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یسایس بازحا  یتسینویهص -  میژر 

باتک تاصخشم 

 : رـشن تاصخـشم  يرداج  میرکلادبع  هفیلخ  دمحا  یـسایس  بازحا  یتسینویهـص  میژر  روآدیدپ :  مان  ناونع و  دـمحا  هفیلخ  هسانـشرس : 
هدزای 146 ص 5/9 يرهاظ :  تاصخـشم  گنج 1380 . یلاع  هرود  داتس ، یهدنامرف و  هدکشناد  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  نارهت 
-11-5935-964 لایر ؛  35300-11-5935-964 کـباش :  ( 29 یـسانشنمشد کیژتارتسا  یماـظن -  تاـعلاطم   : ) تسورف مس  x5/20
Zionist regime political یـسیلگناهب دـلج  تـشپ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یــسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  35300
 : عوضوم یـسایس  بازحا  رگید :  ناونع   145 همانباتک ص 146 -  تشاددای :  ۀیـسایسلا . بازحالا  یلـصا  ناونع  تشادداـی :  . parties

بالقنا نارادساپ  هاپـس  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  میرکلادـبع  يرداج  هدوزفا :  هسانـش  لیئارـسا  یـسایس --  ياهبزح  عوضوم :  مسینویهص 
 : ییوـید يدــنب  هدر   1380 3041 فلا DS149/خ8 هرگنک :  يدـنب  هدر  گـنج  یلاـع  هرود  داتــس . یهدــنامرف و  هدکــشناد  یمالــسا 

م26307-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   320/54095694

رشان نخس 

طیحم یماظن ،  ياهدـنیآرف  یـسایس و  تالاعفنا  لعف و  کیدزن  گنتاگنت و  لماعت  للملا و  نیب  ماظن  تالوحت  نوزفازور  ياه  یگدـیچیپ 
لماوـع ریثاـت  ذوـفن و  هزوـح ي  هتخاـس و  جراـخ  یماـظن  ياـه  يژتارتـسا  اـه و  کـیتکات  قـلطم  تیمکاـح  زا  ار  هتفرــشیپ  ياـه  گــنج 

زورب رگید  يوـس  زا  تـسا .  هداد  شرتـسگ  تدـش  هـب  طـیحم  نـیا  رد  ار  یــسایس و . . .  یگنهرف ،  یناور ،  يداـصتقا ،  کـیژولونکت ، 
تبارق ببس  تسناد ،  قوف  تالوحت  دمایپ  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یـسایس  ياهدحاو  رد  تیمکاح  تردق و  ياه  هفلوم  رد  یـساسا  تارییغت 

رثوم و لماوع  زا  قیمع  قیقد و  تخانـش  يارب  تسا .  هدـش  للملا  نیب  طباور  کـیژتارتسا و  یماـظن ،  تاـعلاطم  هزوح ي  رد  ییارگمه  و 
يزاس میمصت  کیژتارتسا ،  یحارط  ياضف  اب  رت  شیب  ییانـشآ  هنیمز ي  دیاب  ریزگان  هصرع ،  نیا  رد  اه  تلود  تیمکاح  رد  شخب  موادت 

کیژتارتسا یماـظن -  ياـه  هیرظن  یـسررب  رذـگ  هر  نیا  رد  دـیآ .  مهارف  اـهنآ ،  یماـظن  يورین  یتموکح و  راـتخاس  رد  ارجا  تیریدـم  و 
 . تسا رادروخرب  تیمها  لوا  هجرد ي  زا  دنتـسه  رثوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلم  تینما  طیحم  رد  یعون  هب  هک  ییاهروشک  ناـگبخن 

همانرب يارجا  رانک  رد  نونکات  دش و  سیسات  لاس 1370  رد  یتینما  یعافد و  مولع  يارتکد  هرود ي  يرازگرب  فده  اب  گنج  یلاع  هرود 
نمـض هرود  نیا  تسا .  هتخادرپ  نآ  اب  طـبترم  ياـه  شناد  ریاـس  یتینما و  یعاـفد -  لـیاسم  دروم  رد  ققحت  هعلاـطم و  هب  یـشزومآ ،  ي 

هک تسا  نآ  رب  تینما  گنج و  هزوح ي  رد  یقوقح و . . .  یعامتجا ،  یگنهرف ،  يداصتقا ،  یـسایس ،  ياه  هنیمز  رد  شهوژپ  یـسررب و 
نینچمه دـهد .  رارق  نادـنم  هقالع  سرتسد  رد  باتک  ای  شرازگ و  هلاقم ،  تروص  هب  هلاسم ،  تیهام  ياضتقا  بسح  رب  ار  لصاح  جـیاتن 

نیب هنحـص ي  نارگیزاب  ياه  هشیدـنا  اب  رت  شیب  ییانـشآ  یناهج و  طیحم  رب  مکاح  ياضف  فافـش  میـسرت  روظنم  هب  گـنج  یلاـع  هرود 
 ، تواضق ضرعم  رد  ات  هدومن  فرـصت  لخد و  ای  دقن  هنوگ  چـیه  نودـب  فلتخم  ياه  هاگدـید  تایرظن و  عبط  همجرت و  هب  مادـقا  یللملا 

لوبق اـی  در  موهفم  هب  يا  هویـش  نینچ  ذاـختا  تسا  یهیدـب  دریگ .  رارق  یتینما  یعاـفد و  لـیاسم  ناصـصختم  ناسانـشراک و  دـقن  ثحب و 
روظنم هب  هدش  هیارا  بلاطم  هرابرد ي  یـسررب  ثحب و  باب  دوب و  دهاوخن  اه  هعومجم  نیا  نارـشان  ناگدنـسیون و  ریباعت  ای  تاضورفم و 

هدش رشتنم  دودحم  ناگرامش  رد  هک  هعومجم  نیا  تسا .  حوتفم  هراومه  نادنم ،  هقالع  ياه  یهاگآ  شناد و  حطس  ياقترا  ارآ و  لدابت 
تاـیرظن و زا  يریگ  هرهب  اـب  تسا  دـیما  دریگ .  یم  رارق  یماـظن  ناـگبخن  نارظنبحاـص و  ناهدـنامرف ،  دـیتاسا ،  زا  يدادـعت  راـیتخا  رد  ، 
اه کمک  زا  قوف  هعومجم ي  راشتنا  همانرب و  نیودت  رد  میشوپ .  لمع  هماج ي  دوخ  تلاسر  هب  رت  هتـسیاش  وحن  هب  یلاسرا ،  تاداهنـشیپ 

ربکا یلع  روپرایتخب ،  یلع  نایاقآ  صوصخب  هدکشناد -  یـشهوژپ  یـشزومآ و  روما  نارظن  بحاص  ناریدم و  زا  يرایـسب  ياه  ینزیار  و 
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دنم هرهب  یچ -  هلین  اضر  دمحم  روپ و  قاطن  يدهم  يراتخم ،  دیجم  یبارحم ،  اضرمالغ  روپمالغ ،  دمحا  یمالـس ،  نیـسح  هدازناضمر ، 
هیلک زا  نینچمه  دنا و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  نامجرتم  هورگ  یتسرپرس  هک  یچـشرف  اضریلع  ياقآ  زا  زین  اهنآ و  همه  زا  اج  نیا  رد  میا .  هدوب 

 . مینک یم  رکشت  هنامیمـص  دنا ،  هتـشاد  لوذبم  ار  يراکمه  تیاهن  هعومجم  نیا  ندناسر  رمث  هب  رد  هک  زیزع  ناراکمه  ناراتـساریو و  ي 
نابرد هداز  نامز  داوج  گنج  یلاع  هرود  شهوژپ  قیقحت و  ریدم 

راتفگ شیپ 

صوصخ رد  نابز )  برع   ) ناگدنناوخ هک  ار  ییالخ  دراد  دصق  لیئارـسا ))  یمومع  يامنهار   )) باتک راشتنا  اب  نیطـسلف  تاعلاطم  زکرم 
 ، دننک یم  ساسحا  لیئارـسا  هرابرد ي  حیحـص  هزات و  یـساسا ،  یتاعالطا  هدـنریگ ي  ربرد  رـصتخم و  لاح  نیع  رد  عماج و  یباتک  دوبن 

يراتفرگ اه و  تبیصم  زا  يرایسب  ءاشنم  زین  نیطـسلف و  تلم  يارب  گرزب  هعجاف ي  لماع  لیئارـسا  سپـس  مزینویهـص و  شبنج  دیامنرپ . 
رد راوشد  هدمع و  عناوم  زا  یکی  لیئارسا  هب  تبسن  یعالطا  یب  لهج و  دیدرت  یب  تسا .  هدوب  ریخا  نرق  مین  یط  یبرع ،  ياهروشک  ياه 

یهاگآان و لهج و  دور .  یم  رامش  هب  تلود  نآ  كانرطخ  تامادقا  هقطنم و  گرزب  دیدهت  نیا  اب  ام  تردق  اب  مءاوت  هتـسیاش و  دروخرب 
لاس رد  دوخ  سیـسات  ودب  زا  نیطـسلف  تاعلاطم  زکرم  تسا .  هدز  نماد  ار  دوجوم  راب  فسءات  رایـسب  تیعـضو  هدیجنـسن ،  ياه  تسایس 
ياه هصرع  رد  نوگانوگ  تایرشن  تالاقم و  اه ،  شرازگ  اه ،  شهوژپ  اه ،  باتک  راشتنا  اب  تسا  هدرک  یعـس  هتـسب و  تمه  رمک   1963

یملع و ياه  تفرـشیپ  نآ ،  هدـمع ي  تالیکـشت  داصتقا و  بازحا ،  یتیعمج ،  راتخاس  ییاضق ،  یقوقح و  ياـه  میژر  نوچمه  یفلتخم 
 ، نایدوهی عاضوا  رد  یلک  تالوحت  نآ ،  ياـهداهن  مسینویهـص و  شبنج  حلـسم و . . .  ياـهورین  یلاـع ،  شزومآ  تاسـس  ؤم  يرواـنف ، 

دراد یعس  رضاح  نتم  دناسانشب .  ار  لیئارسا  تلود  اب  اهنآ  طابترا  تیهام  هاگدید و  زین  ناهج و  فلتخم  ياهروشک  رد  نانآ  یگدنکارپ 
تاسس ؤم  هب  یفاک  هطاحا ي  رب  هوالع  هک  ینیطسلف  ناصصختم  ناسانشراک و  کمک  هب  یملع و  یمسر و  نانیمطا  دروم  عبانم  رب  هیکت  اب 

نایم زا  ار  یعالطا  یب  یهاـگآان و  نیا  دـنراد ،  یـسرتسد  یلیئارـسا  یتسینویهـص و  یلـصا  عباـنم  رب  شترا ،  داـصتقا و  هعماـج ،  یتلود ، 
 ( هنایمرواخ حلص  هژورپ ي   ) دیدج يا  هلحرم  هب  دورو  هناتسآ ي  رد  هقطنم  رـسارس  نآ  هارمه  هب  نیطـسلف و  هلاسم ي  هک  نونکا  درادرب . 

هجیتن رد  تسا .  هدش  هدوزفا  زین  نآ  ترورـض  تیمها و  رب  هکلب  هتفاین ،  نایاپ  شتیلووسم  اهنت  هن  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  زکرم  نیا  تسا ، 
یبرع ياهروشک  یـساسا  ياهزاین  زا  یکی  هراومه  نآ ،  تدمدنلب  هاتوک و  فادـها  اه و  تسایـس  زا  یهاگآ  لیئارـسا و  تسرد  تخانش 

زا هک  هچنآ  لیئارـسا و  هطـساو ي  هب  هن  و   ) برع ناققحم  نارگـشهوژپ و  طسوت  تخانـش  نیا  هچنانچ  دوب .  دهاوخ  هدوب و  یمالـسا )  (و 
ناـفل ؤم  دوب .  دـهاوخ  رتدـنمدوس  رایـسب  عطق  روط  هب  دوـش  لـصاح  دوـش ) یم  هداد  اـه  تلم  دروـخ  هب  شا  یهورگ  ياـه  هناـسر  قـیرط 

زین نانآ  زا  يدادعت  هدوب و  يربع  نابز  هب  طلـسم  نانآ  بلغا  دنزاس .  ربخ  اب  لیئارـسا  رد  دوجوم  تایعقاو  زا  ار  ناگدنناوخ  دـنا  هدیـشوک 
یفیـصوت یلیلحت و  شور  ود  زا  رـضاح  نتم  رد  دـنا .  هدـنارذگ  لیئارـسا  یملع  تاسـس  ؤم  رد  ار  دوخ  لیـصحت  نارود  ماـمت  اـی  یـشخب 

نامز نافل ،  ؤم  دوش .  هدیناجنگ  نآ  رد  یمسر ،  عبانم  زا  هدش  ذخا  يرامآ  ياه  هداد  تاعالطا و  رثکادح  ات  تسا  هدش  یعـس  هدافتـسا و 
تسد دنا .  هدومن  يراددوخ  ثحب  دروم  عوضوم  ياضتقا  هب  ترورض و  دح  رد  زج  هتـشذگ  هب  نتخادرپ  زا  هداد و  رارق  رظندم  ار  رـضاح 

هک دـنراد  فارتـعا  دور ،  یم  رامـش  هب  هقباـس  یب  وـن و  يا  هبرجت  رـضاح  نتم  نیودـت  هک  نیا  هب  داـقتعا  نمـض  زکرم ،  نـیا  ناراکردـنا 
زا زاب  شوغآ  اب  نیاربانب  مییامن ،  دـمآزور  یمظنم  ینامز  لـصاوف  رد  ار  باـتک  نیا  میراد  دـصق  تسین .  صقن  زا  یلاـخ  زین  نآ  ياوتحم 

هیروف نیطـسلف  تاعلاطم  زکرم  مینک .  یم  لابقتـسا  ثحب  ییاوتحم  یلکـش و  ياه  هنیمز  رد  نارظن  بحاص  هیلک ي  تاـظحالم  تارظن و 
1996

همدقم

یسایس بازحا  یتسینویهص -  www.Ghaemiyeh.comمیژر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ای  درفنم  تروص  هب   ) بزح هدراهچ  دادعت ،  نیا  زا  دنراد .  تیلاعف  یـسایس  بزح  هدـجه  لیئارـسا  رد  لاس 1994 ) رخاوا   ) نونکا مه 
شبنج و بلاق  رد  رگید  لکـشت  يدادـعت  بازحا ،  نیا  زا  ریغ  هب  دـنراد .  روضح  تسنک  رد  یناـملراپ )  یتاـباختنا  ياـه  فـالتئا  بلاـق 

لیئارـسا ینونک  هدمع ي  بازحا  لیکـشت  خیرات  دنراد .  دوجو  دیمان  یـسایس  بزح  هملک  یعقاو  يانعم  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  نامزاس 
 . ( دوش یم  قالطا  لیئارسا  سیسءات  زا  شیپ  نیطسلف  نایدوهی  هعماج ي  هب  هک  تسا  یمان  فوشیی ،   ) ددرگ یم  رب  فوشیی ))   )) هرود هب 

ندروآ دوجو  هب  رد  نانآ  نینچمه  دندرک .  افیا  تمومیق  هرود ي  رد  نیطسلف  دوهی  هعماج ي  يریگ  لکش  رد  یمهم  شقن  بازحا  اساسا 
شالت زین  لیئارـسا  لیکـشت  زا  سپ  دنراد ،  هک  یعماج  شرگن  هب  هجوت  اب  روکذـم  بازحا  دـنا .  هدوب  میهـس  یعون  هب  زین  لیئارـسا  تلود 

رضاح لاح  رد  رگراک  بزح  دنشاب .  راذگ  ریثءات  فلتخم  ياه  لکش  هب  تسایـس ،  هلمج  زا  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  ات  دندرک 
هنیباک رد  رگراک  بزح  کیرش  ستریم و  هورگ  هدنهد ي  لیکـشت  بازحا  زا  یکی   ) مابم بزح  دراد ،  تسد  رد  ار  تردق  لاس 1994 ) )

لیکـشت بازحا  هلمج  زا  لیئارـسا  تادوغا  بزح   ) لیئارـسا تادوغا  لادـفم و  یبهذـم  بزح  ود  فلاخم ،  بزح  نیرت  گرزب  دوکیل  ( ، 
نیا هلمج  زا  دـنهد ،  یم  لیکـشت  اه  برع  ار  شیاضعا  تیرثکا  هک  شاوح )  ای   ) عکار بزح  و  تسا )  هاروته  تودـهی  هورگ  هدـنهد ي 

یسایس و تالوحت  یماظن ،  ثداوح  لابند  هب  ریخا و  ههد ي  ود  رد  اهنآ  رت  شیب  هدوب و  دیدج  تبـسن  هب  بازحا ،  ریاس  دنتـسه .  بازحا 
هدوب و رگنوس  کی  بلغا  بازحا  لیبق  نیا  دنا .  هتفرگ  لکش  هتشذگ  ههد ي  هس  یط  لیئارسا  هب  نایدوهی  ترجاهم  رارمتـسا  یعامتجا و 
 ، تدیلوم تموست ،  ایحته ،  يونیش ،  ستار ،  بازحا  دنتسین .  رادروخرب  عامتجا  تلود و  فلتخم  تالکشم  لح  يارب  عماج  يروصت  زا 

بازحا و و  هاروته )  تیدوـهی  هورگ  هلکـشتم ي  بازحا  هلمج  زا  بازحا  نیا   ) هاروـته لـغید  ساـش و  یبهذـم  بزح  ود  خاـک ،  دوـعی و 
وزج یگمه  یمالسا  ياه  هورگ  نطو و  نادنزرف  شبنج  حلص ،  يارب  ورشیپ  تسیل  برع ،  کیتارکومد  بزح  لماش  یبرع  ياه  نامزاس 

 . دنتسه هدش  سیسءات  هزات  تبسن  هب  بازحا 

لیئارسا رد  یبزح  ماظن  یلک  تاصخشم 

همدقم

بازحا رتهب  مهف  لیئارسا و  یسایس  یبزح و  ياه  هدیدپ  تخانش  هب  اهنآ  اب  ییانـشآ  هک  تسا  یتاصخـشم  ياراد  لیئارـسا  رد  یبزح  ماظن 
 . دنک یم  کمک  درفنم 

بازحا ترثک 

يرـسارس تاباختنا  هناتـسآ ي  رد  صوصخ  هب  اهنآ  یپ  رد  یپ  شیادـیپ  بازحا و  ترثک  یبزح  ماـظن  تاصخـشم  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
دوز یتاباختنا  هچنانچ  لاـس ،  رثکادـح 4   ) هینینقت هرود ي  کی  یط  اـی  تاـباختنا  يرازگرب  زا  سپ  هلـصافالب  بازحا  نیا  رت  شیب  تسا . 

لقادح 25 لاس 1992 ، )  ) تسنک تاباختنا  نیرخآ  رد  هنومن  يارب  دـنوش .  یم  لحنم  هرود  ود  فرظ  رثکادـح  ای  دریگن ) ماـجنا  ماـگنه 
قفوم تسیل  ياهدزمان 10  اهنت  نیب  نیا  رد  دندوب و  هتفرگ  لکش  بزح  هس  فالتئا  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتشاد  تکرـش  یتاباختنا  تسیل 

لیئارـسا هعماج  نورد  رد  دوجوم  يداصتقا  یعامتجا و  ياهداضت  هدننک  سکعنم  تقیقح  رد  بازحا  یناوارف  دنبای .  هار  تسنک  هب  دندش 
رظن فالتخا  اهزانکشا ؛ )  ) یبرغ نایدوهی  و  اه ) يدرافس   ) یقرـش نایدوهی  ناینم  ییادج  زا  زا :  دنترابع  اهداضت  نیا  نیرتصخاش  تسا . 

تـشونرس صوصخ  رد  رظن  فالتخا  دوهی ؛  هعماج  رد  اـه  کـیئال  ناـیارگ و  بهذـم  نیب  لـباقت  تلود ؛  یلک  تیهاـم  تیوه و  هراـبرد 
ياهوزرآ لامآ و  رگیدکی ؛  زا  لیئارسا  میقم  ياه  برع  نایدوهی و  ییادج  یبرع ؛  ياهروشک  ناینیطسلف و  اب  حلص  هدش و  لاغشا  قطانم 

دیدشت هب  تسا ،  هدش  باستکا  يارآ  تبـسن  رب  ینتبم  هک  تاباختنا  هویـش  دنراد .  مدرم  نایم  رد  یـصخشم  هاگیاج  هک  یناربهر  یـسایس 
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ساسا رب  دنبای .  هار  تسنک  هب  یبسن  ییارآ  هب  ات  دـنبای  یم  تصرف  کچوک  بازحا  یتاباختنا  هویـش  نیا  اب  دـنک .  یم  کمک  هدـیدپ  نیا 
ياهتسیل هیارا  اب  هرفن  تسنک 120  هب  نتفای  هار  يارب  فلتخم  بازحا  هدمآ و  باسح  هب  یباختنا  هریاد  کی  لیئارسا  همه  تاباختنا ،  نوناق 
یتاباختنا ياهتـسیل  تسا  مزال  تسنک ،  رد  یـسرک  کی  لقادـح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنزادرپ .  یم  رگیدـکی  اـب  تباـقر  هب  یتاـباختنا 

 . دننک دوخ  نآ  زا  ار  طیارش  نیدجاو  يارآ  لقادح 15/1 

اه فالتئا  اه و  باعشنا 

رگیدکی اب  یتالیکشت ،  لالقتسا  ظفح  نمض  فلتخم  بازحا  تساه .  فالتئا  اه و  باعـشنا  ترثک  یبزح  ماظن  زراب  تیـصوصخ  نیمود 
دنلب ياهفدـه  یلک و  هاگدـید  الومعم  هک  یفالتئا  بازحا  دـنراد .  یعاسم  کیرـشت  تسنک  لخاد  سپـس  تاباختنا و  رد  هدرک و  فالتئا 

 . دننک یم  گنهامه  ار  دوخ  یناملراپ  یتاباختنا و  تامادقا  اهتیلاعف و  یکرتشم ،  ياه  هتیمک  لیکـشت  اب  دنراد ،  یهباشم  یتایح  ای  تدـم 
ییزج ای  یلک  ییادج  ای  رگیدـکی و  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اب  هدـنهد  لیکـشت  بازحا  همه  ماغدا  قیرط  زا  نامز و  تشذـگ  اب  اه  فالتئا  نیا 

رد یپ  عیرس و  تارییغت  کچوک و  ای  گرزب  بازحا  زا  معا  لیئارسا ،  بازحا  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  دنریذپ .  یم  نایاپ  رگیدکی  زا  اهنآ 
ياهفالتئا زا  هدـیچیپ  ینالوط و  يا  هتـشر  لصاح  رگراـک  ینونک  بزح  هنومن  يارب  تسا .  هدـننک  توهبم  تلود  نیا  رد  یبزح  شقن  یپ 

یتسار و تسد  بازحا  ددـعتم  ياـه  باعـشنا  اـه و  فـالتئا  هجیتن  دوخ  هبون  هب  زین  دوکیل  بزح  تسا .  رگراـک )  ) پچ هاـگودرا  بازحا 
دنا هتشاد  داقتعا  لیئارسا ))  لماک  نیمزرـس   )) هیرظن هب  یعون  هب  هک  تسا  رگراک  بزح  زا  نایارگ  پچ  زا  يا  هدع  ندش  ادج  ور و  هنایم 
یلبق تسنک  رد  هک  ماـبم  يونیـش و  ستار ،  بازحا  زا  دراد ،  روضح  مهدزیـس )  تسنک   ) یلعف تسنک  رد  هک  ستریم  هب  موـسوم  هورگ  . 

هاروته لغید  تادوغا و  یلاعوب  تادوغا ،  بازحا  فالتئا  قیرط  زا  هاروته  تودهی  یبهذم  هورگ  تسا .  هدش  لیکـشت  دنتـشاد ،  هدـنیامن 
رد تسا .  هتفای  سیسات  تموست  بزح  یباعشنا  وضع  هس  طسوت  لاس 1994  رد  دوعی  یتسار  تسد  یطارفا  بزح  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب 
مزال يارآ  دـصرد  ندوب  نییاپ  هب  هجوت  اب  اریز  دـنک .  یم  اـفیا  هدـیدپ  نیا  هب  ندز  نماد  رد  یمهم  شقن  تاـباختنا  یبسن  ماـظن  زین  اـجنیا 

لیالد ناوت  یم  یلک  روط  هب  دنهد .  همادا  دوخ  یـسایس  تایح  هب  دنناوت  یم  یتح  یباعـشنا  ياههورگ  اه و  حانج  تسنک ،  هب  دورو  يارب 
بیقر ياههورگ  اب  ییورایور  ای  تاباختنا  رد  تیقفوم  سناش  ندوب  الاب  درمـشرب - :  اه  يدـنب  هورگ  اه و  فالتئا  تلع  ناونع  هب  ار  لـیذ 

رد اقب  يارب  بازحا  یخرب  شالت  اب  تردـق  زا  يرتشیب  مهـس  هب  یبایتسد  صاخ - .  ياه  تسایـس  ای  اـه  حاـنج  زا  یناـبیتشپ  دـنمتردق - . 
اه و باعشنا  دنرادروخرب .  رت  هدش  نیمضت  يا  هدنیآ  رت و  عیسو  یهاگیاپ  زا  مدرم  نایم  رد  هک  یبازحا  رد  ماغدا  قیرط  زا  یسایس  هنحص 

هتفرگ تروص  یتلود  یبزح و  يالاب  ياه  تسپ  يربهر و  رـس  رب  تباقر  ای  یـسایس  ای  یتدـیقع  ياهداضت  تلع  هب  بلغا  اـه  ندـش  ادـج 
تفلاخم یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  دروم  رد  فالتخا  لیلد  هب  دون و  ههد  لوا  همین  داتـشه و  ههد  رد  اه  باعـشنا  اه و  ماـغدا  رتشیب  تسا . 

 . تسا هدوب  یتلود  یبزح و  ياهداهن  رب  اهزانکشا  هطلس  اب  یقرش  نایدوهی 

ددعتم ياه  شقن 

یـسایس لیاسم  هب  ار  دوخ  تیلاعف  لیئارـسا  بازحا  تسا .  بازحا  زا  یـضعب  ددـعتم  ياـه  شقن  یبزح ،  ماـظن  زراـب  تیـصوصخ  نیموس 
نارود هب  هدـش  رکذ  تیـصوصخ  دـننک .  یم  لمع  یبرغ  ياه  یـسارکومد  رد  بازحا  موسوم  شقن  اب  توافتم  هدرکن و  دودـحم  ضحم 

 ، راک نکـسم ،  نیمات  نیطـسلف ،  نیمزرـس  هب  روشک  جراخ  زا  بازحا  نارداوه  ءاضعا و  لاقتنا  نارود  نآ  رد  ددرگ .  یمرب  فشویب ))  ))
یمدرم هاگیاپ  هک  هعماج  زا  ییاه  شخب  رد  اهنآ  ماغدا  یـسایس و  هیجوت  یعامتجا و  یگدـنز  ياه  يدـنمزاین  ریاس  نامرد و  تشادـهب و 

یم ماجنا  تلود  طسوت  قوف ،  ياـهراک  زا  يرایـسب  نونکا  مه  دـنچره  دوب .  یـسایس  بازحا  هدـهع  رب  دـنتفر ،  یم  رامـش  هب  بازحا  نیا 
یلام و ياه  حرط  يارجا  اب  ددرگ  یم  رب  نیطـسلفوشیی ))   )) نارو هب د  اهنآ  سیـسات  خـیرات  هک  یمیدـق  بازحا  لاح  نیا  اـب  اـما  دریذـپ ، 
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هنیمز رد  ییزج  ای  یلک  تامدـخ  زین  زونه  یعامتجا ،  نیمات  یناـمرد و  یـشزومآ ،  يزاـس ،  كرهـش  تاسـسوم  ندرک  ریاد  يداـصتقا و 
یـسایس ذوفن  يریگراک  هب  رد  بازحا  نیا  دـنناسر .  یم  دـیدج  نیرجاهم  هب  يداصتقا  یعامتجا و  ياه  کـمک  هیارا  ناکـسا و  لاـقتنا ، 

تاسـسوم و راک  رد  هفقو  داجیا  زا  يریگولج  ناشیاه و  تیلاعف  هعـسوت  يارب  تلود  هنازخ  زا  تفگنه  غلابم  ندروآ  تسد  هب  تهج  دوخ 
رد یبولطمان  رایـسب  باتزاب  ریخا  ههد  رد  اه  شالت  لیبق  نیا  دـنیامن .  یمن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  لرتنک )  تحت  ای   ) هتـسباو ياـه  حرط 

دوخ یسایس  ذوفن  زا  يرگراک  بازحا  يریگ  هرهب  درک - :  هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  تسا .  هتشاد  مدرم  ياه  هدوتع  نایم 
همیب ياه  نامزاس  توردتـسه و  يداصتقا  ياه  حرط  اـه ،  فاـشوم  اـه و  ستوبیک  ياـه  هیداـحتا  هب  یتلود  تفگنه  غلاـبم  قیرزت  تهج 

دوخ تیعقوم  زا  یبهذم  بازحا  هدافتـس  ا  لالحنا - .  یگتـسکشرو و  زا  اهنآ  نداد  تاجن  روظنم  هب  هتـسباو  یعامتجا  ینامرد و  تامدخ 
زا یلم  یبهذم و  یتسار  تسد  بازحا  يریگ  هرهب  هتسباو - .  یعامتجا  نیمات  ياه  نامزاس  یـشزومآ و  تاسـسوم  هجدوب  شیازفا  تهج 

رادروخرب ای  هعبات  ياهنامزاس  تاسسوم و  هک  يزاس  كرهـش  ياهحرط  هعـسوت  تهج  تفگنه  ياهلوپ  ندرک  هنیزه  روظنم  هب  دوخ  ذوفن 
 . دنا هدرک  ارجا  نیطسلف  یلاغشا  یحاون  رد  بازحا  نیا  ینابیتشپ  زا 

یتدیقع تاظحالم 

رد هاگدید  فالتخا  هک  دش  هراشا  البق  دور .  یم  رامش  هب  بازحا  تسایـس و  هصرع ي  رد  رث  ؤم  رـصانع  زا  یتدیقع  تاظحالم  مه  زونه 
توافت تسا .  بازحا  ماغدا  باعشنا و  یلصا  لماوع  زا  یکی  تموکح  بهذم و  نیب  هطبار ي  یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  تشونرـس  دروم 

ياه لاس  تبـسن  هب  يار ،  توافت  نیا  دنچ  ره  دور .  یم  رامـش  هب  بازحا  رد  باعـشنا  لماوع  رگید  زا  يداصتقا  ماظن  صوصخ  رد  ءارآ 
لکشتم  ) طلتخم يداصتقا  ماظن  همادا ي  ترورض  رب  رظن  قافتا  ابیرقت  رضاح  لاح  رد  تسا .  هدش  رت  مک  رایسب  لیئارـسا  لیکـشت  تسخن 

یشقن مجح و  هنیمز ي  رد  رظن  فالتخا  مغریلع  دراد .  دوجو  فلتخم  بازحا  نایم  رد  یـصوصخ )  یتوردتـسه و  یتلود ،  شخب  هس  زا 
یتـلود و ياـه  شخب  مجح  زا  نتـساک  تمـس  هب  اـمومع  بازحا  یماـمت  يریگ  تهج  دـننک ،  اـفیا  دـیاب  اـه  شخب  نـیا  زا  کـی  ره  هـک 

نیمءاـت یتشادـهب و  تامدـخ  همادا ي  موزل  رب  بازحا  همه ي  اـبیرقت  نینچمه  تسا .  یـصوصخ  شخب  قیوشت  تیوـقت و  یتوردتـسه و 
رد هک  يروط  هب  تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  بازحا  يدنب  هتـسد  رد  یتدـیقع  تاظحالم  دـنراد .  دـیکءات  نادنورهـش  هب  یعامتجا 

يدنب میسقت  ریز  هاگودرا  هس  هب  تموکح  اب  بهذم  هطبار ي  یلاغشا و  ياه  نیمزرس  ربارب  رد  يریگ  عضوم  دانتساب  بازحا  رـضاح  لاح 
ياهروشک ناینیطـسلف و  اب  حلـص  ناهاوخ  هک  دنراد  رارق  یـسایس  بازحا  زا  هتـسدنآ  هاگودرا  نیا  رد  نایارگ  پچ  هاگودرا  دـنوش :  یم 

اب یعامتجا  يداصتقا و  ياه  هنیمز  رد  بازحا  نیا  هتبلا  دـنا .  یلاغـشا  ياـه  نیمزرـس  زا  یـشخب  اـی  ماـمت  زا  ینیـشن  بقع  لاـبق  رد  یبرع 
 ( يدوهی بازحا  اب  نانآ  يوهام  تواـفت  رب  دـیکءات  اـب   ) یبرع یـسایس  بازحا  یماـمت  نینچمه  دـنراد .  یـساسا  رظن  فـالتخا  رگیدـکی 

فادها راتخاس و  ظاحل  هب  هک  يونیش  بزح  دننام  یبزح  هک  دوش  یم  هدهاشم  لیلد  نیمه  هب  دنور .  یم  رامش  هب  هاگودرا  نیا  زا  یشخب 
یـسایس بازحا  هیلک  لماش  نایارگ  تسار  هاگودرا  دوش .  یم  هدروآ  باسح  هب  نایارگ  پچ  هاگودرا  زا  ییزج  تسا ،  لاربیل  بازحا  زا 

زین اجنیا  دنتـسه .  لیئارـسا  هب  قطانم  نیا  ماگنه  رید  ای  دوز  قاحلا  ناهاوخ  فلاخم و  یلاغـشا  قطانم  زا  ینیـشن  بقع  عون  ره  اب  هک  تسا 
 ، دراد يرت  شیب  تهابـش  رگراک  بزح  هب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياـه  فدـه  راـتخاس و  ثیح  زا  هک  تموست  بزح  دوش  یم  هدـهاشم 
ریغ یتسینویهـص و  یبهذـم ،  بازحا  یمامت  هدـنریگربرد ي  نویبهذـم  هاگودرا  دـیآ .  یم  باسح  هب  نایارگ  تسار  هاگودرا  زا  یـشخب 

لیئارسا بازحا  يدنب  میسقت  عون  نیا  اب  ناسانـش  هعماج  یـسایس و  مولع  نادنمـشیدنا  زا  يا  هدع  هک  تسا  لمات  لباق  تسا .  یتسینویهص 
يرگید يدـنب  میـسقت  بازحا ،  نیا  یلک  هاگدـید  ای  يداصتقا  یعامتجا و  ياهرایعم  رب  هیکت  اب  هدرک و  تفلاخم  زاربا  تسا  رت  جـیار  هک 

یم بوسحم  نایارگ  تسار  هاگودرا  وزج  یبهذم  بازحا  جراخ و  نایارگ  پچ  هاگودرا  زا  يونیش  بزح  بیترت  نیا  اب  دنهد .  یم  هیارا 
 . داد میهاوخ  رارق  یسررب  كالم  ار  جیار  يدنب  میسقت  نامه  لصف  نیا  رد  ام  یلو  دوش . 
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يربهر راتخاس و 

ار یلک  ياـه  تسایـس  نییعت  هدوب و  بزح  يریگ  میمـصت  ناـگرا  نیرت  یلاـع  هرگنک ،  دنتـسه .  هرگنک  کـی  ياراد  بازحا  زا  کـی  ره 
ره هدش و  لیکـشت  دوکیل ) رگراک و  ینعی  گرزب  بزح  ود  دروم  رد   ) رفن رازه  هس  ای  ود  زا  شیب  ای  رازهکی  زا  اه  هرگنک  دراد .  هدـهعرب 

نایم زا  هرفن  دـص  دـنچ  يزکرم  هتیمک ي  ای  اروش  کی  هرگنک ،  سـالجا  ود  هلـصاف ي  رد  دـنهد .  یم  هسلج  لیکـشت  راـبکی  لاـس  دـنچ 
کچوک تالیکشت  دننک .  یم  نییعت  ار  بزح  یلک  ياه  یـشم  طخ  هدمآ و  مهدرگ  راب  دنچ  یلاس  دنوش و  یم  هدیزگرب  هرگنک  ياضعا 
باـختنا هوحن ي  تاراـیتخا و  دـننک .  یم  یگدیـسر  یبزح  هرمزور ي  روما  هب  یـسایس  رتـفد  ییارجا و  هتیمک ي  هناـخریبد ،  دـننام  يرت 

یم رظن  هب  قوف  روطس  هعلاطم  اب  دنک .  یم  صخشم  بازحا  یلخاد  ياه  همانماظن  همانـساسا و  ار  نیبامیف  تابـسانم  فلتخم و  ياه  هتیمک 
هک یلاح  رد  دریذـپ  یم  ماجنا  کیتارکومد  تروص  هب  يدایز  دودـح  اـت  بازحا  ناربهر  باـختنا  یلک و  ياـه  تسایـس  نییعت  هک  دـسر 
رد تفرگ و  یم  تروص  کیتارکومد  ریغ  رایـسب  يا  هنوگ  هب  راک  نیا  هک  دوب  يدیدم  ياه  تدم  اریز  تسا .  يرگید  زیچ  رما ،  تقیقح 

تشونرس یبزح ،  هبتر ي  یلاع  نابصنم  بحاص  زاتمم و  یسایس  ناربهر  لماش  یلیلق  هدع ي  هک  دوب  يوحن  هب  عضو  بازحا  بلغا  دروم 
دوخ راصحنا  هب  ار  یتلود  یبزح و  ساسح  ياه  تسپ  يدـصت  يارب  دارفا  باختنا  اـه و  یـشم  طـخ  نییعت  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  بازحا 

شیوخ و تیعقوم  زا  ییوجدوس  اب  فلتخم  بازحا  زاتمم  هقبط ي  دندومن .  یم  نییعت  زین  ار  دوخ  زا  سپ  ناربهر  یتح  دندوب و  هدروآرد 
ياه هتیمک  مان  هب  هدـمع  رازبا  کـی  زا  صوصخ  نیا  رد  دـندرک .  یم  مهارف  ار  دوخ  تیعقوم  تیبثت  هنیمز ي  اـضعا ،  رگید  يارآ  دـیرخ 

هدرپ ي تشپ  تالماعم  ساسا  رب  صخـشم و  مزیناکم  کـی  قبط  روکذـم  ياـه  هتیمک  دـش .  یم  هدافتـسا  یبلطواد ))   )) اـی شنیزگ ))  ))
رظن راهظا  تهج  حالـص  يذ  ياه  تئیه  هب  بازحا  ياـهدزمان  یفرعم  باـختنا و  اـهنآ  هفیظو ي  دـندش و  یم  هدـیزگرب  بازحا  ناـگبخن 
رییغت جیردت  هب  داتـشه  ههد ي  لیاوا  زا  تیعـضو  نیا  دوب .  یبزح  یتلود و  ساسح و  ياه  تسپ  يدـصت  تسنک و  تاباختنا  يارب  ییاهن 

شنیزگ و يارب  يرت  لوبق  لباق  ياـه  مزیناـکم  شریذـپ  هب  ریزگاـن  یبزح  ریغ  یبزح و  ياـهراشف  تحت  يرگید  زا  یکی  بازحا  تفاـی و 
هک ار  ( primaries  ) یتامدقم یتاباختنا  ماظن  دوکیل  بزح  سپـس  رگراک و  بزح  تسخن  ریخا  ياه  لاس  رد  دندش .  ناربهر  باختنا 

ریاس يریزو و  تسخن  تسپ  يدـصت  يارب  بزح  دزمان  ربهر و  باختنا  تهج  یتاحالـصا  اب  هارمه  دوش ،  یم  ارجا  اکیرمآ  رد  کنیا  مه 
لادفم بزح  ود  دنا .  هتفریذپ  یلحم  ياهاروش  اه و  يرادرهش  تسایر  توردتسه و  یلک  ریبد  تسنک ،  تاباختنا  يارب  بزح  ياهدزمان 
ءاضعا مومع  ینایم و  ياه  هدر  ناربهر  دـیدش  ياهراشف  اب  زین  بازحا  ریاس  ناربهر  تفریذـپ و  دـنهاوخ  ار  ماـظن  نیا  يدوز  هب  ستریم  و 

رد دربب و  نیب  زا  ار  بازحا  ینونک  ناربهر  یبلطراصحنا  دـناوت  یم  یتامدـقم  تاـباختنا  ماـظن  دنتـسه .  هجاوم  ماـظن ،  نیا  هب  لـمع  يارب 
 . دنک نوگرگد  ار  بازحا  تیهام  لکش و  ندش  ریگارف  تروص 

یسایس بازحا 

نایارگ پچ  هاگودرا 

ءاضعا و نوگانوگ  ياه  شیارگ  اب  رگراک  بزح  دوش :  یم  ریز  بازحا  لماش  هملک  فراعتم  ینعم  هب  نونکا  مه  ناـیارگ  پچ  هاـگودرا 
( ور هنایم   ) ستار و  یپچ )   ) مابم لاربیل ، )   ) يونیـش بزح  هس  زا  بکرم  ستریم  هورگ  ییارگ .  پچ  ات  هتفرگ  يور  هناـیم  زا  شناراداوه 
هب ینوـنک  تسنک  رد  هورگ  نـیا  هلکـشتم ي  بازحا  درک .  تکرـش  يدـحاو  تـسیل  اـب  لاـس 1992 )  ) تسنک تاـباختنا  نیرخآ  رد  هـک 

 . دننک یم  تیلاعف  كرتشم  ییاه  هتیمک  قیرط  زا  گنهامه و  تروص 

رگراک بزح 
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بزح هس  داحتا  اب  لاس 1968  رد  هک  تسا  یتسینویهص  تارکومد  لایـسوس  بزح  کی  تیلیئرـسیه )  ادوفعه  تغیلفم  ای   ) رگراک بزح 
لابند هب  زرپ  تسا .  بزح  نیا  ربهر  زرپ  نومیش  رضاح  لاح  رد  دش .  لیکشت  یفار  نویـست و  یلاعوب  ادوفعه - تودحا  يابم ،  يرگراک 
ریزو تسخن  بزح و  يربهر  رد  يو  نیزگیاـج  لاـس 1995 ،  رخاوا  رد  ریزو ) تسخن  و  رگراـک (  بزح  یلبق  ربهر  نیبار  قاحـسا  رورت 

تـسنک تاباختنا  رد  يرگراک )  عمجت   ) خارعم ماـن  اـب  لاس 1992  اـت  لاس 1968  رد  لیکـشت  ودـب  زا  رگراـک  بزح  ( 1  . ) دش لیئارـسا 
یم ار  رگراک  بزح  دـش .  لحنم  لاس 1984  رد  دـمآ و  دوجوب  مابم  رگراک و  بزح  ود  داـحتا  اـب  لاـس 1969  رد  خارعم  درک .  تکرش 

ؤم بازحا  زا  یکی   ) نویست یلاعوب  ادوفعه - تودحا  بزح  یلـصا  هندب ي  اریز  تسناد .  يابم  فورعم  راد و  هقباس  بزح  همادا ي  ناوت 
ؤم بزح  رگید   ) یفار بزح  نینچمه  دش .  بعـشنم  يابم  بزح  زا  لاس 1944  رد  هک  داد  یم  لیکـشت  یهورگ  ار  رگراک ) بزح  سس 

صخاش دش .  ادج  يابم  بزح  زا  نویروگ  نب  دیوید  يربهر  هب  لاس 1965  رد  هک  دوب  یهورگ  زا  ترابع  لصا  رد  رگراک ) بزح  سس 
نولا لاگی  یلیلگ ،  لیئارـسا  يابم ، )  بزح  زا   ) ریباس ساحنب  ریئم و  ادلوگ  لوکـسا ،  يویل  زا :  دنترابع  رگراک  بزح  ناراذگناینب  نیرت 

زا سپ  لاس 1968 و  رد  هک  نیبار  قاحـسا  و  یفار )  بزح  زا   ) زرپ نومیـش  نایاد و  هشوم  و  ادوفعه ) تودـحا  زا   ) نوراه نب  قاحـسا  و 
رد  ) متـشه متفه و  تسنک  تاباختنا  رد  خارعم )  مان  اب   ) رگراک بزح  تسویپ .  رگراک  بزح  هب  شترا  رد  تمدـخ  هرود ي  نتفای  ناـیاپ 

تـشاد هک  يرترب  اب  يابم  بزح  دـنک .  ظفح  بازحا  همه ي  نایم  رد  ار  يابم  بزح  رترب  تیعقوم  دـش  قفوم  ياه 1969 و 1973 ) لاس 
تسنک تلود ،  هنیباک ،  رد  یلصا  ياه  تسپ  تشاد و  رارق  دندش ،  یم  لیکشت  وا  دوخ  رظن  اب  هک  یفالتئا  ياهتموکح  سءار  رد  هراومه 

هب ریزگان  نیگنس ،  یتسکش  لمحت  اب  رگراک  بزح  لاس 1977 ) رد   ) مهن تسنک  تاباختنا  رد  یلو  دوب .  وا  فرـصت  رد  دوهی  سناژآ  و 
روما مامز  لیئارسا  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  دوکیل  بزح  يربهر  هب  اه  یتسار  تسد  دش و  ضراعم  بازحا  هب  نتـسویپ  تردق و  كرت 

ناسمه ابیرقت  یتیعضو  رد  دش و  رتهب  تبـسن  هب  بزح  تیعقوم  ياه 1984 و 1988 ،  لاس  رد  تسنک  تاباختنا  رد  دـنتفرگ .  تسد  هب  ار 
زا سپ  یلم  تدـحو  هنیباک ي  لیکـشت  هب  ریزگان  بزح  ود  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  هنیباک  لیکـشت  ناـکما  ثیح  زا  دوکیل  بزح  اـب 

دیامن یلم  تدـحو  هنیباک ي  مسا  هب  يزیچ  رگید  یفالتئا ،  هنیباک ي  زا  رگراـک  بزح  جورخ  اـب  لاس 1990 و  رد  دـندش .  تاباختنا  نیا 
بزح دـنچ  ره  داد .  همادا  دوخ  راک  هب  هنیباک  سءار  رد  یتسار  تسد  یطارفا  بازحا  یبهذـم و  بازحا  اـب  فـالتئا  اـب  دوکیل  بزح  یلو 

هب و  دریگ ( رارق  هنیباک  سءار  رد  تسناوت  درک و  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  ياـه  یـسرک  دادـعت  نیرت  شیب  لاس 1992  تاباختنا  رد  رگراک 
هیام دایز  دناوت  یمن  دراد ،  یلعف  تسنک  رد  بزح  نیا  هک  يا  هدننکش  تیرثکا  یلو  نیفلاخم ، )  ههبج ي  هب  دوکیل  بزح  لاقتنا  نآ  عبت 

رس رب  یلخاد  تافالتخا  هدوب و  وربور  يداح  تالکشم  اب  سیسءات  ودب  زا  بازحا ،  ریاس  دننام  رگراک  بزح  دشاب .  وا  رطاخ  نانیمطا  ي 
زا يدادـعت  اه  هزرل  نیا  رثا  رب  دروآ .  رد  هزرل  هب  اهراب  ار  بزح  نیا  يربهر ،  رـس  رب  تباقر  ای  ینامزاس و  ای  یعاـمتجا  یـسایس ،  لـیاسم 

كرت ار  بزح  یفلتخم ،  ینامز  لصاوف  رد  دیرـس  یـسوی  ینولا و  تیمالوش  فایلا ،  افول  ناـیاد ،  هشوم  هلمج  زا  بزح  صخاـش  ناربهر 
هب مادقا  نانآ  رت  شیب  دندش و  یم  بوسحم  يزراب  یـسایس  ناربهر  ناونع  هب  نانچمه  رگراک  بزح  زا  جورخ  زا  سپ  هدع  نیا  دـندرک . 

نیرخآ دندش .  لحنم  هیقب  تسا ،  هدرک  يراذگناینب  ار  نآ  ینولا  تیمالوش  هک  ستار  بزح  زج  هب  هک  دـندومن  يا  هزات  بازحا  لیکـشت 
هلمج زا   ) بزح نالاعف  اضعا و  زا  يا  هدع  نامز  نآ  رد  دوب .  لاس 1994  لیروا  رد  دش ،  وربور  يداح  لکشم  اب  رگراک  بزح  هک  يراب 

رد دندرک و  یچیپرـس  بزح  يربهر  زا  توردتـسه ،  هب  طوبرم  يروما  دروم  رد  فالتخا  رثا  رب  نومار  مییح  يربهر  هب  تسنک )  وضع   3
 . دنتخادرپ رگراک  بزح  اب  تباقر  هب  نومار ،  يربهر  اب  يا  هناگادج  یتاباختنا  تسیل  هیارا  نمض  توردتـسه ،  لاس 1994  هم  تاباختنا 

رگراک بزح  هلاس ي  ابیرقت 70  موادم  هطلس ي  هب  دنتسناوت  بیترت  نیدب  دندیـسر و  يزوریپ  هب  شنارادفرط  نومار و  تاباختنا ،  نیا  رد 
درک بزح  زا  نایضاران  هورگ  جارخا  هب  تردابم  رگراک  بزح  يربهر  نومار ،  لقتـسم  تسیل  هیارا  لابند  هب  دنهد .  نایاپ  توردتـسه  رب 
سپ ار  هورگ  نآ  جارخا  هب  میمـصت  دـعب  هام  دـنچ  اما  دومن  ءاقبا  بزح  یناـملراپ  هورگ  وزج  ناـنچمه  ار  تسنک  یـضاران  وضع  هس  یلو 

تشگزاب و بزح  هب  یـضاران )  هورگ  دارفا  ریاـس  اـب  هارمه   ) نومار لاـس 1995 ) رد  ریزو  تسخن   ) نیبار قاحـسا  رورت  زا  سپ  تـفرگ . 
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بزح یلک ،  یسایس  هاگدید  ظاحل  زا  ( 2  . ) دش راد  هدهع  داد ،  لیکشت  نیبار  رورت  زا  سپ  زرپ  هک  يا  هنیباک  رد  ار  روشک  هناخترازو ي 
هقطنم طسو  لح  هار  کی  نتفای  رب  ینتبم  رگراک  بزح  رظن  دروم  حلـص  تسا .  یبرع  ياهروشک  ناینیطـسلف و  اب  حلـص  ناهاوخ  رگراـک 
تینما ياروش  ياه 242 و 338  همانعطق  هب  دانتـسا  اب  نالوج )  ياه  يدـنلب  يارب  مه  و  ( 3  ) نیطسلف یلاغشا  ياه  نیمزرـس  يارب  مه   ) يا

یلاغـشا قطانم  زا  لماک  ینیـشن  بقع  ای  لماک  قاحلا  اب  بزح  نیا  نینچمه  تسا  دـنک ) یم  ریـسفت  بزح  نیا  هک  روط  نآ   ) للم نامزاس 
یـسایس لیاسم  هنیمز ي  رد  رگراـک  بزح  یتاـباختنا  هماـنرب ي  تاـکن  نیرت  هتـسجرب  یناـملراپ ،  تاـباختنا  نیرخآ  رد  تسا .  فلاـخم 
تیمسر هب  ار  لیئارسا  هک  ناینیطسلف  زا  یتالیکـشت  اه و  تیـصخش   )) اب هرکاذم  يارب  یگدامآ  ناینیطـسلف :  صوصخ  رد  زا :  دوب  ترابع 

؛  دوجوم تالکـشم  ماگ  هب  ماگ  لـح  دـنراد ؛ )) لوبق  ار  تینما  ياروش  ياه 242 و 338  همانعطق  دـنفلاخم و  مسیرورت  اب  دنـسانش ،  یم 
ندرا و نایم  كرتشم  یـسایس  تیمکاح  یعون   )) هرابرد ي یقفاوت  هب  یباـیتسد  فدـه  اـب  ییاـهن  لـح  تارکاذـم  رد  ندرا  نداد  تکرش 

؛ )) دشاب هتـشاد  یگدامآ  لیئارـسا  اب  هدرتسگ  يراکمه  يارب  هک  ندرا )  دور  یبرغ  هنارک ي  رد  ینیطـسلف  لقتـسم  روشک  هن  و   ) نیطـسلف
تیملارحب برغ  لامـش  ندرا و  هرد ي   : )) هکنیا رب  دـیکءات  لیئارـسا ؛  تیمکاح  تحت  لـماک  روط  هب  سدـقملا  تیب  رهـش  ندـنام  یقاـب 

لیئارسا تسد  رد  یتایح  قطانم  یضعب  ندنام  یقاب  دنهد ؛ )) .  یم  لیکشت  ار  لیئارسا  تلود  یتینما  ياهزرم  لیئارـسا )  تیمکاح  تحت  )
رد زج  هب  يزاس  كرهـش  تایلمع  فقوت  دـنبرع ؛  ریغ  اهنآ  تیعمج  تیرثکا  هک  نویـستع ،  شوغ  سدـقملا و  تیب  رهـش  هموح ي  دـننام 

دهاوخ ینیشن  بقع  نآ  زا  لیئارسا  هک  یقطانم  رد  عقاو  ياه  كرهش  هب  ضرعت  مدع  نیمضت  ندرا و  دور  هرد ي  سدقملا و  تیب  یحاون 
صوصخ رد  لیئارـسا .  ياهزرم  زا  جراخ  رد  ینیطـسلف  ناگراوآ  لکـشم  لح  اهنآ ؛  نانکاس  تینما  تمالـس و  نیمـضت  نینچمه  درک و 

يدـنلب رد  لیئارـسا  نیـشن )  يدوهی  ياه  كرهـش   ) یماظن ریغ  یماظن و  روضح  همادا ي  يا ؛  هقطنم  طسو  لح  هار  کـی  داـجیا  هیروس : 
دوجوم ياه  كرهش  تیوقت  دنک ؛ ) یم  هرادا  دوخ  نیناوق  قباطم  ار  نآ  هدرک و  همیمض  ار  هقطنم  نیا  تساه  لاس  لیئارسا   ) نالوج ياه 
نیمضت تسنک ؛ )  رد  بزح  نیا  ناگدنیامن  یـسایس و  رتفد  بیوصت  تروص  رد   ) دیدج ياه  كرهـش  ثادحا  نالوج و  ياه  يدنلب  رد 

نیفرط و ياهورین  نایم  لیاح  داجیا  عیـسو ، )  قطانم   ) قطانم زا  يرایـسب  حالـس  علخ  دننام :  نوگانوگ  تامادقا  قیرط  زا  لیئارـسا  تینما 
یماظن هطلـس ي  زا  دازآ  تیمکاح ،  قح  ياراد  لقتـسم و  ینانبل  اب  حلـص  هدـهاعم ي  ياضما  نانبل :  صوصخ  رد  اهورین .  مجح  شهاک 

زا يریگولج  یتسیرورت و  تایلمع  هیلک ي  فقوت  لماش  یتینما  تامادـقا  یتسیرورت ؛  هناگیب و  یماظن  يورین  هنوگره  زا  یلاـخ  هیروس و 
رد لیئارسا  ياهورین  روضح  همادا ي  قیرط  زا  لیئارسا  یلامش  ياهزرم  زا  عافد  همادا ي  حلص ؛ )  هدهاعم ي  ياضما  ات   ) نآ ددجم  عورش 

همانرب ي رد  رگراک  بزح  یعامتجا ،  يداصتقا و  لیاسم  هنیمز ي  رد  رگید .  یـساسا  یتینما  مادقا  دنچ  نانبل و  بونج  یلاغـشا  هقطنم ي 
لوصا ساسا  رب  هک  یتوردتـسه  یمومع  یتلود و  یـصوصخ ،  شخب  هس  زا  بکرم  یتباقر ،  طلتخم  يداصتقا   )) ناـهاوخ شا  یتاـباختنا 
همانرب رد  رگراک  بزح  دـش .  دـنریگ )) هرهب  نآ  زا  ناسکی  روط  هب  ناگمه  دوش و  هرادا  ضیعبت  هنوگره  زا  رود  هب  تراـجت و  داـصتقا و 
میقتسم يداع و  ياه  تیلاعف  رد  ار  تلاخد  نیرت  مک  دهد ،  یم  لیکشت  هک  يا  هنیباک  تاباختنا ،  رد  يزوریپ  تروص  رد  درک  دهعت  شا 

یعامتجا تامدخ  موادت  موزل  رب  نینچمه  همانرب  نیا  رد  دنک .  شالت  يداصتقا  ياه  حرط  يزاس  یصوصخ  يارب  دشاب و  هتشاد  يداصتقا 
ود هعزانم ي  اب  هراومه  دوخ  نورد  رد  سیـسءات  ودـب  زا  رگراـک  بزح  دـش .  دـیکءات  نادنورهـش  هب  یمومع  شخب  تلود و  یناـمرد  و 

وربور یبرع  ياهروشک  ناینیطـسلف و  اب  حلـص  یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  صوصخ  رد  بزح  یـشم  طخ  دروم  رد  اهزاب  اهرتوبک و  حاـنج 
یـسایس همانرب ي  ( ، 1992  ) دـعب لاس  رد  تسنک  تاباختنا  يارب  یگداـمآ  روظنم  هب  لاـس 1991 و  رد  بزح  هرگنک ي  رد  تسا .  هدوـب 

نالوج ياه  يدنلب  عوضوم  اب  طابترا  رد  هژیو  هب  اوق  هنزاوم ي  نامز ،  نآ  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  رما  نیا  تفرگ .  رارق  دـییات  دروم  اهزاب 
يارب بزح  ياهدزمان  ندـیزگرب  فدـه  اب  هک  بزح  یلخاد  تاباختنا  رد  هدرک و  رییغت  عضو  نیا  اهدـعب  یلو  دوب .  اـهزاب  عفن  هب  رت  شیب 

زا هدـمآ ،  تسد  هب  ءارآ  رامـش  هدـش و  باـختنا  ياـهدزمان  دادـعت  ثیح  زا  اـهرتوبک  حاـنج  ناربـهر  تفرگ ،  تروص  تسنک  تاـباختنا 
هنیباک بیکرت  رد  لاس 1992  یناملراپ  تاباختنا  رد  رگراک  بزح  يزوریپ  زا  سپ  نتفرگ  شیپ  نیا  دـنتفرگ .  یـشیپ  اهزاب  حانج  ناربهر 
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تفای ساکعنا  دوب ،  فلاخم  بزح  یتاباختنا  همانرب ي  اب  اضعب  هک  یبرع  ياهروشک  ناینیطسلف و  اب  حلص  تارکاذم  لابق  رد  نآ  عضوم  و 
نانآ سءار  رد  اهزاب و  حانج  نارـس  نامز  نآ  رد  دـش .  هتفرگ  رـس  زا  اـهزاب ) اـهرتوبک و   ) حاـنج ود  تاـعزانم  لاـس 1994  همین ي  رد  . 

همانرب ي رد  هک  یقطانم  زا  لیئارـسا  ینیـشن  بقع  زا  يریگولج  فده  اب  موس ))  هار   )) مانب یهورگ  لیکـشت  هب  مادقا  ینالهک ،  رودـغیفا 
لیکشت اب  اهرتوبک  حانج  نارس  لباقم ؛  رد  دندومن .  یبرغ ،  هنارک  ای  نالوج  ياه  يدنلب  زا  معا  دش ؛  هدرب  مان  نآ  زا  اراکشآ  یتاباختنا ؛ 

هب نداد  نایاپ  یبرغ و  هنارک ي  طاقن  یضعب  نالوج و  زا  ینیشن  بقع  صوصخ  رد  همانرب  تاجردنم  حالـصا  ناهاوخ  فلاخم ،  یهورگ 
عفانم هدنیامن ي  رگراک ،  بزح  یتاباختنا ،  یبزح و  هاگیاپ  ظاحل  زا  دندش .  هدنیآ  رد  نیطسلف  لقتـسم  تلود  لیکـشت  اب  بزح  فلاخم 

رایـسب یتاباختنا  هاگیاپ  زا  هدوب و  نوگانوگ  ياهرـشق  تاقبط و  زا  لیئارـسا  هعماج ي  زا  یعیـسو  فیط  یـسایس  ياهوزرآ  لامآ و  ای )  ) و
رد یلو  دـنک ،  یم  حرطم  ارگ  پچ  یتسیلایـسوس  بزح  کـی  ار  دوخ  مه  زوـنه  بزح  نیا  دـنچ  ره  دـشاب .  یم  رادروـخرب  يا  هدرتـسگ 

رگراـک هقبط ي  ناـیم  رد  بزح  نیا  نینچمه  دوـکیل .  بزح  هـب  هـن  دـهد و  یم  يار  بزح  نـیا  هـب  رت  شیب  طـسوتم  هـقبط ي  تاـباختنا 
هب هک   ) لاس 1977 زا  يرـسارس  تاـباختنا  رد  نداد  يار  هوحن ي  هب  اـساسا  رما  نیا  تلع  تسا .  رادروخرب  يرت  مک  تیلوبقم  زا  ریگبدزم 

یبرغ نایدوهی  بلغا  تسا .  دعب  هب  تسا )  فورعم  راب  نیتسخن  يارب  دوکیل  بزح  ندیسر  تردق  هب  لیلد  هب  یـسایس ))  ياتدوک   )) لاس
هک یلاح  رد  دـنهد  يار  رگراک  بزح  عفن  هب  دـنراد  لیامت  دـنهد ،  یم  لیکـشت  ار  لیئارـسا  هعماـج ي  يـالاب  ياهرـشق  یلک  روط  هب  هک 

بزح نینچمه  دنهد .  یم  يار  یتسار  تسد  بازحا  دوکیل و  عفن  هب  دنا ،  هعماج  نییاپ  ياهرشق  وزج  الامجا  هک  یقرش  نایدوهی  تیرثکا 
بزح ینامزاس  راتخاس  دشاب .  یم  رادروخرب  تسا ،  بزح  نیا  هرطیـس ي  تحت  هک  ستوبیک  ياضعا  رت  شیب  دییات  تیامح و  زا  رگراک 

يزکرم هتیمک  دـهد ،  یم  هسلج  لیکـشت  رابکی  لاس  دـنچ  ره  هدوب و  يریگ  میمـصت  ناگرا  نیرت  یلاع  هک  هرگنک  زا :  دوش  یم  لیکـشت 
هک هناـخریبد  دـنیآ ،  یم  مه  درگ  هبترم  دـنچ  یلاـس  شیاـضعا  هرگنک ،  سـالجا  ود  ره  هلـصاف  رد  هک  يریگ  میمـصت  ناـگرا  نیرتـالاب 

رتـفد هرخـالاب  دـهد و  یم  لیکـشت  هسلج  ترورـض  هب  اـنب  تسا و  بازحا  روما  هرادا  يزکرم و  هتیمک  هرگنک ،  تاـبوصم  يارجا  لووسم 
باختنا روظنم  هب  ار  یتامدـقم  تاباختنا  ماظن  رگراک ،  بزح  ریخا ،  ياه  لاس  رد  دـشاب .  یم  بزح  ییارجا  يوزاب  نیرتالاب  هک  یـسایس 

تسا هتفریذپ  یتلود  یبزح و  مهم  ياه  تسپ  زا  يدادعت  یناملراپ و  تاباختنا  ياهدزمان  يریزو و  تسخن  يارب  بزح  يادیدناک  ربهر و 
دش هتشادرب  بزح  يربهر  رب  صاخ  يا  هدع  طلـست  یبلط و  راصحنا  هب  نداد  نایاپ  یـسارکومد و  يوس  هب  یمهم  ماگ  بزح  راک  نیا  اب  . 
رد ار  دوخ  تیعقوم  ات  دنتفای  تصرف  دش ،  یم  عییـضت  ناشقح  دوب  اه  لاس  هک  بزح  ياضعا  زا  هدع  نآ  دـمآراک و  هتـسیاش و  ناناوج  و 

نومیش لاس 1995 ، ) رخاوا  رد   ) هنیباک رد  رـضاح  رگراک  بزح  ياضعا  مان  دـنبای .  تسد  ساسح  ياه  تسپ  هب  دنـشخب و  دوبهب  بزح 
نب نیماینب  لحاش ،  شوم  ییابیل ،  دیواد  شیرحاخیم ،  راسیک ،  لیئارـسا  طموش ،  ماهاربا  كاراب ،  دوهیا  عافد ،  ریزو  ریزو و  تسخن  زرپ 

بزح ناگدنیامن  دادـعت  نیلیب  یـسوی  نومار و  میج  هنیـس ،  میارفا  راست ،  بوقعی  ماع ،  رب  يزوع  تیرتیـش ،  نومیـش  ریمناروا ،  رزیعیلا ، 
تسنک خارعم ،  زا  رفن  عومجم 32  زا  رفن   28 ( 1977  ) مهن تسنک  خارعم ،  زا  رفن  عومجم 56  را  رفن   47 ( 1969  ) متفه تسنک  رد  رگراک 

مهدزاود تــسنک  خارعم ،  زا  رفن  عوـمجم 44  زا  رفن   38 ( 1984  ) مهدزاـی تـسنک  خارعم ،  زا  رفن  عوـمجم 47  زا  رفن   40 ( 1981  ) مهد
 . رفن  44 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  رفن و   39 ( 1988)

ستریم بزح 

تسنک تاباختنا  س )   ) هناتسآ رد  لاس 1992 و  هم  هام  رد  هک  يونیـش  ستار و  مابم ،  بازحا  زا  لکـشتم  یناملراپ  یتاباختنا  هورگ  کی 
هملک لوا  فرح  زا  بکرم  تسا ،  یگدنزرـس  طاشن و  ینعم  هب  هک  ستریم  هژاو ي  دمآ .  دوجوب  دـش ،  رازگرب  لاس  نآ  رد  هک  مهدزیس 

قـالطا هورگ  دوخ  هب  سپـس  دوـب و  هورگ  نیا  یتاـباختنا  راعـش  ادـتبا  رد  ستریم )   . ) تسا ستار  هملک  رخآ  لوا و  فرح  ود  ماـبم و  ي 
 ، رگراک بزح  تبـسن  هب  هک  دشاب  یم  يدوهی  بلط  حلـص  ياه  هورگ  ندرک  هچراپکی  ستریم  هورگ  لیکـشت  زا  یلـصا  فده  دیدرگ . 
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سناش شیازفا  هجیتن  رد  تسنک و  ياه  یـسرک  زا  يرت  شیب  دادعت  بسک  دیما  هب  اه  هورگ  نیا  دـنراد .  يرت  هنایارگ  پچ  ياه  شیارگ 
رگیدـکی اب  نآ ،  ياج  هب  رگراک  بزح  ندومن  نیزگیاـج  تردـق و  زا  دوکیل  بزح  نتـشاذگ  راـنک  رد  ناـیارگ  پچ  هاـگودرا  تیقفوم 

داحتا زاس  هنیمز  یسایس ،  تاعوضوم  هب  تبسن  روکذم  بزح  هس  یلک  هاگدید  هباشت  دندیسر .  زین  دنتـساوخ  یم  هچنآ  هب  دندش و  دحتم 
هنایم يونیـش و  لاربیل  يابم ،  یتسیلایـسوس  بزح  هس  یعامتجا ،  يداصتقا و  لـیاسم  صوصخ  رد  دـنچ  ره  تسا  هدوب  رگیدـکی  اـب  اـهنآ 
لماش ستریم  هورگ  یـسایس  همانرب ي  لاس 1992 ) رد   ) یناملراپ تاباختنا  نیرخآ  رد  دـنراد .  مه  اب  يداـیز  ياـه  تواـفت  ستار  يور 
تهج رد  هچ   )) شیوـخ تشونرـس  نییعت  صوـصخ  رد  نیطـسلف  تلم  قـح   )) نتخانـش تیمـسر  هب  هـلمج - :  زا  دوـب  يا  هدـیدع  تاـکن 

 (( ندرا اب  یلاردفنک  داحتا   )) یتینما لیالد  هب  هک  نیطـسلف ))  لقتـسم  تلود  داجیا  تمـس  هب  هچ  ندرا و  اب  یلاردفنک  ای  یلاردف  يداحتا 
مه لوق و  رد  مه  هکنآ  زا  سپ   )) حلص تارکاذم  رد  فاس )   ) نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس  تکراشم  نتسنادن  دودرم  دراد - .  تیحجرا 

ییاهن لح  هار  نتفای  ندوب ؛  ماگ  هب  ماگ  تسا - )) .  هدرک  فقوتم  ار  یتسیرورت  تایلمع  هتخانش و  تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  دنک  لمع  رد 
تموکح لیکـشت  ماـگ  نیتـسخن  رد   )) رگید و فرط  زا  یبرع  ياـهروشک  ناینیطـسلف و  فرط و  کـی  زا  لیئارـسا  ناـیم  تالکـشم  يارب 

 . ددرگ یم  یقلت  تبثم  رما  کی  دشاب ،  ییاهن  لح  هار  زاس  هنیمز  لماک و  هکنآ  طرش  هب  یلاغشا ،  ياه  نیمزرس  رد  ینیطسلف  نادرگدوخ 
 (( نالوج صوصخ  رد  قفاوت  دروم  یقطنم و  طسو  لح  هار  کی   )) يارب لیئارسا  یگدامآ  يزاس - .  كرهش  تایلمع  يروف  فقوت  (( - 

لیئارـسا تختیاپ  ندوب  میـسقت  لباق  ریغ  دوش - .  یم  ینیـشن  بقع  نآ  زا  هک  یقطانم  مات  لماک و  حالـس  علخ  یتینما و  دیدش  تابیترت  - 
ینید لیاسم  یمامت  دش ،  دهاوخ  صخشم  حلص  هدهاعم ي  رد  هک  هنوگ  نامه  رهش ،  نیا  ییاهن  عضو  نییعت  رد  سدقملا  تیب  رهش  ینعی 

دنا هدرک  قفاوت  ستریم  هورگ  هدـنهد ي  لیکـشت  بازحا  یعامتجا  يداصتقا و  تاعوضوم  هنیمز ي  رد  دوش .  ظاحل  دـیاب  رهـش  يداژن  و 
ینامزاس ظاحل  هب  ستار ،  بزح  ربهر  ینولا  تیمالوش  دـنک .  لمع  عوبتم  بزح  رظن  هب  هجوت  اب  مادـک  ره  تسنک  رد  ناشناگدـنیامن  هک 

نیدنچ لیکشت  تسنک و  رد  شناگدنیامن  هورگ  قیرط  زا  ار  دوخ  كرتشم  ياه  تیلاعف  ستریم  دراد .  هدهع  رب  ار  ستریم  هورگ  تسایر 
دادـعت هب  هجوـت  اـب  هدـش  داـی  ياـه  هتیمک  رد  ستریم  هورگ  هلکـشتم  بزح  هس  ناگدـنیامن  راعـش  دـهد .  یم  ماـجنا  كرتـشم  هـتیمک ي 

 . ددرگ یم  نییعت  مهدزاود  تسنک  رد  اهنآ  ناگدنیامن 

مابم بزح 

داحتا اب  لاس 1948  رد  هک  تسا  یتسینویهص  یتسیلایسوس  بزح  کی  نارگراک )  دحتم  بزح  ای  تدیح  وئمه  میلاع  وبه  تگیلفم   ) مابم
اب هسیاقم  رد  هک  بزح  ودـنیا  دـمآ .  دوجو  هب  نویـست  یلاـعوب  ادوسه -  تودـحا  ریـصسته و  ریموشه  یتسینویهـص  يرگراـک  بزح  ود 

اه و تیصخش  زا  يا  هدع  رگید و  کچوک  يارگ  پچ  هورگ  دنچ  مامضنا  هب  دنتـشاد ،  يرت  شیب  هنایارگ ي  پچ  تالیامت  يابم  بزح 
داحتا نیا  دنداد .  لیکـشت  ار  مابم  بزح  دـحتم و  رگیدـکی  اب  لهچ ،  ههد ي  طساوا  رد  اناگاه  لک  هدـنامرف  هنیـس  یـشوم  اهنآ  سار  رد 
داـحتا ربارب  رد  عـضوم  صوـصخ :  رد  تاـفالتخا  نیا  دـمآ .  دـیدپ  نآ  فارطا  رد  یتاـفالتخا  تعرـس  هب  اریز  دوـبن ،  تیقفوـم  اـب  هارمه 

و ینیطـسلف ) ياه  کیرچ  تایلمع  یفالت  هب   ) راوجمه یبرع  ياهروشک  دـض  رب  هنایوج  ماقتنایماظن  تایلمع  ماـجنا  قباـس ، ))   )) يوروش
لاس رد  هک  نانچ  تفای  شیازفا  تدـش  هبفالتخا  ناـمز ،  تشذـگ  اـب  دوب .  توردتـسه  بزح و  رد  برع  نادنورهـش  تیوضع  نتفریذـپ 

رت شیب  لاسرد 1954  و  دیماجنا .  هنیـس  یـشوم  يربهر  هب  قباس  يوروش  داحتا  رادفرطتدش  هب  کچوک  هورگ  کی  ندش  ادـج  هب   1953
 ، قباس يوروش  داحتا  اـب  بزح  يدردـمه  هب  ضارتعا  دـندشجراخ .  ماـبم  بزح  زا  نویـست  یلاـع  وب  داوفعه -  تودـحا  بزح  ياـضعا 
رد برع  نادنورهـشتیوضع  شریذـپ  اب  نآ  يربهر  تقفاوم  یبرع و  ياهروشک  دـض  رب  هناـیوج  ماـقتنا  تایلمعتـسایس  اـب  بزح  تفلاـخم 
رد یلوتـسویپ  رگراک  بزح  يربهر  هب  نارگراک )  عمجت  خارعم (  هب  ماـبم  بزح  لاسرد 1969  دوب .  رما  نیا  لیالد  توردتـسه  بزح و 

کلسم مارم و  ظاحل  زا  داد .  لیکشتار  ستریم  هورگ  يونیـش ،  سترا و  هارمه  هب  لاسرد 1992  دیـشک و  رانک  عمجت  نیا  زا  لاس 1984 

یسایس بازحا  یتسینویهص -  www.Ghaemiyeh.comمیژر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هلحرم ي لاس 1969 ،  ات  سیـسات  ودب  زا  لوا  هلحرم ي  درک :  میـسقت  هلحرم  هس  هب  ناوت  یم  ار  مابم  بزح  خـیرات  یـسایس ،  یتدـیقع و 
لوا هلحرم ي  رد  نونک .  ات  خارعم  زا  ندیـشک  راـنک  ناـمز  زا  موس  هلحرم ي  نآ و  زا  ندیـشک  راـنک  اـت  خارعم  هب  نتـسویپ  ناـمز  زا  مود 

یعون داجیا  یپ  رد  ارگ ) مزیلایسوس  یتسینویهص  نارکفتم  زا   ) فخوروبریپ یعادبا  ياه  هشیدنا  رب  هیکت  اب  مابم  بزح  ( ، 1948  - 1969)
هعماـج ي داـجیا  نیطـسلف و  رد  ناـیدوهی  ندـمآدرگ  ناـهاوخ  بزح ،  رکفت ،  نـیا  اـب  دوـب .  مسیــسکرام  مزینویهــص و  ناـیم  ییارگمه 
بارعا و دوهی و  يرگراک  هقبط ي  ود  لماک  يراکمه  رگیدـکی ،  اب  تاقبط  زیمآ  تملاسم  ییورایور  قیرط  زا  یتاقبط  ریغ  یتسیلایـسوس 

یسایس عضاوم  صخاش  یگژیو  نآ ،  رت  شیب  تمسق  رد  مییوگب  رت  قیقد  ای  هلحرم  نیا  لوط  رد  دوب .  دیلوت  لیاسو  رب  نارگراک  هطلس ي 
تسایس اب  نینچمه  دوب .  برع  تیلقا  اب  بزح  نیا  راتفر  مابم و  بزح  یجراخ  یلخاد و  ياه  تسایـس  هیلک ي  اب  دیدش  تفلاخم  بزح ، 

یلاربیل و بازحا  ندرمـش  مدـقم  رطاخ  هب  بزح  نیا  زا  دومن و  یم  تفلاخم  رگیدـکی  اب  تاـقبط  همه ي  يراـکمه  رب  ینبم  ياـبم  بزح 
نیا ینابیتشپ  يابم و  بزح  يداصتقا  ياه  تسایس  اب  درک و  یم  داقتنا  تدش  هب  یفالتئا  هنیباک ي  لیکشت  رد  ارگ  پچ  بازحا  رب  یبهذم 
شیپ هک  ییاهراک  زا  يرایـسب  يراذگاو  یـصوصخ و  یتوردتـسه و  یتلود ،  شخب  هس  يراکمه  رب  ینتبم  يداصتقا  يزیر  یپ  زا  بزح 

يراذـگناینب اب  داضت  رد  ار  نآ  دوب و  ضرتعم  یتلود  یمـسر  ياهداهن  هب  دوب .  فلاخم  تفرگ  یم  ماجنا  رگراک  هقبط ي  هلیـسو ي  هب  رت 
یم تفلاخم  قباس  يوروش  داحتا  اب  يرادـبناج و  برغ  زا  هک  يابم  بزح  یجراخ  تسایـس  اب  تسناد .  یم  یتسیلایـسوس  هعماج ي  کی 

تموکح تاررقم  لیمحت  يرباربان و  ضیعبت و  اب  دیدنسپ .  یمن  ار  یبرع  ياهروشک  ربارب  رد  بزح  نیا  یتینما  ياه  تسایس  زین  و  درک ، 
مود هلحرم ي  رد  درک .  یم  تفلاخم  توردتـسه  یتسینویهـص و  بازحا  رد  نانآ  تیوضع  نتفریذـپن  لیئارـسا و  میقم  بارعا  رب  یماـظن 
شا يرکف  عضاوم  رد  رظندیدجت  نمض  مابم  بزح  هزور ، )  گنج 6   ) لیئارسا بارعا و  لاس 1967  گنج  لابند  هب  و  ( 1969  - 1984)

هب يرت  شیب  شیارگ  دـنچ  ره  درک ،  کـیدزن  رگراـک  بزح  هـب  ار  دوـخ  یـسایس  يرکف و  ظاـحل  هـب  هـتفرگ و  هلـصاف  مسیــسکرام  زا  ، 
 ، یبرع ياهروشک  ناینیطـسلف و  عوضوم  اب  دروخرب  رد  تشاد و  هعماج  تعاضب  یب  ياهرـشق  نارگراـک و  قوقح  زا  عاـفد  مزیلایـسوس و 

نیا هلحرم ،  نیا  لیاوا  رد  خارعم  هب  مابم  بزح  نتسویپ  اب  لاح  نیا  اب  داد .  ناشن  دوخ  زا  حلـص  ققحت  هب  رت  شیب  یتبغر  رتهب و  یعـضوم 
ریثات هب  رداـق  اـبیرقت  رگید  دـش و  لـح  رگراـک  بزح  عضاوم  تیوه و  رد  عقاو  رد  وداد  تسد  زا  ار  دوخ  زیاـمتم  عضاوم  تیوه و  بزح 
نتفای یپ  رد  مابم  بزح  نونکات ،  خارعم )  زا  ندیـشک  رانک  لاس   ) لاس 1984 زا  ینعی  موس  هلحرم ي  رد  دوبن .  مهم  لیاسم  رد  يراذـگ 

رب دـیکات  اب  بزح  نیا  تسا .  هدـمآرب  یـسایس  لیاسم  هنیمز ي  رد  رگراک  بزح  شقن  زا  زیامتم  یـشقن  ياـفیا  شیوخ و  لقتـسم  تیوه 
هب  ) یبرع ياهروشک  اب  حلـص  ناینیطـسلف و  قوقح  يزاس ،  كرهـش  یلاغـشا ،  ياهنیمزرـس  صوصخ  رد  رظن  راـهظا  یعاـمتجا ،  لـیاسم 

بزح زا  توافتم  هزات و  یطخ  دـشوک  یم  لیئارـسا ،  رد  بارعا  نایدوهی و  يربارب  رب  دـیکات  و  دـینک ) هعجارم  ستریم  یتاـباختنا  هماـنرب 
ياضعا ياهوزرآ  عفانم و  هدـنیامن ي  رـضاح  لاح  رد  یتاباختنا ،  یبزح و  هاگیاپ  ظاحل  هب  مابم  بزح  دـنک .  میـسرت  دوخ  يارب  رگراـک 

مابم بزح  یسایس  یعامتجا و  همانرب ي  هک  نارکفنشور  نارگراک و  زا  ینیعم  ياهرشق  مابم و  بزح  هب  هتسباو  يروشک  ستوبیک  شبنج 
يار عطاق  تیرثکا  هدوبن و  رادروخرب  يا  هدرتسگ  یتاباختنا  هاگیاپ  زا  مابم  بزح  دشاب .  یم  تسا ،  هدناشک  بزح  نیا  تمس  هب  ار  اهنآ  ، 

هدنیامن  19 لاـس 1949 )  ) تسنک نیتسخن  رد  ماـبم  بزح  دـنهد .  یم  لیکـشت  یبرغ )  ناـیدوهی   ) اهزانکـشا ار  بزح  نیا  هب  ناگدـنهد 
 : زا تسا  هدـش  لیکـشت  مابم  بزح  ینامزاس  راتخاس  تفای .  شهاک  رفن  هب 3  دادعت  نیا  لاـس 1998 )  ) مهدزاود تسنک  رد  یلو  تشاد 

سالجا ود  لیکشت  هلصاف ي  رد  هک  هرگنک ،  ياضعا  زا  بختنم  ییاروش  بزح ،  رد  يریگ  میمصت  ناگرا  نیرت  یلاع  ناونع  هب  هرگنک ؛ 
یفالتئا هنیباک  رد  لک .  هناـخریبد ي  یـسایس و  هتیمک ي  يزکرم ،  هتیمک ي  دـهد ،  یم  ماـجنا  ار  شیاـه  تیلووسم  فیاـظو و  هرگنک ، 

 . تسا ستریم )  یناملراپ  یتاباختنا -  هورگ  بوچراچ  رد   ) نابستریئای هنیباک ،  نیا  رد  رضاح  بزح  وضع  اهنت  لاس 1994 ) همین   ) ینونک
موس تسنک  یسرک ،   9 ( 1951  ) مود تسنک  یسرک ؛   15 ( 1949  ) لوا تسنک  تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یسرک  رامش 
متفه تسنک  یسرک ،   8 ( 1965  ) مشش تسنک  یسرک ؛   9 ( 1961  ) مجنپ تسنک  یسرک ،   9 ( 1959  ) مراهچ تسنک  یسرک ،   9 ( 1955)
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مهن تـسنک  خارعم ؛ )  یـسرک  عومجم 51  زا   ) یـسرک  8 ( 1973  ) متـشه تسنک  خارعم ؛ )  یـسرک  عومجم 56  زا   ) یـسرک  9 ( 1969)
مهدزای تسنک  خارعم ؛ )  یـسرک  عومجم 47  زا   ) یسرک  7 ( 1981  ) مهد تسنک  خارعم ؛ )  یـسرک  عومجم 32  زا   ) یسرک  5 ( 1977)

زا  ) یسرک  4 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  رد  یـسرک و   3 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  خارعم ، )  یـسرک  عومجم 44  زا   ) یـسرک  6 ( 1984)
 ( . ستریم یسرک  عومجم 12 

ستار بزح 

هناتـسآ ي رد  هک  تسا  بـلط  حالـصا  یتسینیوهـص  بزح  کـی  نادنورهـش )  قوـقح  تـسیل  اـی  حارزاـه  فوـیوخز  تامیـشیر   ) ستار
رت شیپ  ینولا  دـش .  سیـسات  ینولا  تیمالوش  يربهر  هب  رگراک  بزح  قباس  ياضعا  زا  يا  هدـع  طسوت  ( 1973  ) متشه تسنک  تاباختنا 

یتاباختنا تسیل  رد  وا  ماـن  لیئارـسا ،  تقو  ریزو  تسخن  بزح و  نیا  ربهر  ریامادـلگ  اـب  فـالتخا  لـیلد  هب  یلو  دوب  رگراـک  بزح  وضع 
رانک رگید  لیلد  دـشکب .  رانک  بزح  نیا  زا  ینولا  ات  دـش  ببـس  رما  نیمه  دـشن و  هداد  رارق  متـشه  تسنک  تاباختنا  يارب  رگراک  بزح 
بزح ياهدزمان  باـختنا  راـک  هک  ار  شنیزگ ))  هتیمک ي   )) دوبن رـضاح  بزح  نیا  يربهر  هک  دوب  نیا  رگراـک  بزح  زا  ینولا  ندیـشک 

متـشه و تسنک  تاباختنا  رد  دیامن .  ذاختا  راک  نیا  يارب  يرت  بسانم  هویـش ي  دنک و  لحنم  تشاد  هدهعرب  ار  یناملراپ  تاباختنا  يارب 
دوب هتشذگ  نآ  سیسات  زا  هام  دنچ  اهنت  هک  یلاح  رد  دنک  بحاصت  ار  تسنک  یـسرک  تسناوت 3  ستار  بزح  ناگمه ،  بجعت  نایم  رد 

يونیش بزح  زا  بعشنم  رگید  یهورگ  فایلاافول و  يربهر  هب  رگراک  بزح  زا  بعشنم  رگید  یهورگ  اب  ستار  بزح  لاس 1975 ،  رد  . 
رد درواین و  ماود  نادنچ  هدش  سیـسات  هزات  بزح  نیا  یلو  دنداد .  لیکـشت  فدـه )  ینعم  هب   ) دـعای مانب  دـیدج  یبزح  دـندش و  دـحتم 
زا رگید  يرامـش  فایلا و  تکرـش  و  فاس )   ) نیطـسلف شخب  يدازآ  ناـمزاس  اـب  طاـبترا  يرارقرب  رـس  رب  فـالتخا  تلع  هب  لاـس  ناـمه 
لاس تاباختنا  هناتـسآ ي  رد  دـیدرگ و  مالعا  لحنم  نیطـسلف ،  لیئارـسا و  نایم  حلـص  يارب  یلیئارـسا  ياروش  لیکـشت  رد  بزح  ياضعا 

شیب لیامت  رگراک  بزح  تبسن  هب  هک  لیئارـسا  رد  بلط  حلـص  ياهورین  ندرک  هچراپکی  فده  اب  يونیـش  مابم و  ستار ،  بازحا   1992
رب ستار  بزح  یلخاد ،  لیاسم  هنیمز ي  رد  دندروآ .  دوجو  هب  ار  ستار  هورگ  هدرک ،  فالتئا  رگیدـکی  اب  دـنراد ،  ییارگ  پچ  هب  يرت 

ناهاوخ هدرک و  دـیکات  تسا  هدـمآ  رـشب  قوقح  هیمالعا ي  رد  هک  هنوگ  نآ  اه  ناـسنا  یـساسا  قوقح  زا  عاـفد  یبهذـم و  ربج  اـب  هلباـقم 
یلماک يربارب  نانآ ،  تیسنج  داژن و  تیموق ،  تناید ،  زا  رظن  فرص  نادنورهش  همه ي  نیب  هک  ینوناق  نیودت  تسایس و  زا  نید  ییادج 

زا ینیـشن  بقع  يزاس و  كرهـش  تایلمع  يروف  فقوت  راتـساوخ  تینما ،  یجراخ و  تسایـس  صوصخ  رد  دشاب ،  یم  دنک ،  یم  رارقرب 
لیئارسا تینما  ققحت  روظنم  هب  عطاق  تامادقا  هتشر  کی  يارجا  هب  دقتعم  نینچمه  دشاب .  یم  حلص  ربارب  رد  یلاغشا  ياهنیمزرـس  رت  شیب 

یم شا  هدنیآ  يارب  تلم  نیا  هک  یمیمصت  ره  هب  نتشاذگ  مارتحا  دوخ و  تشونرـس  نییعت  رد  نیطـسلف  تلم  قح  نتخانـش  تیمـسر  هب  و 
راـشقا ناـیم  زا  یلک  روـط  هب  ستار  بزح  یتاـباختنا  یبزح و  هاـگیاپ  دـشاب .  یم  ستریم )  یتاـباختنا  هماـنرب ي  هـب  دـینک  هاـگن   ، ) دریگ
ییـالاب تیلوبقم  زا  ناـناوج  نیب  رد  دوـش و  یم  لیکـشت  نیـشنرهش  ناشیدـنا  تبثم  اـمومع  هفرم و  لاربـیل ،  هدرک ،  لیـصحت  يزانکـشا ، 

نهوک نار  دیرس و  یـسوی  ینولا ،  تیمالوش  لماش  بزح  وضع  هس  لاس 1994 ) همین ي   ) ینونک یفالتئا  هنیباـک ي  رد  تسا .  رادروخرب 
3 ( 1973  ) متـشه تسنک  تسنک ،  فـلتخم  ياـه  هرود  رد  بزح  ياـه  یـسرک  رامـش  دـنراد .  تکرـش  ستریم )  هورگ  بوچراـچ  رد  )

یسوی ندش  جراخ  اب  هک   ) یسرک  3 ( 1984  ) مهدزای تسنک  یسرک ؛   1 ( 1981  ) مهد تسنک  یسرک ؛   1 ( 1977  ) مهن تسنک  یسرک ؛ 
تسنک رد  یسرک و   5 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  تفای ؛ )  شیازفا  یـسرک  هب 4  دادعت  نیا  ستار ،  هب  نتـسویپ  رگراک و  بزح  زا  دـیرس 

 ( . ستریم یسرک  عومجم 12   ) زا یسرک   5 ( 1922  ) مهدزیس

يونیش بزح 
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زا يا  هدـع  داهنـشیپ  هب  لاـس 1974  رد  هک  تسا  لاربیل  یتسینویهـص  بزح  کـی  ور ) هناـیم  بزح  رییغت -  اـی  زاـکرمه  گـیلفم   ) يونیش
هک دـمآ  دوـجو  هب  یطیارـش  رد  بزح  نیا  دـش .  سیـسات  یکـسبوشریف  ياـخدرم  نیاتـشنب و  ور  نوـنمآ  اـهنآ  سار  رد  اـه و  تیـصخش 

تیلووسم هنوگره  زا  تموکح  هاگتـسد  ندرک  یلاخ  هناش  لیئارـسا و  بارعا و  لاس 1973  رد  گنج  جـیاتن  هیلع  يا  هدرتسگ  تاضارتعا 
هشیر ي هک  دنتـشاد  هدیقع  يونیـش  بزح  ناراذگناینب  دوب .  هتفرگارف  ار  لیئارـسا  یماظن ،  ياهورین  ندرک  دادملق  رـصقم  هنیمز و  نیا  رد 
همانرب ي کی  نآ ،  ندرک  فرط  رب  يارب  ددرگ و  یم  رب  لیئارـسا  یعامتجا  يرادا و  یـسایس ،  ماظن  كاـنرطخ  ياـه  یتساـک  هب  لکـشم 

دنترابع همانرب  نیا  لوصا  نیرت  مهم  دشاب .  یم  بزح  نیا  ياه  تیلاعف  يانبم  زین  زونه  هک  دندرک  نیودت  لصا ،  نیدنچ  نمضتم  یسایس 
نیمـضت روظنم  هب  تاـباختنا  ماـظن  حالـصا  هناـیم ؛  يا  هقطنم  لـح  هار  نتفاـی  روظنم  هب  راوجمه  یبرع  ياـهروشک  اـب  هرکاذـم  زاـغآ  زا : 

نیودت اهنآ ؛  درکلمع  رب  تراظن  يارب  مزال  نیناوق  عضو  بازحا و  ندرک  کیتارکومد  ناگدنهد ،  يار  لباقم  رد  ناگدـنیامن  تیلووسم 
تلود رارقتـسا  يداصتقا ،  ياه  تیلاعف  رد  تلود  تلاخد  نیرت  مک  نادنورهـش ؛  هیلوا ي  قوقح  نیمـضت  روظنم  هب  یـساسا  نوناق  کـی 

یگتسیاش و ساسا  رب  اهنت  یتلود  نادنمراک  هبتر ي  ياقترا  مادختـسا و  دنهد و  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  ربارب  رد  دارفا  تیلووسم  نوناق و 
ياه فاکـش  ندرکرپ  نادنورهـش و  یمامت  يارب  ناـسکی  تصرف  داـجیا  دـصق  هب  لیئارـسا  رد  یـشزومآ  ماـظن  حالـصا  ناـنآ ؛  درکراـک 

همانرب ي هب  دـینک  هاگن   ) یعاـمتجا یناـمرد و  تامدـخ  ددـجم  یهدـنامزاس  ياهدزمتـسد و  تاـیلام و  ماـظن  حالـصا  قیرط  زا  یعاـمتجا 
قباس سییر  نیدای  لاـفی  يربهر  هب  رییغت  يارب  یـسارکومد  شبنج  سیـسات  رد  لاس 1976  رخاوا  رد  يونیـش  بزح  ستریم )  یتاـباختنا 

هب ار  تسنک  نیا  یـسرک  تسناوت 15  لاس 1977 )  ) مهن تسنک  تاباختنا  رد  شبنج  نیا  درک .  تکرـش  لیئارـسا  حلـسم  ياهورین  داـتس 
 ، دش لیکشت  روکذم  تاباختنا  لابند  هب  نیگب  میخانم  تسایر  هب  یتسار  تسد  یفالتئا  هنیباک ي  رد  دیدرت ،  یتدم  زا  سپ  دروآ و  تسد 

جورخ نینچمه  نآ و  زا  رگید  راذگناینب  هورگ  دنچ  يونیـش و  بزح  ندـش  جراخ  یپ  رد  لاـس 1987  رد  شبنج  نیا  یلو  درک .  تکرش 
تیلاعف مادقا )  رییغت و   ) هامزویف يونیش  مان  اب  لقتسم و  روط  هب  یتدم  يونیش  بزح  دیشاپ .  ورف  درواین و  ماود  دایز  یفالتئا ،  هنیباک ي  زا 

هب لاس 1992  تاباختنا  هناتـسآ ي  رد  داد .  رییغت  ور ) هنایم  بزح  رییغت   ) زاکرمه تگیلفم  يونیـش -  هب  ار  دوخ  مان  لاس 1980  زا  درک و 
ياهرهـش طسوتم  هقبط ي  راشقا  یخرب  زا  يونیـش  بزح  یتاباختنا  یبزح و  هاگیاپ  دنداد .  لیکـشت  ار  ستریم  هورگ  ستار  مابم و  هارمه 

هنیباک رد  بزح  نیا  تسا .  رادروخرب  نایهاگشناد  دازآ و  لغاشم  نابحاص  ینابیتشپ  زا  يدودح  ات  بزح  نیا  دوش و  یم  لیکشت  گرزب 
بوچراچ رد  هنیباک  رد  وا  روضح  نیاتـشنبور و  نونما  رفن  کی  نیا  دراد .  تکرـش  رفن  کی  اـب  لاس 1994 ) همین ي   ) ینونک یفـالتئا  ي 
بوچراچ رد  ادتبا   ) یـسرک  5 ( 1997  ) مهن تسنک  تـسنک ،  فـلتخم  ياـه  هرود  رد  بزح  ياـه  یـسرک  دادـعت  تـسا .  ستریم  هورگ 

تسنک یسرک   2 ( 1981  ) مهد تسنک  شبنج ؛ )  نیا  زا  ندش  جراخ  زا  سپ  لقتسم  تروص  هب  سپـس  رییغت و  يارب  کیتارکومد  شبنج 
 ( . ستریم یسرک  عومجم 12  زا   ) یسرک  3 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک و   2 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ؛   3 ( 1984  ) مهدزای

نایارگ تسار  هاگودرا 

دوـکیل دریگ .  یم  رارق  یتـسار  تسد  بازحا  هاـگودرا  رد  رـضاح  لاـح  رد  دوـکیل  دوـش ،  یم  لیئارـسا  بازحا  زا  هک  يدـنب  میـسقت  رد 
 ، ایحته بازحا  دشاب .  یم  تسار  هیلا  یهتنم  ور  هنایم  بازحا  لصافدـح  بزح  نیا  هداد و  ياج  دوخ  رد  ینوگانوگ  یبزح  ياه  شیارگ 

 . دنور یم  رامش  هب  یتسار  بازحا  نیرت  یطارفا  خاک  هلحنم ي  تسرپداژن و  بزح  دوعی و  تدیلوم و  تموست ، 

دوکیل بزح 

ای ناـگدازآ  توریح -  هورگ  رت  شیپ  هـک   ) ناـگدازآ توریح و  بزح  ود  داــحتا  زا  لاـس 1973  رد  هک  ارگ  تسار  بزح  کـی  دوـکیل 
نیمزرس شبنج  هب  البق  هک  يرگراک  هورگ  دنچ  یمسر و  تسرهف  دازا و  زکرم  کچوک  بزح  ود  نامه  دندوب ، ) هداد  لیکشت  ار  لحاگ 
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تسنک لاس 1973  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  هک  نوراش  لارنژ  داهنشیپ  هب  بزح  نیا  تسا .  هتفرگ  لکـش  دندوب ،  هتـسباو  لیئارـسا  لماک 
نیگب میخانم  يربهر  هب  توریح  بزح  دوکیل ،  لیکـشت  ناوا  نامه  زا  دش .  لیکـشت  تسویپ ،  ناگدازآ  بزح  هب  داد و  افعتـسا  شترا  زا 
ینامز لاس 1985  رد  رما  نیا  دـنک .  مضه  دوخ  رد  دـعلبب و  ار  بازحا  ریاـس  تسناوت  رمـالارخآ  و  دوب ،  رادروخرب  تردـق  نیرت  شیپ  زا 

هک يدحاو  بزح  رد  ار  دوخ  شیوخ ،  لقتـسم  تالیکـشت  لالحنا  نمـض  دندرک  قفاوت  دوکیل  هدنهد ي  لیکـشت  بازحا  هک  داتفا  قافتا 
يارگ تسار  ياهورگ  بازحا و  یمامت  ندمآ  درگ  زا :  دنترابع  دوکیل  بزح  لیکـشت  زا  فده  دننک .  ماغدا  دـشاب ،  یم  توریح  بزح 

یسایس و ياه  همانرب  يارجا  تردق و  نتفرگ  تسد  هب  رگراک و  بزح  ندز  رانک  دصق  هب  یناملراپ ،  یتاباختنا -  هورگ  کی  رد  لیئارسا 
دنچ ره  دـبای .  تسد  مهم  نیا  هب  تاباختنا 1973  رد  تسناوتن  دوکیل  هتفای ي  سیـسات  هزات  بزح  یلو  نایارگ .  تسار  طسوت  يداـصتقا 
لاس تاباختنا  رد  یلو  دوب ؛  هدش  لزلزتم  تدـش  هب  لاس 1973  ربتکا  گنج  ياهدـمایپ  لیلد  هب  رگراک  بزح  تیعقوم  تاـباختنا  نیا  رد 

رد تلود  نیا  رد  ار  تردـق  لیئارـسا ،  خـیرات  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  دریگب و  یـشیپ  يرگراـک  شبنج  زا  تسناوت  دوـکیل  بزح   ، 1977
لاس زا  و  رییغت ) يارب  کیتارکومد  شبنج  تکراشم  و   ) یبهذـم بازحا  اب  فالتئا  اـب  ات 1981  لاـس 1977  زا  بزح  نیا  تفرگ .  تسد 

عیـسو تایلمع  هب  تسد  تدـم  نیا  یط  داد و  لیکـشت  ار  لیئارـسا  هنیباک ي  ارگ ،  تسار  یبهذـم و  بازحا  اب  فالتئا  اب  ات 1984   1981
 (( یـسایس ياتدوک   )) هب لاـس 1977  تاـباختنا  یپ  رد  شندیـسر  تردـق  هب  هک  دوکیل  بزح  دز .  يرتخاـب  هنارک ي  رد  يزاـس  كرهش 

ندمآ دیدپ  ياه 1984 و 1988 و  لاس  تاباختنا  لابند  هب  یلو  دز .  اتدوک ))  )) کـی هب  تسد  زین  داـصتقا  هصرع ي  رد  دـش ،  فیـصوت 
هنیباک ي لیکـشت  هب  زیزگان  دوکیل  بزح  نایارگ ،  پچ  هاگودرا  یبهذـم و  یلم و  نایارگ  تسار  هاگودرا  نایم  ربارب ،  اـبیرقت  یتیعـضو 

راذگاو رگراک  بزح  ینعی  شبیقر  هب  ار  تردق  راچان  هب  دروآ و  تسد  هب  ارآ  تیرثکا  تسناوتن  رگراک  بزح  تکراشم  اب  یلم  تدحو 
یتاباختنا همانرب ي  تاـکن  نیرت  هتـسجرب  لاـس 1992 ، )  ) یناـملراپ تاـباختنا  نیرخآ  رد  تسویپ .  تلود  نیفلاـخم  فوفـص  هب  هدرک و 

اب هارمه  یگدـنز  زا  دوهی  تلم  دـیدرت  لباق  ریغ  یگـشیمه و  قح  زا :  دوب  ترابع  تینما  یجراـخ و  تسایـس  هنیمز ي  رد  دوکیل ،  بزح 
ات هزغ و  زاون  و  يرتخاب )  هنارک ي   ) هرماس ادوهی و  رب  تیمکاح  رد  لیئارسا  تلود  قح  لیئارسا ؛  نیمزرس  حالطـصا  هب  رد  تینما  حلص و 

دیوید پمک  همانتقفاوم ي  هب  هنیباـک  لیکـشت  تاـباختنا و  رد  يزوریپ  تروص  رد  دوکیل  بزح  تسـشن .  دـهاوخن  ياـپ  زا  رما  نیا  ققحت 
نیمزرـس یگچراـپکی  نماـض  تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هب  دـیوید  پمک  هماـنتقفاوم ي  رد  هک  نادرگدوخ  تالیکـشت  دوـب .  دـهاوخ  دـنبیاپ 

تشونرـس و نییعت  قـح  ینعم  هب  روکذـم  تموـکح  تالیکـشت  تسا .  نآ  رد  ینیطـسلف  لقتـسم  روـشک  لیکـشت  مدـع  یبرغ و  لیئارـسا 
هب یبایتسد  فدـه  اب  تارکاذـم  يریگرـس  زا  يارب  دوکیل  شالت  تسین .  ینیطـسلف  لقتـسم  روشک  داجیا  ای  تیمکاح  قح  زا  يرادروخرب 
هب لیئارـسا  ارهاظ  تسا و  هزغ  راون  و  يرتخاب )  هنارک   ) هرماس ادوهی و  رد  نکاـس  ياـه  برع  نادرگدوخ  تالیکـشت  هنیمز ي  رد  یقفاوت 

میسقت لباق  ریغ  تختیاپ  سدقملا  تیب  رهـش  دنام .  دهاوخ  یقاب  نانبل  بونج  یلاغـشا  راون  رد  نانچمه  لیلجلا  هقطنم  تینما  نیمات  روظنم 
هب تقو  هنیباک ي  داهنـشیپ  هب  انب   ) مهد تسنک  هبوصم ي  هب  هجوت  اب  نالوج  ياـه  يدـنلب  رب  لیئارـسا  لـماک  تیمکاـح  اـب  تسا  لیئارـسا 

لیئارسا نیمزرس  رسارس  رد  ار  يزاس  كرهش  تایلمع  دوکیل  بزح  هقطنم ؛  نیا  رب  لیئارـسا  نیناوق  يارجا  رب  ینبم  دوکیل ) بزح  يربهر 
بزح داصتقا ،  هصرع ي  رد  درک .  دهاوخ  شالت  هدش  ثادحا  ياه  كرهـش  تفرـشیپ  هعـسوت و  يارب  تفرگ و  دهاوخ  رـس  زا  تردق  اب 

رد عیرست  اهنآ و  نارگراک  یقوقح و  یقیقح و  دارفا  هب  یتلود  تاسس  ؤم  اه و  تکرش  شورف  ناهاوخ  شا  یتاباختنا  همانرب ي  رد  دوکیل 
قودنـص نارامیب و  قودنـص  يرگراک ،  ياه  هیداحتا  طابترا  کـف  توردتـسه ،  صوصخ  رد  دوب و  اـه  کـناب  رد  تلود  ماهـس  شورف 

توریح و هب :  دـینک  هاگن  نینچمه   ) دـش راتـساوخ  ار  تلود  هب  یعاـمتجا  نیمءاـت  ناـمرد و  تشادـهب و  روما  يراذـگاو  ناگتـسشنزاب و 
نیگب مکحتسم  تیعقوم  دوب .  رارقتـسا  تابث و  اب  هارمه  بزح  نیا  رب  نیگب  میخانم  تسایر  دوکیل ،  یلخاد  عاضوا  ظاحل  زا  ناگدازآ . ) 

هرانک اب  یلو  دوب .  رارقتـسا  تابث و  نیا  لیلد  مهم  تامیمـصت  ذاختا  بزح و  یـسایس  یـشم  طخ  نییعت  رد  وا  رظن  ندوب  باطخلا  لصف  و 
تاعزانم یتاـبث و  یب  اـب  ریخا  ههد  رد  بزح  نیا  دوکیل ،  سار  رد  ریماـش  قاحـسا  نتفرگ  رارق  لاس 1983 و  رد  تسایـس  زا  نیگب  يریگ 
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 - ریماش حانج   ) حاـنج هس  هب  لـیلد  نیمه  هب  دـنک و  مکحتـسم  بزح  رد  ار  شتیعقوم  تسناوتن  ریماـش  تسا .  هدوب  وربور  یناوارف  ینورد 
رـس رب  حانج  هس  نیا  ناربهر  دـش .  میـسقت  دوش ) یم  لیکـشت  یقرـش  نایدوهی  زا  رتشیب  هک  يویل  دـیوید  حانج  نوراش و  حاـنج  سنرآ ، 

رد بزح  تسکـش  هب  رما  نیا  هک  دـنتخادرپ  ییورایور  تباقر و  هب  رگیدـکی  اب  بزح  تسایر  بحاـصت  رترب و  تیعقوم  تردـق و  بسک 
روظنم هب  هک  یتامدـقم  تاـباختنا  رد  دـش .  جراـخ  بزح  زا  سنرآ  تسکـش ،  نیا  لاـبند  هب  دـش .  رجنم  لاس 1992  یناملراپ  تاـباختنا 

 ، دـش رازگرب  بزح  ياضعا  یمامت  تکرـش  اـب  لـیروآ 1993 و  رد  يریزو )  تـسخن  تـسپ  يارب  وا  يدزماـن  و   ) بزح سییر  باـختنا 
تـسایر ود ،  نیا  یلو  دریگ .  یـشیپ  يویل  دـیوید  نوراش و  رب  تسناوت  سنرآ  ریماش -  حاـنج  صخاـش  نارـس  زا  یکی  وهاـیناتن  نیماـینب 

درک دنهاوخ  شالت  هدنیآ  تاباختنا  يرازگرب  زا  شیپ  ات  بزح  تسایر  زا  وا  لزع  يارب  هک  دندرک  مالعا  دنتفریذپن و  بزح  رب  ار  وهایناتن 
یخرب صوصخ  رد  رگید  يوس  زا  دوکیل  بزح  نارـس  ریاـس  وهاـیناتن و  وسکی و  زا  شنارادـفرط  يوـیل و  نیب  سراـم 1995 ،  رخاوا  رد  . 
روظنم هب  دـناد و  یمن  دوخ  هناخ ))   )) ار دوکیل  بزح  رید  درک  مالعا  يویل  نآ  لابند  هب  هک  داد  خر  يداح  فـالتخا  یناـمزاس ،  لـیاسم 

هتبلا دش .  دـهاوخ  يریزو  تسخن  تسپ  بحاصت  يارب  تباقر  دراو  اصخـش  يدـیدج  شبنج  لاس 1996  يرـسارس  تاباختنا  رد  تکرش 
دادـعت تیاـمح  زا  شتامادـقا  رد  يویل  دـشن .  جراـخ  تسنک  رد  بزح  نیا  یناـملراپ  هورگ  زا  دوکیل ،  يربـهر  اـب  قفاوت  ساـسارب  يویل 

دوکیل و بزح  زا  شباعـشنا  يویل  هک  دـننک  یم  ینیب  شیپ  نارظان  زا  يرایـسب  هدوب و  رادروخرب  دوکیل  وضع  یقرـش  ناـیدوهی  زا  يداـیز 
زا دوکیل  یبزح  یتاـباختنا و  هاـگیاپ  درک .  دـهاوخ  مـالعا  بساـنم  ناـمز  رد  لاس 1996 و  تاـباختنا  زا  شیپ  ار  دـیدج  شبنج  سیـسات 

عاـبتا بلغا  ار  دوکیل  بزح  ناراداوه  نارادـفرط و  دوـش .  یم  لیکـشت  ناتـسدیهت  طـسوتم و  راـشقا  نادـنمتورث ،  زا  نوگمهاـن  یبـیکرت 
يرسارس تاباختنا  رد  دنهد .  یم  لیکشت  دنا ،  نییاپ  حطس  رد  یعامتجا  تیعقوم  گنهرف و  حطـس  دمآرد ،  ظاحل  هب  هک  یقرـش  فیاوط 

مدرم زا  یتیرثکا  سدقملا و  تیب  افیح و  ویوآ ،  لت  ینعی  لیئارـس  گرزب ا  رهـش  هس  رد  ناگدنهد  يار  زا  ییالاب  دصرد  الومعم  یلحم  و 
زا یهبانتعم  رامـش  نینچمه  دـنهد .  یم  يار  دوکیل  عفن  هب  دنتـسه ) یقرـش  نایدوهی  زا  اهرهـش  نیا  ناـنکاس   ، ) دـشر لاـح  رد  ياـهرهش 

3500  ) هرگنک زا  دوکیل  بزح  ینامزاس  راتخاس  دـنهد .  یم  يار  دوکیل  هب  دـنراد ،  یطارفا  يا  هقرف  ياـه  شیارگ  هک  يدوهی  نویبهذـم 
هتیمک مان  هب  یلو  دوش  یم  لیکـشت  هرگنک  ياضعا  نامه  زا   ) يزکرم هتیمک  بزح ،  ناـگرا  نیرت  یلاـع  ناونع  هب  لاس 1994 ) رد  وضع 

ار یتامدقم  تاباختنا  ماظن  دوکیل  بزح  ریخا  ياهلاس  رد  دوش .  یم  لیکشت  وضع )  61  ) هناخریبد و  وضع )  400  ) یسایس رتفد  يزکرم ، ) 
 ، یلحم تارادا  نایدـصتم  تسنک ،  رد  تیوـضع  ياـهدزمان  يریزو ،  تسخن  تسپ  يارب  شدزماـن  بزح و  سیئر  ندـیزگرب  روـظنم  هـب 
 ، تسنک فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یسرک  رامش  تسا .  هتفریذپ  فلتخم  ياهرهش  رد  بزح  ياهاروش  ياضعا  هرگنک و  ياضعا 

40 ( 1984  ) مهدزای تسنک  یسرک ؛   48 ( 1981  ) مهد تسنک  یـسرک ؛   43 ( 1977 ( ؛  مهن تسنک  یـسرک ؛   39 ( 1973  ) متشه تسنک 
 - 1 میزادرپ :  یم  دوکیل  هدـنهد  لیکـشت  هدـمع  بازحا  یفرعم  هب  راـصتخا  هب  نوـنکا  یـسرک .   32 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یـسرک و 

 ، لیئارـسا تلود  سیـسات  مالعا  اب  ناـمزمه  لاـس 1948  رد  هـک  تـسارگ  هـقرف  یطارفا  تـسار  بزح  کـی  يدازآ )   ) توریح توریح : 
لیکشت زا  سپ  دش .  يراذگناینب  نیگب  میخانم  لک  یهدنامرف  هب  یموق )  یماظن  نامزاس  ای  یموئل  ییافـشت  نوگرا   ) لتی نامزاس ا  طسوت 
سیـسات مالعا  زا  لبق  هک  یتسار  تسد  یطارفا  ياههورگ  یماظن و  ياهنامزاس  ریاس  درک و  لـحنم  ار  دوخ  روکذـم  ناـمزاس  بزح ،  نیا 

رد هک  دوب  یحالصا  شبنج  هدیئاز  نامزاس  هشیدنا و  ثیح  زا  لتیا  نامزاس  هکنیا  مغر  هب  و  دنتسویپ .  بزح  نیا  هب  دندوب ،  لاعف  لیئارسا 
ار بلط  حالصا  بزح  بزح ،  نیا  نارـس  توریح ،  بزح  لیکـشت  اب  یلو  دوب ،  هدش  سیـسات  یکـسنتپاچ  ریمیدالو  يوس  زا  لاس 1925 
هب بزح  ود  لاس 1949  تاباختنا  رد  دنیامنن .  يراکمه  نآ  اب  دنداد  حیجرت  هتفرگ و  هدیدان  تشاد ،  دوجو  لیئارسا  رد  نامز  نآ  رد  هک 
لاس رد  یلو  دـندش .  دـحتم  رگیدـکی  اب  لاـس 1950  رد  بلط  حالـصا  بزح  توریح و  بزح  دـندرک .  تکرـش  نآ  رد  هناگادـج  روط 
لاس نآ  رد  دش .  وربور  باعشنا  کی  اب  توریح  بزح  لاس 1966  رد  دندش .  ادج  توریح  بزح  زا  بلط  حالصا  بزح  نارس   ، 1951
روما هرادا  هوحن  صوصخ  رد  نیگب  رکلمع  هب  ضارتعا  رد  ریمت  لیئومـش  يربهر  هب  تسنک  وضع  هس  هلمج  زا  بزح  ياـضعا  زا  يراـمش 
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لاـس 1965 رد  دــندرک .  يراذــگناینب  ار  دازآ )) زکرم   )) بزح لاـس 1967 ،  رد  هدـع  نیا  دـنتخادرپ .  وا  اـب  نـیگب  درکلمع  هـب  بزح ، 
تـسرهف بازحا  مامـضنا  هب  بزح  ود  نیا  لاس 1973  رد  دـنداد .  لیکـشت  ار  لحاگ ))   )) هورگ ناـگدازآ  بزح  تکراـشم  اـب  توریح 

 ، دوکیل لحاگ و  هورگ  ود  ره  رد  دنداد .  لیکشت  ار  دوکیل  هورگ  لیئارسا ))  لماک  نیمزرس  شبنج   )) زا یهورگ  دازآ و  زکرم  یمـسر و 
رد دوخ و  تصـش  ههد  همین  ات  هاجنپ  ههد  یتاباختنا  ياه  هماـنرب  رد  توریح  تسا .  هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  تردـق  نیرتشیب  توریح  بزح 
رد عقاو  ياهنیمز  یخرب  لماش   (( ) شا یخیرات  ياهزرم  رد  لیئارـسا  نیمزرـس  یگچراـپکی   )) راتـساوخ تینما  یجراـخ و  تسایـس  هنیمز 
زا يریگولج  زین  اهزرم و  يزاس  مارآ  روظنم  هب  یبرع  ياهروشک  دض  رب  لاعف  یماظن  تسایـس  لامعا  تهج  ندرا )  قرـش  يرتخاب  هنارک 

تامادقا هیاپ  رب  يداصتقا  ققحت  ناهاوخ  توریح  یعامتجا ،  يداصتقا و  لیاسم  صوصخ  رد  دوب .  هدش  ینیطـسلف  ياه  کیرچ  تایلمع 
هک یلم  داصتقا  کی  هلیسوب  یصوصخ  یتوردتـسه و  یتلود ،  شخب  هس  رب  ینتبم  يداصتقا  ماظن  ندرک  نیزگیاج  دازآ و  تباقر  يدرف و 

یعامتجا يداصتقا و  لیاسم  هنیمز  رد  بزح  ياه  هتساوخ  رگید  زا  دوب .  دشاب ،  يدحاو  نوناق  عبات  هدوب و  هتخیمآ  مهرد  شرـصانع  همه 
حرط نیا  تیکلام  يراذـگاو  يرگراک و  هیداحتا  کی  ناونع  هب  نآ  شقن  توردتـسه و  يداصتقا  یملع  يرظن و  ياه  حرط  ندرک  ادـج 

قودنـص طاـبترا  کـف  ندرک و  یلم  راتـساوخ  نینچمه  توریح  دوب .  دوش ،  یم  داـجیا  روظنم  نیدـب  هک  ینواـعت  ییاـه  هیداـحتا  هب  اـه 
دوب و هدش  دهد ،  یم  هیارا  تلود  هک  یعامتجا  ینامرد و  تامدـخ  رد  نآ  ماغدا  توردتـسه و  زا  یگتـسشنزاب  ياه  قودنـص  نارامیب و 

ياه یـسرک  رامـش  تشاد .  دـیکات  دوهی  نید  ياهـشزرا  هب  نتـشاذگ  مارتحا  موزل  رب  بزح  نیا  تموکح ،  اـب  نید  طاـبترا  صوصخ  رد 
8 ( 1951  ) مود تـسنک  یـسرک ؛  ( 1949  ) لوا تسنک  تـسنک ،  فـلتخم  ياـه  هرود  رد  دوـکیل ) رد  ماـغدا  زا  شیپ  اـت   ) توریح بزح 

مشش تسنک  یـسرک ؛   17 ( 1961  ) مجنپ تـسنک  یـسرک ؛   17 ( 1959  ) مراـهچ تسنک  یـسرک ؛   15 ( 1955  ) موـس تسنک  یـسرک ؛ 
2 لحاگ . )  هورگ  یسرک  عومجم 26  زا   ) یسرک  15 ( 1969  ) متفه تسنک  لحاگ ؛ )  هورگ  یسرک  عومجم 26  زا   ) یسرک  15 ( 1965)

نیا تسا .  لیئارـسا  يور  هنایم  بازحا  هلمج  زا  لیئارـسا )  لاربیل  بزح  ای  تیلیئزـسیه  تیلاربله  اگلفمه   ) ناـگدازآ بزح  ناـگدازآ :  - 
دش لیکشت  ور ، )) هنایم  بزح  یمومع -  ياهتسینویهص  داحتا   )) بزح يرگید  ورشیپ و  بزح  یکی  بزح ،  ود  زا  لاس 1961  رد  بزح 

بزح دـش .  سیـسات  لاـس 1931  رد  تشاد و  ماـن  یموـمع  ياهتـسینویهص  بزح  هـک  دـندوب  بزح  کـی  لـصا  رد  روکذـم  بزح  ود  . 
نمزیاو مییح  يربهر  هب  فلا )   ) هورگ ب . )   ) هورگ و  فلا )   ) هورگ دـش :  میـسقت  هورگ  ود  هب  هورگ  ههد 30  رد  یمومع  ياهتسینویهص 

طباور هک  نیکـشیسا  مخاـنم  يربـهر  هب  ب )   ) هورگ درک و  یم  يراـکمه  نآ  اـب  دوـب و  رتـکیدزن  یتسینویهـص  يرگراـک  شبنج  هب  هـک 
دحتم رگیدکی  اب  اددجم  ههد 40  لیاوا  رد  هورگ  ود  نیا  درک .  یم  يراکمه  نآ  اب  تشاد و  ارگتسار  بلط  حالـصا  شبنج  اب  يرتکیدزن 
رگید کچوک  بزح  ود  تکراشم  اب  فلا  هورگ  لاس 1948  رد  دندش .  ادج  مه  زا  رگید  رابکی  تافالتخا ،  دیدشت  لیلد  هب  یلو  دـندش 

 . دـنداد لیکـشت  ار  ور )) هناـیم  بزح  یمومع -  یتسینویهـص  داـحتا   )) بزح رگید ،  هورگ  دـنچ  يراـکمه  اـب  هورگ ؛  ورـشیپ و  بزح  ، 
داحتا نیا  اما  دندرک .  سیـسات  ار  ناگدازآ  بزح  هدش  دحتم  رگیدکی  اب  روکذـم  بزح  ود  لاس 1961  رد  میتفگ ،  رتشیپ  هک  هنوگناـمه 

سیسات يارب  توریح  ياضعا  رتشیب  لحاگ ،  هورگ  سیسات  يارب  توریح  بزح  اب  بزح  نیا  نارس  تقفاوم  لابندب  درواین و  ماود  نادنچ 
هب داتشه  ههد  لیاوا  رد  هتفای  لیکـشت  هزات  بزح  دنداد .  لیکـشت  لقتـسم  لاربیل  بزح  مانب  يدیدج  بزح  دنتفر و  رانک  ناگدازآ  بزح 

هورگ سپـس  لحاگ و  هورگ  بوچراچ  رد  ادـتبا  ناگدازآ  بزح  مان  اب  ور  هناـیم  بزح  یمومع -  ياهتـسینویهص  داـحتا  تسویپ .  خارعم 
اب دوکیل ،  بوچراچ  رد  ناگدازآ  بزح  دش .  ماغدا  توریح  بزح  رد  داتشه  ههد  مود  همین  رد  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  دوکیل 

نورد یفلتخم  ياه  حانج  داجیا  هب  رما  نیمه  دوب و  وربور  رترب  ياهتیعقوم  بزح و  تسایر  بحاصت  رـس  رب  شیاضعا  هفقو  یب  تاـعزانم 
زا یعادوم  قاحـسا  يربـهر  هب  ناـگدازآ  بزح  ياـضعا  زا  یهورگ  لاس 1992 ،  یناـملراپ  تاـباختنا  هناتـسآ  رد  دـش .  رجنم  بزح  نیا 

ندرواین تسدـب  لیلد  هب  روکذـم  بزح  تاباختنا ،  زا  سپ  یلو  دـنداد  لیکـشت  ون  لاربیل  بزح  ماـن  هب  هزاـت  یبزح  دـندش و  ادـج  دوکیل 
دندوب هعماج  راد  هیامرس  طسوتم و  تاقبط  نایم  زا  ناگدازآ  بزح  نارداوه  اضعا و  دش .  لحنم  تسنک  هب  دورو  يارب  مزال  ءارآ  دصرد 
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؛  تلود تلاخد  لقادـح  اب  یـصوصخ  شخب  تیلاعف  رب  یکتم  داـصتقا  دوب :  ریز  دراوم  لـماش  بزح  نیا  یعاـمتجا  يداـصتقا -  هماـنرب  . 
؛  يرگراک تاعزانم  لح  روظنم  هب  يرابجا  يرواد  نآ ؛  يداصتقا  شقن  زا  یگراـک  هیداـحتا  کـی  ناونع  هب  ترودتـسه  شقن  کـیکفت 

هورگ سپس  لحاگ و  هورگ  يوس  زا  تسخن  دراوم  نیا  تلود .  یـساسا  نوناق  نیودت  یعامتجا و  نیمات  یتشادهب و  تامدخ  ندرک  یلم 
 ، دوکیل ای  لحاگ  بوچراچ  رد  هچ  توریح ،  بزح  ناگدازآ و  بزح  نایم  یعامتجا ،  یـسایس و  لیاسم  هنیمز  رد  دش و  هتفریذپ  دوکیل 

مجنپ تسنک  دوکیل : ) لیکـشت  زا  شیپ  ات   ) تسنک فلتخم  ياه  هرود  رد  ناـگدازآ  بزح  ياـه  یـسرک  رامـش  دراد .  دوجو  رظن  قاـفتا 
عومجم 26 زا   ) یـسرک  11 ( 1969  ) متفه تـسنک  لـحاگ ؛ )  یـسرک  عومجم 26  زا   ) یـسرک مشـش 11  تسنک  یـسرک ؛   17 ( 1961)

مـشش تسنک  خارعم : )  هب  نتـسویپ  زا  شیپ  اـت   ) تسنک فلتخم  ياـه  هرود  رد  ون  لاربیل  بزح  ياـه  یـسرک  رامـش  لـحاگ . )  یـسرک 
زکرم  - 3 یسرک .   1 ( 1977  ) مهن تسنک  و  یـسرک ؛   4 ( 1973  ) متشه تسنک  یـسرک ؛   4 ( 1969  ) متفه تسنک  یـسرک ؛   5 ( 1965)

ریمت لیئومـش  يربهر  هب  یهورگ  طسوت  لاس 1967  رد  هک  تسا  یتسار  تسد  بزح  کـی  یـشفوحه )  زاـکرمه  اـی   ) دازآ زکرم  دازآ : 
یتاحالـصا يارجا  تساوخرد  توریح و  بزح  تقو  ربهر  نیگب  مخاـنم  هنادبتـسم  طلـست  هب  ضارتـعا  تلع  هب  هورگ  نیا  دـش .  سیـسات 

ود تسناوت  دازآ  زکرم  بزح  لاس 1969 ،  تاباختنا  رد  دـندوب .  هدـش  جارخا  روبزم  بزح  زا  بزح ،  روما  هرادا  هوحن  رد  کـیتارکومد 
هتفای سیسات  هزات  لکشت  نیا  زا  یشخب  ناونع  هب  درک و  تکرـش  دوکیل  لیکـشت  رد  لاس 1973  رد  دنک و  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک 

زا دازآ ،  زکرم  مان  ظفح  نمض  ریمت  لیئومش  يربهر  هب  لوا  هورگ  دش :  میـسقت  هورگ  ود  هب  دازآ  زکرم  بزح  لاس 1975 ،  رد  دمآرد . 
كاتسوش رزیمیلا  يربهر  هب  رگید  هورگ  اما  ودرک  تکرش  رییغت  يارب  کیتارکومد  شبنج  سیسات  رد  لاس 1967  رد  دش و  جراخ  دوکیل 

لیئارسا هچراپکی  نیمزرس   )) هورگ یمسر و  تسرهف  بزح  تکراشم  اب  لاس 1976  رد  دنام و  یقاب  دوکیل  بزح  رد  لقتـسم  زکرم  مان  اب 
لاس رد  تیتخلممه )  هامیشره  ای   ) یمـسر تسرهف  بزح  یمـسر :  تسرهف   - 4 دندرک .  سیـسات  دوکیل  بوچراچ  رد  ار  ماعل  بزح  (( 
بزح نیا  ياضعا  زا  رتشیب  میمـصت  هب  ضارتعا  رد  هک  نویروگ  نب  دـیوید  يربهر  هب  یفار  بزح  قباس  ياضعا  زا  يرامـش  طسوت   1968
بزح دـش .  لیکـشت  دـندوب ،  هدـش  جراخ  بزح  زا  رگراک ،  بزح  سیـسات  رد  ادوفعه  تودـحا  ياـبم و  بازحا  اـب  تکراـشم  رب  ینبم 

رد بزح  نیا  لاس 1973  رد  دنبای .  هار  تسنک  هب  دنتسناوت  شیاهدزمان  زا  نت  درک و 4  تکرش  لاس 1969  تاباختنا  رد  یمسر  تسرهف 
دعب لاس  هس  دوب ) .  هتـشاذگ  رانک  یلک  هب  ار  تسایـس  هدـش و  جراخ  بزح  زا  نیروگ  نب  نامز  نآ  رد   ) درک تکراـشم  دوکیل  سیـسات 

لیکـشت دوکیل  بوچراچ  رد  ار  مآَمَا  بزح  لیئارـسا ))  هچراپکی  نیمزرـس   )) هورگ لقتـسم و  زکرم  بزح  قافتا  هب  لاس 1976  رد  ینعی 
 . دنداد

ایحته بزح 

نایماح یـسایس و  ياـه  هورگ  زا  يا  هدـع  هلیـسو  هب  لاـس 1979  رخاوا  رد  هک  تـسارگ  هـقرف  یطارفا  بازحا  زا  یکی  زیخاتـسر )  ) اـیحته
شالت دش .  لیکشت  دیـسر ،  رـصم  لیئارـسا و  ياضما  هب  لاس  نامه  هم  هام  رد  هک  دیوید  پمک  هدهاعم  فلاخم  يزاس  كرهـش  تسایس 

هب یقفاوت  هنوگره  زا  يریگولج  انیـس و  هریزج  هبـش  زا  ینیـشن  بقع  هنوگره  دـضرب  یمومع  راـکفا  جیـسب  روبزم ،  هماـنتقفاوم  وـغل  يارب 
ياه لکـشت  بزح  نیا  سیـسات  رد  تسا .  هدوب  بزح  نیا  ناسـسوم  فادها  سار  رد  يرتخاب  هنارک  هقطنم  هب  يراتخمدوخ  نداد  روظنم 

نامیپ ای  لیئارـسی  ستریا  ینامثن  تیرب   ) يانب مانب  يدحاو  ههبج  داجیا  اب  لاس 1978  زا  اه  لکشت  نیا  دندرک .  تکرـش  کیئال  یبهذم و 
یلاغـشا ياهنیمزرـس  زا  ینیـشن  بقع  هنوـگره  زا  نیگب ،  تلود  هب  ندروآ  راـشف  اـب  دـندرک  یم  یعـس  لیئارـسا )  نیمزرـس  هـب  ناراداـفو 
يراکمه تیوقت  روظنم  هب  یسایس  بزح  کی  هک  دندید  يررض  اهلکشت  نیا  دیوید ،  پمک  هدهاعم  ياضما  زا  سپ  و  دننک .  يریگولج 
لیکـشت رد  دنهد .  لیکـشت  دنا ،  هدـیمان  یتسینویهـص  یـساسا  ياهنامرآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  زاغآرـس  هک  ار  هچنآ  اب  هلباقم  دوخ و  نیبامیف 

لافوی روسفورپ  هورگ  زا :  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنا  هتشاد  تکرش  یطارفا  يارگ  تسار  یسایس  هورگ  لکشت و  نیدنچ  ایحته  بزح 
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لوصا هب  نراداـفو   )) هورگ مینومیا ،  شوغ  يزاـس  كرهـش  تسایـس  یماـح  یبهذـم و  شبنج  وـیوآ ،  لـت  هاگـشناد  تقو  سیئر  ناـمئن 
نهوک و الوئیغ  ریمش .  یـشوم  يربهر  هب  دوکیل  رد  لیئارـسا ))  نیمزرـس  شبنج   )) هورگ نهوت و  الوئیغ  يربهر  هب  دوکیل  رد  توریح )) 

دندش جراخ  نآ  زا  دیوید ،  پمک  هدهاعم  ياضما  هب  ضارتعا  ناونع  هب  یلو  دندوب  دوکیل  یناملراپ  هورگ  ياضعا  زا  ود  ره  ریمش  یشوم 
ادوهی یفست  ماخاخ  دش .  هدیزگرب  نآ  يربهر  هب  نامئن  بزح ،  نیا  سیسات  زا  سپ  دش و  سیسات  نامئن  لافوی  داهنـشیپ  هب  ایحته  بزح  . 

تکراشم رد  یـساسا  یـشقن  ناـمئن ،  داهنـشیپ  دـیئات  هب  مینومیا ))  شوغ  شبنج   )) یحور ربهر  فاره و  زاـکرم  سیئر  كوک  نیهوکه 
یـساسا ياهنامرآ  هب  یتنایخ  دـیوید  پمک  هدـهاعم  ایحته  بزح  ناسـسوم  هدـیقع  هب  درک .  اـفیا  اـیحته  بزح  سیـسات  رد  روبزم  شبنج 
هاگتـسد تلود و  هعماـج ،  یحور  یـسایس و  یعاـمتجا ،  بقع  هب  ور  تکرح  رب  يا  هناـشن  لیئارـسا و  تینما  يارب  يدـیدهت  مزینویهص ، 

رب  ) هک تسا  هنوگنآ  تسا و  لوصا  هب  تشگزاب  ییارقهق  ریس  نیا  جالع  هار  اهنت  بزح  نیا  ناسسوم  رظن  زا  تسا .  لیئارسا  رد  تموکح 
نایب ار  لوصا  نیا  یبهذم ،  یتسار و  یلاربیل ،  يرگراک ،  زا  معا  فلتخم  ياه  حانج  زا  مزینویهـص  شبنج  ناراذـگناینب  اهنآ ) رظن  ساسا 

ناسـسوم دـندرک .  شالت  نآ  ققحت  يارب  تشاد  دوجو  اهنآ  نیب  هک  یتاعزانم  یـسایس و  يرکف و  تافالتخا  یمامت  نتفرگ  هدـیدان  اـب  و 
رب دیکات  لیئارسا ،  هچراپکی ي  نیمزرس  هدیا ي  زا :  دنترابع  لوصا  نیا  دنداد .  رارق  بزح  سیسات  مالعا  هینایب ي  رد  ار  نآ  ایحته  بزح 

اه و یتخس  لمحت  نتفریذپ و  يارب  یگدامآ  لیئارـسا و  هب  ترجاهم  رد  يراد  هیالط  تلم ،  نتخاس  رد  يدوهی  گنهرف  تاروت و  تیمها 
مدع بارعا و  ناینیطسلف و  هب  دامتعا  مدع  لیئارسا ؛  زا  عافد  روظنم  هب  یماظن  يورین  رب  هیکت  دوهی ،  یلم  نطو  سیـسات  هار  رد  يراکرادف 

نویبهذـم و يراکمه  رب  ینبم  يرگید  لـصا  لوصا ،  نیا  هب  نینچمه  ینیب ،  شیپ  لـباق  هدـنیآ ي  رد  ناـنآ  اـب  حلـص  هب  یباـیتسد  ناـکما 
بزح و کی  هکلب  تسین  یـسایس  بزح  کی  اهنت  شناسـسوم ،  دـید  زا  ایحته ،  دـندوزفا .  دـحاو  بزح  کی  بوچراـچ  رد  اـه  کـیئال 

فده اما  دشاب .  یم  مزینویهـص  شبنج  ناراذگناینب  ياهوزرآ  لامآ و  ددجم  يایحا  نآ  تدم  دـنلب  فدـه  هک  تسا  يراد  هشیر  شبنج 
ياطعا انیـس و  هزیزج ي  هبـش  زا  ینیـشن  بقع  اب  تفلاخم  شرتسگ  ندرک و  راد  هشیر  زا  دوب  ترابع  بزح  نیا  لیکـشت  زا  تدـم  هاـتوک 

تاباختنا رد  ایحته  بزح  یفدـه .  نینچ  هب  نتفای  تسد  روظنم  هب  مدرم  ياه  هدوت  ناـیم  رد  كرحت  داـجیا  ناینیطـسلف و  هب  يراـتخمدوخ 
وغل هلمج :  زا  دوب  يا  هدیدع  تاکن  لماش  روکذـم  تاباختنا  رد  بزح  نیا  یـسایس  همانرب ي  درک و  تکرـش  لاس 1981 )  ) مهد تسنک 

اب دـنک .  دوـخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  تسناوت 3  ایحته  تاباختنا  نیا  رد  یلاغـشا .  ياهینمزرـس  يروف  قاـحلا  دـیوید ؛  پمک  هدـهاعم 
راداو یگداتـسیا  هب  ار  مدرم  دندرک  شالت  بزح  نیا  نارـس  تلود ،  دیدش  تفلاخم  مغر  هب  انیـس ،  زا  ینیـشن  بقع  نامز  ندـش  کیدزن 
نامثن لافوی  درک و  تقفاوم  نیگب  هنیباک ي  هب  نتسویپ  اب  نانبل ،  هب  لیئارـسا  مجاهت  یپ  رد  لاس 1982 و  رد  اما  دندشن ،  قفوم  یلو  دننک 

اب اهدعب  روکذم  هتیمک ي  دـش .  بوصنم  يزاس  كرهـش  روما  یترازو  هتیمک ي  سییر  هعـسوت و  مولع و  ریزو  ناونع  هب  بزح  نیا  ربهر 
زا یکی  تاروب  نانح  يریگ  هرانک  لاس 1983  رد  درک .  تقفاوم  يرتخاب )  هنارک  رد  اتدمع   ) نیشن يدوهی  كرهـش  زا 40  شیب  ثادحا 
رد تاروب  داد .  ناکت  دودحم  روط  هب  دـنچ  ره  ار  ایحته  بزح ،  تسنک و  رد  تیوضع  زا  مینومیا ،  شوغ  شبنج  ناربهر  نیرت  هتـسجرب 
اب دندرک .  سیسات  دراد ،  یطارفا  يا  هقرف  یشیارگ  هک  ار  داستم  یبهذم  بزح  روکذم ،  شبنج  ياضعا  زا  یهورگ  قافتا  هب  لاس 1984 

نیمزرـس هدـیا  نایماح   ) میفاشوم اه و  ستوبیک  ياضعا  زا  یهورگ  هارمه  هب  لیئارـسا  حلـسم  ياهورین  داتـس  سییر  ناتیا  لیئافر  نتـسویپ 
روکذـم هورگ  ناـتیا و  درک .  ناربـج  ار  تاروب  يریگ  هراـنک  اـیحته ،  بزح  هب  لاس 1984  تاـباختنا  زا  شیپ  یکدـنا  گرزب )  لیئارـسا 

ناونع هب  یسرک ،   5 ندروآ ،  تسد  هب  اب  ایحته  بزح  مهدزای  تسنک  تاباختنا  رد  دـندروآ .  دوجو  هب  تموست  ماـن  هب  يا  هزاـت  لکـشت 
ینیب شیپ  ياه  تیدودحم  هیلع  ضارتعا  لیلد  هب  اما  دروآ .  تسد  هب  ار  دوکیل  خارعم و  زا  سپ  تسنک  رد  رـضاح  گرزب  بزح  نیموس 

تموست نتسویپ  زا  سپ  درک .  يراددوخ  یفالتئا  هنیباک ي  رد  تکرش  زا  نیشن ،  يدوهی  دیدج  ياه  كرهـش  ثادحا  صوصخ  رد  هدش 
نتـشاد دـییارگ .  یمارآان  جنـشت و  هب  ور  نهوکالوئیغ  ناتیا و  لیئافر  نایفوتـسم  ییورایور  لیلد  هب  بزح  نیا  یلخاد  عاـضوا  اـیحته ،  هب 

ناگدـنامزاب زا  ناتیا  هک  یلاـح  رد  دوب .  نهوک  ناـتیا و  نیب  فـالتخا  یلـصا  همـشچرس ي  روما ،  هب  تبـسن  تواـفتم  هاگدـید  تینهذ و 
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حالـصا شبنج  یحیل و  یتسیرورت  یفخم و  نامزاس  يایاقب  زا  ـالوئیغ  تسارگ ،  پچ  نارگراـک  یتسینویهـص  شبنج  حاـملاب و  ناـمزاس 
يرگید کی ،  ره  دش و  لیدبت  رگیدـکی  هیلع  يریگ  ههبج  يریگرد و  هب  لاس 1987  رد  ودنیا  ییورایور  دـشاب .  یم  یتسار  تسد  بلط 

هب ار  بزح  تموـست  دـندرک ،  مهتم  قطاـنم  نیا  رد  يزاـس  كرهـش  تاـیلمع  شرتـسگ  هب  لیئارـسا  ندرک  راداو  يارب  شـالت  مدـع  هب  ار 
لاس 1988 تاـباختنا  زا  شیپ  یکدـنا  هجیتن  رد  درک و  بزح  رب  هطلـس  روظنم  هب  ساـسح  زکارم  رد  شنارادـفرط  ناراداوه و  زا  هدافتـسا 
رد دـندرک .  دوـخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  تموست 2  یـسرک و  ایحته 3  روکذـم ،  تاباختنا  رد  دـش .  جراـخ  اـیحته  بزح  زا  تموست 

هنارک يروف  قاحلا  ناینیطـسلف ،  هب  يراتخمدوخ  ياطعا  در  شا  یـسایس  هماـنرب ي  رد  اـیحته  لاس 1992 ، )  ) یناملراپ تاـباختنا  نیرخآ 
 ( ، هضافتنا  ) نیطسلف مدرم  مایق  دیدش  بوکرس  اهنآ ،  رد  يزاس  كرهـش  تایلمع  هعـسوت ي  لیئارـسا و  تیمکاح  هب  هزغ  راون  يرتخاب و 

ناکسا یبرع و  ياهروشک  هب  هزغ  راون  يرتخاب و  هنارک ي  رد  ینیطـسلف  ناگراوآ  لاقتنا  اهنآ و  تاسـسوم  ناینیطـسلف و  اب  رت  عطاق  هلباقم 
دـصرد لقادـح  ندرواین  تسد  هب  اب  بزح  نیا  یـسایس ،  لفاحم  يروابان  تشهد و  نایم  رد  اما  درک .  دـیکات  اهروشک  نیا  رد  نانآ  میاد 

نیا لابند  هب  دبای .  هار  تسنک  هب  تسناوتن  شیاهدزمان  زا  کی  چـیه  ناگدـنهد )  يار  ءارآ  لک   5/1  ، ) تسنک هب  دورو  يارب  مزـال  ءارآ 
هب بزح  عاضوا  لاس 1995 ) رخاوا   ) رـضاح لاح  رد  تشاذـگ .  رانک  ار  تسایـس  داد و  افعتـسا  بزح  تسایر  زا  نامثن  لافوی  تسکش ، 

(1981  ) مهد تسنک  تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یسرک  رامش  درادن .  یـسایس  تیلاعف  چیه  ابیرقت  هدوب و  لزلزتم  تدش 
 . یسرک  3 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ؛   5 ( 1984  ) مهدزای تسنک  یسرک ؛   3

تموست بزح 

شترا داتـس  قباس  سییر  ناتیا  لـیئافر  طـسوت  لاـس 1983  رد  هـک  تـسا  یطارفا  تدـش  هـب  يارگ  هـقرف  بازحا  زا  یهار )  ود   ) تموـست
زا يدادـعت  شترا و  رد  ناتیا  قباـس  ناراـکمه  هتـسشنزاب و  ناـیماظن  زا  يرامـش  دـش .  يراذـگناینب  ندـش ،  هتـسشنزاب  زا  سپ  لیئارـسا ، 

ياضعا دریف ،  نیع  ستوبیک  هورگ  اهنآ  سار  رد  و  لیئارـسا ) ))  هچراپکی  نیمزرـس   )) رکفت رادـفرط   ) اه فاشوم  اه و  ستوبیک  نانکاس 
نامه ایحته ،  تسویپ .  ایحته  بزح  هب  تمومست  بزح  لاس 1984  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  دنداد .  یم  لیکشت  ار  تموست  بزح  هیلوا 

یم لیکشت  نوگانوگ  یسایس  یبزح و  ياه  شیارگ  اب  رگید  هورگ  نیدنچ  مینومیا و  شوغ  یبهذم  شبنج  زا  میتفگ ،  رت  شیپ  هک  هنوگ 
كرهـش تسایـس  عفادـم  یگمه  تلود ،  تیهام  هب  تبـسن  یلک  شنیب  یعاـمتجا و  ياهفدـه  رد  تاـفالتخا  مغر  هب  اـه  هورگ  نیا  دوش . 

دییاپن يرید  اما  دنشاب .  یم  لیئارسا ))  هچراپکی ي  نیمزرس   )) رکفت هب  رادافو  زین  یطارفا و  یـسایس  همانرب ي  کی  زا  رادروخرب  يزاس و 
وا تشاد .  روما  هب  تبـسن  یتوافتم  دید  ناتیا  دمآ .  دیدپ  رظن  فالتخا  يرایـسب  دراوم  رد  ایحته  بزح  نارـس  زا  يدادعت  ناتیا و  نیب  هک 

یتسار و تسد  یبهذم و  رصانع  زا  شیابقر  هک  یلاح  رد  تسا  لیئارسا  شترا  حاملاب و  یتسینویهـص ،  يرگراک  شبنج  هتفای ي  شرورپ 
يزابرـس هب  رب  يراشفاپ  اب  ناتیا  دـنبلط .  حالـصا  شبنج  توریح و  بزح  ینید ، )  سرادـم   ) اه فیـشی  لادـفم ،  بزح  ناگتفای  شرورپ 

هب تلود  يوس  زا  هجدوب  صاصتخا  يراذگنوناق و  دراوم  یـضعب  رد  بهذـم  نداد  تلاخد  اب  تفلاخم  ینید و  سرادـم  نالـصحم  نتفر 
لکش و یبهذم و  رصانع  مینومیا و  شوغ  درکلمع  هوحن ي  زا  ناتیا ،  لباقم ؛  رد  تخیگنا .  رب  ار  یبهذم  رصانع  مشخ  ینید ،  تاسسوم 
ناتیا و لاس 1987  رد  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  نیفرط  تافالتخا  نامز ،  تشذـگ  اب  دوب .  هدـمآ  مشخ  هب  اـهنآ  یـسایس  ياـه  هدـیا  تیهاـم 
رب هطلـس  يارب  شالت  هب  ار  رگیدمه  دـنتخادرپ و  رگیدـکی  هیلع  يریگ  ههبج  هب  ایحته ،  بزح  رد  توریح  هورگ  قباس  ربهر  نهوکالوئیغ 

رگید راـبکی  ار  دوخ  بزح  ناـتیا  دـش و  باعـشنا  راـچد  تموـست  بزح  لاـس 1988 ،  تاـباختنا  زا  شیپ  یکدـنا  دـندرک .  مهتم  بزح 
ندش جراخ  اب  لاـس 1990  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  تسنک  یـسرک  ود  تسناوت  تمومـست  لاس 1988 ،  تاباختنا  رد  درک .  یهدـنامزاس 

رخاوا رد  دـیدرگ .  راد  هدـهع  ار  يزرواشک  ترازو  ناتیا  دـش و  هنیباک  دراو  تموست  ریماش ،  قاحـسا  یفالتئا  هنیباک ي  زا  رگراک  بزح 
درک يریگ  هرانک  شماقم  زا  مدرم ،  يوس  زا  ریزو  تسخن  میقتسم  باختنا  حرط  اب  ریماش  تفلاخم  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ناتیا  لاس 1991 
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لفاحم راظتنا  زا  رود  لاس 1992  تاـباختنا  جـیاتن  تشگزاـب .  هنیباـک  هب  تسنک  رد  روبزم  حرط  بیوصت  یپ  رد  هم 1992 و  هاـم  رد  یلو 
دنتسناوت بزح  نیا  ياهدزمان  زا  رفن  دمآ و 8  لئان  گرزب  يزوریپ  کی  هب  تموست  تاباختنا  نیا  رد  دوب .  تموست  بزح  دوخ  یسایس و 
يددعتم لماوع  يزوریپ  نیا  ققحت  رد  تشاد .  هدنیامن  اهنت 2  تموست  مهدزاود ،  تسنک  رد  هک  یلاح  رد  دنبای  هار  مهدزیـس  تسنک  هب 

یـسایس ياه  گنرین  هب  هدولآریغ  ماـن و  شوخ  یبزح  ار  تموست  ناگدـنهد  يار  هک  دوب  نیا  لـماوع  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  دوب .  میهس 
يربهر و رـس  رب  بازحا  نیا  نارـس  ییورایور  دنتـشادنپ .  یم  هایـس  هقباس ي  اب  زاب و  گنرین  ار  بازحا  ریاـس  هک  یلاـح  رد  دنتـسناد  یم 

لاس رد  یلم  تدـحو  هنیباک ي  طوقـس  زا  سپ  هک  ییاهیریگجاب  اهدتـس و  داد و  تاباختنا و  يرازگرب  زا  شیپ  مهم  ياه  تسپ  بحاصت 
امامت تموست  زا  مدرم  تبثم  روصت  تلع  کش  نودب  دوب ،  هدرک  داجیا  ناگدنهد  يار  نهذ  رد  ار  يرادنپ  نینچ  تفرگ ،  تروص   1990
تدـش هب  تبثم  روـصت  نیا  هزاـت  ناـنآ  زا  رت  شیب  ماـنمگ و  لاـس ،  نس و  مک  اتبـسن  بزح ؛  نیا  نارـس  ریاـس  اریز  ددرگ  یم  رب  ناـتیا  هب 

سیتفوملـس ریتسا  براف و  دـلوگ  سکیلا  ففیـس ،  نینوغ  ياهمانب  تسنک  رد  بزح  وضع  هس  ناتیا و  نیب  ناـمز  نآ  رد  دـش .  شودـخم 
 . دوب هدش  مهتم  بزح  ياه  ییاراد  هب  ینوناق  ریغ  ندز  تسد  زا  یـشوپ  مشچ  زین  دادبتـسا و  هب  ناتیا  هدمآ و  دوجو  هب  يدـیدش  يریگرد 

هتفای سیسات  هزات  بزح  دیماجنا .  نانآ  هلیسو ي  هب  دوعی ))  )) مان هب  يدیدج  بزح  لیکشت  هب  روکذم  وضع  هس  باعـشنا  اب  يریگرد  نیا 
 . تسویپ هدش ،  لیکـشت  لاس 1995  رخاوا  رد  نیبار  رورت  یپ  رد  هک  زرپ  نومیـش  هنیباک ي  سپـس  نیبار و  قاحـسا  هنیباـک ي  هب  تسخن 

يداـصتقا و لـیاسم  هنیمز ي  رد  یطارفا و  تدـش  هـب  ياـه  شیارگ  یتـینما  یـسایس و  لـیاسم  هـصرع ي  رد  يرکف ،  ظاـحل  زا  تموـست 
ياراد هک  لاس 1948  ناینیطسلف  هلمج  زا  ناینیطسلف  تخسرس  نانمشد  زا  دراد و  هنایارگ  پچ  حالطـصا  هب  ییاه  يریگ  تهج  یعامتجا 

بزح نیا  ياه  تیلاعف  یلصا  روحم  رکفت و  لقث  زکرم  لیئارسا ))  هچراپکی  نیمزرس   )) هدیا ي دور .  یم  رامش  هب  دنا ،  یلیئارـسا  تیعبات 
یگچراپکی رب  يراشفاپ  زا :  دوب  ترابع  لاس 1992 )  ) یناملراپ تاباختنا  نیرخآ  رد  تموست  هدـمع ي  ياه  یـشم  طخ  لوصا و  تسا . 

تایلمع شرتسگ  هیروس ؛  نیطسلف و  یلاغشا  یضارا  زا  ینیشن  بقع  هنوگره  اب  تفلاخم  لیئارـسا ؛  تختیاپ  ناونع  هب  سدقملا  تیب  رهش 
هب زا  يراددوخ  هضافتنا ؛ )   ) نیطسلف مدرم  مایق  رتریگارف  زیمآ و  تنوشخ  رت ،  عطاق  بوکرس  هلباقم و  یضارا ؛  یمامت  رد  يزاس  كرهش 

يراتخمدوخ ياطعا  اب  تفلاخم  ندرا ؛  دور  يرتخاب  هنارک  رد  نیطسلف  لقتسم  روشک  لیکشت  در  فاس ؛  اب  هرکاذم  ای  نتخانـش  تیمـسر 
یلخاد و تینما  روما  رب  نآ  لماک  هرطیـس ي  یلاغـشا و  یـضارا  رب  لیئارـسا  طلـست  همادا ي  ناینیطـسلف ؛  هب  هدرتسگ  تاراـیتخا  اـب  هارمه 

ندرک دودــحم  یلــصا و  ياـه  هار  قرب و  بآ و  اـه ،  نـیمز  اـهراتخاس ،  ریز  یعیبـط و  عباـنم  رب  لـماک  هطاـحا ي  نـینچمه  یجراــخ ، 
نانکاس ندـنام  یقاب  هزغ و  راون  يرتخاب و  هنارک ي  رب  لیئارـسا  تیمکاح  يروف  طـسب  اـه ؛  يرادرهـش  روما  هب  ناینیطـسلف  يراـتخمدوخ 

میقم ینیطـسلف  ناگراوآ  لکـشم  لح  دـننک ؛  یم  افیتسا  ندرا  رد  ار  دوخ  یـسایس  قوقح  هک  یندرا  نادنورهـش  ناونع  هب  يرتخاـب  هنارک 
لاس ناینیطسلف  یلیئارسا  تیعبات  ظفح  ندرک  طورـشم  یبرع ،  ياهروشک  رد  نانآ  ناکـسا  ای  لاقتنا و  قیرط  زا  هزغ  راون  يرتخاب و  هنارک 

لیئارـسا و تلود  زا  ناـنآ  لـماک  تیعبت  يراداـفو و  تاـبثا  هب  نآ  رب  بترتـم  یعاـمتجا  یـسایس و  قوقح  زا  ناـنآ  يرادروـخرب  1948 و 
تینما هب  هک  هدع  نآ  ندنار  نوریب  تیعبات و  بلـس  و  شترا )  رد  نایدوهی  تمدخ  تدـم  اب  ربارب   ) لاس تدم 3  هب  تلود  نیا  هب  تمدخ 

ریقف راشقا  یگدنز  طیارش  دوبهب  رب  تموست  تموکح ،  نید و  هطبار ي  عامتجا و  داصتقا و  هصرع ي  رد  دننک .  یم  دراو  یللخ  یلیئارسا 
هلباقم تسایـس ،  زا  نید  ییادج  تلود ،  هب  یعامتجا  نیمات  یتشادهب و  تامدخ  هیارا  يراذگاو  لیـصحت ،  رد  يربارب  هعماج ،  مورحم  و 

اهزانکـشا بلغا  ار  تموست  یتاباختنا  هاگیاپ  دراد .  دـیکات  ینید  سرادـم  نالـصحم  نتفر  يزابرـس  هب  یبهذـم و  ياه  يریگ  تخـس  اـب 
عضاوم یبیرقت  تابث  تقادص و  تحارص و  یمانشوخ ،  بوذجم  يا  هدع  دنعونتم .  بزح  نیا  عفن  هب  ناگدنهد  يار  دنهد .  یم  لیکـشت 

 ، ناناوج عطاق  تیامح  زا  تموست  دنا ،  هدیدرگ  نآ  یسایس  همانرب ي  رد  ینیعم  تاکن  هتفیرف ي  رگید  يرامـش  هدش و  تموست  یـسایس 
ياهفاشوم اه و  ستوبیک  رد  نکاس  لیئارسا ))  هچراپکی  نیمزرس   )) هدیا ي ناراداوه  یلامش و  ياهزرم  ياه  كرهش  نانکاس  نایـشترا ، 

مهدزاود تسنک  تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياـه  یـسرک  رامـش  تسا .  رادروخرب  یتسینویهـص  يرگراـک  شبنج  هب  هتـسباو 
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 ( . باعشنا زا  سپ  یسرک  و 5   ) یسرک  8 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک ؛   2 ( 1988)

دوعی بزح 

نینوغ ياهمانب  تسنک  وضع  هس  طسوت  لاس 1994  هیروف  رد  هک  تسارگ  تیموق  تدـش  هب  یتسار  تسد  بازحا  زا  یکی  نامیپ )   ) دوعی
بزح ربهر  ناـتیا  لـیئافر  اـب  يریگرد  لـیلد  هب  تسنک  وضع  هس  نیا  دـش .  لیکـشت  سیتفوملـس  ریتسا  براـف و  دـلوگ  سکیلآ  فغیس ، 
مهتم يرادربهالک  هب  ار  تموست  بزح  نارـس  زا  یکی  هدع ،  نیا  دندش و  ادـج  بزح  نیا  زا  ناشنراداوه  زا  يرامـش  هارمه  هب  تموست ، 
وضع هس  دش .  رجنم  بزح  زا  اهنآ  ندش  ادج  هب  رما  نیمه  داد و  رارق  دیدش  مجاهت  دروم  ار  نانآ  ماهتا ،  نیا  در  نمض  ناتیا  یلو  دندرک 

 ، بزح نیا  تقوم  هناخریبد  دندرک .  سیسات  دوعی  مانب  یبزح  سپس  دنداد و  لیکشت  تسنک  رد  لقتسم ،  هورگ  کی  تسخن  هدش ،  ادج 
بزح دـیزگرب .  يزکرم  هتیمک  تسایر  هب  ار  سیتفوملـس  یناملراپ و  هورگ  سییر  ناونع  هب  براـف  دـلوگ  بزح ،  تساـیر  هب  ار  فغیس 
نیبار قاحـسا  یفالتئا  هنیباک  هب  نتـسویپ  يارب  ار  هار  لیئارـسا ))  نیمزرـس  یگچراپگی   )) رب شا  یـسایس  همانرب ي  رد  دیکات  مغر  هب  دوعی 
هنیمز رد  نیفرط  رگراک ،  بزح  ناگدنیامن  اب  بزح  نیا  ناگدنیامن  تارکاذـم  رد  لاس 1994  همین ي  رد  تشادـهگن .  یقاب  زاب  نانچمه 

 . دیسر تیعقاو  هب  قفاوت  نیا  اهدعب  هک  دندیسر  قفاوت  هب  هنیباک  هب  دوعی  نتسویپ  ي 

تدیلوم بزح 

ار بزح  نیا  تسا .  بارعا  ناینیطـسلف و  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  ارگ و  تیموـق  تدـش  هب  يارگ  تسار  بزح  کـی  نـهیم )   ) تیدـلوم
هب تدیلوم  رظن  زا  هک   ) رفسنارت راعـش  اب  لاس 1988  تاباختنا  زا  شیپ  یکدـنا  يدـناگ )  هب  فورعم   ) یفیئز ماعبحر  هریخذ )   ) رکـشلرس

تاباختنا رد  تدـیلوم  درک .  يراذـگناینب  تسا ؛ )  یبرع  ياهروشک  هب  هزغ  راون  يرتخاب و  هنارک  ینیطـسلف  نانکاس  یماـمت  دـیعبت  ینعم 
نآ رد  دوب و  هتـشذگ  بزح  نیا  سیـسات  زا  هام  هس  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنک و  تسنک  یهار  ار  شیاـهدزمان  زا  نت  ود  تسناوت  روبزم 

ندنار نوریب  راعـش  هک  دهد  یم  ناشن  تیقفوم  نیا  دوب .  یهبانتعم  یلام  تاناکما  اه و  ناگرا  تاسـسوم  زین  يربهر و  دقاف  بزح ،  نامز 
راعـش نیمه  اب  اناهکریئم ،  ماخاخ  يربهر  هب  خاـک  بزح  تدـیلوم ،  زا  شیپ  دراد .  تیباذـج  لیئارـسا  مدرم  ناـیم  رد  ردـقچ  ناینیطـسلف 

لیلد هب  لاس 1988  تاباختنا  رد  بزح  نیا  تکرش  زا  لیئارسا  یلاع  هاگداد  دنچ  ره  دوش  تسنک  دراو  لاس 1984  تاباختنا  رد  تسناوت 
یلو دـنک  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  هس  تسناوت  تادـیلوم  بزح  لاس 1992  تاباختنا  رد  درک .  يریگولج  شا  هناتـسرپداژن  راـکفا 

تـسیل رد  مود  رفن  تسنک و  رد  بزح  رگید  وضع  نامتوگ  لوواش  تسنک و  وضع  بزح و  ربهر  یفیئز  ناـیم  تاـباختنا  زا  سپ  یکدـنا 
دنچ ره  دوش  جارخا  بزح  زا  ناـمتوگ  هم 1994  هام  رد  ات  دش  ببـس  فالتخا  نیمه  دـمآ و  شیپ  یفالتخا  تادـیلوم ،  بزح  یتاباختنا 

تـسار حانج  بازحا  نیرت  یطارفا  اب  یکرتشم  عضاوم  دراوم  رت  شیب  رد  يرکف ،  ظاحل  هب  تادـیلوم  دـنام .  یقاب  تسنک  وضع  ناـکامک 
یلاغشا یضارا  زا  ینیشن  بقع  عون  ره  اب  تفلاخم  تسا ؛  لیئارسا  یگـشیمه  تختیاپ  هچراپکی  سدقملا  تیب  رهـش  هکنیا :  هلمج  زا  دراد 

قوقح و یمامت  هب  تبـسن  ییاـنتعا  یب  نیطـسلف و  تلم  نتخانـشن  تیمـسر  هب  یلاغـشا ،  یـضارا  رد  يزاـس  كرهـش  تاـیلمع  شرتسگ   ؛
هرهب ناینیطـسلف ؛  يراتخمدوخ  عون  ره  اب  قلطم  تفلاخم  نآ ؛  اب  هرکاذـم  ای  فاس  نتخانـش  تیمـسر  هب  زا  يراددوخ  وا ؛  ياـه  هتـساوخ 

هب لماک  تارایتخا  نداد  و  هضافتنا )   ) نیطسلف مدرم  مایق  بوکرس  روظنم  هب  رتریگارف  رتزیمآ و  تنوشخ  ییاه  هویش  تاناکما و  زا  يریگ 
فالخ رب   ) نآ زا  ناینیطسلف  جارخا  زا  سپ  هزغ  راون  يرتخاب و  هنارک ي  رب  لیئارـسا  تیمکاح  طسب  ناگدننک ؛  مایق  اب  هلباقم  يارب  شترا 
عامتجا داصتقا و  هصرع  رد  تسین ) .  قطانم  نیا  رب  لیئارسا  تیمکاح  يروف  طسب  ناهاوخ  تادیلوم  تسار ،  حانج  يوردنت  بازحا  ریاس 

زا نید  ییادـج  هب  لـیاق  بزح  نیا  تسا و  یتـسار  تسد  يریگ  تهج  ياراد  تادـیلوم  بزح  هماـنرب ي  تموـکح ،  اـب  نید  هطبار ي  و 
تایح همادا ي  ببـس  تقیقح  رد  دنک و  یم  زیامتم  تسار  حانج  یطارفا  بازحا  رگید  زا  ار  تادـیلوم  هک  يزیچ  اما  دـشاب .  یم  تسایس 
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ياه هویـش  مـالعا و  دوخ  یلـصا  فدـه  ارنآ  اراکـشآ  تبـسن ،  هب  تادـیلوم  هک  تسا  ( 4 (( ) رفـسنارت  )) راعـش دـشاب ،  یم  زین  بزح  نیا 
دننام تسا و  ناینیطسلف  هنابلطواد ي  یقفاوت و  حالطصا  هب  جورخ  ناهاوخ  هک  دنک  یم  اعدا  تادیلوم  دنک .  یم  داهنـشیپ  زین  ار  شیارجا 

رفسنارت دیوگ :  یم  یقفاوت ))  رفسنارت   )) فیرعت رد  تدیلوم  بزح  ربهر  یفیئز  تسین .  نانآ  يرهق  جارخا  یپ  رد  خاک  اناهاک و  بازحا 
یگنج تیعضو  هب  نداد  نایاپ  دننام  كرتشم  یفده  هب  یبایتسد  روظنم  هب  اه  تلود  قفاوت  اب  تیعمج  هلدابم ي  لمع  زا  تسترابع  یقفاوت 

ههد ي رد  رصم  لیئارـسا و  نیب  هک  يروط  نامه   ) حلـص ققحت  ای  داتفا ) قافتا  نرق  نیا  لیاوا  رد  نانوی  هیکرت و  نیب  هک  نانچ   ) دوخ نایم 
زا روظنم  نایب  رد  و  دمآ ) شیپ  دومن ،  انیـس  هریزج ي  هبـش  ياه  كرهـش  يدوهی  نانکاس  هیلخت ي  هب  مادقا  لیئارـسا  هک  ینامز  داتـشه و 
 ، ینید یعامتجا ،  یگداوناخ ،  یـصخش ،  لیالد  هب  درف  ترجاهم  ینعم  هب  هنابلطواد  رفـسنارت  دیوگ :  یم  یفیئز  هنابلطواد ))  رفـسنارت  ))

ياهروشک اب  هرکاذـم  رد  لیئارـسا  یلـصا  هتـساوخ ي  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  وس  کی  زا  یفیئز  تسا .  هریغ  يداـصتقا و  یتینما ،  یموق ، 
يوس زا  و  دـشاب ،  ناشکاخ  هب  هزغ  هراون  يرتخاب و  هنارک ي  نانکاس  یماـمت  یمئاد  ناکـسا  لاـقتنا و  اـب  اـهروشک  نیا  قفاوت  دـیاب  یبرع 

هنارک ي رد  عیانص  قیوشت  مدع  هلمج  زا  يرادا  یتینما و  يداصتقا ،  نوگانوگ  تامادقا  هتشر  کی  اب  دهاوخ  یم  لیئارسا  تلود  زا  رگید 
 ، قطانم نیا  رد  اه  هدکشناد  اه و  هاگشناد  نتـسب  لیئارـسا و  لخاد  رد  هقطنم  ود  نیا  نانکاس  لاغتـشا  زا  يریگولج  هزغ و  راون  يرتخاب و 

ياه تیئه  نایوجـشناد و  نینچمه  ینیطـسلف ،  زگراک  رازه  راک 140  نیا  اب   : )) دـیوگ یم  يو  دـنک .  ترجاهم  هب  ریزگان  ار  ناینیطـسلف 
جورخ اب   )) هک دراد  یم  راـهظا  یفیئز  درک )) .  دـنهاوخ  فوطعم  یبرع  ياـهروشک  اـهزرم و  يوس  نآ  هب  ار  دوخ  هاـگن  راـچان  هب  یملع 

حالطـصا هب  داجیا  ناهاوخ  وا  دش )) .  دـنهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  زین  ناشیاه  هداوناخ  یملع ،  ياه  تئیه  ياضعا  نایوجـشناد و  نارگراک ، 
ياراد هک  لاس 1948  ناینیطـسلف  يرادروخرب  طرـش  تدـیلوم  بزح  تسا .  جراخ  هب  ترجاهم  هب  ناینیطـسلف  قیوشت  فدـه  اب  یـسناژآ 

ربارب ود  لداعم  یلم ))  یتمدـخ   )) ای يزابرـس  تمدـخ  دـننام  يدنورهـش  فیاظو  یمامت  ماجنا  ار  ربارب  یقوقح  زا  دـنا ،  لیئارـسا  تیعبات 
مک راشقا  زا  بلغا  تدیلوم  یتاباختنا  هاگیاپ  دناد .  یم  لیئارسا  تلود  هب  تبسن  اهنآ  دهعت  يرادافو و  تابثا  يزابرـس و  تمدخ  هرود ي 

ناینیطسلف هیلک  جورخ   )) هدیا ي نارادفرط  زین  گرزب و  ياهرهش  نیشنریقف  قطانم  نانکاس  هعـسوت و  هب  ور  ياهرهـش  داوس  مک  دمآرد و 
روخ رد  رامـش  خاک ،  بزح  ندرک  مـالعا  ینوناـق  ریغ  اـب  نینچمه  دوش .  یم  لیکـشت  هعماـج  فلتخم  ياـه  هورگ  زا  یلاغـشا ))  قطاـنم 

هعماج يا  هیـشاح  ناناوج  زا  یئالاب  دـصرد  دـییات  زا  تدـیلوم  دنتـسویپ .  تدـیلوم  بزح  نارادـفرط  هب  بزح ،  نیا  ناراداوه  زا  یهجوت 
 . دنـشاب یم  تدـیلوم  یتیامح  ياه  نوناـک  رگید  زا  يرتخاـب  هنارک ي  نیـشن  يدوهی  ياـه  كرهـش  ناـنکاس  شترا و  تسا .  رادروخرب 

لاس  ) تاباختنا نیرخآ  زا  شیپ  یکدـنا  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  ار  تارایتخا  یمامت  هک  تسا  یـسک  تدـیلوم و  بزح  هراک ي  همه  یفیئز 
ياه ناگرا  هک  هدوزفا  هدرک و  میظنت  تاباختنا  نیا  رد  تکرش  تهج  ار  بزح  ياهدزمان  تسیل  ییاهنت  هب  وا  درک  مالعا  اراکـشآ  ( 1992

تسنک تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یسرک  رامش  بختنم .  هن  دنتـسه و  هدش  بوصنم  یطیارـش  ره  تحت  تدیلوم  بزح 
 . یسرک  3 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک ؛   2 ( 1988  ) مهدزاود

خاک بزح 

 ، یتسار تسد  بزح  کـی  تسا )  تشم ))  اـب  نینچنیا   : )) ینعم هب  هک  هتـسب  تشم  کـی  ریوصت  نآ  راـنک  رد  و  نینچمه ، ))   ) )) خاـک
طسوت لاـس 1973  رد  هک  تسا  يراکـشآ  یتسیـشاف  ياـه  شیارگ  ياراد  و  یموـق )  ینید و  ظاـحل  هب   ) یطارفا تدـش  هب  تـسرپداژن و 

لاس رد  هک  نایدوهی ))  زا  عافد  هیداحتا   )) تساـیر يو  دـش ،  سیـسءات  درک  ترجاـهم  لیئارـسا  هب  لاس 1971  رد  هک  اناهکریئم  ماـخاخ 
 ، یبهذم ياه  هشیدنا  زا  یبیکرت  اناهک ،  نآ  ربهر  مییوگب  رت  قیقد  ای  خاک  مارم  تشاد .  هدهع  رب  زین  ار  هدش ،  لیکـشت  اکیرمآ  رد   1968

نیتـسخن خاـک  بزح  تسا .  اـکیرمآ  تسرپداژن  یتـسار  ياـه  شبنج  زا  هتفرگرب  یتسیـشاف  یتارکفت  بارعا و  هب  تبـسن  دـیدش  تهارک 
تیعبات ياراد  هک  لاس 1948  ناینیطسلف  زا  معا   ) ناینیطسلف ندنار  نوریب  راعش  راکشآ  روط  هب  هک  تسا  لیئارسا  خیرات  رد  یـسایس  بزح 
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لیئارسا نیمزرـس  حالطـصا  هب  رـسارس  زا  ار  دننکاس ) لاس 1967  گنج  نایرج  رد  هدـش  لاغـشا  یقطانم  رد  هک  ییاهنآ  اـی  دـنا  لیئارـسا 
ندرک خـلت  يارب  شـالت  اـب  داد و  رارق  مجاـهت  دروم  ار  لاـس 1948  ناینیطـسلف  ادـتبا  لیکـشت ،  زا  سپ  خاـک  بزح  تـسا .  هدرک  حرطم 

تالمح دنک .  مهارف  لیئارـسا  زا  ار  نانآ  جارخا  هنیمز ي  درک  یعـس  اهنآ ،  دـضرب  نایدوهی  هنامـصخ ي  تاساسحا  کیرحت  یگدـنز و 
دیسر دوخ  جوا  هب  داتشه  ههد ي  تسخن  همین ي  رد  تالمح  نیا  دوب .  نجهتسم  لذتبم و  رایسب  ناینیطـسلف  زا  هدع  نیا  هیلع  خاک  یغیلبت 

نتخیگنارب روظنم  هب  نیـشن  برع  ياهاتـسور  اهرهـش و  تمـس  هب  ییاه  ییامیپهار  بیترت  هب  مادـقا  خاک  بزح  ربهر  اناهک  نامز  نآ  رد  . 
یم اه  برع  اب  يریگرد  هب  هراومه  اه  ییامیپهار  نیا  درک .  شبزح  وا و  دوخ  هب  يدوهی  ناگدـنهد  يار  هجوت  بلج  زین  اـهنآ و  ناـنکاس 

برع ياهاتسور  اهرهـش و  هب  دورو  زا  ار  اناهک  اه ،  ییامیپهار  نیا  همادا ي  زا  رطخ  ساسحا  اب  لیئارـسا  تاماقم  لیلد  نیمه  هب  دماجنا و 
ار يرتخاب  هنارک  تساـک و  لاس 1948  یلاغـشا  قطانم  رد  شتیلاـعف  نازیم  زا  خاـک  داتـشه ،  ههد ي  مود  همین ي  رد  دـندرک .  عنم  نیـشن 

نیشن يدوهی  كرهش  رد  بزح  نیا  رقم  دنا و  يرتخاب  هنارک  رد  خاک  نارادفرط  نایماح و  نیرت  شیب  داد .  رارق  شتاکرحت  یلصا  نوناک 
ندـنک اه ،  ییاراد  بیرخت  صاخـشا ،  هب  هلمح  لماش  یفخم  حلـسم  نامزاس  ود  تایلمع  تسا .  لـیلخلا  رهـش  یکیدزن  رد  عبرا  تاـیرک 
نیمات هتیمک   )) زا دـنترابع  ناـمزاس  ود  نیا  دوش .  یم  هداد  تبـسن  خاـک  هب  اـه ،  برع  زا  يدادـعت  رورت  اـهرازتشک و  یناریو  ناـتخرد و 

رامش هدوب و  رتکانرطخ  یلوا  نامزاس  هتبلا  دندش .  سیـسات  لاس 1989  رد  یمود  لاس 1968 و  رد  یلوا  هک  ادوهی )) تلود   )) و اـههار ))
عیرـس و هیلقن  لیاسو  هب  زهجم  نامزاس  نیا  دننکاس .  عبرا  تایرک  كرهـش  رد  نانآ  رتشیب  دنوش و  یم  دروآرب  رفن  دص  دنچ  هب  شیاضعا 

ياهمانب يرگید  یفخم  نامزاس  ود  دراد .  رایتخا  رد  يراجفنا  داوم  حالـس و  یفخم  رابنا  نیدـنچ  هدوب و  هتفرـشیپ  یطابترا  ياه  هاگتـسد 
هداد تبسن  خاک  هب  زین  نامزاس  ود  نیا  تایلمع  هک  دوب  ناتـسدبرجنخ ، )  ای   ) میکراکیـس و  مسیرورت )  ربارب  رد  مسیرورت  ای   ) ت ن .  ت . 
لمع دراو  هاتوک  یتدم  يارب  بارعا ،  اب  حلص  عفادم  نایدوهی  زا  يا  هدع  هیلع  یمود  بارعا و  دض  رب  یلوا  روکذم  نامزاس  ود  دش .  یم 

تسنک رد  تیوضع  هب  قفوم  یلو  دوب  هدرک  ادیدناک  ار  دوخ   ، 1981  ، 1977 ياهلاس 1973 ،  یناملراپ  تاباختنا  رد  اناهک  دندوب .  هدش 
اب نامزمه  لاس 1977 و  رد  دوکیل  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  لیئارـسا  رد  یـشزرا  ینابم  یـسایس و  عاضوا  ندـش  نوگرگد  اب  اما  دـشن . 
رد تفای و  شرتسگ  خاـک  بزح  یمدرم  هاـگیاپ  اـه ،  برع  هیلع  هنامـصخ  تاـساسحا  شیازفا  يدوهی و  ناـیارگ  لوصا  تیعقوم  تیوقت 
زا رفن  رازه  يارآ 26  ندروآ  تسد  هب  اـب  تسناوـت  دـش ،  تسنک  رد  تیوـضع  دزماـن  لاس 1984  تاـباختنا  رد  اـناهک  هک  یناـمز  هجیتن 

ییاوسر کی  شا ،  یتسیـشاف  تامادـقا  شا و  هناتـسرپداژن  راکفا  هب  هجوت  اـب  وا  تیوضع  دـیآرد .  تسنک  تیوضع  هب  طیارـش  نیدـجاو 
تاساسحا هدوب و  يدداژن  ضیعبت  عفادم  هک  ار  یبازحا  تکراشم  ینوناق ،  بیوصت  اب  تسنک  لیلد  نیمه  هب  دوب و  لیئارـسا  يارب  یـسایس 

دانتسا هب  لیئارـسا  یلاع  هاگداد  تسا .  هدرک  عونمم  تاباختنا  رد  دنزیگنا ،  یمرب  رگید  يا  هدع  هیلع  ار  نادنورهـش  زا  يا  هدع  هنامـصخ 
نآ رد  داد .  تسد  زا  ار  دوخ  ربـهر  خاـک  ربـماون 1990  رد  درک .  يریگولج  لاس 1988  تاباختنا  رد  خاک  بزح  تکرـش  زا  نوناـق  نیا 
يو رابت ) يرصم   ) ییاکیرمآ نادنورهـش  زا  یکی  هک  درب .  یم  رـس  هب  اکیرمآ  رد  شبزح  يارب  کمک  يروآ  عمج  روظنم  هب  اناهک  نامز 

 ، زادرپ هیرظن  اـناهک  اریز  داد .  تسد  زا  ار  شتردـق  یلـصا  عبنم  خاـک  بزح  اـناهک ،  گرم  اـب  دـناسر .  لـتق  هب  كرویوین ،  رهـش  رد  ار 
 . دوب بزح  ياهتیلاعف  هدمع  كرحم  هدنهد و  تهج  یلـصا و  هدنریگ  میمـصت  يدقن ،  ياه  کمک  هدـننک  يروآ  عمج  هدـننک ،  توعد 
هب دنفورعم .  هدنز ))  اناهک   )) هب مود  حانج  و  خاک ))   )) هب لوا  حانج  دش .  میسقت  حانج  ود  هب  خاک  اناهک ،  ندیسر  لتق  هب  زا  سپ  یکدنا 

ناـمه رد  خاـک ))   )) حاـنج رقم  دـنا .  یفخم  یتسیرورت  ناـمزاس  ود  تقیقح  رد  هکلب  تفگ  بزح  ناوت  یمن  حاـنج  ود  نیا  زا  کـیچیه 
ناتـسرهش رد  حاوبات  رافک  نیـشن  يدوهی  كرهـش  رد  ار  دوخ  رقم  هدـنز ))  اناهک   )) حانج هک  یلاح  رد  هدـنام  یقاب  عبرا  تایرک  كرهش 

رامش رفندصدنچ و  شا  هدش  تبث  ياضعا  دادعت  رتکانرطخ و  رتگرزب و  هدنز  اناهک  حانج  تبسن  هب  خاک  حانج  تسا .  هدومن  ریاد  سلبان 
نامردف ماعون  سیئر ،  ناونع  هب  لیزرم  خوراب  زا  دوش  یم  لیکـشت  حانج  نیا  یلاع  يربهر  دنـشاب .  یم  رفنرازهدـنچ  رب  غلاب  شناراداوه 
دنمورین نادـنچ  اناهک ) ریئم  دـنزرف   ) اناهک نیمانب  يربهر  هب  هدـنز  اناهک  حانج  اـههار . ))  نیماـت  هتینک   )) سیئر كـالوب  ناریت  وگنخس و 
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هریخذ رسفا  کشزپ و  نیاتـشدلوگ  خوراب  هیروف 1994 ،  زور 25  مد  هدیپس  رد  دـسر .  یم  رفن  هد  دـنچ  هب  اهنت  شیاضعا  رامـش  تسین و 
يوس هب  نیاتـشدلوگ  دز .  عیجف  یتیانج  هب  تسد  لیلخلا  رهـش  رد  ربماـیپ  یمیهاربا  مرح  هب  دورو  اـب  خاـک  حاـنج  وضع  لیئارـسا و  شترا 
بزح ود  حالطصا  هب  لیئارسا  تلود  تیانج ،  نیا  لابند  هب  درک .  یمخز  هتـشک و  ار  نانآ  زا  نت  اههد  يزادناریت و  ناملـسم  نارازگزامن 

رفن تشادزاب 5  روتـسد  نینچمه  درک .  مالعا  ینوناق  ریغ  ار  اهنآ  تیلاعف  هدروآ و  باسح  هب  یتسیرورت  نامزاس  ود  ار  هدنز  اناهک  خاک و 
یمدرم یبزح و  هاگیاپ  یلک  روط  هب  درک .  رداص  ار  بزح  نیا  ياـضعا  زا  يا  هدـع  یـصخش  حالـس  هرداـصم  روتـسد  خاـک و  ناربهر  زا 

 . دنهد یم  لیکشت  اهبرع  تخسرس  نمشد  تموکح و  هاگتسد  زا  یـضاران  داوس ،  مک  تعاضب و  یب  یعامتجا  راشقا  زا  يرامـش  ار  خاک 
ینمشد ینید ،  بصعت  ياه  یگژیو  اب  اکیرمآ  زا  رجاهم  ریاصنا  زا  هجوت  لباق  يا  هدع  بزح ،  نیا  یلصا  هتسه  ياضعا  نارـس و  نایم  رد 

 . دنراد دوجو  نامزلارخآ  یجنم  هب  داقتعا  نایدوهیریغ و  اب 

نایارگ بهذم  هاگودرا 

هتسباو تیدوهی  یـسکدترا  نابز  هب  هک  یتسینویهـص  نایارگ  بهذم  دنوش :  یم  میـسقت  هدمع  شخب  ود  هب  نایارگ  بهذم  لیئارـسا ،  رد 
ود ینا   ) هاروته لغید  لیئارسا ،  تادوغا  بازحا  یتسینویهـص و  نایارگ  بهذم  هدنیامن  لادفم  بزح  لیئارـسا ،  یـسایس  هنحـص  رد  دنا . 

بلط و حالصا  نایارگ  بهذم  دنا .  یطارفا  نایارگ  بهذم  هدنیامن  ساش  و  دنهد ) یم  لیکـشت  ار  هاروته  تدوهی  هورگ  رـضاح  لاح  رد 
هبون هب  میدیرح )   ) یطارفا نایارگ  بهذم  دنرادن .  یـسایس  هنحـص  رد  يا  هتفای  نامزاس  تیلاعف  دنتـسه ،  یکدـنا  هورگ  هک  راک  هظفاحم 

رد مهدجه  نرق  رد  هک  تسا  هنایارگ  یفوص  شنم  اب  یشبنج  هیدیـسح  هیناوتل .  هقرف  هیدیـسح و  هقرف  دنوش :  یم  میـسقت  هقرف  ود  هب  دوخ 
ار نامز  نآ  موسرم  ياهتـشادرب  نید ،  زا  هزاـت  يرکفت  هیارا  اـب  هقرف  نیا  ناوریپ  تفرگ .  لکـش  ناتـسهل )  قرـش  بونج  رد  عقاو   ) یناوتل

قرغ قیرط  زا  ادخ  هب  نتـسویپ  نید ،  زا  فده  دوش  یم  هتفگ  هقرف  نیا  هزات  رکفت  رد  دـنتخادرپ .  نآ  اب  تفلاخم  هب  دـندناوخ و  تسردان 
ینید میلاع  قیمع ،  هعلاطم  هب  يزاین  دـنیوگ  یم  هقرف  نیا  ناوریپ  تسا .  وا  تایـصوصخ  تخانـش  يارب  شـالت  وا و  هب  هشیدـنا  رد  ندـش 
دناوت یم  رادرک  تسرد  وگتسار و  ناسنا  ره  هک  دننک  یم  زین  دنک و  یم  زاین  یب  رما  نیا  زا  ار  ام  یبهذم ،  رئاعش  هماقا  فرص  اریز  تسین 
یعون ار  شبنج  نیا  تارکفت  نیـضراعم ،  تخیگنارب و  ار  اـهماخاخ  مشخ  هیدیـسح  دربب .  شرارـسا  هب  یپ  دـنک و  ادـخ  دـننامه  ار  دوخ 

نامز تشذگ  اب  دوب .  یناوتل  رد  اهنآ  ییادیپ  اریز  دنفورعم  یناوتل ))   )) هب بلغا  هیدیسح  شبنج  نیضراعم  دندرک .  فیصوت  يدنب  مشچ 
لیئارسا و تادوغا  بزح  لیکشت  اب  نیفرط  متسیب )  نرق   ) ینونک نرق  لیاوا  زا  دش و  هتساک  شنیضراعم  هیدیـسح و  نایم  هعزانم  تدش  زا 
رد ار  رگیدـکی  اب  یـسایس  يراکمه  یتسیزمه و  هار  بزح ،  یبهذـم  یـسایس -  یلاع  هتیمک  ناونع  هب  تاروت ))  ياملع  یلاـع  ياروش  ))

دندش و بعـشنم  لیئارـسا  تادوغا  بزح  زا  اه  یناوتل  هعزانم ،  ددجم  زاغآ  اب  لاس 1988 و  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  اما  دـنتفرگ .  شیپ 
تادوغا بزح  هاروته و  لغید  بزح  لاس 1992 ،  یتاباختنا  ياهتباقر  نایرج  رد  یلو  دنداد .  لیکشت  هاروته  لغید  مان  هب  يدیدج  بزح 

 . دندروآ دوجو  هب  ار  هاروته ))  تدوهی   )) هورگ هدومن  فالتئا  رگیدکی  اب  لیئارسا 

لادفم بزح 

بزح ود  داحتا  اـب  لاـس 1956  رد  هک  تسا  یتسینویهـص  یبهذـم  بازحا  زا  یکی  یلم )  ینید  بزح  اـی  تیموـئل  تـیئاد  اـغلفم   ) لادـفم
بزح هیسور و  رد  لاس 1902  رد  یمارزمه  بزح  دش .  لیکـشت  یمارزمه ))  لیعوبه   )) و یمارزمه ))   )) هقباس اب  یتسینویهـص  یبهذـم 

لیکـشت ار  یتسینویهـص  شبنج  یبهذم  حانج  اکرتشم  بزح  ود  نیا  دندش .  يراذگ  هیاپ  نیطـسلف  رد  لاس 1992  رد  یمارزمه  لـیعوبه 
ماگنه هب  لادـفم  بزح  ناربهر  نیرت  هتـسجرب  گـیتاهریف  حریز  لـیئافور و  قاحـسا  گروب ،  فسوی  اریباـش ،  یـشوم  مییح  دـنداد .  یم 

زا یمارزمه  لـیعویه  یمارزمه و  بازحا  هنیرید  یناـمیپ  مه  لاس 1977 ،  ات  سیـسات  ودب  زا  لادفم  بزح  دنتفر .  یم  رامـش  هب  سیـسات 
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بزح يربهر  هب  هک  یفالتئا  ياه  هنیباک  یمامت  رد  هدرک و  ظفح  دوب ،  رارقرب  موس  ههد  همین  هک  ار  رگید  يوس  زا  يابم  بزح  وس و  کی 
روشک بهاذم و  هناخترازو  ود  یتنس  روط  هب  لادفم  تدم  نیا  رد  درک .  تکرـش  دش ،  لیکـشت  لاس 1977(5 ) ات  رگراک  بزح  ای  يابم 

دراد طابترا  امیقتـسم  نایارگ  بهذم  عفانم  تلود و  یبهذم  تیهام  هب  هک  یلخاد  روما  هجوتم  ار  شتمه  نیرتشیب  دش و  یم  راد  هدـهع  ار 
یکیرـش لادفم  بزح  زا  رما  نیمه  درک و  یمن  یعامتجا  يداصتقا و  یتینما ،  یجراخ ،  ياهتـسایس  ریگرد  نادـنچ  ار  دوخ  دومن و  یم  ، 

تدـم لوط  رد  لادـفم  دوب .  هتخاس  دـنداد ،  لیکـشت  بزح  ود  نیا  هک  ییاه  هنیباـک  رتشیب  رد  رگراـک  ياـبم و  بازحا  يارب  رـسدرد  یب 
یبهذـم و ياـهداهن  یهدـناماس  داـجیا و  فورـصم  ار  شـشالت  ماـمت  لیئارـسا ،  تلود  سیـسات  تسخن  ههد  هس  یط  هنیباـک  رد  روـضح 

بزح هب  هتسباو  ینید  تالیصحت  تاسسوم  یتلود و  یبهذم  شزومآ  هکبش  هعسوت  شناوریپ ،  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  فده  اب  یعامتجا 
نارود هدنامزاب  هک  ار  دوجوم  تیعـضو  دومن  یم  یعـس  هدرک  نایارگ  بهذم  هب  هدش  هیارا  یعامتجا  ینامرد و  تامدـخ  تیفیک  دوبهب  و 

تاباختنا رد  رگراک  بزح  تسکش  یپ  رد  اما  دنک .  مزال  تسنک  رد  مزال  نیناوق  بیوصت  قیرط  زا  تسا ،  لیئارسا  تلود  سیـسات  لبقام 
بازحا اب  هدرک و  تشپ  رگراـک  بزح  هب  لادـفم  تسا ،  موسوم  یـسایس  ياـتدوک  هب  هک  دوکیل  بزح  ندیـسر  تردـق  هب  لاس 1977 و 

داد لیکشت  ياه 1977 و 1981  لاس  تاباختنا  زا  سپ  نیگب  مخانم  هک  يا  هنیباک  ود  رد  بزح  نیا  دش .  نامیپ  مه  یتسیلانویـسان  یتسار 
سپ هک  يا  هنیباک  رد  تکرش  زا  یلو  درک  تکرـش  ياهلاس 1988 و 1992  تاباختنا  زا  دعب  هدش  لیکـشت  یلم  تدحو  ياه  هنیباک  زین  و 

ههد همین  زا  هک  يا  هشیر  لوحت  اـب  دـیدج  عضوم  نیا  درک .  يراددوخ  دـش ،  لیکـشت  رگراـک  بزح  يربهر  هب  لاس 1992  تاباختنا  زا 
یلاغـشا ياهنیمزرـس  هب  طوبرم  لیاسم   ) یتینما یجراخ و  لیاسم  هنیمز  رد  ور  هنایم  یبزح  زا  را  بزح  نیا  هتفرگرب و  رد  ار  لادـفم  داتفه 

هک تسا  هتخاس  لدبم  یبزح  هب  ینید  یبزح  زا  یتسیلانویسان و  تدش  هب  یبزح  هب  دور ) یم  رامـش  هب  یتینما  یجراخ و  لیاسم  زا  یـشخب 
ياـه تیولوا  عضاوم و  رد  لوحت  دراد .  یناوخ  مه  دـهد ،  یم  رارق  شیاـه  هماـنرب  هحولرـس  ار  گرزب ))  لیئارـسا  نیمزرـس   )) عوـضوم
يریگ عضوم  هک  بزح  یمیدـق  ناربهر  نایم  داتـشه  ههد  لیاوا  داتفه و  ههد  لوط  رد  هک  يرمتـسم  دـیدش و  ییورایور  لابند  هب  لادـفم 

ریئم نب  ادوهی  رماه و  نولوفز  يربهر  هب  بزح  ناوج  ياضعا  دنتـشاد و  رگراک  بزح  ياه  يریگ  عضوم  هب  يرت  کـیدزن  یـسایس  ياـه 
ربهر كوک  نیهوکه  ادوهی  یفـست  ماخاخ  ياه  هشیدـنا  ریثات  تحت  لادـفم  بزح  ناناوج  ریاس  ریئم و  نب  ورماه  داـتفا .  قاـفتا  داد ،  خر 

تسادق ظاحل  زا  ار  لیئارسا  نیمزرس  حالطصا  هب  ماخاخ  نیا  دنتشاد .  رارق  فاره  زاکژم  تافیـشپ  سییر  مینومیا و  شوغ  شبنج  یحور 
لیئارسا تیمکاح  تحت  نآ  ندنام  یقاب  نیمزرس و  نیا  رد  نتفای  تنوکس  دناد و  یم  لیئارسا ))  تلم   )) و لیئارسا ))  تاروت   )) گنسمه

نارـس تباقر  تموصخ و  زا  يریگ  هرهب  اب  لادفم  ناناوج  داتـشه  ههد  رد  تسا .  هدرک  مالعا  ضیارف  ریاس  دـننامه  یبهذـم  هضیرف  ود  ار 
 ، داتـشه ههد  تسخن  همین  رد  دنهد .  رییغت  ار  شیاه  تیولوا  عضاوم و  دنتـسناوت  بزح  نیا  رب  طلـست  نمـض  رگیدکی ،  اب  بزح  یمیدـق 
رد لاس 1981 و  رد  دیماجنا .  شا  یتاباختنا  هاگیاپ  زا  یگرزب  شخب  تسد  زا  بزح و  نیا  فعض  هب  هک  دش  وربور  باعشنا  ود  اب  لادفم 

ياـهداهن يربهر و  رب  اهزانکـشا  هرطیـس  هب  ضارتعا  رد  اریـستحوبا  نورها  يربـهر  هب  یقرـش  ناـیدوهی  زا  یهورگ  مهد ،  تسنک  هناتـسآ 
 . دنداد لیکـشت  لیئارـسا )  ثاریم  شبنج  ای  لیئارـسا  تروشم  تاعونت   ) یمات مان  هب  يدیدج  بزح  دندش و  ادـج  بزح  نیا  زا  لادـفم ، 
هـس تسناوت  دـنداد ) یم  يار  لادـفم  عفن  هب  رتشیپ  هک   ( یقرـش نایدوهی  ءارآ  زا  يدایز  دادـعت  بذـج  اب  روکذـم  تاباختنا  رد  بزح  نیا 

هب لادفم  یبهذم )  یـسایس و  ظاحل  هب   ) یطارفا تدش  هب  ياضعا  زا  يرگید  هورگ  لاس 1983  رد  و  دنک .  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یسرک 
یـسایس و روما  یخرب  هب  تبـسن  بزح  نیا  نارـس  عضاوم  هب  ضارتـعا  ناوـنع  هب  ناـمکورد  مییح  اریباـش و  فـسوی  ماـخاخ ،  ود  يربـهر 

سیسات یبهذم )  یتسینویهص  بزح  ای  تیتاد  تینویست  اغلفم   ) ار داستم  مان  هب  يدیدج  بزح  دندش و  بعشنم  بزح  زا  يزاس ،  كرهش 
شوغ شبنج  زا  یهورگ  رمغیدریف و  ماهاربا  ماخاخ  يربهر  هب  لیئارسا  یلاعوب  بزح  اب  داستم  لاس 1984 ،  تاباختنا  هناتسآ  رد  دندرک . 

رد بزح  نیا  دـنداد .  لیکـشت  ار  ثاریم )   ) هاـشاروم بزح  دـندش و  دـحتم  اـیحته ) بزح  زا  بعـشنم   ) تاروب ناـنم  يربـهر  هب  مینومیا 
نت ود  تسناوت  دندوب ،  یطارفا  ادیدش  ییاه  شیارگ  ياراد  یسایس  ظاحل  زا  لادفم  ناراداوه  زا  یـشخب  ءارآ  بذج  اب  روکذم  تاباختنا 
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عوضوم قمع  هب  دنتـشگزاب .  لادفم  بزح  هب  یفلتخم  ياه  نامز  رد  تاروب  نامکورد و  اریباش ،  دـننک .  تسنک  یهار  ار  شیاهدزمان  زا 
یسایس و ياه  ینوگرگد  زا  يرامش  باتزاب  تقیقح  رد  لادفم  نورد  رد  اه  باعـشنا  اه و  يریگرد  هک  میبای  یمرد  مینکفا  یم  هاگن  هک 

هقرف تارکفت  شرتسگ  یتسیلانویـسان ،  تاـساسحا  دـشر  لـماش   ) تسا هداد  خر  لیئارـسا  رد  ریخا  ههد  ود  یط  هک  تسا  هشیر  یعاـمتجا 
نیا شقن  فیعضت  لادفم و  یتنس  یتاباختنا  هاگیاپ  یشاپورف  هب  اه  ینوگرگد  نیا  یقرش . )  نایدوهی  قرف  یـسایس  شقن  زورب  هیدیرح و 

ات 12 زا 10  لیئارـسا  سیـسات  تسخن  ههد  هس  رد  هک  تسنک  رد  لادفم  بزح  ياه  یـسرک  دادعت  دـیماجنا .  لیئارـسا  ناملراپ  رد  بزح 
هنزاوم لادفم  ندش  فیعض  اب  دوب .  یـسرک   6  ، 5  ، 4 بیترت 6 ،  هب   1992  ، 1988  ، 1984 ياهلاس 1981 ،  تاباختنا  رد  دوب ،  یـسرک 

ود ابیرقت  بازحا  نیا  تردـق  هک  يروط  هب  تسا  هتفای  رییغت  يدـیرح  بازحا  عفن  هب  ریخا  ههد  رد  نایارگ  بهذـم  هاـگودرا  نورد  رد  اوق 
نولوفر لاس 1992 ، )  ) تسنک تاباختنا  نیرخآ  رد  دوب .  سکع  رب  الماک  تیعـضو  رتشیپ  هک  یلاح  رد  دـش  لادـفم  بزح  تردـق  ربارب 

 . دوب یطارفا  رایـسب  لادـفم  یـسایس  هماـنرب  تاـباختنا ،  نیا  رد  تشاد .  رارق  بزح  یتاـباختنا  تسیل  سار  رد  لادـفم  بزح  ربـهر  رماـه 
چیه بیرخت  مدع  ناگناگیب ؛  هب  لیئارسا  نیمزرس  حالطصا  هب  زا  یـشخب  چیه  يراذگاو  مدع  زا :  دوب  ترابع  همانرب  نیا  تاکن  نیرتمهم 
مدرم مایق  مسیرورت و  اـب  هلباـقم  دوب ؛  دـهاوخ  هدوب و  لیئارـسا  تلم  تلود و  تختیاـپ  هچراـپکی  سدـقملا  تیب  نیـشن ؛  يدوهی  كرهش 

زا دـیاب  راـک  نیا  يارب  تسا و  یمومع  مظن  ظـفح  شمارآ و  تینما و  يرارقرب  لووسم  ییاـهنت  هب  لیئارـسا  تلود  هضاـفتنا ، )   ) نیطـسلف
رد تسا و  لیئارسا  تلود  ریذپان  کیکفت  شخب  نالوج  ياه  يدنلب  دنک ؛  هدافتـسا  مزال  لیاسو  هیلک ي  یتینما و  ياه  هاگتـسد  شترا ، 

ینید شزومآ  تاسـس  ؤم  لیئارـسا و  ناماخاخ  یلاع  ياروش  ددرگ .  حرطم  هیروس  هب  نآ  دادرتسا  عوضوم  دیابن  یحلـص  تارکاذم  چـیه 
هاگشناد رد  دنک و  یم  هرادا  ار  دوملت  یلاع  هسردم  يا و  هفرح  هاگـشزومآ  فیـشی ،  يدادعت  بزح  نیا  تسا و  لادفم  رایتخا  رد  یتلود 

ستوبیکه يزاس  كرهـش  تسایـس  عفادـم  شبنج  دراد .  يدایز  ذوفن  تسا ،  هدـش  ثادـحا  هاجنپ  ههد ي  رد  هک  نالیا  راـب - ینید  مولع 
کی لاس 1929 و  رد  هدـش  لیکـشت  افیکع  ینب  ناـناوج  شبنج  هاـفاشوم ،  اـه  هد  ستوبیک و  يدادـعت  لـماش  ینید )  ستوبیک   ) یتادـه

يداصتقا یلام و  هسس ي  ؤم  نیدنچ  بزح  نیا  نینچمه  دنا .  هتسباو  لادفم  هب  تسا ،  هتفای  سیسءات  تصـش  ههد ي  رد  هک  نانز  شبنج 
ناگرا هیفوسته  همانزور ي  دراد .  رایتخا  رد  ار  فاحشم  ینامتخاس  تکرـش  یمارزمه و  لیعوب  کناب  یمارزمه ،  کناب  نآ  سءار  رد  و 

ههبج مان  اب   ) یـسرک  11 ( 1955  ) موس تسنک  تسنک :  فلتخم  ياـه  هرود  رد  لادـفم  بزح  ياـه  یـسرک  رامـش  تسا .  لادـفم  بزح 
؛  یسرک  11 ( 1965  ) مشش تسنک  یـسرک ؛   12 ( 1961  ) مجنپ تسنک  یـسرک ؛   12 ( 1959  ) مراهچ تسنک  یتسیلانویـسان ؛ )  یبهذـم 

یسرک  6 ( 1981  ) مهد تسنک  یسرک ؛   12 ( 1977  ) مهن تسنک  یسرک ؛   10 ( 1973  ) متشه تسنک  یسرک ؛   12 ( 1969  ) متفه تسنک 
 . یسرک  6 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک ؛   15 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ؛   4 ( 1984  ) مهدزای تسنک   ؛

هاروته تودهی  بزح 

تادوغا بازحا  فـالتئا  اـب  لاـس 1992  رد  هک  تسا  یبهذـم  یناـملاپ و  یتاـباختنا -  هورگ  کـی  تاروت )  ناـیدوهی   ) هار وـته  تودـهی 
اه يدیرح  هب  لیئارـسا  رد  هزورما  هک  دنا  يزاتکـشا  نایدوهی  زا  هدع  نآ  ناگدنیامن  بزح  ود  نیا   ) دش لیکـشت  هاروته  لغید  لیئارـسا و 

ياروش  )) بزح ود  ماغدا  تهج  رد  هک  دـنا  هدرک  قفاوت  هاروته  لـغید  بزح  لیئارـسا و  تادوغا  بزح  دـنموسوم ) .  ناـیارگداینب  ینعی 
ماغدا لاس 1995 ،  رخاوا  ات  یلو  دننک .  شالت  تسنک  يرـسارس  تاباختنا  يارب  يدـحاو  یتاباختنا  تسیل  هیهت  و  تاروت ))  ياملع  یلاع 
هنیباک تکراشم  یلو  دنک  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یسرک  تسناوت 4  هاروته  تودهی  لاس 1992  تاباختنا  رد  تسا .  هتفاین  ققحت  هدش  دای 

یـشوم ماخاخ  خاش و  محانم  رزیعیلا  ماـخاخ  درک .  يراددوخ  دـش ،  لیکـشت  نیبار  قاحـسا  يربهر  هب  روکذـم  تاـباختنا  زا  سپ  هک  يا 
ناگدـنیامن نربلاه  لیئومـش  ستیبار و  ماهاربا  شوروب ،  محاـنم  اریباـش ،  ماـهاربا  ناـماخاخ  ینید و  ناربهر  نیرت  هتـسجرب  رجاـه  عشوهی 

 . دنشاب یم  تسنک  رد  هاروته  تدوهی 
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لیئارسا تادوغا  بزح 

زا يا  هدع  طسوت  ناتسهل  رد  لاس 1912  رد  هک  تسا  مزینویهص  فلاخم  یبهذم  یسایس  بزح  کی  لیئارسا )  عمجم   ) لیئارـسا تادوغا 
رد ناربهر  نیا  دش .  لیکشت  ناتسهل  ناتسراجم و  یناوتل ،  ناملآ ،  ياهروشک  زا  تیدوهی  یسکدترا  حانج  هب  هتسباو  یتنس  ینید  ناربهر 
هب مزینویهص  اب  ینمشد  نآ  دنتشاد و  رظن  قافتا  هتکن  کی  دروم  رد  اما  دنتشاد  رگیدکی  اب  یساسا  ریغ  یساسا و  تافالتخا  دراوم  يرایسب 

هچنآ و   ) کیئال یتسیلانویسان و  دیاقع  هیاپ ي  رب  هک  مزینویهص  هدیا ي  تسا .  یعامتجا  یسایس و  همانرب ي  کی  شبنج و  هدیا ي  ناونع 
دیعبت حالطصا  هب  رد  نتـسیز  هب  نداد  نایاپ  يارب  دوهی  زا  توعد  و  تسا )  هدش  طولخم  نآ  اب  یتسیلایـسوس  یلاربیل ،  ياه  هشیدنا  زا  هک 

تادوغا بزح  رظن  زا  هک  تسا  راوتـسا  هزاـت  یلوصا  ساـسا  رب  نآ  رد  يزورما  يا  هعماـج  تلود و  نداـهن  اـنب  نیطـسلف و  هب  ترجاـهم  و 
ربارب رد  ینامرفان  ایند و  رـسارس  رد  يدوهی  نوگانوگ  ياه  هقرف  یگدـنز  يدام  یحور و  ینابم  بیرخت  نید و  زا  جورخ  رفک و  لیئارـسا 

هدننک ي میظنت  هناگی  ار  نآ  دوهی ،  نید  ماکحا  تاروت و  هب  نتـسج  کسمت  نمـض  بزح  نیا  یفرط  زا  دیآ  یم  باسح  هب  یهلا  تیـشم 
رد ناـیدوهی  يراـتفر  یگدـنز و  موسرم  ياـه  هویـش  اـه و  شزرا  يارب  نینچمه  دـناد .  یم  ناـیدوهی  یهورگ  يدرف و  راـتفر  یگدـنز و 

نامزلارخآ یجنم  هب  لیئارسا  تدوغا  درامش .  یم  ربتعم  دنمشزرا و  ار  نآ  هدوب و  لئاق  مارتحا  دنرب ،  یم  رس  هب  اهنآ  نایم  رد  هک  یعماوج 
سدقم نیمزرس   )) هب هاگدیعبت ))   )) زا نآ  تشگزاب  و  ملاع )  رسارس  هکلب  و   ) دوهی تلم  حالطصا  هب  تاجن  هدیقع  نیا  قبط  دراد .  هدیقع 

زا هدوبن و  ریذـپ  ناکما  دـنک ) هدارا  ادـخ  هاگره   ) نامزلارخآ یجنم  روهظ  اب  زج  نیمز  يور  يور  راگدرورپ )) یهاـشداپ   )) رارقتـسا و  (( 
نارود زا  يدایز  تدم  سیسات و  ودب  زا  لیئارسا  تادوغا  بزح  تسین .  هتخاس  يراک  رگید ،  سک  چیه  ای  یتسینویهـص و  شبنج  تسد 

دوهی یلم  نطو   )) هدیا اب  زین  درک و  یم  هلباقم  نآ  اب  تدش  هب  تشاد و  تموصخ  یتسینویهص  شبنج  اب  نیطـسلف ،  رب  ناتـسلگنا  تمومیق 
قیوشت تیامح و  اـب  هک   ) رجاـهم ناـیدوهی  هعماـج  رد  ماـغدا  زا  نیطـسلف  رد  بزح  نیا  ناوریپ  دوب )) فلاـخم  يدوهی  یتلود  داـجیا  و  (( 
یگدـنز یتلود ،  ای  یتسینویهـص  ياهداهن  زا  معا  شیاهداهن ،  هعماـج و  نیا  زا  ادـج  دـندرک و  يراددوخ  دوب ) هتفرگاـپ  تمومیق  تلود 
تادوغا بازحا  نیب  يراـکمه  مهاـفت و  یعون  موس  ههد  همین  زا  هدـش و  رتمک  تموصخ  ینمـشد و  نیا  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـما  دـندرک . 

هدمآ دیدپ  یتسینویهص  يریذپرجاهم  یـسایس و  ياهداهن  و  لیئارـسا )  تادوغا  یلاعوب  هب  موسوم  شا  يرگراک  حانج  هژیو  هب   ) لیئارـسا
تلود کی  لیکـشت  اـب  تفلاـخم  زا  لیئارـسا  تادوغا  بزح  لاس 1948 ،  رد  لیئارـسا  تلود  سیـسات  مـالعا  هناتـسآ  رد  هک  ناـنچ  تسا 

تموکح و يزاـب ))   )) تسنک و تاـباختنا  رد  اـبقاعتم  یفـالتئا و  هنیباـک  نیتسخن  یتـلود و  تقوم  ياروش  رد  درک و  رظن  فرـص  يدوهی 
ینعم نیا  هب  تموکح  هاگتسد  رد  تکراشم  يدوهی و  تلود  کی  لیکشت  اب  تفلاخم  زا  ندرک  رظن  فرص  هتبلا  دومن .  تکرـش  نیفلاخم 
یحور يدام و  عفانم  تهج  رد  دوجوم  تیعضو  زا  تسا  هتـساوخ  تیمـسر  هب  يدوهی  یتلود  ناونع  هب  ار  لیئارـسا  بزح ،  نیا  هک  تسین 
دورـس مچرپ ،  هن  و  يدوهی )  تلود  کی  ناونع  هب   ) ار لیئارـسا  هن  زین  زونه  لیئارـسا  تادوغا  بزح  دـنک .  هدافتـسا  شنراداوه  ناوریپ و 

کی نیودت  و  اهفیشی )  ) ینید سرادم  نالصحم  نتفر  يزابرس  هب  اب  دسانش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  یلم  تابـسانم  ناراذگناینب و  یلم ، 
يربهر ددعتم  یفالتئا  ياه  هنیباک  رد  تکراشم  مغر  هب  لاس 1952 و  زا  بزح  نیا  تسا .  فلاخم  مسییال  لوصا  ساسا  رب  یساسا  نوناق 
شرمع زا  هک  يزارد  نایلاس  لوط  رد  لیئارـسا  تادوغا  تسا .  هدومن  يراددوخ  یترازو  ياه  تسپ  شریذپ  زا  دوکیل ،  خارعم و  بازحا 

میدق فوشیی   )) نادنزرف زا  یهورگ  نامز  نآ  رد  دوب .  موس  ههد  همین  رد  نآ  نیتسخن  تسا .  هدش  وربور  باعشنا  نیدنچ  اب  درذگ ،  یم 
هدیمان رهـش ) نابهاگن  ینعم  هب  یمارآ  نابز  رد   ) اتراک يروط  هب  اهدعب  هک  دـندرک  داجیا  یلقتـسم  تالیکـشت  دـندش و  ادـج  بزح  زا  (( 

تادوغا بزح  يرگراـک  تالیکـشت  زا  لیئارـسا )  عمجم  نارگراـک   ) لیئارـسا تادوغا  یلاـعوب  شبنج  لـهچ ،  ههد  همین  رد  تسا  هدـش 
تالیکشت نیا  لیئارسا ،  سیسات  مالعا  اب  نامزمه  درک .  سیـسات  دوخ  يارب  يا  هناگادج  يرگراک  تالیکـشت  هدش و  بعـشنم  لیئارـسا 

بزح دندش و  ادج  بزح  نیا  زا  لیئارـسا ،  تادوغا  رد  یقرـش  نایدوهی  ناگدنیامن  لاس 1984  رد  دش .  لیدبت  یلقتـسم  بزح  هب  ابیرقت 
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 ، خاش محانم  رزاعیلا  ماخاخ  نادـیرم  ناوریپ و  لاس 1988 ،  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  ماجنارـس  و  دنداد .  لیکـشت  ساش  مان  هب  يدیدج 
لیکـشت ار  هاروته  لغید  بزح  دـندش و  بعـشنم  لیئارـسا  تادوغا  بزح  زا  وا ،  روتـسد  هب  لصالا ،  یناوتل  ناـیدوهی  یحور  یلاـع  ربهر 
لیئارـسا تادوغا  یلاعوب  مان  هب  یبزح  رگید  دـش و  ماـغدا  لیئارـسا  تادوغا  رد  لیئارـسا  تادوغا  یلاـعوب  داتـشه  ههد  رخاوا  رد  دـنداد . 

هورگ هدرک ،  فالتئا  رگیدکی  اب  هاروته  لغید  لیئارسا و  تادوغا  بزح  ود  لاس 1992 ،  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  نینچمه  درادن  دوجو 
زا شخب  نآ  يور  ار  شـشالت  لیئارـسا  تادوغا  یـسایس ،  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  دندروآ .  دوجو  هب  ار  هاروته  تودـهی  یناملراپ  یتاباختنا 

یجراخ لیاسم  هب  دنک و  یم  زکرمتم  دراد ،  ریثات  شعابتا  عفانم  یناگدـنز و  هویـش  تلود و  یلک  تیهام  رب  هک  یعامتجا  ینید و  لیاسم 
بزح نیا  یلاغـشا ،  قطانم  صوصخ  رد  دـهد .  یمن  تیمها  نادـنچ  نآ  رب  بترتم  تاعوضوم  یلاغـشا و  قطانم  هلاسم  هلمج  زا  تینما  و 

ناوریپ و يارب  دربب و  شیپ  تسنک  رد  ار  شا  ینید  فادها  قیرط  نیا  زا  دناوت  یم  ردـقچ  هک  نیا  هب  هتـسب  بلغا  شیاه  يریگ  عضوم  رد 
ریز بیترت  هب  ناوـت  یم  ار  بزح  یـسایس  عـضاوم  دـننک .  یم  لـمع  دروآ ،  تسد  هب  يداـم  عفاـنم  شا  یعاـمتجا  یـشزومآ و  ياـهداهن 

لماش اتدـمع  بزح  ذوفن  اب  رـصانع  لادـفم ؛  ایحته و  بازحا  یـسایس  عضاوم  اب  دایز  تهابـش  لمع و  تدـش  تیعطاـق و  درک :  هصـالخ 
رد اهنآ  هدـنیامن  یمارزم  رزاعیلا  هک  ) داـبح هیدیـسح  هقرف  ناوریپ  رغیدرین و  ماـهاربا  ماـخاخ  يربهر  هب  لیئارـسا  تادوغا  یلاـعوب  ياـضعا 

تایلمع شرتسگ  ترورض  رب  تفلاخم و  لیئارسا  نیمزرس  حالطـصا  هب  زا  بجو  کی  زا  یتح  ینیـشن  بقع  اب  دوش ) یم  بوسحم  بزح 
هک دراد  دـیکات  هک  نیا  رب  بزح  یبهذـم  یلک  هاگدـید  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  دـننک .  یم  دـیکات  نیمزرـس  نیا  رـسارس  رد  يزاس  كرهش 

تفرگ دهاوخ  ماجنا  دوعوم ))  یجنم   )) تسد هب  اهنت  سدقم ))  نیمزرس   )) رد نایدوهی  همه  ندمآ  درگ  دوهی و  تلم  حالطصا  هب  تاجن 
حالطـصا هب  زا  یـشخب  دـنراد  یگداـمآ  رـضاح  لاـح  رد  خاـش  رزیعیلا  ماـخاخ  ناـنآ  سار  رد  بزح و  نیا  ذوفن  اـب  ناربهر  زا  يرایـسب  ، 

هدهاشم هدش  دای  تاجن  تایلمع  ندوب  عوقولا  بیرق  رب  لاد  يا  هناشن  چیه  ناربهر  نیا  هدیقع  هب  اریز  دننک ،  راذگاو  ار  لیئارـسا  نیمزرس 
ریـسفت بسح  رب  ) دوهی نید  ماـکحا  اـب  رتـشیب  ماجـسنا  تهج  رد  ار  نیناوق  دـنک  یم  یعـس  بزح  یبهذـم ،  لـیاسم  هنیمز  رد  دوـش .  یمن 

ینید یعامتجا و  یـشزومآ ،  ياهداهن  هکبـش  مهـس  دشوک  یم  عامتجا  هصرع  رد  و  دـنک .  حالـصا  ماکحا )  نیا  زا  یـسکدترا  نایدوهی 
ناسکی ابیرقت  تیعـضو  زا  يریگ  هرهب  اب  لیئارـسا  تادوغا  بزح  داتـشه  ههد  رد  دهد .  شیازفا  ار  تلود  هجدوب  زا  بزح  نیا  هب  هتـسباو 

حیاول بیوصت  ای  تردق  رد  ندنام  یقاب  روظنم  هب  یبهذم  بازحا  تیاضر  بلج  تلامتسا و  هب  بزح  ود  نیا  مربم  زاین  رگراک و  دوکیل و 
نراداوه کیئال و  بازحا  رما  نیا  هک  دروآ  تسد  هب  یمهم  تازایتما  یعامتجا )  یبهذم و   ) هنیمز ود  ره  رد  تسناوت  تسنک ،  رد  ینیعم 

 (( تاروت ياملع  یلاع  ياروش   )) مانب ییاروش  طسوت  مهم  تامیمصت  لیئارسا ،  تاداوغا  بزح  رد  تخاس .  نیگمـشخ  تدش  هب  ار  اهنآ 
ياـس ؤر  دنلـصالا و  یناوـتل  ناـشرت  شیب  هـک  اـه ) فیـشی   ) ینید مـهم  سرادـم  ياـس  ؤر  زا  بـکرم  روـبزم  ياروـش  ددرگ .  یم  ذاـختا 

ياهداهن بزح و  هرمزور ي  روما  هب  یگدیـسر  دـهد .  یم  هسلج  لیکـشت  تسا ،  مزال  هک  ینامز  ره  رد  هدوب و  هیدیـسح  ياهرابرد ))  ))
یم ماجنا  دنوش ،  یم  باختنا  هدیچیپ  ییاه  هویش  اب  هک  یصوصخب  ياه  ناگرا  تسنک و  رد  بزح  ناگدنیامن  هورگ  هطساو ي  هب  هتسباو 

شیب هک  اه  يزانکشا  و  اه ) يدیرح  هب  فورعم   ) نایارگداینب هدوت ي  ار  لیئارسا  تادوغا  بزح  یتاباختنا  هاگیاپ  رضاح  لاح  رد  دریذپ . 
دوش یم  هظحالم  هک  نانچ  دـنهد .  یم  لیکـشت  دـننکاس  ویوآ  لت  یکیدزن  رد  عقاو  كارب  ینب  هقطنم  سدـقملا و  تیب  رهـش  رد  ناـنآ  رت 
بزح تسا .  تابث  اب  مکحم و  يوق ،  یهاگیاپ  اما  تسین  هدرتسگ  نارادـفرط ،  فیط  ییایفارغج و  ظاحل  هب  بزح  نیا  یتاـباختنا  هاـگیاپ 

تـسنک رد  زج  هب  دـنک  دوـخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک   4 تاـباختنا ،  همه ي  رد  تسا  هتـسناوت  هاـگیاپ  نیا  رب  هیکت  اـب  لیئارـسا  تادوغا 
و لیئارـسا ،  تادوـغا  بزح  زا  یقرـش  ناـیدوهی  ندـش  ادـج  دـنتفای .  هار  تسنک  هب  بزح  نیا  دزماـن  ود  اـهنت  هـک  لاس 1984 )  ) مهدزاـی

نیا تلع  هدـش ،  سیـسءات  هزات  بزح  نیا  تمـس  هب  یقرـش  نایدوهی  يارآ  بذـج  نآ  عبت  هب  نانآ و  هلیـسو ي  هب  ساش  بزح  سیـسءات 
ههبج بوچراچ  رد  لیئارـسا  تادوغا  یلاعوب  لادفم و  هارمه  هب  لاس 1949 )  ) لوا تسنک  تاباختنا  رد  لیئارـسا  تادوغا  تسا .  یماکان 

لیئارسا تادوغا  یلاعوب  هارمه  هب  لاس 1973 )  ) متشه و  لاس 1959 )  ) مراهچ لاس 1955 ، )  ) موس تسنک  تاباختنا  رد  ینید و  دحتم  ي 
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 - یتاباختنا هورگ  بوچراچ  رد  هاروته  لغید  قافتا  هب  لاس 1992 )  ) مهدزیس تسنک  تاباختنا  رد  ینید و  یتاروت  ههبج ي  بوچراچ  رد 
فلتخم ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یـسرک  رامـش  تسا .  هدرک  تکرـش  درفنم  تروص  هب  تاباختنا  ریاس  رد  هاروته و  تودـهی  یناـملراپ 

(1959  ) مراهچ تسنک  لیئارسا ؛ )  تادوغا  یلاعوب  هارمه  هب   ) یسرک  6 ( 1955  ) موس تسنک  یسرک ؛   3 ( 1951  ) مود تسنک  تسنک : 
متفه تسنک  یـسرک ؛   4 ( 1965  ) مشـش تسنک  یـسرک ؛   4 ( 1961  ) مجنپ تسنک  لیئارـسا ؛ )  تادوـغا  یلاـعوب  هارمه  هـب   ) یـسرک  6

؛  یسرک  4 ( 1977  ) مهن تسنک  لیئارسا ؛ )  تادوغا  یلاعوب  یسرک  کی  هفاضا  هب   ) یسرک  4 ( 1973  ) متشه تسنک  یسرک ؛   4 ( 1969)
4 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک و   5 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ؛   2 ( 1984  ) مهدزای تسنک  یـسرک ؛   4 ( 1981  ) مهد تسنک 

 ( . هاروته لغید  هارمه  هب   ) یسرک

هاروته لغید  بزح 

دنهد یم  لیکـشت  لصالا  یناوتل  نایارگداینب  ار  شیاضعا  رت  شیب  هک  تسا  یطارفا  یبهذم  بازحا  زا  یکی  تاروت )  قریب   ) هاروته لغید 
ماخاخ هیـصوت  هب  انب  لیئارـسا و  تادوغا  بزح  وضع  یناوتل  ناـیدوهی  نارـس  طـسوت  لاـس 1988  تاـباختنا  زا  شیپ  یکدـنا  بزح  نیا  . 

هب روکذم  ماخاخ  دـش .  سیـسءات  كارب  ینب  هقطنم ي  رد  جابینوب  ینید  سرادـم  سیئر  یناوتل و  فیاوط  یحور  یلاع  ربهر  خاش  زریعیلا 
زا ماخاخ  نیا  دنهد .  لیکـشت  يدیدج  بزح  دـنوش و  ادـج  لیئارـسا  تادوغا  بزح  زا  دوب  هدرک  هیـصوت  یناوتل  نایدوهی  فیاوط  نارس 

نانآ اب  دابح ،  هیدیسح  هقرف  ناربهر  ریفکت  تیموکحم و  ضوع  رد  دنا ) هیدیسح  قرف  زا  بلغا  هک   ) لیئارـسا تادوغا  بزح  نارـس  هکنیا 
ربهر نوسوئینـش  لدنم  محانم  چیفابول  نم  ماخاخ  دندوب  یعدم  دابح  هقرف  ناوریپ  وب )) هدمآ  مشخ  هب  دـندرک ،  رارقرب  یمکحتـسم  طباور 

هاروته لغید  بزح  لاس 1988 ،  یناملراپ  تاباختنا  رد  تسا .  وعوم )) یجنم   )) نامه تشاد ،  تماـقا  كرویوین  رد  هک  هقرف  نیا  یحور 
تادوغا بزح  اب  هاروته  لغید  بزح  لاس 1992 ،  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  لاح  نیا  اب  دنک .  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  تسناوت 2 

دندوب هدرک  قفاوت  اهنآ  نینچمه  دـنروآ .  دوجو  هب  ار  هاروته  تودـهی  یناملراپ  یتاباختنا  هورگ  بزح ،  ود  نیا  درک و  فـالتئا  لیئارـسا 
بزح ود  نیا  نیب  فاکـش  ندرک  رپ  هب  هک  يزیچ  دـنوش .  ماـغدا  رگیدـکی  رد  لـماک  روـط  هب  هدـش  داـی  تاـباختنا  يرازگرب  زا  سپ  هک 

هب ساش  بزح  دـننام  يدـنمتردق  بیقر  دوجو  هب  هجوت  اب   ) يزانکـشا نایارگداینب  داحتا  موزل  رب  بزح  ود  رظن  قافتا  درک  يدایز  کمک 
اب نینچمه  تسا .  تسنک  هب  دورو  يارب  مزال  باصن  دح  هب  هدمآ  تسد  هب  ءارآ  نازیم  ندناسر  و  یقرـش )  نایارگداینب  هدنیامن ي  ناونع 

تادوغا بزح  اهنآ  هدش و  ماخاخ  نیا  يرامیب  هجوتم  هقرف  نیا  ناوریپ  راکفا  دابح ) هقرف  یحور  ربهر   ) چیفابول نم  ماخاخ  يرامیب  دیدشت 
یلصا تلع  هک  دوعوم )) یجنم   )) ساسا یب  عوضوم  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  دندرپس و  یشومارف  هب  ار  تسایـس  یلک  روط  هب  لیئارـسا و 

لاس رد  روکذم  ماخاخ  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال   ، ) دوش هدرپس  یشومارف  هب  دوب ،  هاروته  لغید  لیئارـسا و  تادوغا  بزح  ود  فالتخا 
یلک هاگدـید  لیئارـسا  تادوغا  اب  هسیاقم  رد  هاروته  لغید  نیطـسلف ،  لکـشم  لح  یلاغـشا و  قطانم  صوصخ  رد  تشذـگ . )  رد   1994

میلزروج هماـنزور  رد  لاس 1988  تاـباختنا  زا  سپ  یکدـنا  هک  يا  هلاـقم  رد  هاروته  لـغید  ربهر  ستیفار  ماـهاربآ  دراد .  يرت  هنالدـتعم 
روشک کی  رارقتسا  اب  هکلب  درک ،  مالعا  یلاغشا  ياه  نیمزرـس  یـضعب  زا  ینیـشن  بقع  اب  ار  دوخ  تقفاوم  اهنت  هن  تخاس ،  رـشتنم  تسپ 

 . تسا يروشک  نینچ  مچرپ  هب  نتشاذگ  مارتحا  هدامآ ي  تشاد  راهظا  اه  نیمزرس  نآ  رد  ینیطسلف  هدش  حالس  علخ 

ساش بزح 

تاباختنا زا  شیپ  یکدنا  بزح  نیا  تسارگداینب .  یبهذم  بازحا  زا  یکی  تاروت )  يدرافس  نانابهاگن  میدرافس ،  هاروت  يرموش   ) ساش
گرزب ماخاخ   ) فسوی ایرافوع  ماخاخ  خاش و  زریعیلا  ماخاخ  قیوشت  لیئارـسا و  تادوغا  بزح  ( 6  ) يدرافس ياضعا  طسوت  لاس 1984 
تادوغا بزح  رب  یبرغ )  نایدوهی   ) اه يزانکـشا  طلـست  هب  ضارتعا  ناونع  هب  روکذم  ماخاخ  ود  دش .  سیـسءات  یقرـش )  نایدوهی  قباس 
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رد دندرک .  ساش  بزح  لیکـشت  هب  قیوشت  اه ،  يدرافـس  هب  بزح  یتاباختنا  تسیل  اهداهن و  رد  یبسانم  مهـس  تخادرپ  مدع  لیئارـسا و 
هب تسنک  یـسرک  اـهنت 2  تاـباختنا  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنک  دوـخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  تسناوت 4  ساـش  لاس 1984 ،  تاباختنا 

نیا تیعقوم  رما  نیمه  دـندش و  تسنک  یهار  ساش  دزماـن   6  ، 1992 ياه 1988 ،  لاس  تاـباختنا  رد  و  تفرگ .  قلعت  لیئارـسا  تادوغا 
هنحـص ي رد  يدرافـس  ناـیدوهی  لاـعف  روضح  همادا ي  زا  يدودـح  اـت  تاـباختنا  رد  ساـش  یپ  رد  یپ  تیقفوم  درک .  تیوـقت  ار  بزح 

هدنیامن هک  یـسایس  یبزح  نتـشاد  يارب  اهنآ  زا  يرایـسب  دیدش  لیامت  دوخ و  يوق  یتاباختنا  تیعقوم  زا  نانآ  رت  شیب  یهاگآ  تسایس و 
ياه 1984 و 1988 لاس  رد  هک  یلم  تدحو  هنیباک ي  ود  رد  ساش  بزح  دـنک .  یم  تیاکح  دوش ،  بوسحم  اه  يدرافـس  میقتـسم  ي 

هتبلا درک .  تکرش  دش ،  لیکشت  لاس 1992  رد  هک  نیبار  قاحسا  هنیباک ي  رد  لیئارسا )  تادوغا  بزح  فالخ  رب   ) زین دندش و  لیکـشت 
ياه ییاراد  رد  زاجم  ریغ  فرـصت  ماهتا  هب  روشک  تقو  ریزو  ساش و  ربهر  یعرد  هییرآ  ندیـشک  همکاحم  هب  لاـبند  هب  لاس 1994 و  رد 

هام رد  یلم  تدحو  هنیباک  ینوگنرس  هب  هک  ینارحب  یپ  رد  لاس 1990 و  همین ي  رد  درک .  يریگ  هرانک  نیبار  قاحـسا  هنیباک  زا  یتلود ، 
هب ار  بزح  نیا  رگراک ،  بزح  اـی  دوکیل  بزح  اـب  فـالتئا  صوصخرد  ساـش  ناربهر  دـیدش  رظن  فـالتخا  دـش ،  رجنم  لاس 1990  هم 

ایدافوع ماخاخ  دـندوب ،  دوکیل  اب  فالتئا  ناهاوخ  بزح )  نیا  سییر   ) ستریب قاحـسا  خاـش و  ماـخاخ  هک  یلاـح  رد  داد .  ناـکت  تدـش 
نیا هشقانم  نیا  ماجنارـس  دـندوب .  رگراک  بزح  اب  فالتئا  هب  توعد  بزح  یـسایس  نارـس  ریاس  تاروت و  ياـملع  ياروش  سییر  فسوی 
لمع روتسد  نیا  قبط  ساش  دنچ  ره  داد .  دوکیل  اب  فالتئا  هی  روتـسد  يرگ  هظحالم  زا  رود  هب  هبناج و  کی  روط  هب  خاش  ماخاخ  هک  دوب 

نیا اهدـعب  دـش .  بزح  ناربهر  ریاس  اب  ستریب  فسوی و  ایدافوع  اب  خاش  ماخاخ  طـباور  رد  فاکـش  داـجیا  ببـس  روتـسد  نیا  نکل  درک 
لاس رد  دنک و  يریگ  هرانک  ساش  بزح  تسایر  زا  لاس 1992  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  ستریب  هک  دش  نیا  هب  رجنم  رت و  شیب  فاکش 

هاگدید درک .  عطق  بزح  نیا  اب  ار  دوخ  طباور  خاش  ماخاخ  نیبار ،  قاحـسا  يرگراک  هنیباک ي  رد  ساش  ندرک  تکرـش  یپرد  1992 و 
رب هعماج  تلود و  دننک  یم  یعـس  بزح  ود  ره  دراد .  تهابـش  لیئارـسا  تادوغا  بزح  اب  ساش  بزح  یلک  فادـها  يرکف و  یبهذـم و 

هیبش ساش  لیئارـسا و  تادوغا  اه ،  تیلاعف  یلک  تیهام  ظاحل  زا  دننک .  تکرح  هاخالاه )  هب  موسوم   ) دوهی نید  میلاعت  تاروت و  ساسا 
دیکءات هتسباو  تالیکشت  اهداهن و  هب  تمدخ  دوخ و  عابتا  يدام  عفانم  نیمءات  یبهذم ،  لیاسم  رب  بزح  ود  ره  دننک .  یم  لمع  رگیدکی 
تملاسم لح  نیطـسلف و  تلم  ربارب  رد  عضوم  یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  لیاسم  لماش  تینما  یجراخ و  تسایـس  تاـعوضوم  هب  دـنراد و 

روط هب  ساش  بزح  لیئارسا ،  تادوغا  اب  هسیاقم  رد  لیئارـسا . )  تادوغا  هب  دینک  هاگن   ) دنهد یمن  يدایز  تیمها  هنایمرواخ  نارحب  زیمآ 
رادروخرب يرت  شیب  لادـتعا  زا  شا  یـسایس  عضاوم  دراد و  نویبهذـم  ریغ  کیئال و  بازحا  اب  يراکمه  تهج  يرت  شیب  یگداـمآ  یلک 

هاگدـید زا  اریز  تسا .  نویبهذـم  ریغ  نایارگ و  بهذـم  زا  معا  نایدوهی  زا  يرایـسب  لماش  یعیـسو  یتاباختنا  هاگیاپ  ياراد  ساش  تسا . 
بازحا هنیمز ي  رد  سانشرس  ناققحم  زا  یکی  نمدیرف ،  محانم  تسا .  یبهذم  افرـص  بزح  کی  زا  رتارف  يزیچ  ساش  یقرـش ،  نایدوهی 

هدرک يراک  ساش   : )) دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  بزح  نیا  عفن  هب  ناگدنهد  يار  ياه  هزیگنا  ساش و  تیقفوم  لیالد  لیئارـسا ،  یبهذم 
هداد رارق  ناراداوه  بلج  رازبا  ار  ییارگ  هقرف  مه  ییارگداینب و  مه  بزح ،  نیا  دـننک .  نینچ  دـنا  هتـسناوتن  زگره  بازحا  ریاس  هک  تسا 

هک ییارگ  هقرف  تسین .  لفاغ  ییارگ  هقرف  هبرح ي  زا  نتـسج  دوس  زا  لاح  نیا  اب  اما  دنک  یم  يربهر  ار  یقرـش  نایارگداینب  ساش  تسا . 
يادا هب  ار  ناوریپ  تسا ،  موسرم  ییارگداینب  يایند  رد  هچنآ  فالخ  رب  هتـشاد و  طابترا  تاداـع  بادآ و  هب  دراد ،  ار  نآ  هیعاد ي  ساـش 
ندوب سدقم  هب  نادقتعم  زا  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دنتـسین  ارگداینب  اهنت  هن  ساش  عفن  هب  ناگدنهد  يار  دنک .  یمن  مزلم  یبهذم  ضیارف 

ای ساش  تسا .  دـیلاقت  تاداع و  جـیورت  غیلبت و  ناـمه  تسا ،  هدرک  بزح  نیا  بوذـجم  ار  ناـنآ  هک  يزیچ  اـما  دنـشابن ؛  زین  هبنـش  زور 
رارق شیوخ  تیقفوم  هلیـسو ي  ار  ود  ره  دـنک و  ماغدا  رگیدـکی  رد  ار  ییارگ  هقرف  ییارگداینب و  تسا  هدـش  قفوم  تاـساسحا  کـیرحت 
تنس زا  يدامن  هکلب   )) تسین یبهذم  بزح  کی  ساش  دنا ،  هدرک  ترجاهم  لیئارسا  هب  اقیرفا  لامـش  زا  هک  نایارگ  تنـس  دید  زا  دهد . 

ياملع ياروش   . (( )) تسا هتفر  نیب  زا  ای  لح  لیئارـسا  تلود  تاـیعقاو  رد  هک  تسا  نیریـش  ياـه  هتـشذگ  یلـصا و  نطو  هب  قشع  اـه و 
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روما هب  یگدیـسر  ددرگ .  یم  ذاختا  اروش  نیا  طسوت  مهم  تامیمـصت  تسا و  ساش  بزح  یـسایس  ینید و  ناگرا  نیرت  یلاع  تاروت )) 
تروص بختنم  صخشم و  ياه  ناگرا  تسنک و  رد  بزح  ناگدنیامن  هورگ  هلیسو ي  هب  هرمزور  تامیمـصت  ذخا  شیاهداهن و  بزح و 

6 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یـسرک ؛   4 ( 1984  ) مهدزای تسنک  تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  ساش  ياه  یـسرک  رامـش  دریذـپ .  یم 
(7  . ) یسرک  6 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک و 

یبرع بازحا 

ياه شخب  رد  يروشک  یلحم و  ياه  هیداحتا  یسایس و  ياه  هورگ  بازحا ،  زا  يرامش  رـضاح  لاح  رد  یتسینویهـص ،  بازحا  رب  هوالع 
 ، يداصتقا یسایس ،  تالوحت  هعومجم ي  یپ  رد  ریخا و  ههد ي  ود  رد  تالکشت  نیا  رت  شیب  دننک .  یم  تیلاعف  لیئارسا  نیشن  ینیطسلف 

ياه هورگ  نایم  زا  دنا .  هدمآ  دوجو  هب  تسا ،  هتفرگرب  رد  ار  لیئارسا  میقم  ياه  برع  یگدنز  نامز  تشذگ  اب  هک  یگنهرف  یعامتجا و 
بزح ياه  یگژیو  ياراد  برع  کیتارکومد  بزح  حلـص و  يارب  ورـشیپ  تسیل  شادـح ، )  ای   ) حـکار هورگ  هس  اهنت  فلتخم ،  یـسایس 

باصن دـح  هب  لیلد  هب  مود  بزح  ياـهدزمان  یلو  دـنراد  روضح  مهدزیـس )  تسنک   ) ینونک تسنک  رد  موس  لوا و  بزح  دـنا .  یـسایس 
رگید لکشت  ود  بزح ،  هس  نیا  رب  هوالع  دنبای .  هار  تسنک  هب  هتسناوتن  لاس 1992 ،  يرسارس  تاباختنا  رد  هدمآ  تسد  هب  ءارآ  ندیسرن 
شبنج زا :  دـنترابع  لکـشت  ود  نیا  دـننک  یمن  تکرـش  زین  تسنک  تاـباختنا  رد  تسناد و  یـسایس  بزح  ار  اـهنآ  ناوـت  یمن  هک  تسه 

هب مادـقا  مه  یهاـگ  اـه  هیداـحتا  نیا  یپ  رد  هک  دـنراد  دوجو  یفنـص  هیداـحتا ي  نیدـنچ  نینچمه  یمالـسا .  تکرح  نهیم و  نادـنزرف 
لاس رد  هدـش  سیـسات   ) یلحم ياهاروش  ياس  ؤر  يروشک  هتیمک ي  اـه :  هیداـحتا  نیا  نیرت  مهم  دـننک .  یم  یـسایس  افرـص  ییاـهتیلاعف 

روـما يریگیپ  هتیمک ي  و  ( 1975  ) برع نایوجـشناد  يروشک  هیداـحتا ي  ( ، 1975  ) یـضارا زا  عاـفد  يارب  يروشک  هتیمک ي  ( ، 1974
 . دمآ دهاوخ  نایم  هب  نخس  مود  لوا و  ياه  هورگ  تالکشت  هرابرد ي  اهنت  اجنیا  رد  ( ، 1980  ) برع نادنورهش 

شادح حکار /  بزح 

هک  ) لیئارـسا تسینومک  بزح  زا  یباعـشنا  هخاـش ي  هک  تسا  یماـن  دـیدج ) یتسینومک  تسیل  اـیاش  ادـح  تیتـسینومک  امـشیر   ) حـکار
رد یکام )  يراصتخا  مان  اب   ) لیئارـسا تسینومک  بزح  تسا .  هدرک  قـالطا  دوخرب  دـنهد ) یم  لیکـشت  اـه  برع  ار  شیاـضعا  تیرثکا 

سیـسءات خیرات  تسا .  هدنام  یقاب  یکام  مان  نامه  رب  دنتیرثکا ،  رد  نآ  رد  نایدوهی  هک  يا  هخاش  دـش .  میـسقت  هخاش  ود  هب  لاس 1965 
بزح رجاــهم ،  ناــیدوهی  زا  ارگ  پــچ  یهورگ  لاــس  نآ  رد  ددرگ .  یم  رب  لاـس 1919  هب  یتـسینومک  یبزح  ناوـنع  هب  حـکار  بزح 

لاس رد  تفای و  ماـن  رییغت  نیطـسلف  تسینومک  بزح  هب  اهدـعب  بزح  نیا  دـندرک .  يراذـگناینب  نیطـسلف  رد  ار  نارگراـک  یتسیلایـسوس 
زا دش .  هتخانش  تیمسر  هب  نیطسلف  رد  هیداحتا  نیا  هخاش ي  ناونع  هب  تسویپ و  ( 8  ( ) نرتنیمک  ) تسینومک بازحا  هیداحتا ي  هب   1924

مارم و هب  هجوت  اب  نیطسلف  تسینومک  بزح  دندش .  بزح  نیا  بذج  برع  نارکفنشور  نارگراک و  زا  يرامـش  تسیب ،  ههد ي  همین ي 
یتـسرپ و نهیم  یهاوـخ و  يدازآ  هلاـسم ي  ناوـنع  هب  نیطـسلف  هلاـسم ي  هب  تبـسن  شهاگدـید  دوـخ و  یتاـقبط  ریغ  یلمارف و  کلـسم 

برع یهاوخ  لالقتسا  دوب و  فلاخم  نیطسلف  رب  ناتسلگنا  هطلـس ي  مزینویهـص و  اب  قباس ،  يوروش  داحتا  نامز  نآ  عضاوم  اب  گنهامه 
یبرع گرزب  بالقنا  ناینیطسلف و  ررکم  ياه  مایق  زا  دییات و  ار  نیمزرس  نیا  هب  نایدوهی  ترجاهم  دض  رب  نانآ  هزرابم ي  نیطسلف و  ياه 

بـالقنا ناـیرج  رد  صوصخ  هب  بزح  عضاوم  نیا  دوب .  هدـش  نآ  رد  شیاـضعا  تکرـش  راتـساوخ  هدرک و  یناـبیتشپ  اـت 1939 )  1936)
شنت و نامز  رورم  هب  دیآ .  دوجوب  فالتخا  شنت و  بزح  برع  ياضعا  يدوهی و  ياضعا  نایم  ات  دـش  ببـس  نیطـسلف  رد  یبرع  گرزب 

هعماج مان  اب  هک  اه  برع  صتخم  هخاش  کی  دش :  میـسقت  هخاش  هس  هب  بزح  لاس 1943  رد  هک  يروط  هب  دش  دـیدشت  نیفرط  تافالتخا 
دنام یقاب  مزینویهـص  شبنج  زا  ادج  نانچمه  هک  نایدوهی  هب  قلعتم  رگید ؛  هخاش ي  داد ،  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  ینهیم  یهاوخ  يدازآ  ي 
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 ، لاس 1948 رد  لیئارسا  تلود  لیکشت  مالعا  اب  نامزمه  درک .  رارقرب  هطبار  یتسینویهص  بازحا  یـضعب  اب  هک  یکچوک  موس  هخاش ي  و 
نیا دـنداد .  لیکـشت  ار  یکام )  هب  فورعم   ) لیئارـسا تسینومک  بزح  دـندرک و  هچراپکی  ار  دوخ  فوفـص  رگید  راـبکی  اـه  تسینومک 
نایز ناربج  ای  ینیطسلف و  ناگراوآ  تشگزاب  زا  لاح  نیع  رد  تخانش و  تیمسر  هب  ار  شیاه  ناگرا  اهدامن و  لیئارـسا و  تلود  بزح ، 
للم نامزاس  لاس 1947  هبوصم ي  قبط  هک  یشخب  رد  ینیطـسلف  روشک  کی  رارقتـسا  ناهاوخ  زین ،  هدرک و  ینابیتشپ  نانآ  هب  هدراو  ياه 

هب مابم ،  بزح  زا  باعـشنا  زا  سپ  هنیـس  یـشوم  يربهر  هب  هارگ  پچ  هورگ  کی  لاس 1955  رد  تسا .  هدـش  دراد ،  ناینیطـسلف  هب  قلعت 
قباس  ) يوروش داحتا  دییات  مزیلایرپما و  مزینویهص و  اب  ینمشد  رب  نانچمه  لیئارسا  تسینومک  بزح  تسویپ .  لیئارـسا  تسینومک  بزح 

رد و  درک .  تفلاخم  لیئارـسا  هنیباک ي  یمامت  یتینما  یجراخ و  یلخاد ،  ياه  تسایـس  همه ي  اب  تدـش  هب  دـنام و  یقاب  نآ  عضاوم  و  ( 
تموکح تاررقم  لیمحت  يداژن و  ضیعبت  لامعا  دـض  رب  هزرابم  هب  هفقو  یب  هناروسج و  تصـش  ههد ي  تسخن  همین ي  هاـجنپ و  ههد ي 

رد یبرع  یتسیلانویسان  شبنج  یلک  روط  هب  بزح  نیا  تخادرپ .  ناشیاه  نیمز  هرداصم ي  بوکرس و  لیئارسا و  ياه  برع  هیلع  یماظن 
رارق دـییات  دروم  ار  يداصتقا  یـسایس و  لماک  يدازآ  هب  لین  يارب  نآ  هزرابم ي  یلک و  فادـها  و  رـصانلادبع ) لاـمج  يربهر  هب   ) هقطنم

یمارم اب  یبرع و  يدوهی -  یبزح  هک  یلاح  رد  لیئارـسا  تسینومک  بزح  هک  دـمآ  دوجوب  اه  نهذ  رد  روصت  نیا  نامز  تشذـگ  اب  داد . 
بزح یلمع  تازراـبم  تینهذ و  نیا  دـشاب .  یم  یبرع  مزیلانویـسان  عفادـم  نیطـسلف و  یلم  بازحا  زا  یکی  تـسا ،  یلمارف  یتـسینومک و 

هک ییاه  برع  رامش  رب  هک  نانچ  دوش ،  ور  هب  ور  لیئارسا  میقم  ياه  برع  عیسو  تیلوبقم  اب  بزح  نیا  ات  دش  ببس  لیئارـسا  تسینومک 
 . دنداد يار  بزح  نیا  دوس  هب  اهنآ  زا  يرت  شیب  دادـعت  تسنک  یپایپ  تاباختنا  رد  دـش و  هدوزفا  زور  هب  زور  دنتـسویپ  یم  بزح  نیا  هب 

هنیـشیپ نیا  اـب  دـیماجنا .  هقطنم  رد  یلم  تازراـبم  اـهوزرآ و  شیپ  زا  شیب  دـییات  مزینویهـص و  اـب  بزح  نیا  رت  شیب  ینمـشد  هب  رما  نـیا 
تـسایس شا و  يدوهی  نادنورهـش  اب  قباس )   ) يوروش داحتا  دروخرب  هوحن ي  زا  بزح  يدوهی  لـفاحم  نوزفازور  یتیاـضران  رب  فاـضم 
تیرثکا اب  هخاش  کی  دوش :  میـسقت  هخاش  ود  هب  لاس 1965  رد  بزح  نیا  دش  ببـس  هنایمرواخ  رد  بارعا  زا  روشک  نیا  هنارادـبناج ي 

هخاش یبوط .  قیفوت  رنلیف و  ریئم  يربهر  هب  اه  برع  تیرثکا  اب  رگید  يا  هخاش  هنیـس و  یـشوم  سینوکیم و  لیئومـش  يربهر  هب  نایدوهی 
هس حکار  دش ،  رازگرب  لاس  نآ  رد  هک  یناملراپ  تاباختنا  رد  دنداد .  همادا  ناشتیلاعف  هب  حکار  مان  اب  مود  هخاش ي  یکام و  مان  اب  لوا  ي 

صخـشم یبوخ  هب  تاباختنا  نیا  هجیتن ي  دـبای .  هار  تسنک  هب  تسناوت  یکام  دزماـن  کـی  اـهنت  یلو  درک  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک 
هخاش هک  تسا  نیا  دنک  یم  نایع  رت  شیب  ار  هجیتن  نیا  هک  يزیچ  دنتـسه .  یناسک  هچ  بزح  نیا  عفن  هب  یعقاو  ناگدـنهد  يار  هک  درک 

تاباختنا زا  شیپ  یکدـنا  دـش .  دـیدپان  یلک  هب  هخاش  نیا  داـتفه  ههد ي  لـیاوا  در  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  جـیردت  هب  یکاـم  ي 
يارب کیتارکومد  ههبج ي  پچ ،  نایدوهی  زا  يرامش  برع و  يارگ  یلم  نارکفنشور  زا  يا  هدع  قافتا  هب  حکار  لاس 1977 ،  يرسارس 
دنداد لیکشت  روبزم  تاباختنا  رد  تکرش  روظنم  هب  ار  شادح )  يراصتخا  مان  اب  نویفشل  مولاشل و  کیتارکومید  تیزح   ) يربارب حلص و 

رد هدش  لاغشا  یضارا  یمامت  زا  يروف  ینیشن  بقع  دوب :  ریز  دراوم  نمـضتم  تاباختنا  نآ  رد  تکرـش  يارب  شادح  یـسایس  همانرب ي  . 
رد نیطسلف  روشک  لیکشت  تشونرس و  نییعت  رد  نیطسلف  تلم  قح  نتخانش  تیمسر  هب  سدقملا ؛  تیب  رهـش  هلمج  زا  لاس 1967  گنج 

هدنیامن ي ناونع  هب  فاس )   ) نیطـسلف شخبیدازآ  نامزاس  نتخانـش  تیمـسر  هب  نآ و  زا  لیئارـسا  شترا  جورخ  زا  سپ  یلاغـشا  یـضارا 
ییاتسور يرهش و  نارگراک  عفانم  قوقح و  زا  عافد  درک :  هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  همانرب  نیا  داوم  رگید  زا  نیطـسلف .  تلم  یمـسر 
ندیچرب اه ؛  هنیمز  همه ي  رد  لیئارسا  میقم  ياه  برع  دض  رب  بوکرس  ضیعبت و  تسایـس  وغل  تامدخ ؛  دیلوت و  ياه  شخب  رد  لغاش 

یسارکومد و اه و  يدازآ  زا  عافد  نیشن ؛  ریقف  ياه  كرهـش  اه و  هلحم  نانکاس  قوقح  نیمـضت  يداژن و  ضیعبت  تسایـس  هبناج ي  همه 
رد نآ  ياول  تحت  حـکار  تساـجرباپ و  مه  زوـنه  شادـح  دـنچ  ره  اـه .  هنیمز  هیلک ي  رد  درم  نز و  ربارب  قوـقح  مسیـشاف ،  رطخ  عـفد 

جراخ ههبج  نیا  زا  نامز  رورم  هب  دندرک  یهارمه  شادح  لیکـشت  رد  ار  حکار  هک  یناسک  بلغا  اما  دـنک  یم  تکرـش  تسنک  تاباختنا 
رد تالوحت  اه و  ینوگرگد  مزیلایسوس و  كولب  يوروش و  داحتا  یشاپورف  یپرد  دون و  ههد ي  لیاوا  داتشه و  ههد ي  رخاوا  رد  دندش . 
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لاس ود  زا  شیب  تدـم  هک  ینورد  ياه  يریگرد  رثا  رب  دـش و  وربور  ینامزاس  داح  نارحب  يرکف و  یگتفـشآ  اب  حـکار  یبرع ،  هقطنم ي 
هب ار  بزح  يربـهر  بزح )  یمیدـق  ربـهر  ود   ) یبوط قیفوت  رنلیفوئیم و  دـندش و  جراـخ  نآ  زا  هتـسجرب  نارـس  زا  يرامـش  تفاـی ،  همادا 

نداد رارق  يدوهی .  تیهام  ات  هدرک  ادیپ  یبرع  ینیطـسلف و  یتیهام  رت  شیب  حکار  نینچمه  دـندرک  راذـگاو  سفن  هزات  ناوج و  يرـصانع 
 . تسا تیعقاو  نیا  دی  ؤم  لاس 1992  باختنا  رد  بزح  یتاباختنا  تسیل  سءار  رد  دایز  قیفوت  مان  هب  یبرع  تیـصخش  کی  هقباـس ي  یب 

حکار هک  داد  ناشن  تاباختنا  نیا  جـیاتن  اـه ،  برع  يارآ  بذـج  فدـه  اـب  رگید  یبرع  بازحا  تباـقر  شتاـعبت و  نارحب و  نیا  مغر  هب 
کی لاس 1988 ،  تاباختنا  جیاتن  اب  هسیاقم  رد  دنچ  ره  دور  یم  رامـش  هب  اه  برع  نایم  رد  بزح  نیرتدنمتردق  نیرت و  گرزب  زین  زونه 

ياه 1965 لاس  هلـصاف ي  رد  هک  یناملراپ  تاباختنا  یماـمت  رد  شادـح )  اـی   ) حـکار داد .  تسد  زا  تسنک  رد  ار  دوخ  تردـق  مراـهچ 
هک لاس 1977  تاباختنا  رد  زج  هب  دروآ  تسد  هب  ار  تسنک  یسرک  ات 4  تسناوت 3  تسا ،  هدش  رازگرب  و 1992  حکار )  سیسءات  لاس  )
اه برع  حکار  یلـصا  هاگ  هیکت  تاباختنا ؛  رد  دـیدرگ .  تسنک  یـسرک  بسک 5  هب  قفوم  دش ،  ماجنا  شادـح  لیکـشت  زا  سپ  یکدـنا 

زا 23 دنهد  یم  يار  حکار  عفن  هب  هک  ییاه  برع  دصرد  دـنهد .  یم  يار  بزح  نیا  دوس  هب  نایدوهی  زا  یمک  هدـع ي  نینچمه  دنتـسه 
تاباختنا رد  دصرد  لاس 1973 و 51  تاباختنا  رد  دصرد   37 لاس 1969 ،  تاباختنا  رد  دصرد  هب 29  لاس 1965  تاباختنا  رد  دصرد 

هتـشاد و يدوعـص  دنور  حکار  عفن  هب  برع  ناگدنهد  يار  دصرد  تدـم  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  تفای .  شیازفا  لاس 1977 
بیترت هب  هتـشاد و  یلوزن  دنور   1992  ، 1988  ، 1984 ياه 1981 ،  لاس  تاـباختنا  رد  یلو  دوب .  لاس 1977  تاباختنا  رد  نآ  رثکادـح 

ریخا ههد ي  رد  شادح )  ياول  ریز   ) حـکار هب  بارعا  لابقا  شهاک  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا  دوب .  و 23  ياه 84 و 88 ) لاس  رد   ) 32  ، 38
برع قطانم  رد  بیقر  ود  ناونع  هب  ( 1988  ) برع کیتارکومد  بزح  و  ( 1984  ) حلص يارب  ورشیپ  تسیل  شیادیپ  هب  ناوت  یم  دش  رجنم 

همانرب ي حـکار ،  لیکـشت  زا  ههد  نیدـنچ  تشذـگ  مغر  یلع  درک .  هراشا  قطانم  نیا  رد  یتسینویهـص  بازحا  تیلاعف  رب  فاـضم  نیـشن 
همانرب نیا  یلـصا  ياه  هفل  ؤم  هدرکن و  رییغت  نادـنچ  تیهام  ظاحل  هب  شادـح )  بلاق  رد  هچ  درفنم و  تروص  هب  هچ   ) بزح نیا  یـسایس 

 ، لیئارسا رد  نایدوهی  اه و  برع  لماک  تاواسم  راتساوخ  حکار  یلخاد ،  لیاسم  صوصخ  رد  تسا .  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه 
 . تسا كرتشم  فادها  هب  لین  روظنم  هب  فرط  ود  ورشیپ  ياه  تیصخش  يراکمه  بارعا و  دض  رب  يداژن  ضیعبت  عون  ره  هب  نداد  نایاپ 

ياهروشک ناینیطـسلف و  وس و  کی  زا  لیئارـسا  نایم  هنالداع  ریگارف و  یحلـص  ققحت  ناـهاوخ  لیئارـسا  بارعا و  هشقاـنم ي  هنیمز ي  رد 
تلود لیکشت  سدقملا ،  تیب  نیشن  برع  یقرش و  شخب  هلمج  زا  یلاغشا  یضارا  یمامت  زا  لیئارسا  ینیـشن  بقع  رگید ،  يوس  زا  یبرع 

زا یتاباختنا ،  هاگیاپ  ثیح  زا  حکار  دشاب .  یم  نیطـسلف  تلم  هدـنیامن ي  هناگی  ناونع  هب  فاس  نتخانـش  تیمـسر  هب  نیطـسلف و  لقتـسم 
هک يرامآ  ربارب  تسا .  رادروخرب  ناناوج  نارکفنـشور و  نارگراک ،  هژیو  هب  یعامتجا  نوگانوگ  راشقا  زا  اه  برع  هدرتسگ ي  یناـبیتشپ 

نارو و 5 هشیپ   8 دازآ ،  لغاشم  ناگدـنراد   8 نادنمراک ،   20 نارگراک ،  ار 57  بزح  نیا  ياضعا  درک ،  مـالعا  لاس 1969  رد  حکار 
بیکرت هک  درک  ضرف  نینچ  ناوت  یم  اما  تسا  هدشن  رـشتنم  لیبق  نیا  زا  يرامآ  اهدعب  دنچ  ره  دـنداد .  یم  لیکـشت  راد  هناخ  ياه  مناخ 

رد یتازرابم ،  یـسایس و  ياه  تیلاعف  رب  هوالع  نونکات ،  سیـسءات  ناـمز  زا  حـکار  بزح  تسا .  هدرکن  يوهاـم  تواـفت  بزح  ياـضعا 
رت شیب  مامتها  دروم  هک  ار ،  يا  هرود  یبدا  یگنهرف و  هیرـشن  همانزور و  يدادـعت  هتـشاد و  يریگمـشچ  ياـه  تیلاـعف  یگنهرف  هنیمز ي 

يدایز مهـس  لیئارـسا  میقم  برع  تیلقا  یموق  یلم و  تیوه  ظفح  رد  هدرک و  رـشتنم  هتفرگ ،  رارق  برع  ناراگن  هماـنزور  ناگدنـسیون و 
 : زا دوش  یم  لیکشت  بزح  ینامزاس  راتخاس  دیدجلا . ))  )) همانهام ي داحتالا و  همانزور ي  بزح :  نیا  تایرشن  نیرت  مهم  تسا .  هتشاد 

تـسنک تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  حکار  بزح  ياه  یـسرک  رامـش  یـسایس .  رتفد  يزکرم و  هتیمک ي  يروشک ،  ياروش  هرگنک ، 
تسنک یسرک ؛   5 ( 1977  ) مهن تسنک  یسرک ؛   4 ( 1973  ) متشه تسنک  یـسرک ؛   3 ( 1969  ) متفه تسنک  یـسرک ؛   3 ( 1965  ) مشش

 . یسرک  3 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک و   4 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ؛   4 ( 1984  ) مهدزای تسنک  یسرک ؛   4 ( 1981  ) مهد

حلص يارب  ورشیپ  تسیل  بزح 
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هک يدوهی  یبرع و  لاکیدار  ياه  هورگ  دارفا  یخرب  هلیـسو ي  هب  لاس 1984  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  حلص ،  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح 
هتسه ي بارعا ،  هیحان ي  زا  دش .  يراذگناینب  دنتشاد ،  یکرتشم  هاگدید  نیطسلف  تالکشم  لح  لیئارسا و  میقم  بارعا  عضو  هب  تبـسن 

هرصانلا رهـش  زا  یهورگ  اهورگ ،  نیا  سءار  رد  دنداد .  لیکـشت  ورـشیپ  ياه  شیارگ  اب  يدارفا  زا  بکرم  ییاه  هورگ  ار  بزح  هیلوا ي 
هورگ دش .  بعشنم  شادح )   ) يربارب حلص و  يارب  کیتارکومد  ههبج ي  زا  ینامزاس  یسایس و  يرکف ،  لیالد  هب  لاس 1981  رد  هک  دوب 
نامه یناملراپ  تاباختنا  رد  تکرش  زا  شبنج  نیا  يراددوخ  تلع  هب   ) نطو نادنزرف  شبنج  زا  لاس 1984  رد  هک  محفلا  ما  رهش  زا  مود 
قداص دـیلو  لسعلاوبا ،  حایر  شیـشک  تصـش ، )  ههد ي  رد  نیمز  شبنج  ناربهر  ناراذـگناینب و  زا   ) يراعیم دـمحم  دـش .  ادـج  لاس ) 

رد هک  دنا  یبرع  ياه  تیـصخش  نیرت  هتـسجرب  شیورد  دـمحا  و  ستریم )  بزح  زا  رـضاح  لاح  رد  مابم و  بزح  زا  البق   ) تسنک وضع 
دـیلیپوهایتتم و يربهر  هب  رگید ) هار   ) ویتنرتلا نامزاس  نایدوهی ،  هیحاـن ي  زا  دنتـشاد .  تکرـش  حلـص  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح  لیکـشت 
ویتنرتلا و نامزاس  هک  دوش  یم  يروآداـی  دـنداد .  لیکـشت  ار  بزح  هیلوا  هتـسه ي  یلیـش ،  شبنج  زا  بعـشنم  يرـصانع  يرینفا و  يروا 

کی هرفن و  يزکرم 21  هتیمک ي  کی  بزح ،  سیـسءات  زا  سپ  دـندوب .  لاکیدار  يارگ  پچ  تالیکـشت  هلمج  زا  ود  ره  یلیـش  شبنج 
لماک تاواسم  زا :  تسا  ترابع  همانرب  نآ  رد  هدـش ،  حرطم  تاکن  نیرت  مهم  دـش .  هیارا  یـسایس  همانرب ي  کی  لیکـشت و  هرفن  رتفد 7 

لیئارسا ینیشن  بقع  نیطسلف ،  یبرع  لیئارسا و  يدوهی  تلم  ود  يارب  تشونرـس  نییعت  قح  لباقتم  شریذپ  لیئارـسا ،  رد  بارعا  دوهی و 
لیئارسا تلود  لباقتم  نتخانش  تیمسر  هب  سدقملا ،  تیب  یقرـش  شخب  هلمج  زا  گنج 1967  نایرج  رد  هدش  لاغشا  یـضارا  هیلک ي  زا 
نتخانـش تیمـسر  هب  دش ، ) دـهاوخ  داجیا  قطانم  نیا  رد  یلاغـشا ،  قطانم  زا  لیئارـسا  شترا  ندـش  جراخ  زا  سپ  هک   ) نیطـسلف تلود  و 

تلم ود  نیب  حلص  ققحت  روظنم  هب  نامزاس  نیا  اب  هرکاذم  نیطسلف و  تلم  یمسر  هدنیامن ي  هناگی  ناونع  هب  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس 
تاباختنا رد  تکرـش  روظنم  هب  حلـص ،  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح  نانبل .  بونج  زا  یلییارـسا  ياهورین  طرـش  دیق و  یب  يروف و  جورخ  ، 

ایتـتم يراـیعم و  دـمحم  بیترت  هب  مود  لوا و  تارفن  نآ  رد  هک  درک  هیهت  يدوـهی  یبرع -  هرفن  یتاباختنا 120  تسیل  کـی  لاس 1984 ، 
روکذم تاباختنا  رد  بزح  نیا  تکراشم  زا  دندرک  شالت  یخرب  دوب .  دوهی 49  مهس  اه 51 و  برع  مهس  تسیل  نآ  رد  دندوب .  دیلیبوه 

لیئارـسا تلود  يدوهی  تیهام  بلـس  شا  یعقاو  فدـه  هدوب و  نمـشد  مزینویهـص  اب  بزح  هک  دوب  نیا  اهنآ  هناهب ي  دـننک و  يریگولج 
يزکرم هتیمک ي  دراد .  رارق  بزح  نیا  سءار  رد  يراـیعم )  دـمحم  ینعی   ) نیمز هـلحنم ي  شبنج  ناراذـگناینب  زا  یکی  نـینچمه  تـسا 

لطاب ینوناق و  ریغ  ار  روکذم  هتیمک ي  میمـصت  یلاع  هاگداد  یلو  تفرگ  تاباختنا  رد  بزح  تکرـش  زا  تعنامم  هب  میمـصت  تاباختنا ، 
لاغـشا ار  یـسرک  ود  نآ  وهاـیتتم  يراـعیم و  هک  دـنک  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یـسرک  ود  تسناوت  بزح  تاـباختنا ،  نآ  رد  درک .  مـالعا 

دح تسناوـتن  بزح  تاـباختنا ،  نیرخآ  رد  یلو  دوـش  تسنک  دراو  تسناوـت  يراـعیم  اـهنت  لاس 1988 )  ) يدـعب تاباختنا  رد  دـندرک و 
يدوهی یبرع و  هخاش ي  ود  نیب  یگنهامه  ماجـسنا و  وس  کـی  زا  هک  دـییاپن  يرید  دـنک .  بسک  تسنک  هب  دورو  يارب  ار  مزـال  باـصن 

نیا دش .  وربور  ینورد  یـسایس  ینامزاس و  تافالتخا  اب  بزح  نیا  دروخ و  مه  هب  هخاش  ره  نورد  رد  یگنهامه  رگید  يوس  زا  بزح و 
جراخ بزح  زا  دندوب ،  ثلثملا  هقطنم ي  زا  بلغا  هک  یسایس  رتفد  سانشرس  برع  ياضعا  زا  رفن  دش 30  ببس  لاس 1986  رد  تافالتخا 

يدوهی يربهر  رداک  هیقب ي  نامز  رورم  هب  دندرک و  يریگ  هرانک  بزح  زا  يدوهی  يربهر  رداک  رت  شیب  لاس 1988  رد  نینچمه  دنوش . 
افرص یبزح  تروص  هب  حلص  يارب  ورشیپ  تسیل  بزح  دون ،  ههد ي  لیاوا  زا  دندرک .  كرت  ار  بزح  زین  برع  ناراذگناینب  زا  يرایسب  و 

هشقاـنم ي شناراداوه  بزح و  ربهر  يراـعیم  دـمحم  نیب  لاـس 1994  هیمن ي  رد  تسا .  هدـمآرد  هرـصانلا  رهـش  هورگ  يربـهر  هب  یبرع 
نادرگ دوخ  تالیکـشت  ياه  تسایـس  ولـسا ،  همانتقفاوم  هیلع  دـنت  یعـضاوم  ذاختا  هب  ار  يراعیم  بزح ،  يربهر  رداـک  داد .  خر  يداـح 

زا يا  هدـع  تکراشم  اـب  يدـیدج  یـسایس  لکـشت  داـجیا  يارب  شـالت  ناـیدوهی و  اـب  بارعا  شادـح و  اـب  بزح  يراـکمه  ینیطـسلف و 
تیوه رب  تسا ،  مکاح  بزح  نیا  رب  نونکا  مه  هک  يرکفت  دوب .  هدرک  مهتم  بزح )  يوگنخس  هداحش  زیزع  ياعدا  هب  انب   ) وا نارکفمه 
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زییمت رـصنع  لیئارـسا و  میقم  ياه  برع  نایم  رد  بزح  روضح  شخب  تیعورـشم  لماع  هاـگ و  هیکت  ار  نآ  دـنک و  یم  دـیکات  ینیطـسلف 
میقم ياه  برع  همه ي  دـننامه  بزح  یـسایس ،  همانرب ي  ظاحل  زا  دـناد .  یم  یـسایس  ياه  ناـیرج  ریاـس  حـکار و  زا  بزح  هدـنهد ي 
نایم مات  تاواسم  تسا :  ینتبم  یلـصا  هیاـپ ي  ود  رب  هماـنرب  نیا  دـنک  یم  دـیکات  بارعا  یموق  یندـم و  قوقح  قاـقحا  موزل  رب  لیئارـسا 
لماش یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  نیطـسلف  لقتـسم  تلود  لیکـشت  يداژن و  یتیلقا  ناونع  هب  بارعا  شریذـپ  لیئارـسا و  رد  دوهی  بارعا و 

اب یمکحتـسم  طـباور  دـنک و  یم  دـییات  ار  ولـسا  هماـنتقفاوم  بزح  اـهنآ .  زا  لیئارـسا  ینیـشن  بقع  زا  سپ  سدـقملا  تـیب  یقرـش  شخب 
ههد ي رد  هک  راوژ  روب  راشقا  هدـنیامن ي  حلـص  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح  یعاـمتجا  ظاـحل  زا  دراد .  ینیطـسلف  نادرگ  دوخ  تالیکـشت 
رب دیکات  دنهد .  یم  لیکـشت  ناناگرزاب  دازآ و  لغاشم  ناگدنراد  نارکفنـشور ،  ار  يربهر  رداک  دشاب و  یم  تسا ،  هتفرگ  لکـش  داتفه 
 ، برع یلحم  ناربهر  یخرب  زا  يراداوه  لیئارـسا و  رد  يداصتقا  یـسایس و  ياه  تیلاـعف  رد  ماـغدا  هب  یـضعب  لـیامت  ینیطـسلف ،  تیوه 

اهداهن نیا  یلو  تسا  داهن  نیدنچ  ياراد  نامزاس  ظاحل  زا  بزح  دنور .  یم  رامـش  هب  بزح  یتاباختنا  هاگیاپ  هدـنهد ي  لیکـشت  لماوع 
(1984  ) مهدزای تسنک  تسنک :  فلتخم  ياه  هرود  رد  بزح  ياه  یـسرک  رامـش  تسین .  سوسحم  نادنچ  اهنآ  تیلاعف  هدوبن و  رادیاپ 

 . یسرک  1 ( 1988  ) مهدزاود تسنک  یسرک ،   2

برع کیتارکومد  بزح 

تـسنک رد  رـضاح  بزح  نیتسخن  هدوب و  لیئارـسا  نیـشن  برع  ياهطیحم  رد  هدش  لیکـشت  بزح  نیرتدـیدج  برع  کیتارکومد  بزح 
ققحت هار  رد  هزرابم  شا و  یبرع  تیهاـم  هبلغ ي  مغر  هب  حـکار  بزح  اریز  تسا .  هتـشاد  یبرع  افرـص  یتیهاـم  ادـتبا  ناـمه  زا  هک  تسا 

هدوب و بارعا  نایدوهی و  تیوضع  شریذـپ  تیلباق  اب  یلمارف  بزح  کی  يریذـپ  وضع  يرکف و  ظاحل  زا  ناینیطـسلف ،  ياهوزرآ  لامآ و 
ینتبم دوهی  بارعا و  کیژتارتسا  تکراشم  رب  دعب  لاس  دـنچ  ات  لاس 1984 و  رد  سیسات  ودب  زا  حلص  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح  تسه . 
طسوت لاس 1988  یناملراپ  تاباختنا  زا  شیپ  یکدنا  بزح  نیا  دش .  لیدـبت  یبرع  افرـص  بزح  کی  هب  دون  ههد ي  لیاوا  رد  اهنت  دوب و 

ناونع هب  لاـس 1988  لـیاوا  رد  اـما  دوب  تسنک  رد  بزح  نیا  ناگدـنیامن  زا  یکی  لیئارـسا و  رگراـک  بزح  وضع  هشوا  رد  باهولادـبع 
هرانک بزح  زا  هضافتنا )   ) یلاغـشا قطانم  رد  نیطـسلف  مدرم  مایق  صوصخ  رد  تقو  عاـفد  ریزو  نیبار  قاحـسا  ياـه  تسایـس  هب  ضارتعا 

یحیـسم و ناملـسم و  نویناحور  زا  يا  هدـع  نوگانوگ ،  قطانم  رد  یبرع  یلحم  ياهاروش  ياضعا  اسور و  زا  يدایز  رامـش  درک .  يریگ 
و شادح )  ای   ) حکار بازحا  هک  دـش  سیـسات  یطیارـش  رد  بزح  دنتـشاد .  تکرـش  بزح  نیا  سیـسات  رد  عیانـص  نابحاص  زا  يدادـعت 

نیا دندوب .  هداد  رارق  یتاغیلبت  تالمح  دـیدش  جامآ  ار  رگیدـکی  برع ،  ناگدـنهد  يار  ءارآ  بلج  روظنم  هب  حلـص  يارب  ورـشیپ  تسیل 
رد هدرک و  یفرعم  یتسینویهـص  بازحا  حکار و  نیزگیاج  ینیطـسلف و  یبرع و  یبزح  ار  دوخ  اضعا ،  شریذپ  فادـها و  ظاحل  هب  بزح 
رد تسا .  هتـشاد  مالعا  نآ  رد  يراذگ  ریثات  تهج  شالت  لیئارـسا و  یـسایس  یگدـنز  رد  تکراشم  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  لاح  نیع 
ود دـش  قفوم  لاـس 1992 )  ) ریخا تاـباختنا  رد  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  تسنک  یـسرک  کـی  تسناوـت  بزح  نیا  لاس 1988 ،  تاباختنا 
 . دننک یم  لاغشا  ار  یسرک  ود  نآ  عناصلا  بلط  و  بزح )  سییر   ) هشوارد باهولادبع  نونکا  مه  هک  دنک  دوخ  نآ  زا  ار  تسنک  یسرک 

هنیمز ي رد  درادن و  يدایز  توافت  حلـص  يارب  ورـشیپ  تسیل  حکار و  بازحا  اب  یـسایس  هنیمز ي  رد  برع  کیتارکومد  بزح  همانرب ي 
بزح یـسایس  همانرب ي  دنک  یم  دیکات  قوقح  نیا  قاقحا  موزل  رب  یبرع ،  بازحا  ریاس  دـننام  بزح  نیا  بارعا ،  یموق  یندـم و  قوقح 

رد نکاـس  ياـه  برع  لـماک  يربارب  يارب  هزراـبم  یلخاد ،  هصرع ي  رد  دوـمن :  هصـالخ  ریز  حرـش  هب  ناوـت  یم  ار  برع  کـیتارکومد 
هتشاد اور  ناشقح  رد  هک  يداژن  ضیعبت  متس و  لاکشا  یمامت  هب  نداد  نایاپ  يداژن و  یتیلقا  ناونع  هب  نانآ  شریذپ  نایدوهی و  اب  لیئارسا 
شترا ینیـشن  بقع  زا  سپ  نیطـسلف  لقتـسم  تلود  لیکـشت  نیطـسلف ،  هلاسم ي  هنـالداع ي  لـح  یلم ،  لـیاسم  صوصخ  رد  دوش .  یم 

هناگی ناونع  هب  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  اب  هرکاذم  همادا ي  سدـقملا و  تیب  یقرـش  شخب  هلمج  زا  یلاغـشا  قطانم  هیلک  زا  لیئارـسا 
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تکرش یبرع و  یسایس  ياه  هورگ  یمامت  یگچراپکی  ترورض  رب  تدش  هب  برع  کیتارکومد  بزح  نیطـسلف .  تلم  یمـسر  يدنیامن 
تـسنک ياه  یـسرک  زا  يدادعت  ندروآ  تسد  هب  اب  اه  برع  قیرط  نیا  زا  تسا  راودیما  دنک و  یم  دـیکات  تسنک  تاباختنا  رد  یناگمه 

یندم و حالطصا  هب  قوقح  هب  لین  روظنم  هب  لیئارـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  راشف  يارب  يدنمتردق  رازبا  زا  ناشتیعمج )  نازیم  اب  بسانتم  )
ریاـشع و نارـس  زا  یـشخب  یگدـنیامن  رب  هوـالع  یعاـمتجا ،  تیوه  ظاـحل  هب  برع  کـیتارکومد  بزح  دـنوش .  رادروخرب  دوـخ  یموـق 

یترابع هب  ای  تسا  لیئارـسا  برع  هعماج ي  يزاوژروب  دشر  هب  ور  هدش و  لیکـشت  هزات  هقبط ي  هدـنیامن ي  نادـناخ ،  ناگرزب  فیاوط و 
رد مه  دـننک و  تیوقت  ار  دوخ  ینیطـسلف  یبرع و  تیوه  مه  دـنلیام  هک  تسا  یبرع  هعماـج ي  راـشقا  زا  شخب  نآ  هدـنیامن ي  رت ،  قیقد 

ياه نوناک  هدرتسگ ي  تیامح  زا  بزح  نیا  یناملراپ ،  تاباختنا  نیرخآ  رد  دـنوش .  میهـس  لیئارـسا  يداصتقا  یـسایس و  ياه  تیلاـعف 
 ( عناصلا بلط  مان  هب   ) نیـشن هیداب  ياهدزمان  زا  یکی  مان  ندادرارق  اب  دوب و  رادروخرب  یمالـسا  شبنج  ناوریپ  یبرع و  يرـسارس  یلحم و 

ظاحل هب  برع  کـیتارکومد  بزح  دـنک .  دوخ  نآ  زا  ار  ناینیـشن  هیداـب  زا  يرایـسب  يارآ  تسناوت  شا  یتاـباختنا  تسیل  مود  فیدر  رد 
ياـه فـالتئا  بزح   )) و اـه )) هتیمک  بزح   ، )) دـشاب اـهداهن  بزح  هـکنآ  زا  شیپ  بزح  نـیا  درادـن و  هچراـپکی  یناـمزاس  یناـمزاس ، 
هلاسم تسا .  هشوارد  باهولادبع  ینعی  نآ  ربهر  راذگناینب و  صخـش  بزح ،  نیا  رد  تکرح  ءاشنم  یلـصا و  يورین  تسا .  یتاباختنا )) 

زا درذـگ ،  یمن  بزح  لیکـشت  زا  يدایز  ناـمز  هکنیا  مغر  یلع  بزح  سـس  ؤم  تئیه  ياـضعا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  ي 
مهدزاود تسنک  تسنک :  رد  بزح  ياـه  یـسرک  يدادـعت  دـندش .  اـهنآ  نیزگیاـج  يرگید  رـصانع  یتـحار  هـب  دـندش و  جراـخ  بزح 

 . یسرک  2 ( 1992  ) مهدزیس تسنک  یسرک ؛  کی  ( 1988)

نطو نادنزرف  شبنج 

مود هجرد ي  رد  ینیطـسلف  یلم  تسخن و  هجرد ي  رد  یموق  ياه  شیارگ  اب  یـسایس  لکـشت  کی  نطو  نادنزرف  شبنج  نارظان  دـید  زا 
يراددوخ دمان  یم  یـسایس  يزاب  ار  نآ  هک  یناملراپ  تاباختنا  رد  تکرـش  لیئارـسا و  تلود  نتخانـش  تیمـسر  هب  زا  شبنج  نیا  تسا . 

لیکـشت زاغآ  دـشاب .  یم  نیطـسلف  تلم  لکـشم  نیطـسلف و  هلاسم ي  يارب  ینیطـسلف  یلم  یبرع و  یموق  یلح  هار  نتفای  ناهاوخ  هدرک و 
رد لیـصحت  هب  لـغاش  برع  نایوجـشناد  ناـیم  رد  یموق  ذوـفن  رب  فاـضم  ددرگ و  یم  رب  داـتفه  ههد ي  لـیاوا  هب  نطو  نادـنزرف  شبنج 
ههد لیاوا  زا  تفای .  تسد  یهجوت  لباق  ياه  تیقفوم  هب  داتشه  ههد ي  رد  یبرع  یلحم  ياهاروش  تاباختنا  رد  لیئارسا ،  ياه  هاگـشناد 

يداینب ياه  ینوگرگد  یبرع و  ياهروشک  عاضوا  رد  تالوحت  رییغت و  تسا .  هدوب  یـسایس  يرکف و  یتالوحت  دـهاش  شبنج  نیا  دون  ي 
 . دشاب یم  تالوحت  نیا  تلع  دش ،  جتنم  نامزاس  نیا  ینونک  زیمآ  حلـص  ياه  تسایـس  هب  هک  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  همانرب ي  رد 
رد هاـجنپ  ههد ي  رخاوا  رد  هک  تسا  نیمز  شبنج  ثراو )  اـی   ) یعیبـط همادا ي  نطو ،  نادـنزرف  شبنج  هک  دـنا  هدـیقع  نـیا  رب  يرایـسب 
هب نطو  نادنزرف  شبنج  دندرک .  مالعا  عونمم  ار  نآ  تیلاعف  تصش  ههد ي  همین ي  رد  لیئارسا  تاماقم  دمآ و  دیدپ  نیـشن  برع  قطانم 

تاباختنا رد  تکرـش  روظنم  هب  و  ناویک ))  قیفوت   )) عفادم لیکو  طسوت  محفلا  ما  رهـش  رد  لاس 1973  رد  کچوک  لکـشت  کی  تروص 
تامادقا عضاوم و  هب  دیدش  هلمح ي  نمـض  هدمآ  دوجوب  هزات  لکـشت  نیا  دـش .  لیکـشت  تفرگ  ماجنا  لاس  نآ  رد  هک  یلحم  ياهاروش 

ار یلحم  ياروش  یسرک  کی  تسناوت  درک و  حرطم  اهنآ  نیزگیاج  ار  دوخ  نادناخ ،  ناگرزب  فیاوط و  نارـس  اه و  تسینومک  یـسایس 
هب قیوشت  ار  یموق  ياـه  شیارگ  ناراداوه  یلحم ،  ياـهاروش  تاـباختنا  رد  شا  ییزج  تیقفوم  لکـشت و  نیا  شیادـیپ  دروآ .  تسد  هب 
اب تالکشت  نیا  درک .  هرعرع  هراع و  رد  رجفلا  لکشت  هبیطلا و  رد  هضهنلا  لکـشت  دننام  اهاتـسور  یـضعب  رد  یهباشم  ياه  لکـشت  داجیا 

دحتم و رگیدکی  اب  اهدعب  دنتـشاد و  مالعا  رگیدکی  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  تروشم ،  يار و  لدابت  نمـض  دندومن و  رارقرب  طابترا  رگیدکی 
رت مکحتـسم  رورم  هب  یلحم  ياهاروش  رد  شبنج  نیا  تیعقوم  دندرک .  يراذـگ  هیاپ  نطو  نادـنزرف  مان  هب  دـحاو  يرـسارس  شبنج  کی 

لاس 1983 تاباختنا  رد  دبای ،  هار  روبزم  ياهاروش  هب  تسناوت  شبنج  نیا  زا  رفن  کی  اهنت  لاس 1973  تاباختنا  رد  هک  یلاح  رد  هدش و 
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شبنج نیا  تیعقوم  نیرت  شیب  اما  دنروآ .  تسد  هب  اهاروش  نیا  هب  یبای  هار  يارب  مزال  ءارآ  دنتسناوت  رفن  بیترت 9 و 13  هب  لاس 1989  و 
تاباختنا رد  دـش .  لـصاح  لیئارـسا  ياـه  هاگـشناد  رد  لیـصحت  هب  لـغاش  برع  نایوجـشناد  ناـیم  رد  داتـشه و  ههد ي  مود  همین ي  رد 

نمجنا هک  اه  تسینومک  اب  تباقر  هب  ناشنادحتم ،  قافتا  هب  نطو  نادنزرف  شبنج  ياهدزمان  دـش ،  رازگرب  لاس 1989  رد  هک  ییوجشناد 
رهش يربع  هاگشناد  رد  ار  برع  نایوجشناد  نمجنا  ياه  یسرک  نیرت  شیب  دنتسناوت  دنتخادرپ و  دنتـشاد ،  رایتخا  رد  ار  ییوجـشناد  ياه 

دنمتردـق يروضح  نوینختلاو  افیح  ویوآ ،  لت  ياـه  هاگـشناد  رد  دـنروآ و  تسد  هب  بقنلا  رهـش  نویروگ  نب  هاگـشناد  سدـقملا و  تیب 
شبنج دـنهد .  یم  لیکـشت  نازوـمآ  شناد  نارکفنـشور و  نایهاگـشناد ،  ار  شیاـضعا  هدـمع ي  مه  زوـنه  شبنج  نـیا  دنـشاب .  هتـشاد 

ات 1983 لاس 1973  زا  هک  تسخن  هلحرم ي  لیاوا  رد  تسا .  هتـشذگرس  تشپ  ار  هلحرم  هس  یـسایس ،  يرکف و  ظاحل  هب  نطو  نادـنزرف 
لیئارسا رد  ینیطسلف  تیلقا  ندروآ  باسح  هب  هتشادن و  یـصخشم  الماک  یـسایس  طخ  ای  هتفای  رولبت  يرکفت  شبنج  نیا  دیـشک ،  ازارد  هب 

یسایس ياه  حرط  اه و  همانرب  اب  تفلاخم  لیئارسا و  مان  هب  یتیعقاو  نتفریذپن  برع ،  تما  نیطسلف و  تلم  ریذپان  کیکفت  شخب  ناونع  هب 
نایاپ ندش  کیدزن  اب  داد .  یم  لیکـشت  ار  شبنج  نیا  یـسایس  ياه  يریگ  عضوم  اه و  حرط  همه ي  كرتشم  لصف  شادح )  ای   ) حـکار

هب ینیطـسلف  یلم  تکرح  ياه  هناوتـشپ  زا  یکی  ناونع  هب  شا  یـسایس  تیوه  ندومن  صخـشم  نمـض  نطو  نادنزرف  شبنج  هلحرم ،  نیا 
نتفریذـپن تسا .  نیطـسلف  رـساترس  رد  کیئال  کیتارکومد و  يا  هعماج  يراذـگ  هیاپ  شا  ییاهن  فدـه  هک  درک  مـالعا  فاـس ،  يربهر 

نآ و میرحت  يارب  یبرع  ياهروشک  زا  تساوخرد  لیئارسا و  تلود  نتسناد  ینوناق  ریغ  تلم ،  کی  ناونع  هب  نیطـسلف  رد  نایدوهی  عمجت 
ات 1988 زا 1983  هک  هلحرم  نیمود  رد  دوب .  تسخن  هلحرم ي  رد  شبنج  نیا  ياه  هاگدید  هلمج  زا  تسنک  تاباختنا  رد  تکراشم  مدع 

نیا یلصا  حانج  رد  هنایارگ  تیعقاو  ییاه  يریگ  تهج  یلو  درک  ظفح  ار  دوخ  نیشیپ  ياه  هاگدید  نطو  نادنزرف  شبنج  تشاد ،  همادا 
هب  ( ) شادح ای  حکار   ) تسینومک بزح  اب  يراکمه  يارب  شالت  هلمج  زا  یفلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  شیاه  هناشن  هک  دـمآ  دـیدپ  شبنج 

حرطم و  تسا )  دوجوم  عـضو  رد  برع  تیلقا  ماـغدا  لیئارـسا و  تلود  تیعورـشم  زا  یناـبیتشپ  ياتـسار  رد  هک  بزح  نیا  عـضاوم  مغر 
یمالسا تکرح  هزات ،  تاهجوت  نیا  اب  نامزمه  درک .  هدهاشم  ناوت  یم  لاس 1987 ؛  رد  لیئارسا  رد  دوهی  بارعا و  يربارب  راعش  ندرک 

 ، تسا هدش  عورـش  لاـس 1988  زا  هک  موس  هلحرم ي  رد  داد .  رارق  یتاـغیلبت  دـیدش  مجاـهت  دروـم  ار  حلـص  يارب  ورـشیپ  تسیل  بزح  و 
هب اه  ینوگرگد  نیا  نیرت  صخاش  مها و  زا  لیذ  دراوم  هک  تسا ،  هدوب  یـسایس  يرکف و  ییاه  ینوگرگد  دهاش  نطو  نادـنزرف  شبنج 

یطباور يرارقرب  اب  هارمه  یلاغـشا  قطاـنم  رد  ناینیطـسلف  يارب  لقتـسم  یتلود  لیکـشت  رب  ینبم  فاـس  هدـیا ي  شریذـپ  دور .  یم  راـمش 
نارظان یخرب  یـسایس .  ياهدادخر  یهد  لکـش  رد  تکراشم  دوجوم و  تیعـضو  شریذپ  تمـس  هب  شیارگ  لیئارـسا ،  اب  زیمآ  تملاسم 

رییغت و نیا  هتبلا  دبای .  رییغت  تسنک  تاباختنا  رد  تکرش  میرحت  هب  تبسن  شبنج  نیا  عضوم  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  دننک  یم  ینیب  شیپ 
لیکـشت تسین و  دـشاب  یم  نیطـسلف  رد  کیئال  کیتارکومد و  یتلود  رارقتـسا  هک  شبنج  ییاـهن  فدـه  زا  یـشوپ  مشچ  ینعم  هب  لوحت 

رد نطو  نادنزرف  شبنج  دور .  یم  رامش  هب  ییاهن  هن  يا و  هلحرم  یفده  شبنج  نیا  دید  زا  لیئارسا  تلود  ترواجم  رد  نیطـسلف  تلود 
 - 1 زا :  تسا  لکـشتم  راتخاس  نیا  درک .  بیوصت  یتسینومک  بازحا  نامزاس  راتخاس  هباشم  يراـتخاس  ناـمزاس ،  ظاـحل  زا  لاس 1990 

هتیمک ي تساوخرد  هب  ای  لاس و  هس  ره  دنک و  یم  صخشم  ار  شبنج  ییاهن  يا و  هلحرم  فادها  یـشم و  طخ  هک  یمومع  یلاع  هرگنک 
 . تسا هرگنک  ود  داقعنا  هلـصاف ي  رد  شبنج  يریگ  میمـصت  ناگرا  نیرت  یلاع  هک  يزکرم  هتیمک   - 2 دهد .  یم  هسلج  لیکشت  يزکرم 

3 لـماش :  رگید  وضع   5 دـنک ،  یم  باختنا  شیاضعا  نایم  زا  هرگنک  ار  ناـنآ  رفن  هک 12  دوش  یم  لیکـشت  وضع  زا 17  يزکرم  هتیمک 
یسایس رتفد   - 3 دشاب .  یم  نانز  هدنیامن ي  کی  نایوجـشناد و  نازومآ و  شناد  هدنیامن ي  کی  نیـشن ،  برع  هقطنم ي  هس  زا  هدنیامن 

لاس همانمارم ي  هب  انب  دراد .  هدـهع  رب  ار  شبنج  هرمزور ي  ياه  تیلاعف  روما و  هب  یگدیـسر  تیلووسم  هک  ییارجا  هتیمک ي  یتاـباختنا 
 . تسا مکاح  شبنج  نیا  ياه  تیلاعف  رب  تسا ،  لومعم  یتسینومک  بازحا  رد  هک  يزکرم ))  یسارکومد   )) لصا  ، 1990

یمالسا تکرح  بزح 
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زاغآ تسا ،  هتـشگ  فورعم  یمالـسا  تکرح  هب  لیئارـسا  رد  یبرع  لفاحم  ناـیم  رد  اهدـعب  هک  یناـیرج  يریگ  لکـش  داـتفه  ههد ي  رد 
لیئارسا رد  نیشن  برع  قطانم  رد  یـسایس  تیلاعف  دنتـشادن و  روضح  هنحـص  رد  ارگ  مالـسا  یـسایس  نالاعف  نامز ،  نآ  زا  شیپ  دیدرگ . 

دوب رصحنم  دندرک ،  یم  يراکمه  یتسینویهص  بازحا  لیئارسا و  تلود  اب  هک  ییاه  هورگ  اه و  تسیلانویـسان  تسینومک ،  بزح  هب  اهنت 
هک تلود  هب  اهنآ  یگتسباو  یبهذم و  ياهداهن  یناوتان  ناناوج و  نایم  رد  هژیوب  یتسیلانویـسان  ارگ و  پچ  ياه  نایرج  هدرتسگ ي  ذوفن  . 
رما نیا  لیلد  دوب ،  هدرک  دودحم  شدوخ  هب  ار  تاعامج  همئا ي  تاباصتنا  یبهذـم و  روما  هب  یگدیـسر  هرداصم و  ار  یمالـسا  تافوقوم 

دنترابع داتشه  ههد ي  رد  اهنآ  ذوفن  شرتسگ  داتفه و  ههد ي  رد  ارگ  مالسا  یـسایس  ياه  هورگ  شیادیپ  لماوع  نیرتزراب  اما  دشاب .  یم 
یبهذم و لفاحم  اب  میقتـسم  طابترا  تسا ؛ )  فورعم  ینید ))  يرادـیب   )) هب هک  يا  هدـیدپ   ) بهذـم هب  ناناوج  زا  يرایـسب  تشگزاب  زا : 

لیصحت هب  لوغـشم  لاس 1967 و  رد  لیئارسا  طسوت  نآ  فرـصت  لابند  هب  يرتخاب  هنارک ي  رد  ارگ  مالـسا  یـسایس  راد  هقباس  تالکـشت 
ياه شیارگ  نتـشاذگ  فعـض  هب  ور  ناریا ؛  یمالـسا  بالقنا  هقطنم ؛  نیا  رد  یمالـسا  مولع  زکارم  رد  ناـناوج  زا  يداـیز  رامـش  ندـش 

هقطنم ي رد  داتفه  ههد ي  همین  رد  تسخن  یبهذم ،  ياه  هورگ  ییارگ .  مالـسا  دنور  عیرـس  دـشر  وسکی و  زا  ارگ  پچ  یتسیلانویـسان و 
یناناوج زا  يا  هدع  دنتفای .  شرتسگ  قطانم ،  ریاس  لیلجلا و  هقطنم  هب  داتـشه  ههد ي  لیاوا  ههد و  نیا  رخاوا  رد  دـندمآ و  دـیدپ  ثلثملا 
هعجارم لیئارسا  هب  مالسا  یـسایس  یگنهرف و  یعامتجا ،  نیماضم  زا  یهاگآ  يرتخاب و  هنارک  رد  یمالـسا  زکارم  رد  لیـصحت  زا  سپ  هک 

زا مالـسا  نید  میهافم  رـشن  رب  هوالع  لیئارـسا  هب  تشگزاب  زا  سپ  ناناوج  نیا  دنتـشاد .  يدایز  شقن  اه  هورگ  نیا  لیکـشت  رد  دـندرک ، 
 ، هعلاطم نلاس  هناـخباتک و  ثادـحا  لـماش  یعاـمتجا  یگنهرف و  تامادـقا  هتـشر  کـی  هب  تسد  یـشزومآ ،  ياـه  هرود  يرازگرب  قیرط 
زا یکی  مساق  رفک  ياتـسور  نکاس  شیورد  رمن  هللادـبع  خیـش  دـندز .  هریغ  یـشزرو و  هاگـشاب  یکـشزپ و  بطم  هیریخ ،  داینب  سیـسءات 

یمالسا تکرح  یسایس  نارس  زا  یکی  یحور و  ربهر  هک  شیورد  درک ،  تردابم  یبهذم  ياه  هورگ  لیکشت  هب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن 
یفخم يارگ  مالـسا  نامزاس  کی  اب  طابترا  ماهتا  هب  شیورد  دش .  دازآ  نادنز ،  لاس  هب 4  ریگتسد و  لاس 1981  رد  دور ،  یم  رامش  هب 

(( ریغـصلا ثلثملا   )) هـقطنم ي رد  لاس 1981  رد  روکذـم  ناـمزاس  دوب .  هدـش  موکحم  نادـنز  هب  داـهج ) هداوناـخ   ) داـهجلا ةرـسا  ماـن  هب 
همکاحم نایدوهی  ياهرازتشک  اه و  غاب  ندز  شتآ  نآ و  زا  هدافتـسا  هوحن ي  شزومآ  هرجفنم و  داوم  حالـس و  شیاضعا  دش و  ییاسانش 

رمن خیـش  دیدرگ .  رداص  يرت  کبـس  ماکحا  اضعا  هیقب ي  يارب  دش و  موکحم  نادنز  لاس  هب 10  نامزاس  نیا  ربهر  خموبا  دیرف  دـندش . 
يوس هب  رگید  رابکی  ار  مدرم  ناملـسم ،  ناـناوج  يربهار  نمـض  اـت  تشگزاـب  مساـق  رفک  ياتـسور  هب  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  شیورد 

تیلاعف هطوبرم ،  نیناوق  تاررقم و  بوچراچ  رد  دـیدش و  طایتحا  اب  رابنیا  يو  هتبلا  دـنک .  توعد  مالـسا  هب  رت  شیب  يدـنبیاپ  یهاگآ و 
هب دناوتب  تسا ،  هدـشن  هدـید  اهنآ  زا  يزاجم  ریغ  تیلاعف  چـیه  هک  یمالـسا  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  ریاس  دـننام  ات  تفرگرـس  زا  ار  دوخ 
دش نایامن  یبوخب  لاس 1989  یلحم  تاباختنا  رد  لیئارسا  میقم  ياه  برع  نایم  رد  یمالسا  ياهورگ  ذوفن  تردق و  دهد .  همادا  شراک 
رد نینچمه  دـننک  دوخ  نآ  زا  ار  محفلا  ما  لماش  هقطنم  رد 5  یلحم  ياروش  تسایر  دندش  قفوم  یمالـسا  ياه  هورگ  تاباختنا  نیا  رد  . 

ماجنا لاس 1981  رد  هک  يدروآرب  قبط  دـنروآ .  تسد  هب  ار  اه  یـسرک  زا  یهجوت  لـباق  رامـش  دنتـسناوت  يداـیز  قطاـنم  یلحم  ياروش 
یمالسا تکرح  دنداد .  یم  لیکشت  یمالسا  تکرح  عابتا  ار  ناناملسم  ارثکا  یتیعمج  اب  ییاتـسور  يرهـش و  ناناوج  دودح 20  تفرگ ، 

دناوتب رود  هدنیآ ي  رد  هک  تسا  راودیما  تسا و  رشب  یعمج  يدرف و  تالکـشم  لح  هار  مالـسا ،  هک  دراد  هدیقع  يرکف ،  طخ  ظاحل  زا 
یتح ای  يا و  هنایمرواخ  یمالسا  تلود  کی  زا  یشخب  هک  دنک  داجیا  نیطـسلف  نیمزرـس  رـسارس  رد  مالـسا  عرـش  تیمکاح  تحت  یتلود 
هورگ لیئارسا و  رد  دوجوم  یسایس  تایعقاو  اب  دروخرب  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  یفده ،  نینچ  نتـشاد  مغر  هب  تکرح  نیا  دشاب .  یناهج 

هک تسنک  تاباختنا  رد  تکراشم  زا  هنومن  يارب  دـنک .  یم  يوریپ  ور  هنایم  یـشم  طخ  کی  زا  نیـشن  برع  قطانم  رد  لاعف  کیئال  ياه 
تـسین باختنا  نیا  میرحت  راتـساوخ  لاح  نیع  رد  یلو  دنک  یم  يراددوخ  دناد ،  یم  لیئارـسا  تلود  یـشخب  تیعورـشم  هناشن ي  ار  نآ 
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لاـس 1992)  ) يرـسارس تاـباختنا  نیرخآ  رد  دـنک و  یم  قیوشت  برع  ياـهدزمان  عفن  هب  نآ  رد  تکرـش  هب  ار  شنارداوه  اـضعا و  هکلب 
نیا دنتـشاد .  لوذـبم  يدـحاو  تسیل  هیارا  هب  یبرع  بازحا  بیغرت  روـظنم  هب  ار  یماجنارـس  یب  اـما  ناوارف  ياهـشالت  تکرح  نـیا  نارس 
یم حرطم  ار  يداصتقا  یندم و  قوقح  رد  دوهی  بارعا و  لماک  يربارب  راعـش  اما  دسانـش ،  یمن  تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  دنچ  ره  تکرح 

يارب اه  برع  هک  یلحم  يرـسارس و  تاعمجت  هیلک ي  رد  نیـشن ،  برع  قطانم  رد  یلحم  تاباختنا  رد  لاعف  تکراشم  زا  هتـشذگ  دنک و 
داتشه ههد ي  رخاوا  زا  یمالسا  تکرح  نیطسلف ،  هلاسم ي  صوصخ  رد  دنک .  یم  تکرـش  دنیامن ،  یم  رازگرب  ناشیاه  هتـساوخ  ققحت 

رد نیطـسلف  لقتـسم  تلود  رارقتـسا  زا  ار  دوـخ  تیاـمح  شیوـخ ،  نطو  هـب  تشگزاـب  هـب  لاـس 1948  ناـگراوآ  قح  رب  دـیکءات  نمض 
ياه نامزاس  اه و  هورگ  قیرط  زا  ار  شیاه  تیلاـعف  ناـمزاس ،  ثیح  زا  یمالـسا  تکرح  تسا .  هتـشاد  مـالعا  لیئارـسا  تلود  ترواـجم 

تالکشت اه و  هورگ  هک   ) يرـسارس ینامزاس  دقاف  زونه  دنچ  ره  تکرح  نیا  دهد .  یم  ماجنا  نوگانوگ  ياهاتـسور  اهرهـش و  رد  یلحم 
ياه تیلاـعف  حطـس  در  یلو  دـشاب ،  یم  دروآ ) رد  هچراـپکی  دـحاو و  يا  هعومجم  تروص  هب  ار  اـهنآ  هتخاـس و  طـبترم  مه  هب  ار  یلحم 

نایاپ دنک .  یم  لمع  هتفای  نامزاس  هورگ  کی  دننام  هب  يروشک  یسایس 

اهتشون یپ 

راـنک بزح  نـیا  يربـهر  زا  زرپ  نومیـش  دوـکیل ، بزح  ربارب  رد  لاس 1996  یناـملراپ  تاـباختنا  رد  رگراـک  بزح  تسکـش  زا  سپ  -1
رد رگراک  بزح  دش . هدیزگرب  بزح  نیا  يربهر  هب  یتسینویهـص  میژر  حلـسم  ياهورین  داتـس  قباس  سییر  كاراب  دوهیا  دش و  هتـشاذگ 

نومار -2 م .  ... دش باختنا  لیئارسا  يریزو  تسخن  هب  كاراب  تفرگ و  یشیپ  دوکیل ، بزح  شبیقر ،  زا  لاس 1999  ماگنه  دوز  تاباختنا 
زا سپ  هک  نیطـسلف  كاخ  زا  شخب  نآ  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  -3 م .  دـشاب -  یم  كاراب  دوهیا  هنیباـک ي  رد  رواـشم  ریزو  نونکا  مه 

-4 م .  دوش - یم  هتفگ  یلاغـشا  قطانم  ای  اه  نیمزرـس  تسا ،  هدمآرد  یتسینویهـص  میژر  لاغـشا  هب  هزور )  گنج 6   ) لاس 1967 گنج 
لاس نیا  تاباختنا  رد  دش ، يروآدای  زین  البق  هک  نانچ  -5 م .  تسا -  نداد  لاقتنا  لاقتنا و  ینعم  هب  یـسیلگنا  هژاو ي  کی   Transfer
هدمآ یتیعمج  راتخاس  باتک  رد  هک  هنوگنامه  - 6 درک . راذگاو  دوکیل  هب  ار  تردق  ارآ ، مزال  تیرثکا  ندرواین  تسدـب  اب  رگراک  بزح 

ار لیئارسا  تسنک  یسرک  تسناوت 17  لاس 1998 ، یناملراپ  یتاباختنا  رد  بزح  نیا  - 7 دوش . یم  هتفگ  يدرافس  یقرـش ،  نایدوهی  هب  ، 
دعب هدوب و  ناهج  یتسینومک  بازحا  طابترا  هطـساو ي  تاغیلبت و  زکرم  هک  یناـمزاس  ( comintern  ) نرتنیمک - 8 م .  دروآ - تسدب 

 . م دیدرگ -  لیکشت  وکسم  رد  یناهج  گنج  زا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
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زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 
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ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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