
 

 

 رد لومشهمه و روحمتیسنج دنور کی زا نانیمطا يارب راکهار هد
 یساسا نوناق سیونشیپ هیهت

 یساسا نوناق .تسا رشب قوقح ظفح و ،یتموکح ماظن ،نوناق تیمکاح نمضتم اهروشک یساسا نوناق
 اهراجنه زا يرایسب ورنیزا و ،تسا هعماج و تموکح نیب یعامتجا دادرارق دقع يارب ییانبم روشک کی
 لوصحم ،بوخ یساسا نوناق .دهدیم لکش و هداد رارق ریثات تحت ار هعماج كرتشم ياهشزرا و
 هئارا ار دوخ تارظن و شرگن دهدیم ناکما نادنورهش ياههورگ عاونا هب هک تسا یتکراشم يدنور
 هلمج زا ،تسا هدش نیمضت اهیسیلاپ و ،تادهاعم ،یللملانیب نیناوق زا ياهعومجم رد لوصا نیا .دننک
 :رد

 تکراشم قح هک ،2یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم و 1رشب قوقح یناهج هیمالعا •
 ؛دنسانشیم تیمسر هب ار کیتارکومد

 ار یساسا نوناق لیکشت رد تکرش قح اصخشم هک ،دحتم للم نامزاس رشب قوقح نویسیمک •
 و 3؛دسانشیم تیمسر هب

 تیسنج رما هب هجوت راتساوخ هک ،»تینما و حلص ،نانز« هرابرد دحتم للم نامزاس 1325 همانعطق •
 4.دوشیم طبترم ياهدنور و یساسا نوناق رد

 تهج رییغت کیتارکومد یماظن تمس هب ،دیدج یساسا نوناق کی ذاختا اب بلغا گنجاسپ ياهروشک
 ،دشاب دوش داجیا تسا رارق هک ياهعماج و تلود زا نشور ییوگلا دناوتیم یساسا نوناق نیا .دنهدیم
 و نیودت ار شنادنورهش قوقح ات تسا روشک کی يارب یتصرف و ،تسا نآ مدرم ياهنامرآ باتزاب و
 هعماج و ،بوخ ینارمکح ،یسایس تیفافش دناوتیم دیدج يراذگنوناق و یساسا نوناق .دنک تظفاحم
 ياههورگ همه زا تظافح لماش ،یساسا نوناق درومرد موسرم تاحالصا انمض .دنک جیورت ار رثکتم
 نانز تکراشم و قوقح يربارب يارب یمهم طورش و هدشهدنار هیشاح هب یخیرات ظاحل هب و تیلقا
  .دوشیم

 و للم نامزاس تینما ياروش 1325 همانعطق لوصا هب يدنبیاپ و رشب یساسا قوقح نیمضت يارب
 ،لحارم مامت رد دیاب یساسا نوناق سیونشیپ هیهت دنور ،تینما و حلص ،نانز یناهج راکروتسد
 ،روحمتیسنج طورش سیونشیپ ات هتفرگ اههرواشم رد تکرش زا .دشاب روحمتیسنج و لومشهمه
 .دنراد يدیلک یشقن دشاب همه يارب ربارب قوقح نمضتم هک يایساسا نوناق فاشکنا رد نانز

 ناوتیم ار راکهار 10 نیا ،نآ جیاتن و سیونشیپ دنور ندوبلومشهمه و روحمتیسنج زا نانیمطا يارب
 :داد ماجنا
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 یمومع ياههرواشم و یندم شزومآ

 جیسب ار یندم هعماج ياهنامزاس و نانز ياههورگ ادتبا نامه زا ،یلاقتنا ای یسایس دنور کی رد .1
 و یساسا نوناق نیودت ياهداهن رد اهنآ تکراشم زا و دینک علطم دنور و فده زا ار اهنآ ات دینک
 .دینک لصاح نانیمطا دنور نیا لحارم همه

 هاگیاپ ات داد لیکشت رکفمه نامزاس 16 هب ار یفالتئا »سنوت کیتارکومد نانز نمجنا« ،سنوت رد

 تاعوضوم هرابرد ار ياهدام 5 ياهینایب فالتئا نیا .دنک داجیا نانز قوقح يارب يدنمورین یتیامح
 5.دهد رارق ریثات تحت ار یساسا نوناق هرابرد یتآ ياهوگتفگ ات درک هدامآ نانز اب طبترم

 يرتهب كرد ات دوش کمک مدرم مومع هب هک دینک لماش یندم شزومآ همانرب کی داجیا رد ار نانز .2
 یعامتجا دادرارق و یساسا نوناق رد روحمتیسنج هاگدید تیمها ،یساسا نوناق سیونشیپ دنور زا
 .دننک بسک روشک کی رد

 ياههورگ ،ناردام ياهنمجنا ،نانز زکارم ،نانز يربهر تحت یندم هعماج ياهنامزاس اصوصخم •
 .دینک لیخد ار سرادم و ،یبهذم

 .دینک صخشم یمومع ياهوگتفگ يارب ار لئاسم نیرتمهم اهنآ تروشم اب •

 .دینک کمک هعماج هب یساسا نوناق شزومآ هب اههناسر يراکمه اب •

 هک درک صخشم ار مدرم يرورض ياهخساپ/تالاوس و تارظن ،یندم شزومآ همانرب کی ادناور رد
 6.داد رارق رظن دم ار اهنآ یساسا نوناق هتیمک

 زاسحلص نانز اصوصخ ــ نانز تکراشم و يربهر ،لومشهمه و یمومع هرواشم ماجنا لحارم رد .3
 قیرط زا دنناوتیم نادنورهش .دنشاب راذگریثات یمسر ياهدنور رد ات دیسانشب تیمسر هب ار ــ
 .دننک نیودت یساسا نوناق سلجم يارب ار ییاههیصوت ،وگتفگ و اههاگراک

 رابتعا و تیعورشم هب و ،دنکیم داجیا یساسا نوناق رب كرتشم تیکلام سح ،یمومع هرواشم •
 .دنکیم کمک گنج زا سپ عماوج مایتلا و نآ نیناوق و تلود

 و یبهذم ياههورگ ،نانز ياههورگ ،یلحم ياههرواشم لیهست و ،یهدنامزاس ،تکراشم رد •
 .دیناجنگب ار یندم هعماج ياهنامزاس رگید

 لوئسم ياهنامزاس اب و دننک قیفلت ار دوخ ياههاگدید ات دندش جیسب نانز ،یبونج ياقیرفآ رد
 هدامآ ار »رثوم يربارب يارب نانز روشنم« ،نانز یلم فالتئا .دنراذگب نایم رد یساسا نوناق سیونشیپ
 7.دهد رارق ریثات تحت ار یساسا نوناق سیونشیپ دنور تسناوت و درک

 

 یرونج ،لومشھمھ تینما »،دنراذگیم یریثات ھچ نانز ،یمارآان و گنج زا دعب یساسا نوناق لیکشت رد« ،یلیاروا یرام و ورامات وکانان  ٥
٢٠١٨. 

 رد یعرف ھتیمک ،ییاضق روما رد انس ھتیمک کرتشم ھسلج ،»قارع زا ییاھسرد ،یساسا نوناق لیکشت یاھدنور :تداھش« ،زتیرک لین  ٦
 بونج روما و کیدزن رواخ روما رد یعرف ھتیمک ،یجراخ طباور ھنیمز رد انس ھتیمک و تیکلام قوقح و یندم قوقح ،یساسا نوناق ھنیمز
 .٢٠٠٣ ،نوج ٢۵ ،ایسآ
 هرامش )٢٠١١( ٧۵ نشیمروفسنارت ،»یبونج یاقیرفآ یسارکومد ھب راذگ نایرج رد یربارب یارب نانز هزرابم :تالمأت« ،سجتنیم الیش  ٧

 یللملانیب درادناتسا لایرس
 ٠٢۵٧-٨۶٩۶. 



 

 

 لحارم مامت رد دنناوتب اهنآ ات دیهد رارق نانز ياهنامزاس رایتخا رد ار ماگنهب ِتامولعم و یلام عبانم .4
 .دنشاب هتشاد روضح رادیاپ يوحنهب دنور نیا

 و حلص قودنص و )ICAN’s Innovative Peace Fund( نکیآ هناروآون حلص قودنص الثم
 نانز تکرش يارب ،)Women’s Peace and Humanitarian Fund( نانز هناتسودرشب ياهکمک
 .دنکیم هئارا عیرس یلام نیمات ،حلص ياهدنور فلتخم لحارم رد

  یساسا نوناق سیونشیپ یمسر ياهمزیناکم رد یتیسنج صصخت و لومش

 ظاحل ار اهمزیناکم زا یبیکرت ،یساسا نوناق سیونشیپ لومشهمه دنور کی دوجو زا نانیمطا يارب .5
 نوناق ياههتیمک ،اهدرگزیم ،یلم تادهاعم ،يراذگنوناق ياههتیمک ،یمومع هرواشم هلمج زا ،دینک
 ياهنامزاس ناگدنیامن الثم .یمومع ياهیسرپهمه و ،یساسا نوناق سیونشیپ ياههتیمک ،یساسا
 و ،دنهد هئارا ینف تامولعم ،یساسا نوناق سیونشیپ هتیمک ياضعا ناونعهب دنناوتیم یلحم نانز
 .دنهد شرازگ مومع هب و دننک تراظن ار نآ دنور

 یساسا نوناق سلجم کی دعب و درک بوصنم مدرم اب تروشم يارب ار ینویسیمک تلود ،ادناگوا رد
 8.درک بوصنم دنس ییاهن دییات يارب ار دوب عفنيذ ياههورگ هدنیامن هک

 فیرعت ینشور ياهرایعم ،یساسا نوناق سیونشیپ ياهتیئه ای یساسا نوناق سلجم ياهدزمان يارب .6
 دنور کی دیاب یساسا نوناق سیونشیپ دنور .دوش لصاح نانیمطا اهنآ صصخت و شناد زا ات دینک
 .دوش نییعت یسایس طباور ساسا رب نآ ياضعا هکنیا هن ،دشاب یسانشراک و ینف

 ياهدنور ای/و یساسا نوناق سلجم ياهلاور و ،تیوضع ،راتخاس ،رگتیاده لوصا هرابرد •
 صصخت و شناد اب ینانز و نادرم بیکرت رد نزاوت زا ات دینک هرکاذم یساسا نوناق لیکشت
 .دوش لصاح نانیمطا ،نانز قوقح هلمج زا رشب قوقح اصوصخ ،يرورض

 نانیمطا رگید ياههتیمک مامت و یساسا نوناق سیونشیپ ياهتئیه يربهر حطس رد نانز ندناجنگ زا .7
 تسا مزال هک اج ره .اههیمهس لقادح نییعت ،الثم ،اب يدیلک ياهتمِس رد هلمج زا ،دینک لصاح
 نارگیزاب و یساسا نوناق لیکشت دنور مهف و یعوضوم صصخت دوجو زا ات دیهد هئارا ینف تامیلعت
 کی یساسا نوناق رد دناوتیم هک ضیعبت ناهنپ لاکشَا هب اصوصخ .دوش لصاح نانیمطا يدیلک
 عضو يارب هدافتسادروم عبنم اهنت بهذم هک ییاج/رگا اصوصخم ،دینک هجوت اقیمع دوش هتفهن روشک
 .دشاب نوناق

 )3/1( رفن 300 مکتسد« هک دنکیم حیرصت 2012 لاس رد »2 ووراگ« همانتقفاوم ،یلاموس رد
 نز و درم 700 هیقب و “دنشاب نز دیاب” دراد وضع رفن 1000هک یلم یساسا نوناق سلجم ياضعا
 ناربهر ،راک و بسک نابحاص ،نیموادم/ناناوج :هلمج زا ،دنوش باختنا هعماج ياهشخب همه زا دیاب
 9.»…ناصصختم … ،یجراخ ياهروشک رد هدنکارپ نادنورهش ،یتنس و یبهذم

 عفانم لوح ات دینک تیامح رگید ياهتئیه و یساسا نوناق سلجم )نورد نینچمه و( نوریب نانز زا .8
 دناوتیم نانز فالتئا یعمج تردق .دننک راک كرتشم فادها تهج رد و دنوش دحتم كرتشم

 

 عاجرا .٢٠٠١ یالوج ١٢ ،اینک یرگنزاب نویسمک لیکشت :اینک ،یبوریان ،»ادناگوا رد یساسا نوناق لیکشت و نانز« ھبمتام .یک.رآ.ما نوھ  ٨
 ،لومشھمھ تینما زا ۴ لصف ،١٧ ،»یندم ھعماج و ،ینارمکح ،تلادع« رد »یراذگنوناق و یساسا نوناق قوقح« ،رکیموش نیلوج رد

 .)٢٠٠۴( حلص رد لیخد نانز و یللملانیب رادشھ ،مادقا و تیامح یارب یرازباھبعج :رادیاپ حلص
 ).هدش ھفاضا دیکات( .یلاموس ،دنلتناپ ،ووراگ ،٢٠١٢ ،یروربف ١٧-١۵ ،یلاموس یساسا نوناق یلم یتروشم سنارفنک نیمود  ٩



 

 

 ياهفالتئا .دنک نیمضت ار ییوگخساپ و ،دنک رتهب ار یساسا نوناق جیاتن ،دربب نیب زا ار اهتسبنب
 لئاسم رد عامجا داجیا و يراکمه هوحن يارب ییوگلا نوچمه ناراذگیسیلاپ يارب دناوتیم رثوم
 .دشاب مهم

 نانیمطا یساسا نوناق رد یتیسنج يربارب لوصا ندناجنگ زا ات دندش جیسب نانز ياههورگ ،ادناور رد
 ياهیسرک دادعت ،يریگمیمصت ياهاضف رد ناشتکراشم هنیمز رد صوصخهب ،دننک لصاح
 نوناق سیونشیپ نینچمه اهنآ .یتیسنج روما رب تراظن دحاو و ،ناملراپ رد نانز يارب هدشنییعت
 10.دندرک رشتنم روشک رسارس نانز ياهنامزاس نیب ار یساسا

 تسینج هب وگخساپ ياوتحم و نتم

 و مهبم نابز زا هدافتسا لیلد هب هک دوش لصاح نانیمطا ات دینک هدافتسا حیرص و نشور نابز زا .9
 .دوشن گنرمک نانز زا تظافح يارب طوبرم طورش ،قیقدان

 ناگدنسیون هب ار دشاب اهتیسنج همه زا يدارفا لماش دیاب رشب قوقح هک عوضوم نیا تیمها •
 ،الثم( دوش هراشا تیسنج هب احیرص هک دیوش نئمطم زاین تروص رد .دیوش روآدای سیونشیپ
 نوناق .دوش هدافتسا تیسنج دقاف ینابز زا هکنآ ياج هب ،)دوش هراشا نادرم و نانز هب احیرص
 .دشاب همه يارب يربارب و لومش زاسهنیمز دیاب و تسا هدنیآ نیناوق راذگهیاپ یساسا

 ياراد نوناق ربارب رد درم و نز زا معا ناتسناغفا عابتا « هک دنکیم حیرصت ناتسناغفا یساسا نوناق
 11.»دنشابیم يواسم بیاجو و قوقح

 مامت رد و ،دینک نیمضت ار ربارب قوقح ،دینک زارتمه یللملانیب ياهرایعم اب ار یساسا نوناق .10
 دراوم لثم یتاعوضوم رد هلمج زا ،دینک دیکات اهتیلقا و اهتیسنج يربارب رب فلتخم ياهشخب
 :)دوشیمن دودحم اهنیا هب هچرگ( ریز

 ،مارتحا ،نانز تمارک و يدازآ ،عونت ،یتیسنج يربارب هک یساسا نوناق »همدقم« رد ربارب قوقح •
 ؛دنک نیمضت ار تکارش و ،تلادع ،لومش

 ،یگنهرف و یعامتجا یگتسبمه جیورت و تظافح« هب دوشیم دهعتم لاپن یساسا نوناق همدقم
 یگنهرف ،یبهذم ،ینابز ،یموق رثکت نتخانشتیمسرهب اب عونت رب ینتبم داحتا و ،یگنهامه و يراداور
 و لومشهمه لوصا هیاپ رب هک هاوخربارب ياهعماج داجیا هب دهعت و ،ییایفارغج تایصوصخ عونت و
 و بهذم ،نابز ،هقطنم ،هقبط ،هبترم ساسا رب ضیعبت فذح اب ات دشاب هدش انب بسانتم یتکراشم
 تلادع و هافر ،يداصتقا يربارب ،تسا رییغت لباق یتخسهب هک ییاهيدنبمیسقت همه و تیسنج
 12.»دینک نیمضت ار یعامتجا

 ؛تیسنج ای/و ،سنج ،داژن ساسا رب یفرع ای یندم نیناوق قیرط زا ضیعبت تیعونمم •

 ای میقتسم هاوخ ،هنافصنمریغ دیابن تلود« :هک تسا هدش رکذ یبونج ياقیرفآ یساسا نوناق رد
 ،سنج ،تیسنج ،داژن هلمج زا ،دشاب هک یلیلد ره هب ،دوش لئاق ضیعبت یسکچیه هیلع ،میقتسمریغ

 

 تیریدم و یسارکومد یرارقرب :ایدیآ لانشنرتنیا ،»یسارکومد یرارقرب رد یساسا نوناق لیکشت یاھدنور شقن« ،توکنا تچای الیسیرپ  ١٠
 .)٢٠٠۵( ادناور یدروم ھعلاطم ،)ما.یس.ید( ھعزانم
 .٢ لصف ،٢٢ هدام ،)٢٠٠۴( ناتسناغفا یمالسا یروھمج یساسا نوناق  ١١
 .ھمدقم )٢٠١۵( لاپن یساسا نوناق  ١٢



 

 

 ،رکف ،بهذم ،یمسج تیلولعم ،نس ،یسنج شیارگ ،گنر ،یعامتجا ای یموق هشیر ،لهأت تیعضو
 13.»دلوت و نابز ،گنهرف ،هدیقع

 هب طوبرم یموب تاعامتجا و ،اهتیلقا ،نادرم و نانز يدرف ياهيدازآ و قوقح يارب یطورش •
 ؛یگناخ تنوشخ هلمج زا تنوشخ ربارب رد تظافح و یعامتجا قوقح و ،يداصتقا ،یسایس قوقح

 و لماک تکراشم قح زا »سنج ود ره زا« روشک نیا عابتا هک دنکیم نیمضت جوبماک یساسا نوناق
 14.دنرادروخرب یسایس یگدنز رد لاعف

 رد و تلود رد تیلوئسم هب یبایتسد قح هلمج زا تسایس رد ربارب تکراشم قح يارب یطورش •
 ؛هریغ و ،يروهمجتسایر ،انس ،ناملراپ ،یلاع هاگداد لیبق زا ،یمسر ياهداهن

 ِیباصتنا و یباختنا ماظن کی رد و اهيدنمناوت و اهیگتسیاش ساسا رب« دنراد قح روداوکا نادنورهش
 و يربارب رایعم ساسا رب ار اهنآ تکراشم هک ،کیتارکومد و ارگرثکت ،هنافصنم ،لومشهمه ،فافش
 بیاجو و لغش ،دنک نیمضت یلسننیب تکراشم و ،نالولعم يارب ربارب ياهتصرف ،یتیسنج يواست
 15.»دنشاب هتشاد یتلود

 ؛نادنزرف و نارسمه هب تیعبات ياطعا يارب ربارب قح هلمج زا ،يدنورهش قح •

 ،دشاب هدمآ ایند هب یقارع ردام زا ای دشاب یقارع شردپ هک یسک ره« :دیوگیم قارع یساسا نوناق
 16.»دوش يرگیپ دیاب نوناق قبط و دش دهاوخ بوسحم یقارع

 رد اصوصخ دشاب یساسا نوناق يراذگنوناق يارب یعبنم دیابن نید نوچ ،تلود زا نید ییادج •
  و ؛هیصخش لاوحا نوناق دروم

 چیه« ،انمض 17».تسا ریذپانفلخت يرما تموکح زا اسیلک ییادج« :دیوگیم نیپیلیف یساسا نوناق
 18.»دوش عضو دیابن نآ هنادازآ ماجنا زا تعنامم ای بهذم کی ییاپرب دروم رد ینوناق

 .لثمدیلوت و یسنج یفاک تمالس و قوقح يارب یطورش •

 و ینامسج تیمامت قح« لماش یحص ياهتبقارم يدیلک طورش یبونج ياقیرفآ یساسا نوناق رد
 :قح هلمج زا ،دوشیم یناور

 لثمدیلوت هرابرد يریگمیمصت •

 .»دوخ ندب رب درف لرتنک و یمسج تینما •

 

 

 .٢ لصف )٣( ،٩ دنب ،)١٩٩۶( یبونج یاقیرفآ یروھمج یساسا نوناق  ١٣
 ،)٢٠٠٨( روداوکا یروھمج یساسا نوناق .١۵ .٢٠٠٨ ،١٩٩٩ ھیحالصا .٣ لصف ،٣۵ هدام ،)١٩٩٣( جوبماک یھاشداپ یساسا نوناق  ١٤

 .مود ناونع ،۵ لصف ،۶١ هدام ،٧ هرامش
 .مود ناونع ،۵ ،لصف ،۶١ هدام ،٧ هرامش ،)٢٠٠٨( روداوکا یروھمج یساسا نوناق  ١٥
 .٢ شخب ،١ لصف ،١٨.٢ هدام ،)٢٠٠۵( قارع یروھمج یساسا نوناق  ١٦
 .۶ شخب ،٢ هدام ،)١٩٨٧( نیپیلیف یروھمج یساسا نوناق  ١٧
 .۵ شخب ،٣ هدام ،)١٩٨٧( نیپیلیف یروھمج یساسا نوناق  ١٨


