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NGO تیریدم

باتک تاصخشم 

NGO / www.modiryar.com تیریدم : روآدیدپ مان  ناونع و 
www.modiryar.com  : رشان

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه ,  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

NGO تیریدم -  : عوضوم

N.G.O لاعف شرگن  هدولاش  يداقتنا ، درخ 

N.G.O لاعف   شرگن  هدولاش  يداقتنا ، درخ 
رد ساـمرباه  فیرعت  N.G.O لاـعف یندـم  تیلاـعف  نـالک  يژتارتـسا  يدـنب  لـصفم  رد  نآ  ندرک  هلوـمرف  ساـمرباه و  يداـقتنا  هـیرظن 

رتسب رد  یطابترا  تینالقع  شنک و  هرابرد  ریگارف  عماج و  يا  هیرظن  زا  تسا  ترابع  يداقتنا  هیرظن  هعماـج : رد  يداـقتنا  هیرظن  صوصخ 
نیا رب  ینتبم  سامرباه  زت  نیا  دـنک .  یم  دای  زین  یناگمه  یـسانش  دربراک  هیرظن  ناونع  تحت  نآ  زا  ًالومعم  هک  بولطم  یمالک  تیعـضو 

هب رگید  ياه  میاداراپ  رد  هک  تسا  هتفهن  يا  هناتخسرس  ییالعتـسا "  هداعلا "  قراخ  تردق  یعون  یطابترا  لقع  رد  ًالوا  هک  تسا  هدیقع 
دوخ زا  يزرودرخ  تینالقع و  هب  ییاپرید   قیمع و  یگتـسباو  رطاخ و  قلعت  یعون  هراومه  زین  اـهناسنا  ًاـیناث  دروخ و  یم  مشچ  هب  تردـن 

هعماج يدنب  لصفم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناوت  یم  هک  دوش  یم  تفای  هژاو  دـیلک  هس  سامرباه  ياقآ  يداقتنا  هیرظن  فیرعت  رد   . دـنداد ناشن 
ینامتفگ قالخا  یمهافت " و "  تینالقع  یطابترا " "  شنک  سامرباه "  روسفورپ  هناگ  هس  قئالع   . درک هزیروئت  هنوگ  نیا  ار  نآ  یندـم 

زا يا  هعومجم  یندم  هعماج   . دـشاب یم  هنوگنیا  یموب  تئارق  کی  بلاق  رد  یندـم  هعماج  يدـنب  لصفم  رد  يداقتنا ، درخ  درکیور  رد  "   
هک دـشاب  یم  یمهاـفت ) تینـالقع   ) لوقعم یقفاوت و  هدـش ي  نییعت  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  صخـشم  یفیرعت  اـب  مظنم  ياـهرتکراک 

فادـها اه و  همانرب  لک  رب  زاس  تشونرـس  يریثات  یطابترا ) شنک   ) لاعف رتکراک  کی  بلاق  رد  دنورهـش  ره  يریذـپ  شنک  يرگـشنک و 
 " " یطابترا شنک  ینعی "  سامرباه  هناگ  هس  قئالع  حور  تشاد  رظن  رد  دـیاب  اما  ( ینامتفگ قـالخا   . ) تشاذـگ دـهاوخ   N.G.O لاعف
طسب و رد  هتفای  نیودت  ياهمزیناکم  زا  هدافتسا  اب  یهاگآ "  سپس "  دشاب و  یم  یهاگآ "  " ، " ینامتفگ قالخا  یمهافت " و "  تینالقع 

تلاصا ار  راک  هک  سکرام ، فالخرب  هتبلا  ددنب ، یم  راک  هب  هنارادم  ناسنا  یقالخا  تظلغ  اب  ار   " نابز   یندـم "  هعماج  يروئت  شرتسگ 
یتح دـناد و  یم  ناویح  ناسنا و  زیامت  هجو  ار  نابز  ساـمرباه  دـهد ، یم  ناـبز    هب  ار  درک  راـک  نیا  ساـمرباه  دـمان ، یم  ناـسنا  حور  و 

يروئت يژتارتسا  نیودـت  ياتـسار  رد  سامرباه  هناگراهچ  سپـس  هناـگ و  هس  قئـالع  . دـناد یم  ناـبز "  ار "  طـیحم  دوخ و  رییغت  كرحم 
رد هشیر  زین  قیالع  نیا  هک  دناد  یم  قیالع  نیرخآ  ار  شخب " ییاهر   " قیالع سامرباه  دنـشاب . یم  اراد  ار  دوخ  هژیو  راک  یندـم  هعماج 

يریگ لکـش  ياتـسار  رد  دروم  نیا  دـیاش  دـهدن . رارق  مادـک  چـیه  هعلاصم  هجو  ار  طابترا  شنک و  دراد  یعـس  رتشیب  هک  دراد   ناـبز " "

" يریگ میمـصت  تینالقع  ، " هناهاگآ دوخ  لمع  رکفت و  يارب  اهناسنا  ییاناوت  رد  دروم  نیا  دریگ ، رارق  يداقتنا " درخ   " ماـن تحت  یملع 
مامت سرتسد  رد  فافـش  دـیاب  تیعقاو  نایم  نیا  رد  دراد . هشیر  لـباقتم  شنک  هدـش  هتفریذـپ  دـعاوق  هدـش و  هتخانـش  تاـیعقاو  ياـنبم  رب 

یلیمحت ياه  هزیمآ  ور  هلابند  دوخ  یهورگ  یصخش و  عفانم  ياتسار  رد  يدادعت  تروصنیا  ریغ  رد  هک  دریگ  رارق   N.G.O ياهرتکاراک
دیاب نینچمه  و   . دنک یم  داجیا  لالتخا  ، N.G.O لاعف تلاصا  يزاس  میمـصت  دنور  رد  یفارحنا  نایرج  نیا  هک  دوب  دنهاوخ  دوخ  صاخ 

ياهرتکراک N.G.O و ینامتفگ  ياه  هصرع  مامت  رد  دـیاب  کیتونمره ) تینالقع  میادراپ   ) لیوأت ریـسفت و  ناوت  شناد و  تشاد  رظن  رد 
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ياه هزوح  ماـمت  رد  ار   N.G.O لاـعف یکیتکارپ  يرظن و  تماهـش  مه  مهم  نیا  دـیامن و  ظـفح  ار  دوخ  روضح  هرمزور  گولاـید  یتح 
ییارگ لـقع   . درب ماـن  دراد  هناتـسودرشب  يوب  گـنر و  هک  تیعطاـقو  تراـسج  ناونع  هب  نآ  زا  دـیاش  و  دـبلط . یم  هعماـج  ینیع  ینهذ و 
ییارگ لقع  کلـسم  ای  هژاو  صوصخ  رد  يرایـسب  نادنمـشیدنا  نونکاـت  N.G.O لاعف يداقتنا  شرگن  يریگ  لکـش  دـنور  رد  يداـقتنا 

ریگارف و ییارگ  لقع  رپوپ   . دـشاب یم  رت  مهف  لباق  رت و  هتـسجرب  اهنآ  یمامت  زا  رپوپ  لراک  تایرظن  ماجـسنا  اما  دـنا  هتفگ  نخـس  يداقتنا 
ییارگ لقع  رادـبناج  رپوپ  دـهد ، یم  رارق  يداقتنا  ییارگ  لقع  لباقم  رد  ار  دـشابن  هبرجت  ینالقع و  لالدتـسا  يواح  هک  ار  يداـقتنا  ریغ 

رد دـنرادن و  ار  يریذـپ  دـقن  فاـطعنا  یکیزیفاـتم ،  ًافرـص  ياهـشرگن  رپوپ  هاگدـید  زا  دـنک .  یم  داـقتنا  دوـخ  زا  هک  تسا  يا  هناـنتورف 
هزادنا نامه  هب  دشاب ، رتمکحم  دقن  هچ  ره  دنک . لطاب  ار  اه  هیضرف  ات  تسا  نیا  رد  هراومه  دقن  شالت   . دنریگ یمن  رارق  لیلحت  بوچراچ 
لباـقم رد  ار  ییارگ " لـقع  رپوپ "   . دـنوش یم  فذـح  ملع  هزوح  زا  هدـش   لـطاب  ياـه  هیـضرف  دوشیم . رت  نکمم  اـهاطخ  عیرـس  فـشک 

ثحب ار  تینالقع  هنوگ  هس  ناوت  یم  تینالقع  یفـسلف  فیرعت  رد  اما  دـهد ، یم  رارق  يزیرگ "  لـقع  ینعی "  نآ  نـالک  ماـع و  فیرعت  
فدـه هب  ندیـسر  تهج  رد  لقع  بایغ  رد  يرازبا  تینـالقع   . یکیتکلاـید تینـالقع  کـیتونمره و  تینـالقع  يرازبا ،  تینـالقع  درک . 

هنوگ نیا  فیرعت  رد  هک  دـشاب  یم  تنـس  حیرـشت  مهف و  هنامیپ  کیتونمره  تینالقع  و  دراد ، دربراک  صخـشم  يزاس  میمـصت  ساـسارب 
دقن ساسا  رب  نآ  هیاپ  هک  تینالقع  موس  عون  اما  دنتـسه ، تنـس  مهف  تینالقع  هنوگ  نیا  هب  دـقتعم  ًافرـص  لیلق  ینارظن  بحاص  تینالقع ،

هکنیا نایب  ینعی  دشخب ، یم  کیروئت  هجو  نآ  هب  دنک و  یم  طقاس  ار  کیتونمره  تینالقع  لیـصا  یخیرات و  هژیو  راک  ینعی  تسا ، تنس 
تیلاعف رکفت  طسب  تیریدم و  ایآ  . ددرگ یم  روطخ  نهذ  هب  لاوس  نیا  لاح   . دشاب ون  یعورـش  زاغآرـس  دناوت  یم  تنـس  هناهاگآ  باختنا 

دهاوخ زهجم  ون  هناددـجتم و  میهافم  اب   N.G.O لاعف شرگن  ؟ تسا ریذپ  ناکما  هدش  رکذ  ياهتینالقع  زا  کی  مادـک  یهارمه  اب  یندـم 
ناوت یم  یخیرات  روک  طاقن  ياشگ  هرگ  رظن و  قاـفتا  ياتـسار  رد  اـهنت  یتنـس  ياـهمیادراپ  یندـم  لـمع  تینهذ و  ياتـسار  رد  تشگ و 

یکیتکلاید تینالقع  ای  کیتونمره  تینالقع  ساسا  رب  ناوت  یمن  دیدرگ  نایب  یندم  تیلاعف  فیرعت  رد  هک  هنوگنامه  یلو  دشاب  اشگراک 
ساسارب هتفای  نیودـت  ياـه  هویـش  ندرک  ویتکا  يزیر و  هماـنرب  اـب  دـیاب  هکلب  درک  يراذـگ  هیامرـس   N.G.O يروئت یـسدنهم  تفاـب  رد 

نیا هک  دیدرگ  لئان  هدش  صخـشم  ياهفده  هب  دوجوم  ياهمزیناکم  زا  هدافتـسا  اب  صاخ و  ياهتیعقاو  نتفرگ  رظن  رد  یمهافت و  تینالقع 
نردـم ناهج  قفوم  یندـم  عماوج  مظن  تابث و  هار  رد  يرازبا  تینالقع  درک .  ثحب  يرازبا  تینالقع  بلاق  رد  ناوت  یم  ار  يرکف  ناـیرج 

مامت یعامتجا  تکراـشم  ساـسا  رب   N.G.O لاـعف درخ  تسا .  هدوب  عـماوج  نیا  يژرنا  ناوـت و  نیرتـمهم  تسا و  هتـشاد  ییازـسب  شقن 
ناکما تسا  يداقتنا  یملع  - تینالقع  کی  هک  يرازبا  تینالقع  یـسدنهم  اب  صاخ  ینالقع  هعومجم  کی  رد  هدـش  فیرعت  ياه  " درف "

هـسورپ رد  دـنناوت  یمن  دنـشاب و  یم  يداقتنا  يرازبا  تینالقع  زا  يراـع  همانـسانش ، نودـب  هدـشن و  فیرعت  ياـه  " درف  . " دـشاب یم  ریذـپ 
هدنهد لیکشت  داوم  مامت  اب  ار  عامتجا  ياه  هزاس  دقن  ییاناوت  هک  ییاهدرف  دنشاب .  هتـشاد  تبثم  يروضح  نردم  يزاس  عامتجا  تکراشم 
روضح لعفنم  كرحتم و  ياهتـشوگ  هکت  ناونعب  دـیاش  تشاد .  دـنهاوخن  ار  دـیدج  یـسدنهم  تخاس  ای  رییغت و  ییاناوت  دـنرادن ، ار  شا 
هدـنهد لیکـشت  ياهرتکراک  . دـنراد ار  یعامتجا  روعـش  ندوب  اراد  نودـب  يرازبا  هلیـسو  کـی  درکراـک  اـهنت  یلو  دنـشاب  هتـشاد  یکیزیف 
میهافم تخانـش  اب  هارمه  طیحم  فیرعت  سپـس  دوخ و  ياهدادعتـسا  ییاسانـش  ییاناوت  لعفنم  هن  لاـعف و  ياـهرتکراک  ناونعب   ، N.G.O

زا توافتم  رکفنـشور  فیرعتیندم  هعماج  " رکفنـشور   هاگآ "و"  دنورهـش  " درف " ،  " فیرعت  . تشاد دنهاوخ  ار  هدـش  یموب  هتبلا  یناهج 
ياتـسار رد  فوسلیف  رظن و  بحاص  دشاب ، یم  هس  ره  زا  یقیفلت  رکفنـشور  تفرعم  دشاب ،  یم  فوسلیف  ای  رگلیلحت  رظن ، بحاص  فیرعت 

يدرف هب  شیخیرات ،  فیرعت  زا  ارف  رکفنشور ، اما  دشاب ، یم  ود  ره  دنوسپ  رگلیلحت  دننک و  یم  ندیشیدنا  هب  مادقا  دوخ  یـصصخت  هتـشر 
شناد و حطـس  هک  ییاضف  رد  رکفنـشور  صیخـشت  دوش .  یم  هتفگ  دـشاب  رت  هتخومآ  رتدـنمدرخ و  نارگید  زا  فراعتم  دـح  زا  شیب  هک 

رکفنـشور صخـشم ، ياهـصخاش  ساسا  رب  نردـم  قطانم  رد  اما  دـشاب  یم  هدـننک  هارمگ  دراد  رارق  لزان  یحطـس  رد  یمومع  ياهیهاگآ 
 " ، " تیلوئسم ساسحا  لصا "    هس  رد  هتفاین  هعسوت  هتفای و  هعسوت  ياضف  ود  ره  رد  هماع  رکفنشور و  زیامت  هجو  اما   . ددرگ یم  فیرعت 
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یم مه  موزلم  مزال و  رگیدـمه و  هدـننک  لیمکت  دراوم  نیا  زا  مادـک  ره  هک   . دـشاب یم  هتفهن  داقتنا " تماهـش  تیعطاق " و "  تراسج و 
اریز دـشاب  یم  فافـش  ریغ  ریبعت  نیا  اـما  دراد ، هتـسجرب  یهاـگیاج  تقیقح  يوج  تسج و  یبرغ ، رکفنـشور  یـسانش  هفیظو  رد   . دنـشاب

، تقیقح بسک  ناـیرج  رد  رکفنـشور  هک  تواـفت  نیا  اـب  دنـشاب ، یم  تقیقح  يوـج  تـسج  رد  مـه  رظن  بحاـص  رگلیلحت و  فوـسلیف ،
صرقاپورپ دقتنم  رکفنشور ، دنـشاب .  یم  رزاب  هصخـشم  نیا  دقاف  نارگید  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  ار  روسج  دقتنم  یندم  لاعف  کی  فیرعت 

فالخ رب  دتـسیان و  فص  رد  دوخ  روعـش  ناوت و  مامت  اب  هک  دراد  نیا  رب  ماـمتها  یعـس و  هشیمه  دـشاب و  یم  رـضاح       یعاـمتجا  مظن 
دوخ یناسنا  لمع  ربارب  رد  دریذپ و  یمن  ار      یتحلـصم  چیه  یعامتجا  نیون  مظن  ققحت  ياتـسار  رد  دـنک و  تکرح  هدوت  يرکف  نایرج 

تلاصا و هک  رکفنشور  زراب  هصخشم  ود  هب  هماع  رکفنشور و  زرم  رت  فافـش  میـسرت  تهج  لاح   . تسین یعامتجا  تیعقوم  بسک  یپ  رد 
زراب و هصخـشم  ودهاگآ  دنورهـش  ای  رکفنـشور و  یعامتجا =  روعـش  یملع +  روعـش   . مزادرپ یم  دـهد  یم  لکـش  ار  رکفنـشور  تفرعم 

هزوح نیرظن  بحاص  یهاگشناد و  نالیصحتلا  غراف  دشاب .  یم  یملع  روعش  یعامتجا و  روعش  ندوب  اراد  دارفا  رگید  زا  رکفنشور  زیامتم 
دنرادار اهدادیور  لیلحت  هیزجت و  ناوت  هرمزور  تالکشم  ربارب  رد  یعامتجا  هصرع  رد  هک  يدارفا  دنراد و  یملع  روعـش  یـصصخت  ياه 

 " لصا هس  عیمجت  تروص  رد  هاگآ و  دنورهـش  تلاصا  درف  هب  مسج ، کی  رد  روعـش  ود  نیا  عمج  و  دنـشاب ، یم  یعامتجا  روعـش  ياراد 
تلزنم " یملع ، روعـش  یعاـمتجا "و"  روعـش   " هصخــشم ود  اـب  داـقتنا "  تماهــش  تیعطاـق " و "  تراـسج و  تیلوئــسم " "  ساـسحا 
ییالم نودیرف   . دشخب یم  عاجش  زرابم   کی  فوسلیف و  رگلیلحت ، رظن ، بحاص  دنورهش  ناونع  یتح  هاگآ و  دنورهش  هب  يرکفنـشور " "

دنورهش ناونع  ناوت  یم  دنراد ، یگدننک "  مامت  ناوت "  دوخ ، رد  یملع  روعـش  یعامتجا و  روعـش  عیمجت  اب  هک  ییاهدرف  هب  دراد  داقتعا 
ساکعنا و نودـب  هناخباتک  هشوگ  رد  یناسنا  مولع  میهافم  اب  يزاب  ای  یعامتجا و  تیعقوم  ای  یلیـصحت و  كردـم  نتـشاد   . دیـشخب هاـگآ 
هک يدارفا  ای  دهد و  اقترا  هاگآ  دنورهـش  یتح  يرکفنـشور و  هجرد  هب  ار  يداع  درف  ناوت  یمن  هعماج ، رد  هتفخ  یهاگآ  زا  يا  هرذ  زورب 
هب ار  دـقتنم  دنورهـش  کی  ناونع  رادـم  دنورهـش  ژیتسرپ  کی  اب  تیاهن  رد  دـنا و  هدرک  هشیپ  ار  قون  قن و  طقف  ناشیگدـنز  لوط  مامت  رد 

یحور و تابث  اب  درف  کی  بوچراـهچ  رد  یتح  هک  دنتـسه  لـعفنم  هینب و  یب  يدارفا  هک  دـننادب  دـیاب  ناـنیا  دـنهد ، یم  صاـصتخا  دوخ 
" درف سپـس "  یندـم و  ریغ  هعماج  صخـش "  " فاطعنا لباق  يرکف  لـماکت  يریگ و  لکـش  ناوت  یم  ناـیاپ  رد   . دـنریگ یمن  رارق  یناور 

لکیه دـمحا " كاـک  ناـمتو "و" هلاـخ  "  ، " وسر ماـم   " روضح زا  رثاـتم  یندـم  ریغ  صخـش "  . " درک هلومرف  هنوـگنیا  ار  یندـم  هعماـج 
هعماج يریگ  لکـش  لباق  يرکف  یـسدنهم  هناددـجتم  ياهیهاگآ  شناد و  يریگ  لکـش  طسب و  دـنور  رد  هک  دریگ  یم  لکـش  شیکیزیف 
قالخ يرتکراک  ناونع  هب  دنک و  ادیپ  هجرد  ءاقترا  درف "  " هب صخش "  " زا دهاوخ  یم  فیرعت ،  لباق  ياهمزیناکم  زا  هدافتـسا  اب  یندم و 

یـسانش ابیز  ونرودآ ، رودوئت  عبانم -:  . ددرگ هعماج  یقالخا  يرکف و  تابث  اشنم  سپـس  دـنک و  ینیرفآ  شقن  اه  هزوح  ماـمت  رد  رکتبم  و 
ماگ ناگرهم ، دیما  روپ و  داهرف  دارم  همجرت  يرگنشور ، کیتلاید  رمیاهکروه ، ونرودآ و  - 1382 ون ، ماگ  ناگرهم ، دیما  همجرت  ، يداقتنا

هدـنیآ ندـش و  یناـهج  ساـمرباه ، نگروـی  وـن - حرط  یمهید ، راـیاشخ  هـمجرت  هفـسلف ، رب  یـسارکومد  تیوـلوا  یترور ، دراـچیر  وـن -
- رفولین ، ینسح دیس  اضر  همجرت  نارکفنـشور ، زا  عافد  رد  رتراس ، لپ  ناژ  زکرم - يدالوپ ، لامک  همجرت  ، یلماسپ هموظنم ي  یـسارکومد 

تربره نادیواج - یثالث ، نسحم  همجرت  بالقنا ، درخ و  هزوکام ، تربره  راهب 1385-86 - ناتسمز و  هرامش 4 و5 ، هژور ف ، همانلصف 
هو مزینریدوـم  ، یکم  هچ  هواـچر ي  هس  هـچین و  نـیی ، یپ  تریبار ب. شـسرپ - یباـتک ، دوـمحم  هـمجرت  ییاـهر ، رد  يراـتفگ  هزوکاـم ،

هدنشوک  ير  هنیوخ  یل ، هع  رایتخ  هب  هداز - لیعامسیئ  لیعامسیئ  يدروک  وب  یناریگر 
http://www.qelem.com/farsi/mqale/babatekan/65.htm*

مینادب رتشیب  اه   NGO دروم رد 

هب هتـسباو  هن  تسا . یعافتناریغ  یتلودریغ و  نامزاس  کی   NGO؟ دـش زاغآ  اجک  زا  ام  روشک  رد  نآ  داجیا  ياـههنیمز  تسیچ و   NGO

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


همانـساسا ياراد  یلو  دریگیم  یمـسر  تروـص  هب  تلود  زا  ياهجدوـب  هن  دوـشیم . ادـیپ  نآ  نورد  تیمکاـح  زا  يرثا  هن  تسا و  تلود 
هعماج زاین  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  ندوب  هناـبلطواد   NGO تایصوصخ نیرتمهم  زا  یکی  هدش . تبث  لبق  زا  شتالیکـشت  تسا و  نودم 
تروص هب  ردـخم  داوم  شخپ  ای  فرـصم  اب  لاثم  روط  هب  هک  دنـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـنوشیم و  عمج  مه  رود  رفن  دـنچ  دوشیم . داـجیا 
دمآرد دسرب  هجیتن  هب  شراک  رگا  دـهد و  ناماس  ار  شدوخ  ياهتیلاعف  تسا  زاجم  NGO کی هتبلا  دننک . هزرابم  شوجدوخ  هنابلطواد و 

ياهنامزاس ، NGO درادـن . انعم   NGO رد دوـس  تسا و  شدوـخ  تالیکـشت  فادـها  هعـسوت و  هار  رد  طـقف  نیا  دـنک و  بـسک  مـه 
زا اهاج  یـضعب  رد  دـنرادن و  تلود  تیلوئـسم  هب  يراک  چـیه  هیریخ  ای  هماـع  عفن  ياـههورگ  بلطواد ، يدنورهـش  ياـهورگ  یتلودریغ ،

دنشابیم . تلود  زا  داقتنا  هب  زاجم  ینعی  دننکیم  عافد  تلود  لباقم  رد  مدرم  تابلاطم 
رگا یجراخ  ياـهروشک  رد  ؟ دوشیم هچ  بازحا  شقن  سپ  تسا . يرگید  زیچ  نآ  هجیتن  اـی  هدـش  ارجا  لـماک  تروص  هب  فیرعت  نیا  * 

تلود هب  دـنهدیم . ماجنا  ار  بازحا  راک  دـنوشیم و  عمج  مه  رود  اه  NGO دشاب . هابتـشا  نارگید  رظن  زا  هک  دـهد  ماجنا  يراک  تلود 
روشک رد  دـناهدش . بازحا  يوزاب  اه  NGO زا يرایـسب  هدش و  یلکـشم  دوخ  نیا  هتبلا  دـننکیمن . یتلاخد  بازحا  دـنوشیم و  ضرتعم 

هک تفگ  مه  روط  نیا  دوشیم  اـی  تردـق ، ياـههورگ  تسد  رازبا  تسا  هدـش   NGO ینعی تسا  هداتفا  یهاـگ  قاـفتا  نیا  مه  ناـمدوخ 
نیا ات  دننکیم  هنیزه  دنراذگیم ، لوپ  یتلود  نیلوئسم  یهاگ  دهد . ماجنا  ار  راک  نیمه  ًاقیقد  هک  دوشیم  لیکـشت   NGO تاقوا یضعب 

فده و ندوب ، شوجدوخ  ندوب ، هنابلطواد  ؟ تسیچ  NGO کی ياهیگژیو  دنریگب *. رارق  تیامح  دروم  ات  دنهد  لیکشت  ار  اهنامزاس 
تایصوصخ زا  يریذپ  تیلوئسم  ندوبن ، هتـسباو  لالقتـسا و  صخـشم ، همانرب  يدنمنوناق ، نودم ، همانـساسا  قبط  تکرح  كرتشم ، قافت 

ییاههنیمز هچ  رد  دـناهدوب ، قفوم  دـح  هچ  اـت  ناـنز  تسا ، هنوگچ  اـم  روشک  رد  نآ  دـنور  دـییوگب . ناـنز   NGO زا . تسا  NGO زراب
هدش تبث  اهیضعب  هتبلا  هک  میدوب  نانز  NGO 250 ياراد ام  لاس 79  رد  مراد  روشک  ترازو  زا  نم  هک  يرامآ  قبط  ؟ دـننکیم تیلاـعف 
شیب لاس 80  رد  دندوب . هیریخ  ياهنمجنا  اهنآ  دـصرد  داتفه  يالاب  ًابیرقت  لاس 79  رد  دندرکیم . تیلاعف  تبث  نودب  اهیـضعب  دندوب و 

اب هزرابم  یعامتجا ، یگنهرف ، تاعوضوم  ناـنز  تیلاـعف  هب  ینعی  دوب  هدـش  رتمک  هیریخ  نآ  بیکرت  رد  هک  تشاد  دوجو   NGO 591 زا
اهنآ بیکرت  اما  دش  هفاضا  عمج  نیا  هب   NGO 140 دودح لاس 81  رد  دش . هفاضا  یتاقیقحت  یملع ، ياهثحب  اههناسر و  ردـخم ، داوم 

هب لاس 1381  رد  هیریخ  NGO بیکرت یعامتجا . دصرد  کی  تسیب و  دودح  دندرک و  ادـیپ  یگنهرف  تیلاعف  دش و 45 % توافتم  رایسب 
هیریخ هب  شیارگ  شهاک  يهدنهد  ناشن  اهدصرد  نیا  دندرک . تیلاعف  یتشادهب  یملع و  تاعوبطم ، ياههنیمز  رد  يدادعت  دیـسر و  % 16
دوجو یـصخشم  قیقد و  رامآ  لاس 82  زا  دـننکیم . راک  رتیـصصخت  یمک  هکلب  دـشاب  هدـمآ  نییاـپ  یتسود  عون  لـئاسم  هکنیا  هن  تسا 

يور یلئاسم  هچ  هب  ًاقیقد  نانز  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  دنتـسه . یلک  يهژاو  ود  یگنهرف  یعامتجا و  لئاسم  درادن *.
. دناهدرک ادیپ  يرتشیب  تیلاعف  هدش  لامیاپ  مه  هعماج  رد  ناشقح  دننکیم  ساسحا  هک  ناشتابـصعت  هنیمز  رد  ًالک  نانز  ؟ ارچ دـناهدروآ و 

نز هدوب ، عونمم  ياهنوگ  هب  هناخ  زا  وا  ندمآ  دنامب و  هناخ  رد  دوب  روبجم  نز  ینامز  تسا . تسرد  مه  تابصعت  اهداقتنا و  نیا  زا  یضعب 
مه مولعم  دنکن ، تیلاعف  دیاین و  نوریب  دنامب و  هناخ  رد  هک  یـسک  تسا  مولعم  دـیاین ، مه  نوریب  دـشاب و  هناخ  رد  هک  هدوب  یـسک  بوخ 

ات دنداتفا   NGO لیکشت رکف  هب  اهیضعب  دوبن ، ریذپناکما  نوریب  اب  ناشطابترا  يرایـسب  نوچ  دهد . ماجنا  تسا  دلب  يراک  هچ  دوشیمن 
نیا داـجیا  ترورـض  تسا *. هدرک  تواـفت  یلیخ  اـم  يهعماـج  عـضو  هـتبلا  دـنهدب . ناـشن  ار  ناـشدوخ  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  ناـیرج  رد 
يارب تالیهـست  لئاسو و  داجیا  وا  يهفیظو  هک  میراد  تلود  تیمکاح و  کی  هعماج  رد  ؟ تسیچ ام  روشک  رد  اهنآ  درکراک  اهنامزاس و 
حطـس رد  تسا . تیمکاح  يهدهع  هب  رگید  ياهروشک  اب  لماعت  داجیا  رگید  فرط  زا  دنک ، عافد  اهزرم  زا  دیاب  مه  یفرط  زا  تسا . مدرم 

دنهدیم ماجنا  ار  ناشیاهراک  مدرم  دازآ . تروص  هب  ای  دننکیم  راک  تلود  رد  ای  دنهدیم  ماجنا  ار  ناشیاهراک  هک  دنتـسه  مدرم  رتنییاپ 
تـسا رگید  ياهراک  ریگرد  هزادنا  زا  شیب  هکنیا  رطاخ  هب  تلود  تشاد و  دنهاوخ  ییاهزاین  مدرم  یتدـم  زا  دـعب  روطنیمه  مه  تلود  و 

. دوشیم لامیاپ  يرایـسب  قح  هک  دراذـگیم  ارجا  هب  ار  ینوناق  تلود  لاثم  روط  هب  اـی  دوش  لـفاغ  تسا  نکمم  تالکـشم  يرـس  کـی  زا 
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تلود زا  مدرم  تاداقتنا  اههاگدید و  اهزاین ، تابلاطم ، اههتـساوخ ، لک  رد  دننزب . تلود  هب  ار  ناشیاهفرح  دـنریگیم  میمـصت  مدرم  اجنیا 
ناـمه اـی  یتـلود  ریغ  ناـمزاس  میراذــگیم  ار  نآ  ماـن  هـک  دوـشیم  داـجیا  مدرم  تـلود و  نـیب  ياهطــساو  دریگب و  ناـماس  تسیاــبیم 

ییاـههمانرب دـحتم  لـلم  ناـمزاس  فرط  زا  یتـهج  زا  تسا و  نآ  لالقتـسا  ندوب و  هناـبلطواد   NGO تایـصوصخ زا  هک  دـیتفگ  .NGO
نامزاس دوخ  ؟ تسیچ یتلودریغ  ياهنامزاس  تیامح  تیاده و  رد  طوبرم ، یللملانیب  ياهداهن  دحتم و  للم  نامزاس  شقن  هدش . یحارط 

متفگ نوچ  تسین  روطنیا  تقیقح  رد  اـما  تسا   NGO کی نامزاس  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  دـحتم  لـلم 
نآ قیرط  زا  هدـش و  لصو  اکیرمآ  هب  دراد و  رارق  كرویوین  رد  دـحتم  للم  ناـمزاس  رقم  دـنکیم . تیلاـعف  یگتـسباو  نودـب   NGO هک

تسا و هدرک  لمع  لاـعف  رایـسب   NGO يهنیمز رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  لاـح  ره  هب  . NGO تفگ دوـشیمن  نیا  هب  دوـشیم  تیاـمح 
NGO شود رب  دنتـشاد . روضح  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  ناگدنیامن  مه  اهتلود و  ناگدـنیامن  مه  هک  تسا  هدرک  رازگ  رب  ار  ییاهـسالجا 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  دحتم ، للم  نامزاس  دوشیمن . ناشریگنابیرگ  يزیچ  دننک و  حرطم  ار  ياهلئـسم  ره  دناوتیم  تسین و  یقوقح  راب 
للم نامزاس  زا  رواشم  راـبتعا  کـی  دنتـسه  لاـعف  هک  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  نیا  زا  یـضعب  هک  یتروص  هب  دریگیم  رواـشم  ناونع  هب  ار 
تهج للم  نامزاس  ؟ دراد شقن  ردـقچ  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هب  نداد  وس  تمـس و  رد  للم  نامزاس  . دـنزادرپیم تیلاعف  هب  دـنریگیم و 

دنک و تیلاعف  هنادازآ  دـناوتن  شروشک  رد  NGO کی رگا  دـنکیم . رتتحار  ار  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تیلاعف  یمک  طـقف  دـهدیمن .
چیه هن ، ؟ دنکیمن دودـحم  ار   NGO کی هاگچـیه  للم  نامزاس  ینعی  . دـنکیم ینابیتشپ  وا  زا  لـلم  ناـمزاس  دـنک ، حرطم  ار  شتاـبلاطم 

يراگزاس يرایـسب  يهقئاذ  اب  هک  دـنک  یتیلاعف   NGO کـی رگا  یتـح  هدوبن .  NGO ندرک دودـحم  لابند  نونک  اـت  سک  چـیه  تقو .
ار یتلود  ریغ  نامزاس  ره  هن  ؟ دنکیم تیامح  ار  یتلود  ریغ  نامزاس  ره  ایآ  تسا  هنوگچ  للم  نامزاس  تسایس  تسا *. دازآ  دشاب  هتـشادن 
زا عافد  ای  باجح  دروم  رد   NGO کی تسا  نکمم  درادنطابترا . دـحتم  للم  نامزاس  اب  یتلود  ریغ  نامزاس  ره  نوچ  دـنکیمن  تیامح 

ییالاب درکلمع  دـناوتب  دـشاب و  رادروخرب  يردـق  ياـضعا  زا   NGO نیا رگا  دـنک . تیلاعف  یجراخ  ياـهروشک  رد  ناناملـسم  تاـبلاطم 
اب اکیرمآ  لثم  لئاسم  نیا  فلاخم  ياهروشک  رگا  هتبلا  دنشاب  زوریپ  دنناوتیم  دنراد  تیعونمم  هک  مه  یلئاسم  دروم  رد  یتح  دشاب  هتشاد 

صاخ طیارـش  دیاب   NGO دسانـشیم . تیمـسر  هب  هن  دـنکیم و  تیامح  هن  ار  یتلود  ریغ  نامزاس  ره  للم  نامزاس  دـننکن . هلباـقم  اـهنآ 
NGO کی هک  تسین  روطنیا  دشاب . تیلاعف  هقباس  ياراد  لاس  لقادح 5  دراد و  زاین  ار  مزال  تردق  ییاراک و  دشاب و  هتـشاد  ار  شدوخ 

قوقح لثم  صاخ  يهلئـسم  نآ  دروم  رد  هتبلا  دـنک . تیامح  بلط  وا  زا  دـنزب و  همان  لـلم  ناـمزاس  هب  هدـش  تیلاـعف  لوغـشم  زور  هس  هک 
درایلیم کی  فرط  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  اـهرایعم  ماـمت  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو   NGO کی مه  رگا  یجراـخ  ياـهروشک  رد  ناناملـسم 

ات لاح  ره  هب  تسا . لود  نامزاس  تسین ، للم  نامزاس  رگید  دهدن  يرثا  بیترت  للم  نامزاس  رگا  دـنک  يریگیپ  دـنک و  تبحـص  ناملـسم 
یتلود ریغ  ياهنامزاس  دروم  رد  دوشیم *. هچ  مینیبب  دتفیب  قافتا  دـیاب  تسا . هداتفین  قافتا  صاخ  دروم  نیا  رد  ینینچنیا  یتیلاعف  نونک 

هک روطنامه  مرادـن . یتلودریغ  ياهنامزاس  يهمه  زا  قیقد  یلیخ  راـمآ  نم  ؟ عونت دادـعت ، ءاـضعا ، دـیراد . یتاـعالطا  هچ  ناریا  رد  لاـعف 
تسیز ناناوج و   NGO هک میوگب  مناوتیم   NGO عونت دروم  رد  دنـشاب . هدش  تبث  هک  تفرگ  رامآ  دوشیم  ییاهنامزاس  زا  دینادیم 
رتلاعف لاح  رد  یـشزومآ  ياههورگ  تسا و  شیازفا  هب  ور  زین  دایتعا  عوضوم  تسا . بوخ  اتبـسن  نانز   NGO تسا . دایز  رایسب  یطیحم 

هدـش یتلودریغ  ياهنامزاس  تیلاعف  ياـههنیمز  زا  زین  رنه  تاـطابترا و  یگنهرف ، ثاریم  رادتـسود  لـیبق  زا  یتاـعوضوم  دنتـسه و  ندـش 
هب دراد ـ  هتبلا  هک  دـشاب ـ  هتـشاد  يداـم  مرها  هک  نیا  زا  شیب  وکـسنوی  ؟ تسیچ اـهنامزاس  نـیا  زا  وکـسنوی  یتیاـمح  ياـهمرها  تـسا *.

. دیهد ماجنا  مه  ار  اهراک  نیا  امـش  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  شیامه  رد  NGO کی زا  ًالثم  دـهدیم . رابتعا  یتلودریغ  ياـهنامزاس 
هک ییاهنامزاس  مراد  یللملانیب  هماـنرب  هس  لاـسما  نم  دـیوگیم  وکـسنوی  تسا . يرثؤم  گرزب  مدـق   NGO اب راـک  ندرک  ریگرد  نیا 

یمدرم ياههورگ  یتلودریغ  ياـهنامزاس  دـنکیم *. داـجیا  هزیگنا  NGO ياضعا يارب  هک  دـننک  کـمک  دـنیایب  دـنراد  ار  شاییاـناوت 
کی دـشاب . نینچ  دوشیم  هتبلا  ؟ دوشیم مه  هدافتـسا  ءوـس  NGO زا اـیآ  دوـش . نمـشد  مجنپ  نوتـس   NGO کی دوشیم  اـیآ  دنتـسه .
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نیا رطاخ  هب  دنکیم  رارقرب  طابترا  روشک  زا  جراخ  اب  دعب  دریگیم و  تردق  توق و  دنکیم ، عورش  ار  شتیلاعف  روشک  لخاد  رد   NGO
ياههزیگنا ياراد  رتشیب  اهدرکلمع  عون  نیا  دنک . هدافتـسا  یندمریغ  ياههار  زا  قیرط  نیا  زا  دنک و  حرطم  ار  شدوخ  تابلاطم  دناوتب  هک 

راک نیا  دناوتیم  مه  ییاهنت  هب  یمدآ  ره  نوچ  تشاذگ  راک  نیا  يور  ار  مجنپ  نوتـس  مسا  دیابن  الـصا  منکیم  رکف  نم  اما  تسا . يدام 
ام روشک  رد  نانز   NGO دیداد . هئارا  هک  يرامآ  هب  هجوتاب  دنک *. تبث  دناسانشب و  ار  شدوخ  دنک و  تسرد   NGO تسین مزال  دنکب .

، یتیعمج بیکرت  ربانب  هتبلا  رتشیب . رایسب  تفگ  دوشیمن  ؟ دراد دوجو  یصاخ  يهلئسم  تسیچ . يارب  تیلاعف  ترثک  نیا  تسا . رتشیب  رایسب 
لیالد زا  یکی  دیاش  دشاب  نانز   NGO اهنآ زا  یمین  هک  تسا  یعیبط  دـنهدیم . لیکـشت  نانز  ار  روشک  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  یتقو 

تکراشم ام  ارچ  دـننکیم . تیلاعف  هعماـج  رد   NGO يهلیـسو هب  نانز  دـنرادن و  یلکـشم  هعماج  رد  تیلاعف  يارب  نادرم  هک  دـشاب  نیا 
تسا رتشیب  نانز   NGO دادعت درادن . دوجو  نادرم  تیلاعف  يارب  یصاخ  لکشم  نوچ  میرادن ؟ نادرم  قوقح  زا  عافد  ارچ  میرادن  نادرم 

يهدکهد يارب  ياهمدـقم  ایآ  تسیچ . يزاسیناهج  اب   NGO يهطبار * NGO قیرط زا  روضح  دوجو و  تاـبثا  دوجو ، زاربا  رطاـخ  هب 
يزاـسیناهج رد   NGO شقن میوـگب  مناوـتیمن  تسیچ . يزاـسیناهج  اـب  اـهناسنا  يهطبار  مییوـگب  تسا  رتـهب  ؟ تـسا ندـش  یناـهج 

لاـح رد  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  نم  رظن  هب  دوریم . تمـس  نآ  هب  روـشک  يهعوـمجم  هک  دـننکیم  ار  يراـک  ناـمه  مه  ناـنز  تسیچ .
شروشک لاـح  هب  شلد  یـسک  رگا  ددرگ . ظـفح  اـم  ندوب  یناریا  تفرگ ، تروـص  ندـش  یناـهج  رگا  هک  دنتـسه  ییاـضف  يزاـسهدامآ 

ياههناوتـشپ يزاـسگنهرف و  يهنیمز  رد  دـیاب  دـشاب . دوخ  يهتـشذگ  ظـفح  رکف  هب  یناریا  یندـم  یگنهرف و  تیوه  اـب  دـیاب  دزوـسیم 
لقتنم رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  تسا و  روط  نیمه  هک  هتبلا  ؟ تسا روطنیمه  مه  اهتیعقاو  ایآ  دوب ، اهدـیاب  اهنیا  دـنک *. تیلاـعف  یخیراـت 

دنهدیم لیکشت   NGO هک ییاهناوج  ياههغدـغد  زا  یمین  دورب . نیب  زا  هدوب  هتـشذگ  لسن  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  تسین  رارق  دوشیم .
ياهنامزاس شقن  دننک *. شالت  عوضوم  نیا  يارب  هنوگنیا  اهناوج  نیا  دوشیمن  نامرواب  یهاگ  هک  تسا  یمالـسا  یناریا  تیوه  ظفح 

ره ؟ ریخ ای  دـنکیم  تیامح  دـنوشیم  ریگرد  ناشروشک  تینما  اب  هک  ییاهنامزاس  زا  وکـسنوی  تسیچ . ناـشروشک  تینما  رد  یتلودریغ 
دروخرب اهنآ  اب  دـتفایب . هرطاخم  هب  شروشک  ياـهزرم  دوش  ثعاـب  اـی  دـنک و  یـسوساج  دوش ، ریگرد  شروشک  یلم  تینما  اـب  هک  سک 

رد وکسنوی  تسین *. دروخرب  عجرم  ینعی  تسین  دروخرب  لحم  مه  وکـسنوی  رگید . ياهنامزاس  ای  دشاب   NGO دنکیمن یقرف  دوشیم .
ریبد هک  یتروص  هب  دراد  مه  یتلود  دـعب  کی  ناریا  رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  ؟ دـنکیم عطق  ار  شتیامح  ای  تسا  تواـفتیب  هنیمز  نیا 

دروخرب هک  تسین  ییاج  وکسنوی  تسا . وکـسنوی  نویـسیمک  وضع  هجراخروما  ریزو  یتح  دنراد . شقن  نآ  رد  تلود  تئیه  اروش و  لک 
هک دراد  دوجو  يداهن  ؟ دنکیم تیامح   NGO زا هک  تسا  وکسنوی  نورد  يداهن  هچ  دوشیم *. هتفرگ  رظن  رد  تاظحالم  یتح  اما  دوش 

قیرط نیا  زا   NGO نامه ای  یتلودریغ  ياهنامزاس  تسا  هدـش  رارق  هدـش و  لاعف  هک  تسا  هام  کی  دودـح  تسا و  هدـش  لیکـشت  هزات 
اهیناریا ياهتیلاعف  میهاوخیم  قیرط  نیا  زا  هدوب و  نامروشک  لخاد  هدوب  هچره  نونکات  . دننک رارقرب  وکـسنوی  اب  يرتهب  رتشیب و  طابترا 

يرـس کـی  دوـشیم و  حرطم  تاداهنـشیپ  تاداـقتنا و  يرـس  کـی  یفرعم  نـیمه  رد  لاـح  ره  رد  مـینک . یفرعم  لـلملانیب  حطــس  رد  ار 
نامزاس وکسنوی و  هک  یللملانیب  تارابتعا  زا  مینک و  ییاسانـش  ار  اهنامزاس  نیا  میهاوخیم  ام  دیآیم . دوجو  هب  يدیدج  ياهيراکمه 

. تسیچ یللملانیب  عماـجم  رد  ناریا  یتلودریغ  ياـهنامزاس  روضح  تالکـشم  عناوم و  مینک *. هدافتـسا  ـالماک  دـهدیم  صیـصخت  لـلم 
دلب یللملانیب  نابز   NGO کی لاعف  ياضعا  هک  تسا  نیا  تالکـشم  نیرتمهم  زا  یکی  ؟ تسا هدرک  هشیدنا  ار  یتادـیهمت  هچ  وکـسنوی 

یجراخ تاطابترا  تسا . روآتریح  دوش  حرطم  للملانیب  حطس  رد  ماهدید  نم  هک  ییاهنامزاس  نیا  زا  یـضعب  تیلاعف  رگا  ًاعطق  دنتـسین 
ار یلحارم  هچ  دهد  لیکشت   NGO ام روشک  رد  دهاوخب  نز  کی  رگا  دینک *. تبحص  نارگید  اب  یللملانیب  نابز  اب  هک  دراد  نیا  هب  زاین 

دوش تبث  ناریا  رد  دـهاوخب   NGO کی رگا  میدـیمهفن  زونه  اـم  تسا . راوشد  نآ  هب  نداد  خـساپ  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ؟ دـنراذگب دـیاب 
ینامز دریگب . مالعتـسا  یماـظتنا  يورین  زا  دورب  دـیاب  دـنیوگیم  اـهتقو  یـضعب  دـنک . راـک  هچ  دـیاب  نآ  عوضوم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

درکیم و رداص  زوجم  داد و  لیکـشت  تراـظن  هناـخریبد  اروش و  کـی  مه  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  دادیم . زوجم  ناـناوج  یلم  ناـمزاس 
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ياهتکراشم روما  روطنیمه و  مه  روشک  ترازو  یـسایس  یعامتجا و  تنواعم  دوب . یلوتم  نانز  يارب  روشک  ترازو  ناوناب  روما  یناـمز 
. درادـــــــــن یـــــــــصخشم  ياــــــــج  عــــــــجرم و  یلیخ  نارگید . دـــــــــننام  مــــــــه  يروــــــــهمج  تساــــــــیر  ناـــــــــنز 

http://www.topiranian.com/maghalat/archives/009955.html*

اه  (NGO  ) ای داهن و  مدرم  ياهنامزاس  فیرعت 

اه  ( NGO  ) ای داهن و  مدرم  ياهنامزاس  فیرعت 
اب هناـبلطواد  تیلاـعف  ماـجنا  يارب  هک  تسا  یـسایس  ریغ  یعاـفتنا و  ریغ  یتـلود ، ریغ  لقتـسم ، یقوقح  تیـصخش  اـب  یناـمزاس  فیرعت 1-

روشک و هعوضوم  نیناوق  بوچراچ  تیاعر  نودم ، همانساسا  يدنمنوناق و  ساسا  رب  هناتسودرشب و  یبهذم ، یعامتجا ، یگنهرف ، شیارگ 
دنک . یم  تیلاعف  نآ  ییارجا  ياه  همان  نییآ  دافم 

. دوشیم ادیپ  نآ  نورد  تیمکاح  زا  يرثا  هن  تسا و  تلود  هب  هتـسباو  هن  تسا . یعافتناریغ  یتلودریغ و  نامزاس  کی   NGO-2 فیرعت
نیرتمهم زا  یکی  هدش . تبث  لبق  زا  شتالیکـشت  تسا و  نودـم  همانـساسا  ياراد  یلو  دریگیم  یمـسر  تروص  هب  تلود  زا  ياهجدوب  هن 

هجیتن نیا  هب  دـنوشیم و  عمج  مه  رود  رفن  دـنچ  دوشیم . داجیا  هعماج  زاین  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  ندوب  هنابلطواد   NGO تایصوصخ
تسا زاجم  NGO کی هتبلا  دننک . هزرابم  شوجدوخ  هنابلطواد و  تروص  هب  ردخم  داوم  شخپ  ای  فرـصم  اب  لاثم  روط  هب  هک  دنـسریم 

تالیکـشت فادها  هعـسوت و  هار  رد  طقف  نیا  دـنک و  بسک  مه  دـمآرد  دـسرب  هجیتن  هب  شراک  رگا  دـهد و  ناماس  ار  شدوخ  ياهتیلاعف 
ای هماع  عفن  ياـههورگ  بلطواد ، يدنورهـش  ياـهورگ  یتلودریغ ، ياـهنامزاس  ، NGO درادـن . انعم   NGO رد دوـس  تسا و  شدوـخ 
زا داقتنا  هب  زاجم  ینعی  دننکیم  عافد  تلود  لباقم  رد  مدرم  تابلاطم  زا  اهاج  یـضعب  رد  دنرادن و  تلود  تیلوئـسم  هب  يراک  چیه  هیریخ 

سیـسأت هک  ینعم  نیدب  : Non-Governmental )) ندوب یتلود  ریغ  .1 اه  ( NGO  ) داهن مدرم  ياهنامزاس  یگژیو  . دنـشابیم تلود 
اهنآ سـسؤم  یـصوصخ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  هکلب  دریگن  ماـجنا  یمومع  هجدوب  بوچراـچ  رد  یتلود و  میمـصت  ساـسا  رب  اـهنآ 

Non-) ندوـب یعاـفتنا  ریغ  .2. دنــشاب یم  هبناــجود  تارثا  طاــبترا و  ياراد  تـلود  هعوـمجم  داــهن و  مدرم  ياــهنامزاس  هـتبلا  دنــشاب ،
ءاضعا نیب  عفانم  میسقت  روظنمب  یعافتنا  یفنص  يراجت و  ياهتیلاعف  ماجنا  دوس و  دمآرد و  هب  نتفای  تسد  هک  ینعم  نیدب  (: Benefite

هرادا يارب  دمآرد  هب  یبای  تسد  زا  ار  داهن  مدرم  نامزاس  یگژیو ، نیا  هک  دنچره  دشابن ، نامزاس  فده  نانکراک  ناریدم و  ناسـسؤم ، ، 
بوچراچ رد  دوخ  فادها  ققحت  يارب  دنک  یم  یعـس  داهن  مدرم  نامزاس  هک  ینعم  نیدب  لالقتـسا : هب  لیامت  .3. دراد یمن  زاب  دوخ  روما 

رارق فلتخم  ياه  شیارگ  ای  تردـق و  ناـبحاص  ذوفن  ریز  دـشاب و  رادروخرب  ییـالاب  لالقتـسا  هجرد  زا  نکمم  دـح  اـت  هعوضوم  نیناوق 
اه تیصوصخ  اه ، شزیگنا  یطیحم ، يرکف ، طیارش  زا  یشان  یعیبط  زاین  ربانب  داهن  مدرم  ياهنامزاس  یعیبط : زاین  یـشوجدوخ و  .4 دریگن .
یم هرادا  سیـسأت و  صاخـشا  هدارا  يدازآ  لصا  ساسا  رب  شوجدوخ و  هناـبلطواد و  تروص  هب  و  هعماـج ، دارفا و  كرتشم  ياـهنامرآ  و 

درکراـک . ددرگن بازحا  نوناـق  کـی  هداـم  لومـشم  هـک  تـسا  یتیلاـعف  هدـنرادرب  رد  یـسایس  ریغ  فادـها  ندوـب : یــسایس  ریغ  .5. دنوش
جیــسب  ) یمدرم تکراــشم  بـلج  ( 2( تاـطابترا  ) یموـمع يزاـس  هاــگآ  یناــسر و  عــالطا  ( 1  : اــه  ( NGO) داـهن مدرم  ياـهنامزاس 
شرتسگ ( 5 مدرمو تلود  نیب  یگنهامه  تیوقت  شرتسگ و  داجیا ، ( 4( عبانم جیسب   ) یمدرم کچوک  عبانم  اه و  هیامرس  بذج  (3( یمومع

 ›› عوضوم هس  قوف  ياهدرکراک  نایم  زا  يزاس  راجنه  ( 8 عبانم زا  هدافتسا  رد  يرو  هرهب  شیازفا  ( 7 اه تیلاعف  یبایزرا  ( 6 یمومع تراظن 
تامادـقا مها  . دنتـسه رادروـخرب  يرتـالاب  هاـگیاج  تیمها و  زا  یباـیزرا ›› تراـظن و  و ‹‹  عباـنم ››  جیـسب  یمدرم ‹‹ ،››  تکراـشم  بلج 

(3 یبایزرا تراظن و  يزیر و  هماـنرب  ( 2 یمسر ریغ  یمـسر و  يریگوضع : ( 1 ییارجا تامادـقا  فلا )  : اه  ( NGO) داهن مدرم  ياهنامزاس 
، هاگـشیامن هیریخ ، ییازدمآرد : ( 5 صاخ نارامیب  نادنمتـسم ، زا  يریگتـسد  یتیاـمح : روما  ( 4 تـسیز طیحم  یعیبط و  عباـنم  يرو : هرهب 

تنرتنیا هیعالطا ، رتسوپ ، هماـنربخ ، یناـسر : عـالطا  ( 6( یللملا نیب  یمدرم ، یتلود ، اـه ( کـمک  كرتشم ، ياـه  هژورپ  ماـجنا  تاـقیقحت ،
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(4 یعمج يدرف و  تیوـه : داـجیا  ( 3 .. ملیف و یـشاقن ، یقیـسوم ، رتاـئت ، رنه : تاـغیلبت و  ( 2 یبهذـم ياه  هسلج  ( 1 يزاس گـنهرف  ب ) .. و
يرازگرب ( 2 یشزومآ ياهسنارفنک  رد  تکرش  ( 1 یمومع شزومآ  جیگنهرف ) ثاریم  یناتـساب و  راثآ  ظفح  ( 5 مدرم هب  یشخب  تیلوئسم 

: هرواشم ( 6 یملع یمومع و  ینارنخـس  ( 5 ودرا یتاقیقحت ، رفـس  دیدزاب :  ( 4 صـصختم يورین  تیبرت  ( 3 یشزومآ ياهرانیمـس  هاگراک و 
داجیا هاهرظن ) يواک  ناور  ( 4 اه هنومن  یفرعم  ( 3 ییآراک شیازفا  ( 2 یعامتجا یجنس  زاین  ( 1 شهوژپ ( دمدرم دشرا ، ناریدم  نانکراک ،

رد داهنـشیپ  اه و  لاکـشا  ناـیب  (3 كرتشم هژورپ  ماـجنا  (2 كرتـشم تاـسلج  يرازگرب  تروـشم و  نداد  (1 یتلود ياه  شخب  اـب  طاـبترا 
یناریا و تیعبات  ( 1  : اه  ( NGO) داهن مدرم  ياهنامزاس  سـسؤم  ءاضعا  طیارـشیتلود  ياه  هژورپ  لرتنک  تراـظن و  (4 روما دوبهب  ياتسار 

مدع ( 3 نامزاس تیلاـعف  عوضوم  صوصخ  رد  ناسـسؤم  زا  رفن  ود  لقادـح  یـصصخت  تیحالـص  ندوب  اراد  ( 2 مامت لاس  هدجیه  نتـشاد 
يوحن هب  يرفیک  رثوم  تیموکحم  نتشادن  دناهدش و  هتخانـش  دناعم  براحم و  حلاص ، هاگداد  يأر  ساسا  رب  هک  ییاههورگ  رد  تیوضع 
تیلاـعف عوضوم  نییعت  ( 1  : اه  ( NGO) داـهن مدرم  ياـهنامزاس  تبث  سیـسأت و  لـحارم  . دوش یعاـمتجا  قوقح  زا  تیمورحم  بجوم  هک 

تبث نامزاس  قیرط  زا  رظن  دروم  ناـمزاس  يارب  ماـن  نییعت  ( 2. نایـضاقتم ياهیدنمناوت  هغدـغد و  هقالع ، هب  هجوت  اب  نامزاس  يارب  بسانم 
اهیرادنامرف ای  يرادناتـسا و  هب  ارجا ) شور  فادها و  تیلاعف ، عوضوم  لماش  نامزاس ( سیـسأت  یتامدـقم  حرط  هئارا  ( 3. كالما دانسا و 

هناورپ رودـص  عجرم  هب  مزـال  كرادـم  هئارا  لـیمکت و  ( 4. زاـین دروم  ياـهمرف  همانـساسا و  هنومن  تفاـیرد  هیلوا و  تقفاوـم  بسک  تهج 
هعطق کی  لماش  سـسؤم  ءاضعا  یتیوه  كرادـم  بهدـش : لیمکت  هماناضاقت  مرف  فلا : : دـشاب یم  ریز  دراوم  لماش  كرادـم  هک  تیلاعف 

هخـسن راـهچ  رد  ناـمزاس  همانـساسا  دسـسؤم : ءاـضعا  هنیـشیپ  ءوس  مدـع  یهاوگ  جهمانـسانش : لوا  هحفـص  ریوصت  زا  يرـس  ود  سکع و 
دادعت لقادح  هرصبت 1 : . هریدم تئیه  سـسؤم و  یمومع  عمجم  تاسلجتروص  وسـسؤم : ءاضعا  يدرف  تاصخـشم  مرف  )ه : یپیات تروصب  )

یم رفن  هن  ییانما  تأـیه  راـتخاس  اـب  ياـهنامزاس  رد  رفن و  جـنپ  یمومع ) عمجم  ریذـپ ( وضع  راـتخاس  اـب  ياـهنامزاس  رد  سـسؤم  ءاـضعا 
تبث و لحارم  دـیاب  دنتـسه  صاخ  ناتـسرهش  ای  هلحم  کی  حطـس  رد  تیلاـعف  هرتسگ  ياراد  هک  يداـهن  مدرم  ياـهنامزاس  : 2 هرصبت . دشاب

روما رتفد  قیرط  زا  ار  لحارم  دیاب  دنتسه  ناتسا  حطس  رد  تیلاعف  هرتسگ  ياراد  هک  ییاهنامزاس  هطوبرم و  يرادنامرف  قیرط  زا  ار  سیـسأت 
يارجا اهیرادـنامرف و  اـی  يرادناتـسا  رد  هطوبرم  سانـشراک  طـسوت  كرادـم  یـسررب  تفاـیرد و  ( 5. دـنیامن لابند  يرادناتـسا  یعامتجا 
لاسرا ( 6. تیلاعف هناورپ  رودص  بیوصت  تروص  رد  تراظن و  تئیه  رد  عوضوم  حرط  طبریذ ، عجارم  زا  مالعتسا  لماش  يرادا  تافیرشت 
طسوت يرادا  همان  کی  یط  هریدم  تئیه  سسؤم و  یمومع  عمجم  تاسلجتروص  همانساسا و  زا  هخسن  ود  مامـضنا  هب  تیلاعف  هناورپ  لصا 

رظن . دروم  نمس  سیسأت  یهگآ  تبث و  تهج  كالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هب  زوجم  رودص  عجرم 
http://soyesh.blogspot.com/2009/04/ngo.html*

یتلودریغ ياهنامزاس  تیلاعف  سیسأت و  همان  نییآ 

نامزاس فلا : : دور یم  راـک  هب  طوبرم  حورـشم  میهاـفم  ياـج  هب  ریز  تاراـبع  اـه و  هژاو  هماـن  نییآ  نیا  رد  هدامتایلک 1 –  لوا –  لـصف 
ای یقیقح  صاخـشا  زا  یهورگ  طـسوت  هک  دوش  یم  قـالطا  ییاهلکـشت  هب  دوش ، یم  هدـیمان  ناـمزاس )  ) هماـن نییآ  نیا  رد  هک  یتـلودریغ 
یم یـسایس  ریغ  یعاـفتناریغ و  فادـها  ياراد  هدـش و  سیـسأت  طوبرم  تاررقم  تیاـعر  اـب  هناـبلطواد  تروص  هب  یتـموکح  ریغ  یقوقح 

دناوت یم  نآ  ریاظن  و  هسسوم ) (، ) هناخ (، ) هکبش (، ) عمجم (، ) هورگ (، ) زکرم (، ) نوناک (، ) نمجنا (، ) تیعممج  ) نیوانع هرصبت 1 –  . دشاب
سیسأت رد  یتموکح  ياههاگتـسد  هک  تسانعم  نیا  هب  یتلود : ریغ  هرـصبت 2 –  . دوش هتفرگ  راک  هب  يراذگمان  رد  نامزاس )  ) هژاو ياج  هب 

زا جراخ  هک  یتروص  رد  نامزاس ، هرادا  سیـسأت و  رد  یتلو  نانکراک د  تاماقم و  تکراشم  دنـشاب . هتـشادن  تلاـخد  ناـمزاس )  ) هرادا و 
یتیلاعف هدنرادرب  رد  یـسایس : ریغ  فادـها  هرـصبت 3 –  . دوب دـهاوخن  نامزاس  یتلودریغ  فصو  عنام  دـشاب ، نانآ  یتلود  تمـس  ناونع و 

یفنـص يراجت و  ياه  تیلاعف  مدـع  زا  تسا  تراـبع  یعاـفتنا : ریغ  فادـها  هرـصبت 4 –  . ددرگن بازحا  نوناق  هدام 1  لومـشم  هک  تسا 
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رد تکراشم  ياـنعم  هب  هناـبلطواد : هرـصبت 5 –  . نامزاس نانکراک  ناریدـم و  تاسـسوم ، ءاضعا ، نیب  نآ  عفانم  میـسقت  روظنم  هب  یعاـفتنا 
هتفگ صاخشا  هعومجم  هب  سسوم : تأیه  .ب : تسا ییاضق  ای  ینوناق  مازلا  نودب  صاخـشا  دازآ  هدارا  ساسا  رب  نامزاس  هرادا  سیـسأت و 

طباوض تیاعر  اب  همان  نییآ  نیا  رد  ررقم  عجارم  طسوت  هک  تسا  يدنس  تیلاعف : هناورپ  .پ : دنیامن یم  سیسأت  ار  نامزاس )  ) هک دوش  یم 
هدنیامن رادنامرف ، زا  لکتشم   ) ناتسرهش تراظن  تأیه  رب  لمتشم  یتراظن : عجارم  .ت : دوش یم  رداص  نامزاس )  ) لیکشت تهج  رد  طوبرم 
یمالسا ياروش  هدنیامن  رادناتسا ، زا  بکرم   ) ناتسا تراظن  تأیه  ناتسرهش ،) یتلودریغ  ياهنامزاس  هدنیامن  ناتسرهش و  یمالسا  ياروش 

اهناتـسا و یلاع  ياروش  هدـنیامن  روشک ، ریزو  طبریذ  نواعم  زا  بکرم   ) روشک تراـظن  تأـیه  یتلودریغ ،) ياـهنامزاس  هدـنیامن  ناتـسا و 
هب تبـسن  روشک  ناتـسا و  ناتـسرهش ، حطـس  رد  طوبرم ،  طباوض  تیاعر  اب  همان و  نییآ  نیا  ساسا  رب  هک  یتلودریغ ) ياهنامزاس  هدنیامن 

تراظن تأیه  ای  یللملا  نیب  اب  يروشک  یناتـساارف ، یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رب  تراظن  دـنیامن . یم  مادـقا  یتلودریغ  ياهنامزاس  رب  تراـظن 
ياراد يراـج  تاررقم  ریاـس  هماـن و  نییآ  نیا  طـباوض  ربارب  تبث  تیلاـعف و  هناورپ  ذـخا  زا  سپ  ناـمزاس )  –  ) هدام 2 . دوب دـهاوخ  روشک 

، یگنهرف یملع ، : دشاب یم  ریز  دراوم  زا  دروم  دـنچ  ای  کی  رب  لمتـشم  نامزاس )  ) تیلاعف عوضوم  هدام 3–  . ددرگ یم  یقوقح  تیصخش 
، نامرد تشادهب و  یتیامح ، یعامتجا ، ناگدـید  بیـسآ  هنانزروما ، هناتـسودرشب ، هیریخ ، روما  يراکوکین و  يرنه ، یـشزرو ، یعامتجا ،

نییآ نیا  تیاعر  اب  دراد  قح  نامزاس )  –  ) هدامفیلاکت 4 قوقح و  مود –  لصف  . نآ رئاظن  ینادابآ و  نارمع و  تسیز ، طیحم  یـشخبناوت ،
یتلود ياههاگتسد  زاین  دروم  يدادما  تامدخ  هئارا  فلا - : دیامن مادقا  ریز  دراوم  هب  تبسن  هلمج  زا  هدومن و  تیلاعف  طباوض  ریاس  همان و 

رد یتلود  ریغ  یمومع  یتلود و  عجارم  يزیر  همانرب  دنیآرف  رد   – 1: بسانم ياهراکهار  داهنشیپ  رظن و  راهظا  .ب –  یتلود ریغ  یمومع  و 
صیاقن یتلود ، ریغ  یمومع  یتلود و  ياههاگتـسد  ياهتیلاعف  جیاتن  راثآ و  دروم  رد   – 2. دروم بسح  رب  یلم  ای  ناتسا  ناتسرهش ، حوطس 

یتلود ياهه  اگتسد  ياه  هژورپ  اه و  همانرب  يارجا  هب  کمک  پ –  .. طبریذ ینوناق  ياههاگتسد  عجارم و  هب  هلمج  زا  دوجوم  تالکشم  و 
.ث–  نامزاس فادـها  ققحت  تهج  رد  اه  ییامیپهار  تاعامتجا و  يرازگرب  .ت –  اهنآ اـب  مهاـفت  قفاوت و  قیرط  زا  یتلود  ریغ  یمومع  و 

تـسا فلکم  نامزاس ) - ) هدام 5 (. ناـمزاس  ) همانـساسا رد  ررقم  فادـها  نیمأـت  يارب  رگید  تاـیلمع  هنوگره  ماـجنا  .ج –  هیرـشن راـشتنا 
یط رد  زین  طوبرم و  یتراظن  عجرم  هب  یلام  لاس  ره  ناـیاپ  زا  سپ  هاـم  ود  اـت  رثکادـح  ار  دوخ  هنـالاس  یلاـم  ییارجا و  درکلمع  شرازگ 

هب تبـسن  نینچمه  دـیامن . هئارا  دروم ، بسح  هدـش ، دای  عجرم  تساوخرد  هب  اـنب  ار  یلاـم  ییارجا و  درکلمع  ياـه  شرازگ  ریاـس  لاـس ،
نیمأت هوحن  هدام 6–  . دـنک مادـقا  دوخ  تیلاعف  ییایفارغج  هدودـحم  رد  مومع ، عالطا  يارب  روکذـم  هنالاس  شرازگ  زا  يا  هصالخ  راـشتنا 

زا معا  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  هبه  هناعا و  ایاده ، فلا –  : دشاب یم  ریز  حرش  هب  تاررقم  نیناوق و  بوچراچ  رد  نامزاس )  ) یلام عبانم 
رد هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  زا  لصاح  هوجو  پ –   . یقوقح یقیقح و  صاخـشا  یفقو  دراوم  ب –   . یتلود ریغ  یتلود و  یجراخ و  یلخاد و 

فظوم ناـمزاس )  –  ) هرـصبت 1 . نامزاس رد  تیوضع  قح  .ت –  همان نییآ  و  نامزاس )  ) همانـساسا فادـها و  تیلاـعف ، عوضوم  بوچراـچ 
هرـصبت 2–  . دناسرب طوبرم  تراظن  تأیه  عالطا  هب  ار  کمک  نازیم  هدـننک و  کمک  تاصخـشم  کمک ، هنوگره  تفایرد  زا  شیپ  تسا 
زا شیپ  تسا  فـظوم  ناـمزاس  هرـصبت 3 –  . تسا عونمم  دـنا  هدـشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  تلود  طسوت  هک  ییاهمیژر  زا  کمک  تفایرد 

. دهد عالطا  هطوبرم  تراظن  ياه  تأیه  هب  ار  کمک  نازیم  هدننک و  کمک  عبنم  تاصخشم  كوکشم ، یجراخ  عبانم  زا  کمک  تفایرد 
روما تاعالطا ، ياه  هناخترازو  عالطا  هب  ار  بتارم  هدـش  دای  عالطا  لوصو  خـیرات  زا  هتفه  کی  رثکادـح  فرظ  دـنفظوم  روکذـم  عجارم 

عالطا خیرات  زا  زور  رثکادح 15  فرظ  دنناوت  یم  فلاخم  رظن  دوجو  تروص  رد  روکذم  ياههاگتسد  دنناسرب . يزکرم  کناب  هجراخ و 
ياضقنا ای  طـبر  يذ  عجارم  رظن  ذـخا  زا  سپ  تعاـس  فرظ 72  رثکادـح  تسا  فظوم  هطوبرم  تراظن  تأیه  . دـنیامن مـالعا  ار  دوخ  رظن 

نیا فرظ  خساپ  هئارا  مدع  دنک . مادقا  یتلودریغ  نامزاس  هب  خـساپ  هئارا  هب  تبـسن  روکذـم  ياههاگتـسد  عالطا  خـیرات  زا  زور  تدم 15 
ناوید رد  اهنآ  فلاخم  رظن  دـشاب . ینوناق  عنم  للع  رکذ  اـب  لدتـسم  دـیاب  روکذـم  ياـه  هناـخترازو  رظن  تسا . قفاوم  رظن  هلزنم  هب  تدـم 

نیا بیوصت  زا  سپ  هام  کی  تدـم  فرظ  دـنفظوم  روشک  هجراخ و  روما  تاعالطا ،  ترازو  دوب . دـهاوخ  ضارتعا  لباق  يرادا  تلادـع 
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، یئاراد میسقت  هدام 7 –  . دـنیامن غالبا  میظنت و  هیهت و  ار  كوکـشم  یجراخ  عبانم  قیداصم  ییاسانـش  فیرعت و  لمعلاروتـسد  همان  نییآ 
( نامزاس  –  ) هدام 8 . تسا عونمم  لالحنا ، زا  سپ  لبق و  نآ  نانکراک  ناریدم و  ءاضعا و  ناسـسوم ، نایم  رد  نامزاس )  ) دـمآرد ای  دوس و 

روضح رد  دـیاب  زین  ناسرزاب  دـنک . مهارف  دوخ  دانـسا  تاعالطا و  هب  ار  طوبرم  یتراـظن  عجارم  ناـسرزاب  یـسرتسد  ناـکما  تسا  فظوم 
هب هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  یسررب  هوحن  دنیامن . یـسررب  ار  روکذم  تاعالطا  دانـسا و  نامزاس ، رتفد  لحم  رد  ٌافرـص  نامزاس و  هدنیامن 

( نامزاس  ) تیلاعف هدام 9 –  . تسا عونمم  حـلاص ، هاگداد  مکح  هب  زج  نامزاس  زا  دانـسا  ندرک  جراخ  دـیاین . دراو  یللخ  نامزاس  فیاظو 
زا لبق  هدـش ، دای  عجرم  هرـصبت 1 - . دـشاب یلم  یناتـساارف و  یتراظن  عجرم  زا  یلک  زوجم  بسک  اب  دـیاب  رگید  ياهروشک  زا  کـی  ره  رد 

ياههاگتـسد دیامن . یهاوخرظن  هجراخ  روما  ترازو  هلمج  زا  طبریذ  یتلود  ياههاگتـسد  زا  دیاب  یم  یـضاقتم  نامزاس )  ) هب هجیتن  مالعا 
عجرم هرـصبت 2 –  . دوش یم  یقلت  قفاوم  اهنآ  رظن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنهد ، هئارا  ار  مزال  خـساپ  دـیاب  هام  کی  رثکادـح  فرظ  روکذـم 

اب ناـمزاس )  ) ياـضاقت هئارا  هرـصبت 3 –  . دـهد هئارا  یـضاقتم  هب  ار  مزال  خـساپ  اـضاقت ، خـیرات  زا  زور  فرظ 45  رثکادح  دـیاب  روکذـم 
رد هرصبت 4 –  . دریگ یم  تروص  ناتسا  ای  ناتـسرهش  یتراظن  عجرم  قیرط  زا  ٌائادتبا  دروم  بسح  ناتـسا ، ای  ناتـسرهش و  تیلاعف  هدودحم 

نیناوق دوخ ، ياهتیلاعف  رد  دیاب  یم  نامزاس )  –  ) هدام 10 . درادن ترورض  روکذم  زوجم  رودص  یللملا ،  نیب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دروم 
قح زا  نامزاس  هدام 11 –  . دـیامن يراددوخ  هنامرجم  لامعا  باکترا  زا  هدومن و  تیاعر  ار  یندـم  يداهن  يراتفر  ياهوگلا  تاررقم و  و 

ار دوخ  هدش  يدنب  هقبط  ریغ  تاعالطا  دنفلکم  روکذم  تاسسوم  تسا و  رادروخرب  یمومع  تاسسوم  رد  دوجوم  تاعالطا  هب  یـسرتسد 
يزاس و میمـصت  دـنیارف  رد  دـنفلکم  فلتخم  ياـهداهن  اوق و  رد  یمومع  یتلود و  ياـهنامزاس  هدام 12 –  . دـنهد رارق  نامزاس  رایتخا  رد 

هطقن زا  یشرازگ  دنیامن و  توعد  تاسلج  رد  تکرش  يارب  ار  اهنآ  دروم  بسح  هدومن و  مادقا  نامزاس  رظن  ذخا  هب  تبسن  يریگ  میمصت 
يراذـگاو لباق  ياهتیلاعف  روما و  فیاـظو ، تسا  فلکم  تلود  هدام 13 –  . دنیامن تبث  طبر  يذ  نامزاس  دانـسا  رد  ار  هدـش  هئارا  تارظن 

نیا رد  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  دراد  قح  زین  نامزاس  دیامن . مادـقا  نآ  يراذـگاو  هب  تبـسن  ییاسانـش و  ار  نامزاس  هب  ییارجا  ياههاگتـسد 
ار یمومع  روما  يارجا  نسح  رب  تراظن  رد  نامزاس  تکراشم  هنیمز  دـنفلکم  یتلود  ياهنامزاس  هدام 14 –  . دنک هئارا  تلود  هب  صوصخ 
دوخ و ياه  تیلاعف  عوضوم  رد  دراد  قح  نامزاس  هدام 15 – . دنیامن يراکمه  اهنآ  بای  تقیقح  ياهتأیه  اب  دروم  بسح  هدومن و  مهارف 

هناورپ رودـص  موـس –  لـصف  . دـنیامن اوـعد  هماـقا  ییاـضق  عـجارم  رد  یقوـقح  یقیقح و  صاخـشا  هیلع  یموـمع  عفاـنم  زا  تیاـمح  يارب 
هئارا هداـم پ  ت )  ) دـنب رد  ررقم  یتراـظن  عجارم  هب  ار  هناورپ  ذـخا  تساوـخرد  دـنفلکم  ناـمزاس )  ) سیـسأت نایـضاقتم  هدامتیلاعف 16 – 
دهاوخ نییعت  همان  نییآ  نیا  خـیرات  زا  هاـم  کـی  فرظ  روشک  ریزو  همانـشخب  رد  روکذـم ، ياـه  تأـیه  لیکـشت  هوحن  هرـصبت –  . دـنیامن

نتـشادن پیناریا –  تیعبات  بمامت –  لاس  هدجه  لقادـح  نتـشاد  فلا –  : دنـشاب ریز  طیارـش  ياراد  دـیاب  سـسوم  تأیه  هدام 17 –  . دش
زا رفن  ود  لقادح  یصصخت  تیحالص  ندوب  اراد  تدوش –  یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  بجوم  هک  يوحن  هب  يرفیک  رثوم  تیموکحم 

، سسوم تأیه  هدام 18 –  . دشاب وضع  جنپ  لقادح  ياراد  دیاب  سسوم  تأیه  هرـصبت –  ( نامزاس  ) تیلاعف عوضوم  صوصخرد  ناسـسوم 
مرف فلا –  : دیامن هئارا  همان  نییآ  نیا  ( 12  ) هدام رد  روکذم  عجارم  هب  دروم  بسح  ار  ریز  كرادم  دیاب  یم  تیلاعف ، هناورپ  تفایرد  يارب 

همانـساسا تسـسوم –  تأیه  يرفیک  هنیـشیپ  ءوس  مدع  یهاوگ  پسـسوم –  تأیه  یتیوه  كرادـم  ریوصت  بهدـش –  لیمکت  هماناضاقت 
)ب نامزاس  ) فادها فلا –  : دشاب ریز  دراوم  يواح  دیاب  نامزاس )  ) همانـساسا هدامـسسوم 19 –  تأیه  هسلجتروص  نیلوا  )ث –  نامزاس )
فیاظو و حرـش  باختنا ، هوحن  نامزاس ، )  ) تالیکـشت ناـکرا و  جبعـش –  داـجیا  هوحن  ثتیلاـعف –  یلـصا  زکرم  تتیلاـعف –  عوضوم  – 
رییغت و هوحن  دیئاراد –  دمآرد و  نیمأت  عبانم  خوضع –  شریذپ  طئارـش  حزاجم –  ياهاضما  نابحاص  چاهنآ –  ياهتیلووسم  تارایتخا و 

تیلاـعف یئاـیفارغج  هدودـحم  زلـالحنا –  زا  سپ  اـهیئاراد  تیعــضو  نتخاـس  صخــشم  رلـالحنا –  هوـحن  ذهمانــساسا –  رد  رظندـیدجت 
ناریدـم و رییغت  هوحن  نینچمه  ناریدـم و  باختنا  يارب  اضعا  مامت  زا  دازآ  يریگ  يأر  رب  دـیاب  ناـمزاس )  ) همانـساسا هرصبت 1 –  . نامزاس

یم نامزاس )  ) همانساسا رد  هرصبت 2 –  . دنک حیرصت  يراذگریثأت ، رییغت و  هنوگره  داجیا  رد  یـساسا  تامیمـصت  زین  اهنآ و  يدصت  هرود 
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( ناـمزاس  ) یـسرباسح یـسرزاب و  زین  دوخ و  ياـضع  هب ا  ناـمزاس )  ) یلاـم ییارجا  درکلمع  ياهـشرازگ  هئارا  هوحن و  تحارـص ، هب  دـیاب 
يروشک تامیـسقت  ياه  صخاش  ساسا  رب  سـسوم  تأیه  داهنـشیپ  اب  نامزاس )  ) تیلاعف ییاـیفارغج  هدودـحم  هرصبت 3 –  . دوش صخشم 

(، نامزاس  ) هماناضاقت تفاـیرد  زا  سپ  هماـن –  نییآ  نیا  ( 12  ) هدام عوضوم  تیلاـعف –  هناورپ  رودـص  عجارم  هدام 20 –  . دوش یم  نییعت 
ار اضاقت  تراظن  تأیه  هک  یتروص  رد  هرصبت 1 –  . دنیامن مالعا  اضاقت  در  ای  دییأت  هب  تبـسن  ار  دوخ  هیرظن  هام  کی  رثکادح  فرظ  دیاب 

دشاب ریز  روما  نامزاس )  ) تیلاعف عوضوم  هچنانچ  هرصبت 2 –  . دنک مالعا  یـضاقتم  هب  ار  تساوخرد  در  لیالد  ٌابتک  تسا  فلکم  دنک  در 
ياهتبقارم نامرد و  تشادـهب و  روما  رد  فلا ) : تسا يرورـض  زین  طبر  يذ  یتلود  ياههاگتـسد  ای  هاگتـسد  قفاوم  رظن  ذـخا  دروم  بسح 

زا دروم  بسح  یلاـع  شزومآ  شرورپ و  شزومآ و  روما  رد  .ب ) یکـشزپ شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب و  ترازو  زا  یناور  ینامـسج و 
، یلوپ روما  رد  جهنـسحلا ) ضر  رق  يرابتعا و  یلام ، یلوپ ، روما  رد  .ج ) يروانف تاـقیقحت و  مولع  ترازو  اـی  شرورپ  شزومآ و  ترازو 

تبـسن اضاقت  تفایرد  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  تسا  فلکم  تراظن  تأیه  هرصبت 3 - . يزکرم کناب  زا  هنسحلا  ضرق  يرابتعا و 
تروص نیا  ریغ  رد  دیامن . مالعا  ار  دوخ  رظن  هام  کی  تدم  فرظ  رثکادح  تسا  فلک  زین  وا  دنک و  مادقا  حالص  يذ  عجرم  رظن  ذخا  هب 

تبث همان  نییآ  رد  ررقم  كرادـم  دـیاب  یـضاقتم  هناورپ ، رودـص  تساوخرد و  دـییأت  تروص  رد  دوش . یم  یقلت  قفاوم  روبزم  تأیه  رظن 
. دنک هئارا  اهتکرش  تبث  هرادا  هب  بتیلاعف  هناورپ  هارمه  هب  ار  يدعب –  تاحالـصا  اب  بوصم 1337  يراجت –  ریغ  تاسسوم  تالیکـشت و 

یمـسر هماـنزور  رد  هطوبرم  تاررقم  ربارب  دـیاب  عوضوم  تسا . زور  تدـم 10  فرظ  رثکادـح  نامزاس )  ) تبث هب  فظوم  روکذـم  عجرم 
تأیه میمـصت  زا  فلا ) : دیامن ضارتعا  ریز  وحن  هب  دوخ  ياضاقت  در  هب  تبـسن  دناوت  یم  هناورپ  رودـص  یـضاقتم  هرصبت 4 –  . دوش رشتنم 
فرظ ناتـسا ، تراظن  تأیه  رد  اضاقت  در  تروص  رد  ناتـسا و  تراظن  تأیه  هب  غالبا  خیرات  زا  هام  کی  تدـم  فرظ  ناتـسرهش  تراظن 

، غالبا خـیرات  زا  هام  کی  فرظ  یلو  ارجا  لباق  دروم  ره  رد  روشک  تراظن  تأیه  میمـصت  زا  .ب ) روشک تراظن  تأیه  هب  هام  کی  تدـم 
عجرم نیرتالاب  دروم ) بسح   ) ءانما تأـیه  هسیئر و  یمومع  عمجم  تأـیه  هدام 21 –  . دوب دهاوخ  ضارتعا  لباق  يرادا  تلادـع  ناوید  رد 
تأیه خروـم 12/6/1382 ) یحالـصا  . ) دـشاب هماـن  نییآ  نـیا  ( 13  ) هداـم رد  ررقم  طیارــش  ياراد  دــیاب  یم  تـسا و  ناــمزاس  ییارجا 

، همانـساسا داـفم  رد  تارییغت  هنوگره  تسا  فلکم  ناـمزاس ) - ) هدام 22 . دنـشاب هتـشاد  یناریا  تیعبات  دـیاب  ناـمزاس )  –  ) هدامناریزو 22
تاررقم اب  تارییغت  تریاغم  مدـع  مالعا  تروص  رد  دـهد . عالطا  طوبرم  هناورپ  رودـص  عجرم  هب  ار  یناشن  ءانما و  تأیه  یمومع ، عمجم 

بوصم 1337 يراجتریغ –  تاسسوم  تالیکـشت و  تبث  همان  نییآ  قفو  تسا  فلکم  نامزاس ) ، ) هدش دای  عجارم  يوس  زا  همان  نییآ  نیا 
سیسأت نایضاقتم  همانساسا  یسررب  تفایرد و  فلا –  هدامتراظن 24 –  مراهچ –  لصف  . دروآ لمع  هب  مزال  مادقا  يدعب –  تاحالـصا  اب 

ياهـشرازگ تفاـیرد  بهماـن –  نییآ  نیا  رد  ررقم  طـباوض  طئارـش و  زارحا  زا  سپ  اـهنآ  تیلاـعف  هناورپ  رودـص  هـب  مادـقا  و  ناـمزاس ) )
تروص رد  ناـمزاس )  ) یلاـم ییارجا و  درکلمع  هب  يدروم  یگدیـسر  یعطقم  دراوم  موزل  تروص  رد  هنـالاس و  یلاـم  ییارجا و  درکلمع 

هدامهمان نییآ  نیا  تاررقم  تیاعر  مدـع  دروم  رد  نامزاس )  ) درکلمع هب  یگدیـسر  ثهماـن –  نییآ  نیا  يارجا  رب  تراـظن  تترورض – 
تالکـشم یـسررب  تراـظن و  فلا –  : زا تسا  تراـبع  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  دروم  رد  یلم  یناتـساارف و  یتراـظن  عـجرم  فیاـظو  – 25

بوچراچ یللملا و  نیب  تارابتعا  زا  اه  نامزاس  نیا  يدـنم  هرهب  یگنوگچ  زین  نانآ و  يزاـس  يدـنمناوت  ياـههار  روکذـم و  ياـهنامزاس 
مالعا یگدیـسر و  پناریا –  رد  یجراخ  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تیلاـعف  تبث و  صوصخ  رد  رظن  مـالعا  یـسررب و  بتاررقم –  نیناوق و 

تافالتخا تایاکش و  ریاس  تیلاعف و  هناورپ  رودص  در  ای  ریخأت  صوصخ  رد  نایضاقتم  زا  هلصاو  تایاکـش  هب  تبـسن  میمـصت  ذخا  رظن و 
هدودحم اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يارب  زوجم  رودص  اضاقت و  یسررب  .ت –  اه يرادنامرف  اه و  يرادناتسا  اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  نایم 

 – ثاهنآ یعطقم  دراوم  موزل  تروص  رد  هنالاس و  یلام  ییارجا و  درکلمع  ياهـشرازگ  تفایرد  یلم و  یناتـساارف و  تیلاـعف  ییاـیفارغج 
نییآ نیا  تاررقم  تیاـعر  مدـع  صوـصخ  رد  ناـمزاس )  ) درکلمع هب  یگدیـسر  جـهمان -  نـییآ  نـیا  تاررقم  يارجا  نـسح  رب  تراـظن 

ینوناق ياـه  يدازآ  ضقن  زا  عـالطا  اـی  شرازگ و  لوصو  تروص  رد  دوخ  تیلاـعف  دودـح  رد  دـنفظوم  یتراـظن  عجارم  هدامهمان 26 – 
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زاجم ریغ  تفایرد  هلمج  زا  نامزاس )  ) يوس زا  همان  نییآ  نیا  تاررقم  تیاعر  مدـع  ای  ینکارپ و  هعیاش  ارتفا و  تمهت ، داریا  اـی  نارگید و 
طوبرم و یتلود  ریغ  نامزاس  هدـنیامن  یتروشم  روضح  اـب  نآ  یـسررب  هب  تبـسن  یجراـخ ، عباـنم  زا  یتاکرادـت  یلاـم و  کـمک  هنوگره 

رکذت فلا –  : دنراذگ ارجا  هب  ار  ریز  لحارم  دروم ، بسح  زارحا ، تروص  رد  دنیامن و  مادـقا  طبریذ  یـصصخت  یتلود  هاگتـسد  هدـنیامن 
راطخا پتیعضو –  حالصا  يارب  ههام  کی  تلهم  اب  هدنورپ  رد  جرد  اب  یبتک  رکذت  بتیعضو –  حالصا  يارب  ههام  کی  تلهم  اب  یهافش 

حالـصا مدـع  تروـص  رد  هاـگداد  زا  تیلاـعف  هناورپ  وـغل  اـی  قـیلعت و  ياـضاقت  تتیعـضو –  حالـصا  يارب  يا  هتفه  ود  تـلهم  اـب  یبـتک 
عجارم مادـقا  هوحن  هرـصبت 2 –  . دـشاب یم  زاجم  قیلعت  ياضاقت  هئارا  تهج  هبترم  کـی  يارب  اـهنت  یتراـظن ،  عجرم  هرصبت 1 –  . تیعضو

هدام . دش دهاوخ  نییعت  درک ، دهاوخ  غالبا  همان  نییآ  نیا  خیرات  زا  هامکی  فرظ  هک  روشک  ریزو  همانـشخب  رد  هدام ، نیا  ساسا  رب  یتراظن 
، اهنآ دروم  رد  یـصصخت  یتراظن  عجرم  دـشاب ، هنـسحلا  ضرق  ای  يرابتعا و  یلام ، یلوپ ، روما  نامزاس ،)  ) تیلاعف عوضوم  هچنانچ   – 27

بیوصت نیا  لومـشم  تاسـسوم  هب  روشک  ترازو  یمومع  تراظن  لامعا  هرـصبت –  . دوب دـهاوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب 
بیوصت نیا  لومشم  تاسسوم  زا  هتـسد  نآ  درکلمع  رب  تراظن  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  نیون  ياهتیلووسم  یفان  همان ،

ریاس مجنپ –  لصف  ( ناریزو تأـیه  خروم 12/6/82  یحالـصا  . ) دوب دـهاوخن  دـنزادرپ ، یم  يرابتعا  یلام و  یلوپ ،  تاـیلمع  هب  هک  هماـن 
هدش هداجیا  نونک  ات  يراج  تاررقم  يارجا  رد  دـنریگ و  یم  رارق  همان  نییآ  نیا  قیداصم  زا  هک  یتلودریغ  ياهنامزاس  هدامتاررقم 28 – 

رد دنهد . قیبطت  همان  نییآ  نیا  تاررقم  اب  ار  دوخ  تیعضو  همان ، نییآ  نیا  ندش  ارجالا  مزال  خیرات  زا  لاس  کی  تدم  فرظ  دنفظوم  دنا 
نییآ نیا  بوچراچ  رد  طوبرم  لمعلاروتـسد  درک . دـنهاوخ  دروخرب  اهنآ  اب  همان  نییآ  نیا  تاررقم  ربارب  یتراظن  عجارم  تروص  نیا  ریغ 
تبث همان  نییآ  طبر  يذ  دافم  ساسا  رب  يرهق ، يرایتخا و  زا  معا  نامزاس )  ) لـالحنا هدام 29 -  . دش دهاوخ  غالبا  روشک  ریزو  طسوت  همان 

( نامزاس  ) تیلاعف تدم  هچنانچ  هرصبت –  . دریگ یم  تروص  يدعب –  تاحالـصا  اب  بوصم 1337  يراجت –  ریغ  تاسسوم  تالیکشت و 
هب دوخ  نامزاس ) ، ) همان نییآ  نیا  تاررقم  ساسا  رب  دیدمت  مدع  نآ و  ياضقنا  زا  سپ  دشاب ، هدش  دـیق  دودـحم  تروص  هب  همانـساسا  رد 

شزومآ ياهدـحاو  ییامرفراک ، يرگراک و  زا  معا  راک  نوناق  ( 131  ) هدام لومشم  یفنـص  ياهنمجنا  هدام 30 –  . ددرگ یم  لحنم  دوخ 
بوصم 1353–  یلاع –  شزومآ  مولع و  ترازو  سیسأت  نوناق  حالـصا  نوناق  ( 1  ) هدام ل )  ) دنب عوضوم  یشهوژپ  تاسسوم  ای  یلاع و 
هک یتلود  ریغ  ياهلکـشت  ریاس  زین  یعافتنا و  ریغ  سرادم  سیـسأت  نوناق  عوضوم  یعافتناریغ  سرادـم  زین  دازآ و  یملع  ياههاگـشزومآ 
ریغ ياهنامزاس  لومش  زا  تسا ، هدش  هدراذگ  یتلود  ياه  هاگتسد  هدهع  هب  اهنآ  لالحنا  سیـسأت و  هزاجا  ٌاتحارـص  يراج  نیناوق  صن  رد 

تیاعر اب  یـصصخت  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  ساـسا  رب  هناورپ  رودـص  عجرم  هرـصبت 1 –  . دـشاب یم  جراخ  هماـن  نییآ  نیا  عوضوم  یتلود 
تاررقم عبات  ناناوج ، یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هرصبت 2 –  . تسا روشک  ترازو  طبر  يذ  ياههاگتسد  رظن  ذخا  اب  همان و  نییآ  نیا  تاررقم 

نیا ای  ریخا  تاررقم  تریاغم  تروص  رد  دوب . دـنهاوخ  هعـسوت  موس  همانرب  نوناق  هدام 157  ییارجا  هماـن  نییآ  نینچمه  هماـن و  نییآ  نیا 
هدام 31–  . دش دـهاوخ  لامعا  ناناوج  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دروم  رد  هعـسوت  موس  همانرب  نوناق  هدام 157  ییارجا  همان  نییآ  هماـن ، نییآ 

. دشاب یم  رثالا  یغلم  بوصم  خیرات  زا  همان ،  نییآ  نیا  اب  ریاغم  تاررقم  هیلک 

یتلودریغ ياهنامزاس 

این  زوریپ  يدهم  رتکد 
دنراد نیداـینب  یمیهاـفم  رد  هشیر  اـهنامزاس  نیا  هک  تسا  نآ  تفگ ،  ناوت  یم  یتلودریغ  ياـهنامزاس  هراـب ي  رد  لوا  هلهو ي  رد  هچنآ 
تسین يزاین  ارم  هک « :  تساوخ  نیا  تاعبت  زا  یشخب  دنزیخ .  یمرب  یناسنا  عماوج  اه و  ناسنا  زورمِاتساوخ   مهفت و  لد ِ  زا  هک  یمیهافم 

ياج یگدنیامنو ،  نیزگیاج  ياهداهن  موهفم  زورما  یناسنا  عماوج  ردرگا  دنک »  لمع  دریگب و  میمصت  دشیدنایب  نم  ياج  هب  ات  یسک  هب 
هک یمسر  ياهداهن  اهتلود و  درکلمع  هب  هناهاگآ  تسا  یـضارتعا  یتلودریغ  ياهنامزاس  تسا  ؛  هداد  تیمومیق  ساسحا  نیقلت  هب  ار  دوخ 
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يرـشب تالـضعم  لئاسم و  لح  يارب  ناش  ییاراک  تردـق و  زا  زوربزور  دـنا و  هدـمآ  راتفرگ  هدـینت  دوخ  ینوناق  ياهدـنب  ِبوچراـچ  رد 
ییاضف نینچ  رد  دنلوغـشم .  اهداهن  نآ  دوخ  ینورد  تالـضعم  لح  هب  اـهنت  اـهنآ  نورد  رد  میظع  ییاهـشخب  نونکاو  تسا  هدـش  هتـساک 

لح فدـهاب  دـنبای ،  یم  ناـمزاس  ناـش  هعماـج  صاـخ  تالکـشم  قیمع  كرد  اـب  هک  ییاـهناسنا  ندـش  عمج  اـب  یتـلودریغ  ياـهنامزاس 
فعـض هب  دـنهاوخ  یمن  بلغا  هک  ییاهتلود  یمـسر و  ياـهداهن  هنارمآ ِ  تاـمکحت  تیادـه و  تیاـمح ،  زا  رودـب  یعاـمتجا  تالـضعم 
یعماج قیقد و  صاخ ،  فیرعت  ناوت  یم  هن  هک  تسا  یموهفم  یتلودریغ  نامزاس  دنیآ « .  یم  دیدپ   ، دـننک فارتعا  دوخ  ناوت  درکلمع و 

هداعلا ي قراخ  درکراک  اهنامزاس و  هنوگ  نیا  هقباس ي  یب  دـشر  لاح  نیا  اب  دراد .  ینیعم  شیادـیپ  هچخیرات ي  هن  دـش و  لئاق  نآ  يارب 
ابیرقت " یموهفم  زا  یناسنا ،  هعماج ي  داهن  نیا  ات  تسا  هدـش  ثعاب  اهرهـش ،  رد  هصاخ  يرـشب  ياهیراجنهان  تالـضعم و  لح  رد  اـهنآ 

نیب یلم و  هصرع ي  رد  دـنمتردق  يرگیزاب  هب  هتفای و  رییغت  روآ  تفگـش  يا  هنوگ  هب  دودـحم ،  تباـث و  یفیاـظو  هطیح ي  اـب  هتخانـشان 
رمع زا  دنچ  ره    ( 1 دوش (» .  لیدـبت  یناهج -  لاعف  یللملا و  نیب  ياهنامزاس  اهتلود و  شودـمه  یهاگ  راذـگ -  ریثات  ییاناوت  یللملا و 

حیرـشت و یبوخب  نآ  یقوقح  ياه  هبنج  زا  يرایـسب  زونه  درذـگ و  یمن  يدایز  نامز  يزورما  هحورطم ي  لکـش  رد  یتلود  ياـهنامزاس 
ياـهنامزاس هک  هدـش  تباـث  تسا .  هدیـسر  تاـبثا  هب  ـالماک " یلمع  يرظن و  روـطب  اـهنامزاس  نیا  ییاراـک  اـما  تسا ،  هدـشن  یفاکـشوم 

لین يارب  ار  طیارش  یطابترا ،  دنمشنک  راتفر  کی  نتـشاد  اب  یمومع Public Sphere و  هزوح ي  رد  تیلاعف  اب  دـنناوت  یم  یتلودریغ 
يزاـس یناــهج  دــنور  رد  هـک  نآ  شنک  هزوـح ي  تیلوئــسم و  داــعبا  يزاسراکــشآ  و  یناــهج   يدنورهــش  نوـچمه  یمیهاــفم  هـب 
طـسوت هتفاـی  هعـسوت  رتـمک  لـلم  قوـقح  ندـش  لاـمیاپ  یناـسنا و  قوـقح  عییــضت  زا  تعناـمم  يارب  نآ  روـضح     ، Globalization

رتشیب زونه  یتلودریغ  ياهنامزاس  اما  ،  هنایارگ ،  عقاو  هاگن  کی  رد  دنزاس .  مهارف  تسا ،  مزال  یناهج  ياهتـسایس  داصتقا و  نارادمتردق 
دوجو دـشاب ،  ناگمه  لوبق  دروم  هک  یتلودریغیاهنامزاس ،  زا  لماک  عماج و  فیرعت  کی  زونه  دـنا .  لماکت  لاح  رد  يرظن  موهفم  کـی 

هب هجوت  اب  يدرکراک و  هاگدـید  زا  ینامزاس  ره  تسین .  ناـگمه  قفاوت  دروم  نآ  ياـهتیلاعف  زاـجم  هنماد ي  لالقتـسا و  دودـح  درادـن و 
ياهطابترا رد  اهنت  دنهد  یم  حـیحرت  یمـسر  ياهنامزاس  دـنک .  یم  فیرعت  ار  اهنامزاس  نیا  یـصاخ  دـعب  زا  راک  رد  كارتشا  ياه  هنیمز 
ياهنامزاس هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنهد .  رارق  يرظن  یـسررب  دروم  ار  یتلودریغ  ياهنامزاسزاین  عفر  دـح  رد  یلمع و  تاکارتشا  يراـک و 

هطیح ي طسب  هب  یلیامت  نادـنج  رظن  نیا  زا  دـنناد و  یم  هدـنیآ  رد  يدـنمتردق  بیقر  ار  اـهنامزاس  هنوگنیا  یتلود  " اـصوصخ   یمـسر و 
زا يرایـسب  نهذ  هک  تسا  ینهذ  ياـیوپ  موـهفم  کـی  اـهنامزاس  نـیا  هـک  تـفگ  رگید  يوـس  زا  ناوـت  یم  . دـنرادن اـهنامزاس  نـیا  لـمع 

یمومع و هزوح ي  رد  ندـش  رت  دـمآراک  يارب  ات  هتـشاد  نآرب  ار  یعامتجا  ياـهداهنزا  يرایـسبو  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هبار  نادنمـشیدنا 
يرظن و ياه  یسررب  هب  فده  نیا  هب  لین  ياربو  دننک  رتکیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  ینامزاس  ، تارییغت  اب  ناش ،  یطابترا  ياهشنک  ندش  رتلاعف 

لماکت هدرک و  دشر  هنوگنیدب  یتلودریغ  ياهنامزاس  موهفم   . دنزادرپب یعامتجا  دمآراک  داهن  نیا  لمع  هزوح ي  ندشرتزاب  يارب  تیلاعف 
یندـم هعماج ي  موهفم  «  ندـش   روراب  رد  ار  یتلودریغ   ياهنامزاس  لـماکت   دـشر و  هدـمع ي  لـیالد  زا  یکی  ناوتب  دـیاش   . تسا هتفاـی 

مود یناهج  گنج  هژیوب  یناهج  ياهگنج  عیاجف  زا  یشان  یگدزلد  ترفن و  دندقتعم  يرایـسب  درک .  وجتـسج  ریخا  ياهلاس  رد  یناهج »  
تینما ساسحا  شیاسآ و  بلس  هیام ي  هک  ریگارف  ياهگنج  زورب  هاگدنچزاره  لامتحا  زین  نآ و  زا  سپ  يا  هقطنم  ِدودحم  ياهگنج   _و 

هب جـیردت  هب  شیوخ  يزاسون  ياپمه  اهتلم  ات  هدـش  ببـس  کیژولوئدـیا  یـسایس و  ياـهداهن  يدـمآراکان  زینو  تسا -  یحور  يرکف و 
یهدـنامزاس اب  هدرب و  یپ  یللملا  نیب  طـباور  تموکح و  روشک ،  هب  طوبرم  روما  رد  شیوخ  ياـهنلود  رب  تراـظن  تکراـشم و  ترورض 

لماکت اهراتخاس  نیا  اهدعب  دنزاس .  هنیداهن  ار  اهتلود  اب  لماعت  يراکمه و  عون  یتلودریغ ،  ياهنامزاس  دـننامه  ییاهبوچراچ  رد  شیوخ 
لامعا هب  مدرم  يوس  زا  نتفای  تیعورـشم  ینعی  تردق  لماع  نیرتمهم  زا  مات  يریگ  هرهب  اب  تسناوت  یم  هک  دـش  لیدـبت  یمرها  هب  هتفای و 
نانچنآ لمع  هطیح ي  دـنزادرپب .  هژیو  یتیلاعف  ماجنا  ای  صاـخ و  يروما  هب  هجوت  بولطماـن ،  ياهتیعـضو  رد  رییغت  يارب  اـهتلود  رب  راـشف 

هب ریزگان  ار  اهتلود  نآ  هتفرگ و  رارق  اهتلود  زا  يا  هیداحتا  ای  تلود  نیدنچ  ربارب  رد  یتلودریغ  نامزاس  کی  هاگ  هک  تسا  هدـش  هدرتسگ 

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


مه هعـسوت ،  دشر و  نیا  یپ  رد  تسا .  هتخاس  یناهج  یندم  هعماج ي  ياهداهن  نیا  مدرم و  هب  ییوگخـساپ  لقاال  ای  تامیمـصت  رد  رییغت 
هنیداهن ار  یتلودریغ  ياهنامزاس  راشرس  يژرنا  صاخ ،  ياهراکوزاس  نیودت  هئارا و  اب  ات  دندش  نآرب  یللملا  نیب  ياهنامزاس  مه  اهتلود و 

ياروش رد   E/1996/31هماـنعطق ي نیودـت  دـنریگ .  راـک  هب  یللملا  نیب  یلم و  هعماـج ي  اـی  دوـح  فادـها  يـالتعا  تهج  رد  هتخاـس ، 
نآ هعبات ي  ياهناگرا  دـحتم و  للم  نامزاس  یتلودریغ و  ياهنامزاس  نایم  یتروشم  طباور  رب  رظان  هک  للم  نامزاس  یعامتجا  يداـصتقا و 

بیوصت اب  ات  دنا  هدومن  شالت  یلم  حوطس  رد  زین  اهتلود  دیآ . یم  رامش  هب  طباور  نیا  يزاس  هنیداهن  رد  للم  نامزاس  تیقفوم  جوا  تسا ،
فیرعت کی  نتفای  يارب  شالت   . دننک يرای  ناشفادها  هب  ندیسر  رد  ار  اهنآ  یتلودریغ ، ياهنامزاس  يدنب  هتسد  تبث و  يارب  هژیو  يدعاوق 

ره ای  ناـمزاس  ره  ریگارف «  فیرعت  داد ،  هئارا  ناوت  یم  اـهنامزاس  نیا  ماـن  ساـسارب  هک  یفیرعت  نیتسخن   : یتلودریغ ياـهنامزاس  زا  عماـج 
داجیا ار  ناکما  نیا  دوش ، »  یم  هدناوخ  یتلودریغ  درادن  رارق  تلود  سیسات  تراظن و  تحت  هک  تسا  يا  هتفای  نامزاس  مجـسنم و  هورگ 

 ، ینف یتسیروت ،  يونعم  یـشزرو ،  یعامتجا  یگنهرف ،  یناـگرزاب ،  يراـجت ،  ناسردادـما ،  هیریخ ،  ياـه  لکـشت  هیلک ي  اـت  دـنک  یم 
ياهنامزاس فدـه  راتخاس و  هب  هجوت  اـب  نونکاـت  اـما  میروآ .  مهدرگ  هعومجم  نیا  رد  ار  نآ  ریاـظن  یـسایس و  يرادا ،  یقوقح ،  یملع 

فیرعت کی  هب  یبایتسد  ناکما  دـنیآ ،  یم  دوجو  هب  اهتلود  ینورد  یقوقح  نیناوق  ساسا  رب  اـهنامزاس  نیا  هکنآ  لـیلد  هب  زین  یتلودریغ و 
هب تسا .  هدش  هئارا  ناققحم  یللملا و  نیب  ياهداهن  يوس  زا  يرایـسب  فلتخم و  فیراعت  دوجو  نیا  اب  تسا .  هدماین  مهارف  یناهج  عماج 

یتیـصخش یتلودریغ ،  نامزاس  کی  دـیوگ :  یم     Dianne Otto وتا ناـیاد   ( : 1 دوش (  یم  هراشا  اـجنیا  رد  فیراـعت  نیا  زا  یـشخب 
ییوگخـساپ روظنم  هب  نآ  تیلاعف  عون  هک  دنروشک  دنچ  ای  کی  نادنورهـش  زا  يا  هعومجم  ای  دنورهـش  نآ  ياضعا  هک  تسا  یعافتناریغ 

اهتلود ای  تلود  زا  لقتـسم  هتبلا  و  دوش (. یم  نییعت  دیامن  یم  يراکمه  نآ  اب  روکذم  نامزاس  هک  یعماوج  ای  هعماج و  دارفا  تاجایتحا  هب 
 : دنا هدرک  هئارا  یفیرعت  نینچ    Salamon Lester & Helmut Anhier رِا یهنآ  تومله  رتسل و  نومالاس  دـنک    ).  یم  لمع 

هینب تیوقت  هب  کمک  تهج  ار  دوخ  اـهتیلاعف ي  هک  تسا  یعاـفتناریغ  کـیتارکومد و  فطعنم ،  لقتـسم ،  یلکـشت  یتلودریغ ؛  ناـمزاس 
ونالپ و کج  دنا . هدرک  زکرمتم  صاخ  يرـشق  لئاسم  عفر  هاگ  هماع و  تالـضعم  لح  يا ، هیـشاح  ياههورگ  یعامتجا  يداصتقا و  ياه 

يارب يراک  وزاس  اب  تسا  ینامزاس  یتلود  ریغ  نامزاس   : دننک یم  هئارا  یفیرعت  نینچ  زین     Jack Plano & Ray Olton نوتلا   ير 
، یعاـمتجا يداـصتقا ، ياـه  هنیمز  رد  هژیو  هـب  یللملا  نـیب  لـئاسم  هراـب ي  رد  یلم  ياـههورگ  ناـیم  يراـکمه  هـنیمز ي  نتخاـس  مـهارف 

لماش دنهد  یم  هئارا  یفیرعت  کیره  للم   نامزاس  فلتخم  ياهداهن   : یناهج ياهداهن  فیراعت  اما  یکینکت . هناتـسود و  ناسنا  یگنهرف ،
نیب اـی  یلم   ، یلحم حطـسرد  هک  دوش  یم  قـالطا  يا  هناـبلطواد  یتلودریغ و  ناـمزاس  ره  هب  لـلم  :  ناـمزاس  یمومع  تاـعالطا  هرادا ي  :

 ، تلود لامعا  هب  مدرم  نداد  هجوت  هناتـسود ،  ناسنا  تامدـخ  دـننک .  یم  هئارا  ار  نآ  كرتشم  قئـالع  اـب  يدارفا  دراد و  تیلاـعف  یللملا 
رارق اهنامزاس  نیا  ياهتیلاعف  رامـش  رد  هجراخ ،  روما  رد  یـسایس  تکراشم  هب  قیوشت  تلود و  يوس  زا  هدش  ذاختا  ياهتـسایس  رب  تراظن 

ياروش  . دننک یم  افیا  ار  هدنهد  رادشه  ياهراکوزاس  هباشم  یـشقن  روما ،  یـسانشراک  لیلحت و  اب  تسد ،  نیا  زا  ییاهنامزاس  دریگ .  یم 
همان تقفاوم  ای  یتلود  ياهداهن  ساسا  رب  هک  یناـمزاس  ره   : هدام ي 12   E/1996/31 همان ي عطق  رد  للم  نامزاس  یعامتجا  يداـصتقا و 

زا هدـش  هئارا  فیراعت   . ددرگ یم  بوسحم  یتلودریغ  همانعطق ،  نیا  ناگدـننک  میظنت  هاگدـید  زا  دـشاب ،  هتفرگن  لکـش  اهتلود  نیب  ياـه 
 ، یعامتجا یـساسا  لوصا  یخرب  هب  يدـنبیاپ  اب  هک  یـصاخ  دارفا  زا  لکـشتم  تسا  ینامزاس  یتلودریغ  نامزاس   - 1  : یناهج کناب  يوس 
زا یهورگ  ای  ناـمزاس   - 2  . دـنهد یم  رارق  دـننک  یم  یگدـنز  اهنآ  رد  هک  یعماوج  هب  ندیـشخب  هعـسوت  هیاپ ي  رب  ار  شیوخ  ياـهتیلاعف 
ای اضف  هعماج ،  کی  رد  رظن  دروم  تارییغت  داجیا  ياتـسار  رد  اهنآ  فادـها  هدومن و  تیلاعف  یجراخ  لرتنک  هنوگره  زا  لقتـسم  هک  مدرم 

ياتـسار رد  دراد و  روحم  هعـسوت  یتامدـخ و  هنابلطواد ،  یتیهام  هک  یعافتناریغ ،  راتخاس  اـب  تسا  یناـمزاس   - 3  . تسا صاـخ  تیعقوم 
 - 4  . دـنریگ یم  رارق  اهنامزاس  نیا  رامـش  رد  هعفنملا  ماع  ياهنامزاس  تسا .  نیریاس  عفانم  لاـبند  هب  اـی  دـنک  یم  تکرح  اـضعا  فادـها 

کیتارکومد و لقتسم ،  ینامزاس   - 5 تسا هتفرگ  لکش  مدرم  تیوقت  روظنم  هب  هک  دوش  یم  بوسحم  یعامتجا  هعسوت ي  نامزاس  یعون 
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 - 6  . دریذـپ یم  تروص  يا  هیـشاح  ياـههورگ  یعاـمتجا  اـی  يداـصتقا و  ياـه  هینب  تیوقت  تهج  رد  شـالت  نآ  رد  هک  تسا  مجـسنمان 
هعماج تمالس  تشادهب و  هعـسوت و  کمک ،  يارب  ییاهتیللاعف  ریگرد  " ابلاغ   دشاب و  هتـشادن  یگتـسباو  یـسایس  بازحا  هب  هک  ینامزاس 

ار يا  هیشاح  فعضتسم و  ریقف ،  دارفا  یگدنز  تیفیک  دراد  شالت  هک  لئاسم ،  تالکـشم و  يا  هشیر  للع  هب  دهعتم  ینامزاس   - 7  . تسا
درادن یتلاخد  اهنآ  رد  تلود  وهتفای  لیکـشت  نآ  يوس  زا  هعماج و  يارب  هک  ییاهنامزاس   - 8  . دشخب دوبهب  ییاتسور  يرهش و  قطانم  رد 

 ، یعامتجا ياهتیلاعف  رد  دنناوت  یم  مه  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هیریخ  تلاح  دنناوت  یم  مه  اهنامزاس  نیا  تسا .  كدـنا  نآ  تلاخد  نازیم  ای 
هتـشاد و کیتارکومد  فطعنم و  تلاـح  دوخ  نورد  رد  هک  تسا   یناـمزاس  یتلودریغ  ناـمزاس   - 9  . دـندرگ لخاد  یگنهرف  يداصتقا و 
The council of ای اپورا  هیداحتا ي  فیرعت   . دـنک تمدـخ  مدرم  هب  شیوخ ،  يارب  یبلط  تعفنم  دـصق  نودـب  ات  دـیامن  یم  شـالت 

یبلط تعفنم  دصق  نودب  تلود ،  زا  لماک  لالقتسا  اب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  ای  اه و  شبنج  اهتیعمج ،  یتلودریغ ،  نامزاس    : Europe

ای یبهذم و  هناتسود ،  ناسنا  یملع ،  یسایس ،  يراجت ،  یگنهرف ،  یعامتجا ،  یلغش ،  لئاسم  نوچمه  یـصاخ  عفانم  زا  عافد  تهج  رد  و 
شقن شیامه  نایرج  رد  هدـش  هئارا  ناریا  یتلودریغ  ياهنامزاس  تاعالطا  کـناب  رد  هدـش  هئارا  فیرعت  اـما  و   . دـنا هدـیدرگ  لیکـشت  ... 

هک دوـش  یم  بوـسحم  یتـلودریغ  یناـمزاس   ( رهم 1379 یللملا (  نـیبو  یلم  ياـهتیلاعف  هـصرعرد ي  یتـلودریغ  ياــهنامزاس  هاــگیاجو 
هدوب هنابلطواد  یعافتناریغ و  زین  دوش  نیمات  یتلودریغ  شخب  زا  نآ  رابتعا  هدمع ي  نینچمه  دشاب  هتشاد  صخشم  يراتخاس  تالیکشت و 
هیور داجیا  هشیدنا ي  نآ  دنراد و  هتکن  کی  رب  تلالد  قوف  فیراعت  یمامت  . دشاب دوخ  هعماج ي  ياهزاین  زا  یشخب  ای  مامت  يوگخساپ  ، 

تعفنم هزیگنای ي  هدـنهاک  وسکی و  زا  نیداهن  ياـهلرتنک  زا  رود  هب  يا  هیور  تسا . یناـسنا  عماوج  روما  ندیـسر  ماـجنا  هب  رد  دـیدج  يا 
هب هتـشادرب  زیخ  ناباتـش  یناهج  رد  ایآ  اما   . تسا زورما  ناهج  رد  يراد  هیامرـس  هعماج ي  یلـصا  نکر  هک  روما  ماـجنارد  یـصخش  یبلط 

هتکن ؟  درک عنم  یـصخش  یبلط  تعفنم  تساوخ  هاگدـید و  زا  ار  اـهناسنا  یـشخب  ناوت  یم  دوس  دوس و  دوس  قطنم  يراد و  هیامرـس  يوس 
 ، تردـق عیزوت  رظن  زا  لداعتمان  ای  رباربان و  عماوج  رد  تردـق  لمحت  یناور ِ  ياوق  داجیا  تینما و  بسک  يارب  هراومه  ناـسنا  هکنآ  رخآ 

داجیا رد  ناوت  یم  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دناسرب  لقادح  هب  وا  رد  ار  لداعت  مدع  زا  یشان  یناور  راشف  هک  دنک  یم  زیهجت  يزیچ  اب  ار  دوخ 
ناناوج رد  یهورگ  مزینپمل  هب  شیارگ  یبهذم ،  یموق و  ياهتیلقا  نایم  رد  ماجسنا  نارجاهم ،  نایم  رد  یبهذم  یموق ،  يداژن ،  ياههورگ 

یعامتجا اهداهن ي  داجیا  تردق ،  زکرمت  زکارم  اهناسنا و  نایم  هنزاوم  لداعت و  داجیا  هلئـسم و  نیا  یقطنم  تیاده  ياههار  زا  یکی  دید .
ییاناوت یعون  داجیا  اهنآ  ياهدادعتـسا  اهتردق و  زا  هدافتـسا  اهناسنا و  عامتجا  زا  يریگ  تردـق  داحتا و  داجیا  اب  هک  تسا  ییاهنامزاس  ای 

نیمات مدع  یعون  اهشخب  نآ  رد  ناسنا  يارب  هک  یفلتخم  ياهشخب  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  دننک .  یم  ناسنا  رد  سفن  هب  دامتعا  یناور و 
نیزگیاـج دـنناوتب  اـهنامزاس  نیا  دـیاش  نینچمه  ددرگ  .  داـجیا  دـناوت  یم  تسیز  طـیحم  دـننام  دراد  دوـجو  ینارگن  سرت و  ساـسحا  و 

هوژپ نشلگ   - 1  : عبانم دنـشاب .  یعامتجا  تلادـع  ییوج و  يربارب  فادـها  بسک  رد  یناسنا  هعماج ي  هنهک ي  ياـهداهن  يارب  یبساـنم 
رد لوا  هلهو ي  رد  هچنآ  نارهت   رصاعم  راربا  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف  هسـسوم ي  یتلودریغ -  ياهنامزاس  يامنهار  اضردومحم - 

مهفت و لد ِ  زا  هک  یمیهافم  دـنراد  نیداینب  یمیهافم  رد  هشیر  اهنامزاس  نیا  هک  تسا  نآ  تفگ ،  ناوت  یم  یتلودریغ  ياهنامزاس  هراب ي 
نم ياج  هب  ات  یـسک  هب  تسین  يزاین  ارم  هک « :  تساوخ  نیا  تاعبت  زا  یـشخب  دـنزیخ .  یمرب  یناـسنا  عماوج  اـه و  ناـسنا  زورمِاتـساوخ  

نیقلت هب  ار  دوخ  ياـج  یگدـنیامنو ،  نیزگیاـج  ياـهداهن  موهفم  زورما  یناـسنا  عماوج  ردرگا  دـنک »  لـمع  دریگب و  میمـصت  دـشیدنایب 
ِبوچراچ رد  هک  یمـسر  ياهداهن  اهتلود و  درکلمع  هب  هناهاگآ  تسا  یـضارتعا  یتلودریغ  ياـهنامزاس  تسا  ؛  هداد  تیمومیق  ساـسحا 

تسا هدش  هتـساک  يرـشب  تالـضعم  لئاسم و  لح  يارب  ناش  ییاراک  تردق و  زا  زوربزور  دنا و  هدمآ  راتفرگ  هدینت  دوخ  ینوناق  ياهدنب 
یتلودریغ ياهنامزاس  ییاضف  نینچ  رد  دنلوغشم .  اهداهن  نآ  دوخ  ینورد  تالـضعم  لح  هب  اهنت  اهنآ  نورد  رد  میظع  ییاهـشخب  نونکاو 

زا رودب  یعامتجا  تالـضعم  لح  فدهاب  دـنبای ،  یم  نامزاس  ناش  هعماج  صاخ  تالکـشم  قیمع  كرد  اب  هک  ییاهناسنا  ندـش  عمج  اب 
دننک فارتعا  دوخ  ناوت  درکلمع و  فعض  هب  دنهاوخ  یمن  بلغا  هک  ییاهتلود  یمـسر و  ياهداهن  هنارمآ ِ  تامکحت  تیاده و  تیامح ، 

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هچخیرات ي هن  دش و  لئاق  نآ  يارب  یعماج  قیقد و  صاخ ،  فیرعت  ناوت  یم  هن  هک  تسا  یموهفم  یتلودریغ  نامزاس  دنیآ « .  یم  دیدپ  ،
تالــضعم و لـح  رد  اـهنآ  هداـعلا ي  قراـخ  درکراـک  اـهنامزاس و  هنوـگ  نـیا  هقباـس ي  یب  دـشر  لاـح  نـیا  اـب  دراد .  ینیعم  شیادــیپ 
هطیح ي اب  هتخانـشان  " ابیرقت   یموهفم  زا  یناـسنا ،  هعماـج ي  داـهن  نیا  اـت  تسا  هدـش  ثعاـب  اهرهـش ،  رد  هصاـخ  يرـشب  ياـهیراجنهان 

ریثات ییاناوت  یللملا و  نیب  یلم و  هصرع ي  رد  دـنمتردق  يرگیزاب  هب  هتفای و  رییغت  روآ  تفگـش  يا  هنوگ  هب  دودـحم ،  تباـث و  یفیاـظو 
رد یتلود  ياهنامزاس  رمع  زا  دـنچ  ره    ( 1 دوش (» .  لیدـبت  یناهج -  لاعف  یللملا و  نیب  ياهنامزاس  اهتلود و  شودـمه  یهاگ  راذـگ - 
 ، تسا هدشن  یفاکـشوم  حیرـشت و  یبوخب  نآ  یقوقح  ياه  هبنج  زا  يرایـسب  زونه  درذگ و  یمن  يدایز  نامز  يزورما  هحورطم ي  لکش 

تیلاعف اب  دـنناوت  یم  یتلودریغ  ياهنامزاس  هک  هدـش  تباث  تسا .  هدیـسر  تابثا  هب  الماک " یلمع  يرظن و  روطب  اهنامزاس  نیا  ییاراک  اما 
يدنورهش نوچمه  یمیهافم  هب  لین  يارب  ار  طیارش  یطابترا ،  دنمشنک  راتفر  کی  نتـشاد  اب  یمومع Public Sphere و  هزوح ي  رد 

يارب نآ  روــضح     ، Globalization يزاـس یناـهج  دـنور  رد  هک  نآ  شنک  هزوـح ي  تیلوئـسم و  داـعبا  يزاسراکـشآ  و  یناـهج  
مزال یناهج  ياهتـسایس  داصتقا و  نارادـمتردق  طسوت  هتفای  هعـسوت  رتمک  للم  قوقح  ندـش  لامیاپ  یناـسنا و  قوقح  عییـضت  زا  تعناـمم 
زونه دنا .  لماکت  لاح  رد  يرظن  موهفم  کی  رتشیب  زونه  یتلودریغ  ياهنامزاس  اما  ،  هنایارگ ،  عقاو  هاگن  کی  رد  دـنزاس .  مهارف  تسا ، 
زاجم هنماد ي  لالقتـسا و  دودـح  درادـن و  دوجو  دـشاب ،  ناـگمه  لوبق  دروم  هک  یتلودریغیاـهنامزاس ،  زا  لـماک  عماـج و  فیرعت  کـی 

یـصاخ دـعب  زا  راک  رد  كارتشا  ياه  هنیمز  هب  هجوت  اب  يدرکراک و  هاگدـید  زا  ینامزاس  ره  تسین .  ناگمه  قفاوت  دروم  نآ  ياـهتیلاعف 
عفر دـح  رد  یلمع و  تاکارتشا  يراک و  ياهطابترا  رد  اـهنت  دـنهد  یم  حـیحرت  یمـسر  ياـهنامزاس  دـنک .  یم  فیرعت  ار  اـهنامزاس  نیا 

هنوـگنیا یتـلود  " اـصوصخ   یمـسر و  ياـهنامزاس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنهد .  رارق  يرظن  یـسررب  دروـم  ار  یتـلودریغ  ياـهنامزاسزاین 
زا ناوت  یم  . دنرادن اهنامزاس  نیا  لمع  هطیح ي  طسب  هب  یلیامت  نادـنج  رظن  نیا  زا  دـنناد و  یم  هدـنیآ  رد  يدـنمتردق  بیقر  ار  اهنامزاس 

يرایسبو هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هبار  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  نهذ  هک  تسا  ینهذ  يایوپ  موهفم  کی  اهنامزاس  نیا  هک  تفگ  رگید  يوس 
تارییغت اب  ناش ،  یطابترا  ياهـشنک  ندـش  رتلاعف  یمومع و  هزوح ي  رد  ندـش  رت  دـمآراک  يارب  ات  هتـشاد  نآرب  ار  یعامتجا  ياـهداهنزا 

داهن نیا  لمع  هزوح ي  ندشرتزاب  يارب  تیلاعف  يرظن و  ياه  یسررب  هب  فده  نیا  هب  لین  ياربو  دننک  رتکیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  ینامزاس  ،
هدمع ي لیالد  زا  یکی  ناوتب  دیاش   . تسا هتفای  لماکت  هدرک و  دشر  هنوگنیدب  یتلودریغ  ياهنامزاس  موهفم   . دنزادرپب یعامتجا  دـمآراک 

يرایـسب درک .  وجتـسج  ریخا  ياهلاس  رد  یناهج »   یندم  هعماج ي  موهفم  «  ندـش   روراب  رد  ار  یتلودریغ   ياهنامزاس  لماکت   دـشر و 
زین نآ و  زا  سپ  يا  هقطنم  ِدودـحم  ياهگنج  مود _ و  یناهج  گنج  هژیوب  یناهج  ياهگنج  عیاجف  زا  یـشان  یگدزلد  ترفن و  دـندقتعم 

يدـمآراکان زینو  تسا -  یحور  يرکف و  تـینما  ساـسحا  شیاـسآ و  بلـس  هیاـم ي  هـک  ریگارف  ياـهگنج  زورب  هاگدـنچزاره  لاـمتحا 
ياهنلود رب  تراظن  تکراشم و  ترورـض  هب  جـیردت  هب  شیوخ  يزاسون  ياپمه  اهتلم  ات  هدـش  ببـس  کیژولوئدـیا  یـسایس و  ياـهداهن 

ياهنامزاس دننامه  ییاهبوچراچ  رد  شیوخ  یهدـنامزاس  اب  هدرب و  یپ  یللملا  نیب  طباور  تموکح و  روشک ،  هب  طوبرم  روما  رد  شیوخ 
تـسناوت یم  هک  دش  لیدبت  یمرها  هب  هتفای و  لماکت  اهراتخاس  نیا  اهدعب  دنزاس .  هنیداهن  ار  اهتلود  اب  لماعت  يراکمه و  عون  یتلودریغ ، 

ياهتیعـضو رد  رییغت  يارب  اهتلود  رب  راشف  لاـمعا  هب  مدرم  يوس  زا  نتفاـی  تیعورـشم  ینعی  تردـق  لـماع  نیرتمهم  زا  ماـت  يریگ  هرهب  اـب 
نامزاس کی  هاگ  هک  تسا  هدـش  هدرتسگ  نانچنآ  لمع  هطیح ي  دـنزادرپب .  هژیو  یتیلاعف  ماجنا  اـی  صاـخ و  يروما  هب  هجوت  بولطماـن ، 

ییوگخـساپ لقاال  ای  تامیمـصت  رد  رییغت  هب  ریزگان  ار  اهتلود  نآ  هتفرگ و  رارق  اهتلود  زا  يا  هیداحتا  ای  تلود  نیدنچ  ربارب  رد  یتلودریغ 
نآرب یللملا  نیب  ياهنامزاس  مه  اهتلود و  مه  هعـسوت ،  دشر و  نیا  یپ  رد  تسا .  هتخاس  یناهج  یندـم  هعماج ي  ياهداهن  نیا  مدرم و  هب 

دوح فادها  يالتعا  تهج  رد  هتخاس ،  هنیداهن  ار  یتلودریغ  ياهنامزاس  راشرـس  يژرنا  صاخ ،  ياهراکوزاس  نیودت  هئارا و  اب  ات  دـندش 
رب رظان  هک  للم  نامزاس  یعامتجا  يداـصتقا و  ياروش  رد    E/1996/31همانعطق ي نیودت  دـنریگ . راک  هب  یللملا  نیب  یلم و  هعماج ي  ای 

هنیداهن رد  للم  نامزاس  تیقفوم  جوا  تسا ،  نآ  هعبات ي  ياهناگرا  دـحتم و  للم  نامزاس  یتلودریغ و  ياهنامزاس  ناـیم  یتروشم  طـباور 
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يدنب هتـسد  تبث و  يارب  هژیو  يدـعاوق  بیوصت  اب  ات  دـنا  هدومن  شالت  یلم  حوطـس  رد  زین  اهتلود  دـیآ .  یم  رامـش  هب  طباور  نیا  يزاس 
یتلودریغ ياهنامزاس  زا  عماـج  فیرعت  کـی  نتفاـی  يارب  شـالت   . دـننک يراـی  ناشفادـها  هب  ندیـسر  رد  ار  اـهنآ  یتلودریغ ، ياـهنامزاس 

يا هتفای  نامزاس  مجـسنم و  هورگ  ره  ای  نامزاس  ره  ریگارف «  فیرعت  داد ،  هئارا  ناوت  یم  اهنامزاس  نیا  مان  ساـسارب  هک  یفیرعت  نیتسخن  :
ياه لکـشت  هیلک ي  ات  دنک  یم  داجیا  ار  ناکما  نیا  دوش ، »  یم  هدناوخ  یتلودریغ  درادـن  رارق  تلود  سیـسات  تراظن و  تحت  هک  تسا 

یـسایس و يرادا ،  یقوقح ،  یملع  ینف ،  یتسیروت ،  يونعم  یـشزرو ،  یعامتجا  یگنهرف ،  یناگرزاب ،  يراـجت ،  ناسردادـما ،  هیریخ ، 
نیا هکنآ  لیلد  هب  زین  یتلودریغ و  ياـهنامزاس  فدـه  راـتخاس و  هب  هجوت  اـب  نونکاـت  اـما  میروآ .  مهدرگ  هعومجم  نیا  رد  ار  نآ  ریاـظن 

 . تسا هدـماین  مهارف  یناهج  عماج  فیرعت  کی  هب  یبایتسد  ناکما  دـنیآ ،  یم  دوجو  هب  اهتلود  ینورد  یقوقح  نیناوق  ساسا  رب  اهنامزاس 
اجنیا رد  فیراعت  نیا  زا  یـشخب  هب  تسا .  هدـش  هئارا  ناققحم  یللملا و  نیب  ياهداهن  يوس  زا  يرایـسب  فلتخم و  فیراعت  دوجو  نیا  اـب 

نآ ياضعا  هک  تسا  یعافتناریغ  یتیـصخش  یتلودریغ ،  نامزاس  کی  دـیوگ :  یم     Dianne Otto وتا نایاد   ( : 1 دوش (  یم  هراـشا 
ای هعماج و  دارفا  تاجایتحا  هب  ییوگخـساپ  روظنم  هب  نآ  تیلاعف  عون  هک  دـنروشک  دـنچ  ای  کـی  نادنورهـش  زا  يا  هعومجم  اـی  دـنورهش 

نومالاس  .( دـنک یم  لمع  اهتلود  ای  تلود  زا  لقتـسم  هتبلا  و  دوش ( . یم  نییعت  دـیامن  یم  يراکمه  نآ  اـب  روکذـم  ناـمزاس  هک  یعماوج 
یلکـشت یتلودریغ ؛  نامزاس  دنا :  هدرک  هئارا  یفیرعت  نینچ    Salamon Lester & Helmut Anhier رِا یهنآ  تومله  رتسل و 

یعاـمتجا يداـصتقا و  ياـه  هینب  تیوقت  هب  کـمک  تهج  ار  دوخ  اـهتیلاعف ي  هک  تسا  یعاـفتناریغ  کـیتارکومد و  فطعنم ،  لقتـسم ، 
Jack Plano نوتلا   ير  ونالپ و  کج  . دنا هدرک  زکرمتم  صاخ  يرـشق  لئاسم  عفر  هاگ  هماع و  تالـضعم  لح  يا ، هیـشاح  ياههورگ 
هنیمز ي نتخاس  مهارف  يارب  يراـک  وزاـس  اـب  تسا  یناـمزاس  یتلود  ریغ  ناـمزاس   : دـننک یم  هئارا  یفیرعت  نینچ  زین     & Ray Olton

هناتـسود و ناسنا  یگنهرف ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  ياه  هنیمز  رد  هژیو  هب  یللملا  نیب  لئاسم  هراـب ي  رد  یلم  ياـههورگ  ناـیم  يراـکمه 
یمومع تاعالطا  هرادا ي   : لماش دـنهد  یم  هئارا  یفیرعت  کیره  للم   نامزاس  فلتخم  ياهداهن   : یناهج ياهداهن  فیراعت  اما   . یکینکت

اب يدارفا  دراد و  تیلاعف  یللملا  نیب  ای  یلم   ، یلحم حطـسرد  هک  دوش  یم  قالطا  يا  هنابلطواد  یتلودریغ و  نامزاس  ره  هب  للم  :  ناـمزاس 
زا هدش  ذاختا  ياهتـسایس  رب  تراظن  تلود ،  لامعا  هب  مدرم  نداد  هجوت  هناتـسود ،  ناسنا  تامدخ  دننک .  یم  هئارا  ار  نآ  كرتشم  قئالع 

تسد نیا  زا  ییاهنامزاس  دریگ .  یم  رارق  اهنامزاس  نیا  ياهتیلاعف  رامش  رد  هجراخ ،  روما  رد  یـسایس  تکراشم  هب  قیوشت  تلود و  يوس 
رد للم  نامزاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش   . دننک یم  افیا  ار  هدنهد  رادشه  ياهراکوزاس  هباشم  یشقن  روما ،  یـسانشراک  لیلحت و  اب  ، 
زا دشاب ،  هتفرگن  لکش  اهتلود  نیب  ياه  همان  تقفاوم  ای  یتلود  ياهداهن  ساسا  رب  هک  ینامزاس  ره   : هدام ي 12   E/1996/31 همان ي عطق 

یتلودریغ نامزاس   - 1  : یناهج کناب  يوس  زا  هدش  هئارا  فیراعت   . ددرگ یم  بوسحم  یتلودریغ  همانعطق ،  نیا  ناگدننک  میظنت  هاگدـید 
ندیشخب هعسوت  هیاپ ي  رب  ار  شیوخ  ياهتیلاعف  یعامتجا ،  یساسا  لوصا  یخرب  هب  يدنبیاپ  اب  هک  یصاخ  دارفا  زا  لکشتم  تسا  ینامزاس 

تیلاعف یجراخ  لرتنک  هنوگره  زا  لقتسم  هک  مدرم  زا  یهورگ  ای  نامزاس   - 2  . دنهد یم  رارق  دننک  یم  یگدـنز  اهنآ  رد  هک  یعماوج  هب 
راتخاس اب  تسا  ینامزاس   - 3  . تسا صاخ  تیعقوم  ای  اضف  هعماج ،  کی  رد  رظن  دروم  تارییغت  داجیا  ياتـسار  رد  اهنآ  فادـها  هدومن و 
نیریاس عفانم  لابند  هب  ای  دنک  یم  تکرح  اضعا  فادها  ياتسار  رد  دراد و  روحم  هعسوت  یتامدخ و  هنابلطواد ،  یتیهام  هک  یعافتناریغ ، 

هب هک  دوش  یم  بوسحم  یعامتجا  هعـسوت ي  نامزاس  یعون   - 4  . دنریگ یم  رارق  اهنامزاس  نیا  رامـش  رد  هعفنملا  ماع  ياهنامزاس  تسا . 
هینب تیوقت  تهج  رد  شـالت  نآ  رد  هک  تسا  مجـسنمان  کـیتارکومد و  لقتـسم ،  یناـمزاس   - 5 تسا هتفرگ  لکـش  مدرم  تیوقت  روظنم 

دشاب و هتـشادن  یگتـسباو  یـسایس  بازحا  هب  هک  ینامزاس   - 6  . دریذـپ یم  تروص  يا  هیـشاح  ياههورگ  یعامتجا  ای  يداـصتقا و  ياـه 
تالکـشم و يا  هشیر  للع  هب  دهعتم  ینامزاس   - 7  . تسا هعماج  تمالـس  تشادهب و  هعـسوت و  کمک ،  يارب  ییاهتیللاعف  ریگرد  " ابلاغ  

 - 8  . دـشخب دوـبهب  ییاتـسور  يرهـش و  قطاـنم  رد  ار  يا  هیـشاح  فعــضتسم و  ریقف ،  دارفا  یگدـنز  تـیفیک  دراد  شـالت  هـک  لـئاسم ، 
اهنامزاس نیا  تسا .  كدنا  نآ  تلاخد  نازیم  ای  درادن  یتلاخد  اهنآ  رد  تلود  وهتفای  لیکـشت  نآ  يوس  زا  هعماج و  يارب  هک  ییاهنامزاس 
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نامزاس  - 9  . دندرگ لخاد  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ،  ياهتیلاعف  رد  دنناوت  یم  مه  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هیریخ  تلاح  دـنناوت  یم  مه 
يارب یبلط  تعفنم  دصق  نودب  ات  دـیامن  یم  شالت  هتـشاد و  کیتارکومد  فطعنم و  تلاح  دوخ  نورد  رد  هک  تسا   ینامزاس  یتلودریغ 

اه شبنج  اهتیعمج ،  یتلودریغ ،  نامزاس    : The council of Europe ای اپورا  هیداحتا ي  فیرعت   . دنک تمدـخ  مدرم  هب  شیوخ ، 
لئاسم نوچمه  یـصاخ  عفانم  زا  عافد  تهج  رد  یبلط و  تعفنم  دـصق  نودـب  تلود ،  زا  لماک  لالقتـسا  اـب  هک  دنتـسه  ییاـههورگ  اـی  و 

هدش هئارا  فیرعت  اما  و   . دنا هدیدرگ  لیکـشت  ای ...  یبهذم و  هناتـسود ،  ناسنا  یملع ،  یـسایس ،  يراجت ،  یگنهرف ،  یعامتجا ،  یلغش ، 
هـصرعرد ي یتـلودریغ  ياـهنامزاس  هاـگیاجو  شقن  شیاـمه  ناـیرج  رد  هدــش  هـئارا  ناریا  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  تاـعالطا  کـناب  رد 

دـشاب هتـشاد  صخـشم  يراـتخاس  تالیکـشت و  هک  دوش  یم  بوـسحم  یتـلودریغ  یناـمزاس   ( رهم 1379 یللملا (  نــیبو  یلم  ياــهتیلاعف 
ياهزاین زا  یـشخب  ای  مامت  يوگخـساپ  هدوب ،  هناـبلطواد  یعاـفتناریغ و  زین  دوش  نیماـت  یتلودریغ  شخب  زا  نآ  راـبتعا  هدـمع ي  نینچمه 

روما ندیـسر  ماجنا  هب  رد  دیدج  يا  هیور  داجیا  هشیدنا ي  نآ  دنراد و  هتکن  کی  رب  تلالد  قوف  فیراعت  یمامت  دـشاب  .  دوخ  هعماج ي 
نکر هک  روما  ماجنارد  یـصخش  یبلط  تعفنم  هزیگنای ي  هدـنهاک  وسکی و  زا  نیداهن  ياهلرتنک  زا  رود  هب  يا  هیور  تسا . یناسنا  عماوج 

دوس و دوس  قطنم  يراد و  هیامرس  يوس  هب  هتشادرب  زیخ  ناباتـش  یناهج  رد  ایآ  اما   . تسا زورما  ناهج  رد  يراد  هیامرـس  هعماج ي  یلـصا 
بـسک يارب  هراومه  ناـسنا  هکنآ  رخآ  هتکن  ؟  درک عنم  یـصخش  یبـلط  تعفنم  تساوخ  هاگدـید و  زا  ار  اـهناسنا  یـشخب  ناوت  یم  دوـس 

هک دـنک  یم  زیهجت  يزیچ  اب  ار  دوخ  تردـق ،  عیزوت  رظن  زا  لداعتمان  ای  رباربان و  عماوج  رد  تردـق  لـمحت  یناور ِ  ياوق  داـجیا  تینما و 
یبهذم یموق ،  يداژن ،  ياههورگ  داجیا  رد  ناوت  یم  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دناسرب  لقادح  هب  وا  رد  ار  لداعت  مدـع  زا  یـشان  یناور  راشف 
تیادـه ياههار  زا  یکی  دـید . ناناوج  رد  یهورگ  مزینپمل  هب  شیارگ  یبهذـم ،  یموق و  ياهتیلقا  نایم  رد  ماجـسنا  نارجاـهم ،  ناـیم  رد 

اب هک  تسا  ییاهنامزاس  ای  یعامتجا  اهداهن ي  داجیا  تردـق ،  زکرمت  زکارم  اـهناسنا و  ناـیم  هنزاوم  لداـعت و  داـجیا  هلئـسم و  نیا  یقطنم 
رد سفن  هب  دامتعا  یناور و  ییاناوت  یعون  داجیا  اهنآ  ياهدادعتسا  اهتردق و  زا  هدافتـسا  اهناسنا و  عامتجا  زا  يریگ  تردق  داحتا و  داجیا 

ینارگن سرت و  ساسحا  نیمات و  مدع  یعون  اهشخب  نآ  رد  ناسنا  يارب  هک  یفلتخم  ياهـشخب  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  دننک .  یم  ناسنا 
هنهک ي ياهداهن  يارب  یبسانم  نیزگیاج  دنناوتب  اهنامزاس  نیا  دـیاش  نینچمه  ددرگ  .  داجیا  دـناوت  یم  تسیز  طیحم  دـننام  دراد  دوجو 

ياهنامزاس يامنهار  اضردومحم -  هوژپ  نشلگ   - 1  : عبانم دنشاب .  یعامتجا  تلادع  ییوج و  يربارب  فادها  بسک  رد  یناسنا  هعماج ي 
http://plural.blogfa.com/post-30.aspx* نارهت رصاعم  راربا  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف  هسسوم ي  یتلودریغ - 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  تیریدم  توافت 

 ( موس ناهج  هعسوت (  لاح  رد  ياهروشک  رد 
داژن  یلع  میرم  مجرتم :  رلواف  -  نلآ  هلاقم :  هدنسیون 

زا یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تیریدم  دوبهب  لیلحت و  وهیزجت  يور  رب  يرایـسب  تاعلاطم  تسا و  هدـش  هتـشاگن  يدایز  تالاقم  ریخا  ههد  رد 
توکـس فلا )  هلمج :  زا  یثحابم  يور  رب  بوانتم  روط  هب  تسا .  هتفرگ  تروص  موس  ناـهج  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  حطـس  رد  هلمج 
يراجت رگید  ياهنامزاس  رد  هک  یتیریدم  ياهشور  نونف و  باهنامزاس )  هنوگنیا  رد  یتیریدم  لکـشم  شریذپ  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس 

ياه هرود  اههاگراک و   . دنـشاب یمن  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  اب  طبترم  هک  دوش  یم  هدرب  راکب  یبرغ  ياـهروشک  رد  یتلود  ياههاگتـسد  و 
هک  هلئسم  نیا  هب  طبترم  تایرشن  تالجم و  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  هرابرد  هدش  هتـشاگن  یتیریدم  دعاوق  اه ،   NGO هرابرد یشزومآ 

صاخ دراوم  هک  لاوس  نیا  هب  هلاقم  نیا   . دنراد هراشا  دنا ،  هتفریذـپ  ارنآ  هدرک و  كرد  ار  رثوم  تیریدـم  دوبهب  هب  زاین  نونکا  اه   NGO
؟  دـشاب یم  ییاهزیچ  هچ  یعامتجا  هعـسوت  هنیمز  رد  لاعف  یـشزرا  ياهنامزاس  یتلود ، )  ریغ   ) یعافتنا ریغ  ياـهنامزاس  تیریدـم  هراـبرد 

ساسا رب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يارب  سرتسد  رد  بتک )  تالاقم و  یشزومآ (  تامدخ  یتیریدم و  ياهفرشیپ  زا  يرایسب   . تسا هتخادرپ 
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نیا یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هک  تسا  تسرد  دشاب .  یم  یلامش )   ) هتفرـشیپ ياهروشک  رد  هباشم  ياهنامزاس  درکلمع  زا  لصاح  تایبرجت 
دشاب یم  بسانم  میهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  میتسه و  هک  ییاج  میتسه ،  هک  هچنآ  يارب  هیرظن  يروئت و  مادک  هک :  دنـسرپب  دوخ  زا  ار  لاوس 

دوخ و نایم  ینارحب  ياهتوافت  یتحار  هب  دنناوتیمن  اهنآ  هک  اریز  دنراد  لکـشم  لاوس  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  اما  ؟
شرتسگ ای  يروآ  دوس  ناشفده  هک  ییاهنامزاس  رگید  دشاب و  یم  موس  ناهج  رد  يداصتقا  یعامتجا و  هعـسوت  ناشفده  هک  ییاهنامزاس 

دوخ و نایم  تیریدم  مهم  ياهاضاقت  تازیتما و  زا  نشور  يرکفت  اتردـن  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دـنبایرد .  ار  تسا  یللملا  نیب  حطـس  رد 
دوبهب و يارب  تیریدم  عون  مادک  هک  دنریگب  میمـصت  دنناوت  یم  یتخـس  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هجیتن  رد  دـنراد .  اهنامزاس  رگید  عاونا 
رد هک  دشاب  ینـشور  کمک  دناوت  یم  يا  هیریخ  تیریدم  ياهیروئت  هکینامز  ات   . دشاب یم  بسانم  ناشتیریدـم  تفرـشیپ  یگنوگچ  اتیاهن 

تیریدـم مهم  ياهتوافت  صیخـشت  يارب  ییاـنبم  هلاـس  یـس  يا  هعـسوت  ياهـشالت  بلغا  هک  مدـقتعم  نم  دـنا ،  هدـش  رـشتنم  بتک  رـضعب 
یناگرزاب و ياهنامزاس  نیب  ياهتوافت  لـیلحت  هیزجت و  تسا .  هدومن  داـجیا  يراـجت  ياـهنامزاس  رگید  اـب  یعاـمتجا  هعـسوت  ياـهنامزاس 
رد یتیریدم  تامدـخ  نییعت  بیتلود )  ریغ  ياهنامزاس  تیریدـم  دوبهب  بسانم  ياهـشور  نییعت  فلاهب )  دـناوت  یم  یعافتنا  ریغ  یتلود و 

ییاناوت مدـع  ییاناوت و  نوماریپ  یثحابم  رد  رتشیب  يرواب  دوخ  شنیب و  داجیا  پدنـشاب )  یم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  بساـنم  هک  سرتسد 
رتشیب زکرمت  اب   . دـناسر يرایـسب  کمک  یلامـش ، )   ) هتفرـشیپ ياهروشک  رد  یتلود  يراجت و  ياهنامزاس  رد  هباشم  دراوم  زا  يریگ  وگلا 

ات دراد  یعس  هلاقم  نیا  هتفرشیپ ،  ياهروشک  رد  ییاتسور  يداصتقا  یعامتجا ،  ياهتفرـشیپ  هلمج  زا  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تامدخ  يور 
نیا هک  لماع  راهچ  دـیامن .  نایب  ار  اهنآ  هدومن و  یـسررب  ار  اهنامزاس  عاونا  رگید  اب  یعافتنا  ریغ  ياهنامزاس  نیا  تیریدـم  توافت  لیالد 

یطیحم طباور  موددروآ :  یم  تسدب  نامزاس  هک  ینایرتشم  ناگدننک و  دـیلوت  نایم  هطبار  لوا :   : زا دـنترابع  دـنا  هدرک  داجیا  ار  اهتوافت 
ياهتوافت نتـسناد  اب  هناتخبـشوخنایرتشم  اب  دروخرب  رد  ینامزاس  درکلمع  همان  نییآ  رد  توافت  مراهچنامزاس :  یلاـم  عباـنم  موسناـمزاس : 

اهنامزاس نیا  یتیریدم  ياهییاناوت  دوبهب  دربراک  یگنوگچ  يریگ  میمـصت  رد  رتهب  یتیعقوم  روکذم  ياه  هنیمز  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس 
دهاوخ لصاح  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رد  یتیریدم  مولع  يدربراک  دراوم  رتشیب  كرد  نآ  زا  رتمهم  يداهنـشیپ و  ياهـشور  باختنا  يارب 

دنچ ره  يزیچ .  داجیا  ای  دیلوت  هب  یبایتسد  دـننک ؛  یم  تیلاعف  فدـه  کی  هب  اهنامزاس  همه   : نایرتشم ناگدـننکدیلوت و  نیب  هطبار   . دـش
ياضاقت يا ،  هعـسوت  ياهـسناژآ  یتلود و  اب  یناگرزاب  يدیلوت و  ياهنامزاس  شحاف  توافت  اب  نایرتشم  ناگدننک و  دیلوت  نیب  هطبار  عون 

 . دننک یم  تیلاعف  ریدم  لرتنک  تراظن و  تحت  الماک  نادنمراک  لومعم  روطب  يراجت  ياهتکرـش  رد  دیامن .  یم  داجیا  یتوافتم  یتیریدم 
بـسانم هک  ددرگ  یم  نییعت  يرتشم  دـیرخ  نالزیم  يانبم  رب  دوش  یم  هتخورف  يرتشم  هب  تامدـخ  هچ  الاک و  هچ  دـیلوت ،  ناونع  هب  هچنآ 

نامزاس يرتشم و  نیب  هطبار  هک  تساجنیا  الومعم  هدروآ و  تسدب  تیکلام  دنزادرپ ،  یم  لوپ  نارادیرخ   . ریخ ای  دشاب  یم  ددـجم  دـیلوت 
دـشاب یم  دش  هتخورف  يانبم  رب  نامزاس  يرتشم و  نیب  لماعت  ددرگ .  یم  راذگاو  يرتشم  هب  الماک  هدش و  هتخورف  دـیلوت  دـبای .  یم  نایاپ 

لماش هکلب  دوش  یمن  يرتشم  لماش  ریدم  کی  هدش  نییعت  لرتنک  نازیم   . دـشاب یم  رذـگ  دوز  تاقوا  رتشیب  هدوب و  دتـس  داد و  هیاپ  رب  هک 
ناونع تحت  ینایرتشم  یعامتجا و  نیمدختـسم  ناونع  تحت  ینادـنمراک  یتلود  ياهنامزاس  دـشاب .  یم  نامزاس  لخاد  رد  دـیلوت  لـحارم 

دنلب ياه  هشقن  اهحرط و  یلوپ ،  شزرا  تینما ،  نیناوق ،   : زا دـنترابع  تالوصحم  یتلود  ناـمزاس  کـی  يرتشم  يارب  دـنراد .  نادـنورهش 
یعامتجا و نیمدختـسم  هرابود   . اهنآ يارجا  ینوناق و  ياهلرتنک  ییانب ،  ریز  ینارمع و  ياهحرط  یعاـمتجا ،  یهاـفر و  تامذـخ  تدـم ، 

يارب دنشاب .  یم  یتلود  تالوصحم  هک  يزیچ  زا  یبیکرت  رد  لومعم  روطب  يرتشم  یلصا  تیمها  تحت  اما  دنرگیدکی ،  زا  ازجم  نایرتشم 
رازاب رد  یتباث  تمیق  هب  اهنت  هدوب و  ناشیزرواشک  تالوصحم  رد  یتلود  فادـها  هب  یبایتسد  هب  زاین  بلغا  ییاـقیرفآ  نازرواـشک  لاـثم ، 

رد یتلود  ياهنامزاس  نایرتشم  یقیقح  طیارـش  رد  نیاربانب  دـنناسر .  یم  شورف  هب  ار  دوخ  تالوصحم  هدـیدرگ  نییعت  تلود  طـسوت  هک 
يرابجا تباث و  بلغا  تلود  يرتشم و  نیب  طباور  دنـشاب .  یم  یتلود  ياهنامزاس  تالوصحم  دیرخ  دیلوت و  هب  مزلم  ندوبن  دـنمراک  نیع 

نکمم ار  رابتعا  تردـق و  لیدـعت و  داـجیا  رگید  يوس  زا  ندوب  هدـننک  دـیلوت  وسکی و  زا  ندوب  يرتشم  يدنورهـش و  هنراـقم   . دـشاب یم 
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هلیـسوب هدـش  لیمحت  يرابجا  طـباور  تلعب  هدرک و  هطاـحا  ار  ندوب  يرتشم  یعاـمتجا  يراذـگتمدخ  لذـتنک  هطیح  اـجنیا   . تسا هتخاـس 
یم یناسک  ماوع ،  مدرم  هک  هداد  ناشن  هبرجت  دشاب .  یم  یعامتجا  هسـسوم  نوریب  رد  مه  نورد و  رد  مه  دیلوت  لحارم  ینوناق و  فیاظو 

یعامتجا و هعسوت  ياهدنیارف  دیاب  ماوع  مدرم  اهنآ .  ياضعا  یتلود و  ریغ  ياهنامزاس  هن  دننک  یم  داجیا  ناشدوخ  ار  تفرـشیپ  هک  دنـشاب 
ناونعب نایرتشم  اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هک  دـنک  یم  رما  قیاـقح  نیا  دـنروآ .  دوجوب  دوخ  ییابیکـش  لـمحت و  تروص  رد  ار  شدـیاوف 

رفن کـی  بلاـق  رد  هدـننک  دـیلوت  يرتـشم و  نتخانـش  تیمـسر  هب  دـننک ( .  یم  رارقرب  هطبار  ناـمزاس  لوصحم  یقیقح  ناگدـننک  دـیلوت 
هکنیا تلعب  عامتجا .  اهنمجنا و  ات  نامزاس  زا  رتارف  تسنآ ،  ینامزاس  ياهزرم  نتفاـی  همادا  رد  یتلود  ریغ  ناـمزاس  کـی  يرترب  نیارباـنب  (
یتلود ریغ  ياهنامزاس  ناریدم  یناگرزاب ،  تاسـسوم  فالخ  رب  نامزاس .  نوریب  رد  مهنآ  دریگ ،  یم  تروص  مدرم  هلیـسوب  دیلوت  دـنیارف 

دنچ ره  دـنناسرب .  روهظ  هصرع  هب  هرکاذـم  هرواـحم و  قیرط  زا  ناـنآ  ياـهییاناوت  اـهنت  هدروآ و  ار  يرتـشم  هدـننک /  دـیلوت  ناوـنعب  دـیاب 
رگا هتبلا  دشاب  رادیاپ  دیابن  یلو  تسین ،  رذگ  دوز  ینآ و  هک  تساهنآ  یعامتجا  هعسوت  رد  نایرتشم  اب  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  يریگرد 

یتقوم لماعت  هدوب و  کفنم  رگیدکی  زا  هدننک  دـیلوت  يرتشم و  يراجت ،  تاسـسوم  رد  هصالخ  روطب   . ددرگ بانتجا  یگتـسباو  داجیا  زا 
رب هطبار  هدننک و  دـیلوت  مه  دـشاب و  يرتشم  دـناوت  یم  مه  دنورهـش  کی  یتلود ،  تاسـسوم  رد  تسا .  هدـیدرگ  ناینب  دتـس  اد و  هیاپ  رب 
انب هرکاذم  هیاپ  رب  تقوم  لماعت  دنتـسه و  ناگدـننکدیلوت  دوخ  نایرتشم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رد  اما  تسا ،  هدـش  فیرعت  لرتنک  ساسا 

یـشم طخ  شریذـپ  هب  لیامت  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  یتلود و  یناگرزاب ،  نامزاس  عون  هس   : نامزاس زا  جراخ  يایند  اب  طباور   . تسا هدـش 
نامزاس زا  جراخ  يایند  رد  راگزاسان  طیارـش  ربارب  رد  ناشدوخ  تظفاحم  يارب   . دـنراد دوخ  یجراخ  طیحم  اب  هطبار  ياب  صخـشم  ياه 
تاریثات زا  طیحم  زا  دوخ  ندرک  ازجم  اب  ار  دوخ  ات  دـنراد  شالت  اهنآ  لوا :   : دـنربیم راکب  ار  مهم  لمعلا  روتـسد  ود  یناگرزاب  تاسـسوم 

داجیا  . دنیامن تظفاحم  ار  نامزاس  مجسنم  هتـسویپ و  دیلوت  متـسیس  ظفح  رتالاب و  يروآ  دوس  ندروآ  تسدب  تهج  رد  یجراخ ،  طیحم 
تهج کـناب  درک  هلاوح  راـبتعا  زا  شیب  هرکاذـم  هداـهن و  ناـیم  هب  لوپ  همیب  ناگدـننک  هیهت  قیرط  زااـهداد  رارق  ربارب  رد  یماهـس ،  رپـس 

یم هتفرگ  راکب  دننک  ازجم  ار  دیلوت  دـنیارف  ات  دـنراد  شالت  هک  یناگرزاب  ياهنامزاس  رد  الومعم  دـقن  هجو  نایرج  زا  ینابیتشپ  تیامح و 
ای تاغیلبت  قیرط  زا  لامرن  تروصب  ار  ناشدوس  یئر  رب  نآ  ریثات  جراخ و  يایند  طیارش  ات  دننک  یم  یعس  يراجت  ياهنامزاس  مود :   . دوش

داجیا دوخ  تالوصحم  يارب  بسانم  طیارـش  اب  يرازاب  ات  دننک  یم  شالت  اهنآ  دنیامن .  ظفح  رازاب  يراکتـسد  ای  ابقر  رگید  مهـس  دـیرخ 
ناشدوخ درف  هب  رصحنم  یلخاد  طیحم  داجیا  تردق  رگید  يوس  زا  یتلود  ياهنامزاس   . دننک یم  فرـص  يدایز  لوپ  راکنیا  يارب  دننک و 

یم یتلود  ياهنامزاس  رایتخا  رد  هک  یتردـق  رازباو  تاقیوشت  اهیزیر ،  همانرب  اه ،  هیمهـس  تایلام ،  اهرایعم ،  تاررقم ،  نیناوق و  دـنراد . 
هجرد ات   . تساهلرتنک نیناوق و  زا  یکی  الومعم  نامزاس  جراخ  يایند  ربارب  رد  یتلود  ياهنامزاس  ياه  یـشم  یطخ  نیرت  ییادتبا  زا  دشاب .

يراذگنوناق لرتنک و  یگدنز ،  گنهرف  نداد  رییغتو  یعامتجا  يداصتقا ،  هبنج  زا  تراظن  اب  ات  دـنک  یم  یعـس  یتلود  نامزاس  کی  هکیا 
تردق ساسا  رب  ینوریب  ینورد و  تیریدم  دنشاب .  هتـشاد  لرتنک  نآ  رب  دنراد  نامزاس  جراخ  يایند  زا  هک  یقلت  زرط  هاگدید و  هنیمز  رد 

رازبا تردنب  هعـسوت  رایعم  نییعت  ياهـسناژآ   . دیامن یم  تیاده  ار  یمومع  يرالاس  مدرم  لحارم  هاوخلد  تروصب  دوخ  ینامزاس  عورـشم 
رد دـیاب  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  دـنروآ ،  یم  دوجوب  ار  هعـسوت  دوخ  عقاو  رد  ناـیرتشم  هکنیا  تلعب  دـنراد .  راـیتخا  رد  ار  لرتنک  ینوناـق 
هب یبایتسد  اتعیبط  اهنمجنا .  اـب  هرواـحم  هرکاذـم و  قیرط  زا  لومعم  تروصب  دنـشاب .  ینوریب  طـیحم  کـمک  اـب  دوخ  لـیمکت  يوجتـسج 

لمع یتلود  ياهنامزاس  لباقم  رد  دـیاب  هک  تسا  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يانعم  هب  یتلود  ریغ  شخب  هلیـسوب  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت 
یتلود ریغ  ياهنامزاس  صاخ  تیلباق  دنشاب .  رثوم  یطیحم  لماوع  هدننک  بذج  اریذپ و  دنشاب ،  وگخـساپ  هدوب ،  اونـش  دیاب  اهنآ  دنیامن . 

ازجم هجیتن  رد  اهنآ  یطیحم  طباور  رد  اهنامزاس  عون  هس  نیب  لبقت  تریاـغم و   . تسا يرورـض  رایـسب  یطیحم  لـماوع  نیا  تیریدـم  يارب 
نیب مهم  زرم  هس   : ینامزاس عبانم   . دشاب یم  هعماج  فلتخم  رـصانع  اب  داحتا  هرکاذـم و  ای  عورـشم ،  لرتنک  ای  رایتخا   ، يراکتـسد ای  يزاس 

تاسـسوم دـندنمزاین .  نآ   هب  دوخ  ياقب  ظفح  هفیظو و  ماجنا  يارب  اهنآ  هک  تسا  یلاـم  عبنم  یتلود  ریغ  یتلود و  يراـجت ،  ياـهنامزاس 
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هتسباو رگیدمه  هب  عبنم  يرتشم و  دننک .  یم  هیهت  دنزادرپ  یم  لوپ  یتفایرد  تامدخ  ای  الاک  لابق  رد  هکینایرتشم  زا  ار  دوخ  عبانم  يراجت 
یم مهارف  دـنا  هدرک  تفایرد  هک  تامدـخ  زا  یخرب  يارب  اهنآ  یلام  تخادرپ  تایلام و  زا  مدرم  قیرط  زا  عبانم  یتلود  تاسـسوم  رد   . دـنا

ياهشور زا  نآ  تیاده  تیرومام و  دنم  زاین  یلام  عبانم  يارب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس   . دنا هتسباو  رگیدکی  هب  عبانم  يرتشم و  مه  زاب  دنک . 
رگیدکی زا  ینامزاس  عبانم  يرتشم و  . دـندرگ یم  هیهت  یلامعبانم  نایرتشم  قیرط  زا  اتردـن  ناگدـننکادها و  قیرط  زا  دنـشاب .  یم  فلتخم 

فیاظو ات  دشاب  یمن  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  زاین  دروم  هوجو  عبنم  دنک و  یم  تفایرد  تمدخ  يرتشم  هک  تقیقح  نیا  دنشاب .  یم  کفنم 
ییادج نیا  دشاب .  یم  هلئـسم  نیمه  نامزاس  عون  هس  نیب  تیریدـم  توافت  مهم  لیلد  دـنیامن .  ظفح  ار  نامزاس  ایقب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ 
دوبهب رد  ینارحب  ياهـشقن  نوچمه  عبانم  دربراک  رظن  زا  يرایـسب  لیالد  عبم  دناوت  یم  ییاراد  هک  دـشاب  یم  هتـسجرب  هلئـسم  نیا  روآ  دای 

نایرتشم زا  عبانم  هک  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  هلیـسوب  نآ  يارجا  هوحن  تیریدـم و  لاـثم  يارب  تسین .  دـشاب  نآ  ياـهدرکلمع  ناـمزاس و 
یگـشیمه يرادـهگن   ، تامدـخ تیادـه  بساـنمان  جاور  ییوگخـساپ ،  ضراـعت ،  ینوگاـنوگ ،  نوـچمه  یلئاـسم  اـب  دـشاب  یم  کـفنم 

نامزاس ییامرفمکح  دشر  ناگدننکادها و  يایند  هب  يرتشم  زاین  تساوخرد و  همجرت  اضاقت ،  رییغت  هب  يدنم  هقالع  مدع  يراذگتمدخ ، 
نامزاس هک  یـشور  رب  الاب  هباشمان  تاحیـضوت   : ارجا رب  تراظن   . دـشاب یم  وربور  نایرتشم  زاین  ضوع  رد  ندرک  نیمات  هلیـسوب  یتلود  ریغ 

تسا و میقتسم  يراجت  ياهنامزاس  رد  يرتشم  تیاضر  دروخزاب  دیامن .  میظنت  يرتشم  اب  هدرک و  یبایزرا  ارنآ  دناوت  یم  دنک و  یم  لمع 
تاقوا یهاگ  هک  تسا  نامزاس  ياضاقت  دروم  دوس  هب  نشور  بوخ و  رایسب  مایپ  شورف  زا  یشان  ررض  دوش .  یم  صخشم  عیرـس  الومعم 

عیاش و روطب  صوصخب  دـشاب  عیرـس  دـناوت  یم  تلود  هب  تیاضر  مدـع  ای  تیاضر  نداد  ناشن  رد  نادنورهـش  ییاناوت   . دـشاب یم  هابتـشا 
سایقم رد  تایلام  زا  زیرگ  الثم  یعامتجا  هدرتسگ  ینامرفان  تروصب  رت  هتفای  راـتخاس  اـی  یمومع  ضارتعا  تروصب  لاـثم  يارب  هدرتسگ . 

دوجو تلادع  هکییاج  رد  هتبلا  دشاب  اهدنیارف  شنیزگ  اب  طبترم  دنوت  یم  تلود  درکلمع  هرابرد  مدرم  ساسحا  تدـم ،  دـنلب  رد  گرزب . 
رثوم رییغت  يارب  يدایز  نامز  دـشاب .  یم  درکلمع  هوحن  میقتـسم  ریغ  نایب  يدرکلمع  ياهرایعم  نینچ  الومعم  لاـح  ره  رد  دـشاب .  هتـشاد 

نایرتشم تردـق  . ددرگ یم  فرـص  دوش  یم  هتفرگ  فرـص )  ) لقتـسم تموکح  يارجا  شهاک  الومعم  يرـالاس و  مدرم  هب  يرـالاسناوید 
زا بلغا  لاح  ره  رد  دشاب .  یم  لکـشم  زین  طیارـش  نیرتهب  رد  یتح  ناگدننکادها  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  قیرط  زا  دروخزاب  هیهت  يارب 

يورین رد  یمظنم  رییغت  ره  رما  نیا  رد  دـشاب .  نکاـس )   ) میقم رگید  ناـکم  رد  يرتـشم  یتـقو  صوـصخب  دـیآ ،  یم  لـمعب  تعناـمم  نآ 
زا یتلود  ریغ  نامزاس  عبانم  یقیقح  هدننک  هیهت  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  ياهتیلاعف  زا  دوس  تمـس  هب  هدش  دروآرب  نازیم  زا  هدش  فرـصم 

یتلود و ریغ  ياهنامزاس  درکلمع  یبایزرا  ورنیا  زا   . دنـشابن دوجوم  رگا  هتبلا  دـندودحم  رایـسب  ناگدـننکادها  تسا .  يزاس  دامتعا  قیرط 
 ( هتـسیاش و  یفاک (  روطب  دناوت  یمن  یبایزرا  دشاب .  یم  ماجنا  لباق  تردـنب  عبانم  هدـننک  هیهت  يارب  يرتشم  دروخزاب  قیرط  زا  نآ  میظنت 

ياهنامزاس تساراد .  ینامزاس  درکلمع  نیمخت  یبایزرا و  رد  ار  دربراک  نیرتشیب  هک  تسی  رازبا  مه  زونه  اما  دیامن .  دروآرب  ار  درکلمع 
هعومجم کی  نداد  ناشن  يارب  تامدقم  نیا  همه  دـنیامن .  داجیا  درکلمع  یبایزرا  نیا  هیهت  يارب  يرگید  ياهمـسیناکم  دـیاب  یتلود  ریغ 
ياهزاین اهنآ  هک  اریز  دنتـسه  یتایح  اهـشزرا  دنـشاب .  یم  يداینب  یقطنم و  یعاـفتنا ،  ریغ  ناـمزاس  کـی  دوجو  يارب  هک  تساهـشزرا  زا 

 ، دنـشاب امرفمکح  دیاب  هک  تسا  یفیاظو  نییعت  شخب و  رثاراک  دنمزاین  نانکراک  تدـحو  تیادـه و  یـشخب ،  تیوه  تهج  هدـننازیگنا 
همانرب ياهتیدودحم  یحوطـس ،  هچ  رد  دنک و  يریگ  میمـصت  دـناوت  یم  یـسک  هچ  تراظن ،  دامتعا و  نیب  يربارب  زاین ،  دروم  ياهتراهم 
دـشاب یم  دـنهد ،  یم  رییغت  ار  اهدـنیارف  یناسک  هچ  هکنیا  شرتسگ و  هعـسوت و  یگنوگچ   ییاـناوت ،  نازیم  ییوگخـساپ و  هوحن  يزیر ، 
يابقر هب  یگمه  موس ،  ناهج  ياه  روشک  رد  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  ياهمتـسیس  رد  توافت  هوالع  هب  اهتریاغم ،  تالبقت و  نیا  .
تعفنم ارقف  نابلطواد و  هب  ات  دـنراد  دـصق  هک  دـنا  هدـش  لیدـبت  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يداصتقا  یعامتجا ،  تیریدـم  دوبهب  يارب  هناـگی 

رت ارآراک  رترثوم و  ات  دنا  هدرک  اهنآ  هب  کمک  داهنشیپ  هب  عورش  رضاح  لاح  رد  هک  ییاهـسناژآ  هب  دیاب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دنناسرب . 
دنروآ تسدب  ار  دنا  هدرک  هدافتسا  اهکمک  نیا  زا  هکیناسک  تایبرجت  ات  دننک  شالت  دیاب  اهنآ  درگنب .  تصرف  کی  رظنم  دید و  زا  دنـشاب 
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تسا نکمم  یبونج  ياهروشک  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هلیسوب  یتیریدم  هدمآ  تسدب  ياهشور  نیا  دربراک  لاثم  يارب  دسر ،  یم  رظن  هب  . 
تـحار و عیرـس و  شریذـپ  قـیرط  زا  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس  تیریدـم  هـب  یباـیتسد  يارب  شـالت  دـشاب .  یلامـشی  اـهنامزاس  زا  رتبــسانم 
 . دـشاب یم  دودـحم  تسا  هدـمآ  تسدـب  دـنا  هدـش  عقاو  یبرغ  ياهروشک  رد  هک  اهنامزاس  رگید  عاونا  اه ي  همانرب  اهـشور و  يریگراکب 
رد موس  شخب  هلیسوب  يداصتقا  یعامتجا ،  درخ  هعسوت  تیعضو  هک  تسا  هدیسر  نآ  نامز  دشاب .  یم  یمهم  رایسب  لئاسم  لماش  اهتوافت 
 . دـنریگب دای  يرتشیب  ياهـشور  ناشیاهتیلاعف  لیلحت  هیزجت و  هرابرد  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  هک  تسیرورـض   . ددرگ حالـصا  موس  ناـهج 
رد ندـش  میهـس  یباـیزرا و  دوخ  قیرط  زا  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  يارب  اـهییاراد  صیـصخت  رد  رتـالاب  تیولوا  رت  مظنم  يریگراـکب  يارب 

تسا یناعفنیذ  يارب  تصرف  نیرتگرزب  لاح  ره  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  رایسب   . دشاب یم  دنا ،  هتـشاد  البق  هباشم  تاسـسوم  هک  یتایبرجت 
یتلود ریغ  ياهنامزاس  درکلمع  تیاده  قیرط  زا  هدنیآ ،  هعماج  رد  یـشزرا  هاگ  دـید  داجیا  یتلود و  ریغ  ياهنامزاس  ییآراک  دوبهب  يارب 

داژن یلع  مـــــــیرم  مجرتــــــــم :  دــــــــشاب .  یم  لاــــــــح  ناــــــــمز  رد  نآ  هـــــــب  لــــــــین  ریــــــــسم  ناوـــــــنع  هـــــــب  ریقف 
http://www.alinejadmaryam.blogfa.com/post-19.aspx*

هلزلز زا  یشان  ياهتراسخ  شهاک  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  شقن 

** يدیعس اضریلع  يدوجو - * يدهم 
، دنوش یم حرطم  عماوج  رد  یـسارکومد  زا  يدومن  ناونعب  هکنیا  رب  هوـالع  یناـهج  نیون  مظن  رد  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس  هلاـقم : هدـیکچ 

عقاو رد  اهنامزاس ، نیا  ندوب  یمدرم  تیهام  هب  هجوت  اب  دنریگ . یم هدهع  رب  ار  تلود  ییارجا  راب  زا  یشخب  تلود  يزاوم  ياهداهن  ناونعب 
یهاتوک ثحب  زا  سپ  رضاح  هلاقم  رد  دنور . یم رامشب  زین  اهنآ  ياه  هتـساوخ  يارجا  تهج  رد  تلود  ياهتیلاعف  هب  مدرم  یتراظن  ناگرا 

هک یـشقن  روشک  زاس  تخاس و  ماظن  هب  هجوت  اـب  ددرگ  یم هئارا  ناریا  رد  هلزلز  نارحب  زین  یتـلودریغ و  ياـهنامزاس  یفرعم  هنیمز  رد  هـک 
ناـیاپ رد  دوش . یم حرطم  دنـشاب  هتـشاد  هلزلز  زا  یـشان  ياـهتراسخ  شهاـک  تهج  رد  تلود  راـنک  رد  دـنناوت  یم یتلودریغ  ياـهنامزاس 

هئارا اـهنارحب  هب  هلباـقم  تهج  رد  روـشک  یملع  یگنهرف و  ياـقترا  تهج  رد  اـهنامزاس  نـیا  يریگراـکب  هـنیمز  رد  ییارجا  ياـهراکهار 
لیلدب ناریا ، روشکهمدقم  - 1 يزاس نمیا  تراظن ، تراسخ ، نارحب ، تیریدم  هلزلز ، یتلودریغ ، نامزاس  يدیلک : تاملک  . تسا هدـیدرگ 
لیلدب رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  دیدش  برخم و  ياه  هزرل نیمز عوقو  دهاش  هراومه  نیمز ، هرک  یکینوتکت  صاخ  هقطنم  رد  نتفرگ  رارق 

زین اهتیریدـم و  ءوس  لیلدـب  هزرل  نیمز زا  یـشان  ياهتراسخ  دـیدشت  دـهاش  یهاگ  نآ  رب  مکاح  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، راـتخاس 
دنمزاین يروشک  نینچ  رد  هلزلز  زا  یـشان  ياهتراسخ  شهاـک  میا . هدوب نارحب  طیارـش  عوقو  ماگنهب  یمدرم  ياهورین  تسرداـن  درکلمع 

زین تعـسو و  نیا  رد  ییاهبیـسآ  لرتنک  ییاناوت  ییاهنت  هب  تلود  هک  ارچ  تسا ، رگیدکی  اب  یتلود  ریغ یتلود و  ياهناگرا  مامت  يراـکمه 
ياهناگراو اهنامزاس  مامت  ندوب  هتسباو  لیلدب  ناریا  روشک  رد  رگید  فرط  زا  درادن . ار  هعماج  حطـس  رد  یمومع  یناگمه و  ياهـشزومآ 
ياـهنامزاس نیب  نیا  رد  درادـن . دوـجو  اـهتیلاعف  نیا  رب  فرطیب  تراـظن  ناـکما  تلود ،  هـب  زاـس  تخاـس  ینارمع و  ياـهتیلاعف  اـب  طـبترم 

فلتخم لحارم  رد  زین  اهیزاسزاب و  زاس و  تخاس و  فلتخم  لحارم  ینارمع و  ياهتیلاعف  دقن  هب  فرطیب  رظان  ناونع  هب  دنناوتیم  یتلودریغ 
یلامجا تروصب  ات  دش  دهاوخ  یعس  هلاقم  نیا  رد  دننک . لمع  یعیبط  ثداوح  ریاس  هلزلز و  هدیدپ  زا  یشان  مالآ  شهاک  یناسر و  دادما 

یـشان ياهتراسخ  شهاک  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  شقن  هب  نارحب  یهدنامرف  اهزاین و  شهاک  عبانم ، شیازفا  ینعی  هدمع  هاگدـید  هس  زا 
نارحب و یتلودریغ ، ياـهنامزاس  زا  یفیراـعت  هئارا  هب  ادـتبا  یتلود ، ریغ  ياـهنامزاس  شقن  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  میزادرپب . ناریا  رد  هلزلز  زا 
. میزادرپ یم ناریا  رد  زاـس  تخاـس و  رب  مکاـح  ماـظن  زا  یلک  ریوـصت  هئارا  زین  و  ناریا ، رد  هـلزلز  زا  سپ  ياـهنارحب  نارحب ، رب  تیریدـم 
. تخادرپ میهاوخ  دنشاب  هتشاد  دنناوتیم  ریسم  نیارد  یتلودریغ  ياهنامزاس  هک  یشقن  یسررب  هب  همادا  رد  قوف ، فیراعت  هب  هجوت  اب  سپس 

. ددرگ یم هئارا  یتلودریغ  ياهنامزاس  شقن  ندش  رتگنررپ  تهج  یلمع  ياهداهنشیپ  يریگ ، هجیتن  تمسق  رد 
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رب شوج و  دوخ  یناسنا و  ياهداهن  و  اه   هورگ  اه ، تیعمج  لماش  یتلودریغ  ياهنامزاس  یناهج  فیراعت  رد  [1] یتلودریغ ياهنامزاس  - 2
ریغ تیلاعف  اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هزورما  دنیامن . یم نییبت  تلود  زا  لالقتسا  رد  ار  دوخ  هصخاش   نیرتمهم  هک  دنتسه  یمدرم  زا  هدمآ 

شهاک رد  یناهج  کناب  فیرعت  ربانب  اهنامزاس  نیا  دنزادرپ . یم تیلاعف  ماجنا  هب  یمومع  تامدـخ  هافر و  تهج  رد  هنابلطواد  یعافتنا و 
مامت رد  اهنامزاس  نیا  دنتـسه . لاعف  یلم  عامتجا  هعـسوت  یعامتجا و  تامدـخ  نیمات  تسیز ، طیحم  ظفح  ارقف و  عفاـنم  شیازفا  اـهدرد و 

رد رهـش  کـی  هدودـحم  رد  دوخ  روما  هرادا  رد  نادنورهـش  رثوـم  شقن  لاـثم  روـطب  دـنیامن . یم  تیلاـعف  یللملا  نیب  یلم و  ياـه  هصرع 
رد یهاگآ و  صـصخت و  هبرجت ، بحاص  لاعف  تکراشم  نیا  رد  نادنورهـش  تسا . روصت  لباق  یندم  یتلودریغ و  ياهنامزاس  بوچراچ 

یگدنهانپ و رـشب ، قوقح  زا  عافد  ات  یبهذم  و  یهافر ، يدادـما ، رومازا  اهنامزاس  نیا  تیلاعف  هنماد  دـندرگ . یم دنمناوت  یعامتجا  هعسوت 
دنتـسه و تلود  مدرم و  نیب  یطابترا  لاناک  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  ددرگ . یم لماش  ار  ناناوج  نانز و  روما  يژولونکت و  مولع و  هعـسوت 

یبهذم تاداقتعا  ای  یسنج و  یگنهرف ، يداژن ، تابصعت  زا  رود  هب  یـصخش  ره  دنیامن . یم يزاب  یعامتجا  غولب  دـشر و  رد  يرثوم  شقن 
طباور نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  یندم  هعماج  [. 1] ددرگ یتلودریغ  ياهنامزاس  وضع  دناوت  یم لکـشت  صاخ  ياهنامرآ  نتفریذپ  اب  طقف 

ریغ ياهنامزاس  هک  تسا  هدـیدرگ  بترم  میظنت و  نوناق  ساسا  رب  سکعلاـب  وسکی و  زا  یتلود  ياـهداهن  تلود و  اـب  مدرم  مه و  اـب  مدرم 
میرامـشب هصالخ  تروصب  ار  یتلودریغ  نامزاس  کی  ياـهیگژیو  میهاوخب  رگا  . دنـشاب یم  یندـم  هعماـج  ياـهداهن  نیرت  فافـش  یتلود 

 –3. دنـشاب یم  صخـشم  يراـتخاس  تالیکـشت و  فادـها ،  همانــساسا ،  ياراد   – 2  . دنتـسه شوـج  دوـخ   – 1: زا دوب  دـهاوخ  تراـبع 
ای بازحا و  زا  کی  چیه  هب  هدوبن و  یـسایس  لکـشت  ای  بزح   – 4. دریگ یمن  قلعت  يدوس  نآ  ياضعا  نیبلطواد و  هب  هدوب و  یعاـفتناریغ 
زج یـصاخ  طیارـش  تیوضع  يارب  دنریذپوضع و   – 6. دنـشاب یم  بلطواد  دارفا  نآ  ياضعا   – 5. دنرادن یگتسباو  یسایس  ياه  لکـشت 

تروصب اهنآ  ياه  تیلاـعف  تامادـقا و  هیلک   – 7. درادـن دوجو  نامزاس  نآ  رد  هنابلطواد  راک  هب  يدـنم  هقالع  همانـساسا و  دافم  شریذـپ 
 ، نشور تسا ،  اه  هنیزه  اهدـمآرد و  لـماش  هک  اـهنامزاس  نیا  یلاـم  تیعـضو   – 8. دنراد یفافـش  درکلمع  دـشاب و  یم  راکـشآ  ینلع و 

یلم و عفانم  ظفح  هعماـج ،  عضو  دوبهب  هب  کـمک  اـهنامزاس  نیا  فدـه   – 9. دـشاب یم  نیریاس  اضعا و  يارب  سرتسد  لـباق  صخـشم و 
دوجو ابناریا  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  . 1-2. دنشاب یمن  هتـسباو  یتلود  داهن  ای  نامزاس و  چیه  هب   – 10. دشاب یم  روشک  یمومع  حلاصم 

اب ار  دوخ  هک  دـنا  هتـسناوتن  اهتیلاعف  نیا  نونک  ات  دراد ، ینـالوط  رایـسب  يا  هقباـس  ناریا ، روشک  رد  شوجدوخ  یمدرم و  ياـهتیلاعف  هکنیا 
هب ناریا  رد  هنابلطواد  ياهتیلاعف  رضاح  لاح  رد  دنیامن . افیا  روشک  هرادا  تیاده و  رد  ار  يا  هدمع  شقن  ای  دننک و  قبطنم  دیدج  فیراعت 

ییاهتیلاعف یمود  تسا و  یبهذـم  ياهداهن  يرادازع و  ياـهتایه  لـماش  رتشیب  هک  یتنـس  بلاـق  رد  یلوا  دریگ . یم لکـش  هدمع  هنوگ  ود 
نیا زا  مادک  ره  فده  تیهام و  زا  يادج  . دنریگ یم لکـش  ینامزاس  تروصب  یتلودریغ و  نامزاس  زا  دیدج  فیراعت  ساسا  رب  هک  تسا 

رد هک  تسا  هنابلطواد  تروصب  مدرم  ییاناوت  يریگ  راـکب  رد  اـهداهن  اـهنامزاس و  زا  ییاـناوت  دـشابیم ، مهم  هک  هچنآ  اـهداهن ، اـهتیلاعف و 
-3. دنـشاب تسا  فلتخم  طیارـش  رد  مدرم  تکراشم  هک  یعامتجا  هیامرـس  نیرتگرزب  هدننک  تیادـه  دـنناوت  یم حیحـص  فیرعت  تروص 

ياهزاین نیب  نزاوت  يداع ، طیارش  رد  هک  ینعم  نیدب  عبانم . اهزاین و  نیب  قابطنا  مدع  زا  تسترابع  نارحبنارحب  تیریدم  نارحب و  فیرعت 
قافتا ره  زورب  هجیتن  دناوت  یم هک  ینارحب  طیارـش  زورب  اب  تسا . رارقرب  رگید  فرط  زا  دوجوم  عبانم  اهیدنمناوت و  فرط و  کی  زا  هعماج 

رب هک  یصاخ  طیارش  لیلدب  دشاب ، گنج و ...  گرزب ، ياهنافوط  لیس ، هلزلز ، نوچمه  یعیبط  ریغ  یعیبط و  هدشن  ینیب  شیپ  يداعریغ و 
ریز یگدید  بیسآ  لیلدب  اهیدنمناوت  ینارحب  طیارـش  زورب  اب  . دوب میهاوخن  عبانم  اهزاین و  نیب  نزاوت  دهاش  رگید  دوش ، یم لیمحت  هعماج 

يوس زا  دننک . یم عبانم  تفا  نیا  ناربج  رد  یعـس  هدز  نارحب  قطانم  هب  کمک  ندرک  هناور  اب  الومعم  هک  دبای  یم شهاک  تدشب  اهتخاس 
نانچنآ اهزاین  كدنا  دادـعت  نیمه  يارب  اضاقت  نازیم  یلو  دوش ، یم دودحم  رایسب  ینارحب  طیارـش  رد  اهزاین  دادعت  هکنیا  دوجو  اب  رگید ،

نیب زا  بیرخت و  اب  هلزلز ، زا  هدید  بیـسآ  هقطنم  کی  رد  لاثم  يارب  . دـیامن یم لیمحت  هعماج  هب  ار  يدایز  رایـسب  راب  هک  دبای  یم شیازفا 
تروصب یحیرفت  یـشزرو و  تاناکما  نوچمه  دراوم  یخرب  هب  زاین  دبای . یم شهاک  تامدـخ  هئارا  ناوت  یطابترا  ياههار  اهرابنا و  نتفر 
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. ددرگ یم داجیا  تقوم و ...  هانپرـس  كاشوپ ، كاروخ ، هلمج  زا  هیلوا  ياهزاین  يارب  اـضاقت  زا  ییـالاب  رایـسب  مجح  هتفر و  نیب  زا  تقوم 
ندنادرگزاب ینعی  نارحب ، تیریدم  . دهد یم ناشن  ار  ینارحب  يداع و  طیارـش  رد  اـضاقت  هضرع و  نیب  هطبار  کیتامـش  تروصب  لکش 1 

   1-3: دراد دوـجو  هنزاوـم  طیارـش  يرارقرب  يارب  مهم  رازبا  هس  هک  تسا  راکـشآ  ـالماک  لکـش 1  زا  اهزاین . عبانم و  نیب  هراـبود  لداـعت 
ياـهنارحب رد  درکلمع  یـسررب  عباـنم : شیازفا  -  1-3( نارحب یهدـنامرف    ) هاگ هیکت ییاـجباج  - 3-3 اهزاین شهاـک  - 2-3 عبانم شیازفا 

رد ار  دوخ  شالت  مامت  یتلود ، ناریدم  ینعی  تسا . هدوب  عبانم  شیازفا  يانبم  رب  یلک  فدـه  هجوت و  هک  دـهد  یم ناشن  ناریا  رد  هتشذگ 
اهزاین و شهاک  هب  یهجوت  نیرتکچوک  نونک  ات  دنا و  هدومن هدز  نارحب  هقطنم  رد  یتلود  یمدرم و  ياهکمک  لیخ  ندرک  ریزارـس  تهج 
زاین و دروم  مالقا  هضرع  اب  طـقف  هک  دـهد  یم ناشن  هتشذگ  ياه  هبرجت میا . هدرکن  ناریا  رد  نارحب  لرتنک  يارب  هاـگ  هیکت  ییاـجباج  اـی 

دهاوخن نادنمزاین  تسد  هب  یحیحص  وحن  هب  هدنام و  میقع  اهکمک  نیا  زا  يرایسب  عیزوت و ...  تهج  رد  قیقد  يزیر  همانرب  نتـشاد  نودب 
هدـید بیـسآ  مدرم  رب  ار  دوخ  زکرمت  نارحب  تیریدـم  رما  رد  ریگرد  ياهورین  نیلوئـسم و  یمامت  نامگ  یب  : اـهزاین شهاـک  - 2-3. دیسر

یم میزادرپب  اهزاین  شهاک  رما  هب  هکنآ  يارب  اذل  دـنزادرپ  یم دوخ  درکلمع  حرـش  هب  هک  تساهنآ  ياهزاین  ساسا  رب  دـننک و  یم زکرمتم 
نآ رد  هدمآ  دوجوب  طیارـش  زا  یفیـصوت  هب  ناریا  رد  هدمآ  شیپ  ياهنارحب  صوصخ  رد  هتـشذگ  عیاقو  يزاس  دنتـسم  اب  ادـتبا  رد  تسیاب 

دوخ و ناج  ظفح  صوصخ  رد  هدید  بیسآ  مدرم  یهاگآ  مدع  دش  دهاوخ  نشور  همه  يارب  ادتبا  رد  هچنآ  تروصنیا  رد  میـسرب ، نامز 
ای ینوکـسم  عمتجم  کی  نانکاس  رگا  تسا . هلزلز  زا  لبق  شزومآ  مزلتـسم  یهاگآ ، نیا  داجیا  هک  تسا  اـهنآ  یتسرپرـس  تحت  هداوناـخ 

داجیا ییاناوت  یگداسب  هلزلز  زا  سپ  دنـشاب ، هدـید  ار  نارحب  طیارـش  هلزلز و  اب  هلباقم  ناسکی  نودـم و  ياهـشزومآ  هلحم  کـی  ناـنکاس 
هلزلز يارب  ار  دوخ  لـبق  زا  نوچ  رگید ، فرط  زا  تشاد . دـنهاوخ  ار  یباـی و ...  هدـنز  هیلوا  لـحارم  ماـجنا  تقوم ، هانپرـس  نیماـت  تینما ،

. تشاد دـنهاوخ  نارحب  لوا  ياهزور  رد  ار  دوخ  ياهزاین  نیمات  ناکما  هلزلز " فیک   " نوچمه ییاهحرط  زا  هدافتـسا  اب  دـنا  هدرک  هدامآ 
دنهاوخ نیمات  هیلوا  ياهـشزومآ  زا  هدافتـسا  اـب  نارحب و  زورب  زا  لـبق  دـنوش ، نیماـت  نارحب  طیارـش  رد  دـیاب  هک  ییاـهزاین  بیترت ، نیدـب 

لداعت يرارقرب  هب  کمک  هجیتن  رد  اهزاین و  تمـس  هب  هاگ  هیکت  هدـننک  اجباج  حیحـص ، نارحب  یهدـنامرف  : هاگ هیکت  ییاجباج  - 3-3. دش
نارحب هب  دناوتیم  هک  تسا  نآ  يارجا  یتیریدم و  عماج  همانرب  یحارط  تقیقح  رد  هاگ  هیکت  تکرح  دـشابیم . اضاقت  هضرع و  نیب  هرابود 

هورگ ینف  شناد  ندرب  الاب  هب  ناوتیم  لاثم  روطب  دشاب  هتـشاد  ییارجا  قیقد و  یفیرعت  تمـسق  ره  يارب  ءزج  هب  هدومن و  هاگن  نالک  دید  اب 
اب دـنناوتب  يوق  یتیریدـم  همانرب  کی  زاین و  دروم  ياـه  رازفا  تخـس  اـه و  رازفا  مرن  زا  ندرک  هدافتـسا  اـب  هک  درک  هراـشا  رگدادـما  ياـه 

نیا رب  هوـالع  دنـشاب . هتـشاد  لومعم  ییاـناوت  زا  رتارف  یتاـیلمع  هلزلز ،  زا  هدـنام  ياـج  رب  ملاـس  تازیهجت  رما و  تحت  ياـهورین  لقادـح 
نیب لماک  یگنهاـمه  قیقد و  يزیر  هماـنرب  دـنمزاین  هدـید  بیـسآ  هقطنم  کـی  رد  تینما  نیماـت  اـی  یتالـصاوم و  ياهریـسم  رب  تیریدـم 

الومعم هک  میوش  یم هجوتم  نارحب  تیریدم  رما  هب  نالک  دـید  ردـناریا  رد  یتنـس  نارحب  تیریدـم  - 1-3-3. تسا هدـننک  لمع  ياهداهن 
هراومه ام  روشک  رد  رگید  يوس  زا  : دننک یم يدنب  میسقت  هلزلز  زا  سپ  نیح و  لبق ، هلحرم  هس  هب  ار  هلزلز  ینامز  لحارم  یتنـس  تروصب 

يارب هلباـقم  يارب  یگداـمآ  هب  يزاـین  چـیه  تسا و  نارحب  عوـقو  زا  سپ  صختم  طـقف  نارحب  رب  تیریدـم  هک  تسا  هدوـب  نیا  رب  روـصت 
هزرل نیمز  عوـقو  ناـمز  اـت  هک  یناریدـم  ماـمت  ینعی  دوـش . یم هـتفرگ  ناـمزمه  تروـصب  تامیمـصت  ماـمت  تـسین و  نارحب  رب  تیریدـم 

. دنوش یم رضاح  هدش ، لیکشت  نارحب  داتس  رد  هلزلز ، عوقو  اب  دنا ، هدیدن نارحب و ...  ماگنه  هب  يراکمه  هنیمز  رد  یشزومآ  نیرتکچوک 
هتشذگ ياه  هلزلز زا  میناوت  یم ار  یـشور  نینچ  ساسا  رب  درکلمع  جـیاتن  هک  هدوب  يراج  ام  روشک  رد  نونک  ات  هک  تسا  هدوب  یماظن  نیا 

یحارط و لبق  زا  ینارحب  عقاوم  يارب  تسیاـب  یم اهتیریدم  ییارجا  ياه  همانرب  مامت  هک  یتروص  رد  . میـشاب دهاش  هتـشذگ  ياهدرکلمع  و 
هلزلز زا  دـعب  يارب  هک  هچنآ  دریذـپ . ماجنا  هلزلز  عوقو  زا  لبق  دـیاب  اهیزاس  نمیا  اهیزاس و  مواقم  مامت  هک  هنوگنامه  دنـشاب . هدـش  نیرمت 
يارب هدش  هدامآ  تاموزلم  داوم و  زا  حیحص  عقومب و  اجب ، هدافتسا  هدش و  هیهت  لبق  زا  ياهیزیر  همانرب  ساسا  رب  حیحـص  درکلمع  دنام  یم
ناونع چیه  هب  ناصـصختم  رظن  زا  هک  تسا  یعیبط  هعقاو  کی  هزرل  نیمز  هدیدپناریا  رد  هلزلز  زا  سپ  ياهنارحب  - 4 تسا . ینارحب  طیارش 
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اهنآ قابطنا  مدع  ندوب و  تسس  لیلدب  هلزلز  عوقو  ماگنهب  هک  دنتسه  يرـشب  ياهزاس  تسد  نیا  هکلب  دشاب ، یمن زاس  رطخ  دوخ  يدوخب 
ياهتخاسریز هب  عیـسو  ندناسر  بیـسآ  اب  هلزلز  . دـندرگ یم یناج  یلام و  ياهتراسخ  داـجیا  ثعاـب  زاـس ، تخاـس و  ياهلمعلاروتـسد  اـب 

فیراعت تالکشم  نیا  زا  یخرب  فلتخم ، عماوج  يراتخاس  ياهتوافت  لیلدب  هک  دیامن  یم هجاوم  يا  هدمع  تالکشم  اب  ار  هعماج  يرهش ،
، یناریا هعماـج  مینادـیم  هک  ارچ  تسین  ینثتـسم  رما  نـیا  زا  زین  ناریا  روـشک  دـنراد . نوگاـنوگ  ياهرهـش  یتـح  اـهروشک و  رد  یتواـفتم 
رد تساـم و  روشک  هژیو  هلزلز  زا  سپ  ياـهنارحب  زا  یخرب  تسا . وربور  زین  یناریا  ياـهنارحب  اـب  هجیتـن  رد  هتـشاد و  یناریا  تایـصوصخ 

هجوت اب  هلزلز  زا  سپ  نارحب  یلک 23  روطب  . تسین هلزلز  زا  سپ  یناریا  تایحور  طیارـش و  كرد  هب  رداق  یجراخ  سانـشراک  چیه  هجیتن 
قیرط زا  دـیاب  طـقف  هک  تسا  یعاـمتجا  ياـهنارحب  اـهنارحب ، نیا  زا  یخرب  تسا . هدـش  فیرعت  يدـنب و  هقبط  ناریا  روشک  ياـهیگژیو  هب 

- تینما نارحب  [:-         2  ] دومن هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  تالکـشم  نیا  هلمج  زا  دریگب . رارق  فیرعت  یـسررب و  دروم  ناسانـش  هعماج 
ناونع هب  اهنارحب  کت  کت  یسرربیناسر  عالطا  نارحب  تسرپرـس         - یب  ناکدوک  هلزلز         - زا  سپ  نارتخد  نانز و  نارحب           

هلزلز تارطخ  شهاک  تیعمج  یـشهوژپ  فدـه  نیلوا  ناونع  هب  هک  تسا   هدوب  یبلطم  نارحب  تیریدـم  رما  رد  یـساسا  تخاس  ریز  کی 
. تسا هتفای  تسد  مهم  نیا  هب  ناریا " رد  هلزلز  زا  سپ  ياهنارحب  اب  ییانشآ  شرازگ   " نیلوا هئارا  اب  نونکا  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ناریا 

ندومن دراو  يارب  دنلب  یماگ  دناوتب  ات  تسا  زیزع  نایهاگشناد  ناسانشراک و  هدافتسا  يارب  دراوم  نیا  تایئزج  حیرـشت  طسب و  يدعب  ماگ 
ياهماظن رب  ینتبم  روشک  کی  ناریا  روشکروشک  زاـس  تخاـس و  ماـظن  - 5. دشاب هتـشادرب  نارحب  تیریدـم  ییارجا  هصرع  هب  مزال  شناد 

دنتسه و یتلود  زاس  تخاس و  رما  رد  ریگرد  ياهناگرا  مامت  زاس . تخاس و  تعنص  رد  هچ  يزاسوردوخ و  تعنـص  رد  هچ  تسا ، یتلود 
نایلوتم ناریا  روشک  رد  دنا . هدش  تلود  رکیپ  زا  یئزج  هزورما  دنشاب ، هتشاد  لقتـسم  تلود و  زا  يادج  درکلمع  دیاب  هک  ییاهماظن  یتح 

داینب تسا         · روشک  رد  زاس  تخاس و  یلک  ياهتسایس  هدننک  نییعت  هک  يزاسرهش  نکسم و  ترازو  زا         ·: دنترابع  زاس  تخاس و 
نیا هدرتسگ  تیلاعف  دهاش  هزورما  هک  یلاح  رد  دوش  ییاتسور  ناکسا  اهزاس و  تخاس و  یلوتم  دیاب  الوصا  هک  یمالـسا  بالقنا  نکـسم 

یتلود و ریغ  داهن  کی  دـیاب  ـالوصا  هک  ناـمتخاس  یـسدنهم  ماـظن  میتسه         ·. اهرهـش  رد  هلزلز  زا  سپ  يزاـسزاب  ياـهتیلاعف  رد  داـینب 
رد یـصوصخ  ياهزاس  تخاس و  یلوتم  اهیرادرهـش  اهیرادرهـش : دـنکیم         ·. لمع  تلود  بناج  زا  ـالماک  هزورما  یلو  دـشاب  لقتـسم 
هک زین  يدایز  یملع  ياـهداهن  رگید  يوس  زا  دـشاب         ·. یم اهیرادرهـش  هدهع  رب  یـصوصخ  ياه  هژورپ  رب  تراظن  هک  دنتـسه  اهرهش 
هک دـنراد  دوجو  زین  نکـسم  نامتخاس و  تاقیقحت  زکرم  و  هلزلز ، یـسدنهم  یـسانش و  هلزلز  یللملا  نیب  هاگـشهوژپ  اههاگـشناد ، لـماش 

يراکنامیپ و هدر  رد  هک  یـصوصخ  ياهتکرـش  دننکیم         ·. تیلاعف  يا  هرواشم  ياهتیلاعف  یملع و  تاقیقحت  هنیمز  رد  یتلود  تروصب 
يراتخاس نینچ  هجوتم  ییاهبیـسآ  هچ  مینیبب  لاح  . دشاب یم تلود  اموزل  اهنآ  يامرفراک  نالک  ياه  هژورپ  رد  دـننکیم و  تیلاـعف  هرواـشم 

، ناریا روشک  رد  هدـمع  ياهزاس  تخاس و  یتراظن  ياهداهن  مامت  هک  دوشیم  هدـهاشم  قوف ، دـنور  رب  یلامجا  هاـگن  کـی  اـب  : دوب دـهاوخ 
تخاس دنور  رب  دناوتب  هک  يرگید  داهن  ایا  تسا . هدش  راذگاو  نکسم  داینب  هب  مب  يزاسزاب  رضاح  لاح  رد  دنشابیم . یتلود  هبـش  ای  یتلود 

دوجو زاس  تخاس و  هلحرم  رد  هک  دومن  هجوت  دیاب  اذل  ؟ دـشاب هرکیپ  نامه  زا  یتلود و  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  تراظن  نکـسم  داینب  زاس  و 
یمتح و يرما  دننک  یم تراظن  زاس  تخاس و  یلوتم  ياهداهن  تیلاعف  رب  عامتجا  ياـنیب  مشچ  تروصب  هک  تلود  زا  لقتـسم  ياـهنامزاس 

یمتح مزال و  الماک  ییاهناگرا  نینچ  دوجو  زین  زاس  تخاس و  نالک  ياهتسایس  هلحرم  رد  یتح  زاس ، تخاس  دراوم  رب  هوالع  تسا . مزال 
ياهرهـش رد  لاعف  ياهلـسگ  يوس  هب  رهـش  ندـش  هدیـشک  ثعاـب  دوخ  ياهتـسایس  اـب  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  یتقو  هک  ارچ  تسا .
ياهنامزاس روضح  طیارـش  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  یـضارتعا  تسناوت  دهاوخن  دشاب  عفنیذ  هنیمز  نیا  رد  هک  يداهن  تسا ، هدیدرگ  فلتخم 

راکنا تسا ، راذـگ  ریثات  مدرم  یگدـنز  رب  امیقتـسم  هک  دـشاب  يا  هژورپ هدـننک  دـقن  فرطیب  تروصب  هک  یتراـظن  هاـگیاج  رد  یتلود  ریغ 
هلزلز نارحب  یتلودریغ و  ياـهنامزاس  زا  یفیرعت  یلاـمجا  تروصب  هک  میتـسناوت  اـجنیا  اـتیتلودریغ  ياـهنامزاس  شقن  - 6. دیامن یم ریذپان 

شهاک اهنارحب و  نیا  لرتنک  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هک  یـشقن  هب  یلک  تروصب  اـت  دومن  میهاوخ  یعـس  تمـسق  نیا  رد  مییاـمن . هئارا 
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ینارمع و هبنج  رب  هوـالع  هلزلز ، هک  تسا  نیا  دومن ، هجوت  دـیاب  هک  هچنآ  میزادرپب . دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم هلزلز  زا  یـشان  ياهتراسخ 
شخب رد  . دنکش یم مه  رد  زین  ار  یعامتجا  ياـهماظن  اـهنامتخاس ، نتخیر  ورف  رب  هوـالع  هلزلز  کـی  دراد . زین  یعاـمتجا  هبنج  یـسدنهم ،

شقن هب  تفایهر  هس  نامه  يدنب  هقبط  اب  ثحب  ندش  رتسوملم  يارب  هک  دـیدرگ  نایب  لداعت  داجیا  لرتنک و  يارب  هبنج  هس  نارحب ، فیرعت 
زا مادکره  حرش  هب  لیـصفت  هب  يدعب  بلاطم  رد  مینک و  یم افتکا  اهلـصفرس  نایب  هب  طقف  هلاقم  نیا  رد  میزادرپ . یم یتلودریغ  ياهنامزاس 

سپ ام  روشک  رد  هدـمع  تیلاعف  دـش ، نایب  هک  روطنامهعبانم  شیازفا  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  شقن  - 1-6. تخادرپ میهاوخ  اهشقن  نیا 
بیصن يدایز  ياه  هبرجت  نیب  نیا  رد  دیاش  هک  تسا  هدوب  هدید  بیسآ  قطانم  هب  نآ  لاقتنا  یمدرم و  ياهکمک  بلج  هنیمز  رد  هلزلز ، زا 

سپ ار  دوخ  ناحتما  یلاوتم  نایلاس  لوط  رد  ایادـه  يادـها  یناسر و  کمک  هنیمز  رد  ناریا  روشک  مدرم  تسا . هدـش  ناراـک  ردـنا  تسد 
ار یلام  ای  یسنج  عبانم  طقف  عبانم  هک  دومن  هجوت  دیاب  دور . یم رامشب  ناریا  مدرم  هناتسود  ناسنا  تایـصوصخ  زا  یکی  ناونعب  دنا و  هداد 

ریغ ياهنامزاس  روضح  زا  تیلاعف ، ياـه  هنیمز هب  هجوت  اب  دـشاب . یم زین  يونعم  یناور و  یحور ، لـئاسم  هدـنریگرب  رد  دوـش و  یمن لماش 
اهزاین شهاکاهزاین  شهاـک  رد  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  شقن  - 2-6. دیدرگ دنم  هرهب هزرل  نیمز زا  یـشان  مالآ  شهاک  رد  دـناوتیم  یتلود 

هنوگ هب  ناوت  یمن ناونع  چیهب  هزرل  نیمز عوقو  زا  سپ  هک  ینعم  نیدب  تسا  نارحب  طیارش  زا  لبق  يراذگ  هیامرس  مزلتـسم  نارحب  ماگنهب 
رد هدمع  لماع  ود  دش .. لیان  هدراو  ياهتراسخ  زا  یتمسق  ناربج  هب  ناوت  یم اهنت  هکلب  ددرگ  اهتراسخ  شهاک  هب  رجنم  هک  درک  لمع  يا 
ود ره  ندش  یلمع  ياربیناگمه  یمومع و  ياهـشزومآ  بیزاس :   مواقم  يزاس و  نمیا  فلا : : زا دـنترابع  هدراو  ياهتراسخ  شهاک  تهج 

ياـهنامزاس یـساسا  ياهـشقن  زا  يزاـس  گـنهرف  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  يا  هدرتـسگ  یگنهرف  يزاـس  رتـسب  هب  زاـین  قوف  دروم 
یتاقیقحت و ياـههورگ  اـی  یـشزومآ و  ياـه  ملیف  هیهت  اههاگـشیامن ، يرازگرب  یگنهرف ، ياهـشیامه  ماـجنا  لاـثم  يارب  تسا . یتلودریغ 

تـسین يزیچ  هلحم  کی  نانکاس  شزومآ  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  هدزاب  اهنامزاس  نیا  ندوب  یمدرم  لیلدـب  هدرتسگ  یمدرم  ياهـشزومآ 
فرطیب رظان  ناونعب  دنناوت  یم یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رگید  فرط  زا  . دومن یلمع  ار  نآ  یتلود  ياهناگرا  طـسوت  اـی  راـبجا و  هب  ناوتب  هک 

ياهنامزاس شقن  - 3-6 دنیامن . یمومع  حطس  رد  شرازگ  راشتنا  هب  مادقا  دننک و  لمع  یصوصخ  یمومع و  ياهزاس  تخاس و  دنور  رد 
طـسوت اهنارحب  نیا  هک  تسا  هلزلز  زا  سپ  هدمآ  دوجوب  نارحب  رب 23  تیریدم  عقاو  رد  نارحب  یهدنامرفنارحب  یهدـنامرف  رد  یتلود  ریغ 

نانز ياهنارحب  ات  یتالصاوم  ياهریسم  نارحب  هدنریگرب  رد  دراوم  نیا  دنا . هدش يدنب  دک  یفرعم و  ناریا  هلزلز  تارطخ  شهاک  تیعمج 
هک یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رایتخا  رد  دیاب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  یعامتجا  ياهنارحب  رب  تیریدـم  تسا . هزرل  نیمز  زا  سپ  نارتخد  و 

یگداسب دـش ، هتفگ  اجنیا  ات  هک  هچنآ  رد  تقد  یمک  ابیریگ  هجیتن  ثحب و  - 7. دریگ رارق  دـننکیم  تیلاعف  ناکدوک  ای  نانز  هنیمز  رد  الثم 
زا یـشان  ياهتراسخ  شهاک  لحارم  مامت  رد  ار  یمهم  گرزب و  شقن  دـنناوت  یم هزادـنا  هچ  ات  یتلودریغ  ياهنامزاس  هک  تفایرد  ناوتیم 

، یگنهرف ياه  هنیمز  رد  هک  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  ریاـس  هچ  هلزلز  هنیمز  رد  صـصختم  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  هچ  دنـشاب . هتـشاد  هلزلز 
نیا هب  دیاب  نایاپ  رد  . دهد یم رارق  ریثات  تحت  ار  هعماج  کی  بناوج  مامت  هک  تسا  یلکشم  هلزلز  هک  ارچ  دننک  یم تیلاعف  یعامتجا و ... 

تیلوئسم چیه  نونکات  دوش و  یم هتسیرگن  یبنج  ياهتیلاعف  ناونع  هب  نانچمه  هنابلطواد  ياهتیلاعف  هب  ناریا  روشک  رد  هک  دوش  هجوت  هتکن 
بلاق رد  یمدرم  ياهتکراشم  تهج  رد  یندم  یگتفای  هعـسوت  مدع  لیلدب  نیا  دیاش  تسا و  هدشن  هتـشاذگ  اهداهن  نیا  هدـهع  رب  يا  هدمع
دوجو مدـع  رگید  تراـبع  هب  اـی  ینف  شناد  ياـقترا  تهج  رد  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس  شـالت  مدـع  لیلدـب  اـی  یتـلود و  ریغ  ياـهنامزاس 
بیترت نیدب  تسا . نییاپ  هب  الاب  زا  نارحب ، تیریدم  اب  هطبار  رد  تلود  نالک  دید  رگید  فرط  زا  . دشاب صـصختم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس 

رد هک   تسا  يزیچ  نیا  ددرگ و  یهد  سیورس  اهنآ  هب  نارحب  زورب  تروص  رد  دیاب  هک  دنتـسه  يدارفا  هعماج ، مدرم  هاگدید  نیا  رد  هک 
یتیریدـم ماظن  رد  یلو  ددرگ . یم هجوت  نآ  هب  لصا  ناونع  هب  هراومه  روشک  نارحب  تیریدـم  ماـظن  رب  مکاـح  بلـص  یتیریدـم  راـتخاس 
وگخـساپ ناریا  نوچ  يرواـنهپ  روشک  رد  دـناوتیم  هک  تسا  يا  هنیزگ  هار و  اـهنت  نیا  دوش و  یم شخپ  حوطـس  مامت  رد  تیریدم  روانش ،

ياهرهـش ریاس  هب  یهجوت  نیرتکچوک  دشاب و  یم نارهت  رهش  روحم  رد  اهتبحـص  اهـشالت و  مامت  هک  میتسه  دهاش  رـضاح  لاح  رد  دشاب .
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دوش و یمن دـنرادن  نارهت  رهـش  زا  رتمک  یهاگیاج  هلزلز  رطخ  يزیخ و  هزرل  رظن  زا  انئمطم  هک  زیربت  سابعردـنب و  نامرک ، هلمج  زا  ناریا 
هنابلطواد ياـهتیلاعف  هب  نداـهن  جرا  اـب  هک  دوش  یم داهنـشیپ  یتیریدـم  راـک  هار  ناوـنع  هب  . تسا نارحب  تیریدـم  ندرک  زکرمتم  هرمث  نیا 

رد ددرگ و  ناریا  روشک  لک  رد  هلزلز  اب  هلباقم  گنهرف  هعاشا  تهج  رد  اهنامزاس  نیا  هب  تاـناکما  هئارا  رد  یعـس  یتلودریغ  ياـهنامزاس 
عباـنم و . دوـش هتـسیرگن  اـهنامزاس  ریاـس  هب  یـشزومآ  ياـهروحم  ناوـنع  هب  هنیمز  نیا  رد  صـصختم  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس  هب  نـیب  نـیا 

دنمناوت زکرم   " تاراـشتنا هلمج  زا  تسا  هدـش  يدـنب  عمج  یفلتخم  عباـنم  زا  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  هب  طوبرم  فیراـعت  .         1: عجارم
، ناریا هلزلز  تارطخ  شهاک  تیعمج  " ناریا ، رد  هلزلز  زا  سپ  ياـهنارحب  اـب  ییانـشآ  .             "2" ناریا یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يزاـس 

تارطخ شهاک  تیعمج  ریبد   * www.EHRSI.com ناریا : هلزلز  تارطخ  شهاک  تیعمج  یناسر  عالطا  هاـگیاپ  .             13833
ناریا  هلزلز 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  عفنیذ ،  ياه  هورگ  یسایس ، بازحا 

يرالاس مدرم  دنور  نانآ ، تکراشم  نودـب  نیا ، دوجو  اب  تخاس ، روبجم  یـسایس  نایرج  رد  تکرـش  هب  ار  نادنورهـش  ناوت  یمن  هچرگ 
کی يارب  دننادیم  حالـص  هک  هنوگنآ  دوخ  یگدنز  هب  نداد  ناماس  هنادزآ و  تکراشم  يارب  دارفا  قوقح  تیاعر  دش . دـهاوخ  فیعـضت 

باـختنا يارب  دـننک ، یم  بوـصنم  ار  یناـسک  دـننز و  یم  تسدراـی  هب  یـسایس  بازحا  یـسایس  بازحا  تـسا . یمازلا  یمدرم  تموـکح 
؛ دنشاب فلاخم  حانج  رد  رگا  و  دننک ؛ یم  نییعت  از  تلود  یشم  طخ  دنشاب  تیرثکا  حانج  ردرگا  دنزادرپ ؛ یم  تیلاعف  هب  یتلود  تاماقم 
دنزرو ، یم  تردابم  عفنیذ  ياه  هورگ  نایم  رد  كرتشم  ياه  تسایس  يارب  تیامح  بلج  هب  نیزگیاج  ياه  تسایس  تاداقتنا و  هئارا  هب 
زا یخرب  رد  دننک . یم  نییعت  هطباض  راتخاس و  تاررقم  یـسایس  تاثح  ابم  يارب  و  دنهد ؛ یم  شزومآ  یناگمه  لئاسم  دروم  رد  ار   مدرم 

يداصتقا عفانم  رگید ، ياهماظن  رد  دشاب . رثوم  یلماع  بزح  کی  ءاضعا  قیوشت  بذج و  رد  تسا  نکمم  يژولوئدیا  یسایس ، ياه  ماظن 
رد تسا . توافتم  ًالماک  رگیدکی  اب  بازحا  ياه  شور  تالیکـشت و  دشاب . رت  مهم  یتدیقع  تادـهعت  زا  دـناوت  یم  یعامتجا  هاگدـید  ای 

دارفا طسوت  یصاصتخا  روطب  ًابیرقت  هک  دنـشاب  یمظنم  ًالماک  ياهنامزاس  دنناوت  یم  یبزح  دنچ  یناملراپ  ياهماظن  فیط ، نیا  يوس  کی 
 -- بیقر بازحا  هکییاج  ینعی  دراد ، رارق  اکیرمآ  ةدـحتم  تالایا  فیط  نیا  رگید  يوس  رد  دـنوش . هرادا  تقو  مامت  تروصب  يا و  هفرح 
راهچ ره  هک  دـنراد --  روشک  حطـس  رد  هرگنک و  رد  هدرتسگ  یتیلاـعف  هک  دنتـسه  يزکرمتم  ياـهنامزاس  تارکومد --  هاوخیروهمج و 
ماـظن کـی  رد  یتاـباختنا  تازراـبم  دـنوش . یم  دّـحتم  یتاـباختنا  تازراـبم  يرازگرب  يارب  یّلم  لاـعف  ياـهنامزاس  تروـصب  راـبکی  لاـس 

حلص یـشور  ۀئارا  تسا : يّدج  نانآ  فیاظو  اّما  تسا . هناقمحا  تاق  وا  یهاگ  ریگ و  تقو  گرب ، خاش و  رپ  بلغا  يرالاس  مدرمرادفرط 
ياهنامزاس و  عفنیذ   ياه  هورگ  دننک . نییعت  ار  یمومع  تسایـس  باختنا و  ار  دوخ  ناربهر  دـنناوتب  مدرم  نآ  قیرط  زا  هک  هنالداع  زیمآ و 

هنابلطواد یـصوصخ و  ياهنامزاس  زا  يدادـعت  وضع  تسنکمم  رالاس  مدرم  ياهتموکح  زا  کی  ره  رد  نادنورهـش  زا  کی  ره  یتلود  ریغ 
هب راداو  ار  یتلود  نالوئـسم  دـنهاد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یلک  ياهتـسایس  یعونب  هی  دنـشوک  یم  هک  عفنیذ  ياه  هورگ  هلمج  زا  دـشاب -- 
ره هک  دنناد  یم  نادنو  رهـش  یمامت  اّما  دننک  داقتنا  صاخ " ياه  هورگ   " ذوفن زا  تسا  نکمم  نادـقتنم  دـننک . یم  دوخ  دـیاقع  زا  تیعبت 

ندرب لاوئـس  ریز  دـنک . یم  تیاـمح  دوخ  ياـهنامرآ  زا  عاـفد  ندـش و  لکـشتم  يارب  عفنذ   ياـه  هورگ  نیا  قوقح  زا  یمدرم  تموـکح 
یلاوئـس حرط  ماگنهب  ار  يراگن  همانزور  الاب  سکع  تسا . دازآ  عماوج  رد  يداع  دـنور  کـی  دـنت ، ینحل  اـب  مهنآ  یـسایس  ياهتیـصخش 

يراجت و يداصتقا ، لئاسم  نوماریپ  یتنـس  راشف  ياه  هورگ  زا  يرایـسب  دـهد  .  یم  ناشن  هسنارف  يروهمج  تسایر  ياـهدزمان  زا  یکیزا 
هدافتـسا يرـالاس  مدرم  ياـهتموکح  زا  يرایـسب  رد  یناوارف   ذوفن  زا  ناـنچمه  يرگراـک  ياـه  هیداـحتا  دـنا و  هتفرگ  لکـش  يزرواـشک 

هنوگب تسا  هتفای  ریثکت  هدرک و  دشر  تّدشب  اه  هورگ  نیا  دادـعت  عفنیذ و  ياه  هورگ  تیهام  ریخا ، ياه  ههد  رد  لاح ، رهب  دـنرادروخرب .
، يا هفرح  ياهنامزاس  دـنریگیم . رب  رد  ار  یبهذـم  ياه  تیلاعف  یتح  یـسایس و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  یمامت  ًابیرقت  اـهنآ  هک  يا 
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طیحم زا  تظافح  نادنمتـسم و  يارب  هتفرـشیپ  یکـشزپ  ياه  تبقارم  دننام  یـصخشم --  ياه  نامرآ  زا  هک  عفنیذ  یّلم  ياه  هورگ  هارمه 
زین اه  تلود  دـنا .  هتفای  یگتـسجرب  دوشن ، اـهنامزاس  نیا  ءاـضعا   لـماش  میقتـسم  روطب  تسا  نکمم  نآ  زا  لـصاح  عفاـنم  هک  تسیز -- 

ياهرهـش نارادرهـش  یتلایا ، نرادـنامرف  ياه  نمجنا  اـکیرمآ ، ةدـحتم  تـالایا  رد  دـننک : لـمع  عفنیذ  ياـه  هورگ  ناونع  هب  تسا  نکمم 
تیلاعف هب  تسد  ذوفن  لامعا  يارب  تسا  نانآ  رظن  دروم  هک  یلئاسم  دروم  رد  اکیرمآ  هرگنک  اـب  میقتـسم  روطب  یتلاـیا  هننقم  ةوق  گرزب و 

هسلج کی  ياشامت  لاح  رد  ار  يدرم  الاب  سکع  تسا .  تاعالطا  دازآ  نایرج  زا  یشخب  یئاضقروما  نایرج  هب  دازآ  یـسرتسد  دننز . یم 
هورگ دنراد --  تیمها  ماقرا  دشاب . هدیچیپ  دـناوت  یم  راشف  ياه  هورگ  تسایـس  راک  زاس و  دـهد .  یم  ناشن  نیچ  نویزیولت  رد  همکاحم 

رد اّما  دنوشیم . یتلود  نیلوئـسم  هجوت  رظن و  بلج  ببـس  دوخ  هب  يدوخ  دنرادروخرب  یّلم  حطـس  رد  رادفرط  يرتشیب  دادعت  زا  هک  یی  اه 
هب دنناوت  یم  دننک  یم  دهعت  ساسحا  دوخ  لئاسم  هب  تبـسن  تدشب  هک  هدرـشف  ییاهنامزاس  اب  رت  کچوک  ياه  هورگ  دراوم ، زا  يرایـسب 
ریغ ياهنامزاس  روهظ  ریخا  ياه  ههد  رد  هجوت  روخ  رد  ياـه  تفرـشیپ  زا  یکی  دنـشاب . راذـگ  رثا  دوخ  دادـعت  زا   رتشیب  بتارم  هب  ینازیم 

هک فدـه  کی  ای  ّتلم و  کـی  هعماـج ، کـی  ياـه  زاـین  نیمأـت  يارب  دوخ  شـالت  رد  اـهنامزاس  نیا  تسا . یللملا  نیب  حطـس  رد  یتلود  
رب تراظن  یلم و  هدمع  لئاسم  نوماریپ  هجوت  بلج  شزومآ و  تیامح ، اب  ات  دنراد  یعس  دشاب ، هدش  فیرعت  یناهج  حطـس  رد  تسنکمم 
زا يروتانس  دزمان  نمربیل    فزوج  دنـشک . شلاچ  هب  ار  نآ  یتح  دننک و  لیمکت  ار  تلود  تامادقا  یـصوصخ ، شخب  تلود و  درکلمع 

طـسوت يرگید  زا  سپ  یکی  عفنیذ  ياـههورگ  دوـش . یم  هدـید  اـهناشن  شتآ  اـب  هناتـسود  يوـگتفگ  لاـح  رد  لاسرد 2006  تاـیتکنک  
اب رگیدکی  ياکرـش  ناونع  هب  تارک  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  اه و  تلود  ددرگ  یم  نیمات  اهنآ  تیاضرو  دنوش  یم  بلج  نارادمتـسایس 
زا هک  ییاه  حرط  يارجا  ۀـنیمز  رد  ارزاین  دروم  صـصختم  يورین  مزال و  تراهم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تسنکمم  دـنراد . يراـکمه  مه 

ینارنخس لاح  رد  اکیرمآ ،   يرگراک  ياهنامزاس  نویـساردف  سیئر  ینیئوس ،  ناج  دننک . مهارف  تسا  هدش  يرازگ  هیامرـس  تلود  يوس 
تـسا نکمم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دـنا . تیمها  زئاـح  عفنیذ  ياـههورگ  ناـیم  رد  ناـنچمه  يرگراـک  ياـه  هیداـحتا  تسـشن . کـی  رد 

ییاهفده هعومجم  ای  صاخ  فده  کی  دربشیپ  لابندب  یهورگ و  ییاهنامرآ  رادفرط  تسا  نکمم  ای  دنشاب و  هتـشادن  یـسایس  یگتـسباو 
زا یـسایس  لرتنک  نیرتمک  تحت  یتلود ، ریغ  ياهنامزاس  هک  تساـجنیا  رد  یـساسا  هتکن  یطیارـش ، ره  تحت  تسا . ّتلم  عفنب  هک  دنـشاب 

. دنهد یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  اهتلود ، يوس 

یتلود ریغ  ياه  نامزاس  تیلاعف  قیمعترد  یکینورتکلا  ياه  هکبش  شقن 

یناریا یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  نایم ، نیا  رد  تسا و  هداد  رارق  یندـم  هعماج  رایتخا  رد  يدـنمتردق  تاناکما  تنرتنیا ، دربراک  همدـقم  ● 
يارب يدنمورین  رازبا  یکینورتکلا  ياه  هکبـش  دنرب . یم  هدافتـسا  تسا ، هتـشاذگ  اه  نآ  رایتخا  رد  تنرتنیا  هک  ییاه  تصرف  زا  جیردت  هب 
هکبش يایازم  زا  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  زونه  هک  تفریذپ  دیاب  دنیآ و  یم  باسح  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  تیلاعف  قیمعت  شرتسگ و 

شیارگ هک  دهد  یم  ناشن  ریخا  ياه  لاس  لوط  رد  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  تیلاعف  لوحت  دنور  یلو  دنا ، هدرکن  ینادنچ  هدافتسا  يزاس 
یم طسب  حرـش و  نینچ  ار  يزاس  هکبـش  قطنم  ياه  یگژیو  دیفم  هلمج  دنچ  رد  یلک  نیلیرم  دراد . دوجو  هکبـش  داجیا  يارب  يدـنمتردق 

، هکبـش تسا ، مظنم  یگداس  رگنایامن  متا  هک  یلاح  رد  تسا . کیمانید  هکبـش  هدـنیآ  نرق  رد  ملع  داـمن  تسا . هتـشذگ  متارـصع  دـهد :
يریگدای اب  هدش  نییعت  شیپ  زا  يریگ  تهج  نودب  دشر  تسا  رداق  هک  ینامزاس  اهنت  دنک . یم  تیاده  ار  یگدیچیپ  هتخیر  مه  هب  تردق 

ماحدزا کی  دننک . یم  دودحم  دهد  خر  تسا  نکمم  هک  ار  هچ  نآرگید  ياه  يژولوپوت  همه  تسا . هکبـش  دـشاب ، هتـشاد  امنهار  نودـب 
یتح راتخاس و  نیرت  مک  اب  تسا  ینامزاس  هکبش  عقاو ، رد  تسا . دودحمان  زاب و  فرط  ود  ره  زا  اذل  دراد و  يددعتم  ياهزرم  يا ،  هکبش 

يواح دـنناوت  یم  هکبـش  کیرد  اهنت  ارگاو ، ًاتقیقح  يازجا  زا  يا  هعومجم  تقیقحرد ، تسا . راـتخاس  نودـب  ـالوصا  هک  تفگ  ناوت  یم 
یتاعالطا هعماـج  کـی  رتسب  رد  اریز  تسا ، لـمات  لـباق  رایـسب  فیرعت  نیا  دـنک . یم  لـمع  لـک  کـی  ناونع  هب  هک  دـشاب  ینیتسار  عونت 
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هکبـش ددعتم : ياه  هکبـش  زا  تسا  یبیکرت  هعماج  رت ، قیقد  یهاگن  اب  دنک و  یم  ریوصت  ار  ییارگمه  ینعی  هکبـش  رثوم  درکراک  هدیچیپ ،
ًاساسا . يزرمارف ياه  هکبش  اه  نیا  رب  هوالع  يا و  هنایار  ياه  هکبش  یـصخش ، ياه  هکبـش  ینامزاس ، نورد  هکبـش  اه ، نامزاس  نایم  ياه 

تارییغت تالوحت و  لماوع  ناونع  هب  يزاس  هکبش  اه و  هکبـش  زا  ناققحم  زا  یخرب  دوش . یم  يراج  اه  هارگرزب  نیمه  قیرط  زا  تاعالطا 
، دنراد عماوج  رد  اه  نآ  يرادیاپ  نیمضت  تاحالـصا و  ياقترا  رد  یمهم  شقن  اه  هکبـش  هک  دنا  هتـشاد  دیکات  دنا و  هدرک  دای  یعامتجا 
هک اج  نآ  زا  دنتـسه . دـیدج  ياه  تفایهر  صوصخ  رد  عامجا  داجیا  شناد و  تاعالطا و  لداـبت  يارب  يدـنمتردق  رازبا  اـه  هکبـش  اریز 
اه نآ  يراذـگ  ریثاـت  ذوـفن و  نازیم  دـنروآ ، یم  درگ  عوـضوم  کـی  لوـح  فـلتخم  ياـه  هصرع  رد  ار  عـفن  يذ  ياـه  هورگ  اـه ، هکبش 

دروآ و یم  مهارف  یعامتجا  یمزع  يا ، هکبش  قطنم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دوب . دهاوخ  درفنم  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  زا  رت  شیب  عامتجارب 
. تسا هکبش  ياضعا  نایم  دوجوم  توافت  شریذپ  نیع  رد  ییارگمه  یعون  هکبـش ، دشاب . هعماج  رد  لوحت  رییغت و  یتایح  عبانم  دناوت  یم 

هدرک زاغآ  یکینورتکلا  تسپ  کی  اهنت  نتـشاد  زا  یخرب  دنراذگ . یم  تنرتنیا  هصرع  هب  مدـق  جـیردت  هب  یناریا  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس 
هب ار  دوخ  يا  هکبـش  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب  دنتفر و  رت  شیپ  دـح  نیا  زا  یخرب  . دنـشاب یم  یـصاصتخا  هاگیاپ  ياراد  رگید  یخرب  دـنا و 
رد ناریا  یندم  هعماج  ياه  نامزاس  يزاس  دـنمناوت  زکارم  رد  هک  یـشزومآ  ياه  هرود  هعومجم  دـنرب . یم  شیپ  هب  یکینورتکلا  تروص 

رایـسب هقالع  اه  نامزاس  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دش ، رازگرب  نآ  ياهدربراک  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا  صوصخ  رد  هتـشذگ  هام  لوط 5 
شناد دیاب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  تسا . رنه  کی  يزاس  هکبـش  اریز  تسین ، یفاک  هقالع  اما  دـنراد ، تنرتنیا  رد  لاعف  روضح  هب  يدایز 
يزاس هکبش  هیلوا  لوصا  دنشاب ● . هتشاد  رایتخا  رد  يریگ  عالطا  یناسر و  عالطا  روظنم  هب  تنرتنیا  يا  هکبش  ياهدرکراک  يارب  ار  مزال 

عمج تاعالطا  دـنناوت  یم  نانآ  دنتـسه . اراد  ار  رگیدـکی  هب  تاعالطا  لاسرا  ییاناوت  ءاضعا  نآ  رد  هک  تسا  یقفا  یطابترا  تیلاعف  کی 
هکبش ات  دوش  یمن  لدابت  ءاضعا  همه  نایم  تاعالطا  نآردًاهاگ  هک  دنتـسه  ییاه  هکبـش  دنزادرپب . نآ  لدابت  هب  ربارب  هیاپ  کیرب  يروآ و 
زیگنا تفگش  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دریگ . لکش  رتگرزب  هکبـش  کی  نایم  رد  يرتکچوک 
شالت رفندض ، ياه  نیم  اب  هزرابم  دنراذگب . ياج  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ  ياهدرواتـسد  ندش  قفوم  متـسیب  نرق  رخآ  ههد  رد  يزاس  هکبش 

ریغ ياه  نامزاس  هک  دـنا  هدوب  ییاـه  هصرع  یللملا ، نیب  يرفیک  ناوید  داـجیا  ناـکدوک و  راـک  لاکـشا  نیرتدـب  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب 
رب هیکت  اب  هک  تسا  اهنامزاس  نیا  یتاعالطا  یطابترا  تیلاعف  عون  مهم ، هتکن  دنا . هتشاد  اهنآ  ياهفده  درب  شیپ  رد  ییازس  هب  شقن  یتلود 
یم هکبـش  تیمامت  هب  ینادـنچود  تردـق  راک ، لصاح  دنتـسه و  میهـس  تاعالطا  لداـبت  رد  همه  تسا . هتفرگ  تروص  یقفا  ياـه  هکبش 

 ، اه سنارفنک  رد  روضح  يارب  روما  یگنهامه  یلام و  نیمات  يارب  یگنهامه  هتیمک  کی  اه  هکبش  نیا  رد  يدومع  راک  زاس و  اهنت  دهد .
هدننک لصتم  هلیـسو  کی  تنرتنیا  هکنیا  هدـش  ناشن  رطاخ  اهلاس  نیا  رد  اهراب  هک  يا  هتکن  تسا . هدوب  تاثحابم  جـیاتن  ساکعنا  روظنم  هب 
زگره دوش ، لیدبت  زیگنا  ترفن  رما  کی  هب  يزاس  هکبـش  رگا  هک  تسا ، هدرک  ناشن  رطاخ  راف "   " هکنانچ و  طلـست . رازبا  کی  هن  تسا و 

یم خر  یتاعالطا  هعماج  کی  رتسب  رد  تاعالطا  دازآ  لایـس و  نایرج  رتسب  رد  يزاس  هکبـش  دوش . یمن  یعامتجا  هیامرـس  شیازفا  ثعاب 
رد دیدج  ینامزاس  رادومن  یعون  اه  هکبش  عقاو  رد  ددرگ . نیمضت  دیاب  اه  هکبش  نورد  رد  تاعالطا  لایس  دازآ و  نایرج  نیاربانب ، دهد .

رابنا ندرک و  عیزوت  ناوت  رد  ینعی  نآ  ییآ  راک  رد  ار  هکبـش  ره  يدنمـشوه  خـیراپ ، لاود  ینواسربناهوم و  دـنا . یتاعالطا  هعماج  کـی 
، نیاربانب دـشاب . رـسیم  هکبـش  رد  تاـعالطا  ربارب  دازآ و  ناـیرج  هک  نآ  رگم  تسین  رودـقم  نیا  ودـنناد  یم  تاـعالطا  شزادرپ  ندرک و 
زا یخرب  تسا ● . یتاعالطا  هکبـش  کـی  ییآراـک  نیمـضت  تسا  رـشب  نیداـینب  قوقح  زا  هک  يدرف  یـصوصخ  ياـضف  تمرح  هب  مرتحا 

عیرـس نایرج  تسا ▪ . رثوم  هداس و  رایـسب  تنرتنیا  ياضف  رد  راک  یتلود ▪ ) ریغ  ياهنامزاس  ياـهتیلاعف  قیمعت  رد   ) يزاـس هکبـش  ياـیازم 
رد هژیو  هب  تسا ، تیقفوـم  لـماوع  زا  یکی  تعرـس ، تسا و  یکینورتـکلا  ياـه  هکبـش  تنرتـنیا و  مهم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  تاـعالطا 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  دریگ . تروص  دـیاب  یمومع  یناسر  عالطا  ای  دـنراد  يروف  مادـقا  هب  زاین  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هک  ییاه  تیعقوم 
مهارف صاخ  هزوح  کی  رد  هژیو  هب  ار  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  يراکمه  هنیمز  اه  هکبـش  دنرب . هدافتـسا  رایـسب  یگژیو  نیا  زا  دنناوت  یم 
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رد روضح  يزاس و  هکبـش  دنربب . شیپ  ار  دوخ  یناسنا  دصاقم  دنناوتب  رتهب  اهنامزاس  نیا  هک  دنوش  یم  ثعاب  بیترت ، نیا  هب  دنروآ و  یم 
، شناد يریگارف  اب  اه  نامزاس  دوش و  یم  لدابت  هکبـش  ياضعاا  طسوت  تعرـس  هب  شناد  اریز  دنوش ، یم  ییاناوت  شیازفا  ثعاب  اه  هکبش 

ياه هکبـش  هژیو  هب  دـنهد ، یم  شیازفا  ار  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  ذوفن  بیرـض  اه  هکبـش  دـنوش . یم  دـنمناوت  تاـیبرجت  اـه و  تراـهم 
یم رزخ ) يایرد  تسیز  طیحم  زا  تظافح  يارب  يا  هکبـش  ای  روشک و  رد  زدـیا  اـب  هزراـبم  يارب  هکبـش  کـی  لیکـشت  دـننام   ) یعوضوم

دنیآ و یم  مه  درگ  توافتم  تایبرجت  قیالع و  اب  اه  نامزاس  اریز  دـنوش ، رهاظ  هعماج  رد  رییغت  داجیا  دـنمتردق  رـصانع  ناونع  هب  دـنناوت 
زا یخرب  دـنزاس . مهارف  تبثم  تارییغت  داجیا  يارب  یلمع  ياهلح  هار  ات  دـنراذگ  یم  تکراـشم  هب  ار  دوخ  ياـه  ییاـناوت  اـه و  صـصخت 

نامز یط  رد  ییآ  مهدرگ  داجیا  درک  راک  ياراد  هکبش  اریز  دنا ، هدرب  مان  تاحالصا  دنمتردق  ياهرازبا  ناونع  هب  اه  هکبش  زا  نادنمشناد 
ریغ ياه  نامزاس  یلقادح  فادها  دربشیپ  هب  دنتـسه ، اهتوافت  شریذپ  نیع  رد  يراکمه  یعون  هک  عفن  يذ  ياه  هورگ  ياه  هکبـش  تسا .

ناسانـشراک دنتـسه و  عفن  يذ  ياه  هورگ  زا  یکی  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  نوگمهان ، ياه  هکبـش  رد  دننک . یم  يرایـسب  کمک  یتلود 
یم رظن  لدابت  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  رانک  رد  ناراذگتسایس  ناققحم ، اه و  هاگشناد  دیتاسا  یصوصخ ، ياه  تکرش  ناریدم  یتلود ،

سنارفنک هعومجم  هژیو  هب   ) یناهج ياه  سنارفنک  اهـشیامه و  رد  ار  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  تکراـشم  دـنناوت  یماـه  هکبـش  دـنزادرپ .
رتشیب بتارم  هب  ًامومع و  یعمج ، تیوضع  زا  هدمآ  تسد  هب  رابتعا  دنیامن . لیهـست  دنک ،) یم  رازگرب  دحتم  للم  نامزاس  هک  یناهج  ياه 
يارب هژیو  هب  دنـشاب ، دوخ  ياضعا  زا  تیامح  يارب  يرازبا  دـنناوت  یم  اه  هکبـش  تسا . ییاهنت  هب  نامزاس  کی  تیلاعف  زا  یـشان  رابتعا  زا 

شیازفا رد  دـنناوت  یم  دنتـسه ، ناگمه  سرتسد  رد  اـه  هکبـش  هک  اـجنآ  زا  دـنریذپ . بیـسآ  دوخ  ياـهتیلاعف  هطـساو  هب  هک  ییاـهنامزاس 
یتلود ریغ  ياه  نامزاس  ياه  تیلاعف  یلام  نیمات  رد  دـنناوت  یم  یکینورتکلا  ياـه  هکبـش  دـنیامن . اـفیا  ار  یمهم  شقن   ، یمومع یهاـگآ 

هب دنـشاب و  هتـشاد  اهنآ  ياه  تیلاعف  زا  يرتهب  تخانـش  یـسرتسد و  اه  نامزاس  ياهتیلاعف  هعومجم  هب  " اـه هدـنهد  کـمک  ، " دنـشاب رثوم 
طابترا رتسب  کی  اریز  دـنوش ، یم  يروآون  شیازفا  ثعاب  اه  هکبـش  نیا  ماجنا  رـس  دـننک . کمک  درفنم  ياـه  ناـمزاس  زا  رتهب  اـه  هکبش 

، دریگ یم  تروص  هکبـش  ياـضف  رد  هک  ییاـهوگتفگ  ناـیم  زا  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هراومه  دوش و  یم  رارقرب  ، ازجا ناـیم  یمئاد 
اب اه  هکبـش  دنـشاب  هتـشاد  یفلتخم  ياه  لکـش  دنناوت  یم  اه  هکبـش  اه  هکبـش  لاکـشا  دنوش ● . حرطم  يدـیدج  هناروآون  ياه  هاگدـید 
اب رگید  یخرب  و  دـنبای ) روضح  دـنناوت  یم  زین  دارفا  اـه و  هناـسر  یتلود ، ریغ  ياـه  ناـمزاس  رب  هوـالع  اـه ، هکبـش  نیا  رد  زاـب ( تیوضع 
.( دریگ یم  لکش  اه  نامزاس  نیا  تیوضع  اب  طقف  یتلود و  ریغ  ياه  نامزاس  نایم  هک  یـصاخ  ياه  هکبـش  دننام   ) دنتـسه هتـسب  تیوضع 
رد دـناوت  یم  هکبـش  تسا ). هدافتـسا  لباق  روبع  زمر  ياراد  دارفا  يارب  لباق  هکبـش  نورد  تاـعالطا   ) دنتـسه زاـب  یـسرتسد  ياراد  یخرب 

نامزاس رضاح  لاح  رد  لاثم ، يارب  دنـشاب . هکبـش  لاعف  ياضعادنناوت  یم  نامزاس  ياضعا  دریگ و  لکـش  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  نورد 
زین دوخ و  ياضعا  یناسر  عالطا  يارب  یطابترا  بسانم  رتسب  کی  زونه  اما  دـنراد ، وضع  رازه  زا 5  شیب  هک  دنراد  دوجو  ناریا  رد  ییاه 

. دننک یم  ربارب  نیدنچ  ار  نامزاس  ناوت  تردـق و  ینامزاس ، نورد  ياه  هکبـش  دـنرادن . نامزاس  ياه  همانرب  رد  ءاضعا  تکراشم  لیهـست 
کی يارجا  لوح  دـنناوت  یم  اه  هکبـش  . دـنوش یم  وضع  اه  نآ  رد  عفانم  نابحاص  زا  يا  هعومجم  دنتـسه و  نوگمهان  اه  هکبـش  زا  یخرب 

يا و هقطنم  رگید ، یخرب  یلم ، اـه  هکبـش  زا  یخرب  دـنریگ . لکـش  رثکادـح ) اـیاه  لقادـح  رـس  رب  قفاوت   ) عوضوم کـی  لوح  اـی  هماـنرب 
عون ، ءاضعا بیکرت  ساسا  رب  ار  اه  هکبـش  ناوت  یم  هدـش ، رکذ  بلاطم  هب  هجوت  اب  دنتـسه . یناهج  ياه  هکبـش  اه ، هکبـش  نیرتدـنمتردق 
نازیم ياراد  روخارف ، هب  کی  ره  دومن . يدـنب  میـسقت  شـشوپ ، تحت  ياـیفارغج  هکبـش و  عوضوم  اـه ، نآ  هب  یـسرتسد  نازیم  تیوضع ،

هدافتسا رثکت  نیا  فلتخم  يایازم  زا  دنتسه و  وضع  يددعتم  ياه  هکبش  رد  اهنامزاس  زا  یخرب  هاگ  دنتسه . یتوافتم  يراذگ  ریثات  ذوفن و 
عیزوت ياه  تسرهف  داجیا  تسا ▪ : ریز  حرـش  هب  یکینورتکلا  هکبـش  کی  یلـصا  ياـه  یگژیو  یخرب  یلـصا  ياـه  یگژیو  دـنرب ● . یم 
هجوت بلاج  ًانمـض  تاعالطا . عیزوت  فدـه  اب  یکینورتکلا  هثحابم  ياه  هورگ  داجیا  ای  یکینورتکلا ) ياـه  هماـن  ربخ   ) یکینورتکلا تسپ 

دانـسا و يزاجم ، ياه  هناخباتک  لکـشت  تسا ▪ .  هدـش  داجیا  مه  یکینورتکلا  ياـه  سنارفنک  ناـکما  اـه ، هاـگیاپ  زا  یخرب  رد  هک  تسا 
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ءاضعا و هب  ینورتکلا  تامدخ  هیارا  هکبش ▪ . ياضعا  یتاعالطا  کناب  هژیو  هب  تساه ، ترورض  زا  هکبـش  کی  رد  یتاعالطا  ياه  کناب 
یم دـنویپ  تاحفـص  یللملا ▪ . نیب  عماجم  اـه و  سنارفنک  رد  تکرـش  يارب  یگنهاـمه  تامدـخ  هیارا  یقوقح ▪  ياـه  هرواـشم  هلمج  زا 

هحفـص ياراد  دناوت  یم  یتلود  ریغ  نامزاس  ره  دننک ▪ . لمع  نادنم  هقالع  عفانم و  نابحاص  همه  هدافتـسا  يارب  یهاگرد  ناونع  هب  دنناوت 
دنناوت یم  اه  نامزاس  تروص ، نیا  هب  دریگ  هرهب  یصاصتخا  یکینورتکلا  تسپ  کی  زا  دشاب و  هکبش  هاگیاپ  رد  دوخ  صاخ  تاحفـص  ای 
نامزاس ياه  تیلاعف  زا  ار  ءاضعا  دناوت  یم  اه "  سنارفنک  اهرانیمس و   " شخب کی  سیسات  دنیامن ▪ . یفرعم  هکبش  هعومجم  رد  ار  دوخ 

تایبرجت نیرتهب  شخب  سیـسات  دننک ▪ . یفرعم  شخب  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  شیامه  دنناوت  یم  ءاضعا  دـنک . علطم  رگید  یتلود  ریغ  ياه 
يا هکبـش  هاگیاپ  کی  شزومآ  شخب  دوش ▪ . لقتنم  ءاضعا  همه  هب  یتلود ، ریغ  ياه  ناـمزاس  قفوم  تاـیبرجت  اـت  دوش  ثعاـب  دـناوت  یم 

ریظن  ) دزاس حرطم  ار  یـشزومآ  لیاسم  یتلود ، ریغ  ياه  نامزاس  صاخ  ثحاـبم  رد  دـناوت  یم  لاـح  نیع  رد  اریز  دراد ، يرایـسب  تیمها 
، یلام نیمات  ياه  شور  یلام ، عبانم  تیریدـم  یناسنا ، عبانم  تیریدـم  يرگ  تیامح  ياه  شور  هورگ ، ییایوپ  فیراـعت ، هیاـپ و  سورد 

یعوضوم ياه  شزومآ  هلـسلس  کی  یللملا و  نیب  ياه  هصرع  رد  روضح  ياـه  هویـش  یمومع  طـباور  ياـه  یگژیو  يربهر ، ياـه  هویش 
تاعوضوم یتیـسنج ، لیلحت  ثحابم  يدنورهـش ، قوقح  رـشب و  قوقح  یطیحم ، تسیز  رادـیاپ ، هعـسوت  ثحاـبم  هنیمز  رد  شزومآ  ریظن 

هعومجم زا  دارفا  یخرب  هک  دـیآ  یم  شیپ  هاگ  تاعالطا . تاطابترا و  يروانف  صاخ  ياه  شزومآ  نیا ، رب  هوـالعو  هریغ  ناـناوج و  هژیو 
رد هکبش  رد  راک  لوصا  هک  همان  مهافت  یعوندشاب  مزال  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دننک . یم  هدافتسا  ءوس  هکبـش  کی  رد  هدش  مهارف  تاعالطا 

ياهروشک زا  یخرب  رد  يزاس  هکبـش  راک  هبرجت  دـنک  فیرعت  نآ  رد  ارءاضعا  نیب  طباور  دـناوتب  اـت  دوش  میظنت  دـشاب  هدـش  میـسرت  نآ 
ای ظیلغ  تاعالطا  هیارا  اه  هشیدنا  تقرس  اریز  دشاب ، هکبش  راک  تیلک  رب  رظان  یتاررقم  لقادح  تسا  مزال  هک  هداد  ناشن  یقرـش  ییاپورا 

مهافت کی  دوجو  دنا . هجاوم  اه  نآ  اب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  هک  دنتـسه  ياهدیدهت  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  ریوصت  بیرخت  قثومان و 
ياه تسرهف  ای  اهرورس  تسرهف  ثحابم  ياه  تسرهف  ای  اهرورس  تسرهف  دنک ●. ییازسب  کمک  طباور  يزاس  فافش  هب  دناوت  یم  همان 
نیا تبث  بناوج  دـشاب . یم  تنرتنیا  رد  يا  هکبـش  تیلاـعف  دـیفم  رایـسب  قفوم و  لاکـشا  زا  یکی  یکینورتـکلا ، یناـسر ) عـالطا   ) هثحاـبم

هثحابم ثحب و  ناکما  نامز ، رد  ییوج  هفرـص  هدیـسر ، لقادـح  هب  ياه  هنیزه  تاعالطا ، عیرـس  ناـیرج  زا : دـنترابع  یتاـعالطا ، تیلاـعف 
، یلام عبانم  رت  ناسآ  بذـج  هدوب  سرتسد  رد  كرتشم ، ياه  حرط  يارجا  اه  نامزاس  نایم  داـمتعا  داـجیا  تاـعالطا  لداـبت  یکینورتکلا ،

ياه نامزاس  هک  تسا  یفنم  بناوج  ياراد  ناکما ، نیا  یفرط  زا  ینز . هناچ  یبای و  ناکما  یتلود ، ریغ  ياه  نامزاس  ياه  تیفرظ  شیازفا 
زا دب  ریـسفت  قثوم  ریغ  عبانم  زا  هدافتـسا  هدـش ، تفای  رد  تاعالطا  هب  تبـسن  دـیدرت  کش و  ریظن  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  یتلود  ریغ 

ناسآ بیرخت  تاعالطا ، اب  راک  رد  يا  هفرح  ياه  تراهم  دوبن  ، اه هشیدـنا  ارآ و  تقرـس  يداـمتعا ، یب  يریگ  لکـش  هدیـسر ، تاـعالطا 
یب هداعلا  قوف  ناکما  اهرورس  تسرهف  ریسافت  نیا  مامتاب  تاعالطا . زا  اجبان  هدافتسا  ای  تاعالطا  شورف  یتلود ، ریغ  نامزاس  کی  ریوصت 

. ● دـنک یم  ربارب  نیدـنچ  اهنآ  يزاس  هکبـش  ناوت  دـیآ و  یم  باسح  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  تیلاعف  قیمعت  شرتسگ و  يارب  يریظن 
رود ياه  تمسقرد  يا  هعـسوت  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  زا  یخرب  هک  میا  هدوب  نآ  دهاش  ریخا  ياه  لاس  رد  هداتفا  رود  طاقن  رد  اه  هکبش 

شور زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  تسا  نیا  يزاجم  ياه  هکبش  زیگنا  تفگش  رایـسب  يایازم  زا  یکی  دنا . هدرک  تیلاعف  هب  عورـش  روشک  هداتفا 
( دنک یم  تیلاعف  ناتسچولب  ناتسیس و  ياهاتـسور  رد  لاثم  يارب  هک   ) هطوبرم یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  نایم  ار  یطابترا  يا ، هراوهام  ياه 

دناوت یم  يزکرم  زا  رود  ای  هداتفارود  قطانم  رد  هک  ینامزاس  قیرط  نیا  هب  دومن . طبترم  زکرم  رد  دوخ  ياضعاای  رگید  ياـه  ناـمزاس  اـب 
رگا داهنـشیپ  کی  تسا ● . رثوم  نامزاس  نیا  هدش  دنمناوت  رد  رما  نیا  ددرگ و  یم  علطم  تالوحت  زا  دیوج ، تکرـش  تاعالطا  لدابت  رد 
کی ماجنا  تسا ، یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  ياه  تیلاعف  قیمعت  ياربریذپان  بانتجا  یترورـض  یکینورتکلا  ياه  هکبـش  دوجو  هک  میریذپب 

ساسا رب  ات  تسا  يرورـض  دوجوم ، تاناکما  اـضاقت و  اهتـصرف ، اهدـیدهت و  توق  فعـض و  طاـقن  نییعت  يارب  دوجوم  عضو  زا  یباـیزرا 
مرن یحارط  نیا ،  رب  هوالع  درک . نیودـت  ناریا  رد  ار  یتلود  ریغ  ياه  ناـمزاس  يزاـس  هکبـش  ياـه  هویـش  ناوتب  هتفرگ  تروص  تاـعلاطم 
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نیا هب  يا  هدـنیازف  کمک  دـناوت  یم  هک  تسا  يرگید  یـساسا  لیاسم  هلمج  زا  ایوپ ، ياه  هاگیاپ  داـجیا  يارب  اوتحم  تیریدـم  ياـهرازفا 
ساسارب دوب . دـهاوخ  یتلود  ریغ  ياه  ناـمزاس  يا  هکبـش  ياـه  تیلاـعف  شرتسگ  يارب  یبساـنم  رازبا  اریز  دـیآ ، باـسح  هب  اـه  ناـمزاس 

، یناریا یتلود  ریغ  نامزاس  دودح 30  رـضاح  لاح  رد  ناریا ، یندم  هعماج  ياه  نامزاس  يزاسدنمناوت  زکرم  رد  هتفرگ  تروص  تاقیقحت 
یکینورتکلا تسپ  ياراد  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  ياضعا  زا  يرایسب  دادعت  دنتسه ، تنرتنیا  رد  یسرتسد  لباق  یـصاصتخا  هاگیاپ  ياراد 

يرگید مهم  لکشم  تسا . یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  نایم  رد  یساسا  لکشم  کی  تن  رتنیا  هب  یسرتسد  هلاسم  زونه  یلو  دنتسه ، یـصخش 
اه هاگیاپ  یخرب  هک  میتسه  نآ  دهاش  رضاح ، لاح  رد  تسا  تنرتنیا  رد  یـسراف  نابز  عوضوم  دراد ، دوجو  اه  نامزاس  نیا  هار  رـس  رب  هک 

دوجو یسراف  نابز  زا  هدافتسا  هار  رس  رب  یتالکشم  زونه  هک  دیآ  یم  رظن  هب  یلو  دنا ، هدش  یحارط  یسراف  نابز  هب  دکینوی  زا  هدافتـسا  اب 
ریغ ياه  نامزاس  يا  هکبـش  ياه  تیلاعف  شرتسگ  هب  دـناوت  یم  بسانم  ياه  لح  هار  نتفای  تالکـشم و  نیا  یباـیزرا  عومجم ، رد  دراد .

بـسک صوصخ  رد   ، یناـهج هصرع  رد  اـه  ناـمزاس  هنوـگ  نیا  ناـیم  دوـجوم  یلاـتیجید  فاکـش  دـماجنیب و  تنرتـنیا  رد  یناریا  یتـلود 
باتفآ عبنم :  ابس  هیرشن  . دسرب نکمم  لقادح  هبار  تاعالطا 

یتلودریغ ياه  نامزاس  يدنب  هقبط 

نایرامعم  دیما 
ياه نامزاس  ات  دنتـسه  دنم  هقالع  يرایـسب  هکنیا  اب  تخانـش : دیاب  هک  ییاهزرم  یتلودریغ : ياه  نامزاس  يدنب  هقبط  صوصخ  رد  یتاکن 

دشاب . يراوشد  راک  نیا  دسریم  رظن  هب  اما  دننک ، يدنب  هقبط  ار  یتلودریغ 
ناشیاه تیلاعف  رییغت  اب  اه  نمجنا  نیا  دوخ  اما  میراذـگب ، قرف  دـنهد  یم  ماجنا  اه  نمجنا  نیا  هک  یفلتخم  ياه  تیلاعف  نیب  میناوت  یم  ام 
نامزاس نیا  يدـنب  هقبط  يارب  ییاهنت  تیلاعف �هب  عون   � صخاش زا  میناوتن  هک  دـنوش  یم  ثعاـب  فلتخم  ياـهدرکراک  ندرک  ادـیپ  و 

هک ییاـه  نمجنا  تسا ؛ یـسررب  لـباق  نآ  فلتخم  عاونا  ناـیم  رد  یتلود  ریغ  ناـمزاس  عون  ود  دوجو  نیا  اـب  مینک . هدافتـسا  یمدرم  ياـه 
ار صاخ  تاـعوضوم  هک  یناـسک  اـی  یناـسر  عـالطا  ياـه  نمجنا  و  ( operational NGO  ) دـنهد یم  ماجنا  ییارجا  ياـه  تیلاـعف 
. دــنراذگب ریثاـت  اـه  يراذــگ  تسایــس  يور  تیاــهن  رد  اــت  دــننک  یم  هزراــبم  نآ  هـب  ندیــسر  يارب  یعوـن  هـب  دــننک و  یم  يریگیپ 
هب اـه و  هژورپ  ماـجنا  قـیرط  زا  دوـجوم  تیعـضو  رد  رییغت  یلوا ، رد  هـک  تـسا  نـیا  رد  ود ، نـیا  تواـفت  ( Campaigning NGO)

بیـسآ ناـکدوک ، هب  هناتـسود  ناـسنا  تامدـخ  اـه و  تیلاـعف  هک  ییاـه  نمجنا  اـه و  هیریخ  لـثم  ددـنویپ . یم  عوقو  هب  دودـحم  تروص 
يورب راک  قیرط  زا  دوجوم  تیعـضو  رییغت  حالـصا و  اهنامزاس  نیا  تیلاعف  هفـسلف  دنهد . یم  هئارا  نیرجاهم و ...  ناگدـنهانپ ، ناگدـید ،

یسایس و ياه  متسیس  يور  رب  يراذگ  ریثات  اب  ات  دنشوک  یم  نانآ  اه ، نمجنا  نیا  مود  عون  رد  اما  . تسا یعامتجا  ياهدحاو  نیرتکچوک 
( ییارجا ای  یتایلمع  لوا (  عون  یتلودریغ  ياه  نامزاس  دننک . کمک  تیعضو  دوبهب  حالصا و  هعماج و  حطس  رد  رییغت  هب  يریگ  میمـصت 

اـضعب متـسیس  نامزاس و  کی  هب  زاین  تیلاعف  عون  نیا  دنتـسه . ناشیاه  تیلاعف  ماجنا  يارب  مزال  هیلوا  داوم  یناسنا و  یلاـم ، عباـنم  دـنمزاین 
اه نامزاس  نیا  تیفیک  يور  رب  تدش  هب  هنابلطواد  ياه  تیلاعف  نیا  دننادرگ . یم  ار  نآ  نابلطواد  هک  هیریخ  ياهرازاب  لثم  دراد . هدیچیپ 

تیلاعف هب  يراکشآ  شوج  بنج و  دنراد  يرتشیب  تغارف  تاقوا  هک  ناتسبات  رد  نازومآ  شناد  یتح  ای  نایوجشناد و  تیلاعف  تسا . رثوم 
ياه سناژآ  اهداینب ، یـصوصخ ، شخب  تلود ، زا  ضوعالب  ماو  ای  داد  رارق  قیرط  زا  هک  یلم  عبانم  دـهد ، یم  لوا  عون  ياه  نمجنا  ياه 

نامزاس نیا  دراد . حرط  ای  هجدوب  تساوخرد  هیهت  رد  صاخ  یـصصخت  ای  نابز و  هب  زاین  دوش ، یم  اه  نمجنا  نیا  بذج  یللملا و ...  نیب 
نیا يارب  دننک و  یم  هدافتـسا  ناشیاه  هنیزه  نیمات  يارب  هچرازاب و ...  ترـسنک و  دننام  صاخ  ياه  همانرب  يرـس  کی  زا  یتلودریغ  ياه 
رداک يزکرم و  رتفد  رد  کیتارکوروب  راتخاس  کی  دـنمزاین  اه  نمجنا  عون  نیا  تهج  نیمه  هب  دـنریگ . یم  هرهب  صـصختم  دارفا  زا  راک 

رد دننک ، یم  شالت  اه  يراذگ  تسایـس  يور  يراذـگریثات  يارب  هک  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  اما  دـنراد . تامدـخ  هئارا  يارب  یـصصخت 
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لوا عون  هزادنا  هب  نآ  تیمها  یلو  تسا  مهم  یلام  عبانم  بذج  مه ، مود  عون  رد  الثم  دنراد . تهابـش  یلوا  ياه  نمجنا  اب  تاکن  یـضعب 
هب عقاوم  زا  يرایسب  رد  نانآ  لاح  نیع  رد  دنراد ، زاین  تیلاعف  هب  اه ،  يراذگ  تسایس  يور  رب  راذگ  ریثات  یتلودریغ  ياه  نامزاس  تسین .

لثم دـننک . جیـسب  هاتوک  ياه  نامز  رد  ار  مدرم  فلتخم  ياه  هورگ  دـنناوتب  دـیاب  دـننک  توعد  هنابلطواد  تیلاعف  يارب  ار  ماو  هکنآ  ياج 
ياه نامزاس  نیا  یمومع ) جیـسب  تردـق  ییاناوت و  دـتفا ( یم  هار  هب  یعامتجا  یطیحم و  تسیز  لئاسم  یخرب  يارب  هک  ییاه  ییاـمیپهار 
ياه نمجنا  اب  هسیاقم  رد  لاح  نیا  اب  دـنهدب . دوخ  راـک  زا  یقیقد  تاـعالطا  دوخ  کـمک  ناگدـننک  ادـها  ناـیماح و  هب  دـیاب  یتلودریغ 
عون لیلد  هب  هک  رشب  قوقح  هنیمز  رد  لاعف  یتلودریغ  ياه  نامزاس  لثم  دنتسه . راشف  تحت  رتمک  راک  نیا  ماجنا  يارب  ییارجا  ای  یتایلمع 
نیا دوجو  اب  دنوش .  یمن  هجاوم  دوخ  عبانم  ندرک  هنیزه  هوحن  صوصخرد  کمک  ناگدننک  ادها  يوس  زا  يدایز  يریگتخس  اب  ناشیلاعف 
دوخ رتافد  نمـض  رد  مادقا و  اه و ...  هناسر  اب  طابترا  نیبلطواد ، جیـسب  یلام ، عبانم  بذج  يارب  دیاب  اه  نمجنا  نیا  عون  ود  ره  اه  توافت 

رد تسا ، هژورپ  کی  ماجنا  هب  فوطعم  تیلاعف  ییارجا )  لوا (  عون  رد  هک  یلاـح  رد  دوجو ، نیا  اـب  دـننک . هرادا  بولطم  لکـش  هب  زین  ار 
رد هک  مینکیم  هدهاشم  میوش  یم  رت  قیقد  یتقو  تاکارتشا  نیا  دوجو  اب  دشاب . یمدرم  نصحت  ای  تارهاظت  کی  دناوت  یم  تیلاعف  یمود 

عون ياه  نمجنا  عقاوم  یخرب  لاثم  ناونع  هب  تسا . ریذپ  ناکما  یتخـس  هب  مه  زا  عون  ود  نیا  کیکفت  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  زا  یـضعب 
NGO دننک  . یم  مود  عون  زا  ییاهراک  هب  مادقا  دوخ  ياه  هژورپ  تیمها  ندنالوبق  ای  ندیـسر و  رمث  هب  يارب  ییارجا )  یتایلمع و  لوا ( 
اب يدح  ات  دنتسه و  ( compaing  ) اهتسایس رییغت  يارب  هزرابم  راک  رد  يدح  ات  یطیحم  تسیز  ياه   NGO يا و هعسوت  گرزب  ياه 
هک یتلودریغ  ياه  نامزاس  روطنیمه  دننک . یم  يراکمه  دننک ، یم  لابند  ار  يراذـگ  تسایـس  رییغت  راک  هک  ییاه  هکبـش  ای  اه و  نمجنا 
اه نمجنا  نیا  زا  يرایـسب  لاـثم  يارب  دـننک . یهجوت  یب  مدرم  سوملم  ياـهزاین  هب  دـنناوت  یمن  زین  دنتـسه  اـه  تسایـس  ریغت  هب  دـنمقالع 

ياه نامزاس  نآ  رد  هک  تفای  ناوت  یم  يرگید  رایسب  ياه  هنومن  دنناسر . یم  ماجنا  هب  ار  يا  هیریخ  هناتسود و  رـشب  سوملم  ياه  تیلاعف 
عون دننک . کمک  یتلادـع  یب  تنوشخ و  ناینابرق  هب  ات  هک  دـننک  یم  ییاه  تیلاعف  ماجنا  هب  مادـقا  نانز و ...  ای  يرـشب  قوقح  یتلود  ریغ 

یخرب زا  ناوـت  یم  لاـثم  يارب  تسا . NGO عون ود  نیا  زا  یقیفلت  ناـشدرک  راـک  هک  دراد  دوـجو  یتـلودریغ  ياـه  ناـمزاس  زا  يرگید 
ییارجا ياه  همانرب  ناشرظن  دروم  عوضوم  زا  عفنیذ  ياـه  هورگ  اـی  مدرم  مهف  كرد و  ياـقترا  يارب  هک  درب  ماـن  یتاـقیقحت  ياـه  نمجنا 

يارب تاعالطا  عیزوت  هب  هک  ییاهنمجنا  ات  یـسایس  ریغ  یهاگـشناد و  زا  يا  هدرتسگ  فیط  تسا  نکمم  اه  هورگ  نیا  دـنهد . یم  ماـجنا 
یم ناشنوگانوگ  لاکـشارد  اه  نمجنا  زا  يرایـسب  دوش . لماش  ار  دـنزادرپ  یم  فلتخم  تاعوضوم  اب  هزرابم  هنیمز  رد  اـه  تسایـس  رییغت 

رد تسایـس  رییغت  هب  رجنم  هک  ییاه  تیلاعف  رد  اهنآ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـننک  اـپ  تسد و  ییارجا  ياـه  هماـنرب  ناـشیاضعا  يارب  دنـشوک 
هقبط نیا  دـنهدب . اقترا  ار  ناشدوخ  ياهنامزاس  هاگیاج  يداصتقا و  عفانم  دـنناوتب  اـت  دـننک  یم  تکرـش  زین  دوش  یم  فلتخم  ياـه  هزوح 
نیا زا  ناوت  یمن  هک  درب  رطاخ  زا  دیابن  دراد و  اه  نمجنا  نیا  زا  یخرب  کیکفت  يارب  يدربراک  شزرا  اهنت  اه  يدـنب  هقبط  رگید  يدـنب و 

نیرترثوم دـسر  یم  رظن  هب  تهج  نیمه  هب  ( Analutical classification . ) درک هدافتسا   NGO یلیلحت يدـنب  هقبط  يارب  تاکن 
هتشاد فلتخم  ياه  صخاش  يرس  کی  دروم  رد  یقیقد  تاعالطا  هک  تسا  نیا  نآ ، ریغ  زا  یتلودریغ  ياه  نامزاس  تخانـش  يارب  شور 

هک یتاعالطا  نامزاس و  داعبا  دروم  رد  تاعالطا  هنالاس ، هجدوب  اضعا ، دادعت  تقو  مامت  نادنمراک  قیرط  زا  ناوت  یم  لاثم  روط  هب  میشاب .
یـسایس تردق  دش . علطم  دنراد ،  NGO کی فادـها  زا  مدرم  هک  یتیامح  ییانـشآ و  دروم  رد  دـیا ، یم  تسد  هب  یجنـس  رظن  قیرط  زا 

هداد نآ  هب  يربخ  شـشوپ  ردقچ  تاعوبطم  هکنیا  دروم  رد  یتاعالطا  دروآ  تسد  هب  یجنـس ، رظن  قیرط  زا  ناوت  یم  زین  ار   NGO کی
صـصخت ییاناوت و  لثم  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  ياه  صخاش  دیجنـس . دنتـسه ، ربخ  اب  نآ  فادها  زا  هچ  ات  مدرم  ای  دنا و 

ياـه ناـمزاس  عاوـنا  همه  يارب  هک  بلطواد و ...  ياـهورین  ینف  تیفیک  هبرجتو ، شناد  يا ، هـفرح  تراـهم  یتـلود ،  ریغ  ناـمزاس  رداـک 
اـصوصخم یتلودریغ ، ناـمزاس  ياـه  یگژیو  زا  يرایـسب  ندوب  لایـس  تلع  هب  دـش  هتفگ  هکناـنچ  دوجو ، نیا  اـب  دنتـسه . مهم  یتلودریغ 

نیا عاونا  قیقد  کیکفت  يزاس و  رادناتـسا  دنتـسین ، رادروخرب  ینادـنچ  یگدرتسگ  زا  يا  همانرب  ینامزاس و  ظاـحل  هب  هک  ییاـه  ناـمزاس 
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ياه نامزاس  لاکـشا  عاونا و  زا  کی  ره  تاکرتشم  اـهقرف و  اـه ، تواـفت  دـشاب  رتهب  دـیاش  دـیامن . یم  راوشد  يردـق  مه  زا  اـه  ناـمزاس 
. مینک يراددوخ  بلصتم  تخس و  يدودح  فیراعت و  هب  ندیسر  يارب  شالت  زا  اما  مینادب ، ار  یتلودریغ 

یعامتجا هیامرس  ياقترا  نیمأت و  رد  یتلود  ریغ  یتلود و  ياهنامزاس  شقن 

رـصع رد  نکیلو  دندرک ، یم  افیا  ار  شقن  نیرتمهم  یناسنا  یکیزیف و  يداصتقا ، ياه  هیامرـس  هعـسوت ، تیریدـم  یتنـس  ياههاگدـید  رد 
هب رتشیب  ار  دوخ  رظن  یتسیاب  دنیامن ، یم  هجوت  یناسنا  یکیزیف و  يداصتقا ، ياه  هیامرس  هب  هک  لاح  نیع  رد  هعسوت ، يارب  ناریدم  رضاح 

دنیامن . فوطعم  یعامتجا  هیامرس 
رد هدش ؛ هتخادرپ  یعامتجا  هیامرس  موهفم  هب  رما  نیا  رد  مدقـشیپ  نارظن  بحاص  زا  دنچ  ینت  هاگدید  زا  هدافتـسا  اب  تسخن  هلاقم  نیا  رد 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  زا  یفیراعت  هئارا  اب  سپـس  دومن و  میهاوخ  رـصتخم  يا  هراشا  یعامتجا  هیامرـس  يزاسزاب  رد  تلود  شقن  هب  همادا 
یعامتجا هیامرـس  تیوقت  يریگ و  لکـش  رد  نآ  شقن  طابترا و  ناریا ، رد  اه   NGO هدیدپ یـسررب  زا  سپ  هدومن و  هئارا  اه )  NGO)

داهنشیپ اه )  NGO  ) یتلود ریغ  یتلود و  ياهداهن  قیرط  زا  یعامتجا  هیامرس  تیوقت  تهج  مزال  ياهراکهار  تیاهن  رد  . ددرگ یم  نییبت 
هک یتالکشم  زا  یکی   ؟ تسیچ یعامتجا  هیامرـس  - 1 یتلود ریغ  ياهنامزاس  داهن ، تلود ، یعامتجا ، هیامرـس  يدـیلک : ناگژاو  . ددرگ یم 

[1] مانتاپ تربار  فیرعت  تسا .  یعامتجا  هیامرـس  زا  عماج  یفیرعت  هئارا  دنـشاب ، یم  هجاوم  نآ  اب  تیریدـم  یعامتجا و  مولع  نادنمـشناد 
زا یناهج  کناب  تاقیقحت  یعامتجا و  يداصتقا  خـیرات  رد  [ 3] امایوکوف سیسنارف  یعامتجا ، مولع  رد  [ 2] نملک زمیج  یسایس ، مولع  رد 

عماوج هک  یهار  دامتعا و  اه ، راجنه  اه ، هکبش  ناونع  هب  ناگدنسیون  رثکا  طسوت  هژاو  نیا  تسا . هدوب  هنیمز  نیا  رد  تامادقا  نیلوا  هلمج 
، یعامتجا هیامرـس  يریگ  هزادـنا  تهج  . » تسا هدـش  فیرعت  دـنهد ، ماجنا  رتاراک  تروص  هب  ار  یعمج  فادـها  نآ  قیرط  زا  دـنناوت  یم 
رد دامتعا  حطـس  ای  یبهذم و  ای  یـسایس  ياه  هورگ  رد  هنابلطواد  تیوضع  لیبق  زا  یندـم  روما  رد  نآ  توافتم  ياه  لکـش  رد  تکراشم 
زا يدایز  دادعت  هدش ، هئارا  یعامتجا  هیامرـس  زا  يددعتم  فیراعت  هک  یلاح  رد  (34،1380 يولع ، تسا ( ». هتفرگ  رارق  رظندـم  مدرم  نیب 

: تسا نیا  هدـش ، هدافتـسا  نآ  زا  هلاـقم  نیا  رد  هک  یفیرعت  دـنزادرپ . یمن  عوضوم  دوخ  هب  دنـشک و  یم  ریوـصت  هب  ار  یعاـمتجا  هیاـمرس 
یم شیازفا  ار  صخــش  دــنچ  اــی  ود  ناــیم  يراــکمه  هــک  دــشاب  یم  هدــش  داــجیا  یمـــسر  ریغ  راــجنه  کــی  یعاــمتجا  هیاــمرس 

یناریا يارـس  لزغ  رعاـش  تیب  کـت  کـی  رد  ناوتب  ار  یعاـمتجا  هیامرـس  زا  فیرعت  نیرتـهب  دـیاش  (Fukuyama, 1999, p.1 .) دهد
فیراعت رب  يرورم  ارادـم  نانمـشد  اب  تورم  ناتـسود  اـب  تسا /  فرح  ود  نیا  ریـسفت  یتیگ  ود  شیاـسآ  : دـنیوگ یم  هک  تفاـی  ظـفاح » »

، تاطابترا رب  اهنآ  همه  هجوت  هک  دهد  یم  ناشن  دمآ ،  دهاوخ  لیـصفت  هب  همادا  رد  هک  تسایـس و ... تیریدم ، ياه  هتـشر  نارظن  بحاص 
هک میشاب  هتـشاد  طابترا  دیاب  زین  نانمـشد  اب  یتح  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ندیـسر  يارب  ظفاح  رظن  هب  دشاب . یم  هریغ  اه و  هکبـش  تالماعت ،

هیامرس - 2 ددرگ . تیوقت  ظفح و  یعامتجا  هیامرـس  رگم  دوش ، یمن  لصاح  مهم  نیا  دشاب و  یم  اهنآ  اب  ندرک ' ارادم   ' انامه طابترا  نیا 
دیاب دنتسین و  یعیبط  یتبهوم  یعامتجا  ياه  هکبـش  ویدروب ، رظن  زا  [ 4] ویدروب ریپ  نارظن 1-2- بحاص  زا  دنچ  ینت  هاگدـید  زا  یعامتجا 
یکی ار  یعامتجا  هیامرـس  يو  دروآ . يدیدپ  عبانم  اه و  هیامرـس  رگید  هب  یبای  تسد  يارب  دنمفده  یقطنم و  ياه  شنک  ماجنا  اب  ار  اهنآ 
دناوت یم  تسا و  لوپ  هب  ندش  لیدبت  لباق  هک  يداصتقا ' هیامرس  .'1  : دراد يداینب  لکش  هس  وا  رظن  زا  هیامرس  دناد . یم  هیامرس  لاکشا  زا 
لکـش هب  دوش و  یم  لیدبت  يداصتقا  هیامرـس  هب  طیارـش  زا  یخرب  تحت  هک  یگنهرف ' هیامرـس  .'2. دوش هنیداهن  تیکلام  قوقح  لکـش  هب 

رب ویدروب   0 ددرگ یم  لیدبت  يداصتقا  هیامرس  هب  طیارـش  زا  یخرب  تحت  هک  یعامتجا ' هیامرـس  .'3. ددرگ یم  هنیداهن  یـشزومآ  تایفیک 
 ، يداصتقا هیامرس  وا ، رظن  زا  دنک ، یم  دیکات  يداصتقا  هیامرـس  هب  لاکـشا  همه  ییاهن  لیلقت  رب  هیامرـس و  فلتخم  لاکـشا  يریذپ  لیدبت 

تسد یگنهرف  ای  يداصتقا  هیامرس  هب  یعامتجا  هیامرس  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  نارگشنک  بیترت ، نیا  هب  تسا . هدش  هتـشابنا  یناسنا  راک 
یگنهرف يداصتقا و  عبانم  رد  يا  هنادنمـشوه  اه ي  يراذگ  هیامرـس  دیاب  زین  یعامتجا  هیامرـس  هب  یبای  تسد  يارب  وحن  نیمه  هب  دنبای و 
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موهفم هنیـشیپ  اـب  هطبار  رد  مظن  ناـیاپ  باـتک  رد  اـمایوکوفامایوکوف  سیـسنارف  -Bourdieu, 1985, p248 980). 2-2) دنهد ماجنا 
کیسالک رثا  رد  راب  نیتسخن  حالطصا  نیا  ما  هدش  هاگآ  نم  هک  اجنآ  ات  : » دسیون یم  هدومن و  هراشا  کیـسالک  راثآ  هب  یعامتجا  هیامرس 

ياه هکبش  دوب ، هداد  حیضوت  نآ  رد  هک  تسا ، هتفر  راک  هب  ( 1961 ییاکیرمآ ، گرزب  ياهرهش  رد  یگدنز  گرم و  [ ) 5] بوکاج نیج 
اب طابترا  رد  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  یعامتجا  هیامرـس  زا  يا  هنوگ  يرهـش ، طلتخم  یمیدـق و  هموح  ياه  هدودـحم  رد  هدرـشف  یعامتجا 

دننام یمـسر  لماوع  اب  هسیاقم  رد  یگدـنز ، تیفیک  دوبهب  هرابرد  تامیمـصت  رگید  ینابایخ و  تیانج  مرج و  دوجو  مدـع  تفاظن ، ظفح 
: دیوگ یم  نینچ  یعامتجا  هیامرس  فیرعت  رد  يو  دنهد . یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تیلوئـسم  یماظتنا ، ياهورین  سیلپ و  تظافح  يورین 

یم زاجم  اهنآ  نایم  نواعت  يراکمه و  هم  یهورگ  ياضعا  هک  تسا  یمسرریغ  ياه  شزرا  ای  اهراجنه  زا  يا  هعومجم  یعامتجا  هیامرس  »
هک ارچ  ددرگ ؛ یمن  یعامتجا  هیامرس  دیلوت  ثعاب  دوخ  يدوخ  هب  اهراجنه  اه و  شزرا  رد  تکراشم  هتبلا  هک  دنتسه  میهس  نآ  رد  دشاب ،

یعامتجا ياهراجنه  یعامتجا ، ۀیامرس  اب  هطبار  رد  امایوکوف  (2  : 1379، امایوکوف .« ) دنـشاب یفنم  ياه  شزرا  تسا  نکمم  اه  شزرا  نیا 
دلوم ياهراجنهدـلوم  ریغ  ياهراجنه  .                  2 یعامتجا هیامرـس  دلوم  ياهراجنه  .                  1: دنک یم  میـسقت  شخب  ود  هب  ار 

تادـهعت و يادا  تقادـص ، نوچ  ییایاجـس  لماش  ًاـساسا  دوش و  یم  رجنم  هورگ  ياـضعا  ناـیم  يراـکمه  ياـقترا  هب  یعاـمتجا  هیاـمرس 
نایم يراکمه  ياقترا  هب  یکمک  یعامتجا  هیامرـس  دـلوم  ياهراجنه  فالخ  رب  دـلوم  ریغ  ياهراجنه  اما  دـشاب . یم  هبناج  ود  تاـطابترا 
يوق یعامتجا  ياهراجنه  یلو  مینیبب ، ار  لباقتم  دامتعا  یعامتجا و  هیامرـس  يا  هعماج  رد  تسا  نکمم  سپ  درک . دـهاوخن  هورگ  ياضعا 

دامتعا دوخ  ردام  ردـپ و  هب  دـیابن  یتح  دارفا  هک  يا  هعماج  نارگید ، هب  دامتعا  مدـع  لثم  دـشاب ، یعاـمتجا  هیامرـس  دـلوم  ریغ  عون  زا  نآ 
ناویا دـننام  زین  نادداـصتقا  يروـل  نلگ  [6] يرول نلگ  -3-2(12 نامه : . ) تسا یعاـمتجا  هیامرـس  دـلوم  ریغ  راـجنه  کـی  ياراد  دـننک ،

ییاکیرمآ درب . راک  هب  يرهش  نورد  داصتقا  لکشم  فیـصوت  يارب  ههد 1970  رد  ار  یعامتجا  هیامرس  حالطصا  سانـش ، هعماج  [ 7] تیال
لصالا و ییایسآ  ياه  ییاکیرمآ  يارب  هک  یلاح  رد  دندوب ، یگتسبمه  دامتعا و  دقاف  دوخ  تاعامتجا  هدودحم  رد  لصالا  ییاقیرفآ  ياه 
رد یئزج  دتس  داد و  دوبن  نیبم  ناهایـس ، نایم  یگتـسبمه  دامتعا و  نیمه  تشاد . دوجو  یگتـسبمه  دامتعا و  نیا  یموق  ياه  هورگ  رگید 

تسا یعامتجا  نامزاس  ياه  یگژیو  زا  هتسد  نآ  یعامتجا  هیامرـس  يو ، رظن  زامانتاپ  تربار  -4-2(10  : 1379 امایوکوف ، . ) دوب اهنآ  نایم 
هلماعم ياهراجنه  . 2 اه   هکبش  .                   1: زا دنترابع  اهیگژیو  نیا  دنک . یم  لیهـست  لباقتم  دوس  يارب  ار  يراکمه  یگنهامه و  هک 

نردم و زا  معا  يا  هعماج  ره  رد  تالدابم  تاطابترا و  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ياه  هکبـشاه  هکبـش  - 1-4-2 یعامتجا دامتعا  . 3 لباقتم  
ینادنورهـش یقفا  ياـه  هکبـش  رد  دنتـسه . يدومع  یقفا و  عون  ود  رد  اـه  هکبـش  نیا  دراد . دوجو  يراد و ... هیامرـس  اـی  یلادوئف  یتـنس ،

یتیعـضو رد  هک  دنوضع  ینادنورهـش  مه  يدومع  ياه  هکبـش  رد  دنتـسه و  رادروخرب  يربارب  تیعـضو  تردق و  زا  هک  دـنراد  تیوضع 
يدنمدوس نیرت  مهم  هک  دنتسه  ییاهراجنه  یعامتجا  هورگ  ره  ردلباقتم  هلماعم  ياهراجنه  - 2-4-2. دنرب یم  رس  هب  مه  هب  تبسن  رباربان 

لباقتم هلماعم  ياهراجنه  اهراجنه ، نیا  نیرت  مهم  مانتاپ  رظن  زا  تسا . يراکمه  لیهـست  تالماعم و  هنیزه  شهاک  دامتعا ، تیوقت  اه  نآ 
تسا طبترم  تالدابم  زا  یهوبنا  ياه  هکبش  اب  اهراجنه  نیا  دناد . یم  یعامتجا  هیامرس  يازجا  نیرت  دلوم  زا  ار  اهراجنه  نیا  يو  دنتـسه .
لباقتم هلماعم  ياهراجنه  ینعی  عبنم  ود  زا  یشان  ار  یعامتجا  دامتعا  مانتاپیعامتجا  دامتعا  - 3-4-2. دنک یم  تیوقت  ار  يرگید  کیره  و 

، دشاب رتالاب  هعماج  رد  دامتعا  حطس  هچ  ره  دنک و  یم  لیهـست  ار  يراکمه  دامتعا ، يو ، رظن  زا  دناد . یم  یندم  تکراشم  ياه  هکبـش  و 
یگژیو نیا  دوبن  دنک ، یم  هفاضا  يو  دنک . یم  داجیا  ار  دامتعا  دوخ  هبون  هب  يراکمه  نیا  زاب  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  مه  يراکمه  لامتحا 

. دروآ دـهاوخ  لاـبند  هـب  ار  دوـکر  و  یمظن ، یب  اوزنا ، یــشک ، هرهب  هـلیح ، بـیرف و  يداـمتعا ، یب  ینکــش ، دـهع  عـماوج  یخرب  رد  اـه 
هدوب و دـلوم  نآ  لاکـشا  رگید  دـننام  هک  تسا  هیامرـس  زا  یعون  یعامتجا  هیامرـس  نملک ، رظن  زانملک  زمیج  -5-2(1379:10، امایوکوف )

یم ببس  یعامتجا  هیامرس  يو ، معز  هب  دزاس . یم  مهارف  دنـشاب ، یم  ینتفایان  تسد  نآ  دوبن  رد  هک  ار  ینیعم  فادها  هب  یبایتسد  ناکما 
فرـص اب  اهنت  اهنآ  هب  یبای  تسد  یعامتجا  هیامرـس  دوبن  رد  هک  یفادـها  دـبای ، شهاک  ینیعم  فادـها  هب  یبای  تسد  ياه  هنیزه  اـت  دوش 
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دنتراـبع دـنوش ، یم  یعاـمتجا  هیامرـس  شرتـسگ  داـجیا و  ببـس  هک  یلماوـع  يو ، داـقتعا  هب  دوـش . یم  ریذـپ  ناـکما  داـیز  ياـه  هـنیزه 
رتشیب ار  یعامتجا  هیامرـس  رادـقم  رگیدـکی  زا  دارفا  کمک  تساوخردـکمک  -1-5-2 اهراجنه تاعالطا 4. يژولوئدیا 3. کمک 2. .1: زا

هیامرـس نازیم  دوش ، رتمک  رگیدـکی  هب  ناشزاین  دارفا  ات  دوش  ببـس  تلود  کـمک  یناوارف و  هاـفر ، دـننام : یلماوع  هاـگره  درک . دـهاوخ 
ندـمآ دـیدپ  ببـس  يرگید ، دوس  هب  لمع  ای  رگیدـکی  هب  کمک  موزل  دـننام  یتاداقتعایژولوئدـیا  - 2-5-2. دش دـهاوخ  رتمک  یعامتجا 

لماع دنراد ، دیکأت  نارگید  عفن  هب  لمع  کمک و  ترورـض  رب  هک  یبهذم  تاداقتعا  زا  هتـسد  نآ  ور ، نیا  زا  دوش . یم  یعامتجا  هیامرس 
تاعالطا هوقلاب  تیفرظ  یعامتجا  هیامرس  مهم  لکش  کیتاعالطا  - 3-5-2. دنوش یم  بوسحم  یعامتجا  هیامرس  يریگ  لکش  رد  یمهم 

ار هنیمز  عقاو  رد  تاعالطا  تسا ، هنیزه  رپ  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  اما  تسا ، یعاـمتجا  طـباور  ریذـپان  ییادـج  یتاذ و  ءزج  هک  تسا 
تسا و یعامتجا  طباور  زا  هدافتـسا  دـیآ ، تسدـب  دـناوت  یم  تاـعالطا  نآ ، قیرط  زا  هک  یلیاـسو  زا  یکی  دزاـس . یم  مهارف  شنک  يارب 
، یعاـمتجا هورگ  نورد  رد  رگااــهراجنه  - 4-5-2. دـنک یم  لیهــست  ار  شنک  دوـش ، یم  لـصاح  طـباور  نـیا  قـیرط  زا  هـک  یتاـعالطا 

هیامرـس دنک ، لمع  عمج  دوس  هب  هدرک و  اهر  ار  یـصخش  عفانم  دیاب  درف  هکنیا  رب  ینبم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يدنمورین  رثؤم و  ياهراجنه 
ینامزاس حطس  ود  رد  ار  یعامتجا  هیامرس  ناگدنسیون  زا  یخربیعامتجا  هیامرس  حوطـس  - 3(474: نامه . ) تفرگ دهاوخ  لکش  یعامتجا 

هک دراد  ییاهراجنه  تالماعت و  اه ، هکبش  هب  هراشا  حطس  نیا  رد  یعامتجا  هیامرـسیلم  حطـس  - 1-3 دنا : هدرک  هعلاطم  یـسررب و  یلم ، و 
، تسین دنهد ، یم  لیکشت  ار  هعماج  هک  ییاهداهن  عومجم  طقف  یعامتجا  هیامرس  دهد . یم  لکش  ار  یعامتجا  تالماعت  تیمک  تیفیک و 
رد دوجوم  ياـهراجنه  زا  يا  هعوـمجم  یعاـمتجا  هیامرـس  (2001 یناهج ، کـناب  ناـمزاس  .) ددرگ یم  زین  اـهداهن  نیا  ماـجنا  ببـس  هکلب 

تالدابت ياه  هنیزه  حطس  ندمآ  نییاپ  بجوم  دوش و  یم  هعماج  نآ  ياضعا  يراکمه  حطس  ياقترا  بجوم  هک  تسا  یعامتجا  متـسیس 
شزرا داجیا  هک  تس  یلباقتم ا  یعاسم  کیرشت  ياهراجنه  اه و  هکبـش  یعامتجا  هیامرـس   ( 34  : 1380 يولع ، ددرگ ( . یم  تاـطابترا  و 
هیامرـس یـسررب  هدیا  هب   ( 2001 [ ) 8] كاسورپ نهوک و  تاـقیقحت  ردـینامزاس  حطـس  - 2-3  ( 2 : 1999 ماـنتاپ ،  تربار  دــیامن ( . یم 
هعسوت هب  دناوت  یم  یعامتجا  هیامرس  هک  دنراد  داقتعا  كاسورپ  نهوک و  دننام  يدارفا  تسا . هدش  هراشا  اه  نامزاس  حطـس  رد  یعامتجا 

طباور داجیا  شناد ، رتهب  نتـشاذگ  كارتشا  هب  » دـشاب یم  لیذ  حرـش  هب  دارفا  نیا  هراشا  دروم  يایازم  زا  یخرب  دـیامن ، کمک  يداـصتقا 
ياه هنیزه  شهاک  ییاـجباج ، خرن  شهاـک  ءاکرـش ) ناـیرتشم و  ناـمزاس و  نیب  ناـمزاس ، نورد  ، ) نواـعت حور  داـجیا  داـمتعا ، رب  ینتبم 

كرد ینامزاس و  تابث  اب  طبترم  ياه  تیلاعف  شیازفا  راک ، يورین  تارییغت  شهاک  ینامزاس ، شناد  ءافیا  شزومآ ، هب  کمک  مادختـسا ،
هب صخش  کی  دیامن . یم  فیصوت  لکشم  لح  دنیارف  ناونع  هب  ار  یعامتجا  هیامرس  نوس  كرالک  (2001، كاسورپ نهوک و  « ) كرتشم

تدم دنلب  شیب  مک و  یعامتجا  طباور  هکبـش  رد  هک  يدارفا  يارب  تسا  یعبنم  یلو  دیامن ، داجیا  ار  یعامتجا  هیامرـس  دناوت  یمن  ییاهنت 
دوش یم  يدارفا  عامتجا  ببـس  هک  تسا  نیا  رد  ینامزاس  یعامتجا  هیامرـس  تیمها  (1999 رلدآ ، مانتاپ و  نملک  ویدروب ، . ) دـنریگیم رارق 

، رلدآ مانتاپ و  بوکاج ، نملک ، . ) دنناسر یم  نایاپ  هب  ار  اهراک  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  رگیدمه  اب  هک  اه و )...  نامزاس  اه ، میت  اه ، هورگ  )
نامزاس - 4(2001، كاسورپ نهوک و  .) دیامن یم  داجیا  يراکمه  دامتعا و  قیرط  زا  ار  ماجنا  ساسحا  ینامزاس  یعامتجا  هیامرـس  ( 1999

ياراد دـنراد ، هک  ییاـه  تواـفت  مغر  یلع  هک  تسا  هدـیدرگ  هئارا   NGO زا يدایز  فیراـعت  نونکاـت  ؟ تسیچ ( NGO[9  )] یتلودریغ
هن تسا ، یعافتناریغ  یتلودریغ و  نامزاس  کی   NGO ددرگ        ·: یم  هراشا  فیراعت  نیا  زا  يا  هراپ  هب  ًالیذ  دنـشاب . یم  زین  یتاکرتشم 
NGO تایـصوصخ نیرت  مهم  زا  یکی  تسا . هدش  تبث  لبق  زا  دوش و  یم  ادیپ  نآ  نورد  تیمکاح  زا  يرثا  هن  تسا و  تلود  هب  هتـسباو 

روطب هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دنوش و  یم  عمج  مه  رود  رفن  دنچ  دوش . یم  داجیا  هعماج  زاین  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  ندوب  هنابلطواد 
شدوخ ياه  تیلاعف  تسا  زاجم    NGO کی هتبلا  دننک . هزرابم  شوجدوخ  هنابلطواد و  تروص  هب  ردخم  داوم  شخپ  فرصم و  اب  لاثم 

دوس تسا و  شدوخ  تالیکـشت  فادها  هعـسوت و  هار  رد  طقف  نیا  دنک و  بسک  مه  دمآرد  دسرب  هجیتن  هب  شراک  رگا  دهد و  ناماس  ار 
تیلوئسم هب  يراک  چیه  هیریخ  هعفنملا  ماع  ياه  هورگ  يدنورهـش و  ياه  هورگ  یتلود ، ریغ  ياه  نامزاس   NGO درادن . انعم   NGO رد
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باهش دیس  . ) دنشاب یم  تلود  زا  داقتنا  هب  زاجم  ینعی  دننک . یم  عافد  تلود  لبافم  رد  مدرم  تابلاطم  زا  اهاج  یضعب  رد  دنرادن و  تلود 
ناسنا فادـها  اب  بلطواد  دارفا  عمجت  زا  هک  هعفنملا  ماـع  دنتـسه  ییاـهنامزاس  یتلود  ریغ  ياـه  ناـمزاس  (·        1385 ییابطابط ، نیدـلا 

رد اه  نامزاس  نیا  دـننک . یم  گنهامه  هعماج  نورد  رد  ینیعم  ياه  هورگ  طیارـش  اـب  ار  ناـشدوخ  هک  یعاـفتناریغ  ینواـعت و  هناتـسود ،
(·       1379 يزرواشک ، داهج  جیورت  تیریدم  . ) دـنبای یم  نامزاس  لیکـشت و  روشک  ره  نیناوق  قبط  رب  یللملا  نیب  یلم و  یلحم ، حـطس 

زا ریز  فیراعت  دـش ، رازگرب  دـنلیات  كوکناـب  رهـش  رد  لاس 1998  رد  هک  اـه ) NGO یتلود ( ریغ  ياه  ناـمزاس  یـشزومآ  هاـگراک  رد 
تیلاعف تسا و  هدش  لیکـشت  ینیعم  یعامتجا  هدمع  لوصا  هب  دقتعم  یـصوصخ ، دارفا  زا  نامزاس  دیدرگ        ·: هئارا  یتلود  ریغ  نامزاس 

فده هک  یعامتجا  هعسوت  نامزاس  دنزاس                   ·. یم  زکرمتم  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  ياه 
هیشاح ياه  هورگ  يزاس  دنمناوت  يارب  هک  تسا  يا  هقرف  ریغ  رالاس و  مدرم  لقتسم ، ینامزاس  تسا        ·. هعماج  دارفا  يزاس  دنمناوت  نآ 

ندومن رتهب  ریسم  رد  تالکشم ، قیمع  تخانـش  اب  تسا  دقتعم  هک  ینامزاس  دنک        ·. یم  شالت  یعامتجا  يداصتقا و  ياه  هبنج  زا  يا 
طـسوت هک  ینامزاس  دنک        ·. شالت  اهاتـسور  اهرهـش و  يا  هیـشاح  قطانم  دارفا  ناگدید و  متـس  ارقف ،  هژیو  هب  مدرم ، یگدـنز  تیفیک 

ياه هنیمز  رد  هکلب  تسا ، هیریخ  ینامزاس  اهنت  هن  هدمآ و  دوجو  هب  تلود  تلاخد  نیرتمک  نودب  هعماج  هب  تمدـخ  يارب  عامتجا و  دارفا 
ییارجا همان  نییآ  رد  (1998، كوکناب یتلود ، ریغ  نامزاس  یشزومآ  هاگراک  . ) دنزادرپ یم  تیلاعف  هب  زین  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ،
لکـشت هب  یتلود  ریغ  نامزاس  تسا   ·. هدـیدرگ  هئارا  یتلود  ریغ  نامزاس  زا  لیذ  فیرعت  زین  یتلود  ریغ  ياه  ناـمزاس  تیلاـعف  سیـسأت و 
هطوبرم تاررقم  تیاعر  اب  هنابلطواد  تروص  هب  یتموکح  ریغ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  زا  یهورگ  طسوت  هک  دوش  یم  قالط  ییاـه ا 

رد یتموکح  ياه  هاگتـسد  هک  تسانعم  نیا  هب  یتلود » ریغ   » هژاو دـساب . یم  یـسایس  ریغ  یعاـفتنا و  ریغ  فادـها  ياراد  هدـش و  سیـسأت 
جراخ هک  یتروص  رد  نامزاس  هرادا  سیسأت و  رد  یتلود  نانکراک  تاماقم و  تکراشم  دنـشاب . هتـشادن  تلاخد  نامزاس  هرادا  سیـسأت و 
يدنب هقبط  ناتـسبات 1384)5 - یمـسر ، همانزور  . ) دوب دـهاوخن  نامزاس  یتلود  ریغ  فصو  عناـم  دـشاب ، ناـنآ  یتلود  تمـس  ناونع و  زا 

ریخ  ) يریگ تــهج  رظن  زا  - 1 دومن : يدـنب  هقبط  فلتخم  ياـه  هبنج  زا  ناوـت  یم  ار  یتـلود  ریغ  ياـه  ناـمزاسیتلود  ریغ  ياـه  ناـمزاس 
رهش ياه  نامزاس  یلحم ، یعامتجا  هب  فوطعم  ياه  نامزاس   ) تایلمع حطـس  رظن  زا  - 2 يزاس ) دنمناوت  یتکراشم و  ، یتامدخ هناهاوخ ،

تیلاعف عون  رظن  زا  - 4 ییایفارغج ) یعوضوم ،  ) عوضوم دـعب و  هنماد ، رظن  زا  - 3 یللملا ) نیب  یلم و  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  و  ساـیقم ،
ریغ ياه  نامزاس  تیعضو  - 6 ( 18 : 1384 نایدانق ، (. ) عفادم ياه  هکبش  اه و  هورگ  یمدرم ، هعسوت  یمومع ، تامدخ  یهافر ، يدادما و  )

زا یکی  شـشوپ  تحت  یعوضوم  یـصصخت و  ثیح  زا  یمـسر  صخـشم و  روط  هب  ناریا  رد  یتـلود  ریغ  ياـه  ناـمزاس  ناریا  رد  یتـلود 
یلم ناـمزاس  نوچمه  ییاـه  ناـگرا  يوس  زا  اـه  نآ  نیرتسیب  ناـیم ، نیا  زا  دـنوش . یم  هرادا  تیادـه و  لیکـشت ، یتـلود  یمـسر  عجارم 

داشرا گنهرف و  ترازو  یمالـسا ،  داشرا  گنهرف و  ترازو  یمالـسا ، تاغیلبت  ناـمزاس  رمحا ، لـاله  جیـسب ، تمواـقم  يورین  ناـناوج ،
شزومآ نامرد و  تشادهب ، ترازو  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  يروآ ، نف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  یمالـسا ،

رد یتلود  ریغ  ناـمزاس   6914(20:1384، نایدانق .) دـنیامن یم  تیلاعف  هدرک و  تفایرد  زوجم  تسیز  طیحم  تظافح  ناـمزاس  یکـشزپ و 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مود  هبتر  دـحاو  اب 984  ناهفـصا  لوا و  هبتر  دحاو  اب 1114  نارهت  رهـش  هک  دراد  دوجو  روشک  رـسارس 
، یلوپ ياه  تیلاعف  هب  طوبرم  اه  ناـمزاس  نیا  تیلاـعف  هنیمز  نیرتشیب  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـش ، ارجا  لاس 1384  رد  هک  حرط ، نیا  جـیاتن 

مود هبتر  رد  هناتـسود  رـشب  هیریخ و  روما  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مقر  نیرتشیب  دحاو  اب 1272  هک  تسا  هنـسحلا  ضرق  یلام و 
اضعا یمومع  عمجم  تروص  هب  نامزاس  ییانما و 2767  تأیه  تروص  هب  ناـمزاس  یتلود 4147  ریغ  نامزاس  نایم 6914  زا  دنراد . رارق 

ریغ ياه  نامزاس  یمدرم و  ياه  کمک  ، اه نآ  ياـه  هبعـش  یتلود و  ریغ  ياـه  ناـمزاس  هنیزه 4100  نیمأت  هدـمع  عبنم  دـنوش . یم  هرادا 
زا تسا . تامدـخ  الاک و  شورف  زین  ناـمزاس  یمومع و 1503  ياه  هاگتـسد  یتلود و  ياه  کـمک  ناـمزاس ، یلاـم 1337  عبنم  یتلود و 

هدمع ياه  شقن  - 7(1375، ناریا رامآ  زکرم  دنتسه ( . ریگبدزم  رفن  یتلود 38361  ریغ  ياه  نامزاس  لاعف  دنمراک  رفن  عومجم 291271 
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لیبق نیا  ياه  شقن  نیرت  مهم  دشاب . یم  هعماج  رد  اهنآ  ياهدرکراک  هطساو  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  يدوجو  هفسلفیتلودریغ  نامزاس 
، هدـنروآون ياه  هژورپ  زا  تیاـمح  .       1: درمـشرب نینچ  ناوت  یم  هعماـج  رد  تیلاـعف  فلتخم  ياـه  هصرع  هب  هجوـت  اـب  ار  اـه  ناـمزاس 
تسیز و طیحم  ناکدوک ، نانز ، قوقح  رـشب ، قوقح  تاعوضوم  رد  یللملا  نیب  ياه  نویـسناونک  هیهت  لیبق : زا  گـنهآ  شیپ  یـشیامن و 
ناگدز و گنج  هب  کـمک  دـننام : هناتـسودرشب  یتلاـکو  یتیاـمح و  تامادـقا  .       2. بیوـصت يارب  یللملا  نیب  طـبریذ  عماـجم  هب  هـئارا 

قیرط زا  یتاغیلبت  یناور - ياـهدرکراک  .       3. اهنآ ریاظن  صاخ و  نارامیب  زا  تیاـمح  هبقرتم ، ریغ  ثداوح  رد  یناسردادـما  ناـگراوآ ،
تیموکحم قارع ، هیلع  اکیرما  زواجت  گنج و  نایرج  ار  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  هباـشم و  هک  اـه  تلود  یقـالخا  تیموکحم  اـی  شیاـتس 

دهاش بیرغوبا  ناینادنز  اکیرما و  شترا  طسوت  قارع  ناینادنز  هجنکش و  تیموکحم  یعمج ، راتشک  ییایمیش و  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا 
درکلمع یبایزرا  رد  ییاه  هینایب  رودص  دـننام  اه  تلود  یللملا  نیب  یلخاد و  تادـهعت  صوصخ  رد  رظان  شقن  ندومن  افیا  .       4. میدوب

صاخ دراوم  رد  اه  تلود 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  هچخیرات ي 

یناهج گنج  هژیو  هب  یناهج  ياهگنج  عیاجف  زا  یـشان  یگدزلد  ترفنیتلود و  ریغ  ياـهنامزاس  هچخیراـت  یئاباب 1   ) دیون  هدنـسیون  : 
هدرب یپ  دوخ  تموکح  روشک و  هب  طوبرم  روما  رد  تکراشم  ترورض  هب  جیردت  هب  شیوخ ، يزاسون  اب  اپمه  اهّتلم  ات  دش  ببـس  مود ،

دنزاس . هنیداهن  ار  تلود  اب  لماعت  يراکمه و  عون  یتلود ، ریغ  ياهنامزاس  دننامه  ییاهبوچ  راهچ  رد  شیوخ  یهد  نامزاس  اب  و 
يرتشیب يریگارف  زا  زین  یتلود  ریغ  نامزاس  موهفم  للم ، نامزاس  داجیا  اب  طبترم  تالوحت  اب  شود  مه  و  مود   یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ 

تاراـیتخا فیاـظو و  هب  هک  یلاـح  رد  روشنم ، نیا  هدام 71  اّما  هدـشن ، رکذ  دـحتم  للم  روشنم  رد  داهن  نیا  ماـن  دـنچ  ره  دـش . رادروخرب 
اروش هک  ییاـهداهن  ناونع  هب  زین  ار  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  ماـن  دزادرپیم ، (  ECOSOC  ) للم نامزاس  یعامتجا  يداـصتقا و  ياروش 

حرطم دـیامن ، هدافتـسا  دوـخ ، رظن  دروـم  قطاـنم  تیعـضو  زا  هنیهب  لوا و  تسد  تاـعالطا  بسک  تـهج  ناـنآ  ياـهتیفرظ  زا  دـناوتیم 
اهنامزاس نیا  داجیا  دـنور  یگداس  فلا - زا : دـنترابع  ددرگیم  اهنامزاس  نیا  تیلاعف  ندوب  رترثؤم  هعـسوت و  ثعاب  هک  یللع  [. 1] دنکیم
ياهرازبا نتـشاد  ب - دـنیآیم . دوجوب  تلود  کی  یلخاد  قوقح  بوچراچ  رد  درادـن و  یلودـلا  نیب  هدـهاعم  کی  داعقنا  هب  يزاـین  هک 

طیارـش اب  دوخ  قابطنا  رد  يرتشیب  فاطعنا  زا  یلودلا  نیب  راتخاس  نتـشادن  تلع  هب  اهنامزاس  نیا  یلام . یناسنا و  يورین  نوچ  مزال  يدام 
هئارا فیراعت  (   2. دندرگ لئان  دوخ  فادها  هب  رت  ناسآ  اذل  و  دیامنب ، دوخ  ياهرازبا  زا  يرتهب  هدافتسا  دنناوتیم  هدوب و  رادروخرب  ینیع 

هک عوضوم  نیا  نینچمه  فدـه و  راتخاس ،  اب  هجوت  اـب  هک  تسا  یمیهاـفم  زا  یتلودریغ » ناـمزاس   » ظـفلیتلود ریغ  ياـهنامزاس  زا  هدـش 
گنر مک  ار  دـحاو  فیرعت  کـی  نوماریپ  رظن  عاـمجا  ناـکما  دـنیآیم ، دوجوب  اـهتلود  یلخاد  قوقح  ساـسا  رب  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس 

هدش هئارا  فیرعت  .    1. دومن فیرعت  یطباوض  تحت  ار  یتلودریغ  ياهنامزاس  عبانم ، یخرب  زا  هدافتسا  اب  ناوتیم  دوجو  نیا  اب  دیامنیم .
تعفنم دـصق  نودـب  تلود ، زا  لالقتـسا  اب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  ای  اهشبنج  اهتیعمج ، یتلودریغ ، ياـهنامزاساپورا  ياروش  يوس  زا 

یبهذم و هناتـسودناسنا ، یـسایس ، یملع ، يراجت ، یگنهرف ، یعامتجا ، یلغـش ، لئاسم  نوچمه  یـصاخ  عفانم  زا  عافد  تهج  رد  یبلط و 
حطـس رد  هک  دوشیم  قالطا  ياهنابلطواد  یتلود و  ریغ  نامزاس  ره  هبللم  نامزاس  یمومع  تاـعالطا  هرادا  .    2 [  2] دناهدیدرگ لیکشت  ...

هب مدرم  نداد  هجوت  هناتـسود ، ناسنا  تامدـخ  دـننکیم . هرادا  ار  نآ  كرتشم ، قئالع  اب  يدارفا  دراد و  تیلاعف  یللملا  نیب  ای  یلم  یلحم ،
نیا اهتیلاعف  رامش  رد  هجراخ ، روما  رد  یسایس  تکراشم  هب  قیوشت  تلود و  يوس  زا  هدش  ذاختا  ياهتسایـس  رب  تراظن  تلود ، لامعا 

يزاب ار  هدنهد  رادـشه  ییاهراک  زاس و  اب  هباشم  یـشقن  روما ، یـسانشراک  لیلحت و  اب  تسد ، نیا  زا  ییاهنامزاس  دریگیم . رارق  نامزاس 
، یتلودریغ ياهنامزاس  اب  شیوخ  عیسو  طابترا  ندومن  دنم  هدعاق  لیهست  روظنم  هب  یناهج  کنابیناهج  کناب  فیراعت  .    3 [ 3 .] دننکیم

دارفا زا  یناـمزاس  دوـمن -. هراـشا  لـیذ  دراوـم  هب  ناوـتیم  ناـیم  نآ  زا  هک  تسا   هدوـمن  فـیرعت  یـصاخ  ياـهبوچ  راـهچ  رد  ار  اـهنآ 
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تامدخ هک  یعماوج  رد  هعـسوت  داجیا  ياتـسار  رد  ار  شیوخ  تیلاعف  یعامتجا ، صاخ  لوصا  يرـسکی  هب  داقتعا  اب  هک  تسا  یـصوصخ 
.- دـیامنیم کمک  مدرم  تیوقت  هب  هک  تسا  یعاـمتجا  هعـسوت  فدـه  اـب  یناـمزاس  دـیامنیم -. تیادـه  دـنهدیم ، هیارا  نآ  هب  ار  دوخ 

تیلاـعف ياهیـشاح  ياـههورگ  یعاـمتجا  اـی  يداـصتقا و  ياـههینب  تیوقت  تهج  رد  هک  تسا  یمدرم  کـیتارکومد و  لقتـسم ، یناـمزاس 
، ارقف ًاصوصخ  دارفا ، یگدـنز  تیفیک  ندرک  هنیهب  تهج  رد  هک  تسا  تالکـشم  ياهشیر  للع  یـسررب  هب  دـهعتم  یناـمزاس  دـیامنیم -.

نامزاس دانـسا  ساـسا  رب  هدـش  هئارا  فیرعت  .    4 [  4 .] دیامنیم تیلاعف  ییاتسور  يرهـش و  قطانم  رد  نیـشن  هیـشاح  دارفا  نیفعـضتسم و 
و 1950 ياهسیون 1923  شیپ  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  یتلودریغ - ياهنامزاس  ثحب  اـب  طـبترم  لـلم –  ناـمزاس  دانـسا  هب  عوجر  اـب  : لـلم

تیانع اب  نینچمه  5]و   ] ياهلاس 1950 و 1968 رد  للم  نامزاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  ياههمانعطق  لـلملا و  نیب  قوقح  هسـسوم 
نتـشاد فلا ) : دومن هیارا  یتلودریغ  ياهنامزاس  فیرعت  يارب  ار  هدـمع  راـیعم  ناوتیم  [ 6 ،] گروبسارتسا نویسناونک 1986   هدام 1   هب 

دوس بسک  ار  دوخ  فده  دیابن  دنیامنیم و  تیلاعف  دوس  راظتنا  نودب  یتلودریغ  ياهنامزاسییوجدوس  دصق  نودب  هعفنملا و  ماع  فدـه 
هک تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  دنوش . جراخ  یتلودریغ  ياهنامزاس  ورملق  زا  يراجت  ياهتکرـش  هک  دهدیم  ناکما  لماع  نیا  دـنهد . رارق 

یهگآ کی  شورف  قیرط  زا  دنناوتیم  اهنآ  لاثم  يارب  دـننکن . بسک  يدوس  صخـشم  تیلاعف  کی  زا  دـنرادن  قح  یتلودریغ  ياهنامزاس 
زا معا  یتلودریغ  ياـهنامزاس  : تلود کـی  یلخاد  قوقح  ساـسا  رب  یتلودریغ  ياـهنامزاس  داـجیا  .ب ) دـنیامن بسک  يدـمآرد  یتاـغیلبت 

دحتم للم  نامزاس  یعامتجا  يداصتقا و  ياروش  ار  هلاسم  نیا  دـنوشیم . داجیا  تلود  کـی  یلخاد  نوناـق  هلیـسو  هب  یللملا  نیب  یلخاد و 
نیب همانتقفاوم  کی  زا  یـشان  نآ  سـسوم  دنـس  هک  ینامزاس  ره  روکذـم : هماـنعطق  ساـسا  رب  . تسا هدومن  مـالعا  دوخ  همانعطق 1950  رد 

ياروش ياـههمانعطق  قبطروشک  کـی  زا  شیب  رد  رثوم  تیلاـعف  ماـجنا  .پ ) ددرگیم بوسحم  یتلودریغ  ناـمزاس  کـی  دـشابن ، یلودـلا 
زا یهجوت  لباق  دادـعت  رد  دـیاب  دـنوش  بوسحم  یللملا  نیب  دـنناوتب  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکنیا  يارب  للم  نامزاس  یعامتجا  يداـصتقا و 

نییعت روشک  هس  ار  دادعت  نیا  لاس 1983  رد  یللملانیب  ياهنمجنا  هیداحتا  دنشاب  هتشاد  تیلاعف  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  عقاو  ياهروشک 
ياهنامزاس ياهتیلاعف  (   3[7 .] تسا هداد  لیلقت  روشک  ود  هب  ار  دادعت  نیا  دنب 2  کی  هدام  رد  گروبسارتسا  نویسناونک  هرخالاب  دومن .

اـهنیئآ و رد  ذوفن  لاـبند  هب  اـی  دـننک  میظنت  یلخاد  ياـهبوچراچ  رد  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  دـنناوتیم  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاسیتلودریغ 
رد رـشب  قوـقح  زا  تاـفلخت  هب  عـجار  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  : تیلاـعف یلخاد  هنیمز  دنـشاب أ       . یللملانـیب  يریگمیمـصت  ياـهشور 

یمهم شقن  یفرط  زا  دـنوشیم . بوسحم  روشک  نآ  عابتا  ناشیاضعا  زا  يرایـسب  تساجنآ و  رد  ناشّرقم  هک  دـنیوگیم  نخـس  يروشک 
هب راداو  ار  یمومع  یمـسر و  ياـهداهن  تاسـسوم و  عقاو  رد  اـهنامزاس  نیا  دـنراد . رـشب  قوـقح  ورملق  رد  نادنورهـش  تیبرت  میلعت و  رد 

يداصتقا و ياروش  هک  درادیم  ررقم  دـحتم  لـلم  روشنم  هدام 71  : تیلاعف یللملا  نیب  هنیمز  دـننکیم ب  . رـشب  قوقح  ورملق  رد  تیلاـعف 
هنوگ ره  دـنراد ، لاغتـشا  اروش  تیحالـص  رد  لخاد  روما  هب  هک  یتلودریغ  ياهنامزاس  اب  هرواشم  يارب   » دـناوتیم للم  نامزاس  یعامتجا 

هماـنعطق لومـش  رد  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  ( consultative status  ) یتروـشم ماـقم  شریذـپ  دـیامن » ذاـختا  ار  یبساـنم  ریبادــت 
زین اپورا  ياروش  دـنکیم . حیرـشت  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  قیقد  تروص  هب  ار  روشنم  هداـم 71  هک  دریگیم  رارق  كوسوکا   31/1996
راک رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  لاح  نیع  رد  تسا . هدرک  رداص  یتلودریغ ، ياهنامزاس  هب  یتروشم  ماقم  ياطعا  يارب  یتاررقم  دـعاوق و 

رد اـهنآ  روـضح  یتـلودریغ ، ياـهنامزاس  گرزب  ياـهتیقفوم  زا  یکی  دـنراد . تلاـخد  زین  مدرم  رـشب و  قوـقح  ییاـقیرفآ  نویــسیمک 
هب یهاوخداد  قح  زا  یتلودریغ  ياهنامزاس  دـش . هیهت  يرفیک  یللملا  نیب  ناوید  دروم  رد  مر  همانـساسا  نآ  رد  هک  دوب  یناهج  سنارفنک 
دزن مه  و  ( 36 ( 2  ) هدام  ) رـشب قوقح  ییاپورا  هاگداد  دزن  مه  (، amicus curiae هاگداد هب  کمک  بلطواد   ) هاگداد تسود  هباـثم 

----------------------- یتلود ریغ  ياهنامزاس  ، NGO يدیلک  :   تاملک  [ 8 .] دناهدش رادروخرب  رشب  قوقح  ییاکیرمآ  ناوید 
ياـــمنهار اــــضر ؛ دوـــمحم  هوژپ ، نـــشلگ  [ . 1 ---------------------------------------------------------]

دوش عوجر  ص 10[2 . ] ، 1386 نارهت ، رـصاعم ، يارب  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف  هسـسوم  نارهت ، یتلودریغ /  ياهنامزاس 
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The council of Europe and the NGOs[3] و  1995 ناوـنع : تـحت  اـپورا  ياروـش  طـسوت  هدـش  رــشتنم  دنــس  هـب 
[ . How the world Bank with NGO’ S: The world bank ,1990[5 و  1990 زا : هـتفرگ  رب  [ . www.un.org[4
هک گروبسارتسا  نویسناونک  [ . U.N.DOC, E/ 1968 / 1296 (XLIV) , U.N.DOC , E/ 1950 / 288 (XB) [6 هب دوش  عوجر 

، هدازگیب [ . 7 .] تسا یتلودریغ  ياهنامزاس  یقوقح  تیـصخش  تخانـش  اب  طبترم  دوب ، هدـش  هیهت  اپورا  ياروش  طسوت  نآ  سیون  شیپ 
قوقح تاشومات ؛ نایتسیرک  ص 14[8 . ] ، 32 هرامـش 31 - یقوقح ، تاقیقحت  هلجم  للملا / نیب  قوقح  یتلود و  ریغ  ياهنامزاس  میهاربا ؛

ص 414 و417  ، 1386 نازیم ، رشن : نارهت ، یهوک  / زارط  یفیرش  نیسح  همجرت  رشب ،
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33871*

یصوصخشخب تلود و  لماعت 

رهم يریبد  ایوپ 
ياهتسایـس يارجا  يارب  يزکرم  کناب  يداهنـشیپ  هتـسب  ماـن  درک ، زورب  روهظ و  ناریا  داـصتقا  رد  هک  يداهنـشیپ  ياههتـسب  نیتسخن  زا 

یتلود تاـطابترا  دوجو  لـیلد  هب  دوشیم ، هئارا  یتلود  ياـهداهن  يوس  زا  هک  يداهنـشیپ  ياههتـسب  اـما  دروخیم . مشچ  هب  یلاـم  یلوپ و 
تابلاطم هک  ییاجنآ  زا  یـصوصخ  شخب  يداهنـشیپ  ياههتـسب  اما  دـسریم ، ییارجا  ياهداهن  بیوصت  هب  یعنام  نیرتمک  نودـب  هراومه 

ياههتـسب بیوصت  هیهت و  رولبت  . دـنامیم یتـلود  یـسارکوروب  مخ  چـیپ و  رد  عقاوم  رتـشیب  رد  تسا  تلود  زا  یـصوصخ  شخب  هدرتـسگ 
هلمج زا  دـیدج  ياهتسایـس  لـماش  اـهروشک  رثـکا  رد  یتیاـمح  ياههتــسب  دـش . هدیــشک  خر  هـب  ناـهج  یلاـم  نارحب  زا  سپ  یتیاـمح 

ياـههمانرب ینیبشیپ  هرهب ، خرن  شهاـک  اهتکرــش ، تاـیلام  نداد  شهاـک  لقادــح  اـی  یگدوـشخب  تـلود ، میقتــسم  يراذــگهیامرس 
هتسب روشک  ره  رد  هک  دوب  تسد  نیا  زا  يرامشیب  تامادقا  یکناب و  متسیس  یلام  ناوت  شیازفا  يراکیب ، جوم  اب  هلباقم  يارب  ینیرفآراک 

تساک و یفرصم  یتارداص و  ياهالاک  تایلام  نازیم  زا  نیچ  ناهج ، یلام  نارحب  نایرج  رد  . دوشیم میظنت  نیودت و  يداصتقا  طیارش  هب 
دروآ و نییاپ  مه  ار  هرهب  خرن  لاح  نیع  رد  دنریگب . شیپ  رد  ار  هدید  بیسآ  رتمک  ياهرازاب  هار  هک  درک  هیصوت  دوخ  ناگدننکرداص  هب 

لاسما هک  عوضوم  نیا  مـالعا  نمـض  يزنودـنا  تلود  درک . يزادـناهار  كرتشم  يزرا  قودنـص  راـشف ، تحت  ياـهزرا  زا  تیاـمح  يارب 
شهاک يارب  هیکرت  . تفرگشیپ رد  ار  یلخاد  تالوصحم  زا  هدافتسا  تسایـس  درک و  دودحم  ار  تادراو  تشاد ، دهاوخن  هجدوب  يرـسک 
نینچمه هـیکرت  تـلود  دوـب . یـصوصخ  شخب  زا  تیاـمح  رب  نآ  زکرمت  هـک  درک  نیودـت  یتیاـمح  ياهتــسب  يداـصتقا ، نارحب  بقاوـع 

زین روپاگنـس  دـنه و  دـنک . تخادرپ  يررقم  هدـش ، راکیب  نارگراک  هب  يداصتقا ، نارحب  راـشف  نارود  لوط  رد  اـت  داد  لیکـشت  یقودـنص 
رترود یمک  . دـنتفرگشیپ رد  ار  یــصوصخ  شخب  زا  تیاـمح  ياهتسایــس  دـندرک و  فاـعم  تاـیلام  تـخادرپ  زا  ار  ناگدــننکرداص 

نیا اب  . دـندرک نیودـت  یتیامح  ياههتـسب  یناهج ، نارحب  ربارب  رد  دوخ  يداصتقا  ناوت  ظفح  يارب  مه  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  ياـهروشک 
لقادـح هب  يارب  ناریا  تلود  ارچ  هک  نومـضم  نیا  اب  تسا  هتـسب  شقن  ناریا  يداصتقا  نـالاعف  نهذ  رد  یمهم  شـسرپ  اـهزور  نیا  لاـح 

موزل دروم  رد  یـصوصخ  شخب  نالاعف  داهنـشیپ  زا  نمـض  رد  هدرکن و  نیودت  یتیامح  ياهتـسب  داصتقا ، یناهج  نارحب  بقاوع  ندـناسر 
هچ يداصتقا  نارحب  هک  تسا  نیا  یلصا  شسرپ  لاح  تسا ؟ هدرکن  لابقتسا  داصتقا ، ریگارف  نارحب  ربارب  رد  یتیامح  ياهتسایـس  نیودت 

شهاک ثعاب  ياهدننکنارگن  لکـش  هب  داصتقا ، یناهج  نارحب  کش  نودب  تشاد ؟ دهاوخ  هدـنیآ  رد  هتـشاذگ و  ناریا  داصتقا  رب  يریثأت 
شخب نیب  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  راذـگریثأت  هزوح  نیمه  رب  زین  هدـنیآ  لاـس  رد  اـهینیبشیپ  قباـطم  تسا و  هدـش  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد 

یناگرزاب قاتا  ياضعا  زا  یکی  . داتـسرف تلود  هب  ار  ناگدننکرداص  ناگدننک و  دیلوت  زا  یتیامح  هتـسب  دـش و  تلود  زاتـشیپ  یـصوصخ 
نیا 100 هک  درک  ناونع  دوب ، هدش  حرطم  شیپ  يدـنچ  هک  ناریا  یناگرزاب  قاتا  یتیامح  هتـسب  تیعـضو  نیرخآ  تایئزج و  نایب  اب  ناریا 

دروم رد  انـسیا  اب  وگوتفگ  رد  ناریا ـ  یناـگرزاب  قاـتا  وضع  اـبابیجاح -  نسحم  . تسا هتفرن  سلجم  هب  زونه  هتفر و  تلود  هب  داهنـشیپ 
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نویـسیمک رد  ار  یتیامح  هتـسب  کی  درک : راهظا  اههدـننکرداص  اههدـننکدیلوت و  يارب  ناریا  یناـگرزاب  قاـتا  يداهنـشیپ  هتـسب  تاـیئزج 
شیازفا ار  تاداهنـشیپ  نیا  هلمج  زا  يو  . میدوب هداد  داهنـشیپ  ار  يدراوم  نآ  رد  هک  میدوب  هدرک  دـییأت  لبق  يدـنچ  ناریا  قاتا  یناـگرزاب 

نآ لداعم  هدننک  دیلوت  یلخاد  شورف  مجح  دوب  هدـش  داهنـشیپ  نیا ، رب  هوالع  دوزفا : درک و  ناونع  دـصرد  نازیم 10  هب  یتارداص  زیاوج 
دوب نیا  داهنـشیپ  نیموس  درک : هفاضا  ابابیجاح  . دوب دهاوخ  هدننکرداص  هب  یکمک  نیا  هک  دوش  تایلام  زا  فاعم  دنکیم ، رداص  هک  ردق 

رد يو  دننک . تدم  دنلب  ار  اههدننکرداص  يارب  یلقادح  تالیهـست  دنهدب و  يرالد  دنرادن ، یلایر  تالیهـست  رگا  ناگدننکرداص  هب  هک 
درف باسح  هب  ار  لوپ  زورما  هک  یطیارـش  رد  دـشاب . ندرک  راک  یبایرازاب و  تصرف  ات  دوش  یط  دـیاب  لاـس  کـی  دـش : رکذـتم  دروم  نیا 

دیکات ناریا  قاتا  وضع  نیا  . دهد ماجنا  دناوتیمن  يراک  هک  هدـننکرداص  دوش ، هتخادرپ  درف  طسوت  لوپ  نآ  هلـصافالب  ادرف  دـننک و  زیراو 
ماو اهنآ  هب  اهدحاو  تارداص  يانبم  رب  دنشاب و  یحیجرت  ًامتح  زین  یتارداص  ياهماو  دشاب و  هتـشاد  ینالوط  نامز  دنیآرف  نیا  دیاب  درک :

ياهدحاو دصرد  هکنیا 80  نایب  اب  اهکناب  زا  ماو  تفایرد  دروم  رد  يو  . دـنکیم ادـیپ  شهج  تارداـص  ًاـنئمطم  راـک  نیا  اـب  هک  دـنهدب 
رد ار  اهرابتعا  دـیاب  درک : راهظا  دـنرادن ، تارداص  هعـسوت  کناب  ای  ندـعم  تعنـص و  کناب  دـننام  صاخ  کناب  کی  اـب  یطاـبترا  روشک 
منک رکف  دش : روآدای  ناریا  یناگرزاب  قاتا  يداهنـشیپ  هتـسب  تیعـضو  نیرخآ  دروم  رد  ابابیجاح  دـنهدب . رارق  یکناب  هکبـش  لک  رایتخا 

درک و دیکأت  زین  سلجم  رد  یتارداص  یصصخت  نویسیمک  لیکشت  رب  همادا  رد  يو  . تسا هتفرن  سلجم  هب  زونه  هتفر و  تلود  هب  هتسب  نیا 
: درک ناعذا  يو  . داد لیکـشت  زین  ناونع  نیا  اـب  ینویـسکارف  کـی  ناوتیم  یتح  سلجم ، رد  تارداـص  نویـسیمک  لیکـشت  زا  دـعب  دوزفا :

هقالع هب  هجوت  اـب  نآ ، ياـضعا  هکلب  تسین  یـصصخت  نویـسیمک  دراد ، دوجو  سلجم  رد  رـضاح  لاـح  رد  دروم  نیا  رد  هک  ینویـسیمک 
رد لوئسم  ناونع  هب  هدنیامن  ای 20  دوش 15  لیکـشت  نویـسیمک  نیا  ياهماننیئآ  قبط  رگا  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دناهدش ، نآ  وضع  دوخ ،

نیا داد  ماجنا  ناوتیم  هک  ییاهراک  زا  یکی  درک : داهنـشیپ  روشک  تارداـص  هعـسوت  يارب  ددـجم  وا  . دوب دـنهاوخ  رـضاح  نویـسیمک  نیا 
یلم صلاخان  دـیلوت  روشک ، تارداص  هک  ارچ  دوش ، تارداص  هب  یکمک  ات  مینک  فاعم  یکرمگ  ياههنیزه  لک  زا  ار  تارداص  هک  تسا 

ایند رد  زورما  درک : نایب  هراشا و  زین  یبسن  تیزم  عوضوم  هب  همادا  رد  یـصوصخ  شخب  لاعف  نیا  . دربیم ـالاب  ار  اـم  ینز  هناـچ  تردـق  و 
نآ هب  رـضاح  لاـح  رد  هیکرت  نپاژ و  ياـهروشک  هک  یعوضوم  تسا . یناـسنا  يورین  تیریدـم و  رد  هکلب  تسین ، عباـنم  رد  یبسن  تیزم 
رد لقادح   ) ام روشک  یهاگنب  تیریدم  رد  درک : ناونع  روشک  يداصتقا  تیریدم  ندرک  تکرح  حیحـص  رب  دیکات  اب  يو  . دـننکیم هجوت 

رتـشیب دوس  يارب  ًاـتعیبط  شخب ، نیا  رد  تیریدـم  هک  ارچ  تفرگ ، داریا  اـهنآ  تیریدـم  عوضوم  هب  ناوـتیمن  هک  نآ ) یـصوصخ  شخب 
حیحـص تروص  هب  یتقو  تفگ ، دـیاب  روشک  يداصتقا  تیریدـم  ینعی  اههاگنب  ریدـم  ناوت  زا  جراخ  تیریدـم  رد  اما  دـنکیم ، تیریدـم 

نایب دروم  نیا  رد  دـیکات و  هراشا و  زین  راک  نوناق  حالـصا  هب  نینچمه  وا  . دـننکیم تکرح  حیحـص  زین  اـههاگنب  تیریدـم  دوش ، تکرح 
رادهیامرس مادک  هک  ارچ  تسامرفراک ، رگراک و  عفن  هب  راک  نوناق  حالـصا  روشک ، تعنـص  تارداص و  زا  تیامح  ياههار  زا  یکی  درک :

: دش رکذتم  درک ، یگنهرف  راک  دـیاب  اههنیمز  نیا  رد  هکنیا  ناونع  اب  ابابیجاح  ؟ دـنکن تیامح  دوخ  رگراک  زا  هک  دراد  دوجو  يربکتـسم 
یناگرزاب قاتا  وضع  نیا  دریگب . تروص  یگنهرف  راک  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  تسا و  شکهرهب  امرفراک  مییوگب  هک  تسا  طلغ  هاگدـید  نیا 

شخب ياههغدغد  داعبا  یگدرتسگ  دوجو  اب  . درذگیم دیلوت  ریـسم  زا  ام  روشک  تارداص  دشاب و  تارداص  يارب  دـیلوت  دـیاب  دـیوگیم :
يراذـگرثا شهاک  يارب  تلود  تسایـس  دـنادیمن  یتسرد  هب  سک  چـیه زونه  داصتقا ، یناـهج  نارحب  يراذـگریثأت  دروم  رد  یـصوصخ 

هدـنیآ لاـس  رد  زرا  خرن  حالـصا  یجراـخ و  ياـهتخادرپ  زارت  رد  رتـشیب  فاکـش  داـجیا  زا  يریگولج  يارب  تلود  اـیآ  تسیچ ؟ نارحب 
طاـبترا شخب  نیا  يروآزرا  هک  یتفنریغ  تارداـص  تیوقت  يارب  یـصاخ  تسایـس  اـیآ  یناـگرزاب ، هزوح  رد  تسا . هدرک  یـشیدناهراچ 
يدـیلوت ياـههاگنب  شدرگرد  هیامرـس  نیمأـت  يارب  یـشالت  اـیآ  تسا . هدـش  هدیـشیدنا  دراد ، یجراـخ  ياـهتخادرپ  زارت  اـب  یمیقتـسم 

ربخ تشاد * . دـهاوخ  موادـت  نانچمه  دـیلوت ، شخب  رب  راشف  میدوب ، دـهاش  هتـشذگ ، ياههام  فرظ  هک  ناـنچنآ  اـی  تسا  هتفرگتروص 
نیالنآ
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يرهش هعسوت  رد  یصوصخ  شخب  تکراشم  بذج  ياهراکهار 

ینیماازریم داوجدمحم 
هدومیپ و تعرـس  هب  ار  دوخ  هعـسوت  ریـسم  موس , ناهج  يریبعت  هب  ای  ایند  هدنامبقع  ياهروشک  زا  يرایـسب  هتـشذگ  لاس  یط 40  همدقم 

دناهتشگ . لدبم  هتفایهعسوت  هتفرشیپ و  ییاهروشک  هب  زورما 
اهنآ هب  زونه  هچرگا  هک  درک  هراشا  مهلاثما  تاراما و  نیچ , گنکگنه , ناویات , یبونج , هرک  يزلام , هب  ناوتیم  اهروشک  نیا  هلمج  زا 
رگید تبسن  هب   ) ییالاب رایسب  حطس  رد  اهروشک  نیا  رد  یگدنز  ياهرادناتـسا  یگدنز و  تیفیک  اما  دوشیم  قالطا  هعـسوتلاحرد ”  “ مان

هنادنمـشوه بساـنم و  يریگراـکب  يزاـسدازآ و  , “ یلوحت رییغت و  نینچ  يروحم  يژتارتـسا  دراد . رارق  هتفایهعـسوترتمک )”  “ ياـهروشک
, دنتـسین هجاوم  یناسنا  یعیبط و  عبانم  هوقلاب و  ياهدادعتـسا  ِدوبن  ِلکـشم  اب  هدـنامبقع  عماوج  رثکا  تسا . هعماج ” فلتخم  ياهلیـسناتپ 

هعـسوت ياهيدنمناوت  اهتیفرظ و  زا  ياهدمع  شخب  دنربیم . جنر  حیحـص ” يزیرهمانرب  تیریدـم و   “ و ارگهعـسوت ” هاگن   “ دوبن زا  هکلب 
نیا دوشیم . هوقلاب  ياهدادعتسا  نیا  ییافوکـش  روهظ و  زا  عنام  روحمتلود  ياهدرکیور  هنافـساتم  هک  تسا  هتفهن  یـصوصخ  شخب  رد 

, یفاـک عباـنم  دوبن  يرگنییزج , یـشخبرثا , ییآراکمدـع و  فاطعنامدـع , یـشیدناهتوک , نوچمه  یـساسا  لکـشم  دـنچ  زا  اـهدرکیور 
ياهشخب یمامت  تکراشم  نودب  هک  تسا  یساسا  يرایـسب  هتکن , نیا  كرد  دنرادروخرب . يرگنهدنیآ  دوبن  و  يروآون , تیقالخمدع و 

” يرهـش هعـسوت  , “ یلم هعـسوت  ياههزوح  نیرتمهم  زا  یکی  تفاـی . تسد  روشک  رد  يرادـیاپ  هجوتلـباق و  تیقفوم  هب  ناوتیمن  هعماـج 
ياهروشک یمامت  رد   ) یتلود شخب  لاـح  ره  هب  دوشیم . ققحم  يرهـش  یتکراـشم  هچراـپکی و  تیریدـم  قیرط  زا  هک  دوشیم  بوسحم 

زاب هتفایهعـسوت  ییاهرهـش  داجیا  بولطم و  فادـها  هب  یبایتسد  زا  ار  یتلود  ناریدـم  هک  تسا  هجاوم  یفلتخم  ياهتیدودـحم  اب  ناهج )
بلج بذـج و  هب  ارگهعـسوت , هنارگنلک و  یهاگن  اب  دنـشوکب  دـیاب  يرهـش  دـشرا  ناریدـم  ناراذگتسایـس و  تهج  نیمه  هب  درادیم .

. دنزادرپب يرهش ) ياضف  هعـسوت  ياتـسار  رد   ) دیدج ياهییاناوت  قلخ  دوجوم و  ياهلیـسناتپ  يزاسدازآ  نکمم و  ياهتکراشم  یمامت 
راب زا  نتساک  رب  ینبم  روشک  نالک  یتیریدم  هاگن  رییغت  مغریلع  هنافساتم  يرهش  هعسوت  رد  یصوصخ  شخب  تکراشم  بلج  ياهراکهار 

هدماین تسد  هب  دروم  نیا  رد  ینادنچ  قیفوت  زونه  یصوصخ , شخب  ياهيدنمناوت  يریگراکب  اب  ماوت  یـصوصخ  شخب  هعـسوت  تلود و 
هنیمز نیا  رد  یجراخ  یلخاد و  تایبرجت  هعلاطم  زا  ریدـقت , ره  هب  دـشاب .)! هدرواین  راب  هب  زین  یفنم  تارثا  تاعبت و  ًاضعب  رگا  یتح   ) تسا
يارب بسانم  يزاسرتسب  يزاسگنهرف و  هعماج : رد  تکراـشم  گـنهرف  هعـسوت  .       1 درمـشرب : ًارـصتخم  ار  لیذ  ياهراکهار  ناوتیم 
قیرط زا  دیاب  دوشیم . بوسحم  يرهش  هعـسوت  ياهراکهار  نیرتمهم  زا  یکی  ناشدوخ , یگدنز  طیحم  تخاس  رد  هعماج  لک  تکراشم 

هدومن و ساسح  ناشیگدنز  طیحم  لیاسم  هب  تبسن  ار  نادنورهش  ات  دیـشوک  رمتـسم  فلتخم و  یملع  یگنهرف و  یـشزومآ , ياههمانرب 
نادنورهـش دیابن  هک  تسا  هتکن  نیا  نتخادنااج  هب  طوبرم  یلـصا  هتکن  دومن . کیرحت  ناشدوخ  يرهـش  طیارـش  دوبهب  هب  تبـسن  ار  نانآ 

زا یشخب  اهنآ  یگمه  دیاب  هکلب  تسا  يرادرهش  هدهعرب  ای  دوشیم  ماجنا  يرادرهش  قیرط  زا  ًافرـص  يرهـش  تاناکما  هعـسوت  دنـشیدنیب 
هناخ ام , رهش   “ راعش تسا . رادیاپ  هعـسوت  تکرح  نیزاغآ  هطقن  یمومع  تکراشم  گنهرف  داجیا  دنریگب . هدهعرب  دوخ ) دح  رد   ) ار راک 
رما رهش , هعـسوت  رد  یـصوصخ ) شخب  صخالاب   ) مدرم رد  هزیگنا  داجیا  شزیگنا : .       2 تسا . هدـمآرب  يدوصقم  نینچ  یپ  رد  زین  ام ”

يانبمرب دنـشوکب  دـیاب  ناریدـم  هکلب  داد . هیارا  نآ  يارب  ار  یمومع  هخـسن  یلک و  يوگلا  ناوتیمن  هک  تسا  ياهدـیچیپ  یتایح و  رایـسب 
توافتم نابطاخم  فلتخم و  حوطـس  ياراد  شزیگنا  دـندنب . راکب  هتفای و  ار  بسانم  یموب  يوگلا  دوخ , هعماج  یعاـمتجا  تفاـب  تخاـنش 
مهلاثما و  یسایس ” ”, “ یگنهرف ”, “ یبهذم ”, “ یلم ”, “ یناتسا ”, “ يرهـش ”, “ ياهقطنم ”, “ ياهلحم , “ مدرم زا  يرایـسب  هزیگنا  سنج  تسا .

دیاـب تلع  نیمه  هب  دراد . يراـکوبسک ”  “ و يداـصتقا ”  “ تیهاـم یـصوصخ ,  شخب  یلـصا  هزیگنا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  اـما  تـسا .
هب ناوتیم  رما  نیا  ياهراکوزاس  نیرتمهم  هلمج  زا  دوش . هتخیگنارب  یلام  رظن  زا  یـصوصخ  شخب  هک  دومن  داـجیا  یتالیهـست  طـیارش و 
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عماج حرط  يارجا  نیودت و  .       3 درک . هراشا  تیریدم  ماهس و  يراذگاو  یتایلام , تیفاعم  یلام ,) تالیهـست   ) فلتخم ياهماو  ياطعا 
يرهش هعسوت  تکرح  تهج  رهش و  هدنیآ  زادنامشچ  ًالوا  دوشیم  ثعاب  يرهش  هعسوت  کیژتارتسا  عماج و  حرط  دوجو  يرهـش : هعـسوت 

نارگیزاب هاگیاج  ًاثلاث  دشاب و  هدش  فیرعت  زایندروم ) بولطم و  يرهـش  ياههژورپ  اهحرط و   ) تامادقا اهتیلاعف و  ًایناث  دشاب , صخـشم 
میورب و میهاوخیم  اجک  هب  مینادب  هکنیا  دشاب . هدش  فافش  هطوبرم ) عبانم  و   ) نانآ يراکمه  تکراشم و  هوحن  هعـسوت و  هصرع  فلتخم 

افوکـش زادنامشچ  کی  دوجو  تسا  رکذ  نایاش  دیامنیم . نییعت  ار  فلتخم  ياهشخب  تکرح  فیلکت  راکدوخ  روط  هب  يریـسم , هچ  زا 
هعـسوت عماج  حرط  ًالک  و   ) زادـنامشچ نیا  یمومع  نـالعا  دوشیم . دوخ  تمـس  هب  هعماـج  قـالخ  هدـنزاس و  تکرح  ثعاـب  باذـج , و 

: ینیرفآراـک ياـضف  تیوقت  داـجیا و  .       4 دراد . هعماـج  فـلتخم  ياـهشخب  تـکرح  تکراـشم و  بذـج  رد  ییازـسب  شقن  يرهش )
( هسسوم ای  تکرش   ) دیدج يراکوبسک  يراجت , هدیا  کی  ایو  يداصتقا  تصرف  کی  يانبمرب  نآ  یط  هک  تسا  يدنیآرف  ینیرفآراک ” “
لاعف و یصوصخ  شخب  قیرط , نیا  زا  عقاو  رد  دوشیم . بوسحم  يداصتقا  دشر  ییایوپ و  يانعم  هب  ییاضف  نینچ  دوجو  دوشیم . دلوتم 
هب دـناوتیم  رگید  فرط  زا  ددرگیم و  دـلوم  دـیفم و  ییازلاغتـشا  يداصتقا و  دـشر  ثعاـب  فرط  کـی  زا  هک  دریگیم  لکـش  يروهرهب 
زا دشابیم . تیلاعف  راک و  يارب  نانآ  يالاب  هزیگنا  نانیرفآراک  یلصا  نسح  دیامن . لمع  يرهش  تیریدم  راکمه  ییارجا و  يوزاب  ناونع 

فلتخم ياهتایلام  فذـح  ینیرفآراک , یلام  تالیهـست  اهماو و  هب  ناوتیم  ینیرفآراک  هعـسوت  هب  طوبرم  ياهراکوزاس  نیرتمهم  هلمج 
یتلود و ياـهنامزاس  فرط  زا  ناـنآ  هب  يراـک  ياـهتصرف  هیارا  و  اـهروتابوکنا )  ) دـشر زکارم  داـجیا  سیـسات ,) هیلوا  ياـهلاس  يارب  )

تیریدـم راتخاس  دوبهب  .       5 درک . هراـشا  ینیرفآراـک , گـنهرف  ياـقترا  يارب  یفلتخم  ياـههمانرب  اـب  ماوت  یگمه  يرهـش , تیریدـم 
لکش یـصوصخ , شخب  هژیوهب  یمومع , ناهذا  رد  هدنرادزاب  یفنم و  يریوصت  هک  تسا  هدش  ثعاب  تلود  دنک  نیگنـس و  هندب  يرهش :
رییغت تسا . هدـناسر  لقادـح  هب  ار  يرهـش ) تیریدـم  و   ) یتلود ياـهشخب  اـب  يراـکمه  تکرح و  هزیگنا  تبغر و  هک  يریوصت  دریگب .

, يرادا یلاـم و  داـسف  اهدـنیآرف , ندـشینالوط  يدــنک و  هنارادــميرتشم , ياهـفرح و  بساـنم , دروـخرب  مدــع  نیناوـق , تامیمــصت و 
لماعت و زا  یـصوصخ  شخب  هدنرادزاب  لماوع  ءزج  همه  همه و  یتلود , نادنمراک  يدـهعتیب  یگزیگنایب و  يزابیتراپ , ییارگهطبار و 

يراک ياهراتخاس  اهدنیآرف و  لیلحت  یـسررب و  زا : دنترابع  تالکـشم  نیا  عفر  يارب  تامادقا  نیرتمهم  تسا . یتلود  شخب  اب  يراکمه 
يزاسراکدوخ و ناعوجربابرا , تیاضر  هب  نادـنمراک  قوقح  يزاسطونم  ددـجم , یـسدنهم  قیرط  زا  دوجوم  ياهدـنیآرف  دوبهب  یلعف ,

هطبار داجیا  يرکف : هرواشم  زا  هدافتـسا  .       6 مهلاثما . و  یکینورتکلا ) تلود  تمـس  هب  تکرح   ) نکمم دـح  ات  روما  ندومنيرتویپماک 
ذاختا رد  ار  يرهـش  ناریدـم  یـصصخت , ياهرواشم  تامدـخ  زا  هدافتـسا  یتاقیقحت و  یتاعلاطم و  زکارم  اب  تدـمدنلب  یلوصا و  حـیحص ,
شخب تکراـشم  بذـج  ياـهراکهار  نوـچمه  یـصصخت  فـلتخم و  ياـههنیمز  رد  يریگمیمـصت  دـیامنیم . يراـی  هـنیهب  تامیمــصت 

ياهناروآون هناقالخ و  ياهلحهار  هب  ناوتب  ات  تسا  صـصختم  نارگـشهوژپ  رکفبحاص و  نارواشم  اب  رمتـسم  لماعت  دنمزاین  یـصوصخ 
ثعاب ور , شیپ  يراک  ياهتصرف  هدـشماجنا و  تامادـقا  یمامت  زا  رمتـسم  فافـش و  یناـسرعالطا  یناـسرعالطا : .       7 تفاـی . تسد 

اب نانآ  يراکمه  رتشیبهچره  يرادیاپ  موادت و  ثعاب  یصوصخ  ياهتکرش  بذج  نمض  هک  ددرگیم  هنافصنم  هنالداع و  ییاضف  روهظ 
ياهولبات یتنرتنیا , تیاس  یلحم , نویزیولت  ویدار و  اهنتلوب , اهروشورب و  عاونا  هماـنهتفه ,) اـی   ) هماـنزور دـش . دـهاوخ  يرهـش  تیریدـم 

تلود هندب  يزاسکچوک  يزاسیصوصخ : .       8 دنشابیم . رما  نیا  ياهراکوزاس  زا  یگمه  اهدروبلیب )  ) رهش حطـس  گرزب  یتاغیلبت 
شقن دـیاب  تلود  تسا . هدـش  هتـشاذگ  ارجا  دروـم  هب  هتـشذگ  ناـیلاس  یط  هک  تسا  یبساـنم  تسایـس  تـلود , يرگيدـصت  شهاـک  و 

( هدشباسح حیحـص و  یبلاق  رد   ) یـصوصخ شخب  هب  روما  يراذگاو  راکنامیپ ! يرجم و  هن  دنک  يزاب  ار  دـشرا  ریدـم  راذـگتسایس و 
یـصوصخ و شخب  بذـج  ثعاب  نامز  رورم  هب  هوالعب  دـش . دـهاوخ  ياهقطنم  یلم و  عباـنم  فـالتا  شهاـک  يروهرهب و  شیازفا  ثعاـب 

ياهاضف يزاسون  هعسوت و  يارب  تلود  ياههیامرـس  یتلودریغ : ياههیامرـس  بذج  .       9 دش . دهاوخ  يرهش  هعـسوت  رد  نآ  تکراشم 
ناراذگهیامرس یصوصخ و  شخب  یمدرم , ياههیامرـس  بذج  يارب  بسانم  ییاضف  داجیا  تسا . هجاوم  يدج  ياهتیدودحم  اب  يرهش 
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روضح تیوقت و  داجیا , تکراشم , قاروا  راشتنا  دوشیم : بوسحم  يرهـش  هعـسوت  ياـهراکهار  نیرتمهم  زا  یجراـخ  یلخاد و  فلتخم 
داـجیا ریذــپهرطاخم ,) ناراذگهیامرــس  صوـصخهب   ) ناراذگهیامرــس يارب  هدزاـبرپ  باذــج و  ییاـضف  داــجیا  سروـب , ياــهرازاب  رد 

. مهلاــــــــــــثما هژیو و  قطاــــــــــــنم  داــــــــــــجیا  یجراــــــــــــخ , ياههیامرـــــــــــــس  بذـــــــــــــج  ياـــــــــــــهراکوزاس 
http://www.sharifthinktank.com/HTML/PrivateSector.htm*

قفوم یصوصخ  شخب  شیاز  ینواعت و  ماظن  سروب 

يریزو رتکد  اب  ییوگوتفگ  رد 
سروـب نارگلیلحت  ناـمزاس  سیئر  اـینرفیلاک ، تیریدـم  زکرم  سیئر  اـینرفیلاک ، یتلاـیا  هاگـشناد  ماـمت  داتـسا  يریزو ، یقتدـمحم  رتـکد 

پاچ رعش  باتک  کی  بحاص  ظفاح و  انالوم و  قاتشم  یهاگشناد . یـسرد  باتک  هلاقم و 3  بحاص 45  سیراپ . كرویوین و  اینرفیلاک ،
دیدـجت يارب  هک  مداد  يداهنـشیپ  حرط  کـی  مدـمآ . ناریا  هب  راـب  نیلوا  يارب  شیپ  لاـس   6 «. » هناتـسلگ رد   » مان هب  یـسراف  نابز  هب  هدـش 

رازاب لکش  هب  تشادن و  دوجو  کینورتکلا  هلماعم  ناکما  دوب ، یمیدق  سروب  لماع  متسیس  نوچ  دریگ ؛ رارق  هدافتسادروم  سروب  راتخاس 
ياهظحل یـسایس و  تارییغت  شوختـسد  سروب  همه ، زا  رتمهمو  دنتـشادن  يا  هفرح  هماـنیهاوگ  سروب ، نارازگراـک  درکیم ، لـمع  جارح 

، سروب حرط  هتبلا  تسا ؛ هدـش  مهارف  میارب  سروب  تاماقم  يوسزا  داهنـشیپ  نیا  يریگیپ  تصرف  هرابود  لاـس ، زادعب 6  نونکا  . دوب نامز 
روهشم « Mo Vaziri يریزو وم   » هب اکیرمآ  رد  هک  يریزو  یقتدمحم  رتکد  «. ما هدروآ  ناریا  هب  دوخ  اب  هک  تسا  یحرط  نیدنچزا  یکی 

ار یشوک  تخـسو  تیعطاق  ییارگنوناق ، هتبلا  عبطخوش و  ورـشوخ ، مرگنوخ ، تسا : هدرک  ظفح  ار  شایناریا  ياوه  لاح و  زونه  تسا ،
رد اهزغم  ترجاهم  ظاحل  زا  ناریا  یناهج ، کناب  رامآ  ساسارب  ارچ  هک  دروخ  یم  فسأت  وا  . تسا هدروآ  ناـغمرا  هب  شمود  راـید  زا  مه 
هک دـننک  یم  ترجاهم  اهزرم  زا  نوریب  هب  روشک  ناـگبخن  زا  رفن  رازه  لاس 150  ره  هکنیا  دراد و  ياـج  تسخن  هبتر  رد  روشک  نایم 90 

رایـسب هبخن ، یناسنا  يورین  تارداص  رد  ناریا  هک  دیوگ  یم  حازم  هب  وا  . تسا ناموت  درایلیم  هنالاس 40  ناریا ، يارب  اهترجاهم ، نیا  هنیزه 
ناشروشک قشاع  اهروشک ، هیقب  میقم  ياهیناریا  نیا  ادـخ  هب  . » تسا هدـیدن  یعفن  تارداص ، نیا  ضوعرد  یلو  تسا ، هدرک  لمع  قفوم 

رایتخا رد  ار  دوخ  شناد  یکیزیف و  هیامرس  دنرـضاح  زین  نونکا  دنا و  هدرک  عافد  ناریا  تیثیح  مان و  زا  فلتخم  لفاحم  رد  اهراب  دنتـسه ،
ياهفرح دوب ، ریبدـت  نامهیم  ار  يزورمین  هک  يریزو  رتکد  «. مارتحا یمک  يازا  هب  طـقف  یتشادمـشچ و  چـیه  نودـب  دـنراذگب ؛ روشک  نیا 
هراـبرد وا  يداهنـشیپ  ياـهحرط  ینعی  وگوتفگ  عوضوم  هب  طوبرم  هک  وا  نانخـس  زا  شخب  نآ  هب  ریزگاـن  اـم  اـما  دز ، يرایـسب  یندـینش 

ناریا رد  هک  میوگب  دیاب  سروب  اب  هطبار  رد  ؟ •• دیا  هدرک  لابند  ار  ییاههمانرب  هچ  نارهت ، هب  ناتریخا  رفـس  رد  میزادرپیم •. دوب ، سروب 
يانبم عقاورد  زین  دوجوم  ياهیدنب  هبتر  یـضعب  دوشیمن . يدنب  هبتر  ياهضرق  قاروا  تکرـش و  چیه  درادـن و  دوجو  يدـنب  هبتر  هسـسوم 

نیب ربتعم  ياهتکرـش  زا  یگدـنیامن  هک  یتروص  رد  ناریا  رد  يدـنب  هبتر  تاسـسوم  تسا . عطق  کسیر  اب  اهنآ  طاـبترا  دـنرادن و  یلوصا 
دراو دهاوخب ، یـسک  رگا  ینعی  درادـن ؛ دوجو  یتعنـص  لیلحت  چـیه  زونه  اجنیا  رد  تشاد . دـنهاوخن  یعقاو  رابتعا  دنـشاب ، هتـشادن  یللملا 

راک نیا  يارب  ییانبم  چیه  دنک ، هسیاقم  شنایاتمه  اب  ار  دوخ  دهاوخب  هک  یتکرش  ای  دراذگ و  یم  اپ  کیرات  نیمز  کی  رد  دوش ، یتعنص 
هماـنرب سروـب ، رازاـب  هکنیا  رتـمهم  همه  زا  تسا . ثحب  نیا  دـمایپ  زین  سروـب  هک  تسا  حرطم  زین  اـهالاک  يارب  یتآ  رازاـب  ثـحب  . درادـن

يرادکناب هرابرد  ییاهحرط  تسا . هدـشن  هتفرگرظنرد  سروب  رازاب  يارب  یـشقن  روشک ، هلاس  زادنا 20  مشچ  رد  الثم  درادـن ، کیژتارتسا 
هداد داهنشیپ  ییاهحرط  اهنآ ، حالصا  يارب  نم  هک  دنتسه  یثحابم  رگید ، عوضوم  دنچ  نواعت و  شخب  شقن  يزاس ، یصوصخ  یمالـسا ،

داـجیا اـهالاک ، سروـب  يارب  یتآ  ياـهرازاب  يزادـنا  هار  ؟ •• دـیا  هداد  داهنـشیپ  ییاـهحرط  هچ  قـیقد  روـط  هب  سروـب ، اـب  هـطباررد  ما •.
يراذگ هیامرـس  قودنـص  يزادناهار  نیودت و  تاکوکـسم ، عاونا  داجیا  تعنـص ، لیلحت  ياه  هتـسه  داجیا  ربتعم ، يدـنب  هبتر  تاسـسوم 

لباق هنیمز  هلمجزا 14  هدروخ ، مسق  یلام  ياه  هسـسوم  يزادـنا  هار  هیامرـس و  نیماـت  ياـهکناب  ندرک  ییارجا  يزادـنا و  هار  كرتشم ،
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مـسق يرادـباسح  هسـسوم  طـقف  ناریا  رد  . •• دـیهد  حیـضوت  یمک  هدروخ ، مسق  تاسـسوم  دروم  رد  تسا •. ناریا  سروب  اـب  يراـکمه 
زا یگدنیامن  نتفرگ  اب  دنناوت  یم  تاسـسوم  نیا  درادن . دوجو  يداهن  ای  هسـسوم  چیه  سروب ، یلام و  ياه  هنیمز  رد  یلو  میراد ، هدروخ 

ناوــت یم  اــه  هماــنیهاوگ  نـیا  هـلمجزا  دــننک . رداــص  نایــضاقتم  يارب  یلاــم  صــصخت  هماــنیهاوگ  یللملا ، نــیب  ربــتعم  تاســسوم 
تاررقم و یـشزومآ  ياـههرود  هارمه  هـب  ار  اـه  هماـنیهاوگ  نـیا  اـب  طـبترم  ياـههرود  دـیاب  نایـضاقتم  درک . هراـشا   CFP,CFA,CFS

یگدـنیامن یلام و  يرگلیلحت  ياه  همانیهاوگ  دـننک . تفاـیرد  هماـنیهاوگ  یلوبق ، تروصرد  دـننارذگب و  رظندروم  روشک  ياـههماننییآ 
نوناق لصا 44  غالبا  هب  هجوتاب  دوبدـنهاوخ •. یللملانیب  ياههمانیهاوگ  طرـششیپ  زین ، دـنوش  یم  اطعا  ناریا  رد  نونکا  هک  يرازگراک 

یم حرطم  سروب  هب  اهنآ  دورو  هوحن  اهتکرش و  يراذگتمیق  عوضوم  یصوصخ ، شخب  هب  یتلود  ياهتکرش  لاقتنا  ترورض  و  یـساسا ،
تلع دـنا . هدوـب  ورهـبور  يداـیز  تالکـشم  اـب  يراذـگتمیق  هـیلوا و  هـضرع  رد  هکراـبمدالوف و ... سم ، لـثم  ییاهتکرــش  ـالثم  دوـش .

. دنک یم  دروآرب  دقن  لوپ  هب  لیدبت  تیلباق  ساسارب  ار  تکرـش  شزرا  هک  تسا  ناریا  رد  ماهـس  يراذـگشزرا  هوحن  تلع ، ؟ •• تسیچ 
هداتفا و یقافتا  هچ  هتـشذگ  رد  هک  تسین  مهم  یلیخ  اهتکرـش ، یتاذ  شزرا  ندروآ  تسد  هب  يارب  اریز  تسین ، حیحـص  نادنچ  شور  نیا 
رد يروآدوس  تیلباق  تکرـش و  یتآ  هوجو  نایرج  صلاـخ  ینیبشیپ  ساـسارب  دـیاب  هکلب  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسادروم  تازیهجت  هچ 

، تفگ ناوـتب  دـیاش  میـشاب ، رما  نیا  لـیالد  لاـبند  هب  رگا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسادروم  رتـمک  ناریا  رد  شور  نیا  هـک  درک  لـمع  هدـنیآ 
تعنص ياهتبسن  درادن و  دوجو  فلتخم  عیانص  يارب  تعنص  رگلیلحت  ای  تسین  حیحـص  فافـش و  دننکیم ، مالعا  اهتکرـش  هک  یتاعالطا 
لاحرد هک  تسا  یبسن  يراذگشزرا  لثم  ییاهـشور  جاور  اهـشور و  نیا  حالـصا  رفـس ، نیا  رد  نم  فادها  زا  یکی  دوش . یمن  هبـساحم 
شزرا شهاک  تسا ، هتفرگ  يرتشیب  تدـش  لاس 82  زا  هدوب و  ناریا  سروب  رد  هشیمه  هک  لکـشم  کی  دراد •. يداـیز  دربراـک  رـضاح 

ات 15 ناهگان 10  تکرـش  شزرا  لاـثم  يارب  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  اهتکرـش  نآ  لـیلحت  اـی  تاـعالطا  ياـشفا  رثا  رد  اهتکرـش  ماـهس 
هب دـبای و  همادا  اـههام  اـی  اـه و  هـتفه  دـناوت  یم  هـک  دـیآ  یم  دوـجو  هـب  شورف  فـص  کـی  نیارباـنب  دوـشب . لـبق  زور  زا  رتـمک  دـصرد 

یعقاوریغ و ياـه  هداد  دوجو  وس و  کـی  زا  یگدـنوشدقن  یتلاـح  نینچرد  دـناسرب . بیـسآ  تدـش  هب  هلماـعمدروم  ماهـس  یگدـنوشدقن 
یمرب لکشم  نیا  ؟ •• درک  ناوت  یم  هچ  لکـشم  نیا  عفر  يارب  دنوش . یم  زاسلکـشم  رگید ، يوس  زا  لاکینکت  ياهلیلحت  يارب  شودخم 
رازاب دننک و  شورفودیرخ  عقاوم  نیا  رد  دوخ  ماهـس  يور  هک  میرادن  ییاهداهن  ینعی  درادن ، دوجو  نادرگرازاب  ناریا  رد  هکنیا  هب  ددرگ 

مهم مهس  دصرد  ات 40  يارب 30  هک  تسا  نیا  ماهداد ، هک  ییاهداهنـشیپ  زا  یکی  دنهد . شیازفا  ار  یگدـنوشدقن  دـنراد و  هاگن  ناور  ار 
دوجو مئاد  هکلب  دنتـسین ، یتقوم  اهنادرگرازاب  نیا  دـننک . کمک  صاخ  طیارـش  رد  رازاب  لداـعت  هب  اـت  دوش  هتـشاذگ  نادرگرازاـب  رازاـب ،

هیامرـس ياهتکرـش  ای  سروب  دوخ  طسوت  دـشاب و  یلـصا  تکرـش  رازگراک  لماع و  دـناوت  یمن  نادرگرازاـب  . دـننک یم  تیلاـعف  دـنراد و 
رگا دـننک و  یم  لداعتم  ار  رازاب  دوخ ، ياهـشورفودیرخ  اب  اهنادرگرازاب  نیا  دوش . یم  نییعت  دـنراد ، رظن  تحت  ار  تالماعم  هک  يراذـگ 

هسنارف رد  الثم  دنروآیمرد . ( HOLD  ) قیلعت تلاح  هب  ار  رازاب  دنشابن ، نآ  لح  هب  رداق  اهنادرگرازاب  هک  دیآ  شیپ  گرزب  لکشم  کی 
راذگ نودب  قفوم ، يزاسیصوصخ  . دوش مارآ  عاضوا  ات  دوب  قیلعت  تیعـضو  رد  زور  کی  رد  ات 14  تعاس 10  زا  رازاب  هک  میدوب  دـهاش 

تارییغت دیاب  ناریا  رد  سروب  . تسین ریذپناکما  ینواعت  شخب  لد  زا  یصوصخ  شخب  شیاز  سپس  ینواعت و  داصتقا  هب  یتلود  داصتقا  زا 
هیامرـس و نیمات  ياهکناب  يزادناهار  تعنـص ، لیلحت  ياههتـسه  داجیا  ریغتم ، يدـنبهبتر  تاسـسوم  داجیا  دـنک : داجیا  دوخ  رد  یـساسا 
رد هک  تسا  ياهژاو  ییازلاغتـشا »  » هژاو مرظن  هب  . دـنراد ناریا  سروب  رد  يرایـسب  راک  ياج  هک  دنتـسه  یتاـعوضوم  رگید ، هنیمز  نیدـنچ 

یـصوصخ بت  نونکا  دـشاب • . هتـشاد  زین  راک  يورین  دوبمک  دـیاب  يرکف  يدام و  عباـنم  نیا  اـب  يروشک  اریز  تسا ، هدـش  هتخاـس  اـیور 
لدـم ود  يزاس  یـصوصخ  درومرد  ؟ •• دـیناد  یم  حیحـص  ینونک  لکـش  هب  ار  يزاس  یـصوصخ  اـیآ  تسا . هتفرگارف  ار  تلود  يزاـس ،

ناتـسهل رد  لوا  لدم  درک . یفاکـشاو  دننکیم  داجیا  مادک  ره  هک  ار  یلئاسم  درک و  عوجر  اهنآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ناهجرد  هدـمع 
دوجو راکو  بسک  گنهرف  لک ، هب  ناتسهل ، رد  هک  دوب  نآ  تلع  دروخ و  تسکش  الماک  يزاس  یصوصخ  همانرب  اجنآ  رد  هک  دش  هدایپ 
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نآ تشاد و  دوجو  زین  رگید  هدمع  قرف  کی  هتبلا  دش . هجاوم  یگتـسکشرو  دـش ، يزاس  یـصوصخ  هک  هچره  و  ناریا ) هباشم   ) تشادـن
، عقاورد هکلب  تفن ،» دمآرد   » مییوگب تسین  تسرد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  . ) تشادن تفن  لثم  يرگید  هدـمع  دـمآرد  ناتـسهل  هکنیا 

يراذگ هیامرـس  دمآرد  يور  دننک و  یم  يراذگهیامرـس  ار  تفن  شورف  دمآرد  ناتـسبرع  رد  الثم  تساهییاراد . ندرکدـقن  تفن ، شورف 
تروـص هـب  هـسنارف  وا ، ناـمز  رد  تـفرگ . تروـص  نارتـیم » اوـسنارف   » زا سپ  هـسنارف ، رد  مود  يزاـس  یـصوصخ  (. دـننکیم باـسح  نآ 

دروم رد  الثم  دوبن . يزاـس  یـصوصخ  اـب  قفاوم  نارتیم ، دوب . زاـغآ  لاـحرد  يزاـس  یـصوصخ  ياـههمانرب  دـشیم و  هرادا  یتسیلایـسوس 
جارخا ار  نآ  ناـنکراک  زا  رازه  هک 10  تفرگ  میمـصت  تشاد ، یهدب  رالد  درایلیم  دودح 10  دوب و  یگتـسکشرو  لاحرد  هک  سنارفریا 

رازه نیا 10  مامت  هک  دنک  مالعا  نویزیولت  رد  نارتیم  هک  دش  ثعاب  اهامیپاوه ، زاورپ  زا  يریگولج  ییامیپاوه و  نانکراک  باصتعا  دـنک .
یتلود دصرددص  یکناب  هک  هنویل » تیدرک   » الثم دش . لابند  رت  يدج  هسنارف  رد  يزاس  یصوصخ  نارتیم ، زا  دعب  دندرگیمربراک . هب  رفن 

راـک نیا  يارب  ینیگنـس  ياـههنیزه  درخب و  ار  نآ  هراـبود  دـش ، روـبجم  تـلود  دـش و  هتـسکش  رو  مـه  نآ  دـندرک و  یـصوصخ  ار  دوـب 
هب ار  نآ  دتسیاب ، دوخ  ياپ  يور  تسناوتن  کناب  نوچ  دوب . یلبق  هرادا  ياههنیزه  زا  رتروآهنیزه  نآ ، هرابود  هرادا  هکنآ  بلاج  تخادرپ .

رییغت همانرب  کی  اب  تسناوت  لاکیرگا  تیدرک  دنتخورف . تشاد ، ترهـش  رتشیب  ایناپـسا  رد  دوب و  يوسنارف  یکناب  هک  لاکیرگا » تیدرک  »
، دوش تیامح  یتلود  تکرش  کی  طسوت  یـصوصخ  تکرـش  کی  هکنآ  ياج  هب  نیاربانب  دناتـسیاب . دوخ  يور  ار  هنویل  تیدرک  راتخاس ،

راتخاس کی  نتـشاد  نودـب  هک  درک  تقد  دـیاب  سپ  . دـش هرادا  یـصوصخ  قفوم  تکرـش  کی  طـسوت  یتلود ، هتـسکشرو  تکرـش  کـی 
نایب لصا 44 ، رد  تسا . هدش  نایب  لصا 44  رد  لحهار  تسیچ ؟ لحهار  سپ  دهدیمن . هجیتن  يزاسیصوصخ  یصوصخ ، شخب  هددوس 
نیا رد  یتکرح  چیه  هتبلا  یلو  دوش ؛ لیدبت  ینواعت  هب  مراهچ  همانرب  نایاپ  ات  دیاب  یتلود ، ياهتکرـش  ماهـس  زا  دـصرد  هک 25  تسا  هدش 

رد نواعت  سورد  ای  درادـن و  نواعت  هتـشر  ناریا  رد  یهاگـشناد  چـیه  هک  دـیوشیم  هجوتم  دـینک ، تقد  رگا  تسا . هتفرگن  تروص  هنیمز 
یناسنا يورین  ظاحل  هب  مه  نواعت  شخب  نیاربانب  میرادن . ار  مزال  ياهتخاسریز  یملع  ظاحل  هب  سپ  تسا ، هدشن  هدناجنگ  ياهتـشر  چـیه 

ار یشور  هچ  امـش  دراد •. دوجو  روشک  رد  قفوم  ياهینواعت  زا  یمک  براجت  تسا و  فعـض  راچد  يرابتعا ، يدودح  ات  یملع و  مه  و 
رد دریگ : تروص  هلحرم  ود  رد  دـیاب  ناریا  رد  يزاسیـصوصخ  هک  مدـقتعم  نم  ؟ •• دـینکیم  داهنـشیپ  ناریا  رد  يزاسیـصوصخ  يارب 

شخب اـهنآ  نورد  زا  سپـس  میزادرپـب و  ینواـعت  يزاسدـنمتردق  هب  تقو  نآ  دـبای و  لاـقتنا  اـهینواعت  هـب  تـلود  زا  تیکلاـم  لوا  هـلحرم 
ماهـس قاروا  تلود  رـضاح  لاح  رد  دینیبب ، دـیآیم . نوریب  ینواعت  لد  زا  يوق  یـصوصخ  شخب  سپ  میزاسب . قفوم  بوخ و  یـصوصخ 

یلوصا تروص  هب  دبـس  نیا  زونه  تسا . هدرک  میهـس  كرتشم  يراذگ  هیامرـس  دبـس  کی  رد  ار  اهنآ  عقاو  رد  هداد و  مدرم  هب  ار  تلادع 
یلیخ دیاب  اساسا ، دننک . هرادا  ار  نآ  هنوگچ  هک  میاهدادن  میلعت  ار  دبـس  ناریدم  زونه  دـناهتخورف . ار  نآ  قاروا  یلو  تسا ، هتفرگن  لکش 

يراذگ هیامرس  یـسدنهم  مولع  يور  همه  نیا  تسا . هدرکن  دشر  ام  روشک  رد  زونه  یلام  تیریدم  نوچ  مینک ، راک  یلام  تیریدم  يور 
ار دوخ  دناوتب  شخب  نیا  هک  تسا  نیا  یصوصخ  شخب  ناکرا  زا  یکی  میرادن . ار  بولطم  ياهتخاسریز  یلام ، ثحابم  رد  یلو  میاهدرک 

ققحم زین  ار  تلادـع  ییازلاغتـشا و  فادـها  دوش ، هداز  ینواعت  لد  زا  یـصوصخ  شخب  هک  یتروص  رد  دـنک . تیریدـم  یلاـم  ظاـحل  هب 
دوجو اهنآ  رد  ینواعت  تیکلام  هکلب  میاهدادن ، یصاخ  هدع  هب  ار  اهتکرش  نیا  تیکلام  تیریدم و  تلود ، زا  دعب  هلصافالب  اریز  میاهدرک ،

زین رگید  ياهروشک  رد  ینواعت ، هب  تلود  زا  لاقتنا  ایآ  دیسر •. میهاوخ  یمالسا  ینید و  یعامتجا ، فادها  زا  يرایسب  هب  نیاربانب  دراد و 
ياکیرمآ ياهروشک  یخرب  رد  دراد . دوجو  زیمآتیقفوم  یبراجت  دـئوس ، لثم  يوانیدناکـسا  ياهروشک  رد  هلب ، ؟ •• تسا  هتـشاد  دوجو 

يارب یبوخ  رایـسب  دزمان  ناریا  دش . هدیـشک  فارحنا  هب  دنور  نیا  ضوع و  نایرج  هار  همین  رد  یلو  دش ، ماجنا  مه  هئوگاراکین  لثم  نیتال 
یللملانیب ياهنامزاس  وضع  ناریا ، هک  تسا  مزال  اتـسار ، نیا  رد  . تسا راگزاس  ینواـعت  ثحاـبم  اـب  زین  اـم  گـنهرف  اریز  تسا ، حرط  نیا 

هرواشم هنوگره  هک  دوب  هداد  لوق  اهینواعت  یناهج  ناـمزاس  ناـمز  نآ  مدرک و  یعـس  عوضوم  نیا  يارب  شیپ  لاـس  ود  نم  دوشب . ینواـعت 
ياهینواعت زا  دـیدزاب  يارب  ناریا  زا  یتئیه  هک  دوب  رارق  یتح  تشاذـگ ؛ دـهاوخ  ناریا  راـیتخا  رد  ار  مزـال  تاـموزلم  رازفامرن و  تیریدـم ،
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یلو میراد ، نواعت  هتفه  ام  دشن . اههمانرب  نآ  زا  یلابقتـسا  چـیه  اما  دـننک ، هدافتـسا  اهنآ  براجت  زا  دـنناوتب  ات  دوش  لیکـشت  ناهج ، قفوم 
لـصاح هنوگچ  دیدرک  هراشا  هک  لکـش  نیا  هب  نواعت  شخب  تسا •. ییاشگهار  هکلب  تسین ، داقتنا  نم  فدـه  میرادـن . ینواعت  درکلمع 

يارب ار  فیراـعت  دـیاب  درک . فیرعتزاـب  ار  میهاـفم  داد و  رییغت  ار  یتـلود  تیکلاـم  گـنهرف  دـیاب  ؟ •• دراد ییاـهدرکراک  هچ  دوشیم و 
متسیس رد  يروهرهب  یشخبرثا و  ییاراک ، اریز  داد ، رییغت  دراد ، یتلود  تیریدم  گنهرف  تسا و  هدش  داجیا  تلود  طسوت  هک  ياهناخراک 

نآ نابحاص  اـضعا  تسین و  نارادماهـس  هب  قلعتم  ینواـعت  هک  اـجنآ  زا  . رگید یفیرعت  یـصوصخ  شخب  رد  دـنراد و  فیرعت  کـی  یتلود 
هرادا یـصاخ  هورگ  طسوت  دـنیآیم ، رازاـب  هب  يزاسیـصوصخ  لکـش  نیا  قیرط  زا  هک  ییاـهییاراد  فدـه  ییوجدوس  نیارباـنب  دنتـسه ،

مه دوشیم و  لرتنک  روشک  رد  یگنیدقن  نایرج  مه  دوش ، یط  یتسردب  دنیارف  نیا  هک  یتروص  رد  . دـنراد قلعت  همه  هب  هکلب  دـنوشیمن ،
زا یـصاخ  هتـسد  هب  صتخم  اـهینواعت  زا  لکـش  نیا  اـیآ  دـمآ •. دـهاوخن  دوـجو  هب  بذاـک  ياـهرازاب  نکـسم و  نـیمز و  رد  يرگادوـس 
رد ای  گرزب ، ياهتکرـش  هتـشذگ  رد  تسا . هدرک  لمع  قفوم  رایـسب  اهینواعت  هنیمز  رد  شدـالگنب  لـثم  يروشک  ریخ ، ؟ •• تساـهروشک 

هلیـسو هب  دئوس ، دـنالنف و  لثم  دـنراد ، یمک  تعـسو  تیعمج و  هک  ییاهروشک  رـضاح  لاح  رد  یلو  نپاژ ، اپورا و  رد  ای  دـندوب  اکیرمآ 
هکنیا دیوگیم و  نطو  درد  زا  زاب  شنانخـس  ینایاپ  شخب  رد  يریزو  رتکدایور  رد  هدش  هتخاس  یموهفم  . دناهدش دمآرـس  اهینواعت  نیمه 

ياههیامرـس شناد و  تاـیبرجت ، دـنروایب ؛ ناـشنانطومه  هرفـس  هب  ار  دوـخ  ياههیامرـس  هک  دناقاتـشم  اـهروشک ، رگید  میقم  ياـهیناریا 
هوقلاب ناوت  نیا  اب  يروشک  تسا . هدـش  قلخ  ایور  رد  هک  تسا  ياهژاو  ییازلاغتـشا  هک  تسا  دـقتعم  دـیوگیم و  ییازلاغتـشا  زا  وا  . يداـم
مالسا دنیآرد . لمع  هب  دنوش و  هدینـش  نم ، ياهفرح  مراودیما  دیوگیم : يریزو  . يراکیب هن  دشاب  هتـشاد  راک  يورین  دوبمک  لکـشم  دیاب 
دنکیم متخ  هنوگنیا  ار  شمالک  يریزو  رتکد  . مینک جیورت  دراد ، یمالـسا  ساسا  هک  ار  ینواعت  گنهرف  دـیاب  سپ  تسام ، همه  نوخ  رد 

ار شدوخ  قح  دـهاوخب  يدنورهـش  رگا  هک  تسا  ییاج  ناریا  میوگیم : نینچ  منک ، فیرعت  ار  یعاـمتجا  ناریا  دـیهاوخب  نم  زا  رگا  هک 
ریبدت .* درذگب شدوخ  قح  زا  دیاب  دریگب ، ار  شایعامتجا  قح  دهاوخب  رگا  دریگب و  هدیدان  ار  شایعامتجا  قح  دیاب  دریگب ،

تیعقاو ات  يزادرپهیرظن  زا  اهکناب  بعش  يزاسیصوصخ 

رهمایک اضرمالغ 
دنچ دوشیم و  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  دراد  یتلود  ياهکناب  ماهس  هک  یطیارش  رد  تسا ، هدیـسرپ  هدنـسیون  زا  ياهتخیهرف  تسود 

ياهتکرـش دـننام  مه  اهکناب  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  ایآ  دـناهتفرگ ، سیـسات  زایتما  يزکرم  کناب  زا  مه  رگید  یـصوصخ  کناب 
تسود . دننک راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  يراپـسنورب  تروص  هب  ار  دوخ  بعـش  هرادا  سیـسات و  زایتما  ییامیپاوه ، ياهتکرـش  ای  همیب 

یـساسا و عناـم  ییارجا  ینوناـق و  رظن  زا  هچناـنچ  هک  هدرک  حرطم  ار  هیرظن  نیا  دوـخ  لاوـس  هیجوـت  لـیمکت و  رد  هدنـسیون  ثحب  دروـم 
رب هوالع  یمادـقا  نینچ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یـصوصخ  شخب  ناراذگهیامرـس  هب  اـهکناب  بعـش  يراذـگاو  هار  رـس  رب  یلح  لـباقریغ 

بـسک يارب  ناشنانکراک  هزیگنا  دـیدش  شیازفا  تیوقت و  قیرط  زا  ام  یکناب  ماظن  رد  يرادـميرتشم  تباقر و  گـنهرف  ندرک  رتيدـج 
ياهکناب اصوصخ  اهکناب  يارب  یگرزب  رایـسب  ییوجهفرـص  بجوم  يرادهبعـش  ياههغدغد  تالکـشم و  زا  اهکناب  يزاساهر  عبانم ،

یلام هینب  هدش ، اهنآ  رد  لغاش  یناسنا  يورین  بعش و  هعسوت  سیسات و  يارب  ناشياههیامرس  زا  یگرزب  شخب  ندرکهنیزه  رد  یصوصخ 
دهاوخ تیوقت  يریگمـشچ  تروص  هب  نانیرفآراک  نارگتعنـص و  هب  تالیهـست  ياطعا  یکناب و  دیفم  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  ار  اهکناب 

هدـید مزال  اما  تسا ، هدادـن  دوخ  هب  ار  هقباسیب  ساسح و  رایـسب  لاوس  نیا  هب  نداد  خـساپ  هزاجا  نونکات  ملق  نیا  بحاـص  هچ  رگ  درک .
نایم رد  يزکرم  کناب  مرتحم  نالووسم  یکناب و  لئاسم  نارظنبحاص  اـب  ار  تسود  نآ  لاوس  تشادداـی  نیا  شراـگن  قیرط  زا  اـت  تسا 
معا اهکناب  نونکات  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  يراکنا  لباقریغ  تیعقاو  طابترا ، نیا  رد  دوش . ییوگخساپ  راتـساوخ  اهنآ  زا  دراذگ و 

تروص هب  روشک  حطس  رد  دوخ  بعش  يرادهگن  هعسوت و  سیسات ، هب  ار  دوخ  هیامرـس  زا  ياهظحالم  لباق  شخب  یـصوصخ  ای  یتلود  زا 
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ياهکناب یلام  هینب  هاوخان  هاوخ  بعش  هب  یتفگنه  عبانم  نینچ  صاصتخا  هک  دناهداد  صاصتخا  رگید  لاکشا  ای  یلفقرـس  ای  کلم  دیرخ 
اما دناهدیـسر ؛ عابـشا  دـح  هب  تسا  اهتدـم  بعـش  هعـسوت  سیـسات و  تباب  زا  روشک  یتلود  ياهکناب  هچ  رگ  . تسا هدرب  لـیلحت  ار  اـم 
هچ ره  دادعت  بلج  مدرم و  هب  یکناب  تامدخ  هئارا  فده  اب  هتشذگ ، یتنس  دنور  نامه  همادا  رد  ام  ياپون  ناوج و  یـصوصخ  ياهکناب 

دـیدج و بعـش  سیـسات  هار  رد  ار  دوخ  يدـقن  هیامرـس  زا  یتفگنه  غلابم  هلاـس  همه  اـت  دـننیبیم  راـچان  ار  دوخ  ناـنچمه  يرتشم ، رتشیب 
دوـشب هدنـسیون ، ثحب  دروـم  تسود  هـتفگ  هـب  رگا  هـک  نآ  لاـح  دـنناسر ، فرـصم  هـب  اـهنآ  روـما  هرادا  يارب  یناـسنا  يورین  مادختـسا 

گرزب و لوحت  درک ، ادـیپ  یکناـب  بعـش  هرادا  سیـسات و  رد  یـصوصخ  شخب  ناراذگهیامرـس  تکراـشم  بلج  يارب  ار  ییاـهراکهار 
ياهقباسیب ریطخ و  مادقا  نینچ  هب  ندیزای  تسد  هتبلا  . دش دهاوخ  داجیا  ام  یکناب  ماظن  رد  يرادهبعش  عوضوم  اب  طابترا  رد  ياهبناجهمه 

رـضاح لاـح  رد  هک  تسا  ییاهلمعلاروتـسد  اـههماننییآ و  رد  يرگنزاـب  مزلتـسم  نآ  ماـجنا  دوـب و  دـهاوخن  ریذـپناکما  هراـب  کـی  هـب 
نورب صوصخ  رد  يدج  ینوناق  عنام  هچنانچ  نیاربانب  دننکیم . يوریپ  اهنآ  زا  دوخ  بعـش  هعـسوت  سیـسات و  اب  طابترا  رد  ام  ياهکناب 

رد ار  هیرظن  نیا  تولیاپ »  » ياهحرط يارجا  اب  دنناوتیم  روشک  یصوصخ  ياهکناب  دشاب ، هتشادن  دوجو  اهکناب  بعش  سیـسات  يراپس 
هنیمز نیا  رد  يراذگهیامرـس  هب  هیامرـس  نابحاص  يدنمهقالع  نازیم  یبایزرا  هب  دـنراذگ و  شیامزآ  کحم  هب  رظن  دروم  قطانم  زا  یخرب 
دوجو اهکناب  اب  ییامیپاوه  ياهتکرـش  همیب و  ياهتکرـش  درکراک  نایم  يرایـسب  يوهاـم  يراـتخاس و  ياـهتوافت  هچرگ  . دـنزادرپب

هب اهکناب  بعش  هرادا  سیـسات و  راک  يراپـسنورب  هیرظن  دنوشیم ، بوسحم  یناسرتامدخ  یتاسـسوم  اهنآ  همه  هک  اجنآ  زا  اما  دراد ؛
ياهتیزم هب  هجوت  اب  یصوصخ  شخب  هب  ییامیپاوه  همیب و  ياهتکرـش  یگدنیامن  راک  ياههویـش  زا  يرادربهترگ  اب  یـصوصخ  شخب 

عفاـنم بسک  يروآدوـس و  رگا  ـالوصا  . دـسریمن رظن  هـب  یلمع  ریغ  نـهذ و  زا  رود  نادـنچ  يدرکیور ، نـینچ  رب  بترتـم  گرزب  رایـسب 
ياهکناب هک  میـشاب  هتـشاد  لوبق  مینادـب و  یـصوصخ  ياهکناب  سیـسات  رد  هیامرـس  نابحاص  روضح  یلـصا  ياههزیگنا  زا  ار  میقتـسم 

حطـس هب  هزیگنا  نیمه  دیابن  ارچ  دنرادروخرب ، يرتشیب  تباقر  تردق  رتالاب و  يروهرهب  زا  يدنمورین  هزیگنا  نینچ  ریثات  تحت  یـصوصخ 
همیب تکرش  کی  یگدنیامن  رتفد  سسوم  کلام و  هک  هزادنا  نامه  هب  دیدرت  نودب  دوش . هداد  يرـست  اهنآ  بعـش  ینعی  اهکناب  رتنییاپ 

هب دوخ  نایرتشم  تیاضر  بلج  يارب  يرتشیب  شالت  راکتبا و  رتشیب ، دـمآرد  دوس و  بسک  رطاخ  هب  ییامیپاوه  تکرـش  کـی  سناژآ  اـی 
زا رتشیب  دـمآرد  بسک  يارب  تسا ، هتخادـنا  راک  هب  یـصوصخ  کناب  کی  هبعـش  سیـسات  رد  ار  دوخ  هیامرـس  هک  يدرف  دـهدیم ، جرخ 

دوخ هک  یعبانم  بذـج  يرادـم و  يرتشم  تباقر ، ریـسم  رد  یـصوصخ ، ياهکناب  نـالک  تیریدـم  زا  رتارف  یتح  دوخ ، يراذـگهیامرس 
مامت هب  یکناب  ماظن  کی  رارقتسا  دهاش  ام  هدنیآ  رد  قیرط  نیا  زا  درک و  دنهاوخ  تکرح  دوب ، دنهاوخ  کیرش  نآ  عفانم  رد  مه  اهکناب 

هدش سیـسات  بعـش  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناکما  نیا  دیاش  یتح  . دوب میهاوخ  دـنزیم ، ار  لوا  فرح  يرتشم  نآ  رد  هک  یتباقر  انعم 
روظنم هب  یکناب  تامدخ  ياهعمتجم  تسا ، موسرم  ییامیپاوه  ياهسناژآ  رد  هک  هچنآ  هباشم  یصوصخ ، شخب  ناراذگهیامرـس  طسوت 

دشاب و هتشاد  ناراذگهیامرس  يارب  يرتشیب  يداصتقا  هفرص  تیباذج و  مه  ات  دوش ، سیـسات  نایرتشم  هب  فلتخم  ياهکناب  تامدخ  هئارا 
لیلد هب  یـصوصخ  شخب  هب  اهکناب  بعـش  هرادا  سیـسات و  رما  يراذـگاو  انیقی  . دـنوش رادروخرب  يرتشیب  باـختنا  قح  زا  ناـیرتشم  مه 

هک تسا  دایز  يردق  هب  ام  یکناب  ماظن  مدرم و  يارب  یمادـقا  نینچ  دـیاوف  اما  تسا ؛ یگرتس  ریطخ و  رایـسب  راک  ندوبن ، هقباس  هب  قوبـسم 
. دراد ار  دوخ  هب  ندیشیدنا  يردق  شزرا 

یتلودریغ ياهنامزاس  طسوت  يزاس  هکبش 

طاشن دیعس 
تفریذپ دیاب  دیآ و  یم  باسح  هب  یتلودریغ  ياهنامزاس  تیلاعف  قیمعت  شرتسگ و  يارب  يدنمورین  رازبا  هکبش  يزاس  هکبش  رب  يا  همدقم 

دنور  یلو  دنا ، هدرکن  ینادنچ  هدافتسا  يزاس  هکبش  يایازم  زا  یناریا  یتلودریغ  ياهنامزاس  زونه  هک 
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دوجو اه  هکبـش  هنوگ  نیا  داجیا  يارب  يدنمتردق  شیارگ  هک  دهد  یم  ناشن  هتـشذگ  لاس  شـش  لوط  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  تیلاعف 
دهاش لاس  ره  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  داجیا  دوجوم  ياه  هکبـش  رد  زین  یتالوحت  هدش و  سیـسات  روشک  رد  يدـنچ  ياه  هکبـش  دراد .
طسب حرش و  نینچ  ار  يزاس  هکبش  قطنم  ياهیگژیو  دیفم  فارگاراپ  دنچ  رد  یلک  نیلیرم  ." میشاب يرتشیب  دنمتردق  ياه  هکبـش  سیـسات 

، تسا مظنم  یگداس  رگنایامن  متا  هک  یلاح  رد  تسا ... کیمانید  ۀکبـش  هدـنیآ  نرق  رد  ملع  داـمن  تسا . هتـشذگ  متا  رـصع [ : [ دـهد یم 
ای هدش  نییعت  شیپ  زا  يریگ  تهج  نودب  دشر  تسا  رداق  هک  ینامزاس  اهنت  دنک ... یم  تیاده  ار  یگدیچیپ  ۀتخیر  مه  هب  تردـق  هکبش ،

ماحدزا کی  دننک . یم  دودحم  دهد  خر  تسا  نکمم  ار  هچنآ  رگید  ياهیژولوپوت  همه  تسا . هکبش  دشاب ، هتشاد  امنهار  نودب  يریگدای 
یم یتح  راتخاس و  نیرتمک  اب  تسا  ینامزاس  هکبـش  عقاو ، رد  تسا . دودحمان  زاب و  فرط  ره  زا  اذل  دراد و  يددـعتم  ياهزرم  يا  هکبش 

یقاب مجسنم  دنناوت  یم  هکبش  کی  رد  اهنت  ارگاو ، اتقیقح  يازجا  زا  يا  هعومجم  تقیقح ، رد  تسا . راتخاس  نودب  الـصا  هک  تفگ  ناوت 
لمع لک  کی  ناونع  هب  هک  دشاب  ینیتسار  عونت  يواح  دناوت  یمن  نوناک –  هریاد ، تخرد ، مره ، هریجنز ، يرگید –  شیارآ  چیه  دنامب .

ریوصت ار  ییارگمه "  " ینعی هکبـش  رثؤم  درکراک  هدیچیپ  یتاعالطا  هعماج  کی  رتسب  رد  اریز  تسا  یبلاج  رایـسب  فیرعت  نیا  ." دـنک یم 
نورد هکبـش  اهنامزاس ، نایم  ياه  هکبـش  تسا : ددـعتم  ياه  هکبـش  زا  یبیکرت  هعماـج  عقاو  رد  میزادـنایب  يرت  قیقد  هاـگن  رگا  دـنک . یم 

اههارهاش نیمه  قیرط  زا  تاعالطا  اساسا  يزرمارف . ياه  هکبش  اهنیا  رب  هوالع  يرتویپماک و  ياه  هکبش  یصخش و  ياه  هکبـش  ینامزاس ،
دـنا و هدرک  دای  یعامتجا  تارییغت  تالوحت و  لماوع  ناونع  هب  يزاـس  هکبـش  اـه و  هکبـش  زا  ناـققحم  زا  یخرب  . دوش یم  يراـج  قرط  و 

يدنمتردق رازبا  اه  هکبش  اریز  دنراد  عماوج  رد  اهنآ  يرادیاپ  نیمضت  تاحالصا و  ياقترا  رد  یمهم  شقن  اه  هکبش  هک  دنا  هتشاد  دیکات 
هصرع رد  ار  عفنیذ  ياههورگ  اه  هکبش  هک  اجنآ  زا  دنتسه . دیدج  ياهتفایهر  صوصخ  رد  عامجا  داجیا  شناد و  تاعالطا و  لدابت  يارب 
درفنم یتلودریغ  ناـمزاس  کـی  زا  رتـشیب  عاـمتجا  رب  اـهنا  يراذـگریثات  ذوفن و  نازیم  دـنروآ  یم  درگ  عوضوم  کـی  لوح  فلتخم  ياـه 

رد لوحت  رییغت و  یتایح  عبانم  دـنناوت  یم  دروآ و  یم  مهارف  یعاـمتجا  یمزع  يا  هکبـش  تیلاـعف  قطنم  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  دوب . دـهاوخ 
یم هکبـش  دبای . شرتسگ  دـناوت  یم  یتیدودـحم  چـیه  نودـب  هک  تسا  نآ  زاب  راتخاس  هکبـش ، رد  تیلاعف  رگید  يایازم  زا  . دنـشاب هعماج 
یم شیازفا  ار  يروآون  ییاناوت  هکبـش  دیامن . لیهـست  ار  دوخ  ياضعا  نایم  طابترا  دشاب و  هعماج  زا  یـشخب  یمومع  راکفا  نوناک  دـناوت 

توافت شریذـپ  نیع  رد  ییارگمه  یعون  هکبـش  تسا . یللملا  نیب  ای  یلم  حطـس  رد  اهتیلاعف  شرتسگ  قیمعت و  يارب  یبسانم  رازبا  دـهد و 
اب . تسا هکبش  نوریب  هب  اضعا  زا  اضعا و  هب  هکبش  نوریب  زا  اضعا و  نایم  تاعالطا  نایرج  یلصا  هارهاش  هکبـش  تسا .  اضعا  نایم  دوجوم 
اب يزاـس  هکبـش  رما  ـالوصا  دوجوم و  ياـه  هکبـش  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  دراد  یتلودریغ  ياـهنامزاس  يارب  يزاـس  هکبـش  هک  یتیمها  ماـمت 

هاگن وضع ، یتلودریغ  ياهنامزاس  ـالوصا  یقوقح . رگید  یخرب  دنتـسه و  يراـتخاس  اهـشلاچ  نیا  زا  یخرب  تسا . هدوب  وربور  ییاهـشلاچ 
کت کت  نهذ  رد  هسردـم  هیلوا  ياهلاس  نامه  زا  هک  داد –  بآ  اباب  هاگن   ) دـنراد دنتـسه  وضع  نآ  رد  هک  يا  هکبـش  هب  تبـسن  یـصاخ 

هک تسا  نیا  موهفم  هب  هکبـش  رد  اهنآ  تیوضع  هک  دـننک  كرد  هکبـش  کی  وضع  ياهنامزاس  هک  تسا  مزال  تسا .) هتفر  ورف  اـه  یناریا 
زونه هک  دیآ  یم  رظن  هب  دنوش . یم  زین  دنمناوت  تکراشم  نیا  هجیتن  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  لاعف  تکراشم  هکبـش  نیا  ياضف  رد  دیاب  دوخ 
یتح هاگ  درادن و  دوجو  یهورگ  راک  تکراشم و  هنیمز  رد  یفاک  یهاگآ  زونه  تسا . هدشن  هنیداهن  یهورگ  راک  یعمج و  راک  گنهرف 

اـضعا اه ، هکبـش  نیا  ناریدـم  باختنا  ماگنه  رد  دراد . دوجو  يداقتعا  یب  یهورگ  راک  تکراشم و  ندوب  راذـگرثا  یهدزاب و  هب  تبـسن 
ياـهنامزاس رد  تیلاـعف  رد  هقباـس  نسح  ياراد  تیریدـم و  لوـصا  هب  انـشآ  میهف و  اـناوت ، هتـسیاش ، لـباق ، ناریدـم  هک  دـننک  تقد  دـیاب 

ددرگ فیرعت  یتلودریغ  ياهنامزاس  تبث  یقوقح  ماظن  رد  دیاب  اه  هکبـش  نیا  تبث  ياهراکوزاس  اهنیا  رب  هوالع  دنوش . باختنا  یتلودریغ 
هجوت یتاکن  هب  يزاس  هکبش  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  هک  تسا  مزال  دنوش . انشآ  اهراکوزاس  نیا  اب  طبریذ  یتلود  ياههاگتـسد  الوصا  و 
نییبت اصخشم  هکبش  کی  سیسات  يارب  دیاب  درک . رایسب  تقد  هکبش  يدوجو " تلع   " هب هک  تسا  مزال  ادتبا  هکبـش  کی  داجیا  رد  دننک .

زا یـصخشم  فیرعت  دـیاب  دنـشاب . انـشآ  هکبـش  عوضوم  هب  تبـسن  یبوخب  نآ  ناراذـگناینب  دوـش و  یم  سیـسات  هکبـش  نیا  ارچ  هک  درک 
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افرـص ایآ  تسا : يا  هکبـش  هنوگچ  اهنآ  فالتئا  هک  دننک  صخـشم  هکبـش  کی  سـسؤ   » ياضعا دیاب  . دشاب تسد  رد  هکبـش  نیا  تلاسر 
کی يرازگرب  فدـه  اـب  هنومن  يارب   ) ددرگ یم  سیـسات  صاـخ  یناـمز  هرود  کـی  رد  یـصاخ  فدـه  اـب  هک  تسا  تقوم  هکبـش  کـی 
داجیا نانز  ای  ناکدوک  قوقح  يریگیپ  يارب  الثم  هک  تسا  یعوضوم  هکبـش  کی  نیا  ایآ  تسا . رادـیاپ  مئاد و  هکبـش  کی  ای  سنارفنک )

ياهنامزاس هب  طوبرم  دافم  يارجا  نسح  رب  تراظن  لاثم  يارب   ) تسا هدش  داجیا  همانرب  کی  يارجا  لوح  هک  تسا  يا  هکبـش  ای  دوش  یم 
دنک یم  لیهست  ار  اضعا  نایم  طابترا  هک  تسا  یطابترا  هکبش  کی  طقف  ایآ  ناریا ؟) یمالسا  يروهمج  موس  هعـسوت  همانرب  رد  یتلودریغ 

یتنرتنیا هکبـش  کی  الوصا  ای  دزاس  یم  لقتنم  اضعا  هب  ار  یتاـعالطا  صاـخ ، تاـعوضوم  لوح  هک  تسا  یناـسر  عـالطا  هکبـش  کـی  اـی 
میناوت یم  تروص  نیا  رد  میراد ، داجیا  تسد  رد  ار  يا  هکبـش  عون  هچ  هک  مینادب  زین  دشاب و  صخـشم  هکبـش  يدوجو  تلع  یتقو  . تسا

رادروخرب يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  زین  هکبش  تیریدم  فیرعت  مینک . فیرعت  ار  وضع  ره  ياهتیلوئسم  اضعا و  نایم  هطبار  ساسا  نیمه  رب 
نیا رد  زین  ار  بوخ " يرگتموکح   " ياهـصخاش ناوتب  دیاش  دشاب . وگخـساپ  دوخ  ياضعا  هب  تبـسن  تیریدم  نیا  هک  تسا  مزال  تسا و 

 – تیفافـش نوناق –  تاررقم و  تیمکاح  یتکراشم –  يریگ  میمـصت  ریظن  ییاهـصخاش   ) تسناد يراج  هکبـش  کی  تیریدـم  يارب  اـج 
لالقتـسا فیرعت  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  (. ییوگخـساپ ییآراک -  يدـمآراک /  نآ –  لومـش  تلادـع و  عامجا –  يریذـپ –  تیلوئـسم 

یم لیکشت  یندم  هعماج  رد  ترورـض  کی  هب  خساپ  رد  اه  هکبـش  نیا  رادیاپ  ياه  هکبـش  تشاد . رظن  رد  دیاب  هک  تسا  یلـصا  نیرتمهم 
رمتسم تروص  هب  اه  هکبش  نیا  تساه . هکبـش  نیا  هلمج  زا  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  نانز  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکبـش  هنومن  يارب  دوش .

ار عوضوم  کی  صوصخ  رد  فالئتا  کی  تیهام  اه  هکبش  نیا  زا  یخرب  دنتسه . دوخ  ياضعا  یتاعالطا  یطابترا و  ياهزاین  يوگخـساپ 
فده اب  هکلب  همانرب ، هن  دنراد و  عوضوم "  " هن رگید  یخرب  ماجنارس  دنتسه و  همانرب "  " صوصخ رد  فالئتا  یعون  رگید  یخرب  دنراد و 
دحتم للم  یعامتجا  يداصتقا  ياروش  اب  یتروشم  ماقم  ياراد  یتلودریغ  ياهنامزاس  سنارفنک  لاثم ، همانرب  دنا . هدـش  داجیا  یگنهامه " "

نیا راـک  تسا . تسد  نیا  زا  تسا ) یتـلودریغ  ياـهنامزاس  هنوگ  نیا  زا  فـالتئا  کـی  عقاو  رد  یلو  تسا  سنارفنک "  " نآ ماـن  هتبلا  هک  )
دحتم للم  ياهنویسیمک  رد  وضع  یتلودریغ  ياهنامزاس  روضح  لیهست  هکلب  دشاب ، یمن  راک  همانرب  کی  يریگیپ  ای  يریگ  عضوم  هرگنک 

یتلودریغ ياـهنامزاس  تارظن  لاـقتنا  رد  یمهم  شقن  هرگنک  نیا  سـالجا  کـی  يرازگرب  لوط  رد  هتبلا  تسا . یللملا  نیب  ياهـسالجا  اـی 
رد هکبـش  سیـسات  صوصخ  رد  قفوم  هبرجت  کی  . دراد دـیآ ، دوجوب  اهنامزاس  نیا  روضح  هار  رد  هک  یلکـشم  هنوگ  ره  يریگیپ  ای  وضع 

یتلودریغ نامزاس  ود  یـس و  زا  بکرم  دش و  سیـسات  لاس 1379  رد  هک  تسا  ناکدوک  نیب  رد  حلـص  گـنهرف  شرتسگ  ياروش  ناریا ،
يزاب بابـسا  حلـص و  كدوک ، هزور  ود  شیامه  اروش ، نیا  مادـقا  نیلوا  دـننک . یم  تیلاعف  ناریا  رد  ناکدوک  لئاسم  هنیمز  رد  هک  تسا 

ياه هنارصع  دندرک . میرحت  ار  تنوشخ  جورم  ياهیزاب  بابـسا  دیرخ  شیامه  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  شیامه ، نیا  هجیتن  رد  هک  دوب 
يارب هک  داد  یفاک  تصرف  نانآ  هب  دـیاب  تسا و  ناوج  رایـسب  هکبـش  نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  اروش  نیا  تامادـقا  زا  رگید  یکی  حـلص 

ياهنامزاس نیب  يا  هدرتسگ  تاطابترا  یناهج  حطس  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دننک . ینیب  شیپ  ار  ییاهراکوزاس  اروش  نیا  يرادیاپ  ظفح 
ياـهنامزاس زا  يرایـسب  تدـعاسم  اـب  یللملا  نیب  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  قباـس  ههد  لوـط  رد  جـیردتب  تـسا و  هـتفرگ  لکـش  یتـلودریغ 

مهم ياهروحم  لوح  يرایـسب  ياه  هکبـش  متـسیب  نرق  رخآ  ههد  رد  دـنا . هداد  لکـش  یناهج  هصرع  رد  ار  ییاـه  هکبـش  یلحم  یتلودریغ 
جضن داحتا  تروص  هب  یخرب  یللملا و  نیب  شبنج  کی  لکش  هب  یخرب  نویساردف و  لکـش  هب  اهنآ  زا  یخرب  تسا . هتفرگ  لکـش  یناهج 

سار رد  هدوب و  يدومع  راـتخاس  ياراد  یخرب  درک . هئارا  ناوـت  یم  یناـهج  هدرتـسگ  يراـکمه  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  دـنا . هتفرگ 
یقفا تروص  هب  رگید  یخرب  دنهد و  یم  ماجنا  ار  اه  هکبـش  نیا  تیریدم  يربهر و  راک  هک  دنراد  دوجو  یتلودریغ  نامزاس  دـنچ  الومعم 

ای يریبد  يارب  ار  يدرف  ددرگ ، لاـمعا  اـهنامزاس  زا  يدادــعت  يوـس  زا  یتراـظن  هـکنیا  نودــب  هناـخریبد  يارب  یلحم  باـختنا  اـب  هدوـب و 
هکبـش نیا  زا  یخرب  دوش .) یم  باختنا  هکبـش  ياضعا  زا  جراخ  دارفا  نایم  زا  درف  نیا  هاگ   ) دننک یم  باختنا  هکبـش  نیا  روما  یگنهامه 

هکبـشیزاجم ياه  هکبـش  ت . دنراذگب . راگدای  هب  یناهج  هصرع  رد  ار  دوخ  تیلاعف  راثآ  دـنا  هتـسناوت  هک  دـنا  هتـشاد  تردـق  نانچنآ  اه 
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یناهج يرتویپماک  تاطابترا  تارقف  نوتس  تنرتنیا  هکبش  عقاو  رد  تسا . یناهج  هعماج  کیکفت  لباقریغ  یتایح و  شخب  تنرتنیا  یناهج 
هب لاصتا  يارب  یتلودریغ  نامزاس  کی  هچنآ  مامت  تسا . هدرک  لصتم  مه  هب  ار  اه  هکبش  رتشیب  جیردت  هب  اساسا  اریز  تسا  ههد 1990  رد 

تسا و ندز  نفلت  کی  یگداس  هب  راک  نیا  دشاب . یم  تنرتنیا  هب  یسرتسد  دیرخ  مدوم و  رتویپماک ، نفلت ، طخ  کی  دراد ، زاین  هکبش  نیا 
طابترا تاعالطا و  لدابت  يارب  یبوخ  هداعلا  قوف  ناکما  تنرتنیا  دیریگ . یم  رارق  یناهج  هکبـش  کی  رد  امـش  یهاتوک  رایـسب  تدـم  رد 

هک دیآ  یم  رظن  هب  اما  دنا  هدرب  رایسب  هدافتسا  عیرـس  تمیق و  نازرا  هداعلا  قوف  ناکما  نیا  زا  یتلودریغ  ياهنامزاس  نونک  ات  تسا . يریگ 
کی دوخ  نورد  رد  اه  هکبـش  زا  یخرب  یهاگ  دـنا . هدادـن  لکـش  ار  يا  هدرتسگ  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  یناریا  یتلودریغ  ياهنامزاس  زونه 
هکبـش تنرتنیا  رد  دارفا  طقف  درادـن و  دوجو  یعقاو  هکبـش  الـصا  هاـگ  دـنهد و  یم  لکـش  یناـسر  عـالطا  تهج  یتنرتنیا  يزاـجم  هکبش 
تسا ناتسهل  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکبش  تنرتنیا  رد  دوجوم  ياه  هکبـش  زا  یکی  دنهد . یم  لکـش  يرظن  مه  وگتفگ و  يارب  ار  يزاجم 

تاـطابترا و دوـبهب  هکبـش  نیا  داـجیا  زا  یلـصا  فدـه  دراد . ترهـش   MOST هـب هـک  ( The Polish Network of NGOs)
ياـهنامزاس ناـیم  تنرتنیا  رد  یطاـبترا  یکینورتـکلا  لـپ  کـی  عقاو  رد  هکبـش  نیا  تسا . ناتـسهل  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  نیب  يراـکمه 

یکینورتکلا تسپ  کـی  ياراد  دـنبای ، یم  یـسرتسد  تنرتنیا  هب  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  هکبـش  نیا  قیرط  زا  تسا . روشک  نیا  یتـلودریغ 
هک دـنبای  یم  ار  ناکما  نیا  اهنامزاس  نیا  بیترت  نیا  هب  تساهنآ و  رایتخا  رد  یناسر  عالطا  يریگ و  عالطا  يارب  تنرتنیا  عباـنم  دنتـسه و 

نیا لاح  نیع  رد  دریگ . یم  لکـش  اهنآ  نیب  يرتهب  ياهیراکمه  تروص  نیا  رد  دـنزاس و  رارقرب  طاـبترا  رگیدـکی  اـب  هتـشذگ  زا  رترثؤم 
یم لـمع  هب  ار  همزـال  یناـبیتشپ  ینف  ظاـحل  زا  نآ  رب  هوـالع  دـهد و  یم  لاـقتنا  ار  یتـنرتنیا  همزـال  ياهـشزومآ  دوـخ  ياـضعا  هب  هـکبش 

رد یفلتخم  ياهتیاس  تسا . یکینورتکلا  هثحابم  ياهتـسرهف  ای  اهرورـس  تسیل  داجیا  يزاجم ، ياـه  هکبـش  قفوم  ياهلکـش  زا  یکی  . دروآ
رورس تسیل  زا  هدافتـسا  درک . یحارط  زین  رظان  تیاس  کی  نودب  ار  اهتـسرهف  نیا  ناوت  یم  هتبلا  دنهد . یم  هئارا  ار  سیورـس  نیا  تنرتنیا 

دوخ ياضعا  تارظن  زا  ای  دـنزاس  علطم  نمجنا  ياهتیلاعف  زا  ار  دوخ  ياضعا  هک  تسا  یتلودریغ  ياـهنامزاس  يارب  يدـیفم  رایـسب  ناـکما 
تاعالطا عیرس  نایرج  یفنم  بناوج  تبثم  بناوج   : تسا حرش  نیا  هب  یتنرتنیا  يزاس  هکبش  یفنم  تبثم و  بناوج  زا  یخرب  دنوش . علطم 

هکبش قیرط  زا  یناسر  عالطا  تالکـشم  دروم  رد  هثحابم  ثحب و  ماجنا  ناکمالوپ  نامز و  رد  ییوج  هفرـص  هدیـسر  لقادح  هب  ياه  هنیزه 
يارجا اهنامزاس  نایم  دامتعا  داجیا  یللملا ) نیب  ياهنامزاس  اب  هکلب  یناریا  یتلودریغ  ياهنامزاس  اب  اـهنت  هن   ) تاـعالطا لداـبت  یکینورتکلا 

دنراد روضح  هکبـش  رد  هک  یتلودریغ  ياـهنامزاس  ياـهتیفرظ  شیازفا  یلاـم  عباـنم  رتناـسآ  بذـج  ندوب  سرتسد  رد  كرتـشم  ياـهحرط 
هجوتم هدنهد  کمک  هدیسر  تاعالطا  زا  دب  ریسفت  قثومریغ  عبانم  زا  هدافتـسا  هدش  تفایرد  تاعالطا  هب  تبـسن  کش  ندرک  یبال  ناکما 

هفرح ياهتراهم  دوبن  اه  هدیا  تقرس  دامتعا  مدع  يریگ  لکـش  دنوش  یم  هکبـش  رد  هدننک  تکرـش  یتلودریغ  ياهنامزاس  ياهفعـض  مامت 
نیانوگمهان ياه  هکبـش  ثتاعالطا . زا  ياجبان  هدافتـسا  ای  تاعالطا  شورف  یتلودریغ  ناـمزاس  ریوصت  بیرخت  تاـعالطا  اـب  راـک  رد  يا 

، هدننک کمک  ياهداهن  یملع ، ياهنمجنا  یتلودریغ ، ياهنامزاس  نایم  زا  اهنآ  ياضعا  هدوبن و  نوگمه  تفاب  کی  ياراد  اه  هکبـش  هنوگ 
ياهنامزاس هک  تسا  ییاه  هکبـش  اه ، هکبـش  هنوگ  نیا  عاونا  زا  یکی  . دوش یم  لیکـشت  ناراذگتـسایس  اـهتلود و  دـحتم ، لـلم  ياهـسناژآ 

ياهـسنارفنک يرازگرب  يارب  ییازـسب  کمک  یتلودریغ  ياهنامزاس  هب  اه  هناـسر  بیترت  نیا  هب  دـننک . یم  داـجیا  اـه  هناـسر  اـب  یتلودریغ 
یـسانشراک راک  اب  دوخ  هبون  هب  زین  یتلودریغ  ياهنامزاس  دـننک و  یم  یناسر  عالطا  همانربخ و  کی  نوتم  میظنت  اـی  ربخ  هیهت  یتاـعوبطم ،

یلاح رد  نیا  دراد و  ار  دوخ  يا  هفرح  درکراـک  هعومجم  ود  زا  کـی  ره  تلاـح  نیا  رد  دنـشاب . یم  يا  هناـسر  تیلاـعف  يارب  یبوخ  عبنم 
ناـیم ناوـت  یم  هـک  تـسا  يا  هکبـش  نوگمهاـن  ياـه  هکبـش  زا  يرگید  هنوـمن  دنـشاب . یم  عـفنیذ  يراـکمه  نـینچ  زا  ود  ره  هـک  تـسا 

هاگ یناهج ، حطـس  رد  هدرتسگ  تکرح  کی  داجیا  يارب  دوش . داجیا  روشک  کـی  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یخرب  یتلودریغ و  ياـهنامزاس 
نوگمهان هکبش  کی  اساسا  تفرگ  لکـش  لاس 1376  رد  ناکدوک  راک  هیلع  یناهج  ییامیپهار  دریگ . یم  لکـش  نوگمهاـن  ياـه  هکبش 

يارب یعنام  اما  دنتـشاد ، نآ  روما  یگنهامه  هکبـش و  داـجیا  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  هنیمز  نیا  رد  لاـعف  یتلودریغ  ياـهنامزاس  هتبلا  هک  دوب 
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دروم نامز  نیرتهاتوک  رد  هکبـش  نیا  تشادـن . دوجو  راک  لئاسم  اب  طبترم  یتلود  ياهـشخب  اه ، هناسر  يرگراک ، ياه  هیداحتا  تیوضع 
اما دوب  ناتسودنه  رد  هکبش  نیا  هناخریبد  دندمآ . رد  هکبـش  نیا  تیوضع  هب  نامزاس  رازه  هدزای  زا  شیب  تفرگ و  رارق  نایناهج  لابقتـسا 
دوب يا  هدـیچیپ  رایـسب  راک  هدرتسگ  هعومجم  نیا  یگنهامه  تفرگ . لکـش  اهروشک  رد  زین  يا و  هقطنم  حوطـس  رد  یگنهامه  ياهاروش 
کی لوح  هک  هکبـش  نیا  هک  درک  کمک  يروشک  يا و  هقطنم  حوطـس  رد  لالقتـسا  دوجو  رایـسب و  يریذـپ  فاطعنا  زا  يرادروخرب  اما 

يرگید هنومن  دیامن . یم  يریگیپ  ار  دوخ  ياه  همانرب  تسا و  دوجوم  زونه  هکبش  نیا  دوش . رتدنمتردق  دوب  هدمآ  دوجو  هب  مجسنم  همانرب 
هکبش نیا  دش . زاغآ  ناهج  رد  يرفیک  یللملا  نیب  ناوید  سیسات  همانـساسا و  نیودت  نایرج  رد  هک  دوب  یتیلاعف  نوگمهان  هکبـش  کی  زا 

، یتلودریغ نامزاس  زا 1000  تسا  یبیکرت  دـمان  یم  يرفیک  یللملا  نیب  ناوید  داجیا  رادـفرط  یتلودریغ  ياـهنامزاس  فـالتئا  ار  دوخ  هک 
يا و هقطنم  یلم –  حطـس  رد  یناسر  عالطا  تیوقت  هکبـش  نیا  هفیظو  یندـم . هعماج  فلتخم  ياههورگ  للملا و  نیب  قوقح  ناسانـشراک 

یتلودریغ ياهنامزاس  هکبش  نیا  رد  دنچ  ره  دوب . یتاکرادت  ياهسالجا  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  روضح  لیهـست  شزومآ و  یللملا ،  نیب 
تسا  هدش  لیکشت  یتوافتم  ياههورگ  زا  هکبش  اساسا  اما  دنهد ، یم  لیکشت  ار  اهنامزاس  نیرتشیب 

http://www.irancsos.net/persian/articles/f_ar_negahi.htm

یتلود ریغ  نامزاس  دنچ  کنیل 

تیلاعف هقطنم  عوضوم و  بسح  یتلودریغ   ياهنامزاس  یتاعالطا  کناب  نیا  رد  للم  ناـمزاس  رد  یتلودریغ  ياـهنامزاس  تاـعالطا  کـناب 
دراد . دوجو  زین  وجتسج  ناکما  و  دنا  . هدش  يدنب  هتسد 

تسا . نامزاس  ياهتیلاعف  هراب  رد  تاعالطا  رابخا و  يواـح  زبس  حلـص  یتلود  ریغ  فورعم  ناـمزاس  هاـگیاپ  GreenPeace زبس حلص 
ياهیگدولآ زا  سکع  ملیف و  يواح  زا  يویـشرآ  نامزاس و  هنالاس  شرازگ  تسا ، نامزاس  نیا  هجوت  دروم  هک  یتاعوضوم  نآ  رب  هوـالع 

وفع یتلودریغ  ناـمزاسللملانیب  وفع  ناـمزاس  تسا . یـسرتسد  لـباق  هاـگیاپ  نیا  رد  زین  دـعب  هب  لاـس 1994  زا  ناـهج  رد  یطیحم  تسیز 
لباـق هاـگیاپ  نیا  رد  اهـشرازگ  نیا  دـهد . یم  هئارا  فلتخم  ياـهروشک  رد  رـشب  قوـقح  تیعـضو  زا  یمـسر  ریغ  ياهـشرازگ  لـلملانیب 

. تسا هداد  هئارا  رـشب  قوـقح  رما  اـب  طـبترم  ياـههاگیاپ  رگید  هب  يدـیقم  ياهدـنویپ  لـلملا  نیب  وـفع  ناـمزاس  هاـگیاپ  تسا  . یـسرتسد 
هاگیاپ نیا  دـنکیم . تیلاـعف  رـشب  قوقح  هنیمز  رد  هک  یتلود  ریغ  نامزاسرـشب  قوقح  نابدـید  ناـمزاس  Human Rights Watch

ساسا رب  رابخا  ثحابم و  میـسقت  هب  روشک , ساسا  رب  ثحابم  میـسقت  رب  هوالع  تسا و  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  رابخا  هدنهد  هئارا  ًاتدـمع 
تاشرازگ لماشزرم  نودب  نارگـشرازگ  . تسا هتخادرپ  زین  ناگدـنهانپ و ....  نانز , قوقح  لافطا ,  قوقح  تاحیلـست , ریظن :  یتاعوضوم 

یشرگن اب  یتلود  ریغ  نامزاس  نیا  رـشب  قوقح  شزومآ  نامزاس  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  تاعوبطم  يدازآ  تیعـضو  زا  نامزاس  نیا 
رشب قوقح  نیملعم  يارب  یصاخ  تاحفص  هلمج  زا  تسا .  هداد  هئارا  هکبش  رد  هنیمز  نیا  رد  یتاعالطا  رابخا و  رـشب  قوقح  هب  یـشزومآ 

طیحم صوصخ  رد  یللملانیب   یتلودریغ  ياهنامزاس  يامنهار  دنکیم . هیصوت  ار  رشب  قوقح  شزوما  ياهـشور  اهنآ  هب  هک  هدش  یحارط 
ناـمزاس تسا . هدرک  هیهت  هنیمز  نیا  رد  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  زا  یتـسرهف  هلمج   زا  تـسیز  طـیحم  رما  رد  صـصختم  هاـگیاپ  نیاتـسیز 

ماجنا یتاعلاطم  يداصتقا  هعسوت  للملانیب و  قوقح  رشب ،  قوقح  ياه  هنیمز  رد  هک  نیو  رد  رقتسم  یتلود  ریع  نامزاس  یللملانیب  هعـسوت 
نامزاس ندرک  کیتارکاومد  ریظن  یتاعوضوم  هاگیاپ  رد  دنکیم . رـشتنم  للملانیب  طباور  تاعلاطم  ناونع  تحت  ار  دوخ  راک  جیاتن  هداد و 
هاگیاپ نیا  ( اداناک رد  عقاو  نیمرجم (     عفادم  يالکو  یللملا  نیب  نمجنا  دـیباییم  ار  یبلاطم  للملانیب  قوقح  يراج  لئاسم  رگیدو  للم ،

دیفم ياهدنویپ  یللملانیب و  دانسا  زا  يا  هعومجم  نمجنا ، نیا  ياهشرازگ  اههمانعطق و  لماش  هدش و  هئارا  هسنارف  یـسیلگنا و  نابز  ود  هب 
دنله : یهاگشناد  تیاس  کی  هلیسوب  هدش  داهنشیپ  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  زا  یتسرهف   . دشاب یم  رگید 

Anti-Slavery InternationalArms Control AssociationAssociation of Lawyers against
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Nuclear ArmsAmnesty InternationalAvocats sans FrontièresBritish Refugee CouncilCivil
Society InternationalCrimes of War ProjectDerechos Human RightsEconomists Allied for
Arms ReductionEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Platform for Conflict
Prevention and TransformationFederation of American ScientistsGreen Cross

InternationalGreenpeaceHague Appeal for PeaceInterkerkelijk

VredesberaadInternational Association of Lawyers Against Nuclear ArmsInternational

Committee of the Red CrossInternational Commission of JuristsInternational Chamber of
CommerceInternational Council for ScienceInternational Council of Environmental

LawInternational Olympic CommitteeInternational Physicians for the Prevention of

Nuclear WarLawyers' Committee on Nuclear PolicyMedecins sans FrontièresMines

Advisory GroupNovibOxfam InternationalPlan InternationalPugwashReporters sans

FrontièresVluchtelingenwerk Nederland (Dutch Refugee Council)World Conservation

UnionWorld Wildlife Fund *http://lp.atu.ac.ir/portal_law/instit/ong.htm

یتلودریغ ياهنامزاس  رد  یلامجا  يریس 

یتلود ریغ  یتلود و  لـفاحم  رد  هدـننک  نارگن  زیگنا و  ثحب  تاـعوضوم  زا  یکی  هب  تسا  يدـنچ  یتـلودریغ  ياـهنامزاس  عوضوم  : هراـشا
، عوضوم نیا  هب  هجوت  تیمها  رب  ناگبخن  یتلودریغ و  یتلود ، ياهداهن  ات  هتفرگ  یللملانیب  ياهداینب  للم و  نامزاس  زا  تسا . هدـش  لیدـبت 
یعامتجا و یگنهرف ، تیعقوم  اهروشک و  یلم  تینما  يارب  هک  یتارطاخم  لیلد  هب  اـی  اـهنآ و  درف  هب  رـصحنم  راـثآ  اـهتیفرظ و  لـیلد  هب  اـی 

هدـش هجوت  اهنامزاس  نیا  زا  تیامح  هب  هعـسوت  مراهچ  موس و  همانرب  هدام 158  رد  ام  روشک  رد  دنراشفیم . اپ  دـنکیم  داجیا  نانآ  یـسایس 
يرگید شخب  نآ  رب  نوزفا  دوشیم و  اهنامزاس  نیا  تیوقت  لیکشت و  فرـص  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روطب  ناموت  اهدرایلیم  هلاس  ره  تسا .

نونکامه دوشیم  یتلودریغ  ياهنامزاس  بیـصن  یـشهوژپ  ياهحرط  زا  تیاـمح  زا IT و  تیاـمح  نوچ  يرگید  ياـهفیدر  زا  اـهتیامح  زا 
1700 ناناوج ، یلم  ناـمزاس  رد  دروم  رازه   2 یماـظتنا ، يورین  رد  دروم  رازه  هک 17  دـناهدش  تبث  یتلودریغ  نامزاس  رازه  زا 37  شیب 
دـنرادن و زوجم  زین  اـهنامزاس  نیا  زا  يرایـسب  دناهدیـسر . تبث  هب  ناـنز  تکراـشم  روما  زکرم  رد  دروم  اهدـص  مولع و  ترازو  رد  دروم 
هب یلامجا  روطب  اهداهن  نیاتیفرظ  هب  هجوت  اب  تسا  ددص  رد  راتشون  نیا  دناهتـسناد . اهنامزاس  نیا  يزاسهنیداهن  میکحت و  هلحرم  ار  هدنیآ 
اب هک  ییاـههورگ  هـب  ( N.G.O1109  ) یتلودریغ ياـهنامزاس  : اـیازم فیرعت و  . دزادرپـب اـهنامزاس  نیا  لیکـشت  فادـها  هنیـشیپ و  یفرعم ،
هب یتالیکـشت  یگتـسباو  نودـب  یعافتنا و  ریغ  روطهب  هیریخ و ...  یعامتجا ، یملع ، یگنهرف ، ياههنیمز  رد  راکـشآ  صخـشم و  فادـها 

یتلودریغ ياهنامزاس  ياهیگژیو  یخرب  تساهنامزاس . نیا  مهم  ياههـصخاش  زا  زین  ندوب  یـسایس  دوشیم . قالطا  دـننکیم  تیلاعف  اـهتلود 
دنزادرپیمن میقتـسم  روطب  یـسایس  ياـهتیلاعف  هب  هکنآ  تلع  هب  :1 ـ  زا دـنترابع  دزاسیم  زاتمم  رظن  دروم  ياهتیلاعف  ماـجنا  يارب  ار  اـهنآ  هک 

تالوحت اهتلود  هب  یگتسباو  مدع  تلع  هب  .2 ـ  دنهد همادا  دوخ  تیلاعف  هب  هنادازآ  دنناوتیم  دنرادن و  ینادنچ  تیـساسح  اهنآ  هب  اهتموکح 
تدمزارد ياههمانرب  تسایس و  دوخ  يارب  دنناوتیم  دهدیمن و  رارق  عاعـشلاتحت  ار  اهنآ  ياههمانرب  اهتیلوئـسم ، اهتلود و  تارییغت  زا  یـشان 

ـ  3. دـننک بذـج  ار  رتدـمآراک  دارفا  دـنناوتیم  دـننکیمن و  ادـیپ  یتالیکـشت  مروت  تاناکما ، هجدوب و  تیدودـحم  تلع  هب  دـننک . نیودـت 
رتمک یتلود  ریغ  ياهلکـشت  رد  ار  اهیراکهظحالم  هنوگنیا  اما  دنراد  یللملانیب  یلخاد و  درکلمع  رد  یتاظحالم  ًالومعم  یتلود  ياهنامزاس 
سپ دومن . سیسأت  ار  ( N.G.O1109  ) ناوتیم رفن  جـنپ  اب  ًالثم  دراد . يرتشیب  يریذـپریثکت  ناکما  نوب ، کچوک  تلع  هب  .4 ـ  دید ناوتیم 
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تلع هب  اـهنامزاس  نیا  .5 ـ  درک سیسأت  گنهامه  ( N.G.O1109  ) دنچ تالیکـشت  نیا  لد  زا  ناوتیم  دارفا ، زا  يرتشیب  دادـعت  بذـج  زا 
درکلمع ناوت  رتشیب و  اههعومجم  نیا  رد  یتالیکـشت  ماجـسنا  نیاربانب  دـننک . عمج  مه  رود  ار  هقیلـسمه  دارفا  دـنناوتیم  ندوب  شوجدوخ 

میظع و هورگ  کـی  هباـثم  هب  دوش  لیکـشت  اـهنامزاس  نیب  یطاـبترا  هکبـش  هک  یتروـص  رد  .6 ـ  تسا یتلود  ياههعومجم  زا  رتـالاب  اـهنآ 
لابق رد  اهنآ  يریذپبیسآ  هک  توافت  نیا  اب  دنوشیم ؛ دراو  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، تالداعم  رد  یـسایس  بازحا  زا  تسا  رتدنمتردق 
طاقن میمرت  اب  يرادهیامرـس  ماظن  ههد 1980  رد  : سیـسأت فادها  هنیـشیپ و  . تسا رتمک  اهنآ ـ  ددـعت  یمک  لیلد  هب  نافلاخم ـ  لمعلاسکع 
دشیم دیکأت  یتلودریغ  ياهنامزاس  شیازفا  رب  مسیلاربیل  ون  هشیدنا  رد  تفای . تسد  هیامرس  ینادرگ  ناهج  رد  ون  یحرط  هب  دوخ  ریذپبیسآ 

هناگجنپ ياهرازبا  لاس 1993  رد  للم  ناـمزاس  نارمع  رتفد  تفرگ . شیپ  رد  ار  شور  نیمه  رترب ، ياهتردـق  ذوفن  تحت  لـلم  ناـمزاس  و 
. درک مالعا  یتلودریغ  ياهنامزاس  یناسر و  عالطا  يزاس ، یصوصخ  دازآ ، رازاب  داصتقا  یـسارکومد ، ار  یناسنا  هعـسوت  هب  ندیـسر  يارب 

نرق ار  مکی  تسیب و  نرق  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  یتلودریغ  ياهنامزاس  زا  للم  نامزاس  یللملاـنیب و  ياـهداینب  يداـم  يونعم و  ياـهتیامح 
اهنآ هعـسوت  رد  ار  ریز  فادـها  يرادهیامرـس ، ماظن  هک  تسا  هدـش  ببـس  اهنامزاس  نیا  يدـمآراک  دـناهدناوخ و  یتلودریغ  ياـهنامزاس 

داجیا راشف و  مرها  ناونع  هب  یتلودریغ  ياـهنامزاس  هلمج  زا  نوگاـنوگ  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  اـهتلود  لیدـعت  فلا : : دـهد رارق  رظندـم 
رد هلمج  زا  تسا . هتفاـی  شیازفا  رایـسب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ( N.G.O1109  ) دادـعت لصا  نیا  هب  هجوت  اـب  اـهروشک . رد  تاحالـصا 
رد یتلود  ياـههژورپ  يارجا  .ب : دـننکیم تیلاـعف  یتلودریغ  ناـمزاس  ندرا 4000  رد  و  هـیکرت 8000  روـشک  رد  رـصم 1500 ، روشک 

کمک هب  ار  اـههمانرب  نیا  دـنناوتیم  دـنراد و  ینوناـق  تاـظحالم  دوخ  تاـیونم  يریگیپ  رد  یتـلود  ياـهداهن  هک  ناریا  نوچ  ییاـهروشک 
یتلودریغ ياه  نامزاس  نایم  هسیاقم  : هعسوت لاح  رد  هتفایهعـسوت و  ياهروشک  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  . دننک ارجا  یتلودریغ  ياهنامزاس 

يراکددـم  ) هـیریخ یتـلودریغ  ياـهنامزاس  هتفرـشیپ ، ياـهروشک  رد  هـک  دـهدیم  ناـشن  هعـسوت  لاـح  رد  هتفاـی و  هعـسوت  ياـهروشک  رد 
یگنهرف ياهنامزاس  هعسوت  ریسم  رد  رتشیب  يزیرهمانرب  ام  روشک  دننام  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  اما  دناهدرک . دشر  رتشیب  یعامتجا )

، یبهذـم یملع ، ياههورگ  ار  اهنامزاس  نیا  زا  يرایـسب  هتبلا  تسا . یبهذـم  اهنآ  تیلاـعف  ۀـنیمز  نیرتمک  هنافـسأتم  هک  تسا  یعاـمتجا  و 
زا تیامح  هب  فظوم  یمالـسا  ماظن  دناهدش و  لیکـشت  یناسنا  یمالـسا و  فادها  اب  هک  دنهدیم  لیکـشت  هعفنملاماع  ياههورگ  هیریخ و 
نآ زا  هک  تشاد  دنهاوخ  یمالـسا  تموکح  اب  هطبار  رد  يرایـسب  ییآراک  دنوش  سیـسأت  تسرد  فادـها  اب  اهنامزاس  نیا  رگا  تساهنآ .

ناحارط و نارازگتـسایس ،  ) یتموکح ياهداهن  هب  هرواشم  هئارا  .2 ـ  ینید میهاـفم  غیلبت  نییبت و  :1 ـ  دومن هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج 
هقلح .4 ـ  یتلود ياهداهن  درکلمع  رب  تراـظن  ندرک و  لـمع  یمالـسا  ماـظن  یتراـظن  يوزاـب  ناونع  هب  .3 ـ  فلتخم حوطـس  رد  نایرجم )

. یلم یموــــــــــــــــــــب و  تیوـــــــــــــــــــــه  ظـــــــــــــــــــــفح  .5 ـ  نالوئــــــــــــــسم مدرم و  ناـــــــــــــیم  لاــــــــــــــصتا 
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?

MagazineNumberID=5833&id=59033

یتلود ریغ  ياهنامزاس  تالکشم 

يریما نیتبآ 
هعـسوت يهعماج  رد  تالکـشم  نیا  هک  دـننکیم  مرن  هجنپ  تسد و  یناوارف  تالکـشم  اب  اپون  ییاهداهن  ناونع  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس 

زا : دنترابع  تالکشم  نیا  نیرتمهم  دیآیم . رظن  هب  رتگرزب  هتفاین 
یتلود ریغ  ياهنامزاس  اّما  تسا ، دامتعا  لباق  صخـشم و  یلام  تیعـضو  دـنمزاین  یعامتجا  تیلاعف  رهیلام  يهینب  تاـناکما و  فعـض  - 1

لیلد هب  ور  نیا  زا  دنـشاب ، رادروخرب  تلود  ياهتیامح  زا  هک  دنتـسین  یتلود  لباق  ياـهداهن  اـهنآ  دـنراد . فعـض  دروم  نیا  رد  اـبلاغ "
تباث يهجدوب  فعـض  . دـنیامن لابند  یبوخ  هب  ار  دوخ  ياههمانرب  دـنناوتن  زگره  تسا  نکمم  یلام  ناوت  ندوب  نییاـپ  تاـناکما و  فعض 
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ینییاپ صخشم و  دح  ات  یعیبط  روط  هب  اهنامزاس  نیا  اریز  تسا ؛ هدوب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تفرـشیپ  تکرح و  هار  رد  یعنام  هراومه 
ياهنامزاس هزورما  هک  ییاههار  . دـننک باسح  تیوضع  قح  تخادرپ  قیرط  زا  دوخ  ياـضعا  يهناـبلطواد  یلاـم  تکراـشم  رب  دـنناوتیم 

یمدرم ياهکمک  تفایرد  - 2 ءاضعا زا  تیوضع  قح  تفایرد  - 1: زا دنترابع  دنریگیم ، راک  هب  دوخ  یلام  ياههنیزه  نیمأت  يارب  یتلود 
-4. تامدــخ نـیا  يهـئارا  يازا  رد  یلاـم  ياـهکمک  تفاـیرد  يا و  هرواـشم  یتاـعلاطم و  تامدــخ  زا  یخرب  ماــجنا  - 3 یللملا نـیب  و 

اهنامزاس نیا  لالقتـسا  دناوتیم  یفرط  زا  هدوب و  دودحم  یندم  ياهلکـشت  هب  تلود  ياهکمک  هک  تشاد  هجوت  دیابتلود  ياهکمک 
یتفلاخم اهنآ  ياهتسایـس  اب  هک  دنزادرپیم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  زا  هتـسد  نآ  زا  تیامح  هب  ابلاغ " اهتلود  اریز  دربب ؛ لاؤس  ریز  ار 

ياهکمک عطق  اب  اهتلود  هک  اسب  هچ  دـننک ، دـقن  ار  اهتلود  ياهتسایـس  هک  دـنهاوخب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رگا  دنـشاب و  هتـشادن 
تسا دودحم  یعطقم و  عقاوم  زا  يرایسب  رد  زین  یمدرم  ياهکمک  تفایرد  دنیامن . یـشوماخ  دوکر و  هب  روبجم  ار  اهنامزاس  نیا  دوخ ،

اب دوخ  فادها  ققحت  يارب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  بلاغ  ور  نای  زا  دریگب . دوخ  هب  يرارمتسا  يهبنج  هک  هدش  هدید  یطیارش  رتمک  رد  و 
ات اهنآ  تیلاعف  يهنماد  یتلود و  ریغ  ياـهنامزاس  تیلاـعفتلود  يوس  زا  تیمـسر  مدـع  - 2. دـننکیم مرن  هجنپ  تسد و  یلام  تالکـشم 
هب نوناق  قبط  دـنهدیم و  عیـسو  تیلاعف  يهزاجا  اهنامزاس  نیا  هب  اهتلود  زا  یخرب  تساهتلود . ياهتسایـس  زا  رثأتم  يداـیز  دودـح 

. دنتـسه یعونتم  ياـهتیلاعف  ياراد  رثؤم و  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  عماوج ، زا  یخرب  رد  . دـننکیم لـمع  اـهنآ  لاـبق  رد  دوخ  تادـهعت 
يدح ات  اهنامزاس  نیا  یعامتجا  هاگیاپ  یمومع و  راکفا  تیامح  عماوج ، نیا  رد  دنراد . ار  یطیارـش  ینیچ  هتفایهعـسوت  ياهروشک  بلاغ 
هاتوک نآ  يهنومن  هک  دـنیامن  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  تلود  دنـشکب و  شلاـچ  هب  ار  تلود  ياهتسایـس  زا  یخرب  دـناوتیم  هک  تسا 

يراکمه شریذپ و  هب  اهتلود  عماوج ، زا  رگید  یخرب  رد  اّما  . تسا تسیز  طیحم  ظفاح  ياهنامزاس  لابق  رد  فیعـض  ياهتلود  ندمآ 
اج نآ  ات  دنهدیم  حیجرتور  نیا  زا  دننادیم . دوخ  ياهتسایـس  محازم  ار  لقتـسم  ياهداهن  اساسا " اهنآ  اریز  دنتـسین ؛ اهنامزاس  نیا  اب 

يهجیتن دننک . يراددوخ  اهنآ  هب  کمک  هنوگ  ره  يهئرا  زا  دننکن و  يراکمه  اهنآ  اب  دنراد ، هگن  فیعـض  ار  اهنامزاس  نیا  دنناوتب  هک 
لمع رد  یلو  دنراد  دوجو  كرادم  دانسا و  رد  ذغاک و  يور  اهنت  هک  تسا  رثؤم  ریغ  فیعـض و  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  لیکـشت  رما  نیا 

، دنتـسه کـیتارکومد  ریغ  اـهتلود  بلاـغ  هک  هناـیمرواخ  ياـهروشک  لـثم  عـماوج  زا  یخرب  رد  . دنتـسه رثؤـم  تیلاـعف  يارب  ناوـت  دـقاف 
ياهنامزاس تیمها  هب  اهتلود  هک  عماوج  نیا  رد  تسا . رـسدرد  رپ  ناوارف و  تیدودـحم  هب  هارمه  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  ياـهتیلاعف 

، دنـشاب هعماج  قمع  زا  هدـمآرب  هک  لقتـسم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هب  دـشر  يهزاجا  ياـج  هب  دـننکیم  یعـس  دـنا ، هدربن  یپ  یتلود  ریغ 
رد اـهنامزاس  نیا  تلاـخد  زا  مه  دنـشاب و  هدرک  ظـفح  ار  رما  رهاـظ  مه  اـت  دـنهد  لیکـشت  ار  دوـخ  هب  هتـسباو  یتـلود  ریغ  ياـهنامزاس 

عماوج رد  يدازآ  دوجو  ياهرایعم  زا  یکی  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  لمع  يدازآ  نازیم  لاح  ره  هب  . دـنیامن يریگولج  تلود  ياهتسایس 
ياـهتباقر دوجو  - 3. دراد ریثأـت  اـهتموکح  یللملا  نـیب  راـبتعا  نازیم  رد  رما  نـیا  تـسا و  دوـخ  مدرم  هـب  اـهتموکح  مارتـحا  نازیم  و 

اهنامزاس نیا  ینورد  تالکـشم  زا  یخرب  دننکیم ، لیمحت  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  رب  اهتموکح  هعماج و  هک  یتالکـشم  زا  ادـجیزاوم 
نامزاس يهیلاع  فادها  ياج  یهاوخدوخ  تیکلام و  تباقر و  سح  هکیماگنه  دـنکیم . لمع  اهنآ  تفرـشیپ  دـشر و  هار  رد  یعنام  زین 

شیب تباقر  سح  نیا  تسا . ءاضعا  بّرخم  رثا و  نودـب  هدوهیب ، تباقر  لحم  هک  دوشیم  لیدـبت  دـمآراکان  يداهن  هب  نامزاس  دریگب ، ار 
رد دراد . رارق  ءاضعا  ییوج  يرترب  تباقر و  سح  ياضرا  تهج  رد  دـشاب ، ناـمزاس  فادـها  ققحت  هعماـج و  تعفنم  تهج  رد  هکنآ  زا 

تاقوا یهاگ  . دـنکیم شیاسرف  راچد  ار  لاعف  ياضعا  يراک  حور  هک  هدـش  لیدـبت  دـمآراکان  يداهن  هب  یتلود  ریغ  نامزاس  تروص  نیا 
ققحت تروص  نیا  رد  دریگیم . لکـش  هباشم  كرتشم و  فادـها  اب  یتلود  ریغ  نامزاس  دـنچ  ای  ود  نایم  هدوهیب  برخم و  تباـقر  نیا  زین 

ببـس طیارـش  نیا  دـهدیم . یـصخش  تعفنم  یهاوخ و  يرترب  سح  ياضرا  يارب  یتباقر  هب  ار  دوخ  ياج  هعماج ، هب  تمدـخ  فادـها و 
ندرک مگ  - 4. دوش هتـساک  نآ  اب  مدرم  يراـکمه  نازیم  زا  هتفاـی و  شهاـک  یمومع  راـکفا  ناـیم  رد  یتلود  ناـمزاس  راـبتعا  هک  دوشیم 

یگرمزور ماد  ای  يا  هیشاح  لئاسم  رد  يراتفرگ  یقیقح و  فئه  ندرک  مگ  یتلود ، ریغ  ياهنامزاس  ریگارف  تالکشم  زا  رگید  یکیفده 
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تیفرظ و زا  رتارف  فادـها  ققحت  لمع ، رد  تسا  نکمم  اما  دریگیم ، لکـش  یـصاخ  فادـها  ساسا  رب  یتلود  ریغ  ناـمزاس  کـی  تسا .
يارب هن  هک  دوشیم  لیدـبت  فدـه  یب  ياهدـیدزاب  دـید و  يارب  یقوتاپ  هب  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  تروص  نیا  رد  دـشاب . ءاـضعا  شنیب 

هراکیب ءاضعا  زا  يا  هعومجم  هب  یتلود  ریغ  نامزاس  اذل  دنتسه ، ینتفاین  تسد  گرزب و  فادها  اریز  هعماج ؛ يارب  هن  تسا و  دیفم  ءاضعا 
هب طیارـش  نیا  دـشاب ، هدرک  مالعا  مدرم  هب  امـسر " ار  دوخ  فادـها  یتلود  ریغ  نامزاس  رگا  . دوشیم لیدـبت  تقو  فالتا  يارب  یناـکم  و 

کی يانبم  رب  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  لیکـشت  اذل  دربیم ، لاؤس  ریز  ار  نآ  یمومع  رابتعا  دنکیم و  دراو  هبرـض  نآ  يههجو  هب  تدـش 
ودـب زا  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  بلاغهبرجت  فعـض  - 5. رگید ثحب  کی  لـمع ، رد  فدـه  نیا  ققحت  تسا و  ثحب  کـی  بوخ  فدـه 
بلاغ دنتسه . ییالاب  يهنیزه  يژرنا و  فرص  دنمزاین  دوخ  فادها  لقادح  ققحت  يارب  اهنآ  اذل  دنربیم ، جنر  هبرجت  فعـض  زا  لیکـشت 

، شزومآ فعـض  هب  رما  نیا  هک  دنتـسه  مزال  يهبرجت  دـقاف  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  لیکـشت  نامز  رد  اهنامزاس  نیا  نیـسسؤم  ءاضعا و 
فارحنا نوچ  یتارطاخم  اب  ار  یتلود  ریغ  نامزاس  کی  دناوتیم  هبرجت  نادقف  ددرگیم . زاب  اهنامزاس  نیا  ندوب  اپون  تاطابترا و  فعض 

یتلود ریغ  ياهنامزاس  ندوب  اپون  لیلد  هبندنام  هتخانـشان  - 6. دزاس هجاوم  یمومع  رابتعا  نادقف  یلخاد و  يریگرد  یـشاپورف ، فده ، زا 
رد ینادـنچ  تاعالطا  مدرم  بلاغ  تسا . لوهجم  هتخانـشان و  ناشتیمها  فادـها و  اهنامزاس و  نیا  يدوجو  يهفـسلف  مدرم ، مومع  يارب 

هجیتن . دنـشاب دیفم  اهنآ  یگدنز  رد  دنناوتیم  دح  هچ  ات  اهلکـشت  نیا  هک  دننادیمن  یفرط  زا  دـنرادن و  اهلکـشت  نیا  تیلاعف  صوصخ 
یمدرم ياهتیامح  زا  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  دنناوتن  اهنآ  هدـش و  گنرمک  مدرم  اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  طابترا  هک  دوشیم  نیا 

ردشزومآ فعض  - 7. دنرذگب زایتما  تصرف  نیا  رانک  زا  یگداس  هب  زین  مدرم  یفرط  زا  دننک و  یناسر  تمدخ  مدرم  هب  هدـش و  دـنم  هرهب 
تیلاعف زوجم  ياطعا  اب  اهنت  دوشیمن و  هداد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  ياضعا  نیسسؤم و  هب  یبسانم  شزومآ  هتفاین ، هعـسوت  عماوج  بلاغ 

ریغ نامزاس  دوخ  ءاضعا  یتح  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  . دـنوشیم اهر  دوخ  لاح  هب  هعماج  رد  اهنامزاس  نیا  اهنآ ، هب 
نیا دـشابیم . هچ  اـهنآ  ینوناـق  تاراـیتخا  ودودـح  دـننک و  تیلاـعف  دـیاب  هنوگچ  تسیچ ، رد  اـهنآ  راـک  تیمها  دـننادیمن  زین  یتلود 

فعض - 8. دوشیم مومع  نایم  رد  ناـمزاس  يراـبتعا  یب  تیاـهن  رد  دارفا و  يژرنا  تقو و  فـالتا  ءاـضعا و  يدرـسلد  ببـس  یمگردرس 
هدافتسا مدع  ببـس  رما  نیا  دنراد و  یـشهوژپ  یتاعالطا و  زکارم  رگیدکی و  اب  یگنرمک  تاطابترا  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  بلاغتاطابترا 

ییاراـک و رما  نیا  دوخ  هک  دوشیم  یتـلود  ریغ  ناـمزاس  ياـههمانرب  تاـعالطا و  ندـش  زور  هب  یتـلود و  ياـهنامزاس  رگید  براـجت  زا 
يریذـپ و رثکت  گـنهرف  هک  هتفاـین  هعـسوت  عماوج  ردـییاروش  يهیحور  نادـقف  - 9. دـهدیم شهاک  تدـش  هب  ار  ناـمزاس  نآ  يدـنمناوت 

نیا رد  دنتـسه . هجاوم  یناوارف  تالکـشم  اب  ملاس  ایوپ و  موادـت  يارب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  تسا ، هداتفاین  اج  فلاخم  لمحت  يهیحور 
یلیخ تسا ، نییاپ  دارفا  يریذـپ  تفلاخم  تیفرظ  نوچ  اّما  دوش ، هداد  ییابیز  ياهراعـش  تسا  نکمم  نامزاس  کـی  لیکـشت  يارب  عماوج 
تدم نیرتمک  رد  یتلود  ریغ  نامزاس  هدـش و  بلاغ  نامزاس  ییاروش  ياهيریگ  میمـصت  رب  ینیب  رترب  دوخ  يروحم و  دوخ  هیحور  عیرس 

داح ییاج  ات  اهاگ " هلئـسم  نیا  دوشیم . لیدـبت  دارفا  ییارگ  رادـتقا  یبلط و  تردـق  سح  ياضرا  يارب  هدوهیب  ياهتباقر  هاـگنالوج  هب 
ياهفالتخا نوناک  تاسلج ، نیا  هکلب  تسین ، دـیفم  یلخاد  يهسلج  کـی  يرازگرب  هب  رداـق  یتح  یتلود  ریغ  لکـشت  کـی  هک  دوشیم 

عفانم رب  عمج  تحلـصم  عفانم و  نداد  حیجرتو  ییاروش  گنهرف  دوجو  تشذگ ، الاب ، تیفرظ  دنمزاین  یعمج  راک  تسا . هدوهیب  برخم و 
-10. دوب دهاوخ  یمتح  نآ  دوکر  ای  یشاپورف  دنک ، داجیا  دوخ  ياضعا  رد  ار  یتیفرظ  نینچ  دناوتن  یتلود  ریغ  نامزاس  رگا  تسا و  يدرف 

يرو هرهب  نودب  هدش و  راتفرگ  هرمزور  یبلاق و  لیاسم  رد  تیلاعف  یتدم  زا  دعب  یتلود  ياهنامزاس  زا  يرایـسبیروآون  تیقالخ و  فعض 
اب ییورایور  دـنوشیم . لیدـبت  همانرب  نودـب  هداس و  تالیکـشت  کـی  هب  دـمآراک  رثؤم و  تالیکـشت  زا  يروآون  تیقـالخ و  هنوگ  ره  زا 

ماگمه اهنامزاس  نیا  هک  يروط  هب  تسا ، روآون  قالخ و  رکف  دنمزاین  تالکشم ، رب  هبلغ  نآ و  يارب  لح  هار  يهئرا  هعماج و  تالکـشم 
راکفا رد  يراتفرگ  ینامزاس ، بصعت  دـنهد . ناشن  فاطعنا  دوخ  زا  فلتخم  لئاسم  لباقم  رد  دـنناوتب  دـنورب و  شیپ  هعماـج  تـالوحت  اـب 

هک دنکیم  راتفرگ  یگرمزور  رد  ار  یتلود  ریغ  نامزاس  اشگهار  دیدج و  ياههدیا  زا  يرو  هرهب  مدـع  هعماج و  زاین  هب  یهجوت  یب  هتـسب ،
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لالقتسا تلود ، هب  یگتسباوتلود  هب  ندش  هتسباو  - 11. دزاسیم لزلزتم  ار  نآ  یعامتجا  هاگیاپ  مه  هداد و  شهاک  ار  ءاضعا  يهزیگنا  مه 
یبلط تردق  سح  یلام ، ياههزیگنا  دنکیم . لیدبت  تلود  ناکرا  زا  یکی  هب  ار  نآ  دربیم و  لاؤس  ریز  ار  نآ  دوجو  تیهام  تیصخش و 
ياج هب  یتلود  ریغ  نامزاس  تروص  نیا  رد  دوشیم و  تلود  داهن  هب  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  یگتسباو  ببس  یسایس  تاظحالم  ای  ءاضعا 

رد اهنت  تلود ، ياهتسایـس  يرجم  وزاـب و  ناونع  هب  دـیامن ، شقن  ياـفیا  لقتـسم  هنادازآ و  مدرم ، زا  یـشخب  يهدـنیامن  ناونع  هب  هکنیا 
رثا نآ  رب  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  يراکمه  لماعت و  تلود  اب  دـیاب  یتلود  ریغ  نامزاس  . دـنکیم لمع  یتلود  ریغ  لقتـسم و  سابل  بلاـق و 

ءاضعا یبلط  تردق  سح  لیلد  هب  ای  هجدوب  نیمأت  يهناهب  هب  یتلود  نامزاس  رگا  دشاب . یـصخشم  ياهزرم  ياراد  دیاب  هطبار  اّما  دراذگب ،
، دراذـگب تلود  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  تیدوـجوم  تلود  ياـهراشف  زا  سرتلـیلد  هب  اـی  دنـسرب  ییاـج  هب  تلود  هـب  یکیدزن  قـیرط  زا  هـک 

لقتـسم ياهنایرج  اههورگ و  داجیا  یتلود ، ریغ  ياهنامزاس  زا  فده  . دـهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  دوریم و  داب  رب  نآ  ياهنامرآ 
هب هتـسباو  اهنامزاس  نیا  هک  دوب  رارق  رگا  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  تراظن  تلود  درکلمع  رب  دنـشاب و  مدرم  قوقح  عفادـم  هک  تسا  تلود  زا 
رد هنافـسأتم  . دوبن یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هب  یجایتحا  رگید  دنراد و  دوخ  هب  هتـسباو  نامزاس  یفاک  يهزادنا  هب  اهتلود  دنـشاب ، اهتلود 

، دوخ تیعقوم  ظفح  يهناهب  هب  دنتـسین ، انـشآ  دوخ  قوقح  تیمها و  هب  هک  یتلود  ریغ  ياـهنامزاس  زا  يرایـسب  هتفایهعـسوت  رتمک  عماوج 
ار اهنامزاس  نیا  ات  دـننکیم  شالت  دـیدهت  ای  عیمطت  شور  اب  زین  اهتلود  دـنوشیم و  تلود  هب  هتـسباو  هداهن و  اـپ  ریز  ار  دوخ  لالقتـسا 

زوجم رودص  زکارم  ام  اهروشک  زا  یخرب  ردزوجم  رودص  زکارم  دّدـعت  - 12. دنهد رارق  هیاس  رد  ار  اهنآ  لالقتـسا  دـننادرگ و  دوخ  عبات 
تارایتخا دودح  ندوب  مهبم  اهنامزاس و  نیا  یمگردرس  ببس  تیاهن  رد  رما  نیمه  دنتسه و  ددعتم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  يارب  تیلاعف 
اهنامزاس نیا  رابتعا  دنشاب  هتشاد  هدهع  رب  اهنامزاس  نیا  يارب  ار  زوجم  رودص  تیلوئسم  فلتخم  عجرم  دنچ  هکیماگنه  دوشیم . اهنآ 

هداد زوجم  دوخ  هک  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  زا  هتـسد  نآ  يارب  اهنت  دنکیم ، زوجم  رودص  هب  مادقا  هک  یعجرم  ره  اریز  دـتفایم ؛ رطخ  هب 
یتلود عجارم  رگید  هک  دنوشیم  تفای  ناوارف  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  هجیتن  رد  دسانشیم ، تیمـسر  هب  ار  اهنآ  اهنت  تسا و  لئاق  مارتحا 

یتلودریغ ياهنامزاس  زوجم  رودص  تیلوئسم  صخشم  یتلود  یمـسر و  عجرم  اهنت  رگا  اّما  . دنتـسین اهنآ  اب  یبسانم  يراکمه  هب  رـضاح 
یتلود ياهداهن  تفرگ و  دهاوخ  تروص  يرتفافش  روط  هب  اهنآ  رب  تراظن  اهنامزاس و  نیا  يدنمنوناق  ثحب  دشاب ، هتـشاد  هدهع  ربار 

. تـــــــشاد دــــــــنهاوخ  يرتـــــــهب  طیارــــــــش  یتـــــــلودریغ  ياـــــــهنامزاس  نتخانــــــــش  تیمــــــــسر  هـــــــب  اـــــــیرب  زین 
http://www.islahweb.org/html/index.php?name=News&file=article&sid=2142*

شناد تیریدم  هعسوت و  قیقحت و  رد  یتعنص  ياه  لکشت  اه و   NGO شقن

رد دمآراک  دیلوت  ناکما  ندـش  مهارف  لوا :  زا :  دـنترابع  یتعنـص  دـیدج  ياهماظن  یگژیو  نیرت  مهم  زا  دروم  ود  همدـقم : یقلاخ  نامرآ 
هفرـص هب  ار  سایقم  ياه  هفرـص  يدودح  ات  هک  یتعنـص  دـحاو  ره  رد  يدـیلوت  تالوصحم  فیط  شیازفا  اب  ماوت  رتکچوک ،  ياه  سایقم 
يارب يرت  هدرتسگ  تاناکما  یتعنـص ،  دـیلوت  ناـیرج  رد  هک  هدـش  بجوم  بلطم  نیا  تسا .  هدرک  لیدـبت  لوصحم  عونت  زا  یـشان  ياـه 

 . ددرگ رتراگزاس  کچوک  ياههاگنب  کچوک و  ياهروشک  ياهتیدودـحم  اب  دـنیارف  نیا  دوش و  داجیا  رازاب  اضاقت و  طیارـش  اب  قاـبطنا 
عبانم و هعـسوت  هدوبن و  رب  هیامرـس  ًاموزل  دراد ،  ینامزاس  هبنج  ًاساسا  هک  نآ  تیهام  هب  هجوت  اب  یتعنـص  دـیلوت  نیون  ياه  هویـش  هب  لاقتنا 

دیلوت ياه  هنیزه  شیازفا  دـیلوت ،  لکیـس  طـسوتم  شهاـک  مود :  دوش .  یم  بوسحم  نآ  مهم  تاـمازلا  زا  یناـسنا  ياهیدـنمناوت  ءاـقترا 
ینیزگیاـج ناـمز  لوصحم و  هضرع  هعـسوت و  قـیقحت و  نیب  یناـمز  هلـصاف  شهاـک  نآ ،  هب  طوـبرم  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  لوـصحم و 

يزاس هنیمز  یلخاد و  رازاب  رد  تباقر  طیارـش  دوجو  تسا .  یتعنـص  یهدـنامزاس  نیون  ياهماظن  رگید  ياهیگژیو  هلمج  زا  تالوصحم ، 
ياه هویش  هعسوت  تامازلا  هلمج  زا  یللملا  نیب  یلخاد و  حوطس  رد  یهاگنب  نیب  ياه  يراکمه  تیوقت  یتعنص و  ياه  هکبـش  داجیا  يارب 
دنور یـسررب  اب  نینچمه  تسا و  هداد  خر  ناهج  يراجت  بیکرت  رد  هک  يراتخاس  تالوحت  هعلاطم  اـب  تسا .  یتعنـص  یهدـنامزاس  نیون 
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یم نینچ  اه ،  ینوگرگد  نیا  ییایفارغج  يدـنبرکیپ  تسا و  هدـش  يدـنب  هقبط  يروانف  تدـش  بسح  رب  هک  ییالاک  ياـههورگ  تارییغت 
يروانف تدش  اب  رت و  هدیچیپ  تالوصحم  رودصو  دـیلوت  يوس  هب  تکرح  يروانف و  ياقترا  اب  ًامومع  تارداص ،  دـشر  هک  تفایرد  ناوت 
بـسانم هاگیاج  شنیزگ  نیا ،  زا  هتـشذگ  تسا .  هدوب  هارمه  دوجوم  یتارداص  ياهتیلاعف  يدـمآراک  تیفیک و  شیازفا  نینچمه  رتشیب و 
اهروشک يریذپ  تباقر  یلـصا  رـصانع  زا  یکی  ناونع  هب  هدنلاب  ایوپ و  ياه  شخب  هب  دنک  دشر  اب  ياه  شخب  زا  لاقتنا  نمـضتم  زین  دیلوت 
تارداص هعسوت  ندش و  یتعنص  قیمعت  شرتسگ و  دنیارف  هعـسوت ،  لاح  رد  ياهروشک  هورگ  رد  قفوم  ناگدننک  رداص  رثکا  تسا .  هدوب 

تیفیک ياـقترا  اـب  هارمه  هتــسویپ (  يا  هنوـگ  هـب  ناـمز  یط  جــیردت و  هـب  هدرک و  زاـغآ  هداـس  ياـهدرکراک  تـالوصحم و  زا  ار  دوـخ 
ياوتحم اب  ياهتیلاعف  اهدرکراک و  ندش  راد  هدهع  تالوصحم و  رودص  دیلوت و  يوس  هب  دنا )  هدرک  یم  دیلوت  هک  یتارداص  تالوصحم 

هتفرگ    راک  هب  یتعنـص  درکلمع  ياه  هنارـشیپ  هلزنم  هب  هک  يراتخاس  لماع  جنپ  ودینوی  تاعلاطم  ربانب  دـنا .  هدرک  تکرح  رتالاب  يروانف 
میقتسم يراذگ  هیامرس  قیرط  زا  یجراخ (  يروانف  لیصحت  ( 2 یلخاد )  يروانف  ياه  شالت  هعسوت (  قیقحت و  ( 1 زا :  دنترابع  دنوش  یم 

ياهداصتقا نیون ،  ياه  يروانف  هب  یبایتسد  هنیمز  رد  اـهانبریز  تراهم 5 ) زایتما 4 ) زاوج  قیرط  زا  جراخ  زا  يروانف  دـیرخ  ( 3 یجراخ ) 
شیازفا زین  یجراخ  يراذگ  هیامرـس  هب  اهنآ  ياکتا  لاح ،  نیمه  رد  اما  دنراد ،  هیکت  یلخاد  هعـسوت  قیقحت و  هب  ًاتدمع  زاتـشیپ ،  یتعنص 

رد هعـسوت  قیقحت و  ياه  هنیزه  دـنریگ .  یم  رایتخا  رد  ار  رگید  ياهروشک  هعـسوت  قیقحت و  ياهتیلاعف  لصاح  قیرط  نیا  زا  تسا و  هتفای 
رایـسب یجراـخ ،  يراذـگ  هیامرـس  دـحاو  ره  يازا  هب  نینچمه  رترب و  يرواـنف  ياوـتحم  اـب  تارداـص ،  دـحاو  ره  يازا  هب  اـهروشک  نـیا 

زا تساهداصتقا .  نیا  یلـصا  یگژیو  ود  رترب ،  يروانف  اب  تارداـص  رد  زاتـشیپ  شقن  اـب  هارمه  يرواـنف  دـنمتردق  هیاـپ  تسا .  ریگمـشچ 
يروانف اب  تالوصحم  مهـس  و  دنراد .  رارق   ینییاپ  حوطـس  رد  يروانف  ياهیدنمناوت  ظاحل  زا  هعـسوت  لاح  رد  ياهداصتقا  رثکا  زین  ییوس 

 ، تاعالطا مهـس  یتعنـص ،  نیون  ياهدنیارف  رد  تسا .  كدـنا  رایـسب  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  نیا  رثکا  رد  یتعنـص  تارداص  رد  رترب 
عیانص تسا .  هتفای  شهاک  ریذپ  تباقر  یتعنص  ياههاگنب  دیلوت  رد  تراهم  مک  راک  يورین  داوم و  مهس  هدش و  هدوزفا  تامدخ  شناد و 

 ، یحارط لوصحم ،  عونت  هتفرگ و  ار  یتنـس  داوم  ياـج  هتفرـشیپ  دـیدج و  داوم  هدـش ،  ددـجم  ییارآزاـب  دـننامه ،  دـیلوت  اـب  کیـسالک 
هرهب زا  یـشان  ياه  تیزم  تسا .  هدرک  ادـیپ  یتعنـص  تباقر  رد  نوزفازور  تیمها  تاغیلبت و  ....  شورف ،  یبایرازاب ،  دـنیارف ،  تیریدـم 

نیدـب تسا .  هداد  يروانف  شناد و  زا  یـشان  ياه  يرترب  تازاـیتما و  هب  ار  دوخ  ياـج  دـیدج  یتباـقر  يوگلا  رد  یعیبط  عباـنم  زا  يدـنم 
 ، يریگدای يروآون ،  یتعنـص ،  تالوصحم  رازاب  رد  هدرتسگ  دـیدش و  تباـقر  يریگ  لکـش  اـب  یناـهج  داـصتقا  نیون  ياـضف  رد  بیترت 

هژیو هاگیاج  يریذپ ،  تباقر  ققحت  رد  دیدج  تامدخ  اهدنیارف و  ون و  تالوصحم  دـیلوت  نینچمه  لوصحم و  تیفیک  يریذـپ ،  فاطعنا 
هکییاجنآ زا  تسا .  هدش  لیدبت  تعنص  زاتشیپ  ياه  هزوح  هب  رترب  طسوتم و  يروانف  ياوتحم  اب  عیانص  رب و  شناد  عیانص  تسا و  هتفای  يا 

يوگلا ناونع  هب  یناهج ،  ریذپ  تباقر  تعنص  هعسوت  دربهار  روشک ،  یتعنص  هعسوت  يژتارتسا  روشک و  هلاس  هعسوت 20  زادنا  مشچ  ربارب 
هتفرگ رارق  شریذپ  دروم  يا  ههبـش  چیه  نودـب  یـصوصخ  شخب  يروحم  تیمها  لدـم  نیا  رد  تسا ؛  هدـیدرگ  نییعت  ناریا  يور  شیپ 
ظفح يارب  تلود  اب  يرکفمه  يراکمه و  ینورد و  تیلباق  شیازفا  تهج  رد  طقف  یـصوصخ  شخب  ياهلکـشت  لیلد  نیمه  هب  و  تسا . 

هب یسرتسد  یکیژولونکت و  تالوحت  صوصخ  رد  تعنص  شخب  ینورد  لماوع  هنیمز  نیمه  رد  و  دنزادرپ .  یم  تیلاعف  هب  یتباقر  طیحم 
 . دوب دهاوخ  رثؤم  صصختم  رهام و  یناسنا  يورین  تیوقت  هعـسوت و  قیقحت و  شزومآ و  یجراخ ،  يراذگ  هیامرـس  قیرط  زا  يژولونکت 

يروانف هعسوت  هب  کمک  تسا .  يروانف  هعسوت  زین  يرو  هرهب  دشر  یلصا  هشیر  تسا و  يرو  هرهب  دشر  موادت  دمآرد ،  دشر  یلصا  عبنم 
یـصاخ ياـهتیاعف  زا  میقتـسم  روط  هب  اـی  هزوح  نیا  رد  هک  يروـط  هب  دراد .  یمهم  شقن  نآ  رد  تلود  هک  تسا  ییاـه  هزوـح  زا  یکی  ، 

ياه تسایـس  لامعا  دـنک .  یم  کمک  يروانف  هعـسوت  يارب  دـعاسم  ياضف  کـی  داـجیا  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اـی  دـنک و  یم  تیاـمح 
یتعنص يداصتقا و  دشر  یلم  يژتارتسا  زا  یمهم  ءزج  ناونع  هب  هتفرشیپ  ياهروشک  ناراذگتـسایس  يوس  زا  نوزفازور  تروص  هب  يروانف 

ییاناوت بسک  دنیآرف  یـساسا  تیمها  هب  هتفای  هعـسوت  رتمک  ياهروشک  رد  هعـسوت  يژتارتسا  نونکات  لاح  نیا  اب  دوش .  یم  هتفرگ  رظنرد 
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يراجت ياهتـسایس  نالک و  داـصتقا  ياـه  تسایـس  دـننام  يرگید  ياـه  تسایـس  هب  ار  دوخ  شـالت  رتشیب  دـنا و  هدوب  هجوت  یب  ینف  ياـه 
تهج فادها و  نادـقف  ( 1 درمـشرب :  ناوت  یم  ناریا  یتعنـص  هعـسوت  دـنیآرف  فعـض  ناونع  هب  ار  ریز  یلک  تاکن  دـنا .  هتـشاد  فوطعم 

تسایس رب  لرتنک  تراظن و  مدع  اهروشک 3 ) ریاس  هبرجت  زا  تلفغ  ناراذگتسایس و  فیعض  تاعالطا  یتعنص 2 ) هعسوت  نشور  ياهیریگ 
کیژولونکت 4) طیارـش  یناهج و  رازاب  رییغت  هب  شنکاو  رد  ریغتم  طیارـش  اب  اه  تسایـس  قباطت  رد  يریذپان  فاطعنا  نآ و  راثآ  یتعنص و 
يریگدای و يارب  شزیگنا  داجیا  تهج  رد  یتارداص  تباقر  ياهراشف  اهرازبا و  زا  ندرکن  هدافتسا  ینالوط و  دح و  زا  شیب  ياه  تیامح 

نادقف یتباقر 6 ) ياضف  ظفح  تراظن و  ءاقترا ،  داـجیا ،  روظنم  هب  تباـقر  ظـفاح  داـهن  نینچمه  یلخاد و  تباـقر  نوناـق  دوبن  ءاقترا 5 )
هعـسوت هیامرـس و  ياهرازاب  يروانف ،  تیامح  يزومآراک ،  شزومآ و   هلمج :  زا  لماوع  رازاب  لوصحم و  رازاـب  ياهتـسایس  نیب  طاـبترا 

هعسوت زا  تیامح  يارب  فیعض  يداهن  راتخاس  دمآراک 8 ) عیانص  رد  نآ  يراذگفده  ياقترا FDI و  بذج و  رد  یناوتان  تارداص 7 )
تعنـص 9) اب  یقطنم  طابترا  مدع  R&D و SME’s و  تیفیک ،  درادناتـسا و  يزومآراک ،  اهتراهم و  يروانف ،  ياه :  هنیمز  رد  اـهتیلباق 

هجوت  WTO هب نتسویپ  رد  یگدامآ  هرکاذم و  تردق  فعض  تیکلام 10 ) قوقح  نیمات  داجیا و  رد  فیعـض  یقوقح  ینوناق و  راتخاس 
قوقح لماش  يژولونکت  یلمع :  ياهدادرارق  تسا ? :  لمات  لباق  ریز  دراوم  رد  تراجت  لباق  يالاک  کـی  ناونع  هب  يژولونکت  موهفم  هب 

نیسنکت فلتخم  ياههورگ  کیژولونکت ?  ياهالاک  دارفا و  تیبرت ،  میلعت و  ياه  همانرب  رهام ،  لنـسرپ  اه و  نیـسنکت  يونعم ،  تیکلام 
ياه همانرب  يرازفا ?  تخـس  ای  يرازفا و  مرن  رهام  یکینکت و  يورین  یکیژولونکت –  يورین  هژیو –  یتاقیقحت  يورین  رهاـم :  دارفا  اـه و 
جراخ لخاد و  رد  یلحم  ياه  تلود  رد  طبترم  يرادا  ياهراک  يژولونکت ،  يروآون  نیرظان  ناریدم و  اهنیسنکت ،  يارب  تیبرت :  میلعت و 

يازجا هیلوا و  دراوم  ییاهن ،  تالوصحم  اب  طبترم  يازجا  ینایم  ياهالاک  هدـش ،  ییاهن  تالوصحم  یکیژولونکت :  ياهالاک  تاـیئزج  ? 
 ( ? کیمداکآ جیاتن  اه و  هشقن  اه ،  هصخشم  دانـسا  یـشیامزآ ،  ياه  هداد  تنتپ ،  دانـسا  تاراشتنا (  يا  هرواشم  ياهامنهار  صوصخب ، 
غلاب يژولونکت  رادیاپ ،  دشر و  لاح  رد  يژولونکت  هیلوا ،  هنومن  دیلوت  يژولونکت  هیلوا ،  هنومن  دـیلوت  يژولونکت  يژولونکت :  رمع  هرود 

تایئزج ینف ?  شناد  زا  هدافتـسا  قوقح  يراجت ،  كرام  ییاراد و  زا  هدافتـسا  تنتپ  زا  هدافتـسا  قوقح  يونعم :  تیکلام  قوقح  ریپ ?  و 
دیلوت تولیاپ  تاقیقحت  لماک  دـنیارف  هژیو  ياهوگلا  اه و  همانرب  لماش  يژولونکت  راـتخاس  دانـسا  تاـعالطا و  هدـش :  هلداـبم  يژولونکت 

هک دیرخ .  وجتـسج و  تراظن ،  تیریدم  هرواشم ،  یحارط ،  لماش  تکرـش  تیریدـم  ینف  شناد  تامدـخ  تیفیک ،  نیمـضت  لوصحم ، 
ریاس يژولونکت و  یتاعالطا  ياه  کناب  داجیا  كرتشم ،  يژولونکت  ياهاین  هبنج ي  لنسرپ ،  تیبرت  شزومآ و  تالدابم ،  رد  اه  لکـشت 

زا اه  هنیزه  شهاک  زین  اهزاین و  عفر  ندومن  یتایلمع  تاعالطا و  هب  یسرتسد  لیهـست  و  عیرـست ،  تهج  رثؤم  يدرکراک  دنناوت  یم  دراوم 
 . دوب دهاوخ  یکتم  تراهم  هب  ًاتدمع  ناهج  رد  تامدخ  تعنـص و  داصتقا ،  دشر  هدـنیآ  هعـسوت :  قیقحت و  ياهتیلاعف  دـنهد .  ناشن  دوخ 
هب ور    High  Tech یتعنـص  تالوصحم  تارداص  تبـسن  دنراد و  يرتشیب  هیامرـس  هب  لیامت  هتفرـشیپ ،  يروانف  هب  یکتم  ياهدـنیآرف 

ياهتراهم بذج  یناسنا و  عبانم  شیازفا  رب  تسا  مزال  تلود  هیلوا ،  ياه  فعـض  شهاک  روظنم  هب  راذـگ  هرود  لوط  رد  تسا .  شیازفا 
یطیارش نینچ  رد  دبای .  زکرمت  یتارداص ،  تیفرظ  هعسوت  يارب  هژیو  هب  اههاگنب ،  حطس  رد  هناروآون  ياه  تیفرظ  دیدج و  یکیژولونکت 
کیرحت قیوشت و  یتخاسریز و  ياهداهن  تیوقت  قیرط  زا  یتعنـص  ياـههاگنب  اههاگـشناد و  یتاـقیقحت ،  تاسـسوم  نیب  يرواـنف  هعـسوت 
بوچراچ رد  دـناوت  یم  تامادـقا      عون  نیا  تسا .  رثوم  یکیژولونکت  ياهزاین  ندرک  هلومرف  نییعت و  رد  یـصوصخ  شخب  ياـههاگنب 

 ، دـشر يروآدوس و  اب  يریذـپ  تباقر  يروانف و  طابترا  نشور  كرد  اب  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  يروانف  ياقترا  يارب  یملع  ياهدربهار 
شیازفا ار    R&D ياه   تیلاعف  يروانف و  لاقتنا  رد  يراذگ  هیامرس  کیژولونکت و  يراذگتـسایس  رد  دوخ  يراکمه  یـصوصخ  شخب 

هیامرـس يریگراک  هب  دریگ .  رارق  قیوشت  دروم  یتلود  ياه  کـمک  قیرط  زا  تسیاـب  یم  ییاـه      يراذـگ  هیامرـس  نینچ  داد .  دـهاوخ 
تیدیدم تراهم و  هعـسوت  يروانف ،  ياقترا  دریذپ .  یم  تروص  زین  يرگید  ياه  فده  اب  یلام ،  فدـه  نیمات  زج  هب  یجراخ  يراذـگ 

يوس هب  تکرح  یلخاد ،  تادـیلوت  درادناتـسا  شیازفا  یتارداـص ،  ياـهرازاب  هعـسوت  یلخاد ،  راـک     يورین  یفیک  ناوـت  ياـقترا  يارب 
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رد يراذگ  هیامرس  زا  سپ  دنناوت  یم  یتیلم  دنچ  ياه  تکرـش  تسا .  یجراخ  يراذگ  هیامرـس  بذج  ياه  فده  رگید  زا  رازاب  داصتقا 
نیا ندرک  یموب  دـنهد .  شیازفا  ار  نآ  يریگراـک  هب  زا  لـصاح  ییاراـک  هدومن و  دراو  ار  نردـم  يرواـنف  هعـسوت  لاـح  رد  ياـهروشک 

نپاژ %80 روشک  رد  هک  یلاح  رد  دهد ... .  شیازفا  ار     FDI زیررس راثآ  دناوتیم  هعسوت  قیقحت و  زکارم  ياهتیلاعف  هعسوت  اه و  يروانف 
زا یصوصخ 59 % یشخب  تاقیقحت  مهس  شخب  زین  اکیرمآ  رد  دشاب و  یم  یصوصخ  شخب  هب  طوبرم  شهوژپ  شخب  یلام  عبانم  لک  زا 
زا هک  تسا  هدوب  یتاقیقحت  مهس  رالد  درایلیم   173 لاس 1994 ،  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  دشاب .  یم  شهوژپ  شخب  یلام  عبانم  لک 

درکلمع تسا .  هدوب  یهاگـشناد  یعافتناریغ  تاسـسؤم  مهـس  عیانـص و 5 % مهـس  % 59 یتلود ،  ناراذـگ  هیامرـس  مهـس  نازیم 36 % نـیا 
تاقیقحت طقف 10 % یعافتناریغ و  یهاگشناد  تاسسؤم  ار  % 18 عیانص ،  شخب  ار  تاقیقحت  هک 72 % تسا  یکاح  لاس  نیا  رد  تاقیقحت 

لاس رد  ققحم  رفن  زا 549400  اکیرمآ  هعـسوت  قیقحت و  شخب  ناققحم  نادنمـشناد و  دادعت  هسیاقم  رد  تسا .  هتـشاد  هدهع  رب  تلود  ار 
هب تبسن  ار   R&D شخب رد  یناسنا  عبانم  زا  هدافتـسا  شحاف  فالتخا  هک  تسا  هتفاـی  شیازفا  لاس 1988  رد  ققحم  هب 962700   1970

بذـج زا  سپ  هتفرـشیپ  يروانف  هب  یبایتسد  روظنم  هب  مزال  تامادـقا  هعومجم  زا  یناسنا  هیامرـس  ياقترا  زیهجت و  دـهد .  یم  ناـشن  ناریا 
هک يزکرم  ناونع  هب  اهنت  ار  ام  روشک  رما ،  نیا  رد  یفاکان  يراذـگ  هیامرـس  تسا .  یناسنا  هیامرـس  ياـقترا  زیهجت و  یجراـخ ،  هیاـمرس 

ینعم هب  یناسنا  هیامرس  ياقترا  زیهجت و  تسین .  ندش  یتعنـص  یعیبط  روط  هب  نآ  لصاح  هک  دزاس .  یم  هبذجرپ  دراد  یندعم  ینغ  عبانم 
يورین شناد  شیازفا  هب  ًاتدمع  اه ،  هاگشناد  سرادم و  لماش  روشک  یمـسر  شزومآ  زکارم  تسا .  راک  يورین  تراهم  شناد و  شیازفا 

یـسررب دـنهد .  یم  شیازفا  ار  نانآ  تراهم  راک ،  نیح  يا  هفرح  ینف –  ياـه  شزومآ  يدـیلوت و  ياهدـحاو  دـننک و  یم  کـمک  راـک 
یم داهنـشیپ  هک  تسا .  هنیمز  نیا  رد  یهجوت  لباق  فعـض  هدنهد  ناشن  ناریا  رد  یتعنـص  ياههاگراک  رد  لغاش  یناسنا  يورین  تیعـضو 

یـشزومآ ياه  تیفرظ  یـشزومآ و  ياـه  هماـنرب  دـنک  یم  ادـیپ  هعـسوت  روشک  رد  یجراـخ  يراذـگ  هیامرـس  هک  ییاـه  هزوح  رد  دوش : 
عیانـص و ترازو  يروانف ،  تاقیقحت و  مولع  ترازو  زا  بکرم  ییاه  هتیمک  رد  يدربراک  یملع و  یلاـع و  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و 

روط هب  هدـش و  يزیر  همانرب  یجراخ ،  يراذـگ   هیامرـسرد  هدـننک  تکراشم  یلـصا  ياههاگنبو  هطوبرم  یتعنـص  ياـه  لکـشت  نداـعم ، 
ياه هرود  عیانص ،  زا  اضاقت  تفایرد  ساسا  رب  ات  دوش  هداد  هزاجا  اه  هاگشناد  هب  ییوس  زا  و  دریگ .  رارق  یبایزرا  تراظن و  دروم  رمتـسم 

فاکـش ندرک  رپ  شناد :  فاکـش  ندرک  رپ  هعـسوت  قیقحت و  تسایـس  ذاختا  دننک .  ارجا  یحارط و  ار  یـسانشراک  ینادراک و  يدربراک 
موادم روط  هب  دمآرد  رپ  ياه  روشک  هک  ارچ  دنا ،  كرحتم  فده  کی  لابند  هب  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  تسین .  يا  هداس  راک  شناد 

ياهروشک تسا .  شناد  دوخ  فاکـش  زا  رت  گرزب  شناد ،  داجیا  ییاناوت  فاکـش  هک  تسا  ینتفگ  دـنرب .  یم  رتارف  ار  شناد  ياـهزرم 
رد دوجوم  شناد  قابطنا  تفایرد و  مزلتـسم  شناد  بسک  دنرادرب • :  ییاناد  فاکـش  ندرک  رپ  يارب  مهم  ماگ  هس  دـیاب  هعـسوت  لاح  رد 

و تخاس )  ياهزوجم  هب  طوبرم  ياه  همان  تقفاوم  یجراخ و  يراذـگ  هیامرـس  يراجت ،  میژر  قیرط  زا  لاثم  يارب  ناهج (  رگید  قطاـنم 
 ، یناگمه شزومآ  شرتسگ  مزلتـسم  شناد  بذج  تساز • .  نورد  شناد  يانب  هعـسوت و  قیقحت و  قیرط  زا  یلحم  شناد  قلخ  نینچمه 

شناد هعاشا  تسا • .  یـسدنهم  مولع و  رد  هژیو  هب  یهاگـشناد  تالیـصحت  زا  تیامح  رمع و  مامت  يارب  يریگداـی  ياـه  تصرف  داـجیا 
عـضو یـصوصخ و  شخب  يزاـس  دـنمناوت  تباـقر ،  شیازفا  قـیرط  زا  تاـطابترا  تاـعالطا و  دـیدج  يژوـلونکت  زا  يریگ  هرهب  مزلتـسم 

هتفرـشیپ ياهروشک  ياپ  هب  ینف  شناد  رظن  زا  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رگا  یتح  تاـعالطا :  هلأـسم  هب  هجوت  تسا .  بساـنم  تاررقم 
ءایشا تاصخشم  تافص و  درومرد  شناد  دوبمک  زا  یشان  عوضوم  نیا  دوب .  دنهاوخ  رت  بقع  اهنآ  اب  هسیاقم  رد  مه  زاب  دنـسرب ،  یتعنص 
شناد نودب  دوش .  ون  رمتسم  روط  هب  داجیا و  لحم  رد  دیاب  شناد  نیا  تسا و  يرورـض  يا  هلماعم  ره  دروم  رد  شناد  نیا  تسا .  روما  و 

تاعالطا يرباربان  رب  لماک  روط  هب  ناوت  یمن  دـننک .  راک   یبوخ  هب  دـنناوت  یمن  اهرازاب  روما  ، ءایـشا و  تاصخـشم  تافـص و  دروم  رد 
تسا و يدـج  رگید  ياه  هزوح  زا  شیب  هزوح  هس  رد  تاعالطا  هلئـسم  داد .  شهاک  ار  نآ  ناوت  یم  اما  درب  ناـیم  زا  ار  نآ  دـمآ و  قئاـف 
 : زا دـنترابع  اه  هزوح  نیا  دـشاب .  هتـشاد  یتاعالطا  رادـیاپ  دـشر  هب  یبایتسد  رد  یگرزب  مهـس  دـناوت  یم  هزوح   هس  نیا  رد  هلئـسم  لـح 
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تیریدم تفگ  ناوت  یم  یشناد  تیریدم  فیرعت  رد  دننیب .  یم  بیسآ  نآ  زا  ارقف  هک  یتاعالطا  لئاسم  تسیز و  طیحم  یلام ،  ياهرازاب 
دوش یم  عیزوت  نآ  زا  سپ  هک  دشاب  یم  شناد  قلخ  تهج  تاعالطا  شزادرپ  یهدنامزاس و  نتفرگ ،  رایتخا  رد  ییاسانـش ،  هویـش  شناد 
لثم شناد ،  تیریدـم  نیارباـنب  دوش .  هتفرگ  راـک  هب  رتـشیب  شناد  قـلخ  يارب  اـت  دریگ  یم  رارق  نارگید  سرتـسد  رد  رگید  تراـبع  هب  و 
ياه تیلوئـسم  زا  ًاتدـمع  شناد  تیریدـم  هزورما  دوش .  یم  یقلت  یناـمزاس  لـمع  هویـش  اـی  شور  ناونع  هب  هجو  نیرتهب  رد  تاـطابترا ، 

 . دراد يدـیلک  شقن  شناد  تاـعالطا و  اـه ،  هداد  لاـقتنا  لیدـبت و  يروآ ،  عـمج  رد  اریز  دور ؛  یم  رامـش  هـب  ( IT  ) تاعالطا يروانف 
یم طبترم  مه  هب  تفارظ  اب  اه  هبنج  نیا    دـشاب .  یم  يروانف  گنهرف و  راـک و  بسک و  يربهر  زا  يا  هزیمآ  لـمع ،  رد  شناد  تیریدـم 

 . دهد هئارا  شناد  تیریدم  شخب  رثا  همانرب  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یگنهرف  يراجت –  ًافرـص  تفایهر  کی  هن  ضحم و  يروانف  هن  دنـشاب . 
اب اهدـنیآرف  هک  اه  ییآراـک  اـهییوج و  هفرـص  ( 1 دــشاب :  یم  اراد  ار  ریز  هدـــمع  ورملق  رد 4  ییاـیازم  هعومجم  ًاـعون  شناد  تیریدـم 

ياهتصرف اهرازاب و  هک  دیدج  ياهتصرف  ( 2 دنرب .  یم  نیب  زا  ار  راک  ماجنا  ياههار  ینیرفآزاب  هب  زاین  دنریگ و  یم  ماجنا  رتشیب  يدمآراک 
هداد و ناشن  تسرد  شنکاو  اهنادب  دـنک و  ییاسانـش  ار  تارییغت  دـناوت  یم  نامزاس  هک  يروآون  رییغت و  ( 3 دنوش .  یم  صخـشم  دیدج 
 . دروآ یم  لمع  هب  دوخ  یناسنا  عبانم  زا  يرتاراک  يرادرب  هرهب  نامزاس  یناسنا .  عبانم  رتهب  يریگراک  هب  ( 4 دهد .  رییغت  عقوم  هب  ار  دوخ 
رد رادـم  شناد  نامزاس  داجیا  دـشاب .  یم  شناد  تیریدـم  يایازم  رگید  زا  راک  موادـت  اهدـنیارف و  ینامز  هخرچ  شهاک  دـنیارف  تعرس 
یم رامـش  هب  شناد  تیریدـم  دـنیارف  رد  تمـسق  کی  طقف  شناد  تاعالطا و  زا  يرتالاب  حوطـس  هب  اهنآ  لیدـبت  اه و  هداد  نتفرگ  رایتخا 

ییاهنت هب  شناد  الط ،  دننام  اه  ییاراد  زا  يرایـسب  فالخ  رب  دشاب .  یم  تاعالطا      يریگراک  هب  نآ  شخب  نیرت  زیگنارب  شلاچ  دور و 
تـسا نکمم  هک  ییابقر  زج  هب  دیاش  درادـن –  دوجو  شناد  يارب  یناگمه  رازاب  چـیه  دراد .  ار   شزرا  لقادـح  ای  هتـشادن  یـشزرا  چـیه 
شناد هدافتـسا  يریگراک و  هب  قیرط  زا  شناد  هیامرـس  شزرا  دنیابرب –  ار  رگید  ياهتکرـش  شناد  ات  دنیامن  تخادرپ  لوپ  يدایز  رادـقم 
رادـم شناد  نامزاس  دـشاب .  یم  رادـم  شناد  نامزاس  کـی  قلخ  رما  نیا  همزـال  دوش .  یم  لـصاح  ناـمزاس  فادـها  دربشیپ  طـسب و  رد 

رد تسا .  هدش  عقاو  لوبق  دروم  تایلمع  تیاده  هار  ناونع  هب  هدش و  ینورد  نآ  رد  ندش  میهـس  دنیارف  شناد و  قلخ  هک  تسا  ینامزاس 
دننک و یم  يزاس  دنتسم  هتفرگ ،  رایتخا  رد  ار  سوملم  صخـشم و  شناد  ینمـض و  شناد  موادم  روط  هب  نانکراک  رادم ،  شناد  نامزاس 
 . دنزاس یم  راوتسا        شناد  هیاپ  رب  ار  دوخ  تامیمـصت  شناد  ياهییاراد  دشر  شناد و  میهـست  نمـض  ناریدم  دنوش .  یم  میهـس  مهاب 

ناونع هب  ار  نامزاس  روآ  مازلا  دید  الاب ،  حطـس  ریدم  ًاحیجرت  يدرف ،  دوش .  یم  زاغآ  راوتـسا  فادها  دید و  اب  رادـم  شناد  نامزاس  قلخ 
ياهییاراد هنوگچ  دنک ،  لمع  نامزاس  هنوگچ  هک  درک  دهاوخ  فیصوت  دید  نیا  دنک .  یم  فیصوت  فیرعت و  رادم  شناد  نامزاس  کی 

يروآون اب  طقف  هکیئاجنآ  زا  دـنهد .  لاقتنا  ار  شناد  هدوب ،  طابترا  رد  مهاب  ناریدـم  نانکراک و  هنوگچ  دریگ و  راـک  هب  ار  دوخ  یـشناد 
نامزاس ینف  دیدج  ياهتفرـشیپ  هعـسوت  يرتشم ،  هب  تمدخ  دیدج  ياه  شور  اهتمیق ،  اه و  هنیزه  شهاک  دـیدج    قرط  نتفای  اب  موادـم  

هک يراکمه  اب  ماوت  يریگدای  طیحم  داجیا  اب  شناد  تیریدم  دوش ،  قفوم  تدـم  ینالوط  رد  یتباقر  ياه  تیزم  هب  یبایتسد  اب  دـناوت  یم 
يروآون هب  دـهد ؛  یم  شاداپ  اهنادـب  هدرک و  نیچلگ  ار  نانکراک  تبثم  ياـه  یگژیو  هک  دوش  یم  میهـس  یگنهرف  رد  تاـعالطا  نآ  رد 

شناد تایح  دیدجت  يریگدای و  قیرط  زا  ات  دـنک  یم  کمک  اهنامزاس  هب  شناد  تیریدـم  قیرط  نیمه  هب  دومن .  دـهاوخ  کمک  نامزاس 
نامزاس تسین .  نآ  عنام  يروانف  نکیل  تسا ،  لکشم  رادم  شناد  نامزاس  هب  یبایتسد  هچرگا  دنک .  دروخرب  تارییغت  اب  موادم  یلکش  هب 

تاعالطا و رد  ندش  میهـس  یـسرتسد و  لیدبت ،  رییغت و  يروآ ،  عمج  ات  دنراد  دوخ  رد  ار  زاین  دروم  ياه  يروانف  زا  يرایـسب  لبق  زا  اه 
طخ گنهرف ،  رییغت  رت  لکشم  راک  تسا .  راک  شخب  نیرت  ناسآ  ناوارف  يروانف  بصن  دیرخ و  دننک .  زاغآ  حوطـس  یخرب  رد  ار  شناد 

حطس نیرت  نییاپ  هب  ناریدم  حطس  نیرتالاب  زا  ار  یشناد  ياهییاراد  بسانم  يریگراک  هب  دشر و  ناوتب  ات  تسا  نامزاس  راک  زرط  اهیـشم و 
 . تسا دزمتسد  قوقح و  میمرت  هب  بترتم  تایلمع  ءاقترا و  دقن ،  مادختسا ،  رد  تارییغت  مزلتسم  رما  نیا  داد .  رارق  قیوشت  دروم  نانکراک 
 : زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  اهنامزاس  رد  يرادم  شناد  يوس  هب  تکرح  يور  شیپ  تالکشم  رادم  شناد  نامزاس  هب  ندیسر  تالکـشم 
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موهفم یظفل  تروص  هب  دـیئات و  ار  شناد  تیریدـم  لصا  هراومه  الاب  حطـس  تیریدـم  ـالاب :  هدر  تیریدـم  ماـهبا  ینف 2 ) یگدـیچیپ  ( 1
دنمناوت شناد  اب  ار  دوخ  نانکراک  دهاوخ  یم  هک  تسین  نئمطم  هشیمه  تیریدم  اما  دهد .  یم  رارق  نیسحت  دروم  ار  رادم  شناد  نامزاس 

الاب هدر  تیریدم  دننامه  زین  اجنیا  رد  ینایم :  ناریدـم  تمواقم  ( 3 دور .  یم  رامش  هب  یبالقنا  لمع  کی  یـشناد  تیریدم  ًالوصا  دزاس و 
 : نانکراک تمواقم  ( 4 ددرگ .  یم  بوسحم  ییاسانـش  ترهـش و  شاداپ ،  ءاقترا ،  يارب   عنام  کی  یبالقنا و  لمع  کی  شناد  تیریدم 

یقلت ناشیاهـشالت  هب  تبـسن  كدنا  میقتـسم  هدزاب  اب  دوخ  يارب  دایز  راک  ناونع  هب  ار  شناد  تیریدـم  تسا  نکمم  نانکراک  زا  يرایـسب 
تسین و لوصح  لباق  یگداس  هب  یقیقح  شناد  یلو  دـنوش  یم  قرغ  تاعالطا  اـه و  هداد  رد  اـه  ناـمزاس  شناد :  ندوب  مهبم  ( 5 دننک . 
تشگزاب و يارب  رـضاح  لاح  رد  يراذگ  هیامرـس  ییاناوت  مدع  هنارکف :  هتوک  تینهذ  ( 6 تسا .  بسانم  ياه  شزومآ  شالت و  مزلتـسم 

رظن هب  هک  تسا  یناهج  رد  تدم  ینالوط  یهاگدید  دنمزاین  شناد  تیریدـم  دـشاب  یم  اه  نامزاس  رد  جـیار  نایرج  هدـنیآ  رد  نآ  هدزاب 
زا یناسنا  عبانم  نیمات  يزاـس ،  کـچوک  تلع  هب  هتـشذگ  رد  اـه  ناـمزاس  كرتشم :  يراـکمه  هیحور  دوبن  ( 7 دـسر .  یم  هنارگن  هتوـک 
 . دنا هداد  شهاک  لقادح  هب  ار  نامزاس  اهنآ و  نیب  نارگراک و  نیب  قاثیم  دـهع و  یگتـسبمه و  هنوگ  ره  راتخاس  دـیدجت  ونامزاس  جراخ 
 ، شناد دربهار  دننک .  نیودت  داجیا و  ار  شناد  دربهار  دـیاب  شناد  ناریدـم  شناد ،  تخاسریز  شناد و  يرامعم  رب  هوالع  شناد  دربهار 

دربهار هباشم  شناد  دربهار  تسا .  نامزاس  یـشناد  ياـهییاراد  شیازفا  و  يریگراـک ،  هب  داـجیا ،  تهج  مادـقا  يارب  شناد  ریدـم  هماـنرب 
فادـها هب  ات  دوش  گنهامه  شناد  ياهییاراد  يریگراک  هب  هعـسوت و  قیرط  زا  نامزاس ،  راک  بسک و  دربهار  اب  دـیاب  تاـعالطا  يرواـنف 

داجیا ( 1 زا :  دنترابع  دننک  یم  مادقا  شناد  دربهار  داجیا  هب  هک  یناریدم  يارب  اهدومنهر  نیرت  مهم  دنک .  تمدخ  نامزاس  راک  بسک و 
بسک تین  دصق و  زا  همهافم  طابترا و  يارقرب  ( 2 يرتشم .  داهنشیپ  هب  يراذگ  شزرا  يارب  یشناد  هدنهد  لیکشت  روما  روآ  مازلا  رـصنع 

ياهزرم زا  رتارف  یعاسم  کیرـشت  یمیت و  راک  شرورپ  ( 3 تیفافـش .  ینـشور و  اب  شناد  تیریدم  تاراکتبا  يدربهار  فادـها  راک و  و 
یلخاد عیزوت  لدم  زا  شناد  رد  ندش  میهـس  ینهذ  تیمزج  رییغت  ( 4 دشاب .  دنمشزرا  ياکرش  هکبـش  نایرتشم و  هدنریگربرد  هک  نامزاس 

 . شناد نانکراک  یتیعقوم  یشزیگنا و  ياهزاین   ساسا  رب  دنیارف  لاقتنا  دیدج و  شناد  داجیا  یحارط  ( 5 رادم .  يرتشم  یسرتسد  لدم  هب 
ریز هب  ندیشخب  لماکت  ( 7 نانآ .  يریگ  میمـصت  کبـس  نانکراک و  يوجتـسج  دروم  شناد  اب  قابطنا  تهج  شناد  ياه  هیاپ  هعـسوت  ( 6

شناد و شناد .  رد  ندش  میهس  شناد و  داجیا  فشک ،  هب  یهد  شاداپ  ( 8 يرتشم .  ياهوگلا  دوجوم و  هبرجت  هیاپ  رب  يروانف  ياهتخاس 
رد دنوش ،  یمن  هدید  هنایلاس  ياه  شرازگ  همانزارت  رد  اهنآ  دنور .  یم  رامش  هب  اهنامزاس  ناهنپ  ياهییاراد  يرکف  هیامرس  ياهلکـش  ریاس 

هیامرـس تسا « :  هدرک  ناونع  نمـسوارتشا    هک  هچنآ  بسح  رب  دـننز .  یم  مقر  ار  هدـنیآ  ياهدـمآرد  لیـسناتپ  شزرا و  داجیا  لاح  نیع 
وگتفگ و نیا  و  دـننک .  تبحـص  ای  رکف  دـنهد ،  هئارا  تامدـخ  الاک و  هنوگچ  هک  نیا  هرابرد  نانکراک  هک  دریگ  یم  لکـش  یتقو  شناد 
 ، يریگدای لاح  رد  هک  دـهد  یم  خر  یتقو  هکلب  دـهد ،  یمن  خر  دنتـسه  تامدـخ  ای  ـالاک  هئارا  لوغـشم  لـمع  رد  اـهنآ  هک  یتقو  لـمات 

هرهب هب  یشخب  دوبهب  روظنم  هب  تاطابترا  يرارقرب  شناد و  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  دراوم  نیا  رب  هوالع  ای  نتشون  تبحـص ،  يزمآراک ، 
قیرط تسا » .  نامزاس  یشناد  هیامرس  رب  بترتم  هدزاب  رگنایامن  هک  دوش  یم  لیدبت  یعقاو  لوپ  هب  ًامیقتسم  درکلمع  دوبهب  نیا  دنا .  يرو 
طباور يرتـشم 2 . شناد  . 1 دریذـپ :  یم  تروص  شناد  مرها  تفه  يریگراک  هب  اب  ناـمزاس  طـسوت  یـشناد  شزرا  اـب  ياـهییاراد  داـجیا 

ریدم یناسنا  دارفا  تامدخ 7 . تادـیلوت و  تراجت 6 . راک و  ياهدـنیارف  ینامزاس 5 . هظفاح  تراجت 4 . راک و  طـیحم  ماهس 3 . نابحاص 
مینیبب هک  تسا  نیا  دشرا  شناد  ریدم  شقن  كرد  هار  نیرت  ناسآ   chief knowledge officon اه        تکرش  يارب  ثرا  شناد 

لاح رد  مکی  تسیب و  نرق  رد  هک  شناد  رب  ینتبم  داصتقا  رد  دهد .  ماجنا  تسا  نکمم  يراک  هچ  يراجت  تکرش  کی  رد  یصخش  نینچ 
 . دوش یم  تفای  اجک  رد  تیزم  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  عالطا  قیرط  زا  يرترب  بسک  هب  کمک  دشرا  شناد  ریدم  هفیظو  تسا ،  هعسوت 

نینچ تصرف  هک  تسا  راتفرگ  هزادنا ي  هب    دشرا  یئارجا  ریدم  تسین :  مه  تقو  هراپ  لغش  تسین و  دشرا  یئارجا  ریدم  هفیظو  راک  نیا 
میمـصت ندش  یعطق  زا  سپ  دیدج  ياه  يروآ  نف  داجیا  رب  زکرمت  شراک  هک  تسین  مه  هعـسوت  قیقحت و  ریدم  هفیظو  درادـن .  ار  يراک 
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يروآ نف  ریـسم  ياه  هشقن  هدرتسگ و  یملع  ياه  باـختنا  هک  تسین ،  مه  دـشرا  ینف  ریدـم  هفیظو  راـک  نیا  تساـه .  نآ  تخاـس  يارب 
شناد ریدم  هن  هن  شیدنا و  تحلـصم  هن  زیر و  همانرب  هن  تسا و  هدننک  تیادـه  هن  دـشرا  شناد  ریدـم  دـهد .  یم  صیخـشت  ار  نیزگیاج 

داد و دـنهاوخ  ماجنا  لرتنک  تیادـه و  ناوت  هک  يدـیدج  ماظن  تیهام  هب  طوبرم  شناد  دـنراد ـ  زاـین  رگید  لـغاشم  همه  ار  هچنآ  دـشرا 
هنومن تفاسورکیام  رد  ستیگ  لیب  دـنک .  یم  مهارف  درک ـ  دـنهاوخ  یحارط  ار  دوخ  تدـم  هاتوک  تدـم و  زارد  ياه  کیتکات  هماـنرب و 

درک و قـیفلت  ار  روـهظ  وـن  يرازفا  مرن  ياـه  يرواـنف  ناوـت  یم  هنوـگچ  دـنیبب  هک  تسا  نیا  وا  هـفیظو  يراـجت  دـشرا  شناد  ریدـم  هـیلوا 
رتدوز هک  ییاه  تکرش  تشاد .  دهاوخ  دشرا  شناد  ریدم  کی  یتکرش  ره  ماجنارس  درک .  داجیا  ار  زاین  دروم  یتعنص  رایعم  تالوصحم 

دیاب يراک  هچ  یـصخش  نینچ  هک  دناد  یمن  ًاقیقد  سک  چیه  هزورما  درک .  دنهاوخ  ادـیپ  تسد  یتباقر  يرترب  هب  دـنهد  ماجنا  ار  راک  نیا 
توافتم رگید  تعنـص  هب  تعنـص  کی  زا  دشرا  شناد  ریدم  راک  هدوب و  ندـش  عادـبا  لاح  رد  راک  نایرج  رد  لغـش  نیا  اریز  دـهد  ماجنا 

شورف دیرخ ،  يارب  هیصوت  هئارا  دشاب • :  حرش  نیدب  دناوت  یم  اه  تکرش  رد  دشرا  شناد  ریدم  ياهراک  حرـش  زا  یئاه  لامتحا  تسا . 
نامز صیخـشت  بسانم •  شنکاو  نییعت  غولب و  هرود  ندیـسر  نامز  كرد  تارییغت و  نامز  صیخـشت  دـیدج •  ياه  يروانف  تخاس  اـی 

 • دومن يریگ  میمصت  هنادنمشوه  اه  نآ  ساسا  رب  ناوت  هب  هک  یطیارش  تاعالطا و  هضرع  لیلحت و  ینیشن •  بقع  ای  هنحـص و  زا  جورخ 
تیمها كرد  اب  دوخ  اه  لکـشت  هچنانچ  راکهار :  داهنـشیپ  اه  تکرـش  ماغدا  اـی  ندرک  رت  کـچوک  ندرک ،  رتگرزب  تهج  هیـصوت  هئارا 
عوضوم هدومن و  شالت  رکفت  نیا  دورو  ذوفن و  هنیمز  روشک  عیانـص  نادیم  هب  مرود  تاعالطا  هعاشا  يزاس و  گنهرف  هب  تبـسن  عوضوم 

اه تکرـش  رد  ار  شناد  دشرا  و  ینف   دشرا  هعـسوت ،  قیقحت و  دشرا  یئارجا ،  دشرا  ناریدم  روضح  موزل  تیریدم و  تیکلام و  کیکفت 
 ، اه تکرـش  دننام  دیاب  زین  اهروشک  یلم  دشرا  شناد  ریدم  تسا .  هدش  هتـشادرب   روشک  عیانـص  هدنیآ  يارب  مهم  یماگ  هدـنزاس  هنیداهن 

هدوب وربور  شناد  رب  ینتبم  يا  هنیآ  اب  اه ،  تکرـش  لثم  مه  اه  تلود  دنزومایب .  دیدج    يداصتقا  يزاب  رد  ار  ندرک  يزاب  هویـش  نیرتهب 
یم وس  مادک  هب  شناد  رب  ینتبم  داصتقا  دنک  كرد  هک  یلم  دشرا  شناد  ریدم  کی  نتشاد  دنتسه .  یلام  روما  رب  یخیرات  دیکأت  ثراو  و 

دـشاب هتـشاد  یمیدـق  هویـش  هب  تراظن  لامعا  رب  یعـس  هک  یتلود  ره  دز .  دـهاوخ  مقر  ار  هدـنیآ  رد  يرترب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دور ، 
زا جراخ  روشک و  زا  جراخ  هب  یکینورتکلا  ینوناق و  روط  هب  یلخاد  ياه  تکرـش  اه و  نامزاس  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  ارچ  نوچ و  نودب 
یم دنشاب  هتشادن  تسرد  ار  دوخ  یلم  تاررقم  نیناوق و  اه  تکرـش  رگا  هزورما  هک  ارچ  دننک .  یم  ناکم  لقن  نانآ  ینوناق  لرتنک  هزوح 

تایلام هک  دنک  تیلاعف  یئاج  رد  تکرش  کی  دیاب  ارچ  لاثم  روطب  دننک .  لقتنم  يرگید  ياهاج  هب  ار  دوخ  دیلوت  يزکرم و  هرادا  دنناوت 
لاح رد  یتیلم  دـنچ  ياه  تکرـش  اهتلود و  یبسن  ینز  هناچ  تردـق  یتنـس ،  ياههاگیاج  ندـش  سوکعم  اب  دوش ؟  یم  تفاـیرد  يرتشیب 

گرزب ياهروشک  همه  يارب  اهروشک .  هب  اه  تکرـش  ات  دنراد  زاین  رتشیب  اه  تکرـش  هب  اهروشک  اریز  تساه  تکرـش  عفن  هب  نتفای  رییغت 
هجدوب دـیاب  ناریا  روشک  لاثم  روطب  دراد .  یتاـیح  هبنج  دوش  ماـجنا  يراذـگ  هیامرـس  نآ  رد  دـیاب  هک  يا  هنیمز  هب  طوبرم  ياـه  میمـصت 

هب درادن  یکیژولونکت  هدزاب  هک  یشخب  رد  هدش  ماجنا  يراذگ  هیامرـس  لوپ و  ات  دنک  يراذگ  هیامرـس  اجک  رد  ار  دوخ  هعـسوت  قیقحت و 
رثکادـح هب  يارب  دـیاب  دنتـسه ،  دوس  بسک  روظنم  هب  شناد  ياهنایرج  لرتنک  ددـصرد  هک  یئاه  تکرـش  لثم  زین  اهروشک  دورن ؟  ردـه 

زاین دشرا  شناد  ریدم  کی  هب  اه  تکرش  دننام  زین  اهروشک  هجیتن  رد  دنریگب و  تسد  هب  ار  شناد  ياهنایرج  لرتنک  دوخ  تورث  ندناسر 
یتسپ شیارب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مهم  هزادـنا  نآ  هب  یعوضوم  هک  دـنوش  یم  سیـسأت  لیلد  نیا  هب  اه  هناـخترازو  هکیئاـجنآ  زا  دـنراد . 

بقع يریگمـشچ  روط  هب  نشاد  رب  ینتبم  داصتقا  زا  هک  نیا  زا  لثم  دـهاوخب  ناریا  روشک  هچناـنچ  دوش ؛  داـجیا  تلود  تأـیه  رد  دـیدج 
ندوب رت  راوشد  لیلد  هب  مهنآ  نآ  يولج  رد  داـصتقا  يژولونکت و  مدـقم  طـخ  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  ياـجب  دـهاوخب  تقیقح  رد  دـنامب و 

یلم نامزاس  کی  داجیا  هب  تبسن  تسیاب  یم  دریگب ،  رارق  تفرشیپ ـ  هقباسم  رد  مدقم  طخ  رد  تکرح  موادت  تبـسن  هب  تقبـس  بیقعت و 
ارچ دیامن .  مادـقا  دـشاب  نایناریا  تورث  شیازفا  روظنم  هب  شناد  ياه  تفرـشیپ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  هرابرد  رکفت  شا  یمئاد  هفیظو  هک 

مانهب رتکد  ناریا –  یـسایس  داصتقا  اه -  ذخام  عبانم و  دراد • .  تیمها  روشک  يارب  عافد  ترازو  کی  نتـشاد  هزادنا  هب  عوضوم  نیا  هک 
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 : رـشان روپ – 1379 –  یعناص  دومحم  سدـنهم  تاسـسوم –  اهتکرـش و  ندـش  یناـهج  يژتارتسا  ملع -  رون  رـشان :   – 1382 یکلم – 
نف فیرش -  هاگشناد  رشان :  یلین – 1382 –  دوعسم  رتکد  روشک –  یتعنص  هعسوت  يژتارتسا  بدا -  ملع و  ریشب  يرنه  یگنهرف  هسسوم 

ياهتسایس انتآ -  رشن  سیدرپ و  يروانف  كراپ  رـشان :  ینیسح – 1382 –  نیدلا  لامج  دیس  یبارهـس ،  حور ا ... يرالاس ،  نیما  رازاب – 
نلآ تاعالطا –  رب  ینتبم  یناهج  داـصتقا  رد  تیقفوم  شناد ،  تیریدـم  یمالـسا -  ياروش  سلجم  ياـه  شهوژپ  زکرم  ناریا –  یتعنص 

ـ  ندش یناهج  ناگدـنزاب  ناگدـنرب و  تمـس - )  اههاگـشناد (  یناسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاطم و  نامزاس  رـشان :   – 1383 اگیندار – 
فیاظو و هب  میهاوخب  هچنانچ  اجنیا ،  هب  ات  هلاقم  يادتبا  زا  هدش  رکذ  بلاطم  هیلک  هب  هجوت  اب  اهداهنـشیپ :  يدـنبعمج ـ   1383 ورات ـ  رتسل 

همانرب فادها ،  ءاضعا ،  بیکرت  تایونعم ،  تایحور ،  هب  هجوت  میزادرپب ،  یناسنا  عبانم  هعسوت و  قیقحت و  رد  یتعنص  ياه   NGO شقن
ياهدربهار اه و  یتساک  ایازم ،  فیراعت ،  ياج  ياج  رد  ار  دوخ  دـناوت  یم  اه  لکـشت  نیا  ياـهدربهار  يژتارتسا و  فیاـظو ،  حرـش  اـه 

 ، یعرف يراـکنامیپ  داـجیا  هب  کـمک  ددرگ ? .  یم  رکذ  هصـالخ  روطب  عومجم و  رد  ًـالیذ  هک  دزاـس  ناـیامن  حوضو  هب  شخب  بوـلطم 
 ? یـصوصخ شخب  ياه  يدنمناوت  اه و  تیلباق  شیازفا  تهج  رد  شالت  زیـشنارف ?  یناسل و  شورف  دیرخ و  كرتشم ،  يراذـگ  هیامرس 

تیکلام لاقتنا  لیدبت و  نوناق  ندناسر  بیوصت  هب  رد  هرواشم  شالت و  يونعم ?  تیکلام  نوناق  ندناسر  بیوصت  هب  رد  هرواشم  شالت و 
شالت یتعنص ?  يراذگتـسایس  يارجا  نیودت و  رد  تکراشم  يراکمه و  تیکلام ?  قوقح  ندش  ریگارف  ارجا و  رب  تراظن  تظافح و  ? 

 ? يرادا یگنهرف ،  یلام ،  یقیوشتیاهتـسایس  عضو  هب  هب  کـمک   ? R&D دحاو يارب  تدم  ینالوط  یتایلام  تیفاعم  ندـناسر  هب  تهج 
ياه هکبـش  تیوقت  داجیا و  نیون ?  ياهتیریدـم  لامعا  ریدقت R&D و  هتـسیاش  ياهتیلاعف  يارب  یناتـسا  یلحم و  زیاوج  يارجا  نیودت و 

یئاناوت و یئاسانـش  اـه ?   NGO رد تیوـضع  هـب   R&D لاوـما قـیوشت و  رازاـب ?  نف  تیوـقت  داـجیا و   ? R&D ياهدـحاو یطابترا 
یـشزومآ يا  همانرب  نیودـت  اه ?  هار  نیا  اب  رتهب  طابترا  یـسرتسد و  تلوهـس  تهج  یتاعالطا  کناب  داـجیا  لاوما R&D و  ياهتیلباق و 

تیوقت رمتـسم ?  روطب  یتعنـص  يرادـماد  هعـسوت و  قیقحت و  لاوما  ناسانـشراک و  ناریدـم و  تاعالطا  شناد و  ندرک  دـمآ  زور  تهج 
يدربراک شهوژپ  نازاـین  اـه و  هتاوخ  رتهب  هچ  ره  لاـقتنا  تهج  یتعنـص  ياهدـحاو  هعـسوت و  قیقحت و  ياهدـحاو  اـب  اههاگـشناد  هطبار 

ياه يزیر  همانرب  رد  تقد  شیازفا  روظنم  هب  تلود  هب  هرواشم  هئارا  دـمآراک ?  طبترم و  یـشهوژپ  ياه  هماـنرب  نیودـت  روظنم  هب  عیاـنص 
دراوم و رازفا و  تخـس  رازفا ،  مرن  يژولونکت ،  هب  هعـسوت  قیقحت و  ياهدـحاو  كرتشم  زاین  دروآرب  روشک ?  یملع  یتعنـص و  يژتارتسا 
زا مالعتـسا  یـسررب و  اـب  تالکـشم  اـه و  هتـساوخ  يدـنبعمج  اـهنآ ?  عیزوت  زیهجت و  دـیرخ ،  لیهـست  روظنم  هب  مزـال  تادـیهمت  ماـجنا 

 ? يژوـلونکت تراـجت  ریغ  ناـیرج  شیازفا  هـب  کـمک  اـهنآ ?  تیعـضو  دوـبهب  تـهج  يریگیپ  لاـقتنا و  هعـسوت و  قـیقحت و  ياهدـحاو 
کمک و يژولونکت ?  هب  یبایتسد  تهج  کیتامتـسیس  ياهـشور  هئارا  یتعنـص ?  يژولونکت و  ياـه  سنارفنک  اههاگـشیامن و  يرازگرب 
ناریدم و يزاس  هاگآ  رادم ?  شناد  ياه  نامزاس  تیوقت  داجیا و  هب  کمک  روشک ?  عیانـص  رد  شناد  تیریدـم  زا  يریگ  هرهب  تیوقت 

تیریدم دیدج  ياهمتسیس  هب  یتعنص  ياهدحاو  زاین  زین  شهوژپ و  هعسوت و  قیقحت و  هاگیاج  تیمها  هب  تبسن  عیانص  نابحاص 
شناد تیریدم  یلم  سنارفنک  عبنم :

http://system.parsiblog.com/1124509.htm

یصوصخ یتلود و  شخب  رد  راک  قالخا  یسررب 

نایواک مانهب 
دادعتـسا اوق و  ذـخا  تهج  رد  تسا  یعمج  هدـیا  هب  هورگ  اـی  درف  یکیزیف  یناور و  ینهذ و  يژرنا  ندـش  دـهعتم  راـک ، قـالخا  هدـیکچ :

بوسحم  يداصتقا  هعسوترد  یگنهرف  لماع  نیرتمهمراک  قالخا   . وحن ره  هب  هعسوت  يارب  درف  هورگ و  ینورد 
اهناسنا هک  یلاح  رد  دـندیلوت  یعبت  لماوع  یعیبط  عبانم  هیامرـس و  دـنهدیم . لیکـشت  ار  اهتلم  تورث  یلـصا  هیاپ  یناسنا  عبانم  ددرگ . یم 
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يداـصتقا و یعاـمتجا –  ياـهنامزاس  دـننکیم ، يرادربهرهب  یعیبط  عباـنم  زا  دـنزاسیم ، مکارتم  ار  اههیامرـس  هک  دنتـسه  یلاـعف  لـماوع 
داصتقا رد  نآ  زا  دهد و  هعـسوت  ار  شمدرم  شناد  اهتراهم و  دناوتن  هک  يروشک  دنربیم . ولج  هب  ار  یلم  هعـسوت  دـنزاسیم و  ار  یـسایس 

اصوصخوروشکردراک قالخا  فعض  (473، ورادوت .) دشخب هعسوت  ار  يرگید  زیچ  چیه  تسین  رداق  دنک ، يرادربهرهب  يرثوم  وحن  هب  یلم 
یصوصخ یتلود و  شخبودرد  نآ  داعبا  وراک  قالخا  هلئسم  هب  رضاح  هلاقم  تسا . ناریدمو  نالوئسمزا  يرایسب  هغدغد  یتلود  شخب  رد 

راک قالخارب  يراد  ینعم  ریثاـت  تسا  هتـسناوت  عیانـص  يزاـس  یـصوصخ  اـیآ  هک  تسا  نآ  یلـصا  لاوس  . دزادرپیم ناهفـصا  نهآ  بوذ 
شخبرد رفن  یـصوصخ و9168  شخبرد  رفن  هک 5307  رفن  مجح 14475  هب  يا  هنومنزا  هدافتـسا  دروم  ياههداد  دشاب ؟ هتـشاد  لنـسرپ 
قـالخا هـک  تـسا  هدـش  هدافتـسا  یـصخاش  زا  راـک  قـالخا  شجنـسروظنم  هـب  . تـسا هدـش  يروآدرگ  دنتـسه  راـک  هـب  لوغـشم  یتـلود 

جیاتن تسا . راک  یللملا  نیب  نامزاس  تاـقیقحترد  هدافتـسا  دروم  صخاـش  نیا  دـنک . یم  يریگ  هزادـنا  يونعمو  يدامدـعبراهچردارراک 
لنسرپراکرد تیدجوراکتشپرب  نینچمهو  راک  هب  هقالعو  یگتسبلد  ینعیراک  قالخا  يدام  دعبودرب  يزاس  یـصوصخ  هک  دهد  یم  ناشن 

، نآرب هوالع  درادـن . يریثاتراکرد  تکراشمو  یعمج  حور  زین  یناـسنا و  ملاـس  طـباور  ینعیراـک  قـالخا  يونعم  داـعبارب  اـما  تسا  رثوم 
دسر یمرظن  هب  دراددوجوراک . قالخاو  تمدخ  تاونـس  نایم  یتبثم  طابترا  اما  تسا  یفنمراک  قالخارب  تالیـصحت  قوقح و  نازیمریثات 

هاگدـیدهمدقم  . تسا هـنیمز  نـیارد  یگنهرف  ياـهیزاسرتسب  دـنمزاین  لنـسرپ  راـک  قـالخا  شیازفاو  يزاـس  یـصوصخرمارد  قـیفوت  هـک 
ياربراک هکارچ  . تسا یتعنـص  عماوجردراـک  يورین  یگناـگیبدوخزا  هجیتنراـک  قـالخا  فعـض  هک  تسا  نآ  یتسیـسکرام  نادنمـشیدنا 

طباور اب  يوناث  طباور  ینیزگیاج  ثعاب  عماوج  ندش  یتعنص  اهنآرظن  هب  دوش . یمن  اضرا  شیوخراکرد  وا  تسا و  یجراخ  يرما  رگراک 
هعماج فرع  بهذم و  یـسایسراتخاس  یخیرات ، هنیـشیپریثات  هب  نادنمـشیدناریاس  . تسا هدـشراک  هب  یگتـسبلد  شهاک  هجیتنردو  نیتسخن 
یکیار يداصتقا  ماـظنرگاو  تسا  يداـصتقا  ماـظن  یلـصا  ياـهداهنزا  یکیراـک  ناـیارگدرکراک ، هاگدـیدزا  . دـنا هتخادرپ  راـک  قـالخارب 
هلمجزا یعامتجا  ياهداهنریاسزاوراذـگریثات  یعامتجا  ياهدـنیارف  هیلکردراک  ، مینک بوسحم  یعامتجا  ماظن  یـساسا  ماظن  هدرخراهچزا 

. تسا داصتقا  یـسانش و  هعماج  هنیمز  رد  طلـسم  ياههاگدید  رییغت  درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن  تساریذپریثات . تیبرتو  میلعت 
هعسوت داجیا  لماع  ناونع  هب  یگنهرف  ياههنیمز  رب  نیرخأتم  تسنادیم ، انبور  ار  تالوحت  ریاس  انب و  ریز  ار  داصتقا  سکرام  هک  یلاح  رد 

هعـسوتداجیا لماع  نیرتیلـصا  یگنهرف ، تیـصخش  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  ًالک  نگاه »  » دـننام ینادداصتقا  دنتـشاد . دـیکأت  يداصتقا 
هعماج گنهرف  رد  ییانبریز  یـساسا و  لوحت  هک  دنکیم  نایب  دـنادیم و  یگنهرف  لوحت  لولعم  ار  يداصتقا  تالوحت  وا  تسا . يداصتقا 

ییازـسبریثات تیریدـم  هویـش  یفرطزا   . دـسرب هعـسوت  دـشر و  هب  هدـش و  جراخ  دوکر  تلاح  زا  داصتقا  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ  يدوخ  هب 
یتعنص يایند  هب  دورو  دماجنا . یم  يرو  هرهبوراک  قالخا  شیازفاو  دارفا  شزیگنا  هب  بولطم  ياهشور  . درادراک قالخاودیلوت  نامزاسرب 
يزاس یـصوصخ  نالک ، تیریدـمردرییغت  ياهراکهارزا  یکی  . تسا یتنـس  تیریدـم  ياههاگدـیدرد  يداـینب  تارییغت  دـنمزاین  نردـمو 

دننک ادـیپ  شیارگ  يزاس  یـصوصخ  هب  ات  تسا  هتخاس  راداوار  اهتلود  یناهجو  یلخاد  يداصتقا  تـالداعم  ندـش  هدـیچیپ  تسا . عیاـنص 
لماوع . دـماجنایم یبولطمان  جـیاتن  هب  یگنهرف  تاـظحالم  نتفرگرظنرد  نودـب  يداـصتقا  تارییغت  داـجیا  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  .

راک قالخا  هب  يرتقیقد  هراشا  میقتـسم  ریغ  روط  هب  یتسیـسکرام  ياههیرظن  یـسانش  هعماج  تایرظن  هرابردراک  قالخا  رب  رثؤم  یعامتجا 
زا اـما  دنتـسه . حرطم  هتــسباو  ریغتم  ناوـنع  هـب  یگناـگیبدوخ  زا  لقتــسم و  ریغتم  ناوـنع  هـب  دـیلوت  یگنوـگچ  اـههیرظن  نـیا  رد  دـنراد .
دش هراشا  هک  روط  نامه  دشاب . هتـشاد  ندوب  دلوموراکتبا  تیلوئـسم ، تقد ، هقالع ، نازیم  رب  یمیقتـسم  ریثأت  دناوتیم  دارفا  یگناگیبدوخ 
زا نهذ  کی  هک  تسا  ملـسم  تسا . هورگ  ای  درف  یکیزیف  یناور و  ینهذ ، دهعت  هدش  لاعف  هدننازیگنارب و  ياههنیمز  دـعاوق و  راک  قالخا 

ار اهریغتم  نیا  نایم  هطبار  ناوتیم  دهد . زورب  دوخ  زا  یکیزیف  یقالخا و  تادـهعت  هزیگنا و  يارب  بسانم  ياهنیمز  دـناوتیمن  هناگیبدوخ 
ریثات عماوج و  ندـش  یتعنـصیگناگیب  دوخ  زا  یکیزیف --  ینهذ و  دهعتتیلوئـسم  شهاک  راک -- قالخا  شهاک  : داد ناـشن  ریز  تروص  هب 

رگراـک و نیب  دوـجوم  هطبار  يروهشیپ  ماـظنرد  .؛ دروآیم دـیدپ  هعماـج  راـتخاس  رد  يداـینب  یتارییغت  ندـش ، یتعنـصراک  قـالخا  رب  نآ 
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زا رتهدرتسگ  یفیاظو  تادـهعت و  ياراد  رگیدـکی  لباقم  رد  اـمرفراک  رگراـک و  هک  درکیم  باـجیا  هطبار  نیا  دوب و  یـصخش  اـمرفراک 
رب دروآ و  دوجو  هب  یـساسا  تارییغت  نارگراک  ۀـمه  یعاـمتجا  تیعـضو  رد  ياهناـخراک ، دـیلوت  اـما  دنـشاب . دوریم  راـظتنا  زورما  هچنآ 

یگدـنز و لحم  زکرمتم و  هناخراک  ای  هاگراک  کی  رد  راک  يورین  بیترت ، نیدـب  . تشاذـگ یقیمع  رثا  راک  طباور  ياهشیپ و  ياـهتراهم 
دندرکیم و تیعبت  مظنم  راک  تعرـس  تاعاس و  ینعی  درکیم ، لامعا  امرفراک  هک  یمظن  زا  یتسیاب  نارگراک  دش . ادج  رگیدکی  زا  راک 

تروص هب  راک  قالخا  ندش و  یتعنـص  هطبار  . دندوب عبات  هتـسباو و  یعامتجا  يداصتقا و  رظن  زا  یلو  دـندوب  دازآ  یقوقح  رظن  زا  هچ  رگا 
تالیـصحتراک و هب  یگتـسبلد  شهاک  راک  قالخا  شهاک  نیتسخن  طباور  اب  يوناث  طباور  ینیزگیاج  ندـش  یتعنـص  : تسا نایب  لباقریز 

قالخا دـننادیم ، دوخ  تیقفوم  بجوم  ار  شوه  نانآ  تسا . هدـش  تاراظتنا  نتفر  الاب  ثعاب  نارگراک  تالیـصحت  نتفر  الابراک  قـالخا 
هب اهریغتم  یلع  هطبار  نیاربانب ، (. 1990 یعیـش ،  ) دنرادن دشابن ، یتفرـشیپ  نآ  رد  هک  يراک  لمحت  دننکیم و  وجتـسج  شاداپ  رد  ار  راک 

راک و يورین  نس  نتفر  الابراک  قالخا  نس و  تالیـصحت  شیازفا  تاراـظتنا  شیازفا  راـک  قـالخا  شهاـک  : تسا ناـیب  لـباق  ریز  تروص 
راک قالخا  رب  نس  ریغتم  ریثأت  (. 90، لیهاس ) تسا هتـشاذگ  ریثأت  راک  قالخا  اب  طبترم  ياهراجنه  رب  لغاش  نانز  دصرد  شیازفا  نینچمه 

ناریا هعماج  ردراک  قـالخا  ناریا و  هعماـج  فرع  . تسا  v هیبش یطخ  ریغ  ینحنم  کـی  تروص  هب  یلبق  هدـش  ماـجنا  تاـقیقحت  رثکا  رد 
وـسحم راک  قالخا  فیعـضت  رد  یمهم  لماع  هک  تسوا » تمـسق  ردق  هب  سک  ره  يزور   » هک دنراد  داقتعا  دصرد  لداعم 81/4  یتیرثکا 
دصرد  89/5 تسا . ردـق  اضق و  هب  داقتعا  دـماجنایم  راک  قالخا  شهاـک  هب  هک  طـلغ  ياـهرواب  رگید  زا  (404 ینـسحم ،  دوشیم ( . ب 

یلقتـسم قیقحت  نایناریا  راک  قالخا  رب  رواب  نیا  ریثأـت  درومرد  ( 406 ینـسحم ،  . ) دنراد داقتعا  یگدنز » رد  ردـق  اضق و  ریثأت   » هب نایناریا 
هعسوت رد  هرک  مدرم  قیفوت  لماوع  زا  یکی  تسا . هتفرگ  تروص  هراب  نیا  رد  یقرش  يایسآ  رد  یهباشم  تاقیقحت  اما  تسا . هتفرگن  ماجنا 

نارگراک يرادـمهطبار  هب  ( carmincita  ) اتیـسنمراک مناخ  رگید  ياـج  رد  تسا . ( secular  ) یناهج نیا  ياهـشزرا  دوجو  یتعنص 
ییارگریدقت وا  رظن  هب  دوب . دهاوخن  رسیم  یعامتجا  طابضنا  طباوض و  اب  یطیحم  رد  ندرکراک  یعضو  نینچ  رد  دیوگ  یم  هدرک و  هراشا 

هدوهیب ندـنارذگ  هب  دـنور و  هرفط  راک  يدـنبنامز  لوادـج  تیاعر  رد  هدرکن و  هجوت  یلیخ  نامز  تشذـگ  هب  اهینیپیلیف  هک  هدـش  ثعاب 
شهاک هب  یفرع  ياـهرواب  نینچ  ( 1995 اتیـسنمراک ، . ) درک دـهاوخ  تسرد  ار  اـهراک  همه  شدوخ  ادـخ  هک  دـننک  رکف  هتخادرپ و  تقو 

هعماج يداصتقا  لئاسم  نیرتمربم  زا  دزمتـسد  اب  راک  بسانت  مدـعراک  قالخا  رب  رثؤم  يداصتقا  لماوع  . دـماجنایم ناریا  رد  راـک  قـالخا 
ياهیئاسران مروت ،  » نایناریا هاگدـید  زا  تالکـشم  نیرتهدـمع  تسا . هداد  رارق  ریثأت  تحت  نانکراک  رد  ار  راک  هزیگنا  تدـش  هب  هک  تسا 

رصاعم خیرات  رد  یخرب  رظن  هب  (. 436 ینسحم ،  ) تسا نایوگخساپ  رظن  زا  تالکشم  لک  دصرد  بیرق 61  هک  تسا » يراکیب  يداصتقا و 
هک تورث  نیا  تسا . مدرم  هشیدنا  رد  یتفن  ياهدمآرد  زا  هدافتسا  هصیصخ  ذوفن  لمع ، مادقا و  هلحرم  رد  نایناریا  یتسـس  لیالد  زا  یکی 

يروهرهب فارـسا ، دـننک . ادـیپ  لوقعمان  ًاتبـسن  یـشزرا  شالت  راک و  ًاساسا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  دـیآیم  تسد  هب  راک  تمحز و  نودـب 
ياهطیحم زا  ار  هشیدنا  نیا  تسا  هتـسناوتن  مه  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نانچ  نآ  تفن  دمآرد  هب  ءاکتا  راک و  قالخا  نادـقف  كدـنا و 
فیعـضت : تسا ریز  تروص  هب  راک  قالخا  یگنهرف و  يداصتقا ، ياـههیرظن  ناـیم  هطبار  دزاـس . رود  هعماـج  یتیریدـم  ياـهنوناک  راـک و 

دعب راـک  قـالخا  مـهم  رایـسب  داـعبا  زا  یکییعاـمتجا  یــسانشناور  لـماوعیتفن  ياهدـمآر  شـالت د  نودـب  تورث  هـب  داـقتعا  راـک  قـالخا 
زا يرایــسب  دــننکیم . اـفیا  نآ  رد  يروـحم  شقن  يدرف  هدارا  یهاــگآ و  هـک  تـسا  يریغتم  قــالخا  هـک  ارچ  تـسا  نآ  یتخانــشناور 

دروم هعماج  يوس  زا  داد و  ماجنا  یقالخا  راک  يدرف  هاگره  دناهتـشاد . دـیکأت  يراتفر  تاـیرظن  رب  راـک  قـالخا  دوبهب  يارب  نادنمـشیدنا 
ینورد ياهـشزرا  تروص  هب  یقـالخا  راـک  هک  یئاـج  اـت  دوشیم  تیوـقت  رگید  یقـالخا  ياـهراک  ماـجنا  لاـمتحا  تفرگ ، رارق  قـیوشت 

هتـسد جنپ  ولزام » . » دننک ینورد  هعماج  دارفا  رد  ار  راک  قالخا  دوب  دنهاوخ  رداق  يروشک  نالک  نازیر  همانرب  بیترت ، نیا  هب  دـیآیمرد .
بـسک هبزاینریثات  هب  نیرخاتم  ییافوکـشدوخ . مارتحا و  یعامتجا ،  ینمیا ،  کـیژولویزیف ،  دـنک : یم  ناـیبریز  تروص  هب  ار  ناـسنا  زاـین 

تیریدم و راک ،  قالخا  هدنهد  طابترا  لدم  . دنراددیکاتراک قالخارب  يربارب  وراظتنا  یتسودداجیا ، هبزاین   ، تردق بسک  هبزاین  تیقفوم ،
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لقتسم ریغتم  ار  يزاس  یصوصخ  رگا  رگید ، ترابع  هب  دراذگیم . ریثأت  راک  قالخا  رب  تیریدم  رییغت  اب  يزاسیصوصخیزاس  یصوصخ 
زا تیریدم  هویش  نیناوق و  يزاسیصوصخ  ماگنه  هک  تسا  صخشمدش  دهاوخ  هتـسباو  ریغتم  راک  قالخا  ینایم و  ریغتم  تیریدم  مینادب ،

تیریدم رییغت  اریز  تسا . رثؤم  راک  قالخا  یناور  يداصتقا و  هنیمز  ود  رب  هدمع  روط  هب  تیریدـم  رییغت  اما  ، دوش یم  جراخ  یتلود  تلاح 
قالخا یناور  يداصتقا و  داعبا  هک  دراذگیم  ریثأت  اهنآ  يدام  ياهـشاداپ  هوحن  يراک و  ياهطیحم  رد  دارفا  شزیگنا  ياههویـش  رد  ًاساسا 
ینواعت دـنیارف  کی  ناونع  هب  دـیاب  ار  یتکراـشم  تیریدـم   : تساهدـمآ کـی  هرامـش  لکـش  رد  ثحب  هصـالخ  دـنوشیم . بوسحم  راـک 

کبـس فالخ  رب  دننکیم . راک  رگیدکی  اب  كرتشم  فدـه  کی  ندـمآ  رد  ارجا  هب  يارب  نانکراک  تیریدـم و  نآ  ساسا  رب  هک  تخانش 
نانکراک ندرک  ریگرد  هک  تسا  یعدـم  یتکراشم  تیریدـم  تسا ، ینتبم  نارگراک  نییاپ  هب  الاب  زا  لرتنک  رب  هک  هناشنمرادـتقا  تیریدـم 

هب ار  یتکراشم  تیریدـم  چـیوولکنای » . » دربیم الاب  ار  نانکراک  ۀـیحور  رطاخ و  تیاـضر  تسا و  يدنمـشزرا  لـماع  يریگ ، میمـصت  رد 
نآ زا  ناوتیم  راک ، ناکم  رد  دنمتردق  عبنم  کی  ناونع  هب  تسا و  راک  قالخا  زا  يدیدج  ةویـش  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  یماظن  ناونع 
هب ام  میوش . لـئاق  تیحالـص  تیریدـم و  ناـیم  یتواـفتام  هک  دراد  يداـیز  تیمها  عوضوم  نیا  هتبلا  (. 1984 چیوولکنای ،  ) درک هدافتـسا 
هک تفگ  ناوت  یم  هراب  نیارد  دنـشاب  زین  تیلباق  ياراد  هکلب  دنـشاب ، هتفرگرارق  تردق  مره  سأر  رد  طقف  هن  هک  میراد  جایتحا  یناریدـم 

دصرد زا 81  شیب  اریز  دماجنا  یم  راک  قالخا  شیازفا  هب  دایز  لامتحا  هب  نانآ  هب  تیلوئسم  لیوحت  نامزاس و  روما  رد  لنسرپ  تکراشم 
يریذپ تیلوئـسم  يارب  دارفا  هتفهن  لیـسناتپ  نیا  هدـنهد  ناشن  هک  دـننکیم  ریـصقت  ساسحا  دوخ  هب  هلوحم  روما  ندادـن  ماجنا  زا  نایناریا 

، نانکراک تیریدم و  نایم  هنامیمـص  يراکمه  روما ، رد  نانکراک  تکراشم  یهورگ ، راک  دـمآراک ، یناسنا  يورین  (. 144  ، یبلچ  ) تسا
ياهفدـه یگنهامه  يروهرهب و  تیمها  زا  یهاـگآ  يرواـنف و  زا  اـج  هب  یفاـک و  هدافتـسا  ناـنکراک ، ناـیم  رد  هناتـسود  تابـسانم  دوجو 

دوخ نامزاس  یعامتجا  ماـظن  هب  تبـسن  دـیاب  يریدـم  ره  (10 یتوپما ، . ) تسالاب يروهرهب  لـماوعزا  یکی  ناریدـم  فادـها  اـب  ناـنکراک 
هک تسا  هدـش  هداد  ناشن  یقیقحت  رد  لاثم  ناونع  هب  دـنک . زیهرپ  يرالاسناوید  زا  راک  قالخا  يروهرهب و  شیازفا  يارب  هتـشاد و  یهاگآ 

هکدسر یم  رظن  هب  (. 2003 رفینج ، . ) دـنهدیم تیمها  قوقح  نازیم  زا  شیب  یـصخش  یگدـنز  راک و  نایم  لداعت  داجیا  هب  نارگراکرثکا 
هنوگچ تساهدـیدرگ . لامعا  الاب  زا  اهنت  هدـشن و  ماـجنا  یعیبط  تروص  هب  ناریا  هلمج  زا  اـهروشک و  بلغا  رد  ندـش  یـصوصخ  دـنیارف 
فادها هب  تیریدـم  يالاب  حوطـس  رد  نوناق  دـنچ  رییغت  اب  اهنت  یعامتجا  یهاگآ  یگنهرف و  يزاس  رتسب  زا  لبق  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم 

تسا و هدش  هجوت  يداصتقا  دعب  زا  اهنت  يزاس  یصوصخ  هدیدپ  هب  دراوم  يرایسب  رد  وکنپوکرپ »  » رظن زا  دیدرگ ؟ لیان  يزاسیـصوصخ 
هدــش يزاــس  یــصوصخ  دــنیارف  تسکــش  هاــگ  يدــمآراکان و  ثعاــب  تـلفغ  نـیا  دــناهدنام . لوـفغم  یعاــمتجا  یگنهرف و  داــعبا 

زا لـصاح   R دوریم . ـالاب  راـک  قـالخا  نس ، شیازفا  اـب  راـک : قـالخا  نسازجم و  تروص  هب  راـک  قـالخارب  رثوم  ياـهریغتمریثات  . تسا
هب یگتــسبلد  نـس ، شیازفا  اــب  نـینچمه  تـسا  رادینعم   0/01 حطـس رد  هـک  زا 0/192  تـسا  تراـبع  نـس  اـب  راـک  قـالخا  نویـسرگر 
درف نتفرگ  سنا  ثعاب  نامز  تشذگ  هک  تفگ  ناوت  یم  دـباییم . شیازفا  راک  رد  تکراشم  یعمج و  حور  زینو  راکتـشپو  تیدـج  ، راک
راک قالخارب  نس  ریثات  هک  دوش  یم  ثعاب  یلام  يرابتعا و  ياـهتیعقوم  ندروآ  تسد  هب  نیارب ، فاـضم  دوش . یم  شیوخ  راـک  لـحم  هب 

نویسرگر زا  لصاح   R دراد . یفنم  ریثات  راک  قالخا  رب  درف  هناهام  قوقح  نازیم  راک : قـالخاو  قوقح  نازیم  . دـشاب تبثم  نآ  هفلوم  هسو 
يدام ياهزاین  زا  نـالغاش  عاـنقا  لـیلد  هب  نیا  تسا . رادینعم  حطـس 0/005  رد  هک  تسا  - 22/0 ربارب راک  قالخاو  هناـهام  قوقح  نازیم 

زا درف  عاـنقا  اـب  گربزره ،»  » و ولزاـم »  » هیرظن ساـسارب  هک  تفگ  ناوـتیم  راـک  قـالخا  قوـقح و  ناـیم  یفنم  طاـبترا  حیـضوت  رد  . تسا
یلغش ماظنو  متسیس  هکنآ  لیلد  هب  اما  دسریم . یئافوکـش  دوخ  یعامتجا و  تیبوبحم  ریظن  وا  رتالاب  هدر  ياهزاین  هب  تبون  يدام  ياهزاین 

قالخا زا  دباییم ، دوبهب  درف  يداصتقا  تیعـضو  جیردت  هب  هکنآ  زا  سپ  نیاربانب ، دـنک ، عانقا  يدام  هبنجزا  ار  دارفا  تسارداق  اهنت  مکاح 
هک دـنک  یم  ادـیپ  شیازفا  تدـش  هب  شناراکمهو  وا  ناـیم  یفطاـع  هلـصاف  درف  قوقح  شیازفا  اـب  رگید  يوسزا  دوشیم . هتـساک  وا  راـک 

تاونـس هچ  ره  راک : قالخاو  تمدـخ  هقباس  . ددرگ یم  رجنم  راک  رد  تکراشم  یعمج و  حور  ، یناسنا ملاس  طباور  شهاـک  هب  تیاـهنرد 
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تسا راک 0/25  قالخا  ودرف  راک  هقباس  نویسرگر  زا  لصاح   R. تسا رتشیب  زین  راک  قالخا  نازیم  دشاب ، رتشیب  راک  لحم  رد  درف  تمدخ 
هطبار راک  قالخا  هناگراهچ  هوجو  زا  هجو  هس  اب  درف  راک  هقباس  هک  دوشیم  هظحـالم  بیترت  نیا  هب  تسا . رادینعم  حطس 0/002  رد  هک 

راک و رد  تیدجوراکتـشپ  راک ، هب  هقالع  یگتـسبلد و  ، دشاب رتدایز  لحم  رد  درف  تمدـخ  تاونـس  هچره  رگید ، ترابع  هب  دراد . رادانعم 
تاونـس هچ  ره  تسا . تبثم  تروص  هب  نس  دننامه  زین  راک  قالخارب  تمدخ  هقباسریثات  تسا . رتشیبزینواراکرد  تکراشم  یعمج و  حور 

تالیـصحت هک  یناسک  راک : قـالخاو  تالیـصحت  نازیم   . دوش یم  رتشیب  زینراـک  قـالخا  نازیم  دـشاب ، رتشیب  راـک  لـحم  رد  درف  تمدـخ 
رد هک  تـسا  ربارب 0/37 -  تالیـصحت  نازیم  اب  راک  قالخا  نویـسرگر  زا  لـصاح  R تسا . رتمک  ناشراک  قـالخا  نازیم  دـنراد  يرتشیب 

شهاک هب  تیاهن  رد  هک  تسا  هدرکلیصحت  رـشقرداهنآ  ندشن  هدروآرب  تاراظتنا و  شیازفا  لیلد  هب  رما  نیا  . تسا رادینعم  حطس 0/005 
شهاـک ثعاـب  دراذـگ و  یم  یفنمریثاـت  راـک  قـالخا  داـعبا  یماـمترب  نینچمه  تالیـصحت  شیازفا  دـماجنا .  یم  راـک  قـالخا  هزیگنا و 
تیریدم ءوس  راک  قالخاو  تالیصحت  نایم  یفنم  طابترا  لیالد  رگید  زا  . ددرگ یمراکرد  تکراشم  ملاس و  طباور  تیدج ،  یگتـسبلد ، 

 ، دوش یم  حرطم  هدرکلیـصحترشق  يوسزا  آلومعم  هک  نیون  تارظنو  اه  هدـیا  اب  دروخرب  بسانمان و  ياه  هویـش  يریگراک  هب  اب  هک  تسا 
قالخا رب  يزاسیـصوصخ  ریثأت  . دراد لابند  هب  ار  راک  قالخا  شهاک  تیاهنرد  هک  ددرگ  یم  اهنآ  تکراـشم  شهاـکو  يدرـسلد  ثعاـب 
دوـشیم هدـهاشم  هـک  روـط  ناـمه  تـسا . هدـمآ  کـی  هرامــش  لودـجرد  نآداـعباوراک  قـالخااب  يزاـس  یــصوصخ  ناـیم  طاـبتراراک 

راک رد  تیدـج  راک و  هب  یگتـسبلد  شیازفا  ثعاب  تسا و  راذـگریثأت  راک  قالخا  هناـگراهچ  داـعبا  زا  دـعب  ود  رب  اـهنت  يزاسیـصوصخ 
شخب هب  تمـسق  نآ  يراذگاو  اب  دنـشاب  هتـشاد  ار  یتلود  تمـسق  کی  يزاسیـصوصخ  دـصق  نالوئـسم  هاگره  لومعم  روط  هب  . دوشیم
موـهفم هـب  یگناـگیب  دوـخ  زا  ریغتم  رب  يریثأـت  دـنیارف  نـیا  اـما  دـننکیم . راـک  نـیا  هـب  مادـقا  یقوـقح  نیناوـق  رد  یتارییغت  یـصوصخ و 

بوسحم تشیعم  تهج  ياهلیسو  اهنآ  يارب  راک  دنتسه و  ریگبدزم  نانچمه  لنـسرپرثکا  اریز  تشاد  دهاوخن  تسیـسکرام  نازادرپهیرظن 
يالاک اب  نانچمه  ناگدننک  دیلوت  دوش و  یمن  داجیا  يدیلوت  ياهالاک  عون  رد  يرییغت  يزاسیصوصخ  زا  سپ  هک  نآ  نمـض  ددرگیم .
هدشن داجیا  راک  میسقت  رد  يرییغت  يزاسیصوصخ  زا  سپ  دنتـسه . يراک  ياهطیحم  رب  يدام  لرتنک  دقاف  نانچمه  اهنآ  دناهناگیب . دوخ 

، نس یبهذـم ، یخیرات ، داعبا  رب  يریثأت  يزاسیـصوصخ  رگید ، يوس  زا  دـباییم . رارمتـسا  یچوپ  یگناگیب و  ساـسحا  زـالب »  » رظن هب  و 
اهداهن ریاس  رب  نانچمه  یـسایس  داهن  یـصوصخ  شخب  هب  تمـسق  کی  يراذـگاو  زا  سپ  تشاد .  دـهاوخن  هعماـج  فرع  تالیـصحت و 

هکنآ نمـض  دبای . یم  همادا  تردق  بسک  تهج  مومذـم  ياهـشور  زا  هدافتـسا  يراتفر و  یگناگود  تینما ، مدـع  ساسحا  دراد و  طلـست 
لدـمرب يریثأت  هچ  يزاسیـصوصخ  ددرگیم . بوسحم  تیمها  مک  یتلود  شخب  دـننام  زین  رکف  دـیلوت  یهورگ و  شالت  یعمج ، عفاـنم 

درادـن یتـبثم  ریثأـت  يزاسیـصوصخ  هـک  تـفگ  ناوـتیم  دارفا  يداـم  ياـهزاین  نیمأـت  دروـم  رد  دراد ؟ گربزره »  » و ولزاـم »  » ياـهزاین
کیرحت هب  یفرط  زا  . دوش یمن  فرطرب  اهنآ  يدام  ياهزاینو  تسا  یتلود  شخب  زارت  نییاپ  یصوصخ  شخب  لنـسرپ  قوقح  نیگنایماریز 

نییعت نیناوق  ساسارب  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  هتـشذگ  لاور  دننامه  اهورین  رثکا  دوش و  یمن  یهجوت  دارفا  ياهدادعتـسا  قالخ و  ياهورین 
تکرـش يریگمیمـصت  رد  یـشقن  لنـسرپ  تسا و  نیئاـپ  هب  ـالاب  زا  یتـلود  شخب  دـننامه  یـصوصخ  شخب  تیریدـم  دـنزادرپیم . هدـش 

دایز لنـسرپ  ناریدم و  نایم  تردق  هلـصاف  دریگ . یمن  تروص  یعاسم  کیرـشت  هتـشادن و  ینادـنچ  تیمها  نانکراک  تاساسحا  . دـنرادن
دنناوتیمن هتشادن و  دوخ  یلغش  هدنیآ  هب  ینانیمطا  لنسرپ  یصوصخ  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  رد  . دراد دوجو  نانچمه  يروحمراک  تسا و 

لاـس دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  لنـسرپ  هک  دوشیم  هدـهاشم  رایـسب  دـنریگ . راـک  هب  تکرـش  فادـها  ياتـسار  رد  ار  دوخ  قـالخ  ياـهورین 
تکراشم حطـس  دـننکیم . تکرـش  كرت  هب  مادـقارتبسانم  یلغـش  نتفای  ضحم  هب  دـنرادن و  تکرـش  هب  رطاخ  قلعت  ساسحا  هنوگچیه 

فعـض ماگنه  هب  یتلود  شخب  ریظن  یـصوصخ  شخب  لنـسرپ  درادـن . ینادـنچ  توافت  یتلود  شخب  اـب  يروهرهب  تسا و  نییاـپ  لنـسرپ 
دوخ عفانم  زا  يادج  ار  تکرـش  عفانم  هک  ارچ  دنوشیم . ناهنپ  يراکیب  راچد  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  يراک  تیدج  ناریدم  تراظن 
هکنآ لیلد  هب  اما  دـنکیم ، رییغت  يزاـس  یـصوصخ  يارجا  زا  سپ  یقوقح  ماـظن  نیناوق و  هچ  رگا  يزاسیـصوصخیریگ  هجیتن  . دـننادیم
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قالخا ياه  هفلومدرومرد  . دوش یمن  داجیا  یتلودو  یـصوصخ  لنـسرپ  راک  قالخا  نایم  يراداـنعم  تواـفت  دنتـسین ،  ییاـنبریز  تارییغت ،
داعبارب يریثات  اما  ، تسا راذگریثاتراکرد  تیدجزینوراک  هب  یگتـسبلد  ینعیراک  قالخادـعبودرب  يزاس  یـصوصخ  هک  دـش  هدـهاشمراک 

یبلط تعفنم  هیحور  شیازفا  ثعاـب  يزاـس  یـصوصخ  هک  تفگ  ناوت  یم  عوضوم  نیا  نییبـترد  . درادـنراک قـالخا  یتکراـشمو  یناـسنا 
يدام داعبا  يزاس  یـصوصخ  رگید ، ترابع  هب  دنک . یم  تیادـه  يدام  ياههتـساوخ  تهجرد  رتشیب  شالت  هب  اراهنآو  ددرگ  یم  دارفارد 

ما - 1 ذخآم هرامـش 165  - مهدزناش لاس  - ریبدت همانهام  عبنم : درادنراک . قالخا  يونعم  داعبارب  يریثات  اما  دـهد  یم  شیازفاارراک  قالخا 
تیریدـم فزوـج ، وـکنپوکرپ ،  - 2 نارهت ءـالع 1371  نـیع ا .. هـمجرت : نآ ، دوـبهب  ياههویــش  يروهرهب و  تیریدــم  فزوـج ، ، یتوـپ

، انایرآ یـشهوژپ  زکرم  رـشان : ونژ ) ، ILO  )) راک یللملانیب  ناـمزاس  رتفد   ) يرواد هناد  رد  يربکا ، نیـسح  ناـمجرتم : يزاسیـصوصخ ،
 - 1364.4 هجدوب ، همانرب و  تاراشتنا  يداـجرف ، یلعمـالغ  مجرتم : موس ، ناـهج  رد  يداـصتقا  هعـسوت  لـکیام ، ، ورادوت  - 3 نارهت  1380

، رهچونم ینـسحم ، نارهت 1381.5 -  تاطابترا ، گنهرف ، یـشهوژپ  هسـسؤم  ناریا ، رد  تیـصخش  ماـظن  یبرجت  یـسررب  دوعـسم ، یبلچ ،
1379 نارهت ، ناریا ، رد  یگنهرف  یعامتجا –  ياهراتفر  اهشرگن و  اهیهاگآ ، یسررب 

Carmincita , Easterti Zation , 19957 -Holling worth , journal of family and consumer ,  - 6
sciences , Alexandria , sept 2002 , vol 94 , Iss 3 , Pg 468 -Jennifer. Sullivan careerbuilder on
line : www. careerbuilder . com9 -Sheehy , J.w , Nework Ethic is Frightening , persandal
journal , 69(6) , 199010 -Sawhill , l . V . , Perspectives on women and work in America ,
Cambridge Mass: Mit press , 197411 -Yankerlovich , D.8 1mmerwahr , putting the work Ethic
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ناریا رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  يزاس  هکبش 

طاشن دیعس  یتلودریغ  ياهنامزاس  طسوت  يزاس  هکبش 
يدنمورین رازبا  هکبش  يزاس  هکبـش  رب  يا  همدقم  یللملا : نیب  حطـس  رد  ناریا و  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  طسوت  يزاس  هکبـش  هب  یهاگن 

زونه  هک  تفریذپ  دیاب  دیآ و  یم  باسح  هب  یتلودریغ  ياهنامزاس  تیلاعف  قیمعت  شرتسگ و  يارب 
شش لوط  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  تیلاعف  دنور  یلو  دنا ، هدرکن  ینادنچ  هدافتـسا  يزاس  هکبـش  يایازم  زا  یناریا  یتلودریغ  ياهنامزاس 

سیـسات روشک  رد  يدنچ  ياه  هکبـش  دراد . دوجو  اه  هکبـش  هنوگ  نیا  داجیا  يارب  يدنمتردق  شیارگ  هک  دـهد  یم  ناشن  هتـشذگ  لاس 
يرتشیب دـنمتردق  ياه  هکبـش  سیـسات  دـهاش  لاـس  ره  هک  تسا  دـیما  تسا . هدـش  داـجیا  دوجوم  ياـه  هکبـش  رد  زین  یتـالوحت  هدـش و 

. تسا هتشذگ  متا  رـصع [ : [ دهد یم  طسب  حرـش و  نینچ  ار  يزاس  هکبـش  قطنم  ياهیگژیو  دیفم  فارگاراپ  دنچ  رد  یلک  نیلیرم  ." میـشاب
یگدیچیپ ۀتخیر  مه  هب  تردق  هکبـش ، تسا ، مظنم  یگداس  رگنایامن  متا  هک  یلاح  رد  تسا ... کیمانید  ۀکبـش  هدـنیآ  نرق  رد  ملع  دامن 

، دشاب هتـشاد  امنهار  نودب  يریگدای  ای  هدش  نییعت  شیپ  زا  يریگ  تهج  نودب  دـشر  تسا  رداق  هک  ینامزاس  اهنت  دـنک ... یم  تیادـه  ار 
دراد و يددعتم  ياهزرم  يا  هکبـش  ماحدزا  کی  دننک . یم  دودحم  دهد  خر  تسا  نکمم  ار  هچنآ  رگید  ياهیژولوپوت  همه  تسا . هکبش 

راتخاس نودب  الـصا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  راتخاس و  نیرتمک  اب  تسا  ینامزاس  هکبـش  عقاو ، رد  تسا . دودحمان  زاب و  فرط  ره  زا  اذل 
 – يرگید شیارآ  چـیه  دـنامب . یقاب  مجـسنم  دـنناوت  یم  هکبـش  کـی  رد  اـهنت  ارگاو ، اـتقیقح  يازجا  زا  يا  هعومجم  تقیقح ، رد  تسا .

رایـسب فیرعت  نیا  ." دنک یم  لمع  لک  کی  ناونع  هب  هک  دـشاب  ینیتسار  عونت  يواح  دـناوت  یمن  نوناک –  هریاد ، تخرد ، مره ، هریجنز ،
يرت قیقد  هاگن  رگا  دنک . یم  ریوصت  ار  ییارگمه "  " ینعی هکبـش  رثؤم  درکراک  هدیچیپ  یتاعالطا  هعماج  کی  رتسب  رد  اریز  تسا  یبلاج 

یصخش و ياه  هکبـش  ینامزاس ، نورد  هکبـش  اهنامزاس ، نایم  ياه  هکبـش  تسا : ددعتم  ياه  هکبـش  زا  یبیکرت  هعماج  عقاو  رد  میزادنایب 
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زا یخرب  . دوش یم  يراج  قرط  اههارهاش و  نیمه  قیرط  زا  تاعالطا  اساسا  يزرمارف . ياه  هکبـش  اهنیا  رب  هوالع  يرتویپماک و  ياه  هکبش 
شقن اه  هکبـش  هک  دنا  هتـشاد  دیکات  دنا و  هدرک  دای  یعامتجا  تارییغت  تالوحت و  لماوع  ناونع  هب  يزاس  هکبـش  اه و  هکبـش  زا  ناققحم 

شناد و تاعالطا و  لدابت  يارب  يدنمتردق  رازبا  اه  هکبـش  اریز  دنراد  عماوج  رد  اهنآ  يرادـیاپ  نیمـضت  تاحالـصا و  ياقترا  رد  یمهم 
کی لوح  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ار  عفنیذ  ياـههورگ  اـه  هکبـش  هک  اـجنآ  زا  دنتـسه . دـیدج  ياـهتفایهر  صوـصخ  رد  عاـمجا  داـجیا 

هک دیآ  یم  رظن  هب  دوب . دهاوخ  درفنم  یتلودریغ  نامزاس  کی  زا  رتشیب  عامتجا  رب  اهنا  يراذگریثات  ذوفن و  نازیم  دنروآ  یم  درگ  عوضوم 
رگید ياـیازم  زا  . دنـشاب هعماـج  رد  لوحت  رییغت و  یتاـیح  عباـنم  دـنناوت  یم  دروآ و  یم  مهارف  یعاـمتجا  یمزع  يا  هکبـش  تیلاـعف  قطنم 

یشخب یمومع  راکفا  نوناک  دناوت  یم  هکبش  دبای . شرتسگ  دناوت  یم  یتیدودحم  چیه  نودب  هک  تسا  نآ  زاب  راتخاس  هکبش ، رد  تیلاعف 
قیمعت و يارب  یبسانم  رازبا  دهد و  یم  شیازفا  ار  يروآون  ییاناوت  هکبـش  دـیامن . لیهـست  ار  دوخ  ياضعا  نایم  طابترا  دـشاب و  هعماج  زا 

هکبـش تسا .  اضعا  نایم  دوجوم  تواـفت  شریذـپ  نیع  رد  ییارگمه  یعون  هکبـش  تسا . یللملا  نیب  اـی  یلم  حطـس  رد  اـهتیلاعف  شرتسگ 
يزاس هکبـش  هک  یتیمها  مامت  اب  . تسا هکبـش  نوریب  هب  اضعا  زا  اضعا و  هب  هکبـش  نوریب  زا  اضعا و  نایم  تاعالطا  نایرج  یلـصا  هارهاـش 
یخرب تسا . هدوب  وربور  ییاهشلاچ  اب  يزاس  هکبش  رما  الوصا  دوجوم و  ياه  هکبـش  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دراد  یتلودریغ  ياهنامزاس  يارب 

نآ رد  هک  يا  هکبش  هب  تبسن  یصاخ  هاگن  وضع ، یتلودریغ  ياهنامزاس  الوصا  یقوقح . رگید  یخرب  دنتـسه و  يراتخاس  اهـشلاچ  نیا  زا 
هک تسا  مزال  تسا .) هتفر  ورف  اه  یناریا  کت  کت  نهذ  رد  هسردم  هیلوا  ياهلاس  نامه  زا  هک  داد –  بآ  اباب  هاگن   ) دـنراد دنتـسه  وضع 

تکراشم هکبـش  نیا  ياضف  رد  دیاب  دوخ  هک  تسا  نیا  موهفم  هب  هکبـش  رد  اهنآ  تیوضع  هک  دننک  كرد  هکبـش  کی  وضع  ياهنامزاس 
هنیداهن یهورگ  راک  یعمج و  راک  گنهرف  زونه  هک  دیآ  یم  رظن  هب  دنوش . یم  زین  دنمناوت  تکراشم  نیا  هجیتن  رد  هک  دنشاب  هتشاد  لاعف 

ندوب راذـگرثا  یهدزاـب و  هب  تبـسن  یتـح  هاـگ  درادـن و  دوجو  یهورگ  راـک  تکراـشم و  هنیمز  رد  یفاـک  یهاـگآ  زوـنه  تسا . هدـشن 
، لباق ناریدـم  هک  دـننک  تقد  دـیاب  اضعا  اه ، هکبـش  نیا  ناریدـم  باختنا  ماگنه  رد  دراد . دوجو  يداقتعا  یب  یهورگ  راـک  تکراـشم و 

اهنیا رب  هوالع  دـنوش . باختنا  یتلودریغ  ياهنامزاس  رد  تیلاعف  رد  هقباس  نسح  ياراد  تیریدـم و  لوصا  هب  انـشآ  میهف و  اناوت ، هتـسیاش ،
اب طبریذ  یتلود  ياههاگتـسد  الوصا  ددرگ و  فیرعت  یتلودریغ  ياهنامزاس  تبث  یقوقح  ماظن  رد  دـیاب  اه  هکبـش  نیا  تبث  ياهراکوزاس 

مزال ادتبا  هکبش  کی  داجیا  رد  دننک . هجوت  یتاکن  هب  يزاس  هکبـش  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  هک  تسا  مزال  دنوش . انـشآ  اهراکوزاس  نیا 
یم سیسات  هکبش  نیا  ارچ  هک  درک  نییبت  اصخشم  هکبـش  کی  سیـسات  يارب  دیاب  درک . رایـسب  تقد  هکبـش  يدوجو " تلع   " هب هک  تسا 
دیاب . دشاب تسد  رد  هکبـش  نیا  تلاسر  زا  یـصخشم  فیرعت  دیاب  دنـشاب . انـشآ  هکبـش  عوضوم  هب  تبـسن  یبوخب  نآ  ناراذگناینب  دوش و 

فدـه اب  هک  تسا  تقوم  هکبـش  کی  افرـص  ایآ  تسا : يا  هکبـش  هنوگچ  اهنآ  فالتئا  هک  دـننک  صخـشم  هکبـش  کی  سـسؤ   » ياـضعا
رادـیاپ مئاد و  هکبـش  کی  ای  سنارفنک ) کی  يرازگرب  فدـه  اب  هنومن  يارب   ) ددرگ یم  سیـسات  صاـخ  یناـمز  هرود  کـی  رد  یـصاخ 

لوح هک  تسا  يا  هکبـش  ای  دوش  یم  داجیا  نانز  ای  ناـکدوک  قوقح  يریگیپ  يارب  ـالثم  هک  تسا  یعوضوم  هکبـش  کـی  نیا  اـیآ  تسا .
موس هعـسوت  همانرب  رد  یتلودریغ  ياهنامزاس  هب  طوبرم  دافم  يارجا  نسح  رب  تراـظن  لاـثم  يارب   ) تسا هدـش  داـجیا  هماـنرب  کـی  يارجا 

تسا یناسر  عالطا  هکبش  کی  ای  دنک  یم  لیهست  ار  اضعا  نایم  طابترا  هک  تسا  یطابترا  هکبش  کی  طقف  ایآ  ناریا ؟) یمالسا  يروهمج 
هکبـش يدوجو  تلع  یتقو  . تسا یتنرتنیا  هکبـش  کی  ـالوصا  اـی  دزاـس  یم  لـقتنم  اـضعا  هب  ار  یتاـعالطا  صاـخ ، تاـعوضوم  لوح  هک 
اضعا نایم  هطبار  ساسا  نیمه  رب  میناوت  یم  تروص  نیا  رد  میراد ، داجیا  تسد  رد  ار  يا  هکبـش  عون  هچ  هک  مینادب  زین  دشاب و  صخـشم 

نیا هک  تسا  مزـال  تسا و  رادروخرب  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  زا  زین  هکبـش  تیریدـم  فـیرعت  مینک . فـیرعت  ار  وـضع  ره  ياهتیلوئـسم  و 
کی تیریدـم  يارب  اج  نیا  رد  زین  ار  بوخ " يرگتموکح   " ياهـصخاش ناوتب  دـیاش  دـشاب . وگخـساپ  دوخ  ياضعا  هب  تبـسن  تیریدـم 

عامجا يریذپ –  تیلوئسم  تیفافش –  نوناق –  تاررقم و  تیمکاح  یتکراشم –  يریگ  میمصت  ریظن  ییاهصخاش   ) تسناد يراج  هکبش 
دیاب هک  تسا  یلصا  نیرتمهم  لالقتسا  فیرعت  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ییوگخـساپ .) ییآراک -  يدمآراک /  نآ –  لومـش  تلادع و  – 
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هکبـش هنومن  يارب  دوـش . یم  لیکـشت  یندـم  هعماـج  رد  ترورـض  کـی  هب  خـساپ  رد  اـه  هکبـش  نیارادـیاپ  ياـه  هکبـش  تشاد . رظن  رد 
ياهزاین يوگخـساپ  رمتـسم  تروص  هب  اه  هکبـش  نیا  تساه . هکبـش  نیا  هلمج  زا  اـهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناـنز  یتلودریغ  ياـهنامزاس 

یخرب دـنراد و  ار  عوضوم  کی  صوصخ  رد  فالئتا  کی  تیهاـم  اـه  هکبـش  نیا  زا  یخرب  دنتـسه . دوخ  ياـضعا  یتاـعالطا  یطاـبترا و 
" یگنهامه  " فده اب  هکلب  همانرب ، هن  دنراد و  عوضوم "  " هن رگید  یخرب  ماجنارـس  دنتـسه و  همانرب "  " صوصخ رد  فالئتا  یعون  رگید 

مان هتبلا  هک   ) دحتم للم  یعامتجا  يداصتقا  ياروش  اب  یتروشم  ماقم  ياراد  یتلودریغ  ياهنامزاس  سنارفنک  لاثم ، همانرب  دنا . هدـش  داجیا 
عـضوم هرگنک  نیا  راک  تسا . تسد  نیا  زا  تسا ) یتلودریغ  ياـهنامزاس  هنوگ  نیا  زا  فـالتئا  کـی  عقاو  رد  یلو  تسا  سنارفنک "  " نآ

ياهسالجا ای  دحتم  للم  ياهنویسیمک  رد  وضع  یتلودریغ  ياهنامزاس  روضح  لیهـست  هکلب  دشاب ، یمن  راک  همانرب  کی  يریگیپ  ای  يریگ 
يریگیپ ای  وضع  یتلودریغ  ياهنامزاس  تارظن  لاقتنا  رد  یمهم  شقن  هرگنک  نیا  سـالجا  کـی  يرازگرب  لوط  رد  هتبلا  تسا . یللملا  نیب 

ياروش ناریا ، رد  هکبـش  سیـسات  صوصخ  رد  قفوم  هبرجت  کـی  . دراد دـیآ ، دوجوب  اـهنامزاس  نیا  روضح  هار  رد  هک  یلکـشم  هنوگ  ره 
رد هک  تسا  یتلودریغ  نامزاس  ود  یـس و  زا  بکرم  دـش و  سیـسات  لاس 1379  رد  هک  تسا  ناـکدوک  نیب  رد  حلـص  گـنهرف  شرتسگ 
رد هک  دوب  يزاب  بابـسا  حلـص و  كدوک ، هزور  ود  شیامه  اروش ، نیا  مادـقا  نیلوا  دـننک . یم  تیلاعف  ناریا  رد  ناـکدوک  لـئاسم  هنیمز 

یکی حلص  ياه  هنارصع  دندرک . میرحت  ار  تنوشخ  جورم  ياهیزاب  بابـسا  دیرخ  شیامه  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  شیامه ، نیا  هجیتن 
يرادیاپ ظفح  يارب  هک  داد  یفاک  تصرف  نانآ  هب  دیاب  تسا و  ناوج  رایسب  هکبش  نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  اروش  نیا  تامادقا  زا  رگید 
یتلودریغ ياـهنامزاس  نیب  يا  هدرتسگ  تاـطابترا  یناـهج  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـننک . ینیب  شیپ  ار  ییاـهراکوزاس  اروش  نیا 

یلحم یتلودریغ  ياهنامزاس  زا  يرایـسب  تدـعاسم  اب  یللملا  نیب  یتلودریغ  ياهنامزاس  قباس  ههد  لوط  رد  جـیردتب  تسا و  هتفرگ  لـکش 
هتفرگ لکش  یناهج  مهم  ياهروحم  لوح  يرایسب  ياه  هکبش  متـسیب  نرق  رخآ  ههد  رد  دنا . هداد  لکـش  یناهج  هصرع  رد  ار  ییاه  هکبش 

ياه هنومن  دنا . هتفرگ  جضن  داحتا  تروص  هب  یخرب  یللملا و  نیب  شبنج  کی  لکش  هب  یخرب  نویساردف و  لکش  هب  اهنآ  زا  یخرب  تسا .
ناـمزاس دـنچ  ـالومعم  سار  رد  هدوـب و  يدوـمع  راـتخاس  ياراد  یخرب  درک . هئارا  ناوـت  یم  یناـهج  هدرتـسگ  يراـکمه  نیا  زا  یناوارف 
باختنا اب  هدوب و  یقفا  تروص  هب  رگید  یخرب  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  اـه  هکبـش  نیا  تیریدـم  يربهر و  راـک  هک  دـنراد  دوجو  یتلودریغ 

هکبـش نیا  روما  یگنهامه  ای  يریبد  يارب  ار  يدرف  ددرگ ، لامعا  اهنامزاس  زا  يدادعت  يوس  زا  یتراظن  هکنیا  نودب  هناخریبد  يارب  یلحم 
دنا هتشاد  تردق  نانچنآ  اه  هکبش  نیا  زا  یخرب  دوش .) یم  باختنا  هکبـش  ياضعا  زا  جراخ  دارفا  نایم  زا  درف  نیا  هاگ   ) دننک یم  باختنا 

یتایح و شخب  تنرتنیا  یناهج  هکبـشیزاجم  ياه  هکبـش  ت . دنراذگب . راگدای  هب  یناهج  هصرع  رد  ار  دوخ  تیلاعف  راثآ  دنا  هتـسناوت  هک 
اساسا اریز  تسا  ههد 1990  رد  یناهج  يرتویپماک  تاطابترا  تارقف  نوتس  تنرتنیا  هکبش  عقاو  رد  تسا . یناهج  هعماج  کیکفت  لباقریغ 

طخ کی  دراد ، زاین  هکبش  نیا  هب  لاصتا  يارب  یتلودریغ  نامزاس  کی  هچنآ  مامت  تسا . هدرک  لصتم  مه  هب  ار  اه  هکبـش  رتشیب  جیردت  هب 
امش یهاتوک  رایـسب  تدم  رد  تسا و  ندز  نفلت  کی  یگداس  هب  راک  نیا  دشاب . یم  تنرتنیا  هب  یـسرتسد  دیرخ  مدوم و  رتویپماک ، نفلت ،

نوـنک اـت  تسا . يریگ  طاـبترا  تاـعالطا و  لداـبت  يارب  یبوـخ  هداـعلا  قوـف  ناـکما  تنرتـنیا  دـیریگ . یم  رارق  یناـهج  هکبـش  کـی  رد 
ياهنامزاس زونه  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  اما  دـنا  هدرب  رایـسب  هدافتـسا  عیرـس  تمیق و  نازرا  هداـعلا  قوف  ناـکما  نیا  زا  یتلودریغ  ياـهنامزاس 

يزاجم هکبـش  کی  دوخ  نورد  رد  اـه  هکبـش  زا  یخرب  یهاـگ  دـنا . هدادـن  لکـش  ار  يا  هدرتسگ  تیلاـعف  هنیمز  نیا  رد  یناریا  یتلودریغ 
يارب ار  يزاجم  هکبـش  تنرتنیا  رد  دارفا  طقف  درادـن و  دوجو  یعقاو  هکبـش  الـصا  هاگ  دـنهد و  یم  لکـش  یناـسر  عـالطا  تهج  یتنرتنیا 

The Polish  ) تسا ناتسهل  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکبش  تنرتنیا  رد  دوجوم  ياه  هکبش  زا  یکی  دنهد . یم  لکـش  يرظن  مه  وگتفگ و 
ياهنامزاس نیب  يراکمه  تاطابترا و  دوبهب  هکبش  نیا  داجیا  زا  یلصا  فده  دراد . ترهـش   MOST هب هک  ( Network of NGOs

زا تسا . روشک  نیا  یتلودریغ  ياهنامزاس  نایم  تنرتنیا  رد  یطاـبترا  یکینورتکلا  لـپ  کـی  عقاو  رد  هکبـش  نیا  تسا . ناتـسهل  یتلودریغ 
عالطا يارب  تنرتنیا  عبانم  دنتسه و  یکینورتکلا  تسپ  کی  ياراد  دنبای ، یم  یسرتسد  تنرتنیا  هب  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکبـش  نیا  قیرط 
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طابترا رگیدکی  اب  هتـشذگ  زا  رترثؤم  هک  دنبای  یم  ار  ناکما  نیا  اهنامزاس  نیا  بیترت  نیا  هب  تساهنآ و  رایتخا  رد  یناسر  عالطا  يریگ و 
همزال ياهشزومآ  دوخ  ياضعا  هب  هکبش  نیا  لاح  نیع  رد  دریگ . یم  لکـش  اهنآ  نیب  يرتهب  ياهیراکمه  تروص  نیا  رد  دنزاس و  رارقرب 

، يزاجم ياه  هکبش  قفوم  ياهلکش  زا  یکی  . دروآ یم  لمع  هب  ار  همزال  ینابیتشپ  ینف  ظاحل  زا  نآ  رب  هوالع  دهد و  یم  لاقتنا  ار  یتنرتنیا 
ناوت یم  هتبلا  دنهد . یم  هئارا  ار  سیورس  نیا  تنرتنیا  رد  یفلتخم  ياهتیاس  تسا . یکینورتکلا  هثحابم  ياهتسرهف  ای  اهرورس  تسیل  داجیا 
تسا یتلودریغ  ياهنامزاس  يارب  يدیفم  رایسب  ناکما  رورـس  تسیل  زا  هدافتـسا  درک . یحارط  زین  رظان  تیاس  کی  نودب  ار  اهتـسرهف  نیا 
يزاس هکبش  یفنم  تبثم و  بناوج  زا  یخرب  دنوش . علطم  دوخ  ياضعا  تارظن  زا  ای  دنزاس  علطم  نمجنا  ياهتیلاعف  زا  ار  دوخ  ياضعا  هک 

نامز و رد  ییوج  هفرـص  هدیـسر  لقادـح  هب  ياه  هنیزه  تاعالطا  عیرـس  نایرج  یفنم  بناوج  تبثم  بناوج   : تسا حرـش  نیا  هب  یتنرتنیا 
ياهنامزاس اب  اهنت  هن   ) تاعالطا لدابت  یکینورتکلا  هکبـش  قیرط  زا  یناسر  عالطا  تالکـشم  دروم  رد  هثحاـبم  ثحب و  ماـجنا  ناـکما  لوپ 

رتناسآ بذـج  ندوب  سرتسد  رد  كرتشم  ياهحرط  يارجا  اهنامزاس  نایم  دامتعا  داجیا  یللملا ) نیب  ياهنامزاس  اـب  هکلب  یناریا  یتلودریغ 
تفایرد تاعالطا  هب  تبـسن  کش  ندرک  یبال  ناکما  دـنراد  روضح  هکبـش  رد  هک  یتلودریغ  ياهنامزاس  ياـهتیفرظ  شیازفا  یلاـم  عباـنم 

هدننک تکرش  یتلودریغ  ياهنامزاس  ياهفعـض  مامت  هجوتم  هدنهد  کمک  هدیـسر  تاعالطا  زا  دب  ریـسفت  قثومریغ  عبانم  زا  هدافتـسا  هدش 
نامزاس ریوصت  بیرخت  تاعالطا  اب  راک  رد  يا  هفرح  ياـهتراهم  دوبن  اـه  هدـیا  تقرـس  داـمتعا  مدـع  يریگ  لکـش  دـنوش  یم  هکبـش  رد 

هدوبن و نوگمه  تفاب  کی  ياراد  اه  هکبـش  هنوگ  نیانوگمهان  ياه  هکبـش  ثتاعالطا . زا  ياجبان  هدافتـسا  ای  تاعالطا  شورف  یتلودریغ 
ناراذگتـسایس اهتلود و  دـحتم ، للم  ياهـسناژآ  هدـننک ، کمک  ياهداهن  یملع ، ياهنمجنا  یتلودریغ ، ياهنامزاس  نایم  زا  اـهنآ  ياـضعا 

نیا هب  دـننک . یم  داجیا  اه  هناسر  اـب  یتلودریغ  ياـهنامزاس  هک  تسا  ییاـه  هکبـش  اـه ، هکبـش  هنوگ  نیا  عاونا  زا  یکی  . دوش یم  لیکـشت 
همانربخ و کی  نوتم  میظنت  ای  ربخ  هیهت  یتاعوبطم ، ياهسنارفنک  يرازگرب  يارب  ییازسب  کمک  یتلودریغ  ياهنامزاس  هب  اه  هناسر  بیترت 

نیا رد  دنشاب . یم  يا  هناسر  تیلاعف  يارب  یبوخ  عبنم  یـسانشراک  راک  اب  دوخ  هبون  هب  زین  یتلودریغ  ياهنامزاس  دننک و  یم  یناسر  عالطا 
. دنـشاب یم  عفنیذ  يراـکمه  نینچ  زا  ود  ره  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد و  ار  دوـخ  يا  هفرح  درکراـک  هعوـمجم  ود  زا  کـی  ره  تلاـح 

کی سلجم  ناگدـنیامن  زا  یخرب  یتـلودریغ و  ياـهنامزاس  ناـیم  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هکبـش  نوگمهاـن  ياـه  هکبـش  زا  يرگید  هنومن 
یناهج ییامیپهار  دریگ . یم  لکـش  نوگمهان  ياه  هکبـش  هاگ  یناهج ، حطـس  رد  هدرتسگ  تکرح  کی  داـجیا  يارب  دوش . داـجیا  روشک 

هنیمز نیا  رد  لاـعف  یتلودریغ  ياـهنامزاس  هتبلا  هک  دوب  نوگمهاـن  هکبـش  کـی  اـساسا  تفرگ  لکـش  لاس 1376  رد  ناـکدوک  راـک  هیلع 
ياهـشخب اه ، هناسر  يرگراک ، ياه  هیداحتا  تیوضع  يارب  یعنام  اما  دنتـشاد ، نآ  روما  یگنهاـمه  هکبـش و  داـجیا  رد  ار  مهـس  نیرتشیب 

رازه هدزای  زا  شیب  تفرگ و  رارق  نایناهج  لابقتـسا  دروم  نامز  نیرتهاتوک  رد  هکبـش  نیا  تشادـن . دوجو  راـک  لـئاسم  اـب  طـبترم  یتلود 
رد زین  يا و  هقطنم  حوطس  رد  یگنهامه  ياهاروش  اما  دوب  ناتسودنه  رد  هکبـش  نیا  هناخریبد  دندمآ . رد  هکبـش  نیا  تیوضع  هب  نامزاس 

دوجو رایـسب و  يریذـپ  فاطعنا  زا  يرادروخرب  اما  دوب  يا  هدـیچیپ  رایـسب  راک  هدرتسگ  هعومجم  نیا  یگنهامه  تفرگ . لکـش  اـهروشک 
. دوش رتدنمتردق  دوب  هدمآ  دوجو  هب  مجسنم  همانرب  کی  لوح  هک  هکبـش  نیا  هک  درک  کمک  يروشک  يا و  هقطنم  حوطـس  رد  لالقتـسا 

نایرج رد  هک  دوب  یتیلاعف  نوگمهان  هکبش  کی  زا  يرگید  هنومن  دیامن . یم  يریگیپ  ار  دوخ  ياه  همانرب  تسا و  دوجوم  زونه  هکبش  نیا 
رادفرط یتلودریغ  ياهنامزاس  فالتئا  ار  دوخ  هک  هکبـش  نیا  دش . زاغآ  ناهج  رد  يرفیک  یللملا  نیب  ناوید  سیـسات  همانـساسا و  نیودـت 
فلتخم ياههورگ  للملا و  نیب  قوقح  ناسانـشراک  یتلودریغ ، نامزاس  زا 1000  تسا  یبیکرت  دـمان  یم  يرفیک  یللملا  نیب  ناوید  داجیا 

ياهنامزاس روضح  لیهـست  شزومآ و  یللملا ،  نیب  يا و  هقطنم  یلم –  حطـس  رد  یناسر  عالطا  تیوقت  هکبـش  نیا  هفیظو  یندـم . هعماـج 
اساسا اما  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  اهنامزاس  نیرتشیب  یتلودریغ  ياهنامزاس  هکبـش  نیا  رد  دنچ  ره  دوب . یتاکرادت  ياهـسالجا  رد  یتلودریغ 

 . تسا هدش  لیکشت  یتوافتم  ياههورگ  زا  هکبش 
http://www.irancsos.net/persian/articles/f_ar_negahi.htm
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طسوتم کچوک و  ياههاگنب  يزاس  هشوخ  ترورض 

یتالق مرتحم  میحر  - قطان دمحم 
هگرج هب  نتـسویپ  لاح  رد  تعرـس  هب  فلتخم  ياهروشک  رازاب  داـصتقا و  تراـجت ، یناـهج  ناـمزاس  مازلا  تیادـه و  هیاـس  رد  هدـیکچ :

يداصتقا ياهتیلاعف  زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  ایند  ياهروشک  رثکا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . یناهج  رازاب  دازآ و  تراجت  زاـب ، داـصتقا 
یناهج تباقر  هصرع  هب  دورو  رد  ار  دوخ  صاخ  تالکشم  لئاسم و  اهتکرـش  نیا  دوش و  یم  ماجنا  طسوتم  کچوک و  ياهتکرـش  طسوت 

يا هنوگ  هب  ار  اهنآ  يریذپ  تباقر  ات  دنیآ  یمرب  اهتکرـش  نیا  زا  یقطنم  تیامح  رکف  هب  هراومه  یفلتخم  ربیادت  اب  اهتلود  دـننک ، یم  ادـیپ 
رثـکا رد  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  رب  اـنب  هک  ییاهـشور  زا  یکی  دـنروآ . تسدهب  ار  اـیند  یتباـقر  ياـهرازاب  رد  تباـقر  ناوت  هک  دـنربب  ـالاب 

اهتکرش نیا  يزاس  هشوخ  هتـشاذگ ، ياجرب  دوخ  زا  طسوتم  کچوک و  ياهتکرـش  یتباقر  ناوت  شیازفا  رد  یقفوم  هبرجت  ایند  ياهروشک 
داصتقا زا  یمهم  شخب  ناونع  هب  طسوتم  کچوک و  ياههاگنب  ياهتیدودـحم  تالکـشم و  رب  يرورم  ادـتبا  رد  هلاـقم  نیا  رد  تسا . هدوب 
تیاـهن رد  اـههاگنب و  نیا  تیعـضو  هب  یهدـناماس  تهج  رد  ار  اـههاگنب  نیا  يزاـس  هشوخ  ترورـض  سپـس  تشاد . میهاوخ  روـشک  ره 

یناهج ياهرازاب  رد  ریخا  ههد  دنچ  زا  هک  يدایز  رایـسب  یفیک  ییاوتحم و  تارییغت  هب  هجوت  ابهمدقم  . مینک یم  حرطم  اهنآ  يریذپ  تباقر 
يروحميرتشم دوخ و  تایح  ياهتنا  رد  يروحمدـیلوت  هرود  نآ  تازاوم  هب  عورـش و  اهرازاب  ندـش  یناـهج  يوس  هب  تکرح  هداد و  خر 

هب شزرااب  عبانم  نتفر  ردـه  زا  يریگولج  تاـناکما و  زا  هنیهب  هدافتـسا  فدـه  اـب  یتعنـص  ناگدـننکدیلوت  تسا ، نتفرگ  جـضن  لاـح  رد 
عیانص شیپ  زا  شیب  جیورت  راتخاس ، رییغت  نیا  یلصا  تاصخـشم  زا  تسا . یتعنـص  راتخاس  رییغت  نآ  هجیتن  هک  دناهدش  لسوتم  یتادیهمت 

ییالاب روط  هب  طسوتم  کچوک و  ياههاگنب  هعـسوت  دـنور  هدـش و  يزاسکچوک  هب  ياهدـنیازف  هجوت  ریخا  ياـهلاس  رد  تسا . کـچوک 
، هدوزفا شزرا  زا  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  هـک  دنتـسه  گرزب  عیانـص  هـب  تبـسن  يداـیز  ياـیازم  ياراد  اـههاگنب  نـیا  تـسا . هتفاـی  شیازفا 

يرورـض داصتقا  زا  شخب  نیا  هب  هجوت  موزل  نیاربانب  درب . مان  گرزب  عیانـص  هب  تبـسن  رتشیب  يریذـپفاطعنا  ینیرفآلاغتـشا و  يروآون ،
اههاـگنب نیا  يارب  ییاهتیدودـحم  داـجیا  بجوـم  سرتـسد  رد  عباـنم  نییاـپ  مجح  اـههاگنب و  نیا  ندوـب  کـچوک  رگید  فرط  زا  تـسا .

زا یکی  یبایرازاب  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب ، دنتـسه . هریغ  یبایرازاب و  هعـسوت ، قیقحت و  یلام ، ییاهتیدودـحم  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم 
ماجنا ناکما  نتشادن  لک  رد  برجم و  رداک  نتشادن  یبایرازاب ، تاقیقحت  يالاب  هنیزه  نآ ، لیالد  هک  تساههاگنب  نیا  یساسا  تالکشم 

هب یهدـناماس  يارب  یملع  لفاحم  رد  هک  یـساسا  ياهراکهار  زا  یکی  . تسا نآ  يالاب  ياـههنیزه  لـیلد  هب  هدرتسگ  یباـیرازاب  ياـهتیلاعف 
. تسا یتعنص  ياههشوخ  بلاق  رد  اهنآ  یهدنامزاس  اههاگنب و  نیا  عیمجت  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  طسوتم  کچوک و  عیانـص  ثحب 

نورد ياههاگنب  يارب  ییایازم  داجیا  بجوم  ییایفارغج ، هزوح  کی  رد  طسوتم  کچوک و  ياـههاگنب  زا  يدادـعت  زکرمت  بیترت ، نیدـب 
زا دـنناوتیم  اهتکرـش  نیا  دـننکیم ، تیلاعف  یطبترم  ای  هباشم  ياـههنیمز  رد  هک  ییاهتکرـش  عیمجت  اـب  رگید ، تراـبع  هب  دوشیم . هشوخ 
زا هک  دـنوش  رادروخرب  يریذـپتباقر و ...  شیازفا  يروانف ، شناد و  لاـقتنا  عونت ، ساـیقم و  زا  یـشان  ياهیئوجهفرـص  لـیبق  زا  ییاـیازم 

بیـصن ناکم  کـی  رد  عمجت  تلع  هب  هک  ینوریب  ییوجهفرـص  یکی  دراد : هبنج  ود  یعمج  ییآراـک  دـنوشیم . لـصاح  یعمج  ییاراـک 
یعمج ییآراک  ءاقترا  دوشیم . لصاح  یلحم  هناهاگآ  يراکمه  زا  هک  یکارتشا  مادقا  يایازم  يرگید  دوشیم و  هشوخ  وضع  ياهتکرش 

، عیزوت شورف و  تاغیلبت ، یبایرازاب ، یحارط ، دـننام   ) تامدـخ رازاب و  هب  یبایتسد  رازبانیـشام و  نیمأـت  يارب  يراذگهیامرـس  تروص  هب 
یبایتسد دیدج و  ياهیروانف  روهظ  اب  ریخا  ههد  ود  ردطسوتم  کچوک و  ياههاگنب  . تسا رسیم  یناسنا و )...  يورین  شزومآ  یلام ، نیمأت 
اههاگنب یتالیکـشت  راتخاس  عیزوت و  دـیلوت و  ياهـشور  یتعنـص ، ياهدـحاو  ياهییاناوت  رد  یتالوحت  تنرتنیا  یطابترا  هکبـش  هب  ناـگمه 

ياهدـحاو هک  يروطهب  تسا . هدوزفا  روشک  یتعنـص  راتخاس  رد  طسوتم  کچوک و  ياهدـحاو  شقن  تیمها  رب  ًاـمومع  هک  هدـش  داـجیا 
ياهروشک زا  يرایسب  رد  اهدحاو  نیا  دناهدش . هتخانش  روشک  ره  داصتقا  یساسا  لمکم و  شخب  ناونعهب  یناگرزاب ، یتعنـص و  کچوک 
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هب مامتها  رد  دنراد و  یتعنص  تادیلوت  عونت  شرتسگ و  رد  ياهدننکنییعت  شقن  هعسوت ، یلصا  فادها  هب  یبایتسد  نمض  هعسوت  لاح  رد 
رد ياهروشک  یساسا  ياهزاین  ندروآرب  دمآرد و  عیزوت  دوبهب  رقف ، ندرک  نکهشیر  لاغتـشا ، داجیا  نوچمه  نیداینب  فادها  يرـس  کی 

لوحت و دهم  دـیدج ، لاغتـشا  یلـصا  ناگدـننک  ¬ نیمات عیانـص ، نیا  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  دنتـسه . يرثوم  شقن  ياراد  هعـسوت ، لاح 
هعـسوت رد  يرثوم  شقن  هجوت ، لباق  تارداص  اـب  عیانـص  نیا  رگید  يوس  زا  دـنا . ¬ هدوب دـیدج  ياـهیروانف  عادـبا  رد  ورـشیپ  يروآون و 

94 دودح ) نآ یتعنـص  راتخاس  رد  کچوک  عیانـص  هجوت  لباق  یمک  روضح  مغر  ¬ یلع ام  روشک  رد  . دـننک ¬ یم افیا  اهروشک  يداصتقا 
یشحاف ياهیگدنام  ¬ بقع ددعتم و  تالضعم  اب  اهدحاو  نیا  دنهد ،) ¬ یم لیکشت  کچوک  عیانص  ار  روشک  یتعنـص  ياهدحاو  دصرد 

، هعـسوت لاح  رد  هتفای و  هعـسوت  ياـهروشک  نوچمه  اـهنآ  يارب  راـظتنا  دروم  کـیژتارتسا  شقن  ياـفیا  زا  هک  يوحن  هب  دنتـسه ، ورهبور 
رایـسب دصرد  یمک ، دعب  زا  درک . یـسررب  ناوتیم  یفیک  یمک و  دعب  ود  زا  ار  ناریا  رد  کچوک  ياهدحاو  تیمها  دـنا . ¬ هدـنام ناوتان 
دادـعت دـنهدیم و  لیکـشت  طسوتم  کچوک و  ياهدـحاو  ار  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  اـم و  روشک  رد  دوجوم  ياهتکرـش  زا  ییـالاب 

کی نیب  يزیچ  فلتخم ، ياهروشک  رد  دننکیم  دیلوت  اهدحاو  نیا  هک  ياهدوزفا  شزرا  نینچمه  تسا . هجوت  لباق  اهدحاو  نیا  نالغاش 
رد ار  یــصوصخ  شخب  دــنناوتیم  اهدــحاو  نـیا  یفیک ، دــعب  زا  دــهدیم . لیکــشت  ار  روـشک  لــک  هدوزفا  شزرا  زا  یمین  اــت  موــس 

نینچمه اهدحاو  نیا  دنرادن ، یفاک  تاناکما  گرزب  ياهدحاو  داجیا  يارب  ًالومعم  یصوصخ  شخب  نوچ  دننک ، قیوشت  اهیراذگهیامرس 
دنناوتیم دـنراد و  ار  رازاب  تخانـش  ناکما  اهدـحاو  نیا  دـنوش . هتفرگ  رظن  رد  يزاس  یـصوصخ  يارب  یبساـنم  رازبا  ناونع  هب  دـنناوتیم 
دنناوتیم اهدحاو  نیا  تسا . عیرس  رایـسب  اهنآ  رد  يریگ  میمـصت  دنیارف  ندوب ، کچوک  رطاخ  هب  دننک و  قبطنم  رازاب  ياهزاین  اب  ار  دوخ 
ياهیروانف اب  ار  دوخ  ًاعیرس  دنشاب و  رتقفوم  دنناوتیم  روشک  حطس  رد  يروانف  عیزوت  رد  دنشاب ، هتـشاد  يرتشیب  تیقالخ  راکتبا و  تردق 

هب هجوت  اـب  دـتفایم . قاـفتا  رتمک  گرزب  ياهدـحاو  رد  نیا ، هک  دـننک  لـمع  یـصصخت  دـنناوتیم  هتکن  کـی  رد  دـنهد و  قیبـطت  مزـال 
يراگزاس و طسوتم و  کچوک و  ياههاگنب  يروهرهب  ییاراک و  دوبهب  داـصتقا ، ندـش  یناـهج  ناـهج و  حطـس  رد  تراـجت  يزاـسدازآ 
، ییایـسآ هعـسوت  کناب  . ) تسا یتایح  مهم و  يرما  نامزاس  تیریدـم و  يروانف ، رازاب ، لوصحم ، ياـه  هنیمز  رد  اـهنآ  يریذـپ  فاـطعنا 

طـسوتم کچوک و  ياههاگنب  دروآیم ، دوجوهب  یناـهج  ياـهرازاب  هب  یـسرتسد  يارب  ندـش  یناـهج  هک  ياهوقلاـب  ياهتـصرف  اـب  (2001
لیلد هـب  اـما  دـنوشیم ، کـیرحت  دـننک ، بـسک  تـیزم  اهتــصرف  نـیا  زا  دـنناوتب  هـک  یتـیعقوم  رد  نـتفرگ  رارق  يارب  ياهدـنیازف  روـطهب 

کچوک و ياـههاگنب  (. 2002، نییب شالمـسا  ) دـنباییم ناوتان  تاـناکما  نیا  زا  يدـنمهرهب  زا  ار  دوخ  دـنراد  هک  يداـیز  ياهتیدودـحم 
هب یـسرتسد  یتباقر ، طیحم  تابث ، يزادناهار ، تعیبط  هزادـنا ، هلیـسوهب  هک  دنتـسه  ورهبور  يدایز  ياهتیدودـحم  تالکـشم و  اب  طسوتم 

-1 لکـش تروص  هب  ناوتیم  ار  طسوتم  کچوک و  ياههاگنب  زاین  لک  رد  دنوشیم . لیمحت  اهنآ  هب  طبترم  لماوع  و  تامدخ ، يروانف و 
نیا دنناوتیمن  دنتسه ، هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  هک  ییاهنآ  صخالاب  کچوک ، ياهتکرش  رثکا  (. 2001 ودنانرف ، نوتنآ   ) داد ناشن   1
يارب جیار  لیلد  کی  (. 2003، ودینوی ) دنرادن یناهج  ياهرازاب  رد  زیمآتیقفوم  روضح  يارب  يرازبا  نیاربانب  دننک و  هدروآرب  ار  تامازلا 
يانبم ییاسانش  هنیمز  رد  اهتکرـش  هب  رازاب  تاقیقحت  تسا . یفاک  بسانم و  رازاب  تاقیقحت  نادقف  هب  طوبرم  اهراک  بسک و  نیا  تسکش 

، اهتکرـش نیا  هب  رازاب  تاقیقحت  نینچمه  دـننک . یم  کمک  تمیق  رییغت  لباقم  رد  اضاقت  مجح  رییغت  يداهنـشیپ و  تمیق  هوقلاـب ، يرتشم 
صخـشم هک  يروطنامه  دـنهدیم . هئارا  دـیدج  يابقر  دورو  لباقم  رد  اهنآ  یلامتحا  لمعلاسکع  اهنآ و  يابقر  اب  هطبار  رد  یتاـعالطا 

یـسررب يارب  مزال  عبانم  ییاهنت  هب  طـسوتم  کـچوک و  ياـههاگنب  دنتـسه . یتاـیحًالماک  يزورما  یتباـقر  رازاـب  رد  تاـعالطا  نیا  تسا 
، هگیـشوتوم هوتیا  ) دنتـسه هتـسباو  ناشتالوصحم  یبایرازاب  يارب  دوخ  يراجت  ياکرـش  هب  ییالاب  روطهب  اـهنآ  دـنرادن . ار  دوخ  ياـهرازاب 

طـسوت دـننک  کـمک  هعـسوت  هب  دـنناوتیم  کـچوک  تاسـسؤم  هنوـگچ  هک  دروـم  نـیا  رد  یتواـفتم  يرظن  ياـهثحبیزاس  هشوـخ  (1994
هک لاح  نیع  رد  کچوک  ياهتکرـش  هک  تسا  نیا  تایرظن  نیا  زا  يدنبعمج  کی  تسا . هدـش  هئارا  فلتخم  نارظنبحاص  نانادداصتقا و 

هنیمز هدننکمهارف  نینچمه  دنراد و  ار  لغـش  داجیا  يدنمناوت  هک  دنتـسه  یلخاد  لقتـسم  هکبـش  کی  ياضعا  دـنرگیدکی ، یعیبط  يابقر 
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هدیدپ هب  طوبرم  تسا  هدش  تاسسؤم  هنوگ  نیا  هب  هک  یشرگن  نیرتبلاج  اما  دنتسه . کیژولونکت  ياهتیقالخ  يروآون و  داجیا  يارب  مزال 
. دنراد رگیدکی  اب  طابترا  ندش و  هشوخ  هب  شیارگ  کچوک  ياهتکرـش  بلغا  تسا . عیمجت  یلک  روطهب  ای  ندـش  هشوخ  ندـش و  هکبش 

دوجو یناـسنا  يورین  ياـهتراهم  نآ  رد  هک  ییاـیفارغج  هدودـحم  کـی  رد  هک  دراد  دوجو  ياهدـنزاس  ياهتکرـش  يارب  رتشیب  هدـیدپ  نیا 
رد دعب  دش و  هدـهاشم  ههد 1970  رخاوا  رد  ایلاتیا  لامش  یتعنص  یحاون  رد  اهنآ  زا  ياهتفرـشیپ  ياههنومن  دنریگیم . لکـش  دشاب  هتـشاد 
ود ناریا  رد  ار  اـههشوخ  تیمها  هک  هچنآ  (. 1381، يودـن وزتیمـشا  ) تسا هتفای  هعـسوت  قطانم  ریاس  نپاژ و  رد  اکیرمآ  اپورا و  طاقن  ریاس 

لیکشت ییاهتکرش  نینچ  نیا  ار  اهتکرـش  تاسـسؤم و  دصرد  زا 94  شیب  ناریا  تعنـص  ياهـشخب  ریز  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم  نادـنچ 
اهتکرـش هنوگ  نیا  دـنچ  ره  دـنریگرد . فلتخم  لئاسم  تالکـشم و  اب  هراومه  دـننکیم و  تیلاعف  درفنم  تروص  هب  ًاـمومع  هک  دـنهدیم 

دودح 56  ) ار یلغـش  ياهتـصرف  زا  یمهم  مهـس  لاغتـشا  ظاحل  زا  نکیل  دننکیم  داجیا  ار  یتعنـص  تادیلوت  شزرا  زا  دـصرد  دودح 30 
ینیگنس رایـسب  هنیزه  ندوب ، لکـشم  رب  هوالع  تلود  يارب  کچوک  هدنکارپ و  ياهدحاو  زا  تیامح  هک  اجنآ  زا  دننکیم . نیمأت  دصرد )
اهروشک زا  يرایـسب  رد  هدـش  هبرجت  قفوم و  راکهار  کی  ناونع  هب  دـناوتیم  اههشوخ  رد  عیمجت  هب  اهنآ  بیغرت  قیوشت و  درادرب ، رد  ار 

، لیزرب نوچ  ياهعسوت  هب  ور  ياهروشک  هلمج  زا  فلتخم و  ياهروشک  تیقفوم  دریگ . رارق  ییارجا  ناریدم  ناراذگتسایس و  هجوت  دروم 
تابثا هب  هقطنم  روشک و  ره  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، ياهتخاس  اب  ار  وگلا  نیا  ندـش  یموب  یلیـش و ...  ناتـسکاپ ، دـنه ، کـیزکم ،

هئارا یتسایس  ياههتسب  بلاق  رد  مجـسنم و  تروصهب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  فلتخم  ياهيروئت  زا  یقیفلت  هشوخ  ًاساسا  . تسا هدیناسر 
، يروآون یلم  ماظن  يروآون ، ماظن  ياهقطنم و  داـصتقا  يداـصتقا ، ياـیفارغج  يروئت  زا : دـنترابع  اـهيروئت  نیا  زا  یخرب  تسا . هدـیدرگ 
زا یـضعب  هچرگا  (2004 زتیمـشا ، يرول  ) یعاـم ـ تجا ياههکبـش  یعاـمتجا و  هیامرـس  يروئت  نآ و  لاـقتنا  شناد و  هب  طوبرم  ياـهيروئت 

ياههاگنب یبناج  ریثأـت  دروم  رد  يدـالیم )  1890-1920  ) لاشرام هیرظن  هب  یخیراـت  ظاـحل  هب  ار  تعنـص  هشوخ  يروئت  هشیر  ناـققحم ،
ار تعنص  ياههشوخ  هیرظن  للم » یبسن  تیزم   » ناونع تحت  یباتک  رد  ( 1990  ) رتروپ لکیام  راب  نیلوا  يارب  دنهدیم ، طابترا  یصصخت 
رد رگیدـکی  اب  طـبترم  ياهتکرـشو  اـهداهن  ییاـیفارغجزکرمت   » ياـنعم هب  هشوخ  رتروپ ، فیرعت  نیرتدـیدج  رد  تخاـس . حرطم  ًاصخـشم 

یلحم ¬يا  هکبش  " یتعنـص ياه  ¬ هشوخ عقاو  رد  دیوگیم : وبلآ  لکیام  (. 1998 رتروپ ، لکیام  ) تسا هدـش  فیرعت  صاخ » ¬يا  هزوح
روآون گرزب  هاگنب  نیا  توافت  اما  دروآ  یم ¬ دـیدپ  ار  روآون  گرزب  هاگنب  کی  عومجم  رد  هک  تسا  طسوتم  کچوک و  ياههاگنب  زا 

هتفگ هـب  (. 1999 وـبلآ ، لـب و  ) تـسا یبـتارم  هلــسلس  راـتخاس  دــقاف  گرزب ، هاـگنب  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  رد  گرزب  ياـههاگنب  ریاـس  اـب 
زا ییاههاگنب  تامدـخ ، ناگدـننکنیمات  ياهفرح ، ناگدـننکهضرع  طبترممه ، هب  ياهتکرـش  زا  ياهعومجم  زا  دـنترابع  اههشوخ  " رتروپ "

نیا يراجت ؛) ياهنمجنا  درادناتسا و  تاسـسسوم  اههاگـشناد ، دننامه   ) دناهدروخ دنویپ  رگیدکی  هب  هک  ییاهداهن  هتـسباومه و  هب  عیانص 
گربنتلآ و (. 1998 رتروپ ، لـکیام   ) تساهدـش زکرمتم  یـصاخ  ییاـیفارغج  ةدودـحم  رد  هدرک و  تیلاـعف  كرتشم  ياهنیمز  رد  هعومجم 

هنوگ نیا  ناوتیم  اـما  درادـن . دوجو  رظن  قاـفتا  نارظنبحاـص  ناـیم  رد  یتعنـص  ياـههشوخ  فـیرعت  دروـم  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  رماتـشا 
هچنآ اما  دـنکیم . هراشا  صاخ  ياهنیمز  رد  يداصتقا  ياهتیلاعف  یناـکم  زکرمت  هب  موهفم  نیرتماـع  رد  هشوخ »  » هژاو هک  درک  يدـنبعمج 

ياههفرص زا  هک  تسا  یعمج  ییآراک  هب  طوبرم  ياهتصرف  دنریگ ، رارق  ناراذگتسایس  هجوت  دروم  نینچ  نیا  اههشوخ  هک  دوشیم  ببس 
هک ییاهتکرـش  یناکم  عمجت  ًافرـص  بیترت  نیا  هب  دریگیم . همـشچرس  یعمج  مادقا  یتالماعم و  ياههنیزه  ندوبنییاپ  ینوریب ، يداصتقا 
اذل تسا . هجوت  دروم  هک  تسا  ینوریب  تارثا  تالماعت و  نیا  دـهد و  شیازفا  ار  یعمج  ییآراک  دـناوتیمن  دـنرادن  رگیدـکی  اب  یطابترا 

دیلوت رد  اهدحاو  ییوسمه  اههاگنب و(2 ) ییایفارغج  زکرمت  (1) دنتسه كرتشم  ریز  رـصنع  ود  رد  فیراعت  نیا  یگمه  تفگ  ناوت  ¬ یم
زا دـننک و  تیزم  بسک  ینوریب  ياهییوجهفرـص  زا  هشوخ  رد  اهتکرـش  يراکمه ، قیرط  زا  (. 1382 هاوخدزیا ، ) صاخ ةدوزفا  شزرا  کـی 

نودــب هژیو و  ياـهتراهم  اـب  نارگراـک  روـضح  اههاگتــسد و  اهنیــشام و  تاـعطق ، ماـخ ، هـیلوا  داوـم  ناگدــننکهضرع  روـضح  هـلمج 
دیرخ يارب  ار  یناوارف  ناگدـننک  هلماـعم  نـینچمه  هشوـخ  يدــیلوت . رازبا  اههاگتــسد و  تامدــخ  هـئارا  اـی  نتخاـس  يارب  ییاـههاگراک 
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تروصهب اهتکرش  هب  تاناکما  تامدخ و  هئارا  هک  ییاجنآ  زا  نینچمه  دنکیم . بذج  تسدرود  ياهرازاب  رد  اهنآ  شورف  تالوصحم و 
ینابیتشپ ياهنامزاس  رگید  اههاگـشناد و  گرزب ، ياهتکرـش  تلود ، طسوت  تامدـخ  هئارا  اهتکرـش ، يزاـس  هشوخ  تسا ، نارگ  يدارفنا 

رظن رد  يزاسهکبـش  يارب  یتباقر  رازبا  کـی  ناونع  هب  دـنناوتیم  اـه  هشوخ  (2005 نانوبمات ، سولوت  . ) دنکیم لیهـست  ار  هعـسوت  هدـننک 
رد يریذپتباقر  هب  یبایتسد  يارب  ار  اهتکرش  هکلب  دننکیم ، لیهست  ار  ياهقطنم  هعسوت  ياهيژتارتسا  هب  یبایتسد  اهنت  هن  هک  دنوش  هتفرگ 
ات دـنکیم  کـمک  طـسوتم  کـچوک و  ياـههاگنب  هـب  يزاـسهشوخ  (. 2001 نیاتـشنزلف ، نیتسیرک   ) دـنزاسیم رداـق  یناـهج  ياـهرازاب 

كرتشم مادقا  کی  قیرط  زا  لومعم  تالکـشم  لح  رازاب و  ياهتـصرف  زا  تیزم  بسک  هب  دـنناوتب  ات  دـننک  بیکرت  مه  اب  ار  ناشیاهتردـق 
تباقر دـنناوتب  ات  دـهدیم  ار  ناـکما  نیا  اـهنآ  هب  طـسوتم  کـچوک و  ياـههاگنب  نیب  رد  یتکرـش  نیب  يراـکمه  نیارباـنب ، دـنبای . تسد 

لـئاسم و نیرتمهم  زا  یکییریگ  هجیتن  (. 2003 ودینوی ، ) دـنبای تسد  ییاهتـصرف  هب  یناهج  ياهرازاب  رد  هدیـشخب و  دوبهب  ار  ناشيریذـپ 
زا دوش . یم  لـیمحت  اـهنآ  هب  کـچوک  هزادـنا  رطاـخ  هب  هک  تسا  ییاهتیدودـحم  روشک ، رد  طـسوتم  کـچوک و  ياـههاگنب  تالکـشم 

همانرب اذـل  دـنوش ، لیدـبت  روشک  يداصتقا  هعـسوت  یلـصا  لماوع  زا  یکی  هب  دـنناوت  یم  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  اههاگنب  نیا  هک  ییاجنآ 
تالکـشم لـح  يارب  هدـش  هئارا  ياـهراکهار  نیرتـهب  زا  یکی  دوش . یم  رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  اـهنآ  تیوقت  هعـسوت و  يارب  يزیر 

زا هدافتـسا  ناـکما  اهتکرـش  نیا  عیمجت  اـب  تسا . هشوخ  بلاـق  رد  اـهنآ  عیمجت  يزاـس و  هشوخ  راـکهار  طـسوتم  کـچوک و  ياـههاگنب 
لماوع نیا  رانک  رد  دـیآیم . دوجوهب  یکارتشا  تروصهب  روما  ماجنا  كرتشم و  تاناکما  داجیا  ناکما  رگیدـمه ، تاـناکما  تاـیبرجت و 

رد اـههشوخ  هک  تفگ  ناوـتیم  اذـل  تسا . نآ  یلـصا  ياـیازم  زا  یکی  زین  هشوـخ  رد  دوـجوم  ياـهیروآون  شناد و  عیرـس  لاـقتنا  ثحب 
طـسوتم کچوک و  ياههاگنب  يارب  گرزب  هاگنب  کی  ياهتیزم  داجیا  بجوم  هدوب و  راذـگ  ریثاـت  اهتکرـش  درکلمع  فلتخم  ياـههزوح 
طـسوتم کچوک و  ياـههاگنب  ياـهتیزم  زا  دـنناوتیم  مه  اـههاگنب  نیا  اهتکرـش ، نیا  عیمجت  هشوخ و  لیکـشت  اـب  نیارباـنب ، دـندرگیم .

ياهروشک رثکا  رد  تسا  ملسم  هچنآ  دننکیم . بسک  ار  گرزب  ياههاگنب  ياهتیزم  تاناکما و  هب  یبایتسد  ناکما  مه  دندرگ و  دنمهرهب 
حرطم داصتقا  شخب  نیرتمهم  ناونع  هب  دناهتـسناوت  دناهدرک ، بسک  يزاسهشوخ  قیرط  زا  هک  ییایازم  اب  طسوتم  کچوک و  عیانـص  ایند ،

، دنـشاب حرطم  راذـگریثات  شخب  کی  ناونعهب  یلم  داصتقا  رد  دناهتـسناوتن  کچوک  عیانـص  اـهنت  هن  اـم  روشک  رد  هک  یتروص  رد  دـنوش .
ناوت زا  یمظعا  شخب  دریگن ، تروص  اهنآ  زا  مزال  ياهتیامح  هدـشن و  هجوت  شخب  نیا  درکلمع  رد  دوبهب  داجیا  هب  هک  یتروص  رد  هکلب 

. داهن دهاوخ  يدوبان  هب  ور  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیلباق  روشک ، داصتقا  رد  هدوزفا  شزرا  داجیا  هوقلاب 
سابع فابدنز و  سابع  همجرت  یتعنص ، هعسوت  رد  نیون  يدرکیور  یتعنص  ياههشوخ  دلاخ ،) ) يودن و  تربوه ) ) زتیمشا . 1 ذخام عبانم و 
راتخاس رد  یهاـگنب  ¬ نیب ياـه  ¬ يراـکمه هعـسوت  رد  هدـمع  دربهار  ود  یـسررب  احور ،... هاوخدزیا ، . 1381.2 وـن ، حرط  نارهت : ربـخم ،
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يزاسیصوصخ یطیحم  ياهترورض 

هانپرواد اضردیس 
تاحالـصا ماجنا  يارب  نآ  زا  ناهج ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  ياـهتلود  هک  تسا  یقوقح  یلاـم و  ییارجا ، يدـنیارف  يزاسیـصوصخ ،

تموکح و  نیب  لداعت  رد  رییغت  زا  یکاح  يزاسیصوصخ ، هژاو  دننکیم . هدافتسا  روشک ، يرادا  ماظن  يداصتقا و 
هب اریز  تسا  يداصتقا  هسسؤم  کی  تایلمع  یعامتجا ) یلام و   ) ییاراک شیازفا  يارب  ياهویش  يزاسیصوصخ ، تسا . رازاب  عفن  هب  رازاب 

لماوع و ییاراک  شیازفا  دـیلوت ، لماوع  رتشیب  يریگراکهب  ثعاب  یتباقر ، طیارـش  رد  رازاب  اضاقت و  هضرع و  مسیناـکم  هک  دـسریم  رظن 
حطـس رد  یملع  کیروئت و  ینابم  لیلد  هب  اهینیبشیپ ، نیا  دش . دهاوخ  اهتمیق  شهاک  زین  تامدخ و  اهالاک و  رتعونتم  رتشیب و  دـیلوت 

رد هدـیچیپ  ضماـغ و  هـتکن  تـسا . تاـبثا  خـساپ و  لـباق  نآ  ییارچ  هدــش و  هتفریذــپ  يرما  اـهروشک ، رگید  هـبرجت  زین  درخ و  داـصتقا 
هعماج رد  یـصوصخ  شخب  يریگلکـش  یگنوگچ  زین  تیکلام و  لاقتنا  هلئـسم  هب  هجوت  اب  هژیوب  نآ  ماجنا  یگنوگچ  يزاسیـصوصخ ،

تیکلاـم قوقح  تیوقت  فلا - : دـنریذپ تروـص  ناـمزمه »  » روـطهب دـیاب  ریز  تامادـقا  يزاسیـصوصخ  رتـهب  هچ  ره  قـقحت  يارب  تسا .
رازاب و  هیامرس ) رازاب  هژیوب   ) یلام راتخاس  حالـصا  تاررقم ، حالـصا  ییادزتاررقم ، يزاسدازآ و  اهتکرـش ، راتخاس  رییغت  یـصوصخ ،

هب ناگدـننکدیلوت  دورو  تباـقر و  کـیرحت  روـظنم  هب  یـصوصخ ، شخب  هعـسوت  هـنیمز  رد  یموـمع  تیادـه  قـیوشت و  براـک - يورین 
حطـس رد  يزاسیـصوصخ  « یطیحم  » ياهيدـنمزاین ( تیکلام رییغت   ) یـصوصخ شخب  هب  یتلود  یمومع  تاسـسؤم  يراذـگاو  پرازاـب -

لباق صخـشم ، کیژتارتسا  فادها  دوبن  تلع  هب  اهحرط  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دوش  زاغآ  صاخ  کیژتارتسا  فادـها  رب  اکتا  اب  دـیاب  یلم ،
ضراعت و نودب  یتسیابیم  هدش ، نییبت  فادها  دنوشیم . جراخ  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ای  هدنام و  زاب  تکرح  زا  یبایزرا ، لباق  يریگیپ و 

هعـسوت دنناوتیم  يزاسیـصوصخ  کیژتارتسا  فادها  دنوش . فیرعت  هدش  يدنبتیولوا  گنهامه و  یـششوک  بلاق  رد  یفنم و  لخادت 
ياههنیزه شهاک  تیلاـعف ، هعـسوت  ییازلاغتـشا ، تباـقر ، شرتسگ  راـصحنا و  فذـح  روشک ، هقطنم و  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،

تیوقت يروآدوس و  شیازفا  مهم  لصا  ود  هب  دـیاب  فادـها ، نییبت  زا  سپ  دنـشاب . تلود و ... هزادـنا  ندـش  کچوک  اهتکرـش ، يراـج 
، هیـسور هـسنارف ، سیلگنا ، ناـملآ ، ریظن : ییاـهروشک  رد  يزاسیــصوصخ  دـنیارف  یخیراـت  هعلاـطم  دوـش . هجوـت  یــصوصخ  تیکلاـم 

ییاهتوافت ياراد  يراتفر ، یگنهرف و  یعامتجا ، يداصتقا ، راتخاس  ظاحل  هب  هک  یکاولـسا و ... کـچ ، يروهمج  ناتـسهل ، یبونجهرک ،
هدش هجوت  لصا  ود  نیا  هب  رازاب ، ماظن  يریگلکش  رازاب و  داصتقا  هب  یتلود  داصتقا  زا  رذگ  هلحرم  رد  هک  دهدیم  ناشن  دنتسه ، یـساسا 
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يروهرهب و شیازفا  يارب  هاـگنب  ینورد »  » تامادـقا . 1: دـناهدرک مهارف  ار  ریز  ياههنیمز  طیارـش ، ناکم و  ناـمز ، روخارف  هب  اـهنآ  تسا .
، هاگنب ناریدـم  نانکراک و  یمومع  گنهرف  تیوقت  زا : دـنترابع  هنیمز  نیا  اب  طبترم  تامادـقا  هنومن  هاگنب - ناریدـم  طـسوت  يروآدوس -

یتیریدم حوطس  شهاک  روظنم  هب  ددجم  یسدنهم  راتخاس و  دیدجت  هیامرس ، يروهرهب  شیازفا  هیامرـس و  تیریدم  یناسنا ، عبانم  هعـسوت 
هیامرـس و بذج  فده  اب  للملانیب  روما  هعـسوت  يزاوم ، ياهتیلاعف  فذـح  سناجتم و  ياهتیلاعف  ماغدا  زین  يرادا و  بتارم  هلـسلس  و 

داجیا . 2 ... . نامیپ و یصوصخ  طیارش  اهدرادناتـسا و  هئارا  فیرعت و  نینچمه  يزاسفافـش و  روظنم  هب  اهدادرارق  رد  يرگنزاب  يروانف ،
رد هدـش  شومارف  ياهعوـمجمریز  هقلح و  ناوـنع  هب  اـم  تلود - طـسوت  يزاسیـصوصخ - روـتوم »  » ناوـنع هب  یطیحم »  » رتـسب طـیارش و 
رد نآ  لمکم  يزاسیـصوصخ و  تامادـقا  هعـسوت و  ياـههمانرب  نیناوق و  یـسررب  میراد . دـیکأت  دراوم  نیا  رب  روشک ، يزاسیـصوصخ 

فادها و اب  اهنامزاس ) اهداهن و  نیبام  هژیوب   ) رادتهج لمکم و  گنهامه و  عماج ، ياهعومجم  دقاف  تلود  هک  تسا  نآ  دـیؤم  روشک ،
یـصصخت ياههنیمز  طیارـش و  دوبهب  فدـه  اب  ریز  رتسب  ود  هئارا  هصـالخ ، روط  هب  تسا . روشک  يزاسیـصوصخ  نـالک  ياـهيژتارتسا 

بسانم رتسب  هئارا  فلا - : دسریم رظن  هب  يرورـض  تموکح ، زکرم  رد  ییارجا  تامادقا  عورـش  زا  لبق  یتح  يزاسیـصوصخ ، یطیحم » »
يداصتقا داجیا  يارب  ار  مزال  تاررقم  نیناوق و  دیاب  اهتیولوا  نییعت  اب  ریگمیمـصت ) زاسمیمـصت و   ) راذگنوناق ياهداهن  يراذـگنوناق :

نیودت و زین  ارجا و  رد  اهنآ  یـشخبرثا  یبایزرا  نیناوق و  يرگنزاب  . دننک نیودت  تلود ، هزادـنا  ندـش  کچوک  رازاب و  ربینتبم  دـماراک و 
تیکلام و رییغت  یگنوگچ  جـیار ، ثحب  نیرتمهم  هلحرم ، نیا  رد  دوب . دـهاوخ  یتلود  ياهداهن  فیاظو  هلمج  زا  دـیدج ، نیناوق  داهنـشیپ 
. تسا یصوصخ  تیکلام  قوقح  تیوقت  زین  یصوصخ و  ای  كرتشم و  تیکلام  اب  ییاهتکرش  هب  یتلود  ياهتکرـش  اههاگنب و  زا  رذگ 

هوحن یلخاد - لـلملانیب و  طـباور  نیناوق  راـصحنا -) دـض  نوناـق   ) تباـقر شرتـسگ  تسا -: زاـین  لـیذ  نیناوـق  نیودـت  هب  هنیمز ، نیا  رد 
- زرا لیدــبت  ياهتیدودــحم  نـیمز - هیامرــس و  یجراــخ  تیکلاــم  روـشک - زا  نآ  ندرک  جراــخ  یگنوـگچ  دوــس و  ندــنادرگزاب 

تیلاـعف رب  تراـظن  روظنم  هب  ار  مزـال  تاررقم  نیناوق و  دـیاب  رگید  يوس  زا  ناراذـگنوناقنارگراک ، جارخا  مادختـسا و  ياهتیدودـحم 
نیودت یبلطتنار  ییوجتنار و  یتاقبط ، فاکش  داجیا  زا  يریگولج  داصتقا و  تمالس  تینما و  فده  اب  رازاب - هن  و  یـصوصخ - هاگنب 
طیارـش رب  تراظن  نارگراک - نالغاش و  قوقح  زا  تیامح  تسیزطیحم - زا -: دـنترابع  اههنیمز ، نیا  اب  طـبترم  تاررقم  نیناوق و  دـننک .
يراکیب راک و  تاررقم  نیناوق و  رازاب - زا  جورخ  دورو و  يدازآ  ینامزاس - يدرف و  ياهيدازآ  رب  تراظن  يدیلوت - ياههاگراک  ینمیا 

هوحن اهدادرارق و  دـنوشیم -) راکیب  تلود ، هزادـنا  يزاسکچوک  هطـساو  هب  هک  ینانکراک  یعامتجا  مادـهنا  زا  يریگولج  رب  دـیکأت  اب  )
، اهنمجنا اهاکیدنـس ، اهداهن ، حالـصا  ای  لیکـشت و  یتیامح : بسانم  رتسب  هئارا  )ب -  یقوقح يداصتقا و  هاگن  اب   ) يواعد لـصف  لـح و 

ریز تروص  ود  هب  اهتیامح  نیا  دننک . هئارا  یـصوصخ  شخب  هب  ار  یلامریغ  یلام و  ییاهتدعاسم  همانرب »  » قبط دـنناوتب  هک  زکارم و ...
، یتایلام فیفخت  ای  یتایلام  تیفاعم  ضوعالب ، تروص  هب  دنناوتیم  هک  تقوم » دنمفده و   » يدام ياهتیامح  فلا - : دنوشیم يدنبهقبط 
اب متسیس  نیا  نتخاس  هارمه  تسا ، یکناب  متسیس  ربینتبم  هک  روشک  یلام  تخاس  هب  هجوت  اب  هنیمز ، نیا  رد  دنـشاب . هرهب و ... مک  ياهماو 

نیا رد  مهم  هتکن  تسا . يرورض  رایسب  يرما  دماراک »  » یصوصخ ياههاگنب  و  نیرفآراک »  » دارفا زا  تیامح  يزاسیصوصخ و  يژتارتسا 
ياهتیامح .ب - تسا همانرب  قبط  اهتیامح ، رب  لرتنک  تراظن و  یـصوصخ و  شخب  يوس  زا  هعـسوت  يراـجت و  هماـنرب  هئارا  تیعـضو ،

یلخاد و  ) یناسرعالطا دنوشیم -: ریذپناکما  ریز  ياههنیمز  داعبا و  رد  يزکارم  اهداهن و  تیوقت  حالصا و  ای  لیکشت و  اب  هک  يدامریغ 
ياههبنج نمادـکاپ ، اـضر   . 1: عباـنمییامنهار هرواـشم و  یـصصخت - ياهفرح و  شزوـمآ  يراـکیب - همیب  یعاـمتجا و  نیمأـت  یللملانیب )

هرامـش ریبدت ، همانهام  تشهبیدرا 742 .  دـجم ، یگنهرف  یملع و  عمجم  ناریا ، تاررقم  نیناوق و  مامـضنا  هب  يزاسیـصوصخ  يدربراـک 
عیانص هاگیاج  رهم 82 ، هرامـش 137 ، ریبدت ، همانهام  صـص 583-66 .  طسوتم ، کچوک و  ياههاگنب  رد  اـیلاتیا  هبرجت  دادرم 82 ، ، 136

رد يزلاـم  هبرجت  ناـبآ 82 ، هرامـش 138 ، ریبدـت ، هماـنهام  صـص 674-71 .  يزنودنا ، رد  یلاغتـشادوخ  یتعنـص  ياههتـسه  کچوک و 
رذآ ناویات ، داصتقا  رد  طسوتم  کچوک و  ياههاگنب  شقن  هرامش 139 ، ریبدت ، همانهام  صص 745-78 .  طسوتم ، کچوک و  ياههاگنب 
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صص 52-57  ، 82
http://www.sanatekhodro.com/template3/News.aspx?NID=765

یعافتناریغ شخب  رد  يرکف  هیامرس  تیمها 

لصا یبلطم  دمص  همجرتیعافتناریغ : شخب  رد  يرکف  هیامرس  کیژتارتسا  تیمها 
(RBV  ) عبانم رب  ینتبم  هاگدـید   ( O/I  ) یتعنـص نامزاس  کیژتارتسا :  تیریدم  يدیلک  موهفم  جنپ  نومزآ  هلاقم ،  نیا  فدـه  هدـیکچ :
تسا و یعافتنا  ریغ  نامزاس  کـی  تفاـب  رد  ( IC  ) يرکف هیامرـس  و  ( BSC  ) نزاوتم يزایتما  تراـک  (، KBV  ) شناد رب  ینتبم  هاگدـید 

یم رورم  یعافتنا  ریغ  طـیحم  رد  ار  هدـش  داـی  میهاـفم  هلاـقم  نیا  دراد . يرتشیب  دربراـک  یعاـفتنا  ریغ  شخب  رد  کـی  مادـک  هکنیا  نییعت 
ریغ ياـه  شخب  رد  کـیژتارتسا  تیریدـم  موهفم  نیرتدـمآراک   IC موهفم دـیوگیم : هک  يروهظون  تایبدا  لـیمکت  هب  هلاـقم  نیا  . دـنک

رد کیژتارتسا  تیریدـم  موهفم  دربراک  تیلباق  دروم  رد  يرتمک  کیتامتـسیس  تاقیقحت  هک  اـجنآ  زا  دـنک . یم  کـمک  تسا ، یعاـفتنا 
زورماهمدقم . تسا هدش  هیهت  دوجوم  فاکـش  نیا  ندرک  رپ  يارب  شالت  نیتسخن  ناونع  هب  هلاقم  نیا  تسا ، هدـش  ماجنا  یعافتنا  ریغ  تفاب 

هدنیآزف ياضاقت  اهنآ  هصخـشم  هک  دننک  یم  تیلاعف  الاب ، تباقر  ياراد  طیحم  کی  رد  مومع  روط  هب  ( NPOs) یعافتنا ریغ  ياهنامزاس 
دنـشاب یعافتناریغ  درف  هب  رـصحنم  ياهطیحم  اب  یگنهامه  هب  رداق  هک  کیژتارتسا  تیریدم  بسانم  میهافم  هب  زاین  تسا . هعماج ، فرط  زا 

رتشیب تسا . هدـش  ریگمـشچ  هتـسجرب و  ریخا ، ههد  هس  رد  کـیژتارتسا  تیریدـم  هزوح  . تسا هدـش  عقاو  شریذـپ  دروم  یعیـسو  ۀـنوگ  هب 
تراک ( KBV  ) شناد رب  ینتبم  هاگدـید  ( RBV  ) عبانم رب  ینتبم  هاگدـید  ( O/I  ) یتعنـص نامزاس  دننام : کیژتارتسا ، تیریدـم  میهافم 
هیامرس کیژتارتسا ،  میهافم  ریاس  فالخ  رب  لاح  ره  هب  دنا . هتـشاذگ  روهظ  هصرع  هب  اپ  ( IC  ) يرکف هیامرس  و  ( BSC  ) نزاوتم يزایتما 

هک يدرف  هبرـصحنم  طیحم  اب  دناوتب  دیاش  دراد و  دـیکات  هدـنیآ  کیژتارتسا  ياهامنرود  يارب  یلامریغ  یفیک و  ياهـصخاش  يور  يرکف 
 ، ینامزاس عبانم  صیصخت  یگنوگچ  هرابرد  رتشیب  تخانـش  هئارا  اب   IC دوش . گنهامه  دـننک ، یم  تیلاعف  نآرد  یعافتناریغ  ياهنامزاس 

هئارا اب  اـت  دزاـس  یم  اـناوت  ار  یعاـفتنا  ریغ  ياـهنامزاس   IC نامزمه ، دـنک . یم  کمک  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  کـیژتارتسا  رارقتـسا  هب 
يارب شـالت  دروم  رد  اـهنامزاس  هب   IC اهلکـش ، نیا  هب  دنـشخب . دوبهب  ار  ناـشدوخ  درکلمع  یناـمزاس ،  ناـعفنیذ  هب  راد  ینعم  تاـعالطا 

نیرتبسانم  IC دـش ،  دـهاوخ  هداد  ناشن  هلاقم  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنک . یم  کمک  دوخ  یناـگرزاب  یعاـمتجا و  ياهفدـه  اـب  قیبطت 
حیـضوت کی  تسخن ،  دوش . یم  میـسقت  هدـمع  شخب  هس  هب  هلاقم  نیا  . تسا یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  کـیژتارتسا ، تیریدـم  موهفم 

رب ینتبم  هاگدید  (، RBV  ) عبانم رب  ینتبم  هاگدید  ( ، O/I  ) یتعنص نامزاس  لماش  کیژتارتسا : تیریدم  موهفم  راهچ  دروم  رد  رـصتخم 
ریغ شخب  رد  میهافم  نیا  هک  دوشیم  لالدتـسا  دـنک . یم  هئارا  یعاـفتناریغ  تفاـب  رد  ( BSC  ) نزاوتم يزایتما  تراـک  KBV)و   ) شناد

. دوش یم  هئارا  يرکف  هیامرس  هدنهدلیکـشت  ءزج  هس  موهفم و  هچخیرات ،  زا  یلامجا  حیـضوت  کی  مود ،  دنتـسین . هدافتـسا  لباق  یعافتنا 
بوچراچ کی   IC هک دنک  یم  نایب  هلاقم  نیا  دوش . یم  یسررب  یعافتناریغ  ياهنامزاس  رد  يرکف  هیامرـس  کیژتارتسا  تیمها  ماجنارس 

زا یکی  یتعنـص ، نامزاس  (O/I  ) یتعنـص نامزاس  . تسا یعافتناریغ  درف  هبرـصحنم  طـیحم  رد  کـیژتارتسا  تیریدـم  نیزگیاـج  یموهفم 
O/I يژتارتسا هاگـشزومآ  دراد . دیکات  نامزاس  درکلمع  یجراخ  طیحم  ياهـصخاش  رب  تسا و  کیژتارتسا  تیریدم  میهافم  نیرتفورعم 
 ، لوصحم زیامت  ای  نییاپ  هنیزه  یلک :  يژتارتسا  کی  هب  هجوت  اب  تعنـص  نآ  رد  نامزاس  کی  رارقتـسا  بسانم و  تعنـص  کی  باختنا  رب 
یم بجوم  اریز  دشاب ؛ هتشاد  دربراک  دناوت  یمن  یعافتناریغ  شخب  رد   O/I يژتارتسا بتکم  لاح  ره  هب  (. 2005 كاز ،  ) دنک یم  دیکات 
اهنآ (. 1997، دـلوگ ) دـنهد ناشن  رازاب  قطنم  زا  هدافتـسا  اب  ار  ناشتیلاعف  هنیمز  رد  ار  ابقر  زا  دوخ  ياهزیامت  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  دوش 

نیمات هژیو  هب  ناـشدوخ ،  ناـعفنیذ  دـنناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دـنوش  قفوم  شخب  نیا  رد  دوخ  تامدـخ  زیاـمت  رار و  ـ قتـسا اـب  دـنراد  رارـصا 
هلـسلس لیکـشت  هب  رجنم  زیامت ، . دـنهد یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناشیابقر  زا  رتراوازـس  ار  عبانم  اهنآ  هک  دـنزاس  دـعاقتم  ار  یلام  ناگدـننک 
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ای دـمآرد  هنیزه و  باسح  ریظن  یـصخشم  ياهرایعم  اه و  هجنـس  هب  هجوت  اـب  ناـشیابقر  یعاـفتناریغ و  ياـهنامزاس  نیب  هسیاـقم  زا  یبتارم 
نیا لاح  ره  هب  دـننک . دوعـص  بتارم  هلـسلس  سار  هب  دـننک  یم  یعـس  یعافتناریغ  ياـهنامزاس  نآ  رد  هک  دوشیم ،  جـیاتن  يریگ  هزادـنا 

تیقفوم نیارباـنب  دنتـسه . سوـملمریغ  هک  دـننک  یم  هئارا  ار  یتامدـخ  دـنرادن و  یـصخشم  لکـش  هک  دـنراد  ییاهفدـه  بلغا  اـهنامزاس 
رب ینتبم  هاگدید  . درک يریگ  هزادنا  هدش ، ماجنا  يدـنب  هجدوب  اب  قباطم  قیقد و  فرـصم  یگنوگچ  اب  ناوتیمن  ار  یعافتناریغ  ياهنامزاس 

نامزاس کی  يرادربوگلا  يارب  هنیزهرپ  ياهیگژیو  رب  کیژتارتسا ، تیریدم  رد  عبانم  رب  ینتبم  درکیوریلـصا  یگتـسیاش  و  ( RBV  ) عبانم
RBV زا يا  هعومجمریز  ناونعب  یلـصا  یگتـسیاش  يروئت  دراد . دـیکات  یتباقر ، تیزم  درکلمع و  هدـنرب  ولج  یـساسا  ياهورین  ناونع  هب 
، دزاسیم نکمم  یناهج  تباقر  رد  ار  تکرش  دشر  هک  هچنآ  زا  يرادرب  هرهب  ییاسانش و  رظندیدجت ،  ناکما  اهنامزاس  هب  تکرـش ،  کی 

اهنامزاس ینورد  داعبا  يور  هدمع  روط  هب  يروئت  ود  ره  لاح  ره  هب  دننک . یم  دیکات  تکرش  ینورد  ياهتیلباق  هب  يروئت  ود  نیا  دهدیم .
ینیرفآ شزرا  رد  عبانم  زا  هدافتسا  یگنوگچ  كرد  يارب  رگن  لک  يزادنا  مشچ   RBV هک دننک  یم  نایب  ردنالیر  دراپپ و  دنراد . هجوت 
یلـصا یگتـسیاش  يروئت  دوش . دودحم  یموهفم  بوچراچ  کی  هب  رتشیب  يروئت  نیا  ات  هدش  بجوم  نیا  دنک و  یمن  هئارا  اهنامزاس  يارب 

یناسناریغ داعبا  شزرا  نیاربانب ،  دشاب . یم  ینامزاس  متسیس  زا  یشخب  اریز  تسا ؛ دایز  یلیخ  دادعتـسا  اب  دارفا  شزرا  هک  دنک  یم  نایب  ار 
رت هدـیچیپ  یعافتناریغ  شخب  رد  کیژتارتسا ، تیریدـم  دـنیارف  . دوش یم  هتفرگ  هدـیدان  بلغا  تاعالطا ،  يژولونکت  ریظن  ناـمزاس  کـی 

نامزاس ددـعتم  ناسـسوم  هب  ییوگخـساپ  ریگب و  قوقح  نابلطواد  نانکراک و  بیکرت  ریظن : اهنامزاس ، نیا  ياـهیگژیو  رثا  رد  نیا  تسا و 
زا لداعتم  ریوصت  کی  هئارا  هب  رداق  دـیاش  دـنراد  دـیکات  ینورد  ياـهتیلباق  يور  هک  یلـصا  یگتـسیاش  RBV و  ياهیروئت نیاربانب  تسا .
ات ظاحل  ره  زا  کیژتارتسا  تیریدـم  رکفت  هعـسوت  (KBV  ) شناد رب  ینتبم  هاگدـید  . دنـشابن یعافتناریغ  نامزاس  کی  درکلمع  یگنوگچ 

شناد زا  هظحـالم  لـباق  ياهنوگ  هب  شناد و  زا  دـنناوتیم  هک  ییاـهنامزاس  دریذـپ . یم  ریثاـت  شناد  يداـصتقا  شقن  تیمها  زا  ياهزادـنا 
شزرا ناشیابقر  هب  تبـسن  هک  ازجم  دـیدج و  ياهـشور  رد  ار  دوخ  یتنـس  ياهتیلباق  عبانم و  داـیز  لاـمتحا  هب  دـننک  رثوم  هدافتـسا  ینمض 

اب یتباقر  تیزم  هیلوا  عبنم  ناونع  هب  شناد  زا  هدافتـسا  زادنا  مشچ  دـننکیم . بیکرت  گنهامه و  هدرک ، هئارا  دوخ  نایرتشم  يارب  يرتشیب 
نیا  KBV تیدودحم لاحره  هب  تسا . هدمآ  دوجو  هب  عبانم  رب  ینتبم  هاگدید  طسب  زا  هک  دوشیم  هتخانش  شناد  رب  ینتبم  هاگدید  ناونع 

هک دنکیم  نایب   KBV دنتسه . فیرعت  لباق  ینیع  روط  هب  هک  درادنپ  یم  يروما  ناونع  هب  ار  راکـشآ  مه  ینمـض و  شناد  مه  هک ، تسا 
، هجیتن رد  دوش . دتس  داد و  هدافتـسا و  لرتنک ، یکیزیف : عبانم  رتشیب  دننام  دناوت  یم  هک  تساهنامزاس  رد  ینورد  ياتـسیا  عبنم  کی  شناد 

یم هعسوت  دارفا  نیب  اهنامزاس و  اههرادا ، اهدحاو ،  نیب  شناد  لاقتنا  دوبهب و  هریخذ ، ریخست ، يارب  شالت  رد  بلغا  یتاعالطا  ياهمتـسیس 
نیا زا  ياهزادـنا  ات  كاردا  نیا  اما  تسا ،  یمهم  موهفم  درگن ، یم  ییاراد  کـی  ناونع  هب  شناد  هب  ، KBV هک تیعقاو  نیا  هچرگا  . دنبای

يرکف و داعبا  كرد  روصت و  رما ، نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  دراد ،  ناوارف  دیکات  تاعالطا  يژولونکت  هعسوت  يور  هک  دروم 
يزایتما تراک  (BSC  ) نزاوتم يزایتما  تراک  . دنک یم  دودحم  یعافتناریغ  ياهنامزاس  رد  ینیرفآ  شزرا  يارب  ار  ینمـض  شناد  هژیو  هب 

راهچ زا  ینامزاس  درکلمع  رب  تراظن  يارب  اهرایعم  زا  يا  هعومجم  لماش  دـنکیم و  کـمک  اـهنامزاس  رد  يرکف  عباـنم  دـیلوت  هب  نزاوتم 
، یلامریغ مه  یلام و  مه  رایعم  راـهچ  نیب  یلولعم  تلع و  طـباور  . دـشر يریگداـی و  ؛4 ) یلخاد دنیارف  ؛3 ) يرتشم ؛2 ) یلام ( 1: تسا دعب 

اناوت ار  یعافتناریغ  ياهنامزاس   BSC هک دنکیم  نایب  تسا . هتخاس  زیامتم  کیژتارتسا  تیریدم  ياهمتـسیس  رگید  زا  ار   BSC هک تسا 
یعافتناریغ ياهنامزاس  هک  يدـنیارف  لیهـست  اب  ار  هرمزور  یتایلمع  ياهتیلاعف  يژتارتسا و  تیرومام و  ياههینایب  نیب  فاکـش  ات  دزاس  یم 

تفاب يارب  یفیعض  بوچراچ   BSC دنکیم نایب  هک  دراد  دوجو  یلیالد  لاح  ره  هب  دننک . رپ  دنبای ،  تسد  کیژتارتسا  زکرمت  هب  دنناوتب 
ارجا هتفرگ ، لکـش  ییاههیـضرف  تحت  هک  دنکیم  یفرعم  ار  يايژتارتسا   BSC تسخنیناسنا ، عبانم  تیریدم  . دـهد یم  هئارا  یعافتناریغ 

هـشیمه ار  بیقر  ناـمزاس  ود  نیب  يروآدوس  تیلباـق  ندرک  هنیـشیب  ناـمزاس و  يارب  فدـه  ناـیرتشم  زا  یتباـث  هورگ  دوجو  هک  دوش  یم 
بلغا یعافتناریغ  ياهنامزاس  دنک . یمن  قدص  یعافتناریغ  تفاب  رد  هیـضرف  ود  نیا  زا  کی  چـیه  لصا  رد  لاح  ره  هب  دـنناد . یم  یهیدـب 

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابیتشپ هک  ییاهنآ  زا  ًاعون  یعافتناریغ  تامدخ  ناعفنیذ  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  دنتـسه . لوئـسم  نامزاس  فلتخم  ناسـسوم  ربارب  رد 
، دارفا هورگ  ریاس  دـنکیم و  يرادـیرخ  یعافتناریغ  ياهنامزاس  زا  ار  تامدـخ  تلود ، لاثم  يارب  دنتـسه . توافتم  دـننک ، یم  هئارا  يدام 

تامدـخ ناگدـننک  تفایرد  طقف  هکلب  دـنرادن ، يرتشم  یعافتناریغ  ياهنامزاس  نیارباـنب  دنتـسه . تامدـخ  زا  ییاـهن  ناگدـننک  هدافتـسا 
الماک تیرومام  کی  ناونع  هب  بلغا  اهنآ  تلاسر  تیرومام و  دنا . هدـش  داجیا  هعماج  هافر  يارب  یعافتناریغ  ياهنامزاس  نینچمه  دـنراد .

ینابرق ار  تیرومام  هک  يژتارتسا  کی  دـشاب . نایز  دوس و  باسح  يارب  يداصتقا  صاخ  عوضوم  کی  هکنیا  اـت  دوش  یم  هتخانـش  يونعم 
لباق تیاهن  رد  دنریگیم ، هدـیدان  ار  یعافتناریغ  شخب  تامدـخ  ناگدـننک  تفایرد  هلمج  زا  ناعفنیذ  هک  اجنآ  زا  دـنک ،  یم  رتشیب  دوس 

شخب يارب  امومع  دنتـسه  نایرتشم  اهتباقر و  كرد  هیاپرب  اساسا  هک  کیژتارتسا  تیریدـم  ياهدرکیور  نیا  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  عاـفد 
رد یقافتا . ات  دنتسه  یقطنم   ، BSC دعب راهچ  نیب  یلولعم  تلع و  طباور  هک  دراد  دوجو  ینارگن  نیا  مود ، . دنتسین لوبق  لباق  یعافتناریغ 

يرتشم تیاضر  زا  ییالاب  حطـس  سپـس  دننک ، یم  تیاده  ار  رثوم  یلخاد  ياهدنیارف  دشر ، يریگدای و  هک  دوشیم  ضرف  هشیمه   BSC
زا تسرداـن  ینیب  شیپ  کـی  هب  رجنم  دـناوتیم  یقطنم  ياـه  هطـسفس  نیا  دـهدیم . تـسد  هـب  ار  یبوـخ  یلاـم  جـیاتن  و  هدـش ، ثعاـب  ار 
هک ینامز  اهنامزاس ، رد  یلولعم  تلع و  طباور  هک  تشاد  نانیمطا  ناوتیم  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  دروم  رد  دوش . درکلمع  ياهـصخاش 

، موس . دنتسین زاسراک  دنتسه ، ضقانت  یتح  ضراعت و  رد  بلغا  یعافتناریغ ، شخب  ناسـسوم  فلتخم  ياههورگ  ياه  هتـساوخ  اهراظتنا و 
تبـسن هب  اهنآ  ياهـصخاش  مه و  هب  طوبرم  دـعب  راهچ  اریز  دریگ ؛ یم  رارق  داقتنا  دروم  نآ  لـماک  يریذـپفاطعنا  مدـع  رطاـخ  هب   BSC

شخب ثحابم  لاـح  ره  هب  دوش . یم  دودـحم  ناـیرتشم  هب  طـقف   BSC رد یجراخ  طیحم  تاظحالم  لاثم  يارب  دنتـسه . هدـننک  دودـحم 
. دنشاب یم   BSC رد يرتشم  دعب  زا  رتعیسو  الامتحا  یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  یجراخ  طیحم  ياهصخاش  دنتـسه . هدیچیپ  یعافتناریغ 
زا هب  تسا  نکمم  نیا  دنوش و  هارمگ   BSC دعب راهچ  رب  فرـص  زکرمت  اب  تسا  نکمم  یعافتناریغ  ناریدم  هک  تسا  نآ  هوقلاب  کسیر 

رارق هجوت  دروم   BSC دعب راهچ  رد  یناسنا  رـصنع  چـیه  ماجنارـس ، . دوش متخ  ناشیاهنامزاس  رد  اهنآ  حطـسمه  لماوع  ریاس  نداد  تسد 
مک يراد  ینعم  ۀنوگ  هب  تسا  نکمم  یعافتناریغ  ياهنامزاس  رد  نابلطواد  نانکراک و  ياهدادعتـسا  ندوب و  روآون  تیمها  تسا . هتفرگن 

نانکراک و هبرجت  اهتراهم و  شناد ، هب  هتـسباو  لماک  ياهنوگ  هب  اـبیرقت  ناشیاهفدـه ، ققحت  يارب  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  ییاـناوت  دوش .
يورین زکرمت  دوبن  دـنراد . يداـیز  ياـکتا  بلطواد ، راـک  يورین  رب  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  رتشیب  عقاو  رد  تسا . ریگب  قوقح  ناـبلطواد 

هک دـننک  ساـسحا  دـیاش  اـهنآ  اریز  درادزاـب ؛ اـهنامزاس  نیا  هب  نتـسویپ  زا  ار  دعتـسم  دارفا  تـسا  نـکمم   ، BSC دـعب راهچ  رد  یناـسنا 
رد  BSC دربراـک هک  دـنریذپ  یم  نوترون  نـالپاک و  یتـح  . دوش یمن  هداد  صیخـشت   BSC لدـم تحت  اـهنامزاس  نیا  رد  ناشیاهـشالت 

جیاتن هب  یبایتسد  رد  یعـس  یعافتناریغ  ياـهنامزاس  اریز  تسا ؛ تواـفتم  يراـجت  ياـهنامزاس  رد  نآ  دربراـک  اـب  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس 
یعافتناریغ درف  هبرـصحنم  طیحم  يارب  هژیو  هب  ار   BSC هک دننک  یم  اعدا  اهنآ  رترب . یلام  درکلمع  هن  دـنراد ؛ دوخ  صخـشمان  تیرومام 

BSC دنک . یمن  لح  ار  هدش  دای  تالکـشم  هدـش  لیدـعت   BSC هک تسا  رواب  نیا  رب  هلاقم  نیا  هدنـسیون  لاـح  ره  هب  دـناهدرک . لیدـعت 
اب هدش  لیدعت  لدم  رد  هک  دوش  یم  عورـش  یلام  دعب  زا  اه  یمگردرـس  نیا  درک . دـهاوخ  مه  رتشیب  ار  اهیمگردرـس  یتح  هدـش  لیدـعت 

ناگدـنهد تاـیلام  ناریخ و  ریظن  ناســسوم  ریاـس  ياهفدـه  هدــننک  سکعنم  هـک  دوـش  یم  نیزگیاـج  يرادــتناما  داـمتعا و  دــعب  کـی 
مه نیاربانب ، دوش . بلج  نامزمه  ياهنوگ  هب  دـیاب  يرتشم  یلام و  ناعفنیذ  يود  ره  تیاضر  هک  دـننک  یم  ناـیب  نوترون  نـالپاک و  . تسا
نیا درادن . يراگزاس  هیلوا  یلولعم  تلع و  يروئت  اب  لاح  ره  هب  هک  دنریگ  یم  رارق  حطـس  کی  رد  يرادتناما  دامتعا و  مه  يرتشم و  دعب 

هک دشاب  هتـشاد  دوجو  تسردان  روصت  کی  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دـنرادن . رگیدـکی  هب  یطبر  يرتشم ) و  يرادـتناما ،  دامتعا و  ) دـعب ود 
اب طابترا  رد  ناگدـنهد ) تاـیلام   ) مود دروم  هکنیا  اـی  دـنرادن و  یتیمها  ناگدـنهد  تاـیلام  ناریخ و  يارب  تامدـخ  ناگدـننک  تفاـیرد 

کیدزن طابترا  رد  مه  اب  تامدـخ  ناگدـننک  تفایرد  مه  ناریخ و  مه  عقاو  رد  لاح  ره  هب  تسین . تامدـخ  ناگدـننک  تفایرد  ياـهزاین 
یلام و ناعفنیذ  ياهزاین  نامزمه  نیماـت  نیارباـنب  دـنریگ . یمن  رارق  تهج  کـی  رد  اـموزل  نیفرط  زا  اـهنآ  ياـهراظتنا  اـهزاین و  دنتـسه و 
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هعـسوت رد  گرزب  ماگ  کـی   BSC لدـم هچرگا  یتح  هصـالخ ،  هنوگ  هب  تسا . نکممریغ  اـهتقو  یـضعب  تسین ؛ لکـشم  اـهنت  يرتـشم 
طیحم اب  لدـم  نیا  دوخ  نکیل  تسا ،  هدرک  دـییات  یعافتناریغ  ياهنامزاس  رد  اهتراهم  شناد و  مسجت  ظاـحل  زا  ار  کـیژتارتسا  تیریدـم 

کیژتارتسا تیریدـم  دـنمزاین  یعافتناریغ  ياهنامزاس  هک  هدـیا  نیا  زا  يوق  تیامح  دوجو  اب  . تسین راگزاس  یعاـفتناریغ ، درف  هبرـصحنم 
رارق ناشدوخ  يژتارتسا  زکرم  رد  ار  یعامتجا  دـعب  دـیاب  اهنامزاس  هک  دزادرپیم  دروم  نیا  هب  هتفر و  رتارف  ماگ  کـی  هلاـقم  نیا  دنتـسه ، 
ریاس فالخرب  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  هلاقم  نیا  تسا . هعماج  رد  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  دوجو  لـیلد  بلغا  یعاـمتجا  دـعب  اریز  دـنهد ؛

تیریدـم ِبساـنم  ِیموهفم  بوچراـچ  کـی  ناونع  هب  دـناوت  یم   ( IC  ) يرکف هیامرـس  موهفم  کیژتارتسا ، تیریدـم  ةدـش  رکذ  میهاـفم 
ظاحل زا  ار  يرکف  هیامرس  تراوتسانآ ، يازجا  و   ( IC) يرکف هیامرس  موهفم  . دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  یعافتناریغ  شخب  رد  کیژتارتسا 

ساسارب دنک . یم  فیرعت  هبرجت  يرکف و  ییاراد  تاعالطا ،  شناد ،  رد  يراذگ  هیامرس  هار  زا  ینیرفآتورث  هب  طوبرم  ینامزاس ،  عبانم 
ریز تروص  هب  لباقتم  هطبار  ياراد  یلامریغ و  یلصا  ءزج  هس  هدنریگرب  رد  موهفم  نیا  يرکف ، هیامرـس  هنیمز  رد  ناققحم  زا  يدادعت  راک 

: لماش یناسنا  عبانم  فلتخم  رصانع  ، یناسنا هیامرس  (. RC) يا هطبار  هیامرس  ( 3 ؛) SC) يراتخاس هیامرس  ( 2 ؛) HC) یناسنا هیامرس  ( 1: تسا
رد ار  اهنامزاس  رد  دارفا  نهذ  رد  دوجوم  ینمض  شناد  دادعتسا و  ندوبروآون ، ینمض و  شناد  اهتراهم ، اههبرجت و  اهیگتسیاش ،  شرگن ،

حطس هک  یناسنا  هیامرس  کی  تسا . مهم  اهنامزاس  يارب  کیژتارتسا ، يزاسزاب  يروآون و  عبنم  کی  ناونع  هب  یناسنا  هیامرس  دریگیمرب .
تـسا یناسنا  عبانم  ناریدم  عفن  هب  نیاربانب  دوش . یم  یعادت  رتالاب  يایازم  قوقح و  ای  اهدـمآرد  رتشیب و  يرو  هرهب  اب  بلغا  دراد  يرتالاب 
شناد يریگدای و  هب  يراتخاس  هیامرس  . دنهد هعسوت  بذج و  یتباقر ،  تیزم  ققحت  رازبا  ناونع  هب  ار  نانکراک  نیرت  نشور  نیرتهب و  هک 
كرت ار  ناـمزاس  دارفا  هکنیا  زا  دـعب  زور و  ناـیاپ  رد  ناـمزاس  کـی  رد  هک  یـشناد  هعومجم  دوشیم . هتفگ  هرمزور  ياـهتیلاعف  رد  ررقم 

بوسحم یناسنا  هیامرس  یتیامح  راتخاس  ریز  يراتخاس ، هیامرس  دهد . یم  ناشن  ار  يراتخاس  هیامرس  یلصا  هتسه  دنام ، یم  یقاب  دندرک ،
، اههیور اهیژتارتسا ،  اهدـنیارف ، يامنهار  ياههچرتفد  اه ، هداد  هاگیاپ  دـننام  اهنامزاس - رد  شناد  یناسناریغ  ریاخذ  همه  لماش  دوش و  یم 

اهناـمزاس يداـم  شزرا  هب  نیارباـنب  دـننکیم و  شزرا  داـجیا  اـهنامزاس  يارب  هک  دوشیم  اـهتیار - یپـک  تاراـشتنا و  یناـمزاس ، گـنهرف 
لدابت زین  نامزاس و  هرابرد  اهنآ  ياهکاردا  یجراخ و  ناعفنیذ  اب  ار  نامزاس  کی  یمسرریغ  یمـسر و  طباور  ياهطبار  هیامرـس  . دنیازفایم

یناسنا و هیامرس  نداد  طبر  اب  اریز  دراد ؛ تیمها  نامزاس  کی  يارب  يا  هطبار  هیامرس  دنک . یم  صخشم  ار  اهنآ  نامزاس و  نیب  تاعالطا 
ءزج هس  نیا  . دـنکیم لمع  نامزاس  يارب  ینیرفآ  شزرا  هدـنهد  شیازفا  رـصنع  کی  دـننام  یجراخ ،  ناعفنیذ  ریاس  اـب  یناـمزاس  هیاـمرس 
نیب لداعت  داجیا  يزاس و  هچراپکی  لماعت ،  يریگراک ، هب  بیکرت ،  هار  زا  يرکف  هیامرس  دنتـسه . لباقتم  یگتـسباو  ياراد  يرکف  هیامرس 

يرکف هیامرـس  دعب  هچرگا  دـنک . یم  هئارا  ار  اهنامزاس  يارب  نکمم  شزرا  نیرتهب  اهنآ ،  نیب  شناد  نایرج  تیریدـم  زین  دوخ و  ءزج  هس 
رد هک  هنوگ  نامه  اما  دـش ،  هداد  هعـسوت  یعافتنا  ياهنامزاس  رد  يرکف  عبانم  مهـس  لیلحت  هیزجت و  يارب  یبوچراـچ  ناونع  هب  راـب  نیلوا 

هیامرـسیعافتناریغ تفاب  رد  يرکف  هیامرـس  تیمها  . دوب دهاوخ  زین  یعافتناریغ  ياهنامزاس  بسانم  تبـسن ،  نامه  هب  دش ،  ثحب  هلاقم  نیا 
زا يرکف  هیامرـس  يرظن  ینابم  زا  یخرب  اریز  تسا ؛ روحم  شناد  داصتقا  رد  یعاـفتناریغ  طـیحم  ياهـشلاچ  اـب  يراـگزاس  هب  رداـق  يرکف 

عبانم هب  یعافتناریغ  ياهنامزاس  کیژتارتسا  نوناک  لاقتنا  هب  يرکف  هیامرس  دنریگ . یم  همشچرس  یلصا  یگتـسیاش  يروئت  ینورد  نوناک 
ياـهرییغت اـهتیلاعف و  اریز  تـسا ؛ مـهم  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  يارب  نـیا  دــنک و  یم  کـمک  هـبرجت  اـهتراهم و  شناد ،  لـماش : ، يرکف

ياهورین ات  دنوش  یم  تیاده  نابلطواد  نانکراک و  ینورد  ياهراکتبا  هار  زا  هدمع  روط  هب  دـنوش  یم  ماجنا  اهنامزاس  رد  هک  یکیژتارتسا 
نابلطواد نانکراک و  فرط  زا  کیژتارتسا  تارییغت  اهتیلاعف و  نآ  ربارب  رد  تمواـقم  ـالامتحا  نیارباـنب  یتلود . نارازگراـک  ریظن  یجراـخ 

 ، یگنهامه ضیوفت و  اهطابترا ، يارب  كرتشم  نابز  کی  ناونع  هب  دوس   ، یعافتنا ياهنامزاس  ردیناسنا  عبانم  تیریدم  . دش دـهاوخ  رتمک 
، دـش هراشا  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب  دـنک . یم  لـمع  درکلمع  راـیعم  ناـمزاس و  تیقفوم  يریگ  هزادـنا  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  و 

ریذـپ بیـسآ  دـنراد ، دـیکات  لوپ  شزرا  هنیزه و  هریخذ  رب  هک  یعافتنا  کیژتارتسا  تیریدـم  يارجا  تروص  رد  یعافتناریغ  ياـهنامزاس 
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هچ یتسه و  یسک  هچ  امش  دننام : تیوه ، هرابرد  ییاهشسرپ  اب  طابترا  رد  يرکف  هیامرس  هک  دننک  یم  دیکات  نارگید  نستیروم و  دنتسه .
هلیسو هب  هک  تسا  یتیوه  هکلب  تسین  يرکف  عبانم  هب  طوبرم  ِفده  کی  طقف  يرکف  هیامرـس  نیاربانب  تسا و  يوشب ؟ یهاوخ  یم  يزیچ 
ناربهر يرکف ، هیامرـس  درکیور  هجیتن ، رد  تسا . هدـش  تسرد  دـهد ، ماـجنا  دـناوت  یم  يزیچ  هچ  ناـمزاس  کـی  هکنیا  شناد  تیلباـق و 

مهم یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  يرکف  هیامرس  دنک . یم  ناش  یعامتجا  ِيدوجو  لیلد  تیرومام و  رد  رظندیدجت  هب  مزلم  ار  یعافتناریغ 
یم يرای  اهنآ  هب  نینچمه  هکلب  دـننک ، زیهرپ  عبانم  عیزوت  فدـه و  ییاج  هباج  زا  ات  دـنک  یم  کمک  اهنامزاس  نیا  هب  اـهنت  هن  اریز  هدـش ؛

شبنج تحت  يراجت  دادرارق  ياهطیحم  رد  تیلاعف  هلیـسوب  اضعب  هک  دـننک ، زکرمتم  یعامتجا  داعبا  يور  ار  ناشاهفدـه  هراـبود  اـت  دـهد 
يارب دنراد . یشیازفا  ای  یشهاک و  هدزاب  دوخ ، رمع  لوط  رد  ینامزاس  عبانم  رتشیب  . تسا هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  یمومع ، شخب  حالصا 

دراپپ و دباییمن . شهاک  هدافتسا  رثا  رد  يرکف  هیامرس  شزرا  یفرط ، زا  دوشیم . کلهتسم  هدافتـسا  رثا  رد  یکیزیف  ییاراد  کی  هنومن ، 
نیاربانب دوش ، هتفرگ  راک  هب  فلتخم  ياهاج  رد  يدایز  ناربراک  طسوت  دناوت  یم  نامزمه  يرکف  هیامرس  عبانم  هک  دننک  یم  نایب  ردنالیر 

نکمم دریگ  یم  رارق  شلاچ  ییاسانش و  دروم  يرکف  هیامرـس  هک  ینامز  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  دنتـسه . یتباقرریغ  يداصتقا  ظاحل  زا 
ره يازا  هب  هدش  داجیا  شزرا  ینعی  دوشیم ؛ هتخانش  یشیازفا  هدزاب  اب  بلغا  يرکف  هیامرس  نیاربانب  دوش . هداد  هعسوت  دیدج  شناد  تسا 

؛ تسا تیمها  ياراد  یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  يرکف  هیامرس  یتباقرریغ  یگژیو  دباییم . شیازفا  يراذگ  هیامرس  هدش  فرصم  دحاو 
رثا رد  هک  يدـیدش  تباقر  دـنک . قیوشت  ار  عباـنم  يراذـگ  كارتشا  هب  عباـنم ،  رـس  رب  تباـقر  ياـج  هب  تسا  نکمم  يرکف  هیامرـس  اریز 

اب يراکمه  ياـج  هب  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  هک  یماـگنه  یعاـفتناریغ -  شخب  يارب  دـیآیم ،  دوجو  هب  یمومع ، شخب  رد  تاحالـصا 
يرکف هیامرـس  یتباقرریغ  یگژیو  دـشاب . برخم  دـناوت  یم  دـننک - یم  تباـقر  عباـنم  رـس  رب  یعاـمتجا ، تالکـشم  لـح  يارب  رگیدـکی 

یم نایب  تیلکرون  . دـنک یم  قیوشت  روحم  شناد  داصتقا  رد  شناد  میهـست  هار  زا  تیزم  بسک  يارب  ار  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  نینچمه 
لقتنم نامزاس  ياهـشخب  همه  هب  دشاب و  هتـشاد  نامزاس  دارفا  نابز  رد  هشیر  دیاب  لدم  نآ  دشاب ، رثوم  نامزاس  رد  لدم  کی  رگا  هک  دنک 
دربراک دیاب  دریگ ،  رارق  هدافتـسا  دروم  یعافتناریغ  ياهنامزاس  رد  لدم  کی  رگا  دـنک : یم  نایب  زین  ار  يرگید  مهم  هتکن  کی  نیا  دوش .

ناسآ نآ  كرد  ریذپ و  فاطعنا  يرکف ،  هیامرـس  هک  دننک  یم  نایب  نارگید  سیتنوب و  دشاب . ناسآ  هداس و  نامزاس  لک  رد  نآ  عیزوت  ای 
کی ناونع  هب  دـناوت  یم  يرکف  هیامرـس  موـهفم  نیارباـنب  دـنک . یم  هئارا  ار  اـهنآ  ياـهنایرج  يرکف و  عباـنم  زا  يا  هعوـمجم  اریز  تسا ؛ 

يرکف هیامرـس  تسا . یمک  تبـسن  هب  رییغت  دـنمزاین  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  هداس  یموهفم  بوچراـچ 
یم نایب  سور ، دـنک . یم  کمک  دارفا  ياهـشزرا  راـتفر و  رد  تارییغت  داـجیا  هب  اریز  تسا ؛ تیمها  ياراد  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  يارب 

رت قـیمع  فدـه  کـی  اـما  دـشاب ،  شزرا  داـجیا  شورف و  دـشر  اـب  طاـبترا  رد  رهاـظ  هب  تـسا  نـکمم  يرکف  هیامرـس  هـچرگا  هـک  دـنک 
هعومجم  IC موهفم هسـسوم . نابز  رد  رییغت  هار  زا  لقادح  هن  اما  تسا  دارفا  راتفر  رییغت  يرکف ، هیامرـس  درکیور  کی  یلـصا  فده  : دراد
اهنامزاس رد  یلئاـسم  هچ  نداد  ماـجنا  تسیچ ، دـب  تیریدـم  تسیچ و  بوخ  تیریدـم  هکنیا  هراـبرد  تسا  دـیدج ، ياهـشزرا  زا  یلماـک 

ماـجنا تیریدـم و  شور  رییغت  هب  روبجم  ار  یعاـفتناریغ  ياـهنامزاس  یعاـفتناریغ ، طـیحمیریگ  هجیتـن  ؟ تسا هابتـشا  یلئاـسم  هچ  تسرد و 
نامه دـننک . هدافتـسا  رتآراک  تروص  هب  ینامزاس  عبانم  زا  ات  دـنوشیم  قیوشت  یعافتناریغ  ياهنامزاس  نونکا  تسا . هدرک  اهنآ  ياهتیلاعف 

هداد هعـسوت  یعافتناریغ ، ياهنامزاس  رد  یمتح  کیژتارتسا  تیریدـم  بسانم  بوچراـچ  کـی  دـیاب  دـش ،  ثحب  هلاـقم  نیا  رد  هک  هنوگ 
کی مادک  هک  درک  صخـشم  داد و  رارق  یـسررب  دروم  یعافتناریغ  تفاب  رد  ار  کیژتارتسا  تیریدم  يدیلک  موهفم  جـنپ  هلاقم  نیا  دوش .
ربتعم یموهفم  بوچراچ  کـی   IC کیژتارتسا ، تیریدـم  میهافم  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  دراد . یعاـفتناریغ  شخب  رد  ار  دربراـک  نیرتشیب 

يریگیپ ناکما  یعافتناریغ  ياهنامزاس  هب  عبانم  زا  رثوم  هدافتسا  اب  يرکف  هیامرس  تسا . یعافتناریغ  ياهنامزاس  يارب  کیژتارتسا  تیریدم 
یعافتناریغ و ةژیو  یعرف و  ياهـشخب  لماش : رتشیب  ياهـشهوژپ  دـهد . یم  ار  ناشرظندروم  تیفیک  ظـفح  ناـمزمه  یعاـمتجا و  ياهفدـه 

: عبنم . دوب دهاوخ  هلاقم  نیا  ياه  هتفای  یبرجت  نومزآ  يارجا  دنمزاین  اهیسانش ، شور 
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196 هرامش   ریبدت ، همانهام  عبنم :

لاغتشا رب  هدرتسگ  يزاسیصوصخ  تارثا 

لووسم ار  هوبنا  يزاسیصوصخ  هک  هدش  رـشتنم  زیگناربثحب  ياهلاقم  تسنل  رد  اریخا  نایقداص  هدیرف  : مجرتم لریا - . سا ناج  هدنـسیون :
ثعاب اههاگنب  ندرک  یـصوصخ  هک  دنکیم  ناونع  هلاقم  نیا  دنادیم . ههد 1990  لوط  رد  تسینومکاـسپ  عماوج  رد  ریموگرم  شیازفا 

هدافتـسا هاگنب  حطـس  رد  ياههداد  زا  هلاقم  نیا  . تسا هداد  رارق  ریثاتتحت  ار  دارفا  ریموگرم  خرن  اـتیاهن  یتمالـس و  هدـش و  ورین  لیدـعت 
يزاسیـصوصخ ایآ  . درادن دوجو  اههاگنب  رد  لغاش  راک  يورین  شهاک  رب  يزاسیـصوصخ  رثا  رب  لاد  یکردـم  هک  دـهد  ناشن  ات  هدرک 

ییوراد هلجم  دیدج  هلاقم  رد  اعدا  نیا  تسا ؟ هدوب   1990 ههد لوط  رد  مسینومکاسپ  عماوج  رد  ریموگرم  خرن  شیازفا  لووسم  هدرتسگ 
هلاقم نآ  (. ناراکمه 2009 رلکاتسا و   ) تسا هدش  شرازگ  يرایسب  ياههمانزور  طسوت  ابقاعتم  هدش و  حرطم  ( Lancet « ) تسنل  » ایناتیرب

ریموگرم خرن  نیب  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  یقرش و  ياپورا  زا  داصتقا  هب 24  طوبرم  ياههداد  زا  هدافتسا  اب 
ياهتسایـس ثحب  نادـقتنم  ناعفادـم و  نیب  وگوتفگ  ثحب و  زا  یناـفوت  نآ  لاـبند  هب  . دراد دوـجو  هطبار  هدرتـسگ  يزاسیـصوصخ  و 

يژولودتم هرابرد  یتسرد  قح و  رب  تالاوس  دش . حرطم  يژولوئدیا  يرکف و  شور  فارطا  رد  اهثحب  رتشیب  تفرگرد . ینامرد » كوش  »
ریموگرم خرن  تیکلام و  هدـیدپ  یـسررب  يارب  اهروشک ، حطـس  رد  ياـههداد  زا  هدافتـسا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـش  ناونع  هلاـقم 
تاحیـضوت دنتـشاد ، هجوـت  اههدـیدپ  نیا  بکرم  راـثآ  هب  هک  يرگید  تاـعلاطم  . دنتـسه يدرخ  داـصتقا  ياههدـیدپ  اـتاذ  هک  درک  هراـشا 

اب اهریغتم و  زا  يدایز  دادعت  يارب  تسنل  ياهلیلحت  هچرگ  دندرک ، هئارا  ود  نیا  نیب  طابترا  یگتـسبمه و  داجیا  یگنوگچ  يارب  یتوافتم 
مه هب  تبـسن  هدـیدپ  ود  نیا  تیلع  دروم  رد  لاوس  دوش ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  ياهتکن  . تسا هدـش  ماـجنا  يراـمآ  فلتخم  ياـهدرکیور 

دننکیم ناونع  تسنل  ناگدنسیون  دهدیم ؟ شیازفا  ار  ریموگرم  خرن  یصوصخ ، شخب  هب  تلود  زا  تیکلام  رییغت  هنوگچ  هکنیا  تسا ؛
رب يراکیب  یفنم  رثا  دروم  رد  ياهدرتسگ  دهاوش  سپـس  دنوشیم و  راکیب  ياهدـع  دـننکیم ، ورین  لیدـعت  هدشیـصوصخ ، ياههاگنب  هک 

میهاوخیم لحارم ، ریاس  زا  غراـف  اـج  نیا  رد  . دـننکیم هئارا  ریموگرم  خرن  لغـش و  نداد  تسد  زا  نیب  طاـبترا  هقلح  ناونع  هب  یتمـالس 
ثعاـب يزاسیـصوصخ  اـیآ  رتیملع  تراـبعهب  ؟ دـتفایم قاـفتا  اـعقاو  يزاسیـصوصخ  تروص  رد  يراـکیب  ینعی  لوا  هلحرم  اـیآ  مینیبب 
هعلاطم رد  . درادن لاغتـشا  رب  يزاسیـصوصخ  یفنم  رثا  دروم  رد  یکردم  چیه  تسنل  هلاقم  ؟ دوشیم رادینعم  تروص  هب  يراکیب  شیازفا 
تروـص هب  لاوـس  نیا  هب  باوـج  هک  میتفاـی  ماهداد ، ماـجنا  يداـصتقا  هلجم  رد  يدـگلت  سوـملآ  نورب و  دـیوید  هارمه  هب  نم  هک  يریخا 
دنکیم داجیا  یعمجت  ياههداد  هک  یلکشم  تسین . یعمجت  روشک و  حطس  رد  تسنل ، هلاقم  دننام  ام  لیلحت  . تسا یفنم  ینشور  حضاو و 

رثوم لماوع  يریگهزادنا  نوچ  تسین  لحلباق  هلاسم  نیا  دنهدیم . رارق  ریثاتتحت  ار  جیاتن  يرایـسب ، لماوع  بکرم  تارثا  هک  تسا  نیا 
هک ناتسراجم  هیـسور و  ینامور ، نیارکوا ، داصتقا  راهچ  رد  هاگنب  هب  طوبرم  ياههداد  زا  ام  لیلحت  . دشابیمن نکمم  هناگادج  تروص  هب 

يریگمیمصت لاغتشا  نازیم  حطس و  دروم  رد  هک  دنتسه  اههاگنب  نیا  نوچ  دنکیم ؛ هدافتـسا  دندرک ، ادیپ  لاقتنا  یتسیلایـسوس  متـسیس  زا 
نیا رد  . درک هدهاشم  ار  لاغتشا و ...  تیکلام ، هلمج  زا  يرایسب  ياهریغتم  ناوتیم  هاگنب  حطـس  رد  هدش  يروآعمج  ياههداد  اب  دننکیم ،
ریاس لاغتـشا و  ریـسم  ناوتیم  نیاربانب  هدـش ، يروآعمج  لاس ) تسیب  دودـح   ) ینالوط تدـم  يارب  اههاگنب  هب  طوبرم  تاعالطا  هعلاطم ،

زگره هک  ار  ییاههاگنب  هب  طوبرم  تاعالطا  ناوتیم  نینچمه  . درک یـسررب  يزاسیـصوصخ  زا  دعب  لبق و  ینالوط  هرود  يارب  ار  اهریغتم 
لاغتشا رب  ار  تیکلام  رییغت  رثا  درک و  هدهاشم  دش ، دنهاوخ  راذگاو  هدنیآ  رد  اما  دنتـسین ، یـصوصخ  هک  ار  ییاهنآ  ای  دندشن  یـصوصخ 
لاقترپ اب  ار  بیس  هن  بیس و  اب  ار  بیس  هک  تفای  میهاوخ  ار  ناوت  نیا  ینعی   ) دروآ تسدهب  ار  صاخ  ياهلاس  رد  ای  صخشم  عیانـص  رد 
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نیب رد  هباشم و  عیانـص  رد  اههاگنب  هسیاقم  ناوت  یعمجت  ياههداد  هب  تبـسن  هاگنب  حطـس  رد  اههداد  لیلحت  رگید  تعفنم  مینک .) هسیاـقم 
. تسا اهلاس 

يارب اـههاگنب  باـختنا  زا  یــشان  یلاـمتحا  ياـطخ  ندرب  نـیب  زا  يارب  يراـمآ ، فـلتخم  ياـهشور  هـب  اـههداد  لـیلحت  هعلاـطم ، نـیا  رد 
. تسا هدشن  تفای  لاغتشا  رب  يزاسیصوصخ  یفنم  رثا  ربینبم  یلیلد  چیه  دش و  ماجنا  يزاسیصوصخ 

ياطخ لرتنک  يارب  دنور  تسا . دنور  نودب  يرگید  دـنور و  اب  هارمه  اهرادومن  زا  یکی  دـهدیم ؛ ناشن  شور  ود  هب  ار  جـیاتن  رادومن 1 ،
رب يزاسیـصوصخ  رثا  دوشیم . هدافتـسا  لاغتـشا  حطـس  زا  یـشان  ياطخ  لرتنک  يارب  تباث  راثآ  دوشیم و  دراو  لاغتـشا  دشر  زا  یـشان 

. تسا رفـص  هب  کیدزن  رایـسب  رادینعمریغ و  يرامآ  ظاحل  زا  دوشیم ، یفنم  رثا  نیا  هک  یطاقن  رد  تسا و  تبثم  اـمومع  یلخاد  لاغتـشا 
یـشیازفا 10- يزاسیـصوصخ  رثا  رد  لاغتـشا  تـسا و  گرزب  رادینعم و  تـبثم ، بـلغا  لاغتـشا  رب  مـه  یجراـخ  يزاسیــصوصخ  رثا 

دنکیم . ادیپ  يدصرد  30
هدوب و دصرد  طقف 1/7 نآ  رادـقم  یلو  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یفنم  شزرا  نیرتگرزب  ینامور  رد  یجراخ  يزاسیـصوصخ 
رد تسا ، فورعم  هدرتسگ  داعبا  رد  يزاسیـصوصخ  هب  هک  تسا  يروشک  هیـسور  . درادـن رفـص  زا  يرادینعم  توافت  يرامآ  تروص  هب 

رضاح ياهروشک  همه  زا  رتگرزب  رثا  نیا  مینک ، لیلحت  دراو  مه  ار  دنور  یتقو  تسا و  تبثم  لاغتشا  رب  يزاسیـصوصخ  رثا  روشک  نیا 
رد مه  اب  لاغتشا  يزاسیـصوصخ و  هک  دنداد  ناشن  میداد ، ماجنا  ینامز  يرـس  ياههداد  زا  هدافتـسا  اب  هک  ییاهلیلحت  . دوشیم هنومن  رد 

دعب اههاگنب  ندش  کچوک  لاح  رد  زیاس  ای  يزاسیصوصخ  زا  سپ  اههاگنب  يزاسزاب  دنور  ندوب  ینالوط  هب  یطبر  لاغتشا  . دنتسین هطبار 
مدرم بلاغ  دسریم  رظن  هب  دندرک . در  ار  لاغتشا  رب  يزاسیصوصخ  یفنم  رثا  ایوق  یبرجت  جیاتن  بیترت  نیا  هب  . درادن يزاسیصوصخ  زا 

اما . تسا هدش  ماجنا  یقیقحت  نآ  دروم  رد  رتمک  دیاش  تهج  نیمههب  دننکیم و  ضرف  یهیدب  الماک  ار  یفنم  رثا  نیا  نانادداصتقا  یتح  و 
تهج یمهم  عوضوم  ندـش ، یـصوصخ  هک  تسا  نیا  نکمم  لیلد  کی  ؟ دـماین رد  بآ  زا  حیحـص  یبرجت  تروص  هب  یـضرف  نینچ  ارچ 

نیا ام  قیقحت  . دـننکیمن نارگراک  قیلعت  نیارباـنب  راـتخاس و  رییغت  هب  مادـقا  دـیدج  ناـکلام  ینعی  دـیآیمن ؛ باـسح  هب  هاـگنب  هیور  رییغت 
نتشاد هگن  تباث  اب  دنکیم ، یسررب  يروهرهب  سایقم و  هب  طوبرم  راثآ  تمسق  ود  هب  يزاسیـصوصخ  راثآ  میـسقت  هلیـسو  هب  ار  عوضوم 
سایقم شیازفا  يروهرهب ، نتـشاد  هگن  تباث  اب  دش و  دهاوخ  لاغتـشا  شهاک  تمـس  هب  تیاده  ثعاب  يروهرهب  رد  شیازفا  هاگنب  سایقم 

. دنکیم دایز  ار  لاغتشا  هاگنب ،
هدش هداد  ناشن  رادومن 2  رد  جیاتن  دراد . هاگنب  سایقم  يروهرهب و  شیازفا  هب  شیارگ  يزاسیصوصخ  تسا ، هداد  ناشن  ام  یبرجت  جیاتن 

. تسا یصوصخریغ  ياههاگنب  زا  رتگرزب  هدش ، یصوصخ  ياههاگنب  رد  يروهرهب » سایقم و   » لماوع يود  ره  تسا .
ياـههاگنب زا  رتگرزب  یـصوصخ  ياـههاگنب  رد  ساـیقم  دـصرد  یــصوصخ و 12-40 ياـههاگنب  رد  يروهرهب  دــصرد  دودـح 10-25

. دراد هراــشا  لاغتــشا  رب  يزاسیــصوصخ  تـبثم  رثا  هـب  ینمــض  تروــص  هـب  يروهرهب  رب  ساــیقم  لــماع  هـبلغ  . تـسا یــصوصخریغ 
راثآ دصرد ) 6-10  ) زا رتمک  راثآ  نیا  اما  . تسا هتـشاد  هاگنب  سایقم  يروهرهب و  رب  یتبثم  راثآ  ینامور  ناتـسراجم و  رد  يزاسیـصوصخ 

رایـسب یفنم  رثا  يزاسیـصوصخ  هجیتن  رد  هک  دـبرچیم  هاگنب  سایقم  هب  طوبرم  راثآ  هب  ابیرقت  يروهرهب  راثآ  دـندوب و  یجراـخ  رظاـنتم 
هب کیدزن  کچوک و  رایـسب  اما  تبثم ، لاغتـشا  رب  يزاسیـصوصخ  رثا  نیارکوا  رد  . تسا هداد  ناشن  تلاـح  نیا  رد  لاغتـشا  رب  یکچوک 

تبثم رثا  لاغتـشا  رب  اـما  دراد ، یفنم  رثا  هاـگنب  ساـیقم  يروهرهب و  رب  هک  نیا  دوـجو  اـب  هیـسور  رد  یلخاد  يزاسیـصوصخ  تسا . رفص 
رب يرادینعم  یفنم  رثا  يزاسیـصوصخ  یتلاح  چـیه  رد  نیارباـنب ، . تسا هدوب  ساـیقم  تفا  زا  رتشیب  يروهرهب  تفا  نوچ  تسا ، هتـشاذگ 

یطابترا هقلح  نیا  دشن ، دییات  هاگنب  هب  طوبرم  ياههداد  اب  هدوب  ضورفم  تسنل  هلاقم  رد  هک  یطابترا  هقلح  عقاو  رد  تسا . هتشادن  لاغتشا 
ياههقلح هک  تسا  نکمم  نیا  هتبلا  لدیا 2003) نورب و  ناراکمه 2006 و  نورب و   ) تسا هدشن  تیامح  زین  يرگید  هعلاطم  چـیه  طسوت 

ساـیقم رد  يزاسیـصوصخ  ریموگرم و  خرن  طاـبترا  ثعاـب  هدرک ، یـسررب  لاـح  هب  اـت  هلاـقم  هک  يدراوـم  زا  ریغهـب  يرگید  یطاـبترا 
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. دوش يروشک 

يزاس یصوصخ  هزوح  رد  يداصتقا  داهج 

يدیز رقاب 
نیا درک . دادـملق  هتفای  هعـسوت  ایوپ و  داصتقا  هب  یباـیتسد  ياـهراکهار  نیرت  یـساسا  زا  یکی  ناوت  یم  تقیقح  رد  ار  يزاـس  یـصوصخ 

هک دریگ  یم  رارق  طلتخم  یتح  زکرمتم و  ياهداصتقا  ربارب  رد  ابلاغ  دنا  هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  نآ  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  هک  هبرجت 
هسیاقم  ماقرا و  رامآ و  دراد . رارق  اه  تلود  تسد  رد  اهروشک  داصتقا  زا  يا  هدمع  شخب  نآ  رد 

شیازفا لیلد  هب  رازاب  داصتقا  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیا  یم  دیدپ  يزاس  یصوصخ  لصا  رب  ینتبم  هک  رازاب  داصتقا  زکرمتم و  داصتقا  ود 
یم لکش  رت  يوق  رت و  ایوپ  يداصتقا  دارفا  ياهدمآرد  میقتسم  شیازفا  نینچه  عیانـص و  اه و  تکرـش  اه  ییاناوت  تیقالخ و  يرو ،  هرهب 

تنار و هتفر و  رده  اه  روشک  داصتقا  ییاناوت  زا  يا  هدمع  شخب  حیحص  تراظن  مدع  لیلد  هب  یتلود  ياه  داصتقا  رد  هک  یلاح  رد  دریگ 
یصوصخ شخب  هب  یتلود  ياهدحاو  عیانـص و  لیدبت  هداس ، دودحم و  يانعم  هب  يزاس  یـصوصخ  عقاو  رد  . دبای یم  شرتسگ  یلام  داسف 

هک هنوگ  نآ  اـی  دـنوش و  یمهدرپس  یـصوصخ  شخب  هب  یتلود  تاسیـسات  اـه و  تکرـش  نآ  یط  رد  هک  تسا  يدـنیارف  اـی  دـشاب و  یم 
ياه تیلاعف  رد  مدرم  ندرک  لوئـسم  زا  ترابع  عقاو  رد  داـصتقا ، يزاـس  یـصوصخ  : » دـنیوگ یم  يزاـس  یـصوصخ  یللملا  نیب  ناـیماح 

هدنریگ میمصت  ياهداهن  مامت  تلود و  نآ  طسوت  هک  تسا  یگنهرف  زا  ترابع  يزاس ، یصوصخ  عیسو  موهفم  رد  اما  دشاب ». یمیداصتقا 
یم ماجنا  رتهب  مدرم  هک  ار  ییاهراک  تلود  هک  انعم  نیا  هب  درک . راذگاو  مدرم  هب  دیاب  ار  مدرم  راک  هک  دـننک  یم  رواب  تیعقاو  نیا  هب  نآ 
دیاب تسا  فورعم  يزاس  یـصوصخ  لصا  مان  هب  هک  ناریا  یـساسا  نوناق  رد  لصا 44  صوصخ  رد  اما  دنک . یم  راذـگاو  مدرم  هب  دـنهد 

هب یـساسا  نوناق  لصا 44  لاس 1358 ، ناـبآ  زور 9  مالـسا ، یهقف  یناـبم  زا  مهلم  یـصصخت  یـسانشراک و  ياـهرظن  هئارا  زا  سپ  تفگ 
يزیر همانرب  اب  یصوصخ »  » و ینواعت » «، » یتلود  » شخب هس  هیاپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يداصتقا  ماظن  : » دیـسر بیوصت  هب  ریز  حرش 

ماقم يوس  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 44  یلک  ياه  تسایـس  لاس 84  رد  لاح  نیا  اب  . تسا راوتـسا  حیحـص  مظنم و 
نیا هک  دش  غالبا  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  نینچمه  هوق و  هس  ياسور  هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم 

رد یعامتجا و  تلادـع  طسب  يداصتقا ، قنور  يارب  مزال  ياـهرتسب  داـجیا  روظنم  هب  یلم  داـصتقا  هرتسگ  رد  یفطع  هطقن  ناوت  یم  ار  مهم 
هب لصا 44  ياه  تسایـسیغالبا  ياهدـنب  هصالخ  یلک  روط  هب  . تسناد روشک  هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـها  هب  یباـیتسد  عومجم 

هنایلاس شهاک  : یتلود شخب  ندش  گرزب  زا  يریگولج  یتلود و  ریغ  ياه  شخب  هعـسوت  یلم  ياه  تسایـس  فلا : )  دـنب  : تسا ریز  حرش 
 ، اه شخب  رگید  هب  روبزم  لصا  ردص  زا  جراخ  قیداصم  يراذگاو  و  ( 44  ) لصا ردص  نیوانع  لومشم  ياه  تیلاعف  دصرد  ( 20  ) لقادح
رد دـصرد  هـب 25  ینواـعت  شخب  مهـس  شیازفا  ینواـعت :  شخب  یلک  ياـه  تسایـس  دـنب ب : )  . هعـسوت مراـهچ  هلاـس  همانرب 5  نایاپ  اـت 
اه تیلاعف  دصرد  ( 80  ) يراذگاو یتلود :  ریغشخب  هعسوت  یلک  ياه  تسایس  دنب ج : )  . هعـسوت مجنپ  هلاس  همانرب 5  نایاپ  ات  روشکداصتقا 
ریغ یمومع  ياه  هاگنب  ماع و  یماهـس  ینواعت  ياه  تکرـش  یـصوصخ ،  ياـه  شخب  هب  ( 44  ) لصا ردـص  لومـشم  یتلود  ياه  هاگنب  و 

زا لصاح  ياهدـمآرد  فراصم  يراذـگاو و  تامازلا  نییبت  يراذـگاو :  یلک  ياه  تسایـس  دـنب د : )  . يراذـگاو تامازلا  نییبت  یتلود و 
يارب دصرد  ( 49  ) فقـس ات  یتلود  ریغ  ياه  شخب  اب  تکراشم  یلم و  ریگارف  ياه  ینواـعت  هب  نآ  دـصرد  ( 30  ) صاصتخا يراذگاو و 

يارجا اب  تسا  حضاورپ   . اه تسایـس  نیا  فلا )  ) دنب تیاعر  اب  یتلود  ياه  تکرـش  مامت  همین  ياه  حرط  لیمکت  مورحم و  قطانم  هعـسوت 
یعامتجا و تلادـع  طسب  يداصتقا ،  قنور  يارب  مزال  ياه  رتسب  دوش ،  یم  دای  يداصتقا  بـالقنا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  قوف  ياـه  تساـیس 

ياه مازلا  داجیا  قیرط  زا  هتـشگ و  مهارف  يداصتقا و ..  هعـسوت  ياه  هماـنرب  ریاـس  روشک و  هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـها  ققحت 
ياه يرگ  يدصت  مجح  شهاک  ینواعت و  شخب  هعسوت  ینوناق  رتسب  داجیا  يزاس ،  یصوصخ  عناوم  عفر  هیامرس ،  رازاب  شرتسگ  ینوناق 
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غالبا زا  سپ  تسا  ینتفگ  هتبلا   . دـبای یم  شیازفا  ینواعت )  یـصوصخ و  یتلود ،  ریغ  ياه  شخب  ياه  تیلاعف  ًاـعبت "  تلود ،  يداـصتقا 
نانچمه اما  تسا  هدـش  ماجنا  اـه  يراذـگاو  هصرع  رد  یمهم  تامادـقا  تلود  هب  نآ  غـالبا  طوبرم و  نیناوق  بیوصت  اـه و  تسایـس  نیا 
یمومع مزع  کی  دـنمزاین  يزاس  یـصوصخ  عقاو  رد  تسا . هدـشن  فرطرب  هک  دراد  دوجو  یـصوصخ  شخب  يور  شیپ  رد  عناوم  یخرب 

يور شیپ  رد  زورما  هک  یعناوم  یخرب  رتهب  ترابع  هب  . دوش تیامح  داصتقا  رد  یـصوصخ  ياه  شخب  زا  رتشیب  هچره  اـت  تسا  روشک  رد 
رد ریبدـت  اب  دـیاب  کش  یب  هک  ددرگ  یمرب  ناریا  داصتقا  نیداـینب  ياـه  شلاـچ  عناوم و  هب  رتشیب  دراد  دوجو  روشک  رد  یـصوصخ  شخب 

تلاسر دوش . فرط  رب  يداصتقا  داهج  لاس 

نالیگ يدرونایرد  عبانم  یئاراک  شیازفا  رب  يزاس  یصوصخ  ریثات 

ردانب و لک  هرادا  عبانم  یئاراک  شیازفا  رب  يزاس  یـصوصخ  ریثات  یـسررب  ینژیب **  نیـسح  یقیقح ،  دایـص  رایماک  * ، روپلع اضر  دیمح 
هقطنم رد  یمومع  ياهالاک  یلـصا  ردانب  زا  یکی  ناونعب  نالیگ  ناتـسا  يدرونایرد  ردانب و  ناـمزاس  هدـیکچ : : نـالیگ ناتـسا  يدروناـیرد 
ردـنب هدـنیآ  ینونک و  ياهتخاس  ریز  تسا . هدوب  نآ  نوزفازور  دـشر  ثعاب  هراومه  نآ ،  رد  الاک  عاونا  یئاجباج  دـشابیم و  حرطم  لامش 

زا هنیهب  ًالماک  هدافتسا  هشیدنا  رد  دیاب  یمومع  يالاک  ياه  هنایاپ  هک  تسا  لیلد  نیدب  هدش و  هداد  صاصتخا  یمومع  ياهالاک  هب  رتشیب  ،
روظنم هب  دوـش و  یمن  يرو  هرهب  شیازفا  هب  جـتنم  يربراـب  يریگراـب و  هیلخت و  ياـه  هویـش  دـنور  همادا  . دنـشاب دوـخ  صتخم  ياـهتیفرظ 
يردنب روما  ياهتیلاعف  يدنب  میسقت  تلاح ،  نیرت  لآ  هدیا  نیرتهب و  دبای . رییغت  زین  اه  هنایاپ  نیا  تازیهجت  راتخاس و  تسا  مزال   ، تفرشیپ

ياـه هناـیاپ  رد  یـصصخت  تیریدـم  . دـشاب یم  یـصصخت  تیریدـم  راـتخاس  زا  يریگ  هرهب  اـب  هارمه  یـصاصتخا  ًـالماک  ياـه  هناـیاپ  هـب 
دمآرد و باسح  ظاحل  هب  هک  دنتـسه  یـصوصخ  ياهتکرـش  نیا  اریز   ، دـیآ یم  رد  ارجا  هب  یـصوصخ  شخب  طسوت  ًالومعم  یـصاصتخا 
يزاس و یـصوصخ  ریثات  یـسررب  اب  رـضاح  هلاقم  دنـشاب . یم  اههاگنب  ریاـس  هی  تبـسن  يرتشیب  رایـسب  تیـساسح  ياراد  دوس  اـه و  هنیزه 

یتیمکاح مهم  ناگرا  کی  ناونعب  زین  يدرون  ایرد  ردانب و  نامزاس  درکلمع  یبایزرا  رد  یعس  دنیارف  نیا  رب  طبترم  ياه  هبنج  ریاس  لیلحت 
دیلک تسا . هدـش  هتخادرپ   ، هتـشاذگ ارجا  هب  ار  يا  هدرتسگ  ياه  همانرب   ، يرگ يدـصت  روما  يراذـگاو  صوصخ  رد  شیپ  يدـنچ  زا  هک 

 . يزاس یصوصخ  ياهلدم  يزاس ، یصوصخ  ، يزاس یصوصخ  ياه  هفلوم  يدرونایرد ، ردانب و  نامزاس  اه : هژاو 
( تشر دازآ  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  - يداصتقا مولع  يارتکد  * )

يداصتقا تسایـس  هزوح  رد  عیدب  ًالماک  یـشبنج  ار  نآ  هتفرگ و  لکـش  ریخا  ياه  ههد  رد  يزاس  یـصوصخ  رتسگ  ناهج  نارود  : همدـقم
زا يوریپ  یصوصخ و  شخب  هب  نآ  يراذگاو  تلود و  شقن  شهاک  ياه  هویش  هب  نآ  هدرتسگ  موهفم  رد  يزاس  یـصوصخ  . تسا هدومن 
هک یتیعـضو  رد  دـناوت  یم  یـصوصخ  شخب  دـیدج  ياههاگنب  دورو  ورنیا  زا  دوشیم و  قالطا  يداصتقا  تامیمـصت  مامت  رد  رازاب  قطنم 

رازاب ياهورین  طـباوض و  هب  هک  دـیامن  روبجم  ار  یتلود  ياـههاگنب  دزیگنارب و  ار  تباـقر  تسا ، هدوب  رادروخرب  راـصحنا  زا  یتلود  شخب 
هدـش فیـصوت  لمکم  يزاوم و  یتیلاعف  ناونعب  يزاس  یـصوصخ  رما  بوچراچ  رد  یهاـگ  یئادزراـصحنا  دـنیارف  دـنهد . ناـشن  شنکاو 

یحارط ییایرد )  لقنو  لمح  دوبهب  یهدناماس و  روظنم  هب  يداصتقا (  ياهتـسایس  یـسررب  نیودـت و  اب  يدرونایرد  ردانب و  نامزاس  . تسا
زا تساعدـم و  نیا  رب  لاد  همه  هتفرـشیپ و ....  يروآ  نـف  یئانثتـسا و  تیعقوـم  یطیحم و  ياـهتیزم  زا  ییوـج  هرهب   ، یـشزیگنا ياـهمرها 

لقن لمح و  شخب  رد  يزاس  یصوصخ  دیدرگ ، يزیر  یپ  نالک  يداصتقا  یهدناماس  حرط  بلاق  رد  هک  ردانب  نامزاس  فادها  نیرتمهم 
يدصت لامعا  یمامت  ًابیرقت  ردانب ،  رد  تلود  تراظن  تیمکاح و  ظفح  نمـض  طابترا  نیا  رد   . تسا ردانب  رد  يردـنب  تایلمع  ییایرد و 

نمـض صوصخ  نیا  رد  هک  تسا .  هدـش  هداد  تیلاعف  هزاجا  یـصوصخ  شخب  هب  یلم  عفانم  تیاعر  يواسم و  طیارـش  اب  فذـح و  يرگ 
 ، فادها نیا  ققحت  شخب  رمث  جیاتن  زا  تسا . هتفای  ققحت  تسایس  نیا  یصوصخ  ياهتکرش  زا  يا  هضحالم  لباق  دادعت  اب  داد  رارق  داقعنا 
هار نیودـت  فدـه  اب  يزاس  یـصوصخ  لماک  یترجا  تاراصحنا و  تازاـیتما و  ضقن  ییاـیرد ، لـقن  لـمح و  هب  طوبرم  روما  يراذـگاو 
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لابندب . تسا یجراخ  یلخاد و  يراذگ  هیامرس  بذج  يداصتقا و  تینما  نیمات  روظنم  هب  یکیتلپوئژ ، طیارـش  هب  هجوت  اب  بسانم  ياهراک 
رد صصختم  ریغ  یناسنا  يورین  رفن  هب 2000  بیرق  لیدعت  اب  ردانب  زیهجت  هعـسوت و  زا  رتارف  يدرونایرد ،  ردانب و  نامزاس  اهـشالت ،  نیا 

تیوقت و  ، زاین دروم  صـصختم  نانکراک  شناد  یناسر  زورب  ینف و  یملع و  حطـس  ياقترا  لصا  رب  ار  دوخ  تمه  هتـشذگ  ياهلاس  لوط 
رد دیاب  ردنب  یلک  ماظن  نالک ،  داصتقا  درکیور  رد  اهـشور : دراوم و  . تسا هداد  رارق  یمالـسا  يروهمج  ییایرد  نیناوق  تیمکاح  هعـسوت 
 ، هدوب لقن  لمح و  يارب  نکمم  هنیزه  نیرتمک  هب  یبایتسد  ردنب  متسیس  فده  يداصتقا ،  رظن  زا  دشاب . هتشاد  مهس  روشک  دنیارف  هعـسوت 

درکیور رد  ردنب  فادها  زا  یجراخ  زرا  بسک  عبانم و  زا  هنیهب  هدافتسا   ، هژیو قطانم  هعـسوت  دربشیپ  نیمز ،  زا  رتهب  هدافتـسا  هکنیا  نمض 
ریذپ ناکما  یتلود  قایس  کبس و  هب  تیریدم  لامعا  اب  نآ  ققحت  یفادها ،  نینچ  میسرت  اب  يدرکیور و  نینچ  رد  . دشاب تسا  نکمم  قوف 

ياهتیلاعف زا  یـشخب  ماجنا  يراذـگاو  . دـیدرگ یقلت  يرورـض  يرما  يردـنب  تایلمع  تیریدـم و  رد  تلود  تلاخد  شهاک  موزل  هدوبن و 
رما رد  هژیوب  نالیگ  ناتسا  يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یتیمکاح  ریغ  ياهتیلاعف  رد  مدرم  رتشیب  تکراشم  یتلود و  ریغ  شخب  هب  يردنب 
نیا رد  هچنآ  اذل  . دیدرگ زاغآ  لاس 1375  طساوا  زا  يدـج  روطب  اه  یتشک  زا  الاک  يریگراب  هیلخت و  ریظن  یتایلمع  یـصصخت  ياهتیلاعف 

ناتـسا يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  درکلمع  اهیلاعف و  نوماریپ  یـسررب  هعلاطم و  زا  تسا  ترابع  تفرگ  دـهاوخ  رارق  هجوت  دروم  هلاـقم 
فادها و ققحت  رد  یمدرم  تکراشم  تبثم  تارثا  زا  یهاگآو  یصوصخ  شخب  هب  تامادقا  زا  شخب  نیا  يراذگاو  زا  دعب  لبق و  نالیگ 

ناتـسا يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  . تسا دـمآرد  شیازفا  نآ  عبت  هب  اـه و  هنیزه  لـیلقت  عباـنم و  یئاراـک  دـشر  هب  ور  دـنور  یـسررب  زین 
بیقعت يدج  روطب  دعب  هب  لاس 1375  زا  ار  دوخ  يرگ )  يدصت  هب  طوبرم  روما  یتیمکاح (  ریغ  یتایلمع  ياهتیلاعف  يراذگاو  اب  نالیگ ، 

هنیزه شهاک   ، یتلود یـسارکوروب  لیلقت  ریظن  یعفانم  ، تسا هتـشاد  رب  رد  هعماج  يارب  مه  ردنب و  يارب  مه  يددعتم  عفانم  رما  نیا  دومن . 
هنیهب هدافتسا  يرادا ،  راتخاس  حالـصا  نآ  لابند  هب  رهام و  ریغ  یناسنا  يورین  شهاک  تازیهجت ،  يرادهگن  تاریمعت و  هنیزه  یلنـسرپ و 

هب ناناوج  يارب  لاغتـشا  داجیا   ، هعماج لعفلاب  هوقلاـب و  ياـه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  شیازفا  ، دوجوم ياهدادعتـسا  صـصختم و  ياـهورین  زا 
قیرط زا  يردنب  ياهتیفرظ  شیازفا   ، اهتخاس ریز  يزاسزاب  هعـسوت و  داجیا و   ، ناراکیب دادـعت  يرهـش و  هعماج  تبـسن  هب  هجوت  لباق  نازیم 

کیفارت شهاک  شرگن  اب  لقن  لمح و  لیاسو  ددرت  دـیدج  ياهریـسم  داجیا   ، رواجم ياـهتیمز  تفاـیرد  رتشیب و  نیمز  يارب  اـضاقت  حرط 
نآ زا  تیامح  روظنمب  یـصوصخ  شخب  هب  يردـنب  روما  هبرجت  لاقتنا  هیـشاح ،  رد  یتامدـخ  لـغاشم  یخرب  داـجیا  نآ  لابندـب  يرهش و 

اب دسریم  رظنب  اذل  تسا . يردنب  ياهتیلاعف  هب  طوبرم  ياهتخاس  ریز  زاس  تخاس و  رما  رد  ناراذـگ  هیامرـس  زا  یتیامح  ياهتـسایس  لامعا  ،
یفیک اب  تامدخ  دیلوت  عبانم  رد  یئاراک  شیازفا  ببس  هک  یلماوع  یسررب   ، يزاس یصوصخ  زا  سپ  هتشذگ  لاس  دنچ  درکلمع  هب  هجوت 

لوا هتـسد  . میتـسه هجاوم  رـصانع  هتـسد  هس  اـب  ًـالومعم  ردـنب ،  اـب  طاـبترا  رد  . ددرگ تیمها  اـب  يرورـض و  دـنا ،  هدـش  ناـیرتشم  هب  رتـهب 
هتـسد هس  نیا  زا  کیره  . ردـنب ناربراک  موس : هتـسد  . ردـنب نارازگراک  : مود هتـسد  . ییانبریز تاناکما  تازیهجت و  ، تاسیـسات ، نیمز : لـماش
نییعت روظنمب  لاح   . دـیامن یم  دروآرب  ار  ینوگانوگ  تاراظتنا  دوخ  مهـس  تبـسن  هب  دـننکیم و  اـفیا  ردـنب  رد  یتواـفتم  ياهـشقن  رـصانع 

دـشابیم تلود  تیکلام  رد  ًاتدمع  هک  لوا : هتـسد  رـصانع  . دسریم رظنب  هدش  دای  رـصنع  هس  زا  کی  ره  یلامجا  یـسانشزاب  قیقحت  فادـها 
لباق رـصانع  زا  هتـسد  نیا  شقن  مهـس و  نیاربانب  دنک .  یمن  ادیپ  ینعم  ردـنب  دوجو  هیلوا  تاناکما  نیا  نتـشاد  نودـب  تشاد  ناعذا  دـیاب 

نردم و تازیهجت  دـمآزور و  رتهب و  يژولونکت  يروآ و  نف  زا  دـناوتب  ردـنب  کی  ردـقره  تسا  یعیبط  هدوب و  راکنا  لباق  ریغ  هظحالم و 
لیلد نیمهب  دوب و  دهاوخ  رادروخرب  يرتالاب  تیفرظ  تیلباق و  زا  تبسن  نامه  هب  ، دشاب رادروخرب  هدرتسگ  یئانبریز  تاناکما  تاسیسات و 
ردنب ناگدننک  هرادا  نامه  عقاو  رد  نارازگراک  ینعی  مود : هتسد  رـصانع  . دوریم رامـشب  یـساسا  يروحم و  شقن  لوا  هتـسد  رـصانع  شقن 

بوچراچ رد  هلوحم  فیاظو  يارجا  ، دوس نیمات  رب  هوالع  نارازگراک  همه  یلـصا  فده  دـنیامن .  یم  هضرع  ار  تامدـخ  عاونا  دنتـسه و 
راوتـسا هاگدـید  نیمه  ساسا  رب  یناـمزاس  راـتفر  دـعاوق  هدوب و  یتلود  نآ  شرگن  ًاـمامت  هک  هدوب  ردـنب  تیزکرم  یغـالبا  فیاـظو  حرش 

. دنتسه ناگدننکدراو  ناگدننکرداص و  ، یناریتشک ياهتکرـش  اه و  یتشک  ناکلام  عقاو  رد  ، ردنب ناربراک  ینعی  موس : هتـسد  رـصانع  . تسا
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ار ردنب  تامدخ  زا  هدافتسا  ياهب  عقاو  رد  هک  دنتسه  یناسک  ردنب  ییاهن  ناربراک  . دیامن یم  هدافتسا  ردنب  زا  میقتسم  روطب  ناربراک  یخرب 
یصوصخ و شخب  هب  روما  يراذگاو  زا  دعب  لبق و  هرود  رد  لوا  هتسد  رصانع  يریذپ  شقن  نازیم  یسررب  قیقحت  نیا  فده  دنرادرپ . یم 

هدودـحم . تسا يردـنب  ياهدـمآرد  شیازفا  هنیزه و  شهاک  یـسررب  ًالباقتم  یئاراک و  نازیم  شیازفا  رد  هتـسد  نیا  رـصانع  روضح  ریثات 
 ( يردـنب روما  ییایرد و  روما  ردـنب (  تاـیلمع  تنواـعم  تیلاـعف  هزوح  هب  عوضوم  تیعبط  تیهاـم و  دـٌعب  زا  قیقحت  هدودـحم  : یعوضوم

ردانب و لک  هرادا  رد  قیقحت  يانبم  : یناکم هدودحم  . تفرگ رارق  شاکنک  دروم  یـساسا  ییانبریز و  لماوع  اتـسار  نیا  رد  دوشیم و  طوبرم 
کـینکت  زا  قیقحت  نیا  ماـجنا  يارب  هدوب و  يا  هناـخباتک  هعلاـطم  هژورپ  نیا  رد  قـیقحت  ماـجنا  هویـش  هدوـب و  نـالیگ  ناتـسا  يدروناـیرد 

هنیمز رد  يا  هناخباتک  تاعلاطم  هنیمز  رد  يراکهار  هب  یبایتسد  روظنمب  . تسا هدـش  يرادرب  هرهب  تاـعالطا  يروآ  عمج  رد  مه  هبحاـصم 
يزاس یـصوصخ  ریظن :  تـالاوس  یخرب  خـساپ  هب  یباـیتسد  یـصوصخ و  شخب  هب  درکیور  هشیدـنا  رکفت و  شیادـیپ  یگنوگچ  لـلع و 
شخب ناراذگ  هیامرس  ناوتیم  هنوگچ  ًاتیاهن  دنکیم و  لابند  يزاس  یصوصخ  هک  یفادها  يزاس و  یـصوصخ  فلتخم  ياهلکـش  تسیچ ؟

يردـنب و روما  هنیمز  رد  اهرانیمـس  رد  هدـش  هیهت  تالاقم  زا  هدافتـسا  زج  يا  هراـچ  دومن و  يراذـگ  هیامرـس  رما  هب  قیوشت  ار  یـصوصخ 
يراذگاو یسررب  نینچمه  روشک و  یناگرزاب  ردانب  رد  يردنب  ياهتیلاعف  يراذگاو  هنیمز  رد  هدش  ماجنا  ياهشهوژپ  زا  هدافتسا  ییایرد و 

عوضوم ندرک  يدربراک  ناکما  روظنم  هب  تیاهن  رد  تشادن . دوجو  اقیرفا  اکیرما و  - ییایـسآ ییاپورا - ياهروشک  رد  يردـنب  ياهتیلاعف 
رد دوجوم  رامآ  تاعالطا و  عومجم  زا  ( يردـنب - ییایرد  ) یتایلمع ياهدـحاو  يزاس  یـصوصخ  دـعب  لـبق و  تیعـضو  هسیاـقم  قیقحت و 
زا يدودحم  دادعت  اهنت  قیقحت ،  ورملق  ندرک  دودحم  نمـض  تسا  هدش  یعـس  دـنور  نیا  رد  هتـسج و  هرهب  هنایلاس  درکلمع  ياه  هچرتفد 

یـسررب قیقحت  فده  نوچ  ؟ تسیچ يزاس  یـصوصخ  : لیلحت هیزجت و  . دنریگ رارق  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  یتایلمع  ياهـصخاش 
عوضوم تیادـه  رد  هنیمز  نیا  رد  يزاس  یـصوصخ  فیراعت  هب  یلامجا  هراشا  ، تسا رظن  دـم  ردانب  نامزاس  رد  يزاـس  یـصوصخ  دـنور 

يریگراکب ای  یصوصخ و  شخب  هب  یتلود  شخب  زا  تازیهجت  تاسیسات و  ، نیمز تیکلام  لاقتنا  يزاس  یـصوصخ  -1. ددرگیم عقاو  رثوم 
ینعم هب  يزاس  یصوصخ  -2. ردنب تاسیـسات  تازیهجت و   ، اه متـسیس  رد  اه  يراذـگ  هیامرـس  هجدوب  نیمات  رد  یـصوصخ  شخب  هیامرس 

فیرعت رـس  رب  قـفاوت  . يردـنب تامدـخ  ردـنب و  تاسیـسات  يربـهار  هیامرـس و  نیماـت  رد  یـصوصخ  شخب  هدرتـسگ  میقتــسم و  تلاـخد 
موهفم هدـننک  سکعنم  دـناوتب  اـت  دریگ  تروص  یفاـک  تقد  اـب  ماوت  دـیاب  رداـنب  ناـمزاس  رد  نآ  دـنور  يدـنبرکیپ  يزاـس و  یـصوصخ 

ار نآ  داعبا  یگدرتسگ و   ، ردنب ياه  ییاراد  تامدخ و  ياهیگژیو  ظفح  نمـض  ات  دـشاب  ردانب  ياهتیلاعف  بوچراچ  رد  يزاس  یـصوصخ 
شور هار و  یگنوگچ و  زا  رطاخ  تیاضر  بسک  جـیاتن و  تسا  مهم  يزاس  یـصوصخ  رد  هچنآ  . دریگ رب  رد  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ،  رد 

لیالدـب بسانم و  روطب  رگا  ردانب  يزاس  یـصوصخ  : ردانب يزاس  یـصوصخ  . تساه هنیمز  ریاس  رد  نآ  هعـسوت  طـسب و  نآ و  اـب  دروخرب 
ياه حرط  رگا  لاح  نیع  رد   . دزاس مهارف  داـصتقا  نـالک  هزوح  رد  روشک  داـصتقا  يارب  ار  يرایـسب  دـیاوف  دـناوتیم  دریذـپ  تروص  هجوم 

يا هظحالم  لباق  دوس  ردانب  زا  ناگدننک  هدافتـسا  ملـسم  ردق  ددرگ  هیارا  یحارط و  هبناج  همه  تاعلاطم  ماجنا  اب  ردانب  يزاس  یـصوصخ 
نامدنار دوبهب   ، يراجت تالدابم  لیهـست  لماش  ردانب  يزاس  یـصوصخ  اب  طابترا  رد  يدیلک  فادها  اهروشک  همه  رد  ًابیرقت  . درب دنهاوخ 

.و تسا فادها  نیا  هب  لین  يارب  يرورض  طرش  شیپ  کی  ردانب  راک  هب  طوبرم  تاحالـصا  . تسا یتلود  ياه  هنیزه  شهاک   ، ردانب يراک 
هرادا و اب  هطبار  رد  ًالوصا  . تسا هدرتسگ  ردنب  نآ  دوخ  زا  ردنب  کی  تارثا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رطاخب  دیاب  ناراذگ  تسایـس  اتـسار  نیا  رد 
رد دنشاب  هتشاد  رظن  قافتا  نآ  هرابرد  هطوبرم  ياهفرط  همه  هک  درادن  دوجو  درفب  رصحنم  نودم و  متسیس  کی  ردانب  تیریدم  تالیکشت 

تیکلام رد  ًالومعم  ردانب  نپاژ  روشک  رد  . دوش یم  هرادا  اهنامه  طسوت  هتخاس و  یـصوصخ  ياهتکرـش  طسوت  ردانب  گـنک  گـنه  روشک 
هرادا تیکلام  رد  ردانب  دنله  مادرتور  رد  . ددرگیم رداص  یصوصخ  ياهتکرش  هب  يردنب  تاسیسات  زا  هدافتـسا  زوجم  هدوب و  یتلود  شخب 

تایلمع تیریدم و  ، تیکلام ردنب  هرادا  روپاگنـس  رد  . دنهد یم  هراجا  یـصوصخ  ياهتکرـش  هب  تدم  زارد  تروصب  ار  اهنآ  هدوب و  ردـنب 
هلمج زا  يداــــیز  ياــــهروشک   ، ناتـــــسلگنا رد  رداــــنب  يزاــــس  یـــــصوصخ  لابندــــب  . دراد راــــیتخا  رد  ار  يرنیتناــــک  رداــــنب 
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یمیالم لکش  کی  زج  يزیچ  دنا  هداد  ماجنا  ناشردانب  يزاس  یصوصخ  يارب  ار  ییاه  همانرب  ایبملک  دنلیات و  ، ایلاتیا ، یلیش ، وندنالز ، يزلام
هتسباو كرتشم و  ياهتکرش  ای  یصوصخ  شخب  هلیسوب  يا  هدش  باختنا  يردنب  تامدخ  ماجنا  هب  رجنم  هک  تیلووسم  تردق و  لاقتنا  زا 

یـصوصخ نیاربانب  . دـشاب یمن  تاظحالم  تاقیقحت و  اـب  ییارجا  ياـهدادرارق  زاـیتما و  قح   ، هراـجا تسیل  ساـسا  رب  یتلود  ياـهداهن  هب 
یعقاو لاقتنا  هب  زاین  اریز  . دریگیم رارق  لمع  دروم  رتمک  تسا و  هدش  هتخانش  رتمک  نآ  یعقاو  ياه  مزیناکم  هتفرگن و  لکـش  یعقاو  يزاس 

یـصوصخ ياهتکرـش  هب  يردنب  تامدـخ  زا  ینیعم  هیارا  تیلووسم  لاقتنا  . دـشابیم یـصوصخ  شخب  هب  یتلود  شخب  زا  اهییاراد  تیکلام 
ارچ . دـشاب یمن  تیلووـسم  تردـق و  لاـقتنا  يزاـس  یــصوصخ  هکیلاـح  رد  . ددرگیم ارجا  حرطم و  يزاـس  یــصوصخ  ناوـنع  هـب  بـلغا 

مادقا نیا  هیجوت  يارب  . دراد دوجو  ردنب  هعسوت  یصوصخ و  شخب  تکراشم  شیازفا  هب  رتشیب  لیامت  دهاش  اهزور  نیا  ؟  يزاس یصوصخ 
يراجت ياه  یتشک  ددرت  رتشیب  هچره  شرتسگ  -1: دوش یم  حرطم  هدمع  لالدتـسا  هس  ردنب  فیاظو  زا  یخرب  ماجنا  رد  هنایوج  تکراشم 
شیازفا تهج  رد  تارابتعا  ياـطعا  رما  رد  لیهـست  -2. دوش یم  هیارا  ناربراک  هب  هک  یتامدـخ  هنماد  هعـسوت  زین  ینیمز و  لـقن  لـمح و  و 

رهب . یتایلمع يرو  هرهب  ییاراک و  شیازفا  -3. يردنب تازیهجت  نیمات  ییانب و  ریز  تاسیسات  تخاس  صوصخ  رد  ناراذگ  هیامرـس  لیامت 
زا هچنآ  . تسا هداد  رارق  انبم  ار  " ردنب فیاظو  رتهب  يارجا  " فده  ، یـصوصخ شخب  هب  ردنب  فیاظو  زا  یخرب  يراذـگاو  رد  تلود  لاح 
هب تیعـضو  نیا  شهاک  يارب  دنـشابیم و  هجاوم  ییاهیراوشد  اب  دوخ  یلـصا  فیاـظو  يارجا  رد  رداـنب  زا  یخرب  تسا  دوهـشم  رما  رهاوظ 

رتشیب هچ  ره  روضح  رما ،  نیا  لیلد  دـیاش  . تسا هتفهن  فیاظو  زا  شخب  نآ  يزاس  یـصوصخ  رد  اـهنت  راـک  هراـچ  دـننک  یم  رکف  هابتـشا 
ار ینـالوط  یلکیـس  ندومن  یط  موزل   ، یتـلود تیریدـم  رب  مکاـح  طـباوظ  تاررقم و  رد  تارییغت  داـجیا  هدوب و  روکذـم  روـما  رد  تلود 

دیاـب . تسا یـصوصخ  شخب  یناـمزاس  غولب  يدـنمناوت و  رتشیب  هچ  ره  تخانـش  هجوت  روخ  رد  لـمات و  لـباق  هتکن  . دـنایامن یم  يرورض 
ماجنا هب  رداق  یصوصخ  شخب  ایآ  ؟ ریخ ای  تسا  رادروخرب  یبولطم  یلام  ناوت  یتالیکشت و  ناوت  زا  یـصوصخ  شخب  ایآ  هک  دوب  نئمطم 

ایآ ؟ هن ای  دراد  دوخ  دوس  ددجم  يراذگ  هیامرـس  هب  یلیامت  ًالوصا  ایآ  ؟و  ریخ ای  تسه  يردنب  ياهتیلاعف  هعـسوت  هنیمز  رد  يراذگ  هیامرس 
یـشور دیاب  ، دشاب یفنم  ای  تبثم  قوف  تالاوس  هب  خساپ  هکیتروص  رد  ؟ دراد ار  لعفلاب  هوقلاب و  ناوت  تروصب  یتآ  تادـهعت  ماجنا  ناکما 
قیقحت زا  لصاح  جیاتن  ذخا  نودب  يراذگاو  دنیارف  رد  هلجع  باتـش و  لامعا  هنرگو  دیزگرب . یـصوصخ  شخب  ناوت  تیعقاو و  اب  قباطم 
دهاوخن زین  ناربج  ناکما  هتشادن و  یلم  ياه  هیامرـس  تاناکما و  نداد  رده  زج  يا  هجیتن  هدش و  یقلت  ثبع  یمادقا   ، قوف ياه  هنیمز  رد 

راصحنا و داجیا  رطخ  -1: درمش رب  ریز  حرشب  ناوتیم  ار  يزاس  یـصوصخ  زا  یـشان  تارطخ  لامجا  روطب  يزاس : یـصوصخ  تارطخ  . دوب
اب ینابت  رطخ  -4. نآ شیازفا  دیلوت و  رب  دیکات  ياج  هب  يروآدوس  رب  دیکات  -3. هبناجدنچ راصحنا  داجیا  -2. تباقر طیحم  یجیردت  فذح 

یفنم تارثا  شهاک  يزاس و  یصوصخ  یلامتحا  تارطخ  عفر  يارب  يزاس : یـصوصخ  تامازلا  ناربراک . ياه  هنیزه  شیازفا  -5. ناربراک
شور یتایلام و  قیقد  نیناوق  عضو  -1: دریگ تروص  ریز  حرشب  یتامادقا  دیاب  ًارمتسم  ، دازآ تباقر  یتباقر و  طیحم  داجیا  يارب  هژیو  هب  نآ 
شخب درکلمع  اــه و  هــفرعت  لرتــنک  يارب  تاررقم  عــضو  -3. یــصوصخ شخب  لوـقعم  اـن  دوـس  زا  يریگوـلج  -2. نآ لوـصو  مـکحم 
داجیا -7. نآ اب  بسانتم  تاررقم  نیناوق  یتباقر و  رازاب  داـجیا  -6. اهلانیمرت زا  یمومع  هدافتسا  -5. میارج اه و  قیوشت  لامعا  -4. یصوصخ

تاعالطا رمتـسم  شیازفا  -8. لوـقعم ریغ  دوـس  فذـح  تـمیق و  شهاـک  تـیفیک و  شیازفا  روـظنمب  یتامدــخ  ياهتکرــش  نـیب  تباـقر 
. تیاده لرتنک و  رثوم  ياه  مزیناکم  زا  يدنم  هرهب  طیحم و  تخانش  روظنم  هب  نانآ  شناد  یفیک  حطس  اقترا  یتلود و  شخب  نارازگراک 

طیحم طیارـش  ساسا  رب  اهلدـم  زا  کی  ره  باختنا  هک  دراد  دوجو  يزاـس  یـصوصخ  زا  یتواـفتم  ياهلدـم  يزاـس : یـصوصخ  ياهلدـم 
لیذ رد   . دریذپ یم  تروص  نآ  کیژتارتسا  فادها  نتشاد  ظاحل  اب  ردنب و  طیحم  روشک و  لک  رب  مکاح  یعامتجا  يداصتقا ،  یـسایس ، 
کی رد  تلود  ماهس  شورف  داهنـشیپ  : تلود ماهـس  شورف  داهنـشیپ  : فلا . دوش یم  هراشا  يزاس  یـصوصخ  اه  لدم  لاکـشا و  زا  یخرب  هب 
تلود ماهس )  زا  یـشخب  شورف   ) مود دروم  رد  . دشاب تلود  ماهـس  زا  یـشخب  ای  مامت  شورف  لماش  تسا  نکمم   ، ردنب رد  رقتـسم  تکرش 

ياههورگ یخرب  اب  اهنت  ای  یمومع  روطب  ناوتیم  ار  داهنـشیپ  نیا  ریخ . ای  دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ماهـس  تیرثکا  هک  دریگب  میمـصت  دـیاب 
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هک داد  هراجا  زین  یجراخ  ياهتکرش  هب  درک و  هدافتـسا  یلخاد  ناراذگ  هصقانم  تکراشم  زا  ناوتیم  یتح  . درک حرطم  بختنم  یـصوصخ 
دریگب میمـصت  تسا  نکمم  تلود  اه : یئاراد  شورف  .ب : دـشاب هتـشاد  یپ  رد  یتالکـشم  هلئـسم  نیا  هتبلا  . دـننک تکرـش  هصقانم  نیا  رد 

: ردنب تاسیـسات  .ج : دریگیم رارق  هدافتـسا  دروم  ایناتیرب  رد  یمتـسیس  نینچ  دسریم  رظنب  . دراذگب شورف  ضرعم  رد  ار  ردنب  یتلود  اهییاراد 
راذـگاو و یـصوصخ  شخب  هب  ار  اـهنآ  زا  يرادرب  هرهب  زاـیتما  هریغ )  تاسیـسات و  نیمز ،  دوخ (  ياهییارادـشورف  نودـب  دـناوتیم  تلود 
ام روشک  رد  هلمج  زا  اهروشک و  زا  یخرب  رد  راـک  نیا  دریگب . رظن  رد  تکرـش  تادـهعت  هدافتـسا و  هوحن  هراـجا ،  يارب  یـصاخ  طـیارش 

هرهب یتلود و  تیکلام  رارمتـسا  نتخادـنا  رطخ  هب  نودـب  دـناوت  یم  تلود  ردـنب : یقاـحلا  شخب  يزاـس  یـصوصخ  .د : تسا هدـش  ماـجنا 
دروم رد  هلئـسم  نیا  دـنک . رداص  ار  دـیدج  تایلمع  زا  یخرب  رد  یـصوصخ  شخب  تکراشم  هزاـجا  ، ردـنب دوجوم  تاسیـسات  زا  يرادرب 

نانکراک تکراشم  اب  يزاس  یـصوصخ  زا  یلکـش  ردـنب : نانکراک  ینواعت  ياهتکرـش  داجیا  .پ : تسا ققحت  لباق  يرنیتناک  ياـه  هناـیاپ 
نانآ زا  ینابیتشپ  روظنم  هب  ردـنب  يوس  زا  تالیهـست  ياطعا  هروظنمدـنچ و  ینواعت  لیکـشت  بلاـق  رد  هک  تسا  ردـنب  هتـسشنزاب  لـغاش و 

ینوناـق تافیرـشت  قیرط  زا  ینواـعت  نیا  هب  فیاـظو  زا  یـشخب  يراذـگاو  تاررقم ،  نیناوق و  یخرب  دوجو  لیلدـب  تروـص  ره  رد  تسا .
رگم دـنک  ارجا  یلم  عفاـنم  ظـفاح  یتلود و  یناـمزاس  ناونعب  ار  دوخ  شقن  بساـنم  هنوگب ا ي  دـناوت  یمن  ردـنب  هرادا  دریگ . یم  تروص 

تاکن زا  یکی  . دـشاب هاگآ  ًالماک  ردـنب  رب  تامیمـصت  ریثات  نازیم  هعماج و  ءاضعا  زا  کی  ره  تاریثات  و  اـهتیفرظ ،  اهیدـنمناوت ،  زا  هکنیا 
تسا روشک  فلتخم  ردانب  يارب  نآ  یئارجا  ياه  مزیناکم  نییعت  يزاس و  یصوصخ  زاجم  ياهشور  زا  یکی  شنیزگ  اتـسار ، نیا  رد  مهم 

اذل . دشاب هتـشادن  يراگزاس  یئوسمه و  هقطنم  يداصتقا  راتخاس  یعامتجا و  یگنهرف ،  طیحم  اب  هدش  دای  ياهـشور  یخرب  تسا  نکمم  . 
يراذگ تسایـس  يزاس  یـصوصخ  رما  رد  دیاب  ردـنب  ره  یلحم  يا و  هقطنم  طیارـش  دوجوم و  تازیهجت  تاسیـسات و  تعـسو ،  ساسا  رب 

فلتخم و ياـهروشک  رد  ریخا  ههد  دـنچ  رد  یـصوصخ  یتـلود و  شخب  درکلمع  هسیاـقم  يزاـس : یـصوصخ  ياـهحرط  فادـها  دوـمن .
یم تیلاـعف  هب  متـسیس  نیا  تحت  هک  يدارفا  دزن  رتـشیب  هزیگنا  نآ و  یتاذ  تیهاـم  ظاـحل  هب  یـصوصخ  شخب  رتـشیب  يرو  هرهب  شیاـمن 

لماوع نتشاد  ظاحل  اب  دیاب  متسیس  رییغت  نیا  درادیماو . یـصوصخ  هب  یتلود  زا  متـسیس  رییغت  هب  ار  روکما  ناراکدنا  تسد  بلغا  ، دنزادرپ
تـسدب نآ  زا  یتسرد  حیحـص و  تخانـش  ای  دـشابن و  دـعاسم  لماوع  نیا  ات  . دریذـپ تروص  يداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس ،  یعاـمتجا ، 

دریگب توق  روصت  نیا  دیابن  یفرط  زا   . دوب دهاوخن  رتشیب  يرو  هرهب  نیمـضت  هب  رداق  ناونع  ره  هب  لکـش و  ره  هب  يزاس  یـصوصخ  ، دیاین
دنشاب رگیدکی  لمکم  هراومه  دناوتیم  متسیس  ود  نیا  هکلب  تسا  یتلود  شخب  لامک  مامت و  نتشاذگ  رانک  هلزنم  هب  يزاس  یصوصخ  هک 

یـصوصخ ياه  حرط  رد  فادها  توافت  . دوش نییبت  صخـشم و  روشک  يداصتقا  ماظن  یلک  راتخاس  رد  یتسردب  کی  ره  فیاظو  دـیاب  و 
ماظن رد  تلود  نالک  فادـها  اب  يراگزاس  ییوس و  مه  اهحرط ،  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هتبلا  هک  دـشابیم . اهنآ  عونت  لیلدـب  يزاـس 

فادها یخرب  يزاس  یصوصخ  حرط  يارجا  رد  یگدزباتش  لیلدب  دوشیم  هدهاشم  ًاضعب  دنهد . رارق  رظن  دم  ار  اه  همانرب  يداصتقا و  یلک 
یـصوصخ ياهتیلاعف  نیرت  هدـمع   ، یئانبریزئ مهم  فدـه  هس  لقادـح  دـشابیم .  ریاغم  تلود  تسایـس  ياه  هبنج  رگید  اب  حرط  دـصاقم  و 

يارب دـیاب  ناـنآ  هک  یتمیق  شهاـک  دوشیم و  هئارا  ردـنب  ناربراـک  هب  هک  یتامدـخ  تیفیک  شیازفا  -1. دـنهد یم  لیکـشت  ار  ردانب  يزاس 
یــصوصخ و شخب  عباـنم  يریگراـک  هـب  قـیرط  زا  يزکرم  تـلود  هژیو  هـب  یتـلود  شخب  یلاـم  راـب  شهاـک  -2. دزادرپب ردنب  تامدـخ 

تیریدم اقترا  -3. یتلود ریغ  ياهـشخب  زا  تایلام  لوصو  قیرط  زا  تلود  دـمآرد  شیازفا  ای  یتلود و  شخب  ياـجب  عباـنم  نیا  ینیزگیاـج 
يزاس یصوصخ  ياه  حرط  يارجا  دنیارف  رد  ًانیقی  ( یتایلمع يرو  هرهب  یهدزاب و  شیازفا  هملک  رت  قیقد  موهفم  هب  ) ردنب فلتخم  ياهشخب 
شخب هیامرـس  ناـبحاص  قیوشت  :• دومن     هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  لاـمجا  روـطب  هک  دوـشیم  لاـبند  زین  يرگید  قـقحت  لـباق  فادـها 
تورث هرابود  عیزوت  ...... • ولیس و     ، رابنا هطوحم و  تخاس  ریظن  ، يردنب ياهتیلاعف  فلتخم  ياه  شخب  رد  يراذگ  هیامرس  هب  یـصوصخ 

راک يورین  يارب  دیدج  لاغتشا  ياه  هنیمز  داجیا  .• ردنب     يارب  رتشیب  ای  دیدج و  يراجت  ياهزوح  بذج  .• یعامتجا     فادها  رگید  و 
يریگراکب قیرط  زا  يروآ  نف  لاقتنا  .• یتلود     یـصوصخ و  شخب  نیب  ام  يداصتقا  ، يراـجت  ، یتیریدـم ياهکـسیر  میـسقت  .• یلحم    

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهحرط راظتنا  دروم  یتاذ  يایازم  رگناشن  ًابلاغ  فادها  . یلم رتشیب  يرو  هرهب  تهج  رد  يردنب  تاعالطا  شدرگ  .• هتفرشیپ     تازیهجت 
زا عفنیذ  یلـصا  ياههورگ  ریز  لودـج  . تسا رادروخرب  مزال  تیولا  زا  یلـصا  عفنیذ  ياـهفرط  نییعت  . دنـشاب یم  رداـنب  يزاـس  یـصوصخ 

ياه حرط  رد  یلـصا  عفنیذ  ياهفرط  راـظتنا و  دروم  ياـیازم  : زا دـنترابع  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  رداـنب  يزاـس  یـصوصخ  ياـهحرط  يارجا 
فیرعت ناـکما  هجیتن  رد  تلود و  لرتنک  زا  رتشیب  يدازآ  رداـنب *     ناـمزاسراظتنا  دروم  ياـیازم  عفنیذ     فرطردـنب  يزاـس  یـصوصخ 

اب قباـطم  تیلوئـسم  شیازفا  یلاـم *. فادـها  قیقد  فیرعت  رد  ییاـناوت  شیازفا  دـنرادروخرب *. تیوـلوا  زا  هک  یعماـج  فادـها  رتناـسآ 
عیزوت لباقتم *. یهد   دیسبوس  لامتحا  شهاک   ، اه هنیزه  اه و  هفرعت  رتشیب  طابترا  ناکما   ، اه هنیزه  رتشیب  تیفافـش  هدش *. نییعت  فادها 

هنیزه اـهالاک  زا  رتمک و  هنیزه  اـه  یتشک  زا  ًـالومعم  رداـنب  نیا  رد  اریز  یتامدـخ  ردـنب  دروم  رد  هژیوب  يردـنب  ضراوع  اـه و  هنیزه  رتهب 
موادت يارب  هک  ییانب  ریز  يراذگ  هیامرس  نازیم  دروم  رد  یصوصخ  شخب  يراذگ  هیامرس  تیلوئـسم  شیازفا  دوش *. یم  هبلاطم  يرتشیب 

ياـهروشک تیریدـم  ینف و  صـصخت  زا  هدافتـسا  يارب  یتصرف  داـجیا  هناـیاپ *     رازگراـک  . تسا يرورـض  يرما  اـهنآ  يراـجت  تیلاـعف 
نآ ماجنا  دصق  تکرـش  دوخ  هک  یتیلاعف  عون  ره  صوصخ  رد  ثلاث  ياهفرط  اب  یبناج  ياهدادرارق  دقع  رد  يدازآ  روشک *. رد  یجراخ 

تیفافـش هدش *. نییعت  یتایلمع  یلام و  فادها  ماجنا  صوصخ  رد  مات  تیلوئـسم  دـیآ *.) یمن  رب  نآ  هدـهع  زا  یبوخ  هب  ایو  درادـن (  ار 
    * ناـیرتشم دـنکیم . يریگولج  لـباقتم  یهد  دیـسبوس  زا  دزاـسیم و  رـسیم  اـه  هنیزه  ساـسا  رب  ار  اـه  هفرعت  عضو  ناـکما  هک  اـه  هنیزه 

یتامدـخ ياـهزاین  هب  رترثوم  رتعیرـس و  ییوگخـساپ  دوـشیم *. هیارا  يرتـشم  صاـخ  ياـهزاین  ساـسارب  هک  یفیک  تامدـخ  هب  یـسرتسد 
ردانب  نایرتشم  خرن  اه و  هنیزه  شهاک  اب  دـننک  یم  شالت  هدـننک  تباقر  ياهدـحاو  اریز  ردـنب - تامدـخ  ياه  خرن  شهاک  ناربراـک *.
اـضاقت و رد  هدـنوش  داـجیا  تارییغن  ربارب  رد  ییوگخــساپ  شیازفا  یلم *     یناـهج و  داـصتقا  . دــننک بذــج  دوـخ  رداـنب  هـب  ار  بـیقر  

راب شهاک  یلم *     تلود  . یهجو دـنچ  لقن  لمح و  يروآ  نف  رد  هدـش  داجیا  تارییغت  اب  رتعیرـس  قابطنا  یناـهج *. رازاـب  ياـهراتخاس 
طـسوت اهتایلام  لحم  زا  تلود  يارب  یفاضا  یتایلام  ياهدـمآرد  داجیا  يراکیب *. خرن  شهاک  لاغتـشا و  داـجیا  تلود *. يارجا  یلاـم و 

زا قیقد و  همانرب  کی  يارجا  نیودت و  : يزاس یصوصخ  تهج  رد  یساسا  ياهماگ  . يراجت حطس  شیازفا  یصوصخ و  شخب  نارازگراک 
تهج مزـال  یـساسا و  تامادـقا  . دـیامن عیرـست  لیهـست و  ار  يزاـس  یـصوصخ  يارجا  ناـکما  دـناوت  یم  دـنمفده  هدـش و  یحارط  شیپ 
یعماج تسرهف  درک  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  دیاب  هک  يروما  زا  -1: درمشرب ریز  حرشب  ناوتیم  ار  یصوصخ  شخب  هب  روما  يراذگاو 
ناوـنع تحت  يا  هـتیمک  -3. دوش صخـشم  ًـالماک  روـما  نیا  ریگرد  لنـسرپ  دادـعت  زین  يراذـگاو و  زا  لـبق  یلاـم  تیعـضو  -2. دوش هیهت 
شخب هب  هک  ار  يروـما  هدـش  ماـمت  تـمیق  -5. ددرگ لیکـشت  راـصحنا  دـض  ناوـنع  تحت  يا  هتیمک  -4. ددرگ لیکـشت  يزاس  یـصوصخ 
ندیسر زا  يادج   ، یصوصخ شخب  دورو  يارب  هنیمز  يزاس  هدامآ  طیارش  مها  زا  . ددرگ هبـساحم  قیقد  روطب  دنوش  یم  لقتنم  یـصوصخ 

رد تابث  -1: دومن هراشا  ریز  دراومب  ناوتیم  دـشاب  اشگ  هار  دـناوتیم  تامدـخ  هئارا  رد  یـصوصخ  شخب  يراذـگ  هیامرـس  هک  رواب  نیا  هب 
-4. يراذگ هیامرس  طیارش  ندومن  هدامآ  -3. یصوصخ شخب  دورو  يارب  تاناکما  هنیمز و  ندومن  هدامآ  -2  . يزاس یصوصخ  ياهتسایس 

هبرجت گنج  زا  سپ  اپورا  تسا . رازاب  هدننک  تیامح  ياهداهن  داجیا  يزاس  یصوصخ  دنیارف  رد  یلصا  لماع  . تباقر هنیمز  ندومن  مهارف 
مهم هتکن  . تسا هتشاد  اههاگداد  قوقح و  ياهمتـسیس  تاعالطا ،  یـصوصخ ،  تیمکاح  قوقح  دننام  طوبرم  ياهداهن  رازاب و  زا  يدایز 
رازاب ظفح  تامازلا  زا  فیاظو  هورگ  نیا  يارجا  بلطواد  یـصوصخ  ياهتکرـش  يارب  تباقر  هنیمز  ندومن  مهارف  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق 

هب تکرح  هعـسوت  دـشر و  تهج  يزاس  رتسب  ياهمزیناکم  زا  تباقر  طیحم  داجیا  شرگن  اب  رازاب  رد  نزاوت  لداعت و  داـجیا  . دوریم رامـشب 
دومن و راذگاو  تکرـش  دنچ  هب  ار  هفیظو  عون  کی  ماجنا  ناوتیم  اذـل  . تسا يداصتقا  يزاس  راتخاس  رما  رد  تلود  تلاخد  شهاک  تمس 

نامزاس رد  يزاس  یـصوصخ  دنور  . دومن دقعنم  تدملا  لیوط  دادرارق  ناوتیم  تسا  هدمآرب  فیاظو  هدهع  زا  رتهب  هک  یتکرـش  اب  هیتآ  رد 
هجوت نمـض  ات  دـش  بجوم  ایلارتسا  وندـنالز و  سیلگنا ،  اکیرمآ ،  ریظن  یئاـهروشک  هبرجت  بسک  درکیور و  : نآ ياهـشخب  ریز  رداـنب و 

يدودح ات  یتلود  تیریدم  دوبهب  ياه  هویش  هب  نتخادرپ  زا  يردنب  ياهتیلاعف  توافتم  ياهشخب  رد  يزاس  یـصوصخ  درکیور  هب  رت  قیقد 
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رد لوادتم  ياهشور  نونف و  زا  يریگ  هرهب  رازاب و  یسررب  یصوصخ و  شخب  هب  روما  يراذگاو   ، درکلمع تیریدم  . دیآ لمعب  يراددوخ 
رد اه  یـشم  طخ  اهتـسایس و  رییغت  تسا .  هدوب  ردانب  ياهتیلاعف  هصرع  رد  نیون  تیریدـم  رما  هب  نامزاس  نیلوئـسم  تاـهجوت  هلمج  زا  نآ 

فده اب  دازآ  رازاب  رب  ینتبم   ، داصتقا یفرعم  رب  ینتبم  ار  دوخ  دیدج  یشم  طخ  تلود  ساسا  نیمه  رب  هدش و  عورـش  لاس 1987  زا  ناریا 
همانرب اب  گنهامه  ردانب  نامزاس  رد  يزاس  یـصوصخ  . دومن لابند  مکاح  هدـیچیپ  یـسارکوروب  هلمجنم  اه  هصرع  یمامت  رد  رییغت  داـجیا 

هبناج همه  نمض  رما  نیا  هک  تسا  هدوب  نآ  نامزاس  تسایس  طابترا  نیا  رد  . دیدرگ زاغآ  هعسوت  موس  همانرب  يادتبا  زا  تلود  هعسوت  ياه 
وگلا هک  تسا  هداد  ناـشن  رگید  ياـهروشک  رد  يزاـس  یـصوصخ  هبرجت  هک  ارچ  . دریذـپ ماـجنا  روشک  صاـخ  طیارـش  اـب  قباـطم  يرگن 

باـیا و سیورـس  دـننام  یتامدـخ  روما  يراذـگاو  تهج  رد  تشاد . دـهاوخن  یپ  رد  ار  یتیعقفوم  هدوبن و  حیحـص  هنیمز  نیا  رد  يرادرب 
تامدخ نیمات  یناسنا و  يورین  نیمات   ، نانکراک ياذـغ  خـبط  نیمات و  ، يردـنب نکاما  اهنامتخاس و  تفاظن  ، زبس ياضف  يرادـهگن   ، باهذ

يراذـگاو . دـیدرگ راذـگاو  یتلود  ریغ  شخب  هب  نالیگ  ناتـسا  يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  رد  نآ  عبت  هب  ردانب و  نامزاس  رد  زاین  دروم 
اهلاناک و یبوریال  اهروانـش و  هب  طوبرم  روما  يدربهار  ییایرد و  یکـشخ و  تازیهجت  يرادـهگن  تاریمعت و   ، يریگراب هیلخت و  تایلمع 

تیقفوم اب  هک  هدوب  يراذگاو  مود  زاف  تامادقا  هلمج  زا  هناخریبد  تیاده  يروتارپا و  يا  هنایار  هکبـش  يربهار  ریظن  یتامدـخ  روما  ریاس 
زا يرادرب  هرهب  تدـم  دـنلب  يراذـگاو  دومن  ادـیپ  ققحت  ردـنب  رد  هک  یتامادـقا  هلمج  زا  تفریذـپ . تروـص  يریگمـشچ  جـیاتن  بسک  و 
اما . تسا ردانب  هعسوت  يراذگ  هیامرـس  رما  رد  شخب  نیا  رتشیب  هچره  تکراشم  یـصوصخ و  شخب  هب  الاک  يریگراب  هیلخت و  ياهلانیمرت 

هیامرس هدومنن و  کسیر  زگره  شخب  نیا  ياهتیریدم  نیاربانب  هدوب ، یتلود  ریغ  شخب  یـساسا  فادها  زا  رتشیب  دوس  بسک  هکیئاجنآ  زا 
همانرب يارجا  اب  ردـنب  تسخن ،  هلحرم  رد  نیاربانب  . تفرگ دـنهاوخن  راکب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یهد  ناـیز  لاـمتحا  هک  يروما  رد  ار  دوخ 

مزال تادیهمت  ندومن  مهارف  قیرط  زا  دیامن و  بلج  هطوبرم  تیلاعف  یهد  دوس  هنیمز  رد  ار  یتلود  ریغ  شخب  نانیمطا  دناوتب  حیحص  ياه 
هب روما  يراذگاو  قیرط  زا  هتـسناوت  ردـنب  نونک  ات  هک  ار  یجیاتن  . دـیامن بسک  ار  یتاقیفوت  يراذـگ  هیامرـس  هیامرـس و  بذـج  هب  تبـسن 

قیبطت -    2. تلود هب  هدراو  يرادا  یلام و  ياهراشف  شهاک  -    1: درب مان  ناوتیم  لیذ  حرشب  دنک  هبرجت  سوملم  روطب  یتلود  ریغ  شخب 
ياضف ندومن  مکاح  -    4. تامدخ تیفیک  ندوب  رتالاب  رازاب و  تارییغت  لباقم  رد  ماگنهب  عیرـس و  خـساپ  -    3. رازاب طیارش  اب  اه  هفرعت 
شالت -    7. یئاراک شیازفا  هنیزه و  شهاک  -    6. دوجوم ياهانگنت  یخرب  زا  فلتخم  ياه  هدر  نیلوئـسم  ندـش  اهر  -    5. ملاس تباقر 

لغاـشم ندرک  یــصصخت  رهاـم و  ریغ  یناـسنا  يورین  شهاـک  -    8. رتشیب فاـطعنا  اـب  یناـمزاس  دـیدج  راـتخاس  یهد  لکـش  تهج  رد 
شخب هب  روما  يراذگاو  ياهلدم  لکـش  رییغت  يزاس و  یـصوصخ  دنور  رد  عیرـست  اب  : یلزناردنب رد  راذـگ  هیامرـس  اهتکرـش ي  یتراظن  .

دیامن و بلج  دوخ  يوسب  ار  دیدج  نادنمقالع  هصرع  نیا  رد  تیلاعف  ات  تسا  هدش  ببس  ، تلود یتیامح  ياهتـسایس  لامعا  یـصوصخ و 
لیذ حرـشب  هنیمز  نیا  رد  راذـگ  هیامرـس  یـصوصخ  ياهتکرـش  زا  یخرب  یماـسا  . ددرگ هدوزفا  هـنیمز  نـیا  رد  لاـعف  ياهتکرـش  رامـش  رب 

رنیتناک نارهت  سرپ –  ياهتکرـش  هورگ  -3 رتاو دیات  ییایرد  تامدخ  تکرـش  -2 ردانب نانکراک  هروظنم  دـنچ  ینواعت  تکرـش  -1: دشابیم
يردنب ییایرد و  تامدـخ  تکرـش  ییاـیرد 5 - تامدـخ  یناریتشک و  – یبآ سوناـیقا  تکرـش  ناریا 4 - یناریتـشک  تامدـخ  لاـنیمرت و 

هکیئاجنآ زا  هدش و  ناونع  تاهیجوت  هب  هجوت  اب  : اهریغتم یتایلمع  فیرعت  نایناریا  ردانب  ایرآ  يردنب  ییایرد و  تامدخ  تکرـش   - 6 هواک
رب رثوم  لماوع  ندوب  دودـحمان  یفرط  زا  دـیریگ و  رارق  هجوت  دروم  یمتـسیس  شرگن  اب  یتسیاب  نآ ،  جـیاتن  یـسررب و  روما و  يراذـگاو 

عونتم ددـعتم و  ياهـصخاش  ناـیم  زا  ًاراـچان  قیقحت ،  ناـمز  هژیوب  تاـناکما  ناوت و  ندوب  دودـحم  یـصوصخ و  یتلود و  شخب  درکلمع 
راثآ ات  تسا  هدـش  شالت  هدومن و  افتکا  یئانبریز  صخاش  دـنچ  هب  اهنت  هدـش  هراشا  نادـب  تسرهف  تروصب  ًالامجا  هک  يردـنب  ياهتیلاعف 

هکیئاـجنآ زا  . دریگ رارق  لـیلحت  یـسررب و  دروم  دودـحم  ياـهرییغتم  درکلمع  رب  یـصوصخ  شخب  هب  يریگراـب  هیلخت و  روما  يراذـگاو 
 ، دنک یم  ادیپ  ققحت  ییایرد  یکشخ و  زاین  دروم  تازیهجت  ، یناسنا يورین  ، هلکسا ، بآ رانک  یکشخ  ریظن  یلماوع  اب  ردنب  يدوجو  هفسلف 

یـصوصخ دنور   ، هدش رکذ  ًالبق  هک  هنوگنامه  . دریگ رارق  رظن  دـم  زین  مهم  ياهـصخاش  یخرب   ، اه صخاش  نیا  رانک  رد  تسا  هدـش  یعس 
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هب تسا  هدش  یعـس  قیقحت  نیا  رد  ، دـیدرگ زاغآ  لاس 1375  زا  يریگراـب  هیلخت و  رما  رد  هژیوب  ردـنب  یلـصا  ياـهتیلاعف  هنیمز  رد  يزاـس 
ياهاس ینعی  . دریگ رارق  یـسررب  دروم  يریگراب  هیلخت و  تایلمع  يراذگاو  عورـش  زا  دعب  لبق و  ینامز  عطقم  ود  هجیتن  هب  لوصح  روظنم 

رارق هعلاـطم  دروـم  يزاـس  یـصوصخ  زا  دـعب  ياـهلاس  ناوـنعب  دـعب  هـب  ياـهلاس 76  يراذــگاو و  زا  لـبق  ياـهلاس  ناوـنعب  یلا 75   70
یهیدـب هدوبن و  هعلاطم  دروم  لماع  دـنچ  درکلمع  لصاح   ، يزاس یـصوصخ  زا  لصاح  جـیاتن  هک  تسا  نهربم  حـضاو و  دـنچره  . تفرگ

ناکما مدـع  هتفگ و  شیپ  لـیالد  هب  اـنب  نکیل  دـنا ، هتـشاد  شقن  هلـصاح  جـیاتن  بسک  رد  يرتمهم  ددـعتم و  لـماوع  رـصانع و  هک  تسا 
صخاش یـسررب  نیا  رد  تسا . هدش  افتکا  ریغتم  دنچ  یئاراک  رب  يزاس  یـصوصخ  ریثات  یـسررب  هب  ، اهریغتم همه  یـسررب  نداد و  تلاخد 

نیا رب  داقتعا  هچ  رگا  : نآ تیفیک  یناسنا و  يورین  . تفرگ رارق  رظن  دـم  هتـسباو  ریغتم  ناونعب  یئاراک  لقتـسم و  ياه  رییغتم  روکذـم  ياـه 
ناکما  ، یناسنا يورین  روضح  نودب  دوشیم و  بوسحم  ینامزاس  یساسا  نکر  نیرت  یلـصا  ناونعب  نامزاس  ره  رد  یناسنا  يورین  هک  تسا 

زا هکلب  هدوبن ،  دیفم  اهنت  هن  یمجح  بیکرت و  ره  اب  یناسنا  يورین  نتـشاد  فرـص  اما  دوب . دـهاوخن  رودـقم  هعـسوت  يایازم  هب  یـسرتسد 
رد تشاد  ناعذا  ًاتحارـص  دیاب  بیکرت  ظاحل  زا  دوب . دهاوخ  هعـسوت  یقرت و  هلفاق  زا  نامزاس  یگدـنام  بقع  تفا و  هیام  تاهج  يرایـسب 

لکـشم لیلدـب  یمجح  ظاحل  زا  دوب و  دـهاوخن  هیبش  تکرح  لاح  رد  ناسنا  ياپ  تسد و  رب  ریجنز  لـغ و  زا  رتشیب  يزیچ  زورما  طـیارش 
ردنب رد  دوجوم  یناسنا  يورین  اذل  . ددرگ یمن  بوسحم  عبانم  نداد  رده  زج  يزیچ  راک ، حیحـص  گنهرف  نتـشادن  تیریدـم و  رما  ندوب 

ياه هنیزه  شیازفا  تهج  رد  یلماع  ًافرـص  یناسنا  يورین  لیدـعت  زا  لبق  ياهلاس  رد  هدـش  داـی  تهج  ود  ره  زا  يا  هظحـالم  چـیه  نودـب 
هنالقاع و یمادـقا   ، یناسنا يورین  راـتخاس  تیفیک  ّتیمک و  نیب  لیدـعت  داـجیا  تهج  رد  مادـقا  هنوگره  تفریم و  رامـشب  رییغتم  تباـث و 

يرادهگن ریمعت و  هدنیازف  هنیزه  یناسنا و  يورین  نوزفازور  ياه  هنیزه  لمحتم  ردنب  هک  یطیارش  نینچ  تحت  رد  دریگ . یم  یقلت  یقطنم 
رامــشب یناـمزاس  ياـقب  موادـت و  تـهج  رد  تاـبجاو  زا  یناـسنا  يورین  لیدــعت  يزاـس و  یــصوصخ  رما  هـب  درکیور  هدوـب ،  تازیهجت 

روما لیبق  زا  روما  نامزمه  يراذـگاو  یفیک و  یمک و  تاهج  زا  یناـسنا  يورین  بیکرت  يزاـس و  لداـعتم  صوصخ  رد  تامادـقا  . تفریم
اب . دـیدرگ یقلت  نامزاس  یلاـعت  تمـس  هب  تکرح  رت و  فافـش  رتهب و  هدـنیآ  يزاـسهب  يوسب  تکرح  ياـه  هفلوم   ، یتاـیلمع یتامدـخ و 

ياه يورین  شهاک  نوزوم  تکرح   ، يزاس یـصوصخ  زا  دـعب  لبق و  ياهلاس  رد  یناسنا  يورین  يزاس  لداعت  زا  لصاح  تارییغت  هسیاـقم 
ترورـض  ، روما يزاس  یـصوصخ  . دومن هظحالم  ناوتیم  ار  یـسانشراک  هندب  راتخاس و  داجیا  يوسب  تکرح  یـصصخت و  ریغ  رهام و  ریغ 
لیکـشت ققحت  ياهترورـض  زا  یکی  : تیفرظ ققحت  لماع  نیمز  . دیدرگ بجوم  یتیفیک  مه  یتیمک و  ظاحلب  مه  ار  ینامزاس  راتخاس  رییغت 

تهج ردنب  فارطا  نیمز  ردق  ره  هدـش و  بوسحم  ردـنب  يریذـپ  تیفرظ  نازیم  هلزنم  هب  نیمز  . دـشابیم ایرد  فارطا  ياهنیمز  دوجو  ردـنب 
داجیا صوصخ  رد  لوقعم  ياهیراذـگ  هیامرـس  اب  ات  دوب  دـهاوخ  رـسیم  ردـنب  يارب  ناکما  نیا  دـشاب  رتشیب  ـالاک  يرادـهگن  لـحم  نیماـت 
عورش زا  . دیامن هفاضا  دوخ  ياهتیفرظ  هب  دیدج  لیسناتپ  هزات و  ناکما   ، راگناه فقسم و  ياهلکـش  هب  رابنا  تخاس  ای  زادناراب و  هطوحم و 

رودیرک يزادـنا  هار  دازآ و  يداصتقا و  هژیو  هقطنم  داجیا  زین  يریگراب و  هیلخت و  تایلمع  يراذـگاو  اب  هژیوب  يزاس  یـصوصخ  ياهلاس 
تارییغت لباقم  رد  تبثم  لمعلا  سکع  یتآ و  ياهزاین  هب  یئوگخـساپ  يارب  هک  دـیدرگ  تیوقت  ردـنب  رد  ساسحا  نیا  بونج ،  لاـمش – 

یتآ ياهزاین  نیماـت  یئوگخـساپ و  هب  رداـق  لاـح  ره  رد  دوجوم  ياـهتیفرظ  دراد و  دوخ  هوقلاـب  ياـهتیفرظ  شیازفا  هب  زاـین   ، هدـنیآ عیرس 
ماجنا اب  ار  دوب  ییایرد  يورین  فرـصت  رد  هدوب و  ردانب  نامزاس  هب  قلعتم  ًاتلاصا  هک  ار  یعیـسو  ياه  نیمز  ردنب  ظاحل  نیدب  . دوب دـهاوخن 
هدومن الاک  شریذـپ  هدامآ  یتلود  تارابتعا  لحم  زا  هنیزه  فرـص  اـب  ار  نآ  زا  یهجوت  لـباق  شخب  هتفرگ و  راـیتخا  رد  ینوناـق  تامادـقا 

هکیروطنامه هتبلا  هک  دنیامن  يراذگ  هیامرس  یـضارا  نیا  رد  ًامیقتـسم  ات  هدومن  عناق  ار  یـصوصخ  شخب  رگید  تامادقا  ماجنا  اب  تسا و 
نابحاص هب  ار  اهیراذـگ  هیامرـس  هنوگنیا  یهد  دوس  دراد  ترورـض  دـش  ناونع  يزاس  یـصوصخ  کیروئت  تاعوضوم  ناـیب  حرـش و  رد 
يردـنب روما  رد  دـنراد  لیامت  هکیناسک  بلغا  هدـمآ و  دوجوب  رواب  نیا  يدایز  دـح  اـت  یلعف  طیارـش  رد  هتبلا  نیا  دومن و  تاـبثا  هیاـمرس 
یـضارا تعـسو  رب  يزاس  یـصوصخ  زا  دعب  ياهلاس  زا  هژیوب  ریخا  ياهلاس  رد  . دـنهد ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هیلوا  تاعلاطم   ، دـنیامن تیلاعف 

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هلکـسا . دـیامن اجباج  شریذـپ و  لاس  رد  ار  الاک  نت  نتویلیم   7 یلا فقـس 6 ات  دوب  دهاوخ  رداق  ردنب  هزورما  هکیروطب  هدـش  هدوزفا  ردـنب 
ریاس نتـشاد  رب  هوالع  ردانب  رد  لاعف  تراجت  یناگرزاب و  دنیارف  ققحت  يارب  یـساسا  تاناکما  اهرازبا و  زا  یکی  : هدـنیآ هب  هاگن  يزاس – 

دـشاب رتشیب  يراجت  ردـنب  کی  رد  هلکـسا  دادـعت  هچره  . تسا لوبق  لباق  ياهتیفرظ  اـب  هلکـسا  تاسیـسات  زا  يرادروخرب   ، مزـال ياـهرازبا 
هک دـش  دـهاوخ  بجوم  رما  نیا  دوب و  دـهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  ياه  یتشک  یهدولهپ  شریذـپ و  ناکما  زا  ردـنب  نآ  هک  تسا  یعیبط  ،

رادروخرب رفص  هب  کیدزن  یتح  رتمک و  يریگراب  هیلخت و  تایلمع  عورـش  یهدولهپ و  تهج  تبون  راظتنا  نامز  زا  راب  لماح  ياه  یتشک 
ای اه و  یتشک  تسا و  يراجت  ریسم  رد  الاک  لدابت  هخرچ  رد  تعرـس  داجیا  ، یتیزم نینچ  زا  يرادروخرب  زا  لصاح  جیاتن  هلمج  زا  . دنـشاب

تـشگرب دوخ و  يالاک  هیلخت  رد  تعرـس  لیلدب  هکلب  ، دنزادرپ یمن  تراسخ  اهنت  هن   ، ناکما نیا  زا  يرادروخرب  اب  نانآ  ياه  یگدـنیامن 
رد هجوت  لباق  تاکن  زا  . دنیامن بسک  يرتشیب  دوس  الاک  زا  يرتشیب  مجح  یئاجباج  اب  ای  رتشیب و  ددرت  تاعفد  دادعت  اب  دـنناوت  یم  ددـجم 

هلکسا ياپ  يروخبآ  نازیم   ، هقطنم یمیلقا  ییایفارغج و  تیعقوم  ، ریظن یلماوع  هب  هک  تسا  هلکسا  تیفرظ  هب  هجوت  ، ردنب ياه  هلکسا  دروم 
اب ، دراد یعس  هشیمه  ردنب  هدش و  یقلت  تایرورض  زا  اه  یتشک  يارب  ددرت  ینمیا  داجیا  . دنکیم ادیپ  یگتسب  يراجت  ياه  یتشک  تیفرظ  و 

لبق و ياهلاس  نیب  هسیاقم  اب  . دهد شیازفا  ار  ددرت  تینما  قیرط  نیا  زا  هتـساک و  هلکـسا  ياپ  رد  يراذـگ  بوسر  نازیم  زا  ، یبوریال ماجنا 
يارب یگدامآ  بسک  تهج  هدـش  ماجنا  ییانبریز  يراذـگ  هیامرـس  زا  یمیظع  مجح  اب  ردـنب  هک  دوشیم  نایامن  يزاس  یـصوصخ  زا  دـعب 
ریخا ياهلاس  رد  اه  هلکـسا  دادعت  شیازفا  اب  دنکیم و  شالت  دراد  دوخ  يور  شیپ  رد  هک  یمیظع  تالوحت  هب  هجوت  اب  الاک  رتشیب  شریذپ 

لعفلاب هوقلاب و  ناوت  تیفرظ و  اب  بسانتم  يردنب  ره  : تازیهجت . تسا هدنیآ  هب  هاگن  موزل  تارودقم و  هب  هجوت  رگنایب  هلکـسا  تُسپ  هب 24 
اه لیقثرج  ریظن  یکشخ  تازیهجت  زین  اه و  هیوب  اه و  قیاق  ، اهبوریال ، اهـشک كدی  ریظن  ییایرد  تازیهجت  زا  معا   ، تازیهجت هیهت  رد  دوخ 

تارداص تادراو و  زا  معا  يراجت  تالدابم  مجح  عیرـس  دشر  هب  هجوت  اب  . دنیامن یم  مادقا  دوخ  تیلاعف  نایلاس  لوط  رد  كارتفیل و .....  ،
هب هجوت  اب  ار  اهنآ  دادـعت  شیازفا  نیگنـس و  کبـس و  تازیهجت  عاونا  دـیرخ   ، الاک یئاـجباج  يریگراـب و  هیلخت و  رما  رد  عیرـست  موزل  و 

یمن يدایز  تدم  يردنب  ياهتیلاعف  رد  یـصوصخ  شخب  روضح  نامز  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هتخاس  يرورـض  اه  هلکـسا  شیازفا 
رابتعا نیمات  تهج  ار  یکناب  متـسیس  تکراشم  بلج  راک  نیا  دراد و  ییالاب  یلام  ناوت  هب  زاین  تازیهجت  هنوگنیا  هیهت  یفرط  زا  درذـگ و 

ات دشاب  یم  یصوصخ  یتلود –  لدم  هک  ردانب  رد  يزاس  یصوصخ  لدم  هب  هجوت  اب  رگید  يوس  زا  دبلط . یم  تازیهجت  دیرخ  يارب  مزال 
تهج رد  ردنب  شالت  دهد  ماجنا  ًاسار  ار  يا  هیامرس  ياهدیرخ  زا  شخب  نآ  هتسناوت  دوخ  یتیامح  ياهتـسایس  لامعا  اب  ردنب  ياهلاس 81 
هیامرس رما  رد  يریذپ  کسیر  نازیم  هک  دراد  نامز  هب  زاین  تازیهجت  دیرخ  ییانبریز و  روما  رد  یـصوصخ  شخب  ناراذگ  هیامرـس  بلج 

نیا رگناشن  يزاس  یـصوصخ  زا  دـعب  لبق و  ياهلاس  هسیاقم  هب  هجوت  اب  دـبای و  شیازفا  يردـنب  روما  رد  لاعف  یتلود  ریغ  شخب  يراذـگ 
نیا تابثا  لیلد و  هدش و  هدوزفا  نایرتشم  هب  هیارا  لباق  تامدخ  نازیمب  یتلود  ریغ  شخب  نداد  تلاخد  يریگراکب و  اب  هک  تسا  عوضوم 

ياهلاس رد  ردـنب  تیعقوم  هب  دانتـسا  اکتا و  لباق  ياه  صخاش  هلمج  زا  اهـصخاش -: ریاـس  . دـشابیم رتشیب  تازیهجت  هب  نوزفا  زور  زاـین  رما 
یتارداص  ) يراجت ياهالاک  يریگراب  هیلخت و  ژانت  نازیم  شیازفا  نآ  عبت  هب  يراجت و  ياه  یتشک  ددرت  دادعت  شیازفا  يزاس  یـصوصخ 

یـصوصخ زا  لبق  ياهلاس  نایاپ  رد  یتشک  دنورف  دادعت 690  زا  يراجت  ياه  یتشک  ددرت  هدـش  هدـهاشم  هسیاقم  قبط  تسا . یتادراو ) و 
طاـبترا نکمم  رثوم  ياـهریغتم  ریاـس  زا  رظن  فرـص  شیازفا  نیا  . تسا هتفاـی  شیازفا  لاـس 89  رد  یتشک  دـنورف  دادـعت 2131  هب  يزاس 

هویش هب  تیریدم  رد  هک  تسا  نامز  لماع  زا  يدنم  هرهب   ، رکذ لباق  ياهروتکاف  نیرتمهم  زا  . دراد عبانم  رب  تیریدم  هویش  عون  رد  یـصاخ 
 + تازیهجت یناـسنا +  يورین  عباـنم  قیفلت   ، یتلود ریغ  شخب  یتیریدـم  ياـه  هویـش  لاـمعا  اـب  نکیل  . دوشیم هدرمـش  زیچاـن  رایـسب  یتـلود 

هرهب تازیهجت  راک و  يورین  یعقاو  لیسناتپ  هوقلاب و  ناوت  زا  دیدرگ  ببس  يراک  ياه  تفیـش  بلاق  رد  نامز  زا  يدنم  هرهب  هوالعب  ........
يریگمـشچ وحن  هب  هدش  لدابت  ياهالاک  مجح  يراجت ، ياه  یتشک  دورو  شیازفا  لابندب  . ددرگ لصاح  دـیاع و  يرتدـیفم  رتشیب و  يرو 

دوبهب رد  هقطنم  ایند و  يداصتقا   ، یـسایس تالوحت  تسا  نکمم  هتبلا  . تسا هتفای  شیازفا  هباشم  ياهلاس  اـب  هسیاـقم  رد  قباـس و  هب  تبـسن 
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نیا ندومن  رابنا  لاقتنا و  لقن و  يریگراب و  هیلخت و  سپس  شریذپ و  رد  ندش  دنماوت  نکیل   . دشاب هدوب  رثوم  یناگرزاب  يراجت –  عاضوا 
نیا رد  یتلود  شخب  یتراظن  یتیریدم و  حیحـص  ياهتـسایس  لامعا  دـنچ  ره  داد . رارق  هجوت  دروم  زین  یعازتنا  روطب  ناوتیم  ار  الاک  مجح 

نیگنس لقن  لمح و  متـسیس  تیلاعف  مجح   ، یـسررب دروم  یتایلمع  ياهـصخاش  رگید  زا  تفرگ - . هدیدان  ناوتیمن  ار  هدمآ  تسدب  قیفوت 
رد يراجت  تالدابم  مجح  شیازفا  دـیامن  یم  لمح  دـصقم  هب  طبریذ  يدابم  زا  ار  یتادراو  ای  یتارداـص  تامدـخ  ـالاک و  عاونا  هک  تسا 

متسیس ریز  زا  شخب  نیا  تیلاعف  نازیم  هک  ددرگیم  طابنتسا  هنوگنیا  ددرگیم و  لقن  لمح و  متسیس  تیلاعف  نتفرگ  قنور  ببس  روشک  لک 
هب لاس 75  رد  نویماک  هاگتـسد  زا 77897  تسا و  هدـش  رادروخرب  يرتنوزفا  دـشر  زا  يزاس  یـصوصخ  زا  سپ  ياهلاس  رد  لقن  لمح و 

نیرت يرورـض  زا  یکی  یناریتشک  لـباق  ياـههاربآ  رد  یبوریـال  تسا -. هدیـسر  لاس 89  رد  هدـش  يریگراـب  نویماـک  هاگتـسد   304098
هـشیمه یلزناردنب )  ) نالیگ ناتـسا  یناریتشک  ردانب و  لک  هرادا  . دشابیم روشک  ياههربآ  ردانب و  يرو  هرهب  تینما و  يارب  ییایرد  تایلمع 

ماجنا یبوریال  مجح  دوش  هتفگ  تسا  تیمها  زئاح  تسا و  هدومن  یبوریال  تایلمع  هلیـسوب  ردـنب  هب  يدورو  لاناک  هاربآ  ياـیحا  رد  یعس 
شیازفا حیحص  ياهتسایس  ياتـسار  رد  هراومه  مادقا  نیا  . تسا هتفریذپ  تروص  ردنب  لنـسرپ  طسوت  یـسررب  دروم  ياهلاس  لوط  رد  هدش 

هاگنب ره  هنیزه  دـمآرد و  نازیم  : بولطم درکلمع  صخاش  دـمآرد - - هنیزه دریگیم . تروص  ییایرد  لـقن  لـمح و  متـسیس  رد  يرو  هرهب 
نیا رگا  تسا  یعیبط  . دور رامـشب  هاگنب  نآ  درکلمع  زا  ینئمطم  بوخ و  صخاش  دـناوتیم  هاـگنب  نآ  ياـهتیلاعف  بوچراـچ  رد  يداـصتقا 

شیازفا  ، یتلود شخب  ياـهتیلاعف  بوچراـچ  رد  دـنچ  ره  . دومن یقلت  بولطم  ار  درکلمع  ناوتیم  ، دـشاب رادروخرب  یتـبثم  زارت  زا  صخاـش 
روظنمب دمآرد  بسک  رب  هوالع  تلود  هک  ارچ  دشاب  هنیمز  نآ  رد  تلود  تیلاعف  همانراک  نیبم  دناوتیمن  ییاهنت  هب  هنیزه  شهاک  دمآرد و 

دوشیم طوبرم  یمومع  یلم و  عفانم  نیماـت  هزوح  هب  هک   . دـنکیم لاـبند  زین  ار  يرگید  فادـها  هدـش  ماـجنا  ياـه  هنیزه  شـشوپ  ناربج و 
عبانم زا  هدافتـسا  رد  حیحـص  یتیریدـم  لامعا  زا  یکاح  دـناوتیم  هنیزه  شهاک  شرگن  اب  دـمآرد  بسک  دـنور  هسیاقم  یـسررب و  اذـهیلع 

اب دـناوتیم  لمکم  ناونعب  زین  یتلود  شخب  اما  دـنکیم ،  عیرـست  ار  دـنور  نیا  یـصوصخ  شخب  تکراشم  هچ  رگا  ، ددرگ یقلت  یـصیصخت 
يدمآرد ماقرا  یـسررب  . دیامن افیا  يرثوم  شقن  یـصوصخ  شخب  ياهتیلاعف  شرتسگ  میکحت و  رد  هناریدـم  ياهـشور  اهتـسایس و  لامعا 

دوجو تسا  هنایلاس  دـمآرد  رب  هنیزه  ینوزف  ًاهاگ  مک و  يدـشر  زا  تیاکح  رگیدـکی  اب  نآ  هسیاقم  و   ، يزاس یـصوصخ  زا  لبق  ياهلاس 
رامـشب یتایلمع  ياه  هنیزه  ندش  هوبنا  نانآ و  يرو  هرهب  مدـع  یناسنا و  يورین  مکارت  زا  ییاه  هناشن  اهلاس  نیا  همانزارت  رد  هتـشابنا  نایز 
لوقعم يدشر  زا  دمآرد  بسک  ياه  هفلوم  همه   ، یـصوصخ شخب  درکلمع  رب  هدافتـسا  لیلدب  يراذگاو  زا  سپ  ياهلاس  رد  اما  . دور یم 

هنیزه  ، يزاس یـصوصخ  لکـش  لدُم و  هب  هجوت  اب   ، يراذـگاو زا  سپ  ياهلاس  رد  هکنیا  رکذ  لباق  هتکن  . تسا هتـشگ  رادروخرب  یقطنم  و 
هدوب ردنب  تیکلام  رد  تاناکما  تازیهجت و  هیلک  ادتبا  رد  هک  دش .  هداهن  یـصوصخ  شخب  هدهع  رب  ًالک  تازیهجت  يرادهگن  تاریمعت و 

ینیبراک تادهاشم و  : تاداهنـشیپ يریگ و  هجیتن  تسا . هتفرگ  تروص  شورف )  ) تیکلام لاقتنا  يزاس  یـصوصخ  لکـش  رییغت  اب  ًاریخا  و 
نیا نیبم  یگلمج   ، طوبرم روما  زا  یشخب  رد  میقتـسم  شقن  يافیا  يراذگاو و  زا  سپ  ياهلاس  رد  هبـستکم  هبرجت  تایلمع و  ماجنا  هوحن 

همانراک هیارا  رتشیب و  قیفوت  بسک  اهدرواتـسد و  یخرب  هب  لوصح  مغریلع  يراذگاو  ياهدادرارق  يارجا  زا  لصاح  جیاتن  هک  تسا  هتکن 
هب یبایتسد  مدع  نیا  . دراد دوجو  راظتنا  دروم  جیاتن  حطس  ات  یهجوت  لباق  هلصاف  زونه   ، یتلود شخب  هب  تبسن  یـصوصخ  شخب  رت  قفوم 

تامادقا ماجنا  مدع  یفاک و  تراظن  لرتنک و  لامعا  مدع   ، يراذـگاو ياهدادرارق  عون  زا  یـشان  تسا  نکمم  ًاتدـمع   ، راظتنا دروم  جـیاتن 
ياهطابنتـسا زا  لصاح  جیاتن  اذهیلع  . دشاب يزاس  یـصوصخ  هنیمز  رد  ارجالا  مزال  ياهدـنیارف  هب  طبترم  دراوم  زا  یخرب  اب  هطبار  رد  رثوم 

زا يدـنم  هرهب  يواسم  طیارـش  رد  -1: دومن بوسنم  لـیذ  دراومب  ناوتیم  ار  یـصوصخ  یتـلود و  شخب  ود  درکلمع  هسیاـقم  رد  يدوـهش 
تازیهجت تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  نازیم  -2. تسا یتلود  شخب  لنسرپ  زا  رت  لاعف  تبسن  هب  یصوصخ  شخب  لنسرپ  تازیهجت ،  تاناکما و 

شخب رد  نامز  لـماع  يرو  هرهب  -3. تسا یتـلود  شخب  زا  رتـشیب  بتارم  هب  ـالاک  نت  ره  هیلخت  يارب  یـصوصخ  شخب  رد  عباـنم  ریاـس  و 
رتمک بتارمب  یصوصخ ،  شخب  رد  تازیهجت  زا  کی  ره  فقوت  نازیم  -4. تسا مهم  لماع  نیا  هب  یتلود  شخب  هجوت  زا  شیب  یصوصخ 

NGO تیریدمwww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


ماجنا تعرس  -6. تسا یتلود  شخب  زا  رتمک  یصوصخ  شخب  طسوت  تایلمع  ماجنا  هنیزه  -5. تسا یتلود  شخب  رد  نآ  فقوت  نازیم  زا 
هجیتن  ، هدمآ تسدب  جیاتن  يدنب  عمج  زین  دوجوم و  تاعالطا  هب  هجوت  اب  . تسا یتلود  شخب  زا  رتشیب  رایسب  یـصوصخ  شخب  رد  تایلمع 

یناـسنا و يورین   ) عباـنم زا  هنیهب  هدافتـسا  مدـع  یتلود -: شخب  ییاراـک  شهاـک  رد  رثوم  لـماوع  نیرتـمهم  -1: زا دـنترابع  شهوژپ  نیا 
یبایشزرا ماظن  دوجو  مدع  فاطعنا - دوجو  مدع  يریگ - میمصت  نامز  ندوب  ینالوط  ریگاپ - تسد و  تاررقم  نیناوق و  دوجو  هیامرس -)
ياهتیلباق اهتیفرظ و  زا  هنیهب  هدافتسا  یصوصخ -: شخب  ییاراک  شیازفا  رد  رثوم  لماوع  نیرتمهم  -2 يرالاس هتسیاش  هنالداع و  حیحص و 

رد عیرـست  يریگ - میمـصت  رد  تعرـس  راک - اب  بسانتم  دزم  تخادرپ  رتشیب - يایازم  تخادرپ  هیامرـس -) یناسنا و  يورین   ) یناسنا عبانم 
یـصوصخ جیاتن  نیرتمهم  - 3 رازاب ياهکوش  اب  ههجاوم  رد  رتشیب  يریذـپ  فاطعنا  ناـیرتشم - رظنب  هجوت  ناـیرتشم - زاـین  هب  ییوگخـساپ 

اقترا تیریدم - دوبهب  اه - هنیزه  شهاک  يدام - هزیگنا  داجیا  تایلمع - دـنیارف  دوبهب  راک - رد  عیرـست  تقو - رد  ییوج  هفرـص  يزاس -:
تازیهجت زا  هنیهب  هدافتسا  مدع  لیالد  نیرتمهم  -4 تلود يارب  یفاضا  یتایلام  ياهدمآرد  داجیا  عبانم - ییاراک  شیازفا  تامدخ - یفیک 

ياـه شخب  رب  رثوم  یلرتنک  ياـه  مزیناـکم  دوجو  مدـع  - یلاـم باـتک  باـسح و  دوجو  مدـع  تباـقر -  دوجو  مدـع  یتـلود -: شخب  رد 
قیقحت و نیا  رد  هحورطم  ياه  ثحب  هلسلس  هب  هجوت  اب  : تاداهنـشیپیتیریدم ياهیروئت  شناد و  اب  ییانـشآ  مدع  یتایلمع - یلام و  يرادا -

نیا رد  هیارا  لباق  تاداهنـشیپ  یتلود  ریغ  شخب  هب  يریگراب ) هیلخت و  تیلاعف  ) روما يراذـگاو  زا  یـشان  يایازم  تبثم و  جـیاتن  هب  لوصح 
حالـصا رییغت و  تهج  رد  شور  رازبا و  کی  ناونعب  دـناوت  یم  یتلود  ریغ  شخب  هب  اه  تیلاـعف  يراذـگاو  - 1: دشاب یم  ریز  حرـشب  هنیمز 

نآ يراذگاو  ناکما  هک  ییاهتیلاعف  زا  هتسد  نآ  یبایزرا  ییاسانـش و  - 2. دریگ رارق  رظن  دـم  بوسحم و  یتلود  شخب  درکلمع  راتخاس و 
هب شرگن  اـب  یـصوصخ  شخب  نیلاـعف  بلج  روظنم  هب  يراذـگاو  لـباق  ياـهروحم  یفرعم  نییعت و  - 3. دراد دوـجو  یـصوصخ  شخب  هب 

ینورد و طیحم  یمومع  راکفا  یـسررب  - 5. یصوصخ شخب  ياهیدنمناوت  یبایزرا  طیحم و  ییاسانـش  - 4. رهام ریغ  یناسنا  عبانم  شهاک 
ینوناق حیحص و  ياهلرتنک  لامعا  تراظن و  - 6. يزاس یصوصخ  رد  یگدزباتـش  زا  زیهرپ  لوقعم و  ریبادت  ذاختا  روظنم  هب  ینوریب  طیحم 
عوضوم نییبت  - 7. اهدرادناتـسا تاررقم و  تیاعر  بوچراچ  رد  یلم  ینامزاس و  عفانم  هب  لوصح  روظنم  هب  یـصوصخ  شخب  درکلمع  رب 

تهج رثوم  مادـقا  مزال و  ریبادـت  حیحـص و  ياهتـسایس  ذاـختا  - 8  . يراذـگاو هلحرم  هب  دورو  زا  لـبق  ناـنآ  يزاـس  هاـگآ  ناـنکراک و  هب 
دوجو یـصوصخ  شخب  هب  نآ  يراذـگاو  ناکما  هک  اـهتیلاعف  زا  هتـسد  نآ  رد  عباـنم  ییاراـک  شیازفا  تهج  نونف  اهـشور و  يریگراـکب 

ياهراکهار هیارا  یسررب و  -    2 (. یلا 89 ياهلاس 70  ،) نالیگ ناتـسا  يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاعالطا  راـمآ و  -    1: عبانم . درادن
یصوصخو ردانب  زییاپ 80)3    - ،) نالیگ ناتـسا  يدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یناریتشک -  ياهتکرـش  هب  اـه  هلکـسا  تدـم  دـنلب  هراـجا 

ناتسبات ، هعسوت قیقحت و  لک  هرادا  ردانب –  دوبهب  هعـسوت و  ناتسبات 13794    -  ، قیقحت هعـسوت و  لک  هرادا   (- تالاقم هعومجم  يزاس ( 
يدرونایرد ردانب و  لک  هرادا  درکلمع  دنفسا 13786    - ، هعسوت قیقحت و  لک  هرادا  ردانب  تیریدم  تایلمع و  هتفرـشیپ  هرود  -    13795

 ، یصصخت یملع ،  هلجم  -    8. يدرونایرد ردانب و  نامزاس  ياه  هماـن  نیئآ  نیناوق و  هعومجم  -    7 (. یلا 89 ياهلاس 80  ) نالیگ ناتسا 
. یلخاد ياهسنارفنک  اهرانیمس و  رد  هرشتنم  تالاقم  -    10 ریبدت . يدربراک  یملع –  هلجم  دنفسا 13809    -  ، ایرد ردنب و  یتاقیقحت 

يزاس یصوصخ  تیریدم 

وکنپ وکریپ  فزوژ  باتک :  فلوم 
نیرت يرورـض  نیرت و  شخب  رثا  هلمج  زا  يزاـس  یـصوصخ  یمـالغ - سنوی  هدـنهد :  هئارا  يرواد -  هنادرد  يربـکا –  نیـسح  همجرت : 

ياه ناینب  اه و  تخاسریز  داجیا  هب  طونم  نآ  ياهدرواتـسد  لوصح  هک  دـشاب  یم  ایوپ  ویقرتم  يداصتقا  تعنـص  هب  یبایتسد  ياـهدربهار 
میظنت ههد  ناوـت  یم  ار  ههد 1990  دـشاب .  یم  یملع  ياه  هویـش  درکیور و  يریگ  راک  هب  یعاـمتجا و  یـسایس و  يداـصتقا ،  مکحتـسم 

یهد راتخاس  یلـصا  فادـها  نیا  زا  یکی  یلک  روط  هب  دراد .  دوجو  ترابع  نیا  زا  يرایـسب  ياه  تشادرب  فیراـعت و  تسناد .  راـتخاس 
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زا یکی  دـنک .  یم  رییغت  تعرـس  هب  هک  تسا  یناهج  یعاـمتجا  یـسایس و  يداـصتقا ،  طـیحم  اـب  اـهنامزاس  تاسـسوم و  قباـطت  ددـجم ، 
ياهتکرـش يزاس  یـصوصخ  زا  رییغت  نیا  تسا .  رازاب  داصتقا  هب  تلود  لرتنک  تحت  داصتقا  رییغت  راتخاس ،  میظنت  تایـصوصخ  نیرتمهم 

و ههد 1980  یط  یتعنـص  ياـهروشکر  یتامدـخ د  یتلود  ياهتکرـش  یتعنـص و  ياـهروشک  رد  یتامدـخ  یتـلود  ياهتکرـش  یتـعنص و 
روهظ دنتـسه .  رازاب  ياـهورین  ریثاـت  دـهاوش  نیرتهب  اـه ،  تسیلایـسوس  طـسوت  زکرمتم  يداـصتقا  ياـه  يزیر  هماـنرب  تسکـش  نینچمه 

ناتـسلگنا و هسنارف  تسا .  هدوب  ناهج  طاقن  زا  يرایـسب  رد  یلـصا  تسایـس  ناونع  هب  ههد 1980 و  عورـش  اب  فداصم  يزاس  یـصوصخ 
یصوصخ ناهج  رسارس  رد  اهتلود  يزاس  یصوصخ  لیالد  دنتـسه .  يزاس  یـصوصخ  رما  رد  ورـشیپ  ياهروشک  هرمز  رد  هدحتم  تالایا 

 ، يا هقطنم  يا  هعسوت  ياهکناب  یناهج و  کناب  لوپ ،  یللملا  نیب  قودنص  ریظن  یتاسـسوم  دمن .  هدرک  هبرجت  فلتخم  لیالد  هب  ار  يزاس 
هبناج همه  يراتخاس  لیدـعت  کی  ناونع  هب  یتلود  ياههاگنب  يزاس  یـصوصخ  تهج  هعـسوت  الح  رد  ياهروشک  ياهتلود  رب  حوضو  هب 

ياهورین اب  قباطت  هب  زاین  زا  دـنترابع  اهـشلاچ  نیا  دـنا .  هدرک  دـیدشت  ار  یللملا  نیب  ياهراشف  نیا  زین  یلحم  ياهـشلاچ  دـنا  هدروآ  راـشف 
 ، یناهج داصتقا  رد  تباقر  تهج  ییاراک  يرو و  هرهب  شیازفا  دـمآرد و  حوطـس  شیازفا  یلغـش ،  ياهتـصرف  داجیا  رازاـب ،  ریغتم  رایـسب 

درخ يداصتقا  دئاوف  زا  يریگ  هرهب  رب  دیکات  اب  یصوصخ  شخب  تکراشم  شیازفا  رد  ار  يدایز  تاثحابم  يزاس ،  یـصوصخ  زا  تیامح 
ياه داصتقا  رد  تسا    - :  ریز  حرـش  هب  يزاس  یـصوصخ  تمـس  هب  اهتلود  يریگ  وس  لیالد  مها  زا  یخرب  تسا .  هدرک  باجیا  نالکو 

هن مزال و  طرش  کی  یتلود  ياههاگنب  يزاس  یـصوصخ  تفرگ ،  یم  تروص  زکرمتم  تروص  هب  اهیزیر  همانرب  هک  نیـشیپ  تسیلایـسوس 
هعـسوت لاح  رد  ياهداصتقا  رد  مه  هتفرـشیپ و  داصتقا  رد  مه  دـشاب    - .  یم  ارگ  رازاب  متـسیس  تمـس  هب  داصتقا  يریگ  وس  يارب  یفاـک 

تالوصحم يراجت و  تامدـخ  اهالاک و  صوصخ  هب  اـهالاک  تیفیک  تمیق و  لـیلد  هب  یتلود  ياـههاگنب  درکلمع  زا  یمومع  یتیاـضران 
ياهروشک رثکا  رد  دنتـسه    - .  دوخ  تامدخ  تالوصحم و  ياراک  عیزوت  زا  ناوتان  یتلود  ياههاگنب  تسا و  شیازفا  هب  ور  يدیلوت – 
ییورایور تهج  یصوصخ  شخب  يالاب  تکراشم  دنا  هتشاد  یعیرس  دشر  ریخا  ههد  ود  رد  هک  ییاهداصقا  صوصخب  هعـسوت و  لاح  رد 

نکسم بآ ،  كرادت  تهج  یتلود  ياههاگنب  اهـسناژآ و  تیلباق  تسا .  يرورـض  یتلود  ياههاگنب  تامدخ  شیازفا  هب  ور  ياهاضاقت  اب 
تسا دوهشم  ایند  رسارس  رد  تسا    - .  دودحم  یلیخ  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  رثکا  رد  تاعیاض  عفد  لقن و  لمح و  یناگمه ،  عیانص 

ار یتلود  دودحم  یلام  عبانم  هدوب و  تاعیاض  هدننک  دیلوت  هکلب  دنتـسه  رو  هرهبریغ  دـمرآاکان و  اهنت  هن  یتلود  ياههاگنب  زا  يرایـسب  هک 
ههد لیاوا  ههد 1980 و  رخاوا  رد  یناهج  تفرـشیپ  ینالوط  نارود  دنهد    - .  یم  رده  هب  دوخ  زاین  دروم  ياه  دیـسبوس  دوبمک  تلع  هب 
یهد دیـسبوس  هـمادا  تـسا و  هتـشاذگ  ياـج  هـب  یمیخو  یلاـم  ياهتیدودـحم  هتفاـی  هعـسوت  ياـهروشک  ياـهتلود  زا  يرایـسب  رد   1990

هب ور  یللملا  نیب  ياهکمک  تسا .  هدومن  تخـس  اهنآ  يارب  ار  تامدـخ  شرتسگ  نیگنـس  راب  لمحت  ابیروادوس  نودـب  یتلود  ياـههاگنب 
رد یتلود  ياـههاگنب  هک  یـساسا  تالکـشم  زا  یخرب  تسا .  هدرک  داـجیا  هتفاـی  هعـسوت  ياـهروشک  رد  ار  یهباـشم  طیارـش  زین  شهاـک 

قوقح یفخم  ياه  تسیل  اه و  تیامح  داسف ،  تیریدم ،  ءوس  زا :  دـنترابع  دنتـسه  هجاوم  اهنا  اب  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  زا  يرایـسب 
هب اراکان  تامدخ  تفایرد  تاریمعت و  يرادهگن و  درکلمع ،   . تسا هدش  تامدخو  تالوصحم  كرادـت  ياه  هنیزه  شیازفا  هب  رجنم  هک 

نارود الاب و  هیامرـس  دـنمزاین  هک  ییاه  يراذـگ  هیامرـس  اـی  اـهراک  رد  تکراـشم  تیعقوم .  ندوب  يراـصحنا  اـی  فیعـض  تباـقر  لـیلد 
لیالد هب  دـنهاوخی  هک م  ییاهتلود  طسوت  يراذـگ  تمیق  ياه  یـشم  طـخ  رد  دوجوم  ياهتیدودـحم  تسا .  ینـالوط  هیامرـس  تشگزاـب 

يریگولج یتلود  ياههاگنب  يا  هیامرس  یتایلمع و  ياه  هنیزه  مامت  ندش  نشور  زا  دنهدب و  هئارا  نازرا  راد و  دیـسبوس  تامدخ  یـسایس 
رد يزکرم  ياهتلود  تسکـش  یتلود  ياههاگنب  یلام  روما  اه و  هجدوب  يور  رب  تلود  هدننک  دودحم  دـح  زا  شیب  ياهلرتنک  دـننک .  یم 

كرادت ای  هتـسکشرو  یـصوصخ  ياهراک  هرادا  هب  تلود  يراچان  يا  هجدوب  عبانم  عقوم  هب  ندناسر  ای  هدش  دهعت  ياهدیـسبوس  كرادـت 
دوجو مدع  زا  یشان  هکلب  تباقر  دوجو  مدع  زا  یـشان  اهنت  هن  یتلود  ياههاگنب  رد  دوجوم  ياه  ییاراکان  روآدوس  ریغ  تامدخ  اهالاک و 

رد يا  هیامرس  ياهرازاب  هک  ییاهراشف  زا  دنترابع  اهلیدعت  اهیسرزاب و  نیا  تسه .  زین  یصوصخ  تیکلام  يرورض  ياهلیدعت  اهیـسرزاب و 
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هک یناریدم  هک  ییاهراشف  دننک و  یم  دراو  اهتکرش  رب  هجدوب  تیدودحم  طیارش  رد  درکلمع  بایان و  عبانم  يداصتقا  صیصخت  ياتـسار 
ياههاگنب هک  ییاهاج  دننک .  یم  دراو  نارگراک  رب  يرو  هرهب  دوبهب  ياتـسار  رد  دنراد  تیلوئـسم  ینوریب  ناریدم  نارادماهـس و  لابق  رد 

روشک یبرغ و  یتعنـص  ياهیتلود  دنوش .  یم  لیدـبت  فطعنم  ریغ  ياه  یـسارکورب  هب  الومعم  دـننک  یم  تراظن  ای  هرادا  اهتلود  ار  یتلود 
دوخ يا  هجدوب  ياهدوبمک  شهاک  زاین و  دروم  ییازدـمارد  تهج  يدـج  یلح  هار  نوانع  هب  يزاس  یـصوصخ  هب  هعـسوت  لاح  رد  ياـه 
لاس زا  تلود  اما  دوب  رالد  درایلیم  دودح 6  ناتسلگنا  رد  یتلود  ياههاگنب  ضورق  اهیهدب و  لاس 1979  رد  لاثم  ناونع  هب  دنا .  هتسیرگن 

ات دروآ  تسد  هب  رتکچوک  تکرش  نیدنچ  گرزب و  تکرـش  يزاس 46  یـصوصخ  زا  رالد  درایلیم  زا 80  شیب  تسناوت  ات 1991   1981
هب يریگوس  تباقر و  روهظ  دندوب .  رالد  درایلیم  زا 4  شیب  دمارد  رب  تایلام  ياراد  تلود  طسوت  هدش  یصوصخ  ياهتکرـش  لاس 1990 

یسرتسد عیزوت    -  دیلوت و  رتمک  ياه  هنیزه  دنک    - :  کمک  ریز  دراوم  هب  دناوت  یم  یصوصخ  نارادماهس  ای  يراذگ  هیامرـس  تمس 
ندرک مهارف  رازاب    -  میالع  هب  ییوگخـساپ  ياتـسار  رد  هاگنب  رد  رتشیب  فاطعنا  داجیا  تامدـخ    -  هئارا  ای  دـیلوتر  رتشیب د  ییاراک  هب 

ظفح ندروآ و  تسد  هب  رد  اهتکرـش  يارب  رتشیب  تیفرظ  ندرک  مهارف  اهتکرـش    -  رد  دیدج  ياه  يژولونکت  هب  یـسرتسد  رتشیب  تیلباق 
میمـصت يارب  طیارـش  داجیا  یجراخ    -  یلحم و  یـصوصخ  ياهیراذگ  هیامرـس  بذج  رد  هاگنب  نتخاس  رداق  رب    -  هیامرـس  تازیهجت 

هک دـهد  یم  شرازگ  نـینچ  یناـهج  کـناب  یمادختـسا  يراـک و  ياـه  شور  رد  رتـمک  ياهیتدودـحم  لاـمعا  رتاراـک    -  ياـه  يریگ 
ياه هنیزه  هدرک و  دشر  رتعیرس  دنیآ  یم  رد  یصوصخ  تیکلام  هب  هکنیا  زا  سپ  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  نیشیپ  یتلود  ياههاگنب 
نارگ لیلحت  دنا ،  هدش  یـصوصخ  ههرد 1980  رد  هک  روـشک  زا 15  روشک  يدروم 41  تاعلاطم  رد  دـننک .  یم  لرتنک  رتاراـک  ار  دوخ 

ییاراک رد  ییاهدوبهب  دنا  هدوب  يرتشیب  هیامرس  تشگزاب  ياراد  هدش  یـصوصخی  اه  تکرـش  هک  دنراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  یناهج  کناب 
یکیزکم يدیلوت  تکرـش  یـسررب 62  دـنا .  هتـشاد  شیپر  یناـسنا د  یکیزیف و  عباـنم  يریگ  راـک  هب  يا و  هیامرـس  ياـهراتخاس  ینورد 

شورف زا  لصاح  ياهدـمآرد  یلام و  تیریدـم  دوبهب  هب  رداق  ندـش  یـصوصخ  زا  سپ  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زین  هدـش  یـصوصخ 
یصوصخ کچوک  ياه  تکرش  حارح  يزاس  یصوصخ  هرابود  تیکلام و  هداعا  يزاس  یـصوصخ  ياه  شور  دنا .  هدش  دوخ  صلاخان 

عیزوت نانکراک  ای  تیریدـم  طسوت  ماهـس  دـیرخ  هیفـصت  ماهـس  هئارا  میقتـسم و  شورف  گرزب  یتلود  ياـههاگنب  لـالحنا  هوبنا و  يزاـس 
تیکلام هداعا  یـصوصخ  ياه  تکرـش  اب  دادرارق  نتـسب  یتلود  ياههاگنب  ییادز  راصحنا  ای  ندرک  يراجت  ماهـس  تمیق  نازرا  ای  یناجم 

ناشکالما هک  دوب  يدارفا  تایاکش  هب  یگدیسر  تیکلام و  قوقح  ندرک  صخشم  نیشیپ  یتسیلایـسوس  ياهروشک  مهم  فیاظو  زا  یکی 
تـسخن كرتشم ،  ياهیناگرزاب  رد  یـصوصخ  ناراذـگ  هیامرـس  تکراشم  ای  كالما  شورف  هنوگ  ره  زا  لبق  دوب .  هدـش  یلم  ای  هرداصم 

هراـبود و  هداـعا ،  دروم  رد  ینیناوق  عضو  هب  مادـقا  يزکرم  ییاـپورا  ياـهتلود  یماـمت  اـبیرقت  دـش .  یم  صخـشم  تیکلاـم  فیلکت  دـیاب 
يوس زا  دـندوب و  هعماج  رد  فاصنا  تلادـع و  تیمکاح  لابند  هب  وس  کی  زا  نیناوق  نیا  دـندومن .  كالما  دادرتسا  يزاـس و  یـصوصخ 
هدـش دـیرخزاب  نارگراک  يارب  دـمارد  لاغتـشا و  هعـسوت  ياتـسار  رد  کـچوک  یتامدـخ  ياهدـحاو  يزاـس  یـصوصخ  فدـه  اـب  رگید 
هرود رد  ات 1989  ياهلاس 1949  اهیزان و  تموکح  نارود  رد  ات 1945  ياهلاس 1933  یط  دندوب .  هدـش  عضو  گرزب  یتلود  ياههاگنب 
تلود یقرش  ناملآ  یبرغ و  ناملا  داحتا  زا  سپ  اما  دندوب ،  هدش  تیکلام  بلس  ياهنیمز  كالما و  اهراک  بسک و  اهتـسینومک ،  يدصت 

هب رجنم  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهراشف  زین  نیـشیپ  یکاولـسکچ  رد  دروآرد .  نیـشیپ  کـیتارکومد  يروـهمج  تیعـضو  هـب  ار  تیکلاـم 
كـالما هعطق  تیکلام 70000  هداعا ،  نوناـق  دـش .  یتسینومک  میژر  طـسوت  هدـش  هرداـصم  كـالما  زا  یخرب  عیرـس  يزاـس  یـصوصخ 

هنیزه تخادرپ  باـسح –  هیوست  زا  سپ  ار  كـالما  نیناوق  نیا  بجوم  هب  دیـسر  بیوصت  هب  ات 1961  ياهلاس 1955  یط  هدـش  هرداصم 
يزاس یـصوصخ  رد  اهتلود  یخرب  هیفـصت  دومنی .  درتسم م  اهنآ  یلـصا  ناکلام  هب  یتلود  ياهتکرـش  ماهـس  دـیرخ  اـی  هدـش  ماـجنا  ياـه 

یکیزیف ياـه  ییاراد  تلود  درکیور  نیا  یط  دـنا .  هدرک  يور  هلاـبند  اـه  تکرـش  ییاراد  شورف  هیفـصت و  تسایـس  زا  یتلود  ياـهاگنب 
نیا هبی  نامز  الومعم  یتلود  ياههاگنب  ای  اهتلود  دـشورف .  یم  دنتـسه  شورف  لـباق  ریغ  دوخ  يدوخ  هب  هک  ار  یتلود  ياـههاگنب  هب  قلعتم 
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هب دشاب .  دنمـشزرا  شیاهییاراد  زا  یخرب  اهنت  ای  دشابن و  لماک  تروص  هب  شورف  لباق  روبزم  یتلود  تکرـش  هک  دـنروآ  یم  يور  شور 
هیفصت درادن  دوجو  رتشیب  تمیق  ای  شورف  ناکما  هدوب و  تکرش  شزرا  زا  رتشیب  اهنآ  هیفصت  تمیق  هک  ییاهتکرـش  یلیـش  رد  لاثم  ناونع 
هیفـصت عـقاو  رد  دوـب  هیفــصت  يارب  يدـمارد  شیپ  ییاراد  يزاـس  یــصوصخ  طیارــش  زا  يرایــسب  رد  يزکرم  ياـپورا  رد  دـندش .  یم 

دندش هیفصت  یتلود  تالیکشت  دودح 540  یلا 1992  ياهلاس 1990  یط  تسا .  هدوب  ناتسهل  رد  يزاس  یـصوصخ  شور  نیرتدمآاراک 
 ، يزاس نامتخاس  یتعنـص  ياه  هنیمز  رد  هک  دندوب  یچوک  ياهدحاو  اهنآ  بلاغ  دندیرخ .  ار  اهنآ  ناراد  هیامرـس  نانکراک  ناریدـم ،  و 

اهتکرـش هزاجا  ای  لاقتنا  شورف ،  هب  یتلود  ياههاگنب  هیفـصت  ناتـسهل  رد  دنتـشاد .  تیلاعف  دیلوت  ای  يزرواشک  لقن ،  لمح و  تاطابترا ، 
ياهتلود هعسوت ،  لاح  رد  ياهروشک  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رد  یصوصخ  ياهتکرش  اب  دادرارق  نتسب  دش .  هدیـشخب  ییازـس  هب  تعرس 

ياهنامزاس اب  دادرارق  نتسب  هب  دنتسین  اهنآ  رثوم  رتاراک و  هئارا  هب  رداق  یتلود  ياهسناژآ  هک  یتامدخ  كرادت  روظنم  هب  یلحم  ای  يزکرم 
ای تالیهـست  تامدخ  هئارا  یـشم  طخ  دـنناوت  یم  اهتلود  تامدـخ  هئارا  ياه  دادرارق  نتـسب  یط  بیترت  نیدـب  دـنا .  هتخادرپ  یـصوصخ 
زا دـنترابع  هک  تسب  دادرارق  عون  هس  ناوت  یم  یلک  روط  هب  اتـسار  نیار  د  دـننک .  نییعت  ار  یـصوصخ  ياهتکرـش  بساـنم  ياـه  هدولاـش 
اب صاخ  یتامدخ  هئارا  روظنم  هب  یتلود  سناژآ  کی  شور  نیا  قبط  یتامدخ  دادرارق  هراجا  دادرارق  ای  تیریدم  نامیپ  یتامدـخ  دادرارق 
اب ار  دوخ  تامدخ  دـصرد  دودح 25  اهیرادرهش  هدحتم  تالایا  رد  ددنب .  یم  دادرارق  صخـشم  يا  هرود  يارب  یـصوصخ  تکرـش  کی 

تیریدـم اه ،  هداج  ریمعت  هلابز ،  يروآ  عمج  اهنابایخ ،  قرب ،  تامدـخ  لماش  اـبلاغ  تامدـخ  نیا  دـنا .  هتـسب  دادرارق  یـصوصخ  شخب 
عون نیا  رد  تیریدم  نامیپ  دوش .  یم  ردخم  داوم  لکلا و  اب  هزرابم  ینارسوبوتا و  سناژروا  تامدخ  ینامرد ،  ناور  زکارم  اهناتسرامیب ، 

نامزاس کی  يرادـهگن  ندـنادرگ و  يارب  مزال  هنازور  یتیریدـم  تامیمـصت  نتفرگ  تیلوئـسم  رایتخا و  راـکنامیپ  هب  يزاـس  یـصوصخ 
یمومع ياهناتـسرامیب  تیریدـم  يارب  الومعم  هدـحتم  تالایا  اداناک و  يزاس  یـصوصخ  ياـه  تکرـش  لاـثم  ناونع  هب  دوش  یم  ضیوفت 

ندـنادرگ و يارب  دـننک و  یم  تالیهـست  تخاس  هب  مادـقا  اسار  ییاقیرفآ  ياـهروشک  یخرب  ياهیرادرهـش  دـندنب .  یم  تیریدـم  ناـمیپ 
نامیپ یـصوصخ  تکرـش  اب  یمومع  رباعم  لزانم و  یـشک  هلول  بآ  نیمات  يارب  تلود  رد  دـندنب .  یم  تیریدـم  ناـمیپ  اـهنآ  يرادـهگن 
يزاس یـصوصخ  زا  هنوگ  نیا  رد  هراجا  دادرارق  تسا .  هداعلا  قوف  تاـیلام  تمیق و  هدـننک  نییعت  دوخ  تلود  هتبلا  دـنا .  هتـسب  تیریدـم 

عناوم و تالکـشم و  دریگ .  یم  هدـهع  هب  ار  نآ  يراج  ياه  هیامرـس  يرادـهگن و  درکلمع  تیلوئـسم  هدرک  هراـجا  ار  یتلود  تالیهـست 
يزاس یـصوصخ  دروم  رد  یـسایس  ماهبا  یلم  داصتقا  ینئمطماـن  یتاـبث و  یب  يزاـس  یـصوصخ  ياـه  یـشم  طـخ  يارجا  ياهتیدودـحم 

کیتارکورب ياهیگدـیچیپ  اهریخات و  نانکراک  ناریدـم و  تمواقم  فیعـض  یلام  ياهرازاب  دودـحم و  ياضاقتعفنیذ  ياههورگ  تفلاخم 
یمومع تداسح  نیگنس  ياهتایلام  هدننک و  دودحم  نیناوق  تیکلام  صقان  نئمطمان و  نیناوق  رازاب  داصتقا  رد  یتیریدم  ياهتراهم  فعض 

یشم طخ  اب  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  يوق  عفنیذ  ياههورگ  يوق  عفنیذ  ياههورگ  ياه  تفلاخم  یـصوصخ  نانیرفآراک  هب  تبـسن 
ناربهر ار  اهتفلاخم   . دندرک یم  تفلاخم  تدش  هب  يداصتقا  ياهتیلاعف  رد  یصوصخ  شخب  تکراشم  شرتسگ  يزاس و  یـصوصخ  ياه 

یم نوچ  دـندرک  یم  رازبا  يرگراـک  هیداـحتا  يرهـش و  تامدـخ  نادـنمراک  ياـهنامزاس  دـندوب  لرتـنک  زاـتمم  تیعقوم  رد  هک  یـسایس 
هک دندیسرت  یم  دندوب و  يزاس  یصوصخ  فلاخم  زین  هتفای  نامزاس  يرتشم  ياه  هورگ  دنهدب .  تسد  زا  ار  دوخ  یتلود  لغش  دندیـسرت 

ناریدـم و یخرب  تمواقم  نانکراک  ناریدـم و  تمواقم  دـبایب .  شیازفا  دـهد  یم  دیـسبوس  اهنآ  هب  تلود  هک  یتامدـخ  اـهالاک و  هنیزه  
ياپورا رد  يزاس  یـصوصخ  هیلوا  لحارم  رد  تسا .  هدرک  دنک  ار  يزاس  یـصوصخ  قباس  تسیلایـسوس  ياهروشک  رد  یتلود  نانکراک 
ناراذـگ هیامرـس  هب  ناشهاگنب  شورف  اب  يزاسزاب  يارب  شـالت  زا  ناتـسهل  یکاولـسکچ و  رد  یتلود  ياـههاگنب  ناریدـم  یـضعب  يزکرم 

یصوصخ ياهتیدودحم  زا  لبق  نییاپ  تمیق  ای  یتلود  ياهییاراد  دیرخ  ای  شورف  يارب  ناشتیعقوم  زا  رگید  یخرب  دنتفر .  هرفط  یصوصخ 
ياه روشک  رد  هژیو  هب  عیرس  يزاس  یصوصخ  عناوم  زا  رگید  یکی  تیکلام  صقان  نئمطمان و  نیناوق  دندرب .  هرهب  يدوخ  هب  دوخ  يزاس 

ياپورا ياهروشک  رد  اهتکرـش  زا  یـشخب  ای  مامت  هب  دـنم  هقالع  یجراخ  ياهتکرـش  تسا .  تیکلاـم  نیناوق  ینئمطم  قباـس  تسیلایـسوس 
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تلود یمـسر  تقفاوم  نودب  تسا  هداد  هزاجا  یجراخ  ياهتکرـش  هب  ناتـسراجم  تلود  هکنیا  اب  دـنراد .  تیکلام  لکـشم  ادـتبا  يزکرم 
نـشور تیکلام  نیناوق  دنراد .  یناوارف  تالکـشم  هدش  یلم  ياهنیمز  ناکلام  ندرک  ادیپ  يارب  اهنآ  اما  دنروایب ،  رد  کلمت  هب  ار  كالما 

قوقح ات  دـناسر  بیوصت  هب  ینوناق  لاس 1991  رد  تلود  هکنیا  اب  تسا .  هدـش  مهبم  یلبق  ناکلام  ياهاعدا  اـب  نیمز  تیکلاـم  دنتـسین و 
هناطاتحم رایـسب  نیمز  کلمت  دهدب ،  یتلود  كالما  سناژآ  هب  ار  یتلود  هاگنب  کی  كالما  لاقتنا  ناکما  دـنکب و  رت  فافـش  ار  تیکلام 

یتسیلایسوس ياه  داصتقا  رد  ور  شیپ  شلاچ  نیرتمهم  نیلوا و  يداصتقا  طیحم  تیریدم  دوش .  یم  راذگاو  یجراخ  ناراذگ  هیامرـس  هب 
یصوصخ ياههاگنب  هعـسوت  يزاس و  یـصوصخ  يارب  بسانم  يداصتقا  طیحم  رارقتـسا  هعـسوت ،  لاحر  ياهروشک د  يرایـسب  نیـشیپ و 

هبرجت دنوش .  تیریدـم  تسیاب  یم  روهظ  لاح  رد  یـصوصخ  شخب  زا  ینابیتشپ  يارب  مزال  يداصتقا  تاحالـصا  رگید  ترابع  هب  تسا . 
ياهتکرـش درکلمع  يداـصتقا  نئمطماـن  طیارـش  تسـالاب و  یـسایس  يداـصتقا و  کـسیر  هـک  ییاـهروشک  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح 
یـصوصخ دنیارف  ناریدم  دنرادن .  اهنآ  رد  يراذـگ  هیامرـس  هب  یلیامت  یجراخ  یلحم و  ناراد  هیامرـس  دـنک  یم  دودـحم  ار  یـصوصخ 

يزاس و یـصوصخ  زا  تیامح  يارب  مزال  يداصتقا  تاحالـصا  دـنروآ .  مهارف  ار  رازاب  داصتقا  دـشر  يارب  يدـعاسم  طیحم  دـیاب  يزاس 
رازاب ياهمزیناکم  داجیا  لماش  يراتخاس  تالیدعت  يارب  ییاه  یشم  طخ  دشاب :  ریز  لماع  شش  رب  لمتشم  دیاب  یصوصخ  هاگنب  هعـسوت 
هامرـس تراجت و  حالـصا  ياه  یـشم  طخ  مروت  اب  هلباقم  هنارای و  شهاک  سانکـسا ،  پاچ  لرتنک  اه ،  یهدب  تخادرپ  صیـصخت  تهج 

يراذگ و هیامرس  ياهتیدودحم  شهاک  زرا ،  يربارب  خرن  یجراخ ،  میقتـسم  يراذگ  هیامرـس  تارداص  هعاشا  يزیر  همانرب  لاش  يراذگ 
تهج تامدخ  عیانص و  يراذگ  دازآ  يریگ ،  میمصت  رد  زکرمت  مدع  یـسارکومد ،  بسانم  تاجرد  لماش  یـسایس  تاحالـصا  يراجت 

اب داجیا  زا  تیامح  ياه  همانرب  لماش  تاسسوم  هعسوت  ياه  یشم  طخ  تلود  يرورض  ریغ  لرتنک  هلخادم و  نودب  اراک  درکلمع  لیهـست 
يرواد یناـگرزاب و  تـالماعم  ندرک  عورـش  هـنیمز  رد  لاـعف  ینوناـق  تاسـسوم  یلاـم ،  تاسـسوم  تیکلاـم  نیناوـق  متــسیس  يدـنمناوت 

ياههاگنب زا  تیاـمح  هزیگنا و  داـجیا  لـماش  یـصوصخ (  شخب  هعـسوت  ياـه  هماـنرب  عیزوت  یباـیرازاب و  ياـهلاناک  یلاـم و  تارجاـشم 
طیحم ییاراک  تیریدم  یلحم  عیانص  رد  یللملا  نیب  ياه  تکرـش  ياه  هیامرـس  بذج  گرزب ،  ياهتکرـش  يزاسزاب  طسوتم  کچوک و 

یحالصا و ياه  یشم  طخ  بسانم  یلاوت  هدنریگرب  رد  بسانم  ياه  یـشم  طخ  يارجا  رب  هوالع  رازاب  داصتقا  هب  لوصح  تهج  يداصتقا 
ياـه تلود  يور  شیپ  شلاـچ  نیمود  يزاـس  یـصوصخ  دـنیارف  رب  تیریدـم  دـشاب .  یم  هدـش  عـضو  ياـه  یـشم  طـخ  ياراـک  يارجا 

یشخب تیامح  بلج  یتلود و  ياههاگنب  يزاس  یصوصخ  ياه  هیور  تیریدم  هعسوت و  دنور  یم  رازاب  داصتقا   تمس  هب  هک  ییاهروشک 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  هبرجت  تسا و  هدیچیپ  يرما  يزاس  یـصوصخ  دنیآرف  تیریدم  تسا .  تامدخ  اهالاک و  كرادـت  رد  یـصوصخ 

کی دـینک .  ییاسانـش  صخـشم  روط  هب  ار  يزاس  یـصوصخ  فادـها  دوش .  عقاو  رثوم  رایـسب  دـناوت  یم  ریز  یتیریدـم  صوصا  هب  هجوت 
فیرعت فافش  حضاو و  ياه  هیور  دینک .  باختنا  ار  يزاس  یصوصخ  بسانم  ياه  شور  دینک .  سیسات  اراک  يزاس  یصوصخ  سناژآ 

 ، يزاسزاب ار  شورف  لباق  ریغ  یتلود  ياههاگنب  دـیرب .  راک  هب  هداد  هعـسوت  ار  یبساـنم  درکلمع  شجنـس  یباـیزرا و  ياـه  شور  دـینک . 
يداصتقا لیدبت  مزال  ياهرازبا  زا  یکی  يزاس  یصوصخ  هکنیا  اب  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  يریگ  هجیتن  دینک .  مالعا  تسکشرو  ای  هیفـصت 

زا یشخب  هک  دراد  ار  ریثات  نیرتشیب  یطیارش  رد  يزاس  یصوصخ  تسین .  تالکـشم  مامت  يورادشون  تسا  رازاب  داصتقا  هب  تلود  لرتنک 
داجیا تلود  هک  دوش  یم  نیمات  یتقو  يزاس  یصوصخ  يایازم  دشاب .  یـصوصخ  شخب  هعـسوت  يداصتقا و  حالـصا  رتعیـسو  همانرب  کی 

طسوتم و کچوک و  ياههاگنب  زا  تیامح  تیفیک و  شیازفا  هنیزه ،  شهاک  يارب  بسانم  ياـه  هیور  دـنک ،  نیمـضت  ار  یتباـقر  طـیحم 
تکراشم ییاناوت  لـیامت و  دـنک .  میظنت  داـسف  یتلادـع و  یب  شهاـک  يارب  يرثوم  نیناوق  دـنک و  مهارف  ار  یتلود  ياـههاگنب  يزاـسزاب 

نالک داصتقا  ياه  یشم  طخ  تاحالصا  تقفوم  رب  ینتبم  الومعم  يزاس  یـصوصخ  رد  تکراشم  يارب  یلحم  یجراخ و  ناراذگ  هیامرس 
ياپورا رد  شیپ  اهلاس  زا  رثوم  رازاب  ياه  داصتقا  تسا .  یـصوصخ  شخب  زا  تیامح  يرابتعا و  تاسـسوم  سیـسات  رد  تلود  ییاناوت  و 

هدرک داجیا  ییاضف  اهتلود  دنا .  هداد  هعسوت  هزاجا  دوخ  راتخمدوخ  تاسسوم  هب  اهتلود  نیا  دنا .  هتفرگ  لکـش  یلامـش  ياکیرما  یبرغ و 
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هدرک مهارف  ییاهانبریز  اهتلود  دنوش .  قیوشت  ناشتیقفوم  يارب  دننک و  کسیر  دنزودنیب  هبرجت  نآ  رد  دنتـسناوت  یم  نایامرفراک  هک  دـنا 
رد ياهروشک  ياهتلود  دهد .  یم  شیازفا  ار  یـصوصخ  شخب  تراجت  عیزوت و  دیلوت ،  ییاراک  دـهد و  یم  شهاک  ار  اه  هنیزه  هک  دـنا 

 . دننک لمع  نیا  زا  رتمک  دنناوت  یمن  زین  رازاب  داصتقا  هب  راذگ  لاح 

یمومع يراذگ  یشم  طخ  رد  یتلودریغ  ياه  نامزاس  شقن 

زیدناش ینیسح  یضترم  دیس 
لاس رد  دش . دـنهاوخن  زیمآ  تیقفوم  نییاپ ) زا  هعـسوت   ) یمدرم تکراشم  نودـب  یلحم  یلم و  هعـسوت  ياه  همانرب  نارظن  بحاص  رواب  هب 
زاب یهاگشناد  ییارجا و  لفاحم  رد  ار  دوخ  ياج  دننک  یم  افیا  هعسوت  رد  هک  یشقن  یتلود و  ریغ  ياه  نامزاس  یسررب  تیمها  ریخا  ياه 

روما رد  ار  تلود  فیاظو  زا  یشخب  دنا  هدرک  یعس  هک  دنتسه  هعماج  دارفا  زا  هنابلطواد  ییاه  لکش  یتلودریغ  ياه  نامزاس  تسا . هدرک 
رد هچنآ  اما  تسا ، راد  روخرب  ینالوط  یتمدـق  زا  ام  روشک  رد  یمـسر  ریغ  یتنـس و  لکـش  هب  یمدرم  تکراشم  هتبلا  دـنهد . ماجنا  هعماج 

یمومع يراذگ  یشم  طخ  ياه  دنیآرف  رد  اهنآ  هاگیاج  نییبت  یتلود و  ریغ  ياه  نامزاس  ینوناق  یمـسر و  لکـش  تسا  هجوت  دروم  اجنیا 
( نییاپ زا  هعسوت   ) یمدرم تکراشم  نودب  یلحم  یلم و  هعـسوت  ياه  همانرب  نارظن  بحاص  رواب  هب  ... دشاب یم  هعـسوت  ياه  يزیر  همانرب  و 

دوخ ياج  دننک  یم  افیا  هعـسوت  رد  هک  یـشقن  یتلود و  ریغ  ياه  نامزاس  یـسررب  تیمها  ریخا  ياه  لاس  رد  دش . دنهاوخن  زیمآ  تیقفوم 
هدرک یعس  هک  دنتسه  هعماج  دارفا  زا  هنابلطواد  ییاه  لکـش  یتلودریغ  ياه  نامزاس  تسا . هدرک  زاب  یهاگـشناد  ییارجا و  لفاحم  رد  ار 

یتمدق زا  ام  روشک  رد  یمسر  ریغ  یتنـس و  لکـش  هب  یمدرم  تکراشم  هتبلا  دنهد . ماجنا  هعماج  روما  رد  ار  تلود  فیاظو  زا  یـشخب  دنا 
رد اهنآ  هاگیاج  نییبت  یتلود و  ریغ  ياه  نامزاس  ینوناق  یمـسر و  لکـش  تسا  هجوت  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  اما  تسا ، راد  روخرب  ینـالوط 

روط هب  متـسیب  نرق  مود  همین  رد  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  دشاب . یم  هعـسوت  ياه  يزیر  همانرب  یمومع و  يراذگ  یـشم  طخ  ياه  دنیآرف 
هدرک شالت  شیوخ  هعماج  تالکشم  هب  تبسن  تیلوئـسم  ساسحا  اب  اه  نامزاس  نیا  دنا ، هتفای  شرتسگ  ناهج  طاقن  همه  رد  يا  هدنیآزف 
قوقح نانز ، ناکدوک و  قوقح  زا  عافد  یعامتجا ، ياه  بیـسآ  هناتـسود ، ناسنا  ياه  کـمک  هیریخ ، روما  نوچمه  ییاـه  هنیمز  رد  دـنا 

، یعامتجا لوحت  ياهدـنیآرف  هدـننک  لیهـست  دـننک و  تکرح  اـه  تلود  هارمه  هب  هعـسوت  دوبهب و  ياـه  تیلاـعف  تسیز و  طـیحم  رـشب و 
هنیمز رد  یلـصا  هتکن  . دنـشاب هعماج  دارفا  اهداهن و  اه و  هورگ  حوطـس  رد  هریغ  ینوناـق و  یقوقح ، يرادا ، یگنهرف ، یـسایس ، يداـصتقا ،

نیا تقیقح  رد  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  ضرف  رگیدمه  داضتم  نامزاس  عون  ود  نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  یتلود  ریغ  یتلود و  ياه  نامزاس 
يارجا رد  يرثوم  شقن  یتلود  شخب  ياه  تیلاعف  هدننک  لیمکت  ناونع  هب  دنناوت  یم  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  دنتـسه ، رگیدکی  لمکم  ود 

رد ییالاب  لمع  تردق  زا  یلحم  هدننک  جیـسب  ياهدحاو  هلزنم  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  دننک . افیا  يا  هقطنمو  یلم  هعـسوت  ياه  همانرب 
، هعـسوت فادـها  ندرک  یلمع  يارب  ار  بلطواد  ياـه  هورگ  بلج و  ار  یلحم  ناـمدرم  تکراـشم  دـنناوت  یم  اـهنآ  دـنرادروخرب ، قطاـنم 
اب یناسآ  هب  ار  دوخ  هداد و  صیخـشت  یتسرد  هب  ار  هقطنم  ياـهزاین  اـهدوبمک و  دـنناوت  یم  یتلودریغ  ياـه  ناـمزاس  دـننک . یهدـنامزاس 

نایم ات  دنا  هدیشوک  نینچمه  اه  نامزاس  نیا  دندرگ . هعسوت  ياه  همانرب  ققحت  رد  تعرـس  ثعاب  دنهد و  قیبطت  یلحم  تیعقوم  طیارش و 
دوبهب اـه  ناـمزاس  نبی  رد  ار  یعمج  تکراـشم  هیحور  دـننک و  داـجیا  قاـفتا  داـحتا و  ییازفا و  مه  یعون  هعماـج  فلتخم  ياـه  ناـمزاس 
للملا نیب  طباور  خـیرات  رد  يدـیدج  لصف  یللملا  نبی  ياه  هنحـص  هب  دوخ  ياه  تیلاعف  شرتسگ  اـب  اـه  ناـمزاس  نیا  زا  یخرب  دنـشخب .

هب ریثات  اهداهن  هنوگ  نیا  دـنا . هتفاـی  یناـهج  نارگیزاـب  مشچ  رد  یلوبقم  عیفر و  هاـگیاج  اـه  ناـمزاس  نیا  دراوم  یـضعب  رد  دـنا . هدوشگ 
یتلود ریغ  نامزاس  رازه  کی  زا  شیب  تیلاعف  ویر  رد  نیمز "  " سنارفنک دنا ، هتشاد  يرشب  عماوج  نالک  يریگ  میمصت  دنیآرف  رد  ییازس 
شقن زین  سنارفنک  نیا  زا  دعب  دنا و  هدرک  افیا  ویر  هینایب  نیودت  رد  یمهم  شقن  اه  نامزاس  نیا  تشاذـگ ، شیامن  هب  ناهج  حطـس  رد  ار 
یمدرم شوجدوخ و  ياه  لکـشت  یتلودریغ  ياه  نامزاس  دنا . هدرک  يزاب  رادیاپ  هعـسوت  نویـسیمک  دننام  ییاهداهن  لیکـشت  رد  يدیلک 
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دربشیپ هعسوت ، يارب  هدمآ و  دوجو  هب  نآ  يازجا  تلود و  زا  لقتسم  یهورگ  يوس  زا  یصاخ  دربراک  ای  هزیگنا  فده ، تحت  هک  دنتـسه 
اـه و ییاـناوت  هضرع  اـب  اـه  ناـمزاس  نیا  دـننک . یم  تیلاـعف  اـهروشک ) هعوـضوم  نیناوـق  بوچراـچ  رد   ) دوـخ يدوـجو  يزاـس  هنیهب  و 

هدودحم رد  یتلود  ياه  حرط  يارجا  رد  یعمج  هتسد  یهورگ و  تکراشم  ای  ناشعوبتم و  یتلود  شخب  هب  دوخ  یتاقیقحت  ياهدرواتـسد 
ناـمزاس کـی  ياربار  یگژیو  شـش  نومـالاس  رتسل  . دـنیامن یم  اـه  حرط  نیا  یهدرمث  تفرـشیپ و  هب  يرثوم  کـمک  دوخ  ياـه  تیلاـعف 

نودب .      3. دشاب یتلودریغ  .      2. دشاب هتفرگ  لکش  یمـسر  تروص  هب  .      1: زا دنترابع  اه  یگژیو  نیا  . دناد یم  يرورـض  یتلودریغ 
نامزاس ههد 1970  رخاوا  ات  . دـشاب یناگمه  عفانم  هب  درکیور  اب  نآ  تیلاـعف  .      6. دشاب هنابلطواد  .      5. دشاب لقتسم  .      4. دشاب دوس 

روما هینمز  رد  هک  دندش  یم  یقلت  ینارگیزاب  یتلودریغ  ياه  نامزاس  دنتـشادن ، هعـسوت  هب  طوبرم  روما  اب  ینادنچ  طابترا  یتلودریغ  ياه 
تیمها هزادـنا و  رد  يدایز  تارییغت  دـعب  هب  ههد 1980  زا  دندرک . یم  هضرع  یتامدـخ  دنتـشاد و  صـصخت  يرارطـضا  لئاسم  یهافر و 

. دنتفای يروحم  شقن  يا  هعـسوت  ثحابم  تامادقا و  رظن  زا  اه  نامزاس  نیا  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دمآ و  دوجو  هب  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس 
هعسوت هب  یبایتسد  لامتحا  دنتسه و  هعـسوت  هنیزگ  کی  زا  يا  هناشن  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  هک  دنراد  داقتعا  نارظن  بحاص  تقیقح  رد 
تایلمع ندوب  زیمآ  تیقفوم  یللملا  نیب  یلم و  یلحم ، حوطـس  مامت  رد  یتلودریغ  ياه  نامزاس  . دنا هداد  شیازفا  هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  ار 

یلم ياه  تیلاعف  تامادـقا و  اب  هقطنم  هلحم و  حطـس  رد  دوخ  تامادـقا  نتخاس  طبترم  اب  یتلودریغ  ياه  نامزاس  دـنا . هداد  ناشن  ار  دوخ 
هقطنم یلحم و  قوقح  عفانم و  ظفح  رب  هوالع  طابترا  نیا  رد  دـنهد و  دـنویپ  رتگرزب  ياهداهن  اـب  ار  دوخ  دـنناوت  یم  يزرمارف  يروشک و 

هنیهب ار  دوخ  عبانم  صیـصخت  دـنراذگب و  رثا  یناهج  ياه  تسایـس  نآ  عبت  هب  روشک و  هعماج و  یلک  ياـه  تسایـس  تامیمـصت و  رب  يا 
یم لحم  نامدرم  یـسایس  یعامتجا و  یگتفای  دـشر  هعـسوت و  بجوم  قطانم  اه و  هلحم  رد  رارقتـسا  اب  یتلودریغ  ياـه  ناـمزاس  دـنزاس .

دـنوش و یم  هاگآ  روما  رد  تکراشم  ياه  شور  اه و  هویـش  زا  اـه  ناـمزاس  هنوگ  نیا  رد  تیوضع  اـب  هقطنم  دارفا  نیا  رب  نوزفا  دـندرگ ،
ساسحا تیوقت  رد  نینچمه  تکراشم  نیا  . دنک یم  لیدبت  هعماج  لاعف  ياضعا  هب  ار  نانآ  هک  دنهد  یم  ماجنا  ار  تکراشم  نیرمت  یعون 

مدرم و اب  يرتشیب  ییانشآ  الومعم  یتلودریغ  ياه  نامزاس  تسا . رثوم  روشک  هقطنم و  هلحم ، تشونرـس  هب  تبـسن  هعماج  دارفا  تیلوئـسم 
بلج رد  نینچمه  اه  نامزاس  نیا  دنرادروخرب . یلخاد  يریگ  میمـصت  ياه  شور  رد  يرتشیب  يریذـپ  فاطعنا  زا  دـنراد و  یلحم  طیارش 
اتبـسن دـشر  ریخا  ياه  لاس  یط  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  . دـننک یم  لمع  رت  قفوم  تکراـشم  هب  اـهنآ  بیغرت  هماـنرب و  لومـشم  دارفا  رظن 

اب تسا ، هجوت  لباق  یتلودریغ  ياه  نامزاس  رد  ناناوج  ناگدرک و  لیصحت  روضح  اه  لاس  نیا  رد  نینچ  مه  دنا ، هتـشاد  ناریا  رد  یبوخ 
هعـسوت تدم  نایم  ياه  همانرب  رورم  دنا . هدوب  هجاوم  يدج  تالکـشم  اب  هعـسوت  دنیآرف  رد  شقن  يافیا  درکراک و  رظن  زا  اهنآ  لاح  نیا 

افیا هعـسوت  فادها  ققحت  رد  يرثوم  شقن  دنا  هتـسناوتن  دنا و  هتـشاد  یفیعـض  رایـسب  درکراک  یتلودریغ  ياه  نامزاس  هک  دهد  یم  ناشن 
گنهرف و دوبن  شخب و  نیا  تایبدا  فعـض  دراد ، دوجو  یتلودریغ  ياه  نامزاس  هار  رـس  رب  ام  روشک  رد  هک  یلکـشم  نیرت  هدـمع  . دـننک

تکراشم  (. 1382 .) اضر دمحم  يدیعـس ، : عجارم . دشاب یم  هعماج  ياه  شخب  ریاس  رانک  رد  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  يارب  عماج  ییوگلا 
، یهاشبرع یناطلس  .129-150 هرامـش 6 . . یگنهرف شهوژپ  همان  . ناریا رد  هعـسوت  تدـم  ناـیم  ياـه  هماـنرب  رد  یتلودریغ  ياـه  ناـمزاس 
فیراعت و (: NGOs) یتلودریغ ياه  نامزاس  (. 1383 دمحم (. يدمحم ،  . يداتـسا تاراشتنا  نارهت :  هعـسوت . تیریدم  (. 1383 .) نیمیس

.247-263 هرامش 41-42 . تیریدم . تاعلاطم  همانلصف  اه . يدنب  هقبط 
http://iranproblems.persianblog.ir/post/14

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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