فهّٙبٔ ٝسحمیمبر ؾیبؾی ثیٗإِّّی
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس قٟطضب
قٕبض - 91 ٜثٟبض  / 6931نم 03 - 11
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ٔحؿٗ ثیٛن ،1فجساِطضب فطػیضاز ،2فعراهلل فعسی

3

سبضید زضیبفز6931/20/02:
سبضید دصیطـ6931/20/29:
چکیذُ
دستیابی ایشاى بِ فٌاٍسی ّستِای ٍ دس پی آى تحشینّای چٌذجاًبِای کِ تَسط شَسای اهٌیت ساصهاى هلل ،اتحادیِ اسٍپا ٍ
ایاالت هتحذُ اهشیکا علیِ ایشاى اعوال شذ ،قذست هلی سا ّذف قشاس دادُ ٍ باعث کاّش ٍصى طئَپلیتیکی ایشاى شذُ بَد.
پس اص  60سال هزاکشُ ٍ با تغییش دس هکاًیسن ٍ ابضاسّای سیاست خاسجی ٍ اتخار ساّبشد تٌشصدایی ،هفاّوِ ٍ اعتوادساصی
دس دٍلت یاصدّن ،ایشاى با بیست ٍ سِ هاُ هزاکشُ با شش قذست جْاًی تَاًست دس  09تیش هاُ  6931دس ٍیي بِ تَافق
ّستِای هَسَم بِ بشجام بشسذ.
با تَجِ بِ آثاس ٍ پیاهذّای بشجامّ ،ذف هقالِ حاضش پاسخگَیی بِ ایي سَاالت است کِ قَتّا ،ضعفّا،
فشصتّا ٍ تْذیذات طئَپلیتیکی بشجام چیست؟ استشاتظی طئَپلیتیکی ایشاى پس اص بشجام کذام است؟ با اسائِ هذل تحلیلی
 ٍ swotاسصیابی هَقعیت ٍ اقذام استشاتظیک(ً )spaceتایج هقالِ ًشاى هیدّذ کِ هَقعیت ایشاى پس اص بشجام دس ًاحیِ
 soقشاس داسد .بٌابش ایي هتٌاسب با ایي ًاحیِ ،استشاتظی طئَپلیتیکی جوَْسیاسالهیایشاى پس اص بشجام تذٍیي ٍ اسائِ
هیگشدد.
ٍاصُّای کلیذی :بشجام ،هَقعیت طئَپلیتیکٍ ،صى طئَپلیتیک ،استشاتظی طئَپلیتیک،

 .1زا ٘كؼٛی زوشطای سرههی ػغطافیبی ؾیبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس فّ ٚ ْٛسحمیمبر ،سٟطاٖ ،ایطاٖ
ٛ٘( .2یؿٙسٔ ٜؿؤ ،)َٚزا٘كیبض ػغطافیبی ؾیبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس فّ ٚ ْٛسحمیمبر ،سٟطاٖ ،ایطاٖ
)a.farajirad@yahoo.com
 .3زا٘كیبض ػغطافیبی ؾیبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس فّ ٚ ْٛسحمیمبر ،سٟطاٖ ،ایطاٖ
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همذهِ

ایطاٖ دیف اظ سٛافك ٞؿشٝای ،ظیط فهُ ٞفشٓ ٔٙكٛض ُّٔ ٔشحس لطاض زاقز؛ زض چٟبضچٛة
ایٗ فهُ 1 ،لغقٙبٔ ٝقبُٔ  1لغقٙبٔ ٝسحطیٕی فّی ٝػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ نبزض قس وٝ
لغقٙبٔ ٝا َٚظیط ٔبزٛٔ 5 ٚ 12 ٜضز زیٍط ظیط ٔبز 16 ٜایٗ فهُ و ٝث ٝا٘ٛاؿ فكبضٞبی
الشهبزی ،ؾیبؾی  ٚزیذّٕبسیه فّی ٝسٟسیسوٙٙس٘ ،ٜمضوٙٙس ٜیب ٔشؼبٚظ ث ٝنّح ثیٗإِّّی
ٔطثٛط اؾز ،نبزض قسٜا٘س .چٟبض لغقٙبٔ ٝسحطیٕی قٛضای أٙیز ،عیف ٌؿشطزٞبیاظ
سحطیٓٞب ضا زض ثرفٞبی ٔرشّف ثٚ ٝیػ ٜالشهبزیٞ ،ؿشٝای ٘ ٚؾبٔی ،فّیٝ
ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ افٕبَ ٕ٘ٛز ٜاؾز.
ٕٞچٙیٗ ،سحطیٓٞب ثرف فٕسٞبی اظ زاضاییٞب  ٚزضآٔسٞبی ٘فشی ایطاٖ ضا زض
وكٛضٞبی ٔمهس نبزضار ٘فشی آٖ ٔؿسٚز ٕ٘ٛز  ٚأىبٖ ا٘شمبَ ؾبیط زضآٔسٞبی حبنُ اظ
نبزضار ٘یع زقٛاض ٌكز .سحطیٓ ثب٘ه ٔطوعی ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ،اضسجبط ؾیؿشٓ ٔبِی
وكٛض ضا ثب ذبضع لغـ ٕ٘ٛز .زض٘شیؼ ٝایٗ ٚضقیز ،اضظـ د َٛایطاٖ ث ٝعٛض اؾبؾی وبٞف
یبفز ،وؿطی ثٛزػ ٝزِٚز افعایف دیسا وطز؛ ٞعیٞٝٙبی ٔجبزالر  ٚسؼبضر ذبضػی ثٝ
قسر ثبال ضفز؛ سٛضْ ؾیط نقٛزی دطقشبثی ثٝذٛز ٌطفز؛ ثیىبضی افعایف دیسا وطز؛ ضقس
سِٛیس ٘بذبِم زاذّی ث ٝقسر وبٞف یبفز ٙٔ ٚفی قس  ٚزیٍط ٕ٘بٌطٞبی الشهبزی ٘یع ثب
افز قسیسی ٔٛاػ ٝقس٘س .زضٔؼٕٛؿ ،ثرفٞبی ٔرشّف الشهبز ایطاٖٚ ،ضقیز زقٛاضی
یبفز  ٚایٗ ثبفض فكبضٞبی لبثُ سٛػٟی ث ٝوكٛض ٔ ٚطزْ قس .فال ٜٚثط ایٗ،
ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ثٔ ٝؿئّٝای أٙیشی زض ٘ؾبْ ثیٗإُِّ سجسیُ قس ٜثٛز  ٚفضبی أٙیشی
فّی ٝایٗ وكٛض ث ٝقىُ ثیؾبثمٝای سكسیس قس ٚ ٜض٘ٚس آٖ نقٛزی ثٛز .سسا ْٚآٖ قطایظ
ٔیسٛا٘ؿز ایطاٖ ضا  ٓٞاظ زض ٓٞ ٚ ٖٚزضذبضع ثب ذغطار  ٚسٟسیساسی ػسی  ٚغیطلبثُ
دیفثیٙی ٔٛاػ ٝؾبظزٚ .ضـ ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ  ٓٞزض زاذُ ث ٝؾٕز ض٘ٚس ٘بٔغّٛثی
دیف ٔیضفز  ٓٞ ٚزض ؾیبؾز ذبضػی ثٚ ٝیػ ٜزض ٔؿبئُ ٔٙغم ،ٝدیچیسٌیٞبی ظیبزی دیسا
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وطز ٜثٛز .سسا ْٚچٙیٗ فضبیی ٔیسٛا٘ؿز دیبٔسٞبی ٘بٔٙبؾجی ثطای ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ
زضدی زاقش ٝثبقس.
ثب ضٚی وبض آٔسٖ زِٚز یبظزٔ 09ٚٓٞبٔ ٜصاوطٔ ٜسا ْٚثب ٕ٘بیٙسٌبٖ اضقس  ٚ 5+6ثٝ
ز٘جبَ ز ٚسٛافك ٔٛلز ٚیٗ ِٛ ٚظاٖٟ٘ ،بیشب زض سیط ٔب 6931 ٜایطاٖ ث ٝثط٘بٔ ٝػبٔـ الساْ
ٔكشطن (ثطػبْ) زؾز یبفز و ٝثط اؾبؼ آٖ ضٕٗ حفؼ چطذ ٝؾٛذز ،زٚضٜای اظ
ٔحسٚزیز ز ٜؾبِ ٝضا ثط نٙبیـ ٞؿشٝای ذٛیف زض ٔمبثُ ضفـ سحطیٓٞبی ثیٗإِّّی افٕبَ
ذٛاٞس وطز.
ثب سٛػ ٝث ٝقطایغی و ٝزض سٛافك ٞؿش ٝای شوط قس ٜػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ثطای
ثبظٌكز ثٚ ٝضقیز ٔغّٛة ثبیس یه اؾشطاسػی غئٛدّیشیىی  ٚقطح ٚؽبیف ػسیسی ضا زض
ؾیبؾز ذبضػی سقییٗ  ٚسجییٗ ٕ٘بیس سب ثط اؾبؼ آٖ فطنزٞبی اظ زؾز ضفش ٝضا ػجطاٖ ٚ
ضقفٞبی ؾیبؾی ،الشهبزی  ٚفطٍٙٞی ثط عطف قٛز  ٚعٛضی فُٕ وٙس و ٝزض آیٙس ٜثب
سٛػ ٝث ٝقطایظ ؾرز ثطػبْ ،ثب افعایف سقبُٔ ثب ػبٔق ٝػٟب٘ی  ٚایؼبز دی٘ٛسٞبی الشهبزی
ٚؾیبؾی ثب ٞط ٔٙغم ٝاظ ز٘یب و ٝثب آٖٞب زض اضسجبط اؾز ثشٛا٘س فال ٜٚثط ض٘ٚك الشهبزی،
ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی؛ ٘فٛش ٔٙغمٝای  ٚافشجبض ثیٗإِّّی و ٝزض٘شیؼ ٝز ٚؾبَ ٌفشٍ ٛثطای
سٛافكثٝزؾز آٔس ٜضا حفؼ ٕ٘بیس.
ثب سٛػ ٝث ٝزؾشبٚضزٞب  ٚدیبٔسٞبی ٔشقسز ثطػبْ ،فضبیی ػسیس سٛأْ ثب ٘مبط لٛر ٚ
ضقف ،فطنزٞب  ٚسٟسیسار ػسیسی دیفضٚی ایطاٖ لطاض زاز ٜو ٝعجیقشبً ثطای ثٟطٌٜیطی
اظ فطنزٞب ٔ ٚمبثّ ٝثب سٟسیسار ٘ ٚیع افعایف لسضر ّٔی ٚ ٚظٖ غئٛدّیشیىی ٘یبظ ثٝ
اؾشطاسػیٞبیی زاضز و ٝایٗ اؾشطاسػیٞب ٘بقٙبذش ٚ ٝسسٚیٗ ٘كس ٜاؾز .ثٙبثط ایٗ ؾٛاَ انّی
ایٗ اؾز وٙٔ ٝبؾتسطیٗ اؾشطاسػی ضفشبضی ثطای ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖزضقطایظ دؽ اظ
ثطػبْ چیؿز؟ سالـ ٍ٘بض٘س ٜثط آٖ اؾز سب فطنزٞب ،سٟسیسٞب ،لٛرٞب  ٚضقفٞبی
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ثطػبْ ضا ٔكرم ٕ٘بیس  ٚزض ٟ٘بیز ث ٝسسٚیٗ اؾشطاسػیٞبی غئٛدّیشیىی
ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ دؽ اظ ثطػبْ ثذطزاظز.
ٔمبِ ٝحبضط ،ثط اؾبؼ ٘ٛؿ سحمیك ،وبضثطزی اؾز .ضٚـ سحمیك ،سٛنیفی –
سحّیّی اؾز  ٚاظ ٘ؾط ضٚیىطز آٔیرش ٝاؾز .زازٜٞبیی وٕی  ٚویفی زض ایٗ ٔمبِٚ ٝػٛز
زاضز و ٝث ٝنٛضر سطویجی ٔٛضز ثطضؾی ،سؼعی ٚ ٝسحّیُ لطاض ٌطفش ٝاؾزٌ .طزآٚضی اؾٙبز،
ٔساضن  ٚا٘ؼبْ ٔهبحج ،ٝویفی  ٚدطؾف٘بٔ ٝوٕی ٔیثبقس.
ثطای ٌطزآٚضی اعالفبر ز ٚضٚـ زض ٘ؾط ٌطفش ٝقس ٜو ٝفجبضر اؾز اظ
وشبثرب٘ٝای(اؾٙبزی)  ٚضٚـ ٔیسا٘ی (دیٕبیكی) .زض ضٚـ وشبثرب٘ٝایٔ ،مبالرٌ ،عاضـٞب ٚ
اعالفبر ٔٛضز ٘یبظ اظ وشبثرب٘ ٚ ٝدبیٍبٜٞبی ایٙشط٘شی سرههی اؾشفبز ٜقس ٚ ٜثطای سىٕیُ
 ٚسبییس ایٗ اعالفبر ثب ٞفز ٘فط اظ نبحجٙؾطاٖ یب وبضقٙبؾب٘ی ؤ ٝؿشمیٕب ثب دط٘ٚسٜ
ٞؿشٝای زض اضسجبط ثٛزٜا٘س ٔهبحج ٝا٘ؼبْ قس ٜاؾز .زض ضٚـ دیٕبیكی ،ثٙٔٝؾٛض سقییٗ
ٚظٖ  ٚإٞیز فٛأُ ٔحیغی زاذّی (٘مبط لٛرٚضقف)  ٚذبضػی (٘مبط فطنزٚسٟسیس)
ثطػبْ  ٚقبذمٞبی آٖ دطؾف٘بٔٝای ثب اؾشفبز ٜاظ عیف ِیىطر سٟی٘ ٚ ٝؾط ٘ 10فط اظ
٘رجٍبٖ  ٚنبحجٙؾطاٖ زضیبفز  ٚثب وٕه ٘طْافعاضٞبی  ،SPSS ٚ Excelسؼعی ٚ ٝسحّیُ
نٛضر ٌطفش ٝاؾز .ثٙٔٝؾٛض سقییٗ سأطیط  ٚدبیبیی ٔشغیطٞبی ٔرشّف اظ ضطیت آِفبی
وط٘ٚجبخ اؾشفبز ٜقس ٜو٘ ٝشبیغ آِفبی  ٕٝٞفبوشٛضٞب  %31اؾز.
چارچَب ًظزی

سحّیُ ٔ ،SWOTسَ سحّیّی ٔرشهط ٔ ٚفیسی اؾز و ٝث ٝقىُ ٘ؾبْ یبفشٞ ٝط یه اظ
فٛأُ لٛر( ،1)Sضقف( ،2)Wفطنزٞب()O

3

ٚسٟسیس()T

1

ضا قٙبؾبیی وطزٚ ٜ

1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
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اؾشطاسػیٞبی ٔشٙبؾت ثٛٔ ٝلقیز و٘ٛٙی ضا ٔٙقىؽ ٔیؾبظز .زض ایٗ ٔسَ ،فطنزٞب ٚ
سٟسیسٞب ٘كبٖ زٙٞس ٜفطنزٞبی ٔغّٛة  ٚچبِفٞبی ٘بٔغّٛة فٕسٜای اؾز و ٝزض
ٔحیظ ذبضػی ٚػٛز زاقش ٚ ٝزض ٔمبثُ ،لٛرٞب  ٚضقفٞب(قبیؿشٍیٞب ،سٛا٘بییٞب،
ٟٔبضرٞب  ٚوٕجٛزٞب) ٚضقیز ٔحیظ زاذّی ٔٛضز ٔغبِق ٝضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز
(فّیاحٕسیٚزیٍطاٖ.)011 :6900 ،
سؼعی ٚ ٝسحّیُ ضاٞجطزی ٔطحّ ٝثؿیبض ٕٟٔی زض فطآیٙس ثط٘بٔٝضیعی ضاٞجطزی
ٔحؿٛة ٔیقٛز .زضایٗ ٔطحّٛٔ ،ٝلقیز ثط اؾبؼ لٛر  ٚضقفٞبیی و ٝزض ٔحیظ زض٘ٚی
 ٚفطنزٞب  ٚسٟسیسٞبیی و ٝزض ٔحیظ ثیط٘ٚی ٚػٛز زاضز ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز وٝ
حبنُ آٖ زض ٔبسطیؽ سقییٗ ٔٛلقیز  ٚالساْ اؾشطاسػیه ( )SPACEچٟبض زؾش ٝاؾشطاسػی
ٔیثبقس( :فّیاحٕسیٕٞ ،بٖ)969 :
 -6سٟبػٕی
 -0ضلبثشی

2

3

ٔ -9حبفؾٝوبض
 -1سسافقی

4

5

استزاتضی صئَپلیتیکی جوَْریاسالهیایزاى

ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه لسضر ٔٙغمٝای ثب دشب٘ؿیُٞبی ٔؤطط ثبظیٍطی
زضفطنٞٝبی ثیٗإِّّی ،ضٕٗ اططدصیطی اظ زٌطٌ٘ٛیٞبی ضٚاثظ ثیٗإُِّ ،ثس٘جبَ
سبطیطٌصاضی ثط ضٚاثظ  ٚؾبذشبضٞبی ٔٛػٛز ٔی ثبقس .ػغطافیبی ٚؾیـ ٔ ٚشٕبیع ایطاٖٙٔ ،بثـ
فؾیٓ ا٘طغی زض زاذُ  ٚاعطاف ایطاٖ ،سطویت  ٚویفیز ؾبذشبض ػٕقیشی ػٛاٖ ٔ ٚؿشقس،

1. Threat
2. Aggresive
3. competitive
4. Conservantive
5. Defensive
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ا٘ؿؼبْ ایسئِٛٛغیىی ،فٕك ٌ ٚؿشطزٌی حٛظ٘ ٜفٛش فطٍٙٞیٛٔ ،لقیز ٔٙحهطثفطز
غئٛدّیشیه ثب سبطیطار ٔشمبثُ اؾشطاسػیىی ثط سحٛالر ٔٙغمٝای  ٚؾبیط ٔعایبی ٘ؿجی ٔشقسز اظ
ػّٕٚ ٝیػٌیٞبی قبذم ایطاٖ زض فضبی ثیٗإِّّی اؾز .ثب ایٗ ٚػٛز ،طجبر  ٚسبٔیٗ
أٙیز زاذّی  ٚذبضػی ،ضقس  ٚسٛؾق ٝالشهبزی ،اضسجبعبر ٌؿشطز ٜثب حٛظٜٞبی ٘فٛش
٘طْافعاضی  ٚسأطیطٌصاضی ثط سحٛالر ٔٙغمٝای  ٚفطأٙغمٝای ایطاٖ ،زض قطایغی سحمك
ٔییبثٙس و ٝػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ سٛؾق ٝدبیساض  ٚسقبٔالر زاذّی  ٚذبضػی ذٛز ضا زض
لبِت یه اؾشطاسػی ػبٔـ ٔ ٚشىی ثط ٚالقیزٞبی ػغطافیبیی  ٚغئٛدّیشیىی ثب سىی ٝثط
ٔعیزٞبی ٘ؿجی وكٛض ،عطاحی  ٚسسٚیٗ ٕ٘بیس .ایٗ ٔ ٟٓاظ زیسٌب ٜػغطافیبی ؾیبؾی ٚ
غئٛدّیشیه ،ثیبٍ٘ط یه عطاحی اؾشطاسػیىی سحز فٛٙاٖ اؾشطاسػی غئٛدّیشیه ٔیثبقس وٝ
ثطای سجییٗ چطایی  ٚچٍٍ٘ٛی سسٚیٗ آٖ ٔیسٛاٖ ٌفز :فجبضر اظ یه ػبٔـ ٍ٘طی فّٕیبسی
ثب ٍ٘طـ  ٚضٚیىطزٞبی اؾشطاسػیىی اؾز ؤ ٝجشٙی ثط ٚالقیزٞبی ػغطافیبیی ِٔٛس لسضر
ٔیثبقس ،ثٙحٛی و ٝثب ٍ٘بٞی فطاٌیط اظ زٚض ث٘ ٝعزیه  ٚیب اظ ثبال ث ٝدبییٗ ،ثؿشط ٚضٚز ثٝ
نحٞٝٙبی لسضر ضا ثب حسالُ ٞعی ٚ ٝٙزض ثبالسطیٗ ؾغح ٕٔىٗ ثب ٞسف ثبظٕ٘بیی  ٚسبٔیٗ
ثٟیٙٔ ٝٙبفـ  ٕٝٞػب٘ج ٝوكٛض ،فطإ٘ ٓٞبیس.
فٕسٜسطیٗ زالیُ  ٚقٛاٞس فیٙی زض وكٛضٞبی ثطذٛضزاض اظ اؾشطاسػی غئٛدّیشیه
فجبضسٙس اظ6 :ـ ٚػٛز فضبی ثبظ غئٛدّیشیىی 0ـ ٔیعاٖ ؾطٔبیٌ ٝصاضیٞبیذبضػی ٚ
ثعضٌٕٙبیی اثقبز الشهبزی .اؾشطاسػی غئٛدّیشیه یه وكٛض ث ٝچٍٍ٘ٛی ضٚاثظ ثب وكٛضٞبی
وّیسی ٘ ٚمف آفطیٗ زض ٘ؾبْ ثیٗإُِّ اضسجبط زاضز ؤ ٝؼٕٛؿ ایٗ وكٛضٞب ثب  ٕٝٞسحٛالر
ثٝوٕشط اظ سقساز  92وكٛض ٔیضؾس .ثٙبثط ایٗ ثبظ قسٖ غئٛدّیشیه زضٌط ٚاضسجبعی ٔؿشمیٓ ثب
ایٗ وكٛضٞبی وّیسی فض ٛؾبظٔبٖ ُّٔ اؾز و ٝثب ایٗ ٔقبزِ ٝػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ فٕال
فبلس غئٛدّیشیه ثبظ ٔیثبقس .فّز فسْ ٔٛفمیز ایطاٖ زض ػصة ایٗ وكٛضٞبی وّیسی ایٗ
اؾز ؤ ٝشحسیٗ اؾشطاسػیه ذٛز ضا اظ ضٚی اٞساف سبوشیىی آٟ٘ب ا٘شربة ٔیوٙس ٘ ٝاظ ضٚی
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اٞساف اؾشطاسػیىی ٔشمبثُ .یىی زیٍط اظ زؾشبٚضزٞبیاؾشطاسػی غئٛدّیشیهٔ ،یعاٖ ؾطٔبیٝ
ٌصاضی ذبضػی اؾز .زض ایٗ ضاؾشب ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝثٙیبز الشهبزی ایطاٖ ثط ٔحٛض ا٘طغی
لطاض زاضز  ٚثط دبی ٝاٞساف اؾشطاسػی ا٘طغی و ٝؾبظٔبٖٞبی ٔحسٚزی (ٞفز ذٛاٞطاٖ ٘فشی)
زض ایٗ فطن ٝاظ حساوظط سٛاٖ ٔبِی ثطذٛضزاض٘سِ ،صا زضن ایٗ ٚالقیزٞبٔ ،ؿشّعْ آٌبٞی
وبُٔ اظ قطایظ ٔٛػٛز ثب سبطیطار ٌؿشطز ٜغئٛدّیشیىی آٖ اؾز و ٝاظ ػّٕ ٝایٗ سبطیطار،
ٔیسٛاٖ ثٔ ٝؿبئُ زضیبی ذعض ٚثٛیػٛٔ ٜضٛؿ ثطزاقز اظ ٔٙبثـ ا٘طغی آٖ اقبضٕٛ٘ ٜز .ثط ایٗ
اؾبؼ،ثب عطح فجبضر غئٛاؤٛ٘ٛی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔف ْٟٛغبِت زض لطٖ  ،06وكٛض ایطاٖ زض
حیغ ٝػغطافیبیی  ٚسحز وبضوطز آٖ لطاض ٌطفش ٝاؾز .ظیطا حسٚز ػغطافیبیی حٛظٜٞبی
ذعض  ٚذّیغفبضؼ و ٝاظ آٖ ثب٘بْ ٞبضسّٙس ػٟبٖ ٔقبنط یبز ٔی قٛز ،ثب ٔحٛضیز ایطاٖ
قىُ ٌطفش ٝاؾز(ػفطی وٕخ)00 :6909 ،
ثطای زضن ٚالقیشٟبییه اؾشطاسػی ٔجشٙی ثط غئٛدّیشیه ثبیسثٝؾ ٝفبُٔ ظیط سٛػٝ
قٛز:
6ـ نح ٝٙثبظیوٝایٗ نحٝٙزضػٟبٖ و٘ٛٙی ٔشٕطوع ثط لبض ٜآؾیبٚقبُٔ ػٛٙة غطة،
ػٛٙة ،ػٛٙة قطقٚقطق آٖ اؾز.
0ـ ثبظیٍطاٖوٝفجبضر اظ ٕٞبٖ افضبی ثبقٍب ٜنٙقشی ػٟبٖ ٞؿشٙس ٚزضنٛضر زضن
قطایظ ثیٗإِّّی ،ثطذی اظ وكٛضٞبینح ٝٙثبظی ٘یع ٔیسٛا٘ٙس ثبظیٍط انّی  ٓٞثبقٙس.
9ـ فطٔ َٛیب ٘ٛؿ ثبظیوٝزیٍط ٕٞب٘ٙسلطٖ ثیؿشٓ ثط اؾبؼ اٞساف اؾشطاسػیٟبی٘ؾبٔی
٘جٛز ٜثّى ٝثط ٔحٛض ٍ٘طقٟبیغئٛاؤٛ٘ٛیىی ذٛاٞس ثٛز .چٟبضچٛة اؾشطاسػی غئٛدّیشیه
ع .ا .ایطاٖزضلبِت چٟبض ٚالقیز سجییٗ ٔیقٛزٚ :القیز إٞ َٚبٖ فالئك حبوٕیز اؾزوٝاظ
فسْ ٕٞبٍٙٞی ٔؤططثبغئٛدّیشیه اؾالْ ثطذٛضزاض ثٛزٜٚایٗثٝفٛٙاٖ آغبظ یه ٔكىُ اؾبؾی،
ثیبٍ٘ط فسْ ٚحسر ػٟبٖ اؾالْ زض زض ٖٚوكٛضٞبیاؾالٔی اؾز .ثب ایٗ قطایظ ٔؿأِٟٓٔ ٝ
ایٙؼبؾزو ٝاؾشطاسػی غئٛدّیشیه ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ زض اِٚیٗ ٌبْ ذٛز ثطای ثبظ قسٖ
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غئٛدّیشیه ثب ٔكىُ ٔٛاػٔ ٝیقٛزٚ .القیزٞبیزیٍط ایٗ چٟبضچٛة افٓ اظ سٟسیسٞب ،اثعاض
 ٚسٛػیٟبر ٔمبثّ ٝثب سٟسیسٞبؾزِ .صا ثب سٛػ ٝث ٝسٟسیسٞبی ؾٌٝب٘ ٝزاذّیٔ ،طظی،
ثیٗإِّّی ٘ ٚیع سٟسیسٞبی فبلس ٔطظ  ٚثرهٛل ثب سأویس ثط ؾٙبضیٛیی و ٝاذیطا ایبالر
ٔشحس ٜآٔطیىب ثب فٛٙاٖ «ثی ٘ؾٕی آیٙس »ٜثطای ٔٙغم ٝعطاحی ٕ٘ٛز ٜاؾز؛ دیف ثیٙی
ٔیقٛزؤٕٟٝشطیٗ فبُٔ سٟسیس ثطای ع .ا .ایطاٖ زاضای ٔٙكأ زاذّیثبظیطثٙبی الشهبزی ثبقس.
فّز ایٗ أط آٖ اؾزو ٝسفىط غئٛاؤٛ٘ٛی  ٚاٞساف آٖ أطٚظ ٜزض ٔمیبؼٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی
افٓ اظ ٔحّیّٔ ،یٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی اظ حبِز ثبِم ٜٛث ٝفقّیز ضؾیس ٚ ٜایٗ ثٟشطیٗ ٚ
ٔؤططسطیٗ سٛػیٟی اؾزو ٝػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔیسٛا٘س ثطای ٔمبثّ ٝثبسٟسیسٞب اظ آٖ،
ػٟز سسٚیٗ اؾشطاسػی غئٛدّیشیه ثٟط ٜثطزاضی ٕ٘بیس ،ظیطا غئٛاؤٛ٘ٛیو ٝأطٚظ ٜاظ زاذُ
وكٛضٞب آغبظ قس ٜاؾزٞ ،سفف زؾشىبضی زضاٞساف الشهبزی ثطای ٘یُ ث ٝاٞساف
اؾشطاسػیه اؾز(ضق.)6900 ،ٛٙ
پیطیٌِ تزجام

فقبِیزٞبیٞؿشٟبیایطاٖزضزٚضاٖ دّٟٛی زْٚٚاظ اٚاذط زٔ 52 ٝٞیالزیثبٕٞىبضیایبالر
ٔشحس،ٜثٝفٛٙاٖ ثركی اظ ثط٘بٔ« ٝاسٓ ثطای نّح» آیعٟ٘بٚض ضئیؽ ػٕٟٛض ایبالر ٔشحس ٜآغبظ
قس ( )Jahanpour, 2007ثبقطٚؿ فقبِیزٞبیٞؿشٟبیایطأٖ ،حٕسضضب قب ٜدّٟٛی
ثط٘بٔٞٝبیثّٙسدطٚاظاٟ٘بیضا ثطای سٛؾقٌٚٝؿشطـ ثط٘بٔٞ ٝؿشٟبیایطاٖزض٘ؾط ٌطفز؛ثٝعٛضی
وٝزض٘ؾط زاقز حسٚز  62اِی  02ضاوشٛض ٞؿشٟبیضا ػٟز سِٛیس ثیؿز ٞعاض ٍٔبثبیز ثطق
ٞؿشٟبیسب ؾبَ  6331ضا ٜا٘ساظی وٙس .فقبِیزٞبی ٞؿشٝای ایطاٖ ٕٞ ٚىبضیٞبی ٞؿشٝای
حىٔٛز دّٟٛی ثب ایبالر ٔشحس ٚ ٜاضٚدبییٞب ازأ ٝزاقز  ٚثٝذٛثی دیف ٔیضفز سب ایٙى ٝثب
ٚلٛؿ ا٘مالة اؾالٔی ایطاٖ زض  ٕٝٞ ،6313فقبِیزٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی ٞؿشٝای ایطاٖ ٔشٛلف
قس(.)Kibaroglu, 2007: 225-233

تبییه استراتژی ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی ایران پس از برجام07 /

ٔشقبلت دیطٚظی ا٘مالةٚفؿد یىغطف ٝلطاضزازٞبیسأؾیؽ ٘یطٌٚبٜٞبیاسٕی اظ ؾٛی
قطوبی غطثی ،سب اٚاؾظ ز٘ 6302 ٝٞؾبْ ٘ٛدبی ایطاٖ سالقٟبیفّٕی ثؿیبضی ثطای زؾشیبثی
ث ٝا٘طغی ٞؿشٟبیغیط ٘ؾبٔی ثٝفـُٕ آٚضزٞ ٚ ٜـٕـچـٙیـٗ ٔٛافمز ٘بٔٞٝبی ثّٙس ٔـسر
ٞـٕىبضی ثب دـبوؿشـبٖ  ٚچـیـٗ ث ٝأضب ضؾب٘س( )Shanoon, 2005: 2-3أب ثب آغبظ ػًٙ
سحٕیّی فقبِیزٞبی ٞؿشٝای ایطاٖ ثٝزِیُ قطایظ ػٍٙی حبوٓ ثط وكٛض سمطیجبً ثٝعٛض وبُٔ
ٔشٛلف قس .

دؽ اظ دبیبٖ ػ ًٙسحٕیّی ،ایطاٖ ،ذٛاؾشبض سىٕیُ ٘یطٌٚب ٜثٛقٟط سٛؾظ قطوز
دیٕب٘ىبض إِٓب٘ی قس ،و ٝاِجش ٝایٗ زضذـٛاؾـز ثب ٔرـبِـفـز إِٓـبٖ ضٚثط ٚقـس ٚ ٜثٝ
٘ـشـیـؼـ٘ ٝـطؾـیـس .زض 6335ضٚؾـیــ ٝزض چبضچٛة ٔٛافمشٙبٔ 6330 ٝذٛز ثب ایطاٖ زض
ٔٛضٛؿ ٕٞىبضی وبُٔ ٞؿشٝای ،سقٟس ث ٝثبظزٞی ضؾب٘سٖ ٘یطٌٚب ٜثٛقٟط ضا
دصیطفز( )Hunter, 2010: 64زض ؾبَ ٔ ٚ6335شقبلت ٔٛافمز ٘بٔٔ ٝصوٛض ،زِٚز ٚلز
ایطاٖ یه لطاضزاز ٔ 022یّی ٖٛزالضی ثب ٚظاضر ا٘طغی ضٚؾی ٝػٟز سىٕیُ دطٚغ ٜضآوشٛض
آة ؾجه زض ثٛقٟط ث ٝأضب ضؾب٘س .ثٝضغٓ ٔربِفزٞب  ٚسالـٞبی عٛال٘ی ایبالر ٔشحسٜ
أطیىب ثطای فؿد ایٗ سٛافك ،زض 01فٛضی 0225 ٝلطاضزازیزضظٔی ٝٙفطض ٝؾٛذز
ٞؿشٟبیٔیبٖ ایطاٖ  ٚضٚؾی ٝث ٝأضب ضؾیس).(Shanoon, 2005: 2-3
زض زِٚز ٞكشٓ ( ، )6911 - 6901ثطای اِٚیٗ ثبضزضآٌٛؾز  ،0229فطا٘ؿ ،ٝإِٓبٖ
 ٚاٍّ٘یؽ ذٛاؾشبض سهٛیت  ٚدیبزٜؾبظی دطٚسىُ  ،39+0دطٚسىُٞبیاِحبلی ٘ ٚیع ٔشٛلف
وطزٖ فقبِیزٞبیغٙی ؾبظی ایطاٖ قس٘س .آ٘بٖزض 61غٚئٗ  0229ضؾٕبً افالْ وطز٘س وٝ
ثطذی اظ ػٙجٞٝبی ثط٘بٔٞ ٝؿشٝایایطاٖ ٔٛػت افعایف ٍ٘طا٘یٞبیػسی قس ٜاؾز.
)(Hunter, 2010: 89-90

ثٝز٘جبَ ٘بوبٔی زض ٘شبیغ ؾقسآثبز ٛٔ ٚو َٛقسٖ ٔٛضٛؿ ث ٝسٛافمٙبٔ ٝثطٚوؿُ و ٝعی
آٖ اظ ایطاٖ ذٛاؾش ٝقس و ٝزض اظای ثؿش ٝقسٖ دط٘ٚس ،ٜؾبذز٘ٛٔٚشبغ لغقبر ؾب٘شطیفیٛغ
ضاثٝنٛضر سقّیك زضآٚضز ،زضوٙبض وكف آِٛزٌیٞبی ٞؿشٝای زض ثطذی سأؾیؿبر ایطاٖ ٚ
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ٕٞچٙیٗ ا٘شكبض ٌعاضـ آغا٘ؽ ٔجٙی ثط وبؾش ٝقسٖ اظ حؼٓ ٌبظ ٍٞعافّٛضایس ایطاٖ ٕٕٝٞٚٝٞ
ٔٛػت قس سب عطفیٗ ثبض زیٍطزض 65آثبٖ  6909ثطای حُٚفهُ ٔٛضٛفبر ثبلی ٔب٘س ٜزض
لبِت سٛافك دبضیؽ اٚالً ثط زؾشبٚضزٞبیسٛافك ؾقس آثبز سأویس وطز ٚ ٜاظ آٖ ٌصقش ٝایطاٖ زأٝٙ
سقّیك ضا ث ٝسٕبْ فقبِیزٞبی ٞؿشٟبیذٛز سؿطی زاز .أب ایٗ الساْ  ٓٞضا ٜث ٝػبیی ٘جطزٚ ٜ
اضٚدب ثب زضذٛاؾز سقّیك ٔصاوطار سب دؽ اظ ا٘شربثبر ضیبؾز ػٕٟٛضی ایطاٖ فٕالً حهَٛ
سٛافك ضا ٘بٕٔىٗ ؾبذش ٚ ٝزض ٟ٘بیز عطح ذٛز ضازضٔ 61طزاز 6901ثٔ ٝمبٔبر ایطا٘ی
سحٛیُ زاز و ٝزض زِٚز احٕسی ٘ػاز دصیطفش٘ ٝكس(زٞمب٘ی فیطٚظآثبزی)521 :6903 ،
ثب ا٘شربة ٔحٕٛز احٕسی ٘ػازثٝضیبؾز ػٕٟٛضیزضسیط 6901زضوٙبض ؾّؿّ ٝالسأبسی
٘ؾیط ضا ٜا٘ساظی ٔؼسز ٔؼشٕـ  UCFانفٟبٖ اظ ؾٛی زِٚز ٞكشٓ زض ٔبٜٞبی دبیب٘ی ٚ
ٕٞچٙیٗ ث ٝفّز قطایظ ٔشكٙغ حبوٓ ثط دط٘ٚسٞ ٜؿشٟبیایطاٖٛٔ ،ضٛؿ ٞؿشٟبیذظ لطٔع
زِٚزٚقٛضای فبِی أٙیز ّٔی لّٕساز قس (غطیت آثبزیٚ)609 :6900 ،ثط ٕٞیٗ اؾبؼ
ثٛز وٝثبٚػٛز سحطیٓٞبیٔرشّف اظ ؾٛی ٌط ،5+6 ٜٚایطاٖ ض٘ٚس ٞؿشٟبیقسٖ ذٛز
ضاثبػسیز ثیكشط ازأ ٝزاز ٘.شیؼٝثٞٝیچ ضٚی چیعی ٘جٛزوٝایطاٖ ذٛاٞبٖ آٖ ثبقس؛ قٛضای
حىبْزضزی  6901ز ٜلغقٙبٔ ،ٝقب٘عزٌ ٜعاضـ ٔسیط وُٚؾبیط ثیب٘یٞٝبینبزضٜزضاػالؼ
ٔبضؼ ضاثٝقٛضای أٙیز اضؾبَ ٕ٘ٛزٟ٘ٚبیشبً ٘رؿشیٗ لغقٙبٔ ٝقٛضای أٙیز فّی ٝثط٘بٔٝ
ٞؿشٟبیایطاٖ یقٙی لغقٙبٔ6131 ٝثٝسهٛیت افضبء ضؾیسٚثط اؾبؼ آٖ ،فقبِیز
ٞؿشٟبیایطاٖ شیُ فهُ ٞفشٓ ٔٙكٛضٔٚكرهبً ٔبزٙٔ 16 ٜكٛض ُّٔ ٔشحس لطاض ٌطفز(فالحی،
.)30 :6901
ٔشقبلت اضػبؿ ٔٛضٛؿ ثط٘بٔٞ ٝؿشٟبیایطاٖثٝقٛضای أٙیز ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحسزضؾبَ
 ،0221قٛضای أٙیز عی  1ؾبَ ،الساْثٝنسٚض  1لغقٙبٔ ٝسحطیٕی فّی ٝایطاٖ ٕ٘ٛز
وٝزضآٟ٘ب ایطاٖ ٔىّفثٝسقّیك ثط٘بٔٞ ٝؿشٟبیذٛز قبُٔ چطذ ٝغٙی ؾبظی ،سحمیكٚسٛؾق،ٝ
ضاوشٛض اضان  ٚؾبیط ثط٘بٔٞٝبی ٔطسجظ قس ٜثٛز .زض ایٗ لغقٙبٔٞٝب و ٝثب اؾشٙبز ثٔ ٝبز 16 ٜاظ
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فهُ ٞفشٓ ٔٙكٛض ُّٔ ٔشحس سهٛیت قس ،عیف ٌؿشطزٞبی اظ سحطیٓ ٞب ٔ ٚحسٚزیزٞبی
ٔبِی ،ثب٘ىی ،الشهبزی ،حُٕ٘ٚمُ  ٚثیٕٝای فّی ٝایطاٖ افٕبَ ٌطزیس .ثب ضٚی وبض آٔسٖ
زِٚز یبظزٔ 09ٚ ٓٞبٔ ٜصاوطٔ ٜسا ْٚثب ٕ٘بیٙسٌبٖ اضقس  ٚ 5+6ث ٝز٘جبَ ز ٚسٛافك ٔٛلز
ٚیٗ ِٛ ٚظاٖٟ٘ ،بیشبً ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ زضسیطٔب6931 ٜث ٝثط٘بٔ ٝػبٔـ الساْ ٔكشطن
)ثطػبْ( زؾز یبفز(اثٛاِحؿٗ قیطاظی.)90 :6931 ،
تذٍیي استزاتضیّا
1

2

اِف) سقییٗ ٚظٖ ( iFEضقفٞب ،لٛرٞب) ( EFEٚفطنزٞبٚسٟسیسٞب)
ثط اؾبؼ ٘ؾط ذجطٌبٖٚ ،ظٖ فٛأُ زاذّی (ضقفٞبٚلٛرٞب)ثٝقطح ظیط ٔیثبقس:

1. internal factors evolution
2. external factors evolution
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ػسٔ :6 َٚبسطیؽ اضظیبثی فٛأُ زاذّی
ٚظٖ

أشیبظ ٚضـ

أشیبظ

قبذمٞب

(إٞیز)

ٔٛػٛز

ٚظٖ زاض

%6.5

7.52

5..6

وبٞف ٘طخ ؾٛز ؾذطزٜٚسؿٟیالر

%4.4

...5

5.5.

افعایف سِٛیس ٘فزٌ ،بظٚدشطٚقیٕی

%5.4

6.55

5.75

ثٟجٛز ضٚاثظ زِٚز ّٔ -ز

%5.5

7.22

5..2

وٕهثٝفطایٙس أٙیشی ظزایی اظ ػبٔقٝ

%6.6

7.26

5..6

افعایف ٘كبطٚأیس ؾیبؾی

%6.5

7.55

5..6

ػبیٍعیٙی زیذّٕبؾیثٝػبی سٟسیسٚظٚض

%5.7

7.26

5..2

ثؿش ٝقسٖ ٔٛضٛؿ PMD

%6.5

7..5

5..5

ضفـ ؾبی ٝػًٙ

%6.4

7.45

5..6

ضفـ سحطیٓ ٞبٚقشبة حطوز الشهبزی ایطاٖ

%6.5

7.76

5..6

افعایف لسضر ٘طْ ایطاٖ

%6.2

7.64

5..6

افعایف افشٕبزث٘ٝفؽ زضزؾشٍب ٜؾیبؾز ذبضػی

%6.5

7.5.

5..5

فسْ ا٘ؿؼبْ اؾشطاسػیهٚز ٚلغجی قسٖ ٔحیظ

%6..

7.5.

-5..5

وٙشطَ ٘مسیٍٙیٚوبٞف سٛضْ

سٛضیحبر

٘مبط لٛر

08.1

ؾیبؾی

٘مبط ضقف

فسْ اؾشفبزٜثٛٔٝلـ اظ فطنزٞبیثٛػٛز آٔسٜ

%6.6

7.45

-5..6

ٞسض ضفشٗ ٔیّیبضزٞب زالض ؾطٔبی ٝایطاٖ

%6.5

7.6.

-5..7

فطنزؾٛظی ایطاٖ زض ظٔبٖ زٔٛوطارٞب

%4.5

7.64

-5...

فسْ ٚحسر ضٚی ٝزض ؾیبؾز ٔٙغمٝای  ٚثیٗإِّّی

%6.2

7.66

-5..4

ایطاٖ
ٔشفبٚر ثٛزٖ ؾیبؾزٞبی افالٔی  ٚافٕبِی ایطاٖ
زض ٔٙغم ٚ ٝػٟبٖ
ٔؼٕٛؿ (ٕ٘طٟ٘ ٜبیی)

%6.7
%.55

7..6

-5...
..57

-18..
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ٚظٖ فٛأُ ذبضػی (فطنزٞبٚسٟسیسار)ثٝقطح ظیط ٔیثبقس:
ٚظٖ

أشیبظ ٚضـ

أشیبظ

(إٞیز)

ٔٛػٛز

ٚظٖزاض

%7..

6.6

5.52

%7.5

6..

5.55

وبٞف فكبضٞبٚسحطیٓٞبیثیٗ إِّّی

%..5

7.4

5.54

سمٛیز چٙس ػب٘جٌ ٝطایی ایطاٖ

%..5

7.5

5.56

%..6

7..

5.56

%..5

7.4

5.54

%...

7.2

5.56

دیٛؾشٗث٘ٝؾبْ دطزاذز یٛضٚ

%..6

7.5

5.56

ثطلطاضی ٔؼسز ثیٕ ٝوكشیٞبیسؼبضی٘ٚفشی

%..5

7.5

5.56

ٚضٚز قطوزٞبیثعضي ثیٕٝایثٝاثطاٖ

%..2

7.4

5.54

قطٚؿثٝوبض ٔؼسز ققت ثب٘هٞبیایطاٖزضذبضع

%..2

7..

5.54

%..5

7.6

5.54

ایؼبز ضٚاثظ وبضٌعاضی ثب٘ىی

%..2

7..

5.54

ٌؿشطـٚسؿٟیُ ضٚاثظ سؼبضیثبوكٛضٞب

%...

7.5

5.56

سؿٟیُ فضٛیز ایطاٖزضؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘ی

%..2

...

5.56

ٌؿشطـ ثبظاضٞبینبزضاسی

%..5

7..

5.54

سبؾیؽ زفبسط سؼبضی وكٛضٞبیاضٚدبییزضایطاٖ

%..2

7.5

5.56

%7.5

7.6

5.56

فٛأُ ذبضػی
ذطٚع ایطاٖ اظ چٟبضچٛة ٔمطضار فهُ ٞفشٓ
ٔٙكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ
اطجبر حمب٘یزٔٚكطٚفیز ثیٗإِّّی ثط٘بٔٞ ٝؿشٝ
ای

سمٛیز ٘ؾبْ فسْ اقبفٞ ٝؿشٝایٚػٌّٛیطی اظ
ضلبثز ثیٗ ثبظیٍطاٖ ٔٙغم ٝای
اسهبَ ٔؼسزثٝؾٛئیفزٚأىبٖ ٌكبیف افشجبضی
ِغٛ

سحطیٓٞبیقٛضای

أٙیزٚاسحبزیٝ

اضٚدب

ٔطسجظثبفقبِیزٞبیٞؿش ٝای

فطنزٞب

آظاز

قسٖ

حؿبةٞبیثب٘ه

ٔطوعیزضوكٛضٞبیذبضع

ػصة ؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضػی
اِعاْ زِٚز ٞبیدیكطفشٝثٕٞٝىبضیثبایطاٖزضظٔیٝٙ
ٞبینّح آٔیع ٞؿش ٝای

%..2

7.5

5.56

سٛضیحبر
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سؿٟیُٚسؿطیـ ٕٞىبضی ٞبیثیٗ إِّّیزضظٔیٝٙ

%..2

7.5

5.56

%..2

7.4

5.54

%..2

7.6

5.54

ٚظٖ

أشیبظ ٚضـ

أشیبظ ٚظٖ

(إٞیز)

ٔٛػٛز

زاض

%..2

7.4

5.54

سمٛیز ٕٞىبضی ٘ؾبٔی ثبؾبیط وكٛضٞب

%..6

..5

5.56

سمٛیز ٔحٛض ٔجبضظٜثبسطٚضیؿٓ

%..5

7.6

5.54

سضقیف دطٚغ ٜایطاٖ ٞطاؾی

%...

7.5

5.56

افعایف ٔكبضوز ایطاٖزض٘ؾٓ غئٛدّیشیىی ٔٙغمٝ

%...

7.4

5.54

غیط أٙیشی قس ٜفضبی ٔٙغمٝایٚثیٗ إِّّی

%..2

..5

5.56

سمٛیز طجبر٘ٚؾٓ ٔٙغم ٝای

%..2

..5

5.56

وبٞف ٚظٖ اؾشطاسػیه ٌطٜٞٚبیسطٚضیؿشی

%..2

7.7

5.54

سغییط قىبف ثیٗ ثبظیٍطاٖ ٔٙغمٝایث٘ٝفـ ایطاٖ

%..5

7.6

5.54

سمٛیز ٔحٛض ٔمبٔٚز

%..5

7.6

5.54

سؿٟیُ فضٛیز ایطاٖزضؾبظٔبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی

%..5

7..

5.56

سغییط سٛاظٖ لسضر ٔٙغم ٝایث٘ٝفـ ایطاٖ

%..2

7.7

5.54

قىؿش ٝقسٖ ثٗ ثؿز اؾشطاسػیه ایطاٖ

%..2

7.4

5.54

%..5

7.6

5.54

%..5

7.5

5.56

%..5

7.6

5.56

%..5

7.4

5.54

%..2

7.6

5.54

سحمیكٚسٛؾقٞ ٝؿشٝای
ضفـ ٔٛا٘ـ  ٚسؿٟیُ ٕٞىبضی فٙی ایطاٖ ثب آظا٘ؽ
ثیٗإِّّی ا٘طغی اسٕی
سؿٟیُٚسٛؾقٕٞ ٝىبضی ٞبیفّٕی  ٚفٙی آظا٘ؽ ثب
ایطاٖ
فٛأُ ذبضػی
سٛؾقٕٞ ٝىبضیٞبی ثیٗ إِّّی زض ظٔی ٝٙا٘طغی
اسٕی

لطاض ٌطفشٗ ایطاٖزضٔؿیط غیط أٙیشیٚاضائ ٝسهٛیطی
ٔظجز اظ ایطاٖزضٔٙغمٝ
اضسمبء ؽطفیز زیذّٕبؾی ایطاٖ ػٟز سقمیت ٔٙبفـ

فرصتها

ّٔیزضٔٙغمٚٝػٟبٖ
وبٞف ظٔی ٝٙؾٛء اؾشفبز ٜزقٕٙبٖ ایطاٖ اظ
سٙفزضضٚاثظ ایطاٖٚغطة
ایؼبز قىبفزضوكٛضٞبیغطثیٚثٛػٛز آٔسٖ یه
لغت ٕٞؿ ٛثطای ایطاٖ
ػٌّٛیطی اظ دطٚغ ٜحصف ضؾٕیٚغیط ضؾٕی ایطاٖ
اظ غئٛدّشیه ٔٙغمٝ

سٛضیحبر
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ثبظٌكز آضاْ ایطاٖثٝػبٔق ٝثیٗ إُِّ

%..5

7.5

5.56

سمٛیز ػبیٍب ٜایطاٖزضٔقبزالر اده ٘فشیٌٚبظی

%..5

7.5

5.56

افعایف نبزضار ٘فزٌ ،بظٚدشطٚقیٕی

%...

6.7

5.55

ٔسضٖ ؾبظی ضاوشٛض آة ؾٍٙیٗ اضان

%..6

...

5.56

%..5

7.5

5.56

سظجیز افٕبَ حك ایطاٖزضظٔی ٝٙغٙی ؾبظی
ٞؿشٟبینّح آٔیع
سظجیز حمٛق ایطاٖزضسِٛیس آة ؾٍٙیٗٔٚجبزِٝ
سؼبضی آٖ
ضفـ ٔٛا٘ـ ذطیسٚفطٚـ اٚضا٘یْٛ
فٛأُ ذبضػی
ائشالف فطثؿشبٖٚاؾطائیُ
افعایف سٙفٞبثبفطثؿشبٖٚثطذی وكٛضٞبیٔٙغمٝ
فسْ ثطزاقزٚسهٛض نحیح اظ ایطاٖزضثیٗ
سٟسیسٞب

زِٚشٕطزاٖ آٔطیىبیی
اضسجبط زٞی ثطػبْثبثط٘بٔٛٔ ٝقىی
آضأف ذبعطزضضلجبی ٔٙغمٝایثٝؾجت وب٘بِیع ٜقسٖ
فقبِیزٞبیٞؿشٟبیایطاٖ
ظٔی ٝٙؾبظی ثطای ٌبْ ثطزاقشٗزضقىُ ٌیطی ثطػبْ
...ٚ6 ،7زض٘شیؼ ٝوبٞف ٘فٛش ٔٙغم ٝای ایطاٖ
ٍ٘طا٘ی اظ احشٕبَ ضذ٘ٚٝٙفٛشزضدطس ٛثطػبْ
ػبؾٛؾی اظ ثط٘بٔٞٝبی٘ؾبٔی ایطاٖثٝثٟب٘ ٝثبظضؾی
ٞؿشٝای
اِمبی فمت ٘كیٙیٚؾبظـ ایطاٖزضٔمبثُ غطة
افعایف لسضر چب٘ ٝظ٘ی ضلجبی ٔٙغمٝایٚػٟب٘ی
ایطاٖ
فكبض ایطاٖ ثط ؾبیط حٛظٜٞب(ٔٛقىی ،حمٛق
ثكط)...ٚ
ٔؼٕٛؿ (ٕ٘طٟ٘ ٜبیی)

%..2

7.4

5.54

%..5

7..

5.56

ٚظٖ

أشیبظ ٚضـ

أشیبظ ٚظٖ

(إٞیز)

ٔٛػٛز

زاض

%...

6..

-5.55

%...

6.7

-5.55

%..5

7.5

-5.56

%..5

6.5

-5.56

%..6

7.6

-5.56

%..4

7.5

-5.56

%..4

7.5

-5.56

%..5

7.7

-5.56

%..4

7.5

-5.56

%..4

7.7

-5.56

%..5
%.55

7.5

-5.56
..4.

...6
سٛضیحبر

-5.45
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ثط اؾبؼ ٔحبؾجبر نٛضر ٌطفشٔ ،ٝؼٕٛؿ أشیبظ ٚظٖ زاض ٘مبط لٛر ثطاثط
ٔٚ6.0ؼٕٛؿ أشیبظ ٚظٖ زاض ٘مبط ضقف ثطاثط  -2.10ثسؾز آٔسٜوٝثطای سقییٗ ٔٛلقیز
حبَ حبضط ثط ضٚی ٔحٛض فٕٛزی (٘مبط لٛر٘ٚمبط ضقف) ایٗ زٔ ٚمساضثبیىسیٍط ػٕـ
ٔی ٌطز٘سوٝفسز حبنُ ثطاثط ٔ 6.20ی ثبقس.
ٛٔ 1.80 + (-0.78) = 1.02لقیز ثط ضٚی ٔحٛض فٕٛز (لٛرٞبٚضقفٞب)
ٔؼٕٛؿ أشیبظ ٚظٖ زاض فطنزٞب ثطاثط ٔٚ6.35ؼٕٛؿ أشیبظ ٚظٖ زاض سٟسیسٞب ثطاثط
 -2.11ثٝزؾز آٔس ٜو ٝثطای سقییٗ ٔٛلقیز حبَ حبضط ثط ضٚی ٔحٛض فطنزٞب ٚ
سٟسیسٞب ایٗ زٔ ٚمساض ثب یىسیٍط ػٕـ ٔیٌطز٘س و ٝفسز حبنُ ثطاثط ٔ 6.13ی ثبقس.
ٛٔ 1.95 + (-0.46) = 1.49لقیز ثط ضٚی ٔحٛض افمی (فطنزٞبٚسٟسیسٞب)
ب) تعییي هَلعیتٍالذام استزاتضیک ()SPACE

ثٙبثط ٔحبؾجبر ا٘ؼبْ قس ٜثط اؾبؼ زازٜٞبٕٛ٘ ،زاض ٔٛلقیز اؾشطاسػیه
ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ دؽ اظ ثطػبْثٝقطح ظیط سقییٗ ٔیٌطزز .ػٕـ ػجطی
ٔیبٍ٘یٗٞبیأشیبظ لٛرٞبٚضقفٞبٛٔ ،لقیز ضا ضٚی ٔحٛض  SWسقییٗ ٔیٕ٘بیسوٝدؽ اظ
ػٕـ ػجطی ،فسز  6/20ثسؾز ٔیآیس.
ػٕـ ػجطی ٔیبٍ٘یٗ أشیبظ فطنزٞبٚسٟسیسار ٔٛلقیز ضا ضٚی ٔحٛض  OTسقییٗ
ٔیٕ٘بیسوٝدؽ اظ ػٕـ ػجطی فسز  6/13ثٝزؾز ٔیآیس.
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اضظیبثی ٔٛلقیز اؾشطاسػیه ایطاٖ دؽ اظ ثطػبْ
ٔیبٍ٘یٗ لٛرٞبٚضقفٞب (فٛأُ زاذّی) اظ حس ٔشٛؾظ ثبالسطٚثطسطیثب٘مبط لٛر
اؾز.زضٔمبثُٔ ،یبٍ٘یٗ فطنزٞبٚسٟسیسار اظ حس ٔشٛؾظ ثبالسط اؾزو٘ٝكبٖ زٙٞسٚ ٜػٛز
فطنزٞبیثیكشطٔٚؤططسط ٘ؿجزثٝسٟسیسار اؾز٘ .شیؼ ٝایٙىٚ ،ٝالـ قسٖ ٘مغP ٝزضٔبسطیؽ
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اؾشطاسػیٞبیٔشٙبؾتثب٘بحی ٝضا دیكٟٙبز زاز.
ج) ارائه استراتژیهایژئوپلیتیکی جمهوریاسالمیایران پس از برجام
ثب سٛػ ٝثٚ ٝالـ قسٖ ٔٛلقیز ایطاٖ زض ٘بحی ٝسٛؾقٝای– سٟبػٕی  ٚثب اؾشفبز ٜاظ
ؽطفیزٞبی زاذّی ٚفطنزٞبی ثٚٝػٛز آٔس ٜزض ٔحیظ دیطأ٘ٛی ،ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
ػٟز زؾشیبثی ث ٝاٞساف ٙٔ ٚبفـ ّٔی  ٚاضسمبء ٚظٖ غئٛدّیشیه ذٛز ثبیؿشی اؾشطاسػیٞبی
غئٛدّیشیىی ذٛز ضا ث ٝقطح ظیط سسٚیٗ  ٚافٕبَ ٕ٘بیس:
 -9تعییي کذ صئَپلیتیکی تا استفادُ اس همذٍرات هلی ٍ حَسُ پیزاهًَی جوَْری اسالهی

ایزاى :ایطاٖ ،ثبیؿشی اظ فطنزٞبی ثٚٝػٛز آٔس ٚ ٜثب سٛػ ٝث ٝؽطفیزٞبی زاذّی  ٚحٛظٜ
دیطأ٘ٛی ،وس غئٛدّیشیىی ذٛز ضا سقییٗ وٙس .عجیقی اؾز و ٝوس ایطاٖ ٕ٘یسٛا٘س یه وس
زاذّی ٔ ٚحّی ثبقس .یقٙی ثب حٛظٙٔ ٜغمٟبیذٛز سٛػٟی ٘ساقش ٚ ٝنطفبً ثٔ ٝؿبئُ زاذّی
ثذطزاظز .حٛازص ثیقٕبض ٔٙغمٝای و ٝأٙیز  ٚسٛؾق ٝایطاٖ ثب آٖ ٌط ٜذٛضز ،ٜاػبظٜ
ٕ٘یزٞس و ٝایطاٖ چٙیٗ وسی ضا ا٘شربة وٙسٕٞ .چٙب٘ىٕ٘ ٝیسٛا٘س وسی ػٟب٘ی  ٚثیٗإِّّی
زاقش ٝثبقس  ٚذٛز ضا لسضر ػٟب٘ی ثسا٘س .حسالُ زض قطایظ فقّی ،چٙیٗ ؽطفیشی زض ذٛز
ٕ٘یثیٙس .ثب سٛػ ٝث ٝؾبثم ٝسٕس٘ی ایطاٖٚ ،ؾقز وكٛض ،ػٕقیز ٔٙبؾتٙٔ ،بثـ لبثُ سٛػ،ٝ
لطاض ٌطفشٗ زض یه ٔٙغم ٝاؾشطاسػیه ،حٛظ٘ ٜفٛش دیطأ٘ٛیٕٞ ،ؿبیٞٝبی ٔشقسز٘ ،عزیىی ثٝ
ثبظاضٞبی ٔهطف ا٘طغی  ...ٚثبیس وسی ٔٙغمٝایزاقش ٝثبقس و ٝاسفبلبً زض ثط٘بٔ ٝچكٓا٘ساظی
و ٝلجال ٘یع سسٚیٗ قس ٜثب چٙیٗ ضٚیىطزی ث ٝػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٍ٘طیؿش ٝقس ٜاؾز.
 -3ارتماء سطح هعیطت جاهعِ ایزاى تِ هٌظَر تحکین ٍ تمَیت تٌیادّای لذرت هلی :ثطػبْ
فال ٜٚثط آظاز ٕ٘ٛزٖ ایطاٖ اظ فضبی سحطیٓٞبی الشهبزی  ٚا٘عٚای ؾیبؾی ،ثطای
ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ثطای سمٛیز ثٙیبزٞبیلسضر ذٛز فطا ٓٞآٚضز ٜؤ ٝیسٛا٘س ث ٝضفـ
ضقفٞب  ٚوبؾشیٞبی ٔٛػٛز  ٚسحىیٓ دبیٞٝبی لسضر ّٔی ٔٙؼط قٛزٟٓٔ .سطیٗ اٞطْ
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ایطاٖزضٔمبثُ ضلجبٔٚربِفیٗ ٔٙغمٝایٚثیٗإِّّی ،ضاضی ثٛزٖٚأیسٚاض ثٛزٖ ٔطزْ ایطاٖ اظ
ظ٘سٌی اؾز ٟٓٔ .سطیٗ دبی ٝأٙیز ّٔی ایطاٖ ،ضاضی ثٛزٖ ٔطزْ اؾز وٝثبسسا ْٚوٙشطَ
٘مسیٍٙیٚوبٞف سٛضْ ثٛػٛز آٔس ٜدؽ اظ ثطػبْ ،فطنزٞبیثیكشطی ضا ثطای سحىیٓ
ثٙیبزٞبیلسضر ّٔی ایطاٖ فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾز.
 -0ارتماء تَاى دیپلواتیک ٍ تذاٍم تاسی تزد – تزد در جْت حل ٍ فصل هسائل هٌطمِای ٍ

تیيالوللی :سؼطث ٝثطػبْ ٘كبٖ زاز ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ اظ سٛاٖ زیذّٕبسیه ثؿیبض ذٛثی
ثطذٛضزاض اؾز  ٚثطای سأٔیٗ ٔٙبفـ  ٚأٙیز ّٔی ٔیسٛا٘س ثب افشٕبز ث٘ ٝفؽ ثبال زض
ٔٛضٛفبر ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب لسضرٞبی ثعضي ػٟبٖ ٚاضز ٔصاوط ٚ ٜسقبُٔ ٔشٛاظٖ قٛز .ایٗ
سقبُٔ ٔشٛاظٖ ٘یبظٔٙس ثبظا٘سیكی زض ٍ٘طـ  ٚضٚیىطز ذٛز ث٘ ٝؾبْ ثیٗإُِّ اؾز .لٛافس
ثبظیزض٘ؾبْ ثیٗإُِّ سب حسٚز ثؿیبض ظیبزی سغییط وطز ٚ ٜثبظی ثطز-ثبذز سمطیجبً زیٍط
أىبٖدصیط ٘یؿز.
زِٚشٕطزاٖ ػٕٟٛضیاؾالٔی ایطاٖ ثبیس ایٗ ٘ىش ٝضا ٔس ٘ؾط زاقش ٝثبقٙسوٝاٌط لطاض
ثبقس ٔٙبثـٚؽطفیزٞبیثبلیٔب٘س ٜوكٛض ثقس اظ ضٞبیی اظ ٔؿئّٞ ٝؿشٝای،زضٔؿیطٞبیثحطاٖ
زیٍطی زضٌیط قٛزٕٔ ،ىٗ اؾز ّٕٔىز وكف الظْ ضا ٘ساقش ٝثبقس ٚثبسٟسیسارٚذغطار
ػسی ٔٛاػ ٝقٛزٚ .لشی ٔصاوطٜٔٚهبِح ٝسٛا٘ؿشٝثٝیىی اظ ٟٔٓسطیٗ ٔؿبئُ وكٛض دبیبٖ
زٞس،زضنٛضر أىبٖ ،چطا ٘جبیسزضزیٍط حٛظٜٞبییوٝوكٛضٔبٖثبٔكىُ ضٚثٝضٚؾز اظ چٙیٗ
ؽطفیشی اؾشفبز ٜوطز؟ چطا ٘جبیس اظ چٙیٗ ؽطفیشیثٝػبی ٔؿیطٞبیدطٞعی ٝٙثٟط ٜثطز؟
 -3ایجاد تَاسى تیي تَاًاییّایهلیٍهیشاى تعْذات هٌطمِایجْت تمَیت پزستیض هلی ٍ

هٌطمِای :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ػٕٟٛضی اؾالٔی ثبیس ثیكشط زض ٔٛضز ٔیعاٖ سقٟساسی و ٝزض ٔؿبئُ
ٔٙغمٔ ٝیدصیطز ٔطالت ثبقس؛ چ ٖٛثب سٛػ ٝث ٝسؼبضة ٔٛػٛزٕٔ ،ىٗ اؾز ثطذی
ٞعیٞٝٙبیی وٝزضٔٙغم ٝنطف ٔیقٛز ،ثبظزٞی الظْ ضا ٘ساقش ٝثبقسٚایٗزضثّٙس ٔسر ثطای
وكٛض ٔكىُ ایؼبز وٙس.ثٞٝط حبَ ،الظْ اؾز ٔیبٖ سٛا٘بییٞبیّٔیٔٚیعاٖ سقٟسار ،سٛاظٖ
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ٚػٛز زاقش ٝثبقس .سبضید ٘كبٖ زاز٘ ٜبزیسٌ ٜطفشٗ ایٗ ٔؿئّٔ ،ٝیسٛا٘س ٞعیٞٝٙبیٌعافی
زاقش ٝثبقس .ؾط٘ٛقز قٛضٚی ٕ٘ ٝ٘ٛثبضظیزضایٗ ٔٛضز اؾز.
 -3تمَیت دیپلواسی التصادی هتٌاسة تا هَلعیت صئَپلیتیکی ایزاى تِ هٌظَر تأثیزگذاری تز

تحَالت صئَاکًََهیک هٌطمِایٍجْاًیٚ :ضقیز الشهبزی زاذّی  ٚػبیٍب ٜالشهبزی وكٛض
زض ػٟبٖ ثٞٝیچ ٚػ ٝثب سٛا٘بییٞبی ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ ػبٔق ٝایطا٘ی ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز .اظ ػّٕٝ
السأبسیو ٝثبیس دؽ اظ ثطػبْ سمٛیز قٛز زیذّٕبؾی الشهبزی اؾزِ .ع ْٚزیذّٕبؾی لٛی
الشهبزی ٔشٙبؾت ّٔعٔٚبر ٞعاض ٜؾ ْٛیه ضطٚضر اػشٙبة ٘بدصیط اؾز.
ثطذی افشمبز زاض٘سوٝؾیبؾز ثیٗإُِّ ٔجشٙی ثط غئٛدّیشیهثٝسسضیغ ػبی ذٛز
ضاثٝغئٛاؤٛ٘ٛیه زاز ٜاؾز.زضفطایٙس ػٟب٘ی قسٖ ،الشهبز ٔحٛضیز زاضز ٚثبٚاثؿشٍی ٔشمبثُ
ضٚظ افع ٖٚالشهبزی ،اضسجبط ثبظاضٞبیٔبِی ،ػطیبٖ آظاز ؾطٔبیٚٝد ،َٛلسضرٌیطی
قطوزٞبیچٙس ّٔیشی  ٚسأطیط ضٚظ افعٟ٘ ٖٚبزٞبیالشهبز ثیٗإُِّ ،قطایغی قىُ ٌطفش ٝوٝ
الشهبز اِٛٚیز ا َٚزض ؾّؿّٔ ٝطاست اٞساف ّٔی ٌطزیس ٜاؾز.
زض ٌطزـ ضٚاثظ الشهبزیثبزیٍط وكٛضٞبیػٟبٖٕٞ ،بٍٙٞی ٔیبٖ زؾشٍبٜٞبی
ؾیبؾی  ٚالشهبزی ثؿیبض سأطیطٌصاض اؾزٚ .ظاضر أٛض ذبضػ ،ٝأٛض الشهبزیٚزاضایی٘ ،فز،
نٙبیـ ،ثبظضٌب٘ی ،وكٛض ٟ٘ ٚبزٞبی الشهبزی وكٛض ٍٕٞی ثبیس زاضای ٕٞبٍٙٞی ٚ
ثط٘بٔٞٝبی ٔٙؿؼٓ ٔ ٚطسجغی زض ظٔی ٝٙضٚاثظ الشهبزی ذبضػی ثب زیٍط وكٛضٞب ٚ
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذبضػی ثبقٙس ٘ ٚمف ػسیس ٚظاضر ذبضػ ٝث ٝفٛٙاٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙسٜ
زؾشٍبٜٞبی ٔصوٛض فقبَسط قٛز.
ایطاٖ ثبیؿشی اضسجبط ٌؿشطز ٚ ٜقبیؿشٝای ثب ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ثیٗإِّّی الشهبزی
ؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘ی ،آ٘ىشبز ،نٙسٚق ثیٗإِّّی دَٚٛثب٘ه ػٟب٘یوٚ ٝؽیفٔ ٝسیطیز،
سقبزَثركی ،وٙشطَٚسؿٟیُ الشهبز ثیٗإُِّ  ٚازأ ٝضقس الشهبز ػٟب٘ی  ٚا٘شفبؿ سٕبٔی
وكٛضٞب ضا ثط فٟس ٜزاض٘س زاقش ٝثبقس .زض ع َٛؾبِیبٖ ٌصقش ٝضٚاثظ ثیٗ ٟ٘بزٞب  ٚثب٘هٞبی
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ثیٗإِّّی ،لبٖ٘ٔٛساضسط  ٚثب دیچیسٌیٞبی ثؿیبضی ٕٞطا ٜثٛز ٜاؾز .آ٘چٝزضقطایظ ٌصض اظ
سحطیٓ ثطای ؾیؿشٓ وكٛض ضطٚضر زاضز ،افشٕبزؾبظی ٕٞ ٚبًٙٞؾبظی ذٛز ثب لٛا٘یٗ
ثیٗإُِّ اؾزٞ .ط چٔ ٝیعاٖ اضسجبط ایطاٖ ثب ثب٘هٞب ،ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞبیثیٗإِّّی افعایف
یبثس ،اؾشفبز ٜاظ سؿٟیالر  ٚأىب٘بر ایٗ ٟ٘بزٞبٔ ،یسٛا٘س چٟط ٜثٟشطی ثطای الشهبز وكٛض
ایؼبز وٙس.
ایطاٖ ثب سمٛیز زیذّٕبؾی الشهبزی ثبیس ثشٛا٘س ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذبضػی ضا ثطای
ؾطٔبیٌٝصاضیزضایطاٖ الٙبؿ وٙس .زیذّٕبؾی ذبضػی ثبیس ثشٛا٘س ثب دطضً٘ وطزٖ
فطنزٞبیایطاٖ چ ٖٛغئٛدّیشیه ٔٙحهطث ٝفطزٙٔ ،بثـ ٘بٔحسٚز ذسازاز٘ ،یطٚی وبض اضظاٖ ٚ
ٔبٞط ،ثبظاض دط ػٕقیز زاذّی  ٚثبظاضٞبی دطػٕقیز  ٚدط ٔهطف زض ٘ٛاحی ٔؼبٚض،
ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذبضػی ضا ثطای حضٛض زض ایطاٖ سطغیت وٙس.
 -3سزهایِگذاری خارجیدرتخصّایًفتٍگاس جْت ارتماء هَلعیت ایزاى در هعادالت

اًزصی هٌطمِای ٍ جْاى :ػّت  ٚسٛؾق ٝؾطٔبیٌٝصاضی ذبضػی  ٚاؾشمطاض آٖ زض لّٕطٚ
ػغطافیبیی وكٛضٞب فال ٜٚثط سٛؾق ،ٝظٔیٝٙؾبظ أٙیز ّٔی آٖٞبؾز .ظیطا ثٍٙٞٝبْ ذغط ٚ
سٟسیس ،زِٚزٞبی ؾطٔبیٌٝصاض ثطای حفبؽز اظ ؾطٔبیٞٝبی اسجبؿ ذٛز زض وكٛض ٔٛضز ٞسف
سٟسیسٚ ،اضز فُٕ ٔیق٘ٛس  ٚث ٝفٛٙاٖ ٘یطٚی ثبظزاض٘س ٜزض فطآیٙسٞبی ؾیبؾی ،ثیٗإِّّی ٚ
حشی فّٕیبسی الساْ ٔیوٙٙس.
ایطاٖثٝزِیُ دیبٔسٞبیٞكز ؾبَ چبِف ذكٗٚسحطیٓ الشهبزیثٝقسرثٝثبظؾبظی
الشهبزیٚؾبٔب٘سٞی ض٘ٚس سٛؾقٚٝفطاٌیط ّٔی ذٛز ٘یبظٔٙس اؾز .ایٗ ٘یبظ ،سؼسیس  ٚسٛؾقٝ
ضٚاثظ ثب وكٛضٞبی لسضسٕٙس ػٟبٖ  ٚسجبزَ ؽطفیزٞبی الشهبزی  ٚسىِٛٛٙغیه ضا ضطٚضی
ٔی زا٘س .یىی اظ فٛأُ ٔ ٟٓسأطیطٌصاض ثط أٙیز ّٔی ایطاٖٙٔ ،بثـ ٘فز ٌٚبظ اؾز .زض ثبظاض
ػٟب٘ی ا٘طغی ،ایطاٖ اظ ز٘ ٚؾط زض وب٘ ٖٛسٛػٔ ٚ ٝطوع سقبٔالر ثیٗإِّّی لطاض زاضز :اَٚ
ٔٛلقیز غئٛدّیشیه وكٛض  ٚلطاض ٌطفشٗ زض وب٘ ٖٛثیضی ا٘طغی ػٟبٖ ،ز٘ ،ْٚمف حیبسی
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ایطاٖ زض أٙیز ػٟب٘ی ا٘طغی .زاقشٗ ٘مف اؾبؾیزضسأٔیٗ ا٘طغی ػٟب٘ی ،ضبٔٗ زضآٔسٞبی
وبفی ثطای سٛؾق ٝوكٛض ثٛز ٚ ٜأٙیز ّٔی وكٛض ضا ٘یع سضٕیٗ ذٛاٞس وطز .نٙبیـ
٘فزٌٚبظ ایطاٖ ٘یبظٔٙس ؾطٔبیٌٝصاضی زض ثرفٞبی لجّی  ٚحٛظٜٞبی ػسیس اؾز وٞ ٝط
وساْ ثٔ ٝیّیبضزٞب زالض ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضػی ٘یبظ زاضز.
 -7چٌذجاًثِگزایی ٍ ایجاد رٍاتط هتَاسى ٍگستزدُ تا ّوِ کطَرّا ٍکٌصگزاى تیيالوللی تِ

هٌظَر افشایص دستاٍردّا ٍکاّص ّشیٌِّا :قطقٌطایی  ٚغطةٌطایی یب سٕبیُ ث ٝقطق یب
غطة٘ ،شبیغ چٙسا٘ی ثطای وكٛضٔبٖ ٘ساقشٚٝیب سؼبضسی وٝزضایٗ ٔٛضز ٚػٛز زاضز ،ثٟشط
اؾزثٝضاثغٟبیٔشٛاظٖثبوكٛضٞبیٔرشّف (اِجشٝثبضفبیز ٔالحؾبر والٖ ؾیبؾز ذبضػی)
فىط قٛز .قطقٚغطة ؾیبؾی زیٍط ٔقٙب ٘ساضزٚٚالقیز ایٗ اؾزوٝثرفٞبیٔرشّف ػٟبٖ
اظ ػٙجٞٝبیٔرشّف ثطای ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ٔٞ ٟٓؿشٙسٚاضسجبط ؾبظ٘سٜثبٞط ثركی یب
وكٛضیٔ ،یسٛا٘س ٔٙبفـ ٔكرهی ضازضدی زاقش ٝثبقس .سأٔیٗ وٓٞعی٘ ٝٙیبظٞبٙٔٚبفـ
ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٌط ٚضٚاثظ ٔشٛاظٖ ٌ ٚؿشطز ٜثب  ٕٝٞوكٛضٞب  ٚوٙفٌطاٖ
ثیٗإِّّی اؾز .دی٘ٛس ثب یىی ٌ ٚؿؿز اظ زیٍطی زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ ثٔٝقٙبی افعایف
ٞعیٞٝٙب  ٚوبٞف زؾشبٚضزٞبؾز.
 -3تذاٍم سیاست هذارا ٍ ّوکاری تاتزکیِ تِهٌظَر هزتفع ًوَدى هَاًع ٍ هطکالت هٌطمِای:

سطوی ٝثٝفٛٙاٖ یىی اظ ثبظیٍطاٖ لسضسٕٙس ؾیبؾی ٘ ٚؾبٔی  ٚسأطیطٌصاض ذبٚضٔیب٘ ٝث ٝز٘جبَ
ثٟطٜثطزاضی حساوظطی اظ ثطػبْ اؾز .سطوی ٚ ٝایطاٖ زض ٔٛاضزی اظ ٔؿبئُ ٔٙغمٔ ٝب٘ٙس
زضٌیطیٞبی ؾٛضی ٚ ٝفطاق زچبض اذشالف ٘ؾط ٞؿشٙسِ .یىٗ ثب سٕبْ ایٗ اٚنبف زضٟ٘بیز
ثطای یىسیٍط ثٝفٛٙاٖ ز ٚوكٛض زٚؾز ٔحؿٛة قس ٚ ٜثطای حُ ٔؿبئُ ٔؿشمیٓقبٖ
چكٓ ثٌ ٝعیٞٝٙبی زیذّٕبسیه  ٚثطای حُ ٔؿبِٕزآٔیع  ٚث ٝزٚض اظ افطاطٌطی ث ٝوٕه
یىسیٍط ٘یبظٔٙس٘س .زض ثقس الشهبزی ٘یع فبزیؾبظی ٔطاٚزار الشهبزی ایطاٖ  ٚاسحبزیٝ
اضٚدب ٘یع ٔؿجت قطایظ الشهبزی ٚیػٞبی ثطای سطوی ٝذٛاٞس ثٛز .قطایغی وٝزضّٝٞٚی
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اَٚثٝزِیُ قطایظ ػغطافیبیی ٚزض ّٝٞٚز ْٚثقّز ٔطاٚزار زیذّٕبسیه ٔیبٖ سطویٚٝاسحبزیٝ
اضٚدب ٔیثبقس.
سطویٕٞ ٝچٙیٗ ٔیعثبٖ ذغٛط ا٘شمبَ ٌبظ ٘ٛثبوٚٛدبضؼ اؾز وٚ ٝؽیف ٝا٘شمبَ ٌبظ
ایطاٖ اظ ٔٙبثـ دبضؼػٛٙثی ٚزضیبی وبؾذیٗ ث ٝاضٚدب ضا ثٝفٟس ٜزاضز .فبزیؾبظی ٔطاٚزار
ایطاٖ  ٚاضٚدب ثٔٝقٙبی ا٘شمبَ ثیكشط ٌبظ  ٚث ٝسجـ آٖ حك سعا٘عیز ثطای سطوی ٝذٛاٞس ثٛز.
سطوی ٝوكٛضی اؾزوٝاظ لسضر ٘ؾبٔیٚالشهبزی ثبالییزضٔٙغم ٝثطذٛضزاض
اؾزٚایطاٖ ٕٞىبضی ٌؿشطزٜایثبآٖ زاضزٔٚیسٛا٘س ثؿیبضی اظ ٔكىالر ایطاٖ ضا حُ وٙس.
ایطاٖ ٘ؿجز ث ٝسطوی ٝثبیؿشی ؾیبؾز ٔساضا ضا زض دیف ٌیطز  ٚضٕٗ حفؼ الشساض ذٛز ٘جبیس
فؼّٝای زض ٚاوٙف ث ٝالسأبر سطوی ٝاظ ذٛز ٘كبٖ زٞس .اٌط ثب سطوی ٝزچبض سٙف قٛز،
ٔربِفیٗ ایطاٖ زض آشضثبیؼبٖ ٔ ٚربِفیٗ سطوی( ٝح ن ن) سمٛیز ٔیق٘ٛس و ٝثبفض افعایف
ٚظٖ غئٛدّیشیىی ح ن ن  ٚث ٝذغط افشبزٖ حبوٕیز ؾطظٔیٗ ایطاٖ  ٚسطویٔ ٝیقٛز .ایطاٖ
ثبیس ثب ٌفشٍ ٚ ٛثبال ثطزٖ حؼٓ ٔقبٔالر الشهبزی اظ سطوی ٝأشیبظار ثیكشطی ثٍیطز  ٚثٝ
سطوی ٝاعٕیٙبٖ زٞس وٙٔ ٝبفقف زض ؾٛضی ٚ ٝفطاق ٔحفٛػ  ٚثب ٔب٘سٖ اؾس زض ٔٙبفـ آٖٞب
ذّّی ایؼبز ٕ٘یقٛز.
 -9پیًَذ ًیاسّای ٌّذ تِ فضا ٍ اًزصی ایزاى جْت ارتماء ٍسى صئَپلیتیکی

ٚاثؿش ٝوطزٖ زیٍطاٖ ث ٝفضبی وكٛض ٔٛػت أٙیز ،لسضرٙٔ ،عِز  ٚثٟجٛز ٚضقیز
غئٛدّیشیىی وكٛض زض ؾیؿشٓ ٔٙغمٝای  ٚػٟب٘ی ٔیقٛز .وكٛض ٚاثؿش ٝوٙٙس ٜاظ اثشىبض فُٕ
ثطذٛضزاض ٔیقٛز  ٚلسضر قىُزازٖ ث ٝفطایٙسٞبی فی ٔبثیٗ ضا ذٛاٞس زاقز.
ایطاٖ ؾ ٝحٛظ ٜثعضي شذبیط ا٘طغی ػٟبٖ یقٙی ذّیغفبضؼ ،ؾیجطیغطثی  ٚآؾیبی
ٔطوعی ضا ث ٓٞ ٝاضسجبط ٔی زٞس .اظ ػٙجٔ ٝهطف ا٘طغی ٘یع ،ایطاٖ ٔحُ ا٘شمبَ ز ٚحٛظٜ
ثعضي ٔهطف ا٘طغی یقٙی ٙٞس  ٚچیٗ زض قطق  ٚاضٚدب زضغطة ٚالـ قس ٜاؾز .ایٗ
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ٚیػٌی زٌٚب٘ ٝثبفض قسٜوٝأٙیز ایطاٖ ٔ ٚحیظ دیطأ٘ٛف ثطای ٘ؾبْ ثیٗإُِّ إٞیز
ٔضبففی دیسا وٙس.
ٙٞس دٙؼٕیٗ ٔهطفوٙٙس ٜثعضي ا٘طغیزضز٘یبؾز ٚزضآیٙسٜثٝؾٔٛیٗ ٔهطفوٙٙسٜ
ثعضي ا٘طغی دؽ اظ آٔطیىبٚچیٗ ٔجسَ ٔیٌطززأبایٗ وكٛض سٟٙب  %1اظ شذبیط ٘فز اطجبر
قس ٜز٘یب ضا زاضاؾز .ثٙبثطایٗ ضقس ٔهطفٚضقس الشهبززضوٙبض ضقس  5زضنسی ٔهطف ٌبظ
عجیقی ٚ ٚاثؿشٍی ٔساْ ث٘ ٝفز ٚاضزاسی ثبفض قس ٜاؾز سبثٝذبٚضٔیب٘ٚٝایطاٖ ٍ٘بٞی
اؾشطاسػیه زاقش ٝثبقٙس .زضٚالـ ٞط چٙس ضٚاثظ ا٘طغی ز ٚوكٛض زض ؾبَٞبیٌصقش ٝسحز
سأطیط سحطیٓ  ٚفكبض غطة ثٛز ٜاؾز؛ أب اظ آ٘ؼب وٙٞ ٝسٚؾشبٖ ٓٞچٙبٖ ث ٝایطاٖ ثٝفٛٙاٖ
ٔٙجقی ػٟز سأٔیٗ ا٘طغی ذٛز ٔیٍ٘طز ز ٚوكٛض ٔیسٛا٘ٙس زض ضاؾشبی سٛٙؿؾبظی ثبظاضٞبی
نبزضاسی ٚ ٚاضزاسی ا٘طغی ذٛز  ٚػٌّٛیطی اظ ٚاثؿشٍی ث ٝچٙس وكٛض ٚیػ ،ٜضٚاثظ ضا زض
ظٔی ٝٙا٘شمبَ ا٘طغی اظ ػّٕ ٝزض نٙبیـ ٌبظ ٘ ٚفز ٌؿشطـ زٙٞس.
ٙٞسٚؾشبٖ  ٚایطاٖ ٔٙبفـ ٔكشطن فطاٚاٖ ٔٙغمٝای زاقشٝا٘سٞ .ط ز ٚوكٛض اظ اسحبز
قٕبَ زض ثطاثط عبِجبٖ عی ؾبَٞبی 6331 – 0226حٕبیز وطز٘سٙٞ .سٚؾشبٖ ثٝفٛٙاٖ
لسضر ٔٙغمٝای زض قج ٝلبضٙٞ ٜس ٔٙبفـ اؾشطاسػیىی زض طجبر أٙیز افغب٘ؿشبٖ زاضز  ٚزٚ
وكٛض ٘مف ٕٟٔی زض ثبظؾبظی  ٚسٛؾق ٝافغب٘ؿشبٖ زاقشٝا٘س .زض حٛظ ٜآؾیبی ٔطوعی ٘یع
ٔٙبفـ ٔكشطوی زاض٘س  ٚزض ٚالـ ٌؿشطـ ثٙبزض ایطاٖ ثٙٞ ٝسٚؾشبٖ وٕه ٔیوٙس سب ثٝ
ثبظاضٞبی ٔهطف وبال ٙٔ ٚبثـ ا٘طغی ٔٙغم ٝزؾشطؾی یبثسٓٞ .چٙیٗ فضٛیز زائٓ ٙٞس ٚ
فضٛیز ایطاٖ ثٝفٛٙاٖ قكٕیٗ فض٘ ٛبؽط زض ؾبضن ،فضٛیز ز ٚوكٛض زض دیٕبٖ ٕٞىبضی
قبٍٟ٘بی ،فضٛیز ٙٞس زض ثطیىؽ (ثطظیُ – ضٚؾی – ٝچیٗ – ٙٞس – آفطیمبی ػٛٙثی)
ػسا اظ ثؿشطؾبظی ثطای زؾشیبثی ث ٝثبظاضٞبی الشهبزی ؾبضن ٔیسٛا٘س ثٝاضسمبء ٔٛلقیز
اؾشطاسػیه ایطاٖ وٕه وٙس .ایٗ زضحبِی اؾزوٙٞ ٝس زاضای ٔؤِفٞٝبی انّی لسضر یقٙی
ٌؿشطزٌی ،ػٕقیز  ٚلسضر ٘ؾبٔی ثٛز ٚ ٜا٘سیك ٝسجسیُ قسٖ ثٝلسضسی ثعضي زض ؾغح
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ػٟبٖ  ٚوؿت حك  ٚسٛزضقٛضای أٙیز ضا زض ؾط ٔیدطٚضا٘س ،ایٗ أط ٔیسٛا٘س ثٝایطاٖ زض
ؾٛق زازٖ ػٟبٖ سه لغجیثٝچٙس لغجی وٕه وٙس.
ٙٞس ثب ثطذٛضزاضی اظ ٔٙبثـ والٖ عجیقیٚا٘ؿب٘ی ،یه الشهبز ضٚثٝضقس  ٚػغطافیبیی
و ٝزض ٔحیظ أٙیشی  ٚاؾشطاسػیه ایطاٖ لطاض ٔیٌیطز ،یىی اظ ٟٔٓسطیٗ ٌعیٞٝٙب ثطای
ثطلطاضی ضٚاثظ دبیساض  ٚلبثُ اسىب ؾیبؾی ثطای ایطاٖ ثٝقٕبض ٔیآیس .ثبایٗ حبَ ،ؽطفیزٞبی
الشهبزی ،سؼبضی  ٚفطٍٙٞی ٘ ٚیع سالـٞبی زیذّٕبسیه ،او ٖٛٙث ٝثطلطاضی یه ضاثغٝ
ؾیبؾی دبیساض  ٚلبثُ افشٕبز ٔیبٖ ز ٚوكٛض اظ ٕٞىبضیثب ایطاٖ (ثٛیػ ٜزض ایؼبز ذظ ِِٝٛ
نّح) ثبیس ثٚٝػٛز ثطزاقزٞبی ٔشفبٚر اظ ٔكبضوز اؾشطاسػیه ٔیبٖ ایطاٖ ٙٞ ٚس اقبضٜ
زاقز .زضحبِیو ٝایطاٖ اظ ٔكبضوز ثب ٙٞس زض دی ثطلطاض ؾبذشٗ ٘ٛفی ٔٛاظ٘٘ ٝطْ زض ثطاثط
ایبالر ٔشحس ٜثٛز ،اظ زیس ٙٞس ٔكبضوز ثب ایطاٖ ثط اؾبؼ ٔؼٕٛفٝایاظ زالیُ غیط اظ
ٔٛاظ٘ٝؾبظی زض ثطاثط آٔطیىب نٛضر ٔیدصیطفز .دؽ اظ ثطػبْ  ٚضفـ ثؿیبضی اظ ٔٛا٘ـ زض
ثطلطاضی اضسجبط ٙٞس ثب ایطاٖ٘ ،یبظ ضٚظ افعٙٞ ٖٚس ث ٝا٘طغی ،سٛؾق ٝچبثٟبض  ٚزؾشطؾی ٙٞس
ث ٝآؾیبی ٔطوعی زض ضلبثز ثب دبوؿشبٖ  ٚچیٗ ،حٛظٜٞبی ػسیسی ضا ثطای ٕٞىبضی ثب ایطاٖ
فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾزٙٞ .س ٔیسٛا٘س زض ظٔی ٝٙسٛؾق ٝدط قشبة زض ظٔی ٝٙفٗآٚضی اعالفبر ٚ
زاضٚؾبظی اٍِ ٛثبقس .ثرف ذهٛنی ٙٞس ،ثب٘هٞب  ٚقطوزٞبی ثعضي ایٗ وكٛض
ٔیسٛا٘ٙس زؾشطؾی ث ٝفٗآٚضی ،سؿٟیالر افشجبضی  ٚزا٘ف سرههی ضا زض اذشیبض قطوبی
ایطا٘ی ذٛز لطاض زٙٞس  ٚایطاٖ ٘یع ٔیسٛا٘س ثٝفٛٙاٖ قطیىی طبثز  ٚلبثُ افشٕبز ثطای وبالٞب
 ٚذسٔبر ٙٞس زض آؾیبی غطثی ٘مف ایفب وٙس.
زض حبِیو ٝایطاٖ ٙٞ ٚس ث ٝسٛؾقٕٞ ٝىبضی ذٛز زض ثرفٞبی ٔشٛٙفی ازأٔ ٝیزٙٞس،
ٞط ز ٚوكٛض ثبیس ٔطالت ثبقٙس ضٚاثظ و٘ٛٙی ذٛز ضا ثط اؾبؼ ٔشغیطٞبی ٔٛػٛز ثط ٓٞ
٘ع٘ٙس .ضٚاثظ ثب وكٛضٞبی فطة حٛظ ٜذّیغفبضؼ  ٚاؾطائیُ ثطای ٙٞس ث ٝآٖ ا٘ساظٟٓٔ ٜ
اؾز و ٝضٚاثظ ثب دبوؿشبٖ  ٚچیٗ ثطای ایطاٖ إٞیز زاضز.
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 -3گستزش رٍاتط تا ضزق دٍر تِهٌظَر افشایص گشیٌِّایکٌص استزاتضیک ٍ تأهیي اهٌیت
پایذار در لالة پاراداین صئَاکًََهی آسیایی

ٔٙبلكبر لٔٛیٔ ،صٞجی ،سطٚضیؿٓ ،فطٚدبقی زِٚزٞب ،ػًٞٙبیزاذّی ٔ ،...ٚبٞیشی
سهبفسی ٔ ٚؿطی  ٚسهٛیطی اظ زضٌیطیٞبیثیا٘شٟب ضازضػٛٙة غطة آؾیب سطؾیٓ ٔیوٙٙس؛
ث٘ٝحٛیو ٝنحجز وطزٖ اظ ٕٞىبضی  ٚثٚ ٝیػٕٞ ٜىبضی الشهبزی ٍٕٞ ٚطایی  ٚایؼبز ٘ؾٓ
ٔٙغمٝای ٔجشٙی ثط ٕٞیبضی زض چٙیٗ قطایغی فقالً ٔیؿط ٘یؿز .اٌط ٘یٍٓ٘بٞی ث ٝذبضع اظ
ػٛٙة غطة آؾیب ثیب٘ساظیٓٙٔ ،بعمی ٕٞچ ٖٛػٛٙة قطقٚقطق آؾیب ضا
ٔیثیٙیٓوٝاؾبؾبًثبٔٙغك غئٛاؤٛ٘ٛیه ،چبضچٛة ٕٞىبضیٚضلبثز ضاثٌٟ٘ٛٝبیٔیبٖ ذٛز
سٙؾیٓ وطزٜا٘س و٘ ٝؾٓ  ٚطجبر ٘ؿجی ٔٙغمٝقبٖ حفؼ قس ٚ ٜسٛؾق ٚ ٝقىٛفبیی ضا ثطایكبٖ
ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾز.
ایطاٖ ،ثب سٛػ ٝثٛٔٝلقیز ػغطافیبیی ذٛز زض ٔیبٖ زٙٔ ٚغم ٝثب زٙٔ ٚغك ٔشفبٚر لطاض
ٌطفش ،ٝآؾیب زض ٔف ْٟٛوّی ذٛز ثب ٔٙغك غئٛاؤٛ٘ٛیه  ٚذبٚضٔیب٘ ٝثب ٔٙغك غئٛدّیشیهٞ .ط
چ ٝزضٌیطیٞبی غئٛدّیشیه٘ ،ؾبٔی  ٚأٙیشی ػٛٙة غطة آؾیب ثیكشط ٔیقٛز ،ضطٚضر ٚ
إٞیز چطذف ثٝؾٛی ؾبذشبضٞبی غئٛاؤٛ٘ٛیه آؾیبیی ٘یع افعایف ٔییبثس .ثسیٟی اؾز
ایٗ چطذف دبضازیٕی ثٔٝقٙبی ضٞب وطزٖ  ٚذبسٕ٘ ٝفٛش ذبٚضٔیبٟ٘بیایطاٖ ٘یؿز .چٖٛ
ٚالقیبر ػغطافیبیی  ٚغئٛدّیشیه ،حضٛض ایطاٖ زض ذبٚضٔیب٘ ٝضا ثطای حفؼ أٙیز ّٔی
وكٛض حیبسی ؾبذش ٝاؾز.
اظ ایٙط ،ٚثبظ وطزٖ دٙؼطٞبی ػسیس زض ؾیبؾز ذبضػی ایطاٖ زض لبِت دبضازایٓ
غئٛاؤٛ٘ٛی آؾیبیی ثطای سأٔیٗ أٙیز دبیساض  ٚافعایف ٌعیٞٝٙبیوٙف اؾشطاسػیه وكٛض
حیبسی اؾز .وكٛضٞبیچیٗ ،وطٜػٛٙثی ،غادٗ ،ا٘س٘ٚعی  ...ٚثیكشطیٗ ضقس ضا زض ز ٚزٝٞ
اذیط زاقش ٚ ٝزض فطنٔ ٝبقیٗؾبظیٛٞ ،ادیٕبؾبظی ،وكشیؾبظی ،دشطٚقیٕی ،نٙبیـ
اِىشط٘ٚیه  it ٚث ٝسىِٛٛٙغی ثؿیبض ذٛثی زؾز یبفشٝا٘س ؤ ٝیسٛاٖ ثب ضٚاثظ ٌؿشطز ،ٜاظ
ؽطفیزٞبی آٖٞب اؾشفبزٕٛ٘ ٜز.
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 -0تمَیت ّوکاریّا تا ارٍپا تا استفادُ اس رلاتتّای تاکتیکی اتحادیِ ارٍپا ٍ آهزیکا تِهٌظَر
تأهیي اّذاف التصادی ٍ سیاسی

أطٚظ ٜثطآٚضز ضاٞجطزی اسحبزی ٝاضٚدبزض٘ؾبْ ثیٗإُِّ ٘كبٖ ٔیزٞسوٝایٗ
اسحبزیٝثٚٝاؾغ ٝچبِفٞبی ٔشقسزی وٝدیف ضٚی آٖ لطاض ٌطفش ٝسب حسٚز ظیبزی اظ لسضر
سقییٗوٙٙسٌی یه عطف ٝؾبثك زض ضٚاثظ ذٛز ثبؾبیط ثبظیٍطاٖ زٚض قس ٜاؾز .ثحطاٖ
اٚوطایٗ ،چبِف دٙبٞؼٛیبٖ ،سطٚضیؿٓ ،ثطٌعیز ،ثحطاٖٞبیٔبِی وكٛضٞبیضقیف زض اضٚدب،
دیطٚظی احعاة ضاؾزٌطای افطاعی زض ا٘شربثبر ٔرشّف ٔ ...ٚؼٕٛف ٝایٗ چبِفٞب اضٚدبیی
ثٔٝطاست ضقیفسط اظ لجُ ضا دیفضٚی ایطاٖ لطاض زاز ٜاؾز .چبِفٞبی فٛقاِصوط ،اضٚدبی
أطٚظ ضا ثٝقسر اظ ز٘ ٚبحی ٝالشهبز  ٚأٙیز آؾیتدصیط ؾبذش ،ٝثحطاٖ دٙبٞؼٛیبٖ ٚ
سطٚضیؿٓ و ٝضیك ٝآٖ زض ثحطاٖٞبی أٙیشی ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘ ٝاؾز ،اسحبزی ٝاضٚدب ضا ثٝ
ؾٕز ضا ٜحُ ٕٞ ٚىبضی ثب ثبظیٍطی وّیسی ث٘ٝبْ ایطاٖ وكب٘س ٜاؾز.
ایطاٖ ثبیؿشی فطنز فقّی دیف آٔس ٜزض ضٚاثظ ذٛز  ٚاضٚدب ضا ٔغش ٓٙقٕطز ٚ ٜثٝ
سسٚیٗ یه اؾشطاسػی ٔكرم زض لجبَ ایٗ اسحبزی ٝثذطزاظز.
الف) غیز اهٌیتی کزدى رٍاتط :ثبسٛػٝثٍ٘ٝب ٜأٙیشی اضٚدبثٝایطاٖ ،اؾشطاسػی ایطاٖ ثبیس ثط ایٗ أط
اؾشٛاض ثبقسوٝایطاٖثبٚػٛز ثطذٛضزاضی اظ یه ایسئِٛٛغی اؾالٔیٚا٘شمبزثٚٝضـ ٔٛػٛز ٘ؾبْ
ثیٗإُِّٞ ،طٌع یه سٟسیس أٙیشی ثطای ٔٛػٛزیز زِٚزٞبیاضٚدبیی ٘جٛزٜ٘ٚرٛاٞس
ثٛزٚاضٚدبئیبٖ ثبیس ٍ٘ب ٜأٙیشی ذٛزثٝایطاٖ ضا انالح ٕ٘ٛزٍٜ٘ٚب ٜؾیبؾی – أٙیشی ذٛز
ضاثبٍ٘بٞی فٙی – الشهبزی ػبیٍعیٗ ٕ٘بیٙس.
ب) تفکیک هسائل سیاسی -اهٌیتی اس هسائل التصادی -تجاریٟ٘ :بز اسحبزی ٝاضٚدبزضچبضچٛة ٔٙغك
وبض وطزٌطایی ذٛز ٔحه َٛسفىیه ٛٞقٕٙسا٘ٔ ٝؿبئُ فٙی اظ ٔؿبئُ ؾیبؾی -أٙیشیٚقطٚؿ
فطایٙس ٕٞىبضیزضحٛظٞ ٜبیفٙی اؾز؛ث ٌٝ٘ٛٝای وٝزضچبضچٛة ایٗ ٔٙغك،ثبقطٚؿ
ٕٞىبضیزضحٛظ ٜؾیبؾز دبییٗ (ٔؿبئُ الشهبزیٚفٙی)ٚچكیسٖ ؾٛز حبنُ اظ ٔٙبفـ
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ٔشمبثُ ٕٞىبضیزضایٗ حٛظٞ ٜب ،ایٗ ٕٞىبضی ضا ٔی سٛاٖثٝسسضیغثٝحٛظ ٜؾیبؾز ٚاال
(ٔؿبئُ ؾیبؾی -أٙیشی) ٘یع سؿطی زاز.
ج) کاستي اس چالص ّایسیاسی فی هاتیي اس طزیك تاالتزدى سطح هٌاسثات التصادی :زض ایٗ
ظٔیٔ ٝٙیسٛاٖ اظ اٍِٛی ضٚاثظ چیٗ  ٚفطثؿشبٖ ثب اسحبزی ٝاضٚدب وٕه ٌطفز .چیٗ ٚ
فطثؿشبٖ ٘یع ٕٞب٘ٙس ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ظٔیٔ ٝٙؿبئُ حمٛق ثكطی  ٚثحض افساْٞب
ٔٛضز ا٘شمبز اسحبزی ٝاضٚدب ٞؿشٙس ،أب ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ و ٝثبٚػٛز چٙیٗ چبِف ٔكبثٟی ،اظ
ؾغح ضٚاثظ ضاٞجطزی ثب اسحبزی ٝاضٚدب ثطذٛضزاض٘س .زضٚالـ ،ؾغح ٔٙبؾجبر
الشهبزیٚسؼبضی چیٗ (زٔٚیٗ قطیه الشهبزی اسحبزی ٝاضٚدب ثقس اظ آٔطیىب)  ٚفطثؿشبٖ ثب
اسحبزی ٝاضٚدب ثٔٝیعا٘ی اؾز و ٝاسحبزی ٝاضٚدب ٞطٌع سٕبیُ ٘ساضز آٖ ضا فسای چبِف
ٞبیؾیبؾی فی ٔبثیٗ ٕ٘بیس.
ت) ًْاد ساسیٍساختارهٌذ کزدى رٍاتط دٍجاًثِ:

یىی اظ ضقفٞبیاؾبؾی ضٚاثظ ایطاٖ ٚ

اسحبزی ٝاضٚدب ،فمساٖ چبضچٛةٞبیؾبذشبضی ٟ٘ ٚبزی زض سٙؾیٓ ضٚاثظ اؾز.زضٚالـ ،ضٚاثظ
ٔیبٖ ایطاٖ  ٚاسحبزی ٝزضٌصقش ٝنطفبً ثط اؾبؼ یه ؾطی سفب٘ ٓٞبٔٞٝب  ٚلطاضزازٞبی فی
ٔبثیٗ ثٛز ٚ ٜاظ ؾبظ ٚوبضی ٟ٘بزی دیطٚی ٘ىطز ٜاؾز .ایٗزضحبِی اؾزو ٝضٚاثظ ذبضػی
اسحبزی ٝاضٚدب ثٝػٟبٖ ذبضع ثط اؾبؼ ؾبظ ٚوبضٞبی سقطیف قسٚ ٜذبنی سٙؾیٓ ٔی قٛز.
اسحبزی ٝاضٚدب زض ضٚاثظ سؼبضی  ٚالشهبزی ذٛز ثب وكٛضٞبی طبِظیو ٝفض ٛؾبظٔبٖ ػٟب٘ی
سؼبضر ٘یؿشٙس اظ ٔٛافمز٘بٔٞٝبی سؼبضی غیطسطػیحی ٕٞچٛٔ ٖٛافمز٘بٔ ٝسؼبضر ٚ
ٕٞىبضی ٛٔ ٚافمشٙبٔ ٝقطاوز ٕٞ ٚىبضی ثٟطٔ ٜیٌیطز.
چبضچٛة وّی ایٗ ٔٛافمز٘بٔٞٝب قبُٔ ان َٛوّیٌ ،فز ٌٛٚی ؾیبؾی ،سؼبضر
وبال ،حٕبیز اظ حمٛق ٔبِىیز فىطی ،نٙقشی  ٚثبظضٌب٘یٕٞ ،ىبضیٞبی لبٌ٘ ٖٛصاضی،
الشهبزی ٕٞ ٚىبضیٞبی ٔبِی زض ظٔی ٝٙوٕهٞبی فٙی اؾز .اظ ایٗ ض ،ٚػٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ ثطای ٟ٘بزٔٙسؾبظی ضٚاثظ ثب اضٚدب  ٚطجبر ثركیسٖ ث ٝآٖ ٔی ثبیس ثٝؾٕز ا٘قمبز چٙیٗ
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ٔٛافمز ٘بٔٞ ٝبیی حطوز ٕ٘بیسٔ ،ؿئّ ٝای وٝزضؾٙس ضاٞجطزی دبضِٕبٖ اضٚدب ٘یع سهطیح
قس ٜاؾز .فال ٜٚثط ایٗٛٔ ،افمز ثب سأؾیؽ زفشط ٕ٘بیٙسٌی اسحبزی ٝاضٚدب زض سٟطاٖ ٘یع
ثٝفٔ ٟٓكشطن  ٚسؿٟیُ ٞط چ ٝثٟشط اضسجبعبر زٚػب٘ج ٝوٕه ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ث) تَجِتًِمص کلیذی سِ لذرت تشرگ ارٍپاییدرساختار تصوین گیزی اتحادیِ ارٍپا:

ثبٚػٛز

ایٗوٝاسحبزی ٝاضٚدب یه ثّٛن  ۸۲وكٛضی اؾزٚفٕس ٜسهٕیٓ ٞب ٘یع ثط ٔجٙبی آضاء اوظطیز
افضب اسربش ٔی قٛز ،أبثطآٚضزٞبی ضاٞجطزی  ٚسؼبضة ٔٛػٛز ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝؾ ٝلسضر
ثعضي اضٚدبیی یقٙی إِٓبٖ ،فطا٘ؿ ٚ ٝاٍّ٘ؿشبٖ ٞؿشٙس ؤ ٝؿئ َٛانّی سسٚیٗ  ٚسٙؾیٓ
ضٚاثظ ذبضػی اسحبزی ٝاضٚدب(ٕٞب٘ٙس ضٚاثظ الشهبزیثبوكٛضٞبیطبِض) ثٛزٜٚسطثیز وبزض
اػط ایی ؾطٚیؽ الساْ ذبضػی اضٚدبیی ضا ثط فٟس ٜزاض٘س .ایٗ ؾ ٝلسضر اضٚدبیی اظ اسحبزیٝ
اضٚدبثٝفٛٙاٖ اثعاض ٌؿشطـ زٙٞس ٜلسضر ّٔی ذٛز ؾٛز ٔیػٛیٙس  ٚؾٕز  ٚؾٛی وّی
ؾیبؾز ذبضػیٚأٙیشی ٔكشطن اسحبزی ٝاضٚدب ضازضضاؾشبی حساوظطؾبظی ٔٙبفـ ّٔی ذٛز
سٙؾیٓ ٔی ٕ٘بیٙس.
اظ ایٗ ض،ٚزضضاٞجطز ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖزضلجبَ اسحبزی ٝاضٚدب ،وكٛضٞبیإِٓبٖ،
فطا٘ؿ ٚ ٝاٍّ٘یؽ ٔی ثبیس اظ ػبیٍبٞی ٚیػٜٚوّیسی ثطذٛضزاض ثبقٙس؛ چطاوٞٝسف ٌصاضی
سٛؾق ٝضٚاثظ ثب اسحبزی ٝاضٚدب ثس ٖٚسٛػ ٝث ٝافضبی انّی آٖ ،زؾشبٚضز چكٌٓیطی ثطای
ایطاٖ ٘رٛاٞس زاقز.
ج) پیگیزی ّوشهاى رٍاتط دٍجاًثِ تا ّوِ دٍلتّای عضَ اتحادیِ ارٍپا:

ثب ٚػٛز ٔؼٕٛفٝ

ٚاحسیث٘ٝبْ اسحبزی ٝاضٚدبٛٙٞ ،ظ  ٓٞزِٚزٞبیفض ٛایٗ اسحبزی ٝحبوٕیز ّٔی ذٛز ضا
حفؼ ٕ٘ٛز ٚ ٜوكٛضٞبی طبِض زض ضٚاثغكبٖ ثب اضٚدبٕٞ ،عٔبٖ ثب زٛٔ ٚػٛزیز ؾیبؾی
اسحبزی ٝاضٚدب  ٚزِٚز ٞبی ّٔی فض ٛآٖ ٔٛاػٞ ٝؿشٙس .ثٙبثطایٗ ،اؾشطاسػی ایطاٖ زض لجبَ
اضٚدب ٔی ثبیس ثٝنٛضر ٔكرم ثط ز ٚض٘ٚس ٔٛاظی اؾشٛاض ثبقس.
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ض٘ٚس أ َٚؿیط ٔٛػٛز سقبُٔثباسحبزیٚٝؾبظٚوبضٞبیآٖثٚٝیػ ٜسقبُٔثبلسضر
ٞبیانّی اضٚدبؾزٚض٘ٚس ز ْٚسقبُٔثبسه سه وكٛضٞبیاضٚدبیی ثط اؾبؼ ٔٙبفـ ٔؼعای آٖ
وكٛضٚفبضك اظ سقبُٔثباسحبزی ٝاضٚدبؾز .زِٚزٞبیفض ٛاسحبزی ٝاضٚدبزضقطایظ ثحطا٘ی
ٔقٕٛالً ضٚثٝؾٛی ؾیبؾز ٞبیّٔی ٌطایب٘ٔ ٝی آٚض٘س ٚزضچٙیٗ قطایغی ویفیز ضٚاثظ
زٚػب٘جٝثبآ٘بٖ ثطای ثٟط ٜثطزاضی اظ فطنز ٞبیدیف آٔس ٜثؿیبض حبئع إٞیز ذٛاٞس ثٛز.
چ) تْزُگیزی اس رلاتت ّای تاکتیکی اتحادیِ ارٍپا ٍ آهزیکا در لثال ایزاى:

اٌطچ ٝآٔطیىب  ٚاضٚدب

زض ٔٛضز ٘ح ٜٛسقبُٔ ثب ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ث ٝیه اضظیبثی ٔكشطن  ٚسٛافك اؾشطاسػیه
ضؾیس ٜا٘س ،أب ایٗ اسحبز اؾشطاسػیه ثٔٝقٙبی آٖ ٘یؿزو ٝایٗ ز ،ٚاٞساف ٙٔ ٚبفـ سبوشیىی
ٔشٕبیعی زض لجبَ ایطاٖ ٘ساقش ٝثبقٙس.
اضٚدب سالـ ٔیوٙس سب زض چٟبضچٛة اؾشطاسػی والٖ سقبُٔ غطة ثب ایطاٖٙٔ ،بفـ ٔشٛاظٖ
ٔ ٚشٙبؾجی ضا زض ٔمبیؿ ٝثب آٔطیىب وؿت ٕ٘بیس .ایٗ ٔؿئّ ٝثٚٝیػ ٜدؽ اظ آقىبضقسٖ
ٔصاوطار دٟٙب٘ی ایطاٖ  ٚآٔطیىب دیف اظ سٛافك ٞؿشٝای ایطاٖ ،5 +6ٚوكٛضٞبی اضٚدبیی ضا
ثط آٖ زاقش ٝاؾز سب زض دی سأٔیٗ ٔٙبفـ اضٚدبیی ثیكشطی ثبقٙس .ثٙبثطایٗ ،ػٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ ٔی سٛا٘س زض اؾشطاسػی ذٛز زض لجبَ اسحبزی ٝاضٚدب ثط اؾبؼ یه زیذّٕبؾی ٛٞقٕٙسا٘ٝ
 ٚحصفی اظ ضلبثز ٞبی سبوشیىی اضٚدب  ٚآٔطیىب ثطای دیكجطز اٞساف  ٚسأٔیٗ ٔٙبفـ ّٔی ذٛز
اؾشفبز ٜثٟیٕ٘ ٝٙبیس.
-6

کاهش تنش با ایاالت متحده آمریکابهمنظور سلب ابتکار عمل از آمریکا

ایطاٖثبوبٞف سٙفثبایبالر ٔشحسٔ ٜیسٛا٘س لسضر ٔٙغمٟبیذٛز ضا سظجیز وٙس ،اظ ٔكىالسی
وٝزضٔٙغمٝثبآٖ زضٌیط اؾز ذبضع قٛز ٚثبوكٛضٞبیزیٍط ،ثٛیػ ٜوكٛضٞبیغطثیٚدیكطفشٝ
قطق زٚضوٝاظ سىِٛٛٙغی ،سٛإ٘ٙسیٚفٙبٚضی ثٟطٜٙٔس ٞؿشٙس ثسٔ ٖٚعاحٕز آٔطیىب فقبِیز
زاقش ٝثبقس.
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ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛوٝزضثطذی اظ ازٚاض ؾیبؾز ذبضػی ایطاٖ ،آٔطیىبٚایطاٖ ثط ؾط ٔؿبئُ ٟٔٓ
ٔٙغمٝایٕٞچ ٖٛعبِجبٖ ،فطاقٞ ،ؿشٝایٕٞ ...ٚىبضی ػعئی٘ ٚؿجی زاقش ٝوٝزضٚالـ ث٘ٝفـ
ایطاٖ  ٓٞثٛز،ٜزضزیٍط ٔؿبئُ ٔٙغمٟبیٔب٘ٙس فطاق ،افغب٘ؿشبٖ ،یٕٗٚؾٛضیٚٝأٙیز
ذّیغفبضؼ ٔیسٛاٖ ٌفشٍ ٛوطز٘ٚیبظی ٓٞثٝفّٙی وطزٖ ٌفشٍٞٛب ٘یؿز .ایطاٖ ثبیؿشی وبض
الشهبزی ضاثبآٔطیىب دیف ثجطزٔٚؿبئُ ؾیبؾی ضا ٘یع ػساٌب٘ ٝدیٍیطی ٕ٘بیس .قطایظ ثی٘ؾیطی
ثطای ایطاٖزضظٔی ٝٙثٟطٜٙٔسی اظ زیذّٕبؾی ٘طْثٚٝػٛز آٔسٜوٛٔٝػت سقٕیك قىبف
زاذّی ٚذبضػی آٔطیىب ػٟز الساْ فّی ٝایطاٖ ذٛاٞس قسٙٔ .بفـ ّٔی وكٛض ایؼبة ٔیوٙس
اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأیوٛٔٝػت اػٕبؿ ثیٗإِّّیٚزاذّیزضآٔطیىب فّی ٝایطاٖ قٛز ،ذٛززاضی
قٛزٚایطاٖزض اِٛٚیز ا َٚآٔطیىب لطاض ٍ٘یطزٔ .ؤططسطیٗ ضأ ٜمبثّٝثبآٔطیىبٛ٘ ،فی اظ زیذّٕبؾی
اؾزوٝثشٛا٘س ٔطزْٚافىبض فٕٔٛی أطیىبٚػٟبٖ ضا اظ سٙسضٞٚبیآٔطیىبیی زٚضٚث ٝایطاٖ
٘عزیه وٙس.
ػٟبٖثٝقسرثٝؾٕز چٙسػب٘جٌٝطایی حطوز وطز ٜاؾز .ثؿیبضیزضز٘یبی فقّی ز٘جبِٝضٚ
یىؼب٘جٌٝطاییّٔٚیٌطایی ٘یؿشٙس .لسضرٞبیػٟب٘ی ٔظُ وكٛضٞبیاضٚدبیی ،ضٚؾی ،ٝچیٗ،
ٙٞسٚغادٗزضسسأْٚٚكطٚفیز ثطػبْٚضطٚضر ازغبْٕٞٚىبضی ایطاٖزضحُ ٔؿبئُ ٔٙغمٝ
وبٔالثبٔ ٓٞشحس ٞؿشٙس .ثٟشطیٗ ضاٜوبض ثطای ٔمبثّٝثبآٔطیىب ایؼبز قىبفزضٔٛاضـ ثیٗإِّّی
آٔطیىب اظ عطیك ضٚاثظثبؾبیط لسضرٞبیػٟب٘ی ٚزضفیٗ حبَ دطٞیع اظ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأبر
ٔشمبثُٚسالفیػٛیب٘ ٝاؾز.
اظ زیٍط اؾشطاسػی ایطاٖ ،ثیٗإِّّی وطزٖ ؾغح ٔٙبلك ٝثب آٔطیىب اظ عطیك ضایع٘ی ثب
وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس چیٗٚوكٛضٞبیاضٚدبیی اؾز .ػٟز سأطیطٌصاضی السأبر ،ایطاٖ ثبیؿشی
ٔكىالر ٔ ٚقضالسف ثب آٔطیىب ضا زض یه فضبی ثیٗإِّّی  ٚػٟب٘ی ٔغطح وٙس.
ایطاٖ ثبیؿشی اظ السأبر ٛٔ ٚاضـ سحطیهآٔیع ثیٔٛضز و ٝنطفبً ثٟب٘ ٝثٝزؾز آٔطیىب
ٔیزٞس ثذطٞیعز  ٚػٟز ػٌّٛیطی اظ زضٌیطی ٘ؾبٔی ثیٗ قٙبٚضٞبی ٘ؾبٔی ایطاٖ ٚ
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آٔطیىبیی زض حبَ حطوز زض ذّیغفبضؼ ٔطالجز ٛٞقٕٙسا٘ ٝزاقش ٝثبقس .سب
ثٟب٘ٝػٛییٞبیأطیىب ػٟز ثطذٛضز ٘ؾبٔی احشٕبِی ثب ایطاٖ ؾّت قٛز.
ثبیؿشی اظ فطنزٞبیٕٞىبضی غیط ٔؿشمیٓ سٟطاٖ – ٚاقٍٙشٗ زض ٔٙغم ٝػٟز
ٔمبثّٝثبسطٚضیؿٓٚزافف حساوظط اؾشفبز ٜقٛز.زضایٗ نٛضر عجك ٘ؾطی ٝسؿطّی (Spill-

 )Overاحشٕبَ سٙفظزایی زض ظٔیٞٝٙبی زیٍط  ٓٞثٚٝػٛز ٔیآیس.
ایطاٖ ثبیس ثبسمٛیز ٕٞىبضی ثب آغا٘ؽ ثیٗإِّّی ا٘طغی اسٕی فطآیٙس غٙیؾبظی اٚضا٘ی،ْٛ
شذبیط ؾٛذز ٞؿشٝای  ٚآة ؾٍٙیٗ ذٛز ضا ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضزٞبی ثطػبْ ،سٙؾیٓ ٚ
سٛؾق ٝزٞس سب ٞیچ ثٟب٘ٝای ػٟز ؾٛء اؾشفبز ٜآٔطیىب فّی ٝثطػبْ ضا ٘سٙٞس.
ًتیجِگیزی

ثب سٛػ ٝث ٝآطبض  ٚدیبٔسٞبی ٔرشّف ثطػبْ زض ؾغٛح زاذّیٙٔ ،غمٝای  ٚثیٗإِّّی زض ایٗ
دػٞٚف سالـ قس ضقفٞب ،لٛرٞب ،فطنزٞب  ٚسٟسیسار ثطػبْ قٙبؾبیی  ٚزازٜٞبی
آٔبضی ثط اؾبؼ  spaceٚ swotسؼعی ٚ ٝسحّیُ قٛز .یبفشٞٝبی ایٗ دػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس
وٛٔ ٝلقیز فقّی ایطاٖ دؽ اظ ثطػبْ زض ٘بحی٘( so ٝبحی ٝسٛؾقٝای  -سٟبػٕی) لطاض زاضز.
ثبسٛػ ٝث ٝایٗ ٔٛلقیز  ٚقطایغی وٝزضثطػبْ شوط قس ،ٜػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ثطای
ثبظٌكز ثٚ ٝضقیز ٔغّٛة ثبیؿشی ٔٙبؾتسطیٗ اؾشطاسػی غئٛدّیشیىی اططثرف  ٚقطح
ٚؽبیف ػسیسی ضا زض ؾیبؾز ذبضػی سقییٗ  ٚاػطا ٕ٘بیس و ٝزض ایٗ ٔمبِٛٔ 60 ٝضز اظ
ا ٓٞآٖ سسٚیٗ  ٚاضائ ٝقس.
ثب سٛػ ٝث ٝؾیبؾزٞبی سٟبػٕی  ٚائشالف ٔٙغمٝایثطذی وكٛضٞبی ٔٙغم ٝفّی ٝایطاٖ،
فكبضٞبی  ٕٝٞػب٘ج ٝایبالر ٔشحس ،ٜحضٛض ضٚظافع ٖٚچیٗ  ٚضٚؾی ٝزض ٔٙغمٌ ،ٝؿشطـ
٘یطٞٚبی سطٚضیؿشی  ٚثحطاٖٞبی دیزضدی ،ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثب زاقشٗ ٔٙبثـ ا٘طغی
لبثُ سٛػ ،ٝحٛظ٘ ٜفٛش دیطأ٘ٛیٕٞ ،ؿبیٞٝبیٔشقسز ،لطاض ٌطفشٗ زض ٔٙغم ٝاؾشطاسػیه ٚ
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سقبُٔ ٔٙبؾت ثب اسحبزی ٝاضٚدب ،ػٟز زؾشیبثی ثٙٔ ٝبفـ ّٔی  ٚاضسمبء ٚظٖ غئٛدّیشیه ذٛز
ثبیؿشی ٔٛاضز ظیط ضا ٔس ٘ؾط لطاض زٞس:
-6

ٟٔٓسطیٗ دبی ٝأٙیز ّٔی ایطاٖ ،ضاضی ثٛزٖٚأیسٚاض ثٛزٖ ٔطزْ ایطاٖ اظ

ظ٘سٌی اؾز وٝثبسسا ْٚوٙشطَ ٘مسیٍٙیٚوبٞف سٛضْ٘ٚیع اضسمبء قبذمٞبیسٛؾق ٝا٘ؿب٘ی
ثبیؿشی انّیسطیٗ ثٙیبز لسضر ّٔی ضا سحىیٓ ٕ٘ٛز.
-0

زِٚشٕطزاٖ ػٕٟٛضیاؾالٔی ایطاٖ ثبیس ایٗ ٘ىش ٝضا ٔس ٘ؾط لطاض زاقشٝ

ثبقٙسوٝاٌط لطاض ثبقس ٔٙبثـٚؽطفیزٞبیثبلی ٔب٘س ٜوكٛض ثقس اظ ضٞبیی اظ ٔؿئّٝ
ٞؿشٝای،زضٔؿیطٞبی ثحطاٖ زیٍطی ،زضٌیط قٛزٕٔ ،ىٗ اؾز ّٕٔىز وكف الظْ ضا ٘ساقشٝ
ثبقس ٚثبسٟسیسارٚذغطار ػسی ٔٛاػ ٝقٛز.
-9

الظْ اؾز ٔیبٖ سٛا٘بییٞبیّٔیٔٚیعاٖ سقٟسار ٔٙغمٟبیسٛاظٖ ٚػٛز

زاقش ٝثبقس٘ .بزیسٌ ٜطفشٗ ایٗ ٔؿئّٔ ٝیسٛا٘س ٞعیٞٝٙبیٌعافی زاقش ٝثبقس .ؾط٘ٛقز
قٛضٚی ٕ٘ ٝ٘ٛثبضظیزضایٗ ٔٛضز اؾز.
-1

ػّتٚسٛؾق ٝؾطٔبیٌٝصاضی ذبضػیٚاؾشمطاض آٖزضلّٕط ٚػغطافیبیی

وكٛضٞب فال ٜٚثط سٛؾق ،ٝظٔیٝٙؾبظ أٙیز ّٔی آٖٞبؾز .زاقشٗ ٘مف اؾبؾیزضسأٔیٗ ا٘طغی
ػٟب٘ی ،ضبٔٗ زضآٔسٞبیوبفی ثطای سٛؾق ٝوكٛض ثٛزٜٚأٙیز ّٔی وكٛض ضا ٘یع سضٕیٗ
ذٛاٞس وطز .نٙبیـ ٘فزٌٚبظ ایطاٖ ٘یبظٔٙس ؾطٔبیٌٝصاضیزضثرفٞبیلجّیٚحٛظٜٞبیػسیس
اؾزوٞٝط وساْثٔٝیّیبضزٞب زالض ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضػی ٘یبظ زاضزوٝثبیؿشیزضاِٛٚیز اَٚ
ؾطٔبیٌٝصاضی ذبضػی لطاض ٌیطز.
-5

آ٘چٝزضقطایظ ٌصض اظ سحطیٓ ثطای ؾیؿشٓ وكٛض ضطٚضر زاضز،

افشٕبزؾبظیٕٞٚبًٙٞؾبظی ذٛزثبلٛا٘یٗ ثیٗإُِّ اؾزٞ .ط چٔ ٝیعاٖ اضسجبط
ایطاٖثبثب٘هٞب ،ؾبظٔبٖٞبٟ٘ٚبزٞبیثیٗإِّّی افعایف یبثس ،اؾشفبز ٜاظ سؿٟیالرٚأىب٘بر ایٗ
ٟ٘بزٞبٔ ،یسٛا٘س چٟط ٜثٟشطی ثطای الشهبز وكٛض ایؼبز وٙس.
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زیذّٕبؾی الشهبزی ثبیس ثشٛا٘سثبدطضً٘ وطزٖ فطنزٞبی ایطاٖ چ ٖٛغئٛدّیشیه
ٔٙحهطثٝفطزٙٔ ،بثـ ٘بٔحسٚز ذسازاز٘ ،یطٚی وبض اضظاٖ ٔ ٚبٞط ،ثبظاض دط ػٕقیز زاذّی ٚ
ثبظاضٞبی دطػٕقیز  ٚدط ٔهطف زض ٘ٛاحی ٔؼبٚض ،ؾطٔبیٌٝصاضاٖ ذبضػی ضا ثطای حضٛض
زض ایطاٖ سطغیت وٙس.
-1

اؾشفبزٔ ٜغّٛة اظ فطنزٞب ٔ ٚعایبی ثطػبْ٘ ،یبظٔٙس آضأف ٔٙغمٝای

اؾز .ثطذی وكٛضٞبی ٔؿّٕبٖ ثٝزِیُ سطؼ ٘ب ثؼب  ٚثیزِیُ اظ ػٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ،
زضحبَ چطذف ثٔ ٝؿیطی ٞؿشٙس و٘ ٝشیؼ ٝآٖ ،سحىیٓ ٞط چ ٝثیكشط أٙیز  ٚضغیٓ
نٟی٘ٛیؿشی اؾز .الظْ اؾز سالـ ثطای ضفـ ؾٛء سفبٞٓٞب  ٚاذشالفٞب ثب وكٛضٞبیٔٙغمٝ
 ٚثٚ ٝیػٕٞ ٜؿبیٍبٖ  ٚسأویس ثط ٔؿئّ« ٝذبٚضٔیب٘ ٝفبضی اظ ؾالحٞبیٞؿشٝای» زض زؾشٛض
وبض ؾیبؾز ذبضػی ایطاٖ ثبقس.
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ػٕٟٛضی اؾالٔیایطاٖ ٘ؿجز ث ٝسطوی ٝثبیؿشی ؾیبؾز ٔساضا زض دیف

ٌیطز  ٚضٕٗ حفؼ الشساض ذٛز ٘جبیس فؼّٝای زض ٚاوٙف ث ٝالسأبر سطوی ٝاظ ذٛز ٘كبٖ
زٞس  ٚثب ٌفشٍ ٚ ٛثبال ثطزٖ حؼٓ ٔجبزالر الشهبزی اظ سطوی ٝأشیبظار ثیكشطی ثٍیطز.
ثٝفال ٜٚایٙى ٝفبزیؾبظی ٔطاٚزار الشهبزی زض ایطاٖ  ٚاسحبزی ٝاضٚدب ٘یع ٔؿجت قطایظ
الشهبزی ٚیػٜای ثطای سطوی ٝذٛاٞس ثٛز.
 -0ثب سٛػٝثٚٝاثؿشٍی ٔساٙٞ ْٚس ث ٝا٘طغی ِ ٚع ْٚزؾشطؾی ث ٝآؾیبی ٔطوعی  ٚلفمبظ،
اؾشفبز ٜاظ فضبی ؾطظٔیٙی  ٚذطیس ا٘طغی اظ ایطاٖ سٛؾظ ٙٞس ،ایطاٖ ٔیسٛا٘س اظ دشب٘ؿیُ
فضٛیز ٙٞس زض دیٕبٖ ٕٞىبضی قبٍٟ٘بی ،ؾبضن ،ثطیىؽ ٘ ٚیع فٗآٚضی اعالفبر،
زاضٚؾبظی  ...ٚاؾشفبزٕ٘ ٜبیس.
 -3قطق  ٚغطة ؾیبؾی زیٍط ٔقٙب ٘ساضز .سأٔیٗ وٓٞعی٘ ٝٙیبظٞب ٙٔ ٚبفـ ػٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ زض ٌط ٚضٚاثظ ٔشٛاظی ٌ ٚؿشطز ٜثب  ٕٝٞوكٛضٞب  ٚوٙفٌطاٖ ثیٗإِّّی
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اؾز .دی٘ٛسثبیىیٌٚؿؿز اظ زیٍطی زض ضٚاثظ ثیٗإُِّ ثٔ ٝقٙبی افعایف ٞعیٞٝٙب ٚوبٞف
زؾشبٚضزٞبؾز.
-62

ٔٙبعمی ٕٞچ ٖٛػٛٙة قطق  ٚقطق آؾیبثبٔٙغك غئٛاؤٛ٘ٛیه،

چبضچٛة ٕٞىبضیٚضلبثز ضاثٌٟ٘ٛٝبیٔیبٖ ذٛز سٙؾیٓ وطزٜا٘سو٘ٝؾٓٚطجبر ٘ؿجی
ٔٙغمٝقبٖ حفؼ قسٜٚسٛؾقٚٝقىٛفبیی ضا ثطایكبٖثٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾز .اظ ایٙط ٚثبظوطزٖ
دٙؼطٞبیػسیسزضؾیبؾز ذبضػی ایطاٖزضلبِت دبضازایٓ غئٛاؤٛ٘ٛی آؾیبیی ثطای سأٔیٗ
أٙیز دبیساضٚافعایف ٌعیٞٝٙبیوٙف اؾشطاسػیه وكٛض حیبسی اؾز.
-66

ثب سٛػٝثٝچبِفٞبیالشهبزیٚأٙیشی دیفضٚی اسحبزی ٝاضٚدبٕٞٚىبضی

ٔٙبؾتزضٔؿئّٞ ٝؿشٝای ،ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ثبیؿشی ضٕٗ غٙیٕز قٕطزٖ فطنز
فقّیثبغیط أٙیشی وطزٖ ضٚاثظ ،سفىیه ٔؿبئُ ؾیبؾی – أٙیشی اظ ٔؿبئُ الشهبزی-سؼبضی،
وبٞف چبِفٞبیؾیبؾی اظ عطیك ثبال ثطزٖ ؾغح ٔٙبؾجبر الشهبزیٟ٘ ،بزؾبظیٚؾبذشبضٔٙس
ضٚاثظ

وطزٖ

زٚ

ػب٘ج،ٝ

سٛػٝث٘ٝمف

وّیسی

ؾٝ

لسضر

فطا٘ؿ،ٝ

إِٓبٖٚاٍّ٘ؿشبٖٚثٟطٌٜیطیبظضلبثزٞبیسبوشیىی اسحبزی ٝاضٚدبٚأطیىبزضلجبَ ایطاٖ ،ثطای
دیكجطز اٞسافٚسأٔیٗ ٔٙبفـ ّٔی ذٛز اؾشفبز ٜثٟیٕ٘ ٝٙبیس.
-60

ٔٙبفـ ّٔی ػٕٟٛضیاؾالٔیایطاٖ ایؼبة ٔیوٙس وٝثبزیذّٕبؾی

ضؾٕیٚفٕٔٛی ٞط ٌ ٝ٘ٛالسأیوٛٔٝػت اػٕبؿ ثیٗإِّّیٚزاذّیزضأطیىب فّی ٝایطاٖ قٛز
ذٛززاضی

ٌطزز.

ثطایٔمبثّٝثبأطیىب

ثبیؿشیثباضسمبء

ؾغح

ضٚاثظثبؾبیط

لسضرٞبیػٟب٘یٚدطٞیعاظٞطٌ ٝ٘ٛالسأبر ٔشمبثُ  ٚسالفیػٛیب٘ ،ٝزض ٔٛاضـ ثیٗإِّّی
أطیىب قىبف ا٘ساذز .ایطاٖ ثبیؿشی ٔكىالر ٔ ٚقضالسف ضا ثب أطیىب زض یه فضبی
ثیٗإِّّی  ٚػٟب٘ی ٔغطح وٙس  ٚاظ عطیك ضایع٘ی ثب وكٛضٞبیی ٕٞب٘ٙس چیٗ  ٚاسحبزیٝ
اضٚدب ؾغح ٔٙبلكٝثبأطیىب ضا ثیٗإِّّی وٙس.اظالسأبرٛٔٚاضـ سحطیهآٔیع ثی ٔٛضزوٝنطفبً
ثٟب٘ٝثٝزؾز أطیىب ٔیزٞس ثذطٞیعز ٚثبسمٛیز ٕٞىبضیثبآغا٘ؽ ثیٗإِّّی ا٘طغی اسٕی
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فطایٙس غٙیؾبظی اٚضا٘ی ،ْٛشذبیط ؾٛذز ٞؿشٝایٚآة ؾٍٙیٗ ذٛز ضا ثط اؾبؼ
اؾشب٘ساضزٞبیثطػبْ ،سٙؾیٓٚسٛؾق ٝزٞس سب ٞیچ ثٟبٟ٘بیػٟز ؾٛء اؾشفبز ٜأطیىب فّیٝ
ثطػبْ ضا ٘سٞس.
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