ثؿٕ ٝتقبِي
دفتر كرسيهاي نقد و نظريهپردازي

گسارش جلسٍ وقد تحًالت تحت عىًان
«تحلیل رقابت مىطقٍ ای ایران ي عربستان پس از تحًالت »3122
رّؿ ٝضأؼ ؾبفت 09:00ضٚظ چٟبضقٙجٛٔ ٝضخ  95/06/24زض ؾبِٗ فسن آغبظ ٌطزيس  ٚازاضٜوٙٙس ٜرّؿٔ ٝغبِت
ظيط ضا ايطاز ٕ٘ٛز٘س:
دكتر امید يكیليخًاٌ( :فض ٛوطؾيٞبي تطٚيزي وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي)
ضٕٗ فطو ؾالْ  ٚازة  ٚذيط ٔمسْ ث ٝحضبض ٌطأي رّؿ ٝأطٚظ ث٘ ٝمس تحٛالت پيطأٛٔ ٖٛضٛؿ «تحّيُ ضلبثت
ٔٙغم ٝاي ايطاٖ  ٚفطثؿتبٖ پؽ اظ تحٛالت» اذتهبل زاضز .زض اثتسا تمبضب زاضيٓ آلبي زوتط ٔحؿٗ ضؾتٕي زض
ٔست  30زليم ،ٝث ٝفٛٙاٖ اضائٝوٙٙسٛٔ ٜضٛؿ ثيبٖ ثحج ذٛز ثپطزاظ٘س  ٚزض ازأ ٝآلبي زوتط فهبضيبٖ٘ػاز ث ٝتجييٗ
٘ؾطات ذٛز ث ٝفٛٙاٖ اضظيبة ٘ ٚمسوٙٙسٛٔ ٜضٛؿ ذٛاٙٞس پطزاذت.
دكتر محسه رستمي( :اضائٝوٙٙس ٜتحٛالت)
ايطاٖ  ٚفطثؿتبٖ ث ٝفٛٙاٖ ز ٚلسضت ثعضي ٔٙغم ٝث ٝزاليُ ثؿيبضي و ٝزض ازأٔ ٝيآيس ،الظْ اؾت تب زض ضلبثت
ٔٙغمٝاي و ٝثيٙكبٖ ٚرٛز زاضز  ٚتحٛالتي و ٝزض ع َٛؾبَٞبي اذيط ثقس اظ ؾبَ  2011ضخ زاز ٜاؾت ٔٛضز
ثطضؾي  ٚتحّيُ لطاض ٌيطز.
 محیط شىاسي (مًقعیت) عربستان سعًدی
ٔٛلقيت ٕٔتبظ فطثؿتبٖ ؾقٛزي  ٚزؾتطؾي ايٗ وكٛض ث ٝزضيبي ؾطخ  ٚذّيذ فبضؼ ٔٛلقيت غئٛاؾتطاتػيىي ٚ
غئٛاؤٛ٘ٛي ٔٙحهط ث ٝفطزي ث ٝايٗ وكٛض زاز ٜاؾت.
أطٚظ ٝ٘ ٜتٟٙب رٟبٖ غطة ثّى ٝوكٛضٞبي وٛچه رٛٙة قطلي آؾيب ٘يع ث٘ ٝفت ايٗ وكٛض ٘يبظٔٙس٘س  ٚچٝثؿب
زض آيٙس ٓٞ ٜثيف اظ ظٔبٖ حبضط ثطاي ٘عزيهقسٖ ث ٝفطثؿتبٖ اظ ذٛز تٕبيُ ٘كبٖ زٞس.
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝحسٚز  85زضنس فطثؿتبٖ ضا نحطا  ٚثيبثبٖ فطا ٌطفت ،ٝزؾتطؾي ايٗ وكٛض زض ز ٚؾٕت ثٝ
آةٞبي آظاز ٔٛرت ٌكت ٝتب ايٗ ٔحسٚزيت وٕطً٘ قس ٚ ٜثٕٞ ٝيٗ ؾجت ؾطظٔيٗٞبي ٔطظي ٔكطف ث ٝزضيبي
ؾطخ  ٚذّيذ فبضؼ رعٙٔ ٚبعك حؿبؼ  ٚآؾيتپصيط ٔحؿٛة ٔيقٛز ،أب زؾتطؾي ايٗ وكٛض ث ٝآثطاٜٞبي فٛق
ٔؿبٚي اؾت ثب فجٛض اظ تٞ ٍٝٙطٔع  ٚثبةإِٙسة و ٝاِٚي تحت ٘فٛش ايطاٖ  ٚزٔٚي تحت ٘فٛش يٕٗ اؾت.
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 محیط شىاسي (مًقعیت) جمًُری اسالمي ایران
ٔٛلقيت اؾتطاتػيه  ٚغئٛاؾتطاتػيه ايطاٖ:
ايطاٖ زض رٛٙة غطثي آؾيب ٚالـ اؾت .آؾيبي رٛٙة غطثي زض حميمت ٔٙغمٚ ٝاؾغ ٝثيٗ ؾ ٝلبض ٜآؾيب ،اضٚپب ٚ
آفطيمب اؾت و ٝايطاٖ زض ايٗ ٔٙغم ٝث٘ ٝح ٛقسيسي اظ حٛازث ايٗ ؾ ٝلبضٔ ٜتأحط اؾت .اقطاف ثطتٞ ٍٝٙطٔع وٝ
ضٚظا٘ٔ ٝيّيٞ ٖٛب ثكى٘ ٝفت اظ ايٗ ٔٙغم ٝنبزض ٔي قٛز .تبٔيٗ وٙٙس٘ ٜفت ٌ ٚبظ التهبز رٟبٖ  ٚلطاض ٌطفتٗ زض
ثيضي ا٘طغي (چطايي زاقتٗ تىِٛٛٙغي ٘ؾبٔي) اظ رّٕ ٝزيٍط ٔٛاضز ٔٛلقيت ايطاٖ اؾت.
 محًرَای رقابت (بعضا اختالف) ایران ي عربستان
-1زاَ ٔطوعي ٌفتٕبٖ ا٘مالة اؾالٔي تكيـ اؾت زض حبِي و ٝزاَ ٔطوعي ٘ؾبْ ٔقٙبيي حبوٓ ثط فطثؿتبٖ
ٞٚبثيت اؾت
-2زض حبِي و ٝؾيبؾت ذبضري رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٔجتٙي ثط ٘في ٚاثؿتٍي ث ٝقطق  ٚغطة  ٚتمبثُ
ايسئِٛٛغيه  ٚاؾتطاتػيه ثب غطة  ٚاؾطائيُ ٛٞيت يبفت ٝاؾت ؾيبؾت ذبضري فطثؿتبٖ ٔجتٙي ثط اتحبز ثب غطة
لٛاْ يبفت ٝاؾت.
-3فطثؿتبٖ  ٚايطاٖ ٞط وساْ ذٛز ضا اْ اِمطاي رٟبٖ اؾالٔي ٔي زا٘ٙس.
-4زؾتيبثي ث ٝتٛافك ٞؿت ٝاي زض تضبز ثب الثي فطثي -اؾطائيّي اؾت
-5فطثؿتبٖ ثٚ ٝاؾغ ٝالثي ٘فتي لسضتٕٙس ذٛز  ٚاتحبز ثب غطة ٕٛٞاض ٜاظ ايٗ الثي زض ضاؾتبي تضقيف ؾيبؾت-
ٞبي التهبزي ؾيبؾي ٙٔ ٚغم ٝاي ايطاٖ اؾتفبزٔ ٜي وٙس.
-6ذٛزوفبيي ايطاٖ زض تِٛيس ؾالح ٞبي لسضتٕٙس ٘ؾبٔي
 -7زض فهط تىِٛٛٙغي  ٚلسضت ٘طْ فطثؿتبٖ ض ٚث ٝرٞ ًٙبي ؾرت  ٚلسيٕي ٔخُ عٛفبٖ لبعـ آٚضز ٜاؾت.
-8غئٛپِٛتيه ٔٙغم ٚ ٝثحطاٟ٘بي آٖ
-9فضبي ضلبثتي قطق زضيبي ٔسيتطا٘(ٝؾٛضيِ ٚ ٝجٙبٖ)
-10فضبي ضلبثتي غطة فطاق  ٚقطق ؾٛضيٝ
-11فضبي ضلبثتي قٕبَ قطق فطاق(وطزٞبي ٔكتطن ثيٗ ايطاٖ  ،ؾٛضي ، ٝفطاق  ٚتطوي)ٝ
-12فضبي ضلبثتي قٕبَ يٕٗ
-13فضبي ضلبثتي غطة پبوؿتبٖ(قطق ايطاٖ  ٚحضٛض ل ْٛثّٛس)
ٌ-14ؿتطـ ضلبثت فطثؿتبٖ ثب ايطاٖ؛ اظ ؾغح ٔٙغم ٝاي تب ثيٗ إِّّي
 -15وٙتطَ نبزضات ٘فت ٌ ٚبظ
٘ىت :ٟٓٔ ٝثيكتط ٘عاؿ ٞبي أطٚظ ثطذالف تهٛض و ٝايسئِٛٛغيىي ٔ ٚصٞجي رّ ٜٛزازٔ ٜي قٛز ،غئٛپّتيىي اؾت.
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 ابسارَای عربستان برای تقابل با ایران؛
 تالـ ٌؿتطز ٜزيپّٕبتيه  ٚثٟطٌ ٜيطي اظ الثي ٞبي ؾيبؾي ثبظي ثب ليٕت ٘فت ثب ٞسف ايزبز قٛن ٞبي التهبزي اؾتفبز ٜاظ اذتالفبت ٔصٞجي ثٟطٌ ٜيطي اظ تجّيغبت ضؾب٘ ٝاي ايزبز ٌطٟٞٚبي تىفيطي  ٚتطٚضيؿتي  ٚحٕبيت اظ آ٘بٖ ايزبز تكىُ ٞبي ؾيبؾي ٘ ٚؾبٔي ؤ ٝؿتميٓ يب غيط ٔؿتميٓ زض ثطاثط ايطاٖ لطاض ٌيط٘س.ثطاي ٔخبَ فطثؿتبٖ ؾقٛزي ٔ 25بٔ 1981 ٝٔ ٜيالزي ثب ٞسف آ٘چ ٝو ٝآٖ ضا ٔمبثّ ٝثب ذغط ا٘مالة اؾالٔي
٘بٔيس  ،قٛضاي ٕٞىبضي ذّيذ فبضؼ ضا تكىيُ زاز  ٚعي ؾ ٝز ٝٞفٕال تالـ وطز ٜاؾت و ٝايٗ ٔزٕٛف ٝضا ثٝ
تكىّي فّي ٝايطاٖ تجسيُ وٙسٕٞ .چٙيٗ فطثؿتبٖ زض ٔ 25بضؼ ٔ 2015يالزي ثطاثط ثب  6فطٚضزيٗ  1394افالْ
وطز زض ضاؼ يه ائتالف اظ وكٛضٞبي ٔٙغم ، ٝيه حّٕٛٞ ٝايي ٌؿتطز ٜفّي ٝيٕٗ ضا آغبظ وطز ٜاؾت.
 تحًالت مىطقٍ عربي ي اختالفات ایران ي عربستان
 اذتالفبت غئٛپّتيىي  ٚؾيبؾي زض فطاق
 ثي حجبتي زض فطاق ؾجت ذٛاٞس قس و ٝايٗ وكٛض ثٔ ٝأٔٗ ٔٙبؾجي ثطاي ٌطٞ ٜٚبي تطٚضيؿتي تجسيُ قٛز ٚفطثؿتبٖ ضا ٘يع ٔزجٛض ذٛاٞس وطز ٞعي ٚ ٝٙتٛاٖ ثيف تطي ضا ثطاي وٙتطَ ٔطظٞبي ٔتتطن ز ٚوكٛض ٔهطف
ٕ٘بيس.
 فطثؿتبٖ ث ٝقست ٍ٘طاٖ ذغطات ٘بقي اظ تزعي ٝفطاق ٔي ثبقس .تجسيُ فطاق ث ٝؾ ٝوكٛض ٔي تٛا٘س تجقبتٔٙفي فطاٚا٘ي ثطاي فطثؿتبٖ  ٚؾبيط وكٛضٔبي فض ٛقٛضاي ٕٞىبضي ذّيذ فبضؼ زاقت ٝثبقس.
 فطثؿتبٖ ،زِٚت ايطاٖ ضا ث ٝوٕه ث ٝقٛضقيبٖ فطاق ٔتٔ ٟٓي ٕ٘بيس .زض ٚالـ آٟ٘ب ٔقتمس٘س ايطاٖ اظ ٔٙبثـ٘ؾبٔي  ٚاعالفبتي ذٛز ثطاي ٘فٛش زض فطاق اؾتفبزٔ ٜي وٙس  ٚزض ايٗ ضاؾتب ثٌ ٝطٞ ٜٚبي قج٘ ٝؾبٔي ٔب٘ٙس اضتف
إِٟسي  ٚؾپب ٜثسض وٕه ٔي وٙس.
 -فطثؿتبٖ اظ ايزبز ثّٛن لسضتٕٙس ٘فتي ٔيبٖ ايطاٖ  ٚفطاق زض اٚپه ٍ٘طاٖ اؾت.
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 اختالفات شئًپلتیکي ي سیاسي در سًریٍ
زض يه ٍ٘ب ٜوّي ،إٞيت ٘ ٚمف ضاٞجطزي ؾٛضي ٝزض ٔحٛضٞبي ظيط ذالنٔ ٝيقٛز:
ؾٛضي ٝو ٝزض لؿٕت آؾيبي غطثي ٚالـ قسٔ ،ٜحُ اضتجبط  ٚپي٘ٛس ؾ ٝلبض ٜآؾيب ،اضٚپب  ٚآفطيمب اؾت.ٕٞؿبيٍي ؾٛضي ٝثب فّؿغيٗ اقغبِيِ ،جٙبٖ  ٚتطوي ٚ ٝفطاق ث ٝفٛٙاٖ ارعاي ٔ ٟٓغئٛپّيتيه ٔٙغم ٝاظ إٞيتظيبزي ثطذٛضزاض اؾت.
 ؾٛضي ٝتٟٙب وكٛض فطثي اؾت وٙٔ ٝبؾجبت ٔؿتمُ ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي زاضز. ايٗ وكٛض زض ا٘تمبَ ٘فت ٌ ٚبظ فطاق  ٚايطاٖ ث ٝاضٚپب ٔٛلقيت ٚيػٜاي زاضز. ايٗ وكٛض زض ٔقبزالت ؾيبؾي ِجٙبٖ تأحيطٌصاض اؾت.زِٚت ؾٛضي ٝاظ حعةاهلل ِجٙبٖ زض ٔمبثُ ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي حٕبيت ٔيوٙس.ؾٛضي ٝثب رٕٟٛضي اؾالٔي ٔ ٚمبٔٚت اؾالٔي زض ٔٙغمٍٕٞ ٝطايي ٕٞ ٚؿٛيي زاضز. اختالفات شئًپلتیکي ي سیاسي در یمه
يٕٗ ٕٛٞاض ٜيىي اظ ٘مبط آؾيت پصيط ثطاي فطثؿتبٖ ٔحؿٛة قس ٜاؾت .فّت فٕس ٜآٖ فال ٜٚثط حضٛض حٛحي ٞب
زض قٕبَ ٘ ٚيع فقبِيت ٌط ٜٚاِمبفس ٜزض ايٗ وكٛض ،ث ٝاذتالفبت ٔطظي نٙقب  ٚضيبو ٘ ٚيع ٔٛلقيت يٕٗ زض
ٚضٚزي قطلي زضيبي ٞطٔع  ٚتبحيط آٖ ثط رطيبٖ فجٛض ٔ ٚطٚض اظ ت ٍٝٙثبة إِٙسة ؤ ٝؿيط تطا٘عيت ٘فت اؾت ،ثبظ
ٔي ٌكت.
يٕٗ زض ٔخّج عاليي ؾ ٝت ٍٝٙاؾتطاتػيىي ٞطٔعٔ ،بالٌب  ٚثبة إِٙسة ،ثبِغ ثط ز ٚؾ ْٛحُٕ ٘ ٚمُ زضيبيي
رٟبٖ  ٚث ٝتقجيطي التهبز رٟبٖ رطيبٖ زاضز.
 تحًالت میداوي یمه
قّيه اؾىبز  Bزض ؾبَ 1394
ثط اؾبؼ اعالفبت ٔٙتكط ٜزض ضؾب٘ٞ ٝبي غطثي ،وكٛض يٕٗ زاض٘سٛ٘ ٜؿ  Bايٗ ٔٛقه اؾت .اؾىبز Bضايذ تطيٗ
ٔسَ اظ ا٘ٛاؿ ذب٘ٛاز ٜاؾىبز ٔٛقه اؾت و ٝتِٛيس آٖ ث ٝحسٚز  50ؾبَ لجُ ثبظ ٔي ٌطزز  ٚثطز آٖ ث300 ٝ
وئّٛتط ٔي ضؾس  ٚذغبي آٖ حسٚز ٔ 50تط ثطآٚضز قس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ والٞه ايٗ ٔٛقه حسٚز  1تٗ ٚظٖ
زاضز(.ؾبذت قٛضٚي ؾبثك)
ثطوبٖ 1؛ آتكفكب٘ي و ٝؾقٛزي ٞب ضا غبفٍّيط وطز
أب قّيه ٔٛقه  800وئّٛتطي تٛؾظ ضظٔٙسٌبٖ يٕٙي عي ضٚظٞبي اذيط ،ثبفج قٍفتي  ٚحيطت وبضقٙبؾبٖ
فطثي  ٚغطثي قس ٜاؾت  ٚزض رسيستطيٗ پبؾد ٔٛقىي ،يٕٙي ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٛقه «ثطوبٖ  »1ث ٝفٕك ذبن
فطثؿتبٖ ؾقٛزي حّٕ ٝوطز ٜا٘س.
ٔٛقه ثطوبٖ 1
آيب قّيه اؾىبز ٛٔ Cفميت ٔحؿٛة ٔي قٛز؟
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زض پبؾد ث ٝايٗ ؾٛاَ ثبيس اثتسا يبزآٚض قس وٙٔ ٝبعك ٔرتّف وكٛض يٕٗ ثٛيػٔ ٜطاوعي و ٝائتالف ٕٞپيٙب٘بٖ
ؾقٛزي تهٛض يب اعالفبتي زضثبض ٜشذيط ٜؾبظي أىب٘بت زفبفي زض آٖ زاقت ،ث ٝقست ٔٛضز حّٕ ٝلطاض ٌطفتٚ ٝ
ثٕجبضاٖ قس ٜثٛز٘س ٍٟ٘ ٚساضي ٔٛقه ٞبي ثبِؿتيه ٘يع ٘يبظٔٙس قطايظ ذبل ٔ ٚىبٖ ٞبي أٙي اؾت و ٝثب
تٛر ٝث ٝاعالفبت زليمي ؤ ٝعزٚضاٖ حبٔي فطثؿتبٖ اظ زض ٖٚاضتف يٕٗ ث ٝائتالف ٔٙتمُ ٔي وٙٙس ،پيسا وطزٖ
ٔحّي ٔٙبؾت ثطاي ٍٟ٘ساضي ٔٛقه ،ؾٛذت ،ال٘چط  ٚؾبيط تزٟيعات قّيه ٔٛقه اؾىبز ،أطي ؾرت ٚ
٘يبظٔٙس زلت ،ترهم  ٚظحٕبت ثؿيبض اؾت.
اِجت ٝقٛاٞس ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝپبيٍب ٜقيد فٟس  ٓٞانبثت وطز  ٚايٗ پيطٚظي ثعضٌي ثٛز.
 اختالفات شئًپلتیکي ي سیاسي در بحریه
 ٔٛلقيت ٔزٕـ اِزعائطي  ٚؾٛق اِزيكي ذٛز ،پبيٍب ٜپٙزٓ ٘يطٚي زضيبيي ايبالت ٔتحس ٜآٔطيىب ضا ٘يع زض ذٛزربي زاز ٜاؾتِ .صا ايٗ وكٛض زض ٔحبؾجبت ٘ؾبٔي  ٚضاٞجطزي وبخ ؾفيس ٘يع ربيٍبٚ ٜيػ ٜاي زاضز.
 اظ عطفي تطويت رٕقيتي آٖ و ٝاوخطيت ضا ا ُٞتكيـ تكىيُ ٔي زٙٞسٕٛٞ ،اض ٜحؿبؾيت ٞبيي ضا ثطايوكٛضٞبي فطثي حٛظ ٜرٛٙثي ذّيذ فبضؼ  ٚثٚ ٝيػ ٜفطثؿتبٖ ؾقٛزي زض ثط زاقت ٝاؾت؛ چطاو ٝاوخط ؾبوٙبٖ
ٔٙغم ٝاِكطلي ٝفطثؿتبٖ ؾقٛزي ،قيقٞ ٝؿتٙس.
 فبُٔ ؾيبؾي زيٍط و ٝاظ فُّ ٍ٘طا٘ي ؾقٛزي ٞب اؾتٚ ،رٛز ثحطيٗ ٘بأٗ ٚثي حجبت احتٕبَ ٌطايف آٖ ثٝايطاٖ ضا افعايف ٔي زٞس ثٚ ٝيػ ٜايٗ و ٝقيقيبٖ ثحطيٗ ثب زيس ٜي احتطاْ  ٚقى ٜٛث ٝا٘مالة اؾالٔي ٔ 1979ي
ٍ٘ط٘س  ٚاظ زضؼ ٞب  ٚفجطت ٞبي آٖ اِٟبْ ٔي ٌيط٘س.
 عربستان ي تحركات مىطقٍ ای آن با رشیم صُیًویستي
ؾبذت پُ ثط زضيبي ؾطخ ثطاي اتهبَ فطثؿتبٖ – ٔهط
ٔهط  ٚفطثؿتبٖ ؾقٛزي ثطاي ؾبذت پّي ثط ضٚي زضيبي ؾطخ ثب ٞسف اتهبَ ظٔيٙي ز ٚوكٛض تٛافك وطز٘س.ايٗ پُ لطاض اؾت ثٙسض ٌطزقٍطي قطْ اِكيد زض نحطاي ؾيٙبي ٔهط ضا اظ عطيك رعيطٞ ٜبي تيطاٖ  ٚنٙبفيطزض زضيبي ؾطخ ثٙٔ ٝغم« ٝضأؼ اِحٕيس» زض ٔٙغم ٝتجٛن زض قٕبَ فطثؿتبٖ ؾقٛزي ٔتهُ وٙس .قطْ اِكيد
ٕٟٔتطيٗ ٔطوع ٌطزقٍطي ٔهط اؾت.
ع َٛايٗ پُ  50وئّٛتط ذٛاٞس ثٛز  ٚلطاض اؾت ثب ٞعئ 4 ٝٙيّيبضز زالض  ٚزض ٔست  7ؾبَ ؾبذت ٝقٛز.رعايط نٙبفيط  ٚتيطاٖ زض قٕبَ زضيبي ؾطخ زاضاي إٞيت اؾتطاتػيه ٞؿتٙس  .رعيط ٜتيطاٖ زض فبنّٔ 4 ٝبيّيقطق ٔٙغم ٝقطْ اِكيد  ٚرعيط ٜنٙبفيط ٘يع زضايٗ ٔٙغمٚ ٝالـ اؾت  .فّت إٞيت رعايط نٙبفيط  ٚتيطاٖ ايٗ
اؾت و ٝزض ٘عزيىي ذّيذ فمجٚ ٝالـ ٞؿتٙس ٘ ٚمف زضٚاظٚ ٜضٚز ث ٝذّيذ فمج ٝضا ايفب ٔي وٙٙس ٚ ،تساْٚ
وكتيطا٘ي ثيٗ إِّّي زض ذّيذ فمج ٝث ٝايٗ ز ٚرعيطٌ ٜط ٜذٛضز ٜاؾت .
ذّيذ فمج ٝتٟٙب زؾتطؾي اضزٖ ث ٝآة ٞبي آظاز اؾت.
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اؾطائيُ ٘يع اظ غطة ث ٝآة ٞبي ٔسيتطا٘ ٚ ٝاظ رٛٙة ث ٝؾبحُ ذّيذ فمج ٝزؾتطؾي زاضز.زضيبي ؾطخ ٔيبٖ وب٘بَ ؾٛئع زض قٕبَ  ٚت ٍٝٙثبة إِٙسة زض رٛٙة لطاض زاضز ٔ ٚؿيط اضتجبعي اليب٘ٛؼ ٙٞسث ٝزضيبي ٔسيتطا٘ ٝاؾت.
ايٗ پُ اظ عطيك ت ُ٘ٛظيطزضيبيي رعيط ٜتيطاٖ ث ٝنحطاي ؾيٙب ٔتهُ ٔي قٛز تب ٔب٘قي زض ثطاثط ضفت  ٚآٔسٞبيزضيبيي ٘جبقس.
فطثؿتبٖ ،اضزٖ ،فّؿغيٗ اقغبِي ٔ ٚهط زض ذّيذ فمج ٝؾبحُ زاض٘س؛ ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي زض ذبن فّؿغيٗاقغبِي فال ٜٚثط ايٗ ،اظ غطة ث ٝآةٞبي ٔسيتطا٘ ٚ ٝاظ رٛٙة ث ٝؾبحُ ذّيذ فمج ٝزؾتطؾي زاضز...ٚ .
 ساخت پل بیه عربستان ي بحریه
ايٗ زٔٚيٗ پُُ ثيٗ ثرف قطلي فطثؿتبٖ  ٚوكٛض ثحطيٗ اؾت  ٚزض آٖ ذظ آ٘ ٗٞيع تقجي ٝقس ٜاؾت ؤ ٝجساآٖ ٔٙغم ٝنٙقتي زض زٔبْ زض قطق فطثؿتبٖ ٔ ٚمهس آٖ ٔٙغم ٝنٙقتي اِزجيّ ٝزض قٕبَ ثحطيٗ اؾت.
فطثؿتبٖ ؾقٛزي ثطاي افعايف ٕٞىبضيٞب  ٚاضتجبعبت ثب ثحطيٗ ايٗ پُُ ضا ؾبذت ٝؤٕٟ ٝتطيٗ وبضثطز آٖ زضظٔب٘ي وٛٔ ٝد افتطاضبت ٔطزٔي فّي ٝضغيٓ حبوٓ زض ثحطيٗ ؾطاؾط ايٗ وكٛض ضا فطاٌطفت ٝثٛز ٔكرم قس؛
٘يطٞٚبي ظضٞي اضتف فطثؿتبٖ اظ عطيك پُُ ّٔه ؾقٛز زض وٕتط اظ چٙس ؾبفت ذٛزقبٖ ضا ثٙٔ ٝبٔ ٝضؾب٘س٘س ٚ
٘مف ٕٟٔي زض ؾطوٛة افتطاضبت ايفب وطز٘س.
 پیشىُادات
زض وّيت أط ،پطٞيع اظ ؾيبؾت  ٚضٚيىطز تمبثّي ثيٗ ز ٚوكٛض(اِجتٔ ٝب ثبيس ثيكتط ٔساضا وٙيٓ چ ٖٛفطثؿتبٖ ثٝز٘جبَ ثٟب٘ ٝؾبظي فّي ٝايطاٖ اؾت) ...
تمٛيت زيپّٕبؾي ٘ٛيٗ(ظايٕبٖ پط زضز ؾقٛزي ٞب ذيّي ٞب زض ٔٙغم ٚ ٝذبضد ٔٙغم ٝضا ٔتبحط ٔي وٙس) پطٞيع اظ ققبضظزٌيدكتر حسیه عصاریانوصاد( :فض ٛوطؾيٞبي تطٚيزي وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي)
اظ آلبي ضؾتٕي تكىط ٔيو .ٓٙزض اثتسا ثبيس ٌفت :زض تحّيُ تحٛالت ثيٗإِّّي الظْ اؾت تب چٟبض حٛظ ٜث ٝعٛض
قفبف ٔكرم  ٚتجييٗ قٛز٘ .رؿت ايٙى ٝتحّيُٞب ثط اؾبؼ چ ٝتئٛضيٞبيي ا٘زبْ ٔيٌيطز؟ ز ْٚايٙى ٝتحّيُ
زض چ ٝؾغحي نٛضت ٔيٌيطز؟ زض ؾغح زِٚتٞب يب ؾغح ّٔتٞب يب ٟ٘بزٞب اؾت؟ زض ؾغح ٔٙغمٝاي اؾت يب
ؾغح ثيٗإُِّ؟ ؾٔٛيٗ ٘ىت ٝايٙى ٝضٚيىطز تحّيُ چيؿت؟ تحّيُ ث ٝز٘جبَ وبِجسقىبفي ٚلبيـ أطٚظ اؾت تب
زضنسز ضاٜحُ ثطٖٚضت ثطآيس  ٚيب ايٙى ٝتحّيُ ثطاي ثطضؾي ٘ٛؿ  ٚقىُ ٔٙبظفبت ،ضلبثت  ٚچٍٍ٘ٛي تقبُٔ اؾت
 ٚآذطيٗ ٘ىت ٝاؾبؾي ايٙى ٝتحّيُ چٛ٘ ٝؿ ٞسف  ٚؾيبؾتي ضا ز٘جبَ ٔيوٙس و ٝثط اؾبؼ آٖ ؾيبؾت ،آضٔبٖ-
ٞبي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا پيبز ٜوٙيٓٚ .لتي ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطي (ٔسؽّٝاِقبِي) اظ آَ ؾقٛز ث ٝفٛٙاٖ قزطٜ
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ّٔق٘ ٝ٘ٛبْ ٔيثط٘س ،يقٙي ؾيبؾت ضا ث ٝعٛض قفبف ثيبٖ وطزٜا٘س  ٚايٗ زيٍط ققبض ٘يؿت .ايٗ ؾيبؾتي اؾت وٝ
تقييٗ ٔيوٙس فضب ث ٝؾٕت ضلبثت پيف ضفت ٝاؾت يب ث ٝؾٕت تٙف .ثب زض ٘ؾط ٌطتٗ ٔٛاضز چٟبضٌب٘ٚ ٝقٚ ،
چٟبض انّي و ٝزض ؾٙس چكٓا٘ساظ آٔس ٜاظ رّٕٓٞ -1 :ٝظيؿتي ٔؿبِٕتآٔيع ثب ٕٞؿبيٍبٖ  -2تٛؾقٝي ؾغح
ٕٞىبضيٞب زض تحىيٓ ضٚاثظ زض رٟبٖ اؾالْ -3 ،حفؼ ٔٙبفـ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثط ضفبيت اؾبؼ زفـ
اؾىتجبض ٔ -4ربِفت رسي  ٚضؾٕي ثب ٞط آ٘چ ٝوٛٔ ٝرت آؾيتضؾب٘سٖ  ٚتضقيف ث ٝاضظـٞبي اؾالٔي ايطاٖ
قٛز .ثطاي تحّيُ تحٛالت الظْ اؾت و ٝايٗ ٘ىبت ٘يع ِحبػ قٛز.
ِصا زض ٌبْ ا َٚثبيس ٍ٘بٞي تبضيري ث ٝؾغح ٌٝ٘ٛ ،فّٕىطز ٚ ٚاوٙفٞبي فطثؿتبٖ زض ثطاثط ٔغبِجبت د.ا.ا زاقت.
فطثؿتبٖ زض ؾيبؾتٞبي ضؾٕي ذٛز افالْ ٔيوٙس و ٝلهس ضطثٝظزٖ ث ٝرٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا زاضز  ٚفٕك
ثط٘بٔٝضيعي آٖٞب ث ٝلجُ اظ ؾبَ  2011ثطٔيٌطزز .ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٘ىبت ثبيس ؾغح تحّيُ ضا ٔكرم وٙيس .فّت
تٙف چيؿت؟ زض ٚالـ ٕٞيٗ تٍٙٙبٞبي غئٛپّيتيه ٔٙغم ٝثبفج ثٛرٛز آٔسٖ ضلبثت قس ٜاؾت .اٌط ٔجٙبي
تئٛضيه ضا ايٙغٛض لطاض زٞيٓ و ٝرطيبٖ ذيعـ زض ٔٙغم ٝغطة آؾيب يه رطيبٖ ٚاثؿت ٝث ٝاؾتىجبض رٟب٘ي ث٘ ٝفـ
حيبت ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي  ٚزض ضاؾتبي ضطثٝظزٖ ث ٝاضظـٞب  ٚآؾيت ضؾب٘سٖ أٙيت وكٛضٞبي رٟبٖ اؾالْ ٚ
د.ا.ا ايطاٖ اؾت زض ٔييبثيٓ وِ ٝكٍط زافف ثب ؽطفيت ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ ٞ400عاض٘فطي ث ٝز٘جبَ افعايف ضطيت
٘فٛش تفىط اؾتقٕبضي ٞٚبثيت اؾت  ٚايٗٞب ٔجٙبي اؾتطاتػيه زاض٘س.
زض ربيي اظ ٔجحج  ٓٞو ٝثٌ ٝفتٕبٖٞب اقبض ٜوطزٜايس تمؿيٓثٙسيٞب ضا ٘پؿٙسيسْ .الظْ اؾت تب ثطضؾي قٛز وٝ
ٚيػٌيٞبي ٔىتت ؾيبؾت ذبضري ٔب چٍ ٝ٘ٛاؾت .ث ٝعٛض ٔخبَ زض ٔىتت ضئبِيؿتي يب ٚالـٌطايب٘ ،ٝاؾبؼ ٚ
ٔجٙب«،لسضت  ٚحفؼ آٖ» اؾت أب زض ٔىتت اؾالْ لسضت إٞيت زاضز أب ثب چٟبض قطط؛ لسضت زض ذسٔت نّح،
لسضت زض ذسٔت أٙيت ،لسضت زض ذسٔت ؽّٓؾتيعي  ٚلسضت زض ضاؾتبي وطأت  ٚقطافت ا٘ؿب٘ي .زض لبٖ٘ٛ
اؾبؾي د.ا.ا  ٓٞايٗ ضٚيىطز زيسٔ ٜيقٛز.
زض ٟ٘بيت ٘مسي و ٝثٔ ٝجحج ٚاضز اؾت ايٗ اؾت و ٝثبيس ث ٝايٗ پطؾف پبؾد زاز ٜقٛز و ٝچطا فطثؿتبٖ ايٗ
تٙف ضا ثٛرٛز ٔيآٚضز  ٚچطا ٔب ث ٝؾٛي «ٔساضا» ثطٚيٓ؟ آيب ثحج تٙفظزايي ثيٗ ٔب  ٚفطثؿتبٖ ثبيس يه ؾيبؾت
ثبقس يب يه اؾتطاتػي؟ يميٙبً رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ لهس تزبٚظ  ٚر ًٙضا ٘ساضز أب زض ٔمبثُ قيغٙتٞبي
فطثؿتبٖ ٘ ٓٞجبيس وٛتب ٜآٔس  ٚثبيس ثب رسّيت ايؿتبزِ .صا وّٕٝي ٔساضا ربِت ٘يؿت و ٝاظ ايٗ وّٕ ٝثطزاقت قٛز
قٛز ٞط وبضي ضا ٔيتٛاٖ زض ايٗ ضاؾتب ثط٘بٔٝضيعي وطز  ٚقبيس تحُٕ اؾتطاتػيه ضا ثتٛاٖ پيكٟٙبز وطز وٝ
حبِتي ثيٗ وٛتب ٜآٔسٖ ٙٔ ٚبظف٘ ٝؾبٔي اؾت .ث ٝايٗ ٔقٙب و ٝزض حٛظٜٞبي ارتٕبفي ،فطٍٙٞي  ٚؾيبؾي ثب
رسيت وبُٔ ايؿتبزٌي ذٛاٞيٓ وطز.
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زض آذط آ٘ى ،ٝاضائٍ٘ ٚ ٝب ٜذٛثي ثٔ ٝؿئّ ٝزاقتيس .اٌط ثتٛا٘يس ؾغح تحّيُ ،ضٚيىطز  ٚثٙيبٖٞبي تئٛضيه ضا زض
ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي تجييٗ ٕ٘بييس  ٚاقبضٜاي ٘يع ث ٝز ٚرجٔ ٟٝمبٔٚت  ٚثيساضي اؾالٔي زض ٔمبثّ ٝثب
نٟي٘ٛيؿٓ ٌ ٚطٜٞٚبي غيطاؾالٔي ٘ؾيط زافف زاقت ٝثبقيس تب ثٙٔ ٝغمٝاي ايسٜآَ و ٝچٟبض انُ زض آٖ زيسٜ
قٛز ثطؾيٓٔ .غّٛة ثط٘بٔٝضيعي ضاٞجطزي  ٚحطوت ث ٝؾٕت آيٙسٜاي ٔغٕئٗ اؾت؛ ٘رؿت ٔٙغمٝاي فبضي اظ
حضٛض اؾتىجبضٙٔ ،غمٝاي ّٕٔ ٛاظ ٕٞىبضي  ٚا٘ؿزبْ ثيٗ وكٛضٞبي اؾالٔيٙٔ ،غمٝاي ٕٞطا ٜثب احؿبؼ ضلبثت
ٔخجت ٔ ٚؿبِٕتآٔيع ثيٗ ٕٞؿبيٍبٖ  ٚضٚيىطزي غبِت زض ثطذٛضز ثب ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي  ٚزفـ اقغبٌَطي ا.ٚ
دكتر امید يكیليخًاٌ( :فض ٛوطؾيٞبي تطٚيزي وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي)
پطؾكي ضا ث ٝفٛٙاٖ حؿٗ ذتبْ رّؿ ٝثيبٖ ٔيؤ ٓٙجٙي ثط ايٙى ٝثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝضلبثت ٔطازف اذتالف ثيبٖ
قس ٜاؾت ،آيٙس ٜايٗ اذتالفبت ضا چٍ ٝ٘ٛاضظيبثي ٔيوٙيس؟ آيب ايٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز و ٝايٗ اذتالفبت اظ عطيك
عطح زفٛا زض ٔطاوع ثيٗإِّّي ٘ؾيط ( ICJزيٛاٖ ثيٗإِّّي زازٌؿتطي) ( ICC ٚزيٛاٖ ويفط ثيٗإُِّ) پيٍيطي
قٛز؟  ٚيب ايٙى ٝث ٝعطيك ٔهبِح( ٝنجط ،تحُٕ ٔ ٚساضا)  ٚيب ايٙى ٝاظ عطيك ٔٙبظف ٝذبتٕ ٝذٛاٞس يبفت؟
دكتر محسه رستمي( :فض ٛوطؾيٞبي تطٚيزي وطؾيٞبي ٘ؾطيٝپطزاظي)
ث ٝفميس ٗٔ ٜز ٝٞآيٙس ٜثٕٞ ٝيٗ ؾٕت تٙف پيف ذٛاٞس ضفت .قىبيت  ٚأٛض اظ ايٗ لجيُ ضا ٜث ٝربيي ٘رٛاٞس
ثطز چطاو ٝؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ضا ٕ٘يقٛز ٔزبة وطز .أب ث٘ ٝؾط ٔٗ زض آيٙس٘ ٜعزيه ٔيتٛاٖ ثب فقبَوطزٖ
ثقس ضؾب٘ٝاي تٙفٞب زض وٙبض ثُقس حمٛلي ،اظ رٙبيبت فطثؿتبٖ پطز ٜثطزاقت  ٚفىط ٔيو ٓٙايبالت ٔتحس ٜپكت
فطثؿتبٖ ضا ذبِي ذٛاٞس وطز  ٚايٗ وكٛض ث ٝفٛٙاٖ يه رٙبيتىبض زض ٔٙغم ٝقٙبذت ٝذٛاٞس قس.

ٚاِؿالْ فّيىٓ  ٚضحٕٝاهلل  ٚثطوبتٝ
ٌطزآٚضي :دفتر كرسيَای وقد ي وظریٍپردازی
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