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چکیدُ 

ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ زض پبٛهس ؾبّ ُصقت٠ ضٝاثغي پط كطاظ ٝ ٛكيت ٝ ١٘طاٟ ثب زٝؾتي ٝ زقٜ٘ي ثب 

١بي زٝضٟ نلٞی٠، ث٠ ذهٞٗت، رَٜ ٝ ٗساذالت زٝضٟ هبربض  ایٚ ضٝاثظ اظ ١ٌ٘بضي. اٛس یٌسیِط زاقت٠

 تب 1368)١بي ثيؿت ؾبّ اذيط ٝ ؾپؽ ضٝاثظ ذه٘ب٠ٛ ٝ ُبٟ زٝؾتب٠ٛ زٝضٟ پ٢ٔٞي ٝ ؾطاٛزبٕ ١ٌ٘بضي

زض ایٚ ٗوب٠ٓ تالـ قسٟ تب ثب تطؾيٖ ٝضؼيت ثيؿت ؾب٠ٓ ١ٌ٘بضي ١بي زٝ ًكٞض . ضؾيسٟ اؾت (1388

ُيطي آٙ پطزاذت٠ ٝ اي ٝ ر٢بٛي ٗإحط ثط قٌْ زض ػطن٠ ١بي ٗرتٔق، ث٠ ثطضؾي ثؿتط١بي زاذٔي، ٜٗغو٠

ػٜٞاٙ یي ٗتـيط ٢ٖٗ ٝ ٗإحط ٗٞضز  ضا ث٠ (زٝض قسٙ ضٝؾي٠ اظ ٗطظ١بي ایطاٙ)ٗٞهؼيت غئٞپٔيتيي رسیس 

 زض ٝاهغ، ١سف انٔي ایٚ ٗوب٠ٓ آٛؿت ٠ً ث٠ تأحيط تحٞالت غئٞپٔيتيي ثط ١ٌ٘بضي. ًٜس ٝ ًبٝ هطاض ز١س

١بي زٝ ًكٞض زض ثيؿت ؾبّ ُصقت٠ ثپطزاظز ٝ ٝاضز ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالت پيف آٗسٟ زض یٌؿبّ اذيط 

. ٛرٞا١س قس

 

ّا  کلید ٍاصُ

غحٞپٔيتيي، ایطاٙ، ضٝؾي٠، ١٘ؿبیِي، ٗطظ 
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  هقدهِ

ث٠ ٗيربئيْ ُٞضثبچق ضئيؽ ر٢٘ٞض  (ضٟ)ثيؿت ؾبّ پيف ث٠ زٛجبّ ٛب٠ٗ حضطت اٗبٕ ذ٘يٜي

 قٞضٝي ٝ ؾلط اًجط ١بق٘ي ضكؿٜزبٛي ضئيؽ ٗزٔؽ قٞضاي اؾالٗي ایطاٙ ث٠ ٗؿٌٞ، هطاضزازاتحبز 

 زض زیساض ؾيس 1379 ثؿت٠ قس ٝ ؾپؽ زض ؾبّ ١1368ٌ٘بضي ١بي ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ زضؾبّ 

ثب ؾلط پٞتيٚ ث٠ ت٢طاٙ زض ؾبّ . ٗح٘س ذبت٘ي ٝ ٝالزی٘يط پٞتيٚ ثطاي زٟ ؾبّ زیِط ت٘سیس قس

ْ ُطاٙ اظ اٝد 1386  ٝ زیساض ثب ض١جط اٛوالة اؾالٗي ٝ ضئيؽ ر٢٘ٞض اؾالٗي ایطاٙ، تحٔي

. ضٝاثظ زٝ ًكٞض ؾرٚ ُلتٜس

 زض زٝ ز٠١ اذيط، ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ زض ؾغٞح ٗرتٔق ٝ ػطن٠ ١بي ُٞٛبُٞٙ ١ٌ٘بضي ١بیي ضا 

زض پيف ُطكت٠ اٛس ٝ اُطچ٠ ایٚ ضٝاثظ ٛتٞاٛؿت٠ اظ ٗحسٝزٟ ١بیي ٗكرم كطاتط ضٝز اٗب ٗي تٞاٙ 

ضٝاثغي "زض ٗوبیؿ٠ ثب ضٝاثظ ُصقت٠ زٝ ًكٞض ٝ ٛيع اظ ٛظط حٞظٟ ١بي حؿبؼ ١ٌ٘بضي، آٙ ضا 

ٗي تٞاٙ ١٘چٜبٙ  (1389 تب 1388اظ )حتي ثب ٝرٞز ٗكٌالت یٌؿبّ اذيط.  زاٛؿت"٢ٖٗ

ثب ٝرٞز ایٚ، زض الثالي ُلتبض١ب ٝ ٛٞقت٠ ١بي . ضٝاثظ زٝ ًكٞض ضا زض ذٞض تٞر٠ زیس

ٕ ١بیي ٗغطح ٗي تحٔيْ ُطاٙ ایطاٛي، ضٝؾي ٝ ؿطثي ٝ حتي ثيكتط ٗطزٕ ایطاٙ پطؾف ١ب ٝ اث٢ب

ای٠ٌٜ ٗب١يت ٝاهؼي ایٚ ضٝاثظ چيؿت؟ تبًتيٌي اؾت یب . .قٞز ٠ً ٛيبظٜٗس تأْٗ ١ؿتٜس

ؾت؟ ٝ آیٜسٟ آٙ چيؿت؟  ااؾتطاتػیي؟ تب چ٠ اٛساظٟ تحت تأحيط ضٝاثظ ثب آٗطیٌب ٝ اضٝپب

اٗب ث٠ ٛظط ٗي ضؾس پبؾد ضٝقٜي ث٠ ایٚ پطؾف ١ب ث٠ قطط یبكتٚ رٞاثي ثطاي ایٚ پطؾف 

 زضى "چطا ٝ چ٠ِٛٞ ضٝاثظ ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ث٠ ٝضؼيت ًٜٞٛي ضؾيسٟ اؾت؟"٢ٗ٘تط اؾت ٠ً 

ث٠ ثيبٙ زیِط، ك٢ٖ .  ضا ثطعطف ًٜس١ب اث٢بٕ ٢ٖٗ ٗي تٞاٛس ثؿيبضي اظزضؾت اظ ایٚ ٗٞضٞع 

 یٌسیِط، ثطاي ایٚ ٗٞضٞع ا١٘يت زاضز ٝ ایٚ ِٛطـ اظ ظٗبٛي ضیك٠ ١بي ِٛطـ زٝعطف ث٠

١ط تالقي .  یٌسیِط هطاض ُطكتٜس١٘ؿبیِيآؿبظ قسٟ ٠ً زٝ ًكٞض زض اٝایْ هطٙ ٛٞظز١ٖ زض 

 اٗطٝظ، ثسٝٙ زضى ٗٞهؼيت غئٞپٔيتيي ثطاي ثحج زض ٗٞضز ضٝاثظ زٝ ًكٞض اظ ؾسٟ ُصقت٠ تب

ػٜٞاٙ یي ؾبذتبض ثٜيبزیٚ، ضٝاثظ ضا اظ زٝضٟ ١ٌ٘بضي ١بي ظٗبٙ  ١٘زٞاضي یب زٝضي ٠ً ث٠

.  نلٞی٠ ث٠ زٝضاٙ ؾرت تط هبربض ٝ پ٢ٔٞي ًكبٛس، ثي كبیسٟ اؾت

رَٜ ٝ " زٝضٟ نلٞی٠ ث٠ "١ٌ٘بضي ٝ اتحبز"زض حويوت آٛچ٠ ٠ً ایٚ ضٝاثظ ضا اظ ٝضؼيت 

یي ٝضؼيت ١٘ؿبیِي ٠ً ثب .  ثٞز"١٘ؿبیِي" زٝضٟ هبربض ٝ پ٢ٔٞي ًكبٛس، ػٜهط "ت٢سیس
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پيكطٝي، رَٜ ٝ تزبٝظ ث٠ ؾ٘ت حٞظٟ ١بي ٛلٞش ٝ ٗطظ١بي ایطاٙ قطٝع قس ٝ ایطاٙ ضا ثطاي 

زٝ ؾسٟ زض ٝضؼيت ١بي قٌؿت اظ ضٝؾي٠، پصیطـ ٗساذ٠ٔ ضٝؾي٠ یب پٜبٟ ثطزٙ ث٠ عطف ١بي 

ایٚ ١٘ؿبیِي ١٘طاٟ ثب ػٜهط تؼبضو، . حبٓج ٗبٜٛس كطاٛؿ٠، اِٛٔيؽ، آٓ٘بٙ ٝ آٗطیٌب هطاض زاز

.   ازا٠ٗ زاقت1370رَٜ ٝ ٗساذ٠ٔ زض زضٝٙ ٗطظ١بي ایطاٙ ٝ ٗحيظ ٗزبٝض آٙ تب ؾبّ

اٗب زض پبؾد ث٠ پطؾف ٗغطح قسٟ، ایٚ كطضي٠ اضائ٠ ٗي قٞز ٠ً ٝضغ غئٞپٔيتيي رسیس زض 

زٝضٟ پؿب ١٘ؿبیِي ٠ً ث٠ زٝض قسٙ ضٝؾي٠ اظ ٗطظ١بي ایطاٙ اٛزبٗيس، ضٝاثظ ٛٞیٜي ٗيبٙ زٝ 

عطح ایٚ ػبْٗ ث٠ ػٜٞاٙ ثٜيبز انٔي ضٝاثظ رسیس ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ث٠ ث٠ زٛجبّ . ًكٞض پسیس آٝضز

ْ ُيطي ضٝاثظ زٝ ًكٞضٛيؿت ٝ ٛجبیس  ٗؼٜبي ٛبزیسٟ ُطكتٚ ثؿتط١بي زاذٔي ٝ ذبضري قٌ

ٛؿجت ث٠ ػٞاٗٔي چٞٙ تحٞالت ؾيبؾي زض ضٝؾي٠ پؽ اظ قٞضٝي، قطایظ ایطاٙ پؽ اظ اٛوالة 

ٚ آ٘ٔٔي تي  اؾالٗي ٝ اؾتوالّ ػْ٘ شاتي ایٚ ًكٞض، ایطاٙ پؽ اظ رَٜ تح٘ئي ٝ ٛظبٕ ثي

زض ػيٚ حبّ، اُط آٙ تحّٞ ؾبذتبضي ٝ . هغجي ِٛطاٙ ًٜٜسٟ ثطاي زٝ ًكٞض ثي  تلبٝت ٗبٛس

ضٝي ٛ٘ي زاز، قبیس حتي ثب ایٚ تحٞالت ٛيع ١٘چٜبٙ ضٝاثظ زٝ ًكٞض ث٠  (تـييط ٗطظ١ب)ثٜيبزیٚ 

ْ تط ًطزٟ ٝ ث٠ ایٚ نٞضت . ؾغح ١ٌ٘بضي ١بي ٢ٖٗ ٛ٘ي ضؾيس اظ ایٚ ضٝ ٗي تٞاٙ كطضي٠ ضا ًبٗ

ٚ آ٘ٔٔي رسیس، ثؿتطي ضا ثطاي ضٝاثظ زٝ »: ثيبٙ ًطز تحٞالت اؾبؾي زض زٝ ًكٞض ٝ ٛظبٕ ثي

ًكٞض كطا١ٖ ًطز ٝ زٝضقسٙ ضٝؾي٠ اظ ٗطظ١بي ایطاٙ، ػبْٗ انٔي ثطاي ١ٌ٘بضي ١بي ٢ٖٗ زٝ 

ضٝؾي٠ " ث٠ " قٞضٝي ت٢سیس ًٜٜسٟ"زض ٝاهغ، زض ِٛبٟ ایطاٙ، « .ًكٞض زض ثيؿت ؾبّ اذيط قس

.  تجسیْ قس"١ٌ٘بضي ١بي ٢ٖٗ ثطاي ایزبز ٗٞاظ٠ٛ زض ثطاثط ؿطةظطكيت هسضتٜ٘س ٝ ثب 

. زض ایٚ ٗوب٠ٓ ٛرؿت ث٠ تٞنيق ضٝاثظ زٝ ًكٞض زض ثيؿت ؾبّ اذيط پطزاذت٠ قسٟ اؾت

ؾپؽ تالـ قسٟ تب ػٞاْٗ ٗإحط ثط ضؾيسٙ ضٝاثظ زٝ ًكٞض ث٠ ٝضؼيت ١ٌ٘بضي ٢ٖٗ قٜبؾبیي 

ٗغطح  (ٗإحط)ٝ انٔي  (ثؿتط ؾبظ)ایٚ ػٞاْٗ زض هبٓت ؾ٠ زؾت٠ ٗتـيط١بي كطػي . قٞٛس

، زض پبؾد ث٠ ایٚ پطؾف ٠ً چطا ضٝاثظ زٝ ًكٞض ث٠ چٜيٚ ؾغحي ضؾيسٟ زض ٝاهغ. اٛس قسٟ

ػٜٞاٙ  آ٘ٔٔي ث٠ اؾت، ٝضؼيت زاذٔي ایطاٙ، قطایظ زاذٔي ضٝؾي٠ ٝ ؾبذتبض رسیس ٛظبٕ ثيٚ

ث٠ ػٜٞاٙ  (زٝض قسٙ ضٝؾي٠ اظ ٗطظ١بي ایطاٙ)ٗتـيط١بي ثؿتط ؾبظ ٝ ٝضؼيت غئٞپٔيتيي رسیس 

 .اٛس ٗتـيط انٔي زض هبٓت یي كطضي٠ ٗغطح قسٟ
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 ٛظطي ٝ اؾتٜبز ث٠  ١بيثطاي ثطضؾي كطضي٠ انٔي،تالـ قسٟ اؾت تب ثب اؾتلبزٟ اظٗتٚ

ٚ آْ٘ٔ ٝ ًبضقٜبؾبٙ ٢ٖٗ ضٝاثظ  زیسُبٟ ١بي نبحت ٛظطاٙ حٞظٟ ٗغبٓؼبت غئٞپٔيتيي ٝ ضٝاثظ ثي

 .ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠، ٛوف ایٚ ػبْٗ زض ُؿتطـ ضٝاثظ ثيبٙ قٞز

 

 ًگاّی بِ رٍابط بیغت عالِ ایزاى ٍ رٍعیِ
ضٝاثظ ایطاٙ ٝ قٞضٝي تب ظٗبٙ پيطٝظي اٛوالة اؾالٗي ثب ٝرٞز ثطذي ِٛطاٛي ١ب ٝ ٗؿبیْ، 

 1367ث٠ یي ٛٞع حجبت ٛؿجي ضؾيسٟ ثٞز ٝ اظ ایٚ ظٗبٙ تب  پبیبٙ رَٜ ایطاٙ ٝ ػطام زض ؾبّ 

ثب ؾلط ١بق٘ي  .اكـبٛؿتبٙ ٝ ح٘بیت ٗؿٌٞ اظ ثـساز، قٌٜٜسٟ ٝ ٛبپبیساض ثٞزث٠ ذبعط ٗؿأ٠ٓ 

 ٝ اٗضبي هطاضزاز زٟ ٗئيبضز 1368 قٞضاي اؾالٗي ث٠ ٗؿٌٞ زض ؾبّ ضكؿٜزبٛي ضئيؽ ٗزٔؽ

زالضي ١ٌ٘بضي ١بي اهتهبزي ٝ كٜي زٝ ًكٞض ضٝاثظ رسیسي قٌْ ُطكت، اٗب ٛجبیس ٛبزیسٟ 

ثبظزیس١بي پيبپي .  آؿبظ قس1990ُطكت ٠ً ضٝاثظ زٝ ًكٞض ث٠ عٞض رسي اظ ٗيب٠ٛ ز٠١ 

ٕ ١بي زٝ ًكٞض زض ؾغح ٝظضا  ٝ زیساض ؾطاٙ  (ٝظضاي ذبضر٠، زكبع ٝ زثيطاٙ قٞضاي اٜٗيت)ٗوب

 ً٘ي ًطز تب ٝضؼيت رسیسي پسیس آیس ٝ ضٝاثظ ٛعزیي 2000زٝ ًكٞض زض ٛيٞیٞضى زض ؾبّ 

.  ضٝؾي٠ ٝ ایطاٙ ثيف اظ پيف تخجيت قٞز

 اظ ضٝؾي٠ ٝ تٞاكوٜب٠ٗ 2001زیساض ضئيؽ ر٢٘ٞضي ایطاٙ، ٗح٘س ذبت٘ي زض ؾبّ 

١ٌ٘بضي ١بي اؾبؾي ثب ٝالزی٘يط پٞتيٚ، ٗٞرت قس ضٝاثظ زٝ عطف ثطاي ز٠١ ثؼسي ث٠ عٞض 

زض ُلتِٞي ؾطاٙ زٝ ًكٞض٠ً زض ظٗي٠ٜ ١ٌ٘بضي ١بي ٛعزیي اهتهبزي . رسي تط تسإٝ یبثس

 ٝظیطذبضر٠ ایطاٙ ً٘بّ 2002زض آٝضیْ . اٛزبٕ قس ثيبٛي٠ اي ٛيع زضثبضٟ زضیبي ذعض نبزض قس

 ضا ٗجبز٠ٓ ًطز ٝ ؾطاٛزبٕ 2001ذطاظي اظ ٗؿٌٞ زیساض ٝ ٗساضى تأیيس قسٟ ٗٞاكوتٜب٠ٗ ٗبضؼ 

اٗب ضٝاثظ . زاٛؿت ضا ٗي تٞاٙ ٛوغ٠ اٝد ایٚ ضٝاثظ 2008(1387)زیساض پٞتيٚ اظ ت٢طاٙ زضؾبّ 

 .  ث٠ آضاٗي ثب ٗٞاٛغ ٝ ٗكٌالتي ٗٞار٠ قسٟ اؾت1388زٝ ًكٞض اظ ؾبّ 

 

رٍابط دٍجاًبِ   -الف

تؼبٗالت زٝ ًكٞض زض عي ثيؿت ؾبّ اذيط زض ظٗي٠ٜ ١بي اهتهبزي، كط١ِٜي، ارت٘بػي، 

زض زٝ ز٠١ . ؾيبؾي ٝ ٛظبٗي رطیبٙ زاقت٠ ٝ ضٝٛسي ضٝ ث٠ ُؿتطـ ضا ثطاي آیٜسٟ تطؾيٖ ٗي ًٜس
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اذيط، ٜٗبؾجبت اهتهبزي ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ زض ظٗي٠ٜ ١بي ُٞٛبُٞٙ تزبضي، اٛطغي، حْ٘ ٝ ٛوْ، 

حزٖ ٗجبزالت زٝ ًكٞض . كٜي ٝ نٜؼتي زض رطیبٙ ثٞزٟ ٝ ث٠ قٌْ ضٝظاكعٝٛي ازا٠ٗ زاقت٠ اؾت

ّ ١بي .  حسٝز یي ٗئيبضز ٝ چ٢بضنس ٗئيٞٙ زالض ثٞز1990ایطاٙ ٝ قٞضٝي زض ؾبّ  اٗب زض ؾب

 ٗئيٞٙ زالض 723، ایٚ ٗيعاٙ اظ 1995 تب 1992اظؾبّ . ٛرؿت ضٝاثظ زٝ ًكٞض ًب١ف یبكت

اضظـ ضٝاثظ زٝ ًكٞض  (1996) 1375 زض ؾبّ .الض زض ؾبّ ًب١ف یبكت ٗئيٞٙ ز200ث٠ 

ّ ١بي 450 ث٠ 1376 ٗئيٞٙ زالض، زض ؾبّ 400ث٠  اظ 1378 ٝ 1377 ٗئيٞٙ زالض ٝ زض ؾب

 ٗئيٞٙ زالض 700 حسٝز 2000حزٖ ٗجبزالت زًٝكٞض زض ؾبّ .  ٗئيٞٙ زالض ُصقت500ٗطظ 

 آجت٠ ثيكتط ایٚ ٗجبزالت ث٠ ٝاضزات . اظ ٗطظ یي ٗئيبضز زالض كطاتط ضكت2001ثٞز ٝ زض ؾبّ 

، ٝاضزات ضٝؾي٠ اظ 1998ایطاٙ اظ ضٝؾي٠ اذتهبل زاقت٠، ث٠ عٞضي ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ زض ؾبّ 

 ٝ ایٚ ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً تب چ٠ اٛساظٟ ایطاٙ تطاظ پطزاذت ٜٗلي  ٗئيٞٙ زالض ثٞزٟ اؾت 70ایطاٙ، 

. (7، ل 1387ذعض، ٗغبٓؼبت زضیبي ) اؾت زاقت٠

 ٝ پؽ اظ ضٝي ًبضآٗسٙ پٞتيٚ، ؾلط ذبت٘ي ث٠ 2000ضٝاثظ اهتهبزي زٝ ًكٞض اظ ؾبّ 

ٗؿٌٞ ٝ هطاضزاز ١ٌ٘بضي ١بي زٟ ؾب٠ٓ زٝ ًكٞض ثيف اظ پيف ُؿتطـ یبكت؛ ث٠ عٞضي ٠ً زض 

 زضنس اظ ًْ ًبال١بي 33/5 ضٝؾي٠ ث٠ ١لت٘يٚ قطیي تزبضي ایطاٙ تجسیْ قس ٝ 2005ؾبّ 

 ٛيع اضظـ تزبضت زٝ ًكٞض ٗؼبزّ 2007زض ؾ٠ ٗبٟ اّٝ ؾبّ . نبزضاتي ث٠ ایطاٙ ضا تأٗيٚ ًطز

ّ ١ب، ثيكتطیٚ ؾ٢ٖ اظ ًبال١بي ٝاضزاتي ایطاٙ اظ ضٝؾي٠، .  ٗئيبضز زالض ثٞز294/2 زض ایٚ ؾب

نبزضات ایطاٙ ث٠ ضٝؾي٠ ٛيع ث٠ ٝیػٟ زض . تؿٔيحبت ٝ ؾپؽ كٞالز، آ١ٚ آالت ٝ چٞة ثٞز

ّ ١بي   ٝ پؽ اظ آٙ، ذٞزضٝ، هغؼبت یسًي ذٞزضٝ ٝ ٗٞاز ؿصایي ثٞزٟ اؾت زض 2006ؾب

ّ ١بي   ٗئيبضز زالض 5/1، ثيف اظ 2001-2005ٗز٘ٞع، حزٖ ٝاضزات ایطاٙ اظ ضٝؾي٠ عي ؾب

ذعض، ٗغبٓؼبت زضیبي ) ٗئيبضز زالض ضؾيسٟ اؾت5/3 ث٠ ثيف اظ2008زض ؾبّ ثٞزٟ ٝ زض ؾبّ 

 .9ل )، 1387
 2012پيف ٛٞیؽ ثطٛب٠ٗ زٝٓتي ثب ١سف ١ٌ٘بضي ١بي اهتهبزي ثٜٔسٗست ثب ایطاٙ تب ؾبّ  

پطٝتٌْ ١لت٘يٚ ٛكؿت  . ث٠ اٗضب ضؾيس2002 غٝیي٠تٞؾظ ٗيربئيْ ًبؾيبٛق ٛرؿت ٝظیط زض 

ً٘يؿيٞٙ زای٘ي ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ زض اضتجبط ثب ١ٌ٘بضي ١بي اهتهبزي ٝ تزبضي، ظٗي٠ٜ ١بي 

 آٝضي، نٜبیغ ٛلت ٝ ُبظ، اٛطغي ثطم، نٜؼت ظؿبّ ؾَٜ، اٛطغي ١ؿت٠ اي، نٜؼت ٝ كٚ: ١ٌ٘بضي

١ٞا ٝ كضب، نٜؼت ١ٞایي، تزبضت، ؾطٗبی٠ ُصاضي، حْ٘ ٝ ٛوْ ربزٟ اي ٝ ضیٔي، ًكتيطاٛي، 
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١ٌ٘بضي ١بي ثيٚ اؾتبٛي، ٜٗغو٠ اي ٝ چٜس ربٛج٠، ١ٌ٘بضي ث٢ساقتي ٝ ُطزقِطي ٝ حٞازث 

.  ؿيط ٗتطهج٠ ضا ثطاي زٝ ًكٞض پيف ثيٜي ًطز

زض حبّ حبضط عطح ١بیي زض حٞظٟ ٢ٜٗسؾي ١ٞا ٝ كضب ٝ ؾبذت ١ٞاپي٘ب ٝ ١ٔيٌٞپتط زض  

، هطاضزاز 1386ث٠ ُعاضـ ذجطُعاضي ضیبٛٞٝؾتي، زض اؾلٜس . ٗيبٙ زٝ عطف اٗضب قسٟ اؾت

 ٗيبٙ ٗؿئٞالٙ زٝ ًكٞض اٗضب قسٟ ٝ عجن 214 ٝ 204ذطیس ٝ ٗٞٛتبغ ١ٞاپي٘ب١بي تٞپٞٓٞف 

 ٗئيبضز زالض ذطیساضي ذٞا١س 5/2آٙ، ایطاٙ ثطاي زٟ ؾبّ آیٜسٟ، یٌهس كطٝٛس ١ٞاپي٘ب ث٠ اضظـ 

ضئيؽ ازاضٟ زٕٝ آؾيبي ٝظاضت اٗٞض ذبضر٠ ضٝؾي٠ اظ احت٘بّ ارطاي عطح ١بي ٗكتطى زٝ . ًطز

 ٗئيبضز زالض ذجط زاز ٠ً ثيكتط ٗطثٞط ث٠ ١ٞاپي٘بؾبظي، ٛلت ٝ ُبظ ٝ اٛطغي 20ًكٞض ث٠ اضظـ 

ّ ١بي اذيط، ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ ث٠ تٞٓيس ٗٞٛتبغ ٝ . (14، ل 1387آضٝٛٞا،)١ؿتٜس زض ؾب

، ل 1387 ٗبٗيسٝا،) ٗكتطى ١ٞاپي٘ب١بي ضٝؾي ضٝي آٝضزٟ ٝ هطاضزاز١بیي ضا اٗضب ًطزٟ اؾت

2).   
 ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ث٠ عٞض رسي ػالهٜ٘س ث٠ ٗكبضًت زض ظٗي٠ٜ ٛلت، ُبظ، ٛيطُٝبٟ ١ؿت٠ اي ٝ  

« ُبظپطٕٝ» ٗطح٠ٔ ٢ٖٗ ١ٌ٘بضي ثيٚ زٝ ًكٞض قطٝع قس ٝ ً٘پبٛي 1999اظ ؾبّ . ثطم ثٞزٟ اٛس

 ٗئيٞٙ زالض ؾطٗبی٠ ُصاضي ًطز ٝ كبظ زٕٝ ٛيطُٝبٟ 110 "پبضؼ رٜٞثي"زض ٗيساٙ ُبظي ایطاٛي 

.  ؾبذت٠ قس، ضاٟ اٛساظي قس"ترٜٞپطٝٗب اًؿپٞضت"٠ً ثب ٗكبضًت ً٘پبٛي « ق٢يس ٜٗتظطي»

 ٝ قطًت "پتطٝٛبؼ"قطًت ضٝؾي ُبظپطٕٝ زض تطًيت ًٜؿطؾيٞٗي ث٠ ١٘طاٟ قطًت ٗبٓعیبیي .

آي ػ٘ٔيبت ث٢طٟ ثطزاضي اظ كبظ١بي زٝ ٝ . اؼ. اّ. تحطیٖ آي ض٘ٚ قٌؿتٚ "تٞتبّ" كطاٛؿٞي

 ٗئيبضز زالض اؾت 2 زض ایٚ عطح "ُبظپطٕٝ"ؾ٢ٖ .  ضؾبٛسٛس ضا ث٠ ات٘بٕ"پبضؼ رٜٞثي"ؾ٠ ُبظ 

ًٜؿطؾيٕٞ پبالیكِبٟ ُبظ ػؿٔٞی٠، ذغٞط ٠ٓٞٓ ُبظ ث٠ عّٞ .  زضنس ضا تكٌيْ ٗي ز١س٠ً30 

قطًت ُبظپطٕٝ زض ارطاي پطٝغٟ ؾبذت .  ؾٌٞي حلبضي ضا ؾبذت٠ اؾت2 ًئٞٗتط ثب 110

تبت "قطًت ضٝؾي .  ١ٜسٝؾتبٙ رسي ث٠ ٛظط ٗي ضؾس– پبًؿتبٙ –ذغٞط ٠ٓٞٓ ًكي ُبظ ایطاٙ 

هجْ اظ .  ثب ثٜيبز ٗؿتضؼلبٙ زض ٜٗغو٠ آظاز ًيف قطًت ٗكتطًي حجت ًطز2005 زض ؾبّ "ٛلت

تأؾيؽ ًطزٟ ثٞز ٠ً هطاضزاز ضٝؾي -  زض ًيف یي قطًت ایطاٛي "تبت ٛلت"ایٚ، قطًت 

ٚ اٝضي "ٗٞٛس"تحويوبت ظٓع٠ٓ ذيعي ٗحْ اؾترطاد  ر٢ت ٗحْ  ) ضا زضیبكت ٝ تز٢يعات ك

ثب ١سف تخجيت زض ثبظاض ایطاٙ قطًت . ضا تأٗيٚ ًطز (اؾترطاد ٝ ٛهت تز٢يعات ٗحٔي چبٟ ١ب 
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ٛٞضؾي " ضا اظ قطًت ٛطٝغي "اٛبضاٙ" اظ ؾ٢بٕ پطٝغٟ اًتكبف  زضنس25 "ٓٞى اٝیْ"ضٝؾي 

ایطاٙ ٗبیْ اؾت ٠ً قطًت ٓٞى اٝیْ زض ػ٘ٔيبت اًتكبكي چٜسیٚ ثٔٞى زض  . ذطیس"١يسضٝ

زض حبّ حبضط قطًت ضٝؾي آٗبزٟ اؾت ٠ً .  زاقت٠ ثبقسٗكبضًتٗطظ ثب ر٢٘ٞضي آشضثبیزبٙ 

 اضظـ ارطاي پطٝغٟ ١بي ٗكتطى زٝ ًكٞض زض آیٜسٟ .كوظ ث٠ ػٜٞاٙ اپطاتٞض ٝاضز رطیبٙ قٞز

ثيكتط ایٚ پطٝغٟ ١ب زض ظٗي٠ٜ اؾترطاد ٛلت ٝ ُبظ ٝ .  ٗئيبضز زالض ثبٓؾ ٗي قٞز20ٛعزیي ث٠ 

ُبظپطٕٝ اػالٕ ًطزٟ اؾت ٠ً زض ظٗي٠ٜ حلبضي ٝ تٞٓيس ٛلت ٝ ُبظ ثطاي تٞؾؼ٠  .اٛطغي ١ؿتٜس

ضٝؾي٠ ٝ ایطاٙ زض ثبظاض . زٝ یب ؾ٠ ثٔٞى اظ ٗيساٙ پبضؼ رٜٞثي ثب ایطاٙ ث٠ تٞاكن ضؾيسٟ اؾت

ٝ ضٝؾي٠  ٗئيٞٙ تٚ ٛلت 100ایطاٙ ١ط ؾب٠ٓ ثيف اظ . ر٢بٛي ٛلت ؾ٢ٖ توطیجبً ثطاثطي زاضٛس

 .(130، ل 1385ٗبٗيسٝا،  ) ٗي ًٜسنبزض  ٗئيٞٙ تٚ 120حسٝز 

 زٝ ًكٞض ثط تكٌيْ قطًت ٗكتطى ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ 1387زض تٞاكوٜب٠ٗ اٛطغي زض تيط   

١٘چٜيٚ تٞؾؼ٠ كبظ١بي پبضؼ رٜٞثي، ١ٌ٘بضي زض ظٗي٠ٜ اٛتوبّ ٛلت ذبٕ . تأًيس ًطزٟ اٛس

، ؾبذت پبالیكِبٟ زض ق٘بّ ًكٞض ٝ (ربؾي- ذظ ٠ٓٞٓ ٌٛب)زضیبي ذعض ث٠ زضیبي ػ٘بٙ

عطح . ثطضؾي ٝ ٗغبٓؼ٠ ٝ ارطاي تٞؾؼ٠ ٗيساٙ آظازُبٙ ق٘بٓي ٗٞضز تأًيس هطاض ُطكت٠ اؾت

 ُبظ زض ق٘بّ ًكٞض ٝ ث٢طٟ ثطزاضي ٝ كطٝـ آٙ زض رٜٞة ثطاي ًكٞض١بي ٗهطف ٗؼبٝض٠

قطًت ُبظ پطٕٝ ١٘چٜيٚ اػالٕ آٗبزُي ًطزٟ . ًٜٜسٟ ُبظ اظ زیِط تٞاكن ١ب ثب ُبظپطٕٝ اؾت

. اؾت زض ظٗي٠ٜ ارطاي ذظ ٠ٓٞٓ نٔح ث٠ ػٜٞاٙ اپطاتٞض ٝ یب ٗكبضًت زض تٞؾؼ٠ آٙ ١ٌ٘بضي ًٜس

اظ ر٠ٔ٘، .  ضٝؾي٠ ث٠ ١ٌ٘بضي ثب ایطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ػضٞ ؾبظٗبٙ اٝپي ١ٖ ػالهٜ٘س اؾت

ٗكبضًت قطًت ١بي ضٝؼ زض . ضٝؾي٠ اظ ٗٞاضغ ایطاٙ زض ارالؾي٠ ١بي اٝپي اؾتوجبّ ٗي ًٜس

پطٝغٟ ١بي ثعضٍ ٛلت ٝ ُبظ ایطاٙ، ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً تٞر٠ ؾطٗبی٠ ١بي ضٝؾي ث٠ ثبظاض ایطاٙ ضٝظ 

 هطاضزازي تٞؾظ ٝظضاي ٛلت ایطاٙ، هغط ٝ ضئيؽ 2009 زض اًتجط .ث٠ ضٝظ اكعایف ٗي یبثس

، 1386، ؾبٗبٛي)ُبظپطٕٝ ٗجٜي ثط ؾبذت قٞضاي ػبٓي ُبظي ٝ یب ث٠ ٛٞػي اٝپي ُبظي ثؿت٠ قس

 (17ل 

 ٝ ارطاي آٙ یٌي اظ ظٗي٠ٜ ١بي ٢ٖٗ ٝ 1995هطاضزاز ؾبذت ٛيطُٝبٟ ات٘ي ثٞق٢ط اظ ؾبّ 

ّ ١بي اذيط ثٞزٟ اؾت آجت٠ ا١٘يت ایٚ پطٝغٟ . ث٠ تؼجيطي، ٛ٘بز انٔي ١ٌ٘بضي زٝ ًكٞض زض ؾب

ثطاي ارطاي هطاضزاز . كوظ زض ؾغٞح اهتهبزي ذالن٠ ٛكسٟ ٝ زاضاي اثؼبز غئٞپٔيتيٌي ٛيع ١ؿت

 قطًت ضٝؾي ًبض ٗي ًٜٜس ٝ ایٚ هطاضزاز ثبػج قسٟ 300ؾبذت ٛيطُٝبٟ ات٘ي ثٞق٢ط حسٝز 
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زض حبّ حبضط .  ١عاض ٛلط ٗكـّٞ ث٠ ًبض یب ای٠ٌٜ كؼبٓيت ذٞز ضا ازا٠ٗ ز١ٜس٠ً20 زض حسٝز 

 ١عاض ٛلط كؼبٓيت ٗي ًٜٜس ٠ً ٛي٘ي اظ آ٢ٛب ٗترههبٙ 4كوظ زض ؾٌٞي ًبضُبٟ ثٞق٢ط ثيف اظ 

.   زاضزٗكبضًتضٝؾي٠ زض آٗٞظـ پطؾْٜ ایطاٛي ثب ١سف ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٛيطُٝبٟ . ضٝؾي اٛس

 ٛلط زض ًبضُبٟ 341 ٛلط زٝضٟ آٗٞظقي ضا زض ضٝؾي٠ ٝ 300 زض حسٝز 2002تب ؾبّ 

 قطًت ١بي ضٝؾي ػ٘ٔيبت 2004زض ؾبّ . ٛيطُٝبٟ ات٘ي ثٞق٢ط ًبضاٗٞظي ذٞز ضا ت٘بٕ ًطزٛس

ؾطاٛزبٕ پؽ اظ . اهتهبزي ؾبذت ٝاحس زٕٝ ٛيطُٝبٟ ات٘ي ضا اٛزبٕ زازٛس- اضظقيبثي كٜي

ٗست ١ب چب٠ٛ ظٛي، ضٝؼ ١ب ٗح٠ٓٞ٘ ؾٞذت ١ؿت٠ اي ٗٞضز ٛيبظ ٛيطُٝبٟ ثٞق٢ط ضا اضؾبّ ًطزٛس 

 ٠ً پي٘بٌٛبض انٔي ؾبذت ٝ تز٢يع ایٚ "اتٖ اؾتطٝي اًؿپٞضت"ٝ ضئيؽ ٗٞؾؿ٠ ضٝؾي 

ٛيطُٝبٟ اؾت، اػالٕ ًطز ٠ً ضٝؾي٠ ٝ ایطاٙ زض ٗبٟ ١بي آیٜسٟ ٗإؾؿ٠ ٗكتطًي ثطاي ث٢طٟ ثطزاضي 

تأذيط ٗؿٌٞ زض ضاٟ اٛساظي ٛيطُٝبٟ ث٠ یٌي اظ ٗٞاٛغ ٢ٖٗ تٞؾؼ٠ . اظ ایٚ ٛيطُٝبٟ تكٌيْ ٗي ز١ٜس

ضٝاثظ زٝ ًكٞض تجسیْ قسٟ ٝ عطف ایطاٛي ضا ٛؿجت ث٠ ضٝؾي٠ ثسثيٚ ًطزٟ ٝ تحت ككبض اكٌبض 

. ػ٘ٞٗي هطاض زازٟ اؾت

ٕ ١بي انٔي زض ١ٌ٘بضي زٝ ًكٞض ٚ آ٘ٔٔي، ایزبز یي اٗب یٌي اظ اهسا  ث٠ ػٜٞاٙ یي پطٝغٟ ثي

ٗز٘ٞػ٠ حْ٘ ٝ ٛوْ ثطاي پيٞٛس ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ٝ زیِط ًكٞض١بي ٜٗغو٠ اظ اضٝپب تب اٝضاؾيبي 

زض ایٚ چبضچٞة، عطح ػ٘ٔيبتي ضاٟ ١بي اضتجبعي اظ . ٗطًعي ٝ رٜٞة ٝ قطم آؾيب اؾت

 ؾبّ ٠ٗزض  آؿبظ قس ٝ ١2000ٔؿيٌٜي تب ٗؿٌٞ، آؾتطاذبٙ، اٗيط آثبز ث٠ ثٜسض ػجبؼ زض ؾبّ 

ٖ ٛب٠ٗ اي ارطایي ر٢ت آؿبظ كؼبٓيت ضاٟ ُصض 2002  ٝظیطاٙ حْ٘ ٝ ٛوْ ضٝؾي٠، ایطاٙ ٝ ١ٜس تلب١

 ٗئيٞٙ تٚ ٗح٠ٓٞ٘ ١ط ؾب٠ٓ 15 آي 12ثطآٝضز قسٟ اؾت ٠ً . رٜٞة ث٠ اٗضب ضؾبٛسٛس- ق٘بّ

ٚ آ٘ٔٔي ق٘بّ  ْ ٝٛوْ ثي   چٜس ؾبّ آیٜسٟ ثب ًكتي ٜٗتوْ قٞززضرٜٞة - اظ ضاٟ ضاٟ ُصض ح٘
(Nezavisimaia Gazeta, 2002, p. 5). 

 ؾبظٗبٛس١ي  ثب عطف ایطاٛي هطاضزازي ضا زض ظٗي٠ٜ"ًبٗبظ" قطًت ؾ٢بٗي ػبٕ 2005 زض ؾبّ 

ْ ١بي ثبضي  ْ ١بي ؾٞاضي .  زض تجطیع ثؿت٠ اؾت"ًبٗبظ"تٞٓيس ٝ ٗٞٛتبغ اتٞٗجي اظ ایطاٙ اتٞٗجي

ٗجبز٠ٓ كؼبّ ١يئت ١ب ٗٞرت تٌ٘يْ .  ث٠ ضٝؾي٠ تحٞیْ زازٟ ٗي قٞز"206پػٝ " ٝ "ؾٜ٘س"

ثط . ٗطاًعي ٗي قٞز ٠ً ثطاي ضقس ضٝظ اكعٝٙ ضٝاثظ ٗتوبثْ زٝ ًكٞض الظٕ ٝ ضطٝضي اؾت

١٘يٚ اؾبؼ، هطاضزاز ١ٌ٘بضي ًٝ٘ي ٗتوبثْ زض اٗٞض ُ٘طًي ٝ هطاضزاز ارتٜبة اظ ثؿتٚ زٝ 
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، هطاضزاز ١ٌ٘بضي ثيٚ اتبم ثبظضُبٛي ضٝؾي٠ ٝ اتبم ثبظضُبٛي ٝ 2001  زض ؾبّثطاثط ٗبٓيبت

نٜبیغ ٝ ٗؼبزٙ ایطاٙ، ایزبز قٞضاي ثبظضُبٛي ٗيبٙ اتبم ١بي ثبظضُبٛي زٝ ًكٞض ٝ هطاضزاز 

 ٝ ١٘چٜيٚ هطاضزاز ١ٌ٘بضي زض 2005 زض ؾبّ ١ٌ٘بضي زض ظٗي٠ٜ تجبزّ اعالػبت اهتهبزي

ظٗي٠ٜ تٞضیؿت، هطاضزاز تكٞین ٝ زكبع ٗتوبثْ اظ ؾطٗبی٠ ُصاضي، ٝ یبززاقتي ٗجٜي ثط ُؿتطـ 

  اهتهبزي ٝ ػٔ٘ي ٝ كٜي ٗيبٙ زٝ ًكٞض اٗضب قس–ثٜٔس ٗست ١ٌ٘بضي ١بي نٜؼتي، تزبضي 

. (16، ل 1387آضٝٛٞا، )

 آؿبظ قسٟ ثٞز، پؽ اظ 1992ٛظبٗي ضٝؾي٠ ثب ایطاٙ ٠ً اظ ؾبّ - ضٝٛس ١ٌ٘بضي ١بي كٜي

 1379زض زي ٗبٟ . ثحطاٙ ًٞظٝٝ ٝ ضٝي ًبض آٗسٙ پٞتيٚ زچبض تحٞٓي اؾبؾي قس

ٕ ١بي زٝ ًكٞض زض ٗٞضز . ایِٞضؾطُيق ٝظیط زكبع ضٝؾي٠ اظ ایطاٙ زیساض ًطز زض ایٚ زیساض ٗوب

- ١ٌ٘بضي ١بي ٛظبٗي ث٠ تٞاكن ١بي اؾبؾي ضؾيسٛس ٝ عطف ضٝؾي ثط ثي اػتجبض ثٞزٙ تٞاكن ُٞض

زٝ ًكٞض هطاض ُصاقتٜس ثب تسإٝ ١ٌ٘بضي ١بي ٛظبٗي، زض ٗٞضز ٗؿبئْ . چطٛٞٗطزیٚ تأًيس ًطز

ٚ اٜٗيتي ٗكٞضت ًٜٜس، یٌسیِط ضا زض رطیبٙ   ١بي ٛظبٗي، ؾبذتبض اضتف ١ب ٝ ذغط١ب ٝ آئي

 ت٘بؼ ١ب ٝ ضٝاثظ ٛظبٗي، ٗجبزالت زٝربٛج٠ ٝ ت٢سیس١بي اٜٗيتي ٗكتطى هطاض ز١ٜس ٝ ث٠ ُؿتطـ

ػيٜي تطیٚ ٛ٘ٞز  .آٗٞظـ ٛظبٗيبٙ ایطاٛي زض ٗٞؾؿبت آٗٞظقي ضٝؾي٠ ١٘ت ُ٘بضٛس

١ٌ٘بضي ١بي اٜٗيتي زٝ ًكٞض، ً٘ي ٛظبٗي ٗكتطى ث٠ ائتالف ق٘بّ اكـبٛؿتبٙ زض ٗوبثْ عبٓجبٙ 

 . ثٞز

 زض ٛكؿت ؾطاٙ پٜذ ًكٞض ؾبحٔي زضیبي ذعض زض 1386 ٢ٗط 24 قطًت پٞتيٚ زض

ٕ ١بي ر٢٘ٞض ي اؾالٗي ایطاٙ ٝ نسٝض ثيبٛي٠ ٗكتطى ١ٌ٘بضي ١بي  ت٢طاٙ ٝ ٗالهبت ثب ٗوب

زٝ ًكٞض ٝ ًكٞض١بي ؾبحٔي ذعض ٛكبٙ ز١ٜسٟ قٌؿتٚ ثطذي تبث١ٞب زض ضٝاثظ زٝ ًكٞض 

زض رطیبٙ ایٚ زیساض ضٝؾبي ر٢٘ٞض زٝ ًكٞض ذٞاؾتبض ُؿتطـ ١ٌ٘بضي ١ب زض ثرف . ثٞز

ٛلت ٝ ُبظ، اٛطغي ١ؿت٠ اي اٗٞض پبالیكِب١ي، ١ٞاپي٘بؾبظي، اٗٞض ثبٌٛي ٝ حْ٘ ٝ ٛوْ 

زٝ عطف ثط ١٘ب١َٜ ًطزٙ ؾيبؾت تزبضي ذٞز زض ثرف ٛلت ٝ ُبظ ٝ حضٞض . قسٛس

 .١٘چٜيٚ، زٝ عطف زض چبضچٞة اٙ.  تأًيس ًطزٛس"پبضؼ رٜٞثي"ضٝؾي٠ زض ث٢طٟ ثطزاضي اظ ٗؼسٙ 

 . پصیطكتٜس ٛيطُٝبٟ ثٞق٢ط ضا ٗغبثن ثب رسّٝ ظٗبٛي تؼييٚ قسٟپبیبٙ ًبض. تي .پي

رٜٞة، ١ٌ٘بضي ١بي ًٜؿٞٓي، حْ ٝ كهْ ٗؿبئْ زضیبي ذعض، - ًطیسٝض ق٘بّ  تٞؾؼ٠ 

، ١ٌ٘بضي زض آؾيبي ٗطًعي ٝ هلوبظ ٝ تٞؾؼ٠ ١ٌ٘بضي ١بي "ًبؾلٞض" ٛيط١ٝبي ٛظبٗيایزبز
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ؾٜبیي ٝ ) ثٞزتٞاكن ١بي زٝ ًكٞضؾبظٛسٟ زض چبضچٞة ؾبظٗبٙ ١ٌ٘بضي قب٢ِٛبي اظ زیِط 

 .(226، ل 1387ًطٗي، 

زض ثرف كط١ِٜي ٗي تٞاٙ ث٠ ٗالیٖ قسٙ ِٛبٟ ٗتوبثْ، ضكت ٝ آٗس١ب، ضٝاثظ آٗٞظقي ٝ 

ضٝاثظ ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ زض . ثطُعاضي ٛ٘بیكِبٟ ١ب ٝ ُلت  ُٝٞي زاٛكٜ٘ساٙ زٝ ًكٞض اقبضٟ ًطز

 زض 2007زض ؾبّ . حٞظٟ ١بي كط١َٜ، ػٕٔٞ اٛؿبٛي ٝ آٗٞظـ ٛيع ُؿتطـ پيسا ًطزٟ اؾت

 ثطپب قس، ًٜؿطت ١بي ٗص١جي ٗؿٔ٘بٛبٙ ضٝؾي٠ ثب ػٜٞاٙ "اؾالٕ زض ضٝؾي٠"ت٢طاٙ ٛ٘بیكِبٟ 

قطًت ًٜٜسُبٙ اظ ضٝؾي٠ زض ركٜٞاضٟ ١بي كئٖ ٠ً زض ایطاٙ ثطُعاض قس، .  ثطُعاض قس"ٗسی٠ٜ"

 .رٞایعي زضیبكت ًطزٛس

 ثطاي ً٘ي ث٠ آٗٞظـ ًبزض١بي ٗٔي، ٝظیط آٗٞظـ ٝ پطٝضـ ضٝؾي٠ ث٠ عٞض ٗطتت ثطاي 

پصیطـ ث٠ تحهيْ ق٢طٝٛساٙ ایطاٛي زض آٗٞظقِبٟ ١بي ػبٓي ضٝؾي ً٘ي ١عی٠ٜ تحهئي 

 ً٘ي ١عی٠ٜ تحهئي 20، 2008 – 2009ثطاي ؾبّ تحهئي . زٝٓتي اذتهبل ٗي ز١س

 ً٘ي ١عی٠ٜ ثطاي زٝضٟ ًبْٗ آٗٞظقي ٝ 10زٝٓتي زض ٛظط ُطكت٠ قسٟ اؾت ٠ً اظ ایٚ تؼساز، 

ث٠ ػالٟٝ ٗٞؾؿبت ػٔ٘ي ٝ . ً٘ي ١عی٠ٜ ثطاي زٝضٟ ١بي تٌ٘ئي اذتهبل زازٟ قسٟ اؾت 10

 ٝ اٛؿتيتٞ ًكٞض١بي آؾيبیي ٝ آكطیوبیي ١ط آٗٞظقي ضٝؾي اظ ر٠ٔ٘ اٛؿتيتٞي قطم قٜبؾي

ؾب٠ٓ ًٜلطاٛؽ ١بي ػٔ٘ي، ؾ٘يٜبض١ب ٝ آ٘پيبز١بیي ضا ث٠ ٝیػٟ ثب ١ٌ٘بضاٙ ایطاٛي ذٞز ثطُعاض 

 .(226، ل 1387ؾٜبیي ٝ ًطٗي، )ٗي ًٜٜس

ضٝثطٝ ي ضٝاثظ زٝ ربٛج٠ ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ١٘چٜبٙ ازا٠ٗ زاضز، اٗب زض ثطذي ٗٞاضز ثب ٗكٌالت

ٖ تطیٚ ٗؿأ٠ٓ ضا ثتٞاٙ زض تأذيط ثيف اظ اٛساظٟ ضٝؼ ١ب زض ضاٟ اٛساظي . قسٟ اؾت قبیس ٢ٗ

 . زاٛؿت300ٛيطُٝبٟ ثٞق٢ط ٝ ٓـٞ هطاضزاز كطٝـ ٗٞقي ١بي اؼ 

 

ِ ای  -ب ّوکاری ّای هٌطق

    ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ث٠ تسضیذ زض ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي، ذعض ٝ هلوبظ ث٠ زضى ٗكتطًي اظ ٜٗبكغ 

ذغط ُؿتطـ ٛلٞش هسضت ١بي . ٗتوبثْ ضؾيسٛس ٠ً ٗجٜبیي ثطاي ١ٌ٘بضي آ٢ٛب زض ایٚ ٜٗبعن قس

ٙ ١بي ٗٞرٞز زض ٜٗغو٠ (تطًي٠، اؾطائيْ، ػطثؿتبٙ ٝ پبًؿتبٙ)ؿطثي ٝ ٗتحساٙ آ٢ٛب  ، ؾطایت ثحطا

، زض ُؿتطـ ایٚ 1989ث٠ زضٝٙ ٗطظ١بي زٝ ًكٞض ٝ ثؿتط ایزبز قسٟ ثطاؾبؼ هطاضزاز ؾبّ 
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 ظطكيت ١ٖ زض آؾيبي ٗطًعي ٝ ١ٖ زض ذعض ٝ هلوبظ، زٝ ًكٞض هبثٔيت ٝ. ١ٌ٘بضي ثؿيبض ٗإحط ثٞز

. آٙ ضا زاضٛس ٠ً ٢ٛبز١بیي ٗإحط ثطاي حْ ٝ كهْ ٗؿبئْ ٝ تٞؾؼ٠ اٜٗيت ٝ ١ٌ٘بضي ایزبز ًٜٜس

ٕ ١بیي  ایٚ ٢ٛبز١ب ٗي تٞاٜٛس زض تٞؾؼ٠ ٜٗغو٠ اي ٝ ١ِ٘طایي ١بي اهتهبزي، كط١ِٜي ٝ ؾيبؾي ُب

زٝ ًكٞض زض ٗٞضز ثحطاٙ هطٟ ثبؽ ث٠ قست اظ٢بض ِٛطاٛي ًطزٟ ٝ ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ . ثطزاضٛس

 ٗز٘ٞػ٠ اي اظ 1994زٝ ًكٞض اظ ؾبّ . تالـ ًطز تب ٗيبٙ عطف ١بي ثحطاٙ ٗيبٛزي ُطي ًٜس

ٛكؿت ١ب ضا ٗيبٙ عطف ١بي رَٜ زاذٔي ثحطاٙ تبريٌؿتبٙ زض ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ تكٌيْ زازٛس ٠ً 

١٘چٜيٚ ثبیس ث٠ ١ٌ٘بضي .  یبكتپبیبٙ ث٠ ؾبظـ اٛزبٗيس ٝ ثسیٚ تطتيت ثحطاٙ 1996زض ؾبّ 

 اقبضٟ ًطز ٠ً ٗٞرت قس آ٢ٛب 2001 تب 1996زض ح٘بیت اظ ائتالف ق٘بّ اكـبٛؿتبٙ اظ ؾبّ 

. زض ٗوبثْ ح٘الت عبٓجبٙ ٗوبٝٗت ًٜٜس

 زض ٝاهغ، اظ ِٛبٟ ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ حطًت ١بي تٜسضٝ هٞٗي ٝ ٗص١جي زض ٜٗبعن ٗكتطى ٗيبٙ 

اٛساظز ٝ اظ ایٚ ضٝ، زض ثؿيبضي اظ ظٗي٠ٜ ١ب ث٠ ١٘سیِط ٠ٛ  زٝ ًكٞض، ٜٗبكغ آ٢ٛب ضا ث٠ ذغط ٗي

ـ ١بیي ضا ثب ١سف حْ ٝ كهْ ٗؿبئْ ث٠ ػْ٘  ث٠ ػٜٞاٙ ضهيت، ث٠ٌٔ چٞٙ ١ٌ٘بض ِٛطیؿت٠ ٝ تال

ایطاٙ حضٞض ضٝؾي٠ ضا زض ؾبظٗبٙ ًٜلطاٛؽ اؾالٗي ث٠ ضؾ٘يت قٜبذت ٝ زض ٗوبثْ، . اٛس آٝضزٟ

 زض ؾبظٗبٙ ١ٌ٘بضي قب٢ِٛبي ٗٞاكوت ًطزٛس ضٝؼ ١ب ٛيع ثب حضٞض ایطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ػضٞ ٛبظط

.  (16، ل 1387آضٝٛٞا، )

.   زض ٗٞضز ثطذي ٗؿبئْ ٜٗغو٠ اي زیِط ٛيع زٝ عطف ٗٞضغ ٛعزیي ٝ ٗٞاكوي ثب ١ٖ زاضٛس

 ثيٚ ُطرؿتبٙ ٝ اٝؾتيبي رَٜٗخبّ ضٝقٜي ٠ً زض ایٚ ٗٞضز ٗي تٞاٙ ظز، اضظیبثي زٝ ًكٞض اظ 

 ثٞز ٝ ثب احتيبطثبٝرٞز ای٠ٌٜ اٝٓيٚ ٝاًٜف ت٢طاٙ ث٠ ایٚ ٗؿئ٠ٔ ذئي . ؾت ارٜٞثي ٝ آثربظیب

 ٜٗغو٠ اي ٗحسٝز ٗي قس، اٗب ؾرٜبٙ ثؼسي رَٜ ث٠ یي رَٜت٢ٜب ث٠ اثطاظ ِٛطاٛي اظ تجسیْ ایٚ 

 رَٜضئيؽ ر٢٘ٞضي ایطاٙ آقٌبضا ًكٞض١بي ؿطثي ٝ اؾطائيْ ضا زض ث٠ ضاٟ اٛساذتٚ ایٚ 

 ایؿتبزُي "هسضت ١بي ؾٕٞ"اٗب تلٔيؽ هبزض ٛجٞز زض ثطاثط ٗساذ٠ٔ . ٗؿٔحب٠ٛ ٗوهط ٗي زاٛؿت

 زض ١٘يٚ ضاثغ٠، ١ٖ اح٘سي ٛػاز ٝ ١ٖ ٗتٌي ١ط زٝ ث٠ ػبزال٠ٛ ثٞزٙ اهسإ ٗؿٌٞ تأًيس. ًٜس

. زاقتٜس

اظ ٗؿبئْ ٜٗغو٠ اي زیِط ٗي تٞاٙ ١ٌ٘بضي زض ظٗي٠ٜ هبچبم ؿيط هبٛٞٛي ٗٞاز ٗرسض ضا ٛبٕ 

ٗجبضظٟ ثب ٗٞاز ٗرسض كسضاؾيٞٙ ضٝؾي٠ ٝ ؾتبز  ٗيبٙ ضؤؾبي ؾطٝیؽ كسضاّ 2003زض ؾبّ . ثطز

. ٗجبضظٟ ثب ٗٞاز ٗرسض ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ پطٝتٌْ ١ٌ٘بضي زض ایٚ ظٗي٠ٜ اٗضب قس
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ٙ ١بي نالحيت زاض ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ زض ػ٘ٔيبت ١بي پيكِيطا٠ٛ ٝ ٗزبٗغ  ٛ٘بیٜسُبٙ اضُب

ٚ آ٘ٔٔي ٠ً  .  ٛبٕ زاضز ٝ ثب هبچبهچيبٙ اكـبٛي ٗجبضظٟ ٗي ًٜٜس، قطًت كؼبّ زاضٛس"ًبٛبّ"ثي

ٕ ١بي ٗكتطى زض  توٞیت ضٝظاكعٝٙ ١ٌ٘بضي ١ب زض ظٗي٠ٜ ٗجبضظٟ ثب ٗٞاز ٗرسض ٝ عطح ضیعي اهسا

 زض رطیبٙ زیساض زثيط ًْ ؾتبز 2008ظٗي٠ٜ ٗجبضظٟ ثب ت٢سیس هبچبهچيبٙ اكـبٛي، زض اًتجط ؾبّ 

اظ ٗؿٌٞ ٗٞضز ثحج ٝ ثطضؾي هطاض ، اح٘سي ٗوسٕ ٗجبضظٟ ثب ٗٞاز ٗرسض ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ

 .(16، ل 1387آضٝٛٞا، )ُطكت

زض ایٚ . ثب ٝرٞز ایٚ، اٗب زض ٗٞاضزي ٛيع زٝ زٝٓت اذتالف ١بي ٢ٗ٘ي زاقت٠ ٝ زاضٛس

ضاثغ٠ ٗي تٞاٙ ث٠ ٗؿبیْ زضیبي ذعض ث٠ ػٜٞاٙ یٌي اظ حٞظٟ ١بي حؿبؼ ضٝاثظ زٝ زٝٓت 

ٗتأؾلب٠ٛ ثط ذالف تٞاكن ١بي اٝٓي٠، زٝٓت ضٝؾي٠ ثب ثؿتٚ هطاضزاز توؿيٖ زضیب ثب . اقبضٟ ًطز

.  ذٞز، زض ػْ٘ ایطاٙ ضا زض یي ٝضؼيت ٗج٢ٖ ٝ زقٞاض هطاض زازٟ اؾت١٘ؿبی٠ًكٞض١بي 

اُط چ٠ زض ٗٞضٞػبتي ٗبٜٛس قيالت، ًكتيطاٛي، ٗحيظ ظیؿت ٝ ؿيطٟ، پٜذ زٝٓت ؾبحٔي 

ث٠ تٞاكن ١بیي ضؾيسٟ اٛس، اٗب ثحج توؿيٖ ثؿيبض پيچيسٟ ٝزقٞاض اؾت ٝ زض قطایظ ًٜٞٛي 

اٌٗبٙ زؾتيبثي ث٠ تٞاكن ٝرٞز ٛساضز ٝ ثرف ٢ٗ٘ي اظ ایٚ ٗؿأ٠ٓ ث٠ اهسإ ضٝؾي٠ ثط 

.   قٞزٗي

١٘چٜيٚ ثبیس ث٠ ًبضقٌٜي ٗؿٌٞ زض ػ٘ٔي قسٙ پيك٢ٜبز ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ ثطاي 

زض حويوت، زٝٓت ضٝؾي٠ چٜساٙ هبیْ ث٠ . ٛيع تٞر٠ ًطز ؾبظٗبٙ ًكٞض١بي ؾبحٔي ایزبز

ْ ُيطي ٢ٛبز ١بي ٜٗغو٠ ْ ُيطي  قٌ اي ثب حضٞض ؾبیط هسضت ١بي ٜٗغو٠ ٛيؿت، ٝ ٗؼ٘ٞال اظ قٌ

تبظٟ تطیٚ اهسإ، ٗؿٌٞ ثب عطح ٗٞضٞع زضیبي ذعض زض زض . چٜيٚ ٢ٛبز١بیي رُٔٞيطي ٗي ًٜس

 ثيف اظ پيف ثسُ٘بٛي ایطاٙ، ٗٞرجبت ِٛطاٛي ٝ ٢ٜٗبي ٛكؿتي رساُب٠ٛ ثب زٝٓت ١بي ؾبحٔي

زض ٗٞضز ػضٞیت ضؾ٘ي ایطاٙ زض ؾبظٗبٙ ١ٌ٘بضي قب٢ِٛبي ٛيع ضٝؼ ١ب  .ت٢طاٙ ضا كطا١ٖ ًطز

 .ٗبٛغ انٔي ١ؿتٜس

 

ّوکاری ّای بیي الوللی  - ج

ٚ آ٘ٔٔي تي هغجي، ١ػٗٞٛي آٗطیٌب، ٝ یٌزبٛج٠ ُطایي آٙ ٗربٓلت ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ  ثب ٛظبٕ ثي

رُٔٞيطي اظ ككبض١بي آٗطیٌب ثطاي ٜٗعٝي ؾبذتٚ ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠، زؾتيبثي ث٠ . رسي زاضٛس
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ٚ آ٘ٔٔي ثب ١ٌ٘بضي  زٝٓت ١بي ٗؿتوْ یب ٛبضاضي اظ ٝضغ  هسضت ٗبٛٞض ثيكتط زض ؾغح ثي

ٖ تطیٚ ٗٞضٞػبت ٗكتطى زض حٞظٟ ؾيبؾت  ٗٞرٞز ٝ رُٔٞيطي اظ ُؿتطـ ٛبتٞ اظ ٢ٗ

ایٚ ٗؿبیْ ث٠ ٝیػٟ اظ ظٗبٛي ٠ً پطی٘بًق ؾٌبٙ ٝظاضت ذبضر٠ . ذبضري ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ اؾت

 زض زؾت ُطكت، ث٠ عٞض رسي زٛجبّ قسٟ اٛس ٝ 1998 تب 1996ضٝؾي٠ ضا زض ؾبّ ١بي 

ٕ ١بي زٝ عطف ثبض١ب زض ٗٞضز اتحبز یب ١ٌ٘بضي اؾتطاتػیي ت٢طاٙ ثب ٗؿٌٞ، پٌٚ ٝ ز١ٔي  ٗوب

  .ؾرٚ ُلت٠ اٛس

ؾيبؾت ضؾ٘ي زٝٓت ضٝؾي٠ ٛؿجت ث٠ پطٝٛسٟ ١ؿت٠ اي ایطاٙ، تأًيس ثط حن حبً٘يت 

تي ٝ ٜٗكٞض ْٗٔ ٗتحس، ٝ ػسٕ ایزبز .پي.زٝٓت ایطاٙ، تأًيس ثط پبیجٜسي ایطاٙ ث٠ ٗوطضات اٙ

زض ١عی٠ٜ اظ ؾٞي ایٚ پطٝٛسٟ ثطاي ضٝاثظ آٙ ًكٞض ثب ؿطة ثٞزٟ اؾت؛ ث٠ عٞضي ٠ً ٗؿٌٞ 

 ث٠ ػٜٞاٙ یٌي اظ ٗٞاٛغ پيكطكت پطٝٛسٟ زض ٗؿيط زٓرٞاٟ آٗطیٌب ػْ٘ ًطزٟ، اٗب حبٓي٠ٌ

ؾطاٛزبٕ ث٠ آضاٗي ث٠ اٛتوبّ پطٝٛسٟ ث٠ قٞضاي اٜٗيت ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس ٝ تهٞیت چ٢بض 

ْ ُطاٙ ثطایٚ ثبٝض ١ؿتٜس ٠ً ؾيبؾت ضٝؾي٠ زض . هغؼٜب٠ٗ ػٔي٠ ایطاٙ ضأي زازٟ اؾت ثطذي تحٔي

اث٢بٕ ٝ تطزیس ٛؿجت ث٠ ا١ساف : هجبّ ثطٛب٠ٗ ١ؿت٠ اي ایطاٙ ٗتأحط اظ ایٚ ؾ٠ ػبْٗ ثٞزٟ اؾت

 ایطاٙ، تالـ ثطاي تأٗيٚ ٜٗبكغ اهتهبزي ذٞز ٝ تالـ ثطاي ٗكبضًت زض ٗسیطیت ایٚ ثحطاٙ

(Karami, 2009, p. 104). 
اظ ایٚ ِٛبٟ، ثبیس كؼبٓيت ١بي ایطاٙ ٗٞضز ٛظبضت ًبْٗ هطاض ُطكت٠ ٝ اظ اٛحطاف آٙ 

رُٔٞيطي قٞز، اٗب ایٚ ًبض ثبیس ثسٝٙ ٓغ٠٘ ظزٙ ث٠ ضٝاثظ زٝ ًكٞض ٝ حلظ تؼبْٗ 

ث٠ هّٞ ٝاؾئي ٓيربچيٞف ٗؼبٝٙ ً٘يت٠ اٗٞض ثيٚ .اهتهبزي ٝ ؾيبؾي زٝ عطف اٛزبٕ ُيطز

ضٝؾي٠ ذٞاؾتبض ٗحسٝز ًطزٙ حبً٘يت ایطاٙ ثط اٛطغي ات٘ي ٛيؿت، اٗب ٗب ث٠ " :آ٘ٔٔي زٝٗب

اٜٗيت ثيٜبٓ٘ٔٔي ا١٘يت ٗي ز١يٖ ٝ ٛجبیس تؼبْٗ ثب زیِط اػضبي قٞضاي اٜٗيت ضا تضؼيق 

 ."ًٜيٖ

 ث٠ ١ط حبّ، ١ٌ٘بضي ١بي ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ زض ثيؿت ؾبّ اذيط زض ػطن٠ ١بي ُٞٛبُٞٙ، 

 رسي تط ثب ٝرٞز ثطذي ٗحسٝزیت ١ب، رطیبٙ زاقت٠ ٝ ث٠ ٝیػٟ زض حٞظٟ ١بي اٜٗيتي ٝ زكبػي ثؿيبض

 قٌْآجت٠ ث٠  اٗب ٌٛت٠ ٢ٖٗ ایٜؿت ٠ً چطا ضٝاثظ زٝ ًكٞض زض زٝ ز٠١ اذيط ٝ. قسٟ اؾت

 ٝ پيف اظ تٞاكن ١بي اذيط ٗؿٌٞ ثب ٝاقِٜتٚ تٞاٛؿت٠ اؾت ث٠ قٌْ 1387 ٝیػٟ اي تب ؾبّ



                                                                         1389، بْار ٍ تابغتاى 6هطالؼات اٍراعیای هزکشی، عال عَم، شوارُ 

124                          

ضٝظاكعٝٛي ُؿتطـ یبثس ٝ ثب ٝرٞز ثطذي ٗٞاضز ٢ٖٗ اذتالف، ١ٌ٘بضي ١ب ث٠ عٞض رسي تط 

 .زٛجبّ قسٟ اٛس

 

  بغتزّای شکل گیزی رٍابط دٍ کشَر 

ّ ١بي پبیبٛي ز٠١   ث٠ آضاٗي كضبي ضٝاثظ زٝ ًكٞض ضا 1980ث٠ ٛظط ٗي ضؾس آٛچ٠ ٠ً زض ؾب

اظ ذهٞٗت ٝ ثسُ٘بٛي ١بي پيكيٚ ض١بؾبذت، تحٞالتي ثٞز ٠ً پيف اظ ١ط چيع زض زضٝٙ زٝ 

آ٘ٔٔي آ٢ٛب ضٝي زازٟ ٝ قطایظ ضا ثطاي ١ٌ٘بضي ١بي زٝ ًكٞض ث٠ عٞض  ًكٞض ٝ ؾپؽ ٗحيظ ثيٚ

 تح٘ئي ایٚ ٝضؼيت رسیس ١ٖ زض ایطاٙ پؽ اظ رَٜ. ُؿتطزٟ ٝ ثب ظطكيت ١بي ٢ٖٗ آٗبزٟ ؾبذت

 . ٝ ١ٖ زض ضٝؾي٠ پؽ اظ قٞضٝي هبثْ زضى اؾت

 

عاسًدگی    ایزاى ػصز -الف
، اُط چ٠ ٗتلبٝت اظ ایطاٙ زٝضاٙ 1990 ز٠١ اٝایْ ٝ 1980ٝاهؼيت ١بي ایطاٙ پبیبٙ ز٠١

پ٢ٔٞي ٝ ؾپؽ اٛوالة اؾالٗي ٝ رَٜ تح٘ئي ثٞز، اٗب زُطُٞٛي انٔي ١٘ؿبٙ ثب ضٝؾي٠ 

ّ ١بي اٛوالة اؾالٗي اظ ؾط ُصضاٛسٟ ٝ ٛظبٕ رسیس، زٝضاٙ ُصاض ذٞز ضا  رسیس ضا، ایطاٙ زض ؾب

 اظ حجبت ٝ اؾتوطاض ثطذٞضزاض 1991 تب 1989  ١بيؾبّزض ؾپطي ًطزٟ ثٞز ٝ زض ٝاهغ، ایطاٙ 

 ایٚ ٝضؼيت تسإٝ، ١٘عٗبٙ ثب. اظ ایٚ ضٝ، ضكتبض١بي ذبضري آٙ ٛيع، تسإٝ ثيكتطي زاقت. ثٞز

 ٗٞؾٕٞ قس، ثطذي تـييط١ب ٛيع "ؾبظٛسُي"ث٠ ذبعط پبیبٙ رَٜ ٝ ؾيبؾت زٝٓت رسیس ٠ً ث٠ 

اظ ظٗبٙ پصیطـ هغؼٜب٠ٗ . هبثْ ٗكب١سٟ اؾت ٠ً ثطاي ضٝاثظ ثب ضٝؾي٠ ا١٘يت ظیبزي زاقتٜس

ٕ ١بي ایطاٙ زض ؾبّ 598 اٗبٕ   تب ضحٔت1367 قٞضاي اٜٗيت ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس، اظ ؾٞي ٗوب

ْ ُطا ٝ ٗجتٜي  (ضٟ)ذ٘يٜي  ٝ اؾتوطاض زٝٓت رسیس، آضإ آضإ ٗوسٗبت یي ؾيبؾت ذبضري ػ٘

ثب ٛب٠ٗ حضطت اٗبٕ ث٠ ُٞضثبچق ٝ ؾپؽ ثبظزیس ضئيؽ ٗزٔؽ . ثط تٜف ظزایي كطا١ٖ آٗس

 ؾب٠ٓ ثطاي ١ٌ٘بضي ١بي ٗتوبثْ اٗضب 10، هطاضزازي 1989قٞضاي اؾالٗي اظ ٗؿٌٞ زض ؾبّ 

.  قس ٝ زٝ ًكٞض ٛؿجت ث٠ حْ ٗؿأ٠ٓ اكـبٛؿتبٙ اثطاظ ت٘بیْ ًطزٛس

 ٗجٜي ثط ٗتزبٝظ ثٞزٙ زٝٓت ػطام 1991 زؾبٗجط 11ثيبٛي٠ زثيطًْ ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس زض 

ثب تٞر٠ . زض رَٜ ثب ایطاٙ ٛيع كضبي ضٝاٛي ٜٗبؾجي ضا ثطاي ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ كطا١ٖ ًطز
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ث٠ ایٚ ٝاهؼيت ١ب ؾيبؾت ذبضري ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ زض ًٜبض ضٝاثظ ثب ؿطة ٠ً ٛبٜٗبؾت 

ایٚ ضٝاثظ، ػطن٠ اي ٢ٖٗ ٝ هبثْ تٞر٠ ثطاي . ثٞز، ضٝاثظ ثب قطم ضا زض اٝٓٞیت هطاض زاز

اظ ایٚ . ثبظیِطي ایطاٙ زض ضاثغ٠ ثب چيٚ، ضٝؾي٠ ٝ ًكٞض١بي آؾيبي ٗطًعي ٝ هلوبظ كطا١ٖ آٝضز

ضٝ،ؾبی٠ ٗؿأ٠ٓ اكـبٛؿتبٙ ٝ ِٛطاٛي رسي ایطاٙ اظ ُؿيْ ح٘بیت ١بي ُؿتطزٟ قٞضٝي ث٠ ػطام، 

اظ ؾط ضٝاثظ ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ ثطزاقت٠ قسٟ ٝ ایطاٙ ػهط ؾبظٛسُي ُطایف ذٞز ضا ث٠ زاقتٚ 

ثب قٞضٝي ٝ ؾپؽ ضٝؾي٠ رسیس ٛكبٙ زاز ٝ ثؿتط١بي زاذٔي ایطاٙ، ٝضؼيت ث٠ ضٝاثظ ث٢تط 

 .  ٗخجت تطي ضا ثطاي ١ٌ٘بضي ثب آٙ ًكٞض ایزبز ًطزٛسٗطاتت

 

 رٍعیِ پظ اس شَرٍی  - ب
ضٝؾي٠ ٛٞیٚ زض ١ٞیت، ٛوف، ٜٗبكغ ٝ ؾيبؾت ١بي رسیسي ظب١ط قس ٠ً ثب ٝرٞز 

ضیك٠ ١بي غضف زض تبضید ١عاض ؾب٠ٓ اـ ٝ ٛيع تبضید رسیس آٙ زض هطٙ ثيؿتٖ، زاؾتبٙ رسیسي ضا 

ٝضؼيتي ٠ً ٛتيز٠ ِٛطـ رسیس ُٞضثبچق ٝ ُطٟٝ اٝ زض اٛزبٕ انالحبت اظ ؾبّ . آؿبظ ٗي ًطز

ٚ ثؿت ًكبٛيس1991اٗب ًٞزتبي اٝت .  ثٞز1985 زض ٝاهغ، پؽ .  ؾطاٙ اضتف ؾطخ، آٙ ضا ث٠ ث

اّٝ . ، اتحبز ر٘ب١يط قٞضٝي ٝضؼيتي پب زض ١ٞا زاقت1991 اٝت ؾبّ 19اظ ًٞزتبي 

زؾبٗجط، ٗطزٕ اًٝطایٚ زض یي ٠٘١ پطؾي ث٠ اؾتوالّ ضأي زازٛس ٝ ؾطاٙ ؾ٠ ر٢٘ٞضي ضٝؾي٠، 

تكٌيْ  ثب اٗضبي یي هطاضزاز ث٠  (یٔتؿيٚ، قٞقٌٞیچ ٝ ًطاٝچٞى) ٝ اًٝطایٚضٝؾي٠ ؾليس

 ضٝؾي٠ رسیسي ٗتٞٓس قس ٠ً اظ ثؿيبضي ر٢بت 1991ًكٞض١بي ٗؿتوْ ١ٖ ؾٞز زض زؾبٗجط 

.  ٗتلبٝت اظ قٞضٝي ثٞز

 ر٢٘ٞضي رسا قسٟ اظ 14 زضنس اظ ؾطظٗيٚ قٞضٝي ضا زض ثطزاضز ٝ 76كسضاؾيٞٙ ضٝؾي٠ 

ٗطظ١بي رسیس ضٝؾي٠، آٙ . آٙ، ثيكتطیٚ ٗتهطكبت اٗپطاتٞضي تعاض اظ هطٙ ١لس١ٖ ث٠ ثؼس ١ؿتٜس

ضا اظ اضٝپب، تطًي٠، ایطاٙ ٝ اكـبٛؿتبٙ زٝض ؾبذت ٝ ًكٞض١بي ٜٗغو٠ ثبٓتيي، زضیبي ؾيبٟ، هلوبظ 

زض ٝاهغ، ضٝؾي٠ . ٝ آؾيبي ٗطًعي ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗبعن حبیْ ٗيبٙ ضٝؾي٠ ٝ آ٢ٛب هطاض ُطكتٜس

 پيسا ًطز ٝ ًكٞض١بي زیِط چٞٙ آٜ٘بكغٗكتطى١٘ؿبیِبٙ رسیسي ث٠ ٛبٕ ًكٞض١بي ٗؿتوْ 

آٗطیٌب، اتحبزی٠ اضٝپب ٝ . هسضت ١بي ثعضٍ ٝ ١٘ؿبیِبٙ زض ایٚ ٜٗبعن ث٠ ایلبي ٛوف پطزاذتٜس

.  ٛبتٞ ث٠ اقٌبّ ٗرتٔق ٝاضز ٜٗبعن غئٞپٔيتيي رسیس قسٛس
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تطًي٠، ایطاٙ، پبًؿتبٙ، ًكٞض١بي ػطة، چيٚ ٝ زیِطاٙ ٛيع ١ط یي زض ٜٗبعن ٛعزیي ث٠ 

ٙ ١بي ؿيط  ٗخْآ٘ٔٔي كضبي رسیس، ٗحْ تؼبْٗ ٢ٛبز١بي ثيٚ. ذٞز زضُيط قسٛس  ٛبتٞ ٝ یب ؾبظٗب

ٙ تطًيؿت ١ب  اُطچ٠ ٗؿٌٞ اظ . قسزٝٓتي ٝ حطًت ١بي ٗص١جي ٝ هٞٗي ٗبٜٛس اؾالٕ ُطایبٙ ٝ پب

 ُب٠ٛ ض١بیي یبكت، اٗب آٛچ٠ ٠ً زض 14ظیط ثبض ١عی٠ٜ ١ب ٝ تؼ٢س١بي حلظ ٝ ازاضٟ ر٢٘ٞضي ١بي 

ّ ١بي پؽ اظ كطٝپبقي ضخ زاز، ١عی٠ٜ ١بي رسیسي ضا ثط آٙ تح٘يْ ًطز آٛچ٠ ٠ً زض ٗحيظ . ؾب

ٗزبٝض زض حبّ ٝهٞع ثٞز، ث٠ ذبعط تسإٝ ر٘ؼيتي، ٗص١جي ٝ هٞٗي تب زضٝٙ ٗطظ١بي كسضاؾيٞٙ، 

ثبیس زض ... ٗؿٌٞ ث٠ ایٚ ٛتيز٠ ضؾيس ٠ً ثطاي حلظ چچٚ، زاؿؿتبٙ ٝ. ثط ٗطزٗبٙ آٙ احط زاقت

ثبٌٓبٙ، هلوبض رٜٞثي، آؾيبي ٗطًعي ٝ حتي زٝضتط اظ آٙ، زض اكـبٛؿتبٙ، پبًؿتبٙ ٝ ر٢بٙ اؾالٕ 

اظ ایٚ ضٝ، ضٝؾي٠ رسیسي ٗتٞٓس قس ٠ً زض ؾيبؾت ١بي زاذٔي ٝ ذبضري، . ث٠ كٌط چبضٟ ثبقس

 زٛجبّ ایٚ، ضكتبض زض ٗٞضز ر٢٘ٞضي  ث٠. ِٛبٟ، ر٢ت ُيطي ضكتبض ٗتلبٝتي ضا زض پيف ُطكت

 . اؾالٗي ایطاٙ ٛيع ٗتلبٝت اظ هجْ ثٞز

 

ًظام بیٌالوللی جدید - ج

ؾيبؾت ذبضري ًكٞض١ب ٝ ضٝاثظ ٗيبٙ آ٢ٛب اظ ػٞاْٗ ُٞٛبُٞٛي زض زاذْ ٝ ذبضد 

ٚ آ٘ٔٔي اؾت ٠ً ٗحسٝزیت ١ب . ث٠ نٞضت ش١ٜي ٝ ػيٜي احط ٗي پصیطز یٌي اظ ایٚ ػٞاْٗ، ٛظبٕ ثي

ؾبذتبض ٛظبٕ، هٞاػس ٝ ١ٜزبض١بي آٙ ٝ ضكتبض . ٝ ٝضؼيت ١بیي ضا ثطاي آ٢ٛب كطا١ٖ ٗي ًٜس

زض ٝاهغ، زض یي كضبي تؼبٗٔي ٝ . ثبظیِطاٙ ٢ٖٗ ثطاي ًكٞض١بي ٗرتٔق آحبض ٗتلبٝتي زاضز

ٗيعاٙ ث٢طٟ ُيطي . ازضاًي ٗيبٙ ثبظیِط ٝ ٗحيظ اؾت ٠ً كطنت ١ب ٝ ٗحسٝزیت ١ب قٌْ ٗي ُيطز

ت٢سیس١ب ٝ ٗحسٝزیت ١بي آٙ، ػالٟٝ ٗوبثْ زٝٓت ١ب اظ كطنت ١بي ٗحيغي ٝ یب هطاضُطكتٚ زض 

ـ ١ب ثب  ـ ١ب ٝ اضظ ثط تسثيط ثبظیِطي زٝٓت ١ب ٝ ٗٞهؼيت هسضت آ٢ٛب، ث٠ ٗيعاٙ ١ِ٘طایي ِٛط

ٚ آْ٘ٔ ٝ ٛيع ٝیػُي ١بي ذبل ٛظبٕ اظ ٛظطتؼساز  ـ ١بي ؿبٓت زض ٛظبٕ ثي ـ ١ب ٝ اضظ ِٛط

.  ثبظیِطاٙ انٔي ٝ ٝضؼيت اػ٘بّ هسضت زض چبضچٞة آٙ ٝاثؿت٠ اؾت

ٚ آ٘ٔٔي پؽ اظ رَٜ ؾطز، ُٞضثبچق زض زٝضٟ هجْ اظ كطٝپبقي  زض ٗٞضز ٛظبٕ ثي

اٗب پؽ اظ كطٝپبقي قٞضٝي، ثٞـ . قٞضٝي ٛٞیس یي ر٢بٙ ٝاثؿتِي ٗتوبثْ ضا ٗي زاز

ث٠ ؾطًطزُي آٗطیٌب ثٞز ٝ ًٔيٜتٞٙ ثيكتط زض ر٢ت « ٛظٖ ٛٞیٚ ر٢بٛي»ٗسػي 



 ...                                                                                                  رٍابط ایزاى ٍ رٍعیِ در عال ّای                127

ْ ُطایي ٓيجطاّ" ٚ آ٘ٔ ٚ آ٘ٔٔي "ثي  ٝ اػ٘بّ ؾطًطزُي آٗطیٌب زض چبضچٞة ٢ٛبز١بي ثي

ثطذي ػويسٟ زاقتٜس ٠ً ٛظبٕ رسیس، چٜس هغجي ٝ چٜسؾغحي قسٟ . ٗٞرٞز تالـ ًطز

اؾت ٠ً زض آٙ اظ ٛظط ٛظبٗي، ؾيبؾي، اهتهبزي ٝ كط١ِٜي هغت ١بي ٗرتٔلي ٗغطح 

 ضا ٗي زازٛس ٝ ثطذي ٛيع ٛظبٕ ضا "حٌ٘طاٛي ر٢بٛي"ػسٟ اي ٛٞیس یي زٝضٟ . ١ؿتٜس

.  ٗي ًطزٛس ضا ٗغطح"ٝضؼيت زٝضٟ ُصاض" 2001 ؾپتبٗجط 11ٛبٗكرم ٝ ثطاي زٝضٟ تب هجْ اظ 

اظ ٛظط ٝآتع، ر٢بٙ . ٗي زاٛؿتٜس "١ػٗٞٛي"زض ٗوبثْ، ُط١ٝي ٛيع ٛظبٕ ایٚ زٝضٟ ضا ٗجتٜي ثط 

پؽ اظ رَٜ ؾطز تي هغجي اؾت ٠ً زض آٙ، ت٢ٜب یي هسضت ثعضٍ ٝرٞز زاضز ٝ قٌبكي 

ثيٚ آٗطیٌب ٝ ؾبیط ًكٞض١ب چ٠ اظ ٛظط كٜبٝضي ٝ چ٠ اظ ٛظط ٛظبٗي ٝرٞز زاضز ٠ً ایٚ 

ث٠ قٌٔي ٠ً ٠ٛ یي ًكٞض ذبل ٝ  قٌبف ٝ كبن٠ٔ زض ثؼس ٛظبٗي ثؿيبض ُؿتطزٟ تط اؾت،

  .٠ٛ حتي ائتالف چٜسیٚ ًكٞض هبزض ث٠ ایزبز تؼبزّ ٝ تٞاظٙ ثب هسضت آٗطیٌب ٛيؿتٜس

  اظ ایٚ ِٛبٟ، ٗؼ٘ٞالً زض ١ط ٛظبٗي، یي آؾتب٠ٛ ت٘طًع هسضت زض هٞي تطیٚ ًكٞض پسیس 

. ٗي آیس ٠ً تٞاظٙ ضا ثؿيبض پط١عی٠ٜ ٗي ؾبظز ٝ اظ ١٘يٚ ربؾت ٠ً آٙ ضا ٛظبٕ تي هغجي ٗي ٛبٜٗس

اظ ٝیػُي ١بي ٛظبٕ پؽ اظ رَٜ ؾطز ایٚ ثٞز ٠ً آٗطیٌب ٛؿجت ث٠ ؾبیط هسضت ١ب ثؿيبض 

ْ تط اظ ١ط ًكٞض . هسضتٜ٘ستط ثٞز ١٘چٜيٚ آٗطیٌب زاضاي یي ٗز٘ٞػ٠ هبثٔيت ١بي ثؿيبض ًبٗ

 زض تبضید ٗسضٙ 1991  ؾبّاهتهبزي آٗطیٌب پؽ اظ- ثطتطي هسضت ٛظبٗي. زیِط زض اضٝپب ثٞز

 زضنس تٞٓيس ٛبذبٓم ٗٔي اهتهبز ذٞز 4 تب 3ایٚ ًكٞض كوظ ثب اذتهبل. ثي ؾبثو٠ ثٞزٟ اؾت

 زضنس ٗربضد پػ١ٝف ٝ تٞؾؼ٠ 80 زضنس ًْ ٗربضد ٛظبٗي ٝ 55ث٠ ٛيطٝي ٛظبٗي، 

ٕ قسٟ ٗيبٙ ١لت ًكٞض هسضتٜ٘ستط ر٢بٙ ضا نطف ٗي ًٜس  زضنس اظ تٞٓيس 43زض ض٘ٚ . اٛزب

 زضنس اظ ًْ ٗربضد پػ١ٝف ٝ تٞؾؼ٠ زض ر٢بٙ 50 زضنس اظ تٞٓيس تٌٜٞٓٞغي ٝ 40اهتهبزي، 

 ١يچ ًكٞضي زض تبضید چٜيٚ ًبضي اٛزبٕ ٛسازٟ اؾت. ضا ث٠ ذٞز اذتهبل ٗي ز١س

. (157، ل 1382ایٌٜجطي،)

ّ ١بي  ٚ آْ٘ٔ 2000 تب 1991زض ػْ٘ ٛيع آٛچ٠ ٠ً عي ؾب  قب١س ثٞزٟ ایٖ، یي ٛظبٕ ثي

ٚ آ٘ٔٔي ٝ ث٠ ٝیػٟ زض چبضچٞة ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس  تي هغجي اٗب ٗحسٝز ث٠ ١ٜزبض١ب ٝ هٞاػس ثي

ْ ُطایي ٝ چٜسربٛج٠ ُطایي ٝ . ثٞزٟ اؾت ٚ آ٘ٔ ٕ ١بي آٗطیٌب زض ایٚ زٝضٟ، ً٘تط ٗربٓق ثي اهسا

ایٚ ٝضؼيت، ثيكتط ٗتأحط اظ قطایظ زاذٔي آٗطیٌب یؼٜي . ثيكتط زض ضاؾتبي آٙ حطًت ًطزٟ اؾت

ّ ١ب  ثٞزٟ ٝ ثب تـييط حٌٞٗت ٝ آجت٠ قطایظ  (2000 تب 1993زًٗٞطات ١ب اظ )حبً٘يت ٓيجطا
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ٚ آ٘ٔٔي رسیس پؽ اظ   ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ضا ٗخْي ي ؾپتبٗجط، ٝضؼيت ٗتحّٞ قسٟ ٝ ًكٞض١ب11ثي

زض چٜيٚ ٗحيغي، عجيؼي ثٞز ٠ً ضٝاثظ ضٝؾي٠ ث٠ ػٜٞاٙ یٌي . زض ٗؼطو ككبض١بي ذٞز هطاض زاز

اظهسضت ١بي ٛبضاضي ث٠ ؾ٘ت زٝٓت ١بي ٗؿتوْ ُطایف یبثس ٝ ایطاٙ ٛيع ث٠ ایٚ ضٝاثظ ث٠ ػٜٞاٙ 

.   یي كطنت ِٛبٟ ًٜس

ثب ایٚ ثطضؾي ًٞتبٟ ٗي تٞاٙ زضیبكت ٠ً زٝ ًكٞض ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ ٝ قطایظ ٗحيغي 

آ٘ٔٔي ث٠ ٛؿجت ثب یي ز٠١ پيف اظ آٙ، ثب تحٞالتي ضٝثطٝ قسٟ ثٞزٟ اٛس ٠ً ثؿتط ٛٞیٜي ضا  ثيٚ

اٗب اظ ٛظط ِٛبضٛسٟ، ثطاي . (Koolaee, 2010, p. 209)ثطاي ١ٌ٘بضي زٝ ًكٞض كطا١ٖ ًطزٟ اؾت

 ث٠ یي تـييط ؾبذتبضي ٝ رسي تطي تٞر٠ ًطز ٠ً ضٝاثظ زٝ ثبیستجييٚ ایٚ ١ٌ٘بضي ١بي رسیس، 

 ایٚ قطایظ ؾبذتبضي ٠ً اظ  زٛجبّث٠. ًكٞض ضا زض چبضچٞة یي ٜٗغن رسیس هطاض زازٟ اؾت

ٝضؼيت غئٞپٔيتيي زٝض قسٙ ضٝؾي٠ اظ ٗطظ١بي ایطاٙ ٝ ػسٕ ١٘ؿبیِي ظٗيٜي زٝ ًكٞض كطا١ٖ 

. آٗسٟ ٗي تٞاٙ زضى ػ٘ين تطي ضا اضائ٠ ًطز

 

دٍر شدى رٍعیِ اس هزسّای ایزاى  : تحلیل ٍضؼیت صئَپلیتیک جدید
ْ ُطاٙ، غئٞپٔيتيي ضا ػٜهط حبثج ضٝاثظ ٗيبٙ ًكٞض١ب ٗي زاٜٛس حتي اُط هبیْ . ثطذي اظ تحٔي

ث٠ چٜيٚ حٌ٘ي ٛجبقيٖ ٝ ثطاي ا١٘يت ایٚ ػٜهط، ٛٞػي ٛؿجيت هبیْ قٞیٖ، ثبظ ١ٖ ثطاؾبؼ 

ٚ آْ٘ٔ، ٝرٞز یي ًكٞض هسضتٜ٘س زض ١٘ؿبیِي ًكٞضي  ٜٗغن غئٞپٔيتيٌي حبًٖ ثط ضٝاثظ ثي

٠ً ضؼيق تط اظ آٛؿت، ت٢سیسي اؾبؾي ثطاي اٜٗيت ٝ اؾتوالّ آٙ ث٠ حؿبة ٗي آیس؛ ِٗط آ٠ٌٛ 

.  ثبقٜسُصضاٛسٟٗست ظٗبٛي عٞالٛي اظ ١٘عیؿتي ٗؿبٓ٘ت آٗيع ٝ ث٠ زٝض اظ ت٢سیس ٝ ٗساذ٠ٔ ضا 

 . ایٚ اٗطي اؾت ٠ً ٗؼ٘ٞالً ً٘تط كطا١ٖ ٗي قٞز

 ث٠ ١٘بٙ ٗيعاٙ ٠ً ١٘ؿبیِي ثب یي اثطهسضت ت٢سیسًٜٜسٟ اؾت، ٝرٞز زٝٓت ١بي ثٜبثطایٚ

ًٞچي ٝ اه٘بضي زض ٗحيظ اؾتطاتػیي یي ًكٞض، ٝضؼيتي ٗحؿٞة ٗي قٞز ٠ً زض نٞضت 

ثٌبضُيطي یي اؾتطاتػي زهين، ٜٗغوي ٝ ػوالٛي، ٗي تٞاٙ ض٘ٚ رُٔٞيطي اظ تجسیْ آ٢ٛب ث٠ 

پبیِبٟ هسضت ١بي ضهيت ثطاي ت٢سیس ذٞز، ث٠ ػٜٞاٙ اٗتيبظي زض ر٢ت ُؿتطـ ٛلٞش، اكعایف 

ٚ آ٘ٔٔي هسضت ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي هطاض زاز ٖ پي٘بٙ ٝ ایزبز ٗٞاظ٠ٛ زض ٗؼبزالت ثي ٗٞضٞع . ١

. ت٢سیس ٗطظي ٝ احؿبؼ ذغط اظ ؾٞي ١٘ؿبیِبٙ ث٠ ٝیػٟ زض ٗٞضز ضٝؾي٠ ثؿيبض ا١٘يت زاضز
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ٗطظ١ب ٗحْ ":چٞٙ ث٠ تؼجيطي تبضید ضٝؾي٠ ایٚ ازػبي ١بٝؼ ١ٞكط ضا تأیيس ٗي ًٜس ٠ً ٗي ُلت

ػعتي، ) ٝ ایٚ حويوتي اؾت ٠ً اظ تبضید ضٝؾي٠ ٗي تٞاٙ زضى ًطز ".ٜٗبظػبت ٝ زضُيطي ١بؾت

. (102، ل 1371

، ٗي ٛٞیؿس ٠ً ایٚ ػجبضت ٠ً زضؾت یب «٠ٛ نٔح، ٠ٛ رَٜ»١ٔٚ ًبضض زاٌٛٞؼ زض ًتبة 

ؿٔظ ث٠ قبٟ ؾبثن ایطاٙ ٛؿجت زازٟ قسٟ، قبیؿت٠ اؾت ٗٞضز تٞر٠ آیٜسُبٙ هطاض ثِيطز، 

  ٛ٘ي قسٗي ُٞیٜس اٝ ُلت٠ اؾت ٠ً اُط حن اٛتربة ٗي زاقت ١طُع زض ١٘ؿبیِي ضٝؾي٠ ٗؿتوط

ثطاي ًكٞض١بي »: ٗح٘سضضب پ٢ٔٞي ٛيع زض ایٚ ظٗي٠ٜ ٗي ٛٞیؿس. (208، ل 1367زاٌٛٞؼ،)

. ٕ اؾتؼٕ ًٝ٘ٞٛيؼتٞؾؼ٠ ٛيبكت٠، ٗؿئ٠ٔ، زضى ذغط ثعضٍ اؾت، ٠ً ١٘بٙ ذغط رسیس اٗپطیبٓي

اٝ زض ر٢ت احجبت ازػبي ذٞز، ً٘ي ٗؿٌٞ ث٠ ٢ٛضت رِْٜ، اقـبّ ٛظبٗي ایطاٙ زض زٝضٟ 

پ٢ٔٞي، )رَٜ ر٢بٛي زٕٝ ٝ تكٌيْ حعة تٞزٟ ٝ ح٘بیت اظ آٙ ضا ٗٞضز اقبضٟ هطاض ٗي ز١س

. (208، ل 1366

ُطا١بٕ كٞٓط ٗؼتوس اؾت اظ آٛزب ٠ً ضٝؾي٠ ثيف اظ ١ط ًكٞض رسیس زیِطي ذبى ایطاٙ ضا 

تهطف ًطزٟ اؾت، ؾطظٗيٚ پ٢ٜبٝض ضٝؾي٠ ثطاي ایطاٙ یي ٝاهؼيت غئٞپٔيتيي زائ٘ي ٝ آقٌبض 

زض ٝاهغ، چٜيٚ ث٠ ٛظط ٗي ضؾيس ٠ً تٞؾؼ٠ عٔجي ضٝؾي٠ زض ؾ٘ت رٜٞة، حس ٝ ٗطظي . اؾت

ث٠ تؼجيط اٝ، ضٝؾي٠ ثعضُتطیٚ ٝاهؼيت غئٞپٔيتيي حيبتي ثطاي ایطاٙ اؾت ٝ ١يچ . ٛ٘ي قٜبؾس

هسضت ٜٗغو٠ اي ث٠ رع اتحبز قٞضٝي هبزض ٛيؿت ث٠ ایطاٙ ح٠ٔ٘ ًٜس، ایٚ ًكٞض ضا قٌؿت 

ایٚ ٝاهؼيت ٗحٞضي ٝ ؿيطهبثْ . ز١س، اقـبّ ًٜس، ٝ ؾطًطزُي ذٞز ضا ث٠ ایٚ ًكٞض اػ٘بّ ًٜس

.  ضٝؾي٠ هسضت ذبضري ٗؿٔظ زض ایطاٙ ثٞز1900زض ؾبّ . اٌٛبض ؾيبؾت ذبضري ایطاٙ اؾت

ٛلٞش ضٝؾي٠ ٝ ٗساذ٠ٔ ١٘يكِي ایٚ ًكٞض زض اٗٞض زاذٔي ایطاٙ زض زٝضاٙ تعاض١ب، زض ضٝاٙ 

  .(160، ل 1373كٞٓط،  ) ایطاٛيبٙ ث٠ ضٝقٜي حي قسٟ اؾت

زٝضٟ ُؿتطـ ؾطظٗيٚ ٝ اقـبّ، : ایٚ ١٘بٝضزرٞیي زض چ٢بض ٗطح٠ٔ اتلبم اكتبزٟ اؾت 

ّ هطٙ ثيؿتٖ، زٝضٟ يزٝضٟ اؾتؼ٘بضي ٝ ًٜتطّ ؾيبؾي ٝ اهتهبزي زض اٝاذط هطٙ ٛٞظز١ٖ ٝ اٝا

اتحبز قٞضٝي ث٠ قٌْ ١٘بٝضزرٞیي ؾيبؾي ٝ ایسئٞغیي ٝ ؾطظٗيٜي، ٝ تالـ ثطاي تزعی٠ اظ 

 انالحبت كٞٓط، زض ٗٞضز. ضاٟ ر٢٘ٞضي ١بي ذٞزٗرتبض ٝ یب ٗؿتوْ ُيالٙ، آشضثبیزبٙ ٝ ًطزؾتبٙ

قٞضٝي ث٠ ٌٛت٠ ثؿيبض ربٓجي اقبضٟ ٗي ًٜس ٠ً ٛكبٙ ز١ٜسٟ ؾبی٠ ؾِٜيٚ ٝضؼيت ١٘ؿبیِي ثط 

ایٚ تحّٞ ٜٗبؾجبت، ُٞیبي آٙ اؾت ٠ً ضطٝضت ١بي هسیٖ اٗپطاتٞضي ٠ً ث٠ ٗست ": ایطاٙ اؾت
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كٞٓط، )"پٜذ ؾسٟ ثط ٜٗبؾجبت ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠ حبًٖ ثٞزٟ، تب حسٝز ظیبزي اظ ٗيبٙ ذٞا١س ضكت

. (209، ل 1373

اٗب ٗٞضیْ اتٌيٚ ثب زیسُب١ي اٛتوبزي ث٠ اؾغٞضٟ ١بي تبضیري تجييٚ ًٜٜسٟ ضٝاثظ ایطاٙ ٝ 

ُيطي  اٝ ث٠ عطح ربٗغ ضٝؾي٠ ثطاي تٞؾؼ٠ ثطاؾبؼ ٝنيت ٛب٠ٗ پتطًجيط ٝ پي. پطزاظز قٞضٝي ٗي

ٛب٠ٗ اي ضا ؾبذتِي زاٛؿت٠ اؾت ٠ً  آٙ ث٠ ٝؾي٠ٔ ربٛكيٜبٛف اقبضٟ ًطزٟ ٝ چٜيٚ عطح ٝ ٝنيت

اٝ اكؿب٠ٛ ٗك٢ٞض زیِط ضا اقتيبم زؾتيبثي ث٠ . اظؾٞي ٗحبكْ ٗغجٞػبتي ؿطة تٌطاض ٗي قٞز

ایٚ اؾغٞضٟ ثب ت٘بیْ ضٝؾي٠ ث٠ زؾتطؾي ث٠ آة ١بي "ثٜبزضآة ١بي ُطٕ زاٛؿت٠ ٝ ٗي ٛٞیؿس ٠ً 

. "ٛيؿتآظاز ٠ً ثؿيبضي اظ پػ١ٝكِطاٙ آٙ ضا ث٠ ؾٚ پتطظثٞضٍ ٝ ٗؿٌٞ ٛؿجت ٗي ز١ٜس؛ ٜٗغجن 

ٙ ٠ُٛٞ ٠ً ١طچٜس ثطذي تلؿيط١ب ثب ایٚ زٝ اِٛيعٟ ٗلطٝو زض پيٞٛس ٝ اضتجبط اؾت، ٝٓي  ١٘ب

اؾتلبزٟ اظ ًكتي ١بي ید قٌٚ ٛكبٙ زازٟ اؾت، زضیبٛٞضزي زض زضیب١بي آظاز ٗكطٝط ث٠ ؿٔج٠ ثط 

.  ثٜبزض زضیب١بي ُطٕ ٛيؿت

آٓلطز تبیط ٗب١بٙ ٠ً زض آؿبظ هطٙ ثيؿتٖ ٛٞقت٠ ١بیف زض ٗٞضز ا١٘يت هسضت زضیبیي اظ 

اػتجبض ر٢بٛي ثطذٞضزاض ثٞز، اػتوبز زاقت ٠ً ضٝؾي٠ زض پي ازا٠ٗ پيكطٝي ثطاي ضؾيسٙ ث٠ 

اٝ ٛتيز٠ ُطكت ٠ً ؾٞاحْ ایطاٙ زض ذٔيذ كبضؼ ٝ ؾٞاحْ چيٚ اظ . زضیب١بي آظاز اؾت

ػ٘سٟ تطیٚ ا١ساف ضٝؾي٠ ١ؿتٜس، ٝٓي ایٚ اٗط ضا زض پطتٞ ٗؿأ٠ٓ تؿٔظ ثط آة ١بي ُطٕ 

اٝ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٗساكغ پطقٞض هسضت زضیبیي ٗي ٛٞیؿس ٠ً ض١جطي ضٝؾي٠ . ٗغطح ٌٛطز

اظ . ًكٞض ذٞز ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب ػظ٘ت ؾطظٗيٚ آٙ، زاضاي ؾٞاحْ ثؿيبض اٛسًي ٗي یبثس

ِٛبٟ اتٌيٚ، تالـ ثطاي زؾتطؾي ث٠ زضیب١بي آظاز ثيكتط ضیك٠ زض ػالین ٗهٔحت اٛسیكب٠ٛ 

 . ٝ ػيٜي زاضز

حتي یي ٗٞضخ ٝ ضٝظٛب٠ٗ ِٛبض پيف ثيٜي ًطز ٠ً اٛؼوبز پي٘بٙ زٝؾتي ایطاٙ ٝ قٞضٝي 

، تٞاكوي ضا ٠ً ٗؿٌٞ اظ زٝضاٙ تعاض ث٠ زٛجبٓف ثٞز، ثطاي آٙ ث٠ اضٗـبٙ ذٞا١س 1989زضؾبّ 

، 1374اتٌيٚ، ) یي زاالٙ اؾتطاتػیي ث٠ ؾٞي آة ١بي ُطٕ زض اهيبٛٞؼ ١ٜس اظ ضاٟ ایطاٙ: آٝضز

 .(162-163نم 

ٛٞیؿٜسٟ ٌٜٗط تٞر٠ ٝ ت٘بیْ ضٝؾي٠ ث٠ ؾ٘ت رٜٞة ٛيؿت ٝ زض ربي زیِطي ایٚ آجت٠  

. زض ٝاهغ ظٗبٗساضاٙ ضٝؾي٠ ثطاي ضؾيسٙ ث٠ ثٜبزض آة ١بي ُطٕ ث٠ ایطاٙ تٞر٠ زاقتٜس»: ٗي ٛٞیؿس
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قٞا١س ثؿيبضي ٝرٞز زاضز ٠ً ٠٘١ ض١جطاٙ ضٝؾي٠ ٛؿجت ث٠ ایطاٙ زاضاي ت٘بیالت ربٟ عٔجب٠ٛ اي 

 "ثٞزٛس، اٗب ایٚ اٗط ثسیٚ ٗؼٜي ٛيؿت ٠ً ثتٞاٙ ١ط٠ُٛٞ اِٛيعٟ اي ضا ث٠ ایٚ ت٘بیالت ٛؿجت زاز

اظ ایٚ ضٝ، حتي ضٝؼ ١ب ٛيع ث٠ ا١٘يت ٛوف ػبْٗ غئٞپٔيتيي ١٘ؿبیِي  .(164ل ، 1374اتٌيٚ، )

 . تٞر٠ رسي زاقت٠ اٛسزٝ ًكٞض

ث٠ ١ط حبّ، ١٘ؿبیِي ایطاٙ ٝ ضٝؾي٠، چ٠ ثب ت٘بیالت ربٟ عٔجب٠ٛ ٝ چ٠ ؿيط آٙ، ١٘چٞٙ یي 

 هطاضزاز١بي اظ تح٘يْ. ق٘كيط زاًٗٞٔؽ ثط كطاظ ُطزٙ ایطاٙ، پيبٗس١بي ػيٜي ٢ٖٗ ٝ رسي زاقت

، زاؾتبٙ تزعی٠ 1921 هطاضزاز 6ُٔؿتبٙ ٝ تطًٜ٘چبي، تب ٗساذ٠ٔ زض اٗٞض زاذٔي ایطاٙ، ٗبزٟ 

پؽ اظ رَٜ ر٢بٛي زٕٝ ٝ حتي ح٠ٔ٘ ٗطظي ٗحسٝز زض اٝایْ اٛوالة اؾالٗي ضا ٗي تٞاٙ زض 

آجت٠ ٗٞاضزي چٞٙ ٗساذ٠ٔ ٝ یب ح٘بیت اظ تزعی٠ عٔجي حتي اظ . ٛتيز٠ ایٚ ١٘ؿبیِي زاٛؿت

اٗب ٗز٘ٞػ٠ ایٚ ٗؿبیْ ٝ ١٘ؿبیِي . ؾٞي هسضت ١بي ثعضٍ ؿيط ١٘ؿبی٠ ٛيع زٛجبّ قسٟ اؾت

 قٞضٝي اربظٟ یبكت٠ ثٞز 1921 هطاضزاز 6عجن ٗبزٟ . ثب ضٝؾي٠، تطؼ ثيكتطي ضا زاٗٚ ظزٟ ثٞز

٠ً ١طُبٟ احؿبؼ ًٜس اٜٗيتف اظؾٞي ایطاٙ زض ٗؼطو ت٢سیس هطاض ُطكت٠ اؾت، ٛيط١ٝبي ذٞز 

.  ضا ٝاضز ًكٞض ًٜس

ٕ ١بي تٞؾؼ٠    زض ٗٞضز ٝضؼيت ًٜٞٛي ضٝؾي٠، ثطذي ػويسٟ زاضٛس ٠ً قبیس زیِط آعا

اُط ضٝؾي٠ زض حبّ حبضط ث٠ ٗطظ١بي ضٝؾي٠  . عٔجي ؾٜتي ضٝؾي٠ زض حبّ اظ ٗيبٙ ضكتٚ ثبقٜس

هطٙ ١لس١ٖ ػوت ٛكيٜي ٗي ًٜس، ث٠ ایٚ زٓيْ اؾت ٠ً ٗؿئ٠ٔ ًالؾيي ٜٗبعن حبیْ ؾٜتي 

 ضٝؾي٠، اُط ایٚ "ٛوغ٠ آؾيت پصیط". (209، ل 1373كٞٓط، )زیِط تـييط پيسا ًطزٟ اؾت

انغالح ١ٜٞظ ١ٖ یي ٗل٢ٕٞ غئٞپٔتيي ٗؼتجط ثبقس، تب اٛساظٟ اي ثبیس اظ عطین ٜٗبؾجبتي ٠ً ثب 

 آشضثبیزبٙ ٝ ًكٞض١بي ٗؿٔ٘بٙ آؾيبي ٗطًعي ثطهطاض ٗي ًٜس، ٗبٜٛسًكٞض١بي رٜٞثي ذٞز 

.  حلبظت قٞز

اظ ایٚ ضٝ، ثي ر٢ت ٛجٞز ٠ً ایطاٙ، كطٝپبقي اتحبز  قٞضٝي ٝ رُٔٞيطي اظ تٞٓس زٝثبضٟ 

ایٚ ذٞاؾت٠ اظ آثكرٞض تزطثيبت تبضیري . اٗپطاتٞضي رسیس ضٝؾي٠ ضا ث٠ ؾٞز ذٞز زاٛؿت٠ اؾت

ث٠ تؼجيط .  ٝ ٛيع تٞؾؼ٠ عٔجي قٞضٝي ٗي آیس1722تٔد ایطاٙ زض ظٗي٠ٜ تٞؾؼ٠ عٔجي تعاض١ب اظ 

زضؾغح ایسئٞٓٞغیي، .  ث٠ ٛلغ ایطاٙ ثٞزرٜج٠ ١بازٗٞٛس ١طظیَ، كطٝپبقي قٞضٝي اظ ثؿيبضي 

ذسق٠ ٛبپصیط ٛجٞزٟ ٝ حتي ثعضُتطیٚ هسضت ١ب آؾيت پصیط ایٚ ٝاهؼ٠ ٛكبٙ زاز ٠ً ٛظٖ ٗٞرٞز 

ٚ تطي ػوت ضاٛسٟ قسٟ اظ ٛظط اٜٗيتي ٛيع ت٢سیس اضتف. ١ؿتٜس  قٞضٝي ث٠ كبن٠ٔ زٝضتط ٝ ٗغ٘ئ
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اؾت ٝ یي ػسٕ توبضٙ ثيٚ ٝؾؼت ؾطظٗيٜي ایطاٙ ٝ ١٘ؿبیِبٙ ق٘بٓي اـ ثبض زیِط ظ٢ٞض 

 .یبكت

ٚ آ٘ٔٔي ثطاي ً٘ي ایٚ ٝضؼي اؾت ٠ً ث٠   تحٞالت زاذٔي اتحبز قٞضٝي ٝ ٗؿبئْ ثي

ربي اثطهسضت قٞضٝي ضا ٗز٘ٞػ٠ اي اظ ًكٞض١بي . ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ كطا١ٖ آٗسٟ اؾت

ًٞچي ُطكت٠ اٛس ٠ً ٗيبٙ ایطاٙ ٝ ثعضُتطیٚ زق٘ٚ آٙ زض عّٞ زٝ هطٙ اذيط ث٠ ٛٞػي حبیْ 

 .( (Herzig, 2004, p. 34قسٟ اٛس

ثط ایٚ اؾبؼ، ٗي ثيٜيٖ ٠ً اظ هطاضزاز١بي ُٔؿتبٙ ٝ تطًٜ٘چبي ٠ً ث٠ رسا قسٙ ٜٗغو٠ هلوبظ 

اظ ایطاٙ ٜٗزط قس تب تحت آح٘بی٠ قسٙ ٛظبٕ پبزقب١ي هبربض ٝ هطاضزاز١بي توؿيٖ ایطاٙ زض 

ّ ١بي   ٝ ؾپؽ اقـبّ ًكٞض ث٠ ٝؾي٠ٔ اضتف قٞضٝي ٝ ػسٕ ذطٝد آ٢ٛب ٝ 1915 ٝ 1907ؾب

ّ ١بي   ١زطي ق٘ؿي، 1325 تب 1320ح٘بیتكبٙ اظ تزعی٠ آشضثبیزبٙ ٝ ًطزؾتبٙ زض كبن٠ٔ ؾب

زٝضٟ اي اظ ؾيبؾت ٗجتٜي ثط رَٜ، اقـبّ، ٗساذ٠ٔ ٝ ت٢سیس ثط ضٝاثظ ضٝؾي٠ ٝ ایطاٙ حبًٖ ثٞزٟ 

 حطًت١٘يٚ تزعی٠ تٔد ١٘ؿبیِي ذغطٛبى ٠ً غئٞپٔيتيي ثط ایطاٙ تح٘يْ ًطزٟ ثٞز، زض . اؾت

 ٗبٛسٙ زازٙ زٝٓت ایطاٙ ث٠ ؾٞي ٝاثؿتِي ١ط چ٠ ثيكتط ث٠ اِٛٔيؽ ٝ ؾپؽ آٗطیٌب ثطاي زض اٗبٙ

.   ًكٞض ٝ حٌٞٗت تأحيطي كطاٝاٙ زاقت

اظ ِٛبٟ ٗحي آسیٚ ٗهجبحي ٛيع، ایطاٙ كطٝپبقي قٞضٝي ضا ثب تطًيجي اظ احؿبؾبت ٝ قٞض 

ٝ ١يزبٙ پصیطكت ٝ ایٚ كطٝپبقي ثبػج قس ایطاٙ ضا زض ٗوبث٠ٔ ثب ت٢سیس١بي ٝ ٛيع اهتساضُطایي 

ثطاي ٗست ثيف اظ یي هطٙ، زض اضظیبثي غئٞپٔيتيي ایطاٙ، قٞضٝي . ٗٞرٞز هسضت ثطرؿت٠ ًٜس

زض ٗوبثْ ٗطظ١بي عٞالٛي آٙ ٝظ٠ٛ هبثْ تٞر٢ي ثٞز ٝ زض آٙ ظٗبٙ، یؼٜي هجْ اظ كطٝپبقي، ایطاٙ 

هسضت ١بي ثعضٍ . ث٠ زٝٓتي حبیْ ثيٚ هسضت ١بي ؿطثي ٝ ٢ِٛجبٙ رٜٞة ضٝؾي٠ تجسیْ قسٟ ثٞز

اظ ٛظط غئٞپٔيتيي ٝ ٜٗبكغ اهتهبزي ذٞز، ٝ ت٘بٗيت اضضي ایطاٙ ٠ً زاضاي ٝؾؼت ظیبز ثٞز ث٠ 

 1357ثب اٛوالة ایطاٙ زضؾبّ . زضى ًبٗٔي اظ ایٚ ٗٞهؼيت یؼٜي حبیْ ثٞزٙ ایطاٙ ٝاثؿت٠ ثٞزٛس

ٝ ثؼس اظ آقٌبض قسٙ زقٜ٘ي ثيٚ ایطاٙ ٝ آٗطیٌب، ٗل٢ٕٞ غئٞپٔيتيي ایطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ  (1979)

 .ٜٗغو٠ حبیْ زچبض تـييطاتي قس

 ؾيبؾت ذبضري ایطاٙ ُطایف ث٠ ضسیت ثب ؿطة زاقت ٝ ٠ٛ ربٛجساضي اظ قٞضٝي ٝ 

ثؼس اظ كطٝپبقي قٞضٝي تطؼ اظ ٛظبٕ تي هغجي ر٢بٙ ث٠ ض١جطي آٗطیٌب زٓيْ ٢ٗ٘ي ثطاي 
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ٚ ُٞي ٛي٠٘ ضؾ٘ي ٝظاضت ذبضر٠ . احتيبط ایطاٙ ثٞز زض ؾط ٗوب٠ٓ انٔي ت٢طاٙ ٛيٞظ، ؾر

ٚ تط ٗي زاٛؿت اٗب ثؼس اظ  .(Mesbahi, 2002, pp. 111-112) ایطاٙ، ض١جطي قٞضٝي ضا ٗغ٘ئ

ٚ آْ٘ٔ آؾيت پصیط قس ٝ ث٠ ١٘يٚ  كطٝپبقي، ایطاٙ ث٠ ذبعط تؿٔظ آٗطیٌب زض ٜٗغو٠ ٝ ٛظبٕ ثي

اي آؾيبي ٗطًعي ٝ هلوبظ زض  تط ثب ضٝؾي٠ ضا زض ٗؿبئْ ٜٗغو٠ ذبعط ثٞز ٠ً ایطاٙ ضٝاثظ ٛعزیي

 . پيف ُطكت
 

  ِ ًتیج
 ٠ً ضٝؾي٠ ث٠ ٗطظ١بي هطٙ 1991ؾبّ  ثب تٞر٠ ث٠ ٗغبٓجي ٠ً اضای٠ قس ٗي تٞاٙ زضیبكت اظ

 ثبظُكت، ٝضؼيت غئٞپٔيتيٌي رسیسي ث٠ ٝرٞز آٗس ٝ زٝ ًكٞض ١ٌ٘بضي ١بي ٛٞیٜي ضا ١ٕزسٟ

ٖ تطیٚ ٛ٘ٞز ایٚ . آؿبظ ًطزٛس ٠ً ٗتلبٝت اظ ُصقت٠ ٝ ثسٝض اظ ِٛطاٛي ٝ ؾٞءظٚ اؾت ٢ٗ

ٝضؼيت رسیس، هطاضزاز ٗطثٞط ث٠ احساث ٛيطُٝبٟ ١ؿت٠ اي ثٞق٢ط زض ًٜبضٟ ١بي ذٔيذ كبضؼ 

زض حبٓي ٠ً چٜيٚ ٝضؼيتي زض ُصقت٠ . اؾت ٠ً ًبضقٜبؾبٙ ضٝؼ زض ایٚ ٜٗغو٠ حضٞض یبكت٠ اٛس

ٙ پصیط ٛجٞز ٝ ایطاٛي ١ب ١٘ٞاضٟ ث٠ حضٞض ضٝؼ ١ب زض ٜٗبعن  اظ ٛظط ضٝاٛكٜبؾي ٝ ؾيبؾي اٌٗب

 . رٜٞثي ًكٞض حؿبؼ ثٞزٛس

ح٘بیت اظ ٛيط١ٝبي ائتالف ) اظ ایٚ ضٝ، زض ؾبی٠ زٝض قسٙ ٗطظ١بي ضٝؾي٠، عبٓجبٙ

اٗطٝظٟ حجبت زض هلوبظ، ضغیٖ حوٞهي ٗٞضز هجّٞ . ثؿيبض ٗٞحط ثٞزٟ اؾت (ق٘بّ اكـبٛؿتبٙ

ًكٞض١بي ؾبحٔي زض زضیبي ذعض، ٝ تٞؾؼ٠ ٝ اٜٗيت زض آؾيبي ٗطًعي، ٜٗلؼت ٗكتطًي 

 پي٘بٙاؾت ٠ً ضایعٛي ١ب ٝ ُلت١ِٞبي زٝ ًكٞض ٝ ؾبیط عطف ١ب زض ٢ٛبز١بیي چٞٙ ؾبظٗبٙ 

ٞ ١بي ٗكتطى زض ٗٞضز آ٢ٛب ٝ ثطاي تحون ١ٌ٘بضي ثيكتط رطیبٙ (SCO)قب٢ِٛبي  ٝ ً٘يؿي

.  زاضز

ٚ آ٘ٔٔي تي هغجي، ١ػٗٞٛي آٗطیٌب ٝ  ٚ آ٘ٔٔي ٛيع زٝ ًكٞض ٛؿجت ث٠ ٛظبٕ ثي زض ؾغح ثي

ٚ آ٘ٔٔي ِٛطاٙ ثٞزٟ ٝ ذٞاؾتبض یي ٛظبٕ  ١بياهسإ  یٌزبٛج٠ ٝ ذبضد اظ چبضچٞة ٢ٛبز١بي ثي

ٚ آ٘ٔٔي ٝ  ٚ آ٘ٔٔي چٜسهغجي ٝ زض چبضچٞة ٗوطضات ٜٗكٞض ْٗٔ ٗتحس ٝ هٞاػس حوٞم ثي ثي

زض ایٚ ضاؾتب، ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ اظ ُؿتطـ پي٘بٙ ٛظبٗي . احتطإ ث٠ حبً٘يت ٗٔي ًكٞض١ب ١ؿتٜس

ٛبتٞ ث٠ ظیبٙ اٜٗيت زیِط ٜٗبعن ٝ ًكٞض١ب ٝ اؾتوطاض ؾبٗب٠ٛ ١بي زكبع ٗٞقٌي ٠ً ثيكتط اظ پيف، 

.  ر٢بٙ ضا اٜٗيتي ٝ ٛظبٗي ٗي ًٜس، اثطاظ ِٛطاٛي ٗي ًٜٜس
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 تب 1804یؼٜي )زض زٝضٟ اي ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ زٝضٟ ضٝاثظ ؿيطعجيؼي ٝ ؿيطٗتؼبزّ اظ آٙ یبز قس

،  ش١ٜيت، ِٛطـ ٝ كط١َٜ رسیسي زض ایطاٙ قٌْ ُطكت٠ ثٞز ٠ً ٗحهّٞ آٙ زض هبٓت (1991

آحبضي ٠ً زض ظٗي٠ٜ ضٝؾي٠ . اٛسیك٠ ١ب، آحبض ٝ ضكتبض١ب، كضبیي ضٝؼ ؾتيعا٠ٛ ضا تساػي ٗي ًطز

ٛرؿت ر٢بزی٠ ١ب ٠ً ضٝؼ ١ب ضا . قٜبؾي زض ایطاٙ ٜٗتكط قسٟ ضا ٗي تٞاٙ زض چ٢بض زؾت٠ هطاض زاز

ٕ ١بي . ًبكط زاٛؿت٠ ٝ ثط رَٜ ثب آ٢ٛب تأًيس ٗي ًطزٛس زٕٝ، ؾلطٛب٠ٗ ١ب ٠ً ثيكتط اظؾٞي ٗوب

 . حٌٞٗتي ثٞزٟ ٝ تالـ ًطزٟ اٛس ٠ً چ٢طٟ اي ٜٗلي اظ ضٝؾي٠ اضای٠ ًٜٜس

ؾپؽ ًتبة ١بي ؾيبؾي ٝ ایسئٞٓٞغیي ٠ً ضٝؾي٠ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٢ٗس ً٘ٞٛيؿٖ ٝ زق٘ٚ حجبت 

ٙ ١بي ؿطثي ٠ً . ٝ آضاٗف ٝ اػتوبزات ٗطزٕ ٛكبٙ زازٟ اٛس ٝ ؾطاٛزبٕ ًتبة ١بي تطر٠٘ اظ ظثب

.  ضا زض ایطاٙ تطٝیذ ًطزٟ اٛس (آٗطیٌب ٝ اضٝپب)ِٛطـ ضٝؼ ؾتيع ٗٞرٞز زضؿطة 

ایطاٙ اٗب زض زٝ ز٠١ اذيط، اكعایف زٝضٟ ١بي آٗٞظقي ظثبٙ ٝ ازثيبت ضٝؾي زض زاٛكِبٟ ١بي 

 ٗطًع ٗغبٓؼبت آؾيبي ٗطًعي ٝ ٗخُْؿتطـ چكِ٘يطي یبكت٠ اؾت ٝ ٗطاًع ٗغبٓؼبتي ٗتؼسزي 

 اٝضاؾيبي ٗطًعي زض زاٛكٌسٟ حوٞم ٝ ػٕٔٞ ثطٛب٠ٗهلوبظ ٝ ضٝؾي٠ زض ٝظاضت اٗٞض ذبضر٠، 

ؾيبؾي زاٛكِبٟ ت٢طاٙ، ٗطًع ٗغبٓؼبت ایطاؼ ٝ ُطٟٝ ٗغبٓؼبت ضٝؾي٠ زض زاٛكٌسٟ ٗغبٓؼبت 

ر٢بٙ زاٛكِبٟ ت٢طاٙ ٝ ٛيع ثطذي ٗطاًع ًٞچي تط ثطاي قٜبذت ٝاهؼي ضٝؾي٠ ٝ ك٢ٖ ضٝؾي٠ 

ایٚ ٗطاًع تالـ ًطزٟ اٛس تب ضٝؾي٠ ضا ثطاؾبؼ ٝاهؼيت ١بي . ث٠ عٞض ٗؿتويٖ آؿبظ ث٠ ًبض ًطزٟ اٛس

كط١ِٜي، ارت٘بػي ٝ ؾيبؾي آٙ ٝ زض اضتجبط ثب ٗطاًع ػٔ٘ي ًكٞض ضٝؾي٠ ث٠ زاٛكزٞیبٙ، 

زض عطف ضٝؾي ٛيع، تٞر٠ ث٠ ایطاٙ اكعایف یبكت٠ ٝ ١ٖ اًٜٞٙ زض  .ٗؿئٞالٙ ٝ ربٗؼ٠ ٗؼطكي ًٜٜس

.    زاٛكِبٟ ضٝؾي ضقت٠ ایطاٛكٜبؾي زایط اؾت15ثيف اظ 

 ٝ 1991ثب تٞر٠ ث٠ ٌٛبت ٗٞضز ثحج، زض ٝضؼيت رسیس غئٞپٔيتيٌي ایزبز قسٟ اظ ؾبّ 

زض پطتٞ تزطث٠ ١ٌ٘بضي ١بي ثيؿت ؾب٠ٓ ت٢طاٙ ٝ ٗؿٌٞ، ٗي تٞاٙ كضبیي ثطاي ػجٞض اظ زٝضٟ 

ثسثيٜي ١ب ٝ ش١ٜيت ١بي ٜٗلي كطا١ٖ آٝضز تب زٝ ًكٞض ثطاؾبؼ ٜٗبكغ ٗكتطى ثب یٌسیِط 

آجت٠، ١ٖ زض ت٢طاٙ ٝ ١ٖ زض ٗؿٌٞ ایٚ ِٛطاٛي ١ؿت ٠ً ث٢جٞز ضٝاثظ عطف . ١ٌ٘بضي ًٜٜس

زیِط ثب ؿطة ٗي تٞاٛس ضٝاثظ ٗٞرٞز ضا ثب ٗكٌْ ضٝثطٝ ًٜس ٝ ایٚ ٗٞضٞػي اؾت ٠ً زض 

 قٞضاي ؾيبؾت ذبضري ٝ زكبػي ضٝؾي٠ ٛيع ٗغطح قسٟ اؾت ٝ ٗزبّ "ٗؼب٠ٔٗ ثعضٍ"عطح 

  .زیِطي ثطاي ثحج ٗي عٔجس
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١٘چٜيٚ، ٛ٘ي تٞاٙ ٛبزیسٟ ُطكت ٠ً ١ٜٞظ زٝ ًكٞض زض ٗؿبیْ ٜٗغو٠ اي ٗبٜٛس ٗٞضٞع 

زضیبي ذعض ٗؿبیٔي ٢ٖٗ زاضٛس ٠ً حْ ٛكسٟ اؾت ٝ ٛيع زض ػطن٠ ٜٗغو٠ اي زض نٞضت ٛوف 

آكطیٜي رسي اظ ؾٞي ایطاٙ زض آؾيبي ٗطًعي ٝ هلوبظ ٌٗ٘ٚ اؾت ضٝاثظ ٗتلبٝتي ایزبز 

  .قٞز
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