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 هدیکچ
 رادروخرب یا هژیو هاگیاج زا للملا نیب ماظن رد یداصتقا و یدربهار ،یتینما مهم قطانم زا یكی ناونع هب هراومه سراف جیلخ یهقطنم
 زا و هدنامن ناما رد اه نآ زواجت زا و هدوب یناهج گرزب یاه تردق هجوت دروم هتسویپ ،ریخا یاه نرق لوط رد هک یا هنوگ هب ،هدوب
 حطس رد اهنت ار سراف جیلخ هقطنم تینما رضاح شهوژپ .تسا هدوب ناهج فلتخم قطانم نایم رد قطانم نیرتتابثیب و نیرتنماان
 و ییایفارغج یكیدزن .دزادرپ یم قیقحت عوضوم هب رضاح رصع رد تینما رثكتم داعبا نتشاد رظن رد اب هكلب هدركن یسررب یماظن
 ینماان و تینما ناوت یم هک تسا یدح هب نانآ لباقتم یاه یریذپ بیسآ نینچمه و ناگیاسمه ...و یداصتقا یسایس تالماعت نازیم
 لابق رد ار یلاعف یجراخ تسایس مود یناهج گنج زا سپ هک اكیرمآ هدحتم تالایا .دومن یبایزرا هتسویپ مه هب ار سراف جیلخ رد
 نآ نتفرگ رارق و سراف جیلخ رب برغ زکرمت لیالد نیرت یلصا زا یكی رگید فرط زا .تفرگ شیپ رد یا هقطنم و یناهج تالوحت
 ترابع هلاقم نیا یلصا فده .تسا هدوب هقطنم رد ناریا رونام تردق و ذوفن شیازفا زا یریگولج موزل اكیرمآ یژتارتسا ردص رد
 و یسایس و یماظن حطس هس رد سراف  جیلخ رد یزاس تینما یارب اكیرما و ناریا یتینما یاهدربهار هسیاقم و لیلحت زا تسا
 و یماظن حطس هس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اكیرما و ناریا یتینما یاهدربهار هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .یداصتقا

 ،کیتیلپوئژ تیعقوم هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .تسا یلیلحت -یفیصوت شهوژپ هدافتسا دروم شور ؟دنامادک یداصتقا و یسایس
 هجیتن رد و هدش هقطنم نیا هب یللملا نیب گرزب یاهتردق هلخادم و هجوت ثعاب سراف جیلخ کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ
 رب ینتبم تینما داجیا یارب ینورد یاهشالت یماکان ثعاب ینوریب رگهلخادم لماع ناونع هب ینوریب یاه تردق ینیرفآ شقن
 هس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اكیرما و ناریا یتینما یاهدربهار هجیتن رد و تسا هدش هقطنم رد یموب نارگیزاب تکراشم
 .دنتوافتم مه اب یداصتقا و یسایس و یماظن حطس
 .اکیرما ،ناریا ،سراف جیلخ ،یاهقطنم تینما ،تینما :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 هاگیاج زا للملا نیب ماظن رد یداصتقا و یدربهار ،یتینما مهم قطانم زا یکی ناونع هب هراومه سراف جیلخ ی هقطنم
 زا و هدوب یناهج گرزب یاه تردق هجوت دروم هتسویپ ،ریخا یاه نرق لوط رد هک یا هنوگ هب ،هدوب رادروخرب یا هژیو
 و تینما ،یناهج داصتقا رد نآ یساسا شقن هب هجوت اب و تفن فاشتکا اب هزورما .تسا هدنامن ناما رد اه نآ زواجت
 تفاب هب هجوت اب دسر یم رظن هب .(1198 ،رگزرـب)تسا ناهج و هقطنم یاهروشک یلصا ی هغدغد هقطنم نیا تابث
 نیب یراکمه رب ینتبم یا هقطنم تینما نآ یسایس یایفارغج و ینیمزرس تیعضو و سراف جیلخ ی هقطنم یاه تلود
 هقطنم یاهروشک ینارگن نیرت هدمع نونکات .تسا سراف جیلخ تینما نیمأت یارب هویش نیرت بسانم ،هقطنم یاه تلود
 ناتسلگنا ،مود یناهج گنج زا سپ .تسا هدوب «تینما» ی هلئسم ،سراف جیلخ ی هقطنم رد یبرغ گرزب یاه تردق و
 جورخ اب ،8٩38 لاس رد .دومن ظفح نانچمه ،دوب هدرک داجیا شیپ زا هک ار یتنس مظن ،هقطنم طلسم تردق ناونع هب
 ؛داد لکش ار هقطنم یتینما ماظن ،نوسکین ی هزومآ بلاق رد «ینوتس ود» فورعم تسایس یارجا اب اکیرمآ ،اه یسیلگنا
 لیاوا رد هکنیا ات ؛دندرب نیب زا ار ماظن نیا ،دنداد خر هقطنم رد هک یتانایرج ،داتفه ی ههد ینایاپ یاه لاس رد اما
 اب هک دمآ دوجو هب یبونج ی هیشاح رد ،«سراف جیلخ یراکمه یاروش» مان هب دیدج یتینما ماظن کی ،6138 ی ههد
 زاغآ رد یبطق ود یناهج ماظن و «وشرو» نامیپ یشاپورف یپ رد .دیسر تابثا هب زین نآ یناوتان ،تیوک هب قارع ی هلمح
 موهفم اب هطبار رد .دش نوگرگد روصت لباقریغ یا هنوگ هب سراف جیلخ ی هقطنم رد «تینما» موهفم ،6338 ی ههد
 رد ینیمزرس ی هدنیازف یاه شکمشک ی هرابرد ینارگن هب ار دوخ یاج (قباس) یوروش داحتا دیدهت نامگ ،«تینما»
 هب زین نآ هک دنک یم هیجوت هقطنم رد ار ناگناگیب ی هدنبای همادا یماظن روضح ینوگرگد نیا .تسا هداد هقطنم نورد
 هب هاگآ نارظان ،یا هقطنم دیدج تادیدهت نیا ربارب رد .دوش یم بوسحم سراف جیلخ رد ینماان عبانم زا ،دوخ ی هبون
 جیلخ یا هنارک یاه تردق ی همه تکرش اب ریگارف یا هقطنم داحتا نآ و دنشیدنا یم یا هقطنم ریذپان بانتجا لح هار
 هچ هک تسا شسرپ نیا خساپ نتفای یپ رد هلاقم نیا .تسا هقطنم رد رضاح یجراخ یاهورین اب لماعت رد و سراف
 یلوصا فادها ،لاح نیع رد و سراف جیلخ ی هقطنم تینما دناوت یم هزورما ،نآ نوگانوگ عاونا زا یتینما ماظن عون

 هب هجوت اب .دیامن یریگولج هقطنم رد فالتخا و لادج و شنت زورب زا و دنک نیمأت ار ناریا یمالسا یروهمج
 هنوگچ ناریا ،سراف جیلخ ی هقطنم رد یجراخ یاهورین روضح یفن رب ینبم ناریا یمالسا یروهمج یلوصا تسایس
 سراف جیلخ تیمها اب ی هقطنم نتفرگ رظن رد اب .(3198 ،یمیهاربا)دبای تسد هقطنم رد دوخ فادها نیا هب دناوت یم
 ،ور نیا زا .دنام هجوت یب نآ تینما هب تبسن ناوت یمن ،یدربهار و یتینما ،یداصتقا رامش یب هوقلاب یاهورین اب

 و تابث و هعسوت تیهام و موهفم رد گنهامه رظن عامجا اب و رگیدکی یراکمه اب هقطنم یاهروشک تسا یرورض
 یاهروشک هکنآ لیلد هب .دنیامن یراددوخ ،گنج و نارحب ،شنت ،یتابث یب یریزارس رد هقطنم ندیتلغ زا ،لباقتم مهافت

 نتفرگ رظن رد اب .دنتسه هقطنم نیا رد «تینما» یهلئسم ی هرابرد یفلتخم یاه هاگدید یاراد سراف جیلخ ی هیشاح
 8338 لاس رد سراف جیلخ مود گنج رد شنادحتم و اکیرمآ ی هدحتم تالایا یلامجا یزوریپ و یناهج دیدج طیارش
 تیوقت بجوم هک قارع و ناتسناغفا هب شنادحتم و روشک نیا یماظن ی هلمح و اکیرمآ ربماتپس 88 یهثداح یپ رد و
 .دش هقطنم رد یجراخ یاهورین روضح



 84 ...و ناریا یتینما یاهدربهار هسیاقم

 رد .تسا هدوب ناهج فلتخم قطانم نایم رد قطانم نیرتتابثیب و نیرتنماان زا هتشذگ یاه ههد لوط رد سراف جیلخ
 یراکمه و تکراشم رب ینتبم یا هقطنم یتینما مظن زا یعون داجیا هب رداق ناهج قطانم بلغا یاهتلود هک یلاح
 کیژتارتساوئژ ،کیتیلپوئژ تیعقوم .تسا هدنام ماکان یرما نینچ ققحت رد سراف جیلخ دناهدوب هقطنم نورد نارگیزاب
 هجیتن رد و هدش هقطنم نیا هب یللملا نیب گرزب یاه تردق هلخادم و هجوت ثعاب سراف جیلخ کیمونوکاوئژ و
 تینما داجیا یارب ینورد یاه شالت یماکان ثعاب ینوریب رگ هلخادم لماع ناونع هب ینوریب یاه تردق ینیرفآ شقن
 دهاش یدامتم نورق لوط رد سراف جیلخ و سراف جیلخ .تسا هدش هقطنم رد یموب نارگیزاب تکراشم رب ینتبم

 یلصا قطانم زا یکی هب هقطنم نیا درس گنج هرود رد و تسا هدوب هقطنم رد ییاپورا رگرامعتسا یاه تردق روضح
 درس گنج نایاپ و یوروش داحتا یشاپورف زا دعب .دش لیدبت یوروش داحتا و اکیرمآ ینعی تردقربا ود نیب تباقر
 ناونع هب یناهج حطس رد یبطق کت ماظن داجیا رب ینبم دوخ یناهج یاه تسایس اتسار رد ات درک شالت اکیرمآ زین
63 لاس رد قارع هب هلمح و دنک ینیرفآ شقن سراف جیلخ هقطنم رد کینومژه یتردق ناونع هب تردقربا اهنت  زا 96
 .(1٩98 ،نارگید و لیاتوتا)دوب رما نیا ققحت یارب اکیرمآ مهم تامادقا
 اه تسایس عون ،سراف جیلخ رد ینیرفآ شقن و روضح یارب گرزب یاه تردق تسایس و شالت زا هتشذگ لاح نیا اب
 ینتبم یدنب بطق یعون 6٩38 ههد رد .تسا هتشاد یساسا تاریثأت صوصخ نیا رد زین هقطنم یاه تلود تامادقا و
 و ناریا دننام ییاه تلود هک یلاح رد .دوب هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار سراف جیلخ تردقربا ود اب یراکمه رب
 ناونع هب رصم و قارع دننام رگید یاه تلود ،دندرک یم لمع هقطنم رد اکیرمآ نیدحتم ناونع هب یدوعس ناتسبرع
 یتوافتم ًاالماک درکیور روشک نیا ،ناریا رد یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب .دندش یم بوسحم یوروش داحتا نیدحتم
 موزل و تردقربا ود هب یگتسباو مدع رب یبرغ هن یقرش هن راعش بوچراچ رد و تفرگ شیپ رد صوصخ نیا رد ار
 یروهمج یوس زا هتشذگ یاه ههد لوط رد درکیور نیا .درک دیکأت هقطنم یموب نارگیزاب یوس زا هقطنم تینما نیمأت
 دیکأت یا هقطنم نارگیزاب یراکمه اب یموب و یتکراشم یتینما ماظن رب هراومه ناریا و تسا هتفای موادت ناریا یمالسا
 جیلخ یراکمه یاروش وضع یبرع یاهروشک صوصخ هب و یبرع نارگیزاب بلغا رگید یوس رد اما ؛تسا هدرک
 هدننک نیمضت ناونع هب ار اکیرمآ روضح هژیو هب و هدوب هقطنم تینما رد گرزب یاه تردق هلخادم راتساوخ سراف
 راجنه و درکیور نیا .دنا هتخاس مهارف ار هقطنم رد اکیرمآ روضح یارب مزال تاناکما و هدرک یقلت دوخ تینما
 فلتخم لاکشا هب نانچمه هقطنم نیمأت یارب یا هقطنمارف گرزب یاهتردق هب هجوت و لابقتسا یانعم هب ییارگ نورب
 .( 0٩98 ،نایدمحا)تسا هتفای موادت سراف جیلخ یبرع یاهروشک تسایس رد
 نوگانوگ یاه نارحب دهاش سراف جیلخ و هتفای شیازفا تدش هب یا هقطنم یاه نارحب ریخا یاهلاس رد هک یلاح رد
 لح یارب مزال یگنهامه و یراکمه زا هقطنم یاهروشک تسا نمی و قارع ،هیروس هلمج زا فلتخم یاه هزوح رد
 رد ییارگنورب راجنه موادت ناوت یم ار صوصخ نیا رد راذگریثأت یاهریغتم نیرتمهم زا یکی .دنا هدوب ناوتان اه نارحب
 زا اکیرمآ دننام گرزب یاه تردق یماظن و یسایس تیفرظ یریگ هرهب رب دیکأت .تسناد یاهقطنم نارگیزاب زا یخرب نیب

 نینچ موادت یاهدومن نیرت مهم زا نمی و هیروس رد نارحب لح یارب یدوعس ناتسبرع دننام ییاهروشک یوس
 دننام روهظون یاه تلود راهم و قرش رب زکرمت تسایس حرط اب امابوا تلود هک تسا یلاح رد نیا .تسا یراجنه
 ساسا نیا رب .تسا هداد ناشن دوخ زا هقطنم رد هنایارگ هبناجکی و میقتسم یماظن هلخادم هب یرتمک لیامت نیچ
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 و فادها دنناوتب ات دننک کیدزن هیسور دننام یرگید ینوریب تردق هب ار دوخ ات دنا هدرک شالت اهروشک نیا نامز مه
 ،ناراکمه و روـپ یدمحا)دنربب شیپ یا هقطنمارف نارگیزاب یراکمه و تیامح اب ار هقطنم رد دوخ یاه تسایس
 یزاس تینما یارب اکیرما و ناریا یتینما یاهدربهار هسیاقم و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .(0398
 ناریا یتینما یاهدربهار هک تسا نیا هلاقم نیا یلصا لاؤس .یداصتقا و یسایس و یماظن حطس هس رد سراف جیلخ رد
 هدافتسا دروم شور ؟دنا مادک یداصتقا و یسایس و یماظن حطس هس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اکیرما و
 .تسا یلیلحت – یفیصوت شهوژپ
 یرظن درکیور

 رد روشک کی هاگیاج و یعیبط لماوع شقن ،یلم تینما تاظحالم رب راذگریثأت یاه صخاش نیرت مهم زا یکی
 کی زا یشخب کیتیلپوئژ تخانش رلوف ماهارگ فیرعت رد .دوش یم ریبعت کیتیلپوئژ هب هک تسا یناهج ماظن هعومجم
 دیکأت تلود کی راتفر یلصا هدننک نییعت لماع ناونع هب ایفارغج رب دوخ کیسالک تأیه رد هک تسا یمیدق نف
 لماوع .دنیامن یم یدنب میسقت ریغتم و تباث لماوع هب ار اه نآ یخرب ،کیتیلپوئژ رب رثؤم لماوع یسررب رد .دنک یم
 لماش زین ریغتم لماوع و روشک لکش و یفارگوپوت عضو ،كاخ تعسو ،اضف ،ییایفارغج تیعقوم لماش تباث

 رایسب یکیتیلپوئژ لماوع هاگدید نیا رد هک تسا صخشم .تسا یعامتجا و یسایس یاهداهن ،یعیبط عبانم ،تیعمج
 ،ینیمزرس یفارگوپوت ،ییایفارغج تیعقوم لماش یکیتیلپوئژ صلاخ لماوع هب اج نیا رد .تسا هدش فیرعت عیسو
 .ددرگ یم هراشا تیعمج و یعیبط عبانم
 یتایح و یساسا یاه شزرا و تلود ،تلم زا تظافح یارب حلسم یاهورین ییاناوت و تیلباق رب رظان یماظن تنیما 
 دیدهت هنیمز رد یدایز براجت رشب خیرات رد هکنیا هب هجوت اب .تسا یجراخ یماظن مجاهت و دیدهت ربارب رد اه نآ
 ،تسا هدش مهارف تینما ای عافد رما یماظن یاهورین قیرط زا ًاالباقتم و دراد یدوجو یماظن مجاهت قیرط زا تینما
 بوسحم یلم تینما رصنع نیرت یلصا یماظن تینما .تسا هدوب رت هتسجرب هتشذگ رد تینما ِمیماظن دعب نیاربانب
 تینما (ظفح) ناوت و رادتقا لیسناتپ لک نازیم ،نآ هلیسو هب ات تسا ییاهن رایعم ،یرگ یماظن رصنع عقاو رد .ددرگ یم
 تلود یارب دیدهت نیرت یلصا زونه یماظن دیدهت ،یرایسب داقتعا هب .دریگ رارق تواضق دروم و هدش هدیجنس یلم
 یاهدرواتسد همه و تلود داهن و نیمزرس ،تیمکاح زا معا تلود یازجا همه یماظن دیدهت اریز ؛دوش یم بوسحم

 .(0398 ،نارگید و یسونیلاج)دهد یم رارق فده دروم ار هعماج ندمت و یداصتقا ،یتعنص
 عضاوم دنناوتب تشحو و سرت نودب و هنادازآ مدرم نآ رد هک تسا یسایس هاگتسد دوجو یانعم هب یسایس تینما

 یدادبتسا نازیم و یسایس تینما نیب تقیقح رد .دننک نایب دوجوم نیناوق بوچراچ رد ار دوخ یاهرواب و یسایس
 تیمها دروم نیا رد یسایس میژر لکش و تردق عیزوت هوحن .دراد دوجو سوکعم یا هطبار ،یسایس یاه میژر ندوب
 یرگید فیرعت رد .دبای یم شیازفا یسایس تینما ،دبای شهاک دادبتسا هچ ره ،دادبتسا و یسایس تینما هطبار .دراد
 نیب هدنزاس لماعت و یلم یتشآ و ماجسنا ،تدحو ،تلم و روشک تیدوجوم :تسا هدش فیرعت نینچ یسایس تینما
 ار نآ قالخا و تینالقع هب لیم وس کی زا ،دراد ضقانتم و هناگود یتلصخ ًااتیهام تسایس .یسایس ناگبخن و اه هورگ
 ام نرق لکشم نیرتگرزب .دوش یم هدیشک «ترارش» و هنهرب تردق تمس هب رگید یوس زا و دشک یم دوخ تمس هب
 .تسودنیا نایم نزاوت و لداعت داجیا
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-)تسا اراد اه ناکم و اه نامز یمامت رد داعبا ریاس رب ار هبناج همه یراذگریثأت ییاناوت تینما یسایس دعب عقاو رد
sinJer and wildawsky, 2018). یاهداهن و یداصتقا یاهدنیآرف دشر هب ور و یعیبط دنور رب رظان یداصتقا تینما 

 رد یا همیب و یا هیامرس ،یکناب ،یلام ،یداصتقا یاه هاگنب هغدغد نودب و لاعف تایح ،فرصم و عیزوت ،دیلوت
 رد هداتس و هداد و تالدابم هدنیازف دنور و للملا نیب داصتقا اب هدنزاس لماعت ،یصوصخ و یتلود ،یمومع یاه شخب
 رس ،بآ ،اذغ) یتسیز تایرورض هب دارفا سرتسد نازیم هب یداصتقا تینما .تسا نآ ریاظن و للملا نیب تراجت رازاب
 و دمآرد و عیزوت ،لاغتشا هرابرد یساسا یاه ثحب زا یعیسو هنماد اب رتالاب حوطس رد و هدوب طوبرم (شزومآ و هانپ
 .(0198 ،یمرک)تسا یگدنز یاهدرادناتسا زا یصخشم حطس ظفح ینعم هب تینما نیا نیمأت .تسا طبترم هافر
 اه نآ همه و تسا هتفای یسایس یاه ماظن راک روتسد رد ییالاو هاگیاج یداصتقا تینما هدیا ،یدالیم 0138 لاس زا
 درس گنج زا سپ ،تینما زا دعُبب نیا .دنیامن نیمات ار یداصتقا تینما شیوخ نادنورهش یارب هک دنا هدرک شالت
 لابندب ،هعماج ینمیا اب یداصتقا تینما طابترا دییأت نمض ،ناراذگتسایس و ناهوژپ شناد و تفای ینوزفا زور تیمها
 زا یرایسب هکنانچمه .دنا هدوب یعافد یتنس یاهدربهار رد ،یداصتقا تاعوضوم ندومن دراو تهج یدیدج یاه هار
 ییوس زا .دنریگ یم و هتفرگ هرهب دوخ دعاسمان تیعقوم حالصا یارب یداصتقا نیمات راعش زا موس ناهج یاهروشک
 رتشیب یریذپ بیسآ داجیا ثعاب مه ،زاسراک مرها کی ناونع هب یداصتقا تاناکما زا هدافتسا ،یللملا نیب هصرع رد
 شیازفا و داصتقا ندش یناهج اب اریز ؛تسا هتشگ یداصتقا تینما عوضوم تیمها رتنوزفا دشر مه و اهتلود
 ماظن .دنتسه هتسباو رگیدکی هب دوخ یاهیدنمزاین نیمأت یارب ینامز ره زا شیب لود ،اهدحاو یداصتقا یگتسبمه
 ینتبم یداصتقا تینما ترورض ،یلم داصتقا ییافک دوخ یاهدربهار ندومن لابند نمض رضاح لاح رد یسایس یاه
 لماک ققحت دهاش ملاع زا هطقن چیه رد دنچ ره دننک یم لابند تدش هب زین ار یناهج لباقتم یگتسباو یاهدربهار رب
 ییا هظحالم لباق روطب یداصتقا تامدخ و الاک یناهج عیزوت و میتسین یناهج نئمطم و رثؤم یداصتقا یراکمه
 اهتلم نیب و یللملا نیب ی هصرعرد اینغا و ارقف نیب فاکش اذل تسا لامش یاهروشک و هتفرشیپ لود دوس هب و هتفشآ
 .تسا هدش رتشیب

 قیرط زا هعماج کی مدرم یگدنز هویش یاقترا و ظفح نازیم» :زا تسا ترابع یداصتقا تینما لدنام تربار رظن زا
 زا زین نازوب یراب «.یللملا نیب یاهرازاب رد روضح مه و یلخاد درکلمع یارجم زا مهو ،تامدخ و اهالاک نیمأت
 حطس ،اجنیا رد هک دزادرپ یم عوضوم نیا هب تاقبط و اههورگ ،یدرف حطس هس رد و هدنار نخس یداصتقا تینما
 تایرورض هب ناسنا یسرتسد نازیم هب یداصتقا تینما ،یدرف حطس رد ،یو رظن زا .دوش یم حیرشت یدرف
 یاه ثحب زا یعیسو هنماد اب یداصتقا تینما هدیا ،رتالاب حوطس رد .تسا طوبرم (شزومآ و هانپرس ،بآ ،اذغ)یتسیز
 طیارش هب اهنت درف یداصتقا تینما ،نازوب رظن هب .تسا طبترم هافر و دمآرد عیزوت ،لاغتشا هرابرد یسایس رایسب
 ناونع هب و تسا یگدنز درادناتسا زا یصخشم حطس ظفح ینعم هب تینما نیا نیمأت هکلب دوش یمن دودحم یتسیز
 .(9٩98 ،لقیص)مینادب یداصتقا تنیما یرورض طیارش زا دیاب ار دزمتسد قادح قح ای لاغتشا ؛هنومن
                                                                                                           هعلاطم دروم طیحم
 لیدبت یللملا نیب فالتخا و نارحب یلصا یاه نوناک زا یکی هب هزورما هک تسا ناهج یبآ قطانم هلمج زا سراف جیلخ
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 یاه یکشخ و یبآ قطانم ریاس اب هسیاقم رد یزیامتم یاه یگژیو یاراد نوگانوگ یاههبنج زا هقطنم نیا .تسا هدش
 .تسا هدیشخب یا هداعلا قوف یاه یگتسجرب و تیمها نآ هب هک تسا ناهج

 
 سراف جیلخ تیعقوم- 1 هرامش هشقن

 http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=642:عبنم

 یا هقطنم .تسا هدش یسایس صوصخ هب و یداصتقا تاعزانم و تافالتخا یخرب زورب ثعاب زین نآ هدنیازف تیمها 
 عبرمرتمولیک رازه 613 ات 633 نیب نآ تعسو .دوش یم بوسحم ناهج تفن نیمأت قطانم نیرت مهم زا هک زیخ تفن
 نیرتشیب هک تسا رتمولیک 6669 سراف جیلخ لحاوس لوط .رزخ یایرد تحاسم فصن یتحاسم ًاابیرقت ینعی تسا

 هیقب و هدش بوسحم ناریا یلحاس قطانم وزج زمره هگنت ات هتفرگ واف هناهد زا ینعی تسا اراد ناریا ار یلحاس طخ
 یلحاس طخ رتمولیک 6669 زا نیاربانب .دوش یم لماش ار سراف جیلخ هزوح یبرع یاهروشک یلحاس طوطخ
 یضعب رد نآ ضرع و رتمولیک 6668 زمره هگنت ات قارع زا سراف جیلخ لوط .تسا ناریا نآ زا نآ رتمولیک 33٩8
 قمع طسوتم زمره هگنت رد .تسا فلتخم نوگانوگ طاقن رد سراف جیلخ قمع .تسا رتمولیک 669 ات 668 نیب اهاج
 بآ قمع طسوتم نآ یبونج لحاوس رد و رتم 6٩ ناریا لحاوس لک رد ،رتم 61 زمره هریزج فارطا رد ،رتم 668 بآ
 رد سراف جیلخ تعسو اما ؛تسا رتم 09 سراف جیلخ رد بآ طسوتم قمع یلک تروص هب یلو دسر یمن رتم 08 هب
 هک نانچمه .تسا هدش هتساک نآ تعسو زا نامز رورم هب هک دوب شا یزورما تعسو ربارب ود ًاابیرقت و رتشیب هتشذگ
 زونه نامز نآ رد ینعی هدیسر یم كوکرک و لصوم هب سراف جیلخ تعسو دنا هتشون یخیرات یاه باتک رد ناخروم
 ات تسا هدمآ یخیرات بتک رد هک یا هنوگ هب تشادن دوجو قارع مان هب یکشخ نیمزرس ًاالصا و هتفرگن لکش قارع
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 تسا هدوب لصتم ایرد هب شوش ینعی دنتخادنا یم رگنل شوش رد ...و یراجت یاه یتشک ناریا هب ردنکسا هلمح زا لبق
 .(8398 ،یمالغ)تسا هتفرگ هلصاف شوش زا و هتفر سپ ایرد زورما هک یلاحرد

 
 مشق هریزج و زمره هگنت زا ییامن- 2 هرامش هشقن

 (atlanticcable.com) :عبنم

 شیازفا دصرد 68 دودح 3863 ات 1663 یاه لاس هب تبسن ٩863 و 9863 یاه لاس نیب رد یتاحیلست تالدابم
 زا روشک هس ،٩863 ات 9863 یاه لاس رد .دنا هدوب هصرع نیا رد یلصا نارگیزاب زا زین ییایسآ یاهروشک .تشاد
 یتاحیلست هدمع هدننکدراو 68 زا ،تدم نیمه رد .دنتشاد رارق ایسآ هراق رد ناهج یتاحیلست گرزب هدننکرداص 68
 زا سپ و ناهج روشک 998 هسیاقم اب «رواپ ریاف لابولگ» یتنرتنیا هاگیاپ .دنا هتشاد رارق ایسآ هراق رد روشک 1 ،ناهج
 98 ،ناهج یماظن رترب تردق 03 نایم زا .تسا هدرک یفرعم ار ناهج رترب یماظن تردق 03 ،صخاش 60 یسررب
 .دنراد رارق ایسآ هراق رد دروم

 نویلیرت 6٩ زا شیبو تفن هدش تابثا هریخذ هکشب درایلیم 69٩ دودحرد سراف جیلخ هزوح اهدروآرب نیرخآ قبط
 یژرنا نزخم نیرت گرزب هب ار هقطنم نیا ،یریاخذ نینچ .تسا هداد یاجدوخردار یعیبطزاگ هریخذ بعکمرتم
 تاراما ،تیوک ،قارع ،یدوعس ناتسبرع ،ناریاروشک 0 رد هک یتفنرضاح لاحرد .تسا هدرک لیدبت ناهجرد
 دودح ،دوش یمدیلوت ناهجرد هک یماخ تفن لک هک یلاحرد .تسازوررد هکشب نویلیم 63 زا شیب ،دوشیم دیلوترطقو
 هیاپرب .دنک یم نیمأت ار ناهج تفنزا دصرد 03 دودح سراف جیلخ تفن ،نیاربانب ؛دشاب یمزوررد هکشب نویلیم 31
 یاضاقت تروص نیارد .دیسر دهاوخ هکشب نویلیم 0/888 هب هنازور 6363 لاس ات یناهج فرصم ،اه ینیب شیپ

 نآ رد هک دسرب زور رد هکشب نویلیم 60 دودح هب دیاش و تفای دهاوخ شیازفا سراف جیلخ تفن یارب یناهج
 .دوب دهاوخ ناهج دیلوت لکزا دصرد 01 هب کیدزن تفن یناهج دیلوترد سراف جیلخ هقطنم مهس تروص
 :تسا زیچ ود زا یشان ،یژرنا دیدج یاهیژتارتسارد سراف جیلخ هقطنم هاگیاج تیمها شیازفا
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 ماخ تفن یارب اضاقت شیازفا هجیتنردو فرصم شیازفا :لوا
 بیئاراک یایرد هزوحو یزکرم یاکیرمآ ،لامش یایرد نوچ ییاه هزوح تفنریاخذ شهاک :مود 
 یداصتقا و یراصحنا هقطنم هب ار نامع یایرد و دنه سونایقا دازآ یاه بآ هک تسا یللملا نیب یهاربآ زمره هگنت

 هب و لکش یلاله زمره هگنت .دراد رارق نامع و ناریا.ا.ج روشک ود ترواجم رد هگنت نیا .دنک یم لصتم سراف جیلخ
 ،یماظن یاه تسیژتارتسا ناعذا هب .تسا رتم 118 ات 09 نیب قمع و لیام 0/30 ات 83 نیب ضرع و لیام 168 لوط
 هنازور هاربآ نیا زا .تسا للملا نیب داصتقا رب ناهج یبآ هاگرذگ نیرتراذگریثأت و نیرت یدربهار دیدرت یب زمره هگنت

 دنک یم روبع ،تفن یناهج هضرع لک دصرد 03 هب کیدزن و اه شک تفن طسوت هدش لمح تفن لک دصرد 61 دودح
 .تسا یناهج داصتقا و یژرنا نیمأت رد زمره هگنت یدربهار تیمها هدنهد ناشن رما نیا هک

 هب یروبع تفن نیا دصرد 63 دودح .دنک یم روبع تفن هکشب نویلیم ٩8 ات 08 دودح هنازور زمره هگنت قیرط زا
 سراف جیلخ یاهروشک تفن دصرد 18 ات 98 طقف .دوش یم لقتنم دنه و نیچ ،نپاژ ،یبونج هرک هب دصرد 6٩ و اپورا
 دننام سراف جیلخ هزوح یاهروشک تادراو دصرد 6٩ زا شیب یروبع ریسم نینچمه و دوش یم رداص هلول قیرط زا
 جیلخ رد ایند تفن هدش   هتخانش ریاخذ دصرد 00 دودح هک تسا نیا ،رگید هجوت لباق هتکن .تسا زمره هگنت زا ناریا
 .(9198 ،یناخ هللادبع)تسا یراصحنا جورخ و دورو هار اهنت ،یدربهار یبآ هاگرذگ نیا و دراد رارق سراف 

 .تسا هتسباو زاگ و تفن شورف و تارداص زا لصاح یاه دمآ رد هب ًاامومع سراف جیلخ هقطنم یاهروشک داصتقا
 اب نیرحب و یگتسباو نیرتالاب ،تفن زا دوخ 8یلم صلاخان دیلوت %٩1 و تارداص دصرد ٩3 نیمأت اب تاراما و قارع
 تفن زا دوخ تارداص دصرد 1/03 نیمأت اب ناریا ،دنراد هقطنم رد ار تفن هب یگتسباو نیرتمک تارداص %81 نیمأت
 میظع ریاخذ یاراد زاگو تفن رب هوالع سراف جیلخ .تسا هتسباو تفن هب یلم صلاخان دیلوت زا دصرد ٩/08 رد طقف
 وگیم و یهام ییاذغ عبنم و علق ،جاز ،برس ،رلک ،زنگنم ،نهآ ،خینرز ،دیراورم ،درگوگ ،خرس كاخ لیبق زا یندعم
 تیمها ( سراف جیلخ یتفن یگدولآ لرتنک هب طورشم) ییاذغ داوم نیمأت ثیح زا هژیو هب هقطنم داصتقا رد هک تسا

 ناهج یجراخ یناگرزاب رد یهجوت لباق شقن ،موس ناهج دنمتورث زکارم زا یکی ناونع هب سراف جیلخ .دنراد یصاخ
 .(9198 ،یناخ هللادبع)تسا تیعقاو نیا زا یا هولج سراف جیلخ هقطنم رد دازآ ردانب هدیدپ .دراد
 لک تیعمج دصرد 1 ربارب ینعی رفن 663 و رازه 91٩ و نویلیم 83 دادعت هب 1138 لاس رد سراف جیلخ تیعمج
 روشک نیرت تیعمجرپ ،تیعمج دصرد 1/30 نتشاد اب ناریا تسین لداعتم هقطنم رد تیعمج عیزوت .تسا هدوب ناهج
 یبسن مکارت .تسا نآ بونج یاهروشک زا رت تیعمجرپ سراف جیلخ لامش یاهروشک یلک روط هب .تسا هقطنم

 عبرم رتمولیک رد رفن 3 اب نامع و نیرت مکارتم عبرم رتمولیکردرفن 900 مکارت اب نیرحب و تسا لداعتمان زین تیعمج
 تاراما یاهروشک سراف جیلخ هقطنم رد ار تیعمج یموق بیکرت نیرت هتسسگ .تسا هقطنم رد اهروشک نیرت مکارت مک
 .دنبهذم هعیش و ناملسم هقطنم تیعمج تیرثکا هک دهد یم ناشن تیعمج یبهذم بیکرت .دنراد رطق و یبرع هدحتم
 ،تیعمج ترثک اب هارمه یبهذم سناجت .دوش یم هدهاشم نیرحب و تیوک روشک رد ناناملسم ریغ یبسن مقر نیرتالاب

                                                                                                                                                               
1. GNP 
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 تسا سراف جیلخ هقطنم رد ناریا تردق گرزب لماوع زا یکی رما نیمه و دوش یم هدید ناریا روشک رد اهنت
 .(9198 ،یناخ هللادبع)

 زا سراف جیلخ .تسا هتفرگ لکش یناهج یاه تسایس و یلحم عاضوا ریثأت تحت سراف جیلخ هقطنم یسایس تخاس
 یجراخ یاهتردق ،دنشاب هتشاد تکرش نآ تینما و تسایس رد یلخاد یاهورین هکنآ زا شیب هک تسا یقطانم دودحم
 و تابث لخم یزرم و یضرا تافالتخا هزادنا هب یلماع چیه سراف  جیلخ هقطنم رد .دنراد شقن نآ رد اکیرمآ هژیو هب
 .تسا هدوبن یزرم و یضرا تافالتخا دهاش سراف  جیلخ هزادنا هب ناهج زا یا هقطنم چیه دیاش و دشاب یمن تینما
 سراف جیلخ باتک رد نیترام رونل مناخ .دراد دوجو هقطنم یاهروشک نیب یزرم و یضرا تافالتخا دروم 60 زا شیب
 .دنک یم رکذ دروم 93 سراف  جیلخ هزوح رد ار ییایرد تاعزانم دادعت تابث  یب

 :دوش یم هدید یسایس راتخاس عون هس سراف جیلخ هقطنم روشک تشه رد
 .تسا هدش یراذگ هیاپ تاباختنا ساسا رب و دراد مدرم یار رب هیکت هک ناریا.ا.ج- 8
 .تسا یریزو تسخن و یروهمج تسایر تروص هب و تاباختنا رب ینتبم هک قارع یروهمج یسایس راتخاس -3
 هدحتم تاراما ،یدوعس ناتسبرع روشک شش)سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع یاهروشک یسایس راتخاس-9
 لآ ـ (یدوعس ناتسبرع)دوعس لآ .تسا یا هلیبق و یهاشداپ تروص هب هک (نامع و تیوک ،رطق ،نیرحب ،یبرع

 (نامع)دیعسوب لآ (یبظوبا)نایهن لآ (رطق)یناث لآ (نیرحب)هفیلخ لآ (تیوک) حابص
 تالکشم راچد تهج دنچ زا سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع روشک شش هک درک هجوت عوضوم نیا هب دیاب

 :زا دنترابع هک هبناج همه یگتسباو و دنتسه یتینما و یداصتقا و یسایس
 اکیرما اصوصخم و یبرغ یاهروشک هب یدایز یداصتقا یاه یگتسباو سراف جیلخ یراکمه یاروش یاضعا- 8
 .دنتسه ناشدوخ زاین دروم تالوصحم زا یرایسب هدننک دراو و ماخ تفن هدننک رداص اهنیا .دنراد
 دنراد اکیرما اصوصخم و یبرغ یاهروشک هب یدایز یماظن یاه یگتسباو ،سراف جیلخ یراکمه یاروش یاضعا- 3
 اصوصخم و برغ هب هتسباو الماک هک تفگ ناوت یم تارج هب یماظن تاودا و تازیهجت هزوح رد هک یروط هب
 .دنتسه اکیرما

 شش نیا نامکاح تابث هک تسا یوحن هب سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع برع روشک شش یسایس راتخاس-9
 .تسا اکیرما اصوصخم و برغ هب ییاهزایتما نداد و طباور رب یکتم روشک
 یداصتقا حطس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اکیرما و ناریا یاهدربهار -1
 ،هسنارف ،ناتسلگنا اب ییوگ هک هدوب یا هنوگ هب ،سراف جیلخ رد ییاپورا یاهروشک روضح هتشذگ نرق دنچ یط
 قیرط زا ییایفارغج میقتسم ی هلصاف رظن زا هک تسا یلاح رد نیا .میا هدوب هیاسمه ...و ایناپسا ،لاغترپ ،دنله
 یمن ای ار طابترا نیا ناکما ناریا ات اپورا لصافدح رد ییاهروشک دوجو اما ؛ایرد ات میا هدوب اه نآ هب رتکیدزن یکشخ
 و لصا رد ،سراف جیلخ صوصخب و بونج رد ناریا یبآ یاهزرم هکنآ نخس نیا لصاح .تسا هتخاس یم مک ای داد
 ناریا تشذگرس و تسایس رب یمیقتسم ریثأت هتشذگ نرق ود یط یساسح زرم نینچ .دراد یللملا نیب تیمها ساسا
 رگید ترابع هب .دیدرگ سراف جیلخ تالوحت اب هتسبمه ناریا یلامش و یقرش یاهزرم تالوحت هکنانچ .تسا هتشاد
 هب سراف جیلخ زین نونکا مه .تفای یم زورب و روهظ سراف جیلخ تمس رد هراومه تالوحت نیا یللملا نیب دعُبب
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 سراف جیلخ یداصتقا تیمه .تسا هدش شیپ زا شیب یتیمها دجاو نایناریا یارب ،نآ نوماریپ یاه تلم رگید دننام
 لحم زا روشک یزرا دمآرد زا ییالاب رایسب ّبدح رد هک تسا ریذپ ناکما هداس ی هتکن نیمه یروآدای اب نایناریا یارب

 جیلخ و یجراخ دمآرد ،تفن یترابع هب .دریگ یم تروص سراف جیلخ قیرط زا زین تفن رودص .تسا تفن رودص
 و تسا روشک تارداص و تادراو یلصا هاگرذگ سراف جیلخ هکنیا ؛دنیوگ یم هجدوب یارب ار نخس کی همه سراف
 حیضوت هب زاین ،دراد یداصتقا فلتخم یاه شخب تیلاعف و تاطابترا ،لاغتشا رد تادراو و تارداص نیا هک یشقن
 هب یهجوت رگا ،میشابن هجوتم نادنچ نادب یداع تلاح رد ات دوش یم بجوم یتفن دمآرد ریظن مک شقن یهتنم .درادن

 زا شیب نیا و دنوش یم یهتنم سراف جیلخ ردانب هب طوطخ نیا رتشیب هک میبای یمرد میشاب هتشاد روشک یلیر طوطخ
 شیارگ .دهد یم ناشن ار تمس نیا رد روشک یداصتقا تیلاعف و اهردنب تیمها دوخ نیا .تسا یزرم قطانم رگید
 یتفن یاه هزوح رگید و یبونج سراپ رد یراذگ هیامرس میظع مجح ،ماخ تفن یاج هب یتفن یاه هدروآرف رودص هب
 هشوگ رگنایب کی ره سراف جیلخ لحاوس و ریازج رد یداصتقا ی هژیو و دازآ قطانم زا یمهم شخب رارقتسا زین و
 هرهب هب یدنمقالع ریخا یاه لاس رد یتح .دیآ یم رامش هب نایناریا یارب سراف جیلخ یداصتقا تیمها زا ییاه
 ماگنه رد هلاس ره .تسا هدش رتشیب زین درگناهج بذج یارب بونج ریازج و لحاوس ییایفارغج طیارش زا یریگ
 هب هجوت و دیکأت ی همه اب .دیآ یم رامش هب یزورون یاهرفس دصاقم زا یکی سراف جیلخ لحاوس و ردانب زین زورون

 یرایسب تیفرظ زونه ...و یزاس یتشک ،تالیش نتفرگ رظن رد اب یتح ،یداصتقا روما رد نامع یایرد و سراف جیلخ
 ی هیذغت و لاغتشا زا یکدنا دصرد نونکا مه .تسا هتفرگن رارق لماک یرادرب هرهب دروم هک دراد دوجو ناماس نیا رد
 ایند رد طسوتم روط هب هک یلاح رد .تسا ییایرد ینعی ؛دراد ایرد اب میقتسم طابترا (دصرد کی دودح دیاش) روشک
 رد تیعمج زا یمین دودح ناهج رسارس رد نینچمه .ددرگ یم هدافتسا هیذغت و لاغتشا یارب ایرد زا دصرد 09 دودح
 هب ندیسر بیسآ زا یریگولج ،تراجت ،تاطابترا زین نآ تلع .دنتسه زکرمتم نادب کیدزن ای یلحاس قطانم
 همانرب بناج زا لیلد نیمه هب .تسا كدنا ام روشک رد مقر نیا .تسا نآ ریاظن و تالیش زا یریگ هرهب ،یزرواشک
 هدش هتفرگ رظن رد لاغتشا داجیا و ینیمزرس شیامآ ،روشک ی هعسوت یارب هجوت لباق تیفرظ کی ناونع هب نازیر
 یاه هتشر داجیا ،یدرونایرد نامزاس سیسأت نوناق دننام ایرد زا یریگ هرهب اب طبترم دیدج نیناوق بیوصت .تسا
 صوصخ رد یدربراک و یملع یاه سنارفنک ییاپرب ،یدرونایرد و ایرد اب طبترم یلاع شزومآ زکارم و یلیصحت
 لاح رد مهس هب یهاگن .تسا شیازفا لاح رد زور هبزور ییایرد تادیلوت و تاسیسأت ،یژولونکت ،گنهرف ،خیرات
 هتشون نیا ی هلصوح زا هک دروآ دهاوخ دوجو هب ار یدنلب رایسب تسرهف روشک یداصتقا ی هعسوت رد ایرد دشر
 تسیز طیحم هب طوبرم دشر لاح رد تامادقا رد ناوتب ار تسرهف نیا ییاهتنا لوصف دیاش .دوب دهاوخ جراخ
 یملع و یکینکت تامازلا رب هوالع .دوش یم یریگ یپ یداصتقا و یفنص ،یطابترا یاه تیلاعف یاپ هباپ هک تسناد
 یاهروشک ی هیلک یارب سراف جیلخ لئاسم ندوب كرتشم و هتسویپ هب رواب هک تسا نآ رگنایب رما نیا ،رصاعم یایند
 نیا لبق زا یناریتشک و یتفن یاه یراکمه و یراجت تالدابم دنچ ره .تسا لماکت و یقرت لاح رد نآ ینوماریپ
 هاگن وترپ رد ،دراد یتایح تیمها همه یارب هک ییایرد یارب كرتشم ی هغدغد اما ،هتشاد یپ رد ار یعاسم كارتشا
 یم تیوقت ار دیما نیا و دهد یم ناشن ار یرت ناشخرد ی همانراک تسیز طیحم هب هنارگن هدنیآ و هنادنمدرخ ،یناسنا
 ،یعیبط تسیز طیحم زا شیپ و شیب اما ؛دوش هتفرگ راک هب زین اه شخب رگید رد نآ زا لصاح ی هبرجت هک دنک
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 ،لاغتشا ،ترجاهم ،نورق یط .تسا هجوت لباق سراف جیلخ نوماریپ عماوج نایم تابسانم رب مکاح یناسنا یاضف
 .تسا هدوب ناماس نیا نامدرم یعامتجا تابسانم رد مه اب طبترم ییاه هژاو همه ،یدنواشیوخ ،تنوکس ،تراجت
 هتفای شیازفا تابسانم نیا تیمک ،تسا سمل لباق یبوخ هب یمومع قنور و هافر ،تفن تورث ی هجیتن رد هک نونکا
 ره زا ترجاهم بجوم هک یداصتقا تالکشم و یطحق تخس یاه لاس نامدرم نیا یخیرات ی هرطاخ رد اما ؛تسا
 هدش بجوم ار اه تفلا و اهدنویپ زا یهجوت لباق شیازفا ،هدش یم مه اب نامدرم ینیشن مه و سراف جیلخ یوس ود
 هیامرس دوخ نیا دنرگن یم تمس نیدب هرمزور تالوحت یارو رد و یدنم هقالع اب هراومه نایناریا ظاحل نیدب .تسا

 زا یضعب رد .دیآ یم رامش هب كرتشم و هبناج همه یلاعت و هعسوت و نواعت و یراکمه یارب یدنمشزرا رایسب ی
 و اهدنویپ .دوش یم فرص یرایسب نامز و هنیزه یطیارش نینچ نیا هب ندیسر یارب اپورا رد یتح و ناهج قطانم
 ردق ار نآ دیاب هک تسا یدنمشزرا ی هیامرس هصرع نیا رد یحور و یعامتجا ،یناسنا ،ینید ،یگنهرف تاهباشت

 و هقالع سراف جیلخ اب نایناریا ،مدش رکذتم هتشون نیا یادتبا رد هکنانچ ،هکنآ رخآ نخس .درب دوس نآ زا و تخانش
 یایرد لحاس زا نایشنماخه و نایمالیا نوچ یناریا ندمت نهک ناگدنروآ دیدپ .دنراد شیوخ خیرات یزارد هب یدنویپ
 ندمت رصع .دنا هدید نآ اب دنویپ رد ار شیوخ تلود رارمتسا و رادتقا زین نایناساس و نایناکشا و دنا هتساخرب سراپ
 ات ار نایناریا یدرونایرد ،سراپ رد رارقتسا اب هیوب لآ .تسا هدوب نایناریا ییایرد تراجت ییافوکش دهاش یمالسا
 نوچ ییاه تلود نانآ یاپ هباپ زین و زمره كولم و شیک رد رصیق ینب كولم .دنداد هعسوت نیچ و اقیرفآ قرشم
 هدوب دنه سونایقا و سراف جیلخ رد ناش تیلاعف زا یتمسق ای مامت ،رفظم لآ و نامرک ناییاتخارق و سراف ناکباتا
 نارالاس ایرد یدرونایرد و نایدنز رصع رد نایدنله جرخا ،نایوفص طسوت زمره یریگ سپزاب ی هسامح .تسا
 ندمت و یگدنز رد ایرد شقن روآدای همه ریخا ی هرود ات ایرد ی هصرع رد نایناریا یاه شالت ماجنارس و یراشفا
 یم ار شیوخ یخیرات تشذگرس و تیوه زا مهم یداعبا سراف جیلخ خیرات و مان اب دنویپ رد نایناریا اذل .تسا نانآ
 اب نایناریا تابسانم نینچمه .تسین نییبت لباق یتسرد هب نآ ییایرد تاهج و داعبا نودب یناریا ندمت و گنهرف .دننیب
 و لباقتم مارتحا و یتسیزمه رب ینتبم ی هطبار و یگدنز یایوگ هراومه ایرد نیا قیرط زا کیدزن و رود ناگیاسمه
 نآ رد نایناریا یهلا و یناسنا ندمت و گنهرف هک تسناد یا هنیآ ار سراف جیلخ ناوت یم .تسا هدوب لماعت و نواعت
 .تسا هتفای ساکعنا

 یسایس حطس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اکیرما و ناریا یاهدربهار -2
 .درک هجوت سراف جیلخ رد یمالسا یروهمج هاگیاج هب دیاب یا هقطنم تینما طیحم رد ناریا تیعضو یسررب یارب

 میظع رازاب" ،"زاگ و تفن میظع رئاخذ" دوجو لیلد هب هک تسا ناهج مهم کیتیلپوئژ قطانم زا یکی سراف جیلخ
 و گرزب یاه تردق هجوت دروم زین و یا هقطنم یاه تباقر و هعزانم یاراد هراومه "لیئارسا روضح" و "فرصم
 داجیا ثعاب سراف جیلخ رد اوق هنزاوم داجیا یگنوگچ ،یبطقود ماظن و درس گنج نارود زا .تسا هدوب یا هقطنمارف
 یژرنا عبانم هب یتعنص ناهج زاین .تسا هدش یا هقطنم ارف یاه تردق نالوج زین و یا هقطنم هدرتسگ یاه تباقر
 یبرغ یاهروشک ات تسا هدش بجوم هیسور یژرنا رئاخذ لباقم رد لقتسم یعبانم نتشاد هب زاین نینچمه و نئمطم
 تیمها یناریتشک طوطخ تینما نیمأت یارب هراومه اه نآ .دنشیدنیب تفن یاه هاچ رانک رد یماظن روضح هب هراومه
 ،سراف جیلخ رد یژرنا لاقتنا ریسم رد دوخ یگنج یاه یتشک رارقتسا اب ریخا لاس 69 رد و دنا هدوب لئاق یا هژیو
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 ناتسبرع ،ناریا یمالسا یروهمج یاهروشک ،رضاح لاح رد .دنا هتفرگ هدهع رب ار تفن نایرج زا تظافح اسأر
 رد ار اه نآ زا کیچیه ناوت یمن و دننک یم افیا سراف جیلخ هقطنم تالوحت رد ار یمهم شقن رصم و هیکرت ،یدوعس
 .تفرگ هدیدان یا هقطنم تالداعم

 یاتسار رد ،هقطنم نیا یروحم تیعقوم هب هجوت اب ار سراف جیلخ هقطنم رد اکیرما تسایس ،نازادرپ هیرظن یخرب
 دعب نارود رد اکیرما ،لاح نیا اب .دننک یم ریبعت یناهج حطس رد کینومژه هاگیاج بسک یارب روشک نیا یاه شالت
 ۀقطنم رد دوخ هنایوج هطلس تیعقوم تیبثت یارب تفگنه یاه هنیزه فرص و ناوارف شالت مغر هب و درس گنج زا

 ینومژه اب ناریا دننام یا هقطنم نارگیزاب تفلاخم .تسا هدوب ور هب ور یدج عناوم و اه شلاچ اب ،سراف جیلخ
 یاه ماظن هیلع یمدرم یاه مایق زورب زین و ناتسناغفا و قارع دننام ییاه هصرع رد روشک نیا یاه یماکان و اکیرما
 شالت رگید فرط زا .دوش یم بوسحم سراف جیلخ رد اکیرما ینومژه یا هقطنم هدمع عناوم زا ،یبرع یروتاتکید
 یقلت اکیرما لباقم رد یزاس هنزاوم یارب یمادقا ،هقطنم رد ذوفن لامعا یارب هیسور لثم گرزب یاه تردق ریاس
 لباقت و تباقر حطس زا ،هدش یناهج یاضف رد كرتشم عفانم زا یرادروخرب و طباور یگدینت مهرد هچرگ .دوش یم
 ینارگن فذح یانعم هب عوضوم نیا اما ،تسا هداد شیازفا ار اه یراکمه حطس ،لباقم رد و هتساک گرزب یاه تردق
 تخس هنایوج هنزاوم شالت دنچره نیاربانب ؛تسین نارگیزاب ریاس ربارب رد رگیزاب کی لماک یرترب زا اه نآ یاه
 لکش رد هنایوج هنزاوم یاه شالت اما ،درادن گرزب یاه تردق یژتارتسا رد ینادنچ هاگیاج رگید ،یماظن و یرازفا
 ،رضاح لاح رد و درس گنج زا سپ ۀرود رد هک تسا نیا یلصا هلئسم ،ور نیازا .دراد همادا نانچمه نآ مرن
 یم ناشن دوخ زا سراف جیلخ هقطنم رد اکیرما هنابلط ینومژه یاهراتفر هب تبسن یشنکاو هچ گرزب یاه تردق
 اب گرزب یاه تردق ریاس شنکاو رب هوالع سراف جیلخ هقطنم رد اکیرما هنابلط ینومژه یاه شالت هک نیا و ؟دنهد
 و دش دهاوخ هقطنم رد اوق هنزاوم رییغت بجوم یبرع راهب و یمالسا یرادیب ایآ ؟دشاب یم هجاوم ییاه شلاچ هچ
 دهاوخ زاغآ اه تباقر و تاعزانم زا یدیدج رود هک نیا ای و داد دهاوخ شهاک ار گرزب یاه تردق یماظن روضح
 دهاوخ ادیپ شیازفا یا هقطنم تسایس رد اه تلم شقن هک تسا نآ تفگ لاوس نیا هب خساپ رد ناوت یم هچنآ ؟دش
 اه تلود نیب هدنزاس تالماعت هب لیم و درک دهاوخ ادیپ شهاک تدم زارد رد یتسینویهص میژر رونام تردق و درک
 .(bilal & pavel, 2018)تفای دهاوخ ینوزف زین اه تلم و
 یروهمج .تسا وربور یمهم یاه شلاچ و اه ینماان اب قارع تلود ،ناریا یاهزرم نوماریپ رد رضاح لاح رد
 یاه هزوح رد روشک ود نیب یکیدزن یاه یراکمه و دراد قارع تلم و تلود اب یا هناتسود طباور ناریا یمالسا
 هدش عطق دیوید پمک نامیپ لیلد هب هک ار رصم اب دوخ طباور ات دنک یم یعس یمالسا یروهمج .دراد نایرج فلتخم
 هنافسأتم .دنک شالت اه نآ یزوریپ یارب اه یروتاتکید هیلع هدرک مایق یاه تلم رانک رد و دیامن ایحا هرابود دوب
 ینسح و یلع نب نیدباعلا نیز دننام ییاهروتاتکید ینوگنرس زا ناتسبرع هلمج زا یهاشداپ یاه ماظن زا یضعب
 یمن رظن هب دونشخ نیسح مادص ینوگنرس زا سپ قارع رد هدش ماجنا تالوحت زا زونه و دنتسین یضار كرابم
 و ناریا هلمج زا یا هقطنم یاه تردق زا یضعب نیب تباقر زین و ییارگاو بجوم دناوت یم عوضوم نیا و دنسر
 کی زا لیئارسا اکیرمآ روحم نیب نزاوت داجیا یگنوگچ ،رگید یوس زا .ددرگ یقلت سراف جیلخ رد یدوعس ناتسبرع
 نتفرگ تسد هب یارب شالت .تسا ینونک تیعضو رد یا هقطنم تباقر مهم تاعوضوم زا رگید یوس زا ناریا و وس
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 یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تباقر نیا هلمج زا نمی و هیروس و نیرحب دننام ییاهروشک رد تالوحت روما مامز
 هب لیدبت یمدرم مایق زین هیروس رد و دنا هدش نیرحب رد مدرم مایق ندیسر رمث هب زا عنام ناتسبرع و اکیرمآ .تسا

 روشک نیا مدرم شالت رب هوالع ناوت یم ار هیروس تالوحت هاگن نیا اب .تسا هدش یلخاد رگناریو هناحلسم گنج
 و وس کی زا یدوعس ناتسبرع و هیکرت ،اکیرمآ نیب یا هعزانم عقاو رد یبزح کت یتموکح راتخاس زا ییاهر یارب
 هیروس نارحب لح .درک یبایزرا یا هقطنم رتشیب ذوفن داجیا و تردق بسک یارب رگید یوس زا نیچ و هیسور و ناریا
 تیعقوم .دوش یم طوبرم دتفا یم قافتا هنحص نیا رد بیقر نارگیزاب یوس زا هک هچنآ هب یدایز دودح ات زین
 نایرج زا ینابیتشپ هلمج زا برع ناهج یاه تسایس زا یرایسب رد روشک نیا یگنهاشیپ و هیروس یکیتیلپوئژ
 .تسا هدرک ریگرد روشک نیا لئاسم رد ار یا هقطنمارف و یا هقطنم فلتخم نارگیزاب هراومه لیئارسا هیلع تمواقم
 دروم رما نیا زین للملا نیب طباور تایبدا رد و درک هدهاشم هیروس تالداعم هنحص رد هزورما ناوت یم هک ار هچنآ
 هدشن دودحم برع ناهج هب اهنت هک تسا دیدج درس گنج کی یریگ لکش زا ییاه هناشن عقاو رد هتفرگ رارق هجوت
 یم دیدج درس گنج نیا داعبا زا یکی لاثم ناونع هب .دزاس دوخ ریگرد زین ار یا هقطنمارف یاه تردق دناوت یم و
 رد نینچمه و ددرگ هیکرت و ناریا نیب طباور یدرس ثعاب و دهد رارق مه یور رد ور ار ناتسبرع و ناریا دناوت

 زنط .دیامن یهدناماس شیبرغ نیدحتم و اکیرمآ و نیچ و هیسور ههبج ود نیب ار ییاه یدنب كولب زین نالک حطس
 رد یسارکومد شرتسگ فلاخم هک سراف جیلخ هیشاح رد برع راک هظفاحم یاه یهاشداپ هک تسا نیا بلاج
 هب ناریا یمالسا یروهمج و دننک یم تیامح هیروس رد تالوحت و رییغت زا هیکرت اب هارمه دنتسه دوخ یاهروشک
 یم تیامح ینیطسلف تمواقم یماح ناونع هب دسا راشب یروتاتکید ماظن زا رالاس مدرم یسایس متسیس کی ناونع
 :درمشرب لیذ حرش هب ناوت یم ار سراف جیلخ رد دوجوم ینونک مهم یاه شلاچ و تاعوضوم عومجم رد .دیامن

 تاضارتعا بوکرس رد ناتسبرع شترا هلخادم و نیرحب مدرم مایق - 8
 سراف جیلخ رد اکیرمآ یماظن روضح موادت- 3
 یبرع یاهروشک رد وتان نامیپ یجیدت و مارآ شرتسگ- 9
 هیروس یاه یمارآ ان یاضف رد بیقر یاه تردق گنج- 1
 لیئارسا یبلط گنج موادت- 0
 ینیطسلف تلود لیکشت یگنوگچ- 0
 یروتاتکید زا هدرک روبع یاهروشک رد تینما و تابث داجیا یاه هویش و اهراکهار- ٩
 سراف جیلخ هقطنم رد دیدج تردق هنزاوم داجیا رد یفطع هطقن برع ناهج تالوحت و یمالسا یرادیب لاح ره هب
 یم تروص اه تلود ینعی کیسالک نارگیزاب حطس رد هقطنم رد "تردق نزاوت" نیا زا شیپ .دوش یم بوسحم
 تسایس یاه ییایوپ" روحم رب نامزمه "تردق نزاوت" یبرع تالوحت زورب اب اما ؛دوب رت عیرس و رت ناسآ هک تفرگ
 رتدنک و رت هدیچیپ تیهام رد اوق هنزاوم داجیا یگنوگچ اذل .دریگ یم تروص اه تلود شقن و یبرع عماوج "یلخاد
 ،یزاس یسارکومد لثم یبرع یاهروشک یلخاد ییامتجا یسایس لئاسم ،برع ناهج تالوحت زورب اب .تسا هدش
 قوقح ،رشب قوقح ،ییارگ مالسا ،یداصتقا یاه متسیس ،ییارگرادتقا زا جورخ ،یسایس راتخاس تاحالصا ،یدازآ
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 یریگ تهج دوخ لوحت نیا و هدش لیدبت اهروشک نیا لئاسم یلصا تیولوا ناونع هب هریغ و نانز قوقح ،ناناوج
 .تسا هداد رارق ریثات تحت ار یا هقطنم تردق تالداعم رد اهروشک یجراخ تسایس
 رد دوخ "ذوفن و شقن" شیازفا یارب اه تلود تباقر هیاپ رب یبرع تالوحت لیلحت و هیزجت یلصا روحم نیاربانب

 هدوزفا نآ تیمها رب زور هب زور یلو هدش هجوت نآ هب رتمک هک یروحم ،دریذپ یم تروص اوق نزاوت بوچراچ
 و لئاسم" بیکرت لیلد هب رتشیب هیروس نارحب و نمی ،نیرحب ،رصم لئاسم یاه یگدیچیپ ،لاثم ناونع هب .دوش یم
 تردق نزاوت ظفح یارب اه تلود کیسالک شقن و "یا هقطنم لئاسم" اب اهروشک نیا "یلخاد تسایس یاه ییایوپ
 .(Snow, 2018)تسا هدرک راوشد رایسب ار یا هقطنم یاه نارحب تشونرس ینیب شیپ عوضوم نیمه و تسا
 فادها هب لین یارب ار دوخ یا هقطنم شقن شیازفا یا هقطنمارف و یا هقطنم نارگیزاب زا کی ره هک تشاد هجوت دیاب

 ناهج رد یسایس یربهر بسک و "ذوفن" شیازفا یارب رتشیب ار دوخ شقن هیکرت و برغ .دنهاوخ یم دوخ صاخ
 تینما بیرض شیازفا و تادیدهت "راهم" یارب ار دوخ شقن ناتسبرع یتح و نیچ ،هیسور ،ناریا .دنهاوخ یم مالسا
 یارب ییاهرازبا ناونع هب یگمه "داصتقا" و "یژولوئدیا" ،"یتینما لدم" روحم ،انبم نیا رب .دننک یم لابند دوخ یلم
 هدنیآ ،لیلحت حطس نیا زا .دریگ یم تروص تردق تالداعم بوچراچ رد هقطنم رد یلصا نارگیزاب شقن شیازفا
 كولب رد .دوب دهاوخ یا هقطنمارف نارگیزاب و یا هقطنم نارگیزاب زا كولب ود تباقر رب هقطنم رد تردق نزاوت
 میژر اب هارمه رصم و ناتسبرع ،هیکرت ،ناریا ینعی هقطنم تردق یلصا و لاعف رگیزاب راهچ ،یا هقطنم نارگیزاب

 رارق دنک یم یریگیپ اکیرمآ قیرط زا ار دوخ عفانم هک لاعف ریغ رهاظ هب و هدرپ تشپ رگیزاب ناونع هب یتسینویهص
 دیدج یگژیو ،بوچراچ نیا رد .دنتسه هیسور و اکیرمآ یلصا رگیزاب ود زین یا هقطنمارف نارگیزاب كولب رد .دنراد
 نیا رب .تسا یا هقطنمارف و یا هقطنم نارگیزاب یا هقطنم تسایس رب "برع ناهج یلخاد لیسناتپ" ریثأت یبرع تالوحت
 هدوب "ذوفن و شقن" شیازفا و "دیدهت راهم" روحم رب برع ناهج تالوحت رد راذگریثأت نارگیزاب یمامت تباقر ،انبم
 یاهروشک رد "ذوفن" شیازفا و رگیدکی شقن "راهم" یانبم رب رتشیب ناتسبرع و ناریا تباقر ،لاثم ناونع هب .تسا
 یلم تینما و عفانم ررض هب ار ناریا یا هقطنم شقن شیازفا ناتسبرع .ینس و هعیش تباقر روحم رب ات تسا وسمه
 تینما تادیدهت عفر یارب ار دوخ یا هقطنم ذوفن و شقن شیازفا ناریا یمالسا یروهمج هک یلاح رد دناد یم دوخ
 .دناد یم یرورض دوخ یلم
 یربهر" بسک تسایس هیکرت .تسا رگیدکی یا هقطنم شقن شیازفا زا ینارگن یانبم رب رتشیب زین هیکرت و ناریا تباقر
 هرهب یاتسار رد برع ناهج یلخاد یاه لیسناتپ زا ات دراد یعس و دنک یم لابند ار سراف جیلخ هقطنم رد "یسایس
 رد عفانم بسک و یبرع یاهروشک اب یداصتقا طباور تیوقت تهج رد و وس کی زا دوخ "مرن تردق" زا یرادرب
 میلقا اب طابترا رد قارع یزکرم تلود رادتقا نتفرگ هدیدان یارب هیکرت تسایس .دربب هرهب رگید یوس زا هقطنم
 رد راکشآ تلاخد صوصخ هب و هقطنم رد یسایس یربهر نتفرگ تسدب یارب روشک نیا شالت نینچمه و ناتسدرک
 و ناریا هوقلاب یتسود .دزادنا یم رطخ هب هقطنم رد ار قارع و ناریا ییاوق نزاوت و کیتلپوئژ عفانم ،هیروس نارحب
 هقطنم هدنیآ تالوحت رب رتهب و رتشیب یراذگریثأت نازیم صوصخ رد رتشیب زین روشک ود نیا تباقر یتح ای رصم
 هب دقتعم ناریا .دراد رارق روشک ود ذوفن و شقن شیازفا و رگیدکی راهم یانبم رب زین اکیرمآ اب ناریا تباقر .تسا
 یاه نیمزرس مامت رد تلود کی لیکشت و یردام نیمزرس هب تشگزاب یارب ناینیطسلف هب کمک یارب شالت
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 جیلخ رد یهاگیاج لیئارسا یلعج تلود هک تسا رواب نیا رب و تسا نیمزرس نیا مدرم مامت ءارآ بسک اب ینیطسلف
 .(Williams, 2019)درادن سراف
 .تسا مکاح یهاشداپ تینما ظفح و تادیدهت راهم یپ رد هقطنم یتنس راک هظفاحم رگیزاب کی ناونع هب زین ناتسبرع
 قوقح ،یسایس تاحالصا لیبق زا برع ناهج یلخاد تارییغت و تالوحت ریثات تحت رتمک ات دنک یم یعس روشک نیا
 یریگ ولج دوخ یاهزرم نورد هب یبرع راهب تالوحت تیارس زا عقاو هب و دریگ رارق هریغ و ناناوج شقن ،نانز
 مایق بوکرس رد یماظن تلاخد و هیروس نارحب رد لاعف روضح و هقطنم رد ناریا راهم تسایس ،انبم نیا رب .دنک یم
 یلخاد یاه لیسناتپ زا هدافتسا اب زین ناریا .دنک یم یریگیپ دوخ یناطلس ماظن تینما شیازفا فده اب ار نیرحب مدرم

 و اکیرمآ یا هقطنم ذوفن و شقن شهاک یارب تالوحت تعرس ناهاوخ نیرحب و نمی ،رصم رد هژیو هب برع ناهج
 و تالوحت تعرس شهاک ناهاوخ یا هقطنم یاوق نزاوت ظفح و دیدهت راهم یارب زین هیروس رد و تسا لیئارسا

 .تسا هقطنم رد تابث و تینما ظفح یانبم رب تاحالصا ماجنا و تردق یسایس لاقتنا دنور هب دورو
 شنکاو نارگن برع ناهج تالوحت ریثأت تحت روشک نیا .تسا دوخ ءاقب ظفح و تینما هعسوت یپ رد رتشیب لیئارسا
 پمک نامیپ ندروخ مهرب و لیئارسا و بارعا حلص دنور و لیئارسا تیدوجوم هب یبرع عماوج یلخاد تسایس یفنم
 تالوحت تیریدم ناهاوخ اکیرمآ قیرط زا اتدمع و هدرک هشیپ ار طایتحا و ربص لعفنم تسایس نیاربانب ؛تسا دیوید
 .تسا یبرع
 تیریدم فده اب ار هقطنم رد یداصتقا و یتینما یسایس یاه نایرج رب طست و ذوفن شیازفا یتنس تسایس اکیرمآ
 رب زکرمت ،یتموکح یبرغ لدم هئارا و یمومع یساملپید ،دنمشوه تردق یریگراکب قیرط زا برع ناهج تالوحت
 هب "اه شزرا" و "عفانم" نیب باختنا رد نانچمه اکیرمآ .دنک یم یریگیپ هقطنم رد یزاس یسارکمد و طسوتم هقبط
 نیمه رب .دریگ یم ار دوخ عفانم فرط ،شیوخ یا سراف جیلخ تسایس رد لیئارسا تینما ظفح ندوب لصا لیلد
 هب و دراد دیکأت روشک نیا رد دوجوم ماظن ظفح رب و دنک یمن تیامح نیرحب رد یسارکومد زا هدحتم تالایا ساسا

 هدش بجوم اکیرمآ تدمزارد عفانم رگید یوس زا .درادن یضارتعا روشک نیا رد مدرم هناملاظ و نینوخ بوکرس
 و دیدرت راچد هدعاقلا دارفا هژیو هب هیروس تلود نیفلاخم یارب اه حالس عاونا لاسرا هب تبسن امابوا اریخا ات تسا
 یطارفا یاه هورگ تسد هب اهرازفا گنج نیا تسا نکمم هک دنک یم رکف اکیرمآ روهمج سیئر اریز دوش ینارگن
 تسایس ،اکیرمآ نیاربانب ؛دزادنیب رطخ هب ار لیئارسا تینما تدم زارد رد هجیتن رد و دتفیب هدعاقلا هلمج زا ارگ مالسا
 عفانم تسا نکمم هک اریز تسین یا هقطنم تابث ندروخ مهب ناهاوخ نوچ هدرک باختنا هیروس نارحب رد ار یلام دمن
 شقن نداد تسد زا نارگن برع ناهج یلخاد یاه لیسناتپ زا هدافتسا اب زین هیسور اتیاهن .دزادنیب رطخ هب ار اکیرمآ
 نیا ینارگن هب ،هیروس نارحب رد اکیرمآ اب هیسور یاه تفلاخم لاثم ناونع هب .تسا اکیرمآ راهم یارب دوخ یا هقطنم
 نماد یزور دناوت یم هک ددرگ یم زاب هقطنم رد اکیرمآ یرگیزاب تردق شیازفا و اه یبلط هعسوت لامتحا زا روشک
 .(Abdul ghafar, 2017)دوش مه هیسور ریگ
 یتینما و یماظن حطس رد سراف جیلخ رد یزاس تینما یارب اکیرما و ناریا یاهدربهار-3
 التخا هک دندش لصف و لح یوحن هب هقطنم رد یزرم لئاسم نیرت ساسح و نیرت هدیچیپ م .6٩38 ههد رخاوا ات
 و دیشخب عیرست ار یناهج ماظن تالوحت ،یوروش یشاپورف هچرگ .تفای شهاک یریگمشچ نازیم هب ار یزرم تاف
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 تاف التخا دوجو مغر یلع اما ؛دروآ دوجو هب هقطنم رد ار یزرم و ینیمزرس تابیترت هرابود فیرعت هب یدنمق الع
 تدحو و ییارگمه عنام هک تسین یا هنوگ هب تافالتخا نیا ،سراف جیلخ هزوح یاهروشک یخرب نیب رد یزرم
 اب زیامتم هقطنم نیا نیاربانب ؛تسین راد هشیر و قیمع نادنچ تاف التخا هیقب دروم ود یکی رد زج اریز دوش یا هقطنم
 مهارف یداصتقا هورگ کی داجیا روظنم هب رگیدکی اب یلحاس للم یراکمه یارب ار تصرف نیرتهب شا هژیو طیحم
 کیتیلپوئژ ناهج رد هقطنم یاهروشک یداصتقا یاقب یارب یدنب هورگ نیا داد تسد زا ار نآ دیابن هک تسا هدروآ

 الاب ناوت اب هارمه هقطنم یناهج تیمها رانک رد هباشم یداصتقا یاه هغدغد و تسا یتایح روهظ لاح رد یبطق دنچ
 .دنشاب یا هقطنم یاه نامیپ قیرط زا تینما لابند هب هقطنم یاهروشک هک دنک یم باجیا ،زاگ و تفن رودص و دیلوت ی
 تابیترت راتساوخ هقطنم زا ایناتیرب جورخ زا سپ هک دوب ناریا نیا .تسین یدیدج داهنشیپ یا هقطنم نامیپ کی هدیا
 ناونع هب ار یلحاس یاهروشک زا یکی هک یتینما متسیس ره دوب دقتعم و دش سراف جیلخ رد تینما یارب یا هقطنم
 رد .دوش یم یتینما متسیس زا هدش هتشاذگ رانک یاهروشک هیلع کیرحت لماع هکلب تسا صقان اهنت هن دریذپن وضع
 ره زا شیب ار دوخ تیعقوم ،یجراخ دیدهت عون ره لباقم رد زمره هگنت زا تظافح یارب ناریا ،ایناتیرب جورخ هناتسآ
 ناریا لحاوس .دریگ یمرب رد ار سراف جیلخ رتشیب ناریا ییایرد یاهزرم اریز تسناد یم بسانم هقطنم رگید روشک
 هب و عورش واف یدورو زا لحاوس نیا .دنوش یم هقطنم یقرش لامش و یبرغ لامش و لامش یاه هنارک لماش
 لیلد هب زین هگنت زا تظافح ،هقطنم یماظن یورین نیرت یوق نتشاد رب هوالع نینچمه دنوش یم متخ دنه سونایقا
 ناریا .دوب دهاوخ نیمات لباق رتهب ناریا طسوت ،یگنت هب فرشم یناریا ریازج و هاربآ لوط ،ردانب کیژتارتسا تیعقوم
 ،زمره ،كر ال هریزج شش نایم نآ زا هک دراد تیمکاح تحت ار کیژتارتسا ریازج یدادعت سراف جیلخ لخدم رد
 ناونع هب یدوعس ناتسبرع هچرگ .دنرادروخرب یرتشیب کیژتارتسا تیمها زا یسوموبا و گرزب بنت ،ماگنه ،مشق
 سراف جیلخ برع یاهروشک رگید هب تبسن یسایس یداصتقا رت بسانم تیعقوم و ینالوط اتبسن لحاوس اب یروشک
 رد دراد یعس و هتسناد دوخ ذوفن هزوح ار جیلخ کچوک یاه نیشنریما هشیمه م السا ناهج یربهر یاعدا اب و
 و نیرتگرزب ناریا هک تسا نیا تیعقاو اما ،633883 رد تیوک نارحب دننام دشاب هتشاد یلاعف شقن هقطنم یاه نارحب
 فالخرب .یسایس و کیژتارتسا ،یداصتقا یاهدادعتسا نیرتگرزب و تیعمج نیرتشیب اب تسا هقطنم روشک نیرتذوفنرپ
 رصم نوچ و تسا یبرع ناپ هلئسم کی سراف جیلخ تینما دوب دقتعم هک م .8338 رد رصم هجراخ ریزو یاعدا
 همه تینما رب اموزل دهن رثا سراف جیلخ تینما رب هچنآ ره سپ تسا هقطنم روشک نیرتذوفن اب و نیرتگرزب
 تسین بارعا هب رصحنم یا هقطنم سراف جیلخ تفگ ناوت یم ،تشاذگ دهاوخ رثا رصم هژیو هب یبرع یاهروشک
 جیلخ تینما رد دناوت یمن و دیابن سراف جیلخ یلامش لحاوس همه نتشاد اب ناریا نوچ یروشک دوش یم روطچ
 رترب شقن نآ یتینما متسیس رد دیاب و دراد یعفانم هقطنم نیا رد هلصاف رتمولیک اهدص اب رصم اما دوش دراو سراف
 هبنج ناریا یارب سراف جیلخ هار زا یناگرزاب یاه الاک دورو و تفن رودص همادا هک تشاد هجوت دیاب .دشاب هتشاد
 سراف جیلخ رد یتابث یب یانعم هب طقف و هدوب موهفمان هقطنم یتینما راتخاس زا ناریا ندراذگ رانک سپ دراد یتایح
 .(Saab & pavel, 2019)دوب دهاوخ
 



 55 ...و ناریا یتینما یاهدربهار هسیاقم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 ؛دراد یگتسب لماع راهچ هب سراف جیلخ تیمها

 ییایفارغج تیعقوم-8
 هقطنم رد ،کیژتارتسا رظن زا و تسا یقرش بونج و یبونج یایسآ ،اقیرفآ ،اپورا نیب طابترا روحم سراف جیلخ
 هنارتیدم یایرد هک ار یطابترا متسیس کی زا یشخب و تسا هراق هس نایم یطابترا زکرم نیرتمهم ناونع هب ،هنایمرواخ
 :1198 ،این ظفاح)دهد یم لیکشت ددنویپ یم مه هب ار سلطا سونایقا و ریبک سونایقا ،دنه سونایقا ،خرس یایردو
 رما نیا هک ،دنک یم طبترم دنه سونایقا اب ار دوخ هیشاح یاهروشک ،زمره هگنت و سراف جیلخ رگید فرط زا .(63
 ریسم .(118 :0098 ،یتزع)دریگ رارق هجوت دروم ،یماظن یاهیژتارتسا رد ،یتایلمع هقطنم کی تروص هب هدش ثعاب

 بونج و قرش و فرط کی زا زاقفق و اپورا ای قرش و برغ نیب تراجت و یناهج یاه طابترا یارب سراف جیلخ
 لصو رگیدکی هب ار ناهج یتعنص و یتیعمج هدمع نوناک عقاو رد و تسا هار نیرت کیدزن رگید فرط زا ایسآ
 و دوش یم حرطم جیلخ لحاوس زا یکشخ ریسم رد مشیربا هداج یایحا زا تبحص هک تسا ظاحل نیمه هب دنک یم
 .تسا ناهج ییاوه و یبآ یاهریسم نیرت کیفارترپ زا یکی
 زاگ و تفن-3
 نیمه و سراف جیلخ رابررش یاه هنارک نیمه و دشاب یم روشک یاز تورث و ساسح زکرم نیرتمهم سراف جیلخ
 هب سراف جیلخ .(3 :٩098 ،یندم) درک دهاوخ ریزارس ام هعماج یوس هب ار تورث لیس هک تسایرد روش یاه بآ
 رد سراف جیلخ یتفن هریخذ ،دراد ناهج داصتقا تشونرس رد یا هدننک نییعت شقن ،ناهج یتفن نزخم نیرتمهم ناونع
 ،تسا ناهج لک ریاخذ دصرد 0/00 لداعم هک تسا هدش دروآرب هکشب نویلیم 000 و رازه 310 اب ربارب 1138 لاس
 .تسا هدرک دروآرب بعکم رتم درایلیم ٩8/68689 زین ار نآ زاگ هریخذ ،٩138 لاس رد
 فرصم رازاب-9
 یبوخ فرصم رازاب ،دنوش یم یتفن یاهدمآرد لومشم هک سراف جیلخ هزوح یرفن نویلیم دصکی دودح تیعمج
 یداصتقا یاهتردق نیب ،نآ یتفن یاهرالد بذج و رازاب نیا فرصت یارب هجیتن رد دنبرغ یتعنص یاهروشک یارب
 .دراد دوجو ییاه تباقر یبرغ ناملآ و هسنارف ،سیلگنا ،نپاژ ،اکیرمآ نوچ برغ
 یکیژولوئدیا و یگنهرف شقن-1
 هدوب مالسا نید شیادیپ رهظم زین ینید ظاحل زا … و یسایس ،یراجت ،یطابترا یاه هبنج زا ادج سراف جیلخ
 یبرغ و یقرش یاه هنارک اب نآ هلصاف و دراد رارق مالسا ناهج بلق رد سراف جیلخ .(03 :3٩98 ،این ظفاح)تسا
 یمالسا هشیدنا هقطنم نیا زا و هدوب مالسا نیبم نید شخپ و روهظ نوناک هقطنم نیا .تسا ربارب ًاابیرقت ،مالسا یایند
 .تسا هدش رشتنم اکیرما یتح و قرش و برغ هب

 ار یرشب هعماج هرادا یارب لماک همانرب و تسا تیرشب یراگتسر و تاجن هار هئارا یعدم داقتعا کی ناونع هب مالسا
 نیتسخن و تسا سراف جیلخ ،نید نیا هیلوا هاگتساوخ و أشنم تسا یعامتجا نید کی مالسا ًاالوصا .دراد دوخ رد
 ناملسم سراف جیلخ یاهنیمزرس نانکاس تیرثکا زین زورما ات هک دوب سراف جیلخ رواجم یاه نیمزرس زین نآ هاگیاج
 یم مالعا مالسا هب ار دوخ یدنبیاپ هزوح نیا یاهتموکح همه و تسا مالسا ،روشک تشه همه یمسر نید و دنتسه
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 اهروشک همه نایم رد كرتشم یژولوئدیا کی نیاربانب ،دنروآ یم تسد هب نید هار زا ار دوخ تیعورشم اذل و دنیامن
 و دسانش یمن تیمسر هب ار ییایفارغج یتح و یداژن ،یا هلیبق ،یموق تافالتخا هک دراد دوجو سراف جیلخ عماوج و
 مهم نیا هک دشاب ییارگمه و تدحو لماع نیرترادیاپ و نیرت یساسا دناوت یم و دشک یم شیپ ار تما ثحب
 رانک مه هب داقتعا ،رگیدکی هب تبسن هنایوج یرترب یاهاعدا زا نتشادرب تسد ،ناگبخن یوگتفگ .تسا هنیزه دنمزاین
 تیوقت ار ییارگ هقرف هبئاش هک یمادقا هنوگ ره زا زیهرپ ،نتسنادن یرگید زا رت ناملسم ار دوخ ،اه نظءوس نتشاذگ
 اهروشک نیا هک تسا یدنلب یاه ماگ مه نیب یواست نتفریذپ مالک کی رد و ینس و هعیش یاهتیلقا هب مارتحا ،دنک
 ناریا هقطنم نیا رد ذوفن بحاص و ردتقم گرزب روشک ود نایم نیا رد .دنرادرب دنناوت یم نید یانبم رب تدحو یارب
 مالسا ناهج رد هعیش و ینس بهذم ود دامن یزکرم روشک ود نیا .دنشاب هتشاد یا هدمع شقن دنناوت یم ناتسبرع و
 و تافالتخا لح قوف رد هدش رکذ یاهرتماراپ هب هجوت اب اهروشک نیا یکیدزن و مهافت هک دنیآ یم رامش هب هقطنم و
 یاهرتماراپ مالسا نید هکنیا تیاهن رد .تشاد دهاوخ ارمه هب ار هقطنم نوماریپ یاهروشک رگید تامهافت ءوس
 دنناوت یم سراف جیلخ نوماریپ عماوج اه نآ یریگراک هب اب هک هداد رارق دوخ ناوریپ لباقم رد ار یناوارف كرتشم
 .دننک تیوقت و هبرجت ار مه هب یکیدزن و ییارگمه هنیمز
 دازام رئاخذ مامت شیبامک و زاگ یناهج ریاخذ زا دصرد 61 هب کیدزن و تفن یناهج عبانم لک زا دصرد 30 زا شیب
 یم تروص زمره هگنت هار زا تفن تارداص دصرد 63 .دراد رارق سراف جیلخ هزوح یاهروشک رد ناهج تفن دیلوت
 اه ینیب شیپ نینچمه .تسا ناهج رد دیلوت هنیزه نیرت نییاپ اهروشک نیا رد تفن دیلوت هنیزه نیگنایم و دریگ
 رد دصرد 99 هب م 9663 لاس رد دصرد ٩3 زا ماخ تفن یناهج دیلوت رد سراف جیلخ مهس هک دراد نآ زا تیاکح
 كرد اب .تسا تفن سراف جیلخ یاهروشک همه تورث یلصا عبنم رگید یوس زا .تفای دهاوخ شیازفا 6363 لاس
 لصف و لح یارب رگیدکی اب تبثم یلماعت و هقطنم نیا یاهروشک زا ینامزاس لیکشت تروص رد و قوف رامآ تیمها
 تیاهن رد و سانشراک لدابت و دیلوت رد كرتشم یاه یراذگ هیامرس و زاگ و تفن كرتشم نیدایم رس رب تافالتحا
 یداصتقا بطق و یوق یا هعومجم دنناوت یم ،یا هقطنمارف یاهروشک یژولونکت هب یدنمزاین زا لالقتسا یارب شالت
 .دوب دهاوخ یا هقطنم ییارگمه داجیا رد فطع هطقن کش یب هک دنشاب ناهج رد حرطم

 جیلخ .تسا نآ تعسو فصن ًاابیرقت و رتکچوک رزخ یایرد زا عبرم رتمولیک 666393 دودح یتعسو اب سراف جیلخ
 طیحم ،رتمک قمع و تعسو تلع هب نیریش بآ دودحم تادراو و دایز ریخبت اب تسا هتسب همین یایرد کی سراف
 جیلخ دیدش یگدولآ زا یکاح ،رامآ .(908 :9٩98 ،لدسیارد)تسا رتساسح مه هنارتیدم زا یتح سراف جیلخ تسیز
 قفاوت سراف جیلخ یلحاس یاهروشک هیلک 1٩38 لاس رد لیلد نیمه هب .تسا یگدولآ نیا رتشیب شیازفا و سراف
 رگیدکی اب یراکمه هب دوخ تسیز طیحم تیامح و ظفح روظنم هب تیوک یا هقطنم نویسناونک یط هک دندرک
 م 8138 لاس رد ییارجا همانرب ندرک هدایپ روظنم هب ییایرد تسیز تیامح یا هقطنم نامزاس بیترت نیا هب و دنزادرپب
 سراف جیلخ دیراورم ،تسا دیراورم و وگیم ،یهام دیلوت مهم عبانم زا یکی سراف جیلخ .(٩0 :نامه)تفای تیدوجوم
 قطانم .دنیآ یم رامش هب وگیم بوغرم رایسب عاونا زا زین سراف جیلخ یاهوگیم و تساهبنارگ و ناشخرد یدیراورم
 هب هقطنم نیا زا اهشکتفن دصرد 0٩ .دنراد رارق یتعنص هعسوت و ینیشن رهش عیرس دشر طیارش رد ههاربآ نیا یلحاس
 ،جارختسا ،یرافح ،فاشتکا دننام تفن هب هتسباو یاه تیلاعف و (81 :٩٩98 ،روپمارهب)دننکیم لمح تفن طاقن ریاس



 75 ...و ناریا یتینما یاهدربهار هسیاقم

 بآ یگدولآ هوقلاب عبانم مه نآ ریظن ییاهتیلاعف و لقن و لمح و یریگراب ،ایرد رتسب رد تفن لاقتنا طوطخ ،شیالاپ
 .دنیآیم رامش هب سراف جیلخ
 لکشم زین نارگید یارب دوش دوقفم یروشک یارب رگا هک تسا یا هتسویپ مه هب هریجنز سراف جیلخ هزوح رد تینما
 هتشذگ یاه ههد رد سراف جیلخ رد ًاالمع سکچیه یارب ای همه یارب تینما راعش تقیقح رد .دوب دهاوخ نیرفآ
 ییارگمه رد یمهم رایسب لماع ناونع هب دناوت یم هک تسا یناگمه یتیلوئسم تینما نیمأت نیاربانب ؛تسا هدش هبرجت
 یا هقطنم ارف تردق نودب هقطنم یاهروشک همه تکراشم اب دناوت یم طقف تینما نیا کش یب .دیامن لمع حلص یارب
 .دبای ققحت
 یبهذم تافالتخا نیرتشیب هنافسأتم اما ،دنتسه ناملسم سراف جیلخ هزوح روشک تشه همه ینید هاگدید زا هچرگا
 روشک اهنت ناریا هک یا هنوگ هب ،تسا هقطنم نیا رد ینس و هعیش هدمع بهذم ود نیب فالتخا ینعی مالسا یایند
 تیمکاح ریخا روشک رد هک ینس تیلقا و یعیش تیرثکا بیکرت اب نیرحب و قارع ،عیشت ینسر بهذم اب هقطنم هعیش
 و هقطنم بهذم یضابا روشک اهنت نامع و هقطنم یباهو ینس یاهروشک اهنت رطق و ناتسبرع .تسا تیلقا تسد رد
 یاهشیارگ یاراد روشک ود ناتسبرع و ناریا .دنا هیاسمه و زرم مه سراف جیلخ یاه هنارک رب همه ،مالسا ناهج
 مه یاههورگ عفادم و مالسا ناهج یربهر راد هیعاد ود ره و سراف جیلخ تالداعم رب راذگ ریثأت و یبهذم دیدش
 و قارع هتشذگ رد هک تسا هدش ثعاب لماع نیا .دنتسه اه نآ رب راذگ ریثأت و رگید یاهروشک رد دوخ بهذم
 یتیلقا هک تیعقاو نیا .دنهد تبسن ناریا یاهکیرحت هب ار ناشروشک نایعیش یندم تابلاطم نیرحب و ناتسبرع هزورما
 و دنیآ¬یم رامش هب اهروشک نیا رد گرزب یتیلقا اه هعیش ای و دنتسه هعیش سراف جیلخ یاهروشک رتشیب مدرم زا
 داعبا دنوشیم لئاق هعیش نادنورهش هیلع یتاضیعبت بلغا هک دنراد رارق اه ینس تیمکاح تحت اه نآ یگمه هکنیا
 رگیدکی هب تبسن ار اهروشک نیا ینیبدب و (18 :6٩98 ،رباج لوئاپ)تسا هداد هشقانم نیا هب یدنمتردق یا هقرف
 .سراف جیلخ هزوح یاهروشک یزرم تافالتخاتسا هداد شیازفا
 لقتسم روشک کی ناونع هب مه اب یگیاسمه زا یهاتوک رایسب رمع ناریا ءانثتسا هب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک رثکا
 لیمحت یجراخ یاهتردق بناج زا هکلب دنا هدرکن یرپس ار دوخ یعیبط دنور اهروشک نیا یاهزرم و هدومن هبرجت

 نیمه هب .(119 :3098 ،تنومویب) دنک یمن تینما ساسحا دوخ ناگیاسمه یوس زا یروشک چیه نیاربانب و دندش
 هب تافالتخا نیا .دوب اهزرم رس رب اهروشک نیا هدمع تاشقانم و تافالتخا دهاش متسیب نرق ینایاپ ههد هس لیلد
 ار هقطنم یاهروشک زا یناوارف یژرنا و تقو هک تسا رادروخرب یدایز یاه یگدیچیپ زا ندوب ییایرد و ینیمز تهج
 تشه گنج .تفرگ رب رد ار هتشذگ نرق مود همین مامت ًاابیرقت دور دنورا رد قارع و ناریا تافالتخا تسا هداد رده
 و نامع ،رطق و ناتسبرع یایرد فالتخا ،ناتسبرع و تیوک یایرد زرم فالتخا دوب نآ ییاهن هجیتن روشک ود هلاس
 :6198 ،هدازدهتجم) تسا هدشن لح یلوصا تروص هب نونکات رطق و نیرحب یایرد زرم و ایرد و یکشخ رد تاراما

 زا هدشن لح تافالتخا نیا .(908 :9٩98 ،لدسیارد) دراد همادا هراق تالف یاهزرم رس رب فالتخا نینچمه .(6٩8٩
 تسه و هدوب سراف جیلخ یاهروشک نیب ییارگمه و نانیمطا مدع مهم لماع و یا هقطنم یاهشنت زورب مهم لماوع
 نیب هکلب دیشخب تدش ار ییارگاو سراف جیلخ یراکمه یاروش اب روشک ود نیا و قارع و ناریا نیب اهنت هن هک
 ارف یاهتردق هب لسوت یارب هقباسم هب ار ءاضعا و دنک یم داجیا شنت هاگیب و هاگ سراف جیلخ یراکمه یاروش ءاضعا
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 مدع مهم لماوع زا و تسا هتفاین نایاپ یا هشیر تروص هب تافالتخا دراوم یضعب رد هتبلا .دیامن یم راداو یا هقطنم
 .(698 :6٩98 ،یروپ شوایس)دنیآیم رامش هب یا هقطنم تینما هب یسرتسد
 ریظن یگرزب یاهروشک .دروآ دوجو هب هقطنم رد ار ییاهیداش و اهینارگن 8٩38 لاس رد سراف جیلخ زا ایناتیرب جورخ
 یدیدش ینارگن دنتشاد یرتریذپ بیسآ عضاوم هک رتکچوک یاهروشک اما ،دندش دنسدرخ ناتسبرع و قارع ،ناریا
 ینماان ساسحا نیا هب هک یرگید لماع .دندمآرب یتینما هاگ هیکت ددصرد نیاربانب ؛(38 :6198 ،هدازدهتجم) دنداد ناشن
 ینارگن رب هک دوب یماظن و یداصتقا ناوت و تاناکما و تعسو ،تیعمج تخاس رد نزاوت مدع .دزیم نماد سرت و
 یریگرد هب رجنم یتح هک رطق اب ناتسبرع فالتخا ،تیوک هب تبسن قارع یاعدا .دوزفا یم رتکچوک یاهروشک
 ،سراف جیلخ رد یناریتشک نداتفا رطخ هب و قارع و ناریا گنج .(11 :٩٩98 ،ینیکشم) دش م 3338 لاس رد یماظن
 دش ببس قارع طسوت تیوک لاغشا تیاهن رد و گنج نایرج رد جیلخ کچوک یاهروشک زا قارع یریگجاب
 اه ینارگن نیا اهنت هن مکی و تسیب نرق زاغآ اب .دنشاب هقطنم زا نوریب رد یهاگ هیکت نتفای یپ رد رتکچوک یاهروشک
 داجیا و یا هقطنمارف یاهتردق بناج زا نآ ییامن گرزب و ناریا یا هتسه هلئسم حرط هکلب ،تفاین شهاک اه سرت و
 نتشاد اب ناریا ینعی هقطنم ردتقم روشک هس .دبای شیازفا اه ینیبدب هک دش ثعاب هقطنم یاهروشک نیب رد سرت

 یرفعج)رتمولیک 00 ینعی مک رایسب لحاس اب اما (لاغشا زا لبق)ردتقم یماظن یورین و تاناکما و تعسو و تیعمج
 یاهرهش دوجو و رمحا یایرد و سراف جیلخ هب یبای¬تسد و یتفن میظع ریاخذ اب ناتسبرع ،(333 :8٩98 ،ینادلو
 تباقر هب مه اب ار ینامز هقطنم یمرادناژ یارب و دندوب هقطنم رد یربهر و یرترب یعدم هس ره ،هنیدم و هکم سدقم
 یارب روشک هس نیا .قارع اب ناتسبرع ،ناتسبرع اب ناریا ،ناریا اب قارع .تسا هبناج دنچ تباقر نیا دنا هدرک یرپس
 هب و دنتشاد تباقر ههد هس هب کیدزن سراف جیلخ هقطنم تالوحت رد رت هدرتسگ شقن یافیا و رتشیب رادتقا بسک
 عضاوم تیوقت یارب شالت رد نآ رب هوالع و دندز تسد هتفرشیپ و دیدج تاحیلست دیرخ و یماظن یاهورین تیوقت
 ذوفن یارب ار دوخ شالت ناریا و دندش لیامتم یا هقطنم ارف یاهروشک و اهتردق هب ناتسبرع و قارع ،دوخ یللملا نیب
 .درک زکرمتم هقطنم یمدرم یاه هدوت نایم رد

 اهروشک نیا نایم زا .تسا سراف جیلخ روشک تشه رب مکاح یسایس یاه میژر ینوگمهان رگید مهم لماوع زا یکی
 و دوش یم هدیزگرب مدرم بناج زا میقتسم ریغ تروص هب هک هیقف تیالو لصا هب یکتم ینید تموکح یعون اب ناریا
 رد یرالاس مدرم زا یدیدج عون اتسور و رهش یاهاروش و یروهمج تسایر و سلجم دننام یباختنا یاهداهن نتشاد
 و یبهذم و یموق بیکرت یانبم رب یسارکومد یعون زین لاغشا زا سپ قارع رد .دیآیم رامش هب هقطنم و ناهج
 و دشاب نیرفآ لکشم هقطنم هتسب یسایس یاهماظن یارب دناوت یم تیقفوم تروص رد هک تسا هتفرگ لکش مسیلاردف
 هعزانم هب زین رگید یاهروشک یاپ و دوب دهاوخ لمتحم هنیزگ یبهذم و یموق ،یلخاد گنج زورب ،یماکان تروص رد
 و تسا ینادناخ اهتموکح و یتنس یسایس یاه ماظن تیعورشم سراف جیلخ یاهروشک رگید رد .دش دهاوخ هدیشک
 رد طقف سراف جیلخ یراکمه یاروش روشک نیرتگرزب ناتسبرع رد .دنرادن یشقن تموکح عون یریگ لکش رد مدرم
 زا یمین طقف نآ رد هک دش حرطم تاباختنا ثحب روشک نیا خیرات لوط رد راب نیلوا یارب هک دوب هتشذگ لاس ود
 یعامتجا یاههاگدید تیوک دننام رگید یاهروشک یضعب رد و دنرادن ندش باختنا و دندرک باختنا مدرم ار ءاضعا
 سلجم هب دورو یارب ار مزال یارآ دنتسناوتن مه زونه ندش باختنا یارب یدازآ مغر یلع نانز هک تسا یتنس ردقنآ
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 صخش و هداوناخ تسد رد تامیمصت همه سراف جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک رثکا رد .دنروآ تسد هب ار
 اب اه تموکح .درادن دوجو روشک یساسا لئاسم رد یسرپ همه ای مدرم زا یهاوخ رظن یارب ینوناق چیه .تسا مکاح
 یهاگیاج نآ رد ناگبخن و دنتسه هنارمآ و یتنار نیاربانب ؛دنردتقم اهتلم لباقم رد یتفن نالک یاهدمآرد هب ءاکتا
 یتح و درادن ییاج نآ رد یمدرم و یلم عفانم هک اریز دوش یم دوبان ییارگمه یاه هنیمز یطیارش نینچ رد .دنرادن

 شیازفا نآ یقطنم هجیتن هک دوش یم هتفرگ هدیدان یگنهرف و یخیرات ،ینید تاکارتشا همه اب هقطنم مدرم یاه هتساوخ
 .تسا یاهقطنم ارف یاهتردق هب یگتسباو و هقطنم رد یگنهرف و یداصتقا ،یسایس یگنهامهان
 و دیدشت اما ،دنراد دوجو سراف جیلخ هقطنم رد هوقلاب تروص هب و لعفلاب تروص هب مه ارگاو و ارگمه لماوع
 و هدرک لیمحت هقطنم عماوج رب ار یتفگنه یاه هنیزه تسا یناهج گرزب یاهتردق بولطم هک ارگاو لماوع تیوقت

 و سرت هقطنم نیا نانکاس رب نآ رابنایز تارثا و تسیز طیحم بیرخت سراف جیلخ رد گرزب گنج هس .درک دهاوخ
 یتاحیلست هقباسم ،اهتموکح تیعورشم نادقف ،یعامتجا و یسایس هدشن ینیب شیپ یاه شنت و اه نارحب هدنیآ زا میب
 رادتقا ،یراکیب شهاک ،یعامتجا تابث ،تینما ،تمالس ،ییافوکش ،تفرشیپ یارب همه و همه ،نآ فازگ یاه هنیزه و
 هبلغ ،یا هقطنمارف یاهورین تلاخد زا یریگولج ،شزومآ شرتسگ ،هقطنم مدرم یارب هقطنم یاهتورث فرصم ،هقطنم
 طیحم یگدولآ شهاک ،هقطنم یگنهرف و یملع ییافوکش و یا هقطنم ییافکدوخ ،یا هقطنم رازاب داجیا ،تافالتخا رب
 دشاب هتشاد هارمه هب ار یموق و یبهذم یاهتیلقا هب مارتحا و تسیز

 هدافتسا و اهتیلاعف بسانم عیزوت ،یا هقطنم لداعت ،رادیاپ هعسوت هب ندیسر اهیزیر همانرب مامت یلصا تیاغ کش یب
 هطقن دنچ ای کی رد اه تیلاعف و تیعمج دیدش زکرمت .تسا قطانم هعسوت دنیارف رد یطیحم یاه تیلباق زا رثکادح
 و تدمدنلب یاه همانرب هب هجوت مدع تسا ناریا صوصخب موس ناهج یاهروشک رثکا زراب یاه هصخشم زا ییایفارغج
 روشک نوزومان هعسوت یلصا عناوم زا دوخ یاهراعش ققحت تهج یحطس هعسوت یاه همانرب هب ناراذگ تسایس هیکت
 هک دهد یم ناشن بالقنا زا لبق هلاس یس نارود رد اضف یداصتقا و یتینما ،یسایس یهد نامزاس و یزیر همانرب .تسا
 دربشیپ رد هتشذگ میژر ،هنارس دمآرد ریگمشچ شیازفا یتح و شخب دنچ رد یداصتقا دشر هب یبایتسد مغر هب
 فرص شرگن اب هعسوت یزیر همانرب میظنت زا یشان ًااتدمع تالکشم نیا هشیر .دش هجاوم یتالکشم اب هعسوت فادها
 یا هقطنم و یداصتقا ،یعامتجا یاه یرباربان هب هک دوب نآ یا هقطنم و یعامتجا یاهباتزاب هب هجوت نودب و یداصتقا
 .(91 ،یلاز)دیدرگ هعسوت بهاوم زا قطانم همه لداعتم یرادروخرب زا عنام و دز نماد تدش هب

 لیدبت یللملا نیب فالتخا و نارحب یلصا یاه نوناک زا یکی هب هزورما هک تسا ناهج یبآ قطانم هلمج زا سراف جیلخ
 یاه یکشخ و یبآ قطانم ریاس اب هسیاقم رد یزیامتم یاه یگژیو یاراد نوگانوگ یاههبنج زا هقطنم نیا .تسا هدش
 یخرب زورب ثعاب زین نآ هدنیازف تیمها .تسا هدیشخب یا هداعلا قوف یاه یگتسجرب و تیمها نآ هب هک تسا ناهج
 تفن نیمأت قطانم نیرت مهم زا هک زیخ تفن یا هقطنم .تسا هدش یسایس صوصخ هب و یداصتقا تاعزانم و تافالتخا

 تحاسم فصن یتحاسم ًاابیرقت ینعی تسا عبرمرتمولیک رازه 613 ات 633 نیب نآ تعسو .دوش یم بوسحم ناهج
 هناهد زا ینعی تسا اراد ناریا ار یلحاس طخ نیرتشیب هک تسا رتمولیک 6669 سراف جیلخ لحاوس لوط .رزخ یایرد
 هزوح یبرع یاهروشک یلحاس طوطخ هیقب و هدش بوسحم ناریا یلحاس قطانم وزج زمره هگنت ات هتفرگ واف

 لوط .تسا ناریا نآ زا نآ رتمولیک 33٩8 یلحاس طخ رتمولیک 6669 زا نیاربانب .دوش یم لماش ار سراف جیلخ
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 قمع .تسا رتمولیک 669 ات 668 نیب اهاج یضعب رد نآ ضرع و رتمولیک 6668 زمره هگنت ات قارع زا سراف جیلخ
 61 زمره هریزج فارطا رد ،رتم 668 بآ قمع طسوتم زمره هگنت رد .تسا فلتخم نوگانوگ طاقن رد سراف جیلخ
 یلک تروص هب یلو دسر یمن رتم 08 هب بآ قمع طسوتم نآ یبونج لحاوس رد و رتم 6٩ ناریا لحاوس لک رد ،رتم
 تعسو ربارب ود ًاابیرقت و رتشیب هتشذگ رد سراف جیلخ تعسو اما ؛تسا رتم 09 سراف جیلخ رد بآ طسوتم قمع
 دنا هتشون یخیرات یاه باتک رد ناخروم هک نانچمه .تسا هدش هتساک نآ تعسو زا نامز رورم هب هک دوب شا یزورما
 نیمزرس ًاالصا و هتفرگن لکش قارع زونه نامز نآ رد ینعی هدیسر یم كوکرک و لصوم هب سراف جیلخ تعسو
 ناریا هب ردنکسا هلمح زا لبق ات تسا هدمآ یخیرات بتک رد هک یا هنوگ هب تشادن دوجو قارع مان هب یکشخ
 سپ ایرد زورما هک یلاحرد تسا هدوب لصتم ایرد هب شوش ینعی دنتخادنا یم رگنل شوش رد ...و یراجت یاه یتشک
 1 میسانش یم سراف جیلخ هزوح یاهروشک تحت ار اه نآ زورما هک ییاهروشک .تسا هتفرگ هلصاف شوش زا و هتفر
 یراکمه یاروش وضع تیوک و نامع ،نیرحب ،یبرع هدحتم تراما ،رطق ،ناتسبرع روشک 0 هک دنتسه روشک
 و ناریا یمالسا یروهمج ینعی رگید روشک ود و دنتسه تفرگ لکش قارع و ناریا گنج زا دعب هک سراف جیلخ
 زا موس کی دودح زونه نوچ تسا هدوب "دحتم" تردن هب هک یبرع هدحتم تاراما .دنتسین اروش نیا وضع هک قارع
 3/0 رب غلاب یتیعمج و رتمولیک رازه 91 تحاسم اب هدشن لصف و لح یبرع هدحتم تاراما نایم یضار تافالتخا
 رازه 693 یلا 633 تعسو اب نامع :بیترت هب زین اهروشک ریاس .تسا نیشن خیش تفه زا لکشتم دوخ رفن نویلیم
 660 اب عبرمرتمولیک 330 نیرحب ،رفن رازه 660 تیعمج و عبرمرتمولیک رازه 88 رطق ،رفن نویلیم 3 تیعمج و رتمولیک
 تیوک ،تسا رت کچوک مه مشق هریزج زا یتح هک تسا سراف جیلخ هزوح روشک نیرت کچوک هک تیعمج رفن رازه
 اب ناتسبرع ،رفن نویلیم 93 تیعمج و رتمولیک رازه 191 قارع ،رفن نویلیم 3 ًاابیرقت تیعمج و رتمولیک رازه ٩8
 تعسو و تیعمج رفن نویلیم 0٩ اب هک ناریا و رفن نویلیم 83 تیعمج و عبرمرتمولیک نویلیم 3/668 تحاسم
 لک زا هک تسا رفن نویلیم 01 سراف جیلخ هزوح یبرع یاهروشک لک تیعمج نیاربانب .تسا عبرمرتمولیک 6661108
 هزوح یاهروشک ریاس زا تساه هرخص لماش رتشیب هک ار ناتسبرع تحاسم رگا و تسا رتمک ناریا تیعمج
 یخیرات دانسا هک نانچمه سراف جیلخ مان دروم رد اما ؛تسا رتشیب اه نآ لک زا ناریا تحاسم میرادرب سراف جیلخ
 زا هقطنم نیا دراد دوجو زین یللملا نیب هدقعنم یاهدادرارق رد یتح و تسه مه یخیرات عبانم رد و دهد یم ناشن
 و یبرع و یبرغ یاهروشک زورما هک یلاحرد .تسا هدوب سراف جیلخ ناونع تحت هتشذگ یاه نارود زا و ادتبا نامه
 ینامز عطقم و خیرات نامه ار أدبم دنا هدش رقتسم و دنا هدمآ ناشدوخ هک یتقو زا و دنرادن یخیرات عالطا هک یا هدع
 راک هب یا هدرتسگ شالت دسر یمن لاس 60 هب ناش سیسأت هقباس اه نآ زا یخرب یتح هک ییاهروشک .دننک یم دادملق
 یارب تسا یقطنم یاه لالدتسا و یخیرات تادانتسا دقاف و یبرع جیلخ نامه هک ار یلعج مان کی ات دنرب یم

 راب نیلوا یارب هک تسا یناونع یبرع جیلخ .دننک تیبثت و هتفرگ راک هب یللملا نیب سلاجم و لفاحم رد سراف جیلخ
 نآ رد هک تشون سراف جیلخ دروم رد یباتک 6038 ههد رد نیرحب رد یسیلگنا کی .دش هدرب راک هب اه یسیلگنا طسوت
 .درک بیوصت ار مان نیا شتاسلج زا یکی رد برع هیداحتا اهدعب و داد رارق هدافتسا دروم ار یبرع جیلخ راب نیلوا
 دراو یبرع جیلخ لاس نیا زا دعب و دوبن یربخ یبرع جیلخ ناونع تحت یبذاک حالطصا زا 6038 زا لبق ات نیاربانب
 هب هراشا اب و دنریگ یم تسه شفارطا هک ییاهروشک زا ار اهایرد مان هک نانچمه .دش ییایفارغج و یسایس تایبدا
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 ود کیدزن ینعی ار یزرم طخ نیرتشیب و تسا سراف جیلخ هزوح یاهروشک نیرت گرزب و نیرت مهم زا هک ناریا هکنیا
 و اه هشقن و یسایس و ییایفارغج ،یخیرات بتک هب دانتسا اب و دراد سراف جیلخ اب ار یلحاس طوطخ موس
 زین سراف جیلخ فارطا یاه نیشن خیش هکنیا بلاج .تسا هتشاد ار سراف جیلخ مان هقطنم نیا ادتبا زا اه فراعملا هریاد
 ریاس و للم نامزاس .دنا هتسب راک هب ار سراف جیلخ مان و ناونع دنتشاد سیلگنا اب هک یا هیامحلا تحت یاهدادرارق رد
 مان سراف جیلخ ناونع زا ریغ هک هدرک مالعا زین اهایرد قوقح هلمج زا یللملا نیب یاهدادرارق و یللملا نیب یاه میژر
 تسا ناریا یعفادت تلاح سراف جیلخ مان فیرحت هب تبسن زین ناریا تیساسح تلع نیاربانب .دسانش یمن ار یرگید
 ییایفارغج قطانم مان هک دوب نیا ناریا تسایس لک روط هب و تسا هتفرگ رارق مجاهت دروم تدش هب رظنم نیا زا هک
 ات هتفرگ یداصتقا ،یسایس زا یدوجو داعبا یمامت رد سراف جیلخ تیمها دروم رد اما ؛دنکن رییغت و هدنام یقاب تباث
 ثعاب هک یدروم نیرت مهم ،تسا هدرک ناهج یبآ قطانم نیرت مهم زا یکی هب لیدبت ار نآ هک ییایفارغج و یماظن
 هدش نآ هب تبسن گرزب یاه تردق یزرو عمط و یزادنا تسد ببس یتح و هدش سراف جیلخ هداعلا قوف تیمها

 هب ارذگ یهاگن اب .تسا هدش تفن اب یواسم سراف جیلخ مان هک یا هنوگ هب تسا تفن صوصخ هب یعیبط ریاخذ دوجو
 هدش هتخانش یتفن ریاخذ لک .میرب یم عوضوم نیا تیمها هب یپ قطانم ریاس و ناهج هدش هتخانش یتفن ریاخذ لک
 یتفن ریاخذ لک موس ود ینعی هکشب درایلیم 000 دودح مقر نیا زا هک تسا هدش مالعا هکشب درایلیم 9668 ناهج
 درایلیم 008 اکیرمآ لماش بیترت هب نآ موس کی ینعی زین ریاخذ رگید تمسق .تسا هدش عقاو سراف جیلخ رد ناهج
 درایلیم 91 سراف جیلخ هزوح یاهروشک زج هب ایسآ قطانم ریاس و درایلیم 00 ًاادودح اقیرفآ ،درایلیم 0٩ اپورا ،هکشب
 درایلیم 003 دودح یزیچ ینعی تساراد ناتسبرع ار سراف جیلخ یتفن ریاخذ نیرتشیب هک تسا یلاح رد نیا .تسا
 زا دعب .تسا ناهج قطانم ریاس ریاخذ اب ربارب ًاابیرقت و تسا رتشیب اپورا و اکیرمآ هراق یتفن ریاخذ لک زا هک هکشب
 ریاخذ لک زا هک تسا هکشب درایلیم 698 شا یتفن ریاخذ نازیم و دراد رارق یتفن ریاخذ مود هبتر رد ناریا ناتسبرع
 روشک نیموس .تسا هیسور زا دعب زاگ هدننک دیلوت نیمود ناریا مه یزاگ رظن زا نینچمه .تسا رتشیب اقیرفآ و اپورا
 رارق یدعب یاه هدر رد تفن هکشب درایلیم 33 اب تیوک و درایلیم 668 اب تاراما .تفن هکشب درایلیم 988 اب تسا قارع
 ثعاب هک سراف جیلخ مود یگژیو .دنتسین الاب یاهروشک اب هسیاقم لباق مه سراف جیلخ هزوح رگید روشک هس .دنراد
 .تسا جارختسا یاه هنیزه هب طوبرم هدش هقطنم نیا نوزفازور تیمها
 یتفن یاه هاچ .دوش یم یهتنم تفن زا یا هچایرد هب هک دنیوگ یم هزوح ربا ار سراف جیلخ رد یتفن یاه هزوح زا یضعب
 زین جارختسا هنیزه هرابرد نینچمه .دنراد تفن اکیرمآ یتفن یاه هاچ ربارب 663 هک دراد دوجو سراف جیلخ رد
 ره جارختسا هک اکیرمآ اب هسیاقم رد هک دراد هنیزه رالد 9 ای 3 لداعم یزیچ سراف جیلخ زا تفن هکشب ره جارختسا
 تیمها هقطنم نیا هب هک سراف جیلخ موس یگژیو .تسا ینییاپ رایسب مقر تسا رادرب هنیزه رالد 68 تفن هکشب
 و لقن و لمح هنیزه دراد یسرتسد ایرد هب هکنیا تلع هب ینعی .تسا نآ رد لقن و لمح تلوهس تسا هدیشخب
 هلول طخ قیرط زا ار ناش یجارختسا تفن رزخ یایرد هزوح رد عقاو یاهروشک الثم ؛تسا ناسآ و رتمک یریگراب
 ...و لاقتنا تلوهس ،ندوب نما ،هنیزه ظاحل زا یرایسب تالکشم زاغآرس دوخ نیا هک دننک یم رداص و هداد لاقتنا
 زا .تسا تالکشم نیا دقاف سراف جیلخ هک یلاحرد .تسا یرتمک ییارجا و یتینما یاه تنامض یاراد نینچمه .تسا
 تروص نیدب .تسا گرزب یاه تردق یارب رتشیب تیمها یاراد سراف جیلخ زین یراجت یاهالاک لقن و لمح ظاحل
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 هب سراف جیلخ هزوح یاهروشک دنراد رارق تیمها مود هجرد رد تفن زا دعب یماظن تازیهجت و هحلسا رازاب هک
 فرص ار تفن تارداص زا لصاح دمآرد رتشیب دنراد رارق یریگرد و شنت رد هراومه هک یبرع یاهروشک صوصخ
 رایسب دنتسه گرزب یاه تردق هک هحلسا هدننکرداص یاهروشک یارب ظاحل نیا زا هک دننک یم هحلسا تادراو
 ناش تفن شورف زا لصاح دمآرد هک تلع نیا هب بارعا صوصخ هب سراف جیلخ هزوح یاهروشک .تسا تیمهااب
 .دنتسه ایند رد هحلسا ناگدننکدراو نیرت گرزب تسا دایز

 مالعا یندم یاه یدازآ و یسایس قوقح دقاف سراف جیلخ یتفن یاهروشک 8یدازآ هناخ 0863 لاس شرازگ رد
 و دنا هدرک بسک یدنب هدر نیا رد ار ٩3 ینعی زایتما نیرتشیب رطق و 68 زایتما نیرتمک یدوعس ناتسبرع .دنا هدش
 رد .تسا 33 سراف جیلخ یتفن یاه نیشن خیش یارب زایتما نیا نیگنایم .دنا هدش یفرعم دازآ ریغ یاهروشک ناونع هب
 صخاش رظن زا ناهج یاهروشک نیرتدازآ ،11 نیگنایم اب ییاپورا یاهروشک و زایتما 63 اب هدحتم تالایا لباقم

 و یگداوناخ تروص هب سراف جیلخ یاه نیشن خیش و اهیشرانوم .دنا هدش مالعا یندم یاه یدازآ و یسایس قوقح
 یاهروشک ریاس رد .دنا یسایس بازحا دقاف سراف جیلخ یاه نیشن خیش .دننک یم هرادا ار دوخ یاهروشک یثوروم

 یسایس یاه شنت و تسین هدرتسگ نادنچ زیخ تفن یاه یهاشداپ دننام هب تلود یاه تیلباق و عبانم هک سراف جیلخ
 دراو ینارمکح تابسانم رب یرتشیب بتارم هب راشف ،تسین نیشن هیشاح یاه تیلقا هب دودحم و تسا رتریگارف
 – تلود یاهدنور رد یا هیاپ تالکشم هب هجوت نودب دنا هدرک شالت هراومه یا  سراف جیلخ یاه تلود .دوش یم
 .دننک لح ار یتیوه تالکشم نیا یتفن یاهدمآرد هب اکتا اب اهنت و هقطنم یزاس تلم

 ریز دراوم ناوت یم ؛میزادرپب سراف جیلخ یتفن یاه نیشن خیش یسایس عاضوا حیرشت هب صخشم روط هب میهاوخب رگا
 نیا رثکا رد هک تسا نیا تاکرتشم نیا دروم رد هجوت بلاج هتکن .درمشرب هقطنم نیا یسایس تاکرتشم ناونع هب ار
 .درک هدهاشم زین ار یتفن یاهدمآرد و تفن لماع یاپدر ناوت یم دراوم
 جیلخ یاهروشک یگمه یلو فلتخم تاجرد اب دنچ ره تفگ ناوتب دیاش :تلاصا و تیوه ،تیعورشم نارحب-8
 سراف جیلخ یاهروشک ،هقطنم رد یزاس تلم تلود نادقف لیلد هب .دنرب یم جنر تیوه و تیعورشم نارحب زا سراف
 تیعورشم دیرخ عقاو رد و یتیوه یاه نارحب اب هلباقم هب دوخ یتفن یاهدمآرد رب لماک یاکتا اب دننک یم شالت یا 

 .دننک مادقا دوخ
 اب و تسین دوخ مدرم هب هتسباو یلام رظن زا تلود هکنیا لیلد هب سراف جیلخ یتفن یاهروشک رد :یگدنیامن نارحب-3
 هدنیامن ار دوخ رگید تلود نیا ،دهد یم زین دیسبوس اه نآ هب مدرم زا تایلام تفایرد یاج هب یعیبط عبانم زا هدافتسا
 .دناد یمن تلم یوگخساپ و
 ناگبخن شخرچ دنور رد یرالاس هتسیاش نادقف و یدنواشیوخ یاهوگلا ساسا رب یسایس ناگبخن باختنا-9
 از نارحب هقطنم نیا رد یسایس یاه ماظن كرتشم یاه یگژیو زا رگید یکی ناوت یم زین ار یتسیلوپوپ یاه تسایس-1
 یاهدمآرد هلیسو هب هک هدوب تسیلوپوپ نارادم تسایس یارب هدننک تیوقت یلماع هراومه یتفن یاهدمآرد .تسناد
 .دنا هتشاد هنابیرف ماوع یاه تسایس ذاختا رد یعس تفن تفگنه

                                                                                                                                                               
1 . Freedom House  
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 هک ار دوخ یتفن تورث زا یمظعا شخب ،سراف جیلخ یاهروشک زا یرایسب :یماظن ییارگرادتقا و یروحم تلود-0
 یراذگ هیامرس ناوت زا ییاه هنیزه نینچ هجیتن رد .دننک یم یتینما لئاسم فرص دننک ناش یداصتقا هعسوت فرص دیاب
 و دشر یولج قیرط نیا هبو ،دراد یم فورصم اراکان ًاالماک هنیمز رد ار عماوج نیا دودحم عبانم و دهاک یم روشک
 لالحمضا ثعاب هکلب ،اهروشک نیا هینب یب و فیعض عبانم یدوبان ثعاب اهنت اه هنیزه نیا .دریگ یم ار یداصتقا هعسوت

 .دوش یم عماوج نیا راتخاس
 یا  سراف جیلخ یاهروشک قافتا هب بیرق تیرثکا یسایس تاکرتشم رگید زا ناوت یم ار یسایس بازحا یدمآراکان-0
 هنوگره یریگ لکش زا عنام هعماج رب طلست هجیتن رد و یتفن عبانم رب طلست لیلد هب یتنار یاه تلود .دروآ باسح هب
 .دنوش یم یسایس بازحا هلمج زا یسایس و یعامتجا یاه تیلاعف
 یبرغ یداصتقا و یسایس هعسوت یاهوگلا زا قلطم یور هلابند و هعسوت یارب یا هقطنم و یموب یوگلا کی نادقف-٩
 .دنک یمن هقطنم یا هشیر تالکشم لح هب یکمک یتادراو یاهوگلا نیا زین دراوم رثکا رد هک
 یاه تلود شقن و هاگیاج ،سراف جیلخ یتفن یاه نیشن خیش زا معا سراف جیلخ رد تاحالصا یدج عناوم زا یکی
 هعسوت رب یروآ نایز ریثأت سراف جیلخ رد یتنار تلود روهظ .تسا هدوب یتموکح یاه ماظن هنوگ نیا رد یتنار
 لیلد هب سراف جیلخ یاه تموکح رثکا دسر یم رظن هب اما ؛تسا هتشاد یسایس یاه یدازآ شرتسگ زین و یداصتقا
 التبم یرامیب نیا هب ًااضعب یتح ای و دنتسه یروتاتکید هب التبا ضرعم رد دوخ تنار هب یکتم و رامیب یاهداصتقا

 هک دومن هدهاشم دمارد یلصا عبنم ناونع هب اه تنار هب تلود یگتسباو رد ناوت یم ار هدیدپ نیا یداصتقا ریثأت .دنا هدش
 ار تلود دناوت یم هک تسا هدش لقتسم یزاوژروب روهظ عنام دوخ هبون هب تیعضو نیا .دوش یم لصاح تفن زا ًااساسا
 رد تلود .دهد رارق ضارتعا دروم شفیلاکت و اه تیلوئسم ،قوقح میظنت رد ای دنک میهس یداصتقا یاه تیلاعف رد
 زا ناش هنیزه هک یداصتقا یاه تیلاعف و تامدخ زا یا هعومجم هئارا قیرط زا ار تیعمج ات تسا هدومن شالت لمع
 .دراد هگن یضار ،دوش یم نیمأت یتنار یاهدمآرد قیرط
 هاگره .تسا ریتنار یاه تموکح تاصخشم زا یا هدوت هعماج یهد لکش و یتسیلوپوپ یاه تسایس دربشیپ و داجیا

 .دوب دنهاوخ مورحم یهاگآ نتشادن لیلد هب دوخ قوقح زا یرایسب زا مدرم دنک تکرح ندوب یا هدوت تمس هب هعماج
 دروم شا یسایس و یداصتقا یاه تسایس اب هطبار رد ار تلود هراومه هک دقتنم یاوژروب و طسوتم هقبط فعض
 و هنایارگرادتقا یاه تسایس هب هک دزاس یم رداق ار ریتنار تلود راو هدوت هعماج کی رد دهد رارق دقن و یسررب
 .دهد همادا یتحار هب دوخ هنالوئسمریغ
 تاریثأت للملا نیب ماظن تالوحت رب و هدوب ناهج رد یکیژتارتسا یاهروحم زا یکی هتشذگ رد سراف جیلخ هقطنم

 ناونع هب هقطنم نیا ،سراف جیلخ هب ایناپسا و لاغترپ دورو اب یدالیم مهدزناش و مهدزناپ نرق رد .تسا هتشاد یدج
 نیا یکیمونوکاوئژ تیمها دش بجوم تفن فشک .تفرگ رارق نارگرامعتسا هژیو  هجوت دروم قرش اب تراجت روحم
 ،نرق ود یط رد اذل .هقطنم رد ایناتیرب یراذگتسایس ینالوط هرود اب دوب فداصم نارود نیا .دبای شیازفا هقطنم
 هقباس اب زین هیسور .دوب ینتبم یسیلگنا نارادمتسایس تارکفت رب سراف جیلخ هقطنم یسایس تالوحت زا یرایسب
 سراف جیلخ رد ناتسلگنا و اکیرما ذوفن هب هجوت اب و دبای ذوفن هقطنم نیا رد رتشیب هچره تشاد یعس یرامعتسا
 .دنک داجیا هقطنم نیا رد دوخ یارب ار ییاه هاگیاپ دومن شالت
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 لاناک هقطنم زا ار شیاهورین روشک نیا هجیتن رد .دوب هدش هتساک هقطنم رد ناتسلگنا تردق زا م .6038  ههد رد
 و دومن مادقا دوخ تیعقوم تیبثت هب یوروش نامز  مه .دومن ینیشن  بقع یوروش قفاوت اب سپس و درک جراخ زئوس
 رپ ار هقطنم رد ناتسلگنا یاهورین جورخ زا یشان ألخ درک یعس نوسکین نیرتکد رب دیکات اب تیعضو نیا رد اکیرما
 دروم سراف جیلخ یتینما تابیترت یلصا نکر ود ناونع هب ناتسبرع و ناریا ،نوسکین نیرتکد ساسا رب .دنک
 .تشاد رارق اکیرما هجوت
 یاه قفاوت و اهنامیپ زا هک دوخ تادهعت هب اکیرما ندرک لمع 8 :تشاد رارق لصا هس هیاپ رب نوسکین نیرتکد
 ای اکیرما تینما یارب اه نآ یاقب هک ییاهتلود ای دحتم یاهتلود زا اکیرما هبناج همه ینابیتشپ 3 ؛دوش یم یشان فلتخم
 اکیرما یماظن و یداصتقا یاهکمک – 9 دشاب هدش دیدهت یا هتسه تردق کی فرط زا و تسا مزال رظندروم هقطنم
 هکنآ رب طورشم ،دشاب هتفرگ رارق یا هتسه دیدهت زج هب یرطخ ضرعم رد هک یتلود یاضاقت تروص رد
 .ددرگ راد هدهع ًااساسا ،دراد رایتخا رد هک یتاناکما و لیاسو زا هدافتسا اب ار دوخ زا عافد لصا تیلوئسم هدشدای تلود
 تلود یکیژتارتسا حرط بوچراچ رد یماظن و یداصتقا ،یسایس حوطس رد سراف جیلخ رد اکیرما یتینما فادها
 .تسا هدیدرگ بیقعت سراف جیلخ رد شوب
 زا نارحب لاقتنا و لیئارسا میژر یارب یتینما هیشاح یعون داجیا ریخا تالوحت رد اکیرما یسایس فادها زا یکی  فلا
 یا هقطنم نمشد تسا هدش ثعاب قارع لاغشا .تسا قارع هقطنم و سراف جیلخ یاهروشک هب یلاغشا یاهنیمزرس نتم
 رد لیئارسا تسد هوالع هب و ددرگ عطق میژر نیا نافلاخم هب قارع یاهکمک و دوش بوکرس ،قارع ینعی ،لیئارسا
 ؛ددرگ تیوقت رتشیب هچره لیئارسا یا هقطنم تیعقوم لاح نیعرد و دوش رتزاب ناینیطسلف هیلع هنارگبوکرس تامادقا

 هب یبایتسد زا یریگولج نوچ یلئاسم دروم رد مزال یاهتنامض تهج سراف جیلخ هقطنم رد عورشم روضح  ب
 ،حالس  علخ نوچ یفلتخم لئاسم هنیمز رد اکیرما اب هقطنم یاهتلود یراکمه ترورض ،یعمجراتشک تاحیلست
 ؛ناریا رد هرطاخم و راشف هریاد دیدشت ،مسیرورت

 رد شالت و قارع رد اکیرما ینونک شالت هلمج زا هقطنم یاهروشک رد روحم لیئارسا و کیئال یاهتموکح سیسات  ج
 ؛ناریا رب اهتلود نیا زا یشان تارطاخم دیدشت و اکیرما یارب یدیدج دحتم هباثم هب یتموکح لیکشت تهج
 .سراف جیلخ هزوح یاهروشک یا هقطنم تامادقا لرتنک یارب شالت و یعس د
 هدش لیکشت نیرحب و تیوک ،تاراما ،نامع ،رطق ،ناتسبرع ،قارع ،ناریا هدمع روشک تشه زا هک سراف جیلخ  هقطنم
 هقطنم رد عبتلاب و قارع رد روضح زا یشان تالوحت رد اکیرما فده هک دراد دوخ یور  شیپ ییاه یراگزاسان ،تسا
 :درک هراشا ناوت یم ریز دراوم هب اه یراگزاسان نیا هلمج زا .تسا دوخ دوس هب اهیراگزاسان نیا تیاده و لرتنک
 ؛یجراخ تسایس رد توافتم یاه یریگ تهج-8
 ؛دبای یم رولبت ییایفارغج و یداصتقا ،یسایس فلتخم روص هب هک هقطنم یاهروشک نیب رد تردق هعزانم-3
 دوخ ناگیاسمه زا یخرب و ناریا زین و اه نیشن خیش رگید و ناتسبرع نیب تاشقانم دننام یزرم و یضرا تافالتخا- 9
 یژتارتسا رد و یسایس حطس رد ،روشک نآ رد روضح و قارع لاغشا زا اکیرما فده ًاالوصا .(تاراما ،قارع)
 ...و ناریا دننام فلاخم و رگشلاچ نارگیزاب رب راشف دیدشت هب هقطنم رد دیدج یدحتم داجیا اب هک تسا  نآ شنالک
 .دزادرپب
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 عبانم
 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،سراف جیلخ هقطنم رد یزاسدامتعا یاهوگلا ،(8198)هرهاط رف یمیهاربا

 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،سراف جیلخ هقطنم رد یزاسدامتعا یاهوگلا ،(8198)هرهاط ،رف یمیهاربا

 .راهب ،لوا ش ،98 س ،یدربهار تاعلاطم  همانلصف ، دیدج قارع اب برع یاهروشک طباور زادنا مشچ ،(3198)هللا یبن ،یمیهاربا
 تاراشتنا :نارهت . یریصن  مشاه ،این ظفاح اضر دمحم ۀمجرت ،متسیب نرق رد یکیتیلپ وئژ یاه هشیدنا ،(1٩98) نارگید و  دیرائژ ،لیاتوتا

 .یللملا  نیب و  یسایس تاعلاطم رتفد

 یزاسریوصت ؛مسیرورت یکیتیلپوئژ ناـمتفگ یزاـس موـهفم ،(0398)هداز  لـگ  اـقآ سودرـف و یدـینـج اــضر و ارــهز ،روـپ یدمحا
  .1390 .صص ،9 هرامش ،38 لاـس ،کـیتیلپوئژ همانلـصف ،هـنایمرواخ زا شوـب تـلود یکیتیلپوئژ

 .3٩98 دنفسا ،39 هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،درس گنج زا دعب ناریا دیدج کیتیلپوئژ ،(3٩98)ارهز ،روپ یدمحا

  .ناهیک تاراشتنا ،پاچ نارهت ،سراف جیلخ رد نارحب یاه هشیر ،(3098)دیمح ،یدمحا

  شهوژپ  تنواعم ، کیژتارتسا تاقیقحت زکرـم ،یدربـهار لیلحت ،یناملآ یهاگدید ، ییاپورا  هاگن رد نمی تالوحت ،(9398)نسح ،نایدمحا
 .رذآ ،٩38 ش ،یجراخ تسایس یاه

 .ناتسمز و زییاپ ،83 و 63 ش ،یعاـفد تسایـس ،یللملا نیب یاه نارحب رد گرزب یاه تردـق یراتـفر یوگلا ،( 0٩98)تردق ،نایدمحا
 .3٩98 دنفسا ،39 هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،«درس گنج زا دعب ناریا دیدج کیتیلپوئژ» ،(3٩98)ارهز ،روپ یدمحا

 .نمهب ،818 ش ،ایفارغج و خیرات هام باتک ،تابث و نارحب خزرب رد هنایمرواخ ،(1198)ناهیک ،رگزرـب

 ،خیرات تاعلاطم هلجم ،ناریا.ا.ج یلم تینما رب نآریثات و اکیرمآ یلم تینما یژتارتسا دنس یسررب ،(0398)نارگید و دمحادیس ،یسونیلاج
 .91 هرامش .98 دلج ،03 ناتسمز

  یللـملا نیـب و یسایس تاعلاطم رتفد : نارهت ، موــس پاـچ ،قارع و ناریا یزرم تافالتخا یخیرات یسررب ،(0٩98)رغصا ،ینادلو یرفعج
 و پاچ زکرم ،نارهت ،یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد ،سراف جیلخ و خرس یایرد دیدج کیتیلپوئژ ،(1198)رغصا ،ینادلو یرفعج

 .هجراخروما ترازو تاراشتنا
 هرامـش ،یمومع قوقح شهوژپ همانلصف ،اهروشک یضرا  تیمامت و  تیوه یادیپان یاهزرم ،(٩198)دحا ،یقادیب ،رغصا ،ینادلو یرفعج

 یشـهوژپیملـع 13
٩98)اضردمحم ،این ظفاح  .لوا پاچ ،تمس تاراشتنا ،زمره هگنت کیژتارتسا شقنو سراف جیلخ ،(3
 .1 هرامش ،1 هرود ،یناسنا مولع سردم همانلصف ،«ناتسناغفا و ناریا زرم :یللملا نیب زرم یدرکراک لیلحت ،(1198)اضردمحم ،این ظفاح 

 نیب و ىسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،ىهلا دیعس ریما :همجرت ،هدحتم تالایا رظن زا سراف جیلخ رد تینما موهفم ،(9٩98)نیما ،لقیص
 .ىللملا

 .رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم هسسوم :نارهت ،تینما یاه هیرظن ،(3198) یلع ،یناخ هللادبع
  .لوا پاچ ،رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم :نارهت ،(شور و تخانش) یلم تینما تادیدهت ،(0198)یلع ،یناخ هللادبع
 یجراخ طباور یتلودریغ یاروش هدنروآدرگ ،(قارعرد هدحتم تالایا یتینما یاه تسایس هژیو)(3)اکیرمآ باتک ،(3198)یلع ،یناخ هللادبع

 .لوا پاچ ،رصاعم راربا تاراشتنا ،نارهت ،رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحتو تاعلاطم یگنهرف هسسؤم
 یگنهرف هسسؤم ،ناریا .ا .ج یلم تینما یورارف یاه شلاچ و تادیدهت ،اه تصرف :8 للملا نیب تینما باتک ،(9198)یلع ،یناخ هللادبع

 .لوا پاچ ،نارهت ،رصاعم راربا للملا نیب تاقیقحتو تاعلاطمو
 .یرسفا هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یماظن یایفارغج ،(0098)هلا تزع ،یتزع
 .رون نازاس هشیدـنا تاعلاطـم ۀسسؤـم :نارهت ،لیئارسا یماظن نیرتکد ،(0198)ریگناهج ، یمرک

 تاقیقحت زکرم ،یجراخ تسایس یاهشهوژپ تنواعم ،سراف جیلخ یا هقطنم تینما ماظن و دیدج قارع ،ناریا ،(0198)نارماک ،یمرک
 .کیژتارتسا
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 تاقیقحت زکرم ،یجراخ تسایس یاه شهوژپ تنواعم ،سراف جیلخ یا هقطنم تینما ماظن و دیدج قارع ،ناریا ،(0198)نارماک ،یمرک
 .کیژتارتسا

 .تمس تاراشتنا :نارــهت ، مود پاــچ ،ییاــیفارغج تــسایـس و یــسایـس یاــیفارغـج ،(8198)زورــیپ ،هداز دــهتجم
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