
 

 تاقیقحت و تاعلاطم زکرم رد 1997 لاس زا CNRS یملع تاقیقحت  یلم زکرم ققحم و سانش ھعماج ،لاشرام دنالور

 رد یلخاد یاھگنج لیلحت و ھیزجت ھب ار دوخ شھوژپ رتشیب وا .تسا هدوب لاعف)CERI-SciencesPo( یللملا نیب

 .تسا هداد صاصتخا تیمکاح و تلود لیکشت دنور اب طابترا رد هژیو ھب ، اقیرفآ یارحص بونج

 یلاموس ناصصختم نیرتھب زا یکی ناونع ھب  قارغا نودب و تسا شوک تخس و قیقد ، ریذپان یگتسخ یققحم ناشیا 

 و یزکرم یاقیرفآ یروھمج ، داچ ،)اقیرفآ یقرش لامش( اقیرفآ خاش رسارس رد یو صصخت دنچرھ دوش یم ھتخانش

 یگنھامھ اب یتاقیقحت یا هژورپ ھک درک یراذگناینب ار یقرش یاقیرفآ ھناخدصر ًاریخا یو .دبای یم شرتسگ یلام

CEDEJ-Khartoum و CERI دشاب یم.  

 یروئت ندرب لاوس ریز و لیلحت ناکما وا ھب ھک هدوب یا ھسیاقم یدرکیور و ینادیم یاھشھوژپ ھجیتن وا قیمع شناد

 یلیخ ھک دوب یناسک ھلمج زا وا ، نیتنایسم نیتسیرک موحرم رانک رد ، نیاربانب .تسا هداد ار شقیقحت یراک هزوح یاھ

 اب طابترا رد ھنایارگ لیلقت یداصتقا یاھ ھیرظن زا ، Critique internationale ھلجم رد ھتسجرب ھلاقم ود رد ، دوز

 .درک داقتنا یلخاد گنج

 دندرکیم موکحم اردرس گنج زا سپ هرودرد  "نارگ نایغط عمط" زیرگ تسایس یدرکیور اب اھنت  ھک یناسک لباقم رد

  ، حلسم یاھ هورگ زا یتخانش ھعماج یلیلحت زا هدافتسا اب ھک دندوب یناسک نیلوا نیتنایسم نیتسیرک و لاشرام نالور ،

 زا یزاس وگلا یپ رد نارگید ھک دوب یلاح رد نیا .دنداد رارق دوخ ھجوت زکرم رد ار یگدنز ھبرجت ناونع ھب گنج

 .دنتسھودندوب تنوشخ و گنج لیالد

 و یقرش یاقیرفآ رد اھیریگرد نایاپ.حلص و گنج یاھریسم" ناونع اب ھعومجم کی راشتنا ھب رجنم ھک ، اھنآ قیقحت

 دنیارفاب  اقیرفآ یارحص بونج یاھروشک رد ، یلخاد یاھ گنج ھنوگچ ھک دھد یم ناشن )1997 ، الاتراک( "یبونج

 مھارف رنساھ یپ اب یو عجرم باتک نتشون یارب ار ھنیمز نینچمھ لالدتسا نیا .تسا هدش هدینت مھ رد ًالماک تلود لیکشت

 .)2003 ،الااتراک تاراشتنا( درس گنج زا سپ تنوشخ و اھتلود .عماوج و اھ گنج" :تخاس

 یگتسکشرو" یاھ یروئت ھب یلاموس رد ینادیم یاھشھوژپ فطل ھب و ھنارگشزاسان درکیور نیمھ اب لاشرام نالور

 یارب یللملا نیب تالخادم عاونا یارب ار رتسب ھنایارگ لیلقت یاھ لیلحت ھک یطیارش رد ، مھ زاب .دزادرپ یم "تلود

 ییاھداھن رد تردنب یسایس رادتقا تیعورشم ھک دھد یم ناشن یو شھوژپ ، دنادرک مھارف یلاموس روشک "یزاسزاب"

 .دریگ یم یاج  دنتسھ نآ لماح ھک

 دروم "یللملا نیب مسیرورت" اب هزرابم مان ھب ھکنیازا لبق 2000 ھھد رد وشیداگوم رد "یمالسا یاھھاگداد" نیاربانب

 دیدپان ھک تسیلاح رد نیا .دندوب هدروآ ناغمرا ھب یمومع رادتقا لامعا یارب ار یصاخ تیعورشم ، دنریگب رارق ھلمح

 .درک کمک بابشلا شبنج روھظ ھب اتیاھن  ، دوب یپویتا لرتنک تحتً اتدمع ھک یلاقتنا تلود عفن ھب اھنآ ندش



 ار یدیدج یدرکیور و تسا ھتخادرپ Radicalization یارگ طارفا و "ندش لاکیدار" یاھ ھشیدنا دقن ھب، ًاریخاوا

 africaine ھلجم زا یا هدنورپ رد هژیو ھب ار تاحالطصا نیا یتخانش تفرعم دربراک یو :تسا هداد ھیارا ثحب نیارد

Politique ، یراکمھ اب Zekeria Ould Ahmed Salem ، درب یم لاوس ریز. 

 .درادیم زاب مینک زیلانآ میھاوخ یم ھک یا هدیدپ لیلحت و  ندیشیدنا ار ام "ندش لاکیدار" موھفم ھک تسا دقتعم وا

 رد نیا .دنک یم ھتسجرب ار  بھذم مان ھب دھعت و یلحم و یسایس داعبا ، یسایس مالسا دروم رد لاشرام نالور شھوژپ

 مسیرورت" هرتسگ زا ھنایارگ لیلقت  یاھھاگدید  یتیمکاح یاھداھنرد نینچمھ و یھاگشناد لفاحم یخرب رد  ھک تسیلاح

 .دنتسھ مکاح یناھج سایقم رد "یمالسا

 یاھشزرا و یرکفنشور تقادص هدنھد ناشن نیا ھک ، تسا روھشم دوخ عضاوم رب یتخسرس ھب  نینچمھ لاشرام نالور

 ھنارگ ھلخادم یاھ تسایس زیمآ ھنعط یھاگن اب یھاگ و تسا ھنادھعتم یشھوژپ ھب دقتعم وا  .تسا وا ھناتسود ناسنا

 ناونع ھب نینچمھ وا .تسا هدیشک دقن ھبار )یلاموس و نادوس ، یلام ، داچ رد هژیو ھب( اقیرفآ رد یبرغ یاھروشک

 دنم ھقالع نآ ھب رایسب  وا ھک  تسا یروشک ، یلاموس .تسا هدرک ینیرفآ شقن  للم نامزاس رد یلاموس روما رد رواشم

 باتک" ھب دینک ھعجارم( تسا هدرک ھعلاطم ، یبد رد هژیو ھب و  ، سراف جیلخ رد  ار روشک نیا اروپزاید شقنو  تسا

 تشاد دصق و دش ریگتسد ناریا رد ھک یماگنھ یو .تسا هدرک میظنت هاوخلداع ابیرف کمک اب وا ھک )"یناھج رھش :یبد

 .دمآ یم تراما نیا زا ، دریگب نشج هاوخلداع ابیرف اب ار دیع
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