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 وگتفگ هصالخ

 هنایم یایسآ یاھ شلاچ دروم رد یا هقطنم تسایس یوگتفگ
 2013 ربوتکا

 
 رد رتشیب هنایم یایسآ یاھ یروھمج دتس و داد .تسین هقطنم کی هملک قیقد یانعم هب هنایم یایسآ

 نیا یکرمگ و یدحرس یاھ یسیلاپ .تسا کدنا رگیدکی اب اھ یروھمج لماعت و هدوب یناھج حطس
 هدمع شخب و هدنام یقاب دمآراکان نانچمھ یللملا نیب یتدعاسم یاھ همانرب مغریلع اھ یروھمج
 هعسوت یلم ورملق هب تمدخ یارب رتشیب اھ تلود نیب طابترا دوبھب یاج هب هقطنم نیا رد دیدج یانبریز
 رد ناراذگ تسایس هک دبای یم موادت ینامز رد تسرد هنایم یایسآ "یا هقطنم ریغ" تیعضو .دنا هتفای
 ،هیاسمھ روشک روما رد یراکمھ و تکراشم عقوت اھ یروھمج نیا زا ،نآ زا جراخ و هدحتم تالایا
 عناوم اب اما تسا گرزب هقطنم نیا یگچراپکی شخب دیون دیدج مشیربا هداج هاگدید .دنراد ناتسناغفا
 .دشاب یم هجاوم یلحم و یلم ،یللملا نیب حطس رد یددعتم
 
 و تارظن مادک دنمزاین هقطنم کی ثیحنم هنایم یایسآ رتشیب ییایوپ
 ار هنایم یایسآ یاھ یروھمج ناوتیم هنوگچ ؟تسا دیدج یاھ درکیور
 نیلاعف و نانیرفآراک ایآ ؟درک رتشیب یتیامح شقن یافیا هب قیوشت

 رگا ،دنتسھ یا هقطنم یگچراپکی ناھاوخ هنایم یایسآ یندم هعماج
 ؟تفای تسد هاگدید نیا هب ناوتیم هنوگچ ،تسا نینچ
 
 هزور هس یوگتفگ کی اھ شسرپ نیا هب نتخادرپ یارب زگنیلوھ زکرم

 یایسآ یا هقطنم یاھ شلاچ" ناونع تحت یا هقطنم تسایس
 وگتفگ نیا .درک رازگرب هیکرت لوبناتسا رد ربوتکا 3-6 خیرات رد ار "هنایم
 ،ناراذگ تسایس ،یندم هعماج یاضعا ،نانیرفآراک ،نارظنبحاص
 و هنایم یایسآ دروم رد ثحب یارب ار یفاشکنا نیلاعف و ناراگنربخ
 ریظن یب یتصرف و هدروآ مھدرگ یا هقطنم یگچراپکی زادنا مشچ
 .دروآ مھارف ناش یللملا نیب نایاتمھ و رگیدکی اب هنایم یایسآ یاھ تلود نادنورھش لماعت یارب
 

 :دنتفای تسد لیذ جیاتن هب وگتفگ نیا ناگدننک تکرش
 

 یبایتسد .یعقاو لکش هب هن دراد دوجو هقطنم کی ثیحنم یموھفم حطس رد افرص هنایم یایسآ -
 تلود رھ یورارف صخشم یاھ شلاچ هب رتشیب هجوت دنمزاین دنمفدھ و هناراکمھ لماعت هب
 .ددرگیم یداصتقا یگچراپکی یارب تبثم یاضف داجیا بجوم هجوت نیا .دشابیم

 رد هدش نایب فادھا اب داضت رد و هدش لدب رفص عمج یزاب کی هب یللملا نیب هعماج تیلاعف -
 .دشاب یم یا هقطنم یگچراپکی

 رد صخشم روط هب و یلحم و درخ حطس رد فاشکنا و یداصتقا لماعت زا یقفوم یاھ لاثم -
 .دراد دوجو یدحرس یحاون

 یاھ تیلاعف لماکت دنچ رھ ،دنا هداد زرابت دوخ زا یگدامآ و ینیرفآراک هیحور هنایم یایسآ مدرم -
 .دشاب یم تیامح دنمزاین گرزب و طسوتم یاھ تیلاعف هب کچوک یداصتقا

 هب الاب زا یگچراپکی ددص رد ام"
 تسا رتھب اما ،میا هدوب نییاپ
 ماجنا الاب هب نییاپ زا ار راک نیا
 ".میھد

 زا سنارفنک هدننک تکرش -
 یامنرود زا ثحب رد ناتسکیجات
 .یا هقطنم یگچراپکی
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 رد یراذگ هیامرس قیرط زا و هدوب یساسا زاین کی هنایم یایسآ رد یناسنا هیامرس فاشکنا -
 یجراخ لود یراذگ هیامرس نیرت شزرا اب هنیمز نیا رد تدعاسم .تسا یبایتسد لباق شزومآ
 .دروآ یم مھارف ار یندم هعماج دشر هنیمز و تسا

 یناور عناوم رب هبلغ .دراد دوجو یناور و یکیزیف لاکشا رد هنایم یایسآ یاھزرم رد تراجت عناوم -
 .تسا رتراوشد ناتسناغفا دروم رد اصوصخم

 
 یا هقطنم هقباس

 
 و صیاصخ یاراد )ناتسکبزا و ناتسزیغرق ،ناتسکیجات ،ناتسنمکرت ،ناتسقازق( هنایم یایسآ یاھروشک
 داحتا و یروطارپما طلست تحت یگمھ و تسا مالسا اھنآ همھ کرتشم نید ،دنتسھ کرتشم خیرات

 یاھزرم هک یتقو ،ددرگیمرب نیلاتسا نارود هب هنایم یایسآ یلعف یاھ یروھمج نیوکت .دنا هدوب یوروش
 زا فدھ .دندش لقتنم رابجا هب یتیعمج یاھ هورگ و هدش هدیشک یوروش یتسیلایسوس یاھ یروھمج
 رد .دوب یوروش تلود رادتقا ربارب رد تمواقم شھاک و هقطنم رد دوجوم یاھدنویپ ندناشاپ مھ زا راک نیا

 سپ .دوب وکسم هب رادافو و بزح کی طلست تحت ،یروتسد داصتقا کی اھ یروھمج زا کی رھ هرود نیا لوط
 هجاوم یداصتقا مزیلاربیل و یسایس هباشم یاھ شلاچ اب دیدج یاھ یروھمج ،یوروش داحتا لالحنا زا

 .دندش
 تیوھ هناگادج لکش هب اھ تلود نیا زا کی رھ ،یوروش داحتا طوقس زا سپ لاس 20 لوط رد ،دنچرھ
 صاخ تالکشم نینچمھ و یوروش زا سپ کرتشم یاھ شلاچ هب خساپ رد ار هناگادج و صخشم یاھ
 اب لباقت و یا هقطنم یگچراپکی زا یریگشیپ ،نیلاتسا هرود باتزاب یلعف تیعضو .دنا هداد لکش ،ناشدوخ
 ناتسناغفا دروم رد یا هقطنم یگچراپکی عناوم .دشاب یم اھ تلود نیب و نایم طباور داجیا یارب اھ شالت
 دوجوم تیعضو .دراد دوجو یموھفم حطس رد افرص "هقطنم" ثیحنم هنایم یایسآ ،هجیتن رد .دراد دوجو زین
 :دشاب یم یعقاو هقطنم کی داجیا یورارف صخشم یاھ شلاچ رگنایب اھروشک نیا زا کی رھ رد
 

 یربھر .تسا یللملا نیب تراجت و یداصتقا یگچراپکی ناکما رد ناشخرد هطقن کی :ناتسقازق -
 .تسا یللملا نیب یراذگ هیامرس و رازاب تدم دنلب یاھ یژتارتسا لابند هب تدش هب روشک نیا
 یژتارتسا کی و هتسویپ هنایم یایسآ ریغ لود اب یددعتم هبناجدنچ یاھ تقفاوم هب ناتسقازق
 یربھر تحت یکرمگ هیداحتا رد تیوضع و یناھج تراجت نامزاس قیرط زا ار یروحم دنچ یداصتقا
 .دریگ یم تروص هدنکارپ لکش هب هنایم یایسآ لود اب ناتسقازق یراکمھ .دنکیم لابند هیسور
 لدب ینالوط لکشم کی هب روشک نیا رد ار یسایس راذگ ،داسف تیدوجوم و یسایس یدازآ دوبن
 .تسا هدرک
 

 نیا راتخاس ،دنتسناد ناتسکبزا تلود ار یگچراپکی تالکشم لماع ناگدننک تکرش :ناتسکبزا -
 زکرمتم تدش هب یتلود یاھ تایلمع .ددرگیم یا هقطنم لماعت عنام هک تسا یلکش هب تلود
 تلود .دنوش دییات ترازو حطس رد دیاب تراجت یارب یداصتقا یاھ تیلاعف نیرتکچوک یتح و هدوب
 .درگن یم نظ ءوس اب یا هقطنم یراکمھ هب

 

 ررکم یاھ یمارآان بجوم تیصوصخ نیا و تسا رادروخرب یندم هعماج نیرت لاعف زا :ناتسزیغرق -
 و هدوب فیعض اتبسن ناتسزیغرق تلود ،هجیتن رد .تسا هدش روشک نیا لالقتسا نامز زا یسایس

 .تسا هتخاس نکمم ریغ ابیرقت ار یداصتقا تدم دنلب یژتارتسا دربشیپ یسایس ررکم تارییغت
 .دشاب یم هقطنم یاھروشک نیرتدساف هلمج زا روشک نیا

 

 ترجاھم بجوم یطحق و یتابث یب ،یدالیم 90 هھد رد یلخاد گنج لاس 5 زا سپ :ناتسکیجات -
 تیعضو نیا .تسا هدش هیسور هلمج زا رواجم یاھروشک هب ناتسکیجات زا راک یورین ریگمشچ
 2.1 رب غلاب( هیامرس عبنم کی ثیحنم رجاھم نارگراک زا لصاح دمآرد هب ادیدش ار ناتسکیجات
 دید زا .تسا هدرک هتسباو )یناھج کناب شرازگ ساسا رب یلم صلاخان تلود %32 ای رلاد درایلیم
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 ماخ عبانم یارب ار ایسآ بونج اب یراجت یاھ تصرف ناتسناغفا و ناتسکیجات نیب هطبار ،تبثم
 .دنام دھاوخ دودحم تراجت ،ریقف یناسنا عبانم دوجو اب اما ،تسا هدرک مھارف ناتسکیجات

 صلاخان دیلوت رد دشر نازیم نیرتشیب زا ناتسنمکرت ،یناھج کناب تامولعم ساسا رب :ناتسنمکرت -
 هب ابلاغ دشر نازیم نیا ،دنچرھ .تسا هدوب رادروخرب )%11.1( 2012 لاس رد هقطنم رد یلم
 عیزوت و داسف یالاب حوطس بجوم یبزح کی تلود و هدش طوبرم ناتسنمکرت زاگ و تفن ریاخذ
 نانچمھ یراکیب نازیم و هدوب بسانمان نانچمھ یتارداص یانبریز .تسا هدش هیامرس نزاوتمان
 .تسالاب

 
 و ییاکیرما یاوق جورخ ، 2014 لاس رد هدمع راذگ کی هب ندش کیدزن لاح رد :ناتسناغفا -

 .دروخیم مشچ هب یداصتقا ضابقنا مئالع هجیتن رد .تسا لیرپا هام رد یروھمج تسایر تاباختنا
 شلاچ ،هدنیآ زا سرت لیلد هب هنایم یایسآ اب لامش رد یراجت طباور ندرک رارقرب یارب اھ شالت

 زین یراجت تبثم یاھ لاثم ،دنچرھ .تسا هدش هجاوم عنام اب ردخم داوم قاچاق و ییانبریز یاھ
 .دراد دوجو یجاسن و تعارز ،یژرنا تاحاس رد اھنآ لماکت ناکما و هتشاد دوجو

 
 هزرابم یفنم تاعقوت اب " هنایم یایسآ یاھ تلود ،نونک ات 1990 هھد زا ،ناگدننک کارتشا زا یکی رظن هب
 عیسو حطس رد تبثم فاشکنا یارب تیفرظ نیاربانب ."دنا هتفای تسد یریگمشچ یاھ تیقفوم هب و هدرک
 ،دنا هدش هجاوم اھ شلاچ زا یدیدج هعومجم اب ،هدمآ تسدب یاھ تیقفوم ،دنچ رھ .دراد دوجو رت

 یاھ شلاچ اب دیاب هنایم یایسآ یاھ یروھمج ،تسا هدش رکذ شرازگ نیا ینایاپ همیمض رد هک روطنامھ
 .دننک هلباقم هقطنم نیا رد یدیدج
 
 نالک حطس رد اھ یژتارتسا اب تالکشم
 
 زا یکی .تسا هجاوم یمھم تالکشم اب هنایم یایسآ یاھ یروھمج نایم رد یا هقطنم ییارگمھ موھفم
 و راتخمدوخ قطانم تادحرس ،ربوتکا بالقنا زا لبق .تساھروشک نیا نیب تادحرس و خیرات تالکشم نیا
 باتزاب رتشیب یرادا تامیسقت و هدوب زکرمتم اھ تختیاپ .دوب توافتم الماک یسور ناتسنمکرت یحاون
 شلاچ ندرک هدنکارپ یارب نیلاتسا هرادا تحت یوروش ،1920 هھد همین رد .دوب یموق صخشم هدودحم
 طسوت دیدج یاھزرم" :درک هراشا نینچ ناگدننک تکرش زا یکی .درک داجیا یدیدج یاھزرم ،هوقلاب یاھ
 هدیشک هیسور یناسنا هیامرس و تراجت ،یربھر هب نتخاس دنمزاین و یزاس ادج یارب نیلاتسا میژر

 نیب ییاوھ رفس هک دش رکذتم ناگدننک تکرش زا رگید یکی ."تسوزرآ کی افرص اھزرم نیا رییغت .دندش
 تیزنارت هلمج زا هقطنم زا جراخ هب رفس دنمزاین ابلاغ و دتفا یم قافتا تردن هب هنایم یایسآ یاھ تختیاپ
 .دشاب یم هیسور قیرط زا
 
 لامعا و هدش نایب یاھ یسیلاپ داضتم تیھام رد یا هقطنم ییارگمھ ،نالک حطس رد رگید هدمع لکشم
 ،هیسور لثم یجراخ یاھ تردق یعقاو
 یمامت .تسا اکیرما هدحتم تالایا و نیچ
 رادفرط یمومع حطس رد اھروشک نیا
 اب یگنھامھ رد و یا هقطنم یگچراپکی

 نامزاس لثم یللملا نیب یاھ نامزاس
 ،)اکیرما یربھر تحت( یناھج تراجت
 نامزاس و ،)هیسور( یکرمگ هیداحتا

 نینچمھ و )نیچ( یاھگناش یراکمھ
 یاھداھن ،یتلود ریغ یاھ نامزاس

 ءاقترا یارب اھ تکرش رگید و یفاشکنا
 لامعا ،اما .دنشاب یم یگچراپکی
 و هتشاد داضتم ریثات یللملا نیب نارگیزاب
 رد اھ تلود یصخش عفانم ءاقترا بجوم
 .تسا هدش یا هقطنم یاھ هاگدید ربارب
 

 زبس گنر اب یزورما یاھزرم .1900 لاس رد هیسور ناتسنمکرت یرادا تامیسقت
 )Hylgeriak( کایرجلیھ :هدنسیون .ایدیپ یکیو :عبنم .تسا هدش صخشم
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 رد .دنیب یم اپورا هیداحتا کبس هب و یعونصم هنیمز کی ،لوا هاگن رد ار هنایم یایسآ یجراخ یاھ هاگدید
 نیب هعماج هک ییاھ توافت ،هنایم یایسآ یاھ یروھمج نایم تالکشم و هنیرید یاھ توافت شور نیا
 تیمکاح زا تیامح تسایس زابرید زا یبرغ یاھروشک .دوشیمن هداد صیخشت ،دنکیم دیدشت ار نآ یللملا

 تسایس نیا .تسا هتفرگ تسد یور ار 1991 لاس رد یوروش داحتا لالحنا نامز زا اھ یروھمج زا کی رھ
 یراکمھ .تسا هدوب هنایم یایسآ یراکمھ نآ هنیزھ اما ،تسا هدوب قفوم اھ تلود تیمکاح زا تیامح رد
 ریغ اھنآ زا یرایسب هک دوشیم هدید هنایم یایسآ یاھروشک نیب هبناجود دودحم یاھ تقفاوم رد هدنامیقاب
 و تیمکاح زا تیامح تسایس ایآ هک تسین صخشم .تسا هتفرگ تروص تسردان لکش هب و هدوب یعقاو
 .دنریگ رارق لداعت رد رگیدکی اب دنناوتیم یا هقطنم ییارگمھ
 

 رارق یفاشکنا یاھداھن و یجراخ یاھ تکرش ،یتلودریغ یاھ نامزاس تیامح دروم هدمآ دوجوب ییادج
 یاھ بوچراچ هن دنتسھ تلود زا کی رھ اب دنمتردق یتلود یاھداھن داجیا لابند هب رتشیب هک تسا هتفرگ
 اھ هورگ نیا .دنشاب رثوم یا هقطنم ییارگمھ ءاقترا رد دنناوتیم هک یعامتجا یاھداھن ای یا هقطنم نیب

 .دننکیم یقلت تابث و یللملا نیب یاھ یراذگ هیامرس زا تیامح و ءاقترا هارھاش ار یتلود یاھداھن تیامح
 و دساف ،ردتقم یاھ میژر دییات یانعم هب دناوتیم تلود زا تیامح ،ناگدننک تکرش زا یخرب رظن هب دنچرھ
 هک تسین فداصت" :تفگ نینچ ناگدننک تکرش زا یکی .دشاب هنایم یایسآ یاھروشک زا یخرب رد رگتراغ
 رارق یبرغ ناراذگ تسایس هجوت دروم دیاب هتکن نیا ،دراد دوجو اھ تلود نیرت فیعض رد ارگرثکت عماوج رثکا
 ثیحنم دناوتیم ییارگرثکت هکیلاح رد ."دنتسھ یتلود یاھ تیفرظ و اھراتخاس تیوقت ناھاوخ هک دریگ
 هک دنکیم تیوقت ار ییاھ تموکح تردق و روضح یجراخ یاھ تیلاعف ،دریگ رارق یا هقطنم لماعت روحم
 .دنراد ناشیاھ هیاسمھ اب یراکمھ هب یکدنا هقالع
 

 یایسآ یاھ تلود نایم رد تباقر بجوم نینچمھ یللملا نیب یاھ تدعاسم نایرج و یللملا نیب روضح
 یللملا نیب صخشم یاھ تکرش یراذگ هیامرس و یللملا نیب یاھ تدعاسم ریگرد ار اھنآ و هدش هنایم
 یاھ تموکح زا یرایسب هقالع دروم هک تسا زکرمتم تینما رب تدعاسم نیا هدمع شخب .تسا هدرک
 یریوصت یتینما تدعاسم ندروآ تسدب یارب تموکح ،ناتسکبزا لثم ،دراوم یخرب رد .تسا هقطنم
 کارتشا رظن هب .دھدیم شھاک ار یراکمھ یاھ تصرف تباقر نیا .دزاسیم اھ هیاسمھ رگید زا یفنم
 .دنا هدش هتسباو اھ تدعاسم هب الماک اھروشک یخرب هک تسا هتفر شیپ یا هنوگ هب تیعضو ناگدننک
 
 عمج یزاب کی لکش هب هک تسا یتوافتم تارظن رگنایب یجراخ یاھ تردق طسوت هدش هئارا یاھ هاگدید
 هیسور و هدحتم تالایا اصوصخم ،نارگیزاب نیا زا یخرب یارب .تسا هدرک زرابت اھ تردق نیا نیب رفص
 زا رتمک هک تسا هدش یتالیکشت و اھ نامیپ ،اھ همانرب لماش و هتفرگ کیژولوئدیا هبنج الماک یژتارتسا
 زا یخرب تیعضو نیا .دنشاب یم یلم یاھ تیولوا هجوتم رتشیب و هدرک تیامح یا هقطنم داصتقا
 ناش عفن هب ابلاغ و هدوب ضقانت رد رگیدکی اب هک هتخاس یروحمدنچ یاھدرکیور شریذپ هب راداو ار اھروشک
 دصق و هتسویپ یناھج تراجت نامزاس هب روشک نیا ،تسا دروم نیا رد بوخ لاثم کی ناتسزیغرق .تسین
 تموکح نتسویپ تعرس لیلد هب ،دنچرھ .دراد ار 2013 لاس متخ ات یکرمگ هیداحتا هب نتسویپ
 تردق هک یلحم تعنص فیعضت بجوم رما نیا و هدوب نییاپ اتبسن هدش هرکاذم یاھ هفرعت خرن ،ناتسزیغرق
 راظتنا یکرمگ هیداحتا هب نتسویپ زا زین یھباشم تاریثات .تسا هدش ،درادن ار یتادراو سانجا اب تباقر
 هدحتم تالایا هک روطنامھ ،دشاب هتشاد هارمھ هب یسایس تالکشم دناوتیم یروحمدنچ یسیلاپ .دوریم
 .تسا هدرک داقتنا یکرمگ هیداحتا زا ینلع لکش هب
 
 یارب ار ماخ داوم اھروشک نیا رثکا رضاح لاح رد .تسا ییارگ عقاو دنمزاین یا هقطنم تراجت حرط کی داجیا
 .دوشیم هداد سپ اھداصتقا نیا هب هدش لیمکت سانجا ،ضوع رد .دننکیم رداص نیچ ای هیسور هب شزادرپ
 رد ،دوشیم هدش لیمکت سانجا لماش هنایم یایسآ هب نیچ تراجت %85" :دیسرپ ناگدننک تکرش زا یکی
 هزادنا هب هجوت اب ."؟دبای تاجن یراجت دنمتردق لداعت مدع نیا زا دناوتیم هنوگچ هنایم یایسآ تیعضو نیا
 دنوش اجکی هنایم یایسآ یاھرازاب رگا یتح ،تسین رییغت هب ینادنچ دیما تلود رھ یاھرازاب کچوک
 دیلوت رلاد نویلیرت 12.4( نیچ رازاب ای )یلم صلاخان دیلوت رلاد نویلیرت 3.3( هیسور رازاب هزادنا اب دنناوتیمن
 سانجا یارب هقطنم ندنام زاب راتساوخ یللملا نیب یاھرازاب هک تسا نشور .دننک تباقر )یلم صلاخان

 .دشاب یم ناش



  Page | 5 
 

 دنم هقالع هنایم یایسآ یاھ تموکح هک دنتسھ ربور هداس عنام نیا اب زین نالک حطس رد اھدرکیور
 داجیا دروم رد میژر یاھ تسایس و رادتقا ظفح رظنم زا اھ تموکح .دنتسین یراکمھ ای یگچراپکی

 هلئسم" :درک نایب نینچ ار دوخ رظن ناگدننک تکرش زا یکی .دنتسھ طاتحم رایسب ینورد یگتسبمھ
 ینارگن هکیتروص رد .دوش هدید تینما رظنم زا دیاب یرگید زیچ رھ .تسا میژر تینما هلئسم کی هرامش
 داجیا بجوم هک )FDI( یجراخ میقتسم یراذگ هیامرس هئارا ،دوش هتفرگ هدیدان تموکح یتینما یاھ

 راجت هک ییاھ یراوشد رد یتینما یاھ ینارگن ."دش دھاوخ در ناتسکبزا طسوت ،دوشیم لغش 100000
 سانجا تیزنارت طسوتم تعرس :تفگ ناگدننک تکرش زا یکی .دندرگیم سکعنم ،دننکیم هبرجت اھزرم رد
 فیعض یانبریز نییاپ تعرس نیا یلصا لیلد .تسا تعاس رد رتمولیک 25 طقف هنایم یایسآ رسارس رد
 داوم ،یطارفا مالسا شرتسگ زا تموکح یاھ ینارگن .دشاب یم اھزرم دادسنا لیلد هب ریخات هکلب تسین
 .دراد یا هقطنم یراکمھ دادسنا رد یمھم شقن هدننک تابث یب رصانع رگید و ،ردخم
 
 مدرم یاھ هدوت نایم رد اھ تصرف
 
 ،دریگیم همشچرس هنایم یایسآ رد مدرم تموکح زا جراخ یریذپ فاطعنا زا یمدرم قفوم یاھ شالت

 تسا هدش ثعاب هک دندرک هراشا تراجت هب یدنم هقالع و یریگدای یارب مدرم لیامت هب ناگدننک تکرش
 زا یتمالع ،میرگنب ناشیاھ تختیاپ و هنایم یایسآ یاھ تموکح هب افرص رگا .دننزب رود ار داسف نانیرفاراک
 تاعامتجا نایم رد یداصتقا قفوم یگچراپکی زا یددعتم یاھ لاثم اما دوشیمن هدید یا هقطنم یراکمھ
 :دوشیم هدید نیشنزرم
 

 داجیا یارب یزکرم یاھ تموکح رظتنم یزرم قطانم رد مدرم هک تفگ ناگدننک تکرش زا یکی -
 ار ناشدوخ میقتسم یراجت طباور و ناشدوخ یداصتقا قطانم اھنآ ،دنا هدنامن یراجت یاھ میژر
 .دنا هدرک داجیا

 درک هراشا هرفن 600 تکرش کی هب نآ دشر یگنوگچ و یژرنا ریماپ لاثم هب رگید هدننک تکرش کی -
 .تسا هتخاس هدامآ قرب رودص یارب ار قرب هکبش هناقفوم هک

 قیرط زا تالوصحم نیا زا یخرب ،تسا دشر لاح رد کشخ هویم و سابل تراجت ناتسناغفا رد -
 هدوب شخب ماھلا نانز صوصخ هب نانیرفآراک رگید یارب تراجت .دوریم اھرازاب رگید هب هنایم یایسآ
 .تسا هجاوم لکشم اب تیزنارت رد ریخات لیلد هب هزات هویم تیزنارت اما .تسا

 
 زا هنایم یایسآ یاھ تلود هک تسا یلئاسم  زا یرایسب یارب تقوم لح هار کی ثیحنم رجاھم راک یورین
 میقتسم یراذگ هیامرس فالخرب هک دندش رکذتم ناگدننک تکرش .تسا هجاوم نآ اب یداصتقا رظن

 ار ناش جاتحیام ات دنکیم کمک اھ هداوناخ هب لوپ نیا قیرزت و هتشاد رت عیرس ریثات لوپ لاسرا ،یجراخ
 رارق رظن دم طایتحا اب دیاب لوپ لاسرا تدم دنلب رد ،دنچرھ .دننک تیامح یلحم تراجت زا و هدرک مھارف
 هدش هتسباو لوپ لاسرا هب یعیسو حطس رد ناتسکیجات لثم هنایم یایسآ یاھداصتقا زا یخرب .دریگ
 یتراجت یانبریز و گرزب و طسوتم یداصتقا یاھ تیلاعف ،یناسنا هیامرس فاشکنا عنام لوپ لاسرا .دنا
 یتخس هب دعاقت شاعم یارب نارگراک ییاناوت و نانز قوقح ،هداوناخ و عامتجا رکیپ رب یفنم تاریثات .تسا
 مادقا کی ثیحنم افرص رجاھم راک یورین ،نیاربانب .تسا هدھاشم لباق یگداس هب اما یریگ هزادنا لباق
 .دنکیم ظفح یداصتقا رادیاپ هعسوت ربارب رد ار روشک رھ یداصتقا هدنیآ موادت و هدرک لمع تقوم
 
 
 
 تیلاعف اصوصخم نیرفآراک هقبط کی یریگ لکش هب ناگدننک تکرش ،یراک ترجاھم هدنیازف خرن مغریلع
 کی تیکلام" :تفگ ناگدننک تکرش زا یکی .دندرک هراشا یزرم یحاون دادتما رد کچوک یداصتقا یاھ
 نییاپ حوطس رد داسف اب دروخرب رد کچوک یاھراک و بسک ."دوشیم یقلت رابتعا کی رازاب کی رد رنیتناک
 هدوب هتسب یاھزرم ندرکزاب هب رداق کچوک توشر کی .دنتسھ دوخ یگدنز نارذگ هب رداق و هتشاد تراھم
 نمیا تراجت یارب تابیترت و اھ هنزور لابند هب هنالاعف کچوک یاھراک و بسک رد نانیرفآراک زا یرایسب

 نیب یاھدرکلمع هکلب دوبن لکشم نیرتگرزب یتلود داسف ،ناگدننک تکرش زا یرایسب یارب .دنتسھ
 لاثم ود دروم نیا رد .دشیم یقلت یلصا لکشم یللملا نیب هعماج و هیاسمھ یاھروشک بناج زا یللملا
 سانجا نزو ساسا رب هک دوب ناتسزغرق یکرمگ لوصحم و تبث قح متسیس لوا لاثم .دش هئارا صخشم
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 لوصحم کی لثم نوفیا کی اب متسیس نیا .سنج شزرا شجنس هن دنکیم نییعت هیلام اھ نیشام دادعت ای
 تکرش زا یکی طسوت هک یرگید لاثم .ددرگیم هدوزفا شزرا اب داصتقا فاشکنا عنام و هدرک دروخرب یتعارز
 و تاشورف یبایدر یارب هک دوب ناتسزیغرق رد یجراخ هدننک تدعاسم داھن کی دروم رد دش هئارا ناگدننک
 و تارظن یایوج ارجا زا لبق ناگدننک ارجا هکییاجنآ زا .درکیم ارجا ار یدقن تالماعم تبث متسیس ،تایلام
 ناگدننک تکرش .دیدرگ نالپ ندش در و یعامتجا شروش هب رجنم ناش شالت ،دندوب هدشن یلحم تیامح
 حوطس رد داسف اب هزرابم فرص ار یرتمک تقو دیاب یللملا نیب نیلاعف هک دنتشاد قفاوت دروم نیا رد همھ
 .دننک زکرمت یلحم حوطس رد یفاشکنا یاھ همانرب یارجا یارب تیامح بلج رب و هدرک نییاپ
 
 دنتسھ نالک و طسوتم یداصتقا یاھ تیلاعف هب دشر لاح رد هک کچوک یاھراک و بسک هب یتلود داسف
 اب دشر زا سپ یداصتقا یاھ تیلاعف" ،درک هراشا نینچ ناگدننک تکرش زا کی .دناسریم ار ررض نیرتشیب
 اب یگنھامھ دنمزاین روشک زا جراخ رد یداصتقا تیلاعف یتح "دنوشیم هجاوم تلود هلخادم و یفاکشوم
 تیلاعف کی کلام هک یتالکشم ".دماجنا یم یسایس لئاسم و هتشونان دعاوق هب و هدوب تموکح
 هاتوک رد داسف همتاخ هب یدیما و تسا توافتم رگید روشک هب روشک کی زا تسا هجاوم نآ اب یداصتقا
 ."تسا تلود یاقب لماع داسف" ،ناگدننک تکرش زا یکی رظن هب .دشاب یمن تدم
 
 و نامز فرص مدرم هدوت حطس رد اھ تصرف داجیا و تالکشم نیا زا یرایسب لح هار یرایسب داقتعا هب
 یندم هعماج و یسارکومد فرص هک یتدعاسم رادقم" .تسا یناسنا هیامرس هعسوت یارب رتشیب عبانم
 هجوت دروم رتمک یناسنا عبانم و هدش یداصتقا هعسوت فرص اھ تدعاسم هدمع شخب ،تسا مک دوشیم
 یفاشکنا دربھار کی ثیحنم شزومآ رد رتشیب یراذگ هیامرس راتساوخ ناگدننک تکرش ."تسا هتفرگ رارق
 تیامح دروم یتلود و یلحم حطس رد بسانم لکش هب دناوتیم هک یژتارتسا کی ،دندوب تدم دنلب و رثوم
 کمک و یلحم حطس رد ینیرفآراک و ینف یاھ تراھم تیوقت هوالع رب دناوتیم یشزومآ فاشکنا .دریگ رارق
 روتکس هعسوت تبثم یاھ هبنج تیوقت یارب ،رجاھم رگراک و لوپ لاسرا هب یگتسباو هخرچ همتاخ هب
 رارق هجوت دروم دیاب فلتخم حوطس رد تیامح نیاربانب .دریگ رارق هدافتسا دروم روشک رھ رد راک و بسک
 متسیس حالصا بجوم دناوتیم یتلود ناگبخن قیرط زا راک و بسک فاکشنا تبثم یاھ هبنج ءاقترا .دریگ
 و دشر یارب دیدج یاھ مرون دناوتیم یلحم حطس رد راک و بسک شزومآ .ددرگ یزرم لرتنک و تایلام
 .دشخب ءاقترا ار نیرفآراک هقبط رابتعا زا تیامح
 

 یکیزیف و یناور یاھزرم زا روبع
 
 رد هتفرگ تروص تامادقا زا رظنفرص اھزرم

 کی نانچمھ اھ تلود نورد و یروشک حوطس
 ،دنشاب یم یلحم یگچراپکی یورارف مھم عنام
 لح هار ثیحنم دنناوتیم اھزرم دوجو نیا اب
 یاھزرم .دننک لمع مھ اھ شلاچ زا یرایسب
 یخیرات هرود رد و یعونصم لکش هب یلعف
 هک ینامز ات نیاربانب ،دنا هدش یحارط ریخا
 لداعت یروآ مھارف یارب بسانم یاھ یژتارتسا
 ذوفن عبات ،دندرگ حرط تیزنارت و تینما یعقاو
 .دنشابیم دارفا و سانجا
 یکیزیف تعیبط یزرم یاھ شلاچ زا یخرب
 یناھگان لیالد هب یھاگ اھ هاگرذگ نیا .دنراد
 راشف مرھا ثیحنم یھاگ ،هدش هتسب

 اھ تلود نیب هبناجود تارکاذم رد یسایس
 رازبا ثیحنم زین یھاگ و هدش هدافتسا

 و لغش یروآ مھارف یارب یلخاد یسایس
 .دنوشیم هدافتسا تلود تینما و تردق یاقلا
 یزرم رھش کی رد هک ناگدننک تکرش زا یکی
 یلحم نینکاس هک درک هراشا دنکیم یگدنز

 .2007 لاس رد یودروک رد ناتسزغرق و ناتسقازق نیب یزرم هاگرذگ

 ووکنمو هدنسیون .زنوماک ایدیپ یکیو :عبنم
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 .دننک ینیب شیپ یلحم یاھرازاب رد اھ تمیق دح زا شیب شیازفا لیلد هب ار زرم کی ندش هتسب دنناوتیم
 نیا و دریگیم تروص یلحم تیعمج هب لیلد حیرشت و رادشھ نودب زرم ندش هتسب دراوم یرایسب رد
 .دشابیم نیرفآ راک هقبط هعسوت عنام تدش هب تیعضو
 
 یناور تیھام ناتسناغفا لثم دراوم یضعب رد و دشاب یمن دودحم یکیزیف تالکشم هب یزرم تالکشم
 ناتسکیجات و ناتسناغفا نیب هک یلپ .دراد رارق نآ یلامش دحرس رد ناتسناغفا زاب یکیزیف زرم اھنت .دراد

 ار نآ قیرط زا تراجت 2014 لاس رد نازابرس کرت زا لبق تابث هب کمک یارب هدحتم تالایا و هدش هتخاس
 یراجت طباور رب نآ یاج هب و هدرک یقلت هتسب ار زرم نیا یناور رظن زا اھ ناغفا ،دنچرھ .دنکیم قیوشت
 ،اھ ناغفا زا یرایسب یارب .دنتسھ زکرمتم ناریا و ناتسکاپ اب دنروید طخ دادتما رد )ینوناق ریغ و ینوناق(

 یخیرات دب تارطاخ روآدای یلامش تادحرس ،لباقم رد .درادن دوجو ناتسکاپ و ناریا اب یکیزیف تادحرس
 زا سپ یرگ یطارفا و یتابث یب زا هنایم یایسآ سرت( هدنیآ زا سارھ و )1979 لاس رد یوروش مجاھت(
 یزکرم یاھ تلود طسوت یسایس لیالد هب و هتشاد دوجو اقیمع سرت نیا .دشاب یم )اھ ییاکیرما جورخ
 یارب دیما و تراجت دوبھب رد یساسا یشقن ییادج یسانشناور رب هبلغ .دوشیم هغلابم نآ دروم رد
 .دراد یا هقطنم یگچراپکی
 
 :هنایم یایسآ رد یزرم لئاسم دوبھب یارب ،درخ حطس رد اھ یژتارتسا یاتسار رد ،تاداھنشیپ زا یخرب
 

 دوبھب عماج و هدرتسگ یاھ یژتارتسا یاج هب یزرم صخشم یاھ هاگرذگ نداد رارق هجوت دروم -
 تادحرس

 بسانم لکش هب دیاب نینچمھ اھ همانرب .یلحم حطس رد یفاشکنا یاھ نالپ یارب تیامح بلج -
 .دورن ردھ هب یفاشکنا یاھ شالت ات دنوش یحارط الاب حوطس رد تموکح تیامح بلج یارب

 طسوت هدش ذاختا تامیمصت زا یلحم تیعمج نتخاس هاگآ یارب یتامولعم متسیس کی داجیا -
 رد الثم ،تاقوا یخرب .دنوشیمن هاگا اھزرم دادسنا زا ابلاغ یلحم تاعامتجا .زرم نتسب یارب تلود
 تلود فرط زا عقوم هب تامولعم ،دوشیم هتسب یتعارز ضارما زا یریگشیپ لیلد هب زرم هک یدراوم
 .دشاب دیفم رایسب نارجات یراذگ هیامرس زا تیامح یارب دناوتیم

 مھم یحاون رد اصوصخم اھ تختیاپ زا جراخ و هقطنم رد رتشیب یاھ یرگلوسنق داجیا یارب شالت -
 ریخات و هدروآ دوجوب تلود و نارجات نیب یرت عیرس و مظنم هطبار دناوتیم راک نیا .یزرم لقن و لمح
 .دھد شھاک ار یئزج تالکشم لیلد هب هنیزھرپ

 تیریدم رب رتشیب زکرمت و تینما یروآ مھارف یارب یزرم رتشیب نانابھگن ندرک هفاضا رب زکرمت مدع -
 رد تالکشم زا یرایسب شھاک ثعاب یگداس هب دناوتیم همانرب نیا .یزرم نانابھگن نیب تالماعت
 ءاقترا ار نییاپ حوطس رد طباور نینچمھ و دنوشیم تیزنارت رد ریخات ثعاب هک دوش ییاھ هاگرذگ
 .دنکیم کمک مدرم هدوت حطس رد یداصتقا دشر هب و هدیشخب
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 :همیمض
 یدعب یاھ شلاچ – هدمآ تسدب یاھ تیقفوم
 

 اھ تیقفوم ور شیپ تالکشم
 یارب هنایم یایسآ مدرم لیامت و ینیرفآراک هیحور دشر .تسا نانیرفآراک دشر عنام داسف و یتلود یسارکورب

 .دیدج تارظن زا لابقتسا و یریگدای
 داسف زا بانتجا و دشر یارب کچوک یاھراک و بسک
 .دنشاب یم کمک دنمزاین یتلود

 حطس رد و هدوب دشر لاح رد لقتسم یاھراک و بسک
 .دنا هدرک روبع نییاپ حوطس داسف زا یلحم

 تختیاپ و یزرم یلحم قطانم نیب رتھب طابترا هب زاین
 نیب رتھب طباور هب زاین نینچمھ ،ناش هطوبرم یاھ
 .هنایم یایسآ یاھ تختیاپ

 نیا و دنراد یراکمھ و لماعت رگیدکی اب یلحم تاعامتجا
 تالکشم لح و دیدج یاھ تصرف داجیا بجوم تیعضو

 هناراکمھ و یلمع رایسب یمدرم طباور .تسا هدش
 .تسا

 رد تنرتنا هب یسرتسد و تسا هنیزھرپ زونھ یژولانکت
 .دوشیم دودحم یزکرم یاھ تلود طسوت دراوم یخرب

 لاح رد هحاس نیا رد یژولانکت و تنرتنا هب یسرتسد
 و دیدج تامولعم هب یسرتسد بجوم و هدوب دشر
 .تسا هدش دیدج یاھرازاب

 بسانمان یانبریز لیلد هب زونھ هقطنم نیا نورد تیزنارت
 .تسا لکشم میقتسم یاھزاورپ دوبن و

 بجوم و هتفای شیازفا هقطنم نیا رد یصخش تینما
 ناتسناغفا اب و هقطنم رد نادنورھش طسوت رتشیب تیزنارت

 .تسا هدش
 و هدش "اھزغم رارف" زا سرت بجوم یسرتسد شیازفا

 کی ای نیرفآراک هقبط کی دنناوتب هک یدادعت هب زونھ
 .تسا هدیسرن ،دنھد لیکشت ار لاعف یندم هعماج

 ،هلدابت یاھ همانرب قیرط زا یبرغ شزومآ هب یسرتسد
 شیازفا یبرغ یاھ هاگشناد تابعش حاتتفا و هیسروب
 .تسا هتفای

 راتخاس نتفر نیب زا دروم رد ینارگن ثعاب ترجاھم
 یخرب رد .تسا هدش ییادج لیلد هب هداوناخ یتنس
 .دشاب یم لوپ لاسرا هب هتسباو رایسب داصتقا ،تالحم

 یھجوت لباق حطس رد هقطنم نیا رد نارگراک ترجاھم
 ،اھ هداوناخ یعامتجا تیعضو دوبھب بجوم و دراد دوجو
 مزال یاھ تراھم رد هدید شزومآ نارگراک و نانز یدنمناوت

 .تسا هدش
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 اب زرم فرط ود رد سارھ لیلد هب ناتسناغفا اب تراجت
 راشتنا زا سرت لیلد هب اصوصخم تسا هدش هجاوم عنام
 .ییارگ طارفا

 ناتسناغفا و یزکرم یایسآ یاھروشک نیب تراجت
 هتفای شیازفا یتعارز تالوصحم و یجاسن رد اصوصخم
 .تسا
 
 

 

 هدحتم تالایا نیب وگتفگ تیوقت هب هک تسا یتلود ریغ و یعافتنا ریغ نامزاس کی یللملا نیب یوگتفگ یارب زگنیلوھ زکرم
 زکرم .دراد صاصتخا اپورا و ،ایسا اپورا ،ایسآ بونج ،اقیرفآ لامش ،هنایمرواخ رد ناملسم اتدمع تیعمج اب یاھروشک و
 مھم لئاسم دروم رد دیدج هشیدنا هدننک هضرع هک دنکیم رازگرب وگتفگ یارب ییاھ سنارفنک ،شتیرومام یاتسار رد رگنیلوھ
 رقتسم یس ید نتگنشاو رد زگنیلوھ زکرم .تسا ناسانشراک و ناربھر نایم رد یطابترا یاھ هکبش تیوقت و یللملا نیب
 شقن هک یرھش ،دوشیم ماجنا لوبناتسا رد زکرم یلصا یاھ همانرب .دراد هیکرت لوبناتسا رد یگدنیامن رتفد کی و هدوب
 .تسا هتخاس یللملا نیب یاھوگتفگ یارب بولطم یناکم نآ زا ،هار راھچ کی ناونع هب نآ یخیرات

 :زگنیلوھ زکرم یلام رابتعا و هنیشیپ ،تیرومام دروم رد رتشیب تاعالطا یارب

http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach 
info@hollingscenter.org 
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