
 

 

 
 
 
 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1139 ناتسبات ،3 هرامش ،مهد لاس
 313-334 :صص

 
 
 
 
 

 نیب قوقح رد ایگنیهور ناناملسم هیلع تیانج لابق رد اه تلود تیلوئسم
 یکیتیلوپوئژ یاه تباقر ریثات تحت للملا

 یراجن یداه
 ناریا ،ناغماد ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ناغماد دحاو ،ليملا نیب قوقح ،یرتکد یوجشناد

 1یریما باصقروپ یلع
 ناریا ،ناغماد ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ناغماد دحاو ،ليملا نیب قوقح هورگ ،رایداتسا

 ینامیلس نسح
 ناریا ،ناغماد ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ناغماد دحاو ،ليملا نیب قوقح هورگ ،رایداتسا

 رفاینهب اضردمحا
 ناریا ،ناغماد ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ناغماد دحاو ،یمالسا فراعم و تایهلا هورگ ،رایداتسا

 94/54/3397 :شریذپ رودص خیرات 77/74/3397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
     اسيگنيهور ناناملسسسم هسب تبسسسن و رامنايم نيخار تسلايا رد مكي و تسسيب نرسق لوا هسهد ود رد ،يناسسنا عسياجف نسيرتگرزب زا يسكي
   قصسقح  سسقن زا يا ه  صسسلج يسسعصن هب هسک يرگيد هباسشم ناصنع ره و تيرسشب هيلع ميارج ،يسشک لسن ،يمصق يزاسسکاپ .داتفا قافتا
  لاسسبق رد ياه تلود تيلصسم هسک تسسا نآ هسلاقم نسيا يسلصا لاصسس .دسش ثداح ايگنيهور ناناملسسم لابق رد ،دصسش بصسسحم رسشب
  هلاسسم نيا هب يدج رصط هب اكيرمآ هدحتم تالايا نصچ يتردق ربا ،تردق زير ياهرصشک يدودحم زج هب ارچ و دصسب هچ عسياجف نيا
   هدسحتم تالاسيا   هسک تسسسا نآ ، دسسش يسسررب يليلحت -يفيصصت  ور هب هک هسلاقم هيضرف ؟دنک يمن دورو رشب قصقح شحاف  قن
  راسسهظا هسب ًا طقف رصشک نيا رد يناسسنا عياجف هب تبسن رامنايم تلود هب نيچ يكيدزن نصچ يكيتيلصپوژ تاظحالم ريثات تحت اكيرمآ
 تالا    سسيا تسسفريم راسسظتنا هسسک تسسايلاحرد نيا .تسا هدرک هدنسسب يا هيصصت يا همانعسطق رودص اتياهن و ،هسينايب رودص ،يهافسش رظن
         ضاسعت .داديسسم رارسسق راسک رصتسسسد رد راسسمنايم رد ار هناتسسسود رسسشب هلخادم ،تيامح يسللملا نيب تيلصئسسم لصا  اسسا رب هدحتم
      هسک داد ناسسشن هسلاقم ياسههتفاي .تسسسا گرزب ياهتردق راسشف لامعا زا يسشان رشب قصقح شحاف  قن نيا هب تبسن دصجصم يراتفر
      هنانيبسشصخ .تسسسا هسسناگود ياهدرادناتسسسا عسسبات فلتخم ياهرصسشک رد رسشب قصقح  قن هب تبسسن اكيرمآ هدحتم تالايا درصخرب
   يسللملا نيسب ياهداهن لقتسسم و رثؤم درسكلمع زا يريگصلج رد يا هدمع عنام گرزسب ياهتردق دصسش هتفگ هک تسسا نآ تلاح نسيرت
 .دنصسش يم رسشب قصقح  قان ياهتلود اب درصسخرب رد دصجصم نييناصق  اسا رب
 
 تیامح تیلوئسم ،رامنایم ،کیتیلوپوئژ ،رشب قوقح ضقن ،اهتلود تیلوئسم :یدیلک تاملک
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 هلاسم نایب
    (نیوخار) ناوکارآ تولایا رد اهنآ ىگنهرف ىاهدنویپ و ىدادجا ىاه هشیر هک دنتسه ىناناميسم ،ایگنیهور ىموق تیيقا
   رووشک لالقتوسا زا شیپ ایگنیهور ناناميسم . دراد رارق شدالگنب و رامنایم ىاهزرم دادتما رد و (همرب) رامنایم روشک
  .دونا   هدووب نکاوس نیاخر تلایا رد رامعتسا ى هرود زا شیپ ىتح و ىدالیم 3037 لاس رد ،ایناتیرب رامعتسا زا رامنایم
  ىاروگ   ىويم ناویئادوب ،   نوکل .توسا هدووب ایگنیهور ناناميسم ىدادجا هاگلزنم رامنایم روشک رد نیاخر تلایا ،عقاورد
     توموکح لووط رد هوک دونناد ی  وم ىنوناوقریغ نارجاهم ار ایگنیهور مدرم و دننک یم در ار هاگدید نیا ًاادیدش ىطارفا
     نیاوخر هوب ىقروش لاوگنب زا ،2037 و 3037    لاوس رد بویترت هوب ، ناتوسکاپ و همرب لالقتسا زا سپ ای همرب رب ایناتیرب
   مدروم توسا ىيدم هک ىهاگدید ،تسا هاگدید نیا دیؤم همرب تلود ىمسر نیناوق و نودم خیرات . دنا هدرک ترجاهم
7 تسرهف زا ار ایگنیهور مدرم و دنرادن رامنایم خیرات رد ىیاج ایگنیهور    ىوساسا نوناوق رد هک رامنایم ىموق هورگ 09
   دنز یم طخ ،دنا هدش هتخانش تیمسر هب تلود طسوت تیعبات نوناق و

 ، ىوفالتخا ىاهرامآ هب هجوت اب نکل ،دراد دوجو رامنایم رد ناناميسم تیعمج نازیم هرابرد ىدیدش ىاهفالتخا هچرگا
   تویعمج لوک ،  هزوروما . دراد دووجو   ناميوسم روفن نو   ویيیم ود هوب کویدزن  کتسد رامنایم روشک رد دسر یم رظن هب
        تولایا ىرهوش شوخب هوس رد ناوشرثکا هوک توسا رفن نویيیم کی زا شیب ًاابیرقت نیاخر تلایا رد ایگنیهور ناناميسم
    رازوه لوهچ و دوصکی زا شیب ،2747 لاس ىاهتنوشخ نامز زا. دنتسه تیعبات دقاف و دننک یم ىگدنز ىلامش نیاخر
   دوحتم لويم نامزاس .دنتسه ایگنیهور ناناميسم زا ناشرثکا هک دنا هدش هراوآ اههاگودرا رد نیاخر تلایا حطس رد رفن
   دونمزاین و ریذوپ بیسآ ًااعقاو ار نیاخر تلایا ناميسم عماوج ریاس و ایگنیهور ناناميسم زا رفن رازه ششو یس ًاابیرقت
  ناناميوسم ندنار نوریب ىارب رامنایم تلود ،نونکات هتشذگ ههد نیدنچ ىط. 7دناد یم ىروف ى هناتسودناسنا ىاهکمک
 ى اوه ی  ونارگن زوونه و هدومن شالت دنراد رارق ناشیاه هناخ زا رود هک ىیاههاگودرا هب اهنآ لاقتنا ای روشک زا ایگنیهور
     هيیوسونیدب و دونک ادوج  وه زا ار ناناميسم و نایئادوب تیعمج ات تسا ددصرد همرب تلود هکنیا  وصخ رد ىدج
 ،کیدزن و رود هدنیآ رد یتح و هزورما .7دراد دوجو دیامن لیهست ناکارآ تلایا زا ار ایگنیهور ناميسم ىموق ىزاسکاپ
 ....و ، روشب قوقح ضقن ،یموق یزاسکاپ ،تیرشب هیيي تیانج ،یشک لسن لثم یمیهافم زا اجره هک تسا لمتحم ریغ
       یاوهورین طوسوت هوک ییاهتنووشخ رد .دووشن هدروب رامنایم رد ایگنیهور ناناميسم راتشک زا یمان و دیآ نایم هب نخس
  هدوش دای  یهافم مامت قیداصم ابیرقت ،هدش لاميا ایگنیهور ینید و یموق تیيقا هیيي فيتخم لحارم رد رامنایم یماظن
   اوب نتوشک زا ، ندروک روگ هب هدنز ات شتآ رد ندنازوس هدنز زا فيتخم تاودا اب هانگیب یاهناسنا ماي لتق .تسا ادیوه
   لماوش سنوج همه زا و ،هدروخلاس درمریپ ات هزور دنچ دازون زا نینس همه رد و ،ایرد هب نتخیر ات درس و مرگ حالس
     یروثا چیوه راومنایم رد نیوخار تلایا رد رقتسم ییایگنیهور نویيیم کی زا ابیرقت 2747 لاس رخاوا رد ...و درم و نز
  اوی شدالگ   نوب رووشک هوب ناهج یگدنهانپ نیرتگرزب بلاق رد ای و دندش هتشک ای تلایا نیا ناناميسم .دوب هدنامن یقاب
   یويخاد یاوهییاجباج لومشم ،دنا هدنام یقاب لحم رد هک یدودعم هدي .دندش هدنهانپ یقرش اونج یایسآ یاهروشک
  توسیب نرق مود ههد رد تیرشب هیيي تیانج و یشک لسن و یموق یاهیزاسکاپ نیرتگرزب زا یکی بیترت نیدب .دندش
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 ،       یروشب قووقح لقتوسم یاوههورگ ددوعتم دانوسا هوک تسا یزیچ نیا  تسا هداتفا قافتا رامنایم روشک رد و  کی و
   زوین یوتلودریغ یاهنامزاس و اه تلود ددعتم تاشرازگ ،رشب قوقح روما رد دحتم ليم نامزاس یلاي رسیمک تاشرازگ
  نیزاووم اوچراچ رد تلود کی یييملا نیب تیلوئسم و یيخاد تادهعت شحاف ضقن تاقافتا نیا .دنکیم دییمت ار نآ
 .تسا یييملا نیب هرمآ
 ،   ناوکدوک و ناونز هجنکوش و رازآ ،  ددروت عونم ،  اوهنیمز هرداوصم ،نانز هب زواجتو یرابجا چوک و راتشک هکنیا هب رظن 
   تویامح  ووصخ رد نوناق مدي و رامنایم راتخاس رد نایماظن ذوفنو ایگنیهور ناناميسم تیيقا لیصحت زا تیمورحم
    و یا هوقطنم و یوييملا نیوب ی اوه   داوهن فعوض و ،   ووس کوی زا هومکاح تلود یناوتان و رامنایم رد ایگنیهور تیيقازا
     تویيقا هویيي روب روشب قوقح صقن تابجوم ،روکذم نارحب راهم رد وس رگید زا رشب قوقح ظفاح یيدم یاه تلود
      و روت قویقد یوسررب یاروب اذول ،هدیدرگ یييملا نیب نارحب کی هب رجنم هيئسم نیا هک ،تسا هدش بجوم ار ایگنیهور
      و یا هوقطنم و یوييملا نیوب یقووقح دانوسا رد عوضوم هب هجوت دنمزاین ،هراشا دروم نارحب نارگشنک زا کیره شقن
   ناناميوسم اوب طابترا رد ليملا نیب قوقح اب طبترم دانسا هب رشب قوقح زا تاافح یيدم یاهتردق یهجوت یب ییارچ
        یوب و تیوساسح مدوي یویارچ لاوبند هوب یويیيحت و یفیصوت شور اب هلاقم نیا رد ساسا نیا رب .دشاب یم ایگنیهور
 . یتسه رامنایم روشک رد رشب قوقح شحاف ضقن هب تبسن اکیرما هدحتم تالایا نوچ ییاهتردق یهجوت
 شهوژپ یرظن ینابم

   تیامح یللملا نیب تیلوئسم لصا
   مدروم هوب تبسن تخس رادتقا لاميا ای و مدرم لرتنک موهفم هب «اهتلود تیمکاح» ،تیامح یييملا نیب هیرظن ساسا رب
 موهفم رد ییاوتحم رییغت یيون ،تیمکاح زا تشادرب نیا .تسا مدرم لباقم رد اهتلود تیلوئسم یانعم هب هکيب ،تسین
    دراووم رد دووخ نادنورهوش زا تیامح رد تلود تیلوئسم رب تلالد تیمکاح ،تلاح نیا رد هک اریز  تسا تیمکاح
  (ICISS Report 2001: 1.35-2.15) . دراد رشب قوقح ضقن
  هويحرم ود یاراد ،تلود تیلوئسم موهفم هب تیمکاح( ICISS )تلود تیمکاح و هيخادم یييملا نیب نویسیمک رظن زا
  روگا هک تسا نآ مود هيحرم -7.تسا هدش راذگاو تلود هدهي هب هک نادنورهش زا تیامح هیلوا تیلوئسم -7 : تسا
   هوب تیلوئوسم ، دوشابن دوخ تیمکاح زا یشان تیلوئسم ققحت هب لیام و رداق ای ،دنک روصق هفیاو نیا یادا رد یتلود
  روشب هيخادم ضرف نیا قبط رب Report ICISS )7137) .دنک لمي وا یاجب هک دوشیم هدراذگ یييملا نیب هعماج هدهي
 «    تویامح یوييملا نیوب تیلوئوسم»  عوقاو رد . توسا نآ لمکم هکيب ،هدوبن داضت و لباقت رد تیمکاح لصا اب هناتسود
 ،140) . یوعمج  هتوسد   رووط هوب  یناوهج هعماج دهعت رگید و یدارفنا روط هب تلود دهعت یکی :تسا دهعت ود لیمحت

1392 sadeghi,). تاموصاخم رد نایماظن ریغ زا تیامح دروم رد 0257 همانعطق یط راب نیتسخن یارب تینما یاروش  
  حروطم 0447  یناوهج سال  وجا ییاوهن دنس 397 و 397 یاهدنب رد هک ار تیامح تیلوئسم نیرتکد هاگدید ،هناحيسم
   یداروفنا رووط    هوب یوتلود روه هک درادیم راعشا 0447 یناهج سالجا ییاهن دنس 397 فارگاراپ .درک تیبثت ،دوب هدش
   هویيي تاویا  نج و یمووق یزاوسکاپ ،یگنج تایانج ،یعمج راتشک لباقم رد شنادنورهش زا تیامح و ظفح تیلوئسم
   بوقاعتم .توسا تیلوئسم ماجنا یارب اهتلود هب کمک هيحرم نیا رد یناهج هعماج تیلوئسم و دراد هدهيرب ار تیرشب
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    زا هدافتوسا اوب هوک تسا تیلوئسم یاراد دحتم ليم نامزاس قیرط زا یناهج هعماج هک دنکیم دیکمت 397 فارگاراپ ،نآ
     هویيي تاویانج و یمووق یزاوسکاپ ،  یوگنج تاویانج ،یشک لسن لباقم رد مدرم زا کیتاميپید و زیمآ تملاسم یاه ار
    اوب یراوکمه و رووشنم 2    لوصف قباوطم توینما یاروش قیرط زا عقوم هب و یعمج مادقا هدامآ و دنک تیامح تیرشب
  یارووش ،  هومانعطق نیومه رد(...G. A. Res /60/1/2005 .دشاب روشنم 3 لصف تحت یا هقطنم یييملا نیب یاه نامزاس
  تویانج و ، یوشک  لوسن ، یوگنج تیانج بکترم ناشیاهزرم لخاد رد هک ار یدارفا درک تساوخرد اهروشک زا تینما
 Jabari) : 1390 (220:     .دونهد راروق تازاوجم و بویقعت دروم ،دنا هدیدرگ هناتسود رشب قوقح ضقن و تیرشب هیيي

     فواوم یوتلود روه :توسا دقتعم تیامح یييملا نیب تیلوئسم لصا ریسفت رد ليم نامزاس تقو لک ریبد نوم یکناب
    تواافح تیروشب هویيي  ئارج و یگنج تیانج ،یشک لسن ربارب رد اهنآ زا و دنک  هارف ار دوخ مدرم تینما ات تسا
    یوييملا نیوب هوعماج ،    دوشاب  یاروج نویا روبارب رد شنادنورهش زا تظفاحم یارب تیيها دقاف تلود کی هکینامز .دنک
     ناووت تولود کوی هوک دشاب هتشاد دوجو نیا رب لاد یا هدننک عناق دهاوش رگا .دنراد هدهي رب ار کمک هئارا تیلوئسم
   حيوص تامادوقا - عطاق یاهویش اب و عقوم هب دیاب یييملا نیب هعماج ،درادن  یارج ربارب رد ار شنادنورهش زا تاافح
   هوب تویامح تیلوئسم نیرتکد یيک هدیا ،ليم نامزاس تقو لک ریبد دید زا رگید ترابعب .دهد خساپ -یرهق ای و زیما
 : تسا راوتسا نوتس هس رب و هدوب مدرم زا تیامح یارب یييملا نیب هعماج و تلود تیلوئسم نتشاذگ کارتشا
 .یدج تایانج ربارب رد دوخ تیعمج زا تظفاحم یارب تلود تیلوئسم- 
    و تویامح توهج یوص وصخ شوخب و ،یا ه  وقطنم یاهنامزاوس ،اه تلود زا لکشتم یناهج هعماج یييملا نیب دهعت -
  .شفیااو ماجنا یارب تلود زا ینابیتشپ
  ماوجنا ار شمدرم لابق رد ار دوخ تیلوئسم دهاوخن ای و دناوتن هک یتلود هب یييملا نیب هعماج عطاق و عقوم هب خساپ-
 .    دوهدیم ار نوشخ  یاروج زا یریگويج یارب ینوناق قح یييملا نیب هعماج هب تیامح تیلوئسم نیرتکد روها . دهد
  تامادوقا مود       دوشاب هتوشاد دووجو تویانج ماوجنا رد یهیدوب دراوم لوا هک دوش یم هتفرگ راکب ینامز طقف قح نیا
  لوصف بجوم هب دناوتیم تینما یاروش یطیارش نینچ رد .دربن ییاج هب هار تنوشخ زا یریگويج یارب زیمآ تملاسم
  رد تویامح تیلوئسم لصا لوحت و روها نامز زا .( (Haghseresht, 1395:29-30 .دوش لسوتم روز هب روشنم  تفه
 ،0337 ،0257(        دوحتم لويم توینما یارووش و یموومي عومجم ددوعتم یاه همانعطق رد لصا نیا ،دیدج نرق لوا ههد
 .تفرگ رارق دانتسا دروم (4077 ،3077 ،0747 ،5337 ،0237 ،9237 ،4237 ،5427
 کیتیلوپوئژ
 ،  یوسایس یاویفارغج ،    یوسایس موويي دوننام یوميي هتشر دنچ رد دناوت یم هک تسا یصصخت تسایس ناهج تخانش
   هوک توسا یهاگشناد یا هتشر یصصخت راک یناهج تسایس تخانش اما ،دوش یریگ یپ هریغ و یسایس یسانش هعماج
   یوسایس تخانوش  ینک هجوت هک تسا یدایز تیمها نایاش .دنک یئامن دوخ "کیتیلوپوئي  يي" اوچراچ رد دور یم
 .تسا یساسا یاه توافت یاراد ،تسا یراج "ليملا نیب طباور" ثحبم رد هچنآ اب ناهج
  یوسایس ی اوه  یرویگ  یمصت رب ییایفارغج لماوي یراذگرثا" هعلاطم زا ترابي ناوت یم یيک یهاگن رد ار کیتیلوپوئي
 ه    ومانرب رد یوعیبط عباونم و ییاویفارغج ی اوه  تویعقوم و یعیبط ضراوي شقن یبایزرا دننام :تسناد "تردق نابحاص
  یوسایس یاه ینیرفآ شقن زا یسایس یایفارغج هک یلاح رد ،رگید هتفگ هب .یسایس فادها دربشیپ هب طوبرم یاه یزیر
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  مووهفم اوچراچ رد یطیحم – یسایس یاه ینیرفآ شقن زا کیتیلوپوئي ،دراد نخس "روشک" اوچراچ رد یطیحم –
       ناویم یتباوقر اوی یراوکمه طوباور هوعلاطم"    زا توسا تراوبي کویتیلوپوئي ،بیترت نیا هب .دیوگ یم نخس "تردق"
 رد  اوه    تردوق زا کویره هوک یتاناکما ای ،دراذگ یم کیره رایتخا رد ییایفارغج طیحم هک یتاناکما ساسا رب اه تردق
   شوناد هوک یلاح رد :تشاد هجوت دیاب هطبار نیا رد رگید یوس زا ."دنک تفایرد طیحم زا دناوت یم یرگید اب تباقر
  اوه     تويم فروط زا یگدونیامن هوب ،اه تلود طابترا اوچراچ رد ار اهروشک = states نایم طباور "ليملا نیب طباور"

nations، ود نویا نایم توافت و دهد یم رارق هعلاطمدروم ار اه تردق نایم یتباقر طباور کیتیلوپوئي ،دنک یم هعلاطم  
 هيومجم زا دناوت یم تردق کی و ،اکیرما هدحتم تالایا دننام ،دشاب روشک کی دناوت یم "تردق" کی .تسا ناوارف
     هوعلاطم نادویم هوک یلاوح رد ، نیونچمه .4237  هوهد رد " کپوا" نامزاس ای اپورا هیداحتا دننام دیآ دیدپ روشک دنچ
 رد ،    دوناوت یوم هاوگ هوک دوش یم  ه اب اه تيم زا یخرب دنچ هب دنچ ای کت هب کت طباور هب دودحم ليملا نیب طباور
  هوعلاطم زا نخس کیتیلوپوئي ،دیآ رد یا هقطنم هژیو ماظن ای " ظن" تحت ،اهدادرارق ای اهرارق و لوق هيسيس کی هجیتن
 رد " یومظن"  هونوگ چیه عبات دناوت یمن یتردق یاه تباقر و دراد یا هقطنم ای یناهج حطس رد اه تردق یتباقر طباور
 رد ،   بویترت نویا هوب .تسا نوناق یارجا لصاح یسایس هعماج رد " ظن" ،دوش هجوت هک یماگنه هژیو هب ،دشاب ناهج
 زا   دوناوت یوم   و هتوشاد راوک و رس روشک دنچ ای ود نایم یييملا نیب " ظن" اب تسا نکمم ليملا نیب طباور هک یلاح
 رد  اوه     تردوق یوقفا و یدوومي طوباور یبتارم هيسيس راتخاس) "ماظن" اب کیتیلوپوئي ،دیوگ نخس یييملا نیب  تسیس
 و "  ناوهج"     دوننام دونک یوم هدافتوسا  یهافم نیا یسررب رد یا هژیو تاحالطصا زا و دراد راک و رس (هقطنم ای ناهج
 "  توسیس" و " ماوظن"    مووهفم ود ناویم هوک تشاد هجوت دیاب ." یناهج ماظن" نوچ یمیهافم ندناسر یارب ،" هقطنم"
    کوی یوسدنهم راتخاوس      دوننام توسا ناوج یوب یراتخاوس " ماوظن" زا روظنم هک یلاح رد :دراد دوجو یدایز توافت
 نیا هب .نامتخاس نآ رد اوه هیوهت ای قرب  تسیس دننام کیتکاید هدنراد یراتخاس زا تسا ترابي " تسیس" ،نامتخاس
     و تارروقم  ظنوم اتبوسن اوچراوچ رد ار یا ه   وقطنم و یوييملا نیوب لئ      اوسم لويملا نیوب طوباور هوک اوجنآ زا ،بیترت
  دونچ ای ود نایم  ظنمان یاه تباقر کیتیلوپوئي ،دنک یم هعلاطم "یييملا نیب  تسیس" کی رد یييملا نیب یاه لکوتورپ
 .( Mojtahedzadeh,1390:1)دهد یم رارق یسررب دروم اه تردق بتارم هيسيس "یناهج ماظن" رد ار "تردق"

 ایگنیهور ناناملسم هیلع رشب قوقح ضقن صوصخ رد رامنایم تلود یللملانیب تیلوئسم-
   مدروم هوب تبسن تخس رادتقا لاميا ای و مدرم لرتنک موهفم هب «اهتلود تیمکاح» ،تیامح یييملا نیب هیرظن ساسا رب
 موهفم رد ییاوتحم رییغت یيون ،تیمکاح زا تشادرب نیا .تسا مدرم لباقم رد اهتلود تیلوئسم یانعم هب هکيب ،تسین
    دراووم رد دووخ نادنورهوش زا تیامح رد تلود تیلوئسم رب تلالد تیمکاح ،تلاح نیا رد هک اریز  تسا تیمکاح
  تویمکاح و هيخادم یييملا نیب نویسیمک رظن زا .((ICISS Report 2001, parag: 1.35-2.15))درادرشب قوقح ضقن
  :تسا هيحرم ود یاراد ،تلود تیلوئسم موهفم هب تیمکاح( ICISS )تلود

 .تسا هدش راذگاو تلود هدهي هب هک نادنورهش زا تیامح هیلوا تیلوئسم یکی

        زا یوشان تیلوئوسم قوقحت هوب لویام و رداوق اوی ، دونک روصق هفیاو نیا یادا رد یتلود رگا هک تسا نآ مود هيحرم 
    ضروف نویا قوبط رب .دنک لمي وا یاجب هک دوشیم هدراذگ یييملا نیب هعماج هدهي هب تیلوئسم ،دشابن دوخ تیمکاح
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    یوييملا نیوب تیلوئوسم» عقاو رد .تسا نآ لمکم هکيب ،هدوبن داضت و لباقت رد تیمکاح لصا اب هناتسود رشب هيخادم
 .یعمج هتسد روط هب یناهج هعماج دهعت رگید و یدارفنا روط هب تلود دهعت یکی :تسا دهعت ود لیمحت «تیامح
  هاگدوید ،هناحيسم تامصاخم رد نایماظن ریغ زا تیامح دروم رد 0257 همانعطق یط راب نیتسخن یارب تینما یاروش 
 .درک تیبثت ،دوب هدش حرطم 0447 یناهج سالجا ییاهن دنس 397 و 397 یاهدنب رد هک ار تیامح تیلوئسم نیرتکد
 تیامح و ظفح تیلوئسم یدارفنا روط هب یتلود ره هک درادیم راعشا 0447 یناهج سالجا ییاهن دنس 397 فارگاراپ
    و دراد هدوهيرب ار تیروشب هویي ي تاویانج و یموق یزاسکاپ ،یگنج تایانج ،یعمج راتشک لباقم رد شنادنورهش زا
  دویکمت 397  فارگاراوپ ،نآ بقاعتم .تسا تیلوئسم ماجنا یارب اهتلود هب کمک هيحرم نیا رد یناهج هعماج تیلوئسم
  و زویمآ  تملاوسم ی اوه ه ار زا هدافتوسا اب هک تسا تیلوئسم یاراد دحتم ليم نامزاس قیرط زا یناهج هعماج هک دنکیم
  هداومآ و دنک تیامح تیرشب هیيي تایانج و یموق یزاسکاپ ،یگنج تایانج ،یشک لسن لباقم رد مدرم زا کیتاميپید
 یا ه  وقطنم یوييملا نیب یاه نامزاس اب یراکمه و روشنم 2 لصف قباطم تینما یاروش قیرط زا عقوم هب و یعمج مادقا
 .دشاب روشنم 3 لصف تحت
 یييملانیب تیلوئسم ،ناشیييملانیب تادهعت زا اهتلود تافيخت ،اهتلود یييملانیب تیلوئسم حرط 7 و 7 هدام بجوم هب
 ار   یوييملا نیوب  تیلوئوسم تابجوم هک یييملا نیب دياوق زا هتسد نآ ضقن تفگ ناوتیم .تشاد دهاوخ یپ رد ار اهنآ
    ساوسارب .دووب دوهاوخ زین تلود تیلوئسم زاسهنیمز و دوشیم یقيت یييملانیب فيخت ،دروآیم  هارف نآ لياف یارب
    قووقح کیتامتوسیس و شحاوف ضقن بکترم هک یتلود ،یرفیک ليملانیب قوقح و ليملانیب قوقح تاررقم و نیناوق
        نآ ناروبج و دووخ هونافيختم لومي فوقوت هوب دویاب و دراد تیلوئسم ،دوشیم یييملانیب تایانج و یشک لسن ،رشب
    و شوترا اوب یوهارمه یتح و دوخ نادنورهش زا تلود ندرکن تیامح ،رامنایم تلود تیلوئسم  وصخ رد .دزادرپب
 .(G.A.Res/60/1,2005 .)تسا «لعف کرت» زراب قادصم ،تایانج ماجنا رد یطارفا نایئادوب
    هداوتفا قاوفتا اویگنیهور تیموق هیيي رامنایم نیخار تلایا رد هچنآ ایآ هک تسا نیا دوشیم حرطم اجنیا رد هک یشسرپ
  لاووس ،خساپ ندوب تبثم تروص رد ؟ تسناد رشب قوقح کیتامتسیس و شحاف ضقن زراب قیداصم زا دناوتیم ،تسا
 ؟تسا هداد ناشن شنکاو نا هب تیامح یييملا نیب تیلوئسم لصا قبط دحتم ليم نامزاس ایآ هک تسا نیا
 رامنایم رد ليملانیب قوقح هرمآ یاهراجنه زا یشان تادهعت و رشب قوقح ضقن دسریم رظن هب ،دشرکذ هچنآ هب رظن
 ماجنا یاهیسررب ساسارب نینچمه و یرفیک ليملانیب قوقح و یييملانیب رشب قوقح دياوق هب هجوت اب .تسا هداد خر
   دراد دووجو راومنایم ناميسم تیيقا  وصخ رد یشکلسن هب ااکترا و تیرشب هیيي تیانج عوقو زا یدهاوش ،هدش
- هدروک نايذا نآ رب مدرم یمئاد یييملانیب هاگداد و ليم نامزاس یاهداهن ،رشب قوقح عفادم یاهنامزاس زا یرایسب هک
 ،دروآ     یوم  هاروف نآ لوياف یاروب ار یدروف یرفیک تیلوئسم تابجوم هک یييملانیب هرمآ دياوق زا هتسد نآ ضقن .دنا
   تیلوئوسم حروط بجوم هب و ساسا نیا رب .دوب دهاوخ تلود تیلوئسم زاسهنیمز و دوشیم یقيت یييملا نیب تیانج
 .تسا راکشآ یرما ،یييملانیب تایانج نیا ربارب رد رامنایم تلود تیلوئسم ،اهتلود یييملانیب
  دراد نآ زا ناوشن  راومنایم ثداوح لابق رد ليم نامزاس شنکاو یسررب  تشاد نايذا دیاب هدش رکذ مود شسرپ هرابرد
 و یا ه یوصوت  اوه همانعطق رودص هب طقف رامنایم رد رشب قوقح شحاف ضقن هب تبسن نامزاس نیا فيتخم یاهداهن هک
 و کیتاومتسیس روط هب رشب قوقح ،تلود کی ورميق رد هاگره هک تسیلاح رد نیا .دنا هدرک هدنسب یسایس یاه هینایب
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   لوصا قوبط ،     دوهد ناووشن بوسانم شنوکاو عیاووجف نیا لباقم رد دهاوخن ای و دناوتن تلود نآ و ددرگ ضقن شحاف
 دحتم ليم روشنم  تفه لصف قباطم هک تسا یييملا نیب یاهداوهن و اهتلود ریاس هفیاو ،تیامح یييملا نیب تیلوئسم
     اوچراوچ رد دویاب تویامح یوييملا نیب تیلوئسم لصا قبط ليوم نامزاس تینما یاروش ،راومنایم هرابرد .دننک مادقا
  لويم نا    مزاوس توینما یارووش  وئاد وضي ود ره هک نویچ و هویسور یاهروشک تفلاخم اما درکیم مادوقا  تفه لصف
  فويتخم لیالد هب زین تینما یاروش  ئاد یاضيا ریاس نایم رد دسریم رظن هب هکنیا نمض  دش راک نیا زا عنام ،دنتسه
      توسدب هوجیتن نویا ورونیا زا .درادون دوجو رامنایم تلود اب دروخرب رد روشنم  تفه لصف هب لسوت یارب مزال هزیگنا
 (  لويم نامزاوس)  یوييملا   نیوب یاوهداهن و (تیامح یييملا نیب تیلوئسم لصا) یييملا نیب یقوقح یاه  یير هک دیآیم
   روشب قووقح ضقن) یييملا نیب یاهدادخر لابق رد دنناوتیمن لقتسم و دراد رارق ًا گرزب یاهتردق تسایس ریثمت تحت
 .دنوش عقاو رثؤم (رامنایم رد
 رشب قوقح ضقن ربارب رد رامنایم تلود یللملانیب تیلوئسم یقوقح یاهدمایپ -
     ناناميوسم هوب تبوسن و راومنایم نیخار تلایا رد  کی و تسیب نروق لوا ههد ود رد ،یناسنا عیاجف نیرتگرزب زا یکی
  یوويون      هوب هووک یروگید هباووشم ناووني ره و تیرشب هیيي  یارج ،یشک لسن ،یموق یزاسکاپ .داتفا قافتا ایگنیهور
   هوب تبوسن دحتم ليم نامزاوس هک دش ثداح ایگنیهور ناناميسم لابق رد ،دوش اوسحم رشب قوقح ضقن زا یا هويج
  .دروک هدنسب یا هیصوت یاه-همانعطق رودص اتیاهن و ،هینایب رودص ،یهافوش رظن راهاا هب طقف رامنایم رد یناسنا عیاجف
    رد ار هناتوسود روشب هويخادم  دویاب  تویامح  یوييملا نیب تیلوئسم لصا ساوسا رب نامزاس نیا هوک تسا یلاحرد نیا
   .تسا گرزب یاهتردق راشف لاميا زا یشان دحتم ليم نامزاس یراتفر ضراعت .دادیم رارق راک روتسد رد رامنایم
   لویذ یقووقح یاهدمایپ ،دشابن راذگریثات روشنم یارجا و ليم نامزاس تامیمصت رد هدش رکذ لماوي هک هکیتروص رد
 :دشابیم ینیب شیپ لباق رامنایم تلود یييملانیب تیلوئسم یارب
  هوب ، دووخ تادهعت هب هک یتلود ره ،دحتم ليم نامزاس روشنم ساسارب :دحتم ليم نامزاس رد رامنایم تیوضي وغل (7
      هوب لويم نامزاوس رد نآ یار قوح ادوتبا ،دنکن ارجا ار نآ یاههمانعطق و دشابن دنبیاپ ،دحتم ليم نامزاس وضي ناوني
 .دوشیم جارخا نامزاس نیا زا تیاهن رد دهد همادا دوخ تادهعت ضقن هب رگا و دیآیم رد قیيعت تلاح

  ساوسارب)    دوحتم لويم نامزاوس روشنم هک ینوناق تامادقا زا یکی :یداصتقا یاه یرحت و کیتاميپید راشف لاميا (7
   یروحت ، یوسایس طباور عطق ،تسا هدرک عضو یييملانیب حيص و تینما هدننکدیدهت یاهروشک هرابرد (70 و 39 هدام
 .تسا یماظن یاهمادقا ماجنا و یداصتقا

  نیولوا ناوني هب دیاب یيم یئاضق یاهماظن :(یناهج تیحالص لصا) ثلاث یاهتلود یيم یاههاگداد رد یهاوخداد (9
  روه ، لویامت مدي تروص رد و دننک مادقا ،یييملانیب تایانج ااکترا رد لوئسم دارفا تازاجم و همکاحم یارب عجرم
 ، دوندرگ  یوم اووسحم یييملانیب تیامح دروم یاهشزرا ای یييملانیب هعماج هب همدص هک یمئارج هرابرد رگید تلود
-  نیوب تاویانج عوقو اریز  دوشیم دای «یناهج تیحالص« ناوني اب نآ زا هک دراد یئاضق بیقعت و یگدیسر تیحالص
 7.دهدیم رارق ریثات تحت ار ليملانیب هعماج لک عفانم ،یييملا

                                                           
 قوقح رظنم زا ایگنیهور ناميسم تیيقا یشک لسن  وصخ رد یييملانیب هعماج و رامنایم تلود تیلوئسم ،دمحمریپ ،یهزالم ،ماهلا ،نادنوخآ ،رباص ،ینارواین .7
7 زییاپ ،مود هرامش ،مود لاس ،ليملانیب هناسر همانشهوژپ ،ليملا نیب 539،   37. 
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 رامنایم تاماقم یللملا نیب تیلوئسم -

     یراوگزور .دونراد تیلوئوسم اویگنیهور ناناميسم قوقح ضقن لابق رد زین روشک نیا تاماقم ،رامنایم تلود رب هوالي
  و اوه   تولود تویامح زا جراوخ هک یاهنوگ هب .دندوب  یقتسم فیااو و قوقح دقاف ليملا نیب قوقح هصري رد دارفا
  رد هونوگ « ءیوش»  یتیعقووم صخش کی ،ینف حالطصا رد .دوبن روصتم دارفا یارب یفیلاکت و قوقح اهنآ ۀطساو نودب
  دویدرگ لوحت و رییغت راچد دارفا تیعقوم ،ليملانیب قوقح تفرشیپ اب نکل .(Gallant,2010)تشاد ليملانیب قوقح
  .دومن یناسنا دارفا یارب یييملانیب فیلاکت ییاسانش هب مادقا یييملانیب هعماج جیردتب ،نآ یط و
  اوب نکل 7.دومن هدهاشم ناوتیم 7ییایرد یدزد  وصخ رد ،ار دارفا یارب یييملانیب دهعت کی داجیا یاههناشن نیلوا 
  قووقح ی اوه  فروي و تادهاعم رد هاگیاج نیا دییات و یقوقح یاهتیصخش ناوني هب دارفا یييملانیب هاگیاج هعسوت
    نویا ضوقن ترووص رد ًاابقاعتم و ،دندومن داجیا دارفا یارب ار یييملا نیب تادهعت ،یييملا نیب دياوق جیردت هب ،یرشب
  .دیدرگ  هارف یييملانیب هصري رد یناسنا دارفا یرفیک تیلوئسم تابجوم تادهعت
  نودوب و  یقتسم روط هب ليملانیب قوقح هیاس رد ار ییاهتیلوئسم دنناوتیم رامنایم تلود تاماقم هزورما ،ور نیا زا
  لويملا   نیوب قووقح هزووح رد تیلوئسم نیا زا هنومن نیرت نشور .(McBeth,2008: 33)دنشک شود هب تلود هطساو
 و ،  دوش زاوغآ مود یناهج گنج زا سپ ویکوت و 9گربمرون رد یييملا نیب یماظن یاههاگداد لیکشت اب هک تسا یرفیک
 ،   قباوس یوالوسگوی نووچ یی اوه   نیمزروس رد هوتفرگ تروص ِتتامصاخم لابند هب هک هژیو یرفیک یاههاگداد قیرط زا
 ،  داروفا یوييملا نیوب تیلوئسم هعسوت رثا رب نیب نیا رد نینچمه .دش هتفرگ یپ ،دنا هدش  یظنت نانبل و نوئلاریس ،ادناور
   نویا دووجو ، عوقاو رد .تسا یناهج تیحالص اب 0یمئاد یگدیسر عجرم اهنت هک دش سیسات 0یرفیک یييملانیب ناوید
 یا  هموصاخم روه زا یشان شحاف تایانج لوئسم ًاامیقتسم ار دارفا ،ليملانیب قوقح هک تسا  هم نیا رگنایامن  کاحم
  نتفروگ  روظن رد نودب ار دارفا ،هدش ییاسانش  ئارج زا یخرب ااکترا عنم اب ،یرفیک ليملانیب قوقح هک ارچ 5.دنادیم

                                                           
 حطس رد دارفا یرفیک تیلوئسم ییاسانش ناوني هب ناوت یم ار ییایرد یدزد هدننک عنم دياوق ایآ هکنیا اب طابترا رد .7
 دننام هب نادنمشیدنا یخرب .درادن دوجو قفاوت ليملا نیب قوقح  يي نارظنبحاص نیبام ریخ ای دومن یقيت یييملانیب
 یم لیمحت دارفا رب ار یمیقتسم تادهعت یئایرد یدزد دروم رد یييملا نیب دياوق هک دندوب رواب نیا رب نسيک و کيتسو
 ار اه تلود اهنت یييملا نیب دياوق هک دندوب دقتعم ،رما نیا فالخرب یتويیزنآ ریظن نانادقوقح ریاس هک یلاح رد .دننک
 تحت ییایرد نادزد دنهد هزاجا لاح نامه رد و ،دنیامن بیوصت ار ییایرد یدزد تیيونمم نوناق هک دناهتخاس فاوم
 نآ رد دارفا یقوقح تیعضو نتفرگ رظن رد اب نانادقوقح تارظن عمج رد .دندرگ تازاجم و دنریگ رارق ینوناق درگیپ
 رد یقوقح تیصخش دقاف دارفا نامز نآ رد هک تیعقاو نیا دوجو اب هک ،دوب لئاق رما نیا رب ناوت یم ،یخیرات ههرب
 ،دومن لیمحت اه تلود رب ار یفیااو ائادتبا ،تخاس یم عونمم ار ییایرد یدزد هک یدياوق ،دندوب یييملا نیب هصري
 هب دینک عوجر رتشیب هعلاطم تهج .یييملا نیب دياوق هزوح رد دارفا یييملا نیب فیلاکت ییاسانش یارب ،دش یا هنیمز نکل
 .4571307  ،نیشیپ ،هسساک وینوتنآ

2. Kenneth S Gallant, op.cit ,p. 77. 
3. International military tribunals at Nuremberg. 
4.International Criminal Court. 
5.A standing forum. 
6. Ibid , p. 36. 
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  لوصا ،هزو روما ساسا نیا رب .دسانشیم دوخ یاهراتفر و لاميا لوئسم ،ليملانیب قوقح رد هدش هتخانش یاهتینوصم
 :Delkhosh,2001)   توسا هدوش یوقيت یرفیک ليملا نیب قوقح یگژیو نیرتصخاش ناوني هب «درف یرفیک تیلوئسم»

  لويملا  نیوب  قووقح  دوياوق رگنایب ،تسا هدش حیرصت زین یييملا نیب یرفیک ناوید همانساسا رد هک روکذم لصا .(464
 Krieg Sak Kitty) دونا هدراذوگ  هحوص نآ  روب  اوهراب  نویا زا  شیوپ  یوييملا نیوب  دانوسا و  تادوهاعم  هوک  توسا  یوفري

Shizari,2004)). یوييملا     نیوب قاوثیم و یوسایس و یندوم قووقح یييملانیب قاثیم کرتشم 0 داوم 7 دنب نیا رب هوالي  
    شریذوپ زا یزراوب هونومن ، توسا هدومن قیدصت ار دارفا یييملانیب تادهعت هک 7یيامتجا و یداصتقا ،یگنهرف قوقح
    و راومنایم تولود تاوماقم ، یقووقح ظاحل زا هچ و یرفیک ظاحل زا هچ ،نیاربانب .دشاب یم نیقاثیم رد یدرف تادهعت
   تیلووسم یاراد دوننک     یوم ترداوبم راومنایم ناناميوسم تویذا و رازآ و راتشک هب روشک نیا تلود رظن ریز هک یناسک
 .دنتسه
    رویز ار دوياوق نویا رگا ،دنتسه هناحيسم گنج کی ریگرد هک یصاخشا هدش ررقم دارفا یييملانیب تیلوسم دياوق رد
    هوک یعقووم  وه روبزم تادهعت .دوب دنهاوخ لوئسم یرفیک ثیح زا ،شیوخ یمسر تیعقوم زا رظنفرص ،دنراذگب اپ
    تموس کوی رد یونعی ،       اوخ طیاروش توحت هوک یناومز  وه و ، دونیامن یم لمي یتلود تاماقم ناوني هب  اخشا
    زا یوکی هوک یوصاخشا ،    بویترت نویا هوب .ددروگیم لاميا دارفا رب ،دنزرو یم تردابم ینوناق ریغ مادقا هب ،یصوصخ
   رد ار اوهنآ ناووت یوم 7  یناوهج تیحالوص ربانب و ،دنشابیم لوئسم یرفیک رظن زا ،دنیامن ضقن ار ثحب دروم تادهعت
   یاروج ه وب یگدیسر تیحالص و هدش ریاد یييملانیب یرفیک همکحم هک یتروص رد و دومن همکاحم یتلود ره  کاحم
  .دنوشیم همکحم نیا  یيست فيختم  اخشا ،دشاب هتشاد ار روبزم
          هوب ًاافروص تادوهعت نویا زا یوخرب هوک دنتوسه یددوعتم یوييملا نیب تادهعت عوضوم هزورما  اخشا ،بیترت نیدب
   ووصخ رد(Ibid, 161) دنوشاب یوم 9   حيوص ناومز هوب فوطعم رگید یخرب و ،دنوشیم طوبرم هناحيسم یاه یریگرد
    روگید یوخرب  ووصخ رد و ،  هدوش هویبعت یييملانیب یاهراکزاس تادهعت نیا زا یخرب زا یشان یييملانیب تیلوئسم
    یوب تادوهعت یوييملا    نیوب هوصري رد داروفا هزوروما  یويک روط هب .تسا هدش افتکا اه تلود یناهج تیحالص هب ًاافرص
      کوی یاروجا یاروب یمزیناوکم دووجو مدي هک تسا نشور .دنشابیم اهنآ تیاير هب دهعتم هک دنراد هدهي رب یرامش
 رد ،دوش یمن ارجا یدهعت هک تسا قداص یدروم رد نینچمه رما نیا ،تسین راجنه نآ دوجو عنام یييملانیب راجنه
     لويملا نیوب قووقح هزووح رد یناسنا دارفا ساسا نیارب .(McBeth, 37)تسا هدش داجیا نآ ییارجا راکزاس هک یلاح

                                                           
 قبط هک دشاب درف اي هورگ ،تلود يارب يقح نمضتم هک دش دهاصخن ريسفت يا هنصگ هب قاثيم نيا رد زيچ چيه :دراد يم نايب قاثيم ود نيا 2هدام 1 دنب .1
 هدش هتفرگ رظن رد قاثيم نيا رد هچنآ زا رتدودحم اي دريگب هديدان ار قاثيم نيا رد هدش هتخانش ياه يدازآ و قصقح هک دهد ترصص يمادقا دناصتب نآ
 .ديامن ريسفت
 ار يدرصم رتمک ،نيا دصجو اب .تشاد اور يديدرت ناصت يمن يناهج تيحالص لصصا  اسارب يللملا نيب ميارج اب هلباقم تهج يلم ياه هاگداد تيحالص رد .5
 تاماقم لاگنچ رد يصحن هب يللملا نيب  رجم هک يدراصم رد زج دشاب هدرک تردابم يللملا نيب يمرجم همکاحم هب يلم يهاگداد هک دصمن هئارا ناصت يم
 نامرجم بيقعت هب رداق اي و ليام نادنچ يلم يياضق عجارم تقيقح رد .دشاب هدمآ راتفرگ ،دنا هدش يياعدا هنامرجم لمع ينابرق اميقتسم هک يرصشک حالصيذ
1 ناتسمز و زيياپ ،5 هرامش ،يقصقح ياهشهو پ ،«اهديما و اه ميب :يللملا نيب يرفيک ناصيد رارقتسا» ،ينامز مساق ديس .دنتسين و ،هدصبن يللملانيب 180، 

 .00.50ص
 .هجنكشو مسيرورت ،زواجت ،يشک لسن ه يو هب تيرشب هيلع تيانج لاثم رصط هب .0
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       عوجارم یوييملا نیوب هوصري رد داروفا تادوهعت زا یخرب یارب هک یلاح رد دنشابیم تادهعت یاراد ،قوقح رب هوالي
 زا یطخت ،ليملا نیب قوقح رد 7یتراظن تادیهمت دوجو  غرالي دراوم یخرب رد نینچمه و ،تسا هدشن هیبعت یتراظن
 دارفا یييملانیب تادهعت ییاسانش عنام رما نیا نکل  دریگ یمن رارق تواضق و یسررب دروم یييملانیب تادهعت یخرب
   .دش دهاوخن

 تیامح تیلؤسم نیرتکد هب دانتسا -

   هوعماج و دونا هوتفرگ رارق یييملانیب تایانج عاونا ضرعم رد هک تسا ههد نیدنچ رامنایم ناناميسم هکنیا هب هجوت اب
    و تویانج نویا نالماوي     تازاوجم توهج رد یمادوقا نونکاوت ،دراد رارق دحتم ليم نامزاس نآ سأر رد هک یييملانیب
  هوب نآ عبت هب و  ینک نییبت ار تیلوسم نیرتکد موهفم تسا هتسیاش اذل ،تسا هدادن ماجنا اهنآ ددجم عوقو زا یریگشیپ
  خوساپ ؟ریخ ای دنک دانتسا نیرتکد نیا هب دناوتیم رامنایم ناناميسم زا تیامح یارب یييملانیب هعماج ایآ هک لاوس نیا
   ًاالوا هوک دووش   یوم لاوميا یترووص رد رامنایم ناناميسم  وصخ رد تیامح تیلوسم نیرتکد ،تفگ دیاب .دوش هداد
 ًاایناث و دوش لاميا نانآ هیيي یگنج تایانج و یموق یزاس کاپ ،ییادز لسن لثم تیرشب هیيي تایانج زا یکی لقادح
 .دنک یهاتوک اهنآ زا تیامح یارب اراکشآ رامنایم تلود

     لاوميا اویگنیهور ناناميوسم هویيي روشک یتینما یاهورین یوس زا هک ییادزلسن لاميا لیلد هب دناوتیم رامنایم تلود
    یوتلود یاوهداهن یویادز لوسن لاميا یارب اهتلود ییادز لسن نویسناونک قباطم اریز ،دوش هتخانش لوسم تسا هدش
 .دنراد تیلوسم یتلود یاهداهن ییادزلسن لاميا یارب اهتلود ییادزلسن نویسناونک قباطم اریز ،دوش هتخانش لوسم
  نیناووق قبط ،لاح نیي رد هک دنهدیم لیکشت ار رامنایم یتینما یاهورین ،اکاسان و رامنایم سیيپ یورین ،رامنایم شترا
   قوبط نیونچمه .تسا رامنایم تلود هب ااستنا لباق اهنآ تامادقا و دنوشیم اوسحم یتلود یاهداهن ،رامنایم یيخاد
 قوقح قبط .دراد ار دوخ تیمکاح تحت ورميق رد تایانج عوقو زا یریگويج هفیاو رامنایم تلود ،ليملانیب قوقح
      هوک یداروفا نتوشاذگ هومکاحم نودوب .دنراد تیلوسم تایانج عوقو زا یریگويج هب تبسن اه تلود ،یفري ليملانیب
      زا اراکوشآ راومنایم تولود هوک دونکیم تیوقت ار ايدا نیا دناهدوب ایگنیهور ناناميسم هیيي یييملانیب تایانج بکترم
  اراکوشآ رامنایم تلود ،رامنایم ناناميسم هیيي ییادز لسن تیانج عوقو اب .تسا هدز زاب رس رامنایم ناناميسم تیامح
   زروحم یدالیوم 7747   نوئوي یاوهتنوشخ رد لقادح یهاتوک و روصق نیا و تسا هدرک یهاتوک اهنآ زا تیامح رد
       زا تویامح رووظنم هوب یوعمج مادوقا یاروب ، تویامح تیلوسم نیرتکد هب دانتسا اب یتسیاب یييملانیب هعماج اذل ،دش
 .دوش هدامآ ،دحتم ليم نامزاس روشنم قباطم ،رامنایم ناناميسم
   رامنایم رد رشب قوقح ضقن ربارب رد یللملانیب هعماج و اهروشک ریاس تیلوئسم -
      ناویاپ یاروب ار اهرووشک ریاوس تیلوئوسم ،یييملانیب تادهعت و لوصا زا یخرب ضقن ،ليملانیب قوقح دياوق قباطم
  هتوشاد ماليا «نشکارت انويسراب« هیضق رد یرتسگداد یييملانیب ناوید هک روط نامه .دروآیم دوجو هب نآ هب ندیشخب
          نویا اوب یروشب قووقح و یناوسنا نیداوینب قووقح هوب طووبرم یاهراجنه و هرمآ دياوق ،لومشلاماي تادهعت» :تسا
   یاراد ار دووخ دونناوتیم اهتلود هیيک ،اهنآ یقوقح تیمها هب هجوت اب و تسا اهتلود همه هجوتم هسفن یف ،تیصوصخ

                                                           
 .دارفا یييملانیب تادهعت یخرب رب تراظن یارب یناهج تیحالص ییاسانش قیرط زا ای و یرفیک ییاضق عجارم قیرط زا .7
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   نیوب هوعماج لوک هب طوبرم یييملانیب تیانج .(Barcelena,1970 )«دننادب تادهعت نیا زا تیامح رد یقوقح تعفنم
 نایب ،دیسوني هیضق  وصخ رد یرتسگداد یييملانیب ناوید .تسا اهتلود هیيک لباقم رد دهعت ضقن یانعم هب و ليملا
 ،دراد ،نآ نابکترم تازاجم و دیسوني زا یریگويج رد ،نویسناونک نیا بجوم هب روشک ره هک یمازلا تادهعت :دنکیم
 یاههاگداد هب ار نآ هب یگدیسر تیحالص ،نویسناونک هک دنچره  تسین روشک نآ  اخ ورميق و نیمزرس هب دودحم
  (Amirsaed,209: 183 ).دنکیم دودحم لاميا نیا ااکترا یيحم
     زا .توسه زوین روگید لود تویاير نیمضت و تیاير لوئسم ،یييملانیب تایانج عوقو ربارب رد ،یييملانیب هعماج اذل
   زا یيکوش ناووني هب ،تیمکاح ،نیاربانب .تسا تیلوئسم اب ماوت تلود کی تیمکاح »تیامح تیلوئسم« نیرتکد رظنم
     شود روب هویلوا تیلوئوسم هوک بیترت نیدب .دنکیم ادیپ دومن ،یييملانیب تلود کی دوجو نودب ،یييملانیب تموکح
  و لويملا نیوب رشب قوقح ضقان دوخ ای دنک افیا ار تیلوئسم نیا دهاوخن ای دناوتن روبزم تلود رگا اهنت و تسا اهتلود
  قووقح شحاف ضقن زارحا  غریيي نیا دوجو اب .دوشیم حرطم نارگید تیلوئسم ،دشاب هناتسودرشب ليملانیب قوقح
   یيوصا لویلد .دناهدرکن لمي  وصخ نیا رد دوخ تیلوئسم هب اهروشک ،رامنایم رد یگنج تیانج و یشک لسن ،رشب
  اوهایگنیهور جارخا و راتشک رس تشپ رد هک تسا یعفانم اهنآ یاههناسر و گرزب یاهروشک و یناهج عماجم توکس
  هوس هک دسریم رظن هب نیب نیا رد یلو دهد حیضوت دناوتیم ار یناهج عماجم توکس یتوافتم یاهتيي .تسا هتفهن
   اوکیرمآ و نیوچ یاهتباقر و7   رامنایم رد راذگ هیامرس یتیيم دنچ یاهتکرش عفانم و7 :دشاب هتشاد دوجو رتیيصا لیلد
 .(Niavarani,33)زورما ناهج رد یساره مالسا یناهج یاضف دوجو و9  رامنایم رب ذوفن و طيست رس رب
       هوب راومنایم رووشک رد هوک توشاد هوجوت تیعقاو نیا دیابیم یتیيمدنچ یراذگهیامرس یاهتکرش عفانم اب طابترا رد
    .توسا هوتفرگ راروق ایسآ قرش اونج رد نیچ و ناتسودنه لصاف دح رد قطانم نیرتدعتسم زا یکی رد یعیبط ظاحل
  .توسا یيارز تالوصحم عاونا تشک یارب دياسم رایسب یاهنیمز یاراد .دنا هدش فشک رامنایم رد زاگ و تفن عبانم
 و دراد ترهش یزرواشک اوغرم یاهنیمز ظاحل هب تسا ایگنیهور ناناميسم یخیرات تنوکس لحم هک ناکارآ تلایا
  یاوه نیومز نی ومه دوجو دنه هراق هبش رب شایرامعتسا تردق هرود رد رامنایم فرصت یارب سیيگنا فادها زا یکی
   یاویرد هوب خرس یایرد قیرط زا دنه سونایقا و دش رفح زئوس لاناک هکنآ زا دعب  وصخ هب .دوب یزرواشک دعتسم
 زا راکجنرب زرواشک نارازه و دنتشامگ تمه رامنایم رد جنرب تشک نداد قنور هب سیيگنا راجت .درک ادیپ هار هنارتیدم
       یروبهر هوب اروگبرغ یوسایس حاونج هوکنآ زا دعب .دندش هدناچوک رامنایم هب جنرب عرازم رد راک یارب ناتسودنه لخاد
  دوندروآ موجه رامنایم هب راذگ هیامرس یتیيمدنچ یاهتکرش ،دیسر تردق هب لبون حيص هزیاج هدنرب «یچوس ناسگنآ«
  راروق راشف تحت ناکلام هدرخ اذل دنتشاد اهنیمز یزاس هچراپکی هب زاین اهتکرش نیا .دندش لاعف یزرواشک شخب رد و
    یاوهنیمز و جاروخا ار ناویموب ، دوندرکیم ادیپ هچراپکی نیمز هب جایتحا یتیيمدنچ یاهتکرش هک اجک ره شترا .دنتفرگ
 .   توسا هدوش عوفن بحاص عفانم رد عیانص رد ندش کیرش ای و اهتکرش هب اهنآ شورف اب و تسا هدرک فرصت ار اهنآ

  هوک تسا یتردق ود ناوني هب اکیرمآ و نیچ عفانم داضت ،اهتلود و عماجم توکس  وصخ رد رگید  هم تیعقاو کی
       روس روب یوسایس یدروکیور اوب اوکیرمآ و شترا یاهلارني زا تیامح اب نیچ .دناهدش هدرشف یاهتباقر دراو رامنایم رد
     ذووفن توسا ددوص رد یچووس ناس گنآ یسارکومد یارب داحتا ازح زا تیامح اکیرمآ .دناهدش شلاچ دراو تردق
  شدووخ  اخ عفانم شترا یاهلارني زا تیامح اب نانچمه نیچ و دنک نیزگیاج ار دوخ ذوفن و دهد شهاک ار نیچ
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  ریثاوت   توحتو دونریگیم هدیدان ار ایگنیهور ناناميسم هیيي تایانج گرزب تردق ود ره هک تسا بیترت نیا هب .تسا
 .(Ibid, 33)دنا هدادن ماجنا یدج مادقا لامي تینما یاروش ریظن یناهج عماجم گرزب یاهتردق نیمه
  .دونک یوم تیامح ییادوب ناميسم دض یاهوردنت زا رامنایم شترا و هدرک هدافتساءوس طیارش نیا زا  ه رامنایم تلود
   دونمزاین یو هوک تسا نیا تقیقح یلو دنادیم یماظن یروتاتکید دض زرابم ار دوخ ،یچوس هک تسا نآ  غر هب نیا
       هوک توسا ییاوضف نیونچ رد .درادون ییاوج ییایگنیهور ناناميسم تیيقا شتابساحم رد و تسه یئادوب تیرثکا یار
       رد ار دووخ یداوصتقا و یوسایس لروتنک هوک دونراد شال وت مادکره و دناهتخود  شچ رامنایم تلود هب نیچ و اکیرمآ
 .(Ibid)تسین اهتیعقاو هنوگ نیا اب طابترایب ناناميسم جارخا و راتشک لباقم رد توکس .دنیامن لیمحت رامنایم
     جاروخا و راتوشک لاوبق رد ار روشب قوقح اب طبترم یاهداهن و اهنامزاس ،یناهج عماجم توکس هکرگید  هم عوضوم
    و رابکتوسا هطيوس توحت یاههناسر فرط زا زورما ناهج رد هک تسا یساره مالسا ،دنکیم نییبت ایگنیهور ناناميسم
   ووسمه یوساره مالسا نیا رد یماظن ریغ هچ و یماظن هچ رامنایم تلود .دوشیم هدز نماد نآ هب ليملانیب  سینویهص
  دووجو  هوب تصرف زا رامنایم تلود .دنکیم یریگیپ ار نآ دنمفده یناهج تسایس کی اوچراچ رد و تساهیبرغ اب
  ناوهج رد هک یمالسادض یمومي یاضف و هدياقلا و شياد ریظن لاکیدار یاه هورگ یناسناریغ یاهراتفر هیاس رد هدمآ
 یمال   وسا  وسیلاکیدار بولاق رد ار اهنآ جارخا و اهایگنیهور یشک لسن و هدرک هدافتساءوس ،تسا هدش هدز نماد ارغ
       هدوياقلا هوب هتوسباو ار دووخ هوک اویگنیهور یيم نامزاس ریظن هدياقلا هب هتسباو حيسم یاههورگ دوجو .دنکیم هیجوت
   هوب و هدروک دیدشت رامنایم رد ار یساره مالسا هدش هناحيسم گنج دراو رامنایم یتلود یاهورین ای و تسا هدرک ماليا
 .دروآ دوجو هب ار یناهج لفاحم رد یتوافتیب و توکس ایگنیهور ناناميسم یشک لسن هک تسا هدش ثياب دوخ هبون
 زاس نارحب کیتیلوپوئژ
  زا دوعب هک اکالام هگنت رب طيست دیيک هقطنم نیا نینچمه و دراد زاگ و تفن گرزب عبانم (نیخار تلایا)ایگنیهور هقطنم
  لوحم  اوه    لاوس هوقطنم نیا.دوشاب یم(زور رد تفن هکشب نویيیم77)تسایند یيرنا لاقتنا هگنت نیرتگرزب سراف جیيخ
  هدنوشورف نیرتگرزب دینادب تسین دب روشک نیا رد اکیرما ذوفن دروم رد ،تسا هدوب اکیرمآ اب نیچ یکیتیلوپوئي تباقر
  ندیوسر تردق هب اب یتخس هبرض راک یاجنیا ات نیچ هکنیا و تسا اکیرمآ رامنایم یتايالطا  تسیس راذگ هیاپ و حالس
        ییاوهن فدوه نیوچ اوب راومنایم ندووب زروم  ه هب هجوت اب اما...تسا هدروخ رامنایم رد اکیرمآ هرهم ناوني هب یچوس
      یقتوسم رووضح هوب زاوین و. دوشیمن ققحم وسمه تلود ندناشن فرص هب (اکالام هگنت و یتفن عبانم رب طيست)اکیرمآ
 ...دشاب یم نیچ رب یکیتیلوپوئي یرترب یارب هقطنم نیا رد اکیرمآ

     هوناگود عوضاوم نویا زا هدروپ دناوت یم رامنایم تالوحت لابق رد ییاکیرمآ نارازگ تسایس هدرپ تشپ فادها هب یهاگ
   هاونپ یوب ناناميسم ندرک ینابرق »  ییوگب  یناوت یم ، ینک فیصوت هيمج کی رد ار اه تسایس نیا  یهاوخب رگا .درادرب
 .تسا یقرش اونج یایسآ رد نیچ ذوفن هب ندز هبرض یارب ییاکیرمآ یحرط ،رامنایم
        اومابوا کاراوب یرووهمج توسایر نارود طوساوا زا رووشک نویا هک دهد یم ناشن اکیرمآ تلود یدربهار ددعتم دانسا
 ذوفن اب هيباقم رد ار دوخ یيصا تیولوا و هدرک یفرعم دوخ یيصا بیقر ناوني هب ار نیچ ،اکیرمآ قباس روهمج سیئر
  توشپ لابند هب نکپ هک دندقتعم دانسا نیا .تسا هدرک ناوني یماظن و یسایس ،یداصتقا داعبا رد روشک نیا نوزفازور
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 د  انوسا نویا .دراد رارق اکیرمآ نانمشد و ابقر ردص رد و تسا ناهج رد اکیرمآ یسایس و یداصتقا هاگیاج نتشاذگ رس
 .تسا هداد رارق یدعب یاه هاگیاج رد ار هیسور روشک

  قویرط زا نیچ یبونج یاهزرم ندرک نماان ،تسا نآ لابند هب اکیرمآ هک ییویرانس هک دهد یم ناشن هتکن نیا هب هجوت
 و  ناتوسبري ریظن روشک نیا یا هقطنم یاهرازبا قیرط زا  ه زاب هک تسا رامنایم رد یيخاد یاه یریگرد و یتباین گنج
 .تسا هدش داجیا رامنایم تلود و شترا و ناناميسم نیب ناتسکاپ

 چیه ارغ و اکیرمآ و دراد رارق نیچ ذوفن تحت لماک تروص هب ایسآ قرش اونج هک دنناد یم یبوخ هب اه ییاکیرمآ
 شر    توسگ لاوح نیوي رد و قطاونم نیا رد هدناشن تسد یاه تلود داجیا تيي نیمه هب .دنرادن قطانم نیا رد یذوفن
  یوط اکیرمآ روهمج یاسور کیژتارتسا فادها زا یکی هب ،دراد کرتشم زرم نیچ اب هک هقطنم نیا رد یتابث یب و ینماان
   تاوباختنا ماوجنا نودب هک ار رامنایم تلود ،اکیرمآ هتشذگ روهمج سیئر امابوا کاراب .تسا هدش لیدبت ریخا یاه لاس
      لوماي یچووس اوب و هداد راروق تویامح دروم ریخا یاه لاس رد ار تسا هدمآ راک یور شترا تردق اب اهنت و ینوناق
  نیوچ یبونج تويخ تایح رد اکیرمآ ذوفن شرتسگ یارب تامادقا نیا .تسا هداد ماجنا ییاهرادید ریخا راتشک یيصا
 ،قط   اونم نویا رد یتاوبث یب زا هدافتسا اب دراد شالت اکیرمآ .تسا ناهج یایفارغج زا رکب شخب نیا هب یزادنا تسد و
    دووخ یماوظن رووضح تامدقم و اه هنیمز ،دنز یم تسد نیچ یاهزرم رد ااهتلا و شنت شرتسگ هب هک نیا رب هوالي
     هوب نداد ناویاپ یاروب حيوص ظفاح شترا روضح حرط دیفس خاک هک تسا تيي نیمه هب ،دنک  هارف ار هقطنم نیا رد
 .(Annie, G) ,2017)تسا هدرک حرطم ار رامنایم نارحب
  یاوه   شلاوچ اوب ، مدروم لغاشم ظفح و تاجناخراک نتشاد هاگن لاعف و دوخ یداصتقا دشر تیعضو ظفح یارب نیچ
     زا عاوفد یاروب هوک هدروک روبجم ار نیچ تیعضو نیا .دنک تباقر دیاب ایندرد یدایز نارگیزاب اب و تسا وربور یدایز
 یاه یتشک هيمج زا ،دوخ یاه یتشک تینما و دنزب تسد ایند کیژتارتسا قطانم رد یماظن هاگیاپ سیسات هب دوخ عفانم
      بويطم نیومه و دروآ یور دووخ ینوومژه طوسب هب هک هدرک روبجم ار نیچ طیارش نیا .دنک نیممت ار تخوس لماح
         هخوسن هوک دوننک یعوس هوک هدروک رووبجم ار اهروشک نیا یود ره هک هچنآ .دهدیم رارق اکیرمآ اب تباقر رد ار نیچ
   یوحارط اوه       نآ یاروب اویند گرزوب نارادوکناب هوک توسا یا همانرب ،دننک  کاح ار یناهج نیون  ظن زا دوخ یصاصتخا
  ار دووخ یاه یتشک روبي تینما ات دنک سیسات یماظن هاگیاپ کی یتوبیج رد هدرک یعس نیچ ریخا یاهلاس رد .دنا هدرک
    اوت توسا هدروک نادوس زا تفن جارختسا رد یا هدمي یراذگ هیامرس هوالي هب .دنک نیممت ادنملا ااب و زئوس لاناک زا
  یاروب ،  توسا صخوشم (7-7 )لکوش  رد هوک روط نامه .دنک  ک یبري یاهروشک زا تفن تادراو هب ار دوخ یگتسباو
 روشک ود نیب اکالام هگنت .دنرذگب اکالام هگنت زا دنروبجم اه یتشک ،نیچ هب اقیرفآ و سراف جیيخ زا زاگ و تفن لاقتنا
     روگا .دونکیم رووبي هوگنت نیا زا نیچ زاین دروم یيرنا دصرد 43 دودح رضاح لاح رد و دراد رارق یزنودنا و یزلام
  عیانوص ، دوهدب روبي هزاجا نیچ یاه یتشک هب دهاوخن روشک ود نیا زا یکی هک دوش یهتنم نیا هب یناهج یاه تباقر
    یاوهبآ هوب یوسرتسد یارب نیزگیاج یهار لابند هب لوا هيهو رد تسا روبجم نیچ نیاربانب .دنوشیم لیطعت همه نیچ
   توفن لاوقتنا طوطخ و دنک داجیا رامنایم قیرط زا ار هار نیا هک تسا نیا نیچ یارب هنیزگ نیرتهب .دشاب دنه سونایقا
 هیاس رامنایم تلود ًااتعیبط .دنارذگب ،تسا ایگنیهور نیميسم تنوکس لحم هک ،نیخار ناتسا طسو زا تسرد ار زاگ و
   ناوخ ،  تولود سیوئر .دنک وسمه نیچ عفانم اب ار دوخ عفانم هک دهدیم حیجرت و هدرک سح ار دوخ هیاسمه نیگنس
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Aung San Suu Kyi، یاروب یوتح و هدمآ راکرس اه نآ تیامح اب و تسا یبرغ یتايالطا یاه سیورس هدرورپ تسد   
 و درادن یيم عفانم نتشاد رظنرد زج یا هراچ  ه ناشیا اما .تسا هدش اطيا لبون حيص هزیاج وا هب ،شمان ندش حرطم
       دوهاوخ لاوبند هوب شرووشک یاروب ار یداویز یاه هنیزه تیاهن رد ،نیچ یسایس و یداصتقا تسکش هک تسا فقاو
 .(Hudson,2015) تشاد

 
Source:Chin Daily 

 شهوژپ یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
   نیوب یاهنامزاوس    و اوهتلود هوفیاو تاووقوا یوهاگ هک دش صخشم تیامح یييملا نیب تیلوئسم لصا ندوب حرطم اب
   کوی ناووني     هوب روشب قووقح هوب دوخ دیاب اهنت هن اهتلود .تسا اهنآ ینیمزرس هدودوحم و یيم ۀوطیح زا رتارف یييملا
  قووقح کیتامتسیس و شحاف ضقن تروص رد دنتسه فاؤم اهنآ هکيب ،دنراذگب مارتحا ليملا نیب قوقح هرما هدياق
     لويم نامزاوس  ووصخ نویا رد .دننک مادقا تیرشب هیيي ناراکتیانج ناوني هب نآ نابکترم اب تلود کی طسوت روشب
 یيون هب رشب قوقح کیتامتسیس و شحاف ضقن هکارچ  دراد هدهي رب یریطخ تلاسر تینما یاروش هژیو هب و دحتم
    تامیموصت رووشنم  توفه لصف قباطم دیاب اروش و دوشیم اوسحم حيص هیيي دیدهت و ،حيص هب زواجت ،حيص ضقن
    نیوخار تولایا رد یناوسنا عیاجف ایآ هک تسا نیا دوشیم حرطم اجنیا رد هک یلاوس .دنک ذاختا ییارجا ای و یا هیصوت
           دوناوتب هوک دووب کیتامتوسیس و شحاوف ردوقنآ داوتفا قاوفتا دوعب هوب 7747 لاس زا ایگنیهور تیموق هیيي هک رامنایم
   رد و  یونک دادوميق    روشب قووقح ضوقن یيون ارنآ  یناوتب هاگنآ ات ؟دیامن راد هحیرج ار یمومي فطاوي و تاساسحا
 هب خساپ یارب ؟دیامن اضتقا تیامح یييملا نیب تیيئسم لصا قبط ار ليم نامزاس و اهتلود هناتسودرشب هيخادم ،هجیتن
 ضیعبت نوناق نیا اساسا هک دش نشور ًا 7337یدنورهش نوناق هژیوهب رامنایم یويخاد نیناوق هب داونتسا اب ،شسرپ نیا
    ناناميوسم هونوگچ هوک دش هداد ناشن ینیي نادهاش رظن ساکعنا اب رگید یوس زا .تسا رشب قوقح ضقان اذل و زیمآ
    هوب دانتوسا اوب همادا رد .دنا هدش رامنایم شترا تنوشخ ینابرق ،یدنورهش قوقح زیمآ ضیعبت نوناق وترپ رد ایگنیهور
      تویموق هویيي راوومنایم رد هووچنآ هوک   دوش صخوشم یييملانیب یمسر یاهداوهن و تاماقم یاه-شرازگ و تاراهاا
     اوب اروچ هوک توساجنیا یيصا لاوس اه نیاهمه زا یادج .تسا تیرشب هیيي تیانج زراب قادصم ،داتفا قافتا ایگنیهور
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   طوقف و دونهد یمن ماجنا یيمي مادقا  اخ دروم نیا رد رشب قوقح نایيدم روطچ تیرشب هیيي تیانج تابثا دوجو
 ؟تسیچ ایگنیهور نایرج هدرپ تشپ ؟دننک یم هدنسب هیصوت هب
  (عفاونم) تسد هک دوب نئمطم دیاب دریگ یم تروص راتشک و جرم و جره اج ره » :دنراد ناعذا اه نیسیتیلوپوئژ

  و هوقطنم نارگیزاب و یناهج یاه  تردق هدارا دسر یم رظن هب یيک روط هب تاحیضوت نیا اب « سا راک رد اه تردقربا
        و لویالد هوب نونکاوت هوک توسا یوشهوژپ روتمک ،رگید فرط زا .تسین نارحب نیا لصف و لح رب ليم نامزاس یتح
   ناروحب کوی ینامز عقاو رد .دشاب هتخادرپ  تسا رادروخرب زین یکیتیلوپوئي تیهام و سنج زا هک نارحب نیا یواکاو
  عووضوم      ییاویفارغج لوماي و شزرا دونچ اوی کوی فرصت و لرتنک هک دریگ  یم دوخ هب یکیتیلوپوئي تیهام و لکش
    نویا رد اوما  هدویدرگ ناوني یييملا  نیب یاه نارحب ليي بلاق رد یفيتخم تایرظن نونکات ،ساسا نیا رب .دنشاب نارحب
 :تسا هتفرگ رارق رظن دم ناهج رضاح یکیتیلوپوئي تالوحت و طیارش رتمک ،نایم
    لوح یاروب یوييملا   نیوب هنحوص رد کیتاميپید یادص و رس رپ یاه یزاب زا هراومه نیچ : دراد رارق نیچ وس کی رد
 .دنک یم یراددوخ هناتسودرشب و یسایس یاه نارحب

   تاداوقتنا لوباقم رد روشک نآ یماظن ناربهر زا عافد دوب هدرک یزاب نونکات رامنایم نارحب رد روشک نیا هک یشقن اهنت
   قووقح نویوسیمک هک تسا هدوب ییایگنیهور ناناميسم رشب قوقح اوکرس یارب ليم نامزاس تینما یاروش و یناهج
 .تسا هداهن مان یشک لسن ار نآ ليم نامزاس رشب
 تلاخد مدي» ناهاوخ نیچ هک هدوب رطاخ نیا هب  ه رامنایم شترا تایانج لباقم رد نیچ یاه یریگ عضوم نیا ًاارهاا
  راومنای    م شوترا تاویانج ناوینابرق یناوسنا قوقح ظفح هب یا هقالي چیه نیچ .«تسا رگید یاهروشک یيخاد روما رد
      هدوحتم تالاویا یزادونا توسد زا یریگوويج یارب شا عفانم ظفح رطاخ هب اهنت ارجام نیا رد نآ تلاخد هکيب درادن
 رد نیچ کیتیلوپوئي عفانم هک ار نیخار تلایا رد Kyaukpyu  هم ردنب نامتخاس حرط رامنایم نارحب .دشاب یم اکیرمآ
 .دراد شزرا ردنب نیا هعسوت زا رتمک ییایگنیهور ناناميسم ناج .تسا هتخادنا رطخ هب دنک یم ظفح ار هقطنم
   هوب اروغ یزاب بش همیخ یاه کسوري" امال ییالاد و یچوس گناس گنآ" هک تشاد نايذا ناوت یم رگید یوس زا
   نیوچ کویمونوکاوئي تدم دنيب عفانم ندیشک شلاچ هب یارب رامنایم رد نیچ ذوفن و هطيس شهاک یارب اکیرما یربهر
    ناووني هوب یوتح زونه هک گرزب یتیيقا  دننک تیامح رامنایم ناناميسم یناسنا قوقح زا هک دنتسین روممم اهنآ .دنتسه
    هوتفریذپ اومال یویالاد یارادم بهذم و یچوس گناس گنآ یربهر هب ییاکیرما یسارکومد رد  ه یداي دنورهش کی
     یوشک لوسن کوی و یروشب خیرات عیاجف نیرت لیدب یب زا یکی هکنآ دوجو اب دراد نایرج رامنایم رد هچنآ .دنا هدشن
       اوما  توسا اوکیرما و نیوچ دوننام یجراوخ یاه تردق تلاخد یتلود تردق ریثات تحت یداژن هیفصت و هتفای نامزاس
  یندوم و کیتارکومد یاه شزرا عفادم حالطصا هب یاه نامزاس و یرشب قوقح هعماج ،ندمتم یایند یوس زا نانچمه
   .دوش یم لابند یرادانعم و  هبم توکس اب و هدش هتفرگ هدیدان
      یرویگارف دووجو اوب هوک دروک طابنتسا هنوگنیا نیخار تلایا رد رشب قوقح شحاف ضقن تیيک زا ناوت یم یيک روطب
   رد هوک یمووس لماي اما هنیمز نیا رد ليملا نیب قوقح عطاق و قیقد نیناوق دوجو نینچمه و تایانج نیا تیموکحم
 ناراکتیانج تسد و هدرب قاحم هب ار یييملا نیب تاررقم و نیناوق نیا ی همه هدرپ تشپ رد و هتشاد دورو هلاسم نیا
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  نویا زا دوخ یهام نتفرگ لابند یلوق هب کیره هک تسا ییاه تردق تباقر هلاسم هتشاد هگن زاب رتشیب تیانج یارب ار
     عفاونم هوکنیا  وه و دوناد     یوم دووخ طوويخ تاویح ار رامنایم هک دراد رارق نیچ فرط کی رد .دنتسه دولآ لگ اآ
  فروط رد و .دنک داجیا روشک نیا یارب یسفنت یاضف دناوت یم رامنایم ردانب و عبانم هب یسرتسد قیرط زا یکیژتارتسا
    راروق شا یکیتیلووپوئي بویقر یا ه وقطنم رد یتابث یب ظفح نوچ یيیالد هب هک هتفرگ رارق اکیرمآ هدحتم تالایا رگید
   تویهام و هوصیصخ هک اجنآ زا هکنیا تیاهن رد .تسا هدرک رایتخا توکس تیرشب هیيي تیانج لباقم رد تسا هتفرگ
      و لوصف و لوح لوباق یگداوس هوب رگید فرط زا و  تسا یبسن موادت و یرادیاپ ،کیتیلوپوئي اشنم اب اه  نارحب یيصا
  و نیناووق  غر هب رامنایم رد ایگنیهور مدرم هیيي اه تیانج نیا ندوب راد همادا رظتنم دیاب نانچمه دنتسین ندش فرطرب
 .  یشاب یييملا نیب هناریگتخس ارهاا تاررقم
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