تحقق اکوتا و چشمانداز اکو  :5102فرصتها و چالشهای اکو
ٍلی کَسُگز کبلجی

1

عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی $اؾّ #ثب ِرّد غبثهیتٔبی ضزاِأٌُّ ،س َتّاَغتٓ اعت ثٓ ػُوّاٌ
یؽ عبسيبٌ يُطػٓ ای غدرتًُد در ػزفٓ اغتقبد رٕبَی ػًم ًَبید ِ اس ایٍ رِ در عبلٔبی اخیز ثب
اَتػبدات قغتزدْای اس عّی فبحت َظزاٌ يّارٓ قؾتٓ اعت .در راعتب عبسقبری اؾوّ ثوب تالوّ ت
ردید در ػزفٓ اغتقبد رٕبَی ،رؽد ًٔؿبریٔبی اغتقبدی ثیٍ ؾؾوّرٔبی ػووّ ،تالػوع أوداش
پیؼ ثیُی ؽدْ در اعبعُبيٓ ِ َیش ؾبعتٍ اس ضؾبر يُتػدیٍ ،ایوٍ عوبسيبٌ در ازوبس ٔوشارْ ردیود
تّاضػُبيٓ تزبری اؾّ يّعّو ثٓ اؾّتب را در عبل َ ِ 2002یش عُد چؾوى اَوداس اؾوّ  2005را در
عبل  2005ثٓ تقّیت رعبَد .يػبنٓ حبضز ثب يجُب غزار دادٌ ایٍ دِ تالّل يٕى ،ثوٓ يُظوّر درؼ
ثٕتز ؽزایط ؾَُّی اؾّ ضًٍ طزح يجبَی تئّریؽ َّؾبرؾزدقزایی َّ ،يُطػٓقزایی ِ رٕبَی ؽدٌ ِ
َیش تئّری ؾبَتّری ِ اؽپیكم ،ثب َكبٔی اعیت ؽُبعبَٓ ثٓ يٕىتزیٍ ضزفتٔب ِ چبنؼٔبی پویؼ-
رِی ایٍ عبسيبٌ يی پزداسد .ضًٍ اٌ ؾٓ ثٓ ارائٓ رأؿبرٔبیی ثوزای تػّیوت اؾوّ ِ پیؾوُٕبدٔبیی
ؾبرثزدی ثزای ایزبد تالّل ِ َیش تالػع أداش پیؼ ثیُی ؽدْ پزداختٓ اعت ؾٓ يی تّاَد اس عّی
فبحتَظزاٌ ،پضِٔؾكزاٌ ِ َیش يدیزاٌ اؾّ يّرد ثٕزْ ثزداری غزار قیزد.

ٍاصگبى کلیدی :عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی اؾَّّ ،يُطػٓقزاییَّ ،ؾبرؾزدقزایی ،اؾّتب.
همدهِ
2

عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی$اؾّ #ثٓ ػُّاٌ یؽ عبسيبٌ ثیٍ اندِنی در پی یوؽ تّاضوع عوٓ
ربَجوووٓ ثووویٍ عوووٓ ؾؾوووّر ایوووزاٌ ،تزؾیوووٓ ِ پبؾغوووتبٌ در عوووبلٔ 0363زوووزی ؽًغوووی
 .1پضِٔؾكز حّسْ يطبنؼبت غطػبس
2. Economic Cooperation Organization
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0985$يیالدی #پب ثٓ ػزفٓ ِرّد قذاؽت .در ِاغغ ایٍ عوبسيبٌ ؽوؿم قغوتزػیبضتوٓ عوبسيبٌ
ػًزاٌ يُطػٓای 1اعت ؾٓ در عبل ٔ 0343ززی ؽًغی 0964$يیالدی #ثوٓ يّروت يؼبٔودْ
اسيیز ثیٍ عٓ ؾؾّر یبدؽدْ ؽؿم قزضت ِ تب عوبل 0979ثوٓ حیوبت خوّد ادايوٓ داد .ضزِپبؽوی
اتالبد رًبٔیز ؽّرِی اَكیشْای ثزای تالّل اؾّ ضزأى ًَّد .تالت ایٍ ؽزایط ،اؾّ ثوٓ دْ ػووّ در
َّ 28ايجز  0992قغتزػ یبضوت ِ ؾؾوّرٔبی ابرثبیزوبٌ ،اضسبَغوتبٌ ،غشاغغوتبٌ ،تبریؿغوتبٌ،
تزؾًُغتبٌ ِ غزغیشعتبٌ ثٓ ػوّیت ایٍ عبسيبٌ يُطػٓای درايدَد .در حبل حبضوز اؾوّ ثویؼ اس
 380يیهیٌّ َطز رًؼیت را درقغتزْای ثٓ ِعؼت  7يیهیٌّ ؾیهّيتز يزثغ در ثز يی قیزد.
در راعتبی عبسقبری اؾّ ثب تالّ ت ردید ِ در راعتب یبدداؽوت تطوبٔى  04يوی عوبل
ِ 0996سرای ايّر خبررٓ در ػؾعاثبد در راثطٓ ثب عبسيبَدٔی ِ ثبسعبسی يزدد اؾوّ تّعوط
ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ،پیؼ َّیظ عُد تّاضػُبيٓ تزبری اؾوّ $اؾّتوب 2#در عوبل  0997يوّرد
ثزرعی غزارقزضت ِ در عبل  2002ثب ثزقشاری عٓ اروالط ؾبرؽُبعویَٕ ،وبیی قزدیود ِ در
دِيیٍ ارالط ِسرای ثبسرقبَی اؾّ در اعالو اثبد ثٓ ايوب رعید .ثزاعبط ایٍ تّاضػُبيٓ اػوبی
ایٍ عبسيبٌ يتؼٕد ؽدْاَد ؾٓ يّاَغ زیزتؼزضٓای ِ ؽوجٓ تؼزضوٓای را ؾُوبر ثكذارَود ِ روزش
ٔؾت عبل عطح تؼزضٓٔب ثٓ اعتخُبیؾب ٔبی حغبط ِ ضٕزعت ؾب ٔبی يُطوی حوداؾخز ثوٓ
 ۵۱درفد ثزعد) http://www.worldtradelaw.net(.
ؾبرؽُبعبٌ ،تقّیت تّاضػُبيٓ تزبری اؾّ $اؾّتب #را َػطٓ ػطص ثغیبر يًٕی در تّعوؼٓ
رِاثط اغتقبدی يیبٌ ؾؾّرٔبی يُطػٓ اؾّ ارسیبثی ؾزدْاَد ؾٓ يغیز غزاردادٔوبی دِربَجوٓ ِ
چُدربَجٓ تزبری را ًّٔار خّأدؾزد .ایٍ تّاضػُبيٓ سيبَی ارزایی ِ ضؼبل يیؽّد ؾٓ دعوت
ؾى پُذ ؾؾّر ػوّ اٌ را تبیید ِ ايوب ؾُُد .تبؾٌُّ ؾؾّرٔبی اضسبَغتبٌ ،ایوزاٌ ،پبؾغوتبٌ،
تبریؿغتبٌ ِ تزؾیٓ ،ایٍ تّاضػُبيٓ را ثٓ تقّیت پبرنًبٌٔبی خّد رعبَدْاَد ِ ثب پبیبٌ يزاحم
تبیید اٌ در ایٍ پُذ ؾؾّر ضؼبنیتٔب ثزای ارزاییؾزدٌ اؾّتب ازبس يویؽوّد .انجتوٓ ایوزاٌ ثوٓ
ػُّاٌ پیؾُٕبد دُٔدْ ِ پبؾغتبٌ ثٓ ػُّاٌ ؾؾّر ًٔبُٔفؾُُدْ اؾّتوب ،ثوٓدَجوبل تؾوّیع ِ
تززیت دیكز اػوب ثزای پیّعتٍ ٔزچٓ عزیغتز ثٓ ایٍ تّاضػُبيٓ ٔغتُد.
در دِيیٍ تالّل عُد " چؾىاَداس اؾّ  3 "2005ؾوٓ در پوبَشدًٔیٍ َؾغوت ؽوّرای
ِسیزاٌ اؾّ در اِل اؾتجز عبل  2005در اعوتبَٓ پبیتتوت رًٕوّری غشاغغوتبٌ ثوٓ تقوّیت
)1. Regional Cooperation for Development ( RCD
)2. ECO Trade Agreement ( ECOTA
3. ECO Vision 2015
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رعید" .عُد چؾى اَداس اؾّ "2005خط يؾیٔبی ؾهی یؽ دٔٓ ایُودْ اؾوّ را در سيیُوٓٔوبی
يتتهص تزبرت ،حًم ِ َػم ،اَزصی ،ثٕداؽت ِ يالیط سیغت تؼییٍ ًَّدْ اعت .يٕىتزیٍ ٔودضی
ؾٓ در ایٍ عُد پیؼثیُی ؽدْ اعت ایزبد يُطػٓ اساد تزبری تب عبل  2005يیالدی اعت توب در
پزتّ اٌ اؾّ ثٓ ػُّاٌ یؽ ثهوّؼ يٕوى اغتقوبدی يطوزح ؽوّدReport of 15th Annex IX: $ .
 )2005ایٍ عُد ضزفت يُبعجی را پیؼ رِی اػوبی اؾّ غزار يیدٔد تب ثب توالػ ًٔبُٔوف
ػًهیبتی ؾزدٌ أداش ایٍ عُد ،ثتّاَُد طی دْ عبل ایُدْ ایوٍ
در رٕت
عبسيبٌ را ثٓ یؽ ثهّؼ غدرتًُد ِ تبحیزقذار تجدیم ًَبیُد.
ؽبید در َكبْ َتغت تُظیى چُیٍ أداضی ثغیبر ثهُدپزِاسآَ ِ زیزِاغؼی رهّْ ؾُد ايوب
َطظ تُظیى عُدی ؾٓ خطّط ؾهوی حزؾوت عوبسيبٌ ِ اػووب را در طوی یوؽ دٔوٓ ایُودْ
يؾتـ يیؾُد قبو يخجتی اعت .انجتٓ ثبید ابػبٌ داؽت ؾٓ اؾّ ثزای دعتیوبثی ثوٓ أوداش
پیؼثیُی ؽدْ در ایوٍ عوُد رأوی ثغویبر دؽوّار پویؼرِی خوّد دارد ِ سيوٓ اٌ اتتوبب
رِ یؿزدٔبی يؾتزؼ عیبعی ِ اغتقبدیَ ،كبْ ؾالٌ ِ ضزايهی ثٓ يغوبیم يُطػوٓ ِ روبیكشیٍ
ًَّدٌ رغبثت ِعتیشْ رّیی ثب ًٔؿبری ِ ًٔكزایی يیبٌ دْ ؾؾّر ػوّ اؾّ اعت.
ضزضیٓ افهی يػبنٓ حبضز ػجبرت اعت اس« :تالػع أداش ردید تزعویى ؽودْ اس عوّی
اؾّ يبَُد اؾّتب ِ چؾى اَداس اؾّ  2005ثب عبختبرٔبی پیؾیٍ اؾوّ َوبيًؿٍ ثوّدْ ِ َیبسيُود
تالّل تئّریؽ ِ عبختبری ،ثبستؼزیص أداش ِ اِنّیتٔب ،ثٕزْقیزی اس ضزفتٔبی َّیٍ ِ رضغ
چبنؼٔب اعت» .
چْبرچَة هفَْهی ٍ تئَریک
ثووٓ يُظووّر درؼ ثٕتووز ؽووزایط ؾُووَّی اؾووّ اس يُظووز يجووبَی تئّریووؽَ ،ظزیووبت
َّؾبرؾزدقزاییَّ ،1يُطػٓقزایی ِ رٕبَی ؽدٌَ ِ 2یش تئّری ؾبَتّری ِ اؽپیكم 3ثب تالوّ ت
ایٍ عبسيبٌ تطجیع دادْ ؽدْ اعت ؾٓ در ایٍ ثتؼ ثداٌ پزداختٓ يیؽّد.

1. New Functionalism
2. New Regionalization and Process of Globalization
3. Cantori and Spiegel
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الف) ًظزیِ ًَکبرکزدگزایی

ثب تّرٓ ثوٓ َبرعوبییٔوبی َظزیوٓ ؾوبرؾزدقزایی اس رًهوٓ دؽوّاری رداعوبسی ِروبیص
اغتقبدی ِ ارتًبػی اس ِربیص عیبعی ِ تغزی ِ اَؾؼبة َیبضتٍ ثزخی اس ِربیص اغتقبدی ِ
ارتًبػی ثوٓ ثتوؼ عیبعویَ ،كبرَودْ دیودقبْ َّؾوبرؾزدقزایی را ثوزای درؼ تالوّ ت اؾوّ
يُبعتتز يیداَد« .افّ ً َّؾبرؾزدقزایبٌ ثٓ ربی اٌؾٓ ثٓ ًٔكزایوی ثوٓ فوّرتی ؾوٓ در اٌ
ارًبع عیبعی ِ ارسػ ٔبی ًٔكٍ تّعؼٓ پیدا يویؾُود تّروٓ داؽوتٓ ثبؽوُدًٔ ،كزایوی را
ضزایُدی يیداَُد ؾٓ ثزاعبط اٌ َتجكبٌ عیبعی ثٓ تدریذ تؼزیوصٔوبی ردیودی اس يغوبئم
يُطػٓای  َٓ$يهی #ارائٓ يیدُٔد .اس عّیی دیكز َّ ؾبرؾزدقزایبٌ ،يیبٌ يغبئم غدرت ِ ايوّر
رضبٔی ،ردایی غبئم ًَیؽَّد؛ سیزا در ضزایُد تّسیغ يُبثغ ؾًیبة ،یوؽ عهغوهٓ ػًهؿزدٔوبی
عیبعی رغبثتايیش يطزح يیؽّد ؾٓ ًَیتّاٌ اٌ را َبدیدْقزضوت ِ ثُوبثزایٍ ًَویتوّاٌ ثوٓ
عبدقی خطّط رِؽُی يیبٌ ؾبرؾزدٔبی اغتقبدی ،رضبٔی ،تؿُّنّصیوؽ ،ضزُٔكوی ِ عیبعوی
تزعیى ؾزد» $غّاو#250 :0385 ،
«در يّرد اؾّ اقزچٓ رٔجزاٌ ایٍ عبسيبٌ ًٔوّارْ ثوز َػوؼ ِ ؾوبرؾزد اغتقوبدی اٌ تبؾیود
يیؾُُد ايب در رٕبٌ ايزِس اغتقبد ًَیتّاَد ردا اس عیبعت تطغیز ؽّد .در پؾت عز ٔوز ضؼبنیوت
اغتقبدی یؽ اثتؿبر ػًم عیبعی در رزیبٌ اعت .ثُبثزایٍ تالّل ِ پّیبیی اؾّ ثٓ اثتؿبر ػًومٔوب ِ
ًٔبُٔكیٔبی عیبعی اػوبی اٌ ثغتكی دارد ،ثّیضْ سيوبَی ؾوٓ ًٔوبُٔكی يیوبٌ عیبعوتٔوب ِ
يُبضغ يتتهوص ِ يتووبد يطوزح يوی ؽوّد» )Ahmad Khan,1992:2( .يّضػیوت ثوشرـ یوؽ
عبسيبٌ يُطػٓای چٌّ اعٓاٌ در تؼًیى ًٔؿبریٔبی اغتقبدی ثٓ حّسْٔوبی ايُیتوی – عیبعوی
اعت ِ ایٍ خّد ضبيٍ ثػب ِ پّیبیی اٌ اتالبدیٓ ؽدْ اعت$ .ؽبُٔدْ #065 :0376 ،
اس ایٍرِ َكبرَدْ ضًٍ احتزاو ثٓ َػطَٓظزات اعوبتید ِ پضِٔؾوكزاٌ يالتزيوی ؾوٓ ثوز
يجُبی َظزیٓ ؾبرؾزدقزاییًٔ ،قدا ثب رٔجزاٌ اؾّ ثز ِیضقی ِ ؾبرؾزد اغتقبدی اؾّ ِ پزٔیش اس
عیبعیؽدٌ اٌ تبؾید يیِرسَد $ؽٕبثی ،ؽیخ ا عاليی #83 : 0386 ،ثز ایٍ ثبِر اعت ؾوٓ در
َجّد یؽ عبسِؾبر يُطػٓای ؾٓ ثتّاَد يغبیم ِ اختالضبت عیبعی ِ ايُیتی دْ ؾؾّر ػوّ اؾّ
را حم ِ ضقم ًَبیدَ ،جبید اَتظبر داؽت ِتؼزت ًَّد ؾٓ در يتٍ ِ حبؽیٓ َؾغوتٔوبی اؾوّ
در ؾُبر يغبیم اغتقبدی ثوٓ يغوبیم عیبعوی ِ ايُیتوی پزداختوٓؽوّد .ثودٌِ تزدیود ٔوی
پضِٔؾكز يغتػهی ًَیتّاَد تبحیز يغبیم عیبعی ثز اغتقبد را َبدیدْ ثكیزد .حًبیت قغوتزدْ
ایب ت يتالدْ اس خط نّنٓ َطت ثبؾّ  -ریالبٌ ؾٓ زیزاغتقبدی ثّدٌ اٌ ثز ًٔكبٌ رِؽٍ ثوّد
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ِ یب يتبنطت  05عبنٓ ِاؽُكتٍ ثب ػوّیت ایزاٌ در یؽ َٕوبد اغتقوبدی ثویٍ انًههوی يبَُود
عبسيبٌ تزبرت رٕبَی ؽبٔد ایٍ يدػب اعت.
ردا اس اختالضبت عیبعی ،يُطػٓ اؾّ ثب اَجّٔی اس يؾؿالت ايُیتی َظیز تزِریغوى ِ روزایى
عبسيبٌیبضتٓ ضزايهی ،تزبرت يّاد يتدر  ،غبچبظ اَغبٌ ِ اعهالٓ ِ َیش يٕوبرزت زیزغوبََّی رِثوزِ
اعت .ثدٌِ تزدید ایزبد ًٔبُٔكی ِ ضبیع ايدٌ ثزایٍ يؾؿالت ؾٓ سيیُٓعوبس قغوتزػ تّعوؼٓ ِ
تزبرت يُطػٓای اعت ثدٌِ ًٔبُٔكی عیبعی ايؿبٌپذیز َیغت .اؾوّ يویتّاَود ثوٓ يبَُود دیكوز
عبسيبٌٔبی يّضع يُطػٓای يبَُود اتالبدیوٓ ارِپوب ،اعوٓاٌ ِ عوبسيبٌ ًٔؿوبری ؽوبَكٕبی تّروٓ
ًٔشيبٌ ِ يؾتزؾی را ثٓ يغبیم اغتقوبدی ،عیبعوی ِ ايُیتوی داؽوتٓ ثبؽود ِ ثوٓ ػُوّاٌ يخوبل
ضزِرت دارد تّاضع عٓ ربَجٓ يیبٌ ایزاٌ ،اضسبَغتبٌ ِ پبؾغتبٌ در سيیُٓ يػبثهٓ ثب تزِریغوى ،يوّاد
يتدر ِ رزایى عبسيبٌیبضتٓ ثٓ عطح دْ ؾؾّر ػوّ اؾّ قغتزػ یبثد .اس ایوٍ رِ َكبرَودْ تؾوؿیم
پهیظ اؾّ $اؾّپم1#را قبيی يخجت ثزای ایزبد ايُیت پبیدار يیداَد ؾٓ در فوّرت تالػوع اٌ رؽود
اغتقبدی َیش يیغوز يویؽوّد )ECO Bulletin,2006 :2 ( .در ًٔویٍ راعوتب اغودايبتی َظیوز
ثزقشاری ارالط ِسرای ؾؾّر ػوّ اؾّ ِ پیكیزی طزحٔبیی يبَُود تأعویظ ثبَوؽ اطالػوبت
يجبرسْ ثب رزایى عبسيبٌیبضتٓ ،ؾُتزل يغبئم يزسی ،يجبرسْ ثب غبچوبظ يوّاد يتودر ِ يودیزیت
حّادث زیز يتزغجٓ ثب ثغتزعبسی يُبعت ايُیتی يیتّاَد ثٓ پّیبیی اغتقبدی ؾًوؽ ؽوبیبَی
ًَبید.
ثُبثزایٍ درػقز درٔى تُیدقی اغتقبد ِ عیبعت ،اؾوّ ًَویتّاَود ثوز يجُوبی تئوّری
ؾبرؾزدقزایی ،ضػط ثٓ ايّر اغتقبدی ثپزداسد ِ خّد را اس فالُٓ يغبیم عیبعی ِ ايُیتی رودا
ثداَد .اس ایٍ رِ ضزِرت ثوبستؼزیص اعبعوی در يجوبَی تئّریوؽ ایوٍ عوبسيبٌ ثوزای پیكیوزی
ًٔشيبٌ يغبیم عیبعی ،اغتقبدی ِ ايُیتی ثٓ ؽدت احغبط يیؽّد ِ تززثٓ َبيّضع اؾّ در
دِ دٔٓ قذؽتٓ ثٓ خّثی قّیبی ایٍ ِاغؼیت اعت.
ة) ًظزیِ ًَهٌطمِگزایی ٍ جْبًی شدى

ثٓ دَجبل ضزِپبؽی رٕوبٌ دِ غطجوی پزِاضوح اعوت ؾوٓ ًٔكزایوی يُطػوٓای اس يطٕوّو
ؾالعیؽ خّد ضبفهٓ قزضتٓ اعت .يطّٕو َّيُطػٓ قزایی ػجبرت اعوت اس« :ایزوبدتالّل در یوؽ
يُطػٓ يؾتـ ،اس پزاؾُدقی ِ چُد دعتكی ثٓ یؿدعوت ؽودٌ ِ ًٔكزایوی ،اٌ ٔوى در یوؽ
1. ECO Police Force
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رؽتٓ سيیُٓٔب ؾٓ يٕىتزیٍ أٌب ضزُٔف ،ايُیت ،عیبعتٔبی اغتقوبدی ِ رصیوىٔوبی عیبعوی
اعت .عطح يؾتقی اس" ًٔغبَی" ؽزط سو اعت ،ايب ؾبضی َیغت .اس ایٍ رِ َّيُطػوٓقزایوی
ِ چُدغطجی ثّدٌ َظبو رٕبَی دِ رِی یؽ عؿٓاَد .ؾبٔؼ ٔضيَّی ايزیؿوب ،ضزِپبؽوی َظوبو
ؾًَّیغتی ِ َظبو ٔبی ضزػی تبثغ اٌ ،ضوبیی اضزیدْ اعت ؾٓ در اٌ َّ ،يُطػوٓقزایوی توّاٌ
پّیؼ ِ قغتزػ يییبثد»$ .عیًجز#037 ،040 :0383 ،
ثٓ فّرت ؾهی در تّضیح ِ تجییٍ يطّٕو َّ يُطػوٓ قزایوی در ؽوزایط پوظ اس رُوف
عووزد عووٓ رِیؿووزد ػًوودْ ِرووّد دارد :رِیؿووزدی نیجزانووی ِ َغووجتبً خووّػ ثیُبَووٓ ػُووّاٌ
یؽ "ؾُؼ" 1در راعتب ًٔؿبری ثیٍ دِنتٔبی یؽ يُطػٓ ثزای ؾغت ايبدقی ثزای ِرِد ثوٓ
يزحهٓ رٕبَی ؽدٌ ِ تؼدیم ؾُُدْ رٕبَی ؽدٌ $عبػی  ،#79 :0385،رِیؿزدی رئبنیغوتی ِ
َیش تب حدِدی ثٓ ػُّاٌ یؽ"ِاؾُؼ"2در تػبثم ؾبيم ثب رَِد رٕبَی ؽدٌ ِ دیدقبْ عوّو ثوب
رِیؿزدی تزؾیجیَّ ،يُطػٓقزایی ِ رٕبَی ؽدٌ را يّرد تّرٓ غزار يیدٔد؛ ثدیٍ فّرت ؾوٓ
یؽ عبسيبٌ يُطػٓای ضًٍ حطظ ؾؾّرٔبی ػوّ در ثزاثز تؿبَٓٔبی رٕبَی ؽودٌ ثوّیضْ در
حّسْ اغتقبد ،ثغتز سو را ثزای ِرِد اراو ِ ؾىٔشیُٓ ؾؾّرٔبی ػوّ ثٓ ػزفٓ رٕبَی ضوزأى
يیؾُد.
َكبرَدْ تالّ ت اؾّ اس سيبٌ تبعیظ تب سيبٌ حبضز را ثب دیدقبْ عّو َشدیؽتز يیثیُد.
عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی $اؾّ #ؾٓ درعبلٔوبی پبیوبَی رُوف عوزد در 0985يویالدی ثوز
ؽبنّدْ يؼبٔدْ اسيیز ؽؿم قزضت ِ در عبل  0992ثب ثٕزْقیزی يُبعت اس ضوبی ایزبد ؽدْ
پظ اس ضزِپبؽی ؽّرِی اغداو ثٓ قغتزػ حّسْ ضؼبنیت خّد ًَّد ،اس یؽ عوّ ثوب تّروٓ ثوٓ
اغتقبدٔبی ؽؿُُدْ ِ تؽ يالقّنی ِ ثوب تًزؾوش ثوب ی فوبدراتی $ثوٓ ػجوبرتی دیكوز تُوّع
فبدراتی پبییٍ #ؾؾّرٔبی ػوّ ،ضًٍ حطوظ  00ؾؾوّر درحوبل تّعوؼٓ در ػزفوٓ رغبثوت
رٕبَی ،ثٓ ارايی در پی ًٔغبٌ عبسی ثب ؽزایط رٕبَی ؽدٌ اعوت .اس ایوٍ رِ ػووّیت عوٓ
ؾؾّر پبؾغتبٌ ،تزؾیٓ ِ غزغیشعتبٌ در عبسيبٌ تزبرت رٕبَی ِ تالػ ثزای تجودیم ػووّیت
عبیز ؾؾّرٔب اس ِضؼیت َبرز ثٓ افهی در عبسيبٌ تزبرت رٕبَی ،تقّیت يّاضػُبيوٓ تزوبری
اؾّ$اؾّتب #ثزای ؾبٔؼ تؼزضٓٔبی تزریالی ِ َیش تقّیت چؾى اَداس اؾّ  2005ثزای تجودیم

1. Action
2. Reaction
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اؾّ ثٓ یؽ ثهّؼ غدرتًُد اغتقبدی را يیتّاٌ در راعتبی ًٔغبٌعبسی اؾّ ثب ؽزایط رٕوبَی
ؽدٌ ارسیبثی ًَّد.
ج) ًظزیِ کبًتَری ٍ اشپیگل

در سيیُٓ تطجیع دیدقبْٔبی ؾبَتّری ِ اؽپیكم ثب تالّ ت اؾوّ ،پضِٔؾوكزاٌ يتؼوددی در
ایزاٌ يتسیزٔبی انكّیی درٌِيُطػٓای ؽبيم يبٔیت ِ يیشاٌ ًٔجغتكی ،يبٔیت ارتجبطبت ،عوطح
غدرت ِ عبختبر رِاثط را ثب ِضؼیت اؾّ تطجیع ؾزدْاَد$ .پیؾوداد #38 : 0379 ،يػبنوٓ حبضوز ثوٓ
يُظّر پزٔیش اس تؿزار يؿزرات ِ َیش أًیت ػّايوم ضزايُطػوٓای ِ توبحیز يُطوی اٌ ثوز رَِود
ًٔكزایی ِ اَغزبو داخهی اؾّ ،عیغتى احزقذار ثزٌِيُطػٓای در دیدقبْ ؾبَتّری ِ اؽوپیكم
را ثزای درؼ تالّ ت عبختبری ِ تبحیز غدرتٔبی ضزايُطػٓای را يّرد ثزرعی غزاريیدٔد.
ثز يجُبی دیدقبْ ؾبَتّری ِ اؽپیكم در عبختبر َظبؤبی يُطػٓایٔ ،زَظبو تبثغ دارای
عٓ ثتؼ ثٓ ؽزح سیز اعت:
 -0ثتؼ يزؾشی :ایٍ ثتؼ اس یؽ یوب چُود دِنوت تؾوؿیم يویؽوّد ِ َػوؼ افوهی را در
عیبعت يُطػٓای ثبسی يیؾُد.
 -2ثتؼ حبؽیٓای :ایٍ ثتؼ دِنتٔوبیی را درثوز يویقیزدؾوٓ َػوؼ روبَجی در عیبعوت
يُطػٓای ثبسی يیؾُُد.
 -3ثتؼ يداخهٓقز :در ایُزب يزاد دِنتٔبی ثیزٌِ اس يُطػٓ ٔغتُد ؾٓ ثٓ دخبنوت در ايوّر
يُطػٓ يیپزداسَد .يُبضغ دِنتٔبی ثشرـ ثٓ يزسٔبی يهی أٌب يالدِد ًَویؽوّد .أٌوب ثوز
پبیووووٓ يالحظووووبت ايُیتووووی ِ اغتقووووبدی خووووّد در ايووووّر دیكزيُووووبطع يداخهووووٓ
يیؾُُد)Cantori and Spiegel, 1970 :1) .
در فّرت تطجیع َظزیٓ ؾبَتّری ِ اؽپیكم ثزعبسيبٌ اؾوّ در يوییوبثیى ؾوٓ در ایوٍ
عبسيبٌ عٓ ػوّ ثُیبَكذار ،افهی ِ غدرتًُد یؼُی ایزاٌ ،تزؾیٓ ِ پبؾغتبٌ ثوٓ ػُوّاٌ ثتوؼ
يزؾشی ایطبی َػؼ يیؾُُد .ؾؾّرٔبی ابرثبیزوبٌ ،تزؾًُغوتبٌ ،تبریؿغوتبٌ ،غزغیشعوتبٌ،
غشاغغتبٌ ثٓ ًٔزاْ اضسبَغتبٌ ثتؼ حبؽیٓای ایٍ عبسيبٌ را تؾوؿیم يویدُٔود ِ در َٕبیوت
غدرتٔبی يُطػٓای ِ ضزايُطػٓای چٌّ اتالبدیٓ ارِپبُٔ ،ود ،رِعویٓ ،چویٍ ،ایوب ت يتالودْ
ايزیؿب ِ َیش اعزائیم ثٓ ػُّاٌ ثتؼ يداخهٓقز تبحیزات ضزاِاَی را در طّل حیبت اؾّ ثزروبی
َٕبدْاَد ؾٓ در ادايٓ ثداٌ پزداختٓ يیؽّد.
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ًٔچُیٍ ثتؼ يداخهٓقز َجبید فزضبً َػؼ يُطی را ثٓ بٍٔ يتجبدرؾُود .توبحیز ثتوؼ
يداخهٓقز ؾبيالً َغجی ِ ثب تّرٓ ثٓ ؽزایط عیبعی ،ايُیتی ِ اغتقبدی حوبؾى ثوز َظوبؤوبی
يهی ،يُطػٓای ِ ثیٍانًههی تسییوز پیودا يویؾُود .در ؽوزایط رُوف عوزد ِ در چٕوبرچّة
عیبعت"عد َطّب" 1ثزای يٕبر ؾًَّیغى ،ایب ت يتالدْ ثب تؾؿیم ِ یب تػّیوت اتالبدیوٓٔوبی
َظبيی – عیبعی ِ اغتقبدی يبَُد ثبسار يؾتزؼ ارِپب ِ َبتّ در يُطػٓ ارِپب ،عوبسيبٌ ػًوزاٌ
يُطػٓای ِ عُتّ در خبِريیبَٓ ِ اعٓ اٌ ِ عویتّ در رُوّة ؽوزغی اعویب ثوٓ ػُوّاٌ ثتوؼ
يداخهٓقزَ ،ػؼ تػّیتؾُُدْ عبسيبٌٔبی اؽبرْ ؽدْ را ثزػٕدْ داؽت .ثب ضزِپبؽی ؽوّرِی ِ
اس ثیٍ رضتٍ خطز ؾًَّیغى اس یؽ عّ ِ تسییز َظبو عیبعوی در ایوزاٌ درپوی ِغوّع اَػوالة
اعاليی  ِ 0357تؾوؿیم اؾوّ ،ایوب ت يتالودْ ػهوی رزوى َػوؼ يخجوت خوّد در عوبسيبٌ
ػًزاٌيُطػوٓای ،عیبعوتی ؾوبيالً يتطوبِت يجتُوی ثوز ِاقزایوی ِ تووؼیص ایوٍ عوبسيبٌ را
درپیؼقزضت ِ ثغیبری اس طزحٔب ی اؾّ ثّیضْ در ثتؼ اَزصی ثب َبؾبيی يّارٓ قؾت.
اکَ ٍ فزصتّبی پیشرٍ
در سيیُووووٓ ضزفووووتٔووووبی اؾووووّ يػووووب ت يتؼووووددی َكبؽووووتٓ ؽوووودْ اعووووت.
)  )Bhatty ,1992:20در ایٍ ثتؼ فزضبً ثٓ چُد ضزفوت يٕوى ِ ارسؽوًُد پویؼ رِی اؾوّ
اؽبرْ يیؽّد  .ضًٍ اٌ ؾٓ یبداِری ایٍ َؿتٓ ضزِرت دارد ؾٓ فوزش ِروّد توبریخ ،اداة ِ
رعّو ،يذٔت ِ حتی سثبٌ يؾتزؼ ِ غزاثوت رسزاضیوبیی در یوؽ يُطػوٓ ضزفوت ثوٓ ؽوًبر
ًَی اید .ثٓ ػجبرتی دیكز ثٓ تؼجیز ضهغطی ػّايم یبدؽدْ ؽزط سو ًٔكزایی اعت ايوب ؽوزط
ؾبضی َیغتُد .ؽزط ؾبضی ثٕزْيُدی اس ؽزایط ضّظ در راعتبی ًٔكزایوی اعوت ؾوٓ در ایوٍ
فّرت ػّايم پیؼقطتٓ اس عزضقمٔبی يٕى ِ اعبعی ًٔؿبریٔبی يُطػٓای ِ َػطٓ ػطوص
ثٕجّد ِ قغتزػ رِاثط ثیٍ ؾؾّرٔب يی ثبؽد .ايزی ؾٓ يّرد تّرٓ ثغیبری اسفبحت َظزاٌ
اس رًهٓ عبيّئم ٔبَتیُكتٌّ در ؽؿم قیزی ،اَغزبو ِ تداِو رَِد ًٔكزایوی يُطػوٓای غوزار
قزضتٓ اعت .ايب يٕىتزیٍ ضزفتٔبی اؾّ را يیتّاٌ يّارد سیز داَغت:
 .0ثدٌِؽؽ یؿی اس يٕىتزیٍ تالّ ت عبلٔبی اخیز رٕبَی ؽدٌ اعوت ؾوٓ در فوّرت
ثزَبيٓریشی ِ يدیزیت يُبعت ،اؾّ يیتّاَد ضزفتٔبی ثیؽًبری را َقویت اػووبی خوّد عوبسد.
«اس ایٍرِ ثزای تجدیم عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی ثٓ یؽ قزِْثُدی يُطػٓای ؾبيم َیوبس ثوٓ ثٕوزْ
1. Containment
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قیزی اس ؽزایطی اعت ؾٓ رٕبَی ؽدٌ ثٓ دعت يیدٔود»)Mojtahed-Zadeh ,2005:184( .

در ِاغغ رٕبَی ؽدٌ قذار يهتٔب اس دِراٌ رغبثوتٔوبی ایودئّنّصیؽ عودْ ثیغوتى ثوٓ دِراٌ
رٕبَی ؽدٌ اغتقبد ثبسار اساد اعت .ثٓ طّر ؾهی يٕىتزیٍ ِ ثزرغتٓتوزیٍ ضزفوتٔوبیی ؾوٓ
پدیدْ رٕبَی ؽدٌ اغتقبد در اختیبر ؾؾّرٔبی درحوبل تّعوؼٓ غوزار يویدٔود را يویتوّاٌ
تزبرت اساد ،اعتطبدْ اس عزيبیٓٔبی عیبل ثیٍانًههی ،رذة ضُبِری ِ عیغوتىٔوبی ؾبرايود،
ایزبد غبًََُّدیٔب ِ يغّنیتٔبی ضزايهی داَغت اَچٓ يغهى اعت ادزبو ؾؾّرٔبی در حوبل
تّعؼٓ اس رًهٓ ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ در رٕبَی ؽدٌ اغتقبد ايزی انشايی ِ يالتوّو اعوت ايوب
َؿتٓ ثبأًیت ادزبو ؾبرايد ِ يّحز اعت$ .عهطبَی #990-990 :0382 ،عزػت ثتؾویدٌ ثوٓ
رَِد خقّفیعبسی ِ خبرد ؽدٌ اس اغتقبد دِنتی ،اساد عبسی ِ تُظیى ثبسار ثوّیضْ خوديبت،
انشاو ؽزؾتٔبی تزبری ثٓ اضشایؼ ؾیطیت ؾب ٔب ِ خديبت ،رضغ يالدِدیتٔبی عوبختبری ِ
قزایؼ ثٓ عًت عیبعتٔبی ثبساريالّر ،تالػ در رٕت رذة عزيبیٓ ٔبی خبرری ِ ؾبٔؼ
تدریزی تؼزضٓٔب در چٕبرچّة اؾّتب ِ تؼٕد ؾؾّرٔبی ػوّ ثوٓ رضوغ يّاَوغ زیوزتؼزضوٓای ِ
ؽجٓتؼزضٓای يیتّاَد سيیُٓعبس تالػع یؿی اس چبنؼ ثزاَكیشتزیٍ أداش رٕبَی ؽدٌ اغتقوبد
یؼُی ؾبٔؼ تؼزضٓٔب ِ اساد عبسی تزبرت ثبؽد ِ ؽزایط را ثزای ادزبو يوّحز ِ ؾبرايود ؾؾوّرٔبی
ػوّ اؾّ در ضزایُد رٕبَی ؽدٌ اغتقبد ثّیضْ ػوّیت در عبسيبٌ تزبرت رٕبَی ثٓ ػُّاٌ پوبرادایى
حبؾى ثز اغتقبد ثیٍانًهم ًّٔار ًَبید .ثب تّرٓ ثٓ ؽزایط ؾَُّی اغتقبد ثیٍانًهم پیّعتٍ ثوٓ ایوٍ
عبسيبٌ ارتُبةَبپذیز اعت ِ اػوبی اؾّ در ٔز دِ عطح يهی ِ عوبسيبَی ثبیود ثغوتزٔب ِ ؽوزایط
سو را ضزأى ًَبیُد .ثزاعبط اطالػبت يّرّد در ِة عوبیت رعوًی عوبسيبٌ تزوبرت رٕوبَی اس
يیبٌ دْ ؾؾّر ػوّ اؾّ تبؾٌُّ ؾؾّرٔبی پبؾغوتبٌ  $اِل صاَّیوٓ  ، #0995تزؾیوٓ  $اِل يوبرط
 ِ #0995غزغیشعتبٌ  20 $دعبيجز  #0998ثٓ ػُّاٌ ػوّ افهی ثٓ ایٍ عبسيبٌ يهالع ؽودْاَود
ِ ؾؾّرٔبی ابرثبیزبٌ ،ایزاٌ ،غشاغغتبٌ ،تبریؿغتبٌ ،اسثؿغتبٌ ِ اضسبَغتبٌ ثٓ ػُوّاٌ ػووّ َوبرز
در اَتظبر انالبظ ؾبيم ِ رعًی ثٓ عز يیثزَد)http://www.wto.org( .
 .2یؿی اس يٕوى توزیٍ يجبحوج در حوّسْ اَوزصی ِ در ػویٍ حوبل یؿوی اس يٕوىتوزیٍ
ضزفتٔبی اؾّ ثالج اَتػبل ایٍ حزِت ػظیى ثٓ ثبسارٔبی يقزش اعت .در سيیُٓ اَتػبل اَوزصی
َیش َػؼ عٓ ؾؾّر ایزاٌ ،تزؾیٓ ِپبؾغتبٌ ثغیبر حبیش أًیت اعت .در پزتّ تالّ ت عیبعی
ِ اغتقبدی چُد عبل اخیز ،یؿی اس ضزفتٔبی پیؼرِی اؾّ َیبس رِساضشٌِ اتالبدیوٓ ارِپوب ثوٓ
اَزصی اعت« .طی عبلٔبی اخیز يقزش قبس طجیؼوی در ارِپوب ثوب َوزب حبثوت  "5/2در عوبل
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اضشایؼ داؽتٓاعت .غیًتٔبی ثوب ی َطوت ،عیبعوتٔوبی حطوظ يالویط سیغوت ِ تّعوؼٓ
َیزِقبْٔبی قبسی ػهم افهی اضشایؼ تػبضبی قبس در ارِپب ثٓ حغبة يیایُود .ػوالِْ ثوز ایوٍ
َیبس ثٓ تُّع ثتؾی در ِاردات اَزصی ثّیضْ قبس ثٓؽدت در ارِپب يّرد تّروٓ غزارقزضتوٓاعوت.
سیزاؾٓ ثتوؼ ػًودْای اس قوبس يقوزضی ارِپوب اس رِعویَٓ ،وزِص ِ انزشایوز توبيیٍ يویؽوّد.
پیؼثیُیٔب َؾبٌ يیدٔد ؾٓ يیشاٌ ِاثغتكی ارِپب ثٓ قبس ِارداتی تب عبل  2030ثٓ ثویؼ اس
 " 75اضشایؼ خّأدیبضت .ایٍ ايز در ؾُبر ثزِس ثزخی يؾؿالت عیبعی ثویٍ ارِپوب ِ رِعویٓ
ثّیضْ ثب ِغطٓای ؾٓ در سيغتبٌ عبل  ِ 2005در اِد تػبضب درقبس دریبضتی اس رِعیٓ ثٓ ِرّد
ايد ِ يؾؿالت ضزاِاَی را ثزای ارِپبییٔب درپی داؽت ػشو ارِپب ثوزای يتُوّع عوبسی تػّیوت
قزدیدْ اعت»$ .حغوُتبػ #206 -200 : 0385 ،اس ایوٍرِ ،در فوّرت اتتوبب یوؽ يّضوغ
ًٔبُٔف در ثتؼ اَزصی ،ؽزایط ؾَُّی ضزفت ثشرقی را در اختیبر اػوبی اؾّ غزار يویدٔود
ؾٓ ثب ثزَبيٓریشی يُبعت يی تّاٌ اس اٌ ثٓ َطغ ؾؾّرٔبی ػوّ ثٕزْثزداری ًَّد.
 .3تٕبرى َظبيی ايزیؿب ثٓ اضسبَغتبٌ در عبل  2000ؾٓ ثٓ دَجبل حبدحٓ تزِریغوتی یوبسدْ
عپتبيجز فّرت قزضت ،در ؾُبر پیبيدٔبی يُطی اس رًهوٓ ثوزِس يؾوؿالت ايُیتوی ،ثبػوج حوذش
طبنجبٌ ِ رِیؾبر ايدٌ یؽ دِنت ثب يؾزِػیت ثیٍانًههی در ایٍ ؾؾّر قزدید ؾٓ ایوٍ ايوز یوؽ
ضزفت ثزای اػوبی اؾّ در يغیز ًٔكزایی ِ اَغزبو ثیؾوتز ثوٓ ؽوًبر يویایود$ .ؽوٕبثی#0380،
ثبسعبسی اضسبَغتبٌ يّضّػی اعت ؾٓ پظ اس پبیبٌ رُف در ؾُطزاَظٔبی يتؼددی چٌّ ثوٍ
ِ تّؾیّ يّرد ثالج ِ ثزرعی غزار قزضتٓ اعت .يتبعطبَٓ ثُب ثز اػالو يػبيبت اضسبَی ثغویبری اس
تقًیًبت ارالط ٔبی ثوٍ ِ تّؾیوّ فوّرت ػًهوی ثوٓ خوّد َكزضتوٓ اعوت .رَِود تالوّ ت
اضسبَغتبٌ َؾبٌ يیدٔد ؾٓ راْ دعتیبثی ثٓ فهح ،حجوبت ِ ايُیوت در ایوٍ ؾؾوّر ثبسعوبسی
ػػت يبَدقیٔبی اغتقبدی ،ارتًبػی ِ ضزُٔكی ایٍ ؾؾّر اعت .در ایٍ راعتب ِ َیوش در پوی
َبؾبيی تالػٔبی ثیٍانًههی ،عبس ِؾبرٔوبی يُطػوٓای اسرًهوٓ اؾوّ يویتّاَود يوّرد تّروٓ
غزارقیزد .اس ایٍرِ اؾّ يیتّاَد اثتؿبر ػًم در ثبسعبسی اضسبَغتبٌ را ثزػٕدْ قیزد .ثب تّرٓ ثوٓ
غزاثت رسزاضیبیی ِ ضزُٔكی ِ در پیؼ قزضتٍ انكّٔبی ثّيی اغتقبدی ،اػوبی اؾّ يیتّاَُود
در چٕبرچّة فُدِظ ِیضْ اضسبَغتبٌ ،ثوب تؼزیوص پوزِصْ ٔوبیی سیزثُوبیی ،ضوًٍ ؾًوؽ ثوٓ
ثبسعبسی ایٍ ؾؾّر ثبػج تالّنی تبسْ در ثزَبيٓٔبی ایٍ عبسيبٌ قزدَد.
 .4حًهٓ َظبيی ایب ت يتالدْ ثٓ ػزاظ ؾٓ دِيیٍ رُف را ثٓ يُطػٓ تالًیم ًَوّد ثوٓ
يبَُد رُف اضسبَغتبٌ در ؾُبر پیبيدٔبی يُطی اسرًهٓ ِغوّع حًوالت تزِریغوتی ثوب حوذش
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َظبو دیؿتبتّری فداو حغیٍ ِ ؽؿمقیزی دِنت ِ يزهظ يهی ِ ديّؾزاتیؽ َّید رِسٔوبی
رِؽٍتزی را ثزای ایٍ ؾؾّر يیدٔدٔ .زچُد َبارايیٔب ِ حوّادث تهوخ تزِریغوتی در ػوزاظ
ؽزایط عزيبیٓ قذاری ِ يجبد ت تزبری را دؽّار عبختٓ اعت ايب َیبس قغتزدْ دِنت ِ يزدو
ایٍ ؾؾّر ثٓ ثبسعبسی اغتقبدی يیتّاَد ضزفت ثشرقی را ثزای اػوبی اؾّ ثوزای فودِر ؾوب ،
خديبتَ ،یزِی ؾبر ِ داَؼ ضُی ثوٓ ایوٍ ؾؾوّر ضوزأىاِرد .در ایوٍ يیوبٌ َػوؼ دِ ؾؾوّر
ًٔغبیٓ ػزاظ ِ ػوّ اؾّ یؼُی ایزاٌ ِ تزؾیٓ حبیش أًیت اعت .ثٓ َظز يیرعد ثب تّروٓ ثوٓ
يؾؿالت عیبعی ِ ايُیتی تزؾیٓ در ؽًبل ػزاظ ،ایزاٌ ثٓ دنیم داؽوتٍ يزسٔوبی طوّ َی ِ
ايؿبَبت تزاَشیتی يُبعت ِ َیش پیَّدٔبی قغتزدْ يذٔجی ِ غّيی ثوب يوزدو ػوزاظ يویتّاَود
َػؼ افهی را در تزاَتشیت ؾب ِ فدِر خديبت ِ َیش ضزأى عوبختٍ سيیُوٓ عوزيبیٓقوذاری
دیكز اػوبی اؾّ درایٍ ؾؾّر ایطب ًَبید$ .ضزساَكبٌ#224 :0382،
اکَ ٍ چبلشّبی پیشرٍ ؛ راّکبرّب ٍ پیشٌْبدّب
عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی $اؾّ #ثٓ يبَُد ٔز عبسيبٌ يُطػٓای دیكز در ؾُبر ضزفتٔوب
ِ تّاَبییٔبیی ؾٓ در اختیبر دارد ثب چبنؼٔب ِ َػبط ضؼطی َیوش يّاروٓ اعوت ؾوٓ ؽوُبخت ِ
درؼ فالیح اس أٌب يیتّاَد ثٓ طزاحی ثزَبيٓٔبی ِاغغ ثیُبَٓتز یبری رعبَدْ ِ در َٕبیت ثوٓ
اَغزبو ِ تالزؼ ثیؾتز ایٍ عبسيبٌ يُززؽّد .در ایٍ ثتؼ يٕىتزیٍ چبنؼٔبی اؾّ در عوٓ
غغًت چبنؼٔبی عوبختبری ِ عوبسيبَی ،چوبنؼٔوبی عیبعوی ِ ارتًوبػی ِ چوبنؼٔوبی
اغتقبدی يّرد ثزرعی غزارخّأد قزضت .ضًٍ اٌؾٓ ثٓ يّاسات طزح چبنؼٔب در حوّسْٔوبی
يتتهص ،پیؾُٕبدٔب ِ رأؿبرٔبیی َیش ثزای ٔزیؽ ارائٓ خّأد ؽد.
الف) چبلشّبی سبختبری ٍ سبسهبًی

 .0در تالهیم عیغتًی ،ارشای یؽ عبسيبٌ يُطػٓای ثبید ًٔكٍ ِ دارای غدرت ثزاثوز
ثبؽُد تب عیغتى ثتّاَد ثٕتزیٍ ؾبرایی را اس خّد ثزِس دٔد .ثب ِرّد اٌؾٓ اػوبی اؾّ اس حوع
رأی ثزاثز در تقًیى قیزیٔبی ایٍ عبسيبٌ ثزخّردارَد ،ايب رَِدی ؾٓ ػًالً يؾبٔدْ يیؽوّد
ِرّد َّػی َظبو عهغهٓ يزاتجی ِ اس ثب ثٓ پبییٍ ثب يالّریت عٓ ػووّ غدرتًُود اؾوّ یؼُوی
ایزاٌ ،پبؾغتبٌ ِ تزؾیٓ اعت ؾٓ در يػبثم ؾؾّرٔبیی ثٓ يزاتت ؾّچؽتز ِضؼیصتوز اعویبی
يزؾشی،ابرثبیزبٌ ِ اضسبَغتبٌ غزار قزضتٓ اعت$ .يطوبثع ثوب َظزیوٓ ؾوبَتّری ِ اؽوپیكم ؾوٓ
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پیؼتز ثداٌ اؽبرْ ؽد .#اس ایٍرِ ،ػدو تؼبدل ِ َبًٔكَّی در عبختبر غودرت اؾوّ را ثبیود ثوٓ
ػُّاٌ یؽ چبنؼ عیغتًی يوّرد تّروٓ غوزار دادِ .روّد عوبختبر عهغوهٓ يزاتجوی در ایوٍ
عبسيبٌ اعت ؾٓ ثبػج َبايیدی ثزخی اػوبء ِ قزایؼ ثٓ عًت تؾؿیم عبسيبٌٔبی ردید یوب
پیّعتٍ ثٓ عبسيبٌٔبی رغیت ؽدْ اعت .اقز ؾؾّرٔبی غدرتًُد اؾّ طجع عُد چؾوى اَوداس
اؾّ 2005خّأبٌ تجدیم ایٍ عبسيبٌ ثٓ یؽ ثهّؼ غدرتًُد اغتقوبدی ِ ایزوبد يُطػوٓ اساد
تزبری تب عبل ٔ 2005غتُد ثبید اربسْ يؾبرؾت ِاغؼی ،ضؼبل ِ ثزاثز ثٓ ًٔٓ اػوب را ثدُٔد.
ثٓ قَّٓای ؾٓ ًٔٓ اػوب خّد را در يّضػیتٔبی ایٍ عبسيبٌ عٕیى ثداَُد ِ احغوبط ّٔیوت
ؾُُد .ثدٌِ ؽؽ يّضػیت اؾّ در پزتّ يؾبرؾت ضؼبل ًٔوٓ اػووبء ايؿوبٌپوذیز خّأود ثوّد.
رَِدی ؾٓ اس عبل  2000يیالدی ايؿبٌ اَتتبة دثیزؾم اس دیكز ؾؾّرٔبی ػوّ ثوٓ زیوز اس
عٓ ؾؾّر ایزاٌ ،تزؾیٓ ِ پبؾغتبٌ را دادْ اعت ،اغداو يخجتی اعت ؾٓ ثبید تػّیت ؽوّد ِ ثوٓ
ًٔٓ ارؾبٌ عبسيبٌ قغتزػ یبثد.
 .2اقزچٓ درپی افالح يؼبٔدْ اسيیز ،عطح ػبنیتزیٍ رؾوٍ عوبسيبٌ اس ِسرای خبرروٓ
ثٓ عزاٌ ؾؾّٔب ارتػب یبضت ،ايب یؿی اس يغبیم اؾّ ؾٓ در يػبیغٓ ثب دیكز َٕبدٔوبی يُطػوٓای
ربی ؽكطتی اعت ضبفهٓ َغجتبً سیبد َؾغتٔبی ِسرای ايّرخبررٓ $عبنی یؽ ثبرَ ِ #ؾغوت
عزاٌ ٔ$ز دِعبل یؽ ثبر #اعت .ایٍ ايز ثب تّرٓ ثٓ غزاثت رسزاضیبیی ِ َیش عبختبر ِ يبٔیوت
عیبعی ؾؾّرٔبی ػوّ ربی تبيم دارد .در فّرتی ؾٓ رٕبٌ ؽبٔد َؾغتٔبی پیبپی $ػبدی
ِ ضّظ انؼبدْ #رٔجزاٌ اعٓاٌ ِ اتالبدیٓ ارِپب ثزای پیكیزی ثزَبيٓٔب ِ رضغ يّاَغ پیؼرِ اعوت
رٔجزاٌ اؾّ در ؽزایط ثغیبر پزؽوتبة ِ پیچیودْ تالوّ ت رٕوبٌ ايوزِس ضوزِرتی ثوزای اٌ
احغبط ًَیؾُُد! اس ایٍرِ در قبو اِل يیتّاٌ تزتیجی اتتبب ًَوّد ؾوٓ َؾغوت ِسرای ايوّر
خبررٓ عبنی دِ ثبر ِ َؾغت عزاٌ حداغم عبنی یؽ ثبر ثزقشار ؽّد توب ثوب اتتوبب تقوًیًبت
ؾالٌ ِ َؾبٌ دادٌ ارادْ عیبعی رٔجزاٌ اؾوّ در قوبؤوبی ثؼودی ایوٍ عوبسيبٌ اس تالوزؼ ِ
پّیبیی ثیؾتزی ثزخّردار ؽّد.
 .3در ؽزایط ؾَُّی ایزبد يؿبَیشؤبی يوّحز در حوم ِ ضقوم اختالضوبت ثویٍ اػووب،
ضزِرت تػّیت دثیزخبَٓ اؾّ ،اضشایؼ ثّدرٓ ِ ؽًبر ؾبرؽُبعوبٌ ِ اختیوبرات اٌ ثوٓ يوّاسات
ؾبٔؼ ثّرِؾزاعی ثیؼ اس ٔز سيبٌ دیكزی احغبط يیؽّد .تززثٓ َؾبٌ دادْ اعت ؾوٓ ٔوز
عبسيبٌ يُطػٓای در رَِد تّعؼٓ ثبید اس حبؾًیت يطهع اػوبی خّد ثؿبٔد ِ ؾؾّرٔبی ػوّ
ثٓ حبؾًیتی ضزاتز اس حبؾًیت خّد تٍ دردُٔد .ثدٌِ تزدید تالػع ایٍ ايوز ضػوط ثوب اػطوبی
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اختیبرات قغتزدْتز ثٓ دثیزخبَٓ اؾّ ِ اػتًبد ثٓ يدیزاٌ ِ ثزَبيٓریشاٌ اٌ يًؿٍ خّأد ثوّد.
$ايیدی#246 : 0385 ،
ة) چبلشّبی سیبسی ٍ اجتوبعی

 .0در رٕبٌ ايزِس ػهیرزى ضزِریتتٍ ثغویبری اس پبیوٓٔوبی َظوبو ِعوتطبنیب ِ پبیوبٌ
اَالقبر ثبسیكزی دِنتٔب ِ حبؾى ؽدٌ ِاثغتكی يتػبثم ،يتبعطبَٓ ُّٔس ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ثب
ثزداؽتی عُتی اس يطّٕو اعتػالل ِ یب ثٓ تؼجیز ثٕتز عّءثزداؽت اس ایوٍ يطٕوّو ،راْ رعویدٌ
ثٓ یؽ درؼ ضزايهی ِ يُطػٓای ؾٓ سيٓ رؽد ِ پّیبیی یؽ عبسيبٌ يُطػٓای اعت را دؽّار
ًَّدْاَد .اس ایٍرِ رٔجزاٌ ؾؾّرٔبی ػوّ اؾوّ ثبیود ثوب درؼ ردیودی اس يطٕوّو اعوتػالل ِ
اػتًبد ثیؾتز ثٓ عبسيبٌٔبی يُطػٓای سيیُٓ رؽد ِ ًٔجغتكی ثیؾتز را ضزأى ًَبیُد.
 .2یؿی اس َػبط ضؼص غبثم تّرٓ در رَِد ًٔكزایی يُطػوٓای در ؾؾوّرٔبی در حوبل
تّعؼٓ ثّیضْ در يیبٌ ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ػدو تّرٓ ثٓ أًیوت "غودرت َوزو" 1در تػّیوت ِ
قغتزػ رِحیٓ ًٔؿبری ِ يؾبرؾت يّحز ؽٕزَِداٌ یؽ عوبسيبٌ يُطػوٓای در ثزَبيوٓٔوب ِ
عیبعتٔبی اٌ اعت .اس ایٍرِ ؽبٔد ٔغتیى اٌقَّوٓ ؾوٓ ؽوٕزَِداٌ ارِپوبیی ِ یوب اعویبی
ؽزغی خّد را ؽٕزَِد اتالبدیٓ ارِپب ِ اعٓاٌ يیداَُد ،يهتٔبی ػوّ اؾّ ػهویرزوى دِ دٔوٓ
ضؼبنیت ایٍ عبسيبٌُّٔ ،س ٔی تهػی ِ احغبعی اس ػووّیت در اؾوّ َدارَود .ثوٓ َظوز روّرد
نیغؿب یؿی اس پیؼ ؽوزط ٔوبی اعبعوی تّعوؼٓ ًٔؿوبری ِ اَغوزبو اتالبدٔوب ،ایزوبد َوّػی
"ایدئّنّصی اتالبد" 2اعت$ .دِئزتی ِ ضبنتشقزاش #690 :0372،پزِاضوح اعوت ایوٍ ایودئّنّصی
سيبَی ؽؿم پبیدار ثٓ خّد يیقیزد ؾٓ اس عطح رٔجزاٌ َِتجكبٌ ضزاتز رِد ِ ثٓ ػًوع ربيؼوٓ
ؾؾیدْ ؽّد .در ایٍ راعتب ؽٕزَِداٌ اؾّ ثٓ ػُّاٌ يتبطجبٌ افوهی ثبیود در چٕوبرچّة ایوٍ
عبسيبٌ احغبط ّٔیت ؾُُد .اس ایٍ رِ اعت ؾٓ رّسش َبی يؼتػود اعوت ؾوٓ«ایزوبد َوّػی
احغبط ّٔیت ثبػج حًبیت ؽدید اس ًٔكزایی يُطػٓای يیؽّد .ثٓ َظز اِ ٔوز چوٓ رببثوٓ
ّٔیتثتؼ ؽدیدتز ثبؽد ثٓ ًٔبٌ َغوجت ايؿوبٌ ِ عوزػت ًٔؿوبری ِ ًٔكزایوی اضوشایؼ
يییبثد»$ .دِی ِ َبی#685-680 :0375 ،

1. Soft Power
2. Alliance Ideology
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ثزایٍ اعبط ضؼبنیتٔبی يّعغٓ ضزُٔكی اؾّ در سيیُٓ اقبٔیثتؾوی ثوٓ يهوتٔوبی
ػوّ اؾّ ،اطالعرعبَی ثٓ ثتؼ ٔوبی خقّفوی ثوّیضْ اس طزیوع يزالتوی چوٌّ اؾوّتوبیًش ِ
ًٔؿبری ثیٍ حّسْٔبی اطالع رعبَی در راعتبی "اؾّ ؽُبعی" ِ َیش اغدايبتی َظیوز تؾوؿیم
اتالبدیٓ ؾتبثتبَٓٔبی يهی اؾّ ،ثبَؽ اطالػبت رزضیوت ٔوبی اؾّتّریغوًی ،تؾوؿیم اتالبدیوٓ
رادیّ ِ تهّیشیٌّ اؾّ ،تبعیظ پزدیظ  $پبرؼ  #اؾّ در پبیتتتٔبی ؾؾّر ػوّ اؾّ ،ثزقوشاری
انًپ یؽ ِرسؽی اؾّ ،ایزبد اتالبدیٓ رِعبی يّعغٓ قزدؽكزی ِ ثزقشاری تّر ِ َیوش ثزقوشاری
ضغتیّال َّرِس ،تؾؿیم ارؾغتز يؾتزؼ ِ تّعؼٓ ًٔؿوبریٔوبی عویًُبیی ِ ُٔوزی $ؾوٓ اس
يقبدیع ثبرس غدرت َزو يیثبؽد ،#ثبػج ؽُبخت ٔزچٓ ثیؾتز يزدو دْ ؾؾّر ػوّ اسعوبسيبٌ
اؾّ خّأدؽد ِ در فّرت ثغتزعبسی يُبعت ثوّیضْ ثوب اسادعوبسی اغتقوبدی ِ ثٕوب دادٌ ثوٓ
ثتؼٔبی خقّفی ثٓ خقّؿ ثُكبْٔبی ؾّچؽ يیتّاَد ثبػج ثٓ تالزؼ ِاداؽوتٍ تًوبيی
عبختبرٔب ِ رزضیتٔبی يّرّد در اؾّ ؽّد ِ یؿی اس يٕىتزیٍ أوداش يؼبٔودْ اسيیوز یؼُوی
ارتػب ِ ثٕجّد عطح سَدقی يهتٔبی ػوّ را تالػع ثتؾد .ثُبثزایٍ ثوزخالش دیودقبْ فوبحت
َظزاَی ؾٓ يؼتػدَد ؾٓ يّارد یبد ؽدْ يّرت دِرؽدٌ اؾّ اس أوداش افوهیاػ خّأود ؽود
(َ ،)Hassan Yari ,1997كبرَدْ ثز ایٍ ثوبِر اعوت ؾوٓ ایوٍ اغودايبت سيیُوٓعوبس ثغوتزی
ضزُٔكی ِ ارتًبػی خّأد ثّد ؾٓ ًٔؿبریٔوبی ػًیوعتوز عیبعوی ِ اغتقوبدی را تغوٕیم
خّأد ًَّد ِ ثبػج يؾبرؾت ثیؾتز يزدو در ضؼبنیت ٔبی اؾّ يیقزدد.
 .3تّعؼٓ"ؾخزتقزایی عیبعوی"1در رّايوغ ؾؾوّرٔبی ػووّ دارای يالودِدیتٔوبی
رودی اعووت .يطًئُوبً فووبحتَظزاَوی ؾووٓ حتووی اس يُظووز ؾوبرؾزدقزایی ثووٓ تالووّ ت اؾووّ
يی َكزَد َیش ثز ایٍ ثبِرَد ؾٓ ًٔكزایی در يطّٕو َّیٍ اعبعبً ثز پبیٓ ؾخزتقزایی غزار قزضتٓ
ِ تؾؿیم یؽ ربيؼٓ عیبعی ثشرـتز در اٌ يّرد تّرٓ غزار يیقیزد .ايوب رَِود ثغویبر ؾُود
ديّؾزاتیشْؽدٌ ضوبی عیبعی ؾؾّرٔبی اعیبی يزؾشی ،ؽزایط َبيُبعت عیبعی اضسبَغتبٌ
ِ َیش ؽزایط پیچیدْ ِ خؾَّتٔبی عیبعی در پبؾغتبٌ رَِد َوبايیود ؾُُودْای اس قغوتزػ
پهّرانیغى عیبعی اس عطح يهی ثٓ عطح يُطػٓای را تزعیى يیؾُد .اس ایٍرِ رٔجزاٌ ِ َیوش
رزیبَبت يتتهص عیبعی در ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ثبید ایٍ حػیػت رادرؼ ؾُُد ؾٓ در ؽوزایط
ؾَُّی پهّرانیغى عیبعی اس عطح يهی ضزاتز رضتٓ ِ اثؼبد يُطػٓای ِ رٕبَی پیدا ؾزدْاعوت ِ
در فّرت ٔزقَّٓ تبخیز ،ثبسَدْ َٕبیی ضػط يهتٔبی ػوّ اؾّ خّأُدثّد.
1. Political Pluralism
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ًٔچُیٍ اقزچٓ ضزُٔف زبنت ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ؽوؿم يتقوهت ِ اغتودارقزا دارد ايوب
يیتّاٌ در یؽ پزِعٓ دراسيدت ثب ایزبد تالّ تی در َظبؤوبی ايّسؽوی ثوٓ ٔودایت اضؿوبر،
ثبِرٔب ِ ای غتبرٔب در رٕت تؼبيم ِ ًٔكزایی پزداخوت .ثوٓ يوّاسات ایوٍ تالوّ ت ثبیود یوؽ
عهغهٓ َٕبدعبسی فّرت قیزد؛ ؽؿمقیزی يزبنظ $پبرنًبٌ #دِعتی ؾؾّرٔبی ػووّ اؾوّ ِ
ؾبرقزِْٔبی يؾتزؼ در حّسْٔبی يتتهص ايّسؽی ،ضُی ِ داَؾكبٔی يیتّاَود ایوٍ رَِود را
تغٕیم ًَبیدًٔ .چُیٍ ثٕزْقیزی اس دیپهًبعی ػًّيی ِ رٕتقیزی ثٓ عًت ؽؿمقیوزی
عبسيبٌٔبی زیزدِنتی ِ تؼبيم يتػبثم ثیٍ أٌب يیتّاَد ثٓ ؾبٔؼ عّءتطبًٔبت ،رضغ ثزخوی
پیؼضزكٔب ِ پیؾداِریٔبی عیبعی ِ ضزُٔكی ثّیضْ پیؾداِریٔبی غّويداراَوٓ ضزُٔكوی،
اخذ تقًیًبت فالیح ِ اتتبب عیبعتٔبی ِاغغثیُبَٓ ؾًؽ ؽوبیبَی ًَبیود .در ایوٍ فوّرت
يیتّاٌ ايیدِار ثّد ؾٓ ضزُٔف عیبعی يتقهت ِ اَؼطبشَبپذیز ؾَُّی ثوٓ تودریذ در پزِعوٓ
ؾخزتقزایی ِ پذیزػ تؼبيم ثب ضزُٔفٔوبی دیكوز قوبو ثوزدارد .ؾخوزتقزایوی ِ ًٔكزایوی
ًٔبَُد ٔز پدیدْ دیكز در اثتدا ايزی بُٔی ِ اَتشاػی اعت ِ تب سيبَی ؾٓ ُٔزبرٔوب ،ثبِرٔوب ِ
ایغتبرٔب پیزايٌّ اٌ در بٍٔٔب ؽؿم َكیزدًَ ،یتوّاٌ ثوٓ تجهوّر ِ ؽوؿّضبیی اٌ در يالویط
ثیزَِی ايید داؽت .اس ایٍرِ تالػع أداش چؾى اَداس اؾّ  2005در تجدیم اؾّ ثٓ یؽ ثهوّؼ
يٕى اغتقبدی در قزِ ثزَبيٓریشی يُبعت در ایٍ سيیُٓ خّأد ثّد.
 .4یؿی اس يٕىتزیٍ چبنؼٔبی اؾّ ؾٓ تبحیز ثغیبر ضزاِاَی ثز تووؼیص رَِود ًٔكزایوی
در ایٍ عبسيبٌ ثزربی قذاؽتٓ اعت ِروّد اخوتالش َظوزٔوبی عیبعوی ِ ایودئّنّصیؽ ثویٍ
اػوبی اؾّ خقّفبً اػوبی غدرتًُد ِ ثُیبَكذار ایٍ عبسيبٌ اعت .در ِاغغ َظبؤبی عیبعوی
دْ ؾؾّر ػوّ ًٔغبٌ َیغت .اضسبَغتبٌ دارای حؿّيت رًّٕری اعاليی اعت ايوب در عوبیٓ
حوّر َیزِٔبی ايزیؿبیی در خبؼ خّد ِ ًٔچُویٍ درقیوزیٔوبی داخهوی ِ ضؼبنیوت قوزِْ
انػبػدْ ثب يؾؿالت عیبعی ِ ايُیتی ثغیبر رِثٓرِ اعت .ديّؾزاعی ثغیبر نزساٌ در پبؾغوتبٌ
ِ تؼػیت أداش خبفی در اؾّ در يّارٕٓ ثوب ِضوؼیت ؽوجٓ غوبرَْ ،ظوبو يوذٔجی رًٕوّری
اعاليی ایزاٌ در ؾُبر َظبو ديّؾزاتیؽ ثٓ ؽیّْ ززثوی ِ ئیوؽ تزؾیوٓ ِ ِروّد َظوبؤوبی
اغتدارقزا ِ در حبل قذاردر اعیبیيزؾشی ثبػج تووؼیص ًٔجغوتكی عیبعوی در عوطح اؾوّ
ؽدْاعت$ .ايیدی ،پیؾیٍ #239 :ؽبید ایٍ ايز يٕىتزیٍ دنیم ثزای فبحتَظزاَی ثبؽد ؾٓ ثب
دضوبع اس َظزیوٓ ؾوبرؾزدقزایی ثوز ؾوبرؾزد اغتقووبدی اؾوّ ِ ِاردَؾودٌ ثوٓ يغوبیم عیبعووی
تبؾیددارَد .ايب ًٔبٌقَّٓ ؾٓ در ثتؼ يجبَی تئّریؽ ثداٌ اؽبرْ ؽد َكبرَودْ دِری قشیودٌ
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اؾّ اس يغبیم عیبعی را ضػط پبؼ ؾزدٌ فّرت يغبنٓ يی داَد ِ ثز ایٍ ثبِر اعت ؾٓ رٔجزاٌ
ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ثبید ؽزبػبَٓ ِ ثب احغبط يغّنیت در غجبل پیؾزضت يهتٔبی يُطػٓ ،ثز
اختالشَظز ٔبی عیبعی ضبیع ثیبیُد .رٔجزاٌ اؾوّ َیوؽ يویداَُود ؾوٓ ثودٌِ ارادْ عیبعوی
يؾتزؼ أداش عُد چؾىاَداس اؾّ َ 2005یش ثٓ يبَُود ثغویبری اس ثزَبيوٓٔوبی اؾوّ َبؾوبو
خّأد يبَد .تززثٓ عبسيبٌ ًٔؿبری ؽبَكٕبی َؾبٌ دادْ اعت ؾٓ َظبؤبی يتطبِت عیبعوی
يبَُد چیٍ ،رِعیٓ ِ ؾؾّرٔبی اعیبی يزؾشی يیتّاَُد در چٕبرچّة یؽ عبسيبٌ يُطػوٓ-
ای ضؼبنیت ًَبیُد .اس ایٍرِ َكبرَدْ ثز ایٍ ثبِر اعت ؾٓ ثبید اس اضزاط در دیدقبْ ؾوبرؾزدقزایی
ِ ثشرـًَبیی اختالشٔبی عیبعی ِ زیزيًؿٍ ثّدٌ ًٔؿبریٔوبی يُطػوٓای پزٔیوش ًَوّد.
ضًٍ اٌ ؾٓ طزح يّاردی يبَُد قزایؼ تزؾیوٓ ثوٓ اتالبدیوٓ ارِپوب ِ یوب ػووّیت ؾؾوّرٔبی
اعیبی يزؾشی در عبسيبٌ ًٔؿبری ؽبَكٕبی َِ ...جبید ثٓ يؼُی توؼیص ِ یب َبثّدی اؾّ تؼجیوز
ؽّد سیزاؾٓ در ؽزایط ؾَُّی َظبو ثیٍانًهم یؽ ثبسیكز يیتّاَد ثوٓ طوّر ًٔشيوبٌ در چُود
عبسيبٌ يُطػٓای ػوّیت داؽتٓ ثبؽد ِ در ٔزیؽ أداش ِ ثزَبيٓٔبی خبؿ خّد را پیكیزی
ًَبید .اس ایٍ رِ َكبْ رجزی فطز ِ یؽ ثوٓ ػووّیت احتًوبنی تزؾیوٓ در اتالبدیوٓ ارِپوب ِ یوب
ًٔؿبری ؾؾّرٔبی اعیبیيزؾشی ثب عبسيبٌ ًٔؿبری ؽبَكٕبی ثب ِاغؼیت ؾَُّی َظوبو ثویٍ-
انًهم ثّیضْ پدیدْ َّيُطػٓقزایی ًٔتّاَی َدارد ِ ؾؾّرٔبی ػووّ اؾوّ ضوًٍ ػووّیت در
دیكز عبسيبٌٔبی يُطػٓای يیتّاَُد در چٕبرچّة أداش تؼییٍؽدْ حزؾت ًَبیُد.
 .5ثب تّرٓ ثٓ تززثٓ پیّعتٍ ؾؾّرٔبی اعیبیيزؾشی ثٓ اؾّ در دٔٓ  90يیالدی ِ َیش
ؽزایط يّرّد در يُطػٓ ،اؾّ ثبید اس قغتزػ اػوب خّدداری ًَبید ِ تًبو تّاٌ خّد را فزش
ثزطزشًَّدٌ َػبط ضؼص ِ تػّیت اَغزبو عبسيبَی ًَبید«.در َتیزٓ تّعؼٓ اؾوّ را َجبیود ثوٓ
ػُّاٌ یؽ اغداو يخجت تهػیؾزد ،سیزا اضشایؼ اػوب در حػیػت ثب رّی ؾوٓ در يُطػوٓ حوبؾى
اعت ِ ضػداٌ پیَّدی ؽجیٓ اَچٓ ؾٓ ثٓ ػُّاٌ يخبل در اعٓاٌ يّرّد اعت ،يیتّاَود توُؼٔوب را
اضشایؼ دٔد ،تُؼٔبی ردیدی را ایزبد ًَبید ِ ػدو تطبثع يیبٌ اػوب را اضشایؼ يیدٔد».
 .6ثدٌِ تزدید يٕىتزیٍ يّرد در ثتؼچوبنؼٔوبی عیبعوی اؾوَّ ،ػوؼ غودرتٔوبی
خبرری در رَِد ِاقزایی ،توؼیص ِ ربیكشیُی رغبثوت ِ عوتیشْ روّیی ثوٓ روبی ًٔؿوبری ِ
تؼبيم در يُطػٓ اؾّ اعت$ .رعّنیًٔ #069 :0386 ،بٌقَّٓ ؾٓ در ثتوؼ دیودقبْ تئّریوؽ
اؽبرْ قزدید ثزيجُبی دیودقبْ ؾوبَتّری ِ اؽوپیكم غودرتٔوبی خوبرری ثوٓ ػُوّاٌ ثتوؼ
يداخهٓقز در طی عبلٔبی اخیز تبحیزات ضزاِاَوی را ثوز اػووبی اؾوّ داؽوتٓاَود .ؾؾوّرٔبی
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رِعیٓ ،چیٍُٔ ،د ،ایب ت يتالدْ ايزیؿوب ،اعوزائیم ِ َیوش اتالبدیوٓ ارِپوب را ثبیود يٕوىتوزیٍ
غدرتٔبی خبرری داَغت ؾٓ در طّل حیبت اؾّ َػؼ ثغیبر ثبرسی را ثز تتزیوت ِ تووؼیص
رَِد ًٔكزایی ِ َیش تػّیت ًٔكزایی در ایٍ عبسيبٌ يُطػٓای داؽتٓاَد .پزداختٍ ثٓ دخبنوت
غدرتٔبی يُطػوٓای ِ ضزايُطػوٓای يزوبل دیكوزی را يویطهجود  .در ایوٍ سيیُوٓ ثبیود اس
ؾهی َكزی پزٔیش ًَّد .ثٓ ػُّاٌ يخبل ثبید ثیٍ َػؼ يخجتی ؾوٓ اتالبدیوٓ ارِپوب ثوب دیودقبٔی
َغجتبً اغتقبدی در يُطػٓ اؾّ ایطب يیؾُد ثب َػؼ يُطی ؾٓ ایب تيتالدْ ثب دیدقبٔی عیبعوی
ِ اعتزاتضیؿی در ؾُبر َكبْ اغتقبدی ایطب يیؾُد ،تطبِت غبئم ؽد ِ توبحیز ٔوز ثوبسیكز را ثوٓ
فّرت رداقبَٓ يّرد يطبنؼٓ غزارداد.
در ایٍ يیبٌ ایب تيتالدْ ؾٓ ثٓ ػُّاٌ ثتؼ يداخهٓقز َػؼ ثغیبر يخجتوی در اَغوزبو
عبسيبٌػًزاٌ يُطػٓای داؽت اؾٌُّ در اؾّ ثٓ يٕىتزیٍ ثوبسیكز خوبرری ثوب َػوؼ يُطوی ِ
توؼیص ؾُُدْ تجدیم ؽدْ اعتٔ .دش افهی ايزیؿب اس توؼیص اؾّ ،يٕبر ِ توؼیص ایزاٌ اعت
ؾٓ ایٍ ايز ثٓ َّع خّد اَغزبو درَِی اؾّ را تالت تبحیز غزار دادْاعت .ؾُبرقوذاردٌ ایوزاٌ اس
ؾُغزعیّو َطتی ابرثبیزبٌ ،خوط نّنوٓ پیؾوُٕبدی قوبس تزؾًُغوتبٌ اس يغویز اضسبَغوتبٌ ِ
پبؾغتبٌ ،خط نّنٓ ثبؾّ -تطهیظ -ریالبٌ $ثٓ ػُّاٌ عیبعیتزیٍ خط نّنٓ َطت رٕبٌ ِ ًَبد
حبؾًیت عیبعت ثز اغتقبد #در ؾُبر َبرضبیتی ؽدید ايزیؿب ثب ثزَبيٓٔوبیی چوٌّ يّاضػتُبيوٓ
قبس ایزاٌ ِ تزؾیٓ ،اَتػبل قبس ایزاٌ ثٓ ؽجٓ غبرْ ُٔد اس طزیع خط نّنٓ فهح ِ َیش يتبنطت ثوب
پیؾُٕبد تؾؿیم اِپؽ قبسی اس عّی ایزاٌ را يیتّاٌ اس رًهوٓ توالػٔوبی ِاؽوُكتٍ ثوزای
توؼیص ایزاٌ ثزؽًزد ؾٓ ثٓ فّرت خّدؾبر يّرت توؼیص ربیكبْ اؾّ َیش قزدیودْ اعوت .اس
ایٍرِ اتتبب رِیؿزدی يؾتزؼ ،یؿپبرچٓ ِ انشاواِر در پزتّ يؿبَیشو ثبسدارَودقی ثوزای يػبثهوٓ
ثب َطّب غدرتٔبی خبرری ايزی حیبتی ثزای اؾّ يالغّة يیؽّد .
 .7یؿی اسرهّْٔبی ثغیبر ربنت تّرٓ در رَِد َّیٍ ًٔكزایی ،ثزقوشاری َؾغوتٔوبی
يؾتزؼ ثیٍ عبسيبٌٔبی يُطػٓای اعت .ثٓ قَّٓای ؾٓ ثزقشاری َؾغتٔوبی يؾوتزؼ ثویٍ
اتالبدیٓ ارِپب ،اعٓاٌ ،ؽّرای ًٔؿبری خهیذضبرط ،اتالبدیٓ اضزیػب ِ يزؾّعوّر در عوبلٔوبی
اخیز ٔغتیى .يتبعطبَٓ ربی عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی $اؾّ #در ایٍ رَِد خبنی اعوت ِ ایوٍ
عبسيبٌ ػهیرزى ايوبی یبدداؽت تطبٔى ثب  25عبسيبٌ يُطػٓای ِ ثیٍانًههویًٔ ،چُوبٌ ثوٓ
دیدارٔبیی در عطح ًَبیُدقبٌ ِ ؾبرؽُبعبٌ اٌ ٔى ثٓ فّرت يالدِد اؾتطوب ًَوّدْاعوت .اس
ایٍرِ در ؾُبر قغتزػ ؾًی ارتجبط اؾّ ثب عبسيبٌٔبی يُطػٓای ِ ثیٍانًههوی ،ایوٍ عوبسيبٌ

 /051فصلٌبهِ آسیبی هزکشی ٍ لفمبس ،شوبرُ  ،35تببستبى0854

يیتّاَد ثب ضزأىًَّدٌ سيیُٓٔبی سو در رٕت ثزقوشاریٔوبی َؾغوت يؾوتزؼ ثویٍ اؾوّ
أٌى در عطح عزاٌ ِ ِسرای ايّرخبررٓ ِ اغتقبد ثب دیكز َٕبدٔبی يُطػٓای چوٌّ ؽوّرای
ًٔؿبری خهیذضبرط ،اعٓاٌ ،اتالبدیٓ ارِپوب ،اتالبدیوٓاضزیػوب ِ َٕبدٔوبی يُطػوٓای ايزیؿوبی
تیٍ در راعتبی قغتزػ ؾیطی َیش قبو ثزدارد ِ ضًٍ قغتزػ ًٔؿبریٔبی رُّة  -رُوّة
ِ َیش ؽًبل  -رُّة ثبػوج يطوزح ؽودٌ ثیؾوتز ایوٍ عوبسيبٌ َوشد اضؿوبر ػًوّيی رٕوبٌ،
عیبعتًداراٌ ،اغتقبدداَبٌ ِ عزيبیٓقذاراٌ ثیٍانًههی قزدد ِ ثتّاَد ثب اعتطبدْ اسایٍ ضزفوت
حزى تزبرت ضزايُطػٓای خّد را ثٓ فّرت ثبرسی اضشایؼ دٔد.
ج) چبلش ّبی التصبدی

پیؼ اس ایٍ ،پضِٔؾكزاٌ درثبرْ چبنؼٔبی اغتقبدی اؾّ ثٓ يوّاردی يبَُود تطوبِت در
عبختبر ِ انكّٔبی اغتقبدی اػوبی اؾّ ،رُجٓٔبی ٔوىتؿًیهوی اغتقوبدی ،تّنیود ِ فوبدرات
يّاد خبوَ ،بثزاثزی عطح تّعؼٓ اغتقبدی ِ تّسیغ َبػبد َٓ ٔشیُٓٔب ِ يُبضغ اؽبرْ ًَّدْ اَود.
( )Wizarat,1993:65ثٓ دنیم تًزؾش ثز أداش اؾّتب ِ عُد چؾىاَداس اؾّ  2005فزضبً ثوٓ
يٕىتزیٍ چبنؼٔبی اغتقبدی ؾٓ يیتّاَد يبَغ ارزای ثزَبيٓٔبی یبدؽودْ قوزدد یوب حوداغم
رَِد ارزای أٌب را ثب ؾُدی يّارٓعبسد ،اؽبرْ يیؽّد.
 .0در يیبٌ اػوبی اؾّ تؾبثٓ َظبؤبی اغتقبدی ثٓ چؾى ًَیخّرد .تزؾیوٓ ِ پبؾغوتبٌ
دارای اغتقبد اساد ،ایوزاٌ داری اغتقوبد يتوتهط ِ ثوبسار اساد اعوت .ؽوؼ ؾؾوّر ثبسيبَودْ اس
ؽّرِی ًٔكی پظ اس اعتػالل ثب دؽّاریٔبیی ثزای قذار اس َظبو عّعیبنیغتی ِ رعیدٌ ثوٓ
َظبو ثبسار اساد رِثٓرِ ثّدْاَدِ .ضؼیت اغتقبدی اضسبَغتبٌ َیش ثغیبر ؽؿُُدْ اعتًٔ .چُویٍ
ثزخی فبحتَظزاٌ ثز ایٍ ثبِرَد ؾٓ ؾؾّرٔبی در حبل تّعؼٓ اس دید اغتقبدی ،ثیؾتز رغیت
یؿدیكزَد .ایزاٌ ،ابرثبیزبٌ ،تزؾًُغتبٌ ِ غشاغغتبٌ اس فبدرؾُُدقبٌ َطت ِ قبس يویثبؽوُد ِ
ثب یؿدیكز رغبثت يوی ؾُُود .اس عوّیی دیكوز درحوبنی ؾوٓ تزؾیوٓ ،پبؾغوتبٌ ِ اضسبَغوتبٌ اس
خزیداراٌ اَزصی ٔغتُد ،ايب َیبس أٌوب ثوٓ اَوداسْای َیغوت ؾوٓ ًٔوٓ فوبدرات َطوت ِ قوبس
ؾؾّرٔبی تّنید ؾُُدْ ػوّ اؾّ را رذة ًَبید .ثب ایٍ ِرّد رَِد اِضبع ؾبيالً َبايیود ؾُُودْ
َیغت .خّؽجتتبَٓ در پبرْای اس سيیُٓٔب ثٓ قَّٓ ای طجیؼی رُجٓٔوبی ٔوى تؿًیهوی ِروّد
دارد .تزاثزی ِ ارتجبطبت ،دِ حّسْ يٕى ثزای ًٔؿبری ِ ًٔكزایی اعتًٔ .چُیٍ يشیوتٔوبی
َغجی در حّسْ اغتقبد ِرّد دارد ؾٓ در فّرت ثزَبيٓریشی يتؼٕداَوٓ ِ ثزؾُوبر اس يالحظوبت
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عیبعی ،يی تّاَد ثٓ ایزبد ًٔكزایی ؾًؽؾُد .در ایٍ سيیُٓ يیتّاٌ اس فوُؼت پبرچوٓثوبضی
تزؾیٓ ،داَؼ ضُی پتزِؽیًی ِ اعتتزاد َطت ِ قبس ِ فُبیغ ثوزظ ایوزاٌ ِ فوُؼت ٔغوتٓای
پبؾغتبٌ َبو ثزد$ .ايیدی ،پیؾیٍ#236 :
 .2يؾبرؾت ؾىرَف ثتؼ خقّفی ثٓ ػُّاٌ تجهّر حوّر يغتػیى يزدو در طزحٔبی
اؾّ یؿی دیكز اس چبنؼٔبی اغتقبدی اؾّ اعت .در راعتب حوّر يّحزتز ثتوؼ خقّفوی ،ثوب
ِرّد اٌؾٓ اؾخز ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ فبدرؾُُدْ يّاد خبو ٔغتُد ايب ثب ثٕزْقیزی يُبعوت اس
ثُكبْٔبی ؾّچؽ ِ يتّعط يیتّاٌ يّاد خبو را ثٓ ؾب ٔبی تّنیدی ِ يقزضی تجودیم ؾوزد ِ
ثب اعتطبدْ اس ارسػ اضشِدْ ثدعت ايدْ ثٓ رؽد ِ ؽؿّضبیی يُطػٓ ؾًؽ ًَوّد .اؾوّ ثبیود ثوٓ
فّرت يُبعتتزی َظزات يؾّرتی ثتؼ خقّفی در رٕت ایزبد ضوبی يطهّة ؾغتِؾوبر
ِ تّعؼٓ تزبرت را يدَظز غزار دٔدًٔ .ؿبری يیبٌ اتبظٔبی ثبسرقوبَی اؾوّ ِ ضوزأى عوبختٍ
سيیُٓ حوّر در يزًغ اتبظٔبی ثبسرقبَی اتالبدیوٓ ارِپوب ِ اعوٓاٌ ،پیكیوزی طوزح تؾوؿیم
ؽّرای سَبٌ ثبسرقبٌ اؾّ ،تغٕیم در فدِر رِادید در تزدد اتجبع ِ ثبسرقبَبٌ يُطػٓ ِ ثزقشاری
ًَبیؾكبْٔبی تّاًَُدیٔبی ثتؼٔبی خقّفی اؾّ ثٓ يّاسات ایزبد غّاَیٍ حًبیتی يُبعت
ِ رضغ يّاَغ حػّغی يیتّاَد سيیُٓ عبس حوّر يّحزتز ثتؼ خقّفی در ضزایُد تالّ ت اؾوّ
ؽّد ِ ارتػبی ؽزایط ثزای تّعؼٓ اغتقبدی پبیدار ِ اضوشایؼ عوطح سَودقی ِ رضوبْ يوزدو را
درپی داؽتٓثبؽد .در ًٔیٍ راعتب تػّیت ثیؼ اس پیؼ ثیًٓ اؾّ در سيیُٓ ثیًٓ ٔبی تزاَشیت،
حًم ِ َػم ضزاِردْ ٔبی َطتی ،اَزصی ِ يغّنیت يیتّاَد توًیٍؾُُودْ ِ يؾوّظ يؾوبرؾت
ثتؼٔبی خقّفی در يجبد ت اغتقبدی ثبؽود  .اس ایوٍرِ اغودايبتی يبَُود تقوّیت"غوزاداد
ؾبرت عطید"ؾٓ ثز اعبط اٌ ثیًَٓبيٓ ؽتـ حبنج ٔز ؾؾّر ػووّ در ؾؾوّرٔبی دیكوز َیوش
غبثهیت ارزایی داردًٔ ،زاْ ثب تػّیت ؽزؾتٔبی ثیًٓ ِ ؽًّل ثیؾوتز حًبیوتٔوبی ثیًوٓای
يیتّاَد ثبػج ثٕجّد يجبد ت تزوبری ثوّیضْ اس عوّی ثتوؼٔوبی خقّفوی ؽودْ ِ ثبػوج
يؾبرؾت يغتػیى يزدو در ضؼبنیتٔبی اغتقبدی اؾّ ؽّد.
 .3پبییٍ ثّدٌ عطح تزبرت درٌِيُطػٓای ًٔچُبٌ یؿی اس يٕوىتوزیٍ چوبنؼٔوبی اؾوّ
يالغّة يیؽّد .ػهی رزى رزضیتٔبی ضزاِاٌ ِ ثزَبيٓریشیٔوبی فوّرتقزضتوٓ ،حزوى تزوبرت
درٌِيُطػٓ ای اؾّ ؾًتز اس يیشاٌ تزبرت ضزايُطػٓای اؾّ اعت .ایٍ ايز یؿی اس يٕىتوزیٍ أوداش
ػٕدَبيٓ اسيیز ِ َیش ؾبرؾزد اؾّ ثٓ ػُّاٌ یؽ عوبسيبٌ يُطػوٓای اغتقوبدی را ثوب چبنؾوی رودی
يّارٓ ًَّدْ اعت« .ثٓ ػُّاٌ يخبل اقز يیشاٌ تزبرت درٌِ يُطػوٓای را ؽبخقوی ثوزای ارسیوبثی
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يیشاٌ تّضیع اؾّ در عبلٔبی  0996 -2005يیالدی در ایٍ يزحهٓ ثپذیزیى اس ایٍ ؽوبخـ ثوٓ
دِ ؽیّْ يیتّاٌ اعتطبدْ ؾزدَ .تغت اٌؾٓ عٕى تزبرت درٌِيُطػٓای اؾوّ در عوبل  0996ثوب
عبل  2005يػبیغٓ ؽّد .ایٍ يػبیغٓ يتبعطبَٓ ؾبيالً َبايیدؾُُدْ اعت .سیزا َؾوبٌ يویدٔود ؾوٓ
يیشاٌ تزبرت درٌِ يُطػٓ ای ؾٓ در عبل  0996ثزاثز ثب  8/5يیهیبرد د ر ثوّدْ اعوت در عوبل
 2005ثٓ رغى  06/7يیهیبرد د ر رعیدْاعت ؾٓ رؽدی يؼبدل  300درفد را َؾوبٌ يویدٔود.
ايب اقز حزى تزبرت درٌِيُطػٓای اؾّ را در ٔز دِ عبل َغجت ثٓ حزى ؾم تزوبرت اٌ ثغوُزیى
يالحظٓ يیؾُیى ؾٓ در حبنی ؾٓ در عبل َ 0996غجت حزوى تزوبرت درٌِيُطػوٓای اؾوّ ثوٓ
حزى ؾم تزبرت اٌ  8/6درفد ثّدْ اعت .ایٍ َغوجت در عوبل  2005ثوٓ حودِد  5/6درفود
رعیدْ ؾٓ ؾبٔؾی  0/2درفدی را َؾبٌ يیدٔد»$ .ؽٕبثی ،ؽیخ ا عاليی ،پیؾیٍ#046 :
 .4یؿی دیكز اس چبنؼٔبی ردی در حّسْ اغتقبدی َبًٔكَّی در عیبعتٔبی تزبری
اػوب اعت .در ِاغغ یؿی اس يغبیهی ؾٓ ثبػوج تػّیوت ًٔكزایوی اغتقوبدی ثویٍ اػووبی یوؽ
اتالبدیٓ يیؽّد ،یؿغبًٌَّدٌ ِ ًٔبُٔفعبسی غوّاَیٍ ِ يػوزرات تزوبری اعوت .يتبعوطبَٓ
ػهیرزى تالػٔبی فّرتقزضتٓ غّاَیٍ ِ يػزرات تزبرت خبرری ثویٍ اػووبی اؾوّ ًٔكوٌّ
َیغت .در ایٍ سيیُٓ تسییزات يغتًز در يػزرات ِ ایزبد يّاَغ تؼزضٓای ِ زیزتؼزضٓای ردید،
تسییزات يؿزر غّاَیٍ ِ يػزرات يزثّط ثٓ فبدرات ِ ِاردات اس يٕىتزیٍ يّارد يویثبؽود«.در
راعتبی اسادعبسی تزبرت ،ؾبٔؼ تؼزضٓٔب ِ رضغ يّاَغ زیزتؼزضٓای ثّد ؾٓ يّاضػتُبيٓ تزبری
اؾّ يّعّو ثٓ اؾّتب در  07رّ ی  2003در اعالواثبد ثٓ ايوبی پُذ ؾؾوّر ػووّ رعوید ِ
يػزر يی عبسد ؾٓ ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّتب در يدت ٔؾوت عوبل عوػص تؼزضوٓ ٔوب را در يوّرد
ؾب ٔبی يؾًّل غزارداد ثٓ  05درفود خّأُود رعوبَد»$ .يیزسایویٔ #0385:030،زچُود
تالػع ؾبيم أداش اؾّتب يُّط ثٓ پیّعتٍ دیكز ؾؾّرٔب ثٓ ایٍ تّاضػُبيٓ اعت ِ رٔجزاٌ ایٍ
ؾؾّرٔب ثبید ثب درؼ ایٍ ضزِرت ٔز چٓ عزیغتز يػديبت انالبظ ؾؾّرٔبی يتجّع خّد را ثوٓ
ایٍ تّاضػُبيٓ ضزأى ًَبیُد.
 .5ايب َؿتٓ اخز يزثوّط ثوٓ ثتوؼ حًوم ِ َػوم يویؽوّد .ػهویرزوى تّاَوبییٔوب ِ
رزضیتٔبی يّرّد در ثتؼ حًمَِػم روبدْای ،ثوب تّروٓ ثوٓ قغوتزدقی رأْوبی ؽّعوٓ،
ؾًجّد رأْبی اعطبنتٓ ثٓ ًٔزاْ ؾیطیت پبییٍ ِ ضػداٌ ايؿبَبت ربَجی يُبعوت اس يٕوىتوزیٍ
چبنؼٔب يالغّة يیؽَّد .درایٍ سيیُٓ اقزچٓ ؾّؽؼٔوبیی اس عوّی اػووبی اؾوّ فوّرت
قزضتٓاعت ايب ثبید ابػبٌ ًَّد ؾٓ ایٍ تالػٔب ثب تّرٓ ثوٓ قغوتزدقی رسزاضیوبیی يُطػوٓ ِ
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حزووى ثغوویبر ثووب ی تزاَشیووت ؾووب ِ يغووبضز َووبؾووبضی اعووت ِ اؾووّ ثبیوود ٔزچووٓ عووزیغتووز
پزِصْٔبی ثشرـتزی را در دعتّر ؾبر خوّد غوزار دٔود .یؿوی اس د یوم أًیوت ِ قغوتزػ
ًٔؿبری در سيیُٓ حًمَِػم يیبٌ ؾؾّرٔبی ػوّ اؾّ ؾٓ در عُد اؾّتوب ثوز اٌ تبؾیود ؽودْ
اعت ،ػدو دعتزعی حدِد ٔطت ؾؾّر ػوّ ثٓ دریبی اساد اعت .احداث خط راْأٍ اس ایزاٌ
ثٓ تزؾًُغتبٌ اس طزیوع عو زخظ ِ در َتیزوٓ اتقوبل خطوّط راْ أوٍ ایوزاٌ ِ تزؾیوٓ ثوٓ
اعیبیيیبَٓ ِ احداث خطأٍ اس انًبتی ثٓ تٕزاٌ َبؽی اس ًٔیٍ ضزایُد اعت .تقّیت پوزِصْ
خط راْ أٍ ززة ایزاٌ ثوٓ ػُوّاٌ پوزِصْای يُطػوٓای ثوز اعوبط أوداش تؼیویٍ ؽودْ در
عُد"طزح ػًم ؾّیتٓ"ثب تّرٓ ثٓ ثبسار يُبعت ِ قغتزدْ ػزاظ ،اتقبل ؽجؿٓ ریهی ززة ایزاٌ ثوٓ
ؾؾّرٔبی يُطػٓ اس طزیع خطّط ریهی يّرّد يیتّاَد َػوؼ ثوبررسی را در فوبدرات ؾؾوّرٔبی
ػوّ ثٓ ػزاظ ِ اضشایؼ تزبرت ضزايُطػٓای ایطب ًَبید ِ در ؾُبر ؾزیدِر ؽًبل -رُوّة يویتّاَود
يُزز ثٓ رَِع ؾزیدِر ؽزظ -زوزة َیوش ؽوّدًٔ .چُویٍ احیوبی ضؼبنیوت ؾؾوتیزاَی اؾوّ ِ
يؾتـ َؾدٌ ؾبيوم ِضوؼیت رصیوى حػوّغی دریوبیخوشر ؾوٓ يتبعوطبَٓ ثوٓ دنیوم ثزخوی
اختالشَظزٔب يتّغص قؾتٓ اعت يیتّاَد سيیُٓ ثٕزْقیوزی ثیؾوتز اػووبی اؾوّ اس رزضیوت
رأْبی دریبیی را ضزأىًَبید.
ًتیجِ گیزی
1

یؿی اس پیبيدٔبی يخجت پبیوبٌ رٕوبٌ دِغطجوی ،تسییوز در يبٔوویت"ٔوًووكزایی" در
َوظبو ثیٍ انًهم اعت .رَِد ًٔكزایوی ؾوٓ در دِراٌ رُوف عوزد ،ػًودت ًب در سيیُوٓ يغوبیم
عیبعی – ايُیتی ِ ث ب دخبنوت یوؽ غودرت ثزتوز $يغوؿّ یوب ِاؽوُكتٍ ،#اس ثوب ثوٓ پوبییٍ،
درٌِقزایبَٓ ِ ثٓ فّرت تالًیهی در چٕبرچّة یؽ َظبو دِغطجی ؽؿم يیقزضت ٔىاؾُوٌّ
در ؽزایط ثؼد اس ؽّرِی ِ در ضوبی ردید َظبو ثیٍانًهم ،اثؼبد قغتزدْتوزی يبَُود تّعوؼٓ
اغتقبدی ،ثبسرقبَی ،ارتًبػی ِ سیغت يالیطی ثوٓ خوّد قزضتوٓ ِ ثوٓ فوّرت خوّد روّػ،
ثزٌِقزایبَٓ ِ يٕىتز اس ًٔٓ ثٓ فّرت داِطهجبَٓ در ثغتز یؽ َظبو چُدغطجی در حبل ؽوؿم
قیزی اعت$ .ؾبنزی#57 :0385،
عبسيبٌ ًٔؿبری اغتقبدی $اؾّ #ؾٓ درعبلٔبی پبیبَی رُف عزد در  0985ثز ؽبنّدْ
يؼبٔدْ اسيیز ؽؿمقزضت در عبل  0992ثب ثٕزْقیزی يُبعت اس ضوبی ایزوبد ؽودْ پوظ اس
1. Integration
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ضزِپبؽی ؽّرِی اغداو ثٓ قغتزػ حّسْ ضؼبنیت خّد ًَّد .ايوب ایوٍ عوبسيبٌ ثوب پؾوتعوز
َٕبدٌ دِراٌ قذار َظبو ثیٍ انًهم ،در ؽزایط ؾَُّی ثوب چوبنؼٔوب ِ ضزفوتٔوبی ردیودی
يّارٓ قؾتٓاعت ؾٓ ثبید عزیؼبً خّد را ثزای يّ ارٕٓ ثب اٌ ايبدْ عوبسد .رٔجوزاٌ ؾؾوّرٔبی
ػوّ ثبید ایٍ حػیػت را ثپذیزَد ؾٓ«دَیبی ِاغؼی َٓ حبِی عیبٔی يطهع ٔبثشی اعوت ِ َوٓ
عطیدی يطهع ؾبَتی .يقوبنح يتػبثوم ثؾوزی ثیوبَكز تهطیػوی اس ًٔوبُٔكیٔوب ،تؼوبركٔوب،
ًٔكزایوویٔووب ِ ِاقزایوویٔبعووت»$ .عوویصسادْ #264 :0385 ،ثووب درؼ ایووٍ حػیػووت ثبیوود اس
ثشرقًُبیی ؾزدٌ اختالضبت عیبعی پزٔیش ًَّد .در ایوٍ راعوتب تزدیودَظوز اػووبی اؾوّ در
يّاضغ عیبعی ِ اغتقبدی خّد ثٓ َطغ يزًّػٓ اؾّ ثزای ثٕزْقیزی اس تّاًَُدیٔوبی ثوبنػّْ
ایٍ يُطػٓ ضزِری اعت .چُبَچٓ در ثزَبيٓریشیٔبی يُطػٓای َكزػ يهی حبؾى ؽّد ،ثوزای
پیؾزضت ِ تّعؼٓ اٌ ،يؾؿم ایزبد خّأدؽد.
در ارسیبثی يغبیم اؾّ ثبید ِاغغثیٍ ثّد .ثب يجُوب غوزادادٌ یوؽ َكوبْ پغوتيودرٌ ٔ$وز
يطّٕيی ثبید در سيیُٓ خّد تؼزیص ؽّد 1#ثٓ رَِدٔبی ًٔكزایی يُطػٓای ؾٓ ثوزخالش َكوبْ
تؼًیىَكز يدرٌ ثٓ ِیضقیٔب ِ سيیُٓٔب تّرٓ يیؾُد ،يویتوّاٌ ارسیوبثی ِاغوغثیُبَوٓتوزی اس
تالّ ت اؾّ داؽت .يػبیغٓ اؾّ ثب دیكز عبسيبٌٔبی يّضوع يُطػوٓای يبَُود اتالبدیوٓ ارِپوب ِ
اعٓاٌ ثدٌِ در َظز قزضتٍ سيیُٓٔب ِ ؽزایط خبؿ ؾؾوّرٔبی ػووّ اؾوّ يػبیغوٓ يطهوّثی
َتّأدثّد.
در ؽزایط ؾَُّی اؾّ در يزحهٓ ثغیبر عزَّؽوتعوبسی غوزار دارد .اَچوٓ يغوهى اعوت
تؼبيم َتجكوبٌ ضؿوزی ِ اثوشاریًٔ ،ؿوبری تُكبتُوف ثوب يزاؾوش ػهًوی ِ پضِٔؾوی ،تّعوؼٓ
ًٔؿبریٔبی اغتقبدی در يیبٌ اػوبی اؾّ ؾٓ در پوی دقزقوَّیٔوبی ایزوبد ؽودْ در َظوبو
ثیٍانًههی ،رُجٓ ٔبی ػیُیتز ِ رِؽٍتزی ثٓخّد قزضتٓاعت ،پزٔیوش اس قغوتزػ ِ تؼزیوص
پزاؾُدْ دعتّرؾبرٔب ِ تًزؾش ثز پزِصْٔبی يؾتـ ،يهًّط ِ يُزز ثٓ َتیزٓ ِ َیش پیكیوزی
ِ ػًهیبتی ًَّدٌ تّاضػُبيٓ تزبری اؾّ $اؾّتب"ِ #عُد چؾىاَداس اؾّ  "2005يیتّاَد عوجت
اضشایؼ غدرت چبَٓسَی ایٍ عبسيبٌ در يجبد ت رٕبَی قزدد ِ يُبضغ اٌ را َقیت يهوتٔوبی
يُطػٓ عبسد.

1. Any conception must define in its context.
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هٌببع ٍ هآخذ
 .0پیؾداد ،عؼید ّ #0383$وگزایی در سبسهبى اکَ ،چبح اِل ،تٕزاٌ :يزؾش ثبسؽُبعوی اعوالو ِ
ایزاٌ $اَتؾبرات ثبس.#
 .2دضتز ايّر اؾّ #0377$ ،سبسهبى ّوکبری التصبدی ( اکَ) ،چبح اِل ،تٕوزاٌ :دضتوز يطبنؼوبت
عیبعی ِ ثیٍانًههی ِسارت ايّرخبررٓ.
 .3دِئزتووی ،ریًووش ِ ضووبنتشقزاش ،راثووزت ً #0372$ظزیههِّههبی هترههبر

در رٍابهه

بیيالولل ،تزرًٓ ػهیزضب طیت ِ ِحید ثشرقی ،تٕزاٌَ :ؾزغّيظ.
 .4دِی  ،ؾبرل ِ َبی ،رّسش ً #0375$ظزیِّبی رٍاب بهیي الولهل ،تزرًوٓ ِ تودِیٍ ِحیود
ثشرقی ،چبح اِل ،تٕزاٌ :اَتؾبرات رٕبد داَؾكبٔی  $يبرد. #
 .5عیص سادْ ،عید حغیٍ  # 0385$اصَل رٍاب بیي الولل ،چبح پُزى  ،تٕزاٌَ :ؾز يیشاٌ.
 .6غّاو ،عید ػجدانؼهی  ، #0385$اصَل سیبست خبرجی ٍ سیبست بیيالولل ،چبح دِاسدٔوى،
تٕزاٌ :اَتؾبرات عبسيبٌ يطبنؼٓ ِ تدِیٍ ؾتت ػهّو اَغبَی داَؾكبْٔب $عًت.#
 .7ؾّ یی ،انٕٓ  #0379$اکَ ٍ ّوگزایی هٌطمِای ،چبح اِل ،تٕزاٌ :يزؾش پضِٔؼٔوبی ػهًوی ِ
يطبنؼبت اعتزاتضیؽ خبِريیبَٓ.
 .8ايیدی ،ػهی  "#0385$يػبیغٓ ًٔكزایی اؾوّ ِ اعوٓ اٌ " ،فصهلٌبهِ االععهبس سیبسهی ٍ
التصبدی عبل ثیغتى ،ؽًبرْ ٔطتى ِ ٔؾتى  ،ضزِردیٍ ِاردیجٕؾت .247 -232،
 .9پیؾداد  ،عؼید " #0382$يبٔیت ارتجبطبت در يُطػٓ اؾّ ِ تبحیز اٌ ثز ٔوىقزایوی ؾؾوّرٔبی
ػوّ "  ،فصلٌبهِ هطبلربس خبٍرهیبًِ ،يزؾش يزؾش پوضِٔؼ ٔوبی ػهًوی ِ يطبنؼوبت اعوتزاتضیؽ
خبِريیبَٓ  ،رهد  ، 0ؽًبرْ .076 -250 ،2
 .00حغُتبػ عید زاليالغیٍ  "#0385$تػبضبی قبس ارِپبَ ،ػؼ تزؾیوٓ ِ ضزفوتٔوبی ایوزاٌ "،
فصلٌبهِ االععبس سیبسی ٍ التصبدی ،عبل ثیغتى ،ؽًبرْ ٔطتى ِ ٔؾتى ،ضزِردیٍ ِ اردیجٕؾوت
220. -206
 .00رعّنی ،انٕبو َ " #0386 $ػؼ ِ تبحیز غدرتٔبی خبرری در ػدو ًٔكزایوی در يیوبٌ اػووبی
اؾّ" فصلٌبهِ هطبلربس آسیبی هزکشی ٍ لفمبس ،ؽًبرْ 088. -069 ،60
 .02عبػی ،احًد "#0385$رٕبَی ؽدٌ ِ َّيُطػٓقزایی؛ تؼبيم یوب تػبثوم"  ،هجلهِ داًشهکدُ
حمَق ٍعلَم سیبسی داًشگبُ تْزاى  ،ؽًبرْ .92 -79 ، 70
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 .03عیًجز ،رضب ( "# 0383يُطػٓ قزایی در رسزاضیبی عیبعوی رٕوبٌ ؛ دقزقوَّی رٔیبضوتٔوب ِ
قشیُٓٔبی ضزاعّ " ،فصلٌبهِ االععبس سیبسی ٍ التصبدی ،عبل َّسدٔى  ،ؽًبرْ عّو ِ چٕوبرو ،
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 .04عهطبَی ،ػهیزضب  " #0382$ادغبم کشهَرّبی درحهبل تَسهرِ در فزایٌهد جْهبًی شهدى
التصبد" ،دضتز يطبنؼبت عیبعی ِ ثیٍ انًههی ِسارت ايّرخبررٓ  ،ضقهُبيٓ عیبعت خوبرری ،عوبل
ٔطدٔى.0002 -970 ،
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(آسِآى) " ،يزهٓ داَؾؿدْ حػّظ ِػهّو عیبعی داَؾكبْ تٕزاٌ ،ؽًبرْ .079 -065 ، 38
 "#0377(---- .06آیب اتحبدیِ آسِ آى هی تَاًد آیٌهدُ سهبسهبى اکهَ ببشهد " ،ضقوم َبيوٓ
يطبنؼبت خبِريیبَٓ يزؾش پضِٔؼ ٔبی ػهًی ِ يطبنؼبت اعتزاتضیؽ خبِريیبَٓ ،عبل پوُزى  ،ؽوًبرْ 90 ، 0
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ػبنی ثیٍ انًههی  ،داَؾؿدْ حػّظ ِ ػهّو عیبعی داَؾكبْ تٕزاٌ 30 ،ؽٕزیّر.
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اکَ هبًد " ،ضقهُبيٓ عیبعت  ،يزهٓ داَؾؿدْ حػوّظ ِ ػهوّو عیبعوی داَؾوؿدْ حػوّظ ِ ػهوّو
عیبعی داَؾكبْ تٕزاٌ ،دِرْ  ،37ؽًبرْ .064 -039 . 3
 .09ضزساَكبٌ ،يالًد رضب  ")0382$فزصت ّبی تبسُ فزارٍی ایهزاى در سهیٌهِ ببسرگهبًی ٍ
تزاًشیت کبال پس اس تغییز حکَهت عزاق " ،ضقوم َبيوٓ اطالػوبت عیبعوی ِ اغتقوبدی  ،عوبل
ٔطدٔى ،خزداد ِتیز.229 -224 .
 .20ؾّ یی ،انٕٓ ")0373$جوَْری ّبی آسیبی هزکهشی ٍ سهبسهبى ّوکهبری التصهبدی
( اکَ)" ،يزهٓ داَؾؿدْ حػّظ ِػهّو عیبعی داَؾكبْ تٕزاٌ ،ؽًبرْ .067 -050 ، 33
 .20ؾّسْقز ،ؾبنزی ِنوی " )0385$رٍابه اتحبدیهِ ارٍپهب ٍ آهزیکهبی التهیي ّ :وکهبری
فزاهٌطمِای" ،يبُٔبيٓ ًٔؾٕزی دیپهًبتیؽ ،عبل اِل ،ؽًبرْ ٔؾتى . 57 – 55 ،
 .22يیزسایی يالًود  ")0385$سبسهبى ّوکبری التصبدی ( اکهَ) در حهبل تحهَل ٍتَسهرِ "،
ضقهُبيٓ يطبنؼبت اعیبی يزؾشی ِغطػبس ،دضتز عیبعی ثیٍ انًههی ِسارت ايّرخبررٓ ،ؽوًبرْ -020 ، 53
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