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 سازی پایدار مبتني بر عدالت اجتماعيراهبری ملت
 

 3اكغش ػٔذآتادی ٓلی - 2ًاّشی ٌٓاس غضالِ - 1اكغش پَسٓضتٓلی
 

 7/3/99تاسیخ دسیافت: 

 95/4/99 تاسیخ تلَیة:

 
 چکيده

ّاا   دّی ٍ تـکيل هلت ی َٓاهل هؤحش تش ػاخت ّای هتٔذدی تِ هخاتِ دس ًَل تاسیخ، پذیذُ

تاَاى تاِ ػاشصهيي، صتااى، هازّة،       تشیي ایي َٓاهل های  اًذ؛ اص رولِ هْن هذًِش قشاس گشفتِ

ایذئَلَطی ٍ ًظاد هـتشک اؿاسُ کشد. ٍلی تاسیخ گَاُ آى اػت کِ دس هاَاسد تؼاياس،   تاسیخ، 

گياشی  ّایی ؿکل گشفتٌذ کِ پایذاس ًواًذًذ. اگش هثٌاای ؿاکل   تا ٍرَد چٌيي الضاهاتی، هلت

ای دال تش اّويت یکی اص َٓاهل رکش ؿذُ تاؿذ، حذاقل یک هَسد ًقن  ّا كشفاً گضاسُ هلت

ًوایذ. پظٍّؾ حاهاش تاا    ی هَسد ًِش سا اتٌال هی ّای فشهيِ گضاسُتاسیخی ٍرَد داسد کِ 

تاا سٍؽ تلليال هتاَى ٍ     ی، پظٍّی تااسیخی ٍ تسؼايش   گشایاًِ، هوي اقذام سٍیکشدی اتٌال

ِ    ی غيش گشدآٍسی اًالٓات تِ ؿيَُ تاِ رکاش یاک یاا چٌاذ      ، ای ٍ اػاٌادی  هؼتقين کتاتخاًا

ِ  هَسدکاٍی، كشفا ِ  ی هاَاسد ًقان تاشا    ً تِ هخاتا پاشداصد. ػا غ    ی اٍل های  ی اتٌاال فشهاي
                                                            

 .(Pourezzat@ut.ac.ir)گشٍُ هذیشیت دٍلتی داًـگاُ تْشاى ٍ ٓوَ ّيأت ٓلوی داًـياس . 1
    .(Gha_taheri@yahoo.comداًـگاُ ٓالهِ ًثاًثایی ) دکتشی هذیشیت دٍلتی. 2
 .Alisadabadi@ut.ac.ir). داًـزَی کاسؿٌاػی اسؿذ هذیشیت دٍلتی داًـگاُ تْشاى )3

 الوللیفللٌاهِ تلقيقات ػياػی ٍ تيي
 داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿْشها

 1 - 22/ كق  1391 تاتؼتاى - یاصدّنؿواسُ 
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 ٓاذالت  هلَس ی هلت تش گشدد کِ تَػِٔ ػاصی صهاًی پایذاس هی کٌذ کِ هلت گيشی هی ًتيزِ

ػاصی ًِيش ػشصهيي، صتااى، هازّة ٍ ایاذئَلَطی    ارتوآی ٍ تش هثٌای َٓاهل هؤحش تش هلت

ػااصی پایاذاس    لات ػاصی فقي صهاًی تِ ه هـتشک تاؿذ؛ تِ ٓثاست دیگش َٓاهل هؤحش تش هلت

هخاال   ّای تِ دػت آهذُ، تش اػاع دادُتاؿٌذ.   اًزاهذ کِ ایي َٓاهل تا ٓذالت اريي ؿذُ هی

تاَاى آى سا سد کاشد. تٌااتشایي تاِ ًِاش       ی دٍم یافت ًـذ؛ دس ًتيزِ ًوی ًقوی تشای فشهيِ

ی ػااص  هلت فشاگشد تٌذی كَست ای، راهِٔ پایذاسی ّش َٓاهل تشیي هْن اص سػذ کِ یکی هی

اػت؛ ٓذالتی کِ اهکاى حيات آصاد، اخالقای ٍ سٍ   ارتوآی ٍ ادساک اص آى ٓذالت هلَس تش

  ّا فشاّن آٍسد. ّا، ًظادّا ٍ صتاىی اقَام، فشقِ تِ تکاهل سا تشای ّوِ

 ػاصی پایذاس. ػاصی، ٓذالت ارتوآی، هٌاصٓات تاسیخی، هلتهلت های کليدی: واصه

 
 مقدمه 

ػاصی     ػاصی هـاّذُ کشد. اكٌالح هلت تَاى دس هيل اٍ تِ هلت تـش سا هی یاتی َّیتًياص تِ 

 ِ ای، کٌتاشل اه شیاليؼاتی، هاذیشیت هٌاصٓاات،      دس استثاى تا هَهَٓاتی ّوچَى حثات هٌٌقا

گياشد.   گزاسی تَػِٔ هَسد اػتسادُ قاشاس های   رلَگيشی اص تشٍص هٌاصٓات ٍ حتی دس ػياػت

گياشی ٍاحاذّای ػياػای     ی هٌـاء ؿاکل  ّا تِ هخاتِياتتذا ٌّگاهی کِ تلج تسکيک ػشصهي

هزضا هٌشح گشدیذ، هَهَّ هلت ًيض تِ هياى آهذ تا هشدم ّاش ػاشصهيي تتَاًٌاذ خاَد سا دس     

تاَاى ّاش هلات سا     قالة یک ارتواّ تخيلی، یک هلت ٍاحذ تلاَس ًوایٌاذ؛ تٌااتشایي های    

ؿٌاػاٌذ ٍ   تسکياک ًوای  ی آوا سا تِ  ارتوآی تخيلی داًؼت کِ ّش چٌذ آوای آى، تقيِ

تيٌٌذ، اها تلَس تٔلق تِ یک ارتوااّ گؼاتشدُ سا دس رّاي خاَد      ی آًْا یکذیگش سا ًوی ّوِ

 اًذ ٍ تش ایي تاٍسًذ کِ ّوگی ٓوَ یک هلت ٍاحذًذ. پشٍساًذُ

ِ ػاصی، تِ اقَام، ًظادّا ٍ دیگش گشٍُدس رشیاى هلت ّاای ایزااد    ی ػااصُ  ّا، تِ هخاتا

ّای چٌاذ فشٌّگای کاِ تواويي      هـیؿَد ٍ خي ت تخـيذُ هیکٌٌذُ اتلادی کالى، سػوي
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 3...  /    سازی پایدار مبتىی بر عدالت اجتماعی راهبری ملت

یاتٌاذ. الثتاِ ٓاذم     ّاػت، هـشٍٓيت های  ی حقَق فشٌّگی، اسصؿی ٍ ٌّزاسی اقليت کٌٌذُ

ی  دٌّاذُ  ّا، هزاّة، تاٍسّا ٍ صتاى هـتشک ٍ پافـاسی ّش یک اص اقَام ؿاکل ٍرَد اسصؽ

خَد، هَرة تاشٍص ًآَی    یک هلت تشای حسَ صتاى هادسی ٍ ارشای ػٌي ٍ آداب تاػتاًی

ؿَد ٍ حتی هوکي اػت تاِ تلاشاى    ًاّوؼاًی ٍ تؤيف َّیت هـتشک ٍ اًؼزام هلی هی

تَاى تِ كَست آهشاًِ ٍ دػتَسی تِ ایزااد ّوااٌّگی هيااى     هـشٍٓيت هثذل ؿَد؛ اها ًوی

رَیاًِ تَػي ٓاهِ، تلقق یاتذ، تِ  ػاصی تایذ داًٍلثاًِ ٍ هـاسکتاقَام پشداخت؛ تلکِ هلت

ای کِ هلتی تا َّیت هـتشک ٍ هتْٔذ تِ َّیت خَد، هؼتوشاً تِ ٍرَد آیذ ٍ خاَد سا   ًِگَ

       ِ ی اػاکٌذس، هاشدم اص    ؿٌاػایی کٌذ. دس تاسیخ ایاشاى چٌايي آهاذُ اػات کاِ ٌّگاام حولا

اًاذ ٍ ایاي اٍهااّ دس دٍساى     ی هْاروااى یًَااًی ًاساهای تاَدُ     حکوشاًاى ایشاًی تِ اًذاصُ

ّای تٔذ تکشاس ؿذُ اػت، تٌاتشایي کـَس دچاس  س، ٍ افغاى دس قشىی آشاب، هغَل، تاتا حولِ

ّاای هَراَد خاَد     ای رذی تشای حساَ حکَهات   فشٍپاؿی ؿذ؛ صیشا هشدم دليل ٍ اًگيضُ

 ًذاؿتٌذ.   

هٔوَالً دس ایي رَاهْ، َٓاهل هتٔذدی هاًْ حلَل تِ ارواّ ٍ اتساق ًِاش ٓواَهی   

تاشیي َٓاهال اػات. تاذیي      تشیي ٍ هْن شبؿًَذ؛ ؿيَّ تثٔين ٍ ًاتشاتشی، یکی اص هخ هی

سا تاِ   1ًيشٍکااّی  ًيشٍصایی، ًَٓی ًيشٍی دافِٔ ٍ ّان  تشتية تـکيل هلت تِ رای ایزاد ّن

 کٌذ. ػيؼتن ارتوآی تلويل هی

ی اكااَل اػاػاای توااويي پایااذاسی   ریاال تااِ هخاتااِ 2ی تٌاااتشایي اكااَل هَهاآَِ

 گيشًذ: ػاصی هذًِش قشاس هی هلت

ی آًااى دس فشاگاشد    تلقی هخثت ٓاهِ اص ٓذالت اػت کِ ػثة هـاسکت داًٍلثاًِ .9

ػااصی پایاذاس سا تاِ اسهغااى      ؿَد ٍ ایاي هـااسکت داًٍلثاًاِ، هلات     ػاصی هی هلت

 آٍسد.  خَاّذ

                                                            
1. negative synergy 
2. axiom 
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ی هشدم راهِٔ اص ٍهْ هَرَد ساهای   گشدد کِ، ٓاهِ ػاصی صهاًی پایذاس هی هلت .2

 تاؿٌذ ٍ دس آى احؼاع آػایؾ ًوایٌذ. 

 
 های پضوهطی  الؤس

 تَاى تِ ؿشح صیش فْشػت کشد: تشیي ػؤاالت ایي پظٍّؾ سا هی هْن

ی یک  ؿًَذ ٍ تش آى هثٌا خَد سا تِ هخاتِ یک هلت تش چِ هثٌایی دٍس ّن روْ هی .9

 پزیشًذ؟ هلت هی

هلت سا تایذ تا چِ ّذفی ٍ تش چِ هثٌایی ؿاکل داد کاِ تشآیٌاذ ایاي تاالؽ، تاِ        .2

 شدد؟ػاصی پایذاس هٌزش گ هلت

 
 مزور ادبيات پضوهص

ؿاَد.   ػاصی تشای تَكايف ّوگشایای ٍػايْ هااتيي دٍلات ٍ راهٔاِ اػاتسادُ های         اص هلت

 (.Bendix, 1977: 86ی هلل تِ یک ؿکل ًيؼت ) ػاصی تشای ّوِ هلت

ػاصی هٌشح  پظٍّـگشاى ًِشیات هتساٍتی دس ساتٌِ تا َٓاهل هؤحش تش هلت

هثٌای فشٌّگ ٍ هزوَِٓ اسصؿی خاف کِ دس ی هلت تش  اًذ؛ تالؽ تشای تَػِٔ کشدُ

ّای اسایِ ؿذُ  حل یک راهِٔ ًاهتزاًغ ٍ هتکخش هقثَليت ّوگاًی داسد یکی اص ساُ

 (. Liebenberg & Venter, 1999: 22-38) اػت 

ای کِ دس  ّای تاتِٔ ّا ٍ ػٌي گشٍُتَاى هوي احتشام تِ تاٍسّا، اسصؽ ّوچٌيي هی

ی ٓول  کٌٌذ، ّذفی ٍاحذ سا ػشلَحِ فٔاليت هی هشصّای هللَس یک کـَس صًذگی ٍ

دٍلت ٍ هللقات -ی اتثاّ آى ػشصهيي ٍ هلت قشاس داد ٍ تا دس ًِش گشفتي هسَْم هلت ّوِ

(؛ A. J., 1997: 91-7ػاصی اقَام، تِ اًؼزام ٍ ٍحذت هلی دػت یافت )آى، اص ًشیق هلی

ّایی ّوچَى  تلقق اسصؽ ی آحاد راهِٔ تشای ی آى، هـاسکت ّوِ راًثِ ٍحذتی کِ الصهِ
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ی اقَام ٍ  اػتقالل ٍ آصادی اػت؛ هـاسکتی هٌَٔف تِ چـن اًذاص هٌلَب ٍ هقثَل ّوِ

 (.Nelson et al, 2001: 654-5اتثاّ راهِٔ)

ّای َّیت هلی ٍ اتلاد ّوگاًی ًقـی  هوي ایٌکِ صتاى ًيض دس تٔييي هـخلِ

ات، ٍرَد صتاًی ٍاحذ کاِ  کٌذ؛ دس ٍاقْ تشای دسک تٔاسهات ٍ هـتشک اػاػی ایسا هی

 ِ ای ٍاحاذ، هسْاَهی ٍاحاذ سا تاِ      هـکالت استثاًی ٍ تٔاهلی سا سفْ کشدُ ٍ اص هقَلا

ارّاى ٓاهِ هتثادس کٌذ، هشٍسی اػت؛ اص ایي سٍ ؿایذ تتَاى ٍراَد صتااى هـاتشک سا    

 اًاذاص هـاتشک داًؼات   ی ّواٌّگی ٍ ٓاضم هلای تاشای تلقاق ّاذف ٍ چـان       هقذهِ

(Caviedes, 2003: 249–68 & Hailemariam  et al, 1999: 475-93.) 

ِ تَاى گست کِ هلت دس هزوَّ هی  ای هؼاتوش، چٌاذ تٔاذی ٍ پيچياذُ      ػاصی ٍُيسا

گيشد  تشیي هؼایل ارتوآی رَاهْ ًَیي، هذًِش قشاس هی اػت ٍ دس ٓيي حال، دس ؿواس هْن

(Stephenson, 2005: 84).  

ػاصی دال تش تالؿای اػات   هلتًِشاى تش آًٌذ کِ دس ٓلش حاهش،  تشخی اص كاحة

تاَاى   پازیشد؛ تٌااتشایي های    ّاایی دهاَکشات ٍ ایواي كاَست های      کِ تِ هٌَِس خلق دٍلت

ػااصی داًؼات کاِ هَراة اًؼازام ٍ      دهَکشاتيضُ کشدى سا تخـای هاؤحش اص فشاگاشد هلات    

 (. Hippel, 2000: 96ؿَد ) ّواٌّگی هی

ّواٌّگی فشاگيش، اص چٌاذ ًشیاق   ػاصی ٍ ایزاد هوي ایٌکِ تلکين اتلاد هلی، هلت

 اهکاى پزیش اػت:

 ِ ی دهَکشاتياک، هـااسکت ٍ توْياذ ؿاشایي چٌاذ كاذایی ٍ آصادی تيااى          ا تَػأ

(Bendix, 1997: 81; Pye, 1966: 33-45؛) 

 (.Deutsch, 1963: 7-8ی هذًی ٍ تقَیت ًْادّای دهَکشاتيک ) تَاًوٌذػاصی راهِٔ -

ّای گًَاگَى ٍ هتوایضی کاِ دس راهٔاِ    گشٍُ ّای اقَام ٍ ّواٌّگ ًوَدى فٔاليت -

 (. Francis, 1968; Sheth, 1989: 619-26فٔاليت داسًذ )
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 (.Hamburg, 2002: 385-9اػتقشاس اهٌيت ) -

ّای دیگشاى ٍ تالؽ تشای دسک دالیال اًتقاادات آًااى، ؿٌاػاایی      ا تَرِ تِ دیذگاُ

تالؽ تشای فایق آهذى ٍ   هـکالت دسًٍی ٍ تشًٍی اتلاد هلی ٍ تـخيق هَاًْ آى

 تش ایي َٓاهل.

ِ  ّا دس ػٌلی ٍػيْ،ی اهکاى تثادل ًِشّا ٍ ایذُ تَػِٔ  - ػااصی  تالؽ تشای صهيٌا

ِ  تلقق ارواّ ٍ اتساق ًِش ّوگاًی  ٍ اػتسادُ اص سػاًِ ی استثاًاات   ّا تاشای تَػأ

(Hippel, 2000: 104-10.) 

ػاصی، ًقـی احشگزاس داسًذ ّا، دس تشخی اص ػٌَح ٓوليات هلتّش یک اص ایي هؤلسِ

ّا ٍ اّذاف آتی، تَاى رْت حلَل تِ سػالت دّذ کِ هی ٍ ٍرَد ّش یک، ایي ًَیذ سا هی

 افضایی تيـتشی اهيذٍاس تَد. تِ ّن

ی  دس حااَصُ ػاااصی پایااذاس ٓااذالت ارتوااآی ٍ هلااتی ساتٌااِ هؼااتقين  دس صهيٌااِ

 (.;Dobbins, 2005: 24 Erstboll, 2001: 17-8)ّای قاتل تأهلی ٍرَد داسد  الوللی، کاس تيي

ويت ساتٌِ ٍلی ٓلی ػاصی پایذاس ٍ هؼاایل پيشاهاَى آى،    ی ٓذالت ارتوآی ٍ هلت سغن ّا

َلِ ت شداصد، یافت ًـذ؛  ذ تِ ًَس اختلاكی تِ ًقذ ٍ تشسػی ایي هق ّاش  هتأػساًِ پظٍّـی کِ تتًَا

تَدًاذ؛ اص رولاِ داتيٌاض کاِ      قشاس دادُ سا هَسد تشسػی چٌذ آحاس قاتل تأهلی تِ ًَس کلی ایي پذیذُ 

ٓاذالتی سا تاِ ٌٓاَاى ٓاهال هختال       ػاصی سا دهَکشاػی دس ًِش گشفتِ ٍ تای  تشیي ٓاهل هلت هْن

ذ ػاصی پایذاس هی ی دهَکشاػی ٍ دس ًتيزِ هاًْ حلَل تِ هلت کٌٌذُ  .(Dobbins, 2003: 104) دًا

 فشایٌاذ  تٌذی كَست ای، راهِٔ پایذاسی ّش َٓاهل تشیي هْن اص دس ایي پظٍّؾ یکی

دس ًِش گشفتِ ؿذ؛ ٓذالتی کاِ   ارتوآی ٍ ادساک اص آى ٓذالت ی هقَلِ هلَس ػاصی تش هلت

 ػاصی پایذاس اػت. ی ٓاهِ دس اهَس ٍ سػيذى تِ هلت ٓاهل هـاسکت داًٍلثاًِ
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 ضناسی پضوهصروش

تاشداسی     ٍ فايؾ  ای تثييٌی تا سٍؽ گشدآٍسی کتاتخاًِ -دس پظٍّؾ حاهش اص سٍؽ تَكيسی

ِ     اص ایي هٌاتْ، اػتسادُ ؿذُ اػت.  ای اػات. ایاي    پاظٍّؾ حاهاش اص حياج ّاذف، تَػأ

ّای هَسد ًياص ٍ  اص حيج سٍؽ اًزاام آى   پظٍّؾ تش اػاع چگًَگی تِ دػت آٍسدى دادُ

تلليلی اص ًَّ  -گيشد. سٍؽ پظٍّؾ حاهش، تَكيسی ی تلقيقات تَكيسی قشاس هی دس صهشُ

ّاای یاک هَهاَّ ٍ هاتي تاا       ػاصی هلَس تلليل هلتَا دس پی تشرؼتِتلليل هلتَاػت. 

ّاایی اص پاظٍّؾ، اّويات     دس تخاؾ  تاؿذ. ّا هی ی ٍاقٔيت ّذف تلليل ٍ تَكيف ٍ اسایِ

ّای گًَاگَى کشدُ اػت، پاغ اص   ی دیذگاُ هَهَّ پظٍّـگشاى سا ًاچاس تِ تثایي ٍ هقایؼِ

چاَى تثاایي ػاادُ ٍ چٌذگاًاِ اػاتسادُ      ّای سایذ دس هٌالٔاات تٌثيقای    ّا ٍ تکٌيک سٍؽ

گشدیذُ اػت. تشای رلَگيشی اص ًَالًی ؿذى کالم، تشای تشخی هَهَٓات، فقي تِ هاشٍس  

 اػت.   ػاصی تيـتش اػتسادُ ؿذُ  اص سٍؽ گضاسؽ تشای ؿساف تاسیخی پشداختين ٍ

 
 ساسی بز محور عدالت اجتماعیارسش ملت

یاتٌذ، اص للااٍ سٍاًای تاشای     سا غيش ٓادالًِ هی ّا فقي صهاًی کِ ٍهْ هَرَد ی اًؼاى ٓاهِ

ٓاذالتی ٍ ُلان تَػأِ     ؿًَذ؛ تذیي تشتية، دس ؿشایٌی کِ تای  تشّن صدى آى تشاًگيختِ هی

ؿاَد. دس هقاتال، ّاش چاِ      یاتذ، راهِٔ تيـتش هؼتٔذ فشٍپاؿی ًِن ٍ اًوثاى دسًٍی های  هی

یاتاذ. تٌااتشایي    فضایؾ هیػٌح سٓایت ٓذالت دس راهِٔ تيـتش تاؿذ، احتوال توويي كلح ا

 ػاصی، تِ ؿذت تلت تأحيش هيضاى سٓایت ٓذالت قشاس داسد.  سػذ کِ فشاگشد هلت تِ ًِش هی

ؿَد کِ تلقق كلح دس داخل یک هلت، تِ ؿذت هٌَٔف  تا ایي هقذهِ، هالحِِ هی

   ِ ِ   تِ خَاػت ٓاهِ اػت؛ خَاػتی هؼتوش ٍ دس حال تکاهال دس هاتي ٓاها ی  ی هاشدم  ٓاها

ًوایٌاذ.   دٌّذ ٍ هٔشفی هی ی رٌّی خَد، هؼتوشاً، یک هلت سا ؿکل هی دس اًگاسُ هشدهی کِ
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ی هْن ایي اػت کِ ایي هلت سا تایذ تا چِ ّذفی ٍ تاش چاِ هثٌاایی ؿاکل داد کاِ       اها ًکتِ

 ػاصی پایذاس هٌزش ؿَد. تشآیٌذ ایي تالؽ تِ هلت

 
 های پضوهص فزضيه

 پشداصین: دس ایي پظٍّؾ تِ تشسػی دٍ فشهيِ هی

ی هلت تاش هثٌاای َٓاهال هاؤحش تاش       گشدد کِ تَػِٔ ػاصی صهاًی پایذاس هی هلت .9

 ػاصی هاًٌذ ػشصهيي، صتاى، هزّة، تاسیخ ٍ ایذئَلَطی هـتشک تاؿذ.  هلت

ِ  هلاَس  ی هلت تاش  گشدد کِ تَػِٔ ػاصی صهاًی پایذاس هی هلت .2  ٓاذالت  ی هقَلا

ػاصی هاًٌذ ػشصهيي، صتاى، هزّة، تاسیخ ٍ ارتوآی ٍ تش هثٌای َٓاهل هؤحش تش هلت

ایذئَلَطی هـتشک تاؿذ؛ تِ ٓثاست دیگش َٓاهل هؤحش تش هلت ػاصی تٌْا صهااًی تاِ   

 تاؿٌذ.  اًزاهذ کِ ایي َٓاهل تا ٓذالت اريي ؿذُ  ػاصی پایذاس هی هلت

گشایاًِ، تشخی اص ؿَاّذ تاسیخی رَاهْ گًَاگَى سا  پظٍّؾ حاهش تا سٍیکشدی اتٌال

دّذ. تذیي آتثاس، ؿایذ ایي پظٍّؾ ًَٓی هَسدکاٍی تِ ًِش تشػذ، ٍلی تا  ِش قشاس هیهذً

ّا ٍرَد ًذاسد؛ تٌاتشایي اص رکش  تَرِ تِ ّذف پظٍّؾ، اهکاى تشخَسد ٓويق تا هَسدکاٍی

ؿَد.  ی اٍل اػتسادُ هی ی هَاسد ًقن تشای سد فشهيِ یک یا چٌذ هَسدکاٍی، كشفاً تِ هخاتِ

ی دٍم یافت ًـذ؛ دس ًتيزِ  ، هخال ًقوی تشای فشهيِی تِ دػت آهذُتش اػاع دادُ ّا

ػاصی تٌْا دس كَستی  سػذ َٓاهل هؤحش تش هلت تَاى آى سا سد کشد. تٌاتشایي تِ ًِش هی ًوی

 تاؿٌذ.  ؿًَذ کِ تا ٓذالت ٓزيي ؿذُ ػاصی پایذاس هٌتذ هی تِ هلت
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 ساسی پایسار ساسی، عسالت اجتماعی ي ملت ارتثاط تیه عًامل مؤثز تز ملت :1شکل 

 هاها و تحليلها؛ گشارهدهی ملت ضکلمحورهای 

ؿَد؛ اها  ػاصی، اص َٓاهل ٍ هتغيشّای گًَاگًَی ًام تشدُ هیٌّگام تلج اص فشاگشد هلت

هٔوَالً اص ایي هياى تيـتش تش ٌٓاكش ٍ هتغيشّایی چَى هزّة هـتشک، ػشصهيي هـتشک، 

ؿَد  تأکيذ هی تاسیخ هـتشک، فشٌّگ هـتشک، ایذئَلَطی هـتشک ٍ تِ ٍیظُ صتاى هـتشک،

(Hippler, 2005: 7-10). 

ّایی ؿکل گشفتٌذ کِ پایذاس ًواًذًذ،  دس هَاسد تؼياسی، تا ٍرَد چٌيي هتغيشّایی، هلت

هَسد ًقذ  ٍ ؿذُ تياى ّایی گضاسُ قالة دس ػاصی هلت تشای هٌشح ّای گضیٌِ تشتية تذیي

 گيشًذ. قشاس هی

 

 مذهب مشترک

سرزمين 

 مشترک

 زبان مشترک

ايدئولوژی 

 مشترک

عوامل مؤثز بز 

ساسیملت  

 عدالت

 اجتماعی

 سازيملت

  =   +  پایدار
 

 

 مشارکت دايطلباوه عامه

 مشارکت دايطلباوه عامه و ...      
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 الف( ملت ساسی تز اساس سزسمیه مشتزك

ّای  گشایاًِ تا ایي هَهَّ، ؿاّذی اص هٌاصٓات هياى روَْسی تشخَسد اتٌالتشای 

گشا ٍ هذ  تاصُ اػتقالل یافتِ یَگؼالٍی ػاتق کافی اػت  پغ اص  پيشٍصی احضاب هلی

ًگشٍ( ٍ  ّای یَگؼالٍی ػاتق )تِ اػتخٌای كشتؼتاى ٍ هًَتِ کوًَيؼت دس اکخش روَْسی

، اختالفات ؿذیذی هياى دٍلت 9991ا دس طاًَیِ ّیاتی ایي احضاب تِ اکخشیت کشػی دػت

ّای خًَيي هياى  گشا ایزاد ؿذ؛ اختالفاتی کِ هٌزش تِ رٌگ كشتؼتاى ٍ احضاب هلی

ّای  ّا( ٍ روَْسی ّا )دٍلت كشتؼتاى ٍ اقليت كشب ػاکي دس ایي روَْسی كشب

 . (Cox, 2002: 112)کشٍاػی ٍ تَػٌی ٍ ّشصگَیي گشدیذ 

ّا ٍ هٌاصٓات دس ٍاقْ ػکًَت دس قلوشٍ ٍ ػشصهيٌی ٍاحذ ًتَاًؼت اص تٔاسم

داس ایي اقَام هوأًت تِ ٓول آٍسد ٍ ًتَاًؼت هَرة اًؼزام ٍ ٍحذت هياى  دًثالِ

 . (Hodson et al. 1994: 1534-58)ّای ػاکي یَگؼالٍی ػاتق ؿَد  روَْسی

ًؼثتاً  تأهلٌذ. ایي هشدم تا تاسیخ  الثتِ ایي حَادث تؼياس ٓثشت اًگيض تَدُ ٍ قاتل

دّی یک هلت  ی پغ اص رٌگ، هزثَس تِ ؿکل ّای ػلٌِ هـاتْی گشد ّن آهذُ ٍ دس رشیاى

دّی یک هلت تشخَسداس  ی فشٌّگی کافی تشای ؿکل ؿذُ تَدًذ؛ دس حالی کِ اص پيـيٌِ

س یک ی هتَالی، یک َّیت، یک ًام ٍ یک حکَهت سا د ًثَدًذ. ٍلی دس ًَل چٌذیي دِّ

ّایی خـي، تِ کـتاس یکذیگش  ػشصهيي تزشتِ کشدُ تَدًذ. تا ایي حال، دس ًْایت ًی رشیاى

 ػشصهيي اػاع تش ػاصی هلت کِ سػذ هی ًِش تِ تشتية کـی پشداختٌذ. تذیي ٍ ًؼل

 ًيؼت. کافی ػاصی پایذاس كلح ٍ سػيذى تِ هلت توويي تشای تٌْایی تِ هـتشک،

 مشتزكب( ملت ساسی تز اساس ستان 

ػاصی گشچِ تشخَسداسی اص صتاى هـتشک، یکی اص َٓاهل تؼياس هؤحش دس فشاگشد هلت

(؛ ٍلی Hailemariam  et al, 1999. 475-93; Caviedes, 2003: 249–68ؿَد)هلؼَب هی

ی فَق اػت. سٍاتي ایشلٌذ ٍ  اختالفات اًگلؼتاى ٍ ایشلٌذ ؿاّذی تشای اتٌال گضاسُ
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ّای تؼياس داؿتِ  َس اًگليؼی صتاى )صتاى هـتشک( فشاص ٍ ًـيةی دٍ کـ اًگلؼتاى تِ هٌضلِ

اػت. پغ اص ٓذم تثٔيت ایشلٌذ اص قَُ هقٌٌِ اًگلؼتاى ٍ تالؽ تشای تـکيل ػيؼتن 

ّای ایشلٌذی کِ  گزاسی هللی، اختالفات هياى ایي دٍ قَم اٍد گشفت. پشٍتؼتاى قاًَى

گزاسی هللی اقذاهاتی اًزام  اًَىخَاّاى ٍحذت تا اًگلؼتاى تَدًذ، ٓليِ رٌثؾ ػيؼتن ق

گزاسی  دادًذ. دس هقاتل رٌثؾ کاتَليک ایشلٌذ کِ تِ ؿذت ًشفذاس رذاػاصی ػيؼتن قاًَى

تخؾ ایشلٌذ( تقؼين  ی اًقالتی )استؾ آصادی ی هٔتذل ٍ رثِْ دٍ کـَس تَد، تِ دٍ رثِْ

ِ ًَسی کِ ؿذ؛ تذیي تشتية چٌذ دػتگی ٍ تٔاسم دس ایشلٌذ ؿذت گشفت ٍ اداهِ یافت؛ ت

ّا ٍ تا ٍرَد اػتقالل ایشلٌذ رٌَتی، اختالفات هياى دٍ کـَس  اهشٍص پغ اص گزؿت ػال

ّوچٌاى پاتشراػت؛ تِ ٍیظُ دس ایشلٌذ ؿوالی کِ ٌَّص تلت حاکويت اًگلؼتاى اػت، دس 

سحواًِ ًيض اًزاهيذُ اػت  ّای تی ّا ٍ خًَشیضیتشخی هَاسد ایي اختالفات تِ خـًَت

(Black, 1996: 383-99) . 

ّای ًَالًی اًگليغ ٍ ایشلٌذ، ؿاّذی تش کافی  تَاى گست رٌگ تِ ًَسی کِ هی

 ػاصی پایذاس تش هثٌای صتاى هـتشک اػت. ًثَدى هلت

 ج( ملت ساسی تز اساس ستان ي سزسمیه مشتزك

« صتاى هـتشک ٍ ػشصهيي هـتشک»تشای تشخَسد اتٌال گشایاًِ تا هلَسیت هَهَّ 

تِ تلَالت ًين قشى اخيش کـَس لثٌاى پغ اص اػتقالل آى اص ٓخواًی ػاصی، تَرِ تشای هلت

ٍ ػ غ فشاًؼِ، کافی اػت؛ صیشا لثٌاى کـَسی اػت هتـکل اص اقَام هاسًٍی، هؼلواى 

ػٌی، هؼلواى ؿئِ، دسٍصی، استذکغ یًَاًی ٍ کاتَليک یًَاًی، کِ ّوگی صتاى هـتشک 

ًاهالیوات ٍ تٔاسهات دسًٍی لثٌاى کٌٌذ؛ اها  داؿتِ ٍ دس ػشصهيٌی هـتشک صًذگی هی

ػاصی تش هثٌای ػشصهيي ٍ صتاى هـتشک اػت. تذیي تشتية  ؿاّذی تش ٓذم کسایت هلت

 ی الف ٍ ب اػت. هخال لثٌاى، ًاقن ٍ اتٌال کٌٌذُ دٍ گضاسُ
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 ساسی تز اساس مذَة مشتزكز( ملت

داسی  دًثالِّای خًَيي ٍ  دس هَاسد تؼياسی ًيض هياى پيشٍاى هزاّة ٍاحذ، رٌگ

ی ایشاى ٍ ٓشاق  تَاى تِ رٌگ ّـت ػالِ تشیي آًْا، هی اتساق افتادُ اػت کِ اص رولِ هْن

اؿاسُ کشد. دس ایي رٌگ کِ تيي دٍ کـَس ؿئِ هزّة، ایشاى ٍ ٓشاق سخ داد،  9981دس 

ّای ایشاى  ّای رثشاى ًاپزیشی تِ دٍ کـَس تلويل ؿذ. ایي دس حالی تَد کِ هلت خؼاست

ّای صیادی ًيض داؿتٌذ ٍ ًی  ّا ٍ ؿثاّتهوي داؿتي هزّة هـتشک، ٍاتؼتگیٍ ٓشاق 

ّای هتوادی دس کٌاس ّن صًذگی کشدُ تَدًذ. هوي ایٌکِ آتؾ رٌگ رْاًی اٍل ٍ دٍم  ػال

 ٍس ؿذ.  ًيض اتتذا دس هياى هلل هؼيلی ؿٔلِ

 ساسی تز اساس تارید مشتزكَـ( ملت

ّا رلَگيشی  تشٍص رٌگ هياى هلتٍرَد تاسیخ هـتشک ًيض ًتَاًؼتِ اػت اص 

گشدد ٍ دس ًادیذُ  ی اختالفات ٌّذ ٍ پاکؼتاى تِ قثل اص اػتقالل ٌّذ تاص هی کٌذ؛ پيـيٌِ

داس، ًْایتاً هٌزش تِ  اًگاؿتي حقَق اقليت هؼلواى ٌّذ سیـِ داسد. ایي اختالفات دًثالِ

 ا( گشدیذتقؼين ؿثِ قاسُ ٌّذ تِ دٍ کـَس ٌّذ ٍ پاکؼتاى )تَػي دٍلت تشیتاًي

(Ganguly and Howenstein, 2007: 130-4) . 

اى اص ٌّذ، هٌاصٓات تيي ایي دٍ کـَس تش ػش هؼایل هشصی دس تٔذ اص رذایی پاکؼت

ایالت راهَ ٍ کـويش ؿذت گشفت ٍ ٍقَّ ػِ رٌگ سا هَرة ؿذ کِ ػشاًزام دس رٌگ 

اػتقالل یافت.  9979ػَم، پاکؼتاى ؿشقی )تٌگالدؽ( اص پاکؼتاى رذا گشدیذ ٍ دس ػال 

 گ ػشد ًگِ داؿتِ اػتآحاس ایي رٌگ ٌَّص هـَْد اػت ٍ ایي هٌٌقِ سا دس حالت رٌ

(Jacques, 1999: 43). 

 ملت ساسی تز اساس ایسئًلًصی مشتزك ي(

ٍرَد ایذئَلَطی هـتشک ًيض ًتَاًؼت تِ كلح پایذاس هياى اسهٌؼتاى ٍ آرستایزاى دس 

ى تيٌزاهذ. ایي دٍ کـَس دس اٍاخش ٓوش ی کوًَيؼن، پشٍػتاسیکا ٍ پغ اص آ دٍساى ػلٌِ
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داؿتٌذ کِ  1تإ ی ًَگَسًَ ٍ قشُ حکَهت ؿَسٍی کوًَيؼتی، هٌاصٓاتی تش ػش هٌٌقِ

ی ػاکٌيي آى  ػشاًزام تا تلشف ایي هٌٌقِ تَػي اسهٌؼتاى پایاى یافت. ایي هٌٌقِ کِ ٓوذُ

ّای  اسهٌی تَدًذ، پيؾ اص ایي ًثشد، تخـی اص خاک آرستایزاى تَد کِ پغ اص کـوکؾ

ی خاک اسهٌؼتاى ؿذ  تؼياس ٍ تا ٍػاًت سٍػيِ ٍ ػاصهاى ّوکاسی ٍ اهٌيت اسٍپا، هويوِ

(Salvatico, 1999: 191). 

َاُ دیگشی  اختالفات ؿذیذ قَهی دس اتلاد رواّيش ؿَسٍی، ّوضهاى تا آغاص فشٍپاؿی، گ

َلَطی هـتشک، تِ ٍیظُ ٌّگاهی کِ تلويلی تاؿذ، تشایاػت تش ایٌکِ، هلت  ػاصی تش اػاع ایذئ

 (.Remnick, 1994: 28; Babinka, 1991: 41ًيؼت ) کافی رٌگ تشٍص اص رلَگيشی

 ی( ملت ساسی تز اساس اشتزاك َمٍ جاوثٍ

راًثِ، ٍرَد ّوضهاى ػشصهيي، تاسیخ، صتاى، هزّة ٍ فشٌّگ  هٌَِس اص اؿتشاک ّوِ

( کِ تا دخالت آهشیکا ٍ ؿَسٍی ػاتق 9953تا  9951ّای کشُ ) هـتشک اػت.  رٌگ

ٍ رٌگ ػشد هياى آًْا کِ تا تِ اهشٍص اداهِ داسد،  (Alexander, 2000: 43)ؿذت گشفت 

ّوگی گَاُ آًٌذ کِ حتی ٍرَد ّوضهاى ػشصهيي، تاسیخ، صتاى، هزّة ٍ فشٌّگ هـتشک 

 اًْ تشٍص رٌگ ؿَد. تَاًذ ه ًيض ًوی

ی اٍل، حذاقل یک هخال ًقن ٍرَد داسد کِ تشای  ی فشهيِ   تٌاتشایي تشای ّش گضاسُ

ػاصی تش اػاع ػشصهيي، هزّة، تاسیخ، صتاى ٍ ی اٍل کافی اػت. هلت سد فشهيِ

ػاصی اػت ٍ حتی ٍرَد ّوضهاى  ایذئَلَطی هـتشک فاقذ هواًت کافی تشای تخثيت هلت

 (.9ػاصی پایذاس کافی ًيؼت )رذٍل ؿواسُ  ًيض تشای توويي هلت تشخی اص ایي َٓاهل

تش ٍ  ػاصی پایذاس تایذ تش هثٌای هسَْم راهْ سػذ کِ، هلت تٌاتشایي تِ ًِش هی

گيش؛ هسَْهی ّوچَى ٓذالت  هؤحشتشی كَست پزیشد؛ هسَْهی تا آتثاس فشاگيش ٍ ّوِ

 ارتوآی.

 

                                                            
1.  Nagorno-Karabakh 
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 گًواگًنَا ي پیامسَای آن تزای ملل تحزان :1جسيل 

 مورد
گيزی  مبنای ضکل

 ملت

مدت همشيستی 

 بز مبنای مذکور
 خسارات جانبی مدت بحزان نوع بحزان

اختالفات اقَام 

یَگؼالٍی ػاتق دس 

 91دِّ 

-9945 ػشصهيي هـتشک

9991 

رٌگ 

 داخلی
9992-

9991 

ًسش  911111تيؾ اص 

 کـتِ

اختالفات اًگلؼتاى ٍ 

 ایشلٌذ ؿوالی
 صتاى هـتشک

تا  95اص قشى 

 کٌَى

رٌگ 

 داخلی

قشى ًَصدّن 

 تا کٌَى

ؿواسی  تٔذاد تی

 کـتِ ٍ هزشٍح

 رٌگ داخلی لثٌاى
صتاى ٍ ػشصهيي 

 هـتشک
9943-

9975 

رٌگ 

 داخلی
9991-

9975 

211111-931111 

 ًسش کـتِ

اختالفات ٌّذ ٍ 

 پاکؼتاى
 9947 تاسیخ هـتشک

ّای  رٌگ

 گاًِ ػِ

9949-

9947 
9967 
9979 

ػشتاص )رٌگ  9511

 اٍل(

------ 

------ 

اختالفات اسهٌؼتاى ٍ 

 آرستایزاى

ایذئَلَطی 

 هـتشک
9988-

9828 

رٌگ 

 داخلی
9994-

9988 

 / ًسش کـتِ 95111

تيؾ اص یک هيليَى 

 آٍاسُ

-9988 هزّة هـتشک رٌگ ایشاى ٍ ٓشاق

9981 
-9988 رٌگ

9981 

ًسش  311111تيؾ اص 

تيؾ اص یک  / کـتِ

 هيليَى ًسش صخوی

 رٌگ دٍ کشُ

اؿتشاک 

ػشصهيي، 

هزّة؛ صتاى، 

 تاسیخ، ٍ فشٌّگ

9392-

9945 

رٌگ 

 داخلی
9953-

9951 
 هيليَى ًسش کـتِ 4
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تَاًٌذ توويي  ؿَد، ّيچ یک اص ایي ٍرَُ هـتشک ًوی ّواى ًَس کِ هالحِِ هی

ّای تشخَسداس اص  ػاصی پایذاس تاؿٌذ. یٌٔی ّوَاسُ هوکي اػت کِ هلت ی هلت کٌٌذُ

دچاس تواد ٍ تٔاسم ؿًَذ ٍ هَقٔيت كلح سا اص ػشصهيي، صتاى، فشٌّگ ٍ تاسیخ هـتشک 

تشیي ٓاهلی کِ هوکي اػت هَرة تَػِٔ ٍ  دػت تذٌّذ. تٌاتشایي دس رؼتزَی هْن

سػذ  ػاصی ؿَد، تایذ َٓاهل دیگشی سا رؼتزَ کشد. دس ایي اهتذاد، تِ ًِش هی پایذاسی هلت

سی کِ کوتش هـاّذُ ػاصی پایذاس ٍرَد داسد. تِ ًَ ی ٓويقی هياى ٓذالت ٍ هلت کِ ساتٌِ

ؿذُ کِ هلتی تشخَسداس اص ٓذالت دچاس فشٍپاؿی اص دسٍى، یا ؿکؼت دس تشاتش تٔاسم 

تيشًٍی ؿَد. صیشا دليلی ٍرَد ًذاسد کِ آحاد یک هلت تشخَسداس اص الضاهات ٓذل، دچاس 

ّای تشخَسداس اص ٓذل ٌّگام هَارِْ تا دؿوٌاى  رٌگ داخلی گشدًذ؛ هوي ایٌکِ هلت

 دٌّذ. زام ٓول، ّواٌّگی ٍ ٍحذت تيـتشی اص خَد ًـاى هیخاسری، اًؼ

ی تؼياس هْن ایي اػت کِ ایي تشخَسداسی ٍاقٔی اص ٓذالت ًيؼت کِ یک هلت  ًکتِ

تشخَسداسی »اص « تشخَسداسی اص ٓذالت»ػاصد، تلکِ ادساک آًاى اص  سا هٌؼزن ٍ هتلذ هی

 & Morgan, 2006:143; Scottسػذ ) هْوتش تِ ًِش هی« ٍاقٔی آًاى اص ٓذالت

Davis,2007: 105; Weick, 2006: 1728-29; Hatch, 1997: 41-2  .) 

اص ػَیی دیگش توایل آًاى تِ ًيل تِ ٓذالت دس آیٌذُ، تِ حذی هْن اػت کِ حيات 

کٌذ؛ تٌاتشایي ادساک ٓذالت ٍ ًيض  دس ؿشایي غيشٓادالًِ دس صهاى حال سا تشایـاى تَريِ هی

سػذ  ػاصی پایذاس تِ ًِش هی اص َٓاهل هْن ٍ احشگزاس تش سًٍذ  هلتاهيذ تِ تلقق ٓذالت ًيض 

 (. 2)ؿکل ؿواسُ 
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ػاصی ٍ كلح پایذاس ٓذالت، هلت اص ی ادساک ساتٌِ :9 ؿکل  

 

سػذ کِ ٍرَد ٓاذالت، ادساک آى ٍ اهياذ تاِ تلقاق آى تاِ       تا ایي تلليل تِ ًِش هی

تشیي َٓاهل هؤحش تش افضایؾ توایال آحااد    ّای تـشی، اص هْن تشیي آسهاى ی یکی اص هْن هخاتِ

 ؿَد.  ػاصی پایذاس هلؼَب هی رَاهْ تِ تلقق ٍ حسَ الضاهات هلت

ی هؼتقيوی تيي ٓذالت ٍ كلح پایذاس ِ سػذ کِ ساتٌ   ، تِ ًِش هي2ًثق رذٍل ؿواسُ 

 دس دسٍى یک هلت ٍرَد داسد.

ِ    سػذ کِ ّشچِ ٍهٔيت ٓذل پایذاستش هی تِ ًِش هی سیاضی ٍ   ؿَد، تاش اهکااى تشًاها

ّاای ریٌساْ تاِ حساَ ٍهاْ       ی هشدم ٍ گاشٍُ  ی ٓاهِ ؿَد ٍ ٓالقِ اهيذ تِ آیٌذُ افضٍدُ هی

الثتاِ ادٓاای پظٍّـاگشاى ایاي      یاتاذ.  ّای ارتوآی افضایؾ هی هَرَد ٍ هوأًت اص تلشاى

 عدالت

 اجتماعی

 اميد به تحقق عدالت 

 در آينده

ادراك عدالت 
 در زمان حال

مراتب برخورداري 
 واقعي از عدالت

 سازیملت

 پایدار

 مطارکت داوطلبانه عامه
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ّای هٔشف ٓذالت ًِيش هشیة ريٌی ٍ  ای هياى ؿاخق تَاى ساتٌِ ًيؼت کِ تِ ػادگی هی

 (. Pourezzat et al., 2008: 887-92ػاصی پيذا کشد ) هيضاى هلت

اگش ًِشیِ ٓذالت حق هذاس سا هذًِش قشاس دّين، ٓذالت ارتوآی، ٓثااست اػات اص   

ی آحاد راهِٔ، اص اهٌيت کاهل، سفاُ ًؼثی ٍ آگاّی کافی تاشای ّاش    ّوٍِهٔيتی کِ دس آى 

ی هؼتقيوی تيي ادساک اص ٓذالت  تَاى ساتٌِ هٌذ تاؿٌذ؛ پغ هی گًَِ هـاسکت ارتوآی تْشُ

ّاای ًِااهی کوتاش، تٔاذاد صًاذاًياى       تش، ّضیٌِ ّایی چَى اهيذ تِ صًذگی هٌلَب ٍ ؿاخق

 س ًِش گشفت. کوتش، تٔذاد تاػَاداى تيـتش ٍ... د

سغان   دس ایي خلَف کـَس ػَیيغ هَسد قاتل تأهلی اػت. کـاَس ػاَیيغ ٓلای   

سغن ایٌکِ ایي افاشاد تاِ    کٌٌذ ٍ ٓلی ّای هتٌَّ صًذگی هی ایٌکِ دس آى اقَام گًَاگَى تا صتاى

ّای هتساٍتی  اًذ ٍ پيـٌِ ّای هتساٍت ٍاتؼتِ تَدُ ّای گًَاگَى ٍ تِ ػشصهيي هزاّة ٍ فشقِ

تلقق ًؼثی ٓذالت ارتوآی )سفاُ، اهٌيت، آگاّی( دس هاذت صهااى   داسًذ، تَاًؼتِ اػت تا 

ً ًَالًی، اص اقَاهی هتساٍت، هلتی هٌؼزن ایزاد ًوایذ ٍ كلح پایذاس سا تزشتِ کٌذ. تاِ   ًؼثتا 

ًلَی کِ ایي کـَس تِ هشٍس صهاى، دس هقایؼِ تا ػایش کـَسّای رْاى، اص اهيذ تاِ صًاذگی   

تٔذاد صًذاًياى کوتش ٍ تٔذاد تاػَاداى تيـتشی تشخاَسداس   ّای ًِاهی کوتش، تش، ّضیٌِ هٌلَب

 (. 2اػت )رذٍل  تَرْی داؿتِ ؿذُ اػت ٍ تَليذ ًاخالق داخلی آى افضایؾ قاتل
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 (Worldfactbook, 2007)َای وسثی رفاٌ زر کشًر سًییس  تزذی اس شاذص :2جسيل 

2116 2111 1991 
 سال

 عنوان  

 امیس تٍ سوسگی 77 81 82

 ملی )تیلیًن زالر( واذالص تًلیس 23588 246 38184

382 3861 3879 
 ملی  واذالص ی تًلیس رشس ساالوٍ

 زرصس

 سزاوٍ ملی واذالص تًلیس 33131832 34248863 35759851

189 1818 188 
َای وظامی تٍ تًلیس  زرصس وسثت َشیىٍ

 واذالص ملی 

4889 4818 787 
َای وظامی تٍ  زرصس وسثت َشیىٍ

 مزکشی زيلت َای َشیىٍ

 کارکىان وظامی 22111 27711 23111

5899 5829 5828 
 زر عمًمی َای کل َشیىٍ زرصس وسثت

  ملی واذالص تًلیسپزيرش تٍ  ي آمًسش

12896 15811 18881 
 زر عمًمی َای کل َشیىٍ زرصس وسثت

 پزيرش تٍ مل مرارج زيلت ي آمًسش

 وزخ سًاز 111 111 111

 

ی قاتليات   تاشیي ؿاَاّذ تااسیخی دستااسُ     هَسد ػَیيغ یکی اص هْان تش ایي اػاع 

 ػاصی پایذاس تش هثٌای ٓذالت ارتوآی اػت. هلت

 
 گيزینتيجه

پظٍّؾ حاهش هتشكذ پاػخ تِ ایي ػؤال اػت کِ هلت حَل چِ هتغيشی تـکيل ؿَد کِ   

ػااصی   هلات تيي   ی ّای هٌالٔاتی ساتٌِ پایذاس تواًذ؟ دس ایي پظٍّؾ تالؽ ؿذ تا هشٍست

 پایذاس ٍ ادساک اص ٓذالت ارتوآی تـشیح ؿَد.  
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ؿاَد؛ صیاشا دس ایاي     ّایی هَاراِ های   ػاصی دس رَاهْ هتکخش، تا دؿَاسیگاّی هلت

ؿًَذ کِ تِ ٓوَی اص راهِٔ )هلتی ٍاحذ( هثاذل ؿاًَذ؛ دس    رَاهْ هٔوَالً افشاد هزثَس هی

رلاة ٍفااداسی اقـااس هتواایض      تَاًذ دليلی هٌاػة ٍ هَراِ تاشای   حالی کِ ایي ارثاس ًوی

ی هاشدم اػات؛    ّای ارتوآی ّوَاسُ دس گاشٍ خَاػات ٍ اسادُ   راهِٔ تاؿذ. حسَ ػيؼتن

ّاا فقاي صهااًی دچااس فشٍپاؿای       رالة آًکِ تاسیخ هلل ًيض گَاُ آى اػت کِ اغلة تواذى 

ًاِ ٍ  ػاصی تایذ ًی فشاگاشدی داًٍلثا اًذ.  هلت اًذ کِ هشدم توایلی تِ تقای آًْا ًذاؿتِ ؿذُ

سػاذ اقـااس هخلتاف راهٔاِ دس      تَػي ٓاهِ تلقق یاتذ تا پایذاس گشدد. اص ًشفی تِ ًِش هی

ػاصی، هـاسکتی داًٍلثاًِ خَاٌّذ داؿت کِ دٍلات اهکااى حياات     كَستی  دس فشایٌذ هلت

ّا فشاّن آٍسد. تِ ٓثاست دیگش ادساک آًاى اص  آى  ی آصاد، اخالقی ٍ سٍ تِ تکاهل سا تشای ّوِ

ی اص ٓاذالت ٍ ًياض اهياذ آًااى تاِ تلقاق ٓاذالت دس آیٌاذُ، هَراة هـااسکت           تشخَسداس

ػااصی پایاذاس سا تاِ اسهغااى     ی آًاى خَاّذ ؿذ ٍ ایي هـاسکت داًٍلثاًاِ، هلات   داًٍلثاًِ

 خَاّذ آٍسد.

ی كالح   تَاًٌذ تِ تٌْایی تواويي کٌٌاذُ   ػاصی ًویّيچ یک اص َٓاهل هؤحش تش هلت

ّای تشخَسداس اص ػشصهيي، صتاى، فشٌّاگ ٍ   اػت کِ هلت پایذاس تاؿٌذ. یٌٔی ّوَاسُ هوکي

تاسیخ هـتشک دچاس تواد ٍ تٔاسم ؿًَذ ٍ هَقٔيت كلح سا اص دػت تذٌّذ. تٌااتشایي دس  

ػاصی ؿَد، تایاذ   تشیي ٓاهلی کِ هوکي اػت هَرة تَػِٔ ٍ پایذاسی هلت رؼتزَی هْن

ی ٍحيقی هياى ٓذالت  کِ ساتٌِسػذ  َٓاهل دیگشی سا رؼتزَ کشد. دس ایي اهتذاد، تِ ًِش هی

 راَّش  اص ػاصی، هاداهی کِػاصی پایذاس  ٍرَد داسد. دس ًتيزِ، َٓاهل هؤحش تش هلت ٍ هلت

ّاا ٍ  تَد. دس ٍاقْ، ّوَاسُ فشٍپاؿی هلت ًخَاٌّذ هؤحش ٍ کاسکشدی ًثاؿٌذ، هٌذ تْشُ ٓذالت

ذالت سا تْذیاذ  ّا دس ؿشایٌی تَدُ اػت کِ صیادُ ًلثی تخـی اص راهِٔ، ػااخت ٓا  توذى

 کشدُ ٍ ًاتشاتشی ٍ ُلن سا تِ کـَس تلويل کشدُ اػت. 
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کوتش هـاّذُ ؿذُ کِ هلتی تشخَسداس اص ٓذالت دچاس فشٍپاؿی اص دسٍى یا ؿکؼات  

دس تشاتش تٔشم تيشًٍی ؿَد. صیشا دليلی ٍراَد ًاذاسد کاِ آحااد یاک هلات تشخاَسداس اص        

ّای تشخاَسداس اص ٓاذل، ٌّگاام     لتالضاهات ٓذل، دچاس رٌگ داخلی گشدًذ؛ هوي ایٌکِ ه

، اًؼازام ٓوال، ّوااٌّگی ٍ ٍحاذت تيـاتشی اص خاَد ًـااى         هَارِْ تا دؿوٌاى خاسری

سػذ کِ ایي تشخَسداسی ٍاقٔی اص ٓذالت ًيؼت کاِ یاک    دٌّذ. دس ایي اهتذاد تِ ًِش هی هی

اص « تشخااَسداسی اص ٓااذالت»ػاااصد، تلکااِ ادساک آًاااى اص  هلاات سا هٌؼاازن ٍ هتلااذ هاای 

سػذ. اص ػَیی دیگش توایل آًاى تِ ًيل  هْوتش تِ ًِش هی« خَسداسی ٍاقٔی آًاى اص ٓذالتتش»

تِ ٓذالت دس آیٌذُ، تِ حذی هْن اػت کِ حيات دس ؿاشایي غيشٓادالًاِ دس صهااى حاال سا     

کٌذ؛ تٌاتشایي ادساک ٓذالت ٍ ًيض اهيذ تِ تلقق ٓذالت اص َٓاهال هْان ٍ    تشایـاى تَريِ هی

سػذ کِ ٍراَد   سػٌذ. تا ایي تلليل تِ ًِش هی ػاصی پایذاس تِ ًِش هی هلت  احشگزاس تش سًٍذ

ّاای تـاشی، اص    تاشیي آسهااى   ی یکای اص هْان   ٓذالت، ادساک آى ٍ اهيذ تِ تلقق آى تِ هخاتِ

ػااصی   تشیي َٓاهل هؤحش تش افضایؾ توایل آحاد رَاهْ تِ تلقق ٍ حسَ الضاهاات هلات   هْن

 ؿَد.  پایذاس هلؼَب هی
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