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سياست مديترانهاي اتحاديه اروپايي
و چالشهاي پيش رو

علي آهني

چكيده :تا گذشت تيش اس يك عال اس تأعيظ اتحاديِ هذيتزاًِاي ،ايٌك ارسياتي كارًاهِ ٍ جايگاُ ايي
اتحاديِ در عياعت جْاًي هَرد تَجِ پضٍّشگزاى قزار گزفتِ اعتً .خغتيي اجالط ايي اتحاديِ كِ
در 31صٍئيِ عال  8002درپاريظ تزگشار گزديذ تا ديپلواعي ًوايشي گغتزدُاي ّوزاُ تَد .اها تشتت،
ٍاگزايي ٍ فقذاى اجواع عياعي هياى دٍلتّاي عاحل جٌَتي تا عاحل شوالي درياي هذيتزاًِ تٍِيضُ
در قثال تحَالت خاٍرهياًِ ،خَشثيٌيّاي اٍليِ ارٍپاييّا را در عايِ قزار دادُ ٍ چالشّا ٍ هَاًع پيش
رٍي عياعت هذيتزاًِاي ارٍپا را تِ فاصلِ اًذكي ًواياى عاخت.
تِ ّويي عثة ،اتحاديِ هذيتزاًِاي كِ تاسيگز جذيذي در رٍاتط تييالولل هحغَب هيشَد ،تاكٌَى
دعتاٍرد چشوگيزي ًذاشتِ اعتً .اكاهي در تزاتز هذيزيت تحزاى غشُ ًخغتيي آسهَى تزاي ًشاى دادى
هيشاى كارآهذي عياعي ايي اتحاديِ تَد كِ تا تعليق ًشغتّاي آى اس عَي كشَرّاي عزتي عضَ ،در
اعتزاض تِ حوالت رصين صْيًَيغتي تِ غشُ ،فعاليتّاي ايي ًْاد ًَظَْر را تا ركَد ٍ تيتغت
رٍتِرٍ عاخت .تزرعيً ،قذ ٍ ارسياتي جايگاُ ،چالشّا ٍ چشناًذاس ايي اتحاديِ هحَر ًَشتار حاضز
را تشكيل هيدّذ كِ طي آى هَضَعات ٍ هثاحثي هاًٌذ جايگاُ هذيتزاًِ در عياعت خارجي اتحاديِ
ارٍپايي ،آغاس ٍ اًجام فزايٌذ تارعلَى ،فلغفِ ٍجَدي اتحاديِ هذيتزاًِاي  ،اجالط پاريظ ٍ پياهذّاي
آى ،اّذاف عياعت هذيتزاًِاي فزاًغِ ٍ اتحاديِ هذيتزاًِاي ٍ چالشّاي پيش رٍ تزرعي ٍ تحليل
خَاّذ شذ.
واژگان كليدي :اتحاديِ ارٍپايي ،عزب ،تارعلَى ،غشُ ،فزاًغِ ،آلواى.
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جايگاه مديترانه در سياست خارجي اتحاديه اروپايي
ٔذيتشا٘ ٝث ٝػٛٙاٖ يىي اص ٕٟٔتشيٗ حٛصٜٞبي پيشأ٘ٛي دس خٛٙة اسٚپب ،خبيٍبٜ
ػيبػي ،اػتشاتظيه ،أٙيتي ،التلبدي ،فشٍٙٞي  ٚاختٕبػي ٕٟٔي دس ػيبػت  ٚسٚاثظ
خبسخي اتحبدي ٝاسٚپبيي داسد .ايٗ دسيب ػشك ٝتاللي  ٚاكغىبن  ٚتجبدالت تٕذ٘ي،
ايذئِٛٛطيه  ٚسلبثتٞبي التلبدي ،ػيبػي ٘ ٚظبٔي ٘ ٚيض حٛصٙٔ ٜبلـبت  ٚثحشاٖٞبي
طئٛپِٛتيه ثٛد ٜاػت .افض ٖٚثشايٗٔ ،ذيتشا٘ٛ٘ ٚ ٝع تؼبُٔ ثب آٖ ٕٛٞاس ٜيىي اص ٚخٜٛ
اكّي ػيبػت خبسخي اسٚپب سا تـىيُ داد ٜو ٝايٗ أش دس اػالٔي٘ٚ0541 ٝيض  ٚديٍش
ثيب٘يٞٝبي اتحبدي ٝاسٚپبيي ث ٝخٛثي ديذٔ ٜيؿٛد .اص عشف ديٍش ،پي٘ٛذ اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ٝ
ٕٛٞاسٛٔ ٜضٛع ٔدبدِٞٝبي ٌؼتشد ٜثيٗ اسٚپبيي ٘يض ثٛد ٜاػت.
٘ىت ٝحبئض إٞيت ايٗ اػت ؤ ٝذيتشا٘ ٝيىي اص وبٖ٘ٞٛبي خغشافيبيي اكّي
خٟبٖ اػالْ سا تـىيُ ٔيدٞذ  ٚثبتٛخ ٝث ٝحضٛس خبٔؼٔ ٝؼّٕبٖ دس ثؼيبسي اص
وـٛسٞبي اسٚپبيي ،خبٚسٔيب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشيمب ثيؾ اص پيؾ دس ػيبػتٞبي خبسخي ايٗ
حٛصٛٔ ٜسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػتٕٞ .ضٔبٖٚ ،خٛد ثيـتشيٗ ٔيضاٖ رخبيش ؿٙبختٝؿذٜ
ا٘شطي خٟبٖ دس خبٚسٔيب٘ ٚ ٝخّيح فبسع ٔٛخت ؿذ ٜاػت تب  ٕٝٞدِٚتٞبي اسٚپبيي ثٝ
تدبست خٟب٘ي ٚ ٚاسدات ا٘شطي اص ايٗ حٛصٚ ٜاثؼتٌ ٝـت ٚ ٝاص تحٛالت ػيبػي ،اختٕبػي
 ٚالتلبدي ٔٙغمٝاي اثشپزيش٘ذ.
أٙيتيؿذٖ ٔٛضٛػبت ػيبػي ،التلبدي  ٚاختٕبػي دس سٚاثظ اسٚپب ثب ٔذيتشا٘ٝ
صٔئ ٝٙؼبػذي ثشاي اسٚپبييٞب فشا ٓٞآٚسد ٜاػت تب دس چبسچٛة ػيبػت أٙيتي
ٔـتشن اسٚپبيئ ،مذٔبت الصْ سا ثشاي تجذيُ اتحبدي ٝاسٚپبيي ث ٝثبصيٍش أٙيتي دس
ٔذيتشا٘ ٝفشا ٓٞػبص٘ذ .دس ٕٞيٗ ساػتب ،ساٞجشد أٙيتي ػبَ  3112اتحبدي ٝاسٚپبيي
چبِؾٞب  ٚتٟذيذٞبيي و ٝث ٝاػتمبد اسٚپبييبٖ اص ٔحيظ طئٛپِٛتيه حٛصٔ ٜذيتشا٘ٝ
()0
ػشچـٕٔ ٝيٌيشد سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٜاػت.
دس يه چـٓا٘ذاص تبسيخي ،اسٚپب اص ديشثبص ٘مؾ ٕٟٔي دس ايدبد ثحشاٖ دس
خبٚسٔيب٘ ٚ ٝتالؽ دس خٟت ٔـبسوت دس ٔذيشيت آٖ ثش ػٟذ ٜداؿت ٝاػت و ٝثؼضبً دس
لبِت اػالْ ٔٛاضغ  ٚوٕهٞبي ٔبِي خٌّٜٛش ؿذ ٜاػت .پبيبٖ خ ًٙػشد فشكتٞبي
تبصٜاي ثشاي اسٚپب خٟت احيبي ٘فٛر خٛد دس خبٚسٔيب٘ ٝفشا ٓٞآٚسد .دس ايٗ دٚس ٜثيٗ
ٔٙبفغ  ٚاِٛٚيتٞبي آٔشيىب  ٚاسٚپب تفبٚتٞبيي پذيذ آٔذ و ٝث ٝديذٌبٜٞب  ٚسٞيبفتٞبي
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ٔختّفي ٔٙدش ؿذ .دس ايٗ ساػتب ،اسٚپبييبٖ تالؽ ٚسصيذ٘ذ تب ثب اتىب ثٔ ٝيشاث تبسيخي،
پي٘ٛذٞبي ػٙتي ٘ ٚضديىي خغشافيبيي ،تٕشيٗ دس ػشكٔ ٝؼبدالت خبٚسٔيب٘ٝاي ثٝػٛٙاٖ
يه ثبصيٍش ٔ ٟٓسا دس دػتٛس وبس ػيبػت ٔٙغمٝاي خٛد لشاس داد ٚ ٜثشاي حفظ ٔٙبفغ
التلبدي ٌؼتشد ،ٜثب ثشخي ٔخبِفت ٞبي ٕ٘بيـي ثب ػيبػتٞبي آٔشيىب ث ٝثبصػبصي ٘فٛر
خٛد ثپشداص٘ذ.
ايٗ تح َٛثٚٝيظ ٜپغ اص خ ًٙػشاق ٔ ٚخبِفت ٞبي اسٚپبي لذيٓ ثب
ػيبػتٞبي ٘ظبٔيٌشا٘ ٚ ٝيهخب٘ج ٝآٔشيىب ٔٛخت تٛخٔ ٝدذد وـٛسٞبي ٔٙغم ٝثٝ
اتحبدي ٝاسٚپبيي ثٝػٛٙاٖ لذست ثذيُ ٌشديذ .دس ايٗ دٚس ٜاػشاة تلٛس ٔيٕ٘ٛد٘ذ وٝ
اتحبدي ٝاسٚپبيي ٔيتٛا٘ذ ثب پشوشدٖ خأل لذست ؿٛسٚي ٘مؾ لذست ثذيُ ٛٔ ٚاصٌ٘ٝش سا
دس ٔمبثُ آٔشيىب دس ٔٙغم ٝث ٝػٛد آٟ٘ب ايفب ٕ٘بيذِ .يىٗ ثشخالف اػشاة ،سطيٓ
كٟي٘ٛيؼتي ثبتٛخ ٝث ٝپي٘ٛذٞبي اػتشاتظيه خٛد ثب آٔشيىب ٕٟٔتشيٗ ٔخبِف ايفبي ٘مؾ
 ٚثبصيٍشي ػيبػي اسٚپبييبٖ دس خبٚسٔيب٘ ٝثٛد ٜاػت.
ثٞ ٝش سٚي ،اسٚپبييبٖ دس ٔمبْ ثبصيٍشاٖ ثيٗإِّّي اص اٞشْ ػيبػي ٔؼتجشي ثشاي
اثشٌزاسي ثش ٔؼبدالت ايٗ ٔٙغم ٝثشخٛسداس ٘جٛدٜا٘ذ .ثٕٞ ٝيٗ ػجت ،ثب حبؿي٘ٝـيٙي دس
ػيبػت خبٚسٔيب٘٘ ،ٝمؾآفشيٙي اسٚپبييٞب ػٕذتبً ث ٝاسائ ٝوٕهٞبي ٔبِي  ٚتأٔيٗ ٞضيٝٙ
تحشوبت ٔٙغمٝاي آٔشيىب ٔحذٚد ٌشديذ .اِجت ٝاسٚپب ثب آٌبٞي اص ٔحذٚديتٞبي
ديپّٕبتيه خٛد تحشوبتي سا دس صٔي ٝٙالتلبدي ٔ ٚـبسوت دس تٛػؼٙٔ ٝغم ٝآغبص ٕ٘ٛد
أب ثب پيشٚصي حٕبع دس ا٘تخبثبت طا٘ٛي ٝػبَ  3112فّؼغيٗ چشخـي ٘ؼجي دس
ػيبػتٞبي خبٚسٔيب٘ٝاي اتحبدي ٝپذيذ آٔذ.
اسٚپب ثب اغٕبم وبُٔ ٘ؼجت ث ٝػيبػتٞبي ضذ ا٘ؼب٘ي سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي،
ادأ ٝوٕه ث ٝفّؼغيٙيٞب سا ث ٝؿٙبػبيي ٔٛافمت٘بٔٞٝبي ٔٛخٛد ٔـشٚط ٛٔ ٚوَٛ
ػبخت ٚ ٝتمٛيت سٚاثظ ثب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي  ٚايدبد فضبي ٔؼبػذ ثشاي ػبديػبصي
حضٛس ايٗ سطيٓ دس ٔٙغمٟ٘ ٚ ٝبدٞبي ٔٙغمٝاي سا دس ساع اِٛٚيت ٞبي خٛد لشاس داد.
٘ظش ث ٝايٗ ٔالحظبت  ٚإٞيت طئٛپِٛتيه  ٚالتلبدئ ،ؼبئُ أٙيتي ٚ
ضشٚست ٔذيشيت ٟٔبخشت اص ٔٙغمٔ ٝذيتشا٘ ٝث ٝايٗ حٛص ٜدس دٚس ٜپغ اص پبيبٖ خًٙ
ػشد دس وب٘ ٖٛتٛخ ٝاسٚپبييٞب لشاسٌشفت ٚ ٝثبص تؼشيف ٔحيظ أٙيتي ٔذيتشا٘ ٝث ٝپيذايؾ
اٍ٘يضٜٞب  ٚصٔيٞٝٙبي ٕٞىبسي ٔٙغمٝاي ٔذد سػب٘ذٛٔ ٚ ٜخت ؿذ تب وـٛسٞبي اسٚپبيي
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ٔٛضٛع ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسي اػتشاتظيه ثب ٔذيتشا٘ ٝسا دس دػتٛس وبس ػيبػت خبسخي
خٛد لشاس دٙٞذ.
چٙبٖ و ٝاؿبس ٜؿذ اسٚپب ث ٝداليُ ٕٞؼبيٍي ٚ ٚاثؼتٍي ث ٝا٘شطي ،ثٔ ٝذيتشا٘ٝ
ثبثجبت ٘يبص ٔجشْ داس د  ٚايٗ ٔٙغم ٝثخـي اص حٛص ٜأٙيتي اسٚپب سا تـىيُ دادٚ ٜ
دغذغٞ ٝبي أٙيتي اسٚپب اص ٔشصٞبي ؿشلي ثٔ ٝشصٞبي خٛٙثي  ٚخٛٙة ؿشلي ٔٙتمُ ؿذٜ
اػت .دس ٘تيد ٝاسٚپبييٞب ثشاي اثشٌزاسي ثش ٔؼبدالت ايٗ حٛص ٜتىبپٛي ٌؼتشدٜاي سا
آغبص ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ؤٕٟ ٝتشيٗ ٕ٘بدٞبي ايٗ تٛخ ٝعشح ٔـبسوت اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ٛٔ ٝػ ْٛثٝ
فشايٙذ ثبسػّ ٖٛثٛد ٜاػت .اتحبدي ٝاسٚپبيي و ٝدس ٌزؿتٔ ٝذيتشا٘ ٝسا ث ٝػٛد اسٚپبي
ؿشلي ٘بديذ ٜاٍ٘بؿت ٝثٛد ،دس لبِت ػيبػت ٕٞؼبيٍي خٛد و ٝدس ػبَٞبي -3112
 3112اسائٌ ٝشديذٍٕٞ ،شايي حٛص ٜپيشأ٘ٛي لبس ٜاسٚپب ثب ٔؼيبسٞبي التلبدي ،ػيبػي ٚ
()3
فشٍٙٞي اتحبدي ٝاسٚپبيي سا ٞذف لشاس داد.
فشايٙذ ثبسػّ٘ ٖٛمغ ٝػغفي دس سٚاثظ اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ٔ ٝحؼٛة ٔيؿذ .ايٗ
فشايٙذ و ٝاثتىبس ٔـتشن اػپب٘يبيي  ٚفشا٘ؼٛي ثٛد ثٙٔٝظٛس استمبي خبيٍب ٜاسٚپب دس ػشكٝ
ٔؼبدالت ػيبػي خبٚسٔيب٘ ٝعي سيبػت دٚسٜاي اػپب٘يب ثش اتحبدي ٝاسٚپبيي دس ػبَ
 ٚ 0551دس پي وٙفشا٘غ ٔ 0550بدسيذ  ٚتٛافمبت  0552اػّ ٛاسائٌ ٝشديذ .ايٗ فشايٙذ ثب
تؼشيف  ٚتؼييٗ حٛصٜٞبي ػيبػي ،أٙيتي ،التلبدي ،اختٕبػي  ٚفشٍٙٞي ث ٝػٛٙاٖ
حٛصٜٞبي ٕٞىبسي ٔـتشن اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ ٝدسكذد ثٛد تب ٔذيتشا٘ ٝسا اص تشوي ٝتب ٔشاوؾ
()2
ث ٝحٛص ٜكّح  ،ثجبت  ٚتٛػؼ ٝالتلبدي تجذيُ ٕ٘بيذ.
فشايٙذ ٔضثٛس ٔٙغك التلبدي سا صٔيٝٙػبص حُ ٔٙبلـبت ػيبػي تّمي ٔيٕ٘ٛد
 ٚثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٔٛافمت٘بٔٞٝبي د ٚخب٘ج ٝتدبست ٕٞ ٚىبسي ثيٗ اتحبدي ٝاسٚپبيي ثب
دِٚتٞبي ٔذيتشا٘ٝاي ث ٝاػتثٙبي ػٛسي ٝث ٝأضب سػيذ تب ثب ٔذيشيت تٛػؼ ٝالتلبدي
ايٗ حٛص ،ٜصٔي ٝٙثشاي تمٛيت ثجبت ػيبػي  ٚثبصداس٘ذٌي تٟذيذٞبي أٙيتي ،ػيبػي ٚ
اختٕبػي فشاٌ ٓٞشدد.
ػيبػت التلبدي اتحبدي ٝاسٚپبيي دس ٔذيتشا٘ ٝثش ٔحٛس ٔٛافمت٘بٔٞٝبي تدبست
آصاد ٔٛخٛد  ٚافضايؾ ٘مؾ ٔذيشيتي اسٚپب ثش التلبد ايٗ حٛص ٜاػتٛاس ٔيثبؿذ .دس
ػبَٞبي ٌزؿت ٝوـٛسٞبي خٛٙثي ٔذيتشا٘ ٝث ٝدِيُ إٞيت وٕهٞبي التلبدي ٚ
ٔضايبي سٚاثظ تدبسي ثب اسٚپب ثب ٌـبيؾ ثبصاسٞبي خٛد ث ٝسٚي اٍِٛي ِ٘ٛيجشاَ التلبدي
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اتحبدي ٝدس دٚس ٜخٟب٘يؿذٖ ٔخبِفت ٘ٛسصيذ٘ذ أب آثبس ٔٙفي ايٗ اٍِٛي التلبدي ثش
()2
وـٛسٞبي ػشثي  ٚافضايؾ ٟٔبخشت ث ٝاتحبدي ٝايٗ فشايٙذ سا تحتاِـؼبع لشاس داد.
اص ػٛي ديٍش ٕٞىبسيٞبي تدبسي ،ايدبد خبٔؼٔ ٝـتشن التلبدي ٔذيتشا٘ٝاي
 ٚؿىُدٞي ثٙٔ ٝغم ٝآصاد تدبسي اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ ٝتب٘ 3101يض اص اٞذاف ٔ ٟٓفشايٙذ
ثبسػّ ٖٛثٛد وٛٔ ٝفميتي دس پي ٘ذاؿت  ٚث٘ ٝظش ٔيسػذ حٛصٔ ٜذيتشا٘ٛٙٞ ٝص ثب ايذٜ
ايدبد ٔٙغم ٝآصاد تدبسي فبكّ ٝداسد ،ثٚٝيظ ٜآٖ و ٝاسٚپبييٞب ث ٝؿذت اص ػيبػتٞبي
حٕبيتي دس صٔيٞٝٙبيي ٔب٘ٙذ ٔحلٛالت وـبٚسصي خٛد خب٘جذاسي ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜيٕ٘بيٙذ.
ثٙبثشايٗ٘ ،بثشاثشيٞبي ٔٛخٛد ثيٗ د ٚعشف ،اختالف٘ظشٞب  ٚسلبثتٞبي ثيٗ
اسٚپبيي  ٚثيٗإِّّي ،تغييش ٔحيظ طئٛپّتيه  ٚؿشايظ ٔٙغمٝاي ٘ ٚبوبٔي دس تحمك
ثش٘بٔٞٝبي ػيبػي  ٚالتلبدي  ٚپيـجشد ٍٕٞشايي ٔٙغمٝاي ،ايٗ فشايٙذ سا ث ٝثٗثؼت
وـب٘ذ .ػذْ الجبَ وـٛسٞبي ػشثي  ٚآفشيمبيي حبؿي ٝؿشلي  ٚخٛٙثي ٔذيتشا٘٘ ٝؼجت ثٝ
پيشٚي اص اٍِٞٛبي ػيبػي  ٚالتلبدي اسٚپبيي ،تٛػؼ٘ٝيبفتٍي ثخؾ خلٛكئ ،تٛٙع
٘جٛدٖ ٔحلٛالت تِٛيذي٘ ،بوبفي ثٛدٖ ػشٔبيٌٝزاسي خبسخي ،تذأ ْٚحذٚديتٞبي
تدبسي ،ؿىبف التلبدي ثيٗ ؿٕبَ  ٚخٛٙة ٘ ٚبوبٔي دس ٔذيشيت ثحشاٖٞبي ٔٙغمٝاي
( ثحشاٖ فّؼغيٗ ،اختالفبت اِدضايش ٔ ٚشاوؾ  ٚتشوي ٚ ٝلجشع) ٘يض دس ايٗ صٔيٝٙ
٘مؾآفشيٗ ثٛدٜا٘ذ.
دس ٔدٕٛع ٔـبسوت اسٚپب ٔ ٚذيتشا٘ ٝدس ايٗ لبِت ث ٝفشايٙذي ديٛاٖػبالسا٘ٝ
تجذيُ ؿذ  ٚدس حبؿي ٝدػتٛس وبس ديپّٕبتيه  ٚثيٗإِّّي اتحبدي ٝاسٚپبيي لشاس ٌشفت ٚ
ػٕال پغ اص خ ًٙػشاقٔ ،ذيتشا٘ ٝدس حٛص٘ ٜفٛر خٟبٖ اٍّ٘يؼي صثبٖ لشاسٌشفت .ايٗ
ؿشايظ ػجت ؿذ تب اتحبدي ٝاسٚپبيي ثب ٞذف ػٛق دادٖ ٔذيتشا٘ ٝثٔ ٝذاس اسٚپبيي  ٚدس
ٚاوٙؾ ث ٝثٗثؼت فشايٙذ ثبسػّ ٖٛث ٝثبصا٘ذيـي ػيبػت ٔذيتشا٘ٝاي خٛد ثپشداصد.
فلسفه وجودي اتحاديه مديترانهاي
اثتىبس فشا٘ؼٛي اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي آخشيٗ سٚايت اص ػيبػت اسٚپبيي اػت وٝ
ثبس ديٍش ٔذيتشا٘ ٝسا ث ٝيىي اص ػشفلُٞبي ٔ ٟٓػيبػت خبسخي ايٗ حٛص ٜتجذيُ ٕ٘ٛدٜ
 ٚثٙٔ ٝبظش ٜػيبػي ٌؼتشدٜاي دأٗ صد .ؿىُدٞي ث ٝيه ٟ٘بد ٔٙغمٝاي ،ثشاػبع
تدشث ٚ ٝاٍِٛي فشايٙذ ٍٕٞشايي اسٚپب ٔ ٚتـىُ اص فشا٘ؼ ،ٝاػپب٘يب ،پشتغبَ ،ايتبِيب ،ي٘ٛبٖ،
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تشوي ،ٝلجشعٔ ،بِتِ ،جٙبٖٔ ،لشِ ،يجي ،ت٘ٛغٔ ،شاوؾ ،اِدضايش  ٚسطيٓ كٟي٘ٛيؼتي اص
٘خؼتيٗ ٞذفٞبيي ثٛد و ٝػبسوٛصي دس دػتٛس وبس ديپّٕبػي ايٗ وـٛس لشاس داد .عشح
اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي و ٝدس اثتذا ث ٝوـٛسٞبي ػبحّي ٔذيتشا٘ٔ ٝحذٚد ثٛد ،ثبصتبةٞب ٚ
ٚاوٙؾٞبي ٔتفبٚتي دس پي داؿتٔ ٚ ٝخبِفتٞب ٔ ٚدبدِٞٝبيي دس اسٚپب ،ؿٕبَ آفشيمب ٚ
خٟبٖ ػشة ثشاٍ٘يخت.
ديدگاههاي اروپايي
ػبسوٛصي ثذ ٖٚسايض٘ي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب إِٓبٖ  ٚػبيش ٔتحذاٖ اسٚپبيي خٛد تالؽ
ٚسصيذ تب ثب ػذْ دػٛت اص سٞجشاٖ اتحبدي ٝاسٚپبيي ثٔ ٝشاػٓ افتتبحي ٝاخالع «اتحبديٝ
وـٛسٞبي ٔذيتشا٘ »ٝدس پبسيغ ٔب٘غ اسٚپبيي ؿذٖ ايٗ عشح ٌشدد .اص ٘ظش فشا٘ؼ ٝتٟٙب
وـٛسٞبي ػبحّي دسيبي ٔذيتشا٘ ٝاص أىبٖ ػضٛيت دس ايٗ اتحبدي ٝثشخٛسداس ثٛد٘ذ.
يهخب٘جٌٝشايي ػبسوٛصي دس ٔحذٚد ػبختٗ ػضٛيت دس ايٗ اتحبدي ٝث ٝوـٛسٞبي
ػبحّي  ٚػذْ سايض٘ي ثب ؿشوبي ٔ ٟٓاسٚپبيي خٛد ٔٛخت ؿذ تب اص اثتذا اسٚپبييٞب ثب
ثذٌٕب٘ي ثب ايٗ اثتىبس ثشخٛسد ٕ٘بيٙذ.
اص ػٛي ديٍش ،ثشخي اص دِٚتٞبي ػض ٚ ٛوٕيؼي ٖٛاسٚپبيي ٘ؼجت ث ٝايدبد
يه ٟ٘بد ٔٛاصي  ٚاختلبف ثٛدخ ٝاي ثيؾ اص ثٛدخ ٝپيـيٗ اتحبدي ٝاسٚپبيي (دس لبِت
فشايٙذ ثبسػّ )ٖٛث ٝعشحٞبي ٔذيتشا٘ٝاي ٔخبِفت ٘ـبٖ داد٘ذ .ػيبػت ٔٙفي إِٓبٖ ٚ
ٔٛاضغ تشديذآٔيض اٍّ٘يغ ٕ٘ ٓٞبيبٍ٘ش ٍ٘شا٘ي سلجبي ٔحٛسي فشا٘ؼ٘ ٝؼجت ث ٝاٞذاف
ػيبػت ٔذيتشا٘ٝاي ٘ٛظٟٛس پبسيغ ثٛد .وـٛسٞبي اػىب٘ذيٙبٚي  ٚؿٕبَ اسٚپب ٘يض ٘ؼجت
ث ٝتأٔيٗ ٞضي ٝٙعشحٞبي خب ٜعّجب٘ ٝفشا٘ؼ ٝخٟت پيٍيشي ٔٙبفغ تدبسي  ٚاػتشاتظيه
()1
ايٗ وـٛس اثشاص ٘بخشػٙذي ٕ٘ٛد٘ذ.
ايٗ اثتىبس  ٚتىبپ ٛثٚ ٝخ ٚ ٟٝاػتجبس اسٚپبيي فشا٘ؼ ٝخذؿٚ ٝاسد ػبخت صيشا
دِٚت ػبسوٛصي ثب ايٗ عشح ث ٝػٛٙاٖ دِٚتي ٕ٘بيبٖ ؿذ و ٝث ٝتـتت ٔيبٖ اسٚپبييٞب
پشداختٚ ٚ ٝخ ٝاسٚپبيي سا دس ػيبػت خبسخي خٛد ٘بديذ ٜؿٕشد ٜاػتٕٟٔ .تشيٗ
اختالف٘ظش دس ايٗ صٔي ٝٙث ٝسٚيبسٚيي فشا٘ؼ ٚ ٝإِٓبٖ ثبص ٔيٌـت .إِٓبٖ اص ايٗ وٝ
فشا٘ؼ ٝاسٚپبييبٖ سا كشفب ثٝػٛٙاٖ ٘بظش ايٗ عشح ٔغشح ػبخت ٝثٛد اثشاص ٍ٘شا٘ي ٕ٘ٛد.
ثشِيٗ ٕٞچٙيٗ ٘ؼجت ث ٝتأػيغ يه ٟ٘بد ٔٙغمٝاي ديٍش دس حٛصٔ ٜذيتشا٘ ٝآٖ  ٓٞثب
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ٞضي ٝٙوـٛسٞبي اسٚپبيي دس حبِي و ٝاتحبدي٘ ٝمؾ ٘ ٚفٛري دس آٖ ٘ذاؿت ٝثبؿذ
٘بخشػٙذ ٔيٕ٘ٛد .ثذيٗػبٖ ،ؿىبف  ٚاختالف ديذٌبٜٞبي د ٚعشف دس ايٗ صٔيٝٙ
ثحشا٘ي تبص ٜدس ٕٞىبسيٞبي ٔحٛس ػٙتي ثشِيٗ  ٚپبسيغ پذيذ آٚسد ٛ٘ ٚػي سلبثت سا ثش
فضبي ٕٞىبسيٞبي ػٙتي د ٚلذست ٔ ٟٓاسٚپبيي حبوٓ ٌشدا٘ذ.
سٚيبسٚيي آؿىبس د ٚعيف طسٔٗ  ٚالتيٗ اتحبدي ٝاسٚپبيي دس لبِت ؿشقٌشايي (ثب
اِٛٚيت اسٚپبي ؿشلي ٔ ٚشوضي) ٔ ٚذيتشاٌ٘ٝشايي (ثب اِٛٚيت اسٚپبي خٛٙثي) ٌٛيبي
اػتٕشاس سلبثتٞبي دس ٖٚاسٚپبيي ثٛدٌ .ؼتشؽ خغشافيبيي اتحبدي ٝاسٚپبيي پغ اص پبيبٖ
خ ًٙػشد ػٕذتبً ث ٝػٛي وـٛسٞبيي خٟت يبفت ٝاػت و ٝدس حٛص٘ ٜفٛر طئٛپِٛتيه
إِٓبٖ لشاس داس٘ذ .اص عشف ديٍش ثبتٛخ ٝث ٝتدشثٙٔ ٝفي ٚاٌشايي اسٚپبي خذيذ دس ثشاثش
اسٚپبي لذيٓ ،دس خ ًٙػبَ  3112آٔشيىب ػّي ٝػشاق ،و ٝث ٝا٘ضٚا  ٚحبؿي٘ٝـيٙي پبسيغ
دس اتحبدي ٝاسٚپبيي ٔٙدش ؿذ ،ػبسوٛصي دسكذد ثشآٔذ تب ثب اسائ ٝاثتىبس «اتحبديٝ
ٔذيتشا٘ٝاي» ٌ ٚؼتشؽ ٕٞىبسيٞب دس حٛصٔ ٜذيتشا٘ ٝدس لبِت آٖٛٔ ،اص٘ٝاي دس ثشاثش
ثشِيٗ ايدبد ٕ٘بيذ.
ثٞ ٝش سٚي ،إِٓبٖ دس ٚاوٙؾ ٘ؼجت ث ٝيهخب٘جٌٝشايي فشا٘ؼ ،ٝتالؽ ٕ٘ٛد تب
ثب ٔحذٚدػبصي ايٗ عشح دس لبِت ػيبػت ٔـتشن اتحبديٝاي ،ثٟٔ ٝبس ثّٙذپشٚاصي ّٔي ٚ
ٔٙغمٝاي فشا٘ؼ ٝپشداخت ٚ ٝآٖ سا ث ٝػٕت ٔٙبفغ ٔـتشن اسٚپبيي ػٛق دٞذ .اِجتٝ
ثشخي اص وـٛسٞبي خٛٙة اسٚپب ٔثُ ايتبِيب  ٚاػپب٘يب ٘يض ثب ايٗ ٍ٘ب ٜو ٝاثتىبس اِٚيٝ
ػبسوٛصي سٚؿٗ ٘جٛدٔ ٚ ٜؼّ٘ ْٛيؼت ٘تيدٔ ٝتفبٚتي دس ٔمبيؼ ٝثب فشايٙذ ثبسػّ ٖٛدس
پي داؿت ٝثبؿذ ،ثب ثذثيٙي ث ٝاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ٍ٘شيؼت٘ ٚ ٝؼجتبً ثب ػشدي ثب آٖ
ثشخٛسد وشد٘ذ.
ػشا٘دبْ فشا٘ؼ ٝو ٝؿبٞذ ٔخبِفتٞبي ٌؼتشد ٜاسٚپبييبٖ ثب ايٗ عشح ثٛد،
٘بٌضيش ؿذ تب ثشاي ٕٔب٘ؼت اص ايدبد ثحشاٖ دس سٚاثظ ثب إِٓبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٚخٟٝ
اسٚپبييثخـيذٖ ث ٝايٗ عشح ،پيـٟٙبد اِٚي ٝخٛد سا تغييش داد ٚ ٜخٛاٞبٖ ٔـبسوت ٕٝٞ
اػضبي اتحبدي ٝاسٚپبيي دس «اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي» ٌشدد .ديذاس ٔبسع  3114ػبسوٛصي ثب
ٔشوُ كذساػظٓ إِٓبٖ دس ٞب٘ٛس صٔيٛ٘ ٝٙػي ٔلبِح ٝثيٗ د ٚوـٛس پيشأ ٖٛايٗ عشح سا
فشا ٓٞآٚسد  ٚدس ٘تيد 33 ٝوـٛس ػض ٛاتحبدي ٝاسٚپبيي اص ٔٛلؼيتي ظبٞشاً ثشاثش ثب فشا٘ؼٝ
( )2
دس اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ثشخٛسداس ؿذ٘ذ.
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ديدگاههاي مديترانهاي
سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي اص ٘خؼتيٗ ٔخبعجبٖ ايٗ اثتىبس ثٛد و ٝثب اػتمجبَ اص
پيـٟٙبد فشا٘ؼ ،ٝآٖ سا صٔئ ٝٙؼبػذي ثشاي ٌفت ٚ ٌٛٚتؼبُٔ ثب اػشاة لّٕذاد ٕ٘ٛد صيشا
اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي تٟٙب ٟ٘بد ٔٙغمٝاي اػت و ٝثشاي ٘خؼتيٗثبس ٕٞضٔبٖ اػشاة  ٚسطيٓ
كٟي٘ٛيؼتي سا ث ٝػضٛيت پزيشفت ٚ ٝدس وٙبس ٔ ٓٞي٘ـب٘ذ .ثب ٚخٛد ايٗ ،ثشخي اص
وـٛسٞبي ػشثي ؿٕبَ آفشيمب  ٚخبٚسٔيب٘ٞ ٝشيه اص ٔٙظشي ثذٌٕب٘ي خٛد سا ٘ؼجت ثٝ
ايٗ اثتىبس ثٕ٘ ٝبيؾ ٌزاؿتٙذ .ثشخي ايٗ اثتىبس سا اص خّٕ ٝعشحٞبي فشا٘ؼ ٝثشاي تأٔيٗ
ٔٙبفغ  ٚاٞذاف ّٔي خٛد تّمي  ٚتؼذادي ٘يض عشح فشا٘ؼ ٝسا ٔفشي ثشاي ػبديػبصي
سٚاثظ خٟبٖ ػشة ثب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي اسصيبثي ٕ٘ٛد٘ذِ .يجي ٘يض اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي سا
ؿىُدٞي ث ٝأپشاتٛسي س ْٚديٍش  ٚعشحي اػتؼٕبسي خٛا٘ذ ٚ ٜاص حضٛس دس اخالع
()3
ػشاٖ دس پبسيغ اختٙبة ٚسصيذ.
تشوي ٝاص خّٕ ٝوـٛسٞبيي ثٛد و ٝثب اتخبر ٔٛاضغ ٔٙفي ثٔ ٝخبِفت ثب تحشوبت
ٔذيتشا٘ٝاي فشا٘ؼ ٝپشداخت .ايٗ وـٛس و ٝاص چٙذ د ٝٞا٘تظبس ثشاي ٚسٚد ث ٝاتحبديٝ
اسٚپبيي ٘بخشػٙذ اػت ،اثتىبس ػبسوٛصي سا ٔفشي ثشاي ٕٔب٘ؼت اص پيٛػتٗ آ٘ىبسا ثٝ
اتحبدي ٝاسٚپبيي اسصيبثي ٕ٘ٛد .ؿبيبٖ يبدآٚسي اػت و ٝػبسوٛصي اص ٕٟٔتشيٗ ٔخبِفبٖ
ٚسٚد تشوي ٝث ٝاتحبدي ٝاسٚپبيي ث ٝؿٕبس ٔيسٚد.
تشوي ٝو ٝاثتذا ثب اسائٞ ٝش ٘ٛع ثذيُ ػضٛيت خٛد دس اتحبدي ٝاسٚپبيي ثٔ ٝخبِفت
ثشخبػت ٝثٛد ،خٛاٞبٖ تضٕيٗ ػذْ اثشٌزاسي ايٗ عشح ثش فشايٙذ ٔزاوشات ػضٛيت خٛد
دس اتحبدي ٝؿذ .ثب ثبص تؼشيف ؿذٖ ايٗ عشح ثٔ ٝثبث ٝعشحي اسٚپبيي  ٚاػالْ ٔٛضغ
فشا٘ؼٔ ٝجٙي ثش ايٗ و ٝاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي خبيٍضيٗ ػضٛيت آ٘ىبسا دس اتحبدي ٝاسٚپبيي
٘خٛاٞذ ؿذ ،ػيبػت تشوي٘ ٝيض اص ٔخبِفت آؿىبس ثٛٔ ٝضؼي ٔحتبعب٘ ٚ ٝحضٛس دس
اخالع پبسيغ تغييش يبفت.
اجالس پاريس و پيامدهاي آن
ػبسوٛصي ػشا٘دبْ تٛا٘ؼت دس 02طٚئي ٝػبَ  3114ػشاٖ 22ػض ٛايٗ اتحبديٝ
٘ٛظٟٛس سا ثشاي تمٛيت ٕٞىبسي ثيٗ وـٛسٞبي د ٚػٛي ٔذيتشاٌ٘ ٝشد  ٓٞآٚسد .اخالع
پبسيغ ثب كذٚس اػالٔئ ٝـتشوي اص اساد ٜػيبػي عشفيٗ ثشاي تجذيُ ٔذيتشا٘ ٝث ٝحٛصٜ
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كّح ،دٔٛوشاػي ٕٞ ٚىبسي ػخٗ ٌفت ٚ ٝثش ٔـبسوت چٙذ خب٘ج ٝثشاي افضايؾ ٍٕٞشايي
 ٚا٘ؼدبْ ٔٙغمٝاي دس ثشاثش چبِؾٞبي ٔـتشوي ٔب٘ٙذ تٛػؼ ٝالتلبدي  ٚاختٕبػي،
ثحشاٖ أٙيت غزايي ،تخشيت ٔحيظ صيؼت ،تٛػؼ ٝپبيذاس ،ا٘شطئٟ ،بخشت ،تشٚسيؼٓ،
افشاطٌشايي  ٚاستمبي ديبِٛي ثيٗ فشًٞٙٞب تأويذ ٚسصيذ.
اخالع پبسيغ ثب ايدبد ػبختبسٞبي خذيذ ٔب٘ٙذ سيبػت ٔـتشن دٚػبال٘ ،ٝدثيشخب٘ٝ
 ٚوٕيتٔ ٝـتشن ٚاوٙؾ ػشيغ دسكذد خشٚج اص ثٗثؼت فشايٙذ ثبسػّ ٖٛثشآٔذ.
ٕٞچٙيٗ لشاس ؿذ اخالع ػشاٖ ايٗ اتحبدي ٝدس ٘يٕ ٝد ْٚػبَ  3101ثشٌضاس ؿٛد .دس
پي ثشٌضاسي اخالع پبسيغ ،وٙفشا٘غ ٚصساي خبسخ ٝاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ٘يض دس2 ٚ 2
٘ٛأجش  3114دس ٔبسػي ثشٌضاس  ٚاػالٔئ ٝشثٛط ث ٝتأػيغ دثيشخب٘ ٝدس ثبسػّٚ ٖٛ
صٔيٝٙػبصي ثشاي تؼييٗ دثيشوُ آتي اتحبدي ٝسا تلٛيت ٕ٘ٛدٕٞ .چٙيٗ ٔمشس ؿذ تب
()4
وٕيت ٝدائٕي ايٗ اتحبدي٘ ٝيض دس ثشٚوؼُ ٔؼتمش ٌشدد.
ٕٟٔتشيٗ تٕبيض اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ثب فشايٙذ ثبسػّ ٖٛث ٝتغييش ؿشايظ ٔحيظ
اسٚپبييٙٔ ،غمٝاي  ٚثيٗإِّّي  ٚتالؽ ثشاي ٟ٘بدػبصي خذيذ دس ػشكٕٞ ٝىبسيٞبي
ٔذيتشا٘ٝاي ٔشثٛط ٔيؿٛد .ايدبد سيبػت ٔـتشن  ٚدثيشخب٘ ٝدائٕي ٚخٟ٘ ٜٛبدي ايٗ
اتحبدي ٝسا تـىيُ ٔيدٞذ .فشا٘ؼٔ ٚ ٝلش اص د ٚحٛص ٜؿٕبَ  ٚخٛٙة ٔذيتشا٘ ٝسيبػت
ٔـتشن دٚػبِ ٝاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي سا ثشػٟذ ٜداس٘ذ .ؿبيبٖ تٛخ ٝاػت و ٝدثيشخب٘ ٝايٗ
اتحبدي ٝاص يه عشف ث ٝدِيُ سلبثت ثيٗ اِدضايش ٔ ٚشاوؾ ثشاي اػتمشاس آٖ دس وـٛس
خٛد  ٚاص عشف ديٍش ٔخبِفت ثشخي وـٛسٞبي ػشثي و ٝاػتمشاس آٖ سا دس وـٛسٞبي
ػشثي ٘ٛػي ػبديػبصي سٚاثظ ثب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي تّمي ٔيوشد٘ذ ،دس ٔذيتشا٘ ٝخٛٙثي
ٔؼتمش ٘ـذ .اتحبدي ٝػشة ٘يض ٌشچ ٝدس ٘ ٕٝٞـؼتٞبي اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ؿشوت
ٔيٕ٘بيذ أب اص حك سأي ثشخٛسداس ٕ٘يثبؿذ .ضٕٙبً سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي ٘يض اص أىبٖ
ثشخٛسداسي اص يىي اص پؼتٞبي ٔؼب٘ٚيٗ دثيشوُ ايٗ اتحبدي ٝثشخٛسداس ٌشديذ .اٌشچ ٝثب
حّٕ ٝدػبٔجش  3114ايٗ سطيٓ ث ٝغض ٜتفبٕٞبت ٔضثٛس تب حذي دس ػبي ٝلشاس ٌشفت.
اهداف سياست مديترانهاي فرانسه
فشا٘ؼ ٝخٛد سا تٛأٔبٖ لذست اسٚپبيي ٔ ٚذيتشا٘ٝاي تّمي ٕ٘ٛد ٚ ٜايٗ ٔٙغم٘ ٝيض
٘مؾ ٔحٛسي دس ٘فٛر خٟب٘ي ايٗ وـٛس داؿت ٝاػت .خبػتٍبٔ ٜيشاث تبسيخي فشا٘ؼ ٝدس
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ٔذيتشا٘ ٝث ٝدٚس ٜاػتؼٕبسي ايٗ وـٛس ثبص ٔيٌشدد .اؿغبَ اِدضايش دس ػبَ  ٚ0421تذاْٚ
آٖ ثشاي ثيؾ اص يىلذ ػبَ ،تجذيُ ٔغشة ػشثي ث ٝحٛص ٜتٛػؼٝعّجي اكّي  ٚخبٚسٔيب٘ٝ
ث ٝحٛصٙٔ ٜبفغ ػيبػي پبسيغ حبكُ ايٗ ٔيشاث ثٛد ٜاػت .فشا٘ؼ ٝاص دٞ ٝٞفتبد
چـٓا٘ذاص ٔذيتشا٘ٝاي سا دس چبسچٛة ػيبػت خبسخي اسٚپبيي ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٚ ٜدس
ػبَٞبي پبيب٘ي دٞ ٝٞـتبد تحشوبت ٔذيتشا٘ٝاي خٛد سا افضايؾ داد  ٚدس دٛ٘ ٝٞد ٘يض ثب
اثتىبس ٔـتشن ثب اػپب٘يب دس چبسچٛة فشايٙذ ثبسػّ ٖٛث ٝحبٔي تٛػؼ ٝسٚاثظ ثب حٛصٜ
خٛٙثي اتحبدي ٝدس ثشاثش حٛص ٜؿشلي آٖ تجذيُ ؿذ .ثيتشديذ ،تجذيُ فشا٘ؼ ٝث ٝلذست
()5
ؿبخق ٔذيتشا٘ٞ ٝذف اكّي ايٗ تحشوبت ثٛد ٜاػت.
ٔؼٟزا ،فمذاٖ اخٕبع اسٚپبيي دس پيشٚي اص ػيبػتٞبي ٔذيتشا٘ٝاي ٔـتشن ٚ
سلبثت ػبيش لذستٞبي اسٚپبيي ٔذيتشا٘ٔ ٝب٘ٙذ اػپب٘يب  ٚايتبِيب ثب فشا٘ؼ ،ٝتحشوبت پيـيٗ
پبسيغ سا ثب ثٗثؼت ٔٛاخٌ ٝشدا٘ذ .تدشثٙٔ ٝفي فشايٙذ ثبسػّ ٚ ٖٛسوٛد ػيبػت
ٕٞؼبيٍي اسٚپبيي ٘يض ٔٛخت ؿذ تب ديپّٕبػي فشا٘ؼ ٝدس ػبَٞبي ٌزؿت ٝاص ايٗ حٛصٜ
تبحذٚدي فبكٌّ ٝيشد .ثٛٔ ٝاصات ايٗ تحٛالت ،ؿىؼت ٕٝٞپشػي لب٘ ٖٛاػبػي اسٚپب دس
فشا٘ؼ٘ ٝيض تٛا٘بيي ايٗ وـٛس سا ثشاي اثشٌزاسي ثش ػيبػتٞبي اسٚپب وبٞؾ داد ٚ ٜصٔيٝٙ
ٚاٌشايي تذسيدي پبسيغ ثب ؿشوبي اسٚپبيياؽ سا فشا ٓٞػبخت.
ثب احي بي ػيبػت ػشثي دس دٚس ٜپبيب٘ي سيبػت خٕٟٛسي ؿيشانٚ ،خٝ
ٔذيتشا٘ٝاي تب ا٘ذاصٜاي دس ػبي ٝلشاس ٌشفت .دس ايٗ دٚس ٜثٝسغٓ تذا ْٚتحشوبت ٔذيتشا٘،ٝ
فشا٘ؼ ٝتٟٙب پيٍيشي ثشخي ٔٛضٛػبت حبد ػيبػي ثٚٝيظ ٜساثغِ ٝجٙبٖ  ٚػٛسي ٝسا دس
دػتٛس وبس خٛد لشاس داد .اختالف٘ظش آٔشيىب  ٚفشا٘ؼ ٝدس خ ًٙػّي ٝػشاق  ٚثحشاٖ
ػيبػي ِجٙبٖ ث ٝسوٛد ػيبػت خبسخي فشا٘ؼ ٝا٘دبٔيذ .خبيٍضيٙي ػيبػت ٔذيتشا٘ٝاي
ث ٝخبي ػيبػت ػشثي اص ػٛي ػبسوٛصي آخشيٗ سٚايت اص ػيبػت ٔٙغمٝاي فشا٘ؼ ٝثٛد
و ٝثٙٔ ٝظٛس اسائ ٝتلٛيشي ٔتفبٚت اص ػيبػتٞبي ٌزؿت ٚ ٝتأٔيٗ ٔٙبفغ ايٗ وـٛس دس
لبِت استمبي خبيٍبٙٔ ٜبػجبت ٔذيتشا٘ٝاي ثٝػٛٙاٖ چبسچٛة ٕٞىبسي ٔٙغمٝاي اسائٝ
()01
ٌشديذ.
ثذيٙؼبٖ ،فشا٘ؼ ٝدسكذد ثشآٔذ تب اص سٍٞزس عشح اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي صٔي ٝٙسا
ثشاي تثجيت  ٚاستمبي حضٛس ػيبػي  ٚالتلبدي خٛد دس ايٗ ٔٙغم ٝفشا ٓٞػبصد.
ٕٟٔتشيٗ ٔـخل ٝايٗ عشحٍٕٞ ،شايي د ٚػٛي ٔذيتشا٘ ٝدس لبِت ٔٙغم ٝآصاد تدبسي
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ٔب٘ٙذ ٔشوٛػٛس دس آٔشيىبي التيٗ  ٚآػٝآٖ دس آػيبي خٛٙة ؿشلي ث ٝػٛٙاٖ لغت ٞبي
طئٛاػتشاتظيه ٘ٛظٟٛس خٟبٖ ٔيثبؿذ .فشا٘ؼٛيٞب ؤ ٝذيتشا٘ ٝسا ٔٙغم٘ ٝفٛر عجيؼي
خٛد لّٕذاد ٔيٕ٘بيٙذ ،تالؽ داس٘ذ تب ثب ؿىُدٞي ث ٝفضبي خذيذ دس تؼبٔالت
ٔذيتشا٘ٝاي ث ٝايفبي ٘مؾ دس ٔذيشيت ثحشاٖٞبي ٔٙغم ٝثپشداص٘ذ.
ٞذف ديٍش فشا٘ؼ ،ٝثبصيبثي خبيٍب ٜايٗ وـٛس دس خٟبٖ اص سٍٞزس افضايؾ حضٛس
اسٚپب دس ٔٙغمٟ٘ ٚ ٝبديٝٙػبصي ٘مؾ سٞجشي فشا٘ؼ ٝدس حٛصٜاي اػت و ٝپي٘ٛذٞبي
تبسيخي ٘ ٚفٛر ػيبػي لبثُتٛخٟي دس آٖ (اص ؿٕبَ آفشيمب تب ِجٙبٖ  ٚػٛسي )ٝداؿتٝ
اػت .اص ٘ظش فشا٘ؼٕٞ ٝبٖعٛس و ٝخبٔؼ ٝاسٚپب ث ٝاختالفبت ديشيٗ پبسيغ  ٚثشِيٗ پبيبٖ
ثخـيذ ،ثب ٟٔبس ّٔيٌشايي اػشاة أىبٖ تبصٜاي ثشاي حُ ثحشاٖٞبي ايٗ ٔٙغم ٝپذيذ
ٔيآيذ .دس ايٗ ساػتب ،ػبديػبصي حضٛس سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي دس ٔٙغم ٚ ٝتمٛيت پي٘ٛذٞبي
ديپّٕبتيه ثب ايٗ سطيٓ دس چبسچٛثي ٔتفبٚت ،ثٛٔ ٝاصات ثيعشفػبصي ٚ ٚاسد ػبختٗ
وـٛسٞبي ػٛسيِ ٚ ٝجٙبٖ ث ٝفشايٙذ ٍٕٞشايي ٔٙغمٝاي اص اٞذاف اكّي عشح اتحبديٝ
ٔذيتشا٘ٝاي ث ٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ.
ث ٝػالٙٔ ٜٚبثغ ا٘شطي ٔذيتشا٘ ٝثٚٝيظٙٔ ٜبثغ ٘فت ٌٚبص ؿٕبَ آفشيمب ٘مؾ اػبػي
دس التلبد  ٚكٙؼت وـٛسٞبي اسٚپبيي داسد .اص ٘ظش فشا٘ؼ ٝتـىيُ اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي
أىبٖ تمٛيت سٚاثظ التلبدي  ٚػيبػي اسٚپب ثب وـٛسٞبي حبؿي ٝخٛٙثي ٔذيتشا٘ ٝسا
فشأ ٓٞي آٚسد .حٕبيت اص ا٘تمبَ فٙبٚسي ٞؼتٝاي ثٔ ٝغشة ػشثئ ،لشِ ،يجي  ٚت٘ٛغ
٘يض دس خٟت تمٛيت سٚاثظ التلبدي فشا٘ؼ ٝثب وـٛسٞبي ٘فتخيض ؿٕبَ آفشيمب كٛست
پزيشفت ٝاػت.
ث٘ ٝظش ٔيسػذ تحشوبت ٔذيتشا٘ٝاي فشا٘ؼ ٝتب حذٚدي صٔي ٝٙسا ثشاي افضايؾ
ٚص٘ ٝايٗ وـٛس دس ٔؼبدالت ٔٙغمٝاي فشا ٓٞآٚسد ٜاػت .ثب ايٗ ٘ ،ٕٝٞبخشػٙذي
وـٛسٞبي ٔٙغم ٝاص ٘ٛػي ٕٞؼٛيي فشا٘ؼ ٝثب آٔشيىب  ٚتحتاِـؼبع لشاسٌشفتٗ تلٛيش ٚ
ػيبػت ٔٙغمٝاي ٔؼتمُ تش پيـيٗ ايٗ وـٛسٛٔ ،لؼيت فشا٘ؼ ٝسا ٘ؼجت ثٌ ٝزؿت ٝثب
ٔحذٚديتٞبيي ٔٛاخ ٝػبخت ٝاػت.
اتحاديه مديترانهاي و چالشهاي پيش روي
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دس ٔدٕٛع ث٘ ٝظش ٔيسػذ ٔذيتشا٘ٔ ٝدذداً ث ٝيىي اص ٔحٛسٞب  ٚوبٖ٘ٞٛبي
اكّي ػيبػت خبسخي اسٚپب تجذيُ ؿذ ٚ ٜاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي اٞشٔي ثشاي تجذيُ اسٚپب
ث ٝثبصيٍش ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي لٛيتش  ٚاستمبي ٘مؾ ديپّٕبتيه آٖ دس ايٗ حٛصٜ
ثٝؿٕبس ٔيسٚد .دس حبَحبضش ػيبػت ،التلبد  ٚأٙيت ػٛٔ ٝضٛع اػتشاتظيه ػيبػت
ٔذيتشا٘ٝاي اسٚپب سا تـىيُ ٔيدٙٞذٟ٘ .بديٝٙػبصي ٔٙبػجبت ٕٞ ٚىبسيٞبي د ٚػٛي
دسيبي ٔذيتشا٘ ٝثٚٝيظ ٜدس صٔيٞٝٙبي تٛػؼ ٝالتلبدي ،تدبست آصاد ،ا٘شطئ ،ؼبئُ صيؼت
ٔحيغئ ،جبدالت فشٍٙٞي  ٚآٔٛصؿيٕٞ ،ىبسيٞبي أٙيتي  ٚاختٕبػي اص خّٕٔ ٝجبسص ٜثب
تشٚسيؼٓ ٔ ٚذيشيت ثحشاٖ ٟٔبخشت  ٚسٚيبسٚيي ثب ٟٔبخشيٗ غيش لب٘٘ٛي  ٚتجذيُ اسٚپب ثٝ
ٕٟٔتشيٗ ؿشيه التلبدي ٔذيتشا٘ ٝاص ٕٟٔتشيٗ ٞذفٞبي اػالٔي ايٗ اتحبدئ ٝحؼٛة
ٔيؿٛد.
ٔٙبػجبت د ٚخب٘ج ٝثشخي وـٛسٞبي خٛٙة ٔذيتشا٘ ٝثب اتحبدي ٝاسٚپبيي ٘يض
خبيٍبٔ ٜتٕبيضي ث ٝآٟ٘ب دس عشح ٔذيتشا٘ٝاي ٔي ثخـذٔ .شاوؾ دسكذد ٘يُ ثٛٔ ٝلؼيت
ؿشيه ٚيظ ٜاتحبدي ٝثٛد ٚ ٜاِدضايش دس تالؽ اػت ث ٝيىي اص عشفٞبي اكّي ا٘شطي
اتحبدي ٝتجذيُ ٌشدد .ت٘ٛغ ٘يض ث ٝثشخٛسداسي اص ٔٛلؼيت ٔتٕبيض دس سٚاثظ ثب ايٗ اتحبديٝ
چـٓ دٚخت ٝاػت .دس ػيٗحبَ ،وـٛسٞبي خبٚسٔيب٘ ٚ ٝؿٕبَ آفشيمب اص پيبٔذٞبي
ػيبػي آصادػبصي ،خلٛكيػبصي ٔ ٚمشساتصدايي اص التلبدٞبي خٛد ٍ٘شاٖ ٞؼتٙذ.
اص ديٍش چبِؾٞبي ايٗ اتحبديٛٔ ،ٝضٛع ٘ح ٜٛتأٔيٗ ٔٙبثغ ٔبِي  ٚثٛدخ ٝآٖ
ٔيثبؿذ صيشا وـٛسٞبي ؿٕبَ اسٚپب ثب افضايؾ ثٛدخٔ ٝذيتشا٘ٝاي اتحبدي ٝاسٚپب ٔخبِفت
ٚسصيذٜا٘ذ  ٚوـٛسٞبي خٛٙة ٔذيتشا٘٘ ٝيض ثب تذاثيشي ٔب٘ٙذ ثشلشاسي ٔبِيبت ثشاي تأٔيٗ
ٔٙبثغ ٔبِي ايٗ اتحبديٛٔ ٝافك ٕ٘يثبؿٙذ .دس حبَ حبضش ثشاي ٕٞىبسي ٔيبٖ اتحبديٝ
اسٚپبيي ثب وـٛسٞبي حبؿئ ٝذيتشا٘ ٝثٛدخٝاي حذٚد ٔ02يّيبسد دالس عي دٚس ٜصٔب٘ي
 3113تب ٔ 3102يالدي دس لبِت فشايٙذ ثبسػّ ٖٛدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
ثحشاٖ ٔبِي  ٚالتلبدي ثيٗإِّّي خبسي ٘يض ثي ثجبتيٞبي اختٕبػي  ٚالتلبدي
ٔٙغم ٝسا تـذيذ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜب٘ؼي ثش ػش سا ٜافضايؾ ٕٞىبسيٞبي اتحبدي ٝاسٚپبيي ثب
ٔذيتشا٘ ٝخٛٙثي پذيذ آٚسد ٜاػت .ايٗ ثحشاٖ ػاللٕٙذي ث ٝػشٔبيٌٝزاسي  ٚتأٔيٗ ٔبِي
عشحٞبي ٕٞىبسي دس ػشكٞٝبي صيؼت ٔحيغي ،صيشػبختٞب ،ا٘شطي  ٚآٔٛصؽ سا وبٞؾ
داد ٜاػت٘ .تيد ٝآٖ و ٝوـٛسٞبي ٔذيتشا٘ ٝدس حبَ حبضش دس ٔٛاخ ٟٝثب ثحشاٖ ٔبِي
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خٟب٘ي ثب ٔٛا٘غ  ٚتٍٙٙبٞبي التلبدي تبصٜاي سٚثٝس ٚؿذ ٜا٘ذ  ٚثبتٛخ ٝث ٝپي٘ٛذٞبي
تدبسي ثب ثبصاسٞبي ا سٚپبيي ،سوٛد التلبدي خبسي ثش ٚضؼيت ثحشا٘ي ايٗ وـٛسٞب اثش
ٟ٘بد ٜاػتٌ )00(.ؼتشؽ ٘فٛر لذستٞبي فشأٙغمٝاي دس ٔذيتشا٘٘ ٝيض اسٚپبييٞب سا
ثيٕٙبن ػبخت ٝاػت .لذستٞبي ٔضثٛس ثب ٚلٛف ثش ٘مؾ ٔذيتشا٘ ٝدس ػيبػت خٟب٘ي،
حضٛس التلبدي  ٚػيبػي خٛد سا دس ٔٙغم ٝافضايؾ دادٜا٘ذ .دس حبَحبضش ،ثيـتشيٗ
ػشٔبيٌٝزاسي دس ٔٙغم ٝاص ػٛي لذستٞبي غيش اسٚپبيي كٛست ٔيپزيشد ،أشي وٝ
ٚاثؼتٍي ٔذيتشا٘ ٝث ٝوـٛسٞبي اسٚپبيي سا دچبس فشػبيؾ ػبختٍ٘ ٚ ٝشا٘ي اسٚپبييٞب سا
٘ؼجت ث ٝتحشوبت ثبصيٍشاٖ غيش اسٚپبيي ثشاٍ٘يخت ٝاػت .ثب ايٗ  ،ٕٝٞثٝسغٓ سلبثت اسٚپب ثب
آٔشيىب دس ٔذيتشا٘ٛ٘ ،ٝػي ٕٞؼٛيي ٘بؿي اص ٔٙبفغ ٔـتشن ،تحشوبت د ٚعشف سا ٔىُٕ
يىذيٍش ػبخت ٝاػت .فشايٙذ ٌؼتشؽ ٔذيتشا٘ٝاي ٘بت٘ ٛيض صٔي ٝٙسا ثشاي اتحبديٝ
()03
ٔذيتشا٘ٝاي ث ٝػٛٙاٖ ٔىُٕ ػيبػتٞبي خٟبٖ غشة فشأ ٓٞيآٚسد.
دس ػبَٞبي اخيش ،افض ٖٚثش ٘بت ،ٛثشخي اص اػضبي اتحبدي ٝاسٚپبيي ٔب٘ٙذ فشا٘ؼ،ٝ
إِٓبٖ ،ايتبِيب  ٚاػپب٘يب ٘يض ثٛٔ ٝاصات تمٛيت حضٛس ٘ظبٔي خٛد دس ٔذيتشا٘ٛ٘ ٝػي ديبِٛي
أٙيتي ثب ٔٙغم ٝسا ٘يض دس دػتٛس وبس ػيبػت خبسخي خٛد لشاس دادٜا٘ذ .ثش ايٗ اػبع ثٝ
٘ظش ٔيسػذ ٔذيتشا٘ ٝث ٝوبٍٕ٘ٞ ٖٛشايي ٕٞ ٚىبسي خٟبٖ غشة دس ثشاثش لذستٞبي
غيشغشثي تجذيُ ٔيؿٛدٞ .ذف اص ايٗ أش تأٔيٗ ٔٙبفغ ٔـتشن خٟبٖ غشة ٘ ٚيُ ثٝ
ٔٙبفغ اسٚپبيي اص سٍٞزس ٕٞؼٛيي فشاآتال٘تيىي ٔيثبؿذ.
ا٘ضٚاي ػيبػي  ٚتلٛيش ٔٙفي آٔشيىب دس ٔٙغمٛٔ ٝخت ؿذ ٜاػت تب ٚاؿٍٙتٗ
ث ٝديذٌب ٜاسٚپب ٘يض تٛخٕ٘ ٝبيذ .اسٚپب ٘يض ثشايٗ ثبٚس اػت و ٝخض اص عشيك ٕٞىبسي ٚ
ٕٞؼٛيي اػتشاتظيه ثب آٔشيىب اص تٛاٖ ايفبي ٘مؾ ثشخٛسداس ٘خٛاٞذ ثٛد .دس ايٗ ساػتب،
فشا٘ؼ ٝدس ٔمبيؼ ٝثب اٍّ٘يغ  ٚإِٓبٖ ثيـتش دسكذد ايفبي ٘مؾ ػيبػي دس ايٗ حٛصٜ
ثٛد ٜاػت .اِجت ٝاٍّ٘يغ ٘يض دس ٕٞؼٛيي ثب ػيبػتٞبي ٔذيتشا٘ٝاي آٔشيىب ثٝ
ػشٔبيٌٝزاسي دس ايٗ حٛص ٜپشداخت ٚ ٝإِٓبٖ  ٓٞدس ػبَٞبي اخيش تٕشيٗ دس ٔؼبدالت
ػيبػي ٔٙغم ٝسا آغبص ٕ٘ٛد ٜاػت.
ٟٔبخشت ٘يض اص ٕٟٔتشيٗ چبِؾٞبي اتحبدي ٝاسٚپبيي دس دٚس ٜپغ اص خ ًٙػشد
ث ٝؿٕبس ٔي سٚد و ٝاسٚپب سا دس ػشكٞٝبي ػيبػت داخّي  ٚخبسخي ثب ثحشاٖ ٔٛاخٝ
ػبخت ٝاػتٔ .ذيتشا٘ ٝاص وبٖ٘ٞٛبى اكّى ٟٔبخشت ث ٝاسٚپب ثٛد ٚ ٜاص دٛ٘ ٝٞد ؿٕبس
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ٟٔبخشيٗ اص ايٗ حٛص ٜث ٝاتحبدي ٝافضايؾ لبثُتٛخٟي يبفت ٝاػتٟٔ .بخشيٗ ػشة تجبس ٚ
آفشيمبيي تجبس و٘ ٝمؾ ٔٛثشي دس ثبصػبصي التلبدي اسٚپب دس دٚساٖ پغ اص پبيبٖ خًٙ
خٟب٘ي د ْٚثش ػٟذ ٜداؿتٝا٘ذ ،ايٙه ٕٟٔتشيٗ خبٔؼٟٔ ٝبخشاٖ غيش اسٚپبيي وـٛسٞبي
اسٚپبيي سا تـىيُ ٔيدٙٞذٕٞ .ضٔبٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼّٕبٖثٛدٖ عيف ٚػيؼي اص ايٗ
ٟٔبخشيٗ ،اػالْ ث ٝدٔٚيٗ ديٗ اسٚپبيي پغ اص ٔؼيحيت تجذيُ ؿذ ٜاػت .ثبتٛخ ٝثٝ
دٚسٕ٘بي سؿذ فضايٙذ ٜخٕؼيت ٔؼّٕبٖ دس اسٚپب ثشخي ثشايٗ ثبٚس٘ذ و ٝخٟبٖ اػالْ ثيؾ
()02
اص سٚػي ٚ ٝآٔشيىب دس ؿىُدٞي ث ٝاسٚپبي لشٖ ثيؼت  ٚيىٓ ٘مؾ آفشيٗ خٛاٞذ ثٛد.
سٚاثظ اسٚپب ٔ ٚذيتشإ٘ٞ ٝچٙيٗ اص تلٛيشٞب  ٚثشداؿت ٞبي تبسيخي د ٚعشف اص
يىذيٍش اثش پزيشفت ٝاػت .تلٛيش ٔٙغمٔ ٝذيتشا٘ ٝاص اسٚپب ٔجتٙي ثش ايٗ ٘ىت ٝاػت وٝ
اسٚپبييٞب پيـجشد ٔٙبفغ وـٛسٞبي ؿٕبَ سا تؼميت ٔيٕ٘بيٙذٚ .اٍٟ٘ي ،اسٚپب ٔؼئَٛ
تبسيخي تٙؾٞب  ٚثحشاٖٞبي خٟبٖ ػشة ثٚٝيظ ٜتشاطدي فّؼغيٗ ؿٙبختٔ ٝيؿٛد .اص ايٗ
س ،ٚاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ٛٙٞص عشحي اسٚپبيي تّمي ٔيؿٛد و ٝثب دػتٛس وبس ٙٔ ٚبفغ
ػيبػي اسٚپبييٞب ٕٞؼٔ ٛيثبؿذ .وـٛسٞبي خٛٙثي ٔٙغمٔ ٝذيتشا٘ ٝاص ػيبػتٞبي اسٚپب
ثٚٝيظ ٜاص ايٗ وٕٞ ٝىبسيٞبي ٔذيتشا٘ٝاي سا ث ٝػاليك اسٚپبييٞب يؼٙي ٔجبسصٔ ٜـتشن ثب
()02
تشٚسيؼٓ ٟٔ ٚبخشت غيش لب٘٘ٛي ٔحذٚد وشد ٜاػت ا٘تمبد ٕ٘ٛدٜا٘ذ.
سلبثت ثيٗ اسٚپبيي  ٚثيٗ ػشثي ٘يض ٔـخل ٝديٍش ٔؼبدالت حبوٓ ثش اتحبديٝ
ٔذيتشا٘ٝاي سا تـىيُ ٔيدٞذ .اسٚپبييبٖ غيشٔذيتشا٘ٝاي ثٝسغٓ حٕبيت اص ٕٞىبسيٞبي
ٔذيتشا٘ٝاي ثٚٝيظ ٜدس ػشكٞٝبي ا٘شطي ٟٔ ٚبخشت اص ٔٙبفغ ،اِٛٚيتٞب  ٚديذٌبٜٞبي
ٔتفبٚتي پيشٚي ٔيٕ٘بيٙذ .اِٛٚيت ٞبي ٔتفبٚت چه  ٚػٛئذ عي سيبػت دٚسٜاي ايٗ دٚ
وـٛس اص ايٗ ٘ىت ٝحىبيت داؿتٞ .ذف اػشاة دس ايٗ اتحبدي٘ ٝيض اثشٌزاسي ثش ثشخي
ػيبػتٞبي اسٚپبيي ٕٞ ٚچٙيٗ استمبي خبيٍبٙٔ ٜغمٝاي  ٚثيٗإِّّي وـٛسٞبي ػشثي
اػت أب تـتت  ٚسلبثتٞبي داخّي عيف ػشة اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝائ ،ب٘غ ٕٞبٍٙٞي ٚ
يىپبسچٍي ٔؤثش دِٚتٞبي ػشثي دس ثشاثش لذستٞبي اسٚپبيي ٌـت ٚ ٝحٛصٔ ٜب٘ٛس آٟ٘ب سا
دس ايٗ اتحبدي ٝوبٞؾ داد ٜاػت.
ثٝسغٓ آٖ و ٝتشويٕٞ ٝچٙبٖ ثب ٘ٛػي ثذٌٕب٘ي  ٚاثٟبْ ث ٝاتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي
ٍ٘شيؼتٛ٘ ٚ ٝػي دٌٚبٍ٘ي دس ػيبػت ايٗ وـٛس ث ٝچـٓ ٔيخٛسد أب ٔذيتشا٘ ٝثشاي ايٗ
وـٛس ٘يض حبئض إٞيت ٔيثبؿذ .پي٘ٛذ آ٘ىبسا ثب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي  ٚحضٛس التلبدياؽ
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دس وـٛسٞبي ػشثي ٔذيتشا٘ ،ٝتشوي ٝسا ث ٝؿشيه ٔ ٚخبعت اكّي اسٚپبييٞب دس پيـجشد
اٞذاف اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي اص خٍّٕٕٞ ٝشايي اػشاة ثب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي تجذيُ ٕ٘ٛدٜ
اػتٕٞ .چٙبٖ و ٝپيـتش اؿبس ٜؿذ يىي اص چبِؾٞبي ٔ ٟٓاتحبدئ ٝذيتشا٘٘ ٝيض تذاْٚ
ثحشاٖ خبٚسٔيب٘ ٝاػت و ٝدس پبيبٖ ػبَ  3114سوٛد تٕبْ ػيبسي دس فؼبِيتٞبي ايٗ
اتحبدي ٝپذيذ آٚسد .اػتٕشاس ايٗ ثحشاٖ  ٚحّٕ ٝسطيٓ كٟي٘ٛيؼتي ث ٝغضٛٔ ٜخت ؿذ تب
ٔلش و ٝسيبػت ٔـتشن ايٗ اتحبدي ٝسا ثٕٞ ٝشا ٜفشا٘ؼ ٝثش ػٟذ ٜداسد ٘بٌضيش اص تٛخ ٝثٝ
افىبس ػٕٔٛي وـٛسٞبي ػشثي ٌشديذ ٚ ٜخٛاٞبٖ تؼّيك سػٕي وّئ ٝاللبتٞب ٚ
ديذاسٞبي اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي ٌشدد.
ٔٙبلـ ٝاِدضايش ٔ ٚشاوؾ دس ٔٛسد كحشاي غشثي ٘يض ٔب٘غ ديٍشي دس ايٗ صٔيٝٙ
ٔيثبؿذ و ٝپيـتش اتحبدئ ٝغشة ػشثي سا ثب ثٗثؼت ٔٛاخ ٝػبخت ٝثٛد .اتحبديٝ
ٔذيتشا٘ٝاي ٛٙٞص اص تٛاٖ پبػخ ث ٝػبيش چبِؾٞبي پيؾ سٔ ٚب٘ٙذ پيبٔذٞبي ثحشاٖٞبي
صيؼت ٔحيغي  ٚتغييشات آة ٛٞ ٚايي ،تمبضبي فشايٙذ ٜا٘شطي٘ ،بثشاثشي ٞبي التلبدي ٚ
سفبٞي ،فـبسٞبي ٟٔبخشتي  ٚػبيش ٔؼبئُ أٙيت ٔحٛس  ٚثحشاٖٞبي داخّي وـٛسٞبي
ٔذيتشا٘٘ ٝيض ثشخٛسداس ٕ٘يثبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ خٟت٘ ،فٛر  ٚتٛاٖ اثشٌزاسي اتحبديٝ
ٔذيتشا٘ٝاي ثش ٔؼبدالت ايٗ حٛصٛٔ ٜسد تشديذ ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ٔحٛس ٔٙبظشٜٞبي ػيبػي
سا تـىيُ ٔيدٞذ )01(.ثٞ ٝش سٚي ،اٌشچ ٝدِٚتٞبي د ٚػٛي ٔذيتشا٘ ٝدسكذد ٞؼتٙذ تب
چبِؾٞبي ٔضثٛس سا ثب سٞيبفت چٙذخب٘جٌٝشايب٘ ٝثشعشف ػبص٘ذ أب ٛٙٞص اخٕبػي دس ٔٛسد
٘ح ٜٛسػيذٌي ثٔ ٝؼبئُ ٔٛخٛد ٚخٛد ٘ذاسدٚ .اٍٟ٘ي ،ث٘ ٝظش ٔيسػذ اتحبدئ ٝذيتشا٘ٝاي
ٚاسث ثحشاٖٞبي پيـيٗ فشايٙذ ثبسػّٔ ٖٛيثبؿذ .ث ٝثيبٖ ديٍش ،ايٗ ٟ٘بد ٘ٛظٟٛس ٘يض ثب
ٕٞبٖ چبِؾٞب ٛٔ ٚا٘ؼي سٚثٝس ٚؿذ ٜاػت و ٝپيـتش فشخبْ ػيبػت ٔذيتشا٘ٝاي اسٚپب سا
دس لبِت فشايٙذ ثبسػّ ٖٛسلٓ صد ٜثٛد.
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