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 اپورا ییارگمه و ترجاهم نارحب
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 هدیکچ
  هددرب  زررم نودب یاپورا داجیا و اهزرم رد نادنورهش دمآ و تفر یزاسدازآ اپورا ییارگمه دنور یلصا فادها زا یکی هک یلاح رد
 و  نادنورهرش    ییارجباج اررر هرک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا لاؤس .تسا هدرک ههجادم نارحب اب ار دنور نیا 2015 ترجاهم نارحب
  ناررحب)  ممرسیس  هرک تسا نیا هلاقم هیضرف ؟تسا اپورا ییارگمه فیعضت لماع اپورا هیداحتا دضع یاهردشک یاهزرم نیب نارجاهم
  ریرسایس       ریعارممجا ریکی دلدیدریا ریرگنهرف ریرعیعی لرمادع درننام)   هدرش اررگمه یارپورا رامخاس فلمخم داعبا و (2015 ترجاهم
   لیکرشت یلمادرع ار 2015 ترجاهم نارحب طیحم هک دهدیم ناشن هلاقم یاههمفای .دنراد لباقمم شنکاو و شنک مه رب (...و یداصمقا
 شور .  سرکع ررب و  ددرش یرم  ترجارهم ممسیس رد یتارییغت بجدم اه نآ زا کی ره رد رییغت اما ردنمسین نآ ءزج هر رگا هک دهد یم
 .تسا یا هناخبامک تاعالیا یروآ عمج هدیش نینچمه .تسا یلیلحت - یفیصدت شور هلاقم نیا رد هدافمسا دردم قیقحت

 
 .یمتسیس لدم ،اپورا ییارگمه ،نارحب ،ترجاهم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 ندش گنر مک و اپورا هيداحتا لیکشت هک یوحن هب دوریم رامش هب رضاح رصع رد اپورا هصخشم نيرتمهم یيارگمه
  و ااهتسایس زین و یسایس یاهشهوژپ مظعا شخب یوگلا اپورا حطس رد نآ یتیعمج و یداصتقا و یسایس یاهزرم
  یعاامتجا -  یاسایس و یدااصتقا  داعب ود یاراد هدمع روط هب یيارگمه .تسا هتفرگ رارق یللملا نیب و یلم یاهحرط
     و یاسایس هامادا رد و یدااصتقا یااه ناراحب دننام یدنچ یاهنارحب اب ریخا نایلاس رد دنور نيا دوجو نيا اب .تسا
 اپورا یيارگمه دنور یارب یمهم تاریثأت یاراد دناوتیم هک یاهنارحب نيرتمهم زا یکي .تسا هدوب ههجاوم یعامتجا
  رد یايارگ     طارافا داشر داننام ااپورا ینوماریپ طیحم رد ثداح یاهشلاچ ریثأت تحت هک تسا ترجاهم نارحب دشاب

     لااس رد هدانهانپ و رجااهم رافن نویلیم هس زا شیب .تسا هتشاد راظتنا زا رتارف یشيازفا اقيرفا لامش زین و هنایمرواخ
      رد ار دواجه نايا ااب هالباقم ناراحب هقرج هک ارچ ؛دندروآ دوجو هب ار ینارحب و دناهدش دراو اپورا هب یدالیم 0710
 تيرثکا .دناهدش نارجاهم نيا اب دروخرب یگنوگچ دروم رد اپورا هيداحتا رد یگتسد ود ثعاب و دندرک داجيا اهروشک
 ,Bendel)     یناایلآ و هایکرت یانیمز هار زا زاین یاخرب اما ،دندش دراو هنارتيدم یايرد قيرط زا نارجاهم قافتا هب بيرق

2017). 
    رواشک تاشه و تاسیب هب رفن دصتشه و نویلیم هس دودح یدالیم 0710-2710 لاس رد تاتساوروي رامآ ساسا رب
 -     نارجااهم مهاس هاک داهد ی ام      نااشن یيااپورا رواشک تاشه و تاشیب رامآ .دنا هدرک ترجاهم اپورا هيداحتا وضع
 یاهروشک رد نيرجاهم تیسن .تسا دصرد 07 نانآ تیعمج رد یجراخ نانکاس نینچمه و نارجاهم هزات ،ناگدنهانپ
 تسا هتفاي شيازفا مهس نيا اهروشک یخرب رد .تسا ریغتم ناتسهل رد دصرد 6/7 ات دئوس رد دصرد 9/17 زا فلتخم
  دئواس رد ،لاثم ناونع هب .دناهدش اپورا دراو یدالیم 0710 لاس رد هک تسا ینايوج هانپ دايز دادعت لیلد هب ًااتدمع هک
  داصرد 9/7 و 0/7 بیترت هب یجراخ تیعمج دلو و داز مجح ،یدالیم 6710 ات 0710 یاه لاس نیب رد ،ناتسراجم و
 .(EPP, 2016) تسا هتفاي شيازفا

 ناناملسم ،مسيرورت زا سرت طيارش نيا رد .تسا هداهن اپورا هيداحتا داصتقا زین و تینما رب یناوارف تاریثأت ترجاهم
    رواط هاب ،ااپورا رسارس رد .تسا هدش اپورا پچ و تسار بازحا نایم فاکش ثعاب ینامزره زا رتشیب ،ناگدنهانپ و
  ،داننک      یام راراف هيرواس و قاراع داننام یياهرواشک زا هک ناگدنهانپ دايز دادعت هک دندقتعم ددرم دصرد 32 طسوتم
       تالامح تواقو لاامتحا ناگدانهانپ هاک داندقتعم   ددرام داصرد 30  زا رتاشیب .تسا ناشروشک یارب یدج یديدهت
     راماش هاب ااپورا یايارگمه ني زااغآ دنور هیلوا هصخشم ود داصتقا و تینما .دنهد یم شيازفا روشک رد ار یتسيرورت
  راطخ ضرعم رد ار هفلؤم ود نيا اپورا رد ترجاهم ینونک دنور و دنا هدوب رتسب داصتقا و تینما هک یوحن هب دنور یم
  نیاب نارجاهم و نادنورهش یياجباج ارچ هک تسا نيا رضاح هلاقم یلصا لاؤس همدقم نيا هب هجوت اب .تسا هداد رارق
 نارحب) متسیس هک تسا نيا هلاقم هیضرف ؟تسا اپورا یيارگمه فیعضت لماع اپورا هيداحتا وضع یاهروشک یاهزرم
     ،یکي،ولوئدايا ،یاگنهرف ،یاعییط لاماوع دننام)هدش ارگمه یاپورا راتخاس فلتخم داعبا و (یدالیم 0710 ترجاهم
 شور  هالاقم نيا رد هدافتسا دروم قیقحت شور .دنراد لباقتم شنکاو و شنک مه رب (...و یداصتقا ،یسایس ،یعامتجا
       فالتخم عباانم زا نآ سااسا راب هاک تاسا یا هناخباتک تاعالطا یروآ عمج هویش نینچمه .تسا یلیلحت - یفیصوت
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    ترواص نايا هاب هلاقم یهدنامزاس .دش دهاوخ هدافتسا یکینورتکلا عبانم و دانسا ،اه همان ناياپ ،تالاقم ،بتک نوچمه
     بوچرااچ ناوانع هاب ترجااهم یمتسیس لدم هلاقم یرظن بوچراچ رد یتامدقم یاهثحب زا رذگ زا دعب هک تسا
 دوجوم یاهرامآ رکذ اب ار نآ داعبا و اپورا یدالیم 0710 ترجاهم نارحب همادا رد و دوشیم هداد حیضوت هلاقم یرظن
 .مینکیم نیییت و لیلحت اپورا یيارگمه رب ار روکذم ترجاهم نارحب تاریثأت تياهن رد و میهدیم رارق یسررب دروم
 هلاقم یرظن بوچراچ
  زا ااهناسنا زا یاهتسد اي و درف تکرح ترجاهم یلک روط هب یلو تسا هديدرگ هئارا ترجاهم زا ینوگانوگ فيراعت
 .(07 .ص ،2197،  روپداجاس) تاسا   یاصخش و هانایلطواد تروص هب رگيد یيایفارغج دحاو هب یيایفارغج دحاو کي
 رب ،تسا هتشاد رارق ناسانش هعماج و ناسانش تیعمج هجوت نوناک رد هراومه یعامتجا هديدپ کي ناونع هب ترجاهم
 یاه هيرظن و اههاگديد ،دصقم و أدیم عماوج رب نآ تاریثأت نتفاي و ترجاهم رب لیخد لماوع نتفاي یارب ساسا نیمه
 :مینکیم رورم ريز لودج بلاق رد ار تايرظن نيا هصالخ هک دنا هدومن حرطم ار یددعتم

 ترجاهم تایرظن -1 هرامش لودج

  ددنور زا یشخب

 هدش هئارا

 و هیزجت دحاو عناوم عاونا

 لیلحت

  و هدیزجت حطس

 لیلحت

 زا ردددپ هدددیرظن ترجاهم عون

 یلصا

 ریغتم هیرظن

  و دواداات ،زاااغآ
 ناياپ

 اااي یاالخاد نالک روشک اي هعماج دادک چیه
 یللملا نیب

 یداصتقا (7)کیسالکوئن ورادات-سيره راک
 
 
 

 لامتحا و ترجاهم یاه هنيزه زاغآ
 دادختسا

 اااي یاالخاد درخ درف
 یللملا نیب

 (0)کیسالکوئن ورادات-سيره راک

   هامیب و یلاام یاهداهن دویمک دوادت و زاغآ
 یفاک

 اااي یاالخاد درخ هداوناخ
 یللملا نیب

  دااايدج دااااصتقا رولیت-کراتسا راک
 ترجاهم

 اااي یاالخاد درخ جوز /هداوناخ دصقم نامه هب ترجاهم زاغآ
 یللملا نیب

 ترجاااهم داااصتقا رسنیم راک
 یگداوناخ

  رد یراتخااس یاه تيدودحم دوادت و زاغآ
 یياجباج شهاک ثعاب دصقم
 دوش یم یعامتجا

 میااسقت راااک رازاااب رویپ راک یللملا نیب نالک روشک اي هعماج
 هدش

   هداش لایمحت یاه تيدودحم دوادت و زاغآ
 دااااظن رد تااااماقم طاااسوت
 یتسیلاتیپاک

 یناهج یاه داظن نیتسارلاو راک یللملا نیب نالک روشک

 نکمم اه تيدودحم زا یخرب زاغآ
 یششک لماوع ناونع هب تسا
 دنوش رییعت

 اااي یاالخاد درخ یدرف
 یللملا نیب

 هاااااعماج نداد له /ندیشک یل تاونا دامت
 یتخانش

 اااي یاالخاد درخ-نالک یگداوناخ/یدرف دادک  چیه دوادت
 یللملا نیب

 ناگدنااااااسيون تاونا دامت
 ددعتم

 اه هکیش

 اااي یاالخاد نالک اهروشک دادک  چیه دنيارف
 یللملا نیب

  هااب تاواانا هاامه
 توااان یانثتاااسا
 هدش لیمحت

 راذگ یياجباج راذگ یکسنیلز

 ی ااه  تالود طسوت هک یخرب دنيارف
 دوش یم لامعا دصقم و هقطنم

 طایترا رد تلود
 درف اب

  هااب تاواانا هاامه یللملا نیب نالک>>درخ
 تواااان هوالااااع
 هدش لیمحت

 یسایس تسایس ملع گریلوز

 لمااااش دااانيارف
 یاااهمااسیناکم
 باتزاب

 ی ااه  تالود طسوت هک یخرب
 دیلوت راتخاس ،دصقم و هقطنم
 دوش یم لامعا اهداهن و

 و هعماج ،تلود
 درف

 اه متسیس اه متسیس درکيور نارگيد و زتيرک تاونا دامت یللملا نیب نالک>>درخ

 (Kurekova, 2011: 14) Source: 
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      لوداج رد هاک ترجااهم فالتخم یااه  هايرظن ی هچيرد زا ناوت یم ار رضاح قیقحت یاهریغتم هطبار هک نآ دوجو اب
  یااه  هايرظن      دواخ ،تااطایترا هايرظن هالمج زا یايارگمه فلتخم تايرظن دننام تسا هدش هراشا اهنادب کي هرامش
   ااب داسر ی ام رظن هب اما درک لیلحت و نیییت ... و یريذپ گنهرف یاه هيرظن اي و ییسن تیمورحم هيرظن دننام ترجاهم
    واحن هاب ترجااهم یاهداظن هيرظن تسا اپورا یيارگمه رب ترجاهم ریثأت نیییت و لیلحت هک شهوژپ فده هب هجوت
  ترجااهم یمتسیس لدم هيرظن حرط هب همادا رد نياربانب ؛دناسر یراي فده نيا ندش هدروآرب هب دناوتیم یرتهتسياب
 :ميزادرپ یم
  ااه یي ااجباج هلیسو هب طیترم مه هب یاه ناکم زا یا هعومجم :دنکیم فيرعت هنوگ  نيا ار ترجاهم متسیس 7جنوگوبام
  فالتخم  یااه ناکم نیب رتشیب ترجاهم لیهست ثعاب هک تاعالطا و تامدخ ،اهالاک ،اه ناسنا یياجباج عناوم هوالعب
  یااه  متاسیس    .دانداد شرتاسگ یاللملا نیب ترجاهم هب ار دوهفم نيا نارگيد و 0زتيرک یدالیم 0337 لاس رد .دوشیم
    یيااجباج ،دروخزااب ماسیناکم قيرط زا هک دزادرپ یم یياهروشک نیب ترجاهم نايرج هب ًاالومعم یللملا نیب ترجاهم
  یلاصا یاهریغتم .(Kubal et al, 2011, p.4-10) دزاسیم دزالم تاعالطا و اههديا و هيامرس و الاک نايرج اب ار ددرم
 یري ذاپ   هاعماج راب راذگریثأت لماوع هب ریغتم نيا :یريذپ هعماج متسیس هدرخ -7:زا دنا ترایع ترجاهم یمتسیس لدم
   نازایم ،رجااهم نيدلاو تالیصحت نازیم ،راوناخ دعب ،رجاهم أدیم ناکم یگتفاي هعسوت نازیم :دنکیم هراشا رجاهم درف
  هاک ار   یيااهداهن رایغتم نيا :یداهن متسیس هدرخ -0 .نآ اب تبرغ ساسحا نازیم زین و دلوت لحم هب رجاهم یگتسباو
       نازایم زاین و یموامع تااعالطا و یهااگآ حطاس .دهد یم رارق هجوت دروم تسا شلاچ رد یعون هب اه نآ اب صخش
 ا اه نامزاس تیعضو ،دصقم و أدیم قطانم دروم رد رجاهم صخش تخانش و یهاگآ حطس ،رجاهم صخش تالیصحت
       نیالوا یاراب رجااهم یگتاسياش و تیحالاص ،ااه  نآ ااب طایترا تون و دصقم و أدیم رد دوجوم یفنص یاه هيداحتا و
    یالااک ندروآ تاسد هاب لماش :یفرصم متسیس هدرخ -9 .رجاهم لهأت تیعضو هرخالاب و دصقم هقطنم رد دادختسا
  یااهریغتم -2 .  داصقم رد راسمه دادختسا هرخالاب و أدیم رد ینوکسم دحاو نتخاس (...و نويزيولت ،وردوخ)یفرصم
 دصقم رد تماقا تدم ،أدیم هب تعجارم هزیگنا ،دصقم رد تنوکس هقطنم تیعضو ریظن یدراوم اهریغتم نيا :یمیظنت
  یاراب 9    اامرو و دانومچير هلیاسو هاب سپس یمتسیس لدم .دوشیم لماش ار نس و سنج دننام یتیعمج یاهریغتم و
 طیترم ترجاهم یاه متسیس هيرظن اب هک یرگيد هيرظن .تفرگ رارق هدافتسا دروم زین یللملا نیب یاهترجاهم یسررب
   لاصاح و یدراف یا  هدايدپ   ار ترجااهم ،تاايرظن رياس فالخ رب هيرظن نيا .تسا ترجاهم یاه هکیش هيرظن تسا
  و ناتاسود ، ااه هداونا اخ  زا لکاشتم یعامتجا بوچراچ کي یاراد هک دناد یم یلمع ار نآ هکلب دناد یمن درف باختنا
 یروئت نيا رد .(Mabogunje, 1970, 4-13) تسا داگشیپ نارجاهم دننام مهم نارگيزاب رياس و ناراطق مه و نالاسمه
   ترجااهم یرایگ لکش رد هک دنتسه یعامتجا ینارگيزاب هکلب دنتسین یعامتجا متسیس اي و یتلادع یب ینابرق نارجاهم
    لااح نیاع رد و دانراد ترجاهم یریگ لکش رد یناوارف شقن یعامتجا یاهراتخاس یروئت نيا رد .دنراد یلاعف شقن
  رااثآ زا     صخاشم رواط هاب ااه لدم هنوگ نيا دربراک .دروآیم دوجو هب ار یديدج یعامتجا یاهراتخاس زین ترجاهم

                                                                                                                                                                
1. Mabogunje 
2. Critz 
3. Richmond & Verma 
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 یاه ترجاهم ناوت یم رتهب یمتسیس داع هيرظن هلیسو هب هک تسا هدوب داقتعا نيا رب جنوگوبام .ديدرگ زاغآ7 جنوگوبام
         کاي بالاق رد دنتاسه لاباقتم شناک رد هاک ااهداهن ماه و نيرجاهم مه لدم نيا رد .دومن نیییت ار یرهش -اتسور
 رد طباور و اه یگژيو اب رگيدکي اب لباقتم شنک لاح رد ءازجا هعومجم ،بیترت نيدب و هدش هتسيرگن یلک بوچراچ
 .دنوش یم ظاحل مجسنم یراتخاس

  یااه  متاسیس     هاب نداد لکاش رد دروخزااب ماسیناکم   شاقن تایمها رب جنوگوبام اه متسیس یلک هيرظن بوچراچ رد
         یلاصا أدایم هاب داصقم رد نارجااهم تفراشیپ و شريذاپ هاب طوبرم تاعالطا ،لاثم  ناونع  هب .دراد دیکأت ترجاهم
  ًااایيرقت         یترجااهم تاانايرج هاب راجنم و رتاشیب ترجااهم قيواشت ثاعاب تیثم تاعالطا ،سپس دوش یم هدنادرگزاب

    متاسیس رد تااعالطا دواجو ،رگيد ترایع هب :دوشیم ... و صاخ یاهرهش هب صاخ یاهاتسور زا هدش یهدنامزاس
   زا صااخ ناامز  راه رد متسیس تیعضو اريز ... دوشیم تلاح نيرتیفداصت اي نيرتلمتحم زا رتشیب فارحنا بجوم
  کاي هک رطاخ نيا هب ... دوش یمن نییعت متسیس یاهرتماراپ اي و دنيارف تیهام هطساو هب نآ هیلوا طيارش لیلحت قيرط
  هاب یياضف رد ار عماوج و اه هداوناخ ،دارفا ،ترجاهم یاه متسیس .تسا اهنآ هیلوا طيارش زا لقتسم ًااساسا زاب  متسیس
       و یياایفارغج راتخااس رد تیعاضو نايا راثا .دنواش ی ام هدیمان یلدایت اي یلمارف عماوج هزورما هک دنک یم طیترم مه
   یاراب یماسرریغ   و یماسر یااه  متاسیسريز :تسا رود یفداصت تلاح زا هک تسا ترجاهم یاهنايرج یدنب هشوخ
  ريااس رد نآ زا یریگولج و صاخ یاهریسم رد ترجاهم قيوشت اب یللملا نیب یاه نايرج کیتامتسیس تیهام تيوقت
   لاباق یياایفارغج راتخاس کي تخاس ... تسا رادياپ ًااتیسن تالدایم زا یا هعومجم یياهن هجیتن .دننک یم لمع اهریسم
   نداش کرد ناراگن      جنوگوباام ،یمتاسیس دراکيور داشر ااب . دراد هامادا ناکم و نامز لوط رد نانچمه هک یياسانش
 متسیس درکيور وا .دادیم رییغت ار ترجاهم هدنيآ یاهوگلا هک دوب یدروخزاب مسیناکم اب دنور کي ناونع هب ترجاهم
         رجااهم کاي هانوگچ و اراچ هاکنيا حیاضوت تاهج یاهار ناونع هب ار اقيرفآ هراق نورد یرهش -یياتسور ترجاهم
 .(Mabogunje, 1970, p. 5) درب راک هب دوش یم ليدیت یرهش یمئاد نکاس کي هب یياتسور
  رد یيااه ی اسررب   ،لااثم یاراب :درک یم هدافتسا ترجاهم لیلحت یارب متسیس دوهفم زا هک دوین یدرف نیلوا جنوگوبام
   متاسیس کاي ناونع هب حالطصا نيا اجنيا رد اما ،دراد دوجو اقيرفآ بونج و برغ نارگراک یمتسیس ترجاهم دروم
  یااه ی اسررب   ،لااح نايا اب .تسا هدش  لیمحت یراد هيامرس دننام ،یجراخ یاهورین طسوت بلغا ،هعماج یهدنامزاس
 یناسنا تانايرج طسوت هک اه ناکم زا یا هعومجم ناونع هب ترجاهم متسیس زا یجنوگوبام زيامتم دوهفم اب دياین قوف
  لیهاست ار  ااهناکم نیب ترجاهم هلمج زا رتشیب تالدایت هک دشاب یم طیترم تاعالطا و تامدخ ،اهالاک یناسناریغ و
     هاب ار نآ هاک تاسا هداش هداد طسب رتعماج روط هب (0337)ناراکمه و 0زتریگ طسوت دوهفم نيا .دوش طلخ ،دنکیم
 یاهروشک رد فلتخم اه هاگياج اي اهروشک لماش یللملا نیب ترجاهم یاهمتسیس .دنداد شرتسگ یللملا نیب ترجاهم
   هاک دنواش  یام صخاشم یدروخزاب مسیناکم اب زین و دننکیم هلدایم ار نارجاهم زا یدايز دادعت هک دنوش یم فلتخم

      ،(یلواپ) هيامراس ،ااهالاک یگيااسمه یااه نايرج اب اهرهش یتح و قطانم ،صاخ یاهروشک نیب رد ار ددرم تکرح
    هاک ... تاسا صااخ یاه تلم نیب رادياپ ًااتیسن تالدایم زا یا هعومجم یياهن هجیتن .دنکیم هارمه تاعالطا و اه هديا

                                                                                                                                                                
1. mabogunje 
2. Kritz 
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    هاک تاسا نايا ینمض هیضرف .دنام یم یقاب نامز و اضف رد هک دهد یم لکش ار یياسانش لباق یيایفارغج راتخاس کي
 ,De Haas, 2010a)دوشیم صخشم ترجاهم یاه نايرج یدنب هشوخ زا یهجوت  لباق هجرد اب ترجاهم یاه متسیس

p.15). 

 شهوژپ یموهفم لدم -1 هرامش را ومن

 اپورا ر  ترجاهم نارحب  اعبا
 نآ یپ رد و دش زاغآ یدالیم 0710 زا هک  یا ینامز هرود هب رتشیب یياپورا یگدنهانپ نارحب اي یياپورا ترجاهم نارحب
   نايا .دواش یم قالطا دندش اپورا هيداحتا دراو اپورا یقرش بونج و هنارتيدم یايرد زا هدنهانپ و رجاهم یدايز دادعت
 یياه تمواقم هک دور یم امش هب متسیب نرق رخاوا زا اپورا هب اهروشک رياس زا ترجاهم شيازفا یوگلا زا یشخب دنور
   داصراهچ و نوایلیم کي هنایلاس یدالیم 9710 ات 1710 یاه لاس نیب .تشاد لایند هب هراق یاهروشک زا یخرب رد ار
    شهااک رگنااشن هاتی  لا هاک دانا هدش یم اپورا هيداحتا دراو لوادتم و هدش ینیب شیپ یاه لاناک قيرط زا هدنهانپ رفن رازه
  زا یياایییل  ًااتدامع نارجاهم دورو شيازفا اب یدالیم 2710 لاس رد .تسا هدوب دعب هب یدالیم 1710 زا نارجاهم دورو
 رد  ناانآ  تیعاضو هب یگدیسر یارب 7سکتنارف هب هنيزه تخادرپ زا هيداحتا وضع یاه تلود ایلاتيا هب هنارتيدم یايرد
 زا  رواشک  هاب هدراو نارجاهم دادعت رد ار ایلاتيا یاج نانوي یدالیم 0710 لاس لوا ههام شش زا .دندرک بانتجا ایلاتيا
   سااسا راب .(Grigonis, 2016.p. 22 ) تافرگ   دئواس و نااملا هژيو هب و اپورا لامش یاهروشک دصق هب ناکلاب هقطنم
  رجااهم رفن رازه تسيود و نویلیم یکي دصقم یدالیم 0710 لاس رد هيداحتا وضع یاهروشک تاتسا وروي یاهرامآ
 نارجاهم لک دوس ود دصقم شيرتا و دئوس ،ناتسهل ،ناملا روشک راهچ .لیق لاس نازیم ربارب ود زا شیب ینعي دنا هدوب
 .(Poddar, 2016, p. 18)دنا هدوب هيداحتا

    هايداحتا واضع رواشک 10 هب رفن رازه دصتشه و نویلیم هس دودح یدالیم 2710 لاس رد تاتساوروي رامآ ساسا رب
   داقاف صاخاشا و    اهرواشک داقاف ااه  یيااپوراریغ ،وضع یاهروشک نادنورهش لماش رامآ نيا .دنا هدرک ترجاهم اپورا

   زا جرااخ یاهرواشک زا      رافن رازاه داصشش و نوایلیم کاي رفن رازه دصتشه و نویلیم هس زا .تسا هدوب یدنورهش
 و  دانا  هداش     نااملا دراو رافن داصهن و رازاه راهچ و داتشه و دصتشه ینعي نارجاهم دادعت نيرتشیب .دنا هدوب هيداحتا
  رازاه هن و تسیب و دصیس اب هسنارف .تسا هتشاد رارق یدعب هیتر رد رفن دصهن و رازه هن و یس و دصیس اب ناتسلگنا

                                                                                                                                                                
 (سکِتتنارف) اپورا یاهزرم زا تظفاحم سنا،آ .7
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  بایترت هب رفن شش و رازه تفه و داتفه و تسيود اب ایلاتيا و رفن دصناپ و رازه جنپ و دصیس اب ایناپسا ،رفن دصهن و
 جراخ اپورا هيداحتا وضع روشک 10 زا رفن رازه دصتشه و نویلیم ود ًاالک لاس نيا رد .دنتشاد رارق یدعب یاه هیتر رد
    داصراهچ و رازاه داصراهچ اب ایناپسا :زا دنا ترایع اپورا هيداحتا ريذپرجاهم تسخن روشک جنپ یلک روط هب .دنا هدش
    و تاسيود ااب هاسنارف ،رفن دص و رازه هدزون و دصیس اب ایناتيرب ،رفن ود و رازه راهچ و تسیب و دصیس اب ناملا ،رفن
   تاتاساوروي یااهرامآ ساسا رب .رفن دصیس و رازه تشه و تصش و تسيود اب ناتسهل و رفن کي و رازه راهچ دون
   رافن رازاه دصیس و نویلیم راهچ و یس اپورا هيداحتا وضع یاهروشک تیعمج لک تومجم زا یدالیم 0710 لاس رد
  و نوایلیم هدجه و دنا هدمآ ایند هب هيداحتا وضع 10 زا ریغ یروشک رد دننک یم یگدنز وضع یاهروشک زا یکي رد هک
  رواشک 10  زا یاکي رد نکاس رفن رازه دصناپ و نویلیم هدزون .دنا هتشادن تماقا دوخ یردام روشک رد رفن رازه دصناپ
     تنوکاس لاحم رواشک راب هوالع زین رفن رازه دصیس و نویلیم هدزناپ و دنا هدوب ثلاث یروشک دنورهش هيداحتا وضع
 0710  ترجااهم نارحب هب خساپ رد .(Poddar, 2016, p. 25) دنا هدوب زین وضع روشک 10 زا رگيد یکي دنورهش دوخ
        هتاسب زاین و ترجااهم ااب هالباقم رد کرتاشم داداقا یارب یياپورا نارادمتسایس هب یمومع و یسایس راشف و یدالیم
 7 ااتلاو سالجا ،0710 ترجاهم یياپورا سيون شیپ لماش هک تسا هدوب اقيرفا رب زکرمت اب هيداحتا یترجاهم تاراکتبا
 ی ااه  هامان  تاقفاوم ،9یياجباج و ترجاهم کرتشم سيون شیپ و 0اقيرفا یارب هيداحتا دامتعا قودنص ،اتلاو هار هشقن و
    هايداحتا تااقفاوت رواط رد یتسياب کرتشم یترجاهم بوچراچ .هيرجین و یپویتا دننام اهروشک یخرب اب هدش ءاضما
 و 2اااقيرفا – اااپورا هاايداحتا یياااجباج و یترجاااهم یاااهوگو تاافگ هاالمج زا ترجاااهم هلئااسم رد اااقيرفا اااب اااپورا
   گانهامه شالات و تدعاسم دنمزاین کرتشم یترجاهم بوچراچ .دوش هديد دوطراخ و طابر یا هرود یاهوگو تفگ
 و  ااه  شنات  ءااضعا  ناایم هراب نيا رد دسر یم رظن هب اما ؛تسا فادها هب ندیسر یارب ءاضعا و هيداحتا یلام ،یسایس
  و هایناج ود طباور و دننک لایند هراب نيا رد ار دوخ صاخ تاظحالم تسا هدش ثعاب نيا هک دراد دوجو یياهداضت
 رد هيداحتا کرتشم عفانم راظتنا هک دهد یم ناشن اه تیعقاو اما ؛دنهن تيولوا بوچراچ نيا رب اقيرفا رد ار دوخ عفانم
   و یالم عفاانم زا رثأتم رتشیب ترجاهم هلئسم رد یياپورا یاهروشک عفانم و تسا هناسفا کي رتشیب ترجاهم توضوم
  لاباقم رد ار اپورا هيداحتا بونج و لامش ترجاهم نارحب .تسا تسرف رجاهم یاهروشک اب هیناج ود یخيرات طباور
   یاهرواشک هایحان زا یکمک و دنتسه اهنت نارجاهم دورو اب هلباقم یارب هک دندقتعم نانوي و ایلاتيا .تسا هداد رارق مه
  دواخ ی ااهزرم هک دننک یم شنزرس ار بونج یاهروشک زین یلامش یاهروشک رگيد فرط زا .دننک یمن تفايرد وضع
 شيرتا ناملآ ینعي  رتهفرم یلامش یاهروشک هب ار نارجاهم ترجاهم و دننک یمن لرتنک یبوخ هب هنارتيدم یايرد رد ار
 .(Stiftung, 2017, p.2) دننک یم لیهست دئوس و

                                                                                                                         نارجاهم أدبم
  رد دوادام ی ااه تنوشخ اما تسا یدالیم 2710-0710 ترجاهم نارحب لماع نيرت گرزب هيروس رد یریگرد دنچره

                                                                                                                                                                
1. Valletta Summit 
2. EUTF 
3. CAMM 
4. MMD 
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 یاهاج رد ديدج یاه یگدنز نتفاي لایند هب ار ددرم ،ووزوک رد رقف نینچمه و هرتيرا یاه یریگرد ،قارع و ناتسناغفا
 .دزادنایم رگيد
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 اپورا هب ناگدنهانپ أدبم یاهروشک -2 هرامش را ومن
 (https://ec.europa.eu) :عینم

   و داندروآ دواجه اپورا هب شعاد لثم یاه هورگ تامادقا سرت زا هک دندوب یناگدنهانپ رتشیب اپورا هب ینوریب نارجاهم
        شرازاگ قایط راب .ااقيرفا و هانایمرواخ یانعي :داندوب دنتشاد ناملسم تيرثکا هک اپورا قرش و بونج یاهروشک زا
   هاب رافن نویلیم کي رب غلاب یدالیم 6710 سرام و 0710 هيونا، نیب 7ناگدنهانپ روما رد دحتم للم نامزاس رنویسیمک
 رد .دندوب یقارع دصرد 2/3 و ناغفا دصرد 3/10 ،یروس دصرد 1/62 هک دنا هدش هنارتيدم یايرد دراو ترجاهم دصق
    نااج رافن تاسيود و رازه ًاایيرقت هنارتيدم یايرد رد نارجاهم لماح قياق راهچ ینوگ،او رثا رد یدالیم 0710 ليروآ

  و لااس 17  یالااب نانز دصرد 17 و لاس 17 یالاب نادرم اپورا هب هدراو نارجاهم دصرد 10 .دنا هداد تسد زا ار دوخ
  هدامآ دوجو هب یاه شنت و اه گنج اپورا رد ترجاهم نارحب ندمآ دوجو هب تلع .دنا هدوب لاس 17 ريز زین دصرد 00
   دنااسر رافن نویلیم دصش هب یدالیم 2710 لاس رخاوا رد ار ناگراوآ دادعت هک تسا یياقيرفا و یيایسآ یاهروشک رد
   لیاسگ ااپورا  هاب      ار رجااهم داداعت نيرتاشیب هاک یرواشک هد .تسا هدوب دود یناهج گنج زا دعب دادعت نيرتشیب هک
 .(Weber, 2017,p.5 ) دااچ    و واگنک ،اداناگوا ،ااینک ،یپویتا ،ناريا ،نانیل ،ناتسکاپ ،هیکرت ،ندرا :زا دنا ترایع دنا هتشاد
 هب دنتسه یداصتقا فعض و گنج و ینماان راچد هک یقطانم زا نيرجاهم رتشیب دنهد یم ناشن اهرامآ هک یروط نامه
    یترجااهم تاانايرج هامه هشير عقاو رد .هنایمرواخ و اقيرفا ،ناکلاب برغ دننام یقطانم :دنوش یم ريزارس اپورا یوس
   یاتینما و یجرااخ تسایس یتسياب هيداحتا هک دسر یم رظن هب .تسا هيداحتا دوخ ناگياسمه رد اپورا هيداحتا ینونک
 .(Weber, 2017,p.6) دنک تيوقت تسرف رجاهم یاهروشک رد ترجاهم نارحب اب هلباقم یارب ار دوخ کرتشم
 ترجاهم یاهریسم و دصاقم

    دااجنا ار رااک نايا  ااه نآ زا یرایسب اما ،دننک یمن یگدنهانپ تساوخرد دنوش یم دراو اپورا هب هک یناسک دامت هچرگا
      زا شیاب هاک دراک تافايرد یدالیام 0710 لاس رد ار ديدج یگدنهانپ یاه تساوخرد دادعت نيرتشیب ناملآ .دنهد یم

  هاک  دانا  هاتفگ  ینااملآ تاماقم - دنا هدش روشک نيا دراو یرتشیب رایسب دادعت اما ؛دوب رفن رازه شش داتفه و دصراهچ
                                                                                                                                                                

1. UNHCR 
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        یگدانهانپ یااعدا تاساوخرد زا لایق عايزوت و شراماش یاراب 7 ناايوجهانپ هیلوا عيزوت رد رفن نویلیم  کي زا شیب
  زا ار دواخ رفس رتشیب نارجاهم هکارچ ،تسا یگدنهانپ تساوخرد ظاحل زا روشک نیمود ناتسراجم .دنا هدش  شرامش
   یاس و داص و رازه تفه و داتفه و دصکي یدالیم 0710 ریماسد ناياپ ات هک دنداد داجنا یبرغ ناکلاب و نانوي قيرط
  نوایلیم کي زا شیب هک تسا هدرک دروآرب 0ترجاهم یللملا نیب نامزاس .(Archick, 2016,p.13) دناهتشاد تساوخرد
  داصهن و رازه راهچ و یس ًاایيرقت و هنارتيدم یايرد قيرط زا یدالیم 0710 لاس رد رجاهم رفن دصتفه و رازه هدزاي و
 نیمز زا یدورو رفن رازه دصتشه و نویلیم ود هدنهد ناشن رامآ نيا .دنا هدناسر یم اپورا هب ار دوخ نیمز قيرط زا رفن
   سانا،آ .دواش   یامن لمااش ار  دانا هدش دراو یناهنپ تروص هب هک یدارفا رامآ نيا .تسا یدالیم 2710 لاس رد ايرد و
 لاس رد هک دنکیم تراظن ار اپورا یاهزرم هب دورو و نارجاهم دورو فلتخم یاهریسم ،9اپورا یلحاس و یزرم دراگ
-یم رفس نانوي هب هک یناسک زا یرایسب .دندرک تیث اپورا هب ار رفن رازه دصتشه و نویلیم کي زا شیب یدالیم 0710
  یااه قي ااق اب بلغا هک دنهد یم داجنا سوماس و سووسل ،سویچ ،زوک ريازج هب هیکرت زا ار یهاتوک ًااتیسن رفس ،دننک
 .(Archick, 2016,p.13) تسا کچوک یبوچ اي ی پویت

 
 اپورا هی احتا هب ینوناقریغ یاهترجاهم رامآ -3 هرامش را ومن

 (https://www.statista.com) :عینم

  یاراب رجاهم داتفه و دصتفه و رازه هس زا شیب یدالیم 0710 لاس رد ترجاهم یللملا نیب نامزاس شرازگ ساسا رب
     و دانداد تاسد زا ار دواخ نااج ایلاتيا هب اقيرفآ لامش زا رذگ رد اه نآ رتشیب .دنا هدرک شالت هنارتيدم یايرد زا رویع
    رایم و گرام نيرتاشیب  ًاالوامعم  ناتاسبات ی ااه  هاام .دندش هتشک نانوي هب هیکرت زا ه،ا هاگرذگ رد نت دصتشه زا شیب

0   لااس رد ااما ؛    دناسرب ااپورا هاب داننک یم شالت هک تسا ینارجاهم یارب نامز نيرت غولش اريز دریگ یم تروص 071 
      روایع یاییل یاايرد زا ار رافن داصتشه دودح رد هک یقياق هک دوب ليروآ هام ،نارجاهم یارب هام نيرترایگرم ،یدالیم
 .دوب هعجاف نيا ليالد زا یکي قياق تیفرظ دح زا شیب تیعمج هک دش نوگ،او داد یم

                                                                                                                                                                
1. Initial Distribution of Asylum-Seekers 
2. IOM 
3. Frontex 
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 هام ره ر  هنارتیدم یایر  ر  هدش توف نارجاهم -5 هرامش را ومن

 (https://www.theguardian.com) عینم

    ااب دواخ زرام نتسب دوجو اب ناتسراجم ،تشاد ار یگدنهانپ تساوخرد نيرتشیب یدالیم 0710 لاس رد ناملآ هچرگا
   و رازاه ًااایيرقت  .داناجنگ دوخ رد ار رجاهم تیعمج نازیم نيرتشیب ریتکا هام رد ترجاهم نايرج فقوت یارب یساورک
    یگدانهانپ تاساوخرد یدالیام 0710   لااس رد ناتاسراجم یلحم تیعمج زا رفن رازه دصکي ره رد هدنهانپ دصتشه
       نااملآ یاراب ماقر نايا .رافن رازاه دصکي ره رد تفه و داتفه و دصشش و رازه اب تسا یدعب روشک دئوس .دنا هداد
  ااپورا    هايداحتا طاسوتم .دواب رفن رازه دصکي ره یارب تساوخرد تصش ایناتيرب یارب و دوب تفه و داتشه و دصناپ
 .(Wintour, 2017) دوب تصش و تسيود
 اپورا هی احتا ر  ییارگمه رب ترجاهم نارحب یراذگریثأت  اعبا
 هلاقم نيا هعلاطم دروم ترجاهم نارحب عیت هب تسا هتشاد اپورا یيارگمه رب یفنم و تیثم ریثأت هتسد ود ترجاهم رگا
 :دوشیم هداد حیصوت رتشیب تاریثأت نيا زا کيره همادا رد هک تسا یفنم و تیثم تاریثأت هتسد ود یاراد زین

 اپورا ییارگمه رب ترجاهم نارحب تبثم تاریثأت -فلا

 اپورا یاهروشک طباور ر  یترجاهم تسایس هلئسم  اجیا و ترجاهم نارحب -1
   زا تایعقاو نايا     .تاسا هراظتنم رایغ زاین نآ هدنيآ یاهدنور و ريذپان  ینیب شیپ یلوحت اپورا ترجاهم یخيرات نارحب
 و 0 یرامعتاسا یاهترجاهم ،7یراک و یلغش یاهترجاهم  :دننام دنوشیم هدیمهف یبوخ هب اپورا رد ترجاهم لاکشا
-هداتفا قافتا دود یناهج گنج زا دعب یاهترجاهم اهنآ هلیسو هب هک ینوناق یاه بوچراچ .9یگدنهانپ یاهترجاهم
  ترجااهم -20  یرامعتاسا یترجااهم -7:دومن میسقت هتسد ود هب ار نانآ ناوتیم یلک روط هب اما دناهدوب تونتم زین دنا
         نارود رااک یوراین دوایمک نارایج رواظنم هاب رتاشیب لدام ود نيا بلاق رد نارجاهم لویق عقاو رد .0نامهم نارگراک
 .(collet & le coz, 2018, p,7)تسا هدوب اپورا یداصتقا یيافوکش

                                                                                                                                                                
1 -labour immigration 
2 -Colonial immigration 
3 -asylum immigration 
4 -Colonial immigration regimes 
5- guest- worker policies 
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    ترجااهم تاسایس هلئاسم ندمآ دوجو هب تسا هتشاد یياپورا یاهروشک طباور رب ترجاهم نارحب هک یریثأت نیلوا
  دناس 77     یيااپورا یاهرواشک هاک میانیبیم هطبار نيا رد .تسا اهروشک نيا نایم رد (اپورا هيداحتا)یياهقطنم و یلم
   ار (یگدانهانپ یااه هايور)0110  ریمااسد 7   رد ااپورا یارواش لمعلاروتسد لماش نآ نيرخآ ات 1637 لاس زا یياپورا
        و نتفراگ هدايدان هاک تاسا یداح هاب یيااپورا یاهروشک طباور رب نآ ریثأت و هلئسم نيا تیمها .دناهدومن بيوصت
    ناوانع هاب .دوامن دهاوخ رثأتم ار یياپورا یاهروشک رياس اهروشک یضعب یوس زا یللملا نیب تادهعت ندرکن تياعر
 زا  ینونااقریغ      نارجااهم دورو هلئاسم ااب راتمک رایاسب بونج یاهروشک اب هسياقم رد هک اپورا لامش یاهروشک لاثم
- یام داقتنا ایلاتيا و نانوي ،تلام ریظن یياهتلود یاه تسایس زا وس کي زا ،دنتسه ریگرد یياقيرفآ یاهروشک یدایم
  ااپورا لامش یاهروشک ،هطبار نيا رد .دنتسین دوجوم تالکشم راب زا یشخب نتفريذپ هب رضاح رگيد یوس زا و دننک
 لاس رد 0-نیلبود سالجا ریظن کرتشم یاهتسشن رد اهروشک رگيد هب دوخ تارظن هطقن ندنالویق اب ناملآ نوچمه
  زا و هدراک  ناايوج  هاانپ    نايا داصقم یاهرواشک هجوتم اهنت ار ینوناقریغ نارجاهم روما هب یگدیسر تیلوئسم ،0197
  لاماک ندرکن تياعر اب زین بونج یاهروشک ،لباقم رد .دنا هدرک یراددوخ نارجاهم نيا لئاسم لایق رد دهعت شريذپ
     ار هايداحتا یاهرواشک راگيد داصقم هب نايوج هانپ رویع ریسم ،اپورا هيداحتا ورملق رد دمآ و  تفر هب طوبرم تاررقم
 .دناهتخاس راومه
 اهیراذگ تسایس ر  یگنهامه موزل -2
  ااي  کاي  ااهنت  هان هک دنتسه یا هنوگ هب یناهج داع تاعوضوم و یلمارف یاه هديدپ ،یناهج ديدج تیعضو رد هزورما

  هاب روشک ره یلخاد تینما ،ديدج یاضف رد .دنا هدومن التیم دوخ هب ار نایناهج دومع و ناهج دامت هکلب ،روشک دنچ
  زا زاین ترجاهم .دنتسه عماوج رياس عفانم اب کيدزن دنویپ رد هعماج ره عفانم .تسا هتسباو یناهج و یا هقطنم تینما

  یااه  یراذاگ تسایس .تسا یياهقطنم و یناهج یمزع دنمزاین نآ اب رثؤم و دمآراک دروخرب هک تسا یتاعوضوم هلمج
 یکي ًاالوصا .هناگادج تروص هب یياپورا یاهروشک طسوت مه و دنوشیم داجنا یياپورا یاهداهن طسوت مه یترجاهم
   رد ار یرایاسب تادااقتنا هک تسا دحاو و یياپورا یيوگلا نتشادن اپورا رد یترجاهم یاه یراذگ تسایس تالضعم زا

 عنام ،هتسب و دودحم یترجاهم یاه تسایس ذاختا اب یياپورا تاماقم تساه لاس .تسا هتخیگنا رب ناهج و اپورا حطس
   تماس هاب  ینونااقریغ  ترجااهم شيازفا دهاش یطيارش نینچ رد .دنوش یم دوخ کاخ رد نيرجاهم ینوناق روضح زا
   یتاشک نداش قرغ یپ رد رفن 119 زا شیب گرم و ایلاتيا ازودپمال لحاوس رد هعجاف توقو .میتسه یياپورا یاهروشک
  ااب رشب قوقح ناب هديد یبرغ یاپورا روما نواعم نیشناج ،7دنلردناس تيدوج .تسا هلئسم نيا دهاش نيرجاهم لماح
 و هدز گنج یاهروشک زا هک دشاب یمدرم هب کمک رکف هب هک نيا زا رتشیب هيداحتا نيا ديوگ یم اپورا هيداحتا زا داقتنا
     زارابا زا راتارف یماداقا هاب دياب اپورا هيداحتا نارس» :دوزفا تسا نارگن دوخ یاهزرم تینما هرابرد دننک یم رارف ریقف
     داهعتم اايرد رد نارجااهم زا یرتاشیب دادعت گرم زا یریگولج هب کمک یارب عطاق تامادقا هب و دننزب تسد فسأت
 .(Fillmore, 2016, p. 32) دنشاب

                                                                                                                                                                
1. Judith Sunderland 
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 اپورا هی احتا یجراخ یاهزرم و ترجاهم نارحب -3
 یاهزرم رد رورم و رویع ،هقطنم نيا یاهزرم نورد رد هنادازآ دمآ و تفر و زرم نودب یاپورا یریگ لکش هب هجوت اب

    نارجااهم داصقم ارايز  ؛دواب دهاوخ ریگارف زین نآ ریثأت و تسا هدش رادروخرب یيالاب تیمها زا هيداحتا نيا یجراخ
 زا یکي لاثم ناونع هب .تسا یقرش و یبونج یاهروشک دورو یدایم دنچره تسا یياپورا هفرم یاهروشک ینوناقریغ
   ،ناامیپ نايا دافم ساسا رب .تسا «دازآ یاهزرم نامیپ»نامه اي نگنش نامیپ اپورا هيداحتا یترجاهم تسایس یاهدومن

   رد یاتینما ریبادات تيوقت لباقم رد .دننک رفس اهروشک نيا هب دنناوتیم ديداور ذخا نودب وضع یاهروشک نادنورهش
        هاک تاسا یطياراش هالمج زا ناتاسبرص و سورالاب ،نياراکوا دننام یياپوراریغ یاهروشک اب زرم رد هژيو هب اهزرم
     گانهامهان و توانتم یترجااهم یااه تاسایس عقاو رد .دننک تياعر ار نآ دياب نگنش هب نتسویپ راتساوخ یاهروشک
 لثم) دنوریم رامش هب اپورا هب نارجاهم دورو یاههزاورد هک اپورا هيداحتا یقرش و یبونج یاهزرم هک دوشیم ثعاب
    ؛تاشاذگ داهاوخ ریثأات اپورا لک رب اهروشک نيا یزرم تامادقا هک یوحن هب دندرگ هتسجرب (تلام و ایلاتيا یاهزرم
  اتاسار نيا رد .دوب دهاوخ لامش یاهروشک یراکمه دنمزاین هيداحتا یجراخ یاهزرم رتدمآراک و رتهب لرتنک نياربانب
   زا یاشان عيااجف توقو زا یریگولج و ینوناقریغ یاهترجاهم هدنيازف هديدپ اب رترثؤم هزرایم روظنم هب اپورا هيداحتا
    لااعف دواخ یبوانج یاهزرم رد ديدج یتراظن هناماس کي ،نارجاهم لماح یاهیتشک ندش قرغ هلمج زا هديدپ نيا
    نايا تاسا فوراعم 7روسوروي هب هک اپورا هيداحتا یجراخ یاهزرم رب ديدج یتراظن هناماس نيا ندش یتایلمع .درک
 انب و دنباي یهاگآ هيداحتا یجراخ یاهزرم رد دوجوم یلامتحا تالکشم و تارطخ زا هتسویپ هک داد دهاوخ ار ناکما
 Migration to the EU: five      ) داننک ذااختا ار دزال تامیماصت دانهد هزااجا لایخد یاهروشک هب دوجوم طيارش هب

persistent challenges, 2018, p.23). 
 اپورا هی احتا یاه یراذگ تسایس رب ترجاهم نارحب ریثأت-4
      یاهرواشک راگيد نادنورهاش قواقح ناامه زا شنادنورهش ددنویپیم اپورا هيداحتا هب ديدج روشک کي هک یماگنه
  یااه    ناراحب ااما ،درادان لکاشم دوخ یدوخ هب لصا نيا .دنوشیم دنم هرهب راک یورین کرحت یدازآ هلمج زا ،وضع
   ناوانع هاب .دوشیم راک رازاب تایث یارب یديدهت ناونع هب راک کرحت کرد هب رجنم هوینا یراکیب شيازفا و یداصتقا
  هاب 0یلاقتنا یاه همان تقفاومدنتسویپ اپورا هيداحتا هب ،(6137)ایناپسا و (6137)لاغترپ ،(7137) نانوي هک یماگنه لاثم
     دوداحم یناامز هرود کاي یاراب ار یيایناپسا و یلاغترپ ،ینانوي نارگراک کرحت اه همان تقفاوم نيا .دش هتشاذگ ارجا
 راک یورین یياجباج توضوم هک ینامز دعب لاس تسیب .دوشیم بوسحم طایتحا دادقا یعون ناونع هب هک تسا هدومن
   فالاخ راب   داش حراطم قرش تمس هب اپورا هيداحتا شرتسگ دروم رد ثحب و تفرگ الاب یسایس یاهراک روتسد رد
     هاتفاي هعاسوت راتمک یاهرواشک اب ار دوخ یلخاد یاهزرم تسيابیم اپورا هيداحتا رد هتفاي  هعسوت هفرم لود ،هتشذگ
  .دیاسر    یام راظن هاب رات داايز هتشذگ هب تیسن نارجاهم دوجه ًاالامتحا نياربانب ؛دنتشاذگیم کارتشا هب راب نیلوا یارب
     هايداحتا سرات نايا هاب شنکاو رد .تفاي شيازفا ناسکي روط هب ناراذگ تسایس و اههناسر طسوت ددرم سرت ًاالباقتم

                                                                                                                                                                
1 - Eurosur 
2 - transitional agreements 
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  هاک سریق و تلام یانثتسا هب ،دراذگب ارجا هب ديدج یاضعا همه یارب ار یلاقتنا یاه همان تقفاوم تفرگ میمصت اپورا
 .(Managing Migration in all its aspects, 2018, p.1-8)دندش هتفرگ هديدان ناشکچوک هزادنا هب هجوت اب

 اپورا ییارگمه رب ترجاهم نارحب یفنم تاریثأت -ب

 اپورا هی احتا یراجنه تردق رب ترجاهم نارحب ریثأت -1

   هداش داداملق زيامتم و توافتم یللملا نیب رگيزاب کي ناونع هب اپورا هيداحتا ،یسایس و یملع لفاحم رد یلک روط هب
      رد ااپورا هايداحتا هااگياج فیاصوت یاراب یراجنه تردق ًااریخا و درن تردق  ،یندم تردق نوچ یياهناونع .تسا
    رگيزااب کاي ناوانع هب اپورا هيداحتا هب یصاخ هجوت دوخ یاههتشون رد هک زرنام .تسا هتفر راک هب للملا نیب طباور
  ،یاهد لک   اش هاب لايامتم رگيزاب کي ناونع هب ار نآ یراجنه تردق ناونع هب اپورا هيداحتا یفرعم رد  ،دراد یراجنه
  دايامن  یام فیاصوت زیمآ تملاسم یاهرازبا قيرط زا یللملا نیب روما رد اهشزرا و دعاوق ندومن یراجنه و رشن  ،ءاقلا
(Carrera et al., 2015, p.10). و نونااق تایمکاح ،یاسارکومد :زا دانا   تراایع یرااجنه تردق یاه هفلؤم نيرتمهم     
 هعسوت رتمک یاهروشک هب کمک و للم نامزاس شقن تيوقت ،یا هقطنم تاعزانم لصف و لح ،حلص ظفح ،رشب قوقح
        یرااجنه ترداق راب یریثأات هاچ ترجااهم یالعف عضو هک تسا نيا دوشیم حرطم اجنيا رد هک یلاؤس لاح .هتفاي
    کاي هاب ااقيرفآ هب کيدزن یياپورا یاهبآ تسا هتفگ تلام ريزو تسخن ،7تاکسوم فزوج ؟دراذگیم اپورا هيداحتا
   رد یيااپورا یااه    تالود هاک دانرب  یام رس  هب یياه هاگتشادزاب رد هک یرفن نارازه دايرف و تسا هدش ليدیت ناتسروگ
    هاهجاوم توان عاقاو رد  داسر یامن نایئاپورا شوگ هب مه دنا هتخاس ینوناقریغ نارجاهم یارب اقيرفآ لامش یاهروشک
      یدااصتقا عفاانم دوایهب یاراب و هداش لرتنک یرازبا ناونع هب ار نآ ًااتدمع هک ترجاهم نارحب هلئسم اب اپورا هيداحتا
    تاریثأات هاب و دانا  هدوامن یرایگ تهج یا هقیلس و هدنکارپ ،یشنيزگ هلئسم نيا اب دروخرب رد و هتسيرگن دوخ یلخاد
 هجوت رگيد فرط زا کرتشم یترجاهم یاهتسایس ذاختا و نارجاهم قوقح رب هناگادج یترجاهم یاهتسایس یعمج
    راگيد فراط زا و داشاب هتشاد یراعش تلاح رتشیب اپورا هيداحتا یراجنه تردق ًاالوا هک تسا هدش ثعاب دناهدومنن
 .ددرگ ههجاوم ديدرت اب دوس ناهج عماوج و نارجاهم أدیم للم نایم رد نآ شريذپ هنیمز
 زرم نودب یاپورا و ترجاهم -2
     یرتاشیب یگچرااپکي و ینواگمه زا نااهج     قطاانم راگيد هاب تیاسن نآ یداژن و یگنهرف راتخاس لیلد هب اپورا هراق
         نايا هاب زااین سااسحا و ینااهج گانج ود خالت تاایبرجت نتشاذگ رس تشپ زا سپ اتسار نيا رد .تسا رادروخرب
    دانور نالیام رد ااپورا کرتشم رازاب وضع یاهروشک نارس سالجا رد یدالیم 0137 لاس رد هک ميدهاش یگنوگمه
 رد ارجا هب 1137 هیئو، لوا زا اپورا هيداحتا وضع روشک 07 سلاجم رد بيوصت زا سپ هک دحاو یاپورا حرط یلمع
  کااهنپک رد کرتشم رازاب وضع یاهروشک نارس سالجا رد یدالیم 0137 ریماسد 0 رد رت شیپ .ديدرگ زاغآ دوب هدمآ
  داهناشی  پ نايا باقاعتم و دریگ تروص در یدالیم 1037 لاس همان دهع رد یساسا یرظن ديدجت هک دوب هدش داهنشیپ

    راراق بيواصت دروام ار در همان دهع رد رظن ديدجت رکف نالیم رد یدالیم 0137 نئو، 19 رد وضع یاهتلود نارس
      یعوان هاب هاک یعناوام هایلک ًاالوصا و یلام ،ینف ،یکرمگ ،یکيزیف ،یيایفارغج عناوم یمامت دنس نيا بجوم هب .دنداد

                                                                                                                                                                
1. Joseph Muscat 
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  هانوگره   و فذاح یتاسياب 0337     لااس نااياپ اات دانکی   ام یافن ار داحاو و یلخاد ،یعقاو کرتشم رازاب کي دوجو
 .(10.ص ،2397  ،یاضر ) دانراد        راب ناایم زا ار تامداخ و الااک ،هيامراس ،دارافا یيااجباج صوصخ رد یتيدودحم
           زرام نوداب یااپورا .تاسا گرزاب و داحاو رازااب نايا سااسا یدااصتقا دازآ تباقر متسیس یايازم زا یرادروخرب
  یااه    نابدايد و دايداور ،تاایلام ،یاکرمگ یاههفرعت  ،کرمگ یاهرازبا اب هک ار نآ یتنس دوهفم رد اهزرم یاهدرکراک
     زرام نوداب یااپورا دااجيا دنور دوجو اب .تسا هدومن گنر مک ار دننکیم تراظن اهتلود نایم یاهلماعت رب یماظن

  رد و دانيامن  یام لاایند ار دوخ صاخ یترجاهم تسایس هناگادج تروص هب دادک ره یياپورا یاهروشک هک ميدهاش
 رد  ناتاسلگنا   رايزو تاسخن لاثم ناونع هب .دنشابیم زرم نودب یاپورا دوهفم رب یيانثتسا یترجاهم یاهتسایس عقاو
 رجاهم نارگراک دامت یوس زا یهافر یايازم تفايرد یارب اه تيدودحم یرس کي زا زميات لاشننياف هيرشن رد یا هلاقم
 هام هس تدم رد دنناوت یمن اپورا هيداحتا نارجاهم ،ديدج نیناوق ساسا رب ،تفگ 7نورماک ديويد .داد ریخ سیلگنا رد
  یاايازم     تاخادرپ ،تاشاد رااهظا نینچمه یو .دنشاب هتشاد راک زا جراخ یايازم یاعدا ،سیلگنا رد دوخ تماقا لوا
   دانناوتب هاکنيا رگم دش دهاوخ فقوتم هام هام شش زا دعب دنتسه راکیب سیلگنا رد هک اپورا هيداحتا تایتا هب یعامتجا
       یاشلاچ اراکاشآ نارجااهم رابارب رد تاسایس نايا ذاختا .دنراد ندش لغاش یارب یعقاو یزادنا مشچ هک دننک تباث
 دقاف و نوگمهان یتیعقاو اپورا رد ترجاهم تسایس هک دهدیم ناشن و هدوب زرم نودب یاپورا دوهفم ربارب رد یساسا
   ار زرام نوداب یاپورا رد دمآ و تفر یدازآ وضع یاهروشک یلم یترجاهم یاهتسایس هطلس تحت هک دراد داجسنا
 .ديامنیم دودحم
 ییاپورا یاهروشک ی اصتقا طباور و ترجاهم نارحب -3

    واضع یاهرواشک زا یرایاسب رد یراکیب و تسا ندش ریپ لاح رد تعرس هب اپورا هيداحتا رد تیعمج فرط کي زا
  حطاس لغش و مک دزمتسد نتفرگ هب ليام هک یدارفا نینچمه و یاهفرح نیصصختم دویمک و تسا الاب اپورا هيداحتا
  فراط زا .تسا تدم هاتوک رد تالکشم نيا زا یخرب لقادح رب هیلغ یارب یرازبا ترجاهم .دراد دوجو دنتسه نیياپ
   ،یعاامتجا تاینما ی ااه    دااظن یاشاپورف ،رااک رازاب فيرحت هب رجنم زاب یاهزرم هک دراد دوجو سرت تون همه رگيد
 هک تسا تمحزرپ و دنک اه هنیمز نيا رد یراذگ تسایس ور نيازا .دوشیم تيوه ندش تسس و ديدش یتینما تارطخ
      ود لاباقت دهااش بوچرااچ نايا رد .داهد یم ناشن ار رما نيا یگدنهانپ تسایس و اپورا ترجاهم هب طوبرم ثحایم
  یااه    تاسایس ذااختا یاانیم عاقاو رد نياربانب ؛میتسه نما یاپورا-0 و زرم نودب یاپورا-7:ضقانتم یسایس نامتفگ
   رد هاک تافگ ناوتیم عقاو رد و تسا یداصتقا تایساحم یياپورا یاهروشک نایم رد نوگمهان و نوگانوگ یترجاهم
      تامداخ یااهداهن هاب یاسرتسد راب زکرمت هکلب ،تسین یجراخ یاهزرم هب دودحم ینایهگن فياظو رصاعم یاپورا
  زاین ار یسایس داظن رد یدیلک یاهتیعقوم نینچمه و راک رازاب ،یهافر تامدخ و یعامتجا تینما یاه داظن ،یمومع
     یااج هاب یعاامتجا تاینما شخب و هافر و یمومع نکسم یاهنامزاس ،راک یسرزاب نامزاس زا لرتنک .دوشیم لماش
   بوچرااچ رد ااه ترجااهم زا یشخب هکنيا هب هجوت اب .(Maldini et al., 2017, p.64)دوشیم لامعا یزرم نانایهگن
  هایناج    کاي یترجااهم یااه تاسایس بلاق رد یترجاهم یاه تيدودحم ذاختا دوشیم داجنا اهروشک یداصتقا طباور

                                                                                                                                                                
1 -David Cameron 



 372    اپورا ییارگمه و ترجاهم نارحب

  یداامتعا یب و همصاخم زا یتلاح رد ار یداصتقا طباور و دوشیم هقطنم یاهروشک رياس یوس زا هباشم لامعا ثعاب
    نتفراگ و ندز هبراض یاراب یرازبا ناونع هب ترجاهم تسایس زا دوخ یداصتقا طباور رد اهروشک و درب دهاوخ ورف
 .درک دنهاوخ هدافتسا ایقر زا زایتما
 اپورا یاهروشک یتیوه تسایس رب ترجاهم نارحب ریثأت-4
  زاین و یياپورا تيوه داعبا نيا زا یکي هک تسا هتشاد یياپورا یاهروشک رب یفلتخم تاریثأت نونکات ترجاهم نارحب
   هعاسوت و یزااسزاب یارب یرازبا ناونع هب ترجاهم هب یياپورا یاهروشک عقاو رد .تسا هقطنم نيا یاهروشک تيوه
      لاباقت هالمج زا هلئاسم نايا فالتخم بناوج راهم یارب تدم دنلب همانرب دقاف هنیمز نيا رد و دنتسيرگنیم یداصتقا
      ،سیالگنا داننام یياهرواشک .داندوب رایت یيایسآ و رایت یياقيرفآ ،رایت برع ناملسم ًااتدمع نارجاهم یتيوه و یگنهرف
   راایع داامت یزاسدننامه رب یوسنارف یوگلا هک دناهتفريذپ تیعضو نيا اب هلباقم یارب ار یياهدرکيور ناملآ و هسنارف

     اداج راب ینااملآ یواگلا و نا رجااهم هعماج تيوه ییسن نیمضت رب یسیلگنا یوگلا ،هسنارف یلم تيوه اب نایجراخ
  هاس جاوما ندش یرپس زا دعب نياربانب .(Maldini & Takahashi., 2017, p.57) تسا راوتسا نارجاهم درط و یراگنا
     زا یاکي دراس گانج نااياپ اب (ناگراوآ و ناگدنهانپ ترجاهم ،اههداوناخ نتسویپ  ،نارگراک تارجاهم) یترجاهم هناگ
 تسایس رگيد ترایع هب و تسا تيوه هلئسم یياپورا یاهروشک یترجاهم یاهتسایس هدنهد لکش لماوع نيرتمهم
   تايوه یيااپورا یاهروشک هک تسا هدش ثعاب زا عقاو رد .دنکیم ادیپ یتيوه یدعب یياپورا یاهروشک رد ترجاهم

  تاسا ه      دراک ادایپ شرتاسگ ااپورا رد یترجااهم داض و یطارفا تسار یاهشینج هجیتن رد و هديد رطخ رد ار دوخ
 .(31 .ص ،0397 ،ایندمحم)
 اپورا هی احتا یتینما تسایس و ترجاهم نارحب -5
  یااه       تاسایس ءواس تاراثا هاک دوامن هاجوت یتاسياب اپورا هيداحتا یتینما تسایس رب ترجاهم نارحب ریثأت دروم رد
   یور اراف ار یدايدج یتینما تاديدهت یياپورا و دحاو یترجاهم تسایس کي زا ندومنن یوریپ و هناگادج یترجاهم
  رد یاطارفا تسار یاهشینج و یيارگ طارفا دشر  ،یتيوه ینماان دننام یتاديدهت .تسا هداد رارق هقطنم نيا یاهروشک
   نارجااهم زاین و یترجاهم دض و هناتسرپداژن یاهشینج هرابود نتفرگ جضن ،اپورا هيداحتا حطس رد و اهروشک لخاد
   دانور هایلعرب  یاتح یدج تاديدهت هب هدنيآ رد دوریم نآ میب هک دنوریم رامش هب تاديدهت نيا هلمج زا ینوناقریغ
       نيودات رد زاین یالخاد دايدهت عباانم هاک تسا هدش بیس لئاسم نيا عقاو رد .دندرگ ليدیت اپورا هيداحتا یيارگمه
   واضع یااه    تالود یرتاسگداد و رواشک یارزو رذگهر نيا رد .دوش هتفرگ رظن رد اپورا هيداحتا یتینما یاهتسایس
     هاب ترجااهم یاقلت و یاسایس یهاگن اب و هدوب راد هدهع ار هيداحتا یترجاهم یاه تسایس دریشیپ و نيودت تیلوئسم
      یترجااهم کرتاشم تاسایس هاصرع رد زااسدودحم و یشنکاو یاهراکهار هعسوت و یحارط هب یتینما یديدهت هباثم
  زوانه هيداحتا دنچ ره .تسا هدوب وضع یاه تلود لمع یدازآ و رونام هزوح تيوقت ،وپاکت نيا زا فده .دنا هتخادرپ
 .(Dimitriadi, 2016, p.7) ديامن یمن یوریپ یا هچراپکي و دحاو یترجاهم تسایس زا
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 ییاپورا یاهروشک یسایس بازحا رب ترجاهم نارحب ریثأت -6
 لاغتشا و شزومآ ،بذج لماش یگرزب یسایس یاهشلاچ اپورا تیعمج رد نارجاهم مهس عيرس شيازفا هک یلاح رد
  بازاحا  ناامزمه   شيازافا راتیساسا شلاچ نارظان زا یرایسب یارب تسا هدروآ دوجو هب یياپورا یاهروشک یارب ار
 .تسا یطارفا تسار یسایس حانج

 اپورا یطارفا تسار بازحا نیرتمهم -2 هرامش لودج
 روشک یطارفا تسار بزح
 شيرتا (BZO)شيرتا هدنيآ یارب داحتا و (FPO)شيرتا یياهر بزح
 کيژلب (VB)گنلب دالو /ولب دالو
 سیئوس (SD)اهتارکومد لایسوس بزح و (PNOS)سیئوس یلم بزح ،(SVP)سیئوس ددرم بزح
 کرامناد (FP)کرامناد یقرت بزح و (DF)کرامناد ددرم بزح
 ناملآ (REP)ناهاوخ یروهمج و (NPD)ناملآ یلم کیتارکومد بزح
 دنالنف (SKS)تسوپ دیفس -یبآ مشچ یدنالنف و (PS)اهیدنالنف بزح
 هسنارف (MPF)هسنارف یارب شینج و (MNR)هاوخ یروهمج بزح یلم شینج ،(FN)یلم ههیج
 ناتسراجم (Jobbik)رتهب ناتسراجم یارب شینج و (MIEP)یناتسراجم یگدنز و تلادع بزح
 ایلاتيا (LN)یلامش هيداحتا و (MS-FT)گنر هس هلعش - یعامتجا شینج
 دنله (PVV)یدازآ یارب بزح و (LPF) نياتروف میب تسرهف

 ،ورن (FRP)تفرشیپ بزح
 لاغترپ (PNR) ءایحا یلم بزح
 دئوس (SD)دئوس یاهتارکومد
 ایناتيرب (BNP)سیلگنا یلم بزح و (UKIP)ایناتيرب لالقتسا بزح

Source: Davis & Deole, 2017: 1-3 

  میماصت ری ثأات تحت زین یياپورا یاهداهن روحم لوح هنایم پچ تامجا ،یطارفا تسار بازحا شلاچ روهظ رب هوالع
  هاب طوبرم ینيداینب یاهشسرپ نینچمه ترجاهم نارحب .تسا هدش شلاچ راچد اپورا هيداحتا زا جورخ یارب ایناتيرب
  نااشن  تااعلاطم . تاسا هدروآ دوجوب ار اپورا رد یموق یاهیریگرد لیسناتپ و یياپورا عماوج رد یموق تيوه شقن
  یيااپورا  یاهرواشک زا یدادعت رد یطارفا تسار بازحا ینونک تیقفوم رد یمهم شقن نارجاهم شيازفا هک دهدیم
- نومرااه و (6710)ناراکمه و نامتسود ؛شيرتا دروم رد (1710) ناراکمه و الاه شهوژپ ناونع هب :تسا هدرک افيا
 رد (6710) سیکالیاساو و سریکیس ،(ناملآ)گرویماه رهش رد (2710)تراه نیتسآ و وتا ،کرامناد دروم رد (1710)
 .ناتسلگنا رد (6710)رزتف و رکب و سیئوس رد (2710)نهوک و رنورب ؛ایلاتيا رد (6710) ناراکمه و نوراب ،نانوي

 2102-2002 ینامز هرو  ر  یلم یناملراپ تاباختنا ر  اپورا یطارفا تسار بازحا ءارآ مهس -3 هرامش لودج
 روشک 7 تاباختنا 0 تاباختنا 9 تاباختنا 2 تاباختنا 0 تاباختنا 6 تاباختنا

 شيرتا 71/17 07/07 20/10 21/20 - -
 کيژلب 10/97 63/97 10/1 16/9 - -
 سیئوس 71/10 62/30 1/60 0/30 - -
 ناملآ 9/1 3/7 3/7 0/9 - -
 کرامناد 9/97 3/97 09/07 7/70 - -
 دنالنف 1/7 0/2 21/37 06/17 - -
 هسنارف 90/97 11/0 6/97 0/97 - -
 ایناتيرب 3/0 0 6/07 3/7 - -
 ناتسراجم 6/2 1/7 1/67 00/10 - -
 ایلاتيا 17/0 91/17 70/2 - - -
 دنله 17 1/0 7/6 02/07 11/17 7/97
 ،ورن 61/00 73/00 09/67 - - -
 لاغترپ 31/1 67/1 0/1 79/1 0/1 -
 دئوس 2/7 93/0 1/0 61/07 - -

Source :) Davis & Deole, 2017: 1-3) 
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 ییاپورا یاهروشک ی اصتقا نارحب و ترجاهم نارحب -2
  دوداح  نارجااهم  هتاشذگ لاس هد رد ،یدالیم 2710 لاس رد 7.ید .یس .یيا .وا طسوت هتفرگ داجنا هعلاطم ساسا رب 
 .( تاسا  داصرد 12 هطوبرم مقر هدحتم تالايا رد)دناهداد صاصتخا دوخ هب ار اپورا راک یورین شيازفا زا دصرد 11
 و  یگدانهانپ  یااه تاساوخرد هب یگدیسر یارب یياپورا یاهروشک یمومع یاههنيزه شيازفا ثعاب ترجاهم نارحب
 یخرب هب ار یياهکمک یياپورا یاهتلود مه و اپورا هيداحتا مه .تسا هدش ناگدنهانپ تماقا یارب نما طيارش نیمأت
 ید  یاس یا وا شرازگ قیط رب .دناهداد داجنا هیکرت دننام هطساو یاهروشک هب نینچمه و تسرف ترجاهم یاهروشک
  دااغدا و  ناايوجهانپ  هایلوا یاهزاین عفر هب ار دوخ یدالیم 1710 و 6710 یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 0/1 ،ناملآ
 دوخ یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 3/1 دئوس و دصرد 9/1 شيرتا نینچمه .تسا هداد صاصتخا راک رازاب رد اهنآ
 رد  یرواس  ناگدانهانپ هب یدالیم 7710 لاس زا هیکرت تلود .دناهداد صاصتخا نارجاهم هب یدالیم 6710 لاس رد ار
  ااه شهوژاپ .تسا یدالیم 2710 لاس رد روشک نيا یلخاد صلاخان دیلوت دصرد 1/1 اب ربارب هک دنک یم کمک هیکرت
  ماک و رتیميدق نارجاهم و نایموب یارب یلغش یاهتصرف زین و اهدزمتسد حطس رب ترجاهم نارحب هک دهدیم ناشن
  رااک یورین ندروآ مهارف قيرط زا الاب حطس لغاشم و هديد شزومآ نالغاش یارب اما تسا هتشاذگ یفنم ریثأت تراهم
  رااک رازاب یمسر ریغ شخب زا ار یموب راک یورین نینچ مه ترجاهم نارحب .تسا هدوب یتیثم ریثأت یاراد نازرا یدي

      هدانهانپ و رجااهم نوایلیم میان و ود نوانکا هک هیکرت رد دروم نيا هک دناهتفرگ نارجاهم ار اهنآ یاج و هدرک جراخ
 .(EEAG,2017:p. 82–101) تسا هدهاشم لباق حوضو هب تسا هداد یاج دوخ رد ار یروس
 یریگهجیتن
           زا یرایاسب راظن زا یاتح و تاسا هتاشاد دواجو ااپورا رد یخيراات و لوامعم رواط هب هک تسا یاهديدپ ترجاهم
     ترجااهم ناراحب ااما .تاسا هديدرگ عفتنم دوش ررضتم هديدپ نيا زا هک نآ زا رتشیب اپورا ،نارگشهوژپ و ناسانشراک
 -2710   هلااس کاي ًااتدمع ینامز هزاب رد ناگدنهانپ و ناگراوآ هوینا و ینویلیم مجح ندش ريزارس هلاقم نيا رظن دروم
       فالتخم دااعبا روکذام ترجااهم ناراحب داسر یام رظن هب هک تسا نيا هلاقم هیضرف .دهدیم ناشن ار یدالیم 0710
    .داش هدافتاسا جنوبوگاام ترجاهم متسیس یرظن درکيور زا هیضرف نيا نومزآ یارب .دزاسیم رثأتم ار اپورا یيارگمه
    هاب هداش اراگمه یاپورا تایح فلتخم داعبا اب هک دش هتفرگ رظن رد یمتسیس ناونع هب ترجاهم نارحب روظنم نيدب
  هاب .متسیس طیحم مه و دنکیم رییغت متسیس مه نآ هجیتن رد هک تسا رثأت و ریثأت و لدایت یاراد متسیس طیحم ناونع
  نواچمه یدراوم بلاق رد هلاقم نيا رظن دروم متسیس ناونع هب یدالیم 0710 ترجاهم نارحب یاهدادنورب یلک روط
      لاباقم رد و دراو تاسا ااپورا هايداحتا هاک متسیس طیحم هب دزال ریغ و لرتنک لباق ریغ و هوینا ،ینوناق ریغ ترجاهم
   هاب ماسيرورت و یتيوه و یگنهرف ینماان ،هجدوب یرسک ،دروت ،یراکیب ،ینماان بلاق رد زین اپورا هيداحتا یاهدادنورب
 روخزاب یاراد نونکات هک ترجاهم متیس اريز ؛تسا یفنم لماعت نيا زا لصاح دروخزاب .دناهدش هداتسرف متسیس نورد
 فارحنا نيا .تسا هدش فادها زا فارحنا راچد نآ رد هدمآ شیپ نارحب اب نونکا تسا هدوب طیحم و متیس یارب تیثم
 .دش یسررب دروم هدزاي رد اهنآ نيرتمهم هک دراد اپورا هيداحتا هدش ارگمه یاهراتخاس رب یدنچ تاریثأت

                                                                                                                                                                
1. OECD 
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