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 تاعلاطم و یسیلاپ یتاقیقحت هسسوم

 )DROPS( یوعسوت

 »نازاسیسیلاپ اب ثحب« یاهتسشن هلسلس

 ۱۳۹۷ ولد ۱۷ ،هبنشراهچ :لوا تسشن

 هجراخ روما ترازو عبانم و یرادا نیعم ،هشیدنا دمحا ریصن رتکاد اب ثحب

 .ناتسناغفا یمالسا یروهمج

  

 :تشاددای

 هک »نازاـسیـسیلاپ اب ثحب« لوا تـسـشن یط وگوتفگ نایرج زا رـضاح نتم

 هدــــش نتم هب لیدبت سپــــس و تبث ،دوب هدــــش ریودت هجراخ وما ترازو رقم رد

 هــــــســــــسوم ،نتم یناور و یروتــــــسد لیاــــــسم ،تــــــسالــــــس ظفح یارب .تــــــسا

  .تسا هدرک شیاریو ار نتم نیا یوعسوت تاعلاطم و یسیلاپ يتاقيقحت

 لاس همه هک تسا »یسیلاپ لیلحت و هعلاطم« هاگراک زا یشخب تسشن نیا

 .دوـــشیم هیارا یوعـــسوت تاعلاطم و یـــسیلاپ یتاقیقحت هـــســـسوم یوـــس زا

 زا هلاــــــس همه وــــــس نیدب ۲۰۱۴ لاــــــس زا »یــــــسیلاپ لیلحت و هعلاطم« هاگراک

 نیا .دوـشیم رازگرب یوعـسوت تاعلاطم و یـسیلاپ یتاقیقحت هـسـسوم یوـس

 داهنشیپ و تــــساوخرد هب ،دــــش رازگرب زور هــــس تدم هب تــــسخن رد هک هاگراک

 .تفای هعــسوت هام تفه هب سپــس و هام هــس هب تــسخن نآ ناگدننککارتــشا

 ٔهــســسوم رد هام تفه تدم یارب هلاــس همه همانرب نیا ،وــس نیدب لاــس ود زا

 ،یتلود یاــهداــهن نادــنمراــک ار نآ ناــگدــننککارتـــــــــشا و دوـــــــــشیم رازگرب اــم

 لیکـشت اههناـسر و اههاگشناد ،یندم هعماج یاهداهن ،یتلود ریغ تاـسـسوم

 قیقحت کی هاگراک نایرج رد همانرب نیا ناگدننک کارتـــشا ،هلاـــس ره .دنهدیم

 رد طبترم و داح تاعوـــــــــضوم زا یکی یور ار )Policy Brief( روحم یـــــــــسیلاپ

 تاعلاطم و یـــــسیلاپ یتاقیقحت هـــــســـــسوم یوـــــس زا و دنهدیم ماجنا روـــــشک

 زا شیب هتــسناوت همانرب نیا نونک ات .دــسریم رــشن هب هدــش شیاریو یوعــسوت

 یراج لاـــــس رد .دهد شزومآ هـــــصرع نیا رد ار هدـــــشدای یاهداهن زا دنمراک ۴۰

  .تسا هدناسر رفن ۲۰ هب ار همانرب تیفرظ هسسوم نیا ،زین
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 و یـسـیـلاپ یـتاـقـیـقــحت هسسوــــم

 یوــعـــــــسوـت تاـعـلاـطــم

 تاعلاطم و یـسیلاپ یتاقیقحت هـسـسوم

 تیوقت یاتـسار رد )DROPS( یوعـسوت

 زا کیتارکومد یاهشزرا و یرالاـــسمدرم

 و اـهلـحهار یهـیارا و قیقحت ماـجنا قیرط

 تـــیلاـــعف ،دـــمآراـــک و رثوم یاـــههـــیـــــــــصوت

 و یزاـــــــــــــستــــیفرظ ،قیقحت .دــــیاــــمنیم

 یـــــــــساــــــــــــسا نوتـــــــــس هــــــــــــس یهاوخداد

 لیکــــــشت ار هــــــســــــسوم نیا یاهتیلاعف

  .دهدیم

 لیهـــــــــست و ناـنز یزاــــــــــسدـنمناوت تـهج

 هـــــــســــــــسوم ،اهنآ یــــــــسایــــــــس تکراــــــــشم

 یوعسوت تاعلاطم و یسیلاپ یتاقیقحت

 تروـــــصب ار هماع یـــــسیلاپ و نانز لانروژ

 نیا .دــنکیم رـــــــــشتنم لاـــــــــــس ره مظنم

 دنکیم ایهم نانز یارب ار یتصرف لانروژ

 فوطعم تاقیقحت رازبا زا هدافتـــــسا اب ات

 یور یریگمیمــــــصت دنور رد ،یــــــسیلاپ هب

 نیا .دنوـش میهـس یوحن هب یلم لیاـسم

 ناـــنز یارب ار یاهـــنیمز ناـــنچمه لاـــنروژ

 یاههاگدید و اهینارگن ات دنکیم دعاسم

 وگزاـب یلم لـیاــــــــــسم هـب هـطبار رد ار دوخ

 ؛دــنریگب ارف ار قیقحت یاــهتراــهم ؛دــننک

 و ؛دـننک تیوقت ار دوخ یداـقتنا هـــــــــشیدنا

 نیا قیرط زا و دنـسیونب یقیقحت تالاقم

 رد نازاـــــــــسیـــــــــسیلاپ تـــــــــسد هب لانروژ

  .دنهدب رارق یللملا نیب و یلم حوطس
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  یوعسوت تاعلاطم و یسیلاپ یتاقیقحت هسسوم نواعم ،هدازیلع هللا مسب یوس زا ثحب عورش

 تقو ام یارب هک منک ینادردق و ساپـــس زاربا امـــش ناراکمه و امـــش بانج زا منادیم مزال تـــسخن رد

 زا »یـــــسیلاپ لیلحت و هعلاطم«  هاگراک ناگدننک کارتـــــشا ات دیدرک دعاـــــسم ار عقوم نیا و دیتـــــشاذگ

 ،دناهتفای روـــــــضح همانرب نیا رد زورما هک یناتـــــــسود .دنوـــــــش دیفتـــــــسم امـــــــش یاههبرجت و اههتخودنا

 یتاقیقحت هـسـسوم .دنتـسه »یـسیلاپ لیلحت و هعلاطم«  هاگراک رد یراج لاـس رد ناگدننک کارتـشا

 یــشزومآ یاههمانرب رانک رد ات هتفرگ تــسد یور ار راکتبا نیا لاــسما یوعــسوت تاعلاطم و یــسیلاپ

 یلمع اــههــبرجت و شناد زا اــت دــیاــمن مهارف ناــگدــننک کارتــــــــــشا یارب ار ییاــههــنیمز ،کــیرویت رظنم زا

 نیمه هب .دنوــــش دیفتــــسم زین ،دننکیم تیلاعف اهداهن نیا سار رد هکیدارفا و زاــــسیــــسیلاپ یاهداهن

  .میاهدناسر مه هب روضح امش تمدخ زورما ام ،لیلد

 رد .دراد شخب راهچ زورما همانرب ،تــسا هتفرگ رارق زین امــش تمدخ رد لبق زا هک همانرب تروــص قبط

 رـصتخم تروـصب مینکیم اـضاقت هـسـسوم یمومع سییر و سـسوم ،یفاـص میرم مناخ زا ،لوا شخب

 ،مود شخب رد .دـنک یفرعم اـمــــــــــش یارب ،دـنکیم لاـبند نآ یرازگرب زا اـم داـهن هـک ار یفادـها و هـماـنرب

 تــصرف ،سپــس .دننک یفرعم هاتوک ار دوخ هک همانرب ناگدننک کارتــشا زا کی ره هب میهدیم تــصرف

 شـسرپ هب مه همانرب رخآ تمـسق .دینک کیرـش ام اب ار دوخ یاهتبحـص ات مینکیم راذگاو امـش هب ار

  .تسا هتفای صاصتخا خساپ و

  .دنک یفرعم امش تمدخ ارنآ فادها و همانرب میدنمشهاوخ یفاص مناخ زا لاح

 هـــســـسوم سییر و ســـسوم ،یفاـــص میرم یوـــس زا »یـــسیلاپ لیلحت و تاعلاطم«  هاگراک یفرعم

 یوعسوت تاعلاطم و یسیلاپ یتاقیقحت

 نیا ام نامز نآ رد .میدرک زاغآ ۲۰۱۴ لاس رد راب نیتسخن یارب ار همانرب نیا ام ،یمارگ بحاص نیعم

 اب و قیقحت شور یور نامز نآ رد همانرب .میدرکیم هیارا نایوجــــــــــشناد یارب زور هــــــــــس یارب ار همانرب

 قیرط زا ،دندوب هدرک کارتـشا همانرب نیا رد هک ینایوجشناد .دوب هدـش یحارط روحمتیـسنج درکیور

 دیاب همانرب هک دندرکیم داهنشیپ رمتــــــسم تروــــــصب ،میدرکیم عیزوت همه هب ام هک یبایزرا یاهقرو

 هعـــسوت هام هـــس هب ار همانرب ام ،اهداهنشیپ نامه ساـــسا رب .تـــسین یفاک زور هـــس ؛دوـــش رتینالوط

 دنکیمن تیافک هام هـس هک دـشیم حرطم ناگدننک کارتـشا بناج زا ییاهداهنشیپ مه زاب اما .میداد

 لیلحت ،یـــسیلاپ یور زکرمت هک دـــش حرطم زین داهنشیپ نیا ،نمـــض رد .دـــشاب رتینالوط همانرب دیاب و

 نیمه لیلد هب .دوب دهاوخ دیفم رایـــــــــسب ،دوـــــــــش هدناجنگ همانرب رد رگا یـــــــــسیلاپ قیبطت و یـــــــــسیلاپ

  .میدرک یحارط هام تفه تدم یارب اددجم ار همانرب ام ،اهداهنشیپ

 .دریگب دوخ هب رتیلماعت لکــــــش همانرب ات میاهدوزفا همانرب هب زین ار رگید راکتبا کی ام یراج لاــــــس رد

 تروــــصب دنناوتب همانرب ناگدننک کارتــــشا ات مینک ایهم ار ییاههنیمز مینکیم شالت ام ،اتــــسار نیا رد

 لخاد رد نازاـــسیـــسیلاپ اب مه اهوگتفگ نیا .دنوـــش هثحابم و وگتفگ دراو نازاـــسیـــسیلاپ اب میقتـــسم
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 هماج ناگدنیامن و کیتاملپد هعماج اب مه ،تفرگ دهاوخ تروـص ناتـسناغفا یمالـسا یروهمج تلود

  .روشک رد یناهج

 

 

 

 

 

 رد ام و دراد یـــــشزومآ تروـــــص همانرب ،تـــــسخن هام دنچ رد .دراد هدمع شخب ود ام ههامتفه همانرب

 یزاـسیـسیلاپ هـصرع اب طبترم یاهیرویت هب عجار ناگدننک کارتـشا اب یـشزومآ یاهفنـص بوچراچ

 کارتـــــــشا ،مود شخب رد .مینکیم راک یـــــــسیلاپ هعلاطم و لیلحت اب طبترم ثحابم و نیوانع ریاـــــــس و

 دننکیم باختنا ار یزاـسیـسیلاپ هـصرع رد ثحب دروم یلم مهم عوـضوم کی ام یراکمه هب ناگدننک

 .دنهدیم ماجنا روحم یـسیلاپ قیقحت ای همانیـسیلاپ کی کرتـشم تروـصب ،عوـضوم نآ هب هطبار رد و

 نونک ات .دـــسریم پاچ هب هدـــش ماجنا قیقحت ،هـــســـسوم یوـــس زا یزاـــس ییاهن و شیاریو اب ،سپـــس

 رد .تـسا هدوب یتاباختنا تراظن و ناناوج یراکیب ،ترجاهم تاعوـضوم یور هدـش ماجنا یاهقیقحت

 یرپـس ههامتفه همانرب زا هام کی طقف لاـسما ؛تـسا هدیـسرن هلحرم نآ هب همانرب زونه یراج لاـس

  .تسا هدش

  ناگدننک کارتشا رصتخم یفرعم

 رد .دراذگیم شیامن هب ار یبوخ عونت همانرب نیا ناگدننک کارتــشا ،بحاــص نیعم :هدازیلع هللا مــسب

 یاهداهن ،ناتـــسناغفا یمالـــسا یروهمج تلود فلتخم یاهشخب نادنمراک ،ناگدننک کارتـــشا نایم

 هب هاتوک رایـسب ام ،لیلد نیمه هب .دنراد روـضح روـشک یهاگـشناد هعماج و ،یندم هعماج و یتاقیقحت

  .دننکیم راک اجک رد هک دنیوگب و دننک یفرعم ار دوخ هک میهدیم تصرف ناگدننک کارتشا زا کی ره

 یسایس مولع لیصحتلا غراف و هژورپ ماجسنا شخب رد هیلام ترازو دنمراک ،دنمهم یروتسا §

 Operation Mercy International رتفد رد دشرا ریدم ،یظیفح هدلاخ §

  یلاع تالیصحت ترازو دنمراک ،یولع سیقلب §

 یاهداهن زا یکی سییر ؛یوـــسیاقم یاهتـــسایـــس و داـــصتقا لیـــصحتلا غراف ،هچب ریم هـــشفنب §

 ناتسناغفا رد یتاقیقحت

 لباک هاگشناد رد یشزومآ تیریدم یرتسام لصحم ،راثیا هژینم §

  ناتسناغفا یبایزرا و قیقحت دحاو رد رگشهوژپ ،هدازریم موثلگ §

 داسف اب هزرابم کرتشم هتیمک رد رگشهوژپ ،یمتسر ارهز §

 لکش همانرب ات میاهدوزفا همانرب هب زین ار رگید راکتبا کی ام یراج لاس رد«

 ات مینک ایهم ار ییاههنیمز مینکیم شالت ام ،اتسار نیا رد .دریگب دوخ هب رتیلماعت

 و وگتفگ دراو نازاسیسیلاپ اب میقتسم تروصب دنناوتب همانرب ناگدننک کارتشا

 یمالسا یروهمج تلود لخاد رد نازاسیسیلاپ اب مه اهوگتفگ نیا .دنوش هثحابم

 یناهج هماج ناگدنیامن و کیتاملپد هعماج اب مه ،تفرگ دهاوخ تروص ناتسناغفا

 ».روشک رد
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 یداصتقا یلاع یاروش یاشنالاراد رد اهانبریز روما رد دشرا سانشراک ،یفیرش هللادبع §

 Mend Afghanistan رد قیقحت ریدم ،ینیسح یبتجم §

  یلخاد هسسوم کی دنمراک ،ناخ هارمه رتکاد §

 کی رد اههمانرب ریدم و ناتـــــسناغفا ییاکیرما هاگـــــشناد لاحرب لـــــصحم ،یناطلـــــس لگـــــشوخ §

 یصوصخ تکرش

 رد اههمانرب ریدم و ناتــسناغفا ییاکیرما هاگــشناد رد یــسایــس مولع لــصحم ،یزیزع هیــضرم §

 یتاقیقحت هسسوم کی

 زا یکی رد دازآ مجرتم و ناـتــــــــــسناـغفا ییاـکیرما هاـگــــــــــشناد لاـحرب لــــــــــصحم ،یزیزع ارغــــــــــص §

 یتاقیقحت تاسسوم

 یوناب رتفد دنمراک و ناتــسناغفا ییاکیرما هاگــشناد رد یــسایــس مولع لــصحم ،یریما هدیرف §

  لوا

 داینب یناملآ داهن رد اههمانرب لوئـــسم و یوـــسنارف تایبدا لیـــصحتلا غراف ،دردمه نیدلا ماما §

 تربیا شیردیرف

 

  .مینکیم راذگاو امش هب ار تصرف نونکا ،بحاص رتکاد

  هجراخ روما ترازو عبانم و یرادا نیعم ،هشیدنا دمحا ریصن رتکاد یاهتبحص

 البق ام .یلاع و بوخ رایــسب راکتبا نیا رطاخ هب امــش هــســسوم ناراکمه و یفاــص مناخ زا رکــشت ،لوا

 زونه ات ام یلو تــــــسا جورم رایــــــسب رگید یاهروــــــشک رد هکنیا هب هعجار میتــــــشاد ییاهتبحــــــص مه

 ناور تمــــس کی هب یــــسیلاپ .تــــسا یــــسیلاپ و یملع هزوح نیب هطبار ،مینک یلمع ارنآ میاهتــــسناوتن

 نامه هیبــــش تیعــــضو نیا .دهدیم ماجنا قیقحت یارب فرــــص ار قیقحت ام کیمداکا یایند و تــــسا

 زا ار یوج نامه وا لابند هب رگید درف و هدوب یوج کی ندنک لوغــــشم رفن کی :تــــسا یزنط تیاکح

 ؟دنکیم رپ ارنآ رگید رفن و دنکیم ار یوج رفن ود امش زا یکی ارچ هک هدیسرپ یسک .هدرکیم رپ کاخ

 ار لبیک دیاب مود رفن ،دنکب ار یوج دیاب رفن کی ؛میتـــــسا رفن هـــــس الـــــصا ام هک دنیوگیم باوج رد اهنآ

 و تـسا ضیرم زورما لبیک ییاجباج لوئـسم لاح .دنک رپ ار یوج هرابود دیاب یموـس رفن و دنک اجباج

 یکی هـناـفــــــــــساـتم ،مه ناـتــــــــــسناـغفا رد اـمــــــــــش و اـم یراـک یاـیند رد .مینکیم ار دوخ راـک اـم اـما ؛هدـماـین

 یـــسک یلو .دنکیم رپ ار یوج یزاـــسیـــسیلاپ ناهج رد رگید یـــسک و ؛تـــسا ققحم نامه هک دنکیم

  .تسا بیاغ ،دنک لصو مه اب ار راک ود نیا دیاب هک

 

 

 

 ریاس و امش هسسوم لثم ییاهداهن هک تسا یراودیما و یدنسرخ رایسب یاج«

 رب یسیلاپ تاقیقحت ددص رد ،دننکیم راک ناتسناغفا رد العف هک یتاقیقحت یاهداهن

 قیبطت ،یسیلاپ نیودت یهصرع رد هدش ماجنا تاقیقحت زا دننکیم یعس و دنا هدمآ

».دریگب تروص هدافتسا یسیلاپ قیبطت زا سپ یبایزرا و یسیلاپ  
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 یتاقیقحت یاهداهن ریاـس و امـش هـسـسوم لثم ییاهداهن هک تـسا یراودیما و یدنـسرخ رایـسب یاج

 زا دننکیم یعـــــــــس و دنا هدمآ رب یـــــــــسیلاپ تاقیقحت ددـــــــــص رد ،دننکیم راک ناتـــــــــسناغفا رد العف هک

 یــــسیلاپ قیبطت زا سپ یبایزرا و یــــسیلاپ قیبطت ،یــــسیلاپ نیودت یهــــصرع رد هدــــش ماجنا تاقیقحت

 نازیم یبایزرا و لیلحت ،تـــــــــسا یتایح و مهم رایـــــــــسب هک یدراوم زا یکی .دریگب تروـــــــــص هدافتـــــــــسا

 و یبایزرا نیا قباطم .دریگیم تروـــــــــص یـــــــــسیلاپ ای همانرب کی قیبطت زا سپ هک تـــــــــسا یراذگریثات

 همانرب ای یـــسیلاپ نیودت رد و هدـــش جارختـــسا دوـــشیم هتخومآ همانرب قیبطت زا هک یاهسرد ،لیلحت

 ،هنارکتبم رایـــــسب هویـــــش کی هب منیبیم هک متـــــسا لاحـــــشوخ نم .دریگیم رارق هدافتـــــسا دروم دیدج

 کی یهاگ .دوـــــش کیدزن مه اب یزاـــــس یـــــسیلاپ هـــــصرع و قیقحت هـــــصرع هک دریگیم تروـــــص شالت

 لوغــــشم نوچ ام اما ؛دنکیم کیرــــش ام اب ار نآ زا هخــــسن کی و دهدیم ماجنا ار یقیقحت هــــســــسوم

 بیرقت تهج رد المع امــش اما .میناوخب ارنآ هک مینکیمن ادیپ تــصرف الومعم ،میوــشیم دوخ یاهراک

  .تسا بوخ رایسب راکتبا نیا و دینکیم شالت هدشدای هصرع ود نیا

 امـــش اب ،دراد دوجو هـــصرع نیا رد هک نالک درکیور ود و قیقحت شور هب عجار متـــشاد رظن رد نم ادتبا

 یاهثحب نم .دراد نم یراک هحاــــس هب کیدزن طابترا ،هدــــش حرطم هک ییاهلاوــــس اما .منک تبحــــص

 رد .منکیم تبحــــــص اهلاوــــــس نیمه یور رتــــــشیب هــــــسلج نیا رد و منکیم راذگاو امــــــش هب ار یرظن

 کیرــش امــش اب یجراخ یــسایــس هحاــس زا ار یلمع یاهلاثم منکیم شالت دوخ یاهتبحــص نایرج

  .منک

 یارب ،دوــــــشیم ماجنا رکف یاهقاتا و یتاقیقحت یاهداهن یوــــــس زا هک ییاهقیقحت :لوا شــــــسرپ

  ؟دراد تیمها یچ یسیلاپ نیودت رد نازاسیسیلاپ

 تروـــــــصب اهیـــــــسیلاپ زا یخرب .منک نایب یـــــــسیلاپ زا ار حـــــــضاو و هداـــــــس دید کی مهاوخیم نم ،لوا

 قافتا یهاگ ،یتموکح یاهراک هحاــــس رد ،الثم .هناتــــسدشیپ رید یخرب و دنوــــشیم نیودت یــــشنکاو

 کی ،شلاچ نآ عفر یارب سپــس و میوــشیم هجاوم شلاچ کی اب همانرب کی قیبطت رد ام هک دتفایم

 تروـصب و دریگیم تـسد رد ار لمع راکتبا زاـسیـسیلاپ کی ،مه یهاگ .میهدیم فاـشکنا ار یـسیلاپ

 ار حـضاو رایـسب یاهلاثم منکیم شالت شخب نیا رد نم .دنکیم نیودت ار یـسیلاپ کی هناتـسدشیپ

  .منک هیارا امش یارب یلوسنوق هحاس زا

 

 

 

 

 

 لحارم رد یسیلاپ کی نوگانوگ داعبا یسررب و هعلاطم یارب هک مینکن شومارف«

 زا دیاب یسک ،دوشیم نیودت یسیلاپ کی یتقو الثم .دوش ماجنا قیقحت دیاب ،نیودت

 ،تسیز طیحم رظنم زا یسک ،دهد رارق یبایزرا و لیلحت دروم ارنآ تیسنج رظنم

 یسیلاپ تاقیقحت ،لیلد نیمه هب .ناگدنوشدیفتسم یور ارنآ تاریثات رظنم زا یسک

 .دهدیم رارق یسررب دروم ار یسیلاپ کی فلتخم داعبا اریز تسا تیمها زیاح

 یسیلاپ هک تسا قیقحت دنمزاین لیلد نیا هب اهیسیلاپ زا یخرب نیودت ،انمض

 ».دوشیم لماش ار داهن کی زا رتشیب

 

 



 6 

 یــــسیلاپ ،دروایب تــــسد هب دهاوخیم تلود کی هک ار یزیچ حیــــضوت ای نایب ،هداــــس رایــــسب تروــــصب

 دناوتیم یـــسیلاپ یهاگ ینعی .هلیـــسو مه ،دـــشاب فده دناوتیم مه یـــسیلاپ ،تروـــص نیا رد .تـــسا

 .دــــشاب فده کی دناوتیم دوخ یدوخ هب شدوخ یهاگ ،دــــشاب فده کی هب ندیــــسر یارب یاهلیــــسو

 فدـه کـی نیا .دربب الاـب دــــــــــصرد جنپ ار یلخاد دـیاوع هـک دـنکیم نییعت فدـه کـی هـیلاـم ترازو ،الثم

 کیتارکومد یاهتموکح رد ،رگید یوس زا .دوشیم نیودت یسیلاپ کی ،فده نیا نیمات یارب .تسا

 ناگدنوشدیفتسم و ناگدننکقیبطت یارب همانرب کی ندرکیلمع قطنم حیضوت و میهفت یارب یسیلاپ

 دنتــــــسه لیخد نآ قیبطت رد هکیناــــــسک هب فرط کی زا ینعی .دریگیم رارق هدافتــــــسا دروم زین همانرب

 یارب هک دوخ هیباختنا هزوح هب رگید یوــــــس زا و دنکیم یلمع ار همانرب نیا ارچ هک دیهدیم حیــــــضوت

 .دینک قیبطت ار همانرب نیا دیاب ارچ هک دینکیم میهفت ،دیتـــسه هدباـــسح اهنآ هب و دیا هدرپـــس دهعت اهنآ

  .دینکیم قیبطت ار همانرب نیا ارچ هک دیهدب حیضوت دیاب مه اهرنود یارب ،ناتسناغفا هنیمز رد

 .تسا هماع یسیلاپ و یصوصخ تکرش کی یسیلاپ نایم توافت دینک هجوت دیاب هک ار رگید عوضوم

 هدیچیپ و قلغم رایــسب ،دوــشیم نیودت نآ رد یــسیلاپ هک ییاههنیمز و طیارــش هب رظن هماع یــسیلاپ

 و ؛دراد صخــشم نارادمهــس همه زا تــسخن ،دنکیم نیودت ار یــسیلاپ کی تکرــش کی یتقو .تــسا

 یگداـــــس نیا هب راک ،هماع یـــــسیلاپ رد اما .دافم شیازفا :تـــــسا صخـــــشم رایـــــسب فده ،مود مدق رد

 ،دــــشاب هتــــشاد دوخ اب ار یمدرم تیاــــضر دیاب هماع یــــسیلاپ کی .دراد هدیچیپ رایــــسب داعبا و تــــسین

 ار یــــــــــسیلاـپ دـیاـب هدـننک قیبطت داـهن و مدرم و ،دریگب رارق هـنیباـک اـی ناـملراـپ بـیوــــــــــصت دروم دـیاـب یهاـگ

 ترازو راکتبا هب دیاب یـــــسیلاپ ،دوـــــشیم نیودت هماع دیاوف ترازو یارب یـــــسیلاپ کی رگا ،الثم .دمهفب

 هب ار نآ مه و دــشاب انــشآ نآ اب مه هدننک قیبطت ثیحنم رظن دروم ترازو ات دوــش دیوــست هماع دیاوف

  .تسا لکشم شاقیبطت ،دوش نیودت نییاپ هب الاب زا یسیلاپ کی یتقو ،نآ ریغ رد .درخب حالطصا

 

 

 

 

 

 

 روطخ شنهذ رد یزیچ الاب نامه رد یـــسک .تـــسا هدوب نییاپ هب الاب زا رتـــشیب اهیـــسیلاپ ،هتـــشذگ رد

 کرتـــشم تروـــصب مه اب هرادا نامه دعب ،)ریزو ای مظعاردـــص کی ای روهمج سییر کی الثم( هدرکیم

 هلـــــسلـــــس کی .دندرکیم قیبطت ارنآ سپـــــس و دندرکیم نیودت هروکفم نآ قیبطت یارب یـــــسیلاپ کی

 اهنآ زا دیاب نآ نیودت لحارم و یـــــــــسیلاپ کی یارب یریگمیمـــــــــصت هک دراد دوجو زین تاررقم و نیناوق

 لاوـــس هب میـــسریم الاح .دوـــشیم نیودت الاب هب نییاپ زا رتـــشیب یزاـــسیـــسیلاپ نونکا اما .دنک یوریپ

 یزیچ الاب نامه رد یسک .تسا هدوب نییاپ هب الاب زا رتشیب اهیسیلاپ ،هتشذگ رد«

 دعب ،)ریزو ای مظعاردص کی ای روهمج سییر کی الثم( هدرکیم روطخ شنهذ رد

 نیودت هروکفم نآ قیبطت یارب یسیلاپ کی کرتشم تروصب مه اب هرادا نامه

 دوجو زین تاررقم و نیناوق هلسلس کی .دندرکیم قیبطت ارنآ سپس و دندرکیم

 اما .دنک یوریپ اهنآ زا دیاب نآ نیودت لحارم و یسیلاپ کی یارب یریگمیمصت هک دراد

 ».دوشیم نیودت الاب هب نییاپ زا رتشیب یزاسیسیلاپ نونکا
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 یــــسررب و هعلاطم یارب هک مینکن شومارف .دراد تیمها دنور نیا رد یــــسیلاپ تاقیقحت ارچ هک امــــش

 نیودت یـــسیلاپ کی یتقو الثم .دوـــش ماجنا قیقحت دیاب ،نیودت لحارم رد یـــسیلاپ کی نوگانوگ داعبا

 طیحم رظنم زا یـــــــسک ،دهد رارق یبایزرا و لیلحت دروم ارنآ تیـــــــسنج رظنم زا دیاب یـــــــسک ،دوـــــــشیم

 تــشگرب هب عجار ار یــسیلاپ کی ام ،الثم .ناگدنوــشدیفتــسم یور ارنآ تاریثات رظنم زا یــسک ،تــسیز

 تـــــــــشگزاب تاریثات اما ؛دـــــــــش ماجنا اهیـــــــــسررب مامت .میدرکیم نیودت ناریا و ناتـــــــــسکاپ زا نیرجاهم

 هک میدــــــــــش هجوتم ادعب .میدوب هدادن رارق یــــــــــسررب دروم ار اهنآ شنکاو و نابزیم هعماج رب نیرجاهم

 لبق لاـــس لاهچ یـــس یـــسک الثم .دنکیم قلخ نابزیم هعماج رد ار تالکـــشم ملاع کی اهنآ تـــشگرب

 مدرم نایم یو یاهنیمز الاح .هدرک یگدنز اجنامه تدم نیا رد و ناریا و ناتـــــسکاپ هب هدرک ترجاهم

 یـسیلاپ کی یکچوک رایـسب تمـسق کی نیا .دریذپیمن ار یو تـشگزاب هعماج نیا سپ ،هدـش میـسقت

 یـــسیلاپ تاقیقحت ،لیلد نیمه هب .میدـــش راچد تالکـــشم هب اهدعب و میدوب هدرکن یـــسررب ام هک دوب

 کی دعب نیرتهداـــس .دهدیم رارق یـــسررب دروم ار یـــسیلاپ کی فلتخم داعبا اریز تـــسا تیمها زیاح

  .تسا هدیاف-هنیزه لیلحت و یسررب نامه یسیلاپ

 یـسیلاپ هک ییاـضف و هنیمز هک تـسا نیا تـسا مهم رایـسب هماع یـسیلاپ هحاـس رد هک رگید عوـضوم

 ار یـــسیلاپ کی دیراد رظن رد هروکفم کی اب امـــش رثکا .تـــسا ایوپ رایـــسب ،دوـــشیم نیودت نآ رد هماع

 هجاوم لکــــــشم هب ار یــــــسیلاپ نیودت راک و دنکیم رییغت یلک تروــــــصب اــــــضف هرابکی اما ،دینک نیودت

 نیودت ماگنه تـسا نکمم ،دیـشاب هدرپـس دهعت کی دوخ یتاباختنا تازرابم رد امـش رگا ،الثم .دنکیم

 روـــشک یرادا طیارـــش ای دوـــش رییغت راچد روـــشک یـــسایـــس طیارـــش ،امـــش رظن دروم یـــسیلاپ قیبطت ای

 ،یجراخ تـــسایـــس هـــصرع رد اـــصوـــصخم ،هماع یـــسیلاپ نیودت رد طیارـــش ،رگید ترابع هب .دنک رییغت

  .دینک ینیب شیپ ار نکمم زیچ ره دیاب هظحل ره امش هک تسا یروط

 

 

 

 

 لماــش ار داهن کی زا رتــشیب یــسیلاپ هک تــسا قیقحت دنمزاین لیلد نیا هب اهیــسیلاپ زا یخرب نیودت

 روما ترازو هدهع هب اهراک هدمع تمـــــــــسق دنچره ،نیرجاهم تـــــــــشگرب یـــــــــسیلاپ رد ،الثم .دوـــــــــشیم

 هـیلاـم ترازو هـب رگید تـمــــــــــسق ،تـفرگیم قلعت هـجراـخ ترازو هـب راـک تـمــــــــــسق کـی اـما ؛دوب نیرجاـهم

 یعاـمتجا روما و راـک ترازو هـب مه رگید تـمــــــــــسق کـی ،دـنک هـیهت عباـنم اـهنآ یارب هـک تـفرگیم قلعت

 نآ رد دیاب هماع تحص ترازو الثم ای .دنک یسررب ار اهنیا یارب یلغش یاهتصرف هک تشاد یگتسب

 ار یــــــــــضیرم دوخ اـب هـک دـنک هـنیاـعم ار هدـننک تدوع ره تــــــــــشگزاـب ماـگنه اـی دـنک داـجیا کـینیلک قطاـنم

  .دنکن لمح

 و هنیمز هک تسا نیا تسا مهم رایسب هماع یسیلاپ هحاس رد هک رگید عوضوم«

 کی اب امش رثکا .تسا ایوپ رایسب ،دوشیم نیودت نآ رد هماع یسیلاپ هک ییاضف

 رییغت یلک تروصب اضف هرابکی اما ،دینک نیودت ار یسیلاپ کی دیراد رظن رد هروکفم

 ».دنکیم هجاوم لکشم هب ار یسیلاپ نیودت راک و دنکیم
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 نازیم هک ینونک ییاــــضف رد اــــصوــــصخم .دراد ترورــــض دایز رایــــسب تاعلاطم هب یــــسیلاپ نیودت ،سپ

  .تسا دیدش رایسب لباقتم یگتسباو و یگتسبمه

 ماگنه ،هجراخ روما ترازو رد صوــــصخ هب ،ناتــــسناغفا یمالــــسا یروهمج تلود رد :مود شــــسرپ

 قیقحت هـب ردـقچ و دوـــــــــشیم هداد تـیمها هدـــــــــش ماـجنا یاـهقیقحت هـب دـح هـچ اـت یـــــــــسیلاـپ نیودـت

  ؟تسا قیقحت رب ینتبم هدش نیودت یاهیسیلاپ نازیم هچ ؟دوشیم هعجارم

 دوخ هـک تــــــــــسا یدـح رد طقف ناـتــــــــــسناـغفا رد یکلم تاـمدـخ شخب رد تـیفرظ نونک اـت هـناـفــــــــــساـتم

 یاههدر رد العف .دنک بیترت ار اههمانرب و اهیــــسیلاپ هیلوا حرط دناوتیم طقف هماع تامدخ یاهداهن

 ار یــساــسا یاهلاوــس و هیلوا حرط هحفــص ود دیلوت ییاناوت هک دنتــسه تلود رد ینادنمراک طــسوتم

 رد .دهدیم ماجنا یللملا نیب تاــســسوم ار اهیــسیلاپ فلتخم داعبا یور عیــسو تاقیقحت اما .دنراد

 یاهحرط دیلوت رد نونک ات ام اما .تــــــسا هدــــــش داجیا تیفرظ هنیمز نیا رد یدح ات العف هیلام ترازو

 یاهداهن نیدنچ هب نامزمه ای یتاقیقحت یاهداهن هب نآ هب طبترم تاقیقحت یراذگاو سپــــــــس و هیلوا

 کیژیتارتــــــسا تاعلاطم زکرم کی هجراخ روما ترازو رد ام .درادن دوجو هنافــــــساتم زونه ات ،یتاقیقحت

 لکـش ومیم یـسیلاپ دیلوت گنهرف ،تلود حطـس رد زونه اما .دراد یـشنکاو درکیور رتـشیب ات هک میراد

 .درادن دوجو تیفرظ نیا نآ زا رتارف یلو دـشاب انـشآ نآ اب رفن هـس ود دیاـش ترازو ره رد .تـسا هتفرگن

 نیا زونه اما ؛دوــــــش هنیداهن گنهرف نیمه هک درک شالت رایــــــسب لوا لاــــــس هــــــس ود رد روهمج سییر

 ینامزاــــس هــــسورپ اهنآ زا یکی هک دراد دوجو وگلا هــــس یزاــــسیــــسیلاپ هــــصرع رد .دراد دوجو لکــــشم

 نوریب هـتفوک ،یزادـنیب نآ رد هـک یزیچ ره هـک تــــــــــسا هـتفوک نیــــــــــشاـم ناـمه لـثم لدـم نیا .تــــــــــسا

 یارب وا و یهدـب ار لـکــــــــــشم کـی دـنمراـک کـی هـب هـک هدـماـین دوجو هـب تـیفرظ نیا نونک اـت اـما .دـهدیم

  .دنک هیهت ومیم یسیلاپ کی امش

 

 

 

 

 

 یــسیلاپ کی امــش ،هدمآ شیپ لکــشم نیا ترازو هناخ ماعط رد هک یراپــسب هفیظو یــسک هب رگا ،الثم

 تروص یسررب کی دیاب لوا هک تسا نیا ومیم یسیلاپ کی هیهت شور .دینک هیهت هطبار نیا رد ومیم

 ارنآ دعب ؛دننک بیترت همانشــسرپ کی ؛دننک هیهت لاوــس دنچ دیاب ،یلــصا لکــشم ندیمهف یارب .دریگب

 هنیزگ هـــس نآ ساـــسا رب ،دندرک یروآعمج هک ار نادنمراک یاههاگدید .دننک عیزوت نادنمراک مامت نایم

 ییاهاج رد .درادن دوجو قیقحت و اههداد رب ینتبم درکیور نینچ هنافــــساتم زونه ات .دنک هیارا یــــسیلاپ

 یدح رد طقف ناتسناغفا رد یکلم تامدخ شخب رد تیفرظ نونک ات هنافساتم«

 اههمانرب و اهیسیلاپ هیلوا حرط دناوتیم طقف هماع تامدخ یاهداهن دوخ هک تسا

 دیلوت ییاناوت هک دنتسه تلود رد ینادنمراک طسوتم یاههدر رد العف .دنک بیترت ار

 داعبا یور عیسو تاقیقحت اما .دنراد ار یساسا یاهلاوس و هیلوا حرط هحفص ود

 ».دهدیم ماجنا یللملا نیب تاسسوم ار اهیسیلاپ فلتخم



 9 

 .تـــسا هدـــش هتفرگ تیراع هب رگید تاـــســـسوم و اهداهن زا و تـــسا یتیراع تیفرظ ،دراد دوجو هک مه

  .تسا هدشن داجیا زونه ات هصرع نیا رد مزال تیفرظ اما

 لاـــــس رد .تـــــسا ابویک یکـــــشوم نارحب یـــــسیلاپ لیلحت یاهسرد رد ثحب دروم تاعوـــــضوم زا یکی

 یفداــصت تروــص هب ییاکیرما یاههرایط .دندرک اجباج ابویک رد ار دوخ یمتا یاهحالــس اهسور ۱۹۶۲

 هرابکی اکیرما ناربهر .تــسا هدــش اجباج یمتا یاهکهالک لماح یاهحالــس ابویک رد هک دندرک فــشک

 اما .دنا هدرک اجباج یمتا یاهحالــــــــس ام خنز ریز هنوگچ اهسور هک دندــــــــش هکوــــــــش نونج حطــــــــس رد

 هاـگترپ هـبل زا ار ناـهج ،درک ذاـختا زور ۱۳ رد یدـنک روهمج سییر نارحب نیا لـح تـهج هـک یمیمــــــــــصت

 The Essence of باـتک و زور ۱۳ ملیف هـک منکیم هـیــــــــــصوت اـمــــــــــش یارب نم .دـنادرگزاـب یمتا گـنج

Decision کی یارب ار یــسیلاپ لیلحت یوگلا هــس باتک نیا .دینک همانرب نیا یــسرد باــصن لماــش ار 

 یم حرطم لاوــس هــس باتک نیا .دنکیم هعلاطم ،تــسا ابویک یکــشوم نارحب نامه هک ،دحاو هیــضق

 )۲( ؟درک اجباج ابویک رد ار شدوخ یوتسه یاهکهالک لماح یاهتکار قباس یوروش ارچ )۱( :دنک

 ادعب ارچ )۳( و ؟دنک نیطنرق ار هحاــــس مامت ای دنزب هرایط اب ار اهحالــــس نیا تــــشاد رظن رد اکیرما ارچ

  ؟دندرک نوریب اجنآ زا ار دوخ یاهحالس اهسور

 توافتم دید هـــــس زا ،دوب ایند مامت یارب نالک یاهشـــــسرپ هک ار یـــــساـــــسا لاوـــــس هـــــس نیمه باتک

 درکیور کــی رتــــــــــشیب هــک  )Rational Actor Model( یقطنم رازگراــک یوگلا یکی .دــنکیم هــعلاــطم

 دناوتیم فازگ هنیزه هک دنتــــــسا رظن نیا هب ،دننکیم یوریپ وگلا نیا زا هکیناــــــسک .تــــــسا یداــــــصتقا

 نامدرم نوچ دورن یمتا گنج هب دریگیم میمـــــصت یقطنم رازگراک کی ،لاثم نیا رد .دـــــشاب هدنرادزاب

 یقطنم یاهناــسنا یدنک مه و فچــشورخ مه هک دهدیم حیــضوت باتک نیا .دنوــشیم فلت رایــسب

 اـب باـتک نیا ادـتبا ،سپ  .دـندــــــــــش فرــــــــــصنم گـنج زا ،یمتا گـنج فازگ یاـههـنیزه لـیلد هـب و دـندوب

  .دش ذاختا میمصت نینچ ارچ هک دزاسیم عناق ار امش یلیلحت یوگلا نیمه زا هدافتسا

 

 

 

 

 دروم ،دـــــشاب ینامزاـــــس دنور هک مود یلیلحت یوگلا زا هدافتـــــسا اب ار نارحب نیع اههدنـــــسیون ،سپـــــس

 زا هک دــــش ببــــس هرادا ره ینامزاــــس نیناوق هک دنهدیم حیــــضوت شخب نیا رد .دهدیم رارق هعلاطم

 نیا هب هلمح ییاناوت هک دـــــــش هدیـــــــسرپ ییاوه یورین زا یتقو ،الثم .دوـــــــش زیهرپ یمتا گنج هب نتفر

 رد هک دنتفگ هبتر نایم ناهدنامرف اما ؛داد تبثم خـــــساپ ییاوه یورین ،دراد ار اهنآ یدوبان و اهحالـــــس

 نیمه دـــصیف جنپ و دننامیم یقاب اهتکار دـــصرد جنپ هک تـــسا یدح ات اطخ لامتحا ،هلمح تروـــص

 زا یکی اب ار یسیلاپ عوضوم کی هک درکیور نیا زونه ات هنافساتم ،ناتسناغفا رد«

 اما .تسا هداتفین اج زونه ،دهد رارق هعلاطم و یسررب دروم یلیلحت یاهوگلا نیا

 رد هکلب تلود رد یزاسیسیلاپ هحاس رد اهنت هن هک دوب دهاوخ بوخ رایسب

 ».دریگب رارق هدافتسا دروم رتشیب یلیلحت یاهوگلا نیا زین اههاگشناد

 



 10 

 هب یدنک روهمج سییر .دربب نیب زا ار رفن نویلم ود دیاــش ،دنوــش کیلــش اکیرما یوــس هب رگا اهتکار

  .دوشیم فرصنم اهحالس نیا هب هلمح زا لیلد نیمه

 ریثات ،وگلا نیا رد .تـسا )Government Politics( تموکح یاهتـسایـس یوگلا موـس لیلحت یوگلا

 رثاتم ار تموکح کی تـــــسایـــــس هک رگید لیاـــــسم و ،یار نازیم ،یمومع تیاـــــضر یور میمـــــصت کی

  .دریگیم رارق هعلاطم و یسررب دروم ،دنکیم

 یاهوگلا نیا زا یکی اب ار یـــــــــسیلاپ عوـــــــــضوم کی هک درکیور نیا زونه ات هنافـــــــــساتم ،ناتـــــــــسناغفا رد

 هن هک دوب دهاوخ بوخ رایـــــسب اما .تـــــسا هداتفین اج زونه ،دهد رارق هعلاطم و یـــــسررب دروم یلیلحت

 دروم رتــــــشیب یلیلحت یاهوگلا نیا زین اههاگــــــشناد رد هکلب تلود رد یزاــــــسیــــــسیلاپ هحاــــــس رد اهنت

  .دریگب رارق هدافتسا

 تلود رد قیقحت رب ینتبم یزاـــــــسیـــــــسیلاپ گنهرف زونه هک دیدرک حرطم امـــــــش :موـــــــس شـــــــسرپ

 ایآ ؟تــساجک رد تالکــشم و اهشلاچ هک تــسا نیا لاوــس ،لاح .تــسا هتفرگن لکــش ناتــسناغفا

  ؟دراد دوجو شخب نیا رد زین رگید یاهشلاچ ای تسا ینف تیفرظ مدع اهنت

 رد .تـــــسا یرادتموکح گنهرف رییغت ،لوا .دوـــــش هتخادرپ دیاب عوـــــضوم دنچ هب شخب نیا رد ،بوخ

 رد نامزنآ رد نم .دــــش داجیا ناتــــسناغفا رد یرادا تاحالــــصا نویــــسیمک ناتــــسناغفا رد ،۲۰۰۲ لاــــس

 دوخ یقیقحت هلاقم کی لیمکت یارب و مدوب دوخ سناــسیل هجرد لیمکت فورــصم ناتــسودنه روــشک

 دوجو یــسارکوروب ناتــسناغفا رد هک دندرکیم رکف اهیجراخ اهلاــس نآ رد .مدوب هدمآ ناتــسناغفا هب

 همه ام و تــــسا هدــــش بیرخت نابلاط نارود رد صوــــصخ هب و اهگنج رد یلک تروــــصب هرادا و درادن

 یکلم هرادا کی هک دوب نیا یرادا تاحالــــــصا نویــــــسیمک یــــــساــــــسا فده .مینکیم داجیا ون زا ار زیچ

 دوب هدــش داجیا ناتــسودنه هیبــش و اهسیلگنا یــسارکوروب ساــسا رب ناتــسناغفا هرادا البق .دنک داجیا

 .درکیم هرادا لـماــــــــــش ار دوخ براـقا و موق و شیوخ ،درکیم راـک تـلود رد هـک یروماـم ره ،نآ رد هـک

 هدزون نرق رد .دینیبب یوتـــــــــسلوت حلـــــــــص و گنج نامر رد دیناوتیم امـــــــــش ار هرادا نینچ بلاج هنومن

 دوخ تیحالص زا هدافتسا اب ،هدرکیم راک تلود رد یسک ره هک هدوب لاونم نیمه هب ناتساد هشیمه

  .تسا هدرکیم تلود لماش زین ار دوخ براقا و ناتسود

 

 

 

 

 هجوتم ،دننک انب رفـــــــص زا ناتـــــــسناغفا رد ار یکلم تامدخ ماظن هک دندمآ اهیجراخ یتقو نامز نآ رد

 نامز زا هک دراد دوجو ینیمزریز تروـــصب ریگتخـــس و یدج ،قلغم رایـــسب یـــسارکوروب کی هک دندـــش

 ار دعاسم یاضف هک تسا ام یرادا گنهرف یکی .دراد دوجو یساسا لضعم هس«

 نامز لکشم نیا عفر .دنکیمن داجیا قیقحت رب ینتبم یریگمیمصت و لیلحت یارب

 و تسرد یاههداد و دادعا ،ماقرا دوبن مود .تسین صخشم درف ریصقت و دریگیم

 ».الاب یاهماقم تسد رد یریگمیمصت تردق زکرمت ،موس و .تسا دییات دروم
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 و ام العف هک اهنامتخاـــــس نیا رد هک دنراد رواب اهیخرب ؛اهنج رهـــــش کی هیبـــــش .تـــــسا هدنام قباـــــس

 .دوب رگید یروط هورگ ره یارب ،مه لباک رهــــــش .دننکیم یگدنز اهنج بــــــش فرط زا ،میتــــــسه امــــــش

 .مینیبیم ار لـباـک نیع رگید دـید کـی هـب اـمــــــــــش و اـم و دـننیبیم هـنوگ کـی ار رهــــــــــش ییاـیفاـم یاـههورگ

 دنب تراک و یوـــــشن یـــــسارکوروب نیا دراو رگا .تـــــسا هنوگ نیمه مه ام تلود یـــــسارکوروب ناتـــــساد

 ؛دنک یگدنز شرمع رخآ ات و دریگن هرکذت چیه ،دوـش دلوت یـسک رگا ،الثم .تـسین یلکـشم چیه ،دوـشن

 هک تـــــسا هدیچیپ ردقنآ ،یدـــــش یـــــسارکوروب نیا راتفرگ رگا یلو .دیآیمن شیپ شیارب یلکـــــشم چیه

 ناور یرادهقالع و یلاوـــــــسلو و تیالو هد هب ار وت ذغاک کی رطاخ هب و دنکیم ماـــــــش ترـــــــس ار یگدنز

  .دنکیم

 نامز زا شاهیال کی .دراد بیرغ و بیجع رایـــــــسب هیال دنچ ام کیتارکوروب گنهرف ،هـــــــصالخ تروـــــــصب

 زا رگید یاـههـیال نآ یور و هدــــــــــش دـمجنم ،گـنلاــــــــــس یاـهفرب لـثم هـیال نیا و هدـناـم ثاریم هـب هاــــــــــش

 ،زکرمتم یروهمج ماظن کی زا هیال کی نآ یور دعب ،هداتفا یدالیم داتفه و تــــــصــــــش ههد یاهلاــــــس

 نیمه هب  .تــسا هتفرگ رارق نآ یور ینابلاط ماظن و نیدهاجم ماظن ،یتــسینومک ماظن زا هیال کی دعب

 و دیآیم یـــسک ،الثم .یزاـــسیـــسیلاپ توافتم یاههاگدید اب دیراد ینادنمراک امـــش ماظن نیا رد ،لیلد

 ییاـهماـظن ناـمه هـب طوبرم وا یهـبرجت یلو .دراد هـبرجت لاــــــــــس هاـجنپ شخب نیا رد هـک دـنکیم اـعدا

 دیاب اهمادگ متــــــــــسیــــــــــس هک مدرک داهنشیپ نم یتقو الثم ،لیلد نیمه هب .هدرک راک نآ رد هک تــــــــــسا

 یــسنج و دــشاب دراد لیوحت هک یــسک ره هک تــسا نیا لکــشم اجنیا .مدــشن قفوم ،دوــش کینورتکلا

 یاج هب ار شرـسپ یوـشیم روبجم شگرم زا سپ و دنامیم اجنامه گرم ماگنه ات ،دوـش دیق شیاپ

 ترافـس زیچ همه ،دوـش ریفـس یـسک رگا الثم ای .دریگیمن ار تیلوئـسم رگید یـسک نوچ ینک ررقم وا

 رادـــــــضرق ریفـــــــس نامه تلود شیپ ،دنکـــــــشب ترافـــــــس رد الثم سالیگ کی رگا .دوـــــــشیم دیق وا یاپ

 تالکــــشم زا یکی سپ .دنتــــسا رادــــضرق تلود دزن ارفــــس زا یرایــــسب تباب نیا زا الاح نیمه .دوــــشیم

 ضقانتم اتح و فلتخم یاهگنهرف ام .تـــسا کیتارکوروب گنهرف نیمه ،هـــصرع نیا رد ام یـــساـــسا

 یرادا و ینامزاـــس گنهرف کی اب الاب هب نییاپ زا و نییاپ هب الاب زا تموکح .دراد دوجو العف هک میراد ار

  .تسین هجاوم هچراپکی و دحاو

 

 

 

 

 

 رد الـصا .تـسا ربتعم یاههداد و تاعالطا تیدوجوم مدع ،دراد دوجو ناتـسناغفا رد هک رگید لکـشم

 اتح .درادن دوجو ،دـــــشاب هدـــــش دییات عجرم هـــــس زا لقاال و دـــــشاب دییات لباق هک ییاههداد تکلمم نیا

 نامز زا شاهیال کی .دراد بیرغ و بیجع رایسب هیال دنچ ام کیتارکوروب گنهرف«

 نآ یور و هدش دمجنم ،گنلاس یاهفرب لثم هیال نیا و هدنام ثاریم هب هاش

 هیال کی نآ یور دعب ،هداتفا یدالیم داتفه و تصش ههد یاهلاس زا رگید یاههیال

 و نیدهاجم ماظن ،یتسینومک ماظن زا هیال کی دعب ،زکرمتم یروهمج ماظن کی زا

 ینادنمراک امش ماظن نیا رد ،لیلد نیمه هب  .تسا هتفرگ رارق نآ یور ینابلاط ماظن

 ».یزاسیسیلاپ توافتم یاههاگدید اب دیراد
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 مود تـــسد یاههداد زا هـــشیمه ،لیلد نیمه هب .تـــسین دییات لباق روـــشک نیا رد سوفن یرامـــشرـــس

 یایورــس اتح .تــسا یفیک رتــشیب ،دریگیم تروــص هک یاهقیقحت و تاعلاطم و دوــشیم هدافتــسا

 تروـــص ناتـــسناغفا رد هک تـــسا ییاهراک نیرتهب زا هک دنچره ،دوـــشیم ماجنا ایـــسآ داینب یوـــس زا هک

 ،تــــــسا رگید یزیچ لیاــــــسم هب تبــــــسن مدرم تــــــشادرب و هاگدید .تــــــسا ینهذ رایــــــسب اما ،دریگ یم

  .مینک یزاسیسیلاپ اهتشادرب داینب رب میناوتیمن ام .رگید یزیچ قثوم یاههداد

 دنمزاین گنهرف نیا رییغت .تــــــسا ام کیتارکوروب گنهرف یدج تالکــــــشم زا یکی ،هــــــصالخ تروــــــصب

 ،هجراخ روما ترازو رد .دتفایم قافتا دراد رییغت نیا و دراد دوجو اتــــسار نیا رد اهشالت .تــــسا تقو

 نادنمراک نیا رثکا .تــسا لاــس ۳۵ ات ۲۵ نینــس نیب ام نادنمراک دــصرد جنپ و تــصــش ات تــصــش نیب

 زا نوریب رد تـیفرظ یاـقترا فلتخم یاـههـماـنرب رد و دـنراد ار مزال یاـهتـیفرظ هـک دـنتــــــــــسه یناــــــــــسک

 .تــسا یربهر لکــشم ،موــس .تــسا اههداد و تاعالطا دوبمک مود یهلئــسم .دننکیم کارتــشا روــشک

 ره ارثکا و دنراد رارق ینامز راــــشف تحت یربهر .دنکن لوبق ار تــــسردان و تــــسرد زیچ ره دیاب یربهر

 رد نم زور کی ،الثم .دوـــــشیم ذاختا یرارطـــــضا تالاح رد اهمیمـــــصت نیا رثکا .دننکیم لوبق ار حرط

 لاــح رد اــههــناــختراــفــــــــــس زا یکی ریمعت هــک دــنتفگ و دــندز گــنز نم هــب ترازو زا هــک مدوب یتــــــــــصخر

 ؟مریگب بــــسانم میمــــصت مناوتیم هنوگچ ،مراد هلــــصاف اجنآ زا لیام نارازه هک نم .تــــسا نتخیرورف

 ای هـشیمه ناتـسناغفا .تـسا یدج لکـشم کی نیا ،سپ .دنریگب میمـصت دیاب دنتـسه اجنآ رد هکیناـسک

 ،یتیعـــــضو نینچ رد .دنرادهگن رارطـــــضا لاح رد ارنآ هک دنراد هقالع یناـــــسک ای هدوب رارطـــــضا تلاح رد

 ینعی .دریگن ای دریگب ار میمـــصت کی دیاب ای تخـــس طیارـــش تحت هک دریگیم رارق یهاگیاج رد یربهر

  .درادن دوجو یرتسکاخ گنز و تسا دیفس و هایس الماک هنیمز و طیارش

 

 

 

 

 

 ام ،الثم .تــسا یدومع ام تلود رد یریگمیمــصت ماظن هک دوــشیم یــشان اجنآ زا یربهر لکــشم نیا

 کی رگا اتح .دنکیم یچ روهمج سیئر ،صخـــــــشم عوـــــــضوم کی هب هطبار رد هک میتـــــــسا رظتنم همه

 نیا رد .دنهدب تیاده یلاع بانج هک دوــــشیم هتــــشون ذغاک رد ماظن نیا رد ،دــــسرب مه ام یارب ذغاک

 امـــش هک تـــسین یروط تیعـــضو و طیارـــش .دراد ساره میمـــصت کی نتفرگ زا سک ره ،یدومع ماظن

 مامت ،لیلد نیمه هب .دیناوتب هیجوت تاررقم و نیناوق زا یخرب ساــــسا رب ار دوخ یاهمیمــــصت بقاوع

 هب هک یلکـــشم ،تروـــص نیا رد .دریگیم تروـــص مکارت الاب رد و دوـــشیم عجار الاب هب اهیریگمیمـــصت

 یاههداد و تاعالطا تیدوجوم مدع ،دراد دوجو ناتسناغفا رد هک رگید لکشم«

 عجرم هس زا لقاال و دشاب دییات لباق هک ییاههداد تکلمم نیا رد الصا .تسا ربتعم

 .تسین دییات لباق روشک نیا رد سوفن یرامشرس اتح .درادن دوجو ،دشاب هدش دییات

 و تاعلاطم و دوشیم هدافتسا مود تسد یاههداد زا هشیمه ،لیلد نیمه هب

 ».تسا یفیک رتشیب ،دریگیم تروص هک یاهقیقحت
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 نیا مکارت تحت و دوـــــشیم هداد الاب ماقم هب مزالریغ تایئزج و تامولعم هک تـــــسا نیا دیآیم دوجو

  .دوشیم تخس یریگمیمصت ،مزال ریغ تامولعم همه

 یاــــضف هک تــــسا ام یرادا گنهرف یکی .دراد دوجو یــــساــــسا لــــضعم هــــس ،منک هــــصالخ مه زاب رگا

 دریگیم نامز لکشم نیا عفر .دنکیمن داجیا قیقحت رب ینتبم یریگمیمصت و لیلحت یارب ار دعاسم

 ،موــس و .تــسا دییات دروم و تــسرد یاههداد و دادعا ،ماقرا دوبن مود .تــسین صخــشم درف ریــصقت و

  .الاب یاهماقم تسد رد یریگمیمصت تردق زکرمت

 یارب اـهراـب ،هـجراـخ روما ترازو نیعم ناونع هـب نم .منکیم حرطم اـمــــــــــش تـمدـخ لاـثم کـی مه زاـب

 تــسا نیا لکــشم اما .دوــشیمن نم تیحالــص هب طوبرم صخــشم دروم نیمه هک ما هتفگ مناراکمه

 تآارجا هنیمز رد هک هدرکیم هتــشون بوتکم کی رد نیعم کی رگا هک هدوب یروط لاح ات راتخاــس هک

 هک مـــــسیونیم نم یتقو ،الاح .هدـــــشیم ماجنا تآارجا ،هدوب مه ینوناق ریغ بوتکم نامه ولو ،ددرگ

 داـجیا لـکــــــــــشم نم هـک دـننکیم تـیاـکــــــــــش یگمه ،دـییاـمن ینوناـق اـی یــــــــــضتقم ،مزال تآارجا هـنیمز رد

 نوناق قباطم تآارجا ینکیم هتــــشون وت یتقو هک دنیوگیم خــــساپ رد ،ارچ مــــسرپیم یتقو .منکیم

 مزال چیه دیاب نم لوا هکیلاح رد .دوـــــــــشن هک هدمآ نوناق رد نوچ دوـــــــــشیمن تآارجا ،دریگب تروـــــــــص

 هداتــــــسرف رگید هرادا هب هرادا کی زا یتقو ،دــــــشاب ینوناق یدروم رگا اریز ؛مــــــسیونب یزیچ هک دــــــشابن

 نم رگا هک تــــــسا نیا بلاج اما .تــــــسا یفاــــــضا زیچ کی نداد ماکحا نیا .دوــــــش ارجا دیاب دوــــــشیم

 نیا مه هیجوت و دوشیم تآارجا دشاب مه نوناق یفانم رگا اتح ،دییامن تآارجا هنیمز رد هک مسیونب

 مکح ،دـــشاب نوناق مکح یتقو هکیلاح رد .تـــسا طلغ نیا هکیلاح رد .تـــسا هدوب ماقم مکح هک تـــسا

 تاــماــقم هــک دــننکیم رکف هــمه هــک هدــمآ دوجو هــب فرع کــی هــناــفــــــــــساــتم .درادــن یــــــــــشزرا چیه ماــقم

  .تسا مک رایسب یریگمیمصت تیحالص ضیوفت ،هصالخ تروصب .دنراد نوناق زا رتالاب تیحالص

 

 

 

 

 

 

  :خساپ و شسرپ

 نامزمه ار یسیلاپ نیدنچ ام تسا نکمم هماع تامدخ هصرع رد :دردمه نیدلا ماما زا لوا شسرپ

 تــسایــس رد ام ،الثم .دنوــش عقاو ضقانت رد مه اب یــسیلاپ ود هک دتفیب قافتا یهاگ و میــشاب هتــشاد

 دتـسوداد و ینالوط زرم ناتـسکاپ اب نوچ اما ،میوریم شیپ هناطاتحم رایـسب ناتـسکاپ اب دوخ یجراخ

 رد هک هدرکیم هتشون بوتکم کی رد نیعم کی رگا هک هدوب یروط لاح ات راتخاس«

 .هدشیم ماجنا تآارجا ،هدوب مه ینوناق ریغ بوتکم نامه ولو ،ددرگ تآارجا هنیمز

 ،دییامن ینوناق ای یضتقم ،مزال تآارجا هنیمز رد هک مسیونیم نم یتقو ،الاح

 خساپ رد ،ارچ مسرپیم یتقو .منکیم داجیا لکشم نم هک دننکیم تیاکش یگمه

 تآارجا ،دریگب تروص نوناق قباطم تآارجا ینکیم هتشون وت یتقو هک دنیوگیم

 ».دوشن هک هدمآ نوناق رد نوچ دوشیمن
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 کی هاگیاج رد ام رگا .میهدیم ناــــشن رتــــشیب یارادم دوخ یداــــصتقا یــــسیلاپ رد ،میراد دایز یتراجت

  ؟مینک لح میناوتیم هنوگچ ار تاضقانت نینچ ،میریگب رارق زاسیسیلاپ

 دوبمک اب اهیــسیلاپ نیودت رد هک دیدرک یروآدای البق امــش دنچره :یناطلــس لگــشوخ زا مود شــسرپ

 نازیم هـچ اـت تالکــــــــــشم نیا دوجو اـب هـک مــــــــــسرپب مهاوخیم نم ،دـیا هـجاوم قثوم ماـقرا و تاـعالطا

  ؟دوشیم قیبطت هجراخ روما ترازو یوس زا هدش نیودت یاهیسیلاپ

 یناـــسک یریگمیمـــصت یالاب حوطـــس رد هک دیدرک ناـــشنرطاخ امـــش :یظیفح هدلاخ زا موـــس شـــسرپ

 نینچ زا هــک دــننکیم راــک یناـــــــــــسک نییاــپ رد یلو دــنراد الاــب راــیــــــــــسب یاــهتــیفرظ ارثکا هــک دــنراد رارق

 دوجو هب تالکــــشم اهیــــسیلاپ قیبطت و نیودت رد لیلد نیمه هب ؛دنتــــسین رادروخرب ینف یاهتیفرظ

  ؟تسیچ لح هار ؟درک دیاب یچ ،امش رظن هب .دیآیم

 ترازو تدمزارد یاهیژیتارتـــــسا و اهیـــــسیلاپ نایم هزادنا هچ ات :ینیـــــسح ابتجم زا مراهچ شـــــسرپ

  ؟تسا قیقحت رب ینتبم اهیژیتارتسا و اهیسیلاپ نیا دح هچ ات و دراد دوجو یگنهامه هجراخ روما

 و لح .تــسا یرادا و نالک حوطــس رد اهیــسیلاپ یزاــسگنهامه هب عجار موــس و لوا شــسرپ ود

 تلوهــس هب یکدنا یلخاد تــسایــس رد یلو ؛تــسا رتراوــشد یجراخ تــسایــس رد تاــضقانت نینچ عفر

 عماوج رد صوـــــــــصخ هب ؛دراد دوجو تاـــــــــضقانت مه یلخاد یاهتـــــــــسایـــــــــس رد .دناوتیم هدـــــــــش لح

 رازگراــک یوگلا رظنم زا رگا ،دــینک قیبطت ار هــماــنرب کــی دــیهاوخیم اــمــــــــــش یتقو ،الثم .کــیتارکومد

 ،دینیبیم دوخ یتاباختنا یاهتسایس هب یتقو یلو ؛دیراد نآ یارب مکحم قطنم کی ،دینیبب یقطنم

 دلانود یوـــــــس زا راوید رامعا عوـــــــضوم نیمه ،الثم .دیهنیم رانک ار نآ یـــــــسایـــــــس یاههنیزه رطاخ هب

 یقطانم زا هک دیوگیم و هداد ماجنا حرط نیمه یور هعلاطم کی ایرکذ دیرف .دیریگب رظن رد ار پمارت

 نیا رامعا ،ققحم نیا رظن زا .تــسا هدــشن اکیرما کاخ دراو یــسک چیه ،دوــش رامعا دیاب راوید نیا هک

 کی راک نیا پمارت دوخ دزن اما .یمرج قطنم مه هن دراد یعامتجا هن ،دراد یداــصتقا قطنم هن راوید

 ار دوخ هـیباـختنا هزوح پـمارت .تــــــــــسا تـموکح یاـهتــــــــــساـیــــــــــس قطنم ناـمه هـک دراد مکحم قطنم

 و دنوــشیم اکیرما دراو اــسآلیــس نیتال یاکیرما نامدرم ،دوــشن رامعا راوید نیا هچنانچ هک هدناــساره

 زا هنومن کی نیا .دنکیم ادیپ شیازفا مرج و دننکیم بحاـــــــصت ار اهییاکیرما یلغـــــــش یاهتـــــــصرف

 امـش هک تـسا بوخ هنومن کی یقرب هرکذت عوـضوم مه ام روـشک رد .یلخاد یاهتـسایـس تاـضقانت

 یاــههرکذــت عیزوت ،یرادا دــنور و یقطنم رازگراــک یلیلحت یوگلا ود قباــطم .دــینک هــعلاــطم دــیناوتیم

 قطنم و تــسایــس یــساــسا لکــشم اما .دنکیم لیهــست ار یرادا دنور مه و تــسا یقطنم مه یقرب

 میتـسناوتن ام یلخاد تـسایـس ظاحل هب و تفرگ لکـش وردنت هورگ ات ود هطبار نیا رد .تـسا یـسایـس

 نویلیم ۱۰۰ زا شیب هک ار یایـسیلاپ کی وردنت هورگ ود نیا ،هجیتن رد ؛مینک تیریدم ار تیعـضو نیا

 ساـــــسح عوـــــضوم کی هب لـــــضعم نیا ،هجیتن رد .دندناـــــشک یماکان هب ،دوب هدـــــش هنیزه نآ ناور رلاد

 سییر هکیلاح رد .دراد ترورـــــض نالک رایـــــسب مودنارفر کی هب نآ ندرک لح هک دـــــش لیدبت یـــــسایـــــس

 لوا هورگ .دندروآرب رس هورگ ود اما .درک حیشوت ارنآ ادتبا رد تأرج اب رایسب هک دوب یسک نیلوا روهمج

 یاهروـشک ٔ هبرجت نوچ دوـشن رکذ موق هک درک رارـصا مود هورگ ؛دوـش رکذ ماوقا مان دیاب هرکذت رد تفگ
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 ثعاب تیموق یزاـــــسیـــــسایـــــس هک دهدیم ناـــــشن ،دنراد ناتـــــسناغفا هباـــــشم تیعـــــضو هک ییاقیرفا

 و درکن لوبق ار یحرط نینچ اپورا هیداحتا ،لیلد نیمه هب .دوـــــــشیم یـــــــشکلـــــــسن ریظن ییاههعجاف

 !تیناغفا مه وراوغ تیمالــــسا مه ام تفگ هک دــــش ادیپ مه رگید هورگ کی .درکن تخادرپ ارنآ یهنیزه

  .دش هدیچیپ رایسب عوضوم نیا

 

 

 

 

 

 

 هطبار رد .دوـــــشیم هتفرگ راک هب هدیاف-هنیزه لیلحت الومعم ،یجراخ تـــــسایـــــس رد تاـــــضقانت لح رد

 اهنآ هب یداـــــصتقا ظاحل هب ام هک هدوب نیا هـــــشیمه یلـــــصا لکـــــشم ،ناریا و ناتـــــسکاپ اب ناتـــــسناغفا

 رد ار دوخ یعامتجا و یتارابختــــسا ،یتینما یاهتــــسایــــس یتقو ام ،لیلد نیمه هب .میاهدوب هتــــسباو

 مادک هک میتفرگیم میمــــــصت هدیاف-هنیزه لیلحت اب ،میدادیم رارق دوخ یداــــــصتقا تــــــسایــــــس لباقم

 نیمه ام لکـــشم زونه ات ۱۹۴۸ و ۱۹۴۷ یاهلاـــس نامه زا ناتـــسکاپ اب .میریگب شیپ رد ار تـــسایـــس

 تارجگ و باجنپ تلایا ود ،الثم .دنک هدافتـــــسا ام هیلع ار یداـــــصتقا رازبا هتـــــسناوت ناتـــــسکاپ هک هدوب

 یـــسایـــس لیالد هب ناتـــسکاپ اما ؛دنک فرـــصم ار ناتـــسناغفا هویم و یزبـــس مامت دناوتیم ناتـــسودنه

 زاین ار یدرکیور امـــــش نالک حوطـــــس رد یزاـــــسیـــــسیلاپ یارب ،لیلد نیمه هب .دهدیمن تیزنارت هزاجا

 هب یبوخ هب زور ۱۳ ملیف نامه رد عوــــــضوم نیا .دــــــشاب کیرــــــش و میهــــــس تلود مامت نآ رد هک دیراد

 نیمه زا دیاب یجراخ تــــسایــــس رد اهیــــسیلاپ یزاــــسگنهامه رد ،سپ .تــــسا هدــــش هدیــــشک ریوــــصت

 .مینکیم هدافتسا یلیلحت یاهوگلا

 لیدب یاههار نیا .تــــــسا دروجال هار هژورپ ،میرادهگن تکاــــــس یکدنا دیاب ام هک ار یتاعوــــــضوم زا یکی

 رد و اپورا میتـسرفب روـشک نیدنچ زا ار دوخ یتارداـص مالقا هک تـسین هفرـص هب هنیزه ظاحل زا ام یارب

 میناوتیم ام ار مالقا نیا هکیلاح رد .دوـــش نییاپ یـــسرزاب یارب ام یاهالاک مامت هبترم نیدنچ هار لوط

 ؛دراد کیژیتارتـــسا قطنم لیدب یاههار نیا اما .مینک رداـــص هنیهب و عیرـــس تروـــصب یچارک ردنب هار زا

 یطحق زا ار ام دناوتیم اههار نیا ،میریگب رارق یرارطضا تیعضو کی رد ام یزور رگا هک انعم نیا هب

 یداــــصتقا یرادیاپ اههار نیا هک میــــشاب هتــــشاد دای هب اما .دهدیم تاجن تدم کی یارب یگنــــسرگ و

 دندرک زاب لامــش زا ار هار کی ،دندرک هلمح ناتــسناغفا هب اهییاکیرما یتقو ،دــشاب امــش دای رگا .دنرادن

 هار نیا قیرط زا هک یداوم و اهالاک و دوبن هفرـص هب الـصا هکبـش نیا اما .»لامـش عیزوت هکبـش« مان هب

 ار تیعـــــــــضو شیپاـــــــــشیپ اهییاکیرما ،اما .دوب رتهنیزهرپ ربارب دـــــــــص دنچ ،دیـــــــــسریم ناتـــــــــسناغفا هب

 هتفرگ راک هب هدیاف-هنیزه لیلحت الومعم ،یجراخ تسایس رد تاضقانت لح رد«

 هدوب نیا هشیمه یلصا لکشم ،ناریا و ناتسکاپ اب ناتسناغفا هطبار رد .دوشیم

 یتقو ام ،لیلد نیمه هب .میاهدوب هتسباو اهنآ هب یداصتقا ظاحل هب ام هک

 یداصتقا تسایس لباقم رد ار دوخ یعامتجا و یتارابختسا ،یتینما یاهتسایس

 رد ار تسایس مادک هک میتفرگیم میمصت هدیاف-هنیزه لیلحت اب ،میدادیم رارق دوخ

 ».میریگب شیپ
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 رب ار ینیمز یتاکرادت هار ناتــــسکاپ ،دننک ریگتــــسد ار ندال نب اهنآ هچنانچ هک دندوب هدرک یزاــــسهیبــــش

  .دندوب هدرک داجیا ار لیدب هار نیا ،لیلد نامه هب .تسب دهاوخ اهنآ

 .تـسیچ روـشک یاهتیولوا هک تـسا نیا هب هتـسب یجراخ تـسایـس یزاـسگنهامه ،هـصالخ تروـصب

 رتمک ار ناتـــــسکاپ هب ام یگتـــــسباو رادقم کی ناتـــــسناغفا لامـــــش تمـــــسق رد یتراجت یاههار نونکا

 هدنـــسب یگتـــسباو زا هیال کی هب ،ناتـــسناغفا لابق رد دوخ یجراخ تـــسایـــس رد ناتـــسکاپ اما .دنکیم

 هورگ کی هـــــــــشیمه ،وـــــــــس نیا هب ۱۹۷۹ لاـــــــــس زا .دراد یتباین هورگ ،دنکیم هک رگید راک کی .دنکیمن

 یلوپ دحاو هب دتـــسوداد ریظن یداـــصتقا یاهیگتـــسباو ریاـــس ای .تـــسا هتـــشاد ناتـــسناغفا رد یتباین

 تــسین رطاخ نیا هب ،دننکیم هدافتــسا رادلک زا هکیناــسک .دلچیم لباک یبورــس ات هک یناتــسکاپ رادلک

 رــسیم رادلک هب یداــصتقا هدوارم هک تــسا لیلد نیا هب هکلب ؛دیآیم ناــششوخ ناتــسکاپ روــشک زا هک

  .تسا تیعقاو کی نیا و تسا

 

 

 

 

 

 تلود تارادا مامت کرتـــشم درکیور ،یجراخ تـــسایـــس رد اهضقانت عفر یارب ،هـــصالخ تروـــصب ،سپ

 ،هتــشاذگ زیم یور ار نکمم یاههنیزگ مامت ،هتــســشن زیم کی درگ لخذیذ تارادا مامت دیاب .تــسا مزال

  .دنریگب شیپ رد ار هچراپکی یسیلاپ کی لیلحت و یسررب زا سپ

 تالکــشم یجراخ تــسایــس رد هک میوگب دیاب هطبار نیا رد .دوب یـسیلاپ قیبطت عوـضوم رگید لاوـس

 تـسایـس هقلح جنپ ،تفرگ تـسد رد ار تردق ینغ فرـشا دمحم روهمج سییر یتقو الثم .تـسا دایز

 اپورا اب ام طباور .تـسا بوخ یدح رد هیاـسمه یاهروـشک اب ام هطبار الثم الاح .درک فیرعت ار یجراخ

 ؛تــسین صخــشم روــشک کی زا ریــصقت .تــسا هدــش رگید یاهلحرم کی دراو اکیرما اب اما ؛تــسا رتهب

 ۲۰۱۴ لاـس رد ،الثم .تـسا ریغتم هداعلا قوف یجراخ تـسایـس یاـضف هک تـسا نیا یـساـسا لکـشم

 مزیرورت هـیلع هزراـبم هـجوت ماـمت و دـنک روهظ شعاد ماـن هـب رگید هورگ کـی هـک میدرکیمن ینیبشیپ اـم

 .دوش اجباج هیروس هب ناتسناغفا زا

 و لورتنک تحت هک ییاههنیمز رد .دراد اهریغتم نیا مامت هب یگتـــــسب یجراخ تـــــسایـــــس قیبطت ،سپ

 لماک تروــــصب هدــــش نیودت یاهیــــسیلاپ هک دوــــشیم شالت و یعــــس مامت ،تــــسا روــــشک دوخ هرادا

 ترازو رد دوخ تـیروماـم نارود رد هـک منکیم راـختفا نم هـک ار ییاـهراـک زا یکی ،الثم .دوــــــــــش قیبطت

 نوچ .دوب ناوخنیشام یاهتروپساپ هب سیونتسد یاهتروپساپ ضیوعت ،مدناسر ماجنا هب هجراخ

 .تسیچ روشک یاهتیولوا هک تسا نیا هب هتسب یجراخ تسایس یزاسگنهامه«

 هب ام یگتسباو رادقم کی ناتسناغفا لامش تمسق رد یتراجت یاههار نونکا

 ،ناتسناغفا لابق رد دوخ یجراخ تسایس رد ناتسکاپ اما .دنکیم رتمک ار ناتسکاپ

 زا .دراد یتباین هورگ ،دنکیم هک رگید راک کی .دنکیمن هدنسب یگتسباو زا هیال کی هب

 ».تسا هتشاد ناتسناغفا رد یتباین هورگ کی هشیمه ،وس نیا هب ۱۹۷۹ لاس
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 لاح رد و دــــش قیبطت و نیودت یــــسیلاپ ،دوب ام دوخ تــــسد یــــسیلاپ نیا قیبطت هب طوبرم روما مامت

 سیونتــــسد تروپــــساپ زا هک میرادن ناغفا چیه ام الاح .تــــسا هدــــش قیبطت ۹۵ دودح ابیرقت رــــضاح

 تیوه دنــــس ثیح هب سیونتــــسد تروپــــساپ زا هک ناریا روــــشک رد اهناغفا یخرب زجب ؛دنک هدافتــــسا

 یوــــــــــس هـب هـک تــــــــــسا نیا اـم یدـعب یــــــــــسیلاـپ مه الاـح .تروپــــــــــساـپ ثـیح هـب هـن دـننکیم هداـفتــــــــــسا

 تالاـیا قباــــــــــس روهمج سییر رواـهنزیا زا بـلاـج لوق لـقن کـی .میورب پـیچ هـب زهجم یاـهتروپــــــــــساـپ

  .تسا زیچ همه یزیرهمانرب یلو تسا هدیافیب همانرب :دیوگیم هک تسا اکیرما هدحتم

 تارادا رد فلتخم یاههدر رد تیفرظ یناـــــــسمهان لکـــــــشم هک دوب نیا هب هطبار رد یرخآ لاوـــــــس

 نم هـک ار یناــــــــــسک .دـهدیم هـجیتن تـیفرظ یاـقترا یاـههـماـنرب و ناـمز طقف هـنیمز نیا رد .دوب یتلود

 دنتسه اههبرجت و اهتراهم زا یخرب دجاو ،دنرادن ار مزال یاهتیفرظ هک مدرک ضرع امش تمدخ البق

 نامه رد دارفا نیا تــــــــسا مزال .میربب هرهب نآ زا میناوتیم یــــــــسارکوروب و هرادا زا یــــــــشخب کی رد هک

  .دنشاب هتشاد رتشیب تیرثوم ات دنوش هتشامگ تاحاس

 هب یراب .مدرکیم راک یداـــــــصتقا شخب رد ینامز کی نم .منکیم ضرع امـــــــش تمدخ لاثم کی نم

 نوناق رد .دوب گنهرف قیدـــــــــص دمحم یاقآ داـــــــــصتقا ریزو نامز نآ رد .مدرک هعجارم داـــــــــصتقا ترازو

 داـصتقا ترازو رد نامز نآ رد .تـسا هدـش فیرعت رازاب داـصتقا روـشک یداـصتقا ماظن مه ام یـساـسا

 دوب داصتقا ترازو یکلسم نیعم دوب یسک هرادا نیا سار رد .یزاس یصوصخ مان هب دوب شخب کی

 هتفرگ قرـش ناملآ زا داـصتقا رد ار دوخ یاروتکود درف نیا .تـشاد یداتـسا یـسرک لباک هاگـشناد رد و

 ره رد .دوب هدرک ینمــشد رازاب داــصتقا اب اهلاــس .تــشاد رواب یتــسینومک داــصتقا هب تخــسرــس و دوب

 ار یــــسک ماقم نیا رد امــــش یتقو ،الاح .درکیم ییوگدب یزاــــسیــــصوــــصخ و رازاب داــــصتقا زا ،هــــسلج

 کی رد دیاب مدآ نیا .دوریمن شیپ زا یراک ،دراد لکــشم یزاــسیــصوــصخ اب هفــسلف رد هک دیرامگیم

  .دوش عقاو لخم دناوتن یزاسیصوصخ یسیلاپ قیبطت یارب اتح هک دوش هتشامگ ییاج

 

 

 

 

 

 هاگدید ود هب هک دراد هلاس هد یژیتارتسا کی هجراخ روما ترازو هک میوگب دیاب یژیتارتسا هب هطبار رد

 یارب .تـــسا هدـــش نیودت ترازو نیا کیژیتارتـــسا تاعلاطم زکرم یوـــس زا و هدـــش میـــسقت هلاـــس جنپ

 ار نآ قیبطت یاـــــــضف هک تـــــــسا لیخد رایـــــــسب یاههفلوم هک منک ضرع دیاب ،یژیتارتـــــــسا نیا قیبطت

 زا دیاب یژیتارتـــسا نآ فـــصن ،دریگب تروـــص بالقنا کی ناریا رد ادرف رگا ،الثم .دزاـــسیم ایوپ و ریغتم

  .تسا یجراخ تسایس هصرع اهیسیلاپ قیبطت رد هصرع نیرتراوشد اما .دوش نیودت ون

 فلتخم یاههدر رد تیفرظ یناسمهان لکشم هک دوب نیا هب هطبار رد یرخآ لاوس«

 هجیتن تیفرظ یاقترا یاههمانرب و نامز طقف هنیمز نیا رد .دوب یتلود تارادا رد

 ار مزال یاهتیفرظ هک مدرک ضرع امش تمدخ البق نم هک ار یناسک .دهدیم

 و هرادا زا یشخب کی رد هک دنتسه اههبرجت و اهتراهم زا یخرب دجاو ،دنرادن

 تاحاس نامه رد دارفا نیا تسا مزال .میربب هرهب نآ زا میناوتیم یسارکوروب

 ».دنشاب هتشاد رتشیب تیرثوم ات دنوش هتشامگ
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  یفاص میرم مناخ یوس زا یرازگساپس

 تقو هنادنمتواخــس رایــسب هک منکیم ینادردق و ساپــس راهظا امــش زا رگید راب کی ،بحاــص نیعم

 ،دیدرک کیرـش ام اب ثحب نیا نایرج رد امـش هک ار ییاههزومآ و اههتکن .دیداد صاـصتخا ام هب ار دوخ

 کارتشا یارب ار تصرف نیا هک امش ناراکمه و امش زا نایاپیب ساپس ،مه زاب .دندوب هدنزومآ رایسب

  .دیتخاس مهارف ام هسسوم »یسیلاپ لیلحت و هعلاطم«  هاگراک ناگدننک

 

 


