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 تمركز يا گسترش؟: اكو

 


  سهراب شهابي
  االسالمي محمدحسن شيخ

 
 متىبيببً( اکً)یکی اس مسبئلی کٍ در عًل یک ي ویم دٍَ فعبلیت سبسمبن َمکبری اقتصبدی   :چكيده

معبَذٌ اسمیز تعییه شذٌ بب گستزش  مغزح شذٌ ایه است کٍ آیب  پیشبزد اَذاف سبسمبن آوچىبوکٍ در

مًرد تًجٍ قزار  میالدی مجذداً 2004شًد یب بب تمزکش آن؟ ایه مسئلٍ اس سبل  می میهتأسبسمبن بُتز 

تحت فشبرَبی  شمبر اعضبعذ سبسمبوی، مًضًعی ي گزفتٍ ي سبسمبن اس درين ي بیزين در سٍ بُ

کًشذ بب  ایه مقبلٍ می. متعبرضی بزای گستزش اس یک سً ي تمزکش اس سًی دیگز قزار گزفتٍ است

َبی مًجًد در ادبیبت  بریخی مزبًط بٍ ایه مًضًع در پیشیىٍ سبسمبن ي مزير وظزیٍبزرسی تحًالت ت

ال را بٍ بًتٍ ؤَبی مًجًد بزای ایه س المللی، يضعیت فعلی اکً را تحلیل ومبیذ ي پبسخ َبی بیه سبسمبن

 .وقذ بگذارد

ای،  قٍمىغَبی  سبسمبنسبسمبن َمکبری اقتصبدی، اکً، َمپیًوذی اقتصبدی،  :واژگان كليدي

 .گزایی، آسیبی مزکشی مىغقٍ

 
ٔتِىُ ام ؿٜ وِٛك ؿك اي  ٔٙغمٝ، يه ًبمٔبٖ (اوٛ)ًبمٔبٖ ٕٞىبكي التٔبؿي 

ا٘تمبؿٞبيي وٝ ٕٞٛاكٜ ثب آٖ ٔٛارٝ ثٛؿٜ اًت ُبؿاة ٚ ثب علوتي كغٓ  فّيعبَ تًٛقٝ، 

ؿٞٝ  ٘يٓٚ  يه (1).ؿٞـ كٚ ثٝ رّٛ ؿك كاًتبي اٞـاف ٔقبٞـٜ امٔيل ثٝ علوت ؽٛؿ اؿأٝ ٔي

ايٗ ًبمٔبٖ ام ًٝ وِٛك ثٝ ؿٜ وِٛك ٘يبم ثٝ ٌفتٍٛ ٚ يبفتٗ افنايَ افضبي پي ام 

عُ ثلاي ثلؽي ٌٔبئُ ثٙيبؿيٗ وٝ ام اثتـا فلاكٚي ًبمٔبٖ ثٛؿٜ ٚ فُّ ٔؾتّفي وٝ  كاٜ

                                                 
 .الملل دکتز سُزاة شُببی، استبدیبر داوشکذٌ ريابظ بیه.1

 .الملل می، عضً َیأت علمی داوشکذٌ ريابظ بیهاالسال دکتز محمذحسه شیخ.2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

;;   18، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره== 

 

. ُٛؿ ُـت اعٌبى ٔي االعلاف ثلاي آٟ٘ب ُـٜ ثٝ ٞبي ربٔـ ٚ ٔلضي عُ ٔب٘ـ ام يبفتٗ كاٜ

پقيلي ٚ تٛاٖ تغبثك ًبمٔبٖ ثٝ ُلايظ ٚيوٜ  ًبى ٘بُي ام ا٘قغبفايٗ ٘يبم ؿك فات ٚ ا

مٔب٘ي وِٛكٞبي فضٛ، ؽٟٛك ٚ ثلٚم ٔٙبًجبت رـيـ ٔيبٖ افضب ٚ كٚاثظ آ٘بٖ ثب ؿ٘يبي 

تب وٖٙٛ ٔٛضٛفبت  1992پقيلي ام ًبَ  ٚالقيت آٖ اًت وٝ ٕٞيٗ ا٘قغبف. ثيلٖٚ اًت

ثتـكيذ ثٝ عبُيٝ كا يب ثلؽي ٔٛاكؿ ُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي كا ثٝ ؿًتٛك وبك ًبمٔبٖ افنٚؿٜ ئٚ ٌٔب

 .كا٘ـٜ اًت

٘يٓ ؿٞٝ فقبِيت ثٝ تٙبٚة ؿك ؿًتٛك وبك ٚ  ام رّٕٝ ٔٛضٛفبتي وٝ ؿك عَٛ يه

ٟ٘بيي، ٔٛلتب وٙبك   ٌيلي ًبمٔبٖ للاك ٌلفتٝ ٚ ا٘ـوي ثقـ تب فلاٞٓ ُـٖ ُلايظ تٕٔيٓ

م ؿٚ وـأيه ا»: اَ ايٗ اًتإً. اًت« تٕلون»يب « ٌٌتلٍ»ٌقاُتٝ ُـٜ ٔٛضٛؿ 

( اوٛ)ٞبي ًبمٔبٖ ٕٞىبكي التٔبؿي  كٚيىلؿ ٌٌتلٍ يب تٕلون ٔتضٕٗ تـاْٚ ٔٛفميت

ٔمبِٝ ام كٍٚ  ٍ٘بكٍ ايٗ ؿك .وُٛـ تب ايٗ ٔٛضٛؿ كا ثلكًي ٕ٘بيـ ايٗ ٔمبِٝ ٔي« اًت؟

ٞبي ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٚ ٘ين  ثل ايٗ، ؿاؿٜ فالٜٚ. اي اًتفبؿٜ ُـٜ اًت وتبثؾب٘ٝ /اًٙبؿي

ثل تزلثٝ ًبِيبٖ ٔتٕبؿي وبك ٚ فقبِيت ٍ٘بك٘ـٌبٖ ؿك  ٔجتٙيُـٜ  ٞبي اكائٝ تغّيُ

 .ثبُـ ٔي  ؿثيلؽب٘ٝ ًبمٔبٖ اوٛ

 

  پيطيىٍ مًضًع

عٛك ٔتٙبٚة ؿك ًبثمٝ پب٘نؿٜ ًبَ اؽيل ًبمٔبٖ  ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ ٚ تٕلون ثٝ

ؿٚكٜ . ٘غٛي وٝ ًٝ ؿٚكٜ ِٔؾْ ؿك ايٗ كاثغٝ لبثُ تٕين ٚ تفىيه اًت ؿيـٜ ُـٜ ثٝ

اوٛ ثب  1992ؿك ًبَ . اؿأٝ يبفت 1997آغبم ُـ ٚ تب ًبَ  1992 ٘ؾٌت ام ًبَ

. بكٜ ٌٌتلٍ يبفتث پقيلٍ فضٛيت ٞفت وِٛك آًيبي ٔلوني، لفمبم ٚ افغبٌ٘تبٖ ثٝ يه

« ٟ٘بؿي»ٚ « ٔٛضٛفي»ٔغـٚؿ ٕ٘ب٘ـ ثّىٝ ثٝ ٕٞلاٜ ؽٛؿ ٌٌتلٍ  افنايَ افضبأب ايٗ 

يقٙي ؿك ٔـت پٙذ ًبَ  1997تب  1992عٛكي وٝ ام ًبَ  كا ٘ين ثٝ ٕٞلاٜ ؿاُت ثٝ

ام . ٞب تٙؾيٓ ٚ ثٝ تٔٛيت كًيـ ٘بٔٝ تٛرٟي ام اًٙبؿ، ٔملكات ٚ ٔٛافمت ٔزٕٛفٝ لبثُ

، فٟـ٘بٔٝ (1992)ٞب ثبيـ ثٝ آالعيٝ فٟـ٘بٔٝ امٔيل اَٚ  ٘بٔٝ تليٗ ايٗ ٔٛافمت رّٕٝ ٟٔٓ

تلاتوي ، ًٙـ اً(1996) 2، يبؿؿاُت تفبٞٓ تزـيـ ًبمٔبٖ ٚ ًبؽتبك اوٛ(1996)   1امٔيل

                                                 
1. Treaty of Izmir 

2. Memorandum of Understanding on Reorganization and Restructuring of ECO 
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٘بٔٝ  ، ٔٛافمت(1996) 3، لٛافـ آييٙي اوٛ(1996) 2، ًٙـ كٍٚ وبك اوٛ(1996) 1اوٛ

 5٘بٔٝ ٞٛايي اوٛ ، ٔٛافمت(1995) 4تٌٟيُ ٓـٚك ٚينا ثلاي ثبمكٌب٘بٖ وِٛكٞبي فضٛ

 7، ٔٛافمت ٘بٔٝ ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ(1995) 6٘بٔٝ وِتيلا٘ي اوٛ ، ٔٛافمت(1995)

 9، ًٙـ ربيٍبٜ عمٛلي وبكوٙبٖ اوٛ(1995) 8زبكت تلا٘نيتي٘بٔٝ ت ، ٔٛافمت(1995)

، پلٚتىُ ؿك ثبة عُٕ ٚ ٘مُ (1996) 10ٞبي وبكوٙبٖ اوٛ ، ًٙـ ٔنايب ٚ ٔٔٛ٘يت(1996)

11ٔيبٖ ٞيئت لنالٌتبٖ ٚ ٞيئت ؿيجلؽب٘ٝ اوٛ
، اًبًٙبٔٝ ٟ٘بؿ فبِي عٌبثلًي (1995) 

 14ًٌٝ فلٍٞٙي اوٛإٔٝ ٔ، اًبًٙب(1995) 13، اًبًٙبٔٝ ثٙيبؿ فّٕي اوٛ(1994) 12اوٛ

. اُبكٜ ولؿ( 1995) 15ثيٕٝ ؽٛؿاتىبيي اوٛٔإًٌٝ ٚ يبؿؿاُت تفبٞٓ ٔلثٛط ثٝ ( 1995)

ٞبي  ًبَٞبي ٌٌتلٍ اوٛ ؿك  إِّّي يىي ؿيٍل ام رٙجٝ ٞبي ثيٗ تًٛقٝ كٚاثظ ثب ًبمٔبٖ

ؿك ؿٚكٜ پٙذ ًبِٝ ٔقوٛك ٔجبؿكت ثٝ أضبي اوٛ . آيـ ثٝ عٌبة ٔي 1996-1992

، (1993)، اًىبح (1993)ٕٞىبكي ثب ثب٘ه تًٛقٝ اًالٔي ٚ تفبٞٓ  ٞبي يبؿؿاُت

، ٓٙـٚق رٕقيت (1994)، ًبمٔبٖ وٙفلا٘ي اًالٔي (1994)، يٛ٘يـٚ (1994)يٛ٘يٌف 

، ثل٘بٔٝ وٙتلَ ٔٛاؿ ٔؾـك ُّٔ (1995)، ثل٘بٔٝ تًٛقٝ ُّٔ ٔتغـ (1994)ُّٔ ٔتغـ 

ٕٞلاٜ ثب ايزبؿ يه  ٔزٕٛفٝ تغٛالت فٛق .ٕ٘ٛؿ( 1995)ٚ يٌٛ٘ىٛ ( 1995)ٔتغـ 

ؿثيلؽب٘ٝ ٔتٕلون ثلاي ًبمٔبٖ، افنايَ پلًُٙ، تٔٛيت ثٛؿرٝ ٔتٕلون ٚ افنايَ آٖ 

                                                 
1.. Economic Cooperation Strategy for the ECO Region 

2. Functional Methodology of ECO 

3. Rules of Procedures of Economic Cooperation Organization 

4. Agreement on Simplification of Visa Procedures for the Businessmen of the 

Member States of Economic Cooperation Organization 

5. Agreement Relating to the Establishment for ECO Air 

6. Agreement for the Establishment of the ECO Shipping Company 

7. Articles of Agreement of the Trade and Development Bank of Economic 

Cooperation Organization 

8. ECO Transit Trade Agreement 

9. Legal Statue of ECO Staff 

10. Rights & Privileges of ECO Officials 

11. Protocol of the Discussions between the Delegation of the Ministry of Transport, 

Republic of Kazakhstan and the Delegation of ECO Secretariat 

12. ECO Supreme Audit Institutions 

13. ECO Science Foundation 

14. ECO Cultural Institute 

15. Memorandum of Understanding on ECO Reinsurance Company 
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اي  ٚ ثيِتل ثب ٚرٝ ًيبًي ثٝ يه ًبمٔبٖ ٔٙغمٝ 1ثلاي ا٘تمبَ اوٛ ام يه ٔزٕـ ٔتٕلون

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  ٚ ثّٙـٔـت التٔبؿي ؿك عٛمٜ  ٞبي وٛتبٜ، ٔيبٖ اي ثب ٞـف ٕٞىبكي ٔٙغمٝ

ٚ٘مُ، اكتجبعبت، وِبٚكمي،  اكي، ا٘لهي، ٔقـٖ، ٔغيظ ميٌت، عٌُٕق تزبكت، ًلٔبيٝ

 .ٓٙقت ٚ ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ثٛؿ

اؿأٝ يبفت، ٌلايَ ثٝ  2004آغبم ُـ ٚ تب ًبَ  1997ؿك ؿٚكٜ ؿْٚ وٝ ام ًبَ  

إِّّي كٚ ثٝ افَٛ ٌقاكؿ ٚ ٔيُ ثٝ  اي ٚ ثيٗ ٌٌتلٍ ؿك پبًؼ ثٝ تغٛالت ؿكٚ٘ي، ٔٙغمٝ

٘ؾٌت آ٘ىٝ : ام فُّ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثٛؿٔتأحل ايٗ أل . ٌلؿيـعفؼ تٕلون ربيٍنيٗ آٖ 

وبك ٚ ٟ٘بؿٞبي ٚاثٌتٝ ثٝ ًبمٔبٖ ٔٛرت تمٌيٓ ٚ تٛميـ ا٘لهي  ٌٌتلٍ فضٛيت، ؿًتٛك

ٞب ُـٜ ثٛؿ ٚ  ٞب ٚ ثل٘بٔٝ ًبمٔبٖ ٚ ؿك ٘تيزٝ وٙـُـٖ پيِلفت ٚ ؿك ٔٛاكؿي تٛلف پلٚهٜ

وٝ  ؿيٍل آٖ .كًيـ ٝ ٘ؾل ٔيتٕلون ا٘لهي ًبمٔب٘ي ثل اٞـاف تقييٗ ُـٜ يه ضلٚكت ث

عٛك  ولؿ ثٝ  ٌيلي كا ايزبة ٔي وخلت ٔٛاكؿ ؿك ؿًتٛك وبك ٚ تقـؿ ٔٛاضقي وٝ تٕٔيٓ

ٔٛرت آٖ ُـٜ ثٛؿ وٝ ؿك ثلؽي ٔٛاكؿ  عجيقي اعتٕبَ تقبكٕ ٔٙبفـ كا افنٚؿٜ ٚ فٕالً

ٌيلي افٓ  وٝ ثلاي تٕٔيٕبت اًبًي ًبمٔبٖ ؿك ٕٞٝ اكوبٖ تٕٔيٓ-أىبٖ عَٔٛ ارٕبؿ

 -اي اًت كيني ٔٙغمٝ  ٛكاي ٚمكاي ؽبكرٝ، ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي ٚ ُٛكاي ثل٘بٔٝام ُ

ٞبيي  ؿك فضبي ثٝ ُـت ًيبًي ٔٙغمٝ وٝ امرّٕٝ ٘بُي ام ٚالقيت (2).ِٔىُ ُٛؿ

ٔليىب ثل ايلاٖ، آٞبي رٟب٘ي ؿك آًيبي ٔلوني، تِـيـ فِبكٞبي  ٕٞضٖٛ كلبثت لـكت

ٞبي ؿاؽّي  ٌتبٖ ٚ تِـيـ رًٙ لـكت ٚ ثغلاٖؽٟٛك ٚ ثبالٌلفتٗ ٔقضُ عبِجبٖ ؿك افغب٘

ؿك وِٛكٞبي آًيبي ٔلوني ٚ ثٝ ٚيوٜ ؿك تبريىٌتبٖ ثٛؿ ًقي ُـ تٕلون ثيِتل ؿك 

يبفتٝ  اًتمالَ  ؽلفيت ثٛكٚولاتيه ٚ ؿيپّٕبتيه وِٛكٞبي تبمٜ. ؿًتٛك وبك للاك ٌيلؿ

ايٗ . ولؿ ة ٔيآًيبي ٔلوني ٚ لفمبم ٘ين وٝ ثٝ فضٛيت اوٛ ؿكآٔـٜ ثٛؿ٘ـ تٕلون كا ايزب

ٞبي ٔقاولاتي ؿك ًغغي  وِٛكٞب ؿك آٖ مٔبٖ ام عيج التٔبؿي ٚ ٘ين ام رٟت تٛإ٘ٙـي

اي ام ٌٔبئُ ٚ ٔٛضٛفبت كا وٝ ؿك ثل٘بٔٝ اوٛ للاك ٌلفتٝ  ٘جٛؿ٘ـ وٝ ثتٛا٘ٙـ ؿأٙٝ ٌٌتلؿٜ

 .ثٛؿ پي ثٍيل٘ـ ٚ ارلايي ٕ٘بيٙـ

ل ؿك رٟت تٕلون ًبمٔبٖ كا ثيِت 2004تب  1997ٞبي  ًبَؿاليُ فٛق، ثيٗ  

ؿك كاًتبي ٌٌتلٍ آٖ ثٝ  1997تب  1992ٞبيي وٝ ؿك ؿٚكٜ  ثٌيبكي ام علط. للاك ؿاؿ

ٚ تؾٔٔي اي  ٔٙغمٝٞبي  ًبمٔبٖام ٔيبٖ . ٌبٜ ارلايي ِ٘ـ تٔٛيت كًيـٜ ثٛؿ ٞيش

                                                 
1. Forum 
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لؿيـ أب تٟٙب صٟبك وِٛك ايلاٖ، پبوٌتبٖ، ٌتأًيي فلٍٞٙي ٟ٘بؿ تٔٛيت ُـٜ فمظ 

ثٙيبؿ فّٕي ٚ ثيٕٝ ؽٛؿاتىبيي ثٝ ٔلعّٝ . كا پقيلفتٙـ فضٛيت آٖ افغبٌ٘تبٖ ٚ تبريىٌتبٖ

ٟ٘بيتبً ُـ أب پي ام يه ؿٚكٜ فتلت ٚ وِبوَ تأًيي كا٘ي اوٛ  وِتي. ارلا ٘لًيـ٘ـ

 ٞٓ ؿك ًيي ِ٘ـ ٚ ٟ٘بيتبًأكغٓ تٛافك اِٚيٝ ٞلٌن ت ٞٛاپيٕبيي اوٛ ٞٓ فّي. ٔٙغُ ٌلؿيـ

ثٝ وّي ام صبكت ًبمٔب٘ي عقف ( 2005آًتب٘ٝ )پب٘نؿٕٞيٗ ارالى ٚمكاي ؽبكرٝ 

عبَ ثقضي ٔٛضٛفبت وٝ ؿك ؿًتٛك وبك ًبمٔبٖ ثٛؿ ثٝ ٕٞيٗ  ؿك فيٗ. ٌلؿيـ

ثل ايٗ ثب  فالٜٚ. فلٍٞٙي اوٛ اعبِٝ ٌلؿيـٔإًٌٝ  اي ٚاثٌتٝ ٔخُ ٞبي ٔٙغمٝ ًبمٔبٖ

ٞبي فقبِيت وٝ ثّٙـپلٚاما٘ٝ ٚ  ُـٖ ًٙـ اًتلاتوي ٔٙغمٝ اوٛ، ام ٔيبٖ ٕٞٝ عيغٝ ارلايي

ٚ٘مُ  ٌقاكي، عُٕ ثيٙب٘ٝ ثلاي ًبمٔبٖ تقليف ُـٜ ثٛؿ، ًٝ عيغٝ تزبكت ٚ ًلٔبيٝ ؽٍٛ

ٞبي وبكي ًبمٔبٖ تقييٗ ُـ ٚ ًبمٔبٖ ٔٛؽف ُـ  ٚ اكتجبعبت ٚ ا٘لهي ثٝ فٙٛاٖ اِٚٛيت

 . ثل ايٗ عٛمٜ تٕلون ثيِتلي يبثـ

٘ين ٌٔىٛت  2«علف ٌفتٍٛ»ٚ  1«فضٛ ٘بؽل» ٌٔئّٝ پقيلٍ ،ثٝ ٕٞيٗ تلتيت

ٞبيي  ًبمٔبٖ/ ٞب فٟـ٘بٔٝ امٔيل فضٛ ٘بؽل ثٝ ٔقٙي ؿِٚت« ؿ»ٚ« د»ًبى ثٙـٞبيثلا. ٔب٘ـ

علف . ُٛؿ ٌٞتٙـ وٝ تًٛظ ًبمٔبٖ ٕٞىبكي التٔبؿي ٔٛلقيت ٘بؽل ثٝ آٟ٘ب افغب ٔي

ٞبي  ؿك عٛمٜآٟ٘ب ٞبيي ٌٞتٙـ وٝ ام اوٛ ام كٚاثظ ِٔٛكتي ثب  ًبمٔبٖ/  ٞب ؿِٚت ٌفتٍٛ

للاك ثٛؿ وٝ ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ . ٕ٘بيـ اًتفبؿٜ ٔئٛكؿ تٛافك وٝ ٔٙبفـ ِٔتلن ؿاك٘ـ 

٘بٔٝ فضٛ ٘بؽل ٚ علف ٌفتٍٛ كا تـٚيٗ ٚ پي ام تٔٛيت رٟت  يٗئ٘ٛيي آ ؿائٕي پيَ

ٔغبِقٝ ًٛاثك ٔٛرٛؿ ؿك ثبة . تٔٛيت ٟ٘بيي ثٝ ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ اكائٝ ٕ٘بيٙـ

٘بٔٝ  آئيٗايٗ ٘ٛيي   تـٚيٗ پيَكغٓ  فّيؿٞـ  ٔقاولات ٔلثٛط ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ِ٘بٖ ٔي

ثب تٛافك  تًٛظ ٌلٜٚ وبكي ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي ٚ ٔٛافمت اوخل افضب ثب آٖ ٟ٘بيتبً

ٞلٌن ٟ٘بيي ِ٘ـ ٚ ٌ٘جت ثٝ تٕبيُ ثلؽي وِٛكٞب ٘بٔٝ  آئيٗايٗ . ٕٞٝ افضب ٌٔىٛت ٔب٘ـ

 (3).ؿك اوٛ علوت ٔخجتي ا٘زبْ ٍ٘لفت ثٝ فضٛيت ٘بؽل ٚ علف ٌفتٍٛ

وبك ًبمٔبٖ ٘ين ٔغـٚؿ ٌلؿيـ صلا وٝ ٌقُت  ٔٛضٛفبت ٔٛكؿ ثغج ٚ ؿًتٛك

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ  ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ؿيپّٕبتيه ٚ فٙي ؿك عٛمٜ مٔبٖ ٚ تقبُٔ افضب ؿك ٌِ٘ت

ٌقاكي، ا٘لهي، عُٕ ٚ ٘مُ، ٓٙقت، وِبٚكمي ٚ  فقبِيت ًبمٔبٖ ٕٞضٖٛ تزبكت، ًلٔبيٝ

ىبكي وٝ ٞبي ٕٞ آُىبك ًبؽتٝ ثٛؿ ٚ عٛمٜ ٞبي وِٛكٞب كا وبٔالً عٌبًيتآٟ٘ب ٔب٘ٙـ 
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2. Dialogue Partner 



 

 

 

 

 

 

 

 

<7   18، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره== 

 

كٚ وِٛكٞب وُٛيـ٘ـ ٕٞىبكي كا ثٝ  ام ايٗ. وٕتل عٌبًيت ؿاُت ُٙبًبيي ُـٜ ثٛؿ

ٞبي اًتلاتويه ٚ ًيبًي يىـيٍل ٚ عتي  ًٚٛيي ًٛق ؿٞٙـ وٝ عٌبًيت ًٕت

ٔٛضٛؿ تلا٘نيت . اي غيلفضٛ اوٛ كا تغليه ٘ىٙـ ٔٙغمٝ ٞبي ثنكي ثلٖٚ ٚ ؿكٖٚ لـكت

ٞبي ٕٞىبكي  ثبيٌت يىي ام ٟٕٔتليٗ مٔيٙٝ ٔي ا٘لهي ٚ ؽظ ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌبم وٝ لبفـتبً

ٞبي اِٚٛيت ؿاك فقبِيت  عٛمٜ ٚوِٛكٞبي فضٛ اوٛ ثبُـ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ؿِيُ ٞٓ ام اثتـا رن

اِقبؿٜ  ثب ٚرٛؿ آ٘ىٝ ٌِ٘ت فٛق. ًبمٔبٖ للاك ٌلفتٝ ثٛؿ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثبكم ام ايٗ ٔٛاكؿ اًت

ٝ افضب ؿك مٔيٙٝ آثبؿ تلوٌٕٙتبٖ ضلٚكت ٕٞىبكي ًبم٘ـٜ ٕٞ ًلاٖ اوٛ ؿك فِك

ٚ٘مُ ٚ تلا٘نيت ا٘لهي ام آًيبي ٔلوني ثٝ اكٚپب كا ثٝ فٙٛاٖ اِٚٛيت فٛكي ٔٛكؿ  عُٕ

تليٗ  ويـ للاك ؿاؿٜ ثٛؿ ٚ ٔملك ُـٜ ثٛؿ ثؾَ ٔغبِقبت ا٘لهي ؿك ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ التٔبؿيأت

ٌقاكي ِٔتلن  تليٗ ؽظ ِِٛٝ كا تقليف وٙـ ٚ ًپي ايٗ ؽظ ِِٛٝ ثب ًلٔبيٝ ٚ ٔٙبًت

ثٝ ُليبٖ آّي فجٛك ٘فت ٚ ٌبم ٔٙغمٝ ٌلؿؿ، ؿك احل تقبكٕ ٔٙبفـ ٔيبٖ افضب، تجـيُ 

ربي تقليف ؽظ ِِٛٝ آّي، صٟبك ؽظ ِِٛٝ تقليف ٚ ٔملك ُـ ٔغبِقبت أىبٖ ًٙزي  ثٝ

صٙب٘ىٝ ٌناكٍ صٟبكٔيٗ ٌِ٘ت وبكُٙبًبٖ . ثلاي ا٘تؾبة ؽظ ِِٛٝ ثٟيٙٝ ا٘زبْ ُٛؿ

ؿك ريغبٖ ثلٌناك ُـ  2005ٝ ؿك ٔي ًبَ اكُـ اوٛ ؿكؽّٔٛ ؽغٛط ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌبم و

ؿٞـ، ٔٙبثـ ٔبِي المْ رٟت ا٘زبْ ايٗ ٔغبِقبت فلاٞٓ ِ٘ـ ٚ ٕٞىبكي  ِ٘بٖ ٔي

ٔٛضٛؿ ٔيبٖ ؿكؽّٔٛ وِٛكٞبي فضٛ اوٛ ؿك ايٗ مٔيٙٝ ثٝ ٔجبؿِٝ اعالفبت ٚ تزلثيبت 

 ٔٛضٛؿ تلا٘نيت ا٘لهي ؿك 1997وٝ ؿك ًبَ  ثٝ ايٗ تلتيت ؿك عبِي. افضب تمّيُ يبفت

ُٟبثي ٚ . )ثٝ ًغٛط پبييٗ تٙنَ يبفت 2006تليٗ ًغظ اِٚٛيت ثٛؿ، ؿك ًبَ  فبِي

ٔيالؿي ٌلايَ ثٝ  2004كًـ ام ًبَ  ثٝ ٘ؾل ٔي (.177-176: 1386 االًالٔي، ُيؼ

ٞبي رـيـي ؿك ٌٔيل  ن ثبك ؿيٍل ٔٛكؿ تلؿيـ ٚ ثبمٍ٘لي افضب للاك ٌلفتٝ ٚ علوتوتٕل

قـ ٟ٘بؿي، ٌٌتلٍ كا ايٗ ثبك ؿك ًٝ ثُ ايٗ ٌلايَ ثٝ. ؽٛكؿ ٌٌتلٍ ثٝ صِٓ ٔي

 .تٛاٖ ِٔبٞـٜ ولؿ ٔٛضٛفي ٚ فضٛيت ٔي

ٞبي رـيـي ثلاي  قـ ٟ٘بؿي تالٍؿك ثُ: ؼد وُادیتمایل تٍ گستزش در تُ

 ٞبيي وٝ اًبًٙبٔٝ آٟ٘ب ؿك ؿٚكٜ ٘ؾٌت ثٝ تٔٛيت كًيـٜ أب فٕالً ًبمٔبٖتأًيي 

ب ثب٘ه تًٛقٝ ٚ تزبكت اوٛ للاك ى ايٗ ٟ٘بؿٞأؿك ك. ُٛؿ ِ٘ـٜ ثٛؿ٘ـ ِٔبٞـٜ ٔيتأًيي 

ؿك ٌِ٘ت ًْٛ ًلاٖ اوٛ وٝ ؿك  1995ايٗ ثب٘ه ؿك ًبَ تأًيي ٘بٔٝ  ٔٛافمت. ؿاكؿ

آثبؿ پبوٌتبٖ ثلٌناك ٌلؿيـ، ثٝ أضبي ًٝ وِٛك ايلاٖ، پبوٌتبٖ ٚ تلويٝ كًيـ ٚ  اًالْ
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ٚ اي  ٔٙغمٝ تٌٟيالت ٔبِي ثلاي تًٛقٝ تزبكت ؿكٖٚتأٔيٗ آٖ تلٚيذ ٚ تأًيي ٞـف ام 

ثٝ فبّٓٝ وٛتبٞي پي ام أضبي . تٌليـ تًٛقٝ التٔبؿي وِٛكٞبي فضٛ اوٛ افالْ ُـ

أب . ٌقاكؿ٘ـ ًل ٘بٔٝ پبوٌتبٖ ٚ تلويٝ ٔلاعُ لب٘ٛ٘ي تٔٛيت آٖ كا پِت ايٗ ٔٛافمت

وِتيلا٘ي ٔإًٌٝ ٘بٔٝ كا ثب ُلط تٔٛيت ٕٞنٔبٖ ؿٚ  ٔزّي ُٛكاي اًالٔي ايٗ ٔٛافمت

ام آ٘زب وٝ . كٞبي تلويٝ ٚ پبوٌتبٖ تٔٛيت ولؿاوٛ ٚ ٞٛاپيٕبيي اوٛ تًٛظ وِٛ

ٟبيتبً ٚ ِ٘٘ـ ٚ وِتيلا٘ي اوٛ ٘ين تزلثٝ ٘بٔٛفمي ثٛؿ تأًيي  ٞٛاپيٕبيي اوٛ ٞلٌن فٕالً

تٟٙب . ربٔٝ فُٕ ثٝ ؽٛؿ ٘پُٛيـ 2006ثب٘ه اوٛ ٘ين تب ًبَ تأًيي ثٝ ا٘غالَ ا٘زبٔيـ، 

تٔٛيت ٟ٘بيي آٖ ؿك  ٚ 1384پي ام علط ٔزـؿ آٖ ؿك ٔزّي ُٛكاي اًالٔي ؿك ًبَ 

ثب٘ه ًلفت ٌلفت تب آ٘زب وٝ ؿك ٘ؾٌتيٗ تأًيي  ٔزّي ثٛؿ وٝ ٔلاعُ ارلايي

وِٛكٞبي  ؿك آ٘ىبكا ثلٌناك ٌلؿيـ 2006ٌِ٘ت ُٛكاي عىبْ ثب٘ه وٝ ؿك ُِٓ رٛالي 

كا عـاوخل ؿك  (4)ٔيّيٖٛ ٚاعـ اوٛ 20اي ٔقبؿَ  فضٛ تٛافك ولؿ٘ـ ٞليه ًلٔبيٝ اِٚيٝ

افتتبط عٌبة ؿك ثب٘ه مكافت تلويٝ ٚ افالْ كًٕي ؽٔٛٓيبت ٔبٜ پي ام  فبّٓٝ يه

ُٛكاي . عٌبة ثٝ افضب وٝ پيَ ام ؿٞٓ رٛالي ا٘زبْ ُـ ثٝ ايٗ عٌبة ٚاكين ٕ٘بيٙـ

ؿك ٌِ٘ت ؿْٚ ُٛكا ا٘تؾبة  2007آًٌٛت ًبَ  28عىبْ ثب٘ه كييي ثب٘ه كا وٝ ؿك 

اًتفبؿٜ ام ِٔبٚكاٖ  ٞبي ثب٘ىي كا ثب ٘ٛيي لٛا٘يٗ، ٔملكات ٚ كٚيٝ ُـ ٔٛؽف ولؿ پيَ

إِّّي ؿك ٓٛكت ٘يبم، تٟيٝ ٚ ثلاي تٔٛيت تٌّيٓ ايٗ ُٛكا ٕ٘بيـ ٚ ثٝ ٞل عبَ  ثيٗ

 . فقبِيت ثب٘ه پيَ ام َُ ٔبٜ ّٟٔت ٔملك پي ام ا٘تٔبة كييي ثب٘ه آغبم ُـ

ثيٕٝ ؽٛؿاتىبيي اوٛ يىي ؿيٍل ام ٟ٘بؿٞبيي ثٛؿ وٝ ٔإًٌٝ صٙب٘ىٝ ٌفتٝ ُـ 

اتؾبف ُـ أب ايٗ تٕٔيٓ ثٝ ٔلعّٝ ارلا  1995ك ًبَ آٖ ؿتأًيي ؿكؽّٔٛ تٕٔيٓ 

ؿك ٌِ٘ت وٕيتٝ ٔإًٌٝ ايٗ تأًيي ٘بٔٝ  ٔٛاؿ ٔٛافمت 2007ؿك ٔي ًبَ  ٟ٘بيتبً. ٘لًيـ

ًٝ رب٘جٝ وبكُٙبًبٖ اكُـ اوٛ ؿك اًالْ آثبؿ ٟ٘بيي ُـ ٚ ارالى ٚمكاي ؽبكرٝ 

لـأبت المْ ِلفت ام وِٛكٞبي فضٛ ؽٛاًتٙـ ايوِٛكٞبي فضٛ ضٕٗ تمـيل ام ايٗ پ

 . رٟت أضب ٚ تٔٛيت آٖ كا ؿك اًلؿ ٚلت ثٝ فُٕ آٚك٘ـ

ثٝ  1995اًبًٙبٔٝ ايٗ ثٙيبؿ ٘ين ؿك ًبَ . يه ٕ٘ٛ٘ٝ ؿيٍل ثٙيبؿ فّٕي اوٛ اًت

ثغج ؿك ثبة . أضبي ٕٞٝ افضب كًيـٜ أب تٟٙب پٙذ وِٛك آٖ كا ثٝ تٔٛيت كًب٘يـٜ ثٛؿ٘ـ

اؽيل ٞبي  ًبَ٘لًيـٜ ثٛؿ ؿك تأًيي عّٝ ولؿٖ ايٗ ثٙيبؿ ٘ين وٝ ٞلٌن ثٝ ٔل ِنْٚ فقبَ

ٔزـؿا ٔغلط ُـ تب آ٘زب وٝ ؿك ارالى اؽيل ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ ؿك ٞلات پلٚتىُ 
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اِغبلي ثٝ اًبًٙبٔٝ ايٗ ثٙيبؿ تٔٛيت ٚ ام افضب ؽٛاًتٝ ُـ الـأبت المْ رٟت 

 .ٕ٘ٛؿٖ ايٗ ثٙيبؿ فّٕي ٌلؿؿ فقبَ

فقبِيتٟبي فّٕي ؿاِ٘ىـٜ  ٔجبعخي ٞٓ ؿك ثبة تغييل ًبؽتبك ٚ ٌٌتلٍ عيغٝ

 .ثيٕٝ اوٛ ٔغلط ُـٜ وٝ وبك ٚ ٌفتٍٛ ؿك ثبة آٖ اؿأٝ ؿاكؿ

تٔٛيت ٚ ثٝ ٔلعّٝ  2006ٞبي تؾٔٔي ٘ين ؿك ًبَ ٞبي پي ام  ثلؽي ًبمٔبٖ

اوٛ ثٙب ثٝ تٕٔيٓ « ُلوت ِٔبٚكٜ ٚ ؽـٔبت ٟٔٙـًي»ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ . ا٘ـ ارلايي كًيـٜ

اي  ٔٙغمٝٔإًٌٝ ثٝ ربيٍبٜ ( 2006٘ٝ، اوتجل آًتب)پب٘نؿٕٞيٗ ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ 

يٗ ٌِ٘ت ُٛكاي ٕايٗ تٕٔيٓ ثلاًبى پيِٟٙبؿ پب٘نؿٞ. ٚاثٌتٝ اكتمب يبفتٝ اًت

ًيي ايٗ أٞـف ام ت. اتؾبف ُـ( 2004فٛكيٝ  17-14تٟلاٖ، )اي  كيني ٔٙغمٝ ثل٘بٔٝ

ًظ ٞبيي افالْ ُـٜ اًت وٝ تٛ اي ثلاي پلٚهٜ ُلوت اكائٝ ؽـٔبت ٟٔٙـًي ٚ ِٔبٚكٜ

تبوٖٙٛ ايلاٖ، تلويٝ ٚ پبوٌتبٖ ثٝ . ُٛ٘ـ ٔيٗ ٔبِي ٔيأاوٛ يب ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ ت

ايلاٖ ٚ پبوٌتبٖ ٞل يه تًٛظ يه ُلوت ٚ تلويٝ تًٛظ ؿٚ . ا٘ـ ايٗ ٔلون پيًٛتٝ

االَٓٛ ٚ ثٝ ِغبػ عمٛلي ٚ  ايٗ ؿك عبِي اًت وٝ فّي. ُلوت ٕ٘بيٙـٌي ٔي ُٛ٘ـ

بٖ اوٛ ثب ثؾَ ؽٔٛٓي ٕٞٛاكٜ ثب ِٔىالتي كٚثلٚ ًيبًي پيٛ٘ـٞبي ًبؽتبكي ًبمٔ

 .ثٛؿٜ اًت

اًت « ٔلون ٔٙغمٝ اي ٔـيليت ؽغلات ٘بُي ام ثاليبي عجيقي»ٕ٘ٛ٘ٝ ًْٛ 

اًبًٙبٔٝ ايٗ ٔلون ؿك . ًيي ُـأوٝ ثٝ پيِٟٙبؿ رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك ِٟٔـ ت

بًي ٞبي ٞٛاُٙ ًبي ًبمٔبٖؤلبِت يه يبؿؿاُت تفبٞٓ ؿك عبُيٝ ٘ؾٌتيٗ ٌِ٘ت ك

 . ؿك ِٟٔـ ثلٌناك ُـ ثٝ تٔٛيت كًيـ 2007ًپتبٔجل  5-3وِٛكٞبي فضٛ وٝ ؿك تبكيؼ 

آٟ٘ب ًيي أٔٛاكؿ ٔتقـؿ ؿيٍلي ٘ين ؿك ؿًتٛك وبك اًت ٚ ثغج ٚ ٔقاولٜ ثلاي ت 

كلبثت ٔيبٖ ايلاٖ، تلويٝ ٚ پبوٌتبٖ ثلاي ٔينثب٘ي ٔمل ؿائٕي اتبق ثبمكٌب٘ي . اؿأٝ ؿاكؿ

. ٘ـاُت تِـيـ ُـٜ اًت تٛرٟي لبثُُـٜ ثٛؿ أب فقبِيت  ًييأاوٛ وٝ پيَ ام ايٗ ت

ؿك  2004ٞبي ثبمكٌب٘ي اوٛ وٝ ؿك ًبَ  ًبي اتبقؤثلاًبى تٕٔيٓ ٞفتٕيٗ ارالى ك

ام آٖ . وبثُ ثلٌناك ُـ، ٔملك ٌلؿيـ ٔمل ايٗ اتبق ثٝ ٓٛكت صلؽِي ثٝ افضب ؿاؿٜ ُٛؿ

فغبٌ٘تبٖ ٕٞضٙبٖ ٔبيُ اًت ا. ٔمل ٔٛلت اتبق ثبمكٌب٘ي اوٛ وبثُ ثٛؿ 2006ًبَ تب ًبَ 

ٞلات، )ٔمل ايٗ اتبق ثٝ ٚي ؿاؿٜ ُٛؿ ٚ عتي ؿك ٌِ٘ت ٚمكاي ؽبكرٝ وِٛكٞبي فضٛ 

٘ين ام پيِٟٙبؿ ٔمبٔبت افغب٘ي ٔجٙي ثل ا٘تمبَ ٔمل اتبق ام وبثُ ثٝ (  2007اوتجل  20
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ٌيلي ٟ٘بيي كا ثٝ ارالى ٔزٕـ  ؿ ٚ تٕٔيٕٓ٘ٛٞلات ثٝ فٙٛاٖ ٔمل  ؿائٕي اًتمجبَ 

 2007ايٗ ٌِ٘ت ؿك ٘ٛأجل . ي اتبق وٝ ؿك اًتب٘جَٛ تلويٝ ثلٌناك ُـ اعبِٝ ولؿفٕٛٔ

بق اوٛ ، تؿك اًتب٘جَٛ تلويٝ ثلٌناك ُـ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ فـْ تٛافك ؿك اكتجبط ثب ٔمل ؿائٕي ا

ٔملك ُـ تٕٔيٓ . اًتب٘جَٛ ٚاٌقاك ٕ٘بيـ -تٕٔيٓ ٌلفت آٖ كا ثلاي ًٝ ًبَ ثٝ تلويٝ

 . يبثي فّٕىلؿ تلويٝ ؿك ٔينثب٘ي اتبق، ؿك آيٙـٜ اتؾبف ُٛؿؿكؽّٔٛ ٔمل آتي، ثب اكم

٘ٛأجل  30الٞٛك، )ًٛٔيٗ ارالى ٚمكاي ٓٙقت وِٛكٞبي فضٛ  ،ٕٞضٙيٗ 

اًتب٘ـاكؿًبمي، اكميبثي ا٘غجبق ٚ »اي  اًبًٙبٔٝ پيِٟٙبؿي  ثلاي ٔلون ٔٙغمٝ( 2006

ثب٘ي ٔمل ؿائٕي ايٗ ٘ىتٝ ربِت آٖ وٝ كلبثت ثلاي ٔين. كا ثٝ تٔٛيت كًب٘يـ 1«ٔتلِٚٛهي

اي ثلاي عَٔٛ ارٕبؿ پيِٟٙبؿ ُـ ٚ  ٔلون صٙبٖ ثبال ٌلفتٝ ثٛؿ وٝ تلتيجبت پيضيـٜ

ثلاًبى ايٗ تلتيجبت، ثلاي ايٗ ٔلون يه ٔمل ؿائٕي ؿك تٟلاٖ ٚ . ثٝ تٔٛيت كًيـ ٟ٘بيتبً

ًٝ ٔمل ٞيئت ٔـيليت فٙي ؿك ًٝ وِٛك تلويٝ، لنالٌتبٖ ٚ ايلاٖ ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ ٚ للاك 

٘ٛؿ كٚاثظ ايٗ ًٝ ٔمل ثب ٔمل آّي ؿائٕي تًٛظ ٌلٜٚ وبكي ٔلوت ام ايلاٖ، ُـ 

 . پبوٌتبٖ، تلويٝ ٚ لنالٌتبٖ ٔقيٗ ُٛؿ

ًيي آٖ ؿك ايلاٖ ؿك أاًت وٝ ت 2يه ٕ٘ٛ٘ٝ ؿيٍل ٔلون ا٘تمبَ فٙبٚكي اوٛ

 .ثٝ تٔٛيت كًيـ( 2005اًتب٘جَٛ، ٘ٛأجل )ؿٚٔيٗ ارالى ٚمكاي ٓٙبيـ وِٛكٞبي فضٛ 

ًيي ٔلاون تؾٔٔي ٚ ٟ٘بؿٞبي أت ٔتقـؿ ٚ فلاٚاٖ ؿيٍلي ٘ين ثلاي تپيِٟٙبؿا 

امرّٕٝ ايٗ پيِٟٙبؿات . ٚاثٌتٝ ثٝ ًبمٔبٖ اوٛ تًٛظ وِٛكٞبي فضٛ ٔغلط ُـٜ اًت

 3ًيي پبيٍبٜ اعالفبتي فّْٛ مٔيٗ ثلاي وِٛكٞبي فضٛ اوٛ،أٔي تٛاٖ ثٝ پيِٟٙبؿ ت

ٔلون  5اي ٔـيليت آة، غمٝٔلون ٔٙ 4فّْٛ ٚ فٙبٚكي ميٌتي اوٛ،ٔإًٌٝ پّيي اوٛ، 

اي ٔـيليت اعالفبت ٚ  ٔلون ٔٙغمٝ 6ٌقاكي وِبٚكمي، تغميمبت التٔبؿي ٚ ًيبًت

تجـيُ ٔلون آٔٛمُي ٚ پوِٚٞي وبك  7اكتجبعبت ثاليبي عجيقي ٔزٟن ثٝ فٙبٚكي فضبيي،

                                                 
1. ECO Regional Institute for Standardization, Conformity Assessment, 

Accreditation & Metrology (RISCAM) 

2. ECO Technology Transfer Center 

3. Geosciences Database for ECO Countries 

4. Institute of Environmental Science and Technology for ECO Region 

5. ECO regional Water Management Centre 

6. ECO Agricultural Policy and Economic Research Centre 

7. Regional Information, Communication and Space Technology-Enabled Disaster 

Management Centre 
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ثٝ ٕٞبٖ ٔلون ثلاي ٔٙغمٝ اوٛ، تجـيُ ٚاعـ ٕٞىبكي وٙتلَ  1ارتٕبفي تلويٝ ٙيتٚ أ

ٚ  3ٔلمي ٚ رلايٓ فلا 2اي وٙتلَ ٔٛاؿ ٔؾـك ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ ثٝ ٔلون ٔٙغمٝ ٔٛاؿ ٔؾـك

 .صٙـيٗ پيِٟٙبؿ ِٔبثٝ ؿيٍل اُبكٜ ولؿ

تقـاؿ ايٗ پيِٟٙبؿات ٘بٌٟبٖ صٙبٖ ميبؿ ُـ ٚ كلبثت ثلاي ٔينثب٘ي ايٗ  ،ؿك ٚالـ

اِِقبؿ للاكٌلفتٗ فضبي ٔخجت  ٔلاون صٙبٖ افنايَ يبفت وٝ ؽغل تضبؿ ٔٙبفـ ٚ تغت

كٚ، ؿك رليبٖ ٌِ٘ت ُب٘نؿٞٓ ٚمكاي  ام ايٗ. كي ٔيبٖ وِٛكٞبي فضٛ اعٌبى ُـٕٞىب

تلويٝ پيِٟٙبؿي كا ٔغلط ولؿ وٝ ثٝ فٙٛاٖ ًٙـ ( 2006ثبوٛ، )ؽبكرٝ وِٛكٞبي فضٛ 

ييـ أ٘ؾل ثٝ إٞيت ايٗ ًٙـ ؿك ت. ضٕيٕٝ ٌناكٍ ٌِ٘ت ٔٛكؿ تٔٛيت افضب للاك ٌلفت

 2004لون ثٝ ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ ام ًبَ ثل تغَٛ ٌلايَ ثٝ تٕ ٔـفبي ايٗ لٌٕت ٔجٙي

 :ُٛؿ اكائٝ ٔي ثٝ ثقـ تلرٕٝ ايٗ ًٙـ فيٙبً

اي ٔتقـؿي ثـٖٚ وبكولؿ يب ؿٚكٕ٘بي  ُٛؿ وٝ ٔلاون ٔٙغمٝ ِٔبٞـٜ ٔي»

ؿك ٔيبٖ افضب ثلاي ٔينثب٘ي ايٗ ٔلاون ؿك . ُٛ٘ـ ًيي يب پيِٟٙبؿ ٔيأٔٙبًت ت

ًت لٛافـ ٚ آَٛ ٔقيٙي ثلاي ٔمتضي ا. اي ثٝ ٚرٛؿ آٔـٜ اًت وِٛكٞبي ؽٛؿ ٌٔبثمٝ

ؿك ايٗ اكتجبط ٔقيبكٞبي فيُ پيِٟٙبؿ . ًيي ٚ فقبِيت ايٗ ٔلاون تـٚيٗ ٌلؿؿأت

 :ٌلؿؿ ٔي

ثبيـ ٘فـ ٚ ؽٛاًت آُىبكي ؿك ٔيبٖ افضب ثلاي . ثبيـ وبكولؿي ثبُـ[ ٔلون] -

 .ًيي آٖ ٚرٛؿ ؿاُتٝ ثبُـأت

ايٗ . تغٕيُ ٕ٘بيـ ٌٛ٘ٝ ثبك ٔبِي ثل وِٛكٞبي فضٛ ٚ ثٛؿرٝ اوٛ ٘جبيـ ٞيش -

 .ثٝ عٛك وبُٔ تًٛظ وِٛك ٔينثبٖ تمجُ ُٛؿ[ ايٗ ٔلاون]ٔيٗ ٔبِي أثـاٖ ٔقٙبًت وٝ ت

ثبيـ علط فُٕ ؽٛؿ كا تٟيٝ ٚ ارلا ٕ٘بيٙـ، علط فّٕي وٝ [ ايٗ ٔلاون] -

 .وٓ ُبُٔ ؿٚ ٌِ٘ت، وبكٌبٜ يب ؿٚكٜ آٔٛمُي ثبُـ ؿًت

ٔٛك ٔغبِقٝ ايٗ أئٕي كا ٔتٛا٘ـ ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿا ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ ٔي

 . ًيي ايٗ ٔلاون ٕ٘بيـأٔٛضٛؿ ٚ تـٚيٗ لٛافـ ٚ ٔملكات المْ ثلاي ت

                                                 
8. Centre of Labor and Social Security Training and Research 

1. Drug Control Cooperation Unit 

2. Regional Centre for Drug Control and Organized Crimes (RCDCOC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 <:  تمركز يا گسترش؟ ? اكو

 

ُٛؿ ًٛاثك ايٗ ٔٛضٛؿ كا تٟيٝ ٚ اعالفبت ٔلثٛط ثٝ  ام ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ تمبضب ٔي

تبكٕ٘بي )« اي اوٛ كا فلاٞٓ ٕ٘بيـ تقـاؿ، ويفيت وبك ٚ وِٛكٞبي ٔينثبٖ ٔلاون ٔٙغمٝ

 . (2008ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ، 

وبك ثلاي تٙؾيٓ ايٗ ٔملكات ٚ لٛافـ ثالفبّٓٝ پي ام ٌِ٘ت فٛق آغبم ُـٜ ٚ 

٘ٛيٌي وٝ ؿك ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ تٟيٝ ُـٜ للاك اًت ايٗ ٔلاون ؿك ًٝ يب صٟبك  ثل اًبى پيَ

ثٙـي ُٛ٘ـ وٝ ٞل يه تقبكيف ٚ وبكولؿٞبي ِٔؾْ ؿاك٘ـ، ٔٙبثـ ٔبِي آٟ٘ب  ٌلٜٚ عجمٝ

ٟب ثب وِٛك ٔينثبٖ ٚ ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ تقليف ُـٜ ٚ ٘غٜٛ ٔقيٗ ُـٜ، ٘ٛؿ اكتجبط عمٛلي آ٘

ٞبيي ؽٛاٞـ ثٛؿ  ٌلٜٚ اَٚ ُبُٔ ًبمٔبٖ. اؿاكٜ آٟ٘ب ٘ين ثٝ ؿلت تقليف ؽٛاٞـ ُـ

فلٍٞٙي، ثب٘ه تًٛقٝ ٚ تزبكت، ثيٕٝ ؽٛؿاتىبيي ٚ ثٙيبؿ فّٕي اوٛ وٝ ٔإًٌٝ ٕٞضٖٛ 

اًبًٙبٔٝ آٟ٘ب ام مٔب٘ي پيَ ا٘ـ يب ٔقاولٜ ؿك ثبة  ًيي ُـٜ ٚ آغبم ثٝ وبك ٕ٘ٛؿٜأتلجالً 

ايٗ ٌلٜٚ . ُٛؿ يب ؽٛاٞـُـ ٔيٗ ٔيأآغبم ُـٜ، ثٛؿرٝ آٟ٘ب تًٛظ وِٛكٞبي فضٛ ت

اي كا وٝ ٚرٛؿُبٖ ثلاي تًٛقٝ ٚ تغمك  ٞب ٚ ٔلاون تؾٔٔي تٛا٘ـ تٕبٔي وبكٌناكي ٔي

ا٘ـام اوٛ  ؿاك فقبِيت ًبمٔبٖ عجك ًٙـ صِٓ ٞبي اِٚٛيت ٞبي ًبمٔبٖ ؿك عٛمٜ فقبِيت

ثٝ فٟـٜ وِٛك ٔينثبٖ ٞب  ًبمٔبٌٖٛ٘ٝ  ًيي ايٗأٞنيٙٝ ت. ضلٚكي اًت ؿكثلٌيلؿ 2015

ًيي آٖ كا ثب أٞبي آٖ ثٝ فٟـٜ وِٛكٞبيي ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ ًٙـ ت ٞبي فقبِيت ٚ ٞنيٙٝ

ٞبي تؾٔٔي  ٌلٜٚ ؿْٚ ُبُٔ وبكٌناكي .كثظ أضب ٚ تٔٛيت ؽٛاٞٙـ ولؿ تِليفبت في

 .ٞـاف ٔلوني ٚ آّي ًبمٔبٖ ضلٚكي ٘يٌتؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ فقبِيت آٟ٘ب ثلاي تغمك ا

ًٌبت ثب كفبيت آييٗ ٘بٔٝ پيِٟٙبؿي تلويٝ ضٕيٕٝ ٌناكٍ ارالى ُب٘نؿٞٓ إٌٛ٘ٝ ٔ ايٗ

ًيي أثـاٖ اُبكٜ ُـ لبثُ تلجالً وٝ ( 2006ثبوٛ، )ٚمكاي ؽبكرٝ وِٛكٞبي فضٛ 

 . ؽٛاٞٙـ ثٛؿ

ثٝ  ًٌبت فٕٛٔي يب ؽٔٛٓي ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ ٔبيّٙـإٌلٜٚ ًْٛ ُبُٔ ٕٞٝ ٔ

ايٗ ٘ٛؿ ام . اوٛ ثپيٛ٘ـ٘ـ يب ؿثيلؽب٘ٝ تٕبيُ ؿاكؿ اكتجبط ٌٔتٕلي كا ثب آٟ٘ب ثلللاك ٕ٘بيـ

ٔنثٛك يب ؿثيلؽب٘ٝ ٚ ٔإًٌٝ ؿاٚعّجب٘ٝ ثبكٔبِي آٖ تًٛظ  ٔيٗ وبٔالًأاكتجبط ِٔلٚط ثٝ ت

ٌلٜٚ صٟبكْ ام ايٗ ٌٛ٘ٝ ًٌٔٛبت . تٔٛيت ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي ثالاُىبَ ؽٛاٞـ ثٛؿ

ايٗ ؿكؽّٔٛ ظ رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ پيِٟٙبؿ ُـٜ اًت ٚ ثغج ٚ ثلكًي ٘ين تًٛ

ُـٖ ٚ تٔٛيت ايٗ ًٙـ أيـ اًت وٝ ٔٛضٛؿ  ثب ٟ٘بيي. ًٙـ ٞٙٛم ؿك رليبٖ اًت
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ٚ تٕبٔي ٔٛاكؿ ٔلثٛط ثٝ ربيٍبٜ عمٛلي ٚ ٚضقيت ٔبِي آٟ٘ب ٞب  ًبمٔبًٖيي ايٗ أت

 . ٔٙـ ٌلؿؿ ٘ؾبْ

قـ ٔٛضٛفي ٘ين تٕبيُ ثٝ ٌٌتلٍ ثُ ؿك: ؼد مًضًػیتمایل تٍ گستزش در تُ

٘ؾٌتيٗ فالٔت ؿك ايٗ اكتجبط ثب تِىيُ ًٛٔيٗ ؿٚكٜ . عيغٝ فقبِيت اوٛ ِٟٔٛؿ اًت

ثيِىه هٚئٗ )ًينؿٕٞيٗ ارالى ٚمكاي ؽبكرٝ اوٛ . فقبِيت ٌلٜٚ ؽجلٌبٖ ِٔبٞـٜ ُـ

ٞبي ٌلٜٚ ؽجلٌبٖ كا ثلاي ثٟجٛؿ وبكايي ٚ وبكآٔـي ًبمٔبٖ  ًٛٔيٗ ؿٚكٜ ٌِ٘ت( 2003

ايٗ ٌلٜٚ ٔتِىُ ام ٕ٘بيٙـٌب٘ي ام ايلاٖ، تلويٝ، پبوٌتبٖ ٚ لللينًتبٖ ؿك . ًيي ٕ٘بيـأت

ٌّٝ اَٚ ٚ ايلاٖ، تلويٝ، پبوٌتبٖ، لنالٌتبٖ ٚ تبريىٌتبٖ ؿك رٌّٝ ؿْٚ تِىيُ ُـ ٚ ر

ٔزٕٛفٝ ربٔقي ام پيِٟٙبؿات كا ؿك كاًتبي ٞـف تقييٗ ُـٜ ثٝ ارالى صٟبكؿٞٓ 

ايٗ پيِٟٙبؿٞب ؿك ِٞت ٔغٛك وٝ . اكائٝ ٕ٘ٛؿ( 2004ل ؿُٚٙجٝ ًپتبٔج)ُٛكاي ٚميلاٖ 

 : ٔغٛكٞبي آّي پيِٟٙبؿات فجبكتٙـ ام. ا٘ـ ٞل يه ؽٛؿ صٙـيٗ ثؾَ ؿاك٘ـ تٙؾيٓ ُـٜ

 .اي صِٓ ا٘ـام آتي اوٛ ثب ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ تزلثٝ ًبمٔبٟ٘بي التٔبؿي ٔٙغمٝ -

ك آييٗ وبك ٔـتلولؿٖ آٖ ٚ ٘يبم ثٝ تغَٛ ؿآًبؽتبك ًبمٔب٘ي اوٛ ثب ٞـف وبك -

 .ٌيلي، ثٌبٔـ رٌّبت، ثٝ ٔٙؾٛك تٌٟيُ وبك ٚ پيِلفت ًبمٔبٖ ٔخُ عـ٘ٔبة، تٕٔيٓ

ٞبي اًتؾـأي ثٝ ٔٙؾٛك تمٛيت  بمٍ٘لي ؿك ًبؽتبك ؿثيلؽب٘ٝ ٚ ًيبًتث -

كيني،  ؿاؿٖ ٚؽبيف ٔغِٛٝ ٕٞضٖٛ اثتىبك فُٕ، ثل٘بٔٝ ؽلفيت ؿثيلؽب٘ٝ ثلاي ثٟتل ا٘زبْ

  .ارلا ٚ ٘ؾبكت ،ٕٞبٍٞٙي

.  ٞبي ًبمٔبٖ وٝ ؿك اًتلاتوي التٔبؿي تقييٗ ُـٜ اًت مٍ٘لي ؿك اِٚٛيتثب -

إِّّي  ٞبي ثيٗ ٞبي رـيـ ؿك پلتٛ ٔٛضٛفبت رـيـي وٝ تًٛظ ًبمٔبٖ ثلكًي اِٚٛيت

 ويـ للاك ٌلفتٝ اًت ٕٞضٖٛ اٞـاف ٞناكٜ ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ ٚ ٔب٘ٙـ آٖأٔٛكؿ ت

ًتبي عٕبيت ام ِٔبكوت فقبَ ثؾَ ؽٔٛٓي وِٛكٞبي فضٛ اوٛ ؿك كا -

 .اٞـاف ٚ ٔمبٓـ اوٛ

اي ؿك اوٛ ام رّٕٝ ؽـٔبت ٟٔٙـًي ٔغّي ٚ  بي ٔٙغمٝٞ تٟيٝ ٚ ارلاي پلٚهٜ -

  1.ًبمي ٓٙـٚق أىبٖ ًٙزي ٞبي اوٛ ام عليك فقبَ إِّّي ثلاي پلٚهٜ ثيٗ

اي ٚاثٌتٝ ثٝ اوٛ ثب ٞـف  ٔٙغمٝ تؾٔٔي ٚ ًٌبتإثبمٍ٘لي ؿك ٔ -

 .بم تٛٓيٝ تغييلات ؿك آٟ٘بوبكآٔـولؿٖ آٟ٘ب ٚ ؿك ٓٛكت ٘ي
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رٌتزٛي ٕٞىبكي ٚ عٕبيت  ثبمٍ٘لي ؿك كٚاثظ ؽبكري اوٛ ثب ٞـف -

عبَ عفؼ ٚ  ٞبي اوٛ ٚ ؿك فيٗ إِّّي ام اٞـاف ٚ فقبِيت اي ٚ ثيٗ ٞبي ٔٙغمٝ ًبمٔبٖ

اي ٔيبٖ افضبي اوٛ، ثلكًي ٔٛضٛفبت  عتي تمٛيت تٕلون ثل تلٚيذ ٕٞىبكي ٔٙغمٝ

 .ٔٛلقيت ٘بؽل ٚ علف ٌفتٍٛ

تٟٙب ٔلٚك فٟلًت فٛق وبفي اًت تب كُٚٗ ُٛؿ ٔزٕٛفٝ پيِٟٙبؿاتي وٝ ؿك 

فيُ ٞل يه ام ايٗ فٙبٚيٗ ِٞتٍب٘ٝ اكائٝ ُـٜ تب صٝ ا٘ـامٜ ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ ؿأٙٝ 

تليٗ ثؾَ ايٗ پيِٟٙبؿات ًٙـي ثٛؿ  كاٞجلؿي. فقبِيتٟب ٚ ٔٛضٛفبت كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ

تٔٛيت صٟبكؿٕٞيٗ ارالى ٚمكاي ثٝ  1«2015صِٓ ا٘ـام اوٛ »وٝ تغت فٙٛاٖ 

ايٗ ًٙـ، ًٙـ ربٔقي اًت وٝ ٌٔيل علوت . كًيـ( ، ؿُٚٙجٝ 2004ًپتبٔجل )ؽبكرٝ 

ٞبي ٔؾتّف ُبُٔ تزبكت، عُٕ ٚ ٘مُ ٚ  اوٛ كا ؿك ؿٌٞبِٝ پي ام تٔٛيت ؿك عٛمٜ

اكتجبعبت، ا٘لهي، وِبٚكمي، ٓٙقت، التٔبؿ ٚ أٛك ٔبِي، ٔغيظ ميٌت، ٔٙبثـ اٌ٘ب٘ي ٚ 

ٕٞضٙيٗ ًٙـ ٔنثٛك عيغٝ . ٓ تجييٗ ولؿٜ اًتٌي، وٙتلَ ٔٛاؿ ٔؾـك ٚ تٛكيفملمؿاي

ٞبي اوٛ افنٚؿ وٝ يىي ام ٔٛاكؿ ٌٌتلٍ  كا ثٝ ٔزٕٛفٝ فقبِيت« اٞـاف تًٛقٝ ٞناكٜ»

ُٛؿ ميلا افنٚؿٜ ُـٖ ايٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ؿًتٛكوبك  ٔٛضٛفي ثٌيبك ثبإٞيت تّمي ٔي

ًيي يه أك ًبمٔب٘ي ؿثيلؽب٘ٝ ٚ تًبمٔبٖ ثٝ ٘ٛثٝ ؽٛؿ ٔٙزل ثٝ ثبمٍ٘لي ؿك ًبؽتب

ثل ايٗ،   فالٜٚ .فٙٛاٖ ٔـيليت ٔٙبثـ اٌ٘ب٘ي ٚ تًٛقٝ پبيـاك ٌلؿيـ ٔـيليت رـيـ تغت

وٝ ثٝ تٔٛيت ُٛكاي ٚميلاٖ صٟبكؿٞٓ كًيـ  ٌناكٍ ارالى ًْٛ ٌلٜٚ ؽجلٌبٖ

ِٔتُٕ ثل پيِٟٙبؿاتي ٘ين ٌٞت وٝ ؿك ٘ٛؿ ؽٛؿ ؿاَ ثل تمٛيت ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ 

 (.2008بكٕ٘بي ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ، ت)ثبُٙـ  ٔي

ٞبي فقبِيت اوٛ ؿك ثلٌناكي  ٞبي ٌٌتلٍ ٔٛضٛفبت ٚ عٛمٜ يىي ؿيٍل ام ٕ٘ٛ٘ٝ

ؿًتٛك وبك، ٌناكٍ ٚ ًٙـ ٟ٘بيي ايٗ . اوٛ تجّٛك يبفت ٞبياِٚيٗ ارالى ٚمكاي وِٛك

ايٗ . ٌِ٘ت تغت فٙٛاٖ افالٔيٝ تٟلاٖ ثٌيبك ربِت ٚ ثٝ ٚالـ تًٛقٝ عّجب٘ٝ اًت

ِيٗ ثبك ؿك ثبة ٔٛضٛفبتي ثب ٔبٞيت ؿٚ يب صٙـٌب٘ٝ ًيبًي، التٔبؿي، ٌِ٘ت ثلاي اٚ

ايٗ ٔٛضٛفبت اتؾبف ولؿ وٝ ؿكؽّٔٛ أٙيتي ٚاكؿ ثغج ٚ ٌفتٍٛ ُـ ٚ تٕٔيٕبتي كا 

حيلات تلٚكينْ ٚ رلايٓ ًبمٔب٘ـٞي ُـٜ فلألمي ثل حجبت ٚ أتٛاٖ ثٝ ت ام رّٕٝ آٟ٘ب ٔي

وِٛكٞبي فضٛ، ٔٛاؿ ٔؾـك، لبصبق  أٙيت ؿاؽّي ٚ كُـ التٔبؿي ٚ تًٛقٝ پبيـاك
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ٌيلي،  ٞبي پّيٌي، پيَ اٌ٘بٖ، پِِٛٛيي، ٟٔبرلت غيللب٘ٛ٘ي، أٙيت ٔلمي ٚ ٕٞىبكي

ٞبي التٔبؿي ٚ تزبكي  وٙتلَ ٚ أـاؿكًب٘ي ٍٞٙبْ ٚلٛؿ ثاليبي عجيقي ٚ ٕٞىبكي

ؿك ٕٞيٗ صبكصٛة ثلٌناكي ارالى ُٟلؿاكاٖ وِٛكٞبي . ٔلمي اُبكٜ ولؿ يٞب اًتبٖ

ًيي ٓٙـٚق أت .ًبثمٝ اًت ن ؿك ؿًتٛك وبك اًت وٝ ؿك ٘ٛؿ ؽٛؿ ثـيـ ٚ ثيفضٛ ٘ي

ٞبي ثبكم ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ  ِٔبكوت اوٛ ؿك ثبمًبمي افغبٌ٘تبٖ ام ؿيٍل ٕ٘ٛ٘ٝ

ًيي ايٗ ٓٙـٚق ؿك ٕٞبٖ ارالى صٟبكْ ُٛكاي أ٘بٔٝ ت آييٗ. ٞب ؿك اوٛ اًت فقبِيت

مٔبٖ  ؿك ٔـت ٚ ٛيت كًيـؿك ؿُٚٙجٝ تِىيُ ُـ ثٝ تٔ 2004ٚميلاٖ وٝ ؿك ًبَ 

ًيي ٌلؿيـ ٚ پي ام عي أوٛتبٞي ٓٙـٚق ثب ِٔبكوت ايلاٖ، تلويٝ ٚ پبوٌتبٖ ت

ثبمًبمي پبكن »تِليفبت لب٘ٛ٘ي ٘ؾٌتيٗ پلٚهٜ ارلايي تبكيؼ فقبِيت اوٛ تغت فٙٛاٖ 

اي ؿك عـٚؿ  ؿك پبيتؾت افغبٌ٘تبٖ ثب اؽتٔبّ ثٛؿرٝ« ٚعَ وبثُ ؿٕٞنً٘ ٚ ثبك

اوٖٙٛ  ايٗ پلٚهٜ ٞٓ. ًٚيّٝ ؿثيلوُ اوٛ وًّٙ مؿٜ ُـ ٞناك ؿالك ثٝ ٔيّيٖٛ ٚ ؿٚيٌت يه

ٔيٗ ٔبِي پلٚهٜ ؿيٍلي أت ،ٕٞضٙيٗ. ٌقكا٘ـ ٔلاعُ ٔيب٘ي ارلايي ؽٛؿ كا ٔي

تٔٛيت ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي   ثٝ اؽيلاً« ثيٕبكًتبٖ ٔبؿكاٖ ؿك فبكيبة»فٙٛاٖ  تغت

تبكٕ٘بي ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ، )اًت اوٛ كًيـٜ ٚ ٔلاعُ ارلايي ا٘زبْ ٔٙبلٔٝ ؿك ؿًت ارل

2008). 

ًلفُٔ ِٞتٓ ٌناكٍ ارالى ًْٛ ٌِ٘ت ؽجلٌبٖ، ثب : افشایص اػضا تمایل تٍ 

ثبمولؿٖ ٔزـؿ ثغج فضٛ ٘بؽل ٚ علف ٌفتٍٛ ثبك ؿيٍل ٔجبعخي كا ؿك ٔغبفُ فٙي 

ايٗ ٘يبم تب عـي ٞٓ ٘بُي ام ايٗ ٚالقيت اًت . ٘فـ ؿك ٔجبعج اوٛ ٔٛرت ُـٜ اًت في

ٞبي  ٌقاكؿ ٚ ثٝ ٔلعّٝ ارلاي پلٚهٜ ًل ٔي ًبمي كا پِت كيذ ٔلعّٝ كهيٓوٝ اوٛ ثتـ

ُٛؿ ٚ ؿك ايٗ ٔلعّٝ ضلٚكت رقة ٔٙبثـ ٔبِي ٚ  ٔتٙٛؿ ارلايي ؿك ٔٙغمٝ ٚاكؿ ٔي

ٞبي فاللٕٙـ ثٝ فقبِيت ؿك ٔٙغمٝ اوٛ ثيَ ام پيَ  ٞبي فٙي وِٛكٞب ٚ ًبمٔبٖ وٕه

 . ُٛؿ اعٌبى ٔي

 2007-1992يت اوٛ ؿك يه ؿٚكٜ پب٘نؿٜ ًبِٝ ؽالٓٝ آ٘ىٝ اٌل ؿٚكٜ اؽيل فقبِ

ؿك  وٙيٓ وٝ ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ ٚ تٕلون ٔتٙبٚثبً كا ٔٛكؿ ٔغبِقٝ للاك ؿٞيٓ ٔالعؾٝ ٔي

ٌلايَ ثٝ ٌٌتلٍ كٚط عبوٓ  1997تب  1992ام . عَٛ ايٗ ٔـت ثٝ صِٓ ٔي ؽٛكؿ

 ٔيُ ثٝ عفؼ 2004تب  1997ٞبًت، ام ًبَ  ثل تٕٔيٕبت ٚ ٌلايَ غبِت ؿك فقبِيت

وٙـ ٚ ٌٌتلٍ ٔتٛلف  ٞب ٔتٕلون ٔي تٕلون ًبمٔبٖ كا ثل ٔزٕٛفٝ ٔقيٙي ام فقبِيت
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قـ ٟ٘بؿي، ٔيُ ثٝ ٌٌتلٍ ؿك ٞل ًٝ ثُ: اوٖٙٛ ؿٚكٜ ًْٛ آغبم ُـٜ اًت. ُٛؿ ٔي

آيب ثبيـ وٙتلَ ٚ ٔغـٚؿ ولؿٖ ايٗ ٌلايَ ؿك ؿًتٛك وبك للاك . افنايَ افضبٔٛضٛفي ٚ 

كي اًت اؿثيبت ٘ؾلي ٔلتجظ ثب ٔجغج االت ضلٚإپيَ ام ثلكًي ايٗ ً ٌيلؿ؟

إِّّي ٔلٚك ٚ ٌلايِبت ٘ؾلي آّي ؿك ايٗ ٔٛكؿ ثبمُٙبًي  ٞبي ثيٗ ٌٌتلٍ ًبمٔبٖ

 . ايٗ ٟٔٓ ؿك ثؾَ ثقـي ايٗ ٔمبِٝ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌلفتٝ اًت. ُٛ٘ـ

  المللی َای تيه ادتيات وظزی گستزش ساسمان

تغت  عٛك وّي ثٝ 1980 إُِّ ؿك ؿٞٝ ضبي ٔجبعج ٘ؾلي ؿك ثبة كٚاثظ ثيٗف

ٞل صٙـ ثـ٘ٝ . ثٛؿإِّّي  ثيٗإُِّ ٚ ٟ٘بؿٞبي  ٞبي ؽلؿٌلا ؿك ًيبًت ثيٗ ًيغلٜ ٘ؾليٝ

ٌلا ٚ  ٔغٛك يب ٘ٛٚالـ -ؽٛؿ ؿك ؿٚ كٞيبفت آّي يقٙي كٞيبفت لـكتٞب  ٘ؾليٝآّي ايٗ 

عـي ُـ٘ـ أب ٚرٜٛ ِٔتلن آٟ٘ب ؿك  ٔغٛك يب ِ٘ٛيجلاَ  ام ٞٓ ٔتٕبين ٔي -كٞيبفت ٔٙبفـ

ٞبي  ثٛؿ ٚ ٌٞت وٝ ثتٛاٖ ٞل ؿٚ كٞيبفت كا فيُ يه فٙٛاٖ للاك ؿاؿ ٚ آٖ كا ٘ؾليٝ

ٚ  3فُٔ : 1997،  ٞب٘ي وّٝ ٚك، ٔبيل، كيتجلٌل ٚ ٚاِىل، 1993ثبِـٚيٗ،) .ؽلؿٌلا ٘بٔيـ

  :صٟبك  فلٕ ٔمـٔبتي ِٔتلن ٔيبٖ ايٗ ؿٚ كٞيبفت فجبكتٙـ ام(. 4

ّيُ ؽٛؿ كا ثب ثبميٍلاٖ ٔٙفلؿ ٚ ايٗ كٞيبفت ٞب تجييٗ ٚ تغ: فلؿٌلايي .1

 ٞبي آ٘بٖ ٔقيٗ ٚ اًبًبً وٙٙـ وٝ ٞٛيت، ٔٙبفـ ٚ تلريغبت ٚ اِٚٛيت ؽٛؿٔغٛكي آغبم ٔي

 .َٛ مٔبٖ حبثت ٚ تغييل٘بپقيل اًتؿك ع

اي كا وٝ ايٗ ثبميٍلاٖ ؿك  إِّّي ثيٟٗ٘بؿٌلايي ؽلؿٌلا ٔغيظ : ٌلايي تقيٗ .2

ٔلاتجي  رٝ ثبكم آٖ فمـاٖ ًبؽتبك التـاك ًٌّّٝثيٙـ وٝ ٚ آٖ فقبِٙـ ٔغيغي آ٘بكويه ٔي 

ايٗ ًبؽتبكٞبي . اي ٘ؾيل لـكت ٚ حلٚت اًت يبفتٝ ٚ اًتيالي ًبؽتبكٞبي ٔبؿي ٚ تقيٗ

ؿاؿٞب ؿك كٚاثظ  يبفتٝ ٟٕٔتليٗ اثناكٞبي ايٗ كٞيبفت ثلاي تجييٗ فلايٙـٞب ٚ ثلٖٚ تقيٗ

 .ثيٗ ّٔتٟبًت

ثٙيبؿيٗ ٔجتٙي اًت وٝ ٟ٘بؿٌلايي ؽلؿٌلا ثل ايٗ فلٕ : ؽٛؿٔغٛكي .3

ٞبي  وٙٙـ يقٙي تلريغبت ٚ اِٚٛيت   إُِّ ؽٛؿٔغٛك فُٕ ٔي ثبميٍلاٖ فلٓٝ ًيبًت ثيٗ

ُٛؿ ٚ ٔٙبفـ ؿيٍلاٖ ؿك اكميبثي آ٘بٖ  آ٘بٖ ؿك كاًتبي كفبٜ ٚ ٔٙبفـ ؽٛؿ آ٘بٖ تٙؾيٓ ٔي

 .احل ٘يٌت أِٔٙ

لاؿ يب ٞبي اف تفبٚت ٌلايٙـ يقٙي كٚيىلؿٞبي ؽلؿٌلا فيٙي: ٌلايي فيٙي .4

ٕٞيٗ ؽٔٛٓيبت ٚ . ٞبي فلؿي آ٘بٖ ٔٛكؿ فاللٝ يب تٛرٝ آ٘بٖ ٘يٌت پيِـاٚكي
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إِّّي ٚ تًٛقٝ آٟ٘ب ٔٛكؿ  ٞبي ثيٗ ٔفلٚضبت ؿك تجييٗ ؿيـٌبٜ ايٗ ٔىتت ؿك ثبة ًبمٔبٖ

إِّّي ٘مِي حب٘ٛي ؿاك٘ـ صلا وٝ ثبٚك  ؿك ايٗ ؿيـٌبٜ ٟ٘بؿٞبي ثيٗ. ٌيلؿ اًتفبؿٜ للاك ٔي

ًٛؿ  -ٞبي ٔٛرٛؿ ٚ ٔغبًجٝ ٞنيٙٝ ثل ٌنيٙٝ ٓلفبًٞب  ًبمٔبٖوٝ ايٗ ايٗ ٌلٜٚ ايٗ اًت 

يٗ ا. حل ثبُٙـإثل ٚضـ ٚ ربيٍبٜ، ٞٛيت يب ٔٙبفـ آ٘بٖ ٔايٙىٝ ٌقاك٘ـ ٘ٝ  ثبميٍلاٖ احل ٔي

ا٘ـ ٚ للاك اًت  ٚكي ثبميٍلاٖ علاعي ُـٜ ثلاي افنايَ ثٟلٜٝ واثناكٞبيي ٌٞتٙـٞب  ًبمٔبٖ

  .رٕقي، ثل ؿًتبٚكؿٞبي ثبميٍلاٖ ثيفنايٙـ ٞبي الـاْ ؿًتٝ ثب وبًتٗ ام ِٔىالت ٚ ٞنيٙٝ

 

 َا نادر تاب گستزش ساسم  1مكتة وُادگزایی خزدگزا .1

ثٝ ٕٞيٗ تغّيُ تٕٔيٓ ثٝ فضٛيت ؿك يه ًبمٔبٖ تبثـ ٘ٛفي فمال٘يت  ثٙب

ٞبي ؽٛؿٔغٛكا٘ٝ حبثت افضبي ًبمٔبٖ ٚ ٘بٔنؿٞبي  ثل تلريغبت ٚ اِٚٛيت اثناكي ٚ ٔجتٙي

تليٗ كٞيبفت ؽلؿٌلا  اًبًي. إُِّ اًت فيٙي ٘ؾبْ ثيٗ/ثبمتبة ُلايظ ٔبؿي فضٛيت ٚ

إِّّي  ٞبي ثيٗ ٌ٘جت ثٝ ٔٛضٛؿ فضٛيت، ا٘ـامٜ ٚ ٌٌتلٜ ٔٛضٛفي تغت پَُٛ ًبمٔبٖ

ثبٍُبٜ يه ٌلٜٚ ثب فضٛيت اؽتيبكي اًت وٝ افلاؿ ؿك آٖ فضٛ . اًت 2«٘ؾليٝ ثبٍُبٜ»

ٝ ثـٖٚ فضٛيت ثٝ ٞنيٙٝ ثبالتلي وٌت پقيلي و ٔي ُٛ٘ـ تب ثٝ ٔٙفقت ِٔتلن ثؾَ

كيضبكؿ وٛك٘ي ٚ تبؿًٙـِل، . )اًت ؿًت يبثٙـغيلٕٔىٗ وٌت آٖ آٛالً يب ُٛؿ  ٔي

اٌل يه ًبمٔبٖ (. 1521-1481: 1980، تبؿًٙـِل ٚ ربٖ صيلٞبكت،24-25: 1986

پقيل كا تِٛيـ وٙـ، فضٛيت رـيـ ؿك آٖ ثب ِٔىُ ٔٛارٝ  إِّّي ٔٙفقتي تمٌيٓ ثيٗ

ؽٛاٞـ ُـ ٚ ايٗ ثٝ  3«امؿعبْ»ـ ميلا ٚكٚؿ ٞل فضٛ رـيـ ٔٛرت افنايَ ؽٛاٞـ ُ

ثٝ ايٗ تلتيت، . ٔفْٟٛ وبَٞ ٔٙبفـ عبّٓٝ ام فضٛيت ثلاي ؿيٍل افضب ؽٛاٞـ ثٛؿ

افٓ ام  -ٞبي امؿعبْ  يبثٙـ وٝ ٞنيٙٝ إِّّي تٟٙب ؿك ٓٛكتي ٌٌتلٍ ٔي ٞبي ثيٗ ًبمٔبٖ

ٞبيي ثبُـ وٝ ام  بّٓٝ ام وبَٞ ٞنيٙٝوٕتل ام ٔٙبفـ ع -ٟ٘بؿي، فضٛيتي يب ٔٛضٛفي

٘تيزٝ آ٘ىٝ ثلاي (. 160-159وٛك٘ي ٚ ًٙـِل، )« ُٛؿ تٌٟيٓ ٔؾبكد عبُٓ ٔي

عٛك رـاٌب٘ٝ ثبيـ ثبٚك وٙٙـ وٝ ٌٌتلٍ،  ٌٌتلٍ يه ًبمٔبٖ ٞل يه ام افضب ثٝ

ؿٞـ، ٘بٔنؿ فضٛيت ٘ين ثٝ ٘ٛثٝ ؽٛؿ ثبيـ ثٝ صٙيٗ  كا افنايَ ٔي« ؽبِْ ٔٙبفـ عبّٓٝ»

  . ـي كًيـٜ ثبُـثٙ رٕـ

                                                 
1. Rationalist Institutionalism 

2. Club Theory 

3. Crowding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 =1  تمركز يا گسترش؟ ? اكو

 

ٔغٛك ؿك يه ايـٜ ؿيٍل ٘ين ثب ٞٓ  -ٔغٛك ٚ ٔٙبفـ -كٚيىلؿٞبي لـكت

وٝ افضبي وٕتلي ؿاك٘ـ ثٟتل ام  ٞبيي ؿك ُلايظ ٌٔبٚي، ًبمٔبٖ: ٘ؾل ؿاك٘ـ اُتلان

ٞل صٝ ا٘ـامٜ يه « وٛصه ميجبًت»: ٞبيي ٌٞتٙـ وٝ افضبي آٟ٘ب ثيِتل٘ـ ًبمٔبٖ

ي ٞل يه ام افضب وٕتل اًت، ٞل ا٘ـامٜ ًٟٓ ٞل أكتل ثبُـ، لـكت ٚالقي  ًبمٔبٖ ثنكي

ًبمي وٕتل ثبُـ، ًٟٓ ٚي ؿك ؿًتبٚكؿٞب ٞٓ وٕتل ؽٛاٞـثٛؿ، اعتٕبَ  فضٛ ؿك تٕٔيٓ

فلا٘تيٙي ٚ ) ٞبي عَٔٛ تٛافك ثيِتل ؽٛاٞـثٛؿ  ٞبي اؿاكي ٚ ٞنيٙٝ ًٛاكي ٔزب٘ي، ٞنيٙٝ

 (.301-285: 1968ٚ كاًت، 35: 1971ٚ اٌِٚٗ، 261-244: 1982پتيٌٖٛ، 

  :(محًری قدرت)َا  ساسمانتاب گستزش  گزایان در یدگاٌ وًياقغد. 1-1
وٙٙـ وٝ  اي ؿك ثبة ٘ؾبْ ثيٗ إُِّ آغبم ٔي ٌلايبٖ تغّيُ ؽٛؿ كا ثب ثيبٖ ٔفلٚضٝ ٘ٛٚالـ

. «ٞل وي ثٝ فىل ؽٛيَ اًت»إُِّ ٘ؾبٔي آ٘بكويه ٚ ؿك آٖ  ثٝ ٔٛرت آٖ ٘ؾبْ ثيٗ

اًتمالَ ٚ تٕبٔيت ؽٛؿ كا عفؼ وٙـ ثبيـ ؿك ؿكرٝ  ؽٛاٞـ ثبلي ثٕب٘ـ ٚ اٌل ؿِٚتي ٔي

كًٚت وٝ وِٛكٞب ٌ٘جت ثٝ  ام ايٗ( 1979ٚاِتن، )أٙيت ؽٛؿ ثبُـ تأٔيٗ اَٚ ثٝ فىل 

إُِّ ٚ ثلؿٞبي ٌ٘جي ًبيل ثبميٍلاٖ   ٞلٌٛ٘ٝ تغييل ؿك تٛميـ لـكت ؿك ٘ؾبْ ثيٗ

ثب . كت اكتمب ثؾِٙـإِّّي لـ وُٛٙـ ربيٍبٜ ٌ٘جي ؽٛؿ كا ؿك ًبؽتبك ثيٗ عٌبًٙـ ٚ ٔي

إِّّي ٘پيٛ٘ـ٘ـ ميلا  ٞبي ثيٗ ؿٞٙـ ثٝ ًبمٔبٖ تلريظ ٔيآٛالً ٕٞيٗ ٔٙغك وِٛكٞب 

ؽغل ام ؿًت ؿاؿٖ ؿكامٔـت وٙـ ٚ ؿك  إِّّي آماؿي فُٕ آٟ٘ب كا ٔغـٚؿ ٔي تقٟـات ثيٗ

تٟٙب ثٝ ضلٚكت ٓٛكت ٞب  ًبمٔبٖتِىيُ ايٗ . اًتمالَ ٚ لـكت ٌ٘جي كا ثٝ ٕٞلاٜ ؿاكؿ

ٞب ٘تٛا٘ٙـ اًتمالَ، تٕبٔيت يب ربيٍبٜ ؽٛؿ كا ؿك  ؿِٚتايٙىٝ لؿ ٚ ضلٚكت يقٙي ٌي ٔي

ؿك ايٗ . ٞبيي إِّّي لـكت عفؼ وٙٙـ ٍٔل ام عليك صٙيٗ ًبمٔبٖ ًبؽتبك ثيٗ

ُٛ٘ـ تب تٟـيـات ثٝ فُٕ آٔـٜ تًٛظ  ٞبًت وٝ وِٛكٞب ثب يىـيٍل ٔتغـ ٔي ٚضقيت

  .ٞب يب اتغبؿٞب كا ؽٙخي وٙٙـ ًبيل ؿِٚت

ٞبي غيل٘ؾبٔي  يٗ ٘ؾليٝ اتغبؿٞب وٝ ثيِتل ٔبٞيت ٘ؾبٔي ؿاكؿ ثٝ ًبمٔبٖٕٞ

ٌلايب٘ٝ ٔٙغك عبوٓ ثل  ثٝ ٚيوٜ التٔبؿي ٘ين لبثُ افٕبَ اًت صلا وٝ ؿك تغّيُ ٚالـ

تٛاٖ التٔبؿي . إُِّ اًت إُِّ ٕٞبٖ ٔٙغك عبوٓ ثل ًيبًت ثيٗ التٔبؿ ًيبًي ثيٗ

ٞبي التٔبؿي ٔقيٙي كا ؿاؽُ ٚ ؽبكد  رنء اليٙفه لـكت ّٔي اًت ٚ وِٛكٞب ًيبًت

ٌيل٘ـ تب اًتمالَ، أٙيت ٚ ربيٍبٜ ؽٛؿ كا ؿك ًبؽتبك لـكت  ٔلمٞبي ؽٛؿ پي ٔي

إِّّي  يب ثيٗاي  ٔٙغمٝٔبؿي تٞبي ال ثٙبثلايٗ ٞـف ًبمٔبٖ. إِّّي اكتمب ثؾِٙـ ثيٗ



 

 

 

 

 

 

 

 

=7   18، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره== 

 

بت تلتيج: ٌٛيـ كاثلت ٌيّپيٗ ؿك ايٗ ثبكٜ ٔي. ٞبي ٘ؾبٔي اًت ٕٞبٖ ٞـف اتغبؿيٝ

ُبٖ تمٛيت  تأًييٞبي ثيٙبؿِٚتي ٌٞتٙـ وٝ ٞـف اِٚيٝ ام   إِّّي ؿك آُ اتغبؿيٝ ثيٗ

. كلبثتي اًت ته وِٛكٞبي فضٛ ؿك التٔبؿ رٟب٘ي ثٝ ٞٓ ثٌتٝ ٚ ُـيـاً ربيٍبٜ ته

اي  ٞبي ٔٙغمٝ ثٙبثلايٗ صلايي ٚ صٍٍٛ٘ي ٌٌتلٍ ًبمٔبٖ(. 26-3: 1996ٌيّپيٗ، )

يه ًبمٔبٖ »: تٛاٖ ؿك ٌناكٜ فيُ ؽالٓٝ ولؿ لايب٘ٝ ٔيٌ ٕٞضٖٛ اوٛ كا ؿك ٔٙغك ٘ٛٚالـ

ٔـ ثلاي آيبثـ اٌل ايٗ ٌٌتلٍ ضلٚكي ثبُـ ٚ اثناكي وبك ٌٌتلٍ ٔياي  ٔٙغمٝ

ضلٚكت يقٙي فـْ  .«ُٛؿ تّمي ٌلؿؿ ولؿٖ لـكت ثلتل يب تٟـيـي وٝ اعٌبى ٔي ؽٙخي

لتيجبت ٔٛرٛؿ ٚ ولؿٖ لـكت ثلتل ثب اًتفبؿٜ ام ت أىبٖ ؽٙخي ولؿٖ تٟـيـات يب ٔتٛامٖ

ٔـي يقٙي ايٙىٝ ٌٌتلٍ ٔٛرت اكتمبي ربيٍبٜ لـكت التٔبؿي ًبمٔبٖ ؿك ليبى ثب آوبك

ٕٞيٗ ٔٙغك ؿك تغّيُ ٌٌتلٍ ٟ٘بؿي ٚ ٔٛضٛفي ٘ين لبثُ . ٌلؿؿٞب  ًبمٔبٖؿيٍل 

ايزبؿ ُـٜ لجالً إِّّي وٝ  ٞبي يه ًبمٔبٖ ثيٗ ٞبي ٔٛضٛفي فقبِيت عٛمٜ. افٕبَ اًت

ٞبي  يبثـ وٝ ايٗ افنايَ ضلٚكي ٚ وبكآٔـ ثبُـ يقٙي ؿك عٛمٜ ٔيتٟٙب مٔب٘ي افنايَ 

إِّّي  ٔٛضٛفي رـيـ تٟـيـاتي فّيٝ ربيٍبٜ وِٛكٞبي فضٛ ؿك ًبؽتبك ٘ؾبْ ثيٗ

ٞب تٟٙب ام عليك  اعٌبى ُٛؿ وٝ كفـ ايٗ تٟـيـات يب ثلللاكي تٛامٖ لـكت ؿك آٖ عٛمٜ

. يٗ تٟـيـ ٔٙغمي ثٝ ٘ؾل ثلًـٕٞضٙيٗ وبكآٔـي ًبمٔبٖ ؿك كفـ ا. ًبمٔبٖ ٕٔىٗ ثبُـ

ؿك غيل ايٗ ٓٛكت تًُٛ ثٝ اتغبؿٞبي رـيـ ؿك عٛمٜ ٞبي ٔٛضٛفي رـيـ، يقٙي ايزبؿ 

ثيٙي  إِّّي لجّي پيَ ٞبي ثيٗ إِّّي رـيـ ٚ ٘ٝ ٌٌتلٍ ًبمٔبٖ ثيٗ  ٞبي ًبمٔبٖ

ام ٕٞيٗ ٔٙغك  إِّّي ٞٓ ؿليمبً ٞبي ثيٗ ايزبؿ ٟ٘بؿٞبي ٚاثٌتٝ ثٝ ًبمٔبٖ. ُٛؿ ٔي

ٞبي ٔٛضٛفي ؽبٓي ثٝ ٞٓ ؽٛكؿٜ ثبُـ، يه  اٌل تٛامٖ لـكت ؿك عٛمٜ. وٙـ قيت ٔيتج

ًيي يه ٟ٘بؿ أرب٘جٝ ثلللاك وٙـ ٚ ت وِٛك ٘تٛا٘ـ تٛامٖ رـيـ كا ثٝ عٛك ٌٔتمُ ٚ يه

ًيي أإِّّي وٝ ام لجُ ٔٛرٛؿ اًت ٞنيٙٝ وٕتلي ٌ٘جت ثٝ ت ٚاثٌتٝ ثٝ ًبمٔبٖ ثيٗ

بُـ، ا٘تؾبك ؿاكيٓ ًبمٔبٖ ثٝ ٌٌتلٍ ٟ٘بؿي يب إِّّي رـيـ ؿاُتٝ ث يه ًبمٔبٖ ثيٗ

 .ٞبي ٚاثٌتٝ الـاْ ٕ٘بيـ ًيي وبكٌناكيأت

ٚرٝ ثبكم ٘ؾبْ  :(محًری وفغ)َا  ساسماناب گستزش تدیدگاٌ وًليثزالی در .2-1

ثٝ ٚاًغٝ ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ . إُِّ ؿك ٍ٘بٜ ِ٘ٛيجلاِي ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ پيضيـٜ اًت ثيٗ

حيل ؽٛؿ كا ؿك ؿًتيبثي وِٛكٞب ثٝ اٞـافِبٖ ام ؿًت أ٘ؾبٔي تإِّّي لـكت  فنايٙـٜ ثيٗ

ثٙبثلايٗ أٙيت ؿيٍل تٟٙب ٔٙفقت ٚ . ؿاؿٜ اًت ٚ ثمب ؿيٍل ؿغـغٝ آّي وِٛكٞب ٘يٌت



 

 

 

 

 

 

 

 

 =8  تمركز يا گسترش؟ ? اكو

 

ّّٕي اِ ٞبي ثيٗ تليٗ ٔٙفقتي ٘يٌت وٝ وِٛكٞب ام تِىيُ يب ٌٌتلٍ ًبمٔبٖ عتي ٟٔٓ

ولؿٖ  ؽٛؿ ثبُٙـ ثٝ ؿ٘جبَ ثيِيٙٝوٝ ٍ٘لاٖ ثبؽت ٌ٘جي  وِٛكٞب ثٝ ربي آٖ. تٛلـ ؿاك٘ـ

ٞبي ٔٛضٛفي  ؽٛؿ ؿك ُلايظ ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ اًبًب التٔبؿي ؿك عٛمٜ( كفبٜ)ثلؿ ٔغّك 

ُٛ٘ـ ميلا ايٗ ٟ٘بؿٞب ثٝ وِٛكٞب  إِّّي تِىيُ ٔي ٟ٘بؿٞبي ثيٗ. ٔؾتّف ٚ ٔتٙٛؿ ٌٞتٙـ

بي ؽٛؿ ام وٙٙـ تب فضبي ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ كا ثٟتل ٔـيليت وٙٙـ ٚ ثل ؿًتبٚكؿٞ وٕه ٔي

ثٙبثلايٗ، ؿيـٌبٜ ِ٘ٛيجلاِي كا ؿك ثبة ٌٌتلٍ . إِّّي ثيفنايٙـ عليك ٕٞىبكي ثيٗ

يبثٙـ  إِّّي ٌٌتلٍ ٔي ٞبي ثيٗ ًبمٔبٖ»: تٛاٖ ثٝ ٓٛكت فيُ ؽالٓٝ ولؿ ٔيٞب  ًبمٔبٖ

التٔبؿي كا ا٘تؾبك ؿاُتٝ  فٕـتبً 1ؿك لجبَ ايٗ ٌٌتلٍ ثلؿ ٔغّك ؽبِْآٟ٘ب اٌل افضبي 

 .«ثبُٙـ

ٔٛافمت ثب . قـ ٌٌتلٍ ؿك ايٗ ؿيـٌبٜ َِٕٔٛ ٕٞيٗ عىٓ وّي اًتٝ ثُٞل ً

ٞبي ٔٛضٛفي وٝ ًبمٔبٖ ؿك آٟ٘ب فقبِيت ؿاكؿ ٚ ٘ين  پقيلٍ افضبي رـيـ، افنايَ عٛمٜ

ٞبي  ٞبي ٚاثٌتٝ ٚ عتي تٕٔيٓ ؿك ٔٛكؿ ٘ٛؿ ٚ ٔيناٖ ٚاثٌتٍي ايزبؿ ٟ٘بؿٞب ٚ وبكٌناكي

اي اًت وٝ  ثٌيبك پيضيـٜثقضبً ًجبت ؿليك ٚ ٞب ثٝ ًبمٔبٖ ٔبؿك تبثـ ٔغب ايٗ وبكٌناكي

ؿك . ثيِتل ٔبٞيت التٔبؿي ؿاك٘ـ ٚ ٔلٚك ٕٞٝ آٟ٘ب ام عّٛٓٝ ايٗ ٔمبِٝ ؽبكد اًت

لؿ اِجتٝ فٛأُ ٔتفبٚتي امرّٕٝ اٍِٛي أتيبمات تزبكي افغبيي ؿكٖٚ ثُ اكميبثي ايٗ

بي ٟٔٓ، ُـت ٞ م٘ي ٌ٘جي ؿِٚت ًبمٔبٖ، ٔٙبفـ تِٛيـوٙٙـٌبٖ آّي ؿاؽّي، لـكت صب٘ٝ

(. 3: 1998ٔٛكايٌيه، )ٞب ؿؽيُ اًت  ٚ ٚضقيت تمبك٘ي ٚاثٌتٍي ٔتمبثُ ايٗ ؿِٚت

ٌقاكي، ٚضقيت اُتغبَ ؿك وِٛكٞبي  تبحيل ٌٌتلٍ ثل ٔقبؿالت ٚ اثقبؿ ثبماك، ًلٔبيٝ

حيلات ٔخجت ٌٌتلٍ ثل التٔبؿ افضب يب ثٝ أحيلات ٔغتُٕ كفبٞي، ٘غٜٛ تٛميـ تأفضٛ، ت

قـ وـاْ اَ وٝ ؿك ٓٛكت ٌٌتلٍ ؿك ٞل يه ام ًٝ ثُإك ثٝ ايٗ ًفجبكت ؿيٍل پبًؼ ؿلي

افضب ٚ ٞل يه ثٝ صٝ ٔيناٖ ثيِتل ٚ وـاْ افضب ٚ ٞل يه ثٝ صٝ ٔيناٖ وٕتل ٔٙتفـ 

ٞبي ٌٌتلٍ ٔيبٖ افضب يب ثٝ فجبكت ؿيٍل پبًؼ ؿليك  ُٛ٘ـ، صٍٍٛ٘ي تٛميـ ٞنيٙٝ ٔي

اْ افضب ٚ ٞل يه ثٝ صٝ قـ وـيه ام ًٝ ثُ اَ وٝ ؿك ٓٛكت ٌٌتلٍ ؿك ٞلإثٝ ايٗ ً

ٔيناٖ ثيِتل ٚ وـاْ افضب ٚ ٞل يه ثٝ صٝ ٔيناٖ وٕتل ٔتغُٕ ٞنيٙٝ ؽٛاٞٙـ ُـ، 

االت ؿيٍلي ٞٓ ٔغلط اًت وٝ ثبيـ إً. امرّٕٝ ٔٛاكؿي اًت وٝ ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ ٔي ُٛؿ

تٛاٖ ام  ايٗ وٝ آيب ٔٙبفقي كا وٝ ام ٌٌتلٍ ٔٛكؿ ا٘تؾبك اًت ٕ٘ي ٔخالً. ثٝ آٟ٘ب رٛاة ؿاؿ

                                                 
1. Net Absolute Gain 
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ٞبيي ٞٓ صٖٛ فضٛيت ٘بؽل، علف ٌفتٍٛ يب  تل ٕٞضٖٛ افغبي ٚضقيت ٞنيٙٝ ٞبي وٜٓ كا

اي ٘بُي ام ٌٌتلٍ صٝ ٔيناٖ  ٞبي ثٛؿرٝ ؿًت آٚكؿ؟ ٞنيٙٝ ٞبي ِٔبثٝ ثٝ ٔىب٘ينْ

ٌٛ٘ٝ ًٛاالت ٚ پبًؼ ٞبي ٔتٙٛؿ آٟ٘ب ؿك ٔزٕٛؿ  ؽٛاٞـ ثٛؿ؟ تزنيٝ ٚ تغّيُ ربٔـ ايٗ

 .ىُ ؽٛاٞـ ؿاؿاًتلاتوي ًبمٔبٖ ؿكؽّٔٛ ٌٌتلٍ كا ُ

 

 

 (َىجارمحًری)َا  ساسماندرتاب گستزش  1ضىاختی دیدگاٌ وُادگزایی جامؼٍ. 2

 (َىجارمحًری)

إُِّ ثٝ  ُٙبؽتي ثٝ ٔغبِقٝ كٚاثظ ثيٗ ، كٚيىلؿٞبي ربٔق1990ٝام اثتـاي ؿٞٝ 

ثٙيبؿ اؽتالف ٔيبٖ ؿٚ . اي پبكاؿايٓ ؽلؿٚكمي كا ثٝ صبَِ وِيـٜ اًت عٛك فنايٙـٜ

ٞبي ثٙيبؿي  ٞبي ٟ٘بؿٌلاي ربٔقٝ ُٙبؽتي ٔفلٚضٝ ٘ؾليٝ. تُٙبًب٘ٝ اً پبكاؿايٓ ٌٞتي

ٞبي   ام رّٕٝ ايٙىٝ ؽٔٛٓيبت پـيـٜ. وٙٙـ يٓ كا كؿ ٔيافلا٘ؾلي ٚ ٘ؾلي ايٗ پبكاؿ

. ٞبي افلاؿ ٘يٌت ارتٕبفي عبُٓ رٕـ رجلي يب ٔزٕٛؿ پيبٔـٞبي ؽٔٛٓيبت يب اٍ٘ينٜ

اٖ ٔغَٔٛ ًبؽتبكٞبي ارتٕبفي ٞبي آٟ٘ب كا ثبيـ ثٝ فٙٛ ثّىٝ ثبميٍلاٖ، ٔٙبفـ ٚ اِٚٛيت

ايٗ ٌلٜٚ . ٚ تقبٔالت ارتٕبفي تزنيٝ ٚ تغّيُ ٚ ؿكن ولؿ( فلًٞٙ، ٟ٘بؿٞب ٚ ٔب٘ٙـ آٖ)

ثيٙٙـ وٝ ًبؽتبك آٖ ٔجتٙي ثل  ٔي« فلٍٞٙي»يب « ٟ٘بؿيٗ»إُِّ كا ٔغيغي  ٘ؾبْ ثيٗ

اٖ كٚ، آ٘بٖ ايٗ فلضيٝ كا وٝ ثبميٍل ام ٕٞيٗ. ٞب ٚ ٞٙزبكٞبي ثيٙبفٞٙي اًت ثلؿاُت

وٙٙـ ٚ ٔقتمـ٘ـ فمال٘يت  وٙٙـ كؿ ٔي ؽٛؿٔغٛكا٘ٝ ٚ اثناكي فُٕ ٔي إِّّي فٕٛٔبً ثيٗ

ٞب ٚ  اًت ٚ ثبميٍلاٖ ؿك تٕٔيٕبتِبٖ ثٝ اكمٍ 3«ٚاثٌتٝ ثٝ مٔيٙٝ» ٚ  2«ثلًبؽتٝ» ؽٛؿ 

ريٕن ٔبكس، يٛٞبٖ )وٙٙـ  پيلٚي ٔي 4ٞٙزبكٞب ٔتقٟـ٘ـ ٚ ام ٘ٛفي ٔٙغك ٔٙبًجت

 (.62-160: 1989اٌِٚٗ، 

ٞب،  ٞب ٟ٘بؿٌلايي ربٔقٝ ُٙبؽتي ثل آٖ اًت وٝ كيِٝ ل ٔجٙبي ايٗ ٔفلٚضٝث

وٝ عبُٓ رٌتزٛي لـكت،  إِّّي ثيَ ام آٖ ٞبي ثيٗ ٞبي ًبمٔبٖ اُىبَ، اٞـاف ٚ كٚيٝ

ٞبي ٘بُي ام عُ ٌٔبئُ ٚ ِٔىالت ثبُـ، كيِٝ ؿك ِٔلٚفيت ٚ  حلٚت يب ٔغّٛثيت

                                                 
1. Sociological Institutionalism 

2. Construct 

3. Context - Bounded 

4. Logic of Appropriateness 
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. وٝ افضبي ًبمٔبٖ فضٛ آٖ ٌٞتٙـإِّّي ؿاكؿ  ٔٙبًجت آٖ ًبمٔبٖ ؿك ربٔقٝ ثيٗ

آيٙـ وٝ تقـاؿي  إِّّي ٍٞٙبٔي ثٝ ٚرٛؿ ٔي ٞبي ثيٗ ًبمٔبٖ(. 12: 1997وتنٌ٘تبيٗ، )

اي ام تقبكيف، لٛافـ ٚ آَٛ عبوٓ ثل كفتبك ٚ كٚيٝ فُٕ وِٛكٞب ثب  ام وِٛكٞب ؿك ٔزٕٛفٝ

ٞب كا ثل  ٚ كٚيٝ ٞٓ ٚعـت ٘ؾل ؿاُتٝ ثبُٙـ ٚ ثتٛا٘ٙـ ٚ ثؾٛاٞٙـ ايٗ تقليف، لٛافـ، آَٛ

 .ٞبي ؽٛؿ تغٕيُ يب افٕبَ ٕ٘بيٙـ عىٛٔت

وٙٙـ ثّىٝ  ٔٙـ ٔي ٞب كا لبفـٜ ٘ٝ تٟٙب كفتبك ؿِٚتٞب  ًبمٔبٖثب ايٗ تلتيت ايٗ 

حيل ؽٛؿ للاك أت ٞٛيت، ٔٙبفـ ٚ ٔٙغك عبوٓ ثل ٔغبًجٝ ٔٙبفـ تًٛظ افضب كا تغت

پيٛ٘ـ٘ـ وٝ ؿك  ٔيإِّّي  ٞبيي ثٝ يه ًبمٔبٖ ثيٗ ام ًٛي ؿيٍل ؿِٚت. ؿٞٙـ ٔي

ا٘ـ ثب آٟ٘ب  ا٘ـ يب آٖ كا تِىيُ ؿاؿٜ ثٝ آٖ پيًٛتٝلجالً ٞبي ثٙيبؿيٗ ربٔقٝ ؿِٚي وٝ  اكمٍ

تٛاٖ ا٘تؾبك ؿاُت  ٔي. اُتلان ؿاُتٝ ثبُٙـ ٚ ثٝ ٞٙزبكٞبي اًبًي آٖ ٚفبؿاك ثبُٙـ

 إِّّي ٕٞٝ وِٛكٞبيي كا وٝ ثب آٟ٘ب ؿاكاي ٞٛيت ِٔتلن ٌٞتٙـ، ٌ٘جت ٞبي ثيٗ ًبمٔبٖ

مٔبٖ كا ؿاك٘ـ ثٝ فضٛيت ثٝ ٞٙزبكٞبي ثٙيبؿيٗ آٟ٘ب ٚفبؿاك٘ـ ٚ تٕبيُ ثٝ فضٛيت ؿك ًب

 .ثپقيل٘ـ

 

 قدرت، مىفؼت یا َىجارگزایی؟  : اکً

اَ آّي ايٗ ٔمبِٝ آٖ اًت وٝ آيب ٌٌتلٍ إصٙب٘ىٝ پيَ ام ايٗ ٌفتٝ ُـ ً

اي وٝ  ؿٜ ام ًبثمٝتٛا٘ـ ٔٛفميت اوٛ ؿك آيٙـٜ كا تضٕيٗ وٙـ يب تٕلون ؟ ثب اًتفب ثٟتل ٔي

ٞبيي وٝ  ؿك اثتـا ثٝ تٔٛيل وِيـٜ ُـ اوٖٙٛ المْ اًت ٔالعؾٝ ُٛؿ وٝ ام ٔيبٖ ٘ؾليٝ

ٚ ٘ين ً٘ٛب٘بت تأًيي ٞبي  يه ام ٘ؾليبت ثيِتل تٛاٖ تجييٗ اٍ٘ينٜ ٔلٚك ٌلؿيـ وـاْ

ٞبي ٔؾتّف تبكيؼ ًبمٔبٖ   ٔٛرٛؿ ؿك ٌلايَ وّي وِٛكٞب ثٝ ٌٌتلٍ يب تٕلون ؿك ثلٞٝ

تلؿيـ ثٝ اٍ٘ينٜ  وٝ ثي 1اي اوٛ ثلؽالف ًّف ؽٛؿ، يقٙي ٕٞىبكي فٕلاٖ ٔٙغمٝ. كا ؿاكؿ

ٚ فضٛيت ًٝ وِٛك ٔقيٗ تأًيي ُـٜ ثٛؿ ٚ تأًيي ثلللاكي تٛامٖ لـكت ؿك ٔٙغمٝ 

ايلاٖ ٚ تلويٝ ٚ پبوٌتبٖ ؿك آٖ تبثـ ُلايظ رًٙ ًلؿ ثٛؿ، ثٝ ؿِيُ ثلٚم ُلايظ ٚيوٜ 

يبفتٗ رًٙ رٟب٘ي ؿْٚ ثٝ فّت  ثب پبيبٖ. تپي ام فلٚپبُي اتغبؿ ُٛكٚي تًٛقٝ يبف

ٞبي ُـيـ ًيبًي، أٙيتي وٝ ثيٗ أليىب ٚ ُٛكٚي ؿك لبِت رًٙ ًلؿ كػ ؿاؿٜ  كلبثت

اي ثيِتل ٔتٕبيُ ثٝ ا٘ٛاؿ ًيبًي أٙيتي ُـٜ ٚ ٞل يه ام ؿٚ  ٞبي ٔٙغمٝ ثٛؿ ٕٞىبكي

                                                 
1. Regional Cooperation Development 
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ٙيتي كٚي أ -ٞبي ًيبًي ثّٛن ثب اِٚٛيت ؿاؿٖ ثٝ عفؼ أٙيت ؽٛؿ ثٝ ايزبؿ ًيٌتٓ

ثّٛن غلة ثب علاعي ًيبًت وٕلثٙـ أٙيتي الـاْ ثٝ ايزبؿ ًبمٔبٖ پيٕبٖ . آٚكؿ٘ـ

رب٘جٝ أٙيتي اًتلاِيب، مال٘ـ٘ٛ ٚ أليىب  ، پيٕبٖ 1949ًٝ -(٘بتٛ)آتال٘تيه ُٕبِي 

، پيٕبٖ ثغـاؿ ثب ُلوت 1954 -(ًيتٛ)، پيٕبٖ آًيبي رٙٛة ُللي 1951 -(آ٘نٚى)

ٕ٘ٛؿ وٝ پيٕبٖ ثغـاؿ ثب ؽلٚد  1955 -ٚ پبوٌتبٖ ٚ اٍّ٘يي فلاق ٚ تلويٝ ٚ ًپي ايلاٖ

ٔلعّٝ ثقـي ايٗ . ثٝ ًبمٔبٖ پيٕبٖ ٔلوني يب ًٙتٛ تغييل يبفت1958فلاق ؿك ًبَ 

ٞبي التٔبؿي ؿك ٔٙبعك تغت ٘فٛف ثّٛن غلة  ٔليىب ، اًتملاك پيٕبٖآاًتلاتوي فٕٛٔي 

ثٝ پيِٟٙبؿ ايلاٖ وٙفلا٘ي ؿك ايٗ كاًتب ؿك ٔٙغمٝ پيٕبٖ ًٙتٛ . ؿك ًلاًل رٟبٖ ثٛؿ

ؿك آ٘ىبكا تِىيُ ٌلؿيـ ٚ ًٝ  1354ٚمكاي ؽبكرٝ ايلاٖ، پبوٌتبٖ ٚ تلويٝ ؿك تيلٔبٜ 

ايٗ . ل ثل اُتلان ٌٔبفي ثلاي فٕلاٖ ٔٙغمٝ اي افالْ ولؿ٘ـيوِٛك تٕٔيٓ ؽٛؿ كا ؿا

ؿك اًتب٘جَٛ تِىيُ ٌلؿيـ  تٕٔيٓ ثٝ تبييـ وٙفلا٘ي فبِي ًلاٖ ًٝ وِٛك وٝ ٔتقبلجبً

ُيؼ عٌٙي، )فقبِيت ؽٛؿ كا آغبم ولؿ  كًٕبً« اي ٕٞىبكي فٕلاٖ ٔٙغمٝ»ًيـ ٚ ك

ؿك  1348-1341ٞبي  فّيٙمي فبِيؾب٘ي ٚميل التٔبؿ ايلاٖ ؿك ًبَ(. 1-4: 1375

اي ُـ تٛٓيف  ًيي ٕٞىبكي فٕلاٖ ٔٙغمٝأؽبعلات ؽٛؿ ام تغٛالتي وٝ ٔٙزل ثٝ ت

ٖ پبوٌتبٖ ثٝ ؽبعل ٘ـاُتٗ پِتيجب٘ي ؿك آٖ مٔب... »: ٌٛيـ ٚي ٔي. ربِجي اكائٝ ٔي وٙـ

رٕٟٛكي صيٗ ٘نؿيه ُـٜ  ٝٔليىب ؿك مٔيٙٝ اؽتالفي وٝ ثب ٞٙـًٚتبٖ ؿاُت ثآام ًٛي 

ٞب كا فلاٞٓ ولؿٜ ثٛؿ ٚ ثٝ ؽبعل ٕٞيٗ ٘نؿيىي ام  ٔليىبييآثٛؿ ٚ ٔٛرجبت ٘بكضبيي 

ايٗ ٔٛضٛؿ . ؽٛؿٍ كا وٙبك وِيـٜ ثٛؿ «ًيتٛ»پيٕبٖ ٘ؾبٔي آًيبي رٙٛة ُللي 

ٔليىب ٚ وِٛكٞبي غلثي ام يه ًٛ ٚ ايلاٖ ٚ تلويٝ ام ًٛي ؿيٍل ُـٜ آفج ٍ٘لا٘ي ثب

ثّىٝ . ٔليىب ٚ وِٛكٞبي غلثي فمظ ُٛكٚي ؽغل ٘جٛؿآثلاي ايٗ وٝ آٖ ٔٛلـ ثلاي ... ثٛؿ

ثٝ . ٞب ًؾت ؿكٌيل رًٙ ٘بفلربْ ٚيتٙبْ ثٛؿ٘ـ ٔليىبييآ. صيٗ ٞٓ ٕٞبٖ ؽغل كا ؿاُت

ٞبي ًٝ وِٛك للاك ُـ وٝ يه ٞيئتي ام ٞل  ٞل تمـيل پي ام ٔقاولٜ ٔيبٖ ٕ٘بيٙـٌي

وـاْ ام ايٗ وِٛكٞب ثٝ كيبًت ٚميل ؿاكايي پبوٌتبٖ، ٚميل ؿاكاي تلويٝ ٚ ٚميل التٔبؿ 

آٖ ًٝ وِٛك ثب ٞٓ ُٛؿ  ايلاٖ ؿك آ٘ىبكا ٌلؿ آيٙـ ٚ ٌناكُي تٟيٝ وٙٙـ وٝ صٍٛ٘ٝ ٔي

ايٗ صٙـ كٚمي وٝ رٌّٝ  ...اي ثِٛ٘ـ ًيي يه اتغبؿيٝ التٔبؿي ٔٙغمٝأا٘ـكوبك ت ؿًت

ٞبي التٔبؿي كا تًٛقٝ  ؿاُتيٓ ٓغجت ُـ وٝ ثٝ صٝ ٓٛكتي ثيٗ ًٝ وِٛك فقبِيت

ثقضي ام ٓٙبيقي وٝ ٔي ثبيٌت تِٛيـٍ ؿك ٔميبى ًٚيقي ا٘زبْ ٌيلؿ ٚ  ثـٞيٓ، ٔخالً
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. ٛؿَ٘ ايٗ اًت وٝ ثبماك ؿٚ يب ًٝ وِٛك كا ؿك اؽتيبك ؿاُتٝ ثبُـتٟٙب كاٜ التٔبؿي ث

ؽّٔٛ أىب٘بت ايزبؿ يه ُلوت ٞٛاپيٕبيي  ٕٞضٙيٗ ؿكثبكٜ تٛكيٌٓ، تلاثلي ٚ ثٝ

اي ثىٙٙـ  ٕٞىبكي ٔٙغمٝ  ميبؿ آلاكي ؿك ايٙىٝ ٚالقبً... ٞب تلن. اي ٓغجت ولؿيٓ ٔٙغمٝ

ؽٛاًتٙـ ٚ ٔي ؽٛاٞٙـ ٚ ؽٛاٞٙـ ؽٛاًت  ؿاٌ٘تٙـ ٚ ٔي ؽٛؿُبٖ كا اكٚپبيي ٔي. ٘ـاُتٙـ

... ٞب ٕٓيٕب٘ٝ فاللٕٙـ ثٝ ٕٞىبكي ثٛؿ٘ـ ؿك عبِي وٝ پبوٌتب٘ي... وٝ رنٚ اكٚپب ثِٛ٘ـ

ٞب ولؿيٓ ؽيّي ٔغـٚؿ ثٛؿ أب احل ثنكٌَ ثيِتل ايٗ  ٞل عبَ فقبِيتي وٝ ثب پبوٌتب٘ي ثٝ

كاثغٝ ٔب ثب ... ٌتيٓثٛؿ وٝ پبوٌتبٖ لٛت لّت پيـا ثىٙـ ٚ ثـا٘ـ وٝ ٔب ؿك يه رجٟٝ ٞ

أب صٖٛ تلويٝ كاٜ ... تلويٝ ٞٓ اٌل صٝ ام ٘ؾل التٔبؿي ؽيّي تًٛقٝ پيـا ٘ىلؿٜ ثٛؿ

ام ايٗ ٌقُتٝ ؿاُتٗ كاثغٝ . تلا٘نيتي آّي ٔيبٖ ايلاٖ ٚ اكٚپب ثٛؿ ثلاي ايلاٖ ٟٔٓ ثٛؿ

 ٔٗ ؽيّي فاللٕٙـ. ...ُـ ؽٛة ام ٘ؾل ًيبًي فٛق اِقبؿٜ ثٝ ًٛؿ ٞل ؿٚ وِٛك تٕبْ ٔي

ثبكٜ صٙـثبك ثب ٔلعْٛ  ؿك ايٗ... اي ثىٙٓ ثٛؿْ افغبٌ٘تبٖ كا ٞٓ ٚاكؿ ايٗ ٕٞىبكي ٔٙغمٝ

فجبى آكاْ ٚميل أٛك ؽبكرٝ ٓغجت ولؿْ ٚ اٚ ٞٓ صٙـيٗ ثبك ًقي ولؿ وٝ ثب 

افّيغضلت ٓغجت ثىٙـ ِٚي افّيغضلت ثٝ تٙـي ثٝ اٚ ٌفتٝ ثٛؿ وٝ ٔٗ ثٝ ُٕب ٌفتٓ 

ؿا٘ٓ ُٕب فاللٕٙـ ٌٞتيـ افغبٌ٘تبٖ  ٌفتٙـ وٝ ٔي ؽٛؿُبٖ ٌٔتميٓ ثٝ ٔٗ... المْ ٘يٌت

وٝ كٚي ايٗ  ثقـاً... ؿك ايٗ ًبمٔبٖ ثيبيـ ٔٗ ؽٛؿْ ٞٓ فاللٕٙـْ ِٚي ّٔٔغت ٘يٌت

ٌٔئّٝ فىل ولؿْ ؿيـْ يه فّت اًبًي وٝ ايٗ ًبمٔبٖ ؿكًت ُـٜ ايٗ اًت وٝ ؽيبَ 

ايٗ كا ؿاُت وٝ ِٚي آٔـٖ افغبٌ٘تبٖ ثلفىي عبِت . ٞب كا ام پبوٌتبٖ كاعت ثىٙـ غلثي

تلويٝ، ايلاٖ ٚ پبوٌتبٖ ٌلايِي ثٝ ثيغلفي ؿاك٘ـ پيـا ٔي وٙٙـ ٚ اعيب٘ب تٕبيّي ثٝ آٛالً 

ثٙبثلايٗ اٌل (. 160-150: 1381فبِيؾب٘ي،)« علف ُلق وٝ آٖ ٔغّمب ّٔٔغت ٘جٛؿ

اي كا  ٞبي فٛق ايزبؿ ٕٞىبكي فٕلاٖ ٔٙغمٝ يه ام ٘ؾليٝ پلًَ ايٗ ثبُـ وٝ وـاْ

ٛرٝ ثٝ فضبي رًٙ ًلؿ، ؿك ايزبؿ ًّف اوٛ ٔالعؾبت تـ ثبيـ ٌفت وٝ ثبتٛريٝ ٔي وٙٙ

 . تلي ؿاُتٝ ٚ ثٙبثلايٗ ٘ؾليٝ اَٚ تٛاٖ تجييٙي ثٟتلي ؿاكؿ لـكت ٘مَ ثلرٌتٝ

پي ام فلٚپبُي ُٛكٚي ٚ ام ٔيبٖ كفتٗ ٘ؾبْ ؿٚلغجي، ٞلصٙـ ٔالعؾبت 

ٌلايِبت ثل٘بٔٝ كيني  حيل ٘جٛؿ، أب ُٛاٞـ تبكيؾي ٚأت وٛ ثٝ يميٗ ثيي الـكت ؿك اعيب

ؿٞـ وٝ ٔٛام٘ٝ لـكت ًيبًي ٚ التٔبؿي ٍ٘لا٘ي آّي  ؿكٖٚ ًبمٔبٖ ثٝ ؽٛثي ِ٘بٖ ٔي

ٞب ٚ رٌّبت آّي ًبمٔبٖ ٘ين ِ٘بٖ  ٍ٘بٞي ثٝ ؿًتٛكوبك ٌِ٘ت. وِٛكٞبي فضٛ ٘جٛؿ

ثيَ ام  .عٛك ٌ٘جي ثيِتل ٔٛكؿ ٘ؾل ثٛؿٜ اًت ٞبي التٔبؿي ثٝ ؿٞـ وٝ ٕٞىبكي ٔي
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ٞبي ًلاٖ،  وبك ارالًيٝ ٔٛضٛفبت ٔٛكؿ ثغج ٚ ثلكًي ؿك ؿًتٛك ؿكٓـ ٌٔبئُ 70ٚ

ٞبي وبكُٙبًبٖ اكُـ ٚ ًبيل  ٞبي ٚماكتي ؿيٍل، ٌِ٘ت ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ، ارالى

ٔبٞيت التٔبؿي ٚ فٙي ؿاك٘ـ؛ ايٗ ؿك عبِي اًت وٝ ًبيل  رٌّبت اوٛ ٌٔتميٕبً

وُ ٔٙغمٝ يب التٔبؿٞبي  ٘ين ام عيج آحبك غيلٌٔتميٕي وٝ ثل التٔبؿٌٔبئُ ٔٛضٛفبت ٚ 

ثٝ ثيبٖ ؿيٍل . ٌيل٘ـ ٌلٚٞي ام وِٛكٞبي فضٛ ؿاك٘ـ ٔٛكؿ تٛرٝ ٚ فاللٝ ًبمٔبٖ للاك ٔي

ٞبي تبكيؾي ٔلثٛط ثٝ مٔبٖ پيًٛتٗ َُ وِٛك  ٞبي ًبمٔبٖ افٓ ام ٚالقيت ٚالقيت

ٞبي  ثٙـي ٞبي ٔلتجظ ثب ٌلٜٚ آًيبي ٔلوني، لفمبم ٚ افغبٌ٘تبٖ ثٝ اوٛ ٚ ٘ين ٚالقيت

ٚكٚؿ ثٝ ٔجبعج  التٔبؿي، فـٌْٔبئُ ؿٞٙـٜ اِٚٛيت  ٘ي ٚ ُيٜٛ وبك فقّي آٖ ِ٘بٖؿكٚ

ًبمي ٔٙبفـ التٔبؿي ؽٛؿ ٚ  رٛيي ٚ تالٍ ٌٔتٕل ٞل وِٛك ثلاي ثيِيٙٝ أٙيتي، پي

ام ٕٞيٗ كًٚت وٝ عتي وِٛكٞبيي وٝ ام تٕبٔي . ٞبًت ثلاي وٕيٙٝ ولؿٖ ٞنيٙٝ  تالٍ

اي ؿك ًبمٔبٖ  وٙٙـ ٚ عضٛك صٙـاٖ فقبال٘ٝ ٕيؽلفيت ؿكؿًتلى ؽٛؿ ؿك اوٛ اًتفبؿٜ ٘

صين ٔالعؾبت التٔبؿي كا ٔغلط  ٘ـاك٘ـ، ؿك اًتـالَ ثلاي صلايي ايٗ أل، ثيَ ام ٞل

ًيبًي وٝ ثقضبً ٞبي التٔبؿي ٚ  ثٝ ثبٚك ايٗ وِٛكٞب اوٛ ٔتٙبًت ثب ٞنيٙٝ. وٙٙـ ٔي

(. االًالٔي، ٕٞبٖ ُٟبثي ٚ ُيؼ)وٙـ ؿًتبٚكؿ ٔٛكؿ ا٘تؾبك كا ٘ـاُتٝ اًت  تغٕيُ ٔي

ثٙبثلايٗ ٚ ثٙب ثٝ آ٘ضٝ ؿك ثؾَ آتي ايٗ ٔمبِٝ ؿك تغّيُ ٚ اكميبثي ٌلايَ فقّي ثٝ 

ٌل  كًـ ٘ؾليٝ ؿْٚ ؿك ٚالـ ؽٛؿ كا ثٝ تغّيُ ٌٌتلٍ ؿك ًبمٔبٖ ؽٛاٞـ آٔـ ثٝ ٘ؾل ٔي

تأويـ ؿك ايٙزب . وٙـ صلا وٝ ام تٛاٖ تجييٙي ثٟتلي ثلؽٛكؿاك اًت ٌٔبئُ اوٛ تغٕيُ ٔي

وٝ ؿيـٌبٜ ًْٛ تمليجب ؿك تٕبٔي  ايٗكغٓ  فّيكًـ وٝ  ٗ ٘ىتٝ ٘ين ضلٚكي ثٝ ٘ؾل ٔيثٝ اي

ٞبي ٔلثٛط ثٝ اوٛ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٌلفتٝ اًت ٕٞٛاكٜ ؿك تجييٗ تغٛالت اوٛ  تغّيُ

 (6).ؿاُتٝ اًت  -ٚ ٘ٝ ٘مَ ٔغٛكي -٘مَ ٔىُٕ 

ك اثقبؿ وٝ ٔالعؾٝ ؽٛاٞـ ُـ، ؿيـٌبٜ ٍ٘بك٘ـٌبٖ ايٗ اًت وٝ ٌٌتلٍ ؿ صٙبٖ

ٞنيٙٝ افضب،  -ًبمٔب٘ي، ٔٛضٛفي ٚ فضٛي لبثُ تٛٓيٝ ٘يٌت ٍٔل آ٘ىٝ ؿك ٔغبًجٝ ًٛؿ

ٞبي ثٝ فُٕ  ثلكًي تالٍ. ٞبي اعتٕبِي ثلاي ًبمٔبٖ ثبُـ ٔٙبفـ آٖ ثيَ ام ٞنيٙٝ

ؿٞـ وٝ  قـ ٔقوٛك ِ٘بٖ ٔيآٔـٜ ؿك كٚ٘ـ تغٛالت اوٛ ثلاي ٌٌتلٍ ؿك ٞل يه ام ًٝ ثُ

ًيي يه ٔلون رـيـ يب ٌٙزب٘يـٖ أيىي ام افضب ثلاي ت ٞلٌبٜ افٕبَ فِبك ام ًٛي

ٔـت ٚ ثـٖٚ ؿك ٘ؾل  ثب اٞـاف ًيبًي وٛتبٜ ٔٛضٛفبت تبمٜ ؿك ؿًتٛك وبك ًبمٔبٖ ٓلفبً

ٌلفتٗ ٔٙبفـ ٚ ٔضبك التٔبؿي ٓٛكت ٌلفتٝ اًت، ايٗ تالٍ ؿك ٔلعّٝ فُٕ ٘بوبْ ٔب٘ـٜ 
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ٌٛ٘ٝ ٌٌتلٍ كا ؿك ثـٚ  ؿ، ايٗاًت، عتي اٌل ًبيل افضب ٘ين ثب ٔالعؾبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتٙٛ

 .ييـ ولؿٜ ٚ ثٝ ؿكؽٛاًت يىي ام افضب تٗ ؿاؿٜ ثبُٙـأأل ت

ٞبي ًبمٔبٖ اًت ٚ ٌٌتلٍ تٟٙب ثٝ  ام ايٗ ؿيـٌبٜ آُ ثل تٕلون فقبِيت

فبيـٜ ٔتضٕٗ ٔٙبفـ ًبمٔبٖ ثبُـ،  -ٓٛكت ِٔلٚط، ٔٙٛط ثل آ٘ىٝ ؿك ٔغبًجبت ٞنيٙٝ

ٕت آتي ثٝ ثلكًي ٔٛضٛؿ فٛق ؿك ًٝ ًلفُٔ ؿك لٌ. پقيل ؽٛاٞـ ثٛؿ فّٕي ٚ أىبٖ

وُٛيٓ  ٌٌتلٍ ًبمٔب٘ي، ٌٌتلٍ ٔٛضٛفي ٚ ٌٌتلٍ فضٛي ؽٛاٞيٓ پلؿاؽت ٚ ٔي

 .   ٞبي ًبمٔبٖ ؿك كاًتبي تبييـ ٌ٘جي ٘ؾليٝ ؿْٚ اًت ِ٘بٖ ؿٞيٓ ٚالقيت

 

 

 گستزش ساسماوی

ٞبي  ولؿٖ ٔزـؿ ٟ٘بؿٞب ٚ وبكٌناكي ثٝ ٔقٙبي فقبَ  -ؿك ثغج ٌٌتلٍ ًبمٔب٘ي

ايزبؿ ُـٜ أب ؿك عبَ عبضل فقبِيت صٙـا٘ي ٘ـاك٘ـ ٚ ٘ين ايزبؿ لجالً ٚاثٌتٝ ثٝ اوٛ وٝ 

ؿًتبٚكؿٞب ٚ تجقبت ٘بٔغّٛة ايٗ أل ثبيـ تٛأبً  -ٞبي ٚاثٌتٝ رـيـ ٟ٘بؿٞب ٚ وبكٌناكي

تلؿيـي ٘يٌت وٝ فقبَ ولؿٖ ٟ٘بؿٞبي ٚاثٌتٝ غيلفقبَ ٚ ٘ين ايزبؿ . ٔـ٘ؾل للاك ٌيلؿ

ًيي أثب فلٕ ايٗ وٝ ؿك ت. ٔـٞبي ٔخجتي كا ثٝ ٕٞلاٜ ؽٛاٞـ ؿاُتٟ٘بؿٞبي رـيـ پيب

ٟ٘بؿٞبي رـيـ تٛميـ ٔٙبًت آٟ٘ب ٔيبٖ ٕٞٝ وِٛكٞبي فضٛ ثٝ فٙٛاٖ يه كاٞجلؿ 

اًبًي ٔٛكؿ لجَٛ للاك ٌيلؿ، ايٗ أل ٔٛرت عضٛك فينيىي ًبمٔبٖ اوٛ ؿك ٕٞٝ 

فنايَ ًلرٕـ ٘ٛثٝ ؽٛؿ ثب رقة پلًُٙ ٔغّي ٚ ا وِٛكٞبي فضٛ ؽٛاٞـ ُـ وٝ ثٝ

ٌيلي ٘ٛفي عي تقّك ثٝ ٔزٕٛفٝ ٚ اعٌبى فضٛيت ؿك  پلًُٙ اوٛ ٔٛرت ُىُ

ايٗ ٌٔئّٝ ثٝ ٘فٛف ٚ اًتغىبْ ًبمٔبٖ ؽٛاٞـ افنٚؿ ٚ آٖ كا . تل ؽٛاٞـ ُـ ؽب٘ٛاؿٜ ثنكي

ٌٌتلٍ ًبمٔب٘ي ؿك  .تل ثـَ ؽٛاٞـ ولؿ ُـٜ ثٝ يه ًبمٔبٖ ثيٗ إِّّي ُٙبؽتٝ

ٞبي ؿِٚتي ٚ غيلؿِٚتي وِٛكٞبي  ٌتميٓ ًبمٔبٖوِٛكٞبي ٔؾتّف ٔٛرت ؿكٌيلُـٖ ٔ

فضٛ ثب ًبمٔبٖ ٞبي ٚاثٌتٝ ثٝ اوٛ ؽٛاٞـ ٌلؿيـ وٝ ثب تؾفيف ِٔىُ اكتجبعي ٔيبٖ 

ٞبي ٔغّي ام اًتب٘ـاكؿ ٚ  يبفتٗ ًبمٔبٖ ًٛ ٚ آٌبٞي ام يهٞب  ًبمٔبٖؿثيلؽب٘ٝ ثب ايٗ 

ثل  فالٜٚ. اٞـ ثٛؿ٘غٜٛ فقبِيت ًبمٔبٖ ام ًٛي ؿيٍل ثلاي علفيٗ ٚارـ آحبك ٔخجتي ؽٛ

إِّّي تًٛظ يه ؿِٚت ثٝ ٚيوٜ ثل عي ٌٔئِٛيت  ايٗ، اعٌبى ٔينثب٘ي يه ًبمٔبٖ ثيٗ

ٞبي  آٖ ؿِٚت ٌ٘جت ٚ ثٝ تٛفيك ًبمٔبٖ ؽٛاٞـ افنٚؿ ٚ ايٗ أل افنايَ صٌجٙـٌي ؿِٚت
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تٛاٖ  ثب فٙبيت ثٝ ٔزٕٛفٝ فٛأُ فٛق، ٔي. فضٛ ثٝ ًبمٔبٖ كا ثٝ ٕٞلاٜ ؽٛاٞـ ؿاُت

ُٛؿ أب ؿك صٍٍٛ٘ي ا٘زبْ آٖ  ًبمٔب٘ي اوٛ ثٝ عٛك وّي ٔخجت اكميبثي ٔيٌفت ٌٌتلٍ 

٘ؾٌت آ٘ىٝ صٙبٖ وٝ پيَ ام ايٗ ٌفتٝ : ِغبػ ٕ٘ٛؿٖ ثلؽي ٘ىبت ٟٔٓ، ضلٚكي اًت

آٔـٜ اًت ٞـف، وبكولؿ ٚ ؿأٙٝ ٞب  ًبمٔبًٖيي ايٗ أ٘بٔٝ ٘بؽل ثل ت تـٚيٗ آييٗ ؿك ُـ

تقليف ُـٜ ثبُـ ٚ ٔٙفقت عبّٓٝ ام آٖ  ثبيـ ثٝ ؿلت ٚ ؿكًتيٞب  ًبمٔبٖفقبِيت ايٗ 

ًيي آٖ آُىبكا ٔٛكؿ ؿكؽٛاًت وِٛكٞبي فضٛ للاك ٌلفتٝ أثبيـ ؿكعـي ثبُـ وٝ ت

ثبيـ ؿلت ولؿ وٝ ايٗ أل ؽٛؿ ثٝ ٞب  ًبمٔبًٖيي ايٗ أتالٍ ثلاي ت ؿيٍل آ٘ىٝ ؿك. ثبُـ

ٚك٘ـ وٝ ايٗ ثلؽي ام ٔٙتمـاٖ ًبمٔبٖ اوٛ ثل ايٗ ثب. مٔيٙٝ ؿيٍلي ثلاي كلبثت ثـَ ِ٘ٛؿ

ًبمٔبٖ ثٝ ربي آ٘ىٝ ًبمٔب٘ي ثلاي ٕٞىبكي التٔبؿي ثبُـ ثيِتل ٔىب٘ي ثلاي كلبثت ؿك 

ٞبي كلبثتي ٔيبٖ افضب صٙـاٖ  ٚالقيت ٘ين ايٗ اًت وٝ فلٓٝ. ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اًت فلٓٝ

تغٛالت ٘بؽٛاًتٝ ٚ ٘بٔغّٛة ثلاي ٕٞٝ افضبي  أٔتقـؿ ٚ ٌٌتلؿٜ اًت وٝ ثبكٞب ِٔٙ

ٞب  ًبمٔبِٖقا ٕٞٝ وِٛكٞبي فضٛ وٝ ؿاٚعّت ٔينثب٘ي ام ايٗ . تًبمٔبٖ ٌلؿيـٜ اً

. ٌٞتٙـ ثبيـ ؿلت وٙٙـ تب ايٗ مٔيٙٝ ؽٛؿ ثٝ يه عٛمٜ كلبثتي رـيـ تجـيُ ِ٘ٛؿ

ٞبي ُٞٛيبكي ٌ٘جت ثٝ  ؽُٛجؾتب٘ٝ ايٗ ٚالقيت ٔٛكؿ تٛرٝ افضب للاك ٌلفتٝ ٚ ِ٘ب٘ٝ

اي  ٘بٔٝ ي وٝ ثلاي تـٚيٗ آييٗٞبي ٞبي ٘بٔغّٛة ٚ ٘بؽٛاًتٝ ؿك تالٍ رٌّٛيلي ام كلبثت

 .ُٛؿ ًيي ٟ٘بؿٞبي ٚاثٌتٝ ثٝ اوٛ ؿك رليبٖ اًت ِٔبٞـٜ ٔيأربٔـ ٚ ٔب٘ـ ثلاي ت

ٞبي  ؿك ٕٞيٗ كاًتب ارتٙبة ايلاٖ ٚ تلويٝ ام ايلاؿ فِبك ثلاي ٔينثب٘ي ًبمٔبٖ

فلٍٞٙي اوٛ ٕٞلاٜ ٔإًٌٝ ٞٓ اوٖٙٛ ؿاِ٘ىـٜ ثيٕٝ اوٛ ٚ . ُٛؿ ٚاثٌتٝ ثيِتل تٛٓيٝ ٔي

يىي ام ٟٕٔتليٗ ٚ ُبيـ  نتلويٝ ٘ي. ٚاثٌتٝ ؿيٍل ؿك ايلاٖ للاك ؿاك٘ـٔإًٌٝ صٙـ ثب 

ثٙبثلايٗ . وٙـ ٟٕٔتليٗ ٟ٘بؿ ٚاثٌتٝ يقٙي ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ كا ٔينثب٘ي ٔي

ٌبت إًبي تالٍ ثلاي وٌت ٔينثب٘ي ٔٝ ركًـ وٝ ايلاٖ ٚ تلويٝ ث ٔٙبًت ثٝ ٘ؾل ٔي

ؿك ؽبن ؿيٍل افضبي اوٛ تٕلون ٞب  ًبمٔبٖٙغمي ايٗ ثيِتل ثل افٕبَ ٔـيليت ثل تٛميـ ٔ

  ٞب ًبمٔبٖتليٗ ٔىبٖ ثلاي ٔينثب٘ي ثلؽي ام ايٗ  عتي اٌل ايلاٖ يب تلويٝ ٔٙبًت. يبثٙـ

آٖ ؿك لّٕلٚ ؿيٍل  ًييأٞبي ٔٛافمت ثب ت كًـ پقيلٍ ٞنيٙٝ ثٝ ٘ؾل ٔي. بُٙـث

تل ثلاي تمٛيت  نكيٞبيي تّمي ُٛؿ وٝ وِٛكٞبي ث وِٛكٞبي فضٛ ثبيـ ثؾِي ام ٞنيٙٝ

افغبٌ٘تبٖ پيَ ام ايٗ ؽٛاًتبك ٔينثب٘ي . پلؿام٘ـ ٞبي ٔٙغمٝ اي ٕٞٛاكٜ ٔي ٕٞجٌتٍي

اًتب٘ـاكؿًبمي، »اي  ؿائٕي اتبق ثبمكٌب٘ي اوٛ، لنالٌتبٖ ؽٛاٞبٖ ٔينثب٘ي ٔلون ٔٙغمٝ
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 اي پٙجٝ ٚ يه ًيي ٔلون ٔٙغمٝأاوٛ، آفكثبيزبٖ ؽٛاٞبٖ ت« اكميبثي ا٘غجبق ٚ ٔتلِٚٛهي

. ا٘ـ وٙٙـٜ آٔبك ٚ اعالفبت التٔبؿي وِٛكٞبي فضٛ ثٛؿٜ ن ؿيٍل ثٝ فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙٔلو

٘بٔٝ  يٗئپي ام تـٚيٗ آ. ا٘ـ ٞبي ِٔبثٟي ؿاُتٝ ًبيل وِٛكٞب ٘ين ثٝ فلاؽٛك ؿكؽٛاًت

يل٘ـ تب ام ٌٞب ثبيـ ثٝ ٘غٛ ٔمتضي ٔٛكؿ كًيـٌي ٚ ُبيـ تِٛيك للاك  فٛق، ايٗ ؿكؽٛاًت

ٞبي فضٛ ثٝ ًبمٔبٖ افنٚؿٜ  ٞب ٚ ّٔت ثل صٌجٙـٌي ؿِٚتٞب  ًبمٔبًٖيي ايٗ  أكٍٞقك ت

ؿك فيٗ عبَ ثبيـ ٔلالت ثٛؿ اكتجبط ًبؽتبكي ٚ اكٌب٘يه ايٗ ًٌٔٛبت ٚاثٌتٝ ثب . ُٛؿ

ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ ثٝ ٘غٛي ٔملك ٚ تخجيت ٌلؿؿ وٝ ايٗ ٌٌتلٍ ًبمٔب٘ي ؿثيلؽب٘ٝ كا ثٝ 

ي ًبمٚوبكٞبي ضلٚكي ثلاي ؿك علاع. عبُيٝ ٘لا٘ـ ٚ ٘مَ ٔغٛكي آٖ كا تضقيف ٕ٘ٙبيـ

إِّّي ؿيٍل ثٝ ٚيوٜ  ٌيلي ام ايٗ ٔؾبعلٜ، اًتفبؿٜ ام تزلثيبت ًبمٔبٟ٘بي ثيٗ پيَ

 .اتغبؿيٝ اكٚپبيي ثبيـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌيلؿ

 گستزش مًضًػی

كًـ ؿك ُلايظ فقّي ًبمٔبٖ ؽلفيت المْ ثلاي ٌٌتلٍ ٔٛضٛفي  ثٝ ٘ؾل ٔي

ثب تٛرٝ ثٝ وٕجٛؿ . ٛفي ثٝ ؿلت ٔغـٚؿ ُٛؿثيَ ام ايٗ كا ٘ـاكؿ ٚ ثبيـ ٌٌتلٍ ٔٛض

ٞب،  ٔيٗ ٌٔتميٓ ٔبِي پلٚهٜأاي ٔىفي ثلاي ت أىب٘بت، فـْ ؿًتلًي ًبمٔبٖ ثٝ ثٛؿرٝ

ٞبي وٕي ٚ ويفي ٔٛرٛؿ  وٛصه ثٛؿٖ ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ ٚ ٔغـٚؿيت ٘يلٚٞب ٚ ٘ين ٔغـٚؿيت

ك ؽبّ ؿك عٛ ٞب آٖ ٞٓ ثٝ ؿك ؿًتٍبٜ اؿاكي وِٛكٞبي فضٛ ثٝ ٚيوٜ ؿك ٚماكت ؽبكرٝ

ؿاكؿ تب ؿك  آٖ ٔيثل  اٞبي اوٛ ٔب ك ٞب ٚ ٌِ٘ت وِٛكٞبي آًيبي ٔلوني، تقـؿ ارالى

ٞبي  تليٗ پلٚهٜ ًٝ پلٚهٜ ام آّي. ٌٌتلٍ ٔٛضٛفي ثيَ ام پيَ ٔغتبط ثبُيٓ

ا٘ـ وٝ المْ اًت أىب٘بت ًبمٔبٖ ثل ارلاي وبُٔ  ٞبي اؽيل ارلايي ُـٜ ًبمٔبٖ ؿك ًبَ

٘بٔٝ  ارلايي ُـ، ٔٛافمت 2006تزبكت ٚ تًٛقٝ وٝ ؿك ًبَ ثب٘ه : آٟ٘ب ٔتٕلون ٌلؿؿ

٘بٔٝ تزبكي اوٛ  ارلايي ُـ ٚ ٔٛافمت 2007عُٕ ٚ ٘مُ تلا٘نيتي وٝ ؿك ًبَ صبكصٛة 

ثب تٔٛيت ُٛكاي ٍٟ٘جبٖ ٔلاعُ لب٘ٛ٘ي پيًٛتٗ كًٕي ايلاٖ ثٝ آٖ  وٝ اؽيلاً( اوٛتب)

آٖ ثٝ پٙذ وِٛك كًيـ ٚ پبيبٖ يبفت ٚ ثب پيًٛتٗ كًٕي ايلاٖ ثٝ آٖ تقـاؿ افضبي 

ٞب  ؿٞـ وٝ ايٗ پلٚهٜ ٍ٘بٞي ثٝ ٞل يه ام ايٗ ًٝ پلٚهٜ ِ٘بٖ ٔي. ثٙبثلايٗ ارلايي ٌلؿيـ

تٛا٘ـ اوٛ كا ثٝ اٞـاف  تب صٝ عـ فلاٌيل ٚ ٟٔٓ ٌٞتٙـ ٚ ارلاي وبُٔ آٟ٘ب تب صٝ عـ ٔي

وٛ ثل ٞبي ًبمٔب٘ي ا ٞب ٚ ؽلفيت ام ٕٞيٗ كٚ المْ اًت تٛا٘بيي. اٍ ٘نؿيه وٙـ اًبًي

ؿك وٙبك ايٗ . ايٗ ًٝ پلٚهٜ ٔتٕلون ٌلؿؿ تب ؿك آيٙـٜ ٘نؿيه ؿك ٌٔيل ارلايي للاك ٌيل٘ـ
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ٞبي ؿيٍل ٘ين ؿك ؿًت الـأٙـ يب ٔلاعّي ام آٟ٘ب ربٔٝ فُٕ  ًٝ پلٚهٜ آّي پلٚهٜ

ٕ٘ٛؿٖ ؽظ آٞٗ  فّٕيبتي: ٌيلؿ ا٘ـ وٝ تٕلون ثل آٟ٘ب ؿك اِٚٛيت ثقـي للاك ٔي پُٛيـٜ

اًتب٘جَٛ وٝ ثؾِي ام آٖ ارلا ُـٜ، پلٚهٜ  -تٟلاٖ -تلوٕٗ آثبؿ -ُىٙـتب -ٌٔيل إِٓبتي

ثٝ فٙٛاٖ يه « ٞبي ثلق وِٛكٞبي فضٛ اتٔبَ ٚ وبكثٌت ٔٛامي ُجىٝ»ًٙزي  أىبٖ

٘بٔٝ تٌٟيُ ٓـٚك ٚينا ثلاي ثبمكٌب٘بٖ  ٔٛافمت»پلٚهٜ ِٔتلن ثب ثب٘ه تًٛقٝ اًالٔي ٚ 

 .«وِٛكٞبي فضٛ

ٞب ٕٞٛاكٜ ثل ًبمٔبٖ  وٛ ثلاي ارلاي پلٚهٌٜٔئّٝ ٔغـٚؿيت ؽلفيت ًبمٔبٖ ا

كًـ ؽالٓٝ اي ؿك ثبة ًبمٚوبك  ثٙبثلايٗ ؿك ايٙزب ٔٙبًت ثٝ ٘ؾل ٔي ،ًبيٝ افىٙـٜ اًت

ٞبي آّي اوٛ وٝ ثلاي تمٛيت ؽلفيت ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ  پلٚهٜ« وٙٙـٜ وِٛك ٕٞبًٞٙ»

، (2004 ؿُٚٙجٝ)ؿك ارالى صٟبكؿٞٓ ٚمكاي ؽبكرٝ اوٛ . علاعي ُـٜ اًت اكائٝ ُٛؿ

ٞبي ٚمكاي ؽبكرٝ ؿاكؿ،  ثٝ ٌِ٘ت عجك كٚيٝٞبيي وٝ  ؿثيلوُ اوٛ ؿك ٔزٕٛفٝ تٛٓيٝ

ٞبي آّي ًبمٔبٖ كا ٔغلط  ثلاي ارلاي پلٚهٜ« وٙٙـٜ وِٛك ٕٞبًٞٙ»ضلٚكت تقييٗ 

اوٛ اِٚٛيت »: ٚي ؿك ًؾٙلا٘ي ؽٛؿ ؿك ٌِ٘ت افتتبعيٝ ايٗ ارالى اؽٟبك ؿاُت. ولؿ

٘بٔٝ صبكصٛة  ٔٛافمت  .2٘بٔٝ تزبكي اوٛ  ٔٛافمت. 1 ٞب فلاٚا٘ي ثلاي ارلاي پلٚهٜ

ٔٛامي  ًٙزي ؿكؽّٔٛ اتٔبَ ٚ وبكثٌت ٔغبِقٝ أىبٖ .3ٚ٘مُ تلا٘نيتي  عُٕ

ًيي ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ ٚ ثيٕٝ ؽٛؿ اتىبيي أت .4ٞبي ثلق وِٛكٞبي فضٛ  ُجىٝ

ُ ئاًتب٘جَٛ لب -تٟلاٖ -تلوٕٗ آثبؿ -تبُىٙـ -آٞٗ ٌٔيل إِٓبتي ٕ٘ٛؿٖ ؽظ فّٕيبتي .5ٚ 

ٞب  ِقا ٔبيّٓ ثٝ ُٛكاي ٚميلاٖ پيِٟٙبؿ ٕ٘بيٓ ثٝ ٔٙؾٛك ارلاي آًبٖ ايٗ پلٚهٜ. اًت

 .«وٙٙـٜ ٔٙٔٛة ٕ٘بيـ وِٛكٞبي فضٛ كا ثب كضبيت لجّي آ٘بٖ ثٝ فٙٛاٖ وِٛك ٕٞبًٞٙ

ايٗ پيِٟٙبؿ ٔٛكؿ تٔٛيت ارالى ٚمكا للاك ٌلفت ٚ ُٛكاي (. 2008تبكٕ٘بي اوٛ، )

ؽّٔٛ  اي كا ثلاي تـٚيٗ پيِٟٙبؿات فّٕي ؿك ايٗ ٌلٜٚ وبكي ٚيوٜ ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي

ثٝ تٔٛيت ٌِ٘ت ُٛكاي  ثلاًبى عبُٓ وبك ايٗ ٌلٜٚ وبكي وٝ ثقـاً. ٘ٔت ٕ٘ٛؿ

ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي ٚ پي ام آٖ ُٛكاي ٚميلاٖ كًيـ ايلاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙـٜ پلٚهٜ 

اًتب٘جَٛ ٚ  -تٟلاٖ -آثبؿتلوٕٗ  -تبُىٙـ -ٕ٘ٛؿٖ ؽظ آٞٗ ٌٔيل إِٓبتي فّٕيبتي

٘بٔٝ تٌٟيُ ٓـٚك ٚينا ثلاي ثبمكٌب٘بٖ وِٛكٞبي فضٛ، آفكثبيزبٖ ثٝ فٙٛاٖ  ٔٛافمت

وٙٙـٜ  فٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ تلا٘نيتي، تلويٝ ثٝ ٚ٘مُ ٘بٔٝ صبكصٛة عُٕ ٛافمتٔ وٙٙـٜ ٕٞبًٞٙ

ًيي ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ ٚ ثيٕٝ ؽٛؿاتىبيي ٚ پبوٌتبٖ ثٝ فٙٛاٖ أپلٚهٜ ت
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٘بٔٝ تزبكي اوٛ ٔٙٔٛة ٌلؿيـ٘ـ تب ام ايٗ عليك ؽلفيت ارلايي  وٙٙـٜ ٔٛافمت ٕٞبًٞٙ

ٞبي ِٔبثٝ ؿك وِٛكٞبي فضٛ  وٙٙـٌي ؿثيلؽب٘ٝ ثٝ ًٚيّٝ ؽلفيت فّٕيبتي ٚ ٕٞبًٞٙ

ٞبي آّي ام كٍٞقك افنٚؿٜ ُـٖ ٔالعؾبت ٚ ٘فٛف ٘بُي ام كٚاثظ  تمٛيت ٚ ارلاي پلٚهٜ

اي ام ٚؽبيف كا  وٙٙـٜ ٔزٕٛفٝ ٘بٔٝ وِٛك ٕٞبًٞٙ يٗئثٙب ثٝ ايٗ آ. ؿٚرب٘جٝ تٌٟيُ ٌلؿؿ

 :تليٗ آٟ٘ب فجبكتٙـ ام فٟـٜ ٌلفتٝ اًت وٝ ٟٔٓ ثٝ

وٙٙـٜ ام عليك ٕ٘بيٙـٜ ؿائٕي ؽٛؿ ؿك ًبمٔبٖ، يه علط  وِٛك ٕٞبًٞٙ -

ٞبي ٔلتجظ ثلاي ارلايي ٕ٘ٛؿٖ پلٚهٜ عي ًٝ ٔبٜ  ٞب ٚ ثل٘بٔٝ فُٕ كا ؿكؽّٔٛ فقبِيت

عٛك ٔلتت ؿكثبكٜ ؿًتبٚكؿٞب ؿك ايٗ مٔيٙٝ ثٝ ُٛكاي  ٚ ثٝ اكائٝ ،ُـٖ پي ام ٔٙٔٛة

ثبُـ  المْٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي يب ٌِ٘ت وبكُٙبًبٖ اكُـ ٌناكٍ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ ٚ ٞل ٌبٜ 

تٛا٘ـ  وٙٙـٜ ٕٞضٙيٗ ٔي وِٛك ٕٞبًٞٙ.ِٔٛكت ٚ ٔٛافمت آٟ٘ب كا ؿكؽٛاًت ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ

يي ٞيبت ٕ٘بيٙـٌي اٍ ؿك ؿك ثبكٜ آؽليٗ ٚضقيت ارلاي پلٚهٜ ؿك ًؾٙلا٘ي اي وٝ كي

ؿك ثبة ٔلاعُ ثقـي كا ارالى ٚمكا ا٘زبْ ؽٛاٞـ ؿاؿ ٌناكٍ ؿٞـ ٚ عٕبيت ٚ ٘ؾل ُٛكا 

 .وبك ؿكؽٛاًت ٕ٘بيـ

تٛا٘ـ ثلاي تٙؾيٓ يه علط فُٕ لبثُ ارلا يه  وٙٙـٜ ٔي وِٛك ٕٞبًٞٙ -

قبت ًٙزي ثٝ ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ پيِٟٙبؿ ٕ٘بيـ وٝ ام ٓٙـٚق ٔغبِ پلٚهٜ ٔغبِقٝ أىبٖ

 .ٔيٗ ٔبِي ؽٛاٞـ ُـأًٙزي ؿثيلؽب٘ٝ ت أىبٖ

كثظ ؿك ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ كٚاثظ وبكي ثلللاك  وٙٙـٜ ثب ٔـيليت في وِٛك ٕٞبًٞٙ -

ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ تب ثتٛا٘ـ ؿك رليبٖ تٕبٔي ٔىبتجبت ٚ اًٙبؿ للاك ٌيلؿ ٚ ام ايٗ عليك ثٝ 

 . ؿثيلؽب٘ٝ ؿك ٘يُ ثٝ اٞـاف ٔٛكؿ ٘ؾل يبكي ٕ٘بيـ

ٞبي ٔلثٛط ثٝ  وٙٙـٜ ٕٞضٙيٗ ثب پقيلٍ ٔينثب٘ي ٌِ٘ت وِٛك ٕٞبًٞٙ -

اوٛ ثلاي ٘يُ ثٝ عـ  ٞبي ؽٛؿ ؿكوِٛكٞبي فضٛ پلٚهٜ ٚ ٘ين ثب اًتفبؿٜ ام ٕ٘بيٙـٌي

 .حل افضب وٕه ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿإ٘ٔبة ايٗ رٌّبت ٚ ِٔبكوت ٔ

ٞبي پوِٚٞي ٚ آٔٛمُي  ًٌبت ٚ ًبمٔبٖإوٙٙـٜ ثب يبكي ٔ  وِٛك ٕٞبًٞٙ -

ٞبي وبكثلؿي ٚ فّٕيبتي المْ ثلاي ارلاي  الـاْ ثٝ تٟيٝ پوَٚٞؽٛؿ ؿك ٓٛكت ٘يبم 

 .پلٚهٜ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ
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ٞبي ًغظ فبِي ؿٚرب٘جٝ كًٕي ٚ  وٙٙـٜ ثب اًتفبؿٜ ام تٕبى وِٛك ٕٞبًٞٙ -

رّٕٝ ارلاي ًليـ پلٚهٜ  غيلكًٕي ؽٛؿ ثب ًبيل وِٛكٞبي فضٛ اٞـاف تقييٗ ُـٜ ٔٗ

 .كا تقميت ؽٛاٞـ ولؿ

ٞبي ؿيپّٕبتيه كا ثٝ  تٛا٘ـ ٞيئت ؿك ٓٛكت ِنْٚ ٔيوٙٙـٜ  وِٛك ٕٞبًٞٙ -

ٞب ُبُٔ يىي ام ٔمبٔبت فبِي وِٛك  تأايٗ ٞي. ؿًتٝ ام وِٛكٞبي فضٛ اكًبَ ٕ٘بيـ آٖ

اي ُٛكاي ٚمكاي ؽبكرٝ ٚ ؿثيلوُ يب يىي ام ٔقبٚ٘يٗ ٚي  وٙٙـٜ، كييي ؿٚكٜ ٕٞبًٞٙ

ثلاي كفـ ٔٛا٘ـ ٔٛرٛؿ ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٔقاولاتي كا ثب ٔمبٔبت فبِي فيلثظ وِٛكٞبي فضٛ 

 .ثل ًل كاٜ ارلاي پلٚهٜ ثٝ فُٕ ؽٛاٞٙـ آٚكؿ

ٞبي فيلثظ ؽٛؿ،  ٞب يب ًبيل ًبمٔبٖ وٙٙـٜ ام عليك ٚماكتؾب٘ٝ وِٛك ٕٞبًٞٙ -

اي ؿك مٔيٙٝ پلٚهٜ ٔلثٛعٝ ثلاي مٔبٖ  ؽـٔبت ِٔبٚكٜ ٗٔيأٞلٌبٜ المْ ثبُـ، الـاْ ثٝ ت

 .ٔغـٚؿ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ

ٞبي فٙي يب  ٞبي ؿثيلؽب٘ٝ ثلاي ؿكيبفت وٕه الٍوٙٙـٜ ؿك ت وِٛك ٕٞبًٞٙ -

إِّّي وٕه  إِّّي ٚ ٟ٘بؿٞبي ٔبِي ثيٗ ٞبي ثيٗ ٔبِي المْ ثلاي ارلاي پلٚهٜ ام ًبمٔبٖ

 .ؽٛاٞـ ولؿ

ٞبي  ٔيٗ تجّيغبت وبفي ثلاي پلٚهٜ ثب وٕه كًب٘ٝأوٙٙـٜ ثب ت وِٛك ٕٞبًٞٙ -

 .ـ ولؿٞبي ؽجلي ٚ غيلٜ ثٝ ؿثيلؽب٘ٝ وٕه ؽٛاٞ ٔغّي ٚ آها٘ي

 . اِجتٝ عتي ايٗ كاٞىبك ٘ين ثٝ ؿاليّي ٘تٛاٌ٘ت ِٔىُ كا تؾفيف ؿٞـ

كًـ تب ارلاي  ثب فٙبيت ثٝ ؽلفيت تؾٔٔي ٚ ويفي ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ، ثٝ ٘ؾل ٔي

ٞبي  ًبمي ؿك ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ، ٔٙبًت تل آٖ اًت وٝ ؿأٙٝ فقبِيت ٔلعّٝ ؿْٚ ؽلفيت

تل وٝ ثٝ ًلفت  تل ٚ اًبًي ضٛؿ ٟٔٓٞبي ٔؾتّف ؿثيلؽب٘ٝ ٘ين ثٝ يه يب ؿٚ ٔٛ ٔـيليت

اي آٟ٘ب آُىبكتل اًت ٔغـٚؿ  حيلات ٔٙغمٝأُٛ٘ـ ٚ ت ثٝ ٘تبيذ فّٕي ّٕٔٛى ٔٙتٟي ٔي

٘مُ ؿثيلؽب٘ٝ آُىبكا ٚ  عٛك وٝ وٝ اِٚٛيت ٔـيليت عُٕ فٙٛاٖ ٔخبَ ٕٞبٖ ثٝ. ُٛؿ

٘مُ تلا٘نيتي اًت ٚ اِٚٛيت وبكي ٔـيليت تزبكت ٚ ٚ  ٘بٔٝ صبكصٛة عُٕ ٔٛافمت

٘بٔٝ تزبكي اوٛ اًت، ٔـيليت ا٘لهي، تًٛقٝ اٌ٘ب٘ي،  ولؿٖ ٔٛافمت ارلايي ،ٌقاكي ٔبيًٝل

ٞبي ٔقيٙي كا تقليف ولؿٜ ٚ ؿك ٌٔيل  وِبٚكمي ٚ ٓٙقت ٚ غيلٜ ٘ين ٞل يه ثبيـ اِٚٛيت

ؿك ايٗ كاًتب عتي ٔٙبًت اًت وٝ ٔٛضٛفبتي وٝ ثٝ ٞل . فّٕي ولؿٖ آٖ ٌبْ ثلؿاك٘ـ

ا٘ـ ام ؿًتٛك وبك ًبمٔبٖ ؽبكد  لفت صٙـا٘ي ٘ـاُتٝؿِيُ عي صٙـ ًبَ ٌقُتٝ پيِ
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1اي كيني ٔٙغمٝ ُٛ٘ـ ٚ ايٗ يىي ام ٚؽبيف آّي ُٛكاي ثل٘بٔٝ
وٝ ام اكوبٖ آّي  

فـْ تغلن ؿك ثقضي ٔٛضٛفبت ثبفج ُّٛك ُـٖ ؿًتٛك وبك ؿك . ًبمٔبٖ اًت ٔي ثبُـ

آٟ٘ب فلاٞٓ  ٞبي ٔب٘ٛكٞبي غيلضلٚكي كا ثلاي ُٛؿ، مٔيٙٝ ٞبي ؿثيلؽب٘ٝ ٔي ٔـيليت

اضبفٝ ُـٖ ؿٚ مٔيٙٝ رـيـ . ٌلؿؿ آٚكؿ ٚ ٔب٘ـ علط ٔٛضٛفبت ثٟتل ٚ ٔفيـتل ٔي ٔي

ٞبي وِٛكٞبي فضٛ  يقٙي ٕٞىبكي ٔيبٖ ُٟلؿاكي 2007ٚ  2006ٞبي  فقبِيت ؿك ًبَ

وِٛك آٟ٘ب ثب يىـيٍل ٔٛضٛفبت ثٌيبك ٔتٙٛفي كا ٔغلط /ٞبي أٛك ؿاؽّي ؽب٘ٝ ٚ ٘ين ٚماكت

ي ؿٚ يب ًٝ ٔٛضٛؿ ٔغٛكي ؿك ايٗ ؿٚ مٔيٙٝ وٝ ثتٛا٘ـ ؿك آيٙـٜ ثٝ ثبمُٙبً .ٕ٘ٛؿٜ اًت

ٔيبٖ افضب ٔٛكؿ اٞتٕبْ ًبمٔبٖ ؿكامٔـت ٞبيي ثلاي ٕٞىبكي ٞبي ٌٔتٕل ٚ  فٙٛاٖ پلٚهٜ

ٞبي  ٓ ٚ ُبؽٌٝٔٛضٛؿ تٛكي. للاك ٌيلؿ ٌٔتّنْ ؿٚ يب ًٝ ًبَ وبك ٔـاْٚ ٚ پيًٛتٝ اًت

ٞبي رـيـي ٌٞتٙـ وٝ  ٘ين ام رّٕٝ عيغٝميٌتي ٓ ٌٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتٙٛؿ آٖ امرّٕٝ تٛكي

وٝ للاك اًت ؿك ًبَ  ٞبيي ٔفّٔي كا ثلاي ًبمٔبٖ تقليف ؽٛاٞٙـ ٕ٘ٛؿ، صٙبٖ فقبِيت

تلؿيـ ؿأٙٝ  ٓ وِٛكٞبي فضٛ ٔٙقمـ ٌلؿؿ وٝ عبُٓ آٖ ثيٌآتي ٌِ٘ت ٚمكاي تٛكي

 .ٞبي رـيـ ثلاي ًبمٔبٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ اي ام ٌٔئِٛيت ٌٌتلؿٜ

 افشایص اػضا

كا فضٛيت  ٌٛييٓ ٕٞنٔبٖ ًٝ ٌٛ٘ٝ ؿك اوٛ ًؾٗ ٔي افنايَ افضبٚلتي ام 

فضٛيت  ٌٛ٘ٝ اَٚ عجيقتبً. ٔـ٘ؾل ؿاكيٓ وٝ ثبيـ ؿكؽّٔٛ ٞل يه رـاٌب٘ٝ ثغج ُٛؿ

وٝ ٔٛضٛؿ پيًٛتٗ افضبي رـيـ ام  1992ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ ام ٕٞبٖ ًبَ . وبُٔ اًت

يي ام ٔٙبعك ٞبيي كا ام وِٛكٞب تل ُـ ؿكؽٛاًت آًيبي ٔلوني ثٝ ًبمٔبٖ رـي

ٌٛ٘بٌٖٛ افٓ ام عٛمٜ فلثي، آًيب، اكٚپب ٚ ًبيل وِٛكٞبي آًيبي ٔلوني ؿكيبفت ولؿٜ 

ٞبي ؽبٓي كا ثٝ  ثـيٟي اًت پيًٛتٗ ٞل يه ام ايٗ وِٛكٞب ثٝ اوٛ پيضيـٌي. اًت

غيلٕٔىٗ يب  پيًٛتٗ ثلؽي ام آ٘بٖ ثٝ ؿاليُ ًيبًي اًبًبً ٕٞلاٜ ؽٛاٞـ ؿاُت، ٔخالً

اٌ٘زبْ ٌ٘جي ٔٛرٛؿ  ٚ ٚكٚؿ ثٝ ثغج پيًٛتٗ آ٘بٖ ٔغتٕالً ـكً ٔي ثٌيبك ؿُٛاك ثٝ ٘ؾل

پيًٛتٗ يه وِٛك فلثي يب اكٚپبيي ثٝ ايٗ . وٙـ ٔيبٖ افضب كا ثب تٟـيـي رـي ٔٛارٝ ٔي

پبكصٍي ٌ٘جي فلٍٞٙي  حيل ٚ ام عيج يهأًبمٔبٖ ٚرٝ فلٍٞٙي ٚ اًالٔي آٖ كا تغت ت

كٚ للاك  ٞبي رـيـي كا فلا يضيـٌيإِّّي پ ٞبي ثيٗ ٚ اكمُي ٔٛكؿ ٘ؾل ؿك ًبمٔبٖ

تٛاٖ ٌفت ٔٙبفـ عبُٓ ام پيًٛتٗ افضبي  ويـ ثل كٚيىلؿ ِ٘ٛيجلاِيٌتي ٔيأثب ت. ؿٞـ ٔي
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كُٚٗ اًت وٝ ايٗ أل  رـيـ ثٝ ًبمٔبٖ ؿليمب لبثُ ٔغبًجٝ ٘يٌت، عبَ آ٘ىٝ وبٔالً

آٖ ٔٛارٝ  فُٔ ٚ ًبمٔبٖ كا ثب صبِِي رـيـ فلاتل ام تٛا٘بيي ثٛكٚولاتيه المْ ثلاي عُ

ٍ٘بك٘ـٌبٖ ايٗ ٔمبِٝ ثل ايٗ ثبٚك٘ـ وٝ مٔبٖ ٔٙبًت ثلاي فضٌٛيلي رـيـ ؿك . وٙـ ٔي

 .ًبمٔبٖ اوٛ ٞٙٛم فلا٘لًيـٜ اًت

ٔٛكؿ  ؿك ثبة فضٛ ٘بؽل يب علف ٌفتٍٛ ٘ين ؿثيلؽب٘ٝ پيِٟٙبؿات رقاثي كا ؿك

ٛكٞب ٚ تًٛظ ؽٛؿ ايٗ وِثقضبً ايٗ پيِٟٙبؿات . وِٛكٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ؿكيبفت ولؿٜ اًت

تٛاٖ ثٝ پيِٟٙبؿ فضٛيت  ٔي ،ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ. ٌبٜ تًٛظ وِٛكٞبي فضٛ ٔغلط ُـٜ اًت

٘بؽل يب علف ٌفتٍٛ ثلاي صيٗ ثٝ ٚيوٜ ؿك عٛمٜ عُٕ ٚ ٘مُ، ؿكٌيلولؿٖ هاپٗ ثب اوٛ ثٝ 

افتجبك ؿكيبفت فالئٕي ؿاَ ثل فاللٝ ايٗ وِٛك، ؿكؽٛاًت كًٕي ام ًٛي كًٚيٝ ؿك ًبَ 

افغبي ربيٍبٜ علف ٌفتٍٛ ثٝ اتغبؿيٝ اكٚپب ؿك عٛمٜ ٔجبكمٜ ثب ٚ علط پيِٟٙبؿ 1997

ٞب يب  ٞب ٚ رٙجَ پيِٟٙبؿاتي ثلاي افغبي ٚضقيت ٘بؽل ثٝ ٌلٜٚ. ٔٛاؿ ٔؾـك اُبكٜ ولؿ

تٛاٖ پيِٟٙبؿ افغبي  ٔي ٞب ام ايٗ ٌلٜٚ. ٞبي ًيبًي ٔغلط ُـٜ اًت ًبيل ٔٛرٛؿيت

ٗ، تبتبكًتبٖ ٚ فٌّغيٗ كا ٚضقيت ٘بؽل ثٝ وِٕيل، لجلى ٌّٕٔبٖ، ًيٗ ويبً٘ صي

ي وٝ ؿك پي علط رـي ٔٛضٛؿ افغبي ربيٍبٜ ثلاي ؿكن ثٟتل ٔبٞيت ٌٔبئّ. ثلُٕلؿ

ٞب ٚ ًبيل ٔٛرٛؿيت ٞبي ًيبًي  ٞب، رٙجَ ٞبيي ٕٞضٖٛ ٌلٜٚ فضٛ ٘بؽل ثٝ ٔٛرٛؿيت

 . فلاكٚي ًبمٔبٖ للاك ؽٛاٞـ ٌلفت تزلثٝ ربٔقٝ ٌّٕٔبٖ لجلى كا ٔلٚك ٕ٘بييٓ

ّٕبٖ لجلى ثلاي پيًٛتٗ ثٝ ًبمٔبٖ، ٘ؾٌتيٗ ثبك ثٝ ؿكؽٛاًت ربٔقٝ ٌٔ

پيِٟٙبؿ تلويٝ ؿك ؿًتٛك وبك ؿٚٔيٗ ٌِ٘ت ٚمكاي ؽبكرٝ وِٛكٞبي فضٛ وٝ ثٝ تبكيؼ 

ُٛكاي ٚميلاٖ ام عٌٗ ٘يت ايٗ . ؿك آ٘ىبكا ثلٌناك ٌلؿيـ للاك ٌلفت 1992فٛكيٝ  5-6

تبكٕ٘بي )اعبِٝ ولؿ   1ربٔقٝ لـكؿا٘ي ٚ ٔٛضٛؿ كا ثلاي ثلكًي ثيِتل ثٝ ُٛكاي ٔقبٚ٘يٗ

ًپي ٔٛضٛؿ ثب پيٍيلي ٞبي ٌٔتٕل تلويٝ ؿك ؿًتٛك وبك ؿثيلؽب٘ٝ للاك (.  2008اوٛ، 

ؿك آٖ مٔبٖ تلويٝ ثٝ ؿ٘جبَ آٖ ثٛؿ وٝ ايٗ ربٔقٝ كا ثٝ فٙٛاٖ لجلى ُٕبِي ثٝ . ٌلفت

ايٗ ٔٛضٛؿ . فضٛيت اوٛ ؿك آٚكؿ ٚ ام ايٗ عليك ثلاي آٖ ُٙبًبيي ؿٚفبوتٛ ثٍيلؿ

ثب ٚرٛؿ ايٗ، ٔٛضٛؿ ؿك عبُيٝ ٘ؾٌتيٗ . ٝ ثب ٔمبٚٔت ًبيل افضب ٔٛارٝ ُـثالفبّٓ

ثب عضٛك آلبي ٞبُٕي  1992فٛكيٝ  17-16 ؿك ٌِ٘ت ًلاٖ وِٛكٞبي اوٛ وٝ

رٕٟٛك فميـ  ييئكفٌٙزب٘ي، ٘ٛام ُليف ٚ تٛكٌٛت اٚماَ ؿك تٟلاٖ ثلٌناك ٌلؿيـ تًٛظ ك
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ثٛؿ وٝ ٔقاولات غيلكًٕي  ثلاٍ٘ين علط ايٗ ٌٔئّٝ صٙـاٖ صبَِ. تلويٝ ٔغلط ُـ

ٞب ٚ  ُت اؿأٝ يبفت ٚ عَٔٛ تٛافك ثب ؿُٛاكي ؽّٔٛ تب ٘يٕٝ ًلاٖ ؿك ايٗ

وّيبت ٔٛضٛؿ ٔٛكؿ تٛافك للاك ٌلفت ٚ ٔملك ُـ  ٟ٘بيتبً. ٞبي فلاٚاٖ ٔيٌل ُـ پيضيـٌي

 ثيب٘يٝ پبيب٘ي ايٗ ٌِ٘ت ؿك. رنييبت ٚ كاٞىبكٞبي فّٕي تًٛظ ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ تٙؾيٓ ُٛؿ

ثل افغبي اربمٜ  كٞجلاٖ ام تٛٓيٝ ُٛكاي ٔقبٚ٘يٗ ٔجٙي»: ٌٛيـ ايٗ ٔٛضٛؿ ٔي ثباكتجبط 

ٞبي التٔبؿي، فلٍٞٙي ٚ فٙي  ثٝ ربٔقٝ ٌّٕٔبٖ تلن ؿك لجلى ثلاي ُلوت ؿك فقبِيت

اًتمجبَ ٕ٘ٛؿ٘ـ ثي آ٘ىٝ ايٗ أل ٔٛرجبت پيِـاٚكي ؿكؽّٔٛ ٔٛاضـ ٞل يه ام افضب 

ٞبي فيلثظ  ئّٝ لجلى ثلعجك لغقٙبٔٝٞبي ربكي رٟت فئّٝ ٟ٘بيي ٌٔ ؿك تالٍ

آييٗ ٘بٔٝ ٘بؽل ثل ٘غٜٛ ِٔبكوت آ٘بٖ تًٛظ . ُٛكاي أٙيت ُّٔ ٔتغـ كا فلاٞٓ آٚكؿ

  .(ٕٞبٖ) «ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ ثب وٕه وبكُٙبًبٖ ًٝ وِٛك ثٙيبٍ٘قاك تٟيٝ ؽٛاٞـ ُـ

 ٞبي عٛال٘ي ؿكٖٚ ؿثيلؽب٘ٝ ٚ ؿك رٌّبت ُٛكاي ٔقبٚ٘يٗ ٟ٘بيتبً پي ام ثغج

ِٚٞتٓ  اِقبؿٜ ٚمكاي ؽبكرٝ وٝ ؿك ثيٌت ٔٙؾٛك تـٚيٗ ٚ ثٝ ٌِ٘ت فٛق اي ثـيٗ ٔٝ٘ب ييٗآ

ؿك اًالْ آثبؿ پبوٌتبٖ ثلٌناك ٌلؿيـ اكائٝ ُـ ٚ ثبم ثب علف ٚ عـيج فلاٚاٖ  1992٘ٛأجل 

 :ٔتٗ ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثٝ ُلط فيُ اًت. ثٝ تٔٛيت ايٗ ُٛكا كًيـ

ٟٙبؿ ٌِ٘ت يبمؿٞٓ ُٛكاي آالط ُـٜ ٔقبٞـٜ امٔيل ٚ پيِ XXXVعجك ٔبؿٜ»

ربٔقٝ ، ُٛكاي ٚميلاٖ آييٗ ٘بٔٝ فيُ كا ثلاي ُلوت 1992اوتجل  18ٔقبٚ٘يٗ ثٝ تبكيؼ 

 :ٞبي التٔبؿي، فٙي ٚ فلٍٞٙي اوٛ ثٝ تٔٛيت كًب٘يـ ؿك فقبِيتٌّٕٔبٖ لجلى 

اي،  كيني ٔٙغمٝ تٛا٘ـ ؿك رٌّبت ُٛكاي ثل٘بٔٝ ربٔقٝ ٌّٕٔبٖ لجلى ٔي (اِف

 .ي ُلوت ٕ٘بيـأ، رٌّبت تؾٔٔي ٚ ٘ين ًٕيٙبكٞب ثـٖٚ عك كٞبي فٙي ٕٞٝ وٕيتٝ

ٞبي فضٛ ٚ ؿفٛت ؿثيلؽب٘ٝ، ربٔقٝ ٌّٕٔب٘بٖ لجلى ٚ  ثب كضبيت ؿِٚت (ة

ٓالط آٖ أىبٖ ٕٞىبكي ثب اوٛ ؿك مٔيٙٝ ارلاي  ٞبي في ٞب ٚ ُلوت ٞب، ثٍٙبٜ ًبمٔبٖ

ت ٔٔٛة ٞبي ِٔتلن آٖ ٚ ٘ين پيًٛتٗ ثٝ ٟ٘بؿٞبي آٖ ؿك صبكصٛة تٕٔيٕب پلٚهٜ

 .كا ؽٛاٞٙـ ؿاُت[ اوٛ]اكوبٖ فيلثظ 

ؿثيلؽب٘ٝ اوٛ تلتيجبت المْ ثلاي ٔىبتجٝ، اكتجبط ٚ ثبمؿيـٞب ؿك ربٔقٝ  (د

  (8).«ٌٕٔبٖ لجلى كا ؿك تغبثك ثب ُلايظ فٛق اتؾبف ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ

٘غٜٛ ا٘زبْ ٔىبتجبت كًٕي، صٍٍٛ٘ي عضٛك  :ّي ٕٞضٖٛئٌٔب ،پي ام ايٗ عُ

اًتفبؿٜ ام پلصٓ ؿك رٌّبت، صٍٍٛ٘ي ثلٌناكي رٌّبت ؿك  ايٗ ربٔقٝ ؿك رٌّبت، عك
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ٞبي  لّٕلٚ رغلافيبيي ايٗ ربٔقٝ ٚ ٌٔبئُ ؿيٍلي ام ايٗ ؿًت ٔٛرجبت ٔجبعج ٚ صبَِ

تب وٖٙٛ تٟٙب ؿٚ  1992ُبيبٖ فول اًت وٝ ام . ٔتقـؿي كا ثلاي ًبمٔبٖ فلاٞٓ آٚكؿ٘ـ

ؿك لّٕلٚ ايٗ ربٔقٝ  ٞبي آة ٚ ٞٛا رٌّٝ وبكٌبٜ آٔٛمُي ؿك عٛمٜ ٔٛضٛفي آِٛؿٌي

 . ثلٌناك ُـٜ اًت

ٕٞضٙبٖ ٔٛضٛفي ثغج  2004تب  1992ٞبي ثقـ ام  ٔٛضٛؿ لجلى ؿك عي ًبَ

ٙبٖ ؿك علعي وٝ ثلاي عُ فآٔين ثٛؿ تب آ٘ىٝ ؿك ايٗ ًبَ وٛفي  ٔٙبلِٝ ثلاٍ٘ين ٚ

ٔقلٚف ُـ، ايٗ ربٔقٝ كا ثب ٘بْ  1بٖاكائٝ ولؿٜ ثٛؿ ٚ ثقـاً ثٝ علط فٙ ٔٙبلِٝ لجلى

ٕٞنٔبٖ تلويٝ تالُي ِٔبثٝ كا ؿك ًبمٔبٖ وٙفلا٘ي اًالٔي آغبم  . ٘بٔيـ 2«ى تلنلجل»

ولؿ ٚ ايٗ ؿك عبِي ثٛؿ وٝ ؿثيلوُ رـيـ ًبمٔبٖ وٙفلا٘ي اًالٔي ثٝ تبمٌي ام تلويٝ 

يىٓ ٚ  ايٗ ًبمٔبٖ ؿك ثٙـ ؿٞٓ ثيب٘يٝ اًتب٘جَٛ وٝ ؿك پبيبٖ ٌِ٘ت ًي. ا٘تؾبة ُـٜ ثٛؿ

ٓبؿك ( 2004اًتب٘جَٛ، هٚئٗ )بمٔبٖ وٙفلا٘ي اًالٔي ٚمكاي ؽبكرٝ وِٛكٞبي فضٛ ً

. ٙبٖ آٔـٜ ثٛؿ، لجلى تلن ؽٛا٘ـفٕ٘ٛؿ ربٔقٝ ٌّٕٔبٖ لجلى كا ٕٞب٘ٙـ آ٘ضٝ ؿك علط 

ؿ٘جبَ آٖ ٌِ٘ت ِٞتٓ ًلاٖ اوٛ ؿك ًپتبٔجل  ًپي ٌِ٘ت صٟبكؿٞٓ ٚمكاي ؽبكرٝ ٚ ثٝ

تلويٝ ٔٛضٛؿ لجلى ؿك ؿُٚٙجٝ تبريىٌتبٖ ثلٌناك ٌلؿيـ ٚ ثبم ثٙب ثٝ پيِٟٙبؿ  2004

ؿ٘جبَ  ٙبٖ ٚ ثٝفٞبي ايٗ وِٛك ٚ ٌٔتٙـ ثٝ علط  ثب تالٍ ٟ٘بيتبً. ؿك ؿًتٛك وبك للاك ٌلفت

ثلاي  كا ثيب٘يٝ ٚمكاي ؽبكرٝ ًبمٔبٖ وٙفلا٘ي اًالٔي، وِٛكٞبي اوٛ ٘ين ٘بْ رـيـ

ٌناكٍ ٌِ٘ت صٟبكؿٞٓ ٚمكاي  37ثٝ ٔٛرت ثٙـ . لفتٙـاًتفبؿٜ ؿك ٔىبتجبت كًٕي پقي

 ربٔقٝ ٌّٕٔبٖ تلن لجلى تغت ٘بٔي وٝ علط فئّٝ»ُٛكا تٕٔيٓ ٌلفت وٝ  ،ؽبكرٝ

ٞبي اوٛ  ٘ؾل ٌلفتٝ اًت ثٝ ِٔبكوت ؿك فقبِيت ؿثيلوُ ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ ؿك[ اؽتالف]

3.«ؿٞـ اؿأٝ ٔي
 .ام آٖ پي ؿك ٔىبتجبت اوٛ ام ٕٞيٗ ٘بْ اًتفبؿٜ ُـٜ اًت 

ات ٔلثٛط ثٝ افغبي ؿٞـ وٝ پيِٟٙبؿ تزلثٝ لجلى تلن ثٝ ؽٛثي ِ٘بٖ ٔي

ٞبي ًيبًي ثيِتل ام آ٘ىٝ  ٞب ٚ ًبيل ٔٛرٛؿيت ٞب، ٌلٜٚ ٚضقيت ٘بؽل ثٝ رٙجَ

وٙٙـٜ ٔٙبفـ التٔبؿي افضبي ًبمٔبٖ ثبُٙـ ؿكثلؿاك٘ـٜ ٔٙبفـ ًيبًي ثلؽي ام ٗ أٔيت

ؿك ايٗ ٔٛكؿ ٘ين ٔغبًجٝ ٔٙبفـ التٔبؿي افغبي ربيٍبٜ علف ٌفتٍٛ يب . افضب ٌٞتٙـ

ًبمؿ عبَ آ٘ىٝ اثقبؿ ٚ ٔغتٛاي ًيبًي  اثٟبْ ٚ پيضيـٌي كٚثٝ كٚ ٔي فضٛ ٘بؽل ٔب كا ثب

                                                 
1Annan Plan 
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ُ تٕلون ئٌٛ٘ٝ ٌٔب ٚاضظ اًت وٝ علط ايٗ. ثيٙي اًت لبثُ پيَ اي آٖ وبٔالً عبُيٝ

مؿٜ  ًبمؿ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ فضبي ًيبًت ٞبي آّي ٔٙغلف ٔي ًبمٔبٖ كا ام ارلاي پلٚهٜ

عبوٓ ثل ًبمٔبٖ كا ٔؾـٍٚ ولؿٜ ٚ  ٛ فٙي ٚ التٔبؿي فقّي، رغبِت ثل وِٛكٞبي فضٛ

ؽّٔٛ ثبتٛرٝ  ُ ًيبًي ثٝئارتٙبة ام ٌٔب. ُ ًيبًي ٞـايت ؽٛاٞـ ولؿئثٝ ًٛي ٌٔب

 إِّّي ٚ ٘ين ثٝ تٕلون ٌ٘جتبً ثٝ ٚضقيت فقّي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك فلٓٝ ثيٗ

 . يبفتٝ ؿك ُلايظ عبضل لبثُ تٛٓيٝ اًت ُ فٙي ٚ التٔبؿيئاي وٝ اوٛ ثل ٌٔب ًبم٘ـٜ

كًـ ٔٙبفـ التٔبؿي ٘بُي ام فضٛيت ٞيش وِٛكي ؿك  ثٝ ٘ؾل ٕ٘ي ،ؿك ٚالـ

ُلايظ فقّي ٚ ثب فلٕ ضلٚكت ثبلي ٔب٘ـٖ ٕٞٝ افضبي فقّي ؿك ًبمٔبٖ ثتٛا٘ـ ا٘ٛاؿ 

ام ايٗ كٚ ثلاي ؿكٌيل ولؿٖ . ٞبي ًيبًي ٚ غيلًيبًي آٖ كا رجلاٖ وٙـ ٞنيٙٝ

ت ٚ ايٗ أل صٙب٘ىٝ تزلثٝ لجلى ًبمٚوبكٞبي ٔتفبٚتي المْ اً يبفتٗوِٛكٞبي ؿيٍل 

ٞبي  ؿٞـ ٌٔتّنْ ؿكايت، ؿلت، تـكيذ ٚ ٌفتٍٛي ًبم٘ـٜ ثب ٕٞٝ علف ٌّٕٔبٖ ِ٘بٖ ٔي

ُىي ٘يٌت وٝ افغبي ٔٛلقيت علف ٌفتٍٛ ثٝ وِٛكٞبيي وٝ ثلؽٛكؿاكي  .فيٙفـ اًت

تٛا٘ـ ٔٛكؿ  آٟ٘ب ام ايٗ ٔٛلقيت وٕتليٗ اعتٕبَ ثلٚم ثغج ٚ رـَ ٔيبٖ افضب كا ؿاكؿ ٔي

تٛرٝ للاك ٌيلؿ ثٝ ُلط آ٘ىٝ تٕبيُ آٟ٘ب ِٔؾٔب اثلام ُـٜ ثبُـ، ٔٛحل ثٛؿٖ افغبي ايٗ 

اي وٝ ؿك آٖ ثب اوٛ  ٔٛلقيت ثٝ آٟ٘ب ام ٘ؾل فٙي ٚ ٔبِي ٔٛكؿ تلؿيـ ٘جبُـ ٚ پلٚهٜ

ثلاي ٔخبَ ُبيـ ثتٛاٖ افغبي . ٕٞىبكي ؽٛاٞٙـ ولؿ ثٝ ؿلت تقييٗ ٚ تخجيت ُـٜ ثبُـ

٘مُ، ثٝ هاپٗ ؿك عٛمٜ تزبكت ثلق، ثٝ ٚ  عُٕٞبي  پلٚهٜثلؽي  ايٗ ٔٛلقيت كا ثٝ صيٗ ؿك

اتغبؿيٝ اكٚپب ؿك عيغٝ ٔجبكمٜ ثب ٔٛاؿ ٔؾـك ٚ لبصبق اٌ٘بٖ ٚ ثٝ كًٚيٝ ؿك اكتجبط ثب 

ؿك ٔٛكؿ افغبي ٔٛلقيت . رٙٛة ثٝ عٛك رـي ٔـ٘ؾل للاك ؿاؿ -ٞبي وليـٚك ُٕبَ پلٚهٜ

 ٔل لبثُ اكميبثي اًت أب ٔٙبفـ آٖ فٕـتبًٞبي ايٗ ا اُبكٜ ُـ ٞنيٙٝلجالً وٝ  ٘بؽل صٙبٖ

ًيبًي ٚ غيللبثُ اكميبثي اًت ِقا ؿك ُلايظ فقّي ارتٙبة ام ثبمولؿٖ ايٗ ٔٛضٛؿ اكرظ 

ثلاي ٔخبَ ؿفٛت ام . تٛاٖ پيِٟٙبؿ ولؿ تلي كا ٘ين ٔي ًبمٚوبكٞبي ٘لْ. كًـ ثٝ ٘ؾل ٔي

ٕٗ ٔٙبفـ وٝ ٚكٚؿ آٟ٘ب ثٝ عيغٝ اوٛ ٔتض -ثلؽي وِٛكٞبي ثنكي ٕٞضٖٛ صيٗ

ثٝ فٙٛاٖ ٔيٟٕبٖ ٚيوٜ ثٝ ٌِ٘ت ًلاٖ يب ٌِ٘ت ٞبي ٚمكاي  -التٔبؿي ثلاي افضبًت

 .ؽبكرٝ ٔي تٛا٘ـ ثٝ فٙٛاٖ ًبم ٚ وبكي ؿك ايٗ كاًتب ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌيلؿ

ُٔ أإِّّي ؿك ايٗ مٔيٙٝ لبثُ ت ٕٞضٙيٗ اًتفبؿٜ ام ؽلفيت ًبمٔبٖ ٞبي ثيٗ

آيٙـٜ ٘نؿيه ٘بصبك ؽٛاٞـ ثٛؿ ثلاي اًتفبؿٜ  ثٝ عٛكي وٝ ثٝ ٘ؾل ٔي كًـ اوٛ ؿك. اًت
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ٔٛضٛؿ افغبي ربيٍبٜ علف ٌفتٍٛ يب فضٛ ٞب  ًبمٔبٖام أىب٘بت فٙي ٚ ٔبِي ثلؽي ام ايٗ 

صٙب٘ىٝ تًٛقٝ ٕٞىبكي ثب . عٛك رـي ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ؿٞـ كا ثٝٞب  ًبمٔبٖ٘بؽل ثٝ ايٗ 

تٛا٘ـ  ٛ ثٝ أضب كًب٘يـ ٔييبؿؿاُت تفبٕٞي كا ثب او ًبمٔبٖ ٕٞىبكي ُبٍٟ٘بي وٝ اؽيلاً

ٞبي اوٛ ثب صيٗ ٚ كًٚيٝ ٔـ٘ؾل  فٙٛاٖ صبكصٛثي ٔٙبًت ثلاي ٌٌتلٍ ٕٞىبكي ثٝ

  .للاكٌيلؿ

ٚ ثيَ ام ٞلصين ثبيـ ؿك ايٗ ٔمغـ  كًـ آ٘ضٝ لغقبً ثب ايٗ ٕٞٝ ثٝ ٘ؾل ٔي

تل ولؿٖ افضبي وٓ فقبَ فقّي  ٌيلؿ، فقبَ ولؿٖ افضبي غيلفقبَ ٚ فقبَ ٔٛكؿتٛرٝ للاك

ٞبيي  ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ لنالٌتبٖ ٚ آفكثبيزبٖ ثٝ فٙٛاٖ ؿٚ وِٛك ٟٔٓ وٝ ام ؽلفيت.  اًت

ا٘ـ ثلؽٛكؿاك٘ـ ثبيـ ثٝ افنايَ ِٔبكوت  ثٌيبك فلاتل ام آ٘ضٝ ؿك اوٛ ثٝ ِٔبكوت ٌقاُتٝ

ثٝ ٚيوٜ ِٔبكوت ايٗ ؿٚ وِٛك ؿك ثب٘ه تزبكت ٚ تًٛقٝ اوٛ، ٓٙـٚق اوٛ . تِٛيك ُٛ٘ـ

اي ٚاثٌتٝ ثٝ اوٛ ثبيـ  ٞبي تؾٔٔي ٚ ٔٙغمٝ ًيي ًبمٔبٖأٚ تثلاي ثبمًبمي افغبٌ٘تبٖ 

 . ؿك ٔلون تٛرٝ للاك ٌيلؿ

فضٛيت ؿك ًبمٔبٖ كا عي صٙـ  ٞبي امثىٌتبٖ تٟٙب وِٛكي اًت وٝ ًٟٕيٝ

٘بٔٝ اوٛ كا أضب ٘ىلؿٜ ٚ تبوٖٙٛ ٔينثبٖ  وٙـ، ثٌيبكي ام ٔٛافمت ًبَ ٔتٛاِي پلؿاؽت ٕ٘ي

يبفتٗ ًبمٚوبكٞبيي ثلاي . اي ؽبكرٝ اوٛ ٘جٛؿٜ اًتٞبي ًلاٖ يب ٚمك يه ام ٌِ٘ت ٞيش

 .تِٛيك امثىٌتبٖ ثٝ فقبَ ُـٖ ؿك اوٛ ثبيـ ام اِٚٛيت ٞبي فٛكي ًبمٔبٖ تّمي ُٛؿ

اوٛ ثٝ اي  ٔٙغمٝ ٞبي ؿكٖٚ ٘مَ ثٌيبك ٟٔٓ تلوٌٕٙتبٖ ؿك تٛفيك ٕٞىبكي 

ٞبيي وٝ ؿك  يىي ام ٟٕٔتليٗ ٌبْ. ٚيوٜ ؿك عٛمٜ عُٕ ٚ ٘مُ ثبيـ ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌيلؿ

اؽيل ؿك ٔٙغمٝ اوٛ ثلؿاُتٝ ُـٜ اًت، اتٔبَ ؽغٛط آٞٗ آًيبي ٔلوني ثٝ ٞبي  ًبَ

ثبك ؿك  ايٗ ٌٔئّٝ ام إٞيتي ثلؽٛكؿاك ثٛؿ وٝ ٘ؾٌتيٗ. ٞبي آماؿ ؿك ؽّيذ فبكى ثٛؿ آة

يقٙي يه ًبَ پي ام افنايَ افضبي اوٛ ام ًٝ فضٛ ثٝ ؿٜ فضٛ ؿك علط  1993ًبَ 

اف فٕـٜ ًبمٔبٖ ؿك عٛمٜ عُٕ ٚ ٘مُ ٚ اكتجبعبت ٔي ثبُـ فُٕ وٛيتٝ وٝ ُبُٔ اٞـ

تقٟـ وِٛكٞبي فضٛ ثٝ اتٔبَ ؽغٛط كاٜ آٞٗ ثبك ؿيٍل ؿك افالٔيٝ . ٌٙزب٘يـٜ ُـ

اوٛ ثٝ تٔٛيت ؿٚٔيٗ ارالى ًلاٖ اوٛ وٝ ؿك ؿكامٔـت اًتب٘جَٛ ًْٔٛٛ ثٝ صِٓ ا٘ـام 

ٔٙؾٛك  ثٝ. للاك ٌلفت ويـأؿك اًتب٘جَٛ تلويٝ ثلٌناك ٌلؿيـ ٔٛكؿ ت 1993ٔبٜ رٛالي 

٘ؾٌتيٗ ارالى ٚمكاي  1993تغمك ايٗ اٞـاف والٖ، ًٝ ٔبٜ ثقـ يقٙي ؿك اوتجل 

ٚ٘مُ ٚ اكتجبعبت اوٛ ؿك إِٓبتي ثلٌناك ُـ ٚ ًٙـ علط وّي تًٛقٝ عُٕ ٚ ٘مُ ؿك  عُٕ
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اثقبؿ فٙي ؿكؽّٔٛ ؿك صبكصٛة ايٗ علط، تٛافك وّي . ٔٙغمٝ اوٛ كا ثٝ تٔٛيت كًب٘يـ

ٚ ؽغٛط ٞب  كاٜٚ ُجىٝ ؽظ آٞٗ رٕٟٛكي ٞبي آًيبي ٔلوني ثب ٞب  كاٜ صٍٍٛ٘ي اتٔبَ

إِّّي ٔيبٖ وِٛكٞبي  اي ثيٗ ٚ٘مُ ربؿٜ ا٘ـامي عُٕ آٞٗ ايلاٖ، پبوٌتبٖ ٚ تلويٝ ٚ كاٜ

آٞٗ ٚ ربؿٜ ؿك ٘مبط اتٔبِي وٝ فبلـ  ٞبي ؿٚرب٘جٝ ٚ ًبؽتٗ كاٜ ٘بٔٝ اوٛ ثل ٔجٙبي ٔٛافمت

ًپي  ٚ عـٚؿ ؿٚ ًبَ ثقـ ؿك ارالى . فُٕ آٔـ ٚ ؽغٛط آٞٗ ثٛؿ٘ـ ثٝٞب  كاٜايٗ 

صٟبكْ ًلاٖ وِٛكٞبي فضٛ وٝ ثؾِي ام آٖ ؿك ٔٙغمٝ ٔلمي ًلؽي ثٝ ٔٙؾٛك افتتبط 

آثبؿ تلوٌٕٙتبٖ ثلٌناك ٌلؿيـ  ًلؽي ٚ ثؾَ ؿيٍل آٖ ؿك فِك -ِٟٔـ -آٞٗ تزٗ ؽظ

 ٞٗ وليـٚكآ افتتبط ايٗ ؽظ آٞٗ، ٌٔيل ؽظ. ٌبْ ثنكي ؿيٍلي ؿك ٕٞيٗ ٌٔيل ثٛؿ

رٙٛة كا ٌِٛؿ وٝ ايٗ ٌِبيَ   -ـٚك عُٕ ٚ ٘مُ ٚ ُٕبَيغلة ٚ ٘ين ول -آًيبيي ُلق

تـاْٚ  .فبكى ٌلؿيـ ثٝ ٘ٛثٝ ؽٛؿ ٔٛرت اتٔبَ وِٛكٞبي آًيبي ٔلوني ثٝ ثٙبؿك ؽّيذ

ًلؽي تب آ٘زب ٔٛكؿ  -ِٟٔـ -آٞٗ تزٗ ٚ٘مُ پي ام افتتبط ؽظ پيِلفت ؿك عٛمٜ عُٕ

قـ ثلاي ٘ؾٌتيٗ ٚ آؽليٗ ثبك ؿك تبكيؼ اوٛ، اٞتٕبْ وِٛكٞبي فضٛ ثٛؿ وٝ يىٌبَ ث

آثبؿ تلوٌٕٙتبٖ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛك ثلٌناك  اِقبؿٜ ًلاٖ اوٛ ثبك ؿيٍل ؿك فِك ارالى فٛق

ٌلؿيـ ٚ ًٙـ ثٌيبك ٟٔٓ ثل٘بٔٝ فُٕ اوٛ ثلاي ؿٞٝ عُٕ ٚ ٘مُ ٚ اكتجبعبت كا ثٝ تٔٛيت 

تزٗ  -ًلؽي -ٟـويّٛٔتل، ِٔ 650ثٙـكفجبى ثٝ عَٛ -آٞٗ ثبفك اعـاث كاٜ. كًب٘يـ

ويّٛٔتل وٝ ثٝ پبيبٖ كًيـٜ ٚ  800ِٟٔـ ثٝ عَٛ تمليجي -ويّٛٔتل، ثبفك 170ثٝ عَٛ 

 540ماٞـاٖ ثٝ عَٛ تمليجي  -ا٘ـ ٚ ؽظ آٞٗ ولٔبٖ ثلؿاكي للاك ٌلفتٝ ٔٛكؿ ثٟلٜ

ثلؿاكي كًيـ ؿك ٕٞيٗ صبكصٛة ا٘زبْ ُـٜ  ٔيالؿي ثٝ ثٟلٜ 2007ًبَ  ؿكويّٛٔتل وٝ 

 1997م يه ؿٚكٜ عضٛك فقبَ ؿك فلٓٝ اوٛ، تلوٌٕٙتبٖ ام ًبَ ًفب٘ٝ پي اأٔت. اًت

ثبُي ٚ ا٘تؾبة كاٞجلؿ ثيغلفي ٚاكؿ  ثٙب ثٝ فُّ ٔؾتّف امرّٕٝ ًيبًت افالٔي تلوٕٗ

افٕبَ  ثٝ ؿِيُُبيبٖ فول اًت وٝ . ٘ين اؿأٝ يبفت 2007ؿٚكاٖ فتلتي ُـ وٝ تب ًبَ 

ؿيٍلي ٕٞضٖٛ ًبمٔبٖ ٞبي  ٕٞيٗ ًيبًت تلوٌٕٙتبٖ ٌ٘جت ثٝ فضٛيت ؿك پيٕبٖ

 لفاليٕي ؿاَ ث ام ًبَ ٌقُتٝ ٔزـؿاً. ٔٙـي ِ٘بٖ ٘ـاؿ ٕٞىبكي ُبٍٟ٘بي ٘ين فاللٝ

تلوٌٕٙتبٖ ايٙىٝ امرّٕٝ ُٛؿ  ٔيفاللٝ تلوٌٕٙتبٖ ثٝ ِٔبكوت فقبَ ؿك اوٛ ِٔبٞـٜ 

اِلًٓ ؿك اثتـاي پقيلٍ ٌٔئِٛيت ام ٕٞٝ  ؿيـاكي كا وٝ ؿثيلوُ رـيـ اوٛ فّي

كيني ٕ٘ٛؿ، ؿثيلوُ اوٛ كا ثٝ صٙـيٗ  آٚكؿ ثٝ ًلفت ثل٘بٔٝ ُ ٔيوِٛكٞبي فضٛ ثٝ فٕ

ُـ ؿفٛت ٕ٘ٛؿ، عك فضٛيت  إِّّي وٝ ؿك تلوٌٕٙتبٖ ثلٌناك ٔي ٌِ٘ت ٚ ارالًيٝ ثيٗ
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فضٛ اوٛ كا ؿك ًبَ  ٞبيتل ٔينثب٘ي ارالى ٚمكاي وِٛك ؽٛؿ كا پلؿاؽت ٚ ام ٕٞٝ ٟٔٓ

ؽٛؿ كا ثلاي ثلٌناكي ًبيل  تلوٌٕٙتبٖ ٕٞضٙيٗ آٔبؿٌي. ٔيالؿي ا٘زبْ ؿاؿ 2008

افغبٌ٘تبٖ، تبريىٌتبٖ ٚ لللينًتبٖ فقبِٙـ ٚ تٕبيُ  .ٞبي اوٛ افالْ ٕ٘ٛؿٜ اًت ٌِ٘ت

ٞبيي ثلاي عفؼ ٚ تمٛيت ايٗ  يبفتٗ ٔىب٘ينْ. ؿاك٘ـ ثيَ ام پيَ ؿك اوٛ فقبَ ثبُٙـ

ثب فٙبيت ثٝ ٔغـٚؿيت أىب٘بت ايٗ وِٛكٞب تقليف پلٚهٜ ٞبي . كٚعيٝ ضلٚكي اًت

ًٙزي، ٌٌتلٍ  مٚؿثبمؿٜ ؿك ايٗ وِٛكٞب، اًتفبؿٜ ام ٓٙـٚق ٔغبِقبت أىبٖ وٛصه

ٞب ؿك ايٗ  أىبٖ وٕي ٚ ويفي اًتفبؿٜ ام ٓٙـٚق عٕبيت ٚيوٜ ثلاي ثلٌناكي ٌِ٘ت

وِٛكٞب، ايزبؿ أىبٖ تبًيي ٔلاون ٚ ًبمٔبٖ ٞبي تؾٔٔي ؿك ايٗ وِٛكٞب ؿك ٓٛكت 

 .تٛا٘ـ ثٝ ايٗ ٞـف وٕه ٕ٘بيـ ي ٔيؿاٚعّت ثٛؿٖ آٟ٘ب ٚ الـأبتي ام ايٗ ؿًت ٍٕٞ

 

  َا یادداضت

ًٟلاة ُٟبثي ٚ ٔغٕـعٌٗ : ثلاي ٔغبِقٝ ثيِتل ؿك ايٗ ٔٛكؿ ٔلارقٝ وٙيـ ثٝ .1

ٔزّٝ ؿاِ٘ىـٜ عمٛق ٚ )فّٔٙبٔٝ ًيبًت تٛاٖ ٔٙتؾل ٔٛفميت اوٛ ٔب٘ـ؟  االًالٔي، آيب ٔي ُيؼ

 .139-191. ْٓ ،1386، پبيين 3، ُٕبكٜ 37، ًبَ (فّْٛ ًيبًي ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ

لٛافـ آييٗ وبك ًبمٔبٖ اوٛ وٝ  8فُٔ   37تب  31ٔقبٞـٜ امٔيل ٚ ٔٛاؿ  12ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ ٔٛاؿ  2

 .ؿك تبكٕ٘بي اوٛ لبثُ ؿًتلًي اًت

 : ٞبي ٌِ٘ت ُٛكاي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؿائٕي فيُ ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ  ٌناكٍ .3

،  ٘بٔٝ آئيٗٚيٗ ؿكؽّٔٛ ٌِ٘ت ٌلٜٚ وبكي تـ( 1997ٔبكس ) 4ٌناكٍ ٌِ٘ت  14ٚ  13ٔبؿٜ 

 15ٔبؿٜ٘بٔٝ،  آئيٗؿكؽّٔٛ ٌِ٘ت ٌلٜٚ وبكي تـٚيٗ ( 1997آٚكيُ ) 5ٌِ٘ت  19ٔبؿٜ 

ٔبؿٜ ٘بٔٝ،  آئيٗؿكؽّٔٛ ٌِ٘ت ٌلٜٚ وبكي ٔلثٛط ثٝ تـٚيٗ ( 1997آٚكيُ ) 6ٌناكٍ ٌِ٘ت 

 17-14ؿكؽّٔٛ ؿكؽٛاًت فضٛيت ٘بؽل ٔغٌِٛتبٖ، ٔٛاؿ ( 1997ٔي ) 8ٌناكٍ ٌِ٘ت  9

ؿكؽّٔٛ ؿكؽٛاًت فضٛيت ٘بؽل ٚ علف ٌمتٍٛي ( 1997رٛالي ) 10ٌناكٍ ٌِ٘ت 

ؿكؽّٔٛ ؿكؽٛاًت ( 1997رٛالي ) ٌناكٍ ٌِ٘ت يبمؿٞٓ 8فـكاًيٖٛ كًٚيٝ، ٔبؿٜ 

آًٌٛت )ٌناكٍ ٌِ٘ت ؿٚامؿٞٓ  30فضٛيت ٘بؽل ٚ علف ٌفتٍٛي فـكاًيٖٛ كًٚيٝ، ٔبؿٜ 

ٌناكٍ ٌِ٘ت  15ٔبؿٜ ٘بٔٝ،  آئيٗؿكؽّٔٛ ٌِ٘ت ٌلٜٚ وبكي ٔلثٛط ثٝ تـٚيٗ ( 1997

 18ٌناكٍ ٌِ٘ت  13ؿكؽّٔٛ ؿكؽٛاًت فضٛيت ٌلرٌتبٖ، ٔبؿٜ ( 1997٘ٛأجل )پب٘نؿٞٓ 

ٌيلي ؿك ايٗ ٔٛضٛؿ ام ٓٛكت ٔقاولات ٕٞيٗ  ٞبي ٘بتٛا٘ي ؿك تٕٔيٓ  ِ٘ب٘ٝ( 1998فٛكيٝ )

ٌيلي ثبم ثٝ  تٕٔيٓ( 1998آٚكيُ ) 19ٌناكٍ ٌِ٘ت  13ُٛؿ، ٔبؿٜ  ِٟٔٛؿ ٔي رٌّٝ وبٔالً

ٌيلي ثبم ثٝ تقٛيك  ، تٕٔيٓ(1998آٚكيُ ) 20ٌناكٍ ٌِ٘ت  7-5ـ، ٔٛاؿ افت تقٛيك ٔي
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آفتـ ٚ  تٕٔيٓ ٌيلي ثبم ثٝ تقٛيك ٔي( 1998هٚئٗ ) 22ٌناكٍ ٌِ٘ت  18افتـ، ٔبؿٜ  ٔي

ٌناكٍ  20-19ُٛؿ، ٔٛاؿ  ٔٛضٛؿ ام ؿًتٛكوبك ٌِ٘ت ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ ِٞتٓ ؽبكد ٔي

 30ٌناكٍ ٌِ٘ت  9ل تبتبكًتبٖ، ٔبؿٜ ؿكؽّٔٛ فضٛيت ٘بؽ( 1999ها٘ٛيٝ ) 28ٌِ٘ت 

بٔٝ كا ٟ٘بيي ٘ ُٛؿ ثب ؿك٘ؾلٌلفتٗ ٘ؾلات افضب آئيٗ ثبكؿيٍل ٌلٜٚ وبكي ٔٛؽف ٔي(: 1999ٔبكس )

افتـ،  ٌيلي ثلاي ٔـت ٘بٔقّْٛ ثٝ تقٛيك ٔي تٕٔيٓ( 1999ٔي ) 32ٌِ٘ت  13ٔبؿٜ  ٕ٘بيـ، 

 . ُٛؿ كد ٔئٛضٛؿ ام ؿًتٛكوبك ؽب( 1999اوتجل ) 36ٌناكٍ ٌِ٘ت  iiٔبؿٜ 

 SDRٔٛافمتٙبٔٝ تبًيي ثب٘ه اكمٍ ٚاعـ پِٛي اوٛ ثلاثل يه ٚاعـ 11ٚ  4ثل اًبى ٔٛاؿ . 4

 (اوٛ)ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ ًبيت ًبمٔبٖ ٕٞىبكي التٔبؿي . اًت

اوتجل  20اي ؽبكرٝ اوٛ وٝ ثٝ تبكيؼ كٌناكٍ ارالى ٞفـٞٓ ٚم 30ٔبؿٜ : ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ   5

 .بٌ٘تبٖ ثلٌناك ٌلؿيـؿك ٞلات، رٕٟٛكي اًالٔي افغ 2007

 :ثٝ ٚيوٜ ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ . 6 

ا٘تِبكات  ، ٔلون ثبمُٙبًي اًالْ ٚ ايلاٖ: تٟلاٖ)، ٍٕٞلايي ؿك ًبمٔبٖ اوًٛقيـ پيِـاؿ،   -

 .(1383ثبم، 

إِّّي  ؿفتل ٔغبِقبت ًيبًي ٚ ثيٗ: تٟلاٖ)، اي يه ؿيـٌبٜ ٔٙغمٝ: اوُٛيؼ عٌٙي، وبٔجين ،  -

 .(1375ٚماكت أٛك ؽبكرٝ، 

: تٟلاٖ)، اي بي اوٛ ثل كٚ٘ـ ٍٕٞلايي ٔٙغمٝضحيل ٘بٕٞبٍٞٙي التٔبؿي افأتا٘ٔبكي رٛاؿ ،  -

 (.1381ٚماكت أٛك ؽبكرٝ، كًبِٝ اكتمبء ٔمبْ ثٝ كاينٖ يىٕي، 

ٞبي  كا عضٛك لـكتاي  ٔٙغمٝٞبي  پيٛ٘ـي ٌيلي ٞٓ ٞبيي وٝ ُلط ُىُ ثلاي آٌبٞي ام ٘ؾليٝ. 7

 :ي ايٗ أل كا تب مٔبٖ ٔقيٙي ثپقيل٘ـ ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝٞب ؿا٘ٙـ وٝ ٞنيٙٝ ٔياي  ٔٙغمٝ
Hansen Roger D. Regional Integration: Reflections on a Decade of 

Theoretical Efforts, World Politics, XXI, January 1969. 

Smith Dianne L., Central Asia: A New Great Game? Washington D.C.: 

Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1996. 

ثٙـ ؿٞٓ .1992ٍ٘بٜ وٙيـ ثٝ ٌناكٍ ارالى فٛق اِقبؿٜ ُٛكاي ٚميلاٖ ؽبكرٝ ؿك اًالْ آثبؿ پبوٌتبٖ .. 8

 .ٚ ضٕيٕٝ صٟبكْ ٌناكٍ

 

 فُزست مىاتغ ي مآخذ
ٚماكت أٛك  :تٟلاٖ)، اي حيل ٘بٕٞبٍٞٙي التٔبؿي افضبي اوٛ ثل كٚ٘ـ ٍٕٞلايي ٔٙغمٝأتا٘ٔبكي رٛاؿ ،  -

 (.1381ؽبكرٝ، كًبِٝ اكتمبء ٔمبْ ثٝ كاينٖ يىٕي، 

، (ا٘تِبكات ثبم)ٔلون ثبمُٙبًي اًالْ ٚ ايلاٖ : تٟلاٖ)، ٍٕٞلايي ؿك ًبمٔبٖ اوٛ پيِـاؿ، ًقيـ، -

1383.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

179   18، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره== 

 
، (1348-1341)ؽبعلات ؿوتل فّيٙمي فبِيؾب٘ي، ٚميل التٔبؿ تبكيؼ ُفبٞي ثٙيبؿ ٔغبِقبت ايلاٖ،  -

 (.1381ل آثي، ِ٘: تٟلاٖ)

فّٔٙبٔٝ ًيبًت تٛاٖ ٔٙتؾل ٔٛفميت اوٛ ٔب٘ـ؟  ُٟبثي، ًٟلاة ٚ ُيؼ االًالٔي، ٔغٕـعٌٗ ، آيب ٔي -

 . 91-139.، 1386ْٓ، پبيين 3، ُٕبكٜ 37، ًبَ (ٔزّٝ ؿاِ٘ىـٜ عمٛق ٚ فّْٛ ًيبًي ؿاٍِ٘بٜ تٟلاٖ)

إِّّي ٚماكت  قبت ًيبًي ٚ ثيٗؿفتل ٔغبِ: تٟلاٖ)، يه ؿيـٌبٜ ٔٙغمٝ اي: اوُٛيؼ عٌٙي، وبٔجين ،  -
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