فصلناهه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شواره  ،3پاييز 8311

نقش آمريكا در سيستم جديد امنيت خليج فارس و
پيامدهاي آن براي جمهوري اسالمي ايران

شهروز ابراهيمي

چكيدهًَ :شتار حاضر بِ ايي سؤال اساسي هيپردازد كِ باتَجِ بِ الف) تحَالت چٌذسال اخير هٌطقِ
خليجفارض ،يعٌي حولِ آهريكا ٍ ًيرٍّاي ائتالف بِ عراق در هارض ٍ 2003سرًگًَي رشين صذام،
ب) استراتصيّايي كِ آهريكا در خليجفارض ٍ ًيس در كل هٌطقِ خاٍرهياًِ درصذد اجراست (يعٌي
هبارزُ با ترٍريسن ،حضَر ًظاهي در هٌطقِ ،هبارزُ با سالحّاي كشتار جوعي ،دگرگًَي در خاٍرهياًِ
ٍ حاصل ايي استراتصيّا بر سيستن جذيذ اهٌيتي در خليج فارض) ،سيستن اهٌيتي هٌطقِ چِ
هشخصِّايي داشتِ ٍ پياهذّاي آى براي جوَْري اسالهي ايراى چِ خَاّذ بَد؟ در ٍاقع هٌظَر از
سيستن اهٌيت؛ چگًَگي تَزيع قذرتً ،حَُ عول بازيگراى (با تَجِ بِ ًقش آهريكا) ،چگًَگي حفظ
هَازًِ ٍ باالخرُ ساختار اهٌيتي هيباشذ.
واژگان كليدي :اهٌيت ،خليج فارض ،آهريكا ،ايراى ،هَازًِ ،ترٍريسن ،ثبات ،جٌگ سرد ،هْار..

ثطضؾي ٘مف آٔطيىب زض لجبَ أٙيت ذّيذ فبضؼ ؾإاالت ظيط ضا ُٔطح ٔيٕ٘بيس:
آيب ؾيؿتٓ رسيس أٙيت قجبٞتٞبيي ث ٝؾيؿتٓٞبي لجُ ذٛاٞس زاقت  ٚيب وبٔالً ٘ٛ
ذٛاٞس ثٛز؟ آيب ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ تب آيٙس ٜلبثُ پيفثيٙي اظ تٛاٖ زؾتيبثي ث ٝيه
ؾيؿتٓ ذٛز ٍ٘ٝزاض زض حٛظ ٜأٙيت ٔحط ْٚذٛاٞس ٔب٘س ٔ ٚب٘ٙس ؾبثك ثبظيٍطاٖ ثيط٘ٚي-
ثٚٝيػ ٜاثطلسضت آٔطيىب -زض آٖ ٘مف اؾبؾي ذٛاٞس زاقت؟ چ ٝپتب٘ؿيُٞبيي زض
حبَحبيط ثطاي ٕٞىبضي ٔكتطن أٙيتي زض ُٔٙمٚ ٝرٛز زاضز؟ اِٛٚيتٞبي أٙيتي
آٔطيىب  ٚوكٛضٞبي ُٔٙم ٝپؽ اظ  11ؾپتبٔجط  ٚثٚٝيػ ٜپؽ اظ ر ًٙؾ ْٛذّيذ فبضؼ
 .1دكتر شْرٍز ابراّيوي ،استاديار رٍابط بييالولل داًشگاُ اصفْاى ebrahimi_shahrooz@yahoo.com
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چيؿت؟ چبِفٞب ٛٔ ٚا٘غ ؾيؿتٓ رسيس أٙيتي زض ثطاثط آٔطيىب زض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ
چيؿت؟  ٚثبالذط ٜايٙى ٝضاٞىبضٞبي ايزبز ؾيؿتٓ أٙيتي پبيساض زض ُٔٙم ٝذّيذ
فبضؼ( ثب ػٙبيت ث٘ ٝمبيم تزبضة زٞ ٝٞبي ٌصقت )ٝچٔ ٝي ثبقس؟ آيب ُٔٙمٕٞ ٝچٙبٖ
زض زٚض تىطاض  ٚثبَُ آ٘بضقي ٙٔ ٚبظػٌ ٝبْ ثطذٛاٞس زاقت  ٚيب ايٙىٔ ٝيتٛا٘س ظٔيٞٝٙبي
تجسيُ ثُٙٔ ٝم ٝنّح  ٚقىٛفبيي ضا زاقت ٝثبقس؟ ٔفطٚيبت ٘ٛقتبض ث ٝايٗ قطح ٔيثبقس:
ٕٞ .1چٙبٖ ػبُٔ ا٘طغي (٘فت ٌ ٚبظ) تبحيطي تؼييٗوٙٙس ٜزض حًٛض اثطلسضت ثيط٘ٚي (
آٔطيىب)  ٚتالـ آٖ ثطاي قىُ زازٖ ث ٝؾيؿتٓ رسيس أٙيتي وُّٛٔ ٝة آٔطيىب ثبقس ،زاضز.
 .2پؽ اظ حٛازث  11ؾپتبٔجط إٞيت غئٛپِٛتيه ذّيذ فبضؼ ثطاي اثطلسضت آٔطيىب افعايف
يبفت ٝاؾت .3 ،پؽ اظ  11ؾپتبٔجط آٔطيىب زض نسز زٌطٌ٘ٛي  ٚانالحبت زضذّيذ فبضؼ اظ
َطيك السأبت ؾرت افعاضي ٘ ٚطْ افعاضي ثُٛضٕٞعٔبٖ ٔيثبقس .زض ايٗ ٘ٛقتبض فطييٞٝبي
شيُ (ثَٛٝض ٔٛاظي  ٚزض ضاؾتبي ٔ ٝ٘ ٚ ٓٞتجبيٗ) ثٛٔ ٝضز آظٌٔ ٖٛصاقت ٝذٛاٞس قس:
 .1زض ؾيؿتٓ رسيس أٙيتي زض ذّيذ فبضؼ ثب ػٙبيت ث ٝحبزح ٝيبظز ٜؾپتبٔجط،
«حجبت» ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي و ٝزض ٌصقت (ٝثٚٝيػ ٜزٚض ٜر ًٙؾطز) إٞيت ذبني ثطاي
آٔطيىب زاقت ث٘ ٝفغ «زٌطٌ٘ٛي  ٚانالحبت» وٙبض ٔيضٚز.
 .2ز ٚچبِف انّي زض ثطاثط يه ؾيؿتٓ أٙيتي پبيساض زض ُٔٙم« ،ٝثيحجبتي زاذّي
 ٚتزبٚظ ذبضري» اؾت .ارطاي «انالحبت زاذّي» تٛأْ ثب ثطلطاضي «ٔٛاظ٘ ٝلسضت» « ٚحجبت»
(حجبت ثّٙسٔست) ثطائمبثّ ٝثب ايٗ ز ٚتٟسيس ٔيتٛا٘س ٔٛرس يه ؾيؿتٓأٙيتي ثبحجبت ٌطزز.
ٞ .3طٌ ٝ٘ٛؾيؿتٓ أٙيتي و ٝآٔطيىب زض پي ثطلطاضي  ٚتأؾيؽ آٖ زض ُٔٙم ٝپؽ
اظ نساْ ثبقس ،رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثٔ ٝخبثٕٟٔ ٝتطيٗ چبِف أٙيتي آٔطيىب ُٔطح ذٛاٞس
قسِ .صا فكبضٞبي ايبالت ٔتحس ٜثط ػّي ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ز ٚحٛظ ٜؾرت افعاضي ٚ
٘طْ افعاضي افعايف ٔييبثس.
چارچوب نظری :لسوم تلفیق رهیافت نورئالیستی و لیبرالیسن
ضٞيبفت ضئبِيؿتي زض َ َٛر ًٙؾطز  ٚپؽ اظ ر ًٙؾطز (تب لجُ اظ يبظزٜ
ؾپتبٔجط) ثب تٛر ٝث ٝتأويس  ٚتٕطوع آٖ ثط لسضت  ٚأٙيت زض ٔٙبؾجبت ثبظيٍطاٖ ٘ؿجت ثٝ
ثؿيبضي اظ تٟسيسٞب  ٚچبِفٞبي زاذّي ثبظيٍطاٖ ثي تٛر ٝثٛز ٜاؾت .ػّت انّي حبوٓقسٖ
ايٗ ضٞيبفت زض ٔٙبؾجبت ،ؾبذتبض حبوٓ ثط٘ظبْ ثيٗ إُِّ(زض َ َٛر ًٙؾطز) ٘ٚمف
ٔساذٌّٝطي آٔطيىب زض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ زض ز 1991 ٝٞثٛز ٜاؾت و ٝايٗ ضٞيبفت ػٕستأ
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زض ضاؾتبي ٔٙبفغ غطة (زؾتطؾي ُٕٔئٗ ث ٝا٘طغي ُٔٙم ،ٝنسٚض تؿّيحبت ٛٔ ٚاظ٘ ٝلسضت
ؾرت) ثٛز ٜاؾت.
حبوٓقسٖ ايٗ ضٞيبفت ثط ٔٙبؾجبت زِٚتٞب ثبػج قس ٜثٛز و ٝثطاي چٙس ز( ٝٞتب
ز٘)1991ٝٞؿجت ث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ظيط ؾُح زِٚتٞب (يؼٙي چبِفٞبي زاذّي ٘بقي اظ
ػسْٔكطٚػيتٔ ،كىالت ٔطث ٌٛث ٝزِٚت ضا٘تيط٘ ،بضيبيتيٞبي ؾيبؾي) ٔيٌصقت
ثيتٛرٟي قٛز و ٝايٗ ٔكىالت ثب حًٛض ٔؿتميٓ آٔطيىب زض زٚ ٚ 1991 ٝٞاثؿتٍي أٙيتي
ضغيٓٞبي ٔحبفظٝوبض ػطة ث ٝآٔطيىب ثَٛٝض يىزب٘ج ٝثتسضيذ زض َي ايٗ ز ٝٞچٟط ٜذٛز ضا
آقىبض ؾبذت  ٚزض ٟ٘بيت حبزح 11 ٝؾپتبٔجط ث ٝيه ٔؼٙب اٚد چبِف ضٞيبفت ضئبِيؿتي زض
ُٔٙمٔ ٝحؿٛة ٔيٌطزز و ٝالظْ اؾت ثبظيٍطاٖ ُٔٙم ٝزض ٘ٛع ٔٙبؾجبت ذٛز تزسيس٘ظط ثٝ
ػُٕ آٚض٘سٙٔ .بفغ آٔطيىب ٘يع ايزبة ٔي وٙس زض ايٗ ٔٙبؾجبت تغييطات ايزبز ٕ٘بيس و ٝذطٚد
اظ ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي ثؼس اظ يبظز ٜؾپتبٔجط ايٗ تح َٛضا ٘كبٖ ٔيزٞسٞ .ط ٘مكي و ٝآٔطيىب زض
ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ زض ؾبذت تطتيجبت أٙيتي ث ٝػٟسٔ ٜيٌيطز ثطاي ٔٛفميت الظْ اؾت وٝ
ٚالؼيبت ُٔٙم ٚ ٝقطايٍ تغييط يبفتُٙٔ ٝم ٝپؽ اظ يبظز ٜؾپتبٔجط ضا ثب ػٙبيت ثٔ ٝؿبئُ
زاذّي زِٚتٞب زض ٘ظط ثٍيطزٞ .ط ؾبذت أٙيتي ٔٛفك ٘ ٚؿجتأ پبيساض ٔيتٛا٘س ثب ػٙبيت ثٝ
يه ضٚيىطز تّفيمي ٘ٛضئبِيؿٓ ِ ٚيجطاِيؿٓ (و ٝپبؾرٍٛي  ٓٞتٟسيسات زاذّي ٓٞ ٚ
تٟسيسات ذبضري ثٛز ٜثبقس)  ٚثب ٘مف ٔساذٌّٝطي وٕتط آٔطيىب زض ُٔٙم٘ ٚ ٝيع ثب ٕٞىبضي
زض ٖٚؾيؿتٕي ٞط ٞكت ثبظيٍط ُٔٙم ٝ٘ ٚ( ٝوٙبض ٌصاقتٗ يه يب زٚتب اظ ايٗ ثبظيٍطاٖ
ٕٞچٌ ٖٛصقتٔ )ٝيؿط اؾت.
ثبظيٍطاٖ ٘ ٚيع آٔطيىب ثبيؿتي ثب زضن ٚالؼيبت و٘ٛٙي ُٔٙم ٚ ٝتٟسيسٞبي ثطآٔس ٜاظ
آٖ يٕٗ تؼسيُ ٔٛاظ٘ ٝلسضت ؾرت ٌصقت ،ٝانالحبت تسضيزي ضا  ٓٞثب ػٙبيت ثٕٞ ٝىبضي
ثب يىسيٍط ث ٝارطا زضآٚض٘س .ايزبز يه ٔٛاظ٘ ٝلسضتي وٞ ٝط ٞكت ثبظيٍط اظ آٖ ضيبيت ٘ؿجي
زاقت ٝثبقٙس ٕٞطا ٜثب انالحبت زض حٛظٜٞبي حىٔٛتساضي  ٚالتهبزي  ٚارتٕبػي ٔيتٛا٘س
ٔٛرس ٕٞىبضي ثيٗ ثبظيٍطاٖ ٌكت ٚ ٝآٖ ٘يع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔيتٛا٘س حجبت ضا ثٚٝرٛز آٚضز.
نقش آهریکا در سیستن اهنیت خلیج فارس در دوره جنگ سرد
ث ٝاػتمبز ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ضٚاثٍ ثيٗإِّّي «٘ٛضئبِيؿٓ» ث ٝػٛٙاٖ يه تئٛضي
والٖ ضٚاثٍ ثيٗإِّّئ ،ىتت ٔؿٍّ زض َي زٚض ٜر ًٙؾطز ٔحؿٛة ٔيقس .ثطاؾبؼ يه
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زيسٌب ٜاظ ٘ؿجت ٘ظطي ٚ ٝػُٕ ،تأحيط  ٚتأحط ايٗ ز ٚاظ ٕٞسيٍط ثبػج ٔؿٍّ قسٖ تئٛضي
[٘]ٛضئبِيؿٓ زض َي ر ًٙؾطز ثط ػطن ٝؾيبؾت ثيٗإِّّي و ٝػٕستبً اظ ضٚيبضٚيي زٚ
اثطلسضت قطق  ٚغطة ٘كأت ٔيٌطفت ،قس ٜثٛز .اؾتطاتػي والٖ آٔطيىب زض ر ًٙؾطز
رٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ وٕ٘ٛيؿٓ زض ؾُح رٟب٘ي ( ٚاظ رّٕ ٝزض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ)  ٚزض
ُٔٙم ٝزؾتطؾي ُٕٔئٗ  ٚثبليٕت لبثُ لج َٛث ٝا٘طغي ثٛز.
ايبالت ٔتحس ٜثب ٍ٘طـ ٘ٛضئبِيؿتي ثطاي رٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ وٕ٘ٛيؿٓ ث٘ ٝبچبض
ٔزجٛض ثٛز و ٝث ٝؾتٖٞٛبي أٙيتي لسضتٕٙس تىي ٝوٙس .تىي ٝثط ايطاٖ ث ٝػٛٙاٖ غا٘ساضْ
٘ظبٔي ُٔٙم ٚ ٝزض حس وٕتطي ث ٝػطثؿتبٖ ؾؼٛزي ،زض ظٔبٖ قب ٜتب لجُ اظ ا٘مالة ٚ 1979
ثطاي رٌّٛيطي ٟٔ ٚبض وٕ٘ٛيؿٓ  ٚزض ثطاثط ػطاقِ َطفساض قٛضٚي ٚ ،پؽ اظ ا٘مالة ٘عزيىي ثٝ
ػطاق ثطاي ٟٔبض ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ اظ آٖ رّٕ ٝثٛز.
ايبالت ٔتحس ٜثب ايٗ اؾتطاتػيٞب (ؾيبؾت زٚؾت٘ٛي زٛٔ ٚ1971ٝٞاظ٘ ٝلٛا زض
ز )1981ٝٞؾؼي ثط ايٗ زاقت و ٝيٕٗ حفظ ٔٙبفغ ٘فتي ذٛز  ٚرٟبٖ ؾطٔبيٝزاضي زض
ُٔٙم ٝاظ ٌؿتطـ وٕ٘ٛيؿٓ ٘يع رٌّٛيطي وٙس .ث ٝايٗ ؾجت اظ ؾبَ  1971و ٝآٔطيىب ذأل
لسضت ثطيتب٘يب زض ُٔٙم ٝضا پط وطز ،ثب تىي ٝث ٝؾتٖٞٛبي أٙيتي ،اؾتطاتػيٞبي ٔىّٕي ضا ثٝ
ٔٛضز ارطا ٌصاقت ثَٛٝضي و ٝتب ث ٝأطٚظ زض تٕبْ زٚضٜٞبي ضيبؾت رٕٟٛضي آٔطيىب ،اظ
حيج حًٛض زض ُٔٙم ٝايٗ ؾيبؾت ضا تؼميت وطز ٜاؾت« .اؾتطاتػي ٘يبثتي» ٘يىؿ،ٖٛ
زوتطيٗ وبضتط ٔجٙي ثط «آضايف ؾطيغ ٘يطٞٚب» ،اؾتطاتػي ضيٍبٖ زض ازأ ٝؾيبؾتٞبي وبضتط ٚ
تمٛيت آٖ اظ َطيك «ارٕبع اؾتطاتػيه»« ،اؾتطاتػي حًٛض پيف ض »ٚآٔطيىب زض ظٔبٖ رطد
ثٛـ پسض  ٚوّيٙت ٚ ٖٛثبالذط ٜحًٛض فؼّي آٔطيىب زض ُٔٙم ٝپؽ اظ حّٕ ٝث ٝػطاق ٚ
ؾطٍ٘٘ٛي نساْ ٌؿتطـ ذُي حًٛض آٔطيىب ضا اظ ؾبَ  1971ث ٝثؼس ٘كبٖ ٔيزٞس( .ثٝ
()1
ٕ٘ٛزاض  3ٚ1،2ؾ ٝاؾتطاتػي آٔطيىب ضا اظ  1971تب ٘ 2113كبٖ ٔي زٞس).
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نوودار  -1سیستن دوم اهنیتی خلیج فارس ()1191-1111
اتحاد جواّير

آهريكا

ايراى

عراق

شَرٍي

شَراي ّوكاري
خليجفارض

نوودار  -3سیستن سوم اهنیتی خلیج فارس ()1111-1113
ايراى

آهريكا

عراق

شَراي ّوكاري

ّوكاري گستردُ ـــــــــــــ

ّوكاري كوتر
ّوكاري ًسبي

خليجفارض

ٚيػٌي اؾبؾي «ؾيؿتٓ ا َٚأٙيتي» و ٝاظ ؾبَ  1971تب  1979ثط ُٔٙم ٝحبوٓ
ثٛز ،لطاض ٌطفتٗ ٞفت وكٛض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ ثٕٞ ٝطا ٜآٔطيىب زض يه ٔحٛض زض ٔمبثُ
ػطاق ثٛز .وكٛضٞبي ٔعثٛض ػجبضت ثٛز٘س اظ :آٔطيىب ،ايطاٖ ،ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي ،وٛيت ،ػٕبٖ،
لُط ،ثحطيٗ ،أبضات ٔتحس ٜػطثي .اِجت ٝػطاق٘ ،يع زض ٔمبثُ پي٘ٛسٞبي ٌؿتطزٜاي ثب اتحبز
رٕبٞيط قٛضٚي ثطلطاض وطز ٜثٛز )2(.پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ  ٚآغبظ ر ًٙػطاق ـ ايطاٖ
ث ٝفطٚپبقي ؾيؿتٓ ا َٚأٙيتي  ٚثطلطاضي «ؾيؿتٓ زٙٔ »ْٚزطقس ،ؾيؿتٕي و ٝاظ ؾبَ
 1979تب  1991ثط ُٔٙمة حبوٓ ثٛز .اضتجبٌ ٌؿتطز ٜآٔطيىب ثب وكٛضٞبي ػً ٛقٛضاي
ٕٞىبضي ذّيذ فبضؼٕٞ ،ىبضي ٘ؿجي قٛضٚي  ٚآٔطيىب ثب ػطاق ،تالـ ثطاي ٟٔبض ايطاٖ (زض

  212فصلناهه سياست خارجي ،سال بيست و سوم ،شواره  ،3پاييز 8311

ؾُح والٖ ٟٔبض قٛضٚي و ٝثب اقغبَ افغب٘ؿتبٖ ٍ٘طا٘يٞبي رسي ثطاي غطة ايزبز وطزٜ
ثٛز) اظ ٚيػٌيٞبي اؾبؾي ايٗ ؾيؿتٓ ثٛز .زض ؾيؿتٓ ٔعثٛض ثط ػىؽ ؾيؿتٓ ا ،َٚايٗ ٘ٝ
ػطاق ثّى ٝايطاٖ ثٛز و ٝتٟٙب ٔ ٚزعا ثبلي ٔب٘س ٜثٛز .اظ پبيبٖ ر ًٙؾطز ث ٝثؼس ثب فطٚپبقي
اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي  ٚثٚٝيػ ٜثب حّٕ ٝػطاق ث ٝوٛيت ،ؾيؿتٓ ثبظزاض٘سٌي لجّي فطٚپبقيسٜ
 ٚثبِؼىؽ «ؾيؿتٓ ٟٔبض زٚرب٘ج »ٝحبوٓ ٌكت .زض ايٗ ؾيؿتٓ اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي ثٝ
ػٛٙاٖ ثعضٌتطيٗ ضليت غطة زيٍط ٚرٛز ٘ساقت  ٚايطاٖ  ٚػطاق ايٗ ثبض ٞط ز ٚزض ضزيف ٔزعا
لطاض ٌطفت ٝثٛز٘س  ٚؾيبؾت آٔطيىب ٔجتٙي ثط «ٟٔبض ز ٚرب٘ج »ٝثٛز ٜاؾت (.)3
استراتژی آهریکا پس از جنگ سرد :ههار دوجانبه
فطٚپبقي ٘ظبْ زٚلُجي زض ؾبَ ٚ 1989ؾپؽ فطٚپبقي اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي زض
ٙٔ ،1991زط ث ٝايٗ قس و ٝاؾتطاتػي آٔطيىب زچبض چطذف لبثُ ٔالحظ ٝزض ُٔٙم ٝذّيذ
فبضؼ ٌطزز .اٌطچٞ ٝسف انّي ـ يؼٙي تًٕيٗ زؾتطؾي ث٘ ٝفت ذّيذ فبضؼ ث ٝػٛٙاٖ يه
ٞسف اؾبؾي و ٝتب ث ٝأطٚظ  ٓٞحبثت ثبلي ٔب٘س ٜاؾت (.)4
ايبالت ٔتحس ٜزض ايٗ زٚض ٜثسٍ٘ ٖٚطا٘ي اظ وٕ٘ٛيؿٓ  ٚقٛضٚي و ٝزيٍط زض ليس
حيبت ٘جٛز ،اظ َطيك ٕٞبٍٙٞي ثب ٔتحسيٗ ذٛز زض ُٔٙم ٝث ٝز٘جبَ ٟٔبض ز ٚلسضت ٞػٖٔٛ
(ايطاٖ  ٚػطاق) ثطآٔس  ٚاظ َطفي ثطاي اِٚيٗ ثبض آٔطيىب ثب ارطاي «اؾتطاتػي ضٚث ٝرّ 1»ٛثٝ
ز٘جبَ حًٛض ٔؿتميٓ ٌ ٚؿتطز ٜزض ذّيذ فبضؼ ثطآٔس ـ چيعي و ٝزض ظٔبٖ ر ًٙؾطز ٚ
لجُ اظ ذبتٕ ٝآٖ ـ آٔطيىب ٕ٘يتٛا٘ؿت آٖ ضا ا٘زبْ زٞس ،اٌطچ ٝظٔيٞٝٙبي آٖ اظ اٚاذط زٝٞ
 ،1981ثب ػّٕيبت «اض٘ؿت ٚيُ» و ٝاظ َطيك اؾىٛضت وكتيٞبي ٘فت وٛيت زض ؾبَ
 ٚ 1987يه ضٚظ ٘جطز وبُٔ زضيبيي ثب ايطاٖ نٛضت ٌطفت ٝثٛز ،فطا ٓٞقس ٜثٛز( .)5زض ٚالغ
 ٕٝٞچيع ضا ر ًٙػطاق  ٚوٛيت ثطاي ارطاي ايٗ اؾتطاتػي ٟٔيب وطز .پؽ اظ آٖ ثٛز وٝ
ايبالت ٔتحس ٜاؾتطاتػي رٟب٘ي ذٛز ضا زض ذأل اثطلسضت ضليت ث« ٝاؾتطاتػي ُٔٙمٝاي»
(يؼٙي تٕطوع ثٙٔ ٝبَك اؾتطاتػيه) تغييط زاز .زض ٔطوع حمُ ثط٘بٔ٘ ٝظٓ ٘ٛيٗ رٟب٘ي و ٝاظ
ؾٛي ثٛـ پسض اضائ ٝقس  ٚؾپؽ اظ ؾٛي ضؤؾبي رٕٟٛض رب٘كيٗ  ٚثٚٝيػ ٜوّيٙت ٖٛز٘جبَ
قس« ،تٟسيسات ُٔٙمٝاي» لطاض زاقتٙس .زض ز 1991 ٝٞايبالت ٔتحس ٜزض ثؿيبضي اظ
ثحطاٟ٘بي ُٔٙمٝاي ٘مف اؾبؾي ايفب وطز؛ آظازؾبظي وٛيت ،پبيبٖ زازٖ ثٔ ٝربنٕ ٝثبِىبٖ اظ
1. Forward Strategy
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َطيك نّح زيت ٖٛزض ؾبَ  ،1997پبيبٖ زازٖ ثٙٔ ٝبلك ٝتطوي ٚ ٝي٘ٛبٖ ثط ؾط لجطؼ  ٕٝٞثب
٘مف ٔإحط آٔطيىب ا٘زبْ ٌطفت.
زض ٚالغ ،پبيبٖ ر ًٙؾطز ثبػج قس و ٝوكٛضٞبي ٚالغ زض ٔٙبَمي و ٝتب لجُ اظ
آٖ إٞيت ٔؿتمّي ٘ساقتٙس  ٚاوخط تحٛالت زض آٟ٘ب تبثؼي اظ ضفتبض ز ٚاثطلسضت ثٛز ثهٛضت
ٔؿتمُ ٘مف ايفب ٕ٘بيٙس .ضخ زازٖ ايٗ ٔٙبظػبت زيٍط زض چبضچٛة ٔٙبظػ ٚ ٝضلبثت زٚ
اثطلسضت ٘جٛز ٕٞچٙب٘ى ٝآٔيتب زض ؾبَ  1997تحت ػٛٙاٖ «پيطأ ٖٛثٔ ٝخبثٔ ٝطوع»
٘بٌْصاضي وطز ٜاؾت ،ايٗ تفىط ثٚٝيػ ٜثب ػٙبيت ث ٝحٛظ ٜثيٗإِّّي پؽ اظ ر ًٙؾطز ثطاي
()6
تجييٗ ٔٛيٛػبت أٙيتي زض ذبٚضٔيب٘ ٝثهٛضت ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٔ ٝفيس اؾت.
«ثب ث ٝچبِف وكيسٜقسٖ تؼهجبت ٚاحس ،ا٘تعاػي  ٚلٔٛي ٔحٛضي ذٍ ؾيط
ُٔبِؼبت أٙيتي -پبضازايٓ ضئبِيؿٓ ٛ٘ ٚضئبِيؿٓٔ -ىبتت ا٘تمبزي ٘يع فًب ضا ثطاي ف ٟٓرسيس اظ
ٔٙبظػ ٚ ٝأٙيت زض ٔٙبَك غيطغطثي ثبظ وطز٘س .ثٚٝيػٛٔ ٜيٛػبتي و ٝآٟ٘ب َطح ٕ٘ٛز٘س
ٔؿتميٕبً ٔطتجٍ ث ٝذبٚضٔيب٘ ٝو ٝذٛز ثٔ ٝخبث ٝيه ظيطؾيؿتٓ ُٔٙمٝاي  ٚاؾبؾي اظ ؾيبؾت
رٟب٘ي  ٚيب آ٘چ ٝو ٝثؿبْ تيجي ث ٝآٖ ث ٝنٛضت «آيٝٙاي اظ تحٛالت» اقبض ٜوطز ٜاؾت،
ٔيثبقس» )7(.اؾتطاتػي آٔطيىب اظ اؾبؼ زضذالَ ٔٙبظػبت ٔٛرٛز(ٔٙبظػبت ذّيذ فبضؼ) قىُ
ٌطفت ٚ ٝثَٛٝض ٌؿتطـ ذُي اظ ايٗ ثحطاٟ٘ب ٙٔ ٚبظػبت ،ايبالت ٔتحس ٜث ٝتمٛيت
تٛا٘بييٞبيي ذٛز زض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ پطزاذت ٝاؾت.
٘ٛيؿٙسٜاي ثٙبْ «ؾتي ٛيتي »ٛزض وتبة ذٛز ث٘ ٝمف آٔطيىب ث ٝػٛٙاٖ َطف حبِج
زض ايٗ ٔٙبظػبت پطزاذت ٝاؾت ٚ )8(.ضاثطت زضيفٛؼ ٌ 5بْ آٔطيىب اظ آغبظ تب حبَ حبيط ضا ثطاي
ٌؿتطـ  ٚتمٛيت ٘فٛش آٔطيىب ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٜاؾت( )9و ٝػجبضتٙس اظ:
٘ .1يطٚي ٚاوٙف ؾطيغ (وبضتط)
 .2فطٔب٘سٞي ٔطوعي (ضيٍبٖ)
 .3ر ًٙذّيذ فبضؼ (رطد ثٛـ پسض)
 .4حّٕ ٝث ٝافغب٘ؿتبٖ (رٛضد ثٛـ پؿط)
 .5حّٕ ٝث ٝػطاق  ٚؾطٍ٘٘ٛي نساْ يؼٙي ٌبْ پٙزٓ (رٛضد ثٛـ پؿط)
«يتي »ٛثب ثطضؾي ٘مف آٔطيىب زض ؾٙٔ ٝبظػ ٝپؽ اظ ا٘مالة ايطاٖ زض ُٔٙمٝ
ذّيذفبضؼ اِٚي حّٕ ٝقٛضٚي ث ٝافغب٘ؿتبٖ ،زٔٚي ر ًٙايطاٖ  ٚػطاق ،ؾٔٛي حّٕ ٝثٝ
وٛيت ثرٛثي اؾتسالَ ٔيوٙس وٞ ٝط يه اظ ايٗ ؾ ،ٝو ٝيه ثحطاٖ رسي ثٛز٘س ُٔٙمبً
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ثبيؿتي ثط ػّيٙٔ ٝبفغ ّٔي آٔطيىب زض ُٔٙم ٝػُٕ ٔيوطز ِٚي ثبِؼىؽ ث ٝظيبٖ زَ ٚطف
ٔٛضز ٔٙبظػ ٚ ٝث٘ ٝفغ آٔطيىب ث ٝػٛٙاٖ َطف حبِج قسٚ .ي زض يه فهُ تحت ػٛٙاٖ
«فطنتٞبي اظ زؾت ضفت »ٝاؾتسالَ ٔيوٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛايطاٖ  ٚػطاق لسضتٕٙس و ٝزض نٛضت
ػسْ رٔ ًٙيتٛا٘ؿتٙس ث٘ ٝفغ ذٛز ( ٚثبُِجغ ث ٝظيبٖ آٔطيىب) زض ُٔٙم ٝثٟطٜثطزاضي وٙٙس (ثب
ثطضؾي قطايٍ آٖ ظٔبٖ ُٔٙم ٚ ٝثبظيٍطاٖ زيٍط) ِٚي زض ػُٕ ثب زؾت ظزٖ ث ٝر ًٙفطنتٟب
ضا ث ٝثبز زاز٘س .زض ٚالغ ر ًٙايطاٖ  ٚػطاقٔ ،ساذّ ٝقٛضٚي زض افغب٘ؿتبٖ  ٚر ًٙثؼسي
ػطاق ثط يس وٛيت ٍٕٞي ثبػج اضتمبي تٛا٘بييٞب ٘ ٚفٛش آٔطيىب زض ُٔٙم ٝاظ اٚايُ زٝٞ
 1991ث ٝثؼس  ٚثطػىؽ افٙٔ َٛبظػٝوٙٙسٌبِٖ  ٚثبظيٍطاٖ ز 1981 ٝٞقس( .)11ثبظيٍطاٖ
ٔٙبظػبت ز 1981 ٝٞزض ز ٝٞثؼسي ث ٝؾط٘ٛقت ٔكبثٟي زچبض قس٘س .اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي
ٔتؼبلت ٔساذّ ٝزض افغب٘ؿتبٖ زض  1991فط ٚپبقيس ،ػطاق  ٚايطاٖ ث ٝػٛٙاٖ ثبظيٍطاٖ ُٔٙمٝاي
لسضتٕٙس ،ؾط٘ٛقت ذٛز ضا ثب «ؾيبؾت ٟٔبض» زض ز 1991 ٝٞضلٓ ظز٘س .تحطيٓٞبي قسيس ثط
يس ػطاق زض زٚ 1991 ٝٞيغ قس ٚ ٜزض ٟ٘بيت زض ٔبضؼ  2113نساْ ؾطٍ٘ ٖٛقس .ايطاٖ
زض حبَحبيط ثٝذبَط ٔمبٔٚت زض ثط٘بٔ ٝنّح آٔيع ٞؿتٝاي ذٛز ظيط فكبضٞبي غطة  ٚثٛيػٜ
آٔطيىب لطاض زاضز.
اظ َطف زيٍط زض ز 1991 ٝٞيٕٗ تًؼيف ضلجبي لسضتٕٙس ،وكٛضٞبي قٛضاي
ٕٞىبضي ذّيذفبضؼ ذٛز تجسيُ ث ٝلُتٞبي لسضتٕٙسي قس ٚ ٜضٚاثٍ ٘ظبٔي ذٛز ضا ثب
آٔطيىب ٌؿتطـ زاز٘س .ايبالت ٔتحس ٜثب ػىؽاِؼُٕ لبَغ ث ٝحّٕ ٝػطاق ث ٝوٛيت  ٚپؽ
اظآٖ اػالْ ٘ظٓ ٘ٛيٗ رٟب٘ي  ٚثب قطايٍ فطا ٓٞآٔس٘ ٜبقي اظ ذأل اثطلسضت ضليت ث ٝاؾتطاتػي
«حًٛض ٔؿتميٓ» ذٛز زض ُٔٙم ٝثطاي اِٚيٗ ثبض پطزاذت )11(.أب حًٛض ٘ظبٔي آٔطيىب زض زٝٞ
 1991زض ُٔٙم٘ ٝتيز ٝذٛقبيٙسي ثطاي آٔطيىب ٘ساقت .حًٛض ٘ظبٔي آٔطيىب زض ز1991 ٝٞ
ّٕٔ ٛاظ تٙبلى  ٚتٙف ثٛز و ٝزض ٟ٘بيت ث ٝحبزح 11 ٝؾپتبٔجط ٔٙزط قس ٚ ٜاؾتطاتػي
آٔطيىب ثَٛٝض اؾبؾي تغييط يبفت و ٝزض شيُ ث ٝايٗ ٘تبيذ  ٚپيبٔسٞب زض اؾتطاتػي آٔطيىب
پطزاذتٔ ٝيقٛز.
نقش آهریکا در سیستن اهنیت خلیج فارس پس از  11سپتاهبر
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ؾإاَ اؾبؾي زض ايٙزب ايٗ اؾت و 11 ٝؾپتبٔجط چ ٝتأحيطي ثط اؾتطاتػي آٔطيىب
( ٓٞزض ؾُح رٟب٘ي  ٓٞ ٚزض ؾُح ُٔٙمٝاي) ٌصاقت ٚ ٝث ٝتجغ آٖ تأحيطات آٖ ثط أٙيت
ذّيذفبضؼ چ ٝثٛز ٜاؾت؟
 11ؾپتبٔجط ضا اٌط ٘ ٓٞتٛاٖ يه ٘مُ ٝػُف زض ؾيبؾتٞبي رٟب٘ي تّمي وطز
ِٚي ٔيتٛاٖ حسالُ يه تغييط  ٚتحٕٟٔ َٛيزض ٘ظط ٌطفت و ٝث« ٝثحطاٖ ٔؼٙبي» زٝٞ
 1991زض ؾيبؾت ذبضري آٔطيىب پبيبٖ زاز .ثيتطزيس  11ؾپتبٔجط ث ٝػٛٙاٖ تح ٟٓٔ َٛزض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّٕٟٔ ،تط اظ پبيبٖ ر ًٙؾطز ٘جٛز .قبيس اظ يه ٘ظط ثٌ ٝفت ٝيىي اظ ٔحممبٖ
ذٛز 11ؾپتبٔجط يه ٚاوٙف زيطٍٙٞبْ ٚ -اظ ايٗ َطيك زض زض ٖٚؾبذتبض پؽ اظ ر ًٙؾطز
لبثُ ُٔبِؼ ٝاؾت  ٝ٘ ٚرساي اظ آٖ -ث ٝپبيبٖ ر ًٙؾطز ثٛز11 .ؾپتبٔجط ثيف اظ آ٘ى ٝيه
ٚيؼيت رسيس زض ؾيبؾت أٙيتي ثٛز ٜثبقس ،ثٔ ٝؼٙي تىٕيُ تحِٛي ٔيثبقس و ٝاظ
فطٚپبقي زيٛاض ثطِيٗ آغبظ قس .ضٚيسازٞبي ٔؿٍّ زض نح ٝٙثيٗإُِّ أطٚظ٘ ٜتيز ٝايٗ
تىٕيُ ٔيثبقسٕٞ .چٙب٘ى ٝيىي اظ ٔحممبٖ ٔيٌٛيس؛ لطثب٘يقسٖ ايبالتٔتحس ٜثٛؾيّٝ
حٕالت تطٚيؿتي آٖ چيعي ثٛز و ٝحىٔٛت آٔطيىب ٘يبظ زاقت ثب اػتٕبز  ٚإَيٙبٖ ٘مف
ذٛز ضا ثٔ ٝخبث ٝتٟٙب اثطلسضت و ٝزض نح ٝٙرٟب٘ي (پؽ اظ ر ًٙؾطز) ثبلي ٔب٘س ٜثٛز ،ايفب
ٕ٘بيس .ايبالت ٔتحس ٜزض ز 1991 ٝٞث ٝزضؾتي ٕ٘يزا٘ؿت و ٝچ٘ ٝمكي ضا -ثب فطٚپبقي
٘بٌٟب٘ي وٕ٘ٛيؿٓ -ايفب وٙس 11 .ؾپتبٔجط -چ ٝآٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٘مُ ٝػُف  ٚچ ٝث ٝػٛٙاٖ
ٚاوٙف زيط ٍٙٞبْ ث ٝپبيبٖ ر ًٙؾطز تّمي ٕ٘بييٓ -اِعأبت ظيبزي ثطاي اؾتطاتػي  ٚزوتطيٗ
آٔطيىب ،ثطاي ؾيبؾتٞبي رٟب٘ي اوخط ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي ٚ ،ثٚ ٝيػ ٜثطاي ذبٚضٔيب٘ٚ ٝ
ذّيذفبضؼ زاقت .زض ػيٗ حبَ يه ٘ىت ٝضا ٘جبيس فطأٛـ وطز  ٚآٖ زالِتٞب  ٚاِعأبت
ٌؿتطز ٜآٖ ثطاي ضٞيبفت ٘ظطي ثٛز .زيسيٓ و ٝچٍ٘ ٝ٘ٛظطيٝپطزاظاٖ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ پؽ اظ
ايٗ حبزح ٚ ٝثب ػٙبيت ث ٝتحٛالت زض اؾتطاتػي لسضتٞبي ثعضي  ٚثٚ ٝيػ ٜآٔطيىب يه ؾإاَ
اؾبؾي ضا ُٔطح ؾبذتٙس  ٚآٖ ايٗ و ٝتأحيط آٖ ثط ٘ظطيٞٝبي ضٚاثٍ ثيٗإُِّ چيؿت ٚ
ٛٙٞظ  ٓٞايٗ ؾإاَ اظ ؾإاالت اؾبؾي ٔحممبٖ زض حٛظٔ ٜب ٔيثبقس .ثٌ ٝفت ٝاؾتي ٛاؾٕيت
٘ظطي« ٝپبيبٖ تبضيد» وبٔالً اثُبَ قس چطا و ٝحبال آ٘چ ٝضا و ٝزض ٟ٘بيت فٛوٛيبٔب «پبيبٖ
تبضيد» ٔيزا٘ؿت زض ٚالغ ث ٝزقٕٗ انّي ٌطٜٞٚبي ٔجبضظ اظ رّٕ ٝاِمبػس ٜتجسيُ قسٜ
اؾت )12(.ثطذي اظ ٔحممبٖ آٖ ضا ثبظٌكت ٔزسز ضئبِيؿٓ ث ٝنح ٝٙؾيبؾي تّمي وطز٘س .آٟ٘ب،
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ثٌ ٝفتٔ« ٝيكُ ٚيّيبْ» ذٛـثيٙي ز 1991 ٝٞاظ ٚضٚز ِيجطاِيؿٓ ضا ثب ذٛـثيٙي زٝٞ
()13
ٔ 1921مبيؿ ٝوطز ٜو ٝزض پؽ آٖ ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚثٚٝلٛع پيٛؾت.
ٞب٘تيٍٙت ٖٛحبزح 11 ٝؾپتبٔجط ضا ثب(ٍ٘طـ ضئبِيؿتي) حبوي اظ ٚلٛع
پيفثيٙيٞبي ذٛز يؼٙي ثطذٛضز تٕسٖٞب زا٘ؿت .وتبةٞبي زيٍطي و ٝزض آغبظ لطٖ  21ثٝ
ضقت ٝتحطيط زضآٔس اظ رّٕ«ٝؾيبؾتٞبي ٔحبضة» ضاثطت وبپالٖ « ٚثٟكت  ٚلسضت» ضاثطت
ويٌبٖ ٍٕٞي زػبٚي ثبظٌكت ث ٝان َٛضئبِيؿٓ ضا زاض٘س )14(.زض ايٗ ٔيبٖ اؾٕيت تهٛيط
٘ظٓ آيٙس ٜرٟب٘ي پؽ اظ  11ؾپتبٔجط ضا حبوي اظ تحمك ٘ظطي«ٝثٙزبٔيٗ ثبضثط» ٔيزا٘س وٝ
زض وتبة ذٛز تحت ػٛٙاٖ «رٟبز ثطيس ز٘يبي ٔه» زض ؾبَ  1996ث ٝتهٛيط وكيس ٜثٛز.
ٚي زض احط ذٛز زض ؾبَ  1996رٟبٖ آيٙسٜاي ضا ث ٝتهٛيط وكيس ٜثٛز و ٝزض آٖ ز ٚقىُ اظ
٘ظٓ ثيٗإِّّي ثب ٕٞ ٓٞعيؿتي زاض٘س؛ اِٚي حبوي اظ چكٓا٘ساظ ٔرٛفي اظ احيبي لجيٌّٝطايي
اؾت و ٝزض آٖ فطٍٙٞي ثط يس يه فط ًٙٞزيٍط ٌالٚيع ٔيقٛز… « :رٟبز ثط ػّي ٝز٘يبي
ٔهز٘ٚبِس» .قىُ ز ْٚتهٛيط يٛضـ ٘يطٞٚبي التهبزي ،تىِٛٛٙغيه  ٚاوِٛٛغيه اؾت وٝ
ٔؿتّعْ يىپبضچٍي  ٚازغبْ «رٟبٖ ٔه» ٔيثبقس و ٝاظ َطيك اضتجبَبت ،اَالػبت  ٚتزبضت
ث ٝيىسيٍط پي٘ٛس ٔيذٛض٘س .اؾٕيت ايٗ زٌ ٚبٍ٘ي ضا ثَٛٝض ٚالؼي زض پبؾد ث ٝضٚيسازٞبي 11
()15
ؾپتبٔجط ٔكرم وطز ٜاؾت.
ايبالت ٔتحس ٜزض پبؾد ث ٝچبِف يبظز ٜؾپتبٔجط ٙٔ ٚجؼج قسٖ آٖ اظ ُٔٙم ٝذّيذ
فبضؼ اظ اٞطْٞبي ٔرتّف ٘ظبٔي  ٚغيط ٘ظبٔي ثٟط ٜثطزاضي وطز ٜاؾت و ٝاظ رّٕ ٝاٞطْ
٘طْافعاضي َطح ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي زض زٚض ٜثٛـ پسض ثٛز -و ٝپؽ اظ ٌصقت چٙس ؾبَ اظ
ر ًٙػطاق ٘بوبضايي آٖ آقىبض قس ٜاؾت -فكبض ثٔ ٝتحسيٗ ذٛز ثطاي ايزبز ثطذي تغييطات
(ٔخُ ػطثؿتبٖ ؾؼٛزي) و ٝثٛ٘ ٝػي ٞسف ٟ٘بيي تؿٟيُ حًٛض ذٛز زض ُٔٙمٔ ٚ ٝكطٚػيت
ثركيسٖ ث ٝايٗ حًٛض اؾت ٘ ٚيع اٞطْٞبي ٘ظبٔي ث ٝقىُ يىزب٘جٌٝطايب٘ٔ -ٝخُ ر ًٙثط
يس ػطاق ٔيثبقس و ٝزض ٟ٘بيت غيط اظ ٘بوبضأسي  ٚػسْ ٔٛفميت آٖ وٙٔ ٝزط ث ٝيه زِٚت
٘بتٛاٖ ٚ ٚضقىؿت ٝزض ػطاق قس٘ ٚ ٜيع ا٘عٚاي آٔطيىب  ٚزٚضي ٔتحسيٗ اظ آٖ ضا زض پي زاقتٝ
اؾت حٕطي ٘ساقت ٝاؾت .ثَٛٝض وّي ؾبذتبض رسيس أٙيت زض ذّيذ فبضؼ ثب ػٙبيت ث ٝتغييط
اؾتطاتػي آٔطيىب زض ٚاوٙف ث ٝيبظز ٜؾپتبٔجط زض وُ ٘ظبْ ثيٗإُِّ  ٚثرهٛل زض ذبٚضٔيب٘ٝ
لبثُ فٔ ٟٓيٌطزز .ثسيٗ ٔؼٙب و ٝتغييطات زض اؾتطاتػي آٔطيىب زض ٚاوٙف ث ٝحٛازث يبظزٜ
ؾپتبٔجط نٛضت ٌطفت و ٝايٗ تغييطات تأويس ثط ػٙبنط ٘طْافعاضي  ٚؾرتافعاضي
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(«٘طْافعاضي» زض ٔمبثُ ٔتحسيٗ ُٔٙمٝاي ٔخُ ػمت٘كيٙي ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي اظ ذبن
ػطثؿتبٖ  ٚفكبضٞبي ؾُحي ثط ٔتحسيٗ ثطاي ايزبز انالحبت  ٚثطٌعاضي ا٘تربثبت ٚ
ثبظوطزٖ ؾيؿتٓٞبي ؾيبؾي  ٚالتهبزي « ٚؾرت افعاضي» ثط يس زقٕٙبٖ ٔ ٚربِفبٖ
ُٔٙمٝاي آٔطيىب ٕٞچ ٖٛػطاق ،رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ،ؾٛضيٌ ٚ ٝطٜٞٚبي رٟبزي اػٓ
اظحعةاهلل ِجٙبٖ ٌ ٚطٜٞٚبي رٟبزي فّؿُيٗ اظ رّٕ ٝحٕبؼ) زض رٟت ٔجبضظ ٜثب تطٚضيؿٓ ٚ
ثٙيبزٌطايي اؾالٔي زض ُٔٙم ٝثٛز ٜاؾت .زض ايٗ رٟت ان ٚ َٛاؾتطاتػي رسيس آٔطيىب ثب
ػٙبيت ث ٝتّفيك ٘ٛضئبِيؿٓ ِ ٚيجطاِيؿٓ وٍ٘ ٝبض٘س ٜاظآٖ تحت ػٛٙاٖ «ٚيّؿ٘ٛيؿٓ زض
چىٕ٘ -»ٝبْ ٔيثطزٔ ،جتٙي ثط يىزب٘جٌٝطايي  ٚاؾتفبز ٜاظ لسضت ؾرت افعاضي ثب اؾتفبز ٜاظ
تع حّٕ ٝپيكسؾتب٘( )16(ٝزض زٚض ٜرطد ثٛـ پؿط  ٚازأ ٝآٖ اظ َطيك اثعاضٞبي ٘طْ افعاضي ٚ
تغييطات تبوتيىي زض زٚض ٜثبضان اٚثبٔب) ٕٞطا ٜثب اقبػ ٝاضظـٞبي غطثي – آٔطيىبيي پؽ اظ
يبظز ٜؾپتبٔجط ٔي ثبقس
سیاست «تغییر» اوباها ،چالش ایراى و چشن انداز اهنیت خلیج فارس
ػٕسَ ٜطحٞبي آٔطيىب زض ذبٚضٔيب٘ ٝػّيضغٓ قؼبضٞبي ثّٙسپطٚاظا٘ ٝػميٓ ٔب٘س.
آٔطيىب ثٔ ٝخبث ٝيه ٘يطٚي ٔساذٌّ ٝط ذبضري ثب السأبت ؾرت افعاضي ٘ ٚطْ افعاضي
ذٛز ثبػج قس ؤ ٝمبٔٚت ٔحّي زض ُٔٙم٘ ٚ ٝيع ٔمبٔٚت رٟب٘ي قىُ ثٍيطز ايٗ چيعي
ثٛز و ٝلجالً ثؿيبضي اظ٘ٛضئبِيؿتٞب  ٚاظ رّٕ ٝوٙج ٚاِتع ٞكساض زاز ٜثٛز٘س و ٝزض نٛضت
تالـ ٘ٔٛحبفظٝوبضاٖ ثطاي تجسيُ قسٖ ث ٝلسضت ٞػٔ ،ٖٛآٔطيىب ثب ٔمبٔٚت لسضتٞبي
زيٍط ٔٛار ٝذٛاٞس قس َ ٚجك پيفثيٙي ٚاِتع آٔطيىب اظ ٞػٔ ٖٛث ٝلسضت ٔؼِٕٛي
تجسيُ ذٛاٞس قس .آٔطيىب اٌطچ ٝتٛا٘ؿت زض رغطافيبي ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي ضغيٓٞبي َبِجبٖ
 ٚنساْ ضا ؾطٍٕ٘٘ ٖٛبيس ِٚي زض ثبظؾبظي ٞط ز ٚثب چبِف ٌؿتطزٜاي ٔٛار ٝقس.
ٞعيٞٝٙبي ؾطؾبْآٚض حّٕ ٝث ٝػطاقٔ ،ربِفت ٘عزيىتطيٗ ٔتحساٖ آٔطيىب زض ُٔٙم ٝثب
السأبت ٔساذٌّٝطايب٘ ٝآٔطيىب زض أٛض ٔحّي ثبظيٍطاٖ ُٔٙمٝائ ،ربِفت ثعضٌتطيٗ
ٔتحساٖ اضٚپبيي  ٚزض ضأ ؼ آٟ٘ب إِٓبٖ  ٚفطا٘ؿ ٝثب حّٕ ٝآٔطيىب ث ٝػطاق  ٚثبالذطٜ
فطنت ؾبظي ثطاي ايطاٖ ٌ ٚؿتطـ ٘فٛش ايطاٖ زض حٛظ ٜرغطافيبي ؾيبؾي ذبٚضٔيب٘ٚ ٝ
ثٛيػ ٜزض حٛظ ٜقطق ذبٚضٔيب٘ٔ ٝيطاث ث ٝرب ٔب٘س ٜثٛـ ثطاي ثبضان اٚثبٔب ثٛز.
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زض چٙيٗ ٚيؼيتي ثٛز و ٝثبضان اٚثبٔب ثب ؾيبؾت «تغييط» تٛا٘ؿت ثط ضليت
رٕٟٛضي ذٛا ٜذٛز ٔه ويٗ پيطٚظ قس ٚ ٜث ٝوبخ ؾفيس ضا ٜيبثس.ضا ٜيبثي اٚثبٔب ث ٝوبخ
ؾفيس ثب قؼبض «تغييط» آقىبضا ٘كبٖ زٙٞس٘ ٜبوبٔي اٞساف ثّٙس پطٚاظا٘ ٝثٛـ  ٚضٚيٍطزا٘ي
افىبض ػٕٔٛي ّٔت آٔطيىب ّٔ ٚتٟبي ز٘يب اظ ؾيبؾتٟبي يىزب٘جٌ ٝطايب٘ ٚ ٝزوتطيٗ
پيكسؾتب٘ٔٛ٘ ٝحبفظ ٝوبضاٖ ثٛز.
ثب ايٗ ٚرٛز ؾيبؾتٞبي ثبضان اٚثبٔب زض َي چٙس ٔبٞي و ٝاظ ضاٜيبثي ا ٚثٝ
وبخ ؾفيس ٌصقت ٝثيكتط ثيبٍ٘ط تغييط تبوتيه ٔيثبقس تب تغييط اؾتطاتػي .قطايٍ ػيٙي
اٚثبٔب ضا ٔزجٛض ٕ٘ٛز ٜو ٝضٚيىطز ٔكرم أپطيبِيؿٓ ضاتغييط زٞس ثس ٖٚايٙى ٝثرٛاٞس
ٔؿيط ػٕٔٛي آٖ ضا تغييط زٞسٕٞ .چٙبٖو ٝقٗ ر٘ٛع يه ٘ٛيؿٙس ٜؾٛؾيبِيؿتي ثيبٖ
ٔيوٙس« :زض حبَحبيط لسضت اٚثبٔب زض ايٗ اؾت و ٝيؼف ػيٙي و٘ٛٙي ضا «تغييط زض
ؾيبؾت» ثٙبٔس ثس ٖٚايٙىٞ ٝيچ ؾيبؾتي ضا ثَٛٝض رسي تغييط زٞس» )17(.ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ
اٌط چ ٝزض ظبٞط آٔطيىب زض حبَ ذطٚد اظ ػطاق ٔي ثبقس ِٚي ٌعاضـ ٔب ٜغٚئٗ
ؾبَ 2119پٙتبٌ٘ ٖٛكبٖ ٔي زٞس و ٝزضزٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي اٚثبٔب ٔب قبٞس 23زضنس
افعايف «پيٕب٘ىبضاٖ أٙيتي ذهٛني» زض ػطاق  29 ٚزضنس افعايف آٖ زض افغب٘ؿتبٖ
ثٛزيٓ )18(.ثب ايٗ ٚيؼيت اٚثبٔب ػّيضغٓ ػمت٘كيٙي ٘يطٞٚبي ضؾٕي ٘ظبٔي ذٛز اظ ػطاق
ث ٝز٘جبَ آ٘ؿت و ٝتسا٘ ْٚظبْ و٘ٛٙي ضا تًٕيٗ ثركس.
اٞسافي ؤٛ٘ ٝحبفظٝوبضاٖ زض ذّيذ فبضؼ  ٚذبٚضٔيب٘ٔ ٝجٙي ثط ٔجبضظ ٜثب
ثٙيبزٌطايي اؾالٔي  ٚتطٚضيؿٓ ثَٛٝض اػالٔي ثيبٖ ٔي زاقتٙس ٕٞبٖ ضا زٔٛوطاتٞب ثٝ
ضٞجطي اٚثبٔب  ٓٞثيبٖ وطز ٚ ٜذٛز ضا ٔتؼٟس ث ٝآٖ ٕ٘ٛزٜا٘سٙٔ .تٟبي ٔطاتت تغييط زض
اثعاضٞب ٘ ٚحٛٔ ٜٛار ٟٝثب آٟ٘ب ثيكتط ٔس ٘ظط اؾت تب ٞط چيع زيٍط.
زض ايٗ زٚض ٜث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝكىالت ٞ ٚعيٞٝٙبي پيف آٔسٜ
ثطاي آٔطيىب زض ر ًٙػطاق  ٚضوٛز ٔبِي آٔطيىب  ٚتؿطي آٖ ث ٝرٟبٖ ،آٔطيىب ِعٔٚأ لبزض
ث ٝازأ ٝؾيبؾتٞبي ثٛـ ث ٝقىُ ؾرت افعاضي ٕ٘ي ثبقس .فّصا اٚثبٔب ٔ ٚزٕٛػٝ
زٔٛوطاتٞب ؾؼي زاض٘س ٕٞبٖ اٞساف ٘ٔٛحبفظٝوبضاٖ ضاثب اثعاضٞبي ٘طْ پيف ثجط٘س .ثٝ
ػٛٙاٖ ٔخبَ اٌطزض ٔمبثّ ٝثب ثط٘بٔٞٝبي نّحآٔيع ٞؿت ٝايطاٖ ٘ٔٛحبفظٝوبضاٖ ثيكتط ثط
ؾيبؾت «چٕبق» تىي ٝزاقتٙس تب «ٛٞيذ» ،اٚثبٔب  ٚتيٓ ٚظاضت ذبضر ٚ ٝزفبػي ا ٚثيكتط
ثط ؾيبؾت ٛٞيذ تىي ٝوطز ٜا٘س تب چٕبق .آٟ٘ب ثزبي ثطلطاضي پيف قطٌ زض ٔصاوط ٜثب
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ايطاٖ اظ ٌفتٍٛي ٔؿتميٓ ثب ايطاٖ ثط ؾط َيفي اظ ٔٛيٛػبت زض ذبٚضٔيبَ٘ ٝطفساضي ٔي
وٙٙسِٚ .ي ايٗ ثساٖ ٔؼٙب ٘يؿت و ٝتغييط ظيبزي ضا٘ؿجت ث ٝزٚض ٜثٛـ زض ٔٛار ٟٝثب
ايطاٖ قبٞس ذٛاٞيٓ ثٛز ثّى ٝثطػىؽ ؾيبؾتٞبي «ٟٔبض» (ٟٔبض ايطاٖ) ث ٝايٗ آؾب٘ي
وٙبض ٌصاقت٘ ٝرٛاٞس قس ٚزض نٛضتي و ٝض٘ٚس تؼبُٔ ثب ايطاٖ ث٘ ٝتيز٘ ٝطؾس تٕبيُ ثٝ
ؾيبؾت ٟٔبض اظ ؾٛي زٔٛوطاتٞب افعايف ذٛاٞس يبفت( ٚ )19آٟ٘ب زضنسز ذٛاٙٞس ثٛز وٝ
ث ٝؾيبؾتٟبي تحطيٓ زض قىُ رٟب٘ي ذٛز ٔكطٚػيت ثيكتطي زٙٞس.
ٚالؼيبت ثٚٝرٛز آٔس ٜپؽ اظ ر ًٙػطاق ثبػج قس ٜو ٝزٔٛوطاتٞب ث ٝربي
اٞساف  ٚآٔبَ ثّٙسپطٚاظا٘ ٝضٞيبفت ػٍّٕطايب٘ٝتطي زض ٔٛار ٟٝثب ٔٛيٛػبت ُٔٙم ٝپيف
ثٍيط٘س .ف طٚپبقي ز ٚضغيٓ زقٕٗ ايطاٖ زض ز ٚرج ٟٝقطلي  ٚغطثي ثبػج قس و ٝزض
ٔٛاظ٘ ٝلسضت ُٔٙم ٝايطاٖ ثعضٌتطيٗ ثبظيٍط قس ٚ ٜثٛٔ ٝاظات ٔجبضظ ٜآٔطيىب ثب تطٚضيؿٓ ٚ
ثٙيبزٌطايي اؾالٔي ث ٝقىُ ٘طْافعاضي(ٔخُ َطح ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي ٘ٔٛحبفظٝوبضاٖ)
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ  ٓٞاظ اثعاضٞبي ٘طْافعاضي زض وُ حٛظ ٜرغطافيبيي ذبٚضٔيب٘ٝ
ثٟطٜثطزاضي ٕ٘بيس .ثؿيبضي اظ ٔمبٔبت  ٚتحّيٍّطاٖ آٔطيىبيي  ٚاػطاة زض اضتجبٌ ثب ظٟٛض
ايطاٖ ث ٝػٛٙاٖ لسضت ُٔٙمٝاي زض فطزاي ر ًٙػطاق اقتطان ٘ظط زاض٘س(ٞ ( )21ط چٙس
پى٘ ٝؿجت ث ٝايٗ ظٟٛض ٔجبِغ ٝوطز ٚ ٜؾؼي زاض٘س و ٝايطاٖ ٞطاؾي ضا زض ُٔٙمٝ
ٌؿتطـ زٙٞس) .آٟ٘ب ٔؼتمس٘س و ٝثب فطٚپبقي ػطاق زيٍط لسضت ٔٛاظٌ٘ٝط زض ٔمبثُ ايطاٖ
حسالُ تب يه زٚ ٝٞرٛز ٘رٛاٞس زاقت .زاليُ ظٟٛض لسضت ايطاٖ ث ٝغيط اظ فطٚپبقي
لسضت تٛاظٖ ثرف ػطاق ،حبوٕيت قيؼي زض ػطاق  ٚپي٘ٛسٞبي ٌؿتطز ٜآٖ ثب ايطاٖ
اظزٞ ٝٞب لجُ ،ث ٟٓذٛضزٖ تٛاظٖ قيؼي -ؾٙي زض ػطاق  ٚوُ ُٔٙمٔ ٝيثبقس .وبضثطز
رسيس لسضت ٘طْ افعاضي زض وُ رغطافيبي ذبٚضٔيب٘ ٝاظػطاق تب وطا٘ٞٝبي ٔسيتطا٘ٓٞ ٝ
حبئع إٞيت اؾت .ث ٝاػتمبز يه تحّيٍّط ثطرؿتٔ ٝهطي« ،ر ًٙػطاق ايطاٖ ضا تب
ؾٛاحُ ٔسيتطا٘٘ ٝعزيه وطز» )21(.يه ٔمبْ ؾبثك ٚظاضت أٛض ذبضرٔ ٝهط ثب اشػبٖ ثٝ
افعايف ٘فٛش ايطاٖ نطيح ٔيٌٛيس« :تب لجُ اظ ر ًٙػطاق ٔب ث ٝايطا٘يٞب ٔيٌفتيٓ و ٝزض
لًي ٝفّؿُيٗ قٕب چ ٝوبضٞ ٜؿتيس حبال ثطػىؽ ٔب ٔزجٛضيٓ و ٝث ٝآٟ٘ب ٌٛـ زٞيٓ ٚ
آٟ٘ب ثبظيٍط ثعضٌي زض أٛض فّؿُيٗ قسٜا٘س»ٕٞ )22(.چٙيٗ ثطذي ػمت٘كيٙي آٔطيىب اظ
ػطاق ضا ٌؿتطـ ٔزسز ٘فٛش ايطاٖ زض ػطاق تّمي ٔي ٕ٘بيٙس.
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تؼبُٔ ٌؿتطز ٜايطاٖ ثب ٘يطٞٚبي ٔمبٔٚت اؾالٔي زض ُٔٙم ،ٝايزبزاػتٕبزؾبظي
ثب وكٛضٞبي ُٔٙمٔ ٝخُ ػٕبٖ ،لُط  ٚثحطيٗ  ٚپيف ثطز ٔٚمبٔٚت زض ثط٘بٔ ٝنّحآٔيع
ٞؿتٝاي ذٛز ٘فٛش ٌؿتطز ٜرٕٟٛضي اؾالٔي ضا ٘كبٖ زاز ٙٔ ٚزط ث ٝايٗ قسو ٝزض
ٟ٘بيت اٚثبٔب ث ٝايٗ أط اشػبٖ ٕ٘بيس و ٝلسضت تغييط ٔؼبزالت ايطاٖ ضا ٘ساقت ٚ ٝايٙىٝ
ثطاي ٔٛفميت ذٛز زض ذبٚضٔيبٕ٘٘ ٝيتٛا٘س ٘مف ٔإحط ايطاٖ ضا ا٘ىبض ٕ٘بيس.
زض زٚض ٜثبضان اٚثبٔب ثب اػالْ آٔطيىب ٔجٙي ثط ذطٚد اظ ػطاق تب ؾبَ ،2111رٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ زض ٔطوع ؾيبؾتٞبي آٔطيىب زض ُٔٙم ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝزض ضأؼ آٟ٘ب ثط٘بٔ ٝنّح
آٔيع ٞؿتٝاي ايطاٖ  ٚچٍٍ٘ٛي ٔكبضوت ايطاٖ زض أٙيت ُٔٙمٔ ٝيثبقس .ثٙب ثٌ ٝفت ٝضيچبضز
ٞبؼ ٔ ٚبضتيٗ ايٙسايه «وّيس تغييطات زض ذبٚضٔيب٘ ٝاؾت  ٚآٔطيىب چبضٜاي ٘ساضز رع ايٙىٝ
زض ٍ٘ب ٜذٛز ث ٝذبٚضٔيب٘ ٝثبظٍ٘طي وٙس» )23(.ث ٝاػتمبز ايٗ ز ٚآ٘چ ٝزض ذبٚضٔيب٘ ٝضخ ٔيزٞس
تٟٙب ٔٙحهط ث ٝذبٚضٔيب٘٘ ٝرٛاٞس ثٛزٔ .جبضظ ٜثب تطٚضيؿٓ ،تىخيط ؾالحٞبي ٞؿتٝاي ،حفظ
أٙيت ا٘طغي ٚحُ  ٚفهُ ٔكىالت ثيٗإِّّي ٔ ٌٛٙث ٝازاضٜوطزٖ ذبٚضٔيب٘ ٝاؾت )24(.زض
ٟ٘بيت ايٙى ٝثب اشػبٖ ث ٝچبِف ايطاٖ زض ٔمبثُ اؾتطاتػي آٔطيىب زض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ  ٚالطاض
ثبضان اٚثبٔب ٘ؿجت ث٘ ٝبتٛا٘ي آٔطيىب زض تغييط ٔؼبزالت ايطاٖ(٘ ٚ )25بتٛا٘ي زض زيىتٝوطزٖ
ؾيبؾتٞبي ذٛز زض ثط٘بٔ ٝتىِٛٛٙغي ٞؿتٝاي ايطاٖ  ٚث ٝوٙبض ٌصاقتٗ ٌعي٘ ٝٙظبٔي ِ ٚعْٚ
ٌفتٍ ٛثب ايطاٖ ثط ؾط َيفي اظ ٔٛيٛػبت زض وُ ذبٚضٔيب٘ ٝؾيؿتٓ أٙيتي آيٙس ٜثيكتط ٔتأحط
اظ ٘ٛع تؼبُٔ  ٚيب تمبثُ ايطاٖ ثب آٔطيىب ذٛاٞس ثٛز.
سناریوهای آهریکا برای تأسیس سیستنهای اهنیتی
ثبتٛر ٝثِٛٔ ٝفٞٝب ٔ ٚتغيطٞبي فٛق اِصوط و ٝاٞساف ٙٔ ٚبفغ ٘ ٚيع چبِفٞبي
أٙيتي آٔطيىب پؽ اظ ؾطٍ٘٘ٛي نساْ ضا ٔزؿٓ ٔي ؾبظز ،ايبالتٔتحس ٜچ ٝؾٙبضيٞٛبي
احتٕبِي ثطاي َطحضيعي ؾيؿتٓ رسيس أٙيتي زض اذتيبض ذٛاٞس زاقت؟
ٌفت ٝقس و ٝؾيؿتٓ أٙيتي لجّي و ٝتب لجُ اظ حّٕ ٝآٔطيىب ٘ ٚيطٞٚبي ائتالف
ث ٝػطاق ثطلطاض ثٛز ٔجتٙي ثط اتحبز  6وكٛض ػً ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذفبضؼ ثب آٔطيىب ٚ
ثط وٙبض ثٛزٖ ز ٚحىٔٛت ػطاق  ٚايطاٖ اظ ؾيؿتٓ ٔٛرٛز أٙيتي ثٛز ،ٜفط ٚپبقيس ٚ ٜزض
حبَحبيط ؾيؿتٓ رسيسي قىُ ٍ٘طفت ٝاؾتٚ .يػٌيٞبي ٚيؼيت فؼّي ُٔٙم ٝث ٝقطح
شيُ ٔيثبقس:
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 .1حًٛض ٘ظبٔي آٔطيىب زض ذّيذفبضؼ ثطاي ثبظؾبظي  ٚفطايٙس زِٚتؾبظي ٚ
ثطلطاضي حجبت زض ػطاق ازأ ٝزاضز .آٔطيىب ٕٔىٗ اؾت تب  2111ثطاؾبؼ پيٕبٖ أٙيتي
ثغساز ػطاق ضا تطن وٙس ِٚي حًٛض پيٕب٘ىبضاٖ ذهٛني أٙيتي ثٛٔ ٝاظات ٌؿتطـ ٘فٛش
ؾيبؾي ازأ ٝذٛاٞس يبفتٕٞ .بَٖٛضيى ٝغ٘طاَ پتطائٛؼ زض ضٚظٞبي اذيط ٌفت ٝاؾت:
آٔطيىب تب ز ٜؾبَ ٕٔىٗ اؾت زض ػطاق حًٛض ٘ظبٔي زاقت ٝثبقس.
 .2اظ ز ٚلسضتي و ٝزض ؾيؿتٓ لجّي لسضت اظ تٟسيس أٙيتي ذّيذفبضؼ ثط وٙبض
ثٛز٘س  ٚآٔطيىب زض پي ٟٔبض ٞط ز ٚلسضت ثٛز ٜاؾت ،يىي اظ آٖ ز -ٚيؼٙي ػطاق-
فطٚپبقيس ٚ ٜچكٓا٘ساظ ضٚقٙي اظ حجبت  ٚأٙيت ،حسالُ زض وٛتبٔ ٜست ٚرٛز ٘ساضز.
 .3زض ٚيؼيت فؼّي اظ ٘ظط آٔطيىب چبِف انّي ٔٙبفغ  ٚؾيؿتٓ أٙيت
احتٕبِي زض ُٔٙم ٝپؽ اظ نساْ ،ايطاٖ اؾت  ٚؾيبؾتٞبي «ٟٔبض»زض وٙبض حٕبيت اٚثبٔب
اظ «تؼبُٔ ٔ ٚصاوطٔ ٜؿتميٓ» ثب ايطاٖ ٕٞچٙبٖ ثط يس آٖ ازأ ٝزاضزًٔ .بفبً آ٘ىٔ ٝجبضظٜ
٘طْافعاضي زض زٚض ٜاٚثبٔب ثط يس آ٘چ ٝو ٝتالـ ايطاٖ ثطاي زؾتيبثي ث ٝؾالحٞبي
وكتبضرٕؼي ازػب ٔي قٛز ،تكسيس قس ٜاؾت.
 .4ثٙبثطايٗ زض ؾيؿتٓ رسيس أٙيت و ٝآٔطيىب زضنسز َطحضيعي آٖ اؾت،
فطو ايٗ اؾت وٕٞ ٝچٙبٖ حًٛض آٔطيىب حسالُ تب ٔيبٖ ٔست پبثطربؾت؛ اٌط چ ٝايٗ
حًٛض ض ٚث ٝوبٞف ثبيس ثبقس  ٚزض ظٔبٖ نّح ث ٝحسالُ ؾُح ذٛز ثطؾس .فطو زيٍط
ايٗ و ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثعضٌتطيٗ چبِف ٔٙبفغ أٙيتي  ٚؾيؿتٓ أٙيتي وٝ
آٔطيىب زض پي َطحضيعي آٖ اؾت ٔيثبقس ثٚٝيػ ٜو٘ ٝفٛش ٘طْافعاضي ايطاٖ اظ ػطاق ٌطفتٝ
تب ِجٙبٖ  ٚفّؿُيٗ  ٚافغب٘ؿتبٖ افعايف يبفت ٝاؾتِ .صا آٔطيىب احتٕبالً زٌ ٚعي ٝٙثطاي
٘ٛع ثطذٛضز ٘ ٚحٔ ٜٛمبثّ ٝثب ايٗ چبِف زاضز و٘ ٝكب٘ٞٝبي آٖ اظ  ٓٞاو ٖٛٙتب ا٘ساظٜاي
پيساؾت .1 :تكسيس ؾيبؾت ٟٔبض اظ ضا ٜافعايف تحطيٓٞبي رٟب٘ي ث ٝوٕه ٔتحسيٗ
اضٚپبيي ذٛز  ٚفكبض ث ٝضٚؾي ٚ ٝچيٗ (زض نٛضت ث٘ ٝتيز٘ٝطؾيسٖ ٔصاوطٌ ٚ ٜفتٍ)ٛ
.2وكب٘سٖ رٕٛ ٟضي اؾالٔي ايطاٖ ثطاي قطوت زض ايٗ ؾيؿتٓ رسيس أٙيتي اظ َطيك
ٔٛفميت زض ٔصاوط.ٜ
فطو زيٍط ايٗ و ٝآٔطيىب احتٕبالً ٔسَ زٔٛوطاؾي ٘بلم  ٚرعئي ضا ثطاي
ٔمبثّ ٝثب ثيحجبتيٞبي زاذّي زض وُ وكٛضٞبي حٛظ ٜذّيذفبضؼ ا٘تربة ذٛاٞس وطز.
ثطاؾبؼ ايٗ ٔفطٚيبت ٌعاضٜٞبي احتٕبِي ؾيؿتٓ ُّٔٛة ثطاي آٔطيىب ايٗ اؾت و:ٝ
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.1حًٛض ٘ظبٔي آٔطيىب ضا زض ظٔبٖ نّح ث ٝحسالُ ضؾب٘س(يؼٙي تب ا٘ساظ ٜظيبزي ذٛز
ٍٟ٘ساض ثبقس)؛  .2ثب ثيحجبتيٞبي زاذّي احتٕبِي زض وكٛضٞبي حٛظ ٜذّيذفبضؼ وٝ
ٔيتٛا٘س ٔٙبفغ آٔطيىب ضا ثَٛٝض اؾبؾي ث ٝذُط ا٘ساظزٔ ،مبثّ ٝوٙس؛  .3رّٛي تزبٚظ
ذبضري زض ُٔٙم ٝضا ثٍيطز؛( )26يؼٙي ثٛ٘ ٝػي حبِت ٔٛاظ٘ ٝلسضت  ٓٞزض ُٔٙم ٝحفظ
قٛز .اظ ايٗ ض ٚؾ ٝؾيؿتٓ احتٕبِي .1 ،ؾيؿتٓ ٔٛاظ٘ ٝؾبحّي (ٔٛاظ٘ ٝاظ زٚض)،
.2ؾيؿتٓ قجي٘ ٝبتٛي اضٚپب  .3 ٚؾيؿتٓ ٕٞجؿتٍي أٙيتئ ،س٘ظط آٔطيىب ذٛاٞس ثٛز
وٞ ٝط يه اظ ايٗ ؾيؿتٓٞب ثطاي آٔطيىب ٘ ٓٞمبٌ لٛت ٘ ٓٞ ٚمبٌ يؼفي ذٛاٞس زاقت.
زض شيُ ث ٝتكطيح ؾ ٝؾيؿتٓ فٛقاِصوط ٔيپطزاظيٓ.
سیستن دور از ساحل
ايٗ ؾيؿتٓ قجي ٝتطتيجبت ٔؼٕ َٛو ٝتب لجُ اظ ز ،1991 ٝٞيؼٙي زض زٞٝٞبي
 1981 ٚ 1971ثطلطاض ثٛز ٔيثبقس .يؼٙي يه ؾيؿتٓ ٔٛاظ٘ ٝلسضت و ٝثيٗ ايطاٖ  ٚػطاق
 ٚثب حًٛض حسالُ ٘يطٞٚبي آٔطيىب ثطلطاض قس ٜثٛز .ث ٝاػتمبز آٔطيىبيي ٞب ايٗ ؾيؿتٓ ٞط
چٙس قىؿت ذٛضزِٚ ٜي زض حبَحبيط ثب تٛر ٝث ٝيؼف ٞط ز ٚلسضت ايطاٖ  ٚػطاق
٘ؿجت ث ٝآٖ ؾبِٟب احتٕبَ ٔٛفميت آٖ ثيكتط اؾت .ايبالتٔتحسٕٔ ٜىٗ اؾت اظ َطيك
زيپّٕبؾي  ٚاثعاضٞبي زيٍط تالـ ٕ٘بيس تب تًٕيٗ وٙس ػطاق  ٚايطاٖ يٕٗ ايٗ و ٝثٝ
ٔٛاظ٘ ٝلسضت زؾت يبثٙس ،أب فمٍ تب ربيي لسضت زاقت ٝثبقٙس وٙٔ ٝبفغ حيبتي
ايبالتٔتحس ٜضا ث ٝچبِف ٘ىكٙس .ثب ايٗ حبَ ٚاقٍٙتٗ ث ٝوطات ٘كبٖ زاز ٜو ٝثطاي
حٕبيت اظ ٔٙبفغ ذٛز  ٚرٌّٛيطي اظ تزبٚظ ث ٝذّيذفبضؼٔ ،ساذّ ٝذٛاٞس وطز.
زض ايٗ ؾيؿتٓ ايبالت ٔتحسٕٔ ٜىٗ اؾت ثَٛٝض اؾبؾي ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ذٛز
زض ُٔٙم ٝضا وبٞف زاز ٚ ٜحسالّي اظ تطتيجبت ٔٛرٛز ضا حفظ ٕ٘بيسٔ .خالً فطٔب٘سٞي
٘بٌٚبٖ پٙزٓ زضيبيي ٕٔىٗ اؾت ٕٞچٙبٖ زض ثحطيٗ ثبلي ثٕب٘س أب تؼساز وٕي اظ
ظيطزضيبييٞب زض آةٞبي ذّيذفبضؼ ٔطتت ضفتٚآٔس ذٛاٙٞس وطز٘ .يطٚي ٛٞايي ٕٔىٗ
اؾت زٚثبضٔ ٜخُ ز 1971 ٝٞث ٝپبيٍب ٜرسيس  ٚثعضي ذٛز زض لُط ثبظٌطزز ث ٝايٗ ذبَط
و ٝلُطيٞب ث٘ ٝظط ٔيضؾس اظ آٖ اؾتمجبَ ٕ٘بيٙس٘ .يطٚيظٔيٙي ٘يع ٕٔىٗ اؾت ٕٞچٙبٖ
ٕٞطا ٜثب تزٟيعات ؾبثك ذٛز زض وٛيت  ٚلُط ثبلي ثٕب٘س ٘ ٚيع زض نٛضتي و ٝضغيٓ آيٙسٜ
ػطاق ٕٞؿ ٛثب آٔطيىب ثبقسٕٔ ،ىٗ اؾت آٔطيىب زض آ٘زب يه پبيٍبٛٞ ٜايي زايط وٙس.
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زض ؾُح ؾيبؾي ايبالت ٔتحسٕٔ ٜىٗ اؾت ضٚاثٍ غيطضؾٕي ذٛز ثب زِٚتٞبي
ػً ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذ فبضؼ ،ث ٝايبفٕٞ ٝىبضي ٕٞ ٚؿٛيي ٔكبث ٝثب حىٔٛت رسيس
ػطاق ،ضا اؾتٕطاض زٞسٕٞ .چٙيٗ ٕٔىٗ اؾت ؾيبؾت ٟٔبض ايطاٖ (اِجت ٝقسيستط اظ
ٌصقت )ٝضا ٕٞچٙبٖ حفظ وطز ٚ ٜتهطيح وٙٙس وٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛتزبٚظ ايطاٖ ثب پبؾد ٘ظبٔي
آٔطيىب ٔٛار ٝذٛاٞس قس .ثبالذطٕٔ ٜىٗ اؾت ث ٝتالـ ذٛز ثطاي ٚازاضوطزٖ اضٚپب ،غاپٗ
 ٚضٚؾي ٝثطاي تحت فكبض ٌصاقتٗ ايطاٖ اظ ضاٜٞبي زيپّٕبتيه  ٚالتهبزي ،ثطاي
ذبتٕٝزازٖ ث ٝحٕبيت اظ آ٘چ ٝو ٝتطٚضيؿٓ  ٚثط٘بٔ ٝتؿّيحبت غيط ٔتؼبضف ازػب ٔي قٛز،
ازأ ٝزٞس .ايٗ حًٛض ٘ظبٔي حسالُ ،زض ؾيؿتٓ رسيس ٕٔىٗ اؾت ٕٞؿ ٛثب وبٞف آالْ
ٔؿبئُ زاذّي وكٛضٞبي ذّيذفبضؼ ثبقس و ٝحًٛض ٘يطٞٚبي ايبالتٔتحس ٜآٖ ٔؿبئُ ضا
ايزبز ٔي وٙس .ايٗ اؾتطاتػياي اؾت و ٝزِٚتٞبي ػطة  ٓٞذٛزقبٖ تٕبيُ زاض٘س .ثب
ؾم ٌٛنساْ حؿيٗٞ ،سف زضر ٝا َٚايٗ زِٚتٞب ايٗ اؾت و٘ ٝبضيبيتيٞبي زاذّي ضا
ث ٝحسالُ ضؾب٘ٙس  ٚآٟ٘ب ٔؼتمس٘س و ٝآٔطيىب ٔيتٛا٘س نّح ضا ثب حًٛض ذٛز زض ُٔٙم ٝثٝ
اضٔغبٖ آٚضز .اظ َطف زيٍط ايٗ ضٞيبفت ٕٔىٗ اؾت ذٛقبيٙس فطٔب٘سٞبٖ ٘ظبٔي آٔطيىب
 ٓٞثبقس .أب آٔطيىبيي ٞب ٍ٘طاٖ ايٗ ٞؿتٙس و ٝايٗ ؾيؿتٓ ،تًٕيٙي وبفي ث ٝتزبٚظ
ذبضري ٘سٞس؛ يٕٗ ايٗ و ٝثب حًٛض حسالُ آٔطيىب ،زٚثبض ٜزِٚتٞبي ػطة ذّيذفبضؼ
انالحبت ضا ث ٝتأذيط ا٘ساذت ٚ ٝپتب٘ؿيُ ثطاي ر ًٙزاذّي  ٚا٘مالة ٕٞچ ٖٛا٘مالة
اؾالٔي ايطاٖ ثبلي ذٛاٞس ٔب٘س.
سیستن شبیه ناتوی اروپا
ايٗ ؾيؿتٓ اٍِٛيي ٕٞب٘ٙس ٌٕ٘ ٝ٘ٛصقت ٝذٛز -يؼٙي ؾيت ٚ ٛؾٙت -ٛضا زاضز وٝ
ثٛٔ ٝفميت ٘طؾيس٘سِٚ .ي زض قطايٍ أطٚظي احتٕبَ يه اتحبز ُٔٙمٝاي ،قب٘ؽ
ثيكتطي ثطاي ٔٛفميت زاضز .زض ايٗ ضٞيبفت ايبالت ٔتحسٕٔ ٜىٗ اؾت يه اتحبزيٝ
زفبػي ضؾٕئ ،تكىُ اظ زِٚتٞبي ػً ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذفبضؼ  ٚحىٔٛت رسيس
ػطاق ،قىُ زٞسٞ .سف اؾبؾي زض ٚالغ ٕٞچٙبٖ وِٛ ٝضز اؾٕبيط ٌفتٕٔ ،ٝىٗ اؾت
«حفظ آٔطيىب زض زاذُ (ُٔٙم ٍٝ٘ ،)ٝزاقتٗ ايطاٖ ثيط ٖٚاظ ُٔٙم ٚ ٝيه ػطاق يؼيف
ثبقس» (27(.آٔطيىب ٕٔىٗ اؾت اظ َطيك ايزبز يه پيٕبٖ ٔكتطن ،ذٛز ضا ثَٛٝض رسي ثب
أٙيت ُٔٙم ٝزضٌيط ؾبذتًٔ ٚ ٝبفبً زض ثطاثط رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثٟتطيٗ ٘ٛع
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ثبظزاض٘سٌي ضا ايزبز وٙس .اظ َطف زيٍط ايٗ ؾيؿتٓ ثب اػُبي تًٕيٗٞبي أٙيتي ثٝ
ػطاقٕٔ ،ىٗ اؾت ثَٛٝض ٔإحط ٔؼًُ أٙيتي ثغساز ضا حُ وطز ٚ ٜزض ػيٗ تؿّيح ٔزسز
ٔتؼبضف ػطاق آٖ ضا اظ زؾتطؾي ث ٝتؿّيحبت وكتبضرٕؼي ثطاي ثبظزاض٘سٌي ثي٘يبظ ؾبظز.
ثبالذط ٜايٙى ٝث ٝحًٛض آٔطيىب ث ٝػٛٙاٖ يه ػً ٛثطاثط ثب ؾبيط ثبظيٍطأٖ ،كطٚػيت زازٜ
 ٚوكٛضٞبي ػطة ذّيذفبضؼ ٘يع آٖ ضا ثپصيط٘س .يه چٙيٗ اتحبزي ٝضؾٕي ٕٔىٗ اؾت
٘ؿجت ثٔ ٝيطاث ٌصقت ٝذٛز ثيكتط ػّٕي ثٛز ٜثبقس ،ث ٝايٗ ذبَط و ٝزِٚتٞبي ػًٛ
قٛضاي ٕٞىبضي ذّيذ فبضؼ  ٚػطاق زاضاي يه تٟسيس انّي ٔكتطن ذٛاٙٞس ثٛز يؼٙي
ايطاِٖٚ .ي ٔكىُ ػٕس ٜايٗ ضٞيبفت ايٗ اؾت و ٝآٔطيىب اظ ايٗ ثيٓ زاضز و ٝزض نٛضت
تٟٙب ٔب٘سٖ ايطاٖ ،ايطاٖ اظ زاذُ وكٛضٞبي ػطة ث ٝآٟ٘ب يطث ٝثع٘س  ٚايٗ وبض ضا ثب اؾتفبزٜ
اظ ػسْ ٔكطٚػيت آٟ٘ب ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س .اظ َطف زيٍط زِٚت ٞبي ذّيذفبضؼ  ٚضغيٓ آيٙسٜ
ػطاقٕٔ ،ىٗ اؾت آٖ ضا ٘ٛػي ٔؿتؼٕط ٜؾبظي زا٘ؿت ٚ ٝثٔ ٝكطٚػيتظزايي اظ
ضغيٓٞبقبٖ ٔؿبػست ٕ٘بيٙس .پؽ آٔطيىب اظ ايٗ ٍ٘طاٖ اؾت و ٝزض نٛضت ثطلطاضي يه
()28
چٙيٗ ؾيؿتٕي٘ ،تٛا٘س رّ ٛثيحجبتيٞبي زاذّي ضا ثٍيطز.
سیستن هوبستگی هشترك اهنیتی خلیجفارس
ايٗ ؾيؿتٓ يه تغييط اؾتطاتػيه وبُٔ اؾت ؤ ٝؿتّعْ ثٟجٛز ضٚاثٍ آٔطيىب ثب
ايطاٖ ٘ ٚيع ٕٞىبضي ضغيٓ آيٙس ٜػطاق ثب آٔطيىب ٔيثبقس .زض نٛضت ثطلطاضي يه چٙيٗ
ؾيؿتٕي آٔطيىب ٔيتٛا٘س زٔ ٚكىُ ٔٛرٛز زض ز ٚؾيؿتٓ لجّي (يؼٙي تزبٚظ ذبضري زض
ؾيؿتٓ ا ٚ َٚثيحجبتي زاذّي زض ؾيؿتٓ ز )ْٚضا حُ ٕ٘بيس .ايٗ فطآيٙس ٕٔىٗ اؾت ثب
تأؾيؽ يه قجى ٝأٙيتي ُٔٙمٝاي و ٝزض آٖ ٔؿبئُ ٛٔ ٚيٛػبت ٔطتجٍ ٔٛضز ثحج
ٚالغ قس ،ٜاَالػبت تجبزَ قٛز ٛٔ ٚافمت٘بٔٞٝب ٔٙؼمس قٛز ،آغبظ ٌطزز .تٕبٔي اػًبء اظ
آٖ پؽ ٔي تٛا٘ٙس ث ٝتساثيط اػتٕبزؾبظي ٕٞچٌ ٖٛعاضـ تٕطيٗٞبي ٘ظبٔئ ،ب٘ٛضٞبي
ٔكتطنٔ ،جبزِ ٝوبضقٙبؾبٖ  ٚتجبزَ اَالػبت ثپطزاظ٘س ٟ٘ ٚبيتبً ٕٔىٗ اؾت ايٗ اٞساف ٚ
ٔمبنس ث ٝؾٛي ٔٛافمت٘بٔٞٝبي ٟ٘بيي وٙتطَ تؿّيحبت ،ثٚٝيػُٙٔ ٜم ٝػبضي اظ ٘يطٞٚبي
٘ظبٔيٕٛٙٔ ،ػيت ؾيؿتٓٞبي تؿّيحبتي ثيحجبتوٙٙس ٚ ٜتمّيُ ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ثطاي
 ٕٝٞقطوب پيف ضٚزٔ .عيت ايٗ قي ٜٛاظ ٘ظط آٔطيىبييٞب ايٗ اؾت و ٝايطاٖ ٕٔىٗ اؾت
ثَٛٝض ٚالؼي تٕبيُ ثٔ ٝكبضوت زض آٖ زاقت ٝثبقس .زض َي ثيؿت ؾبَ ٌصقت ٝايطاٖ
اػالْ وطز ٜو ٝايبالتٔتحس ،ٜػطاق  ٚزِٚتٞبي ػً ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذفبضؼ
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ٍ٘طا٘يٞبي أٙيتي آٖ ضا ثَٛٝض رسي ثطاٍ٘يرتٝا٘س  ٚايٗ فطايٙس ٕٔىٗ اؾت ث ٝايطاٖ
فطنتي اػُب وٙس تب ٍ٘طا٘ي ٞبي أٙيتي ذٛز ضا ثطاي ٘رؿتيٗثبض حُ  ٚفهُ وٙس .زػٛت
اظ ايطاٖ ثطاي ٔكبضوت زض ؾيؿتٓ رسيس أٙيتي ٕٔىٗ اؾت ايٗ احؿبؼ ضا ث ٝايطاٖ
ثسٞس و ٝثبالذطٛٔ ٜضز ػٙبيتي ؤ ٝؿتحك آٖ اؾت لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثٝػال ٜٚيه چٙيٗ
ضيبيتي تٟٙب ضاٞي اؾت و ٝاظ آٖ َطيك ايطاٖ ٔيتٛا٘س ثط ٘يطٞٚبي ٘ظبٔي ٔربِف ٚ
حطيف ذٛز -يؼٙي ايبالتٔتحس -ٜتأحيط ثٍصاضز .ثطاي ايٗ و ٝيه چٙيٗ ؾيؿتٕي ٚالؼبً
ػّٕي قٛزٚ ،اقٍٙتٗ ٕٔىٗ اؾت تٕبيُ زاقت ٝثبقس و ٝاؾتمطاض ٘يطٞٚبي ٘ظبٔياـ زض
ُٔٙم ٝضا ث ٝقست ٔحسٚز ٕ٘بيس  ٚيه چٙيٗ ٔحسٚزيتي احتٕبالً ٔحطن ايطاٖ ثطاي
()29
ٚضٚز ث ٝتطتيجبت أٙيتي ُٔٙم٘ ٝيع ذٛاٞس قس.
ثبالذط ٜايٗ و ٝايٗ ؾيؿتُّٓٛٔ ،ة وكٛضٞبي ػطة ذّيذفبضؼ ٘يع ذٛاٞس
ثٛز .رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض َي ؾبَٞبي اذيط ضٚاثٍ ذٛز ضا ثب اوخط ايٗ وكٛضٞب
(اِجت ٝث ٝاؾتخٙبي أبضات ٔتحس ٜػطثي) ثٚٝيػ ٜػطثؿتبٖ ؾؼٛزي ،زض ػطنٞٝبي ٔرتّف
ٌؿتطـ زاز ٚ ٜيه فطايٙس اػتٕبز ؾبظي قطٚع قس ٜاؾت .آٟ٘ب اظ ؾيبؾت ثؿيبض
ؾرتٌيطاٟ٘ٔ ٚ ٝبض آٔطيىب زض ثطاثط ايطاٖ ٘يع ٘بذكٛٙز ٞؿتٙس  ٚػٕستبً ث ٝؾيبؾت
زيبِٛي آٔطيىب ثب ايطاٖ  ٚضفغ تحطيٓٞب و ٝزاضاي ٔٙبفغ التهبزي ثطاي ايٗ وكٛضٞب
ٞؿتٔ ،ؼتمس٘س .ثَٛٝض وّي زِٚتٞبي ذّيذفبضؼ تٕبيُ زاض٘س و ٝآٔطيىب .1 :اتٟبْ
ثطچؿت زِٚت يبغي ضا وٙبض ٌصاقتٍ٘ ٚ ٝطا٘يٞبي أٙيتي ايطاٖ ضا ث ٝضؾٕيت قٙبذتٚ ٝ
ثطاي آٖ ربيي زض چبضچٛة أٙيتي ُٔٙم ٝزض ٘ظط ٌيطز  ٚث ٝايطاٖ اربظ ٜتؼبُٔ ؾيبؾي،
التهبزي  ٚاؾتطاتػيه ثسٞس .2 .ثطاؾبؼ ػاليك ٍ٘ ٚطا٘يٞبي ٔكتطن ثب يىسيٍط
ٕٞىبضي ٕ٘بيٙس .وكٛضٞبي ػً ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذفبضؼ ،ايبالت ٔتحس ٚ ٜايطاٖ
ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝافغب٘ؿتبٖ ،ػطاق  ٚلبچبق ٔٛاز ٔرسض ضا ثٔ ٝخبث ٝيه تٟسيس رسي ثٝ
أٙيت  ٚحجبت ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝآؾيبي ٔطوعي تّمي وطز ٚ ٜثطاؾبؼ ايٗ ٔحٛضٞب ثب يىسيٍط
ٕٞىبضي ٕ٘بيٙس .3 .ث ٝتحطيٓٞب پبيبٖ زٞس و ٝاظ ؾطٔبيٌٝصاضي التهبزي زض ايطاٖ
رٌّٛيطي ٔيوٙس.
نتیجهگیری
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يبفتٞٝبي پػٞٚف حبيط ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝازأ ٝضٚيىطزٞبي ٌصقتٔ ٝجتٙيثط
ضٚيىطز لٔ ْٛحٛضا٘ٛ٘ ٝضئبِيؿتي ٕ٘يتٛا٘س ٔٛرس ؾيؿتٓ أٙيتي پبيساض زض ُٔٙم ٝذّيذفبضؼ
ٌطزز .ايٗ ؾيؿتٓ أٙيتي رسيس ثب ضٚيىطز لجّي  ٚثب تٛؾُ ث ٝاثعاضٞبي رسيس پٛقكي
ٕٞچ ٖٛزٔىطاتيعاؾيِ ٚ ٖٛيجطاثيعاؾيٕ٘ ٖٛيتٛا٘س ٔٛفميت حبنُ وٙس  ٚحتي ٕٔىٗ اؾت
ثَٛٝض ٔؼىٛؼ وُ ٔحيٍ أٙيتي ذبٚضٔيب٘ ٝضا زض ٔؼطو تٙفٞبي رسيس لطاض زٞس.
ٔٛاظ٘ ٝلسضت  ٚأٙيت ؾبثك ٘ ٝتٟٙب أٙيت ضا ثطاي ثبظيٍطاٖ ُٔٙم ٝث ٝاضٔغبٖ
٘يبٚضز ٜثّى ٝثٔ ٝؼٕبي قسيس أٙيت ٔٙزط قس ٜثَٛ ٝضي وٕٞ ٝچٙب٘ى ٝثبضي ثٛظاٖ ثٝ
زضؾتي ٔيٌٛيس ٌ ٛايٙىٞ ٝط ز ٜؾبَ يه ثبضزض ُٔٙم ٝذّيذ فبضؼ الظْ اؾت تب رٍٙي زض
ٌيطز ٛٔ ٚاظ٘ ٝاظ ٘ ٛاحيب قٛزٔ .ؼٕبي أٙيت ثبػج ثطٚظ ٔؿبثم ٝتؿّيحبتي قسيس ،وبؾتٗ اظ
ثٛزرٞٝبي التهبزي  ٚافعٚزٖ ث ٝثٛزر ٝتؿّيحبت قس ٚ ٜآٖ ،ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ػسْ ٔكطٚػيت
ضغيٓٞبي (ػطثي)  ٚث ٝچبِف وكيسٖ آٖ اظ ؾٛي رٙجفٞبي ضازيىبَ اؾالٔي ضا زض پي
زاقت ٝاؾت.
ثيتطزيس فمساٖ زٔىطاؾي  ٚيؼف ظيطؾبذتٞبي التهبزي ،ارتٕبػي  ٚؾيبؾي ٚ
ضا٘تيثٛزٖ زِٚتٞبي ُٔٙم( ٝاظرّٕ ٝوكٛضٞبي ٘فتي ػطة) يؼفٞبيي ٞؿتٙس و ٝثيكتطيٗ
تأحيط ضا ثط ػسْأٙيت زض ُٔٙم ٝث ٝرب ٔيٌصاض٘س  ٚايٗ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثٚ ٝاثؿتٍي ؾيؿتٓٞبي
أٙيتي وكٛضٞبي ُٔٙم ٝث ٝلسضتٞبي ذبضري زض اقىبَ ٔرتّف تأحيط ٔيٌصاضز.
ٚاثؿتٍي أٙيتي ث ٝلسضتٞبي ذبضد ثطاي ثمبي ضغيٓٞب ٘ ٚظبْٞبي ؾيبؾي ذٛز
ٔٙزط ث ٝايٗ ٔيقٛز و ٝزؾتٛضوبضٞبي أٙيتي ٘ ٚؿرٞٝبي أٙيتي اظ ذبضد  ٝ٘ ٚاظ زاذُ
تٟي ٝقٛز  ٚايٗ زض ٚالغ ضاظ ٘بأٙي  ٚػسْ پبيساضي ؾيؿتٓٞبي أٙيتي ُٔٙمٔ ٝيثبقس وٝ
ٔٛيس ٘ىت ٝفٛقاِصوط ثبضي ثٛظاٖ اؾت .زض ايٗ ضاؾتب آ٘چ ٝثطاي لسضتٞبي ذبضري  ٚاظ رّٕٝ
آٔطيىب ٔ ٟٓاؾت ثيكتط اظ زغسغٞ ٝبي أٙيت ُٔٙم ،ٝتأٔيٗ ٔٙبفغ ٘فتي (ثب ٞط ٚؾيّٝاي اظ
رّٕ ٝايزبز رٔ )ًٙيثبقس .ثٙبثطايٗ ؾبذت زٔىطاتيه زِٚت ّٔ ٚتؾبظي زض ايٗ ضاؾتب اظ
إٞيت قبيب٘ي ثطذٛضزاض اؾت .تطويجي اظ انالحبت التهبزي ،ؾيبؾي  ٚارتٕبػي( ثَٛٝض
چٙسرب٘ج ٚ ٝثب ٔكبضوت لسضتٞبي ذبضري) ٛٔ ٚاظ٘ ٝرسيس لسضت ( ٘ ٝاظ َطيك افعايف
لسضت ثّى ٝاظ َطيك وبٞف ا٘جبقت لسضت زض يه فطايٙس اػتٕبزؾبظي  ٚتمّيُ ثٛزرٞٝبي
٘ظبٔي  ٚؾٛق زازٖ آٟ٘ب ثٔ ٝؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝتٛؾؼٔ ٚ ٝجبضظ ٜثب فمط)  ٚثٚٝرٛز آٔسٖ
زيسٌبٜٞبي ٕٞؿ ٛثطاي أٙيت ُٔٙم ٝثٕٞ ٝطاٟ٘ ٜبزؾبظي ( تكىيُ ٟ٘بزٞبي ُٔٙمٝاي)
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ٔيتٛا٘س زض ثّٙسٔست ؾيؿتٓ أٙيتي پبيساض ايزبز وٙس .ايٗ ٔؿتّعْ اتىبي أٙيت ثٕٞ ٝسيٍط
فبضؽ اظ لسضتٞبي ذبضري ،تمّيُ ٔساذّ ٝذبضري ،اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبي ٘طْافعاضي ٝ٘ ٚ
ؾرتافعاضي اظ ؾٛي لسضتٞبي ثعضي ٔيثبقس٘ .ىت ٝآذط ايٙىٔ ٝكبضوت  ٕٝٞوكٛضٞبي
ُٔٙم ٝزض تأٔيٗ أٙيت يطٚضي ثٛز ٚ ٜآٖ ثٔ ٝكطٚػيت ؾيؿتٓ  ٚػسْ قىٙٙسٌي آٖ ٔٙزط
ذٛاٞس قس٘ .تيز ٝايٗ و ٝحجبت ثّٙسٔست ظٔب٘ي حبنُ ٔيقٛز و ٝانالحبت زض ٔؿيط
زٔىطاؾي  ٚانالحبت ارتٕبػي  ٚالتهبزي ثب ٔكبضوت وكٛضٞبي ذبضري ٕٞطا ٜثب «ٔٛاظ٘ٝ
أٙيت» اظ ٘ٛع رسيس (تؼسيُ ا٘جبقت لسضت  ٝ٘ ٚافعايف آٖ اظ َطيك فطايٙس ذّغ ؾالح
ػٕٔٛي) تّفيك ٌطزز .ايٗ فطايٙس ٔيتٛا٘س يه تحٔ َٛؼطفتي ٚقٙبذت رسيس ثبظيٍطاٖ ٘ؿجت
ث ٝيىسيٍط ايزبز وٙس .ايٗ قٙبذت رسيس  ٚتحٔ َٛؼطفتي ٔيتٛا٘س ظيطثٙبي تغييطات أٙيتي
(ث٘ ٝفغ أٙيت پبيساض  ٚثٔٛي) زض زٞٝٞبي آتي ٌطزز.
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