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  ناریا رالاس نید تموکح هاگ هرگ  :یربھر داھن

 *یناخ میحر شوروک و یدرجورب دازرھم

 و ھنارالاس مدرم یگژیو ود رھ زاغآ زور زا یمالسا یروھمج ،ارگ هدوت یبالقنا زا هدمآرب رالاس نید تلود کی ناسب
» هاگیاج .تسا ھتخیمآ رد مھب ار ھنایارگرادتقا بالقنا مظعم  ربھر   و دوش یم ھتخانش زاب ھنارالاس نید هاگتسد نوناک رد «
 هاگتسد یا ھنماخ یلعدیس هللا تیآ ھتشذگ لاس یس رد .دنار یم نابز رب ار یسایس یاھیریگ میمصت رد ییاھن یرواد ومھ
 هاگیاج ھک ییاھ ناکما زا مھ و شیوخ یصخش تراھم زا مھ راک نیا رد و تسا هداد لکش هدیدنسپ ھک نانچ ار ناریا یسایس
 ھک دوب یا ھنارالاس نید هاگتسد رب ثاریم یو ،ود رھ نیا رانک رد .تسا هدرب هرھب هدروآ یم مھارف شیارب یربھر ینوناک
 ھک دوب نینچ .دیایب رانک یھرفاسپ نارود یاھ شلاچ اب ،ینیمخ هللا تیآ ینعی ، نیشیپ دنمھرف ربھر تشذگرد زا سپ دیاب یم
 نتخادنااج و تردق تشابنا رد ینیمخ هللا تیآ ،وا زا شیپ .تخادرپ شیوخ ناتسد رد تردق ندرک هدرشف ھب یا ھنماخ هللا تیآ
 ،)bureaucratic( یناوید یھدناماس و یرادا راکوزاس یا ھنماخ کنیا و دوب ھتسج هرھب دوخ یدنمھرف زا بالقنا ربھررتفد
 یو نماد زارد ھقباس .تسب یم راکب فدھ نامھ یارب ار یمسر ریغ و هدرپ تشپ یاھ یزرو تسایس و ،یتینما یاھورین
 یناحور نافلاخم رب ماگ ھب ماگ یگریچ یارب ار یا ھنماخ ،درخ تیریدم هویش و یتینما رایسب هاگن ،تسایس یرادا ورملق رد
 کنیا ربھر هاگیاج ھکنانچنآ .دیماجنا یم یربھر تیب رد یا ھقباس یب تردق شھوبنا ھب و درک یم هدامآ شیوخ یسایس و
 هرابرد روخرد شھوژپ رھ ھک تسا نینچ .تسا هدروآ مھارف ار وگخساپان و ناھنپ ،دنمتردق ،یزاوم یتلود یاھ یگژیو
 و فرگش تردق نوچ و دنچ زا و دزادرپب زین یربھر رتفد یداھن هاگیاج و یتسیچ ھب دیاب یمالسا یروھمج ندیلاب و ندمآرب
 .دیوج ناشن نآ ریگمشچ یاھ ییاراد

 و اھدنویپ ھکبش زا تسا یدنیآرب یتسارب ،یمکاح رھ تردق" ،دسیون یم )Niall Ferguson( نسوگرف لین ھک نانچمھ
 رب "ارگداھن" یدرکیور ور شیپ راتشون ،ورنیزا ".تسا هدز ھیکت نآرب یو ھک یا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ ھطبار
 ھب نوزفازور یا هویش ھب ات ھتشاداو ار وا ،ینید ِیتھاقف ھبتر و یدنمھرف رد یا ھنماخ یاھ یتساک دھد ناشن ات دنیزگ یم
 و هاجنپ بالقنا زا سپ ھنوگچ :تخادرپ میھاوخ نیریز یاھ شسرپ ھب ریسم نیرد 1.دنک ور "تردق یاھداھن" و اھ نامزاس
 زا هدمآرب یربھر تیب ھناوردنت یاھ یریگتھج هزادنا ھچ ات ؟دیلاب و دمآرب یربھر یساسا نوناق و یداھن هاگیاج تفھ
 ،یمسرریغ یاھمرھا زین و ،یداھن یاھرازبا و اھ ھیامرس ؟تسنآ یساسا نوناق و یداھن هاگیاج دنیآرب ھن و ،یو تیصخش
 نایم وریننوزاوت   تشادھگن و ،اھ نامیپ ندز مھب ،ھنارالاس مدرم یاھ نوناق ندز رود رد ار وا ھنوگچ و دنمادک ربھر
 نازرو تسایس ،بیقر نایناحور یاھوپاکت ربھر ھنوگچ ؟تسیچ یربھر تیب راکوزاس ؟دننک یم یرای یسایس یاھ حانج
 راذگ دنیارف زا ام کرد رب ھنوگچ ھمھ نیا و .دنک یم رثا یب ار شتردق ندرک دودحم یارب وردنت یاھ هورگ و بلط حالصا
 ؟دھن یم رثا هدنیآ ھب

 یا ھنماخ ھب ینیمخ زا رذگ

 ناگدنیامن ،زورنآ یادرف .تشذگرد )١٣۶٨-١٢٨١( ینیمخ هللا تیآ ناریا بالقنا دنمھرف ربھر ،١٣۶٨ دادرخ ١٣ زور
 ربھر کی ای و "یربھر یاروش" کی ایآ ھک هرابنیرد ات دندمآ مھ درگ یا هژیو رادید رد یربھر ناگربخ سلجم نیتسخن
 دیس ،)١٣٠٠-١٣٨۶( ینیکشم ربکایلع ینعی ، هللا تیآ راھچ .دنریگب میمصت دنز ھیکت نیشیپ ربھر یاج رب تسیاب ھناگی

 ھس و ،)-١٣١٢( یلمآ یداوج هللادبع و )١٣١٠-١٣٨۶( ینارکنل لضاف دمحم ،)١٣٠۵-١٣٩۵( یلیبدرا یوسوم میرکلادبع
 یارب )١٣٣۵-١٣٧۴( ینیمخ دمحا دیس و )١٣١٣-١٣٩۶( یناجنسفر یمشاھ ربکا ،) -١٣١٨( یاھنماخ ینعی ،مالسالاتجح
 2.دنداد یار یرفن کت یربھر ھب ھس و تسیب ھب جنپ و لھچ اما یریگ یأر رود نیتسخن رد .دندش داھنشیپ "یربھر یاروش"
 ھب یرامش مک هورگ ھکیلاحرد ،دنداد یاھنماخ یربھر ھب یأر ،هدراھچ ھب تصش ینعی ،ناگربخ ھنیرتشیب ، مود رود رد
 رت ناوج ،نایناحور ینایم یاھ هدر زا یسک شنیزگ 3.دندیشیدنا یم )١٢٧٨-١٣٧٢( یناگیاپلگ اضردمحم هللا تیآ یربھر
  4.درب یم ورف یتفگش رد ار یرایسب نایناریا ،یسایس یھرف چیھ یب و ،)ینیمخ رسپ زجب( نارگید زا
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  ١٠٧و ١٠٩ یاھدنب و دوبن دیلقت عجرم یو ماگنھ نآرد ھچ ،دوب راگزاسان یساسا نوناق اب یاھنماخ شنیزگ زین ینف هاگن زا
 یکارا یلعدمحم هللا تیآ ،دس نیزا رذگ یارب 5.درمش یم یربھر مزال طرش ار ندوب عجرم ١٣۵٨ لاس یساسا نوناق
 و نیون ربھر ماقم رد یا ھنماخ ندش ریگیاج تصرف نیرد ات دش ھتخانش دیلقت عجرم ناسب )١٢٧٣-١٣٧٣( ھلاس جنپودون

 نیدلاباھش ینعی ، لوا ھجرد یاھ هللا تیآ تشذگرد ،نارود نیمھ رد .دھد تسد وا یناحور و یتھاقف ھبتر یھدناماس
 ،تیاھن رد و ،یناگیاپلگ ،)١٢٨٢-١٣٧٢( یلمآ مشاھ ،)١٢٧٨-١٣٧١( یئوخ مساقلاوبا ،)١٢٧۶-١٣۶٩( یفجن یشعرم
 کیرھ تشذگرد اب .درک یم راومھ تیناحور بتارم ھلسلس رد زارت نیرتالاب ات یا ھنماخ ندیشکرب یارب ار هار ،یکارا
 رد نیزگیاج دیلقت عجرم ناسب یو ییاسانش یارب یرتشیب راشف یاھنماخ ناگتشامگ و ناراداوھ ھبترم دنلب نایناحور نیزا
 نایعیش رما یلو ار وا و ،دنزادرپب یو ھب ار دوخ یعرش تاھوجو ،دنروآ وا ھب ور ھتشذگرد عجارم نادلقم ات دندرک یم راک
 .دیماجنا تسکش ھب اھوپاکت نیا ناریا زا جراخ و لخاد رد ھعیش نایناحور یاھ تفلاخم یپ رد اما 6.دنرامشب

 یا ینامزاس ھکبش زا زین و ،درک یم تفایرد دوب هدش راذگاو ینیمخ ھب یساسا نوناق رد ھک ار یتردق یمامت یاھنماخ ھچرگا
 ناسب ار وا تساوخ یمن زونھ تیناحور نامزاس ،تفرگ یم هرھب دوب ھتخادرپ و ھتخاس نیزا شیپ یاھ لاس رد ینیمخ ھک
  ار هللا تیآ تفھ مق ھیملع هزوح نیسردم ھعماج ،یکارا تشذگرد یپ رد و ١٣٧٣ لاسب .درامشب تیمسر ھب هزات دیلقت عجرم
 یزاریش مراکمرصان ،یاھنماخ ،ینارکنل لضاف ،)١٢٩۴-١٣٨٨( تجھب یقتدمحم :تخانش دیلقت عجرم ماقم روخرد
 7.)٣٠٠١( یناسارخ دیحو نیسح و )١٣٠۵-١٣٨۵( یزیربت داوج ازریم ،)-١٣٠۶( یناجنز یریبش یسوم دیس ،)١٣٠۵(
 ھب 8.تسناد ماقم نیا دزمان ار یاھنماخ و یزیربت ،ینارکنل لضاف ینعی ،نت ھس اھنت زرابم تیناحور ھعماج ،لاح نیمھ رد
 میژر دقتنم ھک ناریا رد بلطحالصا هللا تیآ ھس و )فجن رد دیلقت عجرم( یناتسیس هللا تیآ داھن ود رھ ،یسایس یاھ لیلد
 اب .دندرواین رامش رد ار ،)١٣١۶( یعناص فسوی و یلیبدرا یوسوم ،)١٣٠١-١٣٨٨( یرظتنم یلعنیسح ینعی ،دندوب
دوخ تیناحور بتارم ھلسلس تفلاخم اب زونھ ھک یاھنماخ ،یکارا تشذگرد زا ھتفھ ود تشذگ یت  ملعا  ٢٣رد ،دوب وربور اب 

١٣٧٣  ندوب عجرم" ھک دوزفا اما ،دشیدنا یمن ناریا رد ندوب دیلقت عجرم ھب یربھر راب ینیگنس لیلد ھب ھک تفگ نینچ رذآ
 دھاوخ یدب یاھدمایپ ندرک نیا زج ھک ارچ مریذپیم ار تیلوئسم نیا نم .تسا توافتم یلکب یعوضوم روشک زا جراخ رد
  9".تشاد

 یروحم ھطقن رد ار شیوخ یاپ یاج تسناوت ھنوگچ دوب هدش وربور ییاھشلاچ نینچ اب ادتبا رد ھک یاھنماخ دیسرپ دیاب
 یاھ یبایماک زا یگرزب مھس نامگ یب ؟دندرگب وا درگب یتموکح یاھداھن یمامت هزورما ھک دزاس راوتسا نانچ ناریا تسایس
 ربھر تسیود یسایس تیصخش ھک رحبتم یسایس سانشناور کی .داد تبسن شا یتیصخش یاھیگژیو ھب  دیاب یم ار وا

 خر ھچنآ ندرک راھم ِییاناوت رد ھک( یا ھنماخ هرمن ": دیوگ یم نینچ یا ھنماخ هرابرد ،تسا هدرک یسررب ار ناھج یسایس
یم دزاس دودحم ار شتردق دھاوخب ھچنآ اب وا ھک تسنآ هاوگ )تسالاب تردق تساوخ و ییوج یپ رد اما ،تسا نییاپ دھد یم  
 ھب ناریا یسایس راتخاس رد ییاھن رادتقا ھچرگا .درب یم شیپ هدرپ تشپ رد و میقتسمان یشورب ار یرگشلاچ نیا ،اما .دگنج
 یپ ناگمھ ناگدید زا رودب و هدرپ سپ رد ار ،یسایس یاھ تکرح زین و ،تردق تشابنا نوچ یفدھ یا ھنماخ ،هدش هدرپس وا
    10".دریگ یم

 رد یریگرد اب ار تیناحور بتارم ھلسلس رد رابتعا دوبمک و ھنادنمھرف یاھیگژیو یتساک ات تسا هدیشوک هراومھ یاھنماخ
 هدمآ ایندب دھشم رد یناحور یا هداوناخ رد وا .دنک ناربج ناریا یسایس هاگتسد راکوزاس زا لوا تسد یھاگآ و درخ تیریدم
 زین بالقنا زا سپ و هداتفا نادنز ھب هاش نامز رد یسایس یاھوپاکت یپ رد ،هدناوخ مق و دھشم رد ار شایبھذم سرد .تسا
 عافد ریزو نواعم ،)١٣۵٨-١٣۵٩( بالقنا یاروش وضع ،)١٣۵٩( نارھت ھعمج ماما :تسا هدش ھتشامگ یمھم یاھراک ھب
 ناگربخ سلجم نیتسخن وضع ،)١٣۵٩-١٣۶٠( لوا سلجم هدنیامن ، )١٣۵٩( نارادساپ هاپس تسرپرس ،)١٣۵٨-١٣۵٩(
 یروھمج ربھر و ،)١٣۶٧-١٣۶٨( ماظن تحلصم صیخشت عمجم وضع ،)١٣۶٠-١٣۶٨( روھمجسیئر ،)١٣۶٢-١٣۶٨(
 زا وا .تسا هدوب هارمھ زین یخلت یاھ ھبرجت اب اھ ماقم نیزا یرایسب ھب نتخادرپ یا ھنماخ یارب .١٣۶٨ لاس زا یمالسا
 روھمج سیئر ھک دوب یا یناحور نیتسخن ھچرگ .تفای هار نادب یدنچ زا سپ و دوبن بالقنا یاروش یلصا و تسخن یاضعا
 ھچرگ .تسا ،یوسوم نیسحریم ینعی ، یا ھنماخ یناحور ریغ ریزو تسخن نابیتشپ ھک دنامھف وا ھب ینیمخ اما ،دش یم
 نارادساپ هاپس تسرپرس و عافد ریزو نواعم ماقم رد ،گنج نامز رد و ،شا یروھمج تسایر نارود زا شیپ یاھنماخ
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 راذگاو ،ردص ینب نسحلاوبا ینعی ،نیشیپ روھمج سییر ھب اوق  لک یھدنامرف ھچرگ زین و ،دوب هدرک تمدخ یمالسا بالقنا
 شا یناوتان ببس ھب ار یاھنماخ اراکشآ نآ زا سپ یدنچ و 11دز زاب رس یا ھنماخ ھب ماقم نیا نداد زا ینیمخ اما ،دوب هدش
 یرانکرب هاگنآ و یربھر ینیشناج ھب یرظتنم یمسر شنیزگ زا سپ اھنت یاھنماخ .دیھوکن ھیقف ھقلطم تیالو یانعم کرد زا
 هراچ یا ھنماخ زین مظعم ربھر تماق رد یتح 12.دیسر بالقنا یربھر ھب ، )١٣۶٨ ات ١٣۶۴ یاھ لاس( ینیمخ تسدب یو
 یپ رد ھک )یناحور و داژن یدمحا ،یمتاخ ،یناجنسفر یمشاھ( روھمج سیئر راھچ اب تردق نتشاذگ کارتشا ھب زج یا
 .تسا ھتشادن ،دنا هدوب وا ندنار ھشوگ ھب و نتفرگ یشیپ

 یساسا نوناق هار زا تردق شیازفا

 تشذگ یم یقارع ھیاسمھ اب ھلاس تشھ گنج نایاپ زا لاسکی .دوب یمالسا یروھمج خیرات رد یزاس تشونرس لاس ١٣۶٨
شناگ و ینیمخ و  زا( یرادروشک یاھ هرگ ییوج هراچ ھب و دننک راومھ ار تردق ییاجباج ریسم ات دندیشوک یم ھتشامگ 
 شلاچ رپ مکح اب لاس نیا 13.دنزادرپب بالقنا نیتسخن ھھد رد )اھ تردق ورملق یگتخیمآرد و رابنایز یاھ ییارگ حانج ھلمج
 یربخ یاھزارف رد یناطیش تایآ هدنسیون و باتک ھیلع رب مکح ھک لاح نامھ رد .دش زاغآ یدشر ناملس هرابرد ینیمخ
 و یمسر نیشناج ینیمخ ،راھب یاھزور نیزاغآ رد .داد یم یور یفرگش یاھ ینوگرگد روشک نورد رد ،تسشن یم یناھج
 .درک هدنز ار هدنیآ ربھر یتسیک زا شسرپ یرانکرب نیا .درک رانکرب ار یرظتنم ینعی شیوخ نادرگاش رتکیدزن زا یکی

 رد ورنیدب و دید ١٣۵٨ لاس یساسا نوناق ینوگرگد و یرگنزاب رد ار هراچ 14دید یم کیدزن ار شیوخ گرم ھک ینیمخ
ی یارب ار نت تسیب ھک داد ربخ و تشون ،تقو روھمجسیئر ،یاھنماخ ھب یاھمانتشھبیدرا  ۴  یساسا نوناق رگنزاب
 ینورد یاھ ضقانت تسیاب یم اروش نیا .)دیازفایب هورگ نیا ھب اروش سلجم زین ار رگید نت جنپ ھک دش انب و( تسا هدیزگرب
 یاھ تردق نایم شنت ،دیلقت عجارم و ربھر ینوناق ناوت نایم تباقر ،ھلمج زا .درادرب نایم زا ار ١٣۵٨ یساسا نوناق
 یم ھک یرگنزاب هورگ .نابھگن یاروش و اروش سلجم تارایتخا نایم یاھ شلاچ و ،روھمج سیئر و ریزو تسخن ینوناق
 و داتفھ و دصکی زا دنب شش و لھچ( دصرد شش و تسیب ینوگرگد ھب ،دناسر یم ماجنا ھب ار راک هام ود زا رتمک رد تسیاب
 راک دنیآرب ات دنامن و تشذگ رد ینیمخ دادرخ ١٣ رد 15.دوزفا نآ رب زین دنب ود و داشگ تسد نیتسخن یساسا نوناق )دنب جنپ
 تسایر ھب یناجنسفر یمشاھ باختنا زور نامھ رد ینعی( دادرم ۶ زور تاباختنا رد ،نآ زا سپ یدنچ ھک ار یرگنزاب

 .دنیبب دروآ یار )یروھمج

 نوناق نیتسخن ناگدنسیون ھچنآ زا شیب یسب ،تردق رتشیب تشابنا هدش ینیبزاب یساسا نوناق رد ینوگرگد نیرت ھنماد رپ دیاش
 ییاھن رواد اھنت ھن ار ربھر هدرپ یب ینیمخ ، ١٣۶۶ ید ١۶رد ،نیزا شیپ 16.دوب یربھر ناتسد رد ،دنا ھتساوخ یم یساسا
 ھچنآ ساسا رب( جح و زامن و هزور نوچ یا یساسا ماکحا ندز رانک رب اناوت و عرش رب هریچ ھکلب ،ناریا یسایس هاگتسد رد
ماظن ھب  اب  .دوب هدنکفارد دش یم هدناوخ ھیقف ھقلطم تیالو کنیا ھک ار ھچنآ هدولاش یورنیدب و ، ھتسناد )تسا تحلصم 
 هدرکن درگ اجکی ار ینیمخ یبتارم ھلسلس رابتعا و یسایس ھیاپ سک چیھ وا زا سپ نایناحور نایم رد ھک دوب راکشآ ، ھمھنیا
 یاروش نتشامگ راکب زا سپ زور جنپ .دننک ادج تیعجرم یابق زا ار یربھر یادر ھک دندید نآ رد هراچ ورنیزا .تسا
 نآ رب زاغآ نامھ زا" :داد خساپ نینچ ناگربخ سلجم تقو تسایر ینیکشم هللا تیآ شسرپ ھب ینیمخ ،یساسا نوناق یرگنزاب
 روشک رسارس ردقیلاع ناگربخ تسدب لداع دھتجم کی تسیفاک .تسین یرورض تیعجرم طرش ھک مدرک یراشفاپ و مدوب
 رانک یساسا نوناق زا ار ربھر تیعجرم طرش هرابرد اھدنب و اھ ممتم ھمھ یرگنزاب یاروش ،ھتفگ نیا ھیاس رد ".دوش هدیزگ
 ھتفریذپ و هدش ھتخانش مدرم ھنیرتشیب یوس زا تسیاب یم یربھر شربارب ھک زین نیتسخن یساسا نوناق مجنپ دنب" .تشاذگ
 یربھر یارب یھقف شناد زارت ورنیزا .)تسا تیعجرم یاھطرش زا یگدش ھتفریذپ و ھتخانش نیا( دش هداھن رانک دشاب هدش
    17".تفر الاب یسایس یگتشکراک و ھبرجت ھبتر و دمآ دورف

 ھک ،روھمج سیئر ھن ،کنیا .داد رایسب شرتسگ ار بالقنا ربھر ینوناق یاھتردق هدش ینیبزاب یساسا نوناق ،نیزا ھتشذگ
 رد ھک ییاضق یلاع یاروش وضع جنپ ،نونکا 18.)١١٠ دنب( دش یم ھتسناد )١١٣ دنب( اوق ھس نایم اھفالتخا رواد ربھر
 یم بالقنا مظعم ربھر هدیزگرب و "ھیئاضق هوق سیئر" نت کی ھب ار شیوخ یاج ، دندوب هدرک راکب زاغآ ١٣۵٩ لاس
 ود تسناوت یم ربھر نینچمھ .)١٧۵ دنب( دش یم هدرپس ربھر ھب امیس و ادص سیئر یرانکرب و شنیزگ .)١۵٧ دنب( دندرپس
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 ،ماظن تحلصم صیخشت عمجم تردق هرتسگ کنیا .)١٧۶ دنب( دشاب ھتشاد یلم تینما هدش انب هزات یاروش رد یصخش هدنیامن
 یاھفالتخا رواد اھنت ھن ار داھن نیا ھک تفرگ یم ینوزفا نانچ ،دوب هدش اپرب ینیمخ تسدب ١٣۶۶ نمھب رد شیپ یدنچ ھک
 "یلک یاھ تسایس" شنیزگ رد ربھر ھب یھد تروشم راک ھکلب ،)١١٢ دنب( تخاس یم نابھگن یاروش و اروش سلجم
زارحا تسناوت یم نابھگن یاروش نونکا ،اھنیا رب نوزفا .)١١٠ دنب( داھن یم داھن نیا شودب زین ار یمالسا یروھمج  

 دیماجنا یرود ھب ،اما یروآون نیا 19.)٩٩ دنب( دریگب هدھع رب زین ار یربھر ناگربخ سلجم تاباختنا یاھدزمان تیحالص
 یرواد و ھمانراک یسررب ھب اروش نیمھ هاگنآ و ،دنیزگ یم رب ار نابھگن یاروش یاضعا زا )نت شش( یمین ربھر ورد ھک
  20!دزادرپ یم دنریگب رظن ریز ار بالقنا ربھر درکراک تسرارق یربھر ناگربخ سلجم رد ھک یناسک هرابرد

 ،لمع رد مھ و ،یساسا نوناق رب انب مھ" هدش دای یاھ ینوگرگد یپ رد ،دراگن یم یماشتحا ناوریشونا ھکنانچ ،یور رھب
 هرامش رادومن  21."دندش هدینت نآ رودب اھداھن رگید و تفای ناماس یمالسا یروھمج تردق نوناک کون رد یربھر هاگیاج
 .تسا ھتکن نیمھ یامنزاب کی

 

 :تسرادروخرب ریز یمسر یاھتردق زا بالقنا ربھر ،هدش ینیبزاب یساسا نوناق ربارب

 .ماظن تحلصم صیخشت عمجم اب ینزیار زا سپ یمالسا یروھمج هاگتسد یلک یاھ تسایس شنیزگ •
 .ماظن یلک یاھتسایس دمآراک یارجا رب تراظن •
 .یسرپ ھمھ روتسد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسایر
یروھمج  

   ناریا تردق راتخاس رد اھداھن شنیچ :۱ رادومن

  
باختنا =                                     

تراظن =                                     

نییعت =                                       

یدزمان =                                      

دیئات =                                      

 

 

 

 

 

 

 یاھداینب
یداصتقا  

نافعضتسم داینب  

ماما نامرف ییارجا داتس  

 
ینیمخ ماما دادما ھتیمک  

 

 تعامج ناماما
ھعمج  

یماظن  

حلسم یورین  

یرد،ینیمز(
)ییاوھ،ییا  

 

 هاپس
نارادساپ  

د؛ینیمز(
وھ،ییایر
)سدق،ییا  

 

ھیئاضق هوق  

نابھگن یاروش  

 

یربھر  

ماظن تحلصم  

یربھر ناگربخ سلجم  

تا)اختنا  

 یلاع یاروش
یلم تینما  

سلجم  

ھنیباک  
لوا نواعم  

 لح یلاع تئیھ
 میظنت و  فالتخا

اوق  

 یامیس و ادص
یمالسا یروھمج  

یبھذم ھکبش  جیسب و ینابیتشپ 
یمومع  

 روما
ھجراخ  

 

یلاع یاروش  

 یاھ هزوح
ھیملع  
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 یاھیگژیو ساسا رب و ،تاباختنا زا شیپ .یروھمج تسایر باختنا ھب یشخب تیمسر و یروھمج تسایر مکح ذیفنت •
 تاباختنا رگاو[ نابھگن یاروش دییات ھب یروھمج تسایر یاھدزمان یگتسیاش تسیاب یم ،یساسا نوناق رد هدش دای
 .دسرب ]یربھر دییات ھب ،تسا یروھمج تسایر لوا تبون

 نداھناو ببس ھب ار روھمج سییر یلاعناوید ھکنآ زا سپ و روشک حلاصم نتفرگ رظن رد اب روھمج سییر یرانکرب •
تیحالص ھب یار ٨٩ دنب ساسا رب اروش سلجم ای و ،ھتخانش مرجم یساسا نوناق یاھ ھفیظو  روھمج سییر مدع 
 .دشاب هداد

 هدنامرف ھس ،کرتشم داتس هدنامرف ،نابھگن یاروش ھیقف یاضعا نت شش ،ھیئاضق هوق سییر یرانکرب و شنیزگ •
  .امیس و ادص نامزاس سیئر و بالقنا نارادساپ هاپس هدنامرف ،حلسم یاھورین

 یلاع یاروش ھلمج زا ،اھتکرش و ،اھداینب ،یندم یاھنامزاس یرایسب هرتسگ رد ربھر ناگدنیامن یرانکرب و شنیزگ •
  .یلم تینما

  .اھورین جیسب و حلص و گنج نالعا ،حلسم یاھورین یلاع هدنامرف ماقم رد •
   .یساسا نوناق هد و دصکی دنب ربارب ربھر ھب هدش راذگاو یاھتردق ساسارب نیون یاھنامزاس و اھداھن نداھن انب •
  .ھیئاضق هوق سییر داھنشیپ  ساسا رب و یمالسا یاھنوناق ورملق رد نامرجم تازاجم شھاک ای ندوشخب •

 یا ھنماخ ،ینوناق یاھ تردق نیزا رو هرھب .درک رت نیگنس رایسب ربھر دوسب ار تردق یوزارت ھلپ یساسا نوناق یرگنزاب
 یسایس رھپس رد کدنا زونھ ذوفن و یبھذم-یتھاقف بتارم ھسلس رد یفاک ھیامرس دوبن ،ھمھنیا اب .دوشگ اھنآ ِتسبراک ھب تسد
 تمسق ،یناجنسفر یمشاھ ینعی ،ھتفای تردق و هدمآ راک رس رب هزات روھمج سیئر اب ار تردق ات تخاس یم راچان ار وا
 هدش میسقت یاھنماخ و یناجنسفر یمشاھ ینعی شنارای و ناراداوھ رتکیدزن نت ود نیب ینیمخ یسایس تردق ،نونکا 22.دنک
 یروخرد شنیزگ ھناگود یربھر نیا ،نایناحور یھورگ/یفنص ینارمکح یارب و ،یھرفاسپ یاپون هاگتسد یارب" .دوب
 23".تفر یم رامشب

 یدنمھرف یگژیو 24".دوب رتکچوک کیرش یاھنماخ ،ینیمخاسپ تردق ھناگود رد ،راک زاغآ رد" ،دنمجرا ریما دیعس رواب ھب
 یسایس یاھحانج و اھھورگ یاھشکمشک زا رترب "رواد" ماقم رد ار وا و هدیماجنا ینیمخ رد تردق ریگمشچ تشابنا ھب
 ندش باختنا زا سپ" :دیوگ یم یزاریش رغصا ھک نانچمھ .دوب ناوتان یا ھبتر نانچ ھب یسرتسد زا اما یاھنماخ .دوب هدناشن
 تموکح یاھ ھخاش و اھداھن یمامت زارف رب ار نتشیوخ نیشیپ ربھر یافق رد ات درک رایسب ششوک  یا ھنماخ ،یربھر ھب

 تسد رتشیب ،دروخ تسکش وپاکت نیرد رتشیب ھچ رھ اما .دوش بیقر یاھھورگ نایم اھورین نزاوت ھیام یورنیدب و دھد یاج
 الاب تسد تردق رس رب یسایس یاھشلاچ رد ای ،دندوب هارمھ وا اب یسایس شرگن رد ای ھک دوشگ ییاھورین یوس ھب یھارمھ
 یاھ ھقلح رد یا ھنماخ دمآراک ناراداوھ دنتسناوت یم یبھذم تردق بتارم رد ناشھاگیاج لیلد ھب ای و ،دندوب ھتفای ار
   25".دنشاب نایناحور

 نایناحور ینامزاس تردق راھم

 شیازفا طرش شیپ ناسب( بیقر نایناحور تردق نتساکورف ھب یاھنماخ ،یربھر هاگیاج رد یزومآراک هرود ندنارذگ زا سپ
 رتفد یناوید تیریدم شرتسگ ھعیش تیناحور بتارم ھلسلس ندز رانک یارب ور شیپ هار کی .دروآ یور )شیوخ تردق
 نیا ات ھک یناگیاپلگ و یفجن یشعرم ینعی ماقمیلاع یناحور ود تشذگرد .دوب اھنآ یلام هرادا و یبھذم یاھداھن رب یربھر
 نامزاس هزات یھدناماس یارب ار هار ،دندوب هدرشف یاپ شا یرالاسناوید و تلود زا یناحور یاھ داھن ییافکدوخ رب نامز
 هزوح یلاع یاروش" ھب زاین زا ١٣٧٠ لاس یاھھام نیتسخن زا وا 26.درک یم راومھ یا ھنماخ تساوخ ربارب تیناحور
 ار اھ هزوح یشزومآ ھمانرب و یلام هاگتسد هرادا 27،درک راک ھب زاغآ ١٣٧۴ لاس رد ھک اروش نیا .دوب ھتفگ نخس "مق ھیملع
 زا یریگ هرھب اب و ،تخادرپ یشزومآ یاھ ھمانرب و اھسرد یزاس ناسکی ھب نینچمھ اروش نیا 28.تفرگ تسد رد یمامت ھب
 اھ ھنیزھ کمک و اھ ھنیزھ تخادرپ یاھ هویش و ،اھ ھناخباتک ، یرادا هاگتسد یناسر زورب نوچ یفدھ یا ھنایار یزادرپراک
 ھیملع ھسردم داتفھ و تسیود ات تشھ و تسیب و تسیود نایم یرامش( یبھذم یاھ ھسردم رتشیب ،کنیا مھ 29.تفرگ یپ ار
 ءاضعا ،اروش نیا ھمانساسا مشش  هدام ساسا رب 30.دننک یم یوریپ اروش نیا یشزومآ ھمانرب زا )اھنآ رد نکاس یاھ ھبلط اب
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 نیا رب یا ھنماخ تردق ناشن ھب 31.دنوش یم هدیزگرب مق عجارم و ربھر دییات و مق ھیملع هزوح نیسردم ھعماج داھنشیپ اب
 یا ھنماخ یصخش هدنیامن ماقم رد نیزا شیپ کی رھ ھک دنتسھ ینایناحور اضعا ھنیرتشیب کنیا ،هرفن ھن راک ھظفاحم یاروش
  .دنا هدوب یتموکح نوگانوگ یاھداھن راکردنا تسد

 ریدم کی ھتفگ ھب .تفرگ مان "ھیملع یاھ هزوح تامدخ زکرم" ،دش انب یا ھنماخ تساوخ ھب ١٣٧٠ لاس رد ھک یرگید داھن
 32.دنک یم مھارف ار یناحور رازھ هدزناش زا شیب یارب جاودزا ماو و ،ھناخ ،ھمیب ھلمج زا یعامتجا هافر داھن نیا ،نیشیپ
 33 .دنیزگ یم رب ربھر زین ار داھن نیا یزکرم یاروش یاضعا

 ار نت تفھ ینیمخ ١٣۶٣ لاس رد .تسوا یربھر نارود رد یا ھنماخ مھم یاھ ماگ رگید زا ھعمج زامن داھن ندرک یناوید
 یمشاھ تارطاخ رد 34.دنزادرپب ھعمج ناماما نوگانوگ روما ھب ات دیزگرب ھعمج ھمئا یزکرم ھناخریبد ءاضعا ناسب
 ،١٣٧٢ لاس رد 35.دنتشاد ییاھرظن فالتخا ،تقو روھمجسیئر ،یا ھنماخ اب ھناخریبد نیا یاضعا ھک تسا هدمآ یناجنسفر
 ھن ھب ار اضعا رامش ،تخاس نوگرگد "ھعمج ھمئا یراذگتسایس یاروش" ھب ار ھناخریبد نآ بالقنا ربھر توسک رد یاھنماخ
 ینعی ،نارھت ھب مق زا اروش نیا رتفد ھک داد روتسد زین .داھن یقاب ناشماقم رد ار نیشیپ یاضعا زا نت ھس اھنت و دیناسر نت
 زکرم ھمئا زجب( ھعمج ھمئا یمامت یبایزرا و یرانکرب ،شنیزگ ھب یراذگ تسایس یاروش 36.دوش هدروآ ،وا ھب رتکیدزن
 و ،دنک یم مھارف ار اھ ھبطخ یاوتحم نینچمھ اروش نیا 37.دزادرپ یم )دنوش یم هدیزگ رب یا ھنماخ دوخ تسدب ھک اھناتسا
 ھتفگ روشک رسارس یاھ ھبطخ رد دیاب ھچنآ یاھلصف رس نآ رد ھک دتسرف یم ھعمج ماما یس و دصتشھ یارب یا ھمان ھتفھ
 رواب ھب 38.دنا ھعمج یاھزامن یھدنامزاس هاگتسد راکرد تسد نادنمراک زا یرفن رازھ ود و یس رکشل کی .تسا هدمآ دوش
 نیا یاپ ھب یا یسایس بزح چیھ ،)مدرم رب( یراذگ رثا هرتسگ و یھدنامزاس ناوت رد ،اروش نیا ریبد ،یوقت اضر دمحم
 ھک دنا ھلاس لھچ ات جنپ و یس یناناوج رتشیب دنوش یم ھتفرگ راک ھب ھک یا ھعمج ھمئا ھک دیازفا یم یوقت .دسر یمن اروش
 راکب رگید ھلاس جنپ هرود کی یارب دیاش ،ناشدرکراک یبایزرا زا سپ ات دنا هدش هدیزگرب یا ھلاس ھس یشیامزآ هرود یارب
 هاگتسد یمسر دییات ھب ھک یناداتسا یدرگاش ھب دیاب ناوج یاھ ھبلط ،ندش ھعمج ماما تخب شیازفا یارب 39.دنوش ھتفرگ
 ناگربخ سلجم یاضعا دصرد ھس و لھچ کنیا ھکنانچ ،دنام یمن شاداپ یب اما یراپسرس و یدرگاش نیا .دنورب دنا هدیسر
 40.دنا ھتخاس رب ھعمج ھمئا نیمھ ار مراھچ

 ھب ناگدنیامن نیا رتشیب .دنیزگ یم رب روشک ناتسا کی و یس رد ار دوخ یصخش ناگدنیامن یربھر ،ھعمج ھمئا رب نوزفا
 نوناق و هدارا یارو و نوریب ورملق نآ هرادا و اھناتسا رد ربھر یگدنیامن ناشیا یلصا راک اما دنزادرپ یم زین ھعمج تماما
 .دنراد یرت هداشگ تسد روشک ریزو هدیزگرب نارادنامرف و نارادناتسا زا ھک اھ ناتسا رد یربھر ناگدنیامن اسب .تسا تلود
 ،قارع دننام اھروشک یخرب رد زین و ،تنس لھا تیلقا دننام یتیعمج یاھھورگ رد یا هژیو ناگدنیامن نینچمھ ربھر
 یاھ ھبلط هژیو ناگی زا یا ھنماخ ،شیوخ تظافح یارب یتح .دراد ناتسلگنا و یبرع هدحتم تاراما ،ھیروس ،ناتسکاپ
  .درب یم هرھب ھتفرگ لکش قارع و ناریا گنج هرود رد ھک )مق( قداص ماما ھس و داتشھ پیت مانب یماظن

مظعم ،دندرک یم ھیکت نانموم تاکز و سمخ تفایرد رب تسیاب یم یگدنز یارب ھک ینایناحور رگید فالخ رب  یربھر ماقم 
 زا دنا ھتخادنارد شا یناحور نانامیپمھ و وا ھک ییاھ نامزاس زا یرایسب  .دراد یسرتسد هژیو و یتلود ھجدوب زا ییایرد ھب
 .دنور یمن روشک لک یسرزاب نامزاس تراظن ریز و ،دنفاعم تایلام تخادرپ زا ،دنرادروخرب یتلود یمسر ھجدوب فیدر
یتلود" یاھ نامزاس ،ھتشذگ اھنیزا  یاھتکرش نداھن انب و تراجت ورملق رد نافعضتسم داینب نوچ (parastatal) "ھبش 
 فالخ ھب 41.دنزادرپ یم راکب یا ھنماخ رظن ریز اھنت و عجارم و نایناحور رگید تراظن زا اھر ،یشزومآ و یتاراشتنا
 و ،تلود یناوید هاگتسد هرتسگ رد ماقم و راک نتفای رد شنادرگاش ھک تسرو هرھب زین هژیو زایتما نیزا ربھر ، عجارم رگید
 یم وا یدرگاش ھب ار اھ ھبلط یرایسب زایتما نیا 42.دنشیپ نانگمھ زا ،یربھر رتفد زا هدش زیررس یاھداھن هوبنا رد ای
   43.دشاب ھتشادن ار اھ هزوح رد شنایاتمھ یخرب یتھاقف و یبھذم ھبتر یو دیاش ھچرگ ،دناشک

 تاغیلبت نامزاس" نوچ ییاھداھن یرای ھب ار روشک رسارس رد دجسم رازھ داتفھ رب یناوید یگریچ یا ھنماخ ،اھلاس نیرد
 یرنھ یگنھرف یاھنوناک یلاع داتس" ،ودنیا رانک رد .تسا ھتفرگ یپ 45"دجاسم روما ھب یگدیسر زکرم" و 44"یمالسا
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 46.دھد یم ربخ روشک رسارس رد یگنھرف و یرنھ زکرم دصراھچ و رازھ هدزیس اب راک زا گنھرف ترازو رد "دجاسم
 رازبا .تساھدرکراک نآ دربشیپ یارب اھزامنشیپ شنیزگ و شزومآ و دجاسم درکراک رب تراظن اھنامزاس نیا راک نیرتمھم
یھد و راھم یارب ربھر ھک یرگید  نیا دنیآرب .تسدجسم رھ جیسب یماظن ھبش هاگیاپ دریگ یم راکب دجاسم درکراک ھب لکش 
  .دید ییاتسور و یرھش ھلحم رھ رد دجاسم گنررپ شقن رد ناوت یم ار اھ یھدنامزاس و اھ یزیر ھمانرب

  یمسر ریغ و یمسر یاھ تردق تسبراک

 هاگنآ ،درخن ار ناشتوکس و دنکن ربھر هدرپسرس ار نایناحور یفنص هژیو یاھتیزم و ینید تموکح ھیاس رد یلام هافر رگا
 نیا رازبا ینیمخ نارود رد 47.دز دھاوخن نت یضاران نایناحور رب یریگ تخس زا نیشیپ ربھر نوچمھ زین یا ھنماخ
 ھب ار شیوخ راک ،یمالسا یروھمج یرتسگداد هاگتسد زا نوریب ھک دوب "تیناحور هژیو هاگداد" یریگ تخس و بوکرس
 ینامز زا" :دسیون یم تسا هدرک یسررب ار تیناحور هژیو هاگداد ھک )nklerüMirjam K( رلکنک مایرم 48.درب یم شیپ
 زا هژیو یاھھاگداد ماگنھ نآ ات .تسا ھتفای یریگمشچ شرتسگ تیناحور هژیو هاگداد ھتسشن ینیمخ یاج رب یا ھنماخ ھک
 و دش ھتخادرپ اھھاگداد نیا یارب یا هدام تفھ و لھچ ھمان نیئآ ،اما یا ھنماخ روتسدب . دندرک یمن یوریپ یا هژیو ھمان نییآ
 رتشیپ ھک اھ هاگداد نیا رامش رب نینچمھ یا ھنماخ 49.تفای یرتشیب شرتسگ ھمان نییآ نامھ ،١٣٨۴ لاس رد ، یدنچ زا سپ
 و ،زاریش ،یراس ،مق ،دھشم ،نامرک ،نادمھ ،ناھفصا ،زاوھا نوچ ییاھرھش کنیا .دوزفا دندوب رارقرب نارھت رد اھنت
 50".دندش یم یرتسگداد هاگتسد زا لقتسم و نآ ھب ھتسباو یاھ نادنز زا یا ھکبش زین و ،هژیو هاگداد زا رادروخرب زیربت
 دیس ،رویدک نسحم ،نایمشاھ نیسح ،یمیدق یمیظع زیزعلادبع ،یناجنز تایب ھلادسا ،روپدمحا اضر دمحا دننام ینایناحور
 و ،یرون ھلادبع ،لباق یداھ ،یفطل یبتجم ،اھ ینیئوخ یوسوم دمحم دیس ،نایوسوم لضفلاوبا ،یدرجورب ینیمظاک نیسح
 هژیو یاھ هاگداد ھناور ،دوش هدناوخ "یسایس مرج" مان اب تسناوت یم اھنت ھک ھچنآ یارب ھمھ یروکشا یفسوی نسح
 51.دنا هدش تیناحور

مظعم  ،١٣٧٩ لاس رد .درادن ددنسپ یمن ھچنآرھ نتخاس نوگرگد یارب شیوخ یمسر تردق تسبراک زا یکاب یربھر ماقم 
 ،١٣٨۴ لاس رد .دومن وغل ،دندوب هدروآ مھارف سلجم بلط حالصا ناگدنیامن ھک ار یا ھناریگتخس رتمک تاعوبطم نوناق وا
 یرامشزاب یارب اھتساوخرد یمامت ١٣٨٨ لاس رد و .درک رثا یب ار نیعم یفطصم تیحالص در رب نابھگن یاروش میمصت
 نایاپ ار تاباختنا و ییاھن ار ھجیتن ،تفرگ هدیدان ار یروھمج تسایر یارچ و نوچ رپ تاباختنا رد اھیار یرامش لطاب ای
 رب ات دنتفگ نخس "ھناگود تیمکاح" زا شا یروھمج تسایر هرود رد یمتاخ ناراداوھ ھکیماگنھ ،نینچمھ .درمش ھتفای
 زا شدوخ ریسفت ات دز مد ناھنپ ماما ییاھن تیمکاح زا داژن یدمحا ھک هاگنآ زین و ،دننک ھیکت یمتاخ یناگمھ تیبوبحم
  .درکن دیدرت ودرھ زا شیوخ یدونشخان ندرک راکشآ رد یا ھنماخ ،دناشنب یسرک رب ار "ھناگود تیمکاح"

 ھنومن یارب . تسا هدوشگ ربھر رب زین یرگید یاھ هار یساسا نوناق ھنارالاس مدرم یاھ هراپ نداھن رانک ای ندز رود یارب
 یرایسب ھناور ار شیوخ صخش ناگدنیامن یا ھنماخ .تسیرگن ناگربخ سلجم یاضعا زا یرایسب شنیزگ هویش ھب ناوت یم
تسا میتفگ ھکنانچ ھک ناگدنیامن نیا .دنک یم اھناتسا رتشیب  یتلود  یناتسا و  نارازگراک  زا  ناشیعقاو   ییاسانش ھب  ،تردق 
 ،دسر یم ناگربخ سلجم تاباختنا تبون ھک یماگنھ ،هاگنآ .دنھد یم ناماس ار اھنآ اب دنویپ ھکبش و ھتخادرپ یلحم یاھتردق
 ناگربخ سلجم رد .دنوش یم ناگربخ سلجم ھناور و هدروآ یار اھدنویپ ھکبش نامھ ببس ھب و هدش دزمان ناگدنیامن نیمھ
 یا ھنیشیپ نانچ یپ رد ار ینونک ماقم ھک ورنآزا و .دنراد یربھر یگدنیامن ھنیشیپ ناگدنیامن دصرد کی و تسیب ،مراھچ
 52.دنرادرب وا نایز ھب یماگ ای دننک دنلب یربھر دقن رد یتسد ناگربخ سلجم رد ھک دیامن یم یندشان یسب ، دنا هدروآ تسدب

 یا ھنماخ ،تسایس رب یھنرثا یارب .تسھ زین وا یمسر ریغ تردق یاھمرھا رد رظن دنمزاین یربھر تردق ییاسانش
 ھقلح 53،هژیو یاھ ھتیمک ندرک اپ رب .دریگ یم راکب دنراگزاسان زین یساسا نوناق اب اسب ھچ ھک ار نونف و اھرازبا زا یھوبنا

 اھتسایس هرابرد روھمج سیئر ھب "روآ مازلا ریغ" یاھ شرافس ،یدیلک یاھمدآ اب یتروشم یاھرادید ،نارواشم یمسر ریغ
 هرابرد بیقر یسایس یاھ هورگ ھب و ،سلجم رد یریگ یار زا شیپ اھ ھحیال هرابرد ناگدنیامن ھب ،ناریزو راتفر و
 و نادیرم اب ار شیوخ تساوخ هراشا و امیا اب  ،دنیبب بسانم ھک هاگنآ زین 54.دنتسد نیزا ییاھ ھنومن ،اھفالتئا یھدناماس
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 ھنومن یارب 55.دنسانشب "یربھر یاھروتسد و تایونم" ار اھ هراشا و امیا نآ نانآ ات دھن یم نایم رد شا هدیزگرب ناگدنونش
 یلاع یاروش هاگنآ .تفرگ هدرخ ناریا یاھ هاگشناد رد یعامتجا و یناسنا مولع یسرد ھمانرب زا یا ھنماخ ،١٣٨٨ لاس رد
 56.تشامگ یشھوژپ نوگانوگ ھتشر تشھ و یس یاوتحم یبایزرا ھب ار یناسنا مولع ھسسوم گنرد یب یگنھرف بالقنا

 نیزا رتشیپ اما .دوبن دونشخ ناریا یاھھاگشناد رد یعامتجا و یناسنا مولع یشزومآ یاوتحم یرگنزاب دنور زا یا ھنماخ
 یوجشناد )نویلیم مین و ھس لک زا( نویلیم ود شزومآ یارب یمالسا یژولوئدیا ھب دھعتم ناداتسا دوبمک زا ار شیوخ ینارگن
 شیپ ھلاسم زا یتح ار دوخ یدونشخان یو 57.دوب هدرک راکشآ دنناوخ یم سرد یعامتجا و یناسنا یاھ ھتشر رد ھک ناریا
  .تسا هدرکن ناھنپ زین ناریا تخاس وردوخ کی یراذگمان هویش نوچ یا هداتفااپ

 یھدناماس زا دیاب زین .تسا یبھذم ناحادم لیخ یرگید و ،جیسب نامزاس یکی یا ھنماخ تردق یمسر ریغ یاھمرھا رگید زا
 58.دننک یم یزاب ار یمسرریغ تبرض یاھھورگ شقن ھک درب مان اھ یصخش سابل

 یربھر مظعم ماقم یداصتقا یوزاب

 ھب ھتسباو (advocacy organizations) نابیتشپ یاھنامزاس و یداصتقا یاھداینب رایسب ھچ زا یشخب ٢ هرامش رادومن
 نوناق ساسا رب .تسا هدنام ناھنپ ناگدنھوژپ مشچ زا اھداینب نیا یداصتقا فرگش تردق هاگ  .دراذگ یم شیامن ھب ار ربھر
 داھن راھچ ھجدوب عمج ،تسا هدش ارجا روھمج سییر تسدب و هدیسر نابھگن یاروش و سلجم دییات ھب ھک ١٣٩٠ لاس ھجدوب
 رتمک ،امیس و ادص و ،نابھگن یاروش ،ماظن تحلصم صیخشت عمجم ،حلسم یاھورین لک یھدنامرف داتس ینعی ، یمسر مھم
 59.تسا هدوب ،ینیمخ ماما دادما ھتیمک ینعی ، یعامتجا هافر نامزاس کی ھجدوب زا یمین زا

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ی  ربھر ماقم  نامرف  تحت  ی  اھداھن زا  یی  امن رادومن ٢ :

 مّظعم ماقم
 یربھر

 هدزناپ داینب
 دادرخ

 نامزاس
 فاقوا

 مرح داینب
 هاش

 میظعلادبع

 تراظن رتفد
 یسرزاب و

یامح
 و ت

امزاس
ھدن

 ی
 یداصتقا یاھداینب

رین ّتیناحور روما
اھو

م ی
لس

 ّح

 ھجراخ روما

 مرح
 ترضح
 ھموصعم

 مق رد

 سدق ناتسآ
 یوضر

 داتس
 ییارجا
 ماما نامرف

 زکرم
 ھب یگدیسر

 روما
 دجاسم

 یلو هدنیامن
 رد ھیقف

 ھعماج
 لھا ّتیلقا

  ّننست
 داھن

 یگدنیامن
 رد یربھر
 اھهاگشناد

 نامزاس
 تاغیلبت
 یمالسا

 و ادص
 یامیس
 یروھمج
 یمالسا

 ناریا

 ھب رما داتس
 و فورعم

 رکنم زا یھن

 دادما ھتیمک
 ماما

 یاروش )هر(ینیمخ
-تسایس

 زامن یراذگ
 ھعمج

 یاھھمانزور
 ،ناھیک

 و تاعالّطا
 یروھمج
 یمالسا

  داینب
نافعضتسم  

نازا,ناج  و 

 یلو هدنیامن
 رد ھیقف
 یاھروشک

  ھجراخ

 عمجم
-ُلھا یناھج

 تیبلا

 نامزاس
 و گنھرف
 تاطابترا
 یمالسا

 عمجم
 یناھج
 بیرقت
 بھاذم
 یمالسا

 جح نامزاس
 ترایز و

ەژ0 هاگداد  و
 ّتیناحور

 هدکشھوژپ
 )هر(ینیمخ ماما

 بالقنا و
 یمالسا

 

 رتفد
 تاغیلبت
 یمالسا

 هزوح
 ّھیملع

 

 هزوح
 ّھیملع
 نارھاوخ
 ارھزلا

-نیب هاگشناد
 یللملا

 یفطصملا

 یاروش
 هزوح یلاع

ی  ا4
 یاھّھیملع

 مق

 83 پیت
  قداص ماما

هسسوم  
شزومآ  

=اع  
یوزوح  

مق اضر ماما  

 

 شترا
 یروھمج
 یمالسا

 ناریا

 هاپس
 نارادساپ

 بالقنا
 یمالسا

 داتس
 ّلک یھدنامرف

 یاھورین
 ّحلسم

 نامزاس
 جیسب

 یورین
 یماظتنا
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ھک رامشیب یاھنامزاس نینچمھ  نوچمھ ار یعامتجا نیمات و هافر یاھ ھمانرب دنناوت یم دنرب یم مھس روشک ھجدوب زا یبھذم 
 ،تسا هدروآ یرگید ھتشون رد ام زا یکی ھک ھنوگنامھ 60.دنرب راک ھب "یعامتجا یھد لکش و راھم یارب دمآراک یرازبا"
 فاقوا زا رو هرھب یاھنامزاس و یصوصخ ھمین یاھداینب رایسب ھچ شقن زا دیاب یم ناریا یمسر ریغ داصتقا رد شھوژپ"
 ھک ،تلود ھب ھتسباو و یھجو دنچ فرگش یاھداینب نیا .دریگب ناشن ،دنزادرپ یم یتلود یاھتکرش تیریدم ھب ھک یبھذم
-rent( ھناراوخ هریج یاھدتسوداد و ییارگراصحنا یرای ھب ،دنناشیا یناحورریغ نانامیپمھ و نایناحور لویت رد رتشیب

seeking( ناگیاپ دنلب رگید و هاش هداوناخ زا هدش هرداصم لاوما ،بالقنا زا سپ .دنا ھتخادنا گنچ ناریا داصتقا لک رب 
 ھب اھداینب نیا ھتفر ھتفر .دیآ ناتسدورف ھب یناسر کمک راکب ات دش هدرپس اھداینب و یتلود یاھ هاگنب ھب نیشیپ هاگتسد
 مقر ار ناریا داصتقا زا یا هدرتسگ یورملق رد نایناحور هژیو زایتما و ،دندش لیدبت یتیامح و یتسرپرس یاھراکوزاس
  61".دندز

یتلود یاھداھن هوبنا  ھب یھد تایلام زا ناشرتشیب و دننک یم تفایرد فرگش یاھ ھنارای دندروآرب رس بالقنا زا سپ ھک ھبش 
 اھ یناھنپ نیا ببس ھب .دنور یمن روشک یمومع یسرباسح یاھنوناق راب ریز زین .دنفاعم سلجم ھب ییوگخساپ و تلود
 تسیب دودح رد اھداینب" ،اما ،ناسانشراک یخرب یبایزرا رب انب  .تسراوشد ناریا داصتقا رد اھداینب نیا یعقاو تردق دروآرب
 62".دننز یم مقر ار روشک صلاخان دیلوت دصرد هد و دنراد تسد رد ار ناریا داصتقا یاھ ییاراد دصرد

 کی ربارب" ،دراگن یم ،نافعضتسم داینب ینعی ،اھداینب نیزا یکی هرابرد )Suzanne Maloney( ینولام نازوس ھکنانچ
 نوچ یرتگرزب رایسب مقر زا ینارگید ھچ رگ( دنا داینب نیا رتچ ریز تکرش دصتشھ مکتسد ھناطاتحم یبایزرا
 جنپ ینعی( نت رازھ دصتفھ ،رالد درایلیم  هدزاود ات هد یبیرقت شزرا اب اھتکرش نیا .)دنا ھتفگ نخس زین دصناپورازھکی
 و کی زا یلم دمآرد رد نافعضتسم داینب ریگمشچ مھس ،یورنیدب .دنا ھتفرگ راک ھب ار )روشک لک رد درم راک یورین دصرد
 مرھا نانچ زا دنم هرھب یاھداینب نینچ ھک دیشیدنا ناوت یم 63".دوش یم دروآرب دصرد هد و تشھ نایم یزیچ ات ،دصرد مین
 ریسم ییاتسور و یرھش نییاپ ینایم یاھ ھقبط زا یعامتجا ینابیتشپ و ناتسد ورف ھب یلام یاھکمک اب ھنوگچ ،یا یداصتقا

 زا ،یناریا نویلیم راھچ زا شیب "ینیمخ ماما دادما ھتیمک" ھنومن یارب  .دننک یم راومھ ار اھھورگ نیا یتاقبط ییاجباج
 نانز یتسرپرس اب یاھراوناخ لک دصرد تصش و )نت نویلیم مین و کی ینعی ( نالاسنھک لک دصرد راھچ و تسیب ھلمج
 جنپ و تصش و نیشناتسور اھکمک نیا ناگدننک تفایرد دصرد ھن و هاجنپ 64.دھد یم ششوپ ار )رفن نویلیم مین و کی ینعی(
 65.دنا نانز ناگدننک تفایرد دصرد

 هاش هرود رد ھک ار "فاقوا نامزاس" یتسرپرس زین و ،دش یبھذم یاھتایلام زا یتشرد هراپ رب ثاریم ربھر بالقنا زا  سپ
 ماما داینب" هدش هدرپس ربھر ناگدنیامن تسدب ھک یا ھیریخ داینب نیرتمھم دیاش .تفرگ تسدب دوب هدش هدرپس فاقوا ترازو ھب
  زا شرتشیب ھک تسا رالد درایلیم ود" یوضر سدق ناتسآ ھنالاس ھجدوب ،اھشرازگ ربارب .تسا )یوضر سدق ناتسآ( "اضر
و عاقب نواعم  ،یمالغ دمحم مالسالا تجح ھتفگ ھب 66".دوش یم مھارف ناگدننک ترایز یبھذم یاھ تخادرپ رگید و اھرذن

روشک ھیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  ھکربتم   ھنالاس ھک تسھ ناریا رد هدازماما رازھ هد زا شیب سدق ناتسآ رانک رد ،نکاما 
   67.دنناوخیم دوخ ھب ار هدننک ترایز اھ نویلیم

 لاس رد هدش انب( "ماما نامرف ییارجا داتس" ربھر رظن ریز یاھداھن رتمھم زا رگید یکی ،یساسا نوناق ھن و لھچ دنب ربارب
 یاھ تکرش ناگدنیامن ،نیشیپ هاگتسد نارس زا هدش هرداصم یاھ ییاراد هدننک تفایرد داتس نیا ،نونک ات .تسا )١٣۶٨

 ،بحاص یب لاوما یمامت و ،تموکح فلاخم یاھ هورگ یاضعا ،دنا ھتفگ کرت ار روشک ھک یناسک ،ییاکیرمآ و یلیئارسا
 ییارجا داتس ییاراد بلط حالصا هاگبو کی .تسا هدوب ردخم داوم نایچقاچاق و نامرجم زا هدش ھتفرگ ای و ،ثراو نودب
 68.درامش یم ،نارادساپ هاپس زا سپ ،ناریا یداصتقا تکرش ربا نیمود ارنآ و هدرک دروآرب رالد درایلیم لھچ ار ماما نامرف
١٣٨٨ رد  زا سپ ھقیقد دنچ ،نارادساپ هاپس و ماما نامرف ییارجا داتس ھب ھتسباو یفیلات تکرش کی "نیبم دامتعا" ،رویرھش
 تشھ یبیرقت شزرا ھب دیرخ نیا 69.درک یرادیرخ ارنآ ماھس دصرد کی و هاجنپ ناریا تارباخم تکرش یزاس یصوصخ
 70.تفرگ مان ناریا رد یراجت دتسوداد نیرتگرزب ،رالد درایلیم
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 و ینیمخ هللا تیآ تسدب ١٣۶٠ لاس ھب داینب نیا .تسا "دادرخ هدزناپ داینب" تسوگخساپ ربھر ھب اھنت ھک یرگید مھم داینب
 رب .دش انب دندوب هدید یلام نایز قارع و ناریا گنج و بالقنا زا ھک یناسک ھب یناسر کمک یارب ھیریخ هاگنب کی ناسب
 اھنآ دمآرد زا و دراد رایتخا رد الاک عیزوت و ینواعت ،یدیلوت تکرش نیدنچ ،دادرخ هدزناپ داینب ،ناریا یاھ ھمانزور ساسا
 یاھتسایس رازبا دنناوت یم اھداینب نیا ھنوگچ ھکنیزا ینشور ھنومن ١٣٧١ نابآ  هام رد 71.درب یم هرھب شیوخ فادھا یارب

 دض رب ینیمخ مکح زا سپ لاس ھس زا شیب .دش رادیدپ دنراذگب رثا ناریا یجراخ یتح و یلخاد تسایس رب و هدش یحانج
 دادرخ هدزناپ داینب ،ناھج اب ناریا ھطبار دوبھب یارب یناجنسفر یمشاھ روھمج سییر یاھوپاکت ھماگنھ رد و یدشر ناملس
 رد شیوخ یروھمج تسایر یادتبا رد ھک یا ھنماخ تسینتفگ .داد شیازفا رالد نویلیم ود ھب ار یدشر ناملس هدنشک شاداپ
 نیون ربھر تماق رد ،دوب هدرمش یدشر یگدوشخب ھیام ار "یناطیش تایآ" باتک نتشون زا ینامیشپ و ھبوت ١٣۶٧ لاس نمھب
 رد یداصتقا فرگش رازبا یامنزاب ،تسراورخ ھنومن یتشم ھک ،الاب تسرھف .تفرگن یا هدرخ دادرخ هدزناپ داینب راتفر زا
  .دنک یم یرای ناریا رد ھنابلط حالصا یاھ تسایس ربارب رد یگرتس دس نتخاس رد ار یو رازبا نیا .تسا ربھر فک

 یربھر تیب شقن

 یساسا نوناق رد ھچ رگ .تسا "ربھر تایونم" باتزاب میقتسم لوئسم ھک یربھر هاگتسد رد تسا یناگرا مان "یربھر تیب"
 تفایرد راکب ھک یرتفد نتشاد .تسا یا ھنماخ ییارجا یوزاب نامھ رتفد نیا نامگ یب ،هدشن "تیب" ھب یا هراشا چیھ ناریا
 نیا .تسا عجارم نایم رد یا هداتفااج مسر دزادرپب اھ ھبلط هرادا و ، نادلقم یاھشسرپ ھب ییوگخساپ ،یبھذم یاھتایلام
 زین و الاب یاھراک ھب نتخادرپ ھب زاین ،بالقنا زا سپ .دنوشیم هرادا و دننک یم راک یتنس شور ھب و دنا کچوک بلغا اھرتفد
 و ینیمخ دمحا ھب ار اھراک دیلک نآرد و دنک انب یرتفد ات تشاد نآرب ار ینیمخ هللا تیآ روشک تسایس رد یراکردنا تسد
 شرتسگ ار یربھر تیب تردق و هزادنا ،شقن یا ھنماخ ،ندش ربھر نامز زا .دراپسب )١٣٠٩-١٣٨٧(یلسوت اضردمحم
تو زا رترگناوت رایسب "تیب" هزورما .تسا هداد رایسب  نامزاس کی زا یا ھتخیمآ و تس )ینیمخ ھلمج زا( عجارم یتنس بی

 نوچ ییاھداھن ناوت شھاک یاھب ھب "تیب" نوزفازور تردق  .دراذگ یم شیامن ھب ار نردم یرالاسناوید و یناحور یتنس
دیلقت رگید یاھ تیب زین و ،اروش سلجم ،یروھمج تسایر ،ھیئاضق هوق ،اھ هزوح  هدوب نینچ رارق .تسا هدش مامت ،عجارم 
 یتح ناگربخ یاروش نونکات اما .دزادرپب )ربھر ناگتشامگ و( ربھر یاھراک یبایزرا و ینیبزاب ھب ناگربخ یاروش ھک
 هاگچیھ ھک تسینتفگ مھ تحلصم صیخشت عمجم هرابرد نخس نیا .تسا هدیشکن شلاچ ھب ار شناگتشامگ و ربھر مھ رابکی
 صیخشت و ناگربخ سلجم اھنت ھن .تسا هدرواین ربھر تسدب هدش یدنبتروص یاھ ھمانرب و اھتسایس رد یرگا و اما نیرتمک
مظعم رتفد نزو مھ و ھیاپمھ )نارادساپ هاپس رگم زج( "تیب" زا نوریب یداھن چیھ ھک ،تحلصم   .تسین یربھر ماقم 

 ناگدنربشیپ و ربھر ناگداتسرف تماق رد ربھر تیب ناگتسباو ،نادلقم یعرش لیاسم ھب ھتسویپ هرمزور یاھراک رانک رد
 ربھر یاھتساوخ رارقنیدب و دنراد )هدرپ تشپ رتشیب( یاھرادید تلود ناریزو و سلجم ناگدنیامن اب شیاھ هدیا و اھ ھمانرب
 ھب ،دنزادرپ یم یتینما و یماظن ،یسایس یاھماقم نایم اھفالتخا لح و یرگیجنایم ھب ،دنراذگ یم نایمرد نانآ اب ار بالقنا
 ریز یعامتجا و یداصتقا فرگش یاھداھن رب و ،دنزادرپ یم نادنورھش یاھتیاکش و اھزاین زا یتخانش ھعماج یاھ یسررب

 یربھر رتچ ریز یاھ نامزاس زا یریگ تایلام ای و یسررب ینوناق ناوت ناریا تلود ھک اجنآ زا .دننک یم تراظن ربھر رتچ
ھھد ھک درک انب "یسرزاب نامزاس" دوخ تیب ،درادن ار کی  ربکا مالسالا تجح سلجم نیشیپ سییر تسدب یارب   قطان یلع 
دش هرادا یرون  ،"یناگمھ" ،" یماظن" ، "یگنھرف" ،"نایناحور" روما یارب یرگید یاھرتفد نینچمھ یربھر تیب .یم 
  .دراد یللملا نیب طباور زین و "یسایس-یتینما"

 یاج وا ناکیدزن ھقلح رد ھک نانآ زا یرایسب .دنک یم دامتعا نیرید نایانشآ ھب اتدمع و دھدیم شاداپ یارادافو ھب یا ھنماخ
 تسا هدوب روھمج سییر ای عافد ریزو نواعم وا ھک ینارود رد ای و ،دنا هدمآرب ناسارخ ناتسا ینعی شھاگداز زا ،دنا ھتفرگ
  72.دنا هدوب شناھارمھ هورگ رد

 یلامتحا دنور رب دناوت یم نانآ عمج ،دنتسین هدنیآ یربھر هراوق رد دنا یربھر تیب رد کنیا ھک یناسک زا مادکچیھ ھچرگ
 رادتقا و تردق ،شقن رس رب یلخاد یاھشلاچ اب دناوت یم ربھر ینیشناج ،١٣۶٨ لاس دننام .دراذگب رثا یا ھنماخ ینیشناج
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 نآ دنیآرب رب دنا ھتسشن تردق یاھ ھقلح نوناک رد زورما ھک یناسک ناوت .دوش هارمھ یتموکح نوگانوگ یاھداھن و ناسک
  .تفرگ هدیدان ناوت یمن ار ییاناوت نیا .داھن دھاوخ رثا اھشلاچ

 نارادساپ هاپس نوزفا زور تردق

 سلجم ،نابھگن یاروش نوچمھ ییاھداھن رب هاپس یراذگرثا یاھمرھا ،نونک ات ١٣۶٧ لاس رد قارع و ناریا گنج نایاپ زا
 اھلاس نیرد ھکارچ تسا هدوبن راظتنا زا رود زین نادنچ دنیآرف نیا .تسا هدوب شیازفا ھب ور تلود و اروش سلجم ،ناگربخ
 هزاوآ و مان ددم ھب زورید نایھاپس ھکیلاح رد دنا هدرک یورسپ یباختناریغ یاھ بصنم ھب یباختنا یاھماقم زا نایناحور
 شیوخ یسایس یاھ یزوریپ رب یعامتجا و یداصتقا یاھزایتما ھکبش زا یرو هرھب اب و ،گنج نارود رد تمدخ زا هدمآرب
 تیمھا هدنھاک ار شتردق و ارگراصحنا ار هاپس ھک ھتشاد نآ رب ار نارسفم یخرب هاپس نوزفازور یسایس تخب 73.دنا هدوزفا

 یا یرواد نانچ شزرا زا ،اما یبرجت یاھ هداد و یموھفم لیالد یا هراپ .دنرامشب نایناحور ھقبط  هدننار ھیشاح ھب و ربھر
 هاپس ،بالقنا تسخن ھھد رد .تسا هدوب ھیوس دنچ و لایس تیناحور نامزاس و هاپس ھطبار ھتشذگ ھھد ھس رد .دنھاک یم
 رھپس ھب اپ هاپس نارسفا ،اما گنج زا سپ .دش یمن دادملق تیناحور نامزاس زا لقتسم و گرزب یسایس رگیزاب کی نارادساپ

امیس نادنمراک ،اھ ھمانزور ناریبدرس تماق رد و دنداھن تسایس  .دندش رادیدپ یمالسا داشرا و گنھرف ترازو و ،ادص و 
 اروش سلجم ھب ،دندرک نیزگیاج ترازو نواعم و ترازو فیرشت اب ار یھاپس سابل ،نایھاپس یرایسب ،نآ زا سپ ھھد کی
 هدکشیدنا ریدم ،هاگشناد سیئر ،تلود دنمراک ،رادمتسایس ،یگنھرف نزیار ،ریفس ،رادرھش ،ناتسا رادنامرف ای و ،دنتسج هار
  .دندش یتعنص یاھ ھناخراک یالاب زارت لماعریدم و هدمع ناگرزاب ،داینب و

  ،هدنامرف نواعم ،هدنامرف ھلمج زا( هاپس و شترا نارس ندیشکرب و شنیزگ و تساوق لک هدنامرف ربھر ،یساسا نوناق ربارب
 رد هدنیامن نیا و دنیزگ یم رب ار نارادساپ هاپس رد شیوخ هدنیامن ربھر ،نیا رانک رد 74.تسوا اب )الاب هدر یاھماقم رگید و
 ،تسا تمدخ یگتسیاش ورگرد ماقم نتفر الاب اھنآرد ھک اھ شترا نامزاس فالخ رب 75.دریگ یم یاج "هاپس یھدنامرف داتس"
 رد ربھر تسد ھک تسا نینچ 76.تسا هدروخ هرگ ربھر اب نانآ یصخش دنویپ ھب رتالاب یاھماقم ھب هاپس نارس ندیشکرب

 زا یھوبنا رکشل ،رگید ریبدت .تسا زاب ناش نتفای دح زا شیب تردق زا یریگشیپ یارب هاپس نارس ندرک نیزگیاج و شنیچ
 ناسب ،نینچمھ اما ،دنا هدش ھتفرگ راکب نوگانوگ یاھ هدر رد نایھاپس "یقالخا ییامنھار" یارب ھک تسا ھبلط رازھ هدزاود
 ربھر ھیاس رد )فلا( ھک دنناد یم یبوخب نایھاپس ،وس رگید زا .دنیآ یم نارادساپ نتفرگ رظن ریز راکب ربھر شوگ و مشچ
 دوس رپ یاھدادرارق رایسب ھچ ھتسناوت و هدوب لقتسم نایناحور تردق یاھ ھقلح و یسایس یاھبزح و تلود زا نونک ات هاپس
 رب تراظن زا ار رگید یاھنامزاس ربھر ینابیتشپ رتچ ھکنیا )ب( زین .دزاس دوخ نآ زا ار یداصتقا )یتباقر ریغ رتشیب و(
  .دراد یم زاب درذگ یم نآ ھب ھتسباو یاھناگرا و اھتکرش رد و هاپس نورد ھچنآ

 تسایس و اھ ھمانرب هدننز مھب شقن ،دریگب زایتما هدننکش و ریپ یربھر زا هاپس اسب یا ھک دیشیدنا نینچ ناوت یم نینچمھ
 رظن ،یوررھب .دنک بلط ناریا تسایس رد وتو قح نوچ یا هژیو تردق شیوخ یارب ای و ،دنک یزاب ار بیقر یاھداھن یاھ
 یزیر ھمانرب رد یرتنوزفا تردق هاپس ھک درک ینیب شیپ ناوت یم ،ناریا یجراخ و یلخاد تسایس شنت رپ تشرس ھب

 هارمھ هاپس ھناوردنت یاھھاگدید اب یا ھنماخ ،یسایس یگدنز یاھ ھبرجت لیلد ھب .دروآ دھاوخ تسدب ناریا هدنیآ یاھتسایس
 و یو یتینما هاگدید ھب ،تخادنا راک زا ار وا تسد کی ھک ١٣۶٠ لاس رد شناجب دصق ءوس ھبرجت دیاش ھکنآ تسخن .تسا
 هدوب عافد ریزو تنواعم بالقنا زا سپ یو مھم ماقم نیتسخن ھکنیا مود .دشاب هدز نماد نارگید یاھ هزیگنا ھب شیدامتعا یب
 یدیلک نارس و یداھن گنھرف وا ھک تسا نینچ .تسا ھتشاد رظن ریز شیاھلاس نیزاغآ رد ار هاپس یا ھنماخ ماقم نیرد .تسا

 گنج ھنامز روھمج سییر ار شا یروھمج تسایر لاس تشھ زا لاس تفھ یا ھنماخ ھکنآ موس .دسانش یم یبوخب ار هاپس
 ھنازور یتاعالطا یاھشرازگ وا ھکنیا رخآ تسد .تسا هداھن وا ینیب ناھج رب یندودزان یشقن ھبرجت نیا نامگ یب و هدوب
 ھشیپ تسایس ھک تسین ینتفریذپ ،ورنیزا .دوش یم رادربخ شیوخ دض رب یجراخ و یلخاد یاھ ھشقن زا و دنک یم تفایرد
 چیھ ینونک یساسا نوناق اب ھک دناد یم یا ھنماخ .مینادب نارادساپ هاپس ھچیزاب یگداسب ار یا ھنماخ  نوچ یا ھتشکراک
 وا و دننامگدب هاپس هدنیازف تردق ھب ھبتر یلاع نویناحور زا یھورگ ھک دناد یم زین .تسین وا ِنآ زا رت نمیا یتردق یسرک
 رد یا ھنماخ باتک و باسح ھک تشاد دای رد دیاب رخآ تسد .ددنب راکب هاپس ربارب رد یمرھا نوچمھ ار نیمھ دناوت یم
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 رت دیدش تازاجم یارب هاپس ناھدنامرف داھنشیپ یا ھنماخ ،ھنومن یارب .تسین یکی نایھاپس ِنآ اب شیاھ یزرو تسایس
   .تفریذپن ار ،یوسوم نیسحریم و یبورک یدھم ینعی ،١٣٨٨ لاس رد زبس شبنج ناربھر

 ؟ناگنھرس تلود ای ناطلس تموکح

 یروھمج خیرات ی هدرتسگ تارھاظت نیمراھچ اب ،١٣٨٨ لاس دادرخ ٢٢ رد یروھمج تسایر یارچ و نوچ رپ تاباختنا
 یب یتموکح هاگتسد .دز مقر ار خیرات نیرد یفرگش شخرچ ھطقن یورنیدب و دش هارمھ یتموکح هاگتسد دض رب یمالسا

 یلصا نادقان و نابیقر زا یرامش و ،دنکفا نادنز ھب ار بلط حالصا ناربھر ،درک بوکرس ار یضارتعا شبنج ھنامحر
 زا ، ١٣٨٨ زا سپ ناریا رد یسایس تردق راتخاس یتسارب ایآ ھک دز نماد شسرپ نیا ھب دادیور نیا .دنار ھیشاح ھب ار ربھر
 تلود یرگید و یناطلس تموکح یکی ،بیقر ھیرظن ود شسرپ نیا ھب خساپ رد ؟تسا ناسکی نیشیپ راتخاس اب ساسا

 هدش یدنب هرکیپ ناریا بلط حالصا ناروشیدنا یخرب  تسدب ھک ھیرظن نیتسخن 77.دندروآرب رس ،(Praetorian) یگنھرس
 راتفر شیپ زا شیب زور رھ یا ھنماخ نآرد ھک تسا ھتفرگ یاپ یناطلس نیون هاگتسد کی ١٣٨٨ زا سپ ھک تسنآرب ،تسا

 ندرک ھیکت ھب شیپ زا شیب ار ربھر ١٣٨٨ تاباختنا زا سپ شزیخ 78.تسین وگخساپ سک چیھ ھب ھک دریگ یم ھشیپ یناطلس
 ،وس رگید زا .تسا هدش لیدبت "یناطلس تموکح تشادساپ یساسا رازبا" ھب "بوکرس" ورنیزا و ھتشاداو هاپس یاھورین رب
 نارادساپ هاپس .تسا تسایس رد نایھاپس ھنیداھن یراکردنا تسد هاوگ دادرخ مود شزیخ بوکرس ھک دننآرب ینارگشھوژپ
    79.تسا ،"ناگنھرس تلود" ینعی ،ناریا یلصا تلود رد تردق رترب رگیزاب زورما

 رب ھک تسا دوز زونھ ،دشاب رادروخرب الاب ی ھنوگ ود رھ یاھ یگژیو یخرب زا ناریا تموکح دیاش ھچرگ ،اما ،ام رواب ھب
 تموکح "لامک و مامت ھنومن" ار یناطلس تموکح )Max Weber(ربو سکام .مینزب ھنوگ ود نیزا کیرھ زا یبسچرب نآ
 یا یماظن یورین و یناوید هاگتسد شرتسگ ھب یتنس یگریچ" ،ھنومن نیرد .درامش یم )patrimonial( ھنارالاسردپ یاھ
 تموکح موھفم نارگشھوژپ یا هراپ ،ربو یپ رد 80".دنریگ یم رارق ناطلس/بابرا تمدخ رد یمامت ھب ھک دماجنا یم
 ھب و یصخش تفایرد یانب رب ناطلس شرد ھک دنتسناد روحم درف یگریچ یا ھنوگ ارنآ و دنداد یرتشیب شرتسگ ار یناطلس
 Alfred( ناپتسا درفلا و )Juan Linz( زنیل ناوخ ھنومن یارب .دنار یم نامرف نامدرم رب ینیرفآ سرت اب و روز ددم

Stepan( دنا هدینت مھ رد یصوصخ ورملق و یناگمھ رھپس" نآ رد ھک دنناد یم یا یسایس هاگتسد ار یناطلس تموکح، 
 یقرف ناطلس ھب یدرف تمدخ و یتلود راک نایم .دھد یم یور اھنادناخ ھلسلس رد نامکاح ینیشناج و تسا ینادناخ تموکح
 یبایماک .درادن دوجو امرفنامرف یصخش تساوخ زا رترب و ھنادرخب نامرآ و هدیا ،تسایس رابوراک رد .دوش یمن ھتسناد
 تفایرد و کرد ساسا رب اھنت امرفنامرف ،رتمھم اھنیا زا و تسا ناطلس اب نانآ یدرف یاھدنویپ ورگ رد ناسک یداصتقا

 یباھش گنشوھ  ،رگید یراتشون رد 81".دنک یم راتفر ،نادنورھش ھب ییوگخساپ طرش زا اھر و ،شیوخ یصخش
(Chehabi)ناطلس ھب یرادافو و یریذپنامرف اما ،دوش یم انب یدرف ییامرفنامرف رب" یناطلس هاگتسد ھک دنیازفا یم زنیل و 

 زین .تسا یناطلس نانچ دبلاک رد یژولوئدیا یرادیدپ ھب رواب زا هدمآ رب ھن ]و یژولوئدیا کی ھب ینامیا زا ھتساخ رب ھن[
 .تسین یربخ زین امرفنامرف یدنمھرف زا .دنار یمن شیپ ھب یدوجو ھناگی یاھدھعت ھن و یبلق یاھ نامرآ ھن ار ناریذپنامرف
 ھب یھد شاداپ و ناگدننک یچیپ رس لد رد ینیرفآ سرت زا تسا یا ھتخیمآرب تسا یناطلس یگریچ ھیام ھچنآ ،رخآ تسد
 زا اھر و ،هدعاق و نوناق رھ زا رترب ،شیوخ تساوخ ھب انب ،اباحم یب ار شتردق ناطلس .ناتسدمھ و نارادربنامرف
 ھناھاوخبلد یاھمیمصت شوختسد ھتسویپ یرادا یاھراجنھ و یناوید یاھ مسر .ددنب یم راکب یقالخا یاھشزرا و یژولوئدیا

   82".دروآ یلیلد شیوخ یاھمیمصت یارب یژولوئدیا یرای ھب ھک دنیب یمن یزاین وا و دنناطلس

 هاگتسد تشونرس .دھد یم ربخ یناطلس تموکح یدیلک یاھیگژیو یتشم دوبن زا ناریا زورما تسایس راکوزاس ،ام رواب ھب
 هداس یانبور اھنت مھ هاگتسد نیدامن و ینوناق یاھداھن .تسین ینونک ربھر تشونرس اب ھتخیمآرد مھ نادنچ یمالسا یروھمج
  85.تسین رخآ فرح ھشیمھ زین یربھر نخس و 84تسین هاگتسد هریچ مسر ینامدود ینیشناج و ینادناخ تردق 83.دنتسین یا
 نوناق ھک ییاھ تردق زا ھکلب ،دنارب نامرف شیوخ راھم یب و یدرف تساوخ یانب رب اھنت ربھر ھک تسین نانچ ،اھنیزا ھتشذگ
 سیئر راھچ ،یربھر یسرک رب ندز ھیکت ھھد ھس زا شیب یانزارد رد ،نینچمھ .دریگ یم هرھب هدروآ مھارف شیارب یساسا

 حانج نایاپ یب یاھ یریگرد زا ربھر ھکنیا ماجنارس و .دنا هدیشک شلاچ ھب ار وا نادنورھش یاھ یار رب ھیکت اب روھمج
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 لاس رد ھکنآ زا سپ یتح 86.تسا هدوبن ناما رد و رترب ،دوش یم ھتخانش ناریا تسایس یاھ یگژیو زا دوخ ھک ،یسایس یاھ
 یقاب هدش یدنب حانج و شنت رپ نانچمھ ناریا تسایس راکوزاس ،دندش هدز رانک تردق یاھنوناک زا نابلط حالصا ھک ١٣٨۴

 اب یراکمھ دنمزاین یا ھنماخ ،تسین نگمھ هورگ کی ،دنوش یم ھتخانش ارگلوصا مان اب ھک ،راک ھظفاحم یودرا ھچرگ .دنام
  .دنک یم راکشآ ار رگیدکی ھب ودنیا یگتسباو ھتکن نیمھ .تسا دوخ تردق تشادساپ یارب نآ

 ویلپ یرلاو و )Amos Perlmutter( رتوملرپ سوما رواب ھب .تسین تساک و مک یب زین ،ناگنھرس تلود ینعی ،بیقر هاگن
 رد نایماظن ھنیداھن یراکردنا تسد ناگنھرس تلود یتنس و یراتخاس یاھیگژیو زا یکی )Valerie Plave Bennett( تنب

 ھھد راھچ ِرتشیب رد .دیمان "ھنیداھن" ار ناریا تسایس رد نارادساپ هاپس یراکردنا تسد ناوتب یراوشدب اما .تسا تسایس
 ای راھم یارب یتخس و مرن یاتدوک ھنوگچیھ .تسا ھتشاد یرترب نایماظن تردق رب ،یناحور ناگبخن ھقبط تردق ،ھتشذگ
 اب هارمھ ھک ارچ .درمش کیژولوئدیا ییورین دیاب یمن ار نارادساپ هاپس ،وس رگید زا .تسا هدادن یور نایناحور ندز رانک
 زا یرادساپ یارب ینالقع-راگنا دوس و ارگعقاو نارگیزاب ی هویش هاپس ،شا یسایس و یداصتقا یاھ تعفنم زارت نتفرگالاب
 زورما دننک یمن نترب یماظن سابل زورما ھک نیشیپ یھاپس ناراد ھجرد ھچرگ  .تسا ھتفرگ شیپ شیوخ یداھن یاھتعفنم
 ،شیوخ باتک رد 87.تسناد نادیم نیا رگیزاب اھنت ار ناشیا ناوت یمن ،دنا هدش رادیدپ ناریا تسایس یورملق رد ھنادنمروز
 یسایس یاھداھن دوبن" )Samuel Huntington( نوتگنیتناھ لئومس ،"ینوگرگد شوختسد عماوج رد یسایس ناماس"
 ھناشن رترب ار یسایس یاھ ھتسد ]یعامتجا و یسایس هداتفااج یاھداھن ریسم زا ھتشذگن ینعی[ ھطساو یب یوپاکت و "دمآراک
 تلود یھبرف ھب و دندنکفا یپ ییاھداھن ،بالقنا زا سپ هدیسر هار زا یسایس ناگبخن 88.درامش یم ناگنھرس تلود یاھ
 مھ ات دنتسب راکب نارگید ھب ندیشیدنا و ،ھنابلطواد روضح ،)یلم عافد( یناگمھ ریخ نوچ ییاھ نامتفگ زین .دندوزفا ناریا
 "،ریگ ھمھ بالقنا" کی زا هدمآرب یسایس یناماس یب یارب یراھم مھ و دنشک رترب یصخش ییوجدوس زارت زا ار مدرم
  89.دنبایب " اھ هدوت یسایس یراکردنا تسد و یگدش جیسب راجفنا" ینعی

 ھیرظن یانگنت رد یمالسا یروھمج هاگتسد ھک دوب نآ هاوگ ١٣٨٨ یروھمج تسایر تاباختنا یپ رد یناگمھ تارھاظت زین
 یراذگرثا رد ربھر تشرد شقن ١٣٨٨ دادرخ یاھدادیور .دجنگ یمن "ناگنھرس تلود" و "یناطلس تموکح" نوچمھ ییاھ
 یمھم رگیزاب یا ھنماخ ھک تسنآ ناشن ھنازور تسایس رد وا یدج یراکردنا تسد  .تخاس راکشآ ار یسایس یاھدنیآرب رب
 ھجیتن یاپ رب یا ھنماخ ھک یا هدرپ یب دییات رھم .تسزورما ناریا رد )authoritarianism( ییارگرادتقا راکوزاس رد
 و راھم یب تردق یادوس زا ربخ یو یریذپان یتشآ و ،ناضرتعم بوکرس و ندیناسرت  ،تشاذگ تاباختنا نآ هدش نالعا

 تسد ھک دوب نیا دنامن ناھنپ یسک ناگدید زا ھک یا ھتکن .داد یم وا رد )leviathan proclivities( یگماکدوخ تساوخ
 یا ھنماخ ،ھمھنیا اب .درب یم شیپ ار یسایس یاھداھن رگید نایز ھب یتخاب-درب یزاب ،تسایس رد ربھر نوزفازور یراکرد
 یشبنج نایناریا،بالقنا زا سپ ھھد ھس .تخادرپ نادنورھش یاھ هدوت یسایس تکرح راھم یارب ینیگنس یسایس ھنیزھ
 شزیخ نیا اب هاگتسد دروخرب هویش .دوب هدروآ اھنابایخ ھب ار نت اھنویلیم ھک دندید یم )نایناحور یافق رد ھنو( شوجدوخ
 سییر دوسب تاباختنا نیا زیگنارب کش ھجیتن ،رتمھم ھمھ زا .دوزفا تردق ھلسلس ینورد یاھ یگتسسگ و اھفاکش رب یمدرم
 نادنورھش کنیا .داد داب رب ار نیشیپ تاباختنا یس دودح یرازگرب یپ رد هدش ھتشابنا تیعورشم داژن یدمحا تقو روھمج
 .دید یم ھتخیر ار شیوخ یوربآ و تیعورشم وا و دندرک یم تساوخزاب دوب هداد خر ھچنآ یارب ار یا ھنماخ نیگمشخ
 زیچان تخادرپ یم یگریچ نیا یارب ھک مھ ییاھب ،دومن یم هولج ھشیمھ زا شیب تردق ریرس رب وا یگریچ کنیا ھچرگ
 یب ھک ار ینارالاس نف و بلط حالصا نازرو تسایس یرایسب یرادافو و دینامر دوخ زا ار زبس شبنج ناراداوھ وا .دوبن

  .تخابرد دندوب هدرک ھشیپ یفرط

 و هاگتسد ھک یتفگنھ ھنیزھ ،دیآ رامشب هژیو یاھزایتما و اھ یزوریپ زا الاب دنلب یتسرھف اسب ھک ھچنآ فالخ ھب ،مالک کی رد
 نیشیپ نامزرمھ نایم اھ یدنب ھتسد ١٣٨٨ تاباختنا زا سپ یدنچ .دنامب ناھنپ اھ مشچ زا دیابن دنا ھتخادرپ نآ ربھر هژیوب

 شیک یزاسزاب رد شناراداوھ یاھوپاکت مغر ھب 90.دنتفگ کرت یلکب ار تسایس ورملق ناشیا زا یرایسب ھک تفرگ الاب نانچ
 ھیامتسد و نادنورھش مشخ جامآ رد نتسشن اب یا ھنماخ ار زیگنارب کش تاباختنا نآ نیگنس یسایس یاھب ،وا درگب تیصخش
 ار یو شنادقان ،دنیاتس یم ریذپان اطخ یربھر نوچ ار وا یا ھنماخ ناگدرپس رس ھچرگ 91.تخادرپ ندش ناشیا زنط
 و نیشیپ ناگدنیامن ،نیا رانک رد .دنرامش یم یمالسا یروھمج هاگتسد یاھ یتساک و اھ یماکان رایسب ھچ ببس نیرتمھم
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 ،شا یسایس یاھیراکردنا تسد و اھیریگ میمصت رد یربھر رادتقا تیعورشم رد ندرک نوچ و دنچ اب راک ھظفاحم ینونک
  92.دنا هدرک زاغآ ار بالقنا ربھر زا راکشآ یریگ هدرخ زا یا هزات لصف

 شوگ یگتسبمھ ھب ربھر هدرپ تشپ یاھ شرافس و تفرگ یم الاب ناراک ھظفاحم ینورد یاھ شکمشک ١٣٨٨ زا سپ
 ربکا یلع شیوخ یلاع رواشم یا ھنماخ ھقباس یب تکرح کی رد ،سلجم ١٣٩٠ لاس تاباختنا ھناتسآ رد .تفای یمن ییاونش
  راک ھظفاحم یاھھورگ یخرب یگتسبمھ راک ھب ار ینک یودھم اضر دمحم هللا تیآ ناگربخ سلجم تقو سییر و یتیالو
 ینورد یاھشکمشک .دنداد نوریب ار شیوخ ھناگادج تسرھف اھھورگ زا کیرھ و دروخ تسکش اھوپاکت نیا اما .درامگ
 ،رخآ تسد .تشادزاب دزمان کی نوماریپ یلدمھ زا ار نانآ زین ١٣٩٢ لاس یروھمج تسایر تاباختنا رد ناراک ھظفاحم
 اھیار دصردراھچ و لھچ ھتفرمھیور و دندوب ھتسباو ناراک ھظفاحم یودرا ھب اھ یار ھگرب یرفن شش تسرھف رد نت راھچ
  .دیسر یزوریپ ھب نابلط حالصا ینابیتشپ اب یناحور نسح ھجیتن رد .دندروآ تسدب ار

 ھنماخ ینابیتشپ زا ھک یسک .دننک یم راکشآ ار شیوخ دارم ھب تسایس یھد لکش زا یا ھنماخ یناوتان زین رگید شرازگ ود
 ار یا ھنماخ ناگمھ مشچ شیپ ھک دمآرد بآ زا یروھمج سییر نیتسخن ،درب ار هرھب نیرتشیب ١٣٨٨ لاس تاباختنا رد یا
 یدمحا روھمج سیئر هاگدید ھب شھاگدید ھک تفگ هدرپ یب یا ھنماخ ١٣٨٨ لاسدادرخ  ٢٩ ھعمج زامن رد .دیشک شلاچ ھب
 اب یا ھنماخ و داژن یدمحا ییورایور ،نآ زا سپ هام کی اھنت اما .یناجنسفر یمشاھ شا یمیدق رای ِنآ ھب ات تسرتکیدزن داژن
 نیا ھتفھ کی یارب داژن یدمحا .تفرگ الاب روھمج سییر یلوا نواعم زا ییاشم میحر رایدنفسا نداھن رانک ھب ربھر روتسد
 و درک رانکرب ار ناشیا ،دنتساخرب یا ھنماخ یراداوھ ھب شیارزو زا نت دنچ ھکینامز و تخادنا شوگ تشپ ار روتسد
 نایم یرگید مھم فاکش ،نیزا سپ لاس ود زا رتمک .تشامگ روھمج سییر رتفد تسایر ھب ار ،شدنزرف مناخ ردپ ،ییاشم
 هاپس ییاوھ و ینیمز یورین رد ربھر نیشیپ هدنیامن و تاعالطا ریزو ،یحلصم ردیح داژن یدمحا .دش رادیدپ ودنیا
 داژن یدمحا اما دنادرگرب راک رس ھب ار یحلصم ھک تساوخ داژن یدمحا زا یا ھنماخ .درک رانکرب راک زا ار ،نارادساپ
 یا ھنماخ ورنیزا .دز زاب رس ترازو ھب یحلصم ندینادرگزاب زا و داد ناشن هزور هدزای ینیشن ھناخ اب ار شیوخ یدنسرخان
نید ١٣٩٠ ٣٠ رد ار یحلصم ،روھمج سییر روتسد ندرک لطاب اب و دش نیشیپ شور نداھن رانک ھب راچان  راک رس ھب رورف
 یتردق ھب ربھر تردق نوزفازور ینوگرگد زا ناشن ناریا تسایس رد هدش راکشآ یاھ شنت زا ھنومن ود نیا .دنادرگرب

ی را ی  زاین شیپ ربھر ھب یرادافو .دروآ یم هارمھب ار شا ناتسدریز ینامرفان یپ رد ھک دراد )discretionary power( تخا
 یم دنا هدیسر تردق ھب گنج و بالقنا یپ رد ھک الاب هدر نایناوید نیون لسن اما .تسا ماقم رد تفرشیپ و ندروآ تسدب

 هاگتسد ینورد یاھشنت ھک دھد یم نآ زا ربخ یا ھنماخ رد یدنمھرف دوبن .دنشاب رادربنامرف نادنمراک زا شیب یزیچ دنھاوخ
 .تفای دھاوخن نایاپ یدوز ھب

 ینایاپ راتفگ

 رد ھک تسا هدنیآ و نونکا راتسویپ یامنزاب ،نیتسخن .دنیآ یم ام مشچ شیپ رد ناریا یسایس هدنیآ زا بیقر یامن ھس شیبامک
دراد ار شیوخ ینونک هاگیاج بالقنا ربھر ،دخرچ یم ھنشاپ نامھ رب رد ،نآ  یم راھم ار اھحانج ینورد یاھشلاچ ، ھگن می 
 تیب و ،نایناحور تسد ریز یاھناگرا ،نارادساپ هاپس دننام یباختنا ریغ یاھداھن .دوش یم هریچ شیوخ نابیقر رب و ،دنک
 ھک ارچ دراد یرتدنلب تخب هدنیآ نیا 93.دش دھاوخ ھتساک یباختنا یاھداھن تردق زا و تفرگ دنھاوخ یرتشیب تردق یربھر
 bureaucratic) یناوید ییاتسیا ،)path dependency( "ریسم ھبیگتسباو " نوچ ییاھ تلع ،درذگ یم نامز ھچ رھ

inertia) نیا رد ،نینچمھ .دننک یم رتشیب ار اھداھن شیارآ رد یدج یاھ ینوگرگد ھنیزھ الاب هدر نارالاسناوید تفلاخم و 
 ھک اسب .دراد یمک تخب بیقر یسایس یاھ هاگودرا نایم اھ مھس شریذپ ای ندمآ هاتوک و یلخاد یسایس یتشآ ،هدنیآ زا امن
 .دننامب هدنز ،دوش هدوشگ یساسا نوناق زا هاوخ یسارکومد شناوخ رب ینزور دیاش ھکنیا دیما ھب هدروخ رس نابلط حالصا
دزاس رت دیماان زور رھ ار یدیما نانچ ربھر راتفر اما  ،فرگش یسایس نارحب کی دوبن رد ھک تسا نھذ زا رود رایسب .می 

 ھتساک یربھر تیب شقن زا شا یپ رد و دوش هدوزفا یساسا نوناق رب ییاھ ممتم ،رگید یربھر ھب تردق یراذگاو اب یتح
 یارب وا ھک مینک نامگ تساور ،شا یگلاس داتشھرد 94.تسا هدز ھیکت یربھر تخت رب ھھد ھس زا شیب یا ھنماخ .دوش
 رگا .دورب شیپ یرتمک یھانج یاھشکمشک اب ینیشناج راک مھ و دورن داب ھب شا ثاریم مھ ات ھتخیر ھمانرب شیوخ ینیشناج
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 و راھم ،ناگربخ سلجم ناگدنیامن ندروآ درگ اب دناوت یم وا تیب ،دیوگب کرت ماگ ھب ماگ و یگتسھآ ھب ار یربھر هاگیاج وا
 .دربب شیپ یراومھ ھب ار یربھر ینیزگیاج راک ،رازبا رگید تسبراک و ،اھربخ یھدنامزاس

 نیشیپ یاھ ھھد زا رتمک ناریا تلود .دنک یم دییات ار ینونک دنور ھمادا ھب ام رواب زین یبناج یاھ تلع یا هراپ ھب هاگن
 هدرک ادیپ دوبھب زین روشک تیعمج یلک بیکرت  ،دمآرد یاھ ھمشچرس یزاس ھنوگدنچ رانکرد .تسا تفن دمآرد ھب ھتسباو
 ینونک ھھد تشذگ اب ،دوشن نوگرگد ینونک دشر خرن رگا .تسا ١.٢ تیعمج دشر خرن ١٣٩٣ لاس دودح رد ھکنانچ ،تسا
 .درادن الاک یدج دوبمک ای و یجراخ نیگنس یھدب روشک ھکنیا زین .تشاد دھاوخ یریگمشچ شھاک روشک ناوج تیعمج مروت
 زا یا ھتخیمآ اب دناوتن تلود ھک یا یرگراک یاھشبنج و ،دننک ریگنیمز ار داصقا دنناوتب ھک یدنمناوت یرگراک یاھ ھیداحتا
 نتسیز نانآ مھ اما ،دننک یم یگدنز هاگتسد بوکرس راشف ریز ھک نادنورھش اسب 95.دنبیاغ ود رھ ،دنک راھم روز و شاداپ
 رد یمتا هرگ ندوشگ .دندنسپ یمن زین ار جرم و جرھ رپ هدنیآ و )دنا هدید یبرع یاھراھب رد ھک ھنوگنآ زا( بوشآ شتآ رد
 موس و مود یاھامن 96.دماجنایب هدنیآ رد زورما دیلوتزاب ھمادا ھب دناوت یم زین یبرغ یاھروشک رگید و اکیرمآ اب ناریا ھطبار
   .دنناوخ یمن یگتسویپ رادومن نیا اب ،اما ،هدنیآ زا

 .تسا هدوب یبالقنا رایسب شنردم هرود خیرات رد ھک دشک یم مشچ شیپ ار یروشک  رد یمدرم یاھشزیخ نتفرگرد مود یامن
 رد .دوش یناگمھ شزیخ کی کدنف دادیور کی ھک اسب ،تسالاب یعامتجا یاھھورگ رتشیب نایم یدنسرخان زارت ھک ورنآزا
 ھک یماگنھ ،١٣٧۶ لاسب یکی :تسا هدش وربور شیوخ راتخاس رد ھلزلز ود اب یمالسا یروھمج هاگتسد ،ھتشذگ ھھد ود
 رھ .داتفا هارب زبس شبنج ھک یماگنھ ١٣٨٨ لاسب یرگید و ،دیسر یروھمج تسایر ھب یار نویلیم تسیب زا شیب اب یمتاخ
ییاھنت ھنومن ود نیا ھچرگ .دوب هدمآ دیدپ مکاح ناگبخن نایم یفرژ یاھ فاکش ھک داد خر ینامز تکرح ود  هرکیپ راکب ھب 
 و یحانج یپ رد یپ یاھشلاچ ھنیمز رد ھک تسناد یناھنپ یورین باتزاب ار ودنآ ناوت یم ،دنیآ یمن یملع نییبت کی یدنب
   .دوش یفرگش یمدرم یاھ شزیخ ھیام دناوت یم یداصتقا طیارش ندش رتدب

 )ب  ،ناضرتعم نایم راگزاس یژولوئدیا دوبن )فلا .دنام ماکان ریز یاھ لیلد ھب ١٣٨٨ شزیخ ھک تشاد دای رد دیاب ھمھنیااب
 ھک ارچ ،داصتقا ندرک ریگنیمز زا ناضرتعم یناوتان )پ ،نایناحور ھقبط و نایماظن نایم ریگمشچ یچیپرس ھنوگرھ دوبن
 یداصتقا لقتسم داینب رب ھن و دنتشاد )credit system( یرابتعا راکوزاس و یلخاد تراجت ورملق رد ینادنچ مرھا ھن نانآ
 ییاھھورگ و یرھش ناتسدورف نتخیگنارب زا روحم-نارھت شیبامک شبنج یناوتان )ت  .دندوب هدز ھیکت شیوخ نآ زا یا

 ١٣٨٨ تاباختنا زا هام هدجھ تشذگ زا سپ .یتلود زیمآ تنوشخ بوکرس )ث .نانز و یموق و ینید یاھتیلقا ،نارگراک نوچ
 ھنارای ھلاس اھھد مسر تسناوت یم ھک دوب هدیسر یسفن ھب دامتعا نانچ ھب یمالسا یروھمج هاگتسد ،زبس شبنج بوکرس و
 نماد اب زین .دنک رازگرب ١٣٩٢و ١٣٩١ رد یروھمج تسایر و سلجم تاباختنا ود و دزادنارب ار یژرنا و اذغ یارب یھد
 ،یزرو تسایس زا یریگ هرانک یاجب ھک درک عناق ار نابلط حالصا ِرتشیب هاگتسد ،ھتفر یناخ ھن و هدمآ یناخ ھن هاگن ھب ندز
 ریخا ھھد ود رد یا ھنماخ ھمانراک 97.دنریگب شیپ ار یتاباختنا یاھتباقر هار )١٣٩٢ لاس رد ینعی( رگید راب تسیاب یم
 وا نونک ات ھک تسا یا یسایس تراھم زا رو هرھب اما یو .دیایب هاتوک بیقر ناگبخن ربارب رد دھاوخ یمن  یو ھک تسنآ هاوگ
ور دزمان کی دوس ھب ھک وا درکیور ،١٣٩٢ تاباختنا رد .تسا هداد یرای اھشنت ندرک راھم رد ار  مامت )(centralist ھنایم 
 ھتکن نیا .تشاد قرف دوب هدیماجنا خلت ھبرجت نآ ھب و ھتفرگ شیپ رد ١٣٨٨ تاباختنا رد رتشیپ ھک یدرکیور اب یلکب ،دش یم
  .دھد یم ناریا هدنیآ رد یناگمھ جیسب کی هارمھب ایوپ یعامتجا شبنج کی زیچان تخب زا ربخ اھ

 رواب زا رود ھک( هداھنن یقاب یا ھمانتیصو ای ھکیلاحرد درذگ یمرد ،نآ زج ای و یعیبط گرمب هاگانب ربھر ،موس یامن رد
 تحلصم ھچنآ یانب رب و ھتشاگنا هدیدان ار یا ھمانتیصو نانچ ناگربخ سلجم و نارادساپ هاپس نوچمھ ییاھداھن ای و )تسا
 یربھر ناگربخ سلجم رگا ھک تساجنیا شسرپ .دننک ھشیپ یا هزات راک روتسد دنناوخ یم ینارحب ھھرب کی رد ماظن
 ار هدنیآ ربھر شیوخ راشف اب و هدرک در ار ناگربخ یار نارادساپ ایآ هاگنآ ،تسین یروخرد ھنیزگ هاپس مشچ رد ھک دنیزگرب
 ؟دیناشن دنھاوخ یسرک رب
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 هداد ناشن یسارکومد ھب راذگ یاھ ھیرظن رد ھک ھنوگنامھ .دوب دھاوخن ینز ھنامگ زج شسرپ نیا ھب خساپ ،ینونک ِنآ رد
 نابیقر ھب ھناریگ تخس هدایز شنکاو ،یتاباختنا تباقر و تکراشم قفا یزاس دودحم ،یسایس رھپس رتشیب ندرک یتینما ،هدش
 .دنرآ دیدپ ربھر یرانکرب  تساوخ اب یا یمدرم شزیخ دنناوت یم کیرھ ،اھداھن ینونک شنیچ ندرک ھچیزاب و ،نافلاخم و
 یتسارب ھک تشاد رواب یا ھنماخ ایآ .دنا خساپ دنمزاین نانچمھ نیریز یاھشسرپ ،دروخ یم دنویپ یربھر شقن ھب ھک اجنآ ات

 یسایس یاھھاگتسد ناربھر ھک "ریسم ھب یگتسباو" لکشم زا یو ایآ ؟درادن نایارگلوصا ریسم رد نداھن ماگ زج یا هراچ
 رنھ زا دنم هرھب ،ای و دبایرد ار راذگ یموھفم یاھ یگدیچیپ دناوت یم وا ایآ 98؟تسا هاگآ دننک یم مرن ھجنپ و تسد نآ اب
 و هداتفااج ناگبخن اب ینز ھناچ یارب مزال ھیام زا وا ایآ ؟دروآ نایم رد راذگ ھظحل ھب یا ھتسیاب شنکاو ،یسایس یجنس نامز
 ینوگرگد زا ھنوگ مادک ھب و اجک ات یو ایآ ،تردق رد ندنام یاھب رد ؟تسرو هرھب یناوید رکیپ لوغ هاگتسد یزاس هارمھ
 ؟داد دھاوخ رد نت فرژ یداھن یاھ

 

*     *     * 

1 Niall Ferguson, “Complexity and Collapse: Empires on the Edge of Chaos,” Foreign Affairs 89, 
no. 2 (2010): 26.  

 دینک هاگن .دناد یم " یرالاس ھتسیاش و یریذپ ینیب شیپ ،یدنمنوناق" ار هدش ھنیداھن نامزاس کی یدیلک یگژیو ھس نیلب اویا
:ھب  

Eva Bellin, “Coercive Institutions and Coercive Leaders,” in Authoritarianism in the Middle East: 
Regimes and Resistance, ed. Marsha Pripstein Posusney and Michele Penner Angrist (Boulder: 
Lynne Rienner, 2005), 28. 

.دنوش ھتخادرپزاب یردق دیاب اھ یگژیو نیزا کی رھ ،ناریا یمالسا یروھمج ھب تسبراک یارب  ور شیپ راتشون رد ھکنانچ 
  ،میا هدروآ

2  https://bit.ly/2QH0hYN  
3 --- :ھب دینک هاگن .دناوخ یم شرازگ نیا اب شتارطاخ باتک رد یناجنسفر یمشاھ تیاور   
https://bit.ly/2Kp98gE  
4 --- 1984 شنیزگ رد ناگربخ راک ینیمخ ، هللا تیآ کنیا اما . دوب هدرک دییات ار دوخ ینیشناج ھب یرظتنم   ربماون رد

 رب ھتکن نیا .دید یمن یربھر ماقم ھتسیاش ار وا ،ناریا رد رشب قوقح نتسکش رب یرظتنم ضارتعا زا سپ و ، 1989رد
  .دوزفا یم نامدرم یگدز تفگش

5 ---  ،  1989 نا رد ،داھن یم رانک ار ربھر ندوب عجرم طرش ھک هدش ینیبزاب یساسا نوناق  یالوج متشھ و تسیب زور تاباخت
  .دیسر تیمسر ھب

6 --- :ھب دینک هاگن ھنومن یارب   
Shaul Bakhash. “Iran: The Crisis of Legitimacy,” in Middle Eastern Lectures: Number One, ed. 
Martin Kramer (Tel Aviv: Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, 1995), 
111.    
7 https://bit.ly/2WInPlh  
8 ---  1110 1373  هرامش ، 16  رذآ  " هللا تیآ ،ییاوھ ناھیک " .ھعیش ناناملسم عجرم یا ھنماخ یمظعلا
9 ---  1994 14  ربماسد    ،)انریا( ناریا تلود یرازگربخ
10 Margaret G. Hermann, “Content Analysis,” in Qualitative Methods in International Relations: 
A Pluralist Guide, ed. Audie Klotz and Deepa Prakash (New York: Palgrave, 2008), 161. 
11 --- درپس یناجنسفر یمشاھ ینعی اروش سلجم سییر ھب ار اوق لک یھ  دنامرف ینیمخ  
12 ---  ،  2009 1989  رد یرظتنم تشذگرد نامز ات  زا .داتفا یا ھنماخ شودب یرظتنم رب راشف راک ،ینیمخ تشذگرد اب

.درک یگناخ دنب رد  ار یرظتنم ھلمج زا و تفرگ تخس وا رب یا ھنماخ  
13 1987  هدرک تقفاوم یمالسا یروھمج بزح راک نایاپ اب ینیمخ رگ دیدش یاھ شنت  یپ رد و ،نیزا شیپ نئوژ  رد ،یھو

---دوب  
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14 --- 1987  دوب هدرپس تلود ھب یرادھگن یارب ار شیوخ ھمانتیصو ینیمخ ،   لاس رد ،نیزا شیپ
15 https://bit.ly/2wBXIxY  
16 --- 1979  و یفنم یار تشھ ،قفاوم یار تشھ و هاجنپ اب و ،   سلجم رد ھیقف تیالو لصا لاس رد یساسا نوناق ناگربخ

 نیزا یشرازگ یارب .)1381 رویرھش 25( ناریا ھمانزور ھمیمض ھب دینک هاگن .دوب هدیسر بیوصت ھب ،فرط یب یار راھچ
 :نارھت( دلج 4 .ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق ییاھن یسررب سلجم ،یمالسا یاروش سلجم :ھب دینک هاگن دنیآرف

)1989-1985 ،یمالسا یاروش سلجم یمومع طباور و یگنھرف روما لک هرادا  
17 David Menashri, Post-Revolution Politics in Iran: Religion, Society, and Power (London: 
Frank Cass Publishers, 2001), 17. 
18 ---  ھلاس تشھ گنج ھک تشاد دای ھب دیاب ار نیزورما ناریا خیرات رد یا هدوت جیسب ھنومن نیرت ھنماد رپ ھک ،قارع اب 

 رد یرادا ناوت نیزا دیاب ھنوگچ ھک شسرپ نیا .دوب ھتخاس دوخ یرادا هاگتسد شرتسگ ھب راچان ار ناریا تلود ،دز مقر
   .دیماجنا یم نارھت رد تردق یاھ نوناک نایم ینایاپ یب یاھ شکمشک ھب ،تفرگ هرھب گنج زا سپ نارود

19 ---   . تشاد تسد رد ار اروش سلجم و یروھمج تسایر تاباختنا ود رب تراظن تردق شیپاشیپ نابھگن یاروش
20 1990 ناگربخ سلجم هرود نیمود تاباختنا ھکیماگنھ ینعی ،دروآرب رس ) ( نیزا سپ لاس کی ینوگرگد نیا دنیآ یپ

 ناگربخ سلجم یناحور یاھدزمان یارب یا هزات یاھ طرش ،هدروآ فکب هزات تردق تسبراک اب نابھگن یاروش .دش رازگرب
 در ای اھدزمان یرایسب و دش نوگرگد ناگربخ یگدنیامن یارب یگتسیاش یاھ ھجنس ،وردنت نایناحور هار ندرک دس یارب .داھن

 ھب دینک هاگن( دنتسناد یم شیوخ  تبترم دورف ار نداد یھقف نومزآ ھک ارچ ،دندش یدزمان نتفرگ سپ ھب راچان ای و دندش
 رخآ تسد . ) 2009 سرام 4 ،یلم دامتعا ھمانزور .ناگربخ سلجم تاباختنا هراب رد 1990 لاسب تایب هللا تیآ اب وگتفگ
 سپ ھب راچان ای ،دندش در ای ،نت ھس و داتشھ و دص زا نت تفھ و داتفھ ینعی ، هدرک یسیون مان یاھدزمان دصرد ود و لھچ

.)1998 ربتکا 27 ،تاعالطا ھمانزور( دندش یدزمان نتفرگ  
21 Anoushiravan Ehteshami, After Khomeini: The Iranian Second Republic (London: Routledge, 
1995), 49. 
22  ار روھمج سییر تردق ،دوب یرترامش مک هورگ ناتسد رد تردق تشابنا یپ رد هدش یرگنزاب یساسا نوناق ھک ورنآ زا

   .داد شیازفا یریزو تسخن ماقم نتشاذگ ---رانک اب زین
23 Saïd Amir Arjomand, After Khomeini: Iran under his Successors (New York: Oxford 
University Press, 2009). 
24 --- 179   ،اجنامھ
25 Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic 
(London: I.B. Tauris, 1997), 78. 
26 ---  تشذگرد زین هللا تیآ هزوح نتخاس نوگرگد یارب یا ھنماخ هار شیپ زا شیب یزیربت و ینارکنل لضاف ،تجھب یاھ 

.درک راومھ ار اھ  
27 https://bit.ly/2wAw9ox  
28 --- :دینیبب اجنیرد ار مق ھیملع هزوح یلاع یاروش ھمانساسا   
https://bit.ly/2Y9soDa  
29 --- 1997  :ھب دینک هاگن .درک انب ار ناوناب هزوح یرادا زکرم مق ھیملع هزوح یلاع یاروش ،    لاس یادتبا رد
 
30https://bit.ly/2wAw9ox   

 67 هرامش زورما دنورھش :ھب دینک هاگن .تسین ناسارخ و ناھفصا یاھ ناتسا یاھ هزوح هدنرادرب رد اھ ھسردم هرامش
  )1387 رھم(

31 https://bit.ly/2Y9soDa  
32 https://bit.ly/2Z6HlFQ  (May 27, 2010). 
33 http://www.csis.ir/NSite/FullStory/News/?Id=130 
34 ---  19 ماما ھفیحص دلج ،   
http://en.imam-khomeini.ir/en/c5_3203/Book/English/SAHIFEH-YE_IMAM_Volume_19_ 
35 --- 1363 فراعم رشن رتفد :نارھت(   ،یناجنسفر یمشاھ ربکا یلع لاس یناجنسفر یمشاھ تارطاخ:تشونرس یوسب

.47 ،)2006 ،بالقنا   
36 ---  (. 1388 یلم دامتعا (4  دادرم  
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37 ---   .اجنامھ
38 --- :سراف یرازگربخ   
http://www.farsnews.com/ (7 Shahrivar 1387). 
39 ---  دنناوت یمن بالقنا زا شیپ یسایس راک رد ینادنچ ھقباس ھک ناوج نایناحور نیا .تسا یمھم ھلاسم  هورگ نیا نییاپ نس 

   .دنیآ راکب روشک ھشوگ راھچ رد تیناحور نامزاس شوگ و مشچ ناسب دنناوت یم ،تشاد
40 Kourosh Rahimkhani, “The Institutionalization of the Clerical Establishment in Post-
Revolutionary Iran: The Case of the Friday Prayer Leaders,” paper presented at the biannual 
conference of the International Society for Iranian Studies, Los Angeles, CA, 2010. 
41 ---  ،مق ھیملع هزوح نیسردم عمجم هللا تیآ و یناگیاپلگ یفاص ،یزاریش مراکم ،یناجنز یریبش ،یناسارخ دیحو اھ 

  :ھب دینک هاگن .درامش یم دیلقت عجرم یا ھنماخ رانک رد زین ار یناتسیس
https://bit.ly/2ZbcI21  
42 ---  زا اھ ھبلط نیا رتشیب. دریگ یم ربرد زین ار ناملسم یاھروشک رگید زا یجراخ یاھ ھبلط ربھر یرورپ دیرم ھکبش 

 زین رگید روشک دنچ رد ھک ،یفطصملا یللملا نیب ھیملع هزوح ھب ایسآ بونج و رود رواخ ،یزکرم یایسآ ،یبرع یاھروشک
.دندنویپ یم ،دراد ییاھ ھخاش  

43   ،اھ یرواد رتشیب رد هللا تیآ لاسب ھک وا .دوش یم ھتسناد ناریا رد ینونک عجرم نیرتداوس اب یناسارخ دیحو نیسح
 سرد ھب زین فجن رد و هدیسر داھتجا ھب ، هدوب ھلاس ھن یا ھنماخ ھک ینامز ینعی 1948 لاسب ، هدش هداز دھشم رد 1921

     .تسا ھتفریذپن یسایس مھم ماقم یو بالقنا زا سپ .تسا ھتخادرپ نتخومآ
44 http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/?id=128706. 

 نیا ریدم یو .تفای یرتشیب شرتسگ یا ھنماخ روتسدب 2001 لاسب و دش هداھن انب 1981 لاسب یمالسا تاغیلبت نامزاس
.تسا ینید تایبدا ندینارتسگ نامزاس نیا راک .دنیزگ یم رب ار نامزاس  

(.  https://bit.ly/2Z7he1n    :ھب دینک هاگن( 
 رد یناوخ زامن مسارم یزاس گنھامھ ھک تسا زامن ھماقا داتس ،یمالسا تاغیلبت نامزاس مھم یاھ ھخاش ریز زا یکی

 یاھ ییوشتسد و اھ ھناخزامن ینیبزاب ،اھ هاگشیامن و اھ هرود یرازگرب ،اھزامنشیپ ھب یھد شزومآ اب ار روشک رسارس
:ھب دینک هاگن .تسا هدش اپرب یا ھنماخ روتسد ھب داتس نیا .دریگ یم یپ تسد نیزا ییاھراک و اھ هرادا و اھ ھسردم  

.http://center.namaz.ir/page.php?page=showarticles&cat=32&id=1&office=center 
45 --- :ھب دینک هاگن .تسا هدش ا  پ رب  1989   لاس رد یا ھنماخ روتسد ھب زکرم نیا
http://www.masjed.ir/fa/aboutus/history  
46 http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/?id=128912. 
47 --- 1986-1903 یرظتنم یلعنیسح ،)  ( یرادمتعیرش مظاک دیس   ھلمج زا ،ھبترم دنلب نایناحور زا یھورگ هللا تیآ

-2001( یزاریش دمحم دیس ،)1925-1999( یمق یرذآ دمحا ،)1907-2007( یمق ییابطابط نسح دیس ،)2009-1922(
 ھب یا ھنماخ و ینیمخ نارود رد ، )2619( یناحور قداص دمحم و ،)1909-1985( یناقاخ ریبش رھاط دمحم ،)1926

   .دندش هدرپس یگناخ نادنز
48 --- 1987  یراگزاسان مغرب و ینیمخ روتسدب   لاسب ھک تسا "تیناحور هژیو یاھھاگداد و اھارسداد" ،داھن نیا یمسر مان

 ،لتق( نایناحور یاھ مرج یسراو ،تسا یرتسگداد بوچراچ زا لقتسم ھک ،هاگداد نیا راک روتسد .دش انب یساسا نوناق اب
   .تسا ،نانآ سابل علخ ،دشاب مزال رگا و )یدزد ،زواجت

49 --- 1990  اج نیرد ناوت یم ار هدش هدوزفا و نیتسخن یاھدنب .دیسر یا ھنماخ دییات ھب  ھمان نیئآ  لاسب راب نیتسخن  یاھدنب
:دید اھ  

https://bit.ly/2KoJHLT  
50 Mirjam Künkler: "The Special Court of the Clergy (dadgah-e vizheh-ye ruhaniyat) and the 
Repression of Dissident Clergy in Iran," in Constitutionalism, the Rule of Law and the Politics of 
Administration in Egypt and Iran, ed. Said Amir Arjomand and Nathan Brown (Albany: SUNY 
Press, 2012), 90-139. 
51 ---  رد یا هداشگرس ھمان ھک سکرھ بیرقت ھب .تسا ھتفرگ تخس شیوخ یناحورریغ نافلاخم رب تدش نیمھ ھب یا ھنماخ 

  .تسا هدش وربور دیعبت ای و گرم ،نادنز ،شناگتشامگ یراتفردب اب ھتشون یو دقن
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52 --- خ سلجم یاھدزمان یگتسیاش رواد ،دنربھر ناگدیزگرب دوخ ھک نابھگن یاروش یناحور یاضعا ،ورنیزا .دنناگرب 

 نت نیدنچ ندش دزمان زا یریگولج اب زین .دنزب رانک دنتسین نامرفب شوگ ھک ار ییاھدزمان ناشیا تسدب دناوت یم یا ھنماخ
   .دنک ناگربخ سلجم یھار ار شیوخ هاوخلد دزمان ،یتاباختنا ورملق کی رد

53 --- 2012  اروش سلجم  تاباختنا ھجیتن یسررب یارب یا ھتیمک یا ھنماخ ،ھنومن یارب 2009  تاباختنا زا شیپ و درک اپرب
 وپاکت نیا( تشامگ یتاباختنا ھناگدنچ یاھ تسرھف نداد نوریب زا یریگشیپ و ناراک ھظفاحم یلدمھ راک ھب ار یا هدنیامن
 2011 لاس رد یا ھنماخ ھک دید ھناگ ھس یاوق نایم فالتخا لح عمجم راتخاس رد ناوت یم ار رگید ھنومن .)دروخ تسکش

 ھب ار تحلصم صیخشت عمجم یاھراک یخرب دناوت یم ،تسا هدرکن ینادنچ راک نونک ات ھک ھتیمک نیا .تسا هدرک اپ رب
.یگشیمھ ای تسا یتقوم ،دناوخ یمن مھ یساسا نوناق اب ھک ھتیمک نیا ایآ ھک تسین نشور .دریگب شود  

54 --- ب ھمانرب ھب ار شیوخ یاھ ضارتعا یا ھنماخ ،ھنومن یارب یگنھرف یاھ تسایس و یناجنسفر یداصتقا یزاسزا 
.درک راکشآ یمتاخ تلود  

55 ---  ھمانزور رد ربھر هدنیامن ، یرادمتعیرش نیسح یکی ،یا ھنماخ "تایونم" نارسفم و ناراداوھ رت هدش ھتخانش زا 
.تسا ،ناھیک  

56 --- صناپ ینیبزاب ماجنا ھب یھاگشناد سرد جنپ و هاجنپ و د   2011  ربماون هام ات ،یناسنا مولع نامزاس ریدم شرازگ رب انب
:ھب دینک هاگن .تسا هدیسر  

https://bbc.in/2WFdmqV   
57 ---  یم ولھپ هاگشناد سییر ِنآ اب هدنیامن نیا تردق و دراد ناریا مھم هاگشناد رھ رد یا هدنیامن ربھر ھک تشاد دای ھب دیاب 

.دنز  
58 https://bit.ly/2JRVYcB  
59 --- 1979  ھب )ھنیزھ کمک و ماو ،یگتسشنزاب( یناسر تمدخ ھتیمک نیا فدھ .دش انب  5  سرام  رد ینیمخ ماما دادما ھتیمک
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