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 همدقم
 هلاسم تسا هدوب هجاوم نآ اب هراومه یلعف نامز ات سیسأت ودب زا ًاابیرقت یرشب عماوج هک یتالکشم و لئاسم زا یکی
 زا یکی ناونع هب یگدنهانپ (Skjerven & Chao, 2018: 86) .تسا هدنهانپ دارفا زا یللملا نیب تیامح و یگدنهانپ
 یاه نارحب و یمارآان شلیالد هلمج زا و تسا مزالم ایافرغج و ناکم کی اب ًاامومع یللملا نیب تایح یاه یگژیو
 نایم رد یعامتجا و یداصتقا هعسوت حطس هدنیازف فاکش زین و (Naujoks, 2019: 3) تسا یناهج و یا هقطنم
 لضعم داجیا لیالد هلمج زا دوخ رظن تحت عامتجا اب اه تلود راتفر یاهدرادناتسا و لوصا ضقن و اهروشک
 زا ات دیدرگ ثعاب اهنآ تالکشم و کانفسا یگدنز طیارش (Barghadouch et al, 2019: 1175) .تسا یگدنهانپ
 و هدنهانپ دارفا زا یللملا نیب تیامح عوضوم ،هناتسودرشب یاهداهن یخرب شالت اب و للم هعماج سیسأت نامز نامه
 Russell, & (Carsley دریگ رارق للم هعماج هلمج زا یلملا نیب یاهداهن و یللملا نیب هعماج راک روتسد رد وجهانپ

 زا یکی نانچمه هدنهانپ یاه تیعمج هلاسم دحتم للم نامزاس سیسأت و مود یناهج گنج نتفای نایاپ اب . (10 :2020
 رد للم نامزاس یمومع عمجم ،ور نیمه زا (Jiho, et al, 2018: 272) تفر یم رامش هب نارود نآ مهم تالکشم
 دوخ راک روتسد رد ار هراوآ یاه تیعمج تالکشم و لئاسم هب یگدیسر 2537 لاس رد دوخ یمومع تسشن نیلوا
 نیا هجیتن .دومن دارفا نیمه هنیمز رد ینویسناونک هیهت رومأم ار رشب قوقح نویسیمک یا همانعطق یط و هداد رارق
 یلاع یایراسیمک داهن سیسأت و ناگدنهانپ تیعضو دروم رد ونژ 7237 نویسناونک بیوصت و هیهت هب رجنم تامادقا
 تیامح یارب (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) ناگدنهانپ روما رد دحتم للم
 رودص اب دحتم للم نامزاس یمومع عمجم ،ایند رد یگدنهانپ تالوحت تلع هب .دیدرگ روکذم دارفا زا یللملا نیب
 و داد شرتسگ دیدج یاه هورگ و دارفا نیا زا تیامح یارب ار یلاع یایراسیمک تارایتخا هنماد فلتخم یاه همانعطق
 .(Lori & Boyle, 2015: 70) دومن عفر ار 7237 نویسناونک یاه تیدودحم یخرب 1237 لاس رد یلکتورپ هیهت اب

 یداصتقا ،یعامتجا تیعضو ،ایفارغج هب هجوتاب تلایا ره هک تسا یریذپرجاهم یاهروشک هلمج زا زین هدحتم تالایا
 نارجاهم بلغا هک اینرفیلاک و سازگت دننام یزرم یاه تلایا هژیو هب دنا هتخادرپ یگدنهانپ قوقح هب یسایس و
 ریاس رد دیاش هک تسا ناگدنهانپ هب تبسن یصوصخم قوقح و نیناوق یاراد دوش یم دراو تلایا ود نیا زا یکیزکم
 و دنرامش یم نایوجهانپ نمام ار اینرفیلاک تالایا ،هطبار نیمه رد .دشاب هتشادن ینادنچ یگدرتسگ و طسب تالایا
 Zetter and تسا هدوب نایوجهانپ زا تیامح ددصرد ددعتم نیناوق بیوصت اب بلغا یتلایا یاهتلود

Héloïse,2016: 12).) نیرت تیعمج رپ هک دندرک بیوصت ار ینوناق اینرفیلاک ناراذگنوناق 1396 رویرهش 26 خیرات رد 
 راشف ،پمارت دلانود ندمآراک یور زا دعب .دنک یم لیدبت تماقا هزاجا نودب ناگدنهانپ یارب ینمأم هب ار اکیرمآ تلایا
 رد (Owino & Weber, 2020: 70) .تفای شیازفا اکیرمآ زا تماقا هزاجا نودب نارجاهم جارخا و یریگتسد یارب

 دقاف یدرف اب رگا اکیرمآ یاهرهش زا یلیخ رد هدحتم تالایا کرمگ و ترجاهم نیناوق لامعا سیلپ رضاح لاح
 :Human Rights watch, 2016 دننادرگرب دوخ روشک هب و هدرک تشادزاب ار وا دنناوت یم ،دنوش هجاوم یتماقا کرادم

 زا تیامح یارب اهنآ یلمع تامادقا و تاررقم و نیناوق و یلحم یاهتلود شقن اهشهوژپ بلغا رد .((10
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 رد یرهش تیریدم هژیو هب یلحم یاهتلود شقن یسررب هک یلاح رد تسا هدوبن هجوت دروم نادنچ ناگدنهانپ
 رد هژیو هب دشاب هتشاد ناگدنهانپ عوضوم هب تبسن یرتنشور دید دناوتیم نیرجاهم و ناگدنهانپ قوقح زا تیامح
 لاعف نادنچ هنیمز نیا رد زین یرهش تیریدم ًاالمع و تسا یساسا ءالخ یاراد نیناوق نیا هک ناریا ریظن ییاهروشک
 رد اینرفیلاک یلحم تلود :تسا لاوئس نیا هب خساپ ددصرد رضاح شهوژپ هدشرکذ بلاطم ساسارب .تسا هدوبن
 رضاح شهوژپ هک یروآون ؟تسا ناگدنهانپ زا یقوقح یاهتیامح هچ یاراد تاررقم-نیناوق ظاحل هب یاراد اکیرمآ
 قوقح یماح هک فلتخم یاهلاس لوط رد اینرفیلاک یلحم تلود تاررقم و نیناوق زا یاهعومجم هک تسا نیا دراد
 ناریا رد اهیرادرهش هژیو هب و یلحم یاهتلود هب ینشور زادنامشچ راک نیا و دنکیم فیصوت ار تسا ناگدنهانپ
 نادنچ ناریا یرهش تیریدم رد نیرجاهم ای ناگدنهانپ قوقح هک ارچ دینامن هجوت زین عوضوم نیا هب هک دهدیم

 یارب اما دشابن مهم نادنچ دیاش هک دوشیم هراشا یتیامح نیناوق هب شهوژپ نیا رد وس رگید زا .درادن یهاگیاج
 لحم رد هدنهانپ ندرکدیدهت هک ینیناوق ًاالثم تسا یرورض رایسب نابزیم یلحم عامتجا هب هدنهانپ یراگدنام و دورو
 ناگدنهانپ قوقح اب طابترا رد اینرفیلاک تلایا رد نیناوق فلتخم داعبا و ،عونت نیاربانب دروآیم باسح هب مرج ار راک
 هک تسا صخشم یایفارغج کی رد یتیامح نیناوق زا یفیصوت و هئارا ناگدنراگن یلصا هغدغد .تسا یندزلاثم
 .دوریم رامش هب ینما نمام ناگدنهانپ یارب و هدوب ریذپرجاهم
 زین و یتیامح نیناوق ییاسانش و فیصوت هب نوچ تسا یفیصوت ؛تسا یلیلحت-یفیصوت عون زا رضاح شهوژپ
 شور .دزادرپیم اینرفیلاک تلایا رد ناگدنهانپ اب طابترا رد یتیامح نیناوق یارجا و بیوصت ترورض لیلحت
 زین اههداد یروآعمج رازبا و هتفرگ تروص فلتخم عبانم هدرتسگ رورم اب و یاهناخباتک تروصب اههداد یروآدرگ
 .تسا هدوب یطابنتسا تروصب زین اههداد لیلحت و هیزجت .دوب یرادربشیف

 یرظن ینابم
 رد شخب نیا .تسا هدش هتخادرپ یللملانیب دانسا رد ناگدنهانپ اب طبترم قوقح و هدنهانپ فیرعت هب شخب نیا رد
 نایب ار اهنآ زا تیامح یارب نیناوق عضو و یللملانیب یاهنامزاس رد ناگدنهانپ هب هجوت یریگلکش هچخیرات عقاو
 .دنکیم
 و هدوبن رادروخرب یلقتسم یقوقح سیسأت زا «یگدنهانپ» ،للم هعماج یریگ لکش زا شیپ هک تفگ دیاب یلک روط هب
 تفرگن تروص ینادنچ شالت زین نانآ هب یلملا نیب هعماج هجوت و ناگدنهانپ زا یللملا نیب تیامح صوصخ رد

(Milner, 2004: 93). یللملا نیب دعب رد هچ و یلخاد حطس رد هچ ناگدنهانپ هلاسم للم هعماج سیسأت نامز ات 
 یگدنهانپ هلاسم زین للملا نیب قوقح کیسالک یاه هتشون رد (Prakash,1971: 124). تسا هدوبن تیمها اب نادنچ
97 ،ییافص) تسا هدش یم حرطم نآ رب مکاح دعاوق و گنج قوقح ثحب رد رتشیب  تفگ ناوت یم دوجو نیا اب .(51
 .ددرگ یمرب للم هعماج سیسأت نامز هب اهنآ لئاسم لح یارب شالت و ناگدنهانپ هب کمک و تیامح زاغآ هک

(Achiron, 2001: 7) ات دش ثعاب ،تسویپ عوقو هب نآ یپ رد هک یگرزب یاه بالقنا و لوا یناهج گنج 
 رارف دروم رد ًااصوصخم رما نیا .دنوش هناور یجراخ یاهروشک هب یگدنهانپ یوجتسج رد یعیسو یاه تیعمج
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 .(Dreher et al, 2019: 1174) دوب ریگمشچ رایسب 1737 یکیوشلب بالقنا زا دعب هیسور مدرم زا یدایز رامش
 زا اهنت رفن رازه دصتشه دودح هک یروط هب دمآ رد نارود نآ یساسا تالضعم زا یکی تروص هب قوف تیعضو
 دوجو هنیمز نیا رد هک زین یا هیریخ تاسسؤم هوالع هب .(67 :5197 ،ییافص) دندروآ هانپ رگید یاهروشک هب هیسور
 یدارفا زا دایز رایسب دادعت مغر یلع نارود نآ رد .دندوب دارفا دادعت نیا هب کمک یارب یفاک یلام ناوت دقاف ،تشاد
 للم هعماج قاثیم دندرب یم رس هب یکانفسا تیعضو رد رگید یاهروشک رد و هدیدرگ دوخ نطو کرت هب روبجم هک
 تساوخرد وضع یاه تلود زا للم هعماج قاثیم 29 هدام اهنت دوب هدرکن دارفا نیا تیعضو هب یا هراشا نیرت کچوک
 نیب هتیمک» اب ناهج رسارس رد نادنمزاین مالآ فیفخت و ضارما زا یریگولج یتشادهب تیعضو دوبهب تهج هک درک یم
 هعماج تیلاعف یانبم هدام نیمه نکیل .دننک یراکمه دوخ روشک رد طبریذ یاه نامزاس رگید و7«خرس بیلص یللملا
 .(Odhiambo-Abuya, 2007: 278) دمآ رامش هب ناگدنهانپ تالکشم لح یارب للم

 هب «هدنهانپ» موهفم نیا رد .تسا هتشاد دربراک نآ یعامتجا مولع موهفم رد شیپ اه نرق زا6«هدنهانپ حالطصا»
 یاج رد یهاگهانپ نتفای یارب دوخ نطو و هناخ کرت هب روبجم لیلد ره هب و نامز ره رد هک دوش یم هتفگ یصاخشا
 هدنهانپ زین جیار و یمومع ینعم رد .(Enclocypedia of Public International Law,1988: 452) دندش یم رگید
 رد و هتخیرگ دوخ نطو زا اهنآ یارب لمحت لباقریغ طیارش و لاوحا و عاضوا رطاخ هب هک دوش یم یدارفا مامت لماش
 و تایح هب تبسن دیدهت ،متس و ملظ دننام ؛دشاب توافتم تسا نکمم زین اهنآ رارف لیالد .دنیوج یم هانپ رگید روشک
 یقوقح میژر هب یهد ناماس و ناگدنهانپ زا تیامح .یعیبط یایالب و یلخاد یاه عازن و اه گنج ،رقف و راشف ،یدازآ
 تروص یللملا نیب یاه همان تقفاوم ساسارب ،للم هعماج رارقتسا نامز رد و مود یناهج گنج زا شیپ ،نانآ
 و 9937 ربتکا 86 نویسناونک ،8637 نئوژ 19 ،2637 یم 67 یاه همان تقفاوم هب ناوت یم هلمج نآ زا هک تفرگ یم
 7237 نویسناونک .دومن هراشا ناگدنهانپ یللملا نیب نامزاس همانساسا و 2937 ربماتپس 57 لکتورپ ،8937 ،هیروف 17
 قوقح روشنم ناونع هب نآ زا و ددرگ یم بوسحم ناگدنهانپ اب طابترا رد یللملا نیب دنس نیرتمهم رضاح لاح رد هک
 ،رکذلا قوف نویسناونک هب هجوت اب .تسا هدومن هئارا هدنهانپ زا ار یعماج فیرعت دوش یم دای ناگدنهانپ للملا نیب
 هجوم سرت تلع هب هک دوش یم قالطا یصخش هب هدنهانپ» :دوش یم نایب هنوگنیا ،هصالخ تروص هب :هدنهانپ حالطصا
 تحت یسایس دیاقع نتشاد ای یعامتجا یاه هورگ یضعب رد تیوضع ،تیلم ،بهذم ،داژن هب طوبرم للع هب هک نیا زا
 ای و دناوت یمن و درب یم رس هب دوخ یداع تنوکس لحم روشک زا جراخ رد ،دریگ رارق رازآ و تیذا ،هجنکش ،بیقعت
 و تسا تیعبات دقاف هک یتروص رد ای دهد رارق روشک نآ تیامح تحت ار دوخ دهاوخ یمن روکذم سرت تلع هب
 نآ هب دهاوخ یمن ای و دناوت یمن ،هدرب یم رس هب دوخ یمئاد تنوکس لحم روشک زا جراخ رد یثداوح نینچ زا سپ
 9.ددرگزاب روشک

                                                           
1. International committee of red cross 
2. Refugee 
3. The 1951 Refugee Convention 
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 متسیب نرق زا و ریخا یاه ههد رد نآ دیدج لکش هب ناگدنهانپ قوقح نکیل ،دراد ینالوط یا هقباس یگدنهانپ هچرگ
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم ناگدنهانپ اب طبترم یاهتیامح هلمج زا .تسا هدش حرطم
 ،درک دهاوخن جارخا درب یم رس هب اهنآ نیمزرس رد ینوناق روط هب هک ار یا هدنهانپ ،دهاعتم یاه تلود :جارخا مدع -
 7یمومع مظن ای یلم تینما ظفح لیالد هب رگم
 یگدنهانپ هب طوبرم هیمالعا رد هکنآ رب هوالع للم نامزاس یمومع عمجم :(ندنادرگزاب) هداعا تیعونمم لصا -
 تحت ار درفتسا نکمم هک یروشک هب ناگدنهانپ یرابجا ندنادرگزاب ای جارخا ،در زا ار اه تلود 6(1237) ینیمزرس
 9.دراد یم زاب ،دهد رارق بیقعت
 هک دنشاب یم ناگدنهانپ یارب یرگید تبثم قوقح رگهئارا ،7237 نویسناونک تاررقم :دمآ و تفر یدازآ قح -
 یرادا تدعاسم نوچمه یتاررقم .دنهد یم ار نادب تشگزاب و هدنریذپ روشک زا جراخ هب ترفاسم زوجم اه نادب

 5 .دنشاب یم هتبثم قوقح نیمه هب عجار ترفاسم دانسا و تیوه قاروا ،دمآ و تفر یدازآ تهج
 رب ینتبم و هتشاد تلود کی میمصت هب لماک یگتسب هک تسا یا هیضق «تیعبات بسک» ثحبم :تیعبات بسک -
 مهارف ار هدنهانپ تیعبات بسک تاهج دیاب «تسا نکمم هک اجنآ ات» اه تلود و دشاب یم شا ینیمزرس تیمکاح
 .2دنزاس
 رب هک تسا هدروآ زین ار یرگید یاه تیامح یرسکی 7237 نویسناونک ،دش رکذ الاب رد هک یتیامح دعاوق رب هوالع
 -دزمتسد ای لاغتشا -ضیعبت مدع -نید :زا دنترابع هک دنوش یم میظنت ناگدنهانپ یارب تلود نامه عابتا قوقح یانبم

 نیناوق -هیریخ روما -یمومع تامیعت – اه هاگداد هب هعجارم قح -یفنص و یونعم تیکلام -تامیلعت -یدنب هریج
 ددرگ یم اطعا ناگدنهانپ هب ناگناگیب ریاس اب ربارب زین قوقح یخرب نینچمه .ضراوع و تایلام -یعامتجا همیب و راک
 ،دازآ یاهراک هب لاغتشا ،تیوضع قح ،لوقنمریغ و لوقنم لاوما ،لباقتم لمع زا تیفاعم هب ناوت یم هلمج نآ زا هک
 2.دومن هراشا نکسم ،یملع دازآ یاه هفرح

                                                           
 1951 نویسناونک 32 هدام - 1
 1951 نویسناونک 4 هدام 1 دنب - 3

3 - U.N.G.A res.2312(XXII).14 December 1969 
 دهاوخ قح دنرب یم رس هب نآ نیمزرس رد نوناق قبط هک یناگدنهانپ هب دهاعتم لود زا کی ره» :تسا هدمآ «دمآ و تفر یدازآ» ناونع اب 26 هدام رد - 5
 هنوگ نیا رد ًاامومع هک یتاررقم تیاعر هب طورشم دننک دمآ و تفر تلود نآ نیمزرس لخاد رد هنادازآ و دنیامن باختنا ار دوخ تنوکس لحم هک داد
 .«دوش یم ارجا نایجراخ هرابرد دراوم
 .درک دنهاوخ رداص تیوه قاروا دنشاب یم ترفاسم ربتعم دانسا دقاف و دنرب یم رس هب اهنآ نیمزرس رد هک یناگدنهانپ یارب دهاعتم یاه تلود :16 هدام
 دانسا دوخ نیمزرس زا جراخ هب اهنآ ترفاسم روظنم هب دنرب یم رس هب اهنآ نیمزرس رد مظنم روط هب هک یناگدنهانپ یارب دهاعتم لود (7 :86 هدام
 رد جردنم تاررقم لومشم روبذم دانسا .دشاب رما نیا اب ریاغم یمومع مظن و یلم تینما هب طوبرم هنارمآ لیالد هک نیا رگم .درک دنهاوخ رداص ترفاسم
 .دننک رداص یترفاسم دانسا دنرب یم رس هب اهنآ نیمزرس رد هک ناگدنهانپ هیلک یارب دنناوت یم دهاعتم لود .دوب دهاوخ نویسناونک نیا هیقاحلا
 و دروآ دنهاوخ مهارف یتالیهست ناگدنهانپ هب تیعبات اطعا و شریذپ رد تسا نکمم هک اجنآ ات دهاعتم لود» :ناگدنهانپ 7237 نویسناونک 59 هدام - 2
 «.دنهاکب رما نیا جراخم و هنیزه زا تسا نکمم هک اجنآ ات و هدرک عیرست ار تیعبات لیصحت رما ات درک دنهاوخ ششوک ًااصوصخم
 7237 نویسناونک 36 ات 97 داوم .2
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 اینرفیلاک یلحم تلود نیناوق رد هدنهانپ قوقح
 نیا .تسا «هدنهانپ» هک دنک تباث صخش دیاب هدحتم تالایا رد یگدنهانپ ندوب طیارش دجاو یارب ؛تفگ دیاب ائادتبا
 :لماش (آ) (65) (فلا) 717 شخب «تیعبات و ترجاهم» نوناق قباطم فیرعت
 هک تسا یروشک ای تساج نآ تیلم بحاص هک تسا یروشک هب تشگرب هب لیامت یب ای ناوتان هک تسا یدرف -
 :هک نیا رطاخب ،تسا هتشاد تنوکس اج نآ رد راب نیرخآ
 ؛دهد یم جنر ار وا هدنیآ تیذا و رازآ زا سرت ای هدوب رازآ ای بیقعت تحت هتشذگ رد -
 رارق رازآ ای بیقعت تحت صاخ یعامتجا هورگ رد تیوضع ای یسایس هدیقع ،بهذم ،تیلم ،داژن تلع هب ای -
 (U.S. Government Accountability Office, 2016).دراد
 مئارج زا یشان بیقعت تروص رد دراد قح صخش ره" :هک دراد یم ررقم ییاکیرمآ فیاظو و قوقح هیمالعا 26 هدام
 .7دنک یگدنهانپ تساوخرد یجراخ نیمزرس رد ،یللملا نیب یاه همانتقفاوم و روشک ره نیناوق قباطم ،یداع
 نیمضت ینوناق ریغ و ینوناق نیرجاهم زا معا ناسکی روط هب ار ناگدنهانپ همه رشب قوقح دراد هفیظو هدحتم تالایا
 و ضیعبت مدع و یربارب ،بسانم یسرداد یاه نیمضت لقادح ،یناسنا راتفر ،یدازآ ،یصخش قوقح لماش هک ،دنک
 ,American Declaration of the Rights and Duties of Man) دشاب یم یگداوناخ و یصوصخ یگدنز زا تیامح

 یارجا هب دهعتم روشک نیا ،هدحتم تالایا یوس زا للم نامزاس ناگدنهانپ 7237 نویسناونک یاضما هب هجوتاب .(1948
 .تسا نآ داوم یمامت

 یلحم تلود .دنک یم لیهست ار یلحم یتلود یاه سناژآ داجیا اینرفیلاک یساسا نوناق 77 هدام و اینرفیلاک تلود نوناق
 یساسا نوناق ود یاراد اینرفیلاک .تسا هدش لیکشت یا هقطنم یاه ناگرا و هژیو یحاون ،اهرهش ،اهناتسرهش زا اینرفیلاک
 بیوصت 1287 لاس رد هیداحتا هب اینرفیلاک دورو زا لبق 3587 ربماون 97 خیرات رد اینرفیلاک یساسا نوناق نیلوا .تسا

 اینرفیلاک تلایا رد  .تسا هدش حالصا راب 185 زا شیب و دش بیوصت 3187 هم 1 رد اینرفیلاک یلعف یساسا نوناق .دش
 یقوقح تیصخش و تردق یاراد هک تسا تلود یسایس هعومجمریز نیرتگرزب شخب .دراد دوجو شخب ای یتناک 82
 و عضو یارب دوخ لالقتسا دهد یم هزاجا اه شخب هب یتلایا یساسا نوناق .(Smith and Tolbert, 2004: 40) تسا
 تلود شقن .دشابن تلود یلک نیناوق اب ریاغم یعضو ماکحا هک نیا رب طورشم دنشاب هتشاد ار یلحم ماکحا یارجا
 ناونع هب ،لاردف یاه تلود و یتلایا تلود زاین دروم تامدخ هئارا ،تلود یسایس هعومجم ریز کی ناونع هب ،شخب
 (ناتسرهش) شخب ره .تسا یزرواشک روما هرادا ،یناگیاب و دانسا ،تاباختنا ،یرفیک تلادع ،هافر ،تشادهب ،لاثم
 و ،دننک یم بیوصت ار تاررقم و ماکحا و هدرک یراذگ تسایس هک دوش یم هرادا هرفن جنپ تراظن تئیه کی طسوت
 هدش لیکشت سلجم و انس سلجم ود زا اینرفیلاک یتلایا یراذگنوناق .دننک یم تراظن ار شخب تارادا یاه تیلاعف
 رد وضع 18 و دننک یم تمدخ هرود ود تیدودحم اب لاس 5 کی ره هک دراد دوجو وضع 15 انس سلجم رد .تسا
 .(Garrett, 2019: 3-5) دننک یم تمدخ هرود هس لقادح اب ار هلاس 6 یاه هرود زا کی ره هک دنتسه سلجم

                                                           
1. American Convention, Article 22(7). 
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 دهدیم تروص هک ییاهتیامح و دسانش یم تیمسر هب ناگدنهانپ یارب اینرفیلاک یلحم تلود هک یقوقح نیرتمهم
 :زا دنترابع
 یمومع تامدخ و تشادهب هب طوبرم قوقح -1

 :درب مان ناوتیم ار ریز نیناوق یمومع تامدخ و تشادهب طبترم یاهتیامح هلمج زا
 تسا یلحم یتلود هجدوب همانرب کی :(3116 هرامش نوناق -8337 لاس بوصم) ناگدنهانپ هب یدقن کمک هحیال -
 دوش یم تخادرپ اه تیلولعم عاونا اب ناوتان و انیبان ،دنملاس نادنورهشریغ دارفا یارب یدقن تروصب ،هناهام هک

(California Immigration Policy center,2015, AB. 2779). 

 The) اینرفیلاک یئاذغ کمک همانرب :(2127 هرامش نوناق -1337 لاس بوصم) اینرفیلاک یئاذغ کمک همانرب -

California Food Assistance Program (CFAP)) هب نآ رد هک تسا اینرفیلاک یلحم تلود کمک همانرب کی 
 یارب مزال طیارش دقاف دارفا نیا .دوش یم هئارا یئاذغ یاهربمت ای اه نوتژ دنشاب مزال طیارش یاراد هک ینیرجاهم
 .(California Immigration Policy center,2015, AB. 1576) دنتسه لاردف تلود یئاذغ یاه نپوک تفایرد
 یاه تبقارم تامدخ و رامیب زا تبقارم نوناق :(9716-7716 بوصم) ینامرد-یکشزپ یاه تبقارم حالصا نوناق -
 هب ای دندوبن همیب ًااساسا ای دندوبن تمالس و تشادهب ششوپ تحت هک یدارفا یارب یرایسب یاه تصرف ینتفای تسد
 .(California Immigration Policy center, 2015) دروآ مهارف ار دنتشاد لبق زا هک یطیارش لیلد

 ینامرد و تشادهب ،تامادقا نیا :(یتلایا هجدوب نوناق 7 دنب -17 هدام -9716 بوصم) یتشادهب یگتسیاش همانرب -
 تبقارم و رامیب زا تبقارم نوناق یارجا مهم یاه هفلؤم زا یکی هک ،دنزرف نودب دمآرد مک نالاسگرزب یارب ار
 (California Immigration Policy center, 2015) دروآ مهارف ،تسا اینرفیلاک رد ینتفای تسد

 نیرجاهم هیلک یارب یتلایا تلود :(3227 هرامش -2116 بوصم) ناسنا قاچاق زا هدنامزاب نارجاهم یارب تالیهست -
 رظن رد یا هژیو تالیهست دنا هدرب رد هب ناج یدج مئارج ریاس و یلحم تنوشخ ،ناسنا قاچاق زا هک یناگدنهانپ و
 .(California Immigration Policy center, 2015, SB 1569) تسا هتفرگ
 شزومآ هزوح هب طوبرم قوقح -2
 رد یتیامح نیناوق زا یخرب .دنهد یم لیکشت ار اینرفیلاک تیعمج زا دصرد 65 اه نآ نادنزرف و ناگدنهانپ و نیرجاهم
 :تسا ریز حرش هب هزوح نیا

 هرامش -7116 بوصم) میقمریغ دارفا یارب هیرهش تخادرپ زا تیفاعم ؛ناتسریبد هرود زا سپ یمومع شزومآ -
 یاه جلاک و اه هاگشناد یالاب یا هیرهش تخادرپ زا کردم دقاف نیرجاهم و ناگدنهانپ نادنزرف نوناق نیا قباطم :(152
 .California Immigration Policy center, 2015, AB) دنتسه ربارب هیرهش تخادرپ هب مزلم و هدش فاعم یمومع

540). 
 نیا قباطم :(197 هرامش -7716 بوصم) اینرفیلاک «میرد» نوناق ساسارب یلیصحت هنیزه  کمک تفایرد یگتسیاش -
 هنیزه کمک نتفرگ یارب تماقا کردم دقاف نایوجشناد هب یربارب یاه تصرف اه هاگشناد و یمومع یاه جلاک نوناق
 (California Immigration Policy center, 2015, AB. 130) دروآ یم مهارف ار سروب و یهاگشناد
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 نایوجشناد هب میرد نوناق :(797 هرامش -7716 بوصم) اینرفیلاک «میرد» نوناق ساسارب نایوجشناد هب یلام کمک -
 هنیزه و ،یتلود یلام یاه کمک ،هاگشناد یلام یاه کمک ،یصوصخ یاه سروب ات دهد یم هزاجا زین جلاک ینوناق ریغ
 .(.California Immigration Policy center, 2011, AB. 131) دننک تفایرد و تساوخرد ار جلاک
 ناگدنامزاب هیلک نوناق نیا قباطم :(3387 هرامش -6716 بوصم) مئارج زا ناگدنامزاب یارب شزومآ هب یسرتسد - 

 یلام یاه کمک هب یموادم یسرتسد دناوت یم دنشاب یم تماقا یاراد دنورهش ای هدنهانپ ،رجاهم هک اه تنوشخ و مئارج
 ,California Immigration Policy center, 2015) دنشاب هتشاد هیرهش یواسم یاه خرن ،یلیصحت هنیزه کمک ،یتلایا

AB. 1899.). 
 نادنزرف هیلک نوناق نیا قباطم :(757 هرامش -9716 بوصم) یلاع شزومآ هب تعاطتسا و یسرتسد ندنادرگزاب -
 هب دنناوت یم دنک یم یگدنز ناشنیدلاو جارخا هجیتن رد هدحتم تالایا زا جراخ رد رابجا هب هک اکیرمآ نادنورهش
 ,California Immigration Policy center, 2015) دننک ادیپ تسد یلیصحت یاه هنیزه کمک و اه جلاک و اه هاگشناد

SB. 141). 
 راک قوقح -3
 رایسب یدیلوت و یزرواشک عیانص رد هک دنهد یم لیکشت ار اینرفیلاک راک یورین موس کی ناگدنهانپ و نارجاهم

 :تسا ریز حرش هب هزوح نیا رد یلحم تلود یتیامح نیناوق .دنتسه ریگمشچ
 تلایا رد شخب ،رهش ،تلایا ،ینوناق هحیال نیا قباطم :(2967 هرامش -7716 بوصم) لاغتشا رد عیرست نوناق -
 .(California Immigration Policy center, 2015, SB. 1236) دوش یم فاعم وجراک یکینورتکلا دییأت زا اینرفیلاک
 دوب هدرک مزلم ار نایامارفراک هیلک هک ،نوناق نیا قباطم :(756 هرامش -9716 بوصم) یلحم نارگراک قوقح هحیال -
 California Immigration Policy) دننک راک دیابن نارگراک تعاس 25 زا شیب هتفه رد و تعاس 3 زا شیب هنازور

center, 2015, AB. 241) 
 رد دوخ قوقح لامعا هک ینارگراک نوناق نیا قباطم :(926 هرامش -9716 بوصم) رجاهم نارگراک لباقم رد یفالت -
 رادروخرب ،دننک یمن تیاعر ار قوقح نیا هک ینایامرفراک لباقم رد یفاک تیامح زا دنتسه راتساوخ ار راک طیحم
 .(California Immigration Policy center, 2015, AB. 263) دنوش یم

 :(222 هرامش -9716 بوصم) یفالت زا سرت نودب نوناق رد ناش قوقح لامعا یارب نیرجاهم یزاسدنمناوت نوناق -
 هیلک ساسا نیمه رب دوش وغل وا راک و بسک هناورپ دنک یفالت هب مادقا یئامرفراک رگا هک دهد یم هزاجا نوناق نیا
 California) دنشاب راتساوخ ار امرفراک یوس زا دوخ ینوناق قوقح لامعا دنناوت یم سرت نودب نارگراک

Immigration Policy center, 2015, SB. 666). 
 نیمأت ار یتلایا نوناق طیارش هک یدارفا ،نوناق نیا قباطم :(5617 هرامش -9716 بوصم) ینوناق هیور هب دورو -
 دنهد یم ماجنا ینوناق تروصب ار دوخ راک لحارم یمامت نآ رد هک دنوش یم دراو یتلایا ینوناق هیور هب دننک یم
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 .California Immigration Policy center, 2015, AB) دنشاب رجاهم ای هدنهانپ ای اکیرمآ دنورهش هک نیا زا رظنفرص

1024). 
 و نیرجاهم هب نوناق نیا :(3277 هرامش-5716 بوصم) یا هفرح (لغاشم) یاهزوجم هب یسرتسد شرتسگ -
 California) دننک عورش ار دننیب یم ای هدید شزومآ نآ رد هک یا هفرح لغاشم دهد یم هزاجا ناگدنهانپ

Immigration Policy center, 2015, SB. 1159). 
 دهعتم دیاب یقوقح و یقیقح تیصخش ره :(115 هرامش -5716 بوصم) یجراخ راک یورین یریگراکب یارب مان تبث

 .(California Immigration Policy center, 2015, SB. 477) دیامن هدافتسا یجراخ راک یورین زا هک دوش
 قوقح یاه تیصخش هیلک نوناق نیا قباطم :(115 هرامش -5716 بوصم) یجراخ راک یورین ناراک هعطاقم مان تبث -
 و هدرک مان تبث راک نویسیمک رد هک تشاد دنهاوخ زاین دننک یم هدافتسا یجراخ راک یورین زا هک یقیقح و
 (نوناقریغ-نوناق) رجاهم نارگراک و دوخ یارب زایندروم یاه تیامح قیرط نیا زا ات دنیامن ءاضما ار راک یاهدادرارق
 .(California Immigration Policy center, 2015, SB. 477) دنراد تفایرد ار ناگدنهانپ و

 یاه نادنز نوناق نیا قباطم ،(9716 بوصم) تسارت نوناق :زا دنترابع راصتخا روط هب یتیامح نیناوق نیرتمهم
 California) دننک یم یراددوخ هدش زرحم اهنآ جارخا هک یدراوم رد زجب هدنهانپ دارفا نتشاد هگن زا یلحم

Immigration Policy center, 2015, AB. 4). هرامش -5716 هجدوب نوناق) ناکدوک یارب ینوناق تامدخ ،نینچمه 
-هدش اکیرمآ کاخ دراو و هدرک رارف تنوشخ تلع هب هک یناکدوک هیلک نوناق نیا قباطم هک ،(5716 بوصم -2157
 (California Immigration Policy center, 2015, AB. 1476) دنریگیم رارق ینوناق تامدخ تیامح تحت دنا
 نوناق نیا زین (2377 هرامش -9716 بوصم) مئارج ناینابرق یارب مئارج و تافلخت یاه شرازگ هب یسرتسد نوناق
 ای دننک راکنا ار دوخ هدنورپ یاوتحم هب هدنهانپ یسرتسد دنناوت یمن یلحم و یتلایا فلتخم یاه ناگرا و اهداهن
 California) تسا هتشادن ینوناق روضح هدحتم تالایا رد هک دوش تباث رگا یتح ،دنروآ لمعب تعنامم

Immigration Policy center, 2015, AB. 1195). یگدنهانپ ای رجاهم تیعضو ساسارب یذاخا زا یریگولج نوناق 
 ای داهن چیه هب ار رابجا ،راشف ،روز ،دیدهت زا هدافتسا هک تسا ینیناوق هلمج زا زین (562 هرامش -9716 بوصم)
 .(California Immigration Policy center, 2015, AB. 524) دهدیمن هدنهانپ زا یذاخا ای رارقا یارب یصخش
 یریگراکب زیمآ ضیعبت یاه هنیمز و طیارش درادیم ررقم زین (1227 هرامش -5716 بوصم) ینف یزاسکاپ نوناق
 هب رجاهم ای هدنهانپ هب درادن قح سک چیه و دوش یم فذح یصوصخ و یمومع شخب رد نیرجاهم و ناگدنهانپ
 California) دراد اور دراوم ریاس و یگدننار ،تشادهب ،یعامتجا نیمأت ،راک هنیمز رد ضیعبت یو تیعضو تلع

Immigration Policy center, 2015, AB. 1660). 
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 تالالتخا دریگن تروص اهنآ زا یقوقح بسانم تیامح رگا و دنتسه وربور یفلتخم یاهنارحب اب ناگدنهانپ هزورما

 یلحم تلود رد ناگدنهانپ قوقح زا تیامح لیلحت فده اب رضاح شهوژپ .دوشیم داجیا اهنآ یگدنز رد یدج
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 هک نیا زا هجوم سرت تلع هب هک دوش یم قالطا یصخش هب هدنهانپونژ 7237 نویسناونک قباطم .دش ماجنا اینرفیلاک
 ،بیقعت تحت یسایس دیاقع نتشاد ای یعامتجا یاه هورگ یضعب رد تیوضع ،تیلم ،بهذم ،داژن هب طوبرم للع هب

 تلع هب ای و دناوت یمن و درب یم رس هب دوخ یداع تنوکس لحم روشک زا جراخ رد ،دریگ رارق رازآ و تیذا ،هجنکش
 زا سپ و تسا تیعبات دقاف هک یتروص رد ای دهد رارق روشک نآ تیامح تحت ار دوخ دهاوخ یمن روکذم سرت

 روشک نآ هب دهاوخ یمن ای و دناوت یمن ،هدرب یم رس هب دوخ یمئاد تنوکس لحم روشک زا جراخ رد یثداوح نینچ
 و تیعبات بسک قح و دنرادن ار دصقم روشک زا هداعا ای جارخا قح ناگندنهانپ ،نویسناونک نیمه قباطم .ددرگزاب
 لاغتشا ،شزومآ یاههزوح رد یرگید قوقح نویسناونک نیرتمهم ناونع هب نویسناونک نیا دنراد ار دمآ و تفر یدازآ
 قوقح ونژ نویسناونک زا رتارف اینرفیلاک تلایا یلحم تلود رد .تسا هتفرگ رظن رد ناگدنهانپ یارب یعامتجا نیمأت و
 رد تلود هک یمومع تامدخ و تشادهب هب طوبرم قوقح هلمج زا تسا هدش هدید نآ زا تیامح و ناگدنهانپ

 حالصا ،(2127 نوناق) یئاذغ کمک ،(3116 نوناق) ناگدنهانپ هب یدقن کمک هب مزلم صخشم نوناق نیدنچ
 تلود زین ناگدنهانپ شزومآ قوقح هنیمز رد نینچمه .تسا (9716-7716 بوصم) ینامرد-یکشزپ یاهتبقارم
 نوناق) میقمریغ دارفا یارب هیرهش تخادرپ زا تیفاعم نوناق هلمج زا تسا هداد ماجنا یددعتم یقوقح تامادقا یلحم
 یارب شزومآ هب یسرتسد ،(197 هرامش نوناق) یلیصحت هنیزه کمک تفایرد یگتسیاش نوناق ،(یتلایا 152
 نوناق) لاغتشا رد عیرست نوناق اینرفیلاک یلحم تلود زین راک نیناوق رد .تسا (3387 نوناق) مئارج زا ناگدنامزاب

 یلحم نارگراک قوقح نوناق نینچمه هدرک عضو دنکیم فاعم مادختسا یارب ار هدنهانپ یکینورتکلا دییأت هک (2967
 داعبا رد زین یتیامح نیناوق ریس .دیامنیم زور رد تعاس 3 راک تاعاس تیاعر هب مزلم ار نایامرفراک هک (756 نوناق)
 زا یریگولج و رتشیب تظافح روظنم هب اینرفلاک یلحم تلود هک تساجنیا هتکن تسا هدش عضو نآ فلتخم
 ار هدنهانپ قوقح هک تسا هدرک عضو یصاخ نیناوق یصوصخ ای یتلود یاهداهن رد ناگدنهانپ زا هدافتساءوس
716 بوصم) یگدنهانپ ای رجاهم تیعضو ساسارب یذاخا زا یریگولج نوناق هلمج زا دهدیم شرتسگ  هرامش -9
-یمن هدنهانپ زا یذاخا ای رارقا یارب یصخش ای داهن چیه هب ار رابجا ،راشف ،روز ،دیدهت زا هدافتسا نآ رد هک (562
 ریاس ای روشک نیا زا هک ییاهترجراهم و کیزکم اب ندوبزرممه تلع هب اکیرمآ تلایا نیا رد دسریم رظنب .دهد
 ،ناگدنهانپ و نیرجاهم راک یورین و اهصصخت هب تلایا نیا یدنمزاین و دریگیم تروص اکیرمآ هراق یاهروشک
 و بذج لوا هلحرم رد ار هدنهانپ دراد یعس تلایا نیا و تسا یللملانیب و لاردف نیناوق زا رتارف یتیامح نیناوق
 بلغا ساسا نیمه رب .دریگ تروص یناسآ هب اهنآ یاهیدنمناوت و اهتیفرظ زا هدافتسا ای دیامن ماغدا سپس
 رد ینوناق تیامح رتچ یعون هب و تسا اینرفیلاک تلایا و کیزکم زرم زا دنوشیم هدحتم تلایا دراو هک یناگدنهانپ
 .دش لامعا هناریگتخس نیناوق یخرب پمارت ندمآراک یور زا دعب هچرگا تسا یگدنهانپ هدننکبیغرت تلایا نیا
 یسرتسد قح ،یعامتجا نیمأت ،شزومآ ،تشادهب ،یگدننار هنیمز رد اینرفیلاک تلایا یلحم تلود تفگ دیاب ًااعومجم
 رد هتبلا دشاب هدافتسا لباق دناوتیم یلحم یاهتلود ریاس یارب هک دراد یعماج نیناوق تاعوضوم ریاس و هدنورپ هب



 91 ...ناگدنهانپ قوقح زا تیامح یسررب

 رد عوضوم نیا و دراد ناگدنهانپ زا تیامح رد یمهم شقن یلحم تلود اب هارمه یتلودریغ یاهداهن تلایا نیا
 .تسا ناگدنهانپ هیلع هناریگتخس تامادقا هنیمز رد لاردف تلود یاهیریگمیمصت هار دس داروم زا یرایسب
 عبانم

 ،نارهت ،هجراخ روما ترازو یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد ،لوا پاچ ،ناگدنهانپ قوقح لوحت و هعسوت .(5197) داوج ،ییافص
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