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ؽپؼ بر اتحار همااهیض فاوصوی الحاار گضریاز .يسصیهاا باا اکيضیات 90رصماز و طبااد
تضکایر مااشهب فاایعر و احؾاؽاااي فاازیز ماایريپضؽاانی همعیاات همرااوصی يسصبایجاااد
صا تقا یل ماایرهبااز .ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد باارصغاام رافااني افاانضاکاي فضاواماای
چااود فضهبااار تاااصیخر ریااي و مااشهب و مااضط مقاانض صوابااٌ پضتبقاای بااا ی اازیگض
راصمز .حاد ایي ؽاواد پایـ مای يیاز کار چاضا بار صغام ایاي افانضاکاي صواباٌ ایاي رو
کقوص تبـيمیظ اؽت؟ فضىایر مویؾابزگاد ایاي اؽات کار يامال اوم گضایای کار تحات
يبااواد يسصبایجاااد واحااز اط ؽااوی همرااوصی يسصبایجاااد تب یا ماای فااور (و باار يااام ی
رص ؽیاؽاای فاازد ااوم يسصی ایااضاد تباازیل فاازه اؽاات) مااامعی رص بض ااضاصی اصتباااً
مباؽااب باایي ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد ماای بافااز و توامؾاانر اؽاات مرااـ ؽااایض
يواماال تؾااریل کبباازه رص بض ااضاصی اصتباااً باایي رو کقااوص صا (تاااصیخ مقاانض ر ریااي و
مشهب مقانض رمضط مقانض و )...تحات القاعاخ داور اضاص رهاز و مبجاض بار تابـ رص
صوابٌ بیي رو کقوص گضرر.
واشگان کلیذی :همروصی يسصبایجادر ایضادر وم گضاییر صوابٌ داصهی
مقذمه

بعااز اط فضوپافاای فااوصوی رص ؽاااد  1991و تاؽاایؼ چباازیي کقااوص هزیااز اط دضاباار
های يد ر مو عیات مباؽابی باضای ایاضاد بار وهاور يماز تاا بنواماز باا ت یار باض ریاي و
مشهب مقنض بر اصتباً باا همراوصی يسصبایجااد مباارصي مماوره و اارص گاضرر اط یاز
محااازورینرای ایجاااار فااازه توؽاااٌ امضی اااا رص هباااو

مضطهاااای داااور(د ی

فاصػ)صهایی یابز .اماا رص ایاي بایي اومگضایای بار يباواد ياام ی باطراصمازه و مباای رص
صوابٌ ما بایي ایاضاد و همراوصی يسصبایجااد باوره و بار گومارای يمال کاضره اؽات کار
صوابااٌ ایااضاد و يسصبایجاااد بااا يد ؽااابرر تاااصیذیر ؽااضطمیبیر فضهبگاای و مااشهبی تحاات
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تاااتیض ایااي مؾااس ر روؽاانامر مبااوره اؽاات .تحضیاا ،مؾااا ل تاااصیذیر فذناایتهااای
تاصیذیر مام هاای هرضافیااییر یارمامراای فضهبگای منع اا بار ایاضاد بار مااا داورر بیااد
ایاازه وحاازي رو يسصبایجاااد و يسصبایجاااد واحاازر حمایاات اط تق ا رای هاازاییٍ ااب
مذااال ،ایااضاد رص همرااوصی يسصبایجاااد و امياااد يد اط مناااریا يفاا اص تاتیضگااشاصی
ياماال ااومگضایاای رص ياازم توؽااعر صوابااٌ ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد ماایبافااز
( ضبامی دالؾضاییر.)27: 1385
رص ایي اصتبااً يمضی اا راؽاضاییل و تضکیار میاظ اط ایازه اوم گضایای و يسصبایجااد
واحز کر توؽٌ همراوصی يسصبایجااد تب یا مای گاضرر حمایات مماوره و بايای ایجاار
مقاا وي بیقاانضی بااضای ایااضاد گضریاازه اماازر فااایاد سکااض اؽاات کاار ياازم موفریاات
همرااوصی يسصبایجاااد رص مبا قاار ااضه بااای باياای تقاازیز تب یا ایاازه يسصبایجاااد واحااز
گضریاز چضاکار صهباضاد همراوصی يسصبایجاااد ی ای اط رتیال ف ؾات داور صا حمایاات
ایااضاد اط اصمبؾااناد ماای رامؾاانبز و رلیاال ریگااض ایب اار بااضای امحااضار اسهاااد يسصبایجاااد
مااضرم دااویـ اط ف ؾاانرای منااوالی رص بضابااض اصمبؾااناد باار مااوصي پاای گیااض ایاازه
يسصبایجاد واحاز صا تب یا مای ممورماز و حنای صاه پیاضوطی مرابال اصمبؾاناد صا تقا یل
اسصبایجاااد واحااز(همروصی يسصبایجاااد باار امياامام مباااٍا يسصی مقاایي همرااوصی
اؽااومی ایااضاد) ماای رامؾاانبز باار مااويی کاار ای راای بیااا ی اای اط صو ؾااای همرااوص
يسصبایجاد اياوم مای راصر "ف ؾات هاایی کار ماا رص مبضرهایمااد باا اصمبؾاناد رص رهار-
هااای  80و  90م(60-70ؿ)منحماال فاازهایاام باار رلیاال ترؾاایم فاازد يسصبایجاااد بااوره
اؽت.البنر مؾس ر هبو ر تبرا مؾس ر چگاومگی مواهرار باا اصمبایهاا میؾات .ایاي مؾاس ر
ؽضموفت ما بر يبواد یک م ات اؽات .اگاض بذاواهیم اضه باای صا يطار کبایم بایاز تبضیاظ
صا يطار کبیم" ( يطارهر .)1388
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رص مرایاات اهمیاات یااافني ایااي موىااوخ باياای ؽااضری صوابااٌ باایي ایااضاد و
هرمااوصی يسصبایجاااد گضریز.البناار تطم اؽاات کاار باال اط واصر فاازد باار موىااوخ ااوم-
گضایاای و تاااتیض يد بااض ؽااضری صوابااٌ باایي ایااضاد و يسصبایجاااد مذننااضی رص اصتباااً بااا
مبااامی میااضی ااومگضایاای و چگااومگی تاااتیض ياماال داااصهی(همروصی يسصبایجاااد) رص
ؽیاؽی فزد ومیت يسصی ایضاد و تاصیذرر ومگضایی رص يسصبایجاد پضرادنر فور.
چهارچوب نظری

رص مااوصر ایب اار چگوماار مؾااس ر ی ااومیر مؾااس ر ای ؽیاؽاای ماای فااور صهیافنرااای
گوماااگومی وهااور راصر و امزیقاامبزاد ایااي حااوطه مَالعاااتی اط طوایااای گوماااگومی باار
ایاي يایر پضرادناار اماز .بضداای اط ایاي صهیافاات هاای گوماااگود مقانمل بااض تاکیاز بااض
ؽااادناصهای اهنمااايی و توؽااعر ا نناااری باار يبااواد منرییضهااای تبییباای ام ا ی کاار رص
يتاااص امامو اال والضفاانایي و مای اال هقاانض ماابع ؼ اؽااتر کيااضي گضایاای فضهبگاای باار
يبااواد یااک منرییضاماا ی يبااواد فاازه رص اتااض هااوطر فوصمیااواد و ام.هی.اؽاامیتر
«ص اباات بااض ؽااض مبااابا» کاار رص يتاااص ماتاااد گ یااظص و رامیاال مویبیرااادر فضرصیااک باااصي و
ؽوطاد اولظا

بر يد افااصه فازهر میضیار ی «ص ابات مذبگااد» مابع ؼ رص اتااص يمناومی

اؽمیتر هاوطر صوتقای ز و بار ویاغه پال باضاػ و ؽاضامجام میضیار «امنذاا

يرو ای»

کر رص يتاص هزیزتض مای ل هقنض و مای ل بامنود بض يد تاکیز فزه اؽتر می بافبز.
رص هماار ایااي م اتااب میااضیر تااوؿ فاازه اؽاات ي اال و فاایوه هااای ؽیاؽاای
فاازد وابؾاانگی هااای کرااي و بؾاای

ااومی رص روصاد هزیااز تبیاایي فااور (احماازیر

. )154 :1378رص ایبجااا باار ٍااوص مذننااض بضداای اط میضیاار هااای بؾاای

ااومی مااوصر

بضصؽاای ااضاص ماای گیضمااز و رص امنرااا بضداای اط کاؽاانی هااای ایااي میضیاار هااا صا رصباااصه
مؾا ل ایضاد معضفی دواهبز فز.
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نظریه رقابت بر سر منابع

بض اؽاػ ایاي صهیافات ارغاام ؽیاؽای گضوهراای اومی رص رادال یاک رولات – م ات
داكر چراصچوبی صا فضاهم می ؽاطر کار رص يد ص ابات باض ؽاض مباابا بار ویاغه مقااغل
رولنیر امگیظه يمزه کقام ـ میااد اومی صا بار وهاور مای يوصر  .هویات یاابی اومی
بر يبواد اؽاػ ا ازام همعای طماامی تحراا مای یاباز و حاا مای فاور کار امنیااطاي
يف اصی وهور رافنر بافز کر باا ت یار باض هویات اومی بناواد باضای رؽات یاافني بار
يمرا با ریگضاد ص ابت کضر.ایي ص ابات میااد گضوهراای اومیر يامال بؾای

اومی اؽات

و مبجااض باار تقاا یل ؽاااطمامرای ااومی و افااظایـ هویاات هااای ااومی ماای فااور
) . (Nagel, Olzak,1982: 130باض ٍباا ایاي میضیار ا ازام همعای ماغاری و اومی طماامی
صوی می رهز کر رو گضوه ومی یاا بیقانض باض ؽاض مباابعی باا اصطؿ ی ؾااد باا ی ازیگض
ص ابت کببز و ص ابت اومی میاظ طماامی بار وهاور مای يیاز کار گضوهراای اومی ؽاعی
راصمز بض ؽاایض گضوهراای اومی اکيضیات یاا ا یات رص رؽات یاابی بار يد مباابا پیقای
بگیضمااز .رص مااوصر ایااي میضیاار بایااز گااات کاار کاااصبضر يد بااضای هراااد ؽااوم ماای توامااز
مقاا وي منعاازری باار وهااور يوصرر طیااضا رص ایااي هوامااا رولاات مااحبر ی مباااصطه
گضوهرااای گوماااگود میؾاات و رص بؾاایاصی اط ایااي کقااوصهار رولاات تحاات تؾ ا ٌ یااک
گضوه مؾ ٌ ومی ضاص راصر.

نظریه استعمار داخلی

ای ي صهیافت بض ایي م نار تاکیاز راصر کار همبؾانگی اومی مم اي اؽات رص رادال یاک
هامعاار ی م اای رص حاااد هرااوص رص منیجاار تقاازیز مااابضابضی هااای ماحیاار ای میاااد یااک
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مضکااظ فضهبگاای منمااایظ و همعیاات پیضامااود يد ترویاات فااور .مگضاماای يماازه مذبگاااد
مضکااظر حاا و تاازاوم وابؾاانگی ابااظاصی همعیاات پیضامااود اؽاات  .گضوهرااای پیضامااومی
میااظ باار ي اات اؽاانعماص توؽااٌ گضوهرااای ریگااض رصماازر پایاااد رارد باار میاام غالااب و
مامقضوخ بض مای يیباز و ایاي اماض داور بايای ؽیاؽای فازد مؾاس ر ی ومیات و باضوط
ماؽیومالیؾاام ااومی ماای فااور .رص چباایي وىااعینی يواماال فضهبااا ؽاااط باار مااوصي
ویغگی هاای کراي باا ی ممای مامازر ب ار تبازیل بار يباماض تبعایو گاض ؽیاؽای مای
فور.اييای گضوه پیضاماومی رص ایبجاا رصمازر باض مای يیباز اط يوامال فضهباا ؽااط بار
يبواد اهضم هایی بضای پایااد رارد بار میام غالابر یاا غیاض مقاضوخ ؽاادني يد اؽانااره
کببز(احمزیر .)156 : 1378
نظریه انتخاب عقالیی

باار اينرااار کؾااامی کاار بااا اؽاانااره اط میضیاار امنذااا

يرویاای باار مؾااس ر ی ومیاات و

ؽیاؽی فازد ومیات هاا پضرادنار امازر ايياای هاض گاضوه اومی فراٌ طماامی رص یاک
ا اازام همعاای فااضکت ماای کببااز کاار باار ایااي منیجاار بضؽاابز کاار اط ایااي ٍضیااا ماعاای
يایزفاااد ماای فااورر ٍضفاازاصاد میضیاار ی امنذااا

يرویاای معنرزمااز کاار هباابـ هااای

همعی ومی طمامی ف ل مای گیاضر کار تعازار کاافی اط ايياای گاضوه باضای مقااصکت
رص يد توافااا کببااز و فااضکت کبباازگاد حؾااابگض رص هباابـ هااای ااومی تبرااا طمااامی رص
ایااي هببقاارا فااضکت ماای کببااز کاار مبااافا مااوصر میضفاااد باایـ اط طیامرااای احنمااالی
بافااز .امااا بایااز گااات کاار رص کقااوصهای هراااد ؽااوم و باار دنااوك داوصمیاماار
مقاص کت توره ای رص هبابـ هاای همعایر اط حؾاابگضی هاای مبنبای باض ؽاور و طیااد
(چاار ا نناااری و چاار غیااض ا نناااری) فضاتااض ماای صور و رص ایبجااا بایااز باار ؽاابت هااای
فضهبگی و مشهبی و صابَر ای میاد پیضواد و صهبضاد توهر کضر.
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اط مویؾاابزگامی کاار اط ایااي صهیافاات رص تباایي مؾااا ل ااومی اؽاانااره کااضره ام ازر
می تواد مای ال هقانض صا ماام باضر .اط ریازگاه وی «صهیافات امنذاا

يرویای» بیقانضیي

امیز صا بضای صؽایزد بار رصهار بااتتضی اط اهمااخ میاضی رص طمیبار مؾاس ر ی ومیات و
صواباٌ ماغاری بار وهاور يوصر) (Hechter, 1986: 267بار میاض هقانض ايياای هاض گاضوه
ومی فرٌ طماامی رص ا ازام همعای فاضک ت مای کبباز کار بار ایاي منیجار بضؽابز کار اط
ایي ٍضیا ماا فذنی يایزفاد می فور). (Ibid: 271

هوفاابا امیااض احماازی میااظ رص هضیاااد مَالعاار مؾااا ل ااومی رص ایااضادر بااض
اهمیت ایي ریزگاه بر يبواد يامل مرمای رص تبازیل «حضکات هاای غیاض فعااد اومی بار
هببـ های فعااد» تاکیاز مای کبازی وی معنراز اؽات کار "رص موفانر هاای مضباوً بار
هباابـ هااای ااومی باار مبااافعی کاار تنااوص کاار یااک هامعاار ااومی تنااوص راصر اط
صویاااصویی بااا رولاات مضکااظی باار رؽاات يوصر بؾاانگی راصر" (Amir Ahmadi, 1984:
).365-367

نظریه رقابت نخبگان

میضیاار پضراطاماای چااود هااامؼ کااوهي و باار ف ا ل ماابیم تااضی يمنااومی اؽاامیت مرااـ
مذبگاااد صا رص هباابـ هااای ماؽیومالیؾاانی تح یاال کااضره امااز) .(Kohn,1944: 64-70باار
میض يمناومی اؽامی تر مراـ صوفابا ضاد فارضی رص هبابـ هاای ماؽیومالیؾانی اهمیات
ویااغه و حیاااتی راصر .گؾاانضؿ رامباار کبنااضد رولاات و گااضایـ بیقاانض باار هامااب تمضکااظ
باياای ایجااار فااضایٌ مباؽااب بااضای بؾاای ایااز ولوعیک توؽااٌ صوفاابا ضاد فاازه
اؽت(اؽمیتر. ) 130 :1383باا ایاي حااد تح یال پیریازه تاضی اط کابـ مذبگااد اومی
رص بؾاای مااضرم و فا ل رهاای و ایجااار هویاات ااومی صا ماای تااواد رص يتاااص پاال بااضاػ
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مقاهزه کضر .بار میاض او مذبگااد اومی مار تبراا باا اؽانااره اط میاضاگ فضهبگای گاضوهر
هویت اومی منماایظی مای ؽااطمزر ب ار رص ص ابات باضای کؾاب ازصي ؽیاؽای بایي
گضوهای ومی میظ ف ار ایجار می کببز (احمزیر .)160 :1378
بر باوص پال باضاػ مذبگااد رص فضایباز ایجاار تریاض و تحاود رص افا اد اصطؿ هاا
و فیوه های صفنااصی و تبازیل يمراا بار ؽامبل هاای ؽیاؽای باض ؽاض کبناضد و وفااراصی
گضوه ومی یاا ؽاضطمیير باا ی ازیگض رص رادال گاضوه بار ص ابات مای پضراطماز .مذبگااد
هبگام بؾی گضوه ومی ي یر ص باا یاا رولات مضکاظیر تاوؿ مای کبباز تاا ؽامبل هاای
چبزگاماار گااضوه صا باار مااوصي مبؾااجم و واحااز رص يوصمااز و اؽاانزتد ماای کببااز کاار
اييای گضوه مار تبراا اط یاک هببارر ب ار اط هببار هاای مذن ا ،باا ؽاایضیي مناااوي
هؾاانبز و تمااامی يبامااض فضهبگاای گااضوه ترویاات کبباازه ایااي مؾااس ر اؽاات (احماازیر
.)161 :1378
چراصهو

میضی پل باضاػ باضای تح یال هبابـ هاای ماؽیومالیؾانی مح ای یاا

ااومی رص داوصمیاماار مایااز اؽاات و ماای تااواد بؾاایاصی اط هباابـ هااای ااومی ف ا ل
گضفناار رص داوصمیاماار صا اط ایااي مبیااض مااوصر بضصؽاای ااضاص رار .امااا ایااي چراااصهو
میضی هام رص مرایات مراـ میضوهاای دااصهی صا رص تحضیاک و ایجاار کقام ـ اومی
و ؽرم يمرا رص د ا ماؽیومالیؾم و هویت ومی ماریزه می گیضر.

رهیافت کثرت گرائی فرهنگی

صهیافاات کيااضي گضا اای فضهبگاای میااظ صهیافاات ریگااضی اؽاات کاار رص يتاااص هااوطر
فوصمیواد و ام.هی.اؽامیت مای تاواد يد صا مقااهزه کاضرر ایاي صهیافات رولات صا اباظاص
يف اص ايماد زصي و ؽ َر ؽیاؽی مای رامازر بار میاض يمااد رص«هامعار ی کياضي گاضا»
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رولت ابظاصی اؽت کار اط ٍضیاا یاک گاضوه باض ریگاض گضوهراا ايمااد ؽا َر مای کباز.
رص ایاي هامعاار ی کيااضي گاضار گضوهرااای منااااوتی اط میاض فضهبگاای وهااور راصر کاار رص
یک واحز ؽیاؽی رص کبااص هام طمازگی مای کببازر اماا رص ی ازیگض ارغاام ممای فاومز و
رص مرایت یک گضوه فضهبگی زصي صا بار رؽات مای گیاضر و باا کبناضد رؽانگاه رولات
بض ؽایض گضوهرای فضهبگی ايماد زصي می کبز).(Smith,1974: 86-88
رص تسااوصی هااای بااات کاار باار ادنناااص مااوصر بضصؽاای ااضاص گضفنباازر اکيااض يمرااا
اهمیت يبنض دااصهی صا ماریازه گضفنار و یاا بار يد کمناض توهار کاضره اماز و بار ٍاوص
ک ی امزیقمبزاد ایي حاوطه بار رو يامال ؽیاؽات هاای رولات و مراـ مذبگااد اومی
و حنی غیض اومی رص بؾای

اومی و هراوص ماؽیومالیؾام اومی بیقانض پضرادنار اماز تاا

يواماال داااصهی .امااا رص بضداای مباااٍا هراااد ؽااوم مییااض داوصمیاماار مااا فاااهز تاااتیض
يبامااض داااصهی کاار رص بیااضود اط مضطهااای یااک کقااوص کاار باار ؽیاؽاای فاازد مؾااس ر
ومینرا مایامجاماز مای بافایم .البنار ممایتاواد مراـ ؽاایض يوامال صا ماریازه گضفات و
هزا اط بحی هاای راد ای و ؽیاؽات هاای ايماالی رولات هاا رص چرااصچو

مضطهاای

دااور بایااز بحاای باایي الم اای فاازد ومیاات و کقاام ـ ااومی صا میااظ مااوصر بضصؽاای
ضاص راره فور.
وا عیاات ریگااضی کاار امااضوطه بااض باایي الم اای فاازد مؾااس ر ومیاات هااا تاااتیض
طیاری رافانر اؽات ر تااتیض م ناب وا ااگضایای رص يضمار صواباٌ بایي الم ال و ايمااد
ؽیاؽاات زصتمبزاماار اط ؽااوی رولاات هااا رص ایااي يضماار اؽاات کاار ایااي امااض دااور
مباااصطاي و کقاام ـ هااای ااومی صا گؾاانضؿ راره اؽاات باار مااويی کاار يمضی ااار
اؽضاییل و تضکیار میاظ اط ایازه يسصبایجااد واحاز کار توؽاٌ همراوصی يسصبایجااد تب یا
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ماای فااور حمایاات ماای کببااز .ؽاا َر ؽیاؽاات زصتمبزاماار رص روصاد معامااض باياای
مزاد ر ی ؽیاؽی و میامی داصهی رص ایي کقم ـ ها فزه اؽت .
هماااد گوماار کاار تجضبیاااي تاااصیذی هوامااا داوصمیاماار مقاااد ماای رهااز ایااي
ماازادوي رص بضداای مااواصر تاااتیض يماازه ای رص هرااوص حضکاات هااای تجظیاار ٍ باماار و
گؾاانضؿ امزیقاار ی ماؽیومالیؾاام ااومی رافاانر اؽاات .رص ایااي مرالاار ؽااعی گضریاازه
اؽت پیقیبر ی ؽیاؽات اوم گضایای ايمااد فازه اط ؽاوی همراوصی يسصبایجااد صا کار
رص صاؽاانای ؽیاؽاای کااضرد مؾااس ر ی ومیاات هااای ایااضاد و تب ی ا ماؽیومالیؾاام ااومی
تب ی می فور بضصؽای فازه و تااتیض يد صا باض صواباٌ بایي ایاضاد و همراوصی يسصبایجااد
موصر اصطیابی ضاص گیاضر .رص پایااد تاوؿ مای فاور تاا صاه اصهاایی رص بعاز دااصهی و
راد ی بضای کقوصماد رص صاؽنای تذای ،پیامزهای ایي ؽیاؽت اصا ر گضرر.

قومگرایی

طماامی کار یاک گااضوه اومی بار دوريگاااهی مایصؽازر یعباای احؾااػ هویات همعاای
میاااد اييااای گااضوه ف ا ل گضفناار و دااور صا بااا ت یاار بااض ویغگیرااای داااك اط هم اار
طبااادر مااغارر مااشهب و  ...منمااایظ اط ریگااض گضوهرااای ؽاااکي رص چراااصچو

رولاات

واحز مای راماز و باض اؽااػ تع اا حاؼ وفااراصی بار هاای رولات – م ات بار همااد
گااضوه ااومی محاازور ماایکباازر طمیباار فا لگیااضی بحااضاد ااومی فااضاهم ماایفااور .امااا
يااام ی کاار رص ایجااار بحااضاد مرااـ راصرر ؽیاؽاانرای ايماااد فاازه توؽااٌ رولاات اؽاات.
صفااز دوريگاااهی ااومی اگااض بااا ايماااد ؽیاؽاانرای دقااي و ؽااضکو گضایاماار رولاات
همضاه فور طمیبارؽااط بحاضاد اومی دواهاز باور .فا لگیاضی بحاضاد بایي رو کبقاگض
ام ی یعبی رولت و گاضوه اومی دی ای ؽاضیا توهار کبقاگضاد دااصهی صا میاظ هاش
می کبز و رص ایي هبگام اگاض کقاوصی کار رچااص ایاي مقا ل فازه اؽات باا کقاوصهای
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زصتمبز هراامی و مبَرار ای راصای مقا ل بافازر ایاي کقاوصهای زصتمباز ؽاعی مای
کببز اط ایي مق ل بر يبواد اهاضم فقااصی ي یار يد کقاوص اؽانااره کبباز .بار ٍاوص ميااد
ایضاد با يمضی ا و اؽضاییل راصای تياار مباافا باوره و باا تضکیار میاظ راصای ص ابات مبَرار
ای ماای بافااز باار هماایي رلیاال ایااي کقااوصها میااظ اط ایاازه يسصبایجاااد واحااز کاار توؽااٌ
همروصی يسصبایجاد تب ی می گضرر حمایت می کببز.
گضوهرااای ااومی همؾاااد بااا گااضوه ااومی رصگیااض رص بحااضاد کاار رص ریگااض
کقااوصها ؽاااکي هؾاانبز اط ریگااض يواماال باایيالم اای فاازد بحااضاد ااومی رص راداال
محؾو

میفومز کر البنر ایي بر رو موصي میبافز.

 . 1گضوه اومی رص کقاوص همؾاایر رص اکيضیات و زصتمباز بافازر رص ایاي فاضایٌ گاضوه
ااومی رصماازر حمایاات اط ا یاات هاام ااوم دااویـ بضيماازه و حمایااتهااا و کم رااای
ماری و معبوی دور صا بر يد ؽضطمیي ؽضاطیض دواهز کضر.
 .2گضوهرااای ااومی رص کقااوص همؾااایر رص ا یاات بافاابزر رص ایااي فااضایٌ مااوخ صاهبااضر
گضوه ومی بؾنگی بر میظاد اصتباٍاي و اتحاار بایي افاضار هام اوم رو کقاوص یاا تاوؿ
بضای ایجار مويی اتحار و ا نور میبافز.
بررسی سیر تاریخی ایذه وحذت آرریهای ایران و آرربایجان
تشکیل جمهوری مستقل آرربایجان توسط حسب مساوات

اط يتاااص امرااو

1296( 1917ؿ)صوؽاایر پیاازایـ مااويی يطاری بااضای وتیاااي مبَراار

اراط بور کر می توامؾانبز اط ح ومات مضکاظی هازا فازه و ح ومنراای مؾانر ی باضای
دااور تق ا یل رهبااز .حااظ

مؾاااواي رص ؽاااد 1290( 1911ؿ)رص باااکو تاؽاایؼ فاازه

بور و رص ایي ایام ماوصر حمایات تاض

هاای ييماامی اضاص گضفات (هاوامیر.)75 :1372
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هاازر ایااي حااظ

ایجااار کقااوصی اؽااومیر بااظصه و واحااز تحاات صهبااضی تضکاااد

يؽیای ماریض باور .حاظ

ماشکوص اط ؽیاؽات پاادتضکیؾانرا پیاضوی مایکاضر و ٍضفازاص

وحزي همر تضکااد هرااد رص م نای واحاز باور و رص مااه عو اي  1917م (1296ؿ) بار
حاااظ

فزصالیؾااانرای تاااض پیوؽااات و باااا حاااظ

ماااشکوص رص عو اااي 1918

(1297ؿ)اؽاانرود بذقاای اط اراااط صا تحاات يبااواد همرااوصی يسصبایجاااد ايااوم کااضر.
حاد يم ار ماام ایاي ؽاضطمیي هضگاظ يسصبایجااد مباور .تماایوي ماؽیومالیؾانی رص مبَرار
اراط بر گومر ای باور کار بار محاو فضوپافای امپضاٍاوصی تظاصهاا رص اتاض امراو

اکنباض

طمیبرهای اؽنرود رص ایي مبَرر فضاهم فز.
تسلط بلشویکها بر قفقاز و حفظ نام آرربایجان

ح وماات مؾاااواتیهااا رص مبَرااری موؽااوم باار يسصبایجاااد يمااض کوتاااهی رافاات .ایااي
رولاات موپااا پااؼ اط  2ؽاااد رص يوصیاال 1299( 1920ؿ) باار رمباااد حم اار اصتااـ ؽااض
ؽااروً کااضر .گضچاار ح وماات مؾاااواتیهااا ؽااروً کااضر ولاای ب قااوی را مااامی صا کاار
هزایی ٍ باد تحت حمایات تضکااد ييماامی باض ایاي بذاـ ارااط امنذاا

کاضره بورماز

حااا کااضره و رص هبگااام تقاا یل همرااوصی ؽوؽیالیؾاانی فااوصوی مااام همرااوصی
ؽوؽیالیؾاانی يسصبایجاااد صا بااض ایااي مبَراار گشاصرمااز .اؽاانار باصتولااز رامقاامبز فااوصوی
ىمي تنضیم بر ایب ار ماام و يباواد يسصبایجااد ارااط تبراا پاؼ اط امراو

صوؽایر بار

کاص گضفنر فازه ر رص ایاي دناوك چبایي مای گویاز« ماام يسصبایجااد باضای همراوصی
يسصبایجاااد اط يد هراات امنذااا

فااز کاار گماااد ماای صفاات بااا بض ااضاصی همرااوصی

يسصبایجااادر يسصبایجاااد ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد ی اای فااومز» (ایااظریر :1383
.)1367
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با گاشاصرد ماام يسصبایجااد باض بذقای اط ارااط امزیقارای تااطه میاظ يباواد فاز
مببی باض ایب ار گویاا يسصبایجااد ؽاضطمیبی اؽات کار رو مایم گقانر و بذقای رص فاماد
صور اصػ و بذقاای رص هبااو

يد وا ااا فاازه اؽاات .مذؾاات رص اراااط و ؽااپؼ رص

ایااضاد تباای چبااز اط فااايضاد و مویؾاابزگاد اط ایااي «هاازایی» مالاارهااا ؽااضرارمز .چباازی
مگشفاات کاار واعههااایی چااود يسصبایجاااد فاامالی و يسصبایجاااد هبااوبی يبااواد فااز
(صىااار  .)4 :1381رص ؽاااد هااای افاارادر يسصی هااای ایااضاد هاازر مؾاانریم مباااصطه
فضهبگ ی فوصوی ضاص گضفنباز .ایاي مبااصطه رص صاؽانای ایجاار حاؼ دوريگااهی م ای و
ت ریي برنضیي فایوه طمازگی بار فا ل يسصبایجااد فاوصوی باور« .وٍاي یولومازا» يباواد
صوطمامر ای بور بر ؽض ربیاضی میاضطا اباضاهیم ار کار رص ایاي ایاام مراـ تب یرااتی وؽایعی
صا ایااء میمماور .وی رص دااٍضاي داور مای مویؾاز ر باضای يسصی هاای هباوبی کار رص
طیااض اؽاانبزار صىافاااهی حااا اؽاانااره اط طباااد مااارصی رص ماازاصػر مقااضیاي و غیااضه
مزافنبزر «وٍي یولومزا» موصی رص تاصی ی بور(میؾمادر .)39-40 :1370
جمهوری دمکراتیك آرربایجان ایران

و ااایا يسصبایجاااد ایااضاد رص ؽاااد  1324کاار رولاات فااوصوی و گضرامباازگاد راد اای ایااي
ماهضا ایجاار ممورماز مرمناضیي تاوؿ رص صاه اؽانرود يسصبایجااد ایاضاد محؾاو
فور« .میضهعااض باا ضار» ربیضکال حاظ

مای-

کمومیؾات همراوصی يسصبایجااد رص گظاصفای

رصباصه يسصبایجاد ایضاد بار اؽانالیي مایمویؾاز ماضرم يسصبایجااد ایاضاد رص روصه صىافااه
مر تبرا بر مراماي بات صاه ممی یابباز ب ار اط صؽایزد بار مباماب کوچاک و منوؽاٌ میاظ
محضومبز .ح ومت فاه باا اياوم طبااد فاصؽای بار يباواد طبااد صؽامی يد صا بار اراصاي
رولناای يسصبایجاااد تحمیاال کااضره اؽاات (حؾاابیر  .)15 :1380رص هماایي روصاد رص کباااص
مقااضیر «وٍااي یولوماازا» مقااضیر ای بااا مااام«يسصبایجاااد» طیااض میااض مرام ااي فااوصوی بااا
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هم اصی گضوهی اط مویؾابزکاد و صوطمامار مگااصاد ایضامای مبنقاض مای فاز .مویؾابزگاد
ایي مقضیر بیقنض مياامیبی صا ماوصر بحای اضاص مای رارماز کار رص روصه پاؼ اط هباا
رص چراااص چااو

اربیاااي «افاانیار» و تب یاا بااضای اتحااار م اای يسصبایجاااد فااوصوی و

يسصبایجااااد ایاااضاد کااااصبضر فضاوامااای رافت(میؾااامادر .)41-42 :1381البنااار براااضام
امیضاحماازیاد پااادتضکیؾاام صا یااک پزیاازه ماؽیومالیؾاانی ماایرامااز کاار «پااؼ اط فضوپافاای
فوصوی و اؽنرود همراوصی هاای تاض طبااد ترویات فازه و بار هضیاامی ترزیزکببازه
رص کقوصهایی بازد فازه کار راصای ا یات تاض طبااد هؾانبز» (امیاض احمازیادر :1384
.)378
اريای پیوماز ماضوی رو ؽاوی صور اصػر ارياای صویاایی باضای تب یا کببازگاد
امزیقاار پااادتضکیؾاانی بااوره اؽاات .اربیاااي وحاازي رو يسصبایجاااد اط روصه فااوصوی
مناازاود فاازه اؽاات باار يبااواد مموماار ماایتااواد اط حیاازصي ی ار مااضر فااماصه یااک
يسصبایجاااد رص ينااض بضعماا ،و ييااو رفنااض ؽیاؽاای حااظ

کمومیؾاات اتحااار فااوصوی

مااام بااضر .وی رص ؽاااد  1981م(1359ؿ) رص بضابااض گضوهاای اط ریپ ماترااای داااصهی
ىمي اهرااص رلؾاوطی باضای يسصبایجااد ایاضادر اط يصطومبازی ماضرم يسصبایجااد فاوصوی
باااضای وحااازي رو يسصبایجااااد ؽاااذي مااایصاماااز (يسصیر. )5-6 :1361همربااایي رص
طمؾناد  1368رؽانرهاایی اط ماضرم هیجاادطره مذجاواد بار ؽاوی ماضط ایاضاد رص کضامار
اصػ حضکت کضره يویم و پؾت هاای ماضطی صا اط بایي بضرماز تاا بار اود داور (ریاواص
يسصبایجاد) صا همراود ریاواص باضلیي میااد م ات داور بضچیبباز و باا يسصبایجااد يمؾاوی
مااضط ی اای فااومز) . ( Keyhan International 6/1/1999تیاهضکبباازگاد فااعاص ی اای
فاازد رو يسصبایجاااد باار مضکظیاات تبضیااظ صا ؽااض راره بورمااز و اط هم اار فااعاصهای يماااد
ایي بور« ما دواهااد يسصبایجااد واحاز هؾانیم ر ماا کااص کاضریم صوػ داوصرر فاما کااص
کضریاز فااصػ داوصر») .( Malekafzali & G.Moser, 1992: 37ای رای بیاا کار بعازها
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ص یؼ همراوص يسصبایجااد فاز باا افنذااص مایگاات کار رص تیااهضاي کبااص صور اصػ و
گقورد ماضط هبرار د اا يسصبایجااد مراـ فعاالی رافانر اؽات .ای رای بیاا همربایي
رص ت ویظیود رولنی گانر باور کار «هاض فاب داوا

تبضیاظ صا مایبیابمر يصطو راصم حنای

با طاماو هام فازه صوطی بار تبضیاظ باضوم .ماا پاؼ اط اؽانرود همراوصی يسصبایجااد بار
رمباد اتحار با يسصبایجاد ایضاد هؾنیم»(تروی املر . )168 :1384
ایااي ٍااضط ف ااض رص روصه بعااز اط اؽاانرود  1991م(1370ؿ)و رص طماااد ای راای
بیااا فاازي یافت(بیاااير  .)80 :1381رص ایااي طمیباار گؾاانضؿ فعالیاات (اتحاریاار
يسصبایجاد واحز) صا میتواد ماام باضر .هازر اما ی ایاي اتحاریار «اباوی حراایا مضباوً
بر حراور م ای و امؾاامی  34می یاود يسصبایجاامی ؽااکي رص ایاضاد بار مجااما هراامی و
يطاری يمرااا اؽاات»(امیااض احماازیادر  )417 :1384ا.مااضوطه بیقاانضیي تااضػ ایااضاد اط ایاازه
«تااوص ه ااور» «تضکیؾاام یااا پااادتضکیؾاام» اؽاات کاار اط فااماد صور اصػ ماایيیااز .باار
محوی کر بیي 20تاا  40رصماز ماضرم ایاضاد مگاضاد بای تبااتی رص ؾامنرای يسصی مقایي
ایااضاد هؾاانبز ) .) Brown, 2002همرباایي دااامم فاایضیي هااامنض ماای گویااز ایااضاد هاای
يصماد الحاار گضایامار ای بار ایاي مبَرار(همروصی يسصبایجااد) مزافانر و بیقانض مگاضاد
ارياهااای الحااار گضایاماار همرااوصی يسصبایجاااد مؾاابت باار ؽااضطمیي دااورؿ اؽاات ( .
)(Hunter, 1993: 245

 -2روابط ایران و جمهوری آرربایجان پس از فروپاشی شوروی  1991م(1331ش)

پااؼ اط اؽاانرود همرااوصی يسصبایجاااد کاار رص  1991م(1370ؿ) ايااوم گضریااز
ایااضاد رص ری  1370اؽاانرود يسصبایجاااد صا باار صؽاامیت فاابادت و صوابااٌ ؽیاؽاای
دااور صا اط کبؾااولگضی باار ؽااااصي اصترااا رار و باار ایااي تضتیااب ؽااااصي ایاضاد رص باااکو
اولیي ؽاااصي دااصهی رص همراوصی يسصبایجااد باور .البنار بایاز مناشکض فاز کار ایاضاد
بااا یااک و ااار فااـ ماهاار يسصبایجاااد صا باار صؽاامیت فاابادت .حیاازصي ی ار رص ایااي
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دنااوك ماایگویااز ...« :رص مااوصر باار صؽاامیت فاابادني اؽاانرود مااا اط ؽااوی ایااضاد
امزکی پؼ اط بضدی کقاوصها بایاز گاات کار ایاي موىاا محناٍامار بار دااٍض تحضیاک
م ضرد صوؽیر بوره اؽت»)بیاير .)12 :1383
مرمنضیي موىاوخ کار رص رهار اود اؽانرود يسصبایجااد میااد ایاضاد و يسصبایجااد
مَااضب بااور مؾااس ر کمااک باار حاال مبا قاار ااضه بااای میاااد يسصبایجاااد و اصمبؾااناد بااور.
ایااضاد بااا ایجااار کضیاازوص تذ یاار و اصروگاهرااای مجرااظر میااظاد ت ااااي ایااي گااضوه اط
فاارضومزاد همرااوصی يسصبایجاااد صا باار حاازا ل صؽااامزه بااور .باایـ اط  90ؽاابز رص
طمیباارهااای گوماااگود باار ویااغه ايومیاار رولناای ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد کاار رص
هضیاااد ؽاااض حیاازصي ی ار ص اایؼ همرااوص يسصبایجاااد باار ایااضاد رص ؽاااد 1994
(1373ؿ) فاایمااابیي صوؽااای همرااوص رو کقااوص باار امياااء صؽاایزه چراااصچو

اما ی

هم اااصیهااا صا تبیاایم ماایممایز(بیگاازلیر .)164 :1377رص بضصؽاای صوابااٌ ؽیاؽاای ایااضاد
و همروصی يسصبایجاد مگااهی بار ماوخ حاکمیات ؽیاؽای يسصبایجااد و میاظ ریازگاهرای
صوؽای همراوص ایاي کقاوص رص ؽاالرای پاؼ اط اؽانرود تطم مایبافاز .چاضا کار ماوخ
ریزگاهرای صیاؽت همروصی يسصبایجاد بض توؽعر صوابٌ مابیي مرم بوره اؽت.
روصه اود :رص ایااي روصه حاکمیاات کمومیؾااتهااای بااا ی ماماازه اط فااوصوی کاار
وابؾنگی فزیزی بار صوؽایر رافانبز و توؽاٌ «ایااط مَ اب ار» ص ایؼ همراوص و ات
هزایت میفزمز .ایي روصه با فضاص ایاط مَ ب ار بر مؾ و بر پایاد صؽیز.
روصه روم :رص ایااي روصه م اایگضاهااا و لیبااضاد رم ااضايهااا رص الااب هبراار د ااا
يسصبایجاد بار صهباضی ابوالايال ای رای بیاا يغااط مایفاور .ایاي روصه کار بایـ اط 2
ؽاااد ٍااود م قاایز اط پااضتبـتااضیي روصاد يسصبایجاااد بااورر چااضا کاار باار رلیاال حمایاات
صوؽاایر اط اصمبؾااناد رص مبا قاار ااضه بااای و اوىاااخ پاایـ يماازه یعباای اط رؽاات رارد

قوم گرایی و تأثیر آن بر روابط 221 / ...

ؾمنرای ریگضی اط يسصبایجااد رص هضیااد مبا قار اضه باای بايای ؽاروً ای رای بیاا
فااز و رص ؽاااد 1372( 1993ؿ)ؽااضهبا فوصفاای «مااوصي حؾاایي ار» او صا ؽااا ٌ
ممور ولای امزیقارهاای ای رای بیاا هباوط رص پی اضه همراوصی يسصبایجااد وهاور راصر
(امیزیر .)46 :1384
روصه ؽااوم :ایااي روصه صا ماایتااواد بااضدور روصه باال روصه تباااي ؽیاؽاای رص
همرااوصی يسصبایجاااد رامؾااتر کاار رص يد يااووه بااض تباااي ممارهااای ؽیاؽاایر يصامااـ و
امبیاات میااظ رص کقااوص حاااکم گقاات .ایااي روصه بااا مااام حیاازصي ی ار پیومااز دااوصره
اؽاات .تااااوي ایااي روصه بااا روصههااای باال ایااي بااور کاار حیاازصي ی ار باار ی اای اط
يصطوهای دور کار اؽانرود يسصبایجااد باور مایال گقات و مجباوص مباور ميال ؽاابا رص
اراصه مم ت اط صفرای مؾ ومقیي کؾب ت ی ،کبز.
روصه ایااااط مَ اااب ار :هضچباااز ؽیاؽااات دااااصهی همراااوصی يسصبایجااااد رص
روصاد ح وماات وی بؾاایاص ىااعی ،بااور ولاای وی بااا ایااي وهااور دواهاااد گؾاانضؿ
صوابااٌ ایااضاد و يسصبایجاااد و حيااوص ایااضاد رص میااامجیگضی مباطياار ااضه بااای بااور .باار
هماایي داااٍض مو عیاات ایااضاد باار يبااواد یااک میااامجی رص مباطياار باایي اصمبؾااناد و
يسصبایجاااد بااض ؽااض مبَراار ااضه بااای باار ؽااَم یااک اازصي مبَراارای فعاااد تااا براااص
1371اصتراء یافت.
روصه ای راای بیااا :بااا صوی کاااص يماازد وی رص باااکور صوابااٌ ایااضاد و يسصبایجاااد
بر فزي تیضه گضریاز .وی هماواصه مؾابت بار مبااٍا يسصیمقایي ایاضاد چقام رافات و
حنی ايوم ممور کار تمامیات اصىای ایاضاد صا بار صؽامیت ممایفباؽاز )(Abedin, 2004

.
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ای راای بیااا رص روصه پاایـ اط اؽاانرود يسصبایجاااد بااا هاازاییدواهاااد صابَاار
ؽیاؽاای مح ماای رافاات و باار ویااغه رص مرَااا فضوپافاای ح وماات فاهبقاااهی ایااضادر
مقور باطگقت فض یچیهاا و ریگاض پاادتضکیؾاتهاا بار ایاضاد و تب یا باضای وحازي
(بیضلیااک) رص يسصبایجاااد بااور .رص ایااي مرَااا طمااامی وی باار يبااواد ص اایؼ همرااوصی
يسصبایجاد صؽاما و ي بااا اط يطارؽااطی يسصبایجااد هباوبی ؽاذي مایگاات .رص ی ای اط
بضماماارهااای ت ویظیااومی باااکو رص 1371/10/13ؿ بااا حيااوص ای راای بیااا و  12ماااض اط
ؽااالذوصرگاد حااظ

رم ااضاي يسصبایجاااد ایااضاد (دااٌ پیقااروصی) هراات بحاای و

تبااارد میااض پیضامااود يسصبایجاااد واحااز پذااـ ماایگضریااز ی اای اط حاىااضیي اط ای راای
بیا دواؽت کر ایقاد اهااطه رهباز تاا صوفابا ضاد يسصبایجااد هرات تب یا بار دااص
کقوص بضومزر بر رمباد چبیي رصدواؽانی وی مایگویاز« :فاما بار هاض کجاای هرااد کار
رص يمجااا يسصبایجااامی هؾاات ؽاااض کبیااز و تب ی ا کبیاازر دنومااا باار يسصبایجاااد ایااضاد
بضویز و مرقار يسصبایجااد واحاز صا توهیار کبیازر باضای ماا فض ای ممایکباز کار چار رص
باااکو بافاایم و چاار رص تبضیااظ یااا مضاغاار هاازر ایجااار یااک يسصبایجاااد واحااز اؽاات»(
ضبامی دالؾضاییر .)58 :1385
چااان مرقاار يسصبایجاااد واحااز منق ا ل اط اؽااناد هااای همرااوصی يسصبایجاااد و
اؽااناد هااای يسصبایجاااد فااض یر غضباایر اصربیاالر هماازادر طمجاااد اط ریگااض ا اازاماي
هااواراصاد اتحااار يسصبایجاااد فاامالی و هبااوبی بااوره اؽاات.بر رمباااد ایااي ا اازاماي و رص
حالی کار تنااویض فاب ر هاای ت ویظیاومی تضکیار و يسصبایجااد رص ماواحی ماضط ایاضاد رص
فماد و فماد غض

ابل رصیافت اؽاتر يسصبایجااد باا پذاـ بضمامارهاایی بار تحضیاک

يویااا ااومی يسصیهااای ایااضاد ماایپااضراطر .باار رمباااد ایااي ا اازاماي رص تاااصیخ
 1371/3/20ؿ رامقااجویاد يسصی و غیااضيسصی رامقااگاه تبضیااظ بااا بضگااظاصی صاهپیمااایی
اينااضاهيمیااظ دقاام و اينااضاه دااور صا ي یاار اصمبؾااناد و فضامؾاار (باار يبااواد ی اای اط
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حامیاااد اصمبؾااناد) ايااوم کضرمااز و اط رولاات ایااضاد دواؽاانبز کاار موىااا ؽااذتتااضی
ي یاار رولاات اصمبؾااناد اتذاااس ممایااز .همرباایي رص  1372/1/24ؿ میااظ رامقااجویاد
يسصی طباااد بااا تجمااا رص مؾااجز رامقااگاه ترااضاد ىاامي ابااضاط هماازصری بااا يسصیهااا
دواهاد پایاد بذقیزد بر هباا اضه باای اط ؽاوی اصمبؾاناد فازمز رص تجماا ادیاض کار
با حيوص «هاوار هسیات» مازیض مج ار تاض طبااد «واصلیاا» رصرامقا زه حراور و ي اوم
ؽیاؽاای رامقااگاه ترااضاد بضگااظاص فااز باار مااضاحت اط اتحااار رو يسصبایجاااد و تضکیاار
ؽااذي باار میاااد يوصره فااز(ایظریر  . )410 :1383ايومیاارهااای طیاااری میااظ رص ایااي
صابَر رص ترضاد و تبضیاظ پذاـ فاز و البنار بضدای اط ایاي فابمامارهاا حااوی ماااهیم
فاازیز ماؽیومالیؾاانی بورمااز .باار يبااواد مموماار ايومیاارای رص فاارض اصربیاال رص فاارضیوص
 1372ؿ اط ٍاضر «ؽاااطماد يطاریبذااـ هبااوبی» پذااـ گضریااز کاار رص يد باار تاااصیخر
فضهبا و طبادر م یتر ماغار مقانض م ای واحاز و ؽضموفات مقانض تاکیاز فازه باور
( تروی املر .)194-195 :1384
رص روصاد ح وماات ای راای بیااا ماازها کنااا

و مرالاار باار رؽاانوص مراماااي پاااد

تضکیؾاات رولاات تحاات فضمااامـ باار مبیااوص تحضیاا ،هزفمبااز تاااصیخ يسصبایجاااد چااان
فزمز و صؽامر های يسصبایجااد میاظ بار مبیاوص تحضیاک حاؼ کیبارتاوطی يسصبایجاامیهاا
بااض ىااز ایااضاد اط وىااا مامباؽااب و ىزبقااضی يسصیهااای ایااضاد ماایگانبااز .همرباایي
فقاصها و ؽضکو ها بض ىاز ا ینراای ایضامای همراوصی يسصبایجااد همراود تالقایهاار
کضرهار تايها و لظگی هاا فازي گضفات کار رص مرایات مبجاض بار فاوصؿ ایاي ا اوام و
تق ا یل ح وماات دورمذناااص تااالـهااا رص هبااو
.)1388

و لظگاایهااا رص فااماد فااز (يطارهر
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ای راای بیااا رص مااحبر ؽیاؽاات راد اای بااا تریاای و تحضیااک احؾاؽاااي ااوم-
گضایاماار رصماازر کؾااب بضتااضی میااامی رص میاااریي مبااضر بااا میضوهااای اصمباای بااور .او
همرباایي رص ؽیاؽاات داااصهی موىااعی دناامامر ي یاار ایااضاد و صوؽاایر باار يبااواد رو
کقااوص همؾااایر دااور اتذاااس ممااور .باار رمباااد ایااي موىاااگیااضیهااا مرااـ ایااضاد رص
میامجیگضی مبا قار اضه باای ماگرااد داتمار یافات .ای رای بیاا کار رص منیجار فاوصؿ
های ومی راد ی و ف ؾتهاای میاامی دااصهیر مجباوص بار کبااصهگیاضی اط ازصي و
فضاص بر طارگاهـ رص مذجاواد فازه باور حنای رص تبعیاز هام رؽات اط ؽیاؽانرای ىاز
ایضامی اؿ م قایز .رص مذؾانیي ؽااضؿ بار تضکیار پاؼ اط بضکبااصی اط ازصير دواهااد
ایجااار کبازصاؽاایومی بااا  110می یااود همعیاات توؽااٌ تضکیاار و يسصبایجاااد فااز .او رص
هضیاااد یااک کباااضامؼ دبااضی رص يم اااصا چباایي گااات  40«:می یااود يسصی تااض و 70
می یااود تااض يماتولیااایی ماایبایؾاات باار ی اازیگض پیوؽاانر و یااک کقااوص  110می یااومی
ایجار کببز .پؼ اط ایجار چبیي کقاوصی ماا بایاز بار هرااد اياوم کبایم کار های اماضی
رص ایي مبَرر بزود موافرت ایي غود ممیتوامز امجام فور»( يطارهر .)1388
ای رااای بیاااا رص ؽاااذبضامیاؿ کااار رص صوط  11مااااصػ  1998م(1378ؿ) رص
هضیاد بضگاظاصی هبرار د اار اباضاط رافات «ایجاار همراوصی رم ضاتیاک يسصبایجااد رص
يسصبایجاااد فاامالی رص بذقاای اط ؽااضطمیبرای يسصبایجااامی رص ؽاااد  1918 – 1921م
(1300-1298ؿ) و اؽااانرضاص مجااازر يد بااار يباااواد همراااوصی يسصبایجااااد رص ؽااااد
 1991م(1370ؿ) باار ایااي معباای میؾاات کاار هباابـ يطاری م اای يسصبایجاااد باار پایاااد
صؽیزه  ...مضح ر هزیز با ایجاار یاا اؽانرضاص مجازر یاک رولات يسصبایجااد واحاز پایااد
دواهااز یافاات  ...ف ؾااتهااایی کاار مااا رص مبضرهایماااد بااا اصمبؾااناد رص رهاارهااای  80و
 90م (60-70ه.ؿ) منحماال فاازهایاام باار رلی ال ترؾاایم فاازد يسصبایجاااد بااوره اؽاات.
البناار مؾااس ر هبااو ر تبرااا مؾااس ر چگااومگی مواهراار بااا اصمباایهااا میؾااتر ایااي مؾااس ر
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ؽضموفت ما بر يبواد یک م ات اؽات .اگاض بذاواهیم اضه باای صا يطار کبایم بایاز تبضیاظ
صا يطار کبیم»(يطارهر .)1388
روصه صیاؽاات حیاازصي ی ار :ي اای ار بااضدور ای راای بیااا کاار گااضایـ
مَ ااا باار تضکیاار و يمضی ااا (رص ؽیاؽاات داااصهی) رافاات ؽااعی ممااور تااا وىااعینی
منعااارد و منااواطد صا رص ایجااار صابَاار بااا کقااوصهای هراااد و مبَراار بض ااضاص ؽاااطر.
ؽیاؽت دااصهی ي ای ار مامباز تضاطویای باور کار تضکیار و يمضی اا رص یاک کاار يد و
صوؽاایر و ایااضاد رص کااار ریگااض يد ااضاص رافاانبز( ضبامی دالؾااضاییر  .)87 :1385رص
اوایاال صیاؽاات همرااوصیر حیاازص ي اای ار رص اصتباااً بااا بحاای هااای مضبااوً باار
يسصبایجاااد واحااز و تجظیاار اؽااناد هااای يسصی ایااضاد گااات" ارياهااای مضبااوً باار
پیوؽااني مباااٍا يسصی رو ؽااوی صور اصػ باار هماازیگض و ایجااار يسصبایجاااد منحااز یااک
ایاازه واهاای و غیااض امااولی اؽاات") (Luke, 2002رص ایااي روصاد صوابااٌ ایااضاد و
يسصبایجاااد صفااز مااعوری رافاات و باار رمباااد هماایي امااض هافاامی صفؾاابجامی ص اایؼ
همروص و ت ایضاد رص تیض ماه  1373اط بااکو ریازد کاضر .بار رمبااد ایاي ریازاص ي ای ار
اط چراصم لرایت فقم يبااد  1373باضای یاک باطریاز  3صوطه بار ایاضاد يماز .بایاز توهار
رافت کر رص همایي روصاد حیازص ي ای ار رص پاؽاخ بار رفاواصی هاایی کار رص يضمار
های ؽیاؽیر ا نناری و اهنماايی باا يد مواهار باورر بار تاوؿ گؾانضره ای باضای بااط
کضرد پای امضی اا و کقاوصهای غضبای بار مبَرار ارااط و رصیاای داظص مباارصي وصطیاز
(کوتییر . )74 :1377
حناای رص روصه حیاازص ي اای ار رص ٍااضب صوی ه ااز کنااا

ؽاااد پاابجم ماازاصػ

ابناازایی کقااوص يسصبایجااادر اؽاانامرای يسصبایجاااد فااض یر غضباایر اصربیاالر هماازادر
طمجااادر ااظویي وگاایود بااا مااام همرااوصی يسصبایجاااد و باار همااضاه پااضچم ایااي کقااوص
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چااان فاازه اؽاات (کااوتییر .)91 :1389رص ماااه اکنبااض 1378( 1998ؿ) ي اای ار
بضای رومیي باص بر يباواد ص ایؼ همراوص امنذاا
ؽیاؽت صو بر غاض

فاز .ي ای ار رص رومایي روصه داور

صا رص پایـ گضفات و بار رمبااد حياوص فاضکنرای مانای يمضی اایی

رص يسصبایجاااد بااور .وتااوی ييااویت ایااضاد رص کبؾضؽاایوم ماناای يسصبایجاااد میااظ رص ایااي
روصاد صوی رار .فااایاد سکااض اؽاات کاار همرااوصی يسصبایجاااد باار يبااواد ی اای اط
کاصگظاصاد مبَرر اراط کر البنر اط تاواد کمناضی مؾابت بار ایاضاد بضداوصراص اؽات باضای
موفریت میااط بار کماک ریگاض کااصگظاصاد مای بافاز و اط ياا باا توهار بار تياار بایي
ایضاد و امضی ا بیقنضیي همضاهای صا باا يمضی اا مای ممایاز تاا اط پقانیبامی ایاي کقاوص رص
م رابل ایضاد بضدوصراص بافاز .هضچباز کار ؽاالیاد مذؾات ح ومات ي ای ار مااه يؾال
ایضاد و يسصبایجااد باور اماا بار ماواطاي مظری ای او بار اؽاضا یل و يمضی اا و حمایات او
اط حضکت هاای پااد تضکیؾانی صواباٌ ایاضاد و يسصبایجااد صو بار ودامات گاشاصرر روصه-
ای کاار حناای رص یااک بضهاار طمااامی باار فضادااوامی ؽااایض يسصبایجاااد باار باااکو فاازه ایااي
فضادوامی بر داٍض طیض ؽواد بضرد تمامیت اصىی ایضاد بور.
هضچبز ای رای بیاا رص هضیااد مبا قار اضه باای و ف ؾات هاای حاما ر اط يد
ماچاص فاز اط صیاؽات همراوصی رؽات بقاویز ولای امزیقارهاای او همربااد رص ماوصر
اتحار يسصبایجاد با ی مامزر بر ماويی کار حاظ

يسصبایجااد ماویي بار صهباضی حیازصي ی

ار اگضچاار صؽااما موىااا يسصبایجاااد واحااز صا ايااوم مماایکضرمااز ولاای صهبااضاد يد ایااي
ایزه صا مَضب می کضرمز بر ماويی کار حیازصي ی ار صهباض حاظ

رص همایي طمیبار گانار

بااور «هبااض تاااصیخ ياماال اتحااار رو يسصبایجاااد اؽاات»( ترااوی اماالر  .)155 :1384رص
ایااي صاؽاانا و هماهبااا بااا ایااي ا اازاماي رص ؽاااد  1381رص باااکو مرقاارای اط يسصبایجاااد
بااظصه اط ؽااوی حااظ

(یباای يسصبایجاااد – يسصبایجاااد مااویي) کاار رص يد بذقاارایی اط

فماد ایضاد هظیی اط مضو اصىی يسصبایجااد تضؽایم فازه باور بار چاان صؽایز کار رص
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اراماار ؽیاؽاانرای صویاااصویی باااکو بااا ایااضاد بااور (امیااض احماازیادر 417 :1384و کااوتییر
.)91 :1389
رص همیي اصتبااً احماز ناابی ؽاایض ایاضاد رص يسصبایجااد بار ي ای ار هقازاص
رار " چان ایي مرقر ها موهب ؽاضر فازد صواباٌ میااد رو کقاوص همؾاایر مای فاور"
( امیاااض احمااازیادر . )418 :1384همربااایي رص  27اصریبرقااات  1385میاااظ اولااایي
گضرهمااایی صوفاابا ضاد يسصبایجااامی رص يمنالیااا بضگااظاص فاازر تح ی گااضاد مبَراار ایااي
حضکت صا گاامی رص هرات افااير پااد تضکیؾام اصطیاابی کاضرهاماز(www.iras.irر 1388
) .ؽذباد «مزاد ارهویامار» المااص محماز یااصر – وطیاض داصهار و ات يسصبایجااد -رص
ترضاد چبزی بل اط ؽاض دااتمی ص ایؼ همراوص و ات ایاضاد بار بااکو مببای باض ا یات
فمضرد يسصی های ایاضاد مقااد رهبازه يماا تا اض پاادتضکیؾانی رولنماضراد يسصبایجااد
اؽت (امیض احمزیادر .)401 :1384
حنی الرام ي ای ار ص ایؼ همراوص يسصبایجااد رص ؽااضی کار بار يمضی اا رافانر
رص بذقااای اط ؽاااذباد داااور رص کبااااضامؼ دباااضی رص وافااابگني رص دناااوك بااار
امااَوب يسصبایجاااد هبااوبی يبااواد رافاانر بااور کاار باایـ اط  50می یااود يسصبایجااامی رص
مراااً مذن اا ،هراااد ؽاااکببز کاار حاازور  30می یااود اط يمرااا رص ایااضاد ؽاااکببز کاار
ؽضموفاات يماااد بااضای رولاات يسصبایجاااد مراام اؽ ات و ایااي رولاات ماایکوفااز کاار رص
بضيوصره ؽادني دواؽنرهای يماد بر ایقاد کمک کبز).) www.gamoh.org

البناار بایااز توهاار رافاات کاار مؾااس ر ااومگضایاای و حمایاات يسصبایجاااد اط ایااي
مؾس ر هازای اط ؽایض تااصیذیر بار ماويی باطتاا

يازم موفریات همراوصی يسصبایجااد

رص باط پؼ گیاضی اضه باای مایبافاز کار مای دواهاز بار ایاي ٍضیاا ایاضاد صا مانرم بار
کمااک باار اصامباار ممااوره و مقا وي راد اای دااور صا فضاف باای کبااز .هباااب هااای پاااد-
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تضکیؾاانی و وحاازيٍ ااب افضاٍاای رص يسصبایجاااد دواؽااناص ایجااار باایتباااتی رص ایااضاد
هؾنبز کر اط ٍضیا رامي طرد بار مؾاس ر اومی و ترزیاز امبیات م ای ایاضاد مایدواهباز
يز م موفریات داور رص ؽیاؽات هاای دااصهی صا پبرااد کاضره و توهار اف ااص يماومی
صا باار مؾااا ل حافاایرای ه ااب کببز(صؽااود طارهر  )96 :1380همرباااد کاار د اا ،ار
وطیض داصهر و ت يسصبایجاد اياوم کاضره باور کار او مار تبراا وطیاض داصهار يسصبایجااد
ب ر وطیض داصهر تماام يسصبایجاامیهاا اط هم ار يسصیهاای ایاضاد اؽات .رص ایاي طمیبار
اينضاه صؽمی ایاضاد اط ٍضیاا ؽاااصي بااکو بار يسصبایجااد اياوم فازه باور کار بای-
هااوا

مامز(اؽاازیر  .)84 :1385رص یااک ا اازام ریگااض ياازهای اط اييااای حااظ

اؽنرود م ای بااکو ا ازام بار بضگاظاصی تیااهضاي رص مرابال ؽاااصي ایاضاد ممورماز .بار
مراال اط دبضگااظاصی – يپااا – رص موصداار  1385/12/16چبااز ييااو حااظ

اؽاانرود م اای

صوط چراصفااببر  16اؽااابز باار بضگااظاصی تیاااهضاتی رص مراباال ؽااااصي ایااضاد رص باااکو
تااوؿ کضرماازر باار گااظاصؿ هماااد دبضگااظاصی رص َعباماار پایاااد مضاؽاام يطاری فعاااتد
م اای محبااوػ رص ایااضاد رصدواؽاات فااز).(http://azarbaycan news.bologfa.com
همربیي رص ا ازامی مامنعااصر الراام ي ای ار باا فاب ر «گاوی – يسص – تای وی» گانار
اؽاات ":اط هم اار ا اازاماي بباازه رص طماااد صیاؽاات همرااوصی تقاا یل رولاات واحااز
يسصبایجاد با هم ااصی کقاوصهای تاض طبااد اط هم ار کقاوصهای همؾاایر مایبافاز"(
هماااد) .همرباایي رص یااک ا اازام هبجاااد بضامگیااظ يکااارمی ي ااوم همرااوصی يسصبایجاااد
اٍ ؾاای صا مبنقااض ممااور کاار رص يد بذااـ هااایی اط ایااضاد هظ اای اط دااا همرااوصی
يسصبایجاد معضفی فزه بور ).)Gilles ,2008: 45-48

البناار رص راداال ایااضاد میااظ رص مراب اار بااا ایاازه يسصبایجاااد واحااز کاار اط ؽااوی
همروصی يسصبایجاد تب ی مای گاضرر واکبقارای مذن اای باضوط ممورماز اط هم ار ایب ار
ياازه ای يبااواد ایااضاد فاامالی صا باار همرااوصی يسصبایجاااد راره امااز و تعاازار طیاااری

قوم گرایی و تأثیر آن بر روابط 229 / ...

ؽایت ر ص اصتباً با مراب ر باا پااد يسصیؾام ایجاار فازه اؽات کار ؽااینرای طیاض ممومار
ای اط يمرا می بافبز
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.
http://ariarman.org/Iran_Azerbaijan_20.htm
http://www.iraneshomali.blogfa.com/4028.aspx
http://forum.hammihan.com/thread91001-4.html

رص ایااي ؽااایت هااا ایاازه باااط پااؼ گیااضی همرااوصی يسصبایجاااد مَااضب فاازه و
اکيااضا هاام باار معاهاازاي گ ؾااناد و تضکمبرااای اؽاانبار ماای کببااز و ایب اار همرااوصی
يسصبایجاااد منع ااا باار ایااضاد بااوره و هؾاات وادیااضا میااظ بااا اتمااام ماازي معاهاازاي
تضکمبرااای و گ ؾااناد ياازه ای رص ایااضاد الحااار مجاازر ؽااضطمیي هااای هاازا فاازه اط
ایضاد اط هم ر همروصی يسصبایجااد صا مَاضب مای کبباز کار البنار بار گانار الرار کاوتیی
بااا باار صؽاامیت فاابادني همرااوصی يسصبایجاااد و حااا حاکمیاات يد توؽااٌ ایااضاد ایااي
گومر محبت ها مببای ي می و يم ی مزاصمز(کوتییر . )1389
همربیي پیقبرار مراب ر بار ميال همراود تحضیاک اهاالی تاالـ و لظگای هاا کار
ایضاماای بااوره و رص همرااوصی يسصبایجاااد ؽاااکي ماای بافاابز میااظ راره ماای فااور امااا رص
ؽَم رولت و یا وطاصي داصهر يماو بار ایاي مباحای پضرادنار ممای فاور و فراٌ بار
سکض ایي م نر کر ایاي یاک ایازه مریومیؾانی مای بافاز (دبضگاظاص همراوص اؽاوم
ایااضاد ر 1374/11/17و )1376/6/31و یااک اينااضاه مذننااض بؾاابزه ماای کببااز  .البناار
یااک همااایـ بااا يبااواد فااضار میااظ رص  28يسص  1383رصاصومیاار بضگااظاص فااز و رص يد باار
بضصؽی پاد تضکیؾم و صاهرای مراب ار باا يد پضرادنار فاز اماا تبراا بضداوصر هازی پاؼ
اط بضگااظاصی همایقاای رص اؽااابز  1384کاار الرااام ي اای ار میااظ حاىااض بااور و یااک
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همااایـ ریگااض بااا يبااواد "هباابـ يسصبایجاااد هبااوبی" رص 21فاارضیوص  1385کاار رص
همرااوصی يسصبایجاااد بضگااظاص فااز(ایي همااایـ بعااز اط اتاا اااي مباااٍا يسصی مقاایي
ایااضاد رص دااضرار  1385رص پاای اهاماات صوطماماار ایااضاد باار ااوم يسصی تقاا یل فااز)
موصي گضفت.
رص ایااي اصتباااً ؽاایز محمااز صىااا میااض تااا الاازیبی ممایباازه تبضیااظ رص مج ااؼ
فااوصای اؽااومی باار ا اازاماي رولاات باااکو واکاابـ مقاااد راره و ايااوم ماای راصر " اگااض
ضاص بافز بحی هاای تااصیذی مضباوً بار اضاص رارهاای تحمی ای گ ؾاناد و تضکمبراای
احیاء فورر صوفي تضیي مؾ ر ایاي اؽات کار ٍباا ایاي معاهازه ؾامنی اط داا ایاضاد
هزا فزه و همراوصی يسصبایجااد فع ای بذقای اط داا

هازا فازه ایاضاد اؽات" او

گیضی ا زاماي رولات بااکو واکابـ مج اؼ فاوصای اؽاومی صا بضامگیذات و ؽای تاي
اط ممایباازگاد مج ااؼ کاار بیقاانض ممایباازگاد اؽاانامرای فااماد غااض

بورمااز باار وطیااض

داصهر تشکض رارمز کر باا احيااص ؽاایض رولات بااکو ايناضاه فازیز و هقازاص تطم بار
ایي رولت راره فور ( .)www.ariarman.com

همرباایي بایااز باار ایااي م ناار توهاار رافاات کاار ایااضاد دواهاااد برااضه گیااضی اط
هضفیاات مااشهبی دااویـ رص اصتباااً بااا صفناصهااای حاکماااد همرااوصی يسصبایجاااد اؽاات
بر محوی کر اکيض منذننااد موافرباز کار تراضاد پاؼ اط کوفاـ هاای اولیار رص هرات
امنقاااص ایاازولوعی امروباای و حمایاات اط گااضوه هااای اؽااوم گااضا (باار ویااغه رص
تاهی ؾااناد و همرااوصی يسصبایجاااد) تباااي و امبیاات مبااافا ا نناااری صا بااض افاااير
ایزولوعی اؽومی تاضهیم راره اؽات (گااه فاماص صویازارهای يؽایای مضکاظی و ارااطر
.)103 :1379
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البناار رص ایااي اصتباااً ایااضاد اط اازصي ماااموص چباازامی بضدااوصراص مبااور چااضا کاار
ی اای اط اهاازار يمضی ااا رص مبَراار اراااط مراااص اؽااوم گضایاای و ه ااوگیضی اط صفااز
اؽوم دواهی باور (افقاضریر  . )285-286 :1381بار همایي رلیال میاظ ایاضاد صا توؽاعر
رهبزه ببیارگضایی با ماروم داك داور معضفای مای کباز و بار رمبااد ایاي ا ازام «هیماظ
بی ض» وطیاض داصهار و ات يمضی اا رص ؽااد  1992رص پای یاک ؽااض بار مبَرار يؽایای
می امر و ارااط يد کقاوصها صا اط هم ااصی باا ایاضاد بااط مای راصر .بار ياووه چاود ایاي
کقااوصها بااضای صهااایی اط تاازاوم ماااوس صوؽاایر باار حمایاات کقااوصی چااود يمضی ااا میاااط
رافنبز بر رصدواؽت يمضی ا پاؽخ ميبت می رهبز (رهرادر .)86 :1382
بایز توهر رافت کار ی ای اط اؽاؽای تاضیي ا ازاماي ایاضاد رص بضاباض تب یا پااد
يسصیؾام و ایاازه يسصبایجااد واحااز رص روصاد ای رای بیااا و رص هضیااد مبا قاار اضه بااای
موصي گضفت .رص مبا قار اضه باای ایاضاد ؽاعی رص ایجاار ما م و يصاماـ رص مضطهاای
فاامالی دااور بااور امااا و ناای کاار بااا حجاام وؽاایعی اط تب یراااي کاار توؽااٌ همرااوصی
يسصبایجاااد رص اصتباااً بااا ایاازه يسصبایجاااد واحااز تب یاا ماای فااز ایااضاد ؽااضامجام رص
مبا قر ضه باای ٍاضر اصمبؾاناد صا گضفات چاضا کار پیاضوطی همراوصی يسصبایجااد کار
مؾبت بر بذقی اط دا ایاضاد ارياای مال یات رافات دَاض بظصگای باضای امبیات م ای
و ی پاااصچگی ؽااضطمیبی ایااضاد محؾااو

ماای فااز (دالؾااضاییر . )105 :1385امااا هماایي

ؽیاؽاات ایااضاد بیقاانض باياای تحضیااک ااوم يسصی ایااضاد گضریااز باار گوماار ای کاار رص
اينضاه های مذن  ،کار رص مااحاي بال بار يمراا افااصه گضریاز دواهااد پایااد ایاي
حمایاات هااا گضریزمااز و اط ؽااوی ریگااض باار فاازي باار تب یراااي همرااوصی يسصبایجاااد
ارامي طر تا هاایی کار حاکمااد همراوصی يسصبایجااد رلیال ف ؾات داور صا رص هباا
ااضه بااای هاازایی رو يسصبایجاااد ( همرااوصی يسصبایجاااد و مباااٍا يسصی ایااضاد) ايااوم
کضرمز.
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بایز توهر رافت کار کقاوصهای ریگاض میاظ اط ایازه پاادتضکیؾام و ترزیاز ایاضاد
اط ایي ٍضیاا ا ازام کاضره و اط ا ازاماي يسصبایجااد حمایات مایممورماز کار بار يباواد
ممومر تضکیار بار رلیال افانضاکاي اومی و فضهبگای باا فاعاص پاادتضکیؾام اط يسصبایجااد
حمایاات ماایکبااز ( امیااض احماازیادر . )370 :1384اؽاامايیل هاام وطیااض داصهاار و اات
تضکیر اياوم کاضر «های غیاض تضکای ممایتواماز حاامی تاض بافاز و ماا هام رص يصطوی
صوطی هؾنیم کار بار هازایی و فاضار د اا تاض داتمار راره فاورر ماا بار امیاز صوطی
هؾنیم کر همروصی های تاض يؽایای میامار و تماام يسصبایجااد همار یاک کقاوص فاومز
و رص ایي صاه توؿ میکبیم»(مضفز ف ضچیر.)57 :1384
باض اؽااػ م نااب وا اا گضایای کاار رص چرااصچو

میاضی باار يد افااصه گضریاازر

تضکیر بر يبواد ی ی اط کااصگظاصاد مبَرار باا ایاضاد رصگیاض رص ص ابات مای بافاز بباابضایي
اط هااض ام ااامی هراات تيااعی ،ایااضاد برااضه ماای هویااز و يمضی ااا و همرااوصی
يسصبایجاد ایي ام اد صا رص ادنیاص تضکیر ضاص راره امز.
يمضی ااا میااظ کاار اط هااض اهضماای بااضای مراااص ایااضاد رص مبَراار اؽاانااره ماایکبااز اط
ارياای يسصبایجااد مبباای باض يسصبایجااد واحااز حمایات مایکبااز تاا رص يایي رلمقاارولی
مؾااسولیي ایااضاد بااضای صفااا دَااض تجظیاارٍ باای اط مرااو حرااور ا یااتهااای يسصی رص
ایضاد باضای واصر کاضرد فقااص بار ایاضاد اؽانااره کباز ( مضفاز فا ضچیر . )58 :1384رص
ایاي ماوصر هاام ؽاادناص مبَراار یاک ام اااد رص ادنیااص ( زصتمباازتضیي کااصگظاص) يمضی ااا
ااضاص راره اؽاات .معياال پاااد يسصیؾاامر تيااار مبااافا ایااضاد و يمضی ااار صوابااٌ ؽااضر
همروصی يسصبایجاد با صوؽایرر ص ابات تضکیار باا ایاضاد رص مبَرار وغیاضه ؽاادناص مبَرار
صا تقا یل ماای رهبااز و يمضی ااا بااضای تيااعی ،ی اای اط کاااصگظاصاد مذااال ،دااویـ اط
ایي ام اد (ارياای همراوصی يسصبایجااد مببای باض يسصبایجااد واحاز) براضه مای گیاضر و
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همی ي ا زام يمضی ا بايای ایجاار یاک ؽاادناصی مای فاور کار باضای ایاضاد محازوریت
های بیقنضی ایجار می کبز.
همرباایي فااایاد توهاار اؽاات کاار بضداای اط کباضامؾاارای تضکقباؽاای رص اؽااضا یل
بضگااظاص فاازه و میااظ فاااهز مراااتي طیاااری هؾاانیم کاار توؽااٌ بضداای اط اؽاااتیز
رامقگاهرای رولنای اؽاضا یل رص طمیبار ترویات ایازه پاادتضکیؾانی مبنقاض فازه اؽات (
اؽااازیر . )81-86 :1385کبگاااضه يسصی هاااای هرااااد رص ؽااااد 1997م (1377ؿ) رص
فاارض لااؼ يمج ااؼ يمضی ااا تاؽاایؼ فااز و رفنااض ممایباازگی يد رص بضداای کقااوصهای
اصوپایی و همربایي همراوصی يسصبایجااد ایجاار فازه اؽات.ایي تقا ل هازر داور صا
تح یم اصتبااً بایي يسصیراا و ؽااطمامزهی هواماا يسصی رص مرااً مذن ا ،هرااد اياوم
کضره اؽت (امیض احمزیاد ر .)367 :1384
رص اصتباً با رفاخ اؽضاییل اط ایازه پااد يسصیؾام هام بایاز توهار رافات کار ایاي
کقوص هم راصای تيار مبافا با ایاضاد مای بافاز و همظمااد باا ؽاایض کااصگظاصاد ریگاض اط
هم اار يمضی ااار تضکیاار و همراوصی يسصبایجاااد راصای افاانضا مبااافا .باار هماایي رلیاال اط
ام اد بیقنضی بضای مراب ر با ایاضاد بضداوصراص اؽات کار ی ای اط ایاي ام امااي موىاوخ
پاد يسصیؾم می بافز .بایاز توهار رافات کار اگاض کقاوصهایی چاود يمضی اا و اؽاضا یل
اط ایزه يسصبایجاد واحز حمایت مایکبباز بار رلیال ادنوفااتی مایبافاز کار باا ایاضاد رص
يضمر بیيالم ال راصماز و اط ایاي ٍضیاا مایدواهباز بار ایاضاد فقااص واصر کاضره و ایاي
کقوص صا واراص بر بود دواؽنرهای دور رص الب ؽادناص میام بیي الم ل ممایبز.
نتیجه گیری

بعااز اط فضوپافاای اتحااار فااوصوی رص فااماد مضطهااای ایااضاد کقااوصهای تاااطه ای ایجااار
فزمز و اط هم ار ایاي کقاوصها همراوصی يسصبایجااد اؽات کار اتاا اا راصای افانضاکاي
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طیاری با همروصی اؽومی ایضاد می بافاز  ..باا ت یار باض ؽاابرر تااصیذی مقانض ر ریاي
و مااشهب مقاانض ر مااضط مقاانض ر طباااد مقاانض باایي همرااوصی يسصبایجاااد و ا یاات
بظصگاای اط مااضرم ایااضاد ر همرااوصی اؽااومی ایااضاد ؽااعی رص بض ااضاصی اصتباااً بااا
همرااوصی يسصبایجاااد و گؾاانضؿ ماااوس دااور رص مبَراار اراااط ممااور امااا رص ایااي باایي
ياماال ااوم گضایاای کاار توؽااٌ همرااوصی يسصبایجاااد و تحاات يبااواد يسصبایجاااد واحااز
تب ی مای گقات تاا هام ؽضپوفای با ض ف ؾات هاای ایاي کقاوص رص مبا قار اضه باای
مراباال اصمبؾااناد بافااز و هاام اهااضم فقاااصی بااض ایااضاد بواؽااَر حمایاات ایااضاد اط
اصمبؾنادر توامؾات يوامال ریگاض صا تحات القاعاخ داویـ اضاص رهاز و بايای ؽاضری
صوابٌ بیي همروصی يسصبایجااد و ایاضاد گاضرر یياام ی کار ؽاایض کقاوصها میاظ همراود
يمضی ااار اؽااضاییل و تضکیاار اط يد حمایاات ممورمااز تااا اط ٍضیااا يد بنوامبااز بااض ؽیاؽاات
های ایضاد تااتیض گشاصماز .حمایات همراوصی يسصبایجااد اط ایازه وحازي يسصبایجااد بار
همااضاه حمایاات تضکیاار و کقااوصهایی چااود يمضی ااا و اؽااضاییل اط ایااي ایاازه باياای
ؽیاؽی فزد اوم يسصی ایاضاد گضریازه اؽات  .البنار ؽیاؽای فازد اوم يسصی تبراا بار
ي ت حمایات دااصهی بار ویاغه همراوصی يسصبایجااد ممای بافاز و ي ال ریگاضی میاظ
راصر کاار رص چراااصچو

میااضی باار يد يواماال افاااصه ای مذننااض گضریااز .امااا رص ایااي

مرالاار باار بضصؽاای ایااي ياماال( يبنااض داااصهی ر همرااوصی يسصبایجاااد) و تاااتیض يد بااض
صوابٌ بیي ایضاد و همروصی يسصبایجاد پضرادنر فز
صاه اصهااای پیقاابراری ایااي مرالاار بااضای حاال ایااي مؾااس ر (پاااد يسصیؾاام و ایاازه
يسصبایجاااد واحااز) کاار باياای تیضگاای صوابااٌ باایي ایااضاد و همرااوصی يسصبایجاااد بااا يد
هماار افاانضاکاي گضریاازه اؽاات ماار مراب اار باار مياال کاار يمااو باياای تقاازیز ا اازاماي
رولاات يسصبایجاااد میااظ دواهااز فااز میؾاات و حناای رص مااوصي تاازاوم ایااي صفناااص اط
هامب هض رو کقاوص حنای احنمااد بضداوصر میاامی میااد رو کقاوص وهاور راصر و ایاي
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امض بر هی وهر باضای ایاضاد مَ او

میؾات پیقابرار مای فاور بیقانض باض افانضاکاي و

گؾنضؿ صوابٌ فضهبگی تاکیز فورر چاضا کار باا تاکیاز باض هببار هاای مقانض همراود
هقااي مااوصوطر ايیااار مااشهبی مقاانض و  ...ادنوفاااي رص مااني صوابااٌ باایي رو کقااوص
ضاص ممی گیضر و رص رصاط مازي یاا فضاماوؿ مای فاور و یاا ایب ار باا مناالحر بایي رو
کقااوص حاال ماای گااضرر .باازیری اؽاات چااضا کاار هم اااصی رص یااک موىااوخ باياای
گؾاانضؿ هم اااصی رص ؽااایض موىااوياي و اداانور رص یااک موىااوخ باياای گؾاانضؿ
ادنوفاي رص ریگض موىاوياي مای فاور بباابضایي ایاضاد و رولات ماضراد ایاضاد بایاز رص
اولیي ا زام بنوامبز ایاي موىاوخ صا محازور بار رو کقاوص ایاضاد و همراوصی يسصبایجااد
ممایبز چضا کر افظایـ بااطیگضاد ریگاضی کار يماو باا ایاضاد راصای مقا ل مای بافابز (
يمضی او اؽضاییل ) و یاا راصای ص ابات مای بافابز ( تضکیار) بايای پیریازه فازد مؾاس ر
و حناای رص مااوصي حمایاات ایااي باااطیگضاد اط یااک ٍااضر (همرااوصی يسصبایجاااد)
بايی امضاص بض مواىاا يد ٍاضر مای گاضرر .رص ایاي اصتبااً میاظ بایاز ماضراد ؽیاؽات
داصهی ایضاد تاوؿ فضاوامای ممایباز طیاضا ردالات ایاي کقاوصها رص موىاوخ یاار فازه
بر داٍض تيعی ،مو عیات ایاضاد اؽات بباابضیي ایاضاد بایاز بنواماز اط افاظایـ بااطیگضاد
رص ایي اصتباً ه وگیضی کباز و البنار تبراا صاه ااص موهاور و مم اي باضای ایاي مرناور
هماااد ایاازه گؾاانضؿ هم اااصی هااا و تاکیااز بااض مراااً مقاانض رو کقااوص ایااضاد و
همرااوصی يسصبایجاااد اؽاات .بایااز توهاار رافاات کاار هاام طبااامی مااضرم همرااوصی
يس صبایجاد با بذقی اط ماضرم ایاضاد رص ؽضفات داور مباای میؾات اماا بار رلیال بضدای
تبقاارا میاااد رو کقااوص و مرااـ مبااای يمضی ااا و اؽااضاییل ایااي موىااوخ باار یااک مؾااس ر
مبااای باازد فاازه و بااض فاازي ادنوفاااي باایي رو کقااوص افااظوره اؽاات .البناار رص حااوطه
راد ی میظ بایز ا زاماتی بر فضب طیض امجام پشیضر:
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 -1اؽاانااره اط تواممباازی و دو یاات هااای مذبگاااد ااومی رص اراصه امااوص رص ؽااَم
مبَرر ای و م ی.
 -2توؽعر مرارهای مزمی بار مبیاوص گؾانضؿ مقااصکت همار ا اوام و گضوهراار هرات
امع اػ دواؽت های ا وام و گضوهرای مذن ،
 -3پیگیااضی و تعمیااا ؽیاؽاات تاابـ طرایاای رص صوابااٌ بااا همؾااایگاد باار مبیااوص
ه ااوگیضی اط هضگوماار برااضه بااضراصی ریگااضاد اط فاا ار هااای طبااامیر ااومی و
مشهبی رص ایضاد
 -4محضومیاات طرایاای اط هماار مباااٍا ااومی و توطیااا يارتماار تااضوي میاااد مباااٍا
ومی و غیض ومی
 -5افظایـ فضمت های فر ی رص مباٍا ومی
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