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کبضکطزّبٕ اؾتؼبضٓ زؾتَضٕ اؾنؾبظٕ زض گفتوبى ؾ٘بؾٖ فبضؾٖ
ٍ اًگل٘ؿٖ :ضٍٗکطز ٍىزاٗک
2

1ـ اثطاّ٘ن ضضبپَض*2 ،1ـ قَ٘ا احوسٕ

1ػ اؿحادیار گؼكق زةافق٤اؿی ١٦گا٣ی دا٣كگاق ؿ٤١اف ،ؿ٤١اف ،ایؼاف
2ػ کارق٤اؿی ارقغ زةافق٤اؿی ١٦گا٣ی دا٣كگاق ؿ٤١اف ،ؿ٤١اف ،ایؼاف
$جاریط دریاٗث1395/03/11 :؛ جاریط پػیؼش#1395/06/07 :

چک٘سُ
ٞ٦یغی ؿ٨٣ ٥ع اؿحْارة دؿح٨ری را ْ٠ؼٗی ٠یک٤غ .اؿٟؿازی یکی از ا٣ػ٨اع اؿػحْارق٦ای
دؿح٨ری اؿث ک ٥در ٗؼاٛ٣ف ا٣غیكگا٣ی ٌ٠ؼح اؿث .در ای ٢پژك٦ف ،ؿْی داری ٟکػٛ٣ ٥ػف
اؿحْارة دؿح٨ری اؿ ٟؿازی را در گ٘ح١اف ؿیاؿی ٗارؿی ك ا٣گٞیـی از ُ٤٠ؼ جضٞی ٜگ٘ح١ػاف
ا٣حٛادی ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ركیکؼد كفدایک ةؼرؿی ک٤ی ٟك ة ٥ایػ ٢پؼؿػف٦ا پاؿػط د٦ػی .1 :ٟآیػا
اؿحْارة اؿٟؿازی در ایساد پی٨ؿحگی ك ا٣ـساـ در ٠ػح ٢ك ٣یػؽ صاقػی٥را٣ی ك ةؼزـح٥ؿػازی
ٛ٣كی را ای٘ا ٠یک٤غ؟ ٛ٣ .2ف ایغئٕ٨ٝ٨یک اؿٟؿازی در گ٘ح١اف ؿیاؿی ٗارؿػی ك ا٣گٞیـػی
چیـث؟  .3جْغاد اؿحْارق٦ای دؿح٨ری اؿٟؿازی در ٠ح٨ف ؿیاؿی ٗارؿی ةیكحؼ اؿث یػا در
٠ح٨ف ؿیاؿی ا٣گٞیـی؟ قی٨ة زِ١آكری دادق٦ا ة ٥م٨رت کحاةعا٥٣ای اؿث ك ةا ةؼرؿی 22/5
م٘ض  ٥ركز٣ا٠ة ا٣گٞیـی $گاردی ،٢ی ٨اِس اِی ج٨دی ،جٞگؼاؼ ك ٣ی٨ی٨رؾ جای١ؽ #ك  22/5مػ٘ض٥
ركز٣ا٠ة ٗارؿی $کی٧افٚ ،غس ك قؼؽ #ةا ٨٠و٨ع ٠ػاکؼات ٦ـح٥ای ایؼاف دریاٗحی ٟک ٥اؿحْارة
اؿٟؿازی ةا جٕییؼ ؿاظث اًالّی ز٠$ ٥ٞ١تحغا ك ظتؼ = <Theme and Rhemeك ٠تحغاؿػازی
= ،#<Topicalizationارزاع ة ٥پیفٗؼض٦ػا ،اؿػحٞؽاـ ٤ْ٠ػایی = ،<Entailmentصػػؼ ّا٠ػ/ٜ
ک٤كگؼ ك جٕییؼ ٠غؿ٦ای ذ٤٦ی ظ٨ا٤٣غق ٠یج٨ا٣غ ةاّخ صاقی٥را٣ی ك ةؼزـح٥ؿػازی قػ٨د .ةػا
اؿح٘ادق از اؿحْارة اؿٟؿازی ،ةعكی از اًالّات ةیاف ١٣یق٣٨غ ك ةػا جٕییػؼ ؿػاظحار ٠تحػغا ك
ظتؼ ٠یج٨ا٣غ ةار جأکیغی ز ٥ٞ١را جٕییؼ د٦غ .اؿٟؿازی ةاّخ ٠ػیقػ٨د کػ٨٣ ٥یـػ٤غق ةػغكف
ای٤ک٣ ٥یاز ةاقغ اًالّات جکؼاری را ٠ؼكر ک٤غ ،ة ٥دا٣ف پیفز٠ی٤ػ٥ای ظ٨ا٤٣ػغق ارزػاع د٦ػغ
$ا٣ـساـ #ك ٣یؽ از اؿ٦ٟایی اؿح٘ادق ق٨د کػ٤ْ٠ ٥ػای ٧٘٠ػ٠٨ی ٠كػاة٧ی دار٣ػغ $پی٨ؿػحگی.#
١٦چ٤ی٠ ،٢كعل قغ ک ٥ةـا٠غ ای٨٣ ٢ع اؿحْارق در ركز٣ا٦٥٠ای ٗارؿی ةیكػحؼ از جْػغاد آف
در ركز٣ا٦٥٠ای ا٣گٞیـی اؿث.
کل٘سٍاغُّب :اؿحْارة دؿح٨ری ،جضٞی ٜگ٘ح١اف ا٣حٛادی ،ا٣ـساـ ،پی٨ؿحگی ،ایغئٕ٨ٝ٨ی
.
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 .1هقسهِ
در پژك٦ف صاوؼ ؿْی ةػؼ آف اؿػث کػ ٥ةـػا٠غ ك قػی٨ة ةػ٥کػارگیؼی اؿػحْارة
دؿح٨ری اؿٟؿازی ك ١٦چ٤یٛ٣ ٢ف آف را در ٠حػ٨ف ؿیاؿػی ٗارؿػی ك ا٣گٞیـػی از
ُ٤٠ؼ جضٞی ٜگ٘ح١اف ا٣حٛادی 1ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ركیکؼد كفدایک 2ةؼرؿی ک٤ػی .ٟجضٞیػٜ
گ٘ح١اف ا٣حٛادیٛ٣ ،ف زةاف را در ؿاظث ركاةي ٚغرت در زا٣ ٥ْ٠كػاف ٠ػید٦ػغ .در
ای ٢ركیکؼد ،اّحٛاد ةؼ ای ٢اؿث ک٨ّ ٥اٞ٠ی ١٦چ٨ف ةاٗث جػاریعی ،ركاةػي ٚػغرت در
زا ،٥ْ٠ؿاظحار٦ا ك ٗؼای٤غ٦ای ازح١ػاّی ك ٗؼ٤٦گػی را قػک ٜدادق ك ٠ػید٤٦ػغ ك از
ًؼی ٙکارةؼد ْ٠حتؼ زةاف در زا ٥ْ٠ای ٢ةاٗث٦ا ،ركاةي ،ؿاظحار٦ا ك ٗؼای٤غ٦ا جذتیػث ك
٠ا٣غگار ٠یق٣٨غ؛ ة٤اةؼای ،٢ةی ٢ای٨ّ ٢ا ٜ٠ك زةاف راةٌ٥ای دكؿ٨ی ٥ةؼٚػؼار اؿػث .كف-
دایک ك ک٤چ )ْ٠ (Van Dijk; Kintsch, 1983حٛغ اؿث ک ٥كیژگی٦ای ٦ؼ گ٘ح١ػا٣ی را
٠یج٨اف ةؼاؿاس ّ٨ا ٜ٠ةاٗحی ج٨ویش داد٠ .ذالً گ٘ح١ػاف یػک ٚاوػی را ٠ػیجػ٨اف ةػؼ
اؿاس ؿتک ك ٨٠و٨ع آف ج٨میٖ کؼد .كفدایک ُ٣ؼیة ایغئٕ٨ٝ٨ی ك ٠غؿ٦ای ذ٤٦ػی
را ٌ٠ؼح کؼدق اؿث .كفدایک )ْ٠ (Van Dijk, 1995: 30حٛغ اؿث ک ٥جضٞی ٜگ٘ح١ػاف
ا٣حٛادی در كا ،ِٚجضٞی ٜایػغئٕ٨ٝ٨ی اؿػث؛ ة٤ػاةؼای ،٢یکػی از ا٦ػغاؼ امػٞی جضٞیػٜ
گ٘ح١اف ا٣حٛادی ّی٤یثؿازی ایغئٕ٨ٝ٨ی در گ٘ح١اف اؿث .قایغ ةحػ٨ا٣ی ٟةگػ٨یی ٟکػ٥
گ٘ح١اف ؿیاؿی ٣ـتث ة ٥ةٛیة گ٘ح١اف٦ا ایغئٕ٨ٝ٨یکجػؼ اؿػث٠ .ػا ایػغئٕ٨ٝ٨ی را ةػ٥
ّ٨٤اف ةاز١٣اییک٤٤غة كیژگی٦ای ازح١اّی گؼكق٦ا جْؼیٖ ٠یک٤ػی٧٘٠ .ٟػ٨ـ اؿػحْارة
دؿح٨ری در دؿح٨ر ٛ٣فگؼای ُ٣اـ٤٠ػغ ٞ٦یػغی )ْ٠ (Halliday, 1985ؼٗػی قػغ .در
دؿح٨ر ٛ٣فگؼای ُ٣اـ٤٠غ١٦ ،ة زةػاف٦ػا ٤٠ػاةْی را ةػؼای ةاز١٣ػایی جسؼةػ٘ٝ٨٠$ ٥ػة
ا٣غیكگا٣ی ،#ازؼای ركاةي ازح١اّی ٠عحٞػٖ ك پیچیػغة ةكػؼی ٘ٝ٨٠$ػة ةی٤ػاٗؼدی #ك
ةاٟ٦آیی ای ٢دك ٤ْ٠ا در ٠ح٤ی ٤٠ـسٗ$ ٟػؼاٛ٣ف ٠ح٤ػی #در اظحیػار دار٣ػغٗ .ػؼاٛ٣ف
ا٣غیكگا٣ی ،جسؼة٦٥ای ٠ا را در ٨٠رد كاْٚیث٦ا ة ٥جن٨یؼ ٠یکكغ .ا٣ـساـ در ٠ح ،٢ة٥
critical discourse analysis
Van Dijk

1
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٤ْ٠ای ٠ؼجتي ة٨دف ز١الت ك ّتارت٦ا ةا ةاٗحی ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی 1اؿث کػ٠ ٥ػح٢
در آف اج٘اؽ ٠یاٗحغ .ةاٗث ٗؼ٤٦گی ةُ٣ ٥اـ م٨ری زةاف ج٨ز ٥دارد ك كاةـح ٥ةٛ٣ ٥ػف
ارجتاًی كکارةؼدی زةاف اؿث .پی٨ؿحگی ة٤ْ٠ ٥ای چگ٣٨گی پی٣٨غ ّ٤امػؼ ٠ػح ٢ةػؼای
ایساد یک ک ٜكاصغ اؿػث کػ ٥كفدایػک  #330 :1387$از ا٣ـػساـ ك پی٨ؿػحگی ،ةػ٥
جؼجیب ،ةا ّ٤اكی ٢ا٣ـساـ کٞی ك ٨٠وْی در ٠ح $ ٢گ٘ح١اف #یاد ٠ػیک٤ػغ .در ای٤سػا
٨ُ٤٠ر ٠ا از ٠ح ،٢ةیكحؼ ١٦اف ٤ْ٠ای ٠حْارؼ ای ٢ک ،٥١ٞیْ٤ػی کػالـ ٠کحػ٨ب اؿػث
$كفدایک .#1387،كفدایک )ْ٠ (Van Dijk, 1998: 6حٛغ اؿث ک ٥گ٘ح١اف٦ا مػ٨رت-
٦ایی از ک٤ف٦ا ك جْا٦ٜ٠ای ازح١اّی ٦ـح٤غ ک ٥در ةاٗث٦ای ازح١ػاّی ،ؿیاؿػی ك
ٗؼ٤٦گػػی ٠عحٞػػٖ رخ ٠ػػید٤٦ػػغ؛ ةاٗػػث٦ػػایی کػػ ٥قػػؼکثک٤٤ػػغگاف در آف ٗٛػػي
گ٨ی٤غق/ق٣٨٤غق ك یا ٨٣یـ٤غق/ظ٨ا٤٣غة مِؼؼ ٣یـح٤غ؛ یْ٤ی ٤ْ٠ا دائ١اً ج٨ؿي ٨٣یـػ٤غق
ك ظ٨ا٤٣غق جٝ٨یغ ك درؾ ٠یق٨د .گ٘ح١اف ز٠ا٣ی ؿیاؿی اؿث ک ٥یک ْٗاٝیث ؿیاؿی
در یک ْٚ٨٠یث ؿیاؿی ا٣ساـ ق٨د ك دارای كیژگی٦ای ٠ح٤ی یْ٤ی ؿتک یا ا٣حعػاب
كإگا٣ی ،م٨رت ك ًؼح کٞی ك ٨٠و٨ع ك كیژگی٦ای ْٚ٨٠یحی٠ 2ا٤٣ػغ صػ٨زق ك ٗىػای
3
ةی٢اٞٞ١ٝی ٛ٣ ،ف ؿیاؿی قؼکثک٤٤غگاف ك ا٦غاؼ ك ایغئٕ٨ٝ٨ی٦ای آف٦ا اؿث Van
) .#Dijk, 2000 b: 33-50كفدایک ) (Van Dijk, 2006ایغئٕ٨ٝ٨ی را ُ٣ػا٠ی از ةاكر٦ػا
٠یدا٣غ ک ٥ةی ٢اّىای گؼكق٦ای ازح١اّی ٠كحؼؾ اؿث ك ةاكر٦ای ازح١اّی گػؼكق-
٦ای دیگؼ را ک٤حؼؿ ٠یک٤غ٠ .غؿ٦ای ذ٤٦ی ،پای٥ای قػ٤اظحی 4ةػؼای درؾ ك جٝ٨یػغ
گ٘ح١اف ٦ـح٤غ ک ٥در ٨٠رد جسؼةیات اٗؼاد ك در ٨٠رد كٚایِ ز٧اف كا ،ِٚدر ذ ٢٦اٗؼاد
كزػ٨د دارد  .#Van Dijk; Kintsch, 1983$قػ٤اظث ةػ٤ْ٠ ٥ػای قػ٤اظث ٗػؼدی ك
ازح١اّی ،ةاكر٦ا ،ا٦غاؼ ،ارزیاةی٦ا ك اصـاؿات ك ١٦چ٤ی ،٢ؿاظحار٦ا ،ةاز١٣ػایی٦ػا ك
ٗؼای٤غ٦ای ذ٤٦ی ٠ؼجتي ةػا جٝ٨یػغ ك درؾ گ٘ح١ػاف ةػ ٥كؿػیٞة کػارةؼاف زةػاف اؿػث
1

social and cultural context
contextual properties
3
global domain and setting
4
cognitive basis
2

61

ػلن ظثبى؛ ؿاؿ  ،4ق١ارة  ،6ة٧ار ك جاةـحاف 1395

 .#Van Dijk, 2001: 95-120$كفدایػػک ( )Van Dijk, 2000a: 63-84یکػػی از
را٦تؼد٦ای ایغئٕ٨ٝ٨یک را ٥ٝ٨ٛ٠ة٤غی ٠یدا٣غ؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ةؼ اؿاس ركافق٤اؿػیِ
ازح١اّی ،اٗؼاد یا گؼكق٦ا ؿْی ٠یک٤٤غ اٗؼاد یا گؼكق٦ای دیگؼ را ٥ٝ٨ٛ٠ة٤غی ک٤٤غ ك
اٗؼاد یا گؼكق٦ا ةْغ از ٥ٝ٨ٛ٠ة٤غی دارای كیژگی٦ای ٠ذتث یا ٘٤٠ی ٠یق٣٨غٔ .یؼیػث-
ؿازی یکی دیگؼ از را٦تؼد٦ای ایغئٕ٨ٝ٨یک اؿث ک ٥ةا جٕییؼ ٠غؿ٦ػای ذ٤٦ػی ةاّػخ
ایساد دك ٌٚب ظ٨دی٦ا $دكؿحاف #ك ٔیؼظ٨دی٦ا$ 1دق٤١اف٠ #یق٨د .یکػی دیگػؼ از
را٦تؼد٦ای ایغئٕ٨ٝ٨یک ا٣کار اؿث؛ ا٣کار٦ا ؿْی در صٍ٘ چ٧ؼق ظػ٨دی٦ػا از ًؼیػٙ
ذکؼ كیژگی٦ای ٠ذتث ظ٨د ك ج١ؼکؽ ةؼ كیژگی٦ای ٘٤٠ی ٔیؼظ٨دی٦ا ّ٠ ٜ١یک٤٤ػغ
ك از ایً ٢ؼی ،ٙدك ٌٚب ٠ذتث ك ٘٤٠ی در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد ٠یک٤٤غ.
ٞ٦یغی ) (Halliday, 1985اؿحْارة دؿح٨ری را ةؼای اكٝی ٢ةار ْ٠ؼٗی کػؼد ك ایػ٢
٨٠و٨ع ،ز٠ی٥٤ای را ةؼای ةؼرؿی ٠ح٨ف ٠عح ٖٞاز ایُ٤٠ ٢ؼ ةؼای ّال٤١ٚػغاف گكػ٨د.
كفدایک  #186 :1387$ةیاف ٠یک٤غ ک ٥پیفٗؼض اؿاؿی گ٘ح١ػافکػاكیِ ا٣حٛػادی،
درؾ ٠ا٦یث ٚغرت ك ؿٌٞة ازح١اّی اؿث؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ة ٥ركاةي ةی ٢گػؼكق٦ػای
ازح١اّی ٠یپؼدازد .در پژك٦ف صاوؼ٣ ،گار٣غگاف ؿْی کؼدقا٣غ ةا اؿح٘ادق از ركیکػؼد
كفدایک یک ٠حٕیؼ زةا٣ی ،اؿحْارة دؿح٨ری اؿٟؿازی را در ٠حػ٨ف ؿیاؿػی ةؼرؿػی
ک٤٤غ .آٚاگٜزادق  #1381$از ز ٥ٞ١پژك٦فگؼاف ایؼا٣ػی اؿػث کػ ٥در ز٠ی٤ػة جضٞیػٜ
گ٘ح١اف ا٣حٛػادی پػژك٦ف٦ػای ارز٣ػغقای را ا٣سػاـ دادق اؿػث٠ .تػارکی  #1391$در
پایاف٣ا٠ة ظ٨د ة ٥ةؼرؿی اؿحْارة دؿح٨ری در ٠ح٨ف ّ١ٞی ك ادةی پؼداظحػ ٥اؿػث .ةػؼ
اؿاس ٣حایر ة٥دؿث آ٠غق در ای ٢پژك٦ف٠ ،كعل قغ ک ٥در ٠ح٨ف ّ١ٞی ة٠ ٥یػؽاف
ٚاة ٜج٨ز٧ی از ؿ٨٣ ٥ع اؿحْارة دؿح٨ریِ ا٣غیكگا٣ی٠ ،ح٤ی ك ةی٤اٗؼدی اؿح٘ادق قػغق
اؿث ،ا٠ا در ٠ح٨ف ادةی ای٠ ٢یؽافٚ ،اة ٜج٨ز٣ ٥یـث .چاككقی  #1390$در ٛ٠اٝة ظ٨د
ةا ّ٨٤اف «کارکؼد اؿحْارة دؿح٨ری در زةاف ّٞػ »ٟةػ ٥ةؼرؿػی اؿػحْارة دؿػح٨ری در
others
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٠ح٨ف ّ١ٞی پؼداظح ٥ك ؿْی کؼدق اؿث ةا اؿح٘ادق از زغكؿ ا٨٣اع ؿیؽدقگا٣ة اؿػحْارة
دؿح٨ری ق٨ا٦غی را از زةاف ٗارؿی ارائ ٥د٦غ.
در ای ٢پژك٦ف ؿْی قغق اؿث ة ٥ای ٢پؼؿف٦ا پاؿط دادق قػ٨دٛ٣ .1 :ػف اؿػحْارة
دؿح٨ری اؿٟؿازی در ایساد ا٣ـساـ ك پی٨ؿحگی در ٠ػح ٢ك ١٦چ٤ػی ،٢در ةؼزـػح-٥
ؿػػازی ك صاقػػی٥را٣ػػی 1چگ٣٨ػػ ٥اؿػػث؟ .2اؿػػحْارة دؿػػح٨ری اؿٟؿػػازی چػػٛ٣ ٥ػػف
ایغئٕ٨ٝ٨یکی در ٠ح ٢ؿیاؿی ای٘ا ٠یک٤غ؟  .3ةـا٠غ اؿحْارة دؿح٨ری اؿػٟؿػازی در
کغا٠یک از ٠ح٨ف ؿیاؿی ا٣گٞیـی ك ٗارؿی ةیكحؼ اؿث؟

 .2چْبضچَة ًظطٕ
 .1-2اؾتؼبضٓ زؾتَضٕ اؾنؾبظٕ
اؿحْارة دؿح٨ری یکی از ا٠کا٣اجی اؿث ک ٥زةاف در اظحیار کارةؼاف ظ٨د ٚؼار ٠ػی-
د٦غ جا ةؼ اؿاس ٛ٠حىیات ةاٗث ةالٗن ٜک ٥در ركیکؼد ٛ٣فگؼایی ،ة٤ْ٠ ٥ای قػؼایي
ك ٠ضیٌی اؿث ک ٥زةافِ ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝدر آف ة ٥کار رٗح ٥اؿث ،ةاٗث پیفز٠ی٤ػ٥ای ك
ٗؼ٤٦گی ْٚ٨٠$یث ك قؼایي ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی ك قؼکثک٤٤غگاف ک ٥در جضٞیػ ٜگ٘ح١ػاف
ٌ٠ؼح ٦ـح٤غ #ك ١٦چ٤یٛ٠ ٢حىیات ةاٗث ٗؼاٗؼ٤٦گی  $ایغئٕ٨ٝ٨ی ،قؼایي ازح١اّی،
ٚغرت ك  ...ک ٥در جضٞی ٜگ٘ح١اف ا٣حٛادی ٌ٠ؼح ٦ـػح٤غ #ةح٨ا٤٣ػغ گ٣٨ػة ٤٠اؿػب را
ا٣حعاب ک٤٤غٞ٦ .یغی ك ٠حیـْ٠ (Halliday; Mathiessen, 2004) ٢حٛغ ٦ـح٤غ کػ٥
اؿحْارق٦ای دؿح٨ری ةا ایساد ؿاظث٦ای زغیغ ٠یج٨ا٤٣غ ص٨زق٦ای ٤ْ٠ایی ُ٣اـ٤٠غ
ایساد ک٤٤غ ك پحا٣ـی٤ْ٠ ٜایی را گـحؼش د٤٦غ .كفدایک ْ٠ #36: 1387$حٛػغ اؿػث
ک ٥اؿحْارق یک ٨٣ع کارکؼد ا٤ٚاّی ٠ح ٢اؿث ک ٥در ؿػتک گ٘ح١ػاف٤ْ٠ ،ػا ك ایسػاد
ا٣ـساـ در آف ٠یج٨ا٣غ دظی ٜةاقغ .اؿػحْارة دؿػح٨ری اؿػٟؿػازی ،رایػرجػؼی٣ ٢ػ٨ع
اؿحْارة ا٣غیكگا٣ی اؿث .در اؿٟؿازی یک اؿ ٟیا یک گؼكق اؿ١ی ةؼای ةیػاف ا٣سػاـ
marginalization
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گؼٗح ٢یک ْٗٗ$ ٜؼای٤غ #یا یک كیژگی ک ٥ج٨ؿي یک م٘ث ْ٤٠کؾ ٠یق٨د ،ة ٥کار
٠یركد؛ یْ٤ی یک ٗؼای٤غ را ک ٥ةا ْٗ ٜةاز١٣ایی ٠یق٨د ة ٥م٨رت یک چیؽ ،ک ٥ةا اؿٟ
ةاز١٣ایی ٠یق٨د ،ةیاف ٠یک٤غ ك ٠ضح٨ای ٌ٠اٝب ّؼو ٥قغق را از ًؼی ٙجتػغی ٜیػک
زٞ١ة ک٨چک ة ٥یک اؿ ٟیا یک گؼكق اؿ١ی ٔ٤ػی ٠ػیک٤ػغ؛ یْ٤ػی جْػغاد ة٤ػغ٦ا را
کا٦ف ٠ید٦غ ك اًالّات ةیكحؼی را در ٚاٝب ک٨چکجؼ ةیاف ٠یک٤غ.

 .2-2ضٍـ پػٍّف
دادق٦ای ٛ٠اٝػة صاوػؼ ةػ ٥مػ٨رت کحاةعا٣ػ٥ای ز١ػِآكری ك ةػ ٥ركش جضٞیٞػی-
ج٨می٘ی ةؼرؿی قغ٣غ٣ .گار٣غگاف پژك٦ف صاوؼ ركز٣ا٦٥٠ای ا٣گٞیـی ك ٗارؿی را ةػا
٨٠اوِ ؿیاؿی ظاص ظ٨د ا٣حعاب کؼدقا٣غ جا ةا ٛ٠ایـة اؿحْارة دؿح٨ری اؿػٟؿػازی
در آف٦ا ٠كعل ک٤٤غ ک٦ ٥ؼ یک از ای ٢ركز٣ا٦٥٠ا از چ ٥قی٨ق٦ایی ز٧ث ة٧ؼقگیؼی
از ای ٢اةؽار ایغئٕ٨ٝ٨یک اؿح٘ادق کؼدقا٣غ .در صٛیٛػث ،یکػی از ا٦ػغاؼ امػٞی جضٞیػٜ
گ٘ح١ػػاف ا٣حٛػػادیّ ،ی٤یػػثؿػػازی ایػػغئٕ٨ٝ٨ی در گ٘ح١ػػاف اؿػػث؛ ةػػّ ٥تػػارت دیگػػؼ،
جضٞیٜگؼاف ا٣حٛادی ؿْی ٠یک٤٤غ ٣یات ك ةاكر٦ای گ٨ی٤غق٨٣/یـ٤غق را ةؼای ٠عاًتاف
ق٘اؼؿازی ک٤٤غ جا ٠عاًتاف ة ٥راصحی ةح٨ا٤٣غ ة ٥ةاكر٦ای آف٦ا پی ةتؼ٣غ .ة٤ػاةؼای،٢
ؿْی قغق اؿث ةا جسؽی ٥ك جضٞی ٜاؿحْارق٦ای دؿح٨ری اؿٟؿػازی در ركز٣ا٠ػ٦٥ػای
ٗارؿی ك ا٣گٞیـی ةاز١٣ایی ایغئٕ٨ٝ٨ی٦ای ای ٢ركز٣ا٦٥٠ػا ٠ػ٨رد ةؼرؿػی ٚػؼار گیػؼد.
٣گار٣غگاف ؿْی کؼد٣غ ک ٥جْغاد م٘ضات ك ک١ٞات ٠ح٨ف ٗارؿی ةا جْغاد مػ٘ضات ك
ک١ٞات ٠ح٨ف ا٣گٞیـی ةؼاةؼ ةاقغ جا ٠حٕیؼ جْغاد م٘ضات ك ک١ٞات ٠ا ِ٣از اً١ی٤اف در
٣حیس٥گیؼی ٣ك٨د .در اةحغا ج١ا٠ی اؿحْارق٦ای اؿٟؿازی ةػ ٥کػار رٗحػ ٥در ٦ؼیػک از
ركز٣ا٦٥٠ای ٗارؿی ك ا٣گٞیـی اؿحعؼاج ك قػ١ارش قػغ٣غ .ؿػیؾ ،جْػغاد آف٦ػا در
ركز٣ا٦٥٠ای ا٣گٞیـی ةا جْغادقاف در ركز٣ا٦٥٠ػای ٗارؿػی ٛ٠ایـػ ٥ك ٠ػ٨رد جسؽیػ ٥ك
جضٞیٚ ٜؼار گؼٗح٤غ .ای٣ ٢کحٚ ٥اة ٜذکؼ اؿث ک ٥ةا ٛ٠ایـة ای ٢جْغاد م٘ضات ٠ضغكد
١٣یج٨اف ٣حایر کٞی ك ٚاًْا٥٣ای در ٨٠رد ٛ٣ف اؿحْارة دؿح٨ری اؿٟؿازی در ٠حػ٨ف
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ؿیاؿی ٗارؿی ك ا٣گٞیـی ة ٥دؿث آكرد ،كٝی ٠یج٨اف ای ٢ةاب را گك٨د جا ٛ٣ف٦ػای
٠عح ٖٞاؿحْارق٦ا را در ا٨٣اع ٠ح٨ف ٠عح ٖٞك ةؼ اؿاس ركیکؼد٦ای ٨٣ی ٢ةؼرؿی کػؼد.
١٦چ٤ی ،٢ای ٢پژك٦ف ٠یج٨ا٣غ در ٣گارش ٠ح٨ف ؿیاؿی ،ةا ج٨ز ٥ة ٥ایغئٕ٨ٝ٨ی صاکٟ
ةؼ زا٘٠ ٥ْ٠یغ ةاقغ ك ٠یج٨ا٣ی٠ ٟكعل ک٤ی ٟک ٥جا چ ٥ا٣غازق اؿحْارق٦ا ٠ػیج٨ا٤٣ػغ
در ای٠ ٢یاف ٛ٣ف ای٘ا ک٤٤غ.

 .3تجعِٗ ٍ تحل٘ل زازُّب
 .1-3كی در ظن٨ص ةیا٣ات ٛ٠اـ ُْ٠ػ ٟر٦تػؼی در حوبٗـت ٍ اػتوـبز ةػ ٥جػیٟ
٦ـح٥ای کك٨ر٠اف گ٘ث٠ :ا ٨١٦ارق ٚغرداف حوبٗتّبٕ ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼی ٦ـػحی ٟك
اگؼ حوبٗتّبٕ ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼی ٣ت٨د $...کی٧اف.#1393/4/18 ،
در ای ،٥٣٨١٣ ٢ص١ایث ك اّح١اد ة ٥م٨رت اؿ ٟة٥کار رٗح٥ا٣غ $یْ٤ی ة٤ػغ ٣كػافدار#
ک ٥ة ٥زای آف٦ا ،زةاف ای ٢ا٠کاف را در اظحیار ٠ا ٠یگػارد ک ٥از ْٗ ٜاؿػح٘ادق ک٤ػیٟ
$یْ٤ی ة٤غ ةی٣كاف#؛ ة ٥ای ٢م٨رت :كی در ظن٨ص ةیا٣ػات ٛ٠ػاـ ُْ٠ػ ٟر٦تػؼی در
٨٠رد ای٤ک ٥از جی٦ ٟـح٥ای کك٨ر٠اف ص١ایث ٠یک٤٤غ ك ة ٥آف٦ا اّح١اد دار٣غ ،گ٘ػث:
٠ا ٨١٦ارق از ای٤کٛ٠ ٥اـ  ُْٟ٠ر٦تؼی از ٠ا ص١ایث ٠یک٤غٚ ،غردا٣ی ٠یک٤ػی ٟك اگػؼ
ر٦تؼ از ٠ا ص١ایث ١٣یکؼد٣غ ...در ای ٢م٨رت ،ز١الت ًػ٨ال٣یجػؼ قػغقا٣ػغ؛ ١٦ػی٢
٨٠و٨ع ةاّخ ٠یق٨د ک٠ ٥ح ٢ةؼای ظ٨ا٤٣غق کـاٝثآكر ك ظـح٥ک٤٤غق ق٨د ك زػاةیث
ظ٨د را از دؿث ةغ٦غ .در ای ٢صاٝث ،ز ٥ٞ١ةـیار ً٨ال٣یجؼ ك ةاّخ ٠یق٨د ک ٥رقحة
کالـ از دؿث ظ٨ا٤٣غق ظارج ق٨د؛ ة٤اةؼای ،٢ةاّخ ٠یق٨د ک ٥آ٣چ ٥ک ٥در ز ٥ٞ١دیؼجؼ
ةیاف قغق ،ک١حؼ در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق جذتیث ق٨د .ظ٨ا٤٣غق ةا ج٨ز ٥ة ٥دا٣ف پیفز٠ی-٥٤
ای ظ٨د ك دا٣كی ک ٥در ٨٠رد كاْٚیث٦ای ز٧اف دارد٠ ،یدا٣غ ک ٥ر٦تؼ اٛ٣الب از جیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غق ص١ایث ٠یک٤غ؛ ة٤اةؼای٣ ،٢یازی ٣یـث ک٨٣ ٥یـ٤غق دكةارق ای٨٠ ٢و٨ع را
ةا ج٨ویضات کا ،ٜ٠جکؼار ک٤غ؛ در ٣حیس ،٥ةا اؿح٘ادق از اؿ ،ٟاقػارقای ک٨جػاق ةػ ٥ایػ٢
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كاْٚیث ٠یک٤غ١٦ .چ٤ی٘٠ ،٢ا٦ی١٧٠ ٟی ٠ا٤٣غ ص١ایث ك اّح١اد از اةحغای زٞ١ػ ٥ةػ٥
ا٣ح٧ای آف رٗح٥ا٣غ ك ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای زاةسایی ٠تحغا ك ظتؼ اؿث .زاةسػاکؼدف ٠تحػغا ك
ظتؼ ٠یج٨ا٣غ اةؽاری ةؼای جأکیغ ةؼ یک ٧٘٠ػ٨ـ ظػاص ةاقػغ؛ ٘٠ػا٦ی٠ ٟػ٨رد ُ٣ػؼ ةػا
اؿح٘ادق از اؿٟؿازی ٠یج٨ا٤٣غ ةؼزـح ٥ك یا ة ٥صاقی ٥کكیغق ق٣٨غ .در زةاف ٗارؿػی
٨ٛ٠الت ؿ١ث راؿث ز ٥ٞ١دارای ٠یؽاف ةؼزـحگی ةیكحؼ ٦ـح٤غ ك ٦ؼچ ٥ةػ ٥ؿػ١ث
چپ درز ٥ٞ١پیف ٠یركی ،ٟاز ٠یؽاف ةؼزـحگی ٨ٛ٠الت کاؿح٠ ٥یقػ٨د .ةػ ٥اّحٛػاد
ؿٌٞا٣ی  ،#1384$صػؼ ٗاّ/ٜک٤كگؼ در ٗؼای٤غ اؿٟؿازی ةاّخ ٠یق٨د ک ٥ةعكی از
ْٗ ٜقغیغاً ٠ؤکغ ق٨د ك ة ٥زای جأکیغ ةؼ ک٤كگؼّ/ا ،ٜ٠آف ةعف از ْٗ$ ٜظتؼ٨٠ #رد
جأکیغ ٚؼار گیؼد .پؾٗ ،ؼای٤غ اؿٟؿازی ةاّخ اٗؽایف ٠یؽاف ةؼزـحگی ٨ٛ٠الت ٣ض٨ی
٠یق٨د ك ٦ؼ چ٠ ٥یؽاف ةؼزـحگی ٥ٝ٨ٛ٠ای ةیكحؼ ق٨د ،ةاّخ جذتیث ةیكػحؼ ٤ْ٠ػای
آف در ذ٠ ٢٦عاًتاف ٠یگؼدد؛ ة٤اةؼای٠ ،٢یؽاف ةؼزـح٥ؿازی ةػا ٗؼای٤ػغ ٠تحغاؿػازی
راةٌة ٠ـحٛی ٟدارد .ک١ٞاجی ک ٥ة ٥م٨رت اؿػ ٟةیػاف قػغقا٣ػغ ،ارجتػاط ٧٘٠ػ٠٨ی ةػا
یکغیگؼ دار٣غ $از دیغگاق ٤ْ٠اق٤اؿی ٠ح#٢؛ ص١ایث ك اّح١اد دارای ٠ؤ٦٥٘ٝای ٤ْ٠ایی
«پػیؼٗحّٛ ٢ایغ ك ؿع ٢یک ٗؼد یا یک گؼكق» اؿث .ای٤ک ٥ر٦تؼ  ُْٟ٠اٛ٣الب ة ٥جیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غق اّح١ػاد دارد ،ةػ٤ْ٠ ٥ػای آف اؿػث کػ ٥اك ْ٠حٛػغ اؿػث ،ؿػع٤اف جػیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غق در راؿحای ٤٠اِٗ ٞ٠ث ك دكٝث اؿث ك در ٣حیس ،٥از ج١ػاـ ؿػع٤اف ایػ٢
جی ٟدر ٠ػاکؼات ٦ـح٥ای ص١ایث ٠یک٤غ .در كا ،ِٚیک ٨٣ع ارجتاط ّٞث ك ْٞ٠ػٝ٨ی ك
٣یؽ اؿحٞؽاـ ٤ْ٠ایی ةی ٢ای ٢اؿ٦ٟا كز٨د دارد؛ ص١ایث کؼدف ٠ـػحٞؽـ ٣ػّ٨ی اّح١ػاد
اؿث؛ یْ٤ی اگؼ قعنی ة ٥قعل یا گؼكق دیگػؼی اّح١ػاد ٣غاقػح ٥ةاقػغ٠ ،ـػ١ٞاً از
رٗحار٣ ،گؼش ك ایغئٕ٨ٝ٨ی آف قعل ك یا گؼكق ص١ػایحی ٦ػ٣ ٟع٨ا٦ػغ کػؼد؛ ةػ ٥ایػ٢
جؼجیب ،ة ٥گ٥٣٨ای پای اؿحٞؽاـ ٤ْ٠ایی ة٠ ٥یاف ٠یآیغ؛ یْ٤ی ،اّح١اد کػؼدف ٠ـػحٞؽـ
آف اؿث ک ٥از گؼكق ك یا قعنی ک٨٠ ٥رد اّح١اد اؿث ،ص١ایث ق٨د .اؿحٞؽاـ ٤ْ٠ایی
یک ٨٣ع ٤ْ٠ای و٤١ی را ا٣حٛاؿ ٠ید٦غ ک ٥در ؿیاؿث ةـیار کػارةؼد دارد .ة٤ػاةؼای،٢
٠یج٨ا٣ی ٟةگ٨یی ٟک ٥ای ٢اؿٟؿازی٦ا در ک٤ار یکغیگؼ ةاّخ ایساد پی٨ؿحگی $ة ٥گ٘حة
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كفدایک  #1387$ا٣ـساـ ٨٠وْی #ةی ٢گؽارق٦ا قغقا٣غ .پی٨ؿحگی $ا٣ـساـ ٨٠وػْی#
ةا ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ ارجتاط زیادی دارد؛ یْ٤ی ١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥كفدایک ٠ ٟ٦ #1387$یگ٨یغ،
گؽارق٦ا ٠یج٨ا٤٣غ از ُ٣ؼ ٠٨٧٘٠ی ك پیاـ دارای راةٌػة ّٞػث ك ْٞ٠ػٝ٨ی ،ز٠ػا٣ی ك ...ةػا
یکغیگؼ ةاق٤غ٤٦ .گا٠ی ک٨٣ ٥یـ٤غق ،ص١ایث ك اّح١اد را ة ٥م٨رت اؿ ٟة ٥کار ٠یةؼد،
٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ة٨ً ٥ر پیفٗؼض در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایػ ٢ص١ایػث٦ػا كزػ٨د دار٣ػغ
$یْ٤ی ؿع٤اف ٚتٞی ر٦تؼ اٛ٣الب ای ٢پیفٗؼض را در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد کػؼدق کػ٥
ایكاف از جی٠ ٟػاکؼقک٤٤غق ص١ایث ٠یک٤٤غ ك ة ٥آف٦ا اّح١ػاد دار٣ػغ .#ایػ٨٠ ٢وػ٨ع،
ا٣ـساـ کٞی ،یْ٤ی ارجتاط ة٤غ٦ای اؿٟؿازی قغق را ةا ةاٗث ازح١اّی ك د٣یای كاْٚی
٣كاف ٠ید٦غ .ة ٥ةیاف دیگؼ ،گؼكق٦ای اؿ١ی صام ٜاز ک٨جاقؿازی ة٤غ٦ا ةا پی٨ؿحگی
ظامی ک٤ار ٚ ٟ٦ؼار گؼٗح٥ا٣غ ک ٥ةاّخ ٠یق٨د ٠عاًب ة ٥دا٣ف پیفز٠ی٥٤ای ظػ٨د
رز٨ع ك ة٤غ را درؾ ک٤غ١٦ .چ٤ی ،٢ةؼاؿاس ة٤غ٦ایی ک ٥ة ٥م٨رت اؿػٟؿػازیقػغق
آ٠غقا٣غ ،جی٠ ٟػاکؼقک٤٤غق ة ٥دٝی ٜكز٨د ص١ایث٦ای ر٦تؼ ك در ٣حیسة آف ،اّح١اد ،از
ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼی جكکؼ ٠یک٤غ؛ یْ٤ػی دٝیػ ٜجكػکؼ جػی٠ ٟػػاکؼقک٤٤ػغق از ر٦تػؼ،
ص١ایث٦ای ایكاف از آف٦اؿث ك جی٠ ٟػاکؼقک٤٤غق ظ٨د را ٠ َٖ٨٠یدا٣غ ک ٥از ر٦تؼ
جكکؼ ک٤غ .پؾ در كا ،ِٚقا٦غ یک ارجتاط ّٞث ك ٝ٨ْٞ٠ی ةی ٢ای ٢اؿٟؿازی٦ا ،اقارق
ة ٥پیفٗؼض٦ا ك كز٨د اؿحٞؽاـ ٤ْ٠ایی ٦ـحی .ٟپیفٗؼض٦ا گ٥٣٨ای از ارزػاع را ةػ٥
اًالّات ٚتٞی در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد ٠یک٤غ ک ٥از ُ٣ؼ ٞ٦یغی ك صـ #1976$ ٢ایػ٢
ارزاع٦ا از ُ٣ؼ ٤ْ٠ایی ا٣ـساـ ٨٠وْی $پی٨ؿحگی #ك کٞی در ٠ح ٢ایساد ٠یک٤٤غ .ةػ٥
اّحٛاد كفدایک  ،#1387$ا٣ـساـ ٨٠وْی آف اؿث ک ٥گؽارق٦ا ة ٥كاْٚیث٦ای ٠ػؼجتي
ة ٟ٦ ٥ك كاْٚیث٦ای د٣یای كا ِٚدالٝث ک٤٤غ ک ٥یکی از ا٨٣اع ای ٢دالٝث٦ا راةٌة ّٞث
ك ٝ٨ْٞ٠ی اؿث .در ای٨٣ ،٥٣٨١٣ ٢یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از کػارکؼد اؿػحْارة اؿػٟؿػازی در
صػؼ ٗاّ/ٜک٤كگؼ ك جأکیغ ةؼ ّ ٜ١ک٤كگؼ١٦ ،چ٤ی ٢جٕییؼ ؿاظث اًالّی ک٣ ٥حیسة
آف ةؼزـح٥قغف ةؼظی ْ٠ا٣ی ك صاقی٥را٣ی ةؼظی دیگؼ در ذ٠ ٢٦عاًتاف اؿػث ،ةػ٥
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راصحی ای٨٣ ٢ع راةٌة ّٞث ك ٝ٨ْٞ٠ی ك در ٣حیسة آف ا٣ـػساـ را ٣كػاف دادق اؿػث .در
ای ٢ة٤غ ،جٕییؼ ج٨زیِ آٔازگؼ/پایافةعف ك ؿاظث اًػالع مػ٨رت گؼٗحػ ٥اؿػثْٗ .ػٜ
ص١ایث کؼدف ك ٚغردا٣ی کؼدف در زایگاق پایافةعف ة٤غ ةی٣كاف ٚؼار داقح٤غ ک ٥در
ة٤غ ٣كافدار در زایگاق آٔازگؼ َا٦ؼ قغقا٣غ١٦ .ی ٢زاةسایی ؿاظث اًػالع ك ا٣حٛػاؿ
اؿ٦ٟا ة ٥آٔاز ز ٥ٞ١ةاّخ قغق اؿث کّ ٥ا/ٜ٠ک٤كگؼ صػؼ ق٨د.
در ای١٦ ٥٣٨١٣ ٢چ٤ی ،٢ةا جأکیغ ةؼ ص١ایث ك اّح١اد قعل اكؿ ایؼاف $یْ٤ی ر٦تؼ
 ُْٟ٠اٛ٣الب٦ ،#غؼ گ٨ی٤غق آف اؿث ک٣ ٥كاف د٦غ ٦ػیچ ٚػغرت داظٞػی ك ظػارزی
ص ٙآف را ٣غارد ک ٥ةع٨ا٦غ جی٠ ٟػاکؼقک٤٤ػغة ایػؼاف را از رؿػیغف ةػ ٥ا٦ػغاؼ ظػ٨د
ةازدارد؛ ة٤اةؼای٠ ،٢یج٨ا٣ی ٟةگ٨یی ٟک ٥یک صاقی٥را٣ی ك ةؼزـػح٥ؿػازی ایػغئٕ٨ٝ٨یک
م٨رت گؼٗح ٥اؿث ک ٥در جضٞی ٜگ٘ح١اف ا٣حٛادی ٔیؼیثؿازی ٣ا٠یغق ٠یق٨د؛ یْ٤ی
ةؼزـح ٥کؼدف ظ٨دی٦ا ك جىْیٖ ٔیؼظ٨دی٦ا .در ای٣٨١٣ ٢ػٛ٣ ،٥ػف ٚغرج٤١ػغجؼی٢
ٗؼد در ایؼاف ةؼزـح ٥ك ٚغرت ٠عا٘ٝاف داظٞػی ك ظػارزی ةػ ٥صاقػی ٥را٣ػغق قػغق ك
٨٣یـ٤غق ٣كاف دادق اؿث ک٦ ٥یچ ٚغرجی ةاالجؼ از ر٦تؼ  ُْٟ٠اٛ٣ػالب ١٣ػیج٨ا٣ػغ ةػؼ
جن١ی١ات جی٠ ٟػاکؼقک٤٤غة ایؼاف جأدیؼ ةگػارد٨٣ .یـػ٤غق ٣كػاف ٠ػید٦ػغ کػ ٥ر٦تػؼ
 ُْٟ٠اٛ٣الب ج٧٤ا ٚغرجی اؿث ک٠ ٥یج٨ا٣غ ٦غایثک٤٤غة جی٠ ٟػاکؼقک٤٤غة ایؼاف ك ةؼ
جن١یٟگیؼی٦ای آف دظی ٜةاقغ .از آ٣سا ک ٥جی٠ ٟػػاکؼقک٤٤ػغق زیػؼ چحػؼ اّح١ػاد ك
ص١ایث ر٦تؼ ٚؼار دارد ،ة٤اةؼای٦ ،٢یچ ٚغرت داظٞػی ك ظػارزی ٚػادر ٣یـػث کػ ٥ةػؼ
جن١ی١ات آف ظغق ٥كارد ک٤غ.
 .2-3پایگاق اطالعضؾبًٖ ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تػؼی :صىػؼت آیػثاهلل ظا٤٠ػ٥ای ،ر٦تػؼ
 ُْٟ٠اٛ٣الب اؿال٠ی متش پ٤سك٤ت ٥در زٗساض اّىای ٠سّ ِ١اٝی ةـیر ك ١٣ای٤غگاف
اٚكار ٠عح ٖٞةـیر ،اصـاس ٠ـئٝ٨یث ا٣ـا٣ی ك ا٧ٝی ك ةنیؼت را دك پایة امٞی ج٘کؼ
ٌٛ٤٠ػػی ةـػػیر دا٣ـػػح٤غ ك وػػ ٢١تحؿــ٘ي تــالـ ،جــسّٗت ك اٗؿــتبزگٖ ٦یئػػث
٠ػاکؼقک٤٤غة ایؼا٣ی ،ة ٥ثًٖ٘بظٕ ٞ٠ث ایؼاف ة ٥جلـت اػتوـبز آ٠ؼیکػا اقػارق کؼد٣ػغ ك
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اٗؽكد٣غ :ة١٦ ٥اف دٝیٞی ک ٥ةا اصل هصاکطات ٠عا٣ ٖٝتػ٨دی ٟةػا توسٗـس هـصاکطات ٦ػٟ
٠عا٣ ٖٝیـحی ،ٟاٝتح٦ ٥ؼ ٚؼار ّادال ٥٣ك ّاٚال ٥٣را ٚت٨ؿ ٠یک٤ی ،ٟا٠ا ٠یدا٣ی ٟک ٥ایػ٢
دكٝث آ٠ؼیکاؿث ک٣ ٥یاز٤٠غ ج٨اٗ ٙاؿث ك از ٦ؼگ ٥٣٨ػسم ج٨اٗ ٙوؼر ظ٨ا٦ػغ کػؼد ك
اگؼ ای ٢هصاکطات در ٧٣ایث ٣یؽ ة٣ ٥حیس٣ ٥ؼؿغ ،ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف وػؼر ٣ع٨ا٦ػغ
کؼد $قؼؽ.#1393/9 /8 ،
ة٣٨١٣ ٥ة ةی٣كاف ج٨ز ٥ک٤یغ :پایگا٦ی ک ٥ؿع٤اف ٛ٠اـ  ُْٟ٠ر٦تؼی را ة ٥اًػالع
ّ٨١ـ ٠یرؿا٣غ......... :متش پ٤سك٤ت ٥ةا اّىای ٠سّ ِ١ػاٝی .....دیػغار کؼد٣ػغ ك ةیػاف
کؼد٣غ ک ٥ای٤ک ٥ةـیر اصـاس ٠ـػئٝ٨یث ا٣ـػا٣ی ك ا٧ٝػی ك ةنػیؼت دارد را دك پایػة
امٞی ج٘کؼ ٌٛ٤٠ی ةـیر دا٣ـح٤غ ...در ای ،٥٣٨١٣ ٢ةا اؿح٘ادق از ْٗػ ٜةػ ٥زػای اؿػ،ٟ
دائ١اً ةا زاة٥زاقغف اًالّات ركةؼك ٦ـحی .ٟةا صػؼ اؿ« ٟاًالعرؿا٣ی» ك اؿح٘ادق از
ْٗ ،ٜظ٨ا٤٣غق ٠ست٨ر اؿث ةعكی را ک ٥در كا ِٚام ٜظتؼ ٣یـث زكدجؼ ةع٨ا٣غ ك ایػ٢
٨٠و٨ع از زػاةیث ظتؼ ٠یکا٦غ ك قایغ ةاّخ ق٨د ظ٨ا٤٣غق رٔتحی ة ٥ادا٠ػة ظ٨ا٣ػغف
ظتؼ ٣كاف ٣غ٦غ .در ٚـ١ث ةْغی ةاز  ٟ٦ةا اؿح٘ادق از ْٗ ٜة ٥زای اؿ$ ٟاؿػح٘ادق از
ة٤غ ةی٣كاف ة ٥زای ٣كافدار #ةایغ ز ٥ٞ١را جا آظؼ ادا ٥٠د٦غ جا ة٘١٧غ ک٠ ٥ذالً ر٦تػؼ
ةا اّىای ةـیر دیغار کؼدق اؿث ك  ٥٣مضتث ج٤٘ٞی یا ٦ؼ ٨٣ع ارجتاط دیگؼ .در ةعف
ةْغی اگؼ اصـاس ٠ـئٝ٨یث ك جالش ك  ...را ة ٥م٨رت ْٗ ٜة٥کار ةتؼد ،ةاز ٘٠ ٟ٦ا٦یٟ
امٞی ك ٨٠رد ُ٣ؼ ٨٣یـ٤غق ظیٞی دیؼ ة ٥ظ٨ا٤٣غق ٤٠ح٠ ٜٛػیقػ٣٨غ؛ در ایػ ٢مػ٨رت،
ازؽای دیگؼی ٠ا٤٣غ «ةیاف کؼد٣غ٣ ،كا٣ة را ،صؼؼ رةي ای٤ک ٥ك  » ...ةػ ٥زٞ١ػ ٥اوػاٗ٥
٠یق٨د ك ةاّخ جأظیؼ در ا٣حٛاؿ پیاـ ٠یق٨د١٦ .چ٤ی١٦ ،٢ة اؿ٦ٟای ة ٥کار رٗح ٥در
ای ،٥٣٨١٣ ٢ةا یکغیگؼ ارجتاط ٠٨٧٘٠ی دار٣غ ك پیاـ ٠كحؼکی را ة ٥ظ٨ا٤٣غق ٤٠ح٠ ٜٛی-
ک٤٤غ؛ جضـی ٢جالش ،زغیّث ك ایـحادگی .در ١٦ة آ٧٣ا ٘ٝ٨٠ػة ٤ْ٠ػاییِ «زیػؼ ةػار زكر
٣ؼٗح ٢ك داقح ٢اؿحٛالؿ» كز٨د دارد .ة٤اةؼای٠ ،٢یج٨ا٣ی ٟةگ٨یی ٟک ٥اؿٟؿازی ةاّػخ
قغق اؿث ک ٥در ای ٢ة٤غ از ُ٣ؼ ٠٨٧٘٠ی ك پیاـ یک ا٣ـػساـ ٨٠وػْی ك کٞػی ایسػاد
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ق٨د١٦ .چ٤ی ،٢ةی ٢ای ٢ة٤غ٦ا ك ة٤غ٦ای ٚتٞػی ك ةْػغی ك كاْٚیػث٦ػای ز٧ػاف ٦ػٟ
ارجتاًی كز٨د دارد؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ةا اؿح٘ادق از «و ٢١جضـػی ٢جػالش ،زػغیّث ك
ایـحادگی ٦یات ٠ػاکؼقک٤٤غة ایؼا٣ی» ة ٥م٨رت ک٨جاق ای ٢اؿ ٟرا ة ٥ة٤غ ةْغی پی٣٨ػغ
دادق اؿث٨٣ .یـ٤غق ٠یج٨ا٣ـث آف را ای٢گ٣٨ػ ٥ةیػاف ک٤ػغ :ایكػاف جػالش ،زػغیث ك
ایـحادگی ٦یات ٠ػاکؼقک٤٤غة ایؼا٣ی را جضـی ٢ك ة ٥ای٤کّٞ٠ ٥ث ایؼاف ة ٥زٞب اّح١اد
آ٠ؼیکا ةی٣یاز اؿث ،اقارق کؼد٣غ .در صٛیٛث« ،جضـی ٢جػالش ،زػغیّث ك ایـػحادگی
ةی٣یازی ،ج١غیغ٠ ،ػاکؼات ك زٞب اّح١اد»١٦ ،گی ،در زایگاق آٔازگؼ ة٤غ٦ای ٣كػاف-
دار َا٦ؼ قغقا٣غ ك ١٦ی ٢ا٠ؼ ةاّخ قغق اؿث ک ٥ای٘٠ ٢ا٦ی ٟدر ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق جذتیث
ق٣٨غ ك ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گیؼ٣غ .ة٤اةؼای ،٢گؼكق٦ای اؿ١ی ةا صػؼ ّا/ٜ٠ک٤كگؼ ك ة-٥
کارگیؼی اؿ٦ٟایی ةا ٘٠ا٦ی ٟو٤١ی ٠كاة ٥ج٨ا٣ـح ٥اؿث پی٨ؿحگی ٤ْ٠ا ك پیاـ ایساد
ک٤غ؛ ای١٦ ٢اف چیؽی اؿث ک ٥كفدایک  #1387$ةا ّ٨٤اف ا٣ـساـ ٨٠وْی از آف یػاد
٠یک٤غ .ا٣ـساـ ٨٠وْی یْ٤ی ارجتاط ٘٠ا٦ی ٟگؽارق٦ػا ةػا ٦ػ ٟك ایسػاد یػک ز٣سیػؼة
٤ْ٠ایی در ة٤غ ک ٥ای٘٠ ٢ا٦ی٠ ٟیج٨ا٤٣غ ةا كاْٚیث٦ای د٣یای ةیؼكف  ٟ٦ارجتاط داقح٥
ةاق٤غ« .جالش ،زغیّث ،ایـحادگی ك ةی٣یازی» ١٦گی دارای ٤ْ٠ای و٤١ی ارادة ٨ٚی
ةؼای رؿیغف ة ٥آر٠اف٦اؿث؛ ة٤اةؼای ،٢چی٤ف ای ٢اؿ٦ٟػا در ک٤ػار یکػغیگؼ ك ایسػاد
ز٣سیؼقای ةا یػک ٧٘٠ػ٨ـ گـػحؼدقجػؼ١٦ ،چ٤ػی ٢ک٨جػاقجػؼ کػؼدف ة٤ػغ٦ا ةػا صػػؼ
ّا/ٜ٠ک٤كگؼ ،ة ٥ایساد ا٣ـساـ ٨٠وْی ةی ٢ة٤غ٦ا $ا٣ـساـ ٨٠وْی #ك ایساد یک کػٜ
كاصغ $ا٣ـساـ کٞی #ک١ک ٠یک٤غ ك ای ٢یکی از کارکؼد٦ای اؿحْارة اؿٟؿازی اؿث.
ّالكق ةؼ ای٨٣ ،٢یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از اؿ٦ٟا ،ة ٥ؿع٤اف ٚتٞی ارزاع ٠ػید٦ػغ ك اقػارق
٠یک٤غ ک ٥ر٦تؼ جالش ،زغیّث ك ایـحادگی ٦یات ٠ػػاکؼقک٤٤ػغة ایؼا٣ػی را جضـػی٢
کؼدق ك ؿیؾ آف را ة ٥ة٤غ ةْغی پی٣٨غ دادق اؿث .ة٤اةؼای٨٣ ،٢یـ٤غق ةػا ا٣حعػاب ایػ٢
م٨رت زةا٣ی ظاص ،ج٨ا٣ـح ٥اؿث در ٠ح ٢ایساد پی٨ؿحگی ك ا٣ـساـ ک٤غ.
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در ة٤غ ةْغی ،از ای٤ک ٥ایؼاف ٣یازی ة ٥ج٨اٗ٣ ٙغارد ك آ٠ؼیکا از ج٨اٗ٣ ٙکػؼدف وػؼة٥
٠یةی٤غ ،مضتث ة٠ ٥یاف ٠یآیغ .در كا ،ِٚدر ة٤غ٦ای ٚتٞی ةا ةؼقػ١ؼدف ٛ٣ػاط ٚػ٨ت
ظ٨دی٦ا ،پیفز٠ی٤ة ٠ذتحی را در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد ك ؿیؾ٣ ،حایر ایٛ٣ ٢اط ٚػ٨ت
را ةیاف ٠یک٤غ .ای ٢رك٣غ در ک٠ ٜح ٢دیغق ٠یق٨د؛ یْ٤ی ،اؿػٟؿػازی ةاّػخ ایسػاد
ا٣ـساـ کٞی در ٠ح ٢قغق اؿث .در ٨٠رد ارجتاط ایػ ٢ة٤ػغ٦ا ةػا ز٧ػاف كاٚػُِ٤٠ ،ػ٨ر
٨٣یـ٤غق آف اؿث ک ٥در ز٧اف كا ِٚجی٠ ٟػاکؼقک٤٤غق در راؿحای ٤٠اِٗ ّٞ٠ث ك صٍ٘
اؿحٛالؿ کك٨ر ّ ٜ١کؼدق اؿث ك در پی آف ٣یـث ک ٥ة٦ ٥ؼ ٣ض١٠ ِ٨ک ٢در پی زٞب
اّح١اد آ٠ؼیکا ةاقغ؛ ١٦یٞ١ّ ٢کؼد ةاّخ جضـی ٢آ٧٣ا از ؿػ٨ی ر٦تػؼ ُْ٠ػ ٟاٛ٣ػالب
قغق اؿث؛ ای ٢یْ٤ی پی٣٨غ دادف ای ٢ة٤غ٦ا ةا كاْٚیث٦ای ز٧اف ظارج ،یْ٤ی ٠ا ّالكق
ةؼ ةاٗث ْٚ٨٠یث ک ٥در آف ٠كارکاف $ایؼاف ك آ٠ؼیکا٠ ،#کاف ك ز٠اف $در ز٠اف دیغار ةا
اّىای ٠سّ ِ١اٝی ةـیر #ك ٨٠و٨ع ٠$ػاکؼات ٦ـح٥ای #اؿث ،ة ٥ةاٗث ؿیاؿػی ٦ػٟ
ج٨ز ٥کؼدقای١٦ .ٟة ای٧٤ا كیژگی٦ای ظ٨ب ظ٨دی٦ا را ةؼزـح٠ ٥یک٤غ ك ٣كاف ٠ػی-
د٦غ کٔ ٥یؼظ٨دی٦ا ٚنػغ جْػؼض ةػ ٥صٛػ٨ؽ ّٞ٠ػث ایػؼاف را دار٣ػغ ك ایػ٣ ٢یاز٤٠ػغ
ایـحادگی ظ٨دی٦اؿث؛ ة٤اةؼایٛ٣ ،٢ػاط ٘٤٠ػی دقػ ٢١ةؼزـػح ٥اؿػث .ای٤کػ ٥جػیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غة ایؼاف ایـحادگی ٠یک٤غ ،ة٤ْ٠ ٥ای آف اؿث ک ٥آٛ٣غر ٚغرج٤١غ ٦ـث ک٥
٣یازی ٣غارد ک ٥ج١اـ ظ٨اؿح٦٥ای آ٠ؼیکا را ةؼآكردق ك در ٣حیسػ ،٥اّح١ػاد آف را زٞػب
ک٤غ .در كا٨٣ ،ِٚیـ٤غق ةا ة٥کارگیؼی اؿٟؿازی ؿْی کؼدق اؿثٚ ،غرت ایػؼاف ك جػیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غق را ةاز١٣ایی ک٤غ٤٦ .گا٠یک٨٣ ٥یـ٤غق ٠یظ٨ا٦غ ٛ٣اط ٠ذتث ظ٨دی٦ػا ك
ٛ٣اط ٘٤٠ی ٔیؼظ٨دی٦ا را ةؼزـح ٥ک٤غّ ،ا/ٜ٠ک٤كگؼ را ة٨ً ٥ر مؼیش ةیاف ٠یک٤ػغ؛
یْ٤ی ة٨ً ٥ر مؼیش ،دق ٢١ایؼاف را ة ٥ظ٨ا٤٣غق ْ٠ؼٗی ٠یک٤غ ك اةایی ٣ ٟ٦غارد .كف-
دایک ) (Van Dijk, 2000aاز ةؼزـح ٥کؼدف ٛ٣اط ٠ذتػث ظػ٨دی٦ػا ك ٛ٣ػاط ٘٤٠ػی
ٔیؼظ٨دی٦ا ،ةا ّ٨٤اف ا٣کار 1یاد ٠یک٤غ؛ ا٣کار٦ا جؼکیتی از را٦تؼد٦ػای ایػغئٕ٨ٝ٨یک
Denial

1

71

ػلن ظثبى؛ ؿاؿ  ،4ق١ارة  ،6ة٧ار ك جاةـحاف 1395

ةؼزـح٥ؿازی ایغئٕ٨ٝ٨یک ٛ٣اط ٠ذتث ظ٨د ك ٛ٣اط ٘٤٠ی ٔیؼظ٨دی٦ا اؿث .ا٣کار٦ػا
ؿْی در صٍ٘ چ٧ؼق ظ٨دی٦ا از ًؼی ٙذکؼ كیژگػی٦ػای ٠ذتػث ظػ٨د ك ج١ؼکػؽ ةػؼ
كیژگی٦ای ٘٤٠ی ٔیؼظ٨دی٦ا ّ٠ ٜ١یک٤٤غ .از آ٣سا ک$ ٥در ای٨٣ #٥٣٨١٣ ٢یـػ٤غق ةػ٥
ْٚ٨٠یث ؿیاؿی ك ازح١اّی کـا٣ی کً ٥ؼٗغار آ٧٣ػا ٦ـػح٤غ ،كاٚػٖ اؿػث ،ةػا ةیػاف
ّا/ٜ٠ک٤كگؼ ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق را ة ٥ؿ٨یی ک٠ ٥یظ٨ا٦غ٦ ،غایث ٠یک٤غ؛ یْ٤ی ةؼ ٣گؼش
ظ٨ا٤٣غق جأدیؼ ٠یگػاردٔ .یؼیثؿازی ةاّخ ایساد دك ٌٚب ٠ذتث ك ٘٤٠ی در گ٘ح١ػاف
٠یق٨د؛ ای٤ک٨٣ ٥یـ٤غقٛ٣ ،اط ٠ذتث ظ٨دی٦ا را ةؼزـح ٥ك ٛ٣اط ٠ذتث ٔیؼظ٨دی٦ػا
را ة ٥صاقی٠ ٥یکكغ ،ةاّخ ایساد دك ٌٚب ٠ذتث ك ٘٤٠ی در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ٠ػیقػ٨د.
ٛ٣اط ٠ذتث ظ٨دی٦ا قا ٜ٠اصـاس ٠ـئٝ٨یث ا٣ـا٣ی ك ا٧ٝی ك ةنػیؼت ةػ٠ ٥ذاةػ ٥دك
پایة امٞی ج٘کؼ ٌٛ٤٠ی ةـیر ك جالش ،زغیّث ك ایـحادگی ٦یات ٠ػاکؼقک٤٤غة ایؼا٣ی
ك ةی٣یازی ّٞ٠ث ایؼاف ة ٥زٞب اّح١اد آ٠ؼیکا اؿث ک ٥در ٠ػحٗ ٢ػ٨ؽ ةؼزـػح٥ؿػازی
قغق اؿث ك ١٦چ٤ی٣ ،٢یاز٤٠غی آ٠ؼیکا ة ٥ج٨اٗ ٙة٨٤ّ ٥اف  ٥ٌٛ٣وػْٖ دقػ٦ ٢١ػٟ
ةؼزـح٥ؿازی قغق اؿث .ة٤اةؼای ،٢اؿٟؿازی ٠یج٨ا٣غ در ةاز١٣ایی ایغئٕ٨ٝ٨ی ٨٣یـ٤غق
ٛ٣ف ١٧٠ی را ای٘ا ک٤غ١٦ .افً٨ر ک ٥در ٣٨١٣ة ٚتٞی  ٟ٦ذکؼ قغ ،در اؿٟؿازی قا٦غ
جٕییؼ ؿاظث اًالّی ز٦ ٥ٞ١ـحیٟ؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥آف ةعف از اًالّات ک ٥از ًؼیٙ
ْٗ ٜدر آظؼ ة٤غ ك ةا جأکیغ ک١حؼ ٠یآی٤غ ،در اؿٟؿازی در اةحغای ة٤ػغ ك ةػ ٥مػ٨رت
ةؼزـح٥جؼ ارائ٠ ٥یق٣٨غ ك آف ةعف ک ٥ة ٥م٨رت اؿ ٟةیاف ٣كغق اؿػث ،ةػ ٥صاقػی٥
را٣غق ٠یق٨د ك ٨٠رد جأکیغ ٨٣یـ٤غق ٣یـث.
 .3-3ر٦تؼ اٛ٣الب اؿال٠یً ،جَز ةنیؼت را ظهٌ٘ـِؾـبظ گطفتبضقـسى در قػت٧ات،
٣ادا٣ی٦ا ك کرٗ١٧ی٦ا دا٣ـح٤غ ك ظاًؼ ٣كػاف کؼد٣ػغ :کـػا٣ی کػ ٥ةنػیؼت ٣غار٣ػغ،
١٦ا٤٣غ ةیچارگا٣ی ٦ـح٤غ ک ٥در ٗح٤ة  88گؼٗحار قغ٣غ ،در ٗىایی ٔتارآ٨ٝد صؼکث ك
ّ٠ ٜ١یک٤٤غ ك ة١٦ ٥یّّٞ ٢ث چ ٥ةـا ،ة ٥دق ٢١ک١ک ک٤٤غ $قؼؽ.#1393/9/8 ،
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در ای ،٥٣٨١٣ ٢از ؿ ٥اؿٟؿػازی ةػً ٥ػ٨ر پیػاپی اؿػح٘ادق قػغق اؿػث کػ ٥در آف
اًالّات ةیكحؼی در ة٤غ٦ای ک٨جاقجؼ گ٤سا٣غق قغق اؿث؛ یْ٤ی ظ٨ا٤٣ػغق ةػا ظ٨ا٣ػغف
ة٤غی ک٨جاقجؼ ،اًالّات ةیكحؼی کـب ٠یک٤غ .ة٤اةؼای٠ ،٢ح ٢ةؼای ظ٨ا٤٣غق زػابجػؼ
٠یق٨د .ک٨جاق٨٣یـی ك دادف اًالّات ةیكحؼ در ٠غت ز٠اف ک١حؼ ،در ّنؼ صاوؼ کػ٥
ّنؼ ؿؼّث اؿث ك ظ٨ا٤٣غق ة ٥د٣تاؿ کـب ةیكحؼی ٢اًالّات در ٠غت ز٠اف ک١حؼی
اؿث ،صائؽ ا١٦یث ةـیاری اؿث .ةا اؿح٘ادق از اؿٟؿازی ،ؿاظث اًالّی ز ٥ٞ١جٕییؼ
کؼدق اؿث؛ آ٣چ ٥ک٠ ٥یج٨ا٣ـث از ًؼی ْٜٗ ٙدر آظؼ ة٤غ ةیایغ ،ج٨ؿي ٨٣یـػ٤غق ةػ٥
م٨رت اؿ ،ٟدر اكؿ ز ٥ٞ١ةیاف قغق جا از ایً ٢ؼی ٙةؼ پیػاـ جاکیػغ ک٤ػغ $ةؼزـػح-٥
ؿػػازی #ك ١ٚـػػث دیگػػؼ پیػػاـ را ک١ػػی ةػػ ٥صاقػػی ٥ةؼا٣ػػغ١٦ .چ٤ػػی ،٢ة٤ػػغ ةْػػغی،
یْ٤ی«کـا٣ی ک ٥ةنیؼت ٣غار٣غ» ،ج٨ویضی در ٠ػ٨رد ة٤ػغ ٚتٞػی اؿػث .در كاٚػِ ،در
زٞ١ة اكؿ ک ٥در آف اؿ ٟة ٥کار رٗح٨٣ ،٥یـ٤غق در اةحغا ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق را آ٠ادق ٠یک٤غ؛
یْ٤ی در اةحغا وؼرِ ٣ت٨د ةنیؼت را ةیاف ٠یک٤غ ك در ة٤غ ةْغی ج٨ویضی در ٨٠رد ة٤غ
ٚتٞی ٠ید٦غ؛ یْ٤ی ج٨ویش ٠ید٦غ ک ٥چ ٥کـا٣ی ةنیؼت ٣غار٣غ .در كا ،ِٚزٞ١ة دكـ
ةا ک١ک ٗؼای٤غ «ةنیؼت ٣غار٣غ» ،زٞ١ة ٚتٞی را ج٨ویش ٠ػید٦ػغ؛ یْ٤ػی گ٨ی٤ػغق ةػا
اؿح٘ادق از اؿ ،ٟپیفز٠ی٥٤ای را در ذ ٢٦ایساد ٠یک٤غ ك ؿیؾ٣ ،حایر ای ٢پیفٗؼض
را ج٨ویش ٠ید٦غ؛ یْ٤ی یػک ٠ػغؿ ذ٤٦ػی در ظ٨ا٤٣ػغق ٠ػیؿػازد ك از ایػً ٢ؼیػٙ
٤ْ٠اؿازی ٠یک٤غ ك ؿیؾ ،آف را ةـي ٠ید٦غ .ة٤ػاةؼای ،٢اؿػٟؿػازی یػک ا٣ـػساـ
٨٠وْی ةی ٢گؽارقای ک ٥گ٘ح ٥قغق ك ٚؼار اؿث گ٘ح ٥ق٨د ،ایساد کؼدق اؿث .در ایػ٢
٨٠ ،٥٣٨١٣و٨ع ٔیؼیثؿازی ٌ٠ؼح ٠یق٨د؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥دك ٌٚػب ٠ذتػث ك ٘٤٠ػی
ایساد قغق اؿث .در ای٥ٝ٨ٛ٠ ،٥٣٨١٣ ٢ة٤غی ة ٥ای ٢قک ٜم٨رت گؼٗح ٥اؿث کٗ ٥ح٤ػة
ؿاؿ  88ة ٥دٝی ٜآف اؿث ک ٥دق٤١اف ٠ا ةنیؼت ٣غار٣غ ك ١٣یدا٤٣غ کػ ٥چػ ٥کػاری
ظ٨ب اؿث ك چ ٥کاری ةغ؛ و ٢١آ٣ک ٥ایؼاف ك ایؼا٣ی ،ةا ةنیؼت ظ٨د ،ة٠ ٥عا٘ٝػث ةػا
ای٢گ ٥٣٨کار٦ا ٠یپؼدازد .یْ٤ی گ٨ی٤غق ،ةا ظ٨ب ز٨ٞق دادف ظ٨دی٦ا ك ةغ ز٨ٞق دادف
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ٔیؼظ٨دی٦ا ك دق٤١اف ،ؿْی در جضؼیک اصـاؿات كً٢پؼؿحا٣ة ٠ؼدـ ك جؼٔیب آ٧٣ا
ة ٥ؿ٨ی ةـیر ك ج٘کؼ ةـیسی دارد؛ یْ٤ی ج٘کؼ ٨٠ردِ ٚتػ٨ؿِ ظػ٨د را ةػا ظػ٨ب زٞػ٨ق
دادف ،ةؼزـح ٥کؼدق ك ج٘کؼات دق٤١اف را ةػ ٥صاقػی ٥را٣ػغق اؿػث .ایػ ٢ةػ٤ْ٠ ٥ػای
اؿح٘ادق از ٚغرت ةؼای صاقی ٥را٣غف ٛ٣اط وْٖ کـا٣ی ک٠ ٥عا ٖٝج٘کؼات ٠ا ٦ـح٤غ
ك ةؼزـح ٥کؼدف ٛ٣اط ٨ٚت ٠ا .ای ٢قی٨ة اؿح٘ادق از ٚغرت ،ایغئٕ٨ٝ٨ی را ةاز١٣ایی ٠ی-
ک٤غ .ة ٥اّحٛاد ؿٌٞا٣ی ٔ ،#213 :1384$یؼیثؿازی ةاّخ ٌٚتػی قػغف گ٘ح١ػاف٦ػا
٠یق٨د ك ایٌٚ ٢تی قغف ٠ ٟ٦تح٤ی ةؼ ظن٠٨حی اؿث ک٦ ٥ؼ گ٘ح١اف ةؼای ٨٦یػث-
یاةی ة ٥آف ٣یاز دارد .گ٘ح١اف ةغكف دق ٢١ك ٔیؼ ،گ٘ح١ا٣ی ةی٨٦یث اؿث ك گ٘ح١ػاف
ةی٨٦یث ١٣یج٨ا٣غ كز٨د داقح ٥ةاقغ ك ٤ْ٠ا جٝ٨یغ ک٤غ .ةؼ اؿاس آ٣چ ٥ک ٥گ٘ح ٥قػغ،
در ٦ؼ ةاٗث ؿیاؿیٗ ،ؼ٤٦گی ك ازح١اّی ،صغا ٜٚدك گ٘ح١اف كز٨د دار٣غ ک ٥ةػؼ ؿػؼ
جٝ٨یغ ٤ْ٠ا ك صاک١یث ةا  ٟ٦در رٚاةث ٦ـح٤غ :گ٘ح١اف ظ٨دی ك گ٘ح١اف رٚیب .اؿ-ٟ
ؿازی م٨رجی زةا٣ی اؿث ک٨٣ ٥یـ٤غق جْ١غاً از آف اؿح٘ادق ٠یک٤غ جا ایػ ٢ةؼزـػح-٥
ؿازی٦ا ك صاقی٥را٣ی٦ا را ایضاد ک٤غ ك در كا ،ِٚة ٥جٝ٨یغ ٤ْ٠ا ة ٥م٨رت مؼیش یا ٔیؼ
مؼیش ةیؼدازد.
3-4. Iranian officials have accused the Americans of focusing on just
a couple of variables and being inflexible about those.Western officials
argued that in maintaining their refusal to reduce enrichment capacity,
it is the Iranians who are being inflexible (The Guardian, JUL / 18/
2014).
در ای ٥٣٨١٣ ٢اؿ٦ٟای $ focusingدكةار maintaining ،#ك  refusalة ٥زػای ْٗػ-ٜ

٦ای  maintain ،are ،focusك  refuseة ٥کار رٗح٥ا٣غ .ةا ج٨ز ٥ة ٥ة٤غ اكؿ٨٣ ،یـػ٤غق
از ٗؼای٤غ «٠ح ٟ٧کؼد» اؿح٘ادق کؼدق اؿث؛ ٨٣یـ٤غق ةا ة٥کارگیؼی ایٗ ٢ؼای٤غ ك ؿیؾ
ة٥کارگیؼی اؿ٦ٟا ة ٥زای ٗؼای٤غ٦ا ،پیفز٠ی٥٤ای را جْ١غاً در ذ٦ػ ٢ظ٨ا٤٣ػغق ایسػاد
٠یک٤غ٠ ،ت٤ی ةؼ ای٤ک ٥چ٨ف ایؼاف در ْٚ٨٠یػث ك قػؼایي ٤٠اؿػتی از ٠ػػاکؼات ٚػؼار
٣غارد ،ة٤اةؼای ،٢در پی آف اؿث ک ٥آ٠ؼیکا را ٠ح ٟ٧ک٤غ ة٨٠ ٥اردی ک ٥ة ٥م٨رت اؿػٟ
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ةیاف قغقا٣غ٠ .ح ٟ٧کؼدف دارای ٠ؤ٘ٝة ٤ْ٠ػایی «ج١٧ػث زدف» ك ّػغـ ادتػات آف ةػ٥
ّ٨٤اف كاْٚیث اؿث٨٣ .یـ٤غق ،ةا ة٥کارگیؼی ایٗ ٢ؼای٤غ ك ؿیؾ ،ة٥کارگیؼی اؿػ٦ٟػا،
ج٨ا٣ـح ٥ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق را ة ٥ؿ١حی ةکكا٣غ ک ٥ایؼاف از ٨٠وِ وْٖ ك از ًؼی ٙج١٧ػث
زدف ة ٥آ٠ؼیکا ٠یظ٨ا٦غ صؼؼ ظ٨د را پیف ةتؼد .پؾ ،ةّ٨٣ ٥ی ٠یج٨ا٣ی ٟةگ٨یی ٟک٥
٨٣یـ٤غق ؿْی کؼدق اؿث ٚغرت ایؼاف را زیؼ ؿؤاؿ ةتؼد ك ٚػغرت آ٠ؼیکػا را ةؼزـػح٥
ک٤غ .ؿیؾ ،ةا اؿح٘ادق از اؿ ٟةْغی ،in maintaining their refusal ،پیفز٠ی٤ػ٥ای
را در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد ٠یک٤غ ک ٥ایؼاف از ای٤کَ ٥ؼٗیث ٔ٤یؿازی ظ٨د را کا٦ف
د٦غ ،ؿؼ ةاز زدق اؿث؛ ة٤اةؼای ،٢ایؼا٣یاف ٦ـح٤غ ک٣ ٌْٖ٤٠ ٥یـػح٤غ٠ .ػیةی٤ػی ٟکػ٥
٨٣یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از ای ٢م٨رت٦ای اؿحْاری ،ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق را ةا ٣گؼش ظ٨د ١٦ػؼاق
کؼدق اؿث ك ج٨ا٣ـح ٥ایؼاف را ةػ ٥صاقػی ٥ةکكػا٣غ .ةػا اؿػح٘ادق از اؿػ٦ٟػا ،ةػ ٥زػای
ٗؼای٤غ٦ا ،ایساد پیفز٠ی٥٤ای ١٦ـ ٨ةا ٣گػؼش ك ایػغئٕ٨ٝ٨ی ظػ٨د ك ةؼزـػح ٥کػؼدف
اقحتا٦ات ایؼاف ك ص ٙة ٥زا٣ب ة٨دف آ٠ؼیکػا٨٣ ،یـػ٤غق ج٨ا٣ـػح ٥اؿػث یػک ؿػاظث
ایغئٕ٨ٝ٨یک ایساد ک٤غ .اگؼ ةع٨ا٦ی ٟةا ج٨ز ٥ة ٥ةاٗث ْٚ٨٠یػث ،یْ٤ػی ٠کػاف ،ز٠ػاف،
٨٠و٨ع ك قؼکثک٤٤غگاف ،ای ٢ؿع٤اف را جتیی ٢ک٤ی٠ ،ٟیةی٤ػی ٟکػ ٥ایػؼاف $یکػی از
٠كارکاف ةاٗث ْٚ٨٠یث #در ٠ػاکؼات ٦ـح٥ای ٨٠$و٨ع #در ٛ٠اة ٜقف ٚغرت ةػؽرٖ
ز٧اف ٠$كارکاف دیگؼ ،#وْیٖ ٣كاف دادق ٠یق٨د؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥گػؼكق ١٣ 5+1ػی-
ظ٨ا٦غ ایؼاف ،ةا داقح ٢ةؼ٣ا٠ة ٦ـح٥ای ة ٥کك٨ری ٚغرج٤١غ در ٌٛ٤٠ػ ٥جتػغی ٜقػ٨د؛
ة٤اةؼای ،٢آ٠ؼیکا ك ٠حضغافاش ؿْی ٠یک٤٤غ ک ٥از ةاال ة ٥ایػؼاف ٣گػاق ک٤٤ػغ ك ٣كػاف
د٤٦غ ک ٥ایؼاف ةا ٠ح ٟ٧کؼدف آ٠ؼیکا ؿْی ٠یک٤غ ک ٥ظ٨د را ةیگ٤اق زٞػ٨ق د٦ػغ .ةػا
ج٨ز ٥ة ٥ةاٗث ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ك ؿیاؿی ك ة ٥دٝیػْٚ٨٠ ٜیػث صـػاس ایػؼاف در
 ٥ٌٛ٤٠ك ز٧اف ،آ٠ؼیکا ؿْی در ةؼزـح٥کؼدف ٛ٣اط وْٖ ایؼاف ٔ$یؼظػ٨دی ،#یْ٤ػی
ٔیؼ  ٌْٖ٤٠ة٨دف آ٧٣ا در ٔ٤یؿازی اكرا٣ی٨ـ ك ةؼزـػح ٥کػؼدف ٛ٣ػاط ٚػ٨ت ظػ٨د ك
٠حضغافاش $ظ٨دی ،#یْ٤ی  ٌْٖ٤٠ة٨د٣كاف دارد٠ .كػعل ةػ٨دف ّا/ٜ٠ک٤كػگؼ در
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ای ٢ؿاظث٦ای اؿحْاری ،ةؼای ةؼزـح ٥کػؼدف ٛ٣ػاط وػْٖ دقػ ِ٢١آ٠ؼیکػا $یْ٤ػی
ایؼاف #اؿث .در كا٨٣ ،ِٚیـ٤غق ظ٨اؿح ٥اؿث ک ٥دؿث ایؼاف را ةؼای ظ٨ا٤٣غق رك ک٤غ ك
٣كاف د٦غ کٔ ٥یؼ  ٌْٖ٤٠ة٨دف آ٠ؼیکا ٗٛي یک ج١٧ث اؿث ک ٥ایؼا٣ی٦ا چ٨ف ةاز٣غة
٠ػاکؼات ٦ـح٤غ $ة ٥زّ ٟآ٠ؼیکا ،#ة ٥آ٠ؼیکا ٣ـتث دادقا٣غ١٦ .چ٤ی ،٢ة ٥ای ٢دٝی ٜک٥
در یک ة٤غ ،اؿ ٟاز ُ٣ؼ زایگاق٣ ،ـتث ةْٗ ٥ػ ٜدر زایگػاق زٞػ٨جؼی ٚػؼار ٠ػیگیػؼد،
ة٤اةؼای ٢اؿٟؿازی ةاّخ ٠یق٨د ک ٥اًالّاجی ک ٥در ٚاٝب اؿ ٟةیاف ٠یق٣٨غ ةا جاکیغ
ةیكحؼی در اةحغای ة٤غ ٚؼار گیؼ٣غ ك در ٣حیس ٥ا١٦یث ةیكحؼی داقح ٥ةاقػ٤غ .در ایػ٢
 ،٥٣٨١٣اؿ ٟا٠ح٤اع از کا٦ف ٔ٤یؿازی ،جأکیغ گ٨ی٤غق را ٣ـتث ةّ ٥غـ اٌْ٣اؼپػیؼی
ایؼاف در ٠ػاکؼات ةیكحؼ ٠یک٤غ ك در ٣حیس ٥ای ٢ةعف از ز ٥ٞ١ك ١٦چ٤ی٣ ٢گاق ٘٤٠ی
آ٠ؼیکا در ٚتاؿ ایؼاف ةؼزـح ٥قغق اؿث؛ پؾ ٠یج٨اف گ٘ث ک ٥ای ٢ةؼزـح٥ؿازی ٟ٦
٠٨٧٘٠ی اؿث ك  ٟ٦ایغئٕ٨ٝ٨یک؛ ٠٨٧٘٠ی از ایُ٣ ٢ؼ ک ٥ةا جٕییؼ ؿاظث اًالّی ،یک
ةعف از پیاـ ةا جأکیغ ةیكحؼی ةیاف قغق ك ایغئٕ٨ٝ٨یک ة ٥ای٤ْ٠ ٢اؿث ک٨٣ ٥یـ٤غق ةا
جٕییؼ ؿاظث اًالّی ،در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ٠غؿؿازی کؼدق اؿث؛ یْ٤ی آف چیؽی را ک٥
در ذ ٢٦دارد ،ةؼای ظ٨ا٤٣غق ٠ـس٠ ٜیک٤غ .آف چیؽی را ک ٥ةػ٘٣ ٥ػِ دكؿػحاف ظػ٨د
٠یدا٣غ ة ٥گ٥٣٨ای ک ٥قایغ ظ٨د ظ٨ا٤٣غق ٠ ٟ٦ح٨ز٣ ٥ك٨د٤٠ ،حٛػ٠ ٜػیک٤ػغ؛ یْ٤ػی
٨٣یـ٤غق ةا ة٥کارگیؼی ای ٢ؿاظحار ٟ٦ ،ج٨ا٣ـح٨٠ ٥و٨ع ّغـ کا٦ف ٔ٤یؿازی ج٨ؿي
ایؼاف را ك  ٟ٦اٌْ٣اؼ٣اپػیؼی آف را ةؽرٖ١٣ػایی ک٤ػغ٨٣ .یـػ٤غق ٚنػغ دارد ایػؼاف را
جتغی ٜة ٥یک ّ٤نؼ ٣ا١٦ا٤٦گ ک٤غ ك ظ٨د را در گؼكق ظ٨ب٦ا ك ایؼاف را در گؼكق ةغ٦ا
ٚؼار د٦غ.
3-5. Ayatollah Ali Khamenei, the Supreme Leader of Iran, gave a
pessimistic forecast on Monday, predicting that the talks in Vienna
"will not lead anywhere". However, he balanced this by promising to
abide by the interim agreement signed in Geneva last November and
saying that he supported the diplomacy of President Hassan Rouhani
(The Telegraph, Feb / 18 /2014).

کبضکطزّبٕ اؾتؼبضٓ زؾتَضٕ اؾنؾبظٕ زض گفتوبى ؾ٘بؾٖ /...اةؼا٦ی ٟرواپ٨ر ك قی٨ا اص١غی

77

در اةحغا ٨٣یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از اؿ forecast ٟدر صاؿ ز٠ی٥٤ؿازی ك ؿؼ٣ط دادف ة٥
ظ٨ا٤٣غق اؿث ك گاـ ة ٥گاـ ة ٥ز٠ ٨ٞیركد؛ یْ٤ی یک ارجتاط ٠٨٧٘٠ی ةی ٢ة٤غ٦ا ةؼٚؼار
٠یک٤غ ک ٥ة٤ْ٠ ٥ای ایساد ا٣ـساـ ٨٠وْی $پی٨ؿحگی #در ٠ح ٢اؿث٨٣ .یـ٤غق ةػا ةػ٥
کارگیؼی م٘ث  pessimisticدر مغد آف اؿث ک٣ ٥كاف د٦غ ایؼا٣ی٦ا ١٦یك٣ ٥ـتث
ةٔ ٥ؼب ك کك٨ر٦ای ٠ػاکؼقک٤٤غق دیغ ٘٤٠ی داقح٥ا٣غ؛ یْ٤ی اٛٝای یک ایػغئٕ٨ٝ٨ی ك
٣گؼش ٘٤٠ی ٣ـتث ةٔ ٥یؼ ظ٨دی ك ٔیؼیثؿازی٨٣ .یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از یک اؿ ،ٟةػ٥
زای ْٗ ،ٜةاّخ ةؼزـح ٥قغف ٣گؼش ٘٤٠ی ایؼاف ٣ـتث ةٔ ٥ؼب ٠یقػ٨د ك گػاـ ةػ٥
گاـ در صاؿ ٤ْ٠اؿازی اؿث؛ ظ٨ا٤٣غق ٦یچیک از ایْ٠ ٢ا٣ی را ة٨ً ٥ر مؼیش دریاٗػث
١٣یک٤غ ك ای ٢ة٤ْ٠ ٥ای ةازجٝ٨یغ ٤ْ٠ا ك ایساد ٠غؿ ذ٤٦یِ ٨٠رد ُ٣ؼ در ظ٨ا٤٣غق اؿث؛
یْ٤ی ٨٣یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از ای٨٣ ٢ع ؿاظث $اؿٟؿػازی ،#در صػاؿ ایسػاد یػک ٠ػغؿ
ذ٤٦یِ وغ ایؼا٣ی در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق اؿػث ك در كاٚػِ ،ةػ ٥د٣تػاؿ یػک صاقػی٥را٣ػی ك
ةؼزـح٥ؿازی ایغئٕ٨ٝ٨یک اؿث .اگؼ ٨٣یـ٤غق ة ٥زای  pessimistic forecastزٞ١ػ٥
را ای٢گٌ٠ ٥٣٨ؼح ٠یکؼد،
Ayatollah Khamenei….forecasted talks in Vienna pessimistically

ةا ا٣حٛاؿ گؼكق اؿ١ی  pessimistic forecastاز اةحغای زٞ١ػ ٥ةػ ٥ا٣ح٧ػای زٞ١ػ ٥ك
جٕییؼ زایگاق ٠تحغا ك ظتؼ از ٠یؽاف ةؼزـحگی آف ٠یکاؿث .در كا ،ِٚاؿػٟؿػازی ةػا
جٕییؼ ؿاظحار ٠تحغا ك ظتؼ ةاّخ ٠یق٨د کٗ ٥ؼای٤غ در ٚاٝب اؿ ٟة ٥زایگػاق زٞػ٨جؼی
در ة٤غ ٤٠ح ٜٛق٨د ك در ٣حیس ٥ةار جأکیغی آف ةعف از ة٤غ ك در ٣حیسػ ٥ا١٦یػث آف،
اٗؽایف یاةغ ك صاقی٥را٣ی ك ةؼزـح٥ؿازی در پیاـ م٨رت گیؼد .ةا ادا ٥٠یاٗحٌٞ٠ ٢ب
ك ةیاف پیفةی٤ی ر٦تؼ ایؼاف٨٣ ،یـ٤غق در پی جأییغ ٤ْ٠ایی اؿث ک ٥در ة٤غ ٚتٞػی در
ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد کؼدق اؿث .ةاز  ٟ٦در ة٤غ ةْغی ةا اؿػح٘ادق از اؿػٟؿػازی٦ػای
 promisingك  sayingدر پػػی ایسػػاد ارجتػػاط ةػػی ٢ة٤غ٦اؿػػث؛ یْ٤ػػی ایسػػاد ا٣ـػػساـ
٨٠وْی$پی٨ؿػػحگی #ك پیگیػػؼی یػػک ٨٠وػػ٨ع ظػػاص ك ایسػػاد یػػک کػػ ٜكاصػػغ در
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٠ح$٢ا٣ـساـ کٞی٨٣ .#یـ٤غق ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ر٦تؼ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایػؼاف ةػا آ٣کػ٥
٣گا٦ی ٘٤٠ی ٣ـتث ة٠ ٥ػاکؼات دارد ،ةاز  ٟ٦كّغق ٠ید٦غ کػ ٥از دیی١ٞاؿػی رئػیؾ
ز٨٧١ر ص١ایث ک٤غ .ای٣ ٢كاف ٠ید٦غ ک٨٣ ٥یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از اؿٟؿػازی ج٨ا٣ـػح٥
ارجتاًی ةی ٢اج٘اٚات صاؿ صاوؼ ٠$ػاکؼات #ك اج٘اٚات آی٤ػغق $ص١ایػث ر٦تػؼ از جػیٟ
٠ػاکؼقک٤٤غق #ةؼٚؼار ک٤غ ك ة٤ْ٠ ٥ی آف اؿث ک ٥از ًؼی ٙجٕییؼ ؿاظحار ك ا٣حعاب یک
ؿاظحار ظاص ،ةی ٢ای ٢اج٘اٚات در ز٧اف ظارج ك ٠ح ٢ارجتاط ةؼٚؼار کؼدق اؿث؛ یْ٤ی
ایساد ا٣ـساـ کٞی.
3-6. At a moment when American negotiators say they see some
signs of movement on the part of Iran toward a broad nuclear deal with
the United States, the head of the United Nations nuclear inspection
organization declared Friday that Iran had stopped answering the
agency’s questions about suspected past efforts to design the components
of a bomb (New York Times, OCT/ 31/ 2014).

در اةحغای ای ٢پاراگؼاؼ٨٣ ،یـػ٤غق ةػا اؿػح٘ادق از گػؼكق اؿػ١ی a movement ،ةػا
اؿح٘ادق از اؿٟؿازی ك جٕییؼ ؿاظحار ٠تحغا ك ظتؼ ج٨ا٣ـح ٥اؿث ةعكی از ةار ٤ْ٠ػایی
ْٗ ٜرا ة ٥اكؿ ز٤٠ ٥ٞ١ح ٜٛک٤غ .ةا اؿح٘ادق از اؿٟؿازی ٨٣یـ٤غق ،گؽارق را کػ ٥ةػؼای
ظ٨ا٤٣غق ٟ٧٠جؼ از قعل ا٣ساـد٤٦غة آف اؿث ،در اةحغای ز ٥ٞ١آكردق اؿث .گؽارق ة٥
٤ْ٠ای پیا٠ی اؿث ک ٥ةایغ ة٠ ٥عاًب ٤٠ح ٜٛق٨د .در كا ،ِٚاًالّاجی ک ٥در اةحػغای
ة٤غ ةیاف ٠یق٣٨غ ،دارای ةار جأکیغی ك در ٣حیس ٥ا١٦یػث ةیكػحؼی ٦ـػح٤غ؛ ةػ ٥ایػ٢
جؼجیب٠ ،یج٨اف گ٘ث ک ٥جٕییؼ ؿاظحار ٠تحغا ك ظتؼ ك اؿح٘ادق از اؿػٟؿػازی در ة٤ػغ
ةاّخ ٠یق٨د ک ٥ةعكی از پیاـ ةؼای ظ٨ا٤٣غق ٟ٧٠جؼ ك ةؼزـح٥جػؼ قػ٨د ك ةعكػی از
پیاـ ک ٥در ٚاٝب ْٗ ٜك در آظؼ ة٤غ ٠یآیغ ،کٟا١٦یثجؼ زٞػ٨ق ک٤ػغ .از ًػؼؼ دیگػؼ،
٨٣یـ٤غق ،در مغد ٤ْ٠اؿازی ك ٔیؼیثؿازی ك ایساد یک ٠ػغؿ ذ٤٦ػی ،ةػا ج٨زػ ٥ةػ٥
ایغئٕ٨ٝ٨ی ٨٠رد ُ٣ؼ ظ٨د اؿث .در اةحغا اك ةیاف ٠یک٤غ کػ ٥آ٠ؼیکػا اّػالـ کػؼدق کػ٥
صؼکحی از ؿ٨ی ایؼاف ةؼای رؿیغف ة ٥یک ج٨اٗ ٙگـحؼدق در ز٠ی٤ة ةؼ٣ا٠ة ٦ـح٥ای ةا
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آ٠ؼیکا ا٣ساـ دادق اؿث؛ یْ٤ی در اةحغا ظتؼ ٠ید٦غ کػ ٥ایػً٢ػ٨ر ٣یـػث کػ ٥ایػؼاف
٣ع٨ا٦غ ة ٥ؿ١ث ج٨اٗ ٙصؼکث ک٤غ؛ یْ٤ی ٚنغ دارد صُـ٣ ٢یّث آ٠ؼیکا را در ارجتاط ةا
ایؼاف ٣كاف د٦غ؛ یْ٤ی آ٠ؼیکا ٣گؼقی ٘٤٠ی ٣ـتث ة ٥ای٠ ٢ػاکؼات ك ٣ـتث ة ٥ایػؼاف
٣غارد .ؿیؾ ،ةا اؿح٘ادق از اؿ ٟةْغی یْ٤ی  ٌِٚپاؿعگ٨یی ایؼاف ة ٥ؿؤاالت إٓا٣ػؾ،
در پی ایساد زّ٨ی ّٞی ٥ایؼاف اؿث؛ در كا٨٣ ،ِٚیـ٤غق ةا اؿح٘ادق از ای ٢اؿٟؿازی٦ا ك
ایساد ارجتاط ٠٨٧٘٠ی ةی ٢آف٦ا در پی آف اؿث ک٣ ٥كاف د٦غ ،آ٠ؼیکا در ٚتاؿ ایػؼاف
٣گاق ٘٤٠ی ٣غارد ،ةٞک ٥ایؼاف اؿث ک ٥ةا ّغـ پاؿعگ٨یی ظ٨د ة ٥إٓا٣ؾ ةاّػخ ٣گؼا٣ػی
آ٠ؼیکا ٠یق٨د .در ای٤سا ،قا٦غ ّ٨٣ی ٔیؼیثؿازی ٦ـحی ،ٟةػغكف آ٣کػ ٥ظ٨ا٤٣ػغق ةػ٥
ً٨ر مؼیش ٠ح٨ز ٥ق٨د ک ٥ایؼاف ٛ٠نؼ اؿث ك  ٥٣آ٠ؼیکا ك إٓا٣ؾ٨٣ .یـ٤غق ةا اؿح٘ادق
از ای٨٣ ٢ع ؿاظث زةا٣ی ،ارجتاًی را ةی ٢ة٤غ٦ا ةؼٚؼار ٠یک٤ػغ کػ ٥ةػ٤ْ٠ ٥ػای ایسػاد
پی٨ؿحگی در ةاٗث ٨٠رد ُ٣ؼ اؿث١٦ .چ٤ی ،٢ظ٨د را ةیگ٤اق ك ْ٠ن٨ـ ز٨ٞق ٠ید٦غ ك
دق ٢١ظ٨د را ٛ٠نّؼ ك ٣امادؽ ْ٠ؼٗی ٠یک٤غ .صحی ةا اؿح٘ادق از آظؼی ٢اؿ ،ٟیْ٤ػی
 ،effortsؿْی کؼدق ج٤ٞگؼی ة ٥ظ٨ا٤٣غق ةؽ٣غ ك یادآكری ک٤غ ک ٥ایػؼاف در گػقػح ٥در
جالش ةؼای ؿاظث ؿػالح ٦ـػح٥ای ةػ٨دق ك صػاال کػ ٥دؿػحف رك قػغق ،صاوػؼ ةػ٥
پاؿعگ٨یی ة ٥إٓا٣ؾ ٣یـث .ة ٥ةیاف دیگؼ٨٣ ،یـ٤غق ؿْی دارد ک٠ ٥غؿ ذ٤٦ی ٠غُّ٣ؼ
ظ٨د را در ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ایساد ک٤غ .ة٤اةؼای٨٣ ،٢یـ٤غق ةا اؿح٘ادق از اؿٟؿازی ة ٥جٝ٨یغ
٤ْ٠ا پؼداظح ٥اؿثٔ ،یؼیثؿازی کؼدق ،ایغئٕ٨ٝ٨ی ٨٠رد ُ٣ؼ ظ٨د را ة ٥ظ٨ا٤٣غق ٤٠حٜٛ
کؼدق ،ةغكف آ٣ک ٥مؼیضاً آف را ةؼ ظ٨ا٤٣غق جض١ی ٜک٤غ ،پیاـ ٨٠رد ُ٣ؼ ظ٨د را ةا جٕییؼ
ؿاظث اًالّی ةؼزـح ٥کؼدق ك ١٦چ٤ی ،٢ة ٥ؿػاظث پػیفز٠ی٤ػ٥ای کػ١٦ ٥ـػ ٨ةػا
٣گؼش ٨٠رد ُ٣ؼش اؿث ،پؼداظح ٥اؿث .از ًؼؼ دیگؼ ،اؿٟؿازی در ایساد ا٣ـساـ در
٠ح ٢ظتؼ ك پی٨ؿحگی ةی ٢ة٤غ٦ای ٠ح٠ ٟ٦ ٢ؤدؼ اؿث ،زیؼا ٨٣یـ٤غق ؿْی ٠یک٤ػغ از
اؿٟؿازی٦ایی اؿح٘اد ک٤غ ک ٥دائ١اً ایغئٕ٨ٝ٨ی اك را ةاز١٣ایی ک٤غ ك ة٨ُ٤٠ ٥ر رؿیغف
ة ٥ای٦ ٢غؼ ة٨ً ٥ر پ ٥ٞة ٥پ ،٥ٞاز اؿ٦ٟایی اؿح٘ادق ٠یک٤غ کػ٠ ٥ؤ٘ٝػ٦٥ػای ٤ْ٠ػایی
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٠كحؼکی داقح ٥ةاق٤غ جا ظ٨ا٤٣غق در ؿاظث ٠غؿ ذ٤٦ی دچار ؿػؼدرگ١ی ك یػا اة٧ػاـ
٣ك٨د .اؿح٘ادق از اؿ٦ٟایی ةا ٠ؤ٦٥٘ٝای ٤ْ٠ایی ٠كحؼؾ ،ک١ػک ٠ػیک٤ػغ کػ ٥ج١ػاـ
ز١الت ٠ح ٢یک ٨٠و٨ع كاصغ را د٣تاؿ ک٤٤غ ك در ٠س٨١ع٨٧٘٠ ،ـ كاصغی از ک٠ ٜح٢
ة ٥دؿث آیغ.

ً .4ت٘جِگ٘طٕ
در ای ٢پژك٦ف ،ةؼاؿاس دؿح٨ر ٛ٣فگؼا ك ةا ج١ؼکؽ ةؼ ركیکؼد كفدایک در جضٞیٜ
گ٘ح١اف ا٣حٛادی ؿْی کؼدیٛ٣ ٟف اؿحْارة اؿٟؿازی را در گ٘ح١اف ؿیاؿی ٗارؿی ك
ا٣گٞیـی ة ٥م٨رت ٛ٠ایـ٥ای٨٠ ،رد ةؼرؿی ٚؼار د٦ی .ٟاؿٟؿازی ةاّخ ٠یقػ٨د کػ٥
٨٣یـ٤غق ة ٥دالی ٜایغئٕ٨ٝ٨یک ،ةعكی از اًالّات را ة٨ً ٥ر و٤١ی ٤٠ح ٜٛک٤غ؛ ای٧٤ػا
اًالّاجی ٦ـح٤غ ک ٥ة٨٤ّ ٥اف ٠غؿ٦ای ذ٤٦ی در ذ٦ػ ٢ظ٨ا٤٣ػغق كزػ٨د دار٣ػغ ك در
كا ،ِٚةا ا٣حٛاؿ ج٨ٞیضی اًالّات٨٣ ،یـ٤غق ٠یج٨ا٣غ ةی ٢گ٘ح١ا٣ی ک ٥در صاؿ ةازجٝ٨یػغ
آف اؿث ك اج٘اٚات ٚتٞی ،ارجتاط ةؼٚؼار ک٤غ ك ةاّخ ایساد ا٣ـساـ کٞی در ٠ػح ٢قػ٨د.
ٗؼای٤غ اؿٟؿازی ةاّخ اٗؽایف ك ارجٛای ٠یؽاف ةؼزـحگی ٛ٠ػ٨الت ٣ضػ٨ی ٠ػیقػ٨د؛
یْ٤ی ةا جتغی ْٜٗ ٜة ٥اؿ٠ ،ٟیؽاف ةؼزـحگی ٥ٝ٨ٛ٠ای ،ةیكحؼ ٠یق٨د ك ٦ؼ چ٠ ٥یؽاف
ةؼزـحگی ٥ٝ٨ٛ٠ای ةیكحؼ ق٨د ،ةاّخ جذتیث ةیكػحؼ ٤ْ٠ػای ٝ٨ٛ٠ػة ٣ضػ٨ی در ذ٦ػ٢
٠عاًتاف ٠یگؼدد .ة ٥کار ةؼدف اؿٟؿازی ،ةاّخ ٠یق٨د ک٨٣ ٥یـ٤غق ةغكف ای٤ک٣ ٥یاز
ةاقغ اًالّات جکؼاری را ٠ؼكر ک٤غ ك ة ٥دا٣ف پیفز٠ی٥٤ای ظ٨ا٤٣غق ارزاع د٦ػغ؛ ةػ٥
ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ةا ة٥کار ةؼدف یک اؿ ٟة ٥زای یک ٗؼای٤ػغ ،اقػارة ک٨جػا٦ی ةػ ٥صػ٨ادث
ٚتٞی ٠یک٤غ ك در كا ،ِٚدر ذ ٢٦ظ٨ا٤٣غق ص٨ادث ٚتٞی را ة ٥ص٨اددی کػٚ ٥ػؼار اؿػث
قؼح د٦غ ،پی٣٨غ ٠ید٦غ ک ٥ة٤ْ٠ ٥ای ایساد ا٣ـساـ در ٠ح ٢اؿػثّ .ػالكق ةػؼ ٠ػ٨ارد
ذکؼ قغق ،از ًؼی ٙاؿٟؿازی ٨٣یـ٤غق ٠یج٨ا٣غ ةا در ک٤ار ٚ ٟ٦ؼار دادف اؿ٦ٟایی ةػا
٠ؤ٦٥٘ٝای ٤ْ٠ایی ٠كحؼؾ ،یک راةٌة اؿحٞؽاـ ٤ْ٠ایی ك در ٣حیس ٥پی٨ؿحگی  ٟ٦ةػی٢
آف٦ا ایساد ک٤غ١٦ .چ٤ی٠ ٢كعل قغ ک ٥اؿحْارق٦ای اؿٟؿػازی ةػ ٥کػار رٗحػ ٥در
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ركز٣ا٦٥٠ای ٗارؿی ةـیار ةیكحؼ از ٠یؽاف آف٦ا در ركز٣ا٦٥٠ػای ا٣گٞیـػی اؿػث .ایػ٢
٨٠و٨ع ٠یج٨ا٣غ ة ٥دٝیْٚ٨٠ ٜیث صـاس ایؼاف در  ٥ٌٛ٤٠ك ز٧اف ةاقغ؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ػا
کْٚ٨٠ ٥یث ایؼاف در ز٧اف ة ٥گ٥٣٨ای اؿث ک ٥ةایغ ظ٨د را ةـیار ٚغرج٤١غ ٣كاف د٦غ
ك آ٣چ ٥ک٤٠ ٥اِٗ کك٨ر ك ُ٣اـ را ة ٥ظٌؼ ٠یا٣غازد ،ة ٥صاقی ٥کكیغق ق٨د جػا ایػؼاف
ٚغرج٤١غجؼ از آ٣چ ٥ک٦ ٥ـث ز٨ٞق ک٤غ ك ٠ا ِ٣دؿثدرازی ةیگا٣گاف ة ٥کك٨ر ق٨د .ةا
ج٨ز ٥ة ٥آ٣چ ٥گ٘ح ٥قغ ،ج١اـ ٗؼوی٦٥ای ای ٢پژك٦ف جاییغ ٠یق٣٨غ.
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