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أٙیت ا٘شطی ٕٓٔٛبً ث ٝدس دػتشع ثٛدٖ ٔمذاس وبفی  ٚلبثُ إًیٙبٖ اص ٓشه ٝا٘شطی ثشای ساهی
ٕ٘ٛدٖ تمبهب تٔشیف ٔیٌشدد  ٚاص رّٕٛٔ ٝاسدی اػت ؤ ٝؼتمیٕبً ثب دِٚت ٞب دس ٚاحدذٞبی ػیبػدی
استجبى داسد .ایشاٖ ثّٓ ٝت داسا ثٛدٖ رخبیش لبثُ تٛر ٝا٘شطی ٛٔ ٚلٔیت طئٛپّیتیىی ٕٔتبص (ٓٞردٛاسی ثدب
دٌٙٔ ٚم٘ ٝفتخیض خّیذ فبسع  ٚدسیبی خضس) ٕٛٞاسٛٔ ٜسد تٛر ٝلذستٞبی ٌٔٙمٝای  ٚفشأٌٙمٝای ثٛدٜ
ٞ ٚؼت.
ٔٛلٔیت ایشاٖ دس تِٛیذ ٘فت ٌ ٚبص  ٚا٘تمبَ آٖ دس خّیذ فبسع ٘ؼجتبً ثدب حجدبته ٕٞدشا ٚ ٜاص ػدٛی ٕٞدٝ
ثبصیٍشاٖ پزیشفت ٝؿذ ٜاػته أب دسیبی خضس ث ٝدِیُ تغییشات ؿذیذ  ٚػشیْ دس پدغ اص فشٚپبؿدی اتددبد ؿدٛسٚی
٘یبصٔٙذ تٛر ٚ ٝدلت تلٕیٓ ٌیشاٖ ایشا٘ی اػتٓ .ال ٜٚثش رذیت ثشای سػیذٖ ث ٝارٕبّ دس ٔدٛسد سطیدٓ حمدٛلی
دسیبی خضس ثب حفَ ٔٙبفْ ّٔی ایشاٖ اص داؿدتٗ سٚاثدي ٚػدیْ ٌ ٚؼدتشد ٜثدب وـدٛسٞبی ػدبحّی دسیدبی خدضس ثدٝ
خلٛف سٚػیٝه رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ٘جبیذ غبفُ ثٛد
ٔمبِ ٝحبهشه ٚرٌ٘ٛ ٜٛبٌ ٖٛأٙیت ا٘شطیه ربیٍب ٜایشاٖه خٌٛى حُٕ ٘ ٚمُ و٘ٛٙی  ٚدس حبَ
احذاث  ٚػیبػتٞبی لذستٞبی رٟب٘ی  ٚوـٛسٞبی ٌٔٙم ٝدس ایٗ صٔیٞٝٙب سا ٔٛسد ٌٔبِٔ ٝلشاس ٔیدٞذ.

ٍاصگبى كلیذی :أٙیت ا٘شطیه دسیبی خضسه رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖه سٚػیٝه رٕٟدٛسی
آرسثبیزبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ.
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هقذهِ
أٙیت ا٘شطی ٕٓٔٛبً ث ٝدس دػتشع ثٛدٖ ٔمدذاس ودبفی  ٚلبثدُ إًیٙدبٖ اص ٓشهد ٝا٘دشطی
ثشای ساهی ٕ٘ٛدٖ تمبهب تٔشیف ٔیٌشدد .أٙیت ا٘دشطی ػدٔ ٝفٟد ْٛاػبػدی ص٘زیدش ٜتدد ٛت
ا٘شطی دس رٟبٖ أشٚصی سا دس ثش ٔدیٌیدشد :لیٕدته تدذأ ٚ 1ْٚددیي صیؼدت .فدشاص ٘ ٚـدیت دس
لیٕت ٘فت خبْ ثبٓج تغییشات ؿٍشف دس التلبد رٟدب٘یه ثٛدردٞ ٝدش خدب٘ٛادٜه ٞضیٙدٞٝدبی ٞدش
وبسخب٘ ٚ ٝثدی حجدبتیه آػدیت پدزیشی  ٚیدب ؿدىٛفبیی وـدٛسٞبی تِٛیذوٙٙدذٔ ٚ ٜلدشف وٙٙدذٜ
ٔیٌشدد ٞ .ش ٔتمبهی دسیبفت ا٘شطی ثشای آ٘ى ٝأىبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای آیٙدذ ٜسا داؿدت ٝثبؿدذه
رشْ ث ٝرشیبٖ ٔذا ٚ ْٚدساص ٔذت ا٘شطی ٔیپشداصد ٟ٘ ٚبیتدبً تدالؽ ثدشای یدبفتٗ سٚؽٞدبیی ثدب
ثبصدٞی ثیـتش ٔ ٚلشف وٕتشه ٌبٔی دس رٟت حفَ ٔدیي ًجیٔی  ٚثمبی ثـش دس آیٙذ ٜاػت.
أٙیت ا٘شطی ثٓ ٝشهٔ ٝذإٌٔ ٚ ْٚئٗ ثب لیٕتٞبی ٔٔم َٛدس حبٔدُٞدبی ا٘دشطی ثبصٌـدتٚ ٝ
ػٔی ٔیٕ٘بیذ تٟذیذات طئٛپّیتیهه التلبدیه تىٙیىیه صیؼت ٔدیٌدی  ٚسٚا٘دی ٘دبُش ثدش ثبصاسٞدبی
ا٘شطی سا وبٞؾ دٞذ .أٙیت ا٘شطی اص دیذٌبٔ ٜلشف وٙٙذٌبٖ ثٙٔٔ ٝبی آٖ اػدت ود ٝا ً ٚدػتشػدی
آػبٖ  ٚثذ ٖٚاحتٕبَ خٌش ثٙٔ ٝبثْ ٘فت ٌ ٚبص رٟب٘ی ٚرٛد داؿت ٝثبؿدذ .حب٘یدبً ایدٗ ٔٙدبثْ ثد ٝكدٛست
ٌٔٙمی داسای تٌ٘ٛ ٚ ّٛٙبٌ٘ٛی اص ِدبٍ ٌٔٙمد ٝرغشافیدبیی ٔٙدبثْ ٕٞ ٚنٙدیٗ ٔؼدیشٞبی ا٘تمدبَ داؿدتٝ
ثبؿٙذ  ٚحبِخب رشیبٖ ٘فدت ٌ ٚدبص ٕٓٔٛدبً اص ٘مدبًی تدبٔیٗ ٌشد٘دذ ود ٝاحتٕدبَ حجدبت ٓ ٚدذْ تغییدش دس
حىٔٛتٞبی آ٘بٖ دساصٔذت ٘ ًٛ ٚی ثبؿذ)Scheeoers,2007,33( .

ا ٔٙیت ا٘شطی اص رّٕ ٛٔ ٝاسدی اػت ؤ ٝؼتمیٕبً ثدب دِٚدت ٞدب دس ٚاحدذٞبی ػیبػدی
استجبى داسد .ا ٌشچ ٝثٍٙبٞ ٜبی ثضسي ثیٗ إِّّی ٘فت ٌ ٚبص ٘یض دس ایدٗ صٔیٙدٍ٘ ٝشا٘دی ٞدبی
خبف خٛد سا داس٘ذه أب ا٘شطی  ٚتبٔیٗ آٖ اص رّٕد ٝدغذغدٞ ٝدبی ٕٞیـدٍی حىٔٛدت ٞدب ٚ
دِٚت ٞب ا ػت .پبیذاسی ػیؼتٓ ٞبی ٔشثٛى ث ٝحبُٔ ٞبی ا٘شطی اص رّٕ ٝؿجى ٝثشق ٞش وـٛس
اص ٍ٘شا٘ی ٞبی اكّی ٞش حىٔٛتی اػت .ثشخدی وـدٛسٞب ٔب٘ٙدذ فشا٘ؼد ٝثدشای سٞدبیی اص داْ
ا٘شطی ٞبی پبیبٖ پزیش ث ٝتِٛیذ ثشق ٞؼت ٝای سٚی آٚسد ٜا٘ذ .ا٘شطی اص رّٕدٔ ٝدٛاسدی اػدت
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و ٝثب ثش٘ٚی ٞب ٚ 1تجٔبت آٖ استجبى داسد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُه تٛریٔ ٝذ اخّ ٝدِٚت دس ایٗ ثبصاس ثٝ
ػبدٌی أىبٖ پزیش اػت)De Joode,2003,112 ( .

أٙیت ا٘شطی ٘مٌ ٝتٛر ٝاوخش ػیبػتٕذاساٖ دس ردبی ردبی ٘مدبى رٟدبٖ اػدت .آٟ٘دب ودٝ
تِٛیذوٙٙذ ٜا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش ٞؼتٙذه دس آسصٚی دػتیبثی ثد ٝثبصاسٞدبی ٌٕٔدئٗ  ٚدساصٔدذت
ٞؼتٙذ  ٚث ٝپیـشفت تىِٛٛٙطی فىش ٔیوٙٙذ .أب آٖ ثخؾ اص تىِٛٛٙطی ود ٝثد ٝفدٗآٚسیٞدبی
ٔشثٛى ث ٝاػتفبد ٜاص ثخؾٞبیی اص ٔخضٖ و ٝدس ٌزؿت ٝدػتشػی ث ٝآٟ٘ب ٔیؼش ٘جدٛده ثیـدتش تٛردٝ
٘ـبٖ ٔیدٙٞذ .آٟ٘ب و ٝدس ثخؾ تمبهب لشاس داس٘ذه ثیـتش ث ٝردبیٍضیٙی ا٘دشطیٞدبی ٘د ٛثد ٝردبی
ا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش  ٚفٗآٚسیٞبی تؼٟیُ دس ایٗ ثخؾ تٛر٘ ٝـبٖ ٔیدٙٞذ.
اص ًشفی ٔب٘ٙذ ٞش وب ی التلبدی دیٍشه ٔٙبثْ ا٘دشطی وٕیدبة ٔدیثبؿدٙذ ٕٞ ٚنٙدیٗ دس
حبَ وٕیبة تش ؿذٖ دس ً َٛصٔبٖ .ث ٝخلٛف ٔٙبثْ ا٘شطی پبیبٖ پدزیش ٕٞند٘ ٖٛفدت ٌ ٚدبص ٚ
رغبَ ػ ًٙو ٝثِ٘ ٝش ٔی سػذ رخبیش آٖ ثذٞ ٖٚینٍ ٝ٘ٛتشدیذی س ٚث ٝافد َٛاػدت .ایدٗ خدٛد
ثبٓج سلبثت دس ثبصاس  ٚثب سفتٗ لیٕتٞبی ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘شطیٟب ٔیٌشدد.
ٟ٘بیتبً آ٘ىٛٔ ٝه ّٛطئٛپّیتیه دس ٔٙبثْ ٘فت ٌ ٚبص داسای إٞیت فشاٚا٘ی اػت .دس حدبِی ودٝ
ٔشاوض ٕٓدذٔ ٜلدشف ایدٗ دٔ ٚدبد ٜدس ٌزؿدتٕٓ ٝدذتبً غدشة كدٔٙتی  ٚدس حدبَ حبهدش وـدٛسٞبی
اسٚپبییه آٔشیىبی ؿٕبِی  ٚؿشق آػدیب ٞؼدتٙذه رخدبیش ٕٓدذ٘ ٜفدت خدبْ رٟدب٘ی دس خبٚسٔیب٘د ٚ ٝثدٝ
خلٛف دس ٓشثؼتبٖ ػٔٛدیه ایشاٖه ٓشاق  ٚوٛیت ٔتٕشوض اػت .د ٚلٌجدیثدٛدٖ ٔٛهد ّٛتِٛیدذ ٚ
ٔلشف ٌبص سٚؿٗتش اػت .د ٚوـٛس سٚػی ٚ ٝایشاٖ ثد ٝتٟٙدبیی  24دسكدذ رخدبیش حبثدت ؿدذٌ ٜدبص
رٟب٘ی سا دس اختیبس داس٘ذ .دس حبِی و ٝرْٕ وخیدشی اص وـدٛسٞبی رٟدبٖ ثدشای اػدتفبد ٜاص ا٘دشطی ثدب
پیبٔذٞبی وٕتش صیؼت ٔدیٌی ثٌ ٝبص ًجیٔی سٚی آٚسد ٜا٘ذ)Blyth,2004,12( .

تبریخچِ اهٌیت اًزصی
اص صٔبٖ دػتشػی ث ٝلٛا٘یٗ ٔىب٘یىی حبوٓ ثش ػیب ت دس ًجیٔت  ٚا٘جؼدبى ؿدذیذ حزدٓ
ػیبَ صٔب٘ی و ٝاص فبص ٔبیْ ثٌ ٝبص تجذیُ ٔیؿٛده ثـدش دس پدی آٖ ثدٛد ود ٝثدب اػدتفبد ٜاص ٔدٛادی
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ثتٛا٘ذ دسر ٝحشاست آة سا ثب ثشد ٚ ٜآٖ سا ث ٝثخدبس تجدذیُ وٙدذ  ٚایدٗ چٙدیٗ دس رٞدٗ ا٘ؼدبٖ
اػتفبد ٜاص ا٘شطی ربی خٛد سا یبفت .ایٗ وبس اثتذا ثب ػٛصا٘ذٖ چٛة  ٚػپغ رغبَ ػد ًٙا٘زدبْ
ٔیٌشدیذ .ػپغ ثب وـف ٘فت  ٚث ٝخلٛف دػتیبثی ث٘ ٝفت خدبْ دس اِٚدیٗ حفدبسی ٔٛفدك دس
ػبَ  8746دس ٘ضدیىی ٔؼزذ ػّیٕبٖ یٔٙی حذٚد یىلذ ػبَ پیؾه ثـش ث ٝیىی اص ٔٙبثْ ا٘جدٜٛ
ا٘شطی سا ٜپیذا وشد .دػتشػی ث ٝایٗ ٔٙجْ ٘ؼجتبً آػدبٖ ثدٛد  ٚثبٓدج تغییدشات ٔدبٛٞی دس كدٙبیْه
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚثخؾ ِ٘بٔی ٌشدیذ .ثًٛ ٝسی و ٝدس د ٚر ًٙرٟب٘ی ا ٚ َٚد ْٚوـٛسٞبیی ودٝ
ث ٝفٗآٚسی ٔٛتٛس احتشاق داخّی دػت یبفت ٚ ٝآٖ دػت ٝاص ٘یشٞٚبیی و ٝث ٝرخبئش ٘فت دػتشػدی
پیذا وشد٘ذه پیشٚص ر ًٙؿذ٘ذ  ٚوـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ إِٓدبٖ  ٚطاپدٗ ود ٝدس ٔیب٘د ٝسا ٜدػتشػدی ثدٝ
ٔٙبثْ ٘فتی لفمبص  ٚآػیبی دٚس ٔتٛلف ٔب٘ذ٘ذه ر ًٙسا ثبختٙذ.
دٚساٖ ٔٔبكش ثب تؼّي تٕذٖ غشة ثش ؿئ٘ٛبت ا٘ؼبٖٞب ٕٞشا ٜاػت .دس تٕذٖ غدشةه ػدٝ
ٔٛه ٟٓٔ ّٛث ٝچـٓ ٔیخٛسد :لذسته پ٘ ٚ َٛفدت )Muller- Kraenner,2008,6( .ثدِ٘ ٝدش
ٔیسػذ دس لشٖ ثیؼت  ٚیىٓ ایٗ ػٔ ٝف ْٟٛث ِٓ٘ ٝرٟب٘یه التلبد  ٚا٘شطی تٕٔیٓ یبفت ٝاػت.
ٔف ْٟٛأٙیت ا٘شطی دس ً َٛصٔبٖ ٔتد َٛؿذ ٜاػت .پغ اص رٙدً رٟدب٘ی دْٚه أٙیدت
ا٘شطی تٟٙب ثشای ثخؾ ِ٘بٔی رٟت تبٔیٗ ٔذا ْٚػٛخت ٌٔشح ؿذ ٜاػت .ایدٗ دس صٔدب٘ی اػدت
و ٝػٛخت وـتیٞبی رٍٙی اص رغبَ ػ ًٙث٘ ٝفت تجذیُ ؿذ  ٚچٍٍ٘ٛی رخیشٜػبصی ٘فدت ٚ
ػبختٗ ٔخبصٖ اػتشاتظیه رخیش٘ ٜفت ٌٔشح ٌشدیدذ )Bohhi,1996,3( .آٍ٘دبٔ ٜؼدئّ ٝأٙیدت
ا٘شطی دس وـٛسٞبی غشثی ثٚ ٝاسدات ا٘شطی ٔدذٚد ٌشدیذ .أب د ٚثددشاٖ ا٘دشطی دس ػدبَٞدبی
 8757 ٚ 8751چبسچٛة أٙیت ا٘شطی سا پینیذ ٚ ٜچٙذ ثٔذی ٕ٘ٛد.
ؿش ّٚلشٖ ثیؼت  ٚیىٓ ٔیالدی ٕٞشا ٜثب تد ٛت ثیػدبثمٝای دس سٚاثدي ثدیٗ إِّدُ ٚ
ٕٞنٙیٗ ثبصاس ا٘شطی ثدٛد .پدغ اص پبیدبٖ ِ٘دبْ دٚلٌجدی ثدب فشٚپبؿدی اتددبد ؿدٛسٚی دس دػدبٔجش
8778ه ثشخی اص پیؾ ثیٙی وٙٙذٌبٖ ٚهٔیت آیٙذ ٜرٟدبٖ ٘ٛیدذ اص پبیدبٖ تدبسی (فٛوٛیبٔدب) ٚ
ٌفتٍٛی تٕذٖٞب (خبتٕی) ٔیداد٘ذ .أب كذاْ حؼدیٗ ود ٝاص  8774ثدب اؿدغبَ وٛیدت خدٛاة
تبثؼتب٘ی لذستٞبی ثضسي سا ثب تٟذیذ چبٜٞبی ٘فتی ٓشثؼتبٖ آؿفت ٝوشد ٜثٛده ثدی آ٘ىد ٝدیٍدش
اسدٌٚب ٜػٛػیبِیؼٓ اص ا ٚدفبّ وٙذه ٕٞنٙبٖ دس ػبَ ٔ 0444ؼئّ ٝثٛد.
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پغ اص ر ًٙرٟب٘ی دْٚه دػتشػی ثٙٔ ٝبثْ ا٘شطی ث ٝخلٛف ٘فت خبْ و ٝدس آٖ صٔبٖ
ٕٟٔتشیٗ وب ی اػتشاتظیه رٟبٖ ٌـت ٝثٛده ػجت رًٞٙب ٔ ٚذاخالت وـدٛسٞبی لدٛی ّٓیدٝ
وـٛسٞبی رٟبٖ ػٌ ْٛشدیذ .وـٛسٞبی تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفت ٕٓذتبً دس ٔیبٖ وـٛسٞبی رٟبٖ ػْٛ
ثٛدٕٟٔ ٚ ٜتشیٗ آٟ٘دب دس خبٚسٔیب٘دٚ ٝالدْ ؿدذ ٜثٛد٘دذ .دخبِدت اٍّ٘ؼدتبٖ  ٚآٔشیىدب دس ایدشاٖ ٚ
ػشٍ٘٘ٛی دِٚت دوتش ٔلذق دس 8731ه ث ٝلذست سػیذٖ حضة ثٔدج دس ٓدشاق دس ٚ 8746
ایزبد پیٕبٖ اػتشاتظیه ثب اتدبد ؿٛسٚی دس 8750ه سودٛد التلدبدی دس غدشة پدغ اص ؿدٛن
٘فتی 8751ه ٚل ّٛا٘مالة اػالٔی دس ایشاٖ دس  ٚ 8757ثب سفتٗ لیٕت ٘فت ثد ٝكدٛست ؿدذیذ ٚ
ؿش ّٚرٓ ًٙشاق ّٓی ٝایشاٖه آالٔی ٝریٕی وبستش دس ٔ 8764جٙی ثش حیبتی خٛا٘دذٖ ٔٙدبفْ ایدب ت
ٔتدذ ٜآٔشیىب دس خّیذ فبسع ()Carter,1980,1ه ػدٙذ اػدتشاتظی أٙیدت ّٔدی دس دٚس ٜوّیٙتد ٖٛدس
 8774و ٝتٟذیذات اص دسٌٙٔ ٖٚم ٝخّیذ فبسع ّٓیٙٔ ٝبفْ حیدبتی آٔشیىدب ٔٙزدش ثد ٝاػدتفبد ٜاص لدٜٛ
ِ٘بٔی خٛاٞذ ٌـت ()The White House,1996,8ه  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞدس ح َٛایٗ ٔدٛس ثٛد ٜاػدت
و ٝوٙتشَ خّیذ فبسع ثٙٔٔ ٝبی وٙتشَ ثش ٔٙبثْ ٘فتی رٟبٖ اػت  ٚدػتشػی آصاد  ٚاسصاٖ ثٙٔ ٝبثْ
ا٘شطی تٛػي وـٛسٞبی ثضسي ثذ ٖٚحوٛس ػیبػی  ٚالتلدبدی أىدبٖ پدزیش ٘یؼدت .اِجتد ٝایدٗ
ثدج ٕٟٔی اػت و ٝآیب سفتبس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ٚ ْٛث ٝخلٛف خبٚسٔیب٘ ٝثبٓج ثدی حجدبتی ٚ
ٔأ ثب سفتٗ لیٕت ٘فت ؿذ  ٚیب ثشٓىغ ٘بثخشدی حبوٓ ثش ػیبػتٞب  ٚساٞجشدٞبی وـٛسٞبی
اٍّ٘ؼتبٖه آٔشیىبه ؿٛسٚی  ٚیب سٚػی ٝثبٓج ٔدذٚد ػبصی ٓشه ٝا٘شطی  ٚثب سفتٗ لیٕت ٘فدت
ؿذ؟ ایٗ ٌّٔت ث ٝخلٛف ثب ٍ٘ب ٜث ٝسفتبس آٔشیىب دس خبٚسٔیب٘ ٚ ٝثب خق ٓشاق پغ اص ٔدبسع
 ٚ 0441استجبى آٖ ثب لیٕت ٘فت لبثُ تبُٔ اػت.
حتی لجُ اص حبدح ٝغیشلبثُ تلٛس  88ػدپتبٔجش ٚ 0448هدٔیت التلدبدی رٟدبٖ ٘ٛیدذ دٚسٜ
دیٍشی اص سوٛد سا ٔیداد .دس ٌضاسؽٞبی ٔشثٛى ث ٝػبصٔبٖٞدبی ثدیٗ إِّّدی التلدبدی ٔ ٚدبِی ایدٗ
٘ىت ٝثٚ ٝهٛح دیذٔ ٜیؿذ و ٝرشیبٖ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼتمیٓ خبسری دس وُ رٟدبٖ ودبٞؾ یبفتدٚ ٝ
اص ٔ 8058یّیبسد د س دس ػبَ  0444ثٔ 544 ٝیّیبسد د س دس ػبَ ٔ 0448یسػذ و ٝایدٗ ٔمدذاس
 24دسكذ وبٞؾ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ایٗ وبٞؾ اِٚیٗ ػمٛى رشیبٖ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔؼدتمیٓ خدبسری
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اص ػبَ  ٚ 8778ثضسٌتشیٗ آٖ دس ً َٛػ ٝدٞدٌ ٝزؿدتٔ ٝدیثدٛد .دس وٙدبس حبدحد 88 ٝػدپتبٔجش  ٚثدٝ
ٔٛاصات آٖ ثدشاٖ ا٘شطی ٘یض ؿش ّٚؿذ ٜثٛد)Pfeiffer,2002,1( .

ِ٘ٓ ثیٗ إِّّی رذیذ و ٝاِٚیٗ ثبس تٛػي رشد ثٛؽ دس ٌٔ 0440شح ٌشدیذه ٔجتٙی ثش
آٖ ثٛد و ٝآصاد ػبصی التلبدی  ٚرٟب٘ی ؿذٖ د ٚس٘ٚذ ٔؼّي ثش رٟبٖ دس آیٙدذ ٜخٛاٙٞدذ ثدٛده
أب تد ٛت ثٔذی ٘ـبٖ داد و ٝرٟبٖ اص ِٕ٘ی ث ٝایٗ ػبدٌی ثشخدٛسداس ٘جدٛد ٜاػدت .ثدبصیٍشاٖ
رذیذی ثٓ ٝشك ٝثیٗ إِّّی پیٛػتٙذ ؤٕٟ ٝتشیٗ آٟ٘ب چیٗه ٙٞذ  ٚثشصیُ ٔیثبؿٙذ .ثب ٚاسد ؿذٖ
ایٗ وـٛسٞب ث ٝثبصاس ا٘شطیه سٚاثي رذیذی دس ثبصاسٞبی ا٘شطی ٚ

ثد ٝخلدٛف ٘فدت ٌ ٚدبص

ایزبد ؿذ٘ .مبى ٔتٕشوض تمبهب اص اسٚپبی غشثی  ٚآٔشیىدبی ؿدٕبِی ثد ٝآػدیبی ؿدشلی  ٚرٙدٛة
ؿشلی وـیذ ٜؿذ.
اص ًشف دیٍش وـٛسٞبیی و ٝثٓٛ٘ ٝی ثد ٝا٘دشطی خبٚسٔیب٘د ٝتدب آٖ صٔدبٖ ٔتىدی ثٛد٘دذه
ػٔی دس وٓ ٕ٘ٛدٖ اتىبی خٛد ث٘ ٝفت ٌ ٚبص خبٚسٔیب٘ ٚ ٝث ٝخلٛف خّدیذ فدبسع سا داؿدتٙذ.
ایٗ ٔٛه ّٛثّٓ ٝت آٖ ثٛد ود ٝآٔشیىدب ٔدذٓی ثدٛد سیـدٞٝدبی ٚلدبیْ  88ػدپتبٔجش  0448دس
افغب٘ؼتبٖه یٕٗ  ٚپبوؼتبٖ  ٚپغ اص آٖ دس وـٛسٞبیی ِ٘یدش ٓشثؼدتبٖ ػدٔٛدیه وٛیدته ٔلدش ٚ
أبسات ٟ٘فت ٝاػت .ثذیٗ تشتیته دِٚت طاپٗ ثب ٞضیٙد ٝچٟدبس ٔیّیدبسد د س ثد ٝد٘جدبَ آٖ ؿدذ ودٝ
پشٚطٜٞبی ٘فتی سا دس ؿشق سٚػی ٚ ٝخبٚس دٚس فٔبَ ٕ٘بیذ .دِٚدت طاپدٗ ثدشای ػدبخت ٔـدتشن
خي ِ ِٝٛػیجشی تب ػٛاحُ ؿشلی سٚػی ٝثب ٔؼىٚ ٛاسد ٔزاوش ٜؿدذ .د ٚپدشٚط ٜدیٍدش ٘یدض تددت
ٓٛٙاٖ ػبخبِیٗ  ٚ 8ػبخبِیٗ  0ثشای اسػبَ ٌبص حٛص ٜػبخبِیٗ ث ٝطاپٗ تٛػي د ٚؿشوت اٌدضاٖ
ٔٛثیُ  ٚؿُ تب  0446ث ٝثٟش ٜثشداسی سػیذ .طاپٗ تالؽ داؿت ٚ ٝداسد ثب حودٛس دس پدشٚطٜٞدبی
٘فتی دسیبی خضس  ٚؿشق سٚػی ٝرشیبٖ آتی ٘فت  ٚا٘شطی سا تودٕیٗ ودشد ٚ ٜاص ٚاثؼدتٍی ٘فتدی
خٛد ث ٝحٛص ٜخبٚسٔیب٘ ٝو ٓٞ ٝاو ٚ %63 ٖٛٙیب ٔ 1/2یّی ٖٛثـى ٝدس سٚص اػت ثىبٞذ.
دس ایٗ استجبى حتی ٘مبى دٚس دػت ٘یض ث ٝیىذیٍش ٚكدُ ٌشدیذ٘دذ .تدب لجدُ اص پیدشٚصی
ا٘مالة اػالٔی ث ٝوٕه دِٚت ایدشاٖ خدي ِِٛد 032 ٝویّدٔٛتشی ایدالت -اؿدىّ ٖٛدس خدبن
اػشائیُ ثب ُشفیت ٔ 8/0یّی ٖٛثـى ٝدس سٚص ػبخت ٝؿذ تدب ٘فدت ایدشاٖ ثدذٌ ٖٚزؿدتٗ اص وب٘دبَ
ػٛئض اص دسیبی ػشخ ثٔ ٝذیتشا٘ٙٔ ٝتمُ ٌشدد .ایدٗ خدي ِِٛد ٝود ٝدس ػدبَ  8746ػدبخت ٝؿدذه
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ٍ٘شا٘ی غشة سا اص تدشیٓ ٘فتی غشة تٛػي آشاة آٖ ًٛس و ٝدس  8751اتفبق ٔیافتبده ٘ـدبٖ
ٔیداد .چیضی و ٝثٔذ اص ٘ 0444یض ث ّٛ٘ ٝدیٍدشی دس رٞدٗ ػیبػدتٕذاساٖ آٔشیىدبیی (پدغ اص
تد ٛت  88ػپتبٔجش )0448ربی ٌشفت .پیـٟٙبد رذیذ آٖ اػت و٘ ٝفدت خدبْ دسیدبی خدضس
تٛػي خي ِ ِٝٛثبو -ٛتفّیغ -ریدبٖ ثٔ ٝذیتشا٘ ٝحُٕ ؿذ ٚ ٜتٛػي ایٗ خي ث ٝدسیبی ػشخ ٚ
ػپغ ث ٝآػیب حُٕ ٌدشدد 1.ایدٗ ًدشحه ٘مدؾ ثدبصیٍشاٖ ٘فتدی خّدیذ فدبسع اص رّٕدٓ ٝشثؼدتبٖ
ػٔٛدی سا وبٞؾ ٔیدٞذ  ٚدس ٓیٗ حبَ ٍ٘شا٘یٞبی سٚػی ٝاص ٓذْ دػتشػی ث ٝثبصاسٞبی ا٘شطی
آػیب سا تخفیف ٔی دٞذ.

2

ارسیببی سیبسی اهٌیت اًزصی
دس پبیبٖ ػبَ ٔ 0448ـخق ٌشدیذ ود ٝرخدبیش حبثدت ؿدذ٘ ٜفدت دس رٟدبٖ ٔزٕٓٛدبً
ٔ 8405یّیبسد ثـى٘ ٝفت اػت و ٝاوتـبفبت رذیذ دس ٘مبى ٔختّف  ٚاص رّٕد ٝدسیدبی خدضسه
ٔ 88یّیبسد ثـى٘ ٝفت ث ٝرخبیش پیؾ ثیٙی ؿذ ٜدس ػبَ  0444اهبفٕٛ٘ ٝد.

3

ٔؼئّ ٝتمبهدب ثدشای ٘فدت دس آیٙدذ٘ ٜد ٝچٙدذاٖ دٚس یىدی اص ٕٟٔتدشیٗ ٔؼدبئُ ٌٔدشح دس
ػیبػت ٌزاسیٞبی ا٘شطی دس ػٌح رٟب٘ی ثٛد .یىی اص ٌضاسؽٞب خبًش ٘ـبٖ ٔیػبخت و ٝدس
ػی ػبَ آیٙذ ٜپیؾ ثیٙی ٔیؿٛد و ٝػشا٘ٔ ٝلشف ا٘شطی دس وـٛسٞبی پشرٕٔیتی ٔب٘ٙدذ ٙٞدذ ٚ
چیٗه اٌش ثٔ ٝمذاس فّٔی ػشا٘ ٝا٘شطی ٔشدْ وش ٜرٛٙثی ثشػذه آٍ٘دب ٜثد ٝتٟٙدبیی ایدٗ ػد ٝوـدٛس
ٔتمبهی ٔ 804یّی ٖٛثـى٘ ٝفت دس سٚص خٛاٙٞدذ ثدٛد .ایدٗ سلدٓ سا ثدب ٔلدشف رٟدبٖ دس ػدبَ
 0444و ٝثیٗ  44تب ٔ 54یّی ٖٛثـى ٝدس سٚص ثٛد ٔمبیؼٕ٘ ٝبئیذ.
ٓال ٜٚثش ثب سفتٗ تمبهب ثشای ا٘شطی دس لبس ٜآػیب دس ػبَٞبی ثٔذه پیؾ ثیٙی ٔیؿذ ودٝ
اػتفبد ٜاص ٘فت خبْ ٕٞنٙبٖ تؼّي خٛد سا ثش ػجذ حبُٔ ا٘شطیٞب حفَ خٛاٞذ ٕ٘دٛد .ایدٗ ػدٟٓ
1

. "Urals and Middle East oil set to compete as Israel unveiled pipeline plan", AFP,
Cairo, Oct. 4, 2002.
2
. "Russia-Israeli oil deal could weaken Saudi position"; Strategic Forecast, Nov. 1,
2002.
3
. Oil and Gas Journal Staff; "CERA sees demand drop pushing oil $6/bbl lower in
2002", OGJ, December 12, 2001.
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دس ػبَ  0404ث 24 ٝدسكذ خٛاٞذ سػیذ  ٚػٌ ٟٓبص ٘یض دس حدبِی ود ٝػدشیٔتشیٗ سؿدذ سا دس
ػبَٞبی آیٙذ ٜخٛاٞذ داؿت اص  00دسكذ دس  0444ث 04 ٝدسكذ دس  0404خٛاٞذ سػدیذ.
ثمیٙٓ ٝبكش ػجذ ا٘شطی ؿبُٔ رغبَ ػ ٚ ًٙا٘شطی ٞؼتٝای ثب سؿذ ٔٙفی س ٚث ٝس ٚخٛاٙٞدذ ثدٛد ٚ
ا٘ددشطیٞددبی تزذیددذ ؿدد٘ٛذ ٜاص رّٕددٞ ٝیددذسٚاِىتشیه ثددب افددضایؾ س ٚثدد ٝس ٚخٛاٙٞددذ ثددٛد( .
)Pachauri,2001,163-147

دس ایٗ كٛست ثشای سفْ وٕجٛد ٘فت ٌ ٚبص ثٙٔ ٝبًك ثبیذ ث ٝتِٛیذ ایٗ دٔ ٚدل َٛتٛرٝ
ٕ٘ٛدٓ .ال ٜٚثش ٌٔٙم ٝخبٚسٔیب٘ ٝثب دس دػت داؿتٗ  43/1دسكذ اص ٔٙبثْ حبثت ؿذ٘ ٜفت رٟدب٘ی
 11/4 ٚدسكذ ٔٙبثْ حبثت ؿذٌ ٜبص رٟبٖه ٘مبى دیٍدشی ٘یدض ٚردٛد داس٘دذ ود ٝداسای ُشفیدت
تِٛیذ ٘فت ٌ ٚبص ٔی ثبؿٙذ 1.ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَه ٘فت دسیبی ؿٕبَ ػبَٞب ثٙٓ ٝدٛاٖ ردبیٍضیٗ ٘فدت
خّیذ فبسع ٌٔشح ثٛده أب رخبیش احجبت ؿذ ٜدس اسٚپب ثیـتش اص  1دسكذ رخدبیش ٘فدت خبٚسٔیب٘دٝ
٘جٛد  ٚآٔبس ٘ـبٖدٙٞذ ٜوبٞؾ تذسیزی ٔمذاس ٘فت اػتدلبِی اص چدبٜٞدبی ٘فدت دسیدبی ؿدٕبَ
ثٛد  .دس ثخؾ ٌبصه فذساػی ٖٛسٚػی ٝثضسٌتشیٗ داس٘ذٙٔ ٜدبثْ ٌدبصی رٟدبٖ اػدته أدب ثالفبكدّٝ
ایشاٖ  ٚپغ اص آٖ وـٛسٞبی دیٍش خّیذ فبسع داسای ٔٙبثْ ٌبصی ٚػیٔی ٔیثبؿٙذ.
دس ػبَ 0448ه تِٛیذ وّی ٘فت دس رٟدبٖ ٔ 44یّید ٖٛثـدى ٝدس سٚص ثدٛد ٜاػدت .ایدٗ
ٔمذاس ٘ؼجت ث ٝػبَ  0444تٟٙب ٞ 74ضاس ثـى ٝدس سٚص ثیـتش اػت .أب دس ا٘تٟدبی ػدبَ ودبٞؾ
سؿذ التلبد رٟب٘ی  ٚؿٛن التلدبدی ٘بؿدی اص حبدحد 88 ٝػدپتبٔجش 0448ه ثبٓدج ٌشدیدذ تدب
٘ؼج ت ث ٝدٚسٕ٘بی تمبهبی ٘فت تشدیذ رذی حبكُ ٌشدد .ثذیٗ تشتیت ٔلدشف ٘فدت دس ػدبَ
 0448تٟٙب  4/1دسكذ سؿذ ٕ٘ٛد.

2

حتی خٛؿجیٙب٘ٝتشیٗ پیؾ ثیٙیٞب ٘یض اص ػمٛى تمبهبی رٟب٘ی ا٘شطی ػخٗ ٔیٌفتٙدذ .دس
ٌضاسؽ طٚصف اػتب٘یؼالٚه سئیغ ٔٛػؼ ٝتدمیمبت ا٘شطی وٕجشیذ3ه ٔٔتجشتشیٗ ٔشودض ٌٔبِٔدبتی
ا٘شطی رٟبٖ آٔذ ٜاػت ثب تٛر ٝث ٝتشع ٘بؿی اص سوٛد  ٚوبٞؾ تمبهدب دس س٘ٚدذ وّدی ٔلدشف

1

. "World Energy Review", BP Energy Review, www.bp.com/centres/energy/world 2001
. Oil and Gas Journal Staff; "CERA sees demand drop pushing oil $6/bbl lower in
2002", OGJ, December 12, 2001
3
). Cambridge Energy Research Associates (CERA
2
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ا٘شطیه ٚی پیؾ ثیٙی ٔیٕ٘بیذ لیٕت ٘فت ثًٛ ٝس ٔتٛػي  4د س دس ٞش ثـدى ٝدس ػدبَ 0440
٘ؼجت ث 0448 ٝوبٞؾ یبثذ .1ایٗ پیؾ ثیٙی دسػت اص آة دس٘یبٔذ.
ٌبص ثٛٙٓ ٝاٖ تٕیضتشیٗ ػٛخت فؼیّی و ٝوٕتشیٗ ٔمذاس آِٛد ٜوٙٙذ ٜاوؼیذ دٚودشثٗ سا
دس فشآیٙذ ػٛختٗ تِٛیذ ٔیٕ٘بیذه ٔٛسد تٛر ٝاػت .حتی ٘ىت ٝلبثُ تٛر ٝآٖ ٔیثبؿذ وٌ ٝبص ثدب
تٛر ٝث ٝآ٘ىٔ ٝتبٖ خبِق اػته اػتفبد٘ ٜىشدٖ ٘ ٚؼٛصا٘ذٖ آٖ خٌش ثبِم ٜٛثیـتشی سا ثشای ٌشْ
ؿددذٖ صٔددیٗ داسد .دس اثتددذای لددشٖ ثیؼددت  ٚیىدٓه اػددتفبد ٜاص ٌددبص ػددشیٔتشیٗ سؿددذ سا دس ٔیددبٖ
حبُٔٞبی ا٘شطی داؿت ٝاػت .پیؾ ثیٙی ؿذ و ٝػٌ ٟٓبص اص  01دسكذ دس ػدبَ  0444ثد06 ٝ
دسكذ دس  0414ثشػذ.
ٍضعیت حبضز
ایٙه دس ا٘تٟبی د ٝٞا َٚلشٖ ثیؼت  ٚیىٓ حٛادث ٔتٔذدی دس ایٗ د ٝٞثش أٙیت ا٘دشطی
تبحیش ٌزاؿت ٝاػت .لیٕت ٘فت دس  0446تب  834د س دس ٞش ثـى ٝثب سفت .تدٙؾ دس سٚاثدي
ایب ت ٔتدذ ٚ ٜایشاٖ دس ً َٛایٗ دٞدٚ ٝردٛد داؿدت .سٚػدیٝه اص ثضسٌتدشیٗ داس٘دذٌبٖ رخدبیش
حبثت ؿذ٘ ٜفت ٌ ٚبص رٟب٘ی تؼّي خٛد سا ثش ٔؼیشٞبی ا٘شطی ثب حّٕ ٝثٌ ٝشرؼتبٖ  ٚلٌدْ ٌدبص
اسػبِی ث ٝاسٚپب اص ًشیك اٚوشایٗ ثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاسد٘ .بساهیبٖ دس ٘یزشی ٝث ٝتبػیؼدبت ٘فتدی حّٕدٝ
وشد٘ذ  ٚدصداٖ دسیبیی دس ػٛاحُ ػٔٛبِی وـتیٞبی ٘فتىؾ غ َٛپیىش سا سثٛد٘ذ .دسحبِی وٝ
كٙبیْ ا٘شطی دس دٞٝٞبی آیٙذ٘ ٜیبص ثٞ 04 ٝضاس ٔیّیبسد یٛس ٚػشٔبیٌٝزاسی ثدشای وـدف ٔٙدبثْ
ا٘شطی رذیذ  ٚتشٔیٓ ٔٙبثْ فّٔی داسد ()Begg,2009,95ه ٚالٔیدت ٘ـدبٖ دٙٞدذ ٜآٖ اػدت ودٝ
ػب ٘ٔ ٝمذاس وٕی ثشای تٛػٔ ٝكٙبیْ ٘فت ٌ ٚبص ػشٔبیٌٝزاسی ٔیٌشدد .ػشٔبیٌ ٝزاسیٞب ٓٞ
ٕٓذتبً دس ٘مبًی و ٝداسای ٔٙبثْ ٘فت ٌ ٚبص ٔیثبؿدٙذه ٔتٕشودض ؿدذ ٜاػدت)Luft,2009,95( .
تِٛیذ ثٚ ٝاػٌ٘ ٝبآسأیٞدبی ػیبػدی دس وـدٛسٞبی تِٛیدذ وٙٙدذٜه ٓدذْ تٙبػدت دس ٔمدذاس ٘یدبص
ػشٔبی ٚ ٝػشٔبیٌ ٝزاسی دس كٙبیْ ٘فت ٌ ٚبص دس ٘ ٕٝٞمبى رٟبٖه ٔددذٚدیتٞدبی حمدٛلی دس

1

. Oil and Gas Journal Staff; "CERA sees demand drop pushing oil $6/bbl lower in
2002", OGJ, December 12, 2001
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ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسری دس وـدٛسٞبی ٘فدت خیدض  ٚثد ٝخلدٛف وـدٛسٞبی ثدب سٚید ٝحمدٛلی
ٔتفبٚت ثب ؿشوتٞبی ثضسي ٘فتدی ثبٓدج ؿدذ ٜاػدت ودٔ ٝدبثیٗ ٘یدبص ثدشای ػدشٔبیٌ ٝدزاسی ٚ
ٚالٔیتٞبی ایٗ كٙبیْ ؿىبف پیذا ؿدٛد ٟ٘ ٚبیتدبً ثددشاٖ ٔدبِی  ٚپدِٛی رٟدبٖ اص 0446ه اوخدش
وـٛسٞب سا ث ٝسوٛد التلبدی فش ٚثشده اٌشچ ٝلیٕت ٘فت ثد ٝا٘دذاص ٜدٚسٜٞدبی سودٛد لجّدی ودٓ
ٍ٘شدیذ .دس خبٚسٔیب٘ ٝو ٝد ٚػ ْٛاص تِٛیذ ٘فت خبْ رٟبٖ دس آ٘زب اػته حٛصٜٞبی ِٓیٓ ٘فتدی
ث ٝتذسیذ خبِی ٔیؿ٘ٛذ .ثًٛ ٝس ٔخبَه پغ اص حٛص٘ ٜفتی لٛاس دس ٓشثؼتبٖ ػٔٛدی ود ٝاص تِٛیدذ
حذاوخشی خٛد ٌزؿت ٝاػدته وٛیدت آدالْ ٕ٘دٛد ثضسٌتدشیٗ حدٛص٘ ٜفتدی ایدٗ وـدٛس اص ػدبَ
 0443ثیـتش اص ٔ 8/5یّی ٖٛثـى ٝدس سٚص ٕ٘ی تٛا٘ذ ٘فت تِٛیدذ ٕ٘بیدذ .ایدشاٖ ٘یدض ثدشای حفدَ
تِٛیذ خٛد دس ػٌح ٔ 2/0یّید ٖٛثـدى ٝدس سٚص ثدب ٔـدىالت فشاٚا٘دی ٕٞدشا ٜثدٛد  ٚدس تبثؼدتبٖ
 8167آالْ وشد و ٝثیـتش اص ٔ 1/5یّی ٖٛثـى ٝدس سٚص ٕ٘یتٛا٘ذ ٘فدت تِٛیدذ ٕ٘بیدذ .ثدً ٝدٛس
ٔتٛػددي ایددشاٖ ػددب ٘ 7 ٝدسكددذ وددبٞؾ تِٛیددذ داؿددت ٚ ٝدس ٓشثؼددتبٖ ػددٔٛدی دس  14ػددبَ اخیددش
ٞینٍ ٝ٘ٛحٛص ٜثضسي ٘فت وـف ٘ـذ ٜاػت  ٚاحتٕدبَ وـدف ٘یدض ٞدش سٚص وٕتدش ٔدیؿدٛدٔ .دٛد
رذیذ ّٔی ٌشایی ٘یض ربِدت تٛرد ٝاػدت .دس سٚػدی ٚ ٝثشخدی اص وـدٛسٞبی آٔشیىدبی تدیٗ ٔب٘ٙدذ
٘ٚضٚئال ؿشوتٞبی خلٛكی  ٚیب خبسری ّٔی ٌشدیذ٘ذ  ٚتلٕیٓ ٌیدشی دس ٔدٛسد آٟ٘دب ثد ٝدِٚدت
ٔد َٛؿذ)Ibid,1-3( .
اص ًشف دیٍش دس اسٚپب ثب تٛر ٝث ٝافضایؾ لیٕت ٘فته تالؽ ٔودبٓفی ثدشای اػدتفبد ٜاص
ا٘شطیٞبی تزذیذپزیش دس رشیبٖ اػت .وٕیؼی ٖٛاسٚپب تلٛیت ٕ٘ٛد ٜاػت و ٝتب ػدبَ 0404ه
اسٚپب  04دسكذ اص ٘یبص ا٘شطی خٛد سا اص ًشیك ا٘شطیٞبی تزذیذپزیش تبٔیٗ ٕ٘بیذ .دس حبِی ودٝ
دس  0446ایٗ سلٓ تٟٙب  6/3دسكذ ثٛد ٜاػت)Beigbeder,2008,96( .

اٌشچ ٝتٔذاد ٔٙبلـبت  ٚاص رّٕ ٝرًٞٙب دس ػٌح رٟب٘ی وبٞؾ یبفت ٝاػته أب رٙدًٞدبی
رذیذ ٕٓذتبً دس وـٛسٞبی تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفت ٌ ٚبص  ٚیب دس ٔزبٚست آ٘بٖ اتفبق خٛاٞذ افتدبد .افدضایؾ
لیٕت ٘فت ٘یض تٔذاد ایٗ ٔٙبصٓبت سا افدضایؾ داد ٜاػدت )Ross,2008,329( .ایدٗ ؿدٛاٞذه ِ٘شیدٝ
استجبى افضایؾ لیٕت ٘فت ثب افضایؾ فؼبده التذاسٌشاییه تٛصیْ ٘بٔٙبػت حشٚته سوٛد التلدبدی
٘ ٚبسهبیتی ارتٕبٓی سا حبثت ٔیوٙذ .دس دٚساٖ افضایؾ لیٕت ٘فت دس ػبَٞدبی آخدش دٞد ٝاَٚ
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 0444ؿبٞذ ٘بٙٞزبسیٞبی ارتٕبٓی  ٚافدضایؾ سیؼده دسٌیدشیٞدبی داخّدی دس وـدٛسٞبی
٘فت خیض ٔب٘ٙذ اِزضایشه ٓشاقه ػٛداٖه ٘یزشی ٚ ٝوّٕجیب ثٛدیٓ.
ٓشه ٝا٘شطی ٔی تٛا٘ذ اص ٓٛأُ دیٍشی ٘یض تبحیشپزیش ثبؿذٛٓ .أّی ٕٞنٓ ٖٛذْ ٚردٛد
صیشػبختٞبی ٔٙبػت ٔب٘ٙذ خٌٛى ِ ِٝٛػبِٓه تشٔیٙبَٞبی حُٕ  ٚپیبد ٜػدبصی ٚ ٚػدبئُ ٔٙتمدُ
وٙٙذ ٜاص آٖ رّٕٝا٘ذ .اػتفبد٘ ٜبدسػت دس ً َٛصٔبٖه صٚاَ ًجیٔیه اثضاسٞبی لدذیٕی  ٚحدٛادث
ًجیٔی ٘مؾ تـذیذ وٙٙذ ٜسا دس ایٗ صٔی ٝٙداس٘ذ.
خشاة وبسی  ٚتشٚسیؼٓ ٘یض اص رّٕٛٓ ٝأُ ٔدذٚد وٙٙذ ٜرشیبٖ سٚاٖ ٓشه ٚ ٝتمبهبی
ا٘شطی اػت .د ٚػ ْٛاص ٘فت خبْ ثب وـتی رب ث ٝرب ٔیؿٛد٘ .مؾ ثضسي تٍٞٝٙبیی ٔب٘ٙذ ٞشٔدضه
ثبة إِٙذةه ثؼفشه داسداُ٘ه ٔب وب  ٚپب٘بٔب ا٘ىبس٘بپزیش اػت .ث ٝخلٛف تٞ ٍٝٙشٔض ود ٝسٚصا٘دٝ
ٔ 85یّی ٖٛثـى٘ ٝفت اص آ٘زب ث ٝدسیبٞبی آصاد ػشاصیش ٔیؿٛد.
چشن اًذاسّبی هختلف اهٌیت اًزصی
أٙیت ا٘شطی ث ٝآی ٙذٔ ٜشتجي اػت .ایٙىد ٝدس آیٙدذ ٜتدب چد ٝحدذ ٔٙدبثْ ا٘دشطی لبثدُ دػدتیبثیه
دػتشػیه التلبدی ٛٔ ٚسد لجٞ َٛؼتٙذه ثؼتٍی ث ٝچـدٓ ا٘دذاصی داسد ود ٝاص آیٙدذٔ ٜدب دس رٞدٗ  ٚیدب
ثش٘بٔ ٝخٛد تشػیٓ ٔیوٙیٓٚ .هٔیت رٟبٖ پغ اص پبیبٖ ر ًٙػشد  ٚفشٚپبؿی ِ٘بْ دٚلٌجی تدب حدذی
تدت تبحیش ٘یشٞٚبی رٟب٘ی لشاس ٌشفت ٝاػتِٛٙٔ .س اص ٘یشٞٚبی رٟب٘ی ٓجبست اػت اص رٟدب٘ی ػدبصیه
حبوٕیت ثبصاس آصاده ا٘مالة اًالٓبتی  ٚتٛر ٝثٔ ٝددیي صیؼدتٞ .دش ودذاْ اص ایدٗ ٘یشٞٚدب دس أٙیدت
ا٘شطی دخبِت ٔیٕ٘بیٙذ .ثٛٙٓ ٝاٖ ٔخبَ اٌش احتٕبَ ٚل ّٛر ٚ ًٙدسٌیشی وٕتش ؿٛده ایدٗ ثدٙٔٔ ٝدبی
وٕتش ؿذٖ دخبِت ٓبُٔ طئٛپّیتیه دس ٔدبػجبت أٙیت ا٘شطی اػت  ٚیب اٌدش ثبصاسٞدبی التلدبدی دس
س٘ٚذ رٟب٘ی ؿذٖ ث ٝیىذیٍش ثیـدتش ٚاثؼدتٌ ٝشد٘دذه ایدٗ ثدٙٔٔ ٝدبی ودبٞؾ ٍ٘شا٘دی اص ٚاثؼدتٍی ثدٝ
ٚاسدات ٟ٘ ٚبیتبً دس دػتشع ثٛدٖ ا٘شطی خٛاٞذ ثٛد .أب دس ٓیٗ حبَ ٔٛهٞ ّٛضی ٝٙتِٛیدذ ثدب تٛرد ٝثدٝ
ػختتش ؿذٖ دػتیبثی ثٙٔ ٝبثْ ٘فت ٌ ٚبصی و ٝدس إٓبق دسیبٞب  ٚلٌتٞدب لدشاس داسده ٕٔىدٗ اػدت
ارٞبٖ سا ثیـتش ث ٝخٛد ٔتٛر ٝػبصد.
اص ًشف دیٍشه تٙبلن سٚؿٙی ٔدبثیٗ لیٕدت اسصاٖ ا٘دشطی ٔ ٚؼدئّٔ ٝددیي صیؼدت ٚردٛد داسد.
ٞـذاسٞبی صیؼت ٔدیٌی ٔب سا اص اػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی اسصاٖ  ٚآِٛد ٜوٙٙذٔ ٜدیي ثبص ٔیداسد.
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ؿددىُ صیددش ًیددف أٙیددت ا٘ددشطی ث دب  2ثٔددذ ؿددبُٔ ٔفددبٞیٓ چٟبسٌب٘دد ٝأٙیددت ا٘ددشطی ٚ
رٟتٌیشیٞبی رٟب٘ی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ .دس ایٗ ؿىُ  2ثخؾ ٓجبستٙذ اص:
 . A1ػٌح ثب ی رٟب٘ی ػبصی  ٚتٕشوض ثش ثبصدٞی التلبدی.
 . B1ػٌح ثب ی رٟب٘ی ػبصی  ٚتٕشوض ثش ٓذاِت.
 . A2ػٌح پبئیٗ رٟب٘ی ػبصی  ٚتٕشوض ثش ثبصدٞی التلبدی.
 . B2ػٌح پبئیٗ رٟب٘ی ػبصی  ٚتٕشوض ثش)Kruyt,2009,2188-2166( .

اهٌیت اًزصی ٍ عَاهل بزٍىسا
أٙیت ا٘شطی ث ٝیه صثبٖ ثٙٔٔ ٝبی دخبِت دِٚت دس ثبصاسٞبی ا٘دشطی اػدت)Bohi,1( .
اٌشچ ٝثشخی ٔٔتمذ٘ذ و ٝثبصاس ٔ ٕٝٞؼبئُ سا حُ خٛاٞذ ٕ٘ٛد  ٚثبصاس آصاد ِ٘ ٚبْ التلدبد ٔجتٙدی
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ثش ثخؾ خلٛكی وبسآٔذتشیٗ سٚؽ وـف ؿذ ٜتبؤ ٖٛٙیثبؿذه أب دس ٔٛسد ا٘دشطی ٔذاخّدٝ
دِٚت أشی اػتخٙبیی  ٚدس ٓیٗ حبَ ٓمالیی اػت صیشا ا٘شطی اص رّٕدٔ ٝدٛاسدی اػدت ود ٝتدبحیش
ٔؼتمیٕی دس التلبد وـٛس داسد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تٛریٔ ٝذاخّ ٝدِٚت دس ایٗ ثبصاس ثؼبدٌی أىدبٖ
پزیش اػت )De Joode,92( .ثِ٘ ٝش ٔیسػذ و ٝثبصاس اثضاس ٔٙبػجی ثشای تخلیق ثٟیٙدٙٔ ٝدبثْ ٚ
تِٛیذ ػٛد اػته أب ایٗ ثذاٖ ٔٔٙب ٘یؼت وٕٛٞ ٝاس ٜثبصاس ثدشای ٔددیي صیؼدت  ٚربٔٔد ٝدسػدت
تلٕیٓ ٌیشی وٙذ .دس ٚالٔیت ثبصاس تشویجی اص ػیبػت  ٚثدبصی لدذست ٔدیثبؿدذ .اٌدش ثپدزیشیٓ
فمذاٖ سفب ٜالتلبدی دس ٞش ربٔٔٝای ث ٝدِیُ تغییدش دس لیٕدتٞدبی ا٘دشطی  ٚیدب فدشاص ٘ ٚـدیت دس
دػتیبثی ثٙٔ ٝبثْ ا٘شطی اتفبق ٔیافتذ دس ایٗ حبِته ٍ٘شا٘ی اص أٙیت ا٘دشطی ثیـدتش ؿدذ ٚ ٜثبٓدج
ت ّٛٙدس ػیبػتٍزاسی آٖ ٔیٌشدد.
ٓبُٔ ثشٖٚصا ثٞ ٝضی ٚ ٝٙیب ٘فٔی اًالق ٔیؿٛد و ٝدس تٔیدیٗ لیٕدت تٛػدي ثدبصاس ٘بدیدذٜ
ٌشفت ٝؿذ ٜاػتٓ .بُٔ ثشٖٚصا صٔب٘ی خٛد سا ُبٞش ٔی ٕ٘بیذ و ٝتلٕیٓ ثشای تِٛیذ  ٚیب ٔلدشف
ثش أىبٖ تِٛیذ  ٚیب ٔلشف دیٍدشاٖ تدبحیش ثٍدزاسدٚ )Begg,2009,153( .ردٛد ٞضیٙدٞٝدب  ٚیدب
ٔٙبفٔی و ٝدس تلٕیٓٞبی ثبصاس دخبِت ٘ذاؿتٝا٘ذ ث ٝآٖ ٔٔٙی اػت و ٝالتلبد ث ٝكٛست وبسآٔذ
 ٚثبیؼت٘ ُٕٓ ٝىشد ٜاػت .ثٙبثشایٗ تخلیق ٔزذد ٔٙبثْ ٔیتٛا٘ذ ثد ٝػدٌح ثدب تشی اص سفدب ٜدس
ربٔٔٙٔ ٝزش ٌشدد )Bohi,1996,2( .ثٙبثشایٗ ثش خالف دیٍش ثخؾٞدبی التلدبدی ود ٝدخبِدت
دِٚت ٕٓٔٛبً تٛػي التلبددا٘بٖ تٛكیٕ٘ ٝیٌشدده دخبِت دِٚت دس أش ػیبػدتٍزاسی  ٚأٙیدت
ا٘شطی ٔیتٛا٘ذ ٕٞشا ٜثب ٔٙبفْ ثشای ٕٓٔ ْٛشدْ ثبؿذ .دسن ٔفٞ ْٟٛضیٞٝٙدبی ثدشٖٚصایدی ثد ٝآٖ
ٔٔٙب اػت و ٝثخؾ خلٛكی دس حبَ فٞ ٟٓضیٞٝٙبی ارتٕبٓی تِٛیذ ٔ ٚلشف ا٘شطی اػت.
اٌش ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا سا ثٞ ٝضی ٝٙتِٛیذ اسربّ دٞیٓ دس ؿشایٌی وٞ ٝضیٙدٞٝدبی ا٘فدشادی
ؿخق  ٚیب ثٍٙب ٜاص ٞضیٞٝٙبی ارتٕبٓی وٕتش اػته ایٗ ثدذاٖ ٔٔٙدب اػدت ود ٝتِٛیدذ ثیـدتشی سا
ؿبٞذ خٛاٞیٓ ثٛد .أب اٌش ثش ٓىغه ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا سا ثٙٔ ٝبفْ ٘بؿی اص تِٛیذ اسربّ دٞیٓه دس
ؿشایٌی وٞ ٝضیٞٝٙبی ا٘فشادی تِٛیذ اص ٞضیٞٝٙبی ارتٕبٓی ثیـتش اػته ایٗ ثذاٖ ٔٔٙدب اػدت ودٝ
تِٛیذ وٕتشی سا ؿبٞذ خٛاٞیٓ ثٛد .ثٞ ٝش كٛسته ٔؼئّ ٝآٖ اػت و ٝالتلبد ثذ ٖٚداؿتٗ ٞضیٙدٝ
 ٚیب ٘فْ ثیش٘ٚی  ٚثذ ٖٚدس ِ٘ش ٌشفتٗ آٟ٘ب وبسا ُٕٓ ٕ٘یوٙذ.
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دس ثخؾ ا٘شطی  ٚث ٝخلٛف أٙیت ا٘شطی ثبس رٙٞی ٞضیٞٝٙدبی ثدشٖٚصا اص ٚردٓ ٜٛیٙدی
آٟ٘ب ثیـتش اػت  ٚث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ٔی ٌشد٘ذ:
 ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا ٔشثٛى ث ٝحزٓ ٚاسدات ٘فت ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا ٔشثٛى ث ٝتغییشات لیٕت ٘فت ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا ٔشثٛى ث ٝأٙیت ّٔی ٔ ٚخبسد ِ٘بٔی ٞش وـٛس ()Ibid,9ثخـی اص ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصا سا ث٘ ٝبْ ٞضیٞٝٙبی ثشٖٚصای ٘مذیٔ 1یخدٛا٘یٓ .صٔدب٘ی ودٝ
ٔٗ لشاسدادی سا ثش٘ذٔ ٜی ؿ ٚ ْٛیب دس ٔیبٖ كدذٞب تدٗ ود ٝخٛاٞدبٖ ؿدغّی ٞؼدتٙذه ٔدٗ ا٘تخدبة
ٔیٌشدْ؛ ایٗ ثٙٔٔ ٝبی آٖ اػت و ٝدیٍشاٖ آٖ ؿغُ  ٚیب لشاسداد سا اص دػدت داد ٜا٘دذ .دس ٓدیٗ
حبَ و ٝثشای ٔٗ  ٚدیٍشی دس ایٗ حبِت ثشٖٚصایی ث ٝكٛست ٞضی ٚ ٝٙیب ٔٙفٔت ٚرٛد داسده أب
ثشای التلبد وُ ؿٟش  ٚیب وـٛس اتفبلی ٘یفتبد ٜاػت .ثٙبثشایٗ ٔ ٟٓاػت وٞ ٝضیٞٝٙدبی ثدشٖٚصا سا
دس چ ٝچبسچٛثی ٔدبػج ٝوٙیٓ .دس أٙیت ا٘شطی ٚاحدذ ٔدٛسد ٌٔبِٔد ٝوـدٛس اػدت  ٚایدٗ ٌ٘ٛدٝ
ثشٖٚصاییٞب ( ثشٖٚصاییٞبی ٔشثٛى ث ٝأٙیدت ّٔدی ٔ ٚخدبسد ِ٘دبٔی ٞدش وـدٛس ) دخبِدت دادٜ
ٕ٘یؿٛد.
ٌفت ٝؿذ ٜاػت و ٝدس ػشاػش رٟبٖ أیذ ث ٝیبفتٗ حٛصٜٞبی ٘فتی ثدضسي ٔب٘ٙدذ لدٛاس دس
ٓشثؼتبٖه وبؿغبٖ دس لضالؼتبٖ  ٚیب آصادٌبٖ دس ایشاٖ ث ٝتذسیذ وٕتش ٔیؿٛد .أب ایدٗ ثدذاٖ ٔٔٙدب
٘یؼت و ٝتٟٙب ثش احش وبٚؽٞبی صٔیٗ ؿٙبػی ٘ ٚتبیذ آٟ٘ب ث ٝآیٙدذ ٜثدذثیٗ ثبؿدیٓ .ثّىد ٝدس اوخدش
وـٛسٞبیی و ٝدس تِٛیذ آٟ٘ب وبٞؾ چـٍٕیشی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛده رخدبیش ٔٔتٙبثد ٝدیٍدشی داس٘دذ
ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دٜٞب ػبَ ٘فت تِٛیذ وٙٙذٔ .ؼئّ ٝآٖ اػت ؤ ٝدیي ػیبػی ٔٙبػدت ثدشای ػدشٔبیٝ
ٌزاسیٞبی ٔٛسد ٘یبص دس كٙبیْ ا٘شطی دس ای ٍٝ٘ٛٙوـٛسٞب وٕتش یبفت ٔیؿٛد.
سیبست خبرجی هعطَف بِ اًزصی
دٍ٘ ٚب ٜث ٝػیبػت خبسری ایشاٖ ٔیتٛا٘ذه ٚرٛد داؿدت ٝثبؿدذٍ٘ .دب٘ ٜخؼدت ثدش اػدبع
دیپّٕبػی ػٙتی اػتٛاس ثٛد ٜود ٝثدٛٔ ٝهدٓٛبت ٔ ٚفدبٞیٓ ػیبػدی  ٚدیپّٕبتیده تٛردٓ ٚ ٝاللدٝ
Pecuniary Externalities
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ثیـتشی ٘ـبٖ ٔیدٞذٍ٘ .ب ٜدیٍش ػیبػت خبسری ٔجتٙی ثش ا٘شطی اػت و ٝاِجت ٝثٙٔٔ ٝبی ٚاٌدزاس
وشدٖ ػیبػت خبسری ثٚ ٝصاست ٘فت  ٚیب ٘یش٘ ٚیؼت ثّى ٝثٔ ٝف ْٟٛػیبػت خدبسری اػدت ودٝ
دیپّٕبػی ا٘شطی  ٚث ٝخلٛف ٘فت دس آٖ ٘مؾ ا ٚ َٚاػبػی سا داؿت ٝثبؿذ.
ٌٔبثك لب٘ ٖٛاػبػی رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖه ػیبػت خبسری ثبیدذ ثدب اِٛٚیدت ثد ٝچٟدبس
دػت ٝاص وـٛسٞب ٍ٘بٕ٘ ٜبیذ:
 .1وـٛسٞبی ٕٞؼبیٝه
 .2وـٛسٞبی ٔؼّٕبٖه

 .3وـٛسٞبی غیش ٔتٟٔذ یب رٟبٖ ػ ٚ ْٛیب دس حبَ تٛػٔٝه
 .4وـٛسٞبیی و ٝثٓٛ٘ ٝی ٘یبصٞبی ػیبػدیه التلدبدیه ِ٘دبٔی ایدشاٖ سا ثشًدشف وٙٙدذ.
ثش ایٗ اػبع دس سٚاثي خبسری رٕٟٛسی اػالٔی ایدشاٖ دس فودبیی ود ٝأٙیدت ا٘دشطی
ٔؼّي اػته چٙذ ٔٔیبس ٔیتٛا٘ذ اص إٞیت ٚیظٜای ثشخدٛسداس ثبؿدذ .اِٚدیٗ آٟ٘دب ایدٗ اػدت ودٝ
ٕٓٔٛبً وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝایشاٖ تِٛیذوٙٙذ٘ ٜفت ٌ ٚبص ٞؼتٙذ .د ْٚآ٘ى ٝتمبهب ثشای ٘فت ٌ ٚدبص
ٕٓددذتبً دس وـددٛسٞبیی اػددت ودد ٝسٚاثددي ایددشاٖ ثددب آٟ٘ددب خددبِی اص ٔـددىُ ٘یؼددتٌّٔ .ددت دیٍددش
ُشفیتػبصی دس ثخؾٞبی ثب دػتی كٙبیْ ا٘شطی اػت .دس ایدٗ صٔیٙد ٝایدشاٖ ٘یبصٔٙدذ ٕٞىدبسی
ؿشوتٞبی ٘فت ٌ ٚبص ثیٗ إِّّی اػتٕٓ .ذ ٜایٗ ؿشوتٞب دس وـٛسٞبیی ٔیثبؿٙذ و ٝسٚاثي
٘ ٝچٙذاٖ ٔؼتدىٕی ثب ایشاٖ داس٘ذ .ایشاٖ ٘یبصٔٙذ ػشٔبیٌ ٝدزاسیٞدبی رذیدذ دس كدٙبیْ ٘فدت ٚ
ٌبص خٛد اػت .ػشٔبیٞٝبی ثضسي  ٚدس خٛس كٙبیْ ثب دػتی ٘فت ٌ ٚبص دس اختیبس ؿشوتٞدبی
ثیٗ إِّّی ٘فتی اػتٕٞ .نٙدیٗ فدٗآٚسیٞدبی رذیدذ ایدٗ ٓشكدٔ ٚ ٝدذیشیت وبسآٔدذ ثد ٝایدٗ
ؿشوتٞب ٔشثٛى ٔیٌشددٔ .ذیشیت وبسآٔذ ثٙٔٔ ٝبی آٖ اػدت ود ٝپدشٚط ٜدس ٔٛلدْ ٔمدشس  ٚثدب
ٞضیٞٝٙبی پیؾ ثیٙی ؿذ ٜث ٝاتٕبْ ثشػذ.
یىی اص ساٜٞبیی و ٝایشاٖ ٔیتٛا٘ذ هشیت أٙیت ّٔدی خدٛد سا افدضایؾ دٞدذه تٛرد ٝثدٝ
ػیبػت خبسری ٔجتٙی ثش أٙیت ا٘شطی اػت .دیپّٕبػی ا٘شطیه ا٘زبْ ٔبٔٛسیدتٞدبی دیپّٕبتیده
دس حٕبیت اص تزبست وـٛس  ٚثخؾ ٔبِی دس تـٛیك ٔٛلٔیت التلبدی  ٚاٞدذاف ودالٖ تٛػدٔٝ
وـٛس دس ثخؾ ا٘شطی  ٚؿبُٔ تـٛیك ػشٔبیٌ ٝزاسی داخّی  ٚخبسری دس حٛص ٜا٘دشطی اػدت.
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تلٛس ٕ٘بییذه ایشاٖ وـٛسی اػت وٌ ٝبص خٛد سا ثد ٝپبوؼدتبٖ ٙٞ ٚدذ كدبدس ٔدیٕ٘بیدذه ٌدبص اص
تشوٕٙؼتبٖ ٚاسد وشدٌ ٚ ٜبص خٛد سا ث ٝتشوی ٚ ٝاسٚپب اسػبَ ٔیوٙذ٘ .فت خبْ لضالؼدتبٖه سٚػدیٝ
 ٚآرسثبیزبٖ سا اص ًشیك ٘ىب تدٛیُ ٌشفتد ٚ ٝدس پب یـدٍبٜٞدبی ؿدٕبَ وـدٛس ٔلدشف ٘ ٚفدت
ٔٔٛم سا دس رٛٙة ثٔ ٝـتشیبٖ آٖ وـٛسٞب تدٛیُ ٔیدٞذ .داسای خٌٛى ِ ِٝٛاص دسیدبی خدضس
تب خّیذ فبسع اػتٌ .بص ث ٝاسٔٙؼتبٖه آرسثبیزبٖ ٘ ٚخزٛاٖ ٔیفشٚؿدذ  ٚدسكدذد یدبفتٗ ساٞدی
رذیذ ثشای اسػبَ ٌبص اص ًشیك ٌشرؼتبٖ  ٚاٚوشایٗ ث ٝاسٚپب اػت٘ .فت خبْ ثٓ ٝشاق ٔیفشٚؿذ
 ٚفشآٚسد ٜاص ایٗ وـٛس خشیذاسی ٔیوٙذٌ .بص ٔلشفی ؿبسر ٝاص حٛص ٜػّٕبٖ تبٔیٗ ٔیؿدٛد ٚ
ث ٝػبیش وـٛسٞب اص ًشیك دسیبه ٘فت  ٚیب ٌبص ًجیٔی ٔبیْ كبدس ٔیٕ٘بیذ.
دس تلٛیشی دیٍش ایشاٖ وـٛسی اػدت ود ٝثدب ٕٞؼدبیٍبٖ خدٛد داسای تٔبٔدُ دس صٔیٙدٝ
ا٘شطی ٘یؼت  ٚتٟٙب ثٔٔ ٝبٔالت ػٙتی دس صٔی ٝٙاسػبَ ٘فت اص ًشیدك وـدتی ثؼدٙذ ٜودشد ٜاػدت.
ػئٛاَ ایٗ اػت و ٝوذأیه اص د ٚتلٛیش أٙیت ایشاٖ سا ثیـتش تدبٔیٗ ٔدیٕ٘بیدذ .ودبٔالً سٚؿدٗ
اػت و ٝایزبد ؿجىٞٝدبی ٌٔٙمدٝای ثدشای اػدتفبد ٜاص ٔضیدتٞدبی ایدشاٖ دس صٔیٙد ٝا٘دشطی خدٛد
صیشثٙبی ٔدىٕی ثشای تبٔیٗ أٙیت وـٛس  ٚرٌّٛیشی  ٚیب ٔدذٚد ػبصی تٟذیدذات وـدٛسٞبی
ٔخبِف ایشاٖ اػت.
ٍضعیت ایزاى اس دیذگبُ اهٌیت اًزصی
تىِٛٛٙطی ا٘شطیه التلبد ا٘شطیه ػیبػتٍزاسی ا٘شطیه أٙیدت ا٘دشطی ٔ ٚدذیشیت ا٘دشطی
پٙذ سوٗ اػبػی ًشاحی ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ٔٙبثْ ا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش دس ایشاٖ اػت.
اٌش رخبیش حبثت ؿذ٘ ٜفت ٌ ٚبص وـٛسٞبی تِٛیذ وٙٙذ ٜسا ثب یىذیٍش ٔمبیؼٕ٘ ٝبییٓ ث ٝایٗ ٘تیزٝ
خٛاٞیٓ سػیذ و ٝایشاٖ اص ِدبٍ ٔزٕ ّٛرخبیش حبثت ؿذ٘ ٜفت ٌ ٚبص پغ اص سٚػی ٝدس ٔمبْ دْٚ
دس ػٌح رٟب٘ی اػتٚ .الٔیت سفتبس ایدشاٖ دس ػدٌح رٟدب٘ی ٔدٔٙىغ وٙٙدذٛٔ ٜلٔیدت ایدشاٖ دس
ثشخٛسداسی اص ایٗ ٔٙبثْ ٕ٘ی ثبؿذ .ایٗ ٔٛلٔیت ثی ِ٘یش دس ٔٙبثْ ا٘شطی ث ٝوـدٛس ایدٗ أىدبٖ سا
ٔی دٞذ و ٝثب اسائد ٝساٞجشدٞدبی ٔٙبػدت دس چدبسچٛة أٙیدت ا٘دشطیه أٙیدت ّٔدی وـدٛس سا ثدٝ
حذاوخش سػب٘ذ.
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ایشاٖ وـٛسی اػت و ٝثب تٛر ٝثٔ 2 ٝفٌ ْٟٛفت ٝؿذ ٜدس ٚهٔیت ٚیظٜای لدشاس داسد .اص
ِدبٍ لبثّیت دػتیبثیه ایشاٖ وـٛسی اػت و ٝثب داؿتٗ ٔ 816یّیبسد ثـى ٝحذٚد  88دسكذ اص
رخبیش حبثت ؿذ٘ ٜفت خبْ رٟبٖ سا دس اختیبس داسد .ثدب تٛرد ٝثد ٝػدٌح تِٛیدذ فّٔدی ایدشاٖ یٔٙدی
ٔتٛػي ػبَ  0446ثٔ ٝمذاس ٞ 2103ضاس ثـى ٝدس سٚصه ایشاٖ  3/1دسكدذ اص تِٛیدذ رٟدبٖ سا
ا٘زبْ ٔیدٞذ  ٚاٌش دس ػٌح فّٔی تِٛیذ خٛد سا ٍٟ٘ذاسد  65ػبَ ایدشاٖ لدبدس خٛاٞدذ ثدٛد ودٝ
ٕٞنٙبٖ یىی اص كبدس وٙٙذٌبٖ ٘فت خبْ دس ػٌح رٟب٘ی ثدبلی ثٕب٘دذ .ایدٗ ٓدذد ثدشای ایدب ت
ٔتدذ ٜآٔشیىب 80ه سٚػی00 ٝه ٓشثؼتبٖ  ٚ 44أبسات ٓشثی ٔتددذ 74 ٜػدبَ اػدت .دس ٔدٛسد
ٌبص ٘یض دس حبِی و ٝایشاٖ ٔمذاس  07/4تشیّیٔ ٖٛتش ٔىٔت یٔٙی  84دسكذ اص رخبیش حبثت ؿذٜ
ٌبص ًجیٔی رٟبٖ سا دس اختیبس داسده تِٛیذ آٖ دس ػدبَ 0446ه ٔ 884یّیدبسد ٔتدش ٔىٔدت  ٚیدب
 1/6دسكذ اص وُ تِٛیذ ٌبص رٟبٖ ثٛد ٜاػت .ایٗ ثذاٖ ٔٔٙی اػدت ود ٝثدب حفدَ تِٛیدذ فّٔدیه
ایشاٖ  034ػبَ لبدس خٛاٞذ ثٛد وٌ ٝبص ًجیٔی ث ٝرٟبٖ ٓشهٕ٘ ٝبیذ.
ٚهٔیت طئٛپّیتیه ایشاٖ ٘یدض ثٍ٘ٛدٝای ٔٙدلدش ثد ٝفدشد اػدت .ا ً ٚایدشاٖ دس دٌٙٔ ٚمدٝ
ا٘شطی خیض ٔب٘ٙذ خبٚسٔیب٘ ٚ ٝدسیبی خضس حوٛس ٕٞضٔبٖ داسد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ػیبػتٞبی تٙدّٛ
ػبصی ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٕٓذ ٜرٟبٖ ثش ثبصاسٞبی ایٗ وـدٛس تدبحیش چٙدذا٘ی ٕ٘دیٌدزاسد .تدالؽ
غشة ثشای وبٞؾ ٚاثؼتٍی ث٘ ٝفت ٌ ٚبص خبٚسٔیب٘ ٝثبٓج استمبی إٞیدت ٔٙدبثْ ا٘دشطی دسیدبی
خضس ؿذ ٜاػت ؤ ٝزذداً دس ایٗ ٌٔٙم ٝایشاٖ حوٛس داسد .د ْٚآ٘ى ٝثٝسغٓ تالؽ ثشای ودبٞؾ
ٚاثؼتٍی ث٘ ٝفت دس ػٌح رٟب٘یه پیؾ ثیٙیٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٚ ٝاثؼتٍی ثد٘ ٝفدت خّدیذ فدبسع
ثیـتش خٛاٞذ ؿذ ٘ ٚمؾ ایشاٖ چ ٝثٛٙٓ ٝاٖ یه تِٛیذ وٙٙذ٘ ٜفدت ٌ ٚدبص  ٚچد ٝثدٙٓ ٝدٛاٖ یده
ثبصیٍش ٌٔٙمٝای غیشلبثُ ا٘ىبس خٛاٞذ ثٛد .ت ٍٝٙاػتشاتظیه ٞشٔضه ٔتشاوٓتشیٗ ٘مٌ ٝدس رٟبٖ اص
ِدبٍ ا٘تمبَ ٘فت اػت .اص ایٗ ت ٍٝٙدس آیٙذ ٜوٕتش اص حبَ ٘فت ٘خٛاٞذ ٌزؿت.
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ًفت صبدراتی اس خبٍرهیبًِ ٍ گذشتي اس تٌگِّبی استزاتضیک ()Tanaka,2009,15

كبدسات ٘فت ٌ ٚبص ٘یبصٔٙذ ساٜٞبی ٔٙبػدت اص رّٕد ٝخٌدٛى آصاد وـدتیشا٘یه خٌدٛى
ِِٝٛه تٔٛین ٘فت ٌ ٚبص دس ؿٕبَ  ٚرٛٙة وـٛس  ٚتجذیُ ثب ثبصد ٜحبُٔٞبی ا٘شطی ث ٝیىذیٍش
اػت.
هزٍری بز گذشتِ دریبی خشر اس دیذگبُ هٌبسعبت هٌطقِ ای
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صْ اػت تب حذی تبسی سٚاثي  3وـٛس ػبحّی دسیبی خضس اص ٌزؿت ٝثٚ ٝیدظ ٜپدغ اص
فشٚپبؿی اتدبد ؿٛسٚی ٚاوبٚی ؿٛد.
دسیبی خضس اص دیشثبص ٔدُ صیؼدت ا٘دٛاّ ٔٛردٛدات ص٘دذ ٚ ٜػدبحُ آٖ ٔىدبٖ ص٘دذٌی
ٔشدٔبٖ ٔتفبٚت ثب فشًٞٙٞب  ٚتٕذٖٞبی ٔختّف ثٛد ٜاػت .دسیبی خضس ثضسٌتشیٗ دسیبچ ٝثؼتٝ
رٟبٖه ٔتلُ وٙٙذ ٜرٟبٖ ؿشق  ٚغدشة ثد ٝیىدذیٍشه ٔددُ سؿدذ ٔدبٞی ثدب ِزیدزتشیٗ خبٚیدبس
دسیبییه ٔذفٗ ثیـتشیٗ آِٛدٌی ٘بؿی اص فٔبِیت ثـش ٟ٘ ٚبیتبً ثؼتش ٍ٘بٞذاس٘ذ ٜحزٓ ِٓیٓ رخدبیش
٘فت ٌ ٚبصه او ٖٛٙثب چبِؾٞبی رذیذ ٙٔ ٚدلدش ثد ٝفدشدی س ٚثد ٝسٌ ٚشدیدذ ٜاػدت .دس وٙدبس
ٔٙبصٓ ٝثی أبٖ حمٛلی  ٚػیبػی ثش ٘د ٜٛاػتفبد ٜاص آةٞبیی وٞ ٝضاساٖ ػبَ ٘یبودبٖ ٔدب ٔـدتشوبً
اص آٖ ثٟش ٜثشدٜا٘ذه ٘ـب٘ٞٝبی ٔشي تذسیزی ٔ ٚذا ْٚآةٞبی ثب حیدبت ایدٗ دسیدب ٛٔ ٚردٛدات
ص٘ذ ٜآٖ ث ٝچـٓ ٔیخٛسد .دس ٔیبٖ ٞیب ٛٞثشای اػتفبد ٜاص لؼٕت وٕتش  ٚیب ثیـدتش ٔٙدبثْ ا٘دشطیه
٘فٛر خض٘ذ٘ ٜیشٞٚبی ِ٘بٔی داخُ  ٚخبسد ٌٔٙم ٝث ٝآةٞبی دسیبی خضس ٔـٟٛد اػت.
اص ٔیبٖ ٔ 80یّی٘ ٖٛفش رٕٔیتی و ٝدس وٙبس ٜایٗ دسیب ص٘ذٌی ٔیوٙٙذه  33دسكدذ  ٚیدب
ثٓ ٝجبستی ٔ 4/3یّی٘ ٖٛفش اص آ٘بٖ دس ػٛاحُ ایشا٘ی خدضس ػدى٘ٛت داس٘دذ  ٚایدٗ أدش ٔؼدئِٛیت
ٔشدْ  ٚدِٚت ایشاٖ سا اص دیٍش وـٛسٞبی حبؿی ٝایٗ دسیب ثیـتش ٔیػبصد.
چٙیٗ ٚهٔیتیه آیٙذ ٜدسیبی خضس سا دسخـبٖه سٚؿٗ  ٚآساْ رّٕ٘ ٜٛیدٞذه ٍٔدش آ٘ىدٝ
خضس٘ـیٙبٖ خٛد ثشای ٘زبت آٖ تالؽ ٕ٘بیٙذ  ٚصٔٞ ٝشٌ ٝ٘ٛفٔبِیت ؿٙبخت ٔٛه ٚ ّٛرؼتزٛ
ثشای پیذا ٕ٘ٛدٖ ساٜٞبی ٌؼتشؽ ٕٞىبسی دس حُ ٔـىالت ٌٔٙم ٝاػت.
یىی اص چبِؾٞبی اػبػی ػیبػت خبسری ایدشاٖ دس ػدبَٞدبی اخیدش ٔٛهد ّٛسٚیىدشد
كدیح ثٔ ٝؼئّ ٝدسیبی خضس ثٛد ٜاػت .دسیبی خضسه ٞضاساٖ ػبَ ثشای ٔشدٔبٖ حبؿدی ٝآٖ داسای
د ٚوبسثشد اػبػی ثٛد ٜاػتٔ :بٞیٍیشی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ .دس پی رًٞٙبی ً٘ ٛی ٔدبثیٗ ایدشاٖ ٚ
سٚػددی ٚ ٝپبیددبٖ د ٚدٚس ٜرٙددً دس ػددبَٞددبی 8606 ٚ 8681ه دٟٓ ٚددذ ٘بٔددٌّ ٝؼددتبٖ ٚ
تشوٕب٘نبیه ایشاٖ سا اص داؿتٗ حك وـتیشا٘ی غیشِ٘بٔی ِ٘ ٚبٔی دس دسیبی خضس ٕٔ٘ ْٙدٛد .پدغ
اص ٚل ّٛا٘مالة ثّـٛیىی دس سٚػی ٝدس فٛسی8708 ٝه ٔٔبٞذ ٜدٚػتی  ٚحؼٗ ٕٞزٛاسی ٔدبثیٗ
ایشاٖ  ٚاتدبد رٕبٞیش ؿٛسٚی ػٛػیبِیؼتی ٔزذد ًا حمٛق ایشاٖ دس دسیبی خضس سا ثد ٝایدٗ وـدٛس
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آبدٕٛ٘ ٜد .دس لشاسداد ٔ 8724بثیٗ ایشاٖ  ٚاتدبد ؿٛسٚی سطیٓ حمدٛلی وـدتیشا٘یه تزدبست ٚ
ؿیالت دس دسیبی خضس وبٔالً ٔـخق ٌشدیذ.
ػبَٞب ثٔذ  ٚدس پی فشٚپبؿی أپشاتٛسی ؿٛسٚیه ٔؼئّ ٝچٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص دسیبی خضس
ٔزددذداً ٌٔددشح ٌشدیددذ .ایددٗ ثددبس وـددٛسٞبی حبؿددی ٝدسیددب اص د ٚثدد ٝپددٙذ افددضایؾ پیددذا وددشدٚ ٜ
ٔٛهٓٛبت ٔشثٛى ث ٝدسیب ٘یض اص ٔبٞیٍیشی  ٚوـتیشا٘ی ث ٝپٙذ ٔٛه ّٛیٔٙی ؿدیالته وـدتیشا٘یه
ٔٙبثْ ثؼتش دسیدبه ٔددیي صیؼدت  ٚاػدتفبد ٜاص فودبی ٔدبٚسای خدضس ٌؼدتشؽ یبفدت .اص 8770
تبو ٖٛٙچٍٍ٘ٛی ثٟش ٜثشداسی اص دسیبی خضسه سٚاثي ٔبثیٗ ثدبصیٍشاٖ ٌٔٙمدٝای  ٚثدیٗإِّّدی دس
خضسه ٘مؾ ثبصیٍشاٖ غیش دِٚتی اص ثضسٌتشیٗ آٟ٘ب ٔب٘ٙذ ؿشوتٞبی ٘فدت ٌ ٚدبص تدب ودٛچىتشیٗ
آٟ٘ب ٔب٘ٙذ ٌشٜٞٚبی غیشدِٚتی حفَ ٔدیي صیؼت  ٚدٜٞب ٔٛه ّٛدیٍشه دػتٕبی ٝتدمیكه تدّیُ
 ٚاُٟبس ِ٘ش دس رٛأْ ٔختّف ٌشدیذ ٜاػت.
دس وٙبس دسیبی خضس تب لجُ اص فشٚپبؿدی اتددبد ؿدٛسٚی تٟٙدب د ٚوـدٛس ثٛد٘دذ :ایدشاٖ ٚ
اتدبد ؿٛسٚی .اتدبد ؿٛسٚی ثشای تؼٟیُ دس وبس اداس ٜایٗ دسیبه أٛس ؿیالته اػتخشاد ٘فدت ٚ
ٌددبص  ٚحٕددُ ٘ ٚمددُ سا ثدد ٝؿددؾ لؼددٕت تمؼددیٓ ٕ٘ددٛد وددٞ ٝشوددذاْ اص ایددٗ أددٛس ثدد ٝیىددی اص
رٕٟٛسیٞبی دس ٖٚاتدبد ؿٛسٚی تّٔك داؿت .اص رّٕ ٝثخؾ آرسثبیزبٖه داغؼدتبٖه وبِٕیىیدبه
سٚػیٝه لضالؼتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ.
آیب دس ایٗ دسیب ٔشصی ٔبثیٗ ایشاٖ  ٚسٚػدی ٝتدضاسی  ٚیدب ایدشاٖ  ٚاتددبد ؿدٛسٚی ٚردٛد
داؿت ٝاػت؟ ثشای سٚؿٗ ؿذٖ ایٗ ٘ىت ٝث ٝد ٚچبسچٛة ٔفٟٔٛی دس ٔدٛسد اػدتفبد ٜاص ایدٗ دسیدب
اؿبسٔ ٜیٕ٘بییٓ .ثشخی اص وبسؿٙبػبٖ ٔٔتمذ٘ذه ٕٞبٖ ًٛس و ٝدس تٛافمبت ٔتٔذد ٔدبثیٗ دٚوـدٛس
ؿٛسٚی  ٚایشاٖ آٔذ ٜاػت دس ایٗ دسیبه سطیٓ ٔـتشنه ٔـبّ  ٚیب وب٘ذٔٚیٙی ْٛدس ٔٛاسد اػتفبدٜ
اص وـتیشا٘یه ٔبٞیٍیشی  ٚفوبی ٔبٚسای خضس ٚرٛد داؿت ٝاػت.
اص اثتذای لشٖ ٘ٛصدٓٞه اِىؼب٘ذس أپشاتٛس سٚػی ٝثشآٖ ؿذ ود ٝدس لفمدبص ٘فدٛر سٚػدی ٝسا
ٔزذداً احیب ٕ٘بیذ  ٚثشای ایٗ ِٔٙدٛس ٘یدشٚی ِ٘دبٔی ثد ٝلفمدبص ٌؼدیُ داؿدت .ایدٗ ٔؼدئّ ٝثبٓدج
سٚیبسٚیی ایشاٖ  ٚسٚػیٌ ٝشدیذ و ٝپیبٔذ آٖ د ٚلدشاسداد ٌّؼدتبٖ دس  ٚ 8681تشوٕب٘ندبی دس
ٌ 8606شدیذ .ثٛٔ ٝرت ایٗ د ٚلشاسداده ایشاٖ وّی ٝػشصٔیٗٞبی خٛد دس لفمدبص ٔ ٚدبٚسای آٖ

امنيت انرشي ،ایران و مسائل دریاي خسر212 /

اص رّٕ ٝدسثٙذه ٌشرؼتبٖه ثبوٛه ٌٙزٝه ایشٚاٖه ٘خزٛاٖ  ٚلدش ٜثدبٕ سا اص دػدت دادٕٞ ٚ ٜنٙدیٗ
وـتیشا٘ی دس دسیبی خضس ٘یض ٔدذٚد ٌشدیذٌٔ .1بثك ٔبدٟٓ 3 ٜذ ٘بٌّٔ ٝؼتبٖ ٔ ٚبدٟٓ 6 ٜذ٘بٔدٝ
تشوٕب٘نبی آصادی وـتیشا٘ی ثبصسٌب٘ی ثشای ایشاٖ  ٚسٚػی ٝدس دسیبی خضس ثد ٝكدٛست ثشاثدش ثدٝ
سػٕیت ؿٙبختٔ ٝیؿٛده أب دس ٔٛسد وـتیشا٘ی ِ٘بٔیه ایٗ حك تٟٙب ٔتّٔك ث ٝسٚػی ٝتضاسی اػت.
دس ؿـٓ فٛسیٌٔ 8708 ٝبثك ثب  84اػفٙذ 8077ه دِٚت رذیذ ا٘مالثی دس سٚػدی ٝودٝ
خٛد سا ثد٘ ٝدبْ رٕٟدٛسی ؿدٛسٚی ػٛػیبِیؼدتی سٚػدیٔ ٝدیخٛا٘دذ ثدب ا٘ٔمدبد ٟٓذ٘بٔدٝای وّیدٝ
ٔدذٚدیتٞب ی پیؾ ثیٙی ؿذ ٜدس ٟٓذ٘بٔ ٝتشوٕب٘نبی سا ّٔغی ٕ٘ٛد ٚ ٜدً ٚشف تٛافك ٕ٘ٛد٘دذ
و ٝایشاٖ  ٚسٚػی ٝدس أش وـتیشا٘ی دس ِٛای پشچٓٞبی خٛد اص حمٛق ثشاثش ثٟشٜٙٔذ خٛاٙٞذ ؿدذ.
دس ٔ 03بسع 8724ه د ٚوـٛس ایدشاٖ  ٚاتددبد ؿدٛسٚی دس ٔدٛسد ثددش پیٕدبیی  ٚتزدبست دس
دسیبی خضس ٔٛافمتٙبٔٝای سا أودب ٕ٘ٛد٘دذ . 2ثٙدبثشایٗ اٞدٓ ٔٔبٞدذات دس ٔدٛسد دسیدبی خدضس ودٝ
ٔیتٛا٘ذ دس ػش٘ٛؿت سطیٓ حمٛلی ایٗ دسیبچ ٝوبسػبص ثبؿذ ٓجبستٙذ اص:
ٟٓ -8ذ٘بٔٛٔ ٝدت ٔدبثیٗ ایدشاٖ  ٚرٕٟدٛسی ؿدٛسٚی ػٛػیبِیؼدتی سٚػدیٔٙٔ ٝمدذ ٜدس
ٔؼىٛٔ ٛسخ  6حٛت  04( 8077فٛسی ٚ )8708 ٝد ٚیبدداؿت هٕیٕ ٝآٖ .دس فلُ یبصدٓٞ
اص ٟٓذ٘بٔٔ ٝضثٛس آٔذ ٜاػت:

" ِ٘ش ث ٝایٙىٌٔ ٝبثك اك َٛثیبٖ ؿذ ٜدس فلُ ا َٚایٗ ٟٓذ ٘بٔٝه ٟٓذ٘بٔدٔٙٔ ٝمدذ ٜدس
د ٓٞفٛسیٔ ٝبثیٗ ایشاٖ  ٚسٚػی ٝدس تشوٕب٘نبی ٘یدض ود ٝفلدُ ٞـدتٓ آٖ حدك داؿدتٗ
ثدشی ٝسا دس ثدش خضس اص ایشاٖ ػدّت ٕ٘دٛد ٜثدٛد اص دسرد ٝآتجدبس ػدبلي اػدته ِٟدزا
ًشفیٗ ِٕٔٔیٗ ٔتٔبٞذیٗ سهبیت ٔیدٙٞذ ود ٝاص صٔدبٖ أودبی ایدٗ ٔٔبٞدذٞ ٜدش دٚ
ثبِؼٛی ٝحك وـتی سا٘ی آصاد صیش ثیشقٞبی خٛد دس ثدش خضس سا داؿت ٝثبؿٙذ" .
 .1بزای هطبلؼِ بیطتز زر هَرز زٍ لزارزاز ًگبُ کٌیس بِ:
 لبضیْب ،فبطوِ ،اسٌبزی اس رًٍس اجزای هؼبّسُ هزکوبًچبی ،هْزاى :اًتطبرات سبسهبى اسٌبز هلی ایزاى1374 ، پبکزٍاى ،اهیٌِ ،ػببس هیزسا ٍ فتحؼلی ضبًُ :بززّبی زُ سبلِ ایزاى ٍ رٍس ،هزجوِ غیفیِ رٍيیی ،هْیزاىً :طیز هیبریدایزاى.1376 ،
 .1بزای هاليظِ کل لزارزاز ًگبُ کٌیس بِ:
 اسٌبز هؼبّسات زٍ جبًبِ ایزاى بب سبیز زٍل ،هْزاى :ازارُ اًتطبر اسٌبز زفتز هطبلؼبت سیبسی ٍ بیي الوللیی ٍسارت اهیَرذبرجِ ،1376 ،جلس ّطتن ،لسوت اٍل ،ظ .212
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ٛٔ -0افمتٙبٔ ٝثیٗ ایشاٖ  ٚاتدبد رٕبٞیش ؿٛسٚی ػٛػیبِیؼدتی ٔدٛسخ ا َٚاوتجدش 8705
دس خلدددٛف كدددیذ ٔدددبٞی دس ػدددبحُ رٙدددٛثی دسیدددبی خدددضس ثددد ٝاهدددبف ٝپشٚتىدددُٞدددب ٚ
یبدداؿتٞبی ٔجبدِ ٝؿذ.ٜ
 -1لددشاسداد ثبصسٌددب٘ی  ٚثدددش پیٕددبیی ثددیٗ دِٚددت ؿبٙٞـددبٞی ایددشاٖ  ٚاتدددبد رٕددبٞیش ؿددٛسٚی
ػٛػیبِیؼتی پٙزٓ فشٚسدیٗ ٔ 03( 8187بسع .)8724
دس ٔبد 81 ٜایٗ لشاسداد آٔذ ٜاػتً :شفیٗ ٔتٔبٞذیٗ ثش ًجدك اكدِٛی ود ٝدس ٟٓدذ ٘بٔدٝ
 04فٛسی 8708 ٝثیٗ ایشاٖ  ٚرٕٟدٛسی ٔتددذ ٜػٛػیبِیؼدتی ؿدٛسٚی سٚػدی ٝآدالْ ٌشدیدذٜ
اػته ٔٛافمت داس٘ذ و ٝدس تٕبْ دسیبی خضس وـتیٞبیی رض وـتیٞبی ٔتّٔك ث ٝایشاٖ یدب اتددبد
رٕبٞیش ؿٛسٚی ػٛػیبِیؼتی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ٚرٛد داؿت ٝثبؿٙذ.
٘ -1بٔٞٝبی ٔتجبدَ ٔبثیٗ ٚصیش أٛس خبسر ٝایشاٖ ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ؿٛسٚی دسثبس ٜچٍٍ٘ٛی

اػتفبد ٜوـتیٞب اص ثٙبدس دسیبی خضسه ٔ 03بسع  .8724دس یىی اص ایٗ ٘بٔٞٝدب آٔدذ ٜاػدت" :
ِ٘ش ث ٝایٙى ٝدسیبی خضس وً ٝشفیٗ ٔتٔبٞذیٗ آٖ سا دسیبی ایشاٖ  ٚؿٛسٚی ٔیدا٘ٙذ"...
٘تیز ٝآ٘ى ٝثش ًجك اػٙبد ٔٔ ٚبٞذات ٔٛرٛد ٔبثیٗ د ٚوـٛس ایشاٖ  ٚسٚػی ٚ ٝیدب ایدشاٖ ٚ
ؿٛسٚیه ًشص تّمی ٞش د ٚدِٚت آٖ ثٛد ٜاػت و ٝایٗ دسیب ٕٛٞاس ٜث ٝكدٛست ٔـدتشن ثدٛدٚ ٜ
ثٟش ٜثشداسی اص آٖ تٛػي ٞش دً ٚشف ا٘زبْ ٔیؿذ ٜاػت.
أب چبسچٛة ٔفٟٔٛی دیٍش ثش ایٗ د ِت داسد و ٝدس دسیبی خضس ٔدبثیٗ د ٚوـدٛس ٔدشص
ٚرٛد داؿت ٝاػت .ثشخی اص وبسؿٙبػبٖ ٚرٛد ٔشص آثی سا دس ٔٛافمتٙبٔٞٝدبی ثدیٗ د ٚوـدٛس ٘یدض
تبئیذ ٕ٘ٛدٜه ثشخی دیٍش تٟٙب آٖ سا سٚیٝای و ٝدس ارشا ٔدبثیٗ د ٚوـدٛس ٕٓدُ ٔدیؿدذ ٜاػدته
ٔیدا٘ٙذٚ .1رٛد ٔشص آثی ٔبثیٗ د ٚوـٛس ث ٝخٌی ثش ٔی ٌشدد و ٝاص دٞب٘ ٝسٚدخب٘ ٝآػتبسا چبی
 .1اس آًجب کِ بحث هب زر ایي همبلِ بِ هببيث هبریری کوتز هزبَط هیضَز ،اس ایي هَضَع هیگیذرین .هٌْیب ذیبطز ًطیبى
هیسبسین کِ زٍ ًفز اس همبهبت ًیزٍی زریبیی ارهص ضبٌّطبّی ایزاى هبکییس هییًوبیٌیس کیِ هیب لبیل اس پییزٍسی اًمیالة
اسالهی کلیِ کطتیّبی ًظبهی ٍ ببسرگبًی بزای ػشیوت اس بٌبزر ایزاى بِ بٌیبزر ضیَرٍی زر زرییبی ذیشر هییببیسیت بیِ
ًمطِای زر همببل بٌسر آستبرا رفتِ ٍ زر آًجب یكی اس افسزاى ًیزٍی زریبیی ضَرٍی بیِ ػزضیِ کطیتی آهیسُ ٍ راٌّویبیی
کطتی را بِ ػْسُ هیگزفتِ است .یؼٌی ایي ًمطیِ زر اهتیساز ذیس يسییٌملی -آسیتبرا بیَزُ اسیتّ .وچٌییي بزذیی اس
ًظبهیبى لسیوی ٍ کبرضٌبسبى ًفتی ٍ ّوچٌیي کبرضٌبسبى َّاپیوبیی کطَری ایزاى اس ًمطِّبیی کِ زر آى بِ ٍضَح اییي
ذس کطیسُ ضسُ است یبز هیکٌٌس .پزسطی کِ زر ایٌجب هطزح هی ضَز آى اسیت کیِ وگًَیِ کطیتیْبیی کیِ اس بٌیبزر
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دس ؿٕبَ ثٙذس آػتبسا ث ٝرٛٙة ایؼتٍب ٜؿٕبس 8 ٜؿدیالت ؿدٛسٚی دس ٔیب٘د ٝخّدیذ حؼدیٙمّی دس
ػبحُ ؿشلی دسیبی خضس  ٚدس ؿٕبَ ثٙذس تشوٕٗ وـیذٔ ٜیؿٛد .1ثشخی اص ایشا٘یبٖ ایٗ خدي سا
تٟٙب ثٛٙٓ ٝاٖ خي تٔییٗ وٙٙذ ٜتشافیه ٛٞایی ٔبثیٗ د ٚوـٛس ثشای ٕٞبٍٙٞی دس ٔذیشیت پدشٚاص
ٔیدا٘ؼتٙذٔ( .دؼٙیٗه )53
آ٘ن ٝو ٝثش احش فشٚپبؿی اتددبد ؿدٛسٚی سخ داده ٕٞؼدبیٍبٖ ایدٗ دسیدب سا اص د ٚثد ٝپدٙذ
افضایؾ داد .أب ایٗ افضایؾ ٘ ٝدس احش دٌشٌ٘ٛی دس ٞش د ٚوـٛس لجّی ثّى ٝتٟٙب ثب ٚاؿىبفی ٔبثیٗ
ِ٘ددبْ حىددٔٛتی یدده وـددٛس ػددبحّی یٔٙددی اتدددبد ؿددٛسٚی سخ داد ٚ 2اٌددش اكددُ ا٘لددبف دس
لشاسدادٞبی ثیٗ إِّّی سا ٔالن لشاس دٞیٓه ٚالٔیت آٖ اػت و ٝدس ِدِد ٝحؼدبة  ٚوتدبة دٚ
ؿشیه و ٝث ٝكٛست ٔؼبٚی دس ٌزؿت ٝػ ٟٓداؿتٝا٘ذ  ٚاوٙد ٖٛیىدی اص آٟ٘دب ٔدشد ٜاػدته سٚا
٘یؼت و ٝث ٝیه ؿشیه  88دسكذ ٔمذاس ٔؼبحت آةٞبی صیدش خدي آػدتبسا -حؼدیٙمّی  ٚثدٝ
ثبصٔب٘ذٌبٖ ؿشیه دیٍش ٔزٕٓٛب  67دسكذ اص أٛاَ ثبلیٕب٘ذ ٜسا ثذٙٞذ .ایٗ رّٕ ٝخالك ٝودُ
ادٓبٞبی رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ دس دسیبی خضس اػت و ٝث ٝایشاٖ و ٝصٔب٘ی ثب ؿٛسٚی ثد ٝكدٛست
ٔـتشن اص دسیبی خضس اػتفبدٔ ٜیٕ٘ٛد ٜاػته تٟٙب آٖ ٔمذاس اص آةٞبی خضس تّٔك ٔیٌیشد وٝ
صیش خي ٔبثیٗ د٘ ٚمٌٔ ٝشصی خـىی ایشاٖ یٔٙی آػتبسا تدب حؼدیٙمّی اػدت .تدبص ٜؿدشیه ص٘دذٜ

ضزلی ایزاًی ذشر ّوچَى بٌبزر هزکويً ،كب ،اهیزآببز ٍ یب ًَضْز هیی ذَاسیتٌس کیِ بیِ بٌیبزر ضیزلی ضیَرٍی ّوچیَى
کزاسٌٍَسك ٍ یب آکتبئَ بزًٍس ،هیهَاًستٌس هب ًمطِ غفز هزسی آستبرا زر غزة بزًٍس ٍ هجسزا بِ ضزق ببسگززًس؟
 ًگبُ کٌیس بِ ًبهِ ايوس هیزفٌسرسكیٍ ،سیز ذبرجِ اسبك ایزاى ذطبة بِ گیَ هیزفٌسرسكی هَرخ  25زسبهبز ٍ 1999گشارش زریبزار سیف اهلل اًَضیزٍاًی ،فزهبًسُ ًبٍگبى ایزاى زر ضوبل بِ گیَ هیز فٌسرسكی زر  13هِ ّ 1997یز زٍ سیٌس
زر
-Mirfendereski, Give; A Diplomatic History of the Caspian Sea: Treaties, Diaries, and
Other Stories; New York: Palgrave, 2001, p. 215-8
ّ .2وچٌیي آلبی هیزفٌسرسكی ازػب هیًوبیس کِ زر ّوبى سهبى کیِ رٍسّیب اس زرییبی ذیشر بیِ ػٌیَاى زرییبی اییزاى ٍ
ضَرٍی ًبم هیبززًس زر ّوبى سهبى کویسبریبی ذلك بزای اهَر زاذلی سلف کب گ ة زر یك فزهبى بِ کلیِ ازارات اهحیبز
ضَرٍی ابالؽ هیًوبیس کِ ذس آستبرا-يسٌملی هزس آبی اهحبز ضَرٍی زر ذشر است .اهب هٌبغ آى را ارائِ ًویًوبیس.
-Mirfendereski, 2001, p.175.
 .1بزای هطبلؼِ زر هَرز زالیل فزٍپبضی اهحبز ضَرٍی ًگبُ کٌیس بِ'
هلكی ،ػببسٍ" ،لتی هسئَالى ایوبًطبى را ًسبت بِ ًظبم اس زست هی زٌّیس" ،زر کیَرش ريیین ذیبًی ،پزسیتزٍئیكب ٍ
اغاليبت ،هْزاى :جبهؼِ ایزاًیبى ،1382 ،غع.65-81 .
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یٔٙی ایشاٖ اص اثتذا اص ٕٞبٖ ٔبٜٞبی ا َٚػدبَ  )8158(8770ثدٔ ٝیدشاث خدٛاساٖ ؿدشیه دْٚ
پیـٟٙبد ٕ٘ٛد و ٝؿشاوت سا ث٘ ٟٓض٘یذ  ٚثیبییذ ٔب٘ٙذ ػبثك اص ایٗ وبس ٔـتشن ثٟشٜثدشیٓ  ٚودبسی
٘ىٙیٓ تب دیٍشاٖ ثش حشٚت ٔب چ ًٙا٘ذاص٘ذ .رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ اص ٕٞدبٖ اثتدذای فشٚپبؿدی ثدب
تٕبٔی پیـٟٙبدٞبی ؿشیه أ َٚخبِفت ٕ٘ٛدٍٙٞ .دبٔی ود ٝرٕٟدٛسی اػدالٔی ایدشاٖ تبویدذ ثدش
اػتفبدٔ ٜـبّ اص دسیب ٔیٕ٘ٛد  ٚایٗ ًٛس اػتذ َ ٔیوشده حبَ و ٕٝٞ ٝوـٛسٞبی د٘یب ثد ٝػدٛی
ٚحذت  ٚاتدبد ٌبْ ثش ٔی داس٘ذه خشدٔٙذا٘٘ ٝیؼدت ود ٝیٍب٘دٍ٘ ٝدیٗ آثدی رٟدبٖ ثدب ٔـخلدبت
یىتبی خٛد سا ٕٞن ٖٛإِبػی ثضسي ث ٝلٌٔبت وٛچىتش تمؼیٓ ٕ٘بییٓه ٔمبٔبت ایدٗ رٕٟدٛسی
تبص ٜوبس دس آٖ صٔبٖ اػتذ َ ٔیٕ٘ٛد٘ذ ؤ ٝب دس ثشاثش سٚػی ٝهٔیف ٞؼتیٓ ٘ ٚیبصٔٙذ پ َٛثشای
دفْ تزبٚص اسأ ٚ ٝٙثٙبثشایٗ ثٟتش اػت و ٝثٔ ٝـٛست دٚػتبٖ آٔشیىبیی خٛد ٌٛؽ دٞیٓ  ٚػٟٓ
خٛدٔبٖ سا اص آثٟبی خضس رذا ٕ٘بییٓ .ػبَٞب ٔجبحج چٟبس وـٛس ػبحّی ثب رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ
ث ٝربیی ٘شػیذ.
ثٝسغٓ ٓذْ ٔٛفمیت دس سػیذٖ ث ٝیه سطیٓ حمٛلی ربْٔ  ٚوبٔدُ ود ٝتٕدبٔی فٔبِیدتٞدبی
ٔشثٛى ث ٝثٟش ٜثشداسی ا٘ؼبٖ اص دسیبی خضس سا تٔشیف ٕ٘بیذه وـٛسٞبی حبؿی ٝدسیدبی خدضس دس ٔدٛسد
سػیذٖ ث ٝارٕبّ دس ثشداؿتٞب ی خدٛد ثد ٝرٟدت سػدیذٖ ثد ٝیده سطیدٓ حمدٛلی ثٟیٙد ٝتدالؽٞدبی
ٔتفبٚتی سا ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ایٗ ٘ـؼتٞدب دس چٟدبس ثخدؾ اردالع ػدشاٖه رّؼدبت

ٌدش ٜٚودبسیه

فٔبِیتٞبی دٚرب٘ج ٝایشاٖ ثب دیٍدش وـدٛسٞب دس ٔدٛسد خدضس ٟ٘ ٚبیتدبً رّؼدبت چٙدذ رب٘جد ٝدیٍدش
وـٛسٞب ثذ ٖٚحوٛس ایشاٖ تمؼیٓ ثٙذی ٔیؿٛد.
ًگبّی بِ خشر اس هبٍراء خشر
پددغ اص فشٚپبؿددی اتدددبد ؿددٛسٚی دس سٚصٞددبی ا٘ َٚیشٞٚددبی ٌشیددض اص ٔشوددض دس ٘مددبى
ٔختّف اتدبد ؿٛسٚی ػبثك ٞشٌ ٝ٘ٛاستجبى ٘ضدیه ثب ٔؼى ٛسا تٟذیذی ّٓید ٝاػدتمالَ صٚدسع
خٛد ٔیدا٘ؼتٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ وـٛسٞبی تشوٕٙؼتبٖه لضالؼتبٖ  ٚرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ اص ایشاٖ
دسخٛاػت وشد٘ذ و ٝثب تٛػٔ ٝسٚاثي  ٕٝٞرب٘جٝه ایٗ وـٛسٞب سا دس أش حىٔٛت ػدبصی  ٚاداسٜ
أٛس وٕه ٕ٘بیٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٘یض ػفش ٔمبٔبت ایشا٘ی دس وـٛسٞبی ٔضثٛس ثب احؼبػبت ٚػدیْ
ٔمبٔبت ٔ ٚشدْ ایٗ وـدٛسٞب س ٚثد ٝسٔ ٚدی ٌشدیدذ .رٕٟدٛسی اػدالٔی ایدشاٖ ثدب تدالؽ فدشاٚاٖ
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تٛا٘ؼت وـٛسٞبی ٔضثٛس سا ٓو ٛػدبصٔبٖ ّٔدُ ٔتددذه ػدبصٔبٖ ٕٞىدبسی التلدبدی (اود)ٛه ٚ
ػبصٔبٖ وٙفشا٘غ اػالٔی ٕ٘بیذ.
دس ٔٛسد دسیبی خضس ٘یض سٞجشاٖ وـدٛسٞبی ٔضثدٛس ثد ٝدٓدٛت آلدبیٞبؿدٕی سفؼدٙزب٘ی
سئیغ رٕٟٛس ٚلت ایشاٖ دس  8158ث ٝایشاٖ ػفش وشد٘ذ  ٚتـىیُ ػبصٔبٖ ٕٞىبسیٞبی دسیبی
خضس سا تلٛیت ٕ٘ٛد٘ذ .أب پغ اص آٖ ثب تالؽ غشة  ٚث ٝخلٛف آٔشیىب ایدٗ س٘ٚدذ ثدشٓىغ
ؿذ  ٚث ٝتذسیذ وـٛسٞبی ٔضثٛس اص ایشاٖ فبكٌّ ٝشفتٙذ .دس دِٚت آلبی خبتٕی ایدٗ وـدٛسٞب اص
ایشاٖ فبكٌّ ٝشفتٙذ  ٚثٔوبً ایٗ أش ػجت سٚیبسٚیی دیپّٕبتیه ثب ایشاٖ ٌشدیذ .سٚػدی ٝاص اثتدذای
ػبَ  ٚ 0444سٚی وبسآٔذٖ  ٚدیٕیش پٛتیٗ تٛرٔ ٝزذد ث ٝخبسد ٘ضدیده سا دس دػدتٛس ودبس
خٛد لشاسداد  ٚسٚاثي رذیذی ثب وـٛسٞبی ٔضثٛس ثشلشاس ٕ٘ٛد.
پغ اص حبدح ٝسٚیبسٚیی ٘ب ٚایشا٘ی ثب د ٚوـتی آرسی دس دسیبی خدضس  ٚدس حدٛص ٜاِجدشص

(

 18تیش  )8164دس ٔ 88شداد 8164ه ٚیىتٛس وبِٛط٘ی ٕ٘بیٙذٚ ٜیظ ٜسٚػی ٝدس خدضس ػدفشای ایدشاٖ
 ٚرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ دس ٔؼى ٛسا ثٚ ٝصاست خبسر ٝدٓدٛت  ٚیدب ثد ٝلدِٛی احودبس ٕ٘دٛد ٚ ٜهدٕٗ
تىشاس تبویذات پیـیٗ ٌفت و ٝتٕبٔی اختالفبت دس دسیبی خضس ٔٙدلشاً ثبیؼدتی اص ًشیدك ػیبػدی ٚ
پبی ٔیض ٔزاوش ٜحُ ؿٛد .د ٚسٚص ثٔذ  ٚدس رشیبٖ ارالع ػشاٖ وـٛسٞبی ٔؼدتمُ ٔـدتشن إِٙدبفْ
و ٝسٚػبی ایٗ وـٛسٞب دس ؿٟش ػبحّی ػٛچی دس وٙبس دسیبی ػیبٌ ٜشد  ٓٞآٔدذ ٜثٛد٘دذه  ٚدیٕیدش
پٛتیٗه سئیغ رٕٟٛس سٚػیٝه پغ اص رّؼ ٝػ ٝرب٘ج ٝػشاٖ سٚػیٝه لضالؼتبٖ  ٚرٕٟٛسی آرسثبیزدبٖ ثدٝ
خجشٍ٘بساٖ ٔیٌٛیذ" :اػتفبد ٜاص صٚس دس دسیبی خضس ٘بسٚا  ٚغیش ٔزبص اػت  ٚتٕبٔی ٔؼبئُ ثبیدذ دس
فوبی سٚاثي دٚػتب٘ٝه دسن ٔتمبثُ  ٚاك َٛحمٛق ثیٗ إُِّ حُ ؿٛد" .صْ ث ٝتزوش اػت وٝ
دس ایٗ ارالع سئیغ رٕٟٛس تشوٕٙؼتبٖ ؿدشوت ٕ٘ٙدٛد ٜثدٛد .اٌشچدٔ ٝخبًدت ٔؼدتمیٓ رّٕدٝ
پٛتیٗ ّٔٔ٘ ْٛجٛد و ٝوذاْ وـٛس اػته أب ثب تٛر ٝثد ٝحبدحد ٝسٚیدبسٚیی ایدشاٖ  ٚآرسثبیزدبٖ دس
ٌٔٙم ٝاِجشص  ٚثب تٛر ٝث ٝسصٔبیؾ ِ٘بٔی سٚػی ٝدس ٔشداد 8168ه ُٗ آٖ ٔیسٚد و ٝایٗ ٞـدذاس
ٔتٛر ٝایشاٖ اػت.
دس ایشاٖ دس ٘یٕ ٝد 8164 ْٚث ٝتذسیذ سػب٘ٞٝب ٘ؼجت ث ٝفٔبِیتٞدبی سٚػدی ٝدس استجدبى
ثب دیٍش وـٛسٞبی ػبحّی ٓو ٛاتدبد ؿٛسٚی ثب ؿه  ٚثذثیٙی ٔیٍ٘شیؼدتٙذ .دس ػدفش آرسٔدبٜ
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ٕ٘ 8164بیٙذٚ ٜیظ ٜایشاٖ دس أٛس خضس ثٔ ٝؼىٛه ا ٚث ٝوبِٛط٘ی تبویذ ٔیوٙذ و ٝثدج دسیدبی
خضس دس افىبس ٕٓٔٛی ایشاٖ حؼبػیت صیبدی ایزبد وشدٞ ٚ ٜشٌ ٝ٘ٛتٛافك د ٚرب٘جٝه ػد ٝرب٘جدٚ ٝ
چٟبس رب٘ج ٝدس ٔٛسد خضس حؼبػیت ایزبد ٔیوٙذ .وـٛسٞبی ٓؤ ٛـتشن إِٙدبفْ حدك داس٘دذ
ثب  ٓٞرّؼ ٝداؿت ٝثبؿٙذه أب ٘جبیذ خبف ٔٛه ّٛدسیبی خضس ثبؿذ .دس ایشاٖ ایٗ رٙٞیت دس حدبَ
ؿىٌُیشی اػت و ٝتًٛئٝای دس خضس ّٓیٙٔ ٝبفْ ّٔی ایشاٖ دس ؿشف تىٛیٗ اػت  ٕٝٞ ٚایدٗٞدب
ث ٝحؼبة سٚػیٌ ٝزاؿتٔ ٝیؿدٛد صیدشا ثد ٝخدٛثی ٔدی دا٘ٙدذ ود ٝایدٗ ػد ٝوـدٛس ثدذ ٖٚسٚػدیٝ
ٕ٘یتٛا٘ٙذ وبسی اص پیؾ ثجش٘ذ.
پغ اص ا٘ٔمبد اِٚیٗ لشاسداد تدذیذ ٔشصٞبی آثی ٔبثیٗ سٚػی ٚ ٝرٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ دس
ٟٔش  8168ه اخجبسی ث٘ ٝمُ اص ٔؼئِٛیٗ ایدٗ وـدٛسٞب دس خلدٛف احتٕدبَ أودبی تٛافدك ػدٝ
رب٘ج ٝثیٗ سٚػیٝه لضالؼتبٖ  ٚرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٔٙتـش ؿذٚ .ادیٓ صٚسوٛفه ٔٔبٚ ٖٚصیش أدٛس
خبسر ٝلضالؼتبٖ دس ٟٔ 88ش  8168آالْ ٕ٘ٛد و ٝپیؾ ٘دٛیغ ٔٛافمتٙبٔد ٝػد ٝرب٘جد ٝاص ػدٛی
لضالؼددتبٖ تٟیدد ٚ ٝرٟددت ثشسػددی ثدد ٝسٚػددی ٚ ٝرٕٟددٛسی آرسثبیزددبٖ اسػددبَ ؿددذ ٜاػددت.
)ٓ (Blagov,2002جبع ٓجبع اف ٔٔب ٖٚا٘ َٚخؼدت ٚصیدش رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ ٘یدض دس ٟٔ 86دش
ً 8168ی ٔلبحجٝای ثب اؿبس ٜث ٝتٟی ٝپیؾ ٘ٛیغ ٔٛافمت ٘بٔ ٝػ ٝرب٘ج ٝاص ػٛی ػد ٝوـدٛس اص أودبی
ایٗ ٔٛافمتٙبٔ ٝدس آیٙذ ٜای ٘ضدیه خجش داد .ایٗ تٛافدك ثدشای تٔیدیٗ ٘مٌد ٝتاللدی ٔشصٞدبی ػد ٝوـدٛس ثدب
یىذیٍش دس ٌٔٙم ٝؿٕبَ دسیبی خضس ٕٞ ٚنٙیٗ فـبس ٚاسد آٚسدٖ ثدش تشوٕٙؼدتبٖ ثدشای اهدبف ٝؿدذٖ ثدٝ
رّؼبت ثٛد ٜاػت .دس ٓیٗ حبَ ٚیىتٛس وبِٛط٘ی اص ثبو ٛدس سٚصٞدبی  87 ٚ 86طا٘ٛید 0441 ٝدیدذاس
 ٚثب خّف اٚغّ ٛسارْ ثٔ ٝؼبئُ ٔختّف  ٚاص رّٕ ٝدیذٌبٜٞبی د ٚوـٛس دس ٔٛسد سطیٓ حمدٛلی دسیدبی
خدضس ٌفتٍددٕ٘ ٛدٛد ) Itar-Tass; Jan. 18, 2003( .وددبِٛط٘ی ٕٞنٙدیٗ دس تّٛیضیدد ٖٛرٕٟددٛسی
آرسثبیزبٖ ٌفت و ٝثیـتشیٗ فبكّٔ ٝبثیٗ ٔٛهْ وـٛسٞبی ػدبحّی دسیدبی خدضسه ثدیٗ ایدشاٖ ٚ
ال ٘یض ادٓب وشد ٜثدٛد ود" ٝایدشاٖ اص ػدبَ
رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ اػت )Vatanka,2003,1( .ا ٚلج ً
 8776تبو ٖٛٙثش ٔٛهْ  04دسكذ ایؼتبد ٝ٘ ٚ ٜثد ٝساػدت ٘ ٚد ٝثد ٝچدت حشودت ٕ٘دیوٙدذ".
(ایش٘به )8168
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دس  02( 0441 ٝٔ 82اسدیجٟـت  ٚ )8160دس ارالع ٕ٘بیٙدذٌبٖ ٚیدظ ٜوـدٛسٞبی
ػبحّی دس إِٓبتی لضالؼتبٖه ت ٛافدك ػد ٝرب٘جدٔ ٝدبثیٗ وـدٛسٞبی سٚػدیٝه لضالؼدتبٖ  ٚرٕٟدٛسی
آرسثبیزبٖ أودب ٌشدیدذٌٔ .دبثك خجدش خجشٌدضاسی فشا٘ؼدٝه ایدٗ ػد ٝوـدٛس تٛافدك ٕ٘ٛد٘دذ ودٝ
ثخؾٞبی ؿٕبِی ٔ ٚشوضی دسیبی خضس سا ٔبثیٗ خٛد تمؼیٓ ٕ٘بیٙذ .ثذیٗ تشتیدت  ٚثدب تٛرد ٝثدٝ
ً َٛػبحُ  ٚاػتفبد ٜاص خي ٔیب٘ٝه ػ ٟٓلضالؼتبٖه سٚػی ٚ ٝرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ث ٝتشتیدت 05ه
 86 ٚ 87دسكذ تٔییٗ ٌشدیذ (AFP,2003) .یٔٙی ٔزٕٓٛبً ٚهٔیت  42دسكدذ اص آةٞدبی
دسیبی خضس ٔـخق ؿذ .دس ایٗ ٔیبٖ ایشاٖ ٔزذداً ٞشٌ ٝ٘ٛتٛافك ٔغبیش ثب تٛافدك ٕٞد ٝرب٘جد ٝساردْ ثدٝ
دسیبی خضس سا فبلذ آتجبس ٚ ٚربٞت لب٘٘ٛی خٛا٘ذ ٕٞ ٚن ٙدبٖ ثدش ٔٛهدْ ایدشاٖ ٔجٙدی ثدش ثشخدٛسداسی
ایشاٖ اص  04دسكذ تبویذ ٕ٘ٛد .ایدٗ دس حدبِی ا ػدت ود ٝتدب لجدُ اص تـدىیُ رّؼدٝه ٕ٘بیٙدذ ٜایدشاٖ اص
تٛافمبت دٚرب٘جٔ ٝبثیٗ سٚػی -ٝلضالؼتبٖ  ٚسٚػی -ٝرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ساٞدی ثدشای سػدیذٖ
ث ٝارٕبّ یبد وشد ٜثٛد .تّٛیضی ٖٛلضالؼتبٖ ػپغ ث٘ ٝمُ اص ٔٔبٚ ٖٚصیش أٛس خبسرد ٝایدٗ وـدٛس آغدبص
ٌفتٍٞٛبی وبسؿٙبػی ٔیبٖ لضالؼتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ثشای تدذیذ ٔشصٞبی آثی خٛد سا دس اٚایدُ تیشٔدبٜ
 8160آالْ ٕ٘ٛدٕٞ( .ـٟشیه )8160
دس تبسی  81ػپتبٔجش  00( 0447ؿٟشیٛس ٔ )8166زذداً دس ؿٟش ثٙدذسی آوتدبئ ٛدس
وٙبس ٜدسیبی خضس ارالع غیشسػٕی ػشاٖ لضالؼتبٖه سٚػیٝه رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ  ٚتشوٕٙؼدتبٖ
ثشٌضاس ؿذ .ایٗ رّؼ ٝدس پی تٛافدك دس رشیدبٖ ٌفتٍدٛی تّفٙدی سٚػدبی رٕٟدٛسی لضالؼدتبٖ ٚ
سٚػی ٝحبكُ  ٚآالْ ؿذ ؤ ٝؼبیُ سٚاثي ثیٗ وـٛسٞبی ػبحّی دسیبی خضس  ٚاص رّٕد ٝس٘ٚدذ
ٔزاوشات دسثبس ٜسطیٓ حمٛلی دسیبی خضس ٔٛسد ثددج  ٚثشسػدی لدشاس ٌشفدت .1صْ ثد ٝتدزوش
اػت و ٝدس ارالع د ٚػبَ لجُ ػشاٖ دس تٟشاٖ ٔمشس ٌـت ٝثٛد و ٝارالع ثٔذی ػشاٖ دس ثدبوٛ
پبیتخت رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ تـدىیُ ؿدٛد .ثشخدی اص خجشٌدضاسیٞدب ٓٙدٛاٖ ٕ٘ٛد٘دذ ود ٝچدٖٛ
تذاسوبت ثشای ثشٌضاسی ارالع ػشاٖ وـٛسٞبی ػبحّی دسیبی خدضس دس ثدبو ٛود ٝثدشای پدبییض
ػبَ ربسی ثش٘بٔ ٝسیضی ؿذ ٜثٛده خٛة پیؾ ٕ٘یسفته ایٗ رّؼد ٝثشٌدضاس ٌشدیدذ .ثدٓ ٝدالٜٚه

ًگبُ بِ:
. http://www.russiannews.ru/pers2/iran_news.php?act=news_by_id&news_id=25396

1

 /211فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،07تابستان 2312

سٚاثي ثیٗ تشوٕٙؼتبٖ  ٚرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ثش ػدش ثخدؾٞدبی ٔدٛسد اخدتالف ٔیدبدیٗ ٌدبصی
دسیبی خضس ٔزذداً دس ػبَ ربسی تیشٌ ٜـت ٝثٛد .اص ًشف دیٍش دٔیتشی ٔذٚدف سئیغ رٕٟدٛس
فذساػی ٖٛسٚػیً ٝشحی سا ثٛٙٓ ٝاٖ تـىیُ ػبصٔبٖ ٕٞىدبسی التلدبدی خدضس دس ػدفش خدٛد ثدٝ
آػتشاخبٖ دس وٙبس ٜدسیبی خضس ٌٔشح ٕ٘ٛد و ٝثب اػتمجبَ آػتب٘ٝه ثبوٛه ٓ ٚـك آثبد ٕٞشا ٜثٛد.
ایٙه ثٔ ٝـبٞذ ٜدسیبی خضس اص صاٚیٔ ٝبٚساء دسیبی خدضس  ٚیدب اص دیدذٌب ٜچٟدبس وـدٛس
دیٍش ث ٝغیش اص ایشاٖ ٔیپشداصیٓ .چٟبس وـٛس ث ٝربٔب٘ذ ٜاص اتدبد ؿٛسٚی دس وٙدبس دسیدبی خدضس
احؼبع ٔیوٙٙذ و ٝدس ثشاثش ٔمبٔٚتٞبی ایشاٖ دس ٔٛسد پزیشؽ تمؼدیٓ دسیدبی خدضس ثد ٝػدجه
رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ  ٚیب پزیشؽ سطیٓ حمٛلی دٌٚب٘ ٝث ٝػجه سٚػی ٝثٟتشیٗ ساٜه ٔتدذ ودشدٖ
ٔٛاهْ چٟبس وـٛس ٔضثٛس ٘ ٚـؼتٗ ثش ػش ٔیض ٔزاوش ٜثب ایشاٖ ث ٝكٛست ٚاحذ اػدت .ایدٗ سٚؽ
تبو ٖٛٙچٙذ ثبس تزشث ٝؿذ ٜاػت .دِٚت آرسثبیزبٖ ث ٝكٛست سػٕی ٔٛاهْ رٕٟدٛسی اػدالٔی
ایشاٖ دس لجبَ دسیبی خضس سا غیشػبص٘ذ ٜخٛا٘ذ ٚ ٜتالؽ ٔیٕ٘بیذ تب ػ ٝوـٛس دیٍدش سا ثد ٝاتخدبر
تلٕیٕی ثشای پـتیجب٘ی اص تمؼیٓ دسیبی خضس ثش اػبع خي آػدتبسا -حؼدیٙمّی تـدٛیك ٕ٘بیدذ.
رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ داسای ٔـىالت ٔتٔذد ثب تشوٕٙؼتبٖ دس ٔٛسد حٛصٜٞبی ٘فتی ػشداسه خدضس
ٓ ٚخٕبٖ اػتٔ .مبٔبت تشوٕٙی حتی حٛص٘ ٜفتی چشإ و ٝلجُ اص فشٚپبؿی ؿٛسٚی تٛػدي ثدبوٛ
دس چبسچٛة ٔٙبثْ ٔـتشن آرسی _ ٌ٘ٛـّی _ چدشإ ٔدٛسد اوتـدبف  ٚاػدتخشاد لدشاس دادٚ ٜ
اخیشاً ٘یض ثب ٞضیٔ 8 ٝٙیّیبسد د سی ؿشوت ثی پی چبٜٞبی ٘یٕ ٝفٔبَ آٖ ٔزذداً فٔبَ ؿدذ ٜا٘دذ سا
اص آٖ خٛد ٔیدا٘ٙذ صیشا ود ٝاٌدش لدشاس ثبؿدذ دسیدبی خدضس ثدش ٔجٙدبی ٔدذَ خدي ٔیب٘د٘ ٝبؿدی اص
وٛٙا٘ؼی ٖٛحمٛق دسیبٞب ٔٔٙمذ ٜدس  1982تمؼیٓ ؿٛده ایدٗ حدٛصٜٞدب دس آةٞدبی تشوٕٙؼدتبٖ
لشاس ٔیٌیشد .أب دِٚت رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ثش اػبع ٘مـٞٝبی ٔشثدٛى ثدٌٔ ٝبِٔد٘ ٝفدت ٌ ٚدبص
دسیبی خضس دس دٚس ٜاتدبد ؿٛسٚی  ٚتمؼیٓ ودبس ٔدبثیٗ پدٙذ رٕٟدٛسی وٙدبس ٜدسیدبی خدضس دس
اتدبد ؿٛسٚی یٔٙی لضالؼتبٖه تشوٕٙؼتبٖه رٕٟٛسی آرسثبیزبٖه داغؼتبٖ  ٚوبِٕیىیدب ایدٗ ٔٙدبثْ
سا اص آٖ خٛد ٔیدا٘ذ .ثٕٞ ٝیٗ تشتیدت ٘یدض رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ آةٞدبی ثدب ی خدي فشهدی
آػتبسا -حؼیٙمّی سا اص آةٞبی خٛد  ٝ٘ ٚایشاٖ ٔیدا٘ذ.
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ًقش اًزصی ٍ خطَط لَلِ اًتقبل در تحَالت خشر
اٌش ٍ٘بٞی وّی ث ٝتد ٛت دسیبی خضس ثیافىٙیٓه ٔتٛرٔ ٝیؿٛیٓ و ٝدس دسیدبی خدضس
ػ ٝدٚسٔ ٜتٕبیض پغ اص فشٚپبؿی اتدبد ؿٛسٚی لبثُ تٕیض اػت:
دٚس ٜا َٚو ٝاص  8158تب  8153ثدً ٝدٔ َٛدیا٘زبٔدذه دٚس ٜفٔبِیدتٞدبی وـدٛسٞبی
ٌٔٙم ٝدس سػیذٖ ث ٝیه تٛافك ثشای سطیٓ حمٛلی دسیبی خضس ثب تٛر ٝث ٝتغییدشات وّدی دس ایدٗ
ٌٔٙم ٝاػت .دس ٓیٗ حبَ دس ایٗ دٚسٜه اص ِدبٍ ٚرٛد ٔٙبثْ ا٘شطیه اوخش ًا ثذثیٙی ٚرٛد داؿدت ٚ
فٔبِیتٞبی اوتـبفی  ٚاػتخشاد ٘فت ثد ٝكدٛست ٔٔدذٚد ا٘زدبْ ٌشفدت .دس ٕٞدیٗ دٚس ٜسٚاثدي
سٚػی ٝثب غشة چٙذاٖ حؼ٘ ٝٙجٛد.
أب دس 8154ه ٘بٌٟبٖ كذای سػب٘ٞٝب دس ٔٛسد دسیبی خضس  ٚایٗ و ٝایٗ دسیبچد ٝیده
خّیذ فبسع د ْٚاػته ثّٙذ ؿذ .رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ ثدٙٓ ٝدٛاٖ وٛیدت دٌٔ ْٚدشح ؿدذه أدب
وبٞؾ لیٕت ٘فت ثبٓج ٌشدیذ و ٝثؼیبسی اص پشٚطٜٞب ٔتٛلف ؿٛد .اص  08لدشاسداد ٔـدبسوت
و ٝدس رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٔٔٙمذ ٌشدیذه تٟٙب  3لشاسداد ٕٞنٙدبٖ فٔدبَ اػدت .ثدٙٓ ٝدٛاٖ ٔخدبَ
ثش٘بٔ ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ؿشوت اٌضاٖ ٔٛثیُ دس حٛص٘ ٜفتی اٌٛٚص رٕٟٛسی آرسثبیزدبٖ ود ٝتدب 0
ٔیّیبسد د س پیؾ ثیٙی ؿذ ٜثٛد ثب تٛر ٝث ٝآ٘ى ٝاِٚیٗ چب ٜحفش ؿذ ٜفبلذ ٘فدت ٌ ٚدبص ثدٛده ایدٗ
ؿشوت ثش٘بٔ ٝخٛد سا ٔتٛلف ٕ٘ٛد .دس حدٛص ٜوٛسداؿدی ود ٝوٙؼشػدیٔٛی ثد ٝسٞجدشی ؿدشوت
ایتبِیبیی آریت وبس ٔدیٕ٘بیدذ ثدب ػدشٔبیٌ ٝدزاسی ٔ 0/3یّیدبسد د سی ٕٞنٙدبٖ ثدب ٘فدت وٕدی
س ٚث ٝسٔ ٚیثبؿٙذٌٔ .بِٔ ٝا٘زبْ ؿذ ٜتٛػي وٙؼشػیٔٛی ث ٝسٞجشی تٛتبَ فیٙب اِف دس حٛصٜٞدبی
ِٙىشاٖه تبِؾ  ٚد٘یض ٘ـبٖ داد ؤ 0 ٝیّیبسد د س ثشای حفبسی  ٚاوتـبف ٔدٛسد ٘یدبص اػدت .ایدٗ
ؿشوت ثب دادٖ ٔ 83یّی ٖٛد س خؼبست ث ٝؿشوت ّٔی ٘فت رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖه لدشاسداد سا
ِغٕٛ٘ ٛد .ؿشوت ِٔٔٓ ؿٛس٘ ٖٚیض دس حٛص ٜآثـشٔ 1/3 ٖٚیّیبسد د س ػشٔبیٌ ٝزاسی ٕ٘ٛد.
دٚس ٜػ ْٛو ٝاص  8156ؿدش ّٚؿدذ ٜاػدت ثدب ٘دٓٛی ٚالدْ ثیٙدی دس ػدشٔبیٌ ٝدزاسی ٚ
تلٕیٌٓیشیٞب ٕٞشا ٜاػت .ؿشوتٞبی ٘فت ٌ ٚبص ٔتٛر ٝؿذٜا٘ذ و ٝتٟٙب ثب ػشٔبیٞٝبی ثضسي
ٔیتٛا٘ٙذ دس دسیبی خضس ثبلی ثٕب٘ٙذ صیشا سیؼه ٞشٌ ٝ٘ٛػدشٔبیٌ ٝدزاسی دس ایدٗ ٌٔٙمد ٝثؼدیبس
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صیبد اػت .تٟٙب د ٚوـف ٕٓذ ٜپغ اص فشٚپبؿی ؿٛسٚی دس دسیبی خضس كٛست ٌشفدت؛ یىدی
دس حٛص٘ ٜفتی دس ؿٕبَ دسیبی خضس ثد٘ ٝدبْ وبؿدغبٖ  ٚدس آةٞدبی لضالؼدتبٖ  ٚدیٍدشی حدٛصٜ
ٌبصی ؿب ٜد٘یض دس رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٔیثبؿذ .أب دس ایٗ ٔذت ثب تٛر ٝث ٝخٌٛى ِِٛد ٝػدبختٝ
ؿذٕٞ ٚ ٜنٙیٗ تٔٛین ٘فت دسیبی خضس ثب ٘فت خّیذ فبسع اص ًشیك ایشاٖه ٞضیٙد ٝا٘تمدبَ ٘فدت
پبئیٗ آٔذ ٜاػت.
تٛافك ػ ٝوـٛس سٚػیٝه رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ  ٚلضالؼتبٖ اص ثٔذ ا٘دشطیه دلیمدبً ٌٔدبثك ثدب
ثش٘بٔٞٝبی ا٘شطی غشة اػت صیشا پغ اص حٛادث  88ػپتبٔجش 0448ه سٚػی ٝث ٝتذسیذ ثد ٝیده
ٔتدذ غشة دس رٙجٞٝبی ػیبػی ِ٘ ٚبٔی دس ػشوٛة تشٚسیؼٓ ادٓبیی اص رّٕٔ ٝجدبسصاٖ چنٙدی
دس آٔذ .دس ثٔذ ا٘شطی ٘یض او ٖٛٙسٚػی ٝیىی اص ثضسٌتشیٗ ثبصیٍشاٖ ایٗ كدد ٝٙاػدت  ٚایدٗ أدش
ثذ ٖٚحٕبیت آٔشیىب لبثُ تلٛس ٘جٛد.
ٚرٔ ٝـتشن ػیبػتٞبی غشة  ٚسٚػی ٝدس وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفت ٝدسیدبی خدضسه
ا٘شطی اػت .دس ٓیٗ حبَ ثِ٘ ٝش ػیبػتٕذاساٖ آػتب٘ٝه ٓـك آثبد  ٚثبوٛه ایدٗ ٘فدت ٌ ٚدبص اػدت
ؤ ٝیتٛا٘ذ آٟ٘ب سا ثد ٝوـدٛسٞبی ٔدذسٖ تجدذیُ وٙدذ .ثدٕٞ ٝدیٗ دِیدُ اص اثتدذای اػدتمالَ ایدٗ
وـٛسٞبه تلٕیٓ ٌیشاٖ وـٛسٞبی پیـشفت ٝثدب اػدتفبد ٜاص ٔضیدت ؿدشوتٞدبی ٘فدت ٌ ٚدبص ثدیٗ
إِّّی ثٔ ٝمبٔبت ایٗ وـٛسٞب ٘ضدیه ؿذ ٚ ٜتمشیجدبً دس حدبَ حبهدش ػیبػدت ٌدزاسی وّدی دس
آػیبی ٔشوضی  ٚلفمبص ثب ٔـٛست ثب ٔذیشاٖ ؿشوتٞبی ٘فتی تٔییٗ ٔیٌشدد .سٚػی٘ ٝیدض اص ایدٗ
أش تب حذی ٔٙتفْ ٔیٌشدد صیشا ٚسٚد ؿشوتٞبی ثضسي ٘فت ٌ ٚبص غشثی ث ٝایٗ ٌٔٙمدٕٞ ٝدشاٜ
ثب ػشٔبیٌ ٝزاسی دس حٛصٜٞبی ٘فت ٌ ٚبص سٚػی٘ ٝیض ثٛد ٜاػت .او ٖٛٙدس آةٞدبی ٘ضدیده ثدٝ
آػتشاخبٖ سٚػی ٝدس دسیبی خضسه ؿشوتٞبی ٘فدت اٍّ٘یؼدیه آٔشیىدبیی ٘ ٚدشٚطی ٔـدغ َٛثدٝ
فٔبِیت ٞؼتٙذ  ٚخي ِ ِٝٛرشیبٖ ؿٕبِی ثب ٕٞىبسی ؿشوتٞبی آٔشیىدبیی ثدشای ا٘تمدبَ ٘فدت ٚ
ٌبص ث ٝدسیبٞبی ی صد ٜؿٕبَ  ٚثبس٘تض ًشاحی  ٚارشا ؿذ ٜاػت.
٘ـؼددت سٚػددبی رٕٟددٛس چٟددبس وـددٛس حبؿددی ٝدسیددبی خددضس ثددذ ٖٚایددشاٖ ثدد ٝتددد ٛت
طئٛپّیتیه ا٘شطی ٔشثٛى اػت  ٚدس ایٗ ٔیبٖ ثً ٝشح ٘بثبو ٛث ٝكٛست خبف ٔشثٛى ٔیؿٛد .أب
آیب تٟٙب ایشاٖ اص ٘بثبو ٛوٙبس ٌزاؿت ٝؿذ ٜاػت؟ ثِ٘ ٝش ٔیسػذ سٚػی٘ ٝیض ٔٙبفٔی دس ٔخبِفدت ثدب
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ایٗ ًشح داسد .دٔیتشی ٔذٚدف دس ایٗ ساثٌ ٝاُٟدبس داؿدت ٝاػدت ود ٝسٚػدی ٝثدٙٔ ٝدبفْ اتدبدیدٝ
اسٚپبه آٔشیىب  ٚػبیش ثبصیٍشاٖ غیش ٌٔٙمٝای دس دسیبی خضس وبسی ٘ذاسد .ثشای سٚػیٙٔ ٝبفْ خٛد
ٙٔ ٚبفْ وـٛسٞبی ػبحّی دیٍش اِٛٚیدت داسدٚ .صاست أدٛس خبسرد ٝفذساػدی ٖٛسٚػدیٛٔ ٝاهدْ
خٛد سا ٔـخقتش وشد ٜاػتٞ" :ش تلٕیٕی دسثبس ٜخٌٛى ِ ِٝٛصیش دسیبی خضس ثبیذ ثدش اػدبع
تٛافك پٙذ وـٛس ػبحّی ثشسػی ؿٛد" .ایٗ ثذاٖ ٔٔٙب اػت ؤ ٝؼىٛه تٟدشاٖ سا اص ثدبصی خدبسد
ٕ٘یوٙذٞ .ش تالؿی ثشای ٔٙضٚی وشدٖ ایشاٖه ثِ٘ ٝش سٚػی ٝاٚهبّ ایٗ ٌٔٙم٘ ٝبآساْ رٟدبٖ سا ثدٝ
ثیحجبتی ثیـتشی خٛاٞذ وـب٘ذ.
٘ىت ٝد ْٚدس استجبى ثب ٘بثبو ٛاختالفبت ٔبثیٗ رٕٟٛسی آرسثبیزدبٖ  ٚتشوٕٙؼدتبٖ اػدت.
ثذ ٖٚا٘تمبَ ٌبص تشوٕٙؼتبٖ ث ٝرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ  ٚتشویدٝه  ٚثدذ ٖٚحودٛس ایدشاٖه ٘بثدبو ٛثدب
وٕجٛد ٌبص س ٚث ٝس ٚاػت .اِجت ٝسٚػیٔ ٝیتٛا٘ذ ایٗ وٕجٛد سا رجشاٖ ٕ٘بیذه أب سٚػی ٝدس ػدبخت
د ٚخي ِ ِٝٛرشیبٖ آثی و ٝدس ٌزؿت ٝػبخت ٝؿذ ٜاػت  ٚرشیدبٖ رٙدٛثی ود ٝدس حدبَ ػدبخت
اػددت ٔٙددبفْ خددٛد سا ثیـددتش اص ٘بثدبؤ ٛددی ثیٙددذ .ایددٗ اختالفددبت ٔددبثیٗ تشوٕٙؼددتبٖ  ٚرٕٟددٛسی
آرسثبیزبٖ اػت ؤ ٝمبٔبت تشوٕٙی سا ٚاداؿت ٝاػت تب خي ِ ِٝٛدٌ ْٚبص تشوٕٙؼتبٖ ث ٝایشاٖ سا
ػبخت ٚ ٝآٖ سا افتتبح ٕ٘بیٙذ.
سیبستّبی ایزاى در دریبی خشر اس ساٍیِ اهٌیت اًزصی
چبِؾٞبی ٕٓذ ٜدس دسیبی خضس ٓجبستٙذ اص:
اِف .طئٛپّیتیه ا٘شطی
ة .سطیٓ حمٛلی دسیبی خضس
دٙٔ .بصٓبت ػشصٔیٙی
د .حؼبػیتٞبی صیؼت ٔدیٌی ()Fradkin,2002,8

اِف :اٌش ثتٛاٖ تبسی سا ٔجٙبی لبثُ آتٕبدی ثدشای پدیؾ ثیٙدی سخدذادٞبی آیٙدذ ٜثد ٝحؼدبة
آٚسده دسیبی خضس ث ٝاحتٕبَ صیبد یىی اص ٔشاوض اكّی وـبوؾٞبی ثیٗ إِّّی خٛاٞدذ ثدٛدٌ .زؿدتٝ
ثذ ٖٚاػتخٙب ٘ـبٖ داد ٜاػت وٕٛٞ ٝاسٙٔ ٜدبًك داسای ٔٙدبثْ ٔٔدذ٘ی صٔیٙد ٝدسٌیدشی لدشاس ٔدیٌیش٘دذ.
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سلبثت ثیٗ دٔ َٚتٔذد ثشای ثٟش ٜثشداسی اص ایٗ ٔٙبثْ  ٚؿشایي ثیحجبته ٓٙبكدش صْ سا ثدشای رٙدً ٚ
دسٌیشیٞبی دساص ٔذت سا فشأ ٓٞیآٚسد (.)Riemer,2002,3

ثبیذ ٌفت و ٝاوتـدبف  ٚاػدتخشاد دس دسیدبی خدضس تدبو ٖٛٙتٟٙدب تٛػدي ؿدشوتٞدبی
ثضسي ؤ ٝیتٛا٘ٙذ سیؼه ثب سا تدُٕ ٕ٘بیٙدذه ا٘زدبْ ؿدذ ٜاػدتٕٔ .ىدٗ اػدت اص ایدٗ پدغ
ؿشوتٞبی وٛچه  ٓٞثتٛا٘ٙذ دس ایٗ صٔیٛٔ ٝٙفك ؿ٘ٛذ٘ .فت دسیبی خدضس اص ِددبٍ اوتـدبفه
تٛػٔٝه اػتخشاد  ٚحُٕ ٘ ٚمُ خیّی ٞضیٝٙثش اػتٕٞ .نٙیٗ ثِ٘ ٝش ٔیسػدذ تٟٙدب پدٙذ حدٛص ٜاص
حٛصٜٞبی دسیبی خضس ثضسي  ٚالتلبدی ٞؼتٙذ .ػٔ ٝخضٖ و ٝلجالً وـف ؿذ ث٘ ٝبْٞبی

لدشٜ

چٍٙهه تٍٙیض  ٚآرسیٌ٘ٛ -ـدّی -چدشإ  ٚدٔ ٚخدضٖ ود ٝاخیدشاً وـدف ٌشدیدذ ثد٘ ٝدبْٞدبی
وبؿغبٖ  ٚؿب ٜد٘یض.
ٕٞنٙیٗ ػٓ ٝبُٔ ٔ ٟٓدس ٔٛسد تِٛیذ ٘فت دس دسیبی خضس ٚرٛد داسد:
اَٚه لیٕت ٞش ثـى٘ ٝفت ٘جبیذ وٕتش اص  34د س ؿٛد .دْٚه دٓٛاٞبی ػیبػی دس دسیبی
خضس سخ ٘ذٞذ  ٚػْٛه صیشثٙبٞب دسػت ٌشدد)Adams,2001.11( .

ایشاٖ ٔتبػفب٘ ٝدس صٔی ٝٙاوتـبف  ٚاػتخشاد ٘فت ٌ ٚبص دس دسیبی خضس وبس٘بٔٝای خدبِی
داسد .ث ٝرض ٔـبسوت د ٜدسكذی دس پشٚطٌ ٜبصی ؿدب ٜد٘یدض دس رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖه فٔبِیدت
دیٍشی اص ایشاٖ ث ٝحجت ٘شػیذ ٜاػت .ؿشوت ٘فت دسیبی خضس (ویپىدٔ )ٛدذت  80ػدبَ اػدت
و ٝثب ٌشفتٗ ثٛدر ٝاص ٚصاست ٘فت حتی یه پشٚط ٜث ٝا٘زبْ ٘شػب٘ذ ٜاػت  ٚیه ثـى٘ ٝفت ٘یدض
تِٛیذ ٘ىشد ٜاػتٔ .ذیشٓبُٔ ویپى ٛاُٟبس ِ٘ش وشد ٜاػت و ٝثٔ ٝدب ٔ 84یّیدبسد د س ثذٞیدذ تدب
پشٚطٜٞبی خٛد سا ؿش ّٚوٙیٓ .ػىٛی حفبسی آسؽ پدغ اص تدالؽ فدشاٚاٖ اص خّدیذ فدبسع ثدٝ
دسیبی خضس ٔٙتمُ ٌشدیذ  ٚدس سٚص ا َٚحوٛس دس دسیبی خضس ثد٘ ٝبٌٟدبٖ آتدؾ ٌشفدت .دودُ
حفبسی ٘یٕ ٝؿٙبٚس اِجشص  ٚیب أیشوجیش ٕٞنٙبٖ دس حدبَ افتتدبحٞدبی ٔزدذد اػدته أدب اص فٔبِیدت
حفبسی آٖ خجشی ٘یؼتٓ .ذْ فٔبِیت ٘فتی ایشاٖ ثش خالف ٔلبِح وّی وـٛس اػدت ِٚد ٛایٙىدٝ
ٞضی ٝٙاػتخشاد دس دسیبی خضس ثیـتش اص خّیذ فبسع ثبؿذ.
ة :ثیؾ اص یه د ٝٞاص فشٚپبؿدی اتددبد ؿدٛسٚی ٌزؿدت ٝاػدت ٕٞ ٚنٙدبٖ وـدٛسٞبی
حبؿی ٝدسیبی خضس دس ٔٛسد سطیٓ حمٛلی دسیبی خضس ؤ ٝدٛسد اتفدبق ٕٞد ٝوـدٛسٞبی ػدبحّی
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ثبؿذه ٘بتٛاٖ ٔب٘ذ ٜا٘ذ .آیٙذ ٜدسیدبی خدضس چد ٝخٛاٞدذ ؿدذ؟ ایدٗ ػدئٛاِی اػدت ود ٝرٞدٗ اوخدش
كبحتِ٘شاٖ ایٗ ٌٔٙم ٝسا ث ٝخٛد ٔـغ َٛداؿت ٝاػت .ث ٝكٛست وّدی چٙدذ دػدتِ٘ ٝدش دس ایدٗ
استجبى لبثُ احلبء ٔیثبؿذ:
دػت ٝاَٚه ِ٘شاتی اػت ٔجتٙی ثش تـٙذ  ٚآؿٛة دس آیٙذ ٜدس دسیدبی خدضس .ایدٗ ِ٘دشات
ًیفی اص آؿٛةٞبی ٔٛلت ٔ ٚدّی تب ثیحجبتی پبیذاس سا دس ثش ٔیٌیشد .ثٓ ٝمیذ ٜثشخی اص ٘بُشاٖ
اٌشچ ٝدسیبی خضس ٔخُ ٔشٕ ًالیی اػت و ٝوـٛسٞبی ػدبحّی آٖ  ٚثد ٝخلدٛف ػد ٝوـدٛس
رذیذ رٕٟٛسی آرسثبیزبٖه لضالؼتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ثذاٖ أیذٞبی صیبدی ثؼتٝا٘ذه أب خٌدش ثدشٚص
ٔٙبلـ ٝدس  83ػبَ آیٙذ ٜدس خضس رذی اػت ( .سٚص٘بٔ٘ ٝضاٚیؼیٕبیب ٌبصتبه )0440

دػت ٝدْٚه ِ٘شاتی اػت و ٝثش ایٗ ِ٘شی ٝدٚس ٔی ص٘دذ ود ٝدسیدبی خدضس داسای ٔٛلٔیدت
ٔٙدلش ث ٝفشد اػت ٔ ٚیتٛا٘ذ دیٍش ٘مبى داسای ٔٙبثْ ا٘شطی سا وبٔالً تدت اِـٔبّ لشاس دٞذ.
دػت ٝػْٛه وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٓ ٝمیذ ٜداس٘ذ و ٝدسیبی خضس داسای ٔٙبثْ ٘فت ٌ ٚبص اػدته
أب ایٗ ٔٙبثْ ثیـتش اص ػ ٝدسكذ وُ ٔٙبثْ ا٘شطی رٟبٖ ٘یؼدت  ٚدس ٔمبیؼدٔ ٝیدبٖ إٞیدت دسیدبی
خضس  ٚسٚػیٝه ثشای آٔشیىب ٔٙبػجتش اػت و ٝثب سٚػی ٝوٙبس ثیبیذ صیشا ایٗ وـٛس ثد ٝتٟٙدبیی چٙدذ
ثشاثش دسیبی خضس داسای ٔٙبثْ ٘فت ٌ ٚبص ٔیثبؿذ ث ٝخلٛف ثخؾ ؿشلی.
ػیؼتٓ اػدتفبدٔ ٜـدتشن اص دسیدبی خدضس  ٚیدب تّفیمدی اص آةٞدبی ػدشصٔیٙی ٔددذٚد ٚ
آةٞبی ٔـتشن وبٔالً اص ر ٗٞوـٛسٞبی حبؿی ٝدسیبی خضس پبن ٘ـذ ٜاػت .ثب تٛر ٝث ٝوٕتدش
ؿذٖ إٞیت دسیبی خضس اص ِددبٍ ا٘دشطی  ٚطئٛپّیتیده پدغ اص تدد ٛت اخیدش دس افغب٘ؼدتبٖ ٚ
ٓشاق (و ٝخٛد ثدج رذاٌب٘ٝای اػت)ه تٛر ٝث ٝسطیٓ ٔـتشن ث ٝػدٛد ٔٙدبفْ ایدشاٖ دس دسیدبی
خضس اػتً .شاحی یه ٔزٕ ٝٓٛاص سطیٓ حمٛلی ثٟی ٝٙثشای ثٟش ٜثشداسی اص ٔٙبثْ ا٘دشطیه حٕدُ
٘ ٚمُه اػتفبد ٜاص ٔٙبثْ ص٘ذ ٚ ٜحفَ ٔدیي صیؼت ٕٞنٙبٖ ثد ٝاػدتفبدٔ ٜـدتشن اص دسیدبی خدضس
ٔتٕبیُ اػت.
دس ایٗ استجبى ثٟتشیٗ سا ٜثشای ایدشاٖ آٖ اػدت ود ٝسٚاثدي خدٛد سا ثدب تٕدبْ وـدٛسٞبی
حبؿی ٝدسیبی خضس ٌؼتشؽ دٞذ .اص ًشفی ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ثب ا٘تخبة سطیدٓ ٔـدبّ ٕٞنٙدبٖ داسای
استجددبى دسیددبیی ٔ ٚددشص آثددی ثددب سٚػددی ٝثبؿددذ .ایددٗ ٔددشص ثددشای سٚصٞددبی ثدشا٘ددی ودد ٝغددشة دس
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پیتدشیٓٞبی ثٙذسی  ٚحُٕ ٘ ٚمّی ایشاٖ اػت حیبتی اػتٓ .ال ٜٚثش آٖ سٚاثي خٛة ثدب ٓـدك
آثبد  ٚثبوٕٞ ٛیـ ٝثبیذ ٘لت أِیٗ ػیبػتٕذاساٖ ایشا٘ی ثبؿدذ .اٌشچد ٝثدبو ٛثٔود ًب ػیبػدتٞدبی
تزضیًّ ٝجب٘ ٝهذ ایشا٘ی سا د٘جبَ ٔیٕ٘بیذه أب ٘جبیذ اص ِ٘ش دٚس داؿت ؤ ٝدبكش ٜایشاٖ ثد ٝصٓدٓ
آٔشیىب صٔب٘ی وبُٔ خٛاٞذ ؿذ و ٝایٗ اثشلذست ثتٛا٘ذ وـٛسٞبی ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ؿدشق ایدشاٖ سا
ثب خٛد ٕٞشا ٜػبصد.
د :ثٝسغٓ ٘تبیذ تّ ثبلیٕب٘ذ ٜاص تٛافدكٞدبی چٙدذ رب٘جد ٝسٚػدیٝه رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖه
تشوٕٙؼتبٖ  ٚلضالؼتبٖ ٘جبیذ اص ِ٘ش دٚس داؿت وٕ٘ ٝیتٛاٖ تٛافمبت وـٛسٞبی دیٍدش سا ٔدبدأی
و ٝثٙٔ ٝبفْ ّٔی ایشاٖ خذؿٚ ٝاسد ٕ٘یػبصده ٔدىٕٛ٘ ْٛد .اص ًشف دیٍش یده دیپّٕبػدی فٔدبَ
اص ًشف تٟشاٖ ثشای سػیذٖ ث ٝتفب ٓٞثب تشوٕٙؼتبٖ  ٚرٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٔیتٛا٘دذه ایدشاٖ سا ثدٝ
یه سا ٜحُ ثٟی ٝٙس ٖٕٛٙٞػبصد .اٌش ٌضاسؽ خجشٌضاسی فشا٘ؼ ٝدس ٔٛسد تمؼدیٓ ؿدٕبَ دسیدبی
خضس ثٔ ٝمذاس  05دسكذ ثشای لضالؼتبٖ  87 ٚدسكذ ثشای سٚػی ٝكدیح ثبؿذ ایٗ ثٙٔٔ ٝدبی آٖ
اػت وٚ ٝهٔیت  24دسكذ اص آةٞبی دسیبی خضس ٔـخق ؿذ ٜاػت .ثبلیٕب٘ذ 32 ٜدسكذ ثب
تٛر ٝث ٝػ 86 ٟٓدسكذی رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٔمذاس  14دسكذ ثشای ایشاٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ثبلی
ٔیٌزاسد .ث ٝكدٛست ػدبد ٜد ٚػد 86 ٟٓدسكدذی ثدشای تشوٕٙؼدتبٖ  ٚایدشاٖ ثد ٝرٞدٗ ٔتجدبدس
ٔیؿٛدِٚ .ی سٚػیٝه لضالؼتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝػبِٓ ػبصی سٚاثي رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ
ثب ایشاٖ وٕه وٙٙذ .دس ایٗ كٛست ا٘ذیـ ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسی التلدبدی خدضس ّٕٓدی ؿدذ ٚ ٜساٜ
حّی ثشای سطیٓ حمٛلی خضس پیذا خٛاٞذ ؿذ .چٍٍ٘ٛی پشٚط٘ ٜبثبوٞ ٛدٓ ٔدیتٛا٘دذ تغییدش وٙدذ.
ِٚی دس ایدٗ كدٛست سٚػدی ٚ ٝایدشاٖ ود ٝاص رخدبیش ا٘شطتیده فشاٚا٘دی ثشخٛسداس٘دذه رٕٟدٛسی
آرسثبیزبٖ سا اص ٔٛلٔیت ػیبػی خبف رٟب٘ی ٔدش ْٚخٛاٙٞدذ ودشد ود ٝایدٗ وـدٛس ثد ٝثشودت
ٚرٛد ٔٙبًك ثضسي  ٚوٛچه سٚیبسٚیی وؼت ودشد ٜاػدت .ثدبو ٛدس ٓدٛم ثبیدذ دس "ثدبصی
تیٕی" ؿشوت وٙدذ ودٓ ٝدال ٜٚثدش تٛػدٔ ٝائدتالف ا٘شطتیده ایدشاٖه سٚػدی ٚ ٝتشویدٔ ٝدیتٛا٘دذ
ساٜوبسٞبی رذیذ دس صٔی ٝٙلشٜثبٕ سا ثٚ ٝرٛد آٚسد.
دٔ :الحِبت صیؼت ٔدیٌی ٘یض لبثُ تٛر ٝاػت .اص یه ػٛه ٔدذٚدیتٞدبی ٘بؿدی اص
تغییشات آة ٛٞ ٚا ثبٓج ٔدذٚد ؿذٖ تٛػٔ ٝاػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش ٔیٌشدد ود ٝایدٗ
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خٛد ثٔ ٝؼئّ ٝث ٝتبخیش ا٘ذاختٗ پبیبٖ پزیشی آٟ٘ب وٕه ٔیوٙذ  ٚاص ػدٛی دیٍدشه ػیبػدتٞدبی
صیؼت ٔدیٌی ثبٓج ٌشاٖتش ؿذٖ ٔمذاس ػد ٟٓا٘دشطی دس تِٛیدذ ٞدش ودب ٔدیٌدشدده چدشا ودٝ
اػتفبد ٜاص ا٘شطیٞبی ٘ ٛتب ایدٗ ِدِدٌ ٝدشاٖتدش  ٚػدختتدش اص ِددبٍ لبثدُ دػتشػدی ٘ؼدجت ثدٝ
ٞیذسٚوشثٛسٞب اػت.
آیٌذُ
دس ٔٛسد آیٙذ ٜا٘شطی اص دیذٌب ٜأٙیت ا٘شطی ثًٛ ٝس وّی ٕٞ ٚنٙدیٗ دس حدٛص ٜایدشاٖ ٚ
دسیبی خضس ٔجبحج ٔختّفی ٔیتٛا٘ذ ٌٔشح ؿٛد .چٙذ ٘ىت ٝث ٝكٛست فٟشػت آٚسدٔ ٜیؿٛد:
 ٓٞ .8او ٖٛٙاػتخشاد ٘فت دس ثخؾٞبی ٔختّف رٟبٖ اص ثخؾٞبیی اص ٔٔدبدٖ ٔب٘ٙدذ
ػًٞٙبی آغـت ٝث٘ ٝفت ٔ ٚبػٞٝبی ٘فتی و ٝث٘ ٝفتٞدبی غیدش ٔتٔدبسف ٔٔدشٚف ٔدیثبؿدٙذ ثدٝ
تذسیذ دس حبَ التلبدی ؿذٖ اػته أب دس ٔٛسد ؿبخقٞبی أٙیت ا٘شطی دس ایٗ صٔیٞٝٙب ثبیدذ
دٚثبس ٜفىش وشد.
 .0لبثّیت دػتیبثی ثٙٔ ٝبثْ ا٘شطی ثٙٔٔ ٝبی پٛؿب٘ذٖ ٕٞد ٝتمبهدب ثدشای ا٘دشطی دس آیٙدذٜ
٘یؼت .اوخش ٌٔبِٔبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝفت ٔتٔبسف تدب 0413ػدبَ اص ِ٘دش حزدٓ ٔ ٚمدذاس ثدٝ
دِیُ پبیبٖ پزیشی ٔخبصٖ ث ٝؿذت وبػت ٝخٛاٞذ ؿذ٘ .فت غیشٔتٔبسف اٌشچ ٝث ٝتِٛیذ التلدبدی
سػیذ ٜاػت أب ٕٞنٙبٖ ٔٛهٓٛبتی ٔب٘ٙذ ٔمدذاسه لیٕدت  ٚتىِٛٙدٛطی؛ آیٙدذ ٜآٖ سا ثدب احتٕدبَ
ٕٞشأ ٜی ػبصد.
 .1اوخش وـٛسٞبی داسای ٔلشف ثب ثٚ ٝاسدات ٘فت خبْ ثیـتش ٔتىی خٛاٙٞذ ؿذ.
 .2لبثُ تدٕدُ ثدٛدٖ  ٚیدب ٓشهد ٝؿدذٖ ا٘دشطیٞدبی پبیدبٖ پدزیش دس ثبصاسٞدبی سلدبثتیه
ا٘دلبسی  ٚسلبثت ٘بوبُٔ ث ٝكٛست ٔفٟٔٛی ثٔ ٝب ٔدیٌٛیدذ ود ٝا٘دشطی دس آیٙدذٌ ٜدشاٖتدش اص
ٌزؿت ٝخٛاٞذ ثٛد .دس آیٙذ ٜتِٛیذ ٘فت دس ٔٙبًك خبكی اص رٟبٖ ادأ ٝخٛاٞذ یبفت  ٚثٕٞ ٝدیٗ
دِیُ احتٕبَ ٌشاٖتش ؿذٖ آٖ ثِ ٝدبٍ ٔالحِبت طئٛپّیتیىی ٘یض خٛاٞذ ثٛد.
 .5ایشاٖ ثبیذ ث ٝایزبد ُشفیت اهبفی دس اػتدلبَ ٘فت ٌ ٚدبص اٞتٕدبْ ردذی ٕ٘بیدذ .دس
ٌزؿت ٝثبسٞب  ٚاص رّٕ ٝدس  1975ایشاٖ ث ٝخبًش ٘پشداختٗ ث ٝتِٛیدذ ُشفیدت دس ٔمبثدُ ٓشثؼدتبٖ
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ػٔٛدی و ٝث ٝایٗ ٔؼئّ ٝوشده ربیٍب ٜاػتشاتظیه خٛد سا دس ٌٔٙم ٝثب ایدٗ وـدٛس ٓدٛم ٕ٘دٛد.
ایٙه دٔٚیٗ كبدس وٙٙذ٘ ٜفت اٚپه ثب اِٚیٗ كبدسوٙٙذ ٜآٖ فبكّٝای ٕٓیك داسد  ٚدس آیٙذ ٜثدب
تٛر ٝث ٝسؿذ ٔلشف داخّی دس ایشاٖ ٕٔىٗ اػت ایٗ ؿىبف ثیـتش ؿٛد .سػدیذٖ ثدُ ٝشفیدت 5
ٔیّی ٖٛثـى ٝدس سٚص دس ٔ 6/8 ٚ 2212یّی ٖٛثـى ٝدس  2232اص اٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص اػدت.
تدمك ایٗ وبس ٘یبص ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ٔبِیه ا٘ؼب٘ی  ٚػیبػی خبف خٛد سا داسد.
 .8ثًٛ ٝس وّی د ٚس٘ٚذ دس حبَ حبهش دس رٟبٖ ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .آیٙذٔ ٜیتٛا٘دذ ادأدٝ
یه یب ٞش د ٚایٗ س٘ٚذٞب ثبؿذ.
اِف :ػیبػت پشداصی لذستٞبی ثضسي :حّٕ ٝآٔشیىب ثد ٝافغب٘ؼدتبٖ دس 0448ه اؿدغبَ
ٓشاق دس  ٚ 0441پیشٚصی حٕبع دس غدضٍٕٞ ٜدی ٘ـدبٖ اص ٚهدٔیت رذیدذ دس ایدٗ ثخدؾ اص
رٟبٖ وٙٔ ٝبثْ ا٘شطی ٔتٕشوض اػته داسد .ثِ٘ ٝش ٔیسػدذ ود ٝایدب ت ٔتددذ ٜآٔشیىدب دس حدبَ
تزذیذ ػبختبس خبٚسٔیب٘ ٝاػت .لذستٞبی دیٍش ٘یض ثش اػبع ٔٙدبفْ ّٔدی خدٛد دس صٔیٙد ٝا٘دشطی
فٔبِیت ٔیٕ٘بیٙذ .سٚػیٕٞ ٝنٙبٖ ػیبػتٞبی تٛػٌٔ ٝشایب٘ ٝخٛد سا د٘جبَ ٔی وٙدذ  ٚؿدبیذ ایدٗ
ثبس ث ٝربی تٛپخب٘ ٝػضاس  ٚاستؾ ػشخ ؿشوت ٌبص پش ْٚدس صٔیٙد ٝتِٛیدذ ٌدبصه ِدٛن اٚیدُ دس
تِٛیذ ٘فت  ٚتشا٘غ ٘فت دس صٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ا٘شطیه ًالی ٝداساٖ استدؾ سٚػدی ٝفدذساَ ثبؿدٙذ.
تمشیج دبً اوخددش صیشػددبختٞددبی اسٚپددبی ؿددشلی ٔ ٚشوددضیه لفمددبص  ٚآػددیبی ٔشوددضی دس اختیددبس
ؿشوتٞبی ثضسي ا٘شطی سٚػی ٝاػت .اص ػٛی دیٍش چیٗ ٘یض ثب ػیٛٙپه  ٚپتشٚچبیٙب دس آػیبی
رٛٙثیه آفشیمب  ٚخبٚسٔیب٘ ٝحوٛس رذی داسد .آیب ایدٗ سفتبسٞدب آیٙدذ ٜا٘دشطی رٟدبٖ سا ًشاحدی
ٔیوٙذ؟
ة :ػیبػتٍزاسیٞبی ٌٔٔٛف ث ٝحفبُت ٔدیي صیؼته ثٟشٜٚسی ثیـتش اص ا٘شطیه تٛرٝ
ث ٝا٘شطیٞبی تزذیذپزیش ٕٞ ٚىبسیٞبی ثیٗ إِّّیٚ :الٔیت آٖ اػت و ٝا٘ؼدبٖ ثدذٔ ٖٚلدشف
ا٘شطی ٕ٘یتٛا٘ذ دس فٔبِیتٞدبی فدشدیه ٌشٞٚدی  ٚارتٕدبٓی وبس٘بٔدٝای داؿدت ٝثبؿدذ .اص ػدٛی
دیٍشه ٔلشف ثی سٚی ٝا٘شطی آیٙذ ٜوش ٜخبوی سا ثب ٓذْ لٌٔیت س ٚث ٝس ٚػبخت ٝاػت .ثٙدبثشایٗ
ساٞی ث ٝرض ٕٞىبسیٞبی ثیٗ إِّّی دس ػٌح ٔدّیه ّٔی  ٚرٟب٘ی دس ٔیبٖ ؿشوتٞدبی ا٘دشطی
ثیٗ إِّّی  ٚؿشوتٞبی ٕٓٔٛی وـٛسی ثبلی ٕ٘یٔب٘ذ.
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ًتیجِ گیزی
٘مؾ ٔدٛسی ا٘شطی دس رٟبٖ فّٔی ثش وؼی پٛؿیذ٘ ٜیؼت  ٚا٘دشطیٞدبی پبیدبٖ پدزیش خبكدٝ
٘فت ٌ ٚبص دس تٛػٔٞ ٝش ربٔٔ٘ ٝمـی اػبػی داؿت ٚ ٝداسد .ایٗ ٘مؾ ث ٝكٛست ػدٛخت ثدشای حٕدُ
٘ ٚمُه ٘ٛس ٌ ٚشٔب ٕٞ ٚنٙیٗ ٓبُٔ تِٛیذ ثشای ػبخت ٔدل ٚ َٛخذٔبت آؿىبس ٔیؿدٛد .تدد ٛت
رٟب٘ی ثیـتشیٗ تبحیش سا ثش سٚی ا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش ثد ٝخلدٛف ٘فدت  ٚلیٕدت آٖ داؿدت ٚ ٝآیٙدذٜ
رٟبٖه حفَ وش ٜخبوی ٔ ٚدیي صیؼت ٘یض ثب ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘شطیٞب ٌش ٜخٛسد ٜاػت.
اٌش ثپزیشیٓ دٚساٖ ٔٔبكش ثب تؼّي تٕذٖ غشة ثدش ؿدئ٘ٛبت ا٘ؼدبٖٞدب ٕٞدشا ٜاػدت دس تٕدذٖ
غشةه ػٛٔ ٝه ٟٓٔ ّٛث ٝچـٓ ٔیخٛسد :لذسته پ٘ ٚ َٛفت .ثِ٘ ٝش ٔی سػذ دس لشٖ ثیؼدت  ٚیىدٓ
ایٗ ػٔ ٝف ْٟٛث ِٓ٘ ٝرٟب٘یه التلبد  ٚا٘شطی تٕٔیٓ یبفت ٝاػت.
أٙیت ا٘شطی ٘مٌ ٝتٛر ٝاوخش ػیبػتٕذاساٖ دس ربی ربی ٘مدبى رٟدبٖ اػدت .آٟ٘دب ود ٝتِٛیدذ
وٙٙذ ٜا٘شطیٞبی پبیبٖ پزیش ٞؼتٙذه دس آسصٚی دػتیبثی ث ٝثبصاسٞبی ٌٕٔدئٗ  ٚدساصٔدذت ٞؼدتٙذ  ٚثدٝ
پیـشفت تىِٛٛٙطی فىش ٔیوٙٙذ .أب آٖ ثخؾ اص تىِٛٛٙطی و ٝث ٝفٗآٚسیٞبی ٔشثٛى ثد ٝاػدتفبد ٜاص
ثخؾٞبیی اص ٔخضٖ و ٝدسٌزؿت ٝدػتشػی ث ٝآٟ٘ب ٔیؼش ٘جٛده ثیـتش تٛر٘ ٝـبٖ ٔیدٙٞدذ .آٟ٘دب ود ٝدس
ثخدؾ تمبهددب لدشاس داس٘ددذه ثیـدتش ثدد ٝردبیٍضیٙی ا٘ددشطیٞددبی ٘د ٛثد ٝردبی ا٘ددشطیٞدبی پبیددبٖ پددزیش ٚ
فٗآٚسیٞبی تؼٟیُ دس ایٗ ثخؾ تٛر٘ ٝـبٖ ٔیدٙٞذ.
ٔضیتٞبی ّٔی ایشاٖ ٓجبستٙذ اص ٔٙبثْ ا٘ؼب٘یه طئٛپّیتیه ٚیظٜه رخدبیش ٔٔدذ٘ی  ٚثد ٝخلدٛف
ٔٙبثْ ٘فت ٌ ٚبص .تٛػٔ ٝآیٙذ ٜایشاٖ دس ٌش ٚثش٘بٔ ٝسیضی كدیح ثدشای ٌٔبِٔدٝه اوتـدبفه اػدتخشاده
تجذیُ  ٚتٛصیْ ٔٙبثْ ا٘شطی خٛیؾ اػت .ایٗ أدش ثد ٝػدشٔبیٌ ٝدزاسی  ٚاخدز فدٗآٚسی دس فشآیٙدذی
ٔذا ٚ ْٚدساص ٔذت ٘یبص داسد.
ٔٛلٔیت ایشاٖ دس تِٛیذ ٘فت ٌ ٚدبص  ٚا٘تمدبَ آٖ دس خّدیذ فدبسع ٘ؼدجتبً ثدب حجدبته ٕٞدشا ٚ ٜاص
ػٛی  ٕٝٞثبصیٍشاٖ پزیشفت ٝؿدذ ٜاػدته أدب دسیدبی خدضس ثد ٝدِیدُ تغییدشات ؿدذیذ  ٚػدشیْ پدغ اص
فشٚپبؿی اتدبد ؿٛسٚیه ٘یبصٔٙذ تٛر ٚ ٝدلت تلدٕیٓ ٌیدشاٖ ایشا٘دی اػدتٓ .دال ٜٚثدش ردذیت ثدشای
سػیذٖ ث ٝارٕبّ دس ٔٛسد سطیٓ حمٛلی دسیبی خضس ثب حفَ ٔٙبفْ ّٔی ایشاٖ اص داؿدتٗ سٚاثدي ٚػدیْ ٚ

 /211فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،07تابستان 2312

ٌؼتشد ٜثب وـٛسٞبی ػبحّی دسیبی خضس ثد ٝخلدٛف سٚػدیٝه رٕٟدٛسی آرسثبیزدبٖ  ٚتشوٕٙؼدتبٖ
٘جبیذ غبفُ ثٛد .تدشیٓٞبی تدٕیّی اص ػٛی ؿٛسای أٙیت ُّٔ ٔتدذه آٔشیىبه اتدبدید ٝاسٚپدبه طاپدٗ ٚ
وش ٜرٛٙثی ٔب سا ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ثشای اػتفبد ٜثیـتش اص ٔؼیشٞبی دسیدبی خدضسه وـدٛسٞبی
آػیبی ٔشوضی  ٚلفمبص ٚا ٔیداسد.
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