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حیضوت یقطنم  کیتامتسیس و  تروص  هب  ار  هدحتم  تالایا  یجراخ  تسایس  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ داد

نفیتسا  » و ناولیس » دیوید   » یسایس مولع  ناداتسا  طسوت  هتفای  هعسوت  لدم  کی  ساسارب  هک  قوف ، رادومن 
، تدم دنلب  یتسیلایرپما  قطنم  ساسا  رب  هدحتم  تالایا  یجراخ  تسایس  دهد ، یم  ناشن  هدش  هیهت  یکسجام »

.دنک یم  لمع  ناهج  رسارس  رد  یماظن  کیتاملپید و  یاه  هصرع  رد 

لاس ۱۹۹۰ زا  هژیو  هب  یناهج و  مود  گنج  زا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  دوخ ، یداصتقا  یماظن و  یرترب  لیلد  هب 
.تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  نردم  یروتارپما  کی  شقن  نونکات 

.( رادومن دنک ( یم  تیعبت  یتسیلایرپما  یعقاو  یلمع  قطنم  زا  روشک  نیا  یجراخ  تسایس  ورنیا  زا 

هدناشن تسد  یاهروشک  نایم  توافت  یناهج ) تردق  ربا  رظنم  زا   ) اهروشک نایم  مهم  توافت  نیتسخن 
.دشاب یم  هدناشن  تسد  ریغ  یاهروشک  و  یکتم ) تموکح  )

ًاساسا هک  تسا  ییاهروشک  نآ  زا  روظنم  تسا و  هدش  جیار  مور  یروتارپما  نارود  زا  هدناشن  تسد  ترابع 
باختنا تلود و  یرانکرب  تسا و  یروتارپما  عبات  اهنآ  یتینما  یماظن  یجراخ و  تسایس  یلو  دنتسه  نادرگدوخ 

.دریگ یم  تروص  یروتارپما  تقفاوم  اب  زین  نآ  نیشناج 
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(، شیرتا سیئوس و  لثم   ) دنک یم تیافک  یلومعم  تیریدم  ای  هدناشن  تسد  یاهروشک  رد 

( ایبملک ای  ناتسکاپ و  لثم   ) تسا مزال  یداصتقا ) تیامح  لاثم  یارب   ) یماظنریغ ای  یماظن و  تیامح  ای 

ار یماظن  ای  کیتارکمد و  تلود  دوش و  رانک  رب  یتسیاب  یم  لمحت  لباقریغ  هدناشن  تسد  تلود  هکنیا  ای  و 
(. یلیش ۱۹۷۳ نانوی ۱۹۶۷، لثم   ) دومن نآ  نیزگیاج 

دیاب دراد ، هگن  ار  دوخ  دناوت  یمن  یروتارپما  تیامح  دوجو  اب  هدناشن  تسد  تلود  هک  یصخشم  دراوم  رد 
(. ناریا ۱۹۷۹ ای  یبونج ۱۹۷۵ و  مانتیو  لثم   ) ددرگیم بوسحم  هتفر  تسد  زا  اریز  دوش ؛ اهر 

( نومضم هب  لقن  همجرت و  )

یناملآ نابز  هب  هدش  نیودت  نتم 
یسیلگنا هخسن 
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