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تصايیر ديربیه مداربسته از دي وفر از چهار مرد در ارتباط با اقدامات اوتحاری در لىدن 12 ،ژيئیه 1002

اودیشکده ريابط بیه الملل :دس ػبل  3102پٌذ کـَس ػشاق ،افغبًؼتبى ،پبکؼتبىً ،یزشیِ ٍ ػَسیِ هٌجغ  23دسكذ کـتِّبی ًبؿی اص فؼبلیتّبی تشٍسیؼتی هؼشفی
ؿذًذ .پٌذ دسكذ ػولیبت تشٍسیؼتی دس کـَسّبی پیـشفتِ كٌؼتی سخدادُ اػت ٍ اص ایي هیضاى 32 ،دسكذ حوالت تشٍسیؼتی سا تشٍسیؼتّبیی اًزبم دادُاًذ کِ ثِ
«گشگّبی تٌْب» هؼشٍفاًذ؛ حوالت دس همیبع ثضسگ ّوبٌّگ ؿذُ تَػظ گشٍُّبی تشٍسیؼتی ثیيالوللی (هبًٌذ حوالت  00ػپتبهجش ٍ اخیشاً حوالت هشگجبس دس پبسیغ)،
هیضاى تَرِ صیبد سػبًِای سا دسثشهی گیشد؛ اهب گشگّبی تٌْب افشاد یب گشٍُّبی کَچکیاًذ کِ ثذٍى کوک یک ػبصهبى ثضسگتش کبس هیکٌٌذ ٍ ثِ تؼجیش هَػؼِ سًذ 01
دسكذ هشگٍهیش ػولیبت تشٍسیؼن دس غشة سا تـکیل هیدٌّذ .اكغالح «گشگ تٌْب» دس غشة ثِ افشادی اعالق هی ؿَد کِ ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى عشاحی ػٌبسیَیی دلیك
دػت ثِ الذاهبت تشٍسیؼتی ٍ رٌبیتکبساًِ هی صًٌذ .اٍثبهب ،سئیغ روَْس پیـیي ایبالت هتحذُ ،دس دّویي ػبلگشد حبدحِ یبصدُ ػپتبهجش ٍ دس هلبحجِ ثب ؿجکِ ػی.اى.اى
ثضسگتشیي دغذغِ خَد سا "الذام تشٍسیؼتی گشگ تٌْب" ًبهیذُ ثَد .
اص صهبى ثَرَد آهذى داػؾ ،رٌگ سٍاًی ثشای ایي گشٍُ تشٍسیؼتی اص اّویت ثؼیبس صیبدی ثشخَسداس ؿذُ اػت .اص هْنتشیي ػولیبت سٍاًی کِ تَػظ گشٍُ داػؾ اًزبمؿذُ
اػت اًتـبس ٍیذیَّب ٍ فبیلّبی هتؼذدی اػت کِ ثش رّي ٍ سٍاى هخبعجبى تأحیش گزاؿتِ ٍ آىّب سا ثِ گشٍیذى ثِ گشٍُ خَد یب اًزبم ػولیبت هختلف دس کـَسّبی دیگش
تشغیت ًوبیذ .ایي ػولیبت کِ تَػظ َّاداساى ایي گشٍُ اًزبم هیـَد پذیذُ گشگْبی تٌْب ًبم داسد .پذیذُ گشگّبی تٌْب ًِتٌْب یک کبثَع رذیذ ثشای اسٍپب هحؼَة
هیؿَد ثلکِ تـخیق ًَع ػولیبت ٍ چگًَگی همبثلِ ٍ هجبسصُ ثب ایي پذیذُ اص چبلؾّبی ثضسگ دػتگبُّبی اهٌیتی ًیض هحؼَة هیؿَد .هـکل ؿٌبػبیی ٍ همبثلِ ثب
گشگّبی تٌْب اصآًزب ًبؿی هیؿَد کِ گشگّبی تٌْب ثب گشٍُّبی تشٍسیؼتی استجبط هـخلی ًذاسًذ ٍ ثِ خبعش تأحیشاتی سٍاًی کِ ثش سٍی آىّب گزاؿتِؿذُ تجذیل ثِ
ًیشٍّبی خَدػبختِای دس کـَسّبی دیگش ؿذُاًذ کِ لبدسًذ ثِتٌْبیی دػت ثِ ػولیبت ثضًٌذ .تأحیش پشٍپبگبًذای گشٍُّبی افشاعی ثش سٍی ایي افشاد اص حولِ ًبگْبًی ثب یک
چبلَ ٍ یب اتَهجیل ؿخلی تب ػبخت ثوت ٍ اًفزبسّبی اًتحبسی سا ؿبهل هیؿَد .اص عشفی ربهؼِ ّذف گشگّبی تٌْب افشاد هـخلی ًویثبؿٌذ کِ ثب تحت ًظش گشفتي

آىّب ثتَاى ػولیبت گشگّبی تٌْب سا خٌخی کشد ،ثلکِ ؿْشًٍذاى ٍ هشدم ػبدی ،تزوؼبت ػبدُ ٍ افشاد ثیگٌبّی ّؼتٌذکِ هیتَاًٌذ ػَطُی ّذف گشگّبی تٌْب لشاس
ثگیشًذ چشاکِ ّش چمذس ربهؼِ ّذف هجْن تش ٍ گؼتشدُ تش ثبؿذ هیضاى سػت ٍ ٍحـتی کِ ایزبد هی ؿَد ثیـتش خَاّذ ثَد .گشٍُ ّبی تشٍسیؼتی ثب اًزبم ػولیبت سٍاًی ٍ
دسٍالغ پشٍسؽ گشگّبی تٌْب یب کؼی کِ اص گلِ دٍسهبًذُ ،ثشای خَد ًیشٍّبی خبسد اص كفَف رٌگی فشاّن آٍسدُ اًذ کِ ثب ایزبد اسػبة هیبى ؿْشًٍذاى هیتَاًٌذ ثِ
افضایؾ فـبس ثش دٍلتّب ٍ ًیشٍّبی ضذ خَد ٍ ٍ تمَیت سٍحیِ ًیشٍّبی خَد هٌزش ؿًَذ ٍ فشكتی ثشای تٌفغ ًظبهی ٍ ثْن صدى توشکض ٍ تَرِ کبًَى هجبسصُ سا ایزبد
کٌٌذّ .شچمذس گشٍُّبی المبػذُ ٍ داػؾ ثیـتش ثب تلفبت ٍ ؿکؼت سٍثشٍ هیؿًَذ ًیبص ثِ افضایؾ سٍحیِ ًیشٍّبی خَدی ٍ رزة ًیشٍّبی رذیذ افضایؾ هی یبثذ ٍ ػؼی هی
ؿَد تب اص عشیك تـَیك عشفذاساى خَد ثِ اًزبم حوالت ثِ ػجک گشگّبی تٌْب دػت آٍسد هْوی سا ثشای خَد ثذػت ثیبٍسًذ .تالؽ ثشای ًـبى دادى خَد ثلَست
گؼتشدُ تش اص حذ تلَس ثبػج هی ؿَد کِ حتی داػؾ دس ثیبًیِ ّبی خَد ،ثذٍى ّیچ ٍاػغِ ،هؼئَلیت حَادث سخ دادُ سا ثِ گشدى ثگیشدّ .وچٌیي ثب اًتـبس ٍیذیَّبیی
چَى «ثپب خیضیذ» اص َّاداسًؾ ثخَاّذ کِ دس کـَسّبی هختلف ػولیبت تشٍسیؼتی «گشگ تٌْب» سا ارشا کٌٌذ .پیؾ تش ثب اًزبم ػولیبت تشٍسیؼتی دس اسٍپب ٍ هَفیت ایي
اػتشاتظی تَػظ داػؾ  ،دفتش اسٍپبیی پلیغ ثیي الولل ثیبى داؿتِ ثَد کِ "ساّجشد گشگ ّبی تٌْب" ثْتشیي ساّجشد ثشای داػؾ ٍ المبػذُ ثِ ؿوبس هی سٍد.
ػولیبت تشٍسیؼتی اًزبم گشفتِ تَػظ گشگْبی تٌْب ًبگْبًی ٍ ثذٍى ثشًبهِسیضی ػبصهبًی ٍ حتی ثذٍى ًیبص ثِ ػغح آهَصؽّبی پیچیذُ یب اًتخبة اّذاف ػخت كَست
هیگیشد ،لزا تَاًوٌذی ٍ کبسآهذی ًْبدّبی اهٌیتی اعالػبتی دس افـبی ایي ًَع حولِّب دس هشاحل ثشًبهِسیضی ثشای اًزبم ػولیبت دؿَاس خَاّذ ثَدّ .وچٌیي تؼذاد اهبکٌی
کِ هی تَاًذ ّذف ثبلمَُ هْبروبى ثبؿذ ،افضایؾ ثؼیبس یبفتِ ٍ اص تَاى ًیشٍّبی اهٌیتی ثشای حفبظت اص ایي اهبکي ثکبّذ .اًزبم ػولیبت تشٍسیؼتی تَػظ گشگّبی تٌْب،
هیتَاًذ اػبػبً ثِ دًجبل تبئیذ ثبالدػتیّب ًجبؿٌذ ٍ ثذٍى آًکِ آىّب اص خظ فکشی گشٍُ تلوینگیشی دػتَس ثگیشًذ ثب تلوین خَد ٍ ثذٍى ّوبٌّگی ػبصهبى یبفتِ ٍ كشفبً
ثشای اًزبمٍظیفِ یب اثشاص ّوذسدی ثبّن فکشاى خَد دس ػشاػش رْبى الذام ثِ ػولیبت هختلف کٌٌذ .دس عی یک پظٍّؾ هـخق ؿذ کِ اغلت کؼبًی ّؼتٌذکِ هؼتؼذ
اًزبم ػولیبت ثِ ػجک گشگّبی تٌْب ّؼتٌذ ثبکؼبًی دس صًذاى کِ ػضَ گشٍُ ّبی افشاعی ثَدُ اًذ ٍ یب دس هحلِّبیی ثب ػبکٌبى تٌذسٍ ٍ اًزوي ّبی صیشصهیٌی سفت ٍ آهذ

داؿتِ ٍ یب اص عشیك ایٌتشًت ثب اؿخبف گشایؾ ّبی تٌذسٍ استجبط ثشلشاس کشدُ اًذ .آًْب اص عشیك ایي استجبعبت ٍ ؿؼتـَی هغضی ًؼجت ثِ کـتبس ٍ ػولیبت تشٍسیؼتی تَریِ
ؿذُاًذ تب ثِاًذاصُای کِ اص ًبثَدػبصی ٍ فذا ػبختي خَد ّیچ اثبیی ًذاؿتِاًذ .اص ّویي سٍ گشگ ّبی تٌْب کؼبًی ّؼتٌذ کِ ثِ الذاهبت تشٍسیؼتی فشدی ٍ خَدػشاًِ
ثِربی گشٍّی ٍ ػبصهبًی دػت هی صًٌذ ٍکـف ٍ ؿٌبػبیی ػولیبت فشدی ثؼیبس دؿَاستش اص گشٍّی خَاّذ ثَد .رکش ایي ًکتِ ًـبى دٌّذُ ی آى اػت کِ ػضَیت یک
فشد دس گشٍُّبی تشٍسیؼتی ثب ّذایت ؿذى یک فشد ثِ ػوت اًزبم ػولیبت تشٍسیؼتی یکؼبى ًیؼت ٍ هوکي اػت حتی دٍػتبى ،الَام ٍ ّوکبساى یک فشد اكَالً احؼبع
ًکٌٌذ کِ فشد دس پشٍػِ سادیکبل ؿذى ٍ اًزبم ػولیبت تشٍسیؼتی لشاس داسد ٍ فمظ آًْب فکش کٌٌذ کِ سٍحیبت ٍی چَى گزؿتِ ًیؼت ٍ یب ٍی سفتبسی هتفبٍت ثب دیگشاى
داسد.
گؼتشؽ ػولیبت ثِ ػجک گشگّبی تٌْبًِ ،تٌْب چبلؾّبیی سا دس دسٍى کـَس ایزبد خَاّذ کشد ثلکِ هیتَاًذ تأحیشات ثؼیبس ػویكتش ثش ربهؼِ ثگزاسد .چبلؾّبی
ارتوبػی ایزبدؿذُ هیتَاًذ پب سا اص هحذٍدُ اهٌیت ارتوبػی گزاؿتِ ٍ ثبػج ایزبد دگشگًَیّبی ػیبػی چَى لذستیبثی احضاة ساػت افشاعی گشددّ .وچٌیي هیتَاًذ
ثبػج تغییشاتی دس تلوین دٍلت دسػیبػتگزاسی ثشای آهَصؽ رَاًبى ،تذاثیش اهٌیتی ،ػیبػت هْبرشتپزیشی ،اػغبی حمَق آصادی تجلیغ هزّجی ٍ ...گشدد .افضایؾ
گشگّبی تٌْب ٍ اًزبم حولِ تشٍسیؼتی تَػظ آىّب ،ثبصگـت تشٍسیؼت ّبی خبسری ٍ افشاد ٍاثؼتِ ثِ گشٍُ داػؾً ،ـبىدٌّذُی آى اػت کِ اکخش کـَسّبی حبهی
تشٍسیؼن ،هؼتؼذ حوالت تشٍسیؼتی ّؼتٌذ ٍ لشثبًیبى ثیـتشی دس كف اًتظبس ّؼتٌذ.

