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چکیذُ

سٚاثي دٚرب٘ج ٝایشاٖ ٚتشوی ٝثب پیشٚصی حضة ٓذاِت  ٚتٛػٔ ٝدس ا٘تخبثبت پبسِٕب٘ی دس
ػبَ  2003ثًٛ ٝس اػبػی تغییش یبفت" .سرت ًیت اسدٚغبٖ" ٘خؼت ٚصیش تشوی ، ٝدس
لبِت تّفیك ػیبػت ٍ٘ب ٜث ٝؿشق ٍ٘ ٚب ٜث ٝغشة ػٔی ٔی وٙذ ثب تٛر ٝثٙٔ ٝبفْ ّٔی
ثشای ثذػت آٚسدٖ ٔٙبًك تبص٘ ٜفٛر ٌٚؼتشؽ لذست التلبدی خٛد لذْ ثشداسد .دس ایٗ
ٔیبٖ ٍ٘ب ٜتشوی ٝث ٝایشاٖ ؿبُٔ ٔٙبفْ ٌؼتشد ٜالتلبدی  ٚثٟجٛد سٚاثي ػیبػی اػت .دس
ػٌح ٌٔٙم ٝای ٘یض ٕٞىبسی ایشاٖ  ٚتشویٔ ٝی تٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝثٟجٛد سٚاثي ایشاٖ ثب لذست ٞبی فشا
ٌٔٙم ٝای ؿٛد.
کلیذ ٍاصگبى 3حضة ٓذاِت  ٚتٛػٔٔ ، ٝؼئّ ٝوشدٞب ٙٔ ،بفْ ّٔی ،اػالْ ٌشایبٖ  ،احضاة ػیبػی

 .1دا٘ـیبس ٓ ٚوٞ ٛیئت ّٕٓی دا٘ـٍبٓ ٜالًٔ ٝجبًجبیی،دا٘ـىذ ٜحمٛق  ّْٛٓ ٚػیبػی،تٟشاٖ،ایشاٖ
Rjvmeil@yahoo.com
 . 2دا٘ؾ آٔٛخت ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ّٓ ْٛػیبػی دا٘ـٍبٓ ٜالًٔ ٝجبًجبیی،دا٘ـىذ ٜحمٛق  ّْٛٓ ٚػیبػی،تٟشاٖ،ایشاٖ
Salamati_80a@yahoo.com
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پیطیٌِ تبریخی 3
" ایشاٖ "  " ٚتشویٕٞ " ٝؼبیٍبٖ تبسیخی ٞؼتٙذ و ٝاص دیشثبص سٚاثٌی ثب فشاص  ٚفشٚد
پـت ػش ٟ٘بد ٜا٘ذ .دس ً َٛتبسیخ تالؽ ایٗ د ٚوـٛس دسٓشكٌٙٔ ٝمٝای ٘یض ایفبی ٘مؾ
حذاوخشی ثٛد ٜاػت و ٝػجت ثشٚص تاللی ٔٙبفْ ؿذ ٜاػت .اٌش سٚاثي د ٚوـٛس سا ثٝ
صٔبٖ ٓخٕب٘ی ثشٌشدا٘یٓ دٚسٜای اص تٙؾٞب سا ٔـبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝایٗ تٙؾ ٞب پغ اص
فشٚپبؿی ٓخٕب٘ی  ٚثُٟٛ ٝس سػیذٖ تشوی ،ٝث ٝحذالُ سػیذ ٜاػت .ثٚ ٝرٛد آٔذٖ تشویٝ
فلُ ٘ٛیٙی دس سٚاثي د ٚثبصیٍش ایزبد وشدُٟٛ .س " آتبتٛسن "  ٓٞ ٚصٔبٖ ث ٝلذست
سػیذٖ "سهبخبٖ" دس ایشاٖ ٘ ٚضدیىی ٔـشة فىشی ایٗ د ٚپبدؿب٘ ،ٜضدیىی سٚاثي دٚ
وـٛس سا سلٓ صدٍٙٞ .بٔی و ٝسهبخبٖ ًی ػفشی ث ٝتشوی ٝوٛؿیذ تب ایشاٖ سا دس ثؼیبسی
اص ٓشكٞٝب  ٓٞسً٘ تشوی ٝػبصد .ا٘ٔمبد پیٕبٖ "ػٔذآثبد" ٔیبٖ ایشاٖ ،تشوی ٚ ٝافغب٘ؼتبٖ
اص دیٍش ٔٛاسدی اػت و٘ ٝضدیىی د ٚوـٛس سا ث ٝتلٛیشٔی وـذ( .فالح صاد)68 :1384، ٜ
ًی دٚساٖ ر ًٙػشد ٘یض د ٚوـٛس دس ثّٛن غشة ث ٝایفبی ٘مؾ پشداختٙذ ٓ ٚوٛیت ٞش
د ٚوـٛس دس پیٕبٖ "ثغذاد" (" ٚ )1955ػٙت٘ )1959( "ٛضدیىیٞبی ػیبػی  ٚأٙیتی سا
ثش د ٚوـٛس ٔتشتت ػبخت اِجت ٝایٗ ٘ضدیىیٞب ثٔوبٌ ثّٓ ٝت ٚرٛد ثشخی ٔؼبئُ دچبس
٘بٔالیٕت ٞبیی ٘یض ٌشدیذ ٜاػت ( .لبػٕی )39 :1374،
ػبَ  ٚ1986ثب آٔذٖ " تٛسٌٛت اٚصاَ" ث ٝایشاٖ فلُ ٘ٛیٙی سا دس سٚاثي تشوی ٝالئیه ٚ
ایشاٖ ا٘مالثی ثٚ ٝرٛد آٚسد أب ثب سٚی وبس آٔذٖ ٔزذد احضاة الئیه ایٗ ساثٌ ٝثبص ثٝ
ػشدی ٌشائیذ .پیشٚصی حضة اػالٌْشای "ٓذاِت  ٚتٛػٔ" ٝث ٝسٞجشی سرت ًیت
اسدٚغبٖ دس ػبَ  2002فوب سا ثشای ثٟجٛد سٚاثي د ٚوـٛس ٟٔیب وشد .اص طٚئٗ  2002تب
طا٘ٛی 2012 ٝؿؾ ٔاللبت تٛػي سٚػبی رٕٟٛس یب سٚػبی پبسِٕبٖ ایشاٖ ث ٝتشویٚ ٝ
ػٔ ٝاللبت تٛػي ٘خؼت ٚصیش یب سٚػبی رٕٟٛس تشوی ٝث ٝایشاٖ كٛست ٌشفت ٝاػت
(ٔشوض تحمیمبت ساٞجشدی دفبٓی )120-123 :1384،
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ػَاهل تبثیزگذار ثزرٍاثط دٍکطَر3
آ٘چ ٝػجت ٌشدیذ ٜو ٝثبس دیٍشتشوی ٝسٚیىشد ػیبػت خبسری خٛد سا تغییش دٞذ ٍ٘ ٚبٜ
ث ٝؿشق سا  ٓٞصٔبٖ ثب اػتشاتظی پیٛػتٗ ث ٝغشة پیؾ ثجشد ٔیتٛاٖ دس ٓذْ پزیشؽ
تشنٞب تٛػي اتحبدی ٝاسٚپب دا٘ؼتٕٓ .ذ ٜایٗ ٔٛاهْ سا ٔیتٛاٖ دس دِٛٔ ٚفٛٔ ٝسد
ثشسػی لشاس دادٓ .ذْ تزب٘غ " فشٍٙٞی" ٛٞ " ٚیتی " تشوی ٝثب وـٛسٞبی اسٚپبیی ،اِٚیٗ
ٓبُٔ دس سا ٜپیٛػتٗ تشنٞب ث ٝاتحبدی ٝاسٚپبػت .اسٚپبییبٖ  ٓٞچٙبٖ اص پزیشؽ یه
وـٛس ٔؼّٕبٖ ؤ ٝؼتٔذ ثشٚص ٌشایؾٞبی اػالْ ٌشایبٖ اػت أتٙبّ ٔیٚسص٘ذ .دٔٚیٗ
ٓبُٔ ػبختبس ٔتفبٚت " ػیبػی" تشوی ٚ ٝوـٛسٞبی اسٚپبیی اػت و ٝاص دیش ثبص كفت
دٔٛوشاػی سا ثب خٛد ٕٞشا ٜداس٘ذ .ایٗ أش ػجت ٔیؿٛد و ٝپزیشؽ سطیٓ التذاسٌشای
تشوی ٝثب ٌشایؾٞبی دِٚت ػبالسا٘ ٝدس اتحبدی ٝاسٚپب ربیٍبٞی ٘ذاؿت ٝثبؿذٓ .ال ٜٚثش ایٗ
ٔیتٛاٖ ث٘ ٝمن فبحؾ حمٛق ثـش دس صٔی ٝٙاوشاد اؿبس ٜوشد و ٝثبسٞب ٔٛسد آتشام
ٔزبْٔ رٟب٘ی  ٚاتحبدی ٝاسٚپب ؿذ ٜاػت .ث ٝد٘ ٚىت ٝثبال ٔیتٛاٖ حزٓ ثؼیبس ثبالی ٘یشٚی
وبس دس تشوی ٝسا ٘یض اهبف ٝوشد و ٝخٛد ٔیتٛا٘ذ ثٔ ٝخبث ٝیه تٟذیذ ثشای اتحبدی ٝاسٚپب
تّمی ؿٛد .ایٗ ٔٛاسد ػجت ؿذ ٜو ٝتشوی ٝثبس دیٍش ٍ٘ب ٜث ٝؿشق  ٚثٟجٛد ساثٌ ٝثب رٟبٖ
اػالْ سا دس دػتٛس وبس خٛد لشاس دٞذ .دس صیش ِٔٛفٞٝبی التلبدی ،ػیبػیٌٙٔ ،مٝای ٚ
أٙیتی دس سٚاثي د ٚوـٛس ثشسػی ٔیؿٛد .آ٘چ ٝو ٝدس سٚاثي التلبدی د ٚوـٛس ٔـخق
اػت٘ ،مؾ ٕٓذ ٜا٘شطی ٔیثبؿذ و ٝدس ٚالْ د ٚوـٛس سٚاثي التلبدی خٛد سا ثش ٔجبدالت
٘فت ٌ ٚبص پبیٌٝزاسی وشدٜا٘ذ چشا و ٝتشوی ٝدسٚاص ٜاسٚپب ٔحؼٛة ٔیؿٛد ٘ ٚیبص سٚص
افض ٖٚاسٚپب ث ٝا٘شطی أشی اػت و ٝػجت ٔیؿٛد ٘مؾ پشسً٘تشی سا ایفب
ٕ٘بیذٕٞ(.بٖ) 126،
ٕٓذٜتشیٗ ٔؼبِ ٝأٙیتی ٔیبٖ د ٚوـٛس سا ٔیتٛاٖ دس فٔبِیتٞبی " پظان " ٔٛسد
ٔالحِ ٝلشاس داد و ٝد ٚوـٛس دس ایٗ ٔؼبِ ٝثب ٕٞ ٓٞىبسیٞبیی سا ٘یض ا٘زبْ دادٜا٘ذ .دس
ٚالْ ٓذْ داؿتٗ پبیٍبٔ ٜـخق اپٛصیؼی ٖٛد ٚوـٛس دس خبن دیٍشی ػجت استمبی
ٕٞىبسیٞبی أٙیتی د ٚوـٛس ؿذ ٜاػت ٓٞ .چٙیٗ اتفبق ِ٘ش د ٚوـٛس دس ٔؼبِ ٝاوشاد
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(ٕٞشا ٜثب ػٛسی )ٝسا ٘یض ٔیتٛاٖ دس ایٗ چبسچٛة ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد .دس ثٔذ ػیبػی ٚ
ٕٞىبسیٞبی ٌٔٙمٝای تشوی ٝدس چبسچٛة سٚاثي رذیذ لذست ػٔی وشد ٜو ٝثبس دیٍش ساٜ
ؿشق سا دس پیؾ ٌیشد .اتخبر ٔٛاهْ هذاػشائیّی (ٔب٘ٙذ آتشام ث ٝؿیٕ ٖٛپشص دس
داٚٚع یب ٔحىٔٛیت وـتبس ٔؼّٕب٘بٖ دس غض )ٜثشای ثبصٌـت ٚر ٟٝتشوی ٝدس رٟبٖ
اػالْ  ٓٞ ٚچٙیٗ تالؽ ثشای ایفبی ٘مؾ ٔیب٘زی ٌشی اص رّٕ ٝایٗ ٔؼبئُ اػت .تشویٝ
دس ػبَٞبی اخیش ػٔی وشد ٜتب ٔیبٖ اػشائیُ  ٚػٛسی٘ ٝمؾ ٔیب٘زی سا ایفب وٙذ  ٚاص ایٗ
ًشیك ٔٙضِت خٛد سا استمب دٞذٞ.ش چٙذ و ٝدس ٔمبًٔی ایٗ وبسٞب سا ا٘زبْ داد ٜاػت أب
ایٗ س٘ٚذ دس رشیب٘بت اخیش تٙؾ ٞبی داخّی ػٛسی ٝتغییش یبفت ٝاػت  ٚتشوی ٝث ٝحٕبیت
اصٌشٞ ٜٚبی تشٚسیؼتی دس ػٛسی ٝپشداخت ٝاػت ٓ.ال ٜٚثش ایٗ تشوی ٝتالؽ وشد تب دس
رشیبٖ لٌْ ٌبص سٚػی ٝث ٝاسٚپب ٘مؾ ٔٙبػجی سا ایفب ٕ٘بیذ  ٚتالؽ وشد تب اص ایشاٖ ثٟشٜ
ثجشد ٓٞ .چٙیٗ تشوی ٝدس رشیبٖ دػتٍیشی ّٔٛا٘بٖ اٍّ٘یؼی وٛؿیذ تب ثب ٔیب٘زیٌشی
(اِجت ٝدیشٍٙٞبْ)  ٓٞاتحبدی ٝاسٚپب سا خـٛٙد وٙذ ٘ ٓٞ ٚمؾ خٛد دس ساثٌ ٝثب ایشاٖ سا پش
سً٘ ٕ٘بیذٓ .ال ٜٚثش ایٗ تشوی ٝسٚاثي ػشد خٛد ثب اسٔٙؼتبٖ سا ثبصػبصی وشد ٜاػت ٚ
تالؽ داسد تب ٌزؿت ٝسا ث ٝتبسیخ ثؼپبسد .ایٙه ایٗ وـٛس دس تبصٜتشیٗ الذاْ خٛد وٛؿیذٜ
تب دس رشیبٖ ٔؼبِ ٝا٘شطی ٞؼتٝای ایشاٖ ٘مؾ ٔیب٘زی سا ثبصی ٕ٘بیذ ٔ ٚیضاٖ اٚسا٘یْٛ
غٙیػبصی ؿذ ٜایشاٖ سا تحٛیُ ٌیشد .دس پبیبٖ ثبیذ ٌفت تشویٔ ٝیتٛا٘ذ پُ استجبًی
ایشاٖ ثب رٟبٖ غشة ثبؿذ  ٚدس سٚاثي دیپّٕبتیه  ٓٞكذا ثب ایشاٖ ثبؿذ .ایٗ أش صٔب٘ی
كٛست ٔیپزیشد و ٝایشاٖ ثتٛا٘ذ اص ایٗ وـٛس ثٝدسػتی دس ٔٙبػجبت ثیٗإِّّی ثٟش ٜثجشد.
خبك ٝآٖ و ٝدِٚت اسدٚغبٖ داسای ٌشایؾٞبی اػالٔی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ دس اتخبر ٔٛاهْ ثب ایشاٖ
 ٓٞػ ٛثبؿذ(.اصغٙذی )34 :1384،
الف 3رٍاثط دٍ جبًجِ تزکیِ ٍایزاى دٍراى حبکویت حشة ػذالت ٍتَسؼِ
ثب سٚی وبسآٔذٖ خبتٕی ٚایزبد فوبی ثیٗ إِّّی ٌٙٔٚم ٝای ث٘ ٝفْ ایشاٖ  ،سٚاثي دِٚت ٞبی
ایشاٖ  ٚتشوی ٝسٚثٌ ٝؼتشؽ ٟ٘بد  ٚدس ػبَ  1384سٚاثي دًٚشف ثِ ٝحبٍ ػیبػی اص
حجبت ثیـتشی ثشخٛسداسؿذ .ایٗ أش ّٔٔٛٓ َٛأُ صیشاػت:
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 ّوکبری اقتصبدی ٍسیبسی درقبلت ّوکبری اقتصبدی (اکَ)3ایٗ دٚوـٛس ٕٞشا ٜپبوؼتبٖ اص ثٙیبٍ٘زاساٖ ایٗ ػبصٔبٖ ثٛد ٜا٘ذ ٕٞ ٚىبسی ٞبیی دس لبِت
ایٗ ػبصٔبٖ  ،ثٚ ٝیظ ٜپغ اصػمٛى ؿٛسٚی داؿت ٝا٘ذٞ .شچٙذ تشویٍ٘ ٝب ٜاسٚپبیی داسد  ٚخٛاػتبس
ٓوٛیت دساتحبدی ٝاسٚپب ٔی ثبؿذ أب ٔـبسوت فٔبَ ایٗ وـٛس دس ػبصٔبٖ او ٛثٚ ٝیظ ٜپغ اص
پیٛػتٗ وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفت ٝؿٛسٚی ػبثك ث ٝایٗ ػبصٔبٖ ٘ ،ـبٖ اص ٓضْ ایٗ
وـٛس دس تمٛیت ایٗ ػبصٔبٖ داسد  ٓٞچٙیٗ دسٕٞىبسی ٞبی أٙیتی  ٚػیبػی دٚرب٘ج ٝ؛
دٚوـٛس ایشاٖ ٚتشوی ٝاص اٚاخش د 90 ٝٞتب و ٖٛٙداسای ٔٛافمت ٘بٔ ٝأٙیتی ٔ ٚحبفِت اص
ٔشصٞب ٞؼتٙذ  ٚتبو ٖٛٙوٕیؼیٞ ٖٛبی ٔـتشن أٙیتی د ٚوـٛس چٙذیٗ رّؼ ٝثشٌضاس وشد ٜا٘ذ .
ٕٓذ ٜتشیٗ حٛصٞ ٜبی ٕٞىبسی دً ٚشف دس ایٗ صٔیٔ ، ٝٙؼبئُ ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس ،تشٚسیؼٓ ٚ
لبچبق وبال ٔی ثبؿذ.
ٔؼئّ " ٝوشدٞب " یىی اصثضسٌتشیٗ ٔـىالت داخّی تشوی ٝاػت  ٚثشٚص پی دسپی دسٌیشی ٞبی
خ٘ٛیٗ ٘یشٞٚبی دِٚتی ثب آوبی حضة وبسٌشاٖ وشد دس ٔٙبًك ؿشق ٚرٛٙة ؿشق ایٗ
وـٛس  ٓٞچٙبٖ دس ایٗ وـٛس حُ ٘ـذ ٜاػت ٔ .ؼئّ ٝوشدٞب اص رٙجٌٙٔ ٝم ٝای ،
تأحیشات صیبدی ثشوـٛسٞبی ٌٔٙم ٝثٚ ٝیظ ٜدس ایشاٖ  ،ػٛسیٓ ٚ ٝشاق داسد  ٚاص ایٗ س ٚثشای
سفْ ایٗ ٔؼئّٕٞ ٝىبسٞبثی ٔـتشن ایٗ وـٛسٞب سا ٘یض ٔی ًّجذٕٞ .ىبسی ٕٞ ٚبٍٙٞی
دس لجبَ ثحشاٖ ٞبی ثیٗ إِّّی ؛ اصرّٕ ٝثحشاٖ ثٛػٙی ٞ ٚشصٌٛیٗ ،افغب٘ؼتبٖ  ٚثحشاٖ
لش ٜثبٕ ٚچچٗ ٘یض ٔیبٖ د ٚوـٛس ٚرٛد داؿت ٝاػت  .كبدسات ٌبص ایشاٖ ث ٝتشوی ٝو ٝاص
ػبَ ٔ 2003یالدی آغبص ؿذ ٜاػت  ٚایٗ ٔؼئّ ٝث ٝد٘جبَ تمبهبی داخّی تشوی ٝث ٝایٗ
ػٛخت ٔی ثبؿذ.
ثًٛ ٝسوّی ٕٟٔتشیٗ كبدسات ایشاٖ ث ٝتشوی ٝسا ٘فتٌ،بص ٚوبالٞبی پتشٚؿیٕی تـىیُ ٔی دٞذ.
ٔ ٟٓتشیٗ وبالٞبی كبدساتی تشوی ٝث ٝایشاٖ ٙٔ ،ؼٛربت ِٛ ٚاصْ آسایـی (ثٔوبً ث ٝكٛست لبچبق )
ٔی ثبؿذ(.اًٟشی )34 :1382 ،

«»00

بررسی عملکرد حزب عدالت و توسعه بر روابط دو جانبه و منطقه ای در ترکیه و ایران ()2112-2102

 رٍاثط سیبسی ایزاى ٍتزکیِ : -1دیذاراحوذ ًجذت سشر اس ایزاى  3اص صٔبٖ سٚی وبسآٔذٖ "ػضس" تحوٛالت اػبػوی
دسثٌٔذ داخّی  ٚػیبػت خبسری ایٗ وـٛس ثٚ ٝرٛد آٔذ .ایٗ وـٛسدسٓیٗ حفَ سٚاثي ثب
غشة ثٚ ٝیظ ٜآٔشیىب  ٚتالؽ ثشای پیٛػتٗ ث ٝاتحبدی ٝاسٚپب ثب اتخبر ػیبػت "سٚیىوشد ثوٝ
ٌٔٙم "ٝوٛؿؾ فضایٙذ ٜایی سا ثشای ٘ضدیىی ثو ٝوـوٛسٞبی ٌٔٙمو ٝاص رّٕو " ٝایوشاٖ"
آغبصوشد ٜاػت.تشوی ٝدسدٚس ٜرذیذ ٕٞىبسی ثب وـٛسٞبی ٌٔٙم ٝو ٝثب تحوٛالت ػیبػوی
دسرٟبٖ ٌٙٔ ٚم ٓٞ ٝصٔبٖ ثٛد ،ربیٍب ٚ ٜإٞیوت خبكوی سا ثوٌ ٝؼوتشؽ ٔٙبػوجبت ثوب
ٕٞؼبی ٝثضسي خٛد ایشاٖ داد ٜاػت .اثشاص تٕبیُ تشوی ٝث ٝتٛػٔ ٝسٚاثوي ثوب ایوشاٖ ٞ ٚوٓ
صٔب٘ی آٖ ثب ارشای ػیبػت ٞبی تٙؾ صدایی دِٚت "ػیذ ٔحٕذ خبتٕی" ٚتأویذ ایشاٖ ثش
ٌؼتشؽ ٕٞىبسی ٞبی د ٚرب٘ج ٝثٚ ٝیظ ٜثب وـٛسٞبی ٌٔٙمٕٞ ٚ ٝؼبی ٝثوب حفوَ ٔٙوبفْ
یىذیٍش ،س٘ٚذ ٔٙبػجبت تبسیخی دٚوـٛس سا پغ اص ٓجوٛس اص یوه دٚس ٜپوشتالًٓ ٚاسد ٔشحّو ٝرذیوذ
ٕ٘ٛد .دس دٚس ٜرذیذ ثب ٔشتفْ ؿوذٖ ثشخوی ٔؼوبیُ  ٚػو ٛتفبٕٞوبتی دس صٔیٙوٞ ٝوبی أٙیتوی ،
ػیبػی ٚاسد  ٚسٞجشاٖ دٚوـٛس ،سٚاثي د ٚرب٘ج ٝخوٛد سا دس صٔیٙو ٝالتلوبدی ٚتزوبسی ،
چـٓ ا٘ذاص سٚؿٙی سا فشاسٚی ٕٞىبسی ٞبی دٚوـٛسٌـٛد .ثٟش ٜثوشداسی اص ًوشح ا٘تموبَ
ٌبص ایشاٖ ث ٝتشوی، ٝسا ٜا٘ذاصی لٌبس اػتب٘ج -َٛتٟشاٖ ٚتجشیض  ٓٞٚچٙیٗ افوضایؾ ٔتمبثوُ
ػفش ٔمبْ ٞبی التلبدی ٚأٙیتی ٚػیبػی ،تـىیُ ارالع وٕیؼویٞ ٖٛوبی ٕٞىوبسی ٞوبی
التلبدی ٚأٙیتی دسػٌح ٚصیشاٖ دستٟشاٖ ٚآ٘ىبسا،تحشن دس ثخؾ ٞبی خلٛكی د ٚوـٛس ثوشای
ا٘زبْ ٔجبدالت تزبسی ٚػشٔبیٌ ٝوزاسی  ،سا ٜا٘وذاصی لٌوبس سیّوی اػوتب٘ج – َٛتٟوشاٖ –
تبؿىٙذ ٚتٛافك دسثؼیبسی صٔیٙوٞ ٝوبی دیٍشاصرّٕوٕٞ ٝىوبسی ٞوبی ٌٕشووی روبد ٜای ،سػوب٘ ٝای
ٚتزبست ٔشصی اصتحٛالت ٔ ٟٓدسٔٙبػجبت دٚوـوٛسدسدٚس ٜاخیشاػوتٞ(.فت٘ ٝبٔو ٝروبْ ،
)3 :1381
٘بُشاٖ ػیبػی ث ٝسا ٜا٘ذاختٗ ًشح ا٘تمبَ ٌبص ایشاٖ ث ٝتشوی ٝسا٘مٌٌٓ ٝفی دسٌؼوتشؽ
سٚاثي دٚوـٛس اسصیبثی وشدٔٔ ٚ ٜتمذ٘ذ ایٗ سخذاد أىب٘بت رذیذی ساپیؾ سٚی دٚوـٛس
لشاس دادٚ ٜصٔی ٝٙتٛػٔٞ ٝشچ ٝثیـتش ٔجبدالت تزبسی ٔیوبٖ دٚوـوٛس سا ثویؾ اص پویؾ
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فشا ٓٞآٚسد ٜاػت ٞ .شد ٚوـٛس اثٔبد ػیبػی  ٚساٞجشدی ایٗ ًشح سا حبئض إٞیت تٛكیف
وشد٘ٚ ٜمؾ آٖ سا دس تحىیٓ ٔٙبػجبت دٚوـٛس سا ؿوىٛفب ؿوذٖ "ٌٔٙمؤ " ٝوٛسد تأویوذ لوشاسدادٜ
ا٘ذ.سؤػبی رٕٟٛسدٚوـٛس  ٓٞچٙیٗ دس استجبى ثب آخشیٗ تغییش ٚتحوٛالت ٌٔٙمو ٝای ٚثویٗ إِّّوی
اصرّٕ ٝدسثبس ٜثبصػبصی افغب٘ؼتبٖٔ ،ؼأِٓ ٝشاق ِٚض ْٚتأٔیٗ ًشح ٓبدال٘و ٝدسفّؼوٌیٗ ٚ
ٔحىٔٛیت تشٚسیؼٓ ثیٗ إِّّوی ٌفوت ٌٚو ٛوشد٘وذ .ایوشاٖ ٚتشویو ٝثو ٝسغوٓ تووبد دس
ػبختبسحىٔٛتی دس ثشخی اصٔؼبئُ ٌٔٙم ٝاصرّٕ ٝدساستجبى ثب ٔؼوأِ ٝحفوَ یىپوبسچٍی
ٓشاق ،تحٛالت افغب٘ؼتبٖ ٚتأٔیٗ ًشح پبیذاس دس ٌٔٙم ٝداسای دیذٌبٛٔٚ ٜاهْ ٔـبث. ٝ
 -2هسئلِ کزدّب دررٍاثط ایزاى ٍتزکیِ 3
دسد ٟٓٔ ،90 ٝٞتشیٗ ٔٛه ّٛدس سٚاثي تشوی ٚ ٝایشاٖ ٔؼئّ "ٝوشدٞب "" ٚاػالْ ٌشایی"
ثٛد .تشوٟب ٕٛٞاس ٜایشاٖ سا دس وٙبس ػبیش وـٛسٞب ٔت ٟٓث ٝحٕبیت اص رذایی ًّجبٖ وشد ٚ
٘یض اػالْ ٌشایبٖ ؤ ٝخبِف آتبتٛسن ثٛد٘ذٔ،تٔ ٟٓی وشد .أب پغ اصدػتٍیشی " ٓجوذال
اٚربالٖ "  ٚحٛادث  11ػپتبٔجش اص إٞیت أٙیتی اػالْ ٌشایی ٘ ٚبػی٘ٛبِیؼٓ وشدی وبػت ٝؿوذ.اص
ایٗ س ٚسٚاثي ایشاٖ تشوی٘ ٝیض اص تٙؾ وٕتشی ثشخٛسداس اػتٓ .ال ٜٚثشایٗ ٞب ،پیوشٚصی لوبًْ حوضة
ٓذاِت ٚتٛػٔ ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘بیٙذ ٜاػالْ ٌشایوی ٔیب٘و ٝس ٚ ٚحٕبیوت غیشٔؼوتمیٓ اص ایوٗ
حضة ثٛٙٓ ٝاٖ اٍِٛیی ثشای كذٚس اػالْ ٌشایی ٔیب٘ ٝس ٚدس ٔمبثوُ ثٙیوبدٌشایی اػوالٔی
ثبٓج ؿذ ٜاػت ِ٘بٔیبٖ دس ثشخٛسد ثب اػالْ ٌشایوبٖ ،سٚؽ ٞوبی ٔحتبًب٘و ٝسا دس پویؾ
ٌیش٘ذ .حٛادث  11ػپتبٔجش  ٚلشاسٌشفتٗ ٔجبسص ٜثب تشٚسیؼٓ دس ٔشوض حمُ ػیبػت خبسری
آٔشیىب ،ثبٓج ؿذ ٕٞىبسی ایشاٖ ٚتشوی ٝدسٔجبسص ٜثب ٌشٞ ٜٚبی تشٚسیؼوتی افوضایؾ یبثوذ.
ا٘فزبسٞبی ٘ٛأجش 2003تشوی٘ ٝیض دسٌؼتشؽ ایٗ ٘ ّٛاص ٕٞىبسی ٞب ٘مؾ ثؼضایی داؿت.ٝ
اٌش وشدٞب  ٚاػالْ ٌشایبٖ سا دس ًیف ٘یشٞٚبی ارتٕبٓی اكالح ًّت لشاسدٞیٓٔ ،ی تٛاٖ
ادٓب وشدو ٝدس پٙذ ػبَ آیٙذ ٜایٗ ثبصیٍشاٖ  ،ثیؾ اصپیؾ ث ٝثوبصیٍشاٖ رذیوذ دسٓشكوٝ
ػیبػت داخّی تشوی٘ ٝضدیه ؿوذٚ ٜهوٕٗ ائوتالف ثوب آٟ٘وب صٔیٙو ٝتمٛیوت دٔٛوشاػوی
ٚتؤیف ٔٛلٔیت ِ٘بٔیبٖ سافشا ٓٞآٚسد٘ذ .ایٗ س٘ٚذ ًجیٔی دسكٛستی ٔختُ خٛاٞذ ؿوذ
و ٝوـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝتشوی، ٝوشدٞوب ٚاػوالْ ٌشایوبٖ سا تحشیوه وٙٙوذ .دس ایوٗ حبِوت
ِ٘بٔیبٖ ثب اػتفبد ٜاص ؿشایي پیؾ آٔذٔ ، ٜبْ٘ اص لذست ٌشفتٗ اػالْ ٌشایوبٖ ٚوشدٞوب ٚ
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 ٓٞچٙیٗ ٔجبسصات ٔؼبِٕت آٔیضآ٘بٖ خٛاٙٞذ ؿذ .حتی ایٗ احتٕبَ ٘یض ٚروٛد داسد ووٝ
ِ٘بٔیبٖ ثشای رٌّٛیشی اص تؤیف لذست خوٛد دس داخوُ ،ایوشاٖ  ٚػوٛسی ٝسا ٔوت ٟٓثوٝ
حٕبیت اص وشدٞب  ٚاػالْ ٌشایبٖ ٕ٘ٛد، ٜادٓب ٔی وٙٙذ ٔذاخّ ٝآٟ٘ب دس ػیبػت ثشای حفَ
أٙیت ّٔی تشوی ٝهشٚسی اػت .اص ٕٞیٗ س ٚایشاٖ ثبیذ هٕٗ ٕٞىبسی ثب تشوی ٝدس صٔیٝٙ
رٌّٛیشی ٌشٞ ٜٚبی اپٛصیؼی ٖٛدسخبن یىذیٍش،اص ٞشٌٔ ٝ٘ٛذاخّ ٝث٘ ٝفْ اػالْ ٌشایبٖ ،
چ ٝدس ُٕٓ  ٚچ ٝدسٓشكِ٘ ٝش  ٚاُٟبسات ػیبػوی ،ثو ٝؿوذت خوٛدداسی وٙوذ توب س٘ٚوذ
ًجیٔی تؤیف لذست ِ٘بٔیبٖ ٔتٛلف ٘ـٛد٘ .جبیذ اص یبد ثشد وو ٝثشاحشحّٕو ٝآٔشیىوب ثوٝ
ٓشاق ،أٛاد رذیذ لٔٛیت ٌشایی دسخبٚسٔیب٘ ٝدس سا ٜاػت  ٚث ٝاحتٕوبَ صیوبد ًوی چٙوذ
ػبَ آیٙذ ٚ ٜپغ اصتخجیت ٘ؼجی ٚهْ أٙیتی ٓشاق ،ایوٗ أوٛاد تمٛیوت ؿوذ ٚ ٜخٛاٞوذ
ؿذ.تشن ٞب ثوشای ٔوذیشیت ایوٗ ٔؼوئّ، ٝدسحوبَ تغییشػیبػوت ٞوبی خوٛد ٞؼوتٙذ ٚ
اٌشاحؼبع وٙٙذ ایشاٖ ٔبْ٘ ارشای ایٗ ػیبػت ٞوب ٔوی ثبؿوذ ،خٛاٙٞوذ وٛؿویذ ٔیوبٖ
٘بػی٘ٛبِیؼٓ وشدی  ٚلٔٛیت ٌشایی آرسی ٘ٓٛی پی٘ٛذ ثشلشاسوٙٙذ .ثوب تٛرو ٝثو ٝفٔبِیوت
ٌشٞ ٜٚبی پبٖ تشویؼت دس تشوی ،ٝایٗ أشدس ٘وضد تشویو ٝچٙوذاٖ دؿٛاس٘یؼوت .ثو ٝایوٗ
تشتیت ٔی تٛاٖ ٌفت ٔؼئّ ٝوشدٞب  ٚاػالْ ٌشایی دس پیؾ سٚی ایشاٖ  ٓٞفشكوت ٞٚوٓ
تٟذیذ اػت .فشكت اػت  ،ث ٝایٗ دِیوُ وؤ ٝوی تٛا٘وذ دسػوبَ ٞوبی آتوی ،ایوذئِٛٛطی
وٕبِیؼٓ سا تؤیف وشدٛٔ ٚ ٜرجبت ثٟجٛد سٚاثي ٔیوبٖ ایوشاٖ ٚتشویو ٝسا فوشا ٓٞآٚسد ٚ
تٟذیذ اػت؛ چ ٖٛدسكٛست احؼبع خٌشرذی ِ٘بٔیبٖ اصفٔبِیت ٞبی اػوالْ ٌشایوبٖ ٚ
٘بػی٘ٛبِیؼٓ ٞبی وشد ٛٔ ،رت افضایؾ تٙؾ دس سٚاثي ٔیبٖ دٚوـٛسخٛاٞذ ؿذ افض ٖٚثش
ایٗ ٞب ثٟجٛد ٔٛلٔیت وشدٞب دستشوی ٝثش احش تغییوشات ایزبدؿوذ٘ ٚ ٜیوض ثٟجوٛد ٔٛلٔیوت
وشدٞووبی ٓووشاق ثبٓووج ُٟووٛسرٙجؾ ٞووبی لوؤٛی دٔٛوشایتووه دسٔٙووبًك وشد٘ـوویٗ
دسوـٛسٞبی ایشاٖ،تشویٓ، ٝشاق ٚػٛسی ٝخٛاٞذ ؿذ ؤ ٝی تٛا٘ذ آغبصٌشرٙجؾ ٞبی لٔٛی
دسٔیبٖ ػبیشالّیت ٞب ٘یضثبؿذ .پغ ایٗ أىبٖ ٚرٛد داسد و ٝدسػبَ ٞبی پیؾ س ٚدسػت
ثشخالف د 1990 ٝٞؿبٞذ آٖ ثبؿیٓ و ٝثٟجٛد ٔٛلٔیت وشدٞب دستشوی ، ٝلٔٛیت ٌشایی سا
دس ایشاٖ تمٛیت وٙذ.اصٕٞیٗ س ٚتٛر ٝث ٝایٗ ٔم ِٝٛدس سٚاثي دٚوـٛس اص إٞیت ٚیوظ ٜای
ثشخٛسداساػت)Ibid,p7) .
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دِٚت اسدٚغبٖ ٕٛٞاس ٜػیبػت خبسری چٙذ ٚرٟی ساد٘جبَ ٔی وٙذ؛ثذیٗ ٔٔٙی و ٝهٕٗ
داؿتٗ سٚاثي خٛة ٌٚؼتشد ٜثب أشیىب اسٚپب ٘ٚبتٓ،ٛاللٙٔ ٝذ اػت سٚاثي خٛد سا ثب
دیٍشوـٛسٞبی ثب ٘فٛر ٘یضٌؼتشؽ دٞذ سٚاثي ایشاٖ ٚتشویً ٝی چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝاصحجبت
٘ؼجی ثشخٛسداس ثٛد ٜاػت هٕٗ آٖ و ٝثشخی اص ػ ٛتفبٕٞبت ٔیبٖ  2وـٛس ٔشتفْ ؿذٜ
اػت ً ٚشفیٗ تٛرٚ ٝیظ ٜای ث ٝآتٕبد ػبصی ٔجز َٚداؿت ٝا٘ذ دسحبَ حبهش،صٔیٞ ٝٙبی
ػیبػی التلبدی  ٚفشٍٙٞی ثشای ٌؼتشؽ ٕٞىبسی فیٕب ثیٗ ثیؾ اصٌزؿت ٝثٚ ٝرٛد
آٔذ ٜاػتٔ(.شادیبٖ )685 :1385 ،
ٔحٛسٞبیی دس ساٞجشد ػیبػت خبسری دِٚت اسدٚغبٖ ٚرٛد داسدٔ ،ب٘ٙذ ٕٞىبسی ثب
وـٛسٞبی اػالٔی  ،إٞیت ثٔ ٝم ِٝٛا٘شطی ٚتٛر ٝثیـتشث ٝاٚساػیب ،ؤ ٝی تٛا٘ذ صٔیٝٙ
ػبصٌؼتشؽ سٚاثي  2وـٛس ؿٛد .تحٛالت ٌٔٙم ٝثٚ ٝیظ ٜآیٙذٓ ٜشاق ٕٞ ٚىبسی أٙیتی
ثشای تأٔیٗ أٙیت ٔشصٞب ٘یضدیٍش اصٓشكٞ ٝبی ٕٞىبسی تّمی ٔی ؿٛد.دسػبَ ٞبی اخیش،
دِٚت تشوی ٝدس ساٞجشد ػیبػت خبسری خٛد تٛر ٝرذی ث ٝاٚساػیب ٘ـبٖ داد ٜاػت
ثشخی كبحت ِ٘شاٖ تشن ٔٔتمذ٘ذ ػش٘ٛؿت تشوی ٝثب تحٛالت اٚساػیب ٔشتجي اػت اصایٗ
س ، ٚتشوی ٝدسكذد حفَ ٌٚؼتشؽ سٚاثي خٛد ثب وـٛسٞبی اٚساػیبیی ثٚ ٝیظ ٜایشاٖ ٚ
سٚػی ٝاػت .حبَ و ٝدس تشوی ٝدِٚت اسدٚغبٖ ٔی وٛؿذ ػیبػت خبسری ٔؼتمّی
داؿت ٝثبؿذ فشكت ٔٙبػجی خٛاٞذ ثٛد و ٝپی٘ٛذٞبی ٔیبٖ تشویٚ ٝایشاٖ تمٛیت ؿٛد.
ٕٞىبسی دس صٔی ٝٙا٘شطی  ٚا٘تمبَ آٖ ث ٝاسٚپب  ٚسایض٘ی دسخلٛف تحٛالت خبٚسٔیب٘، ٝ
افغب٘ؼتبٖ ٓ ٚشاق ٘یض ٔی تٛا٘ذ دس ساػتبی ٔٙبفْ ٌٔٙم ٝای دٚوـٛس ثبؿذ  ٓٞچٙیٗ
ایشاٖ ٚتشوی ٝثب حوٛسخٛد دسػبصٔبٖ ٞبی وٙفشا٘غ اػالٔی  ٚػبصٔبٖ ٕٞىبسی
التلبدی( 1او 8 ٚ )ٛوـٛس دسحبَ تٛػٔ( ٝدیٞ -ـت) ٔی تٛا٘ٙذ دسخلٛف ٔؼبئُ
ٌٔٙم ٝای  ٚثیٗ إِّّی ٕٞىبسی ٕٞٚبٍٙٞی داؿت ٝثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ اسدٚغبٖ دسػبَ
 2004ث ٝایشاٖ سفت  ٚدس ایٗ ػفش ٔیبٖ د ٚوـٛستٛافك ٘بٔ ٝأٙیتی ث ٝأوب سػیذ.
))kohen,1994, p23
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 جْت گیزی سیبست خبرجی ػجذاهلل گل در ثزاثز ایزاى3پیشٚصی حضة ٓذاِت ٚتٛػٔٔ ٝی تٛا٘ذ ثب ِّٔٔٛیوت ٞوبی ٞوٛیتی ٚایوذئِٛٛطیىی ایوشاٖ
ٕٞخٛا٘ی ٕٞ ٚبٍٙٞی داؿت ٝثبؿذ أب ایٗ أش سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٔ ٝف ْٟٛحذاوخشػبصی ػٌٛح
ٕٞىبسی دس صٔی ٝٙاػتشاتظیىی د ٚوـٛس دا٘ؼت.ایشاٖ ٚتشوی ٝاص لبثّیوت ٞوبی الصْ ثوشای
ٕٞىوبسی ٘ ٚیووض اص ٘ـووب٘ٞ ٝووبی ٔـووخق ثوشای تووذا ْٚتٔووبسم ثشخٛسداس٘ووذ ثووٓ ٝجووبست
دیٍشٓ،جذال ٌُ ثب تحشن اػتشاتظیه ٛٞیتی وشدٞبی ایشاٖ تشویٓٚ ٝشاق ٔخوبِف اػوت.
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٞشٌ ٝ٘ٛتزضی ٝػشصٔیٙی ٓشاق سا صٔی ٝٙای ثوشای ٌؼوتشؽ ٘وبأٙی ثوشای
ٔشصٞبی رغشافیبیی  ٚأٙیتی تشویٔ ٝی دا٘ذ ًجیٔی اػوت وو ٝایوشاٖ ٘یوض دس استجوبى ثوب
چٙیٗ ٔٛهٓٛبتی داسای اتفبق ِ٘ش ثب تشوی ٝاػت ثٓ ٝجوبست دیٍوش ،د ٚوـوٛس ثوب تٟذیوذ
ٔـتشن سٚثشٞ ٚؼتٙذ أب ؿىُ ٌیشی حٛادث غیشٔتشلج ٝػیبػوی  ٚأٙیتوی دس ٌٔٙمؤ ٝوی تٛا٘وذ
ثشآیٙذ ٜػیبػی  ٚأٙیتی آ٘بٖ تأحیشٌزاسثبؿذ اصػٛی دیٍشٛٔ ،اص٘٘ ٝؼوجتبً ٔـوتشن ایوشاٖ
ٚتشویٔ ٝبْ٘ اص تذا ْٚاختالفبت آ٘بٖ دساستجبى ثب ٌوشٞ ٜٚوبی ػیبػویِ٘ -وبٔی ٔتٔوبسم
٘خٛاٞذ ثٛدٔ(.تمی )53-54 :1386 ،
ٔٛه ّٛتحشن أٙیتی تشوی ٝدسآػیبی ٔشوضی  ٚلفمبص ٘ ٚیض توشدد ٌوشٞ ٜٚوبی ٔؼوّح ٔتٔوبسم ثوب
ایشاٖ سا ٔی تٛاٖ اصرّٕ ٝاختالفبت ػیبػوی ٚأٙیتوی  2وـوٛس دا٘ؼوت ٕٞىوبسی ٞوبی
التلبدی د ٚوـٛساص صٔبٖ اسثىبٖ افضایؾ یبفت ٝاػت ؛ أب دسٓیٗ حبَ ،اختالفبت ٔتٓٛٙی
دس سٚاثي  2وـٛس ایزبدؿذٚ ٜایٗ أوش صٔیٙوٞ ٝوبی الصْ ثوشای ُٟٛس٘ـوب٘ٞ ٝوبیی اصووٓ
آتٕبدی سا فشأ ٓٞی ػبصد .دس چٙیٗ ؿشایي ٚفوبیی ایشاٖ ٚتشوی ٝیىذیٍش سا ث ٝكوٛست
دٚطٚسٛٔ ٜسد پزیشؽ لشاسخٛاٙٞذ داد.
ٞشچٙذ اختالفبت التلبدی ٚػیبػوی ٞ،وٛیتی  ٚحتوی تفوبٚت ٞوبیی دس ٔوذَ ادساووبت
اػالٔی ثیٗ سٞجشٞبی د ٚوـٛس ٚرٛد داسد ِٚیىٗ دسٓیٗ حبَ ،ایشاٖ اص ُٟٛس ٌٞ ٝ٘ٛبی
ٔختّفی اصٔذَ اػوالٔی دسوـوٛسٞبی ٕٞؼوبی ٝخوٛد حٕبیوت خٛاٞوذ وشدٕٞ(.وبٖ)55،
ٞؼتٙذ)). Sneider,1996:p3
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ثزرسی رٍاثط تزکیِ ٍ ایزاى اس سبل 2003-2012
رٍاثط اقتصبدی ثیي ایزاى ٍتزکیِتشدیذی ٘یؼت و ٝسٚاثي التلبدی ایشاٖ ٚتشوی ٝاص پبیذاستشیٗ ٘ ّٛسٚاثي ٔیبٖ دٚوـوٛس
ثٛد ٜاػت  ٚحتی دساٚد اختالفبت آٖ د ٚدچبسآػیت رذی ٘ـذ ٜاػت  .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ووٝ
دسدٚساٖ ر ًٙایشاٖ ٓ ٚشاق سٚاثي التلبدی ٚتزبسی ًشفیٗ ثذ ٖٚآػویت روذی ثشلوشاس
ثٛدٞ .شچٙذ ٔتغییشٞبی ػیبػی ثش سٚاثي التلبدی ًشفیٗ تأحیشٌزاس ثٛد،ٜأب ٕٛٞاس ٜیه
ٌٔٙك پشإٌبتیىی ٔبْ٘ اصآٖ ثوٛد ٜتوب سٚاثوي تزوبسی ٚالتلوبدی دٚوـوٛسدسٌش ٚسٚاثوي
ػیبػی لشاسٌیشد.
ثب ا٘تمبَ ٌبص ایشاٖ ث ٝتشوی ٝحزٓ ٔٛاص٘ ٝتزبسی ثیٗ دٚوـٛس ث٘ ٝفْ ایوشاٖ تغییوش ووشدٜ
اػت.دسػبَ  2004حزٓ تزبسی ثیٗ ایشاٖ ٚتشوی ٝثٔ 2/8 ٝیّیبسد دالس سػویذ ایوٗ سلوٓ
دسػبَ  2005ث ٝچٟبس ٔیّیبسد دالس سػیذ  ٚدس ػبَ  2010ثو ٝدٔ ٜیّیوبسد دالس سػویذ .
پیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد ایٗ سلٓ دس ػبَ  2014ثٔ 28 ٝیّیبسد دالس ثشػوذ(ٞفت٘ ٝبٔو ٝروبْ
 .)18 :1380ثب ٚرٛد س٘ٚذ سٚث ٝثٟجٛد تزبست ٔیبٖ دٚوـٛس،وٙبسٌزاؿتٗ ؿوشوت "توشن
ػُ" اص اپشاتٛسد ْٚتّفٗ ٕٞشا٘ ٚ ٜیض ؿشوت "تب "ٚاص ٔٙبلل ٝفشٚدٌب ٜأوبْ خٕیٙوی ووٝ
دٚؿشوت خلٛكی ٔ ٟٓدستشویٞ ٝؼتٙذ،آحبسٔٙفی ثشحوٛس ؿشوت ٞبی خلٛكی توشن
دسایشاٖ خٛاٞذ داؿت.ؿشوت ٞبی خلٛكی دستشویً ٝی یوه دٞوٌ ٝزؿوت ٝثو ٝؿوذت
لذست پیذاوشدٚ ٜخلٛكبً اػالْ ٌشایبٖ اصایٗ ًشیك لذست ػیبػوی خوٛد سا ثوبال ٔوی ثش٘وذّٔ(.ىی ،
)5 :1383
اصایٗ ِٔٙشٔحذٚد وشدٖ سٚاثي تزبسی دٚوـٛس ث ٝػٌح دِٚتی یٔٙی ٓذْ تٛر ٝثٝ
تحٛالتی و ٝدسٓشك ٝػیبػت داخّی تشوی ٝثٚ ٝل ّٛپیٛػت ٝاػت.دس كٛست پیٛػتٗ
تشوی ٝث ٝاتحبدی ٝاسٚپب ،ایشاٖ ٘بٌضیشاػت ثب تشویٕٞ ٝب٘ٙذ یه وـٛس اسٚپبیی ثشخٛسد وٙذ.
ایٗ أش ٓٞپیبٔذٞبی ٔٙفی  ٓٞٚپیبٔذٞبی ٔخجت ثٕٞ ٝشا ٜداسد.پیبٔذٞبی ٔٙفی ٔشثٛى
اػت ثٕٞ ٝبٍٙٞی لٛا٘یٗ تزبسی تشوی ٝثب ٔٔیبسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ؤ ٝی تٛا٘ذ ثبٓج
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وبٞؾ ٚاسدات تشوی ٝاصایشاٖ دسثشخی ٔٛاسد ؿٛد.پیبٔذٞبی ٔخجت ٔشثٛى اػت ث ٝالذاْ
تشوی ٝدسلبِت اتحبدی ٝاسٚپب ٚپزیشؽ تٟٔذات دس ایٗ ساػتب ؤ ٝی تٛا٘ذ ثبٓج وبٞؾ
٘ٛػب٘بت دس سٚاثي التلبدی ٚتزبسی دٚوـٛس ؿٛد٘.ضدیىی ث ٝاتحبدی ٝاسٚپب ٚافضایؾ تٛاٖ
ٔٙذی التلبد ایٗ وـٛسٔی تٛا٘ذ تحشوی تبص ٜدسػبصٔبٖ او ٛایزبد ٕ٘ٛد ٜو ٝایٗ أش ثشای
ایشاٖ ٔ ٓٞفیذ خٛاٞذ ثٛد.اص ٕٞیٗ س ٚثش٘بٔ ٝسیضی التلبدی ایشاٖ ٔی ثبیؼت ٌٔٔٛف ثٝ
ایٗ أش ثبؿذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ دسؿشایي رذیذ٘ ،ضدیىی تشوی ٝث ٝاتحبدی ٝاسٚپب،اوٛ
سافٔبَ تش ٕ٘ٛدٛٔٚ ٜلٔیت التلبدی ایشاٖ دسٌٔٙم ٝسا ثٟجٛد ثخـذ .تزبست ٔشصی ٔیبٖ
د ٚوـٛس ٘یضاصرّٕٛٔ ٝاسدی اػت ؤ ٝی ؿٛد ثب ؿشایي رذیذ تٌجیك داد.دسٛٔ ٕٝٞاسد
فٛق ٘جبیذ اصایٗ ٘ىت ٝغبفُ ؿذ و ٝدسػبَ ٞبی پیؾ س ٚاػتب٘ذاسدٞبی ٔختّف دس تشویٝ
ثب اػتب٘ذاسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ٕٞب ًٙٞخٛاٞذ ؿذ  ٚایٗ اػتب٘ذاسد ػبصی ٔی تٛا٘ذ ٔـىّی
ثشای كبدسوٙٙذٌبٖ ایشا٘ی فشا ٓٞوٙذ و ٝتٛر ٝث ٝایٗ أش  ٚا٘زبْ الذأبت الصْ اصٓٞ
او ٚ ٟٓٔ ٖٛٙهشٚسی ثِ٘ ٝشثشػذ)Olson,2000,p84(.
رٍاثط سیبسی ثیي تزکیِ ٍ ایزاى
ّوکبری تْزاى-آًکبرا ،تْذیذی ثزای اسزائیلٌشچ ٝسٚاثي ایشاٖ  ٚتشوی ٝثًٛ ٝس ػٙتی حبِت سلبثت ٔ ٚمبثّ ٝداؿت ٝا٘وذ ِٚویىٗ دِٚوت
فّٔی تشوی ٝث ٝسٞجشی اسدٚغبٖ ٔٛفمیت چـٍٕیشی دس رٟت ثٟجٛد سٚاثي ٕٞ ٚىبسی ٞوب
ثب ایشاٖ داؿت ٝاػت ٓٞ .چٙیٗ سٚاثي التلبدی  ٚػیبػی ٔیبٖ ایشاٖ  ٚتشوی ٝثوب ػوشٓت
ثبالیی دس حبَ ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ.
اُٟبسات "٘یٟت اسٌٚ "ٖٛصیش كٙبیْ تشوی ٝدس اوتجش ػوبَ  2009دس ایوٗ خلوٛف ووٝ
تشوی ٚ ٝایشاٖ دس كذد ایزبد ٌٔٙم ٝآصاد تزبسی ٞؼتٙذ  ٚاسٔٙؼتبٖ  ٚػٛسی٘ ٝیض ٔی تٛا٘ٙذ ثو ٝایوٗ
ٌٔٙم ٝثپی٘ٛذ٘ذ ٌٛا ٜایٗ ادٓب ٔی ثبؿذ .ثٙب ث ٝاُٟبسات ٚصیش تشن " ٔٙبًك اًوشاف ؿوٟش
ایٍذیش تشویٌٙٔ ٝم ٝای خٛاٞذ ثٛد و ٝؿشوت ٞبی د ٚوـٛس ٔی تٛا٘ٙذ وبالٞوبی ٘فتوی،
٘یشٚی ثشق تِٛیذی ٔ ٚبؿیٗ آالت كٔٙتی خٛد سا دس آٖ آصادا٘ ٝث ٝفشٚؽ ثشػب٘ٙذ".
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اص ِ٘ش ٔمبٔبت ایشا٘ی ٞذف ایٗ ًشح تٛػٔ ٝحُٕ ٘ ٚمُ وبال ٔیبٖ د ٚوـٛس  ٚافضایؾ
حزٓ ٔجبدالت تزبسی دس ًی پٙذ ػبَ آیٙذ ٜاػت .اسصؽ ٔجبدالت تزبسی د ٚوـٛس دس
ػبَ  2008دٔ ٜیّیبسد دالس ثٛد ٜاػت .تشوی ٚ ٝایشاٖ  ٓٞچٙبٖ دس تالؽ ثشای سفْ وّیٝ
ٔٛاْ٘ ٔٛرٛد دس سا ٜحُٕ ٘ ٚمُ صٔیٙی ٞؼتٙذ.
اص ػٛی دیٍش ًشح ایزبد ٌٔٙم ٝتزبسی ٔیبٖ تشوی، ٝایشاٖ ٓ ٚشاق ٘یض ث ٝكٛست رذی دس
حبَ پیٍیشی اػت .ایٗ ٌٔٙم ٝثضسٌتشیٗ ٌٔٙم ٝتزبسی خبٚسٔیب٘ ٝثٛد ٚ ٜاسٔٙؼتبٖ ٚ
رٕٟٛسی آرسثبیزبٖ ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝآٖ ّٔحك ؿ٘ٛذ (ػبیت تحّیّی ثبصتبة ).
تشوی ٚ ٝایشاٖ دس ٔبسع  2009تفب٘ ٓٞبٔ ٝای ثشای تٛػٔ ٝسٚاثي التلبدی  ٚتزبسی أوب
وشد٘ذ  ٚهٕٗ آٖ ٔٛافمت وشد٘ذ توب دس صٔیٙو ٝحٕوُ ٘ ٚموُ ٞوٛایی ،صٔیٙوی  ٚدسیوبیی
ٕٞىبسی ٕ٘ٛد ٚ ٜحزٓ ٔجبدالت تزبسی فیٕبثیٗ سا دس ػوبَ  2011ثؤ 20 ٝیّیوبسد دالس
افضایؾ دٙٞذ .دس ایٗ خلٛف  ٓٞچٙویٗ لبثوُ رووش اػوت وو" ٝاحٕوذ ٘وٛسی" سایوضٖ
التلبدی تشوی ٝدس دػبٔجش  2009آالْ وشد و ٝتشوی ٝسٚصا٘ ٝاص ایوشاٖ ٔ 18یّیوبسد ٔتوش
ٔىٔت ٌبص دسیبفت ٔی وٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ رٟت ٘یوض ایوشاٖ پوغ اص سٚػوی ٝدٔٚویٗ توبٔیٗ
وٙٙذٕٓ ٜذٌ ٜبص تشویٔ ٝی ثبؿذ.
ػفش سرت ًیت اسدٚغبٖ ٘خؼت ٚصیش تشوی ٝث ٝایشاٖ دس  27اوتجش ػبَ  2009اص ایٗ
دیذٌب ٜثؼیبس ثب إٞیت تّمی ٔی ؿٛد.دس ًی ایٗ ػفش اسدٚغبٖ ثب "ٔحٕٛد احٕذی ٘ظاد"
سئیغ رٕٟٛسی ایشاٖ"،آیت ال خبٔ ٝٙای" سٞجش ا٘مالة اػالٔی "ٚالسیزب٘ی" سئیغ
ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی دیذاس ٌ ٚفتٍ ٛوشد٘ .ىت ٟٓٔ ٝایٗ ػفش أوبی تٛافك ٘بٔ ٝای دس
صٔی ٝٙا٘شطی ٔیبٖ د ٚوـٛس ثٛدٛٔ .افمت ٘بٔٔ ٝشثٛى ث ٝا٘تمبَ ٌبص ًجیٔی ایشاٖ و ٝثٝ
ٔذت د ٚػبَ دس دػتٛس وبس د ٚوـٛس لشاس داؿت ثبالخش ٜث ٝأوب سػیذٕٞ(.بٖ )
ثش اػبع ایٗ ٔٛافمت ٘بٔ ٝتشوی ٝتٛػي ؿشوت"  " TPAOأىبٖ ثٟش ٜثشداسی اص حٛصٜ
ٌبص پبسع رٛٙثی سا ٔی یبثذ .ثخـی اص رخیشٌ ٜبصی ایٗ حٛص ٜثشای ًشح "٘بثٛو "ٛاسػبَ
ٔی ؿٛدٙٔ .بثْ تشوی ٝتٛافك ٘بٔٔ ٝیبٖ تشوی ٚ ٝایشاٖ سا تبسیخی ٘بٔیذ٘ذ .ایٗ تٛافك ٘بٔٝ
ؿبُٔ ػٔ ٝحٛس ٕٓذ ٜاػت.
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 )1ثخـی اص رخبیش ٌبصی ٔیذاٖ پبسع رٛٙثی ث ٝؿشوت TPAOاختلبف خٛاٞذ
یبفت.
ٌ 2بص ایشاٖ اص ًشیك تشوی ٝث ٝاسٚپب ٔٙتمُ خٛاٞذ ؿذ.
ٌ )3بص تشوٕٙؼتبٖ اص ًشیك ایشاٖ ث ٝتشویٙٔ ٝتمُ ٔی ؿٛد( .ػبیت خجشی – تحّیّی
دیپّٕبػی ایشا٘ی )
دس ساثٌ ٝثب ٌؼتشؽ سٚاثي تشوی ٚ ٝایشاٖ اُٟبسات ٔحٕٛد احٕذی ٘ظاد سئویغ رٕٟوٛسی
اػالٔی ایشاٖ ٔجٙی ثش ایٙى ٝاتحبدی ٝاسٚپب ثشای ٓوٛیت تشوی ٝدس ایٗ اتحبدی ٝثبیذ اص ایٗ
وـٛس خٛاٞؾ وٙذ ،ثؼیبس ربِت ثِ٘ ٝش ٔی سػذ .ث ٝآتمبد سئیغ رٕٟٛس ایوشاٖ ؿوشایي
رذیذی دس رٟبٖ ایزبد ؿذ ٜاػت ٓ ٚلش رذیذی اص ا٘ؼبٖ دٚػتی ،فش ٚ ًٙٞاخاللیبت
آغبص ؿذ ٜاػت .ثٌ ٝفتٚ ٝی دس ایٗ ٓلش وـٛسٞبیی  ٓٞچ ٖٛایوشاٖ  ٚتشویو ٝوو ٝداسای
تٕذٖ  ٚفشٍٙٞی وٞ ٟٗؼتٙذ تٛػٔ ٝخٛاٙٞذ یبفت(.ػوبیت خجوشی ٕٞـوٟشی آ٘الیوٗ )
دس وٙبس سٚاثي التلبدی  ٚتزبسی ،سٚاثي ػیبػی ایوشاٖ  ٚتشویو٘ ٝیوض دس حوبَ ٌؼوتشؽ
اػت .ثٚ ٝیظ ٜپغ اص ػفش سػٕی ٔحٕٛد احٕذی ٘ظاد ث ٝتشوی ٝدس اٌٛٚػت ػوبَ 2008
تشوی ٚ ٝایشاٖ دس كذد ایزبد سٚاثي ػیبػی رذیذ ثش آٔذ٘ذ .دس ایٗ ػوفش پوٙذ یبدداؿوت
تفب ٓٞدس صٔیٞ ٝٙبی أٙیتی  ٓٞ ٚچٙیٗ آٔٛصؽ ٔ ٚجبسص ٜثب رٙبیبت ػبصٔبٖ یبفتٔ ٝیوبٖ
د ٚوـٛس ث ٝأوب سػیذ .دیذاسٞبی ٔتمبثوُ ٔمبٔوبت اسؿوذ د ٚوـوٛساص ٌؼوتشؽ سٚاثوي
ػیبػی ٔیبٖ د ٚوـٛس حىبیت ٔی وٙذ .د سایٗ ٔیوبٖ دیوذاس "احٕوذ داٚد اٚغّوٚ" ٛصیوش
خبسر ٝتشوی ٝاص ایشاٖ دس ٛ٘ 20أجش ػبَ  2009إٞیت ثؼیبسی داسد ،صیشا و ٝایٗ دیوذاس
دس ثحجٛح ٝثحشاٖ دس سٚاثي ایشاٖ  ٚغشة دس خلٛف ثش٘بٔٞ ٝؼت ٝای ایشاٖ ا٘زبْ ٌشفت.
ٚصیش خبسر ٝتشوی ٝدس دیذاس ثب سئیغ رٕٟٛس ایشاٖ ث ٝتجبدَ ِ٘ش دس صٔی ٝٙا٘شطی  ٚسٚاثي
التلبدی دس ٌٔٙم ٝپشداخت .دس دیذاس داٚٚد اٚغّ ٚ ٛاحٕذی ٘ظاد ایٗ ٔٛهٛٔ ّٛسد تبویذ
لشاس ٌشفت وٞ ٝش د ٚوـٛس دس ٔؼیشٞبی تزبسی ٟٔوٓ رٟوبٖ لوشاس داس٘وذٔ .ؼویش ثٙوذس
ٓجبع -تشاثٛصاٖ ٘ ٚیض ؿبٞشا ٜحیبتی چیٗ  ٚاسٚپب اص تشوی ٚ ٝایشاٖ ٔی ٌزسدً .وشفیٗ دس
خلٛف افضایؾ حزٓ ٔجبدالت فیٕبثیٗ تب ٔ 30یّیبسد دالس ث ٝتٛافك سػیذ٘ذ ٓٞ .چٙویٗ
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ثش ایٗ ٘ىت ٝتبویذ ٌشدیذ و ٝسٚاثي تشوی ٚ ٝایشاٖ  ٓٞچٙبٖ ٌؼتشؽ خٛاٞذ یبفت ٞ ٚیچ
وـٛسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔبْ٘ ایٗ س٘ٚذ ؿٛد)www.dolat.ir).
یىی اص ثٟتشیٗ ٔٛاسد ٕٞىبسی ٔیبٖ تشوی ٚ ٝایشاٖ ّٕٓیبت ِ٘بٔی ٔـتشن د ٚوـٛس دس
دػبٔجش ػبَ  2009دس اػتبٖ ٞبی "ٔبسدیٗ" "ٚؿیش٘بن" تشوی ٝاػت وٙٔ ٝزش ث ٝوـتٝ
ؿذٖ  9تٗ اص آوبی حضة ح ن ن ؿذٕٓ" .ش ٔٛػّٔ "ْٛؼئ َٛح ن ن دس اػتبٖ
ٔبسدیٗ " ٚسؿبد چیچه" ثب ٘بْ ٔؼتٔبس "رٛدی "ٔؼئ َٛح ن ن دس اػتبٖ ؿیش٘بن
دس ٔیبٖ وـت ٝؿذٌبٖ ثٛد٘ذ.
دس سٚاثي ػیبػی د ٚرب٘ج٘ ٝیض تحشن ثؼیبسی ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد .اٌش ثٟجٛد سٚاثي تشویوٝ
 ٚػٛسی ٓٞ ٚ ٝچٙیٗ تٕبیُ دِٚت ٞبی تشوی ٚ ٝػٛسی ٝثشای سفْ ٔٛاْ٘ ٔٛرٛد ثش ػوش ساٜ
سٚاثي د ٚوـٛس دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿٛد ٍ٘ ،شا٘ی اػشائیُ اص أىبٖ ایزبد پیٕبٖ ٔیوبٖ تشویو،ٝ
ایشاٖ  ٚػٛسی ٝلبثُ دسن اػت صیشا و ٝایٗ ٔٛهٔ ّٛی تٛا٘ذ تٟذیذی رذی ثشای أٙیوت
اػشائیُ ثبؿذ)www.peace ips.org (.
 هیبًجی گزی دیپلوبتیک  ( :پزًٍذُ ّستِ ای ایزاى )دسرشیبٖ ٔزاوشات ػ ٝرب٘ج ٝایشاٖ  ،ثشصیُ ٚتشوی ٝدس تٟشاٖ ،ایشاٖ ثب ٔجبدِ ٝثخؾ ٕٓوذٜ
اٚسا٘ی ْٛغٙی ؿذ ٜثشای تبٔیٗ ػٛخت ساوتٛس تحمیمبتی تٟشاٖ ٔٛافمت ٕ٘وٛد .ثوش اػوبع
ایٗ تٛافك  1200ویٌّٛشْ اٚسا٘ی ْٛغٙی ؿذ ٜثب غِّت وٓ ،ثشای دسیبفت ػوٛخت ساوتوٛس
تحمیمبتی تٟشاٖ ث ٝتشویٙٔ ٝتمُ ٔی ؿٛد .سرت ًیت اسدٚغبٖ ٘خؼوت ٚصیوش تشویو ٝدس
٘بٔ ٝای ث ٝػشاٖ  25وـٛس رٟبٖ اص تٛافك ٞؼت ٝای تٟشاٖ ؤ ٝیبٖ ایٗ وـٛس  ،ثشصیُ ٚ
ایشاٖ أوب ؿذ ،دفبّ وشد .ایٗ ٘بٔ ٝث ٝػشاٖ وـٛسٞبی ٓوو ٛغیوش دائوٓ ؿوٛسای أٙیوت
وـٛسٞبی ٓوٌ ٛشٕٞ 5+1ٜٚیٗ ًٛس وـٛسٞبی ٌٔٙم ٝفشػتبد ٜؿذ.الصْ ث ٝروش اػت وٝ
تٛافك ٘بٔ ٝتٟشاٖ ثب اثتىبس تشوی، ٝثشصیُ  ٚثب ٞذف رٌّٛیشی اص تحشیٓ ٞب ی ثیـوتش ّٓیوٝ
ایشاٖ ث ٝأوب سػیذ  .سفتبس تشویً ٝی ایٗ چٙذ ػبَ ٘ـبٖ داد ٜوو ٝاص ٔٛهوْ ٞؼوت ٝای
ایشاٖ ثًٛ ٝس ٘ؼجی حٕبیت ٔی وٙذ  .أب ثبدیذٌب ٜغشثی ٞوب ٘یوض ٔٛافوك اػوت اص لشثوب٘ی
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ؿذٖ فّؼٌیٙی ٞب ٘بساحت ٔی ؿٛد أب اػشائیُ سا ث ٝسػٕیت ؿٙبختٚ ٝپیٕبٖ أٙیتی ثوب
آٖ أوب ٔی وٙذ ثشای ٘ضدیىی ث ٝوـٛسٞبی ٘فت خیض ٌٔٙم ٝخّیذ فبسع خٛد سا ثخـی
اص اػالْ ٔی خٛا٘ذ  ٚثشای ٓوٛیت دس اتحبدی ٝاسٚپب خٛد سا ػىٛالس ٔٔشفی ٔی ٕ٘بیذ .ثوٝ
ثیبٖ دیٍش ایٗ وـٛس ٘ ٝتٟٙب دس استجبى ثب ایشاٖ ثّى ٝثًٛ ٝس وّی سٚاثي خبسری خٛد سا ثش
ٔجٙبی یه ػیبػت د ٚػٛی ٝتِٙیٓ ٕ٘ٛد ٜاػتٕٞ( .بٖ ) سرت ًیت اسدٚغبٖ ٘خؼت ٚصیوش تشویوٝ
پغ اص دیذاس ٌ ٚفت  ٌٛٚثب "ٔحٕذ سهب سحیٕی " ٔٔب ٖٚا َٚسئیغ رٕٟٛس ایوشاٖ ًوی
یه ٘ـؼت ٌٔجٓٛبتی ٔـتشن ث ٝتـشیح ٔؼبئُ ٔختّف د ٚرب٘ج ٝپشداخت .اص رّٕ ٝایٗ
ٔؼبئُ تزبست ٔ ٚیضاٖ كبدسات ایشاٖ ث ٝتشوی ٝثٛد  .دس ػبَ ً 2009ی یبدداؿت تفبٓٞ
٘بٔ ٝای دس صٔی ٝٙتٛػٔ ٝثیـتش ٘مُ  ٚا٘تمبالت صٔیٙیٛٞ ،ایی ،دسیبیی تلٕیٓ ٌشفت ٝؿذ
و ٝتزبست ػبال٘ ٝثٔ ٝیضاٖ ٔ 200یّی ٖٛدالس افضایؾ پیذا وٙذ  ٓٞ .چٙویٗ ٔحٕوذ سهوب
سحیٕی آالْ وشد ایشاٖ ٔیُ داسد ٔیضاٖ تزبست ػبال٘ ٝثب تشوی ٝسا دس ً َٛپوٙذ ػوبَ
آیٙذ ٜثٔ 300 ٝیّی ٖٛدالس ثشػب٘ذ ( Turkey daily news, 2009) .
اسدٚغبٖ دس ثخـی اص ػخٙبٖ خٛد ثٛٔ ٝهٞ ّٛؼتٝای ایشاٖ اؿبس ٜوشد ٌ ٚفت :ثشای حُ
پبیذاس  ٚكّح آٔیض ایٗ ٔؼئّ ٝفشكتٞبی ٔـخلی پیؾ سٚی آ٘بٖ لشاس داسد  ٚثبیذ اص ایٗ
فشكتٞب حذاوخش ثٟش ٜثشداسی سا ث ُٕٓ ٝآٚسد.
ٚی ثب ا٘تمبد اص ٔٛهْ دٌٚب٘ ٝغشة دس لجبَ ٔٛهٞ ّٛؼتٝای ایشاٖ  ٚچـٓپٛؿوی آٟ٘وب اص
صسادخب٘ٞٝبی سطیٓ كٟی٘ٛیؼتی تبویذ وشد و ٝایشاٖ اص ا٘شطی ٞؼتٝای ثشای اٞذاف كوّح
آٔیض اػتفبدٔ ٜیوٙذ  ٚایٗ دس حبِی اػت و ٝسطیٓ كٟی٘ٛیؼتی حتی ٓو" ٛاٖ پی تی "
٘یؼت  ٚاربصِ٘ ٜبست  ٚوٙتشَ ثش٘بٔٞٝوبی ٞؼوتٝای خوٛد سا ٘یوض ٕ٘وی دٞوذ )www.london
)Academy of Iranian studies).
٘خؼت ٚصیش تشوی ٝثب تبویذ ثش ایٙى ٝوـٛسؽ خٛاٞوبٖ حوُ ٔؼوئّٞ ٝؼوتٝای ایوشاٖ ثوب
اػتٕشاس ٔزاوشات  ٚاص ساٞ ٜبی دیپّٕبتیه اػت ،ثشخٛسد دِٚت آ٘ىبسا ثب ٔؼوئّٞ ٝؼوتٝای
ایشاٖ سا ٔجتٙی ثش سد ٞشٌ ٝ٘ٛػالح ٞؼت ٝای دس ٌٔٙم ٝاسصیبثی وشد  ٚافوضٚد ثوٞ ٝشحوبَ
اػتفبد ٜاص ا٘شطی ٞؼتٝای ثشای ٔمبكذ ا٘ؼب٘ی سا حك  ٕٝٞوـٛسٞب ٔیدا٘ذ)Ibid).
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اسدٚغبٖ و ٝثٔذ اص أوبی تفب٘ ٓٞبٔ ٝثبص ؿذٖ ٌزسٌبٞ ٜبی ٔوشصی رذیوذ ثویٗ ایوشاٖ ٚ
تشویٛٔ ٚ ٝافمت ٘بٔٔ ٝتٔذد دس صٔیٙو ٝآٔوٛصؽ ٓوبِی ،رٛا٘وبٖ ٔ ٚؼوبئُ فشٍٙٞوی ثویٗ
ٔمبٔبت ریشثي د ٚوـٛس ػخٗ ٔیٌفتٚ،ی اُٟبس داؿت و ٝث ٝاتفبق سحیٕی دس ٘ـؼوت
ٔـتشن ؿٛسای وبس ایشاٖ  ٚتشوی ٝؿوشوت ووشدٔ ٚ ٜتٔبلوت آٖ چٙوذیٗ ٔوزاوش ٜدیٍوش
كٛست ٔی ٌیشد.
٘خؼت ٚصیش تشوی ٝثب تبویذ ثش ایٙى ٝایشاٖ ٕٞؼبیٝای ٔ ٟٓثشای تشوی ٚ ٝثبصیٍشی ٔ ٟٓدس
ٌٔٙم ٝاػت ثٚ ٝرٛد  380ویّٔٛتش ٔشص ٔـتشن ثیٗ د ٚوـٛس اؿوبس ٜووشد  ٚافوضٚد ووٝ
دٚػتی ایشاٖ  ٚتشوی ٝاص ػبَ  ٚ 1639ثٔذ اص ٔٛافمت ٘بٔٔ ٝشصی "للشؿیشیٗ " توبوٖٛٙ
ادأ ٝداسد  ٚتبسیخ  ٚرغشافیب  ٚفشٔ ًٙٞـتشن  ٚالتلبد ٔىُٕ یىوذیٍش ٔ ٚـوبسوت دٚ
وـٛس دس ٔؼبئُ ٌٔٙٔ ٟٓمٝای ثی ؿه سٚاثي فیٕبثیٗ سا ثیؾ اص پویؾ تمٛیوت خٛاٞوذ
وشد.
اسدٚغبٖ دس ثخؾ دیٍشی اص اُٟبسات خٛد ث ٝحزٓ تزبست ثیٗ د ٚوـٛس پشداخت ٌ ٚفت
و ٝدٔ ٜب ٜپیؾ دس خالَ ػفشؽ ث ٝایشاٖ لشاس ؿذ و ٝحزٓ تزبست دٔ ٜیّیبسد دالسی
ثیٗ ایشاٖ  ٚتشویُ ٝشف پٙذ ػبَ آتی ث ٝػی ٔیّیبسد دالس استمب یبثذ ِ ٚزا دس تالؽ خٛد
ثش سٚی ایٗ ٔٛهٔ ّٛتٕشوض وشدٜا٘ذ.
٘خؼت ٚصیش تشوی ٝدس ثحج تشٚسیؼٓ ٘یض تلشیح وشد و ٝتشٚسیؼٓ یىی اص ٔٔوالت رذی
تشوی ٝاػت  ٚدس حبَ حبهش د٘جبٌِ ٝش ٜٚتشٚسیؼتی حبهش دس تشوی ٝتحت یه ٘بْ دیٍش
دس ایشاٖ فٔبِیت ٔی وٙذ.
ٚی ثب تبویذ ثش حؼبػیت ایشاٖ دس لجبَ ایٗ ٔٛه ّٛدس ادأ ٝتلشیح وشد و ٝدس
چبسچٛة حؼبػیت ٞبی ٔـتشن ثیٗ دً ٚشف ٌبْ ٞبیی ٚرٛد داسد و ٝثبیذ ثشداؿتٝ
ؿٛد (ػبیت خجشی – تحّیّی فبسع ٘یٛص ).
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دس ٔؼیش دیپّٕبتیه پش٘ٚذٞ ٜؼت ٝای ایشاٖ ،تشوی٘ ٝمؾ ٕٟٔی ثٟٓ ٝذٌ ٜشفت ٝاػت ،ایٗ
وـٛس و ٝپیؾ اص ایٗ ٘مؾ ٔیب٘زی سا ثٟٓ ٝذٌ ٜشفت ٝثٛد داٚد اٚغّٚ ٛصیش خبسر ٝاؽ سا
ث ٝایشاٖ فشػتبد تب دس ٔٛسد پش٘ٚذٞ ٜؼت ٝای سایض٘ی وٙذ( .ػبیت خجشی ایشاٖ ٘یٛص)
تمٛیت تٟٔذات التلبدی ثب وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٚ ٝافضایؾ لبثُ ٔالحِ ٝدس تزبست خبسری
ث ٝكٛست یه پبی ٝای ٔؼتحىٓ دس ػیبػت خوبسری حوضة ٓوذاِت  ٚتٛػؤ ٝاػوت .دس
ٔمبیؼ ٝثب وـٛسٞبی ٕٞؼبی ٝایشاٖ  ،تشوی ٝػٌح ثوبالیی اص كؤٙتی ؿوذٖ سا داسا اػوت.
ثٙبثشایٗ حضة ٓذاِت  ٚتٛػٔ ٝأیذٚاس اػت و ٝایٗ ٔضیت ث ٝكٛست یه ٓبٔوُ ٌّٔوٛة
ثشای ٕٞىبسی التلبدی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ثٍیشد ٕٞ .ىبسی دس صٔی٘ ٝٙفت ٌ ٚبص ًجیٔوی
٘تیز ٝایٗ ػیبػت اػت .آ٘چ ٝثشای ایشاٖ ٔ ٟٓاػت تٛػٔ ٝسٚاثي التلبدی اؽ ثب تشویوٝ
اػت .دس تٛػٔ ٝسٚاثي التلبدی ثب ایشاٖ تشوی ٝتٟٙب تحشیٕبت ؿٛسای أٙیت ػبصٔبٖ ُّٔ
سا دس ثشاثش ایشاٖ ٘بدیذٕ٘ ٜی ٌیشد ثّىٞ ٝـذاس تٛلف پشٚط٘ ٜموُ  ٚا٘تموبالت ٘فوت ٌ ٚوبص
ًجیٔی سا ث ٝایشاٖ ٘یض سد ٔی وٙذ.
دس حبَ حبهش ایشاٖ دٔٚیٗ تبٔیٗ وٙٙذٌ ٜبص ًجیٔی ث ٝتشوی ٝاػت  15 ٚدسكذ ٔلوشف
داخّی تشوی ٝسا فشأ ٓٞی وٙذ  .خي ِ٘ ِٝٛبثبو٘ ٛیض دس ػبَ  2008ثب ٕٞىبسی د ٚوـٛس
كٛست ٌشفت وٌ ٝبص ایشاٖ سا ث ٝثبصاسٞبی اسٚپبیی كبدس ٔی وشد ٞش چٙذ آٔشیىب  ٚتٔذادی
اص وـٛسٞبی اسٚپبیی ثب ایٗ ٔؼئّٔ ٝخبِفت وشد٘ذ ِٚی ثشخٛسد حضة ٓذاِت  ٚتٛػٔ ٝثوٝ
ٌ ٝ٘ٛای ثٛد و ٝایٗ ٔؼئّٔ ٝشثٛى ث ٝایشاٖ  ٚتشوی ٝاػت )Wangbo,2009,p23( .
ٞشچٙذ و ٝتشوی ٝتبو ٖٛٙدس ٔمبْ ٔیب٘زی اص ػٛی ایشاٖ ؿٙبخت٘ ٝـذ ٜاػت أب ثِ٘ ٝش
ٔی سػذ ایٗ ٕٞؼبی ٝغشثی ثٛٙٓ ٝاٖ وـٛسی وٙٔ ٝبفْ ٔـتشوی ثب ایشاٖ  ٚآٔشیىب داسد،
خٛاٞبٖ پیٛػتٗ ث ٝاسٚپب ٘یض ٔی ثبؿذ ٓ ٚو ٛغیش دائٓ ؿٛسای أٙیت اػتٌ ،ضیٝٙ
ٔٙبػجی ثشای ایشاٖ اػت تب حتی اٌش دس رٟت حفَ ٔٙبفْ خٛد حشوت ٔی وٙذ  ٚثٝ
كٛست ٔحتبًب٘ ٝرب٘ت دً ٚشف سا ٔی ٌیشد أب ثٛٙٓ ٝاٖ دٚػت ثیٗ إِّّی دس پش٘ٚذٜ
ٞؼت ٝایشاٖ ٔٔشفی ؿٛد.
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تشوی ٝاصٕٞبٖ سٚص ا َٚثٙب ث ٝسػبِت ٌٔٙم ٝای ٚرٟب٘ی خٛد توالؽ فشاٚا٘وی سا ثوشای ثوٝ
فشربْ سػب٘ذٖ ٔزاوشات ثیٗ ایشاٖ ٚوـٛسٞبی غشثی ثش ػش ٔؼبِٞ ٝؼت ٝای ایشاٖ ث ٝخشد
داد  .تشوی ٝدیپّٕبػی سا تٟٙب ٌضی ٝٙحُ ٔؼبِٞ ٝؼت ٝای ثیٗ ایوشاٖ  ٚغوشة ٔوی دا٘وذ.
٘مؾ تشوی ٝدس حُ ثحشاٖ پیؾ آٔذ ٜثیٗ ایشاٖ  ٚغشة ثش ػش فٔبِیت ٞبی اتٕوی ایوشاٖ
ثؼیبس وّیذی ثٛد ٜاػت .تشوی ٝهٕٗ ٔخبِفت ثوب اؿوبٓ ٝػوالح اتٕوی دس ٌٔٙمو ٝاص فٔبِیوت ٞوبی
ٞؼت ٝای كّح آٔیض حٕبیت ٔی وٙذٕٞ .یٗ ًٛس ٔٛافمت وشد ٜاػت ایشاٖ سا اص فٟشػوت
وـٛسٞبی تٟذیذ وٙٙذ ٜخبسد ٕ٘بیذ( .ثشصٌش )4 :1388 ،
ثش٘بٔ ٝاتٕی ایشاٖ ،اػتمشاس ػپش دفبّ ٔٛؿىی آٔشیىب دس ؿشق تشویٔ ٚ ٝؼئّ ٝؿٛسؽ ٞبی
اخیش ػٛسی ٝاص رّٕٔ ٝؼبئّی ثٛد و ٝدس ًی ػفش "ٓجذال ٌُ" سئیغ رٕٟٛس تشویو ٝدس
فٛسی 2011 ٝث ٝایشاٖ ٔٛسد ثحج ٔ ٚزاوش ٜلشاس ٌشفوت ٔ.ؼوئّ ٝدیٍوش ٔوزاوش ٜدس ٔوٛسد
كبدسات ٘فت ٌٚبص ًجیٔی ث ٝتشوی ٝثٛد  .دس ػبَ  2011ایشاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ كبدسوٙٙذٕٓ ٜذٜ
٘فت خبْ ث ٝتشوی ٝثٛد ٜاػت  30.دسكذ ػٚ ٟٓاسداتی ٘فت تشوی ٝاص ایشاٖ اػت.دس استجبى
ثب ٌبص ًجیٔی ثٔذ اص سٚػیٓ ٚ ٝشاق  ،تشوی ٝػٔٛیٗ وـٛسی اػت و ٝاص ایشاٖ ٌبص ًجیٔی
ٚاسد ٔی وٙذ .ثب ثبال سفتٗ لیٕت ٘فت ٌ ٚبص ًجیٔوی  ،اسصؽ ٚاسدات تشویو ٝاص ایوشاٖ ٘یوض
افضایؾ پیذا وشد ٜاػت.اص ٔ 1/9یّی ٖٛدالس دس ػبَ  2004ثٔ 6/9 ٝیّیو ٖٛدالس دس ػوبَ
 2010سػیذ ٜاػت.
ث ٝد٘جبَ ػفش ٓجذال ٌُ ث ٝایشاٖ  ،احٕذی ٘ظاد ٘یوض دس ًو َٛوٙفوشا٘غ ػوبصٔبٖ ّٔوُ
ٔتحذ دس ٔٛسد وـٛسٞبی دس حبَ تٛػٔ ٝدس ٔی  2011ػفشی ث ٝتشویو ٝداؿوت ٝاػوت .
ًی ایٗ ػفش ثحج ٞبیی دس ٔٛسد تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی غشة دس خلٛف ٘فت ایوشاٖ ٚ
ثب٘ه ٔشوضی كٛست ٌشفت .تبحیش تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی غشة ٔٙزش ؿذ ٜاػت و ٝایشاٖ
سٚاثي التلبدی خٛد ثب تشوی ٝسا تٛػٔ ٝدٞذ  .تشوی ٝثٛٙٓ ٝاٖ ؿشیه ثب اسصؽ ثشای خٙخی
ػبصی تحشیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی غشة  ٚوبٞؾ ا٘ضٚای ثیٗ إِّّی ایوشاٖ اػوتّٓ .وی سغوٓ
تحشیٓ ٞبی آٔشیىب  ،تشوی ٝاص ػشٔبیٌ ٝوزاساٖ ایشا٘وی اػوتمجبَ ٔوی وٙوذ  .حوذٚد 319
ؿشوت ایشا٘ی دس ػبَ  2002دس تشوی ٝػشٔبیٌ ٝزاسی وشد٘ذ  .دس ػبَ  2010ایٗ ٔیضاٖ
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ث 470 ٝؿشوت سػیذ .دس ػبَ ٘ 2011یض ٔیضاٖ ایٗ ؿوشوت ٞوب ثو 41 ٝدسكوذ سػویذٜ
اػت .ایٗ ؿشوت ٞب خٛاٞبٖ ایٗ ٞؼتٙذ و ٝثتٛا٘ٙذ دس ثبصاسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ٘فٛر وٙٙوذ
أب ث ٝخبًش تحشیٓ ٞب ایٗ ٔؼئّ ٝغیش ٕٔىٗ اػتٕٞ( .بٖ )5:
ث ٝخبًش تحشیٓ ٞبی كٛست ٌشفت ٝخیّی اص وـٛسٞب اص ایشاٖ دٚس ؿذ ٜا٘ذ ٚالتلبد ایشاٖ
ثیـتشث ٝتزبست  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی ثب تشویٚ ٝاثؼت ٝاػت  .تشوی ٝیه ٔؼیش ثب إٞیتی اػت
ثشای ٔحلٛالتی و ٝایشاٖ ٕ٘ی تٛا٘ذ اص ًشیك وب٘بَ ٞبی سػٕی ٚاسد وٙذ  .آٔشیىب دس ثشاثوش تٟٔوذات
التلبدی ایشاٖ – تشویٍ٘ ٝشاٖ اػت  ٚثٔ ٝمبٔبت  ٚؿشوت ٞبی ٛٔ ٚػؼٞ ٝبی ٔبِی تشویوٞ ٝـوذاس
داد ٜاػت و ٝاٌش ثب ایشاٖ ٚاسد ٔٔبّٔ ٝؿ٘ٛذ ثبصاسٞبی آٔشیىب سا اص دػت ٔی دٙٞذ  .تشویٝ
تب و ٖٛٙتحشیٕبت یه رب٘ج ٝآٔشیىب  ٚاتحبدی ٝاسٚپب سا ثش ّٓی ٝایشاٖ سد وشد ٜاػت.
دسػبَ ٞبی اخیش تشویٓ ٝاللٙٔ ٝذ اػت وو ٝخٛاػوتٞ ٝوبی آٔشیىوب سا ٘بدیوذ ٜثٍیوشد ٚ
ػیبػت خبسری ٔؼتمُ سا دس خبٚسٔیب٘ ٝد٘جبَ وٙذ  .تشوی ٝإٞیت خبكی ث ٝآٔشیىب ٔی دٞذ  ٚثٙوب
ث ٝػ ٝدِیُ ث ٝساثٌ ٝدٚػتی اؽ ثب آٔشیىب اسصؽ لبئُ اػت.
 ٓوٛیت دس ٘بت ، ٛدػتشػی ث ٝػخت افضاسٞب ِ٘بٔی آٔشیىب حٕبیت أٙیتی تحت چتش أٙیتی آٔشیىب حٕبیت التلبدی آٔشیىب دس ٔیبٖ كٙذٚق ثیٗ إِّّی پ َٛدس دٚس ٜثحشاٖ ٞبیٔبِی
حضة ٓذاِت  ٚتٛػٔ ٝاص ایٗ وّٕٓ ٝی ا٘زبْ دٞذ وٙٔ ٝبفْ ٔشوضی آٖ سا ث ٝخٌش ا٘وذاصد
اوشا ٜداسد  .حضة ٓذاِت ٚتٛػٔ ٝاص اسصؽ اػتشاتظیه آٔشیىب دس سٚاثٌؾ وبٔالً آٌب ٜاػت
دس وُ ایٗ حضة ا٘تِبس ٘ذاسد و ٝتٟٔذاتؾ ثب ایشاٖ ث ٝسٚاثي كذٔ ٝدیذ ٜثب آٔشیىب ٔٙزوش
ؿٛد  .دس صٔیٔ ٝٙؼبئُ ٌٔٙم ٝای اص رّٕ ٝؿٛسؽ ٞبی اخیش ػٛسیٚ ٝؿوشایي ثوی حجوبت
ٓشاق  ،آٔشیىب  ٚتشوی ٝث٘ ٓٞ ٝضدیه ؿذ ٜا٘ذ چشا و ٓٞ ٝتشوی ٓٞ ٚ ٝآٔشیىب اص ٔخبِفوبٖ
ثـبس اػذ  ،سئیغ رٟٛس تشوی ٝحٕبیت ٔی وٙٙذ  .تشوی ٝیه ٕٞىبسی ا٘تخبثی  ٚتمؼویٓ
ؿذ ٜثب آٔشیىب  ٚایشاٖ داسد  .ثب آٔشیىب تٛافك ٘لت ػپش دفبّ هذ ٔٛؿىی دس ؿٕبَ تشویٝ
داسد  ٚصٔب٘ی ٘یض تٟٔذات التلبدی ثب ایشاٖ داسد ٘ .لت ػیؼتٓ هذ ٔٛؿىی ٘بت ٛدس خبن
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تشوی ، ٝتب و ٖٛٙػجت ؿىبف رذی دس سٚاثي تشوی ٚ ٝایشاٖ ٘ـذ ٜاػت ٞش چٙذ ٔمبٔوبت
ایشاٖ اص ایٗ ُٕٓ تشوی ٝا٘تمبد ٔی وٙٙذ)Habibi,2o12,p3( .
ًی ػفش ٚصیش أٛسخبسر ٝتشوی ٝاحٕذ داٚٚد اٚغّ ٛث ٝایشاٖ دس طا٘ٛی ٚ 2012 ٝدیذاس ثب
"ّٓی اوجش كبِحی" پیشأ ٖٛثش٘بٔ ٝاتٕی ایشاٖ  ٚؿٛسؽ ٞبی اخیش ػٛسیٔ ٝزاوشاتی
كٛست ٌشفت  .داٚٚد اٚغّ ٛدس ایٗ ػفش پیبْ "وبتشیٗ اؿت ، "ٖٛسئیغ ػیبػت خبسری
اتحبدی ٝاسٚپب سا ثشای ٔمبٔبت ایشا٘ی ثٕٞ ٝشا ٜآٚسد ٜثٛد تب صٔیٔ ٝٙزاوشات ٞؼت ٝای ثیٗ
ایشاٖ ٌ ٚش 5+1 ٜٚسا فشا ٓٞوٙذ .پیبٔی و ٝثب ٚاوٙؾ ٔخجت ٔمبٔبت ایشا٘ی ثشای اص
ػشٌیشی ٔزاوشات ٞؼت ٝای ٕٞشا ٜؿذ.
ػفش احٕذ داٚٚد اٚغّ ٛسا ٔی تٛاٖ ٔزٕٓٛب دس چبسچٛة سفتبسٞب  ٚتٔبٔالت ٌٔٙم ٝای
تشوی ٚ ٝالثی ثیٗ وـٛسی لّٕذاد وشد ٚ .ی دس ایٗ ػفش  ٓٞدس ساثٌ ٝثب ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ
خبٚسٔیب٘ٚ ٝػٛسی ٝاٞذافی سا د٘جبَ ٔی وشد  ٓٞ ٚدس ثحج ٔشثٛى ث ٝپش٘ٚذٞ ٜؼت ٝای ٚ
سایض٘ی تشوی ٝپیشأ 5+1 ٖٛاص صاٚی ٝدیٍش  ٚثب تٛر ٝث ٝتحشیٓ ٞب ٘ ٚمؾ تشوی ٝدس تجبدَ
وبال ٔیبٖ ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی دیٍش ٘یض دس ایٗ ػفش حبئض إٞیت ثٛد ٘ .ىت ٝاكّی ٔ ٚخجت
دس ایٗ ػفش ایٗ اػت و ٝتشوی ٝث٘ ٝمؾ اكّی خٛدؽ دس ٌٔٙم ٝثبصٌـت ٝاػت  ،چشا وٝ
ایٗ وـٛس ثب ٔٛهْ ٌیشی ٞبیی و ٝدس ٔؼبِ ٝػٛسی ٝداؿت  ٚدس پی ٔٛافمت ثب ثحج
اػتمشاس ػپش دفبّ ٔٛؿىی دس خبن وـٛسؽ  ،تٛاصٖ دس ػیبػت خبسری اؽ ٔیبٖ غشة
 ٚؿشق سا خذؿ ٝداس وشد  .ثبصٌـت تشوی ٝث ٝخي ٔیب٘ی ثیٗ غشة  ٚؿشق  ٚتٔذیُ
ٔٛهٔؾ دس ساثٌ ٝثب ػٛسی ٓٞ ، ٝچٙیٗ ٕٞفىشیؾ ثب ایشاٖ یه ٌبْ ٔخجت ث ٝؿٕبس ٔی آیذ.
اِجت ٝایشاٖ ٌزؿت ٝاص ثبصیٍشی وـٛسٞبی ٔؼتمُ دس ٔؼوبئُ ثویٗ إِّّوی ٌٙٔ ٚمو ٝای
اػتمجبَ ٔی وشد ٚ ٜایٗ ٔؼبِٛٔ، ٝهٛٔ ّٛسد ٓالل ٝایشاٖ ثٛد ٜاػت أب ایٗ ٔؼبِٙٔ ٝوٛى
ث ٝایٗ اػت و ٝتشویٛٔ ٝهْ ٔؼتمُ خٛدؽ سا حفَ وٙذ  ٚتجذیُ ثٕ٘ ٝبیٙذٙٔ ٜبفْ ٘بتٛ
 ٚآٔشیىب دس ٌٔٙم٘ ٝـٛد .دس ثحج تحشیٓ ٞب ٘یض تشوی٘ ٝمؾ ٔخجتی ایفب ٔی وٙذ دس ایوٗ
ساثٌ ٝلبثُ روش اػت و ٝتٕبْ ایٗ الذأبت سا تشوی ٝدس ساػتبی ٔٙبفْ ّٔی خٛدؽ ا٘زوبْ
ٔی دٞذ  ٚیه ٘ ّٛػٛداٌشی  ٚػٛد ثشدٖ ٕٛٞاس ٜدس ٓشك ٝػیبػت خبسری ایوٗ وـوٛس
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ث ٝچـٓ ٔی خٛسد  .دس ساثٌ ٝثب ثحج تٞ ٍٝٙشٔض و ٝثبٓج تیشٌوی سٚاثوي ٔیوبٖ غوشة ٚ
ایشاٖ ؿذ ٜاػت ٚصیش خبسر ٝتشویٔ ٝزاوشاتی دستٟشاٖ ا٘زبْ داد  ٚآالْ وشد و ٝدً ٚشف
آٔبدٔ ٜزاوشٞ ٜؼتٙذ .دس ٔزٕ ّٛحووٛس وـوٛسٞبیی ٔب٘ٙوذ تشویوٙٞ ، ٝوذ  ،سٚػوی....ٚ ٝ
دسٔزاوشات ٞؼت ٝای ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ ٔفیذ ثبؿذ  ،صیشا  ٓٞث٘ ٝضدیوه ؿوذٖ دیوذٌبٞ ٜوب
وٕه ٔی وٙذ  ٓٞ ٚایٙىٔ ٝؼبِ ٝسا اص ا٘حلبس وـٛسٞبی غشثوی خوبسد ٔوی وٙوذ  .ػوفش
داٚٚد اٚغّ ٛایٗ پیبْ سا ثشای  ٕٝٞداؿت و ٝغشة ثبیذ ٔٛاهْ خٛد سا ٘ؼوجت ثو ٝایوشاٖ ٚ
ػٛسی ٝتٔذیُ وٙذ  ،ایشاٖ  ٓٞاص ایفبی ٘مؾ تشوی ٝث ٝؿشًی ووٕ٘ ٝبیٙوذٙٔ ٜوبفْ ٘وبتٚ ٛ
غشة ٘جبؿذ اػتمجبَ ٔی وٙذ)Farhi,2012,p5) .
السیزب٘ی ،سئیغ ٔزّغ ٘یض دس ثٔ ٕٟٗب 1390 ٜػفشی ث ٝتشوی ٝداؿت ٝا٘ذ دس ایٗ ػفش
ثحج تٛػٔ ٝسٚاثي پبسِٕب٘ی  ٚاػتفبد ٜاص ُشفیت ٞبی رذیذ یٔٙی ٓال ٜٚثوش ٌوشٞ ٜٚوبی
دٚػتی اػتفبد ٜاص استجبًبت پبسِٕب٘ی دس لبِت وٕیؼیٞ ٖٛب ٔوٛسد ثحوج لوشاس ٌشفوت .
ٔٛهٓٛبت ٔٛسد ٓاللً ٝشفیٗ دس حٛصٞ ٜبی ثیٗ إُِّ ٔ ٚؼبئُ ٌٔٙمو ٝای ٞوٓ دس ایوٗ
دیذاسٞب ٔٛسد تٛر ٝثٛد  .ثحج اػتمشاس ػپش دفبٓی ٔٛؿىی آٔشیىب دس تشوی ٝوو ٝاص ٍ٘وبٜ
ایشاٖٛٔ،ه ّٛغیشلبثُ دفبٓی اػت ٚدس ٓیٗ حبَ ثحج ٞبیی وو ٝدس ٌٔٙمؤ ٝوی ٌوزسد
ٔب٘ٙذ تالؽ كٟی٘ٛیؼتٟب  ،آٔشیىبیی ٞب  ٚثشخی وـوٛسٞبی ٓشثوی ٚاثؼوت ٝثو ٝغوشة دس
ٌٔٙم ٝثشای ایزبد تغییش دس ػبختبس ػیبػی ػٛسیً ٚ ٝجیٔتب تؤیف رجٔ ٟٝمبٔٚت ٓٞ ٚ
چٙیٗ ٔٛهٓ ّٛشاق ٘یض اص رّٕٛٔ ٝهٓٛبتی ثٛد و ٝث ٝآٟ٘ب پشداخت ٝؿذ.
ایٗ ٞب ٔٛهٓٛبتی اػت و ٝث ٝدِیُ ربیٍب ٜایشاٖ  ٚتشوی ٝدسٌٔٙم ٝؿبیبٖ روش ٞؼوتٙذ ٚ
دس أٙیت  ٚحجبت ٌٔٙم ٝتبحیش ٌزاس٘ذ ایٗ ػفش  ٓٞچٙیٗ دس ٘ضدیه ؿذٖ ٍ٘بٞ ٜب ثٚ ٝیظٜ
دس حٛصٞ ٜبی ٔٛسد اختالف ٔٛحش ٚالْ ؿذ .دس ساثٌ ٝثب ػٛسی ٝپیشأ ٖٛربیٍب ٜایٗ وـوٛس
دس ِ٘ٓ  ٚأٙیت ٌٔٙم ٝای  ٚدالیُ تالؽ غشثی ٞب ثشای تؤیف ایٗ وـوٛس ثحوج ٌ ٚفتٍوٞ ٛوبیی
ٔیبٖ ٔمبٔبت د ٚوـٛس ا٘زبْ ؿذ .ثًٛ ٝس وّی تؤیف ػٛسی ٝدس صٔشً ٜشح ٞبی غشثی ٞب لوشاس داسد
ٞ ٚش ٌٕٞ ٝ٘ٛىبسی ثب غشة ثشای تؤیف ایٗ وـٛس ثبیذ ٔٛسد ثشسػی لشاس ثٍیشد ایشاٖ ٚ
تشویٍ٘ ٝب ٜؿبٖ ٘ؼجت ث ٝػٛسیٔ ٝتفبٚت اػت أب آ٘چٔ ٝـتشن اػت ایٗ و ٝدس ٔزّٕٛ
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دس ػٛسی ٝاكالحبتی ثبیذ ا٘زبْ پزیشدٔ.ؼبِ ٝای وٛٔ ٝسد پزیشؽ ًشفیٗ ٚالْ ؿذ أب ٟٔٓ
ایٗ اػت و ٝاكالحبت ثبیذ دس ٖٚثبؿذ  ٝ٘ ٚاص ثیشٔ ٚ ٖٚـبث ٝآ٘چ ٝغشثی ٞب ٔذ ِ٘شؿوبٖ
اػت  .دس ساثٌ ٝثب ثش٘بٔٞ ٝؼت ٝای ایشاٖ ٘یض ٌفتٍٞ ٛبیی دس ایٗ ػفش ا٘زوبْ ٌشفوت  ٚدٚ
ًشف آالْ وشد٘ذ ٔبیّٙذ و ٝادأٔ ٝزاوشات  5+1ایشاٖ دس تشویو ٝد٘جوبَ ؿوٛد چوشا ووٝ
تشوٟب تبو ٖٛٙدس ساثٌ ٝثب ثش٘بٔٞ ٝبی كّح آٔیض ٞؼت ٝای ایشاٖ ٔٛهْ ٌیشی ٚالْ ثیٙب٘وٝ
داؿت ٝا٘ذ  ٚثٕٞ ٝیٗ رٟت ٔی تٛا٘ٙذ ٓبُٔ ٚاػٌٔ ٝیبٖ ایشاٖ  ٚغشة ثبؿوٙذ( .ػوٙبیی ،
)6 :1390
فشٚسدیٗ ٔب٘ 1391 ٜیض اسدٚغبٖ ٘ ،خؼت ٚصیش تشویٔ ٝاللبتی سا ثب سٞجش ا٘مالة داؿوتٚ ٝ
پیشأٔ ٖٛؼبئُ ٌٔٙم ٝای ثحج ٞبیی سا ثٔ ٝیبٖ آٚسد ٜا٘ذ  .اسدٚغبٖ دس دیوذاس ثوب سٞجوش
ِٔٔٓ ا٘مالة دیذٌبٞ ٜبی رٕٟٛسی اػوالٔی سا دس ساثٌو ٝثوب ٔؼوبِ ٝػوٛسی ٚ ٝثشٌوضاسی
ارالع دٚػتبٖ ػٛسی ٝدس اػتب٘ج َٛرٛیب ؿذ٘ذ  .حوشت آیت ال خبٔ ٝٙای دس ایٗ دیذاس
تبویذ وشد٘ذ و ٝرٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اص ػٛسی ٝث ٝدِیوُ حٕبیوت اص خوي ٔمبٔٚوت دس
ثشاثش سطیٓ كٟی٘ٛیؼتی دفبّ خٛاٞذ وشد  ٚثب ٞش ٌ ٝ٘ٛدخبِت ٘یشٞٚوبی خوبسری دس أوٛس
داخّی ػٛسی ٝث ٝؿذت ٔخبِف اػت ایـوبٖ تبویوذ وشد٘وذ ٔ":وب اص اكوالحبت دسػوٛسیٝ
ٕٛٞاس ٜحٕبیت ٔی وٙیٓ  ٚاكالحبتی و ٝدس ػٛسی ٝؿش ّٚؿذ ٜثبیذ ادأ ٝیبثذ  ".اسدٚغبٖ
٘یض ث ٝپی٘ٛذ ٞبی تبسیخی ایشاٖ  ٚتشوی ٝاؿبس ٜوشد ٌ ٚفت ٔ" :ب ٔٔتمذ ٞؼتیٓ ثب تٛر ٝثٝ
ایٗ ػبثم ٝو ، ٟٗثبیذ سٚاثي دٚوـٛس ثٚ ٝیظ ٜدس ثخؾ ٕٞىبسی ٞبی صیش ػبختی تٕٔیوك
ثیـتشی پیذا وٙذ ٞ ".ش چٙذ و ٝپغ اص ػفش اسدٚغبٖ ث ٝایشاٖ ٔٛاهْ تشوی ٝدس ساثٌ ٝثوب
ػٛسی ٝتغییش پیذا ٘ىشد  ٚایٗ وـٛس  ٓٞچٙبٖ اص ٔٛاهْ غشثی ٞب حٕبیت ٔی وٙذ .
ٔ ٟٓتشیٗ ٞذف ػفش اسدٚغبٖ ث ٝایشاٖ هٕٗ تمٛیت ٔٙبػجبت التلبدی ٔیوبٖ د ٚوـوٛس
ثشسػی ٔٛه ّٛػٛسی ٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔزاوشات ٞؼت ٝای ٔیبٖ ایشاٖ ٌ ٚوش 5+1 ٜٚثوٛد  .دس
صٔیٔ ٝٙؼبِٞ ٝؼت ٝای فتٛای ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی ٔجٙی ثش حشاْ ثٛدٖ ػالح ٞبی وـوتبس
رٕٔی حبوی اص كّح آٔیض ثٛدٖ فٔبِیت ٞبی ٞؼت ٝای ایشاٖ اػت  .اسدٚغبٖ دس ایٗ ػفش
ث ٝخٛثی دسیبفت و ٝفتٛای ٔمبْ سٞجشی تب چٔ ٝیضاٖ دس ػیبػت ٞبی وـٛس توبحیش داسد .
()Feldman,Shlomo,Stein,2012,p5
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آیٌذُ رٍاثط دٍ طزف 3
تٛػٔ ٝسٚاثي  2رب٘ج ٝثٛٓ ٝأُ ػیبػی داخّی  ٚثیٗ إِّّی ثؼتٍی داسد  .اص رّٕٝ
ٓٛأُ خبسری ٔٙبفْ ٔـتشن دً ٚشف ثٔذ اص ثبصػبصی ر ًٙدس ٓشاق اػت  .ایشاٖ ٚ
تشوی ٝدس ٔؼئّ ٝتٟبرٓ آٔشیىب ثٓ ٝشاق ٓمیذ ٜیىؼب٘ی داؿتٙذ  .دس ٔٛسد ٔؼئّ ٝرذایی ًّجی ٞبی
وشدٞب  ٚحفَ یىپبسچٍی ػشصٔیٙی ٓشاق ٘یض ِ٘ش ٔـتشوی داس٘ذ  .ایٗ دٔ ٚؼئّ ٝرض
ٔٙبفْ حبوٕیتی ٞش د ٚوـٛس اػت  .دس ٔؼئّٓ ٝشاق اٌش تٙبلوبت ٔیبٖ ؿیٔ ٚ ٝػٙی
ػبصؽ پیذا ٘ىٙذ ایٗ ٔٛهٙٔ ّٛزش ث ٝاختالفبت ٚػیْ ٔیبٖ تشوی ٚ ٝایشاٖ ٔی ؿٛد .اٌش
تشوی ٚ ٝایشاٖ ث ٝتشتیت اص ػٙی ٞب  ٚؿیٔیبٖ ٓشاق حٕبیت وٙٙذ ایٗ ٔؼئّ ٝثٕٞ ٝىبسی
ٚػبصؽ ٔیبٖ دً ٚشف كذٔٔ ٝی سػب٘ذ  .ثٓ ٝال ٜٚثش٘بٔ ٝاتٕی ایشاٖ ٍ٘ ٚشؽ تشوی ٝثٝ
آٖ یه ٔؼئّ ٟٓٔ ٝدس تٛػٔ ٝسٚاثي ً 2شف ٔی ثبؿذ.
سرت ًیت اسدٚغبٖ  ٚسٞجشاٖ دیٍش تشوی ٝاص ثش٘بٔٞ ٝبی اتٕی ایشاٖ حٕبیت ٔی وٙٙذ ٚ
تىِٛٛٙطی كّح آٔیض ٞؼت ٝای سا حك ٔؼّٓ ایشاٖ ٔی دا٘ٙذ ٚدس ایٗ صٔیٔ ٝٙیبٖ ایشاٖ ٚ
وـٛسٞبی غشثی ٚػبًت ٔی وٙٙذ ٘ .خؼت ٚصیش تشوی ٝتبویذ وشد ٜاػت و ٝثش٘بٔٞ ٝبی
اتٕی ایشاٖ تٟٙب ثشای اٞذاف كّح آٔیض ثبیذ ثبؿذ  .دس ایٗ ٔیبٖ حىٔٛت تشوی ٝاص ثش٘بٔٞ ٝبی اتٕی
اػشائیُ ث ٝؿذت ا٘تمبد وشد ٚ ٜث ٝخبٚسٔیب٘ ٝای ٓبسی اص ػالح ٞبی اتٕی تبویذ وشدٜ
اػت .حىٔٛت فّٔی تشوی ٝثٛٙٓ ٝاٖ آوبی ٘بت ٚ ٛوب٘ذیذای اتحبدی ٝاسٚپب ثشای حٕبیتؾ
اص ثش٘بٔ ٝاتٕی ایشاٖ  ٚاختالفبتؾ ثب اػشائیُ ث ٝؿذت تحت فـبس اػت .اٌش اسدٚغبٖ
ثخٛاٞذ ثشای ادأ ٚ ٝثمبی ػیبػی خٛد ػیبػت ُٕٓ ٌشایب٘ ٝاتخبر وٙذ ػیبػت تشویٝ
دس ٔمبثُ اسٚپب  ٚخبٚسٔیبٕ٘ٔ ٝىٗ اػت تغییش وٙذ( .تشلی )4 :1391 ،
ًتیجِ گیزی3
ثب ٚرٛد ایٗ و ٝػیبػت ایشاٖ دس ثشاثش تشوی ٝثش ٔجٙبی ٔذاسا  ٚتٔبُٔ ثٛد ٜاػت ٕٛٞ ٚاسٜ
ػٔی ٕ٘ٛد ٜاص ثحشا٘ی ؿذٖ سٚاثي د ٚوـٛس رٌّٛیشی ٕ٘بیذ أب دِٚت تشویوّٓ ٝوی سغوٓ
تىشاس ػخٙب٘ی ٔب٘ٙذ إٞیت ٔٙبػجبت دٚػتب٘ ٝثب ایشاٖ  ٚتبویذ ثش تالؽ آ٘ىبسا ثش اػتٕشاس
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ٌ ٚؼتشؽ سٚاثي د ٚوـٛس  ،چٙیٗ ثِ٘ ٝش ٔی سػذ و ٝایوٗ وـوٛس إٞیوت سا كوشفب دس
حٛص ٜسٚاثي التلبدی خٛد ٔذ ِ٘ش لشاس داد ٜاػت  .الصْ ث ٝروش اػت تحٛالت ٓشاق  ٚسد
الیحٓ ٝجٛس ػشثبصاٖ آٔشیىبیی اص خبن تشوی ٝدس ٔزّغ ایٗ وـٛس  ٓٞ ٚچٙویٗ ػوشدی
٘ؼجی سٚاثي آ٘ىبسا -تُ آٚی ٛثّٓ ٝت ٔذاخالت اػشائیُ دس ؿٕبَ ٓشاق حبوی اص آٖ اػت
و ٝتشن ٞب دس تِٙیٓ ػیبػت خبسری خٛد ثیـوتش ٔٙوبفْ خوٛد سا ٔوذ ِ٘وش داس٘وذ  ٚاص
ٔٛلٔیت ٞب دسن دسػتی داس٘ذ .
ثب یه چٙیٗ ٍ٘بٞی ث ٝسفتبس خبسری تشویٔ ٝی تٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ ؤ ٝیب٘زی ٌوشی تشویوٝ
دس پش٘ٚذٞ ٜؼت ٝای ایشاٖ ٔی تٛا٘ذ لجُ اص آ٘ى ٝث٘ ٝفْ غشة  ٚیب ایشاٖ ثبؿذ ٟٔش تبییوذی
ثش ربیٍب ٜثشتش ایٗ وـٛس دس ٌٔٙم ٝثبؿذ.
تشویٙٔ ٝبفْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛوٛتبٔ ٜذت ٔ ٚیبٖ ٔذت  ٚثّٙذ ٔذت دس رٟبٖ ٌٙٔ ٚم ٝداسد  ٚثوش
ٕٞیٗ اػبع اػت و ٝػیبػت ٞبی خٛد سا تِٙیٓ ووشد ٚ ٜاص فشكوت ٞوب  ٚتٟذیوذٞب دس
ربی خٛد ،دسرٟت ٔٙبفْ ّٔی اؽ ثٟشٔ ٜی ثشد  ٚػبثم ٝتبسیخ ػیبػی چٙذ د ٝٞی اخیش
تشوی٘ ٝیض ثش ایٗ تحّیُ ٟٔش تبییذ ٔی ص٘ذ.
٘جبیذ فشأٛؽ وشد و ٝیىی اص ٔجبحج  ٚاِٛٚیت ٞبی رذی دس ػیبػوت خوبسری آ٘ىوبسا،
حوٛس سػٕی  ٚایفبی ٘مؾ دس اتحبدی ٝاسٚپب  ٚث ٝسػٕیت ؿوٙبخت ٝؿوذٖ دس ایوٗ اتحبدیو ٝی ٟٔوٓ
التلبدی  ٚػیبػی اػت  ٚاِجت ٝثب ٔمبٔٚتی اص ػٛی ثشخی وـٛسٞبی اسٚپبیی ٔٛار ٝاػت
 ٚتالؽ آ٘ىبسا ٘یض ٕٛٞاس ٜثش ٔذاس ٔ ٚحٛس خشٚد اص ایٗ ثٗ ثؼت ،اػتٛاس ثٛد ٜاػت.
ثی ؿه ،دِٚت تشوی ٝثٙب ٘ذاسد ث ٝدالیُ سٚؿٗ ػیبػی  ٚالتلبدی ،ث ٝساثٌ ٝػٙتی خٛد
ثب غشة پـت پب ثض٘ذ ِ ٚزا دس كذد اػت ٞش چ ٝثیـتش صٔیٞ ٝٙبی الصْ ایزبثی  ٚػّجی
ثشای حوٛس دس ایٗ اتحبدی ٝرٟت ثذػت آ ٚسدٖ ٔٙبفْ ثیـتش  ٚتبحیشٌزاسی دس ػیبػت ٞبی
ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی سا فشإ٘ ٓٞبیذ.
ثٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس دِٚتٕشداٖ ایٗ وـٛس اص فشكت ٞبی ایزبد ؿذ ٜدس ٌٔٙم ٝی خبٚسٔیب٘وٝ
ٙٔ ٚبلـبت فشا ٌٔٙم ٝای غفّت ٕ٘ی ٚسص٘ذ  ٚرٟوت ثٟوشٙٔ ٜوذی حوذاوخشی اص ٞشٌ٘ٛوٝ
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فشكت ٚ ،سػیذٖ ثٔ ٝملٛد ،اص اثضاسٞبی ػّجی  ٚایزبثی ثًٛ ٝس ٕٞضٔبٖ یب رذاٌب٘ ٝػٛد
ٔی رٛیٙذ.
رّت ِ٘ش  ٓٞصٔبٖ وـٛسٞبی ٔؼّٕبٖ  ٚآشاة خبٚسٔیب٘ ٚ ٝپیذا وشدٖ دٚػتب٘ی تبصٜ
ثشای ایٗ ٔمٌْ اص تبسیخ ػیبػی خٛد یىی اص اٞذاف اػتشاتظیه تشوی ٝاػت .ثٕٞ ٝیٗ
ّٓت ٘یض اص ایفبی ٘مؾ دس ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝفّؼٌیٗ  ٚغض ،ٜحُ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ
اختالفبت داخّی ِجٙبٖ ،ػٛسی ٚ ٝاػشاییُ ٚ ،ثحشاٖ ٞبیی اص ایٗ دػت ،غبفُ ٘یؼت.
آ٘ىبسا تالؽ ٔی وٙذ اص حبؿیٙٔ ٝبلـبت ٌٔٙم ٝای ٚاسد ؿٛد  ٚثٛٙٓ ٝاٖ یه ٓٙلش ٚ
ٟٔش ٜاكّی  ٚتبحیشٌزاس ایفبی ٘مؾ ٕ٘بیذ  ٚاِجت ٝتب حذٚد صیبدی ث ٝخلٛف دس ًَٛ
چٙذ ػبَ اخیش ٔٛفك ُٕٓ وشد ٜاػت.
 ٓٞچٙیٗ ٔٛه ّٛایشاٖ  ٚپش٘ٚوذٞ ٜؼوت ٝای  ٚحؼبػویت غوشة  ٚآوشاة دس استجوبى ثوب
ایٗ ٔؼئّ ٝسا تشوی ٝثشای خٛد فشكتی ػٛدآٚس ٔی دا٘ذ و ٓٞ ٝاص حیج ػّجی ٞ ٚـذاس ثٝ
اسٚپب ثب ٘ضدیىی ث ٝایشاٖ ث ٝد٘جبَ أتیبصاتی ثبؿذ ٚ ،دسٓیٗ حبَٙٔ ،بفْ التلبدی  ٚإٞیت
تذا ٚ ْٚحفَ ٔجبدالت تزبسی ثب تٟشاٖ ٘یض  ٓٞچٙبٖ ٔوٛسد تٛرو ٝثوٛد ٚ ٜدس فٟشػوت ثش٘بٔوٞ ٝوبی
اكّی اؽ لشاس داسد٘.مؾ آفشیٙی دس پش٘ٚذ ٜی ٞؼت ٝای  ٚثحج تجبدَ ػٛختٌٔ ٚ ،وشح
ؿذٖ تشوی ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٌضی ٝٙای ثشای پُ استجبًی ا٘تمبَ ػٛخت ٞؼت ٝای 3دسكذ غٙوی
ؿذ ٜی ایشاٖ ث ٝفشا٘ؼ ٚ ٝتحٛیُ  ٚا٘تمبَ ٛٓ ٚدت ػٛخت  20دسكذ ث ٝتٟوشاٖٙٔ ،وبفٔی
٘یؼت و ٝآ٘ىبسا ثتٛا٘ذ ث ٝساحتی اص آٖ چـٓ ثپٛؿذ.
تشدیذ ٘جبیذ وشد و ٝتالؽ تشوی ٝثش ایٗ أش اػتٛاس اػت تب ٔٛلٔیت خٛد سا دس ٌٔٙم ٝثوٝ
ٓٛٙاٖ لذستی رذیذ ٔ ٚحٛسی تخجیت وٙذ ٌ ٚوٛی ػوجمت سا اص ػوبیش سلجوب ثٍیوشد  ٚثوٝ
تٔجیشی ثب اتىبی ثٛٔ ٝلٔیت ػیبػی  ٚالتلبدی خٛد٘ ،مؾ ثشادس ثضسي سا ایفب ٕ٘بیذ.
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ تالؽ ٔی وٙذ دس ٔؼئّ ٝفّؼٌیٗ  ٚآشاة  ٚاػشاییُ ثٛٙٓ ٝاٖ دِٚتی
ٔحٛسی ثشای حُ ٔٙبلـبت ُٕٓ وٙذ  ٚاِجت ٝػٔی ٚافشی  ٓٞداسد و ٝثٙٔ ٝبػجبت
ػیبػی اؽ ثب اػشاییُ ٘یض آػیجی رذی ٚاسد ٘ـٛد  ٚثحشاٖ دس سٚاثي ػٙتی ػیبػی ٚ
التلبدی اؽ ثب ایٗ سطیٓ ،ایزبد ٍ٘شدد.
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دس ٓیٗ حبَ ،دس ٔمبًٔی ٘یض دِٚتٕشداٖ تشن ،ثب ثشخی تلٕیٕبت ػیبػی ٔمٌٔی ،ثٝ
رّت ِ٘ش ٔؼّٕب٘بٖ  ٚایزبد ٔحجٛثیت ثشای خٛد ،ث ٝثؼیذ افىبس ٕٓٔٛی دس داخُ تشویٝ
 ٚدس ٔیبٖ ٔؼّٕب٘بٖ ٌٔٙم٘ ٝیض ٔجبدست ٔی ٚسص٘ذ تب دس ٔؼیش وؼت ٔٙبفْ ّٔی ٚ
ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی خٛد اص ایٗ أتیبص  ٚاٞشْ فـبس ٘یض ثی ثٟش٘ ٜجبؿٙذ.
ثش پبی ٝایٗ تحّیُ ،تشوی ٝاكٛال  ٚثشاػبع ادثیبت ٌٙٔ ٚك حبوٓ ثش ػیبػتٕ٘ ،ی تٛا٘ذ
ثشای ٕٞیـ ٝسفیك ؿفیك ایشاٖ ثبؿذ  ٚاًالق دٚػت ٔلّحتی ،ؿبیذ ثٚ ٝالٔیت ٘ضدیىتش
اػت صیشا ٕٔىٗ اػت تشوی ٝأشٚص دٚػت ایشاٖ ثبؿذ  ٚفشدا دٚػتِ دؿِٕٗ ایشاٖٙٔ .بفْ
ّٔی تشوی ٝدس اتخبر ػیبػت ٞبی ٌٔٙم ٝای  ٚرٟب٘ی ،تٟٙب اكُ تغییش٘بپزیش  ٚدائٕی
اػت.
دٚػتی  ٚساثٌ ٝثشاػبع ٔٙبفْ  ٚتِٙیٓ سٚاثي ػیبػی  ٚالتلبدی ثب دِٚت آ٘ىبسا ثٝ
ٓٛٙاٖ یه وـٛس ٌٔٙٔ ٟٓم ٝای ٔ ٚؼّٕبٖ  ٚالتلبدی ،دس ٓیٗ حبِی ث ٝدالیُ
ٌ٘ٛبٌ،ٖٛارتٙبة ٘بپزیش  ٚاكّی ا٘ىبس ٘بپزیش اػت  ،أب ثی تشدیذ ٙٞشی اػت و ٝثبیذ ثب
تٛر ٝهشٚست ٞبی ٔٛرٛد ٛٞ ٚؿٕٙذی وبُٔ كٛست پزیشد.
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