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خلع سالح هستهاي در تئوريهبي مختلف روابط
بينالملل


1

محمدحسن دريايي

چكيده :ثب اًجبم اًفجبر ّستِاي در ّيزٍضيوب ٍ ًبكبساكي ،سالح جذيذي پب ثِ هيذاى ًْبد كِ هعبدالت
استزاتضيك را اس هبّيت هتعبرف خَد تغييز داد ٍ ثِعٌَاى ضكل دٌّذُ اصلي هؤلفِّبي تعيييكٌٌذُ
استزاتضي هعبصز ،ثزاي ثيص اس ًين قزى ثعذ اس جٌگ جْبًي دٍم خَدًوبيي كزد .هبّيت ثسيبر هخزة
ايي سالح ٍ سزريشّبي استزاتضيك كِ ٍرٍد ايي سالح ثِ يك هٌطقِ ايجبد هيكٌذ سجت ضذ كِ
دارًذگبى ايي سالح حذاكثز تالش را ًوبيٌذ تب اس دستيبثي سبيزيي ثِ ايي سالح جلَگيزي ًوبيٌذ .در
هقبثل ،كطَرّبيي كِ فبقذ ايي سالح ثَدًذ حذاكثز تالش خَد را ثزاي خلع سالح ٍ ًبثَدي ايي سالح
ثكبر هيثزدًذ .ثِ ّويي دليل ٍاصُ خلع سالح ّستِاي تقزيجبً اس عوزي هعبدل سالح ّستِاي ثزخَردار
است .اهب آيب ٍاقعبً خلع سالح ّستِاي اهكبىپذيز خَاّذ ثَد يب ايٌكِ در حذ يك آرهبى يَتَپيبيي ثبقي
خَاّذ هبًذ .در ايي تحقيق ثِ ثزرسي تئَريك خلع سالح ّستِاي ٍ هطبلعِ ايي كِ كذام يك اس
تئَريّبي حبكن ثز رٍاثط ثييالولل ثيطتز قذرت تجييي خلع سالح ّستِاي را دارًذ هيپزداسين.
ّوچٌيي ثب ارائِ ضَاّذي اس تالشّبي ثييالوللي ،رًٍذ جبري ٍ حبكن ثز ايي تالشّب ٍ احتوبل
هَفقيت تالشّبي خلع سالح ّستِاي را ثزرسي هيًوبيين.
واژگان كليدي :خلع سالح ،رٍاثط ثييالوللّ ،ستِاي ،تئَري سبسُاًگبري ،قذرت ،رًسبًس ،اهٌيت.

واقغگراييكالسيكوخلغسالح

ٚالٌْشايي ،خبافتبدٜتشيٗ تئٛسي سٚاثي ثيٗإُِّ اػت وٕٛٞ ٝاس ٜتالؽ ٕ٘ٛدٜ
اػت تب سٚاثي ثيٗإُِّ سا ثشاػبع لذست تجييٗ ٕ٘بيذ .ايٗ تئٛسي ثيـتشيٗ تٛخ ٝسا ثٝ
 .1هحوذحسي دريبيي ،داًطجَي دكتزاي رٍاثط ثييالولل.
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ٔجبحث اػتشاتظيه ٘ ٚح ٜٛتٔييٗ ٔٔبدالت اػتشاتظيه دس سٚاثي ثيٗإُِّ  ٚوبسوشد ٚيظٜ
ػالحٞبي ٔختّف ٔخلٛكبً ػالح ٞؼتٝاي دس افضايؾ لذست وـٛسٞبي ٔختّف ٕ٘ٛدٜ
اػت ٔ ٚيتٛاٖ ٔؼبئُ ٔٛسد تٛخ ٝاص تبسيخ خًٞٙبي پّ٘ٛيضي تٛػيذيذ (Thucydides,
) 1963تب ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝس٘ؼب٘غ ايتبِيب  ٚتمذعصدايي  ٚد٘يبييوشدٖ حىٔٛت ٚ
لذست تٛػي ٔبويب )Machiavelli,1964( َٚسا روش وشدٙٓ .لش اكّي ٔٛسد تٛخ ٝدس ايٗ
تئٛسي لذست ٔيثبؿذ .اص ٔتفىشيٗ  ٚكبحجِٙشاٖ ٘ٛيٗ ايٗ ٘حّ ٝفىشي ٔيتٛاٖ ثٞ ٝب٘غ
ٔٛسٌٙتب ) (Morgenthau, 1966اؿبس ٜوشد .سؿذ  ٕٛ٘ ٚايٗ تفىش ثيـتش ٔتأثش اص ؿىؼت
آسٔبٌٖشايبٖ  ٚايذٜآِيؼتٞبي ثٔذ اص خ ًٙخٟب٘ي ا َٚدس خٌّٛيشي اص ٚل ّٛخًٙ
خٟب٘ي د ْٚثٛد .تفىشات سئبِيؼتٞبي ٔٔبكش ٘يض ثيـتش ٔشتجي ثب خ ًٙخٟب٘ي د،ْٚ
ٚهٔيت پبيبٖ ايٗ خ ،ًٙا٘فدبس ثٕت ٞؼتٝايٚ ،سٚد ػالح ٞؼتٝاي ث ٝدوتشيٗٞبي
أٙيتي وـٛسٞبي ثضسي  ٚوبس ٚيظ ٜثٕت ٞؼتٝاي دس ٔٔبدالت اػتشاتظيه  ٚسٚاثي
ثيٗإُِّ ثٛد ٜاػت .ثًٛ ٝس خالكٔ ٝيتٛاٖ ٌفت و ٝسٞيبفت ٚالٌْشايي سٚاثي
ثيٗإُِّ داساي ٔفشٚهٞٝبي اػبػي ريُ ٔيثبؿذ .اٚالً ،دِٚتٞب ثبصيٍشاٖ اكّي سٚاثي
ثيٗإُِّ ٞؼتٙذ ،ثٙبثشايٗ تٟٙب ثبصيٍشي و ٝاكبِت ٚخٛدي داسد دِٚت ٔيثبؿذ ٚ
ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي دس ٘حّٚ ٝالٌْشايي خبيٍبٞي ٘ذاس٘ذ .ثب٘يبً اٌش ٘تٛا٘ٙذ اص ٔٙبفْ حيبتي
حفبُت وٙٙذ  ٚيب اٞذاف خبًّٜجب٘ٝاي سا د٘جبَ ٕ٘بيٙذ ؤ ٝبٚساي اثضاسٞب ٚ ٚػبيُ دس
اختيبس آٟ٘ب ثبؿذ ،دِٚتٞب ٔٛسد ٔدبصات ٚالْ ٔيؿ٘ٛذ .ثٙبثشايٗ اٞذاف دِٚتٞب ثبيذ
ٔتٙبػت ثب اثضاسٞبي دس اختيبس آٟ٘ب ثبؿذ  ٚحفَ ٔٙبفْ دِٚتٞب اص هشٚسيبت الذأبت
دِٚت دس سٚاثي ثيٗإُِّ ٔيثبؿذ .ثبِثبً ،آ٘بسؿي ثيٗإِّّي ٘يشٚي ٔؼّي ؿىُ دٙٞذٜ
الذأبت وـٛسٞب اػت  ٚػيؼتٓ ثيٗإُِّٔ ،حيٌي ثشاي سفتبس دِٚتٞب ايدبد ٔيوٙذ وٝ
دس آٖ لذست فبئمٔ ٝشوضي ٚخٛد ٘ذاسد  ٚوـٛسٞب ٔؼئ َٛحشاػت اص ٔٙبفْ خٛد
ٔيثبؿٙذ؛ ٚهٔيت «خٛديبٚسي» دس ػيؼتٓ ٚخٛد داسد .ساثٔب ً،دس ايٗ ػيؼتٓ آ٘بسؿي وٝ
دس ٔحيي وـٛسٞب ٚخٛد داسدٕٟٔ ،تشيٗ دغذغ ٝوـٛسٞب ٔؼئّ ٝافضايؾ لذست  ٚايدبد
أٙيت ٔيثبؿذ .ثٙبثشايٗ سلبثت  ٚدسٌيشي دس ػيؼتٓ خٛديبٚس ثيٗإِّّي أشي
اختٙبة٘بپزيش اػت  ٚأىبٖ ايدبد ٕٞىبسي ثيٗ وـٛسٞب حتي دس ؿشايٌي وٙٔ ٝبفْ
ٔـتشن ٚ ٓٞخٛد داسد ثؼيبس وٓ ٔيثبؿذ  ٚيب اكالً ٚخٛد ٘ذاسد .خبٔؼبًٟ٘ ،بدٞبي
ثيٗإِّّي اثشات حذالّي سٚي ٕٞىبسيٞبي ثيٗإِّّي داس٘ذ  ٚثٞ ٝيچ ٚخ ٝچٙيٗ ٘يؼت
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و ٝػبصٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ثتٛا٘ٙذ ثؼتش ٕٞىبسيٞبي ثيٗإِّّي ثٛيظ ٜدس صٔيٞٝٙبي
ٔشثٛى ث ٝأٙيت سا ايدبد ٕ٘بيٙذ ).(Grieco,1993, p. 119
ًجك ِ٘ش ٚالٌْشايبٖ والػيه لذستٔ ،تغيش اكّي دس سٚاثي ثيٗإُِّ اػت.
ٔتٔبلت ايٗ ٔفشٚه ،ٝػيبػت ثيٗإِّّي يه ٔٙبصٓ ٝدائٕي ثيٗ دِٚتٞب ثٛٙٓٝاٖ
ٚاحذٞبي اكّي داساي ٔٙبفْ ٚيظ ٜافضايؾ لذست  ٚپشػتيظ ثشاي حفَ أٙيت خٛد
ٔيثبؿذ .ايٗ تالؽ ثشاي افضايؾ لذست ٕٞيـٍي  ٚثذٞ ٖٚيچ ٔحذٚديتي ادأٔ ٝييبثذ.
اص ِ٘ش ٚالٌْشايبٖ ؿبخق اكّي افضايؾ لذست وـٛسٞب ؿبخقٞبي ّٕٔٛػي اػت وٝ
ٕٓٔٛبً دس لبِت افضايؾ تٛاٖ ِ٘بٔي  ٚايدبد لبثّيت ثشاي وـٛس خٟت اػتفبدٔ ٜؤثش اص ايٗ
تٛاٖ ِ٘بٔي ػٙديذٔ ٜيؿٛد .ثٙبثشايٗ دػتيبثي ثٞ ٝش ػالح ٚ ٚػيّٝاي و ٝثتٛا٘ذ لذست
ِ٘بٔي  ٚپشػتيظ وـٛسٞب سا ثٛٙٓٝاٖ داس٘ذ ٜآٖ ػالح افضايؾ دٞذ يىي اص اٞذاف اكّي
ٚالٌْشايبٖ ٔيثبؿذ .دس دػتيبثي وـٛسٞب ث ٝايٗ ػالحٞب اخالق٘ ،شْٞب ٙٞ ٚدبسٞبي
ثيٗإِّّي سا صيش پب ٌزاؿت ٚ ٝتٟٙب سإٙٞبي آٟ٘ب أٙيت  ٚافضايؾ لذست دِٚت ٔيثبؿذ.
دس ٚالْ آٟ٘ب ٔذٓي ٞؼتٙذ وٚ ٝالٌْشايي ٞيچ تدٛيض  ٚتٛكي ٝاي دس سٚاثي ثيٗإُِّ
ا٘دبْ ٕ٘ي دٞذ ثّى ٝكشفبً سٚاثي ٚالٔي وـٛسٞب سا ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي دٞذ  ٚثيبٖ ٔي
داس٘ذ و٘ ٝحّٕٓ ٜٛىشد  ٚتٔبُٔ  ٚوٙؾٌشي دِٚتٞب دس كحٚ ٝٙالٔي سا تـشيح  ٚتجييٗ
ٔيوٙٙذ.
ثبيذ آتشاف وشد و ٝدس ادثيبت ٔشثٛى ثٚ ٝالٌْشايبٖ والػيه ٔؼئّ ٝػالح
ٞؼتٝايٓ ،ذْ اؿبٓ ٚ ٝخّْ ػالح تب حذٚدي حبِت ٔج ٟٓداسد .أب ٔفشٚهبت اكّي ايٗ
ديذٌبٔ ٜجيٗ آٖ اػت و ٝچ ٖٛافضايؾ لذست ِ٘بٔي ٕٟٔتشيٗ ؿبخق لذست ّٔي
اػت ،وـٛسٞب ثذ٘جبَ ٔٛثشتشيٗ  ٚثبالتشيٗ ػالح ٔٛخٛد ٕٔ ٚىٗ ٔي س٘ٚذ تب تٛاٖ ِ٘بٔي
خٛد سا افضايؾ دٙٞذ ) .(Morgenthau, 1966, p77ػالح ٞؼتٝاي ثخبًش لذست فٛق
أِبدٔ ٚ ٜبٞيت تخشيجي ِٓيٕي و ٝداسد ػالحي اػت وٚ ٝيظٌيٟبي ٌّٔٛة ٚالٌْشايبٖ
والػيه دس افضايؾ لذست سا داسد ٕ٘ ٚيتٛاٖ دس ايٗ خلٛف ايدبد ؿه ٕ٘ٛد .اِجتٝ
ثبيذ تٛخ ٝداؿت وٚ ٝالٌْشايبٖ والػيه ٘يض ايٗ ٚالٔيت سا پزيشفت ٝا٘ذ  ٚؿبيذ ثتٛاٖ
ٌفت و ٝثيـتشيٗ حبٔيبٖ ادثيبت ثبصداس٘ذٌي ٞؼتٝاي ٘يض اص ٔيبٖ ٚالٌْشايبٖ ٔيثبؿٙذ
 ٚاص ايٗ ًشيك سػٕبً ػالح ٞؼتٝاي سا ثب ديذ  ٚسٞيبفت تئٛسيه ٚاسد ٌٔبِٔبت أٙيتي ٚ
اػتشاتظيه وشد ٜا٘ذ .ثشاػبع اك َٛاِٚي ٝتئٛسي ثبصداس٘ذٌي ،حفَ  ٚافضايؾ تٛا٘بييٞب ٚ
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ثجبت ثيٗ د ٚاثشلذست دس چٟبس صٔي ٝٙػيبػي ،اػتشاتظيه ،ثحشاٖ ٔ ٚؼبثم ٝتؼّيحبتي
ٕٟٔتشيٗ ٞذف ٔيثبؿذ .تئٛسي ثبصداس٘ذٌي ثش ايٗ پبي ٝاػتٛاس اػت و ٝكذٚس تٟذيذات
ٔٔتجش ٔيتٛا٘ذ اص ايدبد خ ًٙخٌّٛيشي ٕ٘بيذ .تٟذيذات ِ٘بٔي ٔجتٙي ثش ػالح ٞؼتٝاي
 ٚاثشات آٖ ثش سفتبس وـٛسٞبٔ ،تغيش اػبػي دس تئٛسي ثبصداس٘ذٌي اػت ثٙبثشايٗ ًشفذاساٖ
ثبصداس٘ذٌي ٚخٛد ػالح ٞؼتٝاي سا ثٛٙٓٝاٖ هشٚسيتشيٗ ّٔض ٝٔٚآٖ ٔٛسد تأويذ لشاس
ٔيدٙٞذ .ثشاػبع ِ٘ش ٚالٌْشايبٖ ًشفذاس ِ٘شي ٝثبصداس٘ذٌي ،تٟذيذ ثبيذ ثٝلذسي ٔؤثش ٚ
ٔٔتجش ثبؿذ و ٝثتٛا٘ذ دس ًشف ٔمبثُ احؼبع خٌش ٚالٔي ايدبد ٕ٘بيذ  ٚايٗ احؼبع
خٌش ثٝلذسي صيبد ثبؿذ وً ٝشف ٔمبثُ سا اص ا٘دبْ ُٕٓ خالف ٔيُ ًشف ا َٚثشحزس
داسدٔ .بٞيت ٔخشة ػالح ٞؼتٝاي ٚيظٌي وبُٔ ثشاي ايدبد تٟذيذ ٔٔتجش ٔ ٚؤثش سا داسد،
ثٙبثشايٗ ثبصيٍشاٖ ٓماليي كح ٝٙسٚاثي ثيٗإُِّ وٕٞ ٝبٖ دِٚتٞب ٞؼتٙذ ًجك
ٔفشٚهبت ٚالٌْشايي ٔ ٚتٔبلت آٖ فٛايذ ٔتشتت ثش ثبصداس٘ذٌي ٝ٘ ،تٟٙب ٘جبيذ د٘جبَ خّْ
ػالح ٞؼتٝاي ٘جبؿٙذ ثّى ٝتالؽ ٕ٘بيٙذ ثٞ ٝش ٘حٕٔ ٛىٗ ػيؼتٓٞبي ٔخشةتش،
پيچيذٜتش  ٚپيـشفتٝتش ػالحٞبي ٞؼتٝاي سا وؼت ٕ٘بيٙذ. (Tarr, 1991 pp 63-65) .
ٕٞبًٖٛس و ٝثيبٖ ؿذ ثب تأويذ سئبِيضْ والػيه سٚي ٔٛه ّٛلذست ٚ
ثبصداس٘ذٌي ايٗ تئٛسي لبدس ٘يؼت ؤ ٝؼئّٕٞ ٝىبسيٞبي ثيٗإِّّي أٙيتي ٘ ٚمؾ
ٟ٘بدٞبي ثيٗإِّّي دس ايٗ ٕٞىبسيٞب سا تٛهيح  ٚتجييٗ ٕ٘بيذ .ثٙبثشايٗ ٔؼئّ ٝخّْ
ػالح ٞؼت ٝاي و ٝيه ٔؼئّ ٝأٙيتي ٘ ٚيبصٔٙذ ٕٞىبسي ٚػيْ وـٛسٞب اػت ٘يض لبثُ
تجييٗ تٛػي ايٗ تئٛسي ٕ٘يثبؿذ .سئبِيضْ ٕٞچٙيٗ لبدس ث ٝتجييٗ ٘مؾ سٚصافضٖٚ
ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي دس  ٕٝٞصٔيٞٝٙب ٔخلٛكبً دس صٔيٞٝٙبي خّْ ػالح ٓ ٚذْ اؿبٓٝ
٘يؼت چً ٖٛجك ٔفشٚهبت اػبػي ايٗ ديذٌب ٜثبصيٍش ٚاحذ ثيٗإِّّي دِٚت اػت ٚ
ٞيچ ثبصيٍشي غيش اص آٖ ٚخٛد ٘ذاسد .دس حبِي وٞ ٝش سٚص ثش ثبصيٍشاٖ غيشدِٚتي ٘ ٚمؾ ٚ
إٞيت آٟ٘ب دس سٚاثي ثيٗإُِّ افضٚدٔ ٜيؿٛد.
ٓال ٜٚثش آٖ ثب تأويذ كشف ثش ٔؼئّ ٝلذست  ٚتالؽ وـٛسٞب ثشاي افضايؾ لذست،
سئبِيضْ لبدس ٘يؼت تٛهيح دٞذ و ٝچشا وـٛسٞب ٔجبدست ث ٝوٙتشَ تؼّيحبت ،وبٞؾ
چـٍٕيش تؼّيحبت  ٚحتي دس ثشخي اص ٔٛاسد ٘بثٛدي وبُٔ يه سد ٜاص ػالحٞب ٔب٘ٙذ
٘بثٛدي ػالحٞبي ؿيٕيبيي ٔ ٚيىشٚثي ٔيٕ٘بيٙذ .ثشاػبع تٛكيٞٝبي سئبِيضْ والػيه،
وـٛسٞب ٘ ٝتٟٙب ٘جبيذ ػالحٞبي ٞؼتٝاي  ٚلبثّيتٞبي ٞؼتٝاي خٛد سا وبٞؾ دٙٞذ
ثّى ٝثبيذ آٟ٘ب سا حفَ  ٚدس حذ تٛاٖ ٘ؼجت ث ٝافضايؾ ايٗ لبثّيتٞب الذاْ ٕ٘بيٙذ.
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ثٙبثشايٗ الذأبت وـٛسٞب دس ساػتبي خّْ ػالح ٞؼتٝايً ،جك ايٗ تئٛسي لبثُ تجييٗ
٘يؼت  ٚاػبػبً وـٛسٞب ًجك سئبِيضْ الذأي دس ساػتبي خّْ ػالح ثٕ٘ ُٕٓ ٝي آٚس٘ذ
چ ٖٛحتي ثشاي حفَ كّح ،ػالح ٞؼتٝاي الصْ اػت .دس ايٗ ساػتبٔ ،يشؿبيٕش ٔٔتمذ
اػت« :ػالح ٞؼتٝاي ٘يشٚي لذستٕٙذي ثشاي كّح اػت چ ٖٛايٗ ػالحٞبٔ ،بٞيت
وـتبس خٕٔي داس٘ذ .ايٗ ػالحٞب دس خٚ ًٙهٔيتي سا ايدبد ٔيوٙٙذ و ٝوـٛسٞب أىبٖ
خشٚج اص آٖ سا ٘ذاسد».)Mearsheimer, 1993 P.57) .
نئورئبليسموهوضوعخلغسالح
تئٛسي ديٍشي و ٝثب ٔٛه ّٛأٙيت ٔ ٚؼبئُ اػتشاتظيه استجبى ٘ضديىي داسد
تئٛسي ٘ئٛسئبِيضْ اػت ؤٕٟ ٝتشيٗ ا٘ذيـٕٙذ ايٗ تئٛسي وٙت ٚاِتض ٔيثبؿذ .ثشاػبع
٘ئٛسئبِيضْ تالؽ ثشاي وؼت  ٚافضايؾ لذست٘ ،تيدٔ ٝؼتميٓ ػبختبس آ٘بسؿي ِ٘بْ
ثيٗإُِّ اػت .دِٚتٞب ٕٟٔتشيٗ ثبصيٍشاٖ ثيٗإِّّي ٞؼتٙذ .دِٚتٞب ٔبٞيت ٚاحذ
داس٘ذ .دِٚتٞب ثبصيٍشاٖ ٓماليي ٞؼتٙذ  ٚثخبًش ػيؼتٓ آ٘بسؿي ثشاي حفبُت اص ٔٙبفْ
خٛد ٕٛٞاس ٜدس حبَ افضايؾ لذست ٘ؼجي ٞؼتٙذٞ .ذف اػبػي ايٗ اػت ؤ ٝيضاٖ
لذست وـٛس دس ايٗ ػيؼتٓ ث ٝحذي ثبؿذ ؤ ٝبْ٘ اػتيالي ػبيش وـٛسٞب ثش آٖ
ؿٛدٔ .)Waltz, 1979, PP. 170-185).تٔبلت ايٗ ٔفشٚهبت ٘ئٛسئبِيؼتٞبيي ٔب٘ٙذ ٚاِتض
ٔؼئّٞ ٝظٔ٘ٛي  ٚافضايؾ ٚهٔيت لذست ث ٝثبالتشيٗ حذ ٕٔىٗ تٛػي وـٛسٞب ٔ ٚؼئّٝ
ِ٘بْ دٚلٌجي  ٚتٛخ ٝث ٝلذست ٘ؼجي د ٚاثشلذست سا دس وب٘ ٖٛتٛخٟبت خٛد داس٘ذ.
ٕٞچٙيٗ ٘ئٛسئبِيؼتٞبي ديٍشي ٔب٘ٙذ ٔبوغ ثالف تٛاصٖ لٛا سا يه ٚهٔيت دائٕي،
الصْ  ٚتب حذ صيبدي ٔٙبػت ثشاي ػيبػت ثيٗإُِّ ٔي دا٘ٙذ و ٝصٔب٘ي وٚ ٝخٛد ٘ذاؿتٝ
ثبؿذ خٌش ايدبد ٔي ؿٛد٘ .(Beloff, 1967, P.3( .ئٛسئبِيؼتٞب ٔٔتمذ٘ذ و ٝپبيذاستشيٗ
ػيؼتٓ ٕٞبٖ ػيؼت ٓ تٛاصٖ لٛاي د ٚلٌجي خ ًٙػشد اػت و ٝدس آٖ ثبصداس٘ذٌي ٚ
ػالح ٞؼتٝاي ٘مؾ اػبػي سا ايفب ٔيوشد.
ثشاػبع ِ٘شات ٚاِتض فمذاٖ لذست فبئمٔ ٝشوضيٛٔ ،ه ّٛوّيذي ثشاي دسن
ِ٘بْ ثيٗإُِّ اػت چ ٖٛوـٛسٞب دس ػيؼتٕي ص٘ذٌي ٔي وٙٙذ وٚ ٝهٔيت خٛد يبٚسي
دس آٖ حبوٓ اػت .ثش ٕٞيٗ اػبع وـٛسٞب ثبيذ حذاوثش تالؽٞب سا ثُٕٔ آٚس٘ذ تب
ٚهٔيت لذستي خٛد سا دس ايٗ ػيؼتٓ ٘ؼجت ث ٝديٍشاٖ ثٟجٛد دٙٞذٕٟٔ .تشيٗ ٔٛهٓٛي
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و ٝثذ ٖٚاػتثٙب ٞذف ٚيظ ٕٝٞ ٜوـٛسٞب اػت ٔٙبفْ ّٔي ،لذست ّٔي  ٚدس سأع آٟ٘ب
أٙيت ّٔي ٔيثبؿذ ) .(Waltz,1993 P.238ثش ٕٞيٗ اػبع ً ٚجك ٕٞيٗ ٌٔٙك
ٚهٔيت « ٕٔٔبي أٙيتي» ٚاهحتشيٗ تٛكيف سٚاثي ثيٗ وـٛسٞب ٔيٌشدد وً ٝجك آٖ
وـٛسٞب اٚالً حذالُ تٕبيُ سا ثشاي خّْ ػالح يىدب٘ج ٝداس٘ذ .ثب٘يبً وـٛسٞب حذاوثش تٕبيُ
سا ثشاي خّْ ػالح ًشف ٔمبثُ داس٘ذ .ثبِثبً ٞش وـٛسي ثش ايٗ آتمبد اػت وً ٝشف ديٍش
ٚالٔبً  ٚلّجبً خٛاٞبٖ ثشتشي  ٚافضايؾ ػالحٞبي خٛد اػت ٞ ٚيح تٕبيّي ث ٝخّْ ػالح
خٛد ٘ذاسد ثّى ٝثيـتشيٗ تٕبيُ سا ث ٝخّْ ػالح ًشف ٔتمبثُ داسد). (Nicholson,1993
ًجك ٚهٔيت ٕٔٔبي أٙيتٓ ،ذْ آتٕبد ٔٛخٛد ثيٗ وـٛسٞب ػجت ٔيؿٛد وٝ
وـٛسٞب ثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٚهٔيت خٛديبٚس ػيؼتٓ ثيٗإِّّي ٚ ٚهٔيت آ٘بسؿي
ٔحيٌي ،ثيـتشيٗ تالؽٞب سا ثشاي افضايؾ تؼّيحبت خٛد ٕ٘بيٙذ تب ٞذف كيب٘ت ٘فغ
دِٚتٞب توٕيٗ ٌشدد .ايٗ أش ٔٙدش ث ٝيه ٔؼبثم ٝتؼّيحبتي ثذ ٖٚپبيبٖ ٔيؿٛد چٖٛ
ٞش وـٛسي دس كذد ٔيثبؿذ و ٝثمبي خٛد سا توٕيٗ ٕ٘بيذ٘ .تيد ٝايٗ ٔؼبثمٝ
تؼّيحبتي ايٗ اػت و ٝوـٛسٞب ثذ٘جبَ ػالحٞبي خذيذتش ثب ٔبٞيت تخشيجي ثيـتشي
ٔي س٘ٚذ و ٝثبتٛخ ٝثٚ ٝهٔيت ٔٛخٛد ػالح ٞؼتٝاي ثٟتشيٗ ٌضي ٝٙدس ايٗ خلٛف
خٛاٞذ ثٛد.
ثش ٕٞيٗ ٔجٙبػت وً ٝشفذاساٖ ٘ئٛسئبِيضْ ٘ ٝتٟٙب آتمبدي ث ٝخّْ ػالح
ٞؼتٝاي ٘ذاس٘ذ ،ثّى ٝثشٓىغ ،وؼب٘ي ٔب٘ٙذ ٚاِتض ثش ايٗ آتمبد٘ذ وٌ« ٝؼتشؽ آساْ
ػالحٞبي ٞؼتٝاي» ،ػجت استمبي كّح  ٚتمٛيت ثجبت ثيٗإِّّي ٔيٌشدد
)ٚ .( Waltz, 1981, p.28اِتض ٔٔتمذ اػت و ٝوـٛسٞب ثبيذ دس ساػتبي توٕيٗ أٙيت
خٛد لذْ ثشداس٘ذ  ٚػيبػتٞبي ثيٗإِّّي ؤ ٝخبِف ٌؼتشؽ ػالحٞبي ٞؼتٝاي
ٔيثبؿذ ث ٝساحتي ا٘تخبةٞب  ٚػيبػتٞبي وـٛسي سا و ٝتٟذيذ ّٓي ٝأٙيت خٛد حغ
ٔيوٙذ تحت تأثيش لشاس ٕ٘يدٞذ .ثٙبثشايٗ وـٛسي ؤ ٝلٕٓ اػت أٙيت خٛد سا هٕيٗ
وٙذ  ٚخٌش خذي ّٓي ٝثمبي خٛد حغ ٔيوٙذ دػتيبثي ث ٝػالح ٞؼتٝاي سا پيٍيشي
خٛاٞذ وشدٟ٘ .بيتبً ٚاِتض ٔٔتمذ اػت و ٝدػتشػي ٔ ِٓٙث ٝػالحٞبي ٞؼتٝاي اص ًشف
وـٛسٞبي ٓاللٕٙذ  ٚريٙفْ ٔفيذ ٔيثبؿذ .أ ٚيٌٛيذٔ«:حتُٕ ٘يؼت و ٝػشٓت
ٌؼتشؽ ػالحٞبي ٞؼتٝاي اص تٛا٘بيي كبحجبٖ خذيذ آٖ ثشاي تِٙيٓ خٛد ثب ٚهٔيت
خذيذ فشاتش سٚدٌ .ؼتشؽ ػالح ٞؼتٝاي چيضي اػت ؤ ٝب خيّي صيبد (ثيؾ اص ا٘ذاص)ٜ
ٍ٘شاٖ آٖ ثٛدٜايٓ  ٚخيّي ػخت وٛؿيذٜايٓ تب آٖ سا ٔتٛلف وٙيٓ).(Waltz,1981, P.29

خلعسالح هستهاي در تئوريهبي مختلف روابط بيهالملل  7077/

ٚاِتض ثخبًش ٕٞيٗ آتمبدؽ ٔجٙيثش حٕبيت اص ٌؼتشؽ ػالحٞبي ٞؼتٝاي ٔٛسد ا٘تمبد
ثؼيبسي ٚالْ ؿذ ٜاػت أب أٔ ٚتمذ اػت و ٝايٗ ٌؼتشؽ ٔ ِٓٙػالحٞبي ٞؼتٝاي
الذأي دس ساػتبي افضايؾ كّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي اػت ،چ ٖٛثب ٌؼتشؽ ػالحٞبي
ٞؼتٝاي ٚهٔيتي ايدبد ٔيؿٛد و ٝؿش ّٚخ ًٙدس آٖ خيّي ٔـىُ اػت ّٓ ٚت آٖ
٘يض ٔبٞيت ٔخشة ٛٓ ٚالت ٚخيٓ خ ًٙثب ػالحٞبي ٞؼتٝاي اػت .دس ٚالْ
٘ئٛسئبِيؼتٞب  ٚاص خّٕٚ ٝاِتضٚ ،خٛد ػالح ٞؼتٝاي سا هشٚسي ٔيدا٘ٙذ .ثشخي اص آٟ٘ب
ٔب٘ٙذ ٚاِتض ًشفذاس ٌؼتشؽ ٔ ِٓٙآٖ ٞؼتٙذ ٔٔ ٚتمذ٘ذ و « ٝد٘يبيي ثب وـٛسٞبي
ٞؼتٝاي ٔتٔذد  ٕٝٞأٛس سا ػبدٜتش ٔيوٙذ» ٚ (Waltz,1997, P3) .كّح  ٚثجبت
ثيٗإِّّي سا افضايؾ ٔيدٞذ.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثيبٖ ؿذ ثب ٔفشٚهبت ٘ئٛسئبِيضْ خّْ ػالح ٞؼتٝاي أشي
غيشٔحتُٕ اػت  ٚثشٓىغ حفَ ػالح ٞؼتٝاي أشي هشٚسي ٌ ٚؼتشؽ آٖ ٓبّٔي دس
ساػتبي كّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي اػت  ٚدِٚتٞب ؤٕٟ ٝتشيٗ ثبصيٍشاٖ ثيٗإِّّي
ٞؼتٙذ ٕٟٔ ٚتشيٗ دغذغ ٝآٟ٘ب أٙيت  ٚافضايؾ لذست ٘ؼجي اػتٞ ،شٌض الذأي سا ا٘دبْ
٘خٛاٙٞذ داد و ٝخالف أٙيت  ٚلذست ٘ؼجي آٟ٘ب ثبؿذ .ثٙبثشايٗ ًجك ايٗ تئٛسي خّْ
ػالح ٞؼتٝاي غيشلبثُ تجييٗ اػت.
هستهاي

رشينهبوهسئلهخلغسالح
تئوري 
تئٛسي سطيٓٞبي ثيٗإِّّي دس ٚالْ ادأ ٝثحث «ٟ٘بدٌشايي ٘ئِٛيجشاَ» ٔيثبؿذ.
 ٚسيـ ٝتحّيُٞبي ايٗ تئٛسي دس ٔفشٚهبت ٔشثٛى ثٍٕٞ ٝشاييٚ ،اثؼتٍي ٔتمبثُ ٚ
وبسوشدٌشايي اػت و ٝسٞيبفت سليت ٕٓذ ٜدس ٔمبثُ سئبِيضْ ٘ ٚئٛسئبِيضْ ٔيثبؿذ.
ثٙبثشايٗ ٔفشٚهبت اكّي تئٛسي سطيٓٞب ثشٌشفت ٝاص سٞيبفتٟبي خٛؿجيٗ ٘ؼجت ثٝ
ٕٞىبسي ٍٕٞ ٚشايي ثيٗ دِٚتٞب دس سٚاثي ثيٗإُِّ اػت .ثشاػبع تئٛسي سطيٓٞب ُٟٛس
ٕٞىبسي ثيٗ وـٛسٞب دس ٔحيي آ٘بسؿي ثيٗإِّّي أشي ٔحتُٕ اػت ٔ ٚيتٛاٖ أىبٖ
ايٗ ٕٞىبسي سا فشا ٓٞآٚسدً .جك ِ٘شي ٝسطيٓٞبُٟٛ ،س ٌ ٚؼتشؽ ٚاثؼتٍي ٔتمبثُ
وـٛسٞب ،أىبٖ ايدبد ؿىّي اص ٕٞبٍٙٞي  ٚػبصٔب٘ذٞي دس ثشلشاسي ٕٞىبسي ثيٗ وـٛسٞب
سا ثٛخٛد آٚسد ٜاػتٔ .فشٚم اكّي ايٗ تئٛسي ايٗ اػت و٘ ٝـبٖ دٞذ و ٝسفتبسٞبي
ٔجتٙي ثش ٙٞدبس دِٚتٞب ٔي تٛا٘ذ ٔتٙبػت ثب پيٍيشي ٔٙبفْ ّٔي وـٛسٞب ثبؿذ ٚ
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ٙٞدبسٞب  ٚلٛآذ ٔٛسد تٛافك ثيٗإِّّي ٔيتٛا٘ٙذ ثٛٙٓٝاٖ يه ٔتغيش ٔؼتمُ دس كحٝٙ
سٚاثي ثيٗإُِّ ُٕٓ ٕ٘بيٙذ(Haggard, 1987, P.491) .
ا٘ذيـٕٙذاٖ ِيجشاَ ٘ ٚئِٛيجشاَ ٔب٘ٙذ ساثشت وٞٛيٗ ،خٛصف ٘بي  ٚاس٘ؼت ٞبع
ٞش وذاْ تٔبسيف ٔختّفي اص سطيٓٞبي ثيٗإِّّي اسائ ٝداد ٜا٘ذ أب ؿبيْتشيٗ  ٚخبْٔ
تشيٗ تٔشيف اص سطيٓٞبي ثيٗإِّّي سا اػتفبٖ وشا٘ؼش اسائ ٝوشد ٜاػتً .جك تٔشيف ٚي
سطيٓٞبي ثيٗإِّّي ٔدٕ ٝٓٛاي اص اك ،َٛلٛآذ كشيح يب تّٛيحيٙٞ ،دبسٞب  ٚسٚيٞ ٝبي
تلٕيٌٓيشي ٔيثبؿٙذ و ٝاص ًشيك آٟ٘ب ا٘تِبسات ثبصيٍشاٖ پيشأٛٔ ٖٛهٓٛبت خبكي ثب
 ٓٞتاللي وشد ٚ ٜثشآٚسدٔ ٜيؿٛد(Krasner, 1981, P.2) .
دس ٓيٗ حبَ ثبيذ تٛخ ٝوشد و ٝتٔشيف ٔضثٛس ٔٛسد پزيشؽ  ٕٝٞا٘ذيـٕٙذاٖ
٘يؼت أب ثٟتشيٗ تٔشيف ٔٛخٛد اص سطيٓٞب ٔيثبؿذ .ادثيبت دس ٔٛسد تٛػٔ ٝسطيٓٞب سا
ٔيتٛاٖ دس ٌ 4ش ٜٚدػتٝثٙذي وشد .ثشخي سطيٓٞب سا اص لبِت ػبختبسي ٔٛسد تٛخ ٝلشاس
ٔيدٙٞذ؛ دػت ٝد ْٚآٟ٘ب سا دس لبِت تئٛسي ثبصيٞب ٔذِ٘ش داس٘ذ؛ دػت ٝػ ْٛثٝ
وبسوشدٞبي ٚيظ ٜسطيٓٞب تٛخ ٝداس٘ذ  ٚچٟبسٔيٗ دػت٘ ٝيض آٟ٘ب سا اص اثٔبد ٔٔشفتي ٚ
ؿٙبختي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔيدٙٞذ ) .( Haggard, 1987, P.498ثٟش حبَ سطيٓٞب اص دٚ
ًشيك ثش سفتبس وـٛسٞب تأثيش ٌزاس٘ذ :اٚالً ٔٛلٔيت  ٚتِٙيٕبت ٔشثٛى ث ٝتٔبٔالت وـٛسٞب
سا تغييش ٔيدٙٞذ  ٚاص ايٗ ًشيك احتٕبَ ٕٞىبسي سا افضايؾ ٔيذٙٞذ ثب٘يبً سطيٓٞب ٞضيٝٙ
ٔجبدالت ٔشثٛى ث ٝتٕبعٞب سا وبٞؾ ٔيدٙٞذ( Haggard, 1987, P.513) .
ثبتٛخ ٝث ٝايٙىٞ ٝش سٚص ٟ٘بدٞب  ٚػبصٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ٔ ٚمشسات ٔشثٛى ث ٝآٟ٘ب
خبيٍب ٜخٛد سا دس سٚاثي ثيٗإُِّ ٔؼتحىٓتش ٔيوٙٙذ ٌٔبِٔبت ٔشثٛى ث ٝسطيٓٞبي
ثيٗإِّّي ٘يض اص إٞيت ٚيظٜاي دس سٚاثي ثيٗإُِّ ثشخٛسداس ؿذ ٜاػت .ث٘ ٝحٛي و ٝثٝ
ِ٘ش ٔيشػذ خيّي اص ا٘ذيـٕٙذاٖ سٚاثي ثيٗإُِّ ثش ايٗ آتمبد٘ذ وٚ ٝخٛد سطيٓٞبي
ثيٗإِّّي ػجت ٔيؿٛد و ٝپٛيبيي سلبثت وـٛسٞب دس ثشخي ٔٛاسد خبف ٔحذٚد ٌشدد.
أب ثبيذ تٛخ ٝداؿت و ٝايٗ صٔيٞٝٙب و ٝدس لبِت سطيٓٞب ،تحت تأثيش لشاس ٔيٌيش٘ذ غبِجبً
ٔٛهٓٛبت ٔشثٛى ث ٝأٙيت ٘يؼتٙذ ) .( Crawford, 1996, P.101ثٙبثشايٗ يىي اص
٘مٌٝهٔفٞبي تئٛسي سطيٓٞب ٓذْ تٛخ ٝثٔ ٝؼبئُ أٙيتي اػت.
ايٗ ٔؼئّٛٔ ٝسد ارٓبٖ ا٘ذيـٕٙذاٖ ايشا٘ي ايٗ تئٛسي ٘يض ٚالْ ؿذ ٜاػت
ث٘ٝحٛي و ٝدس ٔٛاسد ٔتٔذدي ثيبٖ داؿتٝا٘ذ و« ٝدس ثُٔذ أٙيت ،سطيٓٞب ث ٝا٘ذاصٜ
سطيٓٞبي التلبدي ٔٛفميت ٘ذاؿت ٝا٘ذ» (ٓؼٍشخب٘ي،3131،ف .)57
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ساثشت خشٚيغ ٘يض دس ٘مذ ِ٘شي ٝسطيٓٞب ٔٔتمذ اػت و ٝدس ايٗ تئٛسي دٚ
ٔـىُ ٚخٛد داسد :اٚالً غيش ٕٔٔ َٛاػت و ٝيه تئٛسي فمي ثخـٟبيي اص يه پذيذ ٜسا
تٛهيح دٞذ  ٚدس ٔٛسد ػبيش ثخؾٞب وبسثشي ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ثب٘يبً ٕٞىبسي دس صٔيٞٝٙبي
أٙيتي دس لبِت سطيٓٞب أشي الصْ  ٚهشٚسي فشم ؿذ ٜاػتٕٞ .ىبسي دس ايٗ حٛص ٜثب
ٔـىالت ثٙيبديٗ سٚثش ٚاػت ؤ ٝشثٛى ث ٝخبكيت آ٘بسؿيه ػيبػت ثيٗإُِّ اػت ٚ
دس لبِت آٖ،وـٛسٞب ثيـتش ث ٝػٕت سلبثت ػٛق ٔي يبثٙذ تب تٕبيّي ث ٝػٕت ٕٞىبسي
داؿت ٝثبؿٙذ ). (Jervis,1981, P. 173
ثٙبثشايٗ ثبتٛخ ٝثٔ ٝبٞيت پيچيذٔ ٜؼئّ ٝأٙيت ؤ ٝؼتميٕبً ث ٝثمب ٞ ٚؼت ٚ
٘يؼت وـٛسٞب ػشٚوبس داسد  ٚاستجبى تٍٙبت ًٙلذست  ٚأٙيت ٔ ٚتٔبلت آٖ دػتيبثي ثٝ
ثبالتشيٗ ػالح ٔٛخٛد (ػالح ٞؼت ٝاي)  ٚافضايؾ هشيت أٙيت وـٛسٞب ،تالؽٞبي
ثيٗإِّّي ثشاي إٓبَ تئٛسي سطيٓٞب دس لبِتٞبي أٙيتي خيّي ٔٛفميت آٔيض ٘جٛدٜ
اػت .اِجت ٝثٔوبً ثب اػتفبد ٜاص تفؼيشٞبي ٔٛػْ اص سطيٓٞبي ثيٗإِّّي تالؽ وشد ٜا٘ذ تب
تالؽٞبي ثيٗإِّّي دس لبِت ػبصٔبٖ ُّٔ٘ ،بت ،ٛػبصٔبٖ أٙيت ٕٞ ٚىبسي اسٚپب سا
سطيٓٞبي أٙيتي تّمي ٕ٘بيٙذ .أب ٕٞبٌ٘ٛس و ٝثيبٖ ؿذ دس ٞش يه اص ايٗ ػبصٔبٟ٘ب
ٔٛهٕٞ ّٛىبسي دس ثشخي اص صٔيٞٝٙبي ٔحذٚد ٌٔشح ٔي ؿٛد دس حبِيو ٝسلبثت دس
ٔجبحث ثٙيبديٗ أٙيتي ث ٝكٛست ٕٞضٔبٖ ٚخٛد داسد ٘ ّْٛٔٔ ٚيؼت حتي ثتٛاٖ ثب
ٔٛػْتشيٗ تفؼيش ،تئٛسي سطيٓٞب سا دس ٔٛسد آٟ٘ب إٓبَ وشدٕٞ .يٗ ٔؼئّ٘ ٝيض
دسخلٛف پيٕبٖ ٌٔ ْٙؼتشؽ ػالحٞبي ٞؼتٝاي ٔلذاق داسد .ثشخي اص ا٘ذيـٕٙذاٖ
سٚاثي ثيٗإِّّي پيٕبٖ ٔضثٛس سا يه سطيٓ أٙيتي ٔيدا٘ٙذ .أب ثبيذ تٛخ ٝداؿت و ٝاٚالً
دس تٔشيف ٔويك سطيٓٞب ،ثحث أٙيت چٙذاٖ لبثُ تجييٗ ٘يؼت  ٚايشادات فٛقاِزوش
ٔخلٛكبً ٘مذٞبي خشٚيغ ثش آٖ لبثُ إٓبَ اػت .ثب٘يبً حتي اٌش تفؼيش ٔٛػْ
دسخلٛف تٔشيف سطيٓٞب سا ثپزيشيٓ  ٚث ٝايٗ ٔٛه ّٛثپشداصيٓ ؤ ٝؼئّٕٞ ٝىبسي
وـٛسٞب دسخلٛف ٔٛهٓٛبت أٙيتي ٘يض ٔيتٛا٘ذ دس داخُ تئٛسي سطيٓٞب ثٍٙدذ .دس آٖ
كٛست ؿبيذ ٕٞىبسي اػتشاتظيه وـٛسٞب  ٚتالؽٞب دس لبِت ٙٞدبسػبصي دسخلٛف
ٔٛهٓٛبت ٔشثٛى ث ٝتؼّيحبت سا ثتٛاٖ دس لبِت تئٛسي سطيٓٞب تٔشيف وشد .أب ثبيذ دلت
وشد ايٗ ٕٞىبسي دس ٚالْ ٘ٓٛي سطيٓ ايدبد ٔيوٙذ و ٝاص « ثيضاسي دٚخب٘ج »ٝاص ٘بثٛدي
تٛػي ػالح ٞؼتٝاي ايدبد ٔيؿٛد  ٚحبكُ ٘ٓٛي إٓبَ تذثيش  ٚدٚسا٘ذيـي
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خٛدػبختٝاي اػت و ٝثيٗ دِٚتٞبي سليت ايدبد ؿذ ٚ ٜثشاػبع ِ٘ش كبحجِٙشاٖ
تئٛسي سطيٓٞب ،ايٗ تئٛسي لبثّيت إٓبَ دس حٛصٜٞبيي ايٗ چٙيٗ سا ٘ذاسد
)ٓ .)Crawford, 1996, P.102ال ٜٚثش آٖ إٓبَ تئٛسي سطيٓٞب ثش ٔٛهٓٛبت أٙيتي ثٝ
ٔٔٙبي آٖ اػت و ٝاص يه ؿبٞذ اػتفبد ٜوشدٜايٓ تب ّٓ ٓٞت  َّٛٔٔ ٓٞ ٚسطيٓ سا
تٛهيح دٞيٓ ) ٚ (Nye,1987, P.375ايٗ ٔؼئّٓٛ٘ ٝي دٚس ثبًُ  ٚايٗ ٕٞبٖ ٌٛيي
ايدبد ٔيٕ٘بيذ.
ّٓيسغٓ ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت تئٛسيه فٛقاِزوش ثشخي اص كبحتِ٘شاٖ تالؽ
وشدٜا٘ذ تب ٕٞىبسيٞبي وـٛسٞب دس صٔي ٝٙتؼّيحبت ،آٓ اص ٓذْ اؿبٓ ،ٝخّْ ػالح يب
وٙتشَ تؼّيحبت سا دس صٔش ٜسطيٓٞب ٔحؼٛة داس٘ذ  ٚدس ايٗ صٔي ٝٙپيٕبٖ ٌٔ ْٙؼتشؽ
ػالحٞبي ٞؼتٝاي سا يه سطيٓ ثيٗإِّّي ٔٔشفي وشد ٜا٘ذ ٚ .ثشخي ٘يض آ٘شا يه سطيٓ
أٙيت ثيٗإِّّي ٔٔشفي وشدٜا٘ذ (Smith, 1987, 253-281).دس حبِي و ٝخيّيٞب
ٔٔتمذ٘ذ و ٝپيٕبٖ ٌٔ ْٙؼتشؽ ػالحٞبي ٞؼتٝاي يه سطيٓ أٙيتي ٘يؼت چٖٛ
ٕٛٞاسٔ ٜؼتّضْ تمٛيت  ٚتأويذ ٔدذد اثشلذستٞب  ٚتٛافمبت دٚخب٘ج ٝآٟ٘ب دس ايٗ خلٛف
اػت  ٚدس ٚالْ سلبثت ايٗ لذستٞب سا حبِت تِٙيٕي ٔيثخـذ
).(Crawford, 1996, Pp.109-110

كشفِ٘ش اص ٔجبحث فٛق حتي اٌش  NPTسا خضء سطيٓٞبي ثيٗإِّّي ثذا٘يٓ ثبص
ايٗ تئٛسيٟب لبدس ث ٝتجييٗ ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝخّْ ػالح ٘يؼتٙذ .لٛآذ ايدبد ؿذ ٜتٛػي
 NPTث٘ ٝحٛي اػت و ٝتٛخ ٝآٖ ٔلشٚف ٓذْ اؿبٓ ٝػالحٞبي ٞؼتٝاي ،آٖ  ٝ٘ ٓٞثٝ
كٛست  ٕٝٞخب٘ج ،ٝثّى ٝكشفبً إٓبَ ٔحذٚديت ثش اؿبٓ ٝافمي  ٚخٌّٛيشي اص دػتيبثي
ػبيش وـٛسٞب ث ٝػالح ٞؼتٝاي اػت  ٚحتي اص ٌؼتشؽ ٕٓٛدي ػالحٞبي ئٙي تٛػٔٝ
 ٚپيـشفت ايٌٗ ٝ٘ٛػالحٞب تٛػي داس٘ذٌبٖ آٟ٘ب خٌّٛيشي ٕ٘يٕ٘بيذٓ .ال ٜٚثش آٖ،
ٔٔبٞذٔ ٜضثٛس ٘ٓٛي حبِت سػٕيت ٔ ٚـشٓٚيت لب٘٘ٛي ث ٝداس٘ذٌبٖ ػالح ٞؼتٝاي
وـٛسٞبي آٔشيىب ،چيٗ ،سٚػي ،ٝاٍّ٘يغ  ٚفشا٘ؼٔ ٝي دٞذٙٔ .تمذيٗ ٔٔ NPTتمذ٘ذ وٝ
ايٗ پيٕبٖ وـٛسٞب سا ث ٝد ٚدػت « ٝداس٘ذٌبٖ ٘ ٚذاسٞب» تمؼيٓ ٔيوٙذ  ٚثب ايٗ تجٔين
راتي ٕٓالً ا٘حلبس ػالح ٞؼتٝاي سا دس دػت داس٘ذٌبٖ آٖ ثًٛٝس ٕٞيـٍي ٔيوٙذ.
ٞشچٙذ دس ٔبد 6 ٜپيٕبٖ ٔ NPTؼئّ ٝپيٍيشي ثب حؼٗ ٘يت خّْ ػالح ٞؼتٝاي تٛػي
داس٘ذٌبٖ ٌٔشح ؿذ ٜاػت .أب ٓجبسات ايٗ ٔبد ٜچٙبٖ ٌ ،ًٙوّي  ٚثئحتٛا اػت وٝ
ّٓيسغٓ ٌزؿت ثيؾ اص  13ػبَ اص ٕٓش ايٗ ٔٔبٞذٛٙٞ ٜص ٞيچ الذاْ ّٕٓي اص ػٛي
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وـٛسٞبي ٞؼتٝاي دس ايٗ خلٛف كٛست ٍ٘شفت ٝاػت  ٚآتشاهبت ٘ ٚبسهبيتيٞبي
وـٛسٞبي غيشٞؼتٝاي چ ٝدس صٔبٖ تٕذيذ ٘بٔحذٚد ايٗ ٔٔبٞذ ٜدس ػبَ  ٚ 3997چ ٝدس
وٙفشا٘ؼٟبي ثبصٍ٘شي ٔٔبٞذ ٜوٞ ٝش پٙح ػبَ يىجبس ثشٌضاس ٔيؿٛد س ٜث ٝخبيي ٘جشدٜ
اػت .ثٙبثشايٗ ٔٛه ّٛخّْ ػالح دس لبِت  NPTچٙذاٖ لبثُ پيٍيشي ٘يؼت.
ثبتٛخ ٝثٛٔ ٝاسد فٛق ،تجييٗ خّْ ػالح دس لبِت تئٛسي سطيٓٞب ثب ٔـىالت ٚ
ٔٛاْ٘ ٔتٔذدي س ٚث ٝس ٚاػت اٚالً خيّيٞب ٔٔتمذ٘ذ ثحث أٙيت ث ٝكٛست وّي دس لبِت
تئٛسي سطيٓٞب لبثُ تجييٗ ٘يؼت  ٚتئٛسي سطيٓٞب ؿبُٔ ٔؼبئُ أٙيت و ٝدس ثشٌيش٘ذٜ
ثمبي وـٛسٞب اػت ٕ٘يؿٛد .ثب٘يبً حتي اٌش ثب تفؼيشي ٔٛػْ إٓبَ تئٛسي سطيٓٞب سا ثش
ٔؼبئُ أٙيتي ثپزيشيٓ  NPT ٚسا يه سطيٓ أٙيتي ثذا٘يٓ دس داخُ خٛد ٔ NPTؼئّٝ
خّْ ػالح غيشلبثُ پيٍيشي اػت  ٚلٛآذ ٙٞ ٚدبسٞبي ايدبد ؿذ ٜدس لبِت ٕٓ NPTذتبً
ٔتٕشوض ثش ٓذْ اؿبٓ ٝاػت  ٝ٘ ٚتٟٙب ٔىب٘يضْ تىٛيٙي و ٝحتي ٔىب٘يضْ تِٙيٕي ٓٞ
ثشاي خّْ ػالح ٞؼتٝاي دس ِ٘ش ٕ٘ي ٌيشد .ثٙبثشايٗ خّْ ػالح ٞؼتٝاي دس ايٗ لبِت
غيش لبثُ تجييٗ اػتٛٔ .اسدي و٘ ٝبُش ثش تٟٔذات وـٛسٞبي داساي ػالح ٞؼتٝاي اػت
ؿبُٔ تٟٔذ ث ٝا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ٞؼتٝاي ثشاي ٔمبكذ كّحآٔيض ًجك ٔبد ٚ 4 ٜتٟٔذ ثٝ
خّْ ػالح ٞؼتٝاي ًجك ٔبدٞ 6 ٜشٌض ّٕٓي ٍ٘شديذ ٜاػت.
(ٓؼٍشخب٘ي،3131،ف .)317.ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٔبٞيت تجٔينآٔيض داخُ ،NPT
٘ـبٖ دٙٞذ ٜآٖ اػت وً ٝجك تٔشيف وشاػٙش ا٘تِبسات وّي ٝثبصيٍشاٖ ثشآٚسد٘ ٜـذ ٜاػت
ٙٞ ٚدبسػبصي  NPTثيـتش دس ساػتبي حفَ ٔٙبفْ ثبؿٍب ٜداس٘ذٌبٖ اػت تب ايدبد يه
سطيٓ ٔٙبفْ ٔـتشن خٕٔي ثشاي  ٕٝٞوـٛسٞبي ٓؤٔ ٛبٞذ ،ٜؿبيذ ثتٛاٖ يىي اص داليُ
چبِؾٞبي ٔٛخٛد دس ٓذْ پبيجٙذي ثٔٔ ٝبٞذ ٜسا دس ٕٞيٗ ٔبٞيت تجٔينآٔيض آٖ
خؼتد ٛوشد.

هستهايورهيبفتاهنيتهبتنيبرهوكبري

خلغسالح
يىي اص ٔفبٞيٕي و ٝثشٌشفت ٝاص تئٛسيٞبي آسٔبٌٖشايب٘ ٚ ٝايذٜآِيؼتي
ِيجشاِيؼتي ػشثشآٚسد ٔف ْٟٛأٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي اػتً .شفذاساٖ أٙيت ٔجتٙي ثش
ٕٞىبسيٕٞ ،بٖ ٔفشٚهبت خشيبٖ آسٔبٌٖشايب٘ ،ٝئٙي تأويذ ثش تٔذد ثبصيٍشاٖ دس كحٝٙ
ثيٗإُِّ تأويذ ثش ٔحتُٕ ثٛدٖ ٕٞىبسي ثيٗ وـٛسٞب سا ٔيپزيش٘ذ  ٚثش خيشخٛا ٜثٛدٖ
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ثبصيٍشاٖٕٞ ،ىبسيخٛيب٘ ٝثٛدٖ سٚاثي دِٚتٞبٓ ،مال٘ي ثٛدٖ آٟ٘ب ٙٔ ٚفٔت خ ٛثٛدٖ آٟ٘ب
تأويذ ٔيوٙٙذ .ثش ٕٞيٗ اػبع آٟ٘ب ٔف ْٟٛپيچيذ ٜأٙيت سا دس لبِت سٞيبفت
خٛؿجيٙب٘ ٝخٛد ث ٝسٚاثي ثيٗإُِّ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔيدٙٞذ .ثشاػبع تٔشيفي و ٝآٟ٘ب
اص سٞيبفت خٛد ٔيدٙٞذ أٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي ٓجبست اػت اص «:يه تٟٔذ ثشاي
لبٓذٜٙٔذوشدٖ ،ا٘ذاص ،ٜتشويت فٙي ،اٍِٞٛبي ػشٔبيٌٝزاسي  ٚسٚيٞ ٝبي ّٕٓيبتي ٕٝٞ
٘يشٞٚبي ِ٘بٔي اص ًشيك سهبيت دػتٝخٕٔي  ٚثشاي ٔٙبفْ دػت ٝخٕٔي»(Larsen, ( .
ً 2002, P.4جك ايٗ تٔشيف ،وـٛسٞب اص ٔٙبفْ ٔـتشن دس ساػتبي وبٞؾ ٚ
لبٓذٜٙٔذوشدٖ تؼّيحبت ثشخٛسدا٘ذ  ٚسهبيت ٔـتشن آٟ٘ب ٘يض ثبتٛخ ٝثٓ ٝمال٘يت
ٚاحذي ؤ ٝجتٙي ثش ٔحبػج ٝػٛد  ٚصيبٖ اػت ٙٔ ٚبفْ ٚاحذي و ٝداس٘ذ  ٚآٖ افضايؾ
أٙيت اػت لبثُ حل َٛاػت .ايٗ سٞيبفت ايذٜآِيؼتي ثٔذ اص فشٚپبؿي ؿٛسٚي سؿذ
يبفت ً ٚشفذاساٖ آٖ ٔٔتمذ ثٛد٘ذ و ٝدس ؿشايي ٘ٛيٗ خٟب٘ي ٕٞىبسي دس صٔي ٝٙأٙيت،
لبثُ حل ٚ َٛاص ايٗ ًشيك ٔيتٛاٖ خّٛي ٚل ّٛخ ًٙسا ٌشفت .آٟ٘ب ثش ايٗ آتمبد ثٛد٘ذ
و ٝايٗ الذأبت ِضٔٚبً ثش ّٓي ٝوـٛس يب ٌشٞٚي اص وـٛسٞب ٘يؼت ثّى ٝثيـتش ٔجٙيثش
خّت ٔٙبفْ ٔـتشن  ٚأٙيت ٔـتشن اص ًشيك ٕٞىبسي اػت .ػبصٔبٖ أٙيت ٕٞ ٚىبسي
اسٚپب ) (OSCEسا دس ايٗ لبِت دػتٝثٙذي ٔيوٙٙذٞ .ش چٙذ ٚخٛد اؿتشان دس ّ٘ٛ
حىٔٛت ٚ ٚخٛد دٔٛوشاػيٞبي ِيجشاَ غشثي ثب ٔٙبفْ دس  ٓٞتٙيذ ٜالتلبدي أىبٖ
ٕٞىبسي سا ثؼيبس ثبال ٔيثشد أب أٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي حتي ثيٗ وـٛسٞبيي وٝ
اؿتشان ثؼيبس ا٘ذوي ٘يض داس٘ذ لبثُ حل َٛاػت ).)Ibid.P4
خٛؿجيٙي ايٗ سٞيبفت ٘بؿي اص أيذٞبي ايدبد ؿذ ٜاص فشٚپبؿي ؿٛسٚي ٚ
پبيبٖ سلبثتٞبي خ ًٙػشد ٔيثبؿذ  ٚثش ايٗ اػبع اػتٛاس اػت وٕٞ ٝىبسي حتي دس
ٔجبحث أٙيتي خبي سلبثت سا ٔيٌيشد .اٚج ايٗ سٞيبفت ثيـتش دس دٔ 99 ٝٞيثبؿذ  ٚثب
آغبص ٞضاس ٜػ ٚ ْٛتحٛالت ثٔذي ٔخلٛكبً تحٛالت ٔشثٛى ث 33 ٝػپتبٔجش ،خٓ ًٙشاق ٚ
افغب٘ؼتبٖ ،ػپش دفبّ هذ ٔٛؿىي آٔشيىب ٌٔ ٚشح ؿذٖ ٔدذد إٞيت ػالحٞبي
اػتشاتظيه ٞؼتٝاي ُٟٛ ٚس تٟذيذات ٘ٛيٗ تشٚسيضْ ٞؼتٝاي ،وٓوٓ تشديذٞب دسخلٛف
ٔحتُٕ ثٛدٖ ٕٞىبسي دسخلٛف أٙيت ايدبد ؿذ.
ثٞٝشحبَ ،أٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي دس ثشٌيش٘ذ ٜاثتىبساتي اص لجيُ ثش٘بٔٝ
ٕٞىبسي دس صٔي ٝٙوبٞؾ تٟذيذ و ٝؿبُٔ الذأبت ٕٞىبسيخٛيب٘ ٝثيٗ آٔشيىب  ٚسٚػيٝ
دس صٔي ٝٙخٌّٛيشي اص ا٘تمبَ غيشلب٘٘ٛي ػالحٛٔ ،اد  ٚتىِٛٛٙطي اص سٚػي ،ٝاوشايٗ ،سٚػيٝ
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ػفيذ  ٚلضالؼتبٖ ث ٝػبيشيٗ دس ػبَ  ،3991ثش٘بٔ ٝايٕٗػبصي ػالحٞبي اػتشاتظيه وٝ
ؿبُٔ ٕٞىبسي آٔشيىب ثب سٚػي ٝدس صٔي ٝٙاسائ ٝوٕهٞبي ٔبِي خٟت ٟٔشْٛٔٚوشدٖ
ثشخي تُٞ٘ٛبي آصٔبيؾ ٞؼتٝاي ٘ ٚبثٛدػبصي ثشخي تأػيؼبت ٔٛؿىٟبي ثيٗ لبسٜاي ٚ
صيشػبختٞبي پبيٍبٜٞبي ٛٞايي اػتشاتظيه تأػيؼبت ٍٟ٘ذاسي ػالح ٚ ٚػبيُ پشتبة
ٔٛؿه غيشثبثت  ٚثبصٌشدا٘ذٖ  3999والٞه ٞؼتٝاي اص اوشايٗ ث ٝسٚػيٛٔ 74 ٚ ٝؿه
ثيٗ لبسٜاي اص سٚػي ٝػفيذ ث ٝسٚػئ ٝيثبؿذٕٟٔ .تشيٗ چبِؾ دس اخشاي ايٗ ثش٘بٔٝ
ٔؼئّ ٝؿفبفيت  ٚثئيّي سٚػي ٝثشاي اخشاي آٖ ّٓيسغٓ ٔٛافمت ثب اٞذاف آٖ ثٛد.
اصخّٕ ٝػبيش الذأبت دس صٔيٕٞ ٝٙىبسيٞبي ثيٗ سٚػي ٚ ٝآٔشيىب ٕٞچٙيٗ
ٔيتٛاٖ ث ٝحفبُت وٙتشَ  ٚاثتىبسات حؼبثشػي ٔٛاد ؿىبفپزيش  ٚوبٞؾ خٌشات
اؿبٓ ٝثب ايٕٗ ػبصي ٔٛاد ٞؼت ٝاي ،اثتىبسات ثشاي خٌّٛيشي اص اؿبٓ ٝاص ًشيك حُ
ٕٔٔبي فشاس ٔغضٞب اؿبس ٜوشد (.(Roberts, 2002, PP. 181-194
دس ٔدٕٔ ّٛيتٛاٖ ٌفت و ٝالذأبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس لبِت ٕٞىبسيٞبي أٙيتي
پيـشفتٟبي صيبدي دس ساػتبي تحىيٓ ٓذْ اؿبٓ ٚ ٝخٌّٛيشي اص ٌؼتشؽ ػالحٞبي
ٞؼتٝاي ث ُٕٓ ٝآٔذٞ .شچٙذ ايٗ الذأبت ٕٞىبسيخٛيب٘ ٝأٙيتي ثب تحٛالت لشٖ
ثيؼتٚيىٓ  ٚػيبػتٞبي يهخب٘جٌٝشايب٘ ٝخشج ثٛؽ وبٞؾ يبفت  ٚآٖ خٛؿجيٙي
ايدبد ؿذ ٜوٓ وٓ دس ػبي ٝسلبثتٞبي اػتيالخٛيب٘ ٝآٔشيىب سً٘ ثبخت.
سٚػي٘ ٝيض ٚاوٙؾٞبي ٔتفبٚتي اص د٘ 99 ٝٞؼجت ث ٝتحٛالت اػتشاتظيه
پيشأ ٖٛخٛد ٘ـبٖ داد .ثب ايٗ ٚخٛد ثبيذ ارٓبٖ وشد و ٝالذأبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس خٟت
أٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي غبِجبً دس ساػتبي تمٛيت ٓذْ اؿبٓ ٝثٛد ٜاػت  ٚثحث خّْ
ػالح ٞؼتٝاي دس ايٗ سٞيبفت لبثُ تجييٗ ٘يؼت  ٚالذأبت ّٕٓي ٘يض دس ايٗ خلٛف
كٛست ٍ٘شفت ٝاػت.
ٕٞىبسي آٔشيىب  ٚسٚػي ٝدس ساػتبي ثشخي وبٞؾ ٞبي ػالحٞبي اػتشاتظيه
٘يض ثيـتش يه تذثيش خٛد ايدبد ؿذ ٜثيٗ آٔشيىب  ٚسٚػي ٝدس ساػتبي وٙتشَ تؼّيحبت
ٔيثبؿذ ّٓ ٚت اكّي آٖ ٘يض إٓبَ تذثيش دس خٌّٛيشي اص خالء أٙيتي ٘بؿي اص فشٚپبؿي
ؿٛسٚي ثشاي ُٟٛس لذستٞبي ٞؼتٝاي خذيذ اػت  ٚث ٝساحتي ٔيتٛاٖ ايٗ الذأبت سا
دس صٔش ٜالذأبت وٙتشَ تؼّيحبت ٓ ٚذْ اؿبٓ ٝخب داد.
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سبزهانگبري
هستهايوتئوري 

خلغسالح
ثٔذ اص خ ًٙػشد  ٚتحٛالت خذيذ ،سٞيبفت تئٛسيه خذيذي پب ثٓ ٝشكُٟٛ ٝس
ٟ٘بد ؤ ٝفشٚهٞٝبي ٞؼتي ؿٙبػئٔ ،شفتؿٙبػي  ٚسٚؽ ؿٙبختي خشيبٖ اكّي ٚ
ِ٘شيٞ ٝبي ا٘تمبدي ث ٝخشيبٖ اكّي سا ث ٝچبِؾ وـيذ .ايٗ ِ٘شي ٝحبِت ثيٙبثيٙي داؿت
ٔ ٝ٘ ٚب٘ٙذ خشيبٖ اكّي تأويذ ك شف آٖ ثش ٓٛأُ ٔبدي  ٚغفّت اص ٓٛأُ غيشٔبدي ثٛد ٚ
٘ٔ ٝب٘ٙذ خشيبٖ ا٘تمبدي ٓٛأُ ٔبدي سا ا٘ىبس ٔي وشد  ٚدچبس يه ٘ ّٛرٌٗٞشايي افشاًي
ٔيؿذِ٘ .شيٝپشداصاٖ ػبص ٜاٍ٘بس ٔب٘ٙذ ٘ٚت ،ا٘ٚف ساٌي ،وشاتٛچٛيُ  ٚسٚيغ اػٕيت ٓٞ
ثش ػبختبسٞبي ٔبدي  ٓٞ ٚثش ػبختبسٞبي ٙٞدبسي دس يه صٔي ٝٙثيٗاالرٞب٘ي تأويذ
ٔيوشد٘ذ  ٚثش ٘مؾ ٙٞدبسٞب دس ؿىُ ٌيشي ٛٞيت ٘ ٚمؾ ٛٞيت دس ايدبد ٔٙبفْ ٘ ٚمؾ
ٔٙبفْ دس ٘ح ٜٛتٔبُٔ ثيٗ وـٛسٞب  ٚثبصيٍشاٖ تأويذ ٔيوشد٘ذ .آٟ٘ب ساثٌ ٝلٛاْ ثخـي
ٔتمبثُ ٔيبٖ ػبختبس  ٚوبسٌضاس سا ٔٛسد تأويذ لشاس ٔيدٙٞذ .ثش ساثٌٝايثٛدٖ
ٞؼتيؿٙبػي ثيٗ ثبصيٍشاٖ تأويذ داس٘ذ  ٚثذيٗ تشتيت ٔٛه ّٛفش ٚ ًٙٞچبسچٛة
ٔٔٙبيي و ٝتٔبُٔ ثبصيٍشاٖ دس آٖ كٛست ٔي ٌيشد ،اص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس اػت.
ػبص ٜاٍ٘بساٖ ٔٔتمذ٘ذ وٙٔ ٝبفْ وـٛسٞب حبِت راتي  ٚثش٘ٚضاد ٘ذاسد  ٕٝٞ ٚوـٛسٞب اص
ٔٙبفْ ٚاحذي ثشخٛسداس ٘يؼتٙذ ثّىٙٔ ٝبفْ وـٛسٞب حبِت دس ٘ٚضاد داسد  ٚدس ٘تيدٝ
ساثٌ ٝاختٕبٓي ٘ ٚح ٜٛؿىُ ٌيشي ٛٞيت آٟ٘ب و ٝدس چبسچٛة يه ػبختبس ٙٞدبسي
اػت ؿىُ ٔي ٌيشد ٛٞ ٚيتٞب ثٙيبٖ ٔٙبفْ ٞؼتٙذٕٞ .چٙيٗ آٟ٘ب ٔٔتمذ٘ذ و ٝوبسٌضاس ٚ
ػبختبس حبِت لٛاْ ثخـي ٔتمبثُ داس٘ذ ٞ ٚيچوذاْ ثش ديٍشي ٔمذْ ٘يؼت
(سٚيغ اػٕيت.)3134 ،
دسخلٛف ثحث ٔٙبفْ  ٚأٙيت ثبصيٍشاٖ ،ػبصٜاٍ٘بساٖ ٔٔتمذ٘ذ ثبصيٍشاٖ ٛٞيت
خٛد سا اص ًشيك ساثٌ ٝاختٕبٓي  ٚػيؼتٓ ٙٞدبسي ثيٗاالرٞب٘ي ثذػت ٔي آٚس٘ذ  ٚايٗ
ٛٞيت ٔٙبفْ ٔبدي  ٚغيشٔبدي ثبصيٍشاٖ سا ؿىُ ٔي دٞذ .ايٗ ٛٞيتٞب ٙٔ ٚبفْ و ٝدس
اختٕبّ ثشػبختٔ ٝيؿٛد ،ثٔذاً ٘مؾٞبي ٔٛسد سهبيت ٕٝٞخب٘ج ٝسا تٔشيف وشدٚ ٜ
ٙٞدبسٞب ٟ٘ ٚبدٞبيي سا ثبص تِٛيذ ٔيوٙذ و ٝوـٛسٞب سا لبدس ٔيػبصد تب ثشاػبع آٟ٘ب ُٕٓ
ٕ٘بيٙذ .ػبصٜاٍ٘بساٖ ٔٔتمذ٘ذ و ٝثبصيٍشاٖ ٚالٔيتٞبي اختٕبٓي سا ثشاػبع ٔٔٙبي آٖ
دسن ٔيوٙٙذٞ .ش صٔبٖ و ٝي ه ثبصيٍش ٞذف اختٕبٓي ،آٓ اص ٔٙبفْ  ٚيب ٛٞيت سا اص يه
ٚالٔيت اختٕبٓي ثشاي خٛد ايدبد وشد ،ايٗ ثبصيٍش ٔٔٙبي خذيذي سا ث ٝايٗ ٚالٔيت
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اختٕبٓي ٔي دٞذ  ٚلذْ ثٔذي ايٗ اػت و ٝايٗ ثبصيٍش  ٚػبيشيٗ سٚيٞ ٝبي اختٕبٓي
ًجك ٟ٘بدٞب ،لٛآذ ٙٞ ٚدبسٞبي ٔٛسد پزيشؽ  ٕٝٞسا ايدبد ٕ٘بيذ تب ثب ايٗ ٚالٔيت
اختٕبٓي تٔبُٔ ٕ٘بيٙذ .ثٙبثشايٗ وـٛسٞب دس ٞش صٔبٖ ٔٔيٗ ٕٔىٗ اػت ٛٞيت ٙٔ ٚبفْ
ٔتفبٚتي سا داؿت ٝثبؿٙذ ٙٔ ٚبفْ وـٛسٞب ٕٞيـ ٝثبثت ٘يؼت.
).(Barnett, 2005, pp251- 270
آٟ٘ب ثب اتىب ثٕٞ ٝيٗ ٞؼتيؿٙبػي ٔٔ ٚشفتؿٙبػي ػبصٜاٍ٘بساٖ و ٝوبٔالً
ٔتفبٚت اص خشيبٖ اكّي ٔيثبؿذ تالؽ داس٘ذ تب ٔٛهٓٛبت أٙيتي ٔ ٚجحث تؼّيحبت سا
٘يض تجييٗ ٕ٘بيٙذ .اص ِ٘ش تحّيٌُشاٖ ػبصٜاٍ٘بس ،تذا ْٚثشتشي وـٛسٞبي داس٘ذ ٜػالح
ٞؼتٝاي دس صٔي ٝٙتؼّيحبت يه ٚالٔيت اختٕبٓي اػت .ايٗ ػالحٞب ٕٞشا ٜػبيش ٔٛاسد،
ثيبٍ٘ش تٟٔذ داس٘ذٌبٖ ػالح ٞؼتٝاي ثٞ ٝذف اختٕبٓي ايدبد ؿذٔ ٜيثبؿذ .اص ِ٘ش آٟ٘ب
ايٗ ٞذف اختٕبٓي ؿبُٔ حفَ لذست  ٚپشػتيظ ثٛٙٓٝاٖ يه ٛٞيت  ٚتؼّي  ٚثشتشي ثٝ
ديٍشاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٛٞيت ٙٔ ٚبفْ ٔيثبؿذ .ثٙبثشايٗ ٘حّٕٓ ٜٛىشد آٟ٘ب دس ايٗ چبسچٛة
ٔٔٙبيي تالؽ ثشاي حفَ ا٘حلبس ػالح ٞؼتٝاي ٓ ٚذْ اؿبٓ ٝآٖ ٔيثبؿذ  ٚالذأبت ٚ
سٚيٞ ٝبي ّٕٓي آٟ٘ب ٘يض ث٘ ٝحٛي اػت و ٝػجت ثبص تِٛيذ ايٗ ٙٞدبسٞب دس ساػتبي
تمٛيت ايٗ ٛٞيت ٙٔ ٚبفْ ٔيثبؿذ .ثٙبثشايٗ ػالحٞبي ٞؼتٝاي ٕٞچٙبٖ ًجك ايٗ ِ٘شيٝ
ٔٛه ّٛاكّي سٚاثي ثيٗإُِّ خٛاٞذ ثٛد .ثٞٝشحبَ ػبصٜاٍ٘بسي اثضاس الصْ سا دس اختيبس
لشاس ٔيدٞذ تب ث ٝثشسػي ٔٔٙبي ػبخت ٝؿذ ٜوـٛسٞب اص ػالح ٞؼتٝاي پشداخت ،يه
ؿٕبي وّي اص ٚهٔيت لٛآذ ٙٞ ٚدبسٞبي ػبخت ٝؿذ ٜاص ػٛي وـٛسٞب دس صٔي ٝٙػالح
ٞؼتٝاي سا اسائٛٞ ٚ ٝيت ثشػبخت ٝوـٛسٞب دس استجبى ثب ػالح ٞؼتٝاي ٙٔ ٚبفْ ٘بؿي اص
آٖ سا ٔٛسد تدضي ٚ ٝتحّيُ لشاس داد.
اص ِ٘ش ػبصٜاٍ٘بساٖ٘ ،مؾ لٛآذ ٙٞ ٚدبسٞب دس دسن سٚاثي ثيٗإُِّ ثؼيبس ٟٔٓ
اػت .ثشاي ٞش ثبصيٍش ٞش الذأي يب تٔبّٔي ثبيذ ٔٔٙبداس ثبؿذ .ثبصيٍشاٖ ٔذأٚبً ثبيذ اص
ًشيك ساثٌ ٝثب ديٍشاٖ  ٚاسػبَ پيبْ ث ٝآٟ٘ب  ٚثشسػي  ٚتدضي ٚ ٝتحّيُ ايٗ پيبٟٔب  ٚثب دس
ِ٘ش داؿتٗ چـٓ ا٘ذاص ٔٔٙبيي ديٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝخٛد٘ ،ؼجت ث ٝتِٛيذ  ٚثبصتِٛيذ ٛٞيت
خٛد الذاْ ٕ٘بيٙذ٘ٚ .ت دس ايٗ خلٛف ػٛٞ ّٛ٘ ٝيت سا يبدآٚسي ٔيؿٛد ٛٞ .3يت
ؿشوتي ٌ ٚشٞٚي :ايٗ ٛٞيت ث ٝويفيت ٞبي رٙٞي اص لجيُ ٙٞدبسٞب ،آتمبدات ٙٔ ٚبثْ
اؿبس ٜداسدٛٞ .1 .يت اختٕبٓي :ؿبُٔ ٔدٕ ٝٓٛاي اص ٔٔب٘ي اػت و ٝيه وـٛس ث ٝخٛد
اختلبف ٔيدٞذ ٛٞ .1يت دػتٝخٕٔي :ايٗ ٛٞيت صٔب٘ي ايدبد ٔيؿٛد وٛٞ ٝيت
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اختٕبٓي ٔٙبفْ خٕٔي سا ايدبد ٔيوٙذ .ايٗ ٔٙبفْ ؿبُٔ احؼبع ٚفبداسي  ٚحٕبيت اص
ديٍشاٖ ٔيؿٛد(Wendt, 2004, pp384-387) .
ػبصٜاٍ٘بساٖ ثش لذست ايذٜٞب دس لبِت اسصؽٞبٙٞ ،دبسٞب ،لٛآذ  ٚاك َٛدس سفتبس
دِٚتٞب تأويذ داس٘ذ .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٔٔتمذ٘ذ و ٝيه دٚس استجبًي ثيٗ ٔٙبفْ  ٚسفتبس
وـٛسٞب  ٚصٔي ٝٙاختٕبٓي و ٝدس آٖ ث ٝتٔبُٔ ٔيپشداص٘ذ ٚخٛد داسد  ٚايٗ دٕٞ ٚذيٍش سا
ثبص تِٛيذ ٔيوٙٙذ .آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٚالٔيتٞبي ػيبػت ثيٗإُِّ سا يه ٚالٔيتٞبي
اختٕبٓي ثيٗاالرٞب٘ي  ٝ٘ ٚكشفبً يه ٔؼئّ ٝرٙٞي ٔيدا٘ٙذ .سفتبس وـٛسٞبٙٔ ،بفْ
وـٛسٞب  ٚػبختبسي و ٝدس آٖ وـٛسٞب ث ٝتٔبُٔ ٔيپشداصد اص ًشيك ٙٞدبسٞبي اختٕبٓي
ػبختٔ ٝيؿٛد  ٚث ٝكٛست اختٕبٓي ؿىُ ٔييبثذ ).(Barkin, 2003, p326
ػبصٜاٍ٘بساٖ ٔٔتمذ٘ذ و ٝثش خالف ٘ئٛسئبِيؼتٞب ،آ٘بسؿي ِ٘ ٝضٔٚبً تٔبسمآٔيض
اػت ٘ ٝايٙىِ ٝضٔٚبً ػجت ٕٞىبسي ٔيؿٛد .آ٘بسؿي چيضي اػت و ٝدِٚتٞب اص آٖ
ٔيفٕٟٙذ  ٚثؼتٍي ث٘ ٝح ٜٛتٔبُٔ وـٛسٞب داسد .ثٙبثشايٗ آ٘بسؿي  ٚخٛديبسي لجُ اص
تٔبُٔ دِٚتٞب ٞيچ ٔٔٙبيي ٘ذاسد  ٚتٟذيذات راتي ٘يض ّٓي ٝوـٛسٞب ٚخٛد ٘ذاسد ثّىٝ
تٟذيذات  ٚفشكتٟب أٛسي ٞؼتٙذ و ٝاص ِ٘ش اختٕبٓي ثشػبختٔ ٝيؿ٘ٛذ  ٚايٗ تٟذيذات
ثٔذ اص تٔبُٔ وـٛسٞب  ٚدس خالَ ساثٌ ٝوـٛسٞب ايدبد ٔيؿٛد ً ٚجئي  ٚاص پيؾ تٔييٗ
ؿذ٘ ٜيؼتٙذ .ػبختبسي و ٝدس ػيبػت ثيٗإُِّ سفتبس وـٛسٞب سا تٔييٗ ٔيوٙذ ،ػبختبس
ٛٞيتٞب ٙٔ ٚبفْ وـٛسٞب اػت و ٝث ٝؿىّي ثيٗاالرٞب٘ي  ٚساثٌٝاي ايدبد ٔيؿٛد.
خٛديبسي يه ٟ٘بد اػت و ٝدس ٘تيد ٝساثٌ ٝوـٛسٞب ايدبد ؿذ ٚ ٜثؼتٍي ثٔ ٝيضاٖ
يٍبٍ٘ي خٛد  ٚديٍشي داسد .ثشداؿت اص أٙيت وـٛسٞب ٔيتٛا٘ذ سلبثتي (ٔذَ ٞبثضي)،
خٛدٌشايب٘ٔ( ٝذَ الوي)  ٚيب ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي (ٔذَ وب٘تي) ثبؿذ .ثٙبثشايٗ ٔبٞيت
ػيبػت ثيٗإُِّ ِضٔٚبً سلبثتي  ٚتٔبسم آٔيض ٘يؼت ( ٔـيشصاد،3134 ،ٜف .)117
دسخلٛف ػالح ٞؼتٝاي ،ػبصٜاٍ٘بسٞب ٔٔتمذ٘ذ و ٝثشداؿت ٙٔٔ ٚي ػالح
ٞؼتٝاي ثشاي وـٛسٞب اص إٞيت ٚيظٜاي ثشخٛسداس اػتٙٔٔ .بي ػالح ٞؼتٝاي ثشاي
وـٛسٞب دس لبِت يه صٔي ٝٙثيٗاالرٞب٘ي ،ثشاػبع لٛآذ ٙٞ ٚدبسٞب ،ؿىُ ٔيٌيشد ايٗ
لٛآذ ٙٞ ٚدبسٞب تلٕيٕبت وـٛسٞب سا وٙٔ ٝدش ث ٝيه تلٕيٓ دسخلٛف ػالح
ٞؼتٝاي ٔيؿٛد ؿىُ ٔيدٙٞذ (Zehfuss, 2002, pp16-17) .ثٙبثشايٗ ٔٔٙبي ػالح
ٞؼتٝاي سا ثبي ذ دس يه چبسچٛة ِ٘بْ ٔٔٙبيي دس ِ٘ش ٌشفت  ٚثشاي ٞش يه اص وـٛسٞب
ٔتفبٚت اص ديٍشاٖ اػت .اص ػبَ  3947و ٝػالح ٞؼتٝاي ثىبس ٌشفت ٝؿذ .ايٗ ػالح
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ثشاي وـٛسٞبي ٔختّف ٔٔٙبي ٔتفبٚتي پيذا وشد .طاپٗ ثٛٙٓٝاٖ تٟٙب لشثب٘ي ايٗ ػالح
ٛٞيت يه لشثب٘ي سا ث ٝخٛد تخليق داد  ٚاص ٚالٔيت ثٕجبساٖ ٘بوبصاوي ٞ ٚيشٚؿيٕب
اػتفبد ٜوشد  ٚثب ًشح ايذٜٞبي آسٔبٖخٛاٞب٘ ٝدس كذد ثشآٔذ وٙٞ ٝدبس ٙٔ ٚبفْ ٓذْ
تىشاس ايٗ فبخٔ ٝسا ايدبد ٕ٘بيذ ثٕٞ ٝيٗ دِيُ دس تٕبٔي ٔدبْٔ ثيٗإِّّي ثذ٘جبَ تمٛيت
ٔٛهٓ ّٛذْ اؿبٓ ٚ ٝدس كٛست أىبٖ اهٕحالَ ػالحٞبي ٞؼتٝاي  ٚخّْ ػالح
ٞؼتٝاي ثٛٙٓٝاٖ يه ٞذف ثشآٔذ .الذأبت طاپٗ وبٔالً ٌٔبثك ثب اسصؿٟبٛٞ ،يت ٙٔ ٚبفْ
ثشػبخت ٝايٗ وـٛس ٔيثبؿذ .
ػالح ٞؼتٝاي ٕٞچٙيٗ ثشاي ػبيش وـٛسٞب ،اص خّٕ ٝآٔشيىب ثٛٙٓٝاٖ اػتفبدٜ
وٙٙذ ٜآٖٔٔ ،ب٘ي ديٍشي ايدبد وشد و ٝؿبُٔ  .3ػالح ا٘مالثي  ٚتٔييٗ وٙٙذ ٜو ٝلبدس
ث ٝخبتٕ ٝخ ًٙؿذ .1 ،ػالحي و ٝثشاي داس٘ذ ٜآٖ أٙيت ٔيآٚسد .1 ،ػالحي و ٝثشاي
وـٛسي و ٝآ٘شا ٘ذاسد ٘بأٙي ايدبد ٔيوٙذ .4 ،ػالحي ؤ ٝيتٛا٘ذ ٔٙجْ لذست ،التذاس
٘فٛر  ٚپشػتيظ دس ػٌح ثيٗإِّّي ثبؿذ .7 ،ػالح ٞؼتٝاي ثٛٙٓٝاٖ يه تبث ٛو٘ ٝجبيذ
ٌؼتشؽ يبثذ  ٚحتٕب ثبيذ هبثٌٙٔٝذ ٔ ٚحذٚد ٌشدد .6 ،تـٛيكٞبيي ثشاي ٓذْ پيٍيشي
ػالح ٞؼتٝاي ايدبد ؿذ تب اص ًشيك ٌؼتشؽ اػتفبد ٜكّحآٔيض ٞؼتٝاي ،اٍ٘يض ٜثشاي
پيٍيشي ػالح ٞؼتٝاي وبٞؾ يبثذ .ثٙبثشايٗ اػتفبد ٜكّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝاي ٘يض
ٔٔٙبي ديٍشي ثٛد وٕٞ ٝشا ٜػالح ٞؼتٝاي ٚاسد ارٞبٖ ؿذ .5 ،سطيٓٞبي وٙتشَ كبدسات
 ٚخٌّٛيشي اص تدبست  ٚا٘تمبَ ٔٛاد  ٚتىِٛٛٙطي ٞؼتٝاي ٘يض ثخـي اص ِ٘بْ ٔٔٙبيي ثٛد
و ٝػالح ٞؼتٝاي سا ٕٞشاٞي وشد .3 ،تشٚسيؼٓ ٞؼتٝاي ٚ ٚسٚد ثبصيٍشاٖ خذيذ ثٓ ٝشكٝ
ٞؼتٝاي  ٚتٔبُٔ ثيٗ داس٘ذٌبٖ تىِٛٛٙطي  ٚػالح ٞؼتٝاي  ٚثبصيٍشاٖ خذيذ،
.9دِٚتٞبي يبغي  ٚخبسج اص ٘شْٞب ٙٞ ٚدبسٞبي ٞؼتٝاي ،و ٝپبيجٙذي ث ٝلٛآذ ٚ
ػيؼتٓ ٙٞدبسي ثشػبخت ٝاص ػٛي داس٘ذٌبٖ ػالح ٞؼتٝاي ٘ذاس٘ذ .39،اخٕبّػبصي اص
تٟذيذ ٘بؿي اص اؿبٓ ٝػالحٞب  ٚدا٘ؾ ٞؼت ٝاي ّٓي ٝأٙيت ثيٗإُِّ.
دسن اص ايٗ ٔٔب٘ي ثشاي ٞش يه اص وـٛسٞب ثبتٛخ ٝثٚ ٝهٔيت ثيٗاالرٞب٘ي ٚ
ٔٛلٔيت ٚيظ ٜوـٛسٞب ،و ٝثشٌشفت ٝاص ٔيضاٖ تٛا٘بيي ٔبدي ثٟشٜثشداسي اص ػالح يب دا٘ؾ
ٞؼتٝاي اػتٔ ،تفبٚت ٔيثبؿذ .ثٙبثشايٗ ٚهٔيت تٔبّٔي وـٛسٞب ثب يىذيٍش ٘ ٚحٜٛ
ثشخٛسد آٟ٘ب ثب پذيذٞ ٜؼتٝاي سا ثبيذ دس لبِت چبسچٛة ٔفٟٔٛي ٚ ٚهٔيت ٛٞيتي وٞ ٝش
وـٛس ٘ؼجت ث ٝديٍشي يب ٘ؼجت ث ٝپذيذٞ ٜؼتٝاي ثشاي خٛد لبئُ اػت تحّيُ وشد ٚ
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٘ح ٜٛتٔبُٔ ػيؼتٓ ٙٞدبسي ػبخت ٝؿذٔ ٜشث ًٝٛسا دس لبِت يه ٚالٔيت ثيٗاالرٞب٘ي
دسن  ٚثشسػي وشدٕٞ .يٗ ػيؼتٓ ٔٔب٘ي ؿىُدٙٞذٛٞ ٜيت وـٛسٞب اص ًشيك ايدبد
فش ًٙٞاػتشاتظيه دس آٟ٘ب ٔيؿٛد ؤ ٝتٔبلت آٖٙٔ ،بفْ وـٛسٞب ؿىُ ٌشفت ٚ ٝدس
لبِت ايٗ ٔٙبفْ ،سفتبس وـٛسٞب تٔييٗ ٔيٌشدد  ٚاص ًشيك تِٛيذ  ٚثبص تِٛيذ ػيؼتٓ
اسصؿي لٛاْ ٔييبثذٞ .ش وـٛسي ٔتٙبػت ثب ٛٞيت تٔشيف ؿذ ٜخٛد دس لجبَ پذيذٜ
ٞؼتٝاي ث٘ ٝحٛي سفتبس ٔيوٙذ وٙٞ ٝدبسٞبي لٛاْ ثخؾ ٛٞيتي تمٛيت ٌشدد  ٚثبصتِٛيذ
ؿٛد .ثٙبثشايٗ دس تٔبٔالت وـٛسٞبٙٞ ،دبسٞبي ٔتفبٚتي دس لبِت ػبٔب٘ ٝلبٓذ ٜػبص
ٞؼتٝاي تِٛيذ  ٚثبص تِٛيذ  ٚيب تمٛيت  ٚتؤيف ٔيؿٛد و ٝؿبُٔ ًيفي اص ٙٞدبسٞب ٚ
٘شْٞبي ٔشثٛى ث ٝخّْ ػالح ٘ ٚبثٛدي ػالحٞبي ٞؼتٝاي ٌشفت ٝتب ٓذْ اؿبٓ ،ٝاػتفبدٜ
كّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝاي ،توٕيٗٞبي أٙيتي ،تمٛيت سطيٓٞبي وٙتشَ كبدسات،
ٔجبسص ٜثب تشٚسيضْ ٞؼتٝاي ،فشٚپبؿي ؿجىٞٝبي غيشدِٚتي ٔ ٚجبسص ٜثب لبچبق ػالحٞبي
ٞؼتٝاي ٛٔ ٚاد آٖ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد.
س٘ٚذٞبي ٔشثٛى ثٙٞ ٝدبسػبصي دسخلٛف ػالحٞبي ٞؼتٝاي  ٚتىِٛٛٙطي
ٞؼتٝاي سا ٔيتٛاٖ دس لبِت ٔشاحُ ٔختّف ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٔ .شاحّي و ٝتٔبٔالت
سفتبسي ثبصيٍشاٖ ثبتٛخ ٝث ٝتٔشيف ٛٞيتي خٛد ٔٙدش ثٛٔ ٝسد تٛخ ٝلشاس ٌشفتٗ ثشخي
ٙٞدبسٞب  ٚإٞيت يبفتٗ آٟ٘ب دس صٔبٖٞبي ٔختّف ؿذ.
دس فبكّ ٝػبَٞبي  3947تب ٙٞ 3959دبس وٙتشَ تؼّيحبت ٞؼتٝاي ٓ ٚذْ
اؿبٓ ٝآٖ ٔٛسد تٛخ ٝداس٘ذٌبٖ ػالح  ٚتىِٛٛٙطي ٞؼتٝاي ثٛد دس حبِيو ٝخّْ ػالح ٚ
أحبي وبُٔ ايٗ ػالحٞب ث ٝؿذت اص ػٛي وـٛسٞبيي و ٝفبلذ ايٗ دا٘ؾ  ٚتؼّيحبت
ثٛد٘ذ پيٍيشي ٔيؿذ .ثشخي اص وـٛسٞب  ٓٞخٛاٞبٖ اػتفبد ٜكّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝاي
ثٛد٘ذ .ثبتٛخ ٝث ٝايٙى ٝثبصيٍشاٖ ٕٓذ ٜسٚاثي ثيٗإُِّ دس ايٗ دٚساٖ ث ٝؿذت دسٌيش
تِٛيذ ،تثجيت  ٚثبص تِٛيذ يىي اص ايٗ ٙٞدبسٞب ثٛد٘ذ تب ثشاػبع ػيؼتٓ ٔٔٙبيي خذيذ،
ٛٞيت خٛد سا تثجيت ٙٔ ٚبفْ خٛد سا دس آٖ لبِت تٔشيف ٕ٘بيٙذ ،تٔبٔالت ٌؼتشدٜاي ثيٗ
ايٗ ثبصيٍشاٖ حٛٔ َٛهٞ ّٛؼتٝاي ايدبد ؿذ .پذيذٞ ٜؼتٝاي اص چٙبٖ إٞيتي ثشخٛسداس
ثٛد وّٓ ٝيسغٓ اختالفبت ػيبػي ٌؼتشد ٜثيٗ د ٚثّٛن ؿشق  ٚغشة  ٚثٗثؼتٞبي
٘بؿي اص سلبثتٞبي خ ًٙػشدٟ٘ ،بيتبً ثبصيٍشاٖ ٕٓذ ٜتٛا٘ؼتٙذ حٔ َٛحٛس يه ػيؼتٓ
ٔٔٙبيي حبوٓ ثش ٙٞدبسٞب ث ٝتٛافك ثشػٙذ .دس ػيؼتٓ ٙٞدبسي خذيذ وـٛسٞبيي و ٝثٝ
ػالح ٞؼتٝاي دػت يبفت ٝثٛد٘ذ تٛا٘ؼتٙذ ًجك ٔبد 33 ٜپيٕبٖ ٌٔ ْٙؼتشؽ ػالحٞبي
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ٞؼتٝاي )ٛٔ (NPTلٔيت خٛد سا تثجيت وٙٙذ ٛٞ ٚيت خٛد سا ثٛٙٓٝاٖ داس٘ذٌبٖ ػالح
ٞؼتٝاي تٔشيف ٕ٘بيٙذ ) .(Goldblat, 1985,pp245-270ثشاػبع ايٗ تثجيت ٛٞيتي،
آٟ٘ب ٔٙبفْ خ ٛد سا دس حفَ ٚهٔيت ا٘حلبسي ايدبد ؿذ ٜديذ ٚ ٜثش ٕٞيٗ اػبع تالؽ
وشد٘ذ و ٝدس لبِت ٙٞ NPTدبسٞبيي سا تٔشيف ٕ٘بيٙذ و ٝايٗ ٚهٔيت سا تمٛيت ٕ٘بيذ.
ثٙبثشايٗ ًجك ٔبد 3 ٜآٖ پزيشفتٙذ و ٝاص ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ٞؼتٝاي ِ٘بٔي ث ٝديٍشاٖ
خٛدداسي ٕ٘بيٙذً .جك ايٗ ٔٔبٞذ ٜيه ػيؼتٓ ٙٞدبسي ٓديت ايدبد ؿذ .وـٛسٞبي
آٔشيىب ،ؿٛسٚي ،اٍّ٘يغ ،فشا٘ؼ ٚ ٝچيٗ ثٛٙٓٝاٖ دٞ َٚؼتٝاي سػٕبً ٔٔشفي  ٚثميٝ
وـٛسٞب ٘يض پزيشفتٙذ وٛٞ ٝيت غيشٞؼتٝاي داؿت ٝثبؿٙذ .خبِت تٛخ ٝاػت وّٓ ٝيسغٓ
تجٔين ٔبٛٞي دس ايدبد ثّٛنثٙذي دس  ٚ NPTتمؼيٓ وـٛسٞب ث ٝداساٞب ٘ ٚذاسٞب،
ٔٔبٞذٔ ٜضثٛس ثب اػتمجبَ فشاٚا٘ي س ٚث ٝس ٚؿذ .ث٘ ٝحٛي و ٝدس ؿشايي فّٔي ؿبيذ ثتٛاٖ
ايٗ ٔٔبٞذ ٜسا خٟب٘ـَٕٛتشيٗ ٔٔبٞذ ٜثيٗإِّّي دا٘ؼت .ثِ٘ ٝش ٔيسػذ و ٝدِيُ
اػتمجبَ اص ايٗ ٔٔبٞذٔ ٜبٞيت ٚيظ ٚ ٜحؼبع ػالحٞبي ٞؼتٝائ ،بٞيت ثؼيبس ٔخشة
ايٗ ػالحٞب ٌٙٔ ٚجك ؿذٖ ػيؼتٓ ٙٞدبسي ٔٔبٞذ ٜثب ٛٞيت ٙٔ ٚبفْ تٔشيف ؿذٜ
وـٛسٞبي ًشف ٔٔبٞذ ٜاػت .ثذيٗ كٛست و ٝدس ػبَ  3963تٟٙب ٕٞيٗ پٙح وـٛس ثٝ
ػالح ٞؼتٝاي دػت يبفت ٝثٛد٘ذ  ٚثخؾ ِٓيٓ وـٛسٞب ٘يض يب ٘ؼجت ث ٝػالح ٞؼتٝاي
ثي ٔيُ ثٛد٘ذ يب اًالٓبت چٙذا٘ي اص ايٗ تىِٛٛٙطي ٘ذاؿتٙذ  ٚيب دس ٔحبػجبت
اػتشاتظيه خٛد ٌؼتشؽ ثيـتش ايٗ ػالحٞب سا ث٘ ٝفْ خٛد ٕ٘يدا٘ؼتٙذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ
ٛٞيت خٛد سا ثٛٙٓٝاٖ د َٚغيش ٞؼتٝاي تٔشيف ٙٔ ٚبفْ خٛد سا دس ٓذْ پيٍيشي ايٗ
ػالحٞب تٔييٗ وشد٘ذ .اِجت ٝثشخي وـٛسٞب ٔب٘ٙذ ٙٞذ  ٚپبوؼتبٖ  ٚيب سطيٓ كٟي٘ٛيؼتي
و ٝايٗ ٛٞيت سا ٘پزيشفت ٝثٛد٘ذ  ٚثذ٘جبَ ػالح ٞؼتٝاي ثٛد٘ذ اص ٕٞبٖ اثتذا ٔٙتمذ ايٗ
ٔٔبٞذ ٜثٛدٟ٘ ٚ ٜبيتبً ٘يض ثٓ ٝوٛيت آٖ دس ٘يبٔذ٘ذ.
د َٚغيشٞؼتٝاي وٛٞ ٝيت غيشٞؼتٝاي سا پزيشفت ٝثٛد٘ذ ٔٙبفْ خٛد سا دس
لبِت ٙٞدبسٞبي ٔشثٛى ث ٝخّْ ػالح ٞؼتٝاي ،اػتفبد ٜكّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝاي،
ايدبد ٔٙبًك ٓبسي اص ػالح ٞؼتٝاي  ٚيبفتٗ ٔىب٘يضٟٔبيي ثشاي ٔل ٖٛثٛدٖ اص ٔٛسد
حّٕ ٝلشاس ٌشفتٗ تٛػي ايٗ ػالحٞب تٔشيف وشد٘ذ (Mutimer, 2000,pp2-3) .اص ِ٘ش
وـٛسٞبي غيش ٞؼتٝاي ٓؤ NPT ٛبد 4 ٜصٔي ٝٙتوٕيٗ اػتفبد ٜكّحآٔيض اص ا٘شطي
ٞؼتٝاي سا فشأ ٓٞي آٚسد ٔ ٚبد٘ 6 ٜيض فشكتي سا فشأ ٓٞي آٚسد و ٝثتٛاٖ دس ساػتبي
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خّْ ػالح ٞؼتٝاي ٘ ٚبثٛدي وبُٔ ايٗ تؼّيحبت حشوت وشد .ثٙبثشايٗ ػيؼتٓ ٔٔٙبيي
خذيذ دس لبِت  NPTاص ِ٘ش آٟ٘ب ٙٞدبسٞبيي داؿت وٌٙٔ ٝجك ثش ٛٞيت غيشٞؼتٝاي
ثٛدٖ ايٗ وـٛسٞب اػت ِزا ثبيذ اص آٖ حٕبيت وشد  ٚث ٝآٖ پيٛػت.
دس ٔشحّ ٝدٙٞ ْٚدبسػبصي ؤ ٝيتٛاٖ آٖ سا دس لبِت سفتبسٞبي وـٛسٞب ثيٗ
ػبَٞبي  3953-99دػتٝثٙذي وشدٔ .شحّ ٝاي اػت و ٝثيـتشيٗ ٔٔبٞذات د ٚخب٘جٝ
وبٞؾ تؼّيحبت ثيٗ د ٚثّٛن دس لبِت پيٕبٖ ػبِت )SALT1) 3ػبِتٔٔ ،1بٞذ ٜهذ
ٔٛؿىٟبي ثبِؼتيهٔٔ ،بٞذات اػتبست )ٔٙٔ (STARTمذ ؿذٕٞ .چٙيٗ دس ايٗ ٔشحّٝ
حٕبيت وـٛسٞب اص ٔٔبٞذ NPT ٜافضايؾ يبفت  ٚتالؽٞب ثشاي ايدبد ٔٙبًك ٓبسي اص
ػالح ٞؼتٝاي دس لبِت ٔبد NPT 5 ٜلٛت يبفتٓ .ال ٜٚثش ايٗ ٙٞدبسٞبيي ثشاي تمٛيت
سطيٓ ٓذْ اؿبٓ ٝاص ًشيك ايدبد سطيٓٞبي وٙتشَ كبدسات ؿىُ ٌشفت  ٚتالؽٞبيي دس
ساػتبي تمٛيت ٙٞدبس آٌبي توٕيٟٙبي أٙيتي ث ٝوـٛسٞبي فبلذ ػالح ٞؼتٝاي
كٛست ٌشفت .دس ٕٞيٗ حبَ وـٛسٞبي ثيـتشي ثب ؿٙبخت فٛايذ ٌؼتشد ٜاػتفبدٜٞبي
كّحآٔيض اص ا٘شطي ٞؼتٝاي ث ٝػٕت تٛػٔ ٚ ٝتىبُٔ ثش٘بٔٞٝبي كّحآٔيض ٞؼتٝاي خٛد
سٚي آٚسد٘ذ ).(Wirtz,2000, P.391
دس ٔشحّ ٝػٙٞ ْٛدبسػبصي و ٝثيٗ ػبَٞبي  3993-1999كٛست ٌشفت.
ٙٞدبسٞبي ٔشثٛى ثٓ ٝذْ اؿبٓ ٝحبِت ٟ٘بدي ٝٙث ٝخٛد ٌشفت .ؿٛسٚي فشٚپبؿيذ ٕٞ ٚيٗ
ٔؼئٍّ٘ ٝشا٘ي اص خٌشات اؿبٓٛٔ ٝاد  ٚتىِٛٛٙطيٞبي ٔشثٛى ث ٝػالح ٞؼتٝاي سا افضايؾ
داد .تالؽٞبي ٔخفيب٘ ٝوش ٜؿٕبِي ٓ ٚشاق دس تٛػٔ ٝثش٘بٔٞٝبي ٞؼتٝاي ث ٝدٚس اص
چـٓ ثبصسػبٖ آطا٘غ ػجت ؿذ و ٝوـٛسٞبي ٞؼتٝاي ث ٝثش٘بٔ ٝتمٛيت ٙٞدبسٞبي
ٔشثٛى ثٓ ٝذْ اؿبٓ ٝثيٙذيـٙذ.
ثٙبثشايٗ ًي ٔزاوشات ٔحذٚدي  ٚث ٝػشٓت ،ػيؼتٓ ثؼيبس پيچيذ ،ٜثبصسػي
ٔذاخّٝآٔيض دس لبِت پشٚتىُ اِحبلي پيؾثيٙي  ٚاخشايي ؿذ .اص ايٗ ًشيك ٔجٙبي
ثبصسػي ديٍش كشفبً اُٟبس٘بٔٞٝب  ٚػبيتٞب  ٚفٔبِيتٞبي آالْ ؿذ ٜوـٛسٞب لشاس ٍ٘شفت
ثّى ٝثب پشٚتىُ اِحبلي تالؽ ؿذ و ٝثبصسػيٞب ث٘ ٝحٛي ٞذايت ؿٛد وٓ ٝذْ ٚخٛد
ثش٘بٔٞٝبي ٔخفي احشاص ٌشدد .دس ايٗ ٔشحّٕٞ ٝچٙيٗ ٔزاوشات ٔشثٛى ث ٝوٛٙا٘ؼيٖٛ
ػالحٞبي ؿيٕيبيي ث٘ ٝتيد ٝسػيذ  ٚثشاي اِٚيٗ ثبس ثش٘بٔ ٝثشاي ٘بثٛدي يه سد ٜوبُٔ اص
ػالحٞبي وـتبس خٕٔي دس ٔتٗ يه وٛٙا٘ؼي ٖٛثيٗإِّّي ِحبٍ ٌشديذٕٞ .چٙيٗ ثب
ٔزاوشات ٔشثٛى ث ْٙٔ ٝخبْٔ آصٔبيؾٞبي ٞؼتٝاي ) ،(CTBTوّي ٝآصٔبيؾٞبي
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ٞؼتٝاي ا٘فدبسي ٕٔ ٚ ّٛٙثذيٗتشتيت ٔبْ٘ ديٍشي دس ساػتبي تٛػٔ ٝػالحٞبي
ٞؼتٝاي  ٚسؿذ آٟ٘ب ايدبد ٌشديذ .دس ايٗ دٚس ٜأيذٞب ثشاي ؿشٔ ّٚزاوشات ٔشثٛى ثٝ
خّْ ػالح ٞؼتٝاي ثٚٝخٛد آٔذ  ٚدس ٔحبفُ ٔختّفٓ ،ذْ وبسايي ػالح ٞؼتٝاي ٚ
ٓذْتٛا٘بيي آٖ ثشاي خٌّٛيشي اص فشٚپبؿي ؿٛسٚي ٌٔشح ؿذ .أب الذأبت خذي ّٕٓ ٚي
چٙذا٘ي دس ساػتبي خّْ ػالح ٞؼتٝاي كٛست ٍ٘شفت (دسيبيي ،3156 ،ف .)349-331
ٔشحّ ٝچٟبسْ و ٝاص ػبَ  1993ؿش ّٚؿذ ثيـتش ٔتأثش اص حٕالت  33ػپتبٔجش
ٚ ٚسٚد ثبصيٍشاٖ خذيذ دس ٓشكٔ ٝؼبئُ أٙيتي ثيٗإِّّي ثٛدٔ .حٛس ٕٓذٙٞ ٜدبسٞبي
ايدبد ؿذ ٜدس ايٗ دٚساٖ ،حٔ َٛجبسص ٜثب تشٚسيضْ  ٚػالحٞبي وـتبس خٕٔي  ٚتالؽ
خٟت لٌْ وشدٖ استجبى ثيٗ ايٗ د ٚ ٚخٌّٛيشي اص دػتيبثي تشٚسيؼتٞب  ٚدِٚتٞبي
حبٔي تشٚسيضْ ث ٝػالحٞبي وـتبسخٕٔي ثٛد .لٌٔٙبٔٞٝبي اِضاْ آٚس ؿٛساي أٙيت دس
ٔجبسص ٜثب تشٚسيؼٓ  ٚػالحٞبي وـتبسخٕٔي (لٌٔٙبٔ ،)3151 ٚ 3749 ٝاثتىبس أٙيت
اؿبٓ ٚ (PSI( ٝتلٛيت وٛٙا٘ؼئ ٖٛجبسص ٜثب تشٚيضْ ٞؼتٝاي دس ػبَ  1997اص خّٕٝ
ٙٞدبسٞبي ايدبد ؿذ ٜدس ايٗ دٚساٖ ثٛد ٜاػتٙٞ .دبسٞب ث٘ ٝحٛي تِٛيذ  ٚثبصتِٛيذ ؿذ
و ٝتشٚسيضْ ٞؼتٝاي ثٛٙٓٝاٖ يه تٟذيذ ٕٓذّٓ ٜي ٝكّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي ؿٙبختٝ
ؿذ .دس ايٗ ٔشحّ ٝوٕهٞبي آٔشيىب  ٚاسائٔ ٝـٛقٞبي فشاٚاٖ اص ػٛي ايٗ وـٛس٘ ،مؾ
ٕٟٔي دس ٘بثٛدي صسادخب٘ٞٝبي خٕٟٛسيٞبي ؿٛسٚي ػبثك ٔب٘ٙذ اوشايٗ  ٚلضالؼتبٖ
داؿت ) .(Newham, 1998,p165دس ايٗ دٚساٖ تالؽٞب دس خٟت تمٛيت سطيٓ ٓذْ
اؿبٓ ٝدس لبِت ػبصٔبٖ ُّٔ ثٛٙٓٝاٖ يه ٛٞيت اختٕبٓي ٔـبسوتي ثشاي ايدبد ٙٞدبسٞب
كٛست پزيشفت  ٚآطا٘غٞبي تخللي آٖ ثٛيظ ٜآطا٘غ ثيٗإِّّي ا٘شطي اتٕي ٘يض ٘مؾ
ٕٟٔي دس تٛػٔ ٝػبٔب٘ٙٞ ٝدبسي ثشاي ٔمبثّ ٝثب تٟذيذات ٘بؿي اص ٌؼتشؽ ػالحٞبي
ٞؼتٝاي  ٚثبصيٍشاٖ خذيذ ايفب وشد.
ِ٘ش ث ٝدػتٝثٙذي دليك ٌٔشٚح ٚ ٝدلت ِ٘ش  ٚث ٓٞ ٝپيٛػتٍي آٔٛصٜٞبي
ػبص ٜاٍ٘بسي ث ٝكٛست وّي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝايٗ تئٛسي ثب تأويذ ثش ٘مؾ ٚالٔيتٞبي
اختٕبٓي  ٚدسن ثيٗاالرٞب٘ي اص ايٗ ٚالٔيتٞب دس پذيذٜٞبي أٙيتي ،چـٓ ا٘ذاص خذيذي
سا دس تحّيُ ٔؼبئُ أٙيتي ايدبد ٔيوٙذ و ٝثشاػبع آٖ ًجك ػيؼتٓ اسصؿي ٙٞدبسي
ٛٞيت وـ ٛسٞب لبثُ تٔشيف ٙٔ ٚبفْ آٟ٘ب لبثُ تٔييٗ ٔ ٚتٔبلت آٖ تٔبٔالت ثشاي تِٛيذ ٚ
ثبص تِٛيذ ايٗ ٙٞدبسٞب كٛست ٔي ٌيشد .ثحث پيچيذ ٜخّْ ػالح ٘يض دس ٕٞيٗ لبِت
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پيٍيشي  ٚثٙب ثٛٞ ٝيت ٙٔ ٚبفٔي و ٝوـٛسٞب ثشاي خٛد تٔشيف ٔيوٙٙذ لبثُ تٛهيح
اػت.
اص خّٕٛٓ ٝأُ ٔؤثش دس تحّيُ سفتبس وـٛسٞب ،ثشاي ثشخٛسد ثب پذيذٞ ٜؼتٝاي
ًجك ايٗ ِ٘شئ ،ٝي تٛاٖ ٔٛاسد ريُ سا ٔٛسد اؿبس ٜلشاس داد ايٗ ٓٛأُ ػجت ؿىُ ٌيشي
فش ًٙٞاػتشاتظيه وـٛسٞب ٔي ٌشدد:
اِف) ٚالٔيتٞبي اختٕبٓي  ٚثشداؿت وـٛسٞب اص ايٗ ٚالٔيتٟب و ٝؿبُٔ
ٚالٔيتٞبي طئٛپّتيه و٘ ٝمؾ تٔييٗ وٙٙذ ٜدس سفتبس وـٛسٞب داسد  ٚثشخي اثضاسٞب ٚ
ٔحذٚديتٟب سا ث ٝآٟ٘ب تحٕيُ ٔي وٙذ.
ة) تبسيخچ ٝوـٛسٞب  ٚػٛاثك سفتبسي وـٛسٞب ؤ ٝيتٛا٘ذ ًيفي اص سٚاثي
اػتشاتظيه ،سٚاثي دٚػتب٘ ،ٝسٚاثي ٔؼبِٕت آٔيض  ٚسٚاثي خلٕب٘ ٝسا دس ثش ٌيشد وٞ ٝش
يه اص ايٗ اٍِٞٛبي سفتبسي تأثيش ٔؼتميٕي ثش تٔشيف ٛٞيتٞب داسد
).(Hu, 2000, pp28-37
ج) ٔيضاٖ لذست  ٚتٛا٘بييٞبي وـٛس ٘ ٚح ٜٛدسن وـٛس اص ايٗ تٛا٘بييٞب ٚ
وبسٚيظٜٞبي ٔتٙبػت ثب ايٗ ٔيضاٖ لذست و ٝاص ػٛي وـٛسٞب تٔييٗ ٔيؿٛد.
د) اػتمالَ  ٚخٛد اتىبيي وـٛس  ٚتٔييٗ ٛٞيت ٓذْ ٚاثؼتٍي ث ٝديٍشاٖ.
 )ٜاٞذاف ايذئِٛٛطيه  ٚاسصؿي  ٚاحؼبع ٘بأٙي)( Howard, 2004, pp805-828
ٞش يه اص ايٗ ٓٛأُ يب ٔدٕ ّٛآٟ٘ب٘ ،مؾ ٕٟٔي دس تٔييٗ ٔٔٙبي دسيبفت ؿذٜ
اص پذيذٞ ٜؼتٝاي تٛػي وـٛسٞب ،ػيؼتٓ ٙٞدبسي ٛٞ ٚيت ايدبد ؿذ ٜدس لجبَ ايٗ
پذيذ ٜداسد.
سفتبسٞبي وـٛسٞب دسخلٛف ايٙى ٝآيب ث ٝػٕت ٘بثٛدي ػالح ٞؼتٝاي ثش٘ٚذ ٚ
خّْ ػالح ٞؼتٝاي سا پيٍيشي ٕ٘بيٙذ يب ايٙى ٝث ٝػٕت تٛػٔ ٝػالحٞبي ٞؼتٝاي ٚ
ًشاحي ا٘ٛاّ خذيذ سا دس دػتٛس وبس لشاس دٙٞذ يب تالؽ ٕ٘بيٙذ ث ٝايٗ ػالح دػت يبثٙذ
 ٚيب ٔبْ٘ دػتيبثي ديٍشاٖ ث ٝايٗ ػالح ؿ٘ٛذ .دس لبِت ٔجب٘ي تئٛسيه ػبصٜاٍ٘بسي لبثُ
تجييٗ اػت.
ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ دسن وشد دس لبِت يه ػيؼتٓ اسصؿي  ٚثشاػبع يه ٛٞيت
ايدبد ؿذٙٔ ٜبفْ ثشخي اص وـٛسٞب دس پيٍيشي خّْ ػالح ٞؼتٝاي ٘ ٚبثٛدي ايٗ ػالحٞب
تٔشيف ٔيؿٛد.
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نتيجهگيري

تٔبٔالت وـٛسٞبي داس٘ذ ٜػالح ٞؼتٝاي  ٚآٟ٘بيي و ٝفبلذ ايٗ ػالح ٞؼتٙذ،
ثيؾ اص ٘يٓ لشٖ اػت و ٝحٔ َٛحٛس پذيذٞ ٜؼتٝاي دس خشيبٖ اػت  ٚايذ ٜخّْ ػالح
ٞؼتٝاي تمشيجبً اص ٕٓشي ٔٔبدَ ػالح ٞؼتٝاي ثشخٛسداس اػت .دس ديذٌبٜٞبي ٔختّف
تئٛسيه سٚاثي ثيٗإٍُِّ٘ ،بٜٞبي ٔتفبٚتي ٘ؼجت ث ٝخّْ ػالح ٞؼتٝاي ٌٔشح ؿذٜ
اػت .ثشخي ديذٌبٜٞبٔ ،ب٘ٙذ ٚالٌْشايي ٚٛ٘ ٚالٌْشايي ًجك ٔؤِفٞٝبي تئٛسيه خٛد
ػالح ٞؼتٝاي سا ٓبُٔ لذست  ٚپشػتيظ ٔيدا٘ٙذ ثبتٛخ ٝث ٝايٙى ٝوـٛسٞب ٕٛٞاس ٜدس
خؼتدٛي لذست  ٚيب افضايؾ ٔيضاٖ آٖ ٞؼتٙذ .دػتيبثي  ٚحفَ ػالح ٞؼتٝاي اص
خّٕ ٝاٞذاف ٕٞيـٍي وـٛسٞب اػت  ٚخّْ ػالح ٞؼتٝاي كشفبً يه آسٔبٖ يٛتٛپيبيي
اػت وٞ ٝشٌض لبثُ تحمك يبفتٗ ٘يؼت ٌٔ ٚشح وشدٖ آٖ اص ػٛي وـٛسٞبي ٞؼتٝاي
٘يض كشفبً خٟت ٔتمبٓذ وشدٖ وـٛسٞبي غيشٞؼتٝاي ثشاي ٓذْ تالؽ ثشاي دػتيبثي ثٝ
ػالح ٞؼتٝاي اػت .دس تئٛسي ٔشثٛى ثٟ٘ ٝبدٌشايي ِ٘ٛيجشاَ  ٚتئٛسي سطيٓٞب دس لبِت
ٔفشٚهبت ٔ شثٛى ثٍٕٞ ٝشاييٚ ،اثؼتٍي ٔتمبثُ ،وبسوشد ٌشايي ٟ٘ ٚبدٌشايي تالؽ ؿذٜ
تب ٕٞىبسي وـٛسٞب دسخلٛف ٔؼبئُ أٙيتي تجييٗ ٌشدد .أب ثبتٛخ ٝثٔ ٝبٞيت پيچيذٜ
ٔؼبئُ أٙيتي ؤ ٝؼتميٕبً ثٞ ٝؼت ٘ ٚيؼت وـٛسٞب ٔشثٛى ٔيؿٛدِ٘ ،شي ٝسطيٓٞب دس
٘ح ٜٛتجييٗ آٖ ،چٙذاٖ ٔٛفميت آٔيض ُٕٓ ٘ىشد٘ ٚ ٜـبٖ ٕ٘يدٞذ و ٝچٍ ٝ٘ٛيه وـٛس
حبهش اػت دس لبِت يه سطيٓ ثيٗإِّّي ػالحٞبي ٞؼتٝاي سا وٓ ٝبُٔ لذست وـٛس
اػت ث ٝكٛست داًّٚجب٘ ٝاص ثيٗ ثجشدٞ .شچٙذ ثشخي  NPTسا يه سطيٓ ثيٗإِّّي
ٕ٘يدا٘ٙذ أب حتي ثب پزيشفتٗ ايٗ ٔٛه٘ ّٛيض ٔؼئّ ٝخّْ ػالح ٞؼتٝاي غيشلبثُ تجييٗ
اػت .چشا و ٝلٛآذ  ٚػيؼتٓ ٙٞدبسي ٔٛخٛد دس  NPTثيـتش ٘بُش ثش ٓذْ اؿبٓ ٝاػت
ٔ ٚمشسات ٔشثٛى ث ٝخّْ ػالح ٞؼتٝاي خيّي وّي  ٚغيش لبثُ پيٍيشي اػت  ٚتٟٔذ
اِضاْ آٚسي سا ٔتٛخ ٝوـٛسٞبي ٞؼتٝاي ٕ٘يوٙذ.
ًشفذاساٖ آسٔبٌٖشاي أٙيت ثب ًشح تئٛسي أٙيت ٔجتٙي ثش ٕٞىبسي تالؽ
ٕ٘ٛد٘ذ و ٝثب سٞيبفتي ايذٜآِيؼتي ٔٛه ّٛخّْ ػالح سا تجييٗ ٕ٘بيٙذ ٙٔ ٚبفْ ٔـتشن
٘بؿي اص وبٞؾ ٘ ٚبثٛدي ػالحٞبي ٞؼتٝاي سا ثب ٔفشٚهٞٝبي خٛد ٘ـبٖ دٙٞذ.
خٛؿجيٙي ايٗ تئٛسي ٘بؿي اص فشٚپبؿي ؿٛسٚي  ٚپبيبٖ خ ًٙػشد ثٛد  ٚتحٛالت ثٔذي
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 ٚثئيّي دٞ َٚؼتٝاي دس خّْ ػالح ٘ـبٖ داد و ٝايٗ تئٛسي ٘يض لبدس ث ٝتجييٗ خّْ
ػالح ٞؼتٝاي ٘يؼت.
أب تئٛسي ػبصٜاٍ٘بسي ثب تأويذ ثش اثٔبد ٔبدي  ٚغيش ٔبدي ث ٝكٛست ٕٞضٔبٖ
تحٕٓ َٛذ ٜاي سا دس ديذٌبٜٞبي أٙيتي ايدبد وشد .اص ِ٘ش ايٗ تئٛسي ػيؼتٓ ٔٔٙبيي
ٔشثٛى ث ٝپذيذٞ ٜؼتٝاي  ٚدسيبفت وـٛسٞب  ٚدسن ثيٗاالرٞب٘ي اص ايٗ پذيذ ٜإٞيت
ٚيظٜاي داسد .ػالح ٞؼتٝاي ثؼتٍي ث ٝدسن وـٛسٞب اص ايٗ پذيذ ٜداساي ٔٔٙبي ٔتفبٚتي
اص لجيُ تخشيت ،لذست ،پشػتيظ أٙيت ٔيثبؿذ .وـٛسٞب ثشاػبع دسن خٛد اص ايٗ
پذيذ ٜيه ػيؼتٓ ٙٞدبسي سا تٔشيف ؤ ٝتٔبلت آٖ ٛٞيت ٙٔ ٚبفْ آٟ٘ب ؿىُ ٔيٌشفت
 ٚدس تٔبٔالت ثٔذي ٙٞدبسٞبي ٔشتجي ٔ ٚتٙبػت ثب ٛٞيت وـٛسٞب تِٛيذ ،تثجيت  ٚثبص
تِٛيذ ٔيؿذٛٞ .يتٞبي ٞؼتٝاي  ٚغيشٞؼتٝاي سفتبسٞبي ٔتفبٚتي سا دس تٔبٔالت
ٙٞدبسػبص اص ػٛي وـٛسٞب ث ٝد٘جبَ داؿت ً ٚي چٟبس ٔشحّٙٞ ٝدبسي ،ػبخت
ٚالٔيتٞبي ثيٗاالرٞب٘ي دس ٔٛسد پذيذٞ ٜؼتٝايٚ ،الٔيتٞبي اختٕبٓي ٞؼتٝاي
ٛٞيتٟبٙٞ ،دبسٞبٙٔ ،بفْ ٔ ٚتٔبلت آٖ ٔمشسات پيٍيشي ؿذ  ٚتٔبٔالت سفتبسي ثبصيٍشاٖ ٚ
ػبختبس ٔٛخٛد ،حبِت لٛاْ ثخـي ٔتمبثُ ػبختبس  ٚوبسٌضاس سا تثجيت وشد  ٚثٙب ثٔ ٝيضاٖ
تٛا٘بيي  ٚلذست ٔـبسوت وـٛسٞب ،آٔشيىب ثٛٙٓٝاٖ يه ثبصيٍش ٕٓذ ،ٜػٌّ ٝخٛد سا دس
تِٛيذ ٟ٘ ٚبدي ٝٙوشدٖ ٙٞدبس دس ايٗ صٔي ٝٙحفَ وشد ٜاػت.
دس ٔدٕ ّٛثِ٘ ٝش ٔيسػذ و ٝتئٛسي ػبصٜاٍ٘بسي ٔ ٚؤِفٞٝبي آٖ ،اثضاس الصْ
ٔجٙي ثش تحّيُ  ٚتجييٗ ٌشايـبت وـٛسٞب دسخلٛف خّْ ػالح ٞؼتٝاي سا اسائٝ
ٔيدٞذ .ثب دسن ػيؼتٓ ٔٔٙبيي حبوٓ ثش پذيذٞ ٜؼتٝاي ٔ ٚيضاٖ دسن ثيٗاالرٞب٘ي
وـٛسٞب اص ايٗ پذيذ ،ٜخّْ ػالح ٞؼتٝاي سا ٔيتٛاٖ تٛهيح داد .اص ِ٘ش ايٗ تئٛسي
پيـشفت دس خّْ ػالح ٞؼتٝاي ثؼتٍي ثٚ ٝالٔيتٞبي اختٕبٓيٛٞ ،يت وـٛسٞب،
ٙٞدبسٞبٙٔ ،بفْ  ٚلٛآذ تِٙيٕي داسد.
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