
 

 

 
 
 

 

یشهوژپ-یملع همانلصف  
(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج  

1139 ناتسبات ،3 هرامش ،مهد لاس  
631-961 :صص  

 
 
 
 
 

 تسیز طیحم زا تظافح و تیامح یرفیک ریغ و یرفیک یاهراکهار یسررب
 یداهرف رغصا یلع

 ناریا ،هواس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هواس دحاو ،یناسنا مولع هدكشناد ،یسانش مرج و یرفیک قوقح یرتکد یوجشناد

 1هداز اطع دیعس
 ناریا ،هواس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هواس دحاو ،قوقح هورگ

 ناریا ،نارهت ،اجان یعامتجا تاعلاطم و یماظتنا مولع هاگشهوژپ یملع تئیه وضع ،رایداتسا

 هداز مویق دومحم
 ناریا ،هواس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،هواس دحاو ،یناسنا مولع هدكشناد ،یسانش مرج و یرفیک قوقح هورگ یملع تئیه و داتسا

16/12/196 :شریذپ رودص خیرات 12/02/1196:هلاقم تفایرد خیرات 1 

 هدیکچ
 اي و يرفيك تيامح نوچمه يفلتخم ياه هبنج اه تيامح نيا لاح .تسين هديشوپ يسك رب نآ ترورض و تسيز طيحم زا تيامح
 نيا رد هك يياج نآ زا يلو ؛دننكيم ءافيا شقن تسيز طيحم تظافح رد يرفيك نيناوق دنچ ره دندقتعم يخرب .دراد يرفيكريغ
 روظنم هب لين يارب هليسو نيرترثؤم اذل ،گرزب ًااتبسم يديلوت تاسسؤم ياهتيلاعف ينوناق ميظنت زا تسا ترابع يساسا لکشم هنيمز
 يرفيك نيناوق .دشابيم يرادا تاررقم قيرط زا اهرايعم ندرب راك هب و هدننك هدولآ داوم رشن و شخپ هب طوبرم قيقد ياهرايعم نييعت
 رگيد يخرب .دنيامنيم افيا يرادا تاررقم يارجا اب ًاامأوت مه ار دودحم شقن نيمه و دننكيم ءافيا هنيمز نيا رد ار يدودحم شقن
 زا رثؤم تيامح هليسو نيرتهدمع قوقح نيا اريز ؛دشابيم تسيز طيحم زا تيامح يارب شور نيرتبسانم ازج قوقح دندقتعم
 نامزمه يريگراکب هك دهد يم ناشن قيقحت نيا ياه هتفاي .دراد يگدننكراوخ تلاح و تسا يعامتجا يساسا ياهشزرا

 طيحم زا تظافح و تيامح يارب هار نيرتهب رگيدکي اب اه نآ رب مكاح لوصا ماغدا و يرفيك ريغ ياهراکهار اب يرفيك ياهراکهار
 يمن لصاح بولطم هجيتن اه نآ ماغدا اب زج هك تسا ينساحم و بياعم ياراد يياهنت هب دراوم نيا زا مادكره اريز. تسا تسيز
 .دوش
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 همدقم

 هتخانش هنایارگتلادع بان یاهنامرآ قیقحت رد قوقح مولع یهخاش نیرتدنمناوت ناونع هب هراومه یرفیک قوقح
 .تسین هدیشوپ ناگمه رب دوجوم یاهارجم یمامت قیرط زا تسیز طیحم زا تیامح و تظافح ترورض .تسا هدش
 رد و رضم یلامعا هک دوشیم هدوشگ یرفیک قوقح رب تسیز طیحم و قالخا لیبق زا ییاههتشر یاههزاورد ینامز
 هب عورش زا سپ ازج قوقح یهلخادم نامز ًاالوصا هک تفگ ناوتیم لامجا هب هک دبای ققحت اهنآ یساسا لوصا ضقن
 .(11ص ،9196 ،این یدوهرف)تسا جراخ ییازج ماظن لمع یهطیح زا یلبق لحارم و تسا ییارجا تایلمع
 زا تیمها نیمه نداد ناشن یارب و تسا لیاق یدایز شزرا ،هزیکاپ یگدنز روظنم هب ملاس طیحم داجیا یارب هعماج
 نانادقوقح زا یاهدع لباقم رد .دنکیم هدافتسا ؛دننکیم تیلاعف تسیز طیحم دض رب هک یناسک هیلع رب ازج قوقح
 ازج قوقح هک دندقتعم و دنرادن ؛دشاب ازج قوقح ،تسیز طیحم زا تیامح هلیسو اهنت هک نیا هب تبسن یتبثم رظن
 و یصوصخ راتفر ،یطایتحایب یور زا و یدمع راتفر ،میمصت و رظن اب و یدارا لامعا :تسا حرطم لیذ دراوم رد
 و یطایتحایب و یعمج لامعا تسیز طیحم هب ندرک دراو تراسخ رد هكیلاح رد .ینابرق هب یلمع و یعقاو تراسخ
 یاج هب دروخیم هعماج لک هب همدص ،تسیز طیحم هب ندز تراسخ رد ،نیا رب هوالع .تسا حرطم ًااضعب هحماسم
 تیامح تهج رد یرادا قوقح زا تسا رتهب هک دنتسه دقتعم نانیا لیالد نیا هب .دوش دراو یصوصخم درف هب هكنیا
 طیحم تیمامت هب تبسن یدمع تامجاهت و تالمح هک یتلاح دروم رد ،لاح نیا اب دوش هدافتسا تسیز طیحم زا
 .دوش هدافتسا ازج قوقح زا هک تسا هتسیاش ؛دراد دوجو تسیز
 نتخیر اب و دننکیم دوبان ار اهلگنج ؛دنشکیم شتآ هب ار یتفن نزاخم ًاادمع هک یناسک ،هورگ نیا تارظن ساسا رب
 .دوب دنهاوخ ازج قوقح لومشم و هدوب تفخ و یراوخ قحتسم ًااملسم ؛دنزاسیم هدولآ ار اهسونایقا یمس داوم
 رد هک) تسیز طیحم زا تیامح یارب یرفیک قوقح زا هدافتسا رد دوجوم تالكشم هب تیانع اب رگید یاهدع
 رد نآ یاهارجا تنامض و یندم قوقح یاهراكهار تسا نكمم هک دندقتعم (میزادرپیم نآ هب یدعب یاهراتفگ
 و تسا یریذپفاطعنا تیصاخ یاراد یندم قوقح .دنیامن لمع رتبسانم و رترثؤم یطیحم تسیز مئارج اب ههجاوم

 زا قوقح نیا ،نینچمه .دندرگ قبطنم صاخ تیعقوم كی اب یرترثؤم یهویش هب دنناوتیم نآ یاهارجا تنامض
 زیوجت عوقولابیرق یگدولآ زا یریگولج روظنم هب ار 6«هناریگشیپ تسایس» تاروتسد عضو و تاررقم عضو یارجم
 یاهتازاجم و سبح ینعی یتنس یرفیک قوقح یاهارجا تنامض رد دوجوم لكشم یهدننک تابثا رما نیا ؛دیامنیم
 دناوتیم ؛درادن یناور نکر تابثا هب یزاین هک اجنآ زا یندم قوقح .دشابیم زاسهدولآ یقوقح صاخشا یارب یلام
 .دزادرپیم زاسهدولآ یقوقح صاخشا اب هلاقم هب یرفیک قوقح زا رتناسآ

 مه و یرفیک تاررقم طسوت مه دناوتیم هک یطیحم تسیز نیناوق ضقن دراوم زا یرایسب ایلارتسا روشک رد لقادح
-عیرس یگدیسر دنیآرف ،اریز .دوشیم یگدیسر یندم مکاحم ییاضق تیحالص تحت ؛دوش عقاو یگدیسر دروم یندم
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 ییاناوت ،رضاح یاههورگ و صاخشا بلغا و دنریذپ فاطعنا اهارجا تنامض ؛دشابیم رتناسآ یوعد تابثا تسا رت
 .(pain,2001,p9)دنراد یرفیک هب تبسن یندم یگدیسر دنیآرف هب یرتعیرس یسرتسد
 ؛دنتسه یرفیک قوقح تاررقم اب طبترم نونکا مه هک ییارجا یاههبنج زا یرایسب یارب دیاب یندم قوقح هچ رگا
 تارییغت دناوتیمن اما ؛دوش هتفرگ رظن رد رتشیب هناریگشیپ ماكحا و تاروتسد یارجا و یندم یاهخساپ لامعا دننامه
 ًاابلاغ یندم قوقح .دیامن مهارف ار تسا تسیز طیحم زا رثؤم تیامح یهمزال هک ار یماودرپ و شزرا اب تاحالصا و
 حلص ،یریگشیپ یارب و دشابیمن یهدازس تهج رد شیاهارجا تنامض ،ور نیا زا ؛دوشیم یقالخا یفرطیب زا عنام
 ضقن ینوناق روط هب اهیگدولآ زا یخرب نآ رد هک یمتسیس اب یتقو ،تیصوصخ نیا .تسا تراسخ ناربج ای یتقوم
 تسیز بیسآ مادک هک نیا نتخاس نشور رد ؛دزیمآیم (تسا هدش هتفریذپ عامتجا رظن زا ینمض روط هب و) دوشیم
 ءافیا ار یاهدنزرا یرفیک قوقح هک نیا صوصخ رد ،ببس نیا هب .دیامنیم لمع قفومان ؛تسین ینتفریذپ یطیحم
 تالایا تسیز طیحم زا تیامح نیناوق رد یعیسو روط هب یندم یاهخساپ هیرظن .دراد دوجو ثحب یاج دیامنیم
 طیحم اب طبترم یللملا نیب تادهاعم اب هطبار رد .(pain,2001,p9-10)تسا هدش عقاو هدافتسا دروم اكیرمآ هدحتم
 اما ،دراد دوجو تسیز طیحم زا تظافح هنیمز رد هک فلتخم تادهاعم دوجو مغر یلع هک درک نوانع دیاب تسیز
 ،ییالوم)دنا هدیدرگن عقاو رمثلارمثم دانسا نیا ،تادهاعم نیا یارب مزال ییارجا یاهتنامض هیبعت مدع لیلد هب هنافساتم

 .( 296-273 ص ،1386
 یاهمتسیس زا یرایسب رد و دیآیم بسانم رظن هب یندم و یرفیک یاهارجا تنامض دنیآرف زا یاهزیمآ ،نیاربانب
 تاررقم بناوج رتشیب یندم قوقح .تسا ود نیا نایم لداعت داجیا ،دروم نیا رد مهم یهتكن ؛تسا دوجوم ییاضق
 متسیس هتبلا و دهدیم ماجنا ار یریگشیپ نیرتشیب و دیامنیم لرتنک ار یقوقح یاهارجا تنامض و تسیز طیحم
 ندومن عسوم یارب اضاقت ،یمومع یارآ رد اضاقت نیرتهدرتسگ زورما ،تهج نیمه هب.دناریم شیپ هب ار یتکراشم
 دشابیم تسیز طیحم زا تیامح یارب یرفیک تیلوئسم نآ یپ رد و یرفیک قوقح شقن

 (Doubovik,1994,p445). و عیانص یوس زا یباكترا یطیحم تسیز مئارج رد یرفیک قوقح تیامح موزل 
 .تسا فلخت زا عون نیا ،هژیو روط هب نوزفا زور یاضاقت نیا لیلد .تسا یشوپمشچ لباقریغ یترورض تاجناخراک
 و مییامنیم یسررب ییارجا و ییاضق تیامح ،ینینقت یهبنج ود زا ار تسیز طیحم زا یرفیک تیامح ادتبا همادا رد
-یم نازاس هدولآ یرفیک تیلوئسم تمسق هب ،تسیز طیحم زا یرفیک تیامح هار رد دوجوم تالكشم نایب زا سپ
 .میزادرپ

 یراذگ نوناق قیرط زا تیامح
 نآ هب هدننز همدص یاهراتفر نتخانش مرج لوا هلحرم رد تسیز طیحم زا یرصنع ره زا تیامح یارب یرفیک قوقح
 نیا و دشابیم تسیز طیحم زا تیامح یارب یرفیک قوقح یداینب یاهنوتس زا یكی نینقت .دزادرپیم رصنع

 هلحرم رد ازج قوقح .دوشیم هتساخرب یرفیک قوقح رد تازاجم و مرج ندوب ینوناق لصا تیاعر موزل زا ترورض
 .دسانشیم مرج ار تسیز طیحم هیلع تافلخت و دزادرپیم یراگنامرج هب ادتبا دوخ ینینقت تیامح
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 هتشادپ ار تسیز طیحم یدوبان لماوع و للع ینیب شیپ ییاناوت تسیاب یم ،تسیز طیحم هب طوبرم تاررقم و نیناوق
 مدع دراد دوجو ناربج لباقریغ یاه تراسخ و یدج یاه دیدهت هک یتقو دنروآ لمع هب یریگولج اهنآ زا و دنشاب
 طیحم نتفر نیب زا ،زا یریگولج طباوض نتخادنا قیوعت هب یارب دشاب یلیلد دیابن اهدیدهت نیا لماک صیخشت
 .(160ص ،1196 ،یریبد)تسیز

 رظن زا هچ و كیژولوکا هبنج زا هچ تسیز طیحم یارب لصا نیا هک دنک یم تباث نیصصختم ،رظن هطبار نیا رد
 یم ناربج لباقریغ تسیز طیحم هب هدراو یاه بیسآ ًاابلاغ هک ارچ هدش بوسحم رترب هدعاق كی ناونع هب یداصتقا
 لصا .دشاب یم روآ ماسرس رایسب هیلوا تلاح هب نآ ندنادرگزاب یاه هنیزه دنشاب ناربج لباق رگا یتح و دنشاب

 جیاتن و اهدمایپ یبایزرا نآ زا سپ و رطخ لامتحا لیلحت و هیزجت لیبق زا هژیو نونف زا هدافتسا مزلتسم یریگولج
  .(11ص ،0196 ،ردناسكلا)تسا هدش ماجنا لامعا

 و اطخ یزیچ هچ هک نیا دروم رد هعماج یاهشزرا هدننک سكعنم ًااتدمع هک دنکیم عضو ار ییاهرایعم ازج قوقح
 زا هتسد نآ هک نیا لوا .تسا وربور هدمع لكشم ود اب ازج قوقح ییاهرایعم نینچ عضو یارب .دشابیم ؛تسا رضم
 ،شزومآ لیبق زا لرتنک رازبا ریاس یاج هب) ازج قوقح هلیسوب دیاب هک دنتسه مهم نانچ نآ هک هعماج یاهشزرا
 ؟دنمادک (دنشاب هتشاد یرفیک یارجا تنامض ینعی) دندرگ ارجا (بهذم ای و قالخا
 فیرعت یبسن تقد اب ار (مئارج ینعی) هعونمم لامعا اب هک تسا نآ تسوربور نآ اب ازج قوقح هک یمود لكشم
 .دشاب قیقد ؛دنکیم عضو هک یطباوض دروم رد دیاب ازج قوقح .دنک
 عوقو هب مرج طیارش نآ تحت هک تسا یلاوحا و عاضوا و طیارش ندرک صخشم زا ترابع ؛دراد دوجو هک یلكشم
 دوجو اب و یطیارش هچ تحت ؛درامشب مرج ار تسیز طیحم ندولآ ،نوناق رگا ًاالثم .(Clarkson,1987,p22) ددنویپیم

 ؟دوشیم ققحم مرج نیا ،یگدولآ نازیم هچ اب ،اوه یگدولآ دروم رد لاثم روط هب .دوشیم ققحم مرج یرصانع هچ
 لمع ینعی) دشكب ار یو تسا نكمم ؛دهدیم ماجنا دوخ رامیب یور رب ار کانرطخ یحارج لكع كی هک یحارج
 رد یعس هک یحارج هلیسوب و بسانم طیارش تحت یحارج لمع رگا اما (ددرگ رامیب گرم ببس دناوتیم یحارج
 .دوب دهاوخن حارج نآ تازاجم هب یضار سک چیه ًااملسم ؛دشاب هدش ماجنا هتشاد دوخ رامیب ناج تاجن

 هلیسوب هعماج .دنوشیم رثأتم نآ باكترا زا یلک روط هب مدرم هماع هک تهج نآ زا تسا یمومع یاطخ كی ،مرج
 هدیدپ هک نیا لوا .دریگ رارق هجوت دروم دناوتیم ناونع و لكش ود هب هنامرجم یهدیدپ .دوشیم هدرزآ ای دیدهت مرج
 هزب ای مرج موهفم هجوتم زیچ ره زا شیب نهذ هاگدید نیا زا .دوش هتسیرگن ینوناق درجم موهفم ناونع هب هنامرجم
 هب تبسن و دراد یگتسب و بسانت مرج تدش اب تازاجم و دوشیمن یهجوت مرجم صخش هب اج نیا رد .دشابیم
 .تسا ناسكی دارفا همه
 و تیصخش هب رتشیب هاگدید نیا زا .دشابیم یعامتجا و یناسنا تیعقاو ناونع هب ،هنامرجم یهدیدپ هب شرگن نیمود
 لمع عمق و علق زا رتمهم هعماج ظفح هاگدید نیا رد .هزب و مرج دوخ ات دوشیم هجوت راكهزب و مرجم هزیگنا
 نودب تسا یفاک وا اب هلباقم یارب ؛دشاب هتشاد یزیتس هعماج و کانرطخ تلاح درف هک نیمه اذل .دشابیم هناراكهزب
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 یتشآ یارب .تسا هعماج قوقح ظفاح یمود و دارفا قوقح ظفح نماض لوا هاگدید ؛دوش یمرج بكترم هک نیا
 مود هاگدید ،هدیدپ نیا اب هلباقم یگنوگچ رظن زا و لوا هاگدید نتفریذپ هدیدپ نیا دوجو رظن زا ،ضراعت نیا نداد
 .(10 و 14ص ،0196 ،یلیبدرا)تسا رتهب
 ره .دوشیم هتفرگ راک هب زین تسیز طیحم هیلع مئارج رد دیاب ،هنامرجم یهدیدپ اب دروخرب و مرج هب شرگن عون نیا

 و هدوب یدایز تیمها یاراد تسیز طیحم ندومن مدهنم ای ندرک هدولآ و مرج دوخ هلأسم ،تسیز طیحم هیلع دنچ
 یهعماج زا تیامح و تسیز طیحم ظفح ام یساسا فده درک شومارف دیابن نكیل ؛دشابیم ام هجوت یلصا روحم
 طیحم ظفح .دشابیمن ام یلصا بولطم ،مرجم هب تبسن ندیشخب لمع تدش و عمق و علق .دشابیم ملاس و یعیبط
 اب ناوتیم ؛تسا هداتفا رطخ هب تسیز طیحم و هعماج قوقح دوش ساسحا رگا اذل و هدوب نآ زا رتمهم ملاس تسیز
 یاهناخراک ًاالثم .دومن هلباقم ؛تسا هدشن مرج بكترم زونه هک دنچ ره یقوقح ای یقیقح صخش یکانرطخ تلاح
 رپ ؛تسا هدربن راک هب یفاص یاههاگتسد و هدركن ینیبشیپ مزال تادیهمت دوخ باسپ و بالضاف هیفصت یارب هک
 نامه اذل .دراد یپ رد تسیز طیحم هب تبسن هدنیآ رد ار یتارطخ هوقلاب یاهناخراک نینچ تیلاعف هک تسا حضاو
 ار مزال تامادقا نآ بالضاف و یجورخ متسیس حالصا ای و هناخراک تیلاعف زا یریگولج تهج رد ناوتیم ادتبا
 .داد ماجنا
 یهدیدپ اب دروخرب یهوحن صوصخ رد دیاب راذگ نوناق تسیز طیحم بیرخت و یزاسهدولآ نتخانش مرج زا سپ
 اب ایآ دبایرد ،اهتازاجم فادها هب هجوت اب دیاب نینچ مه ننقم .دیامن ینیبشیپ ار رظن دروم تازاجم ،هنامرجم
 نازیم هچ ات و دیسریم شیوخ رظن دروم فادها هب تسیز طیحم هیلع مئارج نیبكترم و نیفلختم ندرک تازاجم
  .دیامنیم نیمأت ار اهتازاجم فادها
 زا یخرب هک تسا هدش رکذ یناسنا مولع نادنمشناد ریاس و نانادقوقح یوس زا ینوگانوگ فادها اهتازاجم یارب
 .اهتازاجم یحالصا فده و اهتازاجم یباعرا فده ،اهتازاجم یقالخا فده :زا دنترابع اهنآ مهم دراوم
 یاهتازاجم هنیمز رد اداناک نوناق حالصا نویسیمک یارب هک یحارط رد 6تناب لیاگ و نیاوس ناج هطبار نیا رد
 اهتازاجم ماع فادها ای لوصا ناونع هب ار فده راهچ ؛دناهدومن داهنشیپ تسیز طیحم هیلع مئارج هب طوبرم
 باعرا و یزاسزاب و حالصا ،لمع تافاكم ،مدرم هماع زا تیامح :زا دنترابع فده راهچ نیا .دناهدرمشرب

 (Swaigen & Bunt,1985,p8). 
 ای مامت ایآ هک درک یسررب دیاب و هدوب تیمها زیاح عوضوم نیا ،تسیز طیحم هیلع مئارج رد قوف فادها قابطنا رد
 ؟ریخ ای تسا لوصح لباق زین تسیز طیحم هیلع نیمرجم ندومن تازاجم رد هدش رکذ فادها زا یشخب
 تازاجم اب ایآ دید دیاب نكیل ؛درادن دوجو ثحب یاج تسا یمهم هلأسم ،تلم و مدرم هماع زا تیامح هكنیا رد
 یگدنز طیحم ادتبا ،تسیز طیحم هیلع مئارج رد ؟هن ای دیآیم تسدب تیامح نیا ،تسیز طیحم هیلع نیمرجم ندرک
 ندرک تازاجم اب ناوتب ًااعقاو رگا نیاربانب .دنوشیم ررضتم نآ زا مدرم هماع سپس و هداتفا رطخ هب و هدولآ تادوجوم

                                                           
1 . John Swaigen & Gail Bunt. 
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 هماع زا ،اهنآ ندرک تازاجم اب تروص نیا رد ؛تشادرب تسیز طیحم زا تیامح تهج رد یرثؤم یاهماگ ،نیمرجم
-یم ،تسیز طیحم هیلع نیمرجم ندرک تازاجم اب ًااعقاو ایآ هک تسا نیمه رد یساسا هتكن اما .میاهدرک تیامح مدرم
 مینادیم هک ارچ .تسین هداس لاؤس نیا هب خساپ ؟ریخ ای و مینک یریگولج تسیز طیحم مادهنا ای و یگدولآ زا میناوت
 تلاح هب تشگزاب لباق ًااددجم هدش بیرخت ای و هدولآ تسیز طیحم ایآ یلو تسین ریثأتیب اهتازاجم نیا دنچ ره
 .دش دهاوخن هدولآ رگید راب ًاالصا ای و هدوب هیلوا
 اب تسیز طیحم هیلع مئارج هک نیا هب هجوت اب ،لمع تافاكم نامه ای و اهتازاجم یقالخا فده دروم رد اما
 یقالخا دض هبنج رتمک و هتشاد توافت ... و ،یرادربهالک ،تقرس ،لتق لیبق زا هعماج رد لوادتم مئارج زا یرایسب
 .دشابیم روکذم دراوم هب تبسن یرتمک شزرا یاراد یطیحم تسیز مئارج دروم رد فده نیا اذل ؛دراد
 نیبكترم تیصخش و تسیز طیحم هیلع مئارج صاخ یگژیو و تیعضو دیاب زین یزاسزاب و حالصا فده دروم رد
 ای و هنارورش یاهیگژیو نآ دنوشیم تسیز طیحم مئارج بكترم هک یدارفا ًاالوا هطبار نیا رد .تفرگ رظن رد ار نآ
 ار اوه شیوخ بویعم وردوخ اب هک یسک .دنرادن ار ... و تقرس ،لتق لیبق زا یعامتجا مئارج ریاس نیمرجم یتفص دب
 ًاایناث .دراد توافت رایسب قراس و لتاق كی اب دنکیم راكش ار یاهدنرپ ای و یهام زاجم ریغ روطب ای و دنکیم هدولآ
 .دباییم باكترا گرزب یاههاگراک و تاجناخراک دننام یقوقح صاخشا طسوت تسیز طیحم هیلع مهم مئارج رتشیب
-تیلاعف زا لصاح رضم یاهزاگ و ییایمیش داوم راشتنا ،هناخراک بالضاف هلیسو هب اههناخدور نتخاس هدولآ دننامه
 لباق و حرطم دناوتیم یدودح ات یزاسزاب و حالصا هلأسم ،یقیقح صاخشا دروم رد. ... و هناخراک ای هاگراک یاه
 هک دوب اهتازاجم زا یرگید فادها لابند هب دیاب یقوقح صاخشا هب تبسن عقاو رد .دشابیم یفتنم ؛دشاب هجوت
 .(Swaigen & Bunt,1985,p13)دشاب دیفم و رثؤم
 و یقیقح صاخشا هب تبسن مه ،یطیحم تسیز نیمرجم ندومن تازاجم اب طابترا رد اهتازاجم یباعرا فده اما
 ای و ندومن لیطعت هب تبسن هناخراک ای هاگراک كی دیدهت .ددرگ عقاو رثؤم دناوتیم یقوقح صاخشا هب تبسن مه
 ریاس هب تبسن مه و هناخراک ای هاگراک نآ دوخ هب تبسن مه ،تسیز طیحم یگدولآ لیلد هب نآ ندرک همیرج
 طیحم هیلع مئارج زا نتساک رد یدودح ات و دراد زومآتربع و یباعرا یهبنج رگید یاههاگراک و تاجناخراک
 .دراد قادصم زین یقیقح صاخشا دروم رد ریثأت نیمه .دراد ریثأت تسیز
 تسیز طیحم هیلع مئارج نیبكترم تازاجم رد اهتازاجم فادها لوصح مدع ای لوصح دروم رد هچنآ هصالخ روطب
 تازاجم و تسیز طیحم هیلع رب رضم یاهتیلاعف و تافلخت هب ندیشخب هنامرجم هبنج هک تسا نیا تفگ ناوتیم
 ریثأتیب نآ مادهنا و یگدولآ زا یریگولج و تسیز طیحم زا تیامح رد ،اهتیلاعف و تافلخت نیا نیبكترم ندومن
 و مهم شقن دناوتیم تسیز طیحم زا تیامح ،نالک و یلوصا یاهتسایس رد هک دومن هجوت دیاب نكیل .تسین
 و اهشور لابند هب دیاب تسیز طیحم زا تیامح رد ًاالوا ؛میدرک هراشا زین ًاالبق هک روطنامه اریز .دشاب هتشاد یساسا

 .دشابیمن هیلوا تلاح هب تشگرب لباق یگداس هب تشگ بیرخت ای و هدولآ هک یطیحم .میشاب هناریگشیپ یاهتسایس
 .دومن هدافتسا زین یرگید یاهمزیناكم زا دیاب تسیز طیحم هیلع برخم یاهتیلاعف زا نتساک هنیمز رد ًاایناث
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 رگا .تفرگ هدیدان ار تسیز طیحم هیلع تافلخت هب ندیشخب هنامرجم هبنج تیمها و شقن ناوتیمن لاح نیا اب
 رگا .تفرگ هدیدان ار یعامتجا قوقح ،دارفا زا یرایسب ؛دشاب هتشادن دوجو (... و همیرج ای سبح زا معا) تازاجم
 زور و هتفرگ هدیدان ار یعامتجا قوقح ،دارفا زا یرایسب ؛دشاب هتشادن دوجو (... و همیرج ای سبح زا معا) تازاجم
 یعیبط و یلم یاههیامرس هک شحو ردان یاههنوگ عاونا یدوبان و تسیز طیحم یگدولآ و بیرخت یهنماد رب زور هب
 قوقح قیرط زا تسیز طیحم زا تیامح هب طوبرم همانعطق زین للم نامزاس یمومع عمجم .دنیازفایم ؛دنوشیم یقلت

 .(للم نامزاس یمومع عمجم 2116 خروم 04 /606 هرامش همانعطق)تسا هتفریذپ ار ازج

 ،یبلط نوزفا و رتشیب ییوجدوس لیلد هب ًااتدمع هک اههاگراک و تاجناخراک و یقوقح صاخشا دروم رد ًااصوصخم
 زا نانآ نتشادزاب رد یرثؤم و دیفم شقن دناوتیم (... و یلیطعت ،همیرج) تازاجم .دزاسیم هدولآ ار تسیز طیحم
 .دشاب هتشاد تسیز طیحم بیرخت و یگدولآ
 كی ره و هدمآ دوجوب ریخا نرق دنچ یط رد یفلتخم بتاكم ،اهتازاجم و مئارج و ییانج تسایس یلوحت ریس رد
 عافد بتكم عضاوم و اههاگدید ،یلوحت ریس نیا رد .دناهدومن حرطم ار ینوگانوگ و دیدج عضاوم و اههاگدید
 .دشابیم یسررب و هجوت لباق نیون یعامتجا عافد شبنج نامه رتهب ریبعت هب ای و نیون یعامتجا

 یاهتازاجم نیشناج شرتسگ (سبح و مادعا ًااصوصخم) ییادزمرج تسایس ،نیون یعامتجا عافد بتكم تسایس
 ،نیمرجم تیاده زکارم ،هعفنملاماع یاهراک ،یرابجا راک ،یدقن همیرج :زا دنترابع اهنیشناج نیا .دشابیم سبح
 ،اهوردوخ زا یكی هرداصم ،همانیهاوگ قلعت اهتیلاعف یخرب هب لاغتشا تیعونمم ،یلیمكت و یعبت یاهتازاجم
 . (426ص ،2196 ،لسنآ).... و تازاجم قیلعت ،لاوما ریاس هرداصم
 طیحم هیلع مئارج و نادیفس هقی مئارج دننام یراكهزب نیون لاكشا لباقم رد یعامتجا عافد بتكم لاح نیا اب 
 نادیفس هقی مئارج ربارب رد بتكم نیا .(296ص ،2196 ،لسنآ)دشابیم هدیجنس یعامتجا ماظن كی هب دقتعم تسیز
 هیاس رد هک دباییم باكترا یدارفا طسوت هكلب ،هدزن رس یعامتجا ناراگزاسان ای نالداعتمان و ارقف یوس زا ًاالومعم هک
 هاتوک ،دنت هبرض» هب دقتعم یتح ؛دنوشیم هدافتسا ءوس بكترم دارفا ررض هب دوخ یعامتجا یداصتقا ناوت و تردق
 .دشابیم تدم هاتوک یاهنادنز زا یشان «عیرس و
 اب هلباقم یارب و تسا هدش دادملق نیون یراكهزب ماسقا زا تسیز طیحم هیلع مئارج ،بتكم نیا هاگدید زا دنچ ره
 دروم رد اهنت نیا تشاد هجوت دیاب نكیل ؛تسا هدش داهنشیپ سبح زا یشان عیرس و هاتوک ،دنت هبرض زا هدافتسا نآ
 هب تسد رتشیب ییوجدوس و یبلط نوزفا دصق اب هک دشاب هتشاد قادصم دناوتیم رتشیب یقوقح صاخشا زا هتسد نآ
 .دننزیم نآ یگدولآ و تسیز طیحم مادهنا و بیرخت
 زا هچ) تسیز طیحم هیلع تافلخت ورملق رد بتكم نیا ییادزمرج تسایس یریگراكب هک دسریم رظن هب ،لاح نیا اب

 دناوتیم رتشیب و رتهب اهمزیناكم و اهشور ریاس زا هدافتسا و (یقیقح صاخشا یوس زا هچ و یقوقح صاخشا یوس
 ،یگدنز یارب ملاس و هزیکاپ یطیحم نتشاد و تسیز طیحم زا تیامح و ظفح تهج رد ار ام یاههتساوخ و فادها
 .دیامن کرادت و نیمأت
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 لماک روطب رگا یتح نیفلختم تازاجم و یطیحم تسیز تافلخت هب ندیشخب هنامرجم هبنج هیلوا ثحابم هب هجوت اب
 .درک دهاوخ لح ار تسیز طیحم مادهنا و یگدولآ زا یریگولج هب طوبرم تالكشم زا یكچوک شخب اهنت ؛دوش ارجا
 21 یلا 21 زا شیب ناوتیم زاگ هب نیزنب زا اهوردوخ تخوس ضیوعت اب ًاافرص نارهت دننام یرهش رد هک یتقو ًاالثم
 ،تخوس ضیوعت یاجب دراد یموزل هچ ؛تساک (دشابیم اهوردوخ تخوس زا یشان ًااتدمع هک) اوه یگدولآ زا دصرد
 ,دشابیم لولعم اب هزرابم یعون هكنیا رب هوالع راک نیا ؟میزادرپب ازدود هیلقن لیاسو ناگدندراد تازاجم و همیرج هب
 ار تاجناخراک و عیانص نابحاص میهاوخب هكنیا یاجب ًاالثم ای .دنکیمن قفوم نادنچ زین فده هب ندیسر رد ار ام

 (اهناسنا یگدنز طیحم ای و هناخدور هب بالضاف جورخ ای اوه یگدولآ داجیا ًاالثم تلع هب) ؛مینک همیرج ای سبح
 سیسأت ،ینوكسم قطانم رانک رد و یرهش طیحم رد یهاگراک چیه هک مییامن لمع یاهنوگ هب ادتبا نامه زا تسا رتهب
 هدننک هیفصت یاههاگتسد هیبعت و یریگراكب لیبق زا مزال تادیهمت ،هناورپ ذخا و تیلاعف عورش زا لبق زین و هدشن
 .دشاب هدش هدید کرادت و ینیبشیپ ،کانرطخ ییایمیش داوم و اهزاگ جورخ و بالضاف
 دراوم رد نآ یریگراكب و اهتازاجم و مئارج زا نتساک و ییادزمرج تسایس تهج رد تکرح نمض ،بیترت نیدب
 زین مدرم اب نشخ و زیمآتنوشخ دروخرب زا و هتشاد هزیکاپ و ملاس یتسیز طیحم میناوتیم ،ریزگان و دودحم
 .میزیهرپب

 ییاضق و ییارجا یاهراکهار قیرط زا یرفیک تیامح
 هب طوبرم نآ شخب نیرتمهم و دوشیمن متخ ارجا تنامض عضو و یراگنامرج هب اهنت یرفیک تیامح تسا یهیدب
 هنامرجم یهدیدپ فشک یارب وپاكت رد یرتسگداد نیطباض و ییاضق عجارم تمسق نیا رد .دشابیم نآ یملع ورملق
 یمامت تسیز طیحم زا تیامح یارب هک دوریم راظتنا ازج قوقح زا .دنشابیم رفیک لامعا تیاهن رد و زاغآ رد
 یوعد هب یگدیسر ،نانآ زا قیقحت ،نامهتم بیقعت ،مرج فشک روظنم هب ار ییارجا و ییاضق نارازگراک و عجارم
 دعوم ندیسر ارف ات دتفایم قافتا مرج هک ینامز زا ًااساسا .دیامن جیسب یاهتسیاش وحن هب ماكحا یارجا و یرفیک
 :دراد دوجو هلحرم جنپ مكح یارجا
 .دوشیم ماجنا نیطباض طسوت ًاالومعم هک :مرج فشک یهلحرم ـ فلا

 یهفیظو یدراوم رد و سرپزاب یهدهع رب یرفیک متسیس رد یتامدقم تاقیقحت :یتامدقم تاقیقحت یهلحرم ـ ب
 :دریگیم تروص لمع ود هلحرم نیا رد .دشابیم ناتسداد
 .مهتم نایز ای دوس هب لیلد یروآعمج .6
 .تسا یرفیک بسانم نیمأت ذخا یهلیسوب ًاالومعم هک مهتم یافتخا ای زارف زا یریگولج .0
 مرج رگا و ریخ ای تسا مرج یباكترا لمع هک نیا صوصخ رد رظن راهظا ادتبا هلحرم نیا رد :بیقعت هلحرم ـ ج
 هب یهتنم و دریگیم تروص ناتسداد تقفاوم اب و سرپزاب ای رایداد طسوت ؟تسا هدش نآ بكترم مهتم ایآ تسا

 ناتسداد یراصحنا فیاظو زا هک تساوخ رفیک رودص اب هلحرم نیا .ددرگیم بیقعت هلحرم رد تیمرجم رارق رودص
 .دباییم همتاخ تسا
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 .دشابیم اههاگداد تاضق فیاظو زا :یسرداد هلحرم ـد
 .دشابیم ارسداد تارایتخا یهزوح رد هلحرم نیا :مكح یارجا هلحرم ـ ـه
 زا ییارجا عجارم (اهارسداد و اههاگداد ،یرتسگداد مکاحم) یطیحم تسیز مئارج رد ریگرد ییاضق عجارم رب هوالع
 .دنیامنیم افیا یمهم رایسب شقن زین ... و اهیرادرهش ،تسیز طیحم زا تظافح نامزاس ،اهیرتنالک لیبق
 زا یكی (6196 /1 /40 یحالصا و 9096 /9 /10 بوصم) تسیز طیحم یزاسهب و تظافح نوناق 6 هدام بجوم هب
 لداعت ندروخ مه رب بجوم هک یبرخم مادقا ره و یگدولآ عون ره زا تعنامم تسیز طیحم تظافح نامزاس فیاظو
 ؛دنوشیم مئارج بیقعت و فشک رومأم نامزاس قیرط زا هک نامزاس نیرومأم .تسا ؛دوشیم تسیز طیحم بسانت و
 زا ؛دنشاب هتفرگ میلعت یمومع ناتسداد رظن ریز صوصخم سالک رد ار یرتسگداد نیطباض فیاظو هک یتروص رد
 بوسحم یرتسگداد نیطباض فیدر رد دیص و راكش نوناق و تسیز طیحم یزاسهب و تظافح نوناق یارجا ظاحل
 نیرومأم یهدهع هب یطیحم تسیز مئارج بیقعت و فشک یهفیظو ،نیاربانب .(رکذلاقوف نوناق 06 هدام) .دنوشیم
 یهزوح رد مرج بكترم عون هب هتسب نامزاس تارایتخا هطیح .تسا نانابلگنج دیص و راكش نوناق قباطم ای نامزاس
 یهسورپ ؛دیامن تسیز طیحم شیالآ و بیرخت هب مادقا یقیقح صخش هچنانچ .تسا توافتم ییارجا تیامح
-یم مرج بیقعت و فشک هتبلا .تسا یرتنالک و ارسداد ،هاگداد یهدهع رب ًااساسا میدرمشرب هچنانچ یرفیک یگدیسر
 شرازگ اب هک تسا یمدرم شوجدوخ تاکرح یهلیسوب ای ،مرج فشک ،اریز ؛دریگ تروص زین نامزاس طسوت دناوت

 روشک فلتخم قطانم زا نامزاس نیرومأم یاهیسرزاب یط اب و دنزاسیم هاگآ فلخت عوقو زا ار نامزاس ،دوخ
 بیقعت و فشک زا ار اپ نامزاس هک دید میهاوخ مود شخب رد ،تسیز طیحم هدنیالآ عیانص دروم رد .دریگیم تروص
 .دروآ لمع هب تعنامم اهنآ تیلاعف و راک زا روتسد رودص اب دناوتیم و هداهن رتارف مرج
 تسیز طیحم زا تیامح رد یریگشیپ تیمها و هاگیاج
 تسیز طیحم بیرخت ربارب رد هک تسا یخساپ زا هلحرم نیتسخن یطیحم تسیز مرج و یگدولآ عوقو زا یریگشیپ
 یگدنز زا تظافح یارب یتایح یاهزاین زا ًاامیقتسم تسیز طیحم یزاسهب زا تیامح .دریگیم رارق هدافتسا دروم
 تمارک زا تبقارم یارب بانتجا لباق ریغ یاهطرش شیپ و دنک نیمات ار نآ طیارش و تیفیک ات ددرگیم یشان یناسنا
 كی تسیز طیحم تیفیک لزنت اذل .(Pathak,1992,p209)دیامن نیمضت ار یناسنا تیصخش هعسوت و تداعس و ناسنا
 رشب قوقح هب مارتحا و تسیز طیحم هب قح .) (ICJ Reports,1996,p29 دشاب یم ناسنا یاقب یارب یدج دیدهت
 و وا تایح موادت و ناسنا یگدنز هک ارچ ،دراد تسیز طیحم زا تظافح و تیامح هب یگنتاگنت و میقتسم طابترا
 . دوش یم هدیمان تسیز طیحم هب قح ءزج نیا و تسا تسیز طیحم یباداش و یتمالس هب طونم وا یگدنز تیفیک

(Boyle 1998, p.10)  
 .تشاد دهاوخ یتوافتم یانعم ؛دوش هتفرگ راک هب یعوضوم هچ رد هک نیا یانبم رب و دراد یفلتخم ریباعت یریگشیپ
 .دوب دهاوخ رظن دروم لكشم و تفآ زورب یارب یعبانم ناونع هب ؛دشاب هک یاهنیمز ره رد یریگشیپ سفن هچ رگا
 طیحم و یكشزپ دننام زین یعیبط مولع رد ریبعت نیا .تسا نامرد زا رتمهم یریگشیپ ؛تسا هدش هتفگ هک نآ دننام
 فرطرب یارب هک تسا نآ زا رتدنمشزرا بتارم هب تسیز طیحم یگدولآ زا یریگولج یارب شالت .دراد دربراک تسیز
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 زاب دوخ هتشذگ تیعضو هب زگره هدش هدولآ طیحم هک دراد دوجو ناكما نیا اریز .دوش ماجنا هدراو یاهنایز ندرک
 .دنامب یقاب تسیز طیحم هركیپ رب هراومه یگدولآ نیا یفنم راثآ و ددرگن
 زا یریگشیپ» :دیوگیم یرفیک قوقح هاگن زا یریگشیپ هرابرد ،مهدجیه نرق ییایلاتیا فورعم دنمشناد "ایراكب رازس"
 هک یراذگنوناق یساسا فده هک دوب دقتعم یو .(696ص ،1196 ،ایراكب)«تسا نداد رفیک زا رتهب مئارج عوقو
 یارب و تسا عوضوم نیمه ؛دنک ییامنهار یتخبدب نیرتمک ای و یتخب شوخ نیرتشیب تمس هب ار اهناسنا دهاوخب
 جیسب نآ زا عافد یارب تلم تردق مامت و دنشاب هداس و نشور دیاب ادتب نیناوق هک دنکیم داهنشیپ مئارج زا یریگشیپ

 ناراگزیهرپ هب ًااتیاهن و دنوش هداد شزومآ مدرم ،مود هلحرم رد و دوشن هتفگ راكب نآ یدوبان یارب یتردق چیه و دوش
 .تسوا دزن رد مرج عقو زا یریگشیپ ناوارف تیمها یایوگ نخس نیا .دوش هداد شاداپ
 :دننام .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یللملا نیب نوگانوگ تاررقم رد یطیحم تسیز مرج عوقو زا یریگشیپ
 ،هعسوت و تسیز طیحم هرابرد دحتم للم نویسناونک ،یمیلقا تارییغت هرابرد دحتم للم نامزاس یراتخاس نویسناونک
 یگدولآ زا تیامح هب عجار لكتورپ ،هراق تالف زا جارختسا و فشک زا یشان ییایرد یگدولآ هب عجار لكتورپ
 هاگتسیز یاهبالات هژیو هب یللملا نیب مهم یاهبالات هب طوبرم نویسناونک ،داوم رگید و دیاز عفد زا یشان ییایرد
 .یزبآ ناگدنرپ
 .تسا هدش حرطم زین ناریا ییارجا تاررقم رد ،تسیز طیحم بیرخت و یگدولآ مرج زا یریگشیپ ینعی ،عوضوم نیا
 عبانم زا هدافتسا و تسیز طیحم ناونع تحت مود هلاس جنپ همانرب نوناق 26 دنب 1 فیدر زا ناوتیم هنومن یارب

 عبانم یایحا و ظفح» :تسا نینچ هدش دای فیدر ساسا رب فده هب ندیسر یاههار زا یكی .درب مان روشک یعیبط
 ،ییادزریوک تهج رد ششوک و ییاز نابایب زا یریگولج ،بایمک یهایگ یاههنوگ ظفح ،هدنوش دیدجت یعیبط
 تسیز طیحم و ینیمزریز و یحطس یاهبآ یاهیگدولآ ،اوه یگدولآ ،کاخ یگدولآ و شیاسرف زا یریگولج
 .« .... و روشک شحو تایح یاههاگتسیز مادهنا و بیرخت زا یریگولج ،ییایرد
 یاهدمآرد زا یخرب لوصو نوناق 04 هدام فلا دنب لاد فیدر دننام درب مان زین ار یرگید دراوم ناوتیم ،نینچمه
 نوناق 04 هدام د ،ج ،ب یاهدنب ییارجا هماننییآ 1 هدام ،تفن نوناق 1 هدام ،نیعم دراوم رد نآ فرصم و تلود
 .تلود یاهدمآرد زا یخرب لوصو
 تکراشم زا هدافتسا دننام .درک مادقا ناوتیم فلتخم یاههار زا ،تسیز طیحم یگدولآ هب هناریگشیپ خساپ هیارا یارب
 ریگارف هرتسگ كی رد میهاوخب رگا كش نودب ،تسا هعسوت و تسیز طیحم نویسناونک مهد لصا عضوم هک یمومع
 یاضعا یمامت زا دیاب .میربب نیب زا یللملانیب هچ و یلخاد هصرع رد هچ ار تسیز طیحم یگدولآ شیادیپ رثؤم و
 نامزاس و تسا هدش دای«یتکراشم ییانج تسایس» مان هب نآ زا هک تسا یمادقا نامه همانرب نیا .میریگب كمک هعماج
 هدش لسوتم شور نیا هب ،یطیحم تسیز نارحب دننام یللملانیب تالكشم ندرک فرطرب یارب زین دحتم للم
 .(906ص ،0196 ،ژرزال)تسا
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 عقاوم رد دناوتیم تسیز طیحم نامزاس تسایر ،اوه یگدولآ زا یریگولج هوحن نوناق 16 هدام قبط رب ،لاثم ناونع هب
 تیلاعف زا عنام ،یطیحم تسیز رابنایز و یدج تارطخ زورب زا یریگشیپ روظنم هب ،هژیو طیارش و یرورض
 یوج طیارش ای و یرارطضا عقاوم رد» :تسا نینچ هدام نیا نتم.دوش یگدولآ زورب رد رثؤم یاههاگراک اههناخراک
 یروف تارطخ اهنآ تیلاعف هک ار ییاههاگراک و تاجناخراک دناوتیم تسیز طیحم تظافح نامزاس سیئر ،بسانمان
 هاگداد سیئر مكح هب فاكنتسا تروص رد و ددرگ اهنآ تیلاعف فقوت راتساوخ عیرس راطخا اب دشاب هتشاد رب رد
 یمیارج ای مرج و دیآ دیدپ تسیز طیحم یگدولآ هک نآ زا شیپ ،نیاربانب .«دیامن لیطعت رطخ تابجوم عفر ات لحم
 ،رگید ترابع هب .تشاذگ ارجا دروم هب ار هناریگشیپ مادقا ناوتیم ،هدام نیا هب دانتسا اب ؛دوش عقاو تسیز طیحم هیلع
 .داد نآ هیلع مئارج و تسیز طیحم یگدولآ هب هناریگشیپ خساپ
 یرفیک ریغ یاههویش .دریگیم رارق هدافتسا دروم یفلتخم یاههویش ،تسیز طیحم زا تظافح زین و یریگشیپ یارب
 نتخادرپ زا اذل ؛تسا تسیز طیحم زا تیامح ام ثحب یلصا عوضوم هک نآ تلع هب هک دراد دوجو زین یددعتم
 .مییامنیم هراشا اهنآ هب راو تسرهف اهنت و هدومن یراددوخ نآ هب لصفم
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 و دیامنیم لیمحت عامتجا هب ار نیگنس یاهنیزه اهنآ هب تبسن رفیک لامعا و یطیحم تسیز تافلخت یراگنامرج
 طیحم زا تیامح یارب هک دندقتعم یخرب.تسا تسیز طیحم زا یرفیک تیامح ترورض رد دیدرت یهطقن نیا
 نودب ؛دومن هدافتسا یندم قوقح و یرادا قوقح دننامه قوقح یاههتشر و اههزوح ریاس زا ناوتیم ًاافرص تسیز
 .دشاب ازج قوقح یریگراكب هب یزاین هكنیا
 یرفیک نیناوق عضو هب ،نآ اب هلباقم یارب ًاالومعم و میدرگیم نارگن ؛میوشیم هجاوم کانرطخ هدیدپ كی اب تقو ره
 یرفیک نیناوق عضو .دش دهاوخ لح لكشم ،یرفیک دیدج نیناوق عضو اب هک مینکیم ریوصت ًاابلاغ و میوشیم لسوتم
 زا یلو .دوریم رامش هب ركفت زرط نیا زا یزراب هنومن تسیز طیحم تظافح روظنم هب ،هتشذگ ههد هس ای ود یط رد
 ار تسیز طیحم تظافح یارب قیرط نیرترثؤم و نیرتبسانم میناوتب هک میاهتشاد ار تصرف نیا نونکات عقوم نآ
 .میهد صیخشت
 یهیاس رد دنشابیم یرتبعص یارجا تنامض و رفیک راوازس و دناهدش فیرعت قیقد روط هب هک یرفیک مئارج ،ًااعطق
 دننامه .دننکیم لمع ؛تسا هدش هیبعت (تسیز طیحم زا تیامح) فده نیا هب لین یارب هک یتکراشم حرط نیا
 یاهرفیک شخب رد تابوصم و تاررقم .یمومع تمالس ای تسیز طیحم هب تسین یدمع یهجوتیب ای دیدش تلفغ
 .دوش لماش ار اهارجا تنامض زا یاهدرتسگ نازیم ات دنوش هداد هعسوت دیاب نینچ مه ییازج
 نییعت یارب یرادا قوقح .دشابیمن یرفیک قوقح یهدهع رب اهنت تسیز طیحم زا تیامح هک مینآ دهاش اهتنا رد
 .دیآیم یقوقح ماظن كمک هب یرادا تاررقم هلیسوب اهرایعم نیا ندرب راک هب و یگدولآ تاصخشم و طباوض ،اهرایعم

 اب (مئارج اب هلباقم رد شینوناق تیحالص مدع و) هنامرجم هدیدپ اب دروخرب رد شیتاذ یناوتان مغریلع یندم قوقح
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-بعر شرگن قیبطت ثعاب تسیز طیحم زا تیامح رد ازج قوقح اب شقیفلت اب و هناریگشیپ یاهارجا تنامض عضو
 .دوشیم تسیز طیحم ناگدننز همدص هب یرفیک قوقح زیمآ

 عبانم
 :نارهت) یروشآ دمحم داتسا زا لیلجت رد تالاقم هعومجم ـ ییانج مولع ،"ناریا یرفیک قوقح رد یتامدقم لامعا" ،این یدوهرف نسح

 9196 زییاپ ،تمس تاراشتنا ،لوا پاچ
 هعسوت هب یهاگن اب تسیز طیحم للملا نیب قوقح میهافم و لوصا یسررب ،یحضلارخف ،اتسور ،سابع دیس ،مشاهروپ ،داهرف ،یریبد

 1196 ،9 هرامش ،مهدزای هرود ،تسیز طیحم یژولونكتو مولع هیرشن ،رادیاپ
 1196 راهب ،نازیم رشن ،موس پاچ ،نارهت ،یلیبدرا یلع دمحم یهمجرت ،اهتازاجم و مئارج هلاسر ،ایراكب رازس

 یلع یهمجرت ،ییانج تسایس ،ژرزال نیتسیرک .«هعماج عیسو تکرش اب مأوت ییانج تسایس» :زا تسا ترابع تکراشم ییانج تسایس
 0196 زییاپ ،ادلی رشن هسسؤم ،لوا پاچ ،نارهت ،یدابآدنربا یفجن نیسح

 .للم نامزاس یمومع عمجم 2116 خروم 04 /606 هرامش همانعطق

 ،مراهچ پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یبیبح نسح رتکد همجرت ،تسیز طیحم قوقح ،رفنیو ،گنلادیا ،چا رتیپ ،دنس ،ردناسكلا ،سیک
0196  

 2196 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یدابآ دنربا یفجن نیسح یلع یهمجرت ،یعامتجا عافد ،لسنآ کرام

 0196 ،6ج ،نارهت ،نازیم رشن ،یمومع یازج قوقح ،یلیبدرا یلع دمحم
 ،نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدكشناد هلجم ،قوقح همانلصف ،ملاس تسیز طیحم هب قح و رشب قوقح موس لسن ،ییالوم فسوی
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