جمهىري اسالمي ايران و آسياي مركزي؛
ظرفيتهاي همكاري و همگرايي منطقهاي
ضعيب بهمن

1

إز ثب ٖ١ب٧ي فٞيٌ  ٣فحيح ث ٦آعيبي ٝزّشي ٖ١زيغته ٦ؽت ٤م ٢ٝغَت٦اي ثتب اعتهقدا ٧ب ٣
ؽزىيت٧بي ىزا٣ا ٣ ٟعت١خ٤ر ٤٧ ٥يدا ٝيٕز ّ ٦ت٤ج ٦تٞبٍ ٛدرت٧بي ٢ٝغَ٦اي  ٣ىزا٢ٝغَ٦اي
را ث ٦خ ٤جٚت ّز  ٥اعت .ر اي ٠ثي ٠ايزا ٟاراي پي١٤د٧بي فٞيٌ ٝ ٣ؾهزّبت ىزا٣ا١ي ثتب آعتيبي
ٝزّشي اعت .ث٦رم ٜتٞبي٘  ٣اٖ١يش٧ ٥بيي ّ ٜ٧ ٦ر ايزا ٜ٧ ٣ ٟر ّؾت٤ر٧بي ٢ٝغَت٣ ٦جت ٤ار ٣
ٞ٧چ٢ي ٠ض ٠ٞر ١ؾز ٕزىه ٠پيؾزىت٧بيي ّ ٦ر ر٣اثظ  ٣ ٣چ٢دجب١ج٣ ٦ج ٤اؽه ٦اعت ثتب ايت٠
حبٗ ٤٢٧س  ٣عزه ٤ٝىٌ ث ٦اعهيب  ٥اس ؽزىيت٧بي ٢ٝغَ٦اي ثزاي ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايتي ١ؾتد٥ا١تد.
اي ٠ر حبٙي اعت ّٝ ٦جبحثي ر ٢ٝغَ٣ ٦ج ٤ار١د ّْٞ٧ ٦تبري ٖٞ٧ ٣زايتي ٕغتهز ٥ي ايتزا ٟرا
ٝي عٚج٢دٝ .جبحثي ٞ٧چ ٟ٤ا١زصي  ٣ا١هَبٗ آٟم تزا١شيت ّتب،م ١يبس٧تبي ٝهَبثت٘ اٍهقتب يم ت٢تدر٣ي
اعالٝيم ٍبچبً  ٣ىز٣ػ ٤ٝا ٝخدرم ثحزا٧ٟبي ٤٧يهي  ٣ىزٖ٢٧ي  ... ٣اس جٝ ٦ٚٞغتبل٘ فٞتد ٥ثتزاي
ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦اعت ّ ٦ضز٣رت٧بي ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي ثيؾهز ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟرا آؽْبر
ٝيعبس .

واشگاا ك مدياا

آعتتيبي ٝزّتتشي ،صل٤پٚيهيتتِٕزايتتيم صل٤اّٝ٤١٤يتتِٕزايتتي ٣

صلّ٤بٙچزٕزايي.

مق مه
1

 .كارشناس مسائل اوراسيا و پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات ايران و اوراسيا(ايراس)
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آعيبي ٝزّشي ٝهؾْ٘ اس پ٢ج ّؾ٤ر ٍشاٍغهبٟم ٍزٍيشعهبٟم تبجيْغهبٟم تزّ٢ٞغتهبٟ
 ٣اسثْغهب ٟر ٝيب ٟىضبي اٍٚيٞي پ٢٨ب٣ر ا٣راعيب ٣اٍـ ؽد١ ٣ ٥ش يِ ثٝ 66 ٦يٚي١ ٟ٤يز را ر
خ ٤جبي ا  ٥اعت .إز چ ٦ر ٖ١ب١ ٥خغتم آعيبي ٝزّتشي ٢ٝغَت٦اي اس ١ؾتز جنزاىيتبيي
ٝحق٤ر ر خؾْي ث١ ٦ؾز ٝي آيد ّّ ٦ؾ٤ر٧بي ٢ٝغَت ٦را ثتٞ٧ ٦غتبيٖب ٣ ٟجبٝقت ٦ج٨تب١ي
٣اثغهّ ٦ز  ٥اعتم اٝب ٣اٍقيت اٝز آ ٟاعت ّ ٦اي٢ٝ ٠غَ ٦تحتت ٙت٤اي تتبريو عت١،٤ي خت٤
يْي اس ٞ٨ٝهزي٢ٝ ٠بعٌ ج٨ب ٟؽ٢بخهٝ ٦ي ؽ ٦ّ ٤فال ٥٣ثز آْ١تٝ ٦يتزا ار اٍهقتب ثتشرٓ
جب  ٥اثزيؾ ٣ ٜپ٘ ارتجبعي ٝيب ٟار٣پب  ٣آعيبي ؽزٍي ٝ ٣يب ٟؽٞبٗ  ٣ج٢ت٤ة ٍتبر ٥آعتيب ثت٦
ؽٞبر ٝي آيدم اٝز٣س ٥ث ٦عجت ّؾو ٢ٝبثـ م٢ي ا١زصي ١يش ث ٦ف٤٢ا٢ٝ ٟغَ٦اي ٨ٝتٝ ٜحغت٤ة
ٝيؽ. ٤
اس ع٤ي يٖز ايزا ٟاراي پي١٤د٧بي فٞيٌ ٝ ٣ؾتهزّبت ىزا٣ا١تي ثتب آعتيبي ٝزّتشي
اعت .ر اي ٠ثي ٠ث٦رم ٜتٞبي٘  ٣اٖ١يش٧٥بيي ّ٧ ٦ت ٜر ايتزا٧ ٣ ٟت ٜر ّؾت٤ر٧بي ٢ٝغَت٦
٣ج ٤ار ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ض ٠ٞر ١ؾز ٕزىه ٠پيؾزىت ٧بيي ّ ٦ر ر٣اثظ  ٣ ٣چ٢دجب١ج٣ ٦ج٤
اؽه ٦اعت ثب اي ٠حبٗ ٤٢٧س  ٣عزه ٤ٝىتٌ ثت ٦اعتهيب  ٥اس ؽزىيتت٧تبي ٢ٝغَت٦اي ثتزاي
ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي ١ؾد ٥ا١د .اس اي ٠ر ٣ثحث حبضز رفد پبعخٖ٤يي ث ٦اي ٠ع٤اٗ اعت ّ٦
«ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟچٖٝ ٦١٤يت٤ا١د اس ؽزىيت٧بي ٢ٝغَ ٦اي ثزاي ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايتي
ثب ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي اعهيب ٞ١ ٥بيد؟»
ر پبعو ث ٦اي ٠ع٤اٗم ىزك افٚي ثحث ثز ايتٝ ٠ج٢تب اعته٤ار ؽتدّ ٥ت« ٦ج٨ٞت٤ري
اعالٝي ايزا ٟثب پتي ٕيتزي عيبعتهي ٝجه٢تي ثتز صل٤پٚيهيتِٕزايتيم صل٤اّٝ٤١٤يتِٕزايتي ٣
صلّ٤بٙچزٕزايي ٝي ت٤ا١د اس ؽزىيت ٧بي ٢ٝغَ ٦اي ثتزاي ْٞ٧تبري ٖٞ٧ ٣زايتي ثتب ّؾت٤ر٧بي
آعيبي ٝزّشي اعهيب ٞ١ ٥بيد».
ثز اي ٠اعبط ر ثحث حبضتز ١خغتت ثت٣ ٦ضتقيت ٢ٝغَت ٦آعتيبي ٝزّتشي ٖ١تب٧ي
خ٤ا٧ي ٜاؽت  ٣عپظ ؽزىيت٧بي ٤ٝج ٤ر ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّتشي را ٝت٤ر ثزرعتي ٍتزار
خ٤ا٧ي ٜا  .ر ا ا ٦ٝث ٦جبيٖب ٥آعيبي ٝزّشي ر عيبعت خبرجي ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزاٟ
خ٤ا٧ي ٜپز اخت  ٣ؽزىيت ٧بي ٖٞ٧زايي ٢ٝغَ ٦اي ٝيتب ٟايتزا ٣ ٟآعتيبي ٝزّتشي را ٝت٤ر
ثزرعي ٍزار خ٤ا٧ي ٜا  .ر پبيب١ ٟيش ثحث را ثب ١هيجٕ٦يزي خبت ٦ٞخ٤ا٧ي ٜا .
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آعيبي ٝزّشيم ٢ٝغَ٦اي ٣اٍـ ر ٝزّش آعيب اعت ّ ٦اس مزة ث ٦ريبي خشر اس ؽتزً
ث ٦چي ٠اس ؽٞبٗ ث ٦خظ تَغي ٜآة٧بي ح٤ض ٦ر٧ ٣بي ا٣راٗ ت ايزتيؼ  ٣ؽت٧بي ج٢ت٤ثي
ر٣عي ٣ ٦اس ج٤٢ة ث ٦ايزا ٣ ٟاىنب١غهبٝ ٟحدٝ ٣يثبؽد .اي٢ٝ ٠غَ٨ٝ ٦ّ ٦د تٞد٧ٟبي ثشرٓ
ثؾزي  ٣پ٘ ارتجبعي ٝيتب ٟار٣پتب  ٣آعتيب ثت٥ ٤م ٞ٧ت٤ارٝ ٥غٞتـ ١ؾتز ٍتدرت ٧تبي ثتشرٓ ٣
ٞ٧غبيٖب ٟخ ٤ث ٥ ٤اعت .ؽبيد ر ٖ١ب١ ٥خغت  ٣عغحي ثه٤ا٣ ٟيضٕي ثبرس آعتيبي ٝزّتشي
را ٝحق٤ر ث ٟ ٤ر خؾْي ثز ؽٞز  ٣اس اي٣ ٠يضٕي ث١ ٦هيج٦اي ٞ٧چ ٟ٤ثيارسػ ث ٟ ٤ايت٠
٢ٝغَ ٦رعيدم اٝب إز ثب ٖ١ب٧ي فٞيٌ  ٣فحيح ث ٦آعيبي ٝزّشي ٖ١زيغه ٦ؽ ٤م ٢ٝغَت٦اي ثتب
اعهقدا ٧ب  ٣ؽزىيت٧بي ىزا٣ا ٣ ٟعت ١خ٤ر ٤٧ ٥يدا ٝيٕز ّ ٦ت٤جت ٦تٞتبٍ ٛتدرت٧تبي
٢ٝغَ٦اي  ٣ىزا٢ٝغَ٦اي را ث ٦خ ٤جٚت ّز  ٥اعت.
ر عبٗ 1776م «آ ا ٛاعٞيت» رثبر ٥اٍهقب ّٞهز ت٤عق ٦يبىه ٦ثخؾي اس ّؾ٤ر٧بي
آىزيَبيي  ٣آعيبيي ّ ٦ر خؾتْي ٝحقت٤ر ٧غته٢دم ٝغبٙقتبتي ا١جتب ٛا  226 .عتبٗ ثقتدم
ٕشارػ ت٤عق ٦ا١غب١ي عبسٝب ٘ٚٝ ٟر عبٗ 2662م تقت٤يزي رثتبرّ ٥ؾت٤ر٧بي ٝحقت٤ر ر
خؾْي ٢ٝهؾز ّتز ّت ٦ر آّ 9 ٟؾت٤ر اس ّ 12ؾت٤ري ّت ٦ر خؾتْي ٝحقت٤ر ث١ ٤تد اس
پبيي٠تزي ٠عغح ت٤عق ٦ا١غب١ي ثزخ٤ر ار ث١ ٤دٞ٧ .چ٢ي ٠عيش ّ ٥ؾ٤ر ١يتش ر عتغح پتبيي٠
ت٤عقٍ ٦زار اؽه٢د .ر اي ٠ثيْ١ ٠ه ٦جبٙت ت٤ج ٦اي ٠ث٧ ٦ّ ٤يچ يِ اس ّؾت٤ر٧بي ار٣پتبيي
ّ ٦ر خؾْي ٝحق٤ر ٧غه٢د ر ٝيبّ ٟؾ٤ر٧بي ت٤عق١ ٦يبىهٝ ٦ؾب٧دٞ١ ٥تيؽتد١د .رثتبر٥
اي ٦ْ٢چزا ّؾ٤ر٧بي ٝحق٤ر ر خؾْي ثب ت٤عقّٞ ٦هزي ٤ٝاج٧ ٦غه٢دم اعٞيت ا فب ٝيّز
ّ ٦عخهي تجبرت ٣ ٣ر اىهب ٕي جنزاىيبيي ٤ٝجت فد ٛايجب تخقـ  ٣ؽْٕ٘يتزي ١ت٤في
٣اثغهٖي ٝيؽ (Faye, 2004:1-2). ٤اٝب آيب ث٣ ٦اٍـ چ٢ي ٠عز٤١ؽهي ثزاي تٞبّ ٛؾت٤ر٧بي
ٝحق٤ر ر خؾْي ٍبث٘ تق٤ر اعت؟ آيب ايّ ٠ؾ٤ر٧ب ىَظ ث٣ ٦اعغ ٦اي ٦ْ٢ثت ٦ريتبي آسا را٥
١دار١دم ثبيد تب اثد ت٤عق١ ٦يبىه ٦ثٞب٢١د؟ ٝغٞٚبً پبعو اي ٠ع٤اٗ ٢ٝيي اعتت .سيتزا ّؾت٤ر٧بي
ٝحق٤ر ر خؾْي ٝيت٤ا٢١د اس عبيز ٝشيت٧تبي اٍهقتب ي خت ٤ث٨تزٕ ٥يز١تد  ٣ر فت٤ك اس
ٝغيز ّؾ٤ر٧بي ٞ٧غبي ٦خ ٤ثزاي  ٣ َ٘١ا١هَبٗ ّب ٣ ،خدٝبت ث٨ز ٥ج٤ي٢د.
٣ضـ آعيبي ٝزّشي ١يش ثٞ٧ ٦ي ٠ؽْ٘ اعت .يق٢ي ث٦رم ٜآّ ٦ْ١ؾ٤ر٧بي ٢ٝغَت ٦ر
خؾْي ٝحق٤ر ٧غه٢دم ثب اي ٠حبٗ ٝي ت٤ا٢١د اس عزيٌ ّؾ٤ر٧بي ٞ٧غبي ٦خ ٤ثت ٦ريب٧تبي
آسا عهزعي پيدا ّ٢٢د .چ٢ي ٠اٝزي ر تبريو ّ٢ٝ ٠٨غَ ٦آعيبي ٝزّشي ثيعتبثَ١ ٦يغتت.
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چ٢ب ٦ْ١پيؼ اس اي« ٠جب  ٥اثزيؾ 1»ٜث ٦ف٤٢ا ٟيْتي اس ٞ٨ٝهتزي ٠را٧٥تبي تجتبري ج٨تب ٟاس
٢ٝغَٕ ٦ذر ٝيّز  ٥اعت.
ث ٦ع٤ر ّٚي را٧ ٥بي سيب ي ثزاي تجبرت اس ٢ٝغَ ٦آعتيبي ٝزّتشي ثت ٦عتٞت ختبر
٣ج ٤اؽه ٦اعت ّٝ ٦ؾ٤٨رتزي ٠آ٨١ب «جب  ٥اثزيؾٝ »ٜيثبؽد .جب  ٥اثزيؾ ٜحد٧ 15 ٣شار
ّيٝ٤ٚهز ث ٣ ٤جيب ٟر چي ٠را ث ٦اٝپزاع٤ري ر ٛ٣ر ار٣پب ٝهق٘ ٝيّز  .اس ايٝ ٠غيز ّب٣ ،
اج٢بعي ١ؾيز عالم َ١ز٥م ىزػم ؽيؾ٦م ج٤ا٧زم آٝ٤ٙي٢يٛ٤م ّبمذم ا٤١اؿ چبؽت٢ي ٧تبي خت٤راّي
 ...٣ا١هَبٗ ا ٝ ٥ي ؽد .فال ٥٣ثز تجبرت  ٣ا٤ٝر ثبسرٕب١يم جب  ٥اثزيؾ ٜيِ ثشرٕزا ٥ثت٢ٝ ٦ؾت٤ر
ٝجب  ٦ٙىزٔ٢٧م ٢٧زم ٝذ٧ت  ٣ف١ ٛ٤ٚيش ٝحغ٤ة ٝيٕز يد)Otsuka, 2001: 42(.
ر ٣را ٟاتحب جٞب٧يز ؽ٤ر٣ي ١يش خغ٤ط را ٥آ ٣ ٠٧را٧٥بي ٤ٝافالتي سيب ي ايجب
ؽد ّ ٦اٙجه ٦اّثز ٍزيت ث ٦اتيبً آ٨١ب ث ٦عتٞت ر٣عتي ٦ختهٝ ٜتيٕز يتد .پتظ اس ىز٣پبؽتي
ؽ٤ر٣ي ١يش تالػ٧بي ٝخهٚيي ج٨ت اتقبٗ را٧٥بي ٤ٝافالتي ٢ٝغَ ٦ثّ ٦ؾت٤ر٧بي ٞ٧غتبي٦
ف٤رت ٕزىت ّٞ٨ٝ ٦هزي ٠آ٨١ب ٕغهزػ خغ٤ط را ٥آ ٠٧تزّ٢ٞغتهب ٟثت ٦عتٞت ج٢ت٤ة ر
عبٗ  1996ث ٦ّ ٤ر ٨١بيت ث ٦ؽجْ ٦ريٚي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٝ ٟهق٘ ؽد.
ث٢بثزاي ٠فزه ايْ١ ٠هّ ٦ّ ٦ؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّتشي ر خؾتْي ٝحقت٤ر ٧غته٢دم
ٞ١يت٤ا١د ٙي٘ ٢ٝبعجي ثزاي ت٤عق١ ٦يبىهٖي ٢ٝغَ ٦ثبؽد .اس عت٤ي يٖتز إتز ٢ٝغَت ٦اراي
ؽزىيت ٧بي ىزا٣ا١ ٟجت ٤م ٧تيچ ٕتب ٥ثت ٦ؽتدت سيتب ٝت٤ر ت٤جتٍ ٦تدرت٧تبي ٢ٝغَت٦اي ٣
ىزا٢ٝغَ٦اي ٍزار ٞ١ي ٕزىت .چ٢ب ٦ْ١آعيبي ٝزّتشي ٞ٧ت٤ار ٥ر عت ٗ٤تتبريوم ٝحت٘ ١تشاؿ ٣
ثزخ٤ر ٍدرت ٧بي ثشرٓ ث ٥ ٤اعت .ر٣ا افغالحبتي ١ؾيز «ثبسي ثشرٓ» 2ث ٦ر٣ؽ٢ي ثيتبٖ١ز
چ٢ي ٠اٝزي اعت.
ث ٦ع٤ر ّٚي ر ا٣اخز ٍز٤١ ٟس  ٣ ٥ا٣اي٘ ٍز ٟثيغهٝ ٜيال يم اع٤ٚة صل٤پٚيهيِ ر٣ػ
فٞد ٥تحٚي٘ ٤ٝض٤فبت ر٣اثظ ثي٠ا ٘ٚٞٙتَٚي ٝي ؽد  ٣ثٞ٧ ٦ي ٠عجت ١يش ٤ٞ٧ار ٥ث٢ٝ ٦غَت٦
آعيبي ٝزّشي ثب يد صل٤پٚيهيِ ٖ١زيغهٝ ٦يؽد .چ٢ب ٦ْ١آعيبي ٝزّشي ر امٚت عتز ٧تب ٣
ايد٧٥بي صل٤پٚيهيِ  ٣صل٤اعهزاتضيِ ١ؾيز «ٍٚت سٝي»٠م« 3ح١ ٦ٝ٤بحيٝ ٦زّشي» ... ٣ 4جتبي
ٝيٕزىت .اي ٠ر١٣د ّ ٦تب ٝدت٧ب ا اٝت ٦اؽتتم عتي ٣ر ٥ج٢تٔ عتز تحتتاٙؾتقبؿ ١جتز
1

. Silk Road
. Great Game
3
. Heart Land
4
. Rimland
2

جمهور اسالمي ايراك و آسي

مرمس ؛ ظرفيته

همن ر و همگرايي منطقها 19 /

ايدل٤ٙ٤صيِ ٝيبٝ ٟبرّغيغ ٣ ٜع٤عيبٙيغ ٜؽزٍي ثب ّبپهبٙيغٙ ٣ ٜيجزاٙيغ ٜمزثي ٍزار ٕزىت.
ثب اي ٠حبٗ ىز٣پبؽي اتحب جٞب٧يز ؽ٤ر٣ي  ٣اى ٗ٤رٍبثت ايدل٤ٙ٤صيِم يتِثتبر يٖتز تحٚيت٘
صل٤پٚيهيِ را ثٞ٧ ٦زا٣ ٥يضٕي٧بي صل٤اّٝ٤١٤يِ اس اٞ٧يت خبفي ثزخ٤ر ار ّز  ٥اعت.
ثز اي ٠اعبط ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّتشي ١يتش فٝ٤ٞتبً اس اٞ٧يتت خبفتي ر تحٚيت٘٧تبي
صل٤پٚيهيِ ثزخ٤ر ار ؽد ٥اعت .ث١ ٦ح٤ي ّ ٦ر عبٗ٧تبي پتظ اس ىز٣پبؽتي اتحتب جٞتب٧يز
ؽ٤ر٣ي ث٤ٝ ٦اسات ٕؾبيؼ عزيـ عيبرت خب٧٦١تبي ختبرجي ر ٝزاّتش ج٨ٞت٤ري٧تبي تتبس٥
اعهَالٗ يبىه ٣ ٦ايجب ر٣اثظ عيبعي ٝيب ٟآ٨١ب ثب عبيز ّؾت٤ر٧بم ٣يضٕتي٧تبي صلت٤پٚيهيْي ٣
صل٤اّٝ٤١٤يْي ٢ٝغَ ٦ث ٦عزفت ٞ١بيب ٟؽد .ر اي ٠راعتهب اس يتِ عت ٤ثتبسيٖزا٢ٝ ٟغَت٦اي ٣
ىزا٢ٝغَ ٦اي خ٤ا٧تب ٟحضت٤ر ١ ٣يت٤ظ ١ؾتبٝي  ٣ا٢ٝيهتي ر ٢ٝغَت ٦ؽتد١د  ٣اس عت٤ي يٖتز
ؽزّت٧بي ثشرٓ ١يهي ىقبٙيت٧بي ٕغهز ٥اي را ر ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي آمتبس ١ ٤ٞ١تد.
فَد ٍزار ا ٧بي ثشرٓ ر سٝي ٦٢اعهخزا ١يت ٕ ٣بس اي٢ٝ ٠غَ ٣ ٦عزٝبيٕ٦ذاري٧تبي فؾتيٜ
ر اي ٠سٝي ٣ ٦٢عپظ ٝذاّزات  ٣رٍبثت ٧بي جدي ثز عز تقييٝ ٠غيز ا١هَتبٗ ا١تزصي اس ايت٠
٢ٝغَ ٦اس يِ ثبسي ثشرٓ ثب اثقب ٝخهٚو ثز عز ٢ٝبثـ ا١زصي آعيبي ٝزّشي  ٣ريبي ختشر ثتب
حض٤ر ثبسيٖزا٢ٝ ٟغَ ٦اي  ٣ج٨ب١ي حْبيت اؽتٞ٧ .چ٢يٝ ٠غبثَ ٦ثز عز ٢ٝبثـ ا١تزصي ايت٠
٢ٝغَ ٣ ٦چٖٖ١٤ي ا١هَبٗ آ ٟث١ ٦يبي خبر چ٢دا ٟؽدت ٕزىت ّٖ١ ٦ب ٥تحٚيٖٚتزاٝ ٟغتبل٘
٢ٝغَ ٦را ٝه٤ج ٦ثزرعي ف٣ ٘ٚاٍقي تالػ٧بي ٕغهز  ٥عيبعي  ٣عزٝبيٕ٦تذاري٧تبي فؾتيٜ
اٍهقب ي ر اي٢ٝ ٠غَّ ٦ز ( .ع٢بييم )158-157 :1383
اس اي ٠ر ٣پظ اس ىز٣پبؽي اتحب جٞب٧يز ؽ٤ر٣يم يِ ثبر يٖز افغال «ثبسي ثتشرٓ
جديد» ت٤عظ تحٚيٖٚزاّ ٣ ٟبرؽ٢بعبٝ ٟغبل٘ ٢ٝغَ ٦ث٢ٝ ٦ؾ٤ر تؾتزيح رٍبثتت ٍتدرت ٧تبي
ثشرٓ ثزاي حض٤ر ر آعيبي ٝزّشي  ٣پتز ٞ١ت ٟ ٤ختال ١بؽتي اس ىز٣پبؽتي ؽت٤ر٣يم احيتب
ؽدٞ٧ )Rasizade, 2002:48(.چ٢ي ٠ثزخي ٞ٧ب٢١د «سثي ٤ٖ٢ثزصي٢غتْي»م ٢ٝغَت ٦آعتيبي
ٝزّشي را «فيح ٦ؽغز١ج ثشرٓ»١ 1ب٨١ ٛب ١د)Brzezinski, 1997: 30-50( .

ر ٝج٤ٞؿ ث١ ٦ؾز ٝيرعد رٍبثت ٍدرت٧بي ثشرٓ ثزاي عتهيبثي ثت٢ٝ ٦تبثـ آعتيبي
ٝزّشي ض ٠ٞتقَيت ٧ده تبٝي١ ٠يبس٧بي آ١ب ٟث ٦ا١زصي ثيؾهز ر چبرچ٤ة ٖ١ب ٥صل٤پٚيهيتِ
ثٝ ٦غبل٘ ج٨ب١ي ٍبث٘ تحٚي٘ اعت .سيزا ر تحٚي٘ صل٤پٚيهيِ ّالعيِم تغٚظ ثتز ٞ٨ٝهتزي٠
٢ٝبثـ عجيقي  ٣ا١زصي ٤١ ٣احي ٍدرتم تغتٚظ ثتز ١يتب تَٚتي ٝتيؽت . ٤ر ١هيجت٦م ٝغتبثَ٦
. Grand Chess Board
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ٍدرت ٧بي ثشرٓ ثزاي تغٚظ ث٢ٝ ٦بثـ ١يت ٕ ٣بس ريبي خشر  ٣آعيبي ٝزّشيم ضت ٠ٞتتالػ
ثزاي تبٝي٢ٝ ٠بىـ اٍهقب ي ث٦١٤ٕ ٦اي ر چبرچ٤ة تالػ ثزاي تي ً٤ثز ح٤س٧٥بي اعهزاتضيِ
ٍبث٘ تحٚي٘ اعت.
ث٢بثزاي ٠ثبيد ت٤ج ٦اؽت ّ ٦اٞ٧يت ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي ت٨٢ب ث ٦اثقتب اٍهقتب ي ٣
٢ٝبثـ م٢ي ا١زصي ٝ ٣قد١ي ٝحدٞ١ ٣يٕز م ثٝ ٦ْٚغبل٘ ا٢ٝيهي ١يش ث٤١ ٦ث ٦خ ٤ثتز اٞ٧يتت
٢ٝغَ ٦اىش ٥ ٣اعت .ثز اي ٠اعبط ر١٣د٧ب  ٣ر٣يدا ٧بي عبٗ٧بي پظ اس اعتهَالٗ ١ؾتب ٟا ٥
ّ ٦فٞالً فٚح  ٣ا٢ٝيت ر آعيبي ٝزّشي تب حد سيب ي ٣اٝدار ٖٞ٧زايي ٢ٝغَ٦ايم اجه٢تبة اس
اتْب ثٍ ٦درت٧بي ىزا٢ٝغَ٦اي  ٣پيز٣ي اس ْٞ٧بري ٢ٝغَت٦اي ثت ٥ ٤اعتت .اس ايت ٠ر ٣ثزختي
ٞ٧ب٢١د «ر٣ي آٙيغ٢ٙ« ٣ »ٟ٤بجب١غ»ٟ٤م ثب ٖ١ب٧ي چ٢د ثقتدي  ٣جتبٝـ ثت٢ٝ ٦غَت٦م رفتد
يبىه ٠را ٥حٚي ثزاي ّ ِٞثٝ ٦غبل٘ پيچيد ٥ا٢ٝيهي ثزآٝد٥ا١تد .ثت ٦فَيتد ٥آ٨١تب ثبيتد ١ؾتبٛ
ا٢ٝيهي ٢ٝغَ ٦را ثب حضت٤ر ّؾت٤ر٧بي تبجيْغتهبٟم ٍزٍيشعتهبٟم اسثْغتهبٟم تزّ٢ٞغتهب٣ ٟ
اىنب١غهب ٟتد٣يّ ٠ز  .سيزا ٝجب٣رت آ٨١ب ث ٦يْديٖز ٞ٧ ٣چ٢ي ٠تبثيزپتذيزي آ٨١تب اس ١يز٧٣تبي
خبرجي تَزيجبً ث ٦يِ ؽْ٘ اعت(Allison and Jonson, 2001:219-246) .
ث٧ ٦تز ر٣ي ٢ٝغَت ٦آعتيبي ٝزّتشي ّت ٦ر سٝتب ٟج٢تٔ عتز ث٢تب ثتز ٝالحؾتبت
صل٤پٚيهيْي  ٣صل٤اعهزاتضيْي  ٣اثزٍدرتم اٞ٧يت رٍبثهي خ ٤را اس عتت ا  ٥ثت ٤ثتب پبيتبٟ
ٕزىه١ ٠ؾبٍ ٣ ٛغجي ٝجد اً ث ٦ف٤٢اّ ٟبٝ ٣ ٟ٤١زّش ت٤جٍ ٦درت٧بي ج٨ب١ي ٝغز ؽد سيتزا
ّ ٦اي٢ٝ ٠غَٝ ٦يت٤ا١د َ١ؼ ثشرٕي را ر ٝقب ،ت ا٣راعيب اييب ٞ١بيد؛ چزا ٍّ ٦زار ٕتزىه ٠ر
ٝيب ٟعّ ٦ؾ٤ر چي٠م ٢٧د  ٣ر٣عيٝ ٦تي ت٤ا١تد پ٤يتبيي خبفتي ثت٢ٝ ٦بعتجبت اٍهقتب ي ايت٠
ّؾ٤ر٧ب ثجخؾد  ٣اس ٙحبػ ا٢ٝيهي ١يش تبثيز ث ٦عشايي ثز جبي ثٖذار  .ث١ ٦ح٤ي ّ ٜ٧ ٦اّٟ٤٢
ّؾ٤ر٧بي حبضز ر اي٢ٝ ٠غََ١ ٦ؼ ثغيبر ٞ٨ٝي ر فح٧٦٢بي ثي٠اٚٚٞٙي اييب ٝتيٞ١بي٢تد ٣
٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي ر فزف٢ٝ ٦بىـ عيبعي  ٣را٧جز ي ّؾ٤ر٧بي ار٣پتبي مزثتيم ر٣عتي٦م
چي٠م ٢٧دم ايب،ت ٝهحد ٥آٝزيْبم تزّي ٣ ٦ايزاٍ ٟزار ار .
ظرفيته

موجود در منطقه آسي

مرمس

تح،٤ت آعيبي ٝزّشي ثغيبري اس ٣يضٕي٧بي «تقبرك ٝدر »ٟرا ر ثز ٝيٕيز ١ .شاؿ
ثزاي ّغت ٍدرتم اخهاله ر خق٤ؿ تَغي٣ ٜثبرٍ ٥درت  ٣عهيبثي ث٢ٝ ٦بثـم يدٕب٧٥تبي
ٝهقبركم ث٢يب ٕزايي اعالٝيم رٕيزي٧بي ٢ٝغَ٦ايم ٝغبل٘ ٝزتجظ ثتب اٍٚيتت٧تبي ٍتٝ٤ي ٣
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ٝزس٧بي ثيّ ٠ؾت٤ر٧بم ىجتبيـ سيغتت ٝحيغتي ٝ ٣داخٚت ٦ثتبسيٖزا ٟىزاٝتزسي ٢ٝ ٣غَت٦ايم
٧٦١٤ٞ١بيي اس اي٣ ٠يضٕي٧ب ٧غه٢د )Linke and Naumkin, 2009: 4( .اس عت٤ي يٖتز ر
حبٗ حبضز ٢ٝغَ ٦ر ٝغيز رؽد خ ٤ثٝ ٦زس٧بي حغبعي ١ش يتِ ؽتد ٥اعتت؛ سيتزا ؽزىيتت
عجيقي ثٝ٤ي ٞ١يت٤ا١د ث ٦ر٣ػ٧بي ت٤عق ٦اٍهقب ي ٤ٝج ٣ ٤ثت١ ٦ؾتب٧ٛتبي حٞتبيهي س١تدٕي
ّ٢ّ ِٞد .ر چ٢ي٣ ٠ضقيهي ّؾْٞؼ٧بي اخٚي  ٣خبرجي ر آعيبي ٝزّشي ث٤١ ٦في ١تشاؿ
ثزاي عهيبثي ث٢ٝ ٦بثـ تجدي٘ ؽد ٥اعت .ايّ ٠ؾْٞؼ٧ب ثز پبيٝ ٦غبل٘ اٍهقب ي -اجهٞتبفي ٣
ٝحيغي ٝزتجظ اعه٤ار ٧غه٢د  ٣ريؾ٧٦بي ٝؾبث٨ي ار١د ّ٢ٝ ٦بعٌ ّ٧٤غهب١ي ت٤عتق١ ٦يبىهت٦م
ؽ٨ز٧ب  ٣ر٧٥بي پزجٞقيتم ىَزم ٨ٝتبجزت٧تبي اججتبريم ّؾتب٣رسي تتِ ٝحقتٙ٤يم فت٢بيـ
٣اثغه ٦ث٤ٝ ٦ا خبٛم تٙ٤يدات ف٢قهي ٝضز ثزاي اّ٤عيغه٧ٜتبي ثتٝ٤يم رؽتد عتزيـ جٞقيتتم
٢ٝبثـ ١بيبة آةم سٝي٠م مذا  ٣ا١زصي اس ج ٦ٚٞاي٤ٝ ٠ار ٧غه٢د)Ibid: 34( .
ر اي ٠ثي ٠ث ٦رم٣ ٜج ٤چبٙؼ٧بي ى ً٤ثب اي ٠حبٗ ٖ٢٧بٝي ّّ ٦ؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦را
ر يِ ٝج٤ٞف ٣ ٦ر ّ٢بر ٍ ٜ٧زار ٧يٜم ٝج٤ٞف٦اي ٕزاٟث٨ب اس عتزسٝي٧٠تبي ثز٣ت٢ٞتد ثتب
٢ٝبثـ عت ١خ٤ر  ٥ثت ٦چؾتٝ ٜتيآيتد ّت٧ ٦تيچ ٍتدرت ٢ٝغَت٦اي  ٣ىتزا ٢ٝغَت٦اي تت٤اٟ
چؾٜپ٤ؽي اس آ ٟرا ١دار  .اس ٢ٝؾز جنزاىيبي اٍهقب ي ١يش اي٢ٝ ٠غَ ٦ثت ٦عتجت اٞ٧يتت ر٣س
اى ش ٟ٣ف٤ا ٘ٝاٍهقب ي ر ر٣اثظ ثي ٠ا ٣ ٘ٚٞٙف٢بيـ م٢ي ا١زصيم ىٚشات  ٣ث٢يب ّ١٤٢ي ف٢قهي
ّ ٣ؾب٣رسي ٝ ٣غبل٘ تْ٤ٙ٤٢صيِ ثب اٞ٧يت ىزك ٝيٕز .
ٞ٧چ٢ي٧ ٠ز يِ اس ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ١يش ث ٦ت٨٢تبيي اراي ٍ٤ٝقيتت ٢ٝحقتز ثت٦
ىز ي ٝيثبؽ٢د .ث ٦ف٤٢اٍ ٦١٤ٞ١ ٟشاٍغهب ٟث ٦فٚت اؽه٣ ٠عقت سيب عزسٝي٠م ارا ثٝ ٟ ٤زس٧تبي
ع١،٤ي ثب ٍ ٣درت ثشرٓ ٢ٝغَ ٦يق٢ي ر٣عي ٣ ٦چي ٣ ٠اؽه ٠ثتيؼ اس ّ 3232يٚتٝ٤هز عتبح٘
ر ثخؼ ؽزٍي  ٣ؽٞبٙي ريبي خشر ٞ٧ ٣چ٢ي٣ ٠ج٢ٝ ٤بثـ عزؽبر سيز سٝي٢يم خق٤فتبً ١يتت ٣
ٕبسم ٞٝهبستزيٍ٤ٝ ٠قيت را ر ثيّ ٠ؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦ار  .ايّ ٠ؾ٤ر ثب اؽه ٠چ٢د ١يزٕ٣تب ٥اتٞتي
ّ ٦ر ا٤ٝر فٚح ج٤يب ٦١اس آ٨١ب اعهيب ٝ ٥يؽ١ ٣ ٤يش ثب ر اخهيتبر اؽته ٠چ٢تد پبيٖتب ٥ىضتبيي اس
ٍجي٘ «ثبيْ٤١٤ر»  ٣اؽه ٠ظخبيز فؾي ٜا٣را١يٝ ٛ٤يت٤ا١د ث ٦ف٤٢ا ٟيِ ٍدرت ٧غته٦اي ر ٢ٝغَت٦
ٝغز ثبؽد .يِ ع ٛ٤سٝي٧٠بي حبف٘خيش ؽ٤ر٣ي عبثٌ ثب ٝح٤ريت تٙ٤يتد ٕ٢تد ٛر ٍشاٍغتهبٟ
ٍزار اؽه ٦اعتٞ٧ .چ٢ي ٠ا١هؾبر ٝير ٣تٙ٤يد ٕبس عجيقي ايّ ٠ؾ٤ر تتب عتبٗ  3202ثت0/48 ٦
تزيٚي ٟ٤ى٤ت ْٝقت ثزعد(.ؽيزاسي ٝ ٣جيديم )18-22 :1382
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جد ٗ٣سيز ثيبٖ١ز ؽبخـ٧بي ّال ٟاٍهقب ٍشاٍغهب ٟاعت.
ض خصه

مالك اقتص د قساقست ك (بر حسب درص نسبت به س ل قبل)
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اسثْغهب١ ٟيش اس ٣ ٣يضٕي جنزاىيبيي ثزخ٤ر ار اعت ّ ٦ث ٦آ ٟج٢جت٧٦تبي را٧جتز ي
ٝي ٧د١ .خغت آ ٦ْ١اسثْغهب ٟر ٍٚت آعيبي ٝزّشي ثتي ٠ر٧ ٣تبي عتيز ريب (عتيح٣ )ٟ٤
آ ٤ٝريب (جيح٣ )ٟ٤اٍـ ؽد ٥اعت  ٛ٣ ٣آ ٦ْ١ثب تٞتب ٛج٨ٞت٤ري ٧تبي آعتيبي ٝزّتشي ٝتزس
ٝؾهزُ ار ٞ٧ .يٍ٤ٝ ٠قيت ٝزّشي  ٣جٞقيهي ٤ٝجت ٕز يد ٥اعت تب اٝز٣س ٥اي ٠ج٤٨ٞري
َ١غ ٦ارتجبط ٢ٝبعجي ثزاي تٞبٝي آعيبي ٝزّشي ث ٦ؽٞبر ر ٣؛ ث٣ ٦يض ٥آ ٦ْ١ثخؼ ثيؾهز ٝزس٧تبي
ايّ ٠ؾ٤ر اس ج٧٦ٖٚب ٝيٕذر ّ ٦ث ٦ت٤عق ٦حَ١ ٣ ٘ٞت٘  ٣ر٣اثتظ اٍهقتب ي ثتب ّؾت٤ر٧بي يٖتز
ٝغبفدت ٝيٞ١بيتد .ر ايت ٠خقت٤ؿ ٕيه٢تي اعتت ّت ٦اسثْغتهب ٟثتٙ ٦يت٘ ٞ٧تيٍ٤ٝ ٠قيتت

مرمس ؛ ظرفيته

جمهور اسالمي ايراك و آسي

همن ر و همگرايي منطقها 14 /

صل٤اعهزاتضيِ ثز عز چ٨بر را٨ٝ ٥بجزت ٝز ٝب ٣ ٟتَبث٘ تٞد٧ ٟب ٍزار اؽه ٦اعت ثت١٤ٕ ٦ت ٦اي ّت٦
ٍٝ٤يت٧بي ٝخهٚيي ٞ٧چ ٟ٤ايزا١ي٧بم ٝن٧ٗ٤بم تتزُ٧تبم فتزة٧تب ٝ ٣ز ٝتب٢ٝ ٟغَتٍ ٦يَتبس ثت٦
ٕ١٤بٕ١٤ي  ٣ت٤٢ؿ جبٝق ٣ ٦ىز٢٧تٔ ر ٢ٝغَتّٞ ٦تِ ّتز ٥ا١تد( .خيتزيم  )191 :1385إزچت٦
اسثْغهب ٟث ٦آة٧بي آسا را١ ٥دار  ٣ايٝ ٠غئٝ ٦ٚب١ـ ا٧تداه ت٤عتق٦اي ر ايتّ ٠ؾت٤ر ؽتد٥
اعتم اٝب ر في ٠حبٗ اراي ٢ٝبثـ م٢ي ٕبسم ١يتم ظمبٗ ع ٣ ٔ٢ث٣ ٦يض٢ٝ ٥بثـ عال ثب خ٤ٚؿ
 99/99رفد اعت(ؽزاىتم ّ )88 :1383ت ٦ايت ٠اٝتز ١يتش ثتز اٞ٧يتت آ ٟاىتش ٥ ٣اعتت.
ٞ٧چ٢ي ٠اسثِ٧ب ثب ىز ٔ٢٧اعالٝي پي١٤د٧بي يزي ٦٢ار١د  ٣ر ٣اٍـ ٤٧يت خ ٤را اس اعالٛ
ٕزىه٦ا١دّ( .هبة عجش «اسثْغهب»ٟم )25 :1387
جد ٗ٣سيز ثيبٖ١ز ؽبخـ٧بي ّال ٟاٍهقب اسثْغهب ٟاعت.
ض خصه

مالك اقتص د ازبنست ك (بر حسب درص نسبت به س ل قبل)
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داخدي
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991 992

999

926

928

925

928

927

925

925

923

923

922

92219

925 924

926

925

992

925

925

924

922

925

923

925

83

921

912 923

928

926

924

924

923

923

929

921

994

996

926

923

صاا درا بااه ...
مطااااوره
عضااو ج معااه

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

48

942

72

62

مطتركالمن فع
صاا درا بااه ...
س ير مطوره

...

...

...

...

...

...

...

..

...

...

82

79

983

966

از ...
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تزّ٢ٞغهب١ ٟيش ث ٦ف٤٢ا ٟيْي يٖز اس ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشيم اراي ٢ٝتبثـ فؾتيٜ
١يت ٕ ٣بس اعت .ايّ ٠ؾ٤ر ّ ٦چ٨برٝيّ ٠ؾ٤ر تٙ٤يدّ٢٢دٕ ٥بس عجيقتي ر ج٨تب ٟاعتت  ٣اس
اٞ٧يت ث ٦عشايي ثزخ٤ر ار ٝيثبؽد .ث ٦خق٤ؿ ّ ٦ظخبيز ١يت ايّ ٠ؾت٤ر ر عتبٗ 3223م
حدٝ 285 ٣يٚي ٟ٤ثؾْ ٦ثبثت تخٞي ٠س  ٥ؽد ٥ث ٣ ٤ظختبيز فؾتيٕ ٜتبس آ ٟحتد020 ٣
تزيٚي ٟ٤ى٤ت ْٝقت ٝيثبؽد( .ؽيزاسي ٝ ٣جيديم )25-27 :1382
اىشايؼ فب رات ٕبس اس ع٤ي تزّ٢ٞغهب١ ٣ ٟيبس ّؾ٤ر٧بي ج٨ب ٟث ٦آ ٟاس يتِ عت٣ ٤
ٍزار ٕزىه ٠تزّ٢ٞغهب ٟر ٝغيز جب  ٥اثزيؾ ٣ ٜر عبح٘ ريبي خشر اس ع٤ي يٖز ثت ٦ايت٠
ّؾ٤ر ٍ٤ٝقيهي ٢ٝحقز ث ٦ىز افغب ّز  ٥اعت ٍّ ٦درت٧بي ٢ٝغَ٦اي  ٣ىزا٢ٝغَت٦اي را ثت٦
ع٤ي خ ٤جٚت ٝيّ٢د.
جد ٗ٣سيز ثيبٖ١ز ؽبخـ٧بي ّال ٟاٍهقب تزّ٢ٞغهبٝ ٟيثبؽد.
ض خصه

مالك اقتص د ترممنست ك (بر حسب درص نسبت به س ل قبل)
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ٍزٍيشعهب١ ٟيش ّ ٦ث ٦ع٤ر ٍبث٘ ٝالحؾ ٦اي اس تبريو عيبعتي  ٣ىزٖ٢٧تي چتي ٠تتبثيز
پذيزىه ٦اعت  ٣اس اٞ٧يت ٣ا،يي ثزاي ٍدرت٧بي ٢ٝغَت٦اي  ٣ىزا٢ٝغَت٦اي ثزخت٤ر ار اعتت.
ٍزار اؽه ٠ر ٝغيز جب  ٥اثزيؾٜم ٣ج٧ ٥٤ّ ٤ب  ٍ٘ٚ ٣سيجتب  ٣ريبچت ٦آثتي «آيغتِ ّت»ٗ٤
ثبفث رؽد ف٢قت ت٤ريغ ٜر ايّ ٠ؾ٤ر ؽد ٥اعت .ايّ ٠ؾ٤ر اراي ٢ٝبثـ ١يت ٕ ٣بس ىزا٣ا١ي
١يغتم اٝب ٢ٝبثـ ّب١ي اي ٠عزسٝي٧٤ّ ٠غهب١ي ؽب ٘ٝآ١هي٤ٞاٟم جي٥٤م ا٣را١يٛ٤م عتٝ ٔ٢زٝتزم
عالم ع ٔ٢عز٦ٝم ٝظم ر٣ي  ٣سمبٗ ع ٔ٢ايّ ٠ؾت٤ر را ثت ٦يْتي اس تٙ٤يتد ّ٢٢تدٕبٝ ٟت٤ا
ٝقد١ي ٝجدٗ عبخه ٦اعت.
جد ٗ٣سيز ثيبٖ١ز ؽبخـ٧بي ّال ٟاٍهقب ٍزٍيشعهب ٟاعت.
ض خصه

مالك اقتص د قرقيسست ك (بر حسب درص نسبت به س ل قبل)

9884 9885 9886 9887 9888 1222 1229 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228
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داخدي
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926
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ر ٨١بيت ثبيد اس تبجيْغهب ٟيب ّز ّ ٦ثب ارا ثٝ ٟ ٤زس ٝؾهزُ ثب چتي ٣ ٠اىنب١غتهبٟ
١ ٣ش يْي جنزاىيبيي ث٢٧ ٦د  ٣پبّغهبٟم ر٣اس ٥آعتيبي ٝزّتشي ثتزاي ايتّ ٠ؾت٤ر٧ب ٝحغت٤ة
ٝيؽ . ٤ؽبيب ٟث ٦ظّز اعت ّ ٦ثشرٕهزي٢ٝ ٠جـ ا١زصي ر ايّ ٠ؾ٤ر ثٙ ٦ي٘ ٣ج ٤يخچبٗ٧تبي
عجيقي ٝهقد ر ّ٧٥٤بي تبجيْغهبٟم ٢ٝبثـ آثتي اعتتٞ٧ .چ٢تي ٠ايتّ ٠ؾت٤ر اراي ٝ٣تي٠
٢ٝبثـ سمبٗ ع ٔ٢پتظ اس ٍزٍيشعتهب ٟاعتت( .ؽتيزاسي ٝ ٣جيتديم  )27-28 :1382جتدٗ٣
فيح ٦ثقد ثيبٖ١ز ؽبخـ٧بي ّال ٟاٍهقب تبجيْغهب ٟاعت.

ض خصه

مالك اقتص د ت جينست ك (درص نسبت به س ل قبل)

9884 9885 9886 9887 9888 1222 1229 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1227
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مطوره

Main Macroeconomic Indicators of Tajikistan, 2010, Interstate Statistical Committee of
)the CIS(www.cisstat.com

ر ٝج٤ٞؿ ٧ز يِ اس ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي اس ٣يضٕتي ٧تب  ٣خق٤فتيبت ٣
ؽزىيت ٧بي ٢ٝحقز ث ٦ىز ي ثزخ٤ر ار ٧غه٢د ّ ٦خ٤ا١ ٥ب خت٤ا٤ٝ ٥جتت جٚتت ت٤جت ٦عتبيز
ّؾ٤ر٧ب ٝيٕز  .ثدي٨ي اعت ّ ٦ايزا١ ٟيش اس چ٢ي ٠چبرچ٤ثي خبر ١يغت .ث ٦خقت٤ؿ ّت٦
ايزا ٟاس پي١٤د٧بي فٞيٌ تبريخي ثب ٢ٝغَ ٦ثزخ٤ر ار اعت ٤ٞ٧ ٣ارّ ٥ؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي
اس جبيٖب ٥ثب،يي ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثزخ٤ر ار ث٥ ٤ا١د.
ج يگ ه آسي

مرمس در سي ست خ رجي جمهور اسالمي ايراك

ايزا ٟاس ٙحبػ صل٤پٚيهيْي  ٣جنزاىيبيي ر ٢ٝغَ ٦ج٤٢ة مزثي آعيب ٍزار ٕزىه ٣ ٦پ٢ج
ح ٦َٚصل٤پٚيهيْي ر ح٤س ٥ا٢ٝيتت ٢ٝ ٣تبىـ ٚٝتي ايتزا ٟخيت٘ ٝتيثبؽتد .ايت ٠حَٚت٧٦تبي
صل٤پٚيهيْي ّ ٦ث ٦ف٤٢ا ٟثخؼ٧تبيي اس حت٤س ٥ا٢ٝيتت ٚٝتي ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزا ٟتَٚتي
ٝيؽ١٤دم ١ؾب٧ٛبي ٢ٝغَ٦اي پيزا١٤ٝي ٧غه٢د ّ ٦ؽب٢ٝ ٘ٝبعٌ سيز ٝيٕز ١د:
٢ٝ .1غَ« ٦خٚيج ىبرط» ؽبّ ٘ٝؾ٤ر٧بي فزثغهبٟم ّ٤يتم اٝبرات ٝهحتد ٥فزثتيم ٍغتزم
فٞب ٣ ٟثحزيٖٞ٧ ٦ّ ٠ي فض ٤ؽ٤راي ْٞ٧بري خٚيج ىبرط ٝيثبؽ٢د؛
٢ٝ .2غَ« ٦خب٣رٝيب »٦١ؽبّ ٘ٝؾ٤ر٧بي ار ٟم تزّي٦م ع٤ري٦م فزاًم ٙج٢تبٟم ٝقتزم يٞت٠م
ىٚغغي٠م اٙجشايزم ت١٤ظم ٙيجي ٝ ٣زاّؼ؛
٢ٝ .3غٍَ« ٦يَبس» ؽب ٘ٝعّ ٦ؾ٤ر آظرثبيجبٟم ٕزجغهب ٣ ٟار٢ٝغهبٟ؛
٢ٝ .4غَ« ٦ؽجٍ ٦بر »٥ؽب ٘ٝعّ ٦ؾ٤ر اىنب١غهبٟم پبّغهب٢٧ ٣ ٟد؛
٢ٝ .5غَ« ٦آعيبي ٝزّتشي» ؽتب ٘ٝپت٢ج ّؾت٤ر تزّ٢ٞغتهبٟم اسثْغتهبٟم تبجيْغتهبٟم
ٍزٍيشعهبٍ ٣ ٟشاٍغهب( .ٟث٠ٞ٨م )172 :1388
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ر اي ٠ثيّ ٠ؾ٤ر ايزا ٟاس يزثبس تبّ ٟ٤٢راثغ٦اي فٞيتٌ ثتب ٢ٝغَت ٦آعتيبي ٝزّتشي
اؽه ٦اعت .ث١ ٦ح٤ي ّ ٦حهي ر ثز٧٦٧بي سٝب١ي عت١،٤ي ٝتدتيم ٢ٝغَت ٦آعتيبي ٝزّتشي
تحت تغٚظ حْٝ٤ت ٝزّشي ايزا ٟث ٥ ٤اعت .اس اي ٠ر ٣پي١٤د٧بي تبريخيم ىزٖ٢٧يم تٞتد١يم
ا ثيم سثب١يم ٍٝ٤ي  ...٣ايزا ٟثب ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي اس چ٢تبٍ ٟت٤ت  ٣اٞ٧يهتي ثزخت٤ر ار
اعت ّ ٦تَزيجبً ٧يچ ّؾ٤ر يٖزي را ٞ١يت٤اٝ ٟثبٗ س ّ ٦اس چ٢ي ٠پي١٤تد٧ب  ٣اؽتهزاّبتي ثتب
٢ٝغَ ٦ثزخ٤ر ار ثبؽد.
ثز اي ٠اعبط اس ج ٦ٚٞاؽهزاّبت ايزا ٟثب ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي ٝيت٤ا ٟثت٦
تجزث ٦يِ س١دٕي تبريخي ث ٦ف٤٢ا ٟافضبي عبخهبر٧بي عيبعي ايزا ٟاس ٣را٧ ٟخب٢ٝؾتي تتب
اٝپزاع٤ري في٤ي ٣ ٣راٍ ٟبجبري ٦ر ٍز٤١ ٟس ٞ٧ ٣ ٜ٧چ٢يَ١ ٠ؼ ٝح٤ري اعال ٛر ايجتب
پي١٤د ر ثي ٠ايّ ٠ؾ٤ر٧بم اؽهزاُ سثب ٟىبرعي ثي ٠ايزا ٟثب تبجيْغهب ٣ ٟثختؼ ثشرٕتي اس
اسثْغهب ٣ ٟاىنب١غهب٣ ٣ ٟج ٤ؽ٨ز٧بيي ٝث٘ ثخبرام عٞزٍ٢دم ثٚوم ٝتز٣م خيت ٣ ٥٤خت٤ارس ٛثت٦
ف٤٢ا٨ٝ ٟد ف ٛ٤ٚايزا١ي اؽبر. ٤ٞ١ ٥
فال ٥٣ثز ايٍ٤ٝ ٠قيت صل٤پٚيهيِ ايزا ٟر ٢ٝغٍَ ٦بث٘ ٍيبط ثب ٧يچيِ اس ّؾت٤ر٧بي
٢ٝغَٞ١ ٦يثبؽد .ايزا ٟث ٦حَٚت ٦ارتجتبط ثتي ٣ ٠ا١جتبر ا١تزصي ج٨تب ٟيق٢تي ريتبي ختشر ٣
خٚيجىبرط تجدي٘ ؽد ٥اعت« .جيزي ّٞت» يْي اس ١بؽزا ٟفبٙي آٝزيْب ر ا٤ٝر صل٤پٚيهيِم
٢ٝغَ ٦خٚيجىبرط  ٣ريبي خشر را تبٝي٢٢ّ٠د ٥ا١زصي ج٨ب ٟر عد ٥ثيغت  ٣يْ ٜا١غته٣ ٦
ثز اعبط آ ٟثيضي اعهزاتضيِ ا١زصي را تقزيو ّتز  ٥اعتت ّت ٦ثتيؼ اس  ۰0رفتد ظختبيز
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ؽ٢بخه ٦ؽد١ ٥يت  40 ٣رفد اس ظخبيز ؽ٢بخه ٦ؽدٕ ٥بس ج٨ب ٟر اي٢ٝ ٣ ٠غٍَ ٦تزار ار .
(ؽيبفيم ٞ٧ )20:13۳0چ٢يٍ٤ٝ ٠قيت خبؿ مبٙت ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ٙش ٛ٣ت٤جت ٦ثت٦
ٍ٤ٝقيت  ٣ؽزايظ ايزا ٟرا  ٣چ٢داّ ٟز  ٥اعت٧ .يچيِ اس ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦ث ٦آة٧بي آسا
را١ ٥دار١د ٍ ٣شاٍغهب ٟپ٢٨ب٣رتزيّ ٠ؾ٤ر ٝحقت٤ر ر خؾتْي ج٨تب ٟثت ٣ ٥ ٤اسثْغتهب ٟت٨٢تب
ّؾ٤ر ٝحق٤ر ر خؾْي ر ج٨ب ٟاعت ّ ٦ثزاي عهيبثي ث ٦ريب ثبيتد حتداٍ٘ اس ّ ٣ؾت٤ر
فج٤ر ّ٢د( .ثيٖدٙيم )۰ :13۳1
ث٢بثزايٝ ٠ج٤ٞف ٦ؽزايظ  ٣پ٤يبيي٧بي ٤ٝج ٤ر آعيبي ٝزّتشيم ٤ٝجتت ؽتد ٥تتب
ايزاَ١ ٟؼ خ ٤را ثٝ ٦ثبث ٦يِ ثبسيٖز ٝح٤ري ر ر٣يتدا ٧ب  ٣ىقت٘  ٣ا١يقتب،ت ثتي ٠اٚٚٞٙتي
٢ٝغَ ٦تزعي٢ّ ٜد .فد ٛعهزعي ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦ث ٦ريبي آسا ١ ٣يبس ٝجز ٛآ٨١تب ثت ٦يتِ
ّب٤ٝ ٟ٤١افالتي ع ٘٨ا٤ٙفٍ ٣ ٗ٤بث٘ عتهزط ج٨تت ٣ار ات ّتب ٣ ،ا١هَتبٗ ١يتت ٕ ٣تبس ثت٦
ثبسار٧بي ٝقزه ج٨بٟم ٝزّشيت ايزا ٟرا ثزجغه٦تز ّز  ٥اعت.

جدا ٗ٣سيز َٝدار  ٣ارسػ ٣ار ات  ٣فب رات ايتزا ٟثتب ّؾت٤ر٧بي آعتيبي ٝزّتشي را
١ؾبٝ ٟي ٢٧د.
مق ار و ارزش واردا ايراك از مطوره

آسي

مرمس (س ل )9275

٣سّ - ٟيٕ٤ٚزٛ

ارسػ ريبٙي

ارسػ ،ري

٣س%ٟ

11

ٍشاٍغهبٟ

247,613,785

132,976,365,166,3

861,684,346

88.1

22

تزّ٢ٞغهبٟ

631,338,346

576,357,383,984,1

276,665,213

83.6

28

اسثْغهبٟ

426,619,263

767,614,993,214,1

945,864,136

49.6

ر يو ١بّ ٛؾ٤ر
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43

ٍزٍيشعهبٟ

861,716,77

356,197,443,184

227,841,19

19.6

76

تبجيْغهبٟ

669,548,16

587,952,369,237

354,566,25

64.6

(٢ٝجـ :ىهز آٝبر  ٣ى٠آ٣ري اعالفبت  ٣ارتجبعبتم ٕٞزُ ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا))www.irica.gov.ir(ٟ

مق ار و ارزش ص درا ايراك به مطوره

آسي

مرمس (س ل )9275

ر يو

١بّ ٛؾ٤ر

٣سّ - ٟيٕ٤ٚزٛ

ارسػ ريبٙي

ارسػ ،ري

٣س%ٟ

23

تزّ٢ٞغهبٟ

766,794,223

642,176,763,756,1

128,626,189

23.1

24

تبجيْغهبٟ

243,164,183

746,689,146,584,1

632,545,176

11.1

32

ٍشاٍغهبٟ

685,629,88

464,466,339,736

241,666,78

51.6

34

اسثْغهبٟ

471,337,68

757,186,546,545

461,773,58

38.6

39

ٍزٍيشعهبٟ

224,115,27

153,866,642,437

672,167,47

31.6

(٢ٝجـ :ىهز آٝبر  ٣ى٢ب٣ري اعالفبت  ٣ارتجبعبتم ٕٞزُ ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا))www.irica.gov.ir(ٟ

ٞ٧ب ٦ّ ٦١٤ٖ١اس جداٝ ٗ٣ؾخـ اعتم ٧يچيِ اس ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّتشي جتش ٥
ؽزيِ اٍهقب ي ايزا١ ٟيغه٢د .اس اي ٠ر ٣ثب ت٤ج ٦ث٤ٝ ٦ا١ـ ٝ ٣حد ٣يت٧بي ٤ٝجت ٤ر ر٣اثتظ
ايزا ٟثب ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشيم ج٤٨ٞري اعالٝي عقي ّز  ٥ر٣اثتظ خت ٤را ر ٢ٝغَت ٦اس
عزيٌ ْٞ٧بري٧بي جٞقي پيٖيزي ٞ١بيتد .ثتز ايت ٠اعتبط رىهتبر ايتزا ٟر ٍجتبٗ ٢ٝغَت ٦را
ٝيت٤ا ٟر  ٣عغح ٤ٝر ثزرعي ٍزار ا :
 .1ت٤عقْٞ٧ ٦بري٧بي اٍهقب ي ر ٢ٝغَ :٦ثز اي ٠اعبط ايزا ٟفتال ٥٣ثتز ٝتزا ٣ات ٣
ٝجب ،ت اٍهقب ي ٣جب١ج٦م فٞد٥تزيٍ ٠بٙت ىْزي  ٣اجزايتي ْٞ٧تبري٧تبي اٍهقتب ي را ر
عبسٝبْٞ٧ ٟبري اٍهقب ي (اّ )٤جغهج ٥ ٤ٞ١ ٤اعت .فال ٥٣ثتز ايت٠م ايتزا ٟعتقي ّتز  ٥ثت٦
ٕغهزػ عبسٝب٧ٟبي ٢ٝغَ٦اي ميز اس اّ١ ٤ؾيز «عبسٝبْٞ٧ ٟبري ّؾ٤ر٧بي عتبحٚي ريتبي
خشر» ١يش ثپز اس .
ٝ .2يب١جيٖزي  ٣ح٘ ٢ٝبسفبت ٢ٝغَ٦اي :ايزا٤ٞ٧ ٟار ٥عتقي ّتز َ١ ٥تؼ ٞ٨ٝتي ر
ثزٍزاري فٚح  ٣ح٘ ٢ٝبسفبت ٢ٝغَ٦اي اييب ٞ١بيد .ث ٦ف٤٢اٝ ٦١٤ٞ١ ٟيت٤ا ٟثت ٦ج٢تٔ اخٚتي
تبجيْغهب ٟاؽبرّ ٥ز ّ ٦ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟعي چ٢تدي٣ ٠رٝ ٥تذاّزٝ ٣ ٥يتب١جيٖزيم
َ١ؼ ٞ٨ٝي ر ثزٍزاري فٚح ر ايّ ٠ؾ٤ر اييب . ٤ٞ١
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ر ٝج٤ٞؿ ث٦رم ٜآ ٦ْ١عي ٕ ٦٧ ٣ذؽه٦م ٝيشاْٞ٧ ٟبري٧بي عيبعتي  ٣اٍهقتب ي
ايزاّ ٣ ٟؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ٤ٞ٧ار ٥تحت تبثيز ف٤ا ٘ٝخبرجي  ٣ىزا٢ٝغَ٦اي ٍزار اؽه٦
اعت ثب اي ٠حبٗ ٢ٝبىـ ٝهَبث٘  ٣اؽهزاّبت تبريخي ث٤١ ٦في عز٤١ؽت آ٨١ب را ث ٦يْديٖز پي١٤د
ا  ٥اعت .ثٞ٧ ٦ي ٠عجت ث٦رم ٜآ ٦ْ١عي عبٗ٧بي ٕذؽه ٦حض٤ر ٍدرت٧تبي ثتشرٓ ١ؾيتز
ر٣عي٦م آٝزيْب  ٣چي ٠ثٞ٧ ٦زا ٥ثزخي اس ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَتٞ٧ ٦ب٢١تد تزّيت ٣ ٦اعتزالي٘ ٝتب١ـ
ؽْ٘ ٕيزي ر٣اثظ ٝغهحْ ٜعيبعي  ٣اٍهقتب ي ٝيتب ٟايتزاّ ٣ ٟؾت٤ر٧بي آعتيبي ٝزّتشي
ؽد٥ا١د ث١ ٦ؾز ٝيرعد ّ ٦ايزا ٟعيبعهي فٕ٘ٞزايب٣ ٣ ٦١اٍـثي٢ب١ ٦١غتجت ثت٢ٝ ٦غَت ٦اتختبظ
ّز  ٣ ٥ر فد ايجب چبرچ٤ثي ج٨ت تحْي ٣ ٜتَ٤يت ْٞ٧بري٧بي ٢ٝغَ٦اي ثزآٝد ٥اعتت.
اس اي ٠رٝ ٣يت٤ا ٟچ٢ي ٠اظفبّ ٟز ّ ٦اس سٝب ٟاعهَالٗ ّؾت٤ر٧بي ٢ٝغَت٦م ٞ٧ت٤ار ٥آعتيبي
ٝزّشي اس جبيٖب ٣ ٥ت٤ج٣ ٦يض٥اي ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثزخت٤ر ار ثت٥ ٤
اعت.
ايراك و آسي
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الف) شئوپديتيلگرايي

ر «صل٤پٚيهيِٕزايي» ثبيد ٍ٤ٝقيت ٢ٝحقز ث ٦ىز ايزا ٟث ٦ف٤٢ا ٟپ٘ ارتجبعي ؽتزً
 ٣مزة ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ؽٞبٗ  ٣ج٤٢ة ٤ٝر ت٤جٍ ٦زار ٕيز  ٣عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي
ايزا ٟثز پبي ٦ايٍ٤ٝ ٠قيت جنزاىيبيي  ٣ثب ت٤ج ٦ثٞ٧ ٦غبيٖبٝ ٟهقد م عزاحي ٕتز  .ر ٣اٍتـ
ثبيد ر ثزاثز ٧ز يِ اس ٞ٧غبيٖب ٟاس يِ رىهبر خبؿ تجقيت ّز  .ث ٦خق٤ؿ ر ؽزايغي ّت٦
ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ٦م ١ؾب٧ ٦١تبيي اس ٖٞ٧زايتي ٣ ٣إزايتي را ر خت ٤ار١تدم عيبعتت ختبرجي
ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزا ٟثبيتد ر پتي ٕغتهزػ ٖٞ٧زايتي ّ ٣تب٧ؼ ٣إزايتي ثزآيتد .سيتتزا
ضز٣رت٧بي صل٤پٚيهيِ ايزا ٟايجبة ٝيّ٢د ّ ٦سٝي٧٦٢بي ٍتدرتعتبسي اس عزيتٌ التهاله ٣
ٞ٧جغهٖي ثب ٣احد٧بي ٧ز ح٤س ٥جنزاىيبيي ؽْ٘ ٕيز  .ثز اي ٠اعبط ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٟ
ثبيد ثزاي ٧ز يِ اس ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦يِ اعهزاتضي  ٣ا٤ٖٙي رىهبري ٝؾخقي ت٢ؾيٞ١ ٜبيتد.
اي ٠اعهزاتضي ث٦رم ٜتيب٣ت ٧بيي ّ ٦ر ٧ز ّؾ٤ر ار ر في ٠حبٗ ثبيد اس يِ ٧ده متبيي ٣
٨١بيي ١يش ثزخ٤ر ار ثبؽد  ٣آ٧ ٟده ٨١بيي ؽبٕ ٘ٝغهزػ ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي ٝيب ٟايتزا٣ ٟ
ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَٕ ٦ز  .ث٢بثزاي ٠ثب ت٤ج ٦ث٣ ٦اٍقيت٧بي صل٤پٚيهيْي ايزاٟم اْٝب ٟؽزىيت٧بي
٢ٝغَ٦اي ج٨ت تحٌَ ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي ىزا ٜ٧خ٤ا٧د آٝد( .ث٠ٞ٨م )175 :1388

 /32فصدن مه آسي

مرمس و قفق ز ،ضم ره  ،18پ ييس 8319

ثز اي ٠اعبط ايزا ٟثزاي پيؾجز ايد ٥صل٤پٚيهيِٕزايي ر ٍجبٗ تبجيْغهبٝ ٟتيت٤ا١تد
اىشايؼ عغح ر٣اثظ عيبعيم ١ؾبٝي  ٣ا٢ٝيهي خ ٤ثب ايّ ٠ؾ٤ر را ر عه٤ر ّتبر ٍتزار ٧تد.
ر ٣اٍـ اىشايؼ عيز٧ب ٝ ٣الٍبت ٧ب ٝيبَٝ ٟبٝبت رعٞي ٙ٣ ٣هي ث ٦ف٤٢ا ٟرا٧ي ج٨ت ارتَتب
٢ٝبعجبت ٣جب١ج ٦اعت ٝ ٣يت٤ا١د اس حضت٤ر ١ؾتبٝي متزة ثت٣ ٦يتض ٥آٝزيْتب ر تبجيْغتهبٟ
جٕ٤ٚيزي ٞ١بيد .ثبيد ت٤ج ٦اؽت ّ ٦ايزا ٟتبّْٞ٧ ٟ٤٢بري٧بي ٝحد ٣ي ثب تبجيْغتهب ٟر
ح٤س٧٥بي ١ؾبٝي اؽه ٦اعت .اي ٠ر حبٙي اعت ٍّ ٦درت٧بي ثشرٓ عقي ار١د ثت ٦اؽتْبٗ
ٝخهٚو ث ٦ارتؼ٧بي ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ّ٧ِٞبي ٝبٙي ٞ١بي٢د .اس عت٤ي يٖتز ثتزاي
ٙ٣ت تبجيْغهبٞ٧ ٦ّ ٟچ٢ب ٟاس تج٨يشات  ٣آ٤ٝسػ ٣را ٟؽ٤ر٣ي ث٨زٝ ٥يٕيتز م ْٞ٧تبري
١ؾبٝي  ٣ا٢ٝيهي ثب عبيز ّؾ٤ر٧ب ٝي ت٤ا١د ثٞزثخؼ ثبؽد .ث ٦خق٤ؿ ّٕ ٦ب٧ي اٍ٣بت ر٣عتي٦
١يش اس افغبي ّ٧ِٞبي ٝخهٚو ثّ ٦ؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ٦م ؽب ٦١خبٙي ٝيّ٢تد .ث٢تبثزاي ٠ايتزا ٟثتب
ت٤ج ٦ث ٦عهب٣ر ٧بي ١ؾبٝي  ٣ىبفي خ ٦ّ ٤عي عبٗ٧بي پظ اس پيز٣سي اَ١تالة اعتالٝي
ّغت ّز  ٥اعتم ثبيد ت٤ج ٦ثيؾتهزي ثت ٦حت٤س٧ ٥تبي ١ؾتبٝي  ٣ىتبفي ر ر٣اثتظ خت ٤ثتب
تبجيْغهبٞ١ ٟبيد.
فال ٥٣ثز اي٠م يْي يٖز اس ٞ٨ٝهزي ٠ثخؼ٧بي ا٢ٝيهتي ّت ٦ايتزاٝ ٟتيت٤ا١تد حضت٤ر
٤ٝثزي ر آ ٟاؽه ٦ثبؽدم ٝغئٝ ٦ٚجبرس ٥ثب ٍبچبً ٤ٝا ٝختدر اعتت .ايت ٠اٝتز ثتب ت٤جت ٦ثت٦
آعيتپذيزي تبجيْغهب ٟر اي ٠ح٤س ٥اس يِ ع ٣ ٤ت٤ا١بيي٧ب  ٣تجزث ٦ثب،ي ايزا ٟر خق٤ؿ
ٝجبرس ٥ثب ٍبچبً ٤ٝا ٝخدر اس ع٤ي يٖزم ثيؼ اس پيؼ ضز٣ري تَٚي ٝيٕز  .ر ٣اٍـ ايزاٟ
ٝتتيت٤ا١تتد ثتتب ر اخهيتتبر ٍتتزار ا  ٟتجزثيتتبت ختتٞ٧ ٣ ٤چ٢تتي ٠آٝتت٤سػ ١يز٧٣تتبي ١ؾتتبٝي
تبجيْغهبٟم ْٞ٧بري ٤ٝثزي ثب ٙ٣ت ايّ ٠ؾ٤ر ر راعتهبي ٝجتبرس ٥ثتب ٍبچتبً ٝت٤ا ٝختدر
ٞ١بيد.
ر في ٠حبٗ ايزا ٟثبيد ثٝ ٦جبرس ٥ثب تجٚينبت ٢ٝيي ثپز اس ّ ٦فٚي ٦ج٤٨ٞري اعتالٝي
ايتزا ٟر تبجيْغتتهب ٟجزيتب ٟار  .ؽتتبيب ٟثت ٦ظّتتز اعتت ّتت ٦ر حتبٗ حبضتتز ثغتتيبري اس
ر٣ؽ٢يْزا ٟتبجيِم ايزا ٟرا ث ٦ف٤٢ا ٟؽْ٘  ٣ا٤ٖٙي آي٢دّ ٥ؾ٤ر خٝ ٤يثي٢٢د .ايتٝ ٠غتئ٦ٚ
ثٞ٧ ٦زا ٥تجٚينبت ٢ٝيي ٣را ٟحبّٞيت ّ١٤ٞيغت٧ب ٞ٧ ٣چ٢ي ٠عتيبٞ١٥تبيي٧تبي متزة ر
خق٤ؿ ايزاٟم ثبفث رؽد جزيب١بت ضد ايزا١ي ر ثخؾي اس جٞقيت تبجيْغهب ٟؽد ٥اعتت ٣
فٝ٤ٞبً ر  ٣ح٤س ٤ٞ١ ٥ار ٕؾه ٦اعت .ث١ ٦ح٤ي ّ ٦اس يِ ع ٤ثزخي ٝقهَد١د حض٤ر ايزا ٟر
تبجيْغهب ٟث ٦تؾديد ٍ٤ٝقيت اعالٕٛزايبٝ ٟي ا١جبٝد  ٣اس ع٤ي يٖز ثزخي ثز اي ٠ثب٣ر١د ّ٦
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ايزا ٟر پي اس ثي ٠ثز  ٟحبّٞيت ٚٝي  ٣اعهَالٗ تبجيْغهب ٟاعت ٝ ٣يخ٤ا٧د ايّ ٠ؾ٤ر را
ث ٦خبُ خ ٤اٙحبً ّ٢د .ر اي ٠ثيٙ٣ ٠ت ايزا ٟثبيد ر ١ ٦ٚ٧٣خغت ث ٦آ ٟثخؼ اس جبٝقت٦
تبجيْغهب ٟاَٙب ّ٢د ّ ٦تبجيِ٧ب ثز خاله ايزا١ي٧بي ؽيقٝ ٦تذ٧ت اس ٝتذ٧ت عت٢ي اعتالٛ
پيز٣ي ٝي ّ٢٢د  ٣حهي إز اعالٕ ٛزايب ٟتبجيِ ث ٦حْٝ٤ت ثزع٢دم احهٞبٗ ايْ٢ت ٦عيبعتهي
ٞ٧غب ٟثب ايزا ٟرا ر پيؼ ٕيز١دم ٣ج١ ٤دار  .ر ٝزحٙ٣ ٛ٣ ٦ٚت ايزا ٟثبيد ث ٦ع٤ر ٣اضتح
ثب عيبعت ٧بي خ١ ٤ؾب٧ ٟد ّ ٦١ ٦ت٨٢ب ٍقد اٙحبً تبجيْغتهب ٟثت ٦ختبُ خت ٣ ٤اس ثتي٠
ثز  ٟحبّٞيت ٚٝتي  ٣اعتهَالٗ ايتّ ٠ؾت٤ر را ١تدار م ثْٚت ٦ثت ٦حبّٞيتت ٚٝتي  ٣اعتهَالٗ
تبجيِ٧ب ّبٝالً احهزاٝ ٛيٕذار  .ايزا ٟثبيد يب آ٣ري ّ٢تد ّت١ ٦خغتهيّ ٠ؾت٤ري ثتّ ٥ ٤ت٦
اعهَالٗ تبجيْغهب ٟرا ث ٦رعٞيت ؽ٢بخهٞ٧ ٣ ٦چ٢ي ٠ثب رفبيتت ّبٝت٘ ٝت٤اسي ٠ثتيعزىتيم
تالػ ىزا٣ا١ي ر ج٨ت آؽهي  ٣ثزٍزاري فٚح ر تبجيْغهبّ ٟز  ٥اعت.
ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟر خق٤ؿ تزّ٢ٞغهب١ ٟيش ٝيت٤ا١د ثب ت٤ج ٦ث ٦عتبثَ ٦خت٤ة
ّ ٣ؾ٤ر ر ر٣اثظ ٣عهب٦١م ٕغهزػ ثيؼ اس پيؼ ر٣اثظ را عز٤ٙح ٦ثز١ب٧٦ٝبي خ٤يؼ ٍتزار
٧د .ث ٦خق٤ؿ ّ ٦ايزا ٣ ٟتزّ٢ٞغهب ٟاس اْٝب١بت خ٤ثي ثزاي ْٞ٧بري ٣جب١ج ٦ثزخ٤ر ار١تد
 ٣ثد ٟ٣خبٙت ر ا٤ٝر اخٚي ٞ٧ديٖز ٝيت٤ا٢١د ْٞ٧بري٧بي خ ٤را اىشايؼ ٢٧د .ر ٣اٍتـ
حيؼ احهزاٝ ٛهَبث٘م فد ٛخبٙت ر ا٤ٝر اخٚي يْديٖز  ٣پيؾجز ٢ٝبىـ ٝؾتهزُ اس افتٗ٤
را٧جز ي ر ر٣اثظ ت٨زا ٣ ٟفؾٌ آثب اعت ّٝ ٦يت٤ا١د سٝي٦٢عبس ت٤عق ٦ر٣اثظ ثبؽد .ثتز ايت٠
اعبط اىشايؼ ّ٢غٖٙ٤زي ر ؽ٨ز٧بي ٝخهٚو تزّ٢ٞغهبٟم يْتي اس را٧٥تبي ٢ٝبعتت ج٨تت
ٕغهزػ ر٣اثظ ٝحغ٤ة ٝيؽ . ٤ر ٣اٍـ ثب ت٤ج ٦ث ٦عغح خ٤ة ر٣اثظ ٣ ٣ج ٤اٖ١يتش ٥ثتزاي
ٕغهزػ آٟم ،س ٛاعت ّ ٦ايزا١ ٟغجت ث ٦اىشايؼ ّ٢غٖٙ٤زي٧بي خ ٤ر ؽ٨ز٧بي ٝخهٚتو
تزّ٢ٞغهب ٟاٍداٞ١ ٛبيد تب ا٤ٝر ٝخهٚو عيبعي  ٣ا اري ثب اتاله ٍ٣ت ّٞهزي ف٤رت ٕيز١د.
اس ع٤ي يٖز ثب ت٤ج ٦ث ٦اي ٦ْ٢ر٣اثظ عيبعي ايزا ٣ ٟتزّ٢ٞغتهب ٟتتبّ ٟ٤٢ر عتغح
ثغيبر خ٤ثي ثّ ٣ ٣ ٥ ٤ؾ٤ر امٚت ٤ٝاضـ ٝؾهزّي ر ٝجبٝـ ج٨ب١ي ٢ٝ ٣غَ٦اي اؽته٦ا١تدم
ٙذا حيؼ ٤ٝاضـ ٝؾهزُ ر ٤ٝر ٝغبل٘ ٢ٝغَ٦اي ث ٦خق٤ؿ تقيي ٠رصيت ٜحَتٍ٤ي ريتبي
خشر ٝيت٤ا١د تبٝي٢٢ّ ٠د٢ٝ ٥بىـ ٧ز  ٣عزه  ٣پيؾجز ا٤ٖٙي صل٤پٚيهيِٕزايتي ر عيبعتت
خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثبؽد .فال ٥٣ثز اي٠م ا٧داىي ١ؾيز تَ٤يت ٍ٤ٝقيت ر ٢ٝغَت٦م
ّغت حداّثز ع ٤اس ظخبيز ّال ٟا١زصي ر تزّ٢ٞغهب ٣ ٟث٨زٕ٥يزي اس ٍ٤ٝقيتت جنزاىيتبيي
ايزا ٟر چ٨بررا ٥جب ٧٥بي ح٢ٝ َ٘١ ٣ ٘ٞغَ٦اي اس ج ٦ٚٞا٧داه فٚٞتي ايتزا ٟر ر٣اثتظ ثتب
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تزّ٢ٞغهبٝ ٟحغ٤ة ٝيؽ١٤د .ر اي ٠ثي ٠ثبيد ت٤ج ٦اؽت ّ٤ٝ ٦ضـ ثيعزىب ٦١تزّ٢ٞغتهبٟ
ر ا٤ٝر ثي٠اٚٚٞٙي ثزاي ايزا٢ٝ ٟبىـ ٣يض ٥اي ار سيزا اي٤ٝ ٠ضـ ثَٝ ٦بٝبت تزّ٢ٞغهب ٟاجبس٥
ٝي ٧د ّ ٦ر ٝيبٝ ٟح٤ر٧بي ٍدرت ج٨ب ٟث ٦ع٤ر ٤ٝىَيتآٝيشي حزّتت ّ٢٢تد  ٣حهتي اس
تحزيِ آٝزيْبي ١يز٢ٝ٣د ١يش ٧زاعي ١داؽه ٦ثبؽ٢د .ر ٣اٍـ ايت ٠اٝتز ٤ٝجتت ٝتيؽتّ ٤ت٦
تزّ٢ٞغهب ٟفٞالً اس الهاله٧بي ثي٠اٚٚٞٙي فٚي ٦ايزا ٟخبر ثٞب١د.
صل٤پٚيهيِٕزايي ايزا ٟر خق٤ؿ ٍشاٍغهبٝ ٟيت٤ا١د اراي  ٣ج٢ج ٦ايجبثي  ٣عتٚجي
ثبؽد .ثز اي ٠اعبط ٕغهزػ ر٣اثظ ٣جب١جٝ ٦يت٤ا١د َ١ؼ ايجبثي اييب ّ٢د .ثت ٦ف٢ت٤ا١٤ٞ١ ٟت٦
تقيي ٠رصي ٜحٍَ٤ي ريبي خشرم يْي اس ٞ٨ٝهزيٝ ٠غبلٚي اعت ّ ٦ثز ح٤س ٥صل٤پٚيهيِ ايتزاٟ
تبثيز ثغيبر سيب ي ار  .فال ٥٣ثز اي٠م ر٣اثظ ٝيتبّ ٣ ٟؾت٤ر ثبيتد عت٤ري ت٢ؾتي ٜؽتّ ٤ت٦
٢ٝبعجبت ٣جب١ج ٦ث ٦تبٝي١ ٠يبس٧ب  ٣رىـ ٝحد ٣يت٧بي اٍهقب ي  ٣ىزٖ٢٧ي ٍشاٍغهب٢ٝ ٟجتز
ٕز  .چ٢ي ٠ر١٣دي ٝيت٤ا١د ث ٦تتدريج عتغح ٢ٝبعتجبت ْٞ٧ ٣تبري٧تبي ٣جب١جت ٦ايتزا٣ ٟ
ٍشاٍغهب ٟرا ثب ،ثجز .
ر خق٤ؿ ٍزٍيشعهبٟم ثب ت٤ج ٦ث ٦اي ٦ْ٢حض٤ر ١يز٧٣بي ٝغٚح آٝزيْب ١ ٣بت ٤ر ايت٠
ّؾ٤ر ثبفث ٖ١زا١ي ؽديد ايزا ٟاعتم ٙذا ٕغهزػ ر٣اثظ ر راعهبي خ٢ثيعتبسي ت٨ديتد٧بي
ا٢ٝيهي ثبيد ث ٦يْي اس ا٤ٙ٣يت ٧بي ايزاٝ ٟجدٗ ٕز  .اس اي ٠رٕ ٣غهزػ عغح ر٣اثظ عيبعتي
 ٣ارتَب ْٞ٧بري٧بي ٢ٝغَ٦اي ٝي ت٤ا١د تب حد سيب ي ٢ٝبىـ ايزا ٟرا تبٝي٢ّ ٠د ث ٦خق٤ؿ ثب
ت٤ج ٦ث ٦اي٤ٝ ٦ْ٢اضـ  ٣يدٕب٧ ٥بي ّ ٣ؾ٤ر ر خق٤ؿ ٝغبل٘ ٢ٝغَ ٦اي ٝ ٣جبرس ٥ثب ؽتي٤ؿ
٤ٝا ٝخدر ث ٦يْديٖز ١ش يِ اعتم ٙذا ْٞ٧بري٧بي ٣جب١جٝ ٦يت٤ا١د ر ج٨ت اعهَزار فٚح
 ٣ثجبت ر ٢ٝغَ ٦ف٤رت ٕيز  .ثز اي ٠اعبط ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثب تْي ٦ثتز َ١تؼ ىقتبٗ
خ ٤ر حيؼ ثجبت  ٣آراٝؼ ر ٢ٝغَ ٣ ٦آٝب ٕي ثزاي َٝبث ٦ٚثب ٧زٕ ٦١٤ثتي ثجتبتي ١ت ٦ت٨٢تب
ٝي ت٤ا١د ثز ّب٧ؼ اٙه٨بة  ٣حغبعيت ر ٢ٝغَ ٣ ٦جٕ٤ٚيزي اس پيدايؼ  ٣رؽتد ثحتزا٧ ٟتبي
تبس ٥تبثيزٕذار ثبؽدم ث ٦ْٚفٞالً ثت ٦تَ٤يتت  ٣پيؾتجز اٖٙت٤ي صل٤پٚيهيتِٕزايتي ر عيبعتت
خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا١ ٟيش ٢ٝجز ٝيؽ. ٤
صل٤پٚيهيِ ٕزايي ايزا ٟر ٍجتبٗ اسثْغتهب ٟر ٚ٧٣ت١ ٦خغتت ٝتيت٤ا١تد ؽتب ٘ٝرىتـ
ت٢ؼ ٧بي ٤ٝج ٤ر ر٣اثظ ّ ٣ؾ٤ر ٕز  ٣عپظ ثٕ ٦غهزػ ر٣اثظ عيبعي  ٣ا٢ٝيهي ٢ٝجز
ؽ . ٤ثز اي ٠اعبط ثب ت٤ج ٦ث ٦تجٚينبت ٢ٝيي ف٤رت ٕزىه٦م ج٤٨ٞري اعالٝي ايتزا ٟثبيتد ثت٦
پز٣رػ ر٣اثظ ٝقَٝ ٣ ٗ٤جه٢ي ثز احهزاٝ ٛهَبث٘ ٝيب ٟعزىي٠م ا٧هٞب ٛثيؾهزي ث٤رس تب اس اي٠
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عزيٌ ١خجٖب ٣ ٟحبّٞب٢ٝ ٟغَ ٦را ثب حَبيٌ ايزا ٣ ٟاعتال ٛعيبعتي ر ايتزاٝ ٟقبفتز آؽت٢ب
عبس  .ر اي ٠راعهب اىشايؼ يدار٧بي رعٞي  ٣ميز رعٞي ر عتغٝ ٤خهٚتو ٝتيت٤ا١تد ثت٦
احغبط ١ش يْي  ٣ارتَب ٢ٝبعجبت  ٣ ٣چ٢دجب١ج ٦ر ٢ٝغَٝ ٦جدٗ ؽ. ٤
ٞ٧چ٢ي ٠ر ؽزايغي ّ ٦تبّ ٟ٤٢اسثْغهب ٟر عيبعتت ختبرجي ج٨ٞت٤ري اعتالٝي
ايزا ٟاس جبيٖب ٣ ٥ا٤ٙ٣يت ثزخ٤ر ار ١ج ٥ ٤اعتم اي ٠اٝز ثبيد افال ٕز  ٣ث ٦حض٤ر عيبعي ٣
ا٢ٝيهي ر اسثْغهب ٟثٝ ٦ثبثت ٦فٞتٌ اعتهزاتضيِ حضت٤ر ايتزا ٟر ٢ٝغَت ٦آعتيبي ٝزّتشي
ٖ١زيغه ٦ؽ . ٤ر اي ٠راعهب ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٝ ٟيت٤ا١د اس ٍ٤ٝقيت صل٤پٚيهيِ خت ٤ثت٦
ٝثبث ٦يِ اثشار ٤ٝثز اعهيب ٞ١ ٥بيد .اي ٠اٝز ث ٦خق٤ؿ ثب ت٤ج ٦ثٝ ٦حق٤ر ث ٟ ٤اسثْغتهب ٟر
خؾْيم ت٤ا٣ ٣ ٟس ٟايزا ٟرا ر ٝالحؾبت عيبعي  ٣ا٢ٝيهي اىشايؼ خ٤ا٧د ا  .اس ايت ٠ر ٣ر
عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثبيد ا١غجبً ّب ٘ٝثيٝ ٠حيظ ر٣ا١ي  ٣فٚٞيبتي ٝج٢ي
ثز ٣اٍقيت٧بي صل٤پٚيهيِ ف٤رت ٕيز .
ب) شئوامونوميلگرايي
جدا اس ج٢ج٧٦بي عيبعي  ٣ا٢ٝيهيم ايزاٝ ٟيت٤ا١د ر  ٣ح٤س ٥اٍهقب  ٣ىز٢٧تٔ ١يتش
ثتٝ ٦تزا ٣ ٥ ٣ت٢ؾتي ٜر٣اثتظ ٝغتبٞٙتآٝيتش ثتب ّؾت٤ر٧بي ٢ٝغَتٝ ٦جتب رت ٣رس  .اس ايت ٠ر٣
«صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي» ث ٦ف٤٢ا ٟر٧يبىهي اٍهقب ي ثبيد ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعتالٝي
ايزا ٟاس َ١ؼ  ٣جبيٖب ٥ثزجغه ٦اي ثزخت٤ر ار ٕتز سيتزا اس يتِ عت ٤ثبفتث رؽتد  ٣ت٤عتق٦
اٍهقب ي ر اخ٘ ّؾ٤ر خ٤ا٧د ؽد  ٣اس ع٤ي يٖز ثب اىشايؼ ٝجب ،ت تجبري  ٣اٍهقب ي ثتب
ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَٝ ٦يت٤ا١د تب حد سيب ي ت٨ديد٧بي عيبعي  ٣ا٢ٝيهي را ١يش ّتب٧ؼ ٧تد .ثت٦
خق٤ؿ ّ ٦ثب ت٤ج ٦ث ٦ىزاي٢د «ج٨ب١ي ؽد 1»ٟث ٦ف٤٢ا ٟپديد٥اي ىزإيتز  ٣ر حتبٗ رؽتد ٣
ٕغهزػ ثبيد ث ٦تجيي١ ٠غجت اَ١الة اعالٝي ثب آ ٟپز اخت.
1

« .ج٨ب١ي ؽد »ٟاس ٙحبػ ٝيٝ٤٨ي ثب تقبريو  ٣ؽبخق٧٦بي ٝهيب٣تي ٍبث٘ ؽ٢بعبيي ٝيثبؽتد  ٣تتبّ ٟ٤٢تقزيتو جتبٝـ ٣
ّبٚٝي ّ٤ٝ ٦ر اتيبً اّثز فبٞٙب ٟيِ رؽه ٦فٞٚي ثبؽد  ٣ثه٤ا ٟآ ٟرا ث ٦ف٤٢ا ٟپبرا اي ٜمبٙت ٤ٝر اعتهيب ٍ ٥تزار ا ثت٦
٣ج١ ٤يبٝد ٥اعت .ث٧ ٦ز حبٗ ث٦رم ٜفد٣ ٛج ٤تقزيو يْغب١ي اس ج٨ب١ي ؽد ٟر ٝيب ٟفتبحت١ؾتزاٝ ٟغتبل٘ عيبعتيم
امٚت تقبريو حب٣ي ْ١بت ٝؾهزّي ر خق٤ؿ ٣يضٕي٧بي ج٨ب١يؽد ٟاٍهقب ٧غه٢د ّ ٦ثزجغه٦تزي ٠آ٨١تب را ٝتيتت٤اٟ
چ٢ي ٠ثزؽٞز ٣ :اثغهٖي ٝهَبث٘  ٣ا مب ٛثبسار٧بي ٚٝي ر يْديٖز  ٣ايجب ثبسار آسا ر ج٨تبٟم ا١هَتبٗ آسا عتزٝبي٦م ّتب،م
خدٝبت ١ ٣يز٣ي ّبرم رؽد عزٝبيٕ٦ذاري٧بي خبرجي  ٣ا١جبٝ ٛجب ،ت ثبسرٕب١ي ثد٤ٝ ٟ٣ا١ـ تقزى٦اي ٕٞ ٣زّتي ر عتغح
ج٨بٟم رؽد ٍدرت ١ ٣ي٤ظ ثبسيٖزا ٟميز ٙ٣هي ٞ٧چ ٟ٤ؽزّت٧بي چ٢دٚٝيهي  ٣اتحب ي٧٦بي تجبري ثي٠اٚٚٞٙتيم ٕغتهزػ
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اس اي ٠ر ٣صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ر ؽزايغي اس اٞ٧يت ثيؾهزي ثزخ٤ر ار ٝيٕز ّ ٦ثت٦
ىزاي٢د ج٨ب١ي ؽد ٟث ٦ع٤ر ٝقَٙ٤ي ٖ١زيغه ٦ؽ . ٤ر اي ٠ثي ٠ثت١ ٦ؾتز ٝتيرعتد ج٨ٞت٤ري
اعالٝي ايزا ٟثب عٕ ٦شي ٣ ٦٢راّ٥بر ٤ٝاج ٦ثبؽتد؛ ١خغتهيٕ ٠شي٢ت ٦ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزاٟ
تغٚي ٣ ٜاعهحب ٦ٙاعت ّ ٦ثب ت٤ج ٦ث ٦ر١٣د تبريخي اَ١الة اعالٝيم ا١هختبة چ٢تيٕ ٠شي٢ت٦اي
ثقيد  ٣ميزفَال١ي ث١ ٦ؾز ٝيرعد .راّ٥بر ٛ٣م تَبث٘  ٣رٕيزي يب ر٣يبر٣يي ىيشيْي  ٣عتخت
اعت ّ ٦ثب ت٤ج ٦ث ٦اْٝب١بت ٚٝي ٝ ٣حبعج ٦ع ٣ ٤سيبٟم ٕشي٦٢اي ميز٤ٝجٝ ٦يثبؽتد .راّ٥تبر
عٝ ٦ّ ٛ٤د ١ؾز ثحث حبضز ١يش ٝيثبؽدم تقب١ ٘ٝز ٛثب پديد ٥ج٨ب١ي ؽد ٟاعت .ايت ٠تقبٝت٘
ثب پيٕيزي ايد٧ ٥ضٕٟ٤ٝزايي ٢ٝغَ٦اي  ٣اس عزيتٌ ايجتب يتِ اٍهقتب ٍدرت٢ٞتد ٣ ٣ر ٣ثت٦
ثبسار٧بي ج٨ب١يم ٍبث٘ اجزا اعت.
ر اي ٠خق٤ؿ ،س ٛث ٦ظّز اعتم حزّت ث ٦ع٤ي اٍهقب ثبسار آسا اس ٞ٨ٝهزي ٠تحت،٤تي
خ٤ا٧د ث ٦ّ ٤ايزا ٟرا ث ٦ع٤ي اىشايؼ تجبرت ج٨ب١ي  ٣ثت ٦خقت٤ؿ ث٨جتٝ ٤تزا ٣ات ٢ٝغَت٦اي
عٝ ً٤ي ٧د .ثٞ٧ ٦ي ٠عجت ١يش صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي تب حد سيب ي ر ع٢د چؾ ٜا١داس  26عتب٣ ٦ٙ
عيبعت٧بي اثالمي اف٘ ٍ 44ب ٟ٤١اعبعي اس ع٤ي َٝب ٛر٧جزي تجيي ٠ؽد ٥اعت .ث٢بثزاي٧ ٠تده
ىٝ ً٤يت٤ا١د ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا١ ٟيش ثدٝ ٟ٣ب١ـ ٍب١٤١ي پتيٕيتزي ؽت٣ ٤
ايزا ٟثب تقزييي اٍهقتب ي اس خت ٤م صل٤اّٝ٤١٤يتِٕزايتي را ر عيبعتت ختبرجي ١يتش پتيٕيتزي
ٞ١بيد( .ث٠ٞ٨م )177-176 :1388
اس ع٤ي يٖز ايزا ٟثزاي پيؾجز صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ثبيد ثتٕ ٦غتهزػ عتغح ر٣اثتظ
اٍهقب ي خ ٤ثب ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ١ ٦يش ثپز اس  .ر اي ٠ثي ٠ثبيد ت٤ج ٦اؽت ث٦رم ٜآ ٦ْ١ايزاٟ
ر عبٗ٧بي اخيز ٕب٧ٛبي ٞ٨ٝتي ر راعتهبي اىتشايؼ عتزٝبيٕ٦تذاري  ٣حضت٤ر ىقب١،ت ٦ر
اٍهقب ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ثز اؽه ٦اعت ثب اي ٠حبٗ ١غجت ث ٦عبيزي ٠اس رتج٢ٝ ٦بعتجي
ر فب رات ٣ ٣ار ات ٞ٧ ٣چ٢يٝ ٠يشا ٟعزٝبيٕ٦ذاري ر ايّ ٠ؾ٤ر٧ب ثزخ٤ر ار ١يغت.
ثز اي ٠اعبط صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ايزا ٟر ٍجبٗ تبجيْغهبٝ ٟي ت٤ا١تد ؽتب ٘ٝاىتشايؼ
عزٝبيٕ٦ذاري ث٦خق٤ؿ عزٝبيٝ ٦غهَي ٜر ايتّ ٠ؾت٤ر ثبؽتد .سيتزا ثتب ت٤جت ٦ثت١ ٦يبس٧تبي
اٍهقب ي تبجيْغهب ٟث ٦عزٝبيٕ٦ذاري ر ثخؼ٧تبي سيزث٢تبيي ايتّ ٠ؾت٤رم عتزٝبيٕ٦تذاري
ٝغهَي ٜايزاٝ ٟيت٤ا١د ر آي٢د ٥ىضبي اٍهقب ي ٢ٝبعجي را ىزا ٜ٧عبس  .ث ٦خق٤ؿ ثب ت٤جت٦
ؽجْ٧٦بي حّ ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞب٧ؼ ٧شي٧٦٢بي آٟم اَ١الة ر ىت٠آ٣ري ارتجبعتبت  ٣ؽتجْ٧٦تبي اعالفتبتيم ٕتز ػ آسا ا١ت٦
اعالفبت  ٣إٓب٧ي٧بم ّ ٜر ٔ١ؽد ٟحبّٞيت ٚٝيم ؽْبىه ٦ؽدٝ ٟزس٧بي عيبعي . ...٣
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ث ٦اي ٦ْ٢تبجيْغهب ٟپظ اس پؾت عز ٕذاؽه ٠ج ٔ٢اخٚي ر چ٢د عبٗ اخيز ث ٦عتزفت ر
تالػ ثزاي رىـ خزاثي ٧بي ١بؽي اس ج ٣ ٔ٢ت٤عق ٦اٍهقب ي ّؾ٤ر ٝي ثبؽدم سٝي٢ت٢ٝ ٦بعتجي
١يتتش ثتتزاي ىقبٙيتتت اٍهقتتب ي ر ايتتّ ٠ؾتت٤ر ٣جتت ٤ار  .اس ايتت ٠ر ٣تغتت٨ي٘ ؽتتزايظ ثتتزاي
عزٝبيٕ٦ذاري ثخؼ٧بي خق٤في ٙ٣ ٣هي ث٣ ٦يتض ٥ر حت٤س٧٥تبي سيزث٢تبيي ٝ ٣ؾتبرّت ر
پز٣ص٧ ٥بي فٞزا١ي  ٣ف٢قهي ثبيد عز٤ٙح ٦ثز١ب٧ ٦ٝبي ايزاٍ ٟزار ٕيتز ٞ٧ .چ٢تي ٠ثبيتد ت٤جت٦
٣يض ٥اي ث ٦ثبسار تبجيْغهب ٟث٢ٝ ٦ؾ٤ر فد٣ر ّب ،ث ٦ايّ ٠ؾ٤ر ّز  .ض ٠ٞآ ٦ْ١ايزا ٟثب ت٤جت٦
ث ٦ثزخ٤ر اري اس ٍ٤ٝقيت صل٤پٚيهيْي  ٣عهزعي ث ٦آة٧بي آسا ٝيت٤ا١تد ثت ٦ف٢ت٤اٝ ٟغتيز
تزا١شيت ّب٧،بي ى ً٤ؽ٢بخه ٦ؽ ٣ ٤اس اي ٠ثبثت رآٝد ّال١ي ّغت ّ٢د.
ر ٝج٤ٞؿ َٝبٝبت ث٢ٚدپبي ٦تبجيْغهب٤ٞ٧ ٟار ٥اس ٝؾبرّت ٙ٣ت ج٨ٞت٤ري اعتالٝي
ايزا ٟر عز ٧ب  ٣پز٣ص٧٥بي فٞزا١ي اعهَجبٗ ّز ٥ا١د .ث٢بثزاي ٠حض٤ر ٙ٣ت ايزاٞ٧ ٣ ٟچ٢ي٠
ؽزّت٧بي ى٢ي ت ٢٨ٝدعي ثشرٓ ايزا١ي ر پتز٣ص٧٥تبي ثتشرٓ فٞزا١تي  ٣حهتي عتز ٧تبي
فٞزا١ي ٚٝ -ي تبجيْغهبٟم فال ٥٣ثز ٢ٝبىـ اٍهقب ي ٝيت٤ا١د ٣ج ٦٨ايزا ٟرا ١يش ر ١ش ٝتز ٛ
٢ٝغَ ٦اىشايؼ ٧د .ر اي ٠خق٤ؿ ثبيد ث ٦ارعبٗ ّ٧ ِٞبي ثؾز ٣عهب١ ٦١يش ت٤ج ٦اؽتت.
سيزا ثب ت٤ج ٦ث ٦پي١٤د٧بي تبريخيم ٍٝ٤يم سثتب١ي ١ ٣تضا ي ٝيتبٝ ٟتز  ٛايتزا ٣ ٟتبجيْغتهبٟم
افغبي ّ٧ِٞبي ثؾز ٣عهب ٦١اٍهقب ي تب حد سيتب ي ٝتيت٤ا١تد ٣ج٨ت ٦ايتزا ٟرا ١تش ٝتز ٛ
تبجيْغهب ٟاىشايؼ ٧دٝ .غٞٚبً چ٢تي ٠اٝتزي ر راعتهبي پيؾتجز صل٤اّٝ٤١٤يتِٕزايتي ر
عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٝ ٟحغ٤ة ٝيؽ. ٤
ر ؽزايغي ّ ٦تزّ٢ٞغهب ٟثزاي ر٣اثظ ْٞ٧ ٣بري ٧بي پبيتدار ثتب ٞ٧غتبي ٦ج٢ت٤ثي خت٤
اٞ٧يت ٣يض٥اي ٍبل٘ اعت ثب اي ٠حبٗ آٝبر٧ب ١ؾبٝ ٟي ٧د ّٝ ٦يشاٝ ٟجب ،ت ثبسرٕب١ي ثب ت٤جت ٦ثت٦
ّ 2۰0يٚتٝ٤هز ٝتزس ٝؾتهزُ

اؽهزاّبت سيب ىزٖ٢٧يم تبريخيم اٍهقب ي ١ ٣يش ٣ج ٤يِ ٧تشار ٣
آثي  ٣سٝي٢ي ّبىي ١يغت .ث٣ ٦يض ٥ثب ت٤ج ٦ث٣ ٦ج ٤چ٨بر َ١غ٤ٝ ٦افتالتي ثتيّ ٣ ٠ؾت٤ر يق٢تي
ٕٞزٓ ثبجٖيزاٟم ٙغو آثب م اي٢چ٦ثز ٣ ٟ٣عزخظم ؽزايظ تزا١شيت ّب ،ثزاي ٧ز ّ ٣ؾت٤ر ثغتيبر
ٝغبفد ث١ ٦ؾز ٝيرعد .فال ٥٣ثز اي ٠خظ ريٚي را ٥آ« ٠٧عزخظ ت ٝؾ٨د ت تجتٞ٧ ٣ »٠چ٢تي٠
خظ ّؾهيزا١ي ث٢در تزّ٠ٞثبؽي ثب ث٢ب ر عبحٚي ريبي خشر اس ج ٦ٚٞتغ٨يالت ايجتب ؽتد٥
ثزاي تزا١شيت ٝجب ّ ٦ٙب ،ثيّ ٣ ٠ؾ٤ر اعت ّ ٦ثبيد اس آ٨١ب ث١ ٦حٝ ٤غ٤ٚثي اعهيب  ٥ؽ. ٤
ث٢بثزاي ٠ر حبٗ حبضز ثب ت٤ج ٦ث٣ ٦ج ٤سٝي٢ت٧٦تبي ،س ٛج٨تت ٕغتهزػ ْٞ٧تبري
ٝيب ٟايزا ٣ ٟتزّ٢ٞغهب ٟاس ج ٦ٚٞعغح خ٤ة ر٣اثظ عيبعيم ثقد ّٝ ٜغبىت ٝيبّ ٣ ٟؾت٤ر
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 ٣ا٧هٞب ٛثغيبر سيب ّؾ٤ر تزّ٢ٞغهب ٟج٨ت جٚت عزٝبي٧٦بي خبرجي ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثتب تبّيتد
ثز اي ٠اٝز ّ ٦ايزا ٟاس ت٤ا١بيي٧بي ى٢ي  ٣اٍهقب ي ،س ٛج٨ت ٝؾبرّت ر ثزخي اس عز ٧تبي
عزٝبيٕ٦ذاري تزّ٢ٞغهب ٟثزخ٤ر ار ٝيثبؽدم ٙذا ت٤ج ٦ث ٦صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ٝيت٤ا١تد ١هتبيج
رخ٤ر ت٤ج٨ي را ثزاي ايزا ٟر پي اؽه ٦ثبؽد .ر اي ٠راعهب ايجتب  ٣احتدا ثبسارچت٧٦تبي
ٝزسيم ْٞ٧بري ر عز ٧بي فٞزا١ي  ٣تيزيحيم ْٞ٧بري ر خق٤ؿ تجب ٗ ا١زصيم ٝؾتبرّت
ر را٥عبسي  ٣جب ٥عبسيم ٕغهزػ ىقبٙيت٧بي ثبْ١يم ت٤عقْٞ٧ ٦بري٧بي ٕٞزّيم ثز عتزه
ّز ٤ٝ ٟا١ـ تقزى٦اي  ٣ميزتقزى٦اي ر ىقبٙيت٧بي ثبسرٕب١ي  ٣ارتَتب عتزٝبيٕ٦تذاري ثختؼ
خق٤في تب حد سيب ي راٖ٧ؾب ٧غه٢د.
اس ع٤ي يٖز ايزاٝ ٟيت٤ا١د ث ٦اعهيب  ٥اس ٍ٤ٝقيت صل٤پٚيهيْي خت ٤ثت ٦خقت٤ؿ ر
سٝي٧ ٦٢بي ا١هَبٗ ا١زصي ثپز اس  .ث ٦خقت٤ؿ ّت ٦ر حتبٗ حبضتز ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزاٟ
ث٨هزي ٣ ٠ثب فزى ٦تزيٝ ٠غيز ثزاي فد٣ر ٕبس تزّ٢ٞغهب ٟث ٦ار٣پب اعت .ر اي ٠راعتهب احتدا
خظ ْ١ ٦ٙ٤ٙب ت جبعِ ٕبٝي ٝ ٜ٨ٝحغ٤ة ٝيؽت . ٤ر ٝجٞت٤ؿم ْٞ٧تبري ايتزا ٟر ثختؼ
ا١هَبٗ ٝ ٣قب٣ضٕ ٦بس ١ ٣يت تزّ٢ٞغهب ٟاس  ٣ج٢ج ٦حبلش اٞ٧يت اعت١ .خغت آْ١ت ٦اعتهيب ٥
اس اي٢ٝ ٠بثـ ر ؽٞبٗ ّؾ٤ر ٧شي٧ ٦٢بي ح ٘ٞع٤خت ٝت٤ر ١يتبس اس ج٢ت٤ة ّؾت٤ر را ّٞهتز
ٝيٞ١بيد  ٛ٣ ٣آ٦ْ١م ٝقب٣ض ٦اي٢ٝ ٠بثـ رآٝد ٍبث٘ ٝالحؾت ٦اي را فبيتد ايتزاٝ ٟتيّ٢تد .ر
َٝبث٘ تزّ٢ٞغهب١ ٟيش ٢ٝبثـ خ ٤را ث ٦راحهي ث ٦ث٢ب ر ج٤٢ثي ايزا ٟج٨ت ارعتبٗ ثتَٝ ٦قتد
ٝؾهزيب ٟخ٢ٝ ٤هَ٘ ٝيّ٢د.
ر خق٤ؿ ٍشاٍغهب١ ٟيش ث٦رم ٜؽزايظ ١غجهبً ٝغبفد ج٨ت حض٤ر اٍهقتب ي ايتزاٟ
ر ايّ ٠ؾ٤ر ثب اي ٠حبٗ تبٍّ ٟ٤٢شاٍغهب١ ٟيش ٞ٧چ ٟ٤عبيز ج٤٨ٞري٧بي آعيبي ٝزّتشي اس
جبيٖبٍ ٥بث٘ ت٤ج٨ي ر عيبعت ٧بي اٍهقب ي ايزا ٟثزخ٤ر ار ١ج ٥ ٤اعت .اي ٠ر حبٙي اعتت
ّ ٦ؽزىيت ٧بي ٢ٝبعجي ج٨ت فب رات ّب٧،بي ٝخهٚو ث ٦ايّ ٠ؾ٤ر ٣ج ٤ار  .ث٢بثزاي ٠ر
ؽزايغي ّ ٦امٚت اٍال ٛفب راتي ايزا ٟثٍ ٦شاٍغهب ٟث ٦راحهي ر ثبسارچ٧ ٦بي ايّ ٠ؾ٤ر ٍبثت٘
فزض ٣ ٦ىز٣ػ ٝيثبؽ٢د ٞ٧ ٣چ٢ي ٠ثب ت٤ج ٦ث ٦اي ٦ْ٢ثزخي اس ّؾ٤ر٧بي ٞ٧غتبيٍ ٦شاٍغتهبٟ
١يش ثخؾي اس ٝبيحهب خ ٤را اس ثبسار اخٚي ٍشاٍغهب ٟتبٝيٝ ٠يٞ١بي٢دم ٙذا ثخؾي اس ّب٧،بي
ارعبٙي اس ايزاٝ ٟيت٤ا٢١د سٝي٧٦٢بي حض٤ر ٤ٝثزتز ر ثبسار٧بي عبيز ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَت ٦را ١يتش
تَ٤يت ٞ١بي٢د.
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اس ع٤ي يٖز ثب ت٤ج ٦ث ٦ت٤عق ٦ثز١ب٧٦ٝب ٕ ٣غهزػ ىقبٙيت٧تبي ٧غته٦ايم ايتزا ٟر
آي٢د١ ٥يبس ىزا٣ا١ي ث ٦ا٣را١ي ٛ٤خ٤ا٧د اؽت ٍ ٣شاٍغهبٝ ٟي ت٤ا١تد ٢ٝجتـ خت٤ثي ثتزاي تتبٝي٠
 25رفتد

ا٣را١يٝ ٛ٤قزىي ايزا ٟثبؽد .ث ٦خق٤ؿ ٍّ ٦شاٍغهب ٟثب ر اخهيبر اؽه ٠حتد٣
ظخبيز ا٣را١ي ٛ٤ج٨ب ٟپظ اس ّب١ب ا  ٣اعهزاٙيب عٝ٤ي ٠تٙ٤يتد ّ٢٢تد ٥ا٣را١يت١ ٛ٤يتب ٝحغت٤ة
ٝيٕز  .ثز اي ٠اعبط ؽزّت ٚٝي اتٞي ٍشاٍغهبٕ( ٟبس ات ٜپز )ٛ٣ر آختزيٕ ٠تشارػ خت٤
تٙ٤يد ا٣را١ي ٛ٤ر ٍشاٍغهب ٟرا ر عبٗ  2667ثيؼ اس ٧ 6شار  636 ٣ت ٠افالّ ٛز ٞ٧ .چ٢ي٠
ٙ٣ت ٍشاٍغهب ٟر ١ؾز ار تٙ٤يد ا٣را١ي ٛ٤را تب پبيب ٟعبٗ  2616ث ٦ثيؼ اس پب١ش ٧ ٥شار ت٠
اىشايؼ ٧د ّ ٦اي ٠اٝز ٍشاٍغهب ٟرا ث ٦ثشرٕهتزي ٠تٙ٤يتد ّ٢٢تد ٥ا٣را١يت ٛ٤ر ج٨تبٝ ٟجتدٗ
خ٤ا٧د ّز ( .اىشايؼ تٙ٤يد ا٣را١ي ٛ٤ر ٍشاٍغهبٟم  4ث)1386 ٠ٞ٨
ث٢بثزاي ٠ثب ت٤ج ٦ث ٦ر٣اثظ ختبؿ ايتزا ٟثتب متزة ّ ٣برؽتْ٢ي مزثتي٧تب ر خقت٤ؿ
ثز١ب٧٦ٝبي ٧غه ٦ايزاٞ٧ ٣ ٟچ٢ي ٠ثب تبّيد ثز ايْ١ ٠ه ٦ّ ٦ؽزّت ٚٝي اتٞي ٍشاٍغتهب ٟيْتي
اس ثشرٕهزي ٠ؽزّت٧بي تٙ٤يد ا٣را١يت ٛ٤ر ج٨تب ٟاعتت  ٣فتد رفتد عت٨ب ٛآ ٟثتٙ٣ ٦تت
ٍشاٍغهب ٟتق ٌٚار م ٙذا ايّ ٠ؾ٤ر ٝيت٤ا١د ؽزيِ ٢ٝبعجي ثزاي تتبٝي ٠ا٣را١يتٝ ٛ٤ت٤ر ١يتبس
ايزا ٟثبؽد .ث ٦خق٤ؿ ٍّ ٦شاٍغهب١ ٟيش تٞبي٘ سيب ي ر ج٨ت ت٤عق ٦ر٣اثظ خت ٤ثتب ايتزاٟ
 ٜ٧ث ٦ف٤رت  ٣جب١ج ٜ٧ ٣ ٦ث ٦ف٤رت چ٢د جب١ج ٦ر چبرچ٤ة عتبسٝبْٞ٧ ٟتبري اٍهقتب ي
(اّ١ )٤ؾب ٟا  ٥اعت .فال ٥٣ثز اي ٠ايتزاٝ ٟتي ت٤ا١تد ثتب ٖ١تب ٥جتدي ثتٝ ٦غتيز ا١هَتبٗ ا١تزصي
ٍشاٍغهب ٟت تزّ٢ٞغهب ٟت ايزا ٟث ٦پيؾجز صل ٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ر ٍجبٗ ٍشاٍغهب ٟثپتز اس  .ايت٠
ٝغيز ّ ٦اس عزيٌ آٝ ٟي ت٤ا١ ٟيت ٍشاٍغهب ٣ ٟتزّ٢ٞغهب ٟرا ث ٦جشيز ٥خبرُ ر خٚتيجىتبرط
ثب عي ٝغبىت ٝ 936بي٘ ٢ٝهَ٘ ّز م ثب فزى٦تزي ٣ ٠ث٨هزي ٠خظ ٝحغ٤ة ٝيؽ . ٤ايت ٠ختظ
ٝ 1/5 ٦ٙ٤ٙيٚيبر ،ر ٧شي ٦٢ر ثزخ٤ا٧د اؽت  ٣حٌ تزا١شيت اس آ١ ٟيتش ، 3ر ر ٧تز ثؾتْ٦
خ٤ا٧د ث . ٤ثب ت٤ج ٦ث ٦اي ٦ْ٢ر ثيؾهز ٍغٞت ٧بي ايٝ ٠غيزم ؽجْ ٦خظ ١ ٦ٙ٤ٙيت ايتزا٣ ٟجت٤
ار ثتتب تْٞيتت٘  ٣ت٤عتتق ٦آ٨١تتب ثتتب ٧شي٢تتّٞ ٦هتتزي ٝتتيتتت٤ا ٟختتظ ٙ٤ٙتتٝ ٦تتذّ٤ر را را٥ا١تتداسي
ّز ( .ع٤آح ١يتم ىزفهي ارسؽ٢ٞد ثزاي ايزاٟم  )1385/9/13ؽتزايظ ىت ً٤ثت ٦ايتزا ٟاجتبس٥
ٝي ٧د تب  ٜ٧ج٨ت ا١هَبٗ ٕبس تزّ٢ٞغهب ٟث ٦پبّغهب ٜ٧ ٣ ٟج٨ت خزيتد ١يتت ر ؽتٞبٗ ٣
فد٣ر ٞ٧بَٝ ٟدار ١يت ر ج٤٢ةم ّبرٝش  ٣اجتزت ريبىتت ّ٢تدٞ٧ .چ٢تي ٠ايتزا ٟر ايت٠
ف٤رت ٝيت٤ا١د ثٙ ٦ي٘ ىزاّ ٜ٧ز  ٟيِ را ٥تزا١شيت ١يش رآٝد اؽه ٦ثبؽد .فتال ٥٣ثتز ايت٠
ايزا ٟثٙ ٦حبػ اي ٦ْ٢اراي يِ ؽجْ ٦ا١هَبٗ ٣عتيـ ١يتت ر عزاعتز عتزسٝي ٠خت ٤اعتتم
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ٝيت٤ا١د ثب اعهيب  ٥اس آ٨١ب ج٨ت را٧٥بي جتبيٖشي٠م خيٚتي س ٣ ٣ثتب عتزٝبيٕ٦تذاري ّٞهتزي
١غجت ثٕ ٦شي٧٦٢بي يٖز ا١هَبٗ ا١زصي ريبي خشرم ٝغيز٧بيي را ثتزاي رعتب١د١ ٟيتت ٕ ٣تبس
ريبي خشر ث ٦ثبسار٧بي ٝقزه ج٨ب ٟث٣ ٦يض ٥ثزاي ثبسار٧بي ٣عيـ ر حبٗ ٕغتهزػ ج٢ت٤ة
ؽزً آعيب ٝث٘ چي ٣ ٠صاپ ٠تبٝي٢ّ ٠د .ض ٠ٞآ ٦ْ١ارتَب جبيٖب ٥اٍهقب يم اىشايؼ ا٢ٝيتت ٣
رؽد ٖٞ٧زايي ْٞ٧ ٣بري ٢ٝغَ ٦اي ١يش ٝي ت٤ا١د اس ج ٦ٚٞپيبٝد٧بي فج٤ر ١يت ٕ ٣بس ٢ٝغَ ٦اس
ايزا ٟثبؽد.
اس عزىي فد ٛعهزعي ٝغهَيٍ ٜشاٍغتهب ٟثت ٦آة٧تبي آسا ٣ ٣اٍتـ ؽتد ٟايتزا ٟر
ٝغيز ح َ٘١ ٣ ٘ٞج٤٢ثي ايّ ٠ؾ٤ر ثبيد ْٞ٧بري٧بي حٞت٘ َٚ١ ٣تي را ر ا٤ٙ٣يتت عيبعتت
خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٍ ٟزار ٧د .ث ٦خق٤ؿ ٍّ ٦شاٍغهبٟم ارتجبعبت  ٣حَ١ ٣ ٘ٞت٘
را  ٣فب ٜ٨ٝ ٘ٝر ثزٍزاري ر٣اثظ ْٞ٧ ٣بري ثب ايزا ٟث ٦ؽٞبر ٝيآ٣ر  .اس اي ٠ر ٣يِ ؽزىيت
ثب ٥٤َٙخ٤ة ثزاي اؽْبٗ ٝخهٚو ر٣اثظ ٝيبّ ٣ ٟؾ٤ر ٣ج ٤ار ّ ٦ثب پبيدار ؽتد ٟخغت٤ط
ٝغهَي ٜح َ٘١ ٣ ٘ٞؽب ٘ٝارتجبعبت ريبييم ٤٧ايي  ٣سٝي٢ي (را٥آٝ )٠٧يت٤ا١د ث ٦ع٤ر ٝت٤ثز
ثّ ٦بر ٕزىه ٦ؽ ٣ ٤ر ث٢ٚد ٝدت ايزا ٟرا ثت ٦يْتي اس ثتشرٓتتزي٣ ٠ار ّ٢٢تدٕب ٟتٙ٤يتدات
ّؾب٣رسي ٍشاٍغهبٝ ٟجدٗ عبس  .ض ٠ٞآ ٦ْ١ايزاٝ ٟيت٤ا١تد يْتي اس ث٨هتزي٢ٝ ٣ ٠بعتتتتزي٠
ٝغيز٧بي ا١هَبٗ ا١زصي ٍشاٍغهب ٟث ٦ج٨ب ٟختبر ثبؽتد .ثتز ايت ٠اعتبط احتدا ختظ ٙ٤ٙت٦
ٍشاٍغهب ٟت ايزا ٟت فزاً ت ٝديهزا ٦١ج٨ت ا١هَبٗ ١يت ٍشاٍغهب ٟاس عت٤ي ّؾت٤ر٧بي ظي١يتـ
تحت ثزرعي اعت.
اس ع٤ي يٖز ٍ٤ٝقيت صل٤پٚيهيِ ج٤٨ٞري ٍزٍيشعهبٝ ٟيت٤ا١د ىزفهي را ثزاي ايزاٟ
ج٨ت عهزعتي ثت ٦ثبسار٧تبي ار٣پتبيي ىتزاٝ ٜ٧تيّ٢تد .اس ايت ٠ر ٣ث٨تزٕ٥يتزي اس ٍ٤ٝقيتت
صل٤پٚيهيِ ٍزٍيشعهبٝ ٟيت٤ا١د ث ٦يْي اس ا٤ٙ٣يت٧بي صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايي ر عيبعت ختبرجي
ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٝ ٟجدٗ ؽ . ٤ر اي ٠راعهب ثزٍزاري ر٣اثتظ ثتبْ١يم رىتـ ٞٝب١قتت٧تبي
ٝزث٤ط ث ٦ثخؼ حٝ َ٘١ ٣ ٘ٞغبىزي ٣ ٠تجبرم ثزٕشاري ٞ١بيؾٖب٧٥تبم ثزعتزه ٞ١ت٤ٝ ٟ ٤ا١تـ
ْٞ٧بري ٧بي ٕٞزّتي  ٣ثبسرٕتب١يم تغت٨ي٘ ٝجتب ،ت تجتبري  ٣اعتهب ٟخزاعتب ٣ ٟا٣ػ ثتب
يْديٖز ٞ٧ ٣چ٢ي ٠اعهيب  ٥اس را٧٥بي تزا١شيهي عزىي ٠خق٤فبً خغ٤ط را ٥آّ ٣ ٠٧ؾتهيزا١ي
ج٨ت حّ ٘ٞب٧،بي فب راتي ٣ ٣ار اتي ٍزٍيشعهبٝ ٟيت٤ا٢١د ر عه٤ر ّبر ٍزار ٕيز١د.
ر خق٤ؿ اسثْغهب١ ٟيش ث٦رم ٜآ ٦ْ١ت٤عق ٦ر٣اثظ اٍهقب ي ثٙ ٦حتبػ ٍ٤ٝقيتت ايت٠
ّؾ٤ر ر ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي ٣ ٣اعغ ٦فج٤ري ث ٦عبيز ّؾ٤ر٧ب اس اٞ٧يت خبفي ثزخت٤ر ار
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اعت ثب اي ٠حبٗ ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزا ٟاس تٞتب ٛؽزىيتت ٧تبي ْٞ٧تبري ٝؾتهزُ خت٤
ث٨زٕ٥يزي ْ١ز  ٥اعت .اٙجه ٦ر اي ٠راعهب ٍد٧ٛبي ٝؤثزي عتي عتبٗ٧تبي ٕذؽته ٦ثز اؽته٦
ؽد ٥اعت ّ ٦اس آ ٟجٝ ٦ٚٞيت٤ا ٟثت ٦ثزپتبيي ٞ١بيؾتٖب٧٥تبي ٝخهٚتو اخهقبفتي ايتزا ٟر
تبؽْ٢دم ثزٍزاري ١ؾب ٛتزجيحبت تقزىت ٦اي ٝهَبثت٘م اعتهَزار رايتش ٟثبسرٕتب١ي ايتزا ٟر ايت٠
ّؾ٤رم تبعيظ ؽقج ٦ثب ِ١فب رات ايزا ٟر تبؽتْ٢دم ايجتب ٣احتد٧بي ٝغتهَ٘ ٝ ٣ؾتهزُ
ت٤عظ تجبر  ٣ؽزّت٧بي ايزا١ي  ٣ا١جتب ٛپتز٣ص٧٥تبي ٝخهٚتو ختدٝبت ى٢تي ٢٨ٝ ٣دعتي ر
اسثْغهب ٟاؽبر . ٤ٞ١ ٥ر اي ٠ثي ٠فد ٛتٞبي٘ عيبعي اسثْغهب ٟثٕ ٦غهزػ ر٣اثتظ اٍهقتب ي
ثب ايزاٟم ٍ٤ا١ي ٠عت  ٣پبٕيز تجبرت  ٣فد ٛثجبت عيبعت٧بي اٍهقب ي ر اسثْغهبٟم ىَتداٟ
٤ٝاىَه٢ب ٦ٝثبسرٕب١ي ثيّ ٣ ٠ؾ٤ر  ٣ ٣ثزاثز ؽد ٟتقزى٧٦بي ّب٧،بي ايزا١ي ثتزاي ٣ار ات ثت٦
اسثْغهبٟم ا١هخبة را٧٥بي ١ب رعت ت٤عظ ثزخي اس ايزا١يب ٟثزاي ّغت ع ٤ثيؾهزم ٝؾتْالت
ٝزث٤ط ث ٦اخذ  ٣تٞديتد ر٣ا يتدم فتدٝ ٛقزىتي  ٣ؽ٢بعتبيي ّب٧،تبي ايزا١تي ر اسثْغتهب٣ ٟ
فب رات اٍال١ ٛبٝزم٤ةم فد ٛريبىت افهجبرات ،س ٛاس ع٤ي ثب٧ِ١بم فدٞ٧ ٛبٖ٢٧ي ثزختي اس
ّبرخب١جبت ايزا١ي ٞ١ ٣بي٢دٕب ٟآ٨١بم َٝزرات عت  ٣پبٕيز ثبْ١يم ٝغبي٘ ٝزث٤ط ث ٦ا١هَبٗ ارس
 ٣ا١هخبة ر٣ػ٧بي ميزٍب١٤١ي ثزاي آ ٟاس جٞ٨ٝ ٦ٚٞهزيٝ ٠ؾْالت عتزٝبيٕ٦تذاري  ٣حضت٤ر
تجبر ايزا١ي ر اسثْغهبٝ ٟحغ٤ة ٝي ؽ١٤د ّ ٦ثبيد رىـ ٕز ١د .ر اي ٠راعتهب اىتشايؼ يتدار
٧يبت٧بي ث٢ٚدٝزتج ٣ ٦ا١قَب ٤ٝاىَت ١ب٧٦ٝبي ْٞ٧بري ثبسرٕب١ي ٝتيت٤ا١تد ٤ٝجتت ٕغتهزػ
ر٣اثظ اٍهقب ي ّ ٣ؾ٤ر ؽ. ٤
فال ٥٣ثز ٤ٝار ىً٤م ٍ٤ٝقيت ٢ٝحقز ث ٦ىز ايزا ٟاس يِ ع ٣ ٤تٞبي٘ اسثْغهب ٟج٨ت
عهيبثي ث ٦آة٧بي آسا ث ٦خقت٤ؿ آة٧تبي اٍيتب٤١ط ٢٧تدم ٝتيت٤ا١تد سٝي٢ت٦عتبس ا١قَتب
٤ٝاىَت١ب٧٦ٝبيي رثبرٝ ٥غيز٧بي حٞت٘ َ١ ٣ت٘ ثتي٠اٚٚٞٙتي ٕتز  .ر ٣اٍتـ اس ايت ٠عزيتٌ
اسثْغهب ٟاْٝب٤ّ ٟتبّ ٥ز  ٟرا ٥ث ٦ث٢در٧بي خٚيج ىبرط را ث٢ٝ ٦ؾ٤ر ا١هَبٗ ٝحق،٤ت خت٤
اس عزيٌ ث٢در فجبط  ٣ث٢در چبث٨بر ايزا ٟث ٦ع٤اح٘ اٍيب٤١ط ٢٧تد ثت ٦عتت خ٤ا٧تد آ٣ر  .اس
ع٤ي يٖز اسثْغهب ٟر ٍٚت آعيبي ٝزّشي ثي ٣ ٠ر« ٣آ ٤ٝريب» « ٣عيز ريب» ٣اٍـ ؽد٥
اعت  ٣ثب تٞبٝي ج٤٨ٞري٧بي آعيبي ٝزّشي ٝزس ٝؾهزُ ار  .ر ٣اٍـ حض٤ر ر ثبسار ايت٠
ّؾ٤رم ٣ر ٣ث ٦ثبسار عبيز ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦را تغ٨ي٘ ٝتيٞ١بيتد .ر ١هيجت ٦ايتزاٝ ٟتيت٤ا١تد
ّب٧،بي خ ٤را اس عزيٌ اسثْغهب ٟث ٦آعيبي ٝزّشي ّ ٣ؾ٤ر٧بي ٝؾهزُا٢ٞٙبىـ فب ر ّ٢د.
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ر اي ٠ثي ٠آ١چ ٦ر ر٣اثظ اٍهقب ي ايزا ٣ ٟاسثْغهب ٟخٞ١ ٤بيي ٝيّ٢دم ميجت  ٣يتب
حض٤ر ّ ٜر ٔ١ثخؼ خق٤في ايزا ٟر ثبسار٧بي ايتّ ٠ؾت٤ر اعتت .ر ايت ٠راعتهب ثت١ ٦ؾتز
ٝيرعد ّ ٦اس اْٝب١بت ثبٙيق٘  ٣ثبّ ٣ ٥٤َٙؾ٤ر ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٣ ٟج٤٨ٞري اسثْغتهبٟ
اعهيب ١ ٥ؾد ٥اعت .اي ٠ر حبٙي اعت ّّ ٦ب٧،بي ايزا١ي ر ثغيبري اس ٤ٝار م ٍبثٚيت ىز٣ػ
ثغيبر ٢ٝبعجي ر اسثْغهب ٟار١د ٞ٧ ٣ي ٠ع٤ر ّب٧،بي آّ ٟؾ٤ر ثب ت٤جت ٦ثت١ ٦ش يْتي را٣ ٥
ٍبثٚيت اعهيب  ٥ر ف٢بيـ ث ٦خق٤ؿ پ٢ج٦م ّبل ...٣ ٠ٙ٤اس اْٝب١بت خ٤ثي ثزخ٤ر ار ٧غته٢د .ر
٣اٍـ ثبسار اسثْغهبٟم ثبساري ٍبث٘ عهزط ٝي ثبؽد ّ ٦حض٤ر ١ ٣ي٤ظ ثيؾهز ر آٝ ٟيت٤ا١د ثت٦
رؽد فب رات ميز١يهي ايزا ِّٞ ٟثغشايي اؽه ٦ثبؽد.
ج) شئوم لچرگرايي
عٝ٤ي ٠ؽبخق ٦اي ّ ٦ج٤٨ٞري اعالٝي ثزاي اعهيب  ٥اس ؽزىيتت٧تبي ٢ٝغَت٦اي ر
راعهبي ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي ثبيد اس آ ٟپيز٣ي ّ٢دم «صلّ٤بٙچزٕزايي» اعتت .ثتز ايت ٠اعتبط
ايزا ٟثبيد ر ر٣اثظ خ ٤ثب ّؾ٤ر٧بيي ّ ٦اس عتبثَ ٦تتبريخي  ٣پي١٤تد٧بي ىزٖ٢٧تي ثتب ايتزاٟ
ثزخ٤ر ار١د ثٕ ٦غهزػ ر٣اثظ ىزٖ٢٧ي  ٣تبّيد ثز اؽهزاّبت تبريخي ثپز اس  .ر اي ٠ر٧يبىتتم
ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ثب ت٤ج ٦ث ٦اؽهزاّبت  ٣پي١٤د٧بي تبريخيم ىزٖ٢٧يم ٝذ٧جيم ٍٝ٤يم
١ضا ي  ٣سثب١ي اس جبيٖب٣ ٥يض٥اي ثزخت٤ر ار ٝتيثبؽت٢دٞ٧ .چ٢تي ٠ر سٝي٢ت ٦صلّ٤تبٙچزٕزايتي
ٝيت٤ا ٟثب ت٤ع٘ ث ٦ايد٧٥بيي ٞ٧چ« ٟ٤احيبي تٞد ٟايزا١ي ت اعالٝي»م حزّهتي ١ت٤ي ٠را ر
ج٨ب ٟاعال ٣ ٛر عغح ٢ٝغَ١ ٦يش آمبس ّز .
ر اي ٠راعتهب ثبسؽ٢بعتي ىز٢٧تٔ ٚٝتي  ٣ىز٢٧تٔ عيبعتي ايزا١يتب ٣ ٟتبثيزٕتذاري
ٙ٤ٝي٧ ٦بي آ ٟر ٝحيظ ٧بي عيبعي  ٣عيبعت خبرجي ث٣ ٦يض ٥ر ٣ر ٥حبّٞيت ارسػ ٧تبي
ي٢ي ر فزف ٦عيبعت اس اٞ٧يت خبفي ثزخ٤ر ار ٝي ثبؽد؛ ث ٦خق٤ؿ ّت ٦فبٝت٘ ىز٢٧تٔ
ثد ٟ٣آ ٦ّ ٟت٨٢ب فب ٘ٝثبؽد يب جشٝيهي ر تقيي٢٢ّ ٠دٕي آ٣ ٟجت ٤اؽته ٦ثبؽتدم ٞ٧يؾت٦
يْي اس ف٤ا ٘ٝتقيي٢٢ّ ٠د ٥ر عيبعت خبرجي ث ٦ؽٞبر ٝي آيتدَ١( .يتتسا ٥م )642 :1378
ٞ٧چ٢ي ٠ثب ت٤ج ٦ث ٦اي ٦ٙ٤َٝ ٦ْ٢ىز ٔ٢٧را ٝتيتت٤ا ٟچتبرچ٤ة ٝغتٚظ ر٣اثتظ ثتي ٠اٚٞٙت٘م
پؾه٤ا ٦١افٚي ّز ار ٙ٣ت  ٣عزچؾ ٦ٞافٚي ثزخ٤ر ر ا٤ٝر ج٨ب١ي تَٚي ّز م ٙذا ثبيد ت٤ج٦
ثيؾهزي ث ٦صلّ٤بٙچزٕزايي ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟف٤رت ٕيز .
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ر اي ٠ثي ٠يْي اس ٞ٨ٝهتزي ٠راّ٥بر٧تب ثتزاي پيؾتجز صلّ٤تبٙچزٕزايتي ر عيبعتت
خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٟم ت٤ج٣ ٦يض ٥ث ٦ىز ٔ٢٧ث ٦ف٤٢اٞ٨ٝ ٟهتزي٣ ٠جتٍ ٦تدرت ١تزٛ
اعت .سيزا اٝز٣سٍ ٥درت ١ز ٛاس جبيٖب٣ ٥يض٥اي ر را٧جز ٧بي ٍدرت٧بي ثشرٓ ثزخ٤ر ار ؽتد٥
اعت  ٣ثيؽِ ٞ٨ٝهزي٣ ٠جٍ ٦درت ١زٛم اثقب ىزٖ٢٧ي آ ٣ ٟتبثيزٕذاري اس ريچ ٦ىز٢٧تٔ ٣
٢٧ز اعتٙ .ذا ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟثب ت٤ج ٦ث ٦پي١٤د٧بي تبريخيم ىزٖ٢٧يم ٍتٝ٤يم ١تضا يم
سثب١ي  ٣تٞد١ي ّ ٦ثب ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ار ثبيد ٧ز چت ٦ثيؾتهز ثتز ر٣اثتظ ىزٖ٢٧تي
تبّيد ٞ١بيد .ر ٣اٍـ ٜ٧پي١٤دي  ٣اؽهزاّبت تبريخي  ٣ىزٖ٢٧يم راٝ ٣ ٥غيز افٞبٗ ٍدرت ١تزٛ
ايزا ٣ ٟتبثيزٕذاري ث٣ ٦اعغ ٦حض٤ر ىزٖ٢٧ي ر ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَت ٦را ثتيؼ اس پتيؼ ٝيغتز
عبخهٙ٣ ٣ ٦ت ايزا ٟثبيد ٨١بيت اعهيب  ٥اس آ ٟرا ثجز .
ثز اي ٠اعبط صلّ٤بٙچز ٕزايي ايزا ٟر ٍجبٗ تبجيْغهب ٟثبيد ٝه٢بعت ثب ٍزاثت ٚٝيهتي
 ٣ىزٖ٢٧ي تبجيِ٧ب  ٣ايزا١ي ٧ب تد٣يٕ ٠ز  .ث ٦خق٤ؿ تٞبي٘ ٧تز ّ ٣ؾت٤ر رثتبر ٥ايجتب
اتحب ّؾ٤ر ٧بي ىبرعتي سثتبّ ٟت ٦اىنب١غتهب ٟضتٚـ عت ٛ٤آ ٟاعتتم ٝتيت٤ا١تد ثت ٦پيؾتجز
صلّ٤بٙچزٕزايي ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا٧ِّٞ ٟبي ؽبيب ٟتت٤ج٨ي ٞ١بيتد.
ر عبٗ٧بي پيز٣سي اَ١الة اّهجتزم ٝزس٧تبي آعتيبي ٝزّتشي ثتب ايتزاّ ٟتبٝالً ثغته ٦ؽتد ٣
ر٣يدا ٧بي عيبعي  ٣ىزٖ٢٧يم ت٨٢تب اس عزيتٌ ٝغج٤فتبت  ٣آ٧ ٟت ٜثتب تتشخيز چؾتٖٞيز ر
عهزط اىزا ر٣ؽ٢يْز جبٝقٍ ٦زار ٝيٕزىت .ر ٣را ٟپ٤ٚ٨ي ١يش رؽه ٦ر٣اثظ ثغيبر ١بسُ ٣
ىزع ٥ ٤ث ٣ ٤ت٨٢ب فبٚٝي ّٝ ٦ب١ـ اس ٍغـ ؽد ٟآٝ ٟيؽدم يٖبٖ١ي سثب ٣ ٟىزٝ ٔ٢٧يب ٟاٍ٤اٛ
ىبرعي سثب١ ٣ ٟؾز ّهبة٧بي ىبرعي ر ٍٞٚز٧٣بي ٝؾتهزُ ثتٙ . ٤تيْ ٠ر٣اثتظ ٞ٧ت٦جب١جت٦
ىزٖ٢٧تتيم عيبعتتيم اٍهقتتب ي ٝ ...٣يتتب ٟايتتّ ٣ ٠ؾتت٤رم ت٨٢تتب پتتظ اس اعتتهَالٗ ج٨ٞتت٤ري
تبجيْغهب  ٣ ٟث ٦رعٞيت ؽ٢بخه ٦ؽد ٟآ ٟت٤عظ ج٤٨ٞري اعالٝي ايزاٝ ٟيغز ؽتد  ٣اس آٟ
پظ ٕب ٛثٕ ٦بٕ ٛغهزػ يبىت .ثب اي ٠حبٗ ث١ ٦ؾز ٝي رعد ٢٧ت٤س ٧ت ٜتحتت تتبثيز تجٚينتبت
٢ٝيي ّ١٤ٞيغت٧بم چ٨ز٥اي ٝخد٣ػ اس ايزا١ ٟش ٝز  ٛتبجيْغهب٣ ٟج ٤ار  .اس ايت ٠ر ٣ثتب
ت٤ج ٦ثٍ ٦غـ ارتجبط٧بي ىزٖ٢٧ي ٝيبٝ ٟز  ٛايزا ٣ ٟتبجيْغهب ٟثبيد ثيؼ اس پتيؼ عتد٧ب ٣
٤ٝا١ـ ىزٖ٢٧ي ٤ٝجٝ ٤يبّ ٣ ٟؾ٤ر ؽْغه ٦ؽ. ٤
ر اي ٠راعهب تبّيد ثز ٝؾب٧ز تٞد ٟايزا١ي ٕ ٣غهزػ سثب ٟىبرعتي ٝتيت٤ا١تد تتب حتد
سيب ي راٖ٧ؾب ثبؽد .سيزا تبجيِ٧ب فالٍ٣ ٦اىزي ث ٦ىز ٣ ٔ٢٧تٞتد ٟايزا١تي ار١تد  ٣خت ٤را
ٝه ق ٌٚث ٦ىز٢٧تٔ  ٣تٞتد ٟىبرعتي ت ايزا١تي ر عت ٗ٤تتبريو ٝتي ا٢١تد .ثت١ ٦حت٤ي ّت ٦ر
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تبجيْغهب ٟپظ اس اعهَالٗم ٝجغ٦ٞي «ىز ٣عي» ر ٍٚت ؽ٨ز ٣ؽ٢ج ٦جتبيٖشيٝ ٠جغت٦ٞ
«٢ٙي »٠ؽد .ث٢بثزاي ٠ثب ت٤ج ٦ث ٦ؽ٤ر  ٣اؽهيبٍي ّ ٦ر ٝيبٝ ٟز ٝ ٣ ٛغئ ٟ،٤تبجيْغتهب ٟر
خق٤ؿ ٝؾب٧ز تٞد ٣ ٟىز ٔ٢٧ايزا١ي ٣ج ٤ار م ٙذا پيؾ٨٢ب ٝيؽ ٤ج٤٨ٞري اعالٝي ر
ر٣اثظ ثب ٣ؽ٢ج ٦ثيؼ اس ٧ز چيش يٖز ثٞ٧ ٦ي ٠ح٤س ٥ت٤جتٞ١ ٦بيتد .ثت ٦خقت٤ؿ ّت ٦سثتبٟ
ىبرعي اي ٠اْٝب ٟرا ٝي ٧د ّٝ ٦حق،٤ت ت٤ٚيشي١٤ي  ٣عيٞ٢بيي ايزا ٟر تبجيْغهب ٟاس ثبسار
خ٤ثي ث٨ز٢ٝ٥د ثبؽ٢د .اي ٠اٝز ١ت ٦ت٨٢تب اس ٙحتبػ اٍهقتب ي ثٞتزثخؼ اعتتم ثْٚت ٦اس ٙحتبػ
تبثيزٕذاري ىزٖ٢٧ي ١يش ١هبيج ٍبث٘ ٍجٙ٤ي ر ثزخ٤ا٧د اؽت.
ر ٝج٤ٞؿ افشا ٣ ٛتجب ٗ ٕز٧٥٣بي ٢٧زي  ٣ىزٖ٢٧تيم ثزٕتشاري ١ؾغتت٧تبي فٞٚتي
ٝيب ٟا١ديؾ٢ٞداٟم ثزٕشاري جؾ٤٢ار٧ ٥بي ىزٖ٢٧ي ٢٧ ٣زيم ا١هؾبر ّهتت ثت ٦سثتب ٟىبرعتي ٣
ْٞ٧بري  ٣ا١جب ٛپز٣ص٧ ٥بي ٝؾهزُ ر سٝي٧ ٦٢بي ثبعهب١ؾ٢بعيم ٝز  ٛؽ٢بعتي  ٣ثبىتت٧تبي
ىزٖ٢٧ي  ٣تبريخي اس جٞ٨ٝ ٦ٚٞهزي ٠راّ٥بر٧بيي اعت ّٝ ٦يت٤ا ٟاس آ٨١ب ث٢ٝ ٦ؾت٤ر تتز٣يج ٣
پيٖيزي صلّ٤بٙچزٕزايي ر عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟر ٍجبٗ تبجيْغهب ٟث٨ز٥
ثز  .ر اي ٠ثي ٠ثبيد ت٤ج ٦اؽت ّ ٦تبجيْغهب١ ٟغجت ث ٦تٞبّ ٛؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّتشي اس
ٍزاثت ىزٖ٢٧ي ثيؾهزي ثب ايزا ٟثزخ٤ر ار اعت  ٣ثٞ٧ ٦ي ٠عجت ١يش ر٣اس ٥ىزٖ٢٧ي ايزا ٟثت٦
٢ٝغَٝ ٦حغ٤ة ٝيؽ . ٤ر ١هيج ٦ايزا ٟثبيد ت٤ج٣ ٦يض٥اي ث ٦صلّ٤بٙچزٕزايي ر تبجيْغتهبٟ
ٞ١بيد.
ر ٍجبٗ تزّ٢ٞغهب١ ٟيش صلّ٤تبٙچزٕ زايي ايتزا ٟثبيتد ثتب تْيت ٦ثتز تتبريو ٝؾتهزُ ٣
پي١٤د٧بي ىزٖ٢٧ي  ٣عزه ف٤رت ٕيز  .سيزا تزّ٧٠ٞب ٍز٧ٟب ثب ايزا١ي٧تب ر يتِ عتزسٝي٠
ٝؾتتهزُ سيغتته٦ا١تتد  ٣فاليتتٌ ٝ ٣ؾتتهزّبت تتتبريخي  ٣ىزٖ٢٧تتي ثغتتيبري ار١تتد .حهتتي ر
ٕذؽه٧٦بي ثغيبر ٣رم پب ؽب٧ب ٟتزّ ٠ٞاس عالعيَٝ ٠هدر ايزا ٟثت٥ ٤ا١تد ّتٝ ٦تيتت٤ا ٟثت٦
حْٝ٤ت عٚجٍ٤يب ٟتزّ ٠ٞاؽبرّ ٥ز  .فال ٥٣ثز اي٠م سثب ٟىبرعي ١يش يْي يٖز اس ٧٦ٙ٤َٝتبي
ْٞ٧بري ىزٖ٢٧ي ثيّ ٣ ٠ؾ٤ر ٝحغ٤ة ٝيؽ . ٤ث١ ٦ح٤ي ّٝ ٦ق ً،٤ٞسثب ٟىبرعي ث ٦ف٢ت٤اٟ
يِ سثب ٟخبرجي ر ٝدارط تزّ٢ٞغهب ٟتدريظ ٝيؽ٣ . ٤ج١ ٤غو خغتي ّ٨ت ٠اس اؽتقبر
«ٝخهَٚٝ٤ي» ؽبفز پزآ٣اس ٥تزّ٠ٞم ١ؾب ٟاس اٞ٧يت  ٣ارتجبط يزي ٦٢سثتب ٣ ٟختظ ىبرعتي ثتب
تزّ٧٠ٞب ار .
اس اي ٠ر ٣تبّيد ثز تبريو  ٣ىزٝ ٔ٢٧ؾهزُم تبّيتد ثتز اؽتهزاّبت ٝتذ٧جي  ٣تٞتد١يم
تَ٤يت سثب ٟىبرعيم تجب ٗ ٧يبت ٧تبي ٝخهٚتو ىزٖ٢٧تي ٢٧ ٣تزي ر ج٨تت تحْتي ٜر٣اثتظ
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ىزٖ٢٧ي ٕ ٣غهزػ ْٞ٧بري٧ب ر سٝي ٦٢ج٨بٖ١ز ي ٝيت٤ا٢١د ر سٝتز ٥عيبعتت٧تبي ايتزاٟ
ٍزار ثٖيز١دٞ٧ .چ٢ي٣ ٠جت ٤جٞقيتت چؾتٖٞيزي اس تتزّ٧٠ٞتبي عتبّ ٠ر ؽتٞبٗ ايتزاٟ
ٝيت٤ا١د َ١ؼ ٣يض ٥اي ر تَ٤يت  ٣تقٞيٌ ر٣اثظ ٞ٧ ٣غبيٖي ٣عهب ٦١ثتب تزّ٢ٞغتهب ٟاؽته٦
ثبؽد .ر اي ٠راعهب تبّيد ثز چ٨ز٧٥بي ىزٖ٢٧ي ٝؾهزُ ١ؾيز «ٝخهَٚٝ٤ي ىزامي»م «خ٤اجت٦
ي٤عو ٞ٧دا١ي»م «اث٤عقيد اث٤اٙخيز»م «جبراهلل سٝخؾتزي»  ... ٣اس اٞ٧يتت سيتب ي ثزخت٤ر ار
اعت.
ر خق٤ؿ ٍشاٍغهب١ ٟيش ايزا ٟاراي حت٤س٧٥تب  ٣اؽتهزاّبت ثغتيبري ثتزاي پيؾتجز
صلّ٤بٙچزٕزايي اعت .ث ٦خق٤ؿ ّ ٦ر٣اثظ ىزٖ٢٧ي ٚٝ ٣ت ايزاٍ ٣ ٟشاٍغتهب ٟاس ريؾت٧٦تبي
تبريخي فٞيَي ثزخ٤ر ار اعت .اس جٝ ٦ٚٞؾهزّبت ىزٖ٢٧ي ايتزاٍ ٣ ٟشاٍغتهبٝ ٟتيتت٤ا ٟثت٦
تبريو ٝؾهزُم پي١٤د٧بي ي٢ي ٣ ٣جٙ ٤نبت ٝؾهزُ ر سثب ٟىبرعي ٍ ٣شاٍتي اؽتبرٞ١ ٥ت. ٤
ٞ٧چ٢ي ٠پيؾي ٣ ٦٢ىزٚٝ ٣ ٔ٢٧ت را ٝي ت٤ا ٟاس عزيتٌ ا١ؾت٢ٞدا ٣ ٟؽتقزام ٝؾتب٧ز ٚٝتيم
آ اة  ٣رعٛ٤م سثتب ٣ ٟا ثيتبت ّ ٣ؾت٤ر ثزرعتي  ٣ا راُ ٞ١ت . ٤ثت١ ٦حت٤ي ّت ٦ثغتيبري اس
ا١ؾ٢ٞدا ٣ ٟؽقزاي ىبرعي سثب ٟاس ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي ثزخبعه ٣ ٦اس ع٤ي يٖتز ؽتقزاي
اي٢ٝ ٠غَ١ ٦يش ث ٦فزاحت ر اؽقبرؽبٟم خ ٤را رط آ٤ٝخهت ٦ؽتقزاي ثتشرٓ ايزا١تي ثيتبٟ
ّز ٥ا١د .ر ١هيج ٦ارتجبعبت فٞيَي ٝيب ٟا ثيبت ٍشاٍي ثب ا ثيبت ىبرعي ٣ج ٤ار .
ث ٦ع٤ر ّٚي ر ٕذؽه٦م سثب ٟىبرعي ر ٝيب ٟا١ؾ٢ٞداٟم فٞٚتب  ٣ؽتقزاي ٍشاٍغتهبٟ
ّبٝالً رايج ث ٣ ٥ ٤اس آثبر ا ثيبت ٢ٝؾ٢ٝ ٣ ٛ٤ث٤ر ىبرعي ٝهبثز ؽتد ٣ ٥اس آ ٟث٨تز٧٥تبي ىتزا٣اٟ
ثز ٥ا١د .ث ٦ف٤٢ا« ٦١٤ٞ١ ٟآثبي» ؽبفز ٝ ٣قٚح ثتشرٓ ٍشاٍغتهب ٟثت« ٦حتبىؼ»  ٣ا ة ىبرعتي
فؾٌ ٣اىزي اؽه ٦اعت .اس اي ٠ر ٣تبثيز فٞيَي ّ ٦ا ثيبت ىبرعتي ثتز جتب ٕذاؽته٦م ٤ٝجتت
ؽد ٦ّ ٥حد٧ 3 ٣شار ٙنت اس ا ثيبت ىبرعي ث ٦سثبٍ ٟشاٍي ٢ٝهَ٘ ؽ . ٤چ٢بٙ ٦ْ١نتبتي ١يتش اس
اي٢ٝ ٠غَ٣ ٦ار سثب ٟىبرعي ؽد ٥اعت  ٣ثب ت٤جت ٦ثت ٦ايْ٢تٍ ٦شاٍتي جتش سثتب٧ٟتبي تزّتي
ٝيثبؽدم ٙذا تبثيز ٣ ٣جٙ ٤نبت تزّي ر سثب ٟىبرعي ٍبث٘ ت٤ج ٦اعت .ث٢بثزاي ٠سثب ٣ ٟا ثيبت
يْي اس ٝؾهزّبت ىزٖ٢٧ي ٚٝ ٣ت ايزاٍ ٣ ٟشاٍغهب ٟث ٦ؽٞبر ٝيآيد.
فال ٥٣ثز اي ٠ثخؼ ج٤٢ثي ٍشاٍغهب ٟر ح٤س ٥خ٤ارس ٣ ٛخزاعب ٟتبريخي  ٣ثشرٓ ٍزار
ار ٢ٝ ٣بثـ فٞد ٥ىز ٣ ٔ٢٧تٞدٍ ٟشاٍغهب١ ٟيش ر اي٢ٝ ٠غَ٣ ٦اٍـ ؽتد ٥اعتت ّتٍ ٦زاثتت
خبفي ثب ىز ٔ٢٧ايزا ٟار  .ضت ٠ٞآْ١ت ٦ثخؾتي اس ٍشاٍغتهب ٟر حت٤س ٥جنزاىيتبيي تت٤راٟ
تبريخي ٍزار ار  ٣ث٢بثزاي ٠اعهب٧ٟبي اعبعيزي  ٣ا ثيبت ث٣ ٦يض ٥ؽب٢٧ب ٦ٝىز ٣عتي ثغتيبر
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ث ٦ح٤ا ٝ ٣بجزا٧بي اي ٠عزسٝيٝ ٣ ٠ز  ٛآ ٟپز اخه ٦اعت  ٣ثٞ٧ ٦ي ٠فٚتم يْي اس ٢ٝبثـ
 ٜ٨ٝر ثبسؽ٢بعي ٕذؽهٍ ٠٨ّ ٦شاً٧ب ٝحغ٤ة ٝيؽتٞ٧ . ٤چ٢تي٢ٝ ٠تبثـ تتبريخي ٝهقتد
ٖ١بؽه ٦ؽد ٥ث ٦سثب ٟىبرعي  ٣يب فزثي ّ ٦ت٤عظ فٞٚبي ايزا١ي تحزيز ؽد ٥اعتت ١يتش ٝزجتـ
ٝغبٙقبت  ٣پض٧٣ؼ٧بي تبريخي ٍشاً٧ب ٝحغ٤ة ٝيؽ ٦ّ ٤اس ج ٦ٚٞآ٨١ب ٝيت٤ا ٟث« ٦تتبريو
رؽيدي» تبٙيو «ٝحٞد حيدر ٙ٣هي» اؽبر( . ٤ٞ١ ٥ث٠ٞ٨م )32 :1388
اس ع٤ي يٖز حض٤ر جٞقيت٧تبيي اس ايزا١يتب ٟر َ١تبط ٝخهٚتو ٍشاٍغتهب ٣ ٟثتبٙقْظ
جٞقيت٧بيي اس ٍشاً٧ب ر ايزا١ ٟيش ر حيؼ پي١٤د٧بي تبريخي  ٣ىزٖ٢٧ي ٝيبٚٝ ٣ ٟتت ٝتؤثز
ث ٥ ٤اعت .ث ٦خق٤ؿ جب  ٥اثزيؾ ٜث ٦ف٤٢ا ٟجب ٥اي ّ ٦ر ع ٗ٤تبريو ح ٦َٚاتقبٗ ىز٧ٔ٢٧تب
ٚٝ ٣ت٧بي ٝخهٚو ث٥ ٤م ٤ٝجت ؽدٚٝ ٦ّ ٥ت٧بي ّ ٠٨فال ٥٣ثز ٝجب ّ ٦ٙب ،ث ٦فزضت ٣ ٦تجتب ٗ
ىز ٣ ٔ٢٧آ اة  ٣رع٤١ ٣ ٛ٤في ٝجب  ٦ٙىزٖ٢٧ي  ٣تجب ٗ اعالفبت فٞٚي ١يش ثپز اس١د .ثت ٦ف٢ت٤اٟ
 ٦١٤ٞ١ر ٝيب ٟفٞٚب  ٣ا١ؾ٢ٞداٟم «خ٤اج ٦احٞد يغ٤ي» « ٣اث١٤قز ىبراثي»  ٣ؽخقيت ثشرٓ
تبريخي ٤ٝر ت٤ج٧ ٦ز ٚٝ ٣ت ٝيثبؽ٢دٞ٧ .چ٢تي ٠حضت٤ر ىزٖ٢٧تي ايزا١يتب ٟرا ٝتيتت٤ا ٟر
عبخهٞب٧ٟبي ث ٦جب ٝب١د ٥اس ٣را ٟپيؼ ر ٢ٝغَٝ ٦ؾب٧د . ٤ٞ١ ٥ث ٦ف٤٢اٝ ٟثبٗم حبٗ ٧ ٣ت٤اي
َٝجز« ٥خ٤اج ٦احٞد يغ٤ي» ر ؽ٨ز تزّغهب ٟرعت ٞ٧ب ٟحبٗ ٤٧ ٣اي ٝدرع ٦ثبك افتي٨بٟ
 ٣يب عبيز ث٢ب٧بي تبريخي ر ؽ٨ز ايزا ٟرا ار ٞ٧(.بٟم )33
ر ١هيج ٦ثب ت٤جت ٦ثت ٦پيؾتي ٦٢تتبريخي  ٣اؽتهزاّبت ىزٖ٢٧تي ٝيتبٝ ٟتز  ٛايتزا٣ ٟ
ٍشاٍغهبٟم ٝيت٤ا ٟاس تبّيد ثز ريؾ٧٦بي تبريخيم تٞد١ي  ٣ىزٖ٢٧تيم اىتشايؼ ْٞ٧تبري٧تبي
فٞٚي  ٣ىزٖ٢٧يم ٕغهزػ ْٞ٧بري٧بي ا١ؾٖب٧ي ٞ٧ ٣چ٢تي ٠تتز٣يج ٝؾتب٧ز ٚٝتيم آ اة ٣
رعٛ٤م سثب ٣ ٟا ثيبت ىبرعتيم ثت ٦ف٢ت٤اٞ٨ٝ ٟهتزي ٠راّ٥بر٧تبي پيؾتجز صلّ٤تبٙچزٕزايي ر
عيبعت خبرجي ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟيب . ٤ٞ١
صلّ٤بٙچزٕزايي ايزا ٟر ٍزٍيشعهبٝ ٟي ت٤ا١تد ؽتب ٘ٝحت٤س٧٥تبي ىزا٣ا١تي ٕتز  .ثت٦
خق٤ؿ ّ٢ٝ ٦بعجبت ٣عهبٚٝ ٣ ٦١ت ايزاٍ ٣ ٟزٍيشعهبٟم اراي عبثَ ٦يزي٢ت ٣ ٦اؽتهزاّبت
تبريخي  ٣ىزٖ٢٧ي اعتٞ١ .ب ٢ٝبعجبت ّ ٣ؾت٤ر ر اعتبعيز ٍزٍيتشي  ٣ىتبرط سثتب ٟثتٟ ٤
ٞ٧غز «ٝب١بط» ؽخقيت اعغ٤ر ٥اي ايّ ٠ؾت٤ر  ٣عتبثَٚٝ ٣ ٦تت ر ٝغتيز جتب  ٥اثزيؾتٜ
ٝهجٚي اعت .ر ١ش اٍ٤اٝ ٛخهٚو ٍزٍيشعهب ٟث٣ ٦يض٢٨ّ ٥غب ٟ،آٟم سثب ٟىبرعتي ثت ٦ف٢ت٤اٟ
يْي اس سثب٧ٟبي ّ ٣ ٠٨تتبريخيم اراي َ١تؼ  ٣جبيٖتب٣ ٥يتض ٥اي ثت ٣ ٥ ٤اس احهتزا ٛخبفتي
ثزخ٤ر ار ٝي ثبؽد .اي ٠ؽ٢بخت ٝخق٤فبً اس عزيٌ آثبر ؽقزاي ثشرٓ اي ٠سثبٝ ٟب٢١د حتبىؼ ٣
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عقدي ثزاي آ١ب ٟحبف٘ ؽد ٣ ٥ث٦رم 76 ٜعبٗ جدايي ثيٚٝ ٣ ٠تتم آثتبر  ٣ؽت٤ا٧د ٣جت٤
چ٢ي ٠ارتجبعي ٤٢٧س ١يش ٝؾٝ ٤٨يثبؽد .ثب اي ٠حبٗ ر ؽزايغي ّ ٦سثب ٟىبرعي ٝيت٤ا١د ثت٦
ف٤٢ا ٟيِ ح٣ ٦َٚاعظ ٝيب ٟايزاٍ ٣ ٟزٍيشعهب ٟث ٦اييبي َ١ؼ ثپز اس م اٝتب تتبّ ٟ٤٢ثت ٦عت٤ر
ؽبيغه٦اي ٤ٝر ت٤جٍ ٦زار ٖ١زىه ٦اعت ّ ٦اي ٠اٝز يِ ضقو جدي ث ٦حغتبة ٝتيآيتد .ثت٦
ف٤٢ا ٦١٤ٞ١ ٟر حبٙي ّ٢ٝ ٦بثـ ٤ٝج ٤سثب ٟىبرعتي ر ٍزٍيشعتهب١ ٟؾتبٝ ٟتي ٧تد ّت ٦ر
ٕذؽه٧٦بي ثغيبر ٣ر سثب ٟىبرعي يْي اس سثب٧ٟبي ىزٖ٢٧تي  ٣فٞٚتي ٝت٤ر اعتهيب ٝ ٥تز ٛ
ٍزٍيشعهب ٟث ٥ ٤اعت ثب اي ٠حبٗ ر حبٗ حبضز ث ٦آ٨١ب اٞ٧يت چ٢دا١ي ا ٞ١ ٥يؽ. ٤
ثز اي ٠اعبط ث٢ٝ ٦ؾ٤ر پيؾجز صلّ٤بٙچزٕزايي ايزا ٟر ٍجتبٗ ٍزٍيشعتهبٟم ٕغتهزػ
ْٞ٧بري٧بي ا١ؾٖب٧ي ٝيبّ ٣ ٟؾ٤رم افغبي ث٤رط٧تبي تحقتيٚي  ٣تحَيَتبتيم ٕغتهزػ
ّالط ٧بي آ٤ٝسػ سثب ٟىبرعي  ٣تَ٤يت آ ٟر ا١ؾٖب٧٥بي ٍزٍيشعهبٟم ْٞ٧تبري ر سٝي٢ت٦
ثجت ٕ ٣ز آ٣ري اع٢ب تبريخي  ٣ىزٖ٢٧يم ثزٕشاري عٞي٢بر٧بي ٝهقد فٞٚتي  ٣ىزٖ٢٧تي ر
خق٤ؿ ٝؾب٧يز ىز ٣ ٔ٢٧ا ة سثتب ٟىبرعتي ٝب٢١تد حتبىؼم ٙ٤ٝت٤ي  ٣ىز ٣عتي  ...٣ت٤فتي٦
ٝي ٕز  .ث٧ ٦ز حبٗ ١جبيد اس يب ثتز ّتّ ٦ؾت٤ر ايتزا ٟاس ٙحتبػ تتبريخي  ٣ىزٖ٢٧تي ثتزاي
ٍزٍيشعهب ٟاٞ٧يت سيب ي ار .
ر ٍجبٗ اسثْغتهب١ ٟيتش عيبعتت ختبرجي ج٨ٞت٤ري اعتالٝي ايتزا ٟثتزاي پيؾتجز
صلّ٤بٙچزٕزايي اس ا٧ز٧ ٛب  ٣اثشار٧بي ثغيبر سيب ي ثزخ٤ر ار اعت .ثز اي ٠اعبط ثت٦رمت ٜآْ١ت٦
ر٣اثظ ج٤٨ٞري اسثْغهب ٟثب ج٤٨ٞري اعالٝي ايزا ٟفٝ٤ٞبً ثٙ ٦ي٘ ٝغبي٘ ٝ ٣ؾْالت ١بؽتي
اس حغبعيت٧ب يب ع ٤تيب٧ٜ٧ب ثب رّ١ ٤غجي ٞ٧زا ٥ث ٥ ٤اعتم ثب اي ٠حبٗ ريؾت٧٦تبي فٞيتٌ
تبريخي  ٣تٞد١ي ّ ٣ؾ٤ر چ٢ب ٟثب  ٜ٧ر آٝيخهٝ ٣ ٦ؾهزّبت ىزٖ٢٧ي آ٨١ب ثٍ ٦دري ىتزا٣اٟ
اعت ّٝ ٦يت٤ا ٟاسثْغهب ٟرا فَج ٦تبريو ايزا١ ٟبٝيد .ر ٣اٍـ ٞ٧جغهٖي تبريخي  ٣اؽهزاّبت
ىزٖ٢٧ي ٚٝ ٣ت ايزا ٣ ٟاسثْغهب ٟث ٦حدي اعت ّٝ ٦يت٤ا١د تٞب ٛعت ٤تيب٧ٜ٧تبي عيبعتي
ثي ٣ ٠عزه را ٝزتيـ عبس  .چ٢ب ٦ْ١عي عبٗ٧بي اخيزم ر٣اثظ ىزٖ٢٧ي ايزا ٣ ٟاسثْغتهب ٟاس
رؽد  ٣ت٤عقٍ ٦بث٘ ت٤ج٨ي ثزخ٤ر ار ث ٥ ٤اعت .ر اي ٠ثي ٠سٝي٧٦٢بي ٝؾتهزّي ١ؾيتز سثتبٟ
ىبرعي ٝيت٤ا١د ث ٦ت٤عقٕ ٣ ٦غهزػ ر٣اثظ ىزٖ٢٧ي ٝيبّ ٣ ٟؾت٤ر ٢ٝجتز ٕتز ٞ٧ .چ٢تي٠
ثزٕشاري ٞ٧بيؼ٧بي ٝؾهزُ ىزٖ٢٧ي ٢٧ ٣زي ١يتش ٝتيت٤ا١تد سٝي٢ت٧٦تبي ؽت٢بخت ثيؾتهز
اسثِ ٧ب اس ىز ٔ٢٧م٢ي ايزا ٟرا ىزا ٜ٧عبس  .ر ايت ٠راعتهب ثبيتد ْٞ٧تبري ثيؾتهز ٝحََتبٟم
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ؽبفزا ٣ ٟا يجبٟم خق٤فبً ايزا ٟؽ٢بعب ٟآؽ٢ب ث ٦تٞد ٟآعيبي ٝزّشي  ٣اسثْغهب٤ٝ ٟر تبّيد
ٍزار ٕيز .
ٞ٧چ٢ي ٠تبّيد ثز سثتب ٣ ٟا ثيتبت ىبرعتي ثبيتد ثت ٦ف٢ت٤ا ٟيْتي اس ٞ٨ٝهتزي ٠اثقتب
صلّ٤بٙچزٕزايي ايزا ٟر ٍجبٗ اسثْغهب ٟفٞ١ ٘ٞبيتد .سيتزا سثتب ٟىبرعتي يْتي اس َ١غت٧٦تبي
ٝؾهزُ ٝيبٚٝ ٣ ٟت ايزا ٣ ٟاسثْغهبٝ ٟحغ٤ة ٝيؽ ٣ ٤اسثِ٧ب ثب سثب ٣ ٟا ثيبت ىبرعتيم
آؽ٢بيي ٍ ٣زاثت يزي ٦٢اي ار١د .ر ٣اٍـ ا ثيبت ّالعيِ ىبرعي ر ّؾ٤ر اسثْغهب ٟؽ٢بخه٦
ؽد ٥اعت  ٣ريؾ٧٦بي تبريخي ّ٢٨ي ار  .ث١ ٦ح٤ي ّ١ ٦خغهيّ ٠ب ٟ٤١ا ة ىبرعي ر سٝتبٟ
عبٝب١ي٧ب ر «ثخبرا» « ٣عٞز ٍ٢د» ايز ؽد .ض ٠ٞآ ٦ْ١آثبر ثجبي ٝب١د ٥اس ؽتبفزاٟم ا يجتبٟم
فٞٚب  ٣ا١ؾت٢ٞدا ٟاسثْغتهب ٟثت ٦سثتب٧ٟتبي ىبرعتي  ٣اسثْتيم ّهيجت٧٦تبي ىبرعتي عتز ر
عبخهٞب٧ٟبي ثبعهب١ي ؽ٨ز تبؽْ٢دم عٞزٍ٢دم ثخبرا  ٣خي١ ٥٤يش ثيبٖ١ز جبيٖب ٥سثب ٟىبرعتي ر
ىز ٣ ٔ٢٧تبريو ٕذؽه ٦ايّ ٠ؾ٤ر اعت.
اس اي ٠ر ٣ثبيد ت٤جت٣ ٦يتض ٥اي ثت ٦سثتب ٟىبرعتي ر رإ ٥غتهزػ ر٣اثتظ ىزٖ٢٧تي ثتب
اسثْغهب ٟف٤رت ٕيز  .ر اي ٠راعهب تبّيد ثز چ٨ز٧٥تبي ٝؾتهزُ فٞٚتيم ا ثتي  ٣ىزٖ٢٧تي
ٝؾهزُ ١ؾيز «اث٤ريحب ٟثيز١٣ي»م « ث٤فٚي عي٢ب»م «١ؾتبٝي ٕ٢جت٤ي»م «فٚتيؽتيز ١ت٤ايي»م
«ٝحٞد رّ ٣ي عٞزٍ٢دي»م «اٝب ٛثخبري»م «حْي ٜتزٝذي»م «خ٤اج ٦ث٨ب اٙتديَ١ ٠ؾتج٢د»م
«خ٤اج ٦احٞد يغ٤ي»م «فجداٙخب ٌٙمجتد٣ا١ي»م «فز٣ضتي عتٞزٍ٢دي»م «اٝتبٝ ٛبتزيتدي»م
«ٝيزسا اٙل ثئ»  ...٣ثٞ٧ ٦زإ ٥غهزػ ْٞ٧بري ثب ث٢يب ٧ب  ٣عبسٝب٧ٟبي ىزٖ٢٧تي اسثْغتهبٟ
 ِّٞ ٣ث ٦تزج١ ٣ ٦ٞؾز آثبر ىبرعي ر ايّ ٠ؾ٤ر ٝيت٤ا٢١تد ٝج٢تبيي ثتزاي ٕغتهزػ ر٣اثتظ
ىزٖ٢٧ي ٝحغ٤ة ؽ١٤د .ر ٝج٤ٞؿ تقٞيٌ اؽهزاّبت ىزٖ٢٧ي  ٣ايجب سٝي٢ت٧٦تبي ٖٞ٧زايتي
ىزٖ٢٧ي ٤٧ ٣يهي ثيّ ٣ ٠ؾ٤ر ٝيت٤ا١د سٝي٦٢عبس ؽْٕ٘يزي ٖٞ٧زايتي ىزٖ٢٧تي ٧ ٣ت٤يهي
ر ّ٘ ٢ٝغَ ٦ؽ. ٤
ر ٝج٤ٞؿ ٢ٝغَ ٦آعيبي ٝزّشي اس ؽزىيت خ٤ثي ثزاي ارتَب ْٞ٧بري٧بي ٢ٝغَ٦اي
ثزخ٤ر ار اعت .اي ٠اٝز ث ٦خق٤ؿ ثب ٣ج٢ٝ ٤بثـ عجيقي عزؽبرم ١يز٣ي ّبر ٝب٧ز  ٣ثبسار٧تبي
اؽجبؿ ١ؾد٥م تَ٤يت ٝيٕتز ْٞ٧ .تبري يتب ٖٞ٧زايتي ثبسرٕتب١ي ٢ٝغَت٦اي ثتب تَغتيّ ٜتبرم
عزٝبيٕ ٦ذاري خبرجي  ٣تٞزّش ثز تٙ٤يد ٝحقٙ٤ي خبؿ ر ٧تز ّؾت٤ر ّت ٦ثه٤ا١تد ّتبٝالً ر
٢ٝغَ ٦ىز٣خه ٦ؽ ٤م اْٝبٟپذيز خ٤ا٧د ثت . ٤عتبثَّ ٦ؾت٤ر٧بيي ١ؾيتز چتي٠م ايز٢ٙتد ّ ٣تز٥
ج٤٢ثي ّ ٦عي  26اٙي  36عبٗ ٕذؽه ٦ث ٦ت٤عق ٦اٍهقب ي رعيد٥ا١تدم ١ؾتبٝ ٟتي ٧تد ّت٦
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تٞب ٛآ٨١ب ث١ ٦ح٤ٝ ٤ثز  ٣سيب ي ث ٦تَ٤يت تجبرت ٢ٝغَ٦اي  ٣ثي ٠اٚٚٞٙي خ ٤پز اخه ٦ا١د .اس
اي ٠ر ٣چ٢ب١چّ ٦ؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّتشي ١يتش خ٤ا٧تب ٟعتهيبثي ثت ٦رؽتد  ٣ت٤عتق٦
اٍهقتتب ي ثبؽتت٢دم ثبيتتد ْٞ٧تتبر ي ٖٞ٧ ٣زايتتي تجتتبرت ٢ٝغَتت ٦اي ختت ٤را اىتتشايؼ
٢٧د() Special Programme for the Economies of Central Asia (SPECA), 2007: 1
 ٣ر اي ٠راعهب ايزاٝ ٟيت٤ا١د ؽزيْي ٝغٞئ ٠ثزاي ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَٝ ٦حغ٤ة ٕز .
نتيجهگير
ج٤٨ٞري ٧بي آعيبي ٝزّشي پظ اس ٕذار اس يِ ٣ر٤ّ ٥تب ٥ر ا٣ايت٘ ٧ت١ ٦تّ ٤ت٦
ت٤عتتق ٦اٍهقتتب ي ٞ٧ ٣چ٢تتي ٠ثجتتبت ا٢ٝيهتتي  ٣عيبعتتي ختت٤يؼ را ثيؾتتهز ر ْٞ٧تتبري ثتتب
ٍدرت٧بي ثشرٓ  ٣خبر اس ٢ٝغَ١ ٦جبٗ ّز ١د ر ٝيب ٤١ ٦٧ ٦١ثت ٦تَ٤يتت ْٞ٧تبري٧تبي
٢ٝغَ٦اي  ٣تبعيظ ٨١ب ٧بي جديد ثزاي ْٞ٧بري٧بي ٢ٝغَ٦اي عتت س ١تد .ثتب ايت ٠حتبٗ
٢ٝغَٕ٦زايي ر آعيبي ٝزّشي تب عبٗ  2663اس جبيٖبٝ ٥غ٤ٚثي ثزخ٤ر ار ١ؾد .اس ايت ٠عتبٗ
ث ٦ثقد را ٝيت٤ا٣ ٟر ٥جديدي ر ت٤ج ٦ث٢ٝ ٦غَٕ٦زايي ر آعيبي ٝزّشي ا١غت .ثشرٕهزي٠
٣يضٕي اي٣ ٠ر ٥را ٝيت٤اٖ١ ٟبٝ ٥ؾهزُ ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦ث ٦ثزٍزاري ا٢ٝيت  ٣ثجبت عيبعي
 ٣ر ١هيجّ ٦ب٧ؼ ٣إزايي ر ٝيب ٟافضب ر ٍبٙت فض٤يت ر اتحب ي٧٦بي ٣إتزا ٞ٧ ٣چ٢تي٠
٣ج ٤احغبط ت٨ديد ٝؾهزُ ٝيبّ ٟؾ٤ر٧بي ٢ٝغَٝ ٦حغ٤ة . ٤ٞ١
ر اي ٠ثي ٠فال ٥٣ثز پي١٤د٧بي تبريخي  ٣اؽتهزاّبت ىتزا٣ا ٟىزٖ٢٧تي ٝيتب ٟايتزا٣ ٟ
ّؾ٤ر٧بي آعيبي ٝزّشي ث١ ٦ؾز ٝيرعد ٝجتبحثي ر ٢ٝغَت٣ ٦جت ٤ار١تد ّتْٞ٧ ٦تبري ٣
ٖٞ٧زايي ٕغهز ٥ي ايزا ٟرا ٝي عٚج٢دٝ .جبحثي ٞ٧چ ٟ٤ا١تزصي  ٣ا١هَتبٗ آٟم تزا١شيتت ّتب،م
١يبس٧بي ٝهَبث٘ اٍهقب يم ت٢در٣ي اعالٝيم ٍبچبً  ٣ىز٣ػ ٤ٝا ٝخدرم ثحزا٧ٟتبي ٧ت٤يهي ٣
ىزٖ٢٧ي  ...٣اس جٝ ٦ٚٞغبل٘ فٞد ٥ثزاي ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦اعت ّ ٦ضتز٣رت٧تبي ْٞ٧تبري ٣
ٖٞ٧زايي ثيؾهز ايزا ٟرا آؽْبر ٝيعبس  .ثب اي ٠حبٗ ر سٝيٖٞ٧ ٦٢زايي ايتزا ٟثتب ّؾت٤ر٧بي
آعيبي ٝزّشي ٝ ٦١يت٤ا ٟاس يِ عيغه ٜىدراٗ عخٕ ٠يت ّٝ ٦يب ٟايزا ٣ ٟج٨ٞت٤ري٧تبي
٢ٝغَ ٦ؽْ٘ ثٖيز ٝ ٦١ ٣يت٤ا ٟثد ٟ٣حض٤ر ْٞ٧ ٣بري ايزاٟم اٝيدي ث ٦ح٘  ٣رىـ ثغتيبري
اس ٝؾْالت  ٣چبٙؼ٧بي ٢ٝغَ٦اي اؽت .ثز اي ٠اعبط ٖٞ٧زايي ايزا ٟثب ٢ٝغَٝ ٦يت٤ا١تد ر
ٍبٙت ْٞ٧بري٧بي ٣جب١ج٦م چ٢دجب١جٞ٧ ٣ ٦چ٢تي ٠عتبسٝب٧ٟتبيي ٞ٧چت ٟ٤اّت ٣ ٤ؽتب٨ٖ١بي
ثبؽد.
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ر ٝج٤ٞؿ ايزاّ ٟؾ٤ري ٍدرت٢ٞد ر ٞ٧غبيٖي آعيبي ٝزّشي ٝحغ٤ة ٝيؽّ ٤ت٦
اس يِ ع ٤اس ٣اثغهٖي  ٣پي٤عهٖي٧بي ىزٖ٢٧ي  ٣اٍهقب ي ،س ٛثب ٢ٝغَ ٦ثزخ٤ر ار اعتت  ٣اس
ع٤ي يٖز ثب ارا ثٍ٤ٝ ٟ ٤قيت صل٤پٚيهيِ ٣يضٝ ٥يت٤ا١د ثزاي ّؾ٤ر٧بي ٢ٝغَ ٦يتِ ٝغتيز
تزا١شيهي ٢ٝبعت ثبؽد ّ ٦اس عزيٌ خغ٤ط  ٣ ٦ٙ٤ٙؽب٥را٧٥ب ث ٦ا١هَبٗ ا١زصي ّ ٣ب٧،بي ٢ٝغَت٦
ثپز اس  .ر ٣اٍـ ٝغيز ايزاٟم اٍهقب يم اٝت٠تتزي٤ّ ٣ ٠تتب٥تتزي ٠را ٥ا١هَتبٗ ا١تزصي ّ ٣تب ،اس
٢ٝغَ ٦ث ٦ج٨ب ٟخبر اعت .فال ٥٣ثز اي٠م اٍهقب ايزا ٣ ٟآعتيبي ٝزّتشي ثت١ ٦ت٤في ْٞٝت٘
يْديٖز ١يش ٝحغ٤ة ٝي ؽ١٤د  ٣ؽزىيت٧بي ىزا٣ا١ي ثزاي رؽد آ٣ ٟج ٤ار ّت ٦ج٨ٞت٤ري
اعالٝي ايزاٝ ٟيت٤ا١د ثب پيٕيزي عيبعهي ٝجه٢ي ثز صل٤پٚيهيِٕزاييم صل٤اّٝ٤١٤يِٕزايتي ٣
صلّ٤بٙچزٕزايي ٞ٧ ٣چ٢تي ٠تقبٝت٘ عتبس١د ٥ثتب ّؾت٤ر٧بي آعتيبي ٝزّتشي اس ؽزىيتت٧تبي
٢ٝغَ٦اي ثزاي ْٞ٧بري ٖٞ٧ ٣زايي اعهيب ٞ١ ٥بيد.
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