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چکیذُ
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ اظ رٙجٞٝبی التهبزی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی  ٚأٙیتیی ایب ع إٞییس اؾیسق اّمیٝ
اتهبَ ٔیبٖ قطق  ٚغطة  ٚزاقتٗ تٞ ٍٝٙطٔع ث ٝایٗ ُٔٙمٛٔ ٝلٗیس غ ٛپّتیىی ذبنی ثركییس ٜاؾیسق
شذبیط ا٘طغی  ٚفٗبِیسٞبی نّحآٔیع ٞؿتٝای ایطاٖ ثبٖج قس ٜاؾس و ٝأٙییس اییٗ ُٔٙمی ٝزض ویبٖ٘ٛ
تٛر ٝرٟب٘ی لطاض ٌیطزق زض ٕٞیٗ ضاؾتب پطؾف ٔمبِ ٝابيط ایٗ اؾس وی ٝفٗبِییسٞیبی ٔؿیبِٕسآٔییع
ٞؿت ٝای ایطاٖ چ ٝتبحیطی ثط أٙیس ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ زاقت ٝاؾس؟ فطيی ٝایٗ اؾس؛ اظ آ٘زبیی و ٝثٝ
٘ٓط ٔیضؾس فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ٔیتٛا٘س ثبٖج تغییط تطتیجبت أٙیتی ٛٔ ٚاظ٘ ٝث٘ ٝفٕ ایٗ وكیٛض
زض ُٔٙم ٝقٛزٕٖ ،س ٜوكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ؾٗی وطزٜا٘س؛ ٍٕٞبْ ثب ؾیبؾسٞیبی آٔطیىیب ،اییٗ
فٗبِیسٞب ضا غیط ٔؿبِٕس آٔیع ٓ٘ٚبٔی ٘كبٖ زاز ٚ ٜزض ٘تیز ٝذُیط ریسی ثیطای أٙییس ُٔٙمی ٝرّیٜٛ
زٙٞسق  ٚزض نسز تٛلف فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ثطآیٙسق ٔالآ ٝذٛاٞس قس ثٗس اظ تٛافك اییطاٖ 8+1 ٚ
٘یع زیسٌب ٜأٙیتی اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضٌتطیٗ تكىُ زض ایٗ ُٔٙم٘ ،ٝؿجس
ثٔ ٝؿئّٞ ٝؿتٝای ایطاٖ تغییط ٔحؿٛؾی ٘ساقت ٝاؾس ٕٞ ٚچٙبٖ ایٗ وكٛضٞب اٖتمیبز زاض٘یس وی ٝاییطاٖ
ٔیذٛاٞس ثب ایٗ السأبت ٔٛاظ٘ ٝلٛا ضا ث٘ ٝفٕ ذٛز زض ُٔٙم ٝثط ٓٞظ٘سق ٔمبِ ٝابيط ؾٗی زاضز ثب ضٞیبفس
ض بِیؿٓ ثَٛ ٝض وّی  ٚتئٛضی ٔٛاظ٘ ٝلٛای ٔٛضٌٙتب ٔٛي ٔٛضا ثطضؾی وٙیسق ضٚـ تحمییك ٔمبِی ٝابيیط
تٛنیفی -تحّیّی ٌ ٚطزآٚضی اَالٖبت ث ٝضٚـ وتبثرب٘ٝای اؾسق
کلیذ ٍاشُّا
ایطاُٖٙٔ ،مٛٔ ،ٝاظ٘ٝلٛا ،ا٘طغی ٞؿتٝای ،أٙیس ،ذّیذ فبضؼق

* زا٘كیبض ضٚاثٍ ثیٗإُِّ زا٘كٍب ٜثیٗإِّّی أبْ ذٕیٙی(ض ،)ٜلعٚیٗ ،ایطاٖ
** وبضقٙبؼ اضقس ضٚاثٍ ثیٗإُِّ زا٘كٍب ٜثیٗإِّّی أبْ ذٕیٙی(ض ،)ٜلعٚیٗ ،ایطاٖ
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هقذهِ
زاقتٗ شذبیط ٖٓیٓ ٘فس ٌ ٚبظ ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ضا ث ٝثعضٌتطیٗ ٔرعٖ ا٘طغی زض رٟبٖ
تجسیُ وطز ٜاؾسق  9وكٛض ذّیذ فبضؼ اسٚز  58زضنس ٘فس رٟبٖ ضا تأٔیٗ ٔیوٙٙسق ثٝ
ٕٞیٗ ذبَط ؾُٙٔ ٟٓم ٝذّیذ فبضؼ زض تِٛیس رٟب٘ی ٘فس ث78 ٝزضنس اظ وُ رٟبٖ زض آیٙسٜ
ذٛاٞس ضؾیسق ٘جٛز ٔبز ٜربیٍعیٗ اضظاٖ ثطای ٘فس اظ ٟٔٓتطیٗ زالیُ تٛر ٝثٙٔ ٝبثٕ ا٘طغی
ٞیسضٚوطثٗ اؾسق زض ٔزٕ ٔٛا٘سیكٕٙساٖ ثطآ٘ٙس تب ؾبَ ٔ 5252یالزی ٘فس ٌ ٚبظ ث ٝثب ضلٕی
زض اسٚز ٔ 111یّی ٖٛثكى ٝزض ضٚظ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙبثٕ انّی ٘عزیه ث 96 ٝزضنس ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ
ضا تأٔیٗ ذٛاٙٞس وطز(ضيبیی)16<7 ،ق
ذّیذ فبضؼ ثِ ٝحبِ ٔٛلٗیس رغطافیبیی اظ زیط ظٔبٖ اب ع إٞیس ثٛز ٜاؾسق ایٗ ُٔٙم ٝاظ
یه رٟس اّم ٝاضتجبَی ٔیبٖ قطق  ٚغطة ثٛز ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ث ٝزِیُ زاقتٗ تٞ ٍٝٙطٔع وٝ
اظ ٔٛلٗیس ضاٞجطزی ٚیػ ٜای زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘( ٝثٖٛٙ ٝاٖ ثعضٌتطیٗ ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔطوع اضتجبَی
ثیٗ ؾ ٝلبض ٜاؾس) ثطذٛزاض اؾسق  ٚثركی اظ یه ؾیؿتٓ اضتجبَی ضا و ٝز ٚزضیبی ٔسیتطا٘ٚ ٝ
ؾطخ  ٚز ٚالیب٘ٛؼ ٙٞس  ٚاَّؽ ضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیظ٘سق ٔعیسٞب ٛٔ ٚلٗیسٞبی یبز قس ٜإٞیس
ٔم ِٝٛأٙیس ضا ثطای وكٛضٞبی ایٗ اٛظ٘ ٚ ٜیع زیٍط وكٛضٞبی ٔطتجٍ ثب آٖ ٔؤوّس ؾبذت ٝاؾسق
زض ایٗ ضاؾتب فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای زض ایٗ ُٔٙم ٝثبٖج اؿبؾیس وكٛضٞبی آٖ قس ٜاؾسق اظ
ؾبَ  5226و ٝفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ زض ُٔٙمّٖٙ ٝی قس وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی
ذّیذ فبضؼ ثب اٖالٖ ؾیبؾس وّی ذبٚضٔیبٖ٘ ٝبضی اظ تؿّیحبت ٞؿتٝای ثٔ ٝربِفس ثب ثط٘بٔٝ
ٞؿتٝای ایطاٖ پطزاذتٙسق ضٞجطاٖ وكٛضٞبی ٖطثی ثبضٞب اٖالٖ ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ
زض ثّٙس ٔست ٔیتٛا٘س تٛاظٖ ُٔٙمٝای ضا ث ٝؾٛز ایٗ وكٛض ث ٓٞ ٝثع٘س ٙٔ ٚبفٕ أٙیتی  ٚاتی
ثمبی وكٛضٞبی ُٔٙم ٝضا ثب ذُطات رسی ٔٛارٕ٘ ٝبیسق ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ وكٛضٞب ذٛاٞبٖ
اٖٕبَ فكبض  ٕٝٞرب٘ج ٝؾیبؾی  ٚالتهبزی ّٖی ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٞؿتٙسق ایٙبٖ اٌطچ ٝاظ
اٖٕبَ ظٚض ٍ٘طا٘یٞبی ٌؿتطزٜای زاض٘سق ثب ایٗ ٚرٛز ضٞجطاٖ وكٛضٞبی ٖطثی ثبضٞب اٖالٖ وطز-ٜ
ا٘س و ٝاٌط فكبضٞبی زیپّٕبتیه  ٚؾیبؾی ٘تٛا٘س ٔبٕ٘ اظ تسا ْٚثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ ٌطززق زض
ایٗ نٛضت اظ إّ ٝااتٕبِی آٔطیىب  ٚیب اؾطا یُ ّٖی ٝتأؾیؿبت ٞؿت ٝای ایطاٖ إبیس ذٛاٙٞس
وطزق ثب تٛر ٝث ٝزضوی و ٝضٞجطاٖ وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ اظ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝ
ای ایطاٖ زاض٘س ،تب و ٖٛٙؾیبؾسٞب  ٚالسأبتی ضا ثطای ٔتٛلف ٕ٘ٛزٖ آٖ زض پیف ٌطفتٝا٘سق اِجتٝ
ؾیبؾس ایٗ وكٛضٞب زض لجبَ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ وبٔالً ٔتأحط ٕٞ ٚب ًٙٞثب ؾیبؾس ٞؿتٝای
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آٔطیىب زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝثٛزٜاؾسق ثط٘بٔ ٝربٕٔ الساْ ٔكتطن یب ثطربْ و ٝتٛافك ٞؿت ٝای
ثیٗ ایطاٖ  ٚوكٛضٞبی اضٚپبیی ث ٝضٞجطی آٔطیىب ثٛز و ٝامٛق ٞؿت ٝای ایطاٖ ضا ث ٝضؾٕیس
قٙبذت ٚ ٝثط ٔؿبِٕس آٔیع ثٛزٖ ٔؿئّٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ اشٖبٖ ٕ٘ٛز٘س(لجُ اظ ثطربْ  8+1ثط٘بٔٝ
ٞؿت ٝای ایطاٖ ضا ثط٘بٔٝای ٘ٓبٔی اّ ٜٛزاز ٜثٛز٘س  ٚتٟسیسی ثطای أٙیس رٟب٘ی ٔیزا٘ؿتٙس)ق
اظ ظٔبٖ ارطایی قسٖ ثطربْ(اٚاذط )5218وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ثب زؾتبٚیع لطاض زازٖ
ٔؿب ُ ٔرتّف ذٛاٞبٖ وبٞف لسضت ایطاٖ اظ َطیك لُٕ ضٚاثٍ ایٗ وكٛض ثب وكٛضٞبی ابٔی
ذٛز ٞؿتٙس(لُٕ ضاثُ ٝی ٖطثؿتبٖ ثب ایطاٖ زض لًی ٝی اٖساْ قید ٕ٘ط َ ٚی آٖ لُٕ ضٚاثٍ
ثًٗی وكٛضٞبی افطیمبیی  ٚذبٚضٔیب٘ ٝثب ایطاٖ)ق ٖال ٜٚثطایٗ تٛافك ٞؿت ٝای ثب ایطاٖ ٔٙزط ثٝ
افعایف لسضت ُٔٙم ٝای ایطاٖ زض رطیبٖ ٔصاوطات ؾٛضی ٚ ٝؾٍٙیٗ قسٖ ٚظ٘ ٝؾٍٙیٗ ایطاٖ زض
ٔصاوطات غ٘ 6ٛقسق
چارچَب ًظری پصٍّػ
اظ زیسٌبٚ ٜالٌٕطایبٖ ،ؾیبؾس ثیٗإُِّ ٕٞب٘ٙس ؾیبؾس زاذّی ٖطن ٝوكٕىف ثط ؾط
لسضتِٚ ،ی ثٚ ٝؾیّ ٝذك٘ٛس ؾبظٔبٖ یبفتٔ ٝیثبقسق ٔفطٚيبت اؾبؾی ٚالٌٕطایی ضا ث ٝاذتهبض
ٔیتٛاٖ چٙیٗ ذالن ٝوطز=
 )1زِٚسٞب ثبظیٍطاٖ انّی ؾیبؾس ثیٗ إُِّ ٞؿتٙس ،ؾبیط ثبظیٍطاٖ ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖٞب  ٚقطوس-
ٞب ٚ ،ثَٛ ٝض وّی ٟ٘بزٞبی غیط زِٚتی زض چبضچٛة ضٚاثٍ ٔیبٖ زِٚسٞب ُٖٕ ٔیوٙٙسق ٔبٞیس
چٙیٗ ضٚاثُی ثب ابنُ رٕٕ نفط تٗییٗ ٔیقٛزق
 )5ضلبثس زِٚسٞب زض یه فًبی آ٘بضقیه نٛضت ٔیٌیطز ٚ ،اظ آ٘زبیی و ٝزض ایٗ فًب وُ
ؾیبؾس  ٚؾیبؾس ثیٗإُِّ ٔجبضظ ٜثطای لسضت ٔیثبقس ،اظ ثیٗ ثطزٖ غطیط ٜث ٝزؾس آٚضزٖ آٖ
ثؿیبض وٓ ضً٘ اؾسق
 )6اظ ٔٛيٖٛبت ٔحٛضی زض ضٚیىطز ٚالٕ ٌطایی ،تبویس ثط انُ ذٛزیبضی زض ٔحیٍ ذبضریٚ ،
اذتالف آٖ ثب ٔحیٍ زاذّی اؾسق  ٚایٗ ٖسْ اٖتٕبز زض ٔحیٍ ذبضری ٔٙزط ث ٝپیسایف ٕ٘ٓی
ٔجتٙی ثط ٔٛاظ٘ ٝلٛا ثٖٛٙ ٝاٖ ثٟتطیٗ ضٚـ اٖتٕبز ٔتمبثُ زض ٔحیٍ ثیٗإُِّ ٔحؿٛة ٔیقٛزق
 )7تبٔیٗ ٔٙبفٕ ّٔی ٕٟٔتطیٗ ٞسف ٞط زِٚس زض فًبی ثیٗ إِّّی ٔحؿٛة ٔیقٛزق  ٚزض ایٗ
ثیٗ اٌط زِٚتی لسضت وبفی ٘ساقت ٝثبقس زض افبْس اظ ان َٛاِٚی ٝذٛز ٘یع ٖبرع ٔیثبقسق
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 )8یىی اظ ٕٟٔتطیٗ اٞساف یه زِٚس افّ ٔٛرٛزیس ذٛز زض ٔحیٍ ثیٗ إِّّی اؾسق
تًٕیٙی ٚرٛز ٘ساضز ایٗ ٔؿئّ ٝثب ٚاوٙفٞبیی اظ َطف زِٚسٞبی زیٍط ٔٛار٘ ٝكٛز(لٛاْ،
);7-:< :16<7ق
ثطاؾبؼ ٔفطٚيبت ثبال اظ ٔٓٙط ٚالٌٕطایبٖ وؿی و ٝلٛیتط اؾس زض ضلبثس ثط ؾط وؿت
ٔٙبثٕ ثط٘س ٜذٛاٞس ثٛز اظ ٔٓٙط ایٗ ٌطٔ ٜٚیبٖ أٙیس زِٚس  ٚأٙیس ّٔسٞب ضاثُٗٔ ٝىٛؼ
ثطلطاض اؾسق ثسیٗ ٔٗٙی و ٝأٙیس یىی ث ٝثٟبی ٘بأٙی زیٍطی ابنُ ٔیقٛز  ٚرٕٕ ٔیبٖ
أٙیس ّٔسٞب ٘ ٝتٟٙب زقٛاض ثّى٘ ٝبٕٔىٗ اؾس(لبؾٕی)88 =16;5 ،ق
ٔٛضٌٙتب اِٚیٗ ٘ٓطی ٝپطزاض ٔٙؿزٓ ٚالٌٕطایی ٔحٛض انّی ٔجباج ذٛز ضا ٔٙبفٕ ّٔی لطاض
ٔیزٞس  ٚث ٝاٖتمبز ٚیٔ ،یبٖ ٔٙبفٕ ّٔی وكٛضٞب ٕٞبٍٙٞی ٚرٛز ٘ساضز  ٚضٚاثٍ ٔیبٖ وكٛضٞب
ثطاؾبؼ تٗبضو زض ٔٙبفٕ ّٔی قىُ ٔیٌیطزق ثٕٞ ٝیٗ رٟس ٚی ٘ٓطیٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا ضا ثطاؾبؼ
ٕٞیٗ تًبز ثٙیبزیٗ ٔیبٖ ٔٙبفٕ ثبظیٍطاٖ ٘ٓبْ ثیٗإُِّ تسٚیٗ ٔیوٙس و ٝآٖ  ٓٞثط ثسثیٙی
فّؿفی اؾتٛاض اؾس(٘ٛضی)58 =16<2 ،
ثب تٛر ٝثٔ ٝفطٚيبت ثبال ،وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ذٛاؾتبض ایزبز حجبت  ٚأٙیس زض
ُٔٙمٞ ٝؿتٙسق ایٗ وكٛضٞب چٙبٖ و ٝزض ٌصقت٘ ٝیع ٘كبٖ زازٜا٘س ثب تًٗیف ایطاٖ تب ثب ایزبز
تطتیجبت ُٔٙمٝای زض ضاؾتبی افّ أٙیس ُٔٙمّٖٚ ٝیاِرهٛل تبٔیٗ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛز
ثىٛقٙسٚ ،لتی و ٝفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ زض ُٔٙمّٖٙ ٝی ٔیقٛز وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ
فبضؼ ؾٗی زض تٛلف ٕ٘ٛزٖ فٗبِیسٞب ضا زاض٘س  ٚذٛاؾتبض ِغ ٛایٗ فٗبِیسٞب ٞؿتٙسق آٟ٘ب زالیّی
ضا زض ایٗ ظٔی ٝٙاضا ٔ ٝیزٙٞسق
٘ -1رؿس آ٘ىُٙٔ ٝم ٝشاتبً اؿبؼ ذّیذ فبضؼ  ٚا٘جبقت ٝاظ تؿّیحبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ث ٝقجىٝای
اظ ثبضٚت وٞ ٝط ِحٓ ٝااتٕبَ ا٘فزبض آٖ ٔیضٚز ثسَ ذٛاٞس ؾبذسق
 -5ز ْٚآ٘ى ٝوكٛضٞبی ُٔٙم ٝضا ذٛا٘ ٜبذٛا ٜثطای تأٔیٗ تؿّیحبت ث٘ ٝحٛی ٖٕیك ثٝ
وكٛضٞبی ثعضي ٚاثؿتٔ ٝیوٙس ٟ٘ ٚبیس آ٘ى ٝااتٕبَ ضقس تٕبیالت لسضت َّجبٌ٘ ٚ ٝطایف ثٝ
تفٛق  ٚثط  ٓٞظزٖ ٔٛاظ٘ ٝلٛا رٟس تهفی ٝذهٔٛسٞبی زیطیٗ  ٚاضيبی ربَّ ٜجیٞبی شاتی ضا
ٕٛٞاض ٜظ٘سٍ٘ ٜبٔ ٜیزاضزق ایٗ وكٛضٞب ثط ایٗ ٖمیسٜا٘س و ٝایطاٖ زض پی ؾبذس تؿّیحبت ٞؿت-ٝ
ای اؾس تب ٔٛاظ٘ ٝلٛای ُٔٙم ٝضا ث ٝؾٛز ُٔٙمٙٔ ٚ ٝبفٕ ّٔی وكٛض ٞبیكبٖ ذبتٕ ٝزٞس(٘ٗیٕی
اضفٕ)168 =16:2 ،ق
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ٕٞبٖ َٛض و ٝثیبٖ قس یىی اظقبذٞٝبی ضٞیبفس ض بِیؿٓ ٘ٓطیٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا اؾس ؤ ٝیتٛاٖ
ٌفس ثٖٛٙ ٝاٖ ٕٟٔتطیٗ تئٛضی ٘ٓٓ زض زض پبضازایٓ ٚالٕ ٌطایی ٔحؿٛة ٔیقٛزق ثط ایٗ پبیٚ ٝ
اظ ٔٓٙط وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼٞ ،ؿت ٝای قسٖ ایطاٖ زض ثٗس ٘ٓبٔی  ٚفٙبٚضی لسضت
ًٔبٖفی ضا ث ٝآٖ ذٛاٞس زاز ِ ٚصا ایٗ وكٛضٞب ٚاوٙف ٞبی ٔٙفی اظ ذٛز ٘كبٖ زاز٘س  ٚزض ایٗ
ضاؾتب ثب إبیس اظ ؾیبؾس ٞبی ایبالت ٔتحس ٜأطیىب  ٚغطة ؾٗی زض ایزبز ٔبٕ٘ ٚ ٚلف ٝزض
فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ زاقتٝا٘س تب اظ افعایف لسضت رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚؾٍٙیٗ
قسٖ ٔٛاظ٘ ٝلٛا زض ُٔٙم ٝث ٝؾٛز ایطاٖ ٕٔب٘ٗس ث ُٕٖ ٝآٚض٘س  ٚزض یه ض٘ٚس ٔتمبثُ ،آٖ ضا ثٝ
٘فٕ ذٛز ٞسایس وٙٙسق َجك ثطزاقس ایبالت ٔتحس ٜأطیىب ،غطة  ٚزِٚتٟبی ٔحبفٓ ٝوبض ٖطثی،
ایطاٖ ٔٙكب انّی ٘بأٙی  ٚثط ٓٞذٛضزٖ تطتیجبت ؾٙتی غطةٔحٛض زض ُٔٙم ٝتٗطیف ٔیكٛز
ثٙبثطایٗ ثبیس اظ فٗبِیتٟبیی و ٝثبٖج افعایف لسضت رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ُٔٙمٔ ٝی قٛز
رٌّٛیطی ثُٕٗ آٚضزق
اًرشی ّعتِای
ا٘طغی ٞؿتٝای ٖ٘ٛی اظ ا٘طغی اؾس و ٝزض زضٞ ٖٚؿت ٝاتٓ و ٝذٛز تطویجی اظ پطٚتٚ ٖٛ
٘ٛتط ٖٚثٛز ٚ ٜاِىتطٞ ٖٚب ٘یع ث ٝزٚض آٖ ٔیچطذٙسٔ ،تٕطوع قس ٚ ٜث ٝز ٚنٛضت تطویت ٞؿت-ٝ
ای  ٚقىبفس ٞؿتٝای آظاز ٔیٌطززق ا٘طغی ٞؿتٝای زاضای وبضثطزٞبی فطاٚاٖ اؾسق زض یه
تمؿیٓ ثٙسی وّی ٔیتٛاٖ ،وبضثطزٞبی ا٘طغی ٞؿتٝای ضا زض ز ٚثرف ٘ٓبٔی  ٚغیط ٘ٓبٔی یب
نّح ٚرٛیب٘ ٝلطاض زاز ،ثب ایٗ ٔالآ ٝو ٝپیكطفس زض فٙبٚضی ٞؿتٝای ،پیكطفس زض ضقتٞٝبی
ّٖٕی ٔطتجٍ ثب ایٗ فٙبٚضی ضا ث ٝز٘جبَ زاضزق ثٙبثطایٗ پیكطفس ایٗ ضقت ٝزض یه وكٛض ثٙٗٔ ٝبی
پیكطفس زض زیٍط ّٖٔ ْٛیثبقس ظیطا تٕبٔی ّٖ ْٛثٖٛ٘ ٝی زض اضتجبٌ ثب یىسیٍط ٞؿتٙسق
ثهٛضت ٔٛضزی ا٘طغی ٞؿتٝای زض ٔٛاضز ظیط وبضثطز نّح رٛیب٘ ٝزاضزق
 -1وبضثطز ا٘طغی ٞؿتٝای زض تِٛیس ثطق -5 ،وبضثطز ا٘طغی اتٕی زض پعقىی  ٚأٛض ثٟساقتی-6 ،
وبضثطز ا٘طغی اتٕی زض ثرف زأپعقىی  ٚزأپطٚضی -7 ،وبضثطز ا٘طغی ٞؿتٝای زض زؾتطؾی ثٝ
ٔٙبثٕ آة -8 ،وبضثطز ا٘طغی ٞؿتٝای زض ثرف نٗٙس -9 ،وبضثطز تىٙیه ٞؿتٝای زض قٙبؾبیی
ٔیٗٞبی يس ٘فط(وبضذب٘ٝای)5 =16;< ،ق
یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ٔٛاضز اؾتفبز ٜنّح آٔیع اظ ا٘طغی ٞؿتٝای ،تِٛیس ثطق اظ َطیك
٘یطٌٚبٟٞبی اتٕی اؾسق فٗبِیسٞبی ٔرتّفی و ٝثب تِٛیس اِىتطیؿیت ٝاظ ٚاوٙفٞبی ٞؿتٝای
5
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ٕٞطاٙٞس ٔطتجٍ ث ٝچطذ ٝؾٛذس ٞؿتٝای ٞؿتٙسق چطذ ٝؾٛذتی ا٘طغی ٞؿتٝای ثب اٚضا٘یْٛ
آغبظ ٔیقٛز  ٚثب اٟ٘ساْ پؿٕب٘سٞبی ٞؿتٝای پبیبٖ ٔییبثسق زٚثبض ُٖٕآٚضی ؾٛذسٞبی ذطد
قس ٜثٔ ٝطاّٞٝبی چطذ ٝؾٛذس ٞؿتٝای قىّی نحیح ٔیزٞسقوكٛضٞب ثب تٛر ٝث ٝپبیبٖ پصیط
ثٛزٖ ٔٙبثٕ فؿیّی  ٚض٘ٚس ض ٚث ٝضقس تٛؾٗ ٝارتٕبٖی  ٚالتهبزی ،اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞؿتٝای
ثطای تِٛیس ثطق ضا أطی يطٚضی  ٚالظْ ٔیزا٘ٙس  ٚؾبذس چٙس ٘یطٌٚب ٜاتٕی ضا ز٘جبَ ٔیٕ٘بیٙسق
وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ٔب٘ٙس أبضات ٔتحسٖ ٜطثی اظ رّٕ ٝوكٛضٞبیی ٞؿتٙسو ٝذٛز ضا
زض ایٗ ظٔیٖ ٝٙمت ٔب٘سٔ ٜیثیٙٙس  ٚزض ؾبَٞبی اذیط ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚتجّیغبت ثؿیبضی زض
ظٔی ٝٙتطٚیذ  ٚث ٝوبض ٌیطی ا٘طغی ٞؿتٝای ا٘زبْ ٔیزٙٞس(http://www.enec.gov.ae/about-
)us:2015ق

ایٗ ٔٛي ٔٛثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔؿئّ ٝاؾس و ٝزض ثطذی وكٛضٞب (ٕٞچ ٖٛفطا٘ؿ )ٝتب اسٚز ;2
زضنس ا٘طغی اِىتطیىی اظ َطیك ٞؿتٝای تبٔیٗ ٔیقٛزق  ٚثَٛ ٝض وّی زض پبیبٖ ؾبَ ،5216
ٖ 767بُٔ ضاوتٛضٞبی ٞؿتٝای تزبضی زضؾطاؾط رٟبٖ ٚرٛز زاقس  ٚزض اسٚز  11زضنس اظ
ثطق تِٛیس رٟب٘ی ضا تِٛیس ٔیوطز٘س(ٌعاضـ رٟب٘ی آغا٘ؽ ثیٗ إِّّی ا٘طغی2014 ،
)http://www.worldenergyoutlook.orgق

هسایای اظتفادُ از اًرشی ّعتِای
ا٘طغی زض رٟبٖ أطٚظ یه ٖبُٔ ضاٞجطزی اؾس  ٚاغّت وكٛضٞبی رٟبٖ ث ٝذهٛل آٟ٘ب وٝ
ث ٝز٘جبَ اٖٕبَ اضاز ٚ ٜلسضت ذٛز ثط زیٍط وكٛضٞب ٔیثبقٙس ،اظ ٕٞیٗ زضیچ ٝثٔ ٝم ِٝٛا٘طغی
ٔیٍ٘ط٘س .ؾٛذس ٞبی فؿیّی ٔب٘ٙس ظغبَ ؾٔ ،ًٙمساض لبثُ تٛرٟی اظ ا٘ٛأ آالیٙسٜٞب ٕٞب٘ٙس
تطویجبت وطثٗ ٌٌٛ ٚطز ضا ٚاضز ٔحیٍ ظیؿس ٔیؾبظ٘س و ٝثطای ؾالٔس ا٘ؿبٖ ظیب٘جبض اؾسق اظ
ؾٛی زیٍط ثب تٛر ٝث ٝافعایف ٔهطف ثطق  ٚپبیبٖ پصیط ثٛزٖ ٔٙبثٕ ؾٛذس فؿیّی ثٓ٘ ٝط ٔی-
ضؾس اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞؿت ٝای ثٟتطیٗ ٌعیٛٔ ٝٙرٛز ثبقسق ثبال ضفتٗ ازٓ تِٛیس ٌبظٞبی
ٌّرب٘ٝایٞ ،عیٞٝٙبی ارتٕبٖی ذبنی ضا ایزبز ٔیوٙس و ٝثبُِجٕ ثبیس رّٛی تِٛیس ٌبظٞبی
ٌّرب٘ٝای ضا زض ٘یطٌٚبٞ ٜبی فؿیّی ٌطفسق
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تٗساز ٘یطٌٚبٜٞبی ٞؿتٝای زض ؾطاؾط رٟبٖٙٔ ،جٕ=)(Consa,2014

ٕٞبٖ َٛض و ٝاظ ٔٙجٕ فٛق ٔیتٛاٖ زضیبفس ،اؾٙفبز ٜاظ ا٘طغی ٞؿت ٝای ثیكتط زض ٔٙبَك
پیكطفت ٝای ٔب٘ٙس آٔطیىب ،اضٚپبی غطثی ،آؾیبی قطلی  ٚضٚؾی ٝنٛضت ٔیٌیطزق ثیكتطیٗ
٘یطٌٚبٜٞبی ٞؿت ٝای رٟبٖ زض لبض ٜاضٚپب ٔتٕطوع قس ٜاؾسق زض ایٗ لبض ،ٜفطا٘ؿ ٝثب زاقتٗ ;8
٘یطٌٚبٞ ٜؿت ٝای فٗبَ ،ثیكتطیٗ ٘یطٌٚبٞ ٜؿت ٝای اضٚپب ضا زض اذتیبض زاضز ،يٕٗ آ٘ى ٝایٗ
وكٛض یه ٘یطٌٚب ٜزض زؾس ااساث ٘یع زاضز  ٚتهٕیٓ زاضز یه ٘یطٌٚب ٜزیٍط ٘یع زض آیٙس ،ٜضاٜ
ا٘ساظی وٙسق ایٗ وكٛض 1ق ::زضنس اظ ثطق ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا اظ ٘یطٌٚبٞ ٜبی ٞؿت ٝای اـ تبٔیٗ
ٔی وٙس وْ ٝطفیس آٟ٘ب ٍٔ 96162بٚات اؾسق پؽ اظ فطا٘ؿ ،ٝضٚؾی ٝثیكتطیٗ ٘یطٌٚبٞ ٜؿتٝ
ای فٗبَ اضٚپب ضا زض اذتیبض زاضزق ضٚؾی٘ 65 ٝیطٌٚب ٜفٗبَ٘ 12 ،یطٌٚب ٜزض زؾس ااساث زاضز ٚ
لهس زاضز ٘ 17یطٌٚب٘ ٜیع زض آیٙس ٜتبؾیؽ وٙسق زض ابَ ابيط ضٚؾیٔ ; ٝیّی ٖٛثكى٘ ٝفس زض
ضٚظ تِٛیس  ٚاسٚز ٔ 8یّی ٖٛاظ آٖ ضا نبزض ٔی وٙسق ٘ 62یطٌٚبٞ ٜؿت ٝای زاضز  ٚث ٝؾطٖس ٓٞ
ث٘ ٝیطٌٚبٞ ٜبی ذٛز ايبفٔ ٝی وٙس ،زض ابِی و ٝاِٚیٗ وكٛض زض شذبیط ٌبظی اؾس.
پؽ اظ ضٚؾی ،ٝاٍّ٘یؽ ثب <٘ 1یطٌٚب ٜفٗبَ زض ضتج ٝؾ ،ْٛإِٓبٖ ثب  ٚ1:اٚوطایٗ ثب 18
٘یطٌٚب ٜاتٕی اظ وكٛضٞبی اضٚپبیی ٞؿتٙس و ٝثرف لبثُ تٛرٟی اظ ثطق ذٛز ضا اظ َطیك ٘یطٌٚبٜ
ٞبی ٞؿت ٝای تِٛیس ٔی وٙٙسق زض ُٔٙم ٝآٔطیىبی قٕبِی ایبالت ٔتحس ٜثب ٘ 127یطٌٚب ٜفٗبَ
ثیكتطیٗ ٘یطٌٚب ٜفٗبَ زض رٟبٖ ضا زاضزٖ ،ال ٜٚثط ایٗ ،ایٗ وكٛض یه ٘یطٌٚب ٜزض زؾس ااساث
7
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زاضز  ٚتهٕیٓ زاضز < ٘یطٌٚب ٜرسیس ٘یع زض آیٙس ٜااساث وٙسق وب٘بزا ;٘ 1یطٌٚب ٜفٗبَ 5 ٚ
٘یطٌٚب ٜزض زؾس ؾبذس زاضز(ٔكطق ٘یٛظ)16<1 ،ق
ایٗ آٔبض  ٚاضلبْ ث ٝذٛثی ابوی اظ ایٗ اؾس ،وكٛضی و ٝذٛاٞبٖ ایزبز تٗبزَ  ٚحجبت زض
ظٔی ٝٙا٘طغی زض وكٛض ذٛز ٞؿتٙس الظْ اؾس تِٛیس ثطق  ٚتٛؾٗ٘ ٝیطٌٚبٜٞبی ٞؿت ٝای ضا زض
ٔطوع تٛر ٝذٛز لطاض زٙٞسق ٖال ٜٚثط ایٗ ٔؿئّٕٟٔ ٝی و ٝثبیس زض ایٗ رب ثساٖ اقبض ٜقٛز ایٗ
اؾس و ٝایزبز ٘یطٌٚب ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞؿتٝای ٔؿتّعْ ٚضٚز یب تِٛیس ّٖ ٚ ْٛف ٖٛٙرسیس ٚ
ٔتٙبؾت ثب أٙیس الظْ ثطای وبضثطز ا٘طغی ٞؿتٝای اؾسق  ٚتٛر ٝث ٝایٗ أط ثبٖج تؿطیٕ زض
پیكطفس رٛا٘ت ثؿیبضی زض نٙبیٕ  ّْٖٛ ٚزیٍط زض وكٛض ٔیعثب تِٛیس ا٘طغی ٞؿتٝای ذٛاٞس
قسق
ٖال ٜٚثط نطف ٝالتهبزی زالیُ ظیط اؾتفبز ٜاظ ا٘طغی ٞؿت ٝای ضا يطٚضی ٔیٕ٘بیسق ٙٔ-1بثٕ
فؿیّی ٔحسٚز ثٛزٔ ٚ ٜتّٗك ث٘ ٝؿّٟبی آتی ٔیثبقسق  -5اؾتفبز ٜاظ ٘فس ذبْ زض نٙبیٕ تجسیُ
پتطٚقیٕی اضظـ ثیكتطی زاضزق -6تِٛیس ثطق اظ َطیك ٘یطٌٚب ٜاتٕی آِٛزٌی ٘یطٌٚبٟٞبی و٘ٛٙی
ضا ٘ساضزق فمٍ ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتِٛیس ٞفس ٞعاض ٍٔبٚات ثب ٔهطف ٔ 1<2یّی ٖٛثكى٘ ٝفس ذبْ،
ٞعاضتٗ زیاوؿیس وطثٗ 182 ،تٗ شضات ّٔٗك زض ٛٞا 162 ،تٗ ٌٌٛطز  82 ٚتٗ اوؿیس ٘یتطٚغٖ
ضا زض ٔحیٍ ظیؿس پطاوٙسٔ ٜیوٙس ،زض ابِی و٘ ٝیطٌٚب ٜاتٕی چٙیٗ آِٛزٌی ضا ٘ساضز .قبیس
ثتٛاٖ ٌفس ثعضٌتطیٗ ٔعیس اؾتفبز ٜاظ ثطق ٞؿتٝای ٖسْ ٘ٛؾبٖ لیٕس ا٘طغی ابنُ اظ ایٗ
فطایٙس ثبقس ،ثطذالف ا٘طغیٞبی فؿیّی و ٝزض ؾبِٟبی ٔتٕبزی ثؿیبض پط ٘ٛؾبٖ ثٛز ٜا٘سق ثٝ
ذبَط ٕٞیٗ ٔعیسٞبؾس و ٝؾبظٔبٖ ٕٞىبضی التهبزی  ٚتٛؾٗ )OECD( ٝتِٛیس  ;2زضنس ثطق
ٞؿتٝای ضا زض زؾتٛض ذٛز لطاض زاز ٜاؾسق()http://www.worldenergyoutlook.org =2014
ایطاٖ ثب تٛر ٝثٕٞ ٝیٗ اؾتسالَ ثٛز و ٝزض ;ٛ٘ 1أجط ؾبَ  ،5228پیبٔی زض ٘یٛیٛضن تبیٕع
ٔٙتكط وطز ٚ ،ثب تطؾیٓ ٔٛلٗیس ذٛز  ٚثب تٛر ٝث ٝثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای تبویس وطز = "ایٗ زضؾس
اؾس و ٝایطاٖ غٙی اظ ٘فس ٌ ٚبظ اؾسِٚ ،ی ایٗ ٔٙبثٕ ٔحسٚز ٞؿتٙس  ٚثب تٛر ٝث ٝؾطٖس
تٛؾٗ ٝالتهبزی ایطاٖ ،آٟ٘ب ضا زض ْطف ز ٚتب پٙذ ز ٝٞتٟی ذٛاٞس قس
()http://www.wideasleepinamerica.com/2015ق
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اًرشی ّعتِای ٍ خاٍرهیاًِ
ذبٚضٔیب٘ ٝاظ رّٕٙٔ ٝبَمی اؾس و ٝزض ظٔیٌ ٕٙٔ ٝٙؿتطـ ٞؿتٝای ثب ٔكىالتی ٔٛارٝ
ثٛز ٜاؾسق اؾطا یُ اِٚیٗ ضغیٓ زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز و ٝایٗ ؾیبؾس ضا ظیط پب
ٌصاقس  ٚتٛا٘ؿس ث ٝقىُ غیط ضؾٕی ث ٝتؿّیحبت ٞؿتٝای زؾس یبثسق آٔبضٞبی ثیٗإِّّی
ٔب٘ٙس ا٘سیكىسٔ« ٜطوعتحمیمبت تحمیمبت ُٔبِٗبت اؾتطاتػیه» زض ٌعاضقی تبظ ٜثب ثیبٖ ایٙىٝ
زض ابَ ابيط ثیكتط اظ 522ثٕت پیكطفت ٝزض ٔبِىیس اؾط یُ اؾس و ٝث ٝتٛا٘بیی زاضا ثٛزٖ
ؾالح اتٕی اؾطا یُ اشٖبٖ زاض٘س))Steinbach,2010:336
ثب ایٙى٘ ٝرؿس ٚظیط اؾطا یُ ثٙیبٔیٗ ٘تب٘یب ،ٛٞتبویس وطز ٜاؾطا یُ ٕ٘یذٛاٞس اِٚیٗ
وكٛضی ثبقس و ٝؾالح ٞؿتٝای ضا ثطای اِٚیٗ ثبض ث ٝذبٚضٔیب٘ٗٔ ٝطفی وٙسق ِٚی تمطیجب  ٕٝٞثط
ایٗ ٖمیس ٜا٘س اؾطا یُ ؾالح ٞؿتٝای زاضزق فبض٘ اظ اْٟبض٘ٓطٞبی ٖٕٔٛی و ٝزض ثؿیبضی ٔٛاضز
اغطاق ٔیوٙٙس ٖ ٚسز والٞهٞبی اؾطا یُ ضا اظ  :8تب ٖ 722سز ثطآٚضز ٔیوٙٙس تحّیٌُطاٖ
ثطآ٘ٙس و ٝایٗ ضغیٓ زض اسٚز  ;2والٞه ٞؿت ٝای زاضز  ٚاِجتٛٔ ٝاز قىبفتی ایٗ ضغیٓ ث ٝاسی
اؾس ؤ ٝیتٛا٘س  522والٞه اتٕی زیٍط ٘یع ثؿبظز()norris،kristensen =2014ق
تؼذاد کالّکّای ّعتِای کؽَرّای دارای ظالح ّعتِای در جْاى

ٔٙجٕ= ()httpwww.armscontrol.orgfactsheetsNuclearweaponswhohaswhat
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اٌطچ ٝایٗ ٔؿبِ ٝاظ رٍّٕ٘ ٝطا٘یٞبی ٖٕس ٜاٖطاة ثٚ ٝیػ ٜوكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی
ذّیذ فبضؼ زض ُٔٙم ٝثٛز ٚ ٜثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ تٟسیس ،وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضا ثَٛٝض وّی اظ ایسٜ
«ذبٚضٔیبٖ٘ ٝبضی اظ تؿّیحبت ٞؿتٝای» إبیس ٕ٘ٛزٜا٘سق أب زض ٚالٕ ٍ٘طا٘ی انّی وكٛضٞبی
ٖطثی اظ  ٚ 5226ثب آقىبض قسٖ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ آغبظ قسق وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضا ثط ایٗ
ثبٚض٘س و ٝفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ پٛقكی ثطای ؾبذس تؿّیحبت ٞؿتٝای
ٔحؿٛة ٔیٌطززق  ٚزض ٘تیز ٝضٞجطاٖ وكٛضٞبی ُٔٙم ٝثبضٞب اٖالْ ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝثط٘بٔٞ ٝؿتٝای
ایطاٖ زض ثّٙس ٔست تٛاظٖ ُٔٙم ٝضا ث ٝؾٛز ایٗ وكٛض ثط ٔ ٓٞیظ٘س ٙٔ ٚبفٕ أٙیتی  ٚاتی ثمبی
وكٛضٞبی ُٔٙم ٝضا ثب ذُطات رسی ٔٛارٔ ٝیٕ٘بیسق  ٚزض ایٗ ضٍٞصض وكٛضٞبی ٖطثی ثٟتطیٗ
ضا ٜضا افعایف فكبضٞبی ُٔٙمٝای  ٚثیٗإِّّی ثط رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔیزا٘ٙس(تطاثی)16<1 ،ق
تحَل هفَْم اهٌیت :ترتیبات ٍ اقذاهات اهٌیتی در هٌطقِ خلیج فارض
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثب قطایُی رسیس ٔ ٚتفبٚت ثب زٚضاٖ ر ًٙؾطز  ٚپؽ اظ آٖ ضٚثطٚؾسق
ٚالٗیس ایٗ اؾس و ٝتٓٙیٓ تٛاظٖ لٛا  ٚافّ أٙیس  ٚحجبت زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثٚ ٝیػ ٜپؽ
اظ ؾم ٌٛاعة ضغیٓ ثٗخی زضٖطاق ث ٝیىی اظ ًٔٗالت ُٔٙم ٝتجسیُ قس ٚ ٜتٕبٔی َطفٞبی
زضٌیطٔ ،ؿئّ ٝضا ثط اؾبؼ ابنُ رٕٕ نفط ٛٔ ٚلٗیس ضا ٕٞیك ٝثهٛضت أٙیتی تهٛض وطزٚ ٜ
زض ایٗ ٔٛلٗیس زضنسز افعایف لسضت ٘ؿجی ث٘ ٝفٕ ذٛز ثٛزٜا٘سقٔحیٍ أٙیتی و٘ٛٙی ذّیذ
فبضؼ ثب فطٚپبقی قٛضٚی  ٚابزح ٝیبظز ٓٞؾپتبٔجط زچبض تغییطات ثؿیبضی ٌكس  ٚایٗ ٔؿئّٝ
پؽ اظ ؾم ٌٛنساْ ثؿیبض ابزتط قس ٜاؾس ٔ ٚیتٛاٖ ٌفس زض ایٗ ُٔٙم ٝؾیؿتٓ "تٛاظٖ
أٙیس"  ٚتٛاظٖ لٛا ثىّی اظ ثیٗ ضفت ٝاؾس).(http://belfercenter:2015
ٖال ٜٚثط ایٗ  ٚاظ ؾبِٟبی  ٓٞ 5226ؤ ٝؿئّ ٝفٗبِیس ٞبی ٔؿبِٕس آٔیع ٞؿتٝای ایطاٖ
َطح قس ایٗ قطایٍ فطنسٞبی ٘ٛیٙی ضا ثطای ٕٞىبضی فعایٙسٔ ٜیبٖ وكٛضٞبی ُٔٙم ٚ ٝذب٘ٝ
تىب٘ی رسی زض قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ پسیس آٚضز و ٝغفّس اظ آٖ چبِفٞب  ٚتٟسیسٞبی
تبظ ٜای ضا ٔتٛرٙٔ ٝبفٕ  ٚأٙیس فطٍٙٞی ،ا٘ؿب٘ی ،ظیؿسٔحیُیٔ ،صٞجی  ٚاَالٖبتی وكٛضٞبی
ُٔٙم ٝذٛاٞس وطزق أٙیس ضا ٕ٘یتٛاٖ ؾّجی زیس ٘ ٚجٛز تٟسیس ٘ٓبٔی ضا ٕ٘ی تٛاٖ أٙیس
زا٘ؿسق أٙیس ذّیذ فبضؼ ثب ٕٞىبضیٔ ،كبضوس رٕٗی  ٚتٛؾٗ ٝضاثُٔ ٝؿتمیٓ زاضزق  ٚچٙب٘ىٝ
ایٗ ٍ٘ب ٚ ٜثطزاقس اظ أٙیس زض ذّیذ فبضؼ زض قٛضای ٕٞىبضی ٔ ٚیبٖ وكٛضٞبی ٖطثؿتبٖ-
وٛیس -ثحطیٗ -أبضات ٔتحس -ٜلُطٕٖ -بٖ ،ابوٕیس یبثسق لُٗبً زؾتیبثی ثٓ٘ ٝبْ أٙیتی پبیساض
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زٚض اظ ا٘تٓبض ٘رٛاٞس ثٛزق أٙیس ذّیذ فبضؼ یىی اظ پبیٞٝبی أٙیتی رٟبٖ ضا قىُ ٔیزٞسق
قف وكٛض ٖطثی ًٖ ٛقٛضای ذّیذ ٕ٘یتٛا٘ٙس اظ ٕٞىبضی زْ ظ٘ٙس ،أب اظ أٙیس اطف ٘ع٘ٙسق یب
٘ؿجس ث ٝؾط٘ٛقس آٖ زض ٖهط ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ پیچیس ٜزض ُٔٙم ٝثیتفبٚت ثبقٙسق ٔبٞیس يس
ایطا٘ی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ و ٝثب ّٖٙی قسٖ فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ پط ضٍ٘تط قس ٜاؾس
ثطای ثٚ ٝرٛز آٔسٖ أٙیس زض ُٔٙم ٝثبیس تغییط یبثسق چ ٖٛوكٛض ایطاٖ  ٓٞاظ ؾط٘كیٙبٖ وكتی
ذّیذ فبضؼ اؾس  ٚثَٛ ٝض ٔكتطن زض حجبت  ٚأٙیس  ٚضفب ٜآٖ ؾٟیٓ اؾسق زض ٖیٗ ابَ
ثحطاٖ اٖتٕبز ٔیبٖ ایطاٖ  ٚثؿیبضی اظ وكٛضٞبی ذّیذ فبضؼ وٓ ضً٘ قس ٜأب ثَٛ ٝض وّی اظ
ثیٗ ٘طفت ،ٝایٗ ٖٛأُ ٔبٕ٘ اظ آٖ قس ٜتب یه ٘ٓبْ أٙیتی پبیساض  ٚثٔٛی زض ُٔٙم ٝقىُ ثٍیطزق
ثیٗ وكٛضٞبی ُٔٙم ٝاٖتٕبز  ٚإَیٙبٖ چٙسا٘ی ٚرٛز ٘ساضزق(ٔٙٔٛی)17 =16;7 ،
وكٛض أبضات ٔتحس ٜو ٝثب ایطاٖ ثط ؾط رعایط ؾٌ ٝب٘ ٝزض ٔكىُ اؾس زض ٔمبثُ فٗبِیس ٞبی
ٞؿت ٝای ایطاٖ ٔٛيٕ ٔیٌیطز  ٚثب ذطیسٞبی ٌؿتطزٓ٘ ٜبٔی ،تٛافكٞبی ٘ٓبٔی ز ٚرب٘ج ٝثب
آٔطیىب ؾٗی زاضز ثب ایطاٖ ٔمبثّ ٝوٙسق  ٓٞ ٚچٙیٗ وكٛض ٖطثؿتبٖ و ٝذٛز ضا ثطازض ثعضٌتط
ُٔٙمٔ ٝیزا٘س زض ٔمبثُ السأبت نّحآٔیع ٞؿتٝای ایطاٖ ظیط چتط ٘زبت آٔطیىب ٔیضٚزق تٕبٔی
وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثب یىسیٍط ٔٓٞطظ٘س  ٚثیكتط ثط ؾط ٔؿب ُ اضيی ثب یىسیٍط
اذتالف زاض٘سق ایٗ وكٛضٞب اٖتمبز زاض٘س وٚ ٝرٛز لسضت ثعضي ٞؿتٝای ٔب٘ٙس ایطاٖ ،تطؼ ٚ
ٍ٘طا٘ی وكٛضٞبی وٛچه  ٚشضٜای ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقسق ثٙبثطایٗ آٟ٘ب
أٙیس ذٛز ضا ثب لسضت ٞبی ذبضد اظ ُٔٙم ٝپی٘ٛس ظزٜا٘س  ٚتٛافكٞبی ٘ٓبٔی ظیبزی ضا ثب لسضت-
ٞبی ثعضي رٟبٖ ٔٗٙمس وطزٜا٘س  ٚزض ایٗ ٔیبٖ انّیتطیٗ ٞسف ایبالت ٔتحس ٜزض ُٔٙم٘ ٝیع
تخجیس لسضت ٔمبثّ ٝثٔ ٝخُ  ٚرٌّٛیطی اظ تمٛیس لسضت ُٔٙمٝای ٔٗبضو ثب ایٗ وكٛض اؾس
(ٔٙٔٛی)17 =16;7 ،ق
اهٌیت خلیج فارض
ابَ ث ٝثطضؾی ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ٔیپطزاظیٓ و ٝثب قط ٔٚفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ چٝ
اتفبلبتی زض ایٗ ُٔٙم ٝضخ زاز ٜاؾسق ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثٌٛ ٝاٞی تبضید اٌط ٕٟٔتطیٗ ُٔٙمٝ
غ ٛپّتیه  ٚغ ٛاؾتطاتػیه رٟبٖ ٘جبقس ثس ٖٚقه یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٙبَك رٟبٖ ثٛز ٜاؾس وٝ
اظ لطٖٞبی ٌصقتٕٛٞ ٝاض ٜوب٘ ٖٛضلبثس لسضتٞبی ثعضي رٟبٖ  ٚزض زٞٝٞبی اذیط ٔطوع فبرٗٝ
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ثبضتطیٗ رًٞٙب ثٛز ٜاؾسق ذّیذ فبضؼ اٌط چ٘ ٝؿجس ث ٝذّیذٞبی ٔكبث ٝزیٍط رٟبٖٔ ،ؿباس
چٙسا٘ی ٘ساضز أب اظ ٔٛلٗیس غ ٛپّتیىی ذبنی ثطذٛضزاض ٔیثبقس(ٌط ّْٖٛ ٜٚؾیبؾی)< =16;8 ،ق
زض آغبظ ٞعاض ٜرسیس ،غ ٛپّتیه ذّیذ فبضؼ زچبض تحٛالت اؾبؾی قس ٜاؾسق زض ٘ٓطیٞٝبی
غ ٛپِٛتیىی ٌصقت ،ٝذّیذ فبضؼ رع ٚؾطظٔیٗٞبی ابقیٝای ث ٝقٕبض ٔیضفسق أب زض ٘ٓطی-ٝ
ٞبی رسیس ،ذّیذ فبضؼ ث ٝؾطظٔیٗ ٞبضتّٙس  ٚیب ثٌ ٝفتِٞٛ ٝبظٖ ثٔ« ٝطوع ٔطوع» تجسیُ قسٜ
اؾس(٘ٛضی)86 =16<2 ،ق
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ اظ چٙس زٌ ٝٞصقت ٝزض وب٘ٔ ٖٛؿبِ ٝأٙیس ثیٗإِّّی ثٛز ٜاؾسق ٔٛلٗیس
غ ٛاؾتطاتػیهٙٔ ،بثٕ ٖٓیٓ ا٘طغی ،ضلبثس لسضتٞبی فطأُٙمٝای زض ایٗ اٛظٙٔ ٚ ٜبلكبت ٚ
ثحطاٖٞبی ُٔٙمٝای ،تبو ٖٛٙاظ ٔؤِفٞٝبی انّی أٙیس ُٔٙمٝای زض ذّیذ فبضؼ ثٛز ٜاؾسق اوٖٛٙ
ٔؤِف ٝرسیسی زض ابَ ْٟٛض اؾس ؤ ٝیتٛا٘س قىُ ثٙسی لسضت  ٚأٙیس ضا زض ایٗ ُٔٙم ٝزض
َ َٛؾبَٞب  ٚزٞٝٞبی آیٙس ٜتغییط زٞس  ٚضلبثسٞبی ُٔٙم ٝضا ٚاضز ٔطاّٛ٘ ٝیٙی ؾبظزق ایٗ
ٔؤِف ٝتالـ وكٛضٞبی ُٔٙم ٝثطای ٞؿتٝای قسٖ اؾس ؤ ٝیتٛا٘س زاضای اثٗبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛنّح
آٔیع یب ٘ٓبٔی ثبقسق ؾیبؾس ٞؿتٝای زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثب ثطرؿتٝتط قسٖ فٗبِیس ٞؿت-ٝ
ای ایطاٖ زض ؾبَٞبی ٛٔ ٚ 5226 ٚ 5225فمیس آٖ زض زؾتیبثی ث ٝتىِٛٛٙغی چطذ ٝوبُٔ
ؾٛذس ٞؿتٝای ،قىُ تبظٜای ث ٝذٛز ٌطفسق ایٗ ؾیبؾس ثب ٚاوٙف ؾبیط وكٛضٞبی اٛظٜ
ذّیذ فبضؼ ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾسق وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض احط تجّیغبت
ٔٙفی وكٛضٞبی غطثی زض ٔٛضز تٛاٖ ٞؿتٝای ایطاٖ ،ضٚی ثٍٕٞ ٝطایی أٙیتی ثب یىسیٍط آٚضزٚ ٜ
ؾٗی وطزٜا٘س ثٗس أٙیتی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ضا ثیٗ ذٛز تمٛیس وٙٙس  ٚاظ ٔٛايٕ
یىسیٍط زض ُٔٙم ٝثیكتط إبیس وٙٙس(زٚؾس ٔحٕسی)5 =16;< ،ق
اظ ٟٔٓتطیٗ ٔؿب ّی و ٝزض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ُٔطح ٔیثبقس ٖسْ تٛاظٖ لسضت وكٛضٞبی
ُٔٙم ٚ ٝاًٛض لُت ٞبی ٘ٓبٔی لسضتٕٙسی چ ٖٛایطاٖ ٖ ٚطاق  ٚتب اسی ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزی
زض ٔمبثُ وكٛضٞبی وٛچه  ٚيٗیفی چ ٖٛوٛیس ،ثحطیٗ ،لُطٕٖ ،بٖ  ٚأبضات ٔتحسٖ ٜطثی
٘یع ذٛز ثط زغسغٛٔ ٝرٛز زضثبض ٜحجبت زض ُٔٙم ٝافعٚز ٜاؾسق ثس ٖٚتطزیسفٗبِیسٞبی ٞؿت ٝای
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚثحطاٖ ٘بقی اظ آٖ أٙیس وّی ٝوكٛضٞبی ُٔٙم ٝآٖ اظ ایطاٖ ٚ
ٕٞؿبیٍبٖ ضا تحس تبحیط لطاض ٔیزٞس  ٚتالـ ؾیبؾی  ٚزیپّٕبتیه  ٕٝٞرب٘ج ٝثطای اُ ٚ
فهُ آٖ ث ٝنٛضت ٔؿبِٕس آٔیع ثب افّ امٛق َجیٗی  ٕٝٞوكٛضٞب ْٚیف ٝوّی ٝآ٘بٖ اؾس.
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زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝزا٘ف نّح آٔیع ٞؿت ٝای ٛٔ ٚفمیس ٞبی ایٗ وكٛض زض ایٗ ظٔی٘ ،ٝٙمف
ٕٟٔی زض تغییط تٛاظٖ لسضت زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ  ٚذبٚضٔیب٘ ٝزاقت ٝاؾس ث ٝايبف ٝایٙى ٝزض
ویفیس ٔٙبؾجبت ؾیبؾی ایطاٖ ثب وكٛضٞبی ٖطثی ذّیذ فبضؼ  ٚأٙیس ُٔٙم ٝای تبحیط ٚیػٜ
ذٛز ضا زاقت ٝاؾس زض ؾُح ُٔٙم ٚ ٝثیٗ إُِّ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ثبٖج يطٚضت تمٛیس تٛاٖ
زفبٖی یه وكٛض ثطای افّ أٙیس ّٔی ث ٝنٛضت ٖٕٔٛی  ٚافّ أٙیس ٘یطٌٚبٜٞبی ٞؿتٝای
ث ٝنٛضت اذتهبنی قس  ٚتٛؾٗ ٝی ضاٞجطزٞبی أٙیس  ٚزفبٔ ّٔی ضا زض ؾیبؾس ُٔٙم ٝای ٚ
ثیٗ إُِّ ایطاٖ تمٛیس وطز .تٛؾٗ ٚ ٝتٛاٖ ٞؿت ٝای نّح آٔیع ایطاٖ ثط ٔبٞیس  ٚویفیس تٛاظٖ
لسضت ،تغییط ٙٔ ٚبؾجبت ؾیبؾی ثب وكٛضٞبی ذّیذ فبضؼ  ٚأٙیس ُٔٙم ٝای ٘مف تبحیطٌصاض
ٕٟٔی زاقت ٝاؾس  ٚ.ایٙى ٝلسضتٕٙس قسٖ ایطاٖ ثب تٛر ٝثٛٔ ٝيٕ ؾیبؾس ذبضری ا٘مالثی-
اؾالٔی آٖ ،يطیت اٖتٕبز  ٚإَیٙبٖ ٘ؿجی وكٛضٞبی ُٔٙم٘ ٚ ٝیع آٔطیىب ،اؾطا یُ  ٚغطة
٘ؿجس ث ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ وبٞف زاز ٜاؾسق
تأثیر تَاى ّعتِای ایراى بر تَازى قذرت ،رٍابط ٍ اهٌیت هٌطقِای
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ اظ ظٔبٖ إّٖ ٝطاق ث ٝوٛیس ٘ ٚیع فطٚپبقی اتحبز رٕبٞیط قٛضٚی
ؾٛؾیبِیؿتی  ٚوٕ٘ٛیؿٓ رٟب٘ی ( )1<<2 -1<<1قبٞس یه ضقت ٝتغییط  ٚتحٛالت ٌؿتطزٜ
ؾبذتبضی زض ٖطن ٝؾیبؾس  ٚتٛاظٖ لسضت ُٔٙمٝای  ٚرٟب٘ی ثٛز ٜاؾسق وٟٓٔ ٝتطیٗ آٟ٘ب
ٖجبضت اظ فطٚپبقی ٘ٓبْ ز ٚلُجی  ٚایزبز یه ٘ٓبْ ته لُجی  ٚته نسایی زض رٟبٖ زض لبِت
٘ٓٓ ٘ٛیٗ رٟب٘ی ثٛز ٜاؾسق زض ایٗ ٔیبٖ ؾیبؾس ذبضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٘یع ثب وؿت
تزطثٞٝبی ٖیٙی ّٕٛٔ ٚؼ اظ ضذساز ر ًٙایطاٖ ٖ ٚطاق  ٚتحٛالت ٔطث ٌٛث ٝآٖ  ٚاظ رّٕٝ
ؾیبؾتٟب ٛٔ ٚيٌٕیطیٞبی ز ٚاثط لسضت آٔطیىب  ٚقٛضٚی  ٚوكٛضٞبی غطثی زض لجبَ رٚ ًٙ
قٙبذس إٞیس ٘ ٚمف لسضت نٗٙتی  ٚتىِٛٛٙغی زض ٔٛلٗیس ٚ ٚظٖ وكٛضٞب ضٚیىطزی ٔجتٙی
ثط لسضت ٚ ٚالٌٕطایی پیسا وطزق پػٞٚفٞبی ٔطث ٌٛث ٝفٙبٚضی ٞؿتٝای ایٗ وكٛض ضا تبو ٖٛٙثٝ
ٔٛفمیسٞبی چكٌٓیطی زض ٖطن ٝرٟب٘ی زا٘ف نّح آٔیع ٞؿتٝای ٘ب ُ وطز ٜاؾسق زؾتیبثی
ایطاٖ ث ٝزا٘ف نّحآٔیع ٞؿتٝای  ٚپیف ثیٙی زیٍط ٔٛفمیسٞبی آتی آٖ زض ایٗ ظٔی٘ ،ٝٙمف
ٕٟٔی زض تغییط تٛاظٖ لسضت زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ  ٚذبٚضٔیب٘ ٝزاقت ٝاؾسق ث ٝايبف ٝایٙى ٝزض
ویفیس ٔٙبؾجبت ؾیبؾی ایطاٖ ثب وكٛضٞبی ٖطثی ذّیذ فبضؼ  ٚأٙیس ُٔٙم ٝتأحیطٞبی ٚیػٜ
ذٛز ضا زاقت ٝاؾس( اؾسی)9 = 16;8 ،ق
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وبضقٙبؾبٖ  ٚتحّیٍّطاٖ ؾیبؾی ثط ایٗ اٖتمبز٘س وٚ ٝل ٔٛثطذی تحٛالت زض یه تب ز ٚؾبَ
اذیط زض ذّیذ فبضؼ  ٚثَٛ ٝض وّی زض ذبٚضٔیب٘ٓ٘ ٝبْ ٔٛاظُ٘ٙٔ ٝمٝای لسضت ضا ث٘ ٝفٕ ایطاٖ ٚ
ث ٝيطض ٖطثؿتبٖ ثط  ٓٞظز ٜاؾسق رسا اظ ثطذی تحٛالت ٔ ٟٓزض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ٓ٘ ٝیط ضٚی
وبضآٔسٖ زِٚس إبؼ زض فّؿُیٗ  ٚپیطٚظی اعةاهلل زض ِجٙبٖ زض ر ًٙثب اؾطا یُ ضٚی
وبضآٔسٖ یه زِٚس قیٗی زض ٖطاق ث ٝافعایف ٘فٛش ُٔٙمٝای ایطاٖ وٕه ظیبزی وطز ٜاؾسق
ثؿیبضی پیكطفس ٞبی چكٍٕیط ایطاٖ زض اٛظ ٜا٘طغی ٞؿتٝای ضا ٖبُٔ زیٍطی زض تمٛیس
ٔٛلٗیس ُٔٙمٝای ایطاٖ زض ذّیذ فبضؼ لّٕساز ٔیوٙٙسق َجٗبً زٚاْ ٔٛفمیسٞبی ایطاٖ زض ایٗ
اٛظ ٚ ٜزؾتیبثی آٖ ث ٝچطذ ٝوبُٔ ؾٛذس ٞؿتٝای ثط اضتمبی تٛاٖ  ٚلسضت ّٔی ایٗ وكٛض
تأحیط لبَٗی ثطربی ذٛاٞس ٟ٘بزق ایٗ أط ٔیتٛا٘س ض٘ٚس تغییط ٘ٓبْ تٛاظٖ لسضت زض اٛظ ٜذّیذ
فبضؼ ضا ث٘ ٝفٕ ایطاٖ تؿطیٕ ٕ٘بیسق تالـ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثطای اضتمبی فٙبٚضی نّحآٔیع
ٞؿتٝای ذٛز ٔیتٛا٘س ثٙٔ ٝعِٖ ٝبّٔی زض ضاؾتبی تغییط ٔٗبزالت أٙیتی ُٔٙم ٝث ٝؾٛی چٙس
رب٘جٌ ٝطایی ث ٝظیبٖ یه رب٘جٌ ٝطایی ضاٞجطزی ٘ٔٛحبفٓٝوبضاٖ تّمی ٌطززق تٛاٖ نّحآٔیع
ٞؿتٝای ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔتغیط اؾبؾی ٔیتٛا٘س زٌطٌ٘ٛیٞبیی ضا زض فًبی أٙیس ُٔٙمٝ
ذّیذ فبضؼ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ُٔٙم ٝغ ٛاؾتطاتػیه  ٚغ ٛپّتیىی زٞس و ٝزض ٟ٘بیس زض ٔمُٕ ظٔب٘ی
غ ٛپّیتیىی  ٚغ ٛاؤٛ٘ٛیىی و٘ٛٙی ٔیتٛا٘س ثٔ ٝمٚ ِٝٛاٌطایی یب ٍٕٞطایی زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ
ثیب٘زبٔس«آٔطیىب زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ذٛز ثب تٛر ٝث ٝتطؼ ٘بقی اظ افعایف لسضت
ایطاٖ زض ُٔٙم ٚ ٝاًٛض ثٖٛٙ ٝاٖ ضلیت زض ذبٚضٔیب٘ ٝثب تأویس ثط فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ،
ؾٗی زض تٟسیس رّ ٜٛزازٖ ایطاٖ زاضز .ث ٝذهٛل ایٗ و ٝایطاٖ اظ لسضت ثبالیی زض ُٔٙمٝ
ثطذٛضزاض اؾس  ٚثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ لسضتٟبی ُٔٙم ٝذٛاٞبٖ اًٛض فٗبَ زض تهٕیٓ ٌیطی ٞبی
ٔزٕ ٖٝٛی أٙیتی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝذّیذ فبضؼ اؾس؛ ٔب٘ٙس تالـ ٞبیی و ٝثطای تأحیطٌصاضی ثط
ٖطاق پؽ اظ نساْ  ٚافغب٘ؿتبٖ پؽ اظ َبِجبٖ ا٘زبْ زاز تب ربیی و ٝزض ثؿیبضی اظ ایٗ ٔٛاضز ثب
ؾیبؾتٟبی آٔطیىب ٕٞؿٔ ٛیٌطزیس»(ٔحؿٙی)91; =16<2 ،ق
پیؽیٌِی فؼالیتّای ّعتِای ایراىٍ :رٍد داًػ ّعتِای بِ ایراى قبل از اًقالب
پؽ اظ َطح اتٓ ثطای نّح زض ظٔبٖ ضیبؾس رٕٟٛضی آیعٟ٘ٚبٚض قط ٔٚث ٝاُٖبی أتیبظ ثٝ
وكٛضٞبی زٚؾس ذٛز ،ثطای زؾتیبثی ث ٝتىِٛٛٙغی ٞؿتٝای ٕ٘ٛز٘سق ایطاٖ ٘یع زض آٖ ظٔبٖ
ٔكٕ َٛایٗ أتیبظات لطاض ٌطفس  ٚاِٚیٗ ضاوتٛض ٍٔ 8بٚاتی ضا زض ؾبَ  1<9:ثب وٕه آٔطیىب زض
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تٟطاٖ ضا ٜا٘ساظی وطزق اظ ٕٞبٖ ظٔبٖ زا٘كٍب ٜتٟطاٖ زض ظٔی ٚ ّٖٓ ٝٙفٙبٚضی ٞؿتٝای فٗبَ قس ٚ
تطثیس زا٘كز ٛضا آغبظ وطزق ثٗس اظ ٌصقس چٙس ؾبَ زض زٔ :2 ٝٞیالزی زِٚس ٚلس تهٛیت
وطز و ٝایطاٖ ثبیس تٗساز لبثُ تٛرٟی ٘یطٌٚبٞ ٜؿتٝای ثطای تِٛیس ا٘طغی ثطق زاقت ٝثبقسق ثطای
ٔسیطیس ایٗ تهٕیٓ ثعضي الظْ قس تب ؾبظٔبٖ ا٘طغی اتٕی ایطاٖ ثٚ ٝرٛز ثیبیس ثٙبثطایٗ وّیٝ
أىب٘بت ٞؿتٝای وكٛض ثطای پیكجطز ایٗ اٞساف زض اذتیبض ایٗ ؾبظٔبٖ لطاض ٌطفس(ٞبقٕی،
)1; =16;8ق
فؼالیتّای ّعتِای ایراى پط از اًقالب اظالهی
اظ آ٘زب و ٝثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ ضیك ٝزض ظٔبٖ پّٟٛی زاقس ٔ ٚتٙبؾت ثب ؾیبؾسٞب ٚ
اِٛٚیسٞبی آٖ ضغیٓ َطاای  ٚثط٘بٔٝضیعی قس ٜثٛز ،پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔی زض پی تزسیس
٘ٓطٞبی اؾبؾی زض اٞساف ْٚ ٚبیف ؾبظٔبٖ ا٘طغی ٞؿتٝای ایطاٖ  ٕٝٞچیع ثطای ٔست یه زٝٞ
ٔتٛلف ٔب٘سق تٛر ٝایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای پؽ اظ ا٘مالةَ ،جك ثطذی ٘ٓطیبت ٔطث ٌٛث ٝاٚاؾٍ
زٔ ;2 ٝٞیالزی اؾس و ٝزض ایٗ زٚض ٜثّٖ ٝس لُٕ اضتجبٌ ثب غطة ایطاٖ ؾٗی وطز و ٝاظ
وٕهٞبی ٞؿتٝای چیٗ  ٚپبوؿتبٖ ثٟطٜٙٔس قٛز(ٞبقٕی)51 =16;8 ،ق ثب تٛر ٝث ٝایٗ ُّٔت،
زض ایٗ رب ثٓ٘ ٝط ٔٛافمبٖ وؿت ؾالح ٞؿت ٝای تٛؾٍ ایطاٖ اقبضٔ ٜی قٛزق
٘ٓط ٔٗتمساٖ ث ٝوؿت ؾالح ٞؿتٝای= ٖسٜای ثط ایٗ ٔٗتمس٘س و ٝایطاٖ ثبیس ث ٝؾٕس ؾالح
ٞؿت ٝای ٌبْ ثطزاضز  ٚثبیس ایٗ وبض ضا ثىٙس  ٚاؾتسالَ ٔیوٙٙس و ٝانّیتطیٗ ٖبُٔ زض ایٗ
ذهٛل ٍ٘طا٘ی ٞبی أٙیتی اؾسق ایٗ افطاز زض ٚالٕ ثب ٍ٘ب ٜض بِیؿٓ والؾیه ث ٝلًیٞ ٝؿتٝای
ایطاٖ ٔیپطزاظ٘سق ایكبٖ ٔٗتمس٘س اِٚیٗ ٍ٘طا٘یٞب زض رطیبٖ ر ًٙایطاٖ ٖ ٚطاق پسیس آٔسق زض ایٗ
زٚضٔ ٜمبٔبت ایطاٖ ث ٝایٗ أط ٚالف قس ٜثٛز٘س وٖ ٝطاق زض پی زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای اؾس
ِ ٚصا ثطای ثطلطاضی ٖ٘ٛی ٔٛاظ٘ ٝلٛا ،زض پی زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای ثطآٔس٘سق اظ ؾٛی زیٍط
تٛر ٝثٚ ٝالٗیس ٞبی غ ٛپّتیه ُٔٙم٘ ٝیع تالـ ایطاٖ ضا ثطای زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای
تٛریٔ ٝیوٙسق ٔٛاضزی اظ لجیُ اًٛض ٘ٓبٔی آٔطیىب زض تمطیجبً  ٕٝٞوكٛضٞبی ٕٞؿبیٕٞ ،ٝطا ٜثب
یبغی ذٛا٘سٖ ایطاٖ  ٚلطاض ٌطفتٗ زض ٔیبٖ لسضت ٞبی ٞؿتٝای پبوؿتبٖ ،ضٚؾی ٚ ٝاؾطا یُ
قطایٍ ٔٛرٛز ثیٗ ایطاٖ  ٚاؾطا یُ ٔ ٚؿب ُ تبضیری ثب ضٚؾی ٚ ٝااتٕبَ لسضت ٌیطی قجٝ
٘ٓبٔیبٖ َبِجبٖ زض پبوؿتبٖ یه ٘تیزُٙٔ ٝمی ثطای ایطاٖ زاقت ٝثبقس و ٝزض نٛضت زاقتٗ
ؾالح ٞؿتٝای اظ رب٘ت وكٛضٞبی ُٔٙم ٝتٟسیس ٘رٛاٞس قس(ثِٛتٗ ٚیػ)16;1 ،ٜق
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اظ ؾٛی زیٍط ثطذی اؾتطاتػیؿسٞبی ایطا٘ی ٘یع ث ٝچٙس زِیُ زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای ضا
ث٘ ٝفٕ ایطاٖ ٕ٘یزا٘ٙسق اظ یه ؾ ٛاٌط ایطاٖ ث ٝثٕت زؾس یبثس زِٚس آٔطیىب ٔیتٛا٘س زض وٛتبٜ
ٔست وكٛضٞبی ُٔٙم ٝضا تحس إبیس اتٕی ذٛز ثٍیطز  ٚایٗ أط ٘ ٝتٟٙب ٚيٗیس ُٔٙم ٝضا
ثیحجبت ذٛاٞس وطز ،ثّىٛٔ ٝرت تخجیس  ٚتٕٗیك اًٛض ٘ٓبٔی آٔطیىب زض ُٔٙم ٝذٛاٞس قسق
اظؾٛی زیٍط ،ایٗ ٔؿئّٛٔ ٝرت ٔكطٖٚیس ثركی ث ٝثط٘بٔٞٝبی ٞؿت ٝای ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی
ذٛاٞس قس  ٚایٗ ضغیٓ ٔی تٛا٘س ثٕٞ ٝیٗ ثٟب٘ ٝثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝؾالح ٞبی وكتبض رٕٗی ذٛز ضا
اضتمبء زٞسق  ٓٞچٙیٗ اظ آ٘زب و ٝانُ اؾبؾی زض ؾیبؾس ُٔٙمٝای ایطاٖ ٔجبضظ ٜثب ز ٚؾیبؾس
آٔطیىب ٔجٙی ثط «ا٘ىبض ٔ ٚحسٚز ؾبظی ایطاٖ» اؾس زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝثٕت وٕىی ث ٝآٔطیىب زض
ارطای ؾیبؾسٞبیف ثبقس(ٞبقٕی)58 =16;1 ،ق
زض ٞط ابَ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض َ َٛؾبِیبٖ ٔتٕبزی ٕٛٞاض ٜتأویس ثط اؾتفبز ٜنّح-
آٔیع اظ ا٘طغی ٞؿتٝای زاقتٔ ٚ ٝؿئٛالٖ ٖبِی ٘ٓبْ ثبضٞب اٖالْ وطزٜا٘س و ٝؾالحٞبی ٞؿتٝای
 ٚثٕت اتٕی زض زوتطیٗ زفبٖی وكٛض ربیی ٘ساض٘س(وبضذب٘ٝای)1 =16;< ،ق ِٚی ٔمبٔبت ایطا٘ی
اٖالْ وطز ٜا٘س ،و ٝزؾتیبثی ث ٝچطذ ٝتِٛیس ؾٛذس ٞؿت ٝای ،اظ امٛق ٔهطّح وّی ٝاًٖبی
 NPTاؾس  ٚلسضت ٞبی ثعضي اك ٘ساض٘س زض ایٗ ٔؿیط ٔبٕ٘ ایزبز وٙٙسق  ٓٞچٙیٗ ایطاٖ ثٝ
ز٘جبَ ذٛزوفبیی ٘ؿجی زض تِٛیس ا٘طغی اتٕی اؾس  ٚثٖ ٝجبضت زیٍط اٌط وكٛض ایطاٖ ثتٛا٘س اظ
ٔٗبزٖ غٙی اٚضا٘ی ْٛذٛز ،ؾٛذس ٞؿتٝای ضا تأٔیٗ وٙس ٌبْ ٕٟٔی زض رٟس اؾتمالَ نٗٙتی
ثطزاقت ٝاؾسق ثٖ ٝال ٜٚاظ ٘ٓط ثطذی زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝچطذ ٝؾٛذس ٞؿتٝای فطنتی اؾس وٝ
ٔی تٛا٘س ؾُح اٖتٕبز ٔطزْ ث ٝابوٕیس ،ااعاة ٔ ٚكبضوس ارتٕبٖی ضا افعایف زٞس(ٞبقٕی،
)5: =16;8ق
ایراى ّعتِای ،پیاهذّای هٌطقِای
اٌط ایطاٖ ث ٝیه لسضت ٞؿتٝای تجسیُ قٛز ٛٔ ٚيٗی ٔج ٟٓضا اتربش وٙس ،آٍ٘ب ٜپیبٔسٞبی
آٖ زض ؾطاؾط ُٔٙم ٝااؿبؼ ذٛاٞس قسق وكٛضٞبیی و ٝثیكطیٗ ظیبٖ ضا ذٛاٙٞس زیس ثسٖٚ
قه ٕٞؿبیٍبٖ ایطاٖ یٗٙی تطویٖ ،ٝطاق ٖ ٚطثؿتبٖ ؾٗٛزی ذٛاٙٞس ثٛزق  ٚاِجت ٝاؾطا یُ وٝ
ثؿیبض ٍ٘طاٖ اؾسق ثٙبثطایٗ ٕٔىٗ اؾس ظ٘زیطٜای اظ ٚلبیٕ ضا قبٞس ثبقیٓق اتربش ٔٛيٕ ٞؿتٝای
آقىبض اظ ؾٛی اؾطا یُ ٌٚؿتطـ تؿّیحبت ٞؿتٝای زض زِٚتٟبیی ٘ٓیط ٔهطٖ ،طثؿتبٖ ؾٗٛزی
 ٚتطوی ٝزض ٖیٗ ابَ ْٟٛض یه ذبٚضٔیب٘ ٝچٙس لُجی ٘یع ٔیتٛا٘س اظ پیبٔسٞبی تٟطاٖ ٞؿتٝای
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ثبقسق ثَٛ ٝض وّی ایٗ ٘ٓط ٚرٛز زاضز و ٝاؾطا یُ زاضای تؿّیحبت ٞؿتٝای ثٛزٛٔ ٚ ٜقهٞب ٚ
ثطذی اظ ٛٞاپیٕبٞبی آٖ ثطای إُ چٙیٗ والٞهٞبیی ٔٙبؾت ٔی ثبقٙسق اثٟبْ ٞؿتٝای
اؾطا یُ ثط فمساٖ یه چبِف ٞؿتٝای ُٔٙمٝای لطاض زاضزق فطٔ َٛاؾطا یُ اظ ٔستٞب لجُ ایٗ
ثٛز ٜاؾس و ٝاِٚیٗ وكٛض ٘كبٖ زٙٞس ٜتؿّیحبت ٞؿتٝای زض ذبٚضٔیب٘٘ ٝرٛاٞس ثٛز  ٚاِجتٝ
ثطذی ايبفٔ ٝیوٙٙس و ٝزٔٚیٗ وكٛض ٘ ٓٞرٛاٞس ثٛزق یه چبِف ٞؿتٝای زض ُٔٙم ٝثطزاقس
تٟسیس ضا افعایف زاز ٚ ٜؾجت پكتیجب٘ی ٘رجٍبٖ ٔ ٚطزْ اظ تجسیُ قسٖ ث ٝیه لسضت ٞؿتٝای
ضؾٕی ذٛاٞس قسق ْٟٛض چٙیٗ چبِكی اؾطا یّی ضا وٕٞ ٝیكٔ ٝربِف زازٖ ٞطٌ ٝ٘ٛأتیبظی ثٝ
ایطأٖ ٚ ،ربِف ٞط ٔٗبّٔٞ ٝؿتٝای ثٛز ٜاؾس ضا ٔزجٛض ذٛاٞس وطز تب ذٛاؾتٟبی آٔطیىب ضا ثطای
ذٛیكتٗزاضی ٞؿتٝای ضا ٘بزیس ٜثٍیطزق()2015:http://www.ecfr.eu/page/
ٍ٘طا٘ی اظ ٔؿّح قسٖ چٙس وكٛض ث ٝؾالح ٞؿتٝای ٚاتی ْٟٛض چٙس لسضت ٞؿتٝای زض
ذبٚضٔیب٘ٔ ٝیتٛا٘س ایزبز وٙٙسٚ ٜيٗیتی ثؿیبض ذُط٘بن ثبقسق ثؿیبض ثٗیس اؾس و ٝثبظیٍطاٖ
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثتٛا٘ٙس ٔىب٘یؿٓ تٛاظٖ ٚاكس زض ر ًٙؾطز ٔیبٖ اثطلسضتٞبی ایبالت
ٔتحس ٚ ٜاتحبز قٛضٚی ضا ث ٝارطا ٌصاض٘سق ثٙبثطایٗ ااتٕبَ ظیبزی ٚرٛز زاضز و ٝیه ذّیذ
فبضؼ ٞؿتٝای ث ٝثطزاقسٞبی تٟسیس ،ثی حجبتی ٔعٔٗ  ٚافعایف ااتٕبَ رٞ ًٙؿتٝای ٔٙزط
ٌطزز(ٌّكٗ پػ)511 =16;7 ،ٜٚق
ًقػ اًرشی ّعتِای در تغییر ٍزى قذرت هلی ایراى
لسضت ّٔی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔفٟٔٛی غ ٛپّتیىی ،ثطآٔس تٛا٘بییٞب ٔ ٚمسٚضات یه وكٛض اؾس وٝ
ثطٌطفت ٝاظ ٚظٖ غ ٛپّتیىی آٖ اؾسق تأٔیٗ أٙیس ّٔی  ٚلسضت چب٘ٝظ٘ی ٞط زِٚس زض ٖطنٝ
ثیٗإِّّی ٘ ٓٞبقی اظ ٔؤِفٞٝبی لسضت ّٔی ٚ ٚظٖ غ ٛپّتیىی آٖ زِٚس اؾس ،افعایف ایٗ
ٔمِٞٝٛب زض ٌؿتطـ ٔطظٞبی غ ٛپّتیىی ٔؤحط٘سق اظ ِٔٛفٞٝبی تبحیطٌصاض زض تِٛیس لسضت  ٚافعایف
ٚظٖ غ ٛپّتیىی ا٘طغی ٞؿتٝای اؾسق
تٛا٘بیی زؾتطؾی ث ٝچطذٞ ٝؿتٝای ثب تٛر ٝوبضثطزٞبیی و ٝزض ثبال اقبض ٜقس تبحیط قٍطفی
زض افعایف تٛا٘بیی یه وكٛض زاضز  ٚایٗ ٔٛي ٔٛثٚ ٝيٛح زض ٔٛضز وكٛضٞبیی و ٝایٗ تٛا٘بیی ضا
زاض٘س لبثُ ٔكبٞس ٜاؾسق یىی اظ ٔٛاضز اؾتفبزٜای و ٝا٘طغی ٞؿتٝای زاضزتِٛیس ثطق ٞؿتٝای
اؾس  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝیبظ فعایٙسٜای و ٝایطاٖ ث ٝا٘طغی ثطق زاضز ٘ ٚیطٌٚب ٜاتٕی ثٛقٟط تٟٙب 1222
ٍٔبٚات ثطق ضا زض نٛضت ضا ٜا٘ساظی وبُٔ تبٔیٗ ٔیٕ٘بیسق ٘ ٝتٟٙب ااساث ٘یطٌٚبٞ ٜبی زیٍط
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ثطای ضفٕ ضٚظ افع ٖٚایٗ ٘یبظی يطٚضی اؾسق ثّى ٝایٗ وكٛض زض پی تىٕیُ فطایٙس غٙی ؾبظی
زاذّی ٖ ٚسْ ٚاثؿتٍی ث ٝوكٛضٞبی ذبضری ثٛز ٜاؾسق ٔحٕس رٛاز ْطیف(زض ابَ ابيط ٚظیط
أٛض ذبضر ٝایطاٖ ٔ ٚصاوط ٜوٙٙسٞ ٜؿتٝای ایطاٖ) ٔٗتمس اؾس "ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ ٘ ٝثّٙس
پطٚاظا٘ ٝاؾس  ٝ٘ ٚاظ ِحبِ التهبزی غیط لبثُ تٛری ،ٝچ ٖٛت ٔٛٙاؾتفبز ٜاظ ا٘طغیٞبیی ٔب٘ٙس
ا٘طغی ٞؿتٝای ،تٟٙب اؾتطاتػی ایطاٖ زض تبٔیٗ ا٘طغی اؾسق ٚی ٔیٌٛیس="ثطضؾی ٚالٗیبت ٖیٙی،
٘یبظ ایطاٖ ثٙٔ ٝبثٕ ربیٍعیٗ ا٘طغی فؿیّی ،اظ رّٕ ٝا٘طغی ٞؿتٝای ضا ٔكرم ٔیوٙس"ق ثب تٛرٝ
ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝایطاٖ زض ٘ٓط زاضز ث ٝتِٛیس 222قٍٔ 52بٚات ثطق ٞؿتٝای تب ؾبَ  5252زؾس یبثس
اٌط چٙیٗ چیعی تحمك یبثس ایطاٖ ٔیتٛا٘سٔ 1<2یّی ٖٛثكى٘ ٝفس ذبْ زض ٞط ؾبَ  ٚیب ؾبال٘ٝ
٘عزیه ثٔ 17 ٝیّیبضز زالض ضا نطف ٝرٛییوٙس()http://www.wideasleepinamerica.com:2015ق
زؾتطؾی ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای ثٖٛٙ ٝاٖ یه پبضازایٓ ،ثبٖج ا٘جؿبٌ  ٚا٘مجبو ٔطظٞبی
غ ٛپّتیىی ایطاٖ قس ٚ ٜچبِفٞبی غ ٛپّتیىی  ٚؾیبؾی ایطاٖ ضا زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ -و ٝزض
٘یٓ لطٖ اذیط تبثٗی اظ وبٞف یب افعایف لسضت ّٔی ٚ ٚظٖ غ ٛپّتیىی ایطاٖ ثٛز ٜاؾسٔ ،تحَٛ
وطز ٜاؾس ،ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ضٚیىطز ٔسثطا٘ ٝث ٝؾطچكٕٞٝبی لسضت  ٚاظ رّٕ ٝا٘طغی ٞؿتٝای،
ٔیتٛا٘س ثٌ ٝؿتطـ ٔطظٞبی غ ٛپّتیىی  ٚثبال ضفتٗ ربیٍب ٜایطاٖ زض ٖطنٞٝبی ثیٗإِّّی
ثیٙزبٔس ٛٔ ٚرت تح َٛزض ثؿیبضی اظ چبِفٞبی غ ٛپّتیىی  ٚؾیبؾی ایطاٖ ثٚ ٝیػ ٜزض ُٔٙمٝ
ذّیذ فبضؼ قٛز(اإسی پٛض)16<5 ،ق
تأثیر فؼالیتّای ّعتِای ایراى بر ّوگرایی در هٌطقِ خلیج فارض
ٔؿأِ ٝزؾتیبثی ایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای اظ ثس ٚقست ٌطفتٗ آٖ اظ ؾبَ  5226 ٚ 5225ثب
ٖىؽإُِٗٞبی ٔتفبٚتی زض ٖطن ٝثیٗإِّّی ُٙٔ ٚمٝای ٔٛار ٝقس ٜاؾسق وكٛضٞبی ًٖٛ
قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ و ٝاؾبؼ تكىیُ ایٗ قٛضا ضا زض ؾبَ  1<;1ث ٝزِیُ اٞساف
أٙیتی ٌصاقت ٝثٛز٘سقزض ٚاوٙف ث ٝزؾتیبثی ایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿت ٝای ٔٛيٕ ذٛز ضا ثٛٔ ٝيٕ
غطة ٘عزیه وطزٕٞ ٚ ٜعٔبٖ ٘یبظ ث ٝتكىیُ اتحبزی أٙیتی ضا زض ثیٗ ذٛز ااؿبؼ وطزٜا٘سق
زض ٚالٕ ٖطثؿتبٖ ثٕٞ ٝطا ٜزیٍط وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ؾٗی وطزٜ
اؾس َی ؾبِٟبی اِٚیٌ ٝصقت ٝزض لجبَ ٔٛيٞ ٔٛؿتٝای ایطاٖ ٔٛيٗی زض ٔربِفس وبُٔ ثب
ثط٘بٔٞٝبی ٞؿتٝای ایطاٖ اتربش ٘ىٙس ،أب ؾیبؾس ٞؿتٝای وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذّیذفبضؼ ،ثب
ثطرؿتٝتط قسٖ فٗبِیس ٞؿتٝای ایطاٖ اظ ؾبَٞبی  5226ی ٛٔ ٚ 5225فمیس آٖ زض زؾتیبثی
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ث ٝتىِٛٛٙغی چطذ ٝوبُٔ ؾٛذس ٞؿتٝای ،قىُ تبظٜای ث ٝذٛز ٌطفسق زض ؾبَ  16;7اِٚیٗ
ثبض ثٛز و ٝزض ٘كؿس ؾبال٘ ٝقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ،وكٛضٞبی ًٍٖ٘ ٛطا٘یٞبیی ضا زض ایٗ
ٔٛضز (ث ٝثٟب٘ٞٝبی ظیؿس ٔحیُی  ٚااتٕبَ ثطذٛضز ٘ٓبٔی) اثطاظ وطز٘سق تهٕیٓ قٛضای ٕٞىبضی
ذّیذ فبضؼ زض ٔٛضز فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ٔكتطن ثیٗ اًٖب و ٝزض ٘كؿس اذیط قٛضا اٖالْ
قس٘ ،كبٖ اظ آٖ زاضز و ٝایٗ وكٛضٞب ( ٚثٚ ٝیػٖ ٜطثؿتبٖ) ٕ٘یذٛاٙٞس ضلبثس ضا اتی زض ایٗ
ظٔی٘ ٝٙیع ث ٝایطاٖ ٚاٌصاض وٙٙس(زٞمب٘ی)16;8 ،
زض پػٞٚف ابيط ٔؿأِ ٝفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ  ٚفطافىٙی غطة زض ٔٛضز آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ
ٔتغیط ٔؿتمُ ٍٕٞ ٚطایی أٙیتی ثیٗ اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیط
ٚاثؿت ٝفطو قس ٜاؾسق وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ،ث ٝایٗ زضن ضؾیسٜا٘س و ٝپیكجطز تٛاٖ
ٞؿتٝای ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ِٔٛفٞٝبی انّی لسضت ّٔی آٖ وكٛض ثٛز٘ ٚ ٜتبیذ وٛتبٔ ٜست ٚ
ثّٙس ٔست آٖ ضا ٕ٘یتٛاٖ ٘بزیسٌ ٜطفس ٚ ٚايح اؾس و ٝزض نٛضت قست ٌطفتٗ ٔؿبِٞ ٝؿت-ٝ
ای ایطاٖ ایٗ وكٛضٞب فبلس ؾیبؾس ٔكرم ٚ ٚايح زض تٗبُٔ ثب ایٗ ٔؿأِٞ ٝؿتٙسق
زض ایٗ ضاؾتب ٖجساِطإٗ ُٖی ٝزثیطوُ قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ٌفت ٝاؾس و ٝثط٘بٔٝ
ٞؿتٝای ایطاٖ ثب تٛر ٝث ٝزضذٛاؾسٞبی ٔب اظ ربٔٗ ٝثیٗإِّّی ٔجٙی ثط ٖبضیؾبظی ذبٚضٔیب٘ٚ ٝ
ّٖیاِرهٛل ذّیذ فبضؼ اظ تؿّیحبت ٞؿتٝای  ٚوكتبض زؾت ٝرٕٗی ٞیچٌ ٝ٘ٛزِیُ تٛریٝ
وٙٙسٜای ٘ساضزق ٔؿبِٕٟٔ ٝتط اظ ٔٛايٕ یىؿبٖ اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ٔٛضز
ایٗ یب آٖ ٔٛيُٙٔ ٔٛمٝای ذطیسٞبی تؿّیحبتی وال٘ی اؾسق و ٝزض ؾبِٟبی اذیط وكٛضٞبی
ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزی  ٚأبضات ٔتحسٖ ٜطثی ا٘زبْ زازٜا٘س ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝیىی اظ ایٗ لطاضزازٞبی
اذیط ذطیس تؿّیحبت ٖطثؿتبٖ اظ ایبالت ٔتحس ٜثعضٌتطیٗ لطاضزاز ذطیس تؿّیحبت زض تبضید
ضٚاثٍ ز ٚوكٛض اؾسق زض وٙبض یىؿبٖؾبظی ؾیبؾسٞبی أٙیتی اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ
فبضؼ زض لجبَ ٔٛيٖٛبت ُٔٙمٝای ،ض٘ٚس اتربش ؾیبؾس زفبٖی ٔكتطن لطاضزاضز و ٝتمطیجبً زض
تٕبْ ثیب٘یٞٝب زض ارالؼ ؾطاٖ قٛضا ث ٝتكىیُ اضتف ٔكتطن  ٚاتربش ؾیبؾتٟبی أٙیتی
ٔكتطن زض لجبَ ٔٛيٖٛبتی تطٚضیؿٓ ،لبچبق ،أٙیس ٔطظٞب  ٚققق تأویس قس ٜاؾس(زٚؾس
ٔحٕسی)16;< ،ق
ثب ٚرٛز تأحیط ٔحسٚزوٙٙسٌی افىبض ٖٕٔٛی ثط ؾیبؾس ؾطاٖ وكٛضٞبی ذّیذفبضؼ زض لجبَ
ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ  ٚاتربش ٔٛايٕ ٔربِفسآٔیع نطیح زض ایٗ ٔٛضزٔ ،حٛضی ثٛزٖ ُٔٙك
تٛاظٖ لٛا زض ٍ٘ب ٜزِٚتٕطزاٖ ،ث ٝاْٟبض ٍ٘طا٘ی آٟ٘ب زضذهٛل ٔؿئّٞ ٝؿتٝای ایطاٖ ٔٙزط قسق
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ایٗ اْٟبض ٍ٘طا٘ی اظ ؾبَ  ،5228ث ٝتسضیذ قىُ رسیتطی ث ٝذٛز ٌطفس  ٚؾطا٘زبْ ثٝ
زیپّٕبؾی فٗبال٘ٝتط قٛضای ٕٞىبضی زض لجبَ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ زض ؾبَٞبی ثٗسی ٔٙتٟی
قسق ثب ایٗ ابَ ٔحٛضٞبی انّی ضاٞجطز وكٛضٞبی قٛضا زض لجبَ ٔؿئّٞ ٝؿتٝای ایطاٖ یٗٙی
تىی ٝث ٝزیپّٕبؾی  ٚاٖٕبَ فكبضٞبی ثبظیٍطاٖ  ٚؾبظٔبٖٞبی فطأُٙمٝای ،اتىبء ث ٝتٛا٘بیی
٘ٓبٔی  -أٙیتی آٔطیىب زض ُٔٙم ،ٝرٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ زأ ٝٙتربنٓ  ٚتٙف ثب ایطاٖ  ٚزض
ٟ٘بیس رٌّٛیطی اظ پیكطفس ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖٕٞ ،چٙبٖ تسا ْٚزاضز(اؾسی)16;: ،ق
اًرشی ّعتِای ایراى ٍ چالػّای پیػ رٍ
آقىبض قسٖ فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ثب ٚاوٙف ٟ٘بزٞبی ثیٗإِّّی ٕٞطا ٜثٛزق اِٚیٗ
لُٗٙبٔ ٝقٛضای اىبْ زض  15ؾپتبٔجط ّٖ 5226ی ٝفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ نبزض قس  ٚپؽ
اظ نسٚض چٙسیٗ لُٗٙبٔ ٝزیٍط ُٔبثك ثٙس ; آذطیٗ لُٗٙبٔ ٝقٛضای اىبْ آغا٘ؽ ثیٗإِّّی
ا٘طغی اتٕی زض فٛضیٔ 5229 ٝجٙی ثط اضا ٌ ٝعاضـ ٔسیطوُ زض ذهٛل پبیجٙسی ایطاٖ ثٔ ٝفبز
لُٗٙبٔٞٝب ٔ ٚتٗبلت ٌعاضـ ٔٙفی ٔسیط وُ ،زض ٔبضؼ  5229پط٘ٚسٞ ٜؿتٝای ایطاٖ ث ٝقٛضای
أٙیس ضفسق ٔٛيٞ ٔٛؿتٝای ایطاٖ پؽ اظ پطزاظـ ٌؿتطز ٜزض اثٗبز ،ضٚا٘ی ،تجّیغبتی  ٚؾیبؾی،
اظ ؾٛی زِٚسٞبی غطثی ثَٛ ٝض ثطرؿتٝای ثعضي ٕ٘بیی قسق پیكتط اظ آٖ ٘یع  ٓٞأطیىب ٓٞ ٚ
اؾطا یُ ثٚ ٝیػ ٜاظ ؾبَ ٔ ،16:1سٖی تالـ ایطاٖ ثطای زؾتیبثی ث ٝؾالحٞبی اتٕی قس ٜثٛزق ثط
ایٗ اؾبؼ تالـ ایطاٖ ثطای زؾتیبثی ث ٝفٙبٚضی ٔؿبِٕسآٔیع چطذ ٝؾٛذس ٞؿتٝای ،زض ا٘ٓبض
ٖٕٔٛی رٟبٖ ث ٝتالـ ایطاٖ ثطای زؾتیبثی ث ٝؾالحٞبی وكتبض رٕٗی تٗجیط ٌطزیس(ایعزی،
<;)171 =16ق
ًگرغ اػضای ؼَرای ّوکاری خلیج فارض بِ پیاهذّای اهٌیتی -ظیاظی ایراى
ّعتِای
تحّیٍّطاٖ ؾیبؾی وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضا ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ٔٛضز ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای
ایطاٖ ز ٚزیسٌب ٜوّی زاض٘سق ٌط٘ ٜٚرؿس فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ ضا تٟسیسی اؾتطاتػیه
ثطای ذٛز ٔی زا٘ٙس ٗٔ ٚتمس٘س وٞ ٝسف انّی ایطاٖ اظ تٗمیت ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ،تالـ ثطای
زؾتیبثی ث ٝتؿّیحبت ٞؿت ٝای  ٚتؿٍّ ثط ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ٔ ٝیثبقسق ایٗ ٌط ٜٚثط ایٗ اٖتمبز٘س
وٞ ٝؿت ٝای قسٖ ایطاٖ يٕٗ تغییط ٔٛاظُ٘ٙٔ ٝم ٝای ث ٝؾٛز ایطاٖٛٔ ،رت تكسیس ضلبثس
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تؿّیحبتی زض ؾُح ُٔٙم ٝذٛاٞس قسٌ ،ط ٜٚز ْٚثط ایٗ اٖتمبز٘س و ٝدق اق ایطاٖ تب و ٖٛٙا٘حطافی
اظ ٔمطضات ثیٗ إِّّی ٘ساقت ٚ ٝثبضٞبی ٔمبٔبت ٔصٞجی  ٚؾیبؾی ایٗ وكٛض ٘ٓیط ضٞجط ا٘مالة اظ
زؾتیبثی ث ٝؾالح ٞؿت ٝای اؾتمجبَ ٕ٘ٛزٜق آٟ٘ب ٔٗتمس٘س و ٝوكٛضٞبی ٖطثی ثیف اظ آ٘ىٝ
ٍ٘طاٖ ایطاٖ ثبقٙس ثبیس ٍ٘طاٖ اؾطا یُ ٞؿت ٝای و ٝتٟسیس وٙس ٜأٙیس ُٔٙم ٝای اؾس ثبقٙس
(اقّمی)7; =16;8 ،ق
ٔبثیٗ ایطاٖ  ٚایٗ وكٛضٞبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ٔؿب ُ ثؿیبضی ُٔطح ثٛز ٜاؾس
زض چٙس ؾبَ اذیط ٔؿئّ ٝرعایط ایطا٘ی ٕٛٞاض ٜاظ ٔحٛضٞبی ثحج وكٛضٞبی غطة ذّیذ فبضؼ
ثٛز ٜاؾسق ٖٕالً قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض  ٕٝٞثیب٘یٞٝبی ذٛز ثطٔبِىیس وكٛض أبضات ثط
ایٗ رعایط تأویس وطز ٜاؾسق  ٚثٙبثطایٗ تٙف ثیٗ ایطاٖ  ٚز َٚقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ یه
ٔؿئّ ٝؾبثم ٝزاض ثٛز ٜاؾس  ٚایٗ تٙف ثب ٞط پیكبٔسی تكسیس ٔیقٛز  ٚیىی اظ ایٗ ٔٛاضز
فٗبِیسٞبی ٔؿبِٕسآٔیع ٞؿتٝای ایطاٖ اؾس(ثِٛتٗ ٚیػ)16;1 ،ٜق
 ٚثب ایٙى ٝثطذی اظ ٌطٞ ٜٚب زض ایطاٖ ،وكٛضٞبی ٖطثی  ٚاتی زض اؾطا یُ زؾتیبثی ایطاٖ ثٝ
ؾالح اتٕی ضا تحٔ َٛخجتی ثطای نّح ذبٚضٔیب٘ٔ ٝیزا٘ٙس ایٗ ٔؿئّٛٔ ٝرت اُ  ٚفهُ
اذتالفبت اؾطا یُ ثب اٖطاة ٔیذٛا٘ٙس ِىٗ وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضا ثب نطااس اٖالْ ٕ٘ٛزٜا٘س زض
نٛضتی و ٝربٔٗ ٝثیٗإِّّی ٘تٛا٘س ٔبٕ٘ اظ زؾسیبثی ایطاٖ ث ٝتؿّیحبت ٞؿتٝای ٌطزز ضلبثس
تؿّیحبتی آٖ  ٓٞاظ ٘ٞ ٔٛؿتٝای زض ٔیبٖ وكٛضٞبی ُٔٙم ٝارتٙبة ٘بپصیط ذٛاٞس ثٛزق زض ایٗ
ضاؾتب وكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ اظ رّٕ ٝوكٛضٞبیی ٞؿتٙس و ٝاظ فطؾتبزٖ پط٘ٚسٞ ٜؿتٝای
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ث ٝقٛضای أٙیس َطفساضی ٕ٘ٛز٘سق ایٗ وكٛضٞب ذٛاٞبٖ اٖٕبَ فكبض
ؾیبؾی  ٚالتهبزی ثط ایطاٖ  ٚاِجت ٝارتٙبة اظ ٌعیٓ٘ ٝٙبٔی قسٜا٘سق ّٖس ٍ٘طا٘ی وكٛضٞبی ًٖٛ
قٛضا اظ ضاٞىبض ٘ٓبٔی تطؼ اظ پیبٔسٞبی ااتٕبالً فبرٗ ٝثبض آٖ زض ؾُح ُٔٙم ٝاؾسق ایٗ
وكٛضٞب ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝضا ٜاُ ٘ٓبٔی ّٖی ٝایطاٖ ُٔٙم ٝضا ث ٝقىُ ثیحجبت ذٛاٞس وكب٘سق
ضٞجطاٖ وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ٔطااُ اِٚی ٝأیسٚاض ثٛز٘س و ٝثب َطح
ایسٜٞبیی ایطاٖ ضا ٚازاض ث ٝپصیطـ ٔتٛلف ٕ٘ٛزٖ غٙیؾبظی اٚضا٘یٕ٘ ْٛبیٙسق ایٗ تالـ ٞب قبُٔ
اٖالْ َطح ذبٚضٔیبٖ٘ ٝبضی اظ تؿّیحبت ٞؿت ٝای َ ٚطح وٙؿطؾیْٞٛبی ٞؿتٝای ٔكتطن
ٔیقسق و ٝث ٝقىُ ٔٛاظی ثب زیپّٕبؾی وكٛضٞبی غطثی ٔٛضز پیٌیطی لطاضٌطفسق ٞسف ٟ٘بیی
ایٗ ایسٜٞب َ ٚطحٞب اٖٕبَ فكبض ثیكتط ثط ایطاٖ ثطای وٙبض ٌصاقتٗ غٙیؾبظی اٚضا٘ی ْٛثٛزوٝ
اِجتٞ ٝیچ وساْ اظ ایٗ ٔٛاضز ٔٛضز پصیطـ ایطاٖ لطاض ٍ٘طفس(تطاثی)16<1 ،ق
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زض شیُ ثطذی اظ ٔٛايٕ قٛضای ٕٞىبضی  ٚثطذی اظ وكٛضٞبی تأحیطٌصاض ٖطة ضا ٔطٚض ٔی وٙیٓ=
ٚ )1ظضای ذبضر ٝزض ٘كؿس زٚض ٜای قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض رس 16( ٜؾپتبٔجط
 )5227ذٛاؾتبض ٖبضی ٕ٘ٛزٖ ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝاظ  ٕٝٞا٘ٛأ تؿّیحبت وكتبض رٕٗی قس٘س.
 )5قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ثیب٘ی ٝپبیب٘ی ثیؿس  ٚپٙزٕیٗ ارالؼ ؾطاٖ قٛضای
ٕٞىبضی زض "ٔٙبٔ "ٝثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ ضا ٘ٓبٔی تٛنیف وطز٘س.
 )6زض ارالؼ ؾطاٖ قٛضای ٕٞىبضی زض اثْٛجی و ٝزض ثیؿس ٞ ٚفتٓ  ٚثیؿس ٞ ٚكتٓ آشض
 16;7ثطٌعاض قس ،ایٗ وكٛضٞب اظ ثط٘بٔٞ ٝبی ایطاٖ اثطاظ ٘بضيبیتی وطز٘س  ٚذٛاؾتبض ث ٝوبض ثؿتٗ
قیٔ ٜٛؿبِٕس آٔیع یٗٙی زیپّٕبؾی اضٚپبیی رٟس ثبظزاقتٗ ایطاٖ اظ زؾتیبثی ث ٝفٙبٚضی ٞؿتٝ
ای قس٘س.
ٖ")7عیع رجط قیبَ" اؾتبز ٖطالی زا٘كٍب ٜثغساز زض یه ؾرٙطا٘ی زض قب٘عزٕٞیٗ ٕٞبیف ثیٗ
إِّّی ذّیذ فبضؼ زض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ اْٟبض زاقس ؤ ٝؿئّٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ ٔی تٛا٘س تٛاظٖ
ؾٙتی لٛا زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ضا تغییط  ٚتطتیجبت أٙیتی ٘ٛیٙی ضا ثطای آیٙس ٜثب ٔحٛضیس
ایطاٖ ایزبز ٕ٘بیسق اِجتٚ ٝی ثیبٖ زاقس و ٝایٗ تغییط ٔٛاظ٘ٚ ،ٝاوٙف تٙس اٖطاة اٛظ ٜذّیذ
فبضؼ ضا زض پی زاضز.
 )8زض ٔبٔ ٜی ٚ 5228لتی و ٝزثیط پیكیٗ قٛضای ٖبِی أٙیس ّٔی ایطاٖ آلبی اؿٗ ضٚاب٘ی
ث ٝوكٛضٞبی قٛضای ٕٞىبضی ؾفط ٕ٘ٛز٘س" ،ضیچبضز ِجبض "ٖٚؾفیط آٔطیىب زض وٛیس اظ زؾتیبثی
ایطاٖ ث ٝفٙبٚضی ٞؿت ٝای غیطٔتٗبضف ا٘تمبز وطز.
 )9زض غا٘ٛی ٝؾبَ ٖ 5228جساِطإٗ اُِٗی ٝزثیط وُ قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ اْٟبض زاقس
وٖ ٝطثؿتبٖ ؾٗٛزی  ٚزیٍط وكٛضٞبی ًٖ ٛقٛضا ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتٛریٟی ثطای فٗبِیس ٞبی ٞؿتٝ
ای ایطاٖ ٕ٘ی ثیٙٙس  ٚایٗ السأبت ایطا٘ی ٞب ٖ٘ٛی ٔبرطارٛیی ثطای ٔ ٕٝٞطزٔبٖ ُٔٙم ٝذّیذ
فبضؼ لّٕساز ٔی قٛز.
 ):ؾٗٛز اِفیهُ ٚظیط ذبضر ٝؾٗٛزی زض ؾرٙطا٘ی زض قٛضای ضٚاثٍ ذبضری آٔطیىب ذٛاؾتبض
زذبِس ایٗ وكٛض زض ثطاثط ذٛاؾس ایطاٖ وٛٔ ٝاظ٘ ٝلسضت ضا زض ُٔٙم ٝث ٓٞ ٝظز ،ٜقس.
;) وكٛضٞبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ثط٘بٔٞ ٝبی ایطاٖ ضا زض ٘ ّٝٞٚرؿس زض لبِت
تٟسیسی ظیؿس ٔحیُی اضظیبثی ٕ٘ٛز٘سق ٔخال یه ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبض ؾٗٛزی ذبَط٘كبٖ ؾبذس وٝ
ضاوتٛض ٞؿت ٝای ثٛقٟط ثیكتط ثٙٔ ٝبٔ ٚ ٝزٚا٘ ٝعزیه اؾس تب تٟطاٖ.
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<) ثب ٞسف ٘كبٖ زازٖ ذُط ظیؿس ٔحیُی فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ ٚظیط وكٛض أبضات
ٔتحسٖ ٜطثی لجُ اظ زیساض ضایؽ اظ ُٔٙم ٚ ٝزض ضاؾتبی اْٟبضات ٔمبٔبت وٛیتی ٖ ٚطثؿتب٘ی،
وٕه ربٔٗ ٝثیٗ إِّّی زض ثطاثط ذُط فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ ٞ ٚكساض ٘ؿجس ث ٝذُط
ظیؿس ٔحیُی ٘یطٌٚب ٜثٛقٟط ضا ذٛاؾتبض قس.
 )12ثٗس اظ ٔطاّ ٝظیؿس ٔحیُی ثٔ ٝطاّ ٝأٙیتی قسٖ ٔؿئّٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ ٔی ضؾیٓق ٔخال
زض ضاؾتبی ُٔطح قسٖ زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝچطذ ٝوبُٔ ؾٛذس ٞؿت ٝای ،فطٔب٘سٛٞ ٜایی ٚ
زفبٖی أبضات ٔتحسٖ ٜطثی زض آغبظ ؾبَ  5228زض ؾرٙب٘ی زض ٔزّ٘ ٝیٛظٚیه اْٟبض زاقس
«ؾپط ٔٛقىی قٛضای ٕٞىبضی ثطای ارطا ث ٝزٔ ٚطاّ٘ ٝیبظٔٙس اؾسٔ ،طاّ ٝاٌ َٚؿتطـ
ؾبٔب٘ ٝزفبٖی ٔٛقىی زض ؾُح ّٔی ٔ ٚطاّ ٝز ْٚو ٝزض آیٙس ٜذٛاٞیٓ زیس تىبُٔ ایٗ ؾبٔب٘ٝ
زض چبضچٛة قجى ٝزفبٖی ُٔٙم ٝای اؾس»ق
 )11زض ذهٛل أٙیتی رّ ٜٛزازٖ ٔؿئّٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ ٚظیط زفبٔ ثحطیٗ زض ؾرٙب٘ی زض
ٔزّ٘ ٝیٛظٚیه ٔسٖی قس و ٝایبالت ٔتحس ٜثبیؿتی ٘مف ّٖٕی  ٚآقىبض ضا زض ؾبٔب٘ ٝزفبٔ
ٔٛقىی آیٙس ٜزض ذّیذ فبضؼ ثٟٖ ٝسٌ ٜیطز.
 )15ثب الساْ آغا٘ؽ ثیٗ إِّّی ا٘طغی اتٕی زض فٛضی 5229 ٝث ٝاضربٔ پط٘ٚس ٜایطاٖ ث ٝقٛضای
أٙیس زثیط وُ قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ٌفس ؤ ٝب ثب ایٗ الساْ ٔربِف ٘یؿتیٓق ٚی پؽ
اظ تهٛیت لُٗٙبّٖٔ 1:6: ٝی ٝایطاٖ  ٚضای ٔخجس لُط زض قٛضای أٙیس ث ٝلُٗٙبٔٔ ٝعثٛض اثطاظ
ذطؾٙسی وطز(.ذجطٌعاضی فبضؼ ،ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ  ٚقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ= )16;:
تغییر ظیاظت ّعتِای اػضای ؼَرای ّوکاری خلیج فارض در ظال 2002 -2002
زض زٚضاٖ ثٗس اظ  ،522:ثب تساٛٔ ْٚفمیسٞبی ٞؿتٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ٘ ٚبتٛا٘ی غطة ٚ
قٛضای أٙیس زض ٔتمبٖس ؾبذتٗ ایٗ وكٛض ثطای وٙبض ٌصاقتٗ چطذٝی ؾٛذس ،وكٛضٞبی
ٖطثی تحس تبحیط ضاٞجطز ٞؿتٝای رسیس آٔطیىب ،ؾیبؾس ذٛز ضا زض لجبَ ایطاٖ تغییط زاز٘س اظ
ایٗ ؾبَ ث ٝثٗس وكٛضٞبی ابقیٝی ذّیذ فبضؼ ثطای اٖٕبَ فكبض ثیكتط ث ٝرٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ اظ َطح اٍِٛی آٔطیىب زض ُٔٙم ٝإبیس ٕ٘ٛز٘س.
ثب ایٗ ٚرٛز ٘ ٝتٟٙب زض رٟس ٕٞىبضی  ٚتٗبُٔ ثب ایطاٖ لسْ ثط٘ساقتٝا٘س ثّى ٝؾٗی زض
رٌّٛیطی اظ ٔٛفمیس ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ایٗ وكٛض  ٚتحطیه وكٛضٞبی ذبضری ث ٝاٖٕبَ فكبض
ثیكتط ثطای ٔتٛلف ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ زض تالـ ٞؿتٙس .تمطیجبً زض ایٗ ؾبَٞب ثٛزوٝ
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وكٛضٞبی ٖطثی ث ٝذبَط اٖٕبَ فكبض ثط ایطاٖ تٕبیُ ذٛز ضا ث ٝثط٘بٔٞ ٝؿتٝای اٖالْ ٔی-
زاض٘سقوكٛضٞبی ُٔٙم ٝث ٝقست ٍ٘طاٖ افعایف تٛاٖ  ٚلسضت رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٞؿتٙس ٚ
تحٛالت ُٔٙمٝای ضا ث ٝؾٛز ایطاٖ اضظیبثی ٔیوٙٙسق يٕٗ ایٙى ٝضٚیسازٞبی چٙس ؾبَ ٌصقتٝ
تٛاظٖ لٛای ُٔٙم ٝضاث ٝؾٛز ایطاٖ ثط  ٓٞظز ٜاؾس  ٚضٞجطاٖ وكٛضٞبی ٖطثی ٕ٘یذٛاٙٞس ثب
ٞؿتٝای قسٖ ایطاٖ ،تٛاظٖ ث ٝقىُ وبُٔ ث ٝيطض آٟ٘ب تغییط وٙسق ضٞجطاٖ وكٛضٞبی ٖطثی اظ
تحٛالت ابزث قسَ ٜی یه زٌ ٝٞصقت ٝزض ُٔٙمٍ٘ ٝطاٖ ٞؿتٙس ،آٟ٘ب إّ ٝآٔطیىب ثٝ
افغب٘ؿتبٖ ٖ ٚطاق ضا اظ رّٕ ٝالسأبتی ٔیزا٘ٙس و ٝتٛاظٖ لٛای ُٔٙم ٝضا ث ٝيطض وكٛضٞبی ٖطثی
 ٚث ٝؾٛز ایطاٖ تغییط زازق إّ ٝآٔطیىب ث ٝافغب٘ؿتبٖ ٔٙزط ث ٝثطوٙبضی َبِجبٖ زقٕٗ رٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ قسق ٕٞیٗ ٔؿبِ ٝثبٖج قس و ٝافغب٘ؿتبٖ اظ یه وكٛض تٟسیس وٙٙس ٜث ٝیه وكٛض
زٚؾس ثطای ایطاٖ تجسیُ قٛز  ٓٞ ٚچٙیٗ وكٛض ٖطاق و ٝضغیٓ ثٗج زقٕٗ رسی ایطاٖ ثٛز ثب
ضٚی وبضآٔسٖ قیٗیبٖ ث ٝزٚؾس رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تجسیُ قسق ٚيٗیس زض ِجٙبٖ ثب ضٚی
وبضآٔسٖ اعة اهلل ث ٝایٗ ٔٛٙاَ اؾس(تطاثی)16<1 ،ق
پیاهذّای برًاهِ ّعتِای ایراى بر رٍابط ظیاظی -اهٌیتی اػضای ؼَرای ّوکاری
خلیج فارض با ایاالت هتحذُ اهریکا
یىی اظ ٚیػٌی ٞبی انّی ٘ٓبْ رسیس رٟب٘ی ،إٞیس یبفتٗ التهبز زض ٖطن ٝرٟب٘ی اؾس،
اظ ایٙطٙٔ ٚبَمی و ٝاظ ٘ٓط غ ٛاؤٛ٘ٛیه ٔٛلٗیس ثٟتطی زاض٘س ،زاضای إٞیس ثیكتطی ٞؿتٙسق
اظ ایٗ ِحبِ ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ٞط وكٛضی و ٝثط ذّیذ فبضؼ تؿٍّ زاقت ٝثبقس ثط رٟبٖ ٔؿٍّ
ذٛاٞس ثٛز زض ٚالٕ ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ افع ٖٚثط زاضا ثٛزٖ ٔٙبثٕ ٖٓیٓ ٘فس ٌ ٚبظ ،اظ ٘ٓط
ٔٛلٗیس رغطافیبیی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٓبْ ٞبی ؾیبؾی ٔحهٛض وٙٙس ٜآٖ ،زاضای إٞیس ُٔٙم ٝای ٚ
رٟب٘ی اؾسق ایٗ ُٔٙم ٝث ٝزِیُ إٞیس ٞبیی و ٝزاضز رعء اِٛٚیس ٞبی ؾیبؾس ذبضری
آٔطیىبؾسق ثب اًٛض لسضتٕٙس رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ایٗ ُٔٙم ،ٝآٔطیىب افع ٖٚثط تالـ
ثطای ٘مف آفطیٙی ٔٛحطتط زض ٔؿب ُ ا٘طغی ،تالـ ثی ٚلف ٝای ضا رٟس احجبت ؾُّ ٝذٛز ا٘زبْ
زاز ٜاؾس ،ثٙبثطایٗ ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ  ٓٞاظ ایٗ ٘ٓط ؤ ٝبز ٜاِٚی ٝنٙبیٕ ؾٍٙیٗ آٔطیىب ضا
تبٔیٗ ٔی وٙس  ٓٞ ٚاظ ایٗ ثبثس ؤٕٟ ٝتطیٗ زقٕٗ ْبٞطی آٔطیىب ضا زض ذٛز ربی زاز ٜاؾس،
زاضای إٞیس زٚچٙسا٘ی زض ؾیبؾس ذبضری ایٗ وكٛض ٔی ثبقسق
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ذّیذ فبضؼ ثِ ٝحبِ ٔٛلٗیس رغطافیبیی  ٚغ ٛپّیتیىی ،اظ اؿبؼتطیٗ  ٚثب إٞیستطیٗ
ٔٙبَك رٟبٖ اؾس .ایٗ إٞیس تب اس ظیبزی ثٙٔ ٝبثٕ ا٘طظی  ٚضلبثس ٞب زض ایٗ ُٔٙم ٝاضتجبٌ
زاضز .ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتٛاٖ ٔیبٖ ؾُّ ٝآٔطیىب پؽ اظ ر ًٙرٟب٘ی زٙٔ ٚ ْٚبفٕ ایٗ وكٛض زض
ذّیذ فبضؼ اضتجبٌ ٔؿتمیٕی ثطلطاض وطز .آٔطیىب زض ذّیذ فبضؼ چٙس ٘ٙٔ ٔٛبفٕ زاضز وٌ ٝبٜ
ایٗ ٔٙبفٕ ثب یىسیٍط ٕٞپٛقب٘ی زاض٘س ٙٔ.بفٕ حبثس ایٗ وكٛض زض ذّیذ فبضؼ ،تبٔیٗ ٘فس التهبز
ز٘یبی نٗٙتی اؾس .افّ ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی ،رٌّٛیطی اظ ْٟٛض لسضتی ُٔٙمٝای  ٚافّ
ؾبذتبض ٔحبفٓ ٝوبض وكٛضٞبی ابقی ٝذّیذ فبضؼ اظ ٔٛاضزی اؾس و ٝثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ  ٚغیط
ٔؿتمیٓ ثٙٔ ٝبفٕ رٟب٘ی ُٙٔ ٚم ٝای آٔطیىب ٔطثٔ ٌٛی قٛز(ربِیٛٙؾی)58 =16;8 ،ق
ثب ٚرٛز ایٙى ٝاًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ثطای أٙیس ذٛز چكٓ أیس ث ٝضٚاثٍ
زفبٖی ز ٚرب٘ج ٝثب ٚاقٍٙتٗ ثؿتٝا٘س  ٚثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ ٘یع زض وٛتبٔ ٜست ث ٝتمٛیس
پی٘ٛسٞبی ؾیبؾی -أٙیتی ایٗ وكٛضٞب ثب ایبالت ٔتحسٙٔ ٜزط ذٛاٞس قسق أب ٟ٘بیی قسٖ پطٚغٜ
ٞؿتٝای ایطاٖ قىبفی ٖٕیك ضا زض ضٚاثٍ ُٔٙمٝای آٔطیىبییٖ -طثی ٕ٘بیبٖ ذٛاٞس ؾبذسق ٚ
ٌطایكبتی ضا ث ٝؾٛی ایزبز اتحبز ٚ ٚاثؿتٍی ٔٙؿزٓتط ُٔٙمٝای ثب اًٛض تٕبٔی وكٛضٞبی
ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٚضزق و ٝایٗ أط ٘مف ایبالت ٔتحس ٜضا ثٖٛٙ ٝاٖ تٟٙب
يبٔٗ أٙیس ُٔٙم ٝظیط ؾٛاَ ذٛاٞس ثطزق
ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس ثس٘جبَ آٖ ثبیس ٔٙتٓط تكٙزبتی زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝثبقیٓق چ ٖٛاًٖبی
قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ و ٝاظ إبیسٞبی  ٕٝٞرب٘ج ٝایبالت ٔتحس٘ ٜب أیس ق٘ٛسٔ ،ؿّٕبً
ثس٘جبَ افعایف ٘مف ذٛز زض تحٛالت ُٔٙم ٝذٛاٙٞس ثٛز ایٗ ٔٛي ٔٛضا ٔیتٛاٖ زض زذبِس
اًٖبی قٛضا چ ٝث ٝنٛضت ا٘فطازی زض ؾٛضی ٚ ٝچ ٝث ٝنٛضت ٌطٞٚی زض یٕٗ ثٛيٛح ٔكبٞسٜ
وطزق اِجت ٝایٗ ضا ثبیس زض ٘ٓط زاقس و ٝزیسٌبٙٔ ٜفی اًٖبی قٛضا ضیك ٝزض زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝای
 ٚر ًٙضٚا٘ی ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب زاضز و ٝؾٗی ثؿیبض وطز ٜتب ثب ایزبز تفطل -ٝتطزیس ،تحطیه
ٖٛاَف  ٚااؿبؾبت ضٖت ٚ ٚاكس زض ؾُح ُٔٙم ٝزض امب٘یس امٛق ٞؿت ٝای ایطاٖ قجٟٝ
ٕ٘بیسق تب ثسیٗ َطیك ث ٝضااتی ثتٛا٘س ٔسیطیس تطتیجبت أٙیتی زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ضا
ثطاؾبؼ ٞػٔ٘ٛی ذٛیف ثٙب ؾبظزق
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ػلل هخالفت آهریکا با فٌاٍری ّعتِای ایراى
ایطاٖ ثط٘بٔٞ ٝؿت ٝای ذٛز ضا زض اٚایُ  1<;2رٟس تىٕیُ چطذ ٝؾٛذس ٞؿت ٝای قطٔٚ
وطز  ٚتبؾیؿبت غٙی ؾبظی ذٛز ضا ضاٜا٘ساظی وطز  ٚثب ایٙىٕٞ ٝیك ٝتبویس وطز ٜاؾس وٞ ٝیچ
ٖاللٝای ث ٝؾالحٞبی ٞؿتٝای ٘ساضز ثب ٔربِفس وكٛضٞبیی ٔخُ آٔطیىب ٔٛار ٝقس ٜاؾسق زض
ٚالٕ ایطاٖ ثٔ ٝبز ٜچٟبضْ اظ  NPTاؾتٙبز ٔیوٙس و ٕٝٞ ٝأًبء وٙٙسٌبٖ ایٗ پیٕبٖ "٘ ٝتٟٙب
غٙی ؾبظی ثّى ٝاك تجبزَ تزٟیعاتٛٔ ،از  ٚاَالٖبت ّٖٕی  ٚفٙبٚضی ثطای اؾتفبزٜٞبی نّح
آٔیع اظ ا٘طغی ٞؿتٝای ضا زاض٘س" ثّى ٝاتی وكٛضٞبی ٞؿتٝای ٔب٘ٙس ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىبْٛٔ ،ف
ث ٝوٕه ث ٝوكٛضٞبیی ٕٞچ ٖٛایطاٖ ٞؿتٙس()http://www.wideasleepinamerica.com/2015
ِىٗ ٕٛٞاض ٜتالـ آٔطیىب ثطای ٖسْ اؾتفبز ٜایطاٖ اظ فٗ آٚضی ٞؿتٝای ثٛز ٜاؾسق ٌطچ ٝثب
ٚرٛز ایٗ ٚالٗیس اؾس و ٝزض ؾبِٟبی اِٚی ٝا٘مالة ٚزض ثحجٛا ٝر ًٙایطاٖ ٖ ٚطاق ٚظاضت أٛض
ذبضر ٝآٔطیىب الطاض وطز و" ٝایطاٖ ٞیچ تٛافك٘بٔٝای ضا ضز ٘ىطز ٜاؾس ٞ ٚیچ ٘مى تٟٗسی
٘ساقت ٝاؾسق زض ٕٞبٖ ؾبَٞ ،ب٘ؽ ثّیىؽ  ٚپؽ اظ آٖٔ ،سیط وُ آغا٘ؽ ثیٗ إِّّی ا٘طغی اتٕی
) ،(IAEAتهطیح وطز٘س زض ٔٛضز تالـ ایطاٖ ثطای زؾسیبثی ث ٝؾالح ٞؿتٝای "ٞیچ زِیّی
ثطای ٍ٘طا٘ی ٚرٛز ٘ساضز"  ٚزض ؾبَ  ،1<<5اظ ثبظضؾی ٓ٘ ٚبضت  IAEAزض ایطاٖ ٞیچ قٛاٞسی
اظ فٗبِیسٞبی ٞؿت ٝای غیط لب٘٘ٛی زض ثط زاقسق پؽ اظ ثبظزیس اظ ؾبیسٞبی ٞؿت ٝای ٔتٗسز،
ثبظضؼ اضقس "ربٖ "1اٖالْ وطز وٞ ٝط آ٘چ ٝضا و ٝآٟ٘ب زیسٜا٘س ثط٘بٔ ٝنّح آٔیع ا٘طغی ٞؿتٝای
ثٛز ٜاؾس "ٔب ثسٞ ٖٚیچ ٔحسٚزیس  ٕٝٞربو ٝاظ ٔب ذٛاؾت ٝقس ٜثٛز ثطای زیسٖ ؾفط وطزیٓ ٚ
 ٕٝٞفٗبِیسٞبی ٞؿتٝای و ٝزض ایطاٖ ٞؿتٙس نطفب ثطای اٞساف نّح آٔیع اؾس"
()http://www.wideasleepinamerica.com/2015ق

زالیُ ٔربِفس ٞبی آٔطیىب ثب زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝفٙبٚضی ٞؿت ٝای= آٔطیىب تب و ٖٛٙچٙس
فطو ضا اضا  ٝوطز ٜاؾس وٕ٘ ٝیتٛاٖ آٟ٘ب ضا ٚاضز زا٘ؿسق فطو ا َٚآٔطیىب ایٗ اؾس و ٝچطا
ایطاٖ ثب زاقتٗ ٔربظٖ ٘فس ٌ ٚبظ ث ٝز٘جبَ ؾٛذس اتٕی ٔیضٚز  ٚزض ٚالٕ نّح آٔیع  ٚالتهبزی
ثٛزٖ آٖ ضا ظیط ؾٛاَ ٔیثطزق فطو ز ْٚآٖ اؾس و ٝایطاٖ زض پی ؾبذتٗ ؾالح اتٕی اؾس
فطو ؾ ْٛایٗ اؾس و ٝچطا ایطاٖ پٟٙبٖ وطز ٜاؾسق زض پبؾد چٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفس و ٝایبالت
ٔتحس ٓٞ ٜزاضای ٔربظٖ ٘فس ٌ ٚبظ ثٛزِٚ ٜی ٕٞعٔبٖ ث ٝؾٕس ایزبز ٘یطٌٚبٞ ٜبی اتٕی ذٛز
ٔیثبقس ،اظ ؾٛیی چ ٝاتحبز قٛضٚی ؾبثك  ٚچ ٝضٚؾی ٝأطٚظیٗ ٘یع ثب ٚرٛز زاضا ثٛزٖ ٔٙبثٕ
1. Jennekens
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٘فس ٌ ٚبظ اظ ؾٛذس اتٕی اؾتفبزٔ ٜیوٙسق قبیس ٍ٘طا٘ی آٔطیىب اظ فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ
٘بقی اظ ٚيٗیتی اؾس و ٝایطاٖ ٘ؿجس ث ٝاؾطا یُ زاضزق زض نٛضتی و ٝاٌط ایطاٖ ثس٘جبَ تٛاٖ
ٞؿتٝای ثبظزاض٘س ٜثبقس آٖ لسض ٖمال٘یس زض ابوٕیس ایطاٖ ٔٛرٛز اؾس و ٝثسا٘س زض نٛضت
وؿت چٙیٗ تٛإ٘ٙسی ،ثب رجٌٟٝیطی ٔٙفی  ٚقسیس ٘ ٝتٟٙب آٔطیىب  ٚاؾطا یُ ثّى ٝثب اوخط
وكٛضٞبی رٟبٖ ٔٛار ٝذٛاٞس قس(ٔیخٕی)16;8 ،ق
ٚالٗیس ایٗ اؾس و ٝزیسٌب ٜآٔطیىبیی ٔٗتمس اؾس ایطاٖ یه وكٛض ضازیىبَ اؾالٔی ٚ
ثٙیبزٌط اؾس و ٝلهس ضٞجطی رٟبٖ اؾالْ ٖ ٚطة زض ٔمبثُ غطة  ٝ٘ ٚوٙبض آٖ ضا زاضز ٔ ٚی-
ذٛاٞس ٘ٓٓ و٘ٛٙی اسالُ زض ذبٚضٔیب٘ ٝضا ث ٝچبِف ثىكسق  ٚثطای وؿت چٙیٗ لسضتی ،ایطاٖ
ؾٗی وطز ٜاؾس زض ٖطنٓ٘ ٝبٔی ث ٝؾٕس وؿت ؾالح اتٕی ٌبْ ثطزاضزق ؾالح ٞؿتٝای ثطای
ایطاٖ  ٓٞرٙج ٝی ثبظزاض٘سٌی زاضز  ٓٞ ٚپیسا وطزٖ لسضتق ثٙبثطایٗ اظ آ٘زب وٍ٘ ٝب ٜأطیىب ثٝ
ٔؿئّٞ ٝؿت ٝای ایطاٖ أٙیتی -ؾیبؾی اؾسق ٔحط ْٚؾبذتٗ ایطاٖ اظ وّیس زا٘ف ٞؿت ٝای،
ُّٔٛة تطیٗ ؾٙبضیٛی پیف ضٚی ایٗ وكٛض اؾس(ٞبقٕی)5: =16;8 ،ق
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝوكٛض ایبالت ٔتحس ٜزض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ٕٞیك ٝث ٝز٘جبَ ٔٙبفٕ ذٛز
ثٛز ٜاؾس ٕٞ ٚیك ٝؾٗی زاقت ٝاؾس تطتیجبت أٙیتی ذبنی زض ُٔٙم ٝایزبز وٙسق پط ٚايح
اؾس اظ آ٘زبیی وَ ٝطفساضاٖ اؾتفبز ٜاظ تٛاظٖ لسضت زض ذّیذ فبضؼ اؾتسالَ ٔیوٙٙس وٝ
ٚاقٍٙتٗ ثبیس ثس٘جبَ ؾیبؾتی ثبقس و ٝثٞ ٝیچ ثبظیٍط ُٔٙم ٝای اربظ٘ ٜسٞس تب ث ٝز٘جبَ
زؾتیبثی ث ٝثطتطی ثبقس  ٚایٗ ؾیبؾس ضا الظٔ ٝتًٕیٗ رطیبٖ آظاز ا٘طغی ٍٕٞ ٚبْ ثب ٔٙبفٕ آٖ
وكٛض ٔیزا٘ٙس( )http://belfercenter:2015ثٗال ٜٚآٔطیىب ث ٝزالیُ شیُ ثب ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ
زض ُٔٙمٔ ٝربِف اؾس=  -1ارطای َطح ذبٚضٔیب٘ ٝثعضي -5 ،تطؼ اظ قىُ ٌیطی ثّٛن لسضت
زض رٟبٖ اؾالٍْ٘ -6 ،طا٘ی اظ تٛؾٗ ٝزض ٖٚظای ایطاٖق آٔطیىبیی ٞب ٕٛٞاض ٜثیٓ آ٘طا زاض٘س و ٝاٌط
ایطاٖ ث ٝتىِٛٛٙغی ٞؿتٝای زؾس یبثس ٌطایف ث ٝتِٛیس ؾالح ٞؿت ٝای پیسا وٙس  ٚایٗ ؾالح
ٔی تٛا٘س أٙیس اؾطا یُ ضا ث ٝنٛضت رسی تٟسیس وٙس  ٚوكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝایطاٖ ثٚ ٝیػٜ
ٖطثؿتبٖ  ٚتطوی ٝضا ٚازاض وٙس ثطای رٌّٛیطی اظ ٞػٔ٘ٛی ُٔٙمٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ث ٝؾٛی
ٞؿتٝای قسٖ ٌبْ ثطزاض٘سق ایٗ ضلبثس ٕٔىٗ اؾس ٘ٓٓ ُٔٙمٝای  ٚاایب٘بً ٘ٓٓٞبی فطأُٙمٝای
ضا تحس تأحیط لطاض زٞسق اظ ٘ٓط ایبالت ٔتحس ٜضخ زازٖ ٞط یه اظ ایٗ ابِسٞب (تٟسیس اؾطا یُ یب
ضلبثس ثطای ٞؿتٝای قسٖ) ٔی تٛا٘س زوتطیٗ ُٔٙم ٝایبالت ٔتحس ٜضا ؤ ٝجتٙی ثط تٛاظٖ
ٚاكس ث٘ ٝفٕ اؾطا یُ اؾس ضا ث ٓٞ ٝثع٘سق اؾطا یُ زض زوتطیٗ أٙیتی آٔطیىب ٖٕك اؾتطاتػیه
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ایٗ وكٛض زض ذبٚضٔیب٘ ٝث ٝقٕبض ٔیضٚز و ٝتٟسیس آٖ تٟسیس ذبن آٔطیىب اٍ٘بقتٔ ٝیقٛز ٚ
الرطْ اظ ذُ ٌٛلطٔع أٙیتی اؾس(لسض ٚالیس)165 =16;; ،ق
ٞسف آٔطیىب اظ أٙیتی وطزٖ  ٚتكسیس فكبض ثط ایطاٖ ،ذُط ثبِم ٜٛرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
ثطای ثؿٍ ؾُّٟ٘ ٝبیی ایبالت ٔتحس ٜزض رٟبٖ پط اظ ٞطد ٔ ٚطد و٘ٛٙی  ٚیٍب٘ ٝثٛزٖ اثطلسضتی
آٔطیىب ثطای لطٖ آیٙسٔ ٜی ثبقس ٔ.یتٛاٖ ٞسف انّی ؾیبؾس ذبضری آٔطیىب زض ٔمبثُ ایطاٖ ضا
تغییط ضغیٓ زا٘ؿس و ٝفٗبِیسٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ  ٚأٙیتی وطزٖ آٖ ثٟب٘ٝای ثطای زؾتیبثی ثٝ
ایٗ ٞسف اؾس؛ چطا و ٝتفبٚت ٞبی ٛٞیتی ٔیبٖ ایطاٖ ٓ٘ ٚبْ ابوٓ ثط آٔطیىب ،اربظ ٜؾبظـ زض
ٔٛضز ثؿیبضی اظ ؾیبؾسٞب ضا ٕ٘یزٞسق
بررظی هَاضغ کؽَرّای اظالهی ٍ ػربی هٌطقِ در قبال هَضَع ّعتِای ایراى
اتحبزیٖ ٝطة زض اٚایُ ؾبَ  16;8زچبض ز ٚزؾتٍی زض ٔٛايٕ ذٛز ٘ؿجس ث ٝثط٘بٔٞٝبی
ٞؿتٝای ایطاٖ قس ،زض ابِی وٕٖ ٝطٛٔٚؾی ،زثیطوُ ایٗ اتحبزی ،ٝپیكتط اظ ضٞجطاٖ أبضات
ٔتحسٖ ٜطثی ،وٛیسٖ ،طثؿتبٖ ؾٗٛزیٕٖ ،بٖ ،ثحطیٗ  ٚلُط ذٛاؾت ٝثٛز و ٝث ٝربی فكبض ٚ
تٕطوع ثط ایطاٖ ضٚی تؿّیحبت ٞؿتٝای اؾطا یُ ٘یع ٔتٕطوع ثبقٙس  ٚاظ اٖٕبَ اؾتب٘ساضزٞبی
زٌٚب٘ ٝثپطٞیع٘سق ثطذی وكٛضٞبی ٘عزیه ث ٝایطاٖ چ ٖٛوٛیس  ٚأبضات ثط ٔٛيٖٛبت أٙیتی
تٕطوع زاقتٍ٘ ٚ ٝطاٖ ثط٘بٔٞٝبی ٞؿتٝای ایطاٖ ثٛزٜا٘سق ٌط چ ٝثطذی ٘رجٍبٖ ٖطة ثط ایٗ
ثبٚض٘س و ٝاٌط ایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای زؾس یبثس ٞط چٙس وٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا ضا ث٘ ٝفٕ ذٛز تٕبْ ٔی-
وٙس أب اظ َطفی زیٍط ٔیتٛا٘س زض ٔمبثُ ضغیٓ نٟی٘ٛیؿتی ٘یع لس ّٖٓ وٙس  ٚاظ تزبٚظٞبی ضغیٓ
نٟی٘ٛیؿتی رٌّٛیطی وٙس(ٌّكٗ پػ)<1 =16;9 ،ٜٚق
ٍ٘ب ٜغبِت زض ثیٗ وكٛضٞبی ٔحبفٓ ٝوبض ٖطثی ایٗ اؾس و ٝتبویس ثط ٔٛاظ٘ ٝلٛا ٔتًٕٗ
افّ حجبت  ٚأٙیس زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ اؾس ثط ایٗ اؾبؼ ؾٗی زض پیكجطز اٞسافی ضا زاض٘س
تب ایٗ تٛاظٖ لٛا افّ قٛزق
ضغیٓ ٞبی ٔحبفٓ ٝوبض ٖطة زض ُٔٙمٞ ٝسف انّی اظ فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ ضا ّٖیٝ
ذٛز ٔیزا٘ٙس  ٚث ٝزؾس آٚضزٖ ؾالح ٞؿت ٝای ضا ثط  ٓٞظزٖ تٗبزَ ؾٙتی ٘ ٝتٟٙب زض ذّیذ
فبضؼ ثّى ٝزض ذبٚضٔیب٘ ٝؤ ٝیتٛاٖ ٌفس زض ؾبَ ٞبی ٌصقت ٝث٘ ٝفٕ ایٗ وكٛضٞب ؾٍٙیٙی
ٔیوطز ،ٜثطآٚضز ٔیوٙٙس()http://belfercenter:2015
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ثٝضغٓ تطزیس ا٘سن ٔمبٔبت ذّیذفبضؼ زض رٌّٛیطی اظ ٞؿتٝای قسٖ ایطاٍٖ٘ ،ب٘ ٜرجٍبٖ
ّٖٕی ٔ ٚحبفُ پػٞٚكی ایٗ وكٛضٞب زض ایٗ ذهٛل ،اغّت زٌٚب٘ ٝثٛز ٜاؾسق اظ یه َطف آ٘بٖ
تٕبیُ زاض٘س و ٝثب تٛر ٝث ٝؾیبؾسٞبی ؾَُّّٝجب٘ ٝاؾطا یُ زض ُٔٙم ٚ ٝالسأبت آٖ وكٛض زض
ٔٛضز ٔؿئّ ٝفّؿُیٗ ،رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثتٛا٘س ثٖٛ٘ ٝی ثبظزاض٘سٌی اتٕی زض ٔمبثُ اؾطا یُ
٘بیُ آیس  ٚثب السأبت تبوتیىی  ٚاؾتطاتػیىی ذٛز ؾالح ٞؿتٝای ضا زض آٔٛظ ٜزفبٖی ایطاٖ ٚاضز
ٕ٘بیس ٚ ،اظ َطف زیٍط ٔٗتمس٘س ثب تٛر ٝثٚ ٝظٖ ؾیبؾی ،التهبزی ،رٕٗیتی  ٚرغطافیبی
ؾیبؾی ،ثط٘بٔ ٝاتٕی ٛٔ ٚقىی ایطاٖ ،زض نٛضت ٌؿتطـ ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای آٖ ،ایٗ ذُط ٚرٛز
زاضز و ٝایطاٖ ثَٛ ٝض وبُٔ ثط زِٚسٞبی ذّیذفبضؼ ؾیُط ٜپیسا وٙس(اؾسی)16;: ،ق
ٕٞؿبیٍبٖ ایطاٖ زض ٕٞطاٞی ثب لسضت ضٚث ٝضقس ایٗ وكٛض  ٚزض ٖیٗ ابَ تالـ ثطای
ٕٞىبضی أٙیتی ثیكتط ثب ایبالت ٔتحس ٜزچبض تطزیس قسٜا٘سٕٞ ،ب٘ٙس رِ ًٙجٙبٖ ،زِٚسٞبی
ٖطة ٕ٘یذٛاٙٞس تٟطاٖ ٔ ٚطزْ يس آٔطیىبیی ذٛز ضا تحطیه وٙٙس ،زض ٖیٗ ابَ ایٗ زِٚس ٞب
اظ تىجط ،غطٚض ٘ ٚیع لسضت ایطاٖ زض نٛضت ؾیُط ٜثط ُٔٙمٞ ٝطاؼ زاض٘س زض چٙیٗ ٚيٗیتی وٝ
٘ؿجس ث ٝتٛإ٘ٙسیٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ تطزیس ٚرٛز زاضزق ثبیس اؾتطاتػیٞبی ٕٞىبضی رٛیب٘ٝ
ٔحتبَب٘ٝای ثطای ِحبِ وطزٖ لسضت ٘ ٚفٛش ایطاٖ ثٚ ٝرٛز آیسق ایبالت ٔتحسٕٞ ٚ ٜؿبیٍبٖ ایطاٖ
ثبیس یه ؾیؿتٓ ٘ٓبضتی رٟس وٙتطَ تٕبْ تحطوبت ٛٞایی ایطاٖ  ٚاضؾبَ ٔٛقهٞبی ثبِمٜٛ
ایزبز ٕ٘بیٙس (ٌّكٗ پػ.)1<9 =16;9 ،ٜٚ
هَضغ کؽَرّای ؼَرای ّوکاری خلیج فارض در خصَؾ برًاهِ جاهغ اقذام هؽترک
(برجام)
ٚلتی زض غ ٗ ٚؾبَ 5216اؿٗ ضٚاب٘ی ض یؽ رٕٟٛض ایطاٖ ا٘تربة قس ٚ ،اوٙف اِٚی ٝزض
اٛظ ٜذّیذ فبضؼ  ٚث ٝذهٛل زض ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزی ذٛقجیٙی ٔحتبَب٘ ٝثٛز  ٚزض ٚالٕ اٖطاة
ثب ٔخُ ٔٗطٚف ذٛز یٗٙی ٌٛؾفٙس یب ٌطي؟  ٚثب ااتیبٌ ثب ایٗ ٔؿئّ ٝثطذٛضز وطز٘سق تحٛالت
ثٗسی ٘یع ثطای ؾٗٛزیٟب أیسٚاض وٙٙس ٜثٛز ِٚی ٍٙٞبٔی و ٝزض  5:ؾپتبٔجط ٟٔ 8( 5216ط
 )16<5اٚثبٔب  ٚضٚاب٘ی تّفٙی نحجس وطز٘س ث ٝتٗجیط ضقیس "اظ َطف اٖطاة تٕبؾی و ٝذبٚضٔیب٘ٝ
ضا تغییط زاز ٔٗٙب قس "  ٚزض ازأ ،ٝغؾسٞبی ؾیبؾی اٖطاة ٔخُ ؾفط أیط نجبح اِهجبح ابوٓ
وٛیس ث ٝتٟطاٖ زض ٔب ٚ 5217 ٝٔ ٜا٘ٗمبز یه تٛافمٙبٔ ٝتزبضتی ،یب فطؾتبزٖ زٖٛت ٘بٔ ٝثطای
ض یؽ رٕٟٛض ایطاٖ اظ رب٘ت ٖطثؿتبٖ  ٚا٘تهبة ؾفیط رسیس ایطاٖ ثیكتط یه غؾس ؾیبؾی ثٛز
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ٚ ٚالٗیس ایٗ ثٛز و ٝضا ٜزضاظی زض پیف اؾس تب ضٚاثٍ ایطاٖ ثب اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ
فبضؼ ثرهٛل تٟطاٖ-ضیبو ٖبزی قٛز()http://www.ecfr.eu:2015ق
ثب أًبی ثطربْ ٔیبٖ ایطاٖ  8+1 ٚوكٛضٞبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ث ٝنٛضت ّٖٙی
اظ آٖ اؾتمجبَ وطز٘س أب ٍ٘طا٘یٞبیی ٘یع اظ پیبٔسٞبی آٖٓ٘ ،یط ٌؿتطـ ٘فٛش رٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ زض ُٔٙم ٝزاض٘سق چطاو ٝایٗ تٛافك أىبٖ زؾتیبثی تٟطاٖ ثٙٔ ٝبثٕ ٔبِی ثّٛو ٝقس ٜذٛز ضا
فطأ ٓٞیؾبظز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُٛٔ ،ضز ذٛقبیٙس ثطذی اظ وكٛضٞبی ٖطثی ُٔٙم٘ ٝیؿسق زض
ٚالٕ ضٞجطاٖ ٖطثیٔ ،صاوطات ٞؿت ٝای ایطاٖ  ٚایبالت ٔتحس ٜضا ازأ ٝؾیبؾس ٕٔبقبت ثبضان
اٚثبٔب زض لجبَ ایطاٖ تٛنیف ٔیوٙٙس و ٝثب ذطٚد ٘یطٞٚبی آٔطیىبیی اظ ٖطاق زض ؾبَ 5211
ٔیالزی قط ٚ ٔٚثب ٖسْ إّٓ٘ ٝبٔی ث ٝؾٛضی ٝتسا ْٚیبفس َ ٚجك ایٗ زیسٌب ٜثب ٖمت ٘كیٙی
آقىبض  ٚپصیطـ اك غٙیؾبظی ٞؿتٝای زض ذبن ایطاٖ تىٕیُ ٌطزیسق اِجت ٝلبثُ شوط اؾس وٝ
زض ٔٛايٕ  9وكٛض ًٖٛض قٛضا ٘یع تفبٚت ٞبی ثبضظی زض لجبَ ٔصاوطات ٞؿت ٝای ایطاٖ  ٚؾٙس
ٔٙتذ اظ آٖ (ثطربْ) ٔكبٞسٔ ٜیقٛزق زض ابِی وٕٖ ٝبٖ ٔیعثب٘ی چٙسیٗ زٚض اظ ٌفتٍٞٛبی
ٞؿتٝای ضا ثط ٖٟس ٜزاقس  ٚث ٝایفبی ٘مف ٔیب٘زیٍطی ٔیبٖ ایطاٖ  ٚآٔطیىب زض ٔٛيٞ ٔٛؿتٝای
پطزاذسٖ ،طثؿتبٖ ؾٗٛزی اظ ٕٞبٖ اثتسا ٔربِفس ذٛیف ضا ثب اُ  ٚفهُ وبُٔ ثحطاٖ ٞؿتٝای
ایطاٖ اٖالْ وطز ٜثٛزق ثرف ظیبزی اظ ایٗ ٔربِفس٘ ،بقی اظ ٞطاؼ ؾٗٛزیٞب  ٚؾبیط قید
٘كیٗٞبی ذّیذ فبضؼ اظ ارطایی قسٖ ضاٞجطز والٖ اابِٔ ٝؿئِٛیس آٔطیىب زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ٝ
اؾسق زضٚالٕٔ ،تحسیٗ ٚاثؿتٚ ٝاقٍٙتٗ زض ذّیذ فبضؼ ثیٓ آٖ ضا زاقتٙس و ٝتٛافك ٞؿتٝای
ایطاٖ تؿٟیُ وٙٙس ٜتغییط رٟس ضاٞجطزی ایبالت ٔتحس ٜاظ ذبٚضٔیب٘ ٝث ٝؾٕس آؾیب  -پبؾفیه
ثبقسق  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،لجُ اظ ٟ٘بیی قسٖ ثطربْ ،ثبضان اٚثبٔب ،ض یؽ رٕٟٛض آٔطیىب ٔزجٛض قس
تب ؾطاٖ ٖطثی وكٛضٞبی ذّیذ فبضؼ ضا ث٘ ٝكؿس وٕپ زیٛیس زٖٛت ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝآٖ ٞب لَٛ
إبیس ثیكتط زض ٔمبثُ ایطاٖ  ٚفطٚـ تزٟیعات ٘ٓبٔی پیكطفتٝتط ضا ثسٞس(یعزاٖ پٙب)16<7 ،ٜق
ٔی تٛاٖ ٌفسٕٞ ،بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝا٘تٓبض ٔیضفس ثب زؾتیبثی ث ٝثط٘بٔ ٝربٕٔ الساْ ٔكتطن ،فًبی
ثبظتطی ثطای ٔب٘ٛض ؾیبؾی ایطاٖ زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝفطا ٓٞقس ٜاؾسق ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ضلجب ٚ
زقٕٙبٖ ُٔٙمٝای ایطاٖ ث ٝز٘جبَ ثعضٌٕٙبیی أتیبظات وؿت قس ٜوكٛضٔبٖ زض ٔتٗ ثطربْ
ٞؿتٙس  ٚتٕبْ تالـ ذٛز ضا زض رٟس ٕٔب٘ٗس اظ ارطای ٔٛفمیس آٔیع آٖ ث ٝوبض ثؿتٝا٘سق اظ ایٗ
ض ٚاثطاظ ٘بذكٛٙزی ٔمبٔبت ٖطثی  ٚنٟی٘ٛیؿتی اظ افّ تبؾیؿبت ٞؿتٝای تٟطاٖ َجك تٛافك ٚ
آظاز قسٖ ٔٙبثٕ ٔبِی ثّٛو ٝقس ٜایطاٖ زض ٘تیز ٝارطایی قسٖ ثطربْ ثٔ ٝحٛضٞبی ٔربِفس
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زقٕٙبٖ ُٔٙمٝای ثطربْ تجسیُ قس ٜا٘س ٚ .ثب ایٙى ٝایبالت ٔتحس ٚ ٜأبضات زض ؾبَ < 522ثٝ
تٛافمی زؾس یبفتٙس و ٝثط اؾبؼ آٖ زَ ٚطف ٔٛاز ،فٙبٚضی  ٚتزٟیعات ٞؿتٝای ضا ث ٝاقتطان
ذٛاٙٞس ٌصاقسق َجك ایٗ تٛافك ی و ٝث ٝتٛافك ٔ 156كٟٛض قس ٜاؾس ی أبضات ٔتٟٗس قسٜ
اؾس ث ٝز٘جبَ غٙیؾبظی اٚضا٘ی ٚ ْٛیب ثبظفطآٚضی ؾٛذس ٔهطفی ثب ٞسف اؾترطاد پّٛت٘ٛی ْٛاظ
آٖ ٘طٚزِٚ .ی ثس٘جبَ تٛافك ثطربْ ثٛز و ٝاْٟبض ٘ٓطٞبی ٔرتّفی اظ َطف ٔمبٔبت وكٛضٞبی
اٛظ ٜذّیذ فبضؼ اثطاظ قس ٔخال یٛؾف اِٗتیج ،ٝؾفیط قید٘كیٗ أبضات ٔتحسٖ ٜطثی ث ٝاز
ضٚیؽٕ٘ ،بیٙس ٜرٕٟٛضیذٛا ٜایبِس وبِیفط٘یب  ٚض یؽ وٕیت ٝضٚاثٍ ذبضری زض ٔزّؽ
ٕ٘بیٙسٌبٖ ایٗ وكٛض ٌفت ٝاؾس و ٝأبضات ٘یع ااتٕبال ث ٝز٘جبَ وؿت اك غٙیؾبظی اٚضا٘یْٛ
ذٛاٞس ضفس ،ظیطا تٛافك ٞؿتٝای ثب ایطاٖ ،چٙیٗ امی ضا ث ٝایطاٖ زاز ٜاؾس  ٚأبضات تٟٙب وكٛض
(ذٛاٞبٖ ایٗ اك) ٘یؿسق ثب ٚرٛز ایٗ ،ضٚیؽ ايبف ٝوطز ،ٜاِٗتیج ٝزض تٕبؼ ثب ٚی ٔسٖی قسٜ
و ٝأبضات زیٍط ااؿبؼ ٕ٘یوٙس ث ٝتٟٗسات تٛافك ٔیبٖ آٔطیىب  ٚوكٛض ذٛز پبیجٙس ثٕب٘سق
ضٚیؽ ٔسٖی قسٞ ،ٜطچٙس اِٗتیج ٝنطیحب اظ وٙبض ضفتٗ اظ آٖ تٛافك ؾرٗ ٍ٘فت٘ ٝىتٟٓٔ ٝ
ایٙى ٝضٚیؽ  ٚزیٍط ٔربِفبٖ تٛافك ٞؿتٝای ایطاٖ ٕٛٞ 1+8 ٚاضٔ ٜسٖی ثٛزٜا٘س ،تٛافك ثب ایطاٖ
ثبٖج قطٔ ٔٚؿبثم ٝثطای زؾتیبثی ث ٝلبثّیسٞبی ٞؿتٝای زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ ٝذٛاٞس قس(=16<7
)https://www.tabnak.ir/fa/news/ق

زض ٚالٕ ایٗ ضفتبض زض ضاؾتبی ّٖٕىطز  ٚزیسٌبٙٔ ٜفی ٖطثؿتبٖ ٘ؿجس ثٔ ٝصاوطات ٞؿتٝای
ایطاٖ ٕٞٚچٙیٗ ؾرٙبٖ ااتیبٌآٔیع ّٔه ؾّٕبٖ قب ٜؾٗٛزی پؽ اظ تٛافك ٞؿتٝای ایطاٖ ٚ
 8+1زض ِٛظاٖ ؾ ٛیؽ زض فطٚضزیٗ ٔب ٜأؿبَ ثٛز وٌ ٝفس= زؾتیبثی ث ٝتٛافك ٟ٘بیی لسضتٞبی
رٟب٘ی ثب ایطاٖ ،ا٘تٓبض زاضز ٔٛرت تمٛیس أٙیس ُٔٙم ٚ ٝرٟبٖ قٛز .ایٗ زیسٌب ٜضا ث ٝضااتی
ٔیتٛاٖ زض لبِت زیس أٙیتی ایٗ وكٛض ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضٌتطیٗ وكٛض ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ
فبضؼ ثٛٔ ٝي ٚ ٔٛااؿبؼ ذُط ایٗ وكٛض ٌٙزب٘سق اتی أیط لُطو ٝثیبٖ وطز أیسٚاض اؾس
تٛافك اِٚی ٝث ٝزؾس آٔس ٜأٙیس  ٚحجبت زض ُٔٙم ٝضا تأٔیٗ وٙسق ِٚی ثبظ زض ٕٞبٖ رب ثسِیُ
تطؼٞبیی و ٝاظ ثٗس أٙیتی ٔؿئّ ٝزاضز ثط ٔؿتحىٓتط وطزٖ ضٚاثٍ ثیٗ لُط  ٚآٔطیىب تبویس ٚ
ٔزسزاً ثط ذّٕ ؾالح ُٔٙم ٝاظ ؾالحٞبی اتٕی اقبض ٜوطز() http://www.tasnimnews.com=16<7ق
اِجت ٝذُط  ٚفىط زیٍطی و ٝاٖطاة ذّیذ فبضؼ ضا ٔكغ َٛوطز ٜاؾس ایٗ اؾس و ٝزض ٖیٗ
ابَ ؤ ٝصاوطات ٞؿتٝای رطیبٖ زاقس ،اٖطاة ؾٙی زض ابَ ٔكبٞسٚ ٜيٗی ثٛز٘س و ٝاؾس زض
ؾٛضی ٝزض لسضت ثبلی ٔب٘س ٜاؾس ،اعة اهلل ث ٝلسضت ؾیبؾیاـ زض ِجٙبٖ ازأٔ ٝیزٞس ،زِٚس
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رسیس قیٗ ٝزض ٖطاق ث ٝلسضت ضؾیس ٜاؾس  ٚاٛحی ٞب وٙتطَ یٕٗ ضا زض اذتیبض زاض٘سق ایٗ
ٔؿب ُ ٖال ٜٚثط ایٙى ٝافىبض ٖٕٔٛی اٖطاة ضا ٘ؿجس ث ٝآٔطیىب ٔٙفی وطز ٜاؾس ذُط فعایٙسٜ
ایطاٖ  ٚقیٗ ٝضا ثطای وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ؤ ٝؤظا یىی اظ قیٗ-ٝؾٙی ٞؿتٙس
آقىبضتط وطز ٜاؾسقثب تٛر ٝث ٝایٗ پیففطوٞب  ٚافعایف ٘ؿجی لسضت چب٘ ٝظ٘ی ایطاٖ ثب غطة ٚ
آٔطیىب  ٚافعایف لسضت ایطاٖ زض ُٔٙم ٝ٘ ٝتٟٙب ذُط أٙیتی ایطاٖ ثطای وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذّیذ
فبضؼ وبٞف ٘رٛاٞس یبفس ثّى ٝض ٚث ٝافعایف ذٛاٞس ثٛزق
ًتیجِگیری
زض ایٗ ٔمبِ ٝثب ٍ٘بٞی ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای  ٚفٗبِیسٞبی نّح آٔیع ٞؿتٝای رٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ ،ث ٝثطضؾی تبحیط ایٗ ثط٘بٔ ٝثطتٛاٖ ایٗ وكٛضٕٞ ٚ ،چٙیٗ ثط أٙیس ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ
پطزاذت ٝقسق زض ازأ ٝثٛٔ ٝيٕ ٌیطی وكٛضٞبی ُٔٙمٝای ث ٝذهٛل اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی
ذّیذ(فبضؼ) زض لجبَ فٗبِیسٞبی ٔؿبِٕس آٔیع ٞؿتٝای ایطاٖ ٘یع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفسق ثب
تٛر ٝث ٝقبذٞٝبی رسیس ضٞیبفس ٚالٕ ٌطایی زض ؾیبؾس ثیٗ إُِّٓ٘ ،طیٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا اظ تٛاٖ
تفؿیط  ٚتحّیُ ٔٛيٛٔ ٔٛضز ثطضؾی ثطذٛضزاض اؾسق ثٖ ٝجبضت زیٍط ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثیبٖ قس ٍ٘بٜ
ض بِیؿتی ثَٛ ٝض وُ ِ ٚحبِ وطزٖ ٘ٓطیٛٔ ٝاظ٘ ٝلٛا زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ٔیتٛا٘س ،یىی اظ
وبض آٔستطیٗ تحّیُٞب زض ثیبٖ زیسٌبٜٞب  ٚرٟسٌیطیٞبی ٔٛرٛز زض ظٔی ٝٙفٗبِیسٞبی ٞؿت-ٝ
ای ایطاٖ زض ایٗ ُٔٙم ٝثبقس ،ثسیٗ ّٖس وُٙٔ ٝم ٝذّیذ فبضؼ یه ٘ٓبْ أٙیتی ث ٝقٕبض ٔی-
ضٚز و ٕٝٞ ٝثبظیٍطاٖ ؾٗی زض تغییط ٔٛاظ٘ ٝث٘ ٝفٕ ذٛز ٔیثبقٙسق
حجبت زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ،أطٚظ ٜیه چبِف ثعضي اؾتطاتػیه ثطای أٙیس  ٚالتهبز
رٟب٘ی اؾسق ٚاثؿتٍی  ٚاتىب ث ٝا٘طغی ُٔٙم ٝزض ٞعاض ٜؾٔ ْٛیالزی ث ٝقست افعایف ذٛاٞس
یبفسق ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ اظ چٙس زٌ ٝٞصقت ٝزض وب٘ٔ ٖٛؿبِ ٝأٙیس ثیٗإِّّی ثٛز ٜاؾس ٚ
ٔٛلٗیس غ ٛاؾتطاتػیهٙٔ ،بثٕ ٖٓیٓ ا٘طغی ،اظ ٕٟٔتطیٗ ٖٛأُ تٛر ٝث ٝایٗ ُٔٙمٔ ٝحؿٛة
ٔیقٛزق اؤ ٖٛٙؤِفٝی رسیسی ث٘ ٝبْ فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای زض ابَ ْٟٛض اؾسق ٕٞبٖ َٛض وٝ
تٛيیح زاز ٜقس زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝفٗبِیسٞبی ٔؿبِٕسآٔیع ا٘طغی ٞؿتٝای ،ثبٖج افعایف ٚظٖ
غ ٛپّتیىی  ٚلسضت ّٔی ایٗ وكٛض ٔیقٛزق ثؿیبضی اظ تحّیٍّطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔٗتمس٘س وٝ
زؾتیبثی ایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای لسضت ّٔی ایٗ وكٛض ضا افعایف زاز ٚ ٜایٗ أط ٔیتٛا٘س ض٘ٚس
تغییط ٘ٓبْ تٛاظٖ لسضت زض اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ضا ث٘ ٝفٕ ایطاٖ تؿطیٕ ٕ٘بیسق تٛاٖ ٞؿتٝای نّح
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آٔیع رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔتغیط اؾبؾی ٔیتٛا٘س زٌطٌ٘ٛیٞبیی ضا زض فًبی
أٙیس ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ُٔٙم ٝغ ٛاؾتطاتػیه غ ٛپّتیىی قىُ زٞسق زض ایٗ
ٔیبٖ زؾتیبثی ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای و ٝثیبٍ٘ط قبذم تٛؾٗ ٝاؾس،وٕه ثعضٌی ث ٝتمٛیس لسضت
ّٔی  ٚربیٍب ٜایطاٖ زض ُٔٙم ٝذٛاٞس وطز ،ظیطا اثعاضٞبی وٙتطَ  ٚتٛؾٗ ٝضا زض اذتیبض ایطاٖ لطاض
ذٛاٞس زاز  ٚایٗ وكٛض ٔب٘ٙس یه ثبظیٍط ٚاثؿتٙٔ ٚ ٝفُٗ ؤ ٝتىی ث ٝا٘طغی ٞبی فؿیّی اؾس
ُٖٕ ٘رٛاٞس وطزق ٖال ٜٚثط ایٗ زض ؾُح ُٔٙمٝای ،تٛاٖ ٞؿتٝای ایطاٖ ثبٖج ٔیقٛز و ٝایطاٖ
زض آؾیب ثٖٛٙ ٝاٖ لسضت ثطتط ْٟٛض وٙسق لسضت ُٔطح  ٚثطتط قسٖ ایطاٖ پیبٔسٞبیی زض ُٔٙمٝ
ذٛاٞس زاقسق زض  ّٝٞٚا َٚاؾطا یُ ٘رٛاٞس تٛا٘ؿس لسضت ثطتط  ٚفٗبَ ٔبیكبء زض ُٔٙم ٝثبقسق ٚ
زض ٔطاّ ٝز ْٚزؾتیبثی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ث ٝا٘طغی ٞؿتٝای  ٚث ٝضؾٕیس قٙبذت ٝقسٖ
ایٗ تٛا٘بیی اظ رب٘ت لسضتٞبی تبحیطٌصاض زض ُٔٙم ٝذّیذفبضؼ  ٚذبٚضٔیب٘ ٝزض ویفیس ٔٙبؾجبت
ؾیبؾی ایطاٖ ثب وكٛضٞبی ٖطثی ذّیذ فبضؼ  ٚأٙیس ُٔٙم ٝتبحیطٞبی ٚیػ ٜذٛز ضا ذٛاٞس
زاقسق  ٚثبٖج ثحطاٖ زض ؾبذتبض تطتیجبت أٙیس ُٔٙمٝای و ٝایبالت ٔتحسَ ٜی چٙس ز(ٝٞثٗس
اظ ٚل ٔٛا٘مالة اؾالٔی) زضُٔٙم ٝثٚ ٝرٛز آٚضز ٜذٛاٞس قسق وكٛضٞبی ٖطثی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ
ث ٝایٗ ذبَط و ٝزض ٔمبثُ فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ثب ؾیبؾسٞبی ایبالت ٔتحس ٜپیف ٔی-
ض٘ٚس  ٚتحس تبحیط اِمب بت ایٗ وكٛض ٞؿتٙس ،اظ ایٗ ٍ٘طا٘ی زاض٘س و ٝایطاٖ ٞؿتٝای ٔیتٛا٘س
ثبٖج ثطٚظ ٘بأٙی زض ُٔٙم ٝقس ٚ ٜث ٝذبَط زاقتٗ ٔطظٞبی ٔكتطن ظٔیٙی  ٚققق ثطٚظ ااتٕبِی
ر ًٙزض ایٗ ُٔٙم ٝضا افعایف زٞس ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝوكٛضٞبیی ٔخُ ٖطثؿتبٖ ،اؾطا یُ  ٚأبضات
ٔتحس ٜاتی اظإّ ٝااتٕبِی وكٛض أطیىب یب اؾطا یُ ث ٝتأؾیؿبت ٞؿتٝای ایطاٖ إبیس ٔی-
وطز٘سق ٔالأً ٝیقٛز ایٗ وكٛضٞب چ ٝلجُ  ٚچ ٝپؽ اظ تٛافك ثطربْ ؾٗی زاض٘س تب ثب پیف
وكیسٖ ثط٘بٔٞٝبیی ٔخُ ذبٚضٔیبٖ٘ ٝبضی اظ تؿّیحبت ٞؿتٝای  ٚاثطاظ ٍ٘طا٘یٞبی آقىبض ٚ
پٟٙبٖ ،فٗبِیسٞبی ایطاٖ ضا ٞط چ ٝثیكتط ٔتٛلف وٙٙسق
ضٞجطاٖ ًٖ ٛقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ٔطااُ اِٚی ٝأیسٚاض ثٛز٘س و ٝثب َطح ایس-ٜ
ٞبیی ،ایطاٖ ضا ٚازاض ثٔ ٝتٛلف ٕ٘ٛزٖ غٙی ؾبظی اٚضا٘یٕ٘ ْٛبیٙس ایٗ تالـٞب قبُٔ اٖالٖ َطح
ذبٚضٔیبٖ٘ ٝبضی اظ تؿّیحبت ٞؿتٝای َ ٚطح وٙؿطؾیٞ ْٛؿتٝای ٔكتطن ٔی قس،و ٝث ٝقىُ
ٔٛاظی ثب زیپّٕبؾی وكٛضٞبی غطثی ٔٛضز پیٍیطی لطاض ٌطفسٞ .سف ٟ٘بیی ایٗ ایسٜٞب َ ٚطحٞب،
اٖٕبَ فكبض ثیكتط ثط ایطاٖ ثطای وٙبض ٌصاقتٗ غٙی ؾبظی اٚضا٘ی ْٛثٛزق وٞ ٝیچ وساْ اظ ایٗ ایسٜ
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ٞب ثب تٛر ٝث٘ ٝبزیسٌ ٜطفتٗ امٛق تهطیح قس ٜزض پیٕبٖ ٌٔ ٕٙؿتطـ ٞؿتٝای ٔٛضز پصیطـ
ایطاٖ لطاض ٍ٘طفسق
فبض٘ اظ ایٗ و ٝوكٛضٞبی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ٔٗتمس٘س و ٝایطاٖ ٞؿتٝای ٔیتٛا٘س زض ُٔٙمٝ
ازٖبی ضٞجطی ث ٝؾبیط وكٛضٞب ضا ثىٙسق ٛٔ ٚاظ٘ ٝلٛا ضا ث٘ ٝفٕ ذٛز زض ُٔٙم ٝتٕبْ وٙسق ثب ایٗ
ثیٙفٞب ثٓ٘ ٝط ٔیضؾس زض آیٙس٘ ٜیعایٗ وكٛضٞب ؾٗی ذٛاٙٞس وطز تب اظ ٞط َطیمی زض نسز
وبٞف فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ثطآیٙس ،ثب ایٗ تحّیُ ٞب  ٚتٛيیحبت ٔیتٛاٖ ٔسٖی ثٛز ٖالٜٚ
ثط ایٗ و ٝفطيی ٝتحمیك ابيط و ٝاٖتمبز زاقس فٗبِیسٞبی ٞؿتٝای ایطاٖ ٔیتٛا٘س ثبٖج تغییط
تطتیجبت أٙیتی زض ُٔٙم ٝقٛز ٛٔ ٚاظ٘ ٝلٛا ضا ث٘ ٝفٕ ایٗ وكٛض تٕبْ وٙس ،تأییس ٔیقٛزق ثّىٝ
ٖال ٜٚثط آٖ  ٚثس٘جبَ تٛافك ٘ؿجی ایطاٖ  8+1 ٚو ٝثٖٛ٘ ٝی قبٞسوبٞف ٘مف ؾٙتی قٛضای
ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ زض ُٔٙم ٝذٛاٞیٓ ثٛز ٚ ،ثب زذبِس زض اوخط ٔٛيٖٛبت ٔ ٚؿب ُ ُٔٙمٝ
ذّیذ فبضؼ تٛؾٍ وكٛضٞبیی ٕٞچٖ ٖٛطثؿتبٖ ،لُط  ٚاتی أبضات ٔتحسٖ ٜطثی و ٝث ٝایٗ
وبٞف ٘مف ذٛز زض ُٔٙمٚ ٝالفٙس زض آیٙس ٜقبٞس رجٌٟٝیطیٞب  ٚقبیس تكٙزبت ثؿیبضی زض
ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼ ذٛاٞیٓ ثٛزق
ثبیس ایٗ ضا ايبف ٝوطز و ٝوكٛضٞبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ ث ٝایٗ زضن ضؾیسٜا٘س وٝ
پیكجطز تٛاٖ ٞؿتٝای ایطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔؤِفٞ ٝبی انّی لسضت ّٔی ایٗ وكٛض ثٛزٚ ٜ
٘تبیذ وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست آٖ ضا ٕ٘یتٛاٖ ٘بزیسٌ ٜطفسق اِجت ٝایٗ ٔٛي ٔٛضا ثبیس زض ٘ٓط
ٌطفس و ٝزض نٛضت قست ٌطفتٗ ٔؿئّٞ ٝؿتٝای ایطاٖ زض آیٙس ،ٜچ ٝث ٝنٛضت ٔصاوط ٚ ٜچٝ
ا٘حبی زیٍط ،وكٛضٞبی ٖطثی اٛظ ٜذّیذ فبضؼ ٕٞبٖ َٛض و ٝزض ؾبِٟبی ٌصقت٘ ٝكبٖ زازٜا٘س،
فبلس ؾیبؾس ٔكرم ٔ ٚؿتمُ زض تٗبُٔ ثب ایٗ ٔؿئّٞ ٝؿتٙسق  ٚنطفبً ز٘جبِٝضٚی رجٌٟٝیطی
وكٛضٞبی غطثی ذٛاٙٞس ثٛزق
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فْرظت هٌابغ
الف) هٌابغ فارظی
اإسی پٛض ،ظٞطا ٔ ٚیطوبضاٖ ،یحیی ()16<5ق «٘مف ا٘طغی ٞؿت ٝای زض تغییط ٚظٖ غ یٛپّتیىی اییطاٖ»،
فصلٌاهِ هذرض ػلَم اًعاًی -برًاهِریسی ٍ آهایػ فضا ،قٕبض ٜیىٓ ،ثٟبضق
تطاثی ،لبؾٓ ()16<1ق «قٛضای ٕٞىیبضی ذّییذ فیبضؼ  ٚثط٘بٔیٞ ٝؿیتٝای رٕٟیٛضی اؾیالٔی اییطاٖ»،
فصلٌاهِ هطالؼات خاٍرهیاًِ ،قٕبض ٜؾ ،ْٛپبییعق
زٚؾس ٔحٕسی ،اإس ٕٞ ٚىبضاٖ (<;)16ق «تأحیط فٗبِیس ٞبی ٞؿت ٝای ایطاٖ ثیط ٍٕٞطاییی أٙیتیی زض
ثیٗ اًٖبی قٛضای ٕٞىبضی ذّیذفبضؼ» ،فصلٌاهِ هطالؼات ظیاظی ،قٕبضٞ ٜكتٓ ،تبثؿتبٖق
ضيبییٔ ،ؿٗٛز ()16<7ق خلیجفارض ٍ شئَپَلیتیک ًفت ٍ گاز ،تٟطاٖ= ٔطوع ُٔبِٗبت ذّیذفبضؼق
لٛاْٖ ،جساِّٗی ()16;7ق رٍابط بیيالولل؛ ًظریِّا ٍ رٍیکردّا ،تٟطاٖ= ؾٕسق
ٌّكٗ پػٔ ،ٜٚحٕٛز ضيب ()16;7ق پرًٍذُ ّعتتِ ای ایتراى ،2تٟیطاٖ= ٔٛؾؿی ٝفطٍٙٞیی ُٔبِٗیبت ٚ
تحمیمبت ثیٗإِّّیق
ٌّكٗ پػٔ ،ٜٚحٕٛز ضيب ()16;9ق پرًٍذُ ّعتتِ ای ایتراى ،3تٟیطاٖ= ٔٛؾؿی ٝفطٍٙٞیی ُٔبِٗیبت ٚ
تحمیمبت ثیٗإِّّیق
ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞی لسض ٚالیس (;;)16ق ظَْر ایراى ّعتِای ٍ هَضغ گیری ّای بیي الوللتی ،تٟیطاٖ=
ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞی لسض ٚالیسق
ٔؤٔٙیٔ ،یطلبؾٓ ()16;7ق کتاب خاٍرهیاًٍِ ،یصُ خلیج فارض ،تٟطاٖ= ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞیی ُٔبِٗیبت ٚ
تحمیمبت ثیٗإِّّیق
ٔیخٕیُِ ،ف اهلل ()16;8ق «ا٘طغی ٞؿت ٝای  ٚچبِف ٞبی پییف ض ،»ٚچؽن اًذاز ایتراى ،قیٕبض ٜیىیٓ،
اؾفٙسق
٘ٗیٕی اضفٕ ،ث)16:2( ٕٟٗق هبٌای رفتار ؼَرای ّوکاری خلیج فارض در قبال جوَْری اظالهی
ایراى ،تٟطاٖ= ٚظاضت أٛض ذبضر ،ٝزفتط ُٔبِٗبت ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّیق
٘ٛضیٟٔ ،سی ()16<2ق هْوتریي رٍیذادّای ظیاظی جوَْری اظالهی ایراى ،تٟطاٖ= ا٘سیكْٟٛ ٝضق
ٚیؿیٞ ،بزی ()16<1ق «٘مف ا٘طغی ٞؿت ٝای زض لسضت ّٔی اییطاٖ» ،فصلٌاهِ هطالؼات جْاى اظالم،
قٕبض ٜیىٓ ،ثٟبضق
ٞبقٕی ،ؾیسإیس ()16;8ق پرًٍذُ ّعتِای ایراى ،تٟطاٖ= پػٞٚكىسُٔ ٜبِٗبت فطٍٙٞی  ٚارتٕبٖیق
ذالنٔ ٝمبالت ( .)16;8خلیج فارض ٍ تَاى ّعتِ ای صلح آهیس جوَْری اظالهی ایراى ،زا٘كیٍبٜ
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انفٟبٌٖ ،ط ّْٖٛ ٜٚؾیبؾیق
ٔؿطتٔ ،حؿٗق ؾیبؾس ا٘طغی ایطاٖ= چبِفٞب  ٚربیٍعیٗٞب ،لبثُ زؾتطؼ زض=
 ،http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxi/iran-energy-policy?mode=printتیییییبضید زؾتطؾیییییی=
16<7/:/59
زضثییییبض ٜا٘ییییطغی ٞؿییییتٝای ثیكییییتط ثییییسا٘یٓ (; 1اضزیجٟكییییس )16<2ق لبثییییُ زؾییییتطؼ زض=
 http://rasekhoon.net/article/show/188015/%D8تبضید زؾتطؾی=16<7/:/56
تٗساز والٞهٞبی ٞؿت ٝای اؾطا یُ ٖ ;2سز ثطآٚضز قس  59 ،ذطزاز  ˚ 16<6ذجطٌیعاضی تؿیٙیٓ لبثیُ
زؾتطؼ زض= http://www.tasnimnews.com/Home/Single/402480تبضید زؾتطؾی=16<7/:/56
زٞمب٘یٔ ،حٕیٛز ()16;8ق ایراى ػربعتاى هقتضتیات تتازُٔ ،طویع تحمیمیبت اؾیتطاتػیهٗٔ ،ب٘ٚیس
پییػٞٚفٞییبی ؾیبؾییس ذییبضریٌ ،ییطُٔ ٜٚبِٗییبت ذبٚضٔیب٘یی ٚ ٝذّیییذ فییبضؼ ،لبثییُ زؾییتطؼ زض=
 http://www.csr.ir/departments. =597تبضید زؾتطؾی=16<7/:/56
اؾسیّٖ ،ی اوجط ()16;:ق ؾیبؾس ٞؿتٝای زض ُٔٙم ٝذّیذ فبضؼٔ ،طوع تحمیمبت اؾتطاتػیهٗٔ ،ب٘ٚیس
پییػٞٚفٞییبی ؾیبؾییس ذییبضریٌ ،ییطُٔ ٜٚبِٗییبت ذبٚضٔیب٘یی ٚ ٝذّیییذ فییبضؼ ،لبثییُ زؾییتطؼ زض=
 http://www.csr.ir/departments. =597تبضید زؾتطؾی=16<7/:/56
ذجطٌعاضی تؿٙیٓ 18 ،فطٚضزیٗ  ،16<7لبثُ زؾتطؼ زض=http://www.tasnimnews.com/fa/news/
یعزاٖ پٙبٔ ،ٜحٕس ()16<7ق پیبٔسٞبی ُٔٙمٝای ثطربْ ثطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،16<7/8/59 ،لبثیُ
زؾتطؼ زض= ،https://www.tabnak.ir/fa/news/524900/تبضید زؾتطؾی=16<7/:/59
ذجطٌعاضی فبضؼ ( 6ث)16;: ٕٟٗق ثط٘بٔٞ ٝؿتٝای ایطاٖ  ٚقٛضای ٕٞىبضی ذّیذ فبضؼ
http://www.aftabir.com/articles/view/politics/iran/

قید ٘كیٗ أبضات  ٓٞآٔطیىب ضا ث ٝقط ٔٚغٙیؾیبظی تٟسییس ویطز ٜاؾیس ( )16<7لبثیُ زؾیتطؼ زض=
 ،https://www.tabnak.ir/fa/news/539723/%D8تبضید زؾتطؾی=،16<7/:/56
لبثُ زؾتطؼ زض=
 http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=555تبضید زؾتطؾی 16<7/:/55

ٔكطق ٘یٛظ ()16<1ق لبثُ

زؾتطؼ زض=http://www.mashreghnews.ir/fa/news
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