
 

 

 .تسین نکمم متس تحت عماوج رگید و اھهرازھ یرشبقوقح تظافح و تینما نیمأت نودب ناتسناغفا رد حلص
 

 رطق ،ھحود »یناغفالانیب تارکاذم« ھب ھطبار رد هرازھ یاروپساید ھعماج ھینایب
 

١٣٩٩/٠٧/١٠ 
 

 ناتسناغفا رد تدمزارد ِتابث و حلص یرارقرب یارب بوخ تصرف کی ،ھحود رد ،یناغفالانیب تارکاذم عورش
 ھب ات دھاوخیم هدننکهرکاذم یاھحانج زا ،تارکاذم تیقفوم زا نانیمطا یارب ،هرازھ یناھج یاروپساید ،ورنیا زا .تسا

 دھعت ناتسناغفا نادنورھش مامت یربارب و نوناق تیمکاح ،یتدیقع و ینید یاھیدازآ ،تلادع ،رشبقوقح یساسا لوصا ظفح
 و لبقتم نیا زا شیب ناتسناغفا مدرم ات تسا ام یبلق و ھنیرید یوزرآ یریگرد و گنج نتفاینایاپ .دننک تظفاحم نآ زا و هدرک
 رھ رد ھک مینک دیکأت یدج تروص ھب میھاوخیم ،ھلئسم نیا تشادرظنرد اب .دنوشن رگید رامشیب یاھینابرق و جنر لمحتم
 یاھهورگ هژیو ھب ،یموق یاھهورگ مامت یاھینارگن و عفانم ،رثکتم ،یخیرات یاھزاین دیاب نکمم قفاوت و یسایس لحهار
 .دوش ھتفرگ رظن رد اھهرازھ دننام هدش هدنار ھیشاح ھب و هدیدمتس

 
 ھب و مورحم یاھهورگ مامت یرشبقوقح ظفح و تینما نیمأت یتایح تیمھا رب میھاوخیم ،صخشم تروص ھب

 رد ھک اھهرازھ هژیوھب ،متس تحت یاھهورگ رگید و اھکیس و اھودنھ دننام یبھذم یاھتیلقا ،نانز دننام هدش هدنارھیشاح
 اھهورگ نیا ،ریخا نایلاس لوط رد .مینک دیکأت ،دناهدوب یموق و یبھذم یاھمتس و اھتنوشخ ینابرق ناتسناغفا خیرات لوط
 و رازآ و ھجنکش ،راتشک ،نیگنس تایانج بکترم نابلاط هورگ .دناهدرک ھبرجت ار نابلاط ملظ و تنوشخ ،متس ،ھجنکش اھراب
 تشپهدنک و کتابر ،گنلواکی  ،)1998( فیرش رازم ماعلتق زا ناوتیم ھک دناهدش هرازھ مدرم یکلم دارفا یعمج تیذا
 دندرک بیرخت ار )2001( نایماب یادوب دننام ،ام یگنھرف و یخیرات راثآ نابلاط هورگ .درک دای ھنومن ناونع ھب لباز تیالو
 و بھذم ندوب توافتم رطاخ ھب ،اھهرازھ یعمج راتشک رب ناشتین و دصق ینلع تروص ھب و ماع رضحم رد و
 .دندرک نالعا ار ،ناشتیموق

 
 .دناهدرب جنر نابلاط هژیو ھب ،یتسیرورت یاھهورگ طسوت دنمفدھ راتشک زا اھهرازھ ،ریخا یاھلاس رد نانچمھ

 تلفغ راچد و هدرک یھاتوک اھهرازھ زا تظفاحم رد رتاوتم تروص ھب ناتسناغفا تموکح ھک تسا فسأت و رثأت یسب یاج
 یارب هرازھ نادنورھش یعمج یادص و تساوخداد ھب روطنیمھ .تسا هدوبن اھنآ ناج و یگدنز زا تظفاحم ھب رداق و  هدش
 ؛تسا هدرکن یگدیسر ،دناھتفرگ رارق تنوشخ و متس دروم یموق یاھهزیگنا اب ھک یناینابرق یارب تلادع نیمأت و تینما ظفح
 ھمادا .دنایکلم دارفا تالمح نیا ناینابرق تیرثکا و دراد ھمادا نیشنهرازھ قطانم و اھھیرق یالاب نابلاط تالمح ،نونکانیمھ
 دروم رد ار ییاھینارگن و دیدرت و کش و تسا هدش  هرازھ مدرم دامتعامدع و ینارگن ثعاب نابلاط تالمح و تنوشخ

  .تسا هدروآ دوجو ھب ار حلص ھب تبسن نابلاط دھعت و تیننسح ،تین قدص
 
 ھب ھحود رد حلص یراج تارکاذم ات تسا یتایح و مھم ،ھتشذگ رد اھهرازھ اب نابلاط دب طباور تشادرظنرد اب

 هدنیآ حلص تاقفاوت رد ار یساسا نوناق رد نانآ هدشلیجست قوقح و هدرک یدج یگدیسر و ھجوت اھهرازھ یساسا یاھینارگن
 یاھتیعقاو ھب تارکاذم رد لماش یاھحانج ھجوت بلج زا ام فدھ ھک میزاس نشور دیاب .دننک نیمضت و ھتفرگ رظن رد
 ھلئسم و ھنیمز نیا رد اھتفرشیپ مامت ھک میوش نیئمطم میھاوخیم ھکلب ؛تسین حلص تارکاذم هار رس رب عناوم داجیا ،ینیع

 ار هرازھ مدرم تزع و یگدنز ،قوقح رثؤم تروص ھب دناوتب ھک دریگب تروص یبوچراچ رد نابلاط اب نکمم حلص
 رد فلتخم یبھذم -یموق یاھهورگ و نانز ھلمج زا ریذپبیسآ یاھهورگ رگید زا و هدرک نیمأت ار نانآ تینما و تظفاحم
 یساسا نوناق رد هدیدمتس یاھهورگ رگید و هرازھ مدرم هدشلیجست و یساسا قوقح نیمضت .دنک تنایص زین ناتسناغفا
  .دشاب نابلاط اب حلص نکمم قفاوت رھ ریذپانادج یشخب دیاب ناتسناغفا

 
 



 

 

 
 
 ،تسا ناتسناغفا رد رادیاپ حلص یساسا یاھھفلؤم ءزج میراد رواب ام ھک ار یدراوم ،رضاح ھینایب ،ورنیا زا

 تارکاذم« رد لماش یاھهورگ مامت میھاوخیم ام ھک دنایمھم تاعوضوم ھصالخ تروص ھب لیذ دراوم .دنکیم حرطم
 :دنریگب رظن دم و هداد رارق ھجوت دروم ناھج رسارس رد ار هرازھ یاروپساید فرط زا »یناغفالانیب حلص

 
 ھک ار ناشبھذم و تیموق رطاخ ھب ،هرازھ  مدرم رب یخیرات یاھمتس دیاب حلص تارکاذم :یسانش تیمسر ھب .1

 :ھک دنزاس نئمطم و دنسانشب تیمسر ھب ،ار تسا ھتفرگ تروص نابلاط طسوت
 

 ھتخانش تیمسر ھب ،توافتم یگنھرف و یموق هورگ کی ناونع ھب ،اھهرازھ یتینما یاھینارگن و یساسا قوقح :فلا
  .دوشیم تظفاحم حلص تارکاذم نایرج رد و هدش
 رد ھک روطنامھ ،اھهرازھ یبھذم یاھ یدازآ و قوقح دیاب ،دنتسھ بھذم ھعیش اھهرازھ زا یگرزب شخب ھچنانچ :ب
 یواسم نادنورھش ناونع ھب اھنآ یاھتصرف و دوش ھتخانش تیمسر ھب تسا هدش ھتخانش  ناتسناغفا یلعف یساسا نوناق
 .دوشن دودحم ناش هدیقع رطاخ ھب ناتسناغفا رد
 
 یسایس متسیس و یتموکح راتخاس رد اھهرازھ لماک و ربارب ندوب لماش زا دیاب نکمم حلص قفاوت رھ :تیلومش .2

 :دنک نیمضت ار نآ و هداد نانیمطا حلص-اسپ
 یاھهورگ رگید و اھهرازھ لماک تیلومش دیاب نابلاط اب حلص قفاوت ھک تسا نیا ام تساوخ ،ھطبار نیا رد :فلا
 یارب اھنآ یارب یواسم یاھتصرف و هدرک نیمضت حلص-اسپ یسایس متسیس و یتموکح راتخاس رد ار یموق

 .دزاس مھارف ار اھشخب مامت رد یریگمھس
 

 نیمضت ،نابلاط طسوت هژیو ھب ،یموق و یاھقرف یاھتنوشخ ھب اھهرازھ نوزفا زور یریذپبیسآ نایم رد :تینما .3
 :تسا یتایح و مھم حلص ترکاذم رد اھهرازھ تینما

 یاھھمانرب و ریبادت دیاب دننکیم تیامح حلص تارکاذم و یاھشالت زا ھک للملانیب ھعماج و ناتسناغفا تموکح :فلا
 دننام ،دنراد یبھذم ساسا ھک یتادیدھت لباقم رد اھهرازھ دننام یبھذم-یموق یاھهورگ زا تظفاحم یارب ار مزال
 .دنریگ تسد یور یریگناگورگ و دنمفدھ راتشک ،یرابجا یزاساجیب ،ماعلتق

 و اھهرازھ ھیلع رب ناشیراج تالمح و اھتنوشخ مامت زا دیاب نابلاط ،حلص ھسورپ ھب تین نسح ندادناشن یارب :ب
 .دنشکب تسد یکلم دارفا و نیشنهرازھ قطانم
 
 دیاب دناهدش نیمضت ناتسناغفا یساسا نوناق رد ھک یساسا یاھیدازآ و رشبقوقح ،کیتارکومد لوصا :یسارکومد  .4

 :دنوش تظفاحم نابلاط اب حلص تارکاذم ھجیتن زا یشخب ناونع ھب
 رد دناوتیم طقف ناتسناغفا نادنورھش مامت قوقح و تینما ھک تسا رواب نیا ھب هدرتسگ تروص ھب هرازھ ھعماج :فلا
 ساسا ھب ھک مینکیم ینابتشپ یایسایس متسیس زا ام ،روظنم نیمھ ھب .دنوش ظفح کیتارکومد یسایس متسیس کی نورد
 ناربھر و ناگدنیامن باختنا یارب یواسم یاھتصرف و قوقح نادنورھش مامت و دشاب راوتسا ھنافصنم و دازآ تاباختنا

 .دنشاب ھتشاد ار ناشتموکح
 مود لصف و دوش تظفاحم نآ زا دیاب و تسا 2001-اسپ یاھدرواتسد نیرتمھم ھلمج زا ناتسناغفا یساسا نوناق  :ب
  .تسین ھلماعم لباق  )نادنورھش بیاجو و یساسا قوقح( یساسا نوناق
 
 
 



 

 

 
 ھک یراتخاس و کیتامتسیس یاھیتلادعیب و یرباربان عونرھ دناوتب دیاب حلص تارکاذم لصح ام دنیآرب  :تاواسم .5

 فرطرب و هدرب نیب زا ،ار دوشیم ناتسناغفا رد اھهرازھ یعامتجا-یداصتقا و یسایس ندنار ھیشاح ھب ثعاب
 :دزاس

 دیاب نآ زا لصحام قفاوت و یناغفالانیب تارکاذم .دنتسھ رادیاپ حلص یساسا یاھداینب ھلمج زا یربارب و تلادع :فلا
 و یعمج یاھتیوھ رگید و یگنھرف ھقباس ،تیسنج ،بھذم ،تیموق تشادرظنرد نودب ،ار نادنورھش مامت یربارب
  .دنک نیمضت ،یدرف

 باختنا و ندرک باختنا لومش ھب ،یروشک روما مامت رد تکراشم یواسم یاھتصرف زا ناتسناغفا نادنورھش مامت :ب
  .دنشاب رادروخرب دیاب یناھج کیتارکومد لوصا ساسارب یحطس رھ رد یسایس یاھتسپ ھب ندش
  ھعماج ربارب رد ناتسناغفا ینوناق یاھتیفلکم دناوتب دیاب حلص تارکاذم ،نادنورھش مامت یربارب نیمضت یارب :د
 ،یشکلسن تازاجم و عنم نویسناونک ،رشبقوقح یناھج ھیمالعا دننام یللملانیب یرشبقوقح تادھعت و مارتحا ار یناھج
 تادھاعم رگید و یندم و یسایس قوقح یللملانیب نویسناونک ،یداژن ضیعبت عون رھ ندرب نیب زا و عنم یناھج ھیمالعا
 .دراد ساپ و هدرک ظفح ار یللملانیب
 
 تینما و قوقح ات دشاب ھتشاد دوجو نوناق ظاحل زا روآمازلا و هرکاذم زا لبق یھدباسح مزیناکیم دیاب :یھدباسح .6

 و یطخت ھک یتروص رد دزاس صخشم و دنک ھئارا ار نشور و یساسا یاھلمعلازرط و هدرک نیمضت ار اھهرازھ
 ار اھمزیناکیم نیا قیبطت دناوتیم یدراوم ھچ ،دریگ تروص نابلاط حانج طسوت یرشبقوقح تادھعت زا یچیپرس
 .درب شیپ ھب

 دننام ،مورحم و ریذپبیسآ یعامتجا یاھهورگ قوقح زا تیامح و تظافح ھب دیاب نیا زا دعب ،یللملانیب یاھکمک :فلا
 .دشاب طورشم اھهرازھ دننام متس تحت یاھهورگ و نانز
 مارتحا نآ ھب و هدرکن تعاطا کیتارکومد لوصا ای یللملانیب یرشبقوقح نیناوق زا ھک دناهداد ناشن اھراب نابلاط :ب
 ھک یللملانیب یرشبقوقح نیناوق ھب طبترم دانسا و تادھاعم مامت دیاب نابلاط ھک تسا نیا ام تساوخ .دنراذگیمن
 ھک دنزاس نئمطم دیاب حلص ھسورپ رد لماش یللملانیب ھعماج نانچمھ .دنسانشب تیمسر ھب ار تسا هدرک اضما ناتسناغفا
 نابلاط یوس زا اھ شزرا نیا ھک یتروص رد و دناهدش ھتشاد ساپ حلص تارکاذم نایرج رد یرشبقوقح یاھشزرا
  .دوب دنھاوخ وگخساپ ،دنھد ھمادا ار اھهرازھ ھیلع رب ناش دنمفدھ تالمح ھب لاثم روط ھب ،ددرگ ضقن
 

 :فرط زا
 ھناتسودرشب تامدخ زکرم ،ایناتیرب یاھهرازھ یاروش ،اداناک رد اھهرازھ یشھوژپ زکرم ،هرازھ یناھج یاروش ،لانشنرتنیا هرازھ 

، اداناک رد یلیعامسا یاھ هرازھ یرسارس ھ  کبش ،کرامناد رد بتاک نمجنا ،ندیوس رد لاصلص نمجنا ،اداناک یاھ  هرازھ  نوناک 
.ایلارتسا رد یرازم دی ھش داینب گروبماھ یاھ هرازھ یگنھرف  و  

 
 


