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راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در قبال امنیت خلیج فارس
1

محمد علی بصیری  -لیالجاویدی

2

چکيده
منطقه خلیج فارس هموارر بوه عنوارک یاوی رطمنوام منوت رمنیهوید ررهاورصی و ررهصواصی صر وا بوی
رلملو رط جایاوا ویوا ری برخوارصرر بواص د بوه يا وه ری ووه صر موا رورک هوای رخیورد یا وهه مووارص
تاجوه روودرا هووای بواري جنووا ی بوواص و رط تدوواوط نوا صر رموواک ما وود ر و  .رمووروط بووا روه ووا
فو د و بوا تاجوه بوه قووي ر ا وی ک صر ررهصواص جنوا ید رمنیو

و ناوواا ریو منطقوه ص د وه ر وولی

و ارهای منطقه و جنواک ر و  .بوه ور موی ر ود بوا تاجوه بوه بافو
فارس و وضعی

ورطمینی و جرررفیوای یا وی ک رمنیو

های منطقهد منا ب توری يویا بورری توامی رمنیو

صولو

هوای منطقوه ی خلویج

منطقوه ری ماهنوی بور هماواری بوی صولو

خلویج فوارس ر و  .رلاهوه ریو منوت یوا ا و

می ياصد ماور بوا بوه وواريیری يویا هوای يا واياک رعهمواص واطی مهقابو بوی صولو
برری رفع اء تفاهماا وه وظیفه ررک و ارهای منطقه ر
واژگان کليدی :رمنی د رمنی

هوای منطقوه

.

منطق ه رید خلیج فارسد جمناری ر المی ریررکد رعهماص اطی.

 1ر هاصیار و عضا هیأا علمی يرو علا

یا ی صر اا ر فناک

basiri360@yahoo.com

 2وارينا ی رريد روربط بی رلمل صر اا طرص ر المی ور د ينرضا

mohammadi570@yahoo.com
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مقدمه
تاوناک عمد توری

ارر وی و وارهای منطقوه و رودرا هوای بواري ربوی صر منطقوه خلویج فوارسد

مسئله «رمنی » باص ر

 .س رط جنو

جنوا ی صو د ر السوهاک بوه عنوارک رودرا مسولط منطقوهد وت

نهی ررد وه رط یي ریداص ورص بواصد همچنواک فون مواص .صر وا 1791د بوا خوروا ر الیسوی هواد
مریاووا بووا رجوورری یا و

معوورو

«صو ووها ی» صر رالووب موواط یاسوواکد ووا رمنیهووی منطقووه رر

يا صرص .رما صر وا هوای ایوا ی صهوه ی هفهواصد جریا واتی ووه صر منطقوه ر صرص ودد ریو
بی برص د؛ تا ریناه صر روری صهوه 1791د یو

وا رر رط

وا رمنیهوی جدیود بوه وا «يوارری هماواری خلویج

فوارس»د ( عیموی ررفوعد  )54 :1791صر ايویه ی جنوابی بوه وجواص مود ووه بوا ملوه ی عورر بوه
وای د اتار ی ک یا به رنااا ر وید .بوا تاجوه بوه یا و

ر والی جمنواری ر والمی ریوررک مانوی بور

فی ضار یروهای خارجی صر منطقوه خلویج فوارسد ریوررک هاا وه موی تار ود بوه ریو رهودر
صر منطقه ص

یابد .بوا صر ريورفه منطقوه بوا رهمیو

ررهصوواصید رمنیهووی و ررهاوورصید مووی تووارک سوا
ر

خواص

خلویج فوارس بوا یروهوای بوالقا بوی يومار

بووه رمنیو

ک بووی تاجووه ما وود .رط ریو رود ضووروری
صر مفنوا و ماهیو

و ارهای منطقه با هماواری یاودیار و بوا رجموار ور هماهنو

تا وعه و

نااا و تفاهت مهقاب د رط فورو رفهواصک منطقوه صر وررطیری بوی ناواتید تونيد بحوررک و جنو د خواصصرری
ماینود .بوه صلیو

اوه و وارهای ايوویه خلویج فووارس صررری صیوديا هوای ميهلفووی صربوار مسووئله

«رمنی و » صر ری و منطقووه هسووهند (رمووامید )57 :1791د بووا صر وور يوورفه يوورریط جدیوود جنووا ی و
یوروطی رجمووالی ریواتا مهحوود مریاوا و مهحوودر ي صر جنو

صو خلوویج فوارس صر ووا 1771د و

صر ی اصنه  11وتهامار مریاوا و ملوه ی وامی ریو و وار و مهحودر ي بوه رفرا سوهاک و عورر د
وه ماجب تقایو
ری مقالوه ک ر و
رهودر

ضوار یروهوای خوارجی صر منطقوه يود (ربررهیموی فورد )22 :1791د فرضویه ی
ووه جمنواری ر والمی ریوررک بورری توامی رمنیو

منطقوه خلویج فوارس صر جنو

ر والی خواصد بایود رط وا رمنیهوی ماهنووی بور هماواری بنور جایود و رط مریو وواهي قووي

روودرا هووای خووارجی صر منطقووه و بووا بی ووهری ر ووهفاص رط یا وو
رعهماص اطی مهقاب د به ری خار هه ی خاص ای

ید.

تووني طصریووی و ووعی صر
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مفاهيم
الف« .امنيت»
تعریووف فرهنوو
محاف و

هووای لروواا رط «رمنیوو »د عاووارا ر وو

يوودک« .رمنیو » همچنووی عاووارا ر و

و صريه رعهماص و رممیناک ماجه و مسوهند .رمنیو
ر

وه ر ساک با ک مارجه ر

 .رمنی

رط :صر معوورخ خطوور اوواصک یووا رط خطوور

رط :رهووایی رط ترصیوودد طرصی رط رضووطررم و بیمنوواوید
خوار فورصید ملوی یوا بوی رلمللوید صر طمور مسوا لی

به وارا و ویعد صر مفنوامی بوه ووار يرفهوه يود ر و

ووه

بووه وولزد طرصید رعهموواصد ووالمهی و صیاوور يوورریطی ريووار مووی ونوود وووه فوورص و یووا يروهووی رط موورص
ر ساس طرصی رط ارر ید تورسد خطور یوا تندیودرا ايوی رط صرخو یوا خوارا صريوهه بايوند (ربیعوید
 .)55 :1797رط ای صیارد رمنی
وه صیار ها واک صورر ک جنو

دیود ری مهوأنر رط مفلفوه هوای مواصی  -ذهنوی بوه يومار موی یود

ورصد موی توارک ک رر صر ذیو مال

واا وامی تعریوف مواص (ررصی

مای تید .)47 :1791

ب .الگوهای امنيت منطقه ای
ريوور مفنووا «رمنیو
«منطقووه ری» ر وو

منطقووه ری» رر رط وور ترویووب ورييووا ی صر وور بایووریتد صررری صو وري «رمنی و » و
( اتریوو

ر د  .)51 :1791هوور صو وري یچیوود ر وو

م هروی برری نا وجواص ودررصد و يواید بنهوری رر بورری اصیو

و تعریووف رابوو راووا

يودک بوه ریو ماضواعاا ریواس و

مقایسه بايد .س با تاجه بوه م واالا وری فررور وی ووه صربوار ریو صو وري وجواص صررصد بوا تاجوه
به برر وی ریوه هوای ماجواصد فقوط تعریفوی منطقوی موی توارک ررر وه ورصووه عاوارا ر و
«رمنی

منطقه ری» مدماعه ی تموا تصواررا و تعایوررا رط رمنیو

منطقه ری صر طما ی خاص ک رر بوه ووار موی بر ود .بنوابرری د رمنیو
مدماعووه ووطام و ووماي صر ی و
ص

ید (رفهيارید .)222 :1791

ملوی ر و

ووه رعضوای یو

رط ریناوه
وا

یوا وارمنی منطقوه ری موی تار نود رط

منطقووهد رعهاوواررا ووا می و ناصهووا و رتحاصیووه هووای جمعووی بووه
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ج .موقعيت راهبردی خليج فارس
منطقووه خلوویج فووارس یاووی رط منووام ررهاوورصی منووت ص یووا محسووام مووی يوواص .رلاهووه ریو رموور مسووئله
جدیدی یسو د بلاوه رط رورک هوا راو رموری يوناخهه يود و موارص راوا عوا بواص ر و  .صر روروک
رخیرد خلیج فوارس يواهد ضوار و تسولط صولو

ر وهعماری ر الویس صر دوا و یوا تودرو

های صیرینه و ر وهعماری روس هوای توارری بورری ص و
وه همای اوی رط رهمی

ویا و ررهارصی ک ر

یاووی رط صتی و رهمی و
يذرياهی ر

ری جنو

یوابی بوه م هوای يور خلویج فوارس بواص

(هالیسد .)91 :1792

ررهاوورصی خلوویج ف وارس وجوواص تناووه هرمووا ر و « .تناووه ی هرمووا»

هاللی يا وه خلیج فوارس رر بوه صریوای عمواک مهصو موی ونود .ریو تناوه یاوی رط

منت تری تناوه هوا صر بوی یواطص تناوه منوت ص یا و
رهمیو

یا و

ووه بورری ربررودرا هوا و رودرا هوای بواري

ررهصوواصی و ررهاورصی طیوواصی صررص (ر ودیاکد . )29 :1791رهمیو
ر و

ووه صر موا

عورخ وووت تناوه هرمووا رط

وه ویلوامهر مسوافهی ووه عورخ تناوه بوی  21توا  25مایو صریوایی

مهریوور ر و د بي ووی رط عوورخ م هووای ووا لی صر و ووار ریووررک و عموواک بوور روی هووت منطاو مووی
ياص و بنوابرری د صر فا وله بوی

نوا صریوای طرص وجواص ودررص .هموی رمور سا وی

رمر و هیرر ی بوی رلمللوی صر تناوه ی هرموا ریدواص وورص و مسوئالی
صو و ووار نوواص ر و

ویوا ری رر صر

ونای رمنیهوی رر بور صو

 .بووه همووی صلی و صو و ووار ریووررک و عموواک رط رهمی و

ریو

ررهاوورصی و جرررفیووایی

یا ی ویا ری برخارصرر د.

شورای همکاری خليج فارس و مسئله ی امنيت
يووي و ووار عربووی وواط خلوویج فووارس (رموواررا مهحوود عربووید بحووری د عربسووهاکد عموواکد رطوور و
وای ) صر موا موی  1791مویالصی ریدواص يوارریی رر صر بوی خاصيواک بوا عنوارک «يوارری هماواری
خلوویج فووارس» بوودوک ضووار ریووررک و عوورر رعووال ورص وود ( عیمووی ررفووعد  .)45 :1791ری و يووي
و ار به جا عربسهاک می صهه هوای  41و  21و روریو صهوه هفهواص رورک بیسوهت مویالصی بوه ر وهقال
ر ید د .رط ری رود عد ر هقال ویي رط ریو و وربسوهای رمنیهوی و ررهصواصی ریو و وارها بوه خوارا
رط منطقه یای رط عارم م هرک ری و ارها بوه يومار موی مود و مایعوی ر و

ووه هور یو

بوه ابوه
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خواصد صر جنو

ت وای یو

رتحاصیو ه بورری فوون منوافع م وهرک ررودرماتی وارا صرص بايود ( لووی

ارجید .)119 :1797
موی ووا  1747صر ووی ملوه ی همووه جا اووه عورر بووه ریووررک و وارهای عربووی منطقووه ی
خلیج فارس رير مطالعه یي وایس یمواک «رمنیو
هماک ا د ی

ص وهه جمعوی» يود د؛ توا ریناوه صر ر وفند موا

رتحاصیه فنی مامار ی ریای ر اس امه ی يارری همااری يد.

يووارری هماوواری و جمنوواری ر ووالمی ریووررک :روربووط جمنوواری ر ووالمی ریووررک بووا يووارری
همااری خلویج فوارس بوه صو مقطوع تقسویت موی يواص :مقطوع جنو
تحمیلووی؛ مقطووع جن و

تحمیلوی و صوررک وس رط جنو
مووا ووس رط وواط

تحمیلووی« :يووارری هماوواری خلوویج فووارس» رریووب ه و

تحمیلووی ( 22ووتهامار  )1794تا ووط عوورر و طمینایوور يوودک یروهووای ک و ووار صر خوواک

جن و

صر جنو

ریووررک تا وویس يوود .و ووارهای عوورم جنووام خلوویج فووارس رط هموواک وواط جنو

رر وووار

مریاا صر راوا جمنواری ر والمی ریوررک ماهنوی بور منوار ر قوالم ر والمی و جلوايیری رط بالنوديی ک
صر منطقه روررر صريوهند و ومو

هوای ررطيومندی رر صر رخهیوار عورر روررر صرص ود .بوا ریو مقدموهد موی

تووارک بووه ت ووریز ماضووع عمووامی يووارر صر راووا جنوو
جمنوواری ر ووالمی ریووررک و صر خصوواص جن و
م

عرر د صر ما جنو

فارس رط جن

ر ووهررتای ک صر راووا

تحمیلووی و يووناخ

رصرخو  .يووارر بووا وجوواص يوورریي هووای فووا ي بووه

هموارر رط ریناوه ریوررک یوا عورر بوه عنوارک یو

رودرا مطلو صر خلویج

بیروک بیاید و مارط ه رار بوی ریوررک و عورر بور هوت بيوارص و صر هیدوهد منطقوه تحو

تووأنیر وولطه ی یو

روودرا ور وود صر یوودد بوویت صريو  .رط ریو رود ریو ر همووا د وووه يووارر خار ووهار

یروطی وام عرر باصد ضعیف موی مایود .بوه موار خال وهد موی توارک رر ووار يوارری هماواری صر
راا جن

رر ریو يا وه بیواک وورص :يوارر بواوجاص جا اودرری رط عورر د توال

ميا ماا صر طحی راب راا رط و وا د يودک توي جنو

صريو

بوا اوه صريوه

بوه يوي و وار صیاور جلوايیری ونود.

صر هماک وا د خ وناصی ننوا ی صر برخوی رط و وارهای يوارر وجواص صريو
ماصر وه به و وارهای همسوایه تعمویت یافهوه ر و د رصرموه یابود .جنو

مانوی بور ریناوه جنو

تحمیلوی بنهوری فر و

رر صر

رخهیار عربسهاک رررر صرص تا بوا تضوعیف صو رریوب خواص صر منطقوهد بوا تا ویس يوارری هماواری بودوک
ریووررک و عوورر بی ووهری ر ووهفاص رر رط جنوو

باوورص (رچ وووارص ووم د  .)25 :1791ووس رط فووررط

یب های طیواصی ووه روربوط ریوررک و يوارری هماواری رر صر موا جنو

تحو

رل وعار خواص روررر

صرصد صر ووا  1729د ریووررک رطووع امووه  479وواطماک ملوو رر ووذیرف  .رط ریوو بووه بعوودد مارضووع
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ظوواهری يووارری هماوواری صر خصوواص ریووررک و عوورر بووه ی و
جنو

تووارطک سووای ر ووید .مقطووع ووس رط

تحمیلووی :صر ریو صوررکد روربووط ریووررک و يووارری هماوواری تحو

تووانیر رصعووای ررضووی رموواررا

علیووه جمنوواری ر ووالمی رووررر يرف و  .صر ووا  1791رولووی رجووالس ووررک يووارر ووس رط موورم
رصعاهای ورهی رماررا بر ر جاریور ریرر وی بريوارر يرصیود ووه روا رصعاهوای مربواا بوه جاریور یوا صر
سو

دا مطورم يود .جمنواری ر والمی ریوررک هموارر بوا رعهقواص رر وو بوه ر وا ایودرر رعایو

همدارری و بررررری و تا عه روربط صو ها ه بوا همسوایااک خواصد بوه من وار بوی رنور واخه تامئوه
هووای ميالفوواک ناوواا و رمنی و
ر

بوا یوروی رط یا و

رر برری

ایوودرر صر منطقووه

یوواتی خلوویج فووارسد صر ووا هووای رخیوور وايووید

وار و خای وه صرری و توني طصریوی و رعهماص واطی د سو

و فص رخهالفاا

واک صهود و بوا تا ویود بور وای بنودی خوایي بوه تفاهمواا فیموابی و

و رخهالفوواا رط مریو مووذروررا و يفو
یاتی ياک صر ایه نااا و رمنی

یو

خواص

و ياهووای مسووالم

میوواد و وارهای منطقووه رر بووه منووافع

صر منطقه مهاجه ماید.

اعتمادسازی و ضرورت آن
صر علوت یا و

و روربووط بوی رلملو د يوا و عالروه ی يوودید بوه جلووايیری رط صريیورید مناطعووه و

جنو د ری ووه صر روورک  17صررص .برر وواس تعریفووی وووه فرهنو

هووای لرو

ررر ووه مووی صهنوودد «رعهموواص»

یعنی رممیناک فاری یا رعهقاص يدید بوه رابو رممینواک بواصک صیاورید و یوا بوه ودرر
قیقو  .یاووی رط معوورو
جاهوواک هالسوو

یو

و وررعیو

تووری تعوواریفی وووه صر خصوواص رروودرماا رعهماص وواطی ررر ووه يوود تا ووط

( )Holst Johanو وووارک ملنوودر ( )Karen Melanderووارا يرفهووه ر وو .

برر وواس ری و تعریووفد رعهماص وواطی مهضووم يووار معهاوور رط فقوودرک تندیوودرا ميووامر ر ایووا ر و .
تعاریف م وابنی صر تایوی تودربیر رعهماص واطی تا وط ایسوندياک صیاوری همچواک ووالای ( Kalevi
 )Ruhalaیووا ووارا يرفهووه ر وو  .بووه وور وید رروودرماا رعهماص وواط مماوو ر وو

بووه عنووارک

ر روودرماا یا ووی تعریووف يرص وود وووه بوورری رفوواریي رممینوواک صر ووا هووای صفوواعی یروهووای ووامی
ووارا مووی ذیر وود (ربررهیمووی فوورد  .)74 :1791ریدوواص وولز و ناوواا و رجهنووام رط جنوو
ونند توری صلیلوی ر و

ووه محققواک روربوط بوی رلملو رعهماص واطی ک رر بوه عنوارک یو

رووا ع

رهمیو

و

ضوووورورا بیوووواک ووووورص ر وووود .فریوووودم صر بیوووواک ضوووورورا رعهماص وووواطی مووووی يایوووود:
ررط

ر لی تدربیر رعهماص واطی مماو ر و

صر رو ود وررعوی رعهماص واطی صر طمواک ولز بايود
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وه به رر يدک تني ها وم

می ونودد بوه يا وه ری ووه ر هموا ریدواص بحوررک هوای جودی رر رط میواک

مووی بوورص(.رويووند و وویف طرص د  )21 :1792یوواط ماوور بووه رعهماص وواطی ووا ار ک ر وو
م ا رمنیهوی وجواص صررص .رعهماص واطی بوه و وارهای منطقوه ی خلویج فوارس ومو
مار وع یا وی و رور وی عود رعهمواص و واظ ماجوواص لاوه ماینود و یو
بي ند .ررودرماا رعهماص واطر ه موی تار نود ومو
میاک هر ی
يف

رط صول

هماواری رمنیهوی صر

بحوررک و جلوايیری رط مناطعوهد ماجوب ریدواص ناواا هرهوه بی وهر صر منطقوه

ریناه رردرماا رعهماص واطر ه موی تار نود بوه عنوارک

رو د و ماجب هور هوه بی وهر يودک توني طصریوی و رخوهال
يرص د .وررعی

م وهرک رر تحقو

های منطقه بنمایند .همچنوی ریو ررودرماا موی تار نود بوا ناصینوه وورصک مدواری

و يا و با مودیری

يرص د .نای

موی ونود توا بور

هود

هوای منموی بوه تورویج اور

ووه رمنیو

ری ر و

وا ه ی هماواری منطقوه ری بوه ووار

بوی و وارهای منطقوه ی خلویج فوارس

خلویج فوارس رط مریو ر وهفاص رط یوروی وامی توامی

يد (بیلیسد  )49 :1797د هرر ووه يورریط ونوا ی منطقوه بوا يذيوهه تفواوا رابو مال
و وور

ر و

وووه

یروهووای ووامی مووی تار وود ضووام رمنیو

تقایو

و ارهای منطقه بایود رط مریو رفواریي رمنیو
ایووه ی رعهموواص مهقابوو د يسووهر

يارهود

وه ری مواص

و ووارهای منطقووه بايوود .رمووروط

صر منطقوه ی خلویج فوارسد بهار نود رمنیو

منووافع و هماوواری م ووهرک تووامی

خواص رر بور

ماینوود .هوود

رروودرماا

رعهماص وواطر ه تحووا و صيريوواک وواخه هووارهام روربووط معلووا و م وويص ر وو

وووه صر ک

بووديما ی و وواظ عمی و صوجا اووه یووا هنوود جا اووه و اريووی ترصیوود میا سووا

بووه صیاووررک وجوواص

دررص.
وررعیو

ریو ر و

یروهای امی تا می
ری ماص ر
مارضع ر عطوا

وووه رمنیو

وررعووی منطقووه ری ریووررک صر خلوویج فووارس رط مریو ر ووهفاص رط

می ياص؛ هورر ووه يورریط ونوا ی بوا وا هوای يذيوهه تفواوا رابو مال

 .با صر ر يرفه ریو يورریطد وجواص یو

بر اموه ریوای منسودت و هماهنو

وذیر صر خصواص و وارهای منطقوهد یو

وه

و رتيواذ

ضورورا تلقوی موی يورصص .صتیو عمود

بووه ووواريیری رروودرماا رعهماص وواطر ه صر منطقووه رط ووای ریووررک رر مووی تووارک ری و يا ووه خال ووه ووورص:
 ریووررک و ووار ردرتمنوود و ر فوواذی بوواص وووه رط ووای برخووی رط و ووارهای منطقووه مووارص وواظر

.
با تاجه به ت

محصالی باصک ریوررکد مسوئله ی رمنیو

ریوررک بوه من وار مقابلوه بوا تندیودهای

صرخلی و خارجی با تأوید بر جناه های علمی و فی يعارد باید مارص برر ی رررر يیرص.
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ررهصواصی ریوررک صرر ود؛

 -مهریرهای رور وید فرهناوی و محیطوی قوي منموی صر توامی رمنیو

عارملی همچاک ورما یه يوذرری جدیودد بناواص وطز فنواورید تا وعه تالیود ر وريی هوای جوایاای
ف د راب مال

ه ر د.

 واهي صر مدهای فهی ریوررک همورر بوا ترییوررا جمعیهوی یررابو ونهور د بوی موی هوایوواخهاری ریووررک رر ت وودید خارهوود موواص .ری و و ووار بووه هماوواری و م ووارو

ررهصوواصی و ووارهای

همسایه و منطقه یاط مار خارهد صري .

راه ها و اقدامات اعتمادسازی و تنش زدايي در منطقه
 .1ر ال به عنارک رید الايی واوت بور ملو
تعصووااا خ و

بایوود صوری جسو

هوای منطقوهد بایود امو

و رط ریو مری و د رط ررابو

یوا و ودا فوری بايود .رط
و جن و

ریوود الايی

وورص ر ووالمی

رعررخ ماص و وا اک ت نج رر رط بی برص.
 .2ریدوواص روربووط بررصرر ووه بووی و ووارهای مسوولماک منطقووه و عوود يوورریي بووه « وواک»هووای
ميهلف و رفع تمایارا بی عرم و فارس
 .7ریداص روربط برربر و بدوک رهدر
 .5طصوصک ذهنی و

هیريی و رراب

میا

هووای منفووی توواریيی و راات وودک ری و ماضووار وووه هووی ی و

رط و ووارها

هريا رصد لطه بر منطقه رر دررص
 .4فو
صول و

بوه عنوارک بوواري توری مناوع تحصووی ررط بورری و وارهاد ر وولی توری مناوع صر موود

هووای منطقووه ر و د بووه يا ووه ری وووه ف و

و يوواط بووه تننووایی رریووب بووه  74صر وود مدمووار

یاطهای و وارهای موارص ر رر توامی موی وننود .بودی روید بایود یا و

هوای فهوی همواهنای بوا

و ارهای منطقه صر راا و وارهای ونعهید بوه من وار رفواریي و ونهور ریمو

فو

و فون میوارک

ک رتياذ يرص د.
 .2ووواهي باصجووه صفوواعی و ووارها و ر وواس رووررر صرصک «صفووار» صر تالیوود و تنیووه تدنیووارا
امی و رفع تالیراا اء رمد به ویا مریاا
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 .9رتياذ تدربیر جدید رمنیهوی تا و ط تموا و وارهای منطقوه خلویج فوارس بوا تایوه بور ر و
عد صخال

صر رمار صرخلی یادیار و ر ساس برربری.

 .9يسهر
.7

همااری های ررهصاصی بی و ارهای منطقه.

رخهالفاا ررضی و مرطی و ارهای منطقه.

نتيجه گيری
صر ا های رخیر ياهد تحوا و صيريوا ی ع یموی صر معنوا و مفنوا «رمنیو » بواص ریوت .هوت رونواک
«رمنیو » یو

مفنوا ولوی و يسوهرص ری صررصد ووه ورفا يوام بعود وامی و تسولیحاتی موی يواصد

بلاه معنا و مفنا ک بسویاری رط ربعواص ط وديی مواد رعوت رط ررهصواصید رجهمواعید یا وید رر یوا يوام
می يرصص.
رعهقاص بر ری ر و
رر ر وویدک بووه رهوودر

ووه صر هنوی يورریطید بنهوری رر وواری ووه جمنواری ر والمی ریوررک صر

خوواص مووی تار وود صر وویي بایوورصد ریو ر و

وووه بووا صر وویي يوورفه

«هماوواری» و «تووني طصریووی» بووا و ووارهای منطقووه و « و مسووالم
و ارهای منطقه خلیج فوارسد صر وی ص و
بنهری و مطموئ توری ررهوی ر و
فارس صر ویي بایورص .صر ریو
همرر با رعهماص مهقاب با هر ی

یوابی بوه رهودر

میووا رخهالفوواا» بووا هوور ی و

یا و

رمنی

خلویج

ووه هور رودر جمنواری ر والمی ریوررک روربوط سونه و

رط و وارهای ورر وه خلویج فوارس صريوهه بايودد بوه همواک میوارک موی

تار د رط فواذ و تانیريوذرری یروهوای خوارجی بااهود و صر توامی رمنیو
خوواص رر بیابوود .ووس رمنیو

رط

خوارجی خوایي بايود .ریو

ووه ریوررک موی تار ود صر راوا و وارهای منطقوه و رمنیو

وارا ر و

یا و

ریو منطقوهد جایاوا وررعوی

منطقووه ری ماهنووی بوور هماوواری مهقاب و د صر ری و برهووه طمووا ی بنهووری

منطقه ری برری ری منطقه یاتی و ررهارصی به يمار می ید.

ووار
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