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افشين زرگر

چكيده :دٍلت -هلتسبصي اصجولِ هجبحث جذيذ ٍ ثسيبس هْن هطبلؼبت سٍاثظ ثييالولل قلوذاد هيگشدد .ايي
ثحث ثٍِيژُ ثب ٍسٍد اػضبي جذيذ ثِ ًظبم دٍلتّب دس دٍسُ پس اص جٌگ سشد اص اّويت فَقالؼبدُاي
ثشخَسداس گطتِ ٍ هحققبى هختلفي سا ثشاي اًجبم هطبلؼبت پبيِاي تئَسيک ٍ ًيض هَسدي دس اقصي ًقبط جْبى ثِ
خَد جزة كشدُ است .اص جولِ حَصُّبي هطبلؼبتي جذيذ دس ايي ثبسُ ،كطَسّبي پس اص ضَسٍي هيثبضٌذ.
سًٍذ دٍلت  -هلتسبصي دس اكثش ايي جوَْسيّب ثٍِاسطِ ثشٍص ثشخي چبلصّب ٍ هسبئل هختلف داخلي ٍ
خبسجي ثب ثحشآىّب ٍ سكَدّبيي هَاجِ ضذُ ٍ اكثش آىّب دس ًظبم دٍلتّب تصَيش ًِ چٌذاى هطلَثي سا اص خَد
جلَُ دادُاًذ .الجتِ هَقؼيت ايي جوَْسيّب اص ًظش پيطشفت سًٍذ دٍلت -هلتسبصي ثسيبس هتفبٍت هيًوبيذ ٍ
دس جبيي كِ ثشخي اص آىّب تب هشص دٍلت ًبكبم پيص سفتِاًذ ،ثشخي ديگش ًيض ثِ هَقؼيت ثِ هشاتت هطلَةتشي
دست يبفتِاًذ (ّوچَى جوَْسيّبي ثبلتيک) .جوَْسي آرسثبيجبى ًيض اصجولِ كطَسّبيي است كِ سًٍذ
دٍلت -هلتسبصي آى ثب هَاًغ ٍ هطکالت ػذيذُاي سٍثِسٍ ثَدُ است ٍ ػليسغن ّوِ تالشّبً ،تَاًستِ است
ثش هْنتشيي ٍ حيبتيتشيي چبلصّبي پيصسٍ (ثٍِيژُ هسئلِ قشُثبؽ) غبلت آيذ .دس ايي هقبلِ تالش خَاّذ ضذ ثب
ًظش داضت چٌذ هؤلفِ هحَسي سًٍذ دٍلت -هلتسبصي ،ثِ تجضيِ ٍ تحليل ٍضؼيت دٍلت -هلتسبصي دس ايي
كطَس ّوسبيِ ٍ حبضش دس حَصُ توذى ايشاًي پشداختِ ضَد.
واژگان كليدي :دٍلت -هلتسبصي ،ضبخصّبي دٍلت-هلتسبصي ،اضجبع سشصهيٌي ،خَد هختبسي ٍ حبكويت
هلي ،كبًَىّبي ًضاعّ ،وجستگي هليَّ ،يت هلي ،ضْشًٍذيً ،بسيًَبليسن ،ثجبت سيبسيًْ ،بدّبي سيبسي،
دهَكشاسي.

 .1دكتش افطيي صسگش ،هذسس حقَق ٍ ػلَم سيبسي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ كشج،
zargar.a2003@gmail.com
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هقذهِ
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٰچٶٱ دٵ رٰٺٶسي دي٨ش ٠ٜٟبص رٴٶثي (اسٯٴؼتبٱ ٵ
٧شرؼتبٱ) دس دٵسٷ پغ اص اػت٠ال ٩دس سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي خٶد ثب ٯؼبئ ٪ٵ ٯـ٤الت
ٓذيذٷاي سٵثٸسٵ ٧ـتٸ ٵ ٓ٬يسٗٮ ٧زؿت حذٵد دٵ دٹٸ اص اػت٠ال٫ؾ ٹٴٶص ٳتٶاٳؼتٸ ثش
ٯٺٮتشيٲ ٵ حيبتيتشيٲ چب٫ؾٹبي پيؾسٵ (ثٸٵيظٷ ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ) ٗب٫ت آيذ .پشٵػٸ ٯ٬تػبصي
دس ايٲ رٰٺٶسي اص صٯبٱ اػت٠ال ٩ثٸخبًش ٯزٰٶٓٸاي اص ٓٶاٯ ٪ثب ٯٶاٳْ ٯٶارٸ ثٶدٷ اػت:
.1ٳبٹٰ٨ٶٳي ٯزٹجي ٵ ٟٶٯي ٵ ٯيشاث ٛشٹٴ٨ي ٯـتش ١ٵ ٯش٣ت [ثٸًٶس ثبسص ثب ايشاٱ]،
.2ؿ٤بٙٹبي ٰٓي ٞدس ٯيبٱ سٹجشاٳؾ ٹٰشاٷ ثب خٌٶى ايذئٶ٫ٶطي ،٢ثٶسٵ٣شاتي ٢ٵ خبٳذاٳياؽ،
 .3ػٌح ٵػيْ ٯٴب ْٛٵ ٯذاخ٬ٸ خبسري دس ػيبػت آرسثبيزبٱ ثٸخبًش ٓٶاٯ ٪طئٶپ٬تي ٢ٵ ٳٜت،
ٵ ٳيض ٯذاخ٬ٸ دس ٯؼبئٟ ٪ٶٯي آرسثبيزبٱ تٶػي ٳيشٵٹبي خبسري ٵ دي٨ش ؿ٤بٙٹب ٵ اثٺب٭ٹبي
ٛشٹٴ٨ي (.)Hunter,1994:95
ايٲ رٰٺٶسي اص رٰ٬ٸ ٳٰٶٳٸٹبي پغ اص ؿٶسٵي اػت ٣ٸ ثٸ ؿذت دس ٯؼيش ٵا٧شايي
اص سٵػيٸ ٵ ٹٰ٨شايي ثب ٗشة حش٣ت ٳٰٶدٷ اػت .ٹٰ٨شايي اػتشاتظي ٢اسٯٴؼتبٱ ٵ سٵػيٸ ٵ
حٰبيتٹبي رذي سٵػيٸ اص ٯٺٮتشيٲ سٟيت ٵ يب ثٺتش اػت ٜ٧تٸ ؿٶد خلٮ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ،اص رٰ٬ٸ ٯٺٮتشيٲ ٓٶاٯ ٪اٳ٨يضٷ ثخؾ ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس ًي ٯؼيش
ٹٰ٨شايي ٵ ٹٮ آٵايي ثيـتش ثب ٗشة ثٶدٷ اػت .دس ايٲ ٯؼيش رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ ٯٴبْٛ
٧ؼتشدٷاي ٳيض دػت يبٛتٸ ٵ ثٸ ٯشٵس صٯبٱ ٳٜٶر سٵػيٸ سا ثٸ ؿذت ٣بٹؾ دادٷ اػت.
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس ثيٲ رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي ثيـتشيٲ ٵ ٳضدي٢تشيٲ
پيٶٳذٹبي تبسيخي ،تٰذٳي ٵ ٛشٹٴ٨ي سا ثب ايشاٱ داؿتٸ اػت ٵ ؿبيذ تٴٺب ٳٰٶٳٸ ٟبث ٪ٯ٠بيؼٸ ثب
آٱ ٣ـٶس (اص ٫حبٍ استجبى ٵ پيٶٳذ ثب حٶصٷ تٰذٱ ٵ ٛشٹٴ ٦ايشاٳي) تبري٤ؼتبٱ ٵا ْٟدس آػيبي
ٯش٣ضي ثبؿذ .ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪پٶيؾٹب ٵ تحٶالت ايٲ رٰٺٶسي ثٸٵيظٷ دس ٯٶهٶّ سٵٳذ دٵ٫ت-
ٯ٬تػبصي ؿذيذاً ٯٶسد تٶرٸ اػت .دس ايٲ ٯ٠ب٫ٸ ثب ثشسػي ٯٜل ٪سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي دس
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ،صٯيٴٸاي سٵؿٲ ثشاي استجبًبتٓ ،الٟٸٹب ٵ ٳ٨شاٳيٹبي ايشاٱ دس ايٲ استجبى
ٛشاٹٮ خٶاٹذ آٯذ.
دس ايٲ پظٵٹؾ تالؽ خٶاٹذ ؿذ ثب ٳِشداؿت چٴذ ٯؤٜ٫ٸ ٯحٶسي سٵٳذ دٵ٫ت-
ٯ٬تػبصي ،ثٸ تزضيٸ ٵ تح٬ي ٪ٵهٔيت دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي دس ايٲ ٣ـٶس ٹٰؼبيٸ ٵ حبهش دس
حٶصٷ تٰذٱ ايشاٳي پشداختٸ ؿٶد٫ .زا ػئٶا ٩اك٬ي ايٲ پظٵٹؾ ايٲ اػت ٣ٸ ٵهٔيت دٵ٫ت-
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ٯ٬تػبصي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس دٵسٷ پغ اص ؿٶسٵي چ٨ٶٳٸ ثٶدٷ اػت؟ ٵ ايٲ رٰٺٶسي
ًي سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي ثب چٸ چب٫ؾٹب ٵ ٯؼبئ٬ي دػت ثٸ ٧شيجبٱ اػت؟
پغ اص ٧زؿت حذٵد دٵ دٹٸ اص اػت٠ال ٩آٱ ،ٹٴٶص ثخؾٹبيي اص ػشصٯيٲ ايٲ
رٰٺٶسي دس خبسد اص ٣ٴتش ٩ح٤ٶٯت ٯش٣ضي ٟشاس داسد ،ٵهٔيت اٟتلبدي ٵ ػيبػي آٱ ٹٴٶص
ثٸ ؿ ٪٤ٯٌ٬ٶثي تخجيت ٳيبٛتٸ اػت ،ٵهٔيت دٯٶ٣شاػي دس آٱ تيشٷ ٵ تبس ٯيٳٰبيذ ٵ دس اسائٸ
چٺشٷاي ٯؼتح٤ٮ ٵ ٌٟٔي اص ٹٶيت ٯ٬ي ثب تٴ٨ٴبٹبي ٯختٜ٬ي سٵثٸسٵ اػت .ٹٰچٴيٲ ٓ٬يسٗٮ
٧شايـبت ٗشة٧شايبٳٸاؽ ،ٹٴٶص ٳتٶاٳؼتٸ ثٸ ايزبد تٶاصٳي ٣بسآٯذ دس ٯ٠بث ٪سٵػيٸ دػت يبثذ.
گفتاس اٍلٍ -ضعيت اشباع سشصهيٌي
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٰچٶٱ ثؼيبسي اص ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ٵ ثٸٵيظٷ ٣ـٶسٹبي
پغ اص ؿٶسٵي ،ؿذيذاً ثب ٯٔوٓ ٪ذ٭ اؿجبّ ػشصٯيٴي اص اثٔبد ٵ رٺبت ٯخت ٚ٬دس٧يش ثٶدٷ
اػت .ٹٰيٲ٣ٸ ٹٴٶص ثخـي اص ػشصٯيٲ آٱ خبسد اص ٣ٴتش ٩ح٤ٶٯت ٯش٣ضي ٟشاس داسد٧ ،ٶاٹي
اػت آؿ٤بس ثش ايٲ ٯذٓب .ثٸرض ايٲ ٯؼئ٬ٸ اص ثشخي رٺبت دي٨ش ٳيض ايٲ رٰٺٶسي دس اٵ٫يٲ ٵ
ٯٺٮتشيٲ ؿبخق دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي ثب ٯؼبئ ٪حبدي دس٧يش اػت.
ٍ .ضعيت هشصّا ٍ سشصهيي جوَْسي آرسبايجاى

اص ٫حبٍ ٯشصٹب ٵ ؿشايي ػشصٯيٴي ،رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثب ٯؼبئ ٪ٵ ٯـ٤الت ٯختٜ٬ي
دس٧يش اػت .ٯشص ايٲ رٰٺٶسي ثب تٰب٭ ٹٰؼبي٨بٱ خٶد ٰٓٶٯبً ٳٜٶر پزيش ثٶدٷ ٵ ثٴبثشايٲ ٣ٴتش٩
آٱ سا ٯـ ٪٤ػبختٸ اػت (آ٫ي٤ش .)386 :1382 ،هٔ ٚػشصٯيٴي ٵ ٯشصٹبي تٔبسمصا ،اص رٰ٬ٸ
ٯـ٤الت ثضس ٥ايٲ رٰٺٶسي ثٶدٷ اػت ٵ تأحيشات ٯٴٜي ثش سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي ثشربي
٧زاؿتٸ اػت .دس صيش ٯـ٤الت ثشرؼتٸ ٯشصي ٵ ػشصٯيٴي ايٲ رٰٺٶسي سا ٯٶسد ثشسػي ٟشاس
ٯيدٹيٮ:
اٵالً دٵ ت٤ٸثٶدٱ ػشصٯيٲ آرسثبيزبٱ خٶد ي ٢هًٔ ٚجئي ثشاي ايٲ رٰٺٶسي
ٰ٬ٟذاد ٯي٧شدد .ثٸٵيظٷ ايٲ ٣ٸ ػشصٯيٲ ثشٵٱ ثٶٯؾ دس آٱػٶي ٹٰؼبيٸ ٯتخبكٰؾ ٟشاس
٧شٛتٸ اػت .ا٧شچٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص ربٳت ٳخزٶاٱ ثب خٌش رذاييً٬جي سٵثٸسٵ ٳيؼت،
ٵ٫ي ٹٰيٲ ٓذ٭ دػتشػي ٯؼت٠يٮ ثٸ آٱ ٹٰٶاسٷ ي ٢هٔ ٚر٘شاٛيبيي ثشاي آٱ ٰ٬ٟذاد ٯيؿٶد
1. Territorial Satiation
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ٵ دس ٯٶا ْٟثشٵص ثحشاٱٹبي ؿذيذ ٵ خٌشات رٴ٧ ٦ؼتشدٷ ثب ٹٰؼبي٨بٱ ،ثٸ ساحتي ٯيتٶاٳذ ثٸ
ي ٢ٳٌ٠ٸ هٔ ٚثضس ٥تجذي٧ ٪شدد .تالؽ ثشاي استجبى ٯؼت٠يٮ صٯيٴي ثب ايٲ ٯٴٌ٠ٸ ٯيتٶاٳذ
ثٸٓٴٶاٱ ي٤ي اص اٹذا ٙطئٶپ٬تي ٢ايٲ رٰٺٶسي ،ٯٶرت ثشٵص رٴ٨ي دي٨ش ثب اسٯٴؼتبٱ ٧شدد
(ا٫جتٸ ا٧ش داد ٵ ػتذ اسهي ٯبثيٲ ايٲ دٵ كٶست ٳ٨يشد٣ ،ٸ ا٫جتٸ دس حب ٩حبهش ٳيض ثؼيبس ثٔيذ
ٯيٳٰبيذ ).حبٳيبً حوٶس ي ٢ا٬ٟيت ٟٶٯي ثٸًٶس ٯتٰش٣ض دس ٯٴٌ٠ٸ اػتشاتظي ٢ٳب٧ٶسٳٶ ٟشٷثبٕ،
ٹٰٶاسٷ اص هٔٚٹبي ثضس ٥طئٶپ٬تي ٢ايٲ رٰٺٶسي ٰ٬ٟذاد ٧ـتٸ ٵ ٹٰيٲ ٓبٯ ٪ٯٶرت ُٺٶس
حش٣ت رذاييً٬جي دس ايٲ ٯٴٌ٠ٸ ٵ خشٵد آٱ اص حيٌٸ ٣ٴتش ٩ح٤ٶٯت ٯش٣ضي آرسثبيزبٱ اص
ٹٰبٱ ثذٵ اػت٠ال ٩تب٣ٴٶٱ ثٶدٷ اػت .حتي ا٧ش رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثتٶاٳذ ايٲ ٯٴٌ٠ٸ سا ٯخالً
ثب ٵهٔيت خٶدٯختبسي تحت ٣ٴتش ٩دس آٵسد ،ثبص خٌش ٓذ٭ ي٢پبسچ٨ي آٱ دس رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ثشاي ٯذتٹب ٵ ؿبيذ ٹٰيـٸ ثبٟي خٶاٹذ ٯبٳذ .ثٸرض دٵ ٯؼئ٬ٸ ٟج٬ي ،دس رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ثٸ خلٶف دس ٳضد ؿٶٵيٴيؼتٹب ٵ پبٱتش٣يؼتٹبي اٛشاًي ،ٳٶٓي ٓالٟٸ ثٸ آسٯبٱ
آرسثبيزبٱ ثضس ٥ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد ٣ٸ ٹٰٶاسٷ ٯيتٶاٳذ ٯٶرت ٳضاّ ايٲ رٰٺٶسي رٶاٱ ثب دي٨ش
ٹٰؼبي٨بٱ ٧شدد .ا٧ش دس اسٯٴؼتبٱ س٧ٸٹبيي اص ايذٷ اسٯٴؼتبٱ ثضس ٥ٵرٶد داسد ٵ اساٯٴٸ داساي
ايذٷآ٫ي ٹٰچٶٱ «ػشصٯيٲ ٯٶٓٶد» (يٺٶديبٱ) ثشاي خٶد ٹؼتٴذ ٣ٸ ثٸ آٱ اسٯٴؼتبٱ ثضس٥
ٯي٧ٶيٴذ ٵ ايٲ ادٓب ػشصٯيٲ ثؼيبس ٵػئي سا ؿبٯ ٪ٯيؿٶد ٣ٸ اصرٰ٬ٸ تٰب٭ خب ١آرسثبيزبٱ
سا ٳيض دس ثش ٯي٧يشد (اٯيش احٰذيبٱ ،)302-301 :1374 ،دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض چٴيٲ
ٳ٨شؿي ثٸًٶس خٌشٳب١تشي ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .كجبحا٫ذيٲ ائ ٪اٵٗ٬ٶ دس ٣تبة حٶادث صٳ٨ٸ صٵس
(صٳ٨ٸ صٵس حبدحٸ ٫شي ،ثب٣ي  )1992ٯيٳٶيؼذ ٣ٸ  82دسكذ اص اساهي اسٯٴؼتبٱ ٬ٔٛي خب١
آرسثبيزبٱ ٯيثبؿذ .ايٲاساهي سا سٵعٹب پغ اص ٯٔبٹذٷ ػب 1828 ٩تشٰ٣ٲچبي دس ادٵاس
ٯخت ٚ٬ٵ اص ساٷٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ اص آرسثبيزبٱ رذا ٳٰٶدٷ ٵ ثٸ اساٯٴٸ دادٷاٳذ .ٯبٳٴذ خبٱ ٳـيٲ
ايشٵاٱ ،صٳ٨ٸ صٵس ،ٵاليت ؿٰغا٫ذيٲ ٵ٧ٶيزٸ ٵ( ...ثٺشاد )135 :1372 ،چٴيٲ ٳ٨شؽٹبيي
حب٣ي اص ٓذ٭ تشػيٮ ٯشصٹبي ٵًٲ دس ٳضد رٰٺٶسي آدسثبيزبٱ اػت ٵ ٯيتٶاٳذ ٯٶرت
ثيحجبتي ٯذاٵ٭ ٯشصٹبي ٹٶيتي ٵ ػشصٯيٴي ايٲ رٰٺٶسي ٧شدد.
ٟبث ٪يبدآٵسي اػت ٣ٸ اختالٛبت اسهي اسٯٴؼتبٱ ٵ آرسثبيزبٱ تٴٺب ٯحذٵد ثٸ ٟشٷثبٕ
ٳيؼت ٵ ٯب ثيٲ دٵ ًش ٙدس ٯٶسد ثشخي ٳٶاحي دي٨ش ٳيض اختالٛبتي ٵرٶد داسد ٵ تب ٓذ٭
ح٪ٵٛل ٪ٳٺبيي ايٲ ٯؼبئ ،٪دٵ ٣ـٶس ٯؼتٔذ ٵسٵد ثٸ ٳضاّٹبي دي٨شي ٹؼتٴذ .ٹٰچٴيٲ
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ داساي اختالٛبت ٯشصي (آثي) ثب ايشاٱ ٵ تشٰ٣ٴؼتبٱ دس حٶصٷ خضس ٯيثبؿذ،
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٣ٸ حتي ي٢ثبس دس سٵاثي ايشاٱ ٵ آرسثبيزبٱ ٯٶرت ثشٵص ثحشاٳي رذي ٧شديذ (ٹٴ٨بٯي ٣ٸ
ٳيشٵٹبي دسيبيي ايشاٱ دس ػب 2001 ٩ثٸ ٣ـتي ثشيتبٳيبيي ؿش٣ت ا٣تـبٛي ٳٜت ٵ ٧بص ًشٙ
ٟشاسداد ثب رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ د٫ي ٪تٔشم ثٸ آةٹبي ػشصٯيٴي ايشاٱ ٹـذاس دادٷ ٵ ٵا٣ٴؾ
دٵ٫تٯشداٱ آرسثبيزبٳي سا ػجت ؿذ )( ،سا٣ب٫ي يٶا.)206 :1383 ،
ثذيٲ٧ٶٳٸ ٯيتٶاٱ ٜ٧ت ٣ٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص ٳِش اؿجبّ ػشصٯيٴي ٹٴٶص دچبس
اثٺبٯبت ٵ ٯٔوالت رذي اػت ٵ اص آٳزبيي ٣ٸ ػشصٯيٴؾ ٯٶسد ادٓبي دي٨شي اػت (ثٸًٶس
ثبسص اسٯٴؼتبٱ) ،يب خٶد ثٸ ػشصٯيٲ دي٨شي ادٓب داسد (ثبص ٹٮ ثٸًٶس ثبسص اسٯٴؼتبٱ) ،ٵ يب اص ٹٰٸ
ٯٺٮتش ثٸ تلٶيش سٵؿٲ ٵ ٌٟٔي اص ٵًٲ ٵ ٯحذٵدٷ آٱ دػت ٳيبٛتٸ اػت ،دس اٵ٫يٲ ٧ب٭ سٵٳذ
دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي ثب هٔ ٚٵ ٯـ٤الت حبدي سٵثشٵػت.
ٍ .2ضعيت حاکويت هلي ٍ خَد هختاسي

ٟشٷثبٕ صخٮ ا٫تيب٭ٳيبٛتٸاي اػت ٣ٸ ٹٰٶاسٷ يبدآٵس هٔ ٚٵ ؿ٤ؼت ثشاي دٵ٫ت
آرسثبيزبٱ اػت .دس حب٫ي ٣ٸ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ دائٰبً اص ح َٜتٰبٯيت اسهي ٵ ي٢پبسچ٨ياؽ
كحجت ٯي٣ٴذ ،دس ٳب٧ٶسٳٶ ٟشٷثبٕ ،ح٤ٶٯت خٶد خٶاٳذٷ ثٸ تبػيغ استؾ ٵ دي٨ش ٳٺبدٹبي
ح٤ٶٯتي اٟذا٭ ٣شدٷ ٵ ثي تٶرٸ ثٸ ٹش٧ٶٳٸ ٵا٣ٴؾٹبي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثٸ ثش٧ضاسي سٛشاٳذٵ٭ ٵ
تلٶيت ٟبٳٶٱ اػبػي ٯجبدست ٳٰٶدٷ ٵ ثٸًٶس ٯٴِٮ اٳتخبثبت پبسٰ٫بٳي ٵ سيبػت رٰٺٶسي
ثش٧ضاس ٯي٣ٴذ .آيب دس چٴيٲ ٵهٔيتي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ٯيتٶاٳذ ادٓبي آٰب ٩تب٭ ٵ تٰب٭
حبٰ٣يت ٯ٬ي ٳٰبيذ .دس اٵاي ٪دٹٸ  1990حتي ٵهٔيت ثشاي ايٲ رٰٺٶسي ٵخيٮ تش ٳيض
ٯيٳٰٶد ٵ ٳبٛشٯبٳي ثشخي اص ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي دي٨ش (ثٸًٶس ثبسص ٫ض٧يٹب ٵ ًب٫ؾٹب) اص دٵ٫ت
ٯش٣ضي ،تلٶيش ثؼيبس تيشٷ ٵ تبسي اص حبٰ٣يت ٯ٬ي دس ايٲ رٰٺٶسي ثٸ ٳٰبيؾ ٯي٧زاؿت.
دس ثُٔذ خبسري حبٰ٣يت ٯ٬ي ٳيض ايٲ رٰٺٶسي پغ اص اػت٠ال ٩ثب ٯؼبئ ٪ٵ ٯـ٤الت
ٓذيذٷ ٵ ثضس٧ي سٵثٸسٵ ثٶد ٣ٸ ا٫جتٸ ثٸٳِش ٯيسػذ تبحذٵد صيبدي ثش ًش٧ ٙـتٸاٳذ .دس اٵاي٪
دٵسٷ اػت٠ال ،٩ايٲ رٰٺٶسي خٶد سا دس اثٔبد ٵ حٶصٷٹبي ٯخت ٚ٬ثٸ ؿذت دس ٵاثؼت٨ي ثٸ
سٵػيٸ ٯيديذ (ثٸًٶس ٯخب ٩دس اٳت٠ب ٩ٯٴبثْ ٳٜتياؽ ٣ٸ ثٸ دسآٯذٹبي آٱ ٳيبص ؿذيذي داؿت،
ثٸ ػختي ثٸ سٵػيٸ ٵاثؼتٸ ثٶد) .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثشاي ٣بٹؾ ٵ س ْٛػٌ٬ٸ سٵػيٸ ٵ ٳـبٱ
دادٱ تلٶيش ٯؼت٪٠تشي اص خٶد ،ثٸ ػٶي ٗشة ٯتٰبي٧ ٪ـتٸ ٵ ثب دس٧يش ػبختٲ ٹشچٸ ثيـتش
ٯٴبٗ ْٛشة دس ٯٴٌ٠ٸ (خلٶكبً ٯٴبثْ ٳٜت ٵ ٧بص خضس) تٶاٳؼت تب حذٵد صيبدي ثٸ اٹذا ٙخٶد
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دػت يبثذ .ا٫جتٸ ٹٴٶص سٵػيٸ داساي پتبٳؼي٪ٹب ٵ اٹش٭ٹبي ٳٜٶر ٵ ٛـبس ٧ؼتشدٷ ٵ ٳيشٵٯٴذي ثش
كحٴٸ ػيبػي آرسثبيزبٱ اػت ٵ ٰ٣ب٣بٱ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٰچٶٱ ثؼيبسي اص دي٨ش
رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي ،ثبيذ ثب چب٫ؾ رذي اػت٠ال ٩اص سٵػيٸ دػت ٵ پٴزٸ ٳش٭ ٣ٴذ.
دس ٯزٰٶّ ٯيتٶاٱ ٜ٧ت ،اػت٠ال ٩آرسثبيزبٱ ٹٴٶص ثب ٯٶاٳْ ثي ؿٰبسي ٯٶارٸ اػت
٣ٸ اص رٰ٬ٸ ٯيتٶاٱ ثٸ ايٲ ٯٶاسد اؿبسٷ ٣شد« :پبٛـبسي ٳخج٨بٱ ٟذيٰي دس ح َٜٯٴبكتٓ ،ذ٭
حجبت ػيبػي ٵ اٟتلبدي ،ٵرٶد ثٔوي ٳٺبدٹبي استزبٓي ،ٵاثؼت٨ي ثٸ سٵػيٸ ٵ ثبالخشٷ آحبس
ٯٴٜي ٯبدي ٵ ٯٔٴٶي ٳبؿي اص رٴٟ ٦شٷثبٕ .ٯـ٤الت آرسثبيزبٱ دس ٳي ٪ثٸ اػت٠ال ٩ٵ
ٓذ٭ٵاثؼت٨ي ٳبؿي اص ايٲ اػت ٣ٸ ٳيشٵٹبي ًشٛذاس ايزبد ي ٢ػيؼتٮ دٯٶ٣شاتي ٢ثش ٯجٴبي
ح٤ٶٯت ٟبٳٶٱ ،دس ٰٓ ٪ثب ثشخي ٳٺبدٹبي ٟذيٰي ٵ ٓٶاٯ ٪ثبصداسٳذٷ ثبٟي ٯبٳذٷ اص دٵساٱ
اػتٰٔبس ٯٶارٸ ٯيثبؿٴذ» (ٯحؼٴيٲ .)260 :1374 ،تأٯيٲ ٹشچٸ ثٺتش ٵ ٣بٯ٪تش حبٰ٣يت
ٯ٬ي ،ٳيبصٯٴذ اٳجبؿت ٟذست ٵ ُشٛيتػبصي ثيـتش دس ايٲ رٰٺٶسي اػت ٵ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ دػتيبٛتٲ ثٸ ايٲ ٯٺٮ سا دس ٳضدي٤ي ثٸ ٗشة ديذٷ اػت .ا٫جتٸ ثيؿ ٢ثش ايٲ اٯش ٳيض
آ٧بٷ اػت ٣ٸ ٳضدي٤ي ٹش چٸ ثيـتش ثٸ ٗشة ،تحٶالت ػيبػي دس كحٴٸ ػيبػت داخ٬ي ايٲ
٣ـٶس دس ساػتبي دٯٶ٣شاػيخٶاٹي سا هشٵسيتش ر٬ٶٷ خٶاٹذ ٳٰٶد ،اٯشي ٣ٸ ٯيتٶاٳذ ٯٶرت
ربثزبيي ػشيْ ٟذست دس ايٲ رٰٺٶسي ٧شدد ،ٹٰچٶٱ ٧شرؼتبٱ ،اٵ٣شايٲ ٵ تبحذٵدي
ٟشٟيضػتبٱ.
 .3کاًَىّاي ًضاع با ديگش ّوسايگاى

ٯٺٮتشيٲ ٣بٳٶٱ ٳضاّ ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ پغ اص اػت٠ال ،٩ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٵ
دس٧يشي ايٲ رٰٺٶسي ثب اسٯٴؼتبٱ ثٶدٷ اػت .ٯبثيٲ اساٯٴٸ ٵ آرسيٹب دس ي٤ي دٵ ػذٷ اخيش
اختالٛبت ٰٓي٠ي ايزبد ؿذٷ ٵ ايٲ دٵ ثشاي ي٤ذي٨ش ؿذيذاً ٣بس٣شد د٧ش ٹٶيتػبص ايٜب ٣شدٷاٳذ.
تٴٜش ٯت٠بث ٪ثٸ حذي اٛضايؾ يبٛتٸ اػت ٣ٸ حتي دي٨ش تحٰ ٪ٳـؼتٲ دس ي٢رب ثشاي ثؼيبسي
اص ٯشدٯبٱ دٵ ًش ٙٵرٶد ٳذاسد .ا٫جتٸ ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ دس اثتذا ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٵهٔيت
ٳضاّ داخ٬ي سا داؿت ٵ٫ي ثالٛبك٬ٸ ثب ٵسٵد اسٯٴؼتبٱ ثٸ ٳ ْٜاساٯٴٸ ٳب٧ٶسٳٶ ٟشٷثبٕ ،ٳضاّ حب٫ت
ثيٲا٫ذٵ٫ي ٧شٛت .ٹٰبٱ٧ٶٳٸ ٣ٸ اسٯٴؼتبٱ تحتتأحيش ايٲ ٳضاّ ثٸ ت٠ٶيت تٶاٱ ٳِبٯي ٵ
دٛبٓياؽ ٯجبدست ٳٰٶدٷ ٵ ثٸ ثبصي٨شاٱ ٯٴٌ٠ٸاي ٹٰچٶٱ سٵػيٸ ثٸٓٴٶاٱ حبٯي اػتشاتظي٢
ٳ٨شيؼتٸ اػت ،ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ دس كذس تٺذيذات اٯٴيتي ٟشاس
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داؿتٸ ٵ ؿذيذاً تالؽ ٣شدٷ اػت ٣ٸ ثٸ ت٠ٶيت ٟذست خٶد اص ٹش ًشي٠ي ٯجبدست ٳٰبيذ .دس
ربيي ٣ٸ اسٯٴؼتبٱ سٵػيٸ سا ثٸٓٴٶاٱ حبٯي اػتشاتظي ٢اٳتخبة ٣شدٷ اػت ،رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٳيض ثٸ ٗشة ٵ تش٣يٸ ٧شايؾ ؿذيذي ٳـبٱ دادٷ اػت .ثذيٲ٧ٶٳٸ ايٲ ٣بٳٶٱ ٳضاّ ٳٸ
تٴٺب ثش كحٴٸ ػيبػت داخ٬ي ث٤٬ٸ ثش ٧شايـبت اػتشاتظي ٢آٱٹب ٳيض تأحيش٧زاس ثٶدٷ اػت.
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٴٶص ثخؾ ٟبث٪تٶرٺي اص ػشصٯيٴؾ سا دس اؿ٘ب ٩اسٯٴؼتبٱ
ٯيثيٴذ ٵ ٫زا تٰب٭ ٹٮ ٵ ٗٮ خٶد سا ثشاي ثبصپغ٧يشي ايٲ ٳٶاحي كش ٙٳٰٶدٷ ٵ خٶاٹذ ٳٰٶد.
ايٲ تالؽٹب ؿذيذاًٌ ثش سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ تأحيش ٧زاؿتٸ ،ثٸًٶس ٯخب٩
ٳبػيٶٳب٫يؼٮ آرسي دس ٯ٠بث ٪اسٯٴؼتبٱ دائٰبً ثٸ تٺييذ ٯشد٭ ٯيپشداصد ،يب پيـشٛت اٟتلبدي ٵ
ٳِبٯي ثش پيـشٛت ػيبػي ثب ايٲ تٶريٸ اٵ٫ٶيت ٯييبثذ ٣ٸ دٵ٫ت ٹٴٶص اص رٴ ٦خالكي ٳيبٛتٸ
ٵ ثشاي س ْٛاؿ٘ب٧٩شي ٵ تٺذيذات ،ثبيذ ثيـتش تٶرٺؾ سا ٯٌٔٶ ٙثٸ ت٠ٶيت ثٴيٸ دٛبٓي،
ٳِبٯي ٵ اٟتلبدي ٳٰبيذ.
ؿ٤ؼت دس رٴٟ ٦شٷثبٕ ،حغ تٴٜش ٟٶٯي سا دس ٯيبٱ ٯشد٭ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ
ٳؼجت ثٸ اسٯٴؼتبٱ اٛضايؾ دادٷ اػت ٵ ٫زا ٹٰٶاسٷ اؿتيب ٝؿذيذي دس ٯيبٱ آٱٹب ثشاي اٳت٠ب٭
ٵ آبدٷ حيخيت ٵرٶد داسد .ٹٶيت ٯ٬ي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثب چٴيٲ خلبي٬ي دس حب ٩ؿ٪٤
٧شٛتٲ اػت ٵ ايٲ ٯيتٶاٳذ آحبس خٌشٳب٣ي سا دس ٯٴٌ٠ٸ ثشربي ث٨زاسد .دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ٳيض دس
ت٠ٶيت چٴيٲ احؼبػبتي ثٸؿذت ٳ٠ؾ داؿتٸ ٵ ثٸٳِش ٯيسػذ ثب ر٬تتٶرٸ ٯذاٵ٭ ٯشد٭
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ ايٲ ٯؼئ٬ٸ (ٟشٷثبٕ) ،دي٨ش چٴذاٱ ربيي ثشاي تأٯ ٪دسثبسٷ ٵهٔيت
ٳبثؼبٯبٱ ػيبػي داخ٬ي ٵ حب٣ٮؿذٱ ي ٢دٵ٫ت ؿذيذاً اٟتذاس٧شا ثبٟي ٳٰيٯبٳذ .چٴيٲ
٧شايـبتي دس ث٬ٴذٯذت ٯيتٶاٳذ دس ٛشٹٴ ٦ٵ ٹٶيت آرسيٓ ،ٴبكش ٳيشٵٯٴذي اص اٟتذاس٧شايي سا
تخجيت ٵ سيـٸداس ٳٰبيذ.
ٟشٷثبٕ ٵ ٳٶاحي اؿ٘ب ٩ؿذٷ تٶػي اسٯٴؼتبٱ ٹٰٶاسٷ ٯ٠بث ٪چـٰبٱ ٯشد٭ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٟشاس داسد ٵ پشٵاهح اػت ٣ٸ ٹٰٶاسٷ ثشاي ثبص٧شداٳذٱ آٱ ثٸ ٹش اٟذاٯي حتي آٗبص
رٴ٨ي دي٨ش دػت صٳٴذ .احتٰب ٩ثشٵص رٴ٨ي دي٨ش چٴذاٱ ٹٮ هٔي ٚٳيؼت ٵ حذا ٪ٟدس
ػيبػتٹبي آالٯي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثٸ چٴيٲ تٰبيالتي اؿبسٷ ٯي٧شدد .ثٸًٶس ٯخب ٩ا٫ٺب٭
ٓ٬يا ٙسئيغ رٰٺٶس ٣ٴٶٳي آرسثبيزبٱ دس ٯشاػٮ اٛتتبح پبي٨بٷ ٳِبٯي رذيذ دس ٳخزٶاٱ آال٭
ٳٰٶد« :استؾ آرسثبيزبٱ ٟٶي اػت ٵ ٯيتٶاٳذ ٹٰٸ اٹذا ٙتٔييٲ ؿذٷ سا ارشا ٣ٴذ ...ٵ ا٧ش
ٯٴبٟـٸ ٟشٷثبٕ اص ًشي ٞٯزا٣شٷ ح ٪ٳـٶد استؾ آرسثبيزبٱ ٵاسد ٰٓ ٪ؿذٷ ٵ آٱ سا ثٸكٶست
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ٳِبٯي ح ٪خٶاٹذ ٣شد» .ٵي اٛضٵد استؾ ٯب ٯيتٶاٳذ دس ٹش ٫حِٸ ٟشٷثبٕ سا ثش٧شداٳذ
(ٯـ٠ٜيٛش .)49 :1383 ،پغ اص آتؾثغ ٯبثيٲ دٵ ٣ـٶس ،رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ ت٠ٶيت ثٴيٸ
دٛبٓي ٵ ٳِبٯي خٶد پشداختٸ ٵ ثب ر٬ت دٵػتي ٗشة خٶد سا دس ٯٶهْ ٟٶيتشي ٯيثيٴذ.
ثيؿ ٢اسٯٴؼتبٱ خلٮ اك٬ي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٰ٬ٟذاد ٯيؿٶد ،ٵ ٫زا ػيبػتٹبي
ساٹجشدي ايٲ ٣ـٶس ثٸ ؿذت دس ٯ٠بث٬ٸ ثب آٱ ؿ ٪٤ٵ ٯٔٴب ٯي٧يشد .ا٫جتٸ دس ي ٢ػٌح ٳبص٩تش ٵ
ٯحذٵدتش ايٲ رٰٺٶسي اص ػٶي ثشخي اص ٹٰؼبي٨بٱ خٶد ٳيض احؼبع تٺذيذ ٯيٳٰبيذ ٵ يب
احتٰب ٩ثحشاٱ دس سٵاثي ثب آٱٹب ٳيض ٵرٶد داسد.
حوٶس رٰٔيت ٟبث ٪تٶرٺي اص آرسيٹب دس ٧شرؼتبٱ ،ٹٰٶاسٷ ٯيتٶاٳذ ٯٶرت ثشٵص
اختالٛبتي ٯبثيٲ ايٲ دٵ ٣ـٶس ؿٶد ،ثٸٵيظٷ ا٧ش دٵ٫ت ٧شرؼتبٱ ػيبػتٹبي ػش٣ٶة٣ٴٴذٷاي
ٳؼجت ثٸ ايٲ رٰٔيت آرسي دس پيؾ ث٨يشد .ا٫جتٸ ثب تٶرٸ ثٸ سٵاثي حؼٴٸ دٵ ٣ـٶس ٵ ٓذ٭
تٶاٱ ٵ تٰبي ٪دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثشاي ٧ـبيؾ ي ٢رجٺٸ اختال ٙرذيذ ،ثٸٳِش ٳٰيسػذ ٣ٸ
٧شرؼتبٱ ثشاي آرسثبيزبٱ ثٸ ي ٢كحٴٸ اختال ٙتجذي٧ ٪شدد .ثٴبثشايٲ اص ػٶي ٧شرؼتبٱ،
ٯـ ٪٤حبدي ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٯتلٶس ٳيؼت .ٵ٫ي اص رجٺٸ ؿٰب٫ي ،ٹٰٶاسٷ خٌش
سٵػيٸ سا حغ ٯي٣ٴذ ٵ ٳؼجت ثٸ آٱ خٶد سا اص اثٔبد ٯخت ٚ٬آػيتپزيش ٯيثيٴذ .دس رٹٴيت
تبسيخي ٯشد٭ آرسثبيزبٱ ،خبًشات اؿ٘ب ٩ايٲ ػشصٯيٲ ثٸ دػت سٵعٹب ٵ آصاس ٵ اريتٹبي آٱٹب
ٹٰٶاسٷ صٳذٷ اػت ٵ ٫زا ٰ٣ب٣بٱ ٹٶيت آرسي (رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ) ٹٰچٶٱ ثؼيبسي اص دي٨ش
ٯ٬تٹبي پغ اص ؿٶسٵي ،ثٸ سٵػيٸ ثٸٓٴٶاٱ ي ٢د٧ش ٹٶيتػبص ٳ٨شيؼتٸ ٵ ٯيٳ٨شد .دس دٵسٷ
ؿٶسٵي اٹب٫ي آٱ ػٶي اسع ثشاي ح َٜٹٶيت ٯزٹجي ٵ ٟٶٯي خٶد دس ٯ٠بث ٪ػيبػتٹبي
سٵػيػبصي ؿٶسٵي ٯ٠بٵٯت ٣شدٳذ ٵ ايؼتبد٧ي رذي اص خٶد ٳـبٱ دادٳذ .ايؼتبد٧ي ٹٶيتي
دس ٯ٠بث ٪سٵػيػبصي ٵ ؿٶسٵيػبصي ٯٴٌ٠ٸ ،خبًشات ت٬خ ٵ ؿيشيٲ ٯختٜ٬ي سا دس ارٹبٱ ايٲ
ٯشد٭ ايزبد ٣شدٷ ٵ ٫زا دس تٔبٯ ٪ثب سٵػيٸ ٹٰٶاسٷ ثذآٱٹب تٶرٸ ٯيؿٶد .احيبي سٵػيٸ ٵ ثٺجٶد
ٯٶهْ آٱ دس ٯ٠بثٗ ٪شة ثٸٵيظٷ دس ثبصي ثضس ٥اٵساػيب ،ايٲ خٌش سا ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ
داسد ٣ٸ دٵثبسٷ دس ٯٔشم ػيبػتٹبي اػتٰٔبسي ٵ ػٌ٬ٸرٶيبٳٸ سٵعٹب ٟشاس ٧يشٳذ .ثذيٲ٧ٶٳٸ
پيٶٳذ ثب ٗشة ثٸٓٴٶاٱ ي ٢رخيشٷ اػتشاتظي ٢ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دسٳِش ٧شٛتٸؿذٷ اػت.
ٳٺبيتبً رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ سٵاثي ٵ پيٶٳذٹبي پيچيذٷاي ٳيض ثب ايشاٱ داسد٬ٓ .ي سٗٮ
تٰب٭ تالؽٹبي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثشاي اسائٸ ي ٢ٹٶيت ٯتٰبيض ٵ ٯؼت ،٪٠ٹيچ٧بٷ ٳتٶاٳؼتٸاٳذ اص
ػبيٸ ػٴ٨يٲ تبسيخ ٵ تٰذٱ ايشاٳي خبسد ٧شدٳذ .ايٲ ٵأٟيتي ثذيٺي اػت ٣ٸ آرسثبيزبٱ (ٳب٭،
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ٹٶيت ،ػشصٯيٲ ،ٵ ٯشدٯؾ) ٹٰٶاسٷ دس پيٶٳذ ٵ اكالً رضئي تبحيش٧زاس ٵ ثشرؼتٸ اص ايشاٱ ثٶدٷ
اػت .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ خٶثي ٯيداٳذ ٣ٸ ٹٰٸ ايشاٳيبٱ ثب ٓـ ٞٵ ٓالٟٸ ٛشاٵاٱ ثٸ تٰبٯي
حٶصٷٹبي تٰذٱ ايشاٳي خلٶكبً آٳٺبيي ٣ٸ دس استجبى ٣بٯالً ٳضدي ٢تبسيخي ثب ايشاٱ ٟشاس
داؿتٸاٳذ ،ٯيٳ٨شٳذ ٵ ٯياٳذيـٴذ .تٰبٯي ادثيبت ،تبسيخٛ ،شٹٴ ٦ٵ اكالً ٹٶيتي ٣ٸ دس رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد ،ثٸ ؿ ٪٤ثؼيبس ٳضدي٤ي ثب ايشاٱ پيٶٳذ خٶسدٷ اػت ٵ دس ١ٯت٠بث٪
ؿذيذي ٯبثيٲ ايشاٳيبٱ (اص رٴٶة تب ؿٰب ٩ٵ اص ؿش ٝتب ٗشة) ثب ٯشد٭ آٱػٶي اسع ٵرٶد داسد.
ثب آ٧بٹي اص ٹٰيٲ پيٶٳذٹبي تبسيخيٛ ،شٹٴ٨ي ٵ تٰذٳي اػت ٣ٸ دٵ٫تٯشداٱ آرسثبيزبٱ تب
حذٵدي ػٔي ٯي٣ٴٴذ ٣ٸ ٯبثيٲ خٶد ٵ ايشاٱ ٯشصٹبي ٹٶيتي ايزبد ٣ٴٴذ ٵ ايٲ ي ٢اٯش ٣بٯالً
ٯلٴٶٓي اػت .ثٸٳِش ٯيسػذ ا٧ش رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثب اسٯٴؼتبٱ دس٧يش ٳٰيؿذ ،حتي
ػيبػتٹبي د٧شػبصي ٹٶيتي ثش اػبع ٳ٨بٷ ثٸ ايشاٱ ثٸ ؿ ٪٤سادي٤ب٩تشي دس ايٲ رٰٺٶسي
دٳجب ٩ٯيؿذ .دس ٵا ْٟدس ربيي ٣ٸ اسٯٴؼتبٱ ٣بس٣شد د٧ش ٹٶيتػبص اك٬ي سا ايٜب ٳٰٶدٷ اػت،
ثٴبثشايٲ دي٨ش ٯزب٫ي ثشاي د٧شػبصيٹبي دي٨ش ثٸٵرٶد ٳيبٯذٷ اػت.
گفتاس دٍم -يکپاسچگي ٍ ّوبستگي هلي
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض ٹٰچٶٱ ثؼيبسي اص رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي ثٸًٶس
رذي ثب ثحشاٱ ي٤پبسچ٨ي ٵ ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي دس٧يش ثٶدٷ اػت .ايٲ ثحشاٱ دس اٵاي ٪اػت٠ال ٩ايٲ
رٰٺٶسي ثٸ حذي تلبٓذ يبٛتٸ ثٶد ٣ٸ ثشخي احتٰبٛ ٩شٵپبؿي ايٲ دٵ٫ت سا ثٔيذ ٳٰيداٳؼتٴذ.
دس دٵسٷ پغ اص اػت٠ال ،٩اساٯٴٸ آرسثبيزبٱ ٳٸ تٴٺب ٟشٷثبٕ سا اص ٣ٴتش ٩ح٤ٶٯت ٯش٣ضي خبسري
ٳٰٶدٳذ ،ث٤٬ٸ صٯيٴة اؿ٘ب ٩ثشخي اص ٳٶاحي دي٨ش ايٲ رٰٺٶسي تٶػي اسٯٴؼتبٱ سا ٳيض ٛشاٹٮ
ػبختٴذ .حتي دس كٶست ح ٪ٵ ٛل ٪ٯؼبٰ٫تآٯيض ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٣ٸ ثٸ دؿٶاسي (ا٧ش ٳ٨ٶييٮ ثٸ
ٹيچٵرٸ) ٟبث ٪تح ٞ٠اػت ،ثٸٳِش ٳٰيسػذ ٣ٸ اساٯٴٸ ايٲ ٯٴٌ٠ٸ حبهش ثٸ ٹٰ٨شايي ٵ
ي٤پبسچٸ ؿذٱ دس ايٲ دٵ٫ت ثبؿٴذ ٵ ٫زا ٹٰٶاسٷ ثشاي آٱ ٯؼئ٬ٸػبص خٶاٹٴذ ثٶد .ٹٰچٴيٲ
٫ض٧يٹبً ،ب٫ؾٹب ،حتي ٣شدٹب ٵ تبتٹب ٳيض دس ٯ٠بث ٪ػيبػتٹبي ي٤پبسچ٨ي ٵ ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي
اص خٶد ٯ٠بٵٯت رذي ٳـبٱ دادٷ ٵ ػٔي دس ثبصؿٴبػي ٯتذاٵ٭ ٹٶيت ٯتٰبيض خٶد ٹؼتٴذ.
َّ .يت هلي
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ٯتٔبٟت ثحشاٱ ي٤پبسچ٨ي ٵ ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي ،دس دٵسٷ پغ اص اػت٠ال ٩رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ثب ثحشاٱ ٹٶيت ٯ٬ي ٳيض ثٸ ؿ ٪٤رذي دس٧يش ثٶدٷ اػت .ايٲ ٵأٟيتي ٓيبٱ اػت ٣ٸ
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٣بٯالً ثش ٯجٴبي ٟٶٯي تبػيغ ٧ـتٸ اػت .دس ٹٰبٱ اٵاٱ اػت٠ال ،٩ٹٶيت
ػيبػي آرسثبيزبٱ ثش ٯجٴبي ػٸ اك ٪اػالٯيؼٮ ،تش٣يؼٮ ٵ ٯذسٳيؼٮ تٔشي ٚٵ ؿب٫ٶدٷسيضي
ؿذ( .ػيٚصادٷ )86 :1378 ،ٳٰٶد چٴيٲ ؿب٫ٶدٷػبصي ٹٶيتي سا ثٸًٶس ثبسص دس پشچٮ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٯيتٶاٱ ٯـبٹذٷ ٣شد ٣ٸ ػٸ سٳ ٦آٱ ٵ ٳيض ٹال ٩ٵ ػتبسٷ  8هٔ٬ي داخ ٪آٱ ثب تٶرٸ
ثٸ چٴيٲ اثٔبد ٹٶيتي تٔشي ٚٯي٧شدد .چٴيٲ ت٤ٜشي اص ٹٶيت ٯ٬ي خٶد ٓبٯ٬ي ٯٺٮ دس ٹشاع
ٵ ٵا٧شايي ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي دي٨ش ثٸٵيظٷ اساٯٴٸ ثٶدٷ اػت.
ا٧شچٸ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ٣بٯالً ٯبٹيت ػ٤ٶالس اص خٶد ثشٵص دادٷ اػت ،ٵ٫ي ٹٰيٲ
تـ٤ي ٪دٵ٫ت ثش ٯجٴبي يٟ ٢ٶ٭ اص ي ٢ٯزٹت ٵ ي ٢صثبٱ ثشاي دي٨ش ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي ٹشاػٴب١
ر٬ٶٷ ٳٰٶد ٵ ٫زا آٱٹب سا ثش ايٲ ٵاداؿت ٣ٸ دس ساٷ ٵا٧شايي ٳؼجت ثٸ دٵ٫ت رذيذ ٧ب٭ ثشداسٳذ.
ثٸٳِش ٯيسػذ ٣ٸ دس تالؽ ثشاي ٹٶيتػبصي رذيذ ،ثش ٓٴلش تش٣يػبصي ربٯٔٸ تب٣يذ
ثيـتشي ثٶدٷ ٵ ٳبػيٶٳب٫يؼٮ آرسي ثٸ آٱ ثيـتش تٶػ ٪رؼتٸ اػت .ثي ؿ ٢دٵ٫ت اي٬چيثي٦
ثب ؿٔبسٹبي تٴذ ٯ٬ي٧شايبٳٸاؽ ،دس چٴيٲ تالؽ ٹٶيتيبثي ٳ٠ؾ اك٬ي سا ايٜب ٣شدٷ اػت.
تش٣يػبصي ٵ يب اسائٸ تلٶيشي ٣بٯالً تش ١اص ربٯٔٸ آرسثبيزبٱ آحبس ٵ ٳتبيذ خبف خٶد سا داؿتٸ
اػت.
ثٸًٶس ٯخب ٩دس ربيي ٣ٸ ايٲ تالؽ ٯٶرت ٳضدي٢ؿذٱ ٹشچٸ ثيـتش آرسثبيزبٱ ثٸ
تش٣يٸ ٧ـتٸ ٵ ٳٶٓي ٹٮخٶيـي ٹٶيتي ٯبثيٲ آرسثبيزبٱ ٵ تش٣يٸ سٵاد يبٛتٸ اػت ،دس ٯ٠بث٪
ٯٶرت رذا ؿذٱ ٹشچٸ ثيـتش آٱ اص ايشاٱ ٧ـتٸ اػت .ثيؿ ٢پيٶٳذٹبي تبسيخيٛ ،شٹٴ٨ي ٵ
تٰذٳي آرسثبيزبٱ ثب ايشاٱ ثؼيبس ٛشاتش اص پيٶٳذ كش ٙصثبٳي (آٱ ٹٮ ثب تٜبٵتٹبي صيبد) ثب تش٣يٸ
ثٶدٷ اػت ٵ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثيتٶرٸ ثٸ ايٲ پيٶٳذ ،ػٔي ٳٰٶدٷ اػت ٯشصٹبي ٹٶيتي ثب ايشاٱ
ايزبد ٣ٴذ ٣ٸ ا٫جتٸ دس ايٲ ساٷ ثب ؿ٤ؼتٹبيي ٳيض ٯٶارٸ ٧ـتٸ اػت .ثيؿ ٢چٴيٲ تالؿي
ثٸًٶس آ٧بٹبٳٸاي تٶػي دٵ٫تٯشداٱ آرسثبيزبٱ دٳجب٧ ٩ـتٸ اػت ٵ ثب ٹشاع اص ايٴ٤ٸ ٯشد٭
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس يبدآٵسي پيٶٳذٹبي تبسيخي ٵ ٛشٹٴ٨ي خٶد ثب ايشاٱ ثٸ ػٶي آٱ ٧شايؾ
خٶاٹٴذ يبٛت ،ػٔي ٳٰٶدٷ اػت ٣ٸ تٰبيضٹبي ٹٶيتي ٯبثيٲ ايٲ دٵ ثٸًٶس ٯلٴٶٓي ايزبد ٣ٴذ،
اٯشي ٣ٸ ٣بٯالً ػبخت٨ي ٵ ٗيشٵأٟي ٯيثبؿذ .دس ايٲ ساٷ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثٸ ٹش اثضاسي
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دػتصدٷ اػت ٣ٸ ػيبػتٹبي ٹٶيتياؽ سا ثٸ پيؾ ثجشد .ثٸًٶس ٳٰٶٳٸ حتي ثب تحشي ٚتبسيخ
تالؽ ٣شدٷ اػت ٣ٸ ٯشصٹبي ٹٶيتي آرسثبيزبٱ سا اص ايشاٱ ثبص ؿٴبػذ.
ثب تزشثٸاي ٣ٸ دٵ٫تٯشداٱ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص دٵسٷ ؿٶسٵي داؿتٸاٳذ ،دس دٵسٷ
پغ اص اػت٠ال ٩ٳيض ػٔي دس تحشي ٚتبسيخ حتي ثٸ ؿ ٪٤ٯوح٢تشي ٳٰٶدٷ ٵ ٳٸ تٴٺب
ػش٧زؿت خٶد سا ٣بٯالً رذا اص ػش٧زؿت ايشاٱ ٳـبٱ دادٷاٳذ ،ث٤٬ٸ تبسيخ ٵ ٛشٹٴ٨ـبٱ سا
ًٶسي تٔشي ٚٳٰٶدٷاٳذ ٣ٸ ثٸ ثشخي اص اسصؽٹب ٵ ٯٴب ْٛايشاٱ ٳيض تٔذي ٳٰٶدٷ اػت (ٯخالً تأ٣يذ
ثش ايٴ٤ٸ ثشخي اص اػٌٶسٷٹبي ايشاٳي كشٛبً ثٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اختلبف داسد ٵ يب تٔييٲ
ٯحذٵدٷ ػشصٯيٲ خٶد دس ػشصٯيٲ ايشاٱ تب ٛٶاك٬ي ثؼيبس دٵستش اص ٯشصٹبي ٯٶرٶد ).ٹٰيٲ اٯش
ٳـبٱدٹٴذٷ ثحشاٱ ٰٓي ٞٹٶيت ٯ٬ي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اػت .ٹٶيت آرسي ٣بٯالً ثب ٹٶيت
ايشاٳي ٹٮ پيٶٳذ ٵ ٯتذاخ ٪اػت ٵ تالؽ ثشاي ٯشص٧زاسي ٯبثيٲ ايٲ دٵ آحبس ٯخشثي ثش ٛشٹٴ ٦ٵ
ٹٶيت خٶد رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٯيتٶاٳذ دس پي داؿتٸ ثبؿذ.
ا٫جتٸ ٯزذداً ٟبث ٪يبد آٵسي اػت ٣ٸ دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ،ٳضاّ ثب اسٯٴؼتبٱ تب
حذٵد صيبدي ثش ٹٶيت يبثي رذيذ تأحيش٧زاس ثٶدٷ اػت ٵ دس ٵا ْٟد٧ش ٹٶيتػبص ثشاي ايٲ
رٰٺٶسي سا ثيـتش دس ٳضاّ ثب اسٯٴؼتبٱ ثبيذ رؼتزٶ ٳٰٶد .ٹٶيت آرسي دس دٵسٷ پغ اص
اػت٠ال ٩ؿذيذاً خٶد سا دس ٯ٠بث ٪ٹٶيت اسٯٴي تٔشي ٚٳٰٶدٷ ٵ تب حذٵد صيبدي سٵاد پبٱتش٣يؼٮ
دس ايٲ رٰٺٶسي ٳيض تحت تأحيش ايٲ تٔبسم ثٶدٷ اػت .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثب آ٧بٹي اص تٔبسم
ٵ ت٠بث ٪تبسيخي -ٹٶيتي اساٯٴٸ ٵ تش٣يٸ ،تٶػ ٪ثٸ پبٱتش٣يؼٮ سا ثشاي اسٯٴؼتبٱ آصاسدٹٴذٷ ديذٷ
اػت .ا٫جتٸ ٹٰبٱ٧ٶٳٸ ٣ٸ خٶاٹيٮ ديذ چٴيٲ ت٤ٜش سادي٤ب٫ي ،آحبس ٵ ٳتبيذ ٯخشثي ثش ا٨٫ٶي
سٵاثي ايٲ ٣ـٶس ثب ايشاٱ ٳيض ثشربي ٯي٧زاسد.
 .2حقَق شْشًٍذي

ح٠ٶ ٝؿٺشٵٳذي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض ٹٰچٶٱ ثيـتش ٣ـٶسٹبي دس حب٩
تٶػٔٸ ٵهٔيت چٴذاٱ ٯٌ٬ٶثي ٳذاسد .دٵ٫ت ٯ٬ي ػبص دس ايٲ رٰٺٶسي ٳيض اص ٹٰبٱ اثتذا ثب
ػيبػتٹبي خٶد ٯٶرت سٳزيذٷ خبًشؿذٱ ثشخي اص ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي ٧شديذٷ اػت .ا٬ٟيتٹبي
ٟٶٯي ٹٰچٶٱ ٫ض٧يٹب ٵ ًب٫ؾٹب ٳؼجت ثٸ ٓذ٭ پبيجٴذي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ثٸ ح٠ٶ ٝچٴذ ٟٶٯي
ثٸ ؿذت آتشام داؿتٸ ٵ خٶاٹبٱ احتشا٭ ٵ تٶرٸ ثيـتش دٵ٫ت ثٸ خٶاػتٸٹبي اٟتلبدي،
ػيبػي ٵ ٛشٹٴ٨يؿبٱ ثٶدٷاٳذ .ثٸرض ٳبسهبيتي ٫ض٧يٹب ٵ ًب٫ؾٹب ٳؼجت ثٸ ٓذ٭ تٶرٸ دٵ٫ت
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ثٸ ح٠ٶ ٝؿٺشٵٳذيؿبٱ ،دس ايٲ رٰٺٶسي ثشخي ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي دي٨شي ٳيض ٵرٶد داسٳذ ٣ٸ
ثٸٳِش چٴذاٱ سهبيتي اص ػيبػتٹبي ايٲ دٵ٫ت ٯ٬ي ػبص ٳذاؿتٸاٳذ٣ .شدٹب اص رٰ٬ٸ ٧شٵٷٹبي
ٟٶٯي ٹؼتٴذ ٣ٸ دس آرسثبيزبٱ ٳيض ثب ثشخي ٯحذٵديتٹب سٵثٸسٵ ثٶدٷاٳذً .ج ٞآٯبس ٗيشسػٰي
ٯتزبٵص اص دٵيؼت ٵ پٴزبٷ ٹضاس ٣شد دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ صٳذ٧يٯي٣ٴٴذ ،ٵ٫ي سػٰبً آال٭
ؿذٷ اػت ٣ٸ دس آٳزب ٣شدي ٵرٶد ٳذاسد (سهب .)95 :1378 ،ؿبيذ ثٸ تجٔيت اص تش٣يٸ ،ٯ٠بٯبت
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض تٰبي٬ي ثشاي تٶرٸ ٵ ؿٴبػبيي ٣شدٹب ٳذاسٳذٓ .ذ٭ تٶرٸ ثٸ خٶاػتٸٹبي
ايٲ ا٬ٟيت ٟٶٯي ،ٹٰٶاسٷ ٯيتٶاٳذ ٯؼتٔذ ثشٵص ي ٢ٯؼئ٬ٸ ٟٶٯي دي٨ش دس ايٲ رٰٺٶسي ٧شدد.
اٹٰيت آٱٹب ثيـتش ثٸ ٵهٔيت اػت٠شاس آٱٹب دس ٯٴٌ٠ٸ ٯشثٶى ٯيؿٶد .دس حذٵد ثيؾ اص
ثيؼتٹضاس ٳٜش ٣شد دس ٯٴٌ٠ٸ الچيٲ ثيٲ اسٯٴؼتبٱ ٵ آرسثبيزبٱ ٵ صٳ٨ضٵس ،دس ٯشص اسٯٴؼتبٱ ثب
ٳخزٶاٱ ،صٳذ٧ي ٯي٣ٴٴذ( .تشاة صادٷ )186 :1373 ،دس ٵا ْٟايٴبٱ دس ٯٴٌ٠ٸ ٯٶسد اختال ٙثيٲ
دٵ رٰٺٶسي اػ٤بٱ داسٳذ.
حوٶس ٣شدٹب دس آرسثبيزبٱ ٯيتٶاٳذ ثشاي ايٲ رٰٺٶسي ٯـ٤التي دس پي داؿتٸ ثبؿذ.
صيشا ٣شدٹبي ٯٴٌ٠ٸ ،اٯ٤بٱ داسد تحتتأحيش ٯجبسصات ٣شدٹب دس تش٣يٸ ،دػت ثٸ اٟذاٯبت
خشاث٤بساٳٸ ثضٳٴذ .ٵ ٹٰٶاسٷ احتٰب ٩ٯٌشح ؿذٱ خٶاػتٸٹبي رذي آٱٹب دس ٯٶسد دػتيبثي ثٸ
خٶدٯختبسي ٵ ايزبد ي ٢ٵاحذ خٶدٯختبس ٣شد ٵرٶد داسد .ثٴبثشايٲ تٶرٸ ثٸ آٱٹب ٵ
خٶاػتٸٹبيـبٱ دس آيٴذٷ ثيـتش اٹٰيت پيذا خٶاٹذ ٣شد .تبتٹب٣ 1ٸ اصرٰ٬ٸ اٟٶا٭ ايشاٳي ػب٣ٲ
٠ٜٟبص ٹؼتٴذ ٳيض اص ٵهٔيت چٴذاٱ ٯٌ٬ٶثي ثشخٶسداس ٳجٶدٷاٳذ .تبتٹب ٰٓذتبً دس ٳٶاحي ؿٰب٫ي
آرسثبيزبٱ ٵ ؿجٸ رضيشٷ آثـٶساٱ (دس ٟلجٸٹبي ثب٫خبٳي ،ػٶساخبٳي ،كبثٶٳچي ،ٯـت٠ي ،ٵ چٴذ
ٯٴٌ٠ٸ ٯؼ٤ٶٳي دي٨ش) ٵ ٳيض ؿٰب ٩ؿش ٝايٲ رٰٺٶسي دس داٯٴٸ ٣ٶٷٹبي خيضيٲ ،ػيبصاٱ،
ٟٶٳب٣ ٝٴذ ،دٵٷ چيٟ ،ٶثب (ٟجٸ) ،اػٰبٓي٫٪ي ٵ . . .ػب٣ٴٴذ (آ٣يٴش .)395-392: 1366 ،ايٲ
رٰٔيت ثٸ ٯشٵس صٯبٱ تحت تأحيش ػيبػتٹبي دٵ٫ت آرسثبيزبٱ دس حب ٩اػتحب٫ٸ ؿذٱ ٵ اص
دػت دادٱ ٹٶيت ٟٶٯياؿبٱ ٹؼتٴذ( .سهب )92 :1378 ،دسٯيبٱ آٱٹب ٳيض ثشخي ٳبسهبيتيٹب
ٳؼجت ثٸ ٳبديذٷ ٧شٛتٸ ؿذٱ ح٠ٶ ٝؿٺشٵٳذيؿبٱ ٵرٶد داسد.
ٹٰچٴيٲ ثب ثشٵص رٴٟ ٦شٷثبٕ ٵ آٵاسٷ ؿذٱ ثؼيبسي اص آرسيٹبي ػب٣ٲ ٟشٷثبٕ ٵ دي٨ش
ٯٴبً ٞرٴ٨ي ٵ ٳيض اسٯٴؼتبٱ ،ايٲ رٰٔيت ٟبث ٪تٶرٸ ٹٰٶاسٷ ٳؼجت ثٸ ٵهٔيت خٶد سهبيت
چٴذاٳي ٳذاؿتٸ ٵ ثؼيبسي اص آٱٹب خٶاػتبس ثبص٧ـت ثٸ خبٳٸ ٵ ٣بؿبٳٸؿبٱ ٵ يب ثٺجٶد اٵهبّ
1. Tats
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٣ٴٶٳي خٶد ثٶدٷاٳذ٣ ،ٸ ا٫جتٸ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ دس ايٲ ساٷ ٰٓ٤٬شد ٯٴبػجي اص خٶد ٳـبٱ ٳذادٷ
اػت.
ٹٰچٴيٲ دس ايٲ رٰٺٶسي تحتتأحيش تجٔيتاص ػيبػتٹبي ػ٤ٶالس سادي٤ب،٩
ٯحذٵديتٹب ٵ تجٔيوبت ؿذيذي ثش اػال٭٧شاٹب ٵرٶد داسد .آصاديٹبيػيبػيٵٯذٳي ثٸؿذت ثب
ٯحذٵديت سٵثٸسٵ ثٶدٷ ٵ ثذيٲ٧ٶٳٸ حتيخٶد آرسيٹب ٳيض ح٠ٶ ٝٯذٳي ،ارتٰبٓي ٵ ػيبػيؿبٱ
سا اص ربٳت دٵ٫ت دس ٯٔشم خٌش ٯيثيٴٴذ .ح٠ٶ ٝؿٺشٵٳذي دس ايٲ رٰٺٶسي ثٸحذي دچبس
ٳ٠لبٱ اػت ٣ٸ صٳبٱ ٯحزجٸ آرسثبيزبٱ ،ثٸ ؿذت ٳؼجت ثٸ ػيبػت ٹبي دٵ٫تي ٳبساهي
ثٶدٷاٳذ .ثبٳٶاٱ ٯحزجٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٣ٸ دس تالؽٹبي خٶد ثشاي تأٯيٲ ح٠ٶٝ
ؿٺشٵٳذيؿبٱ ٯٶسد حٰبيت ٯش٣ض دٛبّ اص آصادي ٵرذاٱ ٵ آت٠بدات ديٴي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ
ٹؼتٴذ ،خٶاٹبٱ سٓبيت ح٠ٶ ٝثـش ايٲ ٟـش اص ٯشد٭ آرسثبيزبٱ ٵ كذٵس ٣بست ؿٴبػبيي ٯ٬ي ٵ
٧زسٳبٯٸ ثشاي خٶد ٹؼتٴذ.
ثبٳٶاٱ ٯحزجٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص ػب 1998 ٩دسپي آٰب ٩ٯٰٴٶٓيت ثشاي كذٵس
٣بست ؿٴبػبيي ٯ٬ي ٵ ٳيض ٧زسٳبٯٸ ثب ٓ٤غ داساي حزبة اػالٯي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ،اص
داؿتٲ ػٴذ ٹٶيت ٯ٬ي ٯحشٵ٭ ؿذٷاٳذ ٣ٸ ٯحشٵٯيت اص داؿتٲ ٣بست ؿٴبػبيي ٯ٬ي ٯٶرت
ٯحشٵٯيت آٱٹب اص ػبيش ح٠ٶ ٝؿٺشٵٳذيؿبٱ اص رٰ٬ٸ ؿش٣ت دس اٳتخبثبت٣ ،بسيبثي ،اداٯٸ
تحلي ٪ٵ ػبيش ٔٛب٫يتٹبي ارتٰبٓي ٳيض ؿذٷ اػت.
دٵ٫ت رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٰٶاسٷ اص ح ٪ايٲ ٯؼب٫ٸ ٣ٸ ٟـش ثضس٧ي اص ٯشد٭ ايٲ
رٰٺٶسي سا اص ح٠ٶ ٝاٵ٫يٸ خٶد ٯحشٵ٭ ٣شدٷًٜ ،شٷ سٛتٸ اػت .ٳٰبيٴذ٧بٱ ؿٶساي اسٵپب دس اٯٶس
آرسثبيزبٱ دس آػتبٳٸ اٳتخبثبت ٯز٬غ ٯ٬ي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس ؿـٮ ٳٶاٯجش ٧زؿتٸ ٵٓذٷ
دادٷ ثٶدٳذ ٣ٸ ثشاي ح ٪ٯـ٤الت ثبٳٶاٱ ٯحزجٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٣ٶؿؾ خٶاٹٴذ ٣شد ،اٯب
تب٣ٴٶٱ ٳٰبيٴذ٧بٱ ؿٶساي اسٵپب ٳيض ٹيچ اٟذاٯي دس ايٲ صٯيٴٸ ٳ٤شدٷاٳذ.
ػٌح ٛؼبد دٵ٫تي ٳيض ثؼيبس ثبال ثٶدٷ ٵ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪تجٔيوبت ارتٰبٓي ٳيض دس
ؿ ٪٤ٵخيٰي ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض ٹٰچٶٱ دي٨ش دٵ٫تٹبي ساٳتيش،
ٳتٶاٳؼتٸ اػت دس آٯذٹبي ٳٜتياؽ سا ثٸ ؿٓ ٪٤بدالٳٸ دس ثيٲ ٯشد٭ تٶصيْ ٳٰبيذ ٵ ثٸ ٹٰيٲ
د٫ي ٪ٳبثشاثشيٹبي ارتٰبٓي اٛضايؾ يبٛتٸ اػت.
ً .3اسيًَاليسن آرسي؛ هاّيت ٍ جْت
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ا٧شچٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ي٣ ٢ـٶس ٯؼٰ٬بٱ(ؿئي) ثٸ ؿٰبس ٯيآيذ ،ٵ٫ي ٧شايؾ
ايذئٶ٫ٶطي ٢حب٣ٮ ثش ايٲ ٣ـٶس ثٸ ؿذت ثٸ ػٰت ٳبػيٶٳب٫يؼٮ ػ٤ٶالس تٰبي ٪ٳـبٱ دادٷ اػت.
اص ٹٰبٱ صٯبٱ ٣ٸ اثٶاٜ٫و ٪اي٬چي ثي ٦ثٸ ٟذست سػيذ ،دس ايٲ رٰٺٶسي ٧شايـبت تٴذ
ٯ٬ي٧شايبٳٸ سؿذ ٳٰٶد .پغ اص ثٸ ٟذست سػيذٱ حيذس ٓ٬ياً ٙي ٣ٶدتبي  ،1993ٵي اص
ؿخليتٹبي سػٰي ٯزٹجي ثٸ ؿ٧ ٪٤ؼتشدٷاي ثشاي ٯـشٵٓيتدادٱ ثٸ ح٤ٶٯتؾ اػتٜبدٷ
ٳٰٶد .حٰبيت سٵحبٳيٶٱ اص ثشٳبٯٸٹبي ٓ٬يا ،ٙثيـتش ثذيٲخبًش ثٶد ٣ٸ آٱٹب ٳبػيٶٳب٫يؼٮ
آرسثبيزبٳي سا ثش اػال٭ ػيبػي تشريح ٯيدادٳذ.
ٳٺبيتبً اػال٭ دس ًي ح٤ٶٯت ٓ٬يا٣ ،ٙبٯالً دس ٳِب٭ دٵ٫تي ٹٰ٨شا ٧ـت .ثذيٲتشتيت
احيبي ٯزٹت ٣الً دس تٔبسم ثب ٹظٯٶٳي ٳبػيٶٳب٫يؼٮ ٵ حجبت سطيٮ ٟشاس ٳ٨شٛت .ثذيٲ٧ٶٳٸ
ٳبػيٶٳب٫يؼٮ ٵ پبٱتش٣يؼٮ دس كحٴٸ ػيبػي آرسثبيزبٱ ،سٵاد ٵ ًشٛذاساٱ ثيـتشي ثٸدػت
آٵسد ( .)Valiyev, 2005:5-9ثب ٧زؿت صٯبٱ ثٸتذسيذ ٳيشٵي ٳبػيٶٳب٫يؼٮ دس ايٲ رٰٺٶسي اص
ؿ ٪٤ؿذيذاً اٛشاًي پبٱتش٣يؼتي (ثٸًٶس خبف دٵسٷ اي٬چي ثي )٦ثٸ ؿ ٪٤ٯتٔبد ٩تشي تحٶ٩
پيذا ٣شدٷ اػت ٵ ٹٰٶاسٷ ٯبٹيت پبٱتش٣يؼت خٶد سا ح َٜٳٰٶدٷ اػت ٣ٸ دس ايٲ ساٷ آحبس
ٯٴٜي ٳيض ثشربي ٧زاؿتٸ اػت .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثش ٯجٴبي ٟٶ٭ آرسي تـ٤ي ٪دٵ٫ت دادٷ
اػت ٵ ٫زا ثب ات٤ب ثش ا٣خشيت  90دسكذي آرسيٹب ،تٰبيالت پبٱ تش٣يؼتي دس ايٲ رٰٺٶسي
سٵاد صيبدي يبٛتٸ اػت .ٳضدي٤ي ايٲ رٰٺٶسي ثب تش٣يٸ ٵ تجٔيت اص ػيبػتٹبي آٱ ٳيض اص رٰ٬ٸ
ٓ ٪٬اك٬ي ايٲ ٧شايـبت ثٶدٷ اػت .ا٫جتٸ چٴيٲ ٧شايـي چٸ دس ػٌح داخ ٪آرسثبيزبٱ ٵ چٸ
دس سٵاثي ايٲ ٣ـٶس ثب ثشخي ٹٰؼبي٨بٱ ،ٳتبيذ ٯٴٜياي دس پي داؿتٸ اػت .دس ٵا ْٟثٸٳِش
ٯيسػذ ٣ٸ ٧شايـبت ٳبػيٶٳب٫يؼتي ثش ٯحٶسيت پبٱ تش٣يؼٮ ثشاي ايٲ رٰٺٶسي ثؼيبس
ٯؼئ٬ٸػبص ثٶدٷ اػت .ؿبيذ ٓ٬ت اػبػي ايٲ ٯؼئ٬ٸػبص ؿذٱ ،دس ٯبٹيت خٶد ايذئٶ٫ٶطي
پبٱتش٣يؼتي ثبؿذ.
٣تبة «پبٱ تش٣يؼٮ :يٟ ٢شٱ دس ت٤بپٶي ا٫حب »ٝٳٶؿتٸ ري٤ٶة الٳذٵ ،دس  ٪٣ثٸ
چٴذ ٳ٤تٸ ٯٺٮ دس ثبسٷ پبٱ تش٣يؼٮ اؿبسٷ ٯي٣ٴذ٣ ،ٸ ٯيتٶاٳذ ثٸٵهٶح ٳـبٱدٹٴذٷ ٓ٬ت
ٯؼئ٬ٸ آٛشيٴي ايٲ ايذئٶ٫ٶطي ثبؿذ .1 :پبٱ تش٣يؼٮ ثٸ ٫حبٍ ٯبٹيت ،ي ٢ايذئٶ٫ٶطي ٳظادپشػتبٳٸ
اػت .2 ،پبٱتش٣يؼٮ ثٸ ٹٰبٱ اٳذاصٷ ٣ٸ ي ٢ايذئٶ٫ٶطي ٳظاد٧شايبٳٸ اػت ،ثٸ ؿذت سٯبٳتي ٢ٵ
تخي٬ي ٳيض ٹؼت٧ .3 ،شٵٷٹبي ٳخجٸ٧شاي پبٱ تش٣ي ،چٸ دس تش٣يٸ يب ػبيش ٯٴبً ،ٞٳٸ تٴٺب ثٸ
٫حبٍ ٰ٣يت ٧شٵٷٹبي ٣ٶچ ٢ثشخٶسداس اص ًشٛذاساٱ ٯحذٵد ثٶدٷاٳذ ،ث٤٬ٸ ٯيبٱ ايٲ ٧شٵٷٹب ٵ
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ٳخج٨بٱ ػيبػي ٵ ٤ٛشي آٱٹب سٟبثتٹبي ؿذيذي ٳيض ثش ػش سٹجشي رشيبٱ پبٱتش٣يؼٮ
ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .4 ،پبٱ تش٣يؼٮ دس ٳٶّ خٶد ي ٢ايذئٶ٫ٶطي ٵ رٴجؾ ا٫حب٧ٝشايبٳٸ ٳيض ٹؼت،
ٵ ٳٶؿتٸٹبي پبٱ تش٣يؼت ٵ ٰٓ ٪سٹجشاٱ آٱٹب حب٣ي اص ايٲ اػت ٣ٸ ا٫حب ٝػبيش ػشصٯيٲٹبي
داساي رٰٔيتٹبي تش ١صثبٱ اص اٹذآٰ ٙذٷ پشٵطٷ پبٱ تش٣يؼٮ ثٶدٷ اػت (الٳذٵ.)1382 ،
٧شايؾ ٳبػيٶٳب٫يؼٮ دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸػٶي چٴيٲ ايذئٶ٫ٶطي ،ثٸٵهٶح تٰبٯي
ٯبٹيتٹبي ٛٶ ٝسا اص خٶد ثشٵص دادٷ اػت.
دس ػٌح خٶد رٰٺٶسي ،ايٲ ٧شايـبت ٯٶرت ٳبسهبيتي دي٨ش ٧شٵٷٹبي ٟٶٯي دس
ا٬ٟيت ثٶدٷ ٵ ٫زا ٯٶرت ٯ٠بٵٯت آٱٹب دس ٯ٠بث ٪ػيبػتٹبي ٯ٬ي ػبص ٯجتٴي ثش چٴيٲ
ايذئٶ٫ٶطي ٧شديذٷ اػت .ٳبػيٶٳب٫يؼٮ پبٱ تش٣ي دس دٵسٷ ثي حجبتي ٵ ٓذ٭ ٌٟٔيت ثٔذ اص دٵسٷ
اػت٠ال ٩ٯٶرت سٳزؾ ٵ ٳبساحتي ٟٶٯيتٹبي ٗيش آرسي-تش٣ي ٧ـت .ي٤ي اص اٟذاٯبت ٰٓ٬ي
دٵ٫ت دس پي ٧يشي ػيبػتٹبي ٳبػيٶٳب٫يؼتي پبٱ تش٣ي دس ػب 1992 ٩اٳزب٭ ٧شٛت ٣ٸ صثبٱ
تش٣ي ثٸٓٴٶاٱ صثبٱ دٵ٫تي آال٭ ٵ اٜ٫جبي التيٲ ربي٨ضيٲ اٜ٫جبي ٣شي٬ي٧ 1٢شديذ .ايٲ اٟذا٭
ٯٶرت سٳزؾ ثشخي اص ٟٶٯيتٹب ٵ ثب ٯ٠بٵٯت آٱٹب سٵثٸسٵ ٧ـت .ثٸًٶس ٯخب٫ ٩ض٧يٹب اٜ٫جبي
رذيذ سا ٳپزيشٛتٸ ٵ ثٸ اػتٜبدٷ اص اٜ٫جبي ٣شي٬ي ٢اداٯٸ دادٳذ (  .)Kotecha,2006دي٨ش
٧شٵٷٹبي ٟٶٯي اص رٰ٬ٸ ًب٫ؾٹب ٳيض ؿذيذاً دس ٯ٠بث ٪چٴيٲ ٧شايـبتي ثٸ ٯخبٜ٫ت ثشخبػتٸ ٵ
خٶاػتبس تٶرٸ دٵ٫ت ثٸ ػيبػتٹبي ٯذٳي تش ثٶدٷاٳذ .آؿ٤بسا ثٸٳِش ٯيسػذ ٣ٸ ٳبػيٶٳب٫يؼٮ
پبٱ تش٣ي ٳٸ تٴٺب دس ػٌح داخ٬ي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٯٶرت ثشٵص تٴؾٹبيي ٧ـتٸ اػت،
ث٤٬ٸ دس سٵاثي خبسري ايٲ رٰٺٶسي ٳيض تبحيشات ٯٴٜي ثشربي ٧زاؿتٸ اػت .ثٸًٶس ٯخب ٩ثٸرض
دٵ ٹٰؼبيٸ ٠ٜٟبصي ايٲ رٰٺٶسي (ثٸٵيظٷ اسٯٴؼتبٱ) ٣ٸ ثٸ ٹيچٵرٸ ٳ٨بٷ خٶثي ثٸ چٴيٲ
٧شايـبتي دس آرسثبيزبٱ ٳذاؿتٸاٳذ ،ايشاٱ ٳيض اص چٴيٲ خيٯـيٹبيي ٣ٸ ثٸًٶس ٯؼت٠يٮ تٶػي
دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ٹذايت ٯي٧شدد ،سهبيت ٳذاؿتٸ اػت .ٳبػيٶٳب٫يؼٮ پبٱ تش٣ي ثب اٳ٤بس تبسيخ ٵ
كذٹب ػب ٩استجبى ٵ پيٶٳذ ٛشٹٴ٨ي ٵ تٰذٳي آرسثبيزبٱ ٵ ايشاٱ ،تالؽ ٯي٣ٴذ ٳٸ تٴٺب ٹٶيتي
٣بٯالً تش٣ي اص خٶد اسائٸ ٣ٴذ ث٤٬ٸ ثٸ آٱ ٯبٹيتي هذ ايشاٳي ٳيض ٯيدٹذ.
ٹٰچٴيٲ ي ٢ٯٶسد ٟبث ٪يبدآٵسي دي٨ش دس ٯٶسد ٳبػيٶٳب٫يؼٮ پبٱ تش٣ي ايٲ اػت ٣ٸ
ثب ٹذايت دػت٨بٷ دٵ٫تي آرسثبيزبٱ ،ثؼيبسي اص ٳٶيؼٴذ٧بٱ ٵ ٯح٠٠بٱ ثب ٧شايـبت سادي٤ب ٩ثٸ
ؿ٧ ٪٤ؼتشدٷاي ثٸ تحشي ٚتبسيخ پشداختٸ ٵ دس تالؽ ثشاي ػبختٲ ٵ سٵاد اػٌٶسٷ ثش٧ضيذ٧ي
1. Cyrilic

?@@  فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شماره ; ،زمستان ??8:

ٟٶٯي ،ثٸ ثش ػبختٲ ٹٶيتي رذيذ ٯجبدست ٯيٳٰبيٴذ ٣ٸ ثٸ ؿذت ٯيتٶاٳذ دس ٯ٠بث ٪ٯٴبْٛ
دي٨ش ٣ـٶسٹب خلٶكبً ايشاٱ ٟشاس ٧يشد.
ثٸًٶس ٯخب ٩دس ٟب٫ت ٹٰبٱ تالؽ ثشاي ايزبد ٵ سٵاد اػٌٶسٷ ثش٧ضيذ٧ي ٟٶٯي ،ي٢
اػٌٶسٷ دسثبسٷ سيـٸ ٵ تبسيخ آرسثبيزبٱ دس ًي دٵسٷ ؿٶسٵي تٶػٔٸ يبٛتٸ ٵ دس ػب٫يبٱ اخيش
تٶػي ٯ٬ي٧شايبٱ آرسثبيزبٳي تٰ٤ي٪تش ؿذٷ اػت .ٹٴٶص ايٲ ٳ٨شؽ اػبًيشي 1ثٸ سيـٸٹبي
آرسثبيزبٱ اص ثٲ ٯبيٸ ٳبچيضي دس تبسيخ ثشخٶسداس اػت .ثٸٓالٵٷ ٯٶٜ٫ٸٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ آٱ راتبً
ٯتٴبٟن ٹؼتٴذ .اٳ٨بسٷٹبي اك٬ي اػٌٶسٷ ؿٴبػي ؿٶسٵي ٵ ٯ٬ي٧شايي تبسيخ ٵ ٛشٹٴ٦
آرسثبيزبٱ ؿبٯ ٪ايٲ ٯٶاسد اػت .1 :آرسثبيزبٱ ي٣ ٢ـٶس ديشيٴٸ ثب  5000ػب ٩پيـيٴٸ اػت،
صاد٧بٷ صستـت ٵ ٳؼ ٪ٯؼت٠يٮ پبدؿبٹي ثبػتبٳي آ٫جبٳيب 2اػت؛  .2تش٣ي ؿذٱ 3آرسثبيزبٱ دس
ًي ػذٷ اٵ٫يٸ دٵسٷ ٯؼيحي ؿشٵّ ؿذ .ثشخي اص ٯ٬ي٧شايبٱ اٛشاًي تش ١حتي پب سا ٛشاتش
٧زاؿتٸ ،چٴيٲ ثحج ٯي٣ٴٴذ ٣ٸ ٯشد٭ تش ١دس ايٲ ػشصٯيٲ اص چٴذيٲ ٹضاس ػبٟ ٩ج ٪اص
ٯيالد ٯؼيح ٯيصيؼتٴذ؛  .3آرسثبيزبٱ تٶػي اٯپشاتٶسيٹبي ٯختٜ٬ي ،ثٸٵيظٷ پبسع ،ٯؼٰ٬بٳبٱ
ٓشة ٵ ٳٺبيتبً سٵػيٸ اػتٰٔبس ؿذٷ اػت .ايٲ اػتٰٔبس ٯتذاٵٯبً ٛشٹٴ ٦تش٣ي آرسثبيزبٱ سا
سٟيٞتش ػبختٸ اػت ٵ ٯٴزش ثٸ ٧ؼتشؽ صثبٱٹبي ٛبسػيٓ ،شثي ٵ ػشاٳزب٭ سٵػي ؿذٷ اػت.
اػتذال ٩ايٲ ثحج ايٲ اػت ٣ٸ تأ٫ي ٚآحبس ادثي آرسثبيزبٳي ثٸ صثبٱ ٛبسػي ٟبث ٪تأٯ ٪اػت؛
.4دس ٟشٱ ٳٶصدٹٮ ،يب ثٸًٶس دٟيٞتش دس ػب 1813 ٩ٵ  ،1828سٵػيٸ تضاسي ٵ ايشاٱ دس تٶًئٸ
ٯـتش ،١آرسثبيزبٱ سا ثٸ دٵ ثخؾ دس ٟب٫ت پيٰبٱٹبي ٬٧ؼتبٱ ٵ تشٰ٣بٱچبي ت٠ؼيٮ ٣شدٳذ.
آٱٹب ػپغ ثٸًٶس ٛشٹٴ٨ي ػشصٯيٲ تحت تٰ٤٬ـبٱ سا اػتٰٔبس ٳٰٶدٳذ؛  .5ايزبد رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ دس ػب 1918 ٩ٳـبٱ دٹٴذٷ تٶ٫ذ ٛشٹٴ٨ي ٵ ٯ٬ي ٯزذد آرسثبيزبٱ اػتً .ج ٞٳِش
ٯ٬ي٧شايبٱ آرسثبيزبٳي ،رٰٺٶسي  1918ٳخؼتيٲ دٯٶ٣شاػي دس ؿش ٝثٶد .ٹٰچٴيٲ ايٲ
ٳـبٱدٹٴذٷ سػتبخيض ٹٶيت ٵ ٛشٹٴ ٦تش٣ي آرسثبيزبٱ ثٶد (.)Hunter, 1994: 59-60
چٴيٲ اػٌٶسٷػبصي دس حب٫ي كٶست ٯي٧يشد ٣ٸ ثش ٹٰ٨بٱ ثٸ سٵؿٴي سٵص آؿ٤بس
اػت ٣ٸ آرسثبيزبٱ ٹٰٶاسٷ اص آٱ سٵص ٣ٸ تبسيخ تٰذٱ ايشاٳي سا ثٸ يبد ٯيآٵسد حوٶس پشسٳ٨ي
داؿتٸ اػت ٵ٫ي دس ثٌٲ تٰذٱ ثب ؿ٤ٶٷ ايشاٳي .آرسثبيزبٱ ٵأٟبً ٳيض ٯٺذ صستـت اػت ٵ٫ي آيب
ٯ٨ش ٳٸ ايٲ اػت ٣ٸ دس ٳضد تٰب٭ اػٴبد ٵ ٣تت تبسيخي ٵ ٯٶسخبٱ ثضس ،٥صستـت ٯتٔ ٞ٬ثٸ
2. Mythological View
1. Albania
2. Turkization
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تٰذٱ ايشاٳي ٣ٸ آرسثبيزبٱ ٳيض رضئي تأحيش٧زاس اص آٱ ثٶدٷ اػت .ٹٰچٴيٲ ي ٢ثحج دي٨ش ايٲ
اػت ٣ٸ چٸ آرسيٹب اص ٟشٱٹب پيؾ تش ١ثٶدٷ ثبؿٴذ ٵ يب ٳجبؿٴذ ،ٹٰٶاسٷ اص اٟٶا٭ ايشاٳي ثٶدٷ ٵ
ٹيچ٧بٷ تٜبٵت صثبٳي ٓبٯ ٪ت٤ٜي ٢ارضاي ي ٢ٯ٬ت ٳجٶدٷ ٵ ٳيؼت ٵ ٹٰبٱ٧ٶٳٸ ٣ٸ ؿبٓش ثضس٥
ايشاٱ صٯيٲ ،اػتبد ؿٺشيبس ٣ٸ اص خب ١پب ١آرسثبيزبٱ ثشخبػتٸ اػت ،ٯي٧ٶيذ:
ٯ٬تي ثب ي ٢صثبٱ ٰ٣تش ثٸ يبد آسد صٯبٱ»
«اختال٫ ٙٺزٸ ٯ٬يت ٳضايذ ثٸ ٹش ٣غ
ٹٰچٴيٲ دس حب٫ي ٳبػيٶٳب٫يؼتٹبي پبٱ تش ١اٛشاًي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثش تٔٞ٬
كش ٙٯـبٹيش ٵ ؿبٓشاٱ ثضس٧ي ٹٰچٶٱ ٳِبٯي ٵ خبٟبٳي ثٸ خٶد اكشاس ٯيٵسصٳذ٣ ،ٸ ٹيچ
ايشاٳي ثش ايٴ٤ٸ ٯـبٹيش ثضس٧ؾ ثٸ ٬٣يٸ ٯشدٯبٱ تٰذٱ ايشاٳي اختلبف داؿتٸ ثبؿذ ،اؿ٤ب٫ي
ٵاسد ٳٰي٣ٴذ .ٹٰچٶٱ حب ،َٛػٔذيٛ ،شدٵػي ٣جيش ،سٵد٣ي ،اثٶٓ٬ي ػيٴب ،اثٶسيحبٱ ثيشٵٳي،
ٯٶ٫ٶي ٵ٣ ...ٸ ثبٓج ٗشٵس ٵ ٛخش تٰذٱ ايشاٳي ٹؼتٴذ ،خبٟبٳي ،ٳِبٯي ،پشٵيٲ آتلبٯيٛ ،وٶ٫ي،
ؿٺشيبس ٵ ...ٳيض ٳـبٱدٹٴذٷ ؿٶ٣ت ٵ ِٰٓت تٰذٱ ايشاٳي ٹؼتٴذ .ايٴٺب ٹٰٸ ٯتٔ ٞ٬ثٸ ٛشٹٴ٦
ٵ تٰذٱ ثضس ٥ايشاٱ صٯيٲ ٹؼتٴذ ٵ ثٸًٶس اٳحلبسي ٯتٔ ٞ٬ثٸ ي ٢ٯٴٌ٠ٸ ،ؿٺشً ،بيٜٸ ٵ ٟجي٬ٸ
ٵ ٟٶ٭ ٳيؼتٴذ.
ٹٰچٴيٲٟ ،شاس دادٹبي ٳٴ٨يٲ ٬٧ؼتبٱ ٵ تشٰ٣بٱچبي ٳيض دس ٳضد ٹش ايشاٳي يبدآٵس
خبًشات ثؼيبس ت٬خي اػت ،يبدآٵس ػش٧زؿتي ٗٮاٳ٨يض ٣ٸ ًي آٱ ثخؾٹبي ٧شاٱثٺب ٵ ثضس٧ي
اص ايشاٱ صٯيٲ ثٸ دػت سٵعٹب رذا ؿذٳذ .ايشاٳيبٱ ٳيض ٳٸ تٴٺب اص يبدآٵسي ػش٧زؿت رذاؿذٱ
ثب٣ٶ ،ؿشٵاٱ٧ ،ٴزٸٟ ،شٷثبٕ ٵ ...سٳزيذٷ خبًشٳذ ،ث٤٬ٸ ٹٰيٲ احؼبع سا ٳؼجت ثٸ ػٰشٟٴذ،
ثخبسا ،ٹشات ٵ  . . .داسٳذ .آيب تبسيخ چيضي ثشخال ٙايٲ سا ٯي٧ٶيذ.
ثٸٳِش ٯيسػذ ٣ٸ دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸربي ايٴ٤ٸ ٳبػيٶٳب٫يؼٮ ثٸٓٴٶاٱ ٳيشٵيي
ي٢پبسچٸ٣ٴٴذٷ ٯ٬ي ٰٓ٣ ٪ٴذ ،ثب تٶػ ٪ثٸ آٯٶصٷٹبي سادي٤ب ٩پبٱ تش٣ي (ٯ٬ٺٮ اص تش٣يٸ)
ٯٶرت ثشٵص ٯؼبئ ٪حبدي دس داخ ٪ايٲ رٰٺٶسي ٵ ٳيض سٵاثٌؾ ثب ٹٰؼبي٨بٱ ٧ـتٸ اػت.
ٹٰچٴيٲ ثٸربي ايٴ٤ٸ ٳبػيٶٳب٫يؼٮ دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸٓٴٶاٱ ٳيشٵيي ثشاي اٳؼزب٭ ٵ
تٺييذ ٯ٬ي ثشاي ثبص پغ٧يشي ػشصٯيٲٹبي اؿ٘ب٫ياؽ ٪ٰٓ ،ٳٰبيذ ثٸ تبسيخ ػبصيٹب ٵ
اػٌٶسٷػبصيٹبيي ٯجبدست ٳٰٶدٷ اػت ٣ٸ ثٸ ٯشصٹبي ٹٶيتي ٵ ٛشٹٴ٨ي دي٨ش ٯشدٯبٱ خلٶكبً
ايشاٱ تٔذي ٳٰٶدٷ اػت ٵ ايٲ ثشاي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ چٴذاٱ ٳتبيذ ٯخجتي ٳخٶاٹذ داؿت،
ثٸٵيظٷ ايٴ٤ٸ ٹيچ٧بٷ ٓالٟٸ ٬٣يٸ ايشاٳيبٱ اص ٹش تيشٷ ٵ صثبٳي ٳؼجت ثٸ ػشصٯيٲٹبي حٶصٷ
تٰذٳياؽ ٣بٹؾ ٵ ٌٰ٫ٸ ٳخٶاٹذ ديذ.
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گفتاس سَم -ثبات سياسي
اص ٳِش ؿبخلٸٹبي حجبت ػيبػي ٳيض رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثب ٯؼبئ ٪ٵ ٯٔوالت
اػبػي سٵثشٵػت .ايٲ رٰٺٶسي ٳٜتخيض ٯٴٌ٠ٸ ٠ٜٟبص رٴٶثي ،حتي ثٸ ٯذد دسآٯذٹبي ٳٜتي ٵ
ٳيض ٢ٰ٣ٹبي ٣ـٶسٹبي ٗشثي ٳتٶاٳؼتٸ اػت ثش چب٫ؾٹبي اػبػي پيؾسٵي سٵٳذ دٵ٫ت-
ٯ٬تػبصياؽ ٗ٬جٸ ٳٰبيذ .ٹٴٶص ٯٺٮتشيٲ ٯؼئ٬ٸ ٟٶٯي ايٲ ٣ـٶس ئٴي ٟشٷثبٕ اليٴح ٪ثبٟي
ٯبٳذٷ ٵ ٹٰيٲ اٯش تأحيشات ٯٴٜي ثش اٵهبّ ػيبػي ٣ـٶس ثش ربي ٧زاؿتٸ اػت .حتي ػ٠ٶى
اي٬چيثي ٦اص ٟذست ثٸ ؿذت ٳبؿي اص ٳبتٶاٳي دٵ٫ت ٵي دس حٟ َٜشٷثبٕ ٵ ثبصپغ٧يشي ٳٶاحي
اؿ٘ب٫ي ثٶدٟ .شٷثبٕ ٹضيٴٸٹبي صيبدي ثش دٵ٫ت آرسثبيزبٱ داؿتٸ اػت ٵ ثٸ ؿذت ثش تأخيش
تٶػٔٸ ػيبػي ايٲ ٣ـٶس تأحيش٧زاس ثٶدٷ اػت .دٵ٫ت آرسثبيزبٱ ٹٰچٴبٱ ي ٢دٵ٫ت
ؿجٸاٟتذاس٧شا ٰ٬ٟذاد ٯيؿٶد ،ٵ اص ايٲ ٳِش ٳيض ٛـبسٹبي ؿذيذي ثش آٱ ٵاسد اػت .آرسثبيزبٱ
ثٸٓٴٶاٱ ي ٢دٵ٫ت ٯ٬ي ػبص ثب ٯبٹيت ؿجٸ اٟتذاس٧شايبٳٸ اؽ ،حتي دػتيبثي ثٸ ي ٢ارٰبّ ٵ
ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي سا ثب ٯـ ٪٤ٯٶارٸ ٣شدٷ اػت .دس اداٯٸ ثٸ ثشسػي ثشخي اص ؿبخقٹبي حجبت
ػيبػي دس ايٲ رٰٺٶسي ٯيپشداصيٮ.
ٍ .ضعيت تَسعِ ًْادّاي سياسي دس جوَْسي آرسبايجاى

رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص ٳِش تٶػٔٸ ٳٺبدٹبي ػيبػي ٳيض چـٮاٳذاص سٵؿٴي اص خٶد
ٳـبٱ ٳذادٷ اػت .كٶستثٴذي ػبختبس ٳِب٭ ػيبػي ايٲ ٣ـٶس ثب تلٶيت ٟبٳٶٱ اػبػي رذيذ
دس  12ٳٶاٯجش ٣ 1995بٯ٧ ٪شديذ ،ئٴي ي٤ؼب ٩پغ اص آتؾ ثغ رٴٟ ٦شٷثبٕ .ٵسٵد ػشيْ ايٲ
رٰٺٶسي ثٸ رٴ٨ي ؿذيذ ،تٶػٔٸ ٵ تخجيت ٳِب٭ ػيبػي ايٲ ٣ـٶس سا ثٸ تأخيش اٳذاخت ٵ ا٫جتٸ
آحبس ٯٴٜي آٱ تب٣ٴٶٱ ثش ربي ٯبٳذٷ اػت .ح٤ٶٯت آرسثبيزبٱ ثش اػبع ت٤ٜيٟ ٢ٶاي ػٸ٧بٳٸ
ؿب٫ٶدٷسيضي ؿذٷ اػت .ايٲ رٰٺٶسي ثش اػبع ٯذ ٩ٳِب٭ سيبػت رٰٺٶسي ٹذايت ٯي٧شدد ٵ
دس آٱ ٟٶٷ ٯزشيٸ ٵ ٛشد سئيغ رٰٺٶس اص اٟتذاس ثؼيبس صيبدي ثشخٶسداس اػت ٵ دٵ ٟٶٷ ٯ٠ٴٴٸ ٵ
ٟوبئيٸ داساي اػت٠ال ٩ٯحذٵد ٹؼتٴذ .سئيغ رٰٺٶس ا٧شچٸ ٳٰيتٶاٳذ ٯز٬غ ٯ٬ي سا ٯٴح٪
٣ٴذ ٵ٫ي ٟبدس ثٸ ٵتٶي تلٰيٰبت آٱ اػت .اٳتخبثبت پبسٰ٫بٱ ٹش پٴذ ػب ٩ي٤جبس ٵ تحت ٳِبست
داد٧بٷ ٟبٳٶٱ اػبػي ثش٧ضاس ٯيؿٶد .اٳتخبثبت سيبػت رٰٺٶسي ٳيض ٹش پٴذ ػب ٩ي٢ثبس ثش٧ضاس
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ٯي٧شدد٬ٓ .ي سٗٮ ثش٧ضاسي ٯٴِٮ اٳتخبثبت ،ٳؼجت ثٸ ػالٯتي آٱ چٸ اص ػٶي اپٶصيؼيٶٱ ٵ
چٸ اص ربٳت ٳٺبدٹبي ثيٲا٬٬ٰ٫ي اٳت٠بدات صيبدي ٵاسد اػت.
ٳٺبد سيبػت رٰٺٶسي دس ايٲ ٣ـٶس چٴبٱ ٟذستٰٴذ اػت ٣ٸ حتي ثشخي ايٲ ٣ـٶس
رٶاٱ سا ثيـتش ؿجيٸ ي ٢ٳِب٭ ؿجٸ ػٌ٬ٴتي ٯيثيٴٴذ تب رٰٺٶسي .ثٴبثش ٹٰيٲ ٟذست ثبالي
سئيغرٰٺٶس ٵ خبٳٶادٷ ٵي (خلٶكبً ٹٰؼش سئيغ رٰٺٶس ٯٺشثبٱ ٓ٬يا )ٙٳٶّ ؿخليتپشٵسي
ؿذيذي دس ٛشٹٴ ٦ػيبػي ايٲ رٰٺٶسي سٵاد يبٛتٸ اػت .ثب ٳ٨بٹي ٣ٶتبٷ ثٸ ثشخي سػبٳٸٹبي
تلٶيشي ٵ ٳٶؿتبسي آرسثبيزبٱ ثٸ آػبٳي ٯيتٶاٱ ايٲ ٳٶّ ؿخليت پشٵسي ٵ ػتبيؾ
ثيحذٵحلش سئيغ رٰٺٶس ٣ٴٶٳي (ٵ ٟج٬ي) ٵ خبٳٶادٷاؽ سا ٯـبٹذٷ ٣شد .دس ٟب٫ت ٹٰيٲ
ٛشٹٴ ٦ػيبػي ،ٳٶٓي تٰ٧ ٞ٬ٶيي ؿذيذ ٳؼجت ثٸ ؿخق سئيغ رٰٺٶس ٳيض حتي دس ٯيبٱ
ٳخج٨بٱ ايٲ رٰٺٶسي ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .ثذيٲ٧ٶٳٸ ثٸٳِش ٯيسػذ ،ثٸتذسيذ ثٸربي آٳ٤ٸ
ٵٛبداسيٹب پيشاٯٶٱ ٯزٰٶٓٸ ٳٺبدٹبي ػيبػي ٯ٬ي ٯتٰش٣ض ٧شدد كشٛبً ثٸ ؿخق سئيغ رٰٺٶس
ٯٴٌٔ ٚٯي٧شدد ٵ ايٲ خٶد اصرٰ٬ٸ ٓٶاٯُ ٪ٺٶس ٳٶٓي اٟتذاس٧شايي ػٌ٬ٴت٧ٶٳٸ آؿ٤بس دس ايٲ
رٰٺٶسي ثٶدٷ اػتٟ .ذست سئيغ رٰٺٶس ٵ دػت٨بٷ صيش ٳِش ٯؼت٠يٮ ٵي دس دٵسٷ ٓ٬ياٙٹب
چٴبٱ اٛضايؾ يبٛتٸ ٣ٸ ٯٶرت سؿذ اتٶ٣شاػي تٴٶٯٴذي دس ايٲ رٰٺٶسي ٧شديذٷ اػت .دس
چٴيٲ ٛوبيي ،ٯزب ٩ثشاي سٟبثتٹبي ػيبػي ثٸ ؿذت ٣بػتٸ ؿذٷ اػت.
دس آرسثبيزبٱ ٳٶٓي ًبيٜٸ ػبالسي ٳيض ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .ايٲ رٰٺٶسي اص صٯبٱ
ؿٶسٵي ،اص چٴذ ٧شٵٷ (ًبيٜٸ) ٯٴٌ٠ٸاي تـ٤ي٧ ٪شديذٷ اػت ٣ٸ ٯٶحشتشيٲ آٱٹب ٧شٵٷٹبي
ٳخزٶاٱ ،ثب٣ٶ ٵ ٟشٷثبٕ اػتً .بيٜٸ ٳخزٶاٱ صٯبٳي دس اٵاخش دٹٸ  1960ٯٌشح ٧شديذ ٣ٸ ي٤ي
اص آوبي آٱ ئٴي حيذس ٓ٬يا ٙػش٫ـ٨ش ٣ب .٥ .ة ،ثٸ ػٰت دثيش اٵ٫ي ٰ٣يتٸ ٯش٣ضي حضة
ٰ٣ٶٳيؼت رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٯٴلٶة ٧شديذ .دس ٓٶم اٵ ٳيض ،پؼتٹبي ٬٣يذي سا دس ٯيبٱ
ٳضدي٢تشيٲ ٯتحذاٱ خٶد تٶصيْ ٳٰٶد .ايٲ ًبيٜٸ ثب ٛشٵؽ  ٪٧دس ػشتبػش ؿٶسٵي اٯشاس ٯٔبؽ
ٯيٳٰٶد (ٯح٠٠يٲ ثٸخلٶف ثشآٵسد ٣شدٷاٳذ ٣ٸ دس اٵاػي دٹٸ  ،1970ػٺٮ ايٲ ٧شٵٷ دس ثبصاس
ػٶدآٵس ٯز٣ٶس ثب ٖ٫ثش  80دسكذ ثٶدٷ اػت) .دس ػب 1987 ٩ٯيخبئي٧ ٪ٶسثبچٓ ،ٚجذا٫شحٰٲ
ٵصيشا ٙسا ربي٨ضيٲ ٓ٬يا ٙٳٰٶد ٵ ٯتحذاٱ ٵي ٯزجٶس ؿذٳذ تب ٯٴبكت خٶد سا تش٣ ١ٴٴذ.
ٵصيشا٣ ٙٸ ٳٰبيٴذٷ ًبيٜٸ ٟشٷثبٕ ثٶد ٳيض ثٸ ٳٶثٸ خٶد ،پغ اص خٶٱسيضي طاٳٶيٸ  ،1990دس ثب٣ٶ
ٯزجٶس ثٸ اػتٜٔب ؿذ .ربي٨ضيٲ ٵي ايبص ٯٌ٬ت ا ٙاص ثب٣ٶ ثٶد ٣ٸ ػپغ ثٸ ٓٴٶاٱ اٵ٫يٲ سئيغ
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض ثش٧ضيذٷ ؿذ (اػٰيشٳٶ .)122-121 :1383 ،ٙايٲ ًبيٜٸ ػبالسي ٳيض
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اص رٰ٬ٸ ٓٶاٯٓ ٪ذ٭ تٶػٔٸ ػيبػي ايٲ رٰٺٶسي ٵ دس ٯ٠بث ٪صٯيٴٸ ػبص ُٺٶس ٹٰبٱ ٳِب٭
اٟتذاس٧شا (يب ؿجٸ اٟتذاس٧شاي) ػٌ٬ٴت ٧ٶٳٸ ثٶدٷ اػت.
پشٵاهح اػت دس چٴيٲ ٛوبيي ،ٯزب ٩ثشاي سٟبثتٹبي ػيبػي ثٸ ؿذت ٣بػتٸ ؿذٷ
اػت .ا٧ش چٸ دس دٵسٷ پغ اص اػت٠ال ٩احضاة ٯتٔذدي دس ايٲ ٣ـٶس ٯـبٹذٷ ؿذٷاٳذ ،ٵ٫ي دس
ٰٓ ٪كشٛبً ٠ٛي ؿٰبس آٱٹب صيبد ثٶدٷ ٵ ثٸ ٹيچ ٵرٸ ي ٢ػيؼتٮ حضثي ٣بسآٯذ ٵ ٯجتٴيثش
سٟبثت ػيبػي ؿ ٪٤ٳ٨شٛتٸ اػت .احضاة اپٶصيؼيٶٱ دس ٰٓ ٪دس ٯ٠بث ٪حضة ٳيشٵٯٴذ حب٣ٮ
(حضة يٴي آرسثبيزبٱ يب آرسثبيزبٱ ٳٶيٲ)٣ 1ٸ ٯتٔ ٞ٬ثٸ ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙاػت ،اص ٹيچ ؿبٳؼي
ثشاي ٣ؼت ٟذست ثشخٶسداس ٳيؼتٴذ ٵ ٹٰيٲ ٯٶرت ٓذ٭ پٶيبيي ٳِب٭ ػيبػي رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٯي٧شدد .ا٫جتٸ ايٲ ٹٮ ٵأٟيتي آؿ٤بس اػت ٣ٸ حضة يٴي آرسثبيزبٱ ٳؼجت ثٸ
احضاثي ٯبٳٴذ ٯؼبٵات ٵ رجٺٸ ٯشدٯي ٯتٔبد ٩تش ٰٓ ٪ٳٰٶدٷ ٵ ٰ٣تش ثٸ ٧شايـبت تٴذ ٵ اٛشاًي
تٰبي ٪ٳـبٱ دادٷ اػت.
دس هٔٛ ٚوبي سٟبثت ػيبػي ٵ ثشٵص ٳٶٓي ٳب٣بسآٯذي دس ٳِب٭ ػيبػي حب٣ٮ ،دس
صٯبٱ ربي٨ضيٴي حيذس ٓ٬يا٣ ،ٙـٶس دس ؿش ٙٵسٵد ثٸ ي ٢ثحشاٱ ػيبػي ثضس ٥ثٶد ،ثحشاٳي
٣ٸ دس ثؼيبسي اص دي٨ش رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي ٟبث ٪ٯـبٹذٷ اػت ٵ ثٸ آٱ ٯيتٶاٱ ٳب٭
ثحشاٱ ربٳـيٴي داد .خٌش ثشٵص ثحشاٱ ربٳـيٴي دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳٰٶد ثبسص هٔٚ
ٳٺبدػبصي ػيبػي دس ايٲ ٣ـٶس ثٶدٷ اػت.
ثيؿ ٢ي٤ي اص آحبس ٯخجت ٳٺبدػبصي دس حجبت ػيبػي ي٣ ٢ـٶس سا ٯيتٶاٱ دس ٯ٠ٶ٫ٸ
ٯٺٮ اٳت٠ب ٩اٯٲ ٵ ٯٌٰئٲ ٟذست ػيبػي رؼتزٶ ٳٰٶد .سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي دس  ٪٣دس
ساػتبي اٳجبؿت ٟذست ٵ اٛضايؾ ُشٛيت ٳٺبدي ي٣ ٢ـٶس ثٸ پيؾ ٯيسٵد ٵ ٟذست ٳٺبدي ي٤ي
اص ٯٺٮتشيٲ ٓٶاٯ ٪تذاٵ٭ ٵ حجبت ي ٢دٵ٫ت اػتٟ .ذست ٳٺبدي ثبال ٵ ٣بسآٯذ ي ٢دٵ٫ت ٯٶرت
ٯي٧شدد ٣ٸ ح ٪ٵ ٣ٴتش ٩ثحشاٱٹبي ػيبػي ثب ػٺٶ٫ت ثيـتشي اٳزب٭ ٵ ثؼتش ٯٴبػجي ثشاي
اٳت٠بٟ ٩ذست ػيبػي دس ػٌح ح٤ٶٯت ٛشاٹٮ آيذُ .شٛيت ثبالي ٳٺبدي دس ي٣ ٢ـٶس ٯٶرت
ٯي٧شدد سٟبثت ػيبػي ٣بٯالً دس ؿ ٪٤ٯٴٌ٠ي ،ٯؼبٰ٫ترٶيبٳٸٟ ،بٓذٷٯٴذ ٵ ػبصٯبٱ يبٛتٸ
كٶست ٧يشد ٵ تٰبٯي ٯذٓيبٱ ٟذست دس چبسچٶة ي ٢دٵ٫ت ٵ ٯٴب ْٛٯ٬ي ،ثٸ ٳتبيذ ثشآيٴذٹبي
ػيبػي سٟبثترٶيبٳٸاي ٹٰچٶٱ اٳتخبثبت احتشا٭ ٧زاؿتٸ ٵ اص آٱ تجٔيت ٳٰبيٴذ .ثيؿ٢
دٵ٫تٹبي ٯ٬ي ٗشثي ٳٰٶٳٸٹبي ٯٶ٠ٛي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثب تٶػٔٸ ٳٺبدٹبي دٯٶ٣شاتي ٢صٯيٴٸ
1.Yeni (New)Azerbaijan Part
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ٯٌٰئٴي سا ثشاي اٳت٠بٟ ٩ذست ٛشاٹٮ آٵسدٷ ٵ ٛوبي ٯٴبػجي سا ثشاي ٯـبس٣ت ػيبػي ٯ٬ت دس
ٟذست ٛشاٹٮ ػبختٸاٳذ .ايٲ دي٨ش ثٸ ي ٢كحجت ت٤شاسي تجذي٧ ٪ـتٸ اػت ٣ٸ دٵ٫تٹبي ٯ٬ي
دس ٗشة چٴبٱ پيـشٛت ٳٰٶدٷاٳذ ٣ٸ دي٨ش تلٰيٰبت ػيبػي ٛشدي ٳجٶدٷ ،ث٤٬ٸ ؿذيذاً ٯبٹيت
ػيؼتٰبتي ٢ٵ ٯجتٴي ثش ٳٺبدٹبي ٣بسآٯذ ،داسد .ثش ٓ٤غ چٴيٲ ٵهٔيتي دس ٣ـٶسٹبي دسحب٩
تٶػٔٸ ٰ٣تش ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد ٵ دس هٔ ٚؿذيذ ٳٺبدٹبي ػيبػي ،تلٰيٰبت ثٸًٶس ٛشدي
اتخبر ؿذٷ ٵ  ٪٣ٳِب٭ ػيبػي ثش ٯحٶسيت يٛ ٢شد ٵ ح٤ٶٯت ًبيٜٸاي اٵ اداسٷ ٯيؿٶد .چٴيٲ
ٳِب٭ٹبيي دس صٯبٱ اٳت٠بٟ ٩ذست ػيبػي ٯيتٶاٳٴذ ثب ثحشاٱٹبي ؿذيذ ٵ حتي ػ٠ٶى ح٤ٶٯت
ٯٶارٸ ؿٶٳذ .چٴيٲ ٵهٔيتي دس ثؼيبسي اص رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي اص رٰ٬ٸ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ثٸٵهٶح ٟبث ٪ٯـبٹذٷ اػت.
ثؼيبسي اص ٣ـٶسٹبي رٴٶة اص ٳِش ٳٺبدػبصي دس ٵهٔيت چٴذاٱ ٯٌ٬ٶثي ٟشاس
ٳذاؿتٸ ٵ ثٸٳِش ثيـتش ػپٺش ػيبػي تحت تأحيش سٵاثي كش ٙٵ ػبدٷ اٟتذاسي اػت ٵ يب حتي
دس ثؼيبسي اص ايٲ ٣ـٶسٹب ،ٵرٶد ٳٺبدٹبي ػيبػي دٯٶ٣شاتي٤ي ٹٰچٶٱ پبسٰ٫بٱ ،احضاة،
سيبػت رٰٺٶسي ٵ ...ثؼيبس تـشيٜبتي ٵ ُبٹشي ثٶدٷ ٵ دس ٰٟٓ ٪ذست ثش ٯجٴبي سٵاثي اٟتذاسي
ؿذيذ ح َٜٵ آٰب ٩ٯي٧شدد ،اٯشي ٣ٸ دس ثيـتش ٯٶا( ْٟثب ثشٵص ثحشاٱٹبي ػيبػي ،ارتٰبٓي)
تذاٵ٭ آٱ ثٸ ؿذت ٳبٯٰ٤ٲ ٯي٧شدد٠ٛ .ذاٱ ٳٺبدػبصي يب هٔ ٚؿذيذ ٳٺبدػبصي ،دس ث٬ٴذٯذت
چٴيٲ ٣ـٶسٹبيي سا ؿذيذاً دػتخٶؽ ثي حجبتي ٯي٣ٴذ ٵ چٴيٲ دٵ٫تٹبيي سا ٯؼتٔذ ثحشاٱ
ربٳـيٴي ر٬ٶٷ ٯيدٹذ ،خلٶكبً ا٧ش اتٜب ٝخبكي ثشاي حب٣ٮ ثيبٛتذ (آ٫ي٤ش.)42 :1382 ،
ٯٰٔٶالً دس ثؼيبسي اص ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ثٴب ثش ٹٰبٱ حب٣ٮ ثٶدٱ سٵاثي ػبدٷ اٟتذاسي،
ػبختبس ٟذست ؿذيذاً ٯبٹيت ؿخلي ٵ خبٳٶاد٧ي پيذا ٯي٣ٴذ ٵ دايشٷ ٟذست دس يٛ ٢وبي
ثؼتٸ ٟب٫تسيضي ٯي٧شدد ٵ ٯـبس٣ت ػبيش ٯذٓيبٱ ٣ؼت ٟذست ٯحذٵد ٯي٧شدد .دس چيٲ
ٛوبيي ٳٺبدٹبي ػيبػي ٹٰچٶٱ احضاة ٵ ثٸ تجْ آٱ پبسٰ٫بٱ اص هٔ ٚؿذيذي ثشخٶسداس ثٶدٷ ٵ
ٯٰٔٶالً دس ٯ٠بث ٪ايٲ دايشٷ ثؼتٸ ٟذست ٵ خبٳٶادٷػبالسي ،ي ٢اپٶصيؼيٶٱ ؿ٧ ٪٤شٛتٸ ٵ دس
ٯ٠بثٟ ٪ذست حب٣ٮ ثٸ ٯخبٜ٫ت ٯيپشداصد ،ايٲ ٯخبٜ٫ت ثٸٵيظٷ دس دٵسٷٹبي اٳتخبثبتي ثٸ اٵد
خٶد ٯيسػذ ٵ احتٰب ٩ثشٵص ثحشاٱ ػيبػي سا ثبال ٯيثشد ٵ دس ٵا ْٟٳٶٓي ثحشاٱ ربٳـيٴي ايزبد
ٯي٧شدد ٵ ايٲ ثحشاٱ ربٳـيٴي ٯيتٶاٳذ حتي ٯٶرت ػ٠ٶى ي ٢ح٤ٶٯت ٧شدد .چٴيٲ
ٵهٔيت ٳب٧ٶاسي دس ثؼيبسي اص ٣ـٶسٹبي رٺبٱ ػٶ٭ ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد ٵ هٔ ٚٳٺبد ػبصي
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ٰٓذتبً ثب خٶد ثحشاٱ ربٳـيٴي سا ثٸ دٳجب ٩داسد .ٹٰبٱ٧ٶٳٸ ٣ٸ ديذيٮ چٴيٲ ٵهٔيتي ثٸ ٓيبٱ
دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٟبث ٪ٯـبٹذٷ اػت.
ثؼيبسي اص رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي ًي چٴذيٲ ػب ٩اخيش ثٸًٶس رذي ثب
چٴيٲ ثحشاٱ ربٳـيٴي ثٸًٶس ٯذاٵ٭ سٵثٸسٵ ثٶدٷاٳذ (اص رٰ٬ٸ ٧شرؼتبٱ ،آرسثبيزبٱ ،اصث٤ؼتبٱ،
ٟضٟيضػتبٱٟ ،ضاٟؼتبٱ ،ثالسٵع ،اٵ٣شايٲ ،ٵ حتي سٵػيٸ) .حتي دس ثشخي ٳٰٶٳٸٹب (٧شرؼتبٱ،
اٵ٣شايٲٟ ،شٟيضػتبٱ) ثحشاٱ ربٳـيٴي ثٸ حذي ؿذت يبٛتٸ ٣ٸ ٯٶرت ثيحجبتي ؿذيذ ٵ تحٶ٩
ػيبػي چـٰ٨يش ٧شديذٷ اػت ،تحٶالتي ٣ٸ ثش آٱ ٳب٭ اٳ٠الثبت سٳ٨يٲ ٳٺبدٷاٳذ .اػتٔذاد ثبالي
ا٣خش رٰٺٶسيٹبي پغ اص ؿٶسٵي دس ٵٟٶّ چٴيٲ ثحشاٱٹبي ربٳـيٴي ،حب٣ي اص هٔٚ
ٳٺبدػبصي ( )Koehler and Zurcher, 2004ٵ دس ي٣ ٢ال٭ هٔ ٚدٯٶ٣شاػي دس ايٲ
رٰٺٶسيٹبػت .پغ اص ػٸ اٳ٠الة سٳ٨يٴي ٣ٸ دس اٵساػيب ثٸٵٟٶّ پيٶػت ،ثؼيبسي رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ سا ٯؼتٔذتشيٲ ٯٶسد ثشاي چٴيٲ تحٶ٫ي ديذٷاٳذ ،اٯشي ٣ٸ ا٫جتٸ پغ اص ٧زؿت 3
ػب ٩اص آخشيٲ اٳ٠الة سٳ٨يٲ (ٟ 2005شٟيضػتبٱ) ٹٴٶص تح ٞ٠ٳيبٛتٸ اػت .ٵ٫ي ثي ؿ ٢تب
ٵٟتي ٣ٸ دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ تٶػٔٸ ٳٺبدٹبي ػيبػي ثٸ ؿ ٪٤ٯٌ٬ٶثي كٶست ٳ٨يشد ،ايٲ
٣ـٶس ثٸ ؿذت ٯؼتٔذ چٴيٲ ثحشاٳي ٯيثبؿذ.
ٍ .2ضعيت ًظاهي جوَْسي آرسبايجاى

ؿ٤ؼت دس رٴٟ ٦شٷثبٕ ،رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ سا ثش آٱ داؿتٸ اػت ٣ٸ ثٸ ت٠ٶيت
ٳيشٵي ٳِبٯي خٶد ثپشداصد .استؾ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٣ٸ سػٰبً دس ا٣تجش  1991ايزبد ٧ـت،
ٰٓذتبً ثشپبيٸ تزٺيضات ٵ اٯ٤بٳبت ثٸ ربي ٯبٳذٷ اص استؾ چٺبس٭ ؿٶسٵي ػبصٯبٱدٹي ٧ـت
( .)Petrov, 2002ايٲ ٳيشٵي ٳِبٯي تبصٷ تبػيغ ٳٸ تٴٺب ٳتٶاٳؼت اص تٰبٯيت اسهي رٰٺٶسي
دٛبّ ٣ٴذ ،حتي خٶد دس٧يش سٟبثتٹبي ٟذست دس داخ٣ ٪ـٶس ٳيض ٧ـت .دس ٹٰبٱ رٴ٦
ٟشٷثبٕ ،هٔ ٚٹٶيت ٯ٬ي ٵ سٵحيٸ ٵًٲپشػتي دس ٯيبٱ ٳيشٵٹبي ٳِبٯي آرسثبيزبٱ ثٸٵهٶح
ٯـبٹذٷ ؿذ ٵ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪ٳٸ تٴٺب ٳتٶاٳؼت ٟشٷثبٕ سا دٵثبسٷ تحت ٣ٴتش ٩دسآٵسد ،ث٤٬ٸ ٳٺبيتبً
ثب ؿ٤ؼت دس رٴ ٦حذٵد  20دسكذ اص ػشصٯيٲ ايٲ رٰٺٶسي ثٸ اؿ٘ب ٩اسٯٴؼتبٱ دس آٯذ.
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٳيض دس رٶالي  1992پيٰبٱ ٳيشٵٹبي ٯؼ٬ح ٯتٔبس ٙدس اسٵپب 1سا
ثٸ اٯوب سػبٳذ ٵ ثذيٲ٧ٶٳٸ ثٸ ٯحذٵديت دس داؿتٲ تزٺيضات ٳِبٯي تٲ دس داد .ا٫جتٸ ايٲ
)1. Conventional Forces in Europe (CFE
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رٰٺٶسي تٶا٠ٛٴبٯٸ ٯز٣ٶس سا دس ٯي  1997تلٶيت ٳٰٶد .ثي ؿ ٢دس٧يش ثٶدٱ دس رٴٟ ٦شٷثبٕ
( )1992-1994ٯبٳْ اص ارشاي ايٲ تٔٺذ تب ٟج ٪اص پبيبٱ رٴ ٦ٵ ٳيض س ْٛتٺذيذات ٯيؿذ.
ا٫جتٸ پغ اص آٱ ٳيض ثٸٳِش ٳٰيسػذ ،آرسثبيزبٱ (ٵ ٳيض اسٯٴؼتبٱ) پبيجٴذ ايٲ ٯحذٵديت ٳيشٵٹب
ثٶدٷ ثبؿٴذ.
اص ػب 1994 ٩ثٸ ثٔذ (پغ اص آتؾ ثغ رٴٟ ٦شٷثبٕ) آرسثبيزبٱ ثٸتذسيذ ثٸ احيبي
ٳيشٵي ٳِبٯي خٶد پشداختٸ ٵ ثٶدرٸ ٳِبٯياؽ سا اٛضايؾ دادٷ اػت .دس ايٲ دٵسٷ ،رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ثٸًٶس ٯذاٵ٭ خٶد سا ثشاي ي ٢اٟذا٭ ٰٓ٬ي دس ٯ٠بث ٪ٳيشٵٹبي اسٯٴؼتبٱ آٯبدٷ ٳٰٶدٷ
اػت ،ا٫جتٸ دس ٯ٠بث ٪اسٯٴؼتبٱ ٳيض ثٸ چٴيٲ تالؽٹبيي ثشاي آٯبد٧ي ثيـتش خٶد اٟذا٭ ٳٰٶدٷ
اػت.
دسآٯذٹبي ٳٜتي ثبال چٴيٲ اربصٷاي سا ثٸ ايٲ رٰٺٶسي دادٷ اػت ،ثٸٵيظٷ دس ايٲ
اٵاخش ٣ٸ ٯٶرت اٛضايؾ ثٶدرٸ ٳِبٯي تب  638ٯي٬يٶٱ دالس (دس ػب٧ )2006 ٩ـتٸ اػت .حتي
دس ػب ،2007 ٩ثٸ  ٢ٰ٣ٹٰيٲ دسآٯذٹبي ٳٜتي ٵ ٳيض ٢ٰ٣ٹبي ٗشثي ،ثٶدرٸ ٳِبٯي ثٸ ثبالتش
اص ي ٢ٯي٬يبسد دالس سػيذٷ اػتٓ .ذ٭ ح ٪ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٵ تذاٵ٭ اؿ٘ب ٩ثشخي اص ػشصٯيٲٹبي
ايٲ رٰٺٶسي ،ثٸ ؿذت ٯٶرت ٧ـتٸ اػت ٣ٸ دٵ٫ت ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙثشاي ٳٰبيؾ ٟذست ٹٮ ٣ٸ
ؿذٷ دػت ثٸ چٴيٲ ربٷً٬جيٹبيي ثضٳذ .ٹٰچٴيٲ ٧ؼتشؽ ٟبث ٪تٶرٺي ٳيض دس ٳيشٵٹبي
ٯؼ٬ح ٔٛب ٩ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد .ثؼيبسي ثش ايٲ ٓ٠يذٷ ٹؼتٴذ ٣ٸ چٴيٲ اٛضايؾ ٹضيٴٸٹبي
ٳِبٯي ٯيتٶاٳذ ٳـبٳٸ ثشٵص رٴ٨ي دي٨ش دس ٯٴٌ٠ٸ ٯبثيٲ اسٯٴؼتبٱ ٵ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثبؿذ.
دس رٺت ت٠ٶيت ثٴيٸ ٳِبٯي ،ايٲ رٰٺٶسي ؿذيذاً ثٸ ٗشة ٯتٰبي٧ ٪ـتٸ اػت ٵ ٟشاسدادٹبي
ٯٺٰي سا ثب ٣ـٶسٹبي ٗشثي ثٸٵيظٷ تش٣يٸ ٯٴٔ٠ذ ٳٰٶدٷ اػتً .ج« ٞٯٜٺٶ٭ اٯٴيت ٯ٬ي
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ» ٣ٸ دس ٯي  2007ثٸ تلٶيت سػيذٷ اػت ،كشاحتبً ثش «ٹٰ٨شايي دس
ػبختبسٹبي اسٵپبيي ٵ يٶسٵ آتالٳتي »٢ثٸٓٴٶاٱ ي٤ي اص رٺت ٧يشيٹبي اك٬ي ػيبػت اٯٴيت
ٯ٬ي رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ تأ٣يذ ؿذٷ اػت.
ثب ٧شايؾ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثٸ ٗشة ،ػيؼتٮ تزٺيضات ٳِبٯي ايٲ رٰٺٶسي ٣ٸ
٣الً سٵػي ثٶد ،دچبس تحٶ ٩ؿذٷ ٵ ثٸتذسيذ ػيؼتٮ ٗشثي پيذا ٯي٣ٴذ .ايٲ رٰٺٶسي ٳٸ تٴٺب
ٓوٶ ؿٶساي اسٵپبيي ٳبتٶ ٧شديذٷ ٵ دس ثشٳبٯٸ ٯـبس٣ت ثشاي ك٬ح ايٲ ػبصٯبٱ ؿش٣ت رؼتٸ ٵ
ٹٰ٤بسيٹبيؾ سا ثب ايٲ ػبصٯبٱ سٵ ثٸ ٧ؼتشؽ ٳٺبدٷ اػت ،ثب ايبالت ٯتحذٷ ٳيض ٹٰ٤بسيٹبيي

=  899فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شماره ; ،زمستان ??8:

سا دس دػت اٳزب٭ داؿتٸ اػت ٣ٸ اص رٰ٬ٸ ٯيتٶاٱ ثٸ اثت٤بس حٜبُت اص خضس 1اؿبسٷ ٣شد .ايٲ دس
ٵا ْٟثشٳبٯٸ اي اػت ٣ٸ ثب حٰبيت ايبالت ٯتحذٷ ٵ ثب ٹٰ٤بسي آرسثبيزبٱ ٵ ٟضاٟؼتبٱ ثشاي
پيـشٛت تٶاٳبيي دٛبٓي ايٲ دٵ ٣ـٶس دس خضس ًشاحي ؿذٷ اػت .ٹٰچٴيٲ آرسثبيزبٱ ٓوٶ
ٔٛب٧ ٩ٶآ٭ (ٯتـ ٪٤اص ٧شرؼتبٱ ،اٵ٣شايٲ ،آرسثبيزبٱ ٵ ٯٶ٫ذاٵي) ٳيض ٹؼت ٣ٸ ي ٢ػبصٯبٱ
ٯٴٌ٠ٸاي ؿذيذاً ٯٶسد حٰبيت ٗشة دس رٺت ٯ٠بث٬ٸ ثب ٳٜٶر سٵػيٸ دس ايٲ حٶصٷ ٰ٬ٟذاد
ٯي٧شدد .ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙسئيغ رٰٺٶس آرسثبيزبٱ ثٸٓٴٶاٱ اٵ٫يٲ دثيش ٪٣ايٲ ػبصٯبٱ اٳتخبة
٧ـتٸ اػت.
تش٣يٸ اك٬يتشيٲ ٯتحذ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اػت ٵ ايٲ ٣ـٶس ثٸ اسائٸ ٢ٰ٣ٹبي
ٳِبٯي ٟبث ٪تٶرٸ ثٸ آرسثبيزبٱ پشداختٸ اػت .ايبالت ٯتحذٷ ٳيض ٣ٸ خٶاٹبٱ حوٶس ثيـتش دس
٠ٜٟبص رٴٶثي اػت ،اص تٰبيالت ٗشة ٧شايبٳٸ ايٲ رٰٺٶسي اػت٠جب ٩ٳٰٶدٷ ٵ ٢ٰ٣ٹبي ٳِبٯي
ٟبث ٪تٶرٺي سا ثٸ ايٲ رٰٺٶسي اختلبف دادٷ اػت .حتي آرسثبيزبٱ ثشاي دس٧يش ػبختٲ
ٹشچٸ ثيـتش آٯشي٤ب دس ٯٴٌ٠ٸ ٵ ثذيٲ٧ٶٳٸ ايزبد تٶاصٱ دس ثشاثش سٵػيٸ ،ثحج ٵا٧زاسي پبي٨بٹي
ثٸ ٳبتٶ ٵ ايبالت ٯتحذٷ سا ٳيض ٯٌشح ٳٰٶدٷ ٣ٸ ثٸ ؿذت ثب ٯخبٜ٫ت سٵػيٸ ٯٶارٸ ٧ـتٸ اػت.
ٹٰيٲ ٢ٰ٣ٹبي ٳِبٯي آٯشي٤ب ٵ تش٣يٸ ثبٓج ٧ـتٸ ٣ٸ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٵا٧زاسي پبي٨بٷ
ساداس ٟج٬ٸ ثٸ ايٲ دٵ٣ـٶس پغ اص پبيبٱ اربسٷ سٵػيٸ ( )2012سا ٯٌشح ٳٰبيذ.
دٵ٫ت آرسثبيزبٱ اص ٧ؼتشؽ پيٶٳذٹب ثب ٗشة دس پي ثٺجٶد ٯٶٟٔيت ٯٴٌ٠ٸاي خٶد،
ثٸٵيظٷ ٳؼجت ثٸ اسٯٴؼتبٱ ٵ سٵػيٸ اػت ٵ٫ي ثي ؿ ٢ايٲ اٛضايؾ ربٷ ً٬جيٹب ٯيتٶاٳذ
ثٸتذسيذ ٯٶرت حؼبػيت دي٨ش ٹٰؼبي٨بٱ ٧شديذٷ ٵ ايٲ ٣ـٶس سا دس ٯ٠بث ٪آٱٹب ٟشاس دٹذ.
ثشاػبع ي ٢ديذ٧بٷ اػتشاتظي ٢ٳِبٯي ،اٛضايؾ ٳيشٵي ٳِبٯي ي٣ ٢ـٶس ٳٺبيتبً ثبيذ دس ربيي
تخ٬يٸ ٧شدد ٵ ثٴبثشايٲ ٹش آٱ احتٰب ٩ثشٵص ثحشاٱ دس سٵاثي ايٲ رٰٺٶسي ثب ٹٰؼبي٨بٳؾ
(خلٶكبً اٛضايؾ احتٰب ٩دس٧يشي ٯزذد ثب اسٯٴؼتبٱ) ٵرٶد داسد .رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس ٯيبٱ
دٵ ٣ـٶس ٟذستٰٴذ ايشاٱ ٵ سٵػيٸ ٟشاس ٧شٛتٸ اػت ٵ ٳٰيتٶاٳذ ثي تٶرٸ ثٸ ايٲ دٵ ٹٰؼبيٸ اؽ،
ثٸ دٳجب ٩ٳٰٶدٱ ثشخي ث٬ٴذ پشٵاصيٹب ثپشداصد.
ٍ .3ضعيت دهَکشاسي دس جوَْسي آرسبايجاى

1. Caspian Guard Initiative
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اص ٹش رٴجٸاي ٣ٸ ثٸ ػبختبس ػيبػي ٵ ٰٓ٤٬شدٹبي ارشايي ايٲ رٰٺٶسي ٠ٜٟبصٳـيٲ
ثٴ٨شيٮ ،سطيٮ حب٣ٮ ثش آٱ ٣ٸ اص  1993دس اختيبس ٓ٬ياٙٹب (حيذس ٓ٬يا ٙٵ پغ اص ٯش ٥ٵي
پؼشؽ ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙاص ػب )2003 ٩ثٶدٷ اػت ،دس ثٺتشيٲ ؿ ،٪٤ي ٢سطيٮ ؿجٸ اٟتذاس٧شا
ٯحؼٶة ٯيؿٶد .ثشخي ٯٔت٠ذٳذ ٣ٸ آرسثبيزبٱ چيضي ٯبثيٲ دٯٶ٣شاػي ٵ اٟتذاس٧شايي اػت.
« ...آرسثبيزبٱ دس رٴجٸٹبي ٯخت ٚ٬ٹٮ ي ٢دٵ٫ت دٯٶ٣شاتي ٢ٵ ٹٮ ي ٢دٵ٫ت اٟتذاس٧شاػت ٵ
ثٸ ػختي ٯيتٶاٱ آيٴذٷ آٱ سا پيؾثيٴي ٣شد .دس حب٫تي ٣ٸ آرسثبيزبٱ داساي ٯخبٜ٫يٲ ٔٛب ٩ٵ
ٯـخق ٯيثبؿذ ،دس ٹٰبٱ حب ٩سٹجشاٱ ٯخبٜ٫ي ٣ٸ تلٶس ٯيؿٶد تٺذيذي ثش ٓ٬يٸ ٓ٬ياٙ
ثبؿٴذ ،دس صٳذاٱ ،تجٔيذ ٵ يب تحت ٳِش ٯيثبؿٴذ .دس اٳتخبثبت ت٬٠ت ٯيؿٶد ٵ دس حب٫ي ٣ٸ
ٯ٠ذاسي آصادي ٯٌجٶٓبت ٵرٶد داسد ،دس ٓيٲ حب ٩ػبٳؼٶس ٳيض رذاً آٰب ٩ٯي٧شدد»
(.)Cornell, 2001: 118-131

رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ داساي ي ٢ٳِب٭ كٶسي دٯٶ٣شاتي ٢اػت ٣ٸ دس آٱ ٟبٳٶٱ
اػبػي ،ادٓبي احتشا٭ ٧زاؿتٲ ثٸ آصاديٹبي ٯذٳي ٵ ػيبػي سا ٯٌشح ٯي٣ٴذ .ثب ايٲ حب،٩
سٹجشاٱ ايٲ ٣ـٶس ٵ اص رٰ٬ٸ آٳٺبيي ٣ٸ دس ًي ٚٯخبٟ ٚ٫شاس داسٳذ ،ٯحلٶ ٩ٳِب٭ ؿٶسٵي
ٹؼتٴذ .آٱٹب آؿٴبيي صيبدي ثب ثذٷثؼتبٱٹبي ٯشثٶى ثٸ ػيبػت دٯٶ٣شاتي ٢ٳذاسٳذ ٵ تٰبي٪
چٴذاٳي ٹٮ ثشاي ٛشا٧يشي ايٲ اٯٶس اص خٶد ٳـبٱ ٳٰيدٹٴذ٬ٓ .يا ،ٙصثبٱ دٯٶ٣شاػي سا ثب
اػتبدي تٰب٭ ثٸ ٣بس ٯي٧شٛت ٵ سٛتبسؽ دس ايٲ صٯيٴٸ دس ٯ٠بث ٪ٯخبًجبٱ اسٵپبيياؽ ثذٵٱ
ٓيت ٵ ٳ٠ق ثٶد .ثب ايٲ حب ،٩آٳچٸ سا ٣ٸ اص آٱ داد ػخٲ ٯيداد ،ارشا ٳٰي٣شد .سطيٮ ،اٳتخبثبت
چٴذ حضثي سا ثٸ ًٶس ٯٴِٮ ثش٧ضاس ٯيٳٰٶد اٯب ثٸ ؿيٶٷ ٯٶ٠ٛيتآٯيضي ،سٟبثت سا ٯحذٵد
ٯي٣شد .ايٲ سطيٮ ،اربصٷ ٯيداد ٯٌجٶٓبت ثٸ اكٌالح ٯؼت ،٪٠ٵ دس ٵا ْٟٯٌجٶٓبت ٹٮ پيٰبٱ ثب
حضةٔٛ ،ب٫يت ٣ٴٴذ ،ثب ايٲحب ٩ٹٰچٴبٱ ثش رشيبٱ اًالٓبت ٯؼ٬ي ثبؿذ .دٵ٫ت ،دي٨ش ٹٰبٳٴذ
ٟج ،٪تٰبٯي داسائيٹبي اٟتلبدي سا تحت ٣ٴتش ٩ٳذاؿتٸ ٵ٫ي ثش ثخؾ ٳٜت ٵ ٧بص ٣ٸ دس
آٯذٹبي ٰٓذٷ اي ايزبد ٯي٣ٴذ ،ٯؼ٬ي اػت .ٳخج٨بٱ ػيبػي پيشاٯٶٱ ٓ٬يا ٙٵ اص رٰ٬ٸ
خبٳٶادٷ ٵي ٳيض ٯٶ ٞٛؿذٷاٳذ ؿش٣تٹبي اٟتلبدي ٯٺٮ دي٨ش سا تحت ٣ٴتش ٩خٶد ٟشاس دٹٴذ.
حيذس ٓ٬ياٟ ٙج ٪اص ٯش ٥خٶد تٰب٭ صٯيٴٸٹبي الص٭ سا ثشاي تذاٵ٭ ٟذست دس خبٳٶادٷ خٶد
ٛشاٹٮ ٳٰٶد ٵ پؼشؽ ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙٵاسث ٟذست پذسؽ ٧شديذ ٵ ثذيٲ٧ٶٳٸ پبيٸٹبي سطيٮ
ؿجٸاٟتذاس٧شاي حب٣ٮ ،ٯؼتح٤ٮتش ٧ـت (اٵتبٵي .)67-66 :1386 ،ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙٳيض ػيبػتٹب
ٵ اثت٤بسٹبي ٛٶٝا٫ز٣ش پذسؽ سا اداٯٸ دادٷ اػت.
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ػش٣ٶثي سػبٳٸٹب دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اداٯٸ داسد ٵ سٵصٳبٯٸٳ٨بساٱ ٯٰٔٶالً دس
ٯٔشم حٰ٬ٸ ٵ اسٓبة ٟشاس داسٳذ .ا٧شچٸ ػبٳؼٶس سػٰبً دس آ٧ٶػت ٘٫ 1998ٶ ؿذ ٵ٫ي ػش٣ٶثي
ا٤ٛبس ٵ ٓ٠بيذي ٣ٸ اص ٳِش دٵ٫ت ٳبپؼٴذ اػت اداٯٸ داسد .ٵػي٬ٸ اك٬ي ػش٣ٶثي سػبٳٸٹبي
ٯؼتً ،٪٠شح ؿ٤بيت دس داد٧بٷٹبػت .ٯ٠بٯبت ٓب٫يشتجٸ ؿ٤بيبت ٯتٔذدي ٯٌشح ٣شدٷاٳذ ٣ٸ
ثيـتش آٱٹب ثٸ اٛتشا ٯشثٶى ٯيؿٶد ٵ ايٲ سايذتشيٲ ؿيٶٷ ػش٣ٶثي سػبٳٸٹبػت .تزذيذ ٯجبسصٷ
دٵ٫ت ثب سػبٳٸٹب ٵهْ سا چٴبٱ خشاة ٣شد ٣ٸ ػشدثيشاٱ  19سٵصٳبٯٸ ٯخب ٚ٫ٯؼت ٪٠ثٸ ٳبچبس دس
آتشام ثٸ آٱ آتلبة ٗزا ٣شدٳذ .سٵصٳبٯٸٳ٨بساٳي ٣ٸ ثٸ اٛتخبس ٵ حيخيت سئيغ رٰٺٶسي
اٹبٳت ٣شدٷ يب ثٸ ٯ٠بٯبت ٓب٫يستجٸ ٌٰ٫بت ٯٔٴٶي ٵ اخالٟي ٵاسد ٣شدٷاٳذ ٯجب ٖ٫ثؼيبس ػٴ٨يٴي
رشيٰٸ ؿذٳذ ،ٯجب٘٫ي آٳ٠ذس صيبد ٣ٸ ٯٔ٬ٶ٭ اػت ٹذ ٙاص آٱ ثؼتٲ سٵصٳبٯٸٹبي ٯٴت٠ذ اػت ٳٸ
ٯزبصات٣شدٱ آٳٺب .ثٸ ٓالٵٷ دس ًٶ ٩ػب 1998 ٩دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ثيؾ اص كذ ٯٶسد
خـٶٳت پ٬يغ ٓ٬يٸ سػبٳٸٹب ٧ضاسؽ ؿذ ( .)Herbert, 2000: 186ايٲ ٵهٔيت دس دٵسٷ ا٫ٺب٭
ٓ٬يا ٙٳيض ٳٸ تٴٺب ثٺجٶد ٳيبٛتٸ ،ث٤٬ٸ ٵخيٮتش ٳيض ٧ـتٸ اػت .آٰب ٩ٯحذٵديتٹبي ؿذيذ ثش
سٵصٳبٯٸٹبي ٯؼت ٪٠ٵ ٯٴت٠ذ دٵ٫ت ٰ٣ب٣بٱ اداٯٸ داؿتٸ ٵ آصادي ثيبٱ ثٸ ؿذت تٶػي دٵ٫ت
ٳ٠ن ٯي٧شدد .دس  2ٯبسع ػب 2005 ٩ػشدثيش ٹٜتٸ ٳبٯٸ ٯؼت ٪٠ٯٶٳيتٶس ،1ايٰ٬بس حؼيٲا،2ٙ
٣ـتٸ ؿذ .ثؼيبسي دٵ٫ت ٓ٬يا ٙسا ٯؼئٶ ٩ايٲ ٵأٟٸ داٳؼتٸ ٵ ػبصٯبٱٹبي ثيٲا٬٬ٰ٫ي ح٠ٶٝ
ثـش ٳيض ؿذيذاً دٵ٫ت آرسثبيزبٱ سا ٯٶسد اٳت٠بد ٟشاس دادٳذ .ٳـشيٸ ٵي ٯشتجبً ٯ٠بالت اٳت٠بدي
ؿذيذي سا ثش ٓ٬يٸ ح٤ٶٯت اص رٰ٬ٸ دس ٯٶهٶّ ٛؼبد دس ثيٲ ٯ٠بٯبت ػٌح ثبال ٵ
خبٳٶادٷٹبيـبٱ ٯٴتـش ٯيٳٰٶد ( .)Human Rights Watch, 2005a.آصادي ٯٌجٶٓبت ٵ سػبٳٸٹب
دس ػب٩ٹبي اخيش ثٸٵيظٷ پغ اص  2003ٯتذاٵٯبً تٶػي ػبصٯبٱٹبي ثيٲا٬٬ٰ٫ي ح٠ٶ ٝثـش ٵخيٮ
ٯـبٹذٷ ؿذٷ اػت ٵ ٯٶرت اٳت٠بدات رذي ٳؼجت ثٸ ح٤ٶٯت آرسثبيزبٱ ٧شديذٷ اػت
(.)Human Rights Watch,2005b
تب پبيبٱ ػب ،2007 ٩ٳٸ سٵصٳبٯٸ ٳ٨بس ثٸ اتٺبٯبت ػيبػي پـت ٯي٬ٸٹبي صٳذاٱاٳذاختٸ
ؿذٷاٳذ .ا٫جتٸ دس  28دػبٯجش  5سٵصٳبٯٸ ٳ٨بس ثب ٜٓٶ سيبػت رٰٺٶسي آصاد ٧ـتٴذ ٵ٫ي ٯبث٠ي
ٰ٣ب٣بٱ دس صٳذاٱ ثبٟي ٯبٳذٳذ .سٵصٳبٯٸ ٳ٨بساٱ صٳذاٳي ايٲ اٛشاد ثٶدٷاٳذٓ :يٲاهلل ٛتحاهللا،3ٙ

1. Monitor
2. Elmar Husseinov
1.Eynulla Fatullayev

روند دولت – ملتسازي در جمهوري آذربايجان  899@ 

ػشدثيش دٵ سٵصٳبٯٸ سيب٫ٴي آرسثبيزبٱ 1ٵ ٧ٶٳذ٫ي ٢آرسثبيزبٱ( 2ثٸ صثبٱ تش٣ي سٵصٳبٯٸ ٹش سٵص)
٣ٸ دس ا٣تجش  2007ثٸ رش٭ ثشاٳ٨يختٲ تشٵسيؼٮ ٵ ػبيش رشايٮ ٯـ٤ٶ ١ثٸ ٹـت ػب ٩ٵ ٳيٮ
صٳذاٱ ٯح٤ٶ٭ ؿذ ()Human Rights Watch, 2007؛ ٯيشصا ػب٣ت٧ ،3ضاسؿ٨ش ٵ ًٴضٳٶيغ
سٵصٳبٯٸ آصاد٫ي٣ ،ٞٸ ثٸ ػٸ ػب ٩صٳذاٱ ثٸ رش٭ ٯـ٤ٶ ١دس اختيبس داؿتٲ ٯٶاد ٯخذس ٯح٤ٶ٭
٧ـت؛ ٗٴيٰت صاٹذ 4ػشدثيش آصاد٫ي٣ ٞٸ ثٸ رش٭ ٓزيت ٹٶچي ٧شي 5دس ٳٶاٯجش  2007ثٸ
صٳذاٱ اٛتبد؛ ٵ ٯـ ٜٞحؼيٲا 6ٙسٵصٳبٯٸ ٳ٨بس «ثيضيٮ يٶ( 7»٩دس صثبٱ تش٣ي ساٷ ٯب) ٣ٸ اٵ ٳيض ثٸ
ثٸ اتٺبٯبت ٯـ٤ٶ ١سٹؼپبس صٳذاٱ ؿذ (..)Human Rights Watch, 2008
ثٸخبًش ٹٰيٲ اٵهبّ ٳٸ چٴذاٱ ٯٌ٬ٶة دٯٶ٣شاػي اػت٣ ،ٸ ثؼيبسي اص ٳبُشاٱ
ػيبػي ،ايٲ رٰٺٶسي ٳٜت خيض سا پغ اص ٵٟٶّ اٳ٠الثبت سٳ٨يٲ دس ٧شرؼتبٱ (ٹٰؼبيٸ ؿٰب٫ي
آرسثبيزبٱ) ،اٵ٣شايٲ ٵ ٟشٟيضػتبٱ ،ثٸ ؿذت ٯؼتٔذ ٵٟٶّ تحٶالت ٯـبثٸ ٯيديذٳذ ٵ ٯيثيٴٴذ،
اٯشي ٣ٸ ٹٴٶص تح ٞ٠ٳيبٛتٸ اػت ٵ ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙثب اٛضايؾ پيٶٳذٹبيؾ ثب ٗشة ٵ اٳزب٭ ثشخي
اكالحبت ،تالؽ ٳٰٶدٷ ٯبٳْ اص تحٶ٫ي ٯـبثٸ دس ٣ـٶس تحت ٟذستؾ ؿٶد .ا٧شچٸ ا٫ٺب٭ ٓ٬ياٙ
ٳيض دس ًي اٳتخبثبتي پش ٯؼئ٬ٸ ٵ ٳبػب٫ٮ ٵ ثذٵس اص اػتبٳذاسدٹبي ثيٲا٬٬ٰ٫ي ٵاسث ٟذست پذس ؿذ،
ٵ٫ي ٳضدي٤ي دٵ٫ت ٵي ثٸ ايبالت ٯتحذٷ ،ٵ ٯٴب٧ ْٛؼتشدٷ ٗشة دس ايٲ ٣ـٶس ثبٓج ؿذ ،ايبالت
ٯتحذٷ اص ايٲ ربثزبيي ٟذست حٰبيت ٵ اٳتخبثبت سا ٟبٳٶٳي آال٭ ٳٰبيذ.
ٗشة دس حب٫ي اص ايٲ اٳت٠بٟ ٩ذست حٰبيت ٳٰٶدٷ اػت ٣ٸٰٓ ،ذٷ ٳيشٵٹبي ػيبػي دس
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ اص اٳتخبة ا٫ٺب٭ ٓ٬يا ٙثٸربي پذسؽ ،اثشاص ٳبسهبيتي ؿذيذي ٳٰٶدٷاٳذ.
ٓيؼي ٟٴجش سٹجش حضة ٯؼبٵات دس ٯلبحجٸ ثب خجش٧ضاسي تٶساٱ ،اٵهبّ سا ثذيٲ٧ٶٳٸ تٶكيٚ
٣شد :دس ٣ـٶسٹبي ٓ٠تٯبٳذٷ ،ٳٰٶٳٸ ٯٴحلش ثٸ ٛشدي اػت ٵ ثش اػبع ٹيچ٨ٶٳٸ دٯٶ٣شاػي
ٳٰيتٶاٱ پؼش سا ثٸٓٴٶاٱ سئيغ دٵ٫ت ٵ ٳخؼت ٵصيش ٯٴلٶة ٳٰٶد٬ٓ .ي ٣شيٮ٫ي سٹجش حضة
رجٺٸ ٯشدٯي (٣ٸ ثٸٓٴٶاٱ حضة اكالح٧شاٱ ؿٴبختٸ ٯيؿٶد) دس ٯلبحجٸ ثب سٵصٳبٯٸ آصاد٫يٞ
(آصادي) ايٲ اٯش سا ايزبد ي ٢پبدؿبٹي ٗيشٯؼت٠يٮ (ٯٶٳبسؿي دٵٛب٣تٶ) دس رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ
ٳبٯيذٷ ٵ آٱ سا ٯٶرت ثيآتجبسي ٣ـٶس ٳضد ربٯٔٸ رٺبٳي ٯيداٳذ (اػٰيشٳٶ.)126 :1383 ،ٙ
2. Realny Azerbaijan
3. Gundelik Azerbaijan
4. Mirza sakit
5. Ganimed Zahid
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ايٲ رٰٺٶسي اص ٧زؿتٸٹبي دٵس ػبث٠ٸ خيضؽٹبي ػيبػي ٵ ارتٰبٓي ٧ؼتشدٷاي سا
داؿتٸ ٵ ثٸ ايٲ د٫ي ٪ٹٰٶاسٷ ٯيتٶاٱ اص ٯشد٭ ايٲ رٰٺٶسي اٳتِبس اٟذاٯبت ٗيشٟبث٪پيؾثيٴي سا
داؿت .پيـيٴٸ ػبٟي ٳٰٶدٱ ح٤ٶٯت دساٳذيـٸ ػيبػي احضاة ٵ ٛشٹٴ ٦ػيبػي ٯشد٭ دس
دٵسٷ پغ اص اػت٠ال )1991( ٩ٳيض ٯـبٹذٷ ٯيؿٶد.
٧شٵٷٹبي ػيبػي دس ايٲ ٣ـٶس ٳـبٱ دادٷاٳذ ٣ٸ دس كٶست ٓض٭ رذي ثشاي
ػبٟي٣شدٱ ي ٢دٵ٫ت ،حتي ٯٴب ْٛٯ٬ي ٵ تٰبٯيت اسهي ٣ـٶس سا ٳيض صيش پب ٯي٧زاسٳذ.
ٰ٣بايٴ٤ٸ دس اٵد ٟشٷثبٕ ،ٯخبٜ٫بٱ ثشاي ٧شٛتٲ ٟذست اص اثٶاٜ٫و ٪اي٬چيثي( ٦ٳبػيٶٳب٫يؼت
اٛشاًي) ثٸ پبيتخت يٶسؽ ثشدٳذ ٵ استؾ آرسثبيزبٱ ثب خب٫ي ٣شدٱ رجٺٸٹبي رٴ ،٦ٳجشد سا اص
ٟشٷثبٕ ثٸ ثب٣ٶ ٣ـبٳذ ٵ دس ايٲ ٯيبٱ ثٸسٗٮ اؿ٘ب ٩ثخؾٹبي ٵػئي اص خب٣ ١ـٶس تٶػي
اساٯٴٸ ،ٯخبٜ٫بٱ خٶد سا ثٸخبًش ثٸدػت٧شٛتٲ ٟذست پيشٵص احؼبع ٣شدٳذ .ٹش چٴذ ايٲ
پيشٵصي ثشاي ٯٺبرٰبٱ ثٸ پبيتخت پبيذاس ٳجٶد ٵ ٓ٬يا ٙثب تزشثٸ خٶدٟ ،ذست سا ثب ػيبػت
صيش٣بٳٸ اص دػت آٱٹب سثٶد.
ًتيجِگيشي
ٹٰبٱ٧ٶٳٸ ٣ٸ ديذيٮ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٹٴٶص اص ٳِش ٗ٬جٸ ثش ٯٺٮتشيٲ چب٫ؾ
پيؾسٵي سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصياؽ ئٴي ٯؼبئٟ ٪ٶٯي (ثٸٵيظٷ ٯٺٮتشيٲ ٵ حؼبعتشيٲ
ٯؼئ٬ٸاي ٣ٸ اص آٗبص اػت٠ال ٩ثب آٱ دس٧يش ثٶدٷ ئٴي ٳب٧ٶسٳٶ ٟشٷثبٕ) ٯٶ ٞٛٳجٶدٷ اػت .ايٲ
ٯؼئ٬ٸ ٳٸ تٴٺب ٯٶرت ٵسٵد ايٲ ٣ـٶس دس رٴ٨ي ؿذيذ ٵ پشٹضيٴٸ ٧شديذ ،ث٤٬ٸ ٳٺبيتبً ثب ؿ٤ؼت
استؾ آرسثبيزبٱ دس ايٲ رٴ ٦ٵ آال٭ آتؾ ثغ ٟ ،1994شٷثبٕ ٰٓالً اص دايشٷ حبٰ٣يت ٯ٬ي
ايٲ رٰٺٶسي خبسد ٵ حتي ثخـي اص ػشصٯيٲ آرسثبيزبٱ ٳيض ثٸ اؿ٘ب ٩اسٯٴؼتبٱ دس آٯذ .دس
ػب٩ٹبي پغ اص آتؾ ثغ ،ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٰ٣ب٣بٱ اليٴح ٪ثبٟي ٯبٳذٷ ٵ ح٤ٶٯت خٶدٯختبس
دٵٛب٣تٶي ٟشٷثبٕ ثب حٰبيت اسٯٴؼتبٱ ثٸ ؿذت ساٷٹبي دػتيبثي ٯزذد آرسثبيزبٱ ثٸ ايٲ ٯٴٌ٠ٸ
سا ا٧ش ٳ٨ٶييٮ ٗيش ٯٰ٤ٲ ،ثؼيبس دؿٶاس ٳٰٶدٷ اػت .ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٹٰچٶٱ آثخبصيب ٵ اٵػتيبي
رٴٶثي ثشاي ٧شرؼتبٱ ،خذؿٸاي ثضس ٥ٵ ٓيبٱ ثش چٺشٷ تٰبٯيت اسهي ،ي٤پبسچ٨ي ػشصٯيٴي،
حبٰ٣يت ٯ٬ي ٵ دس  ٪٣دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي آرسثبيزبٱ اػت .تحت تأحيش ٹٰيٲ ٯؼئ٬ٸٛ ،ـبسٹبي
ؿذيذي ثش اٟتلبد ٵ كحٴٸ ػيبػي آرسثبيزبٱ ٵاسد ٧ـتٸ اػتٟ .شٷثبٕ صخٰي ٯضٯٲ ٵ ا٫تيب٭
ٳيبٛتٸ اػت ٵ ثٸ ؿذت سٵح ٵ سٵاٱ ٯشد٭ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ سا ٯيآصاسد ٵ ٳبتٶاٳي ح٤ٶٯت دس
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ح ٪ٵ ٛل ٪ايٲ ٯؼئ٬ٸ ،ثٸًٶس ثٌئي ٳٶٓي ثي آتٰبدي سا دس ٤ٛش ٵ رٹٲ ٯشد٭ رٰٺٶسي
آرسثبيزبٱ ٯيپشٵساٳذ .ثٸرض ايٲ ٯؼئ٬ٸ حبد ،رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس دٵسٷ پغ اص اػت٠ال ٩ثب
ثشخي ٯؼبئ ٪ٵ ٯـ٤الت ٟٶٯي دي٨ش (ٵ٫ي ثب ؿذت ٵ حذت ٰ٣تش) ٳيض دس٧يش ثٶدٷ اػت .ا٫جتٸ
ثٸ ٯشٵس صٯبٱ دٵ٫ت آرسثبيزبٱ تٶاٳؼتٸ اػت ايٲ ٯؼبئ ٪سا تحت ٣ٴتش ٩خٶد دس آٵسدٷ ٵ ٯبٳْ اص
ثشٵص ثحشاٱٹبي داخ٬ي رذي ٧شدد .دس ٯٶسد چب٫ؾ سٵػيٸ (٣ٸ ثشاي ا٣خش رٰٺٶسيٹبي پغ اص
ؿٶسٵي ي ٢چب٫ؾ ٰٓذٷ پيؾسٵي دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي ٰ٬ٟذاد ٯي٧شدد) ،ايٲ رٰٺٶسي ٰٓ٤٬شد
ٳؼجتبً ٯٶ٠ٛي اص خٶد ٳـبٱ دادٷ ٵ تٶاٳؼتٸ اػت ثٸ ٯذد ٯٴبثْ ٳٜتي ٟبث ٪تٶرٸ ٵ ٳيض ٯٶٟٔيت
اػتشاتظي٤ؾ ،ٯٴبٗ ْٛشة سا دس ٣ـٶسؽ ثيـتش دس٧يش ػبصد .دس چبسچٶة ٹٰيٲ سٵٳذ،
رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ ٵاثؼت٨ياؽ ثٸ سٵػيٸ دس اٳت٠ب ٩ٯٴبثْ ٳٜتياؽ سا ثب تٶرٸ ثٸ
ػشٯبيٸ٧زاسي ٣ـٶسٹبي ٗشثي دس احذاث خٌٶى ٫ٶ٫ٸ رذيذ(اص رٰ٬ٸ ثب٣ٶ -ت٬ٜيغ -ريحبٱ)
ثشًش ٙػبختٸ ٵ اص ايٲ ٫حبٍ ثٸ آتٰبد ثٸ ٳٜغ ثيـتشي دػت يبٛتٸ اػت .ا٫جتٸ سٵػيٸ ٹٴٶص
چٸ اص ٳِش ٯؼئ٬ٸ ٟشٷثبٕ ٵ يب تٶاٱ دػت٤بسي ٯؼئ٬ٸ ٫ض٧يٹب ،ٵ يب تٺذيذ ثٸ ٛ ٌْٟشٵؽ ٧بص ثٸ
ايٲ رٰٺٶسي ،ٵ يب حتي ٳٰبيؾ تٺذيذ ٳِبٯي ،ي ٢چب٫ؾ ثضس ٥ثشاي آرسثبيزبٱ ثبٟي ٯبٳذٷ
اػت .ٹٰچٴيٲ رٰٺٶسي آرسثبيزبٱ دس سٵٳذ دٵ٫ت -ٯ٬تػبصي خٶد ثٸ ٯٜبٹيٮ ،اسصؽٹب،
ٳٰبدٹب ،اػٌٶسٷٹب ،ػيبػتٹب ٵ تبسيخ ػبصيٹبيي دػت يبصيذٷ اػت ٣ٸ ثٸ ؿذت ٯيتٶاٳذ ثب
ٯٴب ْٛحيبتي ثشخي اص ٹٰؼبي٨بٳؾ خلٶكبً ايشاٱ تذاخ ٪ٵ تٔبسم پيذا ٣ٴذ.
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