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 هدیکچ
 رد  نارهیا  یمالهسا  یروههمج  یهتینما  یاهه یراذگ تسایس یدمنراک اب ردخم داوم یاه یراذگ تسایس هطبار یسررب هلاقم نیا فده
          .تهسا ردهخم داوهم زا ررأهتم نارهیا یهتینما تالهضعم زا یهجوهت لهباق  خب کش یب .تسا ناریا کیتیلپوئژ هاگیاج یاقترا یاتسار
        اهب یهتینما تههج زا ار نارهیا کهیتیلپوئژ هاهگیاج تهسا هتسناوت مه و تسا ناریا کیتیلپوئژ هاگیاج زا ررأتم مه ردخم داوم  وضوم
   ههچ ردهخم  داوهم  یاهه  یراذهگ   تهسایس نارهیا کیتیلپوئژ هاگیاج هب هجوت اب هک تسا نیا هلاقم نیا یلصا لاؤس .دنک ههجاوم لکشم
        ؟دهنراد نارهیا کهیتیلپوئژ هاهگیاج یاهقترا ههجیتن رد و نارهیا  یمالهسا  یروههمج  یهتینما  یاهه  یراذهگ تسایس یدمنراک رب یریرأت
           رهظنم زا بوهلطم تیعهضو تمهس ههب تهکرح یارهب اهضف کهی داهجیا یا  هنعم ههب یتینما راک و زاس یحارط ای یتینما یراذگ تسایس
    و دهشاب تدهمدنلب و رهگن نالک یتسیاب ناریا رد ردخم داوم یاه یراذگ تسایس هک دهد یم ناشن هلاقم نیا جیاتن .تسا راذگ تسایس
 و یا    ههناخباتک عباهنم زا هدافتهسا اهب    دهش دههاور شالهت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب .دشاب هنیاه و هجدوب و نامز هب دیقم رت مک
  یروههمج  یهتینما  یاهه  یراذهگ  تهسایس یدمنراک اب ردخم داوم یاهراذگ تسایس هطبار نییبت و لیلحت هب یشهوهپ و یملع ت اقم
 .دوش هترادرپ ناریا یمالسا
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 همدقم

  اات  هاتفرگ  کاچوک  لایا ی  نواچ       هایلوا عاماوج زا یراشب عاماوج ماامت یارب تخانش لبای و انشآ موهزم کی تینما
 هب ندیسر یارب شالت زین زورما مسی نیمه هب و تسا هدوب نانوی یاهرهش تلود و ناتساب ناهج گرزب یاه یروتارپما
      و هداد لیکاشت ار فالتخم یاسایس یاهداحاو یااه   تاسایس تاسخن تیولوا Secure Situation ای و نما تیعضو
  تاسا  رادرواخرب  یالم  تاینما  بالای رد اه تلود  یتینما یاه یراذگ تسایس رد یصاخ یهاگیاج زا نآ نیمأت یاه هار
 ا(01 :1191 ،فو م و بیلدنع)
 :دومن میسقت هورگ دنچ هب ناوت یم دربراک هنیمز هب هتسب ار تینما
 نداد تسد زا ای دوخ یوربآ ای لام ای ناج هب ندیسر بیسآ سرت زا غراف درف نآ رد هک تسا یتلاح :یدرف تینما •
 ادنک یگدنز اه نآ

    را خ و لکاشم هانوگره زا ناشتینما و شیاسآ و هافر داجیا یارب نآ یاضعا و هداوناخ هک یماگنه :هداوناخ تینما •
 ادنزادرپب نآ رت عیرس هچ ره لح هب و دنشیدنیب

  یاهورگ ای یدرف یهاگتسد ای تلود ینونایریغ رادرک هک تسا یدیدهت زا یناگمه تغارف تلاح :یعامتجا تینما •
 یراذگدح و فیرعت اب ،نونای هک تسا نیا رب ،رف ،دیدج ییوقح ماظن رد ادروآ دیدپ هعماج زا یشخب ای یمامت رد
      ینا اساپ ار یعاامتجا و یدراف تاینما دانا  هتاشذگ رتارف اپ دودح نآ زا هک یناسک نداد رزیک و درف قوقح و اه یدازآ
 ادنک یم

   هاب دواخ كاخ ای ،ییاراد ،تیعمج زا یشخب ای مامت نداد تسد زا دیدهت زا غراف یتلم هک تسا یتلاح :یلم تینما •
  ،،راف  راب  اانب نآ زا  دواصقم  هاک دراد دوجو یتینما ای یسایس سیلپ یعون اهروشک همه رد شیبامک ،هزورما ادرب رس
  ینوناایریغ  یااه هار زا  هاک  ینااسک یبوکرس و روشک لخاد هب سوساج و رگناریو و كرحم لماوع ذوزن زا یریگولج
  تداش و یسایس سیلپ تردی دشاب رت هاوخ تیمامت یماظن هچره ادنیآ یم رامش هب دوجوم یسایس مظن ی هدننک دیدهت
      ینوناای و یانلع تازلاخم یاراب یلااجم    هاک یاسایس یااه     مااظن هانوگ نایا اتاسا رتشیب ماظن نآ رد نآ تنوشخ و
  ،ناامه ) داننک یم بوکرس رگید یاه مان ای «یلم تینما نانمشد» مان هب هراومه ار دوخ نانمشد ای نازلاخم ،دنراذگ یمن
 ا(01 :1191

 دنرب رس هب رگیدکی ورملی هب یزای تسد نودب و لداعت تلاح رد اه تردی نآ رد هک تسا یتلاح :یللملا نیب تینما •
  اای و)  تردای  ظااحل زا  ،دراذاگ   راتارف ااپ  دواخ   هدوداحم زا ااه تردی زا یکی هاگره ادتزین ر خ رد دوجوم عضو و
 اتسا  هداتفا ر خ رد یللملا نیب تینما ،فلاخم (یاه تردی

     رد تاینما سااسحا هاب زااین یر یاس نادنورهش نامه ای ناربراک ،یر یاس (یایند) یاضف روهظ اب :یر یاس تینما •
   سپاس و ناربرااک دوخ شناد و یهاگآ ح س شیازفا اب ادتبا تینما نیا هک دنراد دوخ روما ماجنا یارب یر یاس یاضف
 ا(06 :0391 ،نارگید و مچرپ) دوش یم مهارف یر یاس یاه سیلپ و ینونای عجارم و یتینما یاه تکرش کمک اب
   ترواص نایا رد دهد یم راری مجاهت و هلمح دروم ار یرگید روشک فارطا روشک کی هک یماگنه یا هق نم تینما •
 اتسا هدروخ مه هب روشک نآ یا هق نم تینما
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 تینما یاههنوگ عاونا -1 هرامش رادومن

 ا(06 :0391 ،نارگید و مچرپ):ع نم

   و ندامت ،نیمزراس ،یگنهرف ،یداصتیا یاه هصرع مامت هکلب ،دریگ یمنرب رد ار یماظن لئاسم اهنت تینما موهزم هزورما
   هاب هاک تسا ب س نیمه زا و ؛دنک یم ادیپ ینعم و قادصم ناسنا یگدنز داعبا مامت رد و ددرونیم رد ار اه ناسنا ناج
  مواهزم   رد رایغت   ب اس  ااهنت  هان  هدامآ دوجو هب تالوحت انب اددرگ یم دیکأت ریگارف تینما ینعی تینما دیدج فیرعت
  عاضو  یاسایس  یاهداحاو  طاسوت تینما هب یبای تسد تهج رد هک یژتارتسا و اه هار هکلب  هدیدرگ نآ داعبا و تینما
  اات تینما یعیاو موهزم رد اه تلود ناراذگ تسایس ناراکردنا تسد فرط زا ماهبا ظزح ادریگ یم رب رد زین  ار ددرگ یم
 دننک هیجوت تینما نیمأت یاتسار رد ار دوخ یسایس و یتینما ،یماظن تامادیا هنوگره زیمآ ماهبا یاضف نینچ رد دنناوتب
      لاماوع نیارباانب ؛دانیآرب دواخ یاسایس یاه یرادرب هرهب ددص رد تادیدهت نداد هولج گرزب اب عیاوم یضعب رد ای و
        هائارا مداع اای و یالک كرد مداع نایا و ددراگن هئارا تینما زا یلک فیرعت کی ات هک تسا هدیدرگ نآ ب س روکذم
  ناراذاگ   تاسایس هاکلب هدنامن روصحم یتینما لئاسم نارظن بحاص یاهاگدید هدودحم رد اهنت تینما زا دحاو فیرعت
  کای  یان م رب هن ار  یتینما یاه تسایس روکذم ناراذگ تسایس ادنشاب یم رثأتم رما نیا زا زین یسایس یاهدحاو یتینما
 :0391  ،ناامه ) داننک یم عضو دوخ یایفارغج و یژتارتسا ،یداصتیا ،یسایس عفانم ساسا هب هکلب تینما زا یلک كرد
 ا(06
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   هاصرع دراو تاینما فیرعت یارب یدیدج یاهریغتم ،اه ناسنا یاهزاین و تاعیوت رد یتارییغت داجیا و نامز تشذگ اب
   یاقلت راشب تینما هدننز مه رب لماوع نیرت مهم زا تسیز طیحم بیرخت نوچ ییاه هدیدپ هزورما لاثم یارب ادنوش یم
   رایخا یااه ههد ات ییایلازتسو ماظن هرود زاغآ زا ادو ن روصتم ًاالصا یزیچ نینچ شیپ لاس دص ات هک یلاح رد دوش یم
       رایز یمااظن تاینما تایروحم هزوراما هاک یلاح رد ،دیدرگ یم فیرعت یماظن تینما بلای رد ًااتدمع یللملا نیب تینما
   یرااب اددراگ    یام فایرعت یعاامتجا و یداصتیا ،یماظن ،یسایس فلتخم داعبا رد یللملا نیب تینما و تسا هتفر لاؤس
   فایرعت یاللملا     نیاب تاینما لکاش رد ًااا لاغ هک ار یرشب تاعامتجا تینما ،یتینما تاعلا م هتسجرب ناققحم زا نازوب
      هاصالخ رواط هاب ایا یحم تاسیز و یعامتجا ،یداصتیا ،یسایس ،یماظن :تسا هدومن میسقت هلوقم جنپ هب ،ددرگ یم
    رگیداکی داصاقم زا ااه نآ تشادرب زین و تلود هناحلسم یعافد و یمجاهت ییاه ییاناوت لباقتم تارثا هب یماظن تینما
     هاب هاک تاسا رظاان یاه یژولوئدیا و یتموکح یاه متسیس ،اه تلود یهدنامزاس تا ث رب یسایس تینما ؛تسا طوبرم
      لابای حو اس ظازح یاراب مزال یااهرازاب و هیلام ،عبانم هب یسرتسد ینعی یداصتیا تینما ؛دشخب یم تیعورشم اه نآ
       ،بهذام ،گانهرف ،ناابز یتناس یااهوگلا ظازح یارب مزال تیلبای هب ،یعامتجا تینما ؛تلود تردی و هافر زا یلو ی
    هاب یراشب تاسیز طیحم ظزح رب زین ی یحم تسیز تینما و ؛تسا طوبرم یلو ی لبای طیارش اب یلم فرع و تیوه
 ا(061 :1191 ،یضویع) دشاب یم رظان ،تسا یکتم نادب یرشب تایح یمامت هک یرورض ینا یتشپ متسیس ناونع
  هاشیر اهیراکهزب زا یرایسب و تسام روشک رد ینماان یلصا یاه هزلؤم زا یکی دایتعا و ردخم داوم ،یتینما رظن زا اما
  لایلد ادنوش یم هتشک ردخم داوم اب هزرا م نایرج رد یماظتنا یاهورین زا یهجوت لبای دادعت هلاس همه ادنراد دایتعا رد
  ،ااه     تیراس داصرد لاهچ دوداح مه رضاح لاح رد و دشاب یم ردخم داوم ،یعامتجا یاهبیسآ دصرد هاجنپ یلصا
    داایتعا رطااخ هاب ناکدوک یراکهزب دصرد جنپ و تصش ،اه یرازآ كدوک دصرد یس ،یاه قالط دصرد جنپ و تصش
   هدواب یعاامتجا تینما یلصا یاهروحم زا یکی هراومه اه نادرگ ناور و ردخم داوم قاچای و شورف  ،فرصم ادشاب یم
    هاب ار یایالخا یااهشزرا زین و یفرع یاه هیور  ،یشزومآ  ،یتشادهب  ،یسایس  ،ییوقح یاه تیلاعف زا یعیسو فیط و
   کایتیلپوئژ هااگیاج هب هجوت اب هک تسا نیا هلاقم نیا یلصا لاؤس ا(061 :1191 ،یضویع) تسا هداد صاصتخا دوخ
  رد و نارایا  یمالاسا یروهمج یتینما یاه یراذگ تسایس یدمآراک رب یریثأت هچ ردخم داوم یاه یراذگ تسایس ناریا
   عباانم زا هدازتاسا اب دش دهاوخ شالت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجوت اب ؟دنراد ناریا کیتیلپوئژ هاگیاج یاقترا هجیتن
  یدامآراک  ااب  رداخم  داوام  یاهراذاگ  تاسایس        ها بار نیای ت و لایلحت هاب یاشهوژپ و یاملع تالااقم و یا هناخباتک
 ادوش هتخادرپ ناریا یمالسا یروهمج یتینما یاه یراذگ تسایس

 قیقحت یرظن درکيور
      رد لااعف شاقن یاازیا هاب ار تالود ،هرازگ نیا ادشاب ماجسنا یاراد دوخ یاهزرم هدودحم رد هک دراد تردی یتلود
   زااین هزواح نیا رد بسانم یراذگنونای هب اه تلود مهم نیا قحقحت تهج ادنک یم بیغرت روشک یتینما یراذگ تسایس
  یاتینما یراذگ تسایس هب ار تلود ،هلئسم نیا ادنزاس گنهامه ار دوخ فلتخم یاه شخب یاه تیلاعف دنناوتب ات دنراد
    هالمج زا هاک دراد دواجو   یاتینما یراذاگ  تاسایس رما هب ت سن یزلتخم یاهدرکیور ادنکیم بیغرت قیید و مجسنم
    رد هاک دراک هرااشا (یا هلحرم لدم) روحم لضعم تفایهر -6 (کیژتارتسا لدم) روحم فده تفایهر -1 هب ناوت یم
 ادوشیم هتخادرپ مود درکیور حیرشت هب همادا
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 ،دوخ تاهجوت زکرم رد یتموکح نالوئسم و ناریگ میمصت لامعا نداد راری اب (یا هلحرم لدم) روحم لضعم تفایهر
   ،زنواج زلرااچ راب نیتسخن یارب هک روبزم لدم دربراک ادراد یتینما تالضعم هلمج زا یمومع لئاسم هب یتوازتم هاگن
     ادایپ هعاسوت یموامع یراذاگ تسایس ناسانشراک رگید یوس زا اهدعب ،درک هئارا ار نآ ،یسایس مولع ییاکیرمآ داتسا
      هاب هتاسباو ماه هاب ۀالحرم جنپ هب ،تموکح یلصا یاه شخب رد ناریگ میمصت و تلود درکلمع ،زنوج لدم رد ادرک
 :دنوش یم میسقت ریز حرش

 
 يتلود یراذگتسایس لحارم -1 هرامش رادومن

 (046 :1191 ،مولظم) :ع نم

  هاب ار وا لدم ،زنوج باتک ساسا رب ،گنیوتدولک ناج و یزمویا ،یمومع یراذگ تسایس ۀتسجرب ناسانشراک زا نت ود
 ا(046 :1191 ،مولظم) دنا هدرک میسرت ریز تروص
   هاگتاسد هاب نآ یبای هار یگنوگچ و یتینما لضعم صیخشت ،یتینما یراذگ تسایس یارب لدم نیا تمیزع ه قن -(فلا
     رارای هرااشا دروام زاین یل ی تفایهر رد یعون هب تفایهر نیا یدعب لحارم ،تقیقح رد اتسا روشک یراذگ تسایس
  هاب تالضعم و لئاسم رب دیکأت ،دنک یم زیامتم کیژتارتسا لدم زا ار تفایهر نیا یا هشیر روط هب هننآ و تسا هتفرگ
 ادوش هتخادرپ تالکشم و تالضعم نوگانوگ بناوج هب دیاب ،نیاربانب ؛تسا فادها و اه شزرا رب دیکأت یاج
     یواس زا دایاب هاک دانریگ      یام رارای یازیط رد یاگمه ،یاتینما یاهدیدهت و اه یریذپ بیسآ ،تالضعم ،لئاسم -(ب
       فایط راگید تماس هاب (یاتینما لئااسم) فیط فرط کی زا هزادنا ره :دنریگ راری هجوت دروم یتینما ناراذگ تسایس
  ادنواش یم رادروخرب یرتشیب تیروف زا ،تیمها رظن زا ،یتینما یاه تسایس ذاختا ،مینک یم تکرح  (یتینما یاهدیدهت)
 ههجاوم رد اهنت هن ،دنشاب هتشاد یرتشیب تیو ،یتینما تالضعم و لئاسم لح رد یتینما ناراذگ تسایس رگا ،یترا ع هب
   ،هات لا ادانهد ناشن دوخ زا زین ار یرتشیب تیدج ،اه نآ لح یارب دیاب هکلب ،دنراد یرتمک تصرف یتینما یاهدیدهت اب
      یاهدایدهت) فایط ناایاپ هاب هزادانا ره هک یا هنوگ هب ،تسا توازتم زین اه نآ لح رد یریگراک هب یاه هویش و اهرازبا
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      هناریگاشیپ ۀا نج ،نآ راب نوزافا ادواش  یام رتشیب زین یماظن یاهرازبا و اه لح هار زا هدازتسا ،میوش یم کیدزن (یتینما
 ا(046 :1191 ،نامه) تسا رت نایامن  فیط نایاپ رد نامرد ه نج هب ت سن فیط زاغآ رد اه تسایس
  ناراذاگ تسایس هک تسا یتخانش ۀصرع ،یتینما یراذگ تسایس عون نیا زاغآ ه قن صیخشت رد رگید مهم هلئسم -(ج
 ریغ و هدینیپ ،ریغتم هک ار شیوخ نوماریپ طیحم ،نانآ هک تسا هصرع نیا لالخ زا اریز ؛دنراد راک و رس نآ اب یتینما
        و تخاناش ۀاصرع هاک ااجنآ زا ،نایا راب نوزافا ادنریگ یم میمصت نآ ساسا رب و دننک یم كرد ،تسا ینیب شیپ لبای
   یدربرااک و یزااس  هدااس هب دیاب یتینما ناراذگ تسایس ،تسا زاروزمررپ رایسب یتینما یراذگ تسایس یتفرعم یاه ه نج
       میامعت اداشاب هتاشاد لاا ند هاب زاین ار ییاهر خ مادیا نیا تسا نکمم دنچره ،دنزادرپب هصرع نیا رد میهازم ندرک
  یراذاگ    تاسایس هاک تاسا ییاهر خ هلمج زا ،دوش یم روصت دیدهت ع نم هننآ هب یصخشم یاه تشادرب و اهریسزت
       ،نیارباانب ؛دواش راجنم دامآراکان یاتینما یااه      تاسایس ذااختا هاب تاسا ناکمم و دنک یم ور هبور لکشم اب ار یتینما
   کیژتارتاسا تااعالطا حیحص دروآرب ادنهد جرخ هب یرتشیب ساوسو و تید هنیمز نیا رد دیاب یتینما ناراذگ تسایس
  نآ زا دواخ تخانش دو هب یارب یتینما ناراذگ تسایس هک تسا یمهم یاهرازبا هلمج زا یتینما یاهدیدهت و لئاسم زا
   ار تااعالطا زا یاخرب  ییااه ی   فااص نداد رارای ااب اه نآ هک تسا ریذپ ناکما ینامز رازبا نیا زا هدازتسا ادنریگ یم هرهب
  ،نااشالت)  درای   گ رارای دواخ داح نیرت نییاپ رد ها تشا و ا خ لامتحا هک یوحن هب ،دننک درط ار رگید یخرب و بذج
 ا(611 :1191
   یااهورین و یتااعالطا ی ااه   هاگتاسد لراتنک و رایتخا ،هک نآ لیلد هب ،نازوب هراشا دروم نردم یاهتلود دنچره -(د
  شوامارف دیا ن اما ،دنتسه یتینما یاه تسایس و اهدیدهت نییعت و صیخشت عجرم نیرت یلاع ،دنراد تسد رد ار حلسم
   هاب ااه نآ یبای هار و یتینما تالضعم و لئاسم نییعت و صیخشت رد ،مک تسد ،تینما عجرم رد لوحت لیلد هب هک درک
  هزوراما لیلد نیمه هب ادنتسه هدننک نییعت رایسب زین یعامتجا یاه هورگ و مدرم ،اهروشک یتینما یراذگ تسایس هاگتسد
 بلج دوخ هب ار یمومع راکفا هجوت هک ار یتینما تالضعم و تاعوضوم زا هتسد نآ ات دنراچان یتینما ناراذگ تسایس
   نازایم ،اهرواشک یعامتجا توازتم راتخاس هب هجوت اب ،هت لا ادنهد راری شیوخ یراذگ تسایس راک روتسد رد ،دنا هدرک
 اتسا توازتم اه نآ یتینما یراذگ تسایس هب ت سن ،جراخ و لخاد رد یمومع راکفا یتینما یراذگریثأت
     راتخااس یگنواگچ هاب ،ااه  نآ نیرات   هدایافرپ و نیرات هنیزه مک ،نیرتهب باختنا و اه لح هار هئارا دنیآرف یگنوگچ -(ه
     یگتاسب تالم و تالود نیاب  فاکاش مدع ای فاکش و یسایس ماظن رد تردی زکرمت مدع ای زکرمت ،هعماج یعامتجا
  لاح هار هئارا رد یعامتجا یاه هورگ و مدرم تکراشم ناکما ،زکرمتم ریغ و یتسیلارولپ یاه ماظن رد ،هنومن یارب ادراد
 ا(611 :1191 ،نامه) تسا رتشیب اه نآ نیرتهب باختنا و
  و یراگن   عایاو و بایاعم زا ،تسایس ذاختا یارب هاتوک تصرف زا یرادروخرب و یرگن هاتوک ،ندرک لمع یلاعزنا -(و
 اتسا تفایهر نیا ساسا رب یتینما یراذگ تسایس نساحم زا ندرک هدهاشم ار تسایس جیاتن و هرمث
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 شهوژپ لدم -1 هرامش رادومن

 ناگدنراگن :ع نم

 ناريا رد ردخم داوم یاه یراذگ تسایس
  رارای ( یا یحم تسیز و یتیعمج ،یا هتسه) رگید نارحب هس رانک رد ار دایتعا و ردخم داوم قاچای ،یللملا نیب عماجم
  رد ار نآ ،زاین یراجت رظن زا ناهج رد تیلاعف نیا شدرگ رد هیامرس ادنک یم دیدهت رضاح نری رد ار تیرشب هک هداد
  دواجو (دحتم للم نامزاس یوس زا) هرشتنم رامآ نیرخآ ساسا رب اتسا هداد راری حالس و مسیروت ،تزن زا دعب ه تر
  ااه   نآ اتاسا هدراک مهارف ییایفام یاهدناب و ناینیاچای یارب ار ی سانم رازاب ،ناهج رد داتعم رزن نویلیم 446 لیادح
 مجح شیازفا و فلتخم یاهدنفرت اب و هدرک هیهت نکمم تمیی نیرت نازرا هب دیلوت قطانم زا ار ناداتعم زاین دروم داوم
    و دایلوت شاقن ،دواجوم كرادم و دانسا ساسا رب ادنناسر یم ناگدننک فرصم تسد هب تمیی نیرت نارگ اب اه یصلاخان
      یاطارفا تاانایرج زا یاخرب یاتح و ییاایفام ی ااه     هوراگ یداام یااهزاین نیمأات رد ناتسناغفا رد ردخم داوم قاچای
   طوقاس و ر ماتپاس 11    ثداواح زا ساپ اتاسا لمأت لبای و نشور ناتسناغفا یجراخ و یلخاد هنحص رد سوسحمان
         باتاش رواشک نآ رد رداخم داوام دایلوت و شاخاشخ تاشک ناتاسناغفا رد تیوم تلود تیمکاح نارود رد نا لاط
   باجوم ناتاسناغفا رد 2191 لاس رد كایرت نت رازه 1 ی یرقت تشادرب و دیلوت هو نا مجح اتفرگ دوخ هب یا هدنیازف
  ،هناحلاسم  یااه  یرای           گرد ااب رداخم داوام قااچای دانویپ) اتاسا هداش یعاامتجا و یاتینما هدایدع تالاضعم زورب
 ا(601 :9391 ،تنیط شوخ)(اااو هحلسا ینونایریغ شورف و دیرخ زین و دیدهت و باعرا و لتی ،یریگ ناگورگ
      یدوباان و اهرواشک ریااس تایامح مداع لیلد هب زین زاجم تالوصحم تشک ای نیزگیاج هعسوت نونمه ییاه هژورپ
      دایما اذال و هتاشادن اراجا تایلبای (یزیرنوخ و گنج و یتا ث یب ههد ود لیلد هب) ناتسناغفا یداصتیا یاه تخاسریز
  تایزنارت ریسم نیرت نازرا و نیرت هاتوک ناریا هک میر ن دای زا ادرادن دوجو یتآ ههد کی یط داوم دیلوت ع ی هب ینادنچ
  مااظن  نااما ی     اب هزراا م اتاسا هداش هاتخود ریسم نیا هب ناکامک یناهج یایفام عمط مشچ و هدش هتخانش ردخم داوم
  نداش ریزارس هب رجنم ،ردخم داوم تیزنارت و رو ع یارب ناریا كاخ زا هدازتسا مدع و ناینیاچای اب یمالسا یروهمج
  داوام فرصمءوس زا یشان یاه یراکیب زورب اتسا هدش داوم لی ی نیا هب ناداتعم ناسآ یسرتسد و روشک لخاد رد نآ
  یااه  هانی   زه ،قااچای زا یریگوالج زا یاشان  یااه  هانی   زه ،یدااصتیا متاسیس رد عوراشمان یاه هیامرس دورو و ردخم
   داوام قااچای اتسا نارحب کی دوخ یداصتیا ظاحل زا ییاهنت هب کی ره هک تسا یتام ل یگمه هریغ و یگداتفاراکزا
 فرصمءوس رد فلتخم یاه صخاش ادنک یم دیدهت ار روشک یلم تینما یاه ناینب و ینید ،یلم تیوه ،یسایس رظن زا
    یعاامتجا بیاسآ کای رگید دایتعا و ردخم داوم قاچای ادنک یم میسرت روشک یارب ار یتالکشم ردخم داوم قاچای و



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 280

   تاسا نآ (ناراهت رهش مدرم زا یجنسرظن ق ط) مدرم دصرد 43 یقلت هک ارچ اتسا یعامتجا نارحب کی هکلب ،تسین
   فالتخم یااه   هزایگنا زا یدداع تم دهاواش و نئاری نونکا مه ادنک یم دیدهت ار یعامتجا تینما و تایح هدیدپ نیا هک
   رواشک ناواج یاهورین و یمالسا بالقنا یمدرم یاه هناوتشپ هک) یتینما و یسایس ،(یناهج دنمتردی یایفام) یداصتیا
    یرااکیب) یدااصتیا طیاراش ادننک یم یریگیپ ار «یفرصم هدام عون رییغت» هک دروخ یم مشچ هب (دنا هداد راری فده ار
   هائارا ناداقف ،یداصتیا و یعامتجا یاه نامزاس و اهداهن فعض ،تیعمج یناوج ،(تسا نآ مهم یاه صخاش زا یکی
 رگید لماع اه هد دیاش و یعامتجا تاعوضوم رد روشک یاه هناسر یراذگرثا نادقف ،تغارف تایوا یعامتجا لدم کی
   ءااشنم هاک ناوج لسن هنازسأتم ادنا هدرک لیهست ام روشک رد ار یعامتجا یاه بیسآ هژیو هب اه بیسآ دشر هب ور دنور
 راری اه بیسآ نیرتشیب ،رعم رد تسا یهاوخ نامرآ و یژرنا زا راشرس ،یروآون و عادبا ،یگدنز رس ،ییایوپ ،طاشن
       هتاشاد هتاشذگ هاهد ود رد رداخم داوام قااچای هدیدپ یلصا یاه صخاش و رامآ دنور رب یلامجا یرورم رگا ادنراد
       و نیناوای دیداشت ترواص رد یاتح ،دواجوم یااهرواب فالخرب اتسا هدننک نارگن دشر خرن هک میبای یم رد ؛میشاب
  ،داهد یم ناشن تاعلا م هک ارچ تسا دیدج درکیور و یمتسیس شرگن دنمزاین و هدشن لح دایتعا لضعم ،اه تازاجم
          ،یدایماان و ساای ،یرااکیب ،راقف نوانمه) دانراد شاقن ینوگاانوگ لالع ردخم داوم قاچای و دایتعا یریگ لکش رد
     دایا ن ا(اااو یبادااش و طااشن ناداقف ،طلغ یاهرواب ،یواکجنک و ییوجارجام ،ضیع ت ،یتیصخش و یناور تالالتخا
      رد ینیااچای زا دااتعم کایکزت ااب دراد تروراض اذل ادرک لح ار هلئسم ناوتب ،اه تازاجم دیدشت اب هک تشاد راظتنا
     داوام هدوزافا شزرا هاب هاجوت اب اتشادرب ماگ (داتعم یرادنپ رامیب) دیدج درکیور اب اه همانرب میظنت و نیناوی نیودت
    دراو هتاساوخان اای هتاساوخ هک یدارفا و هتشاد دوجو قاچای هب لیم ،دراوم ریاس اب هسیاقم رد یداصتیا رظن زا ردخم
 لا ی رد یتح ادیشک دنهاوخن راک نیا زا تسد یتحار هب دننک یم بسک ار هدروآداب لوپ هبرجت و دنوش یم هنودرگ نیا
 هچ و مادعا نونمه تخس یاه تازاجم لامعا ه ساو هب هچ ،هناحلسم یاه یریگرد رد هچ) دوخ ناج نداد تسد زا
    هامادا هاب راضاح مه زاب (دوش یم توف هب رجنم هک ندب رد داوم یزاساج و لمح زا یشان تیمومسم ه ساو هب یتح
  و ااه  تالود یارب زین یسایس عفانم و راثآ ،یدام نالک عفانم زا ادج للملا نیب ح س رد ردخم داوم قاچای ادنتسه راک
  ،ااه         تردای تالاخد ،رداخم داوام یاللملا نیاب قااچای یدااصتیا یاه ه نج یسررب اب اتسا هتشاد هارمه هب اه تردی
     ،تاسا رتاشیب یاللملا نیاب طباور رد تزن یلام شدرگ زا» هک ردخم داوم تراجت یلام شدرگ و ییایفام یاه نامزاس
      زاکارم ندواب صخاشم ماغر هاب « ادناشاب هتشادن یتلاخد نآ دروم رد یناهج دساف نارادمتسایس هک تفریذپ ناوتیمن
   دایلوت ءااشنم اب یا هشیر هزرا م یارب نونکات یلمع مادیا هنوگ  یه طبر یذ زکارم و عماجم هنازسأتم ،ردخم داوم دیلوت
 قاچای هلئسم و دشاب رود هب یسایس لئاسم زا دناوت یمن ،ردخم داوم قاچای و ینونایریغ تراجت ادنا هدرکن ردخم داوم
       دانویپ لاماع راا گرم ترااجت نایا یدااصتیا یاه ه نج اتسا هدوب هتخیمآ تسایس اب هتشذگ یاه ههد رد ردخم داوم
 ا(601 :9391 ،نامه) تساهروشک رد نادرمتلود و نارادمتسایس و تسایس اب ردخم داوم قاچای
    کایدزن یالعف ناامز هب تسدرود زا هچ ره هک تسا نآ زا یکاح ردخم داوم اب هزرا م فلتخم یاهدرکیور هب یهاگن
  شیاپ نیناوی و اهدرکیور ادبای یم یرتشیب تدش ردخم داوم دوخ یاج هب ردخم داوم فرصم هب هجوت دنور میوش یم
    رد هااگن نایا هات لا ا داش ی ام هجوت هدننک فرصم عوضوم هب رتمک و دوب ردخم داوم هب فو عم ًااتدمع هت لا بالقنا زا
  یوالهپ میژر یاهدرکیور هرابرد هک هننآ اما ؛دش هاش میژر هجوت دراو زین هدننک فرصم عوضوم و درک رییغت یا هرود
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   رطااخ نیامه هب و دوب یراجت هاگن کی ردخم داوم هب میژر یلصا یاه هرهم زا یخرب هاگن هک تسا نآ تزگ ناوت یم
    هراگ یازلز یوالهپ نادناخ ناگتسباو اب ًااتدمع یلخاد هدننک عیزوت یاهدناب زین و ردخم داوم تیزنارت گرزب یاهدناب
  یدانب هتسد هرود راهچ رد ار بالقنا زا سپ یاهدرکیور ناوت یم ادنتشاد دوسرپ رازاب نیا رد یتسد اه نآ و دندوب هدز
   مواس هرود اتاسا یگدنزاس هرود مود هرود ادوش یم یگدنزاس هرود ات بالقنا زا سپ یاه لاس لماش لوا هرود ادرک
  رد رداخم داوم هلئسم یریگ لکش یگنوگچ تسا مزال همدقم یارب اتسا ینونک هنامز مراهچ هرود و تاحالصا هرود
  تامادایا و ردخم داوم مئارج نی کترم تازاجم دیدشت نونای هحیال 3191 لاس رد امینک رورم ار بالقنا زا سپ ناریا
  هاب ردخم داوم هب طوبرم نیناوی هیلک بیترت نیدب و دش بیوصت ناداتعم راک هب لاغتشا و اوادم یارب ینامرد و ینیمأت
         ،دایدج نیناوای ادنداش خاسف (نادااتعم هاب ت اسن یریگتخاس و ناینیاچای تازاجم دیدشت) 1091 هبوصم یانثتسا
  و بالاقنا یاه هاگداد هب مئارج نیا هب یگدیسر و دنتفرگ یم رظن رد ردخم داوم نامرجم یارب یرتدیدش یاه تازاجم
   زاین ییااه  تازااجم و دننک كرت ار دوخ دایتعا ات دش هداد تلهم هام 2 ناداتعم هب نونای نیا رد ادش لوحم یرتسگداد
  رد اداش 3191   لااس هبواصم نیزگیاج ردخم داوم اب هزرا م نونای ،0291 لاس رد ادش هتفرگ رظن رد ناینیاچای یارب
  نوناای 0091    لااس رد اداش مکااح نیناوی رب ردخم داوم اب هلباقم یارب یرت هناریگ تخس یاه هاگدید ًااددجم نونای نیا
   نآ زا ساپ اداش هجوت ردخم داوم اب هزرا م داتس هاگیاج و شقن هب نونای نیا رد ادش هتشاذگ ارجا هلحرم هب یحالصا
   رد هاک دواب ردخم داوم هزوح رد «ماظن یلک یاه تسایس» نونای اه نآ نیرت مهم دیاش هک دش نیودت یرگید نیناوی زین
    اداش غالابا نارایا یمالسا یروهمج ر هر یوس زا و دیسر بیوصت هب ماظن تحلصم صیخشت عمجم رد 0191 لاس
    زا تراا ع رواشک لوا هلئاسم گنج متخ زا سپ دندوب هدرک دیکأت بالقنا دیقف ر هر گنج نایاپ زا سپ دوش یم هتزگ
  عامجم رد 0291       لااس رد عواضوم نایا هاک دواب لایلد نیمه هب عیاو رد اتسا ردخم داوم دایتعا و قاچای اب هزرا م
    داتاس هاک دواب نآ زا سپ ادرک بیوصت و نیودت ،عمجم ار «لضعم» نیا نونای و دش یسررب ماظن تحلصم صیخشت
  رداخم داوم لضعم تفای تیرومأم و تفرگ لکش یتلود نامزاس و هناخترازو نیدنچ زا لکشتم ردخم داوم اب هزرا م
  دوباان ار شاخشخ تشک عرازم مامت یمالسا بالقنا زا سپ ناریا ادنک لح یلجالا برض روط هب و رت عیرس هچره ار
      یااهزرم قایرط زا رواشک رداخم داوام زا یا هدمع شخب بیترت نیدب ادرک یدج دروخرب زین نآ هدنکارپ تشاک اب و
 ادوش یم روشک دراو ناتسکاپ و ناتسناغفا زا و روشک ییرش
  نایا یراج لاس رد اما تسا هدوب نت 406 دودح ناتسناغفا دیلوت 3191 لاس رد ،مینک هجوت ردخم داوم دیلوت هب رگا 
    زا شیاب ناتاسناغفا نونکاات 2131  لااس زا یمسر یاهرامآ ربانب اربارب 19 زا شیب ینعی تسا هدیسر نت 4411 هب میر
    هداش فاشک رداخم داوم نت 3119 نونکات 1191 لاس زا یمسر یاهرامآ قبا م اتسا هدرک دیلوت كایرت نت 44162
        ،هاتفرگ ترواص رداخم داوام ترااجت هایلع هناحلاسم تایلمع 02321 ،هدش یشالتم ردخم داوم دناب 39031 ،تسا
 4001    ،هداش فاییوت تلکیاس روتوم هاگتسد 13031 و وردوخ 22101 ،هدش ط ض ناینیاچای زا حالس هض ی 13216
     ااب طاا ترا رد رازن نوایلیم 1/0   دوداح و دانا هدیسر تداهش هب یتینما یاهورین زا رزن 0119 ،هدش هتشک رارشا زا رزن
     زا هانومن کای هاعلا م ادانا    هداش نادانز هاناور و ریگتسد ردخم داوم فرصم و عیزوت ،قاچای ،دیلوت اب ط ترم مئارج
  ناتاسناغ فا نیئوراه دیلوت لک اتسا هدینیپ ردقچ ردخم داوم هزوح رد عوضوم هک دهد یم ناشن یراج لاس یاهرامآ
 2191      لااس لوا هاام هد رد اتاسا هدیاسر نات 422   هاب یرااج لاس رد هک تسا هدوب نت 440 دودح 1191 لاس رد
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 شیازفا دصرد 30 هتشذگ لاس هب ت سن هک تسا هدوب نت 91 زا شیب یماظتنا یورین طسوت نیئوره تایزشک عومجم
  زا داصرد 42  هاک یلاح رد اتسا هتشذگ لاس هب ت سن هدش فشک نیئوره عون رد هجوت بلاج هتکن اما ؛تسا هتشاد
     و یرتاسکاخ نیئوراه عوان زا داصرد 40  و (رات  ک اس عون ینعی) یرتسکاخ عون زا هتشذگ لاس هدش فشک نیئوره
 32 هب 19 ت سن هب و هدرک رییغت یریگمشچ روط هب یراج لاس رد ت سن نیا تسا هدوب (رت نیگنس عون ینعی) كارک
   نیامه رد نیاننمه اتسا هدرک ادیپ شیازفا یریگمشچ روط هب رت برخم و رت نیگنس نیئوره ینعی اتسا هدرک رییغت
   شیازافا داصرد 43     هتاشذگ لااس هاب ت اسن هک تسا هدش فشک هشیش عون زا ییایمیش داوم ولیک 09 زا شیب تدم
 داوم هدننک فرصم دارفا نایم رد فرصم یوگلا رییغت یعون هک دهد یم ناشن یبوخ هب یئزج رامآ ود نیا اتسا هتشاد
   رد ییایمیاش بالغا و دیدج ردخم داوم فرصم یعیرس هکلب یجیردت روط هب هن هک تسا یریگ لکش لاح رد ردخم
  هاک دور  یام رامش هب ناریا هعماج یارب یدج یر خ گنز نیا اتسا یهایگ و یتنس ردخم داوم ندش نیزگیاج لاح
 ا(10 :9391 ،یسدقم و اه یجرف) دنهد یم لیکشت ناوج ینس یاه هورگ ار نآ تیعمج زا یا هدمع شخب
 ناريا کیتیلپوئژ هاگياج و ردخم داوم

   تردای نازایم رد یا هدننک نییعت رایسب شقن ییایفارغج طیارش هک دنراد دیکأت هتکن نیا رب اه نیسیتیلوپوئژ زا یرایسب
  رواشک ره عفانم عون و یمیلیا طیارش ،ناگیاسمه ،یعی ط تیعضو ،تعسو ادراد روشک کی یژتارتسا هجیتنرد و یلم
   نآ یمااظن تاسایس و یعافد یژتارتسا ،اه تیولوا نییعت ،یدنب هجدوب عون اب هکلب ،دراد طا ترا نآ یلم ناوت اب اهنت هن
  یکااخ–   یابآ هیااسمه هدزناپ نتشاد اب هک تسا ییاهروشک دودعم ءزج ناریا یمالسا یروهمج ادراد یگنتاگنت دنویپ
  رارای  یابرغ  بوانج  یایاسآ و هنارتیدم قرش ،سراف جیلخ ،زاقزی ا یزکرم یایسآ لماش یا هق نم متسیسریز راهچ رد
  ماهم قطانم زا هک ییالت و رزخ یایرد ،سراف جیلخ هق نم رد ناریا یدر هار تیعیوم دناوت یمن سک  یه اتسا هتفرگ
  هاب ار  بوانج و  لاماش و یبرغ – ییرش یاهرودیرک و هدمآ دوجو هب زاقزی و هنایم یایسآ ،دنه هرای ه ش ،هنایمرواخ
 ا(161 :1191 ،یجنغ و یدمحم) دریگب هدیدان ار تسا هدز دنویپ مه
        راصنع هاچرگا اتاسا هاق نم کایمونوکا وائژ و کیژتارتاسا وئژ دیلک هاش ،یدر هار و ساسح تیعیوم نیا اب ناریا
           رد ینواگرگد و یا  یود مااظن راییغت لایلد هاب ااما ،تاسا هدانام ییااب تباث یدایز رایسب دح ات ناریا یکیتیلوپوئژ
    كراحتم و تاباث هااگیاپ 40 زا   شیاب رارقتاسا ،زاقزی و هنایم یایسآ رد روهظون یاه تلود دننام ی یحم یاه صخاش
    ااهایرد ینمااان ،ینواماریپ یاهروشک رد یتسیرورت یاه هورگ نتفرگ تردی ،ناریا فارطا رد نیدحتم و اکیرمآ یماظن
   نایا رد اتاسا هدیدرگ نوگرگد ًاالماک ناریا یعافد یژتارتسا ؛ناریا یتزن ناگوان نداتفا ر خ هب و ییایرد یدزد لماش
       زااین و ناامع یاایرد و دانه سونااییا یااه  بآ ااب نآ یطا ترا هاگیاج هب هجوت اب سراف جیلخ شقن و تیمها ،لاح
       تاسایس رد (یاتادراو یااهزاین نیمأات نیاننمه و تازن تارداص ظاحل هب) ییایفارغج هدودحم نآ هب ناریا یطا ترا
  رد و هداد شیازافا یج   رااخ نارگیزااب یاراب ار ناریا یا هق نم تیمها بیرض رما نیا اتسا هدش تیوقت ناریا یعافد
  هاکنیا ظاحل هب ناریا تیعیوم هت لا اتسا هتفای شیازفا مه زاب رگ هلخادم یاه تردی یا هق نم یاه تبایر بیرض هجیتن
  یااه  هارابآ هب ر عم نیا یماظن و یراجت یاه ناگوان یاهددرت دناوت یم و هتفرگ راری زمره کیژتارتسا وئژ هگنت رانک رد
 ا(161 :1191 ،یجنغ و یدمحم) دوش یم یقلت تیمها اب ،دشاب هتشاد لرتنک رد ار یللملا نیب
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 ردخم داوم دیلوت یاهنوناک هب تبسن ناريا تیعقوم -1 هرامش هشقن

 (http://khouzestan.blogsky.com) :ع نم

  ؛دانک  یام      دراو رواشک هاب رراض نااموت ااهدرایلیم و دریگ یم ار نایناریا زا یرایسب ناج هلاس ره ،ردخم داوم فرصم
     داوام هداننکدیلوت یاهرواشک ااب ی راواج مه لیلد هب ناریا اتسناد ردخم داوم یلصا ناینابری زا دیاب ار ناریا ،نیاربانب
  لالاه»  نونااک ترواجم رد ناریا نتفرگ راری ،ییایفارغج دعب زا اتسا وربور یرت هدرتسگ داعبا رد هلئسم نیا اب ردخم
        دواجو و ییراش یااهزرم یاکیزیف داداسنا رد فعاض ،رداخم داوم تیزنارت ریسم و (ناتسکاپ و ناتسناغفا) «ییالط
    رااهم زا جرااخ یقطاانم)یرتسکاخ قطانم و ینیشن هیشاح هدیدپ ،از مرج و هدولآ یاه هلحم دوجو ،اجنآ رد تیمورحم
   و أدا م ریاسم رد ییایفارغج تیعیوم لیلد هب ناریا  اتسا ییایفارغج داعبا زا ییاه هنومن (رامیب داصتیا یاراد و تلود
 ا(021 :9391 ،یز س ینامز و رفدیعم) تسا هتفرگراری (اپورا و ناتسناغفا) ردخم داوم دصقم
    هدراک قایرزت نارایا لخاد هب زرم قیرط زا ار نآ هریغ و ینماان ،ردخم داوم ،ناگراوآ ،راشف نوناک ناونع هب ناتسناغفا 
 هک تسا هدرک دراو ناریا هب یناوارف یاه بیسآ و اه هنیزه و هدوب روشک زرم نیرت ینارحب ناتسناغفا و ناریا زرم  اتسا
 (00 – 10 :9191 ،این ظفاح) اتسا نآ یاه هنیزه داعبا زا یکی داتعم نویلیم 6/1 و هراوآ نویلیم 6/1

 نوناک نیرت گرزب ترواجم رد نتفرگ راری ظاحل هب ،ناهج رد هکلب ایسآ برغ بونج هق نم رد اهنت هن ،ناریا تیعیوم
  ینوایفا  داوام  داصرد 41 کیدزن ادراد ناهج یاهروشک نایم رد ار طیارش نیرتریذپ بیسآ ناهج رد ینویفا داوم دیلوت
  رداخم داوم و مرج اب هلباقم رتفد شرازگ) دوش یم دیلوت ناتسناغفا رد ،دوش یم فرصم ینونایریغ تروص هب هک ناهج
 :9191  ،یاجنغ)  دواش یم ام روشک دراو فرصم ای و تیزنارت دصی هب نآ دصرد 41 لیاال و ؛(UNODO/ للم نامزاس
 ا(16



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 180

 ردخم داوم دیلوت یاهنوناک هب تبسن ناريا تیعقوم -2 هرامش هشقن

 (Business Insider) :ع نم

  تایزنارت  ریاسم رد ندش عیاو نیننمه و ینویفا داوم دیلوت نوناک نیرت گرزب ترواجم رد نتفرگ راری رطاخ هب ،ناریا
  یاتح و  هاق نم یاهروشک ریاس نایم رد ار یکیتیلپوئژ تیعیوم نیرت ساسح ،ناتسناغفا یدیلوت داوم مود کی کیدزن
  یاهرواشک  داصی هب ردخم داوم قاچای ریسم نیرت کیدزن و نیرت ناسآ ًاا یرقت و نیرت بسانم ناریا نیمزرس ادراد ناهج
  عاضو و ( رتموالیک 4446  کایدزن)  ناتاسکاپ و  ناتاسناغفا  رواشک اب ناریا ییرش زرم ندوب ینالوط (ب اتسا ییاپورا
  قااچای ی ااه  ناورااک دورو زا  یریگوالج رد ار زرم لرتنک ،ناریا تمس زا ییرش زرم هیشاح و زرم صاخ یفارگوپوت
  مااجنا  زرام  راوان رد یعونتم یسدنهم تامادیا نونکات هک تسا یلاح رد ،نیا اتسا هدرک هجاوم لکشم اب ردخم داوم
  یااه  گانه و یکیتکات - یتایلمع یاه هاگراری بلای رد یماظتنا یاهورین زا رزن رازه 41 زا شیب نیننمه و تسا هدش
  لوغاشم  رداخم  داوام  لامح و دورو زا  یاشان  یااه  ینمااان  ااب  درواخرب رد  رداخم  داوام اب هزرا م یاه هتسد و یزرم
 یروهمج ؛هیاسمه نیرتشیب نتشاد (ج امیتسه هجاوم روشک یلخاد هب ردخم داوم دورو اب ناننمه نکیلو ؛دنا تمدخ
  ،یدامحم)  تاسا ناهج رد (روشک 11) هیاسمه نیرتشیب یاراد هیسور نویساردف زا سپ نیچ هارمه هب ناریا یمالسا
  نیاننمه و یتعنص و یعی ط زا معا ردخم داوم عاونا دورو یارب ار ناریا ینیمزرس یاضف یتیعیوم نینچ (611 :9191
  ناوانع  هاب  هراوامه  اام روشک هک تسور نیا زا و تسا هدرک دعتسم یشیشح و ینویفا داوم دننام یعی ط داوم جورخ
  رتاسب  ،یلغاش  یااه  تاصرف  دوا ن و  ییراش یاه ناتسا ندوب مورحم (د ادیآ یم باسح هب تیزنارت روشک نیرت بسانم
 اتسا هدرک مهارف ردخم داوم قاچای هب دارفا ندروآ یور یارب ار ی سانم
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 و  ااملع ا تاسا ردخم داوم قاچای هب شیارگ زاس هنیمز (ننست لها) ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد مکاح ی هذم تفاب
  ییااچای دتس داد ح ی نتفر نوریب بجوم هاگن عون نیا اذل دنناد یم عنامالب ار ردخم داوم شورف و دیرخ اه نآ ناگرزب
 اتسا هدش ىدورو یدا م ینعی ه قن نیرت یساسح رد ردخم داوم
 قاچای هب دارفا شیارگ رد ار یریذپ بیسآ نیرتشیب یکیتیلپوئژ ریغتم لماع کی ناونع هب ناریا تیعمج ندوب ناوج (ز
  دااعبا رد  رداخم  داوام  ااب هلباقم یارب یلم همانرب و یژتارتسا ،نالک یاه تسایس نادقف (و ؛تسا هدش بجوم دایتعا و
  لاامعا و  یگنهاامه و  قاافو مدع (ه انری عبر کی زا سپ یریگشیپ و نامرد ،اضاقت و هضرع اب هلباقم دننام ،فلتخم
 زا  رداخم  داوام  ااب  هزراا م  داتاس  واضع و  راکردانا تسد یاه هاگتسد نایم رگن یشخب یراصحنا و یعازتنا یاه هقیلس
 اتسا هدوب ردخم داوم اب هزرا م تیرومأم یاه شلاچ
 يتینما مئارج رد ردخم داوم مهس
  یلاصا  ناراحب  رااهچ  وزاج  رداخم داوم اتسا ردخم داوم هیحان زا روشک یدج یاه بیسآ و مئارج دصرد 13 ات 49
  اات 4421   رداخم داوام  یلاام  شدراگ و دراد راری مسیروت و تزن و هحلسا تعنص رانک رد مسیرورتوکران و تسایند
 61  راب  بلااب  نارایا رد ردخم داوم یلام شدرگ ،9191 لاس یاه صخاش ساسا رب ادوش یم دروآرب رالد درایلیم 4446
  هاک  تاسا  فایثک  لواپ نآ  هدامع تمسی هت لا هک تسا ناموت درایلیم رازه 10 لداعم یلعف طیارش رد هک رالد درایلیم
 ا(00 :6191 ،اناد سییر) دراد هارمه هب یرایسب مئارج
  صخاشم  رواط هب (یلاعلا هلظدم) یر هر مظعم ماقم یوس زا یغالبا هعسوت مشش همانرب یلک یاه تسایس 01 دنب رد
  مئاراج  یداصرد 41 شهاک رب زین یلک یاه تسایس 21 دنب و تسا هدش دیکأت دایتعا و ردخم داوم تیریدم و راهم رب
 ادراد دیکأت ردخم داوم
  لااس زا ادراد هصرع نیا رد ار اه ینابری نازیم نیرتالاب هنازسأتم و ایند رد مسیرورتوکران اب هزرا م ح س نیرتالاب ناریا
 اتسا هداد خر هناحلسم یریگرد رازه 19 نونکات و دنا هدش یشالتم روشک رد ردخم داوم ییایفام دناب رازه 09 ،1291
 و  ک اس  یوردواخ رازه 411 نیا رب هوالع اتسا هدش ط ض ار حالس عاونا هض ی 441 و رازه 26 هب کیدزن نیننمه
 تایزشک عاونا نت رازه 11 و ردخم داوم هزوح رد زا ناج رازه 91 و دیهش 4440 اتسا هدش ط ض زین ایفام زا نیگنس
 ا(00 :6191 ،نامه) دنتسه هزوح نیا یاهرامآ هملج زا دنتسه هلمج نیا زا هشیش و كایرت ،نیفرم هک
  دوداح  نازایم نیا زا ادوش یم فشک ناریا رد نآ دصرد 1/41 ناتسناغفا رد ردخم داوم صلاخ دیلوت نت رازه 611 زا
 زا  داصرد 10  ادنداش  یام  تایزنارت ییاپورا یاهروشک تمس هب هک دندوب ییاه هلومحم هب طوبرم تایزشک دصرد 40
  دواش یم طوبرم ردخم داوم مئارج هب میقتسمریغ تروص هب دصرد 11 و میقتسم تروص هب ینادنز و یریگتسد دراوم
  داصرد 12  نیاننمه ا دنتاسه  طاا ترا رد   یرداخم داوام مئارج اب ناریا ناینادنز زا دصرد 02 دودح تزگ ناوت یم و
  لااس  یااه یریگ ناگورگ دصرد 13 و یلعف طیارش رد اه یرازآ كدوک دصرد 49 ،اه قالط دصرد 11 ،اه یرازآ رسمه
 دنتسه دایتعا زا یشان یا هداج تافداصت دصرد 01 و دمع یاه لتی دصرد 16 ادنا هدوب ردخم داوم هب طوبرم 10 ات 40
  داصرد 90 ا تاسا  رداخم داوم هیحان زا روشک یدج یاه بیسآ و مئارج دصرد 13 ات 49 عومجم رد تزگ ناوت یم و
 ا(641 :3191 ،ینیسح) تسا ردخم داوم مئارج هب طوبرم روشک ناینادنز تیعمج
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  مااع تادیدهت هرمز رد وس کی زا دناوت یم تسا هتشگ لید ت یناهج یلضعم هب هک ردخم داوم قاچای و فرصم هزورما
 06  نتفراگ راری نیننمه اددرگ یم دیدهت یللملا نیب ییانج یاه نامزاس یوس زا یلم تردی و تینما هک ارچ دریگ راری
  رواشک  نایا رد  نااهج   رداخم داوام دصرد 41 دیلوت و ناتسناغفا رد ناهج شاخشخ تشکریز یاه نیمز لک زا دصرد
 اتسا هتخاس لدب صاخ یدیدهت هب ناریا یماسا یروهمج یارب ار ردخم داوم فرصم و قاچای زا یشان ماع دیدهت
  رتدااح  ترواص رد  هاک  تاشاد دهاوخ یپ رد ار لیذ دراوم یداصتیا تینما رد لالتخا داجیا نمض ردخم داوم قاچای
 ادرک دهاوخ دیدهت نوگانوگ یاه هار زا ار روشک تینما یداصتیا یناوتان نمض ندش

  دااصتیا  حال اصا نآ  هاب  هاک دراد  دواجو  یماسرریغ   دااصتیا کای ینونای و یمسر داصتیا رانک رد :هیاس داصتیا -فلا
  نااکما هک دریگ یم رب رد زین ار یمسر داصتیا هکلب ینونای ریغ و هایس یاهرازاب اهنت هن هیاس داصتیا ادنیوگ یم یمسرریغ
 ا(641 :3191 ،ینیسح) دنک یم مهارف یداع نادنورهش یارب ار تشیعم
  هاب  داشاب  یام یدایز یزنم جیاتن یاراد و هداد لیکشت ار یداصتیا یاه تیلاعف زا یشخب تسا نکمم ردخم داوم قاچای
  دارافا  یاراب یا هوقلاب فده و هدرکن تلود ییاناوت و تیفرظ هب یکمک دراد راری یتایلام متسیس زا جراخ نوچ یترا ع
  کای  هاک  یمااگنه ا تاسا ردخم داوم ینونایریغ تراجت تیهام ءزج زیمآ تنوشخ و دیدش تبایر اددرگ یم یقلت ایفام
 تهج ار اه شکمشک و اه تبایر ات دنیامن یم نآ زا هدازتسا هب دیدهت دروآ یم تسد هب ار یتیامح نینچ نیا ییانج هورگ
 ادنیامن دودحم صاخ ردخم داوم عون کی یارب ینونایریغ رازاب لرتنک

  داوام  دایلوت ی ااه نوناک اب راوج مه قطانم نیننمه ،ردخم داوم تیزنارت و قاچای یاهلحم رد ترارش و ینماان دوجو
  مااجنا  یاراب  یاسایس هدارا و لیم مغر یلع یجراخ و یلخاد زا معا یراذگ هیامرس ات هدش ب س ،هق نم ح س رد ردخم
 یرادهگن هب طوبرم هنیزه اتسا قطانم نیا رد رقف و یگتفای هعسوت مدع دهاش روشک ناننمه و هتفرگن تروص راک نیا
   یاشاپورف ،قالاط  هاب  طوابرم  یااه  هانیزه  ،رداخم  داوام  ناینادانز و ناینیاچای یرادهگن یاه هنیزه ،ناداتعم نامرد و
 و  یالخاد یاه باسح هیوست ،ناینیاچای مادعا و یریگتسد هب طوبرم یاه هنیزه ،یهار رس یاه هنب هلئسم و اه هداوناخ
 شخب ندش راتفرگ و زدیا دننام ردخم داوم فرصم زا یشان یرامیب یاه هنیزه ،ردخم داوم یاهدناب و اه هورگ یصخش
 هنامرجم یاه تیلاعف رگید و ردخم داوم تراجت انامرد و ییاضی ای یماظتنا یاه هزوح رد یناسنا عبانم زا یهجوت لبای
 یزادنا هار هلیسو هوشر و داسف ادنیاززیب لاغتشا رب و دنهاکب رقف زا ات دش دهاوخ بوسحم مدرم یداصتیا تیلاعف هلیسو
 ا(021 :9391 ،یز س ینامز و رفدیعم) دوب دهاوخ اهراک
 دوش یم ثعاب و دراد ینیاچای یارب ،نآ قاچای و ینونایریغ عبانم زا ردخم داوم ی هیهت هک یتزگنه یاه هنیزه رب هوالع
 و دمآرد ،دیآ دراو هم ل تهج نیا زا یلم داصتیا هب و دوشن هتفرگ راک هب دیزم و عورشم یاهراک ماجنا یارب هیامرس هک
 اددرگ وش و تسش دیاب و تسا هدولآ ردخم داوم قاچای زا لصاح یاه لوپ

 ینماان و ترارش تسا هدیماجنا یراذگ هیامرس یاضف ندرک نماان هب روشک قطانم یخرب رد ردخم داوم قاچای شرتسگ
   هاب ااهراب  یموامع و  یدااصتیا زکارم هب هلمح ،یریگ ناگورگ ،نادنب هار ،هناحلسم یذاخا ،نینوخ یاه باسح هیزصت و
  هاک  ینمااان دوجو هلئسم حرط ًااع ط اتسا هداد یور روشک هدولآ یاه ناتسا زا یقطانم رد ردخم داوم ناینیاچای هلیسو
  هاب  یالیم ی اب   باجوم ،دابای ی ام  بااتزاب  زاین یزیمآ قارغا لکش هب قطانم نیا زا قیید تخانش دو ن هب هجوت اب ًااتدمع
  ترااظن و یتینما تامادیا دیدشت زا راچان ،دنور نیا اب هلباقم یارب یزکرم تلود رگید یوس زا ادوش یم یراذگ هیامرس
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 یسرزاب و تسیا یاهروت ددعت هب یهاگن تسا یفاک ادنرادن یتیعوضوم نینچ نما قطانم رد هک تسا یروما رب زکرمتم
 ا دانا  هداش  لداب یماظن یاه ناگداپ هب قطانم یخرب عیاو رد امیزادنایب روشک قرش بونج و قرش هب یهتنم یاهریسم رد
  شاخب  هلیاسو  هاب   هژایو هاب  هدرتاسگ یراذگ هیامرس رما رد یزنم ریثأت لاح ره هب ریذپانزیرگ تامادیا نینچ نداد ماجنا
  بالاقنا  زا ساپ  هاک  تاسا  لایلد نیمه هب ادیازفا یم یتلود شخب یراذگ هیامرس یاه هنیزه نازیم رب و هداهن یصوصخ
  عافر   یاراب هات لا  هاک هداد  مااجنا  یاتلود  شاخب ار  ناتاسچولب و ناتسیس دننام یقطانم رد اه یراذگ هیامرس رثکا یمالسا
  ،ناواراف تاناکما صیصخت مغریلع ناتسا نیا هک یا هنوگ هب تسا هدوب یفاکان اما ،مزال ناتسا هعسوت و ییادز تیمورحم
 ا(021 :9391 ،نامه) دور یم رامش هب روشک مورحم یحاون رامش رد ناننمه

 قاچای و دیلوت رب ،زین یخرب و ردخم داوم ینونایریغ یاهرازاب رب یلک روط هب ار ناشتیلاعف ییانج یاه نامزاس زا یخرب
  ااب عیاوم زا یخرب رد ردخم داوم ینونایریغ تراجت زا هلصاح تادیاع و دمآرد زا یشخب ادنا هدومن زکرمتم ردخم داوم
 و  ییااضی  تااماقم ،ردخم داوم اب هدننک هزرا م یاهورین ندومن دساف تهج ینونایریغ یاه تیلاعف و اه هویش زا هدازتسا
 ادنهد شرتسگ و هعسوت ار دوخ یاه تیلاعف دنناوتب قیرط نیا زا ات دنیامن یم هنیزه تاماقم رگید

 رد  رداخم  داوام  مرگوالیک  کای  راه فشک هک یروط هب هدومن لیمحت اهروشک رب ار ینیگنس هنیزه ردخم داوم اب هزرا م
 ،تاودا و تالآ  نیاشام  كالهتاسا  ،ااهورین  رارقتاسا)  رایظن  راگید  میقتاسمریغ یاه هنیزه و دراد هنیزه رالد 440 دودح
  بالای رد  یمااظتنا  یااهورین زا  رازن  رازاه 41 زا  شیاب  ادواش  یام  لمااش ار (اااو  تااحارج و تازلت و لنسرپ دزمتسد
 زا  یاشان  یااه ی نمااان اب دروخرب رد ردخم داوم اب هزرا م یاه هتسد و یزرم یاه گنه و یکیتکات– یتایلمع یاه هاگراری
 امیتسه هجاوم روشک لخاد هب ردخم داوم دورو اب ناننمه نکیلو دنا تمدخ لوغشم ردخم داوم لمح و دورو

 دورو و  (نییوراه  هاب ك  اایرت   لیدا ت اای و تشک زا معا) لخاد رد ردخم داوم دیلوت یاه هنیمز نتفر نیب زا هب هجوت اب
 یریذپانذوزن و اهزرم تینما ظزح ادنریذپان ییادج رگیدکی زا ردخم داوم و زرم هلئسم ،روشک جراخ زا داوم نیا یمامت
 اهزرم تینما تروص دنچ هب ردخم داوم قاچای شیازفا و دوشیم بوسحم یروشک ره تینما یاه صخاش زا یکی ،نآ
  ،یانیمز  یااهزرم ناننمه ،اهزرم لرتنک و تظازح ،یروانف هعسوت و دشر مغریلع ادنکیم دیدهت ار نآ یریذپانذوزن و
  تایمکاح  رارمتاسا  یاراب ار یهار دیاب ینونایریغ حلسم و یشروش یاه هورگ اتسا ریذپذوزن اهروشک ییایرد و ییاوه
  حلاسم ریغ یاه هورگ ادشاب یم ردخم داوم قاچای دمآرد بسک یاه شور زا یکی دننک ادیپ لرتنک تحت قطانم رد دوخ
  قااچای  ثاحب رد  صواصخب هتفای نامزاس ییانج یاه تیلاعف تیریدم زا یتح ای ،تایلام ذخا زا نایشروش و ینونایریغ
  دانچ  ترااجت زا  لاصاح ی اهدامآرد دصرد 49 ات 46 نیب لین کم یاه یبایزرا ق ط ادننک یم بسک دمآرد ردخم داوم
 رد  هاک  تاسا مسیرورت كانر خ یاهحالس زا یکی ردخم داوم ادریگ یم راری نایشروش رایتخا رد كایرت یرالد نویلیم
 ا(101 :3191 ،رخف ی ساشرگ و ییاسوم) دریگ یم تروص یعامتجا یگنهرف مسیرورت هژورپ بلای
 يتینما یاه یراذگ تسایس یدمآراک و ردخم داوم
     یانهذ ترواص هاب هلئاسم لح لدم دیاب رما یادتبا رد اتسا ینهذ تیلاعف کی ،رما یادتبا رد بوخ یراذگ تسایس
     ناشور رااک عوراش رد دایاب دوش لح تسایس رییغت اب دیاب هک یا هلئسم و دوش میظنت دیاب یلمعلاروتسد ،ددرگ داجیا
 ارجا و دنک یم ادیپ روهظ متسیس فادها اب بوخ تسایس اددرگ راری هظحالم دروم نآ کیدزن و رود بناوج ،هدیدرگ
 یاه نامزاس ای اه هناخترازو داجیا ثعاب تسا نکمم هچرگ دشاب یم طا ترا رد اه هناخترازو فادها اب تسایس ادوش یم
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    یازیک و یامک و هایاپ و حیحص تاعالطا و دهاوش زا اه نآ نیودت یارب دشاب قیید دیاب بوخ تسایس ادوش  یمومع
          نایا اتاسا یایالخا ،بواخ تاسایس ادواب قایید و عمااج ،یایالقع دیاب اه نآ لیلحت و هیزجت یارب و تسج هرهب
       و مدرام هاب ندنااسر عازن هایاپ راب و دنراد دیکأت اه ه بار نسح و یتلود نارازگراک ییارگمه و مارتحا رب اه تسایس
  دواخ  رات نیی  ااپ و رتالااب اب فازش یا ه بار و دشاب دیاب نشور و فازش بوخ تسایس ادنباییم ماکحتسا نانآ میرکت
 دح ات ینالوط تالمج زا دیاب و دنک یم کمک نآ هب تسایس تیفازش ،دشاب مهف لبای دیاب بوخ تسایس ادشاب هتشاد
       نااکما و هداش هتاشون باسانم نااکم و ناامز رد ،تسا زاب دو هب و رییغت یارب بوخ تسایس ادرک یراددوخ نکمم
  خاساپ تارییغت و هدمآ شیپ یاه شلاچ هب ،تسا عیوم هب بوخ تسایس اتسا رییغت و حالصا یارب اه نآ هب یسرتسد
 اب و ینیب شیپ ار اه شلاچ ،دراد ار قی  ت ییاناوت بوخ تسایس ادوش یمن هنیزه شیازفا و تیو فالتا ثعاب ،دهد یم
 ا(00 :4391 ،یزیر تایب) دنبای یم قی  ت یتایلمع طیحم تارییغت
      ،یرواحم عاامجا ،ندواب یتکرااشم زا دانا   تراا ع ااه  هازلؤم نایا اتسا یلصا هزلؤم 1 یاراد دمآراک یراذگ تسایس
  تایمکاح ًااتیاهن و نادنورهش نایم ضیع ت مدع و تیعماج ،یشخبرثا و ییاراک ،یریذپ تیلوئسم ،تیفازش ،ییوگخساپ
  مااجنا رد  ریذاپ بی  اسآ رااشیا و اه تیلیا رظن هب مارتحا ،داسف ندش هنیمک هدننک نیمضت دمآراک یراذگ تسایس انونای
  هاب ریز رد هک تسا لوئسم هعماج هدنیآ و ینونک یاهزاین لا ی رد دمآراک یراذگ تسایس نیننمه اتسا یریگ میمصت
 امیزادرپ یم نآ یازجا کت کت یسررب

 
 دمآراک یراذگ تسایس لحارم -2 هرامش رادومن

 (00 :4391 ،یزیر تایب) :ع نم

 1تکراشم - 1
   زا اای و میقتاسم تروص هب دناوت یم مدرم تکراشم ادور یم رامش هب دمآراک یراذگ تسایس یلصا یانب گنس تکراشم
           دااجیا هاک دراک تاید دایاب هات لا اداشاب نااش ختنم ناگدانیامن اای اه نآ و تلود نایم طساو عورشم یاهداهن قیرط

                                                                                                                                                               
1. participation 



 380 ...ردخم داوم یاه یراذگ تسایس هطبار یسررب

    هاکلب تاسین ااه   تاسایس ذااختا رد  ریذاپ بی اسآ راشیا تاراظتنا و تاعیوت نتخاس لیخد یانعم هب ًاامازلا یسارکومد
 ددرگ یم ققحم هدش فیرعت یاهرازبا قیرط زا و دشاب هدش یهدنامزاس دیاب تکراشم
 1نونای تیمکاح -6
       دایاب ًاااصوصخ ادنواش اراجا هنااضرغم رایغ هک تسیا هنافرط یب ینونای یاه بوچراچ دنمزاین دمآراک یراذگ تسایس
    و لقتاسم ییااضی متاسیس دوجواب اهنت نونای هنافرط یب یارجا اددرگ ظزح اه تیلیا قوقح نآ سأر رد و رشب قوقح
 ا(00 :4391 ،نامه) تسا ریذپ ماجنا ملاس سیلپ یورین
 6تیفازش - 9
     دازآ یاسرتسد یاانعم هاب نیاننمه اتسا تاررقم و نیناوی قبا م اه نآ یارجا و تامیمصت ذاختا یانعم هب تیفازش
  هاب و ددرگ هیهت یفاک تاعالطا دیاب اتسار نیا رد ادشاب راذگریثأت اه نآ یگدنز رب دناوت یم هک تسا یتاعالطا هب مدرم
 ادوش هداد راری مومع رایتخا رد مهف لبای تروص
 9یریذپ تیلوئسم -0
   ادناشاب لوئاسم هلوحم فیاظو لا ی رد و دنشاب ناعزنیذ تمدخ رد دیاب اهداهن و اه نامزاس دمآراک یراذگ تسایس رد
    دواجو یلاضعم  یاه و دوش تیریدم هطوبرم شخب و نامزاس طسوت تسیاب یم هعماج ح س رد نارحب ای لکشم ره
    هراوامه هاک دنتاسه یدراوم هلمج زا هئطوت مهوت و ینکفارف ادنادن لوئسم نآ لا ی رد ار دوخ یسک هک دشاب هتشادن
 ادنا هدش هتفرگ راک هب یریذپ تیلوئسم زا رارف یارب
 0یروحم عامجا -1
  عفاانم  تاسیاب ی ام   دامآراک یراذاگ  تاسایس  ادانراد روضح فلتخم تارظن ه قن اب یدایز نارگشنک هعماج ح س رد
    یدانیارف عاامجا راب ینت م یریگ میمصت ادیامن مهارف هدرتسگ عامجا کی هب یبایتسد اب ار نوگانوگ یاه هورگ توازتم
  یرواحم عامجا اتسا تاعوضوم نوماریپ هنایداص و زاب ثحب عبات تاعالطا لرتنک و یصخش تردی نآ رد هک تسا
 اتسا هعسوت زا عون نیا رد فادها هب ندیسر هویش و رادیاپ یناسنا هعسوت تدمدنلب یامنرود زا یتسرد كرد دنمزاین
 1تیعماج و قوقح یواست -2
     رارای نآ تالواحت ناایرج رد داننک ساسحا نآ یاضعا مامت هک دیآیم دوجو هب ینامز هعماج کی رد تمالس و هافر
 دو هب تهج ریذپ بیسآ راشیا یارب تصرف داجیا اب زج عوضوم نیا ادنرادنپ راذگریثأت وضع ار دوخ یعون هب و دنراد
 ادوشیمن رسیم دوخ شیاسآ و هافر تیعضو
 2ییوگخساپ -0
       شاخب هاکلب ،یاتلود یااهداهن ااهنت هان ادور ی   ام راماش هاب دمآراک یراذگ تسایس یارب یدیلک زاین کی ییوگخساپ
   هاکنیا ادناشاب وگخساپ ،دوخ ناعزنیذ هصاخ ،مدرم مومع هب دیاب زین یتلود ریغ و یعازتناریغ یاه نامزاس و یصوصخ

                                                                                                                                                               
1. Rule of Law 
2. Transparency 
3. Responsiveness 
4. Consensus oriented 
5. Inclusiveness 
6. Accountability 
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    رایغتم دارافا و ااه نامزاس یاه تیلاعف و تامیمصت عون بسح رب تسا یدرف هچ هب و یسک هچ فرط زا ییوگخساپ
 ، دانریذپ ی    ام ریثأات نامزااس طاسوت هدش ماجنا یاهراک هلیسو هب هک یناسک لا ی رد ینامزاس ره یلک تلاح رد اتسا
 ادوش یم ییارجا نونای تیمکاح و تیفازش لامعا قیرط زا اهنت ییوگخساپ هک تساجنیا مهم هتکن اتسوگخساپ
 1یشخب رثا و ییآراک - 1
   ار هدازتاسا نیراتهب و دننک لمع هعماج زاین یاتسار رد اهداهن و اهدنیارف هک تسا نآ یانعم هب دمآراک یراذگ تسایس
        تاهج رد یاعی ط عباانم زا حیحاص هدازتاسا هدانریگ راب رد بوخ ینارمکح هنیمز رد ییآراک موهزم ادنیامنب عبانم زا
 اتسین ییآراک ینف یانعم هب طقف و تسه زین تسیز طیحم زا تظازح و رادیاپ هعسوت

  تاینما  یاراب یدج یر خ ،ردخم داوم دیلوت و مسیرورت ی هدیدپ  ود ،یناهج یاهدروآرب ساسا رب و رضاح لاح رد
   داوام دایلوت یلصا ع نم ناونع هب ناتسناغفا ،ناریا یگیاسمه رد ادنوش یم بوسحم یللملا نیب و یا هق نم تا ث و یلم
   زوراما اات دننک هزرا م مزیرورت و ردخم داوم اب ات دندرک هلمح ناتسناغفا هب اه ییاکیرمآ هک 1446 لاس زا اتسا ردخم
  اتسا هتشذگ لاس 21
   راب نآ ریثأات و   ااه  تاسیرورت   یاراب دمآرد ع نم هب ردخم داوم قاچای ندش لید ت هنیمز نیا رد هدننک نارگن عوضوم
 اتسا هق نم یاهروشک  تینما

 و  ناتاسناغفا  عااضواااا»   :دایوگ  یام هراب نیا رد هیسور رد للملا نیب لئاسم ناسانشراک زا یکی ،«فُبیستنازاک یردنآ» 
  هانوگره  ،یالک  رواط  هاب ادراد ار شدوخ نیگنس ی هیاس -یزکرم یایسآ  یاهروشک رد تینما ی هلئسم رب نآ تاریثأت
 «ادوش یم یقلت زین هیسور تینما یارب یر خ ،یزکرم یایسآ رد یتنس یاهدیدهت تیوقت و همادا
  نیامه قب اا م ؛دیسر نُات 442 و رازه جنپ  هب 2146 لاس رد ناتسناغفا رد ردخم داوم دیلوت هرشتنم یاه شرازگ قبا م
 ا(12 :1391 ،یقتم) دنک یم رو ع ناریا زا داوم نیا دصرد 19 دودح اه شرازگ
   دواخ هاب ار ناهج رد كایرت فرصم یاه خرن نیرتالاب ،یزکرم یایسآ یاهروشک و ناتسکاپ و ناتسناغفا رانک رد ناریا
      نازایم نایا اتاسا هدواب نات 06 اب ناریا هب قلعتم زین ناهج رد هدش  فشک نیئوره نازیم نیرتشیب ادنا هداد صاصتخا
      فاصن زا راتمک تایزاشک ااب هایکرت روشک زین ناریا زا دعب اتسا ناهج رد هدش  فشک نیئوره لک موس کی ،نیئوره
 رد      اتاسا هداد صااصتخا دواخ هاب نات 140 اب ار ناهج كایرت تایزشک تسخن ه تر نامزمه ،ناریا ادراد راری ناریا
     اتاسا هدراک هرااشا ناتاسکاپ و ناریا قیرط زا هدرتسگ ریداقم رد نیئوره قاچای شیازفا هب نیننمه ،روکذم شرازگ
 هب ناریا رد نازیم نیا ،تساپورا برغ یاهروشک هزادنا هب ًاا یرقت ناتسکاپ رد كایرت عویش هکنآ مغر هب تسا هدش هتزگ
  نیرات   گرزاب زا یدالیام 40        هاهد رد نارایا تاسا هداش مالاعا نیاننمه اتاساهروشک نیا ربارب جنپ ای راهچ نازیم
     دراو یجرااخ یااهزرم زا كاایرت و فایوتم دیلوت نیا ،یمالسا بالقنا یزوریپ اب اما دوب ناهج كایرت ناگدننکدیلوت
   باجوم ،رداخم داوم یاضاقت هب هجوت نودب روشک لخاد زا هضرع تمس فذح دهد یم ناشن هلئسم نیا ادش روشک
        سااسا راب اتاسا هدراک لاقتنم ینوناایریغ لکاش هب اهزرم زا جراخ هب ار هضرع ءاد م ًاافرص و هدشن فرصم شهاک

                                                                                                                                                               
1. Efficiency and Effectivenes 
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    لاقتنم ناتاسناغفا هاب سپس و ناتسکاپ هب ادتبا نآ زکرم ،ناریا رد ردخم داوم دیلوت فیوت اب ،روکذم شرازگ یاه هتفای
 ا(12 :1391 ،نامه) دش

 رد ناریا دیلوت ادوب ناهج كایرت گرزب هدننکدیلوت نیموس دنه و نیچ زا دعب ناریا (0431 لاس) متسیب نری یادتبا رد
  یقباام و رداص ،دیلوت نیا زا دصرد 10 ادوب ناهج دیلوت لک دصرد 1/1 هک تسا هدش دروآرب نت 442 دودح نامز نآ
  نیامود ،دنه كایرت زا دعب و دوب رتهب نیچ زا ناریا رد هدش دیلوت كایرت ،تیزیک ظاحل هب اما ؛دش یم فرصم لخاد رد
 رزن ره یازا هب مرگولیک 1/4 ،متسیب نری یادتبا رد ناریا كایرت فرصم هنارس اتفر یم رامش هب ناهج بوغرم كایرت
  و داژان  یداا ع) دوب ناریا تیعمج دصرد 3/6 لداعم هک دندوب داتعم روشک رد رزن رازه 449 و دوب ناگدننک فرصم زا
 ا(020 :3191 ،نارگید
      ؛تاسا هتاشاد شیازافا هراوامه بالاقنا زا دعب یاه لاس رد تایزشک رامآ ،ردخم داوم اب هزرا م یاه تسایس موادت اب
  رد نات 11   زا رداخم داوام تایزشک اتسا هدوب ردخم داوم فرصم شیازفا لیلد هب هلئسم نیا دندقتعم یخرب دنچره
   لااس رد داهد      یام نااشن رداخم داوام ااب هزرا م داتس یاهرامآ اتسا هدیسر 43 لاس رد نت 030 زا شیب هب ،11 لاس
    داوام هدامع نات 02    ااب شیاشح و نات 119 اب كایرت هک تسا هدش فشک نادرگ ناور و ردخم داوم نت 030 هتشذگ
      هدواب نات رااهچ نازایم هاب (هشیش) اه نیماتزمآاتم هب طوبرم مه نازیم نیرتمک و دنهد یم لیکشت ار هدش فشک ردخم
   مرگوالیک رازاه دودح زا و تسا هتفای شیازفا تعرس هب هدام نیا هب طوبرم تایزشک دشر ،مک مهس نیا مغر هب اتسا
    رداخم داوام نات 141   زاین ،لااسما تسخن ههام هس رد اتسا هدیسر 4391 لاس رد مرگولیک 4400 هب ،1191 لاس رد
      یاهدرواتاسد زا یاکی ناوانع هاب تایزاشک رامآ هکنیا دوجو اب اتسا هدوب كایرت نآ دصرد 30 هک تسا هدش فشک
   داوام رازااب»   ناوانع ااب 1446  لااس ات هدش  رشتنم یاهرامآ ساسا رب اناد سیئر شهوژپ ،دوش یم ناونع یماظتنا یورین
  هزراا م یاه ناگرا درکلمع و یهدزاب لیلد هب تایزشک تیمک رد ناسون هدمع لیلد دنک یم یریگ هجیتن «ناریا رد ردخم
 ا(020 :3191 ،نامه) تسا طوبرم ناریا قیرط زا داوم تیزنارت و دیلوت ح س رییغت هب هکلب ،تسین ردخم داوم اب
  ادنتاسه دوخ س ح نارود ندرک یرپس لاح رد ردخم داوم اب طا ترا رد ،روشک ناینادنز دصرد 00 زا شیب ،نونکا مه
 ی داصرد 91    داشر نازایم نایا هک دنا هدش ریگتسد ردخم داوم اب ط ترم مئارج لیلد هب رزن رازه 906 ،هتشذگ لاس رد
   ریگتاسد ها بار نیا رد رزن رازه 40 زا شیب زین لاسما تسخن ههام  هس رد ادهد یم ناشن ار نآ زا شیپ لاس هب ت سن
     لااس نایا رد رداخم داوام ناینادنز یدورو دادعت ادراد 4391 لاس هباشم تدم هب ت سن یدصرد جنپ دشر هک دندش
        یدواجوم لااح نایا ااب ؛دراد نآ زا لا ی لااس هاب ت سن یدصرد راهچ یشهاک هک تسا هدوب رزن رازه 121 زا شیب
 ،ردخم داوم اب هزرا م داتس شرازگ ساسا رب ادهد یم ناشن دشر دصرد 11 ،3191 لاس هب ت سن لاس نیا رد ناینادنز
 روشک رد ردخم داوم هضرع یلصا لماوع یارب نیگنس یاه تازاجم لامعا زین و زاب یأر و یصخرم وغل رما نیا لیلد
    یداشر هاک دنداش شریذپ روشک بیسآ شهاک و نامرد زکارم رد رزن رازه 160 زا شیب ،هتشذگ لاس رد اتسا هدوب
  و بذاج تحت روشک ناداتعم دصرد 41 زا شیب ،ساسا نیا رب ادهد یم ناشن ار نآ زا ل ی لاس هب ت سن یدصرد هس
 ا(020 :3191 ،نارگید و داژن یدا ع) دنتفرگ راری بیسآ شهاک و نامرد ششوپ ظزح
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 (https://fas.org/irp) :ع نم  ناتسناغفا زا ردخم داوم لقن و لمح یاهریسم و ناريا کیتیلپوئژ تیعقوم -4 هرامش هشقن

 (https://www.linkedin.com) :ع نم  ردخم داوم يياجباج يللملا نیب یاهریسم رد ناريا کیتیلپوئژ هاگياج -3 هرامش هشقن
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 يشهوژپ -يملع درواتسد و یریگ هجیتن
     ،ناایم نایا رد اتاسا هتفرگ تروص ردخم داوم لامعتسا شهاک یارب یددعتم ینونای یاه شالت ،ریخا لاس 441 یط
         یاخرب اداش هاتفرگ راظن رد ماداعا اات یداقن یااه تازاجم و ردخم داوم تیعونمم زا یددعتم ینونای یاه هدنرادزاب
      ،ااضاقت شهااک تاهج باسانم یدااصتیا و یعامتجا یاه تسایس نتفرگ رظن رد نودب ینونای یاه تازاجم دندقتعم
 بیوصت رب هوالع اددرگ یم زاب هطورشم نامز هب ،رصاعم نارود ینونای یاه شالت نیتسخن ادوب دهاوخن اشگهار نادنچ
   هاب یاللملا   نیاب یااه     لاکتورپ و عمااجم هاب قااحلا راب نیدنچ ،نونک ات لوا یولهپ تموکح نارود زا ،یلخاد نیناوی
  ،نارایا رد ردخم داوم فرصم هنیمز رد هتفرگ تروص یاه یریگ میمصت زا یخرب دوش یم هتزگ و تسا هدیسر بیوصت
 اتسا هدوب تاییاحلا نیا ریثأت تحت ،ردخم داوم اب هزرا م تسخن یاه ههد رد هژیو هب

     هاک نوناای نایا سااسا رب ادش بیوصت 3161 لاس رد ،ردخم داوم فرصم تیدودحم فده اب یمسر نونای نیتسخن
  نازایم نیا «ادوش یم تفایرد تایلام رانید 449 هدیلام كایرت لاقثم ره زا» دش مالعا ،تشاد مان «كایرت دیدحت نونای»
    و ًاااتیلک هریاش لامعتاسا»    ،نوناای یاراجا متاشه لاس یادتبا زا زین نآ زا دعب و تفای یم شیازفا متزه ات موس لاس زا
 «ادوب دهاوخ عونمم تسا مزال اود  یارب هننآ زا ریغ كایرت لامعتسا
    و دامآرد تالود رااصحنا هب كایرت ،0491 لاس هامریت رد ،1491 لاس رد ردخم داوم دورو عنم نونای بیوصت زا سپ
  و لاقن و  لمح و یرایت و ندرک را نا و یرادهاگن و تالماعم هیلک» دش مالعا «كایرت یتلود راصحنا نونای» ساسا رب
     دراک ادایپ هازیظو زاین تلود «اتسا تلود هب رصحنم یجراخ و یلخاد  فرصم زا معا هنوچ و هریش و كایرت رودص
    رایغ رد كاایرت لامعتاسا» ،مهد لاس نایاپ رد ات دهد شهاک دصرد 41 هنالاس ار كایرت یلخاد فرصم ،لاس 41 یط
     رد و بای ط هخاسن باجوم هاب ی ط دراوم رد كایرت شورف و هدیدرگ عونمم و كورتم تکلمم مامت رد ی ط دراوم
  دیاسر بیوصت هب «كایرت قاچای نی کترم تازاجم نونای» ،لاس نامه دادرم رد و دعب یتدم «ادیآ لمع هب اه هناخوراد
  زراط نونای» زین دعب لاس کی ادش هتفرگ رظن رد یدقن یاه تازاجم ،كایرت نونای زا جراخ یرادهگن و قاچای یارب و
  داعب لاس کی و دش حالصا یتلود راصحنا نونای 1191 لاس رد ادش بیوصت نآ همادا رد «كایرت قاچای زا یریگولج
     كاایرت قااچای نی کترام تازااجم هب طوبرم نیناوی هیلک «قاچای نی کترم تازاجم نونای» بیوصت اب ،6191 لاس رد
       تالود تایاهن رد و تافای شیازافا شاخاشخ تاشک نازیم ،اه تسایس رییغت اب و جیردت هب اه لاس نیا رد ادش خسن
 ادرک مالعا عونمم رهش دنچ رد ار شاخشخ تشک

    داوام ااب هزراا م نونای رب یدمآرد» ناونع اب ماظن تحلصم صیخشت عمجم شرازگ رب انب ،كایرت دیلوت شیازفا زا دعب
    هاب ار كاایرت یاللملا نیب دادراری هب ناریا طرش و دیی نودب قاحلا هحیال 0691 لاس رد ًاامسر» تلود ،«دایتعا و ردخم
 ادیناسر اضما هب ار ناداتعم نامرد و قاچای اب هزرا م و شاخشخ تشک عنم همان بیوصت ،نآ بیوصت اب و هدرب سلجم
     مالاعا زااجم و ینوناای شاخاشخ تشک و یغلم 2691 لاس رد ریژه نیسحلاد ع تلود ندمآ راک یور اب نونای نیا
 ادیدرگ
   فراصم و شوراف و    دایرخ و هایهت عانم نونای» ساسا رب ادش بیوصت 1991 لاس رد ،نارود نیا هجوت دروم نونای
      هایلک فراصم و شوراف و دایرخ و هایهت و دورو»    داش فاظوم تالود ،« نآ تاقتاشم و كایرت و یلکلا یاه هباشون
  هاب 9991  لااس زا ار شاخشخ تشک زین و نآ تاقتشم و كایرت شورف و دیرخ و هیهت نیننمه  و یلکلا یاه هباشون
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 دوب هدش بیوصت هکنآ مغر هب ادندش ینثتسم نونای نیا زا یتعنص و ی ط فراصم «ادزاس عونمم روشک رسارس رد دعب
     و شاخاشخ تاشک عانم نوناای»   ماان ااب 0991   لااس رد یراگید نونای ،دوش عونمم 9991 لاس زا شاخشخ تشک
      هاب دواخ یافرعم ااب زاین ناداتعم و دننک ادیپ یربراک رییغت شاخشخ عرازم جیردت هب ات دش بیوصت «كایرت لامعتسا
     ،داش بیواصت داعب یتدام هک نونای نیا ییارجا همان نییآ ادنریگ راری هجلاعم تحت ،یرادهب ترازو رظن تحت زکارم
      لااس رد ادواب هداش هاتفرگ راظن رد زین س ح ،نازلختم یارب و دوب یل ی نیناوی هب ت سن یرتشیب یاه تازاجم لماش
    داوام و تاقتاشم راگید و     نیئوراه ،نیفرام هالمج زا رداخم داوم هب طوبرم فیراعت و دش حالصا نونای نیا ،1991
       هتاشذگ زا شیاب زاین نوناای زا ناازلختم هاب طوبرم یاه تازاجم نیننمه ادش هدوزفا نآ هب تحارص هب زین ییایمیش
     دواجو هاب نیناوای دراکیور رد یرییغت 0091 لاس رد ،لاس 91 زا دعب دش بجوم نیناوی نیا قیفوت مدع ادش دیدشت
      تاسد رد هلئاسم نایا رااصحنا هات لا و دوش بیوصت «كایرت رودص و شاخشخ دودحم تشک هزاجا نونای» و هدمآ
             یجیردات بیواصت زا داعب اداش عوانمم یاملع و یا ط دراوام رد زاج زاین رداخم داوام فرصم ادنامب ییاب تلود
  هاب «   نادااتعم ناامرد هاب کمک و كایرت تالماعم هزاجا نونای» 3091 لاس رد ،0091 لاس نونای ییارجا یاه همان نییآ
 ادیسر بیوصت

 رد هلمج نآ زا ادش بیوصت زاجم ناداتعم تیعضو هب یگدیسر یارب ینیناوی ادتبا رد ،یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ
    اداش ردااص بالاقنا یاروش طسوت داتعم نارامیب فرصم یارب ناتسودنه زا كایرت تادراو زوجم ،1191 لاس رخاوا
   قا ط راب ار نارادساپ هاپس و بالقنا یاه هتیمک طسوت هفوشکم كایرت» درک ادیپ هزاجا زین یزرواشک ترازو نیننمه
    نازروااشک زا روکذام نوناای 1  هداام یحالصا همان نییآ 6 هدام ق ط رب هک یتمیی هب و كایرت تالماعم نامزاس طباوض
 ادیامن تخادرپ ماما یزکرم هتیمک هجو رد و یرادیرخ ،دوش یم یرادیرخ
        هاب یناامرد و ینیماات تامادایا و رداخم داوام مئاراج نی کترم تازاجم دیدشت ینونای هحیال» ،3191 لاس دادرخ رد
   هالمج زا رتاشیب یاه تازاجم ،راب نیتسخن یارب ادیسر بیوصت هب هدام 16 رد «نیداتعم  راک هب لاغتشا و اوادم روظنم
91 لاس همان بیوصت زج هب زین یل ی نیناوی هیلک و دش هتفرگ رظن رد مادعا     یاغلم ،رداخم داوام تسرهف هب طوبرم 19
  یاراب ،تشک یاحما رب هوالع دیامن شاخشخ تشک هب تردا م سک ره» دش مالعا نونای نیا 6 هدام رد هلمج زا ادش
       داهاوخ مواکحم ماداعا تازااجم هاب راراکت تروص  رد و لاس 11 ات هس زا کی هجرد ییانج س ح تازاجم لوا راب
 ادش لحنم كایرت تالماعم نامزاس زین 4291 لاس رد ًاا یاعتم «ادش
        ااب هارامه نوناای نایا هاک دیاسر مااظن تحلصم صیخشت عمجم بیوصت هب ردخم داوم اب هزرا م نونای ،02 لاس رد
  داش لیکشت ردخم داوم اب هزرا م داتس ،نونای نیا ساسا رب اتسارجا لاح رد زورما ات نآ رب هتفرگ تروص تاحالصا
 ،02 لاس رد نونای بیوصت زا هام شش فرظ دنا فظوم ناداتعم دش مالعا اتسا روهمج سیئر هدهع رب نآ تسایر هک
  یااه   تاسایس ،داعب ههد کی دودح و دیسر بیوصت هب نونای نیا هیحالصا ،2091 لاس رد ادننک دایتعا كرت هب مادیا
  عامجم بیوصت هب یرگید هیحالصا 3191 لاس رد ادش غالبا یر هر مظعم ماقم یوس زا ردخم داوم اب هزرا م رد ماظن
  ،هبواصم نیا رد هتفرگ تروص تاحالصا هلمج زا ادیسر یمالسا بالقنا مظعم ر هر دیئات و ماظن تحلصم صیخشت
      رداخم داوام فراصم شیازافا هاب هجوت اب «ردخم داوم» هب «ییوراد ریغ یتعنص یاه نادرگ ناور» ترا ع ندش هدوزفا
 ادوب یتعنص
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     لراتنک اای بالاقنا یدوباان یارب دندید یم هاتوک ار دوخ تسد هک نارگرامعتسا ،ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ
           یمالاسا بالاقنا رای ک را هر یهااگآ ااما ؛دانتفرگ رااک هاب ااه هبرح زا یکی ناونع هب ار ردخم داوم رتشیب هعاشا ،نآ
   نایا اماش»  :داندوم   رف نااشیا اداننک وگزااب ار لئاسم نیا دوخ یخیرات نانخس رد ناشیا هک دش ثعاب هیلع هللا تمحر
   نایا ،دانا  هداش الت م مه رگید یا هتسد و دنا هدش شورف نیئوره یا هتسد کی قازتا باب نم هک دینادن ییازتا ار هلئسم
 دوخ نانخس زا یرگید تمسی رد نیننمه ا«دننز یم هبرض ام هب نآ هلیسو هب گرزب یاه تردی هک تسا یا هئطوت مه
  هاب ناشیا «اتسا بجاو همه رب نآ زا یریگولج ،ددرگ یمرب یمالسا تیثیح هب نوچ هک تسا باب کی نیا» :دندومرف
  ااب  رامعتاسا هکلب دریگ یمن راری هلمح دروم موس ناهج روشک کی ناونع هب طقف ،ناریا رگید هک دندرک ناونع یتسرد
  یاتلود نالوئسم ،لضعم نیا زا حیحص كرد اب اذل ادنارورپ یم رس رد ار مالسا ندرک راد هشدخ دصی ردخم داوم عویش
   بیواصت ااب 3191ا9ا1    خیراات رد بالاقنا یارواش ادندومن زاغآ روشک ح س رد ار تسخن تاعلا م و هیلوا تامادیا
  دایدج دوخ عون رد نونای نیا ،نامز نآ ات هک ینامرد و ینیمأت تامادیا و ردخم داوم مئارج نی کترم تازاجم دیدشت
     كرات ناوانع هاب هاام 2  تدام هب یا هرود و وغل ناداتعم كایرت هیمهس نونای نیا ق ط ادوشگ هزرا م رد ون یلصف ،دوب
          تازااجم و لاواما هردااصم ،داننک رایاد رداخم داوام لامعتاسا نااکم هک یناسک یارب نیننمه و دیدرگ ررقم دایتعا
  نایا غالبا زا سپ تشاد راری شاخشخ تشک تحت بالقنا زا شیپ هک یزرواشک یاه نیمز هیلک ادش عضو یصخشم
   یوراین طاسوت ًااعی راس ،دش یم تفای روشک فلتخم طاقن رد مه وردوخ تروص هب رگا و هدشن تشک نونکات هبوصم
        ااب نارایا یمالاسا یرواهمج تامادایا ااب دیداش ههجاوم رد را کتسا ،هدش ذاختا ریبادت مامت اب ادش یم ءاحما یماظتنا
     رایاسب نااینیاچای رواهظ ،تاکرح نیا هرمث ادز تسد قاچای یاه هورگ حیلست و یهدنامزاس هب رتشیب یراذگ هیامرس
  ااه   نآ یرایگرد هاک دنشاب یم یا هتفرشیپ تاحیلست نانچ یاراد تایوا یضعب هک دوب حلسم ًاالماک یاه ناوراک و زهجم
     یالیمحت گانج نتفاای ناایاپ و 311  هامانع ی شریذپ زا سپ ادوش یم لد م رایع مامت گنج کی هب یماظتنا یورین اب
      فوا عم داایتعا و رداخم داوام قااچای اب هزرا م رما هب ار یرتشیب هجوت یمالسا یروهمج یاه ماقم ،ناریا هیلع قارع
   خیراات رد یمالاسا ماظن تحلصم صیخشت عمجم دش یم ساسحا هتشذگ نونای رد هک ییاهدو مک هب هجوت اب ادندرک
 تسایر هب یداتس نآ ساسا رب هک دناسر بیوصت هب رتالاب ییآراک اب ار ردخم داوم اب هزرا م نونای 2910 هام نابآ موس
   لیکاشت ااب  اداش هدراذگ نآ هدهع رب ًاارصحنم ردخم داوم اب هزرا م رما و لیکشت هیرجم هوی ماقم نیرت یلاع و نیرتالاب
  هایلک ، دایدرگ یم بوسحم دایتعا و ردخم داوم قاچای اب ناریا یمالسا یروهمج تازرا م رد یز ع ه قن هک داتس نیا
  طابر ی ذ و لوئاسم ی ااه نامزاس یارب و ذاختا ناداتعم یناوتزاب و هزرا م ،یریگشیپ هنیمز رد اه تسایس و اه یشم طخ
  نایا یارجا رد ،اه ناتسا ردخم داوم اب هزرا م یگنهامه یاروش و ردخم داوم اب هزرا م داتس راک عورش اب ادش یم غالبا
  دواجو هب هیئاضی و هیرجم هوی نیب یبول م یگنهامه رگید فرط زا و مکاحم رد ییاضی هیور تدحو یفرط زا نونای
 ادمآ

  تادایدهت» : دایوگ ی   ام و هداد رارای رظندام ار یلم تینما تادیدهت هدومن هئارا دیدهت زا هک یزیرعت رد ناملوا درانیر
    یاراب ار یگدانز تایزیک تفا ر خ یهاتوک ًاات سن هرود رد و رثؤم لکش هب هک ییاهدادیور هلسلس ای مادیا یلم تینما
     یاهداحاو ااب رواشک کای تموکح هک ییاه یشم طخ فیط شهاک یدج ر خ اب زین و دروآ شیپ روشک کی نانکاس
   بااختنا هاب تسد اه نآ نایم دنناوت یم (اه تکرش و اه هورگ ،صاخشا) روشک کی رد دوجوم یصوصخ یتموکح ریغ
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    رد رواشک کای یبااختنا  یااه  هانی زگ شهااک ناوت یم ار اه یشم طخ فیط شهاک ،فیرعت نیا رد «ادشاب هارمه ،دننز
    یدایدهت ،یاتینما دایدهت ره ایآ مینی ب میهاوخ یم لاح ادومن انعم عفانم در شیپ روظنم هب کیژتارتسا یاه یریگ میمصت
    فاداها هاجوتم هاک  دنتاسه یتادیدهت ،یلم تینما تادیدهت ،تزگ دیاب خساپ رد ؟ددرگ یم بوسحم یلم تینما هیلع
 ی ااه      هزواح رد راتمک و تاسا یاتلود و یموامع ی ااه   هزواح ااب ط ترم بلغا یلم عجرم فادها و دنشاب یلم عجرم
     ،یدااصتیا ،یاسایس ،یمااظن ؛فالتخم ی ااه   شاخب تایدوجوم ، داسر یم رظن هب رگید یوس زا ادراد راری یصوصخ
      راه نیارباانب ؛دناشاب هتاشاد رارای یلم تینما عجرم فادها هعومجم رد یگمه روشک کی ی یحم تسیز و یعامتجا
   یاخرب یاراب یهاگ یتح ادوب دهاوخ یلم تینما هیلع و یتینما ،دزادنا ر خ هب ار اه شخب نیا تیدوجوم هک یدیدهت
   تایدوجوم لااثم  یاراب ا درایگ   یام رارای یلم تینما تادیدهت بوچراچ رد زین اه متسیس یخرب تیدوجوم ،اهروشک
    زا ااما ،تاسا یموامع تادیدهت زا راشرس رازاب هکنآدوجواب اتسا یلم تینما عجرم فده ،اکیرمآ یارب رازاب داصتیا
      کای نآ تایدوجوم ندااتفا را خ هاب ،تسا رازاب داصتیا هدحتم تالایا رد تلود یژولوئدیا یاه هیاپ زا یکی هک اجنآ
     هالوقم هاک میاامن یاسررب تسا مزال دوخ یلصا ثحب هب تشگزاب اب و اجنیا رد ادوش یم بوسحم یلم تینما دیدهت
      رد كاایرت تاشادرب و دایلوت هوا نا ماجح ؛دور     یام راماش هاب نارایا یلم تینما هیلع یدیدهت دح هچ ات ردخم داوم
  داصرد 16 هک هداد ناشن یرامآ اه یسررب ادوش یم ام روشک یارب یعامتجا و یتینما تالکشم زورب بجوم ،ناتسناغفا
    لئااسم ااب ط ترام یعون هب (اااو یتارکنم و یلام مئارج ،قالخا فالخ دراوم ،اه یریگرد ،اه تیرس) مئارج ریاس رامآ
    یاب ،میانکن رااک یرتشیب ناوت اب و مینکن هجوت ردخم داوم لضعم هب یدج روط هب رگا اذل اتسا ردخم داوم زا یشان
 هک دراد ار نآ تیفرظ و دوش یم روشک رد كانر خ و یتینما نارحب ندمآ دوجو هب ثعاب ردخم داوم هلئسم هب یهجوت
       کای هاب بیاسآ نایا نداش لیدا ت یدج ههد ،ههد نیا دیدرت یب ادوش بوسحم ام تینما لک هیلع یدیدهت ناونع هب
 ادوب دهاوخ یلم تینما هیلع یدیدهت تیاهن رد و یرادا ،یداصتیا ،یعامتجا ،یسایس ریگارف نارحب
   یدایدهت رداخم داوم دیدهت یلو تسا هوقلاب یدیدهت یمتا دیدهت اریز ،تسا رتالاب زین یمتا دیدهت زا داوم نیا دیدهت
  ادنردخم داوم هغدغد ریگرد ناهج تیعمج مراهچ کی رضاح لاح رد هک ارچ العزلاب
  ماسیرورت و ردخم داوم اتسا مسیرورت هدیدپ اب نآ مجسنم و گنتاگنت طا ترا ردخم داوم هلوقم یتینما ءوس تاع ت زا
     هانیزه راپ یتیلااعف رداخم داوم یناهج تراجت هداعلا قوف شدرگ دوجو اب تسا یعی ط رایسب اما دنتسین دازمه هچرگا
  ااب  ا   داشاب رداخم داوام دننام یا هنیزه مک ًاات سن و روآدوس تراجت هب جاتحم دوخ تایح موادت یارب مسیرورت دننامه
         زا عوان کای ناوانع هاب دواخ ،رداخم داوام لاضعم ،ردخم داوم زا لصاح یلام عبانم هب مسیرورت یگتسباو هب هجوت
  گرزاب لضعم ود نیب گنتاگنت طا ترا و یگتخیمآ مه رد نیا اددرگ یم حر م «ناهنپ مسیرورت» ترا ع اب و مسیرورت
 «  رداخم داوام تمدخ رد مسیرورت و مسیرورت تمدخ رد ردخم داوم» ؛تزگ ناوت یم هک هدیسر یدح هب زورما یایند
 داوم تراجت زا اه تسیرورت هک جیار لالدتسا نیا» ؛دوش یم هتزگ هک هتفر شیپ هب ییاج ات یگتسویپ مه هب نیا  اتسا
     ماسیرورت هاشیر ،دواخ رداخم داوم دیلوت هک ارچ دوش هتشاذگ رانک دیاب دننک یم هدازتسا دوخ یلام نیمأت یارب ردخم
     هداننک ناراگن دااعبا هاب هجوت اب یلم تینما یلاع یاروش هک هدوب لضعم یگدینیپ و تیمها بتارم هب هجوت اب اتسا
        زا ار نآ یتاشادهب داض و یاتینما داض ،راواع و قااچای ،داایتعا شرتسگ دوخ 149 هسلج یط ردخم داوم لضعم
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  ،هدیاسر یر هر مظعم ماقم یاضما اب هک یلمعلا روتسد یط و هدومن دادملی یلم هعجاف زورب و تینما دیدهت یاه هناشن
  اتسا هدومن غالبا و ءاصحا ار لضعم نیا لرتنک و راهم تهج لوئسم یاه هاگتسد هدمع فیاظو
    نایا زا یاشخب و دواش  یام دیلوت  ناتسناغفا رد اپورا رد  هدش  عیزوت ردخمداوم %41 دحتم  للم  نامزاس  عبانم شرازگ  هب
 و   لامح   تارطااخم  هب  هجوت اب ادوش یم لقتنم ییاپورا یاهروشک  سپس و  هیکرت  هب ردخم داوم ناینیاچای طسوت داوم
   یاللملا    نیاب یاهداناب ،ااپورا   سپاس و  هیکرت  هب داوم  ندناسررد  ناریا ریسم  یهاتوک و ردخمداوم  ییاوه و  ییایرد  لقن
   قایرط    نایا زا ار دواخ   یااه  هالومحم  داننک ی ام شالت  ناننمه ناریا  یمالسا ی روهمج دیدش  هزرا م  مغرب ردخمداوم
 ادننک  تیزنارت

 ردخم داوم عومجم زا هک تسا نآ زا یکاح (UNODC) دحتم للم نامزاس ردخم داوم و مئارج اب هزرا م رتفد شرازگ
   یایاسآ یاهرواشک قیرط زا 11 % و ناتسکاپ ریسم زا دص رد 99 ،ناریا قیرط زا دص رد 91 ؛ناتسناغفا رد هدش دیلوت
 هنالاس هک تزگ ناوت یم هدش مالعا رامآ ساسارب بیترت نیدب ادوش یم قاچای اهروشک رگید هب ناتسکیجات هژیوب هنایم
   نااینیاچای  ادواش      یام رواشک نایا دراو نارایا قراش یزرم یدا م زا قاچای تروص هب ردخم داوم نت رازه 1 دودح
  رهااظ   هاب   یااه  تایلاعف    یاخرب و یاششوپ   یااه  تکراش   سیاسأت یتح و  فلتخم یاهدرگش اب ردخمداوم یللملا نیب
   ندراک دراو هاشدخ  نمض رما  نیا ادننک یم اهروشک نیا  یرادکناب  ماظن دراو  ینونای  تروص  هب ار دوخ  لوپ ، یداصتیا
  یااه هیامرس دیدش  فیعضت و عورشم یداصتیا یاه تیلاعف زا یناسنا یورین ندش رود ب س ،ناریا یداصتیا تینما هب
  رداخمداوم قاچای رگید یوس زا ادناسر یم  لیادح  هب  قطانم نیا رد ار  هیامرس  تشا نا  ناکما و دوش یم  یلحم و یموب
 رد ار  قااچای  داوامزا   یاشخب  گرام نارگادوس ادوش یم زین روشک لخاد رد داوم نیا فرصم شرتسگ بجوم ناریا زا
  رد داتفا  یام قازتا ناریا رد هک یمئارج دصرد 42 زا شیب هک دهد یم ناشن اهرامآ  ادننک یم عیزوت ناریا یاهزرم لخاد
   داوام حلاسم ی ااه هورگ ،ناریا قرش بونج رد ینماان لیلد نیرت یلصا نونکا نیا رب هوالع اتسا ردخم داوم اب طا ترا
  یااه هنیزه فرص رب هوالع ردخم داوم قاچای زا یریگولج یارب ناریا یمالسا یروهمج لیلد نیمه هب ادنتسه ردخم
   ،رداخم داوام تراجت لد زا نونکات ادنک یم فرص هار نیا رد زین ار دوخ یتینما ناوت زا یدایز شخب ریزگان ،تزگنه
 ادنا هدرک دراو بیسآ ناریا تینما هب اهراب هک دنا هتفای شرورپ تسیرورت و رورش اهدص
 ا  تاسا هداش نی مأات ردخم داوم قاچای قیرط زا هق نم رد یتسیرورت یاه هورگ یلام عبانم زا یشخب ریخا یاه ههد رد
 ناریا قرش بونج رد ردخم داوم نارجات نیرت یلصا زا هورگ نآ یاه هدنامییاب و یگیر کلاملاد ع یتسیرورت کهورگ
      کامک رایاسب ااهنآ هاب وراین بذج و هحلسا دیرخ رد هک دوش یم بوسحم اه هورگ نیا یلام ع نم ردخم داوم ادنتسه
 ،  یتاربااخم   هتفراشیپ   یااه  هاگتاسد   هاب زهجم   یاه ناوراک  هلیسو هب هاگ ردخم داوم  گرزب و  هدمع  یاه هلومحم ادنک یم
    هاب اناشآ و  هدید شزومآ تارزن  هارمه  هب  ییاوه دض ک س یاهکشوم ًااضعب و اه حالس  عاونا ، بش رد دید  یاه نیبرود
 ادنوش یم ناریا دراو  هق نم
 و    ناتاسکاپ ااب   نارایا   یرتموالیک 1361 زرم ا تسا هدرک لیمحت روشک هب ار یتزگنه یاه هنیزه  نانآ اب  هلباقم ور  نیا زا
     تیعاضو ادانرادراری رداخمداوم   قااچای  یاهدناب ذوزن و دیدهت  ،رعم رد ناریا  بونج  یبآ  یاهزرم زین و  ناتسناغفا
  ،دانک  یام   مهاراف  ناینیاچای یارب  یرتشیب  تلوهس ، هیاسمه یاهروشک  یزکرم یاه تلود  فعض و یزرم  طاقن  یعی ط
 و   لراتنک    یاراب یداایز   یااه هنیزه تسا راچان ردخم داوم دورو اب  هلباقم یارب ناریا یمالسا  یروهمج لیلد نیمه هب
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   اهداص رازح ،  هامرآ    نواتب ااب   هاگرذاگ و   هاگنت اه هد دادسنا ،زیرکاخ رتمولیک اهدص  ثادحا ادنک فرص اهزرم دادسنا
     نایا رد نارایا تامادایا هالمج زا   ینااب هدید  کجرب اهدص داجیا و  یزرم  هاگساپ رازه زا شیب  ثادحا ، لاناک رتمولیک
 اتسا هدوب هنیمز
  ،تامادایا نیا هجیتن رد ادنا  هداد  صاصتخا  مهم رما  نیا  هب یرتمک رایسب یاه هنیزه اهروشک ریاس  هک تسا یلاحرد نیا
 شیب ،عومجم رد تاعالطا رب ینت م تایلمع 4466 دودح یارجا اب دندش قفوم ناریا یماظتنا یاهورین 0146 لاس رد
  داناب 400  و رازاه 6 زا ش یاب ،فشک نیفرم نت 1/61 و نیئوره نت 1/01 دودح هلمج زا ردخمداوم عاونا نت 241 زا
 و  مراج  ااب هلباقم رتفد 1146 لاس شرازگ دروآرب هب ادننک مدهنم ار هشیش دیلوت هاگراک 919 زا شیب و یشالتم قاچای
 رد  هنالااس  یابرغ  یااپورا  یاهرواشک  هاب ناتسناغفا زا قاچای كایرت و نیئوره شزرا ،دحتم للم نامزاس ردخم داوم
  یاناریا  نالوئاسم ا تاسا  داوام  نایا  یاراب تیزنارت هار و یلصا یاهدصقم زا یکی ناریا اتسا رالد درایلیم 16 دودح
 ادننک یم ط ض ار روشک هب هدش دراو كایرت و نیئوره نت 111 زا دصرد 49 دودح رد هنالاس

  داداعت  یماسر  راامآ ا تاسا  هداش ناریا رسارس رد دایتعا هدرتسگ و كانتشحو لکشم داجیا ثعاب ردخم داوم یناوارف
  رتالااب  رایاسب  زاین  نایا زا  یماسر ریغ رامآ و دنک یم دروآرب رزن رازه دصیس و نویلیم کی زا شیب ار ناریا رد ناداتعم
  فراصم  ناایم رد و  دنتاسه نز  نادااتعم  داصرد 3  ،رداخم  داوام اب هزرا م داتس یوگنخس راشفا زیورپ هتزگ هب اتسا
  هدانیازف  داداعت و  رداخم  داوام هب طوبرم یاه تیانج شیازفا اب ادنتسین مک الاب تالیصحت اب دارفا ردخم داوم ناگدننک
  هاب  نارایا اتسا هدش لید ت ناریا یرزیک تلادع ماظن یاه هناش رب ینیگنس راب هب ،دایتعا و ردخم داوم لضعم ،ناینادنز
 ادراد  رارای  دااقتنا و ،ارتعا دروم ،ردخم داوم قاچای هب نداد نایاپ یارب (قفومان) در ن رد مادعا تازاجم لامعا تلع
  هدواب  رداخم داوم هب طوبرم مئارج اب ه بار رد ،هتشذگ لاس یاه مادعا دروم رازه زا دروم 12 ،هزات دروآرب کی هیاپ رب
  لااح رد  زاین یو یآ چا / زدایا  هالمج زا  ینوازع  یااه  یراامیب هب التبا ای ردخم داوم یفرصم شیپ رثا رب گرم اتسا
 اتسا شیازفا

 
 ناريا کیتیلپوئژ و یراذگتسایس اب نآ هطبار و ردخم داوم -4 هرامش رادومن

 شهوژپ یاههتفای :ع نم
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 عبانم
    تااعلا م همانلاصف ،یاناریا  یااه  هرواش لد و یناهج براجت :یراذگ تسایس رد یعامتجا تاعلا م زا هدازتسا ،(4391) هرهز ،یزیر تایب

 21 هرامش ،ناریا یعامتجا

 61 هرامش ،میی باتک همانلصف ،میرک نآری رد یدرف تینما یسانشانعم ،(0391) یمتاح راز هلال و ینادنا یدامع هیمس و مظعا ،مچرپ

 11 هرامش ،یعافد تسایس همانلصف ،یلم تینما رب جیاتن و راثآ یرظن یسررب ،(1191) نسح ،ناشالت

 9 هرامش ،سیلپ یللملا نیب تاعلا م همانلصف ،روشک دنچ رد ردخم داوم اب هزرا م یاه همانرب یقی  ت هسیاقم ،(3191) نیسح دیس ،ینیسح

  هاگاشناد  نایوجاشناد  شیاراگ رد یمالسا تاداقتعا هب یدن یاپ ریثأت یبایزرا و ردخم داوم هنخیرات هعلا م ،(9391) هلا یلو ،تنیط شوخ
 46 هرامش ،یکشزپ خیرات همانلصف ،یلیصحت تفرشیپ قیرط زا ردخم داوم فرصم هب لیبدرا رون مایپ

 0 هرامش ،یهوژپ دایتعا همانلصف ،نارهت رازاب هب هژیو یهاگن اب ناریا رد ردخم داوم فرصم رازاب ،(6191) زر یرف ،اناد سییر

  داوام  قااچای رد  یکیژوالوفروموئژ  ،راواع  شاقن ،(3191) یمالغروپ اضردمحم و یهانپ دیمح و یرازص ریما و یلع دیس ،داژن یدا ع
 9 هرامش - زییاپ ؛مجنپ لاس ،یماظتنا تیریدم تاعلا م همانلصف ،روشک قرش بونج یاهزرم زا ردخم

 61 هرامش ،رظن غاب همانلصف ،ناریا یزرم قطانم شیامآ رد تینما و هعسوت ،(1191) فو م فیرش و اضر یلع ،بیلدنع

 تاعلا م همانلصف ،(یسایس یتخانش هعماج درکلمع و یلم تینما ه بار) یلم تینما یزادرپ هیرظن رد یثحب ،(1191) میحر دمحم ،یضویع
 06 هرامش ،یدر هار یعافد

 29 هرامش ،هاگآراک همانلصف ،(ردخم داوم قاچای رب یلیلحت یدرکیور) ناریا روشک رد مرج داصتیا ،(1391) اریمس ،یقتم

 و  ناتاسکاپ  نارایا  راب  دایکأت  ااب)  ایاسآ  براغ بونج رد ردخم داوم یکیتیلپوئژ یاهشلاچ ،(1191) یجنغ دمحم و اضر دیمح ،یدمحم
 9 هرامش ،کیتیلپوئژ همانلصف ،(ناتسناغفا

  داوام  هاب  دااتعم ناناوج نیب رد ردخم داوم فرصم ءوس مدع موادت رب رثؤم یعامتجا لماوع ،(9391) یز س ینامز مارهش و دیعس ،رفدیعم
 11 هرامش ،ناریا یعامتجا لئاسم یسررب همانلصف ،یتنس و یتعنص ردخم

  داوام  هاب  دااتعم ناناوج نیب رد ردخم داوم فرصم ءوس مدع موادت رب رثؤم یعامتجا لماوع ،(9391) یز س ینامز مارهش و دیعس ،رفدیعم
 11 هرامش ،ناریا یعامتجا لئاسم یسررب همانلصف ،یتنس و یتعنص ردخم

  ،نارایا  یعاامتجا  لئااسم همانلصف ،ناریا رد ردخم داوم قاچای و یراکیب نیب ه بار یسررب ،(3191) رخف ی ساشرگ دیعس و مثیم ،ییاسوم
 1 هرامش
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