
فلا تالاقم تسرهف هب تشگزاب

دیدج عبانم هب یسرتسد داجیا و فيصوت رد نکیرماولگنا دعاوق هک هدوب نآ راکتبا نیا ببس .)1( دننکیم راكشآ ار رثا نامه یکیزيف ياهبلاق اي و اهسابتقا ،اهتشادرب ،اهشیاریو ،اههمجرت اب و هدنروآدیدپ اب رثا طابترا ،یموهفم لکش هب ،لدم ود نيا .تسا هدش هيهت [3])دنتسم ياههداد یارب یدرکراک تاموزلم( يدیِا رآفِا و [2])یتخانشباتک یاههداد یارب یدرکراک تاموزلم( رآيبرآِفا یموهفم لدم ود رب ينتبم یِایدرآ .دوشیم هدرب راکهب لاتيجید عبانم هژیوهب ،عبانم هب یسرتسد هعسوت و فيصوت یارب یناهج درادناتسا هلزنم هب هک تسا یدعاوق هعومجم .[1])ِیایدرآ( عبنم هب یسرتسد و فيصوت درادناتسا

هدافتسا دوجو اب ،عبنم کی یارب یسیونتسرهف هنيشيپ ود دوب نکمم و دشیم یگديچيپ بجوم ،)دیازفيب دروکر رد ار یدراوم دوخ سیونتسرهف دادیم هزاجا هک یدعاوق( يرايتخا یاههدوزفا نينچمه و یليمکت و نیزگیاج دعاوق دننام ،دوب هدش هفاضا نکیرماولگنا دعاوق هب جیردت هب هک یدعاوق ،نآ رب نوزفا .دوش ماجنا گنهامهان لکش دنچ هب عبنم کی ِیسیونتسرهف دشیم بجوم نکیرماولگنا دعاوق راتخاس .)6 ،5( دشیم تاعالطا یبایزاب و هريخذ رد یگچراپکیان هب رجنم رما نیا .دوش هدافتسا یسیونتسرهف یارب طبترم دعاوق زا ،دعب و دوش صخشم عبنم عون و لکش دیاب ادتبا یسیونتسرهف یارب الثم .تسا نیرفآلکشم

.درک فيصوت بلاق زا غراف ار یتاعالطا عبانم نآ اب ناوتیم و تسا هدرب نيب زا ار تالکشم نیا و هدرک تسدکی و گنهامه ار دعاوق ،یِایدرآ .دوش توافتم رگیدکی اب ،ناسکی دعاوق زا

ياهيروانف زا هنيهب يريگهرهب يارب ،)یربهار کرتشم هتيمک :سپ نیا زا( [4]نکیرماولگنا دعاوق رد یرگنزاب یارب یربهار کرتشم هتيمک و یسِلایُسا ،اکیرما هرگنک هناخباتک هلمج زا ،تاعالطا یهدنامزاس راکردناتسد ِیللملانيب یاهداهن یخرب و الفیا .دنداد تهج رييغت ،دوب ناربراک هاگدید و اهزاين رب نآ زکرمت هک ،رادمربراک درکیور يوسهب ،دوب یرازفامرن متسيس ِدوخ تامازلا رب ینتبم هک ،رادمماظن درکیور زا ياهناخباتک یاهتسرهف .)4( دمآ دوجوهب یاهناخباتک یاهتسرهف راتخاس رد یتارييغت جیردتهب ،رگید یوس زا یلاتيجید طيحم تالوحت و ،وس کی زا ناربراک شرگن و اهزاين رد رييغت هجيتن رد 1990 ههد رخاوا رد .هنيشيپ

.تفرگرارق راکروتسد رد [5]داسرف و )دارف( يدِیارآفِا نآ لابند هب و رآیبرآفِا یتاعلاطم حرط ،درکیور نیا اب .دنداتفا رترادمربراك ياهماظن داجيا ركف هب ،يناسرعالطا دشر هب ور

رد .دش ناهج حطس رد يسيونتسرهف دعاوق رد يرايسب تالوحت همشچرس داديور نيا .دروآ مهارف 1997 رد ار »[6]هدنیآ یاهشرتسگ و نکیرماولگنا دعاوق یللملانيب شیامه« یرازگرب هنيمز ات دروآدرگ وتنروت رد ار یللملانيب ناصصختم ،1994 لاس رد هتيمك نيا .دش ليکشت یربهار کرتشم هتيمک ،اهنآ یزاسیتايلمع و یدرکراک یاهوگلا ندش حرطم اب سپس .)2( دروآ مهارف یدادرارق نیوانع نايم دنويپ داجیا یارب یسیونتسرهف رد ییاهشخب ِطَسب نينچمه و ،هزوح نیا ناگژاو یزاسدمآزور ،یسیونتسرهف یاهشور رد یرگنزاب يارب یتصرف ،1998 لاس رد رآیبرآفِا هژیوهب ،تاعالطا یهدنامزاس دیدج یاهوگلا ندمآدیدپ

کرتشم هتيمک 2000 ربماتپس رد .دنک هئارا 2نکیرماولگنا دعاوق زا یقطنم و لماک ليلحت وهیزجت ،دوب هداد هئارا شیامه نیا رد دوخ هک ،[10]هطبار-تیدوجوم یزاسلدم زا هدافتسا اب ات دش فظوم یسلد مات ،نينچمه .دريگ راکهب نکیرماولگنا دعاوق موس شیاریو رد ار دراوم یخرب تفرگ ميمصت و درک یسررب ار شیامه تالاقم رد هدش هئارا یاهراکهار و اهداهنشيپ و رازگرب هزورهس یاهسلج ،شیامه نیا زا سپ هلصافالب ،یربهار کرتشم هتيمک .دندش 2نکیرماولگنا دعاوق رد یشیدنازاب راتساوخ و دندرک هضرع ار دوخ یاهشهوژپ جیاتن و اههاگدید یحاتف هللاتمحر و [9]رلگاه دلانور ،[8]یسلد مات ،[7]نمروگ لکیام شیامه نیا

یعون نانچمه هک درک صخشم هدشتفایرد یاههاگدید و تارظن یسررب .دش هتساوخ ناشیا تارظن و لاسرا ايند رسارس نارظنبحاص یارب هخسن نیا .درک یسررب ،دوب هدرک هيهت یسلد هک ،ار 3نکیرماولگنا دعاوق هيلوا هخسنیربهار کرتشم هتيمک ،)ناتسلگنا( جیربمک رد 2004 ربتکا رد بيترت نیدب و تفرگ رارق هتيمک بیوصت دروم هک درکداهنشيپ ار راک نیا زاين دروم یاهلصفرس دعب یدنچ یو .دش باختنا »[11]یتخانشباتک یسرتسد و فيصوت :3نکیرماولگنا دعاوق« نیودت ريبد ناونعهب یسلد 2004 لاس لیاوا رد .داد یتارييغت اهنآ یاوتحم و تيهام رد و درک هئارا ار یداهنشيپ دعاوق زا یاههايس ًاددجمیربهار

.دهد رييغت »)ِیایدرآ( عبنم هب یسرتسد و فيصوت« هب ار هعومجم ناونع ،تارييغت تدش رطاخ هب تفرگ ميمصتهتيمک نیا نينچمه .دندرک رشتنم ار هدش یرگنزاب دعاوق تسخن شیاریویربهار کرتشم هتيمک یاضعا 2005 ربماسد رد .)7( دريگ شيپ ،دعاوق رد لوحت یارب یدیدج درکیور تفرگ ميمصت یربهار کرتشم هتيمک ،بيترت نیدب .تسا یپاچ عبانم رب نانچمه زين  3نکیرماولگنا دعاوق زکرمت دندوب دقتعم اریز ؛)13(دوش هئارا دعاوق رد دیدج ًالماک یهاگن تسا یرورض ،لاتيجید عبانم و یکينورتکلا طيحم نوزفازور شرتسگ هب رظن هک دندوب دقتعم ناصصختم .دراد دوجو دیدج طيحم تامازلا اب دعاوق یناوخمهان زا یتیاضران

.تفرگ رارق راک روتسد رد هرگنک هناخباتک رد 2013 لاس رخاوا زا ییاهن هخسن یريگراکهب ،ماجنارس .)87-95 :12( دش ماجنا یِایدرآ ییاراک یسررب یارب ددعتم یاههناخباتک تکراشم اب ییاهشیامزآ سپس .تفای راشتنا طخرب و یپاچ لکش ود رد 2010 لاس رد ییاهن یشیامزآ هخسن سپس و )7( دش یسررب )اکیرما( 2006 ربتکا و )اداناک( 2006 لیروآ رد یرگید یاههسلج رد هعومجم نیا

.دنیازفایم یسیونتسرهف یلصا رصانع هب ار یرايتخا رصانع یدادعت ،هرگنک هناخباتک دننام ،اههناخباتک یخرب .تسا عبنم هب یسرتسد و فيصوت یارب مزال ِیتخانشباتک یاههداد ،رصانع زا روظنم .تسا هدرک هئارا [17]یرايتخا رصانع و »[16]هتسهضرفهب  رصانع« و »[15]هتسه رصانع« بلاق رد ار یدنب حطس نیا ِیایدرآ .تفرگیم تروص [14]یبتارمهلسلس فيصوت و [13]یليلحت فيصوت ،[12]عماج ای یلک فيصوت حطس هس رد هناخباتک عون هب هتسب نکیرماولگنا دعاوق زا هدافتسا اب یسیونتسرهف .نکیرماولگنا دعاوق اب اهتوافت

توافت نیرتمهم .دراد دوجو ود نیا نايم زين ییاهتوافت اما ،)14( تسا ناوخمه و راگزاس نکیرماولگنا دعاوق اب ِیایدرآ ،هک لاح نيعرد .دنوریم راکهب هناخباتک زاين اب بسانتم و )نکیرماولگنا یسیونتسرهف هس حطس هباشم( دننکیم زیامتم هباشم ِتیدوجوم زا ار تیدوجوم ره ،یرايتخا رصانع و دنوشیم هدافتسا )عبانم رتقيقد فيصوت یارب( صاخ یاهتيعقوم و طیارش رد ،هتسهضرفهب رصانع .دنراد شزرا رايسب ربراک تاراظتنا ندرک هدروآرب رد هک دنتسه ییاههطبار و اهیگژیو هرابرد ییاههداد ،رصانع نیا .دنادیم هعومجم کی ِیسیونتسرهف ِتامازلا ِلقادح ِحطس ار اهنآ یِایدرآ هک دنتسه یرصانع هعومجم هتسه رصانع

هرامش« و »یبایزاب طاقن« هب »[24]هدوزفا هسانش« ؛»[23]دنتسم ناونع« هب »[22]یدادرارق ناونع« ؛»[21]یبایزاب طاقن لرتنک« هب »[20]دنتسم لرتنک« ؛»[19]رصنع« هب »[18]هيحان« ؛»لمحم و اوتحم عاونا« هب »داوم عاونا« ؛»رآیبرآِفا یاهتیدوجوم یاهیگژیو« هب »یتخانشباتک فيصوت یللملانيب درادناتسا رصانع«ِیایدرآ رد ًالثم .تسا رآیبرآفِا زا هتفرگرب یِایدرآرد هتفر راکهب یاهحالطصا و اهترابع هک تسا نآ رگید توافت .تسا هدش هتشادرب یدنبزرم نیا یِایدرآ رد اما ؛دیآیم شخب کی رد )بلاق( عبنم عون هب طوبرم دعاوق و تفرگیم تروص )بلاق( عبنم عون ساسا رب یسیونتسرهف ،نکیرماولگنا دعاوق رد هک تسا نآ

28]تسا یهاگیاپ ،عقاو رد یِایدرآ رازبا هبعج .دناهداد مان [27]ِیایدرآ رازبا هبعج نآ هب و دناهدرک هيهت [26]ِیایدرآ راکمه نارشان ار اهتيلباق و تاناکما نیا .تسا طخرب تروصهب رمتسم یزاسدمآزور و رگید یليمکت عبانم و لماک نتم هب یسرتسد و وجتسج تيلباق ،رگید یگژیو .)11( تسا هتفای رييغت »[25]رگهسانش « هب »درادناتسا .دراد هنالاس کارتشا قح تخادرپ هب زاين نآ زا هدافتسا اما ،)8( دراد دوجو  طبترم عبانم رگید و نوگانوگ یاهنابز هب یِایدرآ نتممامت هخسن ،یسیونتسرهف یاهلاثم عاونا ،یقيبطت یاهلودج ،تادنتسم لرتنک لیاف دننام ییاهرازبا نآ رد هک[

[31]اکیرما یزرواشک یلم هناخباتک و هرگنک هناخباتک ،[30]اکیرما یکشزپ یلم هناخباتک رد شهوژپ نیا .دنک هئارا طوسبم و ینف شرازگ نآ یبایزرا و یريگراکهب یگنوگچ زا و دريگ راکهب ار ِیایدرآ ،هنومن یناسرعالطا زکارم و اههناخباتک رد دش فظوم یربهار کرتشم هتيمک ،روظنم نیا هب .[29]تسا هدرب شيپ 2010لاس ردیربهار کرتشم هتيمک یراکمه اب اکیرما نارادباتک نمجنا ار اهنآ نیرتمهم .تسا هدش ماجنا )ناسیونتسرهف طسوت یريگهرهب یدنمناوت( نآ ییاراک و )عبانم هب یسرتسد و فيصوت رب ريثأت( یشخبرثا شجنس یارب ییاهشهوژپ ،2008 لاس رد یِایدرآ یکينورتکلا هخسن راشتنا زا سپ .ینونک تيعضو

 اب نآ ییاهن شرازگ و ديماجنا لوط هب 2011 سرام نایاپ ات 2009 هیوناژ زا شیامزآ نیا »؟تسا هدش نييعت یاهفده اب قباطم دح هچ ات یِایدرآ یريگراکهب« هک دوب یساسا شسرپ نیا هب خساپ یارب اهمادقا نیا همه .درک صخشم ار شیامزآ یاههداد ليلحت هوحن و یبایزرا یاهصخاش ،یساسا یاهشسرپ نييعت ،یسیونتسرهف یارب اههنومن باختنا ،شیامزآ یارجا یگنوگچ سپس و زاغآ یِایدرآ یارب هدشنييعت یاهفده رد یرگنزاب و رورم اب ار دوخ راک ،هتيمک نیا روظنمنیدب .)10( تفرگ رارق یبایزرا و شجنس دروم ییاهن ِناربراک هاگدید و ناسیونتسرهف دروخزاب ،دیدج یتخانشباتک یاههنيشيپ ديلوت نآ رد و دش ماجنا

تالوحت یسررب هب نآ رد و دش ليکشت روشک 18  زا ناصصختم و اههورگراک ناگدنیامن روضح اب 2015 ربماون 6 ات 2خیرات رد یربهار کرتشم هتيمک هسلج ،سپس .دش یريگيپ یربهار کرتشم هتيمک طسوت و ماجنا اهیتساک عفر و توق طاقن شرتسگ یارب یزیرهمانرب ،شهوژپ یاههتفای ليلحت اب .تسا هدش هئارا نآ رد یِایدرآ راتخاس و نابز دروم رد یللملانيب یاهدروخزاب و نارشان دروخزاب ،نآ اب نارادباتک لمع هويش ،ِیایدرآ یريگراکهب یدنمدوس-هنیزه ،نينچمه .تسا هدوب قفوم نازيم هچ ات اهفده زا کی ره نتخاس هدروآرب رد ِیایدرآ دهدیم ناشن شرازگ نیا .دش رشتنم)15( یربهار کرتشم هتيمک هينايب ناونع

.تفای رييغت [32])یسسِارآ(یِایدرآ یربهار هتيمک هبیربهار کرتشم هتيمک مان ،اههمانرب و اهفده رد ددعتم تارييغت هب هجوت اب هسلج نیا رد .دنتخادرپ یِایدرآ ليمکت و یتآ

هدش دادملق مهمرايسب دنراد راکورس اهطخلامسر و عبانم عاونا اب هک ناهج یاهروشک رگید ناسیونتسرهف زا دروخزاب تفایرد ،ساسا نیا رب .دنک کمک نآ یاهفده دربشيپ هب ِیایدرآ یريگراکهب زا اهروشک رگید یاهشرازگ هک تسا نیا تکراشم زا یلصا فده اما تسا هدوبن ناسکی اهتکراشم نیا حطس هچرگا .دناهدش هارمه یِایدرآ شیامزآ موادت رد اکیرما یلم یاههناخباتک اب ماگمه ايلارتسا و اداناک ،ناتسلگنا هلمجزا ،اهروشک یلم یاههناخباتک .دشخب تلوهس ار یسیونتسرهف یناهج هعماج یهارمه و لماعت ،ددعتم یاهرانيبو و اههاگراک ،اهشیامه یرازگرب اب دراد رظن رد یسسِارآ شزومآ شخب .زادنامشچ

.)9( دوش هئارا 2018 لاس نایاپ ات ِیایدرآ رازبا هبعج و دعاوق نتم رد یدعب شیاریو ،همانرب نیا زا هدش لصاح جیاتن ساسا رب دش ررقم و ديسر بیوصت هب طخلامسر و نابز عونت یاراد یاهروشک زا اهدروخزاب تفایرد یارب یدیدج راک همانرب ،)3( )2015 ربماون( دنلتاکسا یلم هناخباتک رد یسِسارآ هسلج رد ،روظنم نیا یارجا یارب .تسا
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