بوسطم اکیرمآ نامیپ مه و دیدج یماح هک دش
 اب یتینما لئاسم زا هلحرم نیا ،دش یدیدج زاف دراو هقطنم تادیدهت قارع رسوت تیوک لاغشا و قارع و ناریا گنج
  رد هناتدسد شیپ گنج و مسیرورت اب هزرابم دننام یلئاسم و داد رییغت هرابود ار هقطنم هب اکیرمآ هاگن ربماتپس 55 ه داح
  گدنج زا سپ هقطنم یبسن تاب  هب هجوت اب اکیرمآ یدعب تسایس تساجنیا یلصا لاؤس ،دش هبرجت قارع و ناتسناغفا
    ددهاوخ لادبند هدقطنم صوصخ رد اه روشک یوس زا ییاه تفایهر و اه تسایس هچ ؟دوب دهاوخ تروص هچ هب قارع
   لئادسم و سرادف  جیدلخ هقطنم هدنیآ صخشم روط هب و دراد لمات هب زاین اه نآ هب خساپ هک لیبق نیا زا یتالاوس و ؟دش
 تاب  و دراد نآ تیمها زا ناشن  وضوم نیا و درک دهاوخ لوغشم دوخ هب ار نارگشهوژپ نهذ هراومه نآ رد دوجوم
 .دوش یم بوسطم نارگشهوژپ نیا هغدغد هراومه تاب  نیا هب ندیسر و هقطنم رد یبسن
 هب گرزب یاه تردق راشف و لخاد زا اهروشک نیب یزرم و می ولوئدیا تالکشم زا هراومه هقطنم یساسا یاه شلاچ
    و ددنا هدردک لیددبت یتینما هقطنم می ناونع هب ار هقطنم هک لئاسم نیا و دوش یم یشان نآ تینما و ی رنا نیمات لیلد
 و تفن ریاخذ نیرتشیب ،ی رنا ااطل زا هقطنم .دنا هتخاس هجاوم شلاچ اب ار هقطنم تبا  هراومه هک دنتسه یلیالد نیا
    یاهرودشک و تدسا هداد یادج دوخ رد ار (یعیبط زاگ ریاخذ موس می و تفن هدش تاب ا ریاخذ موس ود) ناهج زاگ
    یدمکطم لدیلد ددناوت  یدم  وضوم نیا و دننک یم هاگن هقطنم هب یصاخ دید اب هراومه دوخ دشر رارمتسا یارب یتعنص
  رد ار هدقطنم ی اده      یمارآادن و هدقطنم یادهگنج ناردگ لدیلطت یخرب یتح ،دشاب هقطنم رد رگید یاهروشک ذوفن یارب
    و ددشن تدفای ییایمیدش تاطیلست تقو چیه قارع رد لا م ناونع هب هک نیا هب هجوت اب .دنناد یم ی رنا نیمات یاتسار
  نآ فاردطا و سراف جیلخ رد هقطنم زا جراخ یاهروشک روضح یارب یا هناهب هراومه هک دنا هدوب لیبق نیا زا یدراوم
    یدشقن یتعندص نادهج و یناهج داصتقا دربشیپ یارب سراف جیلخ هقطنم رد ی رنا تینما لاح ره هب .دوش یم بوسطم
   ردگا یدلو ،  ددیدرگ صخدشم نآ تیعضو و سراف جیلخ هقطنم تیمها هدش رکذ دراوم هب هجوت اب .دراد راکنا لباق ریغ
    صودصخ رد ار هدیرظن ددنچ میناوت یم میهد رارق یبایزرا دروم ار هقطنم رد تینما هلئسم یرظن نییبت می اب میهاوخب
    ادی میهادفم ندیا ، دندشاب ارجا لباق تیعضو  ون هب هجوت اب دناوت یم مادک ره هک مینک رکذ سراف جیلخ یتینما تابیترت
 .کرتشم تینما تفایهر -9 و مینومژه تفایهر -0 یتنس تفایهر -5 زا دنترابع یرظن یاه تفایهر
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    هدک دردک ناودنع  ناودت   یدم دراد دودجو اه نآ نیب هک یقیمع تالکشم نینچمه و هقطنم یاهروشک تیهام هب هجوت اب
  ردب رتشیب مینومژه یوگلا اریز ،داد دهاوخ قوس تاب  تمس هب ار هقطنم یعون هب تینما صوصخ رد یتنس تفایهر
   ددش هدتفگ هک روط نامه  وضوم نیا هک تسا ناتسود و نانمشد زا یفص راتساوخ یعون هب و دراد دیکات یماظن هبنج
        صودصخ رد صودصخ هدب و تدسا ردییغت لادح رد هراودمه یعون هب هقطنم یاه تلود تیهام و راتخاس هب هجوت اب
 ی اده     شردگن دهادش خیرادت لودط رد و دنرادن زین رگیدکی هب تبسن یدهعت چیه یتح هک میدوب دهاش هراومه بارعا
   نیدب می ولوئددیا و یتیوه ،یخیرات تالکشم دوجو لیلد هب زین یتکراشم تفایهر ،میا هدوب اه نآ تاب  یب و فلتخم
 .دشاب هتشاد دناوت یمن ینادنچ دربراک هک تفگ ناوت یم اه روشک زا می ره یبلط تردق و هقطنم یاهروشک ر کا
   هدیجوت ناردیا هیاسمه یاه تلود یارب ار هقطنم رد روضح دناوت یم یتحار هب ناریا اب دولآ شنت رباور همادا اب اکیرمآ
  رده هب .(05 :1195 ،یراقفلاوذ) دنک یم یزاب اکیرمآ یناهج یرترب رد یعطاق شقن سراف جیلخ رد اکیرمآ یرترب .دنک
   ددیکأت یکدسنی رب هک روط نامه و تسا تیعقاو می هقطنم رد لیئارسا و اکیرمآ روضح هک تسا نیا مهم هلئسم لاح
    رد هددطتم تالادیا هدک دننک کرد ار میژتارتسا مهم تیعقاو نیا سراف جیلخ هقطنم یاهروشک همه تسا مزال دنک یم
 ، ردبجنر)دور    یدم رامدش هدب اکیرمآ یتایح عفانم وزج هقطنم رد (ی رنا) تینما و لالقتسا و تسا راگدنام سراف جیلخ
    رد راذدگری أت یاهرودشک نیردت مهم زا یکی و سراف جیلخ روشک نیرت گرزب ناونع هب ناریا یریگ هجیتن .(115 :1195
  هدرتدسگ یاهدنویپ داجیا هار زا یناهج هدنوش نوگرگد ماظن رد ار دوخ میتیلپوئ  تیمها هک تسا نیا دنمزاین ،هقطنم
     و دزادس صخدشم مدیمونوکاوئ  و میژتارتدساوئ  ، مدیتیلپوئ  یافر  رد سراف جیلخ هیشاح یاهروشک اب رباور رد
     ادب ناردیا یرادکمه هدنیمز دناوت یم قارع و ناتسناغفا لاغشا و سراف جیلخ رد اکیرمآ روضح .دشخب یرت شیب ییاراک
   ددیدهت نیردت گرزب یگنهامه و یراکمه مدع تروص رد اما ،دنک تیوقت کرتشم عفانم دروم رد ار هقطنم یاهروشک
   زا ار ناردیا ددناوت   یدم هدک یراکهار نیرتهب ،هقطنم رد ناریا دایز مهس هب هجوت اب .تسا یمالسا یروهمج تینما هیلع
     ردباور .تدسا یدبرع یاهرودشک    ادب هناتدسود ردباور یرارقرب ،دزاس اهر ،تسا نآ لابند هب اکیرمآ هک اوزنا هصمخم
  عفادنم تاکارتشا کرد هب اه تلود نایم دامتعا ،دوش یم اه تلود نیب زاسدامتعا یاضف هب رجنم اهروشک نیا اب هناتسود
  تدسد .دشاب یعمج هتسد تینما نامیپ زاس هنیمز دناوت یم دوخ هبون هب کرد نیا و دماجنا یم کرتشم تادیدهت رطخ و
    ددمآراکان و هدقطنم یاهرودشک رسوت تینما یرارقرب ثعاب ،یعمج هتسد تینما نامیپ می کرتشم یاه هنیمز هب نتفای
      هدمه نادیم کرتدشم میژتارتدسا و یدادصتقا ،   ییادیفارغج لدماع هدب هجوت اب .دوش یم هقطنم رد یجراخ لماوع ندش
   یاهرودشک هدمه ه   دک دودب ددهاوخ یمتسیس ،هقطنم تینما زا یرادساپ یارب ماظن نیرت یقطنم ،سراف جیلخ یاهروشک
  یدلم تدحو هک تسا هتفرگ رارق یطیارش رد ناریا ،ام روشک .یرگید روشک چیه تکرش نودب ،دریگرب رد ار یا هنارک
   تدیعقوم .دردیگ     یدم راردق بدیقر یاده  ترددق لاؤس دروم نوزفازور یا هنوگ هب شیلم رورغ و رادتقا و یگچراپکی و
  ادب میناوتن رگا .نیرفآ هعجاف مه و دشاب زاس تصرف مه دناوت یم ام تلم یارب هقطنم بلق رد ناریا یروطم و ساسح
  و یددنمدرد تیاهن رد مینک هدافتسا دوخ عفن هب اه تلود یخرب دیفم تاکرطت و هدمآ دیدپ یاه تصرف زا یدنمشوه
  ندیا       زا نددنام رادنکرب یاردب ددیآ دراو ادم نهیدم رکیپ رب یریذپان ناربج یاه همطل تسا نکمم هک تفگ دیاب ینارگن
 یا  هدنوگ هب اه تیدودطم و تاناکما ،اه تیعقاو تخانش اب و میریگ راک هب ار دوخ یاه یهاگآ دیاب ،اه شکرت و تامطل
 .دنک یم مکح نام یلم عفانم هک مینک لمع
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