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محمدتقي حسيني

چكيده :پس اس اوقالب اسالمي  7531ي گسستٍشذن پيًوذَاي ايزان ي آمزيكا ،تٍ لحاظ
اَميت صئًپلتيك كشًر ما ،وقش ايزان در تحًالت مىطقٍاي تعييهكىىذٌ تعزيف ميگزدد .اس
جاوة ديگزَ ،مسايگي ايزان تا پاوشدٌ كشًر ي مىاتع فزايان وفت ي گاس سزسميه ايزان ايه
اَميت را چىذيهتزاتز ميومايذ .تٍ لحاظ مًقعيت سياسي ،امىيتي ي صئًپلتيك ايزان ،حل
مىاسعات مىطقٍ تذين مشاركت ايزان اگز امكانپذيز وثاشذ حذاقل كامل وميگزدد .شايستٍ
است ايزان تٍ دوثال پيشزفت ي تًسعٍ اقتصادي ويش تاشذ تا تذان جُت تتًاوذ در مىطقٍ تا
َمسايگان تٍ رقاتت اقتصادي تپزداسد .مقالٍ سيز ضمه تزرسي ًَيت فزَىگي اوقالب ايزان،
تيشتز يجٍ مزتًط تٍ شيعٍتًدن اكثزيت مزدم ايزان ي تأثيز آن تز شيعيان كشًرَاي ديگز
تٍخصًص كشًرَاي َمسايٍ را مًرد مطالعٍ قزار ميدَذَ .مچىيه ،ديذگاٌَاي آرمانگزاياوٍ
ي اوتشاعي كٍ مشخصة تمامي اوقالبَاي دوياست تاتًجٍ تٍ تذيلَاي دستياتي تٍ آن اَذاف
اتًپيايي تجشيٍ ي تحليل ميگزدد.
واژگان کليدی :ايزان ،اوقالب اسالمي ،خايرمياوٍ ،اوذيشٍ سياسي ،شيعٍ ،آمزيكا ،وفت ،عزاق،
حشباهلل ،صذام.

ايطاٖ زض ثٔ ٕٟٗبٚ 1387 ٜاضز چٟبضٔيٗ ز ٝٞا٘مالة اؾالٔي قس .تحٛالت
زٞٝٞبي اذيط زض ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝؾيبؾت رٟب٘ي ٔٙزط ث ٝافعايف ٘مف ايطاٖ ٌطزيس ٜاؾت.
زض ؾي ؾبَ ٌصقت ٝضٚاثظ ايطاٖ ثب ٘ؾبْ ٔٛرٛز ثيٗإِّّي ٘بآضاْ  ٚزض ٔٛالـ ظيبزي پط
تٙف ثٛز ٜاؾت .زض ٚضاي ايٗ تقبُٔ زقٛاض تسضيزبً ٛٞيتي قٙبذت ٝقس ٜثطاي ؾيبؾت
ذبضري رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ قىُ ٌطفت ٚ ٝث ٝرٟبٖ ٔقطفي قس ٜاؾت .ا٘مالة

 .7دكتز محمذتقي حسيىي ،كارشىاس ارشذ يسارت امًر خارجٍ.
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اؾالٔي زض فيٗ ايٙى ٝتالقي ثطاي تغييط زض زض ٖٚربٔق ٝايطا٘ي ثٛز ٘ؿجت ثٚ ٝضـ
ٔٛرٛز زض ربٔق ٝثيٗإِّّي ٘يع ضٚيىطزي ا٘تمبزي اتربش وطز .ثقجبضت زيٍط زض ا٘مالة
اؾالٔي زٛٔ ٚضٛؿ ثٕٞ ٝطا ٜيىسيٍط لبثُ تٛر ٝثٛز٘س .اثتسا اثطاظ ٘بضضبيتي ربٔق ٝايطا٘ي
اظ قطايظ ذٛيف ثٛز و ٝزض ٔجبضظ ٜثب حىٔٛت ٌصقت ٝزض ايطاٖ تزّي پيسا وطز .زض ايٗ
فطايٙس و ٝثٛٔ ٝضٛؿ زاذّي ايطاٖ ٔطتجظ ٔيقس ا٘مالثيٕٞ ٖٛبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝث ٝاؾتجساز
حىٔٛت افتطاو زاقتٙس ثٚ ٝاثؿتٍي حىٔٛت ث ٝغطة ٘يع ٔقتطو ثٛز٘س .تطويت ؾٌٝب٘ٝ
اؾتمالَ ،آظازي  ٚرٕٟٛضي اؾالٔي زض ٘تيزٍ٘ ٝطـ چٙسٚرٟي زض ا٘مالة پيسا قس.
ثٙبثطايٗ ا٘مالة اؾالٔي ٔربِفت ثب ؾبذتبض حبوٓ ثيٗإِّّي ضا ٘يع زض پيف ٌطفت وٝ
لٛافس ذٛز ضا ثط زيٍطاٖ  ٚاظ رّٕ ٝثط ربٔق ٝايطا٘ي تحٕيُ ٔيوطز.
ايط اٖ زض زٚض ٜرسيس ،اظ حٛظ ٜالٕبضي ثّٛن غطة ذبضد ٌطزيس  ٚزض لغت ٔمبثُ
ٚ ٓٞاضز ٘كس .تسضيزبً ذطٚد اظ حٛظ ٜثّٛن غطة ربي ذٛز ضا ث ٝؾتيعي ثيٗ ايطاٖ ٚ
غطة زاز .ضٞيبفتٞبي فساِتذٛاٞب٘ ٚ ٝاؾتمالَعّجب٘ ٝزض ضٚاثظ ذبضري حضٛض پط ضٍ٘ي
پيسا وطز٘س .ايٗ زيسٌب ٜفساِتذٛاٞب٘ ٚ ٝآضٔبٌٖطايب٘ ٝقجبٞت يب ٘مغ ٝاقتطاوي ثب زيسٌبٜ
ٔؿبٚات عّجب٘٘ ٝبقي اظ ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿتي و ٝثط ثّٛن قطق حبوٓ ثٛز٘ ،ساقت.
ثّى ٝزض ٔٛاضز ظيبزي  ٚاظ رّٕ ٝزض ٔجٙبي تفىط  ٚزيسٌب ٜفّؿفي ثب آٖ تفبٚتي آقىبض
زاقت .زض حبِيى ٝزيسٌبٔ ٜؿبٚات عّجب٘٘ ٝبقي اظ ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿتي نطفبً ثط ٔجٙبي
ٔبتطيبِيؿٓ تبضيري  ٚتضبز عجمبتي لطاض زاقت ،زيسٌب ٜفساِتعّجب٘ ٚ ٝآضٔبٌٖطايي
ا٘مالة اؾالٔي اظ ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٝؾطچكٕٔ ٝيٌطفت .زض ايٗ ا٘سيك ٝؾيبؾي
٘بضضبيتي اظ ٚضـ ٔٛرٛز  ٚتالـ ثطاي يبفتٗ ٚضـ ٔغّٛة نطفبً ثب اٍ٘يع ٜظ٘سٌي ٔبزي
ثٟتط ٘جٛز .قيقٕٛٞ ٝاض ٜزض پي يبفتٗ ربٔق ٝآضٔب٘ي ثٛزٞ ٚ ٜؿت .آٖ ربٔق ٝآضٔب٘ي وٝ
قيق ٝزض ا٘تؾبض آٖ ث ٝؾط ٔيثطز ٔسي ٝٙفبضّٝاي اؾت و ٝضيك ٝزض آٔٛظٜٞبي زيٙي
زاضز .ايٗ ٔٛضٛؿ زض لبِت ٙٞزبضٞبي حبوٓ ثط ٘ؾبْ ثيٗإِّّي ،يه الساْ قبِٛزٜقىٙب٘ٝ
تّمي ٔيٌطزز .تطرٕبٖ ايٗ تفبٚت ٔفٟٔٛي زض فُٕ ؾيبؾي  ٚضٚاثظ ثيٗإِّّي ايطاٖ،
حٛظٜٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اظ تقبُٔ ثب ربٔق ٝثيٗإِّّي ضا ٔتأحط وطزٛ٘ .ؿ تّمي اظ ٔٙبفـ ّٔي ٚ
اٞساف وكٛض زض ضٚاثظ ثيٗإِّّي ،ا٘عٚا يب اتحبز ،تطويت ٔ ٚبٞيت ٓٞپيٕب٘بٖ زض نحٝٙ
ثيٗإِّّي  ٚثؿيبضي اظ ٔٛاضز زيٍط ضا ٔيتٛاٖ ٘بْ ثطز و ٝاظ ايٗ ٔٛضٛؿ تأحيط پصيطفتٙس.
او ٖٛٙثب ٌصقت ؾ ٝز ٝٞاظ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي زض ايطاٖ  ٚزض پطت ٛتحٛالت
زيٍطي ٕٞچ ٖٛثطٚظ رًٞٙبي آٔطيىب ٔ ٚتحسا٘ف زض افغب٘ؿتبٖ  ٚفطاق  ٚؾطٍ٘٘ٛي
حىٔٛت ٞبي عبِجبٖ  ٚثقج فطاق ،رغطافيبي ؾيبؾي رسيسي زض ذبٚضٔيب٘ ٝقىُ ٌطفتٝ
اؾت .زض تحٛالت رسيس ،فٙهط قيق ٝو ٝثب ا٘مالة اؾالٔي ث ٝؾيبؾت رٟب٘ي ضا ٜيبفت،
لسضت ٕٛ٘ ٚز ثيكتطي پيسا يبفت ٝاؾت .زض ٘تيز ٝايٗ تحٛالت٘ ،مف ايطاٖ  ٚؾيبؾت
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ذبضري آٖ ٘يع إٞيت ظيبزتطي يبفت ٝاؾتٕٞ .چٙيٗ ثحجٞبي فطاٚا٘ي زض ٔٛضز ٛٞيت ٚ
ؾطقت ٚالقي تحٛالت ٘ ٚي ع ٔبٞيت ؾيبؾت ذبضري رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ پسيس آٔسٜ
اؾت .زض ٘ٛقت ٝحبضط تالـ ذٛاٞيٓ وطز تب زض ٔٛضز ثطذي اظ اثقبز ايٗ ٔٛضٛؿ ثحج
وٙيٓ .پطؾف ٘ٛقت ٝحبضط پيطأ٘ ٖٛمف رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ٘ؾٓ ٔٛرٛز
ٔٙغمٝاي  ٚرٟب٘ي  ٚچبِفٞبيي اؾت و ٝفطاضٚي آٖ لطاض زاضز.
زض پبؾد ث ٝايٗ پطؾف ث ٝاذتهبض ٔيتٛاٖ ٌفت وٕٞ ٝعٔبٖ ثب افعايف ٘مف
ايطاٖ ٔؿئِٛيتٞبي رسيسي ٘يع ثطاي آٖ پسيس آٔس ٜاؾت .ا٘سيك ٝؾيبؾي ٔؤحط زض
ا٘مالة اؾالٔي او ٖٛٙث ٝيه فٙهط تبحيطٌصاض تجسيُ قس ٚ ٜتٛر ٝظيبزي ضا زض ٔغبِقبت
ٔٛرٛز ثيٗإِّّي ث ٝذٛز رّت وطز ٜاؾتٛٔ .لقيت تبضيري ٕٞب٘ٙسي ضا ٕ٘يتٛاٖ پيسا
وطز و٘ ٝيطٚي قيق ٝتب ايٗ حس زض نح ٝٙؾيبؾي ثيٗإِّّي ٔغطح ثٛز ٜثبقس .ايٗ
ٔٛلقيت اِعأبت رسيسي اظ تقبُٔ  ٚاتربش ضٞيبفتٞبي فمال٘ي  ٚپطٞيع اظ افطاط  ٚتفطيظ
ضا ايزبة ٔيٕ٘بيس.
جنبش و حكومت
ضفتبض ؾيبؾت ذبضري ثؿيبضي اظ حىٔٛتٞبيي و ٝزض پؽ يه رٙجف ثعضي
ثٚ ٝرٛز آٔس ٜا٘س تب ظٔبٖٞبي ظيبزي ٔتأحط اظ حبِت رٙجفثٛزٖ اؾت .ث ٝعٛض عجيقي
يه زٚضٜاي عي ذٛاٞس قس تب حىٔٛتي و ٝاظ پؽ يه رٙجف ٔتِٛس ٔيقٛز ذٛز ضا ثب
قطايظ رسيس تغجيك زٞس  ٚثب اِعأبت آٖ ٕٞبٌ ًٙٞطزز .زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ايٗ فطايٙس
ث ٝآؾب٘ي نٛضت ٕ٘يپصيطز .زض رٙجف ز٘ ٚىت ٝزاضاي إٞيت اؾت و ٝثقس اظ تجسيُ آٖ
ث ٝحىٔٛت ٘يبظٔٙس تغييط اؾت٘ .ىت ٝا َٚلبفسٜ٘بپصيطثٛزٖ ضفتبض رٙجفٞبؾت .رٙجفٞب
ث ٝزِيُ ايٙى ٝتحِٛي زض حبَ رطيبٖ ٞؿتٙس ٕ٘يتٛا٘ٙس اظ لبفس ٜذبني تجقيت وٙٙسِ .صا
ٞطٌ ٝ٘ٛلبفسٜاي ثطاي ٔحسٚزوطزٖ ضفتبض رٙجفٞب ٕٞب٘ٙس ِجبؾي ٘بٔٛظ ٖٚثط لبٔت آ٘بٖ
٘بضاؾت رّٔ ٜٛيٕ٘بيس٘ .ىت ٝز ْٚپيفثيٙي٘بپصيط ثٛزٖ فّٕىطز رٙجفٞبؾت .زض رٙجف
ٞط آئٕ ٝٙىٗ اؾت اتفبق تبظٜاي ثيفتس و ٝثب اتفبلبت لجّي ٔتفبٚت اؾتٞ .ط چٙس وٝ
ثطذي اظ ٔتفىطاٖ فّ ْٛارتٕبفي  ٚثٛيػٔ ٜبضوؿيؿتٞب ؾقي وطزٜا٘س ٘ٛفي لبفسٜٙٔسي
رجطي ضا ث ٝضفتبض رٙجفٞب تقٕيٓ زٙٞس أب ٘فؽ رٙجف ثب لٛا٘يٗ رجطي ؾبظٌبض ٘يؿت.
ثط ايٗ اؾبؼ پيفثيٙيوطزٖ ضفتبض رٙجفٞب ٘يع وبض زقٛاضي اؾت.
رٙجفٞب حتي ثقس اظ تجسيُقسٖ ث ٝحىٔٛت ٘يع تٕبيُ زاض٘س تب ايٗ
ٚيػٌيٞبي فبضكاِجبِي  ٚپيفثيٙي٘بپصيطي ذٛز ضا حفؼ وٙٙس .ثطاي آ٘بٖ ذ ٛوطزٖ ثب
لٛافس وؿُوٙٙس ٜحىٔٛتزاضي  ٚزِٚتٕساضي آظاضزٙٞس ٜاؾت .ايٗ لٛافس ثطاي آ٘بٖ
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ثٔ ٝخبث ٝليسٚثٙسي ٞؿتٙس و ٝرّٛي ضٞبيي  ٚثبِٙسٌي آ٘بٖ ضا ؾس ٔيوٙس .ايٗ ٔٛضٛؿ
زض ثؿيبضي اظ ا٘مالةٞبي ز٘يب لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت .ثيٗ ؾيبؾت ذبضري فطا٘ؿ ٝثقس اظ
ا٘مالة  ٚ 1789ا٘مالة اوتجط  1917قٛضٚي  ٚا٘مالة اؾالٔي  )1357( 1979اظ ايٗ
رٟت ٔكبثٟتٞبي ظيبزي ثٝچكٓ ٔيذٛضز .فّيطغٓ ايٙىٞ ٝط يه اظ ايٗ ا٘مالةٞب اظ
ذبؾتٍب ،ٜاٞساف  ٚآضٔبٖٞبي ٔتفبٚتي ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س .ثٝعٛض وّي ا٘مالة يه
زٌطٌ٘ٛي اؾبؾي زض ٞط وكٛض ثب پيبٔسٞبي فطاتط اظ ٔطظٞبي آٖ وكٛض اؾتٕٝٞ .
ا٘مالةٞب زافي ٝزاض پيبْٞبي ٘ٞ ٛؿتٙس .وطيٗ ثطيٙت ٖٛزض وبِجسقىبفي چٟبض ا٘مالة زض
ايٗ ظٔي ٝٙثحج ٔيوٙس و ٕٝٞ ٝا٘مالةٞب زض ع َٛتبضيد زض پي ٌؿتطـ پيبْ ذٛز ٚ
ضؾب٘سٖ آٖ ث ٝزيٍط ٔطزٔبٖ رٟبٖ ثٛزٜا٘سِ .صا عجيقت ٞط ا٘مالثي عطح وطزٖ نسٚض
ا٘مالة اؾتٛٔ )1(.ضٛؿ نسٚض ا٘مالة ٘بقي اظ ضٚحيٝاي اؾت و ٝزض احط ا٘مالة پسيس
ٔيآيسٌٛ .يي ايٙىٞ ٝط ا٘مالة ث ٝايٗ ثبٚض ٔيضؾس و ٝچيعٞبي رسيسي يبفت ٝاؾت وٝ
تب و ٖٛٙرٟب٘يبٖ اظ آٖ ثيذجط ثٛزٜا٘س  ٚاٌط ايٗ يبفتٞٝبي رسيس ضا ث ٝرٟب٘يبٖ فطضٝ
وٙس اٚضبؿ ٍٕٞبٖ زٌطٌٔ ٖٛيقٛز .ايٗ ضٚحي ٝزؾتٚزِجبظي ا٘مالةٞبؾت و ٝزض پي
ؾبذتٗ ٔسي ٝٙفبضّٝاي زض رٟبٖ ٞؿتٙس ؤ ٝيذٛاٙٞس  ٕٝٞاظ فٛايس ٔ ٚحبؾٗ آٖ
ثطذٛضزاض ق٘ٛس .ا٘مالةٞبي ضٚؾي ٚ ٝفطا٘ؿ٘ ٝيع زض ٘ٛؿ ذٛز ٕٞيٗ زافي ٝنسٚض ضا
زاقتٝا٘س .قبيس تبحسٚزي ا٘مالة آٔطيىب اظ ايٗ لبفسٔ ٜؿتخٙي ثٛز .ظيطا و ٝا٘مالة آٔطيىب
آٌٖ ٝ٘ٛوٞ ٝب٘ب آض٘ت تقجيط ٔيوٙس ثيكتط يه حبزحٔ ٝحّي ثٛز ؤ ٝقغٛف ث ٝزضٖٚ
آٔطيىب  ٚثب ضٚحي ٝا٘عٚاٌطايي ظٔبٖ ذٛز ث ٝپيف ٔي ضفت  ٚزافيٝاي ثطاي ا٘تمبَ
آضٔبٖٞبي ذٛز ث ٝرٟبٖ ٘ساقتٞ )2(.ط چٙس و ٝضفتبض تٛؾقٝعّجب٘ ٝآٔطيىب زض لطٖ ثيؿتٓ
 ٚثقس اظ آٖ زض تقبضو آقىبض ثب ثطزاقتٞبي ثٙيبزيٗ ا٘مالة آٔطيىب لطاضزاقت  ٚلسضتي
تٛؾقٝعّت  ٚأپطيبِيؿتي ضا ث ٝرٟبٖ ٔقطفي ٕ٘ٛز.
ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ اظ ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٚ ٝزيسٌب ٜرٟبٖ ٚعٙي آٖ
تأحيطپصيطي ظيبزي زاقت .زض قٟط آضٔب٘ي اؾالْ ثطاي ٞط لّٔ ٚ ْٛت  ٚثّى ٝثطاي ٞط
فطزي رب ٚرٛز زاضزٔ .حٛض فٕس ٜزض ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٝفساِت اؾت .ؾيبؾت اظ
زيسٌب ٜقيق ٝفبضك اظ فساِت ٘يؿت .ثٙبثطايٗ ٚيػٌي فٕسٜاي و ٝثِ ٝحبػ ٘ؾطي زض
ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ثقس اظ ا٘مالة اؾالٔي ٘يع ثطٚظ ٕٛ٘ ٚز پيسا وطز ٔٛضٛؿ فساِت ثٛز.
فساِت زغسغ ٚ ٝزَٔكغِٛي اوخط ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ؾيبؾي ثٛز ٜاؾت .اظ ٔتفىطاٖ
ي٘ٛبٖ تب فيّؿٛفبٖ ٔقبنط ٞطوؽ ث ٝقىّي ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝاؾت .ثطاي فيّؿٛفبٖ
ي٘ٛب٘ي فساِت اظ رّٕ ٝفضيّتٞب ثٛز٘ .ؾطيٝپطزاظاٖ لطاضزاز ارتٕبفي ٕٞچ ٖٛربٖ الن ٚ
ضٚؾ٘ ٛيع ثٛٔ ٝضٛؿ فساِت تٛر ٝزاقتٝا٘س .وب٘ت ٘يع زض زؾتٍب ٜفىطي ذٛز إٞيت
ٚيػٜاي ثطاي فساِت لبئُ ثٛز .اذالق تىّيفٌطا( ٚ )3فّؿف ٝفّٕي ٚي ثب فساِت ٔقٙي پيسا
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ٔيوٙس .ثؿيبضي اظ ٔتفىطاٖ ٔتأذط زض اضائ٘ ٝؾطي ٝفساِت زض حٛظ ٜارتٕبؿ  ٚؾيبؾت
ٔتأحط اظ زيسٌب ٜوب٘ت ٞؿتٙس .ربٖ ضاِع و ٝاظ ٚي ث ٝفٛٙاٖ تأحيطٌصاض تطيٗ فيّؿٛف لطٖ
ثيؿتٓ زض ظٔي ٝٙفساِت ارتٕبفي يبز ٔيقٛز( ،)4فساِت ضا يه فضيّت تّمي ٔيوٙس.
ربٖ ضاِع زض احط ٔقطٚف ذٛز ث٘ ٝبْ ٘ؾطي ٝفساِت( ٓٞ )5ث ٝوب٘ت  ٓٞ ٚث ٝانحبة لطاضزاز
ارتٕبفي تٛر ٝزاضز .ثب ايٗ حبَ ربٖ ضاِع فساِت ضا زض ٔف ْٟٛثطاثطي ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔيزٞس )6(.ثٙبثطايٗ تالـ ٔيوٙس تب ثب قىُثٙسي  ٚتقطيف فساِت زض حٛظ ٜفُٕ
ارتٕبفي ،ثُ قس ا٘تعافي آٖ ضا وبٞف زاز ٚ ٜآٖ ضا ث ٝفُٕ ؾيبؾي  ٚزض وٕه ث ٝاضتمبي
()7
ثطاثطي  ٚزٔىطاؾي ٘عزيه وٙس.
ثٙبثطايٗ فساِت يه ٔف ْٟٛرٟب٘ي  ٚيه ِفؼ ٔكتطن اؾت .أب اظ ايٗ ِفؼ
ٔكتطن تّميٞبي ٔتفبٚت ٚرٛز زاضز .تفبٚتٞب ظٔب٘ي آقىبض ٔيقٛز و ٝويفيت فساِت
ٔٛضز ثحج لطاض ٔيٌيطز .فساِت زض ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٝا٘غجبلي ثب تّمي وب٘تي يب تّمي
انحبة لطاضزاز ارتٕبفي ٘ساضز .زض ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ،ٝفساِت ٔفٟٔٛي تزطيسي زاضز.
انبِت فساِت تب آ٘زبؾت و ٝتبثـ ٞيچ ٔهّحتي ٕ٘يتٛا٘س لطاض ٌيطز .ثط ايٗ ٔجٙب ا٘سيكٝ
ؾيبؾي قيق ٝفساِت ضا فٙهطي ٔحٛضي تّمي ٔيوٙس و ٝثس ٖٚآٖ ٘ ٝتٟٙب أط ؾيبؾت
و ٝفجبزات ٘يع ا٘زبْپصيط ٘يؿتٕٞ .چٙيٗ فساِت زض ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٝزض اضتجبط ثب
()8
فٙبنط زيٍطي ٕٞب٘ٙس ٞسايت ِ ٚغف لطاض زاضز.
ٍ٘طـ تىبٌُٔطاي ا٘مالة اؾالٔي ؤ ٝجتٙي ثط ا٘سيك ٝؾيبؾي قيق ٝاؾت،
زيسٌبٞي آضٔبٌٖطايب٘ ٝضا زض ضٚاثظ ثيٗإِّّي ٔقبنط ث ٝؽٟٛض ضؾب٘سٔ .ف ْٟٛا٘ؿبٖ وبُٔ
و ٝثطٌطفت ٝاظ زيسٌب ٜفطفب٘ي قيق ٝاؾت ثط ايٗ ٘ىت ٝتأويس زاضز و ٝضؾيسٖ ث ٝوٕبَ
تٟٙب اظ عطيك زيٗ ٔ ٚؿيطي اؾت و ٝزيٗ تطؾيٓ وطز ٜاؾت .ثطاي ٞسايت ٔطزْ زفٛت،
اضقبز ،أط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚي اظ ٔٙىط ثيبٖ قسٜا٘س و ٝانغالحبً اظ ثسيٟيبت فمٞ ٝؿتٙس .ثط
ايٗ ٔجٙب «فيٙيت زيٗ  ٚؾيبؾت» ث ٝيىي اظ اٍ٘بضٜٞبي ٘ؾطي انّي ا٘مالة اؾالٔي
ايطاٖ تجسيُ ٌطزيسٍ٘ .ب ٜآضٔب٘ي ا٘مالة اؾالٔي ثب ثطذٛضزاضي اظ ايٗ ا٘سيك ٝؾيبؾي اظ
رب٘ت لسضتٞبي ٔؿّظ ٔٛرٛز ٔٛضز چبِف لطاض ٌطفت .زيسٌب ٜأبْ ذٕيٙي (ض )ٜزض
ٔٛضز نسٚض ا٘مالة ٔتأحط اظ ا٘سيك ٝفٕيمبً زيٙي أ ٚجٙي ثط ِع ْٚأط ثٔ ٝقطٚف ٟ٘ ٚي اظ
ٔٙىط زض نح ٝٙثيٗإِّّي ٘ ٚيع ٘زبت ّٔتٞبي تحت ؾتٓ اظ ظيط ثبض ؽّٓ لسضتٞبي
اؾتقٕبضٌط ثٛز )9(.زض ثيبٖ ضٞجطاٖ ا٘مالة زض ٔٛالـ ٔرتّف ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ ثط ٔيذٛضيٓ
و ٝفّيطغٓ تفبٚت زض زيسٌبٜٞب٘ ،ؾطي ث ٝنسٚض ا٘مالة زاض٘س .ثطذي اظ ا٘مالثي ٖٛثط ايٗ
ثبٚض ثٛز٘س و ٝاؾبؾبً ٞسف ا٘مالة اؾالٔي ٕٞيٗ نسٚض ا٘مالة اؾت  ٚاٌط ايٗ ٔٛضٛؿ
ٔتٛلف قٛز ،ا٘مالة اؾالٔي زض زض ٖٚذٛاٞس پٛؾيس .زض ٔمبثُ زيسٌب ٜيب زيسٌبٜٞبي
زيٍطي ٚرٛز زاقت و ٝث ٝا٘مالة ايٕ٘ ٍٝ٘ٛٙيٍ٘طيؿت .ثطايٗ اؾبؼ ٞسف ا٘مالة
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اؾالٔي ؾبذت ربٔقٕٝ٘ٛ٘ ٝاي ثٛز وٛٔ ٝضز تٛرٕٞ ٝؿبيٍبٖ ثبقس .ايزبز چٙيٗ ربٔقٝ
ٕ٘ٝ٘ٛاي ثٟتطيٗ ضا ٜثطاي نسٚض ا٘مالة ذٛاٞس ثٛزٙٔ )10(.بلك ٝزض ايٗ ظٔيٕٞ ٝٙچٙبٖ ثٝ
لٛت ذٛز ثبلي اؾت .اٌطچ ٝاو ٖٛٙث ٝزِيُ تزطثيبتي و ٝرٕٟٛضي اؾالٔي  ٚزِٚتٕطزاٖ
آٖ زض عي ظٔبٖ ث ٝزؾت آٚضزٜا٘س زض ٔٛضز نسٚض ا٘مالة وٕتط ؾرٙي ثٔ ٝيبٖ ٔيآيس.
ثب ايٗ حبَ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و ٝفّيطغٓ ٌصقت ؾ ٝز ٝٞاظ ا٘مالة اؾالٔيٛٙٞ ،ظ
ٞطٌب ٜو ٝايٗ ثحج ث ٝربٔق ٝضا ٜپيسا وٙس ٔيتٛا٘س ثٛٔ ٝضٛفي ثطاي ٔزبزِ ٝتجسيُ
قٛز .عطح ضٞيبفت أبْ ذٕيٙي زض ظٔي ٝٙنسٚض ا٘مالة اظ ؾٛي ؾيسٔحٕس ذبتٕي
ضئيؽ رٕٟٛض پيكيٗ زض ؾرٙطا٘ي  13اضزيجٟكت  1387زض زا٘كٍبٌ ٜيالٖ ٚ
ٚاوٙفٞبيي و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ نٛضت ٌطفت٘ ،كبٍ٘ط ؽطفيت ايٗ ثحج زض زاذُ ربٔقٝ
()11
ؾيبؾي ايطاٖ اؾت.
اتربش ضٞيبفت ٔمبثٌّٝطا ثب ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ثٛيػ ٜزض ز ٝٞا َٚا٘مالة اؾالٔي زض
ٔٛالـ ظيبزي ث ٝؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ٚيػٌي قبِٛزٜقىٙب٘ ٝثركيس ٜاؾت .آ٘ت٘ٛي
پبضؾ٘ٛع ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ز ض ز ٝٞا َٚا٘مالة اؾالٔي ضا ثب زٔ ٚكرهٝ
«ضسأپطيبِيؿتي» « ٚفسْ تقٟس» ٔقطفي ٔيوٙس .ثٌٕ ٝبٖ پبضؾ٘ٛع اظ ظٔبٖ ثحطاٖ
ٌطٌٚبٌٖيطي زض ؾبَٞبي  1980 ٚ 1979تب ٚاوٙف قسيس ايطاٖ ث ٝوتبة آيبت قيغب٘ي
ضفتبض ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ثٝعٛض ٔسا ْٚزض رٟت ثط  ٓٞظزٖ لٛافس قٙبذتٝقسٜ
ثيٗإِّّي ثٛز ٜاؾت .ضفتبض ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ٘ ٝتٟٙب فّي ٝغطة ثّى ٝزض تمبثُ ثب
٘طْٞبي ضفتبضي فسْ تقٟس  ٓٞثٛز ٜاؾت )12(.فطز ٞبِيسي ايطاٖ ضا يىي اظ ٔؿتمُتطيٗ
وكٛضٞب زض نح ٝٙثيٗإِّّي تٛنيف ٔيوٙس و ٝزض ٘تيز ٝا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ تجسيُ
ث ٝيه ٘يطٚي ٔ ٟٓزض ربٔق ٝثيٗإِّّي ٌطزيس ٜاؾتٞ .ط چٙس ثطاي ايٗ وبض ٞعيٞٝٙبي
ؾٍٙيٗ  ٚغيطضطٚضي ضا ث ٝذٛز تحٕيُ وطز ٜاؾت .ا ٚثط ايٗ ثبٚض اؾت و ٝؾيبؾت
ذبضري ايطاٖ زض ٔٛالـ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزچبض اقتجبٔ ٜحبؾجٞٝبي پطٞعي ٝٙثٛز ٜاؾت .ا ٚايٗ
اقتجبٔ ٜحبؾج ٝضا تبحسٚزي ٘تيز ٝحضٛض ٘يطٞٚبي ٔتقبضو زض نح ٝٙزاذّي ايطاٖ
ٔيزا٘س و ٝث ٝؾرتي ث ٝارٕبؿ ٔيضؾٙس .ث٘ ٝؾط ا ٚزض لضيٌ ٝطٌٚبٌٖيطي ايٗ فسْ
ارٕبؿ  ٚاقتجبٔ ٜحبؾج ٝ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت قس تب ايطاٖ ٞعيٞٝٙبي فٛقاِقبز ٜظيبزي پطزاذت
وٙس ثّى ٝتٛافك ٟ٘بيي ٘يع ث٘ ٝفـ آٔطيىب ٔٙقمس قس .زض ٔٛضز رٛٔ ٚ ًٙضٛؿ ؾّٕبٖ
()13
ضقسي ٘يع ثٌٕ ٝبٖ ٞبِيسي ٕٞيٗ فطايٙس تىطاض قس ٜاؾت.
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض پي ؾبَٞبي پطتالعٓ  ٚتزطثٞٝبي ظيبزي وٝ
ثٝزؾت آٚضز ٜاؾت او ٖٛٙحبِت رٙجف ثٛزٖ ذٛز ضا پكتؾطٌصاقت ٚ ٝث ٝيه زِٚت
ٔمتسض تجسيُ ٌطزيس ٜاؾت .پؽ اظ ايزبز زِٚت ٔٛلت و ٝثب حىٓ أبْ ذٕيٙي (ض )ٜزض
اثتساي پيطٚظي ا٘مالة تكىيُ ٌطزيس ،تب و ٝ٘ ٖٛٙثبض ضئيؽ رٕٟٛض ثٛؾئّ ٝطزْ ا٘تربة
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ٌطزيس ٜاؾتٞ .كت ثبض ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي ثب ضأي ٔطزْ تكىيُ قس ٜاؾتٟ٘ .بزٞبي
لب٘٘ٛي ٔ ٚمطضات الظْ ثطاي ازاضّٕٔ ٜىت تسٚيٗ يبفتٝا٘س .چٟبض ثط٘بٔ ٝتٛؾق ٝالتهبزي ٚ
ارتٕبفي ثب تهٛيت ٔزّؽ  ٚتٛؾظ زِٚت ارطا ٌطزيسٜا٘س .ؾيبؾتٞبي زاذّي  ٚذبضري
وكٛض قىُ ذٛز ضا پيسا وطزٜا٘س .ؾٙس چكٓا٘ساظ تٛؾق 20 ٝؾبِ ٝوكٛض تسٚيٗ  ٚاثالك
ٌطزيس ٜاؾت .رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ او ٖٛٙث ٝفٛٙاٖ زِٚتي ٔمتسض ٔ ٚؿئ َٛزض نحٝٙ
ثيٗإِّّي قٙبذت ٝقس ٜاؾت  ٚثب اوخط وكٛضٞبي رٟبٖ ضاثغ ٝزاضز .ثطاي رٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ٕٞب٘ٙس ٞط زِٚت زيٍطي زؾتٛض وبض ٌؿتطزٜاي اظ تأٔيٗ ٔبيحتبد ٔطزْ
ٌطفت ٝتب ضفـ ثيىبضي ،تأٔيٗ أٙيت  ٚتٛؾق ٝالتهبزي  ٚارتٕبفي  ٚحضٛض زض نحٝٙ
ثيٗإِّّي ٚرٛز زاضز و٘ ٝبچبض اؾت ث ٝآٟ٘ب ضؾيسٌي وٙس .ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ايٗ تحٛالت
ٔي تٛاٖ ٌفت و ٝاو ٖٛٙرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثٔ ٝطحّ ٝثّٛك  ٚپرتٍي ذٛز زؾت
يبفتٝاؾت.
فجٛض اظ ٔطحّ ٝرٙجف  ٚزاقتٗ ٚيػٌي حىٔٛت ٔمتسض٘ ،ىتٝاي اؾت وٝ
ٔربِفبٖ ؾطؾرت رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٘يع ث ٝآٖ افتطاف ٔي وٙٙسٙٞ .طي ويؿيٙزط
اظ ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ٔىتت ضئبِيؿٓ ٕٛٞاض ٜعطفساض حفؼ ٌعي٘ ٝٙؾبٔي فّي ٝايطاٖ ثٛزٜ
اؾت )14(.أب او ٖٛٙثط ايٗ ٘ؾط اؾت و ٝآٔطيىب ثبيؿتي ثب ايطاٖ ٚاضز ٌفتٍ ٛقٛز٘ .ؾط
وي ؿيٙزط ثطاي پيكٟٙبز رسيس ذٛز ثط ايٗ ٔجٙب لطاض زاضز و ٝايطاٖ زيٍط يه رٙجف
٘يؿت .ثّى ٝيه ّٔت  ٚزِٚت اؾت .ثٙبثطايٗ ٌفتٍٛي آٔطيىب ثب ايطاٖ ٔيتٛا٘س ٔفيس
ثبقس )15(.ظ ثيٍٙي ٛثطغ٘ؿىي ثب ا٘تمبز اظ ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ،آٖ ضا حجبت ثطا٘ساظ زض
ٔٙغم ٝذّيذ فبضؼ ٔيزا٘س .ايٗ ٚيػٌي حجبت ثطا٘ساظي ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ ثٌٕ ٝبٖ
ثطغ٘ؿىيٕٛ٘ ،زٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اظ ٌطٌٚبٌٖيطي تب تٟسيس لغـ ٘فت تب ٔساذّ ٝزض ِجٙبٖ ٚ
ث ٝچبِف وكيسٖ ٔٛرٛزيت اؾطائيُ ضا زض ثط ٔيٌيطز .ثٌٕ ٝبٖ ٚي آٔطيىب ٘جبيؿتي زض
ٔمبثُ ايٗ ضفتبضٞب ثيتفبٚت ثبقس .زض فيٗ حبَ زض ٌصض ظٔبٖ ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس ٜاؾت
و ٝؾيبؾتٞبي ٌصقت ٝزض لجبَ ايطاٖ وبضآيي ٘ساقتٝا٘س ِ ٚصا آٔطيىب ثبيؿتي ضٞيبفت
ٔتفبٚتي ضا زض لجبَ ايطاٖ ز٘جبَ وٙس .ا ٚؾيبؾت تكٛيك  ٚتٙجيٛٔ ٝؾ ْٛث« ٝچٕبق ٚ
()16
ٛٞيذ» آٔطيىب ضا ث ٝثبز ا٘تمبز ٔيٌيطز  ٚتأويس زاضز و ٝايٗ ٘ٛؿ ظثبٖ ثبيس تغييط يبثس.
فجٛض ايطاٖ اظ ٔطحّ ٝرٙجف  ٚالتساض حىٔٛت ٔؿتّعْ حجبت ضفتبضي ٚ
ٔحبؾجٝپصيطي اؾت .زض چٙيٗ ٔطحّ ٝاي افعايف ٘مف ثيكتط زض ؾيبؾت ٔٙغمٝاي ٚ
رٟب٘ي ،زاقتٗ ؾ ٟٓثيكتط زض تِٛيس فّٓ ،افعايف حطٚت ّٔي ٌ ٚؿتطـ ٘فٛش  ٚپطؾتيػ
زض ٔزٕٛف ٝاٞساف وكٛض ربي ٔي ٌيط٘س .تٙؾيٓ ؾٙس ثيؿت ؾبِ ٝتٛؾق ٝوكٛض احتٕبالً
ثب زضن چٙيٗ ٔٛلقيتي تسٚيٗ قس ٜاؾت .ؾٙس چكٓا٘ساظ تٛؾق ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ
و ٝزض تبضيد  13آثبٖ  1382تٛؾظ ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة ث ٝؾطاٖ لٛاي ؾٌٝب٘ ٝاثالك
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ٌطزيس ،افك تٛؾق ٝايطاٖ تب ؾبَ  1404قٕؿي ضا «ثب اتىبَ ث ٝلسضت اليعاَ اِٟي  ٚزض
پطت ٛايٕبٖ  ٚفعْ ّٔي  ٚوٛقف ثط٘بٔٝضيعي قسٔ ٚ ٜسثطا٘ة رٕقي  ٚزض ٔؿيط تحمك
آضٔبٖٞب  ٚان َٛلب٘ ٖٛاؾبؾي ،زض چكٓا٘ساظ ثيؿت ؾبِ ،ٝايطاٖ وكٛضي اؾت تٛؾقٝ
يبفت ٝثب ربيٍب ٜا َٚالتهبزي ،فّٕي  ٚفٙبٚضي زض ؾغح ٔٙغم ٝثب ٛٞيت اؾالٔي ٚ
()17
ا٘مالثي ،اِٟبْ ثرف زض رٟبٖ اؾالْ  ٚثب تقبُٔ ؾبظ٘سٔ ٚ ٜؤحط زض ضٚاثظ ثيٗإُِّ»
تطؾيٓ وطز ٜاؾت .اظ رّٕٔ ٝؤِفٞٝبي ٔٛضز تأويس زض ؾٙس چكٓا٘ساظ ثطاي ايطاٖ 1404
وكٛضي « أٗٔ ،ؿتمُ ٔ ٚمتسض ثب ؾبٔبٖ زفبفي ٔجتٙي ثط ثبظزاض٘سٌي ٕٝٞرب٘جٚ ٝ
پيٛؾتٍي ٔطزْ  ٚحىٔٛت(ٔ )18يثبقس .ؾٙس چكٓ ا٘ساظ تٛؾق ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ
ثٛ٘ ٝفي ثيبٍ٘ط آضٔبٖٞبي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب تٛر ٝث ٝتزطثيبت فّٕي آٖ ٔيثبقس.
«رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب ارطاي ايٗ ؾٙس اِٟبْ ثرف ،فقبَ ٔ ٚؤحط زض رٟبٖ اؾالْ ثب
تحىيٓ اٍِٛي ٔطزْ ؾبالضي زيٙي ،تٛؾقة وبضآٔس ،ربٔق ٝاذالليٛ٘ ،ا٘سيكي  ٚپٛيبيي
فىطي  ٚارتٕبفي ،تأحيطٌصاض ثط ٍٕٞطايي اؾالٔي ٙٔ ٚغمٝاي ثط اؾبؼ تقبِيٓ اؾالٔي ٚ
()19
ا٘سيكٞٝبي أبْ ذٕيٙي (ض )ٜذٛاٞس ثٛز».
ثٙبثطايٗ ٔحبؾج ٝپصيطي آٖ چيعي ٘يؿت و ٝزض فط ًٙٞفبٔ ٝاظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ
ؾبظقىبضي  ٚيب فطٌٚصاقتٗ اضظـٞب يبز ٔيقٛز .ثّى ٝافعايف ٔحبؾج ٚ ٝفمال٘يت زض
تهٕيٌٓيطي  ٚحجبت زض ضفتبض ضا زض ثط ٔيٌيطز .زاقتٗ لسضت  ٚحفؼ  ٚافعايف فٙبنط
لسضت يه وكٛض ثب ٔحبؾج ٝپصيطي  ٚوبضثؿت فٙهط فمال٘يت اضتجبط ٔؿتميٓ زاض٘س.
ستاره در حال ظهور
«ايطاٖ ،ؾتبض ٜزض حبَ ؽٟٛض» فٛٙا٘ي اؾت و ٝاِيٗ ؾيِٛي ٛٙثطاي ٔمبِ ٝذٛز زض
ضٚظ٘بٔ٘ ٝيٛيٛضن تبيٕع زض  28اوتجط ( 7آثبٖ  )1387زض ٔٛضز ايطاٖ ا٘تربة وطزٚ )20(.ي
زض ٘مس وتبة ضاثطت ثبئط زض ٔٛضز ايطاٖ اي ٍٝ٘ٛٙفٛٙاٖ ٔيوٙس و ٝايطاٖ آ٘مسض لسضتٕٙس
قس ٜاؾت وٕ٘ ٝيتٛاٖ آٖ ضا ٘بزيسٌ ٜطفت«.ثب پبيبٖ زٚض ٜضيبؾت رٕٟٛضي رطد ثٛـ
او ٖٛٙضٚقٗ قس ٜاؾت و ٝؾيبؾت زِٚت ثٛـ زض ٔمبثُ ايطاٖ ث ٝفٛٙاٖ وكٛضي وٝ
ثبيس تضقيف ،تٙجي ٚ ٝاحتٕبالً حىٔٛت آٖ تغييط يبثس ،قىؿت ذٛضز ٜاؾت .او ٖٛٙثيكتط
ايٗ ٔٛضٛؿ ٔغطح اؾت و ٝايطاٖ ثبيؿتي ث ٝفٛٙاٖ يه وكٛض لسضتٕٙس قٙبؾبيي قسٚ ٜ
ثٕٞ ٝيٗ ٘ح ٛثب آٖ ضفتبض قٛز» )21(.افعايف لسضت ٘ ٚفٛش ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض يه فطايٙس تسضيزي نٛضت ٌطفت ٝاؾت  ٚحبنُ فٛأُ
ٔرتّفي اؾت.
زيسٌبٜٞبي غبِت زض آٔطيىب  ٚتب حس ظيبزي زض رٟبٖ غطة زض ٔٛضز رٕٟٛضي
اؾالٔي ايطاٖ فٕستبً ٘مف ايطاٖ ضا حجبت ثطا٘ساظ  ٚزضزؾطآفطيٗ اضظيبثي ٔيوٙٙس .ثٌٕ ٝبٖ

تحول نقش ايران و چالشهاي پيش رو  ><=/

آٟ٘ب ايطاٖ ثعضٌتطيٗ ٔٙجـ حٕبيت اظ آٖ چيعي اؾت و ٝآٔطيىب ثقٛٙاٖ تطٚضيؿٓ ٔقطفي
ٔي وٙسٕٞ .چٙيٗ ث٘ ٝؾط آٟ٘ب ايطاٖ اظ عطق ٔرتّف ث ٝز٘جبَ زؾتيبثي ث ٝؾالحٞبي
ٞؿتٝاي اؾت ؤ ٝيتٛا٘س تٟسيس رسي ثطاي أٙيت غطة ثٛرٛز آٚضز .ثٛيػ ٜتٟسيس
اؾطائيُ يىي اظ فٕسٜتطيٗ فٙبنط زض زيسٌب ٜآٔطيىبييٞب ٘ؿجت ث ٝايطاٖ اؾت .ايٗ
ٔٛضٛؿ فمظ زض ثحجٞبي ٘ؾطي ٔغطح ٘يؿت .زِٚتٞبي آٔطيىب زض ؾي ؾبَ ٌصقتٝ
ٟٔبض ايطاٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ يىي اظ اِٛٚيتٞبي ؾيبؾت ذبضري ذٛز ز٘جبَ وطزٜا٘س .زض
ٔمبعقي حتي احتٕبَ ضٚيبضٚيي ٘ؾبٔي ثيٗ آٔطيىب  ٚايطاٖ ث٘ ٝح ٛرسي ٔغطح ثٛزٜ
اؾت .أب ث٘ ٝؾط ٔي ضؾس و ٝايٗ ؾيبؾتٞب تب و ٖٛٙزض ٔمبثُ ايطاٖ وبضآيي ٘ساقتٝا٘س ٚ
زض ٔٛاضزي ث ٝلسضت ٘ ٚفٛش ايطاٖ وٕه وطز ٜاؾت .او ٖٛٙايٗ زيسٌب ٜزض ثيٗ اليٞٝبي
ٔحتبط تط زض آٔطيىب زض حبَ لٛت ٌطفتٗ اؾت و ٝثبيؿتي حٛظ٘ ٜفٛش  ٚالتساض ايطاٖ ٔٛضز
قٙبؾبيي لطاض ٌيطز .ضاثطت ثبئط زض وتبة رسيس ذٛز زض ٔٛضز ايطاٖ تهطيح ٔيوٙس وٝ
«ٞيچ زِيّي ٚرٛز ٘ساضز و ٝآٔطيىب ثرٛاٞس زض ٔمبثُ يه ايطاٖ لسضتٕٙس ايؿتبزٌي
وٙس» )22(.ثٌٕ ٝبٖ ٚي زض پؽ ش ٗٞايطا٘يبٖ يه ٌطايف رسي ث ٝأپطاعٛضي ٚرٛز
زاضزٚ )23(.ي و ٝث ٝزِيُ ؾبَ ٞب وبض وبضقٙبؾي اعالفبتي زض ٔٛضز ذبٚضٔيب٘ ،ٝقٙبذت
ظيبزي اظ ايٗ ٔٙغم ٝزاضز« ،ايطاٖ ضا تٟٙب وكٛض پبيساض زض ٔٙغم ٚ ٝثبظيٍطي ثب
ذٛاؾتٞٝبي ٔكرم»( )24تٛنيف ٔي وٙس .نطفٙؾط اظ ثطذي تٛنيٞٝبي ٔجبِغٝآٔيع ثبئط
ٕٞب٘ٙس «تزعي ٝفطاق ٚ ٚاٌصاضي ثرفٞبي رٛٙثي ٘ ٚفتذيع آٖ ث ٝايطاٖ» وٛٔ ٝضز
تمبضبي ايطاٖ ٘يؿت ،تحّيُ ا ٚزض ثطذي ٔٛاضز زيٍط ٚالـ ثيٙب٘ ٝاؾت .ا ٚث ٝذٛثي ثٝ
لسضت ثبظزاض٘سٌي ايطاٖ  ٚزوتطيٗ زفبفي آٖ ثط ٔجٙبي زفبؿ ٘بٔتمبضٖ اقبضٔ ٜيوٙس ٚ
()25
تأويس زاضز و« ٝايٗ زوتطيٗ زفبفي ثٔ ٝقٙي ؾيبؾت تٛؾقٝعّجب٘ ٝتٟطاٖ ٘يؿت».
٘ىت ٝزضذٛض تٛر٘ ٝفٛش فطٍٙٞي ايطاٖ زض ٔٙغم ٝاؾت .ثؿيبضي اظ وؿب٘ي و ٝزض
ٔٛضز ايطاٖ ٔغبِقٔ ٝي وٙٙس زض تجييٗ لسضت ٔٙغم ٝاي ايطاٖ تٛر ٝذٛز ضا ث ٝلسضت
٘ؾبٔي ايطاٖ يب آ٘چ ٝو ٝتالـ ايطاٖ ثطاي زؾتيبثي ث ٝتٛا٘بيي ٞؿتٝاي شوط ٔيوٙٙس ٚ
٘يع حٕبيت ايطاٖ اظ ٌطٜٞٚبي ٔقبضو فّؿغيٙي ِ ٚجٙب٘ي ٔقغٛف ٔيٕ٘بيٙس .زض ايٗ
ظٔي ٝٙثحجٞبي ظيبزي ٚرٛز زاضز .عجيقتبً ايطاٖ ثب ٘ٛؿ ٔقطفي و ٝاظ ؾٛي ايٗ
تحّيٌُطاٖ نٛضت ٔيٌيطز ٔٛافك ٘يؿت  ٚآٖ ضا يهثُقسي يب ٔغطضب٘ ٝتّمي ٔيوٙس .زض
ايٗ ٔيبٖ ٘مف ٘فٛش فطٍٙٞي ايطاٖ قبيؿتٍي ثيكتطي ثطاي ثطضؾي زاضز .تحٛالت فطاق
ثقس اظ ؾمٛط حعة ثقج ٘كبٖ زاز و ٝفّيطغٓ تالـ ٌؿتطز ٚ ٜعٛال٘ئست حىٔٛت
ؾبثك فطاق ثطاي ايزبز وي٘ ٝٙؿجت ث ٝايطاٖ زض فطاقٔ ،طزْ ايٗ وكٛض تب چٔ ٝيعاٖ تحت
٘فٛش فطٍٙٞي ايطاٖ لطاض زاقتٙس .ثٙبثطايٗ ٘فٛش فطٍٙٞي ايطاٖ زض ٔٙغم ٝثؿيبض فطاتط ٚ
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ٔٛحطتط اظ ٔٛقه قٟبة  3فُٕ وطز ٜاؾت .ايٗ ٘فٛش فطٍٙٞي فٕك اؾتطاتػيه ثطاي
ايطاٖ فطا ٓٞوطزٜاؾت  ٚضطيت أٙيت آٖ ضا ٘يع افعايف زاز ٜاؾت.
افسايش اهميت شئوپلتيك ايران
ذبٚضٔيب٘ ٝزض ؾبَٞبي اذيط ثب تحٛالت ظيبزي ضٚثطٌ ٚطزيس ٜاؾت .ثؿيبضي اظ
ايٗ تحٛالت زض رٟت افعايف ٘فٛش ايطاٖ زض ٔٙغم ٝثٛز ٜاؾت .ؾمٛط عبِجبٖ زض
افغب٘ؿتبٖ زض پبيبٖ ؾبَ  ،2001ؾمٛط حىٔٛت حعة ثقج زض فطاق زض آغبظ ؾبَ 2003
ز ٚحبزحٝاي ثٛز٘س و٘ ٝمف اؾتطاتػيه ايطاٖ ضا افعايف زاز٘س ٓٞ .حىٔٛت عبِجبٖ ٓٞ ٚ
حعة ثقج فطاق اظ ضلجبي ؾطؾرت ايطاٖ ثٛز٘س  ٚثطاي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ تٟسيس
أٙيتي ٔحؿٛة ٔي ٌطزيس٘س .ثطافتبزٖ آٟ٘ب ٘ ٝتٟٙب يه تٟسيس أٙيتي ضا اظ پيف ضٚي
ايطاٖ ثطزاقت ثّىٛٔ ٝرت لسضت ٌطفتٗ ايطاٖ زض ٔٙغم٘ ٝيع ٌطزيس .زض تىٕيُ ايٗ زٚ
ٚالق ٝثبيس ث ٝر ًٙؾيٚؾ ٝضٚظ ٜؾبَ  2006زض ِجٙبٖ ٘يع اقبض ٜوطز .اٌطچ ٝرًٙ
ؾي ٚؾ ٝضٚظ ٜثيٗ حعة اهلل  ٚاؾطائيُ نٛضت ٌطفت ،أب ث ٝزِيُ ٔمبٔٚت تحؿيٗثطاٍ٘يع
حعة اهلل و ٝث ٝفٛٙاٖ ٌط ٜٚقيقي عطفساض ايطاٖ قٟطت زاضز ٔٛرت افعايف ٘مف ايطاٖ
زض ٔٙغمٌ ٝطزيس .ثطذي زيسٌبٜٞب ثطايٗ پبي ٝثٛز تب ر ًٙثيٗ حعة اهلل  ٚاؾطائيُ ضا ثٝ
()26
٘يبثت اظ ايطاٖ  ٚأطيىب تّمي وٙٙس.
ر ًٙفطاق اظ رٟت زيٍطي ٘يع حبئع إٞيت ثٛز .اظ زيسٌب ٜايطاٖ ،نطف٘ؾط اظ
ايٙى ٝايٗ رٛٔ ًٙرت ؾمٛط نساْ حؿيٗ  ٚافعايف ٘مف قيقيبٖ زض حبوٕيت فطاق
ٌطزيس اظ رٟت زيٍط آٔطيىب ضا زضٌيط يه ٔقضُ عٛال٘ي وطز .عٛال٘يقسٖ حضٛض
آٔطيىب زض فطاق تسضيزبً ث ٝفبرقٝاي زض ؾيبؾت ذبضري آٔطيىب تجسيُ قس .غٚظف
اؾتيٍّيتع ثط٘س ٜربيعٛ٘ ٜثُ زض التهبز ِ ٚيٙسا ثيّٕع زض وتبة رسيس ذٛز تحت فٛٙاٖ
«ر ًٙؾ ٝتطيّي ٖٛزالضيٞ ،عيٚ ٝٙالقي زضٌيطي زض فطاق»(ٚ )27القيتٞبي قٍفتآٚضي
پيطأ ٖٛر ًٙآٔطيىب زض فطاق اضائ ٝوطزٜا٘س .آٟ٘ب ثط ايٗ ٘ىت ٝتأويس زاض٘س وٞ« ٝيچ
تطزيسي ٘يؿت و ٝتٟبرٓ آٔطيىب ث ٝفطاق يه اقتجب ٜفبحف ثٛز» )28(.اؾتيٍّيتع  ٚثيّٕع
ثب اضائ ٝاؾٙبز ٔقتجط ٘كبٖ ٔيزٙٞس و ٝر ًٙفطاق تب و ٖٛٙثيف اظ ؾ ٝتطيّي ٖٛزالض
ٞعي ٝٙثط التهبز آٔطيىب تحٕيُ وطز ٜاؾت .ثط ٔجٙبي ثٛزر ٝؾبَ  2008آٔطيىبٔ ،ربضد
ر ًٙزض فطاق ٞط ٔب ٜثيف اظ ٔ 1225يّيبضز زالض اؾت .اٌط ثٛزر ٝر ًٙافغب٘ؿتبٖ ضا
٘يع ث ٝآٖ اضبف ٝوٙيٓ ايٗ ضلٓ زض ٞط ٔب ٜث ٝقب٘عزٔ ٜيّيبضز زالض ،يقٙي ٔقبزَ ثٛزر ٝيه
ؾبَ ؾبظٔبٖ ُّٔٔ ،يضؾس )29( .ثٙبثطايٗ ر ًٙفطاق تب و ٖٛٙتمطيجبً ؾ ٝثطاثط رًٙ
ٚيتٙبْ  ٚز ٚثطاثط ر ًٙرٟب٘ي اٞ َٚعي ٝٙزض ثط زاقت ٝاؾت )30( .زض تبضيد آٔطيىب فمظ
ر ًٙرٟب٘ي زٞ ْٚعي ٝٙاي ثيكتط اظ ر ًٙو٘ٛٙي آٔطيىب زض فطاق زض ثط زاقت ٝاؾت .ثب
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ايٗ تٛضيح و ٝز ض ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚقب٘عزٔ ٜيّي ٚ ٖٛؾيهس ٞعاض ؾطثبظ آٔطيىبيي ثٝ
ٔست چٟبض ؾبَ زضٌيط ر ًٙثٛز٘س ٞ ٚعي ٝٙآٖ ثب ٘طخ زالض ؾبَ  ٚ 2007ثقس اظ تقسيُ
٘طخ تٛضْ ،زض حسٚز پٙذ تطيّي ٖٛزالض ثٛز .ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ  ٕٝٞؾطثبظا٘ي و ٝفّي ٝإِٓبٖ
 ٚغاپٗ ٔيرٍٙيس٘س ٞعيٞ ٝٙط ؾطثبظ (ث٘ ٝطخ زالض أطٚظ) وٕتط اظ 100000زالض ثٛزٜ
اؾت .زض ر ًٙفطاق ايٗ ٞعي ٝٙث ٝاظاي ٞط ؾطثبظ ٔؿتميٕبٌ زض حسٚز  400000زالض
()31
ٔيثبقس.
حضٛض آٔطيىب زض فطاق ثؿيبض عٛال٘يتط اظ آٖ چيعي ثٛز و ٝاظ اثتسا تهٛض
ٔيقس .او ٖٛٙثيف اظ پٙذ ؾبَ اؾت و ٝاظ حضٛض آٔطيىب زض فطاق ٔيٌصضز .ثب ٍ٘بٞي ثٝ
حضٛض آٔطيىب زض رًٞٙبي زيٍط ٔتٛرٔ ٝيقٛيٓ و ٝايٗ ظٔبٖ ذيّي عٛال٘ي اؾت.
آٔطيىب ؾ ٝؾبَ ٞ ٚكت ٔب ٜزضٌيط ر ًٙرٟب٘ي ز ْٚثٛز .ز ٚؾبَ  ٚزٔ ٚب ٜزض رًٙ
رٟب٘ي ا َٚحضٛض زاقت .ؾ ٝؾبَ  ٚيه ٔب ٜزضٌيط ر ًٙوط ٜثٛز .حتي رًٞٙبي
زاذّي آٔطيىب ثيف اظ چٟبض ؾبَ ع٘ َٛىكيس )32(.ثب ايٗ حبَ زض پي ثيكتط اظ پٙذ ؾبَ
حضٛض زض فطاق پيكطفتٞبي ا٘سوي حبنُ قس ٜاؾت.
ر ًٙآٔطيىب زض فطاق ٘كبٖ زاز و ٝزض ضٚاثظ ثيٗإِّّي و٘ٛٙي رٕ٘ ًٙيتٛا٘س
ث ٝفٛٙاٖ اثعاضي ٔٙبؾت ثطاي حُ ٔكىالت ثيٗإِّّي زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛزٞ .طچٙس زض
ٔٛضز ٔٙبؾت ٘جٛزٖ ايٗ اثعاض زض ٌصقت٘ ٝيع زاليُ فطاٚا٘ي ٔيتٛاٖ اضائ ٝوطز .ثيبٖ
()33
والظٚيتؽ زض ٔٛضز ايٙى« ٝر ًٙتسا ْٚؾيبؾت ٔٙتٟي ثب اثعاضٞبي زيٍطي اؾت».
قبيس ٛٙٞظ ٔٛضز تٛر ٝثطذي اظ اؾتطاتػيؿتٞب  ٚؾيبؾتٕساضاٖ ثبقس .أب فسْ وبضآيي
ر ًٙزض حُ ٔكىالت ٞ ٚعيٞٝٙبيي و ٝث ٝرٛأـ ٔرتّف تحٕيُ ٔيوٙس ،حبثت ٔيوٙس
و ٝفهط والظٚيتؽ  ٚتٛؾُ ث ٝر ًٙث ٝفٛٙاٖ اثعاض ؾيبؾت ؾپطي قس ٜاؾتٕٔ .ىٗ
اؾت زض يه ٘جطز ٔخُ آ٘چ ٝو ٝزض فطاق يب افغب٘ؿتبٖ اتفبق افتبز ،لسضت ٘ؾبٔي فؾيٕي
ٕٞب٘ٙس آٔطيىب ٔ ٚتحسا٘ف ث ٝؾطفت ضليت ضا قىؿت زٙٞس .أب آيب قىؿتٗ ضليت ثٝ
ٔقٙي زؾتيبثي ث ٝاٞساف يه ر٘ ًٙيع ٞؿت؟ ثطاي ٘ٔٛحبفؾٝوبضاٖ اِٚيٗ ٞسف اظ
حّٕ ٝث ٝفطاق ايزبز زٔىطاؾي زض آٖ وكٛض ثٛز ؤ ٝتقبلت آٖ ٔيثبيؿت ذبٚضٔيب٘ٝ
زٔىطاتيه قىُ ٔيٌطفت  ٚزض آٖ نّح ثيٗ فّؿغيٙيٞب  ٚاؾطائيُ ٔحمك ٔيقس .ثب
ٌصقت ثيف اظ پٙذ ؾبَ اظ تٟبرٓ آٔطيىب ٞيچ يه اظ ايٗ اٞساف تحمك پيسا ٘ىطزٜا٘س.
ثٙبثطايٗ زضٌيطقسٖ آٔطيىب زض فطاق ٔٛرت ٌطزيس تب تٛاٖ ثؿيبض ظيبزي اظ آٖ
وكٛض ٌطفت ٝقٛز  ٚتالـ وٙس تب ٔؿبئُ ذٛز ثب ايطاٖ ضا حتياالٔىبٖ ثب اثعاضٞبي
ٔؿبِٕتآٔيع  ٚپطٞيع اظ زضٌيطي ٘ؾبٔي حُ  ٚفهُ ٕ٘بيسٞ .طچٙس ؤ ٝمبٔبت آٔطيىب زض
ٔٛالـ ظيبزي ثط ايٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوطزٜا٘س و ٝزض ٔٛضٛؿ ٞؿتٝاي ايطاٖ «ٌ ٕٝٞعيٞٝٙب ضا
ٔٛضز ٘ؾط زاض٘س»( )34و ٝحىبيت اظ أىبٖ تٛؾُ ث٘ ٝيطٚي ٘ؾبٔي ٘يع ٞؿت ،أب زضؼٞبي
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فطاٌطفت ٝقس ٜاظ حّٕ ٝث ٝفطاق آ٘بٖ ضا ٚازاض ٔيوٙس تب زض ايٗ ظٔي ٝٙثب ٟ٘بيت احتيبط
فُٕ وٙٙس.
ر ًٙآٔطيىب زض فطاق  ٚافغب٘ؿتبٖ اِجت ٝپيبٔس زيٍطي  ٓٞثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت وٝ
ثطاي ؾيبؾت ذبضري ايطاٖ چٙساٖ ذٛقبيٙس ٘يؿت .زض پطت ٛايٗ تحٛالت ،ايطاٖ ثب
آٔطيىب ٔ ٚتحسا٘ف ٕٞؿبي ٝقس ٜاؾت .حضٛض آٔطيىب زض فطاق  ٚافغب٘ؿتبٖ ٕ٘يتٛا٘س
ٔٛضز ضضبيت ايطاٖ ثبقس .ثب ايٗ ح ضٛض ايطاٖ ث ٝعطيمي زض ٔحبنط ٜآٔطيىب ٔ ٚتحسا٘ف
لطاض ٌطفت ٝاؾت .ايٗ ٔزبٚضت ٔيتٛا٘س زض ٔٛالقي ذغطات أٙيتي ثطاي ايطاٖ ايزبز وٙس.
اتٟبٔبت آٔطيىب زض ٔٛضز وٕه ايطاٖ ثٌ ٝطٜٞٚبي قٛضقي زض فطاق  ٚيب زؾتٍيطي ثطذي
اتجبؿ ايطا٘ي ٍٟ٘ ٚساضي آ٘بٖ ثب اتٟبٔبت احجبت ٘كس ٜتٙف ٔيبٖ ايطاٖ  ٚآٔطيىب ضا افعايف
ٔيزٞس .اضؾبَ پيبْٞبي ٔكىٛن ث٘ ٝب ٚتبيف ٖٛآٔطيىب زض  11آٚضيُ  2008و ٝأىبٖ
ضٚيبضٚيي ايٗ ٘ب ٚ ٚلبيكٞبي ٌكتي ايطاٖ زض ذّيذ فبضؼ ضا افعايف زاز ،ظً٘ ذغطي ثٛز
و٘ ٝكبٖ ٔيزٞس يه حبزح ٝؾٟٛي  ٚيب يه ذغبي ا٘ؿب٘ي ٔيتٛا٘س ضٚيبضٚيي ٌؿتطزٜاي
ضا زض ٔٙغم ٝثيٗ ايطاٖ  ٚآٔطيىب پسيس آٚضز )35(.ثبتٛر ٝث ٝذهٔٛت ؾي ؾبِ ٝثيٗ ايطاٖ
ٚآٔطيىب  ٚؾٛؽٗ ٔٛرٛز ثيٗ ز ٚعطف ٕٞؿبيٍي آ٘بٖ آؾبٖ  ٚثيزغسغ٘ ٝرٛاٞس ثٛز.
خيسش نيروي شيعه
تحٛالت ذبٚضٔيب٘ ٝزض ؾبِٟبي اذيط ٔٛرت ٌطزيس تب قيق ٝث ٝفٛٙاٖ يه ٘يطٚي
لسضتٕٙس  ٚتبحيطٌصاض ٔغطح ٌطزز .ايٗ ٔٛضٛؿ ٘مف ايطاٖ ضا زض ٔٙغم٘ ٝيع ثطرؿتٝتط
وطز ٜاؾت .ثٌٕ ٝبٖ ثطذي اظ تحّيٌُطاٖ ٔغطح قسٖ قيق ٝتٛاظٖ زض ٔٙغم ٝضا
زٌطٌ ٖٛوطز ٜاؾت )36(.ؾمٛط نساْ حؿيٗ زيىتبتٛض فطاق زض ؾبَ  2003و ٝلجُ اظ
ايٗ زض ٔٛضز آٖ ثحج وطزيٓ  ٚتالـ ٘بوبْ ضغيٓ اؾطائيُ زض ؾبَ  2006ثطاي ٘بثٛز
وطزٖ حعة اهلل ِجٙبٖ زض ر 33 ًٙضٚظ٘ ٜمبط فغفي زض ٚضقيت رسيس ذبٚضٔيب٘ٝ
ٔحؿٛة ٔيٌطز٘س .حبنُ ر 33 ًٙضٚظ ٜثطاي اؾطائيُ ٔغّٛة ٘جٛز .زض تبضيد
قىٌُيطي ضغيٓ اؾطائيُ ايٗ اِٚيٗ ثبضي ثٛز و ٝاؾطائيُ زض يه ٘جطز ؾرت ٘تٛا٘ؿت ثٝ
اٞساف ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ثطؾس  ٚثطذالف اٞساف افالْ قس ٜآٖ ،حعة اهلل ٘ ٝتٟٙب اظ ثيٗ
٘طفت ثّى ٝث ٝلٟطٔبٖ رٟبٖ فطة ٘يع تجسيُ قس .ر 33 ًٙضٚظ ٜثبظا٘سيكي زض تفىطات
اؾتطاتػيه اؾطائيُ ضا ضطٚضي ٕ٘ٛز .فالٜٚثط ايٗ ،يه ثحج ٔجٙبيي ثب پيبٔسٞبي ؾيبؾي
٘يع زض ٔٛضز لسضت يبفتٗ يه ٘يطٚي رسيس زض ٔٙغم ٝثٚٝرٛز آٔس .ثب آضاْتط قسٖ ثحطاٖ
تٛر ٝظيبزي ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ نٛضت ٌطفت و٘ ٝيطٚي قيق ٝث ٝضٞجطي ايطاٖ زض حبَ
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لسضت ٌطفتٗ اؾت .ايٗ ٌعاض ٜزض فيٗ ؾبزٌي تٛرٞٝبي ظيبزي ضا ث ٝذٛز ٔقغٛف
ٔيوٙس.
زض ايٗ ظٔي ٝٙحسالُ ؾٍ٘ ٝبٔ ٜتفبٚت ٚرٛز زاضز .اظ يه ؾٍ٘ ٛب ٜرٟبٖ تؿٗٙ
ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ اؾت و ٝتبحسٚزي ثب ٍ٘طا٘ي ٕٞطا ٜاؾت  ٚزض ٔٛاضزي ت٘ ًٙؾطا٘ٚ ٝ
ويٝٙتٛظا٘ ٝاؾت .اظ ؾٛي زيٍط ٍ٘ب ٜذٛز قيقيبٖ اؾت و ٝچٛ٘ ٝؿ تقطيف رسيسي اظ
ٔٛلقيت ايزبز قس ٜزاض٘س .ايٗ ٍ٘ب ٜزض ٔٛالقي ثب غطٚضي وبشة ٕٞطأ ٜيقٛز وٝ
ٔيتٛا٘س ثٔ ٝبرطارٛييٞبي ذغط٘بن وكيس ٜقٛزٞ .طچٙس و ٝفمال  ٚزِؿٛظاٖ زض رٟبٖ
تكيـ ضفبيت حعْ  ٚاحتيبط ضا الظْ زا٘ؿت ٚ ٝؾقي زاض٘س و ٝضٕٗ حفبؽت اظ
زؾتبٚضزٞبي حبنُ قس ٜاظ غّغيسٖ زض ضلبثتٞب يب زضٌيطيٞبي فطلٝاي ٔ ٚصٞجي
پطٞيع وٙٙسٍ٘ .ب ٜؾ ْٛوٍ٘ ٝب ٜتأحيطٌصاضي ٘يع ٞؿت ٍ٘ب ٜوؿب٘ي اؾت و ٝث ٝايٗ ٔٙغمٝ
تقّك ٘ساض٘س أب ثٛ٘ ٝفي ذٛز ضا زض ؾط٘ٛقت ٔٙغم ٝقطيه وطزٜا٘س .ايٗ ٍ٘بٔ ٜطثٛط ثٝ
لسضتٞبي فطأٙغم ٝاي اؾت وٓٞ ٝاو ٖٛٙزض ربٞبي ٔرتّف ذبٚضٔيب٘ ٝحضٛض ٘ؾبٔي ٚ
ؾيبؾي زاض٘س .آٟ٘ب زض پي آٖ ٞؿتٙس تب ثطاي ايٗ ٚضقيت تجييٙي زض چبضچٛة اؾتطاتػي
ذٛز ثطاي ٔٙغم ٝپيسا وٙٙس.
تحوالت عراق
زض فطاق ثقس اظ ؾطٍ٘٘ٛي نساْ حؿيٗ قيقيبٖ زض ؾبذتبض لسضت ٚاضز قس٘س .ثب
ايٙى ٝقيقيبٖ اوخطيت قهت  ٚپٙذ زضنسي رٕقيت فطاق ضا تكىيُ ٔيزٙٞس أب
حبوٕيت حعة ثقج ث ٝعطق ٔرتّف تالـ ٔيوطز تب قيقيبٖ ايٗ وكٛض ضا ثٞ ٝط عطيك
ٕٔىٗ اظ زؾتيبثي ثٔ ٝهبزض وّيسي ثبظ زاضز .فال ٜٚثط ايٗ زض زٚضاٖ حبوٕيت حعة
ثقج فكبضٞبي ظيبزي ٔتٛر ٝقيقيبٖ ٔي ٌطزيس .تٕبْ ٕ٘ٛزٞبي ٔصٞجي قيق ٝاظ رّٕٝ
فعازاضي ؾبالض قٟيساٖ و ٝاظ ٟ٘بزٞبي ٛٞيت ثرف قيقيبٖ اؾت اظ ؾٛي حىٔٛت
حعة ثقج زض فطاق ٕٔٛٙؿ ٌطزيس ٜثٛز.
ثب ؾطٍ٘٘ٛي نساْ حؿيٗ  ٚپبيبٖ حبوٕيت حعة ثقج ظٔئ ٝٙؿبفسي فطآٞ
ٌطزيس تب ثبض زيٍط قيقيبٖ زض نح ٝٙؾيبؾي فطاق ٘مف پيسا وٙٙس٘ .مف ٔطرقيت
قيق ٚ ٝالسأبت ؾيبؾي ٔسثطا٘ٔ ٝطرـ قيقيبٖ فطاق آيتاهلل ؾيؿتب٘ي پكتٛا٘ٝ
اضظقٕٙسي ثطاي حضٛض قيقيبٖ زض نح ٝٙؾيبؾي فطاق ثٛز .زض زؾت ٌطفتٗ ثؿيبضي
اظ ٔٙبنت وّيسي اظ عطيك ا٘تربثبت تٛؾظ ؾيبؾي ٖٛقيق ٝزض فطاق اظ پسيسٜٞبيي اؾت
و ٝاظ ظٔبٖ اؾتمالَ فطاق تبو ٖٛٙؾبثمٝاي ٘ساقت ٝاؾت .ثطآٔسٖ قيقيبٖ زض ٘ؾبْ
ؾيبؾي فطاق اظ ؾٛي وكٛضٞبي فطة ٔٙغم ٝو ٝتٛؾظ حىٔٛتٞبي ؾٙي ازاضٜ
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ٔيق٘ٛس ثب ؾطزي اؾتمجبَ قس .لطاض ٌطفتٗ فطاق زض زؾت قيقيبٖ  ٚؾطٍ٘٘ٛي حىٔٛت
نساْ ،اظ ٍ٘ب ٜثؿيبضي اظ حىٔٛتٞبي ؾٙئصٞت فطة پسيس٘ ٜبذٛقبيٙسي اؾت  ٚزض
زضاظ ٔست ثط غئٛپّتيه ٔٙغم ٝتأحيط ذٛاٞس زاقتٌ .طٜٞٚبي تطٚضيؿتي ٚفبزاض ث ٝضغيٓ
ثقج ٘ ٚيع عطفساضاٖ اِمبفس ٜثب ٘بأٗوطزٖ اٚضبؿ زاذّي فطاق  ٚاضتىبة تطٚضٞب ٚ
ثٕت ٌصاضي فّئ ٝطاوع رٕقيتي زض پي ا٘تمبْ ٌطفتٗ اظ زِٚت ٔٙترت فطاق ٞؿتٙس.
ٞطچٙس و ٝحضٛض ٘يطٞٚبي ثيٍب٘ ٝزض فطاق تٛري ٝالظْ ضا ثطاي اي ٍٝ٘ٛٙفّٕيبت فطآٞ
وطز ٜاؾت أب ٞسف ا٘زبْ زٙٞسٌبٖ فّٕيبت ا٘تحبضي ثيكتط ضطث ٝظزٖ ث ٝزِٚت فطاق ٚ
ثبالثطزٖ ٞعيٞٝٙبي ٔبزي  ٚا٘ؿب٘ي حبوٕيت ثطاي قيقيبٖ اؾتٞ .سف لطاضزازٖ ظائطاٖ
فتجبت فبِيبت زض ضٚظ فبقٛضا يب ا٘فزبض حطْ أبٔبٖ ٔقه ٝ٘ ْٛثٙٔ ٝؾٛض ٔمبثّ ٝثب ٘يطٞٚبي
ثيٍب٘ ٝثّى ٝثطاي تطٚض قيقيبٖ  ٚضطث ٝظزٖ ث ٝاحؿبؾبت آ٘بٖ ٔي ثبقس.
حسباهلل و جنگ  33روزه
زض تبثؿتبٖ  )1385( 2006ذبٚضٔيب٘ ٝزچبض اِتٟبة قسيس ٘بقي اظ ر ًٙثيٗ
اؾطائيُ  ٚحعةاهلل ثٛز .پيطٚظي حٕبؼ زض ا٘تربثبت ٔزّؽ لبٍ٘٘ٛصاضي فّؿغيٗ قٛن
ثعضٌي ثطاي اؾطائيُ ثٛز .اؾطائيُ يه ؾّؿّ ٝؾرتٌيطيٞب  ٚحّٕ ٝثٔ ٝطاوع رٕقيتي
فّؿغيٙيٞب  ٚزؾتٍيطي  ٚثبظزاقت تقسازي اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔزّؽ لبٍ٘٘ٛصاضي فّؿغيٗ ٚ
زِٚت حٕبؼ ضا ثٙٔ ٝؾٛض پكيٕبٖ وطزٖ فّؿغيٙيٞب اظ ا٘تربة ذٛز ا٘زبْ زاز .اؾطائيُ
ث ٝثٟب٘ ٝث ٝاؾبضت ٌطفت ٝقسٖ ز ٚؾطثبظ ذٛز رٚ ًٙيطاٍ٘طي ضا فّيِ ٝجٙبٖ آغبظ وطزٞ .ط
چٙس ثٟب٘ ٝاؾطائيُ اؾبضت ز ٚؾطثبظ ذٛز ث ٝزؾت حعةاهلل ثٛز أب زؾت ظزٖ ث ٝچٙيٗ
رٌ ًٙؿتطز ٜاي حبوي اظ ثط٘بٔ ٝضيعي لجّي  ٚآٔبزٌي اؾطائيُ ثطاي ارطاي ؾيبؾتي اظ
پيف عطاحي قس ٜثٛز .ثيكتط ث٘ ٝؾط ٔيضؾيس و ٝاؾطائيُ ارطاي عطح ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي
ضا قطٚؿ وطز ٜثٛز و ٝلجُ اظ ايٗ تٛؾظ ٔمبٔبت آٔطيىبيي فٛٙاٖ ٔيقس .ثطاي تؿٟيُ
زض ارطاي عطح ذبٚضٔيب٘ ٝثعضي ٌطٟٞٚبيي ٕٞچ ٖٛحٕبؼ  ٚحعةاهلل و ٝآٔطيىب آٟ٘ب ضا
ٌطٜٞٚبي تطٚضيؿتي ٔيزا٘س ثبيؿتي ٔح ٛقس ٜيب تغييط ٚضقيت ثسٙٞسٞ .سف اؾطائيُ
آٌٖ ٝ٘ٛوٚ ٝظيط ذبضر ٝاؾطائيُ ثيبٖ وطز ضيك ٝوٗ وطزٖ رٙجف حعةاهلل ثٛز.
ايٗ فّٕيبت ٌؿتطز ٜضطثبت ذطزوٙٙس ٜاي ث ٝؾبذتبضٞبي ظيطثٙبيي ِجٙبٖ ٚاضز
ؾبذت  ٚتّفبت ا٘ؿب٘ي ظيبزي ٘يع ثٕٞ ٝطا ٜزاقت .أب ذيّي ظٚز اؾطائيُ ٔتٛر ٝقس وٝ
ٞسف افالْ قس ٜزؾت ٘يبفتٙي اؾتٛٔ .قهثبضاٖ حعةاهلل اظ ٔٙبعك ٘عزيه ثٔ ٝطظ
ِجٙبٖ فطاتط ضفت  ٚظ٘سٌي زض ثؿيبضي اظ قٟطنٞبي يٟٛزي ٘كيٗ ضا غيطٕٔىٗ ؾبذت.
تّري ايٗ ٔٛضٛؿ ظٔب٘ي ثطاي اؾطائيُ ثيكتط ضٚقٗ قس و ٝحعةاهلل ثٙسض حيفب ضا ٘يع
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ٞسف ٔٛقىٟبي ٔتقسز ذٛز لطاض زاز  ٚآٖ ضا تجسيُ ث ٝيه ٔٙغم ٝرٍٙي ٕ٘ٛز .تقغيّي
ثٙسض حيفب ،التهبز اؾطائيُ ضا تمطيجبً فّذ وطز .تٛاٖ ٔمبٔٚت حعةاهلل  ٚحزٓ تؿّيحبت
زض اذتيبض آٖ ثؿيبض فطاتط اظ تهٛض فطٔب٘سٞبٖ اؾطائيّي ثٛز .فال ٜٚثط ايٗ حعةاهلل تٛا٘ؿت
ث ٝفّٕيبت ذٛز فٕك زاز ٚ ٜزاذُ ذبن اؾطائيُ ضا ٞسف لطاض زٞس .ؾطا٘زبْ اؾطائيُ ثب
تغييط اؾتطاتػي اِٚي ٝذٛز و ٝثطٔجٙبي ٘بثٛزي حعةاهلل افالْ قس ٜثٛز ،آتفثؽ ضا
پصيطفت ٟٔ ٚبض حعةاهلل ضا ث ٝفٟس ٜربٔق ٝثيٗإِّّي ٚاٌصاض وطز.
 ٓٞزض لضي ٝفطاق  ٓٞ ٚزض ٘جطز ؾي  ٚؾ ٝضٚظِ ٜجٙبٖ ،قيقيبٖ اظ ثبظيٍطاٖ
انّي ثٛز٘س .ؾيسحؿٗ ٘هطاِ ٝو ٝث ٝفٛٙاٖ لٟطٔبٖ رٟبٖ فطة قٙبذت ٝقس ،يه
ضٚحب٘ي قيق ٝاؾت )37(.ضظٔٙسٌبٖ حعةاهلل ٘يع قيقيبٖ رٛا٘ي ثٛز٘س و ٝتأحيط وبّٔي اظ
ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ پصيطفتٝا٘س .ايٗ حٛازث ثطاي حىٔٛتٞبي ؾٙي ٔٙغم ٝو ٝتبوٖٛٙ
قىؿتٞبي ظيبزي ضا زض ٔمبثُ اؾطائيُ پصيطفتٝا٘س ٘ ٚمف ثطتط ا ٚضا زض ٔٙغمٝ
پصيطفتٝا٘س ٘ ٚيع ٞيچ يه اظ ز ٚتح ٟٓٔ َٛذبٚضٔيب٘ ٝثب ذٛاؾت لّجي آ٘بٖ ٔٙغجك ٘جٛزٜ
اؾت حٛازث تّري اؾت .تّري حبزح ٝتب آٖ حس ثٛز و٘ ٝبتٛا٘ي اؾطائيُ زض ٘جطز ثب يه
ٌط ٜٚقج٘ ٝؾبٔي ؤ ٝي تٛا٘ؿت ث ٝذٛزي ذٛز ِجرٙس قبزي ضا ثط ِجبٖ ضٞجطاٖ ز٘يبي
فطة ٘مف ثٙسز ،يب ثب تّري اؾتمجبَ قس  ٚيب ايٙى٘ ٝبضضبيتي آٟ٘ب ضا زض پي زاقت .ثطذي
ضٞجطاٖ فطة ذكٓ ذٛز ضا اظ حعةاهلل اثطاظ وطز٘س  ٚالساْ حعة اهلل فّي ٝاؾطائيُ ضا
()38
ٔحى ْٛوطز٘س.
اثتسا ّٔه فجساهلل پبزقب ٜاضزٖ ٍ٘طا٘ي ذٛز ضا اظ ٞالَ قيقي اثطاظ زاقت وٝ
اظتٟطاٖ تب ثيطٚت ضا زض ثط ٔي ٌيطز  ٚتٟسيسي ثطاي ذبٚضٔيب٘ ٝاؾت )39(.ثٌٕ ٝبٖ ٚي
ٞالَ قيقي و ٝزض ثطاثط لٛؼ ؾٙي لطاض ٔي ٌيطز فٕيمبً تحت ٘فٛش ايطاٖ اؾت  ٚفالٜٚ
ثط تٟسيس اؾطائيُ ،زِٚتٟبي فطثي ضا ٘يع تٟسيس ذٛاٞس وطز .ايٗ ٞالَ يه تقطيف
غئٛپّتيه اؾت وٙٔ ٝغمٝاي ضا ثب وكٛضٞبيي و ٝاوخطيت رٕقيت آٟ٘ب قيقٞ ٝؿتٙس  ٚيب
وكٛضٞبيي و ٝاظ يه الّيت ثعضي قيق ٝثطذٛضزاض٘س زض ثط ٔيٌيطز .زض زيسٌبٔ ٜغطح
قس ٜاظ ؾٛي ّٔه فجساِ ٝايٗ ٞالَ قيق ٝاظ ايطاٖ آغبظ قس ٜفطاق  ٚؾٛضي ٝضا زض ثط
ٔيٌيطز  ٚث ٝحعةاهلل زض ِجٙبٖ  ٚحٕبؼ زض فّؿغيٗ پبيبٖ ٔييبثس .ثعضٌتطيٗ ٔٙبثـ
ؾٛذت فؿيّي رٟبٖ اظ تٞ ٍٝٙطٔع تب زضيبي ذعض زض اذتيبض ايٗ ٞالَ اؾت  ٚثب
ٌؿتطـ فّٕيبتي ٔب٘ٙس فّٕيبت حٕبؼ  ٚحعةاهلل رٟبٖ اؾالْ ثطتطي يبفتٔ ٚ ٝيذٛاٞس
اؾطائيُ ضا ٘بثٛز وٙسّٔ .ه فجساهلل ثقساً زض ٔهبحجٝاي ثب ذجطٌعاضي فطا٘ؽپطؼ تٛضيح
زاز وٙٔ ٝؾٛض ٚي اظ عطح ٔٛضٛؿ ٞالَ قيق ٝثيبٖ يه ٚالقيت غئٛپّيتيه ثٛز ٜاؾت ٚ
()40
ٞيچ اٍ٘يعٜاي فّي ٝقيقيبٖ يب ايطاٖ ٘ساقت ٝاؾت.
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زيسٌبٞ ٜالَ قيقي ّٔه فجساهلل اظ رٟبت ٔرتّف لبثُ ٘مس  ٚذسقٝپصيط اؾت.
ثطذي اظ وكٛضٞب ٌ ٚطٜٞٚبيي و ٝرعء ايٗ ٞالَ ذٛا٘س ٜقسٜا٘س قيق٘ ٝيؿتٙس .ثقٛٙاٖ
ٔخبَ وكٛض ؾٛضي ٝو ٝزض ٞالَ قيقي ٔٛضز ٘ؾط ربي ٔيٌيطز فّٛي اؾت و ٝزيسٌبٞي
وبٔالً ٔكبث ٝقيقيبٖ ٘ساضزٕٞ .چٙيٗ ثطذي اظ ٌطٜٞٚبي ٔجبضظ زض ذبٚضٔيب٘ ٝو ٝفّيٝ
اقغبَ ؾطظٔيٗ ذٛز ٔجبضظٔ ٜيوٙٙس ٔب٘ٙس ٌطٞٚبي فّؿغيٙي ؾٙئصٞت ٞؿتٙس .أب
ايٗ زيسٌب ٜثِ ٝحبػ ؾيبؾي ثٔ ٝصاق ثؿيبضي  ٚثٛيػ ٜزض رٟبٖ فطة ؾبظٌبض ثٛز.
ثٙبثطايٗ ثب حطاضت ظيبزي ٔٛضز ثحج ٘ ٚؾط لطاض ٌطفت  ٚث ٝيه ثحج ضايذ زض ٔحبفُ
ؾيبؾي  ٚضٚقٙفىطي تجسيُ قس ٓٞ .اوٞ ٖٛٙالَ قيقي ث ٝيه انغالح ؾيبؾي ضايذ
زض ٔغبِقبت ذبٚضٔيب٘ ٝتجسيُ قسٜاؾت...
ٔربِفبٖ ايٗ زيسٌب ٜاِجت ٝآٖ ضا ٘ٛفي وٛزتب زض اِٛٚيتٞب تّمي وطز٘س و ٝزض
رٟت ا٘حطاف اشٞبٖ اظ ٔكىُ فّؿغيٗ ث ٝؾٕت ذغط قيقيبٖ اؾت .فٕٟي ٛٞيسي
عطح ايٗ ٔٛضٛؿ ضا اظ ؾٛي آٔطيىب  ٚاؾطائيُ  ٚثٙٔ ٝؾٛض فبنّ ٝا٘ساذتٗ ثيٗ افطاة ٚ
ٛٞيت آ٘بٖ و ٝاظ زيطثبظ ثب ٔؿبئُ ٕٟٔي چ ٖٛآضٔبٖ فّؿغيٗ ٌط ٜذٛضز ٜاؾت ،اضظيبثي
ٔيوٙس )41(.فجساِجبضي فغٛاٖ ٘يع ٕٞب٘ٙس فٕٟي ٛٞيسي ثط ايٗ ثبٚض اؾت و ٝافطاة اظ
زؾيؿٝچيٙيٞبيي و ٝلسضتٞبي ثعضي ٔكغ َٛآٖ ٞؿتٙس ثيذجط٘سٚ .ي فٛٙاٖ ٔيوٙس
و ٝعطح ٔٛضٛؿ ٞالَ قيقي اظ ؾٛي غطة ثطاي ثطذٛضز ثب ايطاٖ  ٚفطأٛـوطزٖ
ٔٛضٛؿ فّؿغيٗ عطح قس ٜاؾت .ثٌٕ ٝبٖ ٚي فطيت ذٛضزٖ فطةٞب ؾبثم ٝعٛال٘ي زاضز
 ٚاحتٕبالً او ٖٛٙزض ٔقطو فطيت زيٍطي ٞؿتٙس .ليبْ آٟ٘ب فّي ٝأپطاعٛضي فخٕب٘ي ٚ
وٕه آٟ٘ب ث ٝاٍّ٘يؽ زض رٟت پيكجطز اٞساف ذٛز وٛٔ ٝرت تمؿيٓ ؾطظٔيٗ فّؿغيٗ
ثيٗ اؾتقٕبض فطا٘ؿ ٚ ٝاٍّ٘يؽ ٌطزيس ،اظ ٕ٘ ٝ٘ٛفطيتٞبيي ثٛز و ٝافطاة زض لطٖ ثيؿت
آٟ٘ب ضا پصيطفتٙس .آٟ٘ب ٔتٛر٘ ٝيؿتٙس و ٝاوٕٞ ٖٛٙبٖ فطيتٞب زض لطٖ ثيؿت  ٚيه  ٚثب
قىُ رسيسي ٔغطح ٔيٌطز٘س.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝا٘مالة اضتجبعبت  ٚؾفيٞٝٙبي فضبيي  ٚايٙتط٘ت زض رٟبٖ ثٝ
ٚلٛؿ پيٛؾت ٝاؾت ،زؾيؿٝچيٙيٞب  ٓٞپيكطفتٝتط قسٜا٘س .افطاة ثس ٖٚتٛر ٝث ٝايٗ
٘ىبت ٔ ٟٓآٔبزٌي پيسا ٔيوٙٙس تب زض ر ًٙضس ايطا٘ي تحت ضيبؾت آٔطيىب قطوت
وٙٙسٚ .ي ٞكساض ٔي زٞس و ٝايطاٖ اظ تٛاٖ ٔٛقىي  ٚتؿّيحبتي ثباليي ثطذٛضزاض اؾت.
افطاة ثبيس تٛر ٝوٙٙس و ٝثطاي ايطاٖ زقٛاض اؾت و ٝزض يه زضٌيطي احتٕبِي ،ذبن
أطيىب ضا ٞسف لطاض زٞس .أب ث ٝآؾب٘ي ٔيتٛا٘س ضطثبت ذٛز ضا ثط پيىط وكٛضٞبي فطثي ٚ
()42
اؾطائيُ ٚاضز وٙس  ٚثطاي افطاة ٞعيٞٝٙبي ظيبزي ضا ايزبز ٕ٘بيس.
ٔغطحوٙٙسٌبٖ زيسٌبٞ ٜالَ قيقي ثٍ٘ ٝطا٘ي وكٛضٞبي فطثي اظ ٘بحي ٝالّيتٞبي
قيق ٝزض زض ٖٚايٗ وكٛضٞب اقبضٔ ٜيوٙٙس .آٟ٘ب ٔغطح قسٖ قيقيبٖ ضا تٟسيسي فّيٝ
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ذٛز تهٛض ٔيوٙٙس .رس َٚظيط
٘كبٖ ٔيزٞس:

نام کشور
ايطاٖ
پبوؿتبٖ
فطاق
ٙٞس
آشضثبيزبٖ
افغب٘ؿتبٖ
فطثؿتبٖ ؾقٛزي
ِجٙبٖ
وٛيت
ثحطيٗ
ؾٛضيٝ
أبضات ٔتحس ٜفطثي
لغط
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پطاوٙسٌي رٕقيت قيقيبٖ ضا زض وكٛضٞبي ٔٙغمٝ
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ٔ 1724يّيٖٛ
ٔ 11يّيٖٛ
ٔ 620يّيٖٛ
ٔ 529يّيٖٛ
ٔ 227يّيٖٛ
ٔ 127يّيٖٛ
٘ 7302000فط
٘ 5202000فط
٘ 1902000فط
٘ 1602000فط
٘ 1402000فط

آٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚفٛق ٘كبٖ زازٔ ٜيقٛز پطاوٙسٌي رٕقيت قيق ٝثب
ٔجٙبي ٔٛضز اقبض ٜزيسٌبٞ ٜالَ قيقي ٕٞرٛا٘ي ٘ساضز .زض فيٗ حبَ ٚالقيتٞبي زيٍطي
اظ ايٗ ٔٛضٛؿ ث ٝزؾت ٔيآيس و ٝزضذٛض تٛر ٝاؾت .قيقيبٖ زض ثطذي اظ وكٛضٞبي
فطثي اوخطيت رٕقيت ضا تكىيُ ٔيزٙٞس زض حبِيو ٝزض حىٔٛت ٘مكي ٘ساض٘س .زض
وكٛضٞبي زيٍط و ٝقيقيبٖ زض الّيت ٞؿتٙس ٘يع زؾتيبثي آٟ٘ب ثٙٔ ٝبنت ثبالي ؾيبؾي
أىبٖپصيط ٘يؿت .زض وكٛضٞبيي و ٝاوخطيت ثب قيقيبٖ اؾت٘ ،بضضبيتي آ٘بٖ ٕ٘ٛز
ثيكتطي زاضز .قيقيبٖ ٘يع ٔب٘ٙس ٞط ٌط ٜٚارتٕبفي زيٍط اظ ايٗ حك ثطذٛضزاض٘س و ٝثطاي
ٔكبضوت ؾيبؾي تالـ وٙٙس  ٚتٛلـ آ٘بٖ ثطاي زؾتيبثي ث ٝحمٛق ثطاثط ثب زيٍطاٖ ،تٛلـ
ٔكطٚفي اؾت .عجيقي اؾت وٕ٘ ٝيتٛاٖ ثب ٔغطحوطزٖ عطحٞبيي ٕٞچٞ ٖٛالَ قيقي
 ٚيب تىي ٝثط اٞٚبْ  ٚذيبالتي اظ لجيُ ايٙى٘ ٝيطٚي قيقٔ ٝيذٛاٞس ثط ذبٚضٔيب٘ٔ ٝؿّظ
قٛز ،حمٛق اؾبؾي ايٗ رٕقيت ضا ٘بزيسٌ ٜطفت يب تالـ آٟ٘ب ثطاي زؾتيبثي ث ٝحمٛق
ا٘ؿب٘يقبٖ ضا ؾطوٛة وطز .ز٘يبي فطة نطفٙؾط اظ ٔٛضٛؿ ٔصٞت ٘يبظٔٙس تٛر ٝثٝ
حمٛق ا٘ؿب٘ي اتجبؿ ذٛز اؾت.
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ديدگاه ايراني
ايٗ ٔٛضٛؿ اظ ٘ؾط ايطاٖ اظ إٞيت ذبني ثطذٛضزاض اؾت .ايطاٖ ثقٛٙاٖ وكٛضي
وٙٔ ٝكأ تحٛالت ظيبزي زض ٔٙغم ٝثٛز ٜاؾت٘ ،ؿجت ثٞ ٝط ٔٛضٛفي و ٝث ٝقيقيبٖ
ٔطثٛط ٌطزز حؿبؼ اؾت .تٛر ٝانّي اظ عطح ٞالَ قيقي  ٚزأٗظزٖ ث ٝذغطات
احتٕبِي و ٝاظ ايٗ ٘بحئ ٝتٛرٙٔ ٝغمٔ ٝيٌطزز اظ ؾٛي ؾطاٖ ثطذي لسضتٞبي ذبضد
اظ ٔٙغم ٚ ٝثطذي ٔمبٔبت ؾيبؾي زاذُ ٔٙغم ٝث ٝعٛض عجيقي ٔربِفت ثب ايطاٖ ضا ثٝ
ٕٞطا ٜزاضز.
ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ايطاٖ ٘ؿجت ث ٝايٗ ٔٛضٛؿ ٚاوٙف ٘كبٖ زاز .ايٗ ٚاوٙف زض
ثبالتطيٗ ؾغح ٔمبٔبت ؾيبؾي ايطاٖ ثٛز و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜإٞيت ٔٛضٛؿ اظ ٍ٘ب ٜايطاٖ
ٔيثبقس .حؿبؾيت ايطاٖ تب آ٘زب ثٛز ؤ ٝمبْ ضٞجطي ثب اقبض ٜث ٝايٗ ٔٛضٛؿ،
ٔغطحوطزٖ ٞالَ قيقي ضا تالقي ثطاي تطؾب٘سٖ ّٔتٞب  ٚزِٚتٞبي ا ُٞتؿ ٗٙاظ
لسضت ٌطفتٗ قيقيبٖ اضظيبثي وطز٘س« .زقٕٙبٖ أت اؾالٔي زض عطف ٔمبثُ ؾقي
ٔيوٙٙس ٔب ضا ٘يع زض ٔقطو تٟسيس ٕٞؿبيٍبٖ رّ ٜٛزٙٞس .تب ؾيبؾت ايزبز اذتالف ٚ
ز ٚزؾتٍي زض أت اؾالٔي ضا ث ٝپيف ثجط٘س... .أب ٚالقيت ايٗ اؾت و ٝقيق ٚ ٝؾٙي زض
ع َٛتبضيد ثب  ٓٞظ٘سٌي وطزٜا٘س  ٚاو٘ ٖٛٙيع ثب اتحبز ٕٞ ٚسِي ثٔ ٝربِفت ثب اقغبٍِطاٖ
()44
ازأٔ ٝيزٙٞس».
ٚي ٕٞچٙيٗ زض زيساض ثب قطوتوٙٙسٌبٖ زض وٙفطا٘ؽ ثعضٌساقت اثٗ ٔيخٓ
ثحطا٘ي زض  1385/10/25تأويس وطز٘س و« ٝا٘مالة اؾالٔي يه ا٘مالة اؾالٔي اؾت ٚ
٘ ٝا٘مالة قيقي .اٌط ا٘مالة ٔب قيقي ثٛز  ٚاظ ز٘يبي اؾالْ رسا ٔيافتبز آٟ٘ب ٘يع ثب
ا٘مالة ٔب زقٕٙي ٕ٘يوطز٘س .ا٘مالة اؾالٔي رسيتطيٗ زفبؿ ضا اظ فّؿغيٗ ث ٝفُٕ
()45
آٚضز».
ايطاٖ ث ٝايٗ ٘ىتٚ ٝالف اؾت و ٝقيقيبٖ  ٓٞاوٛٔ ٖٛٙلقيت ذٛثي زض ٔٙغمٝ
ذبٚضٔيب٘ ٝپيسا وطزٜا٘س أب ٞطٌع ؾقي ٘ىطزٜاؾت و ٝايٗ ٔٛلقيت ضا ث ٝفٛٙاٖ تٟسيسي
ثطاي رٟبٖ تؿٔ ٗٙقطفي وٙس.
ايطاٖ ٕٛٞاض ٜؾقي وطز ٜاؾت ا٘مالة ذٛز ضا يه ا٘مالة قيقي رّ٘ ٜٛسٞس،
ٞط چٙس و ٝتكيـ ثيكتطيٗ ٘مف ضا زض ايٗ ا٘مالة زاقت ٝاؾت .ايطاٖ ثب اتربش ايٗ
ؾيبؾت ٚالـثيٙب٘ ٝ٘ ٝتٟٙب اظ ثطاٍ٘يرتٗ احؿبؾبت ضسقيقي زض ثيٗ تٛزٜٞبي فطة ٚ
ؾ ٙي ٔصٞت پطٞيع وطز ٜاؾت ثّى ٝزض ٔٛالقي ٕٞسِي ٕٞ ٚطاٞي آ٘بٖ ضا ثب ؾيبؾتٞبي
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ذٛز ث ٝزؾت آٚضز ٜاؾت .ايٗ ضٞيبفت ثب ٔٙبفـ ّٔي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٕٞرٛا٘ي
زاضز.
 ٓٞاو ٖٛٙثطذالف تحطيىبت ٘يطٞٚبي فطأٙغمٝاي  ٚثطذي ثسذٛاٞيٞبي
زضٙٔ ٖٚغم ،ٝتٛزٜٞبي فطة  ٚؾٙي ٔصٞت غبِجبً ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ث ٝزيسٜ
تحؿيٗ ٔيٍ٘ط٘س.
چالش هاي پيش رو
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب چبِفٞبي فطاٚا٘ي ضٚثط ٚاؾت .ايٗ چبِفٞب
ظ٘زيطٜاي اظ ٔؿبئُ زاذّي تب ٔكىالت ثيٗإِّّي ضا زض ثط ٔيٌيطزٔ .كىُ رٕقيت ٚ
ثيىبضي ٌؿتطز ٜاظ فٕسٜتطيٗ ٔؿبئّي اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثحطاٖٞبي ارتٕبفي  ٚالتهبزي
زض پي زاقت ٝثبقس .ثٛٔ ٝرت آٔبضٞبي ضؾٕي «ثطاي حفؼ ٚضقيت ٔٛرٛز زض ثبظاض وكٛض
حسالُ ثبيس ٞط ؾبَ يه ٔيّي ٖٛقغُ ايزبز قٛز و ٝايٗ أط ٔؿتّعْ ترهيم ؾبال٘ٝ
()46
حسالُ ٞ 50عاض ٔيّيبضز تٔٛبٖ ٔٙبثـ رسيس ذٛاٞس ثٛز».
تأٔيٗ ايٗ ٔمساض ؾطٔبي ٝفمظ اظ ٔٙبثـ زاذّي ؾبذت٘ ٝيؿت .ثٙبثطايٗ ايطاٖ
٘يبظٔٙس رصة ؾطٔبيٞٝبي ثيٗإِّّي اؾت .حتي ؾطٔبي ٝزاذّي ٘يع زض ر ٛفسْ افتٕبز ٚ
پط اثٟبْ اٍ٘يع ٚ ٜضغجت وبفي ثطاي فقبَقسٖ زض عطحٞبي تٛؾق٘ ٝرٛاٞس زاقت .زض
٘تيز ٝض٘ٚس ٔقيٛة فطاض ؾطٔبي ٝيب ؾطٔبيٌٝصاضي زض فقبِيتٞبي غيط ِٔٛس  ٚثب ؾٛززٞي
 ٚثبظٌكت ؾطيـ ؾطٔبيٕٞ ٝچٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ اٍِٛيي زض التهبز ايطاٖ تىطاض ذٛاٞس قس .ثط
ايٗ اؾبؼ ايزبز قطايظ ٔٙبؾت ثطاي ؾطٔبيٌٝصاضاٖ زاذّي ٘ ٚيع رصة ؾطٔبي ٝذبضري
ثبيؿتي زض نسض اِٛٚيتٞبي وكٛض لطاض ٌيطز .زض نٛضت فسْ تحمك ايٗ ٞسف ثحطاٖٞبي
ارتٕبفي  ٚؾيبؾي ظيبزي ضا ثبيس ا٘تؾبض زاقت و ٝث ٝعٛض عجيقي ؾبيط ثط٘بٔٞٝبي زِٚت
ضا ٘يع تحتاِكقبؿ لطاض ذٛاٙٞس زاز .ايطاٖ زض حٛظٜٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثب لسضتٞبي ٔؤحط زض
٘ؾبْ ثيٗإُِّ ٔكىُ زاضز .ؾرتتطيٗ چبِف ايطاٖ ثب ٘ؾبْ و٘ٛٙي ثيٗإِّّي ثط ؾط
ٔؿبئُ ٞؿتٝاي اؾت .تبو ٖٛٙوٕتط ٔٛضٛفي تب ايٗ حس پيچيس ٜزض پيف ضٚي ايطاٖ لطاض
زاقت ٝاؾت .تجسيُ قسٖ ٔٛضٛؿ ٞؿتٝاي ايطاٖ ث ٝزؾتٛض وبض ٔ ٟٓقٛضاي أٙيت ٚ
نسٚض لغقٙبٔٞ ٝبي ٔتٛاِي حتي اٌط زض وٛتبٔ ٜست ٕٛ٘ ٓٞز ظيبزي ٘ساقت ٝثبقس زض زضاظ
ٔست تأحيطات ٔٙفي ظيبزي ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت .ثي افتٙبيي ث ٝلغقٙبٔٞٝب اظ افتجبض
آ٘بٖ ٕ٘يوبٞس .ايطاٖ ث ٝفٛٙاٖ يه وكٛض ٔؿئ ٚ َٛثب آٔيرتٍي ظيبزي و ٝثب ربٔقٝ
ثيٗإِّّي زاضز ٘يبظٔٙس حُ  ٚفهُ ؾطيـتط ايٗ ٔٛضٛؿ اؾت .عٛال٘يقسٖ ايٗ چبِف
ثطاي تٛؾق ٝزضاظٔست ايطاٖ ٔفيس ٘يؿت .ؾرٗ زض ايٗ ٘يؿت و ٝضفتبض قٛضاي أٙيت ٚ
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لسضتٞبي ٔؤحط زض قٛضا زض ٔٛضز ايطاٖ فبزال٘ ٝيب غيطفبزال٘ ٝاؾت .زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ
و٘ٛٙي ٔٛاضز ثيفساِتي فطاٚا٘ي ث ٝچكٓ ٔيذٛض٘س .آ٘چ ٝو ٝثبيؿتي ٚرٕٞ ٟٝت
زِٚتٕطزاٖ ايطا٘ي زض ٔمغـ و٘ٛٙي لطاض ٌيطز حُ  ٚفهُ ايٗ ٔٛضٛؿ اؾت .ثٌٝ٘ٛٝاي وٝ
حمٛق رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ حفؼ قٛز  ٚزض فيٗ حبَ ٔٛضٛؿ ٞؿتٝاي ايطاٖ ٘يع اظ
زؾتٛض وبض ثيٗإِّّي ذبضد قٛز .ايٗ اِجتٔ ٝقٕبيي اؾت و ٝؽبٞطاً ضا ٜحُ ؾُٟاِٛنِٛي
ثطاي آٖ زض زؾتطؼ ٘يؿت.
چبِف زيٍطي و ٝثطاي ايطاٖ ٚرٛز زاضز ٔٛار ٟٝثب تجقبت ثحطاٖ ثعضي ٔبِي
رٟب٘ي اؾت وٕٞ ٝچٙبٖ زض حبَ ٌؿتطـ اؾت .اٌطچ ٝايٗ ثحطاٖ زض ثبظاضٞبي
ثيٗإِّّي ذبضد اظ ايطاٖ آغبظ قسٜاؾت  ٚايطاٖ ٘مكي زض آٖ ٘ساقت ٝاؾت .قبيس زض وٛتبٜ
ٔست ايطاٖ ٘ؿجت ث ٝثطذي وكٛضٞبي زيٍط و ٝازغبْ وبّٔي زض التهبز ثيٗإِّّي زاض٘س،
آؾيت وٕتطي ثجيٙس ،أب زض ٔيبٖٔست  ٚزضاظٔست ايطاٖ ٘يع اظ آؾيتٞبي ثحطاٖ زض أبٖ
٘رٛاٞس ثٛز .ثحطاٖ و٘ٛٙي ثعضٌتطيٗ ثحطاٖ اظ ايٗ ٘ٛؿ ثقس اظ ثحطاٖ  1929اؾت .ثٙبثطايٗ
٘جبيس ا٘تؾبض زاقت و ٝث ٝايٗ ظٚزي وٙتطَ قٛز .وبٞف قسيس ليٕت ٘فت  ٚپبئيٗ آٔسٖ
تمبضب ثطاي ٔحهٛالت غيط٘فتي زضآٔسٞبي ايطاٖ ضا ٘يع وبٞف زاز ٜاؾت .وبٞف زضآٔسٞب
اِٚيٗ آحبض ذٛز ضا ثط عطحٞبي فٕطا٘ي ثطرب ٔي ٌصاضز .ايٗ فطايٙس عطحٞبي ٔطثٛط ثٝ
ايزبز اقتغبَ  ٚضفـ فمط ضا ثب ٔكىُ ضٚثطٔ ٚيؾبظز .اتربش تساثيط ٔؤحط ثطاي وبٞف احطات
ايٗ ثحطاٖ ضطٚضي اؾت.
نتيجهگيري
٘مف ايطاٖ زض ؾيبؾتٞبي ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي عي ؾي ؾبَ ٌصقت ٝتحِٛي
اؾبؾي يبفت ٝاؾت ..ايٗ تح َٛزض اثقبز ٔرتّفي لبثُ ثطضؾي اؾت .ثٝعٛض ذالنٛٔ ٝاضز
ظيط زضذٛض تٛرٝا٘س .ايطاٖ ثطٔجٙبي ا٘سيك ٝؾيبؾي ٔكرهي زض ؾيبؾت ثيٗإِّّي
قٟطت يبفت ٝاؾت  ٚاظ ٛٞيتي ٔؿتمُ ٔ ٚتٕبيع زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ثطذٛضزاض اؾت .ثط ايٗ
اؾبؼ ايطاٖ تٛا٘ؿتٝاؾت تأحيطات فطٍٙٞي  ٚؾيبؾي ذٛز ضا زض ذبضد اظ ٔطظٞبي
رغطافيبيياـ ٘يع ثط ربي ثٍصاضز .اٌطچ ٝتٟسيسٞبي أٙيتي ظيبزي فطاضٚي ايطاٖ لطاض
زاقت ٝاؾت ،أب حجبت  ٚأٙيت ايطاٖ زض ثيٗ ٕٞؿبيٍب٘ي وٞ ٝطوساْ وب٘ ٖٛثحطاٖٞبي
ظيبزي ثٛزٜا٘س ،لبثُتٛر ٝاؾت .تالـ ثطاي ٌؿتطـ ٔطزْؾبالضي ٔ ٚكبضوت ثيكتط
ٔطزْ زض أٛض ؾيبؾي پيكطفت لبثُٔالحؾٝاي ٘ؿجت ث ٕٝٞ ٝازٚاض تبضيري ايطاٖ زاقتٝ
اؾت .ايٗ ثٔ ٝقٙي قطايظ وبُٔ زض ظٔيٞٝٙبي يبزقس ٜزض ايطاٖ ٘يؿت  ٚعجيقتبً
وبؾتيٞبيي ضا ٔيتٛاٖ يبزآٚض قس .أب يه اضظيبثي ٚالـثيٙب٘٘ ٝؿجت ث ٝايٗ تحٛالت
اشفبٖ ٔيوٙس ايٗ قبذمٞب ٘كبٖ ٔي زٙٞس و ٝايطاٖ ٔطحّ ٝرٙجف ثٛزٖ ضا ث ٝؾطفت
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پكت ؾط ٌصاقت ٝاؾت ٘ ٚؾبْ ؾيبؾي ثطآٔس ٜاظ ا٘مالة اؾالٔي او ٖٛٙث ٝثّٛك وبُٔ
ضؾيس ٜاؾت .ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ثب اِعأبت  ٚالتضبئبت زيٍطي ثطاي تأٔيٗ اٞساف
اؾتطاتػيه  ٚثّٙسٔست ذٛز ضٚثطٔ ٚيثبقس .ثطذي اتفبلبت زض ؾيبؾت ثيٗإِّّي ٚ
ٔٙغم ٝپيطأ ٖٛايطاٖ ث ٝافعايف ٘مف ايٗ وكٛض وٕه وطز ٜاؾت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ
فطٚپبقي اتحبز قٛضٚي زض زٔ 1990 ٝٞيالزي ٘مف ايطاٖ ضا اظ ٕٞؿبي ٝفطٚزؾت يه
اثطلسضت ،ث ٝيه ثبظيٍط فقبَ زض وكٛضٞبي تبظ ٜاؾتمالَيبفت ٝآؾيبي ٔطوعي  ٚلفمبظ
تجسيُ وطز .اظ آٖ ثطرؿتٝتط تحٛالت فطاق  ٚافغب٘ؿتبٖ زض اثتساي لطٖ  21ثٛز .ايٗ
تحٛالت ٔٛرت افعايف ٘مف ايطاٖ ٌطزيسٜا٘س .فٛأُ زيٍطي زض ثطٚظ ايٗ تحٛالت زذيُ
ثٛزٜا٘س .أب ايطاٖ تٛا٘ؿت ٝاؾت اظ ايٗ تحٛالت ثٟطٜثطزاضي وٙس ٓٞ .او٘ ٖٛٙفٛش ؾيبؾي
 ٚفطٍٙٞي ايطاٖ زض ٔٙغم ٝوبٔالً ٔكٟٛز اؾت .ا٘مالة اؾالٔي ٔٛرت ٌطزيس تب فٙهط
قيق ٝزض زٚضاٖ ٔقبنط ث٘ ٝيطٚيي تأحيطٌصاض زض نح ٝٙثيٗإِّّي  ٚثرهٛل زض ٔٙغمٝ
ذبٚضٔيب٘ ٝتجسيُ قٛز .ثطاي قيقيبٖ زض ٞيچ ٔمغـ تبضيري ٔٛلقيتي لٛيتط اظ ٔمغـ
و٘ٛٙي ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت.
زض فيٗ حبَ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثباتربش اؾتطاتػي ٚحست رٟبٖ اؾالْ
ؾقي وطز ثٚ ٝضع ٝفطلٌٝطايي  ٚزقٕٙي ثب رٟبٖ تؿ ٗٙوكيس٘ ٜكٛز .فّيضغٓ اذتالف
٘ؾط ايطاٖ ثب ثطذي زِٚت ٞبي ٔٙغم ،ٝؾيبؾت رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ،زض ثؿيبضي اظ
ٔٛاضز زض رّت٘ؾط تٛزٜٞب زض ذيبثبٖٞبي پبيترتٞبي فطثي تٛفيمبتي ثٕٞ ٝطا ٜزاقتٝ
اؾت .ايٗ ٔٛلقيت اتربش تساثيط ٔؤحط  ٚايزبز تٛاظٖ ثيٗ ذٛاؾتٞٝب ٔ ٚحسٚزيتٞب ضا
ارتٙبة٘بپصيط ٔيؾبظز .ايطاٖ زض فيٗ حبَ ثب چبِفٞبي ظيبزي ٘يع ضٚثط ٚاؾت .ايٗ
چبِفٞب ظ٘زيطٜاي اظ ٔؿبئُ زاذّي تب ٔٛضٛفبت ثيٗإِّّي ضا زض ثط ٔيٌيطز .ايٗ
ٚضقيت ضا ٜزقٛاضي ضا پيف ضٚي ايطاٖ لطاض ٔيزٞس.
٘ٛؿ فّٕىطز ؾيبؾت ذبضري رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ٔمغـ و٘ٛٙي حبئع
إٞيت اؾت .فّٕىطز رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ث ٝفٛٙاٖ حىٔٛتي ٔمتسض زض حُ ايٗ
ٔكىالت تبحيطات ظيبزي ثط ٘مف ايٗ وكٛض  ٚؾبذتبض ٔٙغم ٝذٛاٞس زاقت .ثٕٞ ٝيٗ
زِيُ ٞطٌ ٝ٘ٛض فتبض ايٗ وكٛض ث ٝزلت اظ ؾٛي ٔطزْ ٔٙغم٘ ٚ ٝيطٞٚبي ذبضد اظ ٔٙغمٝ
ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔيٌيطز.
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