سازمان همكاري شانگهاي :قدرتي توازن بخش
فتح الِ هزادي
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دس ايٗ ٔمبٍِ٘ ٝبس٘ذ ٜث ٝتحّيُ ٕٞىبسي اػتشاتظيه سٚػي ٚ ٝچييٗ دس چيبسچٛة ػيبصٔبٖ
ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي  ٚپيبٔذٞبي آٖ ثش دٚسٕ٘بي أٙيتي اسٚپب ٔيپشداصد ٕٞچٙيٗ ثب اػتفبد ٜاص تئٛسي
ٔٛاص٘ ٝلٛا ،سٚاثي چيٗ  ٚسٚػي ٝدس ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا ثٛٙٓ ٝاٖ ٔٛاص٘ي٘ ٝيشْ ّٓيي ٝييه
جب٘جٌ ٝشايي ايبالت ٔتحذ ٜدس ٓلش پغ اص ج ًٙػشد ٔٛسد ٔالحِ ٝلشاس ٔيدٞذ .صيشاويٛٔ ٝهيّٛ
تذاِ٘ ْٚبْ تهلٌجي ٛٔ ٚاص٘ٝي ٘شْ لذستٞبي دسج ٝد ٚدس ٔمبثُ آٖ يىي اص ٔٛهٓٛبت ٌٔيش دس
ٔجبحث آوبدٔيه و٘ٛٙي ٔي ثبؿذ .سٚػي ٚ ٝچيٗ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا ثٌٛس وبُٔ ثب ٞذف
ٚاوٙؾ دس ٔمبثُ يهجب٘جٌٝشيٞبي ايبالت ٔتحذ ٜدس ِ٘بْ ثييٗإِّيُ  ٚثٌيٛس صيبف دس اٚساػييب
وٙتشَ ٔي وٙٙذ .أب الذأبت آٖٞب ثشاي ايجبد ٔٛاص٘ ٝي ٘شْ اػت .اٌش ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي
ث ٝكٛست يه ثّٛن هذآٔشيىبيي ُبٞش ؿٛد ،آثبس ٕٓيمي ثش أٙيت اسٚپب صٛاٞيذ داؿيت .اص ًش يي
لذستٞبي ٔ ٟٓاسٚپبيي ٔي تٛا٘ٙذ اص داؿتٗ يه ٔتحذ ٜليٛي دس شكيت ٔٙبػيت اػيتفبد ٜوٙٙيذ.
اٌشچ ٝاتحبد جذيذ سٚػي  -چيٙي ٔيتٛا٘ذ ثّٛن دؿٕٗ جذيذي ثشاي ؿشق اسٚپب ٔحؼٛة ؿٛد.

ٍاصگاى كليذي :ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بيٛٔ ،اص٘ ٝلٛا ،سٚػي ،ٝچيٗ ،آٔشيىب ،اسٚپب.
هقذهِ
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ،ػبصٔبٖ ٘ٛپبيي دس ثّٛن ػبصٔبٖٞبي أٙيتي ثييٗإِّّيي
ٌٔٙمٝاي اػت .آوبي ػبصٔبٖ ؿبُٔ وـٛسٞبي چيٗ ،سٚػي ٚ ٝچٟبس دِٚيت آػييبئشويضي
لضالؼتبٖ ،اصثىؼتبٖ ،تبجيىؼتبٖ  ٚلشليضػتبٖ اػت .ايشاٖٙٞ ،ذ ،پبوؼيتبٖ ٔ ٚوِٛؼيتبٖ ٘ييض
آوبي ٘بُش ايٗ ػبصٔبٖ ٔيثبؿيٙذ  .اٌشچي ٝػيبصٔبٖ ثيً ٝيٛس سػيٕي ٞفيت ػيبَ لجيُ دس
 .1پظٞٚـٍش حٛصٌٔ ٜبِٔبت لفمبص
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ػبَ 1002ؿىُ ٌش ت أب سيـٞٝبي ؿىٌُيشي آٖ ث ٝلجُ  ٚصٔبٖ تأػيغ اتحبد ٔٔيشٚف
«ؿبٍٟ٘بي پٙج» دس ػبَ 2885ثشٔيٌشدد .اٞذاف  ٚچـٓ ا٘ذاص پيؾ سٚي ػبصٔبٖ ٕٞىيبسي
ؿبٍٟ٘بي تب حذٚد صيبدي ٔج ٟٓاػت .ػبصٔبٖ دس آغبص ؿىٌُيشي وٕتش ٔٛسد تٛج ٝثٛد ،أب ثيب
ّٕٓيبت ِ٘بٔي ٌؼتشد ٜچيٗ  ٚسٚػي ٝدس اٚت  1004دس ؿيٕبَ چييٗ تٛجي ٝصييبدي سا ثيٝ
صٛد جّت وشد .إٞيت ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي حذالُ ث ٝچٟبس دِيُ ريُ ٔيثبؿذ:
٘خؼت؛ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ا٘ٔىبػي اص ا ضايؾ ٕٞىبسي أٙيتي ثييٗ سٚػييٚ ٝ
چيٗ اػت و ٝاص ٔٙتمذاٖ اكّي ايبالت ٔتحذ ٜآٔشيىب دس ِ٘بْ ثيٗإِّيُ ٔييثبؿيٙذ .ثٔيال،ٜٚ
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثذِيُ ٓذْ ٓوٛيت ايبالت ٔتحذ ٜدس آٖ إٞيت صبكي داسد صييشا
ِ٘ٓ پغ اص ج ًٙػشد يه ِ٘ٓ آٔشيىبيي اػت ٓ ٚذْ ٓوٛيت ايبالت ٔتحذ ٜدس آٖ ػيبصٔبٖ
ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا دس ٔؼبئُ جٟبٖ و٘ٛٙي ثيِ٘يش ٔيػبصد.
دْٚ؛ ثذِيُ ٔجبٚست جوشا يبيي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثب اسٚپب ،إٞيت ٚيظٜاي ثشاي
دٚسٕ٘بي أٙيتي اسٚپب داسد .صيشا و ٝػبصٔبٖ دسحيبت صّٛت اسٚپب حوٛس داسد.
ػْٛ؛ ٙٞذ ثٛٙٓ ٝاٖ يه لذست دس حبَ سؿذ ٘ييض ٓوي٘ ٛيبُش ػيبصٔبٖ اػيت .ثٙيبثشايٗ
دِٚتٞبي ٓو ٛػبصٔبٖ ُش يت صيبدي ثشاي اكال يب توييش تٛاصٖ لٛا دس ِ٘بْ ثيٗإُِّ داس٘ذ

ٕٔ ٚىٗ اػت ِ٘ٓ و٘ٛٙي ِ٘بْ ثيٗإُِّ ساتوييش دٙٞذ.
چٟبسْ؛ إٞيت ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثِ ٝحبٍ ِ٘شي اػتُٟٛ .س ػبصٔبٖ ٔيتٛا٘ذ
تأثيشات ٕٟٔي ثش ٔجبحث ِ٘شي دسثبس ٜسٚاثي ثيٗ إُِّ داؿت ٝثبؿذ؛  ٓٞدسثبس ٜآيٙيذِ٘ ٜيبْ
ته لٌجي  ٓٞ ٚساجْ ثُٟٛ ٝس اؿىبَ جذيذي اص ٔٛاص٘ٝي لٛا.
ِ٘شيٛٔ ٝاص٘ ٝي لٛاي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي جبِت تٛج ٝاػت صيشا ُٟيٛس ػيبصٔبٖ
ثٙٔٔ ٝي آٖ اػت و ٝلذست ٞبي دسج ٝد ْٚالذأبتي سا ثشاي توييش يب اكيال ٔٛاص٘يٝي ليٛاي
جٟبٖ و٘ٛٙي ؿشّٚوشدٜا٘ذ .صيشاو ٝتبوٞ ٖٛٙيچ ائتال ي ٔٛاص٘يٝثخيؾ ثيشاي تويييش ٔٛاص٘يٝي
حبوٓ ؿىُ ٍ٘ش ت ٝاػت .ثٙيبثشايٗ ٟيٓ ٕٓييك سيـيٞٝيبي ؿيىٌُييشي ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي
ؿبٍٟ٘بي ث ٝلّت ٔجبحث تئٛسيه سٚاثي ثييٗإِّيُ ثيشٔييٌيشددُٟ .يٛس ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي
ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘ذ ٌبٔي ثشاي ؿىٌُيشي يه اتحيبد ّٓيي ٝاييبالت ٔتحيذ ٜثبؿيذ .دس ٘تيجيٝ
ػبصٔبٖ ٔيتٛا٘ذ آثبس چـٌٓيشي ثش دٚسٕ٘بي أٙيتي اسٚپيب ثٔيذ اص  27ػيبَ اص پبييبٖ جٙيً
ػشد داؿت ٝثبؿذ .ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي شكت ٔٙبػجي ثشاي تجذيذِ٘ش اتحيبد اسٚپيب ثيب
ايبالت ٔتحذ ٜاػت تب وـٛسٞبي اسٚپبيي صؼت ٝاص ائتالف ثب ايبالت ٔتحذٕٞ ٜچي ٖٛشا٘ؼيٚ ٝ
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إِٓبٖ اص آٖ اػتفبد ٜوٙٙذ ٞشچٙذ اص ػٛي ديٍش ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘يذ تٟذييذ جذييذي
ثشاي اسٚپب ٔحؼٛة ؿٛد.
ٍ٘بس٘ذ ٜدس ايٗ ٔمبِ ٝدس كذد آٖ اػت تب ث ٝػ ٝػؤاَ ٔشتجي صيش پبػخ دٞذ:
ٟٓٔ .1تشيٗ ٓبُٔ ؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي چ ٝثٛدٜاػت؟
 .2تب چٔ ٝيضا٘ي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثش ٔٛاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحذ ٜتبثيش داسد؟
 .3ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي چ ٝپيبٔذٞبيي ٔيتٛا٘ذ ثش دٚسٕ٘بي أٙيتي اسٚپب داؿت ٝثبؿذ؟
ادٓبي ايٗ ٔمبِ ٝآٖ اػت وٛٔ ٝاصّ٘ٓ ٝيي ٝاييبالت ٔتحيذٌٙٔ ٜمييتيشيٗ دِييُ ثيشاي
ؿىُ ٌييشي  ٚتىبٔيُ ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اػيتٞ ،شچٙيذ اليذأبت ٔٛاص٘ي ٝثخيؾ
دِٚت ٞبي ٓو ٛػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي اص ٘ٛٔ ّٛاص٘ي ٝؿيذيذ والػييه ثليٛست تـيىيُ
اتحبد د بٓي ٔ ٚؼبثم ٝتؼّيحبتي ٘يؼت ،اِجت ٝايٗ ثذاٖ دِيُ اػيت ويٛٔ ٝاص٘يٝي ؿيذيذ دس
ِ٘بْ ػّؼّٔ ٝشاتجي غيش دػتٛسي پشٞضي ٚ ٝٙصٌش٘بن اػيت  ٚاص اييٗ س ٚاػيت وي ٝػيبصٔبٖ
ؿبٍٟ٘بي دسكذد اػت اص ًشيك الذأبت ٔٛاص٘ٝثخؾ ٘شْ ،تٛج ٝويٓتيش اييبالت ٔتحيذ ٜسا ثيٝ
صٛد جّتوٙذ .اٌشچ ٝؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ ٔؼيتميٕب ثيب ٞيذف ٔٛاص٘يّٓ ٝيي ٝاييبالت
ٔتحذ٘ ٜجٛد ٜاػت ،أب تب حذٚد صيبدي ؿىٌُييشي  ٚتحىييٓ آٖ ثيب سٞجيشي جٟيب٘ي اييبالت
ٔتحذ ٜدس ِ٘بْ تهلٌجي ٔشتجي اػت.
تصَيز كلي اس ساسهاى ّوكاري شاًگْاي
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ؿبُٔ ؿؾ دِٚت چييٗ ،سٚػيي ،ٝلضالؼيتبٖ ،لشليضػيتبٖ،
تبجيىؼتبٖ  ٚاصثىؼتبٖ اػت .اٌشچ ٝػبصٔبٖ ثًٛ ٝس سػٕي دس طٚئٗ  1002تأػيغ ؿذ أيب
دس اكُ يه ٔشحّ ٝتٛػٔ ٝيب ت ٝػّف صٛد ٔٔيشٚف ثي«ٝؿيبٍٟ٘بي پيٙج» اػيت وي ٝتٛػيي
سٚػي ،ٝچيٗ ،لضالؼتبٖ ،لشليضػيتبٖ  ٚتبجيىؼيتبٖ دس ػيبَ 2885ثٔٙيٛاٖ تشيجي٘ٛي ثيشاي
ثشٌضاسي اجالع ٔ ِٓٙثيٗ دِٚتٞبي ٓو ٛتأػيغ ؿيذٌ.ش ٜٚؿيبٍٟ٘بي پيٙج پيشأي ٖٛييه
سؿتٔ ٝزاوشات حُ اصتال بت ٔشصي  ٚوبٞؾ ٘يشٞٚبي ٔؼّح دس ٔٙبًك ٔشصي ؿيىُ ٌش يت.
ثب ٓوٛيت اصثىؼتبٖ دس طٚئٗ ٌ ،1002ش ٜٚؿبٍٟ٘بي پيٙج ثي ٝػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي
توييش ٘بْ يب ت  ٚايٗ ػبصٔبٖ دس ػبَ  1001ثٛٙٓ ٝاٖ يه ػبصٔبٖ ثيٗإِّّيي ٔٔش يي ؿيذ.
دثيشصب٘ ٝآٖ دس پىٗ ٔ ٚشوض هذتشٚسيؼتي آٖ دس ثيـىه ليشاسداسد .اِٚييٗ ّٕٓييبت ِ٘يبٔي
هذتشٚسيؼتي ػبصٔبٖ دس اٚاصش ػبَ  1002دس چيٗ  ٚلضالؼتبٖ ا٘جيبْ ٌشدييذ .دس اجيالع
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ػشاٖ ػبصٔبٖ دس ػبَ  1002ػبصتبسٞبي ػبصٔبٖ ٟ٘بديٙي ٝؿيذ  ٚآويبي ػيبصٔبٖ ثٛدجي،ٝ
ٔمشسات ؿٛساٞبي ٔختّف ػبصٔبٖ  ٚثش٘بٔي ٝتمؼييٓ ٞضيٙيٞ ٝيب سا تليٛيت وشد٘يذ  ٚدثيشويُ
ػبصٔبٖ ٘يض دس ايٗ ػبَ ٔٙلٛة ٌشديذ .دس ػبَ  1003ثب دسصٛاػت دِٚتٞيبي ٔوِٛؼيتبٖ،
ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ ايٗ وـٛسٞب ثٓ ٝوٛيت ٘بُش ػبصٔبٖ پزيش تي ٝؿيذ٘ذ .دس ػيبَ ٘ 1005ييض
ايشاٖ ثٛٙٓٝاٖ ٘بُش پزيش ت ٝؿذ .دس اػٙبد اكّي ػبصٔبٖ روش ؿيذٜاػيت ويٞ ٝيذف ػيبصٔبٖ
ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٔجبسص ٜثب تشٚسيؼٓ ،جذاييًّجي  ٚا شاىٌشايي اػت و ٝػيبصٔبٖ ٕٞچٙييٗ
دسكذد تحىيٓ ٕٞىيبسي ثييٗ دِٚيت ٞيبي ٓوي ٛاص جّٕي ٝتمٛييت آتٕيبد ٔتمبثيُ  ٚسٚاثيي
ٕٞؼبيٍي صٛة اػت(Wilson,2004:52-53).
ثش ًجك ثٙذ  20 ٚ 1آالٔي ٝؿىٌُيشي ػبصٔبٖ ٔ ٚيبدٙٔ 2 ٚ 1 ،2 ٜـيٛسٞ ،يذف ػيبصٔبٖ
تٟٙب تمٛيت ٕٞىبسي ٌٔٙمٝاي ٘يؼت ،ثّىي ٝدِٚيتٞيبي ٓوي ٛػيبصٔبٖٕٞ ،ىيبسي صيٛد سا دس أيٛس
ٌٔٙمٝاي  ٚثيٗإُِّ جٟت تمٛيت كّح  ٚثجبت ٌٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي ا ضايؾ صٛاٙٞيذ داد تيب ِ٘يٓ
ػيبػيي  ٚالتليبدي ثييٗإِّّيي ٓبدال٘ي ٚ ٝدٔٛوشاتييه ؿيىُ ثٍييشدDeclaration of SCO (.
ٕٞ )2001part 10چٙيٗ ٞذف ػبصٔبٖ تـٛيك ٕٞىبسي ثيـيتش ثييٗ آويبر دس صٔيٙيٞٝيبي
ػيبػي ،تجبسيّٕٓ ،ي  ٚتٛػٔ ٝتىِٛٛٙطي ،شٍٙٞي ،آٔٛصؿي ،استجبًبت  ٚا٘شطي اػت.
ػبصٔبٖ ثبيذ ثشاي حبوٕيت ّٔي آوبر ،ثشاثشي  ٕٝٞآٟ٘يب  ٚاجٕيبّ دس تليٕيٌٓييشي
احتشاْ لبئيُ ؿيٛد (Charter of SCO article 1, Declaration 2001 part 2).أيب اييٗ
ٔؼئّٛٙٞ ٝص ٚجٛد داسد و ٝچٍ ٝ٘ٛآوبي ػبصٔبٖ هشٚست تأػييغ ػيبصٔبٖ چٙذجب٘جيٝاي سا
تـخيق داد٘ذ  ٚچشا آٖٞب دس اٚاػي دٌ 2880 ٝٞبْٞبيي سا دس ايٗ صٔي ٝٙثشداؿتٙذ؟
تحليلّاي هختلف اس ساسهاى ّوكاري شاًگْاي
ثيـتش ٌٔبِٔيبتي وي ٝدسثيبس ٜػيبصٔبٖ ا٘جيبْ ؿيذ ،ٜحي َٛاٞيذاف ٛٓ ٚأيُ اػبػيي
ؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ اػت .اص ايٗ س ٚتحّيُٞبي ٔختّفي اص ٔبٞيت  ٚاٞيذاف ػيبصٔبٖ
كٛست ٌش ت ٝاػت .ثٌٛس وّي چٟبس تحّيُ ٔختّف دسثبس ٜػبصٔبٖ ٚجٛد داسد:
٘خؼت؛ ػبصٔبٖ ػبصتبسي ثشاي ٕٞىبسي ٌٔٙمٝاي ٔ ٚجبسص ٜثب ٔٙبثْ تٟذيذ ٌٔٙمٝاي اص جّٕٝ
تشٚسيؼٓ  ٚا شاىٌشايي اػت.
دْٚ؛ ػبصٔبٖ ٘ـب٘ٝاي اص تٙؾصدايي ٓ ٚبديػبصي سٚاثي ثيٗ سٚػي ٚ ٝچيٗ اػت.
ػْٛ؛ ػبصتبسي ثشاي ايجبد تٛاصٖ ثيٗ سٚػي ٚ ٝچيٗ اػت.
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چٟبسْ ؛ ػبصٔبٖ ثشاي ٔٛاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحذ ٜاػت.
ّوكاري هٌطقِاي عليِ تزٍريسن ٍ افزاط گزايي
يىي اص تحّيُٞب دسثبس ٜػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ايٗ اػت وٞ ٝيذف اكيّي ػيبصٔبٖ  ٚدِييُ
اكّي ؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ آٖ ايجبد ػبصتبسي ثشاي ٕٞىبسي ٌٔٙم ٝاي دس ٔمبثّ ٝثب تشٚسيؼيٓ
دس ٌٔٙم ٝآػيبي ٔشوضي اػت .و ٝاص جّٕ ٝتحّيٌُشاٖ دس ايٗ صٔي ٝٙسيچبسد ٚيتض اػيت ويٝ
دس تحّيُ صٛد اص ػبصٔبٖ ثيبٖ ٔيوٙذ و ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ ٕٞشا ٜثب چٟبس دِٚت آػيبي ٔشوضي
دس لبِت ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دس ٔمبثُ ٌشٜٞٚبي تشٚسيؼتي ،جيذاييًّجيي  ٚا يشاىٌشاييي ويٝ
ٔٙبثْ اكّي ثيثجبتي ٌٔٙم ٝآػيبي ٔشويضي ٞؼيتٙذٔ ،تحيذ ؿيذٜا٘يذ)Weitz, 2003:57(.
ػبثذ ٖٚآتبَ ٘يض اص ايٗ ديذٌب ٜحٕبيت وشدٔ ٚ ٜيي ٘ٛيؼيذ وي ٝسٞجيشاٖ چيٙيي اص ٌؼيتشؽ
اػالٍٔشايي دس ايبالت ػيٗ ويبً٘ ٞشاع داس٘ذ  ٚسٚعٞب ٘يض اص ٔمبثّ ٝثب جذاييًّجبٖ چچيٗ
ٔوٌشة ٞؼتٙذ .چٟبس دِٚت آػيبي ٔشوضي ٘يض ثب ٌشٜٞٚبي اػالٌْشاي تٙذس ٚ ٚجذاييًّيت
ٔٛاجٞ ٝؼتٙذ و ٝث ٝدسجبت ٔختّفي آٖٞب سا ث ٝچبِؾ ٔيوـيٙذ)Atal,2005: 101-102(.
دس تحّيُ ٔـبثٟي ،آِىؼب٘ذس ِٛويٗٔ ،حمك سٚػي اؿبسٔ ٜيوٙذ و ٝدِٚتٞبي ٌٔٙم ٝآػيبي
ٔشوضي اص تٟذيذ تشٚسيؼٓ ثيٗإُِّ اص اٚاصش د ٚ 2880 ٝٞلجيُ اص حٕيالت تشٚسيؼيتي 22
ػيييمتبٔجش آٌيييب ٜثٛد٘يييذ  ٚدس اييييٗ ساػيييتب ثيييشاي ٔمبثّييي ٝثيييب اييييٗ تٟذييييذٞب ٔتحيييذ
ؿذ٘ذٌّ )Lukin,2004:32,35(.يؼ ٚ ٖٛؿبيٛديٙف ٘يض ثيبٖ ٔيوٙٙذ وي ٝسٞجيشاٖ ػيبػيي
وـٛسٞبي اٚساػيبيي ثشاي ٔمبثّ ٝثب تشٚسيؼٓ  ٚجذاييًّجي ثٛٙٓٝاٖ ثيضسيتيشيٗ تٟذييذٞبي
ٌٔٙمٔ ٝتحذ ؿذ٘ذ وٙٔ ٝجش ث ٝؿىٌُيشي ٔذَ جذيذي اص ٕٞىبسي ثيٗ دِٚيتٞيبي ٓويٛ
ػبصٔبٖ ؿذ)Gleason and Shaihutdinov,2005:27(.
تٌشسدايي در رٍابط رٍسيِ ٍ چيي
تحّيُ د ْٚاص ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ايٗ اػت وٞ ٝيذف اص ؿيىٌُييشي آٖ ،تيٙؾصداييي ٚ
ٓبدي ػبصي دس سٚاثي ثيٗ چيٗ  ٚسٚػي ٝاػت .ايٗ دػت ٝاص تحّيٌُشاٖ ٔٔتمذ٘ذ و ٝػبصٔبٖ
ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ؿىُ ٌش ت ٝتب شايٙذ ٓبدي ػبصي سٚاثي سٚػي ٚ ٝچييٗ سا آػيبٖ وٙيذ .اص
جّٕ٘ ٝيىالع اػٛا٘تشْ ٔٔتمذ اػت وي ٝػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي دس آتٕبدػيبصي ثييٗ
دِٚتٞبي ٓو ٛٔ ٛك ثٛدٜاػت .أ ٚي٘ٛيؼذ و٘ ٝتبيج الذأبت آتٕبدػبصي اػبػي ثٛدٜاػيت
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ٕٞ ٚىبسي ِ٘بٔي چٙذجب٘ج ٝإٞيت چٙذاٖ ٘ذاؿتٕٞ ٚ ٝىبسي ثيٗ دِٚت ٞبي ٓوي ٛشاتيش اص
ػٌح تٙؾ صدايي ٓ ٚبديػبصي سٚاثي پيؾ ٘ش تي ٝاػيت  ٚدػيتبٚسد ػيبصٔبٖ تويييش سٚاثيي
ٌزؿت ٝثيٗ آوب  ٚايجبد شايٙذي س ٚثي ٝجّي ٛدس سٚاثيي ثييٗ آويب ثيٛدٜاػيت .اليذأبت ٚ
ٕٞىبسي التلبدي دس ٌٔٙمٞ ٝش چٙذ تيأثيشات ٔبجيت داؿيت ٝأيب ٓبٔيُ اػبػيي دس ويبٞؾ
ٔٙبصٓٞ ٝب  ٚايجبد ثجبت دس ٔٙبًك ٔشصي ٘جٛدٜاػت )Swanstrom,2004:45(.سيچيبسد ٚيتيض
ٔٔتمذ اػت و ٝؿىُ ٌيشي ؿبٍٟ٘بي پٙج تجّي ٔٙب ْ ٔـتشن سٚػيي ٚ ٝچييٗ دس ٔيذيشيت
ثي ثجبتي دس آػيبي ٔشويضي دس ٔيٛسد اليذأبت آتٕبدػيبصي  ٚويبٞؾ ٘يشٞٚيبي ِ٘يبٔي دس
ٔٙبًك ٔشصي ثٛدٜاػت.
تَاسى بخشي هتقابل رٍسيِ ٍ چيي
ديذٌب ٜػ ْٛدس ٔٛسد ؿىٌُيشي ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي سيـي ٝدس تفىيش ٔٛاص٘يٝي ليٛاي
ٌٔٙم ٝاي داسد .اص ايٗ ِٔٙش ،ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ػبصتبسي اػت و ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ ٘فٛر يىذيٍش
سا دس ٌٔٙم ٝث ٝحبِت تٛاصٖ دس ٔي آٚس٘ذ .ثٓ ٝجبستي ديٍشٌٔ ،بثك ثب ديذٌب ٜتيٛاصٖ ٌٔٙميٝاي
سٚػي ٚ ٝچيٗ ٕٞشا ٜثب دِٚتٞبي وٛچيه آػييبي ٔشويضي ،ػيبصٔبٖ أٙيتيي ثيشاي وٙتيشَ
يىذيٍش ٕٔ ٚب٘ٔت اص ثشتشي ديٍشي ثش ٌٔٙم ٝؿىُ داد٘ذ .ايٗ تحّيُ دس ٘ٛؿتٞٝبي ػيبثذٖٚ
آتُ پيشأ ٖٛايٗ ٔٛهي ّٛدييذٔ ٜيي ؿيٛدٞ .شچٙيذ تحّييُ ا ٚثي ٝػيبصتبسي هذتشٚسيؼيتي
٘ضديه تش اػت .أب أٔ ٚتمذ اػت و ٝسٚػيٕٛٞ ٝاسٍ٘ ٜشاٖ ٘فيٛر دس حيبَ ٌؼيتشؽ چييٗ دس
ٌٔٙم ٝاػت .اؿبسٔ ٜيوٙذ و ٝاص ايٗ س ٚسٚػئ ٝتٕبيُ ثٓ ٝوٛيت ٙٞذ دس ػيبصٔبٖ اػيت تيب
دس ٔمبثُ ثشتشي چيٗ ٔٛاص٘ ٝثشلشاس وٙيذ .دس حيبِيوي ٝچييٗ دسكيذد اػيت تيب ثيب ٓويٛيت
پبوؼتبٖ دس ٔمبثُ ثّٛن سٚػي ٝي ٙٞذ تٛاصٖ ثشلشاس ؿٛدٕٞ .چٙيٗ اػيتٛاست ٞيبسيغ ٔٔتميذ
اػت و ٝچيٗ ثبصيٍش وّيذي دس آػيبي ٔشوضي اػت  ٚايٗ أش ثبٓث تشع سٚػي ٝؿذٜاػيت.
ثٓ ٝميذ ٜاٞ ٚش د ٚوـٛس ،اص ايٗ ػبصٔبٖ ػٛد ٔيثش٘ذ .چيٗ اص ًشيك ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي٘ ،فيٛر
ػيبػي صٛد سا دس ٌٔٙم ٝآػيبي ٔشوضي تٛػٔٔ ٝيدٞذ  ٚتٛا٘ؼت ٝػٌحي اص حيٛصٕٓ ٜيُ سا
دس ٔمبثُ جٕٟٛسي ٞبي آػيبي ٔشوضي ثذػت آٚسد .اص ًشف ديٍش ،سٚػي ٝاص ًشييك ػيبصٔبٖ
ؿبٍٟ٘بي ،الذأبت چيٗ دس ٌٔٙم ٝسا صييش ِ٘يش داؿيتٝاػيت تيب اص ثشتيشي چييٗ ثيش ٌٔٙميٝ
جٌّٛيشي وٙذ)Harris,2005:87,88(.
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ثًٛ ٝس وّي كحت ػ ٝشهي ٝروشؿذٛٔ ٜسد تشديذ اػيت :دس ٔيٛسد ا ،َٚدييذٌبٜٞيبي
ٕٞىبسي ٌٔٙمٝاي دِٚتٞبي ٓوّٓ ٛي ٝتشٚسيؼٓ ،ايٗ تحّيُ ٔج ٟٓاػت صيشا اييبالت ٔتحيذٜ
ّٓي سغٓ اثشاص ٓالل ٝثٓ ٝوٛيت ٘بُش دس ػبصٔبٖ ٛٙٞص پزيش ت٘ ٝـذٜاػت .ايٗ ٔؼئّ ٝصٔب٘يوٝ
ايبالت ٔتحذ ٜدس وٙبس سٚػي ،ٝچيٗ  ٚدِٚت ٞبي آػيبي ٔشوضي ثش هشٚست ٔجبسص ٜثب تشٚسيؼٓ
ثيٗإُِّ تأويذ ٔيوٙذٓ ،جيت ثِ٘ ٝش ٔيسػذ.
دس ٔٛسد ديذٌب ٜد ،ْٚتٙؾ صداييي دس سٚاثيي سٚػيي ٚ ٝچييٗ ثبييذ ٌفيت وي ٝدس ٚاليْ
تٙؾصدايي اص د 2870 ٝٞآغبص ؿذ  ٚثيٗ ػبَٞبي  2885 ٚ 2878ػشٓت ثيـتشي داؿت
ٓ ٚال ٜٚثش ايٗ ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝآػبٖ وشدٖ شايٙذ تٔييٗ حذٚد ٔشص  ٚآتٕبدػيبصي ٔشثيٛى
ث ٝؿبٍٟ٘بي پٙج  ٝ٘ ٚػبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اػيت .اص اييٗ س ،ٚاييٗ دييذٌب ٜساجيْ ثيٝ
ؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٌٔٙمي  ٚكحيح ٘يؼت.
ديذٌب ٜػ ،ْٛساجْ ث ٝتٛاصٖ ٔتمبثُ ٌٔٙم ٝاي سٚػي ٚ ٝچييٗ٘ ،ييض پيزيش تٙي ٘يؼيت،
صيشاو ٝدس حبَ حبهش سٚػي ٝثيـتشيٗ تؼّيحبت ٔٛسد ٘يبص استؾ صّك چيٗ سا تأٔيٗ ٔيوٙذ.
ايٗ ديذٌب ٜثب توٕيٗ دٚجب٘ج ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ ثشاي جٌّٛيشي اص ٘فٛر لذست ديٍشي دس ٌٔٙمٝ
تٙبلن داسد .سٚاثي سٚػي ٚ ٝچيٗ ثٔذ اص ج ًٙػشد ٕٛٞاس ٜثٟتش ٌ ٚشْتش ؿذٜاػت.
ًظزيِ هَاسًِ عليِ اياالت هتحذُ
ايٗ ِ٘شي ٝسيـ ٝدس تفىش ٔٛاص٘ ٝلٛاي ػبصتبسي داسد .اص ايٗ صاٚي ،ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ثٝ
ٓٛٙاٖ ػبصٚوبسي ديذٔ ٜي ؿٛد و ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ اص آٖ ًشيك دس كذد ايجبد ٔٛاص٘ ٝدس ٔمبثُ
ايبالت ٔتحذٞ ٜؼتٙذ .ايٗ ِ٘شي ٝاص ػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي دس ٘ٛؿيتٞٝيبي صاٖ صاٍ٘يضي ثيً ٝيٛس
آؿىبس ديذٔ ٜيؿٛد و٘ ٝتيجٔ ٝيٌيشد سٚػي ٚ ٝوـٛسٞبي آػييبي ٔشويضي ٔييصٛاٙٞيذ ثيب
چيٗ ثشاي ايجبد تٛاصٖ دس ثشاثش ايبالت ٔتحذٔ ٜتحيذ ؿي٘ٛذ  ٚاييٗ ثي٘ ٝفيْ وّييٝي آويبي
ػبصٔبٖ اػتٕٞ )Zhuangzhi,2004:11(.چٙيٗ ٌالػ ٚ ٖٛؿبيٛدي٘ ،ٛٙمؾ اييبالت ٔتحيذٜ
سا ثٛٙٓٝاٖ يه ٓبُٔ دس ؿىٌُيشي  ٚتٛػٔ ٝػبصٔبٖ ٔٔ ٟٓيدا٘ٙذ .ػٛثذآتبَ ٕٞچٙيٗ رويش
ٔيوٙذ و ٝػيبػت ٞبي د بٓي چيٗ ثيِٙٔ ٝيٛس سػييذٖ ثي ٝاٞيذاف طئٛپيِٛيتيىي اص ًشييك
ديبِٛي چٙذجب٘جٕٞ ٚ ٝىبسي اػت و ٝثب يهجب٘جٌٝشايي ايبالت ٔتحذٛٔ ٜاجي ٝاػيت .چتيً
پ ًٙچٔ ًٙي ٘ٛيؼذ و ٝپىٗ دس كذد اػت تيب ٔٛاص٘ي ٝاي ّٓيي٘ ٝفيٛر آٔشيىيب دس ٌٔٙمي ٝاص
ًشيك ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ؿيىُ دٞيذ )Gleason and Shaihutdinov,2005:27(.دس رييُ
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ايٗ ٔٛهْ سا اص ِحبٍ ِ٘شي ثشسػي ٔيوٙيٓ .اٌش ايٗ ِ٘ش ٔٔتجش ثبؿذ ،ػبصٔبٖ ٘ ٝتٟٙيب تيأثيش
صيبدي ثشاي أٙيت ٌٔٙم ٝاي  ٚثيٗإِّّي داسد ثّى ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘ذ اِٚيٗ ٘ـب٘ ٝاص
يه ِ٘ٓ جٟب٘ي چٙذ لٌجي ثبؿذ.
رئاليسن ساختاري ٍ ساسهاى ّوكاري شاًگْاي
تجذيذ سٚاثي سٚػي ٝثب چيٗ  ٚتٛػٔ ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثٙٓٝيٛاٖ ييه اتحيبد
اػتٛاس ٟ٘بدي ٝٙؿذّٓ ٜي ٝايبالت ٔتحذ ٜسا دس لبِت تئٛسي سئبِيؼٓ ػبصتبسي ٔيتيٛاٖ تحّييُ
وشد .سئبِيؼٓ ػبصتبسي ثش ايٗ شم پبيٌٝزاسي ؿذ ٜاػت وِ٘ ٝيبْ ثييٗإِّيُ التيذاسٌشييض
اػت  ٚحٛص ٜاي اػت و ٝحبوٕي ٔؼتمُ ثب حك ا٘حلبسي اػيتفبد ٜاص صـي٘ٛت دس آٖ ٚجيٛد
٘ذاسدٚ .هٔيت صٛدٔحٛسي دس ايٗ ِ٘بْ حبوٓ اػت وي ٝدالِيت ثيش اييٗ داسد وي ٝدِٚيتٞيب
ثٝد٘جبَ يه ثش٘بٔٞ ٝؼتٙذ تب اص ُش يت ٘ؼجي صٛد ثشاي حفَ صٛد ٘ ٝتٟٙب اص ِحبٍ يضيىيي
ثّى ٝاص صٛدٔختبسي ػيبػي  ٚاػتمالَ ػيبػي صٛد اػتفبد ٜوٙٙذ .سئبِيؼٓ ػبصتبسي اؿيبسٜ
ٔيوٙذ و ٝدِٚتٞب دس ِ٘بْ ثيٗإُِّ التذاسٌشيض اص تٕشوض لذست وئٕ ٝىيٗ اػيت ٔٛلٔييت
آٟ٘ب سا تٟذيذ وٙذ ٔيتشػٙذٛٔ .اصّ٘ٓ ٝي ٝلذست تٟذيذوٙٙذ ٜثِ٘ٝش ٔيسػيذ ساٞجيشدي ثبؿيذ
ؤٕٛٓ ٝب ثٛػيّ ٝدِٚتٞب د٘جبَ ٔيؿٛد .دِٚتٞب اص ًشيك تشويت تٛا٘بييٞبي داصّي صيٛد ٚ
اتحبد ثب ديٍشاٖ ٔي تٛا٘ٙذ ٔٛاص٘ ٝسا ثشلشاس وٙٙذ .د٘جبَ وشدٖ يه ساٞجشد ٔٛاص٘يٝثخيؾ ثي ٝدٚ
دِيُ يه ٚاوٙؾ ٓمال٘ي ثشاي ص٘ذٌي دس ِ٘بْ التذاس ٌشيض اػيت٘ :خؼيت؛ اتحيبد ّٓيي ٝييه
دِٚت ثضسي أىبٖ تٛاصٖ  ٚثشاثشي سا ا ضايؾ ٔيدٞذ  ٚلذست ثضسٌي دس ٔمبثيُ ٞظٔي٘ٛي ويٝ
ٕٔىٗ اػت اػتمالَ دِٚتٞبي وٛچهتش سا تٟذيذ وٙذ ،ؿىُ صٛاٞذ ٌش ت .دْٚ؛ دِٚتٞيبي
وٛچهتش تأثيش ٘ؼجيؿبٖ ا ضايؾ ٔييبثذ  ٚايٗ ثشاي دِٚتٞيبي هئيف وي ٝثيًٝيٛس ليبًْ
ؿشوت ٔيوٙٙذ ،إٞيت صيبدي داسد)Waltz,1979:127(.
دس سئبِيؼٓ ػبصتبسي ا٘تِبس ٕ٘يسٚد وٛٔ ٝاص٘ ٝلٌٔي دس  ٕٝٞصٔبٖٞب غبِت ثبؿذ .ثّىٝ
ايٗ ِ٘شئ ٝيپزيشد و ٝدِٚتٞب ٕٔىٗ اػت تليٕيٓ ثٍيش٘يذ تيب كيٛست ٌؼيتشدٜاي اص ييه
اتحبد ثضسي سا ؿىُ دٙٞذ .ثٔال ٜٚثشاي ايجبد ٔٛاص٘ ٝلٛا ،سئبِيؼتٞب اؿبسٔ ٜيوٙٙذ وي ٝاغّيت
دِٚت ٞبي ثضسي ساٞجشد حفَ ٚهيْ ٔٛجيٛد سا ادأئ ٝيي دٙٞيذ .أيب دِٚيتٞيبي وٛچيه
ساٞجشدٞبي اػتشاتظيٞبي تجذيذِ٘شًّجب٘ ٝسا ث ٝوبس ٔيثش٘ذ .صٔبٖ ٞيبيي وي ٝييه دِٚيت ييب
ائتالف ٘ؼجت ث ٝثمي ٝثبصيٍشاٖ لٛيتش ٔييؿيٛد ،ؿيىٌُييشي ييه ٔٛاص٘يٚ ٝاويٙؾ ٔٔميَٛ

ساسهاى ّوكاري شاًگْاي :قذرتي تَاسى بخش/
033

ٔيثبؿذٛٔ .اص٘ ٝدس ِ٘بْ تهلٌجي اص ِ٘بْٞبي دٚلٌجي  ٚچٙذلٌجي پيچييذٜتيش اػيت ،صييشا
بكّ ٚ ٝؿىبف ثضسي ثيٗ ػٌح ثبال  ٚدِٚتٞبي سديف دٔ ْٚبْ٘ اص ؿىٌُييشي ييه ٔٛاص٘يٝ
ٔؤثش اػتٓ .ذٜاي اص سئبِيؼتٞب ٔٔتمذ٘ذ و ٝسيؼه ؿىٌُيشي ٔٛاص٘ي ٝدس ِ٘يبْ تيهلٌجيي
ثًٛ ٝس وبُٔ حك ا٘تخبة سا اص وـٛسٞبي دسج ٝدٔ ٚيٌيشد .دس هٕٗ ثبصيٍشاٖ ديٍيش ٔتٛجيٝ
ايٗ لويٞ ٝؼتٙذ وٛٔ ٝاص٘ ٝتٟٙب سأ ٜمبثّ ٝثب ِ٘بْ تهلٌجي اػت ،أب ٘ ٝث ٝؿيىُ ػيٙتي آٖ
و ٝؿذيذ اػت ٛٔ ٚاص٘ ٝث ٝكٛست اتحبد ِ٘بٔي  ٚسلبثت تؼّيحبتي ثب ٞظٔ ٖٛتٔشيف ٔيؿيٛد.
ثًٛ ٝس ٌٔٙمي ٔٛاص٘ٔ ٝيتٛا٘ذ ثب دسجبت ٔختّفي اص ؿذت ثشليشاس ؿيٛدٔ .الييٓتيشيٗ ؿيىُ
ٔٛاص٘ٛٔ ،ٝاصٌ٘ٔٙٔ ٝف اػت و ٝيه دِٚت تشجيح ٔيدٞذ تب اٚال تٟذييذ ييه دِٚيت ثيشاي اٚ
سٚؿٗ ؿٛد  ٚآٌٖب ٜا٘تِبس داسد تب دِٚت ديٍشي ثشاي ؿىٌُيشي ٔٛاص٘ ٝثب إٞ ٚشاٞي وٙيذ ٚ
ايٗ سيؼه سا ثمزيشد .اصيشا ،سئبِيؼتٞب اػتذالَ ٔيوٙٙذ و ٝدِٚتٞب ٕٔىٗ اػيت ٔٛاص٘يٝاي
٘شْ اص ثيٗ ٔٛاص٘ٝي استجبٓي ٛٔ ٚاص٘ ٝؿذيذ ا٘تخبة وٙٙذ .ثيـتشيٗ وٛؿؾٞيب ثيشاي تٛػئٝ
ٔفٛٔ ْٟٛاص٘٘ ٝشْ تٛػي ساثشت پبح ا٘جبْ ؿذٜاػت .ثش ًجيك ِ٘شييبت پيبحٛٔ ،اص٘ي٘ ٝيشْ ثيٝ
ِٔٛٙس صٙبي وشدٖ تٟذيذ دِٚت ٞظٔ ٖٛثذٛٔ ٖٚاجٔ ٟٝؼتميٓ اػت .دس ٓٛم ٔٛاص٘٘ ٝشْ دس
كذد اػت تب حفَ ٚهْ ٔٛجٛد سا ثشاي دِٚت ٞظٔ ٖٛاص ًشييك ا يضايؾ ٞضيٙيٞٝيب اص چٟيبس
ًشيك ػخت وٙذ:
 )2اص ًشيك تحشيٓ طئٛپِٛيتيىي؛
 )1اص ًشيك ٔجبدالت ديمّٕبتيه؛
 )2اص ًشيك ؿىُ دادٖ ثّٛن التلبدي ا٘حلبسي؛
 )3اص ًشيك ٕٞىبسي ديمّٕبتيه ثب يىذيٍش)Pape,2005:10( .
ُٟٛس  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ثًٛٝس ثبِم ٜٛيه الذاْ ٔٛاص٘ٝثخؾ دس ٚاوٙؾ ث ٝييه
جب٘جٌٝشايي ايبالت ٔتحذ ٜاػت و ٝسئبِيؼٓ ػبصتبسي ثٌٛس دليك ث ٝايٗ ٔؼيئّٔ ٝييپيشداصد.
لذست ٞبي ٔ ٟٓدسج ٝد ٚدس ِ٘بْ ثيٗإُِّ و٘ٛٙي ،ثبيذ يه ٔٛاص٘يٝاي ّٓيي ٝاييبالت ٔتحيذٜ
ؿىُ دٙٞذ صيشا توييش دس تٛصيْ لذست جٟب٘ي و ٝدس دٞي ٚ 2870 ٝاٚاييُ دٞي 2880 ٝثيب
شٚپبؿي ؿٛسٚي ث ٝػٛد ايبالت ٔتحذ ٜاتفبق ا تبد ،سا ٜسا ثشاي ؿىُ ٌيشي ِ٘يبْ تيهلٌجيي
ثبص وشد ِٚي ٕٞبٖ ًٛس وٛٔ ٝاص٘ ٝؿذيذ دس ِ٘بْ ته لٌجي ٔـىُ اػت  ٚسيؼيه ثيباليي ثيٝ
ٕٞشا ٜداسد ،دِٚتٞب ثيـتش دس كذد ؿىٌُيشي يه ٔٛاص٘٘ ٝيشْتيش ٔييثبؿيٙذ .ثيب اييٗ حيبَ
چٙذيٗ ا٘تمبد ّٓي ٝتض ٔٛاصّ٘ٓ ٝيي ٝاييبالت ٔتحيذٕٔ ٜىيٗ اػيت ٌٔيش ؿيٛد .ثيشاي ٔبيبَ
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اِىؼب٘ذسِٛويٗ ٔٔتمذ اػت و ٝثش اػبع ؿٛاٞذ تجشثي ،ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ثٛٙٓٝاٖ يه اتحيبد
د بٓي دس ٔمبثُ ايبالت ٔتحذ ٜپبيٌٝزاسي ٘ـذٜاػيت صييشا ٕٞي ٝآويبي ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي
ثًٛ ٝس ٌؼتشدٕٞ ٜىبسي التلبدي ٘ضديه ثب ايبالت ٔتحذ ٜداس٘ذ  ٚآٖ ٞيب هيشٚستب ثبييذ ثيشاي
تٛػٔ ٝدس ِ٘بْ التلبدي جٟبٖ ثب آٔشيىبييٞب ٕٞشا ٜثبؿٙذ .ثٙبثشايٗ ؿىٌُييشي ييه پيٕيبٖ
د بٓي هذآٔشيىبيي ٔوبيش ثب ٔٙب ْ التلبديؿبٖ صٛاٞذ ثٛد  ٚچٙبٖ سيؼىي ٔٙجش ثي ٝآػييت
ؿذيذ ث ٝدِٚت ٞبي ٓو ٛصٛاٞذ ؿذ .ا٘تمبد ديٍش ّٓيي ٝتيض پيٕيبٖ د يبٓي دس ٔمبثيُ اييبالت
ٔتحذ ٜاػتذالَ ِٛويٗ اػت و ٝايٗ تض ثب ٔ ٕٝٞذاسن سػٕي ػبصٔبٖ دس تٙبلن اػيتِٚ .يي
ايٗ ٌفت ٝصٔب٘ي ؤ ٝب ٔي تٛا٘يٓ ث ٝآػب٘ي ثييٗ آالٔيي ٝؿيىٌُييشي ػيبصٔبٖ ٙٔ ٚـيٛس آٖ
تفبٚتٞبيي ثيٙيٓ ،جبي ثحث داسد .دس اييٗجيب ثي ٝاػيٙبد ٔ ٚيذاسوي دس اييٗ ٔيٛسد اص صٔيبٖ
ؿىٌُيشي ؿبٍٟ٘بي پٙج تبؤ ٖٛٙيپشداصيٓ تب ايٗ تٙبلن سٚؿٗتش ؿٛد.
تحليل ساسهاى ّوكاري شاًگْاي با ًظزيِ هَاسًِ قَا
ثشاي تحّيُ ايٗو ٝآيب تئٛسي ٔٛاص٘ ٝلٛا سا ٔيتٛاٖ ثشاي ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ثٝوبس ثيشد ثيٝ
ٌٔبِٔٛٔ ٝسدي ،د ٚثٔذ اص ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٔي پشداصيٓ٘ .خؼيتٔ :حتيٛا ٔ ٚويٕٖٛ
اػٙبد ػبصٔبٖ سا ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔيدٞيٓ تب ٔـبٞذ ٜؿٛد آيب ايٗ اػٙبد  ٚآالٔيٞٝيب تيالؽ
آوبي ػبصٔبٖ ثشاي ايجبد ٔٛاص٘ ٝؿذيذ يب ٔاليٓ ّٓي ٝايبالت ٔتحذ ٜاػت يب ٘ٝ؟
د :ْٚثشسػي ٔٙبػجبت صٔب٘ي تىبُٔ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا اص اثتذاي ؿىٌُييشي
آٖ؛ اٌش ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٚاوٙـي ثي ٝليذست ٘ ٚفيٛر دس حيبَ سؿيذ اييبالت ٔتحيذ ٜثبؿيذ،
ؿىٌُيشي  ٚتىبُٔ ػبصٔبٖ ثبيذ اٍِٛيي اص وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ ثبؿذ .دس ٘تيج ٝاٌش تحّيُ ٔٛاص٘يٝ
لٛا اص ػبصٔبٖ كحيح ثبؿذ ،ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دس كذد ايجبد ثش٘بٔٝاي ٔشتجي ثب لذست ٘ ٚفيٛر
دس حبَ ٌؼتشؽ ايبالت ٔتحذ ٜاػت.
٘ىتٕٟٔ ٝي و ٝثبيذ دس ِ٘ش داؿت تحّيُ  ٚتفبػيش تٔلتآٔيض اص ػبصٔبٖ اػت .ثبيذ دس
تحّيُ تٙؾٞبي ديمّٕبتيه سٚصا٘ ٝثٛٙٓٝاٖ ٔٛاص٘٘ ٝيشْ ّٓيي ٝاييبالت ٔتحيذ ٜتٛجي ٝصبكيي
داؿت ،صيشا ايٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاػت ،و ٝحتي دِٚتٞبيي وي ٝثيب ٞيٓ ٔتحيذ ٞؼيتٙذ٘ ،ييض داساي
ٔٙب ْ ٔتٙبلن ٔحذٚد ٔي ثبؿٙذ ٕٞ ٚيـٙٔ ٝب ْ وبٔال ثب يىيذيٍش ٌٔٙجيك ٘يؼيتٙذ .دس اييٗ
جٟت ،سٚؿٗ ؿذٖ تٕبيض ثيٗ تالؽ دس جٟت ٔٛاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحذ ٜثؼيبس ٔفيذ اػيت .اص
ًشف ديٍش ،دس جٟبٖ ٚالٔي ٕٝٞ ،چيض ث٘ ٝذست سٚؿٗ ٚ ٚاهح اػت .ثي ٝاحتٕيبَ ليٛي ييه
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ٔٛاص٘ ٝثب سؿذ ٘بسهبيتي دِٚتٞب اص لذست ضايٙذ ٜثيٗ صٛدؿبٖ ؿشٔ ّٚيؿٛد .ثٙبثشايٗ ثٝوبس
ثشدٖ تلٛيش دليك ٔ ٚحذٚد اص ٔٛاص٘ ٝثيٙٓ ٝيٛاٖ اتحيبد ِ٘يبٔي آؿيىبس  ٚسلبثيت تؼيّيحبتي
ٔيتٛا٘ذ ٔٛجت ثي تٛجٟي ث ٝتٛػٔ ٝاتحبدي ؿٛد وي ٝػيشا٘جبْ ٔييتٛا٘يذ ٔٙجيش ثي ٝچٙيبٖ
اتفبلبتي ٌشددِٚ .ي ثشاي تٕبيض ثيٗ تٔبسهبت ِفِي ديمّٕبتيه ٛٔ ٚاص٘٘ ٝشْ ٘يبص ث٘ ٝـب٘ٞٝيبي
دساصٔذت  ٚؿٙبػبيي ٔجٕ ٝٓٛاي اص داليُ ؿىُ ٌيشي ٔٛاص٘٘ ٝشْ اػت تب ثٛٙٓ ٝاٖ ٔٔيبسٞبي
ٔحىٓ ٔٛسد ٔالحِ ٝلشاس ٌيشد.
٘ىت ٝد ْٚايٗ اػت ؤ ٝب تالؽ ٕ٘يوٙيٓ تيب ِ٘يش ٔٛاص٘يّٓ ٝيي ٝاييبالت ٔتحيذ ٜسا دس
ٔخبِفت ثب ِ٘شٞبي ديٍش دس ٔٛسد ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ،تحّيُ  ٚثشسػيي وٙييٓ .ثّىيٞ ٝيذف دس
ايٗ جب ايٗ اػت تب ٔٛهٛٔ ّٛاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحذ ٜسا ٔٛسد ٔالحِ ٝلشاس دٞيٓ ،صيشا وي ٝثيب
اثجبت ايٗ تحّيُ ،ػبصٔبٖ ٔيتٛا٘ذ تأثيش صيبدي ثش أٙيت اٚساػيب ثٍزاسد.
٘ىت ٝػٓ ْٛجبست اػت اص ايٗ و ٝدس ثؼيبسي اص تحّيُٞب دس ٔشاجٔ ٝث ٝاػٙبد  ٚؿيٛاٞذ
تجشثئ ،ب ا٘تخبة وٙٙذٞ ٜؼتيٓ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ اػبػب دس كذد ثشسػي ايٗ ٔيثبؿيٓ و ٝآييب
يه تٛهيح ٔٛاص٘ ٝثخؾ اص ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي كحيح اػيت  ٚآٖ لؼيٕت اص ٔيذاسن  ٚاػيٙبد
تجشثي سا و ٝا٘تخبة وشدٜايٓ ايٗ ادٓب سا تبئيذ ٔيوٙذ .ايٗو ٝآيب ؿٛاٞذ  ٚاػٙبد وب ي داَ ثش
ايٗ تحّيُ اص ُٟٛس  ٚتىبُٔ ؿبٍٟ٘بي ٚجٛد داسد سا ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔيدٞذ .ثش ًجك آٖچٝ
ٌفت ٝؿذ ،اثتذا ٔذاسن  ٚاػٙبد ٔشتجي ثب ػيبػتٞبي أٙيتي ػيبصٔبٖ سا ٔيٛسد ثشسػيي ليشاس
ٔيدٞيٓ.
هحتَاي اسٌاد
ثشاي تٛهيح ايٗو ٝآيب ؿٛاٞذي داَ ثش ايٗو ٝػبصٔبٖ يه ٔٛاصّ٘ٓ ٝيي ٝاييبالت ٔتحيذٜ
اػت ٚجٛد داسد يب ٘ ،ٝاثتذا ٔٙذسجبت ٔ ٚحتٛيبت ؿبٍٟ٘بي پٙج  ٚػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿيبٍٟ٘بي
سا تٛهيح ٔيدٞيٓ  ٚثشسػي ٔي وٙيٓ آيب ٘ـب٘ٓ ٚ ٝالئٕي اص ٔٛاص٘ ٝصيبسجي ٘يشْ ٚجيٛد داسد.
ثٚ ٝيظ ،ٜآيب ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي سا ٔي تٛاٖ يه اتحبد دا٘ؼت ،اٌش چٙيٗ اػت ،چ٘ ٝي ّٛاتحيبدي
اػت؟
اص ًشف ديٍش آيب ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٚيظٌيٞب  ٚآثبس ديٍشي اص ٔٛاص٘٘ ٝشْ سا داسد ييب ٘يٝ؟
دس ايٗ ساػتب ،اػٙبد تجشثي سا ثش اػبع ٔٔيبسٞبي ٔٛاص٘٘ ٝشْ ساثشت پيبح تحّييُ ٔييوٙييٓ ٚ
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تحميك سا ثش اػبع ٔذاسن سػٕي ػبصٔبٖ  ٚآالٔيٞٝبي آٖ ٓ ٝ٘ ٚىغإُِٔٞب ٔ ٚبِيتٞبي
ٔٛلت تحت ٓٛٙاٖ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي لشاس ٔيدٞيٓ.
آيا ساسهاى يك اتحاد است؟
حتي اٌش اػٙبد سػٕي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ،اص جّٕ ٝآالٔيٞ ٝيبي آٖ ،آؿيىبس ٘ـيبٖ
دٞذ و ٝػبصٔبٖ اكِٛي غيش اص اك َٛپيٕبٖ سا تٔميت ٔييوٙيذ)،(Declaration :June 15,2001
ثبص ثش اػبع اػٙبد  ٚالذأبت ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ،ػبصٔبٖ ٔيتٛا٘ذ ثٛٙٓٝاٖ ييه اتحيبد تٔشييف
ؿٛدٔ .ب تٔشي ف اػتفبٖ ٚاِت اص اتحبد ،ئٙيي تشتيجيبت سػيٕي  ٚغيشسػيٕي ثيشاي ٕٞىيبسي
أٙيتي ثيٗ د ٚيب چٙذ دِٚت ٔؼتمُ ،سا ثٝوبس ٔي ثشيٓ .تٔشيف ٚاِت ثيش ػئ ٝـخلي ٝاتحيبد
تأويذ ٔيوٙذ٘ :خؼت ،ؿىُ تٟٔذ (سػٕي ييب غييش سػيٕي) دٚ ،ْٚاحيذٞبي تـيىيُدٙٞيذٜ
اتحبد ،دِٚت ٞب  ٚػٞ ،ْٛذف و ٝثشاي ٕٞىبسي أٙيتي اػت( .)Walt,1987:12دس استجبى ثيب
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ،ؿىُ تٟٔذات سػٕي ٔ ٚتىيي ثيش آالٔيي 24 ٝطٚئيٗ  1002اػيت.
دْٚ؛ ٚاحذٞبي تـىيُدٙٞذ ٜػبصٔبٖ ،دِٚتٞب ٔيثبؿٙذ .ػْٛ؛ ؿبٍٟ٘بي پٙج ث ٝسٚؿٙي ثش اٞيذاف
ِ٘بٔي ي أٙيتي ٔتٕشوض ثٛد ٜاػت  ٚايٗ أش دس ثيب٘ييٞٝيبي ػيبصٔبٖ اص جّٕي ٝآالٔيئ ٝـيتشن
ٔبسع  ٚ 1000تٕشوض ثش ٕٞىبسي دس صٔيِ٘ ٝٙبٔي ٔ ٚىب٘يؼٓ اجالع ثييٗٚصساي د يبّ ػيبصٔبٖ
سٚؿٗ اػت .ايٗ تٕشوض ثش أٙيت ِ٘بٔي دس ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٘يض ادأ ٝيب ت .ثشاي ٔبيبَ،
تحت ٓٛٙاٖ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي چييٗ  ٚلشليضػيتبٖ ٔيب٘ٛس هذتشٚسيؼيتي ٔـيتشن سا دس
ٔٙبًك ٔشصي صٛد دس اوتجش  1001ا٘جبْ داد٘ذ  ٚدس اٚت  1002آويبي اكيّي ػيبصٔبٖ ٔيب٘ٛس
هذتشٚسيؼتي د ْٚسا ا٘جبْ داد٘ذٔ .ب٘ٛس ٔـتشن ػ ْٛدس ػبَ  1004دس چيٗ ا٘جبْ ؿيذ ٔ ٚيب٘ٛس
ٔـتشن چٟبسْ دس ػبَ ٘ 1006يض دس سٚػي ٝا٘جبْ ٌشديذ.
دس ٔجٕ ،ّٛػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٌٔبثك ٔٔييبس ٔ ٚيالن ٚاِيت اص اتحيبد تىبٔيُ پييذا
ٔيوٙذ .اتحبدٞب اؿىبَ ٔتفبٚتي داس٘ذ .ثشاي تٔييٗ ٘ ّٛاتحيبد دس ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي ٔيب
ا٘ٛاّ اتحبدٞب سا ثش ٔي ؿٕبسيٓ .ػ ّٛ٘ ٝاكّي اتحبد ٚجٛد داسد )2:پيٕبٖ ٓيذْ تجيبٚص /ثييًش ب٘يٝ
 )1پيٕبٖ حؼٗ تفب )2 ٓٞپيٕبٖٞبي د بٓي .و ٝثش حؼت ٔيضاٖ تٟٔذ ثيشاي د يبّ اص يىيذيٍش دس
ٔمبثُ دِٚت ػ ْٛيب يه ائيتالف ثيب يىيذيٍش ٔتفيبٚت اػيت )Singer and Small,1966:5(.دس
استجبى ثب پيٛػتبس ؿذت ٔٛاص٘ ٝاص ٔٛاص٘٘ ٝشْ تب ؿذيذ ٔيتيٛاٖ ٌفيت پيٕيبٖ حؼيٗ تفيبٚ ٓٞ
پيٕبٖ د بٓي ،ؿبصقٞبيي اص ٔٛاص٘٘ ٝشْ  ٚؿذيذ اػيت .تٛا يك٘بٔيٞٝيبي ؿيبٍٟ٘بي پيٙج دس
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ػبَٞبي  2886 ٚ 2885اؿبس ٜثٓ ٝذْ تجبٚص ث ٝيىذيٍش سا داسدٕٞ .چٙيٗ ،ثش ًجك آالٔيٝ
ؿىٌُيشي ػبصٔبٖ دس ػبَ ( 1002لؼٕت پٙجٓ) ٙٔ ٚـٛس ػبصٔبٖ دس ػبَ ٔ( 1001يبدٜ
ٓٛ٘ )1ي پيٕبٖ ٓيذْ تجيبٚص ثييٗ دِٚيت ٞيبي ٓوي ٛاػيت .ثٙيبثشايٗ ،ثيش اػيبع اييٗ ٘يّٛ
سيـ ٝؿٙبػي اص اتحبدٞب ،ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ث ٝپيٕبٖ حؼٗ تفب٘ ٓٞضديه اػت ،صييشا
ثيـتش ث ٝيه پيٕبٖ ٓذْ تجبٚص ٘ضديه اػت  ٚوٓتش ث ٝپيٕيبٖ د يبٓي ؿيجبٞت داسد ٞ ٚييچ
وّٕ ٝيب ثٙذي اص د بّ ٔتمبثُ دس اػٙبد ايٗ ػبصٔبٖ يبد ٘ـذ ٜاػت.
پيواى دفاعي...پيواى حسي تفاّن ...ساسهاى ّوكاري شاًگْاي...پيواى عذم تجاٍس
دس ٔجٕ ّٛاػٙبد ٔ ٚذاسن ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ييه پيٕيبٖ اص
٘ٛٔ ّٛاص٘ ٝصبسجي ؿذيذ ٘يؼت ،صيشاو ٝيه پيٕبٖ د بٓي آؿيىبس ٘يؼيتِٚ ،يي آالٔييٞٝيب،
ٔٙـٛس  ٚالذأبت ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ؿجبٞتٞيبئي
ثب پيٕبٖٞبي حؼٗ تفب ٓٞداسد ؤ ٝيتٛا٘ذ يه ٘ـبٖ اص ٔٛاص٘٘ ٝشْ ثبؿذ.
شاخصّاي پاپ در هَرد هَاسًِ ًزم
ساثشت پبح ،چٟبس ؿبصق ثشاي ٔٛاص٘٘ ٝشْ سا ثيبٖ ٔيوٙذ:
 )2تحشيٓ طئٛپِٛيتيىي
ٕٞ )1ىبسي ديمّٕبتيه آؿىبس ثشاي حُ ٔؼبئُ
ٕٞ )2ىبسي التلبدي ا٘حلبسي
ِ )3فبُي ٞب ٔ ٚجبدالت ديمّٕبتيه
دس صيش اثتذا اػتفبد ٜؿبصق تحشيٓ طئٛپيِٛيتيىي سا دس چيبسچٛة ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي
ثشسػي ٔيوٙيٓ .ثًٛٝس وّي ،ث٘ ٝذست ٔي تٛاٖ دس اػٙبد سػٕي ػبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي،
ٓجبستي پيذا وشد و ٝثًٛ ٝس هٕٙي ييب آؿيىبس اص تحيشيٓ طئٛپيِٛيتيىي ّٓيي ٝاييبالت ٔتحيذٜ
اػتفبد ٜوشد ٜثبؿذ .أب ايٗ ثٙٔٔ ٝي ايٗ ٘يؼت و ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٕ٘ييتٛا٘يذ ثيٝ
ٓٛٙاٖ يه حشوت دس جٟت ٔٛاص٘٘ ٝشْ ثبؿذ صيشا تحشيٓ ٞبي طئٛپِٛيتيىي ّٓي ٝايبالت ٔتحذٜ
ٔشثٛى ثٛٔ ٝلٔيتي اػت و ٝايبالت ٔتحذ ٜتمبهبي اػتفبد ٜاص لّٕشٚييي ٔٔييٗ ثيشاي اٞيذاف
ِ٘بٔي ٔيوٙذ.
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دػتشػي ث ٝلّٕش ٚ ٚوبي ٛٞايي دس آػيبي ٔشوضي ثشاي ايبالت ٔتحذ ٜدس آغبص حّٕٝ
ث ٝا وب٘ؼتبٖ دس ػبَ  1002حيبتي ثٛد .ايبالت ٔتحذ٘ ٜيبصٔٙذ دػتشػي ث ٝويبي ٞيٛايي ٚ
پبيٍبٞ ٜبي ِ٘بٔي وـٛسٞبي ٕٞؼبي ٝا وب٘ؼتبٖ ثٛد تب ّٕٓيبت سا ؿيش ّٚوٙيذ .دس اييٗ ٔيٛسد،
پٙج تب اص ؿؾ دِٚت ٓو ٛػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دس ٔٛلٔيت اػتشاتظيىي دس ثشاثش ّٕٓييبت اييبالت
ٔتحذ ٜلشاس ٌش تٙذ .سٚػي ،ٝػشئب ث ٝايبالت ٔتحذ ٜاجبص ٜاػتفبد ٜاص وبي ٞيٛايي سٚػيي ٝسا
داد .تٟٙب چٙذ ٞفت ٝثٔذ اص  22ػمتبٔجشد ٚ ،1002الديٕيش پٛتيٗ ،سٚػيي ٝسا ٔتحيذ ائيتالف
ثيٗ إِّّي ّٓي ٝتشٚسيؼٓ دا٘ؼت  ٚثٚ ٝاؿٍٙتٗ پيـٟٙبد وشد و ٝحك اػتفبد ٜاص وبي ٛٞايي
سٚػي ٝثشاي پشٚاصٞبي ثـشدٚػيتب٘ ٝثيٙٓٝيٛاٖ ؿيشوت سٚػيي ٝدس ائيتالف ثييٗإِّّيي ّٓييٝ
تشٚسيؼٓ سا داسد .ثٙبثشايٗ سٚػي ٝث ٝحوٛس ِ٘بٔي ايبالت ٔتحيذ ٜدس اصثىؼيتبٖ  ٚلشليضػيتبٖ
آتشام ٘ىشد .چيٗ ث ٝآٔشيىب پيـٟٙبد اػتفبد ٜاص وبي ٛٞايي سا ٘ذاد أب ٔب٘ٙذ سٚػي ٝوبي
ٛٞايي صٛد سا ثشاي ٛٞاپيٕبٞبي آٔشيىبيي ٌـٛد  ٚحوٛس ِ٘بٔي ايبالت ٔتحيذ ٜسا دس آػييبي
ٔشوضي پزيش ت .ثمي ٝدِٚت ٞيبي ٓوي ٛػيبصٔبٖ ٔب٘ٙيذ لضالؼيتبٖ ،لشليضػيتبٖ ،اصثىؼيتبٖ ٚ
تبجيىؼتبٖ  ٕٝٞث ٝايبالت ٔتحذ ٜاجبص ٜاػتفبد ٜاص وبي ٛٞايي صٛد سا داد٘ذ ٔ ٚىبٖٞبيي سا
ثشاي پبيٍبٞ ٜبي ايبالت ٔتحذ ٜتيذاسن ديذ٘يذ )Wilson,2004:171(.اييٗ جشييبٖ دس ػيبَ
 1003صٔب٘يو ٝآوبي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثيب٘ييٝي تمبهيبي تٔيييٗ تيبسيخ صيشٚ
٘يشٞٚبي آٔشيىبيي اص ٌٔٙم ٝسا كبدس وشد٘ذٚ ،اس ٝ٘ٚؿذ .صيشا دس ايٗ صٔبٖ ٞذف اكيّي ئٙيي
اِمبٓذ ٜاص ثيٗ س ت ٚ ٝسطيٓ ًبِجبٖ ٘يض دس ا وب٘ؼتبٖ اص لذست ػبلي ؿذ ٜثيٛد .دس ٔجٕي ّٛتيب
ايٙجبٕ٘ ،ي تٛاٖ ٓالئٕي آؿىبس اص اػتشاتظي تحشيٓ ٞبي طئٛپيِٛيتيىي ٔـيتشن دس چيبسچٛة
ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي تـخيق داد .أب ثيب٘ي 1003 ٝاؿبسٔ ٜيوٙذ و ٝآوبي ػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي
دػتشػي ايبالت ٔتحذ ٜث ٝلّٕشٞٚبي صٛد ثشاي س ت  ٚآٔذ ٔجبص ٕ٘يدا٘ٙذ.
ؿبصق د ْٚپبح" ،ديمّٕبػيي ٔجبدِئ " ٝييتٛا٘يذ ثيٙٓٝيٛاٖ اػيتفبد ٜاص ٔب٘ٛسٞيبي
ديمّٕبتيه دس ػبصٔبٖ ُّٔ ثشاي ث ٝتأصيش ا٘ذاصتٗ الذأبت ّٕٓييبت ِ٘يبٔي اييبالت ٔتحيذٜ
ثٚ ٝاػٌ ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي تٔشيف ؿٛد .اػتفبد ٜاص ديمّٕبػي ٔجبدِ ٝتٛػي ثّيٛن ؿيبٍٟ٘بي
دس جٓ ًٙشاق ػبَ  1002ث ٝسٚؿٙي ٔـخق ٘جٛد .صيشا يىي اص ٟٔٓتشيٗ شكتٞيبيي ثيٛد
و ٝچٙبٖ الذأبتي ٔي تٛا٘ؼت اتفبق ثيب تذ .ايبالت ٔتحذ ٜثشاي آغبص ّٕٓيبت ٘يبصٔٙذ تليٛيت
لٌٔٙبٔ ٝؿٛساي أٙيت ػبصٔبٖ ُّٔ ثٛد تب ٌٔبثك ثب حمٛق ثيٗإِّيُ ثبؿيذ٘ .ميؾ سٚػييٚ ٝ
چيٗ ثٛاػٌٓ ٝوٛيت دائٓ دس ؿٛساي أٙيت ٔ ٚ ٟٓوّيذي ثيٛد .چييٗ ٔخبِفيت صيٛد سا ثيب
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ٔذاصِّ٘ ٝبٔي دس ٓشاق آالْ وشد  ٚثش يه ساٜحُ كّحآٔيض تأوييذ ويشد ،أيب آؿيىبسا اص ٚتيٛ
ّٓي ٝاِٚتيٕبت ْٛپيـٟٙبدي ايبالت ٔتحذ ٜاػتفبد٘ ٜىشد .سٚػئ ٝخبِفت ثيـتش وشد  ٚثٕٞٝشاٜ
إِٓبٖ  ٚشا٘ؼ ٝدس كذد ثٛد تب ثب سد پيؾ ٘ٛيغ ؿٛساي أٙيت ثشاي ٔذاصِّ٘ ٝبٔي دس ٓيشاق،
ايبالت ٔتحذ ٜسا ٔحذٚد وٙذ .ثٙبثشايٗ ،ػ ٝدِٚت چٙيذ ٞفتي ٝلجيُ اص حّٕي ٝاييبالت ٔتحيذٜ
يبدداؿتي ث ٝػبصٔبٖ ُّٔ ٘ٛؿتٙذ  ٚآالْ وشد٘ذ و ٝؿشايي ثيشاي اػيتفبد ٜاص ٘ييشٚي ِ٘يبٔي
ّٓيٓ ٝشاق وبُٔ ٘ـذٜاػت .اٌشچ ٝچيٗ  ٚسٚػي ٝدس اػيتفبد ٜاص ٘ييشٚي ِ٘يبٔي ّٓييٓ ٝيشاق
ٔخبِفت وشد٘ذ أب دؿٛاس اػت ثتٛاٖ ٌفت و ٝايٗ الذأي ٌٔيبثك ثيب ديمّٕبػيي ٔجبدِي ٝثيب
ٌٓف ثٕٞ ٝىبسي دس چبسچٛة ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دا٘ؼت .ثب ؿىؼت سٚػي ٚ ٝچيٗ دس تلٛيت
ٔٛهْ  ٚديذٌبٜٞبي صٛد سٚؿٗ ؿذ .ثٔذ اص جٓ ًٙشاق ،ؿبصقٞبي سٚؿٗتيشي ٚجيٛد داسد
و ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي آٔبد ٜاػتفبد ٜاص ديمّٕبػي ٔجبدِ ٝدس آيٙذ ٜاػت .اييٗ أيش دس آالٔييٝ
ػشاٖ ػبصٔبٖ دس اجالع آػتب٘ ٝدس  4طٚئي 1004 ٝاؿبس ٜؿذ و ٝاجٕبّ ٌؼيتشدٜتيشي سا دس
ؿٛساي أٙيت ثبٓث ٔي ؿٛد ٚثش تٕشوض ؿٛساي أٙيت دس حُ ٔؼبئُ أٙيتي ثيٗإُِّ تبويذ
داسد.
ثًٛ ٝس صالك ،ٝديمّٕبػي ٔجبدِ ٝدس چبسچٛة ػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي سٚؿيٗ ٘جيٛدٜاػيت.
اٌشچ ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ ٔٛاهْ ٔـبث ٝدس ٔٛسد جٙيً ٓيشاق دس ػيبَ  1002داؿيتٙذ ،أيب دس
ٔٛسد ثٝوبس ثشدٖ ؿبصق ػ ْٛپبح «ثّٛن التلبدي ا٘حلبسي» دس ٔيٛسد ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي،
ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي چٙيبٖ ٚيظٌيي ٞيبيي داسد وي ٝدس اػيٙبد سػيٕي آؿيىبس اػيتٌٔ .يبثك ثيب
آالٔيٞٝبي ػبصٔبٖ ،ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اػيتفبد ٜاص ُش ييت ليٛي  ٚشكيتٞيبي
ٌؼتشدٕٞ ٜىبسي ٔتمبثُ دس صٔي ٝٙالتلبدي  ٚتجيبسي دس ٔييبٖ دِٚيتٞيبي ٓوي ٛسا ٕٔىيٗ
صٛاٞذ ػبصتpart 9,Declaration of the SCO,June15,2001;article 3,Charterof ( .
 )the SCO,2002اٞذاف التلبدي دس ثش٘بٔي ٝؿيبٍٟ٘بي پيٙج ٘جيٛد ِٚيي صٔيب٘يوي ٝػيبصٔبٖ
ؿبٍٟ٘بي ؿىُ ٌش يت اٞيذاف التليبدي ٘ييض دس چيبسچٛة آٖ ٌٙجب٘يذ ٜؿيذ .ثٙيبثشايٗ ،ثيب
ؿىٌُيشي ػبصٔبٖ دس ػبَ  1002تأويذ ثش ٕٞىبسي تجبسي  ٚالتلبدي ٌٔٙمٝاي ث ٝاٞذاف
ايٗ ٌش ٜٚا ضٚد ٜؿيذ .دس ٔجٕيٞ ّٛيٓ دس اػيٙبد سػيٕي ٞ ٚيٓ دس اليذأبت ػيبصٔبٖ تٕشويض
التلبدي سٚؿٗ ثب ٔيضا٘ي اص ا٘حلبسٌشي ٚجٛد داسد .ييه تحّييُ ٔحتيٛايي اص ؿيبصقٞيبي
ؿبٍٟ٘بي پٙج  ٚػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝتيب حيذٚدي ٔييتيٛاٖ ػيبصٔبٖ
ؿبٍٟ٘بي سا ٔٛاص٘ٝاي ٘شْ دس ٔمبثُ ايبالت ٔتحذ ٜدا٘ؼت .ثٙبثشايٗ ػبصٔبٖ يه اتحبد اػت وٝ
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ٕٞبٍٙٞي ديمّٕبتيه ٓ ٚالئٓ ٘ ٚـبٖ ٞبيي اص ٕٞىبسي ثيش سٚي ٔؼيبئُ أٙيتيي ٌٔٙميٝاي ٚ
ثيٗإِّّي دس آٖ ٚجٛد داسد و ٝدس ٔمبثُ يه جب٘جٌٝشاييي اييبالت ٔتحيذ ،ٜآويبي ػيبصٔبٖ
ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي يه ثّٛن التلبدي ا٘حلبسي سا ٘يض ؿىُ دادٜا٘ذِٚ .ي ؿٛاٞذ صيّي ليٛي
٘يؼت ٓ ٚالئٓ وٕي اص ٔجبدِ ٝديمّٕبتيه يب ساٞجشد تحشيٓ طئٛپِٛيتيىي دس چبسچٛة ػبصٔبٖ
ّٓي ٝايبالت ٔتحذ ٜديذٔ ٜيؿٛد.
هٌاسبات سهاًي
ثٔذ د ْٚاص ؿٛاٞذ  ٚدالئُ تجشثي ؤ ٝب دس استجبى ثب شهيٛٔ ٝاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحيذٜ
ثشسػي ٔي وٙيٓٙٔ ،بػجبت صٔب٘ي تىبُٔ ؿبٍٟ٘بي پٙج  ٚػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اػيت.
ثشاي ؿٙبػبيي ػبصٔبٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٚاوٙـي ث ٝلذست ٘ ٚفيٛر دس حيبَ ا يضايؾ اييبالت ٔتحيذ،ٜ
ٔٙبػجبت صٔب٘ي تىبُٔ ػبصٔبٖ شايٙذي اص وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .صٔب٘يو ٝلذست ٚ
٘فٛر يه دِٚت سؿذ ٔيوٙذ ،تٟذيذي ثشاي ديٍشاٖ تّمي ٔيؿٛد ٚآٟ٘ب دس كذد ثيش ٔييآيٙيذ
تب ثب اثضاسٞبي ٔتمبثُ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دٙٞذ .ؿٛاٞذ تجشثي  2880تب ٌ 1006بْٞيبي اػبػيي
دس تٛػٔ ٝؿبٍٟ٘بي پٙج  ٚػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝدػت ويٓ ثيًٝيٛس
غيشٔؼتميٓ دس استجبى ثب ِٔبٞش  ٚلذست ٘ ٚفٛر ايبالت ٔتحذ ٜاػت .ثٛيظ ،ٜدس ٔميبًْ صٔيب٘ي
و ٝالذأبت ايبالت ٔتحذٙٔ ٜبًك ٔشصي دِٚت ٞبي ٓو ٛػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي سا تحت تأثيش ليشاس
دادٜاػييت .تٔييذادي اص ِٔييبٞش تٛػيئ ٝلييذست ٘ ٚفييٛر ايييبالت ٔتحييذ ٜثٔييذ اص جٙييً ػييشد،
ؿبصقٞبيي ثشاي تحّيُ ٔب ٔيثبؿٙذ .ايٗ ؿبصقٞب ٓجبستٙذ اص:
 )2ج ًٙصّيج بسع 2882
ّٕٓ )1يبت ِ٘بٔي ٘بت ٛدس ثٛػٙي دس ػبَ ،2884
ٌ )2ؼتشؽ س ٚث ٝؿشق ٘بت ٛدس ػبَٞبي ،1001 ٚ 2884
 )3تمٛيت سٚاثي ايبالت ٔتحذ ٜثب طاپٗ  ٚتبيٛاٖ دس ػبَ ،2885
 )4ج ًٙوٛص2888 ٚٚ
ً )5ش ايبالت ٔتحذ ٜدس ػبصت ػيؼتٓ د بّ ٔٛؿىي  ٚصش ٚاص لشاسداد ٔٙيْ ػيال ٞيبي
ٔٛؿه دس ػبَ ،1000-1001
 )6تلٕيٓ ث ٝحّّٕٓ ٝي ٝا وب٘ؼتبٖ ثٔذ اص حٕالت تشٚسيؼتي  22ػمتبٔجش 1002
 )7تلٕيٓ ث ٝجّٓ ًٙيٓ ٝشاق دس ػبَ .1001-1002
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دس اٚايُ د ،2880 ٝٞدِٚت ٞبي ٓو ٛػبصٔبٖ ث ٝسٞجشي سٚػي ٚ ٝچيٗ دس شايٙيذي اص
آتٕبدػبصي سٚاثي ثيٗ صٛد ٔـو َٛثٛد٘ذ و٘ ٝتيج ٝدؿٕٙي د 2840 ٝٞتيب ٘يٕي2880 ٝ
ثٛد  ٚػشا٘جبْ تلٕيٓ ٌ ش تٙذ تب يه ػبصتبس أٙيتيي ٔـيتشن سا تـيىيُ دٙٞيذ ويٙٔ ٝجيش ثيٝ
پبيٌٝزاسي ؿبٍٟ٘بي پٙج دس ػبَ  2885ؿذ .پبيٌٝزاسي ؿبٍٟ٘بي پٙج دس ٚالْ ثٔيذ اص ييه دٚسٜ
اص ؿذت ٌش تٗ ٔبِيت ػيبػت صبسجي ايبالت ٔتحذ ،ٜدس ػيبَ  2883ثيٛد .حّٕيِ٘ ٝيبٔي
ايبالت ٔتحذ ٜثٓ ٝشاق دس ػبَ  ،2882اِٚيٗ ّٕٓيبت ِ٘يبٔي اييبالت ٔتحيذ ٜثٔيذ اص پبييبٖ
ج ًٙػشد ثٛد .ايٗ الذاْ ثٚٝػيّ ٝؿٛساي أٙيت ػبصٔبٖ ُّٔ اص جّٕ ٝسٚػي ٚ ٝچييٗٔ ،يٛسد
تأييذ لشاس ٌش ت  ٚايبالت ٔتحذ ٜوٕي ثٔذ اص ٓمت٘ـيٙي ٓشاق ّٕٓيبت سا ٔتٛلف ويشدِٚ ،يي
اص ػبَ  2883ايبالت ٔتحذ ٜػيبػت صبسجي ٔبَتشي سا آغبص وشد و ٝثب اكيٌال دوتيشيٗ
وّيٙت" ٖٛتٟٔذ  ٚتٛػٔ "ٝؿيٙبصتٔ ٝييؿيٛد )Brinkley,1997:120-123(.اييٗ دوتيشيٗٙ
جذيذ ثش ٘مؾ ثيٗإِّّي جؼٛسا٘ٝتش ايبالت ٔتحذ٘ ٚ ٜبت ٛاؿبس ٜداسد٘ .خؼتيٗ ٘ـب٘ٞٝيبي دوتيشيٗ
جذيذ ،تلٕيٓ ٘بت ٛثّٕٓ ٝيبت ِ٘بٔي ّٓي ٝكشةٞبي ثٛػٙيبيي دس ج ًٙداصّي ثٛػٙي ثش صيالف
صٛاػتٞٝبي سٚػي ٝاػت .ثٓٝال ،ٜٚدس ػبَ ٘ 2884بت ٛآالْ وشد و ٝتلٕيٓ داسد تب دايش ٜآويبي
صٛد سا ٌؼتشؽ دٞذ .ايٗ تلٕيٓ ّٓيسغٓ ٔخبِفت سٚػي ٚ ٝتٟٔيذات لجّيي ثي ٝسٚػيي ٝدس ٔيٛسد
ٓذْ ٌؼتشؽ ٘بتٌ ٛش ت ٝؿذٓ )Goldier&McFaul,2003:18(.يال ٜٚثيش اييٗ دس ػيبَ 2885
ايبالت ٔتحذ ٜسٚاثي ِ٘بٔي صٛد سا ثب طاپٗ  ٚتبيٛاٖ تمٛييت ويشد)Christensen,1999: 61,64(.
ثًٛٝس صالك ،ٝؿبٍٟ٘بي پٙج دس ٘تيجي ٝدٚسٜاي اص سؿيذ ػيبػيت صيبسجي جؼيٛسا٘ ٝاييبالت
ٔتحذ ٜؿىُ ٌش ت و٘ ٝضديىي لذست آٔشيىب ثب چيٗ  ٚسٚػيي ٝسا آؿيىبس ػيبصت  ٚثٙيبثشايٗ
ٔٙب ْ طئٛپِٛيتيىي  ٓٞچيٗ  ٓٞ ٚسٚػي ٝسا تحت تأثيش لشاس دادٌ .بْ ٟٔيٓ ثٔيذي دس تٛػئٝ
ؿبٍٟ٘بي پٙج دس آٚسيُ  2886اػت و ٝآوبي ؿبٍٟ٘بي پٙج تٛا مٙبٔٝاي سا أوبر وشد٘يذ ٚ
دس ايٗ تٛا مٙبٔ ٝدِٚت ٞبي ٓوٛٔ ٛا ميت وشد٘يذ تيب حجيٓ ٌؼيتشد٘ ٜيشٞٚيبي ِ٘يبٔي سا دس
ٔٙبًك ٔشصي وبٞؾ دٙٞذٌ .بْ ٔ ٟٓثٔذي دس تٛػئ ٝػيبصٔبٖ وٕيي ثٔيذ اص تليٕيٓ ديٍيش
آٔشيىب ٘ ٚبت ٛدس اٚاصش  2885ثشاي ٌؼتشؽ ٘بت ٛثب دٓٛت ِٟؼيتبٖ  ٚجٕٟيٛسي چيه ثيشاي
آغبص ٔزاوشات دس ٔ 2886 ٝاػت.
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0554-6110
ٌبْ ٔ ٟٓثٔذي دس تىبُٔ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي دس طٚئيٗ  1002ثشداؿيت ٝؿيذ ٚ
آٖ صٔب٘ي ثٛد و ٝآوبي ػيبصٔبٖ تليٕيٓ ٌش تٙيذ ؿيبٍٟ٘بي پيٙج سا ثي ٝػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي
ؿبٍٟ٘بي ٟ٘بدي ٝٙتش ؿذ ٜاستمب دسج ٝثذٙٞيذ .تليٕيٓ ثيش استميبر دسجي ٝاص ؿيبٍٟ٘بي پيٙج ثيٝ
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثخبًش د ٚػبَ ٔبِيت ٌؼتشدِ٘ ٜبٔي آٔشيىب و ٝتأثيش صييبدي ثيش
أٙيت اٚساػيب داؿت ،اتخبر ؿذ٘ .خؼت؛ سٞجشي ٘بت ٛتٛػي اييبالت ٔتحيذ ٜدس ػيبَ 2888
دس جّٓ ًٙي ٝيٌٛؼالٚي دس تمبثُ ثب جّٓ ًٙيٓ ٝيشاق دس ػيبَ  2882ثيٛد .اييٗ ّٕٓييبت
ِ٘بٔي ثذ ٖٚلٌٔٙبٔ ٝؿٛساي أٙيت  ٚثش صالف ِ٘ش سٚػي ٚ ٝچيٗ آغبص ؿذ.
د ْٚايٙى ٝدس دػبٔجش  1002اييبالت ٔتحيذ ٜاص ليشاسداد ٔٙيْ د يبّ ٔٛؿيىي 2861
صبس ؿذ .ػشا٘جبْ ،وٕي ثٔذ اص ايٗو ٝػبصٔبٖ ؿىُ ٌش ت ،ايبالت ٔتحيذّٕٓ ٜييبت ِ٘يبٔي
ٔ ٟٓديٍشي سا دس ٘ضديه ٔشصٞبي آوبي ػبصٔبٖ دس ػبَ ّٓ 1002يٌ ٝش ٜٚاِمبٓذ ٚ ٜسطييٓ
ًبِجبٖ  ٚدس ٚاوٙؾ ث ٝحٕالت تشٚسيؼتي  22ػمتبٔجش ٘يٛيٛسن ٚ ٚاؿيٍٙتٗ آغيبص ويشد .دس
ايٗ ج ،ًٙايبالت ٔتحذ ٜپبيٍبٞ ٜبي ِ٘بٔي دس اصثىؼتبٖ ،لشليضػتبٖ  ٚتبجيىؼيتبٖ تأػييغ
ثًٛٝس صالك ٝثش ًجك ِ٘شيٛٔ ٝاص٘ ٝلٛا ،ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ّٓيٌ ٝؼتشؽ
وشد.
الذأبت ِ٘بٔي ايبالت ٔتحذ ٚ ٜتأثيشات ٔٙفي آٖ ثش دِٚتٞبي ٓو ٛػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي ثيٛيظٜ
سٚػي ٚ ٝچيٗ و ٝداساي لذست ٘ ٚفٛر ٘ؼجي ٞؼتٙذ ،تٛػٔ ٚ ٝتىبُٔ يب ت.
6116-6113
دس ٔب٘ 1002 ٝٔ ٜيض جٟؾ ٔ ٟٓديٍشي دس تىبُٔ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي كيٛست
ٌش ت .دس اجالع ػشاٖ ػبصٔبٖ دس ٔي  ،1002آوبي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿيبٍٟ٘بي تليٕيٓ
ٌش تٙذ تب تلٕيٕبت ػبَ  1002دس ٔٛسد جضئيبت ػبصتبس ػبصٔبٖ سا ثيشاي تش ييْ ػيبصٔبٖ
تىٕيُ وٙٙذ ( )part 2,Declaration of the SCO,June15,2001ا٘جبْ تٛا كٞبي اِٚييٝ
ػبصٔبٖ دس آؿفتٔ ٚ ٝتالًٓتشيٗ ػبَ دس ػيبػت ثيٗإُِّ ثٔذ اص ج ًٙػشد ،حّٕ ٝآٔشيىيب
ثٓ ٝشاق كٛست ٌش ت .دس اٚاصش ػبَ  ،1001ايبالت ٔتحذ ٜث ٝثش٘بٔيٌ ٝؼيتشؽ ػيال ٞيبي
وـتبس جٕٔي ٓ شاق ثذٌٕبٖ ثٛد ٚ ٜث ٝايٗ ٘تيج ٝسػيذ و ٝثبييذ سطييٓ كيذاْ سا صّيْ ػيال
وٙذ .دس ٔبسع  1002ايبالت ٔتحذ ٜثذ ٖٚلٌٔٙبٔ ٝؿٛساي أٙيت ثٓ ٝشاق حّٕ ٝوشد.
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ٕٞبٖ ًٛس و ٝدس تحّيُ ٔحتٛايي اػٙبد ػبصٔبٖ ٌفت ٝؿذ ،ايٗ تلٕيٓ ثش صيالف ٔييُ
سٚػي ٚ ٝچيٗ ٘ ٚيض شا٘ؼ ٚ ٝإِٓبٖ ثيٛد .أيب ػيبَٞيبي  1003-1006دٚسٜاي اص آسأيؾ
٘ؼجي  ٚتحىيٓ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثٛد ِٚي ٕٞبًٖٛس و ٝدس ثخيؾ تحّييُ ٔحتيٛاي
اػٙبد ٌفت ٝؿذ ،يه تح ٟٓٔ َٛدس ٔبِيتٞبي ػبصٔبٖ دس ّٕٓيبت ِ٘بٔي ٔـيتشن ػيبصٔبٖ
دس اٚت  1004ثٛد و ٝآويبي ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي ثيضسيتيشيٗ ّٕٓييبت ِ٘يبٔي
ٔـتشن تب ايٗ صٔبٖ سا ثب ٘بْ ّٕٓيبت "ٔـتشنإِٙب ْ" اجشا وشد٘يذ )Sieff,2005(.دس ػيبَ
ٚ 1005صساي د يبّ آويبي ػيبصٔبٖ ّٕٓييبت ِ٘يبٔي ٔـيتشن ديٍيشي سا ثيشاي تبثؼيتبٖ 1006
ثش٘بٔٝسيضي وشد٘ذ و ٝايٗ ّٕٓيبت ٘ييض دس سٚػيي ٝاجيشا ؿيذ)BBC News 3 October 2006(.
ٔب٘ٛس ٘يشٞٚبي ِ٘بٔي دس ػبَ  ،1004دس ادأ ٝتٙؾٞبي ثيٗإِّّيي ثٔيذ اص اؿيوبَ ٓيشاق ٚ
ٔشحّ ٝدٌ ْٚؼتشؽ س ٚث ٝؿشق ٘بت ٛدس ػيبَ ٓ ٚ 1003ويٛيت ػي ٝوـيٛس حيٛص ٜثبِتييه
اػّٛاوي ،سٔٚب٘ي  ٚثّوبسػيتبٖ دس اييٗ ػيبصٔبٖ اػيت .ثٙيبثشايٗ اص ٔ 18يبسع ٕٞ 1003يٝ
آوبي پيٕبٖ ٚسؿ ٛث ٝاهب  ٝثخؾٞب ي پيـييٗ اتحيبد ؿيٛسٚي ثيٓ ٝويٛيت ٘يبت ٛدسآٔذ٘يذ.
تلٕيٓ ث ٝاجشاي ّٕٓيبت ِ٘بٔي ديٍش دس ثحجٛحٝي تٙؾٞبي ضايٙذ ٚ ٜتلٛس ّٕٓيبت ديٍيش
ايبالت ٔتحذّٓ ٜي ٝايشاٖ ثٛاػٌ ٝتالؽ ٞبي ايشاٖ ثشاي دػتيبثي ثي ٝتىِٛٙيٛطي ٞؼيتٝاي دس
ًي ػبَٞبي ٌ 1006 ٚ 1005ش تٝؿذ )BBC News , 2006(.ثٙبثشايٗ ثش ًجيك تئيٛسي
ٔٛاص٘ ٝلٛا ،ا٘جبْ ّٕٓيبت ِ٘بٔي ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ،دس ٚالْ ٔيتٛا٘ذ ثٛٙٓٝاٖ ٚاوٙـي دس لجبَ
ػيبػت صبسجي آٔشيىب دس ٌٔٙمٛٔ ٝسد تٛج ٝلشاس ٌيشد.
دس ٘تيج ٝؿٛاٞذ ٘ـبٖ ٔي دٞذ و ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي دس ػٌ ٝبْ ٔ ٟٓاص ػبَ
 2885تٛػٔ ٝپيذا وشدٜاػت  ٚايٗ ٔشتجي ثب يه جب٘جٌ ٝشاييي اييبالت ٔتحيذ ٜدس ٔٙيبًك
٘ضديه ث ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ ٔيثبؿذ٘ .خؼت؛ ػبصٔبٖ دس ػبَ  2885دس ادإّٔٓ ٝييبت ِ٘يبٔي
ايبالت ٔتحذّٓ ٜي ٝكشة ٞب ٌ ٚؼتشؽ سٚاثي ِ٘بٔي صٛد ثب تبيٛاٖ  ٚطاپيٗ دس ػيبَ 2885
ؿىُ ٌش ت .دْٚ؛ ػبصٔبٖ ثٔذ اص  1002دس ادأي ٝجٙيً ويٛصّٕٓ ٚ ٚٚييبت ِ٘يبٔي اييبالت
ٔتحذّٓ ٜي ٝتشٚسيؼٓ دس ا وب٘ؼتبٖ ٘ ٚيض صش ٚاييبالت ٔتحيذ ٜاص ليشاسداد ٔٙيْ ػيال ٞيبي
ٔٛؿىي جٟؾ ثضسٌي ٌش ت  ٚػشا٘جبْ ػبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اص شكيت پييؾ آٔيذٜ
جٓ ًٙشاق دس ػبَ  ٚ 1002ثحشاٖ ٞؼتٝاي ايشاٖ دس ػيبَ  1005-1006ثيشاي تحىييٓ
صٛد اػتفبد ٜوشد.
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ثًٛٝس صالكٙٔ ،ٝبػجبت صٔب٘ي تىبُٔ ػبصٔبٖ ٘ـيبٖ ٔييدٞيذ وي ٝػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي
ؿبٍٟ٘بي ٚاوٙـي ثٌ ٝؼتشؽ لذست ٘ ٚفٛر ثيٗإِّّي آٔشيىب اػت ٕٓ ٚال ٔٛهٌْييشيٞيبي
ٔٛاص٘ ٝثخؾ صٔب٘ي اص ًشف ػبصٔبٖ كٛست ٔيٌيشد و ٝاليذأبت اييبالت ٔتحيذٕٞ ٜؼيبيٍبٖ
ٌٔٙم ٝاي آوبي ػبصٔبٖ سا تحت تأثيش لشاس ٔيدٞذ .اِجت ٝايٗ ٘تيج ٝثذيٗ ٔٔٙي ٘يؼيت ويٝ
هشٚستب ٌؼتشؽ لذست ٘ ٚفٛر ايبالت ٔتحذ ٜتٟٙيب ٘يشٚييي ثيٛدٜاػيت وي ٝتٛػئ ٚ ٝتىبٔيُ
ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي سا ثبٓث ؿذ ٜاػت ثّى ٝسؿذ لذست ٘ ٚفٛر ايبالت ٔتحذ ٜثِ٘ٝش ٔيسػذ ويٝ
ٟٔٓتشيٗ ٓبُٔ ثبؿذ.
تأثيز ساسهاى ّوكاري شاًگْاي بز اهٌيت ارٍپا
اص ؿبصقٞبيي و ٝؿىٌُيشي  ٚتٛػٔ ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي سا ثب تحّيُ ٔٛاص٘يٝ
٘شْ دس ٔمبثُ ايبالت ٔتحذ ػبصٌبس ٔيدا٘ذ ،دس ثخؾٞبي لجُ ٔـخق ؿيذ .ثيش اييٗ اػيبع،
ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي آثبس ٕٟٔي ثش أٙيت ثيٗإِّيُ ثيٚٝييظ ٜاٚسپيب داسد .أٙييت اسٚپيب
ثٛاػٌٔ ٝشصٞبي ٔـتشن ثب سٚػي ،ٝثٛٙٓ ٝاٖ پبي ٝاسٚپبيي ػبصٔبٖ تحت تأثيش ليشاس ٔييٌييشد.
ِٚي ايٗ و ٝآيب ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي تأثيش ٔٙفي يب ٔبجت ثش أٙيت اسٚپب صٛاٞذ داؿت يه ٔؼئّٝ
اػت .ثٓ ٝجبستي ،ؿىٌُيشي ػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي ٔييتٛا٘يذ ٕٞضٔيبٖ تٟذييذ  ٚشكيتي ثيشاي
دِٚتٞبي اسٚپبيي ٔحؼٛة ؿٛد .اص ًشف ديٍش ،ػبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي ثيًٝيٛس ثيبِمٔ ٜٛييتٛا٘يذ
تٟذيذي ثشاي اسٚپب ٔحؼٛة ؿٛد و ٝدس اييٗ كيٛست اسٚپيب سٚاثيي ٘ضدييه صيٛد ثيب پيٕيبٖ
آتال٘تيه سا ّٓي ٝػبصٔبٖ تمٛيت ٔيوٙذ .اٌش ايٗ ػٙبسي ٛثيٚ ٝالٔييت ثمي٘ٛيذد ،اسٚپيب دٚثيبسٜ
صٛدؽ سا دس ٔٛاج ٟٝثب يه ثّٛن ػيبػي ي ِ٘بٔي دؿٕٗ دس ٔشصٞبي ؿيشلي صٛاٞيذ دييذ.
ايٗ تٟٙب تٟذيذ ِ٘بٔي ّٓي ٝاسٚپب ٔحؼٛة ٕ٘يؿٛد ثّى ٝثشٔٙب ْ طئٛپِٛيتيىي اسٚپب دس اسٚپبي
ؿشلي  ٚآػيبي ٔشوضي تبثيش ٔٙفي داسدٌٙٔ .م ٝدسيبي ػيب ٜوئ ٝحيُ سلبثيت طئٛپيِٛيتيىي
ثيٗ ٘بت ٛي اسٚپب  ٚثّٛن ػبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي اػيتٔ ،ييتٛا٘يذ ثيشاي ثشليشاسي سٚاثيي
ػيبػي ،تجبسي  ٚا٘شطي ٘ضديهتش اسٚپب ثب دِٚتٞبي ٓو ٛؿٛسٚي ػبثك ٔوش ثبؿذ.
ؿىٌُيشي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘ذ ثٛٙٓٝاٖ تٟذيذي ثشاي ثجبت ثيٗإِّّي
شاتش اص ٔٛاص٘٘ ٝشْ ٌٔش ؿٛد  ٚاص يه ًشف صٔي ٝٙسا ثشاي ٔٛاص٘ ٝؿذيذ  ٚآؿىبس شا ٓٞوٙيذ
ً ٚشف ديٍش ؿىُ ٌيشي ٔجذد جٟبٖ چٙذلٌجي سا تؼشيْ وٙيذ ،ليذستي اػيت وئ ٝؼيتٔذ
ثيثجبتي  ٚثحشاٖٞبي ٔتٛاِي  ٚج ًٙثيٗ لذستٞبي ثضسي اػت.
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ٕٞچٙيٗ اسٚپب ٔيتٛا٘ذ ثبس ديٍش ٓبّٔي ثشاي تٙؾٞبي ثيٗ لذستٞبي ٔٔ ٟٓب٘ٙيذ دٚسٜ
ج ًٙػشد ثبؿذِٚ .يٛٔ ،اص٘ي٘ ٝيشْ ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي دس ٔمبثيُ اييبالت ٔتحيذٔ ٜييتٛا٘يذ
شكتٞبي جذيذي ثشاي اسٚپب دس جٟبٖ تهلٌجي شا ٓٞوٙذ .شكتٞبيي و ٝتبو ٖٛٙثٝدِيُ
ػٌّ ٝايبالت ٔتحذ٘ ٚ ٜبتٛا٘ي لذست ٞبي دسج ٝد ْٚثشاي ٍٕٞشايي  ٚؿىٌُيشي يه ائيتالف
ٔٛاص٘ ٝثخؾ شا٘ ٓٞـذ ٜاػت .ثٙبثشايٗ ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘ذ ثي ٝدِييُ شكيت
س ْ ٔؼئِٛيت ثشاي اسٚپب ٔفيذ ثبؿذ .ثٙبثشايٗ ثب ٚاٌيزاسي ٔؼيئِٛيت ثي ٝػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي،
دِٚتٞبي اسٚپب ٔيتٛا٘ٙذ ٚص٘ ٝاي دس ٔمبثُ ايبالت ٔتحذ ٜلشاس دٙٞذ ،ثذ ٖٚاييٗويٞ ٝضيٙيٝاي
ثبثت آٖ پشداصت وشدٜثبؿٙذ  ٚثًٛ ٝس  ٓٞصٔبٖ ثب ايبالت ٔتحذ ٜيب ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ثِ ٝحبٍ
ديمّٕبتيه ٔتحذ ؿ٘ٛذ  ٚدس صٔبٖٞبيي ٓمت ثٙـيٙذ تب چيٗ  ٚسٚػي ٝثبس اكّي ٔخبِفتٞيبي
ايبالت ٔتحذ ٜسا تحُٕ وٙٙذ ٞ ٚضيٞٝٙبي يه جب٘جٌٝشايي ايبالت ٔتحذ ٜسا ثٟٓٝذ ٜثٍيش٘ذ.
ثًٛٝس صالكٛٔ ،ٝاص٘٘ ٝشْ ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٔي تٛا٘ذ يه ٔٛهيْ ديمّٕبتييه ٌٔٔٙيف
ثشاي اسٚپب شا ٓٞوٙذ ،صيشاوٛٙٞ ٝص پيٕبٖ آتال٘تيه ٘مؾ وّيذي دس حفَ أٙيت اسٚپيب ثيبصي
ٔي وٙذ ِٚي اسٚپب ٕٞضٔبٖ اص ٔٛاص٘٘ ٝشْ ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ّٓي ٝايبالت ٔتحيذ ٜػيٛد ٔييثيشد.
ثٙبثشايٗ اسٚپب ٔيتٛا٘ذ أتيبصات صيبدي اص دً ٚشف ثذٔ ٖٚتحُٕ ؿذٖ ٞضيٙي ٝصييبدي وؼيت
وٙذ .اِجت ،ٝچٙبٖ اػتشاتظي ،صٌش دٚس وشدٖ ٕٞضٔبٖ ايبالت ٔتحذ ٚ ٜػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي سا ٘يض
ثٕٞ ٝشا ٜداسدٓ .ال ٜٚثش ايٗ صٔب٘يو ٕٝٞ ٝدِٚتٞيبي اسٚپيبيي ثيب اػيتشاتظي س يْ ٔؼيئِٛيت
ٔٛا مت ٘ىٙٙذٔ ،يتٛا٘ذ چبِؾٞبيي ثشاي ٚحذت دس داصُ اتحبدي ٝاسٚپب ثٛجٛد آٚسد .اص ًش ي
ٔٛهْ ٌٔٔٙفتش ٔي تٛا٘ذ اسٚپب سا لبدس وٙذ تب ثئت  ٚ ٚبداسيؾ سا ثب ليٕت ثبالتشي ث ٝاييبالت
ٔتحذ ٜثفشٚؿذ ،ثٙبثشايٗ ،ائتالف ٔٛاص٘٘ ٝشْ ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ّٓي ٝايبالت ٔتحذُٟٛ ٚ ٜس يه
سليت طئٛپِٛيتيىي ثشاي ايبالت ٔتحذ ٜدس حيبت صّٛت اسٚپيب ٔييتٛا٘يذ تيأثيش ٘بصٛاػيت ٝثيش
تمٛيت تٟٔذات آٔشيىب  ٚتوٕيٗ أٙيت اسٚپب ثشاي حفَ جٟبٖ ته لٌجي ثٍزاسد.
ٓال ٜٚثش ايُٟٗٛ ،س يه تٟذيذ جذيذ ٔيتٛا٘ذ دس ٔمبًٔي پيٕبٖ ثيثجيبت آتال٘تييه سا
تمٛيت وٙذ  ٚاصتال بت دس ٖٚپيٕبٖ سا وبٞؾ دٞذ .ايٗوي ٝدِٚيتٞيبي اسٚپيبيي چـيٓا٘يذاص
أٙيتي جذيذ سا و ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ؿىُ داد ٜچٍ ٝ٘ٛصٛاٙٞذ پزيش ت ،صيّي ػيخت لبثيُ
پيؾثيٙي اػت  ٚثًٛٝس صيبدي ٚاثؼت ٝث ٝآٖ اػت و ٝچٍ ٝ٘ٛدِٚتٞبي اسٚپبيي ث ٝتٟذيذٞب ٚ
شكتٞبي ٌٔش ؿذ ٜثٚ ٝػيّ ٝػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بيٚ ،اويٙؾ ٘ـيبٖ دٙٞيذٓ .يال ٜٚثيش اييٗ،
دِٚتٞبي اسٚپبيي يب ث ٝدِيُ ٘مؾ يهجب٘جي ٝاييبالت ٔتحيذ ٜثيًٝيٛس جيذي دس جؼيتجٛي
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جبيٍضيٙي ثشاي پيٕبٖ آتال٘تيه ٞؼتٙذ ،و ٝدس ايٗ كٛست ث ٝثّٛن ؿبٍٟ٘بي ٘ضديه صٛاٙٞذ
ؿذ  ٚيب آٟ٘ب ثٚ ٝهٔيت ٔٛجٛد سهبيت ٔيدٙٞذ و ٝدس ايٗ كٛست لٌٔيب دس اسدٌٚيب ٜاييبالت
ٔتحذ ٜثبلي صٛاٙٞذ ٔب٘ذ .دس ٘تيج ٝاػتشاتظي يه جب٘جٌٝشايب٘ ٝآٔشيىب دس ًي جٓ ًٙشاق دس
ػبَ  ،1002دِٚت ٞبي اسٚپبيي ٔب٘ٙذ إِٓبٖ  ٚشا٘ؼ ٝث ٝاييٗ ٘تيجي ٝسػييذ٘ذ تيب ثيب اييبالت
ٔتحذٕٞ ٜشً٘ ٕٞ ٚشا ٜؿ٘ٛذ تب حذالُ أتيبصي اص دػت ٘ذٙٞذٔ .ؼيئّ ٝاييٗ اػيت وي ٝآييب
ايبالت ٔتحذٔ ٜيتٛا٘ذ دس ثشاثش ٚػٛػٞٝبي أمشيبِيؼيتي ٔمبٔٚيت وٙيذ  ٚاص چٙيبٖ ٔؼييشي
وٙبسٌٜيشي وٙذ تب دِٚتٞبي اسٚپبيي ث ٝايٗ ٘تيج ٝثشػٙذ و ٝايبالت ٔتحذ ،ٜثيٝد٘جيبَ حفيَ
أمشاًٛسي جٟب٘ي صٛد ٘يؼت.
ًتيجِگيزي
ايٗ ٔمبِ ٝثب ػ ٝػؤاَ پيشأ ٖٛػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿيبٍٟ٘بي آغيبص ؿيذٟٔ )2 :يٓتيشيٗ
ٓبُٔ دس ؿىٌُيشي  ٚتٛػٔ ٝػبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي چي ٝثيٛدٜاػيت؟  )1تيب چي ٝحيذ
ػبصٔبٖ دالِت ثش ٔٛاص٘ ٝدس ٔمبثُ ايبالت ٔتحذٔ ٜيوٙذ؟  )2اٌش ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دالِيت ثيش
ٔٛاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحذٔ ٜيوٙذ ايٗ ٔؼئّ ٝچ ٝتأثيشات ثبِمٜٛاي ثش چـٓا٘ذاص أٙيتي اٚسپيب
داسد؟
تويييشات دس تييٛاصٖ لييٛا ٔتويييش وّيييذي دس تئيٛسي ٔٛاص٘يي ٝلييٛاي ػييبصتبسي اػييت ٚ
پيؾثيٙي ٔيوٙذ تٕشوض لذست دس دػت يه دِٚت يب يه ائتالف ث ٝاحتٕبَ صييبد ٔٙجيش ثيٝ
تالؽٞبي ٔٛاص٘ٝثخؾ دس ٔيبٖ لذستٞبي دسج ٝدٔ ْٚيؿيٛد وي ٝاييٗ ثٟتيشيٗ سٚؽ ثيشاي
حفَ أٙيت  ٚاػتمالَ ػيبػي دس ٔمبثُ ثذس تبسيٞبي دِٚت ػٌٌّٝش اػت .تحّيُ ٔب ٘ـبٖ
ٔيدٞذ ؿىُ ٌيشي  ٚتٛػٟٔ٘ ٝيبيي ػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي دس ادأي ٝاليذأبت اييبالت
ٔتحذ ٜثشاي ٌؼتشؽ لذست ٘ ٚفٛر صٛد دس صبس اػت .سٚػي ٚ ٝچيٗ دسكذد ايجيبد ٔٛاص٘يٝ
٘شْ دس ثشاثش يه جب٘جٌٝشايي ايبالت ٔتحذٞ ٜؼيتٙذ .ؿيبٍٟ٘بي پيٙج ثٔيذ اص اليذأبت اييبالت
ٔتحذ ٜاص جّّٕٕٓ ٝيبت ِ٘بٔي ٘بت ٛدس ثٛػٙي دس ػبَ ٌ ٚ 2884ؼتشؽ س ٚث ٝؿشق ٘بت ٛدس
ٕٞيٗ ػبَ ٘ ٚيض تحىيٓ پيٕبٖ ٞبي ايبالت ٔتحذ ٜثب طاپيٗ  ٚتيبيٛاٖ دس ػيبَ  2885ؿيىُ
ٌش تٓ .ال ٜٚثش ايٗ ،جٟؾ ٟ٘بيي اص ؿبٍٟ٘بي پٙج ثي ٝػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي دس ػيبَ
 1002دس ساػتب ج ًٙثحثاٍ٘يض وٛص ٚٚثٛد ّٕٓ ٚيبت ِ٘بٔي آٔشيىب ٘ ٚبت ٛسا ثش صالف ٔييُ
 ٚسهبيت چيٗ  ٚسٚػي٘ ٝـبٖ داد.
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اص ايٗ ديذٌب ،ٜآؿىبس اػت و ٝؿبٍٟ٘بي پٙج  ٚػيبصٔبٖ ٕٞىيبسي ؿيبٍٟ٘بي ثيًٝيٛس
ٌؼتشد ٜاص تٛػًّٔٝجي ِ٘بٔي ايبالت ٔتحذ ٜثٔذ اص ج ًٙػشد تأثيش ٔيپزيشد  ٚاييٗ تحّييُ
٘ـبٖ داد ؤ ٝحتٛاي اػيٙبد سػيٕي ،آالٔييٞ ٝيب  ٚاليذأبت ػيبصٔبٖ ؿيبٍٟ٘بي حىبييت اص
تالؽٞبي ٔٛاص٘ ٝثخؾ داسد ِٚي ػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ٔٛاص٘ي ٝؿيذيذ  ٚآؿيىبس سا ؿيىُ
ٕ٘يدٞذ .ثش ًجك ؿبصقٞبي ٔٛاص٘٘ ٝشْ ساثشت پبح ،ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي ٕٞبٍٙٞي ديمّٕبتييه
ثشاي ٕٞىبسي دس حُ ٔؼبئُ أٙيتي ٌٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي سا ٘ـيبٖ ٔييدٞيذ  ٚدِٚيتٞيبي
ٓو ٛػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي يه اػّٛة التلبدي ا٘حلبسي سا ٘يض د٘جبَ ٔيوٙٙذِٚ .ي ٛٙٞص ٓالئيٓ
وٕي اص ديمّٕبػي تٙـي  ٚاػتشاتظي تحشيٓ طئٛپِٛيتيىي دس چبسچٛة ػيبصٔبٖ ّٓيي ٝاييبالت
ٔتحذ ٜديذٔ ٜيؿٛد .ثًٛٝس صالكٔ ،ٝب دس ٔي يبثيٓ و ٝشهيٛٔ ٝاصّ٘ٓ ٝي ٝايبالت ٔتحيذ ٜتيب
حذٚدي ٔٛج ٝاػت ِٚي ٔٛاص٘ٝاي و ٝتب و ٖٛٙؿىُ ٌش تٝاػت اص ٘٘ ّٛشْ اػت.
تأثيش ايٗ ٔٛاص٘ ٝثش چـٓ ا٘ذاص أٙيتي اٚساػيب ٘يض د ٌٝ٘ٛ ٚاػت .اص يه ًيشف ػيبصٔبٖ
ؿبٍٟ٘بي ٔيتٛا٘ذ ُٟٛس تٟذيذ أٙيتي ػٙتي ثيشاي اسٚپيب سا تـيىيُ دٞيذ  ٚاص ًيشف ديٍيش
ػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي شكتي ثشاي اٌ٘ٔبفپزيشي ثيـتش اتحبدي ٝاسٚپب اػت وئ ٝييتٛا٘يذ أتييبص
اػبػي ثشاي دِٚتٞبي اسٚپبيي ٔحؼٛة ؿٛد .يىي اص ٘تبيج جبِت تٛج ٝدس اييٗ تحّييُ اييٗ
اػت و ٝػبصٔبٖ ؿبٍٟ٘بي دس تٔميت وٙؾٞبي ايبالت ٔتحذ ٜثشاي ٌؼيتشؽ ليذست ٘ ٚفيٛر
صٛد دس ٔٙبًك جوشا يبيي ٔجبٚس سٚػيي ،ٝچييٗ  ٚدِٚيتٞيبي وٛچيهتيش ػيبصٔبٖ ،تٛػئٝ
يب تٝاػتِٚ .ي توييش دس تٛصيْ ثيٗ إِّّيي ليذست اص د ٚلٌجيي ثي ٝتيه لٌجيي دس ػيبَ -2882
 2878اٍ٘يضٜٞبيي ثشاي سٚػي ٚ ٝچيٗ ايجبد وشدٜاػت تب ثشاي حفَ أٙيت صيٛد دس ٔمبثيُ
٘فٛر ايبالت ٔتحذ ٜدس ٌٔٙم ٝاٚساػيب ثٛٙٓ ٝاٖ سٞجشاٖ ػبصٔبٖ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دٙٞذٓ .يال ٜٚثيش
ايٗ ،تمٛيت پيٕبٖ ٞبي ايبالت ٔتحذ ٜثب تبيٛاٖ  ٚطاپٗ دس ػيبَ  2885لجيُ اص ؿيىٌُييشي
ؿبٍٟ٘بي پٙج ٘يض ٓبُٔ ٔ ٟٓتأثيشٌزاس ثٛد .حوٛس  ٚثىبسٌيشي دٚثيبس ٜليذست ِ٘يبٔي تٛػيي
ايبالت ٔتحذ٘ ٚ ٜبت ٛدس ٔجبٚست جوشا يبيي سٚػي ٚ ٝچيٗ دس وٛص٘ ٚٚيض ييه ٓبٔيُ ٔيؤثش دس
تشلي  ٚجٟؾ اص ؿبٍٟ٘بي پٙج ث ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسي ؿبٍٟ٘بي ثٛدٜاػت .ثًٛٝس صالك ،ٝتويييش
دس لذست ٘ؼجي ايبالت ٔتحذ ٜو ٝدس پبيبٖ ج ًٙػشد اتفبق ا تيبد تٟٙيب ثبٓيث ٕ٘ييؿيٛد تيب
سٚػي ٚ ٝچيٗ ٚاداس ثٚ ٝاوٙؾ ؿ٘ٛذ .صٔب٘ي وي ٝاييبالت ٔتحيذ ٜدس ٔٙيبًك ٔيشصي ػيبصٔبٖ،
لذست ِ٘بٔي صٛدؽ سا ثٕ٘ ٝبيؾ ٔيٌيزاسد ،دِٚيتٞيبي ٓوي ٛػيبصٔبٖ اليذأبتي سا ا٘جيبْ
ٔيدٙٞذ .دس ٔجٕ ،ّٛشهيٛٔ ٝاص٘٘ ٝشْ يه تحّيُ لبثُ تٛجيٟي ثشاي ػبصٔبٖ اسائٔ ٝيوٙيذ.
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ٔؼيش آيٙذ ٜػبصٔبٖ  ٚايٗو ٝآيب ثٔ ٝؼئّ ٝاي ثشاي أٙييت اسٚپيب تجيذيُ صٛاٞيذ ؿيذ ييب ٘ي،ٝ
ثؼتٍي ث ٝايٗ داسد و ٝسٚػي ٚ ٝچيٗ لبدس ؿ٘ٛذ ،تالؽٞب  ٚالذأبتي دس ساػتب تٛػئٛٔ ٝاص٘يٝ
٘شْ سا تحمك ثخـٙذٌٕٔ .ئٙبٔ ،ؼبئُ ثؼيبسي ٔيتٛا٘ذ ثيٗ د ٚدِٚت تفشل ٝايجبد وٙذ .سلبثيت
طئٛپِٛيتيىي ثشاي ٘فٛر دس ٌٔٙم ٝآػيبي ٔشوضئ ،ؼبئُ ا٘شطي ،تشع سٚػي ٝاص تٛػًّٔٝجيي
چيٗ ٟٔ ٚبجشت چيٙي ٞب ث ٝؿشق دٚس سٚػي ٝاص ايٗ دػتٞ ٝؼتٙذٔ .ؼئّ ٝايٗ اػيت وي ٝآييب
شهيٛٔ ٝاصّ٘ٓ ٝي٘ ٝفٛر ايبالت ٔتحذٔ ٜي تٛا٘ذ ثش ايٗ ٔؼبئُ غبِت ؿٛد 24 .ػيبَ اصييش دس
سٚاثي سٚػي ٚ ٝچيٗ ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝايٗ أىبٖپزيش اػت.
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