تاحیس زٚغی ٝتس ز٘ٚد غیاغت خازری رٕٟٛزیٞای لفماش
زضا فيسٍشي
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دز غاَٞای اخیس زٚاتى ٔیاٖ زٚغی ٚ ٝوؿٛزٞای حٛش ٜرٛٙتی دچاز تحٛالتی ٌسدیدد اٌسچدٝ
زٚغی ٝت ٝایفای ٘مؽ اقّی خٛد دز ایدٗ ًٔٙمد ٝادأدٔ ٝدیدٞدد ،أدا تٛغدٓ ٝآاِیدت وؿدٛزٞای ًٔٙمدٚ ٝ
اسأًٙمٝای تٚٝیط ٜایاالت ٔتحد٘ ٚ ٜات ٛدز حٛش ٜحیاتی زٚغی ٝو ٝایٗ وؿٛز اش آٖ تحدت ْٙدٛاٖ خدازد
٘صدیه ٘اْ ٔیتسد ،چاِؽٞای ردیدی زا دز ٔماتُ ٔػى ٛلساز داد ٜاغت ایٗ وؿٛز تدسای ٔماتّد ٝتدا ایدٗ
چاِؽٞا  ٚتسای تأیٗ أٙیت ّٔی ٙٔ ٚااّ حیاتی خٛد غٓی دز ایزاد یه زاٜحُ ٔٙاغة  ٚتا ٞصیٙد ٝوٕتدس
دازد ٔػى ٛتا تٛر ٝت ٝایٗو ٝدز ؾسایى ردید ٕ٘یتٛا٘د  ٕٝٞزلثا زا اش ْسق ٝغیاغدی آغدیای ٔسودصی ٚ
تٚ ٝیط ٜلفماش حرف ٕ٘اید ،غیاغت  ٚتاحیسٌرازی آٖ ت ٝغٕتی زات ٚ ٝخٛاٞد زات و ٝزاٞثسدٞای زلثدا تدٝ
٘تایذ ٔٛزد ا٘تُاز دغت ٘یاتٙد
ٕٞچٙیٗ دز ایٗ شٔی ٝٙایٗ وؿٛز غٓی ٔیوٙد و ٝاش ٔٛلٓیدت تستدس التكدادی ،غیاغدیُ٘ ،دأی
خٛد دز ًٔٙم ٝدز رٟت وٙتسَ زاتاز  ٚغیاغت خازری رٕٟٛزیٞای لفماش دز زاغتای وٓز٘دً ودسدٖ
حهٛز ْٛأّی و ٝدز ٍ٘ا ٜزٚظٞا تا ٔٙااّ  ٚأٙیت ّٔی ایدٗ وؿدٛز غداشٌازی ٘داز٘دد ،اغدتفادٕ٘ ٜایدد ٚ
تدیٗ ٚغیّ ٝدز ٍٕٞسایی وؿٛزٞای ًٔٙم ٝتا غاختازٞای غیاغی  ٚأٙیتی غسب تاخیس ٔ ٚاّ٘ ایزاد ٕ٘اید

ٍاضگاى کليدي :زٚغی ،ٝلفماش رٛٙتی ،ازٔٙػتاٖ ،رٕٟٛزی آذزتایزاٌٖ ،سرػتاٖ
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هقدهِ
ًٔٙم ٝلفماش ٕٞیؿ ٝدازای إٞیت تدٛد ٜاغدت دز يد َٛتدازیز ٘یدص ایدٗ ًٔٙمد ٝتد ٝدِیدُ
ٔٛلٓیت اغتساتطیىی یىی اش ٔٙايك ٔٛزد تٛر ٝلدزتٞدای تدصزي ًٙٔ ٚمدٝای تدٛد ٜاغدت ودٝ
ٕٛٞاز ٜتسای ٌػتسؼ ٘فٛذ ٔٛحس خٛد دز ایٗ ًٔٙمد ٝتد ؼ ودسدٜا٘دد ؾدسایى حداوٓ دز دٚزاٖ
ر ًٙغسد  ٚتػّى اتحاد رٕاٞیس ؾٛزٚی تس لفماش ،تاْج دٚزی لدزتٞا اش ایٗ ًٔٙمٌ ٝسدیددٜ
تٛد أا اسٚپاؾی ؾٛزٚی ،تغییدسات  ٚاهدای أٙیتدی ٘دٛیٙی زا تدسای وؿدٛزٞای ًٔٙمد ٝلفمداش ٚ
ٔٙايك پیسأ ٖٛآٖ ت ٝازٔغاٖ آٚزد تا چٙیٗ تغییساتی وؿٛز زٚغی ٝت ٝدِیُ ٔؿى ت داخّی تدسای
ٔدت وٛتاٞی اش تٛر ٝردی تٔ ٝػائُ آغیای ٔسوصی  ٚلفماش تاش ٔا٘د و ٝغثة خ ضئٛپّیتیىی
دز ایٗ ًٔٙمٌ ٝسدید دز ایٗ ٔیاٖ اخت اات لٔٛی ،تحساٖٞا ،تیحثاتیٞأ ،ؿدى ت التكدادی دز
اوخس وؿٛزٞای تاش ٜاغتم َ یااتٚ ٚ ٝرٛد ٔٙاتّ غسؾداز ا٘دسضی دز ایدٗ ًٔٙمد ٝاسقدتی زا تدسای
لدزتٞای ًٔٙمٝای  ٚاسا ًٔٙمٝای تٚٝرٛد آٚزد تا اش ایدٗ ؾدسایى دز رٟدت ٔٙدااّ التكدادی ٚ
إْاَ غیاغتٞای أٙیتی  ٚالتكادی ٔٛزدُ٘س خدٛد اغدتفادٕ٘ ٜایٙدد تدٚٝیدط ٜایدٗود ٝتٓهدی اش
وؿٛزٞای ایٗ ًٔٙم ٝت ٝدالیُ أٙیتی ٕٛٞاز ٜاش اغتساتطی «اتحاد  ٚائت ف» تدسای تد ٝپدیؽ تدسدٖ
ٔٙااّ  ٚتٟثٛد ؾسایى خٛد اغتفادٔ ٜیوٙٙدد اِثتد ٝزٚغدیٞ ٝساغدی دز ٌدصیٙؽ ایدٗ اغدتساتطی اش
غٛی وؿٛزٞایی ٕٞا٘ٙد رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٌ ٚسرػتاٖ  ٚاٚوسایٗ ود ٝتدسای ایزداد تدٛاشٖ ٚ
تأیٗ ٔٙاإّٛٞ ،ازٍ٘ ٜا ٜت ٝغسب زا دز دغتٛز واز خٛد لساز دادٜا٘دْ ،أُ اقّی تٛد ٜاغت
اش يسای زٚغی ٝحهٛز ایاالتٔتحد ٜآٔسیىا ٘ ٚات ٛزا دز لفماش ود ٝتدٚ ٝیدط ٜتٓدد اش 11
غپتأثس  2001ااصایؽ یاات ٝاغت دز تهاد تا ٔٙااّ  ٚأٙیت ّٔی خٛد ٔیدا٘د ٞ ٚس ٌ ٝ٘ٛتحدَٛ
غیسٔتسلث ٝدز لفماش ؾٕاِی زا ٔػاٚی تا خدؾٝداز ؾدٖ تٕأیت ازندی خدٛد ٔدیدا٘دد شیدسا ایدٗ
ًٔٙمٕٟٔ ٝتسیٗ وا٘اَ ازتثايی زٚغدی ٝتدا دزیدای آشاد اغدت  ٚتد ٝيدٛز يثیٓدی ؾداٜزا ٜازتثدايی
اغتساتطیىی ایٗ وؿٛز ٔیتاؾد
تس ایٗ ٔثٙا غٛاَ اقّی ایٗ ٔماِ ٝایٗ اغت و ٝزاٜحُ زٚغی ٝتدسای رّدٌٛیسی اش حهدٛز
ٌػتسدْٛ ٜأّی وٙٔ ٝااّ حیاتی زٚغی ٝزا تٟدیدد ٔدیوٙدد چیػدتا ایدٗ ٔماِد ٝدز قددد اغدت
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ای ٍٝ٘ٛٙت ٝایٗ غٛاَ رٛاب دٞدو ٝتا تٛر ٝت ٝإٞیدت تداالی لفمداش تدسای زٚغدی ٚ ٝتدا تٛرد ٝتدٝ
ایٗو ٝزٚغی ٝدز ؾسایى ردید تٛاٖ حرف  ٕٝٞزلثا زا اش ْسق ٝغیاغی آغیای ٔسودصی  ٚلفمداش
٘دازد ،غیاغت  ٚتاحیسٌرازی زٚغی ٝت ٝغٕتی خٛاٞد زات ود ٝزاٞثسدٞدای زلثدا تد٘ ٝتدایذ ٔدٛزد
ا٘تُازؾاٖ ٘سغد دز ایٗ شٔی ٝٙزٚغی ٝغٓی ٔیوٙدد اش ٔٛلٓیدت تستدس التكدادی ،غیاغدیُ٘ ،دأی
خٛد دز رٟت وٙتسَ زاتاز  ٚغیاغت خازری رٕٟٛزیٞای لفمداش تٟدسٜتدسدازی ٕ٘ایدد  ٚشٔیٙدٝ
تهٓیف حهٛز لدزتٞایی ٕٞچ ٖٛآٔسیىا ٘ ٚات ٛزا اسا ٓٞآٚزد
زٍیکسد زٍسيِ بِ آسياي هسکصي ٍ قفقاش
زٚغیٕٛٞ ٝاز ٜیده لددزت تدصزي تدٛد ٜاغدت  ٚاش ٍٙٞدأی ود ٝدز لدسٖ  ،15دازای دِٚتدی
ٔتٕسوص ٌسدید ،تػّى تس ٔٙايك پیسأ٘ٛی خٛد زا اش اٞداف خٛد تٓییٗ ٕ٘ٛد ؾدسایى ضئٛپّیتیده زٚغدی،ٝ
ْدْ ٚرٛد لدزتٞای ٓٞيساش دز ًٔٙمد ٚ ٝندٓف لددزت ٞدای ٔحّدی ٕٞد ٝاش ٚرد ٜٛتدازش تٕایدُ تدٝ
تٛغٓٝيّثی اش يسف زٚغی ٝتٛد پع اش تؿىیُ اتحاد رٕاٞیس ؾدٛزٚی ،زٞثدساٖ ایدٗ وؿدٛز تد ٝغدسْت
دزیااتٙد و ٝرٕٟٛزیٞای پیسأ٘ٛی زٚغی ٝاش إٞیت تاالیی دز غیاغدت خدازری ایدٗ وؿدٛز تسخدٛزداز
ٔیتاؾٙد  ٚاش تٓد أٙیتی  ٚاغتساتطیىی ٘فٛذ ت ٝایٗ رٕٟٛزیٞدا ٔداّ٘ ٘فدٛذ لددزتٞدای زلیدة  ٚدؾدٕٗ
ٔیؾٛد دز ٕٞیٗ زاغتا ٍ٘سؼ ٘ػثت ت ٝلفماش تا حػاغیت تیؿدتسی د٘ثداَ ٔدیٌسدیدد شیدسا لفمداش ٔحدُ
تسخٛزد  ٚچاِؽ لدزتٞای زلیة تٛد اش ایٗزٔ ٚػىٕٛٞ ٛاز ٜتسای ایٗ ًٔٙمد ٝود ٝاش یده غدٔ ٛحدُ
ت لی ٔٙااّ آٖ تا ایساٖ  ٚاش غٛی دیٍس تا تسوی ٚ ٝغایس لدزتٞای تصزي ازٚپدایی تدٛد ،إٞیدت شیدادی
لائُ تٛد ٜاغت )(Caspian stadies.com, 2010/ 05/30

پع اش اسٚپاؾی ؾٛزٚی ٘یص ایٗ إٞیت تٙیادیٗ  ٚاغتساتطیه ٓٞچٙاٖ ٘ػثت تد ٝآغدیای
ٔسوصی  ٚلفماش حفٍ ٌسدید  ٚزٚظٞا وٚ ٝاْداز یه ا٘دیؿد ٝتدازی ی  ٚاغدتساتطیه دز لثداَ
ایٗ ًٔٙم ٝتٛد٘د٘ ،تٛا٘ػتٙد اش غیسٌ ٜرؾتٌٝاٖ دغت تسداز٘د تحٛالت غیاغی پدع اش اسٚپاؾدی
ؾٛزٚی ٘ؿاٖ ٕ٘یدٞد و ٝدز اِٛٚیتٞای غیاغتٕدازاٖ ٔػى ٛدز ٍ٘دسؼ تد ٝآغدیای ٔسودصی ٚ
لفماش تغییساتی ایزاد ؾدد ٜتاؾدد شٔدا٘ی ود ٝدز غداَ  1992اغدتساتطی ردیدد زٚغدی ٝتددٚیٗ
ٌسدید ،حٛش ٜرغساایایی ؾٛزٚی غاتك تْٛٙ ٝاٖ ْسقٙٔ ٝدااّ ّٔدی زٚغدی٘ ٝداْ تدسد ٜؾدد تددیٗ
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تستیة ٔؿاٞدٔ ٜیؾٛد و ٝایٗ وؿٛز تٝزغٓ ٔؿى ت داخّی اساٚاٖ ٔ ٚؿدى ت التكدادی ودٝ
داؾت ت ٝوؿٛزٞای اغتم َیاات ٝاش پیىس ٜاتحاد رٕاٞیس ؾٛزٚی تٙٔ ٝصِٔ ٝیساث ٌرؾت ٝپسالتداز
خٛد ٔیٍ٘سیػت غیاغتٕدازاٖ زٚظ تٓد اش ٌرؾت غاَٞا اش اسٚپاؾی ؾدٛزٚی ٙٞدٛش حهدٛز
التكادی یا ُ٘أی دِٚتٞای غستی دز وؿٛزٞای ًٔٙم ٝآغیای ٔسوصی  ٚلفماش زا تسٕ٘یتاتٙدد ٚ
دز تٕاْ ٔٓادالت غیاغی  ٚزٚاتى التكادی ًٔٙمٝای خٛد زا ذی٘فّ  ٚغٟیٓ ٔیپٙداز٘د ٔمأدات
زٚغی ٝدز رسیاٖ ٔراوسات قّح تازٞا پیؿٟٙاد اغتمساز ٘یسٞٚای ُ٘دأی خدٛد زا دز ًٔٙمدٔ ٝدٛزد
ٔٙالؿًٔ ٝسح وسدٜا٘د  ٚدز ایٗ زاغتا حتی ٌسٜٞٚدایی دز زٚغدی ٝآداَ ٔدیتاؾدٙد ود ٝخٛاغدتاز
تزدید حیات ُ٘اْ وٕ٘ٛیػتی  ٚتاشٌؿت ت ٝدٚزاٖ التداز اتحاد رٕاٞیس ؾٛزٚی ٞػتٙد (ٚاحدی
 ،1373ـ )257چْ ٝأّی ٔیتٛا٘د زاتازٞای ایٗ چٙیٙی اش را٘ة زٚغی ٝزا تٛنیح دٞد
دز ایٗ شٔی« ٝٙتٔٛاظ ٌٔٛازت» 1تا اؾاز ٜت ٝغیاغت خازری زٚغی ٝتس ایٗ تاٚز اغت ودٝ
دِٚتٕسداٖ وسّٔیٗ ٛٙٞش ٍ٘سؾی ٚالّ ٌسایا٘ ٝت ٝغیاغت خازری ُ٘ ٚاْ تیٗإِّدُ داز٘دد  ٚدِیدُ
ایٗ أس زا غیًسٛٞ ٜیت ضئٛپّیتیىی تس غیاغت خازری ایٗ وؿٛز ٔیدا٘د دز حمیمت ،زٚغی ٝتٝ
ٚاغً ٝایٗ ًٔٙك ضئٛپّیتیه خٛد زا یه لدزت تصزي  ٚاتسلدزت آیٙدُ٘ ٜداْ تدیٗإِّدُ تّمدی
ٔیوٙد  ٚحانس ٘یػت اش رایٍا ٜدٔٚی دز ایٗ ُ٘اْ تسخٛزداز ؾدٛد «رفدسی ٔدا٘ىٛف»٘ 2یدص تدا
اؾاز ٜت ٝایٗ ٚیطٌی تٙیادیٗ غیاغت خازری زٚغیٌ ،ٝسایؽ غاِدة  ٚتدازش وؿدٛز زٚغدی ٝزا تدٝ
ایفای ٘مؽ یه لدزت تصزي ٔػتمُ دز ُ٘اْ رٟا٘ی ٔدیدا٘دد ود ٝاغاغدان وٙتدسَ آٖ دز اختیداز
تٓدادی اش لدزتٞای تصزي دیٍس اغتٟ٘ ٝ٘ ،ادٞای چٙد ّٔیتی ٙٞ ٚزازٞای تیٗإِّّی  ٚایؿداٖ
اناأ ٝیوٙد و ٝایٗ ٌسایؽ دز دِٚت پٛتیٗ تػیاز لٛیتس ؾد ٜتٛد (لٛاْ ،1387 ،ـ)20
د ز ایٗ شٔی ٝٙت ٝغد ٙسا٘ی غداال٘ٚ ٝالدیٕیدس پدٛتیٗ دز ٔزٕدّ اددزاَ دز غداَ  2006اؾدازٜ
ٔیؾٛد وٚ ٝی دز ایٗ غ ٙسا٘ی اْ ْ وسدٔ« :ا تاید آؾىازا تدا٘یٓ ودٔ ٝػدلِٛیت خًیدس حفدٍ حثدات
رٟا٘ی تس ْٟد ٜلدزتٞای تستس رٟا٘ی خٛاٞد تٛد لدزتٞایی و ٓٞ ٝدازای تػّیحات اتٕدی ٞػدتٙد
ٞ ٚدٓ اش اٞدسْٞددای لدزتٕٙدد ٘فددٛذ غیاغدی تسخٛزداز٘ددد» «آِدٗ ِیدٞ 3» ٙددٓ تدا اؾدداز ٜتد ٝزٚیىددسد
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ٚالّ ٌسایی زٚغی ٝت ٝغیاغت خازری ُ٘ ٚاْ تیٗ إُِّ تس ایٗ تاٚز اغت و ٝتدا تٛرد ٝتد ٝایدٗودٝ
پٛتیٗ اش ٔأٛزاٖ غاتك «ن ي ب» تٛد ٚ ٜتدا تٛرد ٝتد ٝغدٛاتك أٙیتدی ود ٝدازد ،تٛا٘ػدت ٝاغدت
٘ ثٍاٖ غیاغی ٓٞاىس خدٛد زا دز ٞدسْ تكدٕیٌٓیدسی غیاغدت خدازری زٚغدی ٝلدساز دٞدد اش
ٕٞیٗز ٚزٚغی ٝوٛٙی ٍ٘سؾی ٚالٌّسایا٘ٝتس اش ٔٙفٓت  ٚلدزت زٚظ دز ُ٘اْ تیٗإِّدُ دازد اش
ُ٘س «تٛت٘ 1»ِٛٛیص ٚزٚد ایٗ ااساد ت ٝغاختاز تكٕیٌٓیسی غیاغدت خدازری زٚغدیٛٔ ٝردة ؾددٜ
اغت دِٚت ایٗ وؿٛز ٘ػثت تٛٔ ٝنْٛات ٔ ٟٓتیٗإٍُِّ٘ ،سؼ أٙیتی ْٕیكتسی داؾدت ٝتاؾدٙد
 ٚایٗ ٍ٘سؼ أٙیتی زٚغی ٝحتی تد ٝحدٛش ٜالتكداد ایدٗ وؿدٛز ٞدٓ تػدسی یااتد ٝاغدت (ٕٞداٖ،
ـ)21
تا ٚرٛد ایٗ ٍ٘سؼ دز غیاغت خدازری زٚغدی ٝدز دٚزاٖ زیاغدت رٕٟدٛزی ٚالدیٕیدس
پٛتیٗ  ٚتا تٛر ٝت ٝتٕسوص لدزت وسّٔیٗ  ٚزؾد چؿٍٕیس دزآٔدٞای حاقدُ اش ا٘دسضی ،زٚغدیٝ
تاز دیٍس تٛا٘ػتٛٔ ،لٓیت تیٗإِّّی خٛد زا تحىیٓ ٕ٘اید  ٚتا ٘ٛغاشی قدٙایّ ُ٘دأی  ٚإْداَ
٘فٛذ تیؿتس دز ٔٙايك پیسأ٘ٛی ت ٝلدزت تصزي  ٚتاحیسٌراز دز غیاغت تیٗإُِّ تثددیُ ؾدٛد اش
ُٔٙس ایٗ زٚیىسد ٞس چ ٝلدزت ّٔی زٚغی ٝااصایؽ ٔییاتد تس ندسیة زلاتدت  ٚزٚیدازٚیی ایدٗ
وؿٛز تا غایس لدزتٞای تصزي تٚٝیط ٜایاالت ٔتحد٘ ٜیص ااصٚدٔ ٜیؾٛد تس اغاظ ایدٗ تحّیدُ،
زلاتت زٚغی ٚ ٝآٔسیىا دز خكٛـ ٔػائُ ًٔٙمدٝای  ٚرٟدا٘ی اش دٚز ٜد ْٚزیاغدت رٕٟدٛزی
پٛتیٗ پع اش یه دٚزٕٞ ٜىدازی ٘دأٛاك تدا آٔسیىدا دز آغدیای ٔسودصی (تدٚ ٝاغدً ٝحٕد ت
تسٚزیػتی 11غپتأثس  )2001آغاش ؾد (ٕٞاٖ ،ـ )15تدیٗ تستیة زاتداز زٚغدی ٝدز ٔٙدايك
پیسأ ٖٛخٛد اش ایٗ دیدٌا ٜلاتُ لاتُ تسزغی اغت "خدازد ٘صدیده" 2تدسای غیاغدتٕدازاٖ زٚغدیٚ ٝ
تٚٝیط ٜؾ ف پٛتیٗ تْٛٙ ٝاٖ یه ٔٙثّ الثداَ  ٚتسلدی ٘ ٚفدٛذ غیاغدی دز زاغدتای ٍ٘داٚ ٜالدٌّسایا٘دٝ
زٚغی ٝتد ٝؾدٕاز ٔدیزٚد آ٘چد ٝدز ایدٗ شٔیٙدٔ ٝػدّٓ اغدت ،دوتدسیٗ غدٙتی ٔػدىٔ ٛتداحس اش ؾدسایى
ضئٛپّیتیه ٚیط ٜایٗ وؿٛز اغت  ٚایٗ ٔٛلٓیت ضئٛپّیتیده ٍ٘ ٚدا ٜغدٙتی زٚغدی ٝاغدت ودٛٔ ٝردة
ایزاد تفىسی اغتساتطیه دز تیٗ ٘ ثٍاُٖ٘ ،أیاٖ  ٚغیاغتٕدازاٖ زٚغی ٝؾد ٜاغت ٛٙٞ ٚش ٞدٓ تػدیاز
. Bobolo
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. Near Abroad

2

 /977فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  07تابستان 9836

لٛی  ٚپاتسرا اغت یىی اش تفىسات اغدتساتطیىی ایدٗ وؿدٛز دز زاغدتای زٚیىدسد غدٙتی زٚغدی ٝتدٝ
ٔحیى آؾفت ٝرٛٙب خٛد اغت غیاغتٕدازاٖ زٚغی ٝت ٝایٗ ًٔٙم ٝتدْٙ ٝدٛاٖ یده ٔٙثدّ الثداَ  ٚتسلدی
غیاغددی ٍ٘ددأ ٜددیوٙٙددد (ْصتددی ،1383 ،ـ ) 85تٙدداتسایٗ ٔػددى ٛایددٗ ًٔٙمدد ٝزا حددٛشٙٔ« ٜددااّ
حیاتی»1خٛد ٔیدا٘د  ٚتأیٗ أٙیت  ٚحفٍ حثات غیاغی  ٚالتكادی وؿٛزٞای ایٗ ًٔٙمد ٝتدسای
آٖ إٞیت تػیازی دازد ت ٝایٗ تستیة زٚغی ٝتسای خٛد «ٔػلِٛیت أٙیتی ٚیط »ٜلائُ اغت حتدی
ٍ٘٘ ِٛا ٜزٚغی ٝت ٝایٗ ٔٙايك تاْج خّك ٔف ْٟٛردید دز غیاغت أٙیتی زٚغی ٝؾد ٜاغت ،یٓٙدی
«آییٗ ٔ٘ٛسٚئ ٝزٚغی» و ٝتس اغاظ ایٗ ٔف ْٟٛزٚغی ٝ٘ ٝتٟٙا دیٍساٖ زا اش دخاِت دز ایدٗ ٔٙدايك
تاش ٔیدازد تّى ٝحك ٔداخّ ٝتسای خٛد زا دز رٕٟٛزی ٞای تاش ٜاغتم َ یاات ،ٝتدس اغداظ ٔٙدااّ
ٚیط ٜخٛد ٔحفٔ ٌٛیدازد اش دیدٌأ« ٜایىُ زیٛویٗ» 2رٕٟٛزیٞای تاش ٜاغتم َ یااتد ٝتدسای
زٚغدی ٝدزغدت ٔا٘ٙدد وؿددٛزٞای حدٛش ٜوازائیدة ٞػددتٙد ود ٝشیدس غددًّ ٝآٔسیىدا لدساز داز٘ددد
(احٕدیاٖ  ٚغ ٔی  ،1388ـ)9
زٚغی ٝتا ات اذ غیاغت «خازد ٘صدیه» و ٝت ٝآٖ اؾاز ٜؾد دزقددد اغدت لددزتٞدای
اسأًٙم ٝای زا اش آغیای ٔسوصی  ٚلفماش و ٝشٔا٘ی اش ُ٘س تدازی ی ردص ٔٙدايك تحدت ٘فدٛذ ایدٗ
وؿٛز تٛدٜا٘د ،دٚز وٙد (ؾیساشی ،1383 ،ـ )93حػاغیت اغتساتطیه لفماش تدسای زٚغدیٝ
زا ٔیتٛاٖ دز ٘مؽ حیاتی ایٗ ًٔٙم ٝدز تما  ٚلدزتیداتی آٖ ٕٞ ٚچٙدیٗ رٙثدٞٝدای التكدادی ٚ
ا٘سضی رػتز ٛوسد تسزغی اغتساتطیٞای زٚغی ٝدز لفماش زا ٔیتدٛاٖ دز زاغدتای غیاغدتٞدای
و ٖ زاٞثسدی آٖ دز غیاغت خدازری لّٕدداد ٕ٘دٛد ( )karami, 2005, P.17ودٞ ٝدس ٌ٘ٛدٝ
تحدد َٛغیاغددی خددازد اش وٙتددسَ ٔػددى ،ٛأٙیددت ّٔددی آٖ زا تحددتتدداحیس لددساز خٛاٙٞددد داد
رٟددتٌیددسیٞددای ٔ تّددف رٕٟددٛزیٞددای لفمدداش  ٚااددصایؽ ٔؿددى ت غیاغددی  ٚلددٔٛی دز
رٕٟٛزیٞای ٞفتٌا٘ ٝرٛٙتی ایٗ وؿٛز ُ٘یس داغػتاٖ ،ایٍٛٙؼ ،اٚغدتیای ؾدٕاِی ،واتازدٞدا،
تاِىازٞا ،لسٜچای  ٚچچٗ تس إٞیت لفماش دز ٔمایػ ٝتا غدایس ت دؽٞدای ؾدٛزٚی غداتك ،تدسای
ٔػى ٛااصٚد ٜاغت (ؾیساشی ،1383 ،ـ )100ت ٝاذْاٖ تػدیازی اش وازؾٙاغداٖ  ٚتحّیٍّدساٖ

. Vital Interest
. Maikel Roukin
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وٙتسَ ایٗ ًٔٙم ٝازتثاو ٔػتمیٕی تا آیٙد ٜایدٗ وؿدٛز دازد  ٚتهدٓیف ٘فدٛذ آٖ دز ایدٗ حدٛش،ٜ
ٔٛرددة دٚزی تیؿددتس رٕٟددٛزیٞددای ٔػددتمُ ٔؿددتسن إِٙددااّ اش ٔػددى ٚ ٛتؿدددید تٕددای ت
رداییيّثا٘ ٝدز ادزاغی ٖٛزٚغی ٝخٛاٞد تٛد
ٔسٚز زاتازٞای غیاغت خازری زٚغدی ٚ ٝزٚیىسدٞدای أٙیتدی ایدٗ وؿدٛز دز خدازد
٘صدیه  ٚتٚ ٝیط ٜدز لفماش حاوی اش اغتٕساز تا حدٚد ٔتٓادَ ؾد ٜدیدٌاٜٞای غٙتی  ٚأٙیتی ایٗ
وؿٛز اغت ٚالٓیتٞایی چ ٖٛحهٛز دز اهای ضئ ٛزاٞثسدی خاـ ،احػاظ ٘اأٙی تدازی ی ٚ
اس ًٙٞاغتساتطیه  ٚزاٞثسدی ایٗ وؿٛز ٕٞچٙاٖ تاحیس پایدازی تس خٛد آٌاٞی ٘ ثٍاٖ زٚغی
 ٚتكٕیٓ ٌیسی آ٘اٖ دز غیاغت خازری زٚغی ٝدز ایٗ ٔٙايك دازد چٙا٘ى ٝتحّیٍّدساٖ ٔٓتمد٘دد
و ٝپٛتیٗ ٕٞچٙاٖ تا ذٙٞیتٞای دٚز ٜؾٛزٚی تا ایدٗ وؿدٛزٞا تٓأدُ ٔدیوٙدد  ٚتددیٗ تستیدة
زٚغی ٝتٞ ٝس حسوت  ٚزٚیددادی دز ایدٗ ًٔٙمد ٝتد ٝدیدد ٜحػاغدیت خٛاٞدد ٍ٘سیػدت  ٚغدٓی
خٛاٞد وسدْٛ ،أّی زا و ٝدز زاغتای اٞداف زٚغی ٝدز ایٗ ًٔٙمٔ ٝاّ٘ ایزاد ٔیوٙٙد اش غدس زاٜ
خٛد تسدازد  ٚیا حدالُ وٓ زً٘ غاشد
زًٍد سياست خازجی جوَْزيّاي قفقاش
تُٙیٓ زٚاتى تا لدزتٞای ًٔٙمٝای  ٚاسأًٙمدٝای اش رّٕد ٝزٚغدی ٝیىدی اش ٔٛندْٛات
ٔ ٟٓدز زٚاتى خازری دِٚت ٞای آغیای ٔسوصی  ٚلفماش پدع اش اغدتم َ تدٛد ٜاغدت دز ایدٗ
خكددٛـ اغددتساتطی ایددٗ وؿددٛزٞا اش یىدددیٍس ٔتفدداٚت تددٛد ٜاغددت تسخددی اش وؿددٛزٞا ٔا٘ٙددد
تاریىػتاٖ  ٚلصالػتاٖ غیاغت ٕٞىازی ٍٕٞ ٚسایی تا ٔػدى ٛزا تٓمیدة ودسدٜا٘دد ،وؿدٛزٞایی
ٔا٘ٙد ٌسرػتاٖ  ٚرٕٟٛزی آذزتایزاٖ غیاغت ٕٞىازی تا غدسب زا دز دغدتٛز وداز خدٛد لدساز
دادٜا٘د  ٚوؿٛزی ٔخُ تسوٕٙػتاٖ ،غیاغت تیيسای دز ًٔٙم ٝزا ات اذ ٕ٘ٛد ٜاغت؛ وؿدٛزٞایی
ٔا٘ٙد اشتىػتاٖ  ٚلسلیصغتاٖ دز دٚزٜٞایی تا تٛر ٝت ٝؾسایى وؿٛز خٛد ًٙٔ ٚمٌ ٝدا ٜاش غیاغدت
 ٓٞپیٕا٘ی تا غسب  ٚدز ٔمايٓی دیٍس اش غیاغت ٘صدیىی تا زٚغی ٝپیسٚی وسدٜا٘د تدیٗ تستیدة
اغت و ٝوؿٛزٞای آغیای ٔسوصی  ٚلفماش ت ٝدِیُ ٔؿى ت  ٚدغدغٞٝدای أٙیتدی  ٚتدُٙٔ ٝدٛز
تأیٗ ٔٙااّ خٛد دز ْسقٞٝای ٔ تّف غیاغی ،التكادی  ٚأٙیتی ٕٛٞاز ٜاش اغدتساتطی «اتحداد ٚ
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ائت ف» تسای تیؿی ٝٙوسدٖ ٔٙااّ خٛد اغتمثاَ وسدٜا٘د ت ٝدِیُ ٔ حُات أٙیتدی  ٚالتكدادی تدٝ
ٚیط ٜتسظ اش غًّ ٝزٚغی ٝغثة ؾد ٜاغت تسخی اش ایٗ وؿٛزٞا تسای ایزاد تٛاشٖ ٕٛٞازٍ٘ ٜداٜ
ت ٝغسب زا دز دغتٛز واز غیاغت خازری خٛد لساز دٙٞد آ٘چ ٝدز ایٗ را ٔٛزد تٛرٔ ٝیتاؾد،
ؾدت  ٚنٓف ٍ٘ا ٜت ٝغسب اش غٛی ایٗ وؿٛزٞا ٔیتاؾد تسخی اش آٟ٘ا زٚیىسد ٞدٓپیٕدا٘ی تدا
غددسب زا د٘ثدداَ ٔددیوٙٙددد  ٚتسخددی دیٍددس اش ٔصیددتٞددای التكددادی غددسب تٟددسٔ ٜددیتس٘ددد
(ٚاُْی(،اِف)،1388،ـ)4
حتی ایٗ دغدتٝتٙددی داخدُ دٚاشد ٜوؿدٛز ْهد ٛوؿدٛزٞای ٔػدتمُ ٔؿدتسن إِٙدااّ ٘یدص
ٔؿاٞدٔ ٜیؾٛد  ٚدز ایٗ غاشٔاٖ وؿدٛزٞا تد ٝدٌ ٚدس ٜٚتمػدیٓ ٔدیؾدٛد ٌدس ٜٚا َٚودٔ ٝتؿدىُ اش
ت زٚظ ،ازٔٙػتاٖ ،لصالػتاٖ ،لسلیصغتاٖ  ٚتاریىػتاٖ ٔیتاؾٙد ،يسادداز ٔػدى ٚ ٛتحدت وٙتدسَ ایدٗ
وؿٛز ٞػتٙد ٌ ٚس ٜٚد ْٚو ٔ ٝاِف غدًّ ٝودسّٔیٗ تدٛد ٚ ٜاش حٕایدت غدسب تسخٛزداز٘دد ،ؾدأُ
وؿٛزٞای آذزتایزاٌٖ ،سرػتاٖ ،اٚوسایِٗٛٔ ،داٚی  ٚاشتىػدتاٖ ٔدیؾد٘ٛد ود ٝدز ٌدٛاْ ْهدٛیت
داز٘د اِثت ٝاشتىػتاٖ پع اش ٚل ِٛا٘م ب ٞای زٍ٘دی دز ًٔٙمد ٝتغییساتدی دز ٔٛاندّ خدٛد ٘ػدثت تدٝ
غسب داد ٜاغت اش دیدٌا ٜدِٚتٞای ٌس ٜٚد ،ْٚزٚغی٘ ٝمؽ تستسیيّثی دز ًٔٙم ٝتاشی ٔدیوٙدد ٚ
ایٗ دِٚتٞا ٔٓتمد٘د و ٝزٚغی ٝدز ایزداد تحدساٖٞدای ًٔٙمدٝای  ٚلدٔٛی دز ِٔٛدداٚیٌ ،سرػدتاٖ ٚ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ دخاِت داؾت ٝاغت (ٚاُْی ( 1388اِف) ـ )12ایٗ أس ٌسایؽ ت ٝغدسب
تٚ ٝیط٘ ٜات ٛزا دز ایٗ وؿٛزٞا ت ٝد٘ثاَ داؾت ٝاغت
ایٗ ٌسایؽ تٚ ٝیط ٜدز ٔیاٖ ٌسرػدتاٖ  ٚرٕٟدٛزی آذزتایزداٖ تد ٝؾدىُ ٌػدتسدٜتدسی
ٔؿاٞدٔ ٜیؾٛد دز حاِی و ٝدز ایٗ د ٚوؿٛز تٕایُ وٕتسی تدٌ ٝػدتسؼ زٚاتدى تدا زٚغدی ٝتدٝ
چؿٓ ٔیخٛزد ،أا زٚاتى ٘صدیىی تا وؿٛزٞای غستی  ٚتٚٝیط٘ ٜداتٚ ٛردٛد دازد ٌسرػدتاٖ تدٝ
ْٛٙاٖ دزٚاشٚ ٜزٚدی لفماش  ٚحػاظتسیٗ ت ؽ آٖ اش ٌػدتسؼ ٘دات ٚ ٛالددأات ردیدد آٖ تدٝ
ٌسٔددی اغددتمثاَ ٔددیوٙددد  ٚآٖ زا اش ٞددس ِحدداٌ ًٔٙثددك تددا ٔ ٙدااّ خددٛد ٔددی تیٙددد تاویددد ادٚازد
ؾٛازد٘ادش ٜزئیع رٕٟٛز غاتك ایٗ وؿٛز ت٘ ٝاوازآٔدی غیػتٓ أٙیتدی ٔٛردٛد رٟدا٘ی ،اقدساز
ٚی تس ِص ْٚتزدید ُ٘س دز غاش  ٚوازٞای ٔٛرٛد تدسای تسلدسازی قدّح رٟدا٘ی ،حدُ ٔٙالؿدات
رٟا٘ی تا اغتفاد ٜاش شٚز ،اَٟازات قسیح ٚی ٔثٙی تس ایٗو٘ ٝمؿٞ ٝای ٔٛرٛد رٟا٘ی ٔتٙاغة تا
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ؾسایى ر ًٙغسد تٟید ٝؾدد ٚ ٜاوٙد ٖٛد٘یدا چٟدس ٜردیددی یااتد٘ ٚ ٝیاشٔٙدد ٘مؿدٞٝدای تداشٚ ٜ
ٚالٌّسایا٘ ٝدیٍسی اغت  ٚتّمی ٚی اش ٘ات ٛتْٛٙ ٝاٖ ٘یسٚیی و ٝلادز اغت قّح زا دز ٞدس ٘مًدٝ
اش شٔیٗ و ٝت ٛاٞد ٔػتمس ٕ٘ایدٛٔ ،ید دیدٌاٌ ٜسرػتاٖ ٘ػثت تدٌ ٝػدتسؼ ٘دات ٚ ٛتس٘أدٞٝدای
٘ٛیٗ آٖ اغت ( ٔؿفمی ،1383 ،ـ)42
ایٗ دیدٌا ٜدز دٚز ٜآّی  ٚاش شٔاٖ زٚی واز آٔدٖ غاواؾٛیّی تٓدد اش ا٘مد ب زش لدٛیتدس
ؾدٌ ٚ ٜسرػتاٖ غ ت ت ٝد٘ثاَ آٖ اغت تا تا ٌػتسؼ ٕٞىازیٞا  ٚحتدی ْهدٛیت دز ٘دات ٚ ٛلدساز
ٌساتٗ شیدس چتدس حٕدایتی آٖ ٔٛاش٘دٝای اش لددزت زا دز ٔماتدُ زٚغدی ٚ ٝحٕد ت ایدٗ وؿدٛز ّْیدٝ
ٌسرػدددتاٖ تدددٚ ٝردددٛد تیددداٚزد  ٚتٟدیددددات زٚغدددی ٝزا تدددسای ایدددٗ وؿدددٛز ودددٓ ز٘دددً غددداشد
) (Alberto Priego,2008,p.5حتددی شٔددا٘ی وددْ ٝهددٛیت د ٚوؿددٛز ٌسرػددتاٖ  ٚاٚوددسایٗ دز
٘ؿػت زٞثساٖ ٘ات ٛدز آٚزیُ  2007پریسات٘ ٝؿد ،زٞثساٖ ٌسرػتاٖ  ٚاٚودسایٗ زا ٔتداحس ٘ىدسد چدسا
و ٝغاواؾٛیّی ایٗ ٘ؿػت زا یه پیسٚشی تسای ٌسرػتاٖ تٛقیف وسد ٌ ٚفدت « :تدا ٘فدٛذ آٔسیىدا
دز آیٙد٘ ٜصدیه ایٗ د ٚوؿٛز اش اْهای ایٗ پیٕاٖ خٛاٙٞد ؾدد» ٚی ٞدٓچٙدیٗ تد ٝغیاغدت وٙد٘ٛی
ٌسرػتاٖ دز تٕایُ ت ٝغسب اؾاز ٜوسد ٌ ٚفت« :اش الداْ ٞای تازی ی ٔدا زٚیىدسد تد ٝغدسب اغدت،
ایٗ ا٘ت اب ٘ ٝتٟٙا ا٘ت اب ٔا تّى ٝا٘ت اب ارداد ٔا اغت » (خیسی ،1387 ،ـ) 39
آ٘چٔ ٝػّٓ اغت اِٛٚیت ٌسرػتاٖ تٕٞ ٝىدازی ُ٘دأی تدا تسوید ،ٝآٔسیىدا ،وؿدٛزٞای
ْهٌٛ ٛاْ ٘ ٚاتٔ ٛیتاؾد  ٚتٕاْ ت ؼ ایٗ وؿٛز تسای زٚظ شدایی اغدت د ٚدٞد ٝالدداْٞدای
ندزٚغی ٌسرػتاٖ و ٝدز زاغتای ٔٙااّ غسب  ٚتٚ ٝیط ٜآٔسیىا تٛدٜا٘د ،حىایت اش ایٗ ًّٔة
داز٘د تسخی اش ایٗ ٔٛازد ْثازتٙد اش:
 الداْٞای تثٓیمآٔیص ّٔ ٚیٌسایی ٌأػا خٛزدیا ّْید ٝرٕٟدٛزیٞدای خٛدٔ تداز  ٚتددٚیٗلا٘ ٖٛاغاغی ٌسرػتاٖ دز غداَ  1995دز شٔداٖ زیاغدت رٕٟدٛزی ؾدٛازد٘ادشْ ٚ ٜددْ
اؾاز ٜت ٝرٕٟٛزیٞای خٛد ٔ تاز دز تمػیٕات ادازی ٌسرػدتاٖ  ٚتدساٍ٘ی تٗ خؿدٓ ایدٗ
رٕٟٛزیٞا  ٚزٚغی،ٝ
 دز پیؽ ٌساتٗ غیاغت پیٛغتٗ ت ٝغاختازٞای یٛزز _ ٚآت ٘تیه،ٚ -زٚد ت ٝؾٛزای ٔؿازوت ازٚپا -آت ٘تیه،
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 پیٛغتٗ ت ٝيسح ٔؿازوت تسای قّح ٘ات،ٛ ٕٞىازی ٘صدیه تا غاشٔاٖ أٙیت ٕٞ ٚىازی ازٚپا، شٔیٝٙغاشی تسای ٌػتسؼ ٘ات ٛتًٙٔ ٝمة لفماش رٛٙتی، دْٛت اش ٘یسٞٚای ُ٘أی آٔسیىا تسای تاشغاشی  ٚتزٟیص ازتؽ ٌسرػتاٖ، تؿىیُ ٘یسٞٚای حااٍ قّح ٔؿتسن دز يسح ٌٛاْ تسای حفاَت اش ِِٞٝٛدای ا٘تمداَ ا٘دسضیت ٝغسب،
 ْهٛیت دز پیٕاٖ تساتٛشاٖ، تثٓیت  ٚاسٔا٘ثسدازی ٌسرػتاٖ اش غیاغت ٞای آٔسیىا  ٚاسا ٓٞوسدٖ شٔیٙد ٝحهدٛز ُ٘دأی ٚایصیىی آٔسیىا دز ٌسرػتاٖ،
 اْصاْ  200غستاش تْ ٝساق تدسای وٕده تد ٝائدت ف غدسب (أیدس احٕددیاٖ ْ ٚػدٍسی ،1388ـ)31

 پٙا ٜدادٖ ؾٛزؾیاٖ چچٙی ت ٝشْٓ ادْای ٔمأات، اؿاز تس زٚغیٔ ٝثٙی تس تًٓیُ وسدٖ پایٍاٜٞای ُ٘أی زٚغی ٝدز ٌسرػتاٖ ٚ-

دغتٍیسی ااػساٖ زٚظ ت ٝاتٟاْ راغٛغی دز  27غپتأثس  ٚ 2006دز پدی آٖ اخدساد
دیپّٕاتٞای زٚظ اش ایٗ وؿٛز ()Ashkelkitli,2008,p.74

 ٕٝٞایٗ ٔٛازد دز رٟت ت ٔ ٝايس ٜااتادٖ ٔٙااّ  ٚأٙیت زٚغی ٚ ٝدز زاغتای ٔٙااّ غسب
 ٚتٚٝیط ٜآٔسیىا تٛد ٜاغت
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٘یص ٕٞیٗ زٚی ٝزا د٘ثاَ وسد ٜاغت ایٗ وؿٛز ت ؼ ٔدیوٙدد تدا
ٕٞىازیٞای أٙیتی ُ٘ ٚأی خٛد زا تا رأٓد ٝوؿدٛزٞای ٔؿدتسنإِٙدااّ  ٚوؿدٛزٞای ًٔٙمدٝ
واٞؽ داد ٚ ٜدز ٔماتُ ٕٞىازیٞای أٙیتدی ُ٘ ٚدأی خدٛد زا تدا ٟ٘ادٞدای ُ٘دأی – غیاغدی ٚ
التكادی غستی ٌػتسؼ دٞد ایٗ وؿٛز ٘یص ٔا٘ٙد ٌسرػتاٖ تس ایٗ أدس ٔٓتمدد اغدت ود ٝأٙیدت
ایٗ وؿٛز شٔا٘ی تأیٗ خٛاٞد ؾد و ٝتا أٙیت ازٚپا  ٚغسب ادغداْ ؾدٛد ِدرا تد ؼٞدای تداوٛ
تسای پیٛغتٗ ت٘ ٝات ٚ ٛاتحادی ٝازٚپا ٕٞ ٚىازی ٞای ایدٗ وؿدٛز تدا آٔسیىدا دز ایدٗ زاغدتا ا٘زداْ
ٔیٌیسد (وإَی ،1383 ،ـ)77
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ٕٞچٙیٗ ت ؼ تسای پیٛغتٗ ت ٝغداختازٞای آت ٘تیدهْ ،هدٛیت دز پیٕداٖ ٔؿدازوت
تسای قّح ٘اتٕٞ ،ٛىازی دز چازچٛب ؾٛزای ٕٞىازی آت ٘تیه تدا ٘داتْ ،ٛهدٛیت دز ٔزٕدّ
پازِٕا٘ی ٘اتٕٞ ،ٛىازیٞای ا٘فسادی تا ٘ات ،ٛيسح ٔمأات ایٗ وؿٛز ٔثٙی تدس ا٘تمداَ پایٍدا ٜآٔسیىدایی
ایٙزسِیه اش تسوی ٝت ٝؾثٝرصیس ٜآتؿٛزاٖ ،خدسٚد اش پیٕداٖ أٙیدت دغدتٝرٕٓدی وؿدٛزٞای ٔػدتمُ
ٔؿتسنإِٙااّ دز غاَ  ،1999اْصاْ ٘یس ٚت ٝااغا٘ػدتاٖ ْ ٚدساقٕٞ ،ىدازیٞدای ُ٘دأی د ٚرا٘ثد ٝتدا
آٔسیىاْ ،هٛیت دز پیٕاٖ ٌٛاْْ ،هٛیت دز پیٕداٖ تساتدٛشاٖ ود ٝیده اتحداد ُ٘دأی غد ٝرا٘ثد ٝتدا
ٌسرػتاٖ  ٚتسوی ٝاغتٕٞ ،ىازی ٞای ٌػتسد ٜدز شٔیٙدٙٔ ٝداتّ ا٘دسضی تدا وؿدٛزٞای غستدی ٘ ٚحدٜٛ
ا٘تماَ ایٗ ٔٙاتّ (زندا ایدسٚشی ،1387 ،ـ٘ ٚ )144 -177یدص ٕٞددزدی ایدٗ وؿدٛز تدا اٞداِی
رٕٟٛزی چچٗ دز ر ًٙد ْٚچچٗ  ٚزٚغی (Ashkelkitil,2008,P.7) ٝاش ٔٛازدی اغت وٝ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ دز تهاد تا ٔٙااّ زٚغی ٚ ٝدز زاغتای ٔٙدااّ وؿدٛزٞای غستدی د٘ثداَ ودسدٜ
اغت
تا ایٗ حاَ تاو ٛدز غاَٞای اخیس دز ت ؼ تسای حفٍ ٘دْٛی غیاغدت خدازری ٔتدٛاشٖ
دز ًٔٙم ٝتٛد ٜاغت ت٘ ٝحٛی و ٝزٚاتى تا  ٕٝٞلدزتٞدای ًٔٙمدٝای  ٚاسأًٙمدٝای زا دز ؾدىُ
دٚغتا٘ ٝحفٍ ٕ٘اید شیسا ایٗ وؿٛز اش ُ٘س غیاغی ،أٙیتی  ٚالتكادی ٞددف ٔٙدااّ لددزتٞدایی
ٔیتاؾد و ٝلٛیتساش آٖ ٞػتٙد  ٚاٌس ایٗ وؿٛز ت ٝيٛز وأُ ت ٝغدٛی یىدی اش ایدٗ لددزتٞدا
ٔتٕایُ ؾٛد ٔ ،اِفتٞای لدزتٞای دیٍس زا تس ٔیاٍ٘یصا٘د تٙداتسایٗ رٕٟدٛزی آذزتایزداٖ دز
غاَٞای اخیس دز پی آٖ اغت و ٝاش ایٗ اسقت اغتفاد ٜوسد ٚ ٜاغتم َ خٛد زا حفدٍ ٕ٘ایدد ٚ
اِثت ٝت ٝؾىُ ٔٛامیتآٔیصی آٟ٘ا زا تس ّْی ٝیىدیٍس تاشی دٞد ٛٔ ٚاش٘د ٝلددزت زا حفدٍ ٕ٘ایدد
(حیدزی ،1382 ،ـ )146ایٗ رٟتٌیسی تٚ ٝیط ٜتٓد اش تسلسازی زٚاتدى تسوید ٚ ٝازٔٙػدتاٖ
ت ٝد٘ثداَ دیپّٕاغدی اٛتثداَ ،تحدساٖ اٚت ٔ 2008یداٖ زٚغدیٌ ٚ ٝسرػدتاٖ  ٚحّٕد ٝزٚغدی ٝتدٝ
ٌسرػتاٖ دز غیاغت خازری ایٗ وؿٛز تٚٝنٛح لاتُ ٔؿاٞد ٜاغت
أا دز ٔیاٖ وؿٛزٞای لفماش ،رٟتٌیسی غیاغت خازری ازٔٙػدتاٖ تدا ٌسرػدتاٖ  ٚرٕٟدٛزی
آذزتایزاٖ تفاٚت شیادی دازد ایٗ وؿٛز دازای زٚاتى ٚیطٜای تا ٔػى ٛاغت اش يسای اخدت ف ؾددید
ایٗ وؿٛز تا رٕٟٛزی آذزتایزاٖ دز ٔٛزد ًٔٙم ٝلسٜتأ غثة ؾد ٜاغت و ٝزٞثدساٖ ایدٗ وؿدٛز زٚاتدى
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٘صدیىی زا تا زٚغی ٝدز شٔیٞٝٙدای ٔ تّدف تسلدساز وٙٙدد (زحٕدا٘ی ،1383 ،ـ ٞ )205دس چٙدد ودٝ
ازٔٙػتاٖ دز غاَ  1994ت ٝتس٘أٔ ٝؿازوت تسای قّح ٘ات ٛپیٛغت ،ٝدز تس٘أدٕٞ ٝىدازی ا٘فدسادی تدا ٘داتٛ
ؾسوت داؾت ،ٝدز غاَ ٔ 2003یصتاٖ زشٔایؽ ٘ات ٛتٛدٕٞ ٚ ٜىازیٞای التكادی تدا ایداالت ٔتحدد٘ ٜیدص
داؾت ٝاغت و ٝاِثت ٝتیؿتس ٔستٛو تدٔ ٝحددٚدیت أىا٘دات ٔداِی زٚغدی ٚ ٝتحدساٖ التكدادی ایدٗ وؿدٛز
ٔستٛو ٔیؾد ،أا ٞیچٍا ٜایٗ وؿدٛز تدسای ْهدٛیت دز ٘دات ٛاَٟداز تٕایدُ ٘ىدسد ٜاغدت ْهدٛیت
ازٔٙػتاٖ دز پیٕاٖ أٙیت دغتٝرٕٓی ٘ؿاٖ ٔی دٞد ود ٝازٔٙػدتاٖ دز ٔٛندْٛات أٙیتدی تیؿدتس تد ٝؾدٕاَ
(زٚغیٍ٘ )ٝأ ٜیوٙد تا غسب دز ٚالّ یىدی اش دالیدُ ْددْ تٕایدُ ازٔٙػدتاٖ تدْ ٝهدٛیت دز ٘دات ٛایدٗ
ٔیتاؾد و ٝتٟدیدی اش را٘ة زٚغی ٝاحػاظ ٕ٘یوٙد آ٘چ ٝدز ازٔٙػتاٖ ٔیٌدرزدٔ ،تفداٚت تدا ؾدسایى
د ٚرٕٟٛزی دیٍس لفماش ٔیتاؾد شیسا ایٗ رٕٟٛزی ٓٞپیٕاٖ اغدتساتطیه زٚغدی ٝاغدت  ٚوٕدهٞدای
ُ٘أی ٔٛزد ٘یاش خٛد زا دز ٔٛالّ نسٚزی اش زٚغدی ٝدزیاادت ٕ٘دٛد ٜاغدت ٞ ٚدس شٔداٖ خًدسی ُ٘دأی
ازٔٙػتاٖ زا تٟدید وسد ،ٜزٚظٞا ٚاوٙؽ ٘ؿاٖ دادٜا٘د؛ ِرا ایٗ وؿٛز ت ٝاىس ردایٍصیٙی تزٟیدصات غیدس
زٚغی ٘یػت تزست ٝر ًٙلسٜتأ ٘ؿاٖ داد و ٝداؾتٗ پؿتیثا٘ی تػّیحاتی  ٚحٕایدتٞدای زٚغدی ٝدز ایدٗ
شٔی ٝٙدز زلٓ خٛزدٖ غس٘ٛؾت ر ًٙت٘ ٝفّ ایٗ وؿٛز تػدیاز وازغداش تدٛد ٜاغدت ( ایدسٚشی،1387 ،
ـ  )142-143تدیٗ تستیة لاتُ پیؽ تیٙی اغت و ٝغیاغت خدازری ازٔٙػدتاٖ دز غداَٞدای
آتی ٘یص دز زاغتای غیاغتٞای زٚغی ٝدز ًٔٙمد ٝرسیداٖ داؾدت ٝتاؾدد ایدٗ زٚیىدسد حددالُ تدا
شٔا٘ی و ٝتحساٖ لسٜتأ تس غیاغت خازری ایسٚاٖ غای ٝااىٙد ٜتاؾد ،لاتُ ٔؿداٞد ٜخٛاٞدد تدٛد
أا ٔؿ ف ٘یػت و ٝآیا شٔا٘ی و ٝتحساٖ لسٜتأ حُ ؾدٕٟٔ ٚ ٜتسیٗ دغدغ ٝأٙیتی ایدٗ وؿدٛز
زاّ ٌسدد  ٓٞ ٚچٙیٗ زٚاتى ایٗ وؿٛز تا رٕٟدٛزی آذزتایزداٖ  ٚتسوید ٝتٟثدٛد یاتدد ٘یدص ٕٞدیٗ
زٚاَ ادأ ٝخٛاٞد یاات
زٍسيِ ٍ سياست خازجی جوَْزي ّا
زٚغی ٝت ٝيٛز غٙتی لفماش زا حسیٓ أٙیتی  ٚحیاو خّٛت خٛد تّمی ٔیوٙد ٞ ٚیچٍ٘ٛدٝ
تٕایّی ت ٝحهٛز یه لدزت دیٍس تٚ ٝیط ٜآٔسیىا زا دز ایٗ ًٔٙم٘ ٝدازد؛ دز ٔماتُ آٔسیىا پدع
اش ٚلایّ  11غپتأثس  2001دز زاغتای تػى غًّ ٝأٙیتی خٛد دز غساغس رٟاٖ تٕایُ ت ٝإْداَ
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غیاغتٞای خٛد دز لفماش اغت (ٚاُْی(1388،ب) ،ـ )36ایزاد پایٍداٜٞدای ٔ تّدف دز
آغیای ٔسوصی تٓد اش  11غپتأثسٕٞ ، 2001ىازیٞای ُ٘أی تا رٕٟٛزیٞای لفماش تدٚ ٝیدطٜ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٌ ٚسرػتاٖ ،حٕایت  ٚپؿتیثا٘ی اش ٚل ِٛا٘م بٞای زٍ٘یٗ دز وؿدٛزٞای
ٌسرػتاٖ ،اٚوسایٗ ،لسلیصغتاٖ ت ٝتستیة دز غاَٞای  2005 ٚ 2004 ،2003تا ٞددف زٚی
واز آٔدٖ زضیٓٞدای دٔٛوساتیده  ٚيسادداز غدسب  ٚتهدٓیف زٚغدی ٝقدٛزت ٌسادت (أیدس
احٕدیاٖ ْ ٚػٍسی ،1388 ،ـ)33
ا ش يسای يسح ٔٛنٌ ِٛػتسؼ ٘ات ٛت ٝؾسق ودٕٔ ٝىدٗ اغدت دز آیٙدد ٜتدا ادتح وأدُ
لفماش  ٚخسٚد آٖ اش دغت زٚغیٕٞ ٝسا ٜتاؾد تسای زٚظٞا تػیاز ٍ٘ساٖوٙٙدد ٜاغدت؛ ٕٟٔتدس اش
آٖ اؾتیاق د ٚوؿٛز رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٌ ٚسرػتاٖ تسای ْهٛیت دز ٘ات ٚ ٛرٟدتٌیدسی دز
زاغتای غاختازٞای غستی ٔی تاؾد ؾاید زٚظٞا تتٛا٘ٙد تس غس ٞس ٘مً ٝدیٍسی اش رٟداٖ (حتدی
آغیای ٔسوصی) تا آٔسیىا تٓٔ ٝأّ ٝیا تفا ٓٞدغت یاتٙد ِٚی لفماش تسای زٚغی ٝتػیاز اغتساتطیه
ٔیتاؾد
ًٔٙم ٝلفماش ت ٝدِیُ ٚالّ ؾدٖ دز ًٔٙم ٝحػاظ  ٚاغتساتطیه اٚزاغیا أسٚش ٜت ٝدالیدُ
ضئٛپّیتیىی  ٚضئٛاغتساتطیىی  ٚضئٛاؤٛ٘ٛیىی ٍ٘ا ٜتاشیٍساٖ ًٔٙمٝای  ٚاسأًٙمٝای زا تد ٝخدٛد
رّة وسد ٚ ٜإٞیت تازی ی خٛد زا تاز دیٍس تاشیاات ٝاغت  ٚتاز دیٍس تٔ ٝحُ ٔٙاشْ ٚ ٝزلاتدت
لدزتٞای تصزي تثدیُ ؾد ٜاغت
إٞیت ایٗ ًٔٙم ٝتسای زٚغی ٝتػیاز اساتس اش إٞیت ایٗ ًٔٙم ٝتسای لدزتٞای دیٍس اغدت شیدسا
و ٝزٚغی ٝتا حفٍ ایٗ ٔٙايك ْ  ٜٚتس ایٗ ود ٝلدادز اغدت ،أٙیدت ٙٔ ٚدااّ غیاغدی  ٚالتكدادی خدٛد زا
تأیٗ وٙد تا تػّى تس ٔٙاتّ ا٘سضی  ٚحفٍ ا٘حكداز خدٛد تدس آٖ دز ٔٛالدّ الشْ اش اتدصاز ا٘دسضی تدْٙ ٝدٛاٖ
اٞسٔی ّْی ٝدِٚتٞای غستی اغتفادٕ٘ ٜاید ٕٟٔ ٚتس اش  ٕٝٞایٗو ٝتدا حفدٍ ٔٙدايك ايدساف خدٛد اش ٘فدٛذ
زلثا ت ٝخٛدغاشی اش دز ٖٚتپسداشد  ٚشٔی ٝٙزا تسای احیای لدزت ٌرؾت ٝخدٛد ادسا ٓٞآٚزد (احٕددیاٖ ٚ
غ ٔی  ،1388ـ )18تحساٖ اٚغتیای رٛٙتی  ٚحّٕ ٝتٌ ٝسرػتاٖ یىی اش ٔٛازدی تٛد ود ٝایدٗ ٟٔدٓ
زا ت ٝاحثات زغا٘ید (ٕٞاٖ ،ـ)22-36
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دز ٚالّ زٚغیٔ ٝی وٛؾد تا تحىیٓ  ٚتمٛیت ٘فٛذ أٙیتی خٛد دز وُ ًٔٙم ٝلفماش ْسقٝ
زا تسای حهٛز وؿٛزٞای غستی٘ ،اتٕٞ ٚ ٛػایٍاٖ زلیة ًٔٙم ٝخٛد چ ٖٛتسویٔ ٝحددٚد غداشد
ٔػى ،ٛااصایؽ حهٛز لدزتٞای ًٔٙمٝای  ٚاسأًٙمٝای زا ٘د ٝتٟٙدا ٔ داِف ٔٙدااّ التكدادی ٚ
غیاغی خٛد تّمی وسد ٜتّى ٝآٖ زا ٔ اِف اغتساتطی حفٍ غسشٔیٗ اقّی زٚغی ٝاش يسیك ٘فدٛذ
دز غسشٔیٗٞای ايساف آٖ ٔیدا٘د تس اغاظ ایٗ اغتساتطی تسلسازی غًٛح  ٕٝٞرا٘ث ٝأٙیدت دز
ًٔٙم ٝلفماش ٘مؽ اغاغی دز تمای ادزاغی ٖٛزٚغی ٝدازد ٞ ٚس ٌ ٝ٘ٛتح٘ َٛاٌٟا٘ی دز ایٗ ًٔٙمدٝ
تا خدؾٝداز ؾدٖ تٕأیت ازنی ایٗ وؿٛز تساتس دا٘ػتٔ ٝدیؾدٛد دز ٚالدّ تٛرد ٝتد ٝاؾدتساوات
لٔٛیٔ ،رٞثی ،اسٍٙٞی  ٚتازی ی الٛاْ ٔػتمس دز لفماش ؾٕاِی  ٚرٛٙتی ٔػدائُ أٙیتدی لفمداش زا
اش ٔػائُ أٙیت ّٔی زٚغیٙٔ ٚ ٝااّ حیاتی ایٗ وؿٛز تفىیه ٕ٘دیوٙٙدد اش ایدٗ ز ٚدز دوتدسیٗ
ُ٘أی زٚغی ٝو ٝدز غاَ  2000تكٛیة ؾد ،لفماش تْٛٙ ٝاٖ حٛش ٜحیاتی زٚغی ٝتفػیس ٌسدیدد
 ٚتسای دااِ اش آٖ حتی اغتفاد ٜاش غ حٞای ٞػتٝای پیؽتیٙدی ؾدد ٜاغدت (ودإَی ،1383
ـ)114
دز زاغتای ایٗ ُٔٛٙز  ٚتسای رٌّٛیسی اش حهٛز لددزتٞدای ًٔٙمدٝای  ٚاسأًٙمدٝای
ُ٘یس آٔسیىا ٘ ٚات ٛؤ ٝسداٖ وسّٔیٗ آٖ زا دز تهاد تا ٔٙااّ حیاتی خٛد تّمی ٔدیوٙٙدد  ٚتدسای
رٌّٛیسی اش غیاغتٞایی وّْ ٝیٙٔ ٝااّ زٚغی ٝدز ایٗ ًٔٙم ٝتٛغى رٕٟٛزیٞای لفماش تدٚٝیدطٜ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٌ ٚسرػتاٖ إْاَ ٔیؾٛدٔ ،ػى ٛغٓی دازد اش اٞدسْٞدای لدزتٕٙدد ٘فدٛذ
خٛد دز ایٗ ًٔٙم ٝاغتفاد ٜوٙد  ٚایٗ رٕٟٛزی ٞا زا دز زاغدتای غیاغدت خدازری خدٛد  ٚودٓ
زً٘ وسدٖ تٟدیدات ٘اؾی اش حهٛز وؿٛزٞای ًٔٙمدٝای  ٚاسأًٙمدٝای لدساز دٞدد اش يسادی
ا٘حكازات شیاد دز شٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمدُ ا٘دسضی ،ازتثايدات ،پایٍداٜٞدای ُ٘دأی خدٛد دز ایدٗ غدٝ
وؿٛزٚ ،رٛد الٛاْ زٚظ دز ایٗ رٕٟٛزیٞا ٕٞچٙیٗ ازتثايات ٌػدتسد ٜتدا الدٛاْ داخدُ وؿدٛزٞای
ًٔٙمُ٘ ٝیس آت اشٞا ،اٚغتیاییٞا  ٚآرازٞا ،اغتفاد ٜاش تحدساٖ ٘داٌٛز٘ - ٛلدس ٜتدأ اش رّٕد ٝاٞدسْٞدای
٘فٛذ لدزتٕٙدی تسای ایٗ وؿٛز دز زاغتای دیىت ٝغیاغت ٞای خدٛد دز ایدٗ رٕٟدٛزیٞدا ٔحػدٛب
ٔیؾ٘ٛد (وسٔی ،1388 ،ـ )161ایٗ اٞسْٞا يٛزی يساحی ؾدٜا٘د ود ٝزٚغدی ٝدز ٔٛلدّ ِدصْٚ
تتٛا٘د اش آٟ٘ا تسای تٓدیُ رٟتٌیسی غیاغت خازری ایٗ وؿٛزٞا اغدتفادٕ٘ ٜایٙدد تدٚٝیدط ٜایدٗودٝ
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٘فٛذ زٚغی ٝدز حُ تحساٖٞا ت ٝدِیدُ ٔٙدااّ دزاشٔددت خدٛد ٘یدص غیسلاتدُ ا٘ىداز اغدت دز غداَٞدای
ٌرؾت ،ٝزٚغی ٝدز حُ ٔٛلتی ایٗ تحساٖٞا ت ٝقٛزت ٔػإِتآٔیص ٘مؽ ٕٟٔدی داؾدت ٝاغدت ٘ ٚفدٛذ
خٛد زا تْٛٙ ٝاٖ یه ٘مؽ وّیدی دز ایٗ وؿٛزٞا حفٍ وسد ٜاغت (ْػىسی ،1384 ،ـ)93
ایٗ تحساٖٞا غثة ؾد ٜاغت و ٝزٚغی ٝت ٝدآات اش ٘فٛذ تسای ٞدایت غیاغت خدازری
وؿٛزٞای پیسأ ٖٛخٛد اغتفادٕ٘ ٜاید ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٌٛیای ایٗ زاٞثسد دز غداَ  2010اغدت ودٝ
ٔٛامیتٞایی تسای زٚغی ٝدز ایٗ ًٔٙم ٝت ٝد٘ثاَ داؾدت ٝاغدت زٚظٞدا دز ایدٗ غداَ ؾدیٜٞٛدای
٘مؽآاسیٙی  ٚاحسٌرازی خٛد زا دز رٕٟٛزیٞای غاتك ؾٛزٚی تسای داّ  ٚواٞؽ ٘فٛذ غدسب
ت ٝآشٟٔ٘ ُْٕ ٖٛاد٘د ؾیٜٞٛایی و ٝدز تسٌیس٘د ٜاؿداز غیاغدی ،تدیحثداتی ارتٕداْیٚ ،ندٓیت
٘أػاْد التكادیٙٔ ،اغثات ا٘سضی٘ ،یسٞٚای أٙیتی  ٚدخاِدتٞدای ٔػدتمیٓ ُ٘دأی تدٛد ٜاغدت
تسای ٕ٘ ٝ٘ٛزٚغی ٝتا اغتفاد ٜاش اٞسْ ا٘سضی ّْی ٝاٚوسایٗ ِ ٚیتٛا٘ی _ وٚ ٝغیّ ٝواز آٔددی تدسای
نست ٝشدٖ ت ٝایٗ د ٚوؿٛز ٕٞ ٚچٙیٗ تزدیدُ٘س دز غیاغت خازری آٟ٘ا تٛد_ ت ٝایدٗ وؿدٛزٞا
ٌٛؾصد وسد و٘ ٝثاید اش خى لسٔصی و ٝتسای ایٗ وؿٛزٞا تٓییٗ وسد ٜاغتْ ،ثٛز وٙٙد  ٚتدسای
ایٗ وؿٛز ایزاد ٔؿىُ ٕ٘ایٙد ٕٞچٙیٗ زٚغی ٝدز زاغدتای چٙدیٗ غیاغدتی تدا اؿدازٞای غیاغدی
ّْی ٝلصالػتاٖ  ٚت زٚظ ایٗ دِٚتٞا زا ت ٝأها ٔٓاٞد ٜاتحاد ٌٕسٌی تا خٛد ٚاداز ٕ٘ٛد و ٝتدس
اغاظ آٖ زٚغی ٝاش ُ٘س التكادی تْٛ٘ ٝی تا لصالػتاٖ  ٚت زٚظ اتحادیدًٙٔ ٝمدٝای تؿدىیُ دادٜ
اغت ٕٞچٙیٗ زٚی واز آٔدٖ دِٚتدی يسادداز دز لسلیصغدتاٖ ود ٝتدْ ٝمیدد ٜتیؿدتس تحّیٍّدساٖ،
دخاِت زٚغی ٝیىی اش ْٛأُ ت ٝلدزت زغیدٖ چٙیٗ دِٚتی دز ایدٗ وؿدٛز ٔحػدٛب ٔدیؾدٛد،
ٕ٘ٝ٘ٛای دیٍسی اش ٔداخ ت زٚغی ٝتا اغتفاد ٜاش اٞسْٞای لدزتٕٙد دز ایدٗ وؿدٛزٞدا تد ٝؾدٕاز
ٔیزٚد دخاِتٞای ٔػتمیٓ  ٚغیسٔػتمیٓ وسّٔیٗ دز ْدْ پیسٚشی ٚیىتٛز یٛؾدٙى ٚ ٛزٚی وداز
آٔدٖ ٚیىتٛز یا٘ىٚٛی دز ا٘ت اتات  2010اٚوسایٗ ،تاش ٕ٘ ٝ٘ٛزٚؾٗ اش ایدٗ ٔدٛازد تد ٝؾدٕاز
ٔددیزٚد ( (Iransharghi1389/3/17دخاِددت ٔػددتمیٓ ُ٘ددأی زٚغددی ٝدز ٌسرػددتاٖ دز اٚت
٘ 2008یص آشٔٛٔ ٖٛامی حدالُ دز وٛتأ ٜدت تسای زٚظٞا تدٛد تدا دز چدازچٛب اغدتساتطی
خٛد ٘ؿاٖ دٙٞد وٛٙٞ ٝش ٞدٓ ٚاْ داز یده ا٘دیؿد ٝتدازی ی  ٚاغدتساتطیه دز لثداَ ایدٗ ًٔٙمدٝ
ٞػتٙد
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دز ایٙزا ایٗ غٛاَ ًٔسح ٔی ؾٛد و ٝچْ ٝدأّی تاْدج ؾدد ود ٝدز لاِدة ایدٗ زٚیىدسد
ٔػىٌ ،ٛسرػتاٖ ت٘ ٝمً ٝآغاش تسخٛزد زٚغی ٝتا غسب تثدیُ ؾٛدا ات اذ ایٗ زٚیىدسد دلیمدان تدٝ
ٚاغًٛٔ ٝلٓیت اغتساتطیىی لفماش تٛد و ٝآٖ زا اش غدایس ٘مداو ٔتٕدایص ٔدیودسد ٌ ٚسرػدتاٖ دز
ٔسوص آٖ لساز داؾدت زاتداز ٔتٕٛزا٘د ٝغدسب دز تؿدٛیك ٌسرػدتاٖ رٟدت ٚزٚد تد٘ ٝدات٘ ٚ ٛیدص
ت ؼ ٞای تفّیع تسای حفٍ تٕأیت ازندی خدٛد شیدس چتدس ایدٗ غداشٔاٖ ود ٝاش آٖ تدْٙ ٝدٛاٖ
تصزٌتسیٗ اؾتثا ٜغسب دز ایٗ ٔٙالؿد ٝیداد ٔدیؾدٛد ،زٚغدی ٝزا دز ات داذ ایدٗ زٚیىدسد دز لثداَ
ٌسرػتاٖ ٔكٕٓتس وسد شیسا زٚغی ٝزغٓ ٚرٛد اٚوسایٗ  ٚدیٍدس ٔٙدايكٌ ،سرػدتاٖ زا قدحٝٙ
تسخٛزد ٘ػثتان آغاٖتسی ٔیدا٘ػت  ٚدیٍس ایٗو ٝایٗ وؿٛز ٔٙااّ ّٔی خٛد زا تیؽ اش ٞس ًٔٙمدٝ
اش ایٗ ٘احی ٝدز ٔٓسل خًس ٔیدید (ّٔىی 1388 ،ـ )45دز ایٗ شٔیٙد ٝتد ٝدخاِدت ُ٘دأی
ٔػتمیٓ پسداخت  ٚر ًٙاٚت  2008زٚغدیّْ ٝیدٌ ٝسرػدتاٖ ود ٝيدی آٖ ٘یسٞٚدای زٚظ دز
ٟ٘ایت خؿ٘ٛت تا دزٚاشٜٞای تفّیع پیؽ زاتٙدٔ ،یتٛا٘د تْٛٙ ٝاٖ اٞسْ اؿداز تدس ایدٗ وؿدٛز ٚ
ّْی ٝرٟتٌیسی ااسايی دِٚت غسبٌسای ٌسرػتاٖ تّمی ؾٛد
اش يسای زٚغی ٝلثُ اش ایٗ زٚیداد ٘یدص وٛؾدید تد ٝيدسق ٔ تّدف تدسای حفدٍ  ٚحتدی
ااصایؽ ٘فٛذ خٛد دز رٟت وٙتسَ زاتاز  ٚرٟتٌیسی غیاغی  ٚتٓدیُ زاتاز دِٚدت ٌسرػدتاٖ
اغتفادٕ٘ ٜاید ٍٙٞأی و ٝدِٚت ٌسرػتاٖ دز اٛزی 2002 ٝاش تكٕیٓ آٔسیىا تسای اْصاْ ٘یدسٚ
تٌ ٝسرػتاٖ ت ٝتٟا٘ٔ ٝثازش ٜتا تسٚزیػدٓ اغدتمثاَ ٕ٘دٛد ،تسخدی اش احدصاب ٌ ٚدسٜٞٚدای غیاغدی
زٚغی ٝدز دٔٚای وؿٛزی ٔٛن ِٛاِحاق اٚغتیای رٛٙتی ت ٝزٚغدی ٝزا ًٔدسح وسد٘دد  1دز ٚالدّ
دِٚت زٚغیٞ ٝس تاز احػاظ ٔیٕ٘ٛد و ٝدِٚت ٌسرػتاٖ غٓی دز ٘صدیىی ت ٝآٔسیىدا  ٚیدا ٘داتٛ
دازد  ٚتا حٕایت آؾىاز  ٚپٟٙاٖ اش ٔٙايك تزصیٝيّة اٚغتیای رٛٙتی  ٚآت اشیا تْٛٙ ٝاٖ اتصازی
تسای اؿاز تس ایٗ رٕٟٛزی اغتفاد ٜوسد ٜاغت زٚغی ٝحتی تسای تٓدیُ زاتاز ازٚپا ٘ ٚات٘ ٛیص اش ایدٗ
اٞسْ اغتفادٔ ٜیوٙد؛ اش رّٕ ٝشٔا٘یو ٝدز ٔازظ  2006تحج اغتم َ ودٛش ٚٚاش قستػدتاٖ تٛغدى
وؿٛزٞای ازٚپایی  ٚآٔسیىا ًٔسح ؾد ،زٚغدیٛٔ ٝند ِٛتسٌدصازی زاسا٘دد ْٚدز اٚغدتیای رٙدٛتی ٚ
آت اشیا تسای اِحاق ت ٝایٗ وؿدٛز زا تد ٝيدٛز ّْٙدی ًٔدسح ودسد ( ّٔیىیؿدٛیّی ،1383 ،ـ)199
 .1این موضوع در سال  2002نیس مجدداً از سوي احساب وطنپرست دوما مورد پيگیري قرار گرفت.
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حتی وازؾٙاغاٖ ٔػائُ زٚغدی ٝاغدتم َ آت اشیدا  ٚاٚغدتیای رٙدٛتی تٓدد اش رٙدً اٚت
 2008تٛغى ٔػى ٛزا ْ٘ٛی ٚاوٙؽ تد ٝؾٙاغدایی یده يساد ٝاغدتم َ ودٛش ٚٚتٛغدى
وؿٛزٞای غستی ٔی دا٘ٙد دز ایٗ شٔی ٝٙد ٔ یتسی ٔدٚدف دز ٔماِ ٝخٛد ت ٝيٛز قسیح یىی
اش دالیُ ٚزٚد ت ٝایٗ دزٌیسی زا ٔٛن ِٛوٛش ٚٚذوس ٔی وٙد ٔ ٚدی ٘ٛیػدد « :وؿدٛزٞای
غستی تا ٘ادیدٌ ٜساتٗ ٞؿدازٞای زٚغی ٝالدداْ تد ٝزغدٕیت ؾدٙاختٗ اغدتم َ ودٛش ٚٚاش
قستػتاٖ وسد٘د ٕٛٞاز ٜتاوید وسدیٓ ؤٍ ٝس ٔی ؾٛد تٔ ٝس دْ آت اشیا  ٚاٚغتیا ی رٛٙتی
تٍٛییٓ آ٘چ ٝتسای آِثا٘ی تثازٞای وٛش ٚٚخٛب اغت تسای ؾٕا خٛب ٘یػت تدْ ٝثدازت
دیٍس دز زٚاتى تیٗ إُِّ ٕ٘ی تٛا٘ید یه لا٘ ٖٛزا تسای ْد ٜای ارسا ٕ٘ٛد ٚ ٜتسای تسخدی
دیٍس لا٘ ٖٛدیٍسی ازائٝ

دٞید» (أیساحٕدیاْٖ ،ػٍسی ، 1388 ،ـ)33

تدیٗ تستیة غیاغتٞای غسبٌسایاٌ٘ ٝسرػدتاٖ  ٔ ٚكٛقدان د٘ثداَ ودسدٖ يدسحٞدای
ْهٛیت دز ٘اتٕٞ ٚ ٛیٗ يٛز اْ ْ یه يسا ٝاغتم َ وٛش ٚٚتٛغى وؿٛزٞای غستی تد ٝتٟدای
حُّٕ٘ ٝأی زٚغی ٝتٌ ٝسرػتاٖ ،ؾٙاغایی اغتم َ آت اشیا  ٚاٚغتیای رٛٙتی تٛغى زٚغی ٚ ٝدز
پی آٖ تسلدسازی زٚاتدى دیپّٕاتیده تدا ایدٗ د ٚرٕٟدٛزی خٛدٔ تداز ٌسرػدتاٖ دز  9غدپتأثس
ٙٔ 2008زدس ؾدد (  (Ashkelkili, 2008. P. 5دز قدٛزتی ود ٝدز شٔداٖ شٔأددازی ٘ػدثتان
يٛال٘ی ؾٛازد٘ادشٌ ،ٜسرػتاٖ ت ٝدِیُ غیاغت ٞای ٕٞػد ٛتدا ودسّٔیٗ دز زاغدتای حفدٍ ٚندّ
ٔٛرددٛد یٓٙددی یىپددازچٍی غددسشٔیٙی ٌسرػددتاٖ حسوددت ٔددیوددسد ،أددا تددا تدد ٝلدددزت زغددیدٖ
غاواؾٛیّی دز پی ا٘م ب زش دز غاَ  ٚ 2003ات اذ غیاغتٞای غسب ٌسایا٘ ٚ ٝند زٚغدی،
زٚغی ٝت ٝتدزیذ دز ٔػیس تغییس ٚنّ ٔٛرٛد ٌاْ ٟ٘داد ایدٗ ٚندٓیت دز غداَ  2008چٟدسٜای
وأ ن ٔتفداٚت تد ٝخدٛد ٌسادت ایدٗ تداز زٚغدی ٝتد ٝتٟا٘د ٝحفاَدت اش اتثداِ زٚغدی غداوٗ دز
ٌسرػتاٖ  ٚدز ٚالّ ت ٝدِیُ تحىیٓ ٘فٛذ خٛد دز ًٔٙم ٝلفماش رٛٙتی ت ٝدخاِدت ٔػدتمیٓ ُ٘دأی
زٚی آٚزد ٛٔ ٚرة رددایی  20دزقدد اش خدان ٌسرػدتاٖ  ٚاغدتم َ دًٙٔ ٚمد ٝآت اشیدا ٚ
اٚغتیای رٛٙتی ٌسدید (وٛزٌ ٜسواِزی،1388،ـ )145ایٗ الداْ زٚغی ٝتٙثیٌ ٝسرػتاٖ تٝ
غثه زٚغی تٛد  ٚحتی تسای وؿٛزٞای دیٍس ایٗ ًٔٙم٘ ٝیص حأدُ پیدأی ٟٔدٓ تدسای غدٙزیدٖ
َسایت  ٚلدزت تحُٕ زٚغی ٝتٛد
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اِثت ٝزٚغی ٝاش اٞسْ ٞای دیٍسی ٘یص دز چٙدد غداَ ٌرؾدتّْ ٝیدٌ ٝسرػدتاٖ اغدتفادٜ
وسد ٜاغت؛ اٞسْ ٞایی ُ٘یس إْاَ زضیٓ زٚادیدد ،وٙتدسَ د ٚاداوت ٛتدس د ٚت دؽ اش خدان
ٌسرػتاٖ یٓٙی آت اشیا  ٚاٚغدتیای رٙدٛتی ،تٟدس ٜتدسدازی اش الّیدت ازأٙدٔ ٝمدیٓ دز ًٔٙمدٝ
راٚاخٍیٛٔ ،ن ِٛازائ ٝیا ْدْ ازائ ٚ ٝیا لًّ غٛخت ،تسق ٌ ٚاش تٌ ٝسرػدتاٖ  ٚاادصایؽ
لیٕت ایٗ ٔٛازد ،اؿاز تسای پسداخت تدٞی ٞاٚ ،رٛد پایٍاٞ ٜای ُ٘أی دز غدسب  ٚرٙدٛب
ٌسرػتاٖ ،حهٛز قّح تا٘اٖ زٚغدی دز ٌسرػدتاٖ ود ٝاش تٓدد ُ٘دأی اٞدسْ تػدیاز ٕٟٔدی
ٔحػٛب ٔی ؾد  ٚحهٛز ایصیىی زٚظ ٞا دز رای رای ٌسرػتاٖ  ٚدز ٔساوص ٔتٓدد آٖ اش
لثیُ تیٕازغتاٖ ٞأ ،دازظٔ ،ساوص اسٍٙٞی ،پایٍاٞ ٜای ُ٘أیٔ ،ساودص آٔٛشؾدی

ٚ

ٔی تٛا٘د دز ایٗ زاغتا ْٛٙاٖ ؾٛد (ْػٍسی ،1384 ،ـ)113
أا ٕٟٔتسیٗ ایٗ اٞسْٞا ٕٞاٖيٛز و ٝتٛنیح داد ٜؾد ،تحساٖ آت اشیا  ٚاٚغتیای رٙدٛتی تدٛد
و ٝدز تٓییٗ رٟت ٌیسی غیاغت خدازری ٌسرػدتاٖ ٘مدؽ تػدصایی داؾدت  ٚایدٗ وؿدٛز زا تدس آٖ
داؾت ٝاغت تا دیدٌاٞ ٜای أٙیتی خٛد زا ٞس چ ٝتیؿتس تدس ٔػدلٌّ ٝػدتسؼ زٚاتدى تدا آٔسیىدا ٘ ٚداتٚ ٛ
ٕٞچٙیٗ پیٕاٖٞدایی ٕٞچد ٖٛتساتدٛشاٖ ٌ ٚدٛاْ ٔتٕسودص غداشد (ودإَی ،1383 ،ـ )101اِثتدٝ
زٚغی ٝتا حّٕ ٝت ٝایٗ وؿٛز غٓی وسد ایدٗ ٘ىتد ٝزا تدٌ ٝسرػدتاٖ تفٟدیٓ ٕ٘ایدد ود ٝحدُ چٙدیٗ
تحساٖٞایی تد ٖٚوٕه زٚغی ٝأىاٖ پریس ٕ٘یتاؾد  ٚایٗ زٚغی ٝاغت ؤ ٝیتٛا٘د حدسف اَٚ
 ٚآخس زا دز ایٗ ًٔٙم ٝتص٘د
زٚغی ٝتا الداْ خٛد دز ٌسرػتاٖ ،نٕٗ دٍِسْ وسدٖ ٔتحددیٗ ًٔٙمدٝای خدٛیؽ ٞدس
چٙد زٚظ ٞساغی زا ٘صد تسخی اش دِٚتٞا تمٛیت وسد ،دز ْیٗ حاَ ایٗ تداٚز زا ٘دصد تسخدی اش
وؿٛزٞای ًٔٙم ٝایزاد ٕ٘ٛد و ٝغسب تٚ ٝیط ٜآٔسیىا تٕایّی ت ٝدااِ ردی اش ٔتحدیٗ خٛد ُ٘یس
اٚوسایٗ ٌ ٚسرػتاٖ ٘داز٘د ایٗ أس اسقت ٔٙاغثی دز اختیاز زٚغی ٝلساز داد تا تدا ٌسرػدتاٖ ٚ
زٞثس غسبٌسای آٖ تػٛی ٝحػاب وٙد
ایٗ ٚنٓیت حتی تسای وؿٛزٞای دیٍس اغدتم َ یااتد ٝاش زٚغدی٘ ٝیدص ٔدیتٛا٘دد تىدساز
ؾٛد؛ تْٛٙ ٝاٖ ٔخاَ دز ٔدٛزد اٚودسایٗ ،یىدی دیٍدس اش وؿدٛزٞایی ود ٝتد ٝشْدٓ غیاغدتٕدازاٖ
زٚغی ،غیاغتٞایؽ دز زاغتای غیاغت خازری زٚغی٘ ٝیػت ،ؾدسایى دؾدٛازتس اش ٌسرػدتاٖ
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ٔیتاؾد شیسا حػاغیت اٚناِ َ ٚسایت ٘اآزأی  ٚتیحثداتی دز ایدٗ وؿدٛز تدیؽ اش ٌسرػدتاٖ
اغت تسخ ف ٌسرػتاٖ ٚرٛد یه الّیت لٛی زٚغی دز ایٗ وؿٛز  ٘ ٚثٍاٖ ٞدٛاداز زٚغدیٝ
تٕٞ ٝساٛٔ ٜنْٛاتی ُ٘یس اؾاز ٜزٚغی ٝتدٔ ٝاِىیدت ٔدث ٟٓؾدثٝرصیدس ٜوسیٕد ،ٝحهدٛز تاتازٞدای
وسیٕٔ ٚ ٝاِىیت ٘اٌٚاٖ دزیای غیا ،ٜدغت ٔػى ٛزا دز اٚوسایٗ تیؽ اش ٌسرػتاٖ تداش خٛاٞدد
ٌراؾت (ٔسادی ،پاییص  ،1388ـ )26
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ یىی دیٍس اش وؿٛزٞایی اغت ؤ ٝیتٛا٘د ٔدٛزد غهدة زٚغدی ٝلدساز
ٌیسد زٚغی ٝایٗ وؿٛز زا تا چاِؽ ردیدی دز زاتً ٝتا قدٚز ٘فت ٌ ٚاش ٕٞ ٚچٙیٗ حُ ٔػدلّ ٝلدسٜ
تأ ز ٚت ٝز ٚوسد ٜاغت (یصدا٘ی؛  ،1388ـ )75تحساٖ لس ٜتأ ٔػاِٝای ّٔدی  ٚحیداتی تدسای ایدٗ
وؿٛز ٔیتاؾد؛ ؾىػت دز لسٜتأ  ٚاؾغاَ حددٚد  20دزقدد اش ازاندی آٖ ،یده ٔٓهدُ اغاغدی
تسای ایٗ وؿٛز اغت تدا ْٚایٗ ٔٙالؿ ٝدز ي َٛدٌ ٝٞرؾت ٝتٔ ٝزْٕٝٛای اش ْٛأدُ ٘دطادی ،لدٔٛی،
تازی ی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مؽ لدزتٞای ًٔٙمٝای (تٚ ٝیط ٜزٚغی ٚ )ٝاسأًٙمٝای تػدتٍی داؾدت ٝاغدت دز
حدداَ حانددس ٘یددص چٍددٍ٘ٛی تسخددٛزد تددا ایددٗ ٔٙالؿدد٘ ٚ ٝمددؽ لدددزتٞددای دزٌیددس دز آٖ یىددی اش
دَٔؿغِٛیٞای اقّی دِٚتٕسداٖ تاو ٛت ٝؾٕاز ٔیزٚد ایٗ ٔٙالؿ ٝدز ي َٛاغتم َ دِٚدت رٕٟدٛزی
آذزتایزاٖ تاحیس تػصایی دز غیاغت خازری آٖ ٌراؾت ٝاغدت  ٚدز ٚالدّ ایدٗ تحدساٖ ندٓف ُ٘دأی
اغت و ٝتاو ٛزا تس آٖ داؾت ٝتا دز غاَٞای اخیس اش يسیك أهای ٔٛاامت ٘أٞٝای ُ٘دأی تدا تسویدٚ ٝ
تا ٌسایؽ ت٘ ٝات ٚ ٛغاختازٞای یٛزز - ٚآت ٘تیىی ایٗ نٓف زا رثساٖ ٕ٘اید  ٚيسح ٔثاحدج ٔستدٛو
ت ٝاًْای پایٍا ٚ ٜتػٟی ت ت٘ ٝیسٞٚای ٘ات ٚ ٛآٔسیىا دز ٕٞدیٗ زاغدتا لاتدُ تحّیدُ اغدت (ایدسٚشی،
 ،1387ـ)187
أا ایٗ وؿٛز  ٕٝٞ ٚتاشیٍساٖ دز ًٔٙم ٝت ٝایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝتٛرد ٝودسدٜا٘دد ود ٝلددزت ٘ ٚفدٛذ
زٚغی ٝدز ًٔٙم ٝت ٝحدی اغت و ٝتتٛا٘د اٞدداف خدٛد زا ٔحمدك غداش٘د اتصازٞدای غیاغدی ،أٙیتدی ٚ
ُ٘أی و ٝزٚغی ٝدز ًٔٙم ٝدازد ،ا ٚزا اش غایس تاشیٍساٖ دز ایٗ ًٔٙمٔ ٝتٕدایص ٔدیغداشد؛ اش رّٕد ٝایدٗ
ٔٛازد حهٛز ٘یسٞٚای ُ٘أی زٚغی ٝدز پایٍاٜٞای ؾٛزٚی غاتك دز ًٔٙم ٚ ٝتحٛیُ غ ح ٕٟٔ ٚدات
ت٘ ٝیسٞٚای دزٌیس دز ٔٙالؿ ٝدز رٟتدٞی دز زاغتای اٞداف خٛد اش اتصازٞای تٓییٗوٙٙدد ٜدز دغدت
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آٖ اغددت تددسای زٚؾددٗ ؾدددٖ ایددٗ تحددج اغددتٙاد ٔددیؾددٛد تدد ٝاَٟددازات

ای تددِٛیافٚ 1شیددس

ٕٞىازیٞای وؿٛزٞای ٔػتمُ ٔؿتسن إِٙدااّ ود ٝدز یىدی اش ٌدصازؼٞدای خدٛد دز  13اٛزیدٝ
 1997اْ ْ وسد ،زٚغی ٝت ٝيٛز غیسلا٘٘ٛی یه ٔیّیازد دالز تزٟیدصات ُ٘دأی اش ضا٘ٛید 1993 ٝتدا
دغأثس  1996ت ٝازٔٙػتاٖ تحٛیُ داد ٜاغت تا تٛر ٝتد ٝازتثداو ٕٞد ٝرا٘ثد ٚ ٝتػدیاز ٘صدیده ازأٙدٝ
لسٜتأ تا رٕٟٛزی ازٔٙػتاٖ ،تمٛیت ایٗ وؿٛز تس زٚی لدزت لسٜتأ ٙٔ ٚالؿ ٝتداحیس ٔػدتمیٓ ٌدرازدٜ
اغت (ٚاُْی ،بٔ )177-178 ،1388 ،مأدات رٕٟدٛزی آذزتایزداٖ ٘یدص تد ٝایدٗ ٘ىتدٚ ٝالدف
ٞػتٙد و ٝزٚغی ٝتا ازغاَ غ ح  ٚتزٟیصات  ٚغایس وٕدهٞدای ُ٘دأی تد ٝازٔٙػدتاٖ دز پیؿدثسد ایدٗ
ر٘ ًٙمؽ تػصایی داؾت چٙا٘چّْ ٝدییداز قدفٛی یىدی اش ٚشزای غداتك رٕٟدٛزی آذزتایزداٖ اش
دالیُ رٟتٌیسی رٕٟٛزی تاو ٛدز ٘صدیىی تدا آٔسیىدا ٘ ٚدات ٛزا تحٛیدُ رٙدًااصازٞدای پیؿدساتٝ
زٚغی ت ٝازشؼ ٔیّیازدٞا دالز ت ٝازٔٙػتاٖ  ٚوٕهٞای زٚغی ٝت ٝازٔٙػتاٖ ٔدیدا٘دد (أیدس احٕددیاٖ،
 ،1384ـٛٙٞ )118ش ٞدٓ ایدٗ تحدساٖ  ٚرٙدً يدٛال٘ی ٔددت ر ٕٟدٛزی آذزتایزداٖ تدا
ازٔٙػتاٖ چؿٓ ا٘داش زٚؾٙی ٘دازد  ٚایٗ وؿٛز ٔزثٛز اغت ،غیاغت خازری آداِی داؾدتٝ
تاؾد تا اش ت ٓٞ ٝخٛزدٖ ؾسایى ت ٝشیاٖ خٛد رّدٌٛیسی وٙدد (ٔٛغدٛی ،1384 ،ـ)85
دز ایٗ شٔی ٝٙرٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٔتماْد ؾد ٜاغت و٘ ٝات ٚ ٛآٔسیىا ٔی تٛا٘ٙد ٘مؽ ٕٟٔی
دز پدی د آٚزدٖ قّح  ٚحثات دز ایٗ وؿٛز داؾت ٝتاؾ ٙد ٘ات ٛتٚ ٝاغًٛٔ ٝامیت ٞای خٛد دز
تاِىاٖ تكٛیس لدزتٕٙدی دز رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٕٞ ٚیٗ يٛز ٌسرػتاٖ دازد  ٚتد ؼ تدی
ٚام ٝایٗ وؿٛزٞا ٔی تٛا٘د دز ایٗ زاغتا ٔٛزد تحّیُ لساز ٌیسد ٞس چٙد و ٝتا تٛر ٝت ٝحّٕٝ
زٚغی ٝتٌ ٝسرػتاٖ ایٗ رٟدت ٌیدسی ٔدٛزد تداشتیٙی  ٚتٓددیُ لدساز ٌساتد ٝاغدت  ٚتحدساٖ
اٚغتیای رٛٙتی ٘ؿاٖ داد و ٝزٚغیٔ ٝی تٛا٘د ّْیٞ ٝس یده اش وؿدٛزٞای حاندس دز خدازد
٘صدیه ت ٝالداْ تٟارٕی ٔتٛغُ ؾٛد ِرا تُ٘ ٝس ٔی آید ود ٝغیاغدتٕدازاٖ ًٔٙمد ٝتدٚ ٝیدطٜ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ت ٝایٗ ٘تیز ٝزغید ٜا٘د و ٝت اید ت ٝيدٛز رددی دز ٘د ِٛزاتًد ٝخدٛد تدا
زٚغی ٝتزدیدُ٘س و ٙٙد (أیس احٕدیاٖ ْ ٚػٍسی ،1388 ،ـ)36
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ایٗ ٔٙاشْ ٝت ٝدِٚتٕسداٖ تاو٘ ٛؿاٖ داد ود ٝزٚغدی ٝتدسای داداِ اش ٔٙدااّ خدٛد دز لفمداش
رٛٙتی  ٚحفٍ ٘فٛذ دز حیاو خّٛت غٙتی خٛیؽ آٔادٌی ٚاوٙؽ ٔػتمیٓ حتی تا غدًح ٚزٚد
ت ٝیه ر ًٙتٕاْ ْیاز زا دازد اش يسای ر ًٙلفماش پیاْ غیاغی ٕٟٔدی زا تدسای زلثدای غستدی
ٔػى ٛتٕٞ ٝسا ٜداؾت  ٚآٖ ایٗو ٝایٗ وؿٛزٞا تسای پیٌیسی يسحٞدایی ٕٞچد ٖٛتٛغدٓ٘ ٝداتٛ
ت ٝؾسق تا یه زٚغی ٝلٛیتس ٔ ٚكٕٓتس دز ًٔٙمٛٔ ٝار ٝخٛاٙٞد تٛد و ٝلادز اغدت ٞصیٙدٞٝدای
لاتُ تٛرٟی زا ت ٝآٟ٘ا تحٕیُ وٙد (أیدسی ،1388 ،ـ )132تدٚٝیدط ٜایدٗود ٝدز ایدٗ شٔیٙدٝ
تحساٖ لس ٜتأ ٘یص ٔا٘ٙد تحساٖ آت اشیا  ٚاٚغدتیای رٙدٛتی اسقدت خدٛتی زا تدسای زٚغدی ٝادسآٞ
آٚزد ٜاغت تا اش يسیك آٖ زٚیىسدٞای غیاغی تاو ٚ ٛایسٚاٖ زا وٙتسَ ٟٔ ٚاز ٕ٘اید اِثت ٝزٚغیٝ
اش يسفٞای اقّی دز ٔٓادالت غیاغی لفماش ت ٝؾٕاز ٔی زٚد ٚ

آُ  ٚا٘فٓاالت غیاغدی ٚ

زاّ ٔٓه ت ْٕد ٜدز لفماش تدٔ ٖٚؿازوت زٚغی ٝأسی تػیاز دؾدٛاز اغدت (ٚاُْی(،اِدف)،
 ،1388ـ)93
دز ایٗ زاغتا ٌسٔ ٜٚیٙػه 1تْٛٙ ٝاٖ یىی اش يسفٞای دزٌیس دز حُ تحساٖ لدس ٜتدأ ،پدع
اش تی٘تیزٔ ٝا٘دٖ ت ؼ ٞای خٛد دز زأ ٜكاِح ٝدز تحساٖ لس ٜتأ تد ٝایدٗ ٘تیزد ٝزغدید ود ٝتفدا ٓٞتدا
زٚغی٘ ٝمؽ تسرػت ٚ ٝاغاغدی دز حدُ  ٚاكدُ ٔٙالؿد ٝدازد  ٚحتدی تكدٕیٓ ٌسادت تدا تد ؼٞدای
ٔیا٘زیٌسایا٘ ٝخٛد زا ت ٝيٛز ٔؿتسن تا زٚغی ٝا٘زاْ دٞد (ٕٞاٖ ،ـ )161ایدٗ أدس ٘فدٛذ زٚغدیٝ
زا ت ٝخٛتی دز ایٗ ًٔٙمٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ایٗ تحساٖ ٘ؿداٖ ٔدیدٞدد یىدی اش ٔدٛازدی ودٔ ٝدیتٛا٘دد
ؾائث ٝدخاِت  ٚتٟس ٜتسدازی زٚغی ٝزا دز قٛزت تسٚش ایٗ تحساٖ لٛیتس رّ ٜٛدٞدد ،ایدٗ اغدت
و ٝزٚغی ٝت ٝزغٓ داؾتٗ أىاٖ َ ٚسایت تیؿتس دز حُ ایٗ تحدساٖ  ٚلائدُ تدٛدٖ ٘مدؽ ٔحدٛزی
تسای خٛد دز ٔٓادالت ًٔٙم ٝتاو ٖٛٙت ٝيٛز ٔػتمُ يسح رأّ ٔ ٚؿ كی تسای حُ ایٗ تحساٖ
ازائ٘ ٝداد ٜاغت؛ تسخی اش تحّیٍّساٖ ٔػائُ ًٔٙم ٝتس ایٗ تاٚز٘دد ود ٝزٚغدیْ ٝدصْ رددی تدسای
تحمك قّح وأُ ٘دازد  ٚؾسایى ٘ ٝر ٝ٘ ٚ ًٙقّح تا حفٍ آتؽتع تسای زغدیدٖ تد ٝاٞدداف
ًٔٙمٝای خٛد زا ٔٙاغةتسیٗ ٌصیٔ ٝٙیدا٘د  ٚت ٝيٛز وّی زٚغی ٝتكٕیٓ ٌساتد ٝاغدت اش ٘دْٛی
«حثات ٘إًٔلٗ» دز ًٔٙم ٝحٕایت وٙد تا  ٓٞاش ٔٙااّ پسٚضٜٞای تیٗإِّّدی دز خكدٛـ ٘فدت ٚ
. Minsk Group
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حُٕ ٘ ٚمُ تسخٛزداز ؾٛد  ٓٞ ٚتا اغتفاد ٜاش اٞسْ ٔٙالؿدات حدُ ٘ؿدد ٜدز قدٛزت ندسٚزت،
اهایی تسای إْاَ ٘فٛذ دز ًٔٙم ٝتسای خٛد تالی تٍرازد (ٕٞداٖ ،ـ )181تدا تددیٗٚغدیّ ٝتدٝ
تٓدیُ  ٚوٙتسَ زاتازٞای د ٚوؿٛز ازٔٙػتاٖ  ٚتٚٝیط ٜرٕٟٛزی آذزتایزاٖ تپسداشد  ٚآٟ٘دا زا دز
زاغتای غیاغت ٙٔ ٚااّ ّٔی خٛد ٞدایت وٙد
تدیٗ تستیة لاتُ ٔؿاٞد ٜاغت و ٝزٚغی ٝاٞسْٞای لدزتٕٙدی ُ٘یس تحساٖٞدای ٔٛردٛد
دز ایٗ وؿٛزٞا زا دازد ٔ ٚیتٛا٘د آٟ٘ا زا ٚاداز وٙد دز غیاغتٞای خدٛد ٔٙدااّ  ٚخٛاغدتٞٝدای
زٚغی ٝزا دز ُ٘س تٍیس٘د ْدْ تٛر ٝتٙٔ ٝااّ زٚغیْٛ ٝالة غٍٙیٙی تسای ایٗ وؿدٛزٞا تدٕٞ ٝدساٜ
خٛاٞد داؾت؛ ٔخاَ تایید ایٗ ٌفت ٝتسخٛزد زٚغی ٝتا ٌسرػتاٖ تٛد و ٝتا یه رٙدً تٕداْ ْیداز
تا ایٗ وؿٛز پیؽ زادت  ٚایدٗ ٚالٓیدت زا تدسای وؿدٛزٞای ًٔٙمد٘ ٝؿداٖ داد ود ٝزٚغدی ٝتدسای
حفاَت اش ٔٙااّ حیاتی خٛد دز ایٗ ًٔٙم ٝحتی اش ٚزٚد ت ٝیه ر ًٙتٕداْ ْیداز اتدایی ٘ددازد
تدیٗ تستیة زٚغی ٝدز شٔی ٝٙأٙیتی  ٚدز زاغتای ٔٙااّ حیاتی خٛدؼ غٓی دازد و ٝنٕٗ تدداْٚ
حهٛز ٔػتٕس خٛد دز ٔٙايك اغتساتطیه  ٚتٚ ٝیط ٜتحسا٘دی ،وٙتدسَ ٔسشٞدای ؾدٛزٚی غداتك زا
حفٍ ٕ٘اید ٕٞ ٚچٙیٗ ٞدایت ٔ ٚدیسیت تحساٖٞایی زا ؤٕ ٝىٗ اغت شٔیٝٙغاش ٘فٛذ غدسب دز
ًٔٙم ٝتاؾد زا تد ٝدغدت ٌیدسد  ٚاش آٟ٘دا تدسای وٙتدسَ زاتداز  ٚغیاغدت خدازری ایدٗ وؿدٛزٞا
تٟسٜتسدازی ٕ٘اید تا شٔی ٝٙتهٓیف حهٛز لدزتٞایی ٕٞچ ٖٛآٔسیىدا٘ ،دات ٚ ٛوؿدٛزٞایی ودٝ
ٔمأات وسّٔیٗ ت ٝآٟ٘ا تا دید تدتیٙی ٍ٘أ ٜیوٙٙد زا اسا ٓٞآٚز٘د
ًتيجِگيسي
ٔددسٚز ز٘ٚددد غیاغددت خددازری زٚغددی ٝدز آغددیای ٔسوددصی  ٚلفمدداش حدداوی اش اغددتٕساز
دیدٌاٜٞای غٙتی  ٚأٙیتی زٚغیٔ ٝیتاؾد ٚالٓیتٞایی ٕٞچ ٖٛتكٛز حهدٛز دز اهدای ضئدٛ
زاٞثسدی خاـ ،احػاظ ٘اأٙی تازی ی  ٚاس ًٙٞزاٞثسدی غٙتی ایدٗ وؿدٛز ،تداحیس شیدادی تدس
خٛد آٌداٞی ٘ ثٍداٖ زٚغدی ٚ ٝغیاغدت خدازری ایدٗ وؿدٛز دازد تٓدد اش تد ٝلددزت زغدیدٖ
ٚالدیٕیس پٛتیٗ ذٙٞیت تٛغٓٝيّثا٘ ٝزٚغی ٝدز ٔٙايك پیسأ٘ٛیٚ ،ر ٝغاِة زاتاز غیاغت خازری
ایٗ وؿٛز دز ایٗ ًٔٙم ٝتٛد ٜاغت تدا ْٚایٗ دیدٌاْ ٜأّی تٛد ٜاغت تا ٔػدىٔ ٛػدائُ أٙیتدی
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ٔٛرٛد دز ایٗ ًٔٙم ٝزا اش ٔٙااّ حیاتی خٛد تفىیه ٘ىٙد دز ایدٗ زاغدتا ،ایدٗ وؿدٛز تد ٝخّدك
ٔفاٞیٕی چ« ٖٛخازد ٘صدیه» « ٚدوتسیٗ ٔ٘ٛسٚئ ٝزٚغی» زٚی آٚزد ٜو٘ ٝؿاٖ دٙٞدد ٜإٞیدت
ایٗ ًٔٙم ٝدز دیدٌا ٜدِٚتٕسداٖ وسّٔیٗ اغت تس ایٗ اغاظ ٔمأات زٚغیٓٔ ٝتمد٘دد ود ٝوؿدٛز
تاید تتٛا٘د ٕٞچٙاٖ لدزت اًٙٔ َٚم ٝتالی تٕا٘د؛ اِثت ٝ٘ ٝدز رٟت اغتفاد ٜاش ایٗ ًٔٙم ٝتُٙٔ ٝدٛز
وػة لدزت تیؿتس تّى ٝتدسای حفدٍ تٕأیدت ازندی خدٛد  ٚرّدٌٛیسی اش اسٚپاؾدی دٚتدازٚ ٜ
احػاظ خًسی ؤ ٝػى ٛتسای یىپازچٍی ادزاغی ٖٛزٚغی ٝداز٘د
تسٚش ر ًٙداخّی دز ٌسرػتاٖ  ٚحٕایت ٔػى ٛاش رددایی يّثداٖ آت اشیدا  ٚاٚغدتیای
رٛٙتی  ٚتسآٚزد٘ ٜؿدٖ ا٘تُازات ایدٗ وؿدٛز اش دغدتیاتی تد ٝتٕأیدت ازندی خدٛیؽ دز غدایٝ
ٕٞىازی تا زٚغی ،ٝتفّیع زا تس آٖ داؾت تا زٚیىسد غیاغدی -أٙیتدی خدٛد زا اش ٕٞداٖ اتتددای
اغتم َ دز زاغتای ٚاٌسایی  ٚدٚزی اش زٚغی ٝدز پیؽ ٌیسد ٕٞچٙیٗ دز ایٗ زاغتاٌ ،سرػدتاٖ
ت ؼ وسد خٛد زا اش تػّى ٟ٘ادٞای ٔ تّف زٚغیٕٞ ٝچ ٖٛازتؽ ،غسٚیع ٞای أٙیتدی  ٚتدٝ
يٛز وأُ زٞا غاخت ٚ ٝتسای تأیٗ أٙیت خٛد ٘صدیىی ت ٝغاختازٞای غستدی زا دز دغدتٛز وداز
خٛد لساز دٞد اِثت ٝایٗ أس دغتاٚیصی تسای ٔػىٌ ٛسدید تا اش اٞدسْ اِحداق اٚغدتیای رٙدٛتی ٚ
آت اشیا تْٛٙ ٝاٖ اتصازی تسای اؿاز تس ایٗ رٕٟٛزی اغتفاد ٜوٙد ٚاوٙؽ زٚغی ٝدز لاِة رٙدً
اٚت  ٚ 2008تٙثی ٝتفّیع دز ایٗ لاِة تفػیس ٔیؾٛد
دز رٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٘یص ایٗ زٚیىسدٚ ،ر ٝلاِة زاتاز ایٗ وؿٛز دز ْسقد ٝغیاغدت
خازری ت ٝؾٕاز ٔیزٚد تحساٖ لسٜتأ ٔیاٖ ازٔٙػتاٖ  ٚرٕٟٛزی آذزتایزاٖ ٔ ٚت ٟٓؾدٖ زٚغیٝ
ت ٝحٕایت اش ازٔٙػدتاٖ ٕٞچٙدیٗ ْددْ ٘ازندایی رٕٟدٛزی آذزتایزداٖ ٘ػدثت تد ٝغیاغدتٞدای
ًٔٙمٝای  ٚآاِیتٞای ٔیا٘زیٌسایا٘ ٝزٚغی ،ٝاغدثاب ٌدسایؽ ایدٗ وؿدٛز تد ٝآٔسیىدا ٘ ٚدات ٛزا
اسا ٓٞآٚزد ٜاغت اش دیدٌا ٜرٕٟٛزی آذزتایزاٖ غیاغتٞای ٔػى ٛدز حدُ تحدساٖ لدسٜتدأ،
غیاغتٞایی غیس دٚغتا٘ ٚ ٝغیس لاتُ اْتٕاد خٛا ٙٞد تٛد ٞدس چٙدد ایدٗ وؿدٛز تدس ایدٗ ٘ىتد٘ ٝیدص
اؾساف دازد و ٝتد ٖٚرّة ٕٞىازی  ٚپؿتیثا٘ی زٚغی٘ ٝیُ ت٘ ٝتیزدًّٔ ٝدٛب دز لهدی ٝلدسٜتدأ
ٕٔىٗ ٕ٘یتاؾد
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دز ٚالّ تحساٖ لسٜتأ ٔیاٖ ازٔٙػدتاٖ  ٚرٕٟدٛزی آذزتایزداٖ ٘ ٚیدص تددا ْٚآٖ ،شٔیٙد ٝزا
تسای وٙتسَ ٟٔ ٚاز غیاغی تاو ٚ ٛایدسٚاٖ اش غدٛی ٔػدى ٛادسأ ٓٞدیآٚزد ٕ٘٘ٛد ٝآٖ اؿداز تدٝ
رٕٟٛزی آذزتایزاٖ اش يسیك ٌػتسؼ ٕٞىازیٞای ایٗ وؿٛز تدا ازٔٙػدتاٖ دز زاغدتای تٓددیُ
غیاغددت خددازری تدداو ٛتددسای ْهددٛیت دز ٟ٘ادٞددای غستددی ٘ ٚددات ٛاغددت اش يساددی رٕٟددٛزی
آذزتایزاٖ زا تس آٖ داؾت ٝو ٝتٚ ٝاغً٘ ٝیاشٔٙدی تدٔ ٝػدى ٛرٟدت حدُ تحدساٖ لدسٜتدأ٘ ،دْٛی
غیاغت خازری ٔتٛاشٖ دز ًٔٙم ٝزا دز پیؽ ٌیسد
تدیٗ تستیة ٔؿ ف اغتٔ ،ػى ٛدز زاغتای حفٍ ٘فدٛذ غدٙتی خدٛد دز لفمداش اٍ٘یدصٜ
ٔهاْفی پیدا وسد ٜاغت دز ایٗ زاغتا ،وسّٔیٗ تد ؼ غدسب تدسای تػدّى ٌ ٚػدتسؼ ٘فدٛذ دز
ْسقٞٝای غیاغی  ٚأٙیتی ُ٘ ٚأی ایٗ ًٔٙم ٝزا تا دلت  ٚحػاغیت زقد ٔدیوٙدد  ٚدز رٟدت
خٙخی ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ا وٛؾؽ ٔیٕ٘اید تا تٛر ٝت ٝآغیة پریسی زٚغدی ٝاش ایدٗ ًٔٙمد ،ٝایدٗ وؿدٛز
تٛاٖ حرف  ٕٝٞزلثا اش ْسق ٝغیاغی آغیای ٔسوصی  ٚتٚ ٝیط ٜلفمداش زا ٘ددازد ِدرا دِٚتٕدسداٖ
زٚظ زاٜواز اغتفاد ٜاش اتصازٞای لدزتٕٙد خٛد دز ایٗ رٕٟدٛزیٞدا زا تسٌصیددٜا٘دد  ٚتدا ات داذ
یه زا ٜحُ وٓ ٞصیٙد ،ٝغداد ٚ ٜتد ٝدٚز اش ز ٚدز زٚیدی ٔػدتمیٓ تدا لددزتٞدای دیٍدس غیاغدت
خازری ایٗ رٕٟٛزیٞا زا وٙتسَ  ٚتٓدیُ وسد ٚ ٜدز ٟ٘ایت ٔٛا٘ٓی تدس غدس زإٍٞ ٜسایدی ایدٗ
وؿٛزٞا تا غسب ایزاد ٔیٕ٘اید دز ایٗ شٔیٔ ٝٙػى ٛت ؼ ٔیوٙد تا ؾیٜٞٛدایی ُ٘یدس اؿدازٞای
غیاغی ،ایزاد تیحثاتی ارتٕاْیٚ ،نٓیت ٘أػاْد التكادیٙٔ ،اغثات ا٘سضی٘ ،یسٞٚای أٙیتی تدٝ
ٚیط ٜاغتفاد ٜاش تحساٖٞای ًٔٙمٝای غیاغت خدازری ایدٗ وؿدٛزٞا زا دز زاغدتای غیاغدتٞدای
خددٛد تُٙددیٓ ٕ٘ایددد ٕٞچٙددیٗ ٔػددى ٛغددٓی دازد دز آیٙددد٘ ٜیددص تددا ٔػتٕػدده لددساز دادٖ ایددٗ
ٔٛنْٛات ،خسٚردی غیاغدت خدازری ایدٗ وؿدٛزٞا زا تٓددیُ ٕ٘ایدد تددیٗ تستیدة ٔؿداٞدٜ
ٔیؾٛد ؤ ٝػى ٛاتصازٞای لدزتٕٙدی تسای تٙثی ٝوؿٞٛای ایٗ ًٔٙم ٝو ٝحانس ٘یػتد ٔٙدااّ آٖ
زا دز غیاغتٞای إْاِی خٛد دز ُ٘س داؾت ٝتاؾٙد دز اختیاز دازد
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 1اتٛاِحػٗ ؾیساشی ،حثیدة ا (" ،)1382سياست ٍ حکَهت دز آسياي هسکزصي" ،تٟدساٖ:
٘ؿسلٔٛع
 2احٕدیاٖ ،لدزت اِ ٚ ٝغ ٔی ،يٕٟٛزث (پاییص  " ،)1388آسزياي هسکزصي ٍ قفقزاشر هس زِ
تعازض هٌافع زٍسيِ ٍ غسب"ًٔ ،آِات اٚزاغیای ٔسوصی ،غاَ د ،ْٚؾٕاز4 ٜ
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ایساى" ،تٟساٖٚ ،شازت أٛز خازرٛٔ ،ٝغػ ٝچاج  ٚا٘تؿازات
 4أیساحٕدیاٖ ،تٟساْ ْ ٚػٍسی ،حػٗ (پاییص " ،)1388بحساى اٍستياي جٌزَبی :زیهزِّزا ٍ
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 5أیسیٟٔ ،دی (پاییص " ،)1388هحسکِّا ٍ پياهدّاي فسایٌد هٌاقهِ زٍسيِ ٍ گسجستاى"،
ٔزٕٔ ْٝٛماالت ؾا٘صدٕٞیٗ ٕٞایؽ تیٗ إِّّی آغیای ٔسوصی  ٚلفمداش ،تٟدساٖٚ :شزات أدٛز خازرد،ٝ
ٔسوص چاج  ٚا٘تؿازات
 6تی٘ا" ،سياست قدزتّاي هَثس دز آسياي هسکصي" ،لاتُ دغتسغی دز
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 7حیدزی ،رٛاد (تاتػدتاٖ " ،)1382بسزسی ابعاد ًظام اهٌيتزی هٌققزِ دز قفقزاش" ،اكدّٙأٝ
ًٔآِات آغیای ٔسوصی  ٚلفماش ،ؾٕاز42 ٜ
 8زحٕا٘یٙٔ ،كٛز (ت" ،)1383 ٕٟٗاستساتطي دفاهی ٍ اهٌيتی زٍسيِ دز حَشُ جٌزَبی"،
وتاب وؿٛزٞای ٔؿتسنإِٙااّٚ ،یطٔ ٜػائُ أٙیتی زٚغی ،ٝاتساز ٔٓاقس تٟساٖ
 9ؾیساشی ،حثیةاِ( ٝتٕٟدٗ " ،)1383بسزسی زٍیکسد سياسزت خزازجی زٍسزيِ دز ق زا
دزیاي خصز" ،وتاب وؿٛزٞای ٔػتمُ ٔؿتسنإِٙااّٚ ،یطٔ ٜػائُ أٙیتی زٚغی ،ٝاتساز ٔٓاقس تٟساٖ
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ْ 10صتددیْ ،ددصتا (تٕٟددٗ " ،)1383ضئَپليتيززق قززسى  ،"19وتدداب وؿددٛزٞای ٔػددتمُ
ٔؿتسنإِٙااّٚ ،یط ٔ ٜحُات غیاغت خازری  ٚأٙیتی زٚغی ،ٝتٟساٖ ٛٔ :غػ ٝاتساز ٔٓاقس
ْ 11ػٍسی ،حػٗ (پداییص ً" ،)1384قص باشیگساى خازجی دز اًقالبّاي زًگزیر هزَزد
اًقالب زش گسجستاى"ٔ ،زًّٔ ٝآِات آغیای ٔسوصی  ٚلفماش ،غاَ چٟازد ٓٞدٚز ٜچٟدازْ ،ؾدٕازٜ
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 12ایسٚشی ،زنا (تیس " ،)1387حضَز ًظاهی آهسیکا دز جوَْزي آذزبایجزاى ٍ اهٌيزت
هلی ایساى" ،پایاٖ٘أ ٝوازؾٙاغی ازؾد دز زؾتًٔ ٝآِات ًٔٙمٝای «ٌسایؽ آغیای ٔسوصی  ٚلفمداش،
دا٘ؿىد ٜحمٛق  ّْْٛ ٚغیاغی دا٘ؿٍا ٜتٟساٖ
 13لٛاْْ ،ثدآِّی (پداییص " ،)1387فسٌّگ استساتطیق زٍسزيِ"ٛٔ ،غػد ٝاسٍٙٞدی ًٔآِدات
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 13وإَی ،احٕد (" ،)1383اهٌيت دز قفقاش جٌزَبی" ،تٟدساٖٛٔ :غػد ٝاسٍٙٞدی ًٔآِدات ٚ
تحمیمات تیٗإِّّی اتساز ٔٓاقس
 14وسٔی ،رٟاٍ٘یس (" ،)1388زٍابط جوَْزي اسزالهی ایزساى ٍ فدزاسزيَى زٍسزيِ"،
تٟساٖ ٚشازت أٛز خازرٛٔ ،ٝغػ ٝچاج  ٚا٘تؿازات
 15وٛشٌ ٜسچیِٚ ،ی (پاییص" ،)1388ازائِ هدلی تحليلی بساي ت ييي پَیص هلزی گسایزی
قَهی دز جوَْزي گسجستاى" ،اكّٙأ ٝآغیای ٔسوصی  ٚلفماش ،ؾٕاز67 ٜ
ٔ 16سادیٛٙٔ ،چٟس (پاییص " ،)1388جٌگ دز قفقزاش اهٌيزت ٍ هٌزافع جوْزَزي اسزالهی
ایساى"ٔ ،زٕٔ ْٝٛماالت ؾا٘صدٕٞیٗ دٚزٕٞ ٜایؽ تیٗإِّّی آغیای ٔسوصی  ٚلفمداش ،تٟدساٖٚ :شازت
أٛز خازرٔ ،ٝسوص چاج  ٚا٘تؿازات
ٔ 17ؿفمیاس ،اتساٞیٓ (تاتػتاٖ" ،) 1383تحَالت ًظاهی قفقاش جٌَبی ٍ ًقص قزدزتّزاي
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ٔستٛو ت ٝؾا٘صدٕٞیٗ دٚزٕٞ ٜایؽ تیٗإِّّی آغیای ٔسوصی  ٚلفماش ،تٟساٖٚ :شازت أٛز خازرٔ ،ٝسوص
چاج  ٚا٘تؿازات
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