تبحيش اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي ثش س٠اثط
اتحبدي ٣اس٠پب  ٠س٠ػي٣
هحوذسضا سبيعي

1

ػشا ٜاتحبديه ٣اس٠پهب  ٠ؿهؾ َـه١س ٛ٤ؼهبي ٣ؿهشيي ايه ٝاتحبديه ٣ؿهب ٕٚاسٟٚؼهتب ٜر٥ٛه١س

آرسثبيزبْ ٜشرؼتب ٜاَ٠شاي ٝثالس٠ع ٖ١ٚ ٠ذا ٠دس ٚي  9009اؾالٚي٣ا سا َ ٣ث ٣اؾالٚيه٣

«

ٚـبسَت ؿشيي » ٚؿش٠ل ؿذ اٚضبء َشدٞذ تب چبسچ١ة س٠اثط آتي خ١د سا ثش اي ٝاػبع ثٟب ٛٞبيٟذ.

تب يجٕ اص ػبٔ َ 9002ـ١س٤ب ايٟٚ ٝطً ٣ربيٓب٠ ٢يظ٢ا دس ػيبػت خبسري اتحبدي ٣اس٠پهب

ٞذاؿتٟذ اٚب ارشا ؾٗٛيبت ٞػبٚي دس انكبٞؼتبًٞ ٜؾ ٚح١س َـ١س٤ب اي ٝح١ص ٢ثشا تذا ٘٠حضه١س
ٞبت ١دس ايَ ٝـ١س سا انضايؾ داد.
ثب ت١ر ٣ث ٣تالؽ٤ب س٠ػي ٣دس ػبٔ٤ب اخيش ثشا ثبصيبثي يذست ْزؿت ٣خ١د  ٠پيٓيش يهٍ
ػيبػت ت٥برٛيتش َ ٣دس ١ٚاسد ثب ٟٚبنؽ قشة اكطُبٌ پيذا ٚيَٟذ اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي دس دساص
ٚذت ٚيت١اٞذ ٟٚبنؽ س٠ػي ٣دس ايٟٚ ٝطً ٣سا ١ٚسد ت٥ذيذ يشاس د٤هذ .دس ٠ايهؽ ايه ٝاثتُهبس سا ٚهيته١ا ٜدس
چبسچ١ة ثَ ٣بسْيش يذست ٞش٘ اتحبدي ٣اس٠پب ثشا ٛ٤شاَ ٢شدَ ٜـ١س٤ب ٟٚطً ٣ثب ػيبػت٤ب خ١د
اسصيبثي ١ٛٞد.

ٍاطگاى كليذيٚ :ـبسَت ؿشيي اتحبدي ٣اس٠پب يهًبص س٠ػي ٣اٞشط
ٛ٤ؼبيٓي.

 .1كارشناس اداره اول آسياي شرقي وزارت امورخارجه

ػيبػت
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هقذهِ
ٚـبسَت ؿشيي اثتُبس رذي ذ اػت َ ٣چبسچ١ة س٠اثط اتحبدي ٣اس٠پهب ثهب ؿهؾ
َـ١س ٛ٤ؼبي ٣ؿشيي اي ٝاتحبدي ٣سا ٚـخق ٚي ٛٞبيذ  .ثب ت١ر ٣ث ٣اٛ٤يت ايٟٚ ٝطً ٣ثشا
س٠ػي ٠ ٣تح١الت ٛ٥ٚي َ ٣دس چٟهذ ػهبٔ اخيهش دس ايهٟٚ ٝطًه ٣سه داد ٢اػهت اص رٗٛه٣
اًٞالة ٤ب سٓٞي دس ْشرؼتب ٠ ٜاَ٠شايٞ ٠ ٝيض ر ّٟاخيش س٠ػي ٣ثب ْ شرؼتبٚ ٜهش٠م
ايًٚ ٝبٖ ٣اي ٝاػت َ ٣ت١ر ٣اخيش اتحبدي ٣اس٠پب ثٟٚ ٣طًَ ٣ه ٣دس يبٖهت اثتُهبس ٚـهبسَت
ؿشيي ٚتجٗ١س ؿذ ٢اػت دس ؿُٕ د٤ي ث١ٞ ٣ؼ س٠اثط آتي اتحبدي ٣اس٠پب ثهب س٠ػهي ٣تهبحيش
ْزاس خ١ا٤ذ ث١د .ثش ٛ٤ي ٝاػبع پشػؾ اكٗي ٚب دس ايًٚ ٝبٖ ٣ؾجبست اػت اص :تهبحيشات
اثتُبس  ٚـبسَت ؿشيي ثش س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب چٓ ٣ٞ١خ١ا٤ذ ث١د؟
ث ٣اؾتًبد ٓٞبسٞذ ٢اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي ١ٚرت انضايؾ سيبثت اتحبديه ٣اس٠پهب ٠
س٠ػي ٣ثشا َٟتشٔ َـ١س٤ب ٚيبٞي خ١ا٤ذ ؿذ.
دس ثخؾ ا ٔ٠ا٤ذال اثتُبس ٚـهبسَت ؿهشيي ٚه١سد ثشسػهي يهشاس ْشنته ٣اػهت.
ثذي٥ي اػت ؾال ٢٠ثش ا٤ذال آؿُبس َ ٣دس اؾالٚيٚ ٣ـبسَت اػتشاتظيٍ ٚه١سد اؿهبس٢
اػت ػبيش ا٤ذال  ٠خ١اػهت٤ ٣هب اتحبديه ٣اس٠پهب ٤ه ٙثشسػهي ٚهي ؿه١د  .دس ثخهؾ د٘٠
ربيٓبَ ٢ـ١س٤ب ؿش يٍ دس ػيبػت خبسري اتحبديه ٣اس٠پهب پيـهيُٛ٤ ٣ٟهبس ٤هب د٠
طشل  ٠اٛ٤يت َـ١س٤ب ايٟٚ ٝطًه ٣ثهشا اتحبديه ٣اس٠پهب اص ص٠ايهب ٚختٗهم ػيبػهي
اٟٚيتي طئ١پٗي تيُي  ٠ايتلبد ١ٚسد اؿبس ٢يشاس ٚي ْيهشد  .دس ثخهؾ ػه ٘١ربيٓهب ٢ايهٝ
َـ١س٤ب دس ػيبػت خبسري س٠ػي ٠ ٣اٛ٤يت َـ١س٤ب ايٟٚ ٝطً ٣ثشا س٠ػي ٣اص ص٠ايب
ٚختٗم ٚـخق ٚي ْشدد ث٠ ٣يظ١ٚ ٢اضؽ آ٥ٞب دس يجبٔ ر ّٟاخيهش س٠ػهي ٣ثهب ْشرؼهتبٜ
١ٚسد اسصيبثي يشاس ٚي ْيشد .ثخؾ چ٥بس٘  ٙ٤ث ٣تبحيشات اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي ثش س٠اثط
س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب اختلبف يبنت ٣اػت .دس اي ٝثخؾ ض ٝٛاؿبس ٢رضئهي ثه ٣س٠اثهط
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َٞ١ٟي س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب ٞؼجت ث ٣احشات اي ٝاثتُبس ثهش س٠اثهط نهي ٚهبثي ٝد ٠طهشل
پيؾ ثيٟي ٤بيي اٞزب٘ ؿذ ٢اػت.

بخش اٍل  :اّذاف ابتکاس هشاسكت ششقي
س٤جشاٛٞ ٠ ٜبيٟذْب ٜدٖ٠ت٤ب ؾض ١اتحبدي ٣اس٠پب ٛٞ ٠بيٟذْبٚ ٜختٗم اي ٝاتحبديه ٣ثه٣
ٛ٤شا ٢س٤جشاٛٞ ٠ ٜبيٟذْب ٜؿؾ َـ١س اسٟٚؼتب ٜر٥ٛه١س آرسثبيزهب ٜثهالس٠ع ْشرؼهتبٜ
ٖ١ٚذا ٠ ٠اَ٠شاي ٝدس تبسيخ ٚ 7ي  9009دس پهشاِ ْهشد ٤ه ٙآٚهذ ٠ ٢اؾالٚيهٚ ٣ـهتشَي سا
تحت ؾ١ٟاٚ" ٜـبسَت ؿشيي" اٚضبء َشدٞذ.
ػبثً ٣اي ٝاثتُبس ث ٣ػبٔ٤ب پبيبٞي د 2990 ٣٤ثبص ٚيْشدد َ٥ٖ ٣ؼهتب ٜخ١اػهتبس ت١ره٣
اتحبدي ٣اس٠پب ثٟٚ ٣بطى ؿهشيي خه١د ؿهذ .دس ػهبٔ٤هب  9009تهب ٚ 9002جبحهج ٚشثه١ب ثه٣
ٛ٤ؼبيٓب ٜؿشيي اتحبدي ٣اس٠پب سٞ٠ى يبنت .دس اٖ٠يْ ٝب٘ ٠صسا ا١ٚس خبسره ٣اتحبديه ٣اس٠پهب اص
َٛيؼي ٜ١اس٠پب  ٠خب٠يش ػ١الٞب ٛٞبيٟذ ٢ؾبٖي ػيبػت خبسري  ٠اٟٚيتي اتحبديه ٣اس٠پهب خ١اػهتٟذ
ايذاٚبتي سا ثٟٚ ٣ػ١س تً١يهت س٠اثهط ثهي" ٝاس٠پهب ثهضسِ آيٟهذٛ٤ ٠ "٢ؼهبيٓب ٜؿهشيي اتخهبر
ٛٞبيٟذ.
دس ٚبسع  9002اٖ٠ي ٝػٟذ ٚهٚ١٥ي ت١ػط َٛيؼي ٜ١اس٠پهب كهبدس ؿهذ .ايه ٝػهٟذ َه٣
"اس٠پب ٠ػيؽ تشٛ٤ -ؼبيٓي  :چبسچ١ة رذيذ ثشا س٠اثط ثب ٛ٤ؼبيٓب ٜؿشيي  ٠رٟه١ثي" ٞهب٘
داؿت س٠يُشد٤ب  ٠ثشٞب٤٣ٚب اتحبدي ٣اس٠پب ثهشا ْؼهتشؽ ُٛ٤هبس ٤هب  ٠تؿشيهم چهبسچ١ثي
ثشا س٠اثط اي ٝاتحبدي ٣ثب َـ١س٤ب ؿشيي  ٠ر١ٟثي اتحبدي ٣اس٠پب سا ٚـخق ٚيَشد .ث ٣دٞجبٔ
آ ٜدس ٚبٚ ٢ي  9002ػٟذ اػتشاتظ ػيبػهت ٛ٤ؼهبيٓي اس٠پهب ٟٚتـهش ْشديهذ  ٠دس ٚهب ٢ط٠ئهٝ
ٛ٤ب ٜػبٔ ت١ػط ؿ١سا اس٠پب ث ٣تل١يت سػيذ .اي ٝػهٟذ ُٚبٞيؼهُٛ٤ ٙهبس ٤هب  ٠حه١ص٤٢هب
ٚختٗم س٠اثط سا ث ٣ط١س رضئيتش تؿشيم َشد ٢ث١د  ٠دس ؾي ٝحبٔ اص ٖحبظ پ١ؿؾ ٟٚطًه٣ا
ْ ٙ٤ؼتشؽ يبنته ٣ثه١د .اسٟٚؼهتب ٜر٥ٛه١س آرسثبيزهبْ ٠ ٜشرؼهتب ٜثه ٣ن٥شػهت َـه١س٤ب
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ٚـ ٔ١ٛاي ٝاثتُبس اضبن ٣ؿذ ٢ث١دٞذ٤" .ذل َٗي ػيبػهت ٛ٤ؼهبيٓي اس٠پهب ٤هش چهٞ ٣ضديُتهش
َشدَ ٜـ١س٤ب ٤ذل ث ٣اتحبدي ٣اس٠پب ثذ ٜ٠اؾطب ؾض١يت ث ٣آ٥ٞب اػت .ػشنلٕ ا٤هذال ٠
ر٥ت ْيش ٤ب ػيبػت ٛ٤ؼبيٓي اس٠پب سا ٚيت١ا ٜث ٣ؿشح صيش ثشؿٛشد:
 ٛٚبٞؿت اص ْؼتشؽ ٟٚبيـبت دس ٛ٤ؼبيٓي  ٠ايذاٚبت خلٛب ٣ٞؾٗي ٣اتحبدي ٣اس٠پب؛ حٕ  ٠نلٕ ٟٚبيـبت ١ٚر١د  ٠تضٛي ٝكٗح پبيذاس؛ ايزبد ٚـبسَت ػيبػي  ٠ايتلبد ثش پبي ٣اسصؽ٤ب  ٠اٟٚيت ٚـتشٌ؛ ٛٚبٞؿت اص تٛبٚي اؿُبٔ يبچبو اٞؼب٥ٚ ٠ ٜبس ٥ٚبرشت ث ٣اتحبدي ٣اس٠پب؛ -حهع اٟٚيت اتجبؼ اتحبدي ٣اس٠پب َ ٣دس خبسد اص َـ١س صٞذْي

ٚي َٟٟذ"( .

ٚشاد )72 :2281
اص ػبٔ 9002تبَ ٜ١ٟطشح٤ب ٚختٗهي دس چبسچ١ة اي ٝاثتُبس ك١ست ْشنته ٣اػهت.
اٖجتٞ ٣تبيذ حبكٗ ٣چٟذا١ٚ ٜسد سضبيت اتحبدي ٣اس٠پب ٞج١د ٢اػتَ .ـ١س٤ب ٚـه ٔ١ٛايه ٝطهشح
چ٤ ٜ١يچ چـ ٙاٞذاص اص ؾض١يت دس اتحبدي ٣اس٠پب ثشا آ٥ٞب تشػيٞ ٙـذ ٢ث١د ٞبساضي ث١دٞهذ.
اٚب ٛ٥ٚتش اص  ٣ٛ٤آ ٣ُٞح١ص ٢ركشانيبيي طشح َـ١س٤بيي سا دس ثش ٚيْشنت َ ٣تٟبػت صيهبد
ثب يُذيٓش ٞذاؿتٟذ .ثٛ٤ ٣ي ٝدٖيٕ اتحبدي ٣اس٠پب ثٟٚ ٣ػ١س تً١يت ثؿذ ؿشيي ػيبػهت ٛ٤ؼهبيٓي
اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي سا طشاحهي َهشد .اثتُهبس ٚـهبسَت ؿهشيي اثتهذا دس ٚهي  9008ت١ػهط
ٖ٥ؼتب ٠ ٜػ١ئذ پيـ٥ٟبد ؿذ  ٠ثه ٣دٞجهبٔ ثهش٠ص رٟهّ ٚيهب ٜس٠ػهيْ ٠ ٣شرؼهتب ٜدس  9آْ١ػهت
١ٚ 9008سد ت١ر ٣ثيـتش اؾضب اتحبدي ٣اس٠پب يشاس ْشنت.
ا٤ذال ٚـبسَت اػتشاتظيٍ  ٙ٤ث ٣كه١ست د ٠ربٞجه٤ ٠ ٣ه ٙچٟهذ ربٞجه ٣يبثهٕ حلهٔ١
اػت .دس ثٟذ  9اؾالٚيٚ ٣ـتشٌ تبَيذ ؿذ ٢اػت٤" :ذل اكٗي ٚـبسَت ؿشيي ايزبد ؿهشايط
الص٘ ثشا انضايؾ پيٞ١ذ ػيبػي ٓٛ٤ ٠شايي ثيـهتش ايتلهبد ٚيهب ٜاتحبديه ٣اس٠پهب َ ٠ـه١س٤ب
ؿشيٍ ( َ 6ـ١س ٛ٤ؼبي ٣ؿشيي اتحبديه ٣اس٠پهب َه ٣دس ػهٟذ ثهذي ٝؾٟه١اٞ ٜبٚيهذٚ ٢هيؿهٞ١ذ )
اػههت" ) Eastern partnership Declaration 2009 ( .دس ثخههؾ ا٤ههذال د ٠ربٞجهه٣
ٚـبسَت اػتشاتظيٍ يشاسداد٤ب اتحبد رذيهذ تـهُيٕ ٟٚهبطى تزهبس آصاد  ٠ثشٞبٚه٤٣هب
٥ٞبدػبص اٞهشاد اص ػ ١اتحبدي ٣اس٠پب ثشا َـ١س٤ب ؿشيٍ پيؾ ثيٟي ؿذ ٢اػت١ٚ .ض١ؼ
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تؼ٥يٕ س نت  ٠آٚذ  ٠تحهشٌ ؿه٥شٞ٠ذا ٜاص ديٓهش ا٤هذال ٥ٚهٚ ٙه١سد اؿهبس ٢دس ػهٟذ ٚهزَ١س
ٚههيثبؿههذ .دس ايهه ٝساثطهه ٣دس ثٟههذ  7اؾالٚيهه ٣آٚههذ ٢اػههت " :حٛبيههت اص تحههشٌ ؿهه٥شٞ٠ذا٠ ٜ
آصادػبص س٠اديذ دس يٍ ٚحيط ا ٝٚرٟج ٙ٥ٚ ٣ديٓش اص ٚـهبسَت ؿهشيي اػهتٚ .ـهبسَت
ؿشيي تحشٌ ؿه٥شٞ٠ذاَ ٜـه١س٤ب ؿهشيٍ سا اص طشيهى تؼه٥يالت س٠اديهذ  ٠يشاسداد٤هب
پزيشؽ ٚزذد استًبء خ١ا٤ذ ثخـهيذ ) Ibid (".تً١يهت اٟٚيهت اٞهشط اص طشيهى ُٛ٤هبس ٤هب
نيٚبثي ٝدس ح١ص٤٢ب ؾشض ٠ ٣تشاٞضيت دساص ٚذت  ٠ثب حجبت آ ٜاص ديٓش ا٤ذال يبثٕ ت١ره ٣دس
ثخؾ د ٠ربٞجٚ ٣يثبؿذ.
دس ١ٚسد ُٛ٤بس چٟذربٞج ٙ٤ ٣دس ػٟذ ٚهزَ١س آٚهذ ٢اػهت َهٚ ٣زٛؿهي ثهشا تجهبدٔ
اطالؾبت  ٠تزشثيبت دس ١ٚسد ايذاٚبت َـ١س٤ب ؿهشيٍ دس ٚؼهيش ْهزاس اكهالح ٚ ٠هذسٞيض٢
َشد ٜي١اٞي ٝتـُيٕ خ١ا٤ذ ؿذ َ١ٚ ٣اضؽ  ٠نؿبٖيت٤ب ٚـهتشٌ سا تؼه٥يٕ ٛٞه١د ٠ ٢دس ؾهيٝ
حبٔ ْؼتشؽ تٛبع٤ب ٚيب ٜخ١د َـ١س٤ب ؿشيٍ سا ١ٚرت خ١ا٤ذ ؿذ.
دس ساثط ٣ثب ٞحه ٢١تـهُيٕ رٗؼهبت دس ثٟهذ  20ػهٟذ خبطشٞـهب ٜؿهذ ٢اػهت :رٗؼهبت
س٠ػب دٚ ٔ٠ـبسَت ؿشيي ٤ش د ٠ػبٔ يٍ ثبس ثشْضاس خ١ا٤ذ ؿذ٠ .صسا ا١ٚسخبسر٤ ٙ٤ ٣ش
ػبٖ ٣ثهب يُهذيٓش ٚاليهبت خ١اٟ٤هذ َهشد .دس ؾهي ٝحهبٔ  2حه١ص ٢اكهٗي ُٛ٤هبس َه ٣ت١ػهط
َٛيؼي ٜ١اس٠پب ٚؿشني ؿذ ٢اػت دس رٗؼبت ١ٚسد اسصيهبثي يهشاس خ١اٟ٤هذ ْشنهت .ايه ٝچ٥هبس
ح١ص ٢ؾجبستٟذ اص :دَ١ٚشاػي حُٛشاٞي خه١ة  ٠حجهبت؛ ٓٛ٤شايهي ايتلهبد ؛ اٟٚيهت اٞهشط ٠
تٛبع٤ب ٚيبٚ ٜشد٘ٚ .ـبسَت ؿشيي ٛ٤چٟي ٝاُٚهبٚ ٜـهبسَت طهشل٤هب ػه – ٘١ثه٠ ٣يهظ٢
س٠ػي ٠ ٣تشَي – ٣سا ثش اػبع طشح٤ب ١ٚسد نشاَ ٙ٤شد ٢اػت.
تبٚيٚ ٝبٖي ثشٞب٤٣ٚب  ٠طشح٤ب ٚـبسَت ؿهشيي ؾٛهذتبا اص طشيهى ٚله١ث٤٣هب ػيبػهت
ٛ٤ؼبيٓي اس٠پب ثشا د٠س ٢صٚبٞي  9007-9022اٞزب٘ خ١ا٤ذ ؿذ .ث١در ٣دس ٞػش ْشنت ٣ؿذ٢
ثشا د٠س 9009-9022 ٢ثبٖف ثشٚ 600يٗي ٜ١ي١س ٠خ١ا٤هذ ثه١دٚ .ـهبسَت ؿهشيي اص ثبٞهٍ
ػشٚبيْ ٣زاس اس٠پبيي ثب ٍٞاس٠پبيي ثبصػبص  ٠ت١ػؿ ٠ ٣ػبيش ٚشاَض ٚبٖي ثي ٝاٖٗٗٛي دؾه١ت
َشد ٢اػت َ ٣اص ثشٞب٤٣ٚب اي ٝاثتُبس حٛبيت ٛٞبيٟذ.
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يُي ديٓش اص ايهذ٤٢هب ربٖهت ٚـهبسَت اػهتشاتظيٍ پيـه٥ٟبد تـهُيٕ يهٍ پبسٖٛهبٜ
ٚـتشٌ اتحبدي ٣اس٠پب – ٛ٤ؼبيٓب ٜؿشيي اػت .دس ٛ٤ي ٝحبٔ اص َٛيؼي ٜ١اس٠پب خ١اػهت ٣ؿهذ٢
تب ٚذاٖيت٤٣بيي ثشا ايزبد يٍ ٚزٛؽ ربٚؿٚ ٣ذٞي طشاحي  ٠پيـ٥ٟبد ٛٞبيذ .ثذي٥ي اػت تـُيٕ
چٟيٚ ٝزٛؿي ؾهال ٢٠ثهش ْهش٤ ٢٠هب حهبَ ٙنشكهتي ثهشا اثهشاص ٞػهش ْهش٤٢٠هب ٚخهبٖم دس
َـ١س٤ب ؿشيٍ نشاٚ ٙ٤يٛٞبيذ.
دس ٚز١ٛؼ ثٞ ٣ػش ٚيسػذ ػ ٣دػهت ٣ؾ١اٚهٕ ٠ ٠يظْهي٤هب َـه١س٤ب ؿهشيي ٛ٤ؼهبي٣
اتحبدي ٣اس٠پب دٖ٠ت٤ب ؾض ١اتحبدي ٣اس٠پب سا ثهشا كهذ٠س اؾالٚيهٚ ٣ـهبسَت ؿهشيي ٚلهٙٛ
َشد:
ا ٔ٠تح١الت ايتلبد  ٠ارتٛبؾي َـ١س٤ب ٚـبسَت ؿهشيي اػهت .تٖ١يهذ ؾشضه٠ ٣
اسػبٔ ا ٝٚاٞشط

اكهالحبت ايتلهبد  ٠ايزهبد نضهب ثهبص سيهبثتي ثهش اػهبع ايتلهبد ثهبصاس ٠

رْٗ١يش اص ٤ز٥ٚ ٘١هبرشا ٜقيهش يهبٞ١ٞي سا ٚهيته١ا ٜاص ٛ٥ٚتهشي ٝا١ٖ٠يهت٤هب ٚالحػه ٣أ٠
داٞؼت.
د ٘٠ثي حجبتي ػيبػي  ٠اث٥ب٘ دس اكالحبت ػيبػي دس َـ١س٤ب ٚشث١ط ٣اػت .اتحبديه٣
اس٠پب اص ت١ػؿ ٣ػيبػي دس َـ١س٤ب ٟٚطً ٣سضبيت ٞذاسد .حتي اَ٠هشايْ ٠ ٝشرؼهتب٤ ٜهَ ٙه٣
ث٣صؾ ٙاتحبدي ٣اس٠پب ثب اًٞالة٤ب سٓٞي ٚؼيش دَ١ٚشاتيض ٢ؿذ ٜسا دس پيؾ ْشنتٟذ ثب ثيحجهبتي
س٠ثش٤ ٠ؼتٟذُٞ .ت ٣ديٓش ٓٞشاٞي٤ب ٚشث١ب ث ٣ربٚؿهٚ ٣هذٞي اػهت .دس رٗؼه٣ا َه ٣پهيؾ اص
ارالع ػشاٚ ٜـبسَت ؿهشيي دس ٚهي  9009دس پهشاِ ثشْهضاس ْشديهذ ٞؼهجت ثه ٣حٛبيهت
اتحبدي ٣اس٠پب اص سطي٤ٙب حبَ ٣َ ٙث ٣ؾ١ٟا ٜؿشَب اتحبدي ٣اس٠پب ؿهٟبخت ٣خ١اٟ٤هذ ؿهذ اثهشاص
ٓٞشاٞي ؿذ .دس ٠ايؽ ٤شاع آ٥ٞب اص آ ٜث١د َ ٣سطي٤ٙب حبَ ٙثب اطٛيٟب ٜاص َؼت حٛبيت٤هب
اتحبدي ٣اس٠پب سٞ٠ذ٤ب تخشيجي خه١د ؾٗيهْ ٣هش٤٢٠هب ٚخهبٖم سا تـهذيذ ٛٞبيٟهذ اٚهب ثهٞ ٣ػهش
ٚيسػذ َٛيؼي ٜ١اس٠پب اؾال٘ آٚبدْي َهشد ٢اػهت تهب اص ْهش٤٢٠هب ربٚؿهٚ ٣هذٞي َـه١س٤ب
ٚـبسَت ؿشيي ثشا تٟػيْ ٙضاسؽ٤ب پيـشنت ػبٖيبَ ٣ٞـ١س٤ب « ػيبػت ٛ٤ؼبيٓي اس٠پب »
دس ػبٔ  9009دؾ١ت ٛٞبيذ) Michalski 2009: 8 ( .
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ػٟٚ ٘١بصؾبت حٕ ٞـذ ٢دس ٟٚطً ٣اػت .ايٟٚ ٝبصؾبت اص رٗٛه ٣داليهٕ اكهٗي ثهيحجهبتي
ػيبػي  ٠نًذا ٜتشتيجبت ُٛ٤هبس ر١يبٞه ٣دس ٚيهبَ ٜـه١س٤ب اس٠پهب ؿهشيي  ٠يهًهبص اػهت.
س٠ػي ٣دس ٟٚبصؾبت ٟٚطً ٣يب ث ٣ط١س ٚؼتًي ٙيب قيش ٚؼهتًيًٞ ٙهؾ داسد .پيبٚهذ٤ب ٞهبْ١اس ٠خهيٙ
ؿذ ٜايٟٚ ٝبصؾبت ثشا اتحبدي ٣اس٠پب ت١ر ٣ثيـتش ث ٣ايٟٚ ٝطً ٣سا اٖضاٚي ٚيٛٞبيذ.
"ٛ٤ؼبيٓب ٜؿشيي ػ١ٞ ٣ؼ ثحشاٚ ٜختٗهم سا پهيؾ س ٠داسٞهذ :ا ٔ٠ثحهشا ٜحُٛشاٞهي ضهؿيم
اػت؛ نؼبد دس ػشاػش ٟٚطًْ ٣ؼتشؽ يبنت ٣اػت  ٠دٖ٠ت٤ب ٚتؿذد دس ٛ٤ؼبيٓي ثبيذ ثب ٟٚهبطى رهذايي
طٗت َ ٣حبَٛيت آ٥ٞب سا يجٞ ٔ١ذاسٞذ ًٚبثَٟٟٗ ٣ذ .د ٘٠تالؽ س٠ػي ٣ثشا ثبصػبص حه١صٞ ٢هه١ر خه١د
ٞ ٠بث١د َشد ٜحبَٛيت دٖ٠ت٤ب ٛ٤ؼبيٓي ؿهشيي اػهت .دس ٥ٞبيهت خؼهبست٤هب ٞبؿهي اص سَه١د
ايتلبد ر٥بٞي ثذاٚ ٜؿٟي اػت َ ٣خطش ايتلبد٤ب ٠سؿُؼت -٣اْش ٓٞه١ئي ٙدٖ٠هت٤هب ٠سؿُؼهت-٣
دس ٛ٤ؼبيٓي ٠ر١د داسد") Popesco & Wilson 2009: 2 ( .

١ٚنًيت اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي اَٚ ٜ١ٟه١سد ٟٚبيـه ٣اػهت .ثشخهي تحٗيٗٓهشاٚ ٜؿتًذٞهذ َه٣
َـ١س٤ب يذيٛيتش اتحبدي ٣اس٠پب آٞيض ٢يبثٕ ت١ر٥ي ثشا پيٓيش ثشٞبٚه٤٣هب ايه ٝاثتُهبس ٞذاسٞهذ ٠
تشريح ٚيدٟ٤ذ ١ٚض١ؾبت ١ٚسد ؾالي ٣خ١د اص ر ٣ٗٛاٟٚيت ؾشض ٣اٞهشط سا ثه ٣طه١س ٚؼهتًي ٙاص سا٢
ٚزاَش ٢ثب س٠ػي ٣حٕ ٛٞبيٟذ .اص ػ ١ديٓش َـ١س٤ب اس٠پهب ؿهشيي تهبص ٢ثه ٣ؾضه١يت دسآٚهذ ٢اص
ر٥ٖ ٣ٗٛؼتب ٠ ٜر١٥ٛس ٤ب ثبٖتيٍ َٚ ٣ـ١و اثتُبس ٚـهبسَت ؿهشيي ثه١د٢اٞهذ ٤ه ٙثهيؾ اص ايهٝ
ت١اٞ ٜه١ر ثش اتحبدي ٣ثشا ت١ر ٣ثيـتش ثٟٚ ٣طً ٣سا ٞذاسٞذ .ؾذ ٢ا  ٙ٤ثش ايهٞ ٝػهش ٤ؼهتٟذ َه ٣اتحبديه٣
اس٠پب ثبيذ ٚـ١و٤ب ي ١تش ثهشا رهزة ايهَ ٝـه١س٤ب ٞ ٠هه١ر ثهش ػيبػهت آ٥ٞهب اسائهٛٞ ٣بيهذ" .
ي ١تشي ٝؿي ٢١ثشا آ ٣ُٞاتحبدي ٣اس٠پب تل١يش خه١د سا دس اتحبديه ٣اس٠پهب ث٥جه١د ثخـهذ آصادػهبص
ػيبػت س٠اديذ اػت .ثشا اَ٠شايٖ١ٚ ٠ ٝذا ٠ثبيذ ًٞـ ٣سا٤ي تشػهي ٙؿه١د َهَٗ ٣يه ٣ؿه٥شٞ٠ذاٜ
آ ٜثت١اٟٞذ ثذ ٜ٠س٠اديذ ثَ ٣ـ١س٤ب اتحبدي ٣اس٠پب ٚؼهبنشت ٛٞبيٟهذ اٖجته ٣دس َٟهبس آ ٜثبيهذ ثه ٣طه١س
رذ دسخ١اػت ؿ١د ٚذيشيت ٚشص ٥ٞ ٠بد٤ب ارشايي ٚشث١ط ٣آ٥ٞب اكالح ؿٞ١ذ؛ دس ٚيهبٚ ٜهذت
َٛيؼي ٜ١ثبيذ اطٛيٟب ٜيبثذ َٗي ٣دٖ٠ت٤ب ؾض ١اتحبدي ٣اس٠پب يشاسداد٤ب تؼ٥يٕ س٠اديذ سا َه ٣ايهٝ
اتحبدي ٣ثب دَ ٠ـه١س ٚهزَ١س دس طا١ٞيه 9008 ٣اٚضهب َهشد ٢اػهت ارهشا ٚهيَٟٟهذ .اتحبديه ٣اس٠پهب
ٛ٤چٟي ٝثبيذ اؾطب س٠اديذ ثشا ْش٤٢٠ب  ٙ٥ٚؿ٥شٞ٠ذاٚ ٜبٟٞذ س٠صٞبٓٞ٣ٚبسا ٜتزهبس  ٠داٞـهز١يبٜ
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سا تؼ٥يٕ ٛٞبيذ" ) Popesco & Wilson 2009: 5-6( .اٖجت ٣ثٞ ٣ػش ٚيسػذ دس ؿشايط نؿٗي ايهٝ
ت١كي٤٣ب ؾٗٛي ٞخ١ا٤ذ ث١د.
بخش دٍم :جايگاُ كشَسّاي ششيک دس سياست خاسجي اتحاديِ اسٍپا
اتحبدي ٣اس٠پب دس د 2990 ٣٤ث ٣خبطش دسْيهش ٤هب دس اس٠پهب ٚشَهض
نذساػي ٜ١يْ١ؼال٠

ثه ٣دٞجهبٔ نش٠پبؿهي

ت١رَٛ ٣تش ثٛ٤ ٣ؼبيٓب ٜؿشيي خ١د داؿت .ث ٣ؾجهبستي " ثهشا يهٍ د٠س٢

ط١الٞي َـ١س٤ب ؿ١س ٠ػهبثى َهٚ ٣يهب ٜاتحبديه ٣اس٠پهب  ٠نذساػهي ٜ١س٠ػهي ٣يهشاس داؿهتٟذ ًٞهبب
س٠ؿٟي دس كهح ٣ساداس ػيبػت خبسري اتحبدي ٣اس٠پب  ٠ايبالت ٚتحذٞ ٢ج١دٞهذ .رهب ؿهٓهتي اػهت
َ ٣ثؿذ اص نش٠پبؿي اتحبد رٛب٤يش ؿ١س ٠اي ٝدٖ٠ت٤ب تهبص ٢اػهتًالٔ يبنته ٣اقٗهت ثه ٣ؾٟه١اٟٚ ٜجهؽ
ثبًٖٞ ٢١بآساٚي  ٠ثيحجبتي دس ٞػش ْشنتهٚ ٣هيؿهٞ١ذ"َ ) Lang 2009: 7 ( .ـه١س٤ب حه١ص ٢يهًهبص
ر١ٟثي اص ٛ٤ب ٜصٚب ٜنش٠پبؿي اتحبد رٛب٤يش ؿ١س ٠دسْيهش رٟهّ َ ٠ـهُٛؾ٤هب داخٗهي
ؿذٞذ" .دس ط ٔ١دسْيش ٤ب ر١ٟة يهًبص دس ا٠ايٕ د٤هٞ ٣ه١د َـه١س٤ب اس٠پهبيي  ٠اتحبديه٣
اس٠پب ث ٣ط١س َٗي دخبٖت َٛي داؿتٟذ .دس ايٚ ٝيبًٞ ٜؾ پيٓيش ايتبٖيب ػ١ئذ  ٠نٟالٞهذ دس ْهش٢٠
ٚيٟؼٍ ػبصٚب ٜاٟٚيت ُٛ٤ ٠هبس اس٠پهب دس دسْيهش ٚيهب ٜاسٟٚؼهتب ٠ ٜر٥ٛه١س آرسثبيزهبٜ
اػتخٟبء ث١د ٢اػت"١َ ( .س ٠ ٕٞاػتبس  )92 :2281اٖجتَٗ ٣يَ ٣ـ١س٤ب ؿشيٍ ثه ٣رهض ثهالس٠ع
يشاسداد٤ب ٚـبسَت سا ثب اتحبدي ٣اس٠پب اٚضب َشد ٢اٞذ .دس ١ٚسد ثالس٠ع يٍ يشاسداد دس ػبٔ
 2991تُٛيٕ ؿذ اٚب ١ٚسد تبييذ يشاس ٓٞشنت  ٠اص ػهبٔ ٤ 2997ه ٙثه ٣حهبٔ تؿٗيهى دسآٚهذ٢
اػتٖ١ٚ .ذا ٠ ٠اَ٠شاي ٝدس ػبٔ  2991ث ٣ؾض١يت ؿه١سا اس٠پهب دسآٚذٞهذْ .شرؼهتب ٜدس
 2999ث ٣ؾض١يت آ ٜدس آٚذ .اسٟٚؼتب ٠ ٜر١٥ٛس آرسثبيزهب٤ ٜه ٙدس ػهبٔ  9002ثه ٣ايهٝ
ػبصٚب ٜپي١ػتٟذ .ت٥ٟب ثالس٠ع ١ٟ٤ص سػٛبا ث ٣ؾض١يت ؿ١سا اس٠پب دس ٞيبٚذ ٢اػت .دس ؾي ٝحبٔ
٤ش ؿؾ َـ١س ثؿذ اص اػتًالٔ ث ٣ؾض١يت ػبصٚب ٜاٟٚيت ُٛ٤ ٠بس اس٠پب دس آٚذ٢اٞذ.
"ؾٗٛيبت ٞػبٚي دس انكبٞؼتب ٜدس ا٠اخهش ػهبٔ َ 9002ه ٣دس آ ٜثؼهيبس اص َـه١س٤ب
اس٠پبيي ؿشَت داؿهتٟذ ١ٚرهت انهضايؾ دسٌ اس٠پبييهبٛ٤ ٠ ٜهبٞط١س آٚشيُهبيي٤هب اص اسصؽ
اػتشاتظيٍ سا٤ش ٠يهًبص ث ٣آػيب ٚشَض ؿذ١َ( .س ٠ ٕٞاػتبس )99 :2281
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ثؿذ اص ْؼتشؽ اتحبدي ٣اس٠پب ثٚ ٣شَض  ٠ؿشو اي ٝيبس ٢اٛ٤يت َـ١س٤ب ٛ٤ؼبي ٣ؿشيي
ثشا اتحبدي ٣اس٠پب انضايؾ يبنتَ .ـ١س٤ب ثالس٠ع  ٠اَ٠شاي ٝث ٣ط١س ٚؼتًيْ ٠ ٙشرؼتبٙ٤ ٜ
اص طشيى دسيب ػيبٛ٤ ٢ؼبي ٣اتحبدي ٣ا س٠پب ؿذٞذ .ؾهال ٢٠ثهش ايهَ ٝـه١س٤ب تهبص ٢ثه ٣ؾضه١يت
دسآٚذ ٢اس٠پب ٚشَض  ٠ؿشيي خ١اػتبس دخبٖت ثيـتش اتحبديه ٣اس٠پهب دس َـه١س٤ب ٛ٤ؼهبي٣
ؿشيي ث١دٞذ .اٖجت " ٣دس ث٥بس ػبٔ ٟٓ٤ 9002بٚي َ ٣اتحبدي ٣اس٠پب ػيبػت ٛ٤ؼبيٓي خه١د سا
آقبص َشد ر١٥ٛس ٤ب يهًبص ر١ٟثي ث ٣حبٔ خ١د س٤ب ؿذٞذ  ٠دس حًيًت دس حذ پب١ٞؿهت دس
ػٟذ رَش ؿذٞذٛ٤( .ب )92 :ٜاٖجت ٣اتحبدي ٣اس٠پب ثب اتخبر ػيبػت ٟٚؼزٙتش دس يجبٔ َـه١س٤ب
يهًبص ٛٞبيٟذ٠ ٢يظ٢ا سا ثشا يهًبص ر١ٟثي ٟٚل١ة َشد .پيبٚذ اي ٝت١ر٥بت ثٟٚ ٣طً ٣حٛبيهت
ثيـتش آٚشيُب  ٠اس٠پب اص ٞيش٤٠ب قشةْشا ٚ ٠خبٖم س٠ػي ٣ث١د َٟٚ ٣زش ث ٣اًٞهالة٤هب سٓٞهي
دس ْشرؼتب ٠ ٜاَ٠شاي ٝؿذ.
عاليق طئَپليتيکي ٍ اهٌيتي اسٍپا
َـ١س٤ب ايٟٚ ٝطً ٣ؾال ٢٠ثش ٛ٤ؼبيٓي ثب اتحبدي ٣اس٠پب دس صٚي ٣ٟؾشضه ٠ ٣تشاٞضيهت اٞهشط
 ٙ٤ثشا اتحبدي ٣اس٠پب حبئض اٛ٤يت نشا٠اٞي ٤ؼتٟذ" .اص ر ٣ٗٛديٓش ا٤ذال قشة دس ساػهتب ٞهه١ر ثه٣
ايٟٚ ٝطًٚ ٣حبكش ٢طئ١پٗيتيٍ س٠ػي ٣اص طشيهى ٚحهذ٠د َهشد ٜيٗٛش٤٠هب طئ١پٗيتيهٍ ايهَ ٝـه١س
اػت .آػيب ٚشَض  ٠يهًبص دس ثي ٝكح٤٣ٟب ؾٗٛيهبتي ا٠ساػهيب ُٚهبٞي اػهت َه ٣احتٛهبٔ ٠يه١ؼ
دسْيش ٤ب ٞػبٚي ثي ٝس٠ػي ٣ثب آٚشيُب  ٠اس٠پب ٠ر١د داسد .چ ٜ١ايٟٚ ٝطً ٣ربيي اػهت َه ٣نبكهٗ٣
ركشانيبيي س٠يبس٠يي يذست٤ب ث ٣حذايٕ خ١د ٚيسػذ .اص ايهٞ ٝػهش تحه١الت ا٠ساػهيب دس ايهٟٚ ٝطًه٣
ٚيت١اٞذ اص اٛ٤يت ٠يظ٢ا ثشخ١سداس ثبؿذ" (حؼي ٝپ١س ٚ ٠يشصايي پ١س )222 :2287

س٠اثط اس٠پب ثب ٟٚطً ٣ث٠ ٣يظ ٢يهًبص اص يذٚت ط١الٞي ثشخه١سداس اػهت" .استجهبب اس٠پهب ثهب
يهًبص ت٥ٟب ٟٚحلش ث ٣د ٢ػبٖ ٣اخيش ٛٞيْشدد ثُٗ ٣اص د٠سا ٜثبػتب ٜتبَ ٜ١ٟيهًبص ثهب اس٠پهب استجهبب
داؿت ٣اػت .پزيشؽ ٚؼيحيت ت١ػط ْشرؼتب ٠ ٜاسٟٚؼتب ٜؾبٗٚي دس ر٥ت تحُي ٙايه ٝس٠اثهط
ث١د" ( .انـشد )986 :2282
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ْؼتشؽ اتحبدي ٣اس٠پب ث ٣ؿشو ٚ ٙ٤ ٠شص آ ٜثب َـ١س٤ب ايه ٝحه١ص ٢اتحبديه ٣سا ثه ٣طه١س
ٚؼتًي ٙدسْيش ٚؼبئٕ ٚ ٠ـُالت ١ٚر١د دس ايٟٚ ٝطًَ ٣شد ٢اػت .ؾال ٢٠ثش اي١ٚ ٝرت تًبثهٕ ثيـهتش
آ ٜثههب س٠ػههي ٣ثه٠ ٣يههظ ٢ثؿههذ اص اًٞههالة٤ههب سٓٞههي دس ْشرؼههتب ٠ ٜاَ٠ههشاي ٝؿههذ ٢اػههت" .يٗٛههش٠
طئ١پٗيتيٍ اتحبدي ٣اس٠پب ٚحذ٠د ٢خبكي سا دس ثش ٛٞيْيشد  ٠ثيـتش ثب يٗٛش ٠طئ١پٗيتيٍ آٚشيُهب  ٠ثهش
اػبع ٟٚبنؽ آٚشيُب  ٠قشة ٛ٤پ١ؿبٞي داسد ( ".حؼي ٝپ١س ٚ ٠يشصايي پ١س  )221 :2287ثب اي٠ ٝره١د
اتحبدي ٣اس٠پب ثش خالل ايبالت ٚتحذ ٠ ٢س٠ػي ٣ػؿي ٚيَٟذ دس ثشخ١سد ثهب ٚؼهبئٕ ايهٟٚ ٝطًه٣
َٛتش ٓٞب ٢طئ١پٗيتيُي داؿت ٣ثبؿذ .س٠يُشد اتحبدي ٣اس٠پب ثيـتش س٠يُهشد ٟ٤زهبس ٚ ٠جتٟهي ثهش
ْؼتشؽ اسصؽ٤ب ػيبػي  ٠ايتلبد اتحبدي ٣اس٠پب اػهت .دس ػهٟذ اػهتشاتظ اٟٚيتهي اتحبديه٣
اس٠پب َ ٣دس 90ط٠ئ 9002 ٝثه ٣تله١يت سػهيذ ػه ٣ساَ٢هبس اػبػهي تحهت ؾٟه١ا "ٜا٤هذال
اػتشاتظيٍ " اسائ ٣ؿذ ٢اػت َ ٣ثش اػبع ساَ٢بس ٞخؼت يؿٟي "ْؼتشؽ ٞبحيه ٣اٟٚيتهي ثه ٣د٠س
اس٠پب" اتحبدي ٣اس٠پب ثبيؼتي ػه٠ ٙ٥يهظ٢ا دس حجهبت  ٠حُٛشاٞهي خه١ة ٛ٤ؼهبيٓب ٜخه١د ايههب
ٛٞبيذ"ٚ( .شاد  )16-7 :2281ؾال ٢٠ثش ايَ ٝـ١س٤ب ٟٚطً ٣ثب رشيب٤ٜب ثيحجهبت َٟٟهذٞ ٠ ٢يهض
رذايي طٗجب ٣ٞس٠ثش٤ ٠ؼتٟذ َٚ ٣يت١اٟٞذ آحبس ٚؼتًيٛي ثش اٟٚيهت اتحبديه ٣اس٠پهب داؿهت ٣ثبؿهٟذٟٚ .بيـه٣
اسٟٚؼتب ٠ ٜر١٥ٛس آرسثبيزب ٜثش ػش ٟٚطًٞ ٣بْ١س -١ٞيش٢ثبـ يُي اص اي ٝثحشا٤ٜب اػت َه ٣اتحبديه٣
اس٠پب ػؿي َشد ٢اص طشيى ٚـبسَت دس ْشٚ ٢٠يٟؼٍ دس حٕ ٟٚبصؾًٞ ٣هؾ ايههب ٛٞبيهذ .دس ٖ١ٚهذا٠
ر١٥ٛس خ١د خ١اٞذ ٢تشاٞؼٟيؼتشيب 1ػبٔ٤ب اػت َ ٣ثشا رذايي اص ايَ ٝـه١س تهالؽ ٚهيَٟهذ .دس
ْشرؼتبٟٚ ٙ٤ ٜبيـ ٣اخيش ٟٚزهش ثه ٣اؾهال٘ اػهتًالٔ د ٠ر٥ٛه١س خه١د خ١اٞهذ ٢ا٠ػهتيب رٟه١ثي ٠
آثخبصيب تحت حٛبيت س٠ػي ٣ؿذ .دس ٚز١ٛؼ ٠خي ٙؿذ٤ ٜش يٍ اص ثحشا٤ٜب ٚزَ١س ٚهيت١اٞهذ ثه٣
تأحيشات ٞبٚطٗ١ة دس َٕ ٟٚطً ٣اص ر ٣ٗٛثحشا٤ٜب ثـشد٠ػتب ٠ ٣ٞرشيب٤ٜب ٥ٚهبرشت داٚه ٝصٞهذ ٠
اؾضب اتحبدي ٣اس٠پب ث٠ ٣يظ ٢دس اس٠پب ؿشيي ٚ ٠شَض سا ثب ٚـُالت رذ ١ٚار ٣ػبصد.
٠ر ٣ديٓش اٛ٤يت ٟٚطً ٣دس رشيبٖ ٜـُشَـي ايبالت ٚتحذ٤ ٠ ٢ه ٙپيٛبٞهب ٜاس٠پهبيي آ ٜدس
ٞبت ١ث ٣انكبٞؼتب ٜآؿهُبس ْشديهذَ " .ـه١س٤ب يهًهبص رٟه١ثي ثه ٣خله١ف ْشرؼهتب ٠ ٜر٥ٛه١س
آرسثبيزب ٜت٥ٟب ٚؼيش ٠ايؿي ث ٣پبيٓب٤٢ب آػيب ٚشَض  ٠انكبٞؼتب ٜث١دٞذَ .ـه١س٤ب يهًهبص رٟه١ثي
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ثٛ٤ ٣بٚ ٜيضا ٜاص ٖحبظ ٖـُش َـهي ٞيهض حيهبتي ث١دٞهذ .اٞتًهبٔ ٞيش٤٠هب ٛ٥ٚ ٠هبت ػهٟٓي ٝاص اس٠پهب ثه٣
آػيب ٚشَض چبٖؾ٤ب ديٓش سا ؿُٕ ٚي داد"١َ( .س ٠ ٕٞاػتبس )209 :2281

ثٞ ٣ػش ٚيسػذ دس ١ٚس د اٛ٤يت َـ١س٤ب ؿشيٍ اتحبدي ٣اس٠پهب دس ٚـهبسَت ؿهشيي
دس ٚيبًٚ ٜبٚبت ٞ ٠يض تحٗيٗٓ شا ٜاختالل ٞػش ٠ر١د داسد " .ث٣سقه ٙت١ره ٣اػتشاتظيؼهت٤هب
اس٠پبيي ثٟٚ ٣طً ٣يهًبص ر١ٟثي ْش٤٠ي ديٓش اص تحٗيٗٓ شا ٜثهب ًٚبيؼه ٣اٛ٤يهت ٟٚهبطًي ٞػيهش
ثبُٖب ٜيب ٛ٤ؼبيٓب ٜرذيذ اتحبدي ٣دس ؿشو (س ٠ػي ٣اَ٠شاي ٝثالس٠ع ٖ١ٚ ٠هذاٟٚ ) ٠طًه٣
يهًبص ر١ٟثي سا ٠ارذ اٛ٤يت ٞذاٞؼت ٠ ٣ساثط ٣اتحبدي ٣ثب ايٟٚ ٝبطى سا ثشاػبع آٖٚ" ١شَض-
پيشا "ٜ١ٚتحٗيٕ ٚي َٟٟذ  .ثشٞ٠هَ ١ه١پيتشص ٚؿتًهذ اػهتٟٚ " :هبثؽ اٞهشط يهًهبص ُٛٚه ٝاػهت
٠اثؼتٓي اتحبدي ٣اس٠پب ثه٠ ٣اسدات اٞهشط اص خٗهيذ نهبسع  ٠س٠ػهي ٣سا َهب٤ؾ د٤هذ ٖ٠هيُٝ
ٛٞي ت١اٞذ حيبتي ثبؿذ .ثٖ ٣حبظ اٟٚيتي ٟٚبيـبت ث ٣ث ٝثؼت سػيذ ٢دس يهًبص ر١ٟثي دس ًٚبيؼه٣
ثههب ثبُٖههب ٜت٥ذيههذ رههذ ؾٗيهه ٣اٟٚيههت اتحبديههٚ ٣حؼهه١ة ٛٞههي ؿههٞ١ذ .ايههٟٚ ٝطًهه ٣سا
ٚيت١ا"ٜپيشا "ٜ١ٚيٗٛذاد َشد .ايْ ٝشٚ ٢٠ؿتًذٞذ َ ٣اتحبديه ٣اس٠پهب اص ػهبٔ 2990تهبَٜ١ٟ
ثيؾ اص يٍ ٚيٗيبسد يه١س ٠ثهٟٚ ٣طًه ٣يهًهبص اختلهبف داد ٢دس حهبٖي َه ٣دػهتب٠سد چٟهذاٞي
ٞذاؿت ٣اػت .ثٛ٤ ٣ي ٝاؾتجبس ثشخي ػيبػت اتحبدي ٣اس٠پب دس ٟٚطً ٣سا "ؿُؼت پش ٤ضيٟه "٣يهب
ػيبػت "اٞض٠ا حيشت آٞيض" يٗٛذاد ٚي َٟٟهذ  .دس ٚزٛه١ؼ دس اسصيهبثي د ٠ديهذْبٚ ٢تًبثهٕ
ن١و ٚيت١اًٚ ٜبٚبت سػٛي ٞ ٠ػب٘ تلهٛيْ ٙيهش اتحبديه ٣سا دس ْهشٞ ٢٠خؼهت رهب داد
ُٖ ٝثٞ ٣ػش ٚي سػذ اػتذالٔ٤ب ْشٚ ٢٠خبٖم ت١اٞؼت ٣اػت ٚبٞؽ اص تهذ٠ي ٝيهٍ اػهتشاتظ
ٟٚؼز ٙاص ػ ١اتحبدي ٣دس يجبٔ ٟٚطً ٣يهًبص رٟه١ثي

ؿه١د"ٚ ( .هشاد -67 :2281

)66
دس تًؼي ٙثٟذ ديٓش اتحبدي ٣اس٠پب ث ٣اؾضب يذي ٠ ٙرذيذ تًؼهيٚ ٙهيؿه١د .ثشاػهبع
اي ٝتًؼي ٙثٟذ

ال اؿهبس ٢ؿهذ اؾضهب يهذيٚ ٙؿتًذٞهذ ايهٟٚ ٝطًه ٣اْشچه ٣دس
ٛ٤ب ٣َ ٣ٞ١ٓٞيج ا

ٛ٤ؼبيٓي اتحبدي ٣اس٠پب يشاس داسد ٖ٠ي ا١ٖ٠يت دسر ٣ا ٔ٠اتحبديٛٞ ٣يثبؿذ اٖجت ٣اؾضهب رذيهذ
اػتذالٔ ٚيَٟٟذ ََ ٣ـ١س٤ب ايٟٚ ٝطً ٣ا١ٖ٠يت سا٤جشد ثهشا اتحبديه ٣داسٞهذ " .ثه ٣ؾًيهذ٢
آٞذس يشٚبٖ١ل سئيغ ٚشَض تحًيًبت ارتٛبؾي ك١نيب اس٠پب ٚبيٕ ٞيؼت خه١د سا ثهب ٚـهُالت
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َـ١س٤ب َٛتش ت١ػؿ ٣يبنت ٣دسْيش َٟذ اٚب ٚيخ١ا٤ذ ١ٚضهؽ طئه١پٗيتيُي ٠

طئه ١ايتلهبد

خ١د سا دس ايَ ٝـ١س٤ب تحُيَٟ ٙذ٠ ( ".احذ ٚشَض خجش ) 88/9/29

ثب آ ٣ُٞثشسػي ًٞؾ ٞبت ١دس ٟٚطً ٣اص ١ٚض١ؼ ايًٚ ٝبٖ ٣خبسد اػت ٖ٠ي ثشسػي ربيٓهب٢
اٟٚيتي ٟٚطً ٣ثشا اتحبدي ٣اس٠پب ثهذ ٜ٠اؿهبس ٢ثه ٣نؿبٖيهت٤هب ٞهبت ١اُٚهب ٜپهزيش ٞيؼهت .ثؿهذ اص
نش٠پبؿي ؿ١س٠

َ ٣ٛ٤ـ١س٤ب ٟٚطً ٣ث ٣ؾض١يت ػبصٚب ٜاٟٚيت ُٛ٤ ٠بس اس٠پب دسآٚذٞهذ

اٚب ؾُٗٛشد اي ٝػبصٚب ٜدس ػبٔ٤ب ْزؿتٞ ٣ـبٚ ٜي د٤ذ َ ٣تبحيش آ ٜثش حٕ ٟٚبيـبت ٟٚطً٣ا
ٞبچيض ث١د ٢اػت.
عاليق حَصُ اقتصادي ٍ اًشطي اتحاديِ اسٍپا
تبٚي ٝاٟٚ ٝٚبثؽ اٞشط ٚ ٠ت١ٟؼ ػبص ٟٚبثؽ ٛ٥ٚتهشي ٝدقذقه ٣اتحبديه ٣اس٠پهب دس صٚيٟه ٣اٞهشط
ٚيثبؿذٚ" .ـُٕ اكٗي اتحبدي ٣اس٠پ ب سؿهذ ٠اثؼهتٓي ثه٠ ٣اسدات اٞهشط اػهت َه ٣دس حهذ٠د ػهبٔ
 9020ث 70 ٣دسكذ خ١ا٤ذ سػيذ .ثهٛ٤ ٣هي ٝتشتيهت ٠اسدات ٞههت اص  76دسكهذ تهب  90دسكهذ
٠اسدات ْبص اص  20دسكذ تب  70دسكذ صقبٔ ػ ّٟاص  10دسكذ تب ثيؾ اص  70دسكذ ٚهيت١اٞهذ
سؿذ داؿت ٣ثبؿذْٟ( .چبسُٞم )222 :2287
َـ١س٤ب ؿشيٍ اتحبدي ٣اس٠پب دس اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي  ٙ٤دس صٚيٟه ٣تهأٚي ٝاٞهشط ٤ ٠هٙ
تشاٞضيت آ ٜتأحيشْزاس ٚيثبؿٟذ .پيؾ ثيٟي ؿهذ ٢اػهت َه ٣ر٥ٛه١س آرسثبيزهب ٜثهب ثشخه١سداس اص
چب٤٢ب ٞهت آرس  -چهشاـٞ١ ْ -ـهٗي ٚ ٠ؿهبدْ ٜهبص ؿهب ٢دٞيهض ًٚهب٘ ا ٔ٠سا دس ٚيهبَ ٜـه١س٤ب
آػيب ٚشَض  ٠يهًبص حهع خ١ا٤ذ َشد .خط ٖٞ ٣ٖ١هت ثبَ -١تهٗهيغ -ريحهب ٜطشحهي سا٤جهشد
ثشا اتحبدي ٣اس٠پب  ٠آٚشيُب اػت َ٠ ٣اثؼتٓي دٖ٠ت٤ب اس٠پبيي ثٞ ٣هت س٠ػي ٣سا َب٤ؾ ٚيد٤هذ.
ؾال ٢٠ثش اي ٝخط ْٖ ٣ٖ١بص ثبَ -١تهٗيغ -اسصس ٙ٤ ٘٠ايذا٘ سا٤جشد ديٓش دس ر٥ت ٚتٟه١ؼ ػهبص
ٟٚبثؽ ْبص اس٠پب خ١ا٤ذ ث١دٛ٤ .چٟيٞ ٝجبيذ ًٞؾ َـ١س٤بيي ٚبٟٞذ اَ٠شايْ ٠ ٝشرؼهتب ٜسا دس اٞتًهبٔ
ٟٚبثؽ اٞشط س٠ػهيَ ٠ ٣ـه١س٤ب آػهيب ٚشَهض ثه ٣اس٠پهب ٞبديهذْ ٢شنهت .ثحهشا٤ٜهب ْهبص دس
ػبٔ٤ب اخيش ٚيب ٜس٠ػي ٠ ٣اَ٠شاي ٝث ٣ط١س آؿُبس ٚيضا ٜآػيت پزيش اتحبدي ٣اس٠پهب سا دس تهأٚيٝ
اٞشط ١ٚسد ٞيبص خ١د ٞـب ٜداد" .اتحبدي ٣اس٠پهب ثهب تبػهيغ يهٍ ٞػهب٘ ثهيٝاٖٗٗٛهي ٠ايؿهي ثهشا اداس٢
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خط١ب ٖٚ ٣ٖ١يت١اٞذ دس ٚؼئٖ١يت ٞػبست يب َٟتشٔ آ ٜػه٥ي ٙؿه١د .تؿ٥هذ اخيهش اتحبديه ٣اس٠پهب ثهشا
تأٚيٚ ٝهبٖي ٚهذسٞيضَ ٢هشد ٜخهط ٖٖ١ه ٣اَ٠هشاي ٝيهٍ ؿهش٠ؼ خه١ة ثهشا اتحبديه ٣اس٠پهب ثه١د "( .
) Popesco & Wilson 2009: 8

اص ٞػش ايتلبد

ٚجبدالت تزبس ٚيبَ ٜـ١س٤ب ؿشيٍ اتحبدي ٣اس٠پهب ثهب اؾضهب ايهٝ

اتحبدي ٣سؿذ يبثٕ ت١ر٥ي دس دْ ٣٤زؿت ٣داؿت ٣اػت  ٠ث ٣تذسيذ اتحبدي ٣اس٠پهب رهب س٠ػهي ٣سا
ث ٣ؾ١ٟا ٜؿشيٍ ا ٔ٠تزبس ايَ ٝـ١س٤ب ٚيْيشد .اٖجت ٣ثالس٠ع اص اي ٝيبؾذ ٢خهبسد ٚهيثبؿهذ.
ثش اػبع اطالؾهبت ٟٚتـهش ٢ؿهذ ٢ت١ػهط دپبستٛهب ٜتزهبست خهبسري َٛيؼهي ٜ١اس٠پهب دس ػهبٔ
 9008اَ٠ههشاي ٝثههب حزهه ٙتزههبس حههذ٠د ٚ 20يٗيههبسد يهه١س ٠ربيٓههب ٢ا ٠ ٔ٠دس ستجهه ٣ثؿههذ
ر٥ٛه١س آرسثبيزهب ٜثهب حزه ٙتزهبس حهذ٠د ٚ 29/6يٗيهبسد دالس دس ٚيهب ٜؿهشَب تزهبس
اتحبدي ٣اس٠پب يشاس داؿتٟذ .ثخؾ اؾػ٠ ٙاسدات اؾضب اتحبدي ٣اس٠پب اص ر١٥ٛس آرسثبيزهب ٜسا
ٞهت ْ ٠بص تـُيٕ ٚيد٤ذ .ث٣سقٚ ٙـُالت ػيبػي ٚيب ٜثالس٠ع  ٠اتحبدي ٣اس٠پب حزهَٗ ٙهي
ٚجبدالت تزبس نيٚبثي ٝدس ػبٔ  9008ثيؾ اص ٚ 22يٗيبسد ي١س ٠ث١د ٢اػت َه ٣ػه ٙ٥طهشنيٝ
تًشيجبا ٚؼب ٠ث١د ٢اػت كبدسات اتحبدي ٣اس٠پب ث ٣ايَ ٝـ١س ٚ 6/219يٗيهبسد يه١س٠ ٠ ٠اسدات
اص آٚ 6/079 ٜيٗيبسد ي١س ٠ث١د ٢اػت .دس ػبٔ 9006ػشٚبيْ ٣زاس ٚؼتًي ٙاتحبدي ٣اس٠پب دس
ايَ ٝـ١س ٚ 202يٗي ٜ١ي١س ٠ ٠ػشٚبيْ ٣زاس ٚؼتًي ٙثهالس٠ع دس َـه١س٤ب ؾضه ١اتحبديه٣
ٚ 222يٗي ٜ١ي١س ٠ث١د ٢اػت .حزٚ ٙجبدالت تزبس اتحبدي ٣اس٠پب ثب ْشرؼتبٖ١ٚ ٠ ٜذا٤ ٠هٙ
صيش ٚ 2يٗيبسد ي١س ٠ث١د ٢اػت .پبئيٝتشي ٝحزٚ ٙجبدالت تزبس ث ٣اسٟٚؼتب ٜاختلبف داسد َه٣
ٞضديٍ ث ٣يٍ ٚيٗيبسد ي١سٚ ٠يثبؿذ.
ث٣سق ٙسؿذ ْؼتشد ٢حزٚ ٙجبدالت ايتلبد ٚيب ٜد ٠طشل ١ٟ٤ص َـ١س٤ب ايهٟٚ ٝطًه٣
ربيٓبٛ٥ٚ ٢ي دس ٚيب ٜؿشَب اتحبدي ٣اس٠پب ٞذاسٞذ.
بخش سَم  :جايگاُ كشَسّاي ششيک دس سياست خاسجي سٍسيِ
س٠ػي ٣تضاس  ٠اتحبد رٛب٤يش ؿه١س ٠دس ٚزٛه١ؼ حهذ٠د  280ػهبٔ ثهش اَخهش ٟٚهبطى
َـ١س٤ب َٞ١ٟي ؿشيٍ اتحبدي ٣اس٠پهب دس " ٚـهبسَت ؿهشيي " تؼهٗط داؿهت ٣اٞهذ " .اٚهش٠ص٢
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س٠ػي ٣خ١د سا ٠اسث يبٞ١ٞي ؿه١س ٠ ٠رهبيٓضي ٝآٚ ٜهي داٞهذ" ( .انـهشد  ) 966 :2282اص
ٖحبظ طئ١پٗيتيُي ايٟٚ ٝطً ٣دس يٗٛش ٠س٠ػي ٣يهشاس ٚهيْيهشد  ٠اص ٖحهبظ اٟٚيتهي ٛ٤چٟهبًٞ ٜهؾ
حبيٕ سا ثشا س٠ػي ٣ثبص ٚيَٟذ .ؾال ٢٠ثش ايٞ ٝباٟٚي٤ب اي ٝح١ص ٢ركشانيبيي تبحيش نشا٠اٞي ثش
اٟٚيت داخٗي س٠ػهي ٣داسد ٚ ٠هيت١اٞهذ رشيهب٤ٜهب رهذايي طٗهت ٠ ٠اْهشا دس ٟٚهبطى ٚختٗهم
نذساػي ٜ١س٠ػي ٣سا تحشيٍ ٛٞبيذ .سيبثت س٠ػهي ٣ثهب يهذست٤هب ٟٚطًه٣ا  ٠ر٥هبٞي اص رٗٛه٣
اتحبدي ٣اس٠پب ثش ػش تؼٗط ثش ٟٚبثؽ اٞشط ٟٚطً ٣حبئض اٛ٤يهت اػهت  ٠ربيٓهب ٢ايهٟٚ ٝطًه ٣سا دس
ػيبػت٤ب اٟٚيتي  ٠ايتلبد س٠ػي ٣استًبء ٚيثخـذ.
اٛ٤يت ايٟٚ ٝطً ٣ثشا س٠ػي ٣ث ٣حذ اػت َ١ٛ٤ ٣اس ٢دس اػٟبد  ٠دَتهشي٤ٝهب اٟٚيهت
ٗٚي  ٠ػيبػت خبسري س٠ػي ٣ثؿذ اص نش٠پبؿي ؿه١س٠

ا١ٖ٠يهت اكهٗي ثهب َـه١س٤ب ٚؼهتًٕ

ٚـتشٌ اٖٟٛبنؽ ث١د ٢اػت؛ دس ػٟذ " ٚه ٘١٥ػيبػت خبسري نذساػي ٜ١س٠ػيَ "٣ه ٣دس تهبسيخ
 29ر١ال  9008ث ٣تل١يت سػهيذ س٠ػهي ٣ثهبس ديٓهش ثهش ايه١ٚ ٝضه١ؼ تبَيهذ ٛٞه١د َه" ٣
ْؼتشؽ ُٛ٤بس ٤ب د٠ربٞج ٠ ٣چٟذ ربٞجه ٣ثهب َـه١س٤ب ؾضه ١يهشاسداد ػهبصٚبَ ٜـه١س٤ب
ٚؼتًٕ ٚـتشٌ اٖٟٛهبنؽ ا١ٖ٠يهت اكهٗي ػيبػهت خهبسري س٠ػهيٚ ٣هيثبؿهذ  ٠ثهب ٤هش َهذا٘ اص
َـ١س٤ب ؾض ١ػبصٚبَ ٜـه١س٤ب ٚؼهتًٕ ٚـهتشٌ اٖٟٛهبنؽ س٠اثهط د٠ػهتب٣ٞا سا ثهش اػهبع
ثشاثش

ٟٚبنؽ ٚتًبثٕ احتشا٘  ٠ثهب دس ٞػهش ْهشنتٟٚ ٝهبنؽ يُهذيٓش تٟػهيٚ ٙهيَٟهذ .اص طشنهي ثهب

َـ١س٤بيي َ ٣دس اي ٝخل١ف ؾاليٞ ٣ـب ٜدٟ٤ذ س٠اثط ٚـتشٌ اػتشاتظيُي ثشيشاس ٚيَٟذ".
عاليق طئَپليتيکي ،اهٌيتي ٍ ًظاهي سٍسيِ
١ٚيؿيت ركشانيبيي س٠ػي ٣ث٣ٞ١ْ ٣ا اػت َ ٣ث ٣ط١س ٛ٤ضٚبٟٚ ٜهبنؽ  ٠ت٥ذيهذ سا ٚت١ره ٣ايهٝ
َـ١س ٚيٛٞبيذ " .س٠ػي ٣دس سيبثت ثب قشة ثهشا ٞهه١ر اػهتشاتظيٍ دس دسيهب ػهيب ٢يهًهبص دسيهب
ٚبصٞذساٟٚ ٠ ٜبطى داخٗي آػيب ٚشَض اص ثشتش طئ١پٗيتيُي ثشخ١سداس ٚهيثبؿهذ َه ٣ؿهي ٢١ثشتهش
ايبالت ٚتحذ ٢دس َبسائيت اس٠پب ػبحٗي دس ٚكشة  ٠چي ٝدس ٟ٤ذ٠چيٚ ٝيثبؿذٞ .هه١ر طئه١پٗيتيُي
ثٟٚ ٣بطى تبثؽ يذست٤ب ٚختٗم ت١ػط يذست٤ب خبسري ٚؿ١ٛالا َ١تهبٚ ٢هذت ثه١د ٠ ٢پيبٚهذ٤ب
ٚؿُ١ػي ثٛ٤ ٣شا ٢داسد)271 :2288 ٝ٤١َ( .
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يٗٛش ٠طئ١پٗيتيُي س٠ػي ٣َ ٣اػبػبا ٟٚطً ٣آػيب ٚشَض

يهًبص  ٠اس٠پب ؿشيي ٚيثبؿذ ثهش

ػش ح١صٞ ٢ه١ر س ٠ػي ٣دس ؿٛبٔ اتحبدي ٣اس٠پهب ٞ ٠هبت ١دس قهشة ايهشا ٜدس رٟه١ة ٟ٤ ٠هذ  ٠چهي ٝدس
ؿشو يشاس ْشنت ٣اػت"( .حؼي ٝپ١س ٚ ٠يشصايي پ١س )221 :2287
" آُٖؼههي آسثههبت١ل ٚههيْ١يههذ :ثههش اػههبع ثههب٠س سايههذ دس س٠ػههيَ ٣ـهه١س٤ب ٚؼههتًٕ
ٚـتشٌاٖٟٛبنؽ پ١ػت ٣خبسري س٠ػي ٣سا تـُيٕ ٚيدٟ٤ذ ٠ ٠غيهه ٣آ٥ٞهب حٛبيهت اص ٤ؼهت - ٣س٠ػهي- ٣
دس ثشاثش ت٥ذيذات  ٠خطشات خبسري ٞ ٠يض تضٛي ٝحجبت  ٠اٟٚيت آ ٜاػت .يْٟ١ي پشيٛهبَم ٞػشيه٣
پههشداص  ٠ػيبػههتٛذاس ثشرؼههت ٣س٠ػههي دس ٛ٤ههي ٝساثطههٚ ٣ؿتًههذ اػههت َههَ ٣ـهه١س٤ب ؾضهه ١ػههبصٚبٜ
َـ١س٤ب ٚؼتًٕ ٚـتشٌ اٖٟٛبنؽ ثبيذ ثب س٠ػيٓٛ٤ ٣شا ؿٞ١ذ  ٠س٠ػيٞ ٣يض دس ايٟٚ ٝطً ٣الص٘ اػهت تهب
اص يٍ ١ٚيؿيت اٞحلبس ثشخ١سداس ثبؿذ"َ( .يبٞي )79 :2286

"ثالس٠ع  ٠اَ٠شايٟٚ ٝبطى اػتشاتظيٍ حؼبػهي ثهشا س٠ػهيٚ ٣حؼه١ة ٚهيؿهٞ١ذ .ثهب
پي١ػت٥ٖ ٝؼتب ٜثٞ ٣هبت ١س٠ع٤هب اَٟه ٜ١ثهالس٠ع سا ٟٚطًه٣ا حبيهٕ دس ًٚبثهٕ ٞهبتٚ ١هيثيٟٟهذ.
اَ٠شايٞ ٝيض اص اٛ٤يت اػتشاتظيٍ ثشاثش ثشا س٠ػي ٣ثشخ١سداس اػت صيشا ٚذخٕ صٚيٟهي ثهشا
ر١ٟة قشثي س٠ػي ٣ث١د ٠ ٢اي ٣ُٟؿج ٣رضيشَ ٢شيٚ ٣ٛـشل ثش ػبحٕ ٚحذ٠د س٠ػهي ٣دس دسيهب
ػيبٚ ٢يثبؿذ) 221 :2288 ٝ٤١َ ( ".
اص طشني ٞه١ر قشة دس ْشرؼتب ٠ ٜر١٥ٛس آرسثبيزبٓٞ ٜشاٞي٤هب ٚؼهُ ١سا ٞؼهجت
ث ٣ؾٛى اػتشاتظيٍ ايَ ٝـ١س انضايؾ داد ٢اػت .ؾال ٢٠ثش اي ٝاًٞالة٤ب سٓٞي دس ْشرؼهتبٜ
 ٠اَ٠شايٟٚ ٝبنؽ اػتشاتظيٍ س٠ػي ٣دس ٟٚطًه ٣سا ثهب ت٥ذيهذ ١ٚارهَ ٣هشد " .اص ديهذْبٚ ٢حًًهيٝ
قشثي ٠ي١ؼ اًٞالة٤ب سٓٞي دس ْشرؼتب ٠ ٜاَ٠شاي ٝضشث ٣ثضسْي ثش ايتذاس س٠ػي٠ ٣اسد َشد
 ٠ايَ ٝـ١س سا ٚت١ر ٣ضؿم يذست ٞش٘ انضاس  ٠ايذئ١ٖ١طيُي خ١د دس يٗٛهش ٠ؿه١س ٠ػهبثى
ٛٞه١د .دس ٛ٤ههي ٝساػههتب س٠ػههي ٣تههالؽ ٚههيَٟههذ ؾههال ٢٠ثههش تً١يههت يههذست ٞػههبٚي ايتلههبد ٠
تُ١ٖ١ٟطيُي خ١د ؿبٖ١د٤٢ب يذست ٞش٘ خ١د سا ٞيض تً١يت ٛٞبيذٖ .زا دس ًٚبثهٕ ػهالح قهشة
يؿٟي تً١يت نشآيٟذ دَ١ٚشاتيضَ ٢شد ٜدس يٗٛش ٠ؿ١س ٠ػبثى ايهذ" ٢دَ١ٚشاػهي ٚؼهتًٕ" 1سا
طشح َشد َٚ ٣جتٟي ثش د ٠ؾٟلش َٗيذ اػت .ا ٔ٠اي ٣ُٟس٠ػي ٣يٍ َـ١س دَ١ٚشاتيٍ اػهت
. Sovereign Democracy
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اٚب اك ٔ١آٚ ٜجتٟي ثش اسصؽ٤ب  ٠تزشثيبت ٟٚحلش ث ٣نهشد تهبسيخي ايهَ ٝـه١س اػهت ٖ ٠ضٚ٠هي
ٞذاسد َ ٣ثب اػتبٞذاسد٤ب قشثي ػبصْبس ثبؿهذ؛ د ٘٠ايُٟه ٣دَ١ٚشاػهي آٚ ٜؼهتًٕ اص دخبٖهت ٠
ٞه١ر قشة اػت"َ( .يبٞي  )212 :2287ثب ت١ر ٣ثه ٣حضه١س دٖ٠هت٤هب ايتهذاسْشا دس ٟٚطًه٣
كذ٠س آٖ ١س٠ػي " دَ١ٚشاػي ٚؼهتًٕ " ضه ٝٛآُٞهٚ ٣ه١سد اػهتًجبٔ حبَٛهب ٜنؿٗهي يهشاس
خ١ا٤ذ ْشنت دس ؾي ٝحبٔ آٖٚ ١ـتشَي سا ثشا ًٚبثٗ ٣ثب اٞتًبد٤ب قشة ث٠ ٣يهظ ٢دس صٚيٟه٣
حً١و ثـش  ٠حُٛشاٞي خ١ة اسائٚ ٣يٛٞبيذَٟ" .تشٔ ايذ٤٢ب نؿبٖيت ػبصٚب٤ٜهب قيهش دٖ٠تهي
سػهب٤٣ٞههب ْش٤٠ههي  ٠قيههش ٢اٛ٤يههت صيههبد دس ايه ٝساػههتب داسد تههب دس آيٟههذ ٢اص ٠يهه١ؼ د٠ثههبس٢
اًٞالة٤ب سٓٞي دس يٗٛشٞ ٠ه١ر ايَ ٝـه١س رٗهْ١يش ؿه١دٖ .هزا س٠ػهي ٣ثه ٣دٞجهبٔ طشاحهي ٠
تً١يت َبٞبٔ٤ب  ٠ؿجُ٤٣ب ٚتؿذد ٞه١ر ٚيثبؿذ  ٠دس اي ٝساػتب ايذا٘ ث ٣ػشٚبيْ٣زاس ثهش س٠
سػب٤٣ٞب ْش٤٠ي ٞخجٓب ٜػبصٚب٤ٜب قيشدٖ٠تي ١ٚػؼهبت ٥ٞ ٠بد٤هب ؾٗٛهي ػهبيت٤هب
ايٟتشٞتي ْش٤٢٠ب ر١اٞب ٠ ٜقيش ٢دس ر١٥ٛس ٤ب ؿ١س ٠ػبثى َشد ٢اػت"ٛ٤( .ب)219:ٜ

عاليق سٍسيِ دس صهيٌِ اًشطي
س٠ػي ٣ؾال ٢٠ثش اي ٣ُٟاٖ٠ي ٝتٖ١يذ َٟٟذْ ٢بص ث ٣ؿٛبس ٚيس٠د دس ؾي ٝحبٔ ػيبػت٤هب
خ١د سا ث ٣ٞ١ْ ٣ا تٟػيَ ٙشد ٢اػت تب ثش ٟٚبثؽ اٞشط ٞ ٠يض خهط ٖٖ١ه ٣اٞتًهبٔ اٞهشط دس ٟٚطًه٣
تؼٗط داؿت ٣ثبؿذ .ايَ ٝـ١س ثب ت١ر ٣ث ٣صيشػهبخت٤هب ايتلهبد د٠س ٢ؿه١س٠

ثه٠ ٣يهظ ٢دس

ح١ص ٢اٞشط ػؿي ٚيَٟذ تب اص ايٚ ٝضيت ايتلبد ثشا ٟٚبنؽ دساصٚهذت خه١د دس ٟٚطًه ٣ث٥هش٢
ثشداس ٛٞبيذ .دس د٠س ٢ؿ١س٠

ت٥ٟب خط ٖ ٣ٖ١اٞتًبٔ ٞهت ر١٥ٛس آرسثبيزب ٜاص ٚؼهيش س٠ػهي٣

ؾج١س ٚيَشدٙ٤ .اَ ٜ١ٟس٠ػي ٣دس ثؼيبس اص خط١ب ٖ ٣ٖ١اٞتًبٔ اٞشط ٟٚطً ٣ػ٥بٚذاس اكهٗي ثه٣
ؿٛبس ٚيس٠د .ؾُٗٛشد س٠ػي ٣دس ػبٔ٤ب ْزؿت ٣حبَي اص آ ٜث١د ٣َ ٢ايهَ ٝـه١س يلهذ داسد
اص اٞشط ث ٣ؾ١ٟا ٜيٍ اثشاص ػيبػي دس ًٚبثٕ يذست٤ب ٟٚطً٣ا  ٠ر٥بٞي اػتهبدٛٞ ٢بيذ.
ثشخي تحٗيٗٓشاٚ ٜبٟٞذ دٚيتهش تهشٞي ٝاػهتذالٔ ٚهيَٟٟهذ " :ايهذاٚبت س٠ػهي ٣دس تؿٗيهى
تح١يٕ ْبص ث ٣اَ٠شاي ٣ٞ ٝث ٣خبطش ٚالحػبت طئ١پٗيتيُي َ ٣ثؼيبس دس قشة ثذا ٜاؾتًبد داسٞذ
ثُٗ ٣ث ٣خبطش ٚحبػجبت تزبس اػت  ٠نشاتش اص  ٣ٛ٤ث ٣خبطش ثه ٣حهذاَخش سػهبٞذ ٜػه١د اػهت.
آٞچ ٣َ ٣ثؼيبس اص خبسري٤ب ث ٣ؾ١ٟا ٜتالؽ خٞ١ؼشداَ ٣ٞشٗٚي ٝثشا نـشدْٗ ٜه ١اَ٠هشايٝ
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ٚؼههتًٕ  ٠داسا ْشايـههبت دَ١ٚشاتيههٍ دس ٞػههش ٚههيْيشٞههذ ؾٛههذتبا تالؿههي ٚ١ٞيذاٞههٞ ٠ ٣ؼههجتبا
ثيقشضب ٣ٞثشا ٚزج١س َشد ٜاَ٠شاي ٝث١د تب ييٛت ثيـتش سا ثشا ٟٚبثؿي َ ٣اػتهبدٚ ٢يَٟهذ
ثپشداصد") Trenin 2008: 18( .
دس ًٚبثٕ اي ٝاػهتذالٔ٤هب تهٍ ثؿهذ

ْش٤٠هي ديٓهش ٚز١ٛؾه ٣ؾ١اٚهٕ سا٤جهشد ٠

ايتلبد سا دس تحٗيٕ خ١د دس ١ٚسد ػيبػهت٤هب اٞهشط س٠ػهي ٣دس ٟٚطًهٚ ٣ه١سد تأَيهذ يهشاس
ٚي دٟ٤ذ .دس ٚطبٖؿ ٣ربٚؿي َ ٣ساثهشت السػه ٝاص آطاٞهغ تحًيًهبت دنهبؾي ػه١ئذ اٞزهب٘ داد٢
آٚذ ٢اػت ":دس ثيؾ اص ٞيٛي اص ح١ادث دس ؾشض ٣ػ١خت س٠ػي ٣دس ثي ٝػهبٔ٤هب  2992تهب
ا٠ايههٕ ٚ 9006الحػههبت ػيبػههي تههب حههذ ًٞههؾ داؿ هت ٣اػههت .دس ػيبػههت اٞههشط س٠ػههي٣
آٞيض٤٢ب ػيبػي ايتلبد ًٞؾ ثؼضايي داسد .س٠ػي ٣ثب ت١ر ٣ث ٣ا١ٖ٠يت٤ب اػتشاتظيُي خ١د
دس ٟٚطً ٣يلذ داسد ٞه١ر خ١د سا ثش دٖ٠ت٤ب ٚؼتًٕ ٚـتشٌ اٖٟٛهبنؽ حههع ٛٞبيهذ  ٠ػيبػهت
اٞشط آ ٜيُي اص اثضاس ١ٚسد اػتهبد ٢ثذيٟٚ ٝػ١س اػت") Larsson 2006: 5 ( .

ششايط بعذ اص جٌگ سٍسيِ با گشجستاى
ًٚبثٗٞ ٣ػبٚي س٠ػي ٣ثب ْشرؼتب ٜض ٝٛآ١ٚ ٣ُٞرت ٤شاع َـ١س٤ب ٟٚطًه ٣ؿهذ ايهٝ
تل١س سا ايزبد َشد َ ٣س٠ػي ٣ثشا دػتيبثي ث ٣ا٤ذال اػتشاتظيٍ خه١د ثهبس ديٓهش ثه ٣پهبسادايٙ
يذست ٞػبٚي ثبصْـت ٣اػت .ثؼيبس اص تحٗيٗٓشا ٜقشثي تبَيذ ٚيَشدٞهذ َه ٣س٠ػهي ٣ثه ٣دٞجهبٔ
احيب اٚپشاط١س س٠ػي ٣تضاس اػت  ٠دس اي ٝسا ٢اص ثَ ٣بسْيش ٞيشٞ ٠ػبٚي اثبيي ٞهذاسد .دس
ٚز١ٛؼ حٞ ٣ٗٛػبٚي ثهْ ٣شرؼهتب ٠ ٜتهالؽ٤هب ثؿهذ ثهشا رهذا َهشد ٜا٠ػهتيب رٟه١ثي ٠
آثخبصيب اص ْشرؼتب٠ ٜر ٣٥س٠ػي ٣سا ٞضد انُبس ؾٚ١ٛي ر٥ب ٜتضؿيم َهشد .ثهب ايه ٝحهبٔ آحهبس
ٚخجت اػتشاتظيُي  ٙ٤ثشا ٚؼُ ١داؿت.
٠اَٟؾ َـ١س٤ب ؿشيٍ اتحبدي ٣اس٠پب دس اثتُبس " ٚـبسَت ؿشيي " ث ٣ػ ٣دػت ٣يبثهٕ
تًؼي ٙاػت:
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دػت ٣اَ ٔ٠ـ١س٤بيي ٤ؼتٟذ َٛ٤ ٣چٟب ٜتٛبيٕ داسٞهذ اص ٞهه١ر س٠ػهي ٣خهبسد ؿهذ ٠ ٢ثه٣
ػبختبس٤ب ي١س -٠آتالٞتيُي ٚبٟٞذ ٞبت ٠ ١اتحبدي ٣اس٠پب ثپيٞ١ذٞذ٠ .ضؿيت اَ٠شايْ ٠ ٝشرؼهتبٜ
اص ثؼيبس ر٥بت ثب يُذيٓش ٚتهب٠ت اػت ٖ٠ي دس ٤ذل خهش٠د اص ٞهه١ر س٠ػهي ٠ ٣پي١ػهت ٝثه٣
قشة ثب يُذيٓش ٚـتشٌ ٤ؼتٟذ.
دس ٚز١ٛؼ س٠اثط س٠ػي ٣ثب ْشرؼتب ٜاص صٚب ٜنش٠پبؿي اتحبد رٛب٤يش ؿه١س ٠ضهؿيم
ث١دٚ .ـُالت ٚشث١ب ث ٣دٟٚ ٠طً ٣ا٠ػتيب ر١ٟثي  ٠آثخبصيب اص ٛ٤ب ٜصٚهب ٜاػهتًالٔ ْشرؼهتبٜ
ثش س٠اثط دَ ٠ـ١س ػبي ٣انُٟذ ٢ث١د .اًٞالة سص دس ْشرؼتب ٠ ٜسَ ٠بس آٚهذ ٜدٖ٠تهي َه ٣ثه٣
ؿذت طشنذاس قشة ث١د ٚـُالت س٠اثط سا انضايؾ داد .ايٚ ٝـُالت دس َٟبس ؾاليى اٟٚيتهي ٠
ايتلبد س٠ػيٟٚ ٣زش ث ٣ر ّٟآْ١ػت  9008س٠ػي ٣ثهب ْشرؼهتب ٜؿهذٚ .هزاَشات پهبسيغ
تكييش دس ٠ضؿيت ٞذاد .ث ٣سػٛيت ؿٟبخت ٝد ٠ر١٥ٛس خ١د خ١اٞذْ ٢شرؼتب ٜت١ػط س٠ػهي٣
اص يٍ ػ ٠ ١تبَيذ ايبالت ٚتحذ ٢ثش حٛبيت اص دٖ٠ت نؿٗي ْشرؼتب ٜاص ػ ١ديٓش ثحهشا ٜدس
س٠اثط س٠ػيْ -٣شرؼتب ٜسا پيچيذ٢تش َشد ٢اػت.
اَ٠شايٞ ٝيض دس رشيب ٜر ّٟس٠ػيْ ٠ ٣شرؼتب ٜيبطؿب ٣ٞحٛالت س٠ػهي ٣سا ٚحُهَ ٘١هشد ٠
اص دٖ٠ت ػبَبؿ١يٗي حٛبيت ١ٛٞد .نش٠ؽ ػالح ث ٣ييٛت اسصا ٜثهْ ٣شرؼهتب ٜاخهتالٔ دس حشَهت
ٞبْ٠ب ٜدسيب ػيب ٢س٠ػي ٣اص ر ٣ٗٛايذاٚبت ضذ س٠ػهي دٖ٠هت اَ٠هشاي ٝدس آًٚ ٜطهؽ صٚهبٞي ثه١د.
چٟذ ٚب ٢ثؿذ اص آ ٜدس دػبٚجش ٟٚ 9008بيـبت س٠ػي ٠ ٣اَ٠شاي ٝثش ػش ث٥ب ْبص ٚلهشني اَ٠هشايٝ
٠اَٟؾ ايبالت ٚتحذ ٠ ٢اتحبدي ٣اس٠پب سا ثٛ٤ ٣شا ٢داؿت) Tardieu 2009: 10 ( .

اص ٖحبظ ايتلبد دس ٚز١ٛؼ س٠اثط ٚؼُ – ١تهٗيغ دس حبٔ سؿهذ ٚهيثبؿهذ ٤هش چٟهذ
تهٗيغ ث ٣دٞجبٔ َب٤ؾ ٚجبدالت تزبس خ١د ثب ٚؼُ ١ث١د ٢اػت .ث٣سق ٙتحشي٠ ٙاسدات ؿهشاة
ْشرؼتب ٜت١ػط س٠ػهي ٣اص ػهبٔ ٚ 9006ؼهُ ١پٟزٛهي ٝؿهشيٍ تزهبس تهٗهيغ ٚحؼه١ة
ٚيؿ١د .حزَٗ ٙي تزبست ٚيب ٜدَ ٠ـ١س دس ػبٔ  9008ث ٣حذ٠د ٚ 179يٗيه ٜ١دالس سػهيذ
َ ٣ػ ٙ٥س٠ػيٚ 120 ٣يٗي ٜ١دالس  ٠ػْ ٙ٥شرؼتبٚ 28/2 ٜيٗي ٜ١دالس ث١د َ ٣تًشيجبا ثٚ ٣يهضاٜ
ػبٔ ٚ 9007يثبؿذ .ػشٚبيْ ٣زاس ٤ب س٠ػي ٣دس ْشرؼهتب ٜؾٛهذتبا دس ثخهؾ٤هب اٞهشط
ٚبٖي  ٠استجبطبت ٚهيثبؿهذ ".ايه٠ ٝايؿيهت َه ٣حهذ٠د ٤ 910هضاس ْشرهي دس س٠ػهي ٣صٞهذْي
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ٚيَٟٟذ دس ٥ٞبيت ٚؼُ ٠ ١تهٗيغ سا ٚزج١س ث ٣حهع َبٞبٔ٤ب ْهتٓ ١ثب يُهذيٓش ٚهيٛٞبيٟهذ.
ثٟبثشاي ٝاستجبب ٚيب ٜدَ ٠ـ١س حتي ثش خالل ٚيٕ ْشرؼتب ٜتً١يت خ١ا٤ذ ؿهذ"Ibid: 11-( .

) 12
س٠اثط اَ٠شاي ٠ ٝس٠ػي ٙ٤ ٣ث٣سق ٙتٟؾ٤ب ١ٚر١د چٟهذا٠ ٜخهيٞ ٙيؼهتًٚ .بٚهبت د٠
َـ١س دس ا ٔ٠اَتجش ٚ 9008ؿب٤ذ 2997 ٢دس صٚيٟه ٣د٠ػهتي ُٛ٤هبس ٚ ٠ـهبسَت سا ثهشا
 20ػبٔ ديٓش تٛذيذ َشدٞذ .دٖ٠هت س٠ػهي ٣ثؿهذ اص اًٞهالة ٞهبسٞزي دس اَ٠هشاي ٝػهؿي َهشد
ت١اصٞي دس س٠اثط خ١د ثب ْش٤٢٠ب ٚختٗم ػيبػي دس ايَ ٝـه١س ايزهبد ٛٞبيٟهذ .حزه ٙس٠اثهط
تزبس اَ٠شاي ٠ ٝس٠ػي ٣دس ػبٔ  9008ثبٖف ثهش حهذ٠د ٚ 20يٗيهبسد دالس ثه١د َه ٣اص ٚزٛه١ؼ
تزبست اَ٠شاي ٝثب َـ١س٤ب آػيبيي ثيـهتش اػهتٚ .ؼهُ ١ثهب رهزة ٞضديهٍ ثه ٣يهٍ چ٥هبس٘
كبدسات ػالح اَ٠شاي ٝستج ٣ا ٔ٠سا دس اي ٝصٚي ٣ٟداسد .اص طشنهي دَ ٠ـه١س دس دسيهب ػهيب ٢ثهب
يُذيٓش ُٛ٤بس ٚيَٟٟذ  ٠ثب يُذيٓش سصٚبيؾ٤ب دسيبيي ثشْضاس ٚيٛٞبيٟذ.
ْش ٢٠د ٘٠ر١٥ٛس آرسثبيزب ٠ ٜاسٟٚؼتبٚ ٜيثبؿٟذ َ ٣ػهؿي َهشد٢اٞهذ ثؿهذ اص رٟهّ
ْشرؼتب ٜػيبػت٤ب ١ٚاص٣ٞا خ١د سا دس يجبٔ س٠ػهي ٠ ٣قهشة حههع ٛٞبيٟهذ٤ .هش دَ ٠ـه١س
ؾضٚ ١ـبسَت ثشا كٗح ٚيثبؿٟذ  ٠دس سصٚبيؾ٤ب ٞبت ١ؿشَت ٚهيَٟٟهذ اٖجته ٣ثهذ ٜ٠آُٞه٣
يلذ داؿت ٣ثبؿٟذ ث ٣آ ٜثپيٞ١ذٞذ.
ػيبػت ايش٠اٚ ٜتُي ثش ٚـبسَت ُٛ٤ ٠بس ْؼتشد ٢ثب س٠ػهي ٣اػهت .ػيبػهت ٟٚهض٠
َشد ٜاسٟٚؼتب ٜاص ػ ١تشَي ٠ ٣ر٥ٛه١س آرسثبيزهب ٜاص ػهبٔ  2992دس اٞتخهبة س٠ػهي ٣ثه٣
ؾ١ٟاٚ ٜتحذ اكٗي ايَ ٝـ١س تبحيش ْزاس ث١د ٢اػت .ايش٠اٚ ٜيضثب ٜيُي اص ثضسْتشي ٝپبيٓب٤٢هب
ٞػبٚي س٠ػي ٣دس خبسد آَ ٜـ١س اػت .ايَ ٝـ١س ٛ٤چٟي ٝؾض ١ػبصٚبٚ ٜؿب٤ذ ٢اٟٚيت رٛؿهي
اػت َ ٣تحت ٞػهبست س٠ػهي ٣ؿهُٕ ْشنته ٣اػهت .حزه ٙس٠اثهط تزهبس دَ ٠ـه١س دس ػهبٔ
 9008ثبٖف ثش ٚ 900يٗي ٜ١دالس ث١د .س٠ػهي ٣تهبَ ٜ١ٟحهذ٠د يهٍ ٚيٗيهبسد دالس دس اسٟٚؼهتبٜ
ػشٚبيْ٣زاس َشد ٢اػت.
اسٟٚؼتب ٜؾال ٢٠ثش س٠ػي ٣ثهْ ٣شرؼهتب٤ ٜه٠ ٙاثؼهتٓي صيهبد داسد صيهشا  80دسكهذ اص
تشاٞضيت تزبست خبسري آ ٜاص طشيى ايَ ٝـ١س اٞزب٘ ٚهيؿه١د .دس رشيهب ٜرٟهّ ْشرؼهتبٜ
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دٖ٠ت اسٟٚؼهتب ٜػهؿي َهشد ١ٚضهؽ ٚته١اصٞي سا اتخهبر ٛٞبيهذ .اسٟٚؼهتب ٜضه ٝٛػهشصٞؾ ايهذا٘
ْشرؼتب ٜدس ح ٣ٗٛث ٣ا٠ػتيب ر١ٟثي ايذا٘ ٞػبٚي س٠ػي ٣سا ١ٚ ٙ٤سد اٞتًبد يشاس داد .ؾهال ٢٠ثهش
اي ٝاص ؿٟبػبيي اػتًالٔ د ٠ر١٥ٛس خ١د خ١اٞذْ ٢شرؼتب ٜخ١دداس ١ٛٞد.
ر١٥ٛس آرسثبيزب ٜدس رشيب ٜرْ ّٟشرؼتب ٜػيبػت ٚحتبطب٣ٞا سا اتخبر ٛٞه١د .د٠
َـ١س س٠ػي ٠ ٣آرسثبيزب ٜداسا يشاسداد ٚـبسَت اػتشاتظيٍ ٚيثبؿٟذٚ .شَض ساداس ْبثهبال دس
ر١٥ٛس آرسثبيزب ٜدس اربس ٢س٠ػي ٣اػت؛ ٛ٤چٟي ٝدَ ٠ـ١س سصٚبيؾ٤ب ٚـتشَي سا ٞيهض دس
دسيب خضس ثشْضاس ٚيَٟٟذ .حز ٙس٠اثط تزبس ٚيب ٜدَ ٠ـ١س دس ػهبٔ  9008ثهبٖف ثهش 9/2
ٚيٗيبسد دالس ث١د.
اص طشني ر ّٟس٠ػي ٣ثب ْشرؼتب ٜتكييش ؾٛذ٢ا دس س٠اثط د ٠ربٞجٚ ٣ؼُ ١ثهب ايهش٠ا٠ ٜ
ثبَ ١ايزبد ُٞشد ٢اٚب تأحيش آ ٜثش ٟٚبصؾٞ ٣بْ١س -١ٞيش ٢ثهبـ يبثهٕ ت١ره ٣اػهت .ثهب ٚيهبٞزيٓش
س٠ػي ٣ػشَيؼيب ٠ ٜؾٗي ال سؤػب ر١٥ٛس اسٟٚؼهتب ٠ ٜر٥ٛه١س آرسثبيزهب ٜدس تهبسيخ د٘٠
١ٞاٚجش  9008دس ٚؼُ ١ثب يُذيٓش ٚاليبت َشدٞذ .اٖجت ٣ثشخي تحٗيٗٓشاٚ ٜؿتًذٞهذ ايه ٝاثتُهبس
س٠ػي ٣ثب ٤ذل َٟذ َشدٚ ٜزاَشات كٗح ٚ ٠حهشَ ٘٠هشد ٜثهبصيٓشا ٜنهشا ٟٚطًه٣ا اص نشايٟهذ
كٗح اٞزب٘ ٚيؿ١د.
دػت ٣ػ ٘١ؿبَ ٕٚـ١س٤ب ٖ١ٚذا ٠ ٠ثالس٠ع ٚيؿ١د َ ٣تكييش ر٥ت دس ١ٚاضؽ آ٥ٞب
ثؿذ اص رْ ّٟشرؼتبٚ ٜحؼ١ع اػت .دس ٠ايؽ ٖ١ٚذا ٠ث ٣س٠ػيٞ ٣ضديٍتش ْشديهذ دس حهبٖي
َ ٣ثالس٠ع اص آ ٜنبكْٗ ٣شنت .س٠اثط س٠ػيٖ١ٚ - ٣ذا ٠اص  2999ث ٣دٖيٕ حٛبيت س٠ػهي ٣اص
ر١٥ٛس خ١د خ١اٞذ ٢تش اٞؼٟيؼتشيب قيهش د٠ػهتب ٣ٞثه١د ٢اػهت .تهالؽ دس ر٥هت تأػهيغ ْه١ا٘
حبَي اص ػيبػت قشةٚ -ح١س َيـي١ٟل دس ػبٔ٤ب ْزؿتٚ ٣يثبؿذ .دس ػبٔ  9002س٠ػهي٣
طشحي سا ١ٚػ ٘١ث ٣طشح َ١صاٌ ثٖ١ٚ ٣ذا ٠پيـ٥ٟبد َشد َ ٣ثش اػبع آ ٜيٍ ٞػب٘ َٟهذسأ
ثشا ٖ١ٚذا ٠پيؾ ثيٟي ؿذ ٢ث١د َ ٣س٠ػي ٙ٤ ٣ث ٣ؾ١ٟا ٜضب ٝٚثش آٞ ٜػبست داؿهت٠ .اسٞ٠هيٝ
سئيغ ر١٥ٛس ٖ١ٚذا ٠اص اٚضب اي ٝطشح خ١دداس َشد  ٠ث ٣دٞجبٔ آ ٜس٠اثط ثهي ٝدَ ٠ـه١س
تيش ٢ؿذ .س٠اثط دَ ٠ـ١س ث ٣تذسيذ اص ا٠اخش  9007ث٥ج١د يبنهت" .س٠ػهي ٣دس ٚهبٚ ٢ه9008 ٣
اؾال٘ َشد دس ك١ستي َٖ١ٚ ٣ذا ٠اص پي١ػت ٝثٞ ٣بت ١كشل ٞػش َٟهذ  ٠اص ْه١ا٘ نبكهْٗ ٣يهشد
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تٛبٚيت اسضي آ ٜسا تضٛي ٝخ١ا٤ذ َشد .دس پبيبٛ٤ ٜبٚ ٜبَ ٢يـهي١ٟل يهبٞ١ٞي سا ثه ٣تله١يت
سػبٞذ َ ٣ايَ ٝـ١س سا اص پي١ػت ٝث ٣اتحبدي٤٣ب ٞػبٚي ٟٚهؽ ٚهيَٟهذ دس ؾهي ٝحهبٔ ٠الديٛيهش
٠اسٞ٠ههي ٝسئههيغ ر٥ٛهه١س ٖ١ٚههذا ٠اص ؿههشَت دس ٞـؼههت ػههشاْ ٜهه١ا٘ دس رهه١ال 9008
خ١دداس َشد) Tardieu 2009: 19-20( ".
١ٚاضؽ ثالس٠ع ٞيض دس رشيب ٜرْ ّٟشرؼتب١ٚ ٜرهت ؿهٓهتي ثؼهيبس اص تحٗيٗٓهشاٜ
ْشديذ .ثالس٠ع ٞضديُتشيٚ ٝتحذ س٠ػي ٣دس نضب ثؿذ اص ؿ١س ٠ث١د ٢اػتٚ .يٟؼٍ ٚ ٠ؼهُ١
اص ػبٔ  2996پيٓيش تـُيٕ يٍ دٖ٠ت ٠احذ ث١د ٢اٞذ َه ٣ايه ٝسٞ٠هذ ثه ٣خهبطش اختالنهبت د٠
طشل ثش ػش س٤جش َـ١س ٚتحذ آتي ط١الٞي ؿذ ٢اػت .دَ ٠ـه١س ُٛ٤هبس ٞػهبٚي ٞضديُهي
ثب يُذيٓش داسٞذ  ٠دس طشح٤ب ٚـتشٌ ٞػبٚي ٚختٗهي ثب ُٛ٤ ٙ٤بس ٚيَٟٟذ .حزه ٙس٠اثهط
تزبس نيٚبثي ٝدس ػبٔ  9008ثيؾ اص ٚ 22يٗيبسد دالس ثه١د ٢اػهت .ثهذي ٝتشتيهت س٠ػهي ٣ثهب
حذ٠د ٞيٛي اص حز َٕ ٙتزبست ثالس٠ع ربيٓبٛ٥ٚ ٢ي دس ايتلبد آَ ٜـ١س داسد.
اٖ٠ي ٝرشي ٣اختالنبت ثي ٝدَ ٠ـ١س دس ػبٔ 9006صد ٢ؿذ .صٚبٞي َ ٣س٠ػي ٣ثهب حهزل
يبساْ ٣ٞبص ٚشد٘ ًٚ ٠بٚبت ثالس٠ع سا دچبس حيشت َشد .ثالس٠ع دس رشيب ٜرٟهّ ْشرؼهتبٜ
ثؿذ اص يٍ ػُ١ت ٞؼجتبا ط١الٞي اؾال٘ َشد َ ٣س٠ػهي ٣غهب٤شاا اٞتخهبة ديٓهش دس ْشرؼهتبٜ
ٞذاؿت ٣اػت اٚب اػتًالٔ د ٠ر١٥ٛس خ١د خ١اٞذْ ٢شرؼتب ٜسا  ٙ٤ث ٣سػهٛيت ٞـهٟبخت ايهٝ
٠اَٟؾ ٚيٟؼٍ اص طشل اتحبدي ٣اس٠پب ثيپبػخ ٛٞبٞذ  ٠دس تهبسيخ  22اَتجهش  9008ثشَ٠ؼهٕ
ٚحذ٠ديت س٠اديذ ثشا ٞ 22هش اص س٤جهشا ٜثهالس٠ع اصرٗٛهَ١ٖ ٣بؿه ١ُٟسا ٖكهَ ١هشد .ثهٞ ٣ػهش
ٚيسػذ ثالس٠ع يلذ داسد ثب ٚت١ٟؼ ػبخت ٝؿشَب خ١د دس ؾي ٝحبٔ ٚؼُ ١سا ٚزج١س ث ٣دادٜ
اٚتيبص دس صٚي ٣ٟييٛت ْبص ٛٞبيذ .ثب اي ٝحبٔ ثب ت١ر ٣ث ٣پيـي ٣ٟنشٟٓ٤ي  ٠تهبسيخي ٠ ٠اثؼهتٓي د٠
طشل ث ٣يُذيٓش ثٞ ٣ػش ٚي سػذ س٠ػي ٠ ٣ثالس٠ع ثبس ديٓش ثه ٣س٠اثهط اػهتشاتظيٍ خه١د ثهبص
خ١اٟ٤ذ ْـت.
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بخش چْاسم  :تأثيشات ابتکاس " هشاسكت ششقي " برش سٍابرط اتحاديرِ اسٍپرا برا
سٍسيِ
س٠اثط اتحبدي ٣اس٠پب  ٠س٠ػي ٣دس د٠س ٢ثؿذ اص نش٠پبؿي اتحبد رٛب٤يش ؿ١س ٠داسا نشاص
ٞ ٠ـيت ث١د ٢اػتٛ٥ٚ .تشي ٝػٟذ اٚضب ؿذٚ ٢يب ٜد ٠طهشل يهشاسداد "ٚـهبسَت ُٛ٤ ٠هبس "
ث١د َ ٣دس ػبٔ  2997ث ٣اٚضبء سػهيذ  ٠دس ػهبٔ ٗ٥ٚ 9007هت آًٟٚ ٜضهي ْشديهذ  ٠اص آٜ
صٚههب ٜتههبَٚ ٜ١ٟههزاَشات ر٥ههت تٛذيههذ يههشاسداد ٚههزَ١س ثههٞ ٣تيزههٞ ٣شػههيذ٢

اػههت( .

 " ) Samakhvalov 2007: 7س٠ػي ٣دس اػتشاتظ ٚيهبٚ ٜهذت خه١د دس ػهبٔ  2999ت١ره٣
اٞذَي ث ٣اسصؽ٤ب ٟ٤ ٠زبس٤ب ٚؿط١ل داؿت ٠ ٣تبَيذ داؿت ت١ػهؿٚ ٣ـهبسَت ثهب اتحبديه ٣اس٠پهب
ثبيذ ث ٣تحُيًٞ ٙؾ آ ٜث ٣ؾ١ٟا ٜيذست اكٗي دس ؿُٕ داد ٜثهٞ ٣ػهب٘ رذيهذ س٠اثهط ػيبػهي ٠
ايتلبد دس ٟٚطًَ ٣ـ١س٤ب ٚؼتًٕ ٚـتشٌ اٖٟٛبنؽ َٛٞ ٍٛبيذ .اي ٝثيبٞي ٣حهبَي اص انهضايؾ
اخههتالل ٚيههب ٜس٠يُههشد ٟ٤زههبس اتحبديهه ٣اس٠پههب  ٠س٠يُههشد يههذست ٚحهه١س س٠ػههي ٣ثهه١د"( .

) Samakhvalov 2007: 7
ثٞ ٣ػش ٚيسػذ اختالنبت ٚيب ٜاتحبدي ٣اس٠پب  ٠س٠ػي ٣اص ا٠اخش ػبٔ  9002دس د٠س ٢د٘٠
سيبػت ر١٥ٛس پ١تي ٝآؿُبس ؿهذ" .س٤جهشاَ ٜهشٗٚيَ ٝه ٣اص تهذا ٘٠ػيبػهت٤هب قهشة دس
تضؿيم ١ٚيؿيت طئ١پٗيتيُي ايَ ٝـه١س ٞبخشػهٟذ ث١دٞهذ ثهب اتخهبر ػيبػهت خهبسري  ٠اٟٚيتهي
ًٚتذسا٣ٞتش  ٠تأَيذ ثش ١٤يت  ٠ػيبػت ٚؼتًٕ ٚؼيش خ١د سا اص قشة رذا َشدٞهذ .دس ايه ٝد٠س٢
ْهتٛب ٜاػتخٟبء ْشايهي دس ػيبػهت خهبسري س٠ػهي ٣دس س٠اثهط ثهب اتحبديه ٣اس٠پهب ثشرؼهت٣تهش ٠
ؾلش١ٞيٟي دس س٠اثط آ٥ٞب آقبص ْشديذ .دس چهبسچ١ة ايه ٝس٠يُهشد س٠ػهي ٣خ١اػهتبس ثشخه١سد
خبف ٠ ٠يظ ٢اس٠پب ٞؼجت ث ٣ايَ ٝـ١س ث ٣دٖيٕ اٛ٤يت طئ١پٗيتيُي  ٠يهذست ٞػهبٚي  ٠ايتلهبد
آ ٜؿذ ٚ ٠ذؾي ث١د َ ٣ػيبػت اتحبدي ٣اس٠پب دس چهبسچ١ة ْهتٛهبٛ٤ ٜؼهبيٓي دس ًٚبثهٕ ايهٝ
َـ١س ٚتٟبػت ثب غشنيت  ٠ربيٓب ٢آٞ ٜيؼت .دس ًٚبثٕ قشة ٞيض ث ٣ػيبػت٤ب دٖ٠هت س٠ػهي٣
غٟي ٝاػت  ٠آ ٜسا دٖ٠تي ايتذاسْشا  ٠ثيـتش اٟٚيتي ٚيداٞذ َ٤ ٣ذل آَٟ ٜتهشٔ ثهش ػهبختبس٤ب
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ػيبػي ايتلبد  ٠اٟٚيتي داخٗي  ٠تً١يت ربيٓب ٢ايهَ ٝـه١س دس ؾشكه ٣ثهي ٝاٖٗٗٛهي اػهت".
(َيبٞي )229 :2287
اص طشني س٠يُشد اؾضب اتحبدي ٣اس٠پب دس ًٚبثهٕ س٠ػهي ٣يُؼهبٞ ٜجه١د ٢اػهت ٛ٤ ٠هيٝ
ٚؼبٖ١ٚ ٣رت ثشخ١سد٤ب ْضيٟـهي س٠ػهي ٣ثهب اؾضهب اتحبديه ٣اس٠پهب ؿهذ ٢اػهت " .ثؿضهي اص
دٖ٠ت٤ب ؾض ١اتحبدي ٣اس٠پب ؾاليٟٛذ ث ٣حهع يب ْؼتشؽ س٠اثط ١ٚر١د ثهب س٠ػهي٤ ٣ؼهتٟذ .دس
َٟبس ٠اثؼتٓي ث ٣اٞشط س٠ػي ٠ ٣ديٓش ؾاليى ايتلبد

آ٥ٞب ث ٣اي ٝثب٠س سػيذ٢اٞذ َ٤ ٣يچ يهٍ

اص ٚؼبئٕ  ٙ٥ٚر٥بٞي ثذ ٜ٠س٠ػي ٣حٕ ٞخ١ا٤ذ ؿذ ث٠ ٣يظ ٢آ٥ٞب َ ٣دس حيبب خٗ١ت س٠ػهي ٣سه
ٚي د٤ذ" ) Lang 2009: 43( .دس ًٚبثٕ " ثؿضي اص َـ١س٤ب اس٠پب ٚشَهض  ٠ؿهشيي َه٣
دس ػبٔ  9002ث ٣اتحبدي ٣اس٠پب پي١ػتٟذ يٍ س٠يُهشد ًٚبثٗه ٣ر١يبٞه ٣دس ًٚبثهٕ س٠ػهي ٣اتخهبر
َشد٢اٞذ؛ ث ٣ط١س ٥ٖ ٣ٞ١ٛٞؼتبٚ ٜزَشات اتحبدي ٣اس٠پب ثب س٠ػي ٣سا ثشا اٚضهب يهشاسداد رذيهذ
ٚـبسَت ُٛ٤ ٠بس ث ٣تأخيش ٚي اٞذاصد") Ibid: 45( .
ًتيجِ گيشي
اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي احشات ٚختٗهي سا ثش س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب خ١ا٤هذ داؿهت .دٖ٠هت
س٠ػي ٣دس ١ٚاضؽ ٚتهب٠تي َ ٣اؾال٘ َشدٞ ٢بسضبيتي ٞؼجي خه١د سا ٞؼهجت ثه ٣آ ٜاؾهال٘ داؿهت ٣اػهت" .
صٚبٞي َ ٣پيـ٥ٟبد ٚـبسَت ؿشيي دس ٚهي ٚ 9008طهشح ؿهذ ػهشْئي ال٠س٠ل ٠صيهش اٚه١س خبسره٣
س٠ػي٠ ٣اَٟؾ ٟٚهي ٞـب ٜداد  ٠اتحبدي ٣اس٠پب سا ٚت ٙ٥ثْ ٣ؼتشؽ ح١صٞ ٢ه١ر خه١د ثهٟٚ ٣هبطًي َهشد َه٣
ث ٣ط١س ػٟتي ٟٚبطى تحت ٞه١ر س٠ػي ٣ت١ػط ايهَ ٝـه١س دس ٞػهش ْشنتهٚ ٣هيؿه١د ".دٚيتهش ٚهذ٠دل
سئيغ ر١٥ٛس نذساػي ٜ١س٠ػي ٣ثؿذ اص ٞـؼت ػشا ٜاتحبديه ٣اس٠پهب -س٠ػهي ٣دس خبثبس٠نؼهٍ دس يهٍ
َٟهشاٞغ ٚطج١ؾبتي ْهتٚ ":ب تالؽ َشدي ٙخ١دٚب ٜسا ٚتًبؾذ َٟيَ ] ٙه ٣طهشح اتحبديه ٣اس٠پهب ثهي
ضشس اػت [ اٚب دس ٥ٞبيت ٞت١اٞؼتي ...ٙآٞچٚ ٣َ ٣ب سا ٓٞشاٚ ٜيَٟذ آ ٜاػت َ ٣دس ثشخهي َـه١س٤ب
تالؽ٤بيي ك١ست ٚيْيشد تب اص اي ٝػبختبس ث ٣ؾٟه١اٚ ٜـهبسَت ؾٗيه ٣س٠ػهي ٣ث٥هش٢ثهشداس ؿه١د".
() Haukkala 2009: 6
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ثشخي اص تحٗيٗٓشاٚ ٜؿتًذٞذ د ٠ؾٗت ثهشا سٞزهؾ ؿهذيذ س٠ػهيٞ ٣ؼهجت ثه ٣ايه ٝاثتُهبس
اتحبدي ٣اس٠پب ٚطشح اػت " :ا ٔ٠پهزيشؽ ثهالس٠ع ت١ػهط اتحبديه ٣اس٠پهب ٚهيت١اٞهذ ْؼهتشؽ
استجبطبت ٚيب ٜطشني ٝسا ثٛ٤ ٣شا ٢داؿت ٣ثبؿذ  ٠ايٚ ٝؼئٗ ٣ثٓٞ ٣شاٞهي ٚؼهُٞ ١ؼهجت ثه ٣تضهؿيم
س٠اثط خ١د ثب ثالس٠ع دا ٝٚخ١ا٤ذ صد؛ د ٘٠آ ٣ُٞتؿ٥ذ اتحبدي ٣اس٠پب ثشا تبٚيٚ ٝهبٖي ٚهذسٞيض٢
َشد ٜصيشػبخت٤ب ْبص اَ٠شاي ٝثذ ٜ٠حض١س س٠ػيٟٚ ٣زش ث ٣ايٓٞ ٝشاٞهي ؿهذ ٢اػهت َه٣
 ُٝٛٚاػت يذست س٠ػي ٣دس ر٥ت تهبحيش ْهزاس ثهش ػيبػهت اَ٠هشاي ٝسا تضهؿيم ٛٞبيهذ"( .
) Stewart 2009: 2-3
ثذي٥ي اػت حض١س اتحبدي ٣اس٠پب دس يٗٛهش ٠طئه١پٗيتيُي س٠ػهي١ٚ ٣رهت ٞبسضهبيتي ايهٝ
َـ١س ؿذ ٢اػت ) Mankoff 2009: 146 ( .اص ٓٞب ٢س٠ػي ٣قشة حتي ثؿذ اص ر ّٟس٠ػهي-٣
ْشرؼتب ٜاص ػيبػت خ١د ٚجٟي ثش پيـش ٠ث ٣ػٛت ؿشو ؾًهت ٞـهيٟي ُٞهشد ٢اػهت .دس ٠ايهؽ
ايذا٘ اس٠پب دس ٚؿشني اثتُبس ٚـبسَت ؿهشيي ثهب ٤هذل رهزة ػيبػهي  ٠ايتلهبد َـه١س٤ب
ٟٚطً ٣ك١ست ٚيْيشد  ٠ث١ٞ ٣ؾي ربد ٢كبل َ ٝؾض١يت َـ١س٤ب ٟٚطً ٣دس ٞبتٚ ١هيثبؿهذ.
" ٛٞبيؾ يذست  ٠ت١اٞ ٜػبٚي اخيش س٠ػي ٣دس ػشصٚي٤ٝهب ٛ٤ؼهبي ٣آؿهُبسا ؿهُبل ٚيهب ٜآٜ
دػت ٣اص اؾضب اتحبدي ٣اس٠پب َ ٣خ١اػتبس ػيبػت ت٥هبرٛيتهش دس يجهبٔ س٠ػهي٤ ٣ؼهتٟذ  ٠دػهت٣
ديٓههش َهه ٣تههشريح ٚههي دٟ٤ههذ ػيبػههت ُٛ٤ههبس ر١يبٞهه ٣سا دٞجههبٔ ٛٞبيٟههذ انههضايؾ داد"( .
) Bendiek & schwarzer 2008: 41
آٞب ٚيخبٖؼُي دس ًٚبٖ ٣خ١د اػتذالٔ ٚيَٟذ ٚـبسَت ؿشيي اص ٖحبظ اػهتشاتظيُي ثه٣
ٟٚػ١س ١ٚنًيت دس دػتيبثي ث ٣ا٤ذال حجبت  ٠سنب ٢دس اس٠پهب ؿهشيي  ٠يهًهبص دس ؿهُٕ َٟهٞ١ي
خ١د ث ٣يذس َبني يٞ ١يؼت .ث ٣اؾتًبد ٥ٞ ٠بد٤ب اتحبدي ٣اس٠پب  ٠دٖ٠ت٤هب ؾضه ١آ ٜثبيهذ
ثؿذ خبسري  ٠اٟٚيتي ٚـبسَت ] ؿشيي [ سا تً١يت ٛٞبيٟذٚ ٠ .ي انضايهذ ثهب ت١ره ٣ثه ٣اث٥هب٘ دس
٠ضؿيت ؾض١يت اَ٠شايْ ٠ ٝشرؼتب ٜدس ٞبت " ١اتحبدي ٣اس٠پب ٚيت١اٞذ ًٞؾ ٛ٥ٚي دس پيٓيهش
ٓٞشاٞي٤ب خبسري  ٠اٟٚيتي دس ٟٚطً ٣ثبص َٟذ  ٠ث ٣ط١س ٚخبٔ ًٞؾ نؿبٔتش دس اػتًشاس كٗح
ٚ ٠يبٞزيٓش داؿت ٣ثبؿذ") Michalski 2009: 11 ( .
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اص طشني احشْزاس ثشٞب٤٣ٚب  ٠طشح٤ب ٚـبسَت ؿشيي ث ٣ؾ١اٚ ٕٚختٗهي ثؼتٓي داسد.
ثشخي تحٗيٗٓشا ٜاؾتًبد داسٞذ چ ٜ١اتحبدي ٣اس٠پب چـ ٙاٞذاص ٠يظ٢ا ثشا ؾض١يت دس اتحبديه٣
ث ٣ايَ ٝـ١س٤ب ٞذاد ٢اػت ٖزا ٞجبيذ دس اٞتػبس تكييشات چـهٓٛيش دس سنتهبس دٖ٠هت٤هب ٟٚطًه٣
ث١د .دس ٠ايؽ ث ٣اؾتًبد آ٥ٞب ٤ضيَ ٣ٟشد ٜثيؾ اص يٍ ٚيٗيبسد دالس اص ػ ١اتحبدي ٣اس٠پب دس يهًبص
ر١ٟثي دس حذ٠د يٍ د ٣٤ثي حٛش ث١د ٢اػت.
اتحبدي ٣اس٠پب ثبيذ ٤ش چ ٣ػشيؽتش چبسچ١ة س٠اثط خ١د ثهب س٠ػهي ٣سا ثهبصتؿشيهم ٛٞبيهذ.
" س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب پغ اص ْزس اص د٠س ٢اٞتًبٖي  ٠اٞطجبو ثب ٠ايؿيبت پؼبرٟهّ ػهشد
د١ٞ ٣٤د اص آقبص ػذ ٢ثيؼهت  ٠يُه٠ ٙاسد د٠سا ٜتهبص٢ا ؿهذ ٢اػهت .ثهبصخيهض طئه١پٗيتيُي ٠
ايتلبد س٠ػي ٣دس ػيبػت ر٥هبٞي  ٠يهذست ٛٞهبيي آ ٜدس ٚؿهبدالت يهبس ٢اس٠پهب اص ثبٖتيهٍ تهب
ثبُٖب ٜصٚيٞ ٣ٟيٕ ثبصيٓشا ٜر٥ب ٜقشة ث ٣ػيبػتي يُپبسچ ٣دس يجبٔ ٚؼُ ١سا دؿه١استش ػهبخت٠ ٣
ثش ػيبػت خبسري ٚـتشٌ اس٠پبيي احش ٟٚهي ْزاؿت ٣اػت ثهٞ ٣ه١ؾي َه ٣ديٓهش دس ايه ٝد٠س٢
ؿُٕ د٤ي س٠اثط اس٠پب ثب س٠ػي ٣دس يبٖت ٚهب٤ي ٙػٟتي ٚـبسَت اػتشاتظيٍ نبيذ َهبسايي الص٘
ٚيثبؿذ"١ٚ ( .اليي ) 91 :2286
تب صٚبٞي َ ٣اتحبدي ٣اس٠پب ١ٚضؽ ٠احذ دس يجبٔ س٠ػيٞ ٣ذاؿت ٣ثبؿذ اثتُبس ٚـهبسَت ؿهشيي
دس دساص ٚذت دس خطش خ١ا٤ذ ث١د .تشديذ ٞيؼت َ ٣س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبديه ٣اس٠پهب ٛ٥ٚتهشيٚ ٝتكيهش
تبحيش ْزاس ثش اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي خ١ا٤ذ ث١د ١ٚ ٠نًيت يب ؿُؼت اي ٝاثتُبس ثٚ ٣ه١اصات پيـهشنت
ك١ست ْشنت ٣دس س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب خ١ا٤ذ ث١د.
ث١در٣ا َ ٣ثشا اثتُبس ٚـبسَت ؿشيي تل١يت ؿذ ٢اػت دس حذ ٞيؼت َه ٣ثت١اٞهذ دس
دساصٚذت تأحيشات يبثٕ ت١ر٥ي دس ٟٚطً ٣داؿت ٣ثبؿذ .ؾال ٢٠ثش ايه ٝثحهشاٚ ٜهبٖي ر٥هبٞي َه ٣احهشات
ٞبٚطٗ١ثي ثش ايتلبد َـ١س٤ب اس٠پبيي دا ؿت ٣ثش اي ٝتله١س َه ٣اتحبديه ٣اس٠پهب دس ١ٚايهؽ ثحشاٞهي ثه٣
٠ؾذ٤٢ب خ١د دس يجبٔ ديٓشا ٜؾٛٞ ٕٛيَٟذ داٚ ٝٚيصٞذ.
١ٚضهه١ؼ ديٓههش تٛبيههٕ  ٠خ١اػههت خهه١د َـهه١س٤ب ؿههشيٍ اتحبديهه ٣اس٠پههب ثههشا اكههالح
ا١ٚس -آ ٣َ ٣ٞ١ٓٞدس اؾالٚيٚ ٣ـبسَت ؿشيي آٚذ ٢اػتٚ -يثبؿذ .ثهٞ ٣ػهش ٚهيسػهذ ايه ٝتٛبيهٕ دس
حذايٕ ٞيٛي اص ايَ ٝـ١س٤ب رذ ٞجبؿذ .دس ٠ايؽ اكالح ا١ٚس  ٠حشَت ث ٣ػٛت حُٛشاٞي خه١ة
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حبَٛيت يهب ٠ ٜ١ٞسؾبيهت حًه١و ثـهش ثهب اٖضاٚهبت حبَٛيهت ايتذاسْشايبٞه ٣دس اَخهش ايهَ ٝـه١س٤ب
ٞبػبصْبس اػت.
اص طشني "س٠ػي ٣تٛبيٕ داسد ٛ٤چٟب ٜث ٣ؾ١ٟا ٜدس٠اص٠ ٢س٠د اس٠پب ث ٣ر١٥ٛس ٤هب ؿه١س٠
ػبثى ١ٚسد ؿٟبػبيي يشاس ثٓيشد دس حبٖي َ ٣اس٠پب رذاػبص ر١٥ٛس ٤ب ؿه١س ٠ػهبثى اص س٠ػهي٣
سا ْب٘ ا ٔ٠دس َٟتشٔ ٥ٚ ٠بس س٠ػيٚ ٣يداٞذ"٠( .اؾػي  )19 :2287ثٞ ٣ػش ٚيسػهذ ٚـهبسَت ؿهشيي
دس دساصٚذت ٚيت١اٞذ ٟٚبنؽ س٠ػي ٣سا دس ايٟٚ ٝطً١ٚ ٣سد ت٥ذيذ يشاس د٤ذ ".س٠ػهيٚ ٣ـهبسَت ؿهشيي
سا ث ٣ؾ١ٟا ٜاثتُبس دس ٞػش ٚيْيشد َ ٣ث ٣ط١س ثهبًٖ ٢١ته١ا ٜتكييهش ١ٚيؿيهت اػهتشاتظيٍ سا دس حه١ص٢
ؿ١س ٠ػبثى داسد" .) Michalski 2009: 10 ( .ثٞ ٣ػش ٚيسػذ ٚـبسَت ؿشيي دس ٠ايهؽ اداٚه٣
ٛ٤ب ٜػيبػت٤ب  ٠ثشٞب٤٣ٚب ٚجتٟي ثش يذست ٞش٘ اػهت َه ٣دس اَ٠هشايْ ٠ ٝشرؼهتبٟٚ ٜزهش ثه٣
اًٞالة٤ب سٓٞي ؿذ اٚب ثب ت١ر ٣ث ٣ؿشايط َٞ١ٟي  ٠حؼبػيت٤ب س٠ػهي ٣ايه ٝػيبػهت٤هب ثهب
٤يبَٛ ١٤تش  ٠ؾٛى ثيـتش ث ٣ارشا دس خ١ا٤ذ آٚذ .دٖ٠ت س٠ػي ٙ٤ ٣ثب دسٌ ايه١ٚ ٝضه١ؼ ٠
آْب٤ي اص ضؿم خ١يؾ دس ح١ص ٢يذست ٞش٘ تالؽ ٚهيَٟهذ دس ايه ٝحه١ص ٢ػهشٚبيْ ٣هزاس
ٛٞبيذ .اثتُبس ٚـبسَت ؿهشيي تهبحيشات َ١تهبٚ ٢هذت رهذ ثهش س٠اثهط س٠ػهي -٣اتحبديه ٣اس٠پهب
ٞخ١ا٤ذ داؿت ٖ٠ي دس دساصٚذت سيبثت ٚيب ٜآ٥ٞب سا ثشا تؼٗط ثش ٟٚطًٚ ٣يهبٞي انهضايؾ داد٠ ٢
ٟٚزش ث ٣تٟؾ ػيبػي ثيـتش دس س٠اثط س٠ػي ٠ ٣اتحبدي ٣اس٠پب خ١ا٤ذ ؿذ.
هٌابع ٍ هآخز
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