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 هدیکچ
 رد ار دوخ ذوفن دهاوخ یم و دراد دوخ یارب یحلاصم مادک ره هک دنتسه هقطنم رد راذگریثات و مهم روشک ود ناریا و هیکرت    
 ناریا .دهد ناشن دوخ زا یروضح هدرک شالت زین هیکرت ،دراد روضح ناریا هک ییاج ره رد ابیرقت .دربب شیپ یرگید زا شیب هقطنم
 رگیدكی اب یا هقطنم یاه نادیم رد یناوارف یكیتلپ وئژ تالباقت و تالماعت هتشذگ نایلاسرد یكیتلپوئژ تاظحالم یاضتقا هب هیکرتو
 و عماج یسررب نودب راوجمه و ینوماریپ قطانم هب تبسن هتشذگ یاه لاس رد طباور نیا لماک و عماج یسررب لیلد نیمه هب.دنتشاد
 مزلتسم هیکرت روشک اب ناریا یكیتلپ وئژ تسایس تاظحالم حیحص كرد عقاو رد.دوب دهاوخن ریذپناكما هفلوم ود نیا طباور لماک
 روشک ناگیاسمه نیرت مهم زا یكی روشک نیا هک ارچ ،تسا روشک نیا یجراخ کیتلپوئژ یراذگتسایس تاظحالم یسررب
 صاصتخا روشک نیا هب ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس تیفرظ زا یهجوت لباق مجح زین رضاح لاح رد و دوش یم بوسحم
 یاه هزوح رد صوصخ هب ار مرن یكیتلپ وئژ مصاخت یعون قوف شرگن هب هجوت اب روشک ود کیتلپوئژ لباقت یاضف نیاربانب .دراد
 ،هاگن نیا اب .دنشاب یم هعزانم یاه نادیم مها زا قارع لامش هقطنم قطانم هک هدومن قلخ روشک ود یارب ار یسایس – یداصتقا ركب
 هک لاكیتلپ وئژ یهاگن اب ،(نادیم هدرخ) پماش وركیم و (نادیم نالک) پماش ورکام ناگژاو یزاس موهفم رب هوالع ور شیپ قیقحت
 ار یئایفارغج هفلومودنیا یورشیپ یاه شلاچ و تالماعت ،یفنم و تبثم طاقن دریگیم رب رد ار یماظن و یداصتقا– یموق یاهریغتم

  .دیامن یم تابثا ار تسا کیتلپوئژ هاگن اب یا هقطنم یاه نادیم رد لباقت هک ار دوخ هیضرف و یسررب نیشندرک قطانم هزوح

 یا هقطنم یاه نادیم ،کیتلپ وئژ تاعزانم ،هیکرت ،ناریا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 اب و ریخا نایلاس رد هعسوتو تلادع مکاح بزح یاهدربهار اب یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم اب یروشک ناونع هب هیکرت
 رد یمالسا یسارکومد و داصتقا زا یقفوم لدم ،ولغوا دواد یرازفا مرن نیرتکد زا رثاتم یا هقطنم یاه تسایس رد شنک
 .تسا هتشاد یزاب مهم نادیم هدرخ نیا رد ناریا اب ار یتالباقت ،صخا روط هب قارع ناتسدرک و یلک روط هب قارع
 یناسنا یورین و مهم یدربهار یداصتقا –ییایفارغج تیعقوم ،یناتساب گنهرف و ندمت اب یروشک ناونع هب ناریا
 هب ور دنور رد و یناهج داصتقا رد ماغدا لاح رد دشر هبور داصتقا اب ایساروا مهم روشک كی ناونع هب هیکرت و میظع
 و یکیدزن ،لماعت هک دنتسه دایز یعامتجا و ینید ،یگنهرف ،یخیرات تاکارتشا یاراد ،اپورا هیداحتا رد تیوضع
 نیا ای ،دهد شهاک ار یا هقطنمارف یاهورین زا هقطنم یریذپ ریثات و هداد هقطنم یداصتقا و یسایس عاضوا هب دنویپ
 عوقو زا دعب هک تسا اتسار نیمه رد .دنک تیاده هبناجود یاه یراکمه و عفانم دنور یاتسار رد ار یریذپ ریثات
 یسایس دربهار .دنک افیا ار شقن نامه هداد تسد زا ناریا هک یشقن ره درک یعس هیکرت ،ناریا رد یمالسا بالقنا
 هب اهنآ هاگن هوحن رد دراد هشیر اهنآ كیژولوئدیا – یسایس یاهراتخاس رد یدایز دح ات هک هیکرت و ناریا ضراعتم

 یدایز دح ات برغ ناهج اب دوخ طباور رد ناریا یمالسا یروهمج تلود هک یلاح رد .دنک یم ادیپ دومن برغ ناهج
 ،لیئارسا لثم نآ كیژتارتسا نادحتم یخرب و اکیرمآ اب قیمع تاضراعت نتشاد نمض و هدوب یبرغ دض راعش عبات

 ات برغ ناهج اب دوخ طباور رد هیکرت تلود سکعرب ،تسا هدوب یبرغ یاپورا ییاه تلود اب رمتسم یاه شنت دهاش
 ناهارمه یتح و اکیرمآ اب كیدزن طباور نتشاد نمض و هدوب یتسیلامک هنایارگ برغ درکیور عبات یدایز دح
 روشک كی ناونع هب ندش هتخانش و اپورا هیداحتا رد تیوضع یپ رد مامت تیدج اب ،لیئارسا لثم نآ كیژتارتسا
 مرن یکیتلپ وئز مصاخت یعون قوف شرگن ود هب هجوت اب روشک ود كیتلپوئز لباقت یاضف نیاربانب .تسا هدوب ییاپورا
 مها زا قارع لامش هقطنم هک هدومن قلخ روشک ود یارب ار یسایس – یداصتقا رکب یاه هزوح رد صوصخ هب ار
 هیکرت و ناریا هک دروآ دوجوب تردق ءالخ كی ،قارع زا یئاکیرمآ یاهورین ینیشن بقع .دنشاب یم هعزانم یاه نادیم
 هیکرت و ناریا و هدمآ دوجوب اهدرک و اه ینس ،نایعیش نیب قارعرد یا هقرف یاهزیتس .دنشاب یم نآ ندومن رپ ددصرد
  .دنشاب یم نآ رد یریگرد یاه فرط
 قیقحت یسانش شور

 ایفارغج رد دیدج یموهفم کیتیلپوئژ نادیم
 دریگ یم تروص عفد و بذج نآ رد هک تسا سیطانغمورتکلا هیرظن زا هدش هتفرگ تیراع هب هژاو كی نادیم هیرظن
(Hess, 1970). رارق یا هقطنم یاه نادیم دم و رزج هزوح رد نآ تیوه و قارع ناتسدرک میلقا هقطنم هک اجنآ زا و 
 ,Realm) دننام اهنت دوخ فدارتم ناگزاو فالخ رب نادیم .(08 :0313،روپ هلادبع) ددرگ یم هدافتسا هژاو نیا زا دراد

territory, era, spherefield)، فرص هصرع (action ) هصرع ناماوت هکلب ،تسین (action & reaction ) دشاب یم. 
 رد تسا یمهافت تینالقع زکرم هک (Life world) ناهج تسیز ،نردم تینالقع زا یسامرباه یشناوخ رد هک روطنامه
 یاج هب (dialogue) ام رظن عمطم نادیم رد دریگ یم رارق ،تسا یراتفگ كت لقع زکرم هک (system) متسیس لباقم
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(monologue) زا یا هعومجم ار نادیم كی ویدروب .تسا رگید تارابع رب نادیم هژاو ناحجر نیمه و دنیشن یم 
 نیا رد نیاربانب .( Bourdieu, 1998) دناد یم (macrocosm) گرزب ناهج كی رد (microcosm) كچوک ناهج
 و هیکرت و ناریا (macro champ) رت نالک نیدایم رد (micro champ) نادیم هدرخ كی ار قارع ناتسدرک ام قیقحت
 اهداهن ای و اه هورگ ،دارفا هلیسوب هک تسا دنمفده یاه تیعقوم اب ییاضف نادیم ،ویدروب هاگن رد .میمان یم قارع
 .(Bourdieu, 1993, 72) ددرگ یم نییعت ،اهدامن و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا یاه هیامرس یبیکرت عیزوت هلیسوب
 نادیم نورد ینیع یاه هاگیاج نایم ،یدرف ی هدارا و یهاگآ زا ادج ،هک دناد یم طباور زا یا هکبش ار نادیم ویدروب
 ..یعامتجا یاهداهن مه و دنشاب یناسنا لماوع دنناوت یم مه ،هکبش نیا یاه هاگیاج ناگدننک لاغشا .دراد دوجو
 رب ینادیم چیه هچرگا ،دهد یم رارق ریثات تحت ار رگید یاه نادیم یدح ات (تسایس) تردق نادیم دیوگ یم ویدروب
 .درادن قوفت رگید یاه نادیم
 هک دنک یم ثحب یمومع یاه مسیناکم ای تباث نیناوق زا تسا هدرک حرطم اه نادیم دروم رد هک یثحابم رد ویدروب
 :تساه نادیم همه یراتخاس یگژیو
 رد دوخ راصحنا هب و لرتنک رس رب مه ،اه نادیم نورد رد نارگ شنک .دنتسه شکمشک و هزرابم هصرع اه نادیم -
 یاهالاک و عبانم ناونع هب دیاب ییاهزیچ هچ هکنیا نییعت رس رب مه و ،اه هیامرس عاونا ای دنمشزرا عبانم ندروآ
 یاه نادیم رد ًااصوصخ هزرابم عون نیا .دنزادرپ یم هزرابم هب رگیدکی اب دوش بوسحم اه نادیم نورد رد دنمشزرا
 .(Swartz, 1996: 7) تسا رتدیدش دنتسه رییغت لاح رد تعرس هب اه هقیلس و اه شناد نآ رد هک یگنهرف

 دراو هک یئارگ شنک همه هک انعم نیدب» .دننک یم لیمحت نارگ شنک هب ار تباقر و هزرابم زا یصاخ عون اه نادیم -
 :Mckeeret& Miller, 2004) «دنریذپب ار یزاب یعامتجا یاه تیعقاو و دنشاب انشآیزاب دعاوق اب دیاب دنوش یم یزاب

 (13 ،8013 ،یوسوم زا لقن هب ؛1179
 .تسا توافتم اه نادیم زا كی ره یبسن لالقتسا نازیم و .دنتسه یبسن لالقتسا یاراد اه نادیم -
 هب ویدروب هک یمّددقت ینعی دوش یم یشان اه نادیم یبسن لالقتسا زا هک اه نادیم رب مکاح یتخانش شور یساسا لوصا -
 ینورد قطنم هب لیدبت لباق هشیمه ینوریب لماوع تاریثأت هک دوب دقتعم ویدروب .دهد یم اه نادیم نورد لیلحت
 ,Ihlen)دنک یم لمع اه نادیم ینورد یاهورین و راتخاس قیرط زا هشیمه ،راذگریثأت ینوریب لماوع و تساه نادیم

2007. 278). 
 .میتسه رادروخرب یرت عونتم یاه نادیم اب ام دشاب رت هدیچیپ یروانف ظاحل هب و دشاب رت هتفای زیامت هعماج كی هچره
 دعاوق ساسارب یسانش هعماجرظنم زا یعامتجا یاه شنک .دنتسه رییغت لاح رد و صخشمان اه نادیم یاهزرمودح
 زا تبحص هک تساج نیا رد.درادن دوجو ییاه شنک نینچ ماجنا یارب ینشور دعاوق اما ،دنریگ یم لکش یعامتجا
 تیعضو اب هارمه راتخاس نیا.دوش یم لماش ار هدنزاس و هدش هتخاس راتخاس ،هراو تداع.دیآ یم نایم هب هراو تداع
 لاح یاه شنک نتفرگ لکش هب درف  هراو تداع هک اجنآ زا تسا هدنزاس یفرط زا.تسا دنمراتخاس درف لاح و هتشذگ
 ی هطبار ی هجیتن شنک.دنتسه تاساسحا و تالیامت ،اهرواب ،اه شنک دلوم اه هراو تداع.دنک یم كمک وا ی هدنیآ و
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 اب ود نیا هک میسر یم هجیتن نیا هبام ،نادیم و هراو تداع ثحب رد.تسا نادیم رد وا هاگیاج و صخش تالیامت نیب
 یریگ لکش بجوم هراو تداع رگید فرط زا و دزاس یم ار هراو تداع ،نادیم اریز ،دنراد لباقتم هطبار رگیدکی
 رد .دنراد رگیدکی اب یکیتکلاید هطبار كی هراوتداع و نادیم نیاربانب .دوش یم راد ینعم یناهج تروص هب نادیم
 شنک یگنوگچ هک دنتسه اه هراو تداع نیا.دنراد یا  هدمع شقن نادیم و هراو تداع ،ام یاه یریگ میمصت زا كیره
 و هراو تداع رد ار دوخ و تسا ناهارمه ام ی هتشذگ ،اه یریگ میمصت مامت رد.دننک یم صخشم ار ام ساسحا و
 .دهد یم ناشن نادیم

 
 قارع ناتسدرک نادیم هدرخ رب طاحم یا هقطنم یاه نادیم (1)لکش

 ناگدنراگن :عبنم

  روشکود کیتلپ وئژ هعزانم رب هدش راب شلاچ ،ضراعتم کیژولوئدیا یاه هزاس
 اب یئارگمه و یزاس یصوصخ و مسیلاربیلوئن هک تسا هنایمرواخ رد برغ مهم دحتم كی هیکرت ،دومن ناونع دیاب
 دض یاه شبنج اب لماعت رد ار دوخ یدربهار یاه حرط ناریا هک هکیلاح رد ،دوش یم هدید نآ رد یبرغ مسیلاتیپاک
 یمالسا و ینید یتیهام یسایس ماظن ناریا هک یلاح رد .(Ayman, 2012, 20) دنیب یم هلا بزح دننام یلئارسا و یبرغ
 ماظن ،دوش یم نیعت یمالسا یاه هزومآ یانبم رب یجراخ و یلخاد تسایس هزوح رد روشک یلک یریگ تهج و دراد
 هیکرت ناربهر .تسا هتشاد لیامت تسایس زا نید تحاس كیکفت هب برغ رد هسیتیئال زا یریذپوگلا اب هیکرت یسایس
 یدیدهت ار یسایس مالسا دشر یتح هیکرت یسایس ماظن .دنرادن یتبثم درکیور تسایس رد نید ینیرفآ شقن هب تبسن
 یارگ مالسا بزح رد ناوت یم یتح ار دنور نیا.(364 :3813 ،یریما) دنناد یم دوخ تیمامت و تیدوجوم یارب

AKPرد هچرگ .دومن هدهاشم نلوگ هلا حتف شبنج زا نا ساره و AKP تقیرط هب هجوت لذب زا یراثآ ناوت یم 
 .(80 ،6813 رهم ،61 هرامش ،دازآ یتالو) دومن دصر ار یسایس هاگن اب هتبلا یدنبشقن
 ود طباور هعسوت رب یا هدنرادزاب ریثات (كیئال)هیکرت یسایس ماظن و (ینید)ناریا یسایس ماظن تیهام نایم نیاربانب

  .تسا هتشاد ریخا لاس رد فرط
 هچ ات یسایس یاه میژر و یتموکح یاه ماظن هک تسا ینعم نیدب هقطنم یاهروشک طباور رد یسایس یگتسبمه
 رگیدکی لمکم و هباشم ینازیم هچ ات و دنتسه یگتسبمه هدنرادزاب لماع ای و ماجسنا و یگتسبمه بجوم هزادنا
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 ای دنراد یکرتشم هاگدید یللملا نیب لئاسم هب تبسن ییارجا هبتر یلاعناوید و هدنریگ میمصت ناگبخن ایآ و دنشاب یم
 .(81 :1813 ،یدنغزا) ریخ
 و ینید یاهرواب شرتسگ لماع و جورم و غلبم ناریا یمسرریغ و یمسر یاهداهن مامت و یتموکح هاگتسد تلاسر
 یاضف زا مالسا ندز رانک یارب شالت رد هیکرت تموکح هاگتسد هک یلاح رد ،دنشاب یم تیمالسا هیحور تیوقت

 مالسا هب ناریا بالقنا هک دنچ ره .تسا یمومع تیمکاح هب یسایس تیعورشم نداد دنویپ و یندم و یعمج تایح
 و هنایفوص مالسا) ،هیکرت رد مالسا یلو ،دیشخب یا هزات ناج صاخ تروص هب هیکرت و ماع روط هب هقطنم رد ییارگ
 تسا یزورما یژولوئدیا وترپ رد ینید یاه شزومآ یناوخ زاب دمایپ زین نآ ندش یسایس و تسا (ارگ قالخا
 هراشا دروم نیا كیژولوئدیا – یسایس یاهراتخاس یاه توافت درومرد ناوت یم اریز لماوع .(14 :6013 ،ییارسک)
 :درک
 .هیکرت رد كیئال ماظن ،ناریا رد یمالسا ینید ماظن -3
 .دوش یم تیریدم و تیاده یربهر طسوت ناریا رد ،بازحا طسوت هیکرت رد روشک ی هرادا -4

 .هیکرت ناگبخن طسوت ییاپورا – ییارگ عقاو هاگدید نتشاد – یناریا ناگبخن ییایسآ – یتینما هاگدید نتشاد -1

 .تسا تناید نیع تسایس ناریا رد ،هیکرت رد تسایس زا نید ییادج و هیکرت رد نایب یدازآ -3

 و نایماظن طسوت هیکرت رد ماظن یرادساپ و تظافح ،تیناحور لرتنک و رظن تحت ناریا رد تردق و تیمکاح -5
 .دریگ یم تروص بازحا
 اب هیکرت كیژولوئدیا –یسایس راتخاس هک میوش یم هجوتم هیکرت كیژولوئدیا –یسایس رازفا مرن هب یهاگن اب

 مزیرالوکس هک یروط نامه .تسا ضراعتم ،ناریا یمالسا یروهمج هناروحم مالسا كیژولوئدیا–یسایس یاهراتخاس
 یارب یگرزب رطخ زین یروحم مالسا ،دوش یم یقلت یساسا یشلاچ ،ناریا یمالسا یروهمج روحم مالسا راتخاس یارب

 ای یراگزاس حطس زا مالسا اب هیکرت تلود لکشم هزورما .دیآ یم باسح هب هیکرت یروهمج رالوکس راتخاس
 گرزب لکشم كی اب اپورا هیداحتا رد تیوضع یارب هیکرت یاضاقت .تسا هتفر رتارف تسایس اب مالسا یراگزاسان
 زا ،ناتسدرک هیاسمه یاهروشک رد یریذپ بیسآ زا یا هجرد هوالع هب .(0 :6813 ،ولربنق) تسا هجاوم یگنهرف
 كیژولوئدیا یاه هیاپ رب اه تلود نیا لاصتا زا یشان ،یریذپ بیسآ نیا .دوش یم هدید ،هقطنم نیا تفرشیپ و هعسوت
 یاه هیاپ نیا .ناریا رد مسیعیش ناپ و هیروس رد ثعب بزح مسیبرع ناپ ،هیکرت رد مسیکرت ناپ ای مسیلامک ،تسا
 نینچمه .(Rafaat, 2007, 289) دهد یم رارق یجارخ و یلخاد تارییغت رطخ ضرعم رد ار اهروشک نیا یرکف
 یعیش بازحا زا تاباختنا رد ناریا هکیلاح رد .تسا دوهشم ًاالماک زین قارع یسایس تاباختنا رد هیکرت و ناریا تباقر
 زا سپ هتبلا .(Kane, 2011:56) دنک یم عافد هیقارعلا تسیل دننام رالوکس و ینس بازحا زا هیکرت ،دنک یم تیامح
 ات هدوب اهدرک لضعم و یداصتقا عفانم هب طوبرم رتشیب ناریا اب طباور هعسوت ،هعسوت و تلادع بزح ندمآراک یور
 یرکف یاه هزاس هک دومن ناونع دیاب یلک روط هب .(F.larrable, nader, 2013:2) یبهذم و یکیژولوئدیا لئاسم
 بازحا و دنشاب یم رالوکس ،رییغت شبنج و ینهیم هیداحتا ،تارکومد بزح دننام قارع ناتسدرک رد طلسم بازحا
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 اب لماعت و بذج هنیمز رد ناریا یاه تسایس نیاربانب ،دندنسپ یم ار اه کرت لدم زین یمالسا تعامج دننام ارگ مالسا
 روپناخ) دشاب یم فیعض ،یگنهرف و یداژن ،یخیرات قیمع یاه تیفرظ مغریلع و اه کرت اب هسیاقم رد ،یدرک بازحا
 . (143ص،4313 ،روپ هلادبع و

 
 یا هقطنم یاه نادیم نالک و گرزب ناتسدرک نادیم هنایم ،قارع ناتسدرک نادیم هدرخ (2) هرامش لکش

http://commomns.wikimidia.org http://isnstitutkurde.org 
 
 یا هقطنم رگشنک ود یزاب نادیم ،یداصتقا یایفارغج
 ات دمآ شیپ روشک ود یارب یگرزب یاه تصرف ،ثعب بزح یشاپ ورف زا سپ ،قارع ناتسدرک دیدج هزوح روهظ 
 فرط ود یداصتقا تباقر هک دوب اج نیا زا و دنریگ راک هب هقطنم نیا رد ار دوخ یداصتقا ییافوکش همانرب زا یشخب
 ار (یداصتقا یاه یراکمه لاناک)یا هقطنم شقن یافیا یارب هیکرت .(33 :6813 ،ولربنق)تفرگ دوخ هب یرت ینیع دومن
 رد یراجت و یداصتقا یاه یراکمه شرتسگ قیرط زا دنراد یعس روشک نیا نادرمتلود اذل ،دناد یم یشم طخ نیرتهب
 یداصتقا یاه یراکمه حرط دننام هیکرت راکتبا و تیزکرم اب یا هقطنم یداصتقا ییاه یراکمه فلتخم یاه حرط بلاق
 یسایس تیساسح داجیا زا بانتجا نمض ،حلص هلول طخ هژورپ و ناکلاب یداصتقا یاه یراکمه حرط ،هایس یایرد
 ،یراصنا)دیامن مهارف ار دوخ هب اهروشک نیا یسایس یکیدزن یارب ار مزال هنیمز ،هقطنم یاهروشک ناربهر نایم
1013: 331). 
 ماظن عون -3 نوچ یتاعوضوم روظنم دیآ یم نایم هب نخس روشک ود ای روشک دنچ یداصتقا یگتسبمه زا هاگره
 یگنوگچ -3 یجراخ تراجت یوگلا یگژیو -1 اهروشک داصتقا ندوب لمکم -4 رگیدکی اب اهنآ تهباشم و یداصتقا
 یمالسا یروهمج یداصتقا طباور یسررب رد ایآ هک تسا نیا لاوس لاح .دشاب یم هقطنم رد یداصتقا عبانم عیزوت
 لکش رد ؟ ریخ ای دنار نخس ییارگمه زا نآ عبت هب و درک هظحالم ناوت یم ار یگژیو راهچ نیا هیکرت و ناریا
 دراد دیکات ،اهداصتقا ندوب لمکم رب اتدمع ،هدش رکذ روتکاف راهچ نایم زا ،یداصتقا ییارگمه و یتسیزمه ییاپورا

 هب یاه تهباشم و تاکارتشا وکا وضع یاهروشک زا كی چیه و ناریا نیب هکلب ،هیکرت و ناریا نیب اهنت هن هکنآ لاح
 ینیعم هدودحم یاهروشک هک یوحن هب ،هقطنم حطس رد الاک عونت ،هوبنا دیلوت ینعی لمکم داصتقا .دروخ یمن مشچ
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 زا یمهم شخب دنتسه رداق دوخ ،دنشاب هتشاد هجوت هقطنم زا جراخ هب دوخ یاه یدنمزاین نیمات یارب هکنآ زا شیب
 تمس و هباشم اه تلود یداصتقا یاه ماظن هاگره رگید ترابع هب .دنیامن نیمات هقطنم لخاد رد ار رگیدکی یاهزاین
 .(30 :3033 ،یان)دنک یم كمک هبناج دنچ ای هبناجود ییارگمه هب دشاب یا هقطنم نورد یجراخ یناگرزاب یریگ وسو

 هرادا یگنوگچ و یداصتقا ماظن عون رد هیکرت و ناریا یمالسا یروهمج نیب یشحاف تافالتخا لمع و یروئت رد
 و راد لیصحت تلود كی اب ناریا رد ،تسا یلام و یتعنص یراد هیامرس یماح تلود هیکرت رد .دراد دوجو روشک
 یسایس یسایس تیصخش نیرتالاب و تردق مره سار رد تیالو ناریا رد .میتسه وربور یراجت یزاوژروب دحتم
 ار ماظن یلک یاه تسایس نیعت ،دوخ ینوناق فیاظو رانک رد یساسا نوناق مهد ودص كی لصا قبط و تسا روشک
 یربهر ماقم هک ییاه تسایس یارجا نسح رب تراظن نینچ مه و ماظن تحلصم صیخشت عمجم اب تروشم زا سپ
 .(513-313 :0013 ،یندم) دراد هدهع هب تسا هدرک نیعت

 هراشا لیذ لئاسم هب هیکرتو ناریا طباور رد رثوم یداصتقا هدمع یاه تیدودحم هدمع لماوع دروم رد یلک روط هب
 :درک
 تباقر ،هقطنم رد اکیرمآ صخالاب یداصتقا گرزب یاه تردق ذوفن لامعا و للملا نیب داصتقا هب روشک ود یگتسباو
 ییافک دوخ مدع ،یطابترا یاه هکبش زا لماک هدافتسا مدع ،هنایمرواخ رد یداصتقا رتشیب هچره ذوفن یارب روشک ود
 طباور رد مهم رایسب لماوع زا یکی .یداصتقا یلیمکت مه رد ینوگمهان ،روشک ود ینف و یتعنص و یکیژولونکت
 داصتقا یلیمکت مه رد روشک ود داصتقا ینوگمهان ،هدیدرگ تراجت یدنک بجوم هک هیکرت و ناریا روشکود یناگرزاب
 .(11 :4813 ،یدنغزا) دشاب یم رگیدکی
 رد هک یوحن هب .دنشاب هتشاد یرتمک یراجت طباور رگیدکی اب ات دوش یم ثعاب اهنت هن ،روشک ود داصتقا ندوبن لمکم
 ،دنرب ار گنج اه یئاکیرمآ ،ثعب بزح ینوگنرس زا سپ هک تفگ دیاب هتبلا.دنوش یم رگیدکی بیقر یناهج یاهرازاب
 هک کرت نادداصتقا ،کوتلآ روگزوا .(dombey, 12march, 2013) ار یراجت یاهدادرارق اه کرت و ار حلص ،اه یناریا
 رد .دوش یم رتشیب زین یکرت یالاک یارب اضاقت هجیتن رد و دنک یم دشر یتفن ینغ عبانم لیلد هب ناتسدرک میلقا هقطنم

 یراذگ هیامرس قارع ناتسدرک رد زاس و تخاس هصرع رد اهنت رالاد درایلیم 1/5 دودح کرت ناراکنامیپ ،رضاح لاح
 رد و قارع ناتسدرک رد کرت لاعف تکرش 0043 و هیکرت تخاس ،قارع ناتسدرک سرتسد رد یاهالاک /08 ،دنا هدومن
 هک تسا هبناج ود یئاج هب ات هفانم نیا .(larrable, 2010:325) دنشاب یم لاعف تفن فاشتکا و نامتخاس یاه شخب
 بیوصت نودب ،هیکرت هب میقتسم زاگ و تفن میقتسم هضرع یارب قارع ناتسدرک میلقا تموکح ،1304 سرام رد
 هار اهنت نیمه دیاش و .(Ulgen, 2013:39) دومن دقعنم اه کرت اب زاگ و تفن دادارق كی ،قارع یزکرم تموکح
 زا سپ اهدرک لالقتسا هب هیکرت هنامصخ یاهدرکیور هک دشاب هیکرت کاخ ینعی قارع ناتسدرک یژرنا تیزنارت لاصتا
 هقطنم و اراکنا نایم طباور تیوقت هب تبسن هظحالم لباق هعسوت .تسا هدومن لیدعت ار قارع هیزجت و شعاد نارحب
 Interview with) تسناد میلقا هقطنم اب یداصتقا و یعامنجا یگچراپکی یارب اه کرت یشم رد ناوت یم ار میلقا

AydınSelcen). هلول طخ كی نتخاس فده اب میلقا و هیکرن نیب 4304 هم هام رد تفن و زاگ هلول طوطخ تالماعم 
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 لوسنک هتفگ هب .دیسر ءاضما هب ناحیج هب کوکرک طخ رد و زور رد هکشب نویلیم 3 لاقتنا تیفرظ اب یصاصتخا
 Interview with) دنتیلاعف لوغشم قارع ناتسدرک رد ینامتخاس تکرش 006 و هسردم 03 ،كناب 5 ،لیبرا رد هیکرت

AydınSelcen.). تسا هتشگ لیدبت هیکرت تارداص یارب هدمع رازاب كی هب قارع ناتسدرک ،تقیقح رد (Haaretz, 

29 july 2012.). نیرت گرزب ناکامک ،لیئارسا و هیکرت نیب دودحم یاه شنت مغریلع و داصتقا رب رایسب زکرمت تلع هب 
  .(Hurriyet daily news, june 30, 2011) دشاب یم لیئارسا ،هیکرت یراجت كیرش
 یتینما – یماظن یایفارغج هصرع رد تباقر
 تادیدهت راهم تهج رد افرص یتینما_ یماظن یاه ناگرا یور هیکرت و ناریا یمالسا یروهمج یراذگ هیامرس املسم
 نماان راتخاس یلک روط هب و دنراد رارق یتابث یب اتبسن یتینما طیحم رد روشک ود ره .تسین رگیدکی یوس زا یتینما

 یاه شخب یور نالک یاه یراذگ هیامرس تمس هب روشک ود یهد قوس هدمع لماع اهنآ یا هقطنم طباور رب مکاح
 یعناوم اب ناریا هژیو هب روشک ود ره رد ار یداصتقا – یهافر یاه هژورپ یارجا ،هلاسم نیمه و تسا هدوب یماظن

 تباقر یعون یا هقطنم رترب یماظن تردق ناونع هب ندش حرطم تهج رد لاح نیا اب .تسا هتخاس هجاوم یدج
  .تسا هتشاد دوجو روشک ود نیا نایم ینمض
 رگیدمه یماظن دحتم وتنسو دادغب یعافد نامیپ ود یبلاق رد یتدم یارب هیکرت و ناریا ،یولهپ تموکح نارود رد
 زا ناریا هک اجنآ زا و دش نوگرگد طیارش ناریا یمالسا بالقنا تانایرج رد نامیپ نیا لالحمضا زا سپ اما ،دندوب
 ذوفن تسایس یاتسار رد ودره هک)وتنس و دادغب هباشم یاه نامیپ هب دورو ثحب ،دوب هدش جراخ برغ ناهج هاگودرا
 دیدرگ رت گنر رپ روشک ود طباور رد یتباقر یاضف و دش یفتنم (دندوب هدیدرگ دقعنم اکیرمآ یوس زا مسینومک
 هدوب لیئارسا اب یماظن یاه نامیپ هب هیکرت دورو فرط ود یماظن تیلاعف رد از شنت دراومزا یکی .(63 :6813 ،ولربنق)
 تلود یارب ار یا هدیدع یاه ینارگن لیئارسا اب هیکرت یماظن یراکمه .دیدرگ حرطم 0333 ههد طساوا زا هک تسا
 عفن هب ار هقطنم تردق نزاوت یکشوم دض رپس داجیا یارب روشک هس یراکمه هک هژیو هب .دروآ دوجو هب ناریا
 لیئارسا ،اکیرمآ یاه همانرب شوب جرج ندیسر تردق هب زا شیپ و 0004 لاس ات .دزاس یم رت نیگنس هیکرت و لیئارسا

 متسیس رارقتسا اب اهنآ دش یرت یدج هلحرم دراو (كیتسلاب دض هبناج هس یراکمه)مسیناکم هعسوت یارب هیکرت و
 نیا .دیامن یثنخ ار ناریا نوچ یناگیاسمه یکشوم تالمح دیدهت دنناوت یم هقطنم رد كیتسلاب دض یکشوم عافد
 6813 ،ولربنق)تسا لیئارسا و اکیرمآ كیژتارتسا عفانم یاتسار رد ،دشاب هیکرت عفانم یاتسار رد هکنیا زا رتشیب متسیس
 دادرارق نیا عقاو رد .دوش یم نایامن الماک لیئارسا یارب دادرارق نیا تیمها ناریا اب هیکرت یگیاسمه هب هجوت اب .(03:
 دهاوخ رداق لیئارسا نآ ساسارب دشاب مزال رگا هک عیسو داعبا اب كیژتارتسا تسا یدادرارق هکلب ،تسین یتافیرشت
 .(343 :0013 ،لدنشور)دهد رارق هلمح دروم ناریا رد ار یفادها دوخ تینما نیمات یارب ،دوب

 روشک ود کیتلپوئژ رد ارگاو یلماع ،یموق یایفارغج
 نارحب یاه هنیمز نآ رد و رود رگیدکی زا اه تلود و یسایس یاهدحاو نآ یط هک یدنیارف زا تسا ترابع یئارگاو
 رصانع مزلتسم ،یسایس و یموق یایفارغج راتخاس رد یئارگاو دنیارف یئوس زا .(344 ،0013 ،ماوق) دیآ یم دوجوب
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 روما رد یلم عفانم ضراعت ،یکیژولوئدیا و ینید ،یگنهرف ضراعت ،ار اهنآ نیرت مهم ناوت یم هک تسا یفلتخم
 دوج و و یگنهرف و یداصتقا ،یسایس ینومژه تهج هب تردق ءالخ راچد قطانم رد ذوفن هعسوت ریظن یا هقطنم
 ،دوش نآ یگدیشاپ مه زا ثعاب و بذج ار فالتئا ءاضعا زا یخرب دناوت یم هک لخادتم ای و بیقر یفالتئا یاه هزاس
 شالت هدننک سکعنم هک یداصتقا تباقر ناوت یم رتمهم همه زا .(36: 3313 ،رورپ ناج و داژن ینابرق ،این ظفاح) دیمان

 ماوق) تسا رتنازرا ماخ داوم و یناسنا یورین ،تالوصحم رازاب رتشیب بذج یارب یراد هیامرس یاه تلود و عماوج
 ،نآ یتفن یاهدادرارق و قارع ناتسدرک رد هیکرت یداصتقا یاه تکرش دادعتت و قوف رصانع هب یهاگن اب .(514: 5813
  .دشاب یم هیکرت و ناریا نایم ،تباقر مهم نادیم ،یداصتقا تباقر میوش یم هجوتم

 رایتخا رد ناتسدرک یاه تمسق رتشیب (hassanpour, 1993: 53) ،3353 لاس رد ناتسدرک میسقت نیلوا لابند هب
 یعفاش شیارگ اب یلو اه کرت یئارگ ینس شیک هب اهدرک ،اه ینامثع یمسر بهذم هب رظن و تفرگ رارق اه ینامثع
 نایوفص ات دنتشاد درک یاسور هب تبسن یرتشیب تواخس اه ینامثع ،ندوب شیک مه هب هجوت اب و هدمآرد بهذم
 امن ضقانت یطباور یرداق و یدنبشقن یاه تقیرط ،ناتسدرک یاه تمسق زا یرایسب رد هچرگ .(08 :8013 ،یدمحا)
 ار درک یبهذم مسیلانویسان تاکرح نیلوا رذب هکنیا رب هوالع اه تقیرط نیمه و .دندومن رارقرب ینامثع نیطالس اب ار
 رد .(50 ،3813 ،دازائ یتالو) دندمآرب زین یلم یاه مایق اب هزرابم و اه کرت یسوساج متسیس تمدخ رد ،دندرک اپرب

 لهاست مدع لیلد هب اهدرک اب یگنهرف و یداژن کرتشم یاهدنویپ مغریلع ناریا رد یعیش یاه تموکح لباقم فرط
 یاضف تدش هب هک یلماوع زا یکی ،رصاعم نارود رد اما .دندومن درط و رود دوخ زا هتفر هتفر ار اهدرک ،یبهذم
 هیکرت رد لماوع و رصانع زا یخرب تاکرحت داد رارق ریثات تحت متسیب نرق ینایاپ یاه لاس رد ار هیکرت و ناریا طباور
 ناریا هنابلط ییادج یاه تیلاعف سکعلاب و ناریا نیشن کرت قطانم رد هنابلط ییادج تاشیارگ هب ندز نماد هراب رد
 ناجیابرذآ نادنورهش كیرحت یارب شالت بوچراچ رد صاخ روط هب یلوا هلاسم .دوب هیکرت نیشندرک قطانم رد
 تشاد هجوت نآ هب دیاب هک یدیلک عوضوم .دریگ یم تروص هیکرت هب یکیدزن و یزکرم توکح اب تفلاخم هب ناریا
 دوجو یساسا تیعقاو كی روشک ود طباور رب رثوم یاز شلاچ و زاس تصرف لماوع یدنب تروص رد هک تسا نیا
 یارب لعفلاب یلماوع هب اهنآ لیدبت هک دنتسه هوقلاب یلماوع رت شیب زاس تصرف لماوع هعومجم هک نیا نآ و دراد
 رد تبثم هدارا دوجو هلمج زا یرگید لماوع و اه هنیمز دوجو مزلتسم هیکرت و ناریا طباور رب تبثم یراذگ ریثات
 حطس یاقترا هب تبسن ینیبدب یعون دوجو ای هدارا نیا نادقف اعبط .تسا لباقتم طباور هعسوت یارب روشک ود تاماقم
 یا هراپ رد یتح .درک دهاوخ مهارف ار روکذم زاس تصرف لماوع ندش رثا مک ای رثا یب تابجوم هبناجود طباور
 تصرف هوقلاب روط هب یاهروتکاف یخرب هک تشاد راظتنا ناوت یم لمکم لماوع ینیرفآ شقن مدع تروص رد دراوم
 هچ نانچ (664 :3813 ،یریما) دنوش یم لیدبت ازدیدهت ییاهرتماراپ و لماوع هب و هدرک ادیپ سوکعم یدرکراک ،زاس
 تسا نکمم ،دنک ریسفت هنایوج هلخادم یاه تسایس بوچراچ رد ار لباقم فرط تاظحالم هعومجم یرگیزاب
 یقلت دوخ یلخاد روما رد لباقم رگیزاب تالخادم شیازفا یارب یا هنیمز افرص ار یگیاسمه و یراوجمه روتکاف
 :3813 ،یریما)تشاد دهاوخ یزاس تصرف هن و زیمآ دیدهت ریثات یکیتلپوئژ روتکاف نیا یطیارش نینچ رد .دیامن
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 و ناریا طباور رد زاس تصرف یاهریغتم ناونع هب هک یلماوع هدمع هک دوش یم دیکات رگید راب تهج نیا زا .(664
 کرتشم یخیرات و یگنهرف ثاریم زا یرادروخرب و یکیتلوپوئژ تبارق رصنع دننام تفرگ رارق هراشا دروم هیکرت
 و قارع لامش رد تردق ءالخ زا ،pkk هک هتشاد سرت نیا زا هشیمه اراکنآ .دنیآ یم باسح هب یا هوقلاب لماوع
 هب رد ،8004 زا سپ صوصخ هب هیکرت عفانم نیاربانب .(Kuruturk, 29/April/2012) دنک هدافتسا لیدنق تاعافترا

 یاه نامتفگ رد ناوت یم ار تسایس نیا .تسا هقطنم نیا رد لرتنک لامعا و دوخ یا هقطنم ذوفن ندناسر رثکدح
 رد هن و (deed) رادرک رد ار ناتسدرک میلقا هقطنم ،کرت یمسر تاماقم 8004 لاس زا .دومن هدهاشم کرت تاماقم

  .(Erdogan, 30/September /2012) دنا هتخانش تیمسر هب ،(words) تالمج

 یدرک کیتلپ وئژ نادیم رد روشک ود تباقر
 تسدب عامجا اب هکلب ،ربج هن هک ینومژه .تسا یا هقطنم ینومژه رس رب قارع ناتسدرک رد ناریا و هیکرت تباقر
 لود رب طلست یارب ار یفاک تردق هک دوش یم هدید یئاه تلود رد یا هقطنم ینومژه .(Rogers, 1982:21) دیآ یم
 هک ارچ ،دریگ یم لکش یناهج نومژه اب شطباور ،یا هقطنم نومژه یئوس زا .(Burges, 1989:65) دنشاب هتشاد عبات
 .(Ibid) دیامن یم كمک یا هقطنم نومژه یاه هژورپ بیرخت ای تردق زاب هب یناهج ینومژه تلاخد
         یهشاپورف ناهمز زا ار روهشک نهیا یجراهخو یهلخاد تهسایس ههک ییاهریغتمزا یکی هکدومن ناعذادیاب هیکرت درومرد
     لهماعت یوهگلا نیهیعترد مهرهیغتم نیا .تسا اهدرک هلاسم ،تسا هدادرارقریثات تحت تدش هب نونکات ینامثعروطارپما

    .تهسا هدومناهفیا یهمهم شقن یسایس یاهدحاوریاس اب نآ یراتفر هویش یوگلا نییعترد مهو هیکرت لخادرد یسایس

  نا ههب ناهج هجوت رد ار لاعف تیاغ هب شقن كی نا یجراخ تسایس و دراد یروحم شقن كی مالسا ناهج رد هیکرت
 ,Fuller 78:) تسا هدش لیدبت یا هقطنم تردق كی هب ربماتپس 33 هثداح زا سپ تفگ ناوت یم و هداد صاصتخا دوخب

     ردروهشک نآدرهک تهیلقا مهظعا شخب تنوکس لیلدب ،هیروس و قارع نیشندرک شخب هیاسمه ناونع هب هیکرت (2007
 ساسحا دوخ یلم تینمارب  هقطنم یاهدرُكک یزرمارف تاریثاتزا هراومه روشک ود نیا یاهزرم راوج رد و یقرش قطانم

 هلحرم هبو هدومن میسرتدوخ یموق نانابیتشپابدرُكک ضراعم یاه هورگ طابترا عطقاردوخ یژتارتسا نیرتمهمو هدرکرطخ
  یاهه     نزو ناوهنع ههب یهقارع نمکرهت یاه تیلقازا قارعابدوخ طباوررد هراومه هیکرترگید یوس زا .تسا هتشاذگارجا
 مدع و هیروس هیلع رب هدنرادزاب لماع كی ناونع هب بآ تراک زا هیروس اب دوخ طباور رد و فلاخم یاهدرک لباقمرد
        یهنتبم یلاردهف ماهظن ههنوگرهایو گرزهب ناتهسدرک لیکهشتورنیازا.تسا هدومن هدافتسا اهدرک تراک زا هیروس هدافتسا
  نیارباهنب .دوش یم بوسحمروشک نیا یارب سوباک نیرتگرزب ،هیروس و قارع هلمجزاوراوجمه یاهروشکرد تیموقرب
     نیارباهنب .تهسا روکذهم روهشک ود یا    ههدرک نتفرهگ تردهق لهیلد هب ،هیکرت یاهدرُكک تابلاطم شیازفا ینارگن هیکرت

  هراوهمه 3433 لاس رد هیکرت دیدج یروهمج لیکشت زا سپ ار دوخ یاه هغدغد زا یکی هیکرت یجراخ ناراذگتسایس
      نهیا رهب راهشف اهب هیروهس و قارع یاهدرک یزاس دننامه و ندنار هیشاح هب و قارع ناتسدرکرد یسایس راتخاس رییغت
    ههتفرگ تروهص یهبرع دنبرمک و بیرعت تسایس اب ،هیروس تلود طسوت یزاس دننامه نیا هچرگ ،دنا هداد رارق تلود
  روهشک نیا درک نویسیزوپا نیرتیوق هباثم هب هیکرت ناتسدرک نارگراک بزح هکنیا امک (lowe, house, 2006: 3) تسا



 00    ،قارع ناتسدرک نادیم هدرخ

     اهن لاهبند ههب .تهسا هدا   د رارهق هیروهس ناتهسدرک رد یقطانم و ناتسدرک میلقا هقطنم قطانم رد ار دوخ یاه هاگیاپ زین
    ،یدرهک ههن و یفلهس –  یهبرع نایرج نیا یماظن – یسایس نویسیزوپا یلصا یماح ناونع هب هیکرت ،هیروس یاه یمارآ
   ههشقانم دروهم یخیرات تروص هب هک یاتاه ناتسا یگشیمه لکشم لح رب هوالع هک تسا هدومن ءافیا ار هدمع یشقن
      دهی عهلخ ههشیمه یارهب نآ نیهشندرک قطانم و هیروس رد زین هیکرت ناتسدرک نارگراک بزح زا ،تسا هدوب روشک ود
   ار ههیکرت ناتهسدرک نارگراک بزح یاهورین ذوفن یراجم ،قارع نیشندرک قطانم رد رتشیب ذوفن اب زین یئوس زا .دیامن
   هنهشاپ ناوهنع  ههب هیکرت تلود یایبوفدرک نیاربانب .(4313 ،اهدرک یلیلحت تیاس ،روپ هلادبع) دیامن دودسم هیروس هب
    ههب قارهع ناتهسدرک  .تهسا هیروس و قارع یاهدرک اب طابترا رد وروشک نیا یا هقطنم یاه تسایسرد نآ یتینما لیشآ
   ههک یئاهروهشک اب نا یگیاسمه و یسایس تابث مدع ،ریذپ بیسآ یایفارغج ،كیژتارتساوئژ و كیتلپ وئژ طیارش لیلد
    یا هزوهح ههب دهنا   هتهشاد اههنآ اب متسیب نرق رد ار یا هناتسود نادنچ هن طباور و هداد یاج دوخ رد ار درک یاه تیلقا
   ههب رهظن (56: 3813 ،روپ هلا دبع) تسا هدیدرگ لیدبت هیکرت و ناریا صوصخ هب هیاسمه یاهروشک یارب كیژتارتسا
  زا رهتمهم دیا هش یتیمها زا نآ رد رقتسم وتکاف ود تیمکاح و هیکرت اب نآ ندوب زرم مه هب انب قارع لامش هقطنم هکنیا

   روهشکود كهیتلپوئژ یقالت طاقن زا قارع نیشندرک راتخم دوخ هقطنم نیاربانب دشاب رادروخ رب قارع یزکرم تموکح
   ،یندهمت و یهگنهرف هزوح 1 شنار و ششک هزوح رد قارع ناتسدرک یئوس زا .تسادش هتفرگ رظن رد قیقحت نیا رد
3: 0313،روپ هلادبع) دراد رارق کرت و برع ،یناریا         روهشک ود یارهب ار ههعزانم كیژتارتهسا تهیمهارما نهیا ههک (53
    دهننام یکیتلپوهئژ مههم لماوع هیکرت و قارع ناتسدرک یا هقطنم تموکح نایم طباور عون نییعت رد .دزاس یم صخشم
 و قارع لامش رد نمکرت تیلقا روضح ،هیکرت یاهدرک اب قارع ناتسدرک کرتشم زرم ،ناتسدرک رد یتفن رئاخذ دوجو
  ود تهیمکاح و 33  لاهس زا سپ هیکرت.دراد ازسب یشقن قارع زاین دروم بآ هدننک نیمات یلصا عبانم نتفرگ همشچرس
        هدوهب ورهب ور ،ههیکرت رهب نآ ریثاهت و قارهع لامهش رد ینادرگ دوخ سیسات شلاچ اب هراومه ،قارع یاهدرک یوتکاف
 .( (olson, 1996: 3تسا
 تیلقا زا تیامح قیرط زا قارع لامش رد زرم مه قطانم یزاس یکرت تسایس ذاختا اب ریخا یاه لاس یط هیکرت
 نسا یسایس یاهدنیارف رب یراذگ ریثات و تراظن یارب قارع لخاد هب یا هرجنپ قیرط نیا زا ات دراد شالت نمکرت
 تموکح كی لیکشت و روشک نیا هیزجت و قارع هدنیآ نارگن تدش هب هیکرت(33 ،4813 ،یدوصقم) دیاشگب هقطنم
 نانکاس اب یخیرات و یداژن ،یموق تاکارتشا یاراد نآ نانکاس تیرثکا هک دوخ یبونج یاهزرم راوج رد درک لقتسم
 ار قارع لامش رد درک لقتسم تلود سیسات یئوس زا .((olson, 2004: 115 – 120 دشاب یم دنتسه قارع ناتسدرک
 لقتسم هیاسمه كی لیکشت زا یریگولج .(stansfield, 2005: 20) دناد یم دوخ یضرا تدحو نداتفا رطخ هب ثعاب
 یاهزرم بونج رد درک لقتسم هیاسمه هب تبسن اه کرت یاه تیساسح رگید زا قارع یاه نامکرت زا تظفاحم و درک
 هقطنم یداصتقا گرهاش ،قارع ناتسدرک لامش رد لیلخ میهاربا کرمگ (gunter&yavuz, 2005: 122) دشاب یم دوخ
 هداد ناشن هبرجت .دننک یم ریزارس هقطنم هب ار یکاروخ داوم و تادیلوت ،اهالاک اجنآ زا هیکرت یاه نویماک هک تسا
 هب هجوت اب (103 ،5813 ،این ظفاح) دنا هدرک دیدهت زرم نتسب هب ار اهدرک ،اه کرت ،نارحب هنوگ ره تروص رد تسا
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 و مسیلاردف هلوقم ءایحا زا یریگولج ،قارع ینونک تلود هب هیکرت هاگن روحم هک تخاس ناشن رطاخ دیاب قوف تاکن
 تلود رد هک تسنآ ناهاوخ هیکرت .تسا یماظن و یداصتقا ،یسایس یاهرازبا اب قارع لامش رد درک تلود لیکشت

 هب تبسن ضقانتم هاگدید كی اب هیکرت عقاو رد .دنشاب هتشادن لصوم و کوکرک رب میقتسم طلست اهدرک ،قارع دیدج
 لامش رد دنمورین یتیمکاح هک تسا دادغب رد فیعض یتلود رارقتسا ناهاوخ وسکی زا اریز ،تسا هجاوم قارع تلود
 فیعض یتلود رارقتسا ،رگید یوس زا و دوشن هقطنم نیا رد هیکرت یاهزواجت و تالخادم عنام هک دشاب هتشادن قارع
 رد یتلود رارقتسا یپ رد روشک نیا ،رگید ترابع هب .دناد یم قارع لامش یاهدرک تیوقت یارب یلماع ار دادغب رد
 و دروخرب تردق یاراد ،اهدرک هنایارگاو تالیامت ربارب رد رونام تردق دقاف هیکرت تالخادم ربارب رد هک تسا دادغب
 ناتسدرک نایم طباور عون نییعت رد هک كیتلپوئژ مهم لماوع ،یسایس یایفارغج رظنم زا یلک روط هب .دشاب کرحت
 :لماش ،دنتسه قارع لامش هب هیکرت هجوت یلصا لماوع و دنراد ازس هب شقن هیکرت و قارع

 قارع لامش رد یتفن ریاخذ دوجو .3

 اهروشک نیا یاهزرم یوس ود رد نیشندرک قطانم دوجو .4
 قارع لامش رد نمکرت تیلقا روضح .1
 هیکرت کاخ زا قارع زاین دروم بآ هدننک نیمأت یلصا عبانم نتفرگ همشچرس .3

 ،(strategic depth      ) كیژتارتهسا قهمع اهی وهلغوا دوواد یجراهخ تهسایس نیرتکد زا رثاتم و AKP یزوریپ لابند هب
       عفاهنم كهی دهیاب و هتهشاد اراهکنآ اهب کرتشم یایفارغج و خیرات هک تسا یئاهروشک اب لماعت هب زاین ،اراکنآ تسایس
  قهمع .(Davotuglu, AUC cairo, 12march 2012     ) دهیآ دوهجوب اههنآ نیهب دنمدوهس یاهوگتفگ یوترپ رد کرتشم
   ،تاهبث رهب ینتبم حلص رد هیکرت كیژتارتسا عفانم هب لوا هجرد رد و دزادرپ یم هنایمرواخ رد هیکرت شقن هب كیژتارتسا
    لقادهح ههب یدرهبهار قمع هیرظن رد هجوت دروم تاکن زا یکی .دزادرپ یم یداصتقا مرن تردق قیرط زا هافر و تینما
  درهگن   یهم راو تهصرف ،نوماریپ طیحم یاه نارحب هب هیکرت لیلد نیمه هب ،تسا ناگیاسمه اب هیکرت تالکشم ندناسر
(charountaky, 2012: 198). ههیکرت و نارهیا وسمه تاشیارگ و كیژتارتسا یاه نامیپ زا ناوت یمن رگید لاح نیا رد   
   یروهس یاهه  تهسایس ی  درهک داهعبا هب هجوت اب و هیروس نارحب زا سپ .درب مان اهدرک زکرم زا زیرگ تاشیارگ هیلع رب
  یهتنآ ار زاگ و تفن زا راشرس لقتسم ناتسدرک یتح و لاردف تموکح كی ،اه کرت اهنت هن (4313 ،روپ هلادبع) هیکرت
  رد اههنآ هب pkk یناسنا یاه كمک و هیروس یاهدرک ندومن ریگرد اب هکلب دنناد یم ناریا و یعیش بارعا لباقم رد یزت

  اهب pkk       فهص ردهیروهس یاههدرک زا یرایهسب ،هیروهس نارهحب زا لبق ات) دنتسه درک زرابم یاه هورگ فیعضت ددص
   یاههدرکیور ناهکامک ،هقطنم یدرک نادیم رد یتنس و هنالعفنم یتسایس اب ناریا ،وس رگد رد .(دندرک یم هزرابم اه کرت
  درهک نویسیزوپا بازحا اب وگ و تفگ هب رضاح یتح و لابند ،قارع ناتسدرک طلسم بازحا لابق رد ار دوخ كیسالک
   .دشاب یمن یریگ زایتما تهج قارع ناتسدرک رد رقتسم لخاد
         نیهب زا تفگدهیاب صهخا روهط ههب قارهع لامهش و یهلک روط هب قارعرد هیکرت اب ناریا هعزانم و عفانم صوصخ رد
 ار      دوهخ ًا اهساسا اههدرک ههک ارهچ ،تسا هتشاد یرتمک تالکشم ناتسدرک هلاسم اب ا.ا.ج ،ناتسدرک هیاسمه یاهروشک
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      ،یناههج مود گهنج زا سهپ نارهیا نکیهل .(58 :3013     ،یدهمحا) دنتهسه اههدرک اهب یداژهن تبارق هب رختفم و ییایرا
     نیهشندرک قطاهنم رد ناهگناگیب یاهه  شنهک زا هراومه و دراد هظفاح رد ار ناتسدرک هلاسم زا یدنیاشوخان یاه هبرجت
  یجراهخ یاه تردق هک تسا یضراعتم ًااضعب و توافتم تاین زا یشان رثات نیا قمع و مجح .تسا هدوب نارگن هقطنم
    یا ههطبار (زورهما و قباهس) ناریا تموکح اب قارع یاهدرک یلصا بازحا (853 :6013 ،ملقلا عیرس) دننک یم یریگیپ
    ،لاهثم یارهب .دندهش      یهم نمهشد رگیدهکی اهب ییاهه هرود رد و دنتشادن دامتعا اه تموکح هب .دنا هتشاد هناگود و مهبم
   شا تهیامح زا هاهش هکنآ زا سپ هک دندوب یکتم ناریا كمک هب 3033-5033 رد ینازراب مایق نامز رد قارع یاهدرک
  .دروهخ مه هب یگتسباو نیا ،دیشک تسد برعلاطش کرتشم زرم رد فالتخا رس رب مادص اب قفاوت هناتسآ رد اهدرک زا
 یارب ار قارع میژر یتصرف اب ات دندش لسوتم مایق هب درک بازحا ،قارع و ناریا گنج نامز رد ،0833 ههد رد هرابود
     بوکرهس قارهع لامهش رد ار اههنآ شروش مادص تیاهن رد هک دنهد رارق راشف تحت اهدرک اب دوخ طباور ندرک رتهب
    تالهمح رهثا رهب نینچمه و مادص شروش دض هزرابم اب هجاوم رثا رب و دمآ نیئاپ اهنآ تیقفوم سناش هک ینامز .درک
   هراهبود اههنآ ،دندش هتخیوآ راد هب درک نارازه و دندش ناشیاهرهش و اهاتسور رتشیب یدوبان و یگراوآ راچد ییایمیش
 زا شا    كیژتارتهسا عفاهنم رطاهخ هب زین ناریا .(CGI, see Human Right watch, 2004))دندروآ یور ناریا فرط هب
  ههیلع راشف مرها ناونع هب اهنآ زا ات - درک یلام ینابیتشپ 0033 ههد طساوا رد درک نایشروش زا – درک تیامح اهدرک
   رد ههچبلح ههقطنم رد یماظن کرتشم تایلمع كی دراو ار اهنآ و دنک هدافتسا برعلا طش دروم رد شزاس رس رب دادغب
  نارهیا اب اهدرک هناگ ود هطبار ،مادص زا سپ قارع رد نونکا.دهاکب یبونج ههبج رد قارع راشف زا ات درک 8833 سرام
       ههب ههک دهنرواب نهیا رهب اههدرک ناربهر .دراد همادا (دنراد مهم یاهتسپ درک ناربهر نآ رد هک) قارع تموکح زین و
 بجوم اهنت هن قارع لامش رد لالقتسا و یراتخم دوخ ندروآ تسدب یارب ریظنیب و ییالط تصرف كی ندمآ دوجو
  هار رهس رب یزادنا گنس یپ رد ناریا هک دنتسه زین نیا نارگن هکلب دنوش هجاوم دادغب یوس زا یتخس تمواقم اب هدش
   یهنهیم بزهح و ناتسدرک تارکومد بزح یاه ماقم (45: 8813 ،روپ هلا دبع و مالک ابیز) تساهدرک یاه نامرآ ققحت
      زا سهپ اههدرک ههب نارهیا یاهه كمک زا و دنا هدرک دیکأت نارهت اب دوخ بوخ طباور ظفح ترورض رب اهراب ناتسدرک
  ینادردهق 3333    لهیروآ رد اههدرک شروهش بوکرس زا سپ زین و 8833 سرام رد هچبلح هب مادص ییایمیش تالمح
   ههن اهم"  تهفگ ناتسدرک ینهیم هیداحتا بزح یاهماقم زا یکی .(3004 ربتکا 4 ،نارهت ،نارحب هورگ یوگتفگ) دنا هدرک
   اهم ههب اهنآ دندوب ام هیلع همه هک ینامز هتشذگ رد .مینک ینمشد اهنآ اب میناوتیم هن و میریگب هدیدان ار ناریا میناوت یم
    اههنآ ،رهگید یوهس زا .(CGI, 2 November 2004)  میهشاب هتشاد ناریا اب یلکشم چیه میهاوخیمن ام .دناهدرک كمک
     یاههدرک ههکنیارب یهنبم تهسا یراظتنا ساسا رب هک دناهدرک کرد ار اهدرک هب تبسن ناریا بوخ تین هک دنداد ناشن
 دننکن كیرحت رتشیب لالقتسا تهج راشف یارب ار ناریا رد دوخ درک نایاتمه و دنرواین راشف دوخ لالقتسا یارب قارع
(I, October – November, 2004.SGI). اهت دوب هیکرت و هیروس اب كیتکات دحتم زا یشخب 0333 ههد لیاوا رد ناریا  
      .دهننزب مهه رهب ار اهکیرمآ اهب اهدرک كیدزن طباور و دننک راهم ار قارع لامش رد هدحتم تالایا یماح یاهدرک دوجو
  عاهفد دنناوت یم زیچ هچ زا هک دزاسیم ناشنرطاخ اهدرک هب قارع لامش رد شا یکیژتارتسا عفانم ظفح نیع رد ناریا
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      شرتهسگ اههدرک اهب ار دوهخ یداهصتقا طباور فرط كی زا .تسا هدرک هدافتسا یدایز یاهمرها زا هار نیا رد و دننک
       نوهچمه ارهگ مالهسا نایهشروش زا یلکهش ههب و هدروآرد ارجا هب ار دوخ یتاعالطا تایلمع رگید یوس زا و دهد یم
  یاهروهشک اب وسمه ،ناریا یراب.(0004 ربماتپس 84 ناتسدرک یا هقطنم تلود یوگنخس) دنک یم تیامح مالسالاراصنا
      رد نارهیا ریفهس تاراههظا ههب ناوهت یم هک یروط هب هدومن ذاختا قارع یاهدرک اب ار یا هناتسود ریغ عضاوم ،هیاسمه
 (( BBC, 28 Feb., 2006    دوهمن هراهشا گرزهب ناتسدرک لیکشت هب تبسن رادشه صوصخ رد 6004 لیروآ رد هیکرت
      لاهح رد قارهع لامهش رد ناهیناریا یاهه یراذهگهیامرس و تسا هتفرگ قنور ثعب میژر طوقس نامز زا یزرم تراجت
   یهصوصخ یاهه   تکرهش اهب تاطابترا و تخاس رد اهدادرارق دوش یم هتفگ ،هینامیلس هقطنم رد هژیو هب تسا شرتسگ
  یراهکمه همانمهافت كی هبناج ود تالدابم تهج قارع ناتسدرک اب شیک دازآ هقطنم هک یروط هب دوش یم دقعنم ناریا
  دهنا هتهس  باو نارهیا زاهگ تادراو هب نینچمه قارع یاهدرک .( (New agency irna, 30, April 2007تسا هدرک ءاضما

(saberi, 10 may, 2002). لامهش رد تفرهشیپ و هعهسوت نهیا و دنا هدرک لابقتسا یراذگهیامرس نیا زا اهدرک ناربهر     
    ههک یهناریا دارهفا رد لومعم روط هب ناریا یتاعالطا یاه سناژآ هک دنا هدرک ینارگن راهظا یلو دننک یم قیوشت ار قارع
   .دنراد ذوفن دندنب یم دادرارق هنیمز نیا رد
  ار قارهع ناتسدرک ،تارکومد بزح و ینهیم هیداحتا هک یتدم لوط رد تسا دقتعم زین نارگ لیلحت زا یکی هک روط نامه
    قارهع یاههدرک یاهه تسایس رد تبثم رگیزاب كی ناونع هب هراومه ناریا ،دندرک یم هرادا عونمم زاورپ هقطنم دعاوق تحت
   اهب نارهیا طباور فیعضت ،قارع رد ناریا ذوفن شهاک یارب شالت رد هدحتم تالایا هچرگ .(0004 ،لیلخ ایدیل) دوب حرطم
   ههب تبهسن زین درک یمسر تاماقم اما ،دوبر ار یناریا دنمراک جنپ 0004 هیوناژ رد و هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار اهدرک
 .(James glanz, 2007 ) دهندرک م الهعا ینوناق ریغ ارنآ و هداد ناشن ضارتعا اهیئاکیرمآ طسوت ناریا یاهورین تشادزاب
 (olson, 2004  ) تهسا هدرهک تیامح قارع یاهدرک زا یخیرات تروص هب ناریا دیوگ یم تیاربلاگ هک روطنامه یئوس زا
 accessed دهنا  هدرهک مالعا عونمم اهزرم لوط رد ار ناریا هیلع رب یناریا درک نویسیزوپا تیلاعف قارع یاهدرک ضوع رد

September 7, 2006) ). رارهق ههیکرت ناتهسدرک بزهح ههب كهمک و ماههتا ناظم رد ار ناریا ،ریخا یاه ههد رد اه کرت        
     رد دهیدج یریگوهس كهی اهب زین ناریا اتسار نیا رد .تسا هتشاذگ ینوزف هب ور 3304 لاس زا سپ اه تیامح نیا .دنا هداد
 ،بارعا زا یلیخ .(F.larrable, nader, 2013, 2) دیامن یم شالت هیروس هب هیکرت تسایس فیرعت زاب رد ،اهدرک لئاسم
  یداهصتقا یسایس راک روتسد رد ار نآ دنشالت رد و دنناد یم الاب یداصتقا دشر اب یسایس قفوم لدم كی ناونع هب ار هیکرت

   كهی بهیکرت یل و تسا رختفم ،تسا اکیرمآ اب دانع رد و هقطنم رد ناملسم روشک اهنت هکنیا زا زین ناریا .دنهد رارق دوخ
 دوش یم یرگینامثع ون هب ریبعت هک یلایما .تسا ضراعت رد هیکرت یا هقطنم لایما اب یناریا مسیلانویسان و یبالقنا یژولوئدیا
 .(Ibrahim, kalin, November 26, 2009) دنا هدومن در ار تسایس و هژاو نیا هشیمه کرت تاماقم هچرگ

 یریگ هجیتن
 دوخ دوس هب ار دومن یمءافیا هقطنم رد بالقنا زا لبق ناریا هک ار یشقن ره هدومن یعس هیکرت ریخا ههد هس رد
 اهنآ كیژولوئدیا – یسایس یاهراتخاس رد یدایز دح ات هک هیکرت و ناریا ضراعتم یسایس دربهار .دیامنب یتایلمع
 طباور رد ناریا یمالسا یروهمج تلود هک یلاح رد .دنک یم ادیپ دومن برغ ناهج هب اهنآ هاگن هوحن رد دراد هشیر
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 یخرب و اکیرمآ اب قیمع تاضراعت نتشاد نمض و هدوب یبرغ دض راعش عبات یدایز دح ات برغ ناهج اب دوخ
 تلود سکعرب ،تسا هدوب یبرغ یاپورا ییاه تلود اب رمتسم یاه شنت دهاش ،لیئارسا لثم نآ كیژتارتسا نادحتم
 طباور نتشاد نمض و هدوب یتسیلامک هنایارگ برغ درکیور عبات یدایز دح ات برغ ناهج اب دوخ طباور رد هیکرت
 و اپورا هیداحتا رد تیوضع یپ رد مامت تیدج اب ،لیئارسا لثم نآ كیژتارتسا ناهارمه یتح و اکیرمآ اب كیدزن

 شرگن ود هب هجوت اب روشک ود كیتلپوئژ لباقت یاضف نیاربانب .تسا هدوب ییاپورا روشک كی ناونع هب ندش هتخانش
 هدومن قلخ روشک ود یارب ،یسایس – یداصتقا رکب یاه هزوح رد صوصخ هب ار مرن یکیتلپ وئژ مصاخت یعون قوف
 رالوکس درکیور هب هجوت اب دومن ناونع دیاب یلک روط هب .دنشاب یم هعزانم یاه نادیم مها زا قارع لامش هقطنم هک
 ات دراد یمالسا رالوکس ای و رالوکس هیکرت اب یرتشیب یداصتقا یراجت یئاوآ مه هقطنم نیا ،قارع درک بازحا لاربیل
 ،قارع ناتسدرک رد یراجت و یداصتقا ،یسایس یاه نادیم رد هیکرت قفوم شنک و ناریا روحم هعیش یژولوئدیا هاگن
 تالوحت صوصخ رد هیکرت نزاوت داجیا یژتارتسا ،برع ناهج ریخا تالوحت زا دعب .دناسر یم تابثا هب ار هاگن نیا
 و تسا هدمارب نآ بلاق رد ینیرفآ شقن و هقطنم رد ینس روحم تیوقت ددص رد لاعف روطب هیکرت و هدرک رییغت هقطنم
 و هیکرت و ناریا طباور بیرخت .دشاب یم هدهاشم لباق یبوخ هب هیروس نارحب دروم رد هژیو هب هیکرت درکیور نیا

 سراف جیلخ یراکمه یاروش و برع هیداحتا هب کرت فرط رتشیب هچ ره یکیدزن هب رجنم روشکود نیا نیب فاکش
 .دوب دهاوخ یعیش روحم و ناریا ررض هب الماک و دیماجنا دهاوخ هقطنم رد ینس بطق تیوقت هب اتیاهن هک دش دهاوخ
 دهاوخ یم و دراد دوخ یارب یحلاصم مادک ره .دنتسه هقطنم رد راذگریثات و مهم روشک ود هیکرت و ناریا كش یب
 هدرک شالت زین هیکرت ،دراد روضح ناریا هک ییاج ره رد ابیرقت .دربب شیپ یرگید زا شیب هقطنم رد ار دوخ ذوفن

 نیا ات تسا هدش ببس حلاصم زا یخرب رد کارتشا نینچمه و روشک ود یگیاسمه اما .دهد ناشن دوخ زا یروضح
 لاح رد فرط ود یارب تردق رونام یاه هاگنالوج زا یکی .دنیبب دوخ هب شنت و مصاخت یوب و گنر رتمک تباقر
 و دراد یرایسب ذوفن یعامتجا و یسایس ،یداصتقا ظاحل زا قارع ناتسدرک رد ناریا .تسا قارع ناتسدرک رضاح
 توکس و قارع یاهدرک هب یکیدزن اب ات دنک یم شالت اما تسا قفوم یداصتقا دعب رد طقف هچ رگا زین هیکرت
 یاه نادیم و رگید یدرک یاه نادیم هدرخ رب ،لالقتسا یسرپ همه رب ینبم ینازراب و اهدرک تساوخ لابق رد یکیتکات
 .دراذگب ریثات ،ناریا دننام رت نالک

 رانک رد همه نیا و دبای یم شیازفا زین زور هب زور و تسا الاب رایسب قارع ناتسدرک میلقا رد هیکرت یداصتقا روضح
 عضاوم نداد رارق فده یارب ار لیدنق یاه هوک مه امئاد لاح نیع رد .تسا قارع ناتسدرک رد هیکرت یسایس ذوفن

 نیا رد هک دوش یم هتفگ یتح هکلب تسا هارمه ناتسدرک میلقا توکس اب اهنت هن هک دنک یم نارابمب ک.ک.پ نایشروش
 یا یخیرات و یتنس طباور هک تسا یلاح رد همه نیا .دنک یم یراکمه اه کرت اب زین ناتسدرک تینما نامزاس نارابمب
 .دنا هدوب قارع رد هیکرت ذوفن یارب یرازبا هراومه هک دراد دوجو هیکرت اب قارع یاه نمکرت نایم زین
 نامه اقیقد نیا .دنک یم عطاق تیامح قارع یگچراپکی زا دنک در قارع رد ار مسیلاردفنک ای و لالقتسا هیکرت رگا

 .تسه زین یریگزایتما یارب یسایس رازبا كی لابند هب لاح نیع رد اما .دنک یم تیامح نآ زا زین ناریا هک تسا یزیچ
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 یارب تسا یرازبا تقیقح رد قارع تفن تارداص هب قفاوت نینچمه و دوخ کاخ رد یمشاهلا قراط نداد هانپ
 .قارع رد ریگرد یاه فرط یمامت زا مه و دادغب زا مه یریگزایتما
 رضاح لاح رد هک دوخ صاخ حلاصم زا هیکرت .دوش یم هدهاشم هیکرت و ناریا نایم تباقر رد نزاوت یعون قارع رد
 مالسا یعیش یاه نایرج یمامت زا زین ناریا و دنک یم تیامح ،تسا زکرمتم اه ینس و هیقارعلا تسرهف و اهدرک رد
 هک دناد یم بوخ هیکرت .دیآ دوجو هب قارع رد یکرت و یناریا ذوفن رد ینزاوت ات تسا هدش ثعاب هلاسم نیا .ارگ
 رب فرط ود نایم قیمع یا هطبار هیواز نیا زا ،دریگب هدیدان ار قارع رد ناریا رامش یب ذوفن یتلاح چیه رد دناوت یمن

 اما دننک ادیپ فالتخا مه رگیدکی اب فرط ود رگا یتح هک تفگ ناوت یم نیمه یارب .تسا هدمآ دوجو هب قارع رس
  .دنا هدرک کرد مه ار رگیدکی و دننک ظفح ار نزاوت دنهاوخ یم نوچ ،دش دنهاوخن ریگرد مه اب تیاهن رد
 هب ،ولغوا دواد یجراخ تسایس نیرتکد زا رثاتم و یا هقطنم نماان طیحم زا یریگ هرهب اب هیکرت ،ینونک طیارش رد
 طیحم یاهروشک تسایس و داصتقا رد طلسم رگیزاب هب ندش لیدبت و هقطنم یاهرازاب رد ذوفن لاح رد تعرس
 رد تردق نیرتمهم هب هیکرت ندش لیدبت .تسا ناریا فارطا (یفلس و رالوکس) یا هقطنم یاه شبنج و ینوماریپ
 و نآ یخیرات هقباس هک یتردق ،دشاب هتشادرب رد زین یمهم تادیدهت ناریا تیعقوم یارب دناوت یم هقطنم یمونوکاوئژ
 و یسایس ذوفن هب یداصتقا تردق یارب یناوارف یاهتشا هک دهد یم ناشن ینشور هب شا ینونک یاه یراذگتسایس زین
 صوصخ رد دوخ یاه تسایس رد هیکرت هک روطنامه زین یراذگتسایس رظنم زا .دراد هقطنم لک رب ندش طلسم
 كیژولوئدیا هبش هاگن هک دوش یم هیصوت دیامن یم راتفر صخشم عاضوا زا صخشم لیلحت دربهار اب قارع ناتسدرک
 هک ارچ ،ددرگ یا هقطنم تسایس رد هنایارگ عقاو هاگن كی هب لیدبت قارع ناتسدرک رد ناریا یمالسا یروهمج
 یگنهرف یگتسویپ هب هجوت اب یدرک راون رد ناریا یا هقطنم یاه تسایس ،ددرگ یم ثعاب ،نیشندرک قطانم یگتسویپ
  .دسرب روهظ هصنم هب هنارتیدم یایرد ات اهدرک اب ناریا
 عبانم
،ین رشن ،نارهت ،تیعقاو ات هناسفا زا ،یئارگ موق و تیموق .(3013)دیمح ،یدمحا
 و یسایس یاه تفایهر ،اه تصرف و اه شلاچ :هیکرت و ناریا یمالسا یروهمج یجراخ طباور یسررب .(1813)اضریلع ،یدنغزا

 .6 هرامش.یللملا نیب
 لاس .هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،ماظن كی رد یعامتجا یورین ود :هیکرت نایارگ مالسا و شترا .(0813)هللادسا دیس ،یرهطا

 .4 هرامش ،متشه
 .04 هرامش .دربهار .درس گنج زا سپ روشک ود طباور یناوخزاب :هیکرت و ناریا .(4813)هللادسا دیس ،یرهطا
 .48 هرامش ،كیتاملپید یرهشمه همان هژیو ،ایساروا كیژتارتساوئژ هصرع رد اه هلول كیتیلپوئژ .(3813)مارهب ،نایدمحا ریما
.15 هرامش 13لاس ،شهوژپ و سلجم ،متسیب نرق رد ناجیابرذآ یروهمج و ناریا طباور یبایزرا .(3813)یدهم ،یریما
 31 ش ،مهن لاس هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،یسنوی میهاربا همجرت ،هیکرت و ناریا طباور و درک هلئسم .(3813)تربار ،نسلوا

– 41. 
  :زا هتفرگرب "نوبسیل نامیپ بیوصت ".(0813)انریا

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100941559206
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 ناهج یئارگاو و یئارگ مه لماوع یکیتیلپوئژ لیلحت .(3313)نسحم ،رورپ ناج و زابیر ،داژن ینابرق ،اضردمحم ،این ظفاح
  ناتسبات ،مود هرامش ،لوا لاس ،مالسا ناهج یسایس تاعلاطم همانلصف ،مالسا

3)لیلج ،لدنشور   .1-4 هرامش ،مجنپ لاس ،هنایمرواخ تاعلاطم همان لصف ،لیئارسا و هیکرت یماظن – یتینما نامیپ .(001
  :زا هتفرگرب ."ایوپ یاه متسیس هیرظن كی–یکیر" .(3813)همجن ،عراز

http://www.cloob.com/club/article/show/clubname/iranreikicenter/articleid/795 
013)دومحم ،ملقلا عیرس   ،یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد تاراشتنا ،نارهت ،یبرع یارحص هلاسم و للملا نیب ماظن .(6

 یسیطانغم نادیم رد لیئارسا بذج ،یا هقطنم یاه نادیم اب قارع ناتسدرک یکیتیلپوئژ ضراعت .(0313)اضردمحم ،روپ هلادبع
 هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،قارع ناتسدرک

 :تیاس رد اهدرک یلیلحت یربخ هاگیاپ رد هیکرت یروس یاه تسایس یدرک داعبا رب یلیلحت  .(ات یب)______________
http://www.kordha.ir 

 ،نیمیس كلک تراشتنا ،وتکاف ود تموکح ات بوکرس زا قارع ناتسدرک .(4313)اضردیمح ،روپناخ و______________
 قارع یاهدرک یکیدزن رد ارگمه یلماع ،قارع ناتسدرک هدننکش كیتلپ وئژ .(0313)قداص ،مالکابیز و______________

  یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،تسایس همانلصف ،ناتسمز ،لیئارسا هب
 ناریا ا.ا.ج یتینما یاه یراذگتسایس رب نا ریثات و نایعیش و اهدرک یئارگمه .(0313)_________________________

  نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،تسایس همانلصف ،0313 ،قارع رد
 یور شیپ یاه شلاچ و نیون قارع رد یکیتیلپوئژ یاه هزاس .(3313)یلعنیسح ،یئاجزوریف و______________

  یسایس تاعلاطم همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمچ
 هدکشهوژپ تاراشتنا ر.ریخا ههد ود رد هیکرت رد ناریا یمالسا یروهمج یتینما تالباقت یسررب .(6813)هللادبع ،ولربنق

 .334 هرامش ،یدربهار تاعلاطم
  تمس تاراشتنا :نارهت ،للملا نیب تسایس و یجراخ تسایس لوصا .(0013)یلعلادبع ،ماوق
 و تاعلاطم یگنهرف هسسوم تاراشتنا .هیکرت لئاسم هژیو 3 ایسآ باتک ،هیکرت رد یدرک یاه نایرج .(3813)دمحا ،یمظاک

  .نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت
 دید یلاتیجید هناخباتک ،ناریا رب اپورا هیداحتا اب هیکرت ییارگمه ریثات .(3813)دمحا ،یمظاک
 .هنایمرواخ كیژتارتسا تاعلاطم و یملع یاه شهوژپ زکرم نارهت ،هیکرت رد ییارگ مالسا .(6013)رالاس دمحم ،ییارسک
 .533 هرامش ،یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ ،یردیح هجیدخ همجرت ،هنایمرواخ رد اپورا یاه یراوشد .(6813)یرفج ،پمک
 هسسوم تاراشتنا .هیکرت لئاسم هژیو 3 ایسآ باتک ،ناریا یلم تینما رب نآ ریثات و مسیکرت ناپ .(3813)الیهس ،نایدمحم

 .نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم یگنهرف
 .هارمه رشن نارهت .ناریا یمالسا یروهمج یسایس یاهداهن – یساسا قوقح .(0013)نیدلا لالج ،یندم
 .نابآ ،84 هرامش .كیتاملپید یرهشمه ،همان هام هیکرتو ناریا طباور .(1813)قداص ،یکلم
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