جايگاُ رٍسيِ در ًظام بييالولل در قرى بيست ٍ يکن:
سٌاريَّاي هتصَر

دکتز هحود حسي خاًي
سجاد طالبي

1

2

اگطچِ قسضت ٍ ربيگبُ فسضاؾيَى ضٍؾيِ زض ًظبم ثييالولل پؽ اظ فطٍپبقي اتحبز قَضٍي
تقليل يبفت ،اهب اظ ثسٍ تَلس ايي ثبظيگط رسيس ثِ ػٌَاى ٍاضث انللي اثطقلسضت ثلعض قلط  ،تولبهي
ًبظطاى ثييالوللي هٌتظط ثَزًس تب زضيبثٌس کِ چگًَِ رْتگيطيّبي کالى ٍ ؾيبؾتّلبي ضاّجلطزي
ايي کكَض زض ػطنِ ضٍاثٍ ثييالولل تٌظين ذَاّس قس .اّويت ايي ًکتِ آًزب ضٍقلي هليقلَز کلِ
ػًَيت زائن اتحبز روبّيط قَضٍي زض قَضاي اهٌيت ؾبظهبى هللل هتحلس ٍ ابللت تَاًوٌلسيّلبي
ّؿتِاي ٍ فًبيي آى کكَض زض اذتيبض فسضاؾيَى ضٍؾيِ قطاض گطفتِ ٍ يب ثِ ٍؾيلِ آى ازاضُ هيقَز ٍ
هْنتط ايي کِ تَاًوٌسيّبي ػظين ًظلبهي ٍ ؾلال ّلبي ّؿلتِ اي ضٍؾليِ ٌّلَظ زاضاي هَقؼيلت
تؼييي کٌٌسُ زض هؼبزالت اؾتطاتػيک ًظبهي رْبى اؾلت .للصا چگلًَگي تٌظلين ضاّجطزّلبي ضٍاثلٍ
ثيي الولل فسضاؾيَى ضٍؾيِ زاضاي اّويتي چكوگيط ثطاي قسضتّبي ثلعض ٍ ّوؿلبيگبى آى اؾلت.
ايي هقبلِ يوي ثطضؾي ضٍيکطزّلبي اضٍآتالًتيلکگطايبًلِ ،اٍضاؾليبگطايبًِ ٍ هطکعگطايبًلِ زض
ؾيبؾت ذبضري ضٍؾيِ ثِ تزعيِ ٍ تحليل ّط کسام اظ آًْب پطزاذتلِ اؾلت ٍ قلبذمّلبي کلالى ٍ
هؼيبضّبي انلي اًتربة ّط ضٍيکطز ٍ تبحيط آى ثط ؾبيط ثبظيگطاى ًظبم ثييالولل ضا ثِ ثحج هي گصاضز.
هقبلِ زض ًْبيت ثط اؾبؼ اضظيبثي قبذمّب ٍ ثطقوطزى فطنتّب ٍ چبلفّبي ّلط کلسام ثلِ تجيليي
هحتولتطيي ضٍيکطز کِ ربيگبُ فسضاؾيَى ضٍؾيِ زض ًظبم ثييالولل زض قطى ثيؿلت ٍيکلن ضا تؼيليي
هيًوبيس ،هي پطزاظز.
ٍاصگاى کليدي :فسضاؾيَى ضٍؾيًِ ،ظبم ثييالولل ،ؾيبؾت ذبضري ٍ ضاّجطزّبي ضٍاثٍ ثييالولل.
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هقدهِ
زض لحظِّبيي کِ پيکطُ پَالزيي اتحبز روبّيط قَضٍي ؾَؾيبليؿتي قطٍع ثِ لطظيسى
کطز ٍ آى فطٍپبقي تبضيري ضخ زازّ ،وگبى هٌتظط ثَزًس تب ثجيٌٌس کِ ثبظيگط تبظُ هتَلس قلسُ
چِ ٍيػگيّبيي ذَاّس زاقلت ٍ چلِ ضاّجطزّلبيي ضا زض ػطنلِ ًظلبم ثلييالوللل زض پليف
هيگيطز .ثِ ّويي زليل ثطضؾي ؾيبؾت ذلبضري ٍ الگَّلبي ضٍاثلٍ ثلييالوللل فسضاؾليَى
ضٍؾيِ اظ آى ضٍظ تبکٌَى هَضز تَرِ کكَضّبي قسضتوٌسّ ،وؿبيگبى ،ؾبظهبىّبي ثييالولللي
ٍ هٌُقِاي ثَزُ اؾت؛ تب ثب فْن رْتگيطيّبي کلالى ٍ انلَک کللي فسضاؾليَى ضٍؾليِ زض
ًظبم ثييالولل ،اهٌيت ٍ هٌبفغ هلي ٍ ّوچٌيي هٌبؾجبت ذَز ضا زض ثطاثط آى تٌظين ًوبيٌس.
َجيؼي اؾت ،ثبظيگط رسيس کِ ٍظى ؾيبؾي ٍ قسضت اؾتطاتػيک آى زض هقبيؿِ ثب اتحبز
قللَضٍي کللبّف چكللوگيطي يبفتللِ اؾللت زض نللسز ثطضؾللي الگَّللب ٍ ضاّجطزّللبي هتهللَض
ضٍاثٍثييالولل ثطآهسُ تب ثط اؾبؼ ثْتلطيي الگلَ ضا هتٌبؾلت ثلب ٍيلغ هَرلَز ٍ ثلط اؾلبؼ
ٍاقغگطايي اًتربة ًوبيس .قبيس ثتَاى ازػب کطزَ ،ي زٍ زِّ پؽ اظ فطٍپبقلي اتحلبز رولبّيط
قَضٍي يکي اظ زاليلي کِ هَرت قس تب فسضاؾيَى ضٍؾيِ الگَّلبي هرتليلي ضا زض ؾيبؾلت
ذبضري ٍ ضاّجطزّبي ضٍاثٍ ثييالولل تزطثِ کطزُ ٍ اظ ضًٍس ثبحجبتي ثطذَضزاض ًجبقس ،ايي ثَزُ
اؾت کِ قسضت زض اذتيبض افطاز هرتليي کلِ گلطايفّلبي ؾيبؾلي هتيلبٍتي ًيلع زض ػطنلِ
ثييالولل زاقتِاًس ٍ ّط کسام زض هست ظهبى چٌس ؾبک زض احط کؿت قلسضت ثلِ ٍؾليلِ گلطٍُ
ؾيبؾي زيگطي هزجَض ثِ تطک نحٌِ ؾيبؾي قسُاًس.
الگَي ضٍاثٍ ثييالولل فسضاؾيَى ضٍؾيِ زض ػوط کَتبُ آى حبثلت ًجلَزُ اؾلت ٍ ثبضّلب
زؾترَـ تغييط قسُ ٍ ايي اهط ثِ ًَثِ ذَز ثط پيچيسگي هَيَع افعٍزُ اؾت .زض يک ثطضؾي
هيتَاى قبّس زٍضُّبي هرتليي ثَز .رٌگ ؾطز هيبى قَضٍي ٍ بطة ٍ ًگبُ ذهوبًِ آًْب ثلِ
ّوسيگط ٍ ًيع ًگبُ ضٍؾيِ ثِ بطة اظ ضٍي احتيبد ٍ پصيطـ توبم انَک آى زض ؾبکّبي اٍليلِ
پؽ اظ فطٍپبقي قَضٍي ،هليگطايي ضٍؾي ٍ ؾيبؾلت اٍضاؾليبگطايي کلِ ثلب کلنضًلگ قلسى
ربيگبُ بطة ثِ ذهَل ايبالت هتحسُ زض ضاّجطز ضٍاثٍ ثييالوللي فسضاؾليَى ضٍؾليِ ّولطاُ
قس؛ ًكبى اظ تالَن زٍضُاي ٍ ؾطگكتگي زض ضاّجطزّبي ثييالوللي فسضاؾيَى ضٍؾيِ پلؽ اظ
فطٍپبقي اتحبز روبّيط قَضٍي زاضز .ايي هُلت ثط اّويت ثحج اظ آيٌلسُ ضٍاثلٍ ثلييالوللل
فسضاؾيَى ضٍؾيِ هي افعايس ٍ ايي ؾَاک اؾبؾي ضا هُط هي ؾبظز کِ آيب ايي تالَن ثلِ يلک
ًظن ثبحجبت ٍ الگَي هكرم هٌزط ذَاّس قس؟
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زض ايي هقبلِ ؾؼي هيقَز ؾِ ؾٌبضيَي هحتول ثطضؾي ،تحليل ٍ اضظيبثي قَز.
الف) رٍيکزد ارٍآتالًتيک گزاياًِّ ،نپيواًي استزاتضيک با غزب
ايي ضٍيکطز اظ ؾَي َيف بطةگطايبى زض زؾلتگبُ ؾيبؾلت ذلبضري ضٍؾليِ تلطٍيذ
هيقَز ٍ ثِ زًجبک تحقق هَليِّبي ظيط اؾت:
 تَؾؼِ ّوکبضيّب زض ّوِ اثؼبز ثب بطة (اضٍپب ٍ اهطيکب) ٍ ثبظؾبظي اقتهبز ضٍؾيِ ثِ
کوک آًْب؛
 افعايف تؼبهالت ثب اتحبزيِ اضٍپب ٍ تجسيل قسى ثِ يک کكَض کبهالً اضٍپبيي؛
 ػًَيت ٍ حًَض هَحط زض ؾبظهبىّب ٍ ًْبزّبي ثييالوللي ٍ تغييط ضٍيکطز زقلوٌي
رٌگ ؾطز؛
ّ وکبضي ثب ايبالت هتحسُ زض هؿبيل ضاّجطزي ًظبم ثييالولل ثط اؾبؼ ًظطيِ ثطز -ثطز؛
ّ وکبضي هَحط ثب ًبتَ ٍ هكبضکت زض هبًَضّب ٍ هبهَضيتّبي آى.
اظ زٍضاى انالحبت پُط کجيط زض ضٍؾيِ ،آضظٍي تجسيل قسى ثِ يک کكَض پيكطفتِ هبًٌلس
کكَضّبي اضٍپبي بطثي ّوَاضُ زض هيبى ًرجگبى تحهيلکطزُ ضٍؼ ٍرَز زاقتِ اؾلت ،آًْلب ثلب
هكبّسُ پيكطفت ضٍظافعٍى بطة ٍ ضفبُ هطزم آى زيبض  ،ذَز ضا زض هقبيؿِ ثلب آًلبى ػقلت هبًلسُ
هي زيسًس ٍ زض نسز ثطآهسًس انالحبتي زض کكَض اًزبم زٌّس تب زض حس اهکبى فبنلِ ذلَز ضا ثلب
اضٍپبي بطثي کوتط کٌٌس زض ًظط آًبى ضٍؾيِ ٍ اضٍپبي قطقي(حَظُ اؾلالٍ) هليثبيؿلت زض يلک
ّوبٌّگي کبهل ثِ ؾوت الگَّبي تَؾؼِ اضٍپبي بطثي حطکت کلطزُ ٍ ؾطاؾلط اضٍپلب يکؿلطُ ٍ
يکسؾت پيكطفتِ ثبقس .زض کٌگطُ ٍيي کِ ثؼس اظ قکؿت ًبپلئَى ثٌبپلبضت ٍ ثلطاي حلل هؿلبئل
ثييالوللي ٍ تقؿين هتهطفبت فطاًؿِ زض ؾلبک  1111ثطگلعاض قلس ،تلعاض الکؿلبًسض اٍک اه طاتلَض
ضٍؾيِ زض کٌبض ضّجطاى اتطيف ،پطٍؼ ٍ اًگلؿتبى تهوينّبي انللي ضا اترلبش هليکطزًلس ٍ ثقيلِ
کكَضّب ثيكتط ًبظط ٍ هُيغ ثَزًس تب ايي کِ تهوينگيطًسُ ثبقٌسً( .قيلت ظازُ)11-16 :1631،
زض ايي زٍضاى حًَض اضٍپبييّب زض زضثبض ضٍؾيِ ثِ قسضي ظيبز قسُ ثَز کلِ زض ظهلبى کلبتطيي
کجيط ظثبى فطاًؿِ ٍ آلوبًي ثيف اظ ضٍؾي هتساٍک ثَز ٍ ثؿيبضي اظ قبّعازگبى ثِ رلبي ظثلبى
ضٍؾي ثِ ظثبى آلوبًي تکلن هيکطزًس .زض ايي ايبم ٍنلتّبي ظيبزي ثب ذبًلساى هْلن اضٍپلبيي
نَضت گطفت ٍ ثب افعايف ضٍظافعٍى قسضت ضٍؾيِ ًقف ايي کكَض زض اضٍپلب ًيلع افلعايف هلي
يبفت(زفتط هُبلؼبت ؾيبؾي ٍ ثييالوللي( ،الف) )81611611
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ايي ضًٍس زض قطى ًَظزّن ٍ پؽ اظ اًقالة اکتجط  ٍ 1111ضٍي کبض آهسى کوًَيؿتّلب
ثِ تيطگي گطاييس .زض هَضز ضاثُِ ثب بلطة زض َلَک زٍضُ حبکويلت اتحلبز رولبّيط قلَضٍي،
هْنتطيي پسيسُاي کِ هيتَاى ثِ آى اقبضُ کطز ،رٌگ ؾلطز ثلب ثللَک بلطة اؾلت .اگطچلِ
هيقَز تيبٍتّبيي ضا هيبى ًحَُ حکَهت ٍ ؾيبؾتّبي اترلبشي اظ ؾلَي لٌليي ،اؾلتبليي،
ذطٍقچف هكبّسُ ًوَز؛ اهب اؾتطاتػيّبي کلالى تولبم ايلي زٍضُ تقطيجلبً حبثلت اؾلت .ايلي
اؾتطاتػيّب کِ ّوگي زض چْبضچَة رٌگ ؾطز ثب بطة بيطفْلن اؾلت ،قلبهل ضقبثلتّلبي
تؿليحبتي ،فًبيي ٍ اَالػبتي هيقس.
اهب ايي اٍيبع زض ظهبى گَضثبچف ٍ ثؼلس زض زٍضاى يلتؿليي زچلبض تغييلط ٍ تحلَک اؾبؾلي
گطزيس .زض ظهبى گَضثبچف ٍي ثب هُط کطزى َط ّبي پطؾلتطٍيکب ٍ گلالؼًَؾلت زض ػولل ثلِ
ؾوت الگَّب ٍ اضظـ ّبي بطثي گلبم ثلط زاقلت گطچلِ زض قلؼبض ّطگلع ايلي ضا تبييلس ًوليکلطز.
پطؾتطٍيکب کِ ّوبى انالحبت اقتهبزي گَضثبچف ثَز کن کن هبلکيت ذهَني ٍ توللک ثلط اثلعاض
تَليس ضا ّط چٌس ثِ قکل هحسٍز هزبظ هيًوَز .گالؼًَؾت ًيلع کلِ رْلت تَؾلؼِ فًلبي ثلبظ
ؾيبؾي ٍ ثيبى ػقبيس ٍ آضا هطزم ٍ آظازي هُجَػبت َطاحي گطزيسُ ثَز ،هطظّب ٍ زيَاضّلب پلَالزيي
ٍ ثؿتِ اتحبز قَضٍي ؾَؾيبليؿتي ضا زض ّلن هلي ًَضزيلس ٍ ضًٍلس انلالحبت بطثلي -ليجطاللي ضا
ؾطػت هيثركيس ،اگطچِ گَضثبچف ايي اهَض ضا ثطاي ازاهلِ حطکلت اتحلبز رولبّيط قلَضٍي
يطٍضي هي زاًؿت ٍ ّط گًَِ ضًٍس بطثي قسى ٍ کَتبُ آهسى زض ثطاثط اه طيبليؿن بطة ضا ثلِ
قست ضز هيکطز .ايي ضًٍس زض ظهبى يلتؿيي کلِ اظ ظهلبى تهلسي قلْطزاضي هؿلکَ ،هكلي
بطةگطايبًِ ٍي هكَْز ثَز ،ؾطػت يبفلت .زض زٍضاى پلؽ اظ اؾلتقالک ضٍؾليَِ ،طفلساضي اظ
انالحبت قسيس بطةگطايبًِ ٍ توبيل ثطاي يک بضچِ قسى اقتهلبز ضٍؾليِ زض اقتهلبز رْلبًي
ؾطهبيِزاضي زض ازاهِ ّويي گطايف تلقي هيقَز .تالـّبي کَظيطف ٍ يلتؿيي هليتلَاى ضا
ًيع زض ايي ضاؾتب هَضز ثطضؾي قطاض زاز (Vera tolz, 1992: 2-4) .ثِ ظػن ًرجگبى حبکن ثلط
ضٍؾيِ کِ زض اَطاف ثَضيؽ يلتؿيي روغ قسُ ثَزًس ،پبيلبى رٌلگ ؾلطز ثلِ هؼٌلي پبيلبى
اذتالفّبي ايسئَلَغيک ثب بطة تؼجيط هيگطزيلس .آًْلب زض ؾيبؾلت ذلبضري ضفتلبض هاليلن ٍ
اًُجب رَيبًِ اي ثب بطة زاقتٌس ،آًلسضُ کلَظيطف ٍظيلط اهلَض ذبضرلِ ٍقلت ضٍؾليِ زض ايلي
ذهَل چٌيي هي گَيس« :زٍؾتي ثب کكَضّبي حطٍتوٌس ٍ زهَکطاتيک اظ ّن آبَقي ثطازضاًِ
ثب ضغينّبي فقيط ٍ اؾتجسازي ثْتط اؾت»( .هلچيي ٍ پطيوبکَف)836-891 :1611 ،
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فطٍپبقي اتحبز روبّيط قَضٍي ٍ پبيبى رٌگ ؾطز فطنت رسيسي ضا ثطاي َطفلساضاى
گيتوبى بطةگطاي ي زض ضٍؾيِ فطاّن کلطز کلِ ثلطاي پيكلجطز انلالحبت اقتهلبزي ٍ تلطٍيذ
زهَکطاؾي اظ کكَضّبي اضٍپبيي کوک ثگيطًس .آًسضُ کَظيطف ٍظيط ذبضرِ ضٍؾيِ زض ؾبکّبي
ثيي  1111تب  1113ثِ قست زض پي تجسيل ضٍؾيِ ثلِ يلک کكلَض تولبم ػيلبض اضٍپلبيي ٍ
ّوبٌّگ ثب ؾيبؾتّبي بطة ثَز .ػالٍُ ثط کَظيطف ،يَضي يبٍليٌؿکي ضّجلط حلعة يلبثلَکَ،
ايگَض گبيساض ًرؿت ٍظيط ضٍؾيِ زض ؾبکّبي  1111تب  ،1116آًبتَلي چَثلبيؽ ٍ ثلَضيؽ
ًوتؿَف اظ رولِ حبهيبى اًسيكِ اضٍآتالًتيکگطايلي زض ؾلبکّلبي اذيلط ثَزًلس کلِ اًيؼلبک
يلتؿيي ٍ فقساى اؾتطاتػي ٍاقغگطايبًِ زض ػطنِ ؾيبؾت ذبضري ضٍؾيِ ،قطايٍ ضا اظ ّط ًظط
ثطاي تؼقيت ايي ضٍيکطز ثِ ٍيػُ زض ؾبکّبي ثيي  1111تب  1113فطاّن کطز .آًْلب هؼتقلس
ثَزًس کِ ضٍؾيِ ثطاي ارطاي انالحبت اقتهبزي ثِ حؿي ًيت ٍ حوبيت بطة ًيبظهٌلس اؾلت
ٍ ّوگطايي ثب ؾيبؾتّبي بطة ثِ ضٍؾيِ ربيگبُ قبيؿلتِ اي زض ؾلبظهبىّلبي ثلييالولللي
هيزّس( .حقيي ػبهطي )1611 ،اٍلَيت انلي ؾيبؾت ذبضري ضٍؾيِ زض ايي زٍضاى ػًلَيت
زض ًْبزّبي بطثي ثَز ،آًْب اهيسٍاض ثَزًس ثب پيَؾتي ثِ ايي ًْبزّب ظهيٌِ ثلطاي ّوگطايلي ّلط
چِ ثيكتط ضٍؾيِ ثب بطة ٍ زض ًتيزِ ؾطاظيط قلسى ؾلطهبيِ ٍ فٌلبٍضي کكلَضّبي بطثلي ثلِ
ضٍؾيِ ٍ تجسيل ايي کكَض ثِ يک قسضت نٌؼتي ٍ اقتهبزي فطاّن قلَز .ضز ّطگًَلِ تًلبز ٍ
تقبثل ثب ٌّزبضّبي زهَکطاتيک بطة ٍ تَؾؼِ ضٍاثٍ ثب آى ٍ ػسم زضگيطي زض هؿبيل آؾليبي
هطکللعي ٍ قيقللبظ ،حوبيللت اظ ؾيبؾللتّللبي بللطة زض ذبٍضهيبًللِ ٍ تقَيللت ضٍاثللٍ ثللب ضغيللن
نْيًَيؿتي اظ زيگط ٍيػگيّبي ايي ضٍيکطز اؾت.
کَظيطف زض زٍضاى پؽ اظ فطٍپبقي اتحبز روبّيط قَ ضٍي ّوکبضي اهطيکب ٍ ضٍؾليِ
ضا يک يطٍضت ثي ثسيل ٍ پطاّويت ذَاًلس ) . (Kozyrov,1994:4کلَظيطف ضٍؾليِ ضا ثلِ
ٌّزبضّبي ؾبظهبى هلل ٍ ؾلبظهبى اهٌيلت ٍ ّوکلبضي اضٍپلب 1هتؼْلس زاًؿلتِ ٍ ذَاؾلتبض
پصيطـ ضٍؾيِ زض گطٍُ ّيت کكَض نلٌؼتي رْلبى ٍ تجلسيل آى ثلِ گلطٍُ ّكلت کكلَض
نٌؼتي ثَز (Kozyrov,1994: 675) .ثِ ّط حبک يلتؿيي ٍ ضّجطاى زٍللتّلبي بطثلي تلالـ
گؿتطزُ اي ضا اًزبم زازًس تب اظ فطنت تبضيري ثِ زؾت آهسُ ثْطُ گيطًس .زض ايي زٍضُ ثبيؿت ثلِ ضاي
هخجت ضٍؾيِ ثِ قُؼٌبهِ تحطين ؾلبظهبى هللل هتحلس ػليلِ نلطةّلب زض ثحلطاى ثَؾلٌي ( 81هلِ
 ،)1118هَافقت ثب اقساهبت ًبتَ زض ثَؾٌي ٍ تَقف فطٍـ هَتَض هَقلک ثلِ ٌّلس ثلب زضذَاؾلت
). Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE
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اهطيکب اقبضُ ًوَز کِ ّوگي زض ضاؾتبي هٌبفغ بطة ثَز تب هٌبفغ ضٍؾليِ(J.Valdez,1995: 91-.

) 92اظ َطفي زض ثؼس اهٌيتي آًْب اهيسٍاض ثَزًلس کلِ پيولبى ًلبتَ ّوبًٌلس پيولبى ٍضقلَ هبّيلت
ٍرَزي ذَز ضا اظ زؾت ثسّس ٍ ثِ تسضيذ حصف گطزز ٍ يب ضٍؾيِ ًيع ثِ ػٌلَاى يلک ػًلَ هلَحط
ٍاضز پيوبى قَز؛ ظيطا ضٍؼّب هيزاًٌس کِ اضتقب ّوکبضيّب ثب ًبتَ ثلِ هؼٌلبي افلعايف ّوکلبضي ثلب
بطة ثِ ػٌَاى يک هزوَػِ اؾتً .رؿتيي تالـ زهيتطي هسٍزيف ،ضئيؽ روَْض ضٍؾليِ ثلطاي
ًعزيک قسى ثِ پيوبى ًبتَ زض ؾبک  8661ثِ زليل ٍقَع رٌگ زض گطرؿلتبى ٍ زذبللت ضٍؾليِ
زض اٍؾتيبي رٌَثي ٍ آثربظيب رْت تًؼيف هيربئيلل ؾبکبقلَيلي کلِ ّلن پيولبى بلطة ٍ ًلبتَ
هحؿَة هيقَز ،ثلب قکؿلت ضٍ ثلِ ضٍ گطزيلس(Magen and Bagno-Moldavsky,2011: .
) 78ثحج ّبي ثؿيبضي زض هَضز ضٍؾيِ ٍ ؾطًَقت تبضيري آى ثِ ٍرَز آهس ٍ قطايٍ پلؽ اظ
فطٍپبقي ٍ زقَاضيّبي ؾيبؾي -اقتهبزي ايي زٍضاى ثط هيعاى تَرِ ثِ بطة ثطاي ضّلبيي اظ
هكکالت افعٍزُ ثَزٍ .لي ضًٍس ًباهيسي فعايٌسُ ثِ زؾت آٍضزى کوکّبي رسي اظ بطة ٍ ثلِ
ٍيػُ اهطيکب زض ؾبکّبي پؽ اظ فطٍپبقي اتحلبز رولبّيط قلَضٍي ثلِ تلسضيذ ضقلس گلطايف
زيگطي ضا زض ضٍؾيِ تقَيت ًوَز( .کَاليي)83111619 ،
زض حبک حبيط فسضاؾيَى ضٍؾيِ ًيع هبًٌس اتحبز قلَضٍي ،اهطيکلب ضا ثلِ ػٌلَاى يلک
ضقيت رسي ٍ ؾوجلي ثطاي اتحبز هلت ضٍؼ زض ثطاثط تْسيسّب تلقي هليکٌلس .زض ايلي ظهيٌلِ
ػَاهل گًَبگَى اػن اظ ثطذَضز هٌبفغ ٍاقؼي ٍ تريلي ،ضقبثت غئَپليتيک ،حؿلبزت ،قلؼبضّبي
يس اهطيکبيي ٍ آضظٍي ثبظزيس اظ ايي کكَض ٍ قطکت زض هَفقيتّبي آى ،توبيل ًبذَزآگبُ ثلِ
تقليس اظ ًظبم ٍ قيَُ ظًسگي زٍلتلي اهطيکلب ٍ زض ػليي حلبک ًبؾلبظگبضي زاذللي ثلب تزطثلِ
اهطيکبيي ٍ ػسم تَاًبيي اؾتيبزُ اظ آى ثِ ًيغ ذَز ،هكبّسُ هيقًَس .ثطاي ثؿيبضي اظ ضٍؼّب
هؿئلِ ايي ثَز کِ چِ ََض ثبيس ثِ نَضت هخجت تًبز ثيي ؾليوبي اٍليلِ اهطيکلب ثلِ ػٌلَاى
اضو هَػَز ٍ ؾطظهيي آظازي ٍ ٍاقؼيت فؼلي يؼٌي تغييط هَاظًِ ًيطٍّب ثِ ًيغ اهطيکب ضا ثب ّن
ؾبظـ زاز .زض حبلي کِ ضٍؾيِ ثطاي آيٌسُ رْت گيطيّبي هكرهلي ًلساضز ٍ کليكلِّلبي
شٌّي زٍضاى رٌگ ؾطز ضا حيظ هيکٌس ،ايي هٌبقكِ ثبػج هيقلَز کلِ فسضاؾليَى ضٍؾليِ
زٍثبضُ ذَز ضا ثِ هطزاة ضٍيبضٍيي ثب اهطيکب ثيٌساظز( .آ . .ظازٍذيي)86111611 ،
هقبلللِ ظثيگٌيللَ ثطغيٌؿللکي زض هزلللِ اهللَض ذللبضري 1زض ثْللبض  1111تحللت ػٌللَاى
"ّوکبضي ًبضؼ" ثيبًگط ظَْض ٍاقغگطايي رسيسي زض اهطيکب ثلَز (Brezezinski,1994) .زض
. Foreign Affairs
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ّويي قوبضُ پبؾد يَضي آفبًبؾيف زض هقبلِاي تحت ػٌَاى "انالحبت زض ضٍؾيِ يبيبى يبفتلِ
اؾت") ،(Afanasiev,1994زضد گطزيسُ ثَزٍ .اقغ گطايبى اللعامّلبي غئَپليتيلک ضٍؾليِ ضا
هُط ؾبذتِ ،ضٍيبضٍيي هزسز آى ضا ثب بطة ارتٌبةًبپصيط تلقي کطزُ ثَزًس .اظ ايي زيسگبُ ثلب
پبيبى يبفتي ؾيُطُ هبضکؿيؿن -لٌيٌيؿن ثط ضٍؾيِ قسضت َلجي ٍ تَؾلؼَِلجلي آى اظ هيلبى
ًطفتِ اؾتّ .ط چٌس آًبى تيبٍتّبي هَرَز زض رْبى اهطٍظ ثب زٍضاى ًليکالي زٍم ٍ اؾلتبليي
ضا ًيع هُط هيؾبظًس .ايي گطٍُ تالـ ارتٌلبةًبپلصيط ضٍؾليِ ثلطاي ثبظيلبثي هَقؼيلت ثطتلط
رْبًي ذَيف ضا هَضز تَرِ قلطاض زازُ ٍ تقبثلل فعايٌلسُ هٌلبفغ آى ضا ثلب بلطة پليف ثيٌلي
هيکطزًس (Braithwaite,1994) .اگطچِ ًكؿت ًبتَ زض ليؿجَى زض ؾلبک  8616گلبهي ضٍ
ثِ رلَ ثطاي ّوکبضي ضٍؾيِ ٍ بطة تلقي هيقَز ،اهب ثِ ًظط ًويضؾس ايي اقسام ثطاي تغييلط
ضٍيکطز بطة ثِ ضٍؾليِ ٍ ّوکلبضي ضاّجلطزي آًْلب کلبفي ثبقلس ٍ ثتَاًلس زض ػولل تغييلطي
هحؿَؼ ايزبز کٌس( .ؾَضي)1111611 ،
ب) رٍيکزد اٍراسيا گزاياًِ
ايي ضٍيکطز اظ ؾَي گطٍّي زض زؾتگبُ ؾيبؾت ذبضري ضٍؾليِ تلطٍيذ هليقلَز کلِ
هؼتقس هيثبقٌس ضٍؾيِ ثبيس ثِ کكَضّبي قط ٍ آؾيبيي ًقف هْوي زض ضاّجطزّلبي ضٍاثلٍ
ثييالوللي ذَز ثسّس .هَليِّبي ظيط ضا هي تَاى ثِ ػٌَاى ػٌبٍيي کللي اّلساف ايلي ضٍيکلطز
ثطقوطز :
 گؿتطـ ّوکبضي ثب کكَضّبي حَظُ اضٍاؾيب ٍ رلَگيطي اظ ًيَش اهطيکب زض آًْب؛
 اضتقبء ربيگبُ ضٍؾيِ زض هؼبزالت ًظلبم ثلييالوللل ٍ حوبيلت اظ کكلَضّبي قلطقي ٍ
آؾيبيي؛
 تقَيت ؾبظهبى ّوکبضي قبًگْبي ٍ گؿتطـ ّوکبضي ثب چيي ٍ ٌّس؛
 ايزبز ّوبٌّگي زض ؾيبؾتّبي کكلَضّبي اضٍاؾليبيي ٍ هقبثللِ ثلب اقلساهبت يکزبًجلِ
اهطيکب.
َطفساضاى ايي گيتوبى هؼتقس ّؿتٌس کِ ضٍؾيِ يک کكَض آؾيبيي -اضٍپبيي اؾلت ٍ
ضٍيکطز يک ربًجِ ثِ ؾوت اضٍپب هَرت هيقَز ثركي اظ هٌبفغ ضٍؾيِ کِ زض آؾيب قطاض زاضز
ًبزيسُ گطفتِ قَز ٍ ايي کكَض ثبيؿت زض رْتگيطي آؾيبيي ٍ اضٍپلبيي ذلَز تؼلبزک ايزلبز
ًوبيس ٍ زض کٌبض تَؾؼِ هٌبؾجبت ثب کكَضّبي اضٍپبيي ثِ کكَضّبي ثعض آؾيبيي ًظيط چيي،
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ٌّللس ٍ غاپللي ًيللع تَرللِ زاقللتِ ثبقللس( .زفتللط هُبلؼللبت ؾيبؾللي ٍ ثللييالولل لي( ،الللف)،
 )81111611آًْب هربلف حوبيت يک ربًجِ اظ ضغيننْيًَيؿتي ّؿتٌس ٍ هؼتقس هيثبقلٌس
کلللِ ضٍؾللليِ هللليثبيؿلللت ثلللب زٍؾلللتبى ؾلللٌتي ذلللَز زض ذبٍضهيبًلللِ ّوکلللبضي
ًوبيس(کطهي .)3911611،يَگٌي پطيوبکَف کِ پؽ اظ ثطکٌلبضي کلَظيطف ثلِ ػٌلَاى ٍظيلط
ذبضرِ ضٍؾيِ اًتربة گطزيس زض ػيي هليگطايي زاضاي توبيالت قط گطايي ضٍقٌي ثلَز ٍ ثلِ
ػٌَاى فطزي کِ ثط ذالف کَظيطف ثِ ؾيبؾت قط گطايي ضٍي ذَاّس آٍضز ،هكلَْض گطزيلس.
پطيوبکَف اظ فطٍـ فٌبٍضي ًظبهي ثِ چيي ثطاي ثطتطي آى ثط تبيَاى ٍ زاهي ظزى ثِ ذهَهت
آى کكَض ثب اهطيکب ٍ ًيع فطٍـ ؾال ثِ ؾَضيِ ٍ قجطؼ حوبيلت ًولَز .هربليلت ثلب حًلَض
ًظبهي اهطيکب زض ذليذ فبضؼ ٍ گؿتطـ ضٍاثٍ ثب ايطاى ،تطبيت قلطکتّلبي ًيتلي ٍ گلبظي
ضٍؾي ثطاي فؼبليت زض هيبزيي ايطاى ،تبکيس ثط ازاهِ ّوکبضيّبي نلح آهيع ّؿتِاي ثب ايلطاى
اظ زيگط فؼبليتّبيي ثَز کِ زي لوبؾي ضٍؾيِ زض ايلي زٍضاى اًزلبم زاز .ايلي اقلساهبت ثلطاي
ًكبى زازى ايي هَيَع ثَز کِ ضٍؾيِ اثطقسضتي اؾت کِ ثب هكکالت هَقت ضٍ ثِ ضٍ اؾت ،اهب
ؾَء اؾتيبزُ اظ ايي هَقؼيت ثؿيبض کَتِثيٌبًِ اؾت.
هيتلَاى زاليلل آى ػلسُ اظ هحققلبى ٍ ؾيبؾلتوساضاى ضٍؼ ضا پلصيطفت کلِ هؼتقلس
هيثبقٌس ؾيبؾت ذبضري فؼلي اهطيکب تساٍم ضٍقي ضاّجطز يلس قلَضٍي ؾلبثق ايلي کكلَض
اؾت .ثطاي احجبت ايي ٍاقؼيت هيتلَاى ثلِ اظْلبضات ػلسُاي اظ ؾيبؾلتوساضاى ٍ کبضقٌبؾلبى
ؾيبؾي اهطيکلبيي اقلبضُ کلطز کلِ ثلب اؾلتيبزُ اظ زيلسگبُّلبي پيگيطاًلِ يلسکوًَيؿلتي ٍ
يسقَضٍي ضقس حطفِاي ذَز ضا تبهيي کطزُاًسً .ظطيِپطزاظاى رٌگ ؾطزّ ،وچلَى گصقلتِ
ثط حيظ ثطذَضز قسيس ثب ضٍؾيِ ًَيي تبکيس ٍ ازػلب هليکٌٌلس کلِ ثبيلس اظ احيلبي تولبيالت
ؾلُِگطاًِ ضٍؾيِ رلَگيطي کطزٍ .لي ثب ٍرَز ايي کِ ثطذَضزّبي ايسئَلَغيک هيتَاًٌلس ثلِ
حکن ًيطٍي رجط ثط قکلگيطي ذٍ ؾيبؾت ذبضري ًؿجت ثِ فسضاؾيَى ضٍؾيِ احط ثگصاضًس،
ؾبزُ اًگبضي ذَاّس ثَز ،چٌبًچِ فقٍ کليكِّبي شٌّي زٍضاى گصقتِ ًِ چٌساى زٍض زض ًظط
گطفتِ قًَس .آًچِ کِ هْنتط اؾت ًلِ زيلسگبُّلبي يلس کوًَيؿلتي ،ثلکلِ شٌّيلت ذلبل
اهطيکبيي اؾت کِ هستّب پيف قکلگطفتِ ٍ ٍيػگيّلبي ضٍاى قلٌبذتي ؾيبؾلت ذلبضري
اهطيکب ضا تؼييي کطزُ اؾت .زضک ايي ٍيػگيّب اهکبى َطاحي ضاّجلطزي ثبظزاضًلسُ اظ تَؾلؼِ
َلجي رْبًي اهطيکب ضا ذَاّس زاز( .آ . .ظازٍذيي )86111611،هؼتقساى ثِ ؾيبؾت قلط
هحَضي ثط ايي ثبٍض هيثبقٌس کِ ضٍؾيِ ًويتَاًس الگَي آظازيذَاّبًِ بطثلي ضا زض اقتهلبز ٍ
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ؾيبؾت ذَز ثِ کبض گيطز ،ثلکِ ثبيلس ضاُ زيگلطي بيلط اظ آى ضا پلي گيلطز .اؾلتبًکٍَيي گلطايف
بطةگطايبًِ (آتالًتيک گطا) ضا زض ؾيبؾت ذبضري ضٍؾيِ ثطاي هٌبفغ هلي ايي کكَض ظيبًجلبض تلقلي
ًوَزُ اؾت( .کَاليي)83111619 ،
زض ؾُح رْبًيَ ،طفساضاى اٍضاؾيبگطايي هربلف يک ربًجِگطايي ٍ ايزبز ًظلبم تلک
قُجي ّؿتٌس ٍ يوي تبکيس ثط يطٍضت تقَيت ؾبظهبى هلل اظ ايسُ چٌس ربًجِگطايي حوبيلت
هي ًوبيٌس .اٍضاؾيبگطايبى ثب اقبضُ ثِ حًَض هيليلَىّلب هؿللوبًبى زض ربهؼلِ ضٍؾليِ هؼتقلس
ّؿتٌس ّوعيؿتي هؿبلوت آهيع هؿلوبًبى ٍ ضٍؼّب ايزبة هيکٌس تلب هٌبؾلجبت ضٍؾليِ ثلب
رْبى اؾالم گؿتطـ يبثس( .زفتلط هُبلؼلبت ؾيبؾلي ٍ ثلييالولللي( ،اللف))81111611 ،
روَْضي تبتبضؾتبى زض ضٍؾيِ اهطٍظ ًولبزي اظ يلک روْلَضي هَفلق زض حلبک تَؾلؼِ ٍ
زهَکطاتيک اؾت کِ اکخطيت هؿلوبى آى ثب حکَهت هؿکَ ضٍاثٍ ذَثي ثطقلطاض کلطزُاًلس؛ ضٍؾليِ
ذَاّبى گؿتطـ ايي الگَ ثِ توبهي روَْضيّلبي هؿللوبىًكليي اؾلتً( .لَاظًي)8311611 ،
ضٍؾيِ ثِ زليل هكکالت ظيبزي کِ ثب آًْب هَارِ اؾتً ،وي تَاًلس ثلِ نلَضت يکزبًجلِ ثلِ
ػٌَاى يک قُت ٍ کبًَى انلي قسضت زض ًظبم ثيي الولل ػول کٌس ٍ يلب ثلِ تٌْلبيي ًقلف
يک ّػهَى ضا اييب ًوبيس؛ ايي هكکالت هؿبئل هرتلف ؾيبؾي -ارتولبػي ،روْلَضي ّلبي
رسايي َلت ٍ زض ضأؼ آًْب هكکل تَؾؼِ ًيبفتگي اقتهبزي ٍ فبنلِ ثِ ًؿجت ظيلبزي کلِ
زض ظهيٌِ فٌبٍضي ّبي هسضى ٍ نٌبيغ ًَيي ثب ضقجبي ذلَز زض اضٍپلب ٍ اهطيکلب زاضز ضا قلبهل
هي قَز  ،لصا ثبيس ثِ فکط ّوکبضي ٍ اتحبز ثلب کكلَضّبيي ًظيلط چليي ٍ ٌّلس زض چلبضچَة
ًْبزي هبًٌس ؾبظهبى ّوکبضي قبًگْبي ثبقس تب ثتَاًلس ربيگلبُ تؼيليي کٌٌلسُ اي زض ًظلبم
ثييالولل کؿت کٌس (Magen and Bagno-Moldavsky, 2011: 77) .ضٍؾيِ اظ َطيلق
ؾبظهبى ّوکبضي قبًگْبي تالـ ذَز ضا رْت هوبًؼلت اظ تلک قُجلي قلسى ًظلبم ثلييالوللل،
تٌظين هُلَةتط رطيبى رْبًي قسى ٍ ايزلبز هَاظًلِ زض هٌبؾلجبت ثلييالولللي افلعٍى هليکٌلس.
چٌبًچِ ضٍؾيِ ٍ چيي هَفق گطزًس زض قبلت گؿتطـ فؼبليلتّلبي ؾلبظهبى ّوکلبضي قلبًگْبي،
حَظُ هكتطک ظطفيتّبي ذَز ضا تَؾؼِ زٌّس ،هي تَاًٌس آى ضا زض چبضچَة چٌلسقُجيگطايلي ٍ
يب هٌُقِگطايي ٍ هكبضکتّبي هٌُقِاي تَريلِ ًولَزُ ،آًگلبُ تلب حلسٍزي زض تحقلق ّوگطايلي
ضاّجطزي هَفق ذَاٌّس گطزيس( .زفتط هُبلؼبت ؾيبؾي ٍ ثييالوللي( ،ة))9311611 ،
ضٍؾيِ زض هؿئلِ ؾ ط زفبع هَقکي اهطيکب کِ ثطاي ًهت زض ذبک اضٍپب َطاحي قسُ ثلَز،
ػالٍُ ثط اهطيکب ثب اضٍپب ًيع فبنلِ ثيكتطي پيسا کطز ٍ رْت تًؼيف هَقؼيت ّنپيوبًلبى اهطيکلب زض
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اٍکطايي کِ ثب اًقالة ًبضًزي ضٍي کبض آهسُ ثَزًس ٍ اضؾبک يک پيبم هْن ثِ قطکبي اضٍپلبيي ذلَز،
قيوت گبظ نبزضاتي ثلِ اضٍپلب ضا ثلِ ؾلِ ثطاثلط افلعايف زاز (Gomrat,2010: 10-11).الکؿلبًسض
زٍگيي ،فيلؿَف ؾٌتگطا ٍ ضّجط رٌجف ارتوبػي -ؾيبؾي اٍضآؾيب هيگَيس " :اگلط ضٍؾليِ
ٍاقؼبً اًسيكِ هتحسکٌٌسُاي زاقتِ ثبقس ،ايي اًسيكِ حتوبً ثب ايسُ اٍضاؾليبيي اضتجلبٌ ذَاّلس
زاقت .زض حبک حبيط تقليس کَضکَضاًِ اظ بطة ،ثبظگكت ثِ الگَي اتحلبز رولبّيط قلَضٍي ٍ
هليگطايي اه طاتَضي ضٍؾيِ ًويتَاًٌس ثب ايي اًسيكِ ضقبثت کٌٌس ٍ هيتَاى گيت ايي اًسيكِ
ضاُ ؾَم اؾت "(G.Dugin,2005) .زيسگبُ ؾطگئي اؾتبًکٍَيي هكبٍض يلتؿيي زض ايي ضاؾلتب
قبثل اقبضُ اؾت .اٍ زض هزلِ «هٌبفغ هلي»ً 1يبظ ضٍؾليِ ثلِ يلک ضؾلبلت تلبضيري ضا هُلط
ؾبذت کِ فطاتط اظ فطنت َلجيّبي هليگطايبًِ اؾت ٍ ثط ًقف ضٍؾيِ ثِ ػٌَاى يلک پلل زض
هيبى قط ٍ بطة تأکيس ًوَز .تبحيط زيسگبُّبي تَلؿتَي ٍ زاؾتبيَفؿکي ثط ايي گطٍُ ثؿيبض
ظيبز اؾت( .کَاليي)83311619 ،
ج) رٍيکزد هليگزاياًِ -هزکشگزاياًِ
ايي ضٍيکطز اظ ؾَي َيف هليگطايبى ٍ اؾالٍگطايبى زض زؾتگبُ ؾيبؾت ذبضري ضٍؾليِ
حوبيت هيقَز ٍ ثِ زًجبک تحقق هَليِّبي کلي ظيط اؾت:
 هليگطايي هجتٌي ثط ٍاقغگطايي زض چبضچَة تجسيل قلسى ثلِ يکلي اظ کلبًَىّلبي
قسضت زض رْبى چٌس قُجي احتوبلي آيٌسُ؛
 تَؾؼِ هٌبؾجبت ثب ذبضد ًعزيلک(حَظُ اؾلالٍ) ٍ روْلَضيّلبي رساقلسُ اتحلبز
روبّيط قَضٍي زض آؾيبي هطکعي ٍ قيقبظ؛
 هٌبفغ هلي ،قبذم انلي رْتگيطيّب ٍ تهوينگيطيّب اؾت ٍ ثلط ذلالف زٍضاى
قَضٍي ،ايسئَلَغي زض ايي اهَض تؼيييکٌٌسُ ًيؿت؛
 ايزللبز ًللَػي هَاظًللِ ػقالًللي ثلليي کكللَضّبي قللطقي ٍ بطثللي زض تٌظللين ضٍاثللٍ
ثييالوللي فسضاؾيَى ضٍؾيِ.
هطکعگطايي قکل تکبهل يبفتِ هليگطايي اؾت کلِ ثلب ثلِ قلسضت ضؾليسى ٍالزيويلط
پَتيي ثِ ػٌَاى ضئيؽ روَْض ضٍؾيِ قَت گطفت .زض ايي اًسيكِ تبهيي هٌبفغ هلي ضٍؾيِ زض
اٍلَيت اؾت ٍ هؼتقس اؾت اظ ّط ضاّي کِ اهکبىپصيط ثبقس هيثبيؿت ثطاي زفبع اظ هٌبفغ هلي
. National Interest
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ٍ اهٌيت هلي ضٍؾيِ تالـ ًوَزٍ .اقغگطايي ٍ ػولگطايي زٍ ٍيػگلي انللي ايلي اًسيكلِ زض
ػطنِ ؾيبؾت ذبضري اؾلت .هطکعگطايلبى ثلطاي ضؾليسى ثلِ اّلساف ذلَز اظ اًؼُلبف الظم
ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ آهبزگي زاضًس حتي ثب هربلييي ًيع هؼبهلِ ًوبيٌس .آًْب هؼتقس هيثبقٌس کِ
ضٍؾيِ زقوي ٍ زٍؾت زايوي ًساضز ،ثلکِ هٌبفغ زايوي زاضز اظ ايي ضٍ ّط رب احؿلبؼ کٌٌلس
کِ هيتَاًٌس هٌبفؼي ضا ثطاي ضٍؾيِ ثلِ زؾلت آٍضًلس ،حبيلط هليقلًَس .اقتهلبز زض هٌُلق
هطکعگطايبى اظ ؾيبؾت هْنتط اؾت ٍ ثب تَرِ ثِ هكکالت اقتهبزي ضٍؾيِ تالـ هيکٌٌس ثلب
رصة ؾطهبيِگصاضي ٍ اًتقبک فيآٍضي تَاى اقتهبزي ضٍؾيِ ضا افعايف زٌّس( .زفتط هُبلؼلبت
ؾيبؾي ٍ ثييالوللي( ،الف) )81911611،هطکعگطايبى حَظُ روَْضيّبي هؿتقل هكلتطک
الوٌبفغ ضا زض نسض اٍلَيتّبي ؾيبؾت ذبضري ذَز قطاض هيزٌّس .ؾيبؾت ػلبم هطکعگطايلبى
ًؿجت ثِ ايي روَْضيّب حيظ ٍ تقَيت اًحهبضات ضٍؾيِ زض ايي هٌُقِ هيثبقلس .روؼيلت
ػظين اؾالٍ ؾبکي زض قيقبظ ٍ آؾيبي هطکعي ًيَش ضٍؾيِ ضا تؿْيل کطزُاًس .تحکين ٍ تقَيت
ؾبذتبضّبي ؾيبؾي -اقتهبزي -فطٌّگي زض زٍضاى اتحلبز رولبّيط قلَضٍي ،ايلي اضتجلبٌ ضا
تساٍم ثركيسُ اؾت( .کَاليي )89111611،آًْب ثب تقؿين ايي روَْضيّب ثِ ّوگلطا ٍ ٍاگلطا
اظ اًحهبضاتي کِ زض ايي روَْضيّب زاضًلس ثلطاي هوبًؼلت اظ ٍاگطايلي ٍ تكلَيق ثلِ ّوگطايلي
اؾتيبزُ هيکٌٌس .زض ثيي روَْضيّبي هؿتقل هكتطک الوٌبفغ ،قعاقؿتبى ،ثلالضٍؼ ٍ اٍکلطايي
اظ اٍلَيللت ثيكللتطي ثللطاي آًْللب ثطذللَضزاض اؾللت( .زفتللط هُبلؼللبت ؾيبؾللي ٍ ثللييالوللللي،
(الف) )81911611،ضقس رطيبىّبي افطاَي زض ضٍؾيِ زض پبؾد ثِ ؾيبؾلتّلبي ّلَازاضي
گؿتطزُ اظ بطة زض اقتهبز ٍ ؾيبؾت ايي کكَض ،ثط زؾتگبُ ٍظاضت اهَض ذبضرلِ تلبحيط رلسي
زاقت .ايي فكبضّب ؾلجت تؿلطيغ زض ضًٍلس زگطگلًَي زض ؾيبؾلت ذلبضري ضٍؾليِ گطزيلس.
ٍيؼيت ضٍؼّبي ؾبکي روَْضيّبي پيطاهَى ًيع ثط تَؾؼِ ايي گطايف تبحيط رسي زاقلت.
حًَض حسٍز  89هيليَى ضٍؼ زض "ذبضد ًعزيک" کِ حسٍز ًيوي اظ آًْب زض اٍکطايي ظًسگي
هيکٌٌس ،ثط حؿبؾيت هليگطايبى افعٍز( .کَاليي)83111619،
اّويت هؿبئل ضٍؼّبي ؾبکي زض روْلَضيّلبي پيطاهلَى ضٍؾليِ ؾلجت گطزيلس،
کَظيطف ًيع يطٍضت هساذلِ ضٍؾيِ ضا ثطاي حيظ حقَ آًْب هُط ؾلبظز .ثلِ ثيلبى اٍ ػلسم
هساذلِ ضٍؾيِ زض روَْضيّبي پيطاهَى ،ؾجت هَضز تْسيس قطاض گطفتي هَقؼيت غئَپليتيلک
ضٍؾيِ کِ زض ََک قطٍى ثِ زؾت آٍضزُ اؾت ،هيگطزز (Crow,1994: 37) .ضٍؾيِ ذَاّبى
آى اؾت کِ ثب هٌؿزن کطزى روَْضيّبي رسا قسُ اتحبز روبّيط قَضٍي زض قبلت ربهؼلِ
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کكَضّبي هؿتقل هكتطک الوٌبفغ ٍ اييبي ًقف کليسي زض هيبى آًبى ،رْتگيطيّبي آًلبى
ضا تحت تبحيط قطاض زازُ ٍ ضّجطي آًبى ضا ثط ػْلسُ ثگيلطز( .يلعزاى پٌلبُ زضٍ )1611611 ،زض
حبلي کِ فسضاؾيَى ضٍؾيِ روَْضيّبي ؾبثق اتحبز روبّيط قَضٍي ضا حَظُ هٌبفغ حيلبتي
ذَز قلوساز هي کٌس ،اهطيکلب ذَاّلبى ػقلت ضاًلسى ضٍؾليِ ثلِ زضٍى هطظّلبي فسضاؾليَى ٍ
رلَگيطي اظ احيبي ًيَش آى زض کكَضّبي آؾيبي هطکعي ٍ قيقلبظ اؾلت کلِ هلَضز حوبيلت
ثؿيبضي اظ ضّجطاى ايي کكَضّب ًيع قطاض گطفتِ اؾت .اظ َلطف زيگلط ايلي کكلَضّب زض ثطذلي
هَاضز اظ رولِ هؿئلِ گطٍُّبي اؾالمگطا ٍ ؾطکَة آًْب ًيبظ ثِ حوبيت ضٍؾيِ زاضًس ٍ ّوَاضُ
اظ ضٍؾيِ کوک گطفتِاًس .لكگط  861ضٍؾليِ زض رٌلگ زاذللي تبريکؿلتبى ،ثلطاي تلبهيي
اهٌيت ٍ آضاهف زض ايي روَْضي ثِ ََض هَحط ٍاضز ػول قس .ضٍؾيِ ثب ثؿيذ کكَضّبي زيگط
زض آؾيبي هطکعي ،کَقيس تْسيسّبي ًبقي اظ گؿتطـ زضگيطيّبي ذًَيي هيلبى ًيطٍّلبي
هربلف زٍلت زٍقٌجِ ،اؾالمگطايبى ٍ هليگطايبى ضا هْبض ؾبظز .ضّجلطاى آؾليبي هطکلعي ًيلع
ثؿيبض ًگطاى آى ثَزًس کِ اهَاد ًبآضاهي ٍ ثيحجبتي اظ تبريکؿتبى ثِ قلوطٍ آًلبى اًتقلبک يبثلس.
اؾالم کطين اف زض اظثکؿتبى زض ايلي ظهيٌلِ ثيكلتطيي ًگطاًلي ضا زاقلت .زضُ فطببًلِ کلِ اظ
قطقيعؾتبى تب اظثکؿتبى ٍ تبريکؿتبى اهتساز زاضز ،هٌبَق ثؿيبض هؿتؼسي ضا ثلطاي گؿلتطـ
گطايف اؾالمذَاّي زض ذَز ربي زازُ اؾت(کَاليي)811-816 ،1611 ،
هطکعگطايبى اتحبزيِ اضٍپب ضا اٍلَيت زٍم ؾيبؾلت ذلبضري ذلَز هليزاًٌلس ٍ تقَيلت
ّوگطايي ثب ايي ؾبظهبى ضا ثطاي آيٌسُ ضٍؾيِ يطٍضي هليقلوبضًس .آًْلب تلالـ هليکٌٌلس اظ
َطيق ّوبٌّگ کطزى ؾيبؾتّبي ذَز ثب ايي اتحبزيِ ،ثيي آًْب ٍ اهطيکب قکبف ايزبز کٌٌلس.
هطکعگطايبى زاقتي هٌبؾجبت تٌف آهيلع ثلب اهطيکلب ضا ثلِ ههللحت هٌلبفغ زضاظهلست ضٍؾليِ
ًويزاًٌس .آًْب زض ثطذي هَاضز کِ هٌبفغ ضٍؾيِ اقتًب کٌس ثب اهطيکب ّوکبضي ًولَزُ ٍ يلب ٍاضز
هؼبهلِ هيقًَس .ضٍؾيِ ثِ هٌظَض هجبضظُ ثب تطٍضيؿن زض افغبًؿتبى ،کولکّلبيي ضا زض ظهيٌلِ
پكتيجبًي لزؿتيکي اظ آهطيکبييّب ،تبهيي ؾَذت ٍؾبيل ًقليِ ٍ ايزبز هؿليط اضتجلبَي اهلي
ثطاي آًْب اًزبم زاز (Piontkovsky, 2006: 8) .آًْب زض ػيي هقبٍهت زض هقبثلل اقلسامّلبي
يکربًجِ اهطيکب ،حيظ ضٍاثٍ زٍؾتبًِ ثب ايي کكَض ضا اظ اٍلَيتّلبي ذلَز هليزاًٌلس( .زفتلط
هُبلؼبت ؾيبؾي ٍ ثييالولللي( ،اللف) )81911611،پلَتيي زض ؾليطي تلبضيري ثلِ ػٌلَاى
ًرؿللتيي ضئلليؽ روْللَض فسضاؾلليَى ضٍؾلليِ زض اکتجللط  8661زض چللبضچَة ارللالؼ ؾللطاى
کكَضّبي حبقيِ زضيبي ذعض اظ تْطاى ،زيساض کطز کِ ايي ؾيط حبٍي پيلبم هْولي ثلطاي بلطة
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ثَز .هست کَتبّي پؽ اظ آى ضٍؾيِ  18تي اٍضاًيَم بٌي قلسُ هلَضز ًيلبظ ثلطاي تعضيلق ٍ ضاُ
اًساظي ًيطٍگبُ اتوي ثَقلْط ضا ثلِ ايلطاى اضؾلبک کلطز(Dannreuther and March,2010: .
) 218ايي اقسام اگطچِ زض ضاؾتبي ؾيبؾت ّبي کلالى ضٍؾليِ ثلطاي تلبهيي هٌلبفغ هللي ذلَز
اضظيبثي هيقَز ،اهب اظ َطفي ضٍيکطز زًجبلِ ضٍي ٍ اًيؼبلي زض ؾيبؾت ذبضري ضٍؾيِ ضا ًيع ًيلي
هيکٌس .ثيتطزيس تحَالت ثييالوللي پبيبى قطى ثيؿتن ؾجت زگطگًَي رسي زض چلبضچَةّلبي
قکلگيطي ؾيبؾتّبي زاذلي ٍ ذبضري ضٍؾليِ گطزيلسُ اؾلت .هَقؼيلت ًظلبهي ضٍؾليِ زض
ؾُح ًظبم ثييالوللي ّوچٌبى زاضاي اّويت ٍ اػتجبض اؾبؾي اؾت .ايلي کكلَض زاضاي ظطفيلت
ػظين ثبلقَُاي ثطاي اييبي يک ًقف ثطتط زض رْبى هيثبقس .ايي توبيل ثطاي اييلبي ًقلف ثطتلط
زض رْبى ضيكِ زض تبضيد ضٍؾيِ زاضز .تَاًبييّبي هَرَز زض پيًَلس ثلب گلطايفّلبي تلبضيري ٍ
فطٌّگي ظهيٌِ ضا ثطاي اييبي ايي ًقف ّوَاض هيؾبظز( .کَاليي)83111619 ،
ضٍي کبض آهسى زهيتطي هسٍزيف ثِ ػٌَاى ضئليؽ روْلَض ضٍؾليِ پلؽ اظ ٍالزيويلط
پَتيي ًكبًِاي اظ ذَاؾت هطکعگطايلبى ثلطاي ازاهلِ هؿليط زض ضًٍلسي زهَکطاتيلک زاقلت.
هسٍزيف ّوبى هؿيطي ضا ازاهِ زاز کِ پَتيي قطٍع کلطزُ ثلَز ٍ ّليي تغييلط ثٌيلبزي ضا زض
انَک ؾيبؾت ذبضري ٍ يب ضاّجطزّبي ضٍاثٍ ثلييالوللل فسضاؾليَى ضٍؾليِ ايزلبز ًکلطز .اظ
ّوبى اثتسا ثطذي هؼتقس ثَزًس کِ هسٍزيف زض تَافقي ثب پلَتيي ،قلطاض اؾلت تٌْلب يلک زٍضُ
ضئيؽ روَْض ثبقس ٍ پؽ اظ ٍي زٍثبضُ پَتيي ثطاي زٍ زٍضُ قسضت ضا ثِ زؾت ذَاّس گطفلت.
ايي فطييِ ثب اًتربة پَتيي ثِ ػٌَاى ًرؿت ٍظيط ضٍؾيِ تقَيت قس ثِ ػجبضتي پلَتيي ذلَز
ثط پيكجطز ؾيبؾتّبي کالى ضٍؾيِ زض زٍضاى هسٍزيف ًيع ًظلبضت هؿلتقين زاقلت ٍ زضٍى
ؾيؿتن قسضت هبًس .ثب ثيبى ايي هُبلت ثِ ضٍقٌي هيتَاى گيت کلِ ضّجلطي هطکعگطايلبى زض
حبک حبيط ثب ٍالزيويط پَتيي اؾت کِ قرهيتّبيي ًظيط ؾلطگئي ايَاًلف ،ايگلَض ايَاًلف ٍ
ثَضيؽ گطيعلَف اظ ؾيبؾتّبي ٍي پيطٍي هيکٌٌس .هٌتقسيي ايي ضٍيکطز هؼتقس ّؿتٌس کلِ
چَى ًگبُ هطکعگطايبى ثيكتط ؾَزاًگبضاًِ اؾت اظ ايلي ضٍ زض زضاظ هلست ضٍؾليِ ضا اظ زاقلتي
زٍؾتبى زايوي ٍ هتحساى اؾتطاتػيک هحطٍم هيکٌس( .زفتط هُبلؼبت ؾيبؾلي ٍ ثلييالولللي،
(الف) )81311611 ،زض ؾبک  ، 8666ايطاى ٍ ضٍؾيِ تَافق کطزًس تب ثلِ هجبزللِ هؿلتوط
ايسُّب ٍ َط ّب زض هؿبيل ًظبهي ث طزاظًس.
اًسکي پؽ اظ حولِ ًظبهي اهطيکب ثِ ػطا زض ؾبک  ،8666ؾطگئي ايَاًف ٍظيط زفبع
فسضاؾيَى ضٍؾيِ اظ ايطاى زيساض کطز تب گبمّبي ثؼسي ّوکبضيّبي ًظبهي زٍ کكَض ثطزاقلتِ
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قَز .زض آى ظهبى نحجتّبيي پيطاهَى اًتقبک ثطذلي اظ تزْيلعات ًظلبهي ضٍؾليِ ثلِ ايلطاى
هُط قس کِ پيبم ضٍقٌي ثِ بلطة ٍ اهطيکلب هجٌلي ثلط َّقليبضي ضٍؾليِ زض هلَضز ٍقلبيغ
پيطاهًَي آى زاقت(Dannreuther and March, 2010: 215) .
يکي اظ هْن تطيي ًظطيِپطزاظاى هطکعگطا ،يَگٌي پطيوبکَف ٍظيط ذبضرِ ٍ ًرؿت ٍظيط
اؾجق ضٍؾيِ زض ؾبکّبي  1113تب  1111هليثبقلس .ثحلطاىّلبي ارتولبػي ،اقتهلبزي ٍ
ؾيبؾي کِ زض ظهبى حبکويت بطةگطايبى زض ضٍؾيِ پيف آهس ثِ تسضيذ ظهيٌلِ ضا ثلطاي ضٍي
کبض آهسى هطکعگطايبى فطاّن کطز .پطيوبکَف زض اتحبز هطکعگطايلبى ًقلف هْولي زاقلت ٍي
اثتسا ضّجطي حعة هيْي زض ؾطاؾط ضٍؾيِ ضا ثِ ػْسُ گطفت کِ زض حعة ٍحست ازببم قلس ٍ
ثب ّن حعة ضٍؾيِ هتحس ضا تكکيل زازًس .ثب ضٍي کبض آهسى پَتيي ثِ ػٌَاى ضئيؽ روْلَض ٍ
اتربش ؾيبؾتّبي ٍاقغگطايبًِ ٍ ػولگطايبًِ ،هطکعگطايبى ًيع ثِ ََض کبهل اظ ٍي حوبيلت ثلِ
ػول آٍضزًس .حعة ضٍؾيِ هتحس هطکعگطايبى ضا زض زٍهب ًوبيٌسگي هيکٌلس ٍ اکخطيلت کبهلل
پبضلوبى ضا زض اذتيبض گطفت ،اگطچِ زض اًتربثبت پبضلوبًي  8611تؼساز کطؾيّبي کوتلطي ضا
ثِ زؾت آٍضز ،اهب ّوچٌبى حعة اٍک زض زٍهلبي ضٍؾليِ اؾلت ٍ ثيكلتطيي کطؾليّلب ضا زض
اذتيبض زاضز .هقبمّبي بطثي ضٍؾيِ ضا ثِ تقلت زض اًتربثبت ثِ ًيغ حعة ضٍؾيِ هتحلس هلتْن
کطزًس ،اهب هقبمّبي ضٍؾي کبهالً ايي ازػبّب ضا ثياؾبؼ ذَاًسًسً .جبيس اظ ًظط زٍض زاقلت کلِ
ؾٌت اقتساضگطايي ثب فطٌّلگ ظيؿلت ارتولبػي -ؾيبؾلي هللت ضٍؼ زضآهيرتلِ اؾلت؛ زض
ثطِّ اي اظ تبضيد ايي اقتلساضگطايي زض حکَهلت تلعاضي ٍ ظهلبًي زض ًظلبم کوًَيؿلتي تزللي
هييبثس ٍ اگط حعة ضٍؾيِ ٍاحس ايي ضٍـ ضا زض پَقف زهَکطاتيک ازاهِ زّس ،ربي تؼزلت
ًساضز .ثِ ػلت ؾيبؾتّبي هليگطايبًِ ٍ زض اٍلَيت قطاض زازى هٌبفغ هلي ٍ تالـ ثطاي اضتقبي
ربيگبُ ضٍؾيِ زض ًظبم ثييالولل ،هطزم ضٍؾيِ اظ حکَهت هطکعگطايبى تب ظهبًي کِ ثلِ ثحلطاى
ًبکبضآهسي هحؿَؼ زچبض ًكًَس يب ؾيبؾتّبي ذَز ضا تغييط ًسٌّس ،حوبيت ذَاٌّلس کلطز.
زض هَضز ايي ٍاقؼيت کِ هطزم ضٍؼ زاضاي گطايفّبي هليگطايي ّؿتٌس ٍ اظ ّطگًَلِ تلالـ
رْت قسضتوٌستط قسى ضٍؾيِ حوبيت هيکٌٌلس زض ؾلُح کبضقٌبؾلبى هؿلبئل ضٍؾليِ يلک
ٍحست ًظط هحؿَؼ ٍرَز زاضز.
اًتربة هزسز پَتيي ثِ هقبم ضيبؾت روَْضي فسضاؾيَى ضٍؾيِ ًَيلسثرلف اؾلتوطاض
ضاّجطز هطکعگطايي ثب قسضت ٍ تَاى ثيكتطي اؾت .قلبذمّلبي ٍاقلغگطايلي ٍ ػوللگطايلي زض
پَتيي هلوَؼتط تزلي هييبثسٍ .ي اظ ظهبًي کلِ ثلِ ػٌلَاى افؿلط «ک. .ة» زض ظهلبى اتحلبز
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روبّيط قَضٍي زض زٍضُ رٌگ ؾطز زض آلوبى قلطقي اًزلبم ٍظييلِ هليکلطز تلب ضؾليسى ثلِ
هقبمّبي ؾيبؾي ًرؿت ٍظيطي ٍ ضيبؾلت روْلَضي زض ضٍؾليِ ًلِ تٌْلب تزلبضة اضظقلوٌس ٍ
ثيثسيلي ضا کؿت کطزُ ،ثلکِ ًحَُ تؼبهل ثلب رْلبى ذلبضد ٍ ثلِ ذهلَل بلطة ضا ثلِ ذلَثي
فطاگطفتِ ٍ ًقبٌ يؼف ٍ قَت ؾيبؾتّبي ضاّجلطزي ضٍؾليِ ضا زض زّلِّلبي اذيلط ثلِ زقلت
هيزاًس.
پَتيي اظ بطة ًباهيس قسُ اؾت ٍ ايي فقٍ ثِ زليل ايي ًيؿت کِ بطة ثِ ضٍؾليِ احتلطام
ًويگصاضز ٍ حبيط ًيؿت ثب ضٍؾيِ ثِ ػٌَاى قطيک ثطاثط ّوکبضي کٌلس؛ اهلطٍظ اٍيلبع ثلستط ّلن
قسُ اؾت؛ ؾيبؾتّبي بطة ًبکبضآهس ٍ کَتِ ثيٌبًِ اتربش هيقَز ٍ زض ثؿيبضي قبذِّب قکؿلت
ذَضزُ ٍ اظ زؾتيبثي ثِ اّساف اظ پيف تؼيييقسُ ًبکبم هبًسُ اؾتَ .ط ّبي بلطة آى گًَلِ کلِ
اًتظبض هيضفت پيف ًويضٍز ٍ بطة ثب هؿبئلي ّوچَى ثيساضي رْبى ػطة ،ايطاى ،کلطُ قلوبلي ٍ
حتي ثحطاى اقتهبزي بطة ٍ حَظُ يَضضٍ هَارِ هيثبقس؛ پَتيي ثِ ٍيَ ػسم هَفقيت َط ّلبي
بطة ضا زض توبهي ايي هَيَػبت هكبّسُ هليکٌلس .پلَتيي ٍظى ؾلٌگيي ؾيبؾلي بلطة ضا زضک
هيکٌس ،اهب زيگط ظيبز ًگطاى ًيؿت چَى اظ قکؿت َط ّبي آًلبى اَويٌلبى زاضز .پلَتيي تهلَيط
ًظبم ثييالولل ضا ثِ ػٌَاى يک کل هيًگطز ٍ هؼتقس اؾت ّط اقساهي ثبيس ًتلبيذ هلوَؾلي زاقلتِ
ثبقس ٍ ػَاقت ّط تهويوي ثِ زقت ؾٌزيسُ ٍ هحبؾجِ قَز(Gloalaffairs, 5 Apr, 2012) .
ثؼيس ثِ ًظط هيضؾس کِ پَتيي حولِ ًظبهي احتوبلي اهطيکب ػليِ ايطاى ضا ًبزيلسُ ثگيلطز ٍ
زض هقبثل آهطيکب ذَز ضا ثِ بيلت ثعًس ٍ ٍاکٌكي ًكبى ًسّس .ثطذي اظ ًبظطاى ثط ايي ثلبٍض ّؿلتٌس
کِ ّوطاّي پَتيي ثب ايطاى زض ثطًبهِ ّؿتِاي ،پيبم ضٍقٌي ثطاي بلطة ذَاّلس ثلَز کلِ حکَهلت
پَتيي ثطاي تبهيي هٌبفغ ذَز تب اثس هٌتظط بطة ًرَاّس هبًس (CBS, 5 Apr, 2012) .پلَتيي زض
هجبضظ ّبي اًتربثبتي ذَز ثطاي تهسي هقلبم ضيبؾلت روْلَضي ضٍؾليِ ثبضّلب ثلِ ؾيبؾلت
ًبزضؾت بطة زض قجبک ايطاى اقلبضُ کلطز ٍ اظ هَايلغ ؾيبؾلي ٍ تلالـ ّلبي ايلطاى ثلطاي
زؾتيبثي ثِ پيكطفت ّبي ػلوي ٍ نٌؼتي زفبع کطز ٍ ثِ بطة زض ذهَل ّطگًَِ هساذللِ
ًظبهي زض ؾَضيِ ٍ يب حولِ ًظبهي ػليِ ايطاى ّكساض زاز ٍ ػَاقلت ّطگًَلِ حوللِ ًظلبهي
ػليِ ايطاى ضا فبرؼِ ثبض ذَاًس (WOT, 5 Apr, 2012) .زض ايلي ظهيٌلِ پلَتيي زض يکلي اظ
ؾرٌطاًي ّبي ذَز اظْبض زاقت" :ضٍؾيِ اظ ضقس فعايٌسُ تْسيس ثِ حولِ ًظبهي ػليِ ايطاى
ًگطاى اؾت .پيبهسّبي چٌيي اقساهي بيط قبثل تهَض ذَاّس ثَزّ ،طگًَِ حولِ ًظبهي ػليِ
ايطاى اظ ًظط هؿکَ بيط قبثل قجَک اؾت .هب حق ايطاى ضا ثلطاي زاقلتي ثطًبهلِ نللح آهيلع
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ّؿللتِاي اظ رولللِ بٌللي ؾللبظي اٍضاًيللَم ثللطاي هقبنللس ػلوللي ٍ نللٌؼتي ضا ثللِ ضؾللويت
هيقٌبؾين"(CNN,5 Apr, 2012) .
ايي اهط تب ربيي رسي قسُ کِ ٍالزيويط پَتيي ثِ ََض هؿتقين زض تلَيعيلَى زٍلتلي
ضٍؾيِ اقبضُ هيکٌس کِ بطة ثِ زًجبک تغييط ضغين زض ايطاى اؾتٍ .ي ّوچٌيي ضٍـ ايلبالت
هتحسُ اهطيکب زض تبهيي اهٌيت هلي ذَز اظ َطيق ًبثَزي اهٌيلت ؾلبيط هٌلبَق رْلبى ضا ثلِ
قست هحکَم کلطز (RT, 5 Apr, 2012) .پيلطٍظي ٍالزيويلط پلَتيي زض اًتربثلبت ضيبؾلت
روَْضي ضٍؾيِ ؾجت پيسايف آيٌسُاي اهيسٍاضکٌٌسُتط زض ضٍاثٍ تْطاى -هؿکَ ذَاّس قس ٍ
ضٍؾيِ زض ثطاثط ؾيبؾتّب ٍ فكبضّبي يسايطاًي بلطة هربليلت ٍ هقبٍهلت ثيكلتطي ذَاّلس
کطز .هربليت پَتيي ثب ايي گًَِ ؾيبؾتّب ثؿيبض قسيس ذَاّس ثَز ٍ تزبضة اضظًلسُ اٍ کولک
ثعضگي زض اتربش ؾيبؾتّبي ذبضري هٌبؾلت ضٍؾليِ ذَاّلس ثلَز؛ زض حلبلي کلِ هلسٍزيف
ثطذَضز ًطهي ثب ؾيبؾتّبي يس ايطاًي بطة زاقلت (FARSNEWS, 5 Apr, 2012) .زض
ّط حبک ّوچٌبى ػَاهل انلي ٍاقغگطايي ٍ ػولگطايي ّؿتٌس کِ ؾيبؾت زٍلت هطکعگلطاي
پَتيي ضا قکل ذَاٌّس زاز ،اهب ثِ ًظط هيضؾس کِ ايلي ػَاهلل ايلي ثلبض پلَتيي ضا ثيكلتط اظ
گصقتِ اظ بطة زٍض ٍ هتَرِ ؾبظهبى ّوکبضي قبًگْبي ٍ کكَضّبي هؿتقل رْبى ّوچلَى
روَْضي ايطاى ذَاٌّس کطز.
ًتيجِ گيزي
اگطچِ احتوبک زض پيف گطفتي ضاّجطزّبي کالى اضٍآتالًتيکگطايلي يلب اضٍاؾليبگطايي
زاضاي پكتَاًِّبي ًظطي ٍ تبضيري ّؿتٌس ٍ ّط کسام اظ آًْب ثِ ٍؾيلِ ػَاهل ٍ قبذمّلبي
هتؼسزي پكتيجبًي هليقلًَس ٍ ًيلع حوبيلت پلبضُاي اظ هتيکلطيي ٍ قلبيس حتلي ثركلي اظ
هؿئَليي ضزُ ثبالي ضٍؾي ضا زاضًس؛ اهب زض هزوَع احتوبک اتربش ضاّجلطز هطکعگطايلي ٍ ازاهلِ
ؾيبؾت هليگطايي هجتٌي ثط ٍاقغگطايي رْت تلبهيي حلساکخط هٌلبفغ هللي ،ثيكلتط اضظيلبثي
هيقَز ٍ ثِ ٍؾيلِ ػَاهل ٍ قبذمّبي ثيكتط ٍ قَيتلطي ًيلع حوبيلت هليقلَز .ؾلبذت
ؾيبؾي -ارتوبػي ضٍؾيِ ثطاي تهسي قسضت تَؾٍ يک هطام ؾيبؾلي ثلطاي هلست َلَالًي
ؾبظگبض اؾتّ ،وبى ََض کِ زض تزطثِ حکَهت تعاضي ٍ ًظبم کوًَيؿتي ايلي ضا حبثلت کلطزُ
اؾت .ازاهِ ضًٍس حًَض هطکعگطايبى زض قسضت ٍ تساٍم ٍاقلغگطايلي ٍ ػوللگطايلي ثلط اؾلبؼ
قبذم تبهيي هٌبفغ هلي ٍ اهٌيت هلي کِ ٍيػگي ثبضظ هطکعگطايبى هيثبقس ،هحتول ٍ هوکي
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اؾت .ثِ ػجبضت زيگط هحتولتطيي حبلت هوکي ثطاي ضاّجطز آيٌسُ ضٍاثٍ ثييالولل ضٍؾيِ زض
قطى ثيؿت ٍ يکن ،ضاّجطز هطکعگطايي -هليگطايي هيثبقس .ايي ؾٌبضيَ هليتَاًلس ثلِ ٍؾليلِ
حعة ضٍؾيِ هتحس ثِ ضّجطي پَتيي ٍ هتحساى ٍي ٍ يب ثِ ٍؾليلِ ّلط رلبيگعيي زيگلطي زض
هيبى هؼتقساى ثِ ؾيبؾت هطکعگطايي حيظ ٍ تخجيت قَز .آًچِ کِ هيتَاًس ايلي ضًٍلس ضا ثلب
هكکل اؾبؾي ضٍ ثِ ضٍ ؾبظز ،احؿبؼ ًبکبضآهسي هحؿَؼ قلسضت حلبکن ٍ قليَع فؿلبز زض
هيبى هؿئَليي حکَهتي ٍ يب تغييط ضٍيکطز حبکوبى کطهليي ٍ ًعاع زاذلي هطکعگطايبى ثط ؾلط
قسضت اؾت.
ايي اًسيكِ کِ ضٍؾيِ زٍؾت يب زقوي زايوي ًساضز ،ثلکِ هٌبفغ زايوي زاضز ،حکبيلت
اظ ّويي اؾتطاغي کالى رْت تبهيي هٌبفغ هلي ضٍؾيِ زض توبم حَظُّلب ،هؼلبزالت ٍ هؿلبئل
ًظبم ثييالولل زاضز .ايي ضٍيکطز زض هؿبئل هرتليي کِ ضٍؾيِ ثِ ًَػي ثب آًْلب هلطتجٍ اؾلت
هبًٌس :ثحطاى قطُ ثبؽ ،ثطًبهِ ّؿتِاي ايطاى ٍ ًيطٍگبُ ثَقْط ،هربليت ثب ؾل ط زفلبع هَقلکي
اهطيکب ٍ اظ َطفي ّوکبضي ثب اهطيکب زض ثؿيبضي اظ هؿبئل ثييالوللي ثِ ٍيلَ قبثلل هكلبّسُ
اؾت .اظ ؾَي زيگط تَرِ ثِ ايي ًکتِ ثؿيبض پطاّويت اؾت کلِ ايلي اًسيكلِ اظ ؾلَي اکخلط
هطزم ضٍؼ حوبيت هيقَز .ضٍ اقتساضگطايي ٍ حوبيت اظ ثبظيبثي ربيگبُ قسضتوٌس ضٍؾليِ زض
ًظبم ثييالولل زض اکخط ضٍؼّب ٍرَز زاضز .اظ زيگط ؾَ ،کكَضّبي بطثي آًگلبُ کلِ احؿلبؼ
کٌٌس ضٍؾيِ زض هؿئلِاي ثِ زليل اٍلَيت تبهيي هٌبفغ هلي ذلَز ،قهلس ّوکلبضي ثلب آًْلب ضا
ًساضز ٍ ثٌب زاضز کِ ؾيبؾتي ثط ذالف هٌبفغ بلطة اترلبش کٌلس ،ثلب اؾلتيبزُ اظ ؾلبظهبىّلبي
ثللييالوللللي زض هؿللبئلي ّوچللَى ًقللى حقللَ ثكللط ،آظازي ؾيبؾللي ثللط ضٍؾلليِ فكللبض
ؾيبؾي -ضؾبًِاي ٍاضز هيکٌٌس .زضؾتي ايي هُلت آًزب آقکبض هيگطزز کِ کكَضّبي بطثلي
زض هَاضزي کِ هٌبفغ هلي ضٍؾيِ ثب هٌبفغ بطة هٌُجق يب ّن ضاؾتب هيقَز ٍ ثلب ّولسيگط زض
يک ثبظي ثطز -ثطز ّوکبضي هيکٌٌس ،زيگط ضٍؾيِ ضا ثِ ًقى ايي هَاز هتْن ًويکٌٌس.
هطکعگطايبى اظ يک ؾَ ثطاي هقبثلِ ثب اقساهبت يکزبًجِ اهطيکب ٍ قُلغ ًيلَش اهطيکلب زض
کكَضّبي آؾيبي هطکعي ٍ قيقبظ(حَظُ اؾالٍ) ثب ؾبيط قسضتّبي هٌُقِاي هربلف اهطيکلب زض
هَيَػبت هكرهي ّوکبضي هيًوبيٌس ٍ ثب تؼويق ًيَش ذَز زض ؾبظهبى ّوکلبضي قلبًگْبي
قهس زاضًس ؾسي زض هقبثل اقساهبت يکزبًجِ ايبالت هتحسُ ايزلبز کٌٌلس ٍ اظ ؾلَي زيگلط ثلب
گؿتطـ هٌبؾجبت ذَز ثب اتحبزيِ اضٍپب ٍ تالـ ثطاي قطاض گطفتي زض کٌبض کكلَضّبي اضٍپلبيي
زض يک هَيغ هكتطک زض هؿبئل ثييالوللي زضنسز ّؿتٌس هيبى اضٍپب ٍ اهطيکب فبنللِ ايزلبز
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ًوبيٌس يب حساقل اظ ّوکبضي آًْب زض توبم ظهيٌِّب رلَگيطي ًوبيٌس .ثٌبثطايي تَرِ ثِ قبذم
تبهيي هٌبفغ هلي ثؿيبض حبئع اّويت اؾت ثِ ّويي زليلل اؾلت کلِ ضٍؼّلب زض ثؿليبضي اظ
هَيَػبت هَرَز زض ًظبم ثييالولل حتي ثب ايبالت هتحسُ ًيع ٍاضز هؼبهلِ هليقلًَس ،ثطآيٌلس
توبم ايي هجبحج تبييسي ثط ؾيبؾلت ػوللگطايلي ٍ ٍاقلغگطايلي اؾلت کلِ قبذهلِ ػيٌلي
هطکعگطايبى اؾت .ػول گطايي ضٍؾي ثِ ٍيَ زض ثحطاى گطرؿتبى ٍ هساذلِ هؿتقين اضتلف
ضٍؾيِ هكبّسُ گطزيس .زضايت ،شکبٍت ٍ َّقوٌسي هطکعگطايبى زض تهوينگيطيّبي حؿبؼ
زض قطايٍ ثحطاًي ٍ ًحَُ تؼبهل ثب هكکالت زاذلي ٍ هؿبئل ثييالوللي تؼيلييکٌٌلسُ هيلعاى
هَفقيت يب ػسم هَفقيت آًْب ذَاّس ثَز.
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