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اػتادیاس سٝاتظ تیٚآْ٘ٔ داٛـِا ٟػالٗ ٠عثاعثائی
سیذ محمذسضب مًسًی
داٛـجٞی ًاسؿٜاػی اسؿذ داٛـِا ٟػالٗ ٠عثاعثائی

(تاسیخ دسیاكت -1391/12/26 :تاسیخ تلٞیة)1392/9/29 :
چکیذٌ
اص صٗا ٙكشٝپاؿی اتحاد ؿٞسٝی  ٝاػالٕ اػتوالّ ج٘ٞ٢سی آرستایجا ،ٙسٝاتظ ت٢شا –ٙتاً ٞت ٠عٞس
ٗؼ٘ ّٞدس ػغح ٗغٔٞتی هشاس ٛذاؿت ٝ ٠تا كشاص ٛ ٝـیة١ایی دس د ٝد ٠١اخیش ٘١شا ٟتٞد ٟاػت .ػٞاٗٔی
ٗاٜٛذ تشخٞسداسی اص پیٛٞذ١ای تاسیخی  ٝكشِٜ١ی ٝ ٝجٞد ظشكیت ١ای ٗٞجٞد تشای ٌ٘١اسی١ای
اهتلادی ت٠ػٜٞاٗ ٙحشًی تشای ُؼتشؽ سٝاتظ د ٝعشف ت ٠حؼاب ٗیآیذ .اٗا دس ػی ٚحاّ ای ٚسٝاتظ
تا ٗٞاٛغ  ٝػٞاْٗ تاصداسٛذٟای ٗاٜٛذ اداٗ ٠اختالف١ا دس ٗٞسد سطیٖ حوٞهی دسیای خضس ،سٝاتظ تا سطیٖ
اػشاییْ  ٝآٗشیٌا  ٝپیٞػت ٚتٛ ٠ات ٞاص عشف ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙس ٝت٠س ٝاػت .تٜاتشای ٚتا ٝجٞد تشخی
كشكت١ا تشای استوای ػغح سٝاتظ دً ٝـٞس ،دسػْ٘ ػٞاْٗ چآؾصا ٗحذٝدیت كشاسٝی سٝاتظ ت٢شاٙ
 ٝتاً ٞسا اكضایؾ داد ٟاػت .ایٞٛ ٚؿتاس تا اؿاسٟای ًٞتا ٟت ٠پیـی ٠ٜسٝاتظ ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا،ٙ
تؼتش١ای ِ٘١شایی  ٝصٗی١٠ٜای ٝاُشایی سٝاتظ تی ٚدً ٝـٞس سا ٗٞسد تشسػی هشاس ٗید١ذ.

کلیذ ياطٌَب
ٌ٘١اسی١ای اهتلادی ،هلواص جٜٞتیِ٘١ ،شاییٝ ،اُشایی ،ػیاػت خاسجی ،اٜٗیت .

*Email: abbasi@atu.ac.ir
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مقذمٍ
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ٘١ؼایِی ؿ٘اّ ؿشتی ایشا ٙاػت ً ٠اص جٜٞب تا اػتتا١ٙتای اسدتیتْ،
آرستایجا ٙؿشهی  ٝآرستایجا ٙؿشتی ٘١ؼای ٠اػت ً 767 ٝیٔٗٞتش تتا ایتشاٗ ٙتشص ٗـتتشى داسد.
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ٛوغ ٠تالهی هاس١ٟای آػیا  ٝاسٝپا ٝاهغ ؿذ ٝ ٟتت٠دٓیتْ ٗٞهؼیتت چ٢تاس
سا١ی خٞد ،استثاط سٝػی ٠سا دس ؿ٘اّ تا ایشا ،ٙخٔیج كاسع  ٝدسیای ػ٘ا ٝ ٙاص آ ٙسا ٟتا آت٢ای
ج٢ا ٙدس جٜٞب كشاٗ ٖ١یػاصد .ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙیي ًـتٞس ٗؼتٔ٘ا ٝ ٙؿتیؼ ٠اػتت ًت٠
پیٛٞذ١ای تاسیخی ػ٘یوی تا ایشا ٙداسد  ٝتا صٗاٛی  ٠ٛچٜذا ٙدٝس ،تخـی اص ػشصٗی ٚایشا ٙتتٞدٟ
اػت .اص ػٞی دیِش ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙت٠دالیْ خاف ػیاػتی -اٜٗیتتی ،هتٗٞی ،كشِٜ١تی ٝ
تاسیخیٞ٘١ ،اسٛ ٟوغ ٠اكٔی ِٛا ٟایشا ٙتٜٗ ٠غو ٠هلواص ت٠حؼاب آٗذ ٟاػت١ .ش چٜذ ًت ٠جٜتَ
ػشد پایا ٙیاكت ٠اػت اٗا اػاػیتشی ٚػٜلش ج َٜػشد یؼٜتی سهاتتت١تای اٜٗیتتی ،سا١ثتشدی ٝ
طئٞپٔیتیٌی ٘١چٜا ٙدس ٜٗغو ٠هلواص ٛوؾ ٗ٘٢ی سا دس تٜظیٖ سٝاتظ ًـٞس١ا تا ٘١ؼتایِا ٙایلتا
ٗیًٜذ .ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاٜٗیت خٞد سا دس خشٝج اص چتش ٛلٞر سٝػی ٝ ٠دس ٗحتٞس پیٞػتتٚ
ت ٠ؿشب  ٝػاختاس١ای اٝس – ٝآتالٛتیٌی(اسٝپایی  ٝآٗشیٌایی)  ٝتٝ٠یظٛ ٟات ٞجؼتجٗ ٞتیًٜتذ.
دس ٛوغٗ ٠واتْ ،ایشا ٙدس ٗحٞس پیٞػتِی تا سٝػی ٝ ٠دٝسی اص ٗحٞس آٗشیٌتا حشًتت ٗتیًٜتذ.
تٜاتشای ٚدس ای ٚصٗی ٠ٜج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس تضاد تا ػ٘ت  ٝػتٞی ایتشا ٙدس حشًتت اػتت،
صیشا ٛضدیٌی آٗشیٌا ٛ ٝات ٞت ٠ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙػثة ؿذ ٟاػت تا ایشا ٙاص ػٞی ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙاحؼاع ٛثٞد اٜٗیت ًٜذ .دسى  ٝؿٜاخت ٗؼتایْ ٗٞجتٞد ٗیتا ٙایتشا ٝ ٙج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙدس پشت ٞتحٞالت اٛجإ ؿذ ٟدس ػغح١ای ٜٗغوت٠ای  ٝتتیٚآ٘ٔٔتی دس حتٞص ٟسكتتاس
ػیاػت خاسجی ا٘١یت خاكی داسد .تش ای ٚاػاع ایٞٛ ٚؿتاس دسپی پاػخ ت ٠ای ٚپشػؾ اػت
ً ٠تؼتش١ای ِ٘١شایی ٝ ٝاُشایی دس سٝاتظ ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشا ٝ ٙا٘١یت ختاف ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙچیؼت؟ آؿٌاس اػت تا ؿٜاخت ای ٚػٞاْٗ ٗیتٞا ٙصٗی١٠ٜای ٜٗاػة تشای اكتضایؾ
سٝاتظ دٝجاٛث ٠سا كشاً ٖ١شد.
پیشیىٍ سياثط ایشان ي جمًُسی آرسثبیجبن
ٜٗاكغ ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشا ٙاص ٛظش طئٞپٔیتیي تا ٜٗغوت ٠هلوتاص جٜتٞتی ُتش ٟختٞسد ٟاػتت .اص
ػٞی دیِش ایٜٗ ٚغو ٠دس ُزؿتٗ ٠ؼتویٖ یا ؿیشٗؼتویٖ جض ٝػشصٗی ٚپٜ٢اٝس ایتشا ٙتتٞدً ٟت ٠اص
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هش ٙؿاٛضد ٝ ٖ١ػپغ اص هش١ ٙجذ ٖ١اص صٗا ٙپتشًثیتش تت ٠ایتٚػتٜٗ ٞتاعن پٜ٢تاٝس دس آػتیای
ٗشًضی  ٝهلواص ت٠تذسیج اص ٛلٞر ایشا ٙخاسج  ٝدس ؿت٘اس ٗتلتشكات سٝػتی ٠تتضاسی دسآٗتذ .اص
ایٚس ٝایشا ٙتا ت ٠اٗشٝص ٛوؾ تاسیخی خٞد سا دس ایٜٗ ٚغو ٠كشاٗٞؽ ٌٛتشد ٟاػتت (كتٓٞش،159،
ف .)1373.ای ٚج٘ٞ٢سی١ا اص صٗا ٙجذایی اص ػشصٗیٗ ٚادسی (ایشا )ٙدس حٞص ٟاهتتذاس سٝػتی٠
تضاسی  ٝػپغ اتحاد ؿٞسٝی هشاس داؿتٜذٓٝ .ی تا كشٝپاؿی اتحاد ؿٞسٝی خٞد تتً ٠ـتٞس١ای
ٗؼتؤی تثذیْ ؿذٛذ .دس ای ٚساػتا ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتت٠دٛثتاّ كشٝپاؿتی اتحتاد ؿتٞسٝی ٝ
اػالٕ اػتوالّ دس ػاّ  1991ػیاػتت ختاسجی ختٞد سا دس ٗؼتیش ٛضدیٌتی ١شچت ٠تیـتتش تت٠
ًـٞس١ای اسٝپایی ،ایاالت ٗتحذ ،ٟتشًی ٝ ٠اػشاییْ هشاس داد .تذٝی ٚسا١ثشدی جاٗغ ٞٗ ٝكتن دس
ػیاػت خاسجی ایشاٛ ٙؼثت ت ٠ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ُش ٝؿٜاخت صٗی١٠ٜای تاسیخی سٝاتتظ
دً ٝـٞس اػت .پیٛٞذ١ای ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ،ٙپیـی٠ٜای عٞالٛی داسد .تتاسیخ ٗـتتشى
ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاص ػٜاكتش ٛضدیٌتی كشِٜ١تی  -ػیاػتی دً ٝـتٞس اػتت .سٝاتتظ
ػیاػی ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙسا ٗیتٞا ٙت ٠ػ ٠دٝس ٟتوؼیٖ ًشد:
 .1ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی دًٗٞشاتیي آرستایجا،)1920-1918(ٙ
 .2دٝس ٟاتحاد ؿٞسٝی(،)1991-1920
 .3دٝس ٟاػتوالّ اص ؿٞسٝی(اص ػاّ .)1991
الف) ایشان ي جمًُسی دمًکشاتیک آرسثبیجبن ()2328-2320
دس دٝس ٟحٌٗٞت ج٘ٞ٢سی دًٗٞشاتیي آرستایجا ٙدس ػاّ١ای ً 1920-1918ت١ ٠تٖصٗتا ٙتتا
دٝس ٟپغ اص پایا ٙج َٜج٢اٛی ا ،ّٝاٛوالب اًتثش  1917سٝػیٛ ،٠تاتٞدی اٗپشاتتٞسی ػم٘تاٛی ٝ
ٛیض ٛاتٞدی ػٔؼٔ ٠هاجاسی ٝ ٠تحٞالت ؿِشف دس ایشاٜٗ ٝ ٙغو ٠تٞد ،دس سا ٟتشهتشاسی ٜٗاػتثات
 ٠٘١جاٛث ٠د ٝعشف ٗٞاٛغ ٗ٘٢ی ٝجٞد داؿت .صیشا دس دٝسًٞ ٟتتاٗ ٟتذت اػتتوالّ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙثثات چٜذاٛی دس ٜٗغو ٠هلواص ٛثٞد ٜٗ ٝغو ٠آٗتاد ٟسٝیتذاد١ای پتغ اص پایتا ٙجٜتَ
ج٢اٛی ،پیشٝصی اػجاب اِٛیض تٔـٞیي١ا دس سٝػتیُ ٝ ٠ؼتتشؽ آ ٙتت٠ػتٞی هلوتاص  ٝآػتیای
ٗشًضی  ٝػوٞط ػٔؼٔ ٠هاجاس دس ایشا ٙتٞد .عثیؼی اػت ً ٠دس آ ٙدٝس٘ٛ ٟیتٞا ٙاٛتظاس ٝجتٞد
ٜٗاػثات ػیاػی ،اهتلادی ،تجاسی  ٝكشِٜ١ی ٜٗظٖ ٜٗ ٝغوی  ٝاكٓٞی داؿت.
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ة) ديسٌ اتحبد شًسيی ()2332-2328
دس دٝس ٟاتحاد ؿٞسٝی ً ٠اص ػاّ  1921تا دػاٗثش  ٝ 1991تا كشٝپاؿی اتحاد ؿتٞسٝی  ٝآؿتاص
اػتوالّ ج٘ٞ٢سی آرستایجا٘١ ٙشا ٟاػتٜٗ ،اػثات ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙدس چتاسچٞب
اتحاد ؿٞسٝی  ٝاص ػٞی ٗؼتٌ ٝ ٞت٢تشا ٙتٜظتیٖ ٗتیؿتذ .دس ایت ٚدٝس ٟایتشا ٙدس ؿت٢ش تتاًٞ
ػشًٜؼِٓٞشی داؿت .دس دٝس ٟج َٜػشد٘١ ،ؼای ٠ؿ٘اّ ؿشتی ایشا ٙسا ج٘ٞ٢سی١ای ؿٞسٝی
ػٞػیآیؼتی ،آرستایجا ٝ ٙاسٜٗؼتا ٠ً ٙتخـی اص خاى اتحاد ؿٞسٝی تٞدٛذ ،تـٌیْ ٗیدادٛتذ.
ٞٛاس ٗشصی ایشا ٝ ٙآرستایجا ٙؿٞسٝی سا ٗشص١ای ًٜتشّ ؿذ ٝ ٟؿیشهاتْػثٞسی تـتٌیْ ٗتیداد
ً ٠ت ٠اكغالح ت ٠آ ٙپشد ٟآٜ١یٗ ٚیُلتٜذٗ .شص١ای صٗیٜی ایشا ٙتا اتحاد ؿٞسٝی دس ایٜٗ ٚغوت٠
دُ ٝزسُاُ٘ ٟشًی ،یٌی «جٔلا» دس اػتا ٙآرستایجا ٙؿشهی  ٝدیِشی «آػتاسا» دس اػتاُ ٙتیالٙ
داؿت ً١ ٠ش دُ ٝزسُا ٟدس ؿ٘اّ ؿشتی ًـٞس هشاس داسٛذ .تا ٝجٞد پیٛٞذ١ای دیٜی  ٝكشِٜ١ی
تیٔٗ ٚت ٗؼٔ٘ا ٙایشا ٙتا ج٘ٞ٢سی آرستایجا١ ،ٙیچُ ٠ٛٞاستثاعی تیٗ ٚشدٕ د ٝػٞی ٗشص ٝجٞد
ٛذاؿت.
ج) ديسٌ استقالل اص اتحبد شًسيی(اص سبل )2332
پغ اص پایا ٙدٝس ٟج َٜػشد ،ایشا ٙدس ٗشص١ای ؿ٘اّ اص ٗٞهؼیت طئٞپٔیتیٌی ٝیظٟای تشخٞسداس
ؿذ ً ٠هثْ اص آٝ ٙجٞد ٛذاؿت؛ ػشٗایُ ٠زاسی١ای ٗ٢تٖ ایتشا ٙدس صیشتٜا١تای ح٘تْ ٛ ٝوتْ،
پایا١٠ٛا ،تٜذس١ا ،سا ٟآ ،ٚ١ؿثٌ ٠سا١ٟای صٗیٜی استثاعی ،اٛثاس١ا ،ػشدخا١٠ٛاُ ،زسُا١ٟای ٗشصی،
تٞػؼُ٘ ٠شى ٞٗ ٝاسد دیِشی ٗاٜٛذ ای٢ٜا كٞست ُشكت .پغ اص اػتوالّ ج٘ٞ٢سی آرستایجتا،ٙ
تشهشاسی سٝاتظ سػ٘ی ٗیا ٙایً ٚـتٞس  ٝایتشا ٙدس طاٞٛیت 1992 ٠آؿتاص ؿتذٛ .خؼتتیٗ ٚحتٞس
ٌ٘١اسی ػیاػی ایشا ٙتا ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتالؽ ت٢شا ٙتتشای ٝسٝد تتاً ٞتت ٠ػتاصٗا١ٙتای
ٜٗغو٠ای  ٝتیٚآ٘ٔٔی اص ج٘ٔ ٠اً ٝ ٞػاصٗاٌ٘١ ٙاسی١ای اػالٗی 1تتٞد .حتتی دس ػتاّ 1992
ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشا ٙدس دػتٞس ًاسی ٠٘١ ،ػلاستخا١ ٠ٛای خٞد دس ج٢تا ٙسا ٗٔتضٕ تت ٠اسایت٠
خذٗات ت ٠دیپٔ٘ات١ای ج٘٢تٞسی آرستایجتاً ٙشد(اٗیتش اح٘تذیا ،1384 ،ٙف  .)163پتغ اص
اػتوالّ تؼذاد ػلش١ای ٗوإ١ای ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙتت ٠ایتشا ،ٙتتیؾ اص ػتلش١ای ٗتواتتْ اص
عشف ایشا ٙتٞد ٟاػت .حیذس ػٔی اف سئیغ ج٘ٞ٢س پیـی ٚج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙػ ٠تاس (دٝتاس
)1. Organizations of Islamic Countries (OIC
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دس ػاّ١ای  ٝ 2002 ٝ 1994یي تاس ِٜ١إ تشُضاسی ًٜلشاٛغ ػشاً ٙـتٞس١ای اػتالٗی) تت٠
ایشا ٙػلش ًشد .اص ایشاٛ ٙیض دس د 1990 ٠١ػٔی اًثش١اؿ٘یسكؼٜجاٛی یيتتاس تت٠ػٜتٞا ٙسیتیغ
ج٘ٞ٢س ت ٠تاً ٞػلش ًشد .تیؾ اص  90ػٜذ ٌ٘١اسی دس صٗیٜت١٠تای ُٛٞتاُ ٙٞتتٝ٠یتظ ٟاػالٗیت٠
ُش١ٟٝای دٝػتی ٗیا ٙدٓٝت١ا ٗ ٝجآغ دً ٝـتٞس دس جشیتا ٙػتلش حیتذسػٔی اف دس ػتاّ
 1994تی ٚسؤػای ج٘ٞ٢سی دً ٝـٞس ت ٠اٗضتا سػتیذ(اٗیشاح٘ذیا ،1383 ،ٙف  .)10.پتغ اص
سٝی ًاس آٗذ ٙآ٢إ ػٔیاف دس ػاّ  ٝ 2003تا تٞج ٠ت ٠ػیاػت١تای ؿتشبُتشای ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙای ٚسٝاتظ تا حذٝدی ًا١ؾ یاكت .پغ اص سٝی ًاس آٗتذ ٙحیتذس ػٔتیاف جشیتاٙ
دسُیشی  ٝجٗ َٜیا ٙاساٗ ٠ٜهش ٟتاؽ  ٝج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاداٗ ٠یاكتت  .دس٢ٛایتت تختؾ١تای
دیِشی اص خاى ای ٚج٘ٞ٢ی دس صٗا ٙتلذی سیاػت ج٘ٞ٢سی ا ٝاص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙجتذا
ؿذٝ .ی ٗجثٞس ت ٠اٗضای هشاسداد آتؾ تتغ دس چتاسچٞب ُتشٗ ٟٝیٜؼتي ػتاصٗا ٙاٜٗیتت ٝ
ٌ٘١اسی اسٝپا دس ػاّ  1994ؿذ .پغ اص ای ٚسٝیذاد ػیاػت خاسجی ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙدس
ساػتای جزب ؿشًت١ای ٛلتی ؿشتی  ٝػشٗایُ ٠زاسا ٙخاسجی دس كٜایغ ٛلت  ٝاػتخشاج ُاص
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙؿٌْ ُشكتٗ .وإ١ای ایً ٚـٞس هلذ داؿتٜذ تا تا ای ٚسٝؽ ً٘ي آ٢ٛا ٝ
دٓٝت١ای ٝاتؼت ٠ت ٠آ٢ٛا سا تشای تأٗی ٚاٜٗیت ػشٗای١٠ای خٞد جزب ًٜٜذ تا اٜٗیت ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙتأٗی ٚؿٞد  ٝت٠دٛثتاّ آٗ ٙؼتلٔ ٠هتش- ٟتتاؽ سا حتْ ٛ ٝؼتثت تت ٠ختشٝج اساٜٗت ٠اص
ػشصٗی١ٚای اؿـآی اهذإ ًٜٜذ .دس ای ٚدٝس ٟػیاػت خاسجی ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙتتش ٗثٜتای
ػیاػتی ؿشبُشا اػتٞاس تٞد .ت ٠ای ٚتشتیة عثیؼی تٛ٠ظش ٗیسػیذ ً ٠ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙتتا
ٝجٞد سٝاتظ ُؼتشد ٟتا ؿشب  ٝتشًی٘ٛ ٠یتٞاٛؼت سٝاتظ خٞد سا تا ایشاُ ٙؼتشؽ داد ٝ ٟآ ٙسا
ت٢ثٞد تخـذ  ٝاسادٟای  ٖ١دس ایٞٗ ٚسد ٛذاؿت .اٗا سییغ ج٘ٞ٢س ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ًٜاس
ای ٚسا١ثشد ،ت٠دٛثاّ ت٢ثٞد سٝاتظ تا سٝػی ٝ ٠ایشاٛ ٙیض تشآٗذً .ـٞس١ای ؿشتی دس ػی ٚحتاّ ًت٠
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙسا تحشیٖ ٗیًشدٛذ ت ٠اسٜٗؼتاً٘ ٙي١ای هاتْ تٞج٢ی اسایت ٠داد ٝ ٟحتتی
دس ساػتای ؿٜاػایی جٜثؾ اساُٗ ٠ٜإ تشداؿت ٝ ٠دس ٝاؿِٜت ٚت ٠آ٢ٛا دكتش ًتاس اختلاكتی دادٟ
تٞدٛذ (اٗیشاح٘ذیا ،1385 ،ٙكق)31-30 .
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اَمیت ساَجشدی مىطقٍ قفقبص جىًثی
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙیٌی اص ًـتٞس١ای ٜٗغوت ٠هلوتاص جٜتٞتی اػتت .ایتٜٗ ٚغوتً ٠ت ٠ؿتاْٗ
ًـٞس١ای آرستایجا ،ٙاسٜٗؼتاُ ٝ ٙشجؼتا ٙاػت ت٠دٓیْ ؿشایظ ختاف ػیاػتی  ٝطئٞپٔیتیتي،
ٗؼائْ ػیاػی -تاسیخیٛ ،ظاٗی  ٝجاٗؼ ٠ؿٜاختی اص ٛواط تحشا ٙخیض  ٖ٢ٗ ٝج٢ا ٙاػتت .پتغ
اص كشٝپاؿی اتحاد ؿٞسٝی ،هلواص تٌٗ ٠اٛی تشای ؿذیذتشی ٚدسُیشی١تای هتٗٞی  ٝػیاػتی دس
ٜٗغو ٠تثذیْ ؿذًٞ .ؿؾ ١ای جذایی عٔثا ٠ٛدس ُشجؼتا ٝ ٙچچ٘١ ٠ً ٚچٜاٜٗ ٙغو ٠سا ٗؼتؼذ
تشٝص دسُیشی١ای تاصٗ ٟیًٜذ  ٝیا تـییش١ای ؿیشٗؼآ٘ت آٗیض  ٝكشاتش اص ها ٙٞٛدس ػتاختاس١ای
حٌٗٞتی تشخی اص ًـٞس١ا ُ ٝؼتشؽ جٜایت ١ای ػاصٗا ٙیاكت ٝ ٠تاٛتذ١ای تثٌ٢تاسی دس ًٜتاس
تؼیاسی اص ٗـٌالت اٜٗیتی دیِش ،صٛذُی ػادی ٗشدٕ ٜٗغوت ٠سا دچتاس اختتالّ ًتشد ٝ ٟاٌٗتاٙ
كؼآیت١ای اهتلادی ػاصٛذ ٝ ٟتؼاْٗ ٗمثت ٗیاً ٙـٞس١ای ٜٗغو٘١ ٝ ٠ؼتایِا ٙسا تت ٠حتذاهْ
سػاٛذ ٟاػت.پغ اص كشٝپاؿی  ٝظٞ٢س ػً ٠ـٞس ٗؼتوْ دس هلواص جٜٞتی تتش ا٘١یتت سا١ثتشدی
ایٜٗ ٚغو ٠اكضٝد ٟؿذ ٟاػت .تشخی اص ػٞاٗٔی ً ٠هلواص سا تا ا٘١یت ًشدٗ ٝ ٟتٞسد تٞجت ٠هتشاس
داد ٟاػت ػثاستٜذ اص:
آق) هلواص اً ٜٙٞاكض ٙٝتش ٗٞهؼیت سا١ثشدی  ٝطئٞپٔیتیٌی ،ا٘١یت طئٞاًٗٞٛٞیٌی تؼیاسی داسد
ً ٠اكض ٙٝتش ًـٞس١ای ٜٗغوً ،٠ـٞس١ای كشاٜٗغو٠ای (آٗشیٌاٛ -ات )ٞسا ٛیض دس خٞد دسُیش ًشدٟ
اػت،
ب) هلواص ٗٞصاییي اهٞإ ٛاٗیذٗ ٟیؿٞد .دس ای ٚپ ٠ٜ٢جـشاكیایی ُ 50ش ٟٝهٗٞی  ٝصتتاٛی اص ػت٠
خاٞٛاد ٟصتاٛی تشى-آٓتاییيٜ١ ،ذ -اسٝپایی  ٝایثش -هلواصی دس ًٜاس  ٖ١صٛذُی ٗیًٜٜذ،
ج) سا١ٟای استثاعی جادٟای  ٝسیٔی ،خغٞط اٛتواّ ٛیشٝی تشم  ٝخغٞط ٓٛ ٠ٓٞلت ُ ٝاص ٜٗغو٠
اص دٝس ٟاتحاد ؿٞسٝی تاً ،ٜٙٞاص ای ٚداالٗ ٙیُزسد،
د) دس هلواص د ٝهٔ٘ش ٝدی ٚاػالٕ ٗ ٝؼیحیت تا یٌذیِش ٖ١جٞاس ١ؼتٜذ  ٝد ٝهٔ٘شٗ ٝتلاٝت سا
تٝ٠جٞد ٗیآٝسٛذ،
 )ٟحٔو ٠اتلاّ ٗیا ٙهاس١ٟای اسٝپا  ٝآػیا اػت .ایٜٗ ٚغو ٠اص ػ٘ت ؿشم تت ٠دسیتای ختضس ،اص
ػ٘ت ؿشب ت ٠دسیای ػیا ،ٟاص ػ٘ت ؿ٘اّ ت ٠دؿت١ای جٜٞب سٝػی ٝ ٠اص ػ٘ت جٜتٞب تت٠
دً ٝـٞس ایشا ٝ ٙتشًیٗ ٠تلْ اػت .تذی ٚتشتیة ،ایٜٗ ٚغو ٖ١ ٠اص ٛظش ؿ٘آی -جٜٞتی ١ ٝتٖ
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اص ٛظش ؿشهی -ؿشتی ،د ٝهاس ٟاسٝپا  ٝآػیا سا ت ٠یٌذیِش پیٛٞذ ٗید١ذ .ایٞٗ ٚهؼیت جـشاكیتایی
ػثة ؿذٜٗ ٠ً ٟغو ٠هلواص ٞ٘١اس ٟدس ع ّٞتاسیخ تشای هتذست١تای تتضسٍ تؼتیاس تتا ا٘١یتت
تاؿذ(ٗیش ٗح٘ذی ،1386 ،ف .)27
ٜٗ )ٝغو ٠هلواص ،اص دیشتاص تاًٗ ٜٙٞحْ تالهی ت٘ذ١ٙای ٗختٔق تٞد ٟاػت .ت٘ذ١ٙای تتضسٍ ٝ
ً٘١ ،ٚ٢اٜٛذ ایشا ،ٙیٛٞتا ،ٙچتی ،ٚػم٘تاٛی ،سٝع  ٝاسٝپتایی دس اعتشاف ایتٜٗ ٚغوت ٠حضتٞس
داؿت٠اٛذ.
ثستشَبی َمگشایی دس سياثط ایشان ي جمًُسی آرسثبیجبن
تٛ٠ظش ٗیسػذٗ ،ج٘ٞػ ٠ػٞاٗٔی ًٗ ٠یتٞا ٙدس سٝاتظ ایتشا ٝ ٙج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙتت٠ػٜتٞاٙ
كشكت١ای ٗٞجٞد ٗؼشكی ًشد ت ٠ای ٚؿشح اػت:
الف) ثشخًسداسی اص دیه ي مزَت مشتشک
اػالٕ دیٗ ٚـتشى ٗشدٕ ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٝ ٙایشا ٙاػت .داؿت ٚدیٗ ٚـتشى صٗیٗ ٠ٜؼٜٞی ٝ
كشِٜ١ی ٜٗاػثی سا تشای ٛضدیٌی سٝاتظ ٗشدٕ دً ٝـٞس ایجتاد ٗتیًٜتذٗ .تز١ة دس ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙدس هش١ٙای ٗت٘ادی تشای حیات ػ٘ٗٞی آضإ آٝس تٞد ٟاػت .اص دٝسا ٙهتذیٖ توشیثتا
ت٘إ ج١َٜا ،اكالحات  ٝكشایٜذ١ای ػیاػی دس ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙصیش ٓٞای ٗز١ة تٝ ٠هٞع
پیٞػت ٠اػت( .)Valiyer, 2005ایٝ ٚیظُی دس ٗٞسد ایشاٛ ٙیض كذم ٗیًٜذ .ت٠ؿٌٔی ً ٠تؼیاسی
اص تح١ ّٞای ػیاػی  ٝاجت٘اػی ایشا ٖ١ ٙدس ع ّٞتاسیخ ٗتتأثش اص آٗتٞص١ٟتای اػتالٗی تتٞدٟ
اػت .تـیغٗ ،ز١ة اكٔی ٗشدٕ دً ٝـٞس ت٠ؿ٘اس ٗیسٝد .تؼذ اص ایتشا ،ٙج٘٢تٞسی آرستایجتاٙ
تیـتشی ٚؿیؼ ٠سا دس خٞد جتای داد ٟاػتت دسٝاهتغ ٗتز١ة ،ػٜلتش اكتٔی پیٛٞتذ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙتا ایشا ٙاػت (تیِذٓی ،1377 ،ف.)162 .
ة) اشتشاکَبی تبسیخی ي فشَىگی
ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙپیـی ٠ٜتاسیخی ٗـتشى حذٝد ١ضاس ػآ ٠داسٛذ  ٝاص ایتٚسٗ ٝیتشا
تاسیخی ٗـتشى داسٛذٝ .جٞد ؿاػشا ٝ ٙتضسُتاٛی چتٛ ٙٞظتاٗیُٜجتٞی ،خاهتاٛی ؿتیشٝاٛی ٝ
اٛذیـٜ٘ذاٗ ٙؼٔ٘اٛی چٌٜٓ ٙٞشاٛی ٛ ٝخجٞاٛی  ٝكذ١ا  ٠ٛٞ٘ٛدیِش ختٞد دالیتْ ٗحٌ٘تی تتش
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ٝجٞد ػاتو ٠تاسیخی ٗـتشى دٔٗ ٝت اػت .تؼذ اص اػتوالّ ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٝ ٙكشٝپاؿتی
اتحاد ؿٞسٝی استثاط كشِٜ١ی ٗیتا ٙایتشا ٝ ٙایت ٚج٘٢تٞسی ُؼتتشؽ یاكتت .اٛتـتاس ًتتاب،
تشُضاسی ػ٘یٜاس١ا ٘١ ٝایؾ١ای كشِٜ١ی ،تأػیغ ٗشاًتض آٗٞصؿتی -كشِٜ١تی اص ج٘ٔت ٠اتؼتاد
سٝاتظ د ٝعشف دس حٞص ٟكشِٜ١ی تٞد ٟاػت(اٗیشی ،1386 ،ف .)256 .ض٘ ٚای ٠ٌٜػاْٗ صتاٙ
تشًی ً ٠تخـی اص ٗشدٕ ایشا ٙدس اػتا١ ٙای ٘١جتٞاس تتا ایت ٚج٘٢تٞسی  ٝػتایش ٛوتاط تت ٠آٙ
كحثت ٗیًٜٜذ ،یٌی دیِش اص پیٛٞذ١ای ٗ ٖ٢كشِٜ١ی دٔٗ ٝت اػت.
ج) يجًد ظشفیت مىبست ثشای َمکبسیَبی اقتصبدی ي وضدیکی طئًپلیتیک
ظشكیت ١ای ٗٞجٞد تشای ٌ٘١اسی اهتلادی  ٝتاصسُاٛی یٌی اص ٗتـیش١ای ٗ٘٢یاػت ًٛ ٠وتؾ
ٗمثت  ٝػاصٛذٟای دس تٞػؼ ٠سٝاتظ ٗیا ٙایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙداسد .تتاٝجٞد ٛاتؼتاٗاٛی
اهتلادی ً ٠دس ػاّ١ای  1993-1992تٝ٠اػغ ٠اػتوالّ اص اتحاد ؿتٞسٝی ٜٗ ٝاهـت ٠هتش ٟتتاؽ
تٝ٠جٞد آٗذ ،اهتلاد ج٘٢تٞسی آرستایجتاٛ ٙؼتثت تت٘١ ٠ؼتایِا ٙختٞد اص ج٘ٔت ٠اسٜٗؼتتاٝ ٙ
ُشجؼتتتا ٝ ٙتشختتی اص دٓٝتتت١تتای آػتتیای ٗشًتتضی دس ؿتتشایظ ت٢تتتشی هتتشاس

داؿتتت.

( )www.monagaba.comای ٚسٛٝذ دس ػاّ١ای تؼذ ٛیض ت٠ؿٌْ ٗحؼٞػی اداٗ ٠داؿت .تشسػی
آٗاسی سٝاتظ اهتلادی ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ػاّ١تای اخیتش حتاًی اص سؿتذ ٗیتضاٙ
سٝاتظ اهتلادی دً ٝـٞس تٞد ٟاػتٛ .ضدیٌی جـشاكیایی ٝ ٝجٞد سا١ٟای ٜٗاػة تتشای تٞػتؼ٠
ٗثادٓ١ ٠ا اص جٖ٘ٔ٢ٗ ٠تشی ٚػٞاْٗ تٞد ٟاػت.
تتتتشای ٛٞ٘ٛتتت ٠دس ػتتتاّ  1388كتتتادسات ًتتتْ ایتتتشا ٙتتتت ٠ج٘٢تتتٞسی آرستایجتتتا ٙتتتت٠
اسصؽ373،791،360دالس  ٝدس ػاّ  1389تت ٠اسصؽ  375،464،011دالس  ٝدس ػتاّ  1390تت٠
اسصؽ464.410.160دالس تٞد ٟاػت .دس ٘١تی ٚػتاّ ػت ٖ٢ایتشا ٙاص ًتْ ٝاسدات اص ج٘٢تٞسی
آرستایجتتتا ٙدس ػتتتاّ  1388تتتت ٠اسصؽ 171،657،505دالس  ٝدس ػتتتاّ  1389تتتت ٠اسصؽ
111،502،185دالس  ٝدس ػاّ  1390ت ٠اسصؽ 37494286.97دالس تٞد ٟاػت .تت٠كتٞست ًٔتی
سٝاتظ اهتلادی ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙكشاص ٛ ٝـیة داؿت ٠اػت  ٝایشاٙ
دس صٗی ٠ٜاهتلادی ٗیتٞاٛذ تش ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتأثیش داؿت ٠تاؿذ

(.)www.irica.gov.ir

سياثط جمًُسی اسالمی ایشان ي...

63

صمیىٍَبی ياگشایی دس سياثط ایشان ي جمًُسی آرسثبیجبن
سٝاتظ دً ٝـٞس تا كشاص ٛ ٝـیة١ای ٗتؼذدی دس عٛ ّٞضدیي ت ٠د ٝد٘١ ٠١شا ٟتٞد ٝ ٟدس ٗوغغ
ًٜٛٞی ٛیض دس ؿشایظ ٗؼاػذی هتشاس ٛتذاسد .چٜاٛچت ٠تتشای ٛٞ٘ٛت١ ٠تٖصتتاٛی ٗتشدٕ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙتا تخـی اص ٗشدٕ ایشا ٙت٠دٓیْ تشخی تٜؾ١ای ٗیا ٙدً ٝـٞسٛ ،وؾ ٜٗلتی آٗشیٌتا ٝ
اػشاییْ ٛ ٝیض كؼآیت جشیا١ٙای تجضی ٠عٔة دس ایشا ،ٙت٠جای اثشُتزاسی ٗمثتت دس سٝاتتظ دٝ
ًـٞسٛ ،وؾ ٜٗلی ایلا ًشد ٟاػت (ًٞالیی ،1389،ف.) 87.
الف) سطیم حقًقی دسیبی خضس
ٗؼلٔ ٠توؼیٖ دسیای خضس  ٝتؼیی ٚسطیٖ حوٞهی آ ٙاص ٗ٢تٖتتشی ٚػٜاكتش تأثیشُتزاس دس تؼیتیٚ
سٝاتظ دً ٝـٞس اػتٞٗ .ضٞع سطیٖ حوٞهی دسیای خضس یي ٗؼلٔ ٠حوٞهی اػتٓٝ ،ی اص ٛظتش
تأٗیٜٗ ٚاكغ ٗٔی  ٝاكٌاس ػ٘ٗٞی دً ٝـٞس ،تٝ٠یتظ ٟایتشاً ٙتٜٗ ٠تاعوی اص ؿت٘اّ ًـتٞس سا دس
هش١ٙای ُزؿت ٠اص دػت داد ٟاػت حؼاػیت خاكی داسد .تٜاتش دیتذُا ٟایتشا ٙسطیتٖ حوتٞهی
خضس تایذ تا تٞج ٠ت ٠هشاسداد١ای  1940 ٝ 1921ػٗ ٖ٢ـاع ایشا ٙتؼیی ٚؿٞد  ٝاُتش ًـتٞس١ای
ػاحٔی اكشاس تش توؼیٖ دسیا داؿت ٠تاؿٜذ ،حذاهْ ػ ٖ٢ایشا 20 ،ٙدسكذ دس ػغح ٜٗتاتغ آتتی ٝ
٘١چٜی ٚتؼتش دسیا خٞا١ذ تٞد .دس ٗواتْ دیذُا ٟج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتت ٠عتٞس ًاٗتْ ٗتلتاٝت
اػت .اص دیذُا ٟایً ٚـٞس ،ػغح خضس ٗیتٞاٛذ ت٠كٞست ٗـتاع ٗتٞسد ت٢تش ٟتتشداسی ٗـتتشى
ًـٞس١ای ػاحٔی هشاس ُیشد ،اٗا دسیتا تایتذ تتش اػتاع عت ّٞختظ ػتاحٔی ًـتٞس١ا توؼتیٖ
ؿٞد(ػثاػی ،1388 ،فٌٛ .)12 .ت ٠ای ٚاػت ً ٠حشًت ت٠ػٞی یي سا ٟحْ تیٜاتیٜی ٗثتٜی تتش
ٝاهؼیت١ای ٗٞجٞد ٜٗغو ،٠ت٢ٜا سا ٟحْ اػاػی تتشای حتْ ایتٗ ٚـتٌْ اػتت .تتاً ٜٙٞایتشاٙ
ت٠دالیْ طئٞپٔیتیٌی  ٝتشخٞسداسی اص ٗشص ٗـتشى تا ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙتیـتتشی ٚاختتالف ٝ
تٜؾ سا دس ٗٞسد سطیٖ حوٞهی دسیای خضس تا ایً ٚـٞس داؿت ٠اػت .ایشا ٙاتتذا اص اكْ ٗـتشى
ٗ ٝـاع تٞد ٙدسیای خضس ح٘ایت  ٝپغ اص ٗخآلت ػایش ًـٞس١ای ػاحٔی تتش اكتْ توؼتیٖ
تشاتش ای ٚدسیا تأًیذ ًشد .ای ٚدسحآی اػت ً ٠ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙخٞاػتتاس توؼتیٖ دسیتای
خضس(تؼتش ،ػغح  ٝكضای آب تا ٘١ذیِش دس ًٜاس ٜٗاتغ عثیؼی آ )ٙت ٠تختؾ١تای ٗٔتی تحتت
حاً٘یت ًاْٗ دٓٝتت١تای ػتاحٔی اػتت( .)Merzaliakov,1999,p.123تتً٠تاسُیشی ایت ٚدٝ
دیذُاٗ ٟخآق ٛؼثت ت ٠سطیٖ حوٞهی دسیای خضس اص ػٞی ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙػتثة
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تالهی ٜٗاكغ  ٝدیذُا١ٟای آ٢ٛا دس حتٞص ٟختضس سا كتشاً ٖ١تشد ٝ ٟایتٗ ٚؼتلٔ ٠یٌتی اص ػٞاٗتْ
تأثیشُزاس تش ًیلیت سٝاتظ ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ػاّ١تای اخیتش تتٞد ٟاػتت(اٗیشی،
 ،1386ف.)265.
ة) ثحشان قشٌ ثبغ
یٌی اص پایذاستشی ٚدسُیشی ١ای اتحاد ؿٞسٝی ،تحشاٛ ٙاُٞس ٞٛهشٟتتاؽ اػتت .دس ػتاّ 1988
صٗاٛی ً٢ٛ ٠اد ٗو ٠ٜٜایٜٗ ٚغو ،٠هغؼٜاٗ٠ای سا تشای پیٞػتت ٚتت ٠اسٜٗؼتتا ٙتت ٠تلتٞیة سػتاٛذ
ٜٗاهـ ٠هش ٟتاؽ اٝج ُشكت .ایٜٗ ٚغو ٠اص ٛظش هاٛٞٛی دس چاسچٞب ٗشص١ای آرستایجا ٙهشاس داسد.
اٗا تیـتش ػاًٜا ٙآ ٙسا ه ٕٞاسٜٗی تـٌیْ ٗیدٜ١ذ .دس ػاّ١ای پایاٛی حیات اتحاد ؿٞسٝی ایٚ
ٜٗغو ٠تٞاٛؼت اص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙجذا ؿٞد  ٝدس٢ٛایت خـٛٞت١تایی تتٝ٠جتٞد آٗتذ ًت٠
كذ١ا ١ضاس آٝاس ٟتشجای ُزاؿت .صٗاٛی ً ٠اتحاد ؿٞسٝی كش ٝپاؿتیذ١ ،یلتت هتاُ ٙٞٛتزاسی
هشٟتاؽ تل٘یٖ ت ٠اػالٕ اػتوالّ ًاْٗ ُشكت .دس ػاّ 1992جٜتَ ت٘تإ ػیتاس ٗیتا ٙج٘٢تٞسی
آرستایجا ٝ ٙاسٜٗؼتا ٙدس ُشكت .تا ػتاّ ٛ 1993یش١ٝتای اسٜٗؼتتاٛ ٙضدیتي تت 20 ٠دسكتذ اص
اساضی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس اعشاف هش ٟتاؽ سا اؿـاّ ًشد ٝ ٟكذ١ا ١ضاس آرسی سا تت ٠تیتشٙٝ
ساٛذ ٟتٞدٛذ .ایٝ ٚضؼیت تا صٗا ٙتشهشاسی آتؾ تؼی تا ٗیاٛجیِشی سٝػی ٠دس  1994اداٗ ٠پیتذا
ًشد .دسحاّ حاضش ٜٗغو ٠هش ٟتاؽ ٜٗ ٝاعن اعشاف آ ٙدس ًٜتشّ اسٜٗؼتا ٙهتشاس

داسد (Beehner,

).2005دستاسٞٗ ٟضغ ایشا ٙدس هثاّ ای ٚدسُیشی تایذ اظ٢اس داؿت ً ٠ایتشا ٙتتشای جٔتُٞیشی اص
خٛٞشیضی ً ٝـتاس ٗشدٕ ٗؼٔ٘ا ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٝ ٙتشهشاسی آتؾ تغ دس ٜٗغو ٠اهذإ١تای
ٗیاٛجیِشا٠ٛای سا اص اتتذا آؿاص ًشد  ٝتش حلظ ت٘اٗیت اسضی ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙتأًیتذ ًتشد.
آٝیُ ٚلت١ُٞٝای س ٝدس سٝی ٘ٛایٜذُاٝ ٙیظ ٟج٘ٞ٢سی اسٜٗؼتا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙدس
ٗٞسد هش ٟتاؽ دس  1992دس ت٢شا ٙتشُضاس ؿذ .اص ج٘ٔ ٠اهذإ١تای ایتشا ٙایجتاد اسدُٝتاٜٗ ٟغوت٠
كاتش آتاد دس ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتشای اػٌا ٙآٝاسُا ٙتحشا ٙهش ٟتاؽ دس ػتاّ  ٝ 1994اػتٌاٙ
آرستایجاٛی١ا دس اسدُٝا ٟای٘یـتٔی تتٞد ًت ٠تٞػتیٔ١ ٠تالّ اح٘تش دس ػتاّ  1993تتش پتا ؿتذ
( .)Beehner, 2005اػٜاد ٌ٘١اسی تی ٚایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙدس صٗیٜت١٠تای ٗختٔتق اص
ج٘ٔ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ تٝ٠یظ ٟعشح اتلتاّ خغتٞط آ١ت ٚایتشا -ٙج٘٢تٞسی آرستایجتا -ٙسٝػتی،٠
اٛشطی ،تشم ،ػذ ػاصی  ٝاٗٞس ُ٘شًی ٛـا ٙداد ً ٠ایشا ٙتا چ ٠حذ دیذُاٗ ٟمثتی تتا ج٘٢تٞسی
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آرستایجا ٙداؿت ٝ ٠اص ایذ ٟحْ ػادالٗ ٝ ٠ٛؼآ٘ت آٗیض دسُیشی ح٘ایت ٗیًٜذ .اُشچ ٠سػتا-٠ٛ
١ای ؿشبُشای ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس ایٗ ٚوغغ ٗتذػی ح٘ایتت ایتشا ٙاص اسٜٗؼتتا ٙتٞدٛتذ
(ٗٞػٞی ،1391 ،ف.)25 .آ٢إ ػٔیاف دس ػاّ  ٝ 2003دس ؿشایغی ً ٠پذسؽ حیذس ػٔتیاف
دس تؼتش تی٘اسی تٞد ،ت٠ػٜٞاٛ ٙخؼت ٝصیش ج٘ٞ٢سی آرستایجتاٜٗ ٙلتٞب ؿتذ  ٝدس اٛتخاتتات
سیاػت ج٘ٞ٢سی  15اًتثش  2003ت٠ػٜٞا ٙسییغ ج٘ٞ٢س آرستایجا ٙاٛتخاب ؿذ .تا كٞت حیتذس
ػٔیاف پشٛٝذ 15 ٟػآ ٠دسُیشی هش ٟتاؽ ت ٠آ٢إ ػٔیاف ٝاُزاس ؿتذ .پتغ اص دیتذاسی ًت ٠دس
ػاّ  2004آ٢إ ػٔیاف  ٝساتشت ًٞچاسیا ٙدس پشاٍ داؿتٜذ سٛٝذ جذیذی تٛ ٠إ سٛٝتذ پتشاٍ
دس ٜٗاهـ ٠هش ٟتاؽ ؿشٝع ؿذ ً ٠تٗ ٠ؼلٔ ٠آصادی ؿ٘اسی اص ؿت٢ش١ای ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙدس
خاسج اص هش ٟتاؽ تٞج ٠تیـتشی داؿت .دس ایٗ ٚوغغ سٝاتظ ایشا ٙتا دً ٝـٞس دسُیش دس ٜٗاهـت٠
تٝ٠یظ ٟج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙػیش كؼٞدی یاكت .ت٠ؿٌٔی ً ٠دس ػاّ  2004ػیذ ٗح٘ذ ختات٘ی
سئیغ ج٘ٞ٢سی ٝهت ایشا ٙاص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدیذاس ًشد .دس ػاّ ٛ 2005یض آ٢إ ػٔتیاف
اص ایشا ٙدیذاس ًشد .دس ٗج٘ٞع ای ٚدیذاس١ا حذٝد تیؼت ػٜذ ٌ٘١اسی ٗیا ٙدً ٝـٞس ت ٠اٗضتا
سػیذ.
ج) مسئلٍ ملیگشاَب ،تحشیک گشایشَبی جذایی طلجبوٍ ي سیبستَبی فشَىگی-مزَجی
یٌی اص ػٞاْٗ چآؾ صا دس سٝاتظ ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙتحتشى١تای تشختی ػٜاكتش ٝ
ػٞاْٗ دس داخْ ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدستاس ٟداٗ ٚصد ٙتُ ٠شایؾ١ای جذایی عٔثا ٠ٛاػت .ایتٚ
ٗؼلٔ ٠ت٠ؿٌْ خاف دس چاسچٞب تالؽ تشای تحشیي ؿ٢شٛٝذا ٙآرستایجا ٙایشا ٙتٗ ٠خآلتت
تا حٌٗٞت ٗشًضی ٛ ٝضدیٌی ت ٠تاً ٞكتٞست ٗتیُشكتت .عتشح ٗؼتلٔ ٠آرستایجتاٝ ٙاحتذ دس
ػاّ ١ای حیات اتحاد ؿٞسٝی ٗغشح ٗیؿذ ،اٗا ایٞٗ ٚضٞع تٝ٠یظ ٟپغ اص اػتوالّ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙصٗی ٠ٜپیِیشی تیـتشی پیذا ًشد .دس اٝایْ د 1990 ٠١اتٞآلضتْ ایٔچتی تیتَ سیتیغ
ج٘ٞ٢س پیـی ٚج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙآؿٌاسا اص اتحاد ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙتتا اػتتا١ٙتای آرسی
ؿ٘اّ ایشا ٙح٘ایت ًشد)Vatanka,2003 ).دس ػاّ ٛ 1998یض اتحادی ٠آرستایجاٝ ٙاحذ تٝ٠ػتیٔ٠
ایٔچی تیَ تأػیغ ؿذ .تٞٛ ٠ؿت ٠سٝصٛاٗ ٠اًؼپشع ١ذف اكٔی ایُ ٚش ٟٝاتالؽ حواین ٗشتتٞط
ت ٠حوٞم ٗٔی  ٝاٛؼاٛی ٗ 34یٔی ٙٞآرسی ػاً ٚایتشا ٙتتٗ ٠جتاٗغ ج٢تاٛی  ٝآصادی آ٢ٛتا اػتت
(اٗیشی ،1386 ،ف .)269 .آثت ٠پغ اص ت ٠هذست سػیذ ٙحیذس ػٔی اف سئیغ ج٘٢تٞس پیـتیٚ

62

مطبلعبت ايساسیبی مشکضی ،ديسٌ  ، 6شمبسٌ  ، 2پبئیض ي صمستبن 2932

ج٘ٞ٢سی آرستایجاٝ ،ٙی چٜذی ٚتاس ٗٞضٞع ٝحذت آرستایجا ٙایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙسا
سد ًشد .تا ای ٚحاّ ای ٚایذ ٟاص عشف تؼضی احضاب ُ ٝش١ٟٝا  ٝتٝ٠یظ ٟسػتا١٠ٛتای ج٘٢تٞسی
آرستایجاٞٗ ٙسد تأًیذ  ٝتٌشاس هشاس ُشكتٗ .وإ١ای آرسی  ٠ٛت٢ٜتا تشختٞسدی جتذی تتا عتشح
ًٜٜذُا ٙای ٚایذٛ ٟذاؿتٜذ تٌٔ ٠دس پاػخ ت ٠اػتشام١ای ایشا ،ٙآصادی تیا ٙسا ت٢ا٠ٛای تشای عشح
ای ٚادػا١ا ٗیداٛؼتٜذ .ح٘ایت كؼاّ سػا٠ٛای اص داٗ ٚصد ٙت ٠تحث حوٞم آرسی١ا دس ایتشا ٙاص
ج٘ٔٞٗ ٠ضٞع حن تشخٞسداسی اص ٗذاسع آرسی ٗؼتتوْ اص ج٘ٔت ٠تحتشى١تایی اػتت ًت ٠دس
ػاّ١ای ُزؿت ٠دس ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتاس١ا اٛجإ ؿذ ٟاػت( .)Brown, 2002, p. 68اكتضٙٝ
تش ای ،ٚآٛچ ٠آ٢إ ػٔیاف دس ع ّٞػاّ١ای ُزؿت ٠ػٔی ٠اػالٕ  ٝتـیغ اٛجإ داد ٟك٢شػت تٜٔذ
تاالیی اػت ًِ٘١ ٠ی تش تٞػؼٝ ٠اُشایی تا ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشاٗ ٙإثش تٞد ٟاػت .اص ٖٗ٢تشیٚ
ای ٚتشٛاٗ١٠ا ٗیتٞا ٙت ٠ایٞٗ ٚاسد اؿاسً ٟشد:
 .1اػالٕ سػ٘یٜٗ٘ٞػیت حجاب دس ٗذاسع  ٝداٛـِا١ٟا ٗ ٝواتٔ ٠پٔیؼی-اٜٗیتی تا ًؼاٛی ً٠
پٞؿؾ اػالٗیداؿت ٠تاؿٜذ  ٝجُٔٞیشی اص ٝسٝد اكشاد تا حجاب ت ٠داٛـِا١ٟا  ٝاداس١ٟای
دٓٝتی  ٝتً ٠اسُیشی ٗحذٝدیت ػٔی ٠آ٢ٛا،
 .2آصادی ًاْٗ یٞ٢دیاٗ ٙت٘ایْ ت ٠حٌٗٞت «آ٢إ ػٔیاف» ت٠ػٔت ٗثاسص ٟتا ٘ٛاد١ای دیٜی،
اػالٗیٗ ٝز١ثی ٞ٘١اس ٟػشػت داؿت ٝ ٠دس اٞٛاع كؼآیت١ای اهتلادی  ٝكشِٜ١ی آصاد ١ؼتٜذ،
 .3اٛتـاس ًتاب ٗ ٚ١ٞآیات ؿیغاٛی ت٠كٞست پاٝسهی دس ٛـشی« ٠یٛٞیٌاّ» چاج تاًٝ ٞ
ػٌٞت ً٘یت ٠دٓٝتی اٗٞس دیٜی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٝ ٙحتی تؼضی ح٘ایت١ای ٗادی ٗ ٝؼٜٞی
اص ایٛ ٚـشی ٠تٞػظ دٓٝت،
 .4ح٘ایت اص ٞٛیؼٜذ ٟت١ٞیًٜٜٚذ ٟت ٠پیاٗثش(ف)  ٝائ٘ٗ ٠ؼلٗٞی ٚػٔی ٖ٢آؼالٕ ،یؼٜی ساكین
توی ً ٠خٞد سا ػٔ٘ا ٙسؿذی آرستایجاٗ ٙیٛاٗیذ،
 .5تثٔیؾ دٓٝتی ػٔی ٠دی ٚاػالٕ ٘١چ ٙٞاٛتـاس تیاٛی٠ای ت١ٞیٚآٗیض ً ٠دس سٝص١ای آؿاص ػاّ
 2012دس ٗغثٞػات آرستایجاٜٗ ٙتـش ؿذ .ای ٚتیاٛیٗ ٠ذػی تٞد ً ٠دی ٚاػالٕ ت ٠صٝس تٗ ٠شدٕ
ای ٚػشصٗی ٚهثٞالٛذ ٟؿذ ٟاػت .ای ٚتیاٛی ٠ً ٠تٛ٠إ ٞٛ 54یؼٜذ ٝ ٟسٝصٛاِٗٛ ٠اسا ٙج٘ٞ٢سی
آرستایجا ٙكادس ؿذ ،دس اكْ تٞجیًٜٜ ٠ذٛ ٟظشی اهذإ١ای ضذدیٜی دٓٝت ػٔیاف تٞد
).(www.farsnews.com
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د) سياثط وضدیک ثبکً -تل آيیً
پغ اص كشٝپاؿی اتحاد ؿٞسٝی ،سطیٖ اػشاییْ تا ػتشػت ج٘٢تٞسی١تای ٛت ٞاػتتوالّ آػتیای
ٗشًضی  ٝهلواص سا ت٠سػ٘یت ؿٜاخت  ٝت ٠تشهشاسی سٝاتظ دیپٔ٘اتیي تا ایً ٚـٞس١ا  ٝتأػتیغ
ػلاستخا ٠ٛدس تیـتش ای ٚج٘ٞ٢سی١ا اهذإ ًشد .دسٝاهغ اص ١ذف١ای ٗ ٖ٢ای ٚسطیٖ اص تٞج ٠تت٠
ایً ٚـٞس١ا ٗواتٔ ٠تا حضٞس ٗإثش ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشاً ٝ ٙـٞس١ای ػشتی ،خشٝج اص اٛتضٝای
طئٞپٔیتیي ،اكضایؾ ٛلٞر  ٠٘١جاٛث ٠دس ایتً ٚـتٞس١ا ،اػتتلاد ٟاص ٗٞهؼیتت١تا  ٝكشكتت١تای
اهتلادی ای ٚج٘ٞ٢سی١ا ً ٝؼة ٝج ٠٢تیٚآ٘ٔٔی تٞد .ت٘ایْ تُ ٠ؼتشؽ سٝاتظ اص عتشف تتْ
آٝی ٞتا اػتوثاّ ای ٚج٘ٞ٢سی١ا ٗٞاج ٠ؿذ .صیشا ػشٗایُ ٠تزاسی١تا ،تٌٜٓٞتٞطی  ٝتجشتت١٠تای
اهتلادی ای ٚسطیٖ ٗیتٞاٛؼت دس سٛٝذ سؿذ  ٝتٞػؼ ٠اهتلادی ایً ٚـٞس١ا تؼیاس ٗلیذ تاؿذ.
دس ٗیاً ٙـٞس١ای ٜٗغو ،٠سٝاتظ تا ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙا٘١یت ٝیتظٟای تتشای سطیتٖ اػتشاییْ
داسد .صیشا ١ش د ،ٝایشا ٙسا ت٠ػٜٞا ٙت٢ذیذ خٞد ٗؼشكی ٗیًٜٜذ(ٗٞػٞی ٓٞٗ ٝتٞدی ،1391 ،ف.
 .)28تالؽ ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشا ٙتشای تأثیشُزاسی تش اًمشیت ؿیؼ ٠دس ج٘ٞ٢سی آرستایجاٝ ٙ
اجشای احٌإ اػالٗی دس ایً ٚـٞس ،حضٞس اهٔیت یٞ٢دیا ٙدس ج٘ٞ٢سی آرستایجا٘١ ،ٙجتٞاسی
ایً ٚـٞس تا ایشا٘١ ٝ ٙچٜیٜٗ ٚاتغ ؿٜی ٛلت ُ ٝاص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ،ٙػثة ؿذ ٟاػتت ًت٠
سطیٖ اػشاییْ تٞجٝ ٠یظٟای ت ٠ایً ٚـٞس ؿیؼٗ ٠ز١ة داؿت ٠تاؿذ.اػشاییْ ٗٞضؼی هاعغ تٛ٠لتغ
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس تحشاٛ ٙاُٞس -ٞٛهش ٟتاؽ تً ٠اس ُشكت  ٝتٜتاتش تشختی ٜٗتاتغ اػتشاییْ ٝ
تشًی١ ٠ش د ٝتؼٔیحات  ٝتج٢یضات ٛظاٗیتشای آرستایجا ٙاسػاّ ًتشدٟاٛذ(اح٘تذی ،1387،ف.
 .)72اص دیِش ػ ،ٞتٌٜٞٓٞطی  ٝتجشت ٠ػیاػی  ٝاهتلادی اػشاییْ ،ح٘ایت ٛظاٗی اص ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙدس كٞست ت٢ذیذ اص جاٛة اسٜٗؼتا ٝ ٙایشاٛ ٝ ٙیض تشخٞسداسی اص ح٘ایت آٗشیٌتا دس
ٛتیج ٠ای ٚتؼاْٗ ١ا تشای ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙا٘١یت ٝیظٟای داسد .دسٝاهغ ج٘ٞ٢سی آرستایجاٙ
ٗمٔث تاً -ٞتْ آٝی -ٞآٌٛاسا سا دس تشاتش ٗمٔث ٗؼٌ -ٞایشٝا -ٙت٢تشا ٙایجتاد ًتشد ٝ ٟتٞاٛؼتت٠
اػت ٗٞاص ٠ٛخٞتی سا دس ٜٗغوت ٠هلوتاص جٜتٞتی ایجتاد ًٜتذ(چاتٌی ،1388 ،ف .).81اص دیِتش
تشٛاٗ١٠ای اػشاییْ دس ج٘ٞ٢سی آرستایجاٗ ٙثاسص ٟتا ٗظا١ش ت٘ذ ٙاػتالٗی  ٝهذاػتت صدایتی اص
حشیٖ اػالٕ ٗ ٝوذػات ٗؼٔ٘اٛا ٙاػت ً ٠دس ػاّ١ای اخیتش تتا ٌ٘١تاسی ٘١ ٝشا١تی دٓٝتت
آرستایجا ٙتا ؿتذت تیـتتشی دٛثتاّ ؿتذ ٟاػتت .تخشیتة  ٝتؼغیٔتی تشختی ٗؼتاجذ ،اٛتـتاس

66

مطبلعبت ايساسیبی مشکضی ،ديسٌ  ، 6شمبسٌ  ، 2پبئیض ي صمستبن 2932

تخؾ ١ایی اص ًتاب ٗ ٚ١ٞآیات ؿیغاٛیٜٞ٘ٗ ،ػیت سػایت حجتاب دس ٗتذاسع  ٝتت١ٞی ٚتت٠
ػاحت ٗوذع پیاٗثش اػالٕ دس تشخی ٛـشیات ٗاٜٛذ :كٜؼت ،یٛٞیٌاّ  ٝآٓ٘ا ١٠ٛٞ٘ٛایی اص عشح
تخشیة اػالٕ دس ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاػت ً ٠تا ح٘ایت  ٠٘١جاٛث ٠اػشاییْ ٘١شا ٟتٞد ٟاػت.
اػشاییْ اص چٜی ٚػیاػت١ایی ١ذف١ای ٗ٘٢یسا دٛثاّ ٗیًٜذ ًت ٠ایجتاد صٗیٜتٗ ٠ؼتاػذ تتشای
اجشای ػیاػت١ای ضذ ایشاٛیٗ ،واتٔ ٠پ٢ٜا ٙتا كضتای ضتذك٢یٛٞیؼتتی حتاًٖ تتش ًـتٞس١ای
اػالٗی  ٝجُٔٞیشی اص تؼ٘ین آٗٞص١ٟای اػالٗی دس تیٗ ٚشدٕ ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاص ٖٗ٢تتشیٚ
آ٢ٛا اػت(ُٔی ،1389،ف .)63.ایٞ٢د تاساى دس ػاّ  2000دس ػلش تٜٗ ٠غو ،٠خٞاػتاس اػتتوشاس
پایِا ٟؿٜٞد دس حاؿیٗ ٠شص ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙؿتذ  ٝدس ػتاّ  2003دٗٝتی ٚپایِتاٟ
اعالػاتی اػشاییْ دس ٜٗغو ٠جٜٞتی ایً ٚـٞس تا ٛلة دػتِا١ٟای ؿٜٞد  ٝتا ١ذف ج٘غ آٝسی
اخثاس اص ایشا ٙتأػیغ ؿذ .اكض ٙٝتش ای ٚاػشاییْ تا صیش ٛظش داؿتًٔ ٚی ٠كؼآیتت١تای ایتشا ٙدس
ٛضدیٌی ٗشص١ای آ ٙتا ٜٗغو ٠هلواص  ٝاػتلاد ٟاص ٗشص١تای ٜٗغوت ٠دس تواتتْ احت٘تآی ٛظتاٗی تتا
ایشا ،ٙكضای تاصی ػیاػت خاسجی ایشا ٙسا ٗحذٝد ًشد ٟاػت(ٗٞػتٞی  ٝتتٞتی ،1391 ،ف.
.)72
تأثیش سياثط جمًُسی آرسثبیجبن ثب ثبصیگشان مىطقٍای ي فشامىطقٍای ثش سياثط ثب جمُوًسی
اسالمیایشان
ػوٞط اتحاد ؿٞسٝی ػثة ؿذ ٗـٌالتی دس ٗشص١ای ؿ٘آی ایشا ٙتٝ٠جٞد آیذ ،دس ایت ٚصٗتا،ٙ
ایشا ٠ً ٙهثْ اص كشٝپاؿی اتحاد ؿٞسٝی ت٢ٜا تا یي ًـٞس یٌپاسچٞٗ ٠اج ٠تٞد ،پغ اص كشٝپاؿی
تا هٗٞیت١ا  ٝاهٞإ ٗتؼذدی دس ٗشص١ای ؿ٘آی خٞد سٝتش ٝؿذ .ای ٚاٗش ٗـٌالتی سا ١شچٜذ دس
ًٞتاٗ ٟذت تٝ٠جٞد آٝسد ً ٠تشخی اص ایٗ ٚـٌالت ٘١چٜا ٙپاتشجا ١ؼتٜذ .تـتٌیْ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙدس ؿ٘اّ سٝد اسع تا حٌٗٞتی ٗٔیُشا  ٝؿیش دیٜی یٌی اص ایٗ ٚؼتائْ تتشای ایتشاٙ
تٞد ٟاػت .دس ٗج٘ٞع ایشا ٙتشجیح ٗید١ذ ً ٠حٌٗٞتی ٗت٘ایْ ت ٠سٝػی ٠دس آرستایجا ٙػش ًاس
آیذ تا آ ٠ٌٛحٌٗٞت ایً ٚـٞس ت ٠تشًیت ٠یتا آٗشیٌتا ٛضدیتي تاؿتذ .ایتشا ٙخٞاػتتاس اػتتوالّ
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاػت  ٝاص ػٞی دیِش اص هذست ُشكت ٚآٝ ٝ ٙاتؼت ٠ؿذ ٙت ٠ؿتشب ِٛتشاٙ
اػت .اص ایٚس ،ٝایشا ٙتالؽ ٗیًٜذ تتا ج٘٢تٞسی آرستایجتا ٙتتٛ٠تٞػی ٝاتؼتتِی ختٞد سا تت٠
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ًـٞس١ای ٜٗغو ٠حلظ ًٜذ(حیذسی ،1382 ،ف .) 126.ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتا كشٝپاؿی اتحتاد
ؿٞسٝی  ٝت ٠دػت آٝسد ٙاػتوالّ دٝتاس ٟدس ػاّ  1991تت٠دٓیتْ ت٢ذیتذ١ای تتآوٟٞای ًت ٠اص
عشف سٝػی ،٠ایشا ٝ ٙاسٜٗؼتا ٙاحؼاع ٗیًشد ػیاػتت ختاسجی ختٞد سا دس ج٢تت ٛضدیٌتی
تیـتش تً ٠ـٞس١ای اسٝپایی ،ایاالت ٗتحذ ،ٟتشًی ٝ ٠سطیٖ اػشاییْ هشاس داد  ٝدس حویوتت تتشای
تض٘ی ٚاٜٗیت خٞد ت ٠سٝاتظ كشا ٜٗغو٠ای سٝی آٝسد .دس ٘١ی ٚساػتا ٌ٘١اسی تا ٛات ٝ ٞآٗشیٌتا
دس دػتٞس ًاس تاً ٞهشاس ُشكت .ت٠ؿٌٔی ًٗ ٠وإ١ای ایتً ٚـتٞس آؿتٌاسا اص ت٘ایتْ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙتشای ػضٞیت دس ٛاتٗ ٝ ٞیضتاٛی پایِا١ٟای ٛظاٗیای ٚػاصٗا ٙدس ختاى ایتً ٚـتٞس
ػخٗ ٚیُلتٜذ .دس اٝایْ ػاّ  1997دتیش ًْ ٛات ٞدیذاسی سػ٘یاص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙداؿت
 ٝتا سییغ ج٘ٞ٢س  ٝػیاػت٘ذاسا ٙػآی ستث ٠ایً ٚـٞس دیذاس ًشد .ای ٚسٝیذاد سا ٗیتٞا ٙآؿتاص
سٝاتظ ٛات ٞتا ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙداٛؼت٘١ .چٜی ٚدتیش ًْ ٛات ٞدس ػتاّ١تای ، 2000 ، 1998
 2001 ٝ 2001اص ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتاصدیذ ًشد(اٗیشاح٘ذیا ،1382 ،ٙف .)121.سٝاتتظ ٛتاتٞ
 ٝج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٙپتغ اص ح٘ٔت١ ٠تای تشٝسیؼتتی  11ػتپتاٗثش س ٝتتُ ٠ؼتتشؽ ٢ٛتاد ٝ
ٌ٘١اسی١ای ٛظاٗید ٝعشف ٝاسد ٗشاحْ ػ٘ٔیاتی ؿتذ .كشػتتادٛ ٙیش١ٝتای ٛظتاٗی ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙت ٠اكـاٛؼتا ،ٙتشُضاسی ٗاٞٛس١ای ٛظاٗیٗـتشى تا آٗشیٌتا دس دسیتای ختضس ،پیـت٢ٜاد
تاً ٞتٛ ٠ات ٞتشای تأػیغ پایِاٛ ٟظاٗیدس خاى ایً ٚـٞس ،اػتوشاس تخـی اص ٛیش١ٝای آٗشیٌایی
دس خاى آرستایجاً٘ ٝ ٙي١ای ٗآی ٝاؿِٜت ٚتت ٠تتاً ٞدس ج٢تت تاصػتاصی صیشػتاخت١تای
ٛظاٗی ،تخـی اص ایٌ٘١ ٚاسی١ا اػت(ٗٞػٞی ٞٓٞٗ ٝدی ،1391 ،ف .)32.دسٝاهتغ ج٘٢تٞسی
آرستایجا ٙاص ُؼتشؽ سٝاتظ خٞد تا ٛات ٝ ٞایاالت ٗتحذ ٟآٗشیٌا د١ ٝذف ٗ ٖ٢سا دٛثاّ ٗیًٜذ،
ٛخؼت تاص پغُیشی اساضی اؿـاّ ؿذ ٟخٞد اص اسٜٗؼتا ٙاص ساً ٟؼة ح٘ایت١تای ػیاػتی ٝ
ٛظتتاٗیاػضتتای ٛتتات ٝ ٞدیِتتشی تشختتٞسداسی اص ح٘ایتتت ٛتتات ٞدس كتتٞست تتتشٝص ت٢ذیتتذ١ای
ٛظاٗیاحت٘آی اص عشف سٝػی ،٠اسٜٗؼتا ٝ ٙایشا .ٙآثتٛ ٠ثایذ كشاٗتٞؽ ًتشد ًتٛ ٠تات ٝ ٞدس سأع
آ٢ٛا آٗشیٌا تیـتش ت ٠دٛثاّ ت٢ش ٟتشداسی اص ٜٗاتغ اٛشطی حٞص ٟدسیای خضس ،جُٔٞیشی اص ت ٠هذست
سػیذ ٙتٜیادُشایا ٙاػالٗی دس هلواص  ٝآػیای ٗشًضی  ٝجُٔٞیشی اص ٛلٞر ایشا ٝ ٙسٝػی ٠دس ایٚ
ٜٗاعن اػت.دس حآی ً١ ٠ذف اكٔی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاص ُؼتشؽ ای ٚسٝاتظ كتشاً ٖ١تشدٙ
ؿشایظ تیٚآ٘ٔٔی ً ٝؼة ح٘ایت ػیاػی ٛ ٝظاٗیٛات ٞتشای تاص پغُیشی اساضی اؿـآی ختٞد
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اص اسٜٗؼتا ٙاػت .ػشٗایُ ٠زاسی ٗ 73یٔیاسدی ؿشًت١ای آٗشیٌایی دس آرستایجا ،ٙتتٝ٠یتظ ٟدس
صٗیٛ ٠ٜلت ُ ٝاص ٛ ٝیض تالؽ تشای حضٞس دس ختضس  ٝجٔتُٞیشی اص ػثتٞس ختظ ٓٓٞتٛ ٠لتت اص
ایشا ،ٙاص دیِش ػْٔ ت٘ایْ آٗشیٌا ت ٠حضٞس دس ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاػت(ك٘ذٓی ،1379 ،ف.
 .)64ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاص ساُ ٟؼتشؽ ٌ٘١اسی١ای خٞد تا آٗشیٌا  ٝتشًیت ٠دس صٗیٜت١٠تایی
چ ٙٞخشیذ ؿٜاٝس١ای ٗختٔق ،تج٢یضات ساداس  ٝج٘تغ آٝسی اعالػتات  ٝآٗتٞصؽ ٛیش١ٝتای
خٞد دس آٗشیٌا  ٝتشًی ٠اهذإ ت ٠اكضایؾ تٞاٜ٘ٛذی١ای ٛظاٗیخٞد دس دسیای خضس ًتشد ٟاػتت.
تش اػاع اخثاس خثشُضاسی سػ٘یآرستایجا ،ٙآرسٛیٞص ٗؼتلٓٞیت اكتٔی آٗتٞصؽ١تای ٛیش١ٝتای
ٗخلٞف تشای ح٘ایت اص ٜٗاعن ٛلتی ایً ٚـٞس دس دسیای خضس ت٠ػ٢ذ ٟآٗشیٌا اػتت١ .تذف
اص ای ٚآٗٞصؽ١ا تٞػؼ ٠ك ٜٙٞسصٗی  ٝتذاكؼی تشای حلاظتت اص ػ٘ٔیتات اًتـتاف  ٝاػتتخشاج
ٛلت دس ٜٗاعن ٛلتی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاػت ٗ ٝاٞٛس ٗـتشى ج٘ٞ٢سی آرستایجتا ٝ ٙآٗشیٌتا
تشای آٗاد ٟؿذ ٙایٛ ٚیش١ٝا دس صٗا١ٙای اضغشاسی اػت (?.)www.azemnews.net/viewphp
ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشاٛ ٙیض تا توٞیت پایِا١ ٟای دسیایی ٞ١ ٝایی ختٞد دس ؿت٘اّ ًـتٞس ٗاٜٛتذ
پایِا١ ٟای اٛضٓی ،تاتٔؼش ٞٛ ٝؿ٢ش ٘١ ٝچٜی ٚتا تً٠اسُیشی ؿٜاٝس١ای جذیذ دٜٗ ٝظٞس١ ٠ً ٟتٖ
هادس ت ٠جا ت٠جایی ٛیش ٝتٞدٗ ٖ١ ٝ ٟیتٞاٛذ دس صٗا١ٙای اضغشاسی ٝاسد ج َٜؿتٛٞذ ،ظشكیتت
ٛظاٗیخٞد سا دس حٞص ٟخضس اكضایؾ داد ٟاػت .آثتت ٠ایتشاٗ ٙؼتاتو٘١ ٠ت ٠جاٛثت ٠تؼتٔیحاتی سا
ؿیشػ٘ٔی  ٝؿیشالصٕ ٗیتیٜذ .تٜاتشای ٚحذ ٗ ٝیضا ٙحضٞس ٛظاٗیایشا ٙدس ػوق دكاع اص ت٘اٗیتت
اسضی  ٝحذٝد حاً٘یتی ایشا ٙدس خضس اػت  ٝت٘١ ٠ی ٚدٓیتْ ضت٘ ٚدكتاع اص ٛظشیتٗ ٠حتذٝد
ػاصی ٛظاٗیُشی دس خضس ،اص ٛظش سٝػی ٠دس ٗٞسد تـتٌیْ ٛیش١ٝتای ٝاًتٜؾ ػتشیغ ح٘ایتت
ٗیًٜذ ٖ١ ٝصٗا ٙاص سا ٟاٗضای پی٘ا ٙتؼشم ٌٛشد ٙتا ج٘٢تٞسی آرستایجتاً ٙت ٠دً ٝـتٞس سا
ٗتؼ٢ذ ٗیٌٜذ تا اجاصٛ ٟذٜ١ذ اص خاى خٞد ػٔیً ٠ـٞسدیِش ػ٘ٔیات ٛظتاٗیاٛجتإ ؿتٞد ،تتالؽ
ٗیًٜذ ػتغح احت٘تآی دسُیتشی١تا سا دس ختضس ًتا١ؾ

د١تذ(www.cacianalyst.org.vew- .

)٘١ article.php.?articleidچٜی ٚج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتا ٗٞهؼیت جـشاكیایی  ٝسا١ثتشدی ختٞد
ً ٠دس ٜٗغو ٠هلواص داسدٗ ،ی تٞاٛذ تا ٌ٘١اسی آٗشیٌا  ٝپی٘اٛ ٙتات ،ٞت٢ذیتذ١ایی تتشای ایتشا ٙاص
ػٞی ؿ٘اّ پذیذ آٝسد .ای ٚت٢ذیذ١ا سا ٗیتٞا ٙت ٠ای ٚؿشح اسصیاتی ًشد:
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 .1ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتتا داد ٙاٌٗاٛتات  ٝتؼت٢یالت پایِتا١ی ٛ ٝظتاٗیٗتیتٞاٛتذ دػتشػتی
ٛیش١ٝای ٗتخاكٖ سا اص ػٞی دسیا  ٝصٗی ٚت ٠ایشا ٙتؼ٢یْ ًٜذ،
 .2سٝع١ا ٛیض ػالهٜ٘ذ ت ٠تشهشاسی سٝاتظ ٗمثت تا ج٘ٞ٢سی آرستایجا١ ٙؼتٜذ .صیشا تش ای ٚتاٝس
١ؼتٜذ ً ٠تٞاٛایی١ای آ٢ٛا اص سا ٟج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتشای تأٗی ٚثثات دس هلواص ؿ٘آی اكضایؾ
ٗییاتذ( .)Smith, 2003اُشچ ٠سٝػیٜٗ ٠اتغ ػظیٖ ٛلت ُ ٝاص داسد ،اٗا ت٠ؿذت تت٠ػتٞی ٜٗتاتغ
١یذسًٝشتٜی دس «حیات خٔٞت» خٞد جٔة ؿذ ٟاػت .تٜا تت٘١ ٠تی ٚدالیتْ ،سٝػتی ٠ػالهٜ٘تذ
اػت ً ٠ؿشب سا اص ٜٗغو ٝ ٠آٛچ ٠آ ٙسا ت٠ػٜٞاٜٗ ٙغوت ٠اٛحلتاسی ٜٗتاكغ ختٞد ٗتیتیٜتذ ،دٝس
ػاصد،
 .3ح٘ٔٛ ٠یش١ٝای ٗتخاكٖ اص هٔ٘شٝی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙاص ػٞی دؿت ٗـاُ ٝ ٙتزس اص سٝد
اسع اص ػٞی ؿ٘اّ ٗیتٞاٛذ اٛجإ ُیشد٘١ .ا ٠ً ٠ُٛٞٙدس دٝس ٟجٜتَ١تای ایتشا ٝ ٙسٝع دس
هشٞٛ ٙصد ٝ ٖ١دس دٝس ٟاؿـاّ آرستایجا ٙدس ج َٜج٢اٛی د ٕٝاٌٗاٙپزیش ؿذ.
وتیجٍ
١شچٜذ سٝاتظ ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙدس د ٝد ٠١اخیش تا كشاص ٛ ٝـیة١ای صیادی س ٝت٠سٝ
تٞد ٟاػت؛ اٗا ٝجٞد ٗٞاٛتغ  ٝچتآؾ١تای تؼتیاس دس سٝاتتظ دً ٝـٞسػتثة ؿتذً ٟت ٠حجتٖ
تؼاْٗ١ای دً ٝـٞس ٞ٘١اس ٟدس ػغح پاییٜی هشاس داؿت ٠تاؿذ .تیـتش اختالف١ای دً ٝـتٞس تت٠
ٗا١یت ٛظإ ١ای ػیاػی ٛ ٝیض سهاتت آ٢ٛا دس چاسچٞب دػت ٠تٜذی١ای ٜٗغو٠ای  ٝتتیٚآ٘ٔٔتی
تشٗیُشدد .ؿٌُْیشی ٛظإ ػیاػی ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙتش اػاع جذایی دیت ٚاص ػیاػتت تتا
آِٞی ج٘ٞ٢سی اػالٗیایشاٗ ٙثتٜی تش پیٛٞذ دی ٝ ٚػیاػت ٖ١خٞاٛی ٛذاسد .ای ٚدسحآی اػت
ً ٠ت٢شا ٙاص اتتذا هلذ داؿت تا سٝاتظ تا ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙسا تا تٞجت ٠تت ٠حضتٞس اًمشیتت
ؿیؼ ٠دس ایً ٚـٞس تا ٗحٞسیت ٗؼایْ كشِٜ١ی  ٝتٝ٠یظٗ ٟز١ثی دٛثاّ ًٜذُ.ا١ی صٗا١ٙا تشخی
ػٜاكش ً ٠ت٠كٞست تآو ٟٞكشكت ػاص ١ؼتٜذ ًاسًشدی ٗؼٌٞع پیذا ٗیًٜٜتذ  ٝتت ٠ػٞاٗتْ ٝ
پاساٗتش١ای ت٢ذیذصا تثذیْ ٗیؿٛٞذ .تشای  ٠ٛٞ٘ٛػاْٗ ٛضدیٌی جـشاكیایی ً ٠تت٠كتٞست تتآوٟٞ
ٗیتٞاٛذ ٗؼیش تٞػؼ ٠سٝاتظ د ٝتاصیِش سا تؼ٢یْ ًٜذ ،دس كٞست ٛثٞد ػٞاْٗ ٌْٗ٘ ٗیتٞاٛذ ت٠
ٜٗثؼی تشای ػیاػت١ای ٗذاخٔ ٠جٞیا ٠ٛتثذیْ ؿٞد .تیـتش ػٞاٗٔی ًت ٠تت٠ػٜتٞاِ٘١ ٙشایتی دس
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سٝاتظ ایشا ٝ ٙج٘ٞ٢سی آرستایجاُ ٙلت ٠ؿتذ اص ج٘ٔتٛ ٠ضدیٌتی جـشاكیتایی  ٝداؿتتٗ ٚیتشا
كشِٜ١ی  ٝتاسیخی ٗـتشى ػٞاْٗ تآوٟٞای تشای ِ٘١شایی ١ؼتٜذ .تٝ٠یظ ٟای ٠ٌٜاص ٛظتش ٗتز١ثی
 ٝصتاٛی ٛیض ٗشدٕ دً ٝـٞس ت ٠عٞس ًاْٗ تٛ ٖ١ ٠ضدیي ١ؼتٜذ.
اٗا پاسٟای اص ػٞاْٗ ١ؼتٜذ ً ٠ت٠كٞست راتی ت٢ذیذی تشای تٞػؼ ٠سٝاتتظ ١ؼتتٜذ  ٝتتشخالف
ػٞاْٗ تآو ٟٞت ٠عٞس ٗؼ٘ٗ ّٞا١یت آ٢ٛا ت ٠آػاٛی تـییش ٘ٛیًٜذ .تشای ٛٞ٘ٛت ٠اختتالف تتش ػتش
ٗیضا ٙػ١ ٖ٢ش یي اص دً ٝـٞس دس دسیای خضس اص آٛجایی ً ٠تاتغ هٞاػذ تاصی تا حاكتْ ج٘تغ
كلش تٞد ٝ ٟتؼاسم ٜٗاكغ دً ٝـٞس سا ت٠دٛثتاّ داسدٜٗ ،ثتغ تآلؼتْ چتآؾ دس سٝاتتظ ایتشاٝ ٙ
ج٘ٞ٢سی آرستایجا ٙخٞا١ذ تٞد .تا تٞج ٠ت ٠ػیش تح١ ّٞا تٛ٠ظش ٗیسػذ ً ٠دس آیٜتذٛ ٟیتض ایتٚ
ػٞاْٗ ت٠ػٜٞا ٙتخـی اص ٝاهؼیت١ای سٝاتظ آتی دً ٝـٞس ٗغشح خٞاٜ١ذ تٞد.
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