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دوتشحؼیٗ حٕیذی ٘یب -1حؼیٗ عبِجی
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تبسیخ دسیبفت -1392/11/13:تبسیخ پزیشؽ1392/12/17:

چىیذ:ٜ
ػیبػت تشوی ٝدس د٘ 90 ٝٞؼجت ث ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثب اؿتیبق صایذ اِٛكفی
ثشای ػبختٗ ربٔقٝای اص وـٛسٞبی تشن صثبٖ ٕٞشا ٜثٛد .ایٗ اؿتیبق ثب یه اػتشاتظی
ٔٙبػت ٙٔ ٚغمی ٕٞشا٘ ٜجٛد ،ثٙبثشایٗ تشوی٘ ٝتٛا٘ؼت ث٘ ٝح ٛؿبیؼتٝای ٘فٛر خٛد سا
ٌؼتشؽ دٞذ .تشوی ٝثب تٛر ٝث ٝسلیجب٘ی ٕٞچ ٖٛآٔشیىب ،سٚػی ،ٝچیٗ  ٚایشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
وٕجٛد ٔٙبثـ ٔبدی ٘تٛا٘ؼت ٘مؾ خٛد سا ثخٛثی ایفب ٕ٘بیذ .ایٗ وـٛس ث ٝدالیّی ٕٞچٖٛ
فذْ تزب٘غ اسصؽٞب ٙٞ ٚزبسٞبی اكّی ،فذْ ػجه  ٚؿی ٜٛص٘ذٌی یىؼبٖ٘ ،بتٛا٘ی دس
تأٔیٗ أٙیت ٘ ٚذاؿتٗ ٔشص ٔـتشن ثب وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثٛٙفی اص آسٔبٖ خٛیؾ ٔجٙی ثش
سٞجشیت وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی چـٓ پٛؿی وشد .ایٗ وـٛس ٞش چٙذ ٘تٛا٘ؼت ٘مؾ
فٕذٜای سا ثب پیٌیشی سٞیبفت پبٖتشویؼٓ دس ٔٙغم ٝثبصی وٙذ أب ث٘ ٝؾش ٔیسػذ ٔی-
تٛا٘ذ ٘مؾ ٕٟٔی سا دس صٔی ٝٙا٘تمبَ ا٘شطی ایفب ٕ٘بیذ.
وّیذ ٚاط :ٜپبٖتشویؼمٓ ،آػمیبی ٔشومضی ،تشویم ،ٝومبسَدٚیمٞ ،،مبعٚ ،المـٌشایمی
 ٚآسٔبٌٖشایی

3

 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز آموزش و پرورش های بین الملل وزارت امورخارجه
hamidinia@gmail.com
2
 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهرانhosta@gmail.com
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فلّٙبٔ ٝپظٞٚؾٞبی ػیبػی  ٚثیٗإِّّی ،ػبَ پٙزٓ ،ؿٕبسٞ ٜزذ ،ٓٞثٟبس1393

ٔمذٔ:ٝ
دس ایٗ ٘ٛؿت ٝثشآ٘یٓ تب ثب اػتفبد ٜاص ٘ؾشات وبسَدٚیٞ ٚ ،بع ث ٝتأحیش سٞیبفت پبٖ-
تشویؼٓ دس آػیبی ٔشوضی ثپشداصیٓ .صیشا تشوی ٝپغ اص اػتمالَ وـٛسٞبی آػیبی
ٔشوضی دس ساػتبی ٍٕٞشایی ٞشچ ٝثیـتش ثب وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی سٞیبفت پبٖ-
تشویؼٓ سا دس پیؾ ٌشفت .أب دس اتخبر ایٗ سٞیبفت ثب ٔـىالتی ٔٛار ٝؿذ و ٝػیبػت-
ٞبی ساٞجشدی تشوی ٝسا تغییش داد .ثٙبثشایٗ ػٛاَ اكّی ایٗ تحمیك آٖ اػت و ٝاتخبر
سٞیبفت پبٖتشویؼٓ دس آػیبی ٔشوضی ٔٙبػت ثٛد ٜاػت یب خیش؟ اتخبر چٙیٗ سٞیبفتی
تب چٔ ٝیضاٖ ثب ٚالقیت ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت؟
آسٔبٌٖشایی
آسٔبٌٖشایی دس فشك ٝسٚاثظ ثیٗإُِّ فٕذتبً ث ٝایزبد ربٔق ٝآسٔب٘ی (اتٛپیبیی) اؿبسٜ
داسد و ٝدس آٖ وـٛسٞبی رٟبٖ دس ٔحیغی آساْ  ٚث ٝدٚس اص تٙؾ دسوٙبس یىذیٍش
ٕٞضیؼتی ٔؼبِٕت آٔیض داؿت ٚ ٝاص ر ًٙپشٞیض ٔیٕ٘بیٙذ .ایٗ ٔ ٟٓاص عشیك ثؼظ ٚ
ٌؼتشؽ ٕٞىبسیٞبی التلبدی ،ایزبد ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٌ ٚؼتشؽ ٙٞزبسٞبی
ٔـتشن ؿىُ ٔی پزیشد .آسٔبٍ٘شایبٖ افكٞبی دٚسدػتی سا ٔذ ٘ؾش داؿت ٚ ٝخٛد سا
ٔىّف ث ٝدػتیبثی ث ٝآٖ ٔیدا٘ٙذ .دس ٌفتٕبٖ آسٔبٌٖشایبٖ «ٔشصٞبی ایذئِٛٛطیه»
ربیٍضیٗ «ٔشصٞبی رغشافیبیی» ٔیٌشدد ،أب ٚالـٌشایبٖ ػیبػتپشداصی سا ثش اػبع
پشإٌبتیؼٓ  ٚػىٛالسیؼٓ  ٚاكُ ػٛد  ٚصیبٖ ٔجتٙی ثش ٔٙبفـ ّٔی  ٚػشصٔیٙی ٔیدا٘ٙذ،
دس حبِی و ٝآسٔبٌٖشایبٖ ػیبػت سا ثب ٌضاسٜٞبی اخاللی  ٚآسٔب٘ی پی٘ٛذ ٔیص٘ٙذ .آسٔبٖ-
ٌشایی دس ٔمبثُ ٚالـٌشایی لشاس داسد دس حبِی وٚ ٝالـٌشایی رات ثـش سا ػٛد ر ٚ ٛلذست
عّت ٔیدا٘ذ آسٔبٌٖشایی رات ثـش سا خٛة ٘ ٚیى ٛتفؼیش ٔیوٙذٚ .الـٌشایی لذست سا دس
رٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف ؿخلی ٔیدا٘ذ  ٚآسٔبٌٖشایی لذست سا دس رٟت ٘یُ ث ٝیه ربٔقٝ
آسٔب٘ی تّمی ٔیوٙذ .اخاللیبت ٙٞ ٚزبسٞب ربیی دس ٍ٘شؽ ٚالـٌشایی ٘ذاؿت ٝأب دس
ا٘ذیـ ٝآسٔبٌٖشایبٖ ایٗ ٔؼبِ ٝربیٍبٚ ٜیظٜای داسد( .رىؼ)87 :1385 ،ٖٛ
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ؿبخقٞبی آسٔبٌٖشایی
چبسِض وٍّی 1اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ِ٘ ٛیجشاَ ٔقبكش ،رٟبٖ ثیٙی ایذ ٜآِیؼتی  ٚیب ثقجبستی
دیٍش آسٔبٌٖشایی سا دس اك َٛریُ خالكٔ ٝیوٙذ:
 عجیقت ثـش راتبً خٛة اػت  ٚثٙبثشایٗ اثٙبی ثـش ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝیىذیٍش وٕه
وشد ٚ ٜثب ٕٞ ٓٞىبسی وٙٙذ.
ٍ٘ شا٘ی اكّی ثـش سفب ٜحبَ دیٍشاٖ اػت وٙٔ ٝزش ث ٝپیـشفت ثـشیت ٘یض
ٔیٌشدد.
 اخالق ثذ افشاد ٘بؿی اص رات ؿشیش آدٔی ٘یؼت ،ثّى ٝثبصتبة ٟ٘بدٞب ٚ
ػبصٔبٖٞبی ؿشیشی اػت و ٝا٘ؼبٖٞب سا ثؼٛی خٛد خٛاٞی ،آصاس سػب٘ذٖ ثٝ
دیٍشاٖ ٟ٘ ٚبیتبً ر ٚ ًٙتٙبصؿ ٔیوـب٘ٙذ.
 ر ًٙارتٙبة٘بپزیش ٘یؼت أب ثب وبٞؾ ٚضقیت آ٘بسؿی دس كح ٝٙثیٗإِّّی
ٔیتٛاٖ اص ٚلٛؿ آٖ وبػت.
 ر ٚ ًٙثی فذاِتی ٔـىالتی ثیٗإِّّی ٞؼتٙذ و ٝث ٝتالؽ  ٕٝٞوـٛسٞب
ثشای اص ثیٗ ثشدٖ آٖ ٘یبص داسد.
 ربٔق ٝثیٗإِّّی ثبیذ خٛد سا ث ٝؿىُ رذیذی ػبصٔب٘ذٞی ٟ٘ ٚبدیٕ٘ ٝٙبیذ
تب ثذیٗ عشیك ر ًٙاص ٔیبٖ وـٛسٞب سخت ثشثٙذد.
ٞشچٙذ ٘ؾش ٚی دس دٛٔ ٚسد ثب ا٘ذیـٕٙذاٖ والػیه ِیجشاَ و ٝػبصٔبٖٞبی ثیٗ-
إِّّی سا ثبفج پشٞیض اص رٌ ٚ ًٙؼتشؽ كّح دا٘ؼتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ر ًٙسا ارتٙبةپزیش
لّٕذاد ٔیٕ٘بیٙذ ٔتضبد اػت أب ٚی ثقٛٙاٖ یه ِ٘ٛیجشاَ لجٔ َٛیوٙذ و ٝر ٚ ًٙتٙبصؿ
دس دٚساٖ ر ًٙػشد ٚرٛد داؿت ٝأب پغ اص ر ًٙػشد ایٗ چشخٚ ٝلٛؿ تٙبصفبت ربی
خٛیؾ سا ثٕٞ ٝىبسی ٔیبٖ وـٛسٞب داد ٜاػت .ا ٚدِیُ چٙیٗ ٚضقیتی سا دس تغییش ٘ؾبْ
- Charles Kegley
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د ٚلغجی ث٘ ٝؾبْ ػّؼّٔ ٝشاتجی ٔیدا٘ذ ٔ ٚقتمذ اػت و ٝدس دٚساٖ د ٚلغجی ث ٝدِیُ
ٚرٛد آ٘بسؿی دس ٘ؾبْ ثیٗإُِّ ٚلٛؿ تٙبصفبت أشی عجیقی ٔحؼٛة ٔیٌشدیذ ،أب دس
٘ؾبْ ػّؼّٔ ٝشاتجی چٙیٗ آ٘بسؿی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚثٙبثشایٗ ر٘ ًٙیض وٕتش ثٛلٛؿ ٔی-
پی٘ٛذدِ .ىٗ تٕشوض ثیـتش ایٗ ٌفتبس ثش ٘ؾشیبت ا٘ذیـٕٙذاٖ وبسٌشدٌشا ٛ٘ ٚوبسوشدٌشا
اػتٛاس ٌشدیذ ٜاػتٛ٘ .وبسٌشدٌشایبٖ ؿبخقٞبی ٍٕٞشایی  ٚایزبد كّح دس ثیٗ رٛأـ
سا ث ٝایزبد ػبصٔبٖٞبٙٞ ،زبسٞبی ٔـتشنٕٞ ،ىبسیٞبی التلبدی ٌ ٚؼتشؽ استجبعبت ٚ
ٔجبدالت ٔشتجظ ٔیٕ٘بیٙذ  ٚدس ایٗ ساػتب اتحبدی ٝاسٚپب سا اٍِٛی تحّیُٞب  ٚتفبػیش خٛد
لشاس ٔیدٙٞذ .دس ایٗ سٚیىشد ٔف ْٟٛتؼشی ٘یض ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت .و ٝثٔ ٝقٙبی
ٌؼتشؽ ٍٕٞشایی اص ٟ٘بدٞبی خلٛكی  ٚوٓ إٞیت ثٟ٘ ٝبدٞبی دِٚتی ٟٓٔ ٚتش اػت
و ٝدس ٟ٘بیت ٍ٘شؿی فشأّی سا ثٚ ٝرٛد ٔیآٚسد.
ثغٛس وّی وـٛسٞب ثشاػبع ٔمتضیبت ٔ ٚلبِح ،تٛا٘بیی ٔبدی ٛٔ ٚلقیت طئٛپّیتیه
خٛد سٚؽٞبی ٔتفبٚتی سا دس پیـجشد ٔٙبفـ ّٔی اتخبر ٔیٕ٘بیٙذ .دسا٘ذیـٞٝبی رذیذ
وـٛسٞب ثشاػبع ؿخلیت  ٚسفتبس حبوٕبٖ ،لذست ٙٔ ٚبثـ ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ وـٛسٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ تٛا٘بیی تحت تبحیش لشاسدادٖ دیٍشاٖ ٌبٞی اٚلبت ػیبػت آسٔبٖخٛاٞی سا دس
پیؾ ٌشفت ٚ ٝػقی داس٘ذ ثب اػتفبد ٜاص ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٌ ٚؼتشؽ سٚاثظ التلبدی
ٌ ٚؼتشؽ ٙٞزبسٞبی ٔـتشن ثٛ٘ ٝفی ثٍٕٞ ٝشایی دػت یبثٙذ" .اس٘ؼت ٞبع ثقٛٙاٖ
یه ا٘ذیـٕٙذ ٘ٛوبسوشدٌشا ٔٙبفـ ؿخلی سٞجشاٖ سا ٔتغییش ٔؼتمّی دس ٘ؾش ٔیٌیشد.
ثذیٗ ٔقٙب و ٝاٌش سٞجشاٖ اص س٘ٚذ ٍٕٞشایی خـٛٙد ٘جبؿٙذ اص آٖ رٌّٛیشی ٔیوٙٙذ"
(ػیف صاد )54 :1384 ،دس فشك ٝتئٛسیٞبی سٚاثظ ثیٗإُِّ وبسَ دٚی٘ ،ؾشی ٝاستجبعبت
سا دس خلٛف ٍٕٞشایی روش ٔیوٙذ .ایٗ ٘ؾشی ٝؤ ٝیتٛاٖ آٖ سا صیش ؿبخٝای اص ٘ؾشیبت
ِیجشاِیؼٓ خٛا٘ذ ثش ایٗ ٔؼأِ ٝتأویذ ٔیوٙذ و ٝثب تشاوٓ ثیـتش استجبعبت ٔ ٚجبدالت
ارتٕبفی دس ٔیبٖ افشاد عی دٚسٜٞبی عٛال٘ی ،ارتٕبفبت رذیذی ثش ٔجٙبی ٛٞیتی
ٔـتشن ؿىُ ٔیٌیشد ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝایزبد یه اثش دِٚت ثب ٟ٘بدٞبی ٔتٕشوض ثیب٘زبٔذ.
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ٚی دس ایٗ ساػتب ث ٝد ٚربٔق ٝأٙیتی اؿبس ٜداسد" :ربٔق ٝأٙیتی ادغبْ ؿذٔ ٜب٘ٙذ

وـٛس ایبالت ٔتحذ ٚ ٜربٔق ٝأٙیتی وخشتٌشإٞ ب٘ٙذ ٘بت ٚ ٛیب وـٛسٞبی وب٘بدا  ٚآٔشیىب
و ٝرٍٙی ٔیبٖ آ٘بٖ كٛست ٕ٘یپزیشدٚ .ی ٔزٕٛفٝای اص ؿشٚط سا ثشای ؿىٌُیشی
ارتٕبؿ أٙیتی ضشٚسی ٔیدا٘ذ.
 -1ػبصٌبسی ٔتمبثُ ثب اسصؽٞبی اكّی ػیبػی (دٔٛوشاػی  ٚحمٛق ثـش)
ٚ -2رٛد یه سا ٚ ٜسػٓ ٔقیـت (ػجه ص٘ذٌی غشثی ٚیب اػالٔی)
 -3ا٘تؾبس سػیذٖ ث ٝپی٘ٛذٞبی التلبدی پش ػٛدتش  ٚپبداؽٞبی ٔـتشن
 -4افضایؾ چـٍٕیش دس ؽشفیتٞبی ػیبػی  ٚاداسی
 -5سؿذ التلبدی چـٍٕیش ثشخی اص ٚاحذٞبی ؿشوت وٙٙذٜ
 -6تقذد دأ ٝٙاستجبعبت ٔ ٚجبدالت ٔتمبثُ
 -7پیؾثیٙی سفتبسٞبی ٔتمبثُ ٚاحذٞب ٔ( ....ٚـیشصاد)58 :1386 ،ٜ
ؽٟٛس پبٖتشویؼٓ
آػیبی ٔشوضی ػشصٔیٙی ثٚ ٝػقت ٔ 4یّی ٖٛویّٔٛتش ٔشثـ  ٚرٕقیتی دس حذٚد 60
ٔیّی٘ ٖٛفش اػت ٞ ٚیچٍٔ ٝ٘ٛشص ٔـتشوی ثب تشوی٘ ٝذاسد .صثبٖ ّٔی چٟبسوـٛس اص 5
وـٛس ایٗ ٔٙغم ٝیقٙی لضالؼتبٖ ،اصثىؼتبٖ ،لشلیضػتبٖ  ٚتشوٕٙؼتبٖ ثخـی اص خب٘ٛادٜ
صثبٖ تشوی ٔحؼٛة ٔیٌشدد٘ .ظاد تشن دس وٜٞٛبی آِتبی و ٝسؿت ٝوٜٞٛبیی ٚالـ دس
ػیجشی سٚػی ٝاػت اص لشٖ پٙزٓ تب ٞفتٓ ػبوٗ ثٛد٘ذ .دس لشٖٞبی ٘ ٚ ٟٓد ٓٞاوخش
- amalgamated security community
- pluralistic security community
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تشنٞب ثب آغٛؽ ثبص اػالْ سا پزیشفتٙذ  ٚثـذت تحت تأحیش فش ًٙٞایشا٘ی لشاس ٌشفتٙذ.

دس لشٖ د ٓٞتشنٞبی اٚغٛص اص غشة آػیبی ٔشوضی ث ٝآ٘بتِٛیب ٟٔبرشت ٕ٘ٛد٘ذ ٚ
أپشاعٛسی فخٕب٘ی سا دس آػیبی كغیش ثٙیبٖ ٟ٘بد٘ذ .أپشاعٛسی فخٕب٘ی دس پبیبٖ لشٖ
ؿب٘ضد ٓٞتب ػٛاحُ دسیبی خضس ٌؼتشؽ یبفت أب ٞیچٍب٘ ٜتٛا٘ؼت ث ٝؿشق آػیبی
ٔشوضی ٌؼتشؽ یبثذ .استجبط ٔیبٖ آػیبی ٔشوضی  ٚآ٘بتِٛی ث٘ ٝذست ٔـبٞذٔ ٜیؿذ ٚ
وٕتش اؿبسٜای ث ٝتشوؼتبٖ  ٚصثبٖ تشوی دس ایٗ ٔٙغمٔ ٝیٌشدیذ .ثب آغبص لشٖ ثیؼتٓ ایذٜ
ربٔقّٔ ٝی تشن صثب٘بٖ  ٚیب ث ٝفجبستی پبٖتشویؼت دس ثیٗ ٘خجٍبٖ ػیبػی آػیبی
ٔشوضی  ٚأپشاعٛسی فخٕب٘ی ٌؼتشؽ یبفت .اص ػبَ  1908تب ػبَ  1918ثٔ ٝذت یه
دٔ ٝٞف ْٟٛپبٖتشویؼٓ دس سطیٓ تشنٞبی رٛاٖ فخٕب٘ی ربیٍب ٜخبف ٚ ٚیظٜای یبفت.
ایٗ ا٘ذیـ ٝدس آػیبی ٔشوضی ٘یض ؽٟٛس یبفت أب تأحیش  ٚثبصتبة ضقیفی سا دسپی داؿت.
سٞیبفت پبٖتشویؼیٓ دسدٞٝٞبی  1930 ٚ 1920تٛػظ د ٚعیف ٔٛسد چبِؾ لشاس ٌشفت:
ا٘مالثی ٖٛوٕبِیؼت 1تشوی - ٝا٘مالثی ٖٛثّـٛیه دس سٚػیٝ
وٕبَ آتبتٛسن اص خبوؼتش دِٚت فخٕب٘ی رٕٟٛسی تشویٝای سا ثٛرٛد آٚسد و ٝدیٍش
خٛاٞبٖ پیٍیشی ػیبػت پبٖتشویؼٓ ٘جٛد .اص رب٘ت دیٍش ثب فتح آػیبی ٔشوضی تٛػظ
2
ثّـٛیهٞب دِٚت وٕ٘ٛیؼتی ٕٞضٔبٖ ثب تـذیذ س٘ٚذ ٌؼتشؽ فشٛٞ ٚ ًٙٞیت سٚػی
س٘ٚذ ػبخت ٛٞیتٞبیی ّٔی رذاٌب٘ٝای سا ٘یض دس ٔیبٖ ّٔتٞبی لضاق ،اصثه ،لشلیض ٚ
تشوٕٗ آغبص ٕ٘ٛد٘ذ و ٝدس ایٗ س٘ٚذ ٘خجٍبٖ ثٔٛی ٘مؾ خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ یه ثبصیٍش
ػیبػی فشك ٝثیٗإِّّی ث ٝسٚػی ٝافغب ٕ٘ٛد٘ذ .ثٙبثشایٗ ا٘ذیـ ٝپبٖتشویؼٓ تٟٙب
 -پبٖ تشویؼٓ ( )Turkgilikسا اص ٘ؾش فؾٕت  ٚایذٜآَ ث ٝػٔ ٝشحّ ٝتمؼیٓ ٔی وٙٙذ:
اِف -تشویٝای ثٛدٖ ( )Turkijagylygة -اٚغٛصی ثٛدٖ( )Oghusgylygد -تٛسا٘ی ثٛدٖ( »... )Turangylygثشای
ثشسػی ثیـتش سیـٞ ٝبی پبٖ تشویؼٓ ث ٝایٗ ٔمبِ ٝسرٛؿ ؿٛد ث٘ ٝبدسػتی فشضیٞٝبی ٘ظادی تشن ٘ٛیؼٙذ ٜپشٚفؼٛس ؿبپٛس
سٚاػب٘ی oghuz. http://allpantorkism.persianblog.ir
3
 دکترین کمالیسم دارای شش اصل اساسی درخصوص جامعه و دولت بود این شش اصل عبارت بودند از:جمهوریخواهی  -2ملیگرایی  -1مردم ساالری -4دولت محوری (تسلط دولت بربازار)  -5الییسم  -6انقالبی بودن
و اصالح طلبیRussification .
2
-REALISIM MIXED WITH ROMANTICISIM :TURKEY&THE STATE OF
)CENTRAL ASIA,2007,CES REPORT Wojciech Tworkowski page no 46-(MTP
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ٔقغٛف ث ٝغشة ٔٙغم ٚ ٝتشویٌ ٝشدیذ و ٝتٛػظ وٕبِیؼتٞب ث ٝحبؿی ٝسا٘ذ ٜؿذ ٜثٛد.
پغ اص ر ًٙرٟب٘ی د ٚ ْٚثب ٌؼتشؽ دٔٛوشاػی دس تشوی ٝایٗ ا٘ذیـٚ ٝػقت خبف ٚ
ٚیظٜای یبفتٞ .شچٙذ ؤٟ ٝبرشیٗ اتحبد رٕبٞیش ؿٛسٚی  ٚآػیبی ٔشوضی ٘مؾ فٕذٜای
سا دس احیبی ایٗ سٞیبفت ایفب ٕ٘ٛد٘ذ .دس ػبَ  1965حضة رٙجؾ ّٔی 1و ٝداسای
ٌشایؾٞبی ساػت افشاطٌشایب٘ ٝثٛد ثب ؿقبسٞبی پبٖتشویؼٓ ثٛرٛد آٔذ ایٗ حضة دس
ثیؾ اص چ ُٟػبَ حیبت خٛد ثٙذست دس لذست ؿشیه ثٛد ٔ ٚقٕٛالً ٕ٘بیٙذٜای اص ایٗ
حضة دس ٔزّغ تشوی ٝحضٛس ٘ذاؿت ٝاػت .رذایی  ٚاػتمالَ  5وـٛس آػیبی ٔشوضی
ٔٛرت حیشت ٔمبٔبت تشوی ٝؿذ  ٚایٗ وـٛس سا ٔزجٛس ػبخت تب ثذ ٖٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ
اٞذاف اػتشاتظیه ،ساٞجشد آسٔبٌٖشایب٘ ٝرذیذی سا دس ٔٙغم ٝتذٚیٗ ٕ٘بیذ .ػیبػت تشویٝ
دس فضبیی ایذٜآِیؼتی ثب ؿقبس یبفتٗ ثشادساٖ ٌٕـذ ٚ 2ٜثب تٛر ٝثٌ ٝؼتشؽ وـٛسٞبی
تشن صثبٖ دس فشك ٝثیٗإِّّی ؿىُ ٌشفت .ثشاػبع ٘ؾشػٙزیٞب افىبس فٕٔٛی تشویٚ ٝ
وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی تلٛیش ٔخجتی اص ایٗ تحٛالت داؿتٙذ .دسحبِی و ٝاوخشیت آٟ٘ب
٘ؼجت ثٔ ٝؼیحیبٖ ،یٟٛدیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افشاة دیذ ٔخجتی ٘ذاؿتٙذ )ibid,pp.47( .دس
عی ایٗ ػبَٞب حضة ساػتٌشای افشاعی رٙجؾ ّٔی تٟٙب دس ػبَ  1999-2002دس یه
دِٚت ائتالفی ؿشوت رؼت  ٚدس ثمی ٝحیبت خٛد اص ؿشوت دس دِٚت ثبصٔب٘ذ ،ثٙبثشایٗ
ثتذسیذ حٕبیت اص پبٖتشویؼٓ دس آػیبی ٔشوضی ٔحذٚد  ٚتضقیف ؿذ .فذْ ٚرٛد یه
اػتشاتظی ٔـخق ٘یض ثبفج تضقیف ایٗ سٞیبفت ؿذ ٔشدْ تشوی ،ٝؿٟش٘ٚذاٖ رٕٟٛسی-
ٞبی تشن صثبٖ آػیبی ٔشوضی سا ثشادساٖ خٛد ٔحؼٛة ٕ٘ٛدٍٕٞ ٚ ٜشایی ثب آٟ٘ب ٘ ٚمؾ
تشوی ٝث ٝفٛٙاٖ یه ثشادس ثضسيتش سا أشی عجیقی ٔیپٙذاؿتٙذ .اص ػٛی دیٍش كذٚس
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛاٍِٛی تشوی ٝث ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔیب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ یه وـٛس ػىٛالس و ٝداسای
دٔٛوشاػی  ٚالتلبد ثبصاس آصاد ٛٔ ٚسد حٕبیت غشة ثٛد ٘یض أشی عجیقی ٔحؼٛة ٔی-
ٌشدیذ .أب دس چٙیٗ ٔؼیشی ٔـىالتی ٘یض ٚرٛد داؿت -1 :استجبط ٘ضدیه وـٛسٞبی
3

 این حزب هم اکنون درعرصه سیاسی ترکیه فعالیت داشته و با حمایت سازمان امنیت ترکیه مسئول تشکیلنهادهای بومی در آسیای مرکزی است .سازمانهای گرگهای خاکستری وابسته به این حزب خوانده میشود .ابن
حزب در سال  2001توانست  34درصد آرا مردم را کسب نماید MTP .
2
- LOST BROTHERS

301
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آػیبی ٔشوضی ثب تشوی ٝتٟذیذی ثشای ٔٙبفـ سٚػی ٝلّٕذاد ٔیؿذ وٛٙٞ ٝص ٘ ٓٞمؾ
ثبصیٍش وّیذی سا دس ٔٙغم ٝایفب ٔیٕ٘ٛد  -2پیٍیشی ػیبػت  ٚسٞیبفت پذسػبالسا٘ٝ
تٛػظ تشویٛٔ ٝرت ثش اٍ٘یختٗ حؼبػیت عجم ٝرذیذ حبوٓ ثش وـٛسٞبی اػتمالَ
یبفتٌ ٝشدیذ و ٝثـذت ٘ؼجت ث ٝحبوٕیت ػشصٔیٙی خٛد حؼبع ثٛد٘ذ .سٞجشاٖ ایٗ
وـٛسٞب دٔٛوشاػی سا ث ٝفٛٙاٖ چبِـی خغیش ثشای سظیٓٞب  ٚلذستٞبی ا٘حلبسی خٛد
تلٛس ٔیٕ٘ٛد٘ذ .ثٙبثشایٗ اِٚیٗ ؿشط وبسَدٚی ،تحمك ٕ٘ییبفت صیشا اسصؽٞبی اكّی ٚ
ٙٞزبسٞبی اػبػی تشوی ٝثب وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی دس تضبد ثٛد دس حبِی و ٝتشنٞب دس
تالؽ ثشای حفؼ دٔٛوشاػی خٛد ثٛد٘ذ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی دس تالؽ ثشای تخجیت
لذستٞبی التذاسٌشای خٛیؾ ثٛد ٚ ٜا٘ذیـٛٞ ٝیتٞبی رذاٌب٘ٝای سا تمٛیت ٔیٕ٘ٛد٘ذ.
ایٗ ٔٛضٛؿ ٘بؽش ٔ ٚلذالی ثشٌشفت ٝاص اس٘ؼت ٞبع ثٛد و ٝدس ٔجبحج ٘ؾشی ث ٝآٖ
پشداختیٓ ٚی اؽٟبس داؿت ٝثٛد و ٝاٌش سٞجشاٖ اص س٘ٚذ ٍٕٞشایی خـٛٙد ٘جبؿٙذ اص آٖ
رٌّٛیشی ٔیوٙٙذ ،الذأی و ٝاوخش حىبْ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی آٖ سا دس پیؾ
ٌشفتٙذ  -3تأویذ ثش لٔٛیت تشن ثٙٔ ٝضِ ٝتٟذیذی ثشای دیٍش لٔٛیتٞبی ٔٙغم ٝلّٕذاد
ٔیؿذ  ٚوٕه ٞشچ ٝثیـتش تشوی ٝث ٝوـٛسٞبی تشن صثبٖ آػیبی ٔشوضی ٔٙزش ثٝ
ٌؼتشؽ اثقبد چٙیٗ تٟذیذی ٔیٌشدیذ .تشوی ٝاص آػیبی ٔشوضی تلٛیشی ٔج ٟٓداؿت.
اص ٘مغ٘ ٝؾش تشوی ٝآػیبی ٔشوضی ؿبُٔ وـٛسٞبیی فمت ٔب٘ذ ٚ ٜتٛػق٘ ٝیبفتٔ ٝیٌشدیذ
ؤ ٝذتٞب تحت ػیغش ٚ ٜحلبس ؿٛسٚی ػبثك لشاس داؿتٝا٘ذ ،أب ٚالقیت ثٍٝ٘ٛای دیٍش
ثٛد .دا٘ـزٛیبٖ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی و ٝاص ثٛسػیٞٝبی افغبیی دِٚت تشوی ٝاػتفبدٜ
ٕ٘ٛد٘ذ ،ث ٝصٚدی دسیبفتٙذ و ٝتحلیالت  ٚػغح آٔٛصؽ  ٚثٟذاؿت دس وـٛسٞبی آ٘بٖ ثٝ
ٔشاتت ثبالتش  ٚثٟتش اص تشوی ٝاػت ثٙبثشایٗ تجبدَ دا٘ـزٔ ٛیبٖ دٙٔ ٚغمٔ ٝحذٚدتش
ٌشدیذ .تشوی٘ ٝخؼتیٗ وـٛسی ثٛد و ٝاػتمالَ ایٗ وـٛسٞب سا ث ٝسػٕیت ؿٙبخت ٚ
٘ؼجت ث ٝآٔٛصؽ  ٚتشثیت وبدس دیپّٕبتیه آ٘بٖ الذاْ ٕ٘ٛد .ایٗ وـٛس ٕٞچٙیٗ دس
ساػتبی ٔمبثّ ٝثب فٛأّی و ٝروش ؿذ ػقی ٕ٘ٛد تب سٞیبفت پبٖتشویؼٓ سا پیٍیشی ٕ٘بیذ
و ٝث ٝؿىؼت ا٘زبٔیذٞ .ش چٙذ پیٍیشی ایٗ سٞیبفت ٔٙزش ث ٝپیـشفتٞبیی ٘یض دس

1
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وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ؿذ :تأػیغ ٔذاسع فشاٚاٖ ،احیبی ٘مؾ فقبَ رٛأـ تشن ٚ
سؿذ دا٘ؾ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبی دیٍش ٕٞ ٚچٙیٗ ٌؼتشؽ
فقبِیتٞبی التلبدی رضیی اص ٔٙبفـ ایٗ وـٛسٞب ثـٕبس ٔیآٔذ.
تىبُٔ سٚاثظ ػیبػی
پیٍیشی ػیبػت ٌالػٛٙػت 1تٛػظ ٌٛسثبچف  ٚافغبی آصادیٞبی ثیـتش  ٚث ٝد٘جبَ
آٖ فشٚپبؿی ؿٛسٚی  ٚاػتمالَ یبفتٗ وـٛسٞب آػیبی ٔشوضی ٔٛرت خـٛٙدی تشویٝ
ؿذ .تشوی ٝایٗ اتفبق سا فشكتی ثشای ایزبد سٚاثظ ٔؼتحىٓ ثب وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ
یبفت ٝتقجیش ٕ٘ٛد .أب ٍٙٞبٔی و ٝسٚػبی رٕٟٛس ایٗ وـٛسٞب ثزبی اػتفبد ٜاص سٞیبفت
آسٔب٘ی پبٖتشویؼٓ ،ػیبػتٞبی فٌُٕشایب٘ٚ ٚ ٝالـثیٙب٘ٝای سا دس پیؾ ٌشفتٙذ ٘بدسػتی
فشضی ٝتشوی ٝث ٝاحجبت سػیذ.
سٚػی ٝدیذاس ػبَ 1991سٞجشاٖ آػیبی ٔشوضی اص تشوی ٝسا تٟذیذی ثشای خٛد
ٔحؼٛة ٔیٕ٘ٛد .صیشا ایٗ وـٛسٞب للذ داؿتٙذ تب تشوی ٝسا ث ٝفٛٙاٖ رب٘ـیٗ ٔؼىٛ
ٔقشفی  ٚث ٝثؼظ ٌ ٚؼتشؽ ٕٞىبسیٞبی فیٕبثیٗ ثپشداص٘ذ .ایٗ الذاْ ثبفج ٌؼتشؽ
ٕٞىبسیٞبی ػیبػی تشوی ٝثب وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ؿذ .دس فٛسی 1992 ٝحىٕت
ػتیٗٚ 2صیش خبسر ٝتشوی ٚ ٝدٔ ٚب ٜثقذ ػّیٕبٖ دٔیشَ ٘خؼت ٚصیش ٚلت تشوی ٝاص
وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی دیذاس ٕ٘ٛدٞ .یأتٟبی ثضسٌی اص ؿشوتٞبی ثبصسٌب٘ی ٘یض ایٗ دٚ
سا ٕٞشاٞی ٕ٘ٛد٘ذ وٙٔ ٝزش ث ٝا٘قمبد لشاسدادٞبی ٕٟٔی دس ثخؾ التلبدی ٔیبٖ عشفیٗ
ٌشدیذٕٞ )R.Weitz,2006.( .چٙیٗ ٟ٘بدٞبیی دس تشوی ٝثشای ٌؼتشؽ سٚاثظ ثب
وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی تـىیُ ؿذ .ثٛیظ ٜدس ٚصاستخبسر ٝتشوی ٝثخؾ رذیذی تحت
فٛٙاٖ آطا٘غ تٛػقٕٞ ٚ ٝىبسی ثیٗإِّّی تشن ٕٞ ٚچٙیٗ ؿجىٔ ٝأٔٛساٖ دیپّٕبتیه
- GLASNOST
- HIKMET CETIN
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فلّٙبٔ ٝپظٞٚؾٞبی ػیبػی  ٚثیٗإِّّی ،ػبَ پٙزٓ ،ؿٕبسٞ ٜزذ ،ٓٞثٟبس1393

وـٛسٞبی ٔٙغم ٝایزبد ٌشدیذ .اؿتجب ٟٓٔ ٜتشوی ٝآٖ ثٛد و ٝتلٛس ٔیوشد وـٛسٞبی
آػیبی ٔشوضی ٘یض ٕٞبٖ تلٛیشی سا داس٘ذ و ٝتشوی ٝدس ػیبػتخبسری خٛد ٔذ٘ؾش لشاس
داد ٚ ٜتشػیٓ ٕ٘ٛد ٜاػت .دسحبِی و ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی اػتمالَ دٚثبس ٜخٛد سا
ث ٝدػت آٚسد ٜثٛد٘ذ  ٚػقی دس تٛٙؿ  ٚتىخش دیپّٕبػی ثشای سٞبیی اص چتش سٚػی ٝسا
داؿتٙذ تالؽٞب  ٚاؿتیبق تشوی ٝثشای ٕ٘بیٙذٌی ایٗ وـٛسٞب دس كح ٝٙثیٗإِّّی چٙذاٖ
ٔٛفمیتآٔیض ٘جٛد .فٛأُ فذْ ٔٛفمیت ایٗ ٔؼأِ ٝسا ٔیتٛاٖ چٙیٗ ثشؿٕشد -1 :فّیشغٓ
ثحشاٖ داخّی دس سٚػی ٝایٗ وـٛس ٛٙٞص ٘ ٓٞفٛر التلبدی ،ػیبػی ٘ ٚؾبٔی خٛد سا دس
ٔٙغم ٝحفؼ وشد ٜثٛد  ٚث ٝفجبستی سٚاثظ ػبختبسی ٔؼتحىٓ ٔؼى ٛثب وـٛسٞبی آػیبی
ٔشوضی فبُٔ ٕٟٔی ثشای حفؼ ٘فٛر سٚػی ٝتّمی ٔیٌشدیذٕٞ .چٙیٗ ٔشصٞبی ٔـتشن
ایٗ وـٛسٞب ثب سٚػی ٝفبُٔ ٔ ٟٓدیٍش تقبُٔ ثب سٚػی ٝثٛد ثغٛس ٔخبَ وـٛس لضالؼتبٖ ثب
سٚػی 7000 ٝویّٔٛتش ٔشص ٔـتشن داسد و ٝفبُٔ ٕٟٔی دس پی٘ٛذ ٌ ٚؼتشؽ سٚاثظ
دٚوـٛس ٔحؼٛة ٔیٌشدد  -2اػتمالَ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی چـٓا٘ذاص ٕٞىبسی ثب
وـٛسٞبی ٔختّفی سا پیؾسٚی آ٘بٖ لشاس داد و ٝتشوی٘ ٝیض یىی اص ایٗ وـٛسٞب ثـٕبس
ٔیآٔذ ،أب یمیٙبً تشویٔ ٝتحذ اػتشاتظیىی ثشای آ٘بٖ ٔحؼٛة ٕ٘یٌشدیذ صیشا ایٗ وـٛس
دس صٔیٞٝٙبی التلبدی  ٚأٙیتی ٕ٘یتٛا٘ؼت ا٘تؾبسات وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی سا
ثشآٚسد ٜػبصد .اص ػٛی دیٍش پیـٟٙبدات  ٚالذأبت تشوی ٝدس ایٗ صٔی ٝٙثب سلجبیی ٕٞچٖٛ
چیٗ ،سٚػی ٚ ٝآٔشیىب ٔٛارٔ ٝیؿذ -3 .پیـٟٙبد ٕٞىبسی تشوی ٝدس ٔٙغم ٝو ٝتّٛیحبً
ٔتضٕٗ  ٚدسثشداس٘ذ ٜكذٚس ٔذَ تشوی ٝث ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثٛد ثب اػتمجبَ ٞیأت
حبوٕ ٝوـٛسٞبی ٔٙغم ٝسٚثش٘ ٚـذ(TurkishForeignPolicy,2003.284-286).
تشوی ٝدس اوتجش  1992ثب ثشٌضاسی اِٚیٗ وٙفشا٘غ ػشاٖ وـٛسٞبی تشن صثبٖ ،دسیبفت وٝ
دیذٌب ٜآسٔب٘ی ایٗ وـٛس ٘ؼجت ث ٝایزبد ربٔقٝای اص وـٛسٞبی تشن صثبٖ چٙذاٖ كبئت
ث٘ ٝؾش ٕ٘یسػذ تشوی ٝعشحٞبی ٌؼتشدٜای اص رّٕ ٝایزبد یه ثبصاس ٔـتشن  ٚوـٛسٞبی
ٔـتشن إِٙبفـ سا دس ایٗ ارالع ٔغشح ٕ٘ٛد أب ٘تٛا٘ؼت تب لجُ اص ثشٌضاسی ایٗ ارالع
سٚػبی رٕٟٛسی وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی سا آٔبد ٜچٙیٗ ثّٙذ پشٚاصیٞبیی ثٕٙبیذ  ٚدس
٘تیز ٝارالع ث ٝؿىؼت ا٘زبٔیذ  ٚثذٞ ٖٚیچٍ ٝ٘ٛثیب٘یٝای ثىبس خٛد پبیبٖ داد.
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وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی پغ اص ٔأیٛع ؿذٖ اص تشوی ٚ ٝتیش ٜؿذٖ سٚاثظ د ٚعشف ،ثٝ
ٔٙؾٛس تٛػق ٝسٚاثظ خبسری خٛد ساٜٞبی ٔتفبٚتی سا دس پیؾ ٌشفتٙذ .آٟ٘ب د ٚاِٛٚیت سا
دس دػتٛس وبس خٛد لشاس داد٘ذ -1 .اص یىؼ ٛسٞبیی اص ػّغ ٝسٚػی -2 ٝاص ػٛی دیٍش فبدی
ػبصی سٚاثظ ثب ایٗ وـٛس .صیشا ؿشیه ارتٙبة٘بپزیش ٛٔ ٚحش آٟ٘ب سٚػیٔ ٝحؼٛة ٔیؿذ.
) (MiddleEastPolicy.110افضایؾ تٙؾ  ٚث ٝد٘جبَ آٖ ر ًٙداخّی دس تبریىؼتبٖ
٘مؾ ٕٟٔی سا دس ثشلشاسی  ٚاػتحىبْ سٚاثظ ثب سٚػی ٝایفب ٕ٘ٛد .لشلیضػتبٖ ،اصثىؼتبٖ ٚ
لضافؼتبٖ ثشای رٌّٛیشی اص ایزبد اغتـبؽ  ٚر ًٙداخّی استجبط ٔٙبػجی سا ثب
فشٔب٘ذٞبٖ ٘ؾبٔی سٚػیٔ ٝؼتمش دس تبریىؼتبٖ ثشلشاس ٕ٘ٛد٘ذ .ث ٝدِیُ دٚسی آ٘ىبسا ٚ
فذْ داسا ثٛدٖ تزٟیضات ٔٙبػت ایٗ وـٛس ٕ٘یتٛا٘ؼت ؿشیه أٙیتی وـٛسٞبی ٔٙغمٝ
ثـٕبسآیذ .ایشاٖ و ٝداسای ٔشص ٔـتشن ثب وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثٛد ٘یض ث ٝثبصیٍش سلیت تشویٝ
دس ٔٙغم ٝثذَ ؿذ ٞشچٙذ و ٝرزاثیت ایشاٖ ثب فـبسٞبی آٔشیىب خٙخی ٔیؿذ  ٚاص ػٛی
دیٍش ٚیظٌی ایذئِٛٛطیىی ٔ ٚزٞجی ایشاٖ ثبفج ٞشاع وـٛسٞبی ػىٛالس ٔٙغمٔ ٝی-
ٌشدیذ .پغ اص آ٘ى ٝتشوی ٝدسیبفت ،ؿٛس  ٚؿٛق وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثب اؿتیبق
تشوی ٝثشای ایزبد ربٔق ٝوـٛسٞبی تشن صثبٖ یىؼبٖ ٕٞ ٚؼ٘ ٛیؼت ،ػیبػت ایٗ وـٛس
ثؼٛی ٚالـٌشایی  ٚفٌُٕشایی ٞش چ ٝثیـتش ػٛق یبفت .سیبػت رٕٟٛسی ػّیٕبٖ
دٔیشَ دس ػبَٞبی ٘ 1993 -2000مؾ ٕٟٔی سا دس احیبی ٔزذد افتٕبد ثیٗ عشفیٗ
ایفبء ٕ٘ٛد .ثٍٝ٘ٛای و ٝاص ػّیٕبٖ دٔیشَ تب فلش حبضش ٘یض ثقٛٙاٖ ػٕجُ ربٔق ٝتشن
صثب٘بٖ یبد ٔیؿٛد .دس اوتجش  1994یه ثبس دیٍش ارالع ػشاٖ وـٛسٞبی تشن صثبٖ
ثشٌضاس ؿذ أب ایٗ ثبس تشوی ٝاص ؿقبسٞبی خٛد فمت٘ـیٙی ٕ٘ٛد ٜثٛد .ارالع فٛق ٔٙزش
ث ٝكذٚس ثیب٘ی ٝاػتب٘ج ٚ َٛتجییٗ آیٙذٕٞ ٜىبسیٞبی ٔتمبثُ ٌشدیذ .ایٗ ارالع تب ػبَ
 2001ثغٛس ٔٙؾٓ ثشٌضاس ٔیٌشدیذٔ .ذتی ثقذ ٘ٛسػّغبٖ ٘ؾشثبیف سییغ رٕٟٛس
لضالؼتبٖ ثب ٔغشح ٕ٘ٛدٖ ایزبد اتحبدی ٝوـٛسٞبی ٔـتشن إِٙبفـ تشن صثبٖ ث ٝفٛٙاٖ
لٟشٔبٖ پبٖتشویؼٓ ٔغشح ؿذ أب ث٘ ٝؾش ٔیسػیذ ا ٚایٗ ػیبػت سا دسرٟت تٛٙؿ
ثخـیذٖ ث ٝػیبػت خبسری وـٛس  ٚتٛاصٖ رذیذی ثب وـٛس سٚػیٔ ٝغشح ٕ٘ٛد ٜاػت.
اص ػٛی دیٍش سٚاثظ تشوی ٚ ٝاصثىؼتبٖ پغ اص تالؽ ثشای تشٚس اػالْوشیٓاف  ٚپٙبٙٞذٌی
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چٙذ تٗ اص ػشاٖ احضاة ٔخبِف ث ٝتشوی ٝتیشٌ ٜشدی .دس ػبَ  2006ارالع ػشاٖ
وـٛسٞبی تشن دس آ٘تبِیبی تشوی ٝثشٌضاسؿذ ایٗ ارالع تالؿی ٚالـٌشایب٘ ٝثشای ثٟجٛد
1
سٚاثظ وـٛسٞبی تشن صثبٖ ثٛد .تٟٙب فشدی و ٝایٗ تالؽ سا ٘بدیذٌ ٜشفت اػالْوشیٕٛف
سییغ رٕٟٛس اصثىؼتبٖ ثٛد و ٝاص ٕٞشاٞی  ٚحٕبیت تشوی٘ ٝؼجت ثٔ ٝحىٔٛیت ٘مض
حمٛق ثـش دس ایٗ وـٛس تٛػظ ػبصٔبٖ ُّٔ ٘بساضی ثٛد .أب دس تشوٕٙؼتبٖ پغ اص ٔشي
٘یبص اف ( )1991-2006سٚاثظ د ٚوـٛس ثٟجٛد یبفت  ٚسییغ رٕٟٛس تشوی ٝاص فـك آثبد
دیذاس ٕ٘ٛد.
ٕٞىبسی اص عشیك ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی
سٚاثظ تشوی ٚ ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی دس ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٘یض رٌّٜٛشؿذ.
2
وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفت ٝثؼشفت ث ٝفضٛیت ػبصٔبٖ ُّٔ  ٚػبصٔبٖ أٙیت ٕٞ ٚىبسی اسٚپب
دس آٔذ٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ػبَ  1994ؿشیه ٘بت ٛدس ثش٘بٔ ٝتشٚیذ كّحٌ 3شدیذ٘ذ .تشویٝ
ثقٛٙاٖ ٔیب٘زی ،وـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفت ٝسا ٚاسد فشك ٝثیٗإِّّی ٕ٘ٛد تب ثذیٛٙػیّٝ
اص ٔٙبفـ ػیبػی چٙیٗ الذأی ثٟشٜٙٔذ ؿٛد .تشویٕٞ ٝچٙیٗ ثٙٔ ٝؾٛس پـتیجب٘ی اص
دِٚتٞبی ثشادس خٛد ،دفبتشی سا ٘یض ثشای آٟ٘ب اربس ٜوشد .دس ػبَ  1992آ٘ىبسا اص فضٛیت
ایٗ وـٛسٞب دس ػبصٔبٖ ٔٙغمٝای ٕٞىبسی التلبدی او ٛحٕبیت وشد4.فّیشغٓ تـذیذ ایٗ
تالؽٞب ،سٚػی ٝدس آػیبی ٔشوضی ٛٙٞص ٘ ٓٞمؾ دِٚت ٔشوضی فذساَ یب ثشادس ثضسيتش سا

3

 اسالم کریموف" رهبر ازبکستان کشور دیگر واقع در منطقه آسیای میانه که از  3111قدرت را در این کشوردر دست دارد .او هم اکنون بر  21میلیون ازبک حکومت می کند و  10درصد از این افراد نیز تنها کریموف را به
عنوان حاکم خود می شناسند.
2

 سازمان امنیت وهمکاری اروپا ( (organization for security and cooperation in Europeمتشکل از حدود  56کشور است که برمبنای اعالمیه هلسینکی بوجود آمد.روسیه نیز عضو این سازمان است که
درجریان جنگ با گرجستان از اهمال ناظران این سازمان در ارتباط با حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیا رنجید
3
- PARTNERSHIP FOR PEACE PROGERAM
1
 این سازمان یکی از سازمانهای مهم اقتصادی بین کشورهای مسلمان محسوب میشود هرچند که تاثیر فعالیت-های این سازمان بسیار ناچیز بوده واین سازمان حتی قادربه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک نبوده است
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ایفب ٔیوشد .دس حٛص ٜأٙیتی سٚػی ٝػبصٔبٖ ٕٞىبسیٞبی ؿبً٘ٞبی 1سا ایزبد ٕ٘ٛد ٚ
ٕٞچٙیٗ ػبصٔبٖ پیٕبٖ أٙیت رٕقی و٘ ٝمؾ ٕٟٔی دس ػیبػت  ٚأٙیت ٔٙغم ٝایفب
ٔیوٙذ سا تأػیغ وشد .اص ثُقذ التلبدی ٘یض ثیـتش وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثب ربٔقٝ
التلبدی اٚسآػیب2سٚاثظ التلبدی  ٚتزبسی ٌؼتشدٜتشی سا ٘ؼجت ث ٝاو ٛثشلشاس ٕ٘ٛد٘ذ .اص
ػٛی دیٍش ٘یض ػبصٔب٘ی ث٘ ٝبْ ٌٛاْ 3تٛػظ آٔشیىبییٞب ثب ٔـبسوت ٌشرؼتبٖ ،اٚوشایٗ،
اصثىؼتبٖ ،آرسثبیزبٖ ِٛٔ ٚذاٚی دس ٘یٕ ٝد ْٚػبَ  1990ایزبد ؿذ .پغ اص ٔذتی تٛرٝ
آ٘ىبسا اص ٔٙبعك ٘ؼجتبً دٚس آػیبی ٔشوضی ثٙٔ ٝبعك ٘ضدیهتشی رّت ؿذ  ٚث ٝفقبِیت
ثیـتش دس حٛص ٜوـٛسٞبی دسیبی ػیب ٜپشداخت 4.تحٛالت فٛق ثبفج ٌشدیذ تب تشویٝ
سٚاثظ خٛد سا ثب آػیبی ٔشوضی ٕٞشا ٜثب آٔیضٜای اص ٚالقیت فٌُٕشایی ٕٞ ٚىبسی
پیٍیشی ٕ٘بیذ.
سٚاثظ التلبدی
التلبد ٘مؾ ٕٟٔی سا دس سٚاثظ تشوی ٚ ٝآػیبی ٔشوضی ایفب ٔیوٙذ .فشٚؿٍبٜٞبی ایٗ
وـٛسٞب ّٕٔ ٛاص وبالٞبی تشویٝای اػت .ؿشوتٞبی ٔخبثشات تشوی ٝاص رّٕٚ K–MOBILE ٝ
 K-CELLدس لضالؼتبٖ فقبِیت ٔیوٙٙذ  ٚثٙیبٖٞب ٚؿبِٛدٜٞبی استجبعبتی سا ثٙب ٕ٘ٛدٜ
ا٘ذ .آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ثضسٌشا ٜثیـىه – اٚؽ سا دس لشلیضػتبٖ ایزبد ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ثب ایٙىٝ
ؿشوتٞبی تشویٝای دس سلبثت ثب ؿشوتٞبی چیٙی  ٚایشا٘ی ٞؼتٙذ ٔقٟزا حضٛس ؿشوتٞبی
تشوی دس ثبصاس ٔحّی ایٗ وـٛسٞب ٌؼتشد ٜاػت .اغّت اتجبؿ تشوی ٝثشای ؿشوتٞبی
آٔشیىبیی دس ٔٙغم ٝوبس ٔی وٙٙذ .اص ایٗ افشاد ثیـتش ث ٝدِیُ آؿٙبیی ث ٝصثبٖ تشوی ٚ
آؿٙبیی آ٘بٖ ث ٝفش ًٙٞغشثی اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
3

 سازمان شانگهای به منظور همکاریهای امنیتی چند جانبه درسال  2003توسط روسیه ،چین ،قزاقستان،قزقیزستان ،تاجیکستان وازبکستان تشکیل شد .ایران ،پاکستان ،هند ومغولستان عضو ناظر این سازمان هستند.
- EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY
- GUUAM
1
 -سازمان همکاری اقتصادی کشورهای دریای سیاه متشکل از  32کشور این حوزه است.
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تزبست  ٚػشٔبیٌٝزاسی
تشوی ٝیىی اص د ٜوـٛس ػشٔبیٌٝزاس دس ٔٙغم ٝآػیبی ٔشوضی ٔحؼٛة ٔیؿٛد .تجبدالت
تزبسی ثیٗ تشوی ٚ ٝلضالؼتبٖ و ٝاص ِحبػ التلبدی دس سأع وـٛسٞبی ٔٙغم ٝلشاس داسد
حزٓ ٚػیـ  ٚس ٚث ٝسؿذی سا داسد .ػشٔبیٌٝزاسی تشوی ٝدس لضالؼتبٖ تب پبیبٖ ػبَ
 2005ثٔ 939 ٝیّی ٖٛدالس سػیذ و ٝایٗ وـٛس سا دس سد ٜدٚاصدٕٞیٗ وـٛس ػشٔبیٌٝزاس
دس لضالؼتبٖ لشاس داد .وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ؿشیه فٕذ ٜتزبسی تشوی٘ ٝیؼتٙذ ٚ
تجبدالت تزبسی آٟ٘ب اص  1.6دسكذ تزبٚص ٕ٘یوٙذ ،أب تشوی ٝكبدسات فشاٚا٘ی سا ثٝ
تشوٕٙؼتبٖ داسد .ایٗ وـٛس ؿشیه ٔ ٚ ٟٓوّیذی التلبدی تشوی ٝاػت .تجبدالت تزبسی
تشوٕٙؼتبٖ ثب تشوی ٝدس ػبَ  2007ثیؾ اص د ٜدسكذ تزبست خبسری ایٗ وـٛس سا ؿبُٔ
ٔیؿذ  ٚایٗ وـٛس چٟبسٔیٗ ٔمبْ كبدسات ث ٝتشوٕٙؼتبٖ سا ث ٝدػت آٚسد .إٞیت
تشوٕٙؼتبٖ ثشای تشوی ٝث ٝدِیُ ٚرٛد ٔٙبثـ  ٚرخبیش ٌبصی ایٗ وـٛساػت .تشویٔ ٝزجٛس
اػت ثب ٘یشٚی وبس اسصاٖ لیٕت چیٙی ٚوبالٞبی ٘ؼجتبً اسصاٖ آ٘بٖ سلبثت ٕ٘بیذ أب اص
آ٘زبیی و ٝاوخش صیش ثٙبٞبی اكّی تٛػظ تشنٞب ػبخت ٝؿذ ٜاػت  ٚاص ػٛی دیٍش
ٔذیشاٖ  ٚتلٕیٓ ٌیش٘ذٌبٖ ثٔٛی ٘یض اص تشنٞب پـتیجب٘ی  ٚحٕبیت ث ٝفُٕ آٚس٘ذ تشویٝ
ٔیتٛا٘ذ ث ٝآػب٘ی ثب وـٛس چیٗ سلبثت ٕ٘بیذ .تشویٕٞ ٝچٙیٗ اص وـٛسٞبی آػیبی
ٔشوضی وتبٖ  ٚپبسچٚ ٝاسد ٕ٘ٛد ٚ ٜكٙبیـ ؿیٕیبیی ٔ ٚقذ٘ی ٘یض اص ٟٔٓتشیٗ ٚاسدات
تشوی ٝاص ٔٙغمٔ ٝحؼٛة ٔیٌشدد.
ا٘شطی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ
تشوی ٝإٞیت ایٗ ٔٙغم ٝسا دس ٚرٛد ٔٙبثـ ٔ٘ ٟٓفت ٌ ٚبص دس تشوٕٙؼتبٖ ٚ
لضالؼتبٖ ٔیثیٙذ .تشوی ٝتٕبیُ داسد تب ثب ایٙزب یه خظ ِ ِٝٛتشا٘ضیتی ث ٝفٛٙاٖ وبٖ٘ٛ
ٔٙغمٝای كبدسات ٌبص ث ٝاسٚپب ؿٙبخت ٝؿذ ٚ ٜثذیٗ عشیك ا٘حلبس سٚػی ٝسا دس تأٔیٗ
ا٘شطی وـٛسٞبی اسٚپبیی دس ٓٞؿىٙذ .او ٖٛٙد ٚپشٚط ٟٓٔ ٜخظ ِٚ ِٝٛرٛد داسد خظ ِِٝٛ
( BTCثبو،ٛتفّیغ  ٚریحبٖ) و٘ ٝفت ٌبص سا اص ثٙذس ریحبٖ آرسثبیزبٖ  ٚاص عشیك ٌشرؼتبٖ ثٝ
331

پبٖتشویؼٓ دس آػیبی ٔشوضیٔ :یبٖ ٚالـٌشایی  ٚآسٔبٌٖشایی

تشویٔ ٝیسػب٘ذ .تلٕیٓ ث ٝػبختٗ چٙیٗ خظ ِِٝٛای دس ػبَ ٟ٘ 1999بیی ٌشدیذ  ٚاص
ػبَ  2002تب  2005تٛػظ وٙؼشػیٔٛی ثب ٞذایت (BPؿشوت ٘فتی ثشیتب٘یب) ث ٝاتٕبْ
سػیذ و ٝسػٕبً دس رٛالی  2006افتتبح ؿذ .لضالؼتبٖ ٘یض تالؽٞبی خٛد سا ثشای
پیٛػتٗ ث ٝایٗ خظ ِ ِٝٛآغبص ٕ٘ٛد أب ٔفؼشاٖ ایٗ الذاْ لضالؼتبٖ سا دس ساػتبی ثبد-
خٛاٞی اص سٚػی ٝتفؼیش ٕ٘ٛد٘ذ .ثٞ ٝشحبَ لضالؼتبٖ دس ثٙذس ویٛسن ایٗ خظ ِ ِٝٛسا
احذاث ٕ٘ٛد .خظ ِ ِٝٛدیٍشی ٘یض ثٙبْ ٘بثبوٚ ٛرٛد داسد و ٝعشاحی  ٚثش٘بٔٝسیضی آٖ ثیٗ
 5تب ٔ 12یّیبسد دالس آٔشیىب پیؾثیٙی ٔیؿٛد ؿشوتٞبی ٘فتی تٕبیُ داؿتٙذ تب فـك
آثبد  ٚآػتب٘ ٝسا دس ٞش د ٚپشٚطٔ ٜـبسوت دٙٞذ 1.ا٘تؾبس وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی اص
ٕٞىبسیٞبی التلبدی ثب تشوی ٝسػیذٖ ث ٝپی٘ٛذٞبی التلبدی پش ػٛدتش  ٚپبداؽٞبی
ٔـتشن ثٛد .ثش ایٗ اػبع اكُ ػ ْٛدٚی٘ ،یض ث ٝثٛت ٝآصٔبیؾ ٌزاسدٔ ٜیؿٛد .أب
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝروش ؿذ ایٗ وـٛسٞب ث ٝربی ٌؼتشؽ ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖٞبی التلبدی
ٔٙغمٝای ٔب٘ٙذ او ٛثیـتش ثب ربٔق ٝالتلبدی اٚسآػیب استجبط ثشلشاس ػبخت ٚ ٝتجبدالت
التلبدی خٛد سا اص ایٗ عشیك ٌؼتشؽ داد٘ذ.
أٙیت
ٔٛضٛؿ أٙیت تشویٚ ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی تأحیش ٔتمبثّی ثش د ٚعشف ٔیٌزاسد.
تشوی ٝث ٝأٙیت ایٗ وـٛسٞب ثشای حجبت ٔٙغمٝای  ٚتضٕیٗ ثبصٔب٘ذٖ وشیذٚس فقبِیتٞبی
التلبدی ایٗ وـٛس ٘یبص داؿت .اص ػٛی دیٍش وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی دٚستش اص آٖ
ثٛد٘ذ و ٝتشوی ٝثتٛا٘ذ أٙیت آ٘بٖ سا حفؼ ٕ٘بیذ .ثٙبثشایٗ تشوی ٝث ٝآٔٛصؽ افؼشاٖ ایٗ
وـٛسٞب دس استجبط ثب فٙبٚسیٞبی رذیذ پشداخت .دس لشاسداد  1992ث ٝوّی ٝافؼشاٖ
وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی اربص ٜداد ٜؿذ تب دس ٔذاسع ٘ؾبٔی تشوی ٝتحلیُ ٕ٘بیٙذ .ایٗ
3

 فشار روسیه بسیار قوی بود وآنها وقوع چنین امری را نمیپذیرفتند از سوی دیگر قزاقها انتخابهای دیگرینیز داشتند ترکیه تنها کشوری نبود که نیازمند انرژی بود چین نیز مشتری مهم انرژی این منطقه محسوب میشد
که از ترکیه به کشورهای آسیای مرکزی نزدیکتر بود .در طرح ناباکو ظرفیتهای ایران درتأمین انرژی مورد
نیاز اروپا نیز به دلیل فشارآمریکا نادیده گرفته شد.

331
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الذاْ دس رٟت لغـ استجبط  ٚرب٘ـیٗ ٕ٘ٛدٖ افؼشا٘ی ثٛد و ٝتحت تأحیش سٚػی ٝلشاس
داؿتٙذ )ibidpage.55( .دس 1994لضالؼتبٖ ث ٝؿٛسای ٔـبسوت اسٚپب  -آتال٘تیه پیٛػت وٝ
ٔتضٕٗ ٕٞىبسیٞبی ٞشچ ٝثیـتش ثب افضبی ٘بت ٛثٛد .ضقف ػیبػت أٙیتی تشوی ٝدس
ٔٙغم ٝچٙذیٗ ثبس ث ٝچبِؾ وـیذ ٜؿذ  ٚایٗ وـٛس ٘تٛا٘ؼت دس ٔٛالـ ثحشا٘ی ث ٝوٕه
د َٚآػیبی ٔشوضی ثـتبثذ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتشوی٘ ٝتٛا٘ؼت ٘مـی سا دس حُ  ٚفلُ رًٙ
داخّی تبریىؼتبٖ ایفب وٙذ أب دس عشف ٔمبثُ سٚػی ٝتٛا٘ؼت ٘مـی وّیذی خٛد سا
ثقٛٙاٖ ثشادس ثضسٌتش ارشا ٕ٘ٛد ٚ ٜدیٍش وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی سا تحت پٛؿؾ أٙیتی
خٛد لشاس دٞذ .ثٞ ٝش كٛست اص ایٗ صٔبٖ ث ٝثقذ وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ٘ضدیىی
ثیـتشی سا ث ٝسٚػی ٝاحؼبع وشد٘ذ .صیشا سٚػی ٝداسای تزٟیضات ٔٙبػجی ثشای دفبؿ اص
وـٛسٞبی الٕبسی خٛد ثٛد  ٚاص ػٛی دیٍش اغّت وـٛسٞبی فٛق ثٕٞ ٝشا ٜسٚػی ٝثب
چبِؾٞبی أٙیتی ٔـتشوی سٚثش ٚثٛد٘ذ.
دٚی ،ثب اؿبس ٜث ٝپیٕبٖ آتال٘تیه ؿٕبِی (٘بت )ٛاص آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ربٔق ٝأٙیتی
وخشتٌشا یبد ٔیوٙذ .أب ؿٛاٞذ روش ؿذ ٜثیبٍ٘ش ایٗ أش ثٛد و ٝسٚػی ٝتٛا٘بیی ٘ؾبٔی،
التلبدی  ٚلشاثت ثیـتشی سا ٘ؼجت ث ٝتشوی ٝثب وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی داؿت ٚ ٝداسد.
اص دیٍش ػٔ ٛشص ٔـتشن ایٗ وـٛسٞب ثب سٚػیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔؼبئُ طئٛپّیتیىی ٔٙغم ٝاص
رّٕ ٝفٛأُ دیٍشی ثٛد٘ذ و ٝآ٘بٖ سا ٚاداس ثٕٞ ٝىبسیٞبی أٙیتی ثب سٚػیٔ ٝیػبخت.
ثٙبثشایٗ ،ایٗ وـٛسٞب ثٕٞ ٝشا ٜسٚػی ٝدس ػبصٔب٘ی تحت فٛٙاٖ ؿبً٘ٞبی ٌشد یىذیٍش
آٔذ٘ذ .ػبصٔب٘ی و ٝدس ٘ؾش ثشخی ا٘ذیـٕٙذاٖ ثٙٔ ٝؾٛس ٔخبِفت  ٚسلبثت ثب ٘بت ٛؿىُ
ٌشفت .ث ٝفجبستی دیٍش ،یه ربٔق ٝأٙیتی وخشتٌشا وٛٔ ٝسد ٘ؾش دٚی ،ثٛد دس ٔٙغمٝ
ایزبد ؿذ أب ثبصیٍش اكّی ایٗ ربٔق ٝأٙیتی سٚػی ٝثٛد  ٚتشوی ٝدس ؿىٌُیشی آٖ ٞی،
٘مـی سا ثشفٟذ٘ ٜذاؿت.
فش ًٙٞػبصی
تشوی ٝثب ایزبد تقذاد صیبدی ٔذسػ ٚ ٝدا٘ـٍب ٜدس آػیبی ٔشوضی تالؽ فشاٚا٘ی ٕ٘ٛد تب
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فش ًٙٞپبٖتشویؼٓ سا ٌؼتشؽ  ٚتقٕیك ثخـذ .ایٗ وـٛس ٕٞچٙیٗ للذ داؿت تب
ثب ػبخت ٔؼبرذ  ٚآٔٛصؽ أبٔبٖ رٕبفت ایٗ وـٛسٞبٕٞ ،شا ٜثب ٌؼتشؽ اػالْٔ ،ذَ
دٔٛوشاتیه تشوی ٝسا دس د َٚآػیبی ٔشوضی تشٚیذ دٞذ .أب چٙیٗ حشوتی ٔٛسد اػتمجبَ
دِٚتٔشداٖ ٔ ٚشدْ ٔٙغم ٝلشاس ٍ٘شفتٔ .شدْ ٔٙغم ٝاص یه ػٌ ٛشفتبس اػالْ تٙذسٚ ٚ
ػختٌیشا٘ ٝافشاة ؿذ ٚ ٜاص دیٍش ػ٘ ٛضدیه ث ٝیه لشٖ اص دیٗ ٔ ٚؼبئُ ٔزٞجی ث ٝدٚس
ثٛد٘ذ .ثٍٝ٘ٛای و ٝػجه ص٘ذٌی آ٘بٖ ثب سٚؽ ص٘ذٌی ٔشدْ تشویٔ ٝتٕبیض  ٚث ٝػجه
ص٘ذٌی سٚعٞب ٘ضدیهتش ثٛد .اص رب٘ت دیٍش د ٚوـٛس اص پٙذ وـٛس ٔٙغم ٝیقٙی لضالؼتبٖ
 ٚلشلیضػتبٖ فال ٜٚثش صثبٖ تشوی صثبٖ سٚػی سا ٘یض ث ٝفٛٙاٖ صثبٖ سػٕی خٛد پزیشفتٝ
ثٛد٘ذ  ٚایٗ صثبٖ دس دیٍش وـٛسٞبی ٔٙغم٘ ٝیض وبسثشد ٚػیقی داؿت ٕٞ ٚچٙیٗ ٛٙٞص
 ٓٞتشویت لٔٛیتی آ٘بٖ دس ثشٌیش٘ذ٘ ٜظاد سٚع  ٚدیٍش ٘ظادٞب ثٛد .ثٙبثشایٗ دٔٚیٗ اكُ
وبسَدٚیذ ٘یض ٕ٘یتٛا٘ؼت دس ایٗ صٔی ٝٙكبدق ثبؿذ صیشا اغّت ٔشدْ ٔٙغمٔ ٝؼّٕبٖ
ثٛد٘ذ أب ػجه ص٘ذٌی آٟ٘ب ثب ٔشدْ تشویٕٞ ٝؼب٘ی ٘ذاؿت  ٚث ٝفجبستی ػجه ص٘ذٌی ایٗ
وـٛسٞب ث ٝسٚػی٘ ٝضدیهتش ٔیٕ٘ٛد)Republic of Kazakhstan Statistical( .
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تشوی ٝث ٝدِیُ ٘ضدیىی فشٍٙٞی ٕٞ ٚضثب٘ی  5وـٛس آػیبی ٔشوضی ػقی ٕ٘ٛد ٘مؾ
ثشادس ثضسٌتش سا دس ایٗ ٔٙغم ٝثب پیٍیشی سٞیبفت پبٖتشویؼٓ ایفب ٕ٘بیذ .أب ایٗ حشوت ٚ
ث ٝفجبستی ایٗ ٘مؾ اص ػٛی وـٛسٞبی فٛق اِزوش ٔٛسد اػتمجبَ لشاس ٍ٘شفت .تشویٝ
داسای یه ٘ؾبْ دٔٛوشاتیه ثٛد دس حبِی و ٝایٗ وـٛسٞب اغّت اص دِٚتٞب  ٚحبوٕبٖ
ٔمتذسی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ و ٝتٙبػت چٙذا٘ی ثب ٘غبْ تشوی٘ ٝذاؿتٙذ .اص ِحبػ ػبختبسی
ؿبِٛدٜٞب  ٚصیشػبختٞب  ٚث ٝفجبستی ثٙیبٖٞبی وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی تٛػظ سٚػیٝ
ػبخت ٝؿذ ٜثٛد  ٚایٗ ٔؼأِ ٝآ٘بٖ سا ث٘ ٝبچبس ث ٝسٚػیٔ ٝشتجظ ٔیػبخت .ث٘ ٝؾش ٔی-
سػیذ تشوی ٝلذست خٛد سا ثیؾ اص ثیؾ اسصیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝحٕبیت  ٚپـتیجب٘ی آٔشیىب
ثیؾ اص ا٘ذاصٔ ٜتىی ؿذ ٜثٛدٍٙٞ ٚ 1بٔی و ٝایبالت ٔتحذ ٜتلٕیٓ ٌشفت ثغٛس ٔؼتمیٓ
ٚاسد ٔٙغم ٝؿٛد ٘مؾ تشوی ٝوٕشً٘تش ٌشدیذ .اص رٙج ٝأٙیتی ٘یض تشوی٘ ٝتٛا٘ؼت وٕه
چٙذا٘ی ث ٝایٗ وـٛسٞب ٕ٘بیذ ایٗ وـٛسٞب ثبص  ٓٞثب پیٕبٖٞبی أٙیتی ٕٞب٘ٙذ ؿبً٘ٞبی
ث ٝثشادس ثضسٌتش خٛد پیٛػتٙذ .تشوی ٝتٟٙب تٛا٘ؼت وٕهٞبی آٔٛصؿی ٘ؾبٔی وٛچىی سا
ث ٝایٗ وـٛسٞب تمجُ ٕ٘بیذ  ٚثؼیبسی اص لشاسدادٞبی عشفیٗ ٘یض ثب فـبس سٚعٞب ثٝ
ػشا٘زبْ ٘شػیذ٘ .ؾشی ٝاستجبعبت وبسَ دٚی ،اِٚیٗ ؿشط ایزبد یه ربٔق ٝأٙیتی وخشت-
ٌشا سا ػبصٌبسی ٔتمبثُ ثب اسصؽٞبی اكّی ػیبػی دٔٛوشاػی  ٚحمٛق ثـش ٔیدا٘ذ حبَ
آ٘ى ٝسطیٓٞبی وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثیـتش ث٘ ٝؾبْ حىٔٛتی سٚػی ٝؿجی ٝثٛد ٚ ٜثٝ
ٕٞیٗ دِیُ حغ ٘ضدیىی وٕتشی سا ث ٝتشوی ٝاحؼبع ٔیٕ٘ٛد٘ذٞ .بع ٘یض ٔٛضٛؿ
ٔٙبفـ سٞجشاٖ سا دس ٍٕٞشایی ٔتزوش ٔیؿٛد ثب ثشسػی تبسیخی دسیبفتیٓ و ٝسٞجشاٖ
آػیبی ٔشوضی ٘یض ٞی٘ ،فقی سا ثشای خٛد رٟت ٘ضدیىی ث ٝتشویٔ ٝتلٛس ٕ٘یدیذ٘ذ.
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ٔؼأِ ٝدٔٚی و ٝدٚیٔ ،غشح ٔیٕ٘بیذ ػجه ٔـبث ٝص٘ذٌی دس ایٗ وـٛسٞبػت (ػجه
ص٘ذٌی غشثی  ٚیب اػالٔی  )..ٚث ٝرشأت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝپغ اص ٘ضدیه ث ٝیه لشٖ ادغبْ
دس ربٔقٝای ثب فش ًٙٞسٚػی ایٗ وـٛسٞب سا ٚ ٜسػٓ  ٚػجه ص٘ذٌی سٚػی سا دس پیؾ
ٌشفتٝا٘ذ .صثبٖ د ْٚآٟ٘ب  ٚیب ث ٝفجبستی صثبٖ ٔـتشوـبٖ اغّت سٚػی اػت ٘ ٚؼُ فقّی
ایٗ وـٛسٞب ثب فش ًٙٞسٚػی سؿذ  ٕٛ٘ ٚیبفتٝا٘ذ .اصػٛی دیٍش دٚسی ایٗ وـٛسٞب اص
تشوی ٚ ٝفذْ ٔشص ٔـتشنٕٞ ،چٙیٗ فذْ ػبثمٝای اص حضٛس تشوی( ٝفخٕب٘ی) دس ٔٙغم ٝیب
ث ٝفجبستی ٘جٛدٖ یه تبسیخ ٔـتشن  ٚضقف دس ایزبد ػبختبسٞبی اػبػی ٔیبٖ تشویٚ ٝ
وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی فٕالً ایٗ وـٛسٞب سا ثیـتش ث ٝسٚػی٘ ٝضدیه ٕ٘ٛد ٜاػت .تشویٝ
ث ٝدِیُ فذْ أىب٘بت  ٚتزٟیضات وبفی ٘تٛا٘ؼت ٘مؾ یه لذست ٔٙغمٝای سا دس آػیبی
ٔشوضی ایفب ٕ٘بیذ .دس حبِی و ٝسٚػی ٝثٔ ٝشاتت اص تشوی ٝپیـشفتٝتش ثٛد .ثٙبثشایٗ تٕبیُ
ایٗ الٕبس ثٔ ٝشوض پیـشفتٝتش عجیقی تّمی ٔیؿذ .سٚػیٕٞ ٝچٙیٗ ثب رٔ ًٙؼّٕب٘بٖ
افشاعی و ٝخٛاٞبٖ اػتمالَ چچٗ ثٛد٘ذ ٔٛارٌ ٝشدیذ .دیٍش وـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی
٘یض ثٛ٘ ٝفی ثب ٔـىُ اػالٌْشایبٖ افشاعی ٔٛار ٝؿذ٘ذ ،ر ًٙسٚػی ٝثب ٔؼّٕب٘بٖ چچٗ
ؿشایظ یىؼب٘ی سا ثشای وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثٛرٛد آٚسد  ٚسٚػی ٝتٛا٘ؼت ثب ایزبد تشتیجبت
أٙیتی ،حىبْ وـٛسٞبی ٔٙغم ٝثٛیظ ٜتبریىؼتبٖ سا اص ٚرٛد ٔخبِفیٗ دِٚتی ثشٞب٘ذ.
ثذیٗ تشتیت ٘یشٚی ٌشیض اص ٔشوضی و ٝیىجبس ٜوـٛسٞبی تبص ٜاػتمالَ یبفت ٝسا ثٝ
وـٛسٞبی دیٍش ٔتٕبیُ وشد ٜثٛد ثب لذست یبفتٗ دٚثبس ٜسٚػی ٝث ٝتذسیذ ث ٝربی خٛیؾ
ثبصٌـت  ٚوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی سا ث ٝخٛد رزة ٕ٘ٛد .دس پبیبٖ ثبیذ ارفبٖ داؿت وٝ
سٚػیٚ ٝوـٛسٞبی آػیبی ٔشوضی ثٔ ٝشاتت ثیـتش اص تشوی ٝث ٝایزبد یه ربٔق ٝأٙیتی
وخشتٌشا ٘ضدیه ثٛد٘ذ  ٚثٚ ٝیظ ٜایٗ أش سا ثب پیٛػتٗ ث ٝپیٕبٖٞبی أٙیتی ٔـتشن
ٔب٘ٙذ ؿبً٘ٞبی ث ٝاحجبت سػب٘ذ٘ذ .تشوی ٝفّیشغٓ تالؽٞبیؾ دس رٟت فضٛیت ایٗ
وـٛسٞب دسػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی  ٚثٛ٘ ٝفی دس اختیبس داؿتٗ لیٕٔٛیت آ٘بٖ ٘تٛا٘ؼت ثٝ
ٔٙبفقی اص ایٗ ساٞجشد دػت یبیذ صیشا ٔٙبفـ ّٔی ایٗ وـٛسٞب ثب ٔٙبفـ ّٔی تشوی ٝدس تضبد
 ٚتٙبلض ثٛد ٕٞ ٚیٗ ٔؼأِٛٔ ٝرت ایزبد وذٚستٞبیی ثیٗ عشفیٗ ٌشدیذ .ایٗ ٘ىت ٝسا
٘یض ثبیذ دس ٘ؾش ٌشفت و ٝتشوی ٝثب دس پیؾ ٌشفتٗ چٙیٗ ػیبػتٞبیی فٕالً تٕبیُ
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داؿت تب ثب تحشیه وـٛسٞبی اتحبدی ٝاسٚپب ربیٍبٙٔ ٜبػجی سا ثشای خٛد ٟٔیب ٕ٘ٛدٚ ٜ
ؿشایظ حض ٛدس اتحبدی ٝاسٚپب سا فشا ٓٞآٚسد .اتخبر رذیذ ػیبػتٞبی تشوی ٚ ٝثٚ ٝیظٜ
ػیبػت ٍ٘بٞی ث ٝؿشق ایٗ وـٛس ٘یض دس ٕٞیٗ ساػتب ٔحؼٛة  ٚاسصیبثی ٔیؿٛد .ث٘ ٝؾش
ٔیسػذ تشوی ٝتٕبیُ داسد ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝػتبِظی دٚساٖ فخٕب٘ی ٘ ٝتٟٙب سٞجشیت ُّٔ تشن
ٔٙغم ،ٝثّى ٝسٞجشیت رٟبٖ اػالْ سا ٘یض دس اختیبس ٌیشدٔ .ذَ ٘ؾبْ دٔٛوشاتیه اػالٔی
تشوی ٝثٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝثشخی اص كبحت٘ؾشاٖ ػیبػی پغ اص ػمٛط ٔجبسن خٛاٞبٖ
ارشای ػیؼتٓ ٔـبثٟی دسوـٛس ٔلشٌشدیذ٘ذ .ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت و ٝػیبػت
تشوی ٝدس آػیبی ٔشوضی تب حذٚدی ثش ٔجٙبی ٚالـٌشایی ؿىُ ٍ٘شفت ٚ ٝثیـتش آسٔبٖ-
ٌشایب٘ ٝثٛد ٜاػت  ٚاو ٖٛٙتشوی ٝػقی داسد ثب پیٍیشی ربٔق ٝآسٔب٘ی دیٍشی ث ٝاٍِٛیی
ثشای وـٛسٞبی ٔؼّٕبٖ تجذیُ ؿٛد.
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