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 هدیکچ
 هجاوم یتینما یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ـ یگنهرف ی هدیدع یاه شلاچ اب ناتسدرک میلقا رد هژیوهب قارع رد یسارکومد ققحت
 ققحت یاه شلاچ» هک دزادرپب لاوس نیا هب ات تسا شالت رد رضاح ی هلاقم .دنا هدش لدب نویسازیتارکومد ریسم رد یدس هب هک تسا

 هیلوا خساپ رد «؟دنا هدش لدب نویسازیتارکومد ریسم رد یعنام هب هنوگچ و دنمادک ناتسدرک میلقا رب زکرمت اب قارع رد یسارکومد
 لیبق زا یسارکومد هب راذگ ریسم رد اه شلاچ زا یفیط 2201 ات 3001 زا ناتسدرک میلقا هژیوهب و قارع» هک درک ناعذا ناوت یم

 زین و یلم ناگبخن یاه هیًال رد فاکش ،مسیریتنار نارحب ،ییارگ یلمورف ی هبلغ ،یمالسا مسیلاکیدار روهظ ،اه تیلقا هیلع تنوشخ
 و هنًالداع ان ییاضق ماظن لیبق زا یتاعوضوم رانک رد ار اه هفلوم نیا تحص زین  هلاقم یاه هتفای .«تسا هدوب هجاوم یجراخ تالخادم
 و یمک یبیکرت شور زا شهوژپ نیا .دیامن یم دییات ار روشک نیا رد یسارکومد ققحت عناوم ناونع هب نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت

 نییبت و حیرشت هب اه تیمک و داعبا ،اهدنور یسررب اب یخیرات ریسفت نمض ات درب یم هرهب نامزمه روط هب دحاو هعلاطم کی رد یفیک
 نیا رد هوالعب ؛تسا ربتعم یاهرامآ و دانسا و یا هناخباتک عبانم زا و یدانسا عون زا اه هداد یروآ عمج شور .دزادرپب یلصا لاوس

                                                           
 maghsoodi42@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 تیعضو زا یرت قیمع کرد ات تسا هدش هدافتسا یلیلقت – یتلع کت درکیور یاج هب یتلع دنچ درکیور اب یدرک عبانم زا هلاقم
  .دوش هئارا میلقا رب زکرمت اب قارع رد یسارکومد ققحت مدع شلاچ
 
 ناگبخن فاکش ،مسیریتنار ،ییارگرادتقا ،ناتسدرک میلقا ،قارع ،نویسازیتارکومد :یدیلک تاملک

 

 همدقم
 اب هراومه رما نیا و دور یم رامش هب رصاعم تسایس ملع رد ثحابم نیرتمهم زا یکی یسارکومد هب راذگ یسررب

 طوبرم تایرظن و ثحابم و یسارکومد هب راذگ عوضوم لصا .تسا هدوب وربور نردم ناهج رد یدیدج یاهشناوخ
 و ینمض عامجا ـ قفاوت رب  هوالع نآ هیکت و تسا کیتارکومد هب کیتارکومدریغ یاه میژر زا راذگ رب ینتبم نآ هب
 و موادت تیاهن رد و یریگ لکش سپس کیتارکومدریغ یسایس متسیس یشاپورف نارود زا راذگ ،بولطم یلدم باختنا
 .ددرگ یم یقلت یسارکومد هب راذگ ییاهن فده هک تسا کیتارکومد تایح قیمعت
 رد هقطنم نآ رد یموق یاه نارحب و لئاسم هب یسارکومد هلئسم تسخن ی هلهو رد ناتسدرک میلقا رد هژیو هب قارع رد
 زا سپ روشک نیا رد .تسا یلم تیوه اب طبترم یا هلئسم ور نیا زا و ددرگیم زاب تموکح و تسایس اب تبسن

 درک ناربهر و اه یقارع .دش زاغآ  یسارکومد تمس هب راذگ نارود ،9113 لیروآ 1 رد ثعب میژر زیمآ تیقفوم فذح
 یساسا نوناق بیوصت و نتشون هب قفوم اهنآ ،دنتفرگ سپ ار دوخ لالقتسا 2113 لاس رد مسیلاردف زا سپ روشک نیا

 تردق زیمآ حلص لاقتنا تنس داجیا هب عورش و هتخادرپ یمومع و یناتسا تاباختنا مظنم یرازگرب هب ،هدش دیدج
 .دندومن یناملراپ ماظن هاگیاج تیمکاح رب ینتبم یندم تسیز زین و بختنم یرگید هب یسایس

 یتینما ـ یسایس و یداصتقا ،یخیرات و یگنهرف قیمع یاه فاکش اب میلقا و قارع هراپ دنچ هعماج دوجو نیا اب 
 نارحب رانک رد ،ناتسدرک و قارع رد یا هفیاط ـ یموق یاه شزیگنا رب ینتبم یسایس گنهرف عقاو رد .تسا هجاوم
 تالخادم نوچ یلماوع رگید و یلم ناگبخن یریگ لکش مدع ،لاکیدار نایارگ مالسا اب طبترم تالکشم ،مسیریتنار
 هب ات تسا شالت رد هلاقم نیا ،دش هتفگ هچنآ هب تیانع اب ،اذل .تسا هدش نآ رد یسارکومد ققحت عنام ،یجراخ
 .دزادرپب (1013 - 9113) ناتسدرک میلقا رب دیکات اب قارع رد یسارکومد ققحت یاه شلاچ نیرت مهم یسررب
 یرظن درکیور
 اب هک دوش یم قالطا رالاس مدرم یسایس میژر کی هب لاقتنا دنیارف هب یسایس یساسا رییغت هباثم هب نویسازیتارکومد
 رس تشپ ار یجاوما یخیرات ظاحل هب هک ،دنک یم تکرح مدرم تیمکاح رادتقا یاتسار رد کیتارکومد یریگ تهج
 یکی هب انب دنچره .دش یم هتخانش هنایمرواخ رد ندش یبرغ ناونع تحت متسیب نرق لیاوا رد لاقتنا نیا .تسا هتشاذگ
 نیب یتاذ یراگزاسان زا یبرغ ًالاتدمع کاردا ،هتسجرب سانش قرش ناونع هب دیعس دراودا یدیلک یاه لالدتسا زا
 و طیارش دقاف اقیرفآ لامش و هنایمرواخ» هک تشاد راهظا یو ،نیا رب هوالع .تسا یمالسا و کیتارکومد یاه شزرا
 یخیرات یاه توافت رب وا هک ارچ .(Posusney and Angrist, 2005: 12-14) «دنتسه نویسازیتارکومد مزال یاه هنیمز
 .تشاد دیکات یسارکومد هب یبرغ درکیور زین و هقطنم نیا نایم یگنهرف و
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 کیتارکومد تارییغت یارب برغ ات دش یلماع نیداینب یاهلاسم هباثم هب ،یبرغ ی هویش هب نویسازیتارکومد ،نایم نیا رد
 و 0یکستییول نویتسا .دش تیامح زین اهروشک رد هلخادم زا ًالاهاگ یتح .دوش راک هب تسد فلتخم قطانم رد
 هداد شیازفا درس گنج نایاپ زا سپ ار ندش هزیتارکومد لامتحا ،برغ اب کیدزن طباور هک دنا هتشاد راهظا ،3یاو ناکول
 یاهنامزاس رد تیوضع هک داد ناشن 3113 لاس رد هعلاطم کی .(Levitsky and Way: 2010: Introduction) تسا
 کی ،دوجو نیا اب .(Pevehouse, 2002: 519) «دراد طابترا 3110 ات 1۲10 هرود رد یسارکومد هب لاقتنا اب» یا هقطنم
 ,Knack) دادن ناشن اهروشک ندش کیتارکومد هب یجراخ یاه کمک شقن رب ینبم یکردم چیه 2113 لاس رد هعلاطم

 یارب یجراخ ی هلخادم عوضوم ،نآ اب هتساوخدوخ و لداعتم دنویپ و برغ هب یکیدزن لباقم رد .(258 :2004
 یجراخ تالخادم» هک درک ناونع "یسارکومد" باتک رد لاد تربار ،اتسار نیا رد .تسا حرطم یسارکومد شرتسگ
 و یقرش و یزکرم یاپورا رد یوروش تالخادم هب یو دانتسا .دنک یم کمک کیتارکومد یاه دنور تسکش هب
 .(Dahl, 2019) «تسا نیتال یاکیرمآ رد هدحتم تالایا تالخادم
 طیارش ینعی ،یدام طیارش .0 :زا دنترابع هک دریگ یم رظنرد طرش شیپ جنپ یسارکومد تیقفوم یارب 9نهوک تربار
 هنادازآ لیکشت هزاجا هلمج زا یقوقح هراوزاس دیهمت ینعی ،یساسا نوناق طرش .3 .یداصتقا تابیترت و ییایفارغج
 یارب نادنورهش دادعتسا هب هک یرکف طیارش .9 .نآ راشتنا و رکف یدازآ ،یسایس ناگبخن زا داقتنا و تاعامتجا
 طیارش .2 .ددرگ یمرب ناشدوخ کیتارکومد فیاظو یارجا یارب اه نآ زا هدافتسا هوحن و اه هداد زا هدافتسا
 اب و هحلاصم هب لیم اب نادنورهش یشیدنا یبرجت موزل هلمج زا یلئاسم و یناور تخاس یاه یگژیو ینعی ،یتخانشناور
 ربارب رد دوخ زا عافد یاه تیلباق لماش هک یسارکومد یتظافح طیارش .۲ ...و یمزج دیاقع رد هابتشا لامتحا ضرف
 نارود رد هدافتسا لباق یبسن لکش هب ،کیسالک طورش نیا .(۹2 :2۹90 ،یرداق) تسا یجراخ مجاهت ای یلخاد داسف
 اب زین و روکذم تاعوضوم هب تیانع اب .دریگ رارق هدافتسا دروم یسارکومد ققحت مهف تهج دناوت یم و تسا رصاعم
 نیا ،قوف یرظن ثحابم رب ینتبم ناتسدرک میلقا رب زکرمت اب قارع رد یسارکومد ققحت یاه شلاچ ی هلاسم رب زکرمت
 :تسا هدیسر ریز رادومن لیذ اه هفلوم نیا نیرت مهم ییاسانش هب هلاقم
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 میهافم هتبلا هک تسا هدمآرد ریرحت هتشر هب یدایز راثآ ریخا ههد ود رد ناتسدرک میلقا و قارع تالوحت اب زابترا رد
 رد ار دنا هتشاد هجوت مهم نیا هب رتشیب هک یصخاش راثآ زا یخرب .تسا هدوب هجوت دروم رتمک نویسازیتارکومد عناوم
 .مییامن یم یسررب همادا
 تاعلاطم یوتیتسنا پاچ «نوناق هار هشقن - یزاس تلود» ناونع اب یباتک رد ،(3013) نیدلاءالع زیزعلادبع روالد
 یا هریشع راتخاس و یندم ی هعماج فعض و ییامزیراک گنهرف ناتسدرک میلقا رد هک دراد هراشا ،لیبرا هنایمرواخ
 تیلقا و تیرثکا یعامتجا راتخاس و یسایس گنهرف دشر اب داضت رد ار اه نآ اذل ،تسا یسایس یاهورین تردق کالم
 یار ربارب رد اهنآ ییوگخساپ زا رتشیب شیوخ عوبطم بازحا هب ناگدنیامن یدنبیاپ هک تسا رظن نیا رب و دنیبیم
 ناتسدرک میلقا لئاسم یسررب هب تبسن یسایس یسانش هعماج دعب زا هک تسا نآ رد باتک تیمها .دشاب یم ناگدنهد
 هدیدان قارع یعامتجا – یسایس راتخاس و تفاب و هعماج زا ناتسدرک میلقا یسایس گنهرف یریذپریثات اما هتخادرپ
 .تسا هدش هتشاگنا

 طوقس زا سپ قارع ندش هزیتارکومد یلخاد عناوم» ناونع اب یا هلاقم رد ،(9190) یکلم یدهم دمحم و هشخرد لالج
 یسررب هب اهنت هکنیا و دنرامش یم رب یجراخ و یلخاد عناوم ار قارع رد یسارکومد ققحت عناوم ،«نیسح مادص
 تانایرج و اه هورگ زا کی ره یار هب ریسفت و یدنبیاپ مدع و قارع یهجو دنچ تفاب و راتخاس لماش یلخاد عناوم
 تیعضو رد یجراخ لماوع مهم رما نتفرگ هدیدان و هلاقم یتساک زا ناشن هتخادرپ یساسا نوناق هب قارع لخاد
 ار یللملا نیب و یا هقطنم یاهروشک یاه یراذگتسایس یجراخ هاگدید زا دنچره .دشاب یم قارع رد یسارکومد
 .دنرب یم مان راذگ ناررود یاه شلاچ ناونع هب
 :هنایمرواخ رد اهدرک و نویسازیتارکومد ،هعزانم» تالاقم هعومجم باتک رد ،(2013)سسروگ دمحم و ونامور دیوید
 هب اهدرک ،نویسازیتارکمد ینالوط ریسم رد ،دنراد یم نایب ،ییاقآ یجاح دازآ همجرت «هیروس و قارع ،ناریا ،هیکرت
 زا .دنیامن افیا اه یسارکومد تابث و داجیا رد ار یتایح شقن دنناوت یم ،هنایمرواخ رد یموق هورگ نیرتگرزب ناونع
 رد شعاد روهظ زا لبق ،هنایمرواخ رت تابث اب اتبسن و هنانیبشوخ یاضف رد هک تسا نآ باتک تالاقم رد یتساک تاکن

 .تسا هدش نایامن عقاو رما فالخرب نونکات نآ یاهینیب شیپ زا یخرب و ،فیلات 2013 لاس
 Solutions out of the Crisis of » ناونع تحت یا هلاقم رد (0013) یدیشروخ دیجم و یدوصقم یبتجم

Democracy in the Middle East » موهفم دوخ زا رت هدیچیپ تیاغ هب عوضوم هک دنراد یم نایب ار هاگدید نیا 
 هک ناهج رد کیتارکومد راتخاس اب ییاهروشک دوجو ،اهنآ دید زا .دراد دوجو نآ زا هک تسا یروصت ،یسارکومد
 یسارکومد تیباذج هب بلغا ،دنتسه هتفرشیپ یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا متسیس کی یاراد تاقوا یهاگ
 زا ناشن لئاسم حرط هدنام لوفغم یبهاوم نینچ نتشاد زا هنایمرواخ هک اجنآ زا اما .تسا هدوزفا ناهج رد
 تامادقا زا تیامح و اه شزرا ،دیاقع هناگدنچ یاهراکهار یسررب و تخانش رب ناگدنسیون قیقد یفاکشدبلاک
 The » ناونع تحت یا هلاقم رد یقارع ی هدش هتخانش ناربهر زا (۲113) یوالع دایا .تسا هنایمرواخ رد کیتارکومد

Democratization Process in Iraq » روشک نیا زا شا هتسیز ی هبرجت و دراد قارع تالوحت زا هک یعماج یهاگآ اب، 
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 رد و لمع راکتبا دقاف ،هدش میسقت قارع هعماج هک تسا هدش ثعاب متس و گنج ،دادبتسا اه ههد هک تسا رظن نیا رب
 شیب ییایور زین یسارکومد و هتشادن بارعا زا یلحم نآ رد یلم تیوه .دشاب ریذپ بیسآ فلتخم تالکشم ربارب
 یاه هزوح لماش روشک نآ یاه نارحب رب هبلغ یگنوگچ دروم رد ییاهداهنشیپ هئارا هلاقم توق هطقن زا .دشابن
 .دشاب یم قارع هدنیآ رد یلم تیوه یزاسزاب رانک رد یجراخ تسایس و نارمع ،یداصتقا
 شهوژپ یسانش طیحم
 هکلب ،تسا هداد رارق ریثات تحت ار نآ یسایس و ییایفارغج تیعضو اهنت  هن هک تسا یتالوحت زا راشرس قارع خیرات
 رد یپایپ یاهاتدوک ی هبرجت .تسا هدش نهک تیاغ هب نیمزرس نیا رد زین یعامتجا و یگنهرف قیمع تالوحت ثعاب
 رد نایماظن ی هبلغ ،اهروتاتکید نایم تردق عیرس ندش تسد هب تسد ،یهاشداپ ماظن نداتفارب زا سپ ًالاصوصخ قارع
 نارگیزاب ،یلخاد تاکیرحت ی هطساو هب یبهذم ـ یموق یاه نایرج نایم نینوخ گنج ،تردق رب فلتخم یاه هرود
 نایم شنت زین و دوب قارع یزکرم تلود و اهدرک نایم هتشذگ نرق کی یاه گنج نآ دمآرس هک ،یلمارف و یلمورف
 یاهدومن ،ثعب بزح نامز رد ًالاصوصخ ،فلتخم یاه نارود رد موکحم تیرثکا نایعیش و مکاح تیلقا یاه ینس
 .دنتسه تالوحت نیا زا یعقاو و ینیع

 
 قارع یسایس ی هشقن .1 هشقن

Source: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/iraq_map.htm 

 یب یموق و یبهذم ،یگنهرف یاه ثاریم هک تسا هدوب دوخ ناگیاسمه کاخ زا یئزج ،دوخ خیرات رتشیب رد قارع
 نردم عماوج ییاپرب و قلخ هب یوفص هعیش نایناریا و تنس لها ینامثع یاه کرت .دنا هتشاذگ یاج هب دوخ زا یریظن

 و یا هلیبق طباور نانچ مه شنانکاس ،تیعمج مک یبرغ ریوک هک یلاح رد ،دندرک کمک روشک نیا رد هعیش و ینس
 دنا هتسناوت قطانم نیا یموب یاهدرک ،قارع یلامش تاعافترا رد .دنراد هیروس و ندرا ،یدوعس ناتسبرع اب یا هقرف
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 مهارف ار اهدرک ییارگ  اوزنا تابجوم یهاگ هگ اوزنا نیا .دننک ظفح اه هناگیب هطلس اه نرق لوط رد ار یمجسنم تیوه
 هتشر .دراد عافترا رتم 006،9 ایرد حطس زا نآ ی هطقن نیرتالاب و تسا یناتسهوک ًالاتدمع قارع ناتسدرک میلقا .دروآ یم
 ,Stratfor Worldview) .تسا لیدنق و نیرمح هوک ،راجنس هوک ،سرگاز یاه هوک لماش قارع ناتسدرک یاه هوک

2015). 

 ۲310 لاس رد هک تسا قارع لامش روظنم ،دوش یم هتفگ نخس قارع ناتسدرک میلقا زا هک یمادام یمامضنا لکش هب
 عبرم رتمولیک رازه 1۹ قارع ناتسدرک میلقا ینیمزرس ی هرتسگ .دش تسویپ قارع هب ایناتیرب و هیکرت نایم قفاوت رد
 لصا رد هشقانم دروم قطانم لماش دوخ نیا هتبلا .دوش یم لماش ار قارع نیمزرس لک دصرد ۹0 هب کیدزن و تسا

 2 و رهش 93 لماش میلقا .تسا عبرمرتمولیک رازه 32 اهنت نآ نودب هک دوش یم زین 9113 زا دعب یساسا نوناق 120
 یسایس تایبدا رد نادنچ هچبلح هتبلا .(39ـ13 :3113 ،ناروگ) دوش یم هچبلح و هینامیلس ،لیبرا ،کوهد ینعی ناتسا

 ی هشقن لیذ رد .دوش یمن هتسیرگن اه ناتسا رگید تیمها و نزو اب ناتسا کی ناونع هب میلقا یاهدرک یعامتجا و
 :تسا هدهاشم لباق میلقا یسایس

 
 یساسا نوناق 141 لصا رد هشقانم دروم قطانم و ناتسدرک میلقا لرتنک تحت قطانم رب زکرمت اب قارع ی هشقن .2 هشقن

 رس رب هک یساسا نوناق 120 لصا رد هشقانم دروم قطانم هارمه هب ،قارع ناتسدرک میلقا یاه ناتسا قوف ی هشقن رد
 .تسا هدمآ ،دراد دوجو فالتخا لیبرا و دادغب نایم کرتشم لکش هب اه نآ ی هرادا
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 یعامتجا ـ یگنهرف یاه شلاچ و اه هنیمز

 اه تیلقا تالکشم ـ

 هدرک لدب یگنهرف کییازوم کی هب ار نآ هک ،یگنهرف و یموق یاه تیلقا زا فرگش یعونت اب تسا یروشک قارع
 و یزکرم رادتقا نادقف رد ،دندوب هتسر بوکرس ماظن دنب زا هک اه تیلقا ،9113 لاس رد نیسح مادص طوقس اب .تسا

 دش ثعاب تردق میهست رد تکراشم  مدع زین و ینار هیشاح هب سح .(USCIRF, 2015: 95) دش دیدشت تردق ءالخ
  .دش رجنم ییاکیرمآ یاهورین زین و یتینما یاهورین اب دروخرب هب هک دنریگ شیپ رد ار یریسم اه ینس زا ییاه شخب ات
 ندش تخس رب ،هدش لدب یسارکومد ققحت یارب یشلاچ هب هک ناتسدرک میلقا زین و قارع رد اه تیلقا لکشم رگید
 .تسا نادرگرب لباق روشک زا رارف و یگراوآ هب اهنآ رابجا و کچوک یاه تیلقا یارب یتسیز و یعامتجا تیعضو
 ،اهدرک زا ریغ)یلصا تیلقا 2 زا دصرد 12 یلخاد یاه یریگرد ی هطساو هب ،0013 ی همین ات هک دوش یم هدز نیمخت

 و نایعیش و اه ینس نایم روشک ندش یبطق هب دوخ نیا هک ،دنشاب  هدرک چوک قارع زا جراخ هب (اه ینس و نایعیش
 نازیم هب قارع رد یتابث یب و یناسنا نارحب ،هجیتن رد .(Cordesman, 2015: 10) تسا هدش رجنم بارعا و اهدرک
 اه تیلقا هک مدرم راتشک هب رجنم یا هقرف یاه تنوشخ .تسا هتشاذگ ریثأت قارع مدرم نیرتریذپ بیسآ رب یبسانتمان
 ار دوخ ،قارع رد اه تیلقا .(220 :6190 ،وتیزوپسا) تسا میلقا و قارع رد اهنآ لکشم رگید ،دنتسه نآ تباث یاپ
 دمایپ .دنا هدش هتشاذگ نوریب کیتارکومد یاهدنور زا دندرک یم ساسحا و دنتسناد یمن  هدننکش یسارکومد زا یشخب
 :تسا صخشم لیذ لودج رد میلقا و قارع یاه تیلقا ًالاصوصخ و درک و برع مدرم رب اه تنوشخ نیا

 1112 ات 9112 زا قارع رد تنوشخ زا یشان یاه هتشک رامآ  .1 لودج
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9113 9 3 2219 ۲929 ۲2۲ ۹1۲ 626 ۲3۹ 66۲ 60۲ 2۹2 ۲3۲ ۲30،30 

2113 106 966 2110 9190 ۲۲6 111 29۹ ۹2۹ 3210 9910 6260 1300 692،00 

۲113 3330 2130 ۲11 ۲200 6190 2290 69۲0 3۲93 2220 0090 2۹20 0200 9۹۲،60 

6113 62۲0 22۲0 2۲10 21۹0 2233 3 2۹۲ ۹139 ۲6۹3 ۲6۲3 6113 2۹19 ۹1۹3 0۲2،13 

2113 2019 1263 6323 ۲6۲3 22۹3 1103 2163 0۹23 2۹90 2390 2300 611 691،63 

۹113 ۹۲۹ 3110 2660 ۲090 201 1۲2 196 212 306 21۲ 12۲ 6۹۲ 023،10 

1113 329 212 ۹92 1۹۲ ۹32 96۲ 092 9۲6 929 022 633 ۹22 169،۲ 

1013 263 ۲19 699 9 ۲۹ 2۹9 ۲۹9 ۹۹2 13۲ 2۲3 ۲09 219 ۹03 260،2 

0013 1۹9 2۲3 009 1۹3 0۹9 6۹9 ۹19 012 219 669 123 319 9۲0،2 

3013 09۲ 6۲9 229 319 219 13۲ 162 332 112 113 9۲3 113 336،2 

9013 2۲9 169 912 ۲2۲ ۹۹۹ 1۲6 ۲200 9010 6190 1۹00 12۹ ۲300 0۲۹،1 

2013 6110 021 ۹310 6910 ۹110 0۹12 16۲0 9999 ۲620 1320 2320 0130 291،13 

۲013 1220 3060 0300 1110 ۲230 2390 1۹۲0 ۲9۲0 0۹00 1۲00 121 6۲10 213،60 

6013 2290 ۹۲30 1۲20 3100 6230 ۲120 1۹30 ۲290 ۲91 1210 ۹920 ۲200 21260 

2013 1000 3۹1 1310 60۹0 02۹0 ۹۲۹0 ۹120 21۲ 112 219 ۹29 013 2۹090 
۹013 222 102 312 919 133 113 193 013 023 ۲19 160 ۲۲0 1099 
1013 939 023 930 120 660 190 ۲20 91 0۲0 069 223 ۲03 3193 

Source: https://www.iraqbodycount.org/database/ 
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 یاهرهش رد اه تیلقا» تشاد یم راهظا هک درک رشتنم ار یشرازگ 1013 لاس رد 0قارع یاه تیلقا یاروش هچرگا
 میلقا دوجو نیا اب (Taneja, 2011: 11) «دنتسه رادروخرب تدابع یدازآ و تینما زا اهروشک ریاس زا رتشیب نیشندرک
 و یراوشد زا قطانم نیا رد اه تیلقا .دنراد یدایز شقن هعزانم قطانم رد اه تیلقا تالکشم دیدشت رد دادغب و
 نیا یاه تیلقا ناربهر .(1313 یالوج 13 ،یکیرم هئ یتشائ یاگنامی هپ) دنرب یم جنر تامدخ هب یسرتسد رد ضیعبت
 فالتخا دروم قطانم یمومع تامدخ ی هنیزه ار دوخ هجدوب اونین یاروش هن و ناتسدرک میلقا هن هک دنیوگ یم هقطنم
 هداد شرازگ زین ،اه تیلقا یدازآ رد هدحتم تالایا یللملا نیب نویسیمک ،نیا رانک رد .(Climis, Nov 2011) دننک یمن
 هک ار یبهذم یاه تیلقا تامدخ ی هئارا لحم و اه هزاغم یبهذم ینس یاهوردنت 0013 ات 1013 یاه لاس رد هک تسا
 فالخرب میلقا رد هچرگا .دنداد رارق فده دروم قارع بونج و دادغب ،ناتسدرک میلقا رد دنناد یم یمالسا ریغ ار اهنآ
 عبانم هب یسرتسد زین و یناج ،یتینما صخشم یاهدیدهت اما ،درادن دوجو اه تیلقا هیلع یراتخاس دیدهت هک قارع
 .دنک یم دیدهت هعزانم قطانم رد ار اهنآ ناج یتامدخ
 میلقا نکاس یاه یدزیا دهد یم شرازگ ،یدزیا یللملا نیب نامزاس کی ادزی ،ناتسدرک میلقا ینارمکح ی هزوح رد
 ًالافرص و (1313 ی هم 10 ،یفیس هم) دنریگ یم رارق ضیعبت تحت ،دننک راکنا ار دوخ یدرک تیوه هک یمادام ناتسدرک
 تسد هب میلقا تموکح رد الاب یاه تسپ دنناوت یم ،دننک یفرعم یدرک تیوه اب ار دوخ هک اه یدزیا زا هتسد نآ
 یتسیز مه دیدهت یارب یلماع و هدش لدب قارع رد نویسازیتارکومد ریسم رد عنام نیرت گرزب هب تالکشم نیا .دنروآ
 میلقا رد اهدرک زین و بونج قطانم رد یعیش ،نیشن ینس قطانم رد ینس تیرثکا یاه هورگ اب اه تیلقا زیمآ تملاسم
 ققحت ریسم رد یا هدیدع یاه شلاچ راچد هک کیتارکومد ریغ قارع رد اه تیلقا تالکشم ،عومجم رد .تسا هدش
 رد ندوب میهس لامتحا زا ار اه هورگ نیا و هدش لدب اهنآ تسیز زین و تینما هیلع یدیدهت هب تسا یسارکومد
 .تسا هدرک دیماان ،کیتارکومد یرتسب رب قارع یعامتجا ـ یسایس تالوحت
 یمالسا مسیلاکیدار ـ

 قارع هدعاقلا
 نامزاس ،2113 لاس رد دش دراو هدعاقلا یوس زا 9113 زا سپ ناتسدرک میلقا و قارع نویسازیتارکومد هب هبرض نیلوا
 هدعاقلا هب ندال نب اب یواقرز تعیب زا دعب یمسر روط هب ،دوب قارع رد لاکیدار و ارگ مالسا ییورین هک داهج و دیحوت
 یطرد ار دوخ نایوجگنج و نایماح ی هکبش ،قارع رد هدعاقلا .درک رییغت 3قارع ی هدعاقلا هب ًالادعب و داد مان رییغت

 هدعاقلا یربهر مان اب ار یقارع یاه حانج زا یدودحم رامش یواقرز ،6113 لاس رد .داد لیکشت قارع یاه شروش
 هب ار دوخ مان هورگ نیا ،6113 لاس رد .(Friedland, 2015) داد لکش 9نیدهاجم یاروش سلجم ناونع تحت ،قارع
 ینتبم تلود داجیا یارب یا هلیسو ناونع هب ،قارع ینیمزرس ریخست رب ار دوخ دصق و داد رییغت 2قارع یمالسا تلود
 مان تحت هدعاقلا نایوجگنج فوفص رد رضاح درک یاهورین زا یشخب زین 2113 لاس رد .دومن زکرمتم تعیرش رب

                                                           
1. Iraqi Minorities Council 
2. Qaeda in Iraq, or AQI 
3. Majlis Shura al-Mujahedin (MSM). 
4. Islamic State in Iraq (ISI) 
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 رد راجفنا نیدنچ تیلوئسم و دندوب نکاس ناریا و میلقا یاهزرم رد هک هدومن دوجو مالعا ورین نیا رد "درک نادرگ"
 ،تعیرش نوناق لامعا یارب هدعاقلا نشخ درکیور .(0013 ربماون 20 ،اپدروک یر هپلام) دنتفرگ هدهعرب زین ار قارع
 ،راتشک ،قارع رد ورین نیا ی هبلغ و تردق لصاح ،زین نیا دوجو اب .دش نآ هیلع یلحم تاعامج ی هلباقم بجوم
 نانمشد نیرت مهم زا یکی ،هورگ نیا .تسا هدوب روشک نیا رد نویسازیتارکومد فیعضت زین و هعزانم و شنت
 اذل ،تسا یبرغ کبس هب نویسازینردم دنور هنوگره نینچ مه و هقطنم رد اکیرمآ روضح نافلاخم زا زین و یسارکومد
 زین و ینیرفآ شنت و نآ ی هدننکش یسارکومد فیعضت یارب یرتسب هب ،دوب هجاوم هدیدع یاه شلاچ اب هک ار قارع
 .دید اکیرمآ اب هلباقم
 شعاد
 ،قارع رد یمالسا مسیلاکیدار موادت رد .دش دراو شعاد یوس زا میلقا و قارع رد نویسازیتارکومد هب هبرض نیمود
 دننک یم ینیب شیپ عبانم یخرب .(96 :2190 ،ناراکواه و نمزتهک) تخادرپ دوخ یهدنامزاس هب شعاد ،هدعاقلا زا سپ
 ی هیاپدنلب نارسفا روضح .دندوب مادص یتینما سیورس ای شترا قباس یاضعا زا شعاد ناگدنریگ میمصت تیرثکا هک
 حیضوت قارع شترا اب هلباقم رد ار هورگ نیا ی هدمآ  تسد هب یاه تیقفوم ییارچ شعاد یالاب یاه هدر رد یثعب شترا
 رد یقیقد رامآ دنا هتسویپ شعاد هب اهدرک و ینس یاه یقارع زا دادعت هچ هکنیا زا .(Smith, 2015: 9- 10) دهد یم
 نیمخت شعاد وضع یاهدرک دروم رد ناش ی اهرامآ رد یمسرریغ و یمسر یاهداهن ،دوجو نیا اب .تسین تسد
  .(6013 لیرپائ 10 ،یمارو هه حاب هس) دناهتشاد روضح شعاد یاهورین فص رد درک 11۲ ات 1۲9 دودح هک دنا هدز
 بزح یاه گرمشیپ ًالاصوصخ و میلقا هب هتسباو یاهورین تسناوت رهش نیا ی هرصاحم و لاگنش دیدهت اب شعاد
 رهش نیا طوقس زین رما نیا ی هجیتن .دیامن ینیشن بقع هب راداو ار وشش مساق یربهر هب قارع ناتسدرک تارکومد
 ینوماریپ یاه شخب نارابمب هب شعاد یاهورین .تفرگ رارق میقتسم دیدهت دروم لیبرا نآ زا سپ و دوب کیژتارتسا
 (2013 یژیوال هگ 13 ،یسایل هئ) دنداد شرتسگ ناتسدرک یوس هب ار دوخ دیدهت و دنتخادرپ اونین تمس هب لیبرا
 زین و ناریا یاه تیامح ی هناوتشپ هب و قارع شترا و گرمشیپ ،یبعش دشح یاهورین یراکمه اب شعاد دنچره
 حور ناوت مامت اب ورین نیا .دش لدب نیمزرس نودب یورین کی هب و دروخ تسکش ۹013 لاس رد شعاد دض فالتئا
 یاه بیسآ زین نآ ی هجیتن .دومن دراو نآ هب زین ینیگنس تابرض و هتفرگ هناشن ار میلقا و قارع غلابان یسارکومد
 .دندوب هدید یرایسب بیسآ میلقا و قارع رد ندوب تیلقا زا دوخ هک ،دوب هدش هدنار هیشاح هب یاه تیلقا هب ریذپان ناربج
 مالسالاراصنا
 شبنج کی ناونع هب 0113 لاس رد هدعاقلا قباس یاضعا طسوت قارع ناتسدرک رد هنسلاراصنا ای مالسالاراصنا
 لامش رد (ناماروا) هرایب فارطا رد هک ییاهاتسور رد یعرش تاروتسد لامعا هب هک دش سیسات یفلس یارگ مالسا

 نازابرس) مالسالا دنج ماغدا زا 0113 ربماتپس رد مالسالاراصنا .دنتخادرپ یم ناریا زرم یکیدزن رد ،هچبلح یقرش
 لیکشت راکیرک الم یربهر هب ناتسدرک یمالسا شبنج زا بعشنم هورگ کی و یعفاشلا هللادبعوبا یربهر هب (مالسا

 یگن هد) تسا هدرک تفایرد رورت هکبش زا میقتسم هجدوب هدش هتفگ و درک تعیب هدعاقلا اب ًالادعب هورگ نیا .دش
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 نالعا قارع ناتسدرک رد رالوکس یسایس بازحا همه هیلع ورین نیا مالسالاراصنا سیسأت اب .(2/00/9113 ،اکیرمائ
 یتیک هی) داد رارق دوخ میقتسم فده دروم ار ینهیم ی هیداحتا بزح ًالاصوصخ و ،3113 لاس لوط رد و ،داد گنج
 رارق یتخس یعرش نیناوق تحت دندوب اهنآ لرتنک تحت هک ینایئاتسور .(1013 ی هیرویف ۹ ،ناتسدروک ینامتشین
 نانز ریواصت مامت و بیرخت هقطنم نیا رد هنارتخد هسردم اهنت .دش عونمم زاوآ و هتفر نیب زا یقیسوم تالآ .دنتفرگ
 یبهذم هورگ) یاهکاک یاضعا و تفرگ رارق تمرح کته دروم هیفوص یاه هاگتدابع .دش هتشادرب اهالاک بسچرب زا
 .دندش رارف ای ندروآ مالسا هب روبجم (قح لها هب فورعم

 یزکرم تلود هیلع شروش رد تکرش اب ،0013 لاس رد قارع زا ییاکیرمآ یاهورین ینیشن بقع زا سپ مالسالاراصنا
 یماظن قطانم رد یراذگ بمب یارب لوسرلا دافحا ءاول هب موسوم یاهپیت اب اهدعب هورگ نیا .دوب لاعف نانچ مه ،قارع
 زا یفلس یاه هورگ رگید اب و تشاد شقن بلح دربن رد نینچمه .دندش گنهامه 3013 تسوگآ رد قشمد رد هیروس
 یربهر یریگتسد اب .(Al-Tamimi, 11 May 2014) دندش گنهامه یمالسا ههبج و هدعاقلا ،هرصنلا ههبج هلمج
 و ینامزاس ناوت ،دیماجنا وا یارب نادنز لاس 30 مکح هب هک ایلاتیا هب وا لیوحت و ژورن رد راکیرکالم ینعی نآ یلصا
 .دش ماغدا شعاد رد و تفر لیلحت نآ یتالیکشت
 لاکیدار یاه نامتفگ نالک ای یلصا یاه نایرج نیرت مهم مالسالاراصنا و شعاد ،هدعاقلا روکذم نایرج هس ،عومجم رد
 لکش هب ار یسارکومد راطق و دنیامن مادقا قارع و میلقا رد نویسازیتارکومد یاهدنور فیعضت هب دنتسناوت هک دندوب

 .دنهد شهاک یلک روط هب ار نآ تکرح ای ،دنرادزاب شتکرح ریسم زا ًالاهاگ یدج
 هنالداعریغ ییاضق و یسرداد ماظن -
 نیودت و یحارط کیتارکومد لکش هب داهن نیا ،قارع رد  هیئاضق ی هوق اب طبترم ینوناق یاهراکوزاس و لوصا رظنم زا

 کیتارکومدریغ یاه فرع و یتنس لقع یانبم رب هک یخیرات ـ یگنهرف زین و ،یتینما ـ یسایس یاهدنور اما .تسا هدش
 لکشم اب کیتارکومد لکش هب ار نیناوق نیا لامعا ناکما ،تسا خوسر یدرک ـ یبرع ی هعماج رد و هتفرگ لکش
 نیا رد .دوش هدروآ رظن رد میلقا و قارع رد نویسازیتارکوم یدج شلاچ ناونع هب دناوت یم هک یرما .درک یم هجاوم
 نوناق 01 هدام یانبمرب .دنک یم تراظن و تیریدم ار لاردف یرتسگداد روما ییاضق یلاع یاروش ،ییاضق ماظن
 یاضعا و یرتسگداد سیئر ،زین 11 هدام ساسا رب .دنک یم تراظن ییاضق فلتخم یاه هتیمک روما رب داهن نیا ،یساسا
 هک تسا لقتسم ییاضق داهن کی روشک یلاع ناوید ییاضق داهن نیا رد .دننک یم یفرعم ار سیئر ،تیحالص هاگداد
 هس ، سراف جیلخ لوا گنج لابند هب هتبلا .(90/3/۹013 ،یقاریع یراموک یروتسهد) دنک یم ریسفت ار یساسا نوناق
 یزکرم تلود زا لقتسم همین ییاضق متسیس رظن زا ،دنتفرگ رارق یناهج هعماج تیامح تحت هک ناتسدرک ناتسا
 .دراد هناگادج دیدجت ای فانیتسا هاگداد و یهاوخ ماجرف هاگداد ناتسدرک .دنتسه
 و یسایس تاماقم نیا اریز ،دنک ظفح ار دوخ لالقتسا دناوت یمن ییاضق متسیس میلقا و قارع یاضف رد لاح نیا اب
 شرازگ رد رشب قوقح ناب هدید .دننک یم رظن لامعا نادنورهش هیلع ای هل ینوناقارف هک دنتسه روشک نیا ناربهر
 یاهورین ،ییاضق ماظن زا سرت نودب ،هدز تنوشخ یاضف رد درک و برع ناربهر هک درک مالعا ،9013 یناهج
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 HRW, 31 January) دندرک یم هجنکش ار ناینادنز و هداد ماجنا ار یا هدرتسگ یاه یریگتسد هنارسدوخ ناش یتینما

 رد رظندیدجت هاگداد تامیمصت قیقد ی هعلاطم» تسا هدمآ یرشب قوقح داهن نیا 1013 لاس شرازگ رد .(2013
 رد  هدنورپ هدزاود هب کیدزن تاضق هک دهد یم ناشن 1013 لاس ات میلقا و قارع رد مسیرورت هب طوبرم یاه هدنورپ
 ,HRW) دنا هتفرگ هدیدان ار هدوب دراو یتینما یاهورین هیلع دارفا یوس زا هجنکش یاهاعدا هک ار ههام ۹0 هرود کی

September 25, 2019). لاس رخاوا رد شعاد رب یزوریپ مالعا زا سپ قارع تلود ،داهن نیا زا رگید یشرازگ ربانب 
 ،زوینوروی) دنا هدوب شعاد اب یراکمه هب مهتم هک تخادرپ یناکدوک و نانز ،نادرم ینوناقارف بیقعت هب یدالیم 2013
 یاه هسورپ هب هجوت مدع ،ییارگ ینوناقارف ، ییاضق تلادع تیاعر مدع زا یدومن یگمه اه شرازگ نیا .(1013 یم 2
 هیلع یرابجا یریگ فارتعا و هجنکش زا هتخیسگراسفا یریگ هرهب زین و هنالداع یسرداد ریسم یط تهج ینوناق
 .تسا نیمهتم

 لک رد ار دوخ تردق جیردت هب ناتسدرک ینهیم ی هیداحتا بزح و ناتسدرک تارکومد بزح ناتسدرک میلقا رد
 نوناق قبط ،هوالع هب .دنا هتسباو هدمع بزح ود زا یکی هب تاضق همه ًالابیرقت هک ییاج ات دنداد شرتسگ یرتسگداد
 ربارب تردق هییاضق هوق هک ینعم نیا هب ،دراد رایتخا رد ار ارزو اب ربارب یبصنم یرتسگداد یاروش سیئر ،هییاضق هوق
 یسایس یلصا بزح ود هلخادم هب تبسن یفطصم خیش فیطل یضاق ،۹013 ربماون رد .تسین هیرجم هوق ای هننقم هوق
 رد اذل .(Chomani, January 1, 2019) داد افعتسا و دوب ضرتعم لقتسم داهن کی ناونع هب ییاضق ماظن رد هقطنم
 یوریپ هاگتسد نیا زا بزح ود تابلاطم و تالیامت زا هک تسا یبزح هاگتسد زا یشخب ًالالمع یئاضق متسیس ،میلقا
 .دنک یم
 حالصا هب دیما هنوگره ًالاهاگ هک تسا ریگارف و هدرتسگ یدح هب میلقا و قارع رد یئاضق داهن تالکشم عومجم رد
 رد یسایس ذوفن رتسب رد تاحالصا نیا تسکش یارب ار هنیمز و هدش هارمه یندم یاهداهن و تاضق یدیماان اب اهنآ
 ،ماظن نیا رب یبزح ـ یسایس ذوفن ،قارع و میلقا رد هدرتسگ ی هوشر متسیس دوجو ،یئاضق داسف .دیامن یم مهارف اهنآ

 میلقا و قارع رد داهن نیا تالکشم نیرت مهم زا تاضق لالقتسا و تمارک نتسکش و ییاضق تلادع ی هریاد زا جورخ
 رب یسارکومد ققحت راظتنا ،هنالداعریغ یاهدنور جاور زین و داسف زا ییاه هیور اب ییاضق ماظن کی رد ،اذل .تسا
 ،ییارگ ینوناقارف یاهدنور ،میلقا و قارع رد ،هجیتن رد .دسر یمن رظن هب یعقاو نادنچ نوناق تیمکاح یانبم
 ییاضق شخب رد نویسازیتارکومد ققحت مدع و یسارکومد فیعضت لماع ینوناقارف صاخشا و یبزح یاه تسایس
 .دنتسه
 یا هلیبق ـ یا هفیاط ییارگرادتقا -
 ققحت عناوم و لماوع نیرت مهم زا ،میلقا و قارع رد یا هلیبق یتنس ماظن خوسر زین و یریاشع حلص ،هفیاط رادتقا .
 ناتسدرک میلقا و قارع رد اه هریشع و فیاوط شزرا یارب هدننک عناق لالدتسا کی .تسا میلقا و قارع رد یسارکومد
 دروآرد تلود تمدخ هب ار یا هریشع یاهراتخاس و اه شزرا ناوت یم اهنآ قیرط زا هک تسا ییاهریسم ،تلود یارب
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(Kennedy, 2015: 11). عبات هریشع ای هلیبق عون هس ناوت یم هک دنک یم لالدتسا ،یقارع سانش هعماج ،0رابج وبا حلاف 
 رد .دیآ یم تسد هب تلود رد نآ یاه شزرا ساکعنا اب یا هفیاط  تعیب ،"3ارگ تلود فیاوط" رد :درک هدهاشم ار تلود
 رگید .تسا هدرک اطعا اهنآ هب ار تارایتخا زا یا هجرد ،یتایلام و ییاضق قوقح قیرط زا تلود ،"9یعامتجا فیاوط"
 رد لقتسم روط هب ،تلود رد تکرش یاج هب هلیبق عون نیا .تسا "2کیژولوئدیا ـ یماظن" یا هریشع ای یا هفیاط ماظن
 دیوگ یم فای .دوش یم جیسب ،دشاب تلود دوخ دناوت یم یتح هک یجراخ دیدهت اب هلباقم یارب یا هلیبق طوطخ دادتما
 یوس زا تیعضو نیا موادت اب ،9113 زا سپ هک .دندش جیسب اتسار نیا رد 1110 ههد رد نایعیش و قارع یاهدرک
 Abu Jabar, 14 October) دنا هتفرگ رارق یا هفیاط تابسانم نیا رد زین اه ینس ،یعیش یاه هورگ یخرب و اهدرک

 ار دوخ رادتقا و هدومن ظفح ار دوخ درکراک زین 9113 زا سپ تالوحت بوچراچ رد فیاوط لدم هس نیا .(1999
 .دنا هدرک دیلوتزاب

-۲0 :6113 ،ىدر هگ) دراد دوجو میلقا و قارع رد درک ی هفیاط و هریشع 01 ،دوجوم یاهدروآرب و تاقیقحت قبط
 1 زا یکی هب ار دوخ بسن و لصا دنناوت یم یقارع بارعا زا یرایسب زین میلقا زا ریغ قطانم ای قارع رد .(93
 نیا .(Otterman, February 2, 2005) دننادرگزاب ،تسا هدش داجیا 20 نرق زا لبق قارع رد هک یا هفیاط نویساردفنک
 .دنراد تموکح کی حطس رد و دنیز یم نآ رد هک یا هقطنم حطس رد ًالاهاگ ،یصاخ ذوفن تردق اه هریشع و فیاوط
 رد ار دوخ و تسین دودحم یا هفیاط یا هقطنم کی هب میلقا رد اه یگنج خیش و اه ینابلاط ،اه ینازراب ذوفن لاثم یارب

 .دنا هدرک دیلوتزاب تلود ماظن بوچراچ
 ساسا رب هک تسا لقتسم یبتارم هلسلس یسایس و یعامتجا یاهداهن زا یا هعومجم اهدرک یا هفیاط متسیس ساسا
 تاقوا رتشیب هک یبزح ،نایم نیا رد .(Kennedy, 2015: 27) تسا هتفرگ لکش یلایخ ای یعقاو یدنواشیوخ طباور
 زا یلک روط هب ناتسدرک تارکومد بزح اریز .تسا ناتسدرک تارکومد بزح دوش یم حرطم نآ رد ییارگ هفیاط ماهتا
 خویش ناونع هب ینالوط یا هریشع ثاریم یاراد هک ینازراب نادناخ طسوت ًالابلاغ و تسا درک بازحا نیرتراک هظفاحم
 موس عون یانبم رب ،تردق رد نادناخ کی ناکیدزن زا هتسباو ی هقلح نیا .دوش یم هرادا و تسایر ،دنتسه نازراب

 یماظن تردق مه و دزادرپب یژولوئدیا دیلوت هب مه هتسناوت هک تسا شناوخ لباق یماظن ـ کیژولوئدیا لدم ای هفیاط
 .دهد لکش ار
 هک دنراد درک هعماج و ناتسدرک ینهیم هیداحتا یالاب یاه هدر رد یریگمشچ روضح ینابلاط هداوناخ زین هینامیلس رد
 یاه تیصخش زا یدادعت هچنانچ ،دشاب رما ببسم دمحا میهاربا وریه اب ینابلاط لالج جاودزا ی هقلح دسر یم رظن هب
 فلاخم ینهیم ی هیداحتا هک نیا دوجو اب .(KurdMedia, January 10, 2007) دنتسه یو ناکیدزن زا بزح یلصا
 ی هقلح هب زین بزح نیا رد تردق یلصا یاهورین ی همه میدهاش هک نانچ اما ،تسا یا هفیاط یتنس یاهدنور
 میلقا رد ار تلود نونکا کیژولوئدیا ـ یماظن فیاوط بوچراچ رد نادناخ ود نیا .دنتسه هتسباو ینابلاط ی هداوناخ

                                                           
1. Faleh Abu Jabar 
2. statist tribes 
3. social tribes 
4. military-ideological 
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 تلود یروحم شقن ،هعماج رد نوناق تیمکاح یانبم رب هک ار کیتارکومد یاهدنور فیاوط .دنهد یم لکش ناتسدرک
 زا ار ریسم و هدومن فیعضت ،تسا یتینما ـ یسایس یلاع روما رد یا هلیبق ناربهر ذوفن لامعا مدع ،تینما ققحت رد
 لماع روما نیا .دهد یم قوس لیابق ناربهر و خویش تیروحم اب یتنس تینالقع یوس هب نردم کیتارکومد تینالقع
 .تسا ناتسدرک میلقا و قارع رد نویسازیتارکومد ریسم رد زاس شلاچ یلصا
 یداصتقا یاه شلاچ و اه هنیمز

 نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت ـ1
 ی هعسوت زا هعماج داحا ی همه یرادروخرب یانبم رب نزاوتم یداصتقا ی هعسوت اب یا هعماج ،کیتارکومد ی هعماج
 و یداصتقا ی هعسوت رد یرباربان یانعم هب روشک کی رد نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت .تسا هافر و تورث و یداصتقا
 یریگ تهج هک ینعم نیدب .تسا روشک کی رد نوگانوگ قطانم و اه حانج و اه هورگ نایم و نآ فلتخم یاه شخب
 ی هعسوت و یدنم هرهب تابجوم ،صاخ بزح ای صاخ هورگ ای یبهذم و یموق نایرج ای حانج کی هب تلود
 زا دنا ترابع هصخاش نیا هب هدنهد لکش یاه هفلوم .دوش یم نارگید ی هعسوت و یدنم هرهب مدع و اه نآ یداصتقا

 رد یاتسور تامدخ یگدنکارپ ،نیرت نییاپ دصرد 10 دمآرد مهس ،نیرتالاب دصرد 10 دمآرد  مهس ،ینیج صخاش
 .(FFP, 2015 زا مهلم) تسا نیشن هغاز تیعمج و هتفرشیپ تامدخ هب یسرتسد ،یرهش لباقم
 زا هدحتم تالایا یربهر هب 9113 لاس هلمح زا سپ قارع داصتقا یزاسون یارب تقوم فالتئا یاه شالت مغر یلع
 و یداصتقا تیریدم ءوس ،اه تنوشخ همادا لیلد هب روشک نیا داصتقا ،یجراخ یهدب شهاک و یزاس یصوصخ قیرط
 تیعضو کی رد قارع هک هدش ثعاب تیعضو نیا .تسا لاوز هب ور نانچمه ،تفن ی هزوح رد یروآ نف دوبمک
 طوقس زا یشان تالکشم اب نیشیپ دراوم رب هوالع هک دشاب وربور یتخس یلام نارحب اب و هتفرگ رارق هدننکش
 شرتسگ اب تیعضو نیا .تسا هدوب هارمه یعامتجا و یسایس موادم یگتفشآ نآ دمایپ و تفن یللملا نیب یاه تمیق

 دشاب یم تیریدم و راهم یارب دودحم یلام تیفرظ یاراد روشک یتشادهب یاه تبقارم متسیس هک ،سوریوانورک عیرس
 رد ار قارع نزاوتمان یداصتقا ماظن نونکا تالکشم نیا .(World Bank, May 01, 2020) تسا هدرک راتفرگ ار
 رداک یاهورین زین و دوخ یراج یاه هنیزه لبقت هب رداق تلود هک یودح ات .تسا هداد رارق لماک یشاپورف ی هطرو
 .تسین تارادا رد یتلود
 مغر یلع .دش یداصتقا نارحب راچد ۲013 لاس رد ،تشاد 2013 زا شیپ ات یبسانم تیعضو هک زین ناتسدرک هقطنم
 و یزکرم تلود اب تافالتخا ،تفن تمیق ندمآ نییاپ لیلد هب 2013 لاس زا تفن دمآرد ،هجوت لباق دیلوت شیازفا
 عیزوت یارب یزکرم تلود هجدوب دصرد 20 .تسا هتفای شهاک یهجوت لباق نازیم هب ،یمالسا تلود عیرس شرتسگ
 یا هجدوب چیه ،نیفرط تافالتخا لیلد هب ًالاضعب 2013 هیروف زا اما ،تسا هتفای صاصتخا ناتسدرک میلقا تلود هب
 یبآ مک تالکشم زین و هتعاس 23 یرهش قرب هب یسرتسد رد یمئاد لکشم رانک رد نارحب نیا .تسا هدشن تخادرپ
 یداصتقا دشر شهاک نیا رانک رد .(Zaman, Jan 20, 2016) تسا هدش یلخاد تاضارتعا ثعاب یرهش شخب رد
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 ،تفن تمیق طوقس اب هک دش نآ داصتقا فیعضت ثعاب انورک یرامیب شرتسگ و ییآدیدپ زین و شعاد اب گنج زا سپ
 .دراد رارق دوخ یداصتقا ییاناوت شهاک یاهزور نیرتدب رد
 یاه لاس رد هچراپکی تلود کی لکش هب میلقا و قارع یداصتقا نزاوتمان ی هعسوت تیعضو هب ثحابم نیا اب لاح
 لماک لکش هب دناوت یمن هچرگا صخاش نیا .میزادرپ یم (حلص داینب صخاش ی هئارا لاس نیرخآ) 1013 ات 9113
 رظن رد فرط ود نایم یداصتقا یگچراپکی مدع تلع هب نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت زا ناسمه ی هنومن کی ناونع هب
 یهد زایتما ،حلص داینب یوگلا هب تیانع اب .تساشگ هار و یرورض رایسب صخاش نیا مهف رد نانچ مه اما ،دوش هتفرگ
 هب نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت تیعضو رد یروشک هچ ره هک انعم نیدب ،تسا 10 ات 1 ددع ساسا رب رتماراپ ره هب

 اه هورگ مامت یدنم هرهب اب لخاد رد ایوپ داصتقا کی و هتشاد نزاوتم یداصتقا ی هعسوت زا ناشن ،دشاب رت کیدزن رفص
 زایتما هچره لباقم رد .دهد یم ناشن ار نییاپ و الاب یاه کهد نایم یدمآرد فالتخا مدع زین و قطانم و اه حانج و
 ،درب یم جنر دیدش نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت تیعضو زا روشک نآ ،دشاب رت کیدزن 10 هب هصخاش نیا رد یروشک
 و ییاتسور و یرهش تامدخ نایم یدیدش ضیعبت ،دراد دوجو نییاپ و الاب یاه کهد دمآرد نایم یدیدش فالتخا
 هب میلقا و قارع رد یداصتقا نزاوت مدع نیا لصاح .دراد دوجو فلتخم قطانم رد یقرتم تامدخ هب یسرتسد زین

 :تسا لیذ لکش

 
 1112 ـ 3112 قارع نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت تیعضو .1 رادومن

Source: FFP, 2006-2019  

 یگدننکش یانعم هب 10 و تابث یانعم هب 1 هک 10 ات 1 زایتما زا قارع روشک ،دیآ یم تسد هب الاب رادومن زا هک نانچ
 ،(۲/۹) 2113 ،(2/۹) 6113 ،(2/۹) ۲113 :تسا لکش نیدب 6013 ات ۲113 زا قارع زایتما .تسا زمرق تیعضو و الاب

 6013 و (۹/2) ۲013 ،(0/۹) 2013 ،(2/۹) 9013 ،(2/۹) 3013 ،(1) 0013 ،(۹/۹) 1013 ،(6/۹) 1113 ،(۲/۹) ۹113
 ،رادومن و اهرامآ نیا هب تیانع اب .(FFP, 2005- 2019 زا مهلم) (1/6) 1013 و (2) ۹013 ،(9/2) 2013  ،(۲/2)
 کی دوخ نیا هک درب یم جنر دیدش نزاوت مدع زادوبهب هب ور مغر یلع میلقا و قارع یداصتقا ی هعسوت تیعضو
 هدیماجنا یسایس ماظن هیلع میلقا و قارع رد هدرتسگ تاضارتعا هب هک تسا یسارکومد ققحت یارب ریگارف شلاچ
 و رقف تیعضو ،قارع و میلقا نادنورهش یدمآرد تیعضو رب زکرمت اب یداصتقا فلتخم داعبا رد قوف یاهرامآ .تسا

 رد شلاچ یانعم هب ،میلقا و قارع یداصتقا نزاوتمان ی هعسوت زین و بآ عبانم هب یسرتسد تیعضو ،اهنآ داوس حطس
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 یداصتقا ی هعسوت کی هب قارع و میلقا ی هعماج رد نویسازیتارکومد .تسا یداصتقا داعبا رد یسارکومد ققحت ریسم
 .تسا هتفاین ققحت 1013 ات 9113 زا سپ میلقا و قارع رد هک ،دراد عبانم زا ناگمه ناسکی یدنم هرهب یانبم رب تابثاب

 مسیریتنار ـ2
 تسد هب ینوریب تنار زا ار دوخ یلصا دمآرد زا یا هدمع شخب هک تسا یسایس ـ یداصتقا ماظن یعون ،مسیریتنار
 رب ایوپ داصتقا کی داجیا زین و عبانم هب یسرتسد یربارب و یداصتقا یسارکومد لباقم ی هطقن رد مسیریتنار .دروآ یم
 هنایمرواخ هعلاطم زا یتنار تلود موهفم ادتبا رد  .تسا مکحتسم یتایلام ماظن کی زین و یداصتقا تکراشم یانبم
 تلود ،ریتنار تلود ناونع اب یباتک رد ینایسول و یوالبب .(Mahdavy, 1970: 531) درک دشر و تفرگ لکش نردم
 ی هدام کی رودص قیرط زا ار دوخ دمآرد قّلک زا دصرد 32 زا شیب هک یتلود ره» :دنا هدرک یفرعم هنوگ نیا ار ریتنار
 تیعضو رد بوچراچ نیا اما .(۲9 :1۹90 ،یموصعم و هداز هعمج ماما) «دشاب یم ریتنار تلود ،دروآ تسد هب ماخ
 .تسا تروص هچ هب قارع
 و عونتم یاهالاک تادراو هب (ناتسدرک میلقا هلمج زا) روشک لک ،قارع داصتقا عونتمریغ ًالاتبسن تیهام لیلد هب

 یلخاد یاهالاک دیلوت و اضاقت نیب یریگمشچ توافت .تسا هتسباو تفن نوچ ماخ و صاخ یالاک کی تارداص
 ار قارع یتارداص دبس لک زا دصرد 1۲ دودح اه نبرکوردیه تارداص .دراد دوجو ناتسدرک میلقا رد تراجت لباق
 ار تلود کی هک تسا ینازیم ربارب ود ینایسول و یوالبب فیرعت ساسا رب هک (World Bank, 2015) دهد یم لیکشت
 لیکشت ار یتفن ریغ یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 11 دودح تادراو ،رگید یوس زا .دنک یم یفرعم ریتنار ناونع هب
 یدیلوت یاهالاک تارداص .تسا تامدخ ریاس و کچوک یاهالاک ،یشورف هدرخ هب دودحم یلحم تادیلوت .دهد یم
 زا دناوتب هک یکرمگ تسایس مدع .تسا یتنار داصتقا رد یلومعم یگژیو کی نیا .تسا دودحم رایسب لخاد
 میلقا یدصرد 1۲ یگتسباو هب هجوت اب .دنک یم رتدب ار تیعضو ،دنک تیامح تادراو اب تباقر رد یلحم نانیرفآراک
 عبانم هب دصرد 11 زا شیب زین هقطنم نیا ات هدش ثعاب ،تفن هکشب رازه 113 هناهام شورف زین و دادغب یلام عبانم هب
 و یتسس لماع هب ار نآ ناتسدرک میلقا ریزو تسخن نواعم هک یرما .دشاب هتسباو دوخ یاهدمآرد نیمأت یارب یتفن
 .(1013 ی هم 33 ،یترائ نیئ) دنک یم ریبعت میلقا یارب یداصتقا یلبنت
 یداصتقا و یرادا دسافم روهظ و زورب هنیمز ندوب مهارف عوضوم ریتنار تلود تایبدا هجوت دروم تاکن زا رگید یکی
 نانادداصتقا ،اذل .(32 :6190 ،یتعیرش) تسا یعیبط عبانم جارختسا زا لصاح یاهدمآرد هب یکتم یاه تلود رد
 همه هب طوبرم تالکشم و یرادا و یلام داسف ،یلام نارحب بقاوع زا قارع داصتقا هک دننک یم دییأت میلقا و یقارع
 هعسوت عبنم اهنت و یلخاد صلاخان دیلوت عبنم نیرت یلصا و نیلوا تفن شخب نیاربانب .درب یم جنر روشک یاه شخب
 تسا یا هیامرس زکرم هب تلود لیدبت و هعماج راتخاس فیرحت ،یداصتقا ی هبنج زا .(Khalil, August 6, 2018) دوب
 عبانم بسک عون رد یداصتقا لکشم کی اهنت مسیریتنار هجیتن رد .دوش یم نآ یتنار تیهام زا ندش صالخ عنام هک
 یارب شالت مدع نوچ رگید یداصتقا تالکشم ،تیفافش مدع ،داسف نارحب دوخ یپ رد هکلب ،تسین یدمآرد
 یاضف نیمأت زین و یداصتقا هافر داجیا یارب نادنورهش لابق رد یریذپ تیلوئسم مدع زین و یدمآرد عبانم ی هعسوت
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 ریتنار ماظن .تسا هناگیب نویسازیتارکومد دنیارف حور اب رما نیا هک دروآ یم مهارف ار عونتم یراذگ هیامرس یارب بسانم
 لاربیل داصتقا کی ساسا هک درادن رواب یصوصخ شخب لاعف تکراشم رب ینتبم و هدننکدیلوت ،ایوپ داصتقا هب
 اذل ،درادن یزاین تایلام نیا هب زین تلود و تسین یهد تایلام نارگن هعماج ریتنار یداصتقا ماظن رد .تسا تارکومد
 تیعقاو نیا .دوش یم نآ رد یسارکومد لاربیل یاهدنور فیعضت ثعاب هعماج و تلود لباقتم یاهدنویپ رد فاکش
 .تسا لاس 60 زا شیب یارب قارع و میلقا ریتنار ی هعماج ینورد
 یتینما ـ یسایس یاه شلاچ و اه هنیمز

 یحانج یسایس ناگبخن ـ1
 ـ یسایس مزال یاهرتسب و اه هنیمز نآ رد هک تسا یتیعضو روظنم ،دیآ یم نایم هب نخس یحانج ناگبخن زا هک یمادام
 یلم ناگبخن .تسا هدماین مهارف هچراپکی و یلم یگبخن یاهراتخاس داجیا یارب یعامتجا و یگنهرف ،یتینما
 راتخاس نیا رد .دنتسه عماوج رد یلم یگچراپ کی حور ی هدننک تیوقت و یتکراشم یسارکومد حور ناگدننکدیلوت

 دریگ یم ار یلم قلعت یاج ناش یا هفیاط تاقلعت زین و اه نآ یبهذم ـ یموق یاه قلعت ،ناگبخن یگراپدنچ
(Cordesman and Khazai, 2014: 88). «ناگبخن و یا هقرف یاه یدنب حانج ،9013 لیاوا و ،3013 لاس یط رد 
 هزرابم هب قارع رب یرسارس لرتنک و نیمزرس ،یلام عبانم ،تردق رس رب هدنیازف روط هب بیقر یسایس یحانج
 ریغ ی هنایارگ یلم ی همانرب یکلام یرون نآ قبط هک داد هئارا ار یشرازگ گنج تاعلاطم داهن ،9013 یم رد .دنتخادرپ
 هدنار هیشاح هب ار ینس یلم نویسایس دشرا رداک کیتامتسیس روط هب و تسا هتشاذگ رانک ار ۹113 بوصم یا هقرف
 مودنارفر اب هک ،دوش هدوزفا ناگبخن یلم تیوه رد فاکش ی هنماد هب ات دش ثعاب لماع نیمه .(Ibid: 89) «تسا
 .دیسر دوخ جوا هب قارع زا ییادج یارب میلقا
  رگید زا ینازراب ،نیدراگ ی همانزور اب قارع ناتسدرک میلقا سیئر 6013 ی هیوناژ 33 ی هبحاصم رد ،اتسار نیمه رد
 The) «دنک یم  راومه درک تلود کی یارب ار هار هک دننک قفاوت دیدج ینامیپ رس رب ات» دهاوخ یم اه تردق

Guardian, 2016/01/22). ریگارف و یلم یگبخن داهن کی داجیا ریسم رد قارع رد یسارکومد هدننکش تیعضو رد، 
 یارب قارع رد تلود نارحب زا هدافتسا ددصرد ،دوخ یلحم و یا هقطنم تالیامت هب ندز نماد اب اهدرک هک هدش ثعاب
 .دنشاب لالقتسا هب دوخ تالیامت ندروآرب
 هدنیآ رد لالقتسا مالعا یارب یللملا نیب و دنسپ همه ،ینوناق تیعورشم کی دناوت یم مودنارفر ،دوب رواب نیا رب ینازراب
 ،تسا یلخاد ی هعزانم نیدنچ ریگرد قارع ناتسدرک میلقا ،هبلاطم نیا رانک رد اما .(Phillips, 2015: 14) دیامن داجیا
 تسگائ 10 ،داژندروک) هقطنم نیا یسایس متسیس رد نارحب .دراد طابترا میلقا رد ناگبخن فاکش هب زین نیا هک
 شنترپ تاضارتعا دیدج جوم اب ،رگید ییوس زا و ناتسدرک میلقا تسایر بصنم رس رب ی هعزانم اب ییوس زا ،(2013
 ،قارع ناتسدرک میلقا یلخاد یاهزرم  ،شعاد اب دربن رد درک گرمشیپ یاهورین ندوبریگرد رانک رد ،یلخاد یتالوحت و
 و یمیلس) دوب یلام دیدش نارحب زین و یسایس تردق یلصا یاه نایرج نایم یلخاد یاه شنت شیازفا دهاش
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 یتآ یاه تسکش هب اما ،مودنارفر یارآ ی هیلوا ی هجیتن قیفوت دوجو اب 2013 ربتکا رد هجیتن رد .(9190 ، سگرن نیرز
 .دروآ رد اهدرک گنچ زا ار هشقانم قطانم و کوکرک هک دیماجنا

 یجراخ تالخادم ـ2

 دناوت یم ،دوش هتخادرپ قارع رد تلود یارب ناونع کی لعج هب هلاقم زا رضاح شخب بوچراچ رد رگا نامگ یب
 یللملا نیب تلود بوچراچ رد ار موهفم نیا .دیامن نایب ینشور هب ار نآ رد یجراخ تالخادم ی هنماد و تیعقاو
 ،دشاب قارع ینورد و یلم لایما و تساوخ لوصحم هکنآ زا شیب قارع رد تلود هک انعم نیدب .داهن انب ناوت یم
 رب لرتنک لامعا ییاناوت زا یللملا نیب تلود .تسا قارع تالوحت رد رضاح یللملا نیب نارگیزاب ناتسب هدب لوصحم
 یاهورین اه تلود نیا رد .تسا هجاوم رگ هلخادم یاه تلود یوس زا تیدودحم اب دوخ یجراخ و یلخاد یاه میمصت
 تلود رد یسارکومد فیعضت لماع هب و هدز نماد روشک تسایس زین و هعماج ینورد یاه فاکش هب رگ هلخادم
 هب تعنامم یتکراشم یسارکومد حور داجیا زا یللملا نیب یاه تلود رد یجراخ تالخادم .دنوش یم لدب یللملا نیب
 ،تسا ناوتان یسارکومد یرارقرب زا یللملا نیب تلود .دنک یم جراخ شریسم زا ار نویسازیتارکومد راطق و هدروآ لمع
 هتسیرگن یجراخ نارگ هلخادم ناتسد رد یرازبا نوچ رتشیب و داردن نویسازیتارکومد یاهدنور رب یلم لرتنک هک ارچ
 هب قارع رد یسارکومد یاه شلاچ و اه هنیمز زا شخب نیا رد و دنوش یم لماش ار یعونتم فیط نارگیزاب نیا دوش یم

 .دوش یم هراشا یلک لکش هب اهنآ زا دروم دنچ
 ناریا
 ،9113 رد نیسح مادص طوقس زا سپ .درک هسیاقم یرگید رگیزاب چیه اب ناوت یمن ار قارع رد ناریا ذوفن و هنماد
 بازحا و رییغت بزح ،ناتسدرک ینهیم هیداحتا اب ًالابلاغ) درُقک و هعیش بازحا اب یراکمه قیرط زا ات تشاد شالت ناریا
 دنک ذوفن لامعا قارع یاه تسایس رب ،نایعیش تیرثکا تیمکاح تحت تلود کی داجیا تهج رد ،(یمالسا
(Eisenstadt, 2015: 2). هب 9113 زا سپ روشک نیا و هدشن دودحم روما نیا هب قارع رد ناریا تردق و ذوفن اما 
 یاهورین نیشیپ هدنامرف ،0ینامیلس مساق رادرس هچنانچ .تسا هدش لدب قارع تالوحت ینادیم رگیزاب نیرتدنمورین
 داد شرتسگ ار شقن نیا نآ زا سپ و درک  یزاب ۲113 رد تموکح لیکشت یارب تارکاذم رد یا یدیلک شقن ،سدق
(Ibid: 3- 4). نامثع هک نانچ .تسا هتفای هعسوت و هتشاد دوجو فلتخم لاکشا هب ذوفن نیا زین میلقا صوصخ رد 
 نانچ مه .دراد ناریا یمالسا یروهمج اب ار زرم یرتشیب ناتسدرک میلقا» :دیوگ یم میلقا درک سانشراک و لاعف ،یپلوگ
 میلقا رد یدایز شقن زین یسایس رظنم زا ،دراد میلقا رب یدایز تاریثات یداصتقا و ییایفارغج رظنم زا ناریا هک
 و لیبرا رد میلقا یسایس یاهورین ی همه اب یمرگ طباور ناریا ،اتسار نیمه رد .(1313 زوومت 93 ،ییال هم) «تساراد
 هقطنم ناربهر ار ناریا دنویپ اما .تسا هدش ظفح هراومه زین درک ناربهر هب کیدزن یاهدنویپ و دراد هینامیلس
 م هوود ینووناک 2 ،یمن هم) دراد ناریا اب یمرگ طباور یفرگش لکش هب ینهیم ی هیداحتا بزح ًالاصوصخ و هینامیلس
1313). 

                                                           
1. Qasem Soleimani 
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 ادیپ شیازفا شعاد هیلع قارع تموکح اب ناریا یماظن یراکمه ی هجیتن رد ،2013 ی همین زا قارع رب ناریا ذوفن مرها
 یعون هب ،یبعش دشح ناونع تحت یعیش یماظن هبش یاه هورگ نیا .(Katzman and Humud, 2015: 34- 35) درک
 روط هب قارع رد نارهت یاه تسایس ،نیاربانب .دنهد یم ناشن ار نانبل رد هللا بزح یویرانس رارکت یارب ناریا شالت

 نیرت مهم اما .تسا هداد روشک نیا رد ار ذوفن زا ینیبشیپ لباقریغ یحطس ناریا هب و تسا هدوب زیمآ تیقفوم یریگ مشچ
 اب یهارمه و کوکرک لرتنک رد میقتسم روضح ،شعاد ینیمزرس تسکش زا سپ قارع رد یمالسا یروهمج مادقا

 و ینهیم ی هیداحتا نایم ی هنایفخم قفاوت و یهارمه رد ،درک یاهورین ندنار بقع یارب قارع شترا و یبعش دشح
 ۲3 ،تین هچون) درک لدب قارع تالوحت نادرگیزاب نیرت مهم هب ار نآ هک یدح ات دوب نامز نآ رد ینامیلس رادرس
 هک هدنرب یگرب یبعش دشح و ناریا ،دادغب یارب و دوب نیگنس رایسب اهدرک یارب تسکش نیا .(2013 لو هه ینوناک
 نوناق 120 هدام هعزانم قطانم لک و ناتسدرک نیمزرس زا دصرد 0۲ نتفر تسد زا ،اهدرک ندرک دودحم رما ی هجیتن
 یانبم رب یتینما ـ یسایس لمع کی هچرگا ناریا مادقا نیا .دوب قارع تالوحت رد ناریا تردق شیامن زین و یساسا
 نیا فیعضت رد یلماع و دراد قارع یللملا نیب تلود رب ناریا ذوفن نازیم زا یناشن اما ،دوب روشک نامز نآ یلم عفانم
 تلود طایح موادت رد رثوم یورین نیرت مهم ناریا ،قارع یاضف رد .دوش یم هدید قارع یلخاد ییارگ مه زین و روشک
 .تسا یللملا نیب
 هیکرت
 تالیامت ی هطساو هب قارع اب هیکرت یاهزرم رد یتابث یب دهاش ،اکیرمآ هدحتم تالایا یربهر هب 9113 ی هلخادم اب
 و اهزرم هک دندرک ساسحا اراکنآ رد تاماقم ،هجیتن رد .میاهدوب قارع لامش رد اهدرک دشر  هبور یتسیلانوسان

 یط رد ،اتسار نیمه رد .(Cagaptay and Evans, 2012: 3) .تسا هدش عقاو دیدهت دروم روشک نیا نادنورهش
 هیلع ار هاگیبو هاگ یزرم نورب یاه تایلمع هیکرت ،زین 1313 ات دعب هب ۲013 زا رگید راب و ،1113 و ،1110 ی ههد
 :nrttv.com, 30/10/2016: 10031 and nrttv.com, 25, April 2016) تسا هداد ماجنا قارع رد ک ک پ یاه پمک

 یاتسار رد هک هدوب هارمه ناتسدرک میلقا و قارع کاخ رد هیکرت یماظن روضح اب اه تایلمع نیا .( .(70146
 نادب نیا .تسا شناوخ لباق قارع هدننکش و هدش فیعضت یسایس ماظن و یللملا نیب تلود رد یجراخ تالخادم
 ریسم تالخادم نیا و دوب هجاوم یجراخ تالخادم شلاچ اب قارع رد کیتارکومد یاهدنور هک تسانعم
 رب ذوفن لامعا زا ار ناربهر و هدومن هجاوم لکشم اب قارع و میلقا رد نالک و درخ حوطس رد ار نویسازیتارکومد
 و هنایارگ لمع ی هطبار کی داجیا زا ار هیکرت ،ک ک  پ ی هلاسم ،لاح نیا اب .تسا هدرک دودحم دوخ یلم تشونرس
 لامش رد گرزب یجراخ راذگ  هیامرس کی هب هیکرت ات هدشن ثعاب و هدومنن لفاغ ناتسدرک میلقا تموکح اب تبثم
 ریسم زا ،۲013 لاس مود ی همین زا ناتسدرک میلقا تموکح تفن شورف یارب هیکرت ی هزاجا ،دنچره .دوشن لدب قارع
 تسا ریسفت لباق قارع ـ هیکرت طباور رد یفنم کرحم کی ناونع هب دادغب اب یگنهامه نودب و هیکرت ناهیج ردنب
(Katzman and Humud , 2015: 36- 37). هب "گنلپ هجنپ" تایلمع یانبم رب هیکرت زین 1313 لاس عورش اب 
 یرتمولیک 12 یلا ۲0 قمع ات و هدومن مادقا هیکرت و میلقا یلخاد یاهزرم رد ک ک پ عضاوم هیلع هدرتسگ یتالمح
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 داجیا میلقا لخاد رد یتایلمع پمک و جرب و هاگیاپ اه هد هیکرت اه تایلمع نیا ی هجیتن رد .تسا هدش میلقا کاخ دراو
 هب ییاوه زین و یکشوم یمئاد تالمح اب هلخادم زا مجح نیا .تسا هدروآرد دوخ لماک لرتنک هب ار یقطانم و هدرک
 هیکرت تالخادم زا نیون یریوصت ک. ک. پ یاهورین ندادرارق فده تهج میلقا ییاتسور ًالاهاگ و یناتسهوک قطانم
 یاه شنت هب رما نیا .تسین زین وگ خساپ اه تایلمع نیا صوصخ رد هیکرت .(1313 ناریزح 60 ،راوبیر) دراد میلقا رد
 ک ک پ نتفرگ رارق فده زا مه نادنچ لیبرا اما ،تسا هدش لیبرا ـ اراکنآ زین و اراکنآ ـ دادغب نایم کیتاملپید قیمع
 نیناوق هب مارتحا مدع .تسین لیم یب ،هدش لدب میلقا زا یقطانم رد لیبرا ذوفن طسب یارب قیمع یلکشم هب هک
 یزاس شنت زین و ناتسدرک میلقا کاخ رد هیکرت یاهورین یماظن روضح ،قارع و میلقا یاهزرم تیاعر رد یللملا نیب
 و یعامتجا ی هصرع رد ینورد ییارگ مه زین و قارع یسارکومد دنور فیعضت لماع لیبرا و دادغب تموکح یارب

 تیامح رد قارع و میلقا یبزح و یسایس ناربهر نایم ینورد یاه فاکش ثعاب روشک نیا هک ارچ .تسا نآ یسایس
 هک کوهد و لیبرا یاهدرک زا تیامح اب نینچ مه هیکرت .تسا هدش میلقا رد هیکرت یماظن تالخادم اب تفلاخم و
 قارع ینورد یگچراپ کی و یلم ناگبخن فاکش دیدشت ثعاب ،قارع یاه ینس و اه نمکرت زین و دنتسه اه ینازراب

 .تسا قارع یسارکومد فیعضت ثعاب نیا و هدش
 یدوعس ناتسبرع
 رارق نیرت نییاپ ذوفن هاگیاج رد هیکرت و ناریا تبسن هب هتبلا هک ،تسا قارع تالوحت رد یدیلک رگیزاب رگید ناتسبرع
 هب دورو زا هدحتم تالایا اب طباور یگدیچیپ هنوگره زا بانتجا یارب ضایر قارع یماظن لاغشا نارود یط رد .دراد
 روهظ اب .دوشن اه ییاکیرمآ راتشک یارب هدعاقلا فوفص رد شنادنورهش روضح هب مهتم ات درک بانتجا قارع نارحب
 نیا زا ار دوخ یلام یاه کمک یدوعس نادنمتورث هک تسا یکاح دهاوش ،قارع رد یلخاد نارحب دیدشت و شعاد
 سپ .(6۹0 -2۹0 :۲190 ،ناوطع) دش یم هدعاقلا یاهورین لاح لماش نیا زا شیپ هک ،دنا هدرکن غیرد یداهج یورین
 رد ار دوخ کیتاملپید طباور اه نآ و تفای شرتسگ روشک ود نیب طباور ،2013 لاس رد یدابعلاردیح یبای تردق زا
 روشک نیا تلود اب قارع یزاسزاب رد هک هدشدهعتم ریخا یاه لاس رد ناتسبرع .دندرک ایحا ۲013 لاس رخاوا
 .دنک یراکمه
 دادغب اب طباور رد هن ار دنویپ نیا و دهد شرتسگ قارع رد ار میلقا اب دوخ طباور ات تسا شالت رد یدوعس ناتسبرع
 ناتسبرع و اهدرک یبهذم کارتشا ی هنیمز زا ات تسا شالت رد روشک نیا ،اذل .دنک یم یریگیپ لقتسم لکش هب هک
 رد رضاح ییاکیرمآ یاه هاگیاپ ای و بازحا هب ار ناریا تالمح هراومه روشک نیا .دنک هدافتسا دنویپ یوکس ناونع هب
 ینازراب دوعسم اب زین یدوعس ناتسبرع هاشداپ .(1313 ناریزح 10 ،دروک یمایپ) تسا هدرک موکحم ناتسدرک میلقا
 زا میلقا رد زونه ناتسبرع شقن دوجو نیا اب .دنک یم کمک ناتسبرع و میلقا طباور تیوقت هب هک دراد یکیدزن طباور
 زا ییاهدنور تمس هب ار قارع ،ناریا اب شنت رد یدوعس ناتسبرع .تسین رادروخرب یا هدننک نییعت و یدیلک هاگیاج
 ثعاب رما نیا هک ،دنک یم قیوشت نیشن ینس قطانم رد یفلس ییارگ مالسا و نیشن هعیش یاه شخب رد یبرع ییارگ یلم
 دنور اب ناتسبرع ،نینچ مه .تسا قارع یلخاد ییارگمه حور زین و یتکراشم یسارکومد یاهدنور هب یدج بیسآ
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 رب میلقا و قارع یسایس یاهورین نایم رد ینورد یزاس شنت یپ رد رتشیب و تسین هارمه قارع و میلقا رد یسارکومد
 لامعا یارب قارع ینورد یاه هیال رد فاکش ثعاب شنت نیا .تسا قارع یللملا نیب تلود رد هلخادم حور یانبم
 .دوش یم قارع رد ناریا ی هچراپ کی ذوفن
  اکیرمآ ی هدحتم تالایا

 رومأم ،رمورب لپ .درک بوصنم قارع رد یروهمج تسایر ی هدنیامن ماقم هب ار 0رمورب لپ ،9113 یم 6 رد شوب جرج
 فده اب اب داهن نیا .دوش لدب قارع یزاسزاب یارب ییاکیرمآ داهن هب دوب رارق هک دش 3فالتئا تقوم تیمکاح لیکشت
 لماع هب لمع رد اما (Bensahel and others, 2008: 101- 105) دش روشک نیا دراو قارع رد یسارکومد شرتسگ
 دروم ار رابنالا ناتسا رد هجولف رهش ،هدحتم تالایا یاهورین ،2113 ربماون هام رد .دش لدب یسارکومددض یلصا

 زا ار نآ نقتم یدهاوش هب دانتسا اب اه یرازگربخ هک دوب اه نآ دیدش ی هلمح نیمود نیا .دنداد رارق یدیدش تالمح
 بوکرس ی هناهب هب اکیرمآ ،رگید یوس رد .(11 ـ ۹1 :1۹90 ،یکسماچ) دندرک شرازگ یگنج یاه تیانج هلمج
 مهارف یقارع یاه ینس ندرک ینادنز و راتشک ،ریقحت یارب ار هنیمز اهراب ،اونین و رابنالا یاه ناتسا رد یشروش یاه ورین
 ثعاب لماع نیمه و دنتفرگ رارق فده زین ینس تیلقا ی هعماج ناربهر و ناگرزب زا یخرب نایم نیا رد هک دومن
 نیا اب .(Smith, 2015: 9) دیدرگ قارع رد 2013 لاس رد شعاد و 2113 لاس رد هدعاقلا شرتسگ و روهظ یبای هنیمز
 ،هدحتم تالایا تسایس یلصا یاه نوتس زا یکی ،فالتئا تقوم تیمکاح یریگ لکش زا سپ یاه لاس نامه رد ،لاح
  .دنشاب قارع تینما نیمأت هب رداق هک دوب قارع یتینما یاهورین شزومآ و زیهجت ،یزاسزاب

 و ،دوب هداد رارق فده ار تیلقا تاعامتجا رگید و اه یدزیا هک قارع لامش هب شعاد شروی ،2013 تسوگآ رد
 ،هام نیمه رد .دش ورین نیا عضاوم هب هدحتم تالایا ییاوه تالمح هب رجنم درک یم دیدهت لیبرا رد ار اه ییاکیرمآ
 تامهم و کبس یاه حالس هب ار قارع ناتسدرک ی اه گرمشیپ یاهورین دهاوخ یم هک دومن مالعا هدحتم تالایا تلود
 شرازگ ساسا رب .دیآرب قارع تموکح یاهورین تیوقت ددصرد یماظن نایبرم و نارواشم لاسرا اب و هدرک زیهجت

 تفرگ راک هب قارع رد یماظن یگنجریغ یورین 1109 دودح ،۲013 هیروف ات اکیرمآ 9،هرگنک قیقحت سیورس
(USCIRF, 2015: 98) دبای شهاک رفن 1119 هب لاس نیا رخآ ات تسا رارق و دیسر رفن 11۲۲ هب 1313 لاس ات هک. 
 درک یاه گرمشیپ و یقارع یاهورین شزومآ لوغشم ،2013 و 6013  لاس رد روشک نیا تلود و ییاکیرمآ یاهورین
 تایلمع رد یماظن رواشم و شعاد دض فالتئا لکش هب و دندوب شعاد اب هلباقم یارب یدابع تلود زا تیامح زین و
 زا ییاکیرمآ یاهورین جورخ موزل حرط اب ۹013 زا سپ یاه لاس رد .(920 :6190 ،وتیزوپسا) .دنتشاد روضح لصوم
 یوس زا ار نآ یدایز عبانم هک هتفرگ تروص زورما هب ات قارع ی هناخ ترافس و اه هاگیاپ هیلع یدیدش تالمح ،قارع
 ی هلمح کی هب تسد همانرب یب و هدیجنس ریغ مادقا کی رد اکیرمآ ات دش ثعاب تیعضو نیا .دنناد یم یبعشدشح
 هاگدورف یکیدزن رد سدنهم یدهموبا و ینامیلس رادرس رورت هب هک دنزب ناریا هب هتسباو یاهورین هیلع  هنایوج یفالت
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313 سرام 0 ،وادوور) دش رجنم اهورین نیا یوس زا یدنت یاه شنکاو هب زین نیا .دیماجنا دادغب  تلود رد نونکا .(1
 تسا شالت رد روشک نیا .تسا هدومن قارع رد دوخ ی هناخ ترافس نتسب هب دیدهت اکیرمآ یمظاکلا یفطصم دیدج
 .دهد شرتسگ تسا ییاکیرمآ نایماظن و اه تاملپید یارب یمارآ لحم هک میلقا اب ار دوخ یاهدنویپ ات
 و ار دادغب ًالائادتبا دنک یم شالت هک تسا ناریا اب هلباقم ،تسا مهم میلقا و قارع رد شتالخادم رد اکیرمآ یارب هچنآ
 یپ ناریا هیلع نتگنشاو یاه میرحت ندناسر  ماجنا هب فده اب شالت نیا .دنک رود ناریا زا ار ناتسدرک میلقا نآ زا سپ
 یشخب ندزرود یارب یلحم هب هینامیلس هک دناد یم یبوخ هب اکیرمآ هتبلا .(1313 لیروآ ۹3 ،ایدیم ناتسدروک) دریگ یم
 .دنا هدنام رود یدودح ات ناریا ذوفن زا کوهد و لیبرا اما ،تسا هدش لدب ناریا یارب ییوش لوپ زین و اه میرحت زا

  :تسا لیذ تروص هب ثحب لیمکت یارب اه صخاش نیا صوصخ رد حلص داینب رد قارع تیعضو

 
112 زا میلقا و قارع رد یجراخ تالخادم تیعضو .2 رادومن 1112 ات 3  

Source: FFP, 2006-2019  

 تالخادم نیا .تسا یجراخ تالخادم نارحب تسد رد و هدننکش تدش هب یروشک قارع قوف رادومن ساسا رب
 هتشادن هدوب 2013 لاس هک 1/2 زا رتهب یتیعضو زگره زورما هب ات 6113 زا هک هدروآ شیپ قارع یارب ار یرتسب
 زگره زین زین نآ زا سپ و تسا یجراخ تالخادم تیعضو نیرتدب هک هدومن بسک ار 10 زایتما ًالابلاغ زا شیپ .تسا
  .تسا هتشادن 0/1 زا رتهب یزایتما
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 ـ یگنهرف یاه هنیمز و لماوع زا یاهعومجم زا رثاتم ناتسدرک میلقا و قارع رد یسارکومد ققحت یاه شلاچ
 درخ و نالک حوطس رد اه شلاچ نیا .تسا هداد خر تدم دنلب و تدم هاتوک یتینما ـ یسایس و یداصتقا ،یعامتجا
 رد ولج هبور لوحت هنوگره و دنا هدش لدب 1013 ات 9113 زا روشک نیا رد نویسازیتارکومد ربارب رد یمکحم دس هب
 هب یعامتجا ـ یگنهرف رظنم زا هک یطیحم رد یسارکومد .دنا هدرک اهنآ عفر و اه شلاچ نیا لح هب طونم ار روشک نیا

 دناوت یمن ،دنتسه یلمورف و یلم فلتخم یاه یرگید بوکرس عوضوم ،نآ رد اه تیلقا و تسا هدز بوشآ تدش
 و 9113 گنج اما ،تسین 9113 زا سپ نارود لوصحم ناتسدرک و قارع رد مه یمالسا مسیلاکیدار .دبای دشر هنیمز
 مالسا یارب ایاپ یا هنحص هب ار روشک نیا و دزادرپب امنوشن و دشر هب هک ،داد نآ هب ار یتصرف لخاد رد تردق ألخ
 رارق بازحا ی هرطیس تحت ینوناق لوصا یرس کی رب ینتبم زین میلقا و قارع یئاضق ماظن .دنک لدب یطارفا نایارگ
 هک قارع رد یا هفیاط ییارگرادتقا نینچ مه .دراذگ یمن یسرداد تلادع یارب ییاج ینوناقارف یاهراتفر هک دراد
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 هک یمادام یداصتقا دعب رد .تسا هتفرگ دوخ هب یدیدج هوجو و دش دیلوتزاب 9113 زا سپ ،دراد ینالوط یا هشیر
 ققحت زا یراظتنا ناوت یمن ،دشاب مکاح میلقا و قارع رد نزاوتمان یداصتقا ی هعسوت رب ینتبم ماظن و ریتنار تلود کی
 یارب یدوخ ریغ و یدوخ هب ار نادنورهش هک هدیماجنا نزاوتمان ی هعسوت کی هب تیعضو نیا .تشاد یسارکومد
 و میلقا رد یداصتقا  هدرتسگ لکش هب اه یدوخریغ ندرک مورحم و یدوخ دارفا هب یهد تنار .دنک یم لدب تیمکاح
 .تسا هدش لدب قارع
 زین ار نآ هکلب ،دنرادن یلم تیوه هب یدهعت نآ رد ناگبخن هک ییاج ،قارع یتینما ـ یسایس طیحم رد زین تیاهن رد
 رظن هب راظتنا زا رود یسارکومد ققحت ،دنشک یم شلاچ هب دوخ یبهذم ـ یموق ،یلمورف ،ینوماریپ یاه تیوه عفن هب
 یارب ار اضف یجراخ نارگیزاب ،دنراد روضح یلمورف ناربهر زین و اه تیلقا هک ،هدز تسایس طیحم نیا رد .دسر یم
 یاتسار رد ار دوخ تلاخد ،داضتم فادها و عفانم اب نارگیزاب نیا .دننیب یم بسانم میلقا و قارع روما رد هلخادم
 هک زین رگید یاه تلود هیلع زین و هدومن تیوقت نارگید هیلع ،صاخ یژولوئدیا ای یبهذم ـ یموق تیوه کی تیوقت
 یسارکومد هدننکش تیعضو ندش یللملا نیب رما ی هجیتن هک دنزادرپ یم هلخادم هب ،دننک یم یزاب شقن میلقا و قارع رد
 .دشاب یم

 عبانم
 .ثلاث رشن ،نارهت ،ینیما یدهم  همجرت ،مالسا ی هدنیآ ،(6190) ناج ،وتیزوپسا
 ،ناریا رد بازحا و تلود هطبار رب نآ ریثات و مسیریتنار ،(1۹90 ناتسبات و راهب) دواددیس ،یموصعم و داوجدیس ،هداز هعمج ماما

 .لوا هرامش ،لوا لاس ،رصاعم یسایس یاهراتسج

 .مود پاچ ،قفا رشن ،نارهت ،این ماردپ مرکا  همجرت ،هدنامورف یاه تلود ،(1۹90) ماون ،یکسماچ
 رد قارع یزکرم تموکح اب ناتسدرک میلقا تموکح یتینما و یسایس ی هعزانم یاهروحم ،(9190) ییحی ،سگرن نیرز و نامرآ ،یمیلس

 .6۹ و ۲۹ ی هرامش ،99 و 39 دیدج ی هرود ،رابیرز یعامتجا ،یبدا ،یگنهرف ی همانلصف ،9113 زا دعب یاه لاس

 ،یهوژپ تلود همانلصف ،قارع و ناریا یا هقطنم ییارگمه دنور رد یراتخاس یدادسنا یاه هفلوم شقن ،(6190 زییاپ) زورهش ،یتعیرش
 .32ـ۲0 تاحفص، 0910 زییاپ، 00 هرامش ،موس لاس ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم

 تاراشتنا ،نارهت ،نیدلا مجن قوراف ی همجرت ،ماش و قارع یمالسا تلود شیادیپ لماوع :نمیرها دلوت ،(۲190) یرابلادبع ،ناوطع
 .یگنهرف و یملع
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