ؿيپلوبًي كًبًِ اي ًبمهبى ٓـاًٍيوبي روَْكي اًالهي ايلاى
ؿّتل ًْيال ثَكٍبًي ىلاّبًي -1كضبكضبيي

2

تبكيؼ پقيلٍ - 1392/7/8:تبكيؼ ؿكيبىت1392/9/12:
صْيـُ:
ثب تَرِ ثِ گقاك ام ؿيپلوبًي ًٌتي ثِ ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي ٍ پيـايَ هيبّيوي
صَى ؿيپلوبًي كًبًِ اي ،رٌگ ًلم ٍ اىْبك فوَهي ٍ تأحيل آًْب ؿك ٍـكت هبًَك يِ
َِّك ؿك َِّك ّـهٌُ ،بؽت ،آًيت ٌُبًي ٍ تَرِ ثِ ًََ ًبمهبى هقؾوي صَى
ٓـا ٍ ًيوبي رَْكي اًالهي ايلاى ثِ هٌؾَك اًتيبؿُ ام ايي اثناكّب ؿك كاًتبي هٌبىـ
هلي َِّك اهلي المم ٍ ضلٍكي ثِ ًؾل هيكًـ .ام ايي كٍ ؿك هَبلِ عبضل ثِ هقلىي ايي
اثناكّب ٍ ًََ كًبًِاي ٓـا ٍ ًيوب ٍ كٍيْلؿّبي ؿيپلوبًي كًبًِاي آى ًبمهبى ؿك
ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي ،ثب تَرِ ثِ اىٌ كًبًِ هلي ٍ اّـاه ؿيپلوبًي كًبًِاي ٍ ًََ
آى ؿك اكتَبء پلًتيو هلي هيپلؿامين.
ّليـ ٍاهُ :ؿيپلوبًي كًبًِاي ،اىْبك فوَهي ،ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي ،اىٌ كًبًِ هليٓ ،ـا ٍ
ًيوب
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هَـهِ:
ؿك آمبم ّناكُ ًَم «ؿيپلوبًي كًبًِاي» ثِ فٌَاى يْي ام ُبؽِّبي آلي
ىقبليتّبي ؿًتگبُ ؿيپلوبًي ٍ ًيبًت ؽبكري پـيـاك ُـُ اًت ٍ ثؾَ ٍبثل تَرْي
ام ؿيپلوبًي فوَهي َِّكّبي ٍـكتوٌـ رْبًي كا ثِ ؽَؿ اؽتٔبّ ؿاؿُ اًتّ .ن ايٌِ
تٌَْلَهيّبي ًَيي اكتجبعبت ٍ اعالفبت ،گٌتلُ ؿيپلوبًي ٍ ًيبًت ؽبكري كا ثِ
تغليليِ كٍمًبهِّبُ ،جِّْبي ايٌتلًتي ،تلَينيَىّب ٍ كاؿيَّبي رْبًي ِّبًـُاًـ .ايي
ّوبى فبهلي اًت ِّ ؿك فٔل ربهقِ اعالفبتي ،ىضبي كٍاثظ هتقبهل ؿيپلوبتّب ٍ
كًبًِّب كا الناهي ًبؽتِ اًت .ىضبيي ِّ ؿك آى ،پيِجلؿ ًيبًت ؽبكري ٍ ؿيپلوبًي
ثيَ ام پيَ ثِ هيناى تبحيلگقاكي تبّتيِّبي ؽجلي ٍ كًبًِاي ٍاثٌتِ ُـُ اًت.
صٌبىِّ ّل ٍـك ايي تبّتيِّب ٍ پََُ ؽجلي پل ٍـكتتل ٍ تأحيل گقاكتل علاعي ٍ
هٌتِل ًَُـ ،صلػّبي ًيبًت ؽبكري كٍاىتل هيصلؽـ.
ؿك ؿيپلوبًي ًَيي  ِّ -اىْبك فوَهي ؿك آى ربيگبّي هْن ؿاكؿ ً -يبًت ؽبكري
ًين ؿك رليبى ؿيزيتبلي اعالفبت رليبى هييبثـ .ثِ عَك ّلي ،پيِلىتّبي اًَالثي ؿك
ىٌبٍكيّبي اكتجبعبت ّوضَى ّوگلايي اعالفبتٓ ،ـا ٍ تَٔيل ؿك يِ ّبًبل اكتجبعي ٍ
ثِ ٍيوُ اىنايَ ّبكثلؿ ايٌتلًت ٍ گٌتلٍ ُجِّْبي رْبًي تلَينيًَي ،ؿك تلّيت ثب
گٌتلٍ ىقبليتّبي رَاهـ هـًي ؿك ًلاًل رْبى ،ثل كًٍـ افوبل ؿيپلوبًي تأحيل
هيگقاكًـ.
ؿك ىضبي ًَيي ؿيپلوبتيِ ،املت اىْبك فوَهي هلؿهبى َِّك يب َِّكّبي ؿيگل ،هَكؿ
ّـه ًيبًت گقاكي ؿًتگبُ ًيبًت ؽبكري ٍ ؿيپلوبًي ٌّتٌـ .ؿك ُلايظ عبضل
ًويتَاًين ؿيپلوبًي كا ثب ُلايظ ؽبّ ؽَؿهبى تقليو ٍ هغَٔك ثٌْين .ؿيپلوبًي
ىلاًَي هلمّب هقٌب پيـا هيٌّـ .ؿك فلِٓ ٍ ًبعت ًيبًت ؽبكري ٍ ؿك هَارِْ ثب
ثبميگلاًي هقٌب پيـا هيٌّـ ِّ ؿك فلِٓ اعالفبتي پيِلىتِ ٌّتٌـ ٍ ام لغبػ ًيبًي ًين
هوْي اًت ًؾبمّبيي ثبٌُـ ِّ ثٌيبك هتيبٍت ثب آى صيني ثبُـ ِّ اهلٍم ؿك ربهقِ ٍ
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هغيظ پيلاهَى هب عبّن اًت .اهب هٌئَالى ًؾبم ثبيـ ثِ ًبصبك ؿيپلوبًي َِّك كا ؿك
تَبثل ٍ تقبهل ثب ايي َِّكّب هغلط ثٌٌْـ .هيتَاى گيت ِّ صَى يِ َِّك پيِلىتِ
ًيٌتين ٍ ؿاكاي ميلًبؽتّبي ٍَي اعالفبتي ٍ اكتجبعي ًيٌتين ثٌبثلايي ّوبّبى ؿك
ىضبي ؿيپلوبًي ًٌتي ؽَؿ ثِ ًل ثجلين ٍ ثب ايي هَضَؿ ِّ ًبيل ثبميگلاى رْبًي ؿك
ّـام فلِٓ گبم ثلؿاُتِاًـ ّبكي ًـاكين .ايي ؿك عبلي اًت ِّ اگل هيؽَاّين ؿك ايلاى
تقبهل ٍ تَبثل هٌبىـ ؽَؿ كا پََُ ؿّين ٍ َّيت ؽَؿ كا عيؼ ٌّين الرلم ثبيـ ؿك ايي
فلِٓ گبم ثلؿاكين ٍ ثِ ًَيي گبم ثلؿاكين ِّ ثتَاًين ُلايظ المم كا پيـا ثٌْين.
ؿيپلوبًي كًبًِاي)(media diplomacy
كُـ ًليـ تٌَْلَهيّبي اكتجبعي افن ام اًَاؿ تلَينيَىّبي هبَّاكُاي ٍ ّبثلي،
ىيجلًَكي ،ثيًين ٍ ًبتَاًي ؿًتگبُّبي كًوي ؿيپلوبًي ؿك كٍبثت ثب كًبًِّب ،ؿٍلتّب
كا ثب ايي عَيَت كٍ ثِ كٍ ّلؿُ ِّ ُْل ًَيٌي ام ؿيپلوبًي ثب اًتيبؿُ ام كًبًِّبي
اكتجبط روقي ٍاكؿ فلِٓ هقبؿالت ثييالوللي ُـُ اًت ٍ كًبًِّب پـيـُاي ٌّتٌـِّ ،
ثِ ؽَثي هيتَاى ام آىّب ثِ فٌَاى فٌٔلي اًتلاتويِ ٍ تقيييٌٌّـُ يبؿ ّلؿ .آغالط
ؿيپلوبًي كًبًِاي ام ثـٍ تَلـ ثب اثْبهبت ٍ پيضيـگيّبي ىلاٍاًي كٍ ثِ كٍ ٍ تقبكييي ِّ
تًَظ هغََيي ثيبى هيُـًـ عبٍي ىبٓلِ ميبؿ ثلؿاُتّب ام ايي فجبكت ثَؿًـ .ايي
اثْبهبت كا هيتَاى ؿك ؿٍ هغَك ؿًجبل ّلؿ :اٍل تأحيل كًبًِّب ثل ؿيپلوبًي ِّ عَمُ
ثٌيبك گٌتلؿُاي كا ُبهل هيَُؿ .ؿٍم ّبكّلؿ ؿيپلوبتيِ كًبًِّب ِّ تب عـٍؿي
علىِايتل ٍ تؾٔٔيتل ثِ هَضَؿ پلؿاؽتِ اًت .ؿك هزوَؿ هيتَاى گيت ؿيپلوبًي
كًبًِاي «فجبكت اًت ام اًتيبؿُ ام كًبًِّب ثلاي كًيـى ثِ اّـاه ؿيپلوبتيِ ،تأهيي
هٌبىـ ،تْويل ٍ اكتَبي ًيبًت ؽبكري «.
ؿيپلوبًي كًبًِاي ُبهل :اًتيبؿُ ام كًبًِّب تًَظ كّجلاى ثِ هٌؾَك ثيبى هٌبىـ
ؽَؿ ؿك هقاّلات ،افتوبؿ ًبمي ٍ ثٌيذ فوَهي ام تَاىَبت هيَُؿ .ؿيپلوبًي كًبًِاي
ام عليٌ ىقبليتّبي هتقـؿ ؿك كًبًِّبي فبؿي ٍ ٍيوُ پيگيلي هيَُؿ ِّ ،ايي
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ىقبليتّب ُبهل ٌّيلاًيّبي هغجَفبتي ،هٔبعجِّب ،ؿيـاك ًلاى عَْهتّب ٍ
هيبًزيگلاى ؿك َِّكّبي كٍيت ٍ كٍيـاؿّبي كًبًِاي ثل اًگيناًٌـُ اًت ِّ ثلاي
گَِؿى فٔل رـيـ ؿك كٍاثظ هتَبثل ًبمهبًـّي هيَُؿ .ثٌيبكي ام ؿٍلتولؿاى ٍ
ًيبًتوـاكاى ام ىيآٍكي كًبًِاي ٍ ؿيپلوبًي كًبًِاي ثلاي پيِجلؿ اّـاه َِّك ؽَؿ
ثِ عَك هٌتول ٍ گٌتلؿُ ثْلُ هيگيلًـ ٍ ثب كاُاًـامي ًبيتّب ٍ ؽجلگناكيّب
ًيبًتّبي ملظ ٍ يب ؿكًت ؽَؿ كا ثِ هؾبعجبى الَبء هيٌٌّـ .ؿيپلوبًي كًبًِاي ثِ
فٌَاى هْبكتي رـيـ ؿك كٍاثظ ثييالولل هيتَاًـ ثٌيبكي ام ُبيقِپلاٌّي ٍ ؿكٍك
پلؿاميّبي كٍجب كا ؽٌخي ٍ كاُ كًيـى ثِ اّـاه ؿٍلتولؿاى ؿك ًيبًت ؽبكري كا ّوَاك
ًوبيـ .ميلا ؿك گٌتلُ ًيبًت ؽبكري ثؾَّٔ ثب َِّكّبي ملثي ِّ ّوَاكُ اؽالً
ًيبًي ام ًَؿ اكمٍ الْي ؿك كٍاثظ ثيي ؿٍلتّبي آًبى هقٌب ًـاكؿ ،تـٍيي اًتلاتوي
ؿيپلوبًي كًبًِاي ام ضلٍكيبت اًت.
اؽالً ٍ ًيبًت هبّيبٍليّ ،ن ؿك كًبًِّب ّن ؿك ؿيپلوبًي ؿٍلتّبي ّوهًَيگلا
ؿيـُ ُـُ اًتً ،گبُ ٍ فولْلؿ آًبى ثلاًبى ًؾليِ هْتت آبلت ًيـ اًتَاك هيثبُـ ،ؿك
ٍاٍـ ام عليٌ كًبًِّب ٍ ؿيپلوبًي كًبًِاي ثِ ؿًجبل تأهيي هٌبىـ ٍـكتوٌـاى ٍ ٓبعجبى
ّبكتلّب ٍ تلاًتّب ٌّتٌـ .آًضِ ِّ ؿك ؿيپلوبًي كًبًِّبي ملثي هْن ًويثبُـ،
اكمٍّبي ؿيٌي ٍ اؽالً ؿك ًيبًت اًت.
اگل ؿيپلوبًي كًبًِاي ثل پبيِ اؽالً ٍ اكمٍّبي الْي اًتَاك گلؿؿ ثِ عَك عتن ٍ
يَيي ؿك ًْبؿ ّل اًٌبى آماؿُ ٍ ثب ٍرـاى تأحيل ثٌنايي ؽَاّـ گقاُت ٍ هبًٌـ ؽَكُيـي
تبثٌبُ ثل رولگي هؾبعجبى ؽَاّـ ؿكؽِيـ.
اىْبك فوَهي
اىْبك فوَهي ؿك آغالط ثِ ًؾل ،كٍٍ ٍ اكميبثي هِتلُ گلٍّي ارتوبفي ؿك كاثغِ
ثب يِ هَضَؿ هَكؿ تَرِ ٍ فالٍِ ّوگبى گيتِ هيَُؿ ِّ ؿك لغؾِ هِؾْ ثيي
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تقـاؿي ام اىلاؿ يِ ٍِل يب عجَِ يب ًلاًل ارتوبؿ ثِ عَك ًٌجي فوَهيت پيـا ّلؿُ
اًت( .آٍبثؾِي ٍ اىِبكي كاؿ)480 :1379 ،
اًَاؿ فَبيـ ٍ اىْبك فوَهي
فَبيـ ٍ اىْبك هلؿم ؿك صْبك ؿًتِ ٍبثل تٌَين ثٌـي اًت:
 -1فَبيـ ّبكٌُبًي؛ ُبهل فَبيـ ٌّبًي هيَُؿ ِّ ؿك عَمُ فَيـُ ٍ اىْبك هلثَعِ
ؿاكاي تؾْٔ ٌّتٌـ.
 -2فَبيـ آگبّبًِ؛ ٌّبًي ِّ آگبّي ّلي يب آٌُبيي هقََلي ثب عَمُ فَبيـ هلثَعِ
ؿاكًـ.
 -3فَبيـ پقيلىتِ؛ ٌّبًي ِّ ًِ تؾْٔ ٍ ًِ آٌُبيي هغلَة ثب فَبيـ ؿاكًـ ثلِْ تٌْب
ام ايي فَبيـ تأحيل پقيلىتِاًـ.
 -4اىْبك فوَهي ثِ عَك ّليّ :لٌّي ِّ ؿك ّيش يِ ام گلٍُّبي ثبال ٍلاك ًويگيلؿ.
(كاٍ)189 :1381 ،
ٍيوگيّبي اىْبك فوَهي
ثِ ًؾل ليي ٍ ًيلم اىْبك فوَهي ؿاكاي صْبك ٍيوگي آلي اًت:
 -1رْت) (Direction؛ تٌَين ثٌـي اىْبك فوَهي ؿك رْت هَاىَت يب هؾبليت ثب
هَضَفي ثب ؿكربت هؾتلو (ميل ام ٌّبًي ِّ ًؾلي ًـاكًـ).
ُ -2ـت) (Intensity؛ يقٌي ثقضي اىلاؿ ُـيـتل ام ؿيگلاى ؿاكاي فَبيـ ؽبٓي
ؿكثبكُ هَضَفي ٌّتٌـ ِّ اعتوبل ايٌِْ ثل اًبى آى فَبيـ ؿًت ثِ فول ثنًٌـ ثيِتل
اًت.
 -3ثلرٌتگي) (Salience؛ يقٌي ثلؽي اىلاؿ ًٌجت ثِ ثلؽي هٌبيل فَيـُ
ُـيـتلي ؿاكًـ تب هٌبيل ؿيگل.
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ّ -4وٌبمي) (Consistency؛ يقٌي اىْبك فوَهي ٍ ًگلٍ اىلاؿ ؿكثبكُ هَضَفي ؿك
عَل مهبى صَـك حبثت هيهبًـ يب تنييل هيٌّـّ( .وبى)189 :
ًََ كًبًِ ّب ؿك ُْل ؿّي اىْبك فوَهي
ثبٍك فوَهي ايي اًت ِّ كًبًِّب هْوتليي فبهل ُْلؿّي ثِ اىْبك فوَهي ٌّتٌـ.
اهب ثلؽي ًََ كًبًِّب كا ثِ عَك اىلاعي ثبال هيثلًـ ٍ ثلؽي ًين ّيش ًَِي ثلاي آًْب
ٍبئل ًيٌتٌـ .ام ايي كٍ ثبيـ تأحيل كًبًِّب كا ام لغبػ ربهقِ ٌُبًي هَكؿ تَرِ ٍلاك ؿاؿُ
اًتً 3 .ؾليِ اًبًي ٍرَؿ ؿاكؿ:
 -1تأحيل ًبهغـٍؿ :كًبًِّب هيتَاًٌـ هؾبعت كا ثِ ّل ُْلي ؿكآٍكًـ.
 -2تأحيل هغـٍؿ :كًبًِّب ؽيلي ٍـكتوٌـ ًيٌتٌـ .فَبيـ هَرَؿ كا تََيت هيٌّـ.
 -3ؿٍكُ رـيـً ،ؾليبت اًتَبؿي :كًبًِّب كا ؿك ؽـهت ًلهبيِؿاكي هيؿاًٌـ ٍ تأحيل
آى كا پيضيـُ اكميبثي هيٌٌّـ.
ؿيپلوبًي فوَهي
ؿيپلوبًي فوَهي يب هلؿهي كا هيتَاى پبيِ اًَاؿ ؿيپلوبًيّبيي ؿاًٌت ِّ ثب ٍكٍؿ
ىٌبٍكي اعالفبت ٍ اكتجبعبت ٍ ثِ تٌبًت پيِلىت ًَآٍكيّبي آى ،ثب آغالعبتي تلّيجي
هتِْل ام ًبم آى ىٌبٍكي ٍ يب ًلم اىناك ّولاُ ثب ؿيپلوبًي هغلط هيگلؿًـٍ .رِ توبين
آلي اًَاؿ ؿيپلوبًي فوَهي ام ؿيپلوبًي ًٌتي ،ؿك ًَؿ اكتجبط ثب هلؿم ٍ اًتيبؿُ ام
ًٍبئل تجليني اًت .يقٌي ؿيپلوبًي فوَهي ام اثتـا ثب هلؿم ،تِْلّبي فوَهي
(ُْلؿاكيّب ًٍ ٍ )...بمهبىّبي ميلؿٍلتي ًلٍّبك ؿاُتِ ٍ ىقبليتّبي آى هغـٍؿ ثِ
ًؾلات ؿٍلت ًيٌت.
ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي
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ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي هغَٔل تلّيجي ام فَاهل ٍ هتنيلّب ؿك ؿٍ عَمُ ٍلولٍ
فوَهي ام يِ ًَ ٍ ؿيپلوبًي ام ًَي ؿيگل اًت .ثب تَرِ ثِ هبّيت ثيي كُتِاي
ؿيپلوبًي فوَهي ًَييُ ،بّـ تقبكيو هؾتلو ؿك ؽَّٔ آى ٌّتين .اهب تقليو ايي
پوٍَّ ام ايي آغالط ِّ تقليو ربهـ ثَؿُ ٍ ثل هِتلّبت تقبكيو هؾتلو تبّيـ ؿاكؿ؛
فجبكت ام كٍُي ًَ ثلاي تأحيل گقاكي ثل َّيت ،گيتوبىّب ٍ ٌَّّبي ثبميگلاى ٍلولٍ
فوَهي رْبًي ٍ ُْل ؿّي هغيظ هٌبًت ثلاي هَىَيت ؿًتگبُ ؿيپلوبتيِ يِ َِّك
ثب ّوِ ُجِّْب ٍ كًبًِّبي رـيـ رْبًي اًت .ايي ؿيپلوبًي تلّيجي ام تغَالت
ىٌبٍكي ،ايـُّبي رـيـ ،تَاًبييّبي ُجِْاي ،ثبميگلاى ميل ؿٍلتي ٍ كٍاثظ پَيب ثب ربهقِ
هـًي رْبًي ثَؿُ ٍ هؾبعت آى فالٍُ ثل ؿٍلتّب ،ثبميگلاى ٍلولٍ فوَهي ٍ رْبًي
ٌّتٌـّ .بكثٌت آى ثبفج اىنايَ ٍـكت ًلم يب َُّوٌـاًِ يِ َِّك ٍ تًَقِ ًيَف آى
ؿك فلِٓ رْبًي هيَُؿ .ؿٍلتّب ؿك آى ًََ ّـايت ٍ ًؾبكت ٌٌّـُ آلي ؿاكًـ ،اهب ام
ؽلىيت ٍ ّوْبكي ثبميگلاى ميل ؿٍلتي ًين اًتيبؿُ هي ٌٌّـ.
ّبكّلؿّبي ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي
الو) كاثغِ ًبمي :يْي ام هْنتليي ّبكّلؿّبي ؿيپلوبًي فوَهي ثلٍلاكي
اكتجبط ثلٌـ هـت ثب هلؿم رَاهـ ؽبكري ثِ هٌؾَك ٌُبًبًـى يِ َِّك ثِ آًْب ٍ ايزبؿ
ىْن ام ربهقِ ،هلؿم ٍ اكمٍّبي آى َِّك ؿك فّي هؾبعجبى ؽبكري ام عليٌ ىلاّن
ّلؿى مهيٌِ ؿكُ هتَبثل اًت .ثل ايي اًبى هيتَاى گيت« :ؿك ٍاٍـ ؿيپلوبًي فوَهي
ثب كاثغِ ًبمي ثِ هقٌبي ىْن ًيبمّبي ًبيل َِّكّب ،ىلٌّگّب ٍ هلؿهبى ،اًتَبل ًَغِ
ًؾلات هب ،تٔغيظ ًَء ثلؿاُتّب ٍ رٌتزَي فلِّٓبيي ِّ هيتَاًين آكهبى هِلُ كا
ثيبثينً ،ل ٍ ّبك ؿاكؿّ( .لي )74 :2009 ،كاثغِ ًبمي هٌتلنم ثلٍلاكي تقبهالت ثلٌـ
هـت يب ُؾٔيتّبي ّليـي يِ ربهقِ ام عليٌ افغبي ثَكى تغٔيلي ،ثلًبهِّبي
هجبؿلِ ،آهَمٍ ،ثلگناي ًويٌبكّب ٍ ٌّيلاًيّب ،ايزبؿ ُجِّْبي عَيَي ٍ هزبمي ٍ ؿك
اؽتيبك هلؿم گقاُتي هزبكي كًبًِاي اًت .كاثغِ ًبمي ّوضٌيي يِ ىلايٌـ صْلُ ثِ
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صْلُ ؿك ًغظ ىلؿي هغٌَة هيَُؿ ِّ ثٌتگي ميبؿي ثِ ٌّت ؿكربت ثبالي افتوبؿ
ؿك ربهقِ ؽبكري ٍ ايزبؿ هغيغي اهي ٍ ثي علىبًِ ؿاكؿ ٍ مبلجبً اگل ثِ َٓكت ميل ؿٍلتي
اًزبم پقيلؿ ،هَىٌ تل ؽَاّـ ثَؿ( .لئًَبكؿ)10: 2002 ،
الجتِ هْن ايٌزبًت ِّ ؿيپلوبًي فوَهي كاّجلؿ ٓله ثلٍلاكي كٍاثظ ثِ هلؿم
رَاهـ ؿيگل كا ؿًجبل ًويٌّـ ،ثلِْ ؿك پي كاثغِ ًبمي ّـىوٌـ ٍ هقغَه ثِ افوبل ًيَف
اًت .يقٌي ّـه ؿيپلوبًي فوَهي ام كاثغِ ًبمي پبيـاك ٍ ايزبؿ ىْن ام ًيبًت،
ىلٌّگ ٍ اكمٍّبي َِّك فبهل كا ثبيـ ؿك عَيَت افوبل ًيَف ٍ تأحيلگقاكي ثل ًگلٍّب
ٍ ٌَّّبي فبهِ هلؿم يِ ربهقِ ٍ تنييل ؿاؿى فَبيـ ،ثبٍكّب ،اًتؾبكات ،كىتبكّب ٍ
ؿيـگبُّبي آًبى ثلاي رلت عوبيتِبى ام ًيبًتّب ٍ هٌبىـ هلي آى َِّك ؿاًٌت ٍ ًِ
ىَظ ثيبى ًيبًتّب ثلاي كًيـى ثِ ًَفي هيبّوًِ( .بّبهَكا ٍ ٍيـ  ٍ 1: 2009ؿيگلاى)
پي ؿك ربيي ِّ كىتبك ٍ ًيبًتّبي يِ ؿٍلت ؽبكري ،احل پقيلىتِ ام كىتبك ٍ
ًگلٍّبي ُْلًٍـاى آى اًت ،ؿيپلوبًي فوَهي هيَُّـ تب ايي ؿٍلت كا ام عليٌ
افوبل ًيَف ٍ تنييل ًگلٍ ُْلًٍـاًَ تغت تأحيل ٍلاك ؿّـ ( ٍلو ٍ كًٍي)4 :2004 ،
گيتِّبي ّبًـٍلينا كاييٍ ،ميل اًجٌ ؽبكد ايبالت هتغـُ ثِ ؽَثي هيتَاًـ ثيبًگل ّـه
ؿيپلوبًي فوَهي ام كاثغِ ًبمي ثبُـ:
ؿيپلوبًي فوَهي يْي ام هَليِّبي عيبتي كاّجلؿ اهٌيت هلي هبًت .هب ؿك آى
ٌّتين ِّ اكتجبط تَأم ثب اعتلام ٍ هِبكّت ثب هلؿم رْبى ثلٍلاك ًبمين تب ًيبًت-
ّبي ؽَؿ كا تجييي ٌّين ٍ ٍـكت آكهبىّبيوبى ; آماؿي ،ثلاثلي ،كىبُ ٍ فـالت كا هٌقْي
ًوبيين .ثـيي ًبى هب هيتَاًين هِبكّتّبي رـيـي كا ثب ُْلًٍـاى ؽبكري ثٌب ًْين ٍ
ثب عوبيت ايـئَلَهيِ ام تلٍكيٌن هَبثلِ ٌّين ( .اينؿي)340-339 :2009 ،
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ثٌبثلايي صٌيي اًتٌجبط هيَُؿ ِّ ّبكّلؿ اًبًي ؿيپلوبًي فوَهي ثلٍلاكي كٍاثظ
ثلٌـ هـت ثب هلؿهبى َِّكّبي ؽبكري ثِ هٌؾَك ايزبؿ ُلايظ ؿكُ هتَبثل ٍ ٌُبًبيي
اكمٍّب ٍ هٌبىـ هِتلُ اًت تب ثٌتل المم ثلاي پقيلٍ ًيبًتّب ٍ ٌَّّبي َِّك
فبهل ام ًَي َِّك ّـه هْيب َُؿ .لقا ثِ ًؾل هيكًـ ؿيپلوبًي فوَهي ثيَ ام آًِْ
ًبؽل ثل «ىلٍٍ» يِ ًيبًت ؽبّ ثبُـ ،ثب افوبل ًيَف ثل تَؿُّبي هلؿم ىلاًَي
هلمّب ٍ گٌتلٍ مهيٌِ گيتگَ هيبى ُْلًٍـاى ٍ ًْبؿّبي يِ َِّك ام ًَيي ٍ ّوتبيبى
آًْب ؿك ؽبكد ام ًَي ؿيگل ًل ٍ ّبك ؿاكؿ ( ًبّبهَكا ٍ ٍيـ ٍ 15 :2009 ،ؿيگلاى)
ة) هـيليت تَٔيلّ :بكّلؿ ؿيگل ؿيپلوبًي فوَهي هـيليت تَٔيل ٍ هـيليت ٍرِْ
َِّكّب ؿك ؽبكد اًت .ايٌِْ يِ َِّك ؿك هغيظ ثيلٍى ام ٍلولٍٍ صِ ٍرِْ ٍ
ربيگبّي ؿاكؿ ٍ صِ تَٔيلي ام آى ؿك افّبى هلؿهبى ؿيگل رَاهـ ًََ هيثٌـؿ ،ثلاي
ؿٍلتولؿاى ىًَالقبؿُ عبئن اّويت اًت ،ميلا ؿك كٍمگبك ًََ آىليٌي ىقبالًِ اىلاؿ ،گلٍُ-
ّبي ميل ؿٍلتي ٍ ًْبؿّبي ربهقِ هـًي ؿك فلِٓ ًيبًت رْبًي ،ؿٍلتّب ثبيـ تَرِ
ٍيوُاي ثِ ثبمتبة ثيلًٍي اٍـاهبت ؽَؿ ٍ ٍاٌَّ اىْبك فوَهي ؽبكري ًٌجت ثِ ايي
اٍـاهبت ؿاُتِ ثبٌُـ .اهلٍمُ ؿٍلتّب ًيِ هيؿاًٌـ ِّ يِ ٌَّ َُّوٌـاًِ هيتَاًـ
ٍرِْ ثييالوللي آًبى كا ثٌيبك اكتَبء ثؾِـ ،اهب هتَبثالً ٌَّّبي ًٌٌزيـُ فَاٍت
ؽٌبكت ثبكي كا ثِ ّولاُ ؽَاّـ آٍكؿ ٍ عجقبً ؽلىيت ٌِّگلي آًْب كا ؿك ًغَط هٌغَِ-
اي ٍ رْبًي تَليل ؽَاّـ ؿاؿً .وًَِ آُْبك تؾليت تَٔيل ثييالوللي يِ َِّك عي
ًبلّبي گقُتِ اٍـام ؿٍلت ثٍَ ؿك عولِ ثِ فلاً ٍ آماك ٍ ٌُْزِ مًـاًيبى فلاٍي ثَؿ
ِّ لغوِ ُـيـي ثِ ٍرِْ ٍ هَجَليت ايبالت هتغـُ ؿك اًؾبك هلؿم رْبى ثِ ٍيوُ ؿك
رَاهـ هٌلوبى ٍاكؿ ًبؽت .صٌبى ِّ ًِليِ ٍيْلي اًتبًـاكؿ ؿك  24هِ ًَُ 2004ت« :
فْيّبي مًـاى اثَمليت آًضِ ام افتجبك ؿٍلت ثٍَ ًنؿ اىْبك فوَهي افلاة ثبٍي هبًـُ
ثَؿ ،ام هيبى ثلؿُ اًت» (.گبى ٍ ًي تل)160 :2009 ،
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ثِ ّويي ؿليل ثبمًوبيي ٍ تلٍيذ تَٔيل هخجت ام يِ َِّك ثِ ًغَي ِّ هَرت اكتَبء
ٍرِْ ٍ ؽٌَُبهي آى ؿك ربهقِ رْبًي گلؿؿ ،رنٍ اّـاه ثٌيبؿيٌي اًت ِّ ام كّگقك
ارلاي ؿيپلوبًي فوَهي ؿًجبل هيَُؿ« .ؿيپلوبًي فوَهي اًبًبً ُْلي ام هـيليت
تَٔيل هلي اًت ِّ ّوِ تالٍّب ثلاي رقة ٍلَة ٍ افّبى ؿيگلاى ثِ ًٍيلِ اثناكّبي
كًوي ٍ ميل كًوي كا ؿك ثل هيگيلؿّ( ».وبى)155 :
ثلاي ؿكُ فويٌتل ّبكّلؿ هـيليت تَٔيل هيتَاى ام ًؾليبت هاى ثَؿكيبك اًـيِوٌـ
پٌبتزـؿگلا اًتيبؿُ ّلؿ .ثَؿكيبك ؿك ّتبة ثبمًوبييّب اؽْبك هيؿاكؿ ِّ ؿك فٔل
پٌبتزـؿ هلم هيبى ٍاٍقيت ٍ ثبمًوبيي ٍاٍقيت ثلؿاُتِ هيَُؿ ٍ رْبى ٍاٍـ ّوبى رْبى
ُجيِ ًبميّب ٍ ثبمًوبيي ّبًت .ثِ ثيبى ؿيگل رْبى پٌبتزـؿ كا ثبيـ رْبى «اثل ٍاٍقي»
ؿاًٌت ِّ ؿك آى اًٌبىّب ًِ ثب ؽَؿ ٍاٍقيت ثلِْ ثب تٔبٍيل ٍ تقبثيل ٍاٍقيت هيًِيٌـ ٍ
هْنتل ،فيٌي ٌٌّـُتل ٍ ٍاٍقيتل ام آى هغٌَة هيَُؿ.
د) افتجبك ثؾِيًَ :هيي ّبكّلؿ ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي اىنايَ افتجبك ؿٍلتّب ؿك
هيبى رَاهـ ؽبكري اًت ِّ هَرت اكتَبء ؽلىيت اٍـام هِلٍؿ آًْب ؿك ًبيل َِّكّب
هيگلؿؿ .يقٌي ّل صَـك كتجِ افتجبكي يِ ؿٍلت ؿك ىلاًَي هلمّبيَ ثبالتل ثبُـ ،ثب
ًَْلت ثيِتلي ٍبؿك ثِ پيِجلؿ ًيبًتّب ٍ اّـاه ؽَيَ ؽَاّـ ثَؿ ٍ ّوتل ثِ ّبكثلؿ
هؾبّل ٍـكت ًؾت اعتيبد پيـا ؽَاّـ ّلؿّ( .وبى)156-155 :
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ؿًتبٍكؿّبي ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي
پي ام ثلكًي ّبكّلؿّبي ؿيپلوبًي فوَهي ًَيي ثبيـ ؿيـ ايي ّبكّلؿّب هيتَاًٌـ
صِ ؿًتبٍكؿّبيي ثلاي هٌبىـ هلي يِ َِّك ؿاُتِ ثبٌُـ .هبكُ لئًَبكؿ ايي ؿًتبٍكؿّب
كا ؿك صْبك هغَك ثل هيُولؿ:
•اىنايَ آٌُبيي هلؿم ثب َِّك هب ( ٍاؿاُتي هلؿم ثِ اًـيِيـى ؿكثبكُ َِّك هب ٍ
كٍمآهـ ّلؿى تَٔيل آًْب ٍ تنييل ؿاؿى فَبيـ ًبهغلَثِبى ؿكثبكُ آى)
•اىنايَ تغٌيي هلؿم ام َِّك هب ( ؽلٌ ثلؿاُتّبي هخجت ٍ ٍاؿاُتي ؿيگلاى ثِ
ايٌِْ هَضَفبت ؿاكاي اّويت رْبًي كا ام هٌؾل هب ثٌگلًـ)
•ؿكگيل ّلؿى ٍ ؿؽيل ّلؿى هلؿم ؿك َِّك هب ( تََيت پيًَـّب ام عليٌ آهَمٍ ٍ
ّوْبكيّبي فلوي ،تلميت آًْب ثِ ايٌِْ َِّك هب كا ثِ فٌَاى يِ هَٔـ رقاة ثلاي
گلؿُگلي ،هغبلقِ ٍ يبؿگيلي ام كاُ ؿٍك ثجيٌٌـٍ ،اؿاُتي آًْب ثِ ؽليـ هغَٔالت هب ٍ
ىْن ٍ تٔـيٌ اكمٍ ّبيوبى)
•افوبل ًيَف (ٍاؿاُتي ُلّتّبي ؽبكري ثِ ًلهبيِگقاكي ؿك َِّك هبٍ ،اؿاُتي
هلؿم ثِ عوبيت ام هَاضـ هب ٍ ٍاؿاُتي ًيبًيَى ثِ پقيلٍ هب ثِ فٌَاى يِ ُليِ
هغلَة) ( لئًَبكؿ)10-9 :2002 ،
ٍيوگيّبي ايلاى ؿك فلِٓ ؿيپلوبًي فوَهي
ثِ عَك ّلي ؿك ًبؽتبك ًيبًي ايلاىًْ ،بؿي ثب فٌَاى ؿيپلوبًي فوَهي ٍرَؿ ًـاكؿ،
اهب پبكُاي ام ىقبليتّبي ثلؽي ًْبؿّب ٍ ًبمهبى ّبي ؿٍلتي ٍ ميلؿٍلتي كا هيتَاى ؿك
صبكصَة ؿيپلوبًي فوَهي تقليو ّلؿ .ثغج ؿيپلوبًي فوَهي ؿك ايلاى ثب فٌَاى
ؿيپلوبًي ىلٌّگي ثيِتل هقٌب پيـا هيٌّـ .الجتِ ؿيپلوبًي ىلٌّگي ثب ؿيپلوبًي
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فوَهي هتيبٍت اًتٍ ،لي ؿك ايلاى ّولاُ ًبؽتي ؿيپلوبًي فوَهي ثب كٍاثظ ىلٌّگي
گٌتلؿُ ،ثِ تََيت ٍـكت ًلم ّوِ هيٌّـ .ثِ ٍيوُ ايي ِّ اًتيبؿُ ام ىلٌّگ ٍ ثِ
ؽـهت گلىتي اثناكّبي ىلٌّگي ؿك ؿيپلوبًي ،هنيتّبي ثٌيبكي ؿاكؿ ٍ ثب هَبٍهت
ّوتلي ًين ؿك رَاهـ ٍ َِّكّبي رْبى كٍثلٍ هيَُؿ .ثِ فالٍُ لغي ؿيپلوبًي
ىلٌّگي ،لغٌي هقتـل ٍ ميلؽٔوبًِ اًت .ؿيپلوبًي ىلٌّگي عتي هيتَاًـ كاُّبي
ٍبثل پقيلٍ ُبؽّْبي اهٌيت هلي يِ َِّك كا ًين اكتَب ثؾِـ .اتيبٍبً ايلاى ثِ ؿليل
ؿاُتي ؿٍ ُبؽِٔ هْن هيتَاًـ پيًَـ ؽَثي ثب ؿيپلوبًي فوَهي ؿاُتِ ثبُـ.
الو) توـى ٍ ىلٌّگ :ام آًزب ِّ ايلاى ؿاكاي توـى صٌـ ّناك ًبلِ اًت ،ام پِتَاًِ
هٌبًت َّيتي ثلؽَكؿاك اًت .تََيت فٌبٓل توـى ايلاى ّوضَى اًغَكُّب ،آيييّبي
ّْي ،مثبى ٍ ىلٌّگ ،ثِ ٍيوُ ؿك هٌبعَي ِّ ؿك عَمُ توـى ايلاى ٍلاك ؿاكًـ ،هيتَاًـ
هَرت ّوجٌتگي ثيِتل هيبى هلؿهبى ايي هٌبعٌ َُؿ .ام رولِ هْوتليي آيييّبي
ايلاًيًَ« ،كٍم» اًت ِّ ثِ فٌَاى هيلاث رْبًي ؿك يًٌََْ حجت ُـُ اًت.
ة) اًالم ٍ ُيقِ :فبهل هَحل ؿيگل ؿك ؿيپلوبًي فوَهي ايلاى ،اكمٍّبي اًالهي ٍ
ُيقي اًت .پي ام ٍكٍؿ اًالم ثِ ايلاى ٍ پقيلٍ آى تًَظ ايلاًيبى ،ىلٌّگ ٍ َّيت
تبمُاي ثِ ًبم ىلٌّگ ايلاًي  -اًالهي ؽلٌ ُـ .تأحيل ايي هَليِ ؿك اثتـاي پيلٍمي
اًَالة اًالهي ؿك ايلاى ثِ ؽَثي هِبّـُ ُـ .ثـيْي اًت ِّ هَليِ تِيـ ٍ اكتجبط
ايلاى ثب ُيقيبى رْبى ،يْي ؿيگل ام تَاًوٌـيّبي ايلاى ؿك فلِٓ ؿيپلوبًي فوَهي
اًت.
ًٌـ اىٌ كًبًِ هلي
ثيبًيِ هأهَكيت
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ًبمهبى ٓـا ٍ ًيوبي روَْكي اًالهي ايلاى ثِ هخبثِ ؿاًِگبُ فوَهي ٍ ثب ثْلُگيلي
ام ٌّل ىبؽل ٍ ًوت ؿّي هَحل ٍ ّبكآهـ آى:
•ام عليٌ ّبًبلّبي كاؿيَيي ٍ تلَينيًَي ٍ ،ثلؽَكؿاك ام كًبًِّبي هزبمي (ُجِْ-
ّبي كايبًِاي ٍ ايٌتلًتي) ٍ هْتَة
•ثب تَليـ ٍ پؾَ ثلًبهِّبي هتٌَؿ آهَمُي ،ؽجلي ٍ اعالؿ كًبًيً ،لگلهي ٍ
تيليغي ٍ...
•ؿك عَمُ اًتبًي ،هلي ،هٌغَِاي ٍ رْبًي
•ثب هؾبعجبى گٌتلؿُ افن ام ايلاًيبى ؿاؽل ٍ ؽبكد ام َِّك ،ىبكًي مثبًبى آًيبي
هيبًِ ٍ ُجِ ٍبكُ ،هٌلوبًبى رْبى ٍ ؿيگل ُْلًٍـاى ربهقِ رْبًي.
هأهَكيت «هـيليت ٍ ّـايت ىلٌّگ ٍ اىْبك فوَهي ربهقِ» كا ثل اًبى «اّـاه
ّالى» ميل ثل فْـُ ؿاكؿ:
 -1تقويٌ ٍ اكتَبي «هقلىت ٍ ايوبى كٍُي ثيٌبًِ» « ،اؽالً ىبضلِ» ٍ «كىتبك ؿيٌي
ؽبلٔبًِ» آعبؿ ربهقِ ٍ عيؼ ٍ افتالي «ىلٌّگ ٍ َّيت ايلاًي ـ اًالهي»
 -2كيِِ ؿاك ّلؿى ٌُبؽت ٍ ثبٍك فوَهي ثِ «اكمٍّبي ٍ ثٌيبىّبي ىْلي اًَالة ٍ
ًؾبم اًالهي» ٍ «ٍاليت ىَيِ»
 -3هًَٔيت ثؾِيـى ثِ افّبى فوَهي ربهقِ ؿك ٍجبل تأحيلپقيلي ام هَد هؾلة
«تْبرن ىلٌّگي ٍ ىْلي» ثيگبًِ ٍ ثِ ٍيوُ «ًَْالكينم»« ،گلايَّبي الغبؿي ٍ هبؿي»
ٍ ىلٌّگ «ليجلالينم ملثي»
 -4اىنايَ ثبٍك فوَهي ًٌجت ثِ «آبلت ٍ پبيگبُ هلؿهي» ٍ «ّبكآهـي» ًؾبم
روَْكي اًالهي ايلاى ؿك ؿاؽل ٍ ؽبكد ام َِّك
 -5ايزبؿ «اًگينُ هلي»ّ« ،وگلايي ٍ ّوْبكي فوَهي» ؿك رْت اىنايَ «اٍتـاك،
ٍعـت ٍ اهٌيت هلي»

77

ىٔلٌبهِ پوٍَّّبي ًيبًي ٍ ثييالولليً ،بل پٌزنُ ،وبكُ ّيـّن ،مهٌتبى1392

 -6ايزبؿ «اهيـ»ًِ« ،بط»« ٍ ،ؽَؿثبٍكي هلي» ؿك رْت «ًْضت ًلم اىناكي ٍ تَليـ
فلن» ٍ «كُـ ٍ تًَقِ ىلٌّگي ،ارتوبفيً ،يبًي ٍ اٍتٔبؿي» َِّك
 -8كٌٍُگلي ّوِ ربًجِ ؿك ؽَّٔ «اًتقوبك ىلاًَ» ٍ ايزبؿ «ّوگلايي ٍ
ّوجٌتگي فوَهي» ؿك هيبى هٌلوبًبى رْبى ؿك كاًتبي عيؼ «هٌبىـ رْبى اًالم» ٍ
هَبثلِ ثب تجلينبت هؾلة كًبًِّبي ثيگبًِ ؿك رْت تضقيو صْلُ اًالم ٍ ًؾبم روَْكي
اًالهي ؿك ًغظ ثلٍى هلمي.
ؿك اييبي هأهَكيت ىًَ اّن «آَل ٍ اكمٍّبي عبّن ثل كًبًِ هلي» فجبكتٌـ ام:
 -1عبّويت اكمٍّبي ايلاًي ،اًالهي ٍ اًَالثي ثل توبهي ًيبًتگقاكيّب ،ثلًبهِ-
كيني ّب ٍ تَليـات
 -2اهيي ًؾبم ٍ هَكؿ افتوبؿ هلؿم ٍ پل اكتجبعي هٌتغْن هيبى آعبؿ ربهقِ ٍ
هٌئَالى ًؾبم ٍ تٌْيل ٌٌّـُ كاثغِ ّوـالًِ ٍ ٓويوبًِ هلؿم ٍ ؿٍلت
 -3تَرِ ثِ ًيبم ،هٔلغت ٍ هيل هؾبعت ؿك اهل ًيبًتگقاكي ٍ ثلًبهِ ًبمي
 -4كفبيت آَل ٍ اكمٍّبي علىِاي ،ىٌيٌّ ،لي ٍ ّبكٌُبًي ؿك تَليـ ثلًبهِّب
 -5كفبيت ثيعلىي ؿك عَمُ كٍبثتّبي ًيبًي رٌبطّبي ؿكٍى ًؾبم ٍ عبّويت
هٔبلظ ًؾبم ٍ هلؿم ؿك ايي عَمُ
 -6اعتلام ثِ ىلٌّگ اٍَام ٍ عَايو هؾتلو هَرَؿ ؿك َِّك ٍ پلّين ام ّل گًَِ
تقليض ٍَهي ،هقّجي ٍ ؿيٌي ؿك كاًتبي عيؼ ٍعـت ،يْپبكصگي ٍ اًٌزبم هلي
 -7تَرِ ثِ توبهي آعبؿ ربهقِ ثِ فٌَاى هؾبعجبى كًبًِ هلي ُبهل اٍِبك ،اٍَام،
رٌٌيت ،عجَبت ًٌي ٍ گلٍُّبي تغٔيلي هؾتلو
 -8پبًـاكي ام ؽظ ٍ مثبى ىبكًي ٍ هيلاث ّْي ىلٌّگ اًالهي ـ ايلاًي ٍ تبكيؼ
ّْي ايلاى مهيي
 -9كفبيت آماؿي ثيبى ٍ ًِل اىْبك ٍ تضبكت آكاء ثب كفبيت هَاميي اًالهي ٍ هٔبلظ
َِّك
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 -10ؿيبًت ٍ هقٌَيتٓ ،لظ ٍ ًَؿؿًٍتي ،فـالت ٍ ثلاثلي ٍ عوبيت ام هٌتضقيبى ٍ
اهت اًالهي ؿك فلِٓ رْبًي.
آًيت ٌُبًي ؿيپلوبًي كًبًِاي ٓـا ٍ ًيوب
ؿك گيتگَ ثب هتؾٔٔبىّ ،بكٌُبًبى ٍ هٌئَالى ؿيپلوبًي ٍ كٍاثظ ثييالولل ٍ ًين
هتؾٔٔبىّ ،بكٌُبًبى ٍ هٌئَالى كًبًِاي َِّك ثِ هَاكؿي ؿكثبكُ آًيت ٌُبًي
ؿيپلوبًي كًبًِاي روَْكي اًالهي ايلاى ٍ صلايي ثِ ًتيزِ ًلًيـى تالٍّب ثلاي
ارلاي يِ ؿيپلوبًي كًبًِاي هَحل ؿك َِّك اُبكُ ُـ ِّ ؿك ايي ثؾَ ام ؿٍ ماٍيِ ؿيـ
«فولْلؿ كًبًِّب ؿك اكتجبط ثب ؿيپلوبًي ٍ ًيبًت ؽبكري َِّك ٍ فولْلؿ ؿًتگبُ
ؿيپلوبًي ٍ ًيبًت ؽبكري َِّك ؿك اكتجبط ثب كًبًِّب» ثِ َٓكت ىْلًت ٍاك ثِ آًْب
اُبكُ هي َُؿ.
آًيت ٌُبًي ؿيپلوبًي كًبًِاي َِّك ام ماٍيِ ؿيـ «فولْلؿ كًبًِّب ؿك اكتجبط ثب
ؿيپلوبًي ٍ ًيبًت ؽبكري َِّك»
 گبّي ثِ ؿليل فولْلؿّبي رٌبعي كًبًِ هلي ،ؿيپلوبًي كًبًِاي ،هبًقي ثلايؿيپلوبًي ؿٍلتي اًت.گلصِ كًبًِ هلي فوَهبً ؿك صبكصَة ًَغِ ًؾلات ًؾبم علّت
ّلؿُ؛ اهب گبّي ّن فـٍل ؿاُتِ اًت.
 كًبًِ هلي ٌَّم ام پيضيـگي ٍ پؾتگي المم ثلؽَكؿاك ًيٌت ،ثٌبثلايي املت ثَِٓكت ثًَ تجلينبتي ٍماكت ؽبكرِ فول ّلؿُ ٍ ثِ كاعتي ؿًت ؽَؿ كا كٍ هي ٌّـ.
 ّل كًبًِاي ؿك پلًٍِ تأحيلگقاكي ٍ اٌٍبؿ هؾبعت ثبيـ ىلايٌـ ؽبٓي ُبهل هيَْمًبمي ،رليبى ًبمي ٍ ًْبؿ ًبمي كا عي ٌّـ ِّ ؿك هَكؿ كًبًِ هلي هقوَالً ايي صلؽِ
ٍ ىلايٌـً ،بٍْ اًت.
 ًـاُتي ؽجلًگبكاى ثييالوللي ٍ پلاٌّـُ ّبكي ؿك عَمُ ؿيپلوبًي فوَهي َِّك ٍؿك ًتيزِ آى ؿيپلوبًي كًبًِاي ثبفج ُـُ ؿيپلوبًي كًبًِاي هَحلي ًـاُتِ ثبُين.
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 كًبًِ ثلاي اًزبم ّبك علىِاي ،ثلًبهِكيني ًـاُتِ ٍ ؿك ًتيزِ ؿصبك ثبميّبيَّصِ هيَُؿ.
آًيت ٌُبًي ؿيپلوبًي كًبًِاي َِّك ام ماٍيِ ؿيـ «فولْلؿ ؿًتگبُ ؿيپلوبًي ٍ
ًيبًت ؽبكري َِّك ؿك اكتجبط ثب كًبًِ ّب»
 هتَلي ًبمهبىؿّي كًبًِّب ثلاي عضَك ؿك فلِٓ ًيبًت ؽبكري هِؾْ ًيٌتٍ ؿك ًتيزِ عـٍؿ ايي اهل ّن هِؾْ ًيٌت ،گبّي كًبًِّب ؿك هٌبئل هْن هـاؽلِ هي-
ٌٌّـ ٍ گبّي ؿك هٌبئل رنئي هتٍَو هيًَُـ.
 ؿيپلوبًي كًبًِاي ؿك ايلاى تقليو ُـُ ٍ ّوبٌّگ ًيٌتّ .وضٌبى ىبٍـ يِؿيپلوبًي ّـايت ُـُ هتولّن ٌّتين.
 كًبًِّبي ايلاًي ثِ ؿاليلي هبًٌـ ّنّبكي ٍ ثلٍّلاًي ؿك عَمُ ؿٍلتي ،فـماًتيبؿُ ٍ افتوبؿ ثِ ًيلٍّب ٍ هـيليتّبي ميل ايلاًي ،هِْالت ًيبًي ٍ ًجَؿ هـيليت
ٓغيظ ثل ُجِّْبي كًبًِاي ثِ ٍيوُ ؿك ؽبكد ام َِّكً ،تَاًٌتِاًـ عضَك تأحيلگقاكي
ؿك فلِٓ ًيبًت ؽبكري ؿاُتِ ثبٌُـ.
 تالٍ ؿًتگبُ ؿيپلوبًي ،تقبهل ثب كًبًِّب ٍ تَريِ آًْب ؿكثبكُ اٍـامّبي ًيبًتؽبكرِ اًت؛ كًبًِّب تب ثِ عبل صبكصَة هـًٍي ثلاي ُلّت ؿك عَمُ ؿيپلوبًي
ًـاُتِاًـ.
 كًبًِ ربيگبّي ثلاي ًيَف ؽبكريّب ثِ عٌبة آهـُ ٍ ؿك ًتيزِ ّوتل ثِ كًبًِاّويت ؿاؿُ هيَُؿ.
 كًبًِّب ثِ عـ ّبىي ؿك ؽـهت ؿيپلوبًي ثَؿُاًـ؛ اهب ؿك هَبثل ؿًتگبُ ؿيپلوبًيپبًؼ هٌبًت ٍ ؿك عـ ٍ اًـامُ كًبًِّب ثِ آًْب ًـاؿُ اًت؛ هخالً ّوضٌبى ٍكٍؿ ؽجلًگبكاى
ثِ عَمُ ٍماكت ؽبكرِ ثلاي ٌّت ؽجل ثٌيبك ًؾت اًت ٍ ىَظ ؿك مهبى افالم ًؾل ،ام
كًبًِّب ؿفَت هيَُؿ؛ ٍماكت اهَك ؽبكرِ ثِ ٍـكي ثٌتِ فول هيٌّـ ِّ ًويتَاًـ
عله ؽَؿ كا ثِ گٍَ رْبًيبى ثلًبًـ.
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 ًْبؿ هٌتَل ٍ ٍاعـي ثلاي عَمُ ؿيپلوبًي كًبًِاي ؿك َِّك ٍرَؿ ًـاكؿ.ٍماكت ىلٌّگ ٍ اكُبؿ اًالهي هزَم هيؿّـٍ ،ماكت اهَك ؽبكرِ ثِ ؿًجبل اًتيبؿُ ام
كًبًِ ّبًت ًٍ( ...لغبًي ىل ٍ ؽبًناؿُ)43 :1387،
كاّْبكّبي پيٌِْبؿي
الو) تََيت ثٌيِ اعالفبتي ٍ ؽجلي ؽَؿ ،ثِ ايي هيَْم ِّ ّيشگًَِ ؽأل ؽجلي ثلاي
ًَء اًتيبؿُ ثيگبًگبى ىلاّن ًٌْـ.
ة) تََيت ثٌيِ تجلينبتي ؽَؿ ،ثِ ايي هيَْم ِّ توبهي اهْبًبت ٍ تَاًبييّبي ؽَؿ كا
ؿك يِ هٌيل ؽبّ ٍ آى ّن ثب اًتلاتوي ٍاٍـثيٌبًِ ثِ ّبك گلىتِ ٍ ام پلاٌّـُّبكي ،تقـؿ
ٍ تٌَؿ ثيهَكؿ ثْبّـ؛ يقٌي ؿاُتي يِ ُجِْ ّبكآهـ ،ؽيلي ثْتل ام ؿُّب ُجِْ ثيتأحيل
ؽَاّـ ثَؿ.
د) اٍل ،اًتيبؿُ ام ُيَُّبي ضـ تجليل ِّ ؿك ايي كاًتب هيتَاًـ توبهي تجلينبت
ؿُوٌبى كا كٓـ ٌّـ ٍ ًپي ثلاي يْبيِ آًْب رَاثيِ يب فْيالقولي اكائِ ؿّـ ٍ ؿٍم،
اًتيبؿُ ام ؽلىيتّبي كًبًِّبي هلي ٍ ىلاهلي َِّكّبي ؿيگل ؿك رْت اعَبً عٌ
ؽَؿ ٍ تٔغيظ ًگلٍّبي هٌيي ٍ ّبفة فليِ ؽَؿ.
س) ىلاّن ّلؿى ًبمٍّبك المم ثلاي ايزبؿ اروبؿ هلي ثيي ًؾجگبى ؿك ًغظ ّالى ٍ
ّوبٌّگي آًبى ثب ؿيپلوبًي َِّك ٍ كٓـ ّلؿى فلِٓ رْبًي ثِ هٌؾَك ثْلُ ثلؿاكي ام
ىلٓتّبي ًَؽَْك.
ط) اًتيبؿُ ام اثناكّبي آهَمُي ٍ پوٍِّي ؿك كاًتبي ثَهي ّلؿى ًيبًت ؽبكري
تقبهل هغَك ٍ ىلٓت ًبم ؿك فلِٓ رْبى هتنيل ًٌَّي.
ثلؽي ام كاّْبكّبي پيٌِْبؿي تًَظ كئيي كًبًِ هلي ؿك ًٌِت اىٌ كًبًِ 38
 ثلگناكي ّلًيّبي آماؿ اًـيِي ،تٌْيل عضَك ًؾجگبى ثلاي علط ؿيـگبُّبيهتيبٍت ؿك كًبًِ ٍ تَِيٌ ؽَاّ ؿك رْت اييبي ًََ هلرقيت ؿك ربهقِ ،ام
كاّْبكّبي كًبًِاي آگبّي ثؾِي ؿك ؽَاّ ٍ ًؾجگبى اًت.
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ايزبؿ اًگينُ ٍ فالٍِ ثلاي تيْل ،اىنايَ ًَاؿ كًبًِاي ٍ تغليل اؽجبك ،آهَمٍ صگًَگي
اًتؾبة هغتَا ،تَرِ ثِ اثقبؿ هؾتلو رٌگ ًلم ،آهَمٍ فوَهي عًََ ُْلًٍـي ٍ
َُّيبكًبمي هؾبعجبى ثلاي تأهيي هٌبىـ ٍ هٔبلظ ىلؿي ٍ روقي ام كاّْبكّبي كًبًِاي
آگبّي ثؾِي ثِ فوَم اًت.
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هٌبثـ:
 ؿكٍيَ ،كضبؿاؿ (ّ ،)1381تبة آهليْب (ٍ :)6يوُ ؿيپلوبًي فوَهي ؿك آهليْب ،تْلاى:هؤًٌِ ىلٌّگي هغبلقبت ٍ تغَيَبت ثيي الوللي اثلاك هقبٓل تْلاى63.ّ ،
 ّبًتلن ،هبًَئل ،)1380(،فٔل اعالفبتٍ -ـكتَّ -يت ،تلروِ عٌيي صبٍٍُيبى،تْلاى :اًتِبكات علط ًَ.377 ّ ،
هَبالت
 ًبًبًي ،عجيت 25 ،اكؿيجِْت ( ،)1384ؿيپلوبًي هلي؛ ّبكآهـّ ،بكثلؿي ٍهتغَلٍ ،يوُ ًبهِ هٌَِكُ ،وبكُ. 60
 ًلغبًي ىل ،هغوـ ،)1387( ،ؿيپلوبًي كًبًِاي ،تغليل كاثغِ كًبًِّب ٍ ًيبًتؿك ًؾليِّبي هؾتلو هزوَفِ هَبالت ؿيپلوبًي كًبًِ  ،تْلاى :هقبًٍت پوٍَّّبي
ىلٌّگي ٍ ارتوبفي هزوـ تِؾيْ هٔلغت ًؾبم.43 ّ ،
 ًين ثل ،كضب ،ثْبك(ّ ،)1385بك ٍيوُّبي ؿيپلوبًي هـكى ؿك كٍاثظ ثييالوللي:تأحيلگقاكيّب ٍ تأحيلپقيليّبي هتَبثل ،ىٔلٌبهِ ًيبًت ؽبكريً ،بل ثيٌتنُ ،وبكُ .1
 ٓبلغي اهيلي ،كضب ،)1387( ،ؿيپلوبًي كًبًِاي ،هزوَؿ هَبالت ،تْلاى؛ هزوـتِؾيْ هٔلغت ًؾبم پوٍِّْـُ تغَيَبت اًتلاتويِ.
 ًبٓلّ ،بؿيبى ٍ اىٌبًِ ،اعـي ،)1388( ،ربيگبُ هيَْهي ؿيپلوبًي فوَهي ،ىٔلٌبهِثييالوللي كٍاثظ ؽبكري هلّن تغَيَبت اًتلاتويِ هزوـ تِؾيْ هٔلغت ًؾبمً ،بل
اٍلُ ،وبكُ .90ّ ،3
ًٌِ -ت اىٌ كًبًِ ًي ٍ ِّتن هَكػ .93/06/4
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