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 هدیکچ
 زا ناوت یم ،زورما هب ات ناریا رد نردم تلود ِیریگلکش نآ زا سپ و تیطورشم نامز زا یسایس و یعامتجا تالوحت یسررب اب

 گرزب و کچوک ِیاه هزرل زا ِیرایسب هک درک دای ناریا رد یعامتجا فاکش نیرت لاعف و نیرت قیمع ناونع هب تلم – تلود فاکش
 و یعامتجا ِیاهتکرح هاوخ و هنانکشراتخاس و یبالقنا ِیاهشزیخ تروص هب هاوخ ،روشک یسایس راتخاس و هعماج ِیهرکیپ رب

 شبنج زا ،تالوحت نیا زا ِیرایسب کش یب .دناهتسویپ عوقو هب میظع لسگ نیا ِیور رب همه و همه ،هنابلط حالصا یسایس
 دننام هنابلط حالصا ِیاهتکرح ِیریگلکش نآ زا سپ یتح و ناریا یمالسا بالقنا ات تفن تعنص ندش یلم تضهن ،تیطورشم
 زا فده .دنتسین لیلحت لباق یفاکش نینچ نداد رارق رظن دم اب زج روشک رد 64 لاس ِیاه یمارآان یتح و شش و داتفه دادرخ مود
 ای و یکیدزن رب ناشیاهدرکلمع اب ناریا یمالسا ِیروهمج رد رقتسم ِیاه تلود ِیاهراعش ققحت مدع و هلصاف یسررب شهوژپ نیا

 شور زا هدافتسا اب و نازوب ِیراب یتینما لدم زا شهوژپ نیا رد .دشابیم نازوب ِیراب یتینما لدم قبط رب تلم و تلود نیب فاکش
 ییارجا مدع ای و تامادقا و اهدرکلمع اب راعش نایم هلصاف هک داد ناشن اهیسررب .دش هتخادرپ عوضوم یسررب هب یلیلحت -یفیصوت

 دوجو مدع و تلم و تلود نایم فاکش زا ناشن ریخا ههد راهچ رد ناریا یمالسا ِیروهمج رد رقتسم ِیاه تلود ِیاهراعش ،ندش
 .دراد هعماج رد یطیحم تسیز و ِیداصتقا -یسایس داعبا رد تینما

 
 نازوب ِیراب یتینما لدم ،یعامتجا فاکش ،تلم و تلود فاکش :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هب اهنآ زا کی ره یاهدرکیور هک دندیسر تردق هب ناریا رد يفلتخم یاهتسایس اب اهتلود ریخا ههد هس رد
 هب ناریا يسایس و یداصتقا تالوحت دنور رب ار يتدم هاتوک و يعطقم تاریثأت ات دیدرگ بجوم روشک نالک لئاسم
 همه ،دندوب نارود نآ لئاسم و گنج ریگرد هک نآ زا لبق و گنج نارود یاه تلود زا ریغ هب .دشاب هتشاد لابند
 رب و هتشاد عامجا ناریا داصتقا رد یراتخاس لوحت ترورض تیلک رب دوخ یاهراعش رد گنج زا دعب یاه تلود
 و يکناب ماظن رد لوحت ،یزاس يصوصخ ،يعامتجا تلادع شرتسگ ،یداصتقا دیلوت دشر تیوقت نوچمه يلوصا
 یداصتقا دشر دنتسناوتن اهتلود نیا ،نالک یاهربهار نیا ندرک يتایلمع و لامعا رد اما .دندرکيم دیکأت ...و یزرا
 ناریا داصتقا يگتسباو هلمج زا فلتخم لماوع ریثات تحت هراومه یداصتقا دشر و دننک یریگیپ ار یرادیاپ و رمتسم
 هب تکرح نیاربانب .تسا هدوب يفلتخم یاهدورف و زارف یاراد ،يناهج رازاب زا دایز یریذپ ریثات و يتفن یاهدمارد هب

 یاهتلود هناهاوخ تلادع راعش مغریلع و هدوبن رادروخرب يبولطم عضو زا يعامتجا و یداصتقا تلادع یوس
 يعطقم یاهتیقفوم مغریلع اتسار نیا رد .دنا هدوبن اتسار نیا رد یرمتسمو تابث اب دنور داجیا هب قفوم اهنآ فلتخم
 رد ار یرادیاپ و هبناج همه لوحت دنا هتسناوتن اهتلود زا مادکچیه ،یداصتقا یاهصخاش يخرب رد اهتلود يخرب

 هدرکن يط ار يبسانم رمتسم و رادیاپ دنور روشک یداصتقا دنور و دننک داجیا روشک یداصتقا مهم یاه صخاش
 .تسا
 یدازآ یهنیمز رد اهراعش نیا ققحت مدع لیلد هب تلم و تلود نایم فاکش و ناریا رد اهتلود یاهراعش هنیمز رد 
 زا يکی یدازآ» یرهطم داتسا هاگدید زا هک تفگ دیاب لمع رد هعماج رد يسایس هعسوت و يسایس یدازآ صخالاب
 ار ناسنا تایح لماکت دناوت يم ،تینما و تیبرت نوچمه ،رگید یروما اب هارمه هک «تسا لماکت و تایح مزاول
 يکی .دشاب يلم عفانم و عبانم ظفح رد يبوخ راد تناما هک دنناد يم يماظن نابیتشپ ار دوخ مدرم هراومه .دنک نیمضت
 زا رگید يکی .تسا دنمراتخاس و هتخیسگراهم داسف دوجو ناریا يسایس هصرع رد یراج تالکشم نیرتگرزبزا
 ساسحا رگا تلم .تسا ناراکردنا تسد طسوت مدرم يتشیعم تیعضو کرد تلود و تلم نایم دنویپ داجیا لماوع
 فلتخم تاقبط دح زا شیب هلصاف و فاکش ناکما و هتشاد هجوت اه نآ یداصتقا و يتشیعم رما رب هناگ هس یاوق دننک
 دنهاوخ نآ موادت و ظفح رد يعس و هدرک يقلت دوخ يماح ار يتموکح هاگتسد نایرجم ،دنهد يمن ار يعامتجا
 یاه تسایس زا لصاح یداصتقا راشف و دراد دوجو هعماج رد یدایز يتاقبط فاکش هزورما هک يلاح رد .تشاد
 زور هبزور ار انثتسا و ضیعبت مدرم هک تسا هدش بجوم هعماج زا يکچوک شخب هیامرس شیازفا رانک رد يضابقنا
 ،یراذگتسایس دنیارف رد اه نآ رمث رمثم شنک اهنت دننک يم ساسحا مدرم زورما .دننک ساسحا دوخ يگدنز رد رتشیب
 .دنرادن یریگ میمصت دنیارف رد يتلاخد ًالاساسا مدرم تاباختنا مایا زا ریغ هب .تسا هدش تاباختنا رد تکرش هب دودحم
 تباقر رد یزوریپ زا سپ سلجم ناگدنیامن ای روهمج سیئر زا معا ،مدرم نابختنم هک دوش يم هدهاشم رگید یوس زا
 رد ار يگدروخرس نیرتشیب هنافساتم تیعضو نیمه .دننک يم شومارف ار دوخ یاه هدعو و اهراعش رثکا يتاباختنا

 .دنک يم کمک تموکح و مدرم نایم فاکش ندش رت قیمع هب ًالاتیاهن هک يگدروخرس .تشاد دهاوخ هارمه هب هعماج
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 عنام اریز ؛دراد يگتسب نآ هب ماظن تیدوجوم هک تسا مهم یدح هب  يماظن ره رد يسایس ماظن اب مدرم طابترا تیمها
 و ناسنا درکملع یزاس ملاس ار طابترا نیا فده  رگا .دوش يم  تموکـح  یدمآراکاـن و يگدیـسوپ و ينورد داسف
  نآ ،مینادب اهشزرا و لوصا زا یا هعومجم هب یدنبیاپ و لقعـت و هبساحـم رـب ينتبم تسرد  راتفر  هب وا نتخاس راداو
 مغر يلع اه تلود نیاربانب .دنک يم ادیپ ماـت ترورـض زین گنهرف و عامتجا ،تسایس هزوح رد طابترا نیا  هاگ
 رجنم رما نیمه و هدومن ققحم ار اه نا لمع رد ،دنا هتسناوتن تینما و یدازآ و تلادع نیمأت تهج رد دوخ یاهراعش
 اب ناوتب هک تسا نیا رظن دروم عوضوم تیمها یهبنج نیاربانب و تسا هدش ناریا رد تلم و تلود نایم فاکش هب
 يلم تینما و عفانم یاتسار رد ار اهتلود اب مدرم يگتسبمه و درب نیب زا ار تلم و تلود نایم فاکش يیاهراکهار
 زا سپ هک تروص نیا هب .دوشيم هدافتسا یرادربشیف هویش زا تاعالطا یروآعمج تهج شهوژپ نیا رد .دز مقر
 لیلحت و هیزجت شور و ددرگ يم یرادرب تشونور ای صیخلت زاین دوم بلاطم ،هطوبرم عبانم هعلاطم و يسررب
 یاه هنیمز نییبت و حیرشت نمض هدش يعس رضاح شهوژپ رد ساسا نیا رب .دشابيم يفیک تروص هب تاعالطا

 و تلود نایم فاکش رب ار اه تلود یاهدرکلمع و اهراعش نایم هلصاف ریثأت ،ناریا رد تلم و تلود نایم يیارگاو
 رد یداصتقا -يسایس یاه هنیمز رد مدرم تاراظتنا و اه تلود شقن رب يلصا دیکات ،اتسار نیا رد هک دهد هئارا تلم
 .دوب دهاوخ ناریا يمالسا یروهمج ماظن

 شهوژپ یرظن بوچراچ

 نازوب یراب هاگدید زا تلود عاونا
 شقن تخانش هک دنتسه ىسایس عماوج زا ىفیرعت و اهناسنا هرـمزور تاـیح و ىگدنز یارب ىبوچراچ اهتلود
 رد .دـبای يم ىـساسا ىـتیمها ،دـنکيم بیغرت تموکح زا ىصاخ لکش و تلود شریذـپ هب ار نایمدآ هک یاهدیا
 هرابرد مدرم نایم هتفای لکش کرتشم هدیا ىنعی ،تلود یدوجو هفسلف نامه «تلود هدیا» زا دوصقم ،هاـگن نـیا

 مدرم نایم یا هتشر ناونع هب هک تـسا نآ تـیمکاح رـیز ىگدنز شریذپ و تلود زا ىصاخ لکش فده و ترورض
 تلود و هعماج طابترا تلود هدیا .دنک يم داجیا دنویپ صاـخ ىنیمزرـس و ىعاـمتجا ــ ىـسایس تـیدوجوم کی و
 ناونع هب ار تلود و دنک يم لمع تلود ىسایس تیوه بلق و داینب ،هرهوـج هـباثم هب و دهد يم حیضوت ار
 ناـیب نیدب ؛دراد ىشزرا و ىتخانش ىناینب ،تلود هدیا تیهام .دراد يم هگن ىقاب رادیاپ و مجـسنم ،مظنم یدوجوم
 ،ىناهذال نیـب تروـص هب و اه هـشیدنا و اه هدـیا لداـبت ساـسا رـب و ىعامتجا تالماعت دنیارف رد هعماج هـک
 یریگ لکـش .دبایيم صاخ یاـهيـگژیو و فادـها اـب ىـسایس هـعماج زا ىـصاخ عون باب رد ىعمج ىتینالقع
 ىـقطنم دـنیارف رد .تسا تلود نوچمه ىسایس ىنامزاـس یزاـس هنیداهن یاتـسار رد ماـگ نیرـتمهم تـلود هدـیا

 ،نخـس رـگید هـب .تـسا مدـقم تـلود یداـهن و ىکیزیف راتخاس دوجورب یزاس تلم ،تـلود هدـیا یریگ لکـش
 و اهرایعم ناـمه ار هـعماج یزـکرم هتـسه هکلب ،تسین هتسباو نآ سأر رد ىتلود یریگ لکش هب هعماج دوـجو
 هک ىیاه هیور .تسا هدیدرگ لیدـبت لوـبق دروـم یراـتفر یاه هیور هب هک دهد يم لکش ىناهذالا نیب یاهکاردا

 ىناور و ىحور یاهشنکاو و اهراشف) اهرازبا زا ىعیـسو فیط زا یریگهرهب اب هک شاداپ و هیبنت ماظن اب هعماج
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 ندـش يعامتجا دـنیارف هـک دـناریذپ يم و دـنازومآ يم دوخ هعماج داـحآ هـب (ىـکیزیف یاـهدروخرب اـت ىعامتجا
 نتـشادن تـیمها یاـنعم هـب نـیا .دـنروآ ماود دنناوت يمن ىتموکح یاهداهن ،تلود هدـیا نودـب .دـننک ىـط ار
 زاین مه هـب ود نـیا و تـسا هدـننک تیامح یوق یاهداهن دنمزاین تلود هدیا ره هکلب ،تسین ىتموکح یاـهداهن
 :Bouzan, 2010) «دنا هتفر ورف مـه رد ىـکیکفت لـباق ریغ روطهب اهداهن و اه هدیا» نازوب یرب ریبعت هب و دنراد لباقتم

 قبط .دراد ىسایس ـ ىعامتجا هبنج ،ىکیزیف دعب زا رتـشیب هـک دروآ يـم دیدپ تلود هدیا ار تلود رهوج اما (108
 هب نردم عماوج يمامت هک یا هنوگ هب ،دومن یدنب میسقت ناوتيم عون راهچ رد ار تلم و تلود هطبار نازوب رظن
 شخب ،تلم تلود ،تلود تلم .(Ibid, 89)دنریگيم رارق ناونع راهچ نیا زا يکی رد تلم و تلود نیب هطبار ظاحل
 ،دومن ادج رگیدکی زا تلم و تلود نیب ار يلک هطبار هس ناوتيم هیرظن نیا رذگهر زا .تلود تلم دنچ ،تلود تلم
 هنوگ نیا ،درادن ينادنچ تردق تلود لباقم رد تلم و هتشاد تیولوا تلم رب تلود نآ رد هک تسا یا هطبار يکی
 یا هطبار ،مود ،دنتسه مکاح اهیروتاتکید و هماکدوخ یاهتموکح اهنآ رد هک دراد دوجو يعماوج رد رتشیب اهماظن
 ،روشک روما هب يگدیسر لوئسم ار دوخ تلود نآ رد هک یا هطبار ينعی ،تسناد هیوسود هطبار ار نآ ناوتيم هک تسا
 لابق رد دوخ یارب يفیلاکت و قوقح ،زین تلم لباقم رد و دناديم تلم هب یراذگتمدخ يعون هب و هعماج هب يهد مظن
 تلود هکنیا تیاهن رد و دوشيم لدب و در هعماج رد مکاح نوناق ساسارب فیلاکت و قوقح نیا هک ،هدوب لئاق تلود
 هطبار عون نیا هک ،دنشابيم شنت و داضت یاراد رگیدکی اب ًالامئاد ود نیا و هدوب رگیدکی اب يلباقت هطبار یاراد تلم و
 ,Motalebi and Khan Mohammadi) (1لکش)دوشيم هدید کیتارکومدریغ و هتفاین هعسوت یاهروشک رد رتشیب

2017: 203). 

 
 تلم و تلود طباور یاضف-1لکش

(qavam and Malmir,2014) :عبنم  
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 ناریا یمالسا یروهمج یاهتلود
 بالقنا یزوریپ هب هک يگنهرف ؛دراد 1291 يمالسا بالقنا يگنهرف و يسایس ثاریم رد هشیر .ا.ا.ج نالک فادها
 قتشم اهنآ زا ناوت يم ار روشک يجراخ تسایس فادها هک تشگ لیدبت يیاهراتخاسو لوصا هب و دشرجنم يمالسا
 یدنب میسقت تمسق هس رد ناوت يم ار نالک فادها ،ناریا درکلمع و يساسا نوناق هب هجوت اب .دومن
 :(Sarieolghalam, 1982: 349)درک
 يلم تیمکاح و يضرا تیمامت ظفح ،یداصتقا هعسوت و دشر (فلا

 (اکیرمآ صوصخ هب) برغو لیئارسا اب ضراعت و شخبیدازآ یاه تضهن و ناناملسم زا عافد (ب
  يعیش ينابم ساسا رب يمالسا هعماج کی رارقتسا (ج
 نیا يلومش ناهج ۀدنهد ناشن عوضوم نیا و هتفرگ لکش يمالسا یاه هزومآ یانبم رب ناریا يمالسا بالقنا تیهام
 و يعیبط عبانم رب هطلس شریذپ يفن و يیوج هطلس يفن دننام يلوصا رب هیکت .تسا يجراخ دعب رد یراذگ تسایس
 لماعت رب ينتبم زیمآ تملاسم ۀطبار داجیا و يللملا نیب تادهعت هب یدنبیاپ ،نافعضتسم قوقح زا عافد ،روشک یداصتقا
 دنک يم يهد تهج ار ناریا يمالسا یروهمج يجراخ تسایس هک تسا يساسا نوناق رد جردنم لوصا زا ،یراکمه و
(Constitution, Articles 11, 151, 152 and 153)نوچ يیاهقف هشیدنا و هعیش هقف زا هتفرگرب هک يبالقنا نامتفگ 
 نید ندرک دراو ،ينید ينابم ساسا رب یرالاس مدرم گنهرف هعسوت :نوچ يیاهيگژیو هب هجوت اب ،تسا ينیمخ ماما
 هب ،ناهج رد يتلادع يب و ملظ اب يبالقنا دروخرب گنهرف شرتسگ ،برغ یایند اب طباور رد لداعت ،تسایس هصرع رد
 تابلاطم زا یرایسب اب ،یرازبا تینالقع یاج هب يشزرا تینالقع رب دیکأت و یراد هیامرــس داصتقا ندیــشک شلاچ
 اب يمالسا بالقنا نامتفگ زیامت يیارچ لیلحت یزیتس هطلس گنهرف .دراد يناوخمه و قابطنا هقطنم يبالقنا یاهتلم
 اب نامتفگ نیا ضراعت بجوم هک تسا يبالقنا مالسا نامتفگ مهم یاهيگژیو زا يکی ارگمالسا یاهنامتفگ ریاس
 .(Iqbal, 2016: 10 ).تسا هدش هنایمرواخ رد ریذپ هطلس یاهنامتفگ
 لاربیل و (يیاکیرمآ مالسا)راک هظفاحم ،(شعاد)لاکیدار يمالسا یاه تئارق ،وس کی زا يمالسا بالقنا نامتفگ
 یاه نامتفگ لباقم رد ار دوخ تیناقح و تلاصا دشوک يم رگید یوس زا و دناد يم لیصا ریغ ار (ينید ناشیدناون)
 .(Naderi, 1396: 81) دیامن ظفح (يسارکومد لاربیل نوچمه) يمالسا ریغ

 يجراخ یراذگتسایس يلک دنیآرب ،«يبلس تسایس» ۀلزنم هب وگروز یاهروشک ربارب رد دهعت مدع و لیبس يفن لصا
 برغ ينومژه ندیشک شلاچ هب رد ناوت يم ار نآ یاهدومن زا يکی هک تسا هدرک صخشم ار ناریا يمالسا یروهمج
 اب هزرابم روظنم هب يبسانم یرکف تیفرظ و رتسب ،يمالسا لوصا رب ينتبم يجراخ تسایس ينعی ؛درک هدهاشم
 ناوت يم ار يمالسا بالقنا زا دعب هدمآ راک یور یاه تلود عومجم رد .تسا هدروآ دوجو هب برغ یاه يیوج هطلس
 :میهد يم رارق يسررب دروم بیترت هب ار کی ره و هدرک یدنب هرود ریز تروص هب

 (1291-16) روحم ظفح يیارگ عقاو هرود .1
 (1691-16) روحم طسب يیارگ نامرآ هرود .1
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 (1691-61) روحم داصتقا يیارگ هعسوت هرود .9
 (6191-41) روحم تسایس يیارگ هعسوت هرود .4

 (4191-1391) روحم لوصا يیارگ نامرآ هرود .2

 (نونک ات 1391)هدنزاس لماعت و لادتعا هرود .6

 ناریا یمالسا یروهمج رد رقتسم یاه تلود یاهدرکلمع یسررب

 تلم -تلود فاکش رد اه تیلقا و ماوقا شقن یسررب-
-یریگرد رانک رد ناتسزوخ و ناتسچولب و ناتسیس ،ناتسدرک دننام ناتسا دنچ ،نیشن تیموق یاهناتسا زا يخرب رد
 يیادج و تسیرورت ،رارشا یاه هورگ" ار اهنآ يمالسا یروهمج تاماقم هک يیاه هورگ اب هاگ هب هاگ هناحلسم یاه
 تملاسم یاه شور هب دنیوگيم هک دندوب زین ينادقتنم زا يخرب همکاحم و یریگتسد دهاش ،دننکيم يفرعم "بلط
 11 لاس رد بلط تیوه نالاعف زا یدادعت زین لیبدرا و يقرش ناجیابرذآ ،يبرغ ناجیابرذآ یاه ناتسا رد .دندنبیاپ زیمآ
 .دندش همکاحم و ریگتسد
 ار نارگید یدازآ هک يیاجنآ ات هطوبرم نکاما رد شیاین و نامیا ،هدیقع یدازآ هک یدنورهش ملسم قح فالخرب
 ماهتا هب يمالسا یروهمج رارقتسا زاغآ نامه زا تیئاهب بهذم وریپِی يناریا نادنورهش ،تسا زاجم ،دنکن دودحم
 راتشک و هجنکش ،رازآ دروم ،تسا گرم يمالسا یروهمج يناسنا دض يیاضق نیناوق قبط نآ تازاجم هک ،دادترا
 نیرتهب رد و ریگتسد "تیئاهب جیورت" ماهتا هب هراومه بهذم نیا ناوریپ .دنا هتفرگ رارق يعاجترا و رجحتم نالوئسم

 .دنا هدش موکحم ينالوط یاسرف تقاط یاه سبح هب تلاح
 نتفرگ یارب یزاریش نایدوهی رازآ و یریگتسد .دنتسین ناما رد ضیعبت دنزگ زا زین ناریا یاهيتشترز و نایدوهی
 يتاغیلبت ضیعبت تسایس هب نایتشترز ناگدنیامن ناوارف یاه ضارتعا و (لییارسا یارب) اهنآ زا يسوساج فارتعا

 یوس زا اهتیلقا نیا هدش هتخانش تیمسرب قوقح ضقن زا يیاه هنومن ،اهنآ هیلع يمالسا یروهمج یامیس و ادص
 رد يشرازگ هتشذگ لاس رد دنهديم لیکشت هنمارا ار اهنآ بلغا هک يناریا نایحیسم .تسا يمالسا یروهمج میژر
 همکاحم و ریگتسد یدراوم رد "نایحیسمون" اما ،دندرکن رشتنم دوخ ينید ضیارف ماجنا زا تعنامم ای راشف دروم
 .درک مهتم يبهذم و يموق یاه تیلقا بوکرس هب ار يمالسا یروهمج 11 لاس رد للملا نیب وفع نامزاس .دندش
 .دنک يم در ار ماهتا نیا ناریا يمالسا یروهمج دنچره
 ادج ار يناریا ماوقا دهاوخب سک ره» :درک مالعا 1391 لاس يتاباختنا تاغیلیت رد یروهمج سییر يناحور نسح 

 یاه تیلقا و ماوقا نایم رد يناوارف باتزاب ينامز عطقم نآ رد یروهمج سییر نخس نیا «.تسین يناریا وا ،دنیبب ادج
 تفاب هک يیاه ناتسا رد یروهمج تسایر هرود نیمهدزای تاباختنا رد تسناوت یو هک يیاج ات تشاد روشک ينید
 .(Mirzaei, 2017: 3)دنک دوخ مان هب ار یار نازیم نیرتشیب دنراد يبهذم و يموق
 اما هدش دیکات روشک رد نکاس بهاذم و ماوقا يمامت یربارب رب يمالسا یروهمج يساسا نوناق رد هک دنچ ره
 دش داجیا ماوقا نیا هرابرد هتساوخان دنچ ره يیاه یرظن گنت اه هرود يخرب رد دوش يم هدهاشم
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 هک دنچ ره .تسا هدوب نآ شزومآ و "یردام نابز" هب هجوت يموق یاهتیلقا اصوصخم اهتیلقا تابلطم زا رگید يکی
 نآ ينوناق عنم ندوبن و یردام نابز هاگیاج و شزومآ تیمها هب ناریا يمالسا یروهمج يساسا نوناق 21 لصا
 گنرمک رایسب يهورگ یاه  هناسر و تاعوبطم رد يموق و يلحم یاه نابز زا هدافتسا ریخا ههد دنچ رد يلو ،هتخادرپ
 تسایر تاغیلبت رد ،يساسا نوناق 21 لصا هب دانتسا اب يناحور .دش هدرپس يشومارف هب قطانم زا يخرب رد ای

 ساسا رب دنناوتب دیاب دنراد هک يتیموق و ينابز ره اب نیمز ناریا نادنورهش هک داد هدعو 1391 هام دادرخ یروهمج
 هنیمز رد یروهمج سییر هدعو نیا .دنهد لیصحت همادا ناشدوخ یردام نابز هب اه هاگشناد رد يساسا نوناق لصا
 تیعقاو گنر روشک شجنس نامزاس رواشم «يلکوت نیسح» نانخس اب روشک یاه هاگشناد رد یردام نابز هب سیردت
 یاه هتشر رد مان تبث یارب نابلطواد هتشر باختنا ناکما زا انریا اب وگو تفگ رد 43 لاس یو .تفرگ دوخ هب
 .(www.khabaronlin.com).داد ربخ يسانشراک عطقم رد یدرک تایبدا و نابز و يکرت تایبدا و نابز يلیصحت
 نیرتمهم .تسا هدش يناریا هعماج رد رییغت بجوم ،يشزرا تواضق هنوگره زا رظن فرص ندش يناهج رگید یوس زا
 یانعم هب یدعبدنچ تیوه .تسا نردم ناسنا تیاهن رد و یدعب دنچ تیوه ،(نایناریا) یرگید زا کرد و هاگن اهنآ
 يم يیامندوخ یدرف و يلم ،يناهج حطس رد يناریا تیوه نوگانوگ روص .تسا يناریا تیوه يهجودنچ يلجت
 گنهرف اب لماعت نمض ،يناریا گنهرف .نردم مه و دنا ينید مه هک لاح نیع رد ،دنتسه يناهج مه نایناریا .دننک
 طباور ،هداوناخ ،مالسا نوچ شا يلصا رصانع ظفح اب (يناریا گنهرف) گنهرف نیا ،تسا هدش نآ زا يشخب ،يناهج
 هب رتشیب ،ندش يناهج ..(Azad Armaki, 2007: 153)دزادرپ يم لماعت هب اه گنهرف رگید اب يتسود عون و يناسنا
 هکنیا نمض اه گنهرف .رگید یاه گنهرف رب صاخ گنهرف هطلس ات تسا توافتم یاه گنهرف نامزمه روضح یانعم
 ،هتفرگ رارق يگنهرف نیب تاطابترا زا یا هکبش رد ،دنشاب يم تایح یاراد لقتسم روط هب و دنتسه زیامتم رگیدکی زا
 .دنشاب يم يناهج گنهرف و هعماج هدنزاس اهنآ زا کی ره و هدش رثاتم رگیدکی زا
 .تسا يساسا نوناق شقن يسررب ،تلم -تلود فاکش رد اه تیلقا و ماوقا شقن يسررب رد رثوم لماوع زا رگید يکی
 یادخ هب نامیا هیاپ رب تسا يماظن يمالسا یروهمج :تسا هدمآ يمالسا یروهمج يساسا نوناق ود لصا «ج »دنب رد
 یداصتقا ،يسایس لالقتسا ،لدع ،طسق ،یریذپ هطلس و یرگ هطلس ،يشک متس ،یرگمتس هنوگره يفن هار زا هک اتکی
  .دنک يم نیمات ار يلم يگتسبمه و يگنهرف و يعامتجا و
 :تسا ریز رارق زا هک دناهتخادرپ عوضوم نیمه هب يساسا نوناق موس لصا «21و41 ،3 ،6»یاهدنب
  يبلطراصحناو يگماکدوخو دادبتسا هنوگرهوحم -«6 »دنب

  یونعم و یدام یاه هنیمز مامت رد ،همه یارب هنالداع تاناکما داجیا و اوران تاضیعبت عفر -«3»دنب
 ربارب رد مومع یواست و همه یارب هنالداع يیاضق تینما داجیا و درم و نز زا دارفا هبناج همه قوقح نیمات -«41»دنب
  نوناق

  مدرم همه نایم يمومع نواعت و يمالسا یربارب میکحت و هعسوت -«21»دنب
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 هب تبسن روشک يساسا نوناق فاصنا رب ينتبم و هنادنمدرخ ،يقطنم یریگ تهج هدنهد ناشن روبذم یاهدنب رد تقد
 مهدزاود لصا رد . تسا يمالسا یروهمجرد ينابز و ينید ،یداژن -يموق یاه توافت نتفرگ رظنرد نودب مدرم همه
 هب ،دنا هدش صخشم زین ربتعم يمالسا بهاذم ریاس و تسا هتفرگ رارق دیکات دروم روشک يمسر نید يساسا نوناق
 .دنیامن لمع بهذم و نییآ هب هنادازآ يصخش تالاوحا رد دنناوت يم نانآ ناوریپ هیلک هک یوحن
 رضاح لاح رد هک درک هراشا عوضوم نیا هب دیاب تلم -تلود فاکش رد رد نویزیولت و ویدار شقن صوصخ رد
 عونت مغر يلع دنه دننام یدایز یاهروشک و دننک يم راختفا دوخ ندوب يگنهرف دنچ و ينابزدنچ هب ایند یاهروشک
 رطخ ساسحا اه توافت نتفای تیمسر زا دیابن نالوئسم نیاربانب .دنا هدرک ظفح ار دوخ تدحو ،دایز يبهذم و يتیموق
 تیلم ،يسراف نابز هفلؤم هس يیارگمه یارب نالوئسم .دننک نیمأت ار اه تیلقا و ماوقا همه قوقح دیاب هکلب ،دننک
 يناریا نآ و .دشاب هتشاد ار يلقادح تسایس ندوب کی هجرد دنورهش یارب اما دنهد رارق رظندم ار مالسا نید و يناریا
 قوقح ندروآ تسد هب یارب ... و ندوب يیالو ،ندوب هعیش ،ندوب ناملسم طرش نیدنچ هک دشابن هنوگ نیا .تسا ندوب

 و میرح ظفح اب هک دهاوخب ماوقا همه زا و هتخانش تیمسر هب ار يموب یاه نابز دیاب تیمکاح.دشاب مزال یدنورهش
 .دنریگ رظن رد دوخ يلصا نابز ار يسراف نابز ،دوخ هقطنم يموب نابز تمرح
 ناریا تلم -تلود ییارگمه رد یلحم یاه تلود شقن -
 بازحا فعض للع زا ىرایسب نتفر نیب زا و ىمالسا ناریا رد تلود و هعماج ىگنهرف و ىرکف تالوحت هجیتن رد
 ىمالسا تلود اریز ـ تلود هنادبتسم ىگژیو و تیهام و ىرامعتسا و ىجراخ لماوع شقن هلمج زا ناریا رد ىسایس
 لاعف ىسایس تکراشم ىاه هنیمز ـ هنادبتسم و هنارمآ هطبار کی هن هعماج و تموکح نیب لباقتم ىقوقح هطبار کی
 ىسایس ىاهلکشت و بازحا هلمجزا ىندم ىاهداهن طسب و داجیا ىراتخاس و ىگنهرف ىاهرتسب و هدرک مهارف ار مدرم
 .تسا هدش راومه
 يیایوپ ببس هک يلحم مدرم و يمدرم یاهداهن نایم دامتعا و تکراشم ،یراکمه هب يعامتجا هیامرس دیکات دوجو اب
 مدع هب زکرمتم یرادا ماظن و مهبم نیناوق دوجو ،دنهد يم ماجنا ار يلحم روما دوخ مدرم و دوش يم هعماج رتشیب
 هب ،طیارش نیا رد .دنک يم دودحم ار اه نآ تارایتخا و لمع هزوح و دوش يم رجنم يمالسا یاهاروش بسانم يیاراک
 دهاوخ زکرمتم یزکرم تموکح تسد رد تردق ،رهش یاروش دننام يمدرم یاهداهن تسد رد تردق عیزوت یاج
 تسد رد تردق رتدیدش يیارگزکرمت و تلود زا يهاوخ تیامح هب يیادززکرمت یاج هب يمدرم یاهداهن نیا و دوب
 دیاب اهرهش یدربهار هعسوت نیودت یارب يتسایس يگنهامه ،ينونک عاضوا رد ور نیا زا .دننز يم نماد یزکرم تلود
 و نادنورهش دایز دادعت تکراشم :دریگ تروص ریز دراوم زا هدافتسا اب یراکمه و يگنهامه یاه مزیناکم هار زا
 یارجا و یدنب تروص رد ناکما دح ات یراکمه ،يصوصخ و يمومع شخب هلمج زا یرهش عفن یذ یاه هورگ
 ،اه نآ تکراشم و نادنورهش یارب زاب رایسب یاهزرم ،یراذگ تسایس رد يسایس تاعوضوم مک يگدرتسگ ،اهدربهار
 (Pishgahifard et al, 2012: 43) .هعماج رد تلود کدنا لمع یدازآ

 (هرازه هعسوت ساسارب قلطم رقف ندرک ندرک هشیر)یداصتقا هنیمز رد تلم -تلود فاکش-
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 ،شزومآ ،دلوم لاغتشا ،يیادز رقف دننام يفادها بوجراچ رد ار هرازه هعسوت فادها ناریا يمالسا یروهمج
 2 یاه همانرب رد هارمه هعسوت یارب يللملا نیب یراکمه و تسیز طیحم زا تظافح ،نانز یزاس دنمناوت ،تشادهب

 هب رقف ينک هشیر ينعی هرازه هعسوت همانرب کی هرامش فده ققحت یارب ناریا.تسا هداد رارق دوخ هعسوت هلاس
 دوبهب ،ارقف یارب لغش داجیا ،رقف طوطخ هنالاس دروآرب ،يتایلام یاه تسایس لامعا ،يعامتجا نیمات ماظن شرتسگ
 مادقا تمیق نازرا یاه هناخ ثادحا و يیاذغ تینما هب يبایتسد زا نانیمطا لوصح ،يتلودریغ یاه نامزاس تکراشم
 .تسا هدومن
 قطانم رد يیادتبا شزومآ هب يسرتسد دوبهب ناریا ،يیادتبا شزومآ هب يناگمه يبایتسد ينعی مود فده هرابرد
 يخرب رد نارتخد شزومآ هب تبسن يفنم شرگن ندرک فرطرب و ریقف یاه هداوناخ یداصتقا تیعضو دوبهب ،هداتفارود
 نیا رد ناریا و تسا نانز یزاسدنمناوت و يتیسنج یربارب دوبهب هرازه هعسوت موس فده .تسا هداد ماجنا ار قطانم
 هرابرد .تسا هداد رارق فده دروم ار يلاع و هطسوتم ،يیادتبا تالیصحت رد يتیسنج یاه یرباربان ندرب نیب زا هنیمز
 یاهظحالم لباق تفرشیپ ناریا يمالسا یروهمج ،تسا ناکدوک ریم و گرم شهاک هک هرازه هعسوت مراهچ فده
 فده .تسا هتفای شیازفا ردام ریش اب هیذغت و هتفای شهاک لاس 2 ریز ناکدوک ریم و گرم نونکا مه و تسا هتشاد
 تشادهب یاه صخاش و تسا یروراب تشادهب بوچراچ رد ناردام تمالس دوبهب هرازه هعسوت فادها مجنپ
 یرایسب رد نانز يتشادهب لنسرپ شزومآ یارب يیاه میت نونکا مه هک تسا هدرک تفرشیپ یروط هب ناریا رد یروراب
 .دنتسه راک هب لوغشم اهرهش زا
 .میشاب قفوم يبسن رقف شهاک رد میا هتسناوتن اما تسا ينک هشیر لاح رد ناریا رد قلطم رقف هک نیا دوجو اب هتبلا
 دوجوم یاه هنارای ار تیعضو نیا لماوع زا يکی ،يتلودریغ یاهداهن يگنهامه یاروش هتیمک ریبد «رورپ نطو سابع»
 .دوش يم بوسحم روشک رد رقف دشر يلصا یاه تلع زا يکی بسانتمان یاه هنارای تسا دقتعم و دناد يم روشک رد
 نیعم قوقح اهنآ هب و مینک يیاسانش ار رفن نویلیم کی دادما هتیمک و يتسیزهب نامزاس رد رگا تسا نیا رب روصت
 زا همه نوچ .تسا (دیسبوس) هنارای فذح روشک تاجن یاه هار زا يکی هکیلاح رد ،دوش يم نک هشیر رقف میهدب
  .(Jandaghi, 2007: 4)دننک يمن هدافتسا صخشم هنارای کی
 نیمأت ،اهدمآرد هنالداع عیزوت ،يلغش تینما داجیا ،اذغ تینما یاقترا نوچ يلصا یاهدربهار دهد يم ناشن تاعلاطم
 یارب .تسا هدوب ناریا رد رقف يهدناماس تهج رد گرزب يمدق ،تشادهب و شزومآ هلمج زا مدرم يلصا یاهزاین
 همانرب رد .مینیب يم مه رانک يیادزرقف هنیمز رد ار يصوصخ شخب و مدرم ،يتلود و يلم یاهداهن ،تلود راب نیلوا

 دور يم نیا میب رقف هلوقم زارحا و طابنتسا مدع لیلد هب يلو هدش صخشم فادها و اه همانرب هکنیا دوجو اب مراهچ
 يماکان مهم للع زا يکی نیاربانب .دنامب يقاب تروص نیمه هب اه همانرب هجیتن رد و تالکشم مه مجنپ همانرب رد هک
 رد ناریا یاه شلاچ .درادن دوجو روشک هعسوت نالک یاه همانرب و اه تسایس رد دنمفده ماظن هک تسا نیا رقف لح
 :(Bijani, 2007: 167)زا تسا ترابع رقف ينک هشیر
 رادیاپ یداصتقا دشر هب نتفاین تسد .1
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 رتالاب روشک یداصتقا دشر هچره .دیاشگ يم تیمورحم و رقف موادت رب ار هار ،رادیاپ و هتسویپ یداصتقا دشر دوبن
 راک هب رقف ندرب نایم زا و هعسوت و دیلوت ،لاغتشا داجیا یارب ات دریگ يم رارق هعماج رایتخا رد یرتشیب عبانم ،دشاب
 هدش ریذپ بیسآ تخس روشک یداصتقا راتخاس ،تادراو هب تامدخ و اهالاک رازاب يگتسباو تلع هب اما .دوش هتفرگ
 .تسا نییاپ یداصتقا دشر ،نآ جیاتن زا يکی و
 الاب مروت .1

 عیزوت و اه يیاراد رازاب هب يگنیدقن ندش ریزارس ،نالک داصتقا يتابث يب لکش هب روشک داصتقا رد الاب مروت يفنم راثآ
 هدننک راومه لمع رد ،دیلوت و دشر شهاک و دوکر داجیا اب مروت اذل .دوش يم هدید ناتسد يهت نایز هب دمآرد و تورث
 .دوب دهاوخ تیمورحم و رقف رتسب

 يلام و يلوپ یاه تسایس .9

 هب اه لایر موجه و لایر هب نآ زا يشخب لیدبت و یرالد یاهدمآرد هب يبایتسد و ماخ تفن هنوگ هب هیامرس شورف
 رابنایز یاه هدیدپ داجیا ببس يگنیدقن شیازفا هجیتن رد و سانکسا رشن و پاچ زین و هجدوب یرسک رانک رد ،رازاب
 :(Bijani, 2007: 167) .دوب دهاوخن رقف رارمتسا و يگدرتسگ زج نآ دنیآرب هک دوش يم مروت هلمج زا یداصتقا
 یراکیب
 دید زا هک اهتسایس يخرب اما .دشاب مهارف یراذگ هیامرس و راک و بسک بسانم یاضف دیاب لاغتشا داجیا یارب
 نیا زا يکی .تسا هدز نماد یراکیب هب ،دماجنا يم ناراکیب رامش شیازفا هب ،تدم هاتوک تبثم رثا دوجو اب ناسانشراک
 ،نارگراک زا یرایسب هک تسا نیا نآ هب شنکاو نیتسخن هک تسا نارگراک دزمتسد یدصرد 12 شیازفا اه تسایس
 دوخ نارگراک رامش زا تسا ریزگان یداصتقا هاگنب ،دور يم الاب دزم هیاپ هک يماگنه اریز ؛دنداد تسد زا ار دوخ راک
 هعماج ریذپ بیسآ یاه هیال نایم رد هژیو هب تیمورحم و رقف شرتسگ ،یراکیب شیازفا بجوم رما نیمه و دهاکب
 .دوش يم
 اه هنارای .4
 ،دیلوت و فرصم شخب رد يلم یاه هیامرس شورف زا لصاح دمآرد زا هنارای صاصتخا دندقتعم ناسانشراک زا يخرب
 نتفاین صیصخت و اهب ناسون .دنز يم نماد زین نآ يگدرتسگ هب هکلب هدشن تیمورحم و رقف شهاک ثعاب اهنت هن
 .تسا هدرک رت فرژ ار نارگناوت و ناتسد يهت نایم فاکش نونکات زین اه هجدوب تسرد
 تادراو .2
 نایضاقتم زاین هب ،رتشیب تادراو اب هکلب هتفاین شیازفا يلخاد دیلوت اهنت هن ،اضاقت شیازفا ربارب رد ریخا یاه لاس رد
 زا ار يلخاد رازاب ناوت يم نآ زا يشان یاهدمآرد شیازفا و تفن یاهب نتفر الاب کمک هب عقاو رد .دوش يم هداد خساپ
 .دش دهاوخ رجنم الاب مروت و تادراو یرابجا شهاک هب زین تفن یاهب شهاک لباقم رد .تشابنا يتادراو یاهالاک
 يم رجنم تیمورحم و رقف شرتسگ و یراکیب شیازفا ،يلخاد یاه هناخراک يلیطعت هب ،تادراو شیازفا ،نآ زا هتشذگ
 .ددرگ
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 (یسایس تکراشم و یسایس هعسوت)یسایس داعبا رد ناریا تلم -تلود فاکش -
 هب هک تسا يیاه یژولوئدیا و يتموکح یاه متسیس ،اه تلود ينامزاس تابث رب رظان يسایس تینما نازوب یراب رظن زا
 جنپ لماش هعسوت یاه صخاش ،هعسوت یژتارتسا ساسارب .(Elhami et al., 1396: 123) دشخب يم تیعورشم اهنآ
 بوسحم هعسوت صخاش کی يندم هعماج .تسا هعماج هزوح مود دعب .تسا یداصتقا شدعب کی .دنوش يم دعب
 هزوح هب طوبرم رگید دعب هس .تسا صخاش نیا دامن نردم هعماج کی هب يناقهد و يتایلیا هعماج لیدبت .دوش يم
 دعب .دشاب هتشاد ار نیمزرس و ورملق زا عافد يیاناوت هک تسا دنمتردق تیمکاح یریگ لکش شنیتسخن .تسا تسایس
 زا هدافتسا اب و نیعم یاه هرود رد دنناوتب ناگبخن هک تردق شدرگ و تسا يتاباختنا يسارکومد يسایس مود
 دعب نیا .تسا ينوناق تابث و نوناق لامعا ناوت ثحب مجنپ دعب .دننک ادیپ روضح تردق رد کیتارکومد یاه مسیناکم
 .دراد رب رد ار یونعم و یداصتقا تیکلام هب مارتحا دننام یرثوم دعاوق و میرح ظفح اب ماوت یداصتقا دشر هنیمز الثم
 هعسوت داعبا ام روشک رد ایآ هکنیا .درک يسررب دیاب ار یروشک ره رد يگتفای هعسوت هک تسا يگژیو جنپ نیا ساسارب
 .فعض زین اه صخاش زا يخرب و دراد دوجو توق طاقن داعبا يخرب رد ای دنتسه رگیدکی اب لماعت رد
 هرهب ار نآ زا يشان یاه يبارخ و گنج زا سپ تالکشم رب هبلغ و هعسوت دنیارف رد تکرح ی همزال يمشاه یاقآ
 تلاصا لصا یانبمرب ،يگنهرف و يسایس یژولوئدیا عون ره زا غراف هک تسناد يم يیارگ لمع یاهورین ناوت زا نتفرگ
 زا هتشگرب یاهورین یریگراک هب زا ،گنج زا دعب یو هک نانچ .دننک لابند ار یداصتقا دشر و يگدنزاس ،هافر و هعسوت

 رد ار دیفس هقی حالطصا هب و تارکونکت یاهورین درک شالت و یراددوخ تیریدم ی هصرع رد اه ههبج و گنج
 شرگن بقاوع هب هجوت نودب ،یداصتقا ی هعسوت اب تلاصا ،هاگن نیا رد .دریگ راک هب يصصخت یاه تیریدم
 هک تسا نیا شیاکتا دروم و يلصا ضرف هکارچ ؛تسا هعماج يگنهرف و يعامتجا یاه هطیح رد یداصتقا یدعُمب کت
 (Amiri zar, 2014) دش دهاوخ اه هنیمز ریاس رد هعسوت ثعاب دوخ یداصتقا ی هعسوت

 يساسا تیولوا داصتقا اساسا يمتاخ نامز .دیسر یرادمامز هب «يندم هعماج» و «يسایس هعسوت» راعش اب يمتاخ
 یا هراپ ،عونتم و دازآ تاعوبطم دلوت .تسا يسایس هعسوت راک تیولوا هک دندوب دقتعم نانآ هکلب دوبن نابلط حالصا
 و تاثحابم ندش ریگرد ،يیارگ هتسیاش و يیارگ نوناق رب دیکأت ،تباقر و تکراشم ندش رت يعقاو ،يندم یاهداهن
 .(Forghani, 2003: 34) تسا هرود نیا رد يسایس هعسوت یاه هصخشم زا ریگارف يعامتجا -يسایس یاهدقن
 و اه تفآ ،بسانم و مزال یاهرتسب دوبن لیلد هب هک دش هدایپ و یریگیپ يطیارش رد يمتاخ نارود رد يسایس ی هعسوت
 زاب حالطصا هب و يسایس ی هعسوت یارب شالت ی هجیتن ،هنومن ناونع هب .تشاد ناریا زور نآ ی هعماج یارب يیاه بیسآ
 رانک رد هک دوب بلط حالصا یا هریجنز تاعوبطم ی هدعاق يب و هنوگ چراق دشر ،روشک يسایس یاضف ندش
 ی هرکیپ رب ار یدیدش تابرض ،شتاهبش یاقلا اب شورس میرکلادبع لاثما ،نایرج نیا نارکف نشور و نازادرپ هیرظن
 .دروآ دراو گنهرف و نید
 و یروهمج تسایر تاباختنا ی هرود نیتسخن ،يتنطلس ماظن طوقس زا سپ يهامدنچ ،بالقنا یزوریپ لیاوا رد
 و يبالقنا َگالماک طیارش رد تاباختنا ود نیا .دش رازگرب يمالسا یاروش سلجم تاباختنا هرود نیلوا نآ بقاعتم
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 نامز نیا .(Khajeh Sarvi, 2003: 278-274) تفرگ تروص مردم فلتخم راشقا هدرتسگ تکراشم اب يتباقر
 و بازحا ،يسایس یاضف شیاشگ اب .دوب يسایس یاه هورگ و بازحا تایح رد یدیدج رصع رگزاغآ نینچمه
 ناروف و بالقنا کی دجوم دوخ 12 بالقنا يترابع هب .دنتشاذگ يسایس تیلاعف هصرع هب اپ نوگانوگ یاه لکشت

 عبطلاب لوحت نیا ؛دندش يبزح ينوگرگد و لوحت راچد ،يسایس یاه هورگ و بازحا ،نآ نایرج رد و دوب يبزح
 .(Amjad, 2001: 216-22) تفرگ يم رب رد ار باعشنا و فالتئا ،ماغدا ،سیسأت زا يفیط
 زکارم و اهداهن بلاغ و تفر تسد زا جیردت هب مدرم ی هدارا يلجت و یرالاس مدرم مزاول زا یرایسب نامز تشذگ اب
 ،تاعوبطم عونت و ددعت ،يگنهرف و يفنص یاه نوناک و اه لکشت ،اهاروش لیبق زا ،يسایس هعسوت رهاظم و يندم
 ,Shahbazi) تفاین موادت یارب يلاجم ،رثؤم و یدج تباقر رب ينتبم يتاباختنا راتفر و يسایس یاه لکشت و بازحا

2001). 
 رت گنت هچ ره يسایس تباقر و تکراشم هریاد و دمآ دیدپ یا هتسب َگاتبسن يشراگلا 6191-1691 یاه لاس رد
 رد اهنت ًالاتدمع ،يمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ ام روشک رد يسایس تکراشم نیاربانب .(Bashirieh, 2002: 84)دش
 هصالخ تاباختنا ماگنه رد نداد یأر و تارهاظت رد مدرم يعبت تکراشم و تلود قوقح و قح مه نآو دعُمب کی

 زا يیازجا زین و دیدج طسوتم هقبط هب قلعتم یاهورین زا یاهدمع یاه شخب 6191 لاس تاباختنا زا سپ .دوب هدش
 ناکما ،يبسن يسایس تباقر و تکراشم تصرف شیادیپ اب ،دندوب هدش لاعفنا راچد هتشذگرد هک يتنس یاهورین
 و بازحا و اه هورگ شیادیپ بجوم هک 6191 زا دعب یاه لاس تالوحت ،ناس نیدب .دندرک ادیپ یرتشیب تیلاعف
 تدش زا یردق ،دیدرگ يندم هعماج یاهداهن يخرب یریگ لکش و لقتسم تاعوبطم شرتسگ ،دیدج یاه نامزاس
 تباقر و تکراشم هعسوت موهفم رد يسایس هعسوت یارب ار يعامتجا رتسب و هنیمز و تساک ار تکراشم نارحب

 .(Darabi, 2000: 291-300) دومن راومه يسایس
 داژن یدمحا ،تاباختنا نیا يط هک دوب تاباختنا رد طیارش نیدجاو زا دصرد 11/66 ،1191 لاس رد تکراشم نازیم
 دومحم روضح اب 11 هامدادرخ 11 رد هک یروهمج تسایر مهد هرود رد .دش هدیزگرب ناریا یروهمج تسایر هب
 21 زا شیب تکراشم دش رازگرب يبورک یدهم مالسالا تجح و يیاضر نسحم ،یوسوم نیسحریم ،داژن یدمحا
  .میدوب دهاش ار طیارش دجاو رفن نویلیم 39 دودح ينعی یدصرد
 هب هجوت اب دوخ تشونرس نییعت رد مدرم تلاخد قح یانعم هب يسایس تکراشم ناریا يمالسا یروهمج ماظن رد
 اب اهنآ رب تراظن و يسایس یاه یریگ میمصت رما رد مدرم تلاخد ساسا نیمه رب .تسا ينید – يسایس یاه هزومآ
 يفرع و يبهذم ،ينوناق  لوصا رب ينتبم تکراشم نیا تسا هدش هتخانش تیمسر هب يساسا نوناق لوا لصا هب هجوت

 تسا ناریا يمالسا یروهمج ماظن ماجسنا و ظفح ۀمزال ،ناریا مدرم يعامتجا طباور رب مکاح
 عماوج رد .دروآ يم يپ رد ار يعامتجا يماکان شیازفا ،یا هدع یارب یداصتقا هافر شیازفا نمض یداصتقا هعسوت

 مهارف دارفا یداصتقا و يعامتجا کرحت یارب يیاهتصرف تسا نکمم ،دشابن دح زا شیب فاکش نیا هک یا يتنس
 يناسک ،دشابن مهارف يیاهکرحت نینچ تصرف رگا لاح .تشاد دهاوخ دوجو اهیماکان شهاک ناکما قیرط نیدب و دوش
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 ار اه  هتساوخ و تاعقوت ،يعامتجا يماکان ينعی .دنروآ يم یور يسایس تکراشم هب ،دنا هدمآ راتفرگ يماکان هب هک
 يسایس تکراشم هنماد ،اه هتساوخ نیا نیمأت یارب دارفا هک دوش يم ثعاب دوخ نیا و هداد شیازفا تموکح هب تبسن
 الاب يسایس يگنیداهن نازیم رگا هک دراد هعماج يسایس ندش هنیداهن هب يگتسب هلأسم نیا لاح .دننک رت هدرتسگ ار
 و ،دندرگ يم لیدعت ای هدش عمج ،يسایس متسیس نورد رد و دوش يم نایب ينوناق یاهلاناک زا اهتساوخرد نیا ،دشاب
 و هتشادن دوجو يعورشم یاهلاناک نینچ رگا اما .دننام يم دودحم متسیس نورد رد یزاب دح رد رگید ترابع هب

 رجنم يتابث يب و تنوشخ هب تکراشم یاضاقت نیا ،دشاب دایز يسایس يگنیداهن حطس و يسایس تکراشم نیب فاکش
 بازحا و اهداهن نادقف تروص رد يسایس تکراشم و يسایس تکراشم هب رجنم يعامتجا يماکان عقاو رد .دوش يم
 .(Rahimi, 1385: 136-137) ددرگ يم يلم تینما دیدهت و يسایس يتابث يب ثعاب ،هعماج رد دنمتردق
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 تدش اب هژیو هب رصاعم نارود رد يسایس یاه ماظن و اه تلود مامت یاه ينارگن زا يکی تلم و تلود نیب فاکش
 رد فلتخم بهاذم و نایدا ،اهداژن ،اه نابز ،اه تیموق دوجو .تسا یزاس يناهج یریبعت هب ای ندش يناهج دنور نتفرگ
 يبوخ هب اه تلود طسوت رگا اه هفلؤم  نیا عقاو رد .تساه فاکش نیا ندش لاعف هوقلاب یا هنیمز زا يکی روشک ره
 هرهب يلم ماجسنا و تدحو تیوقت تهج رد يتح اهنآ زا ناوت يم و هدنام يقاب لاعف ریغ اه فاکش نیا دنوش تیریدم
 هدوب هطلس ماظن دض کیژولوئدیا بالقنا کی زا هتفرگرب هک يمالسا یروهمج دننام يماظن يطیارش نینچ رد .درب
 روشک طاقن یاصقا رد يلخاد یاه بوشآ داجیا و اه فاکش نیا ندش لاعف ضرعم رد يسایس یاه ماظن ریاس زا شیب
 ققحت مدع و هلصاف هک میتسه لاؤس نیا هب خساپ يپ رد نازوب یراب يتینما لدم زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد.تسا

 نیب فاکش ای و يکیدزن رب یریثأت هچ ناشیاهدرکلمع اب ناریا يمالسا یروهمج رد رقتسم یاه تلود یاهراعش
 ؟تسا هتشاذگ نازوب یراب يتینما لدم قبط رب تلم و تلود
 ماوقا شقن ،مدرم و تلود رد يیارگمه رد ربهر شقن :دننام يیاه هفلؤم يسررب هب نازوب یراب يتینما لدم زا هدافتسا اب
 ماظن يیوگخساپ و داسف شقن ،رهش یاروش شقن ،نایز شقن ،نویزیولت و ویدار شقن ،يساسا نوناق شقن ،اه تیلقا و
 .دش هتخادرپ تلم -تلود نایم فاکش رد يسایس
 ناش تیعورشم هک يیاه ماظن :دنوش يم میسقت کیتارکوئت و کیتارکومد هتسد ود هب يسایس یاه ماظن ،يلک هاگن کی رد
 زا تموکح لامعا مامت ،اه ماظن نیا رد .دنراد مان (رالاس مدرم) کیتارکمد حالطصا رد ،دنریگ يم مدرم یارآ زا ار
 تیعورشم هاگتساخ ،کیتارکوئت یاه ماظن رد .دریگ يم تروص مدرم تساوخ ۀیاپ رب تراظن و یراذگ نوناق هلمج
 دارفا نارادمامز ،تسخن درکیور رد .تسا هدش حرطم توافتم درکیور ود اب هیرظن نیا .تسا يهلا ۀدارا ،تیمکاح
 ،مود درکیور رد ؛(يعیبط قوف درکیور) دنا هدش بوصنم تیمکاح لامعا تهج دنوادخ یوس زا هک دنتسه يصاخ
 تیمکاح لامعا وا نامرف تحت ،يهلا تیشم و رادتقا هب داقتعا اب هکلب ،دنتسین دنوادخ یوس زا بوصنم نرادمامز
 .(ينادزی درکیور) دننک يم
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 میکحت و سیسأت شخب ماهلا يساسا نوناق هک دنک يم باجیا مالسا تیمکاح و يمالسا یروهمج ماظن تیهام
 تنس و نآرق رادم رب ،تسا يعامتجا تیریدم یاه هطباض رگنایب هک یراذگ نوناق ؛دشاب يمالسا تموکح یاه هیاپ

 راتفر و هعماج روما ۀمه رد يمالسا ماکحا هک یا هنوگ هب .دنوش روشک ۀرادا و تموکح راد هدهع ناحلاص ،دبای نایرج
 .دوش ارجا تلود و مدرم لباقتم

 ...و تالجم ،نویزیولت ،ویدار قیرط زا ًالالوا دیاب مدرم يندم و يعامتجا تکراشم حطس شیازفا هب کمک یارب تلود
 و هعماج دارفا يعامتجا يگدنز رد اهنآ ریثأت و شقن ،يندم یاهداهن و تاسسؤم یریگ لکش یاه هنیمز دروم رد
 ،يجنایم یاهداهن لیکشت یارب مدرم هب نداد رتشیب لمع یدازآ اب ًالایناث و دهدب شزومآ نادنورهش هب ،نآ یاهدرکراک
 مهم نیا ققحت هب رتزاب يسایس یاضف داجیا .دهد شیازفا ار همکاح تأیه اب مدرم طابترا ...و اهاکیدنس ،اه نمجنا
 مدرم نمزم يتوافت يب هب تدم زارد رد ،همکاح تأیه و مدرم نایم فاکش مینکن شومارف .درک دهاوخ کمک رایسب
 دهاوخ نورد زا ار هعماج تیاهنرد نیا و .دش دهاوخ يهتنم يسایس و يندم ،يعامتجا روما رد تکراشم هب تبسن
  .دناسوپ
 قافتا مه تلم - تلود ماجسنا کی ،دندوب مدرم يخیرات نامتفگ و گنهرف اب مجسنم و گنهامه اه تلود هاگره
 يلصا نامتفگ اب تلود يگنهامه لوصحم ناریا يمالسا بالقنا .دوب يمالسا بالقنا يطیارش نینچ زراب هنومن .داتفا
 دنزادنیب اج مدرم بلاق نایم رد ار يئزج گنهرف کی دنتشاد يعس هک يیاه تلود اما .دوب ناریا نیمزرس مدرم يخیرات
 .دنرواین ينادنچ ماود دندمآرب يگنهرف ماجسنا ای يلم گنهرف فیعضت ددصرد ای
 ماظن نینچمه .دندرک حرطم ار ينوگانوگ یاه تساوخ يسایس بازحا يمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب رگید یوس زا
 يموق تابلاطم نیا هتبلا .دش وربور فلتخم یاه هورگ یوس زا نآ تیفرظ زا جراخ یاهاضاقت يخرب اب يمالسا یاپون
 اپون ماظن تقوم تلود یوس زا هبلاطم عون ود نیا کیکفت مدع .دوب يیزج و يسایس تابلاطم اب توافتم يگنهرف و
 تموکح ناکرا رب ارگ مالسا نایرج طلست و تقوم تلود یریگ هرانک زا سپ يلو .درک ریگرد يگرزب یاه شلاچ اب ار
 نیمأت نمض و دش زاغآ بلط هیزجت و زادنارب یاه کهورگ ۀناهاوخ هدایز تابلاطم زا مدرم قح رب تابلاطم کیکفت راک
 .دومن یوزنم ار زادنارب بلط هیزجت یاه کهورگ ،يناریا نیشنزرم ماوقا تاراظتنا يبسن
 زا يضعب يتح  .دننک يم افیا یدایز رایسب شقن اه هدیدپ هب تبسن مدرم شرگن یریگلکش رد رضاح لاح رد اه هناسر
 ار ایند ام دیاش ،دوبن هناسر رگا و دنا هتخاس ام یارب ار ایند ًالالمع هک دنتسه اه هناسر نیا هک دنیوگ يم نادنمشیدنا

 داجیا رد مه و دنشاب رثؤم يلیخ رادیاپ یاه شرگن داجیا رد مه ،دنناوت يم اه هناسر نیاربانب .میدید يم یرگید روط
 ينید تیوه هچ ره ؛تساهراکهار زا يکی يلم هناسر هژیو هب اه هناسر طسوت ينید تیوه جیورت.يعطقم عیاقو
 دنورهش جیورت رگید راکهار .میوش يم صالخ اهنآ ضراعت و يلم و يموق یاه ثحب زا ام ،دنک ادیپ شرتسگ
 غیلبت ،تسا مهم رایسب اه هناسر رد هک یرگید ثحب .دننادب روشک دنورهش ار ناشدوخ همه هک تسا یروحم
 زا  مدرم تیاضر تروص نیا رد هک تسا بالقنا زا دعب هرود یوط رد يموق قطانم رد هتفرگ تروص یاه تفرشیپ

  .دش دهاوخ رتشیب ًالاعطق تیمکاح
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 یاه تبسانم لیبق زا يلم یاه تبسانم رد ماوقا و اه هورگ همه تکراشم ،يلم يیارگمه ثحب رد اه هصخاش زا يکی
 شرگن و اه يجنسرظن رد ينعی .تسا يلم يگتسبمه ساسحا ندوبالاب ،مود هصخاش .تسا يبالقنا و يخیرات

 نیا زا رتالاب اما تسین فیعض يلیخ رضاح لاح رد هک دشاب يیالاب دح رد يلم يگتسبمه ساسحا نازیم ،اه يجنس
 تسا رگیدکی رانک رد يموق و يعامتجا فلتخم یاه هورگ زیمآ تملاسم يگدنز ،موس هصخاش .دشاب دناوت يم مه
 هچ ره هک تسا يلم تیمکاح زا  ماوقا تیاضر ،یدعب هصخاش .دشاب نییاپ ماوقا نیب اه شنت و اه یریگرد  نازیم ينعی
 .تسا ارگاو یاه هورگ شهاک یدعب هصخاش .تسا يیارگمه توق زا ناشن ،دشاب رتالاب تیاضر  نیا
 قبط رب تلم و تلود نایم فاکش للع و يمالسا یروهمج يسایس ماظن ينونک یاهشلاچ للع نیرتمهم زا رگید يکی
 ات دهاک يم اه تلود يشخب رثا و تیعورشم هجرد زا یداصتقا داسف اریز .تسا یداصتقا داسف ،نازوب یراب ی هیرظن
 نآ عون ره زا داسف .دزاس هجاوم تیلوبقم و تیعورشم نارحب اب ار يسایس یاه ماظن و اه تلود دناوت يم هک هزادنا نآ
 ،داسف .دوش يم بوسحم يلم تینما هیلع یدج یدیدهت و هتخادنا رطخ هب ار عماوج تینما و تابث دشاب هک
 يعامتجا و يسایس هعسوت عنام قیرط نیا زا و هتخاس شودخم ار يسایس یدازآ و يقالخا ،يمالسا یاه شزرا

 نوگانوگ ماسقا هک تسا نیا هدیسر نادنمشیدنا رظن هب هک يهار نیرتهب ،دادبتسا و داسفزا زیهرپ یارب .دوش يم هعماج
 زا کی چیه تیریدم هک دوش هدرب راک هب یوحن هب و هدرپس هناگادج یاه هاگتسد هب نآ یارجا و هدش صخشم تردق
 یاه يظافل سپ رد ابلاغ ،نارگ تموکح و يسایس تاماقم اریز ؛دشاب هتشادن ار رگید تردق رد ذوفن لامعا ناوت ،اوق
 ای دوخ دوس هب يیاهیراکناهنپ هب تسد ،يیوگ روز و یرسدوخ رب هوالع ،مدرم حالص و ریخ باب رد هدنبیرف
 .دننز يم مه ناشناکیدزن
 يبهذم و يسایس ،يگنهرف فلتخم یاه فاکش ندش لاعف زا یریگولج و مدرم و ماظن دنویپ تیوقت دسر يم رظن هب
 و مدرم قح هب تابلاطم نتخانش تیمسر هب ،نالوئسم فعاضم و ماگنه  هب لمع و یزیر همانرب قیرط زا زج روشک رد
 شیب روشک زورما .تسین ریذپ ناکما اه يتساک و اهدوبمک حیرص نایب و مدرم یاه هتساوخ اب هناقداص و فافش ههجاوم
 و يمک ظاحل هب فعاضم شالت اب هارمه عیرس و ماگنه هب مادقا یانعم هب ،یداهج هیحور و تیریدم دنمزاین شیپ زا
 دنونشب ار مدرم تابلاطم کیدزن زا و هتفای روضح ينادیم هصرع رد روشک دشرا ناریدم تسا مزال يتح و تسا يفیک
 دنویپ تیوقت یارب لوا ماگ تامادقا هنوگنیا اعطق .دننک هدهاشم ار روشک فلتخم طاقن رد مدرم يگدنز طیارش و
 .دوش يهتنم سوملم و يلمع تامادقا هب یدعب یاه ماگ رد دیاب هک تسا نالوئسم اب مدرم
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