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 چکیذُ

ٔمربْ   یذٌبٜاص د یشاٖا یخبسػ یبػزػ ٞبی یشیٌ دس ػٟز یػضر ّٔ یدظٚٞؾ كبهش ثبٞذا ثشسػ
اػز وٝ ثرب   یٕیٌفز ػضر اصػّٕٝ ٔفبٞ سٛاٖ یًٛس خالكٝ ٔ كٛسر ٌشفشٝ اػز. ثٝ یٔؼظٓ سٞجش

أرشٚص ؿربٞذ    ػٟرب٘ی،  ةداسد. كرلٙ  ییوشأز، لرذسر ٚ الشرذاس لشاثرز ٔؼٙرب     یش٘ظ یٍشید یٓٔفبٞ
ثرش   یاػرالٔ  یرذاسی ٟ٘ورز ث  ػذیرذ  سلشّن? ظٟٛس٘ذ ةدس آػشب٘ یب یبفشٝوٝ سلمّك  زاػ ٞبیی یذٜدذ

 ةدس ٌٔٙمر  یىرب آٔش ٞبی یبػزؿىؼز ػ یٛ٘یؼٓ؛ٚ كٟ آٔشیىب ةٔمبٚٔز دس ثشاثش ػٌّ یاػبع اٍِٛ
 ػیبػری  ةٞب دس ٌٔٙمٝ؛ ٌؼششؽ كوٛس لذسسٕٙذا٘ر  ؿذٖ ٕٞىبساٖ خبئٗ آٖ ٌیش یٗٚ صٔ آػیب غشة

 یآٖ دس ػشاػش ػٟبٖ ػٌّٝ اػز. دِٚرز ػٕٟرٛس   یغٚ ثبصسبة ٚػ یبآػ شةدس غ یاػالٔ یػٕٟٛس
ٌربْ ٞرٓ    یره خرٛد،   یٚ ّّٔ یا٘مالث یٞب خٛد سا ثب دلّز كفظ وٙذ؛ اص اسصؽ یٔشصثٙذ یذثب یاػالٔ
دٛؽ آ٘بٖ ٟ٘شاػذ؛ ٚ دس ٕٞٝ كبَ، ػضر وـرٛس ٚ ّّٔرز خرٛد سا دس     یذٞبی٘ىٙذ؛ اص سٟذ یٙی٘ـ ػمت

ُ  ی،ٚ اِجشّٝ اص ٔٛهغ ا٘مالث یب٘ٝػٛ ّلزٚ ٔل یٕب٘ٝ٘ظش داؿشٝ ثبؿذ ٚ كى كرُ خرٛد سا    ٔـىالر لبثر
ٔخشّرف   یٞرب  كرٛسر  یٓ،دٞر  یلشاسٔر  یٔٛسدثشسػر  یٙؼرب ورٝ دس ا  ای یرظٜ ثب آ٘بٖ كُ وٙذ. ٘ىبر ٚ

اسلبد ٚ ائشالا. آ٘ـرٝ ورٝ دس    یػذْ سؼٟذ ٚ اػششاسظ یاػششاسظ ی،ا٘ضٚاًّج یاػز، اػششاسظ یاػششاسظ
ٚ  یٓاػز وٝ ساٞجشدٞب سا ثرب اكرُ ٟٔرٓ ػرضر ثؼرٙؼ      یٗا یٓٞؼش آٖ ییٗٚ سج یثشسػ یدس د یٙؼبا

 .یٓلشاس دٞ ٚسلّیُ یٝٞب سا ٔٛسد سؼض ػذْ اسسجبى آٖ یبٚ  ی٘لٜٛ اسسجبى ٚ ٕٞخٛا٘

  .یخبسػ یبػزػ ی،اػالٔ یػٕٟٛس ی،ػضر، ػضر ّّٔبیکلیذی:ٍاطُ
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 ػشت

٬حؤؿاق ه٩اهیمی اوث که با ه٩اهین ؾیگكی يٝیك کكاهؤث، ٬ؤؿقت و ا الشمله٠مت 
وال جع٭٫ ؾیگكی اوث. ؾق ٬ؤكآو، ٠ؤمت  ٬كابث ه١ًایی ؾاقؾ. به ٠باقجی، هكیک لهیًه

َُ َو ّلَشُعییىّلّه َو ّلٓلُمییٓؤّهًیى»هح١لؤؤ٫ بؤؤه ؼؤؤؿا، قوؤؤىلً و هؤؤئهًیى اوؤؤث:  ییّه آلّوییَضْ « َو ّلَلْ
وشىؾ، ؾق  ٔ  همهجًها کىی اوث که با »، ٠مت هح١ل٫ به هئهى اوث که او شهث ىیالا

و  کًؤؿ یهؤ، هباقله و ه٭اوهث ؾهؿ یهکه بىی ٌیًٙث و ٜلن و ٨ىاؾ  یمیهك چه٭ابل 
با جىشؤه بؤه آيچؤه گ٩حؤه ٌؤؿ، ایؤى  1«.کًؿ یيمؼؿاوث و ٤یك او قا بًؿگی  ٔ  بًؿه٨٭ٗ 

هلحی »، گكیؾ ی٠باقج بهؾهؿ.  اوالم اوث که به یک هلث و کٍىق ٠مت و ٌؽّیث هی
و قاظحؤی و ق٨ؤاه هؤاؾی  ِاؾ٬ايه و ِعیط اوالهی ظكکث کًؤؿ، ال ٠ؤمت ماویا باکه 

هلث ایكاو که « چیمی قا بك او جعمیل کًؿ. جىايؿ یيم یگكکىیؾبكؼىقؾاق ؼىاهؿ ٌؿ و 
بىؤیس کؤكؾه  هؤا آواوالم هماو ٠اهلی اوث که ؾٌؤمًاو قا ٠لیؤه  ايؿ ؿهی٨همؼىبی  به

ه٭ابل جهؿیؿات  ؾق که جًها قاه يیل به ٠مت يیم جمىک به اوالم اوث، ؾايًؿ یهاوث و 
]اگكچه[ ها . ايؿ ؾق هٍث وال ؾ٨اٞ ه٭ؿن، ه٭اوهث کكؾه الشملهو ؼاقشی و ؾاؼلی 

 ىیبؤاوشىؾاال شً  ٔكبات هاؾی و ه١ًىی لیاؾی ؾیؿین، اها ؼىاقت يکكؾین، لیؤكا 
ٔكبات، اوالم ٠میم ٌؿ و همه ؾق ؾيیا ٨همیؿيؿ که اگك هلحی هئهى ٌؤؿ و بؤه ؼؤؿا و 

بؤا هٝلىهیؤث  گىيؤه ىیااو شًؤ ، ٬كآو و قول شما ه١ح٭ؤؿ گكؾیؤؿ و شىايؤايً ؾق هیؤؿ
های  ٬ؤؿقت ٔ  همهجا ظؿی که ؾٌمى قا ياکام کكؾيؿ، وكبلًؿ و پیكول اوث.  شًگیؿيؿ

وا٬ٗ کكؾو يٝام اوالهی، بؽٍی ال  ٬ّؿ بهگفاٌحًؿ جا بحىايًؿ  هن یقوؾيیا ؾوحٍاو قا 
، يؤؿ، ولؤی يحىايىؤحًؿ. ایؤىجماهیث اقٔی ایؤكاو قا ال بؤیى ببك ایى کٍىق قا شؿا کًًؿ و

 های بمقگ يیىث  ایى، ٤لبه و ٠مت و جىايایی هلث ها يیىث  ٌکىث ٬ؿقت
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عضتهلیاصهٌظشهمبمهعظنسّجشی

 یؤاؾهبىؾ، پ یؼاقش یاوثآيچه ؾق ؾوحىق کاق و یاي٭الب اواله یكولیپ یال ابحؿا
ؾق چؤاقچىب اظکؤام  یو ؼؤاقش یؾاؼلؤ یًؤهٔ ؾولؤث ؾقله یها کكؾو اهؿا٦ و بكياهؤه

ال ٤كب  یمهحما یيٝاه ی،گىيه که ؾق آو لهاو، يٝام اواله هماو قو، یىبىؾ. الا یاواله
 یؼؤاقش یاوؤثال و یمهحمؤا بایىؤث هیهن بؤالٙبٟ  آو یؼاقش یاوثو ٌك٪ بىؾ، و

 یؼؤاقش یاوثال و یمهحما یىچً ٬كاق ؾاٌث و هن یکاها آهك بلىک ٤كب که ؾق قأن آو
 ی،هًٝؤىق يٝؤام اوؤاله یىواب٫ ٬كاق ؾاٌث، باٌؿ. بؿ یها ٌىقو ٌك٪ که ؾق قأن آو

 یاوثها و اهؿا٦ و ؾق يٝك گك٨حه ٌؿ که بكياهه یٗوج٩ك يٝام هح١اؾل و بؿوو ا٨كاٖ یک
آٌؤکاق و يهؤاو و  یهؤا و ؾؼالث یالیىؤناهپك یؤ٫ٌؤك٪ و ٤ؤكب قا کؤه ال ٘ك اقشیؼ

يٝام  یؼاقش یاوثو یها همٔه بكياهه یى،بًابكا ؛1هكؾوؾ ؾايىث ٌؿ، یکىؾجاها ايصام ه
يٝؤام  یؼاقش یاوثو قاهبكؾ و یىهيکحه بىؾ که ٌ یىال١ٍاٞ ا جعث یاواله یشمهىق

هؤا،  آو یکه هؤكؾو هایی یكیپف ولٙه یىچً ییشى و ولٙه یكیبا ولٙه گ یؿبا یاواله
 یؤک ىقتِ اِل ؾق ابحؿا به یىا شهث یىيؿاقؾ. الا یؼىاي وکه بىؾيؿ، هن یک یؾوقو

. یؤؿهٙكض گكؾ یاواله یيٝام شمهىق یؼاقش یاوث٠ًىاو قاهبكؾ و ١ٌاق و وپه به
و شمو اِؤىل و  یكبًاییل یاوی،اِل و ی،ا ؼاهًه الله یثظٕكت آ یكکه به ج١ب یاِل
 یىؤث؛ي یاوؤثاِاًل و یى،اوث. ا یح٥یكاوث و ت ٌک و ت یاواله یشمهىق یهباي

 هن با اقجباٖ يؿاقؾ. یيٝام اوث و هًا٨اج یهٔ بلکه هبًا و پا

 یشمهؤىق گؤفقؾ، یه یؤكاوا ی٭ؤالب اوؤالهال چهاق ؾهه ال ٠مؤك اي یًکه ب اکًىو
ؾوؤث  یو يؤه ٤كبؤ یقاهبؤكؾ يؤه ٌؤك٬ ی١ًیؼىؾ  یاِىل ههن و اواو یىال ا یاواله

 یىؼىؾ ٬كاق ؾاؾه اوث، همچًؤ یؼاقش یاوثو یههن قا ؾق هبًا یىو با٬ىت ا یؿهيکٍ
 -ال قاهبؤكؾ ی٩ؤیلؤل، تلم اوؤث ج١كالم یىبا جىشه به هٙكض بىؾو قاهبكؾها ؾق قوابٗ ب
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 یؤىيمىؾه و قابٙه اِؤىل ٠ؤمت بؤا ا یکالو قا بكقو یؾاٌحه، ايىاٞ قاهبكؾها یكاجژاوح
 .یینيما یقاهبكؾها قا بكقو

ساّجشد تعشیف

 یبؤه ه١ًؤا ageinلٍکك و  یبه ه١ً Strategos یىيايی یٍهوایه قاهبكؾ، هٍح٫ ال ق
 یلٍؤکك اوؤث. اوؤحكاجژ یآو ٨كهايؤؿه یل٥ؤى یه١ًا یىکكؾو اوث؛ بًابكا ی٨كهايؿه

و  یاوؤیو و یا٬حّاؾ یها ٘كض یىب یو همکاق یهماهًگ یصاؾ٠لن ا یهكوله به ه١ًاا
اهکايؤات، شهؤث  یؤهچًؿ ؾولث و بؤه کؤاق گؤك٨حى کل یىب یاؾق وٙط ؾولث و  یيٝاه

 .(24۳9آ٬ابؽٍی و ا٨ٍاقی، ) 1.باٌؿ یه یيٝاه یها به هؿ٦ یابی ؾوث

ظؤمب  یؤاوالهاو  یاکٍىق  یک یکل یؼٗ و هٍ ییىبه ج١ یاویوایه ؾق اهىق و یىا
 .ٌىؾ یا٘ال٪ ه کًؿ، یکه بكياهه هكاظل بلًؿهؿت آو قا هٍؽُ ه

 ٌؿه اوث: یاوحكاجژ یاال قاهبكؾ  یهح١ؿؾ ی٧ج١اق

 یو يٝؤاه ی٨كهًگؤ ی،ا٬حّاؾ یاوی،و یها . ٠لن ٨ى جىو١ه و به کاق بكؾو ٬ؿقت2
و  یهلؤ های یاوؤثال و یثظؿاکرك ظما یىهًٝىق جؤه به -هًگام شً  و ِلط  –هلث 

 اظحمال ٌکىث. یلو ج٭ل یكولیپ یهٙلىب بكا یساظحماتت و يحا یًا٨ما

 . یىه١ یها به هؿ٦ یلي یبكا یکل یاوثو یا. قوي 2

به هؤؿ٦ ؾق ه٭ابؤل  یلبهحك اهکايات ؾق شهث ي یكیکاقگ ٠لن جىو١ه و به یا. هًك 4
 .  یگكاوبال یكوا
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و  یىحاقهاا ی١ًی یكیگ ٠باقت اوث ال ومث یاوحكاجژ ی،هالىح یش ی. اليٝك ک0
جع٭ؤ٫  یؾولث بؤكا یاِل یاوحكاجژ ی،ؼاقش یٗؾولث ؾق بكابك هع یک یج١هؿات کل

 1باٌؿ. یهىحمك ه یؿاتو ه٭ابله با جهؿ یو ؼاقش یؾاؼل یها هؿ٦

قاهبكؾ آهؤؿه  یا یٍیالص ه١اؾل و هحكاؾ٦ کلمه وى٪ یوایه اوحكاجژ ی،ؾق لباو ٨اقو
قا هًك  یاوث و اوحكاجژ يگك یًؿه٠ا٬اليه و آ یگیك ینوایه هحكاؾ٦ جّم یىاوث. اهكوله ا

 یبؤكا یهكشؤٟ ا٬حؤؿاق هلؤ جكیى یکٍىق جىوؤٗ ٠ؤال یکهمه هًابٟ هىشىؾ  یكیکاقگ به
 یالهؤایجبٟ ي هؤا بؤه . ؾولثؾايًؤؿ یکٍؤىقها ه یىبؤ هو هًال٠ؤ آهیم یثهى٨٭ یصهکىب يح

 الملؤل، یىوؤاؼحاق يٝؤام ب یكجعؤث جؤؤذ یؤمو ي یحیکو یئىپل یاییش٥كا٨ یٌٗكا ی،ؾاؼل
ؼؤؤىؾ  یها و هًؤؤا٨ٟ هلؤؤ هؤؤؿ٦ یىجؤؤؤه یبؤؤكا یهح١ؤؤؿؾ های یو اوؤؤحكاجژ هؤا یكیگ شهث

ال  ؿقجمًؿجكجك و ٬ هى٫٨ الملل یىؾق ٠كِه قوابٗ ب یاهكوله ؾولح یى. همچًگمیًًؿ یبكه
ؼؤىؾ و  المللؤی یىو ب یهاوث که بحىايؿ بًا بك ه٭ؿوقات و هعفوقات ؾاؼل ؾولث یگكؾ

 های یال اوؤحكاجژ ی،ؼؤاقش یاوؤثهح٩ؤاوت ؾق و یٔى٠هى یها بًا به ظىله یىهمچً
 2ؼىؾ اوح٩اؾه کًؿ. یهًا٨ٟ و اهؿا٦ هل یىجؤه یگىياگىو ؾق قاوحا

 خارجی سیاست یّا یاستزاتژ اًَاع

اجعاؾ و ائحال٦. آيچه کؤه ؾق  ی٠ؿم ج١هؿ و اوحكاجژ یاوحكاجژ ی،ايموا٘لب یاوحكاجژ
قاهبكؾهؤا قا بؤا اِؤل ههؤن ٠ؤمت  اوث که یىا ینآو هىح ییىو جب یبكقو یؾق پ یًصاا

٬ؤكاق  وجعلیل یؤهها قا هؤىقؾ جصم ٠ؿم اقجباٖ آو یاو  یو يعىه اقجباٖ و همؽىاي ینبىًص
 .ینؾه
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یاًضٍاطلج استشاتظی

و  ی٨كهًگؤ ی،ا٬حّؤاؾ یپلماجیؤک،بك آو اوث کؤه هؤكاوؾات ؾ یايموا٘لب یاوحكاجژ
 یگكؾ ٠باقت هقا بؤه ظؤؿا٬ل کؤاهً ؾهؤؿ. بؤ یاوؤیو یواظؤؿها یكوؤاؼىؾ با  یيٝاه

ج١ؤؿاؾ کؤن هؤكاوؾات  یؤكی،ايموا ٠باقت اوث ال: وٙط کن ؾقگ یاوثو یها ٌاؼّه
 .ها یؼاقش هب یيٝاه یكوهایبه ج١هؿ يمىؾو ي یل٠ؿم جما یپلماجیک،ؾ

و اوح٭الل کٍىق اوث. ٠ؤالوه بؤك آو،  یاقٔ یثايموا، ظ٩ٛ جماه یهؿ٦ اوحكاجژ
قا  یو ؼؤاقش یؾاؼلؤ یؤؿهكگىيه جهؿ یگكاو،ؾقِؿؾ اوث بؿوو اجکا به ؾ یاوحكاجژ یىا

قا  یجىأم با ق٨اه هل یليؿگ ی،و اشحما٠ یا٬حّاؾ ییال ؼىؾک٩ا یكیگ ؾ٨ٟ يمىؾه و با بهكه
 یايموا، ٤ًا یاوحكاجژ یثٌكٖ ايحؽاب و هى١٬ البحهبه اقه٥او آوقؾ.  یًهكؾم ؼى یبكا

 یؤث٬ؤؿقت، ؾوق بؤىؾو هى١٬ یؤٟو جىل یشهاي یها ج١ؿؾ ٬ؿقت ی،و اشحما٠ یا٬حّاؾ
اوؤث.  ینهىؤح٭ یؿ٨٭ؿاو جهؿ یاکٍمکً  یال ِعًه اِل یکٍىق و بكکًاق یاییش٥كا٨

 ىَبؽّؤ ی،وٙط جکًىلىی یاهكوله با اقج٭ا یؾقگفٌحه ٨كاهن بىؾ، ول یٙیٌكا یىچً
که ٬اؾق اوث هؤك  یيٝاه یعات٬ؿقت پكجاب جىل یًگىحكي و بهبىؾ اقجبا٘ات و ا٨ما

 یهح٭ابل، اؾاهه اوحكاجژ یوابىحگ یًا٨ما م،یقا هىقؾظمله ٬كاق ؾهؿ و ي یکٍىق ؾوقؾوح
 1.کكؾه اوث یكهمکىقا ٤ یايموا٘لب

هىقؾجىشؤه  ییکٍىقها یال وى یايموا٘لب یبه اوحكاجژ یًتلم به ـکك اوث که گكا
که بؤا  یکٍىق یاو  یهکٍىق جاله جؤو یکاوح٭الل  ینؾق ؾوقاو جعک یاکه  گیكؾ ی٬كاق ه

اليٝؤك  یًکؤها یؤاايؤؿ و  کكؾه یصؤاؾؼؤىؾ ا وؤییاؾق اِىل و یٌگك٨ ییكاتاي٭الب، ج٥
 یؤکظ٩ٛ  یبكا یىثهصبىق ي یاویى واظؿ ویؼىؾک٩ا هىحًؿ. ا یو اشحما٠ یا٬حّاؾ

 یو الگىهؤا یاوؤیو یوؤاؼحاقها ی،اشحمؤا٠ یهؤا ؼاَ ٌؤاهل اقلي یليؿگ یىهٌ
ؾق ٬بال  یکاآهك یؾهؿ. يمىيه آو، ايموا٘لب ییكقا به ي٩ٟ ؼىؾ ج٥ یؼاقش یٗهع یا٬حّاؾ
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  یه٭ام ه١ٝن قهبك یؿگاهال ؾ یكاوا یؼاقش یاوثو های یكیگ ؾق شهث ی٠مت هل   <:  

ٌؤؿ ٠بؤؤاقت بؤؤىؾ ال:  یاوؤؤحیو یىکؤؤه هىشؤب اجؽؤؤاـ چًؤ ی. ٠ؤاهل29ا ؾق ٬ؤؤكو اقوپؤ
 ال شايب اقوپا. یمیهىح٭ یؿو يبىؾو جهؿ ٬حّاؾیا یؼىؾبىًؿگ

ایشاى اسالهی جوَْسی خبسجی سیبست دس اًضٍاطلجی استشاتظی

قهبؤك  یايهقوٌؤًگكا یو جحبٟ ؾق قهًمىؾها یبا جىشه به اِىل هًؿقز ؾق ٬ايىو اواو
 الله یثظٕكت آ ی)قه( و قهبك ه١ٝن اي٭الب اوالهیًیاهام ؼم ی،اواله اي٭الب یكکب

بؤه  یا٠ح٭ؤاؾ ی،اوؤاله یاوؤحًباٖ کؤكؾ کؤه يٝؤام شمهؤىق یىچًؤ جىاو یه ی،ا ؼاهًه
و ظ٩ؤٛ ؤؤٟ هىشؤىؾ، يؿاٌؤحه و  یكاهىوٗ پی٠ؿم جىشه به هع یا یايموا٘لب یاوحكاجژ

و  یبؤؤا اهؤؤؿا٦ کلؤؤ یكی،گ شهؤؤث یؤؤى. اکًؤؤؿ یيم یؤؤكویپ یاوؤؤحكاجژ یؤؤىهكگؤؤم ال ا
ؾق بكابك هىلماياو و هعكوهاو و هىح٩١ٕاو  یيٝام اواله یو ٨كاهل یهل های یثهىئىل

 2۳2يٝام قا بكآوقؾه کًؿ. ؾق اِؤل  یاهؿا٦ کل جىايؿ یيم یايٙبا٪ يؿاقؾ. لفا ايموا٘لب
 یبؤك اوؤان ي٩ؤ یؤكاوا یاوؤاله یشمهىق یؼاقش یاوثآهؿه اوث: و ی٬ايىو اواو

کٍىق،  یاقٔ یثشايبه و جماه ظ٩ٛ اوح٭الل همه یكی،پف ولٙهو  ییشى هكگىيه ولٙه
گك و قوابؤٗ  وؤلٙه یها ؾ٨اٞ ال ظ٭ى٪ همه هىؤلماياو و ٠ؤؿم ج١هؤؿ ؾق بكابؤك ٬ؤؿقت

 هعاقب اوحىاق اوث. یكهح٭ابل با ؾول ٤ یمآه ِلط

با شهاو ؼاقز، ؾق چؤاقچىب  یمآه قا به ؾاٌحى قوابٗ ِلط یاِل يٝام اواله یىا
  یكاو اي١٩ال، ل یكیگ يه کًاقه ؼىايؿ یؾ٨اٞ ال ظ٭ى٪ همه هىلماياو ٨كاه اظحكام هح٭ابل و

 1.کًؿ یه یصابقا ا یظکم یىچً ی،هّلعث يٝام اواله

اًضٍاطلجی استشاتظی ٍعضت اغَل

ج١ؤؿاؾ  یكی،ايموا ٠باقت اوث ال: وٙط کن ؾقگ یاوحكاجژ یها ٌاؼّه ی٘ىقکل به
 هؤا، یبؤه ؼاقش یيٝؤاه یكوهؤایيمىؾو يبه ج١هؿ  یل٠ؿم جما یپلماجیک،کن هكاوؾات ؾ

بؤؿوو  یو ؼؤاقش یؾاؼلؤ یؤؿو اوح٭الل کٍىق، ؾ٨ٟ هكگىيؤه جهؿ یاقٔ یثظ٩ٛ جماه
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  <;   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

ؾق  یؤؤؿيٝكهكگىيؤؤه جصؿ ا٬بؤؤىل ظ٩ؤؤٛ ؤؤؤٟ هىشؤؤىؾ و هؽال٩ؤؤث بؤؤ یگؤؤكاو،اجکؤؤا بؤؤه ؾ
 .یگايگاوب یال ي٩ىـ ولٙه ٨كهًگ یكیهىشىؾ و شلىگ های یاوثو

اًضٍاطلجی ٍ عضت

و ٘ؤكؾ کاهؤل  یي٩ؤ ی،اوؤاله یشمهىق یؼاقش یاوثهن ؾق وو ه یهال اِىل اول
هؤا و  بؤك اوؤان آهىله ی،اوؤاله یاوؤث. شمهؤىق یكیپف و ولٙه یهكگىيه ولٙه گك
بؤك وؤلٙه  یؼىؾ ال هًاوبات و قوابٗ هبحً یؼاقش یاوثؾق و یؿبا یا٠ح٭اؾات اواله
ظ٩ؤٛ و  المللؤی یى٠كِؤه ب قکه ٠مت و اظحكام کٍىق و هلث ؾ یا گىيه اشحًاب کًؿ به

٠مت ه١ح٭ؿيؤؿ؛  یه١ًا ییىؾق جب یا ؼاهًه الله یث٘ىق که ظٕكت آ . هماویابؿ یًا٨ما
 یال بكؼىقؾهؤؤا یؤؤک ی ؾق ه ی،اوؤؤث کؤؤه شاه١ؤه و يٝؤؤام اوؤاله یؤى٠ؤؤمت ا یه١ًؤا

 یىٌؤؿو اوؤالم و هىؤلم یؤلبه ـل یظكکث کًؿ که هًحه ی٘ىق یؿؼىؾ، يبا المللی یىب
 یي٩ؤ ی،٘لب چىو ٠ؿالث یحیجىشه و بااهم ٬ابلههن، بك اِىل  اِل یىٌىؾ.  به ؾيبال ا

 بؽؤً یآلاؾ یهؤا ال هىح٩١ٕاو و شًبً یثيٝام ولٙه و ٘كؾ کاهل اوح١ماق و ظما
ک یمي هىالات هبؤاقله بؤا اوؤحکباق و  بؤه ی،اوؤاله یشمهؤىق یىٌؿه اوؤث؛ بًؤابكا یؿجؤ

 ؾايؤؿ یه بؽؤً اؾیآل یها ال هىح٩١ٕاو و شًبً یثاوح١ماق، ؼىؾ قا هى٧ٜ به ظما
ؾ٨ؤاٞ ال ٠ؤمت اوؤالم و  یبكا یًکه. چه اکًًؿ یه با هىحکبكاو و اوح١ماقگكاو هباقله هک

١٨ؤال ؾاٌؤحه  یظٕؤىق المللی یىها، قؼؿاؾها و ظىاؾخ ههن ب ؾقِعًه یؿبا یىهىلم
اوؤالم  یؤىلتل و يؤاب ؾ های یٍؤهاِىل ههن و اذكبؽً که بكگك٨حؤه ال ايؿ یىباٌؿ. ا

قا هؤكؾوؾ ؾايىؤحه و ؼىاوؤحاق ج١اهؤل،  یايموا٘لبؤو  یكیگ کًؤاقه ال،اوث، هكگىيه اي١٩
 ٠مجمًؿايه و ٌكا٨حمًؿايه اوث. ییشى و ظ٫ ییگى اقجباٖ، هّالعه، ظ٫

 یقا هكؾوؾ ؾايىحه و اقجباٖ ٠مجمًؿايه ا یو ايموا٘لب یكیگ گىٌه ی،ه٭ام ه١ٝن قهبك
 :يمایًؿ یه یهيؿاٌحه باٌؿ جىِ یگاهیاهايث به هلث شا یا قا که ؾق آو ـقه

و ٠ؤمت هلؤث ؼىؾهؤاو ظكکؤث  یؤؿی٠ؤمت جىظ ی،بك اوؤان ٠ؤمت اوؤالهها »
ظؤ٫  که ی و اهايث يٍىؾ. ه یًؿيب یؼىاق المللی یىؾق قوابٗ ب یؿ. هلث ها باکًین یه



  یه٭ام ه١ٝن قهبك یؿگاهال ؾ یكاوا یؼاقش یاوثو های یكیگ ؾق شهث ی٠مت هل   <<  

اهايؤث  ی٬بىل کًؿ. اگك کى یگكاوبكؼىقؾ با ؾ یىقا ؾق کمحك یكاويؿاقؾ اهايث به هلث ا
ظ٫ يؿاقؾ... ها  ٌىؾ؛ یيم كاویا ثهل یاوث؛ بكا یكؼىؾي اهايث پف یاوث، بكا یكپف

هلث، هلث بؤمقگ و شؤاو ؾاق و  یىکه ا ینا ها هٍاهؿه کكؾه به ظمؿالله ؾق جمام ِعًه
 1.«یىثي یكاوث؛ لاق و يماق و ـلث پف یپكؼىي

يٝؤام  یكيهىقؾپؤف یؤثبؤك ج٩ؤاهن و ٠٭الي یاقجباٖ ١٨ال و ؾوشايبه و هبحً یىبًابكا
ؾق هؤكاوؾات يباٌؤؿ و  یو يؤابكابك یكجع٭ يهگى ی ٌكٖ آيکه ه بىؾه به یاواله یشمهىق
 به ٠مت هلث و ؾولث واقؾ يگكؾؾ. یمي یا ؼؿٌه

رلت هػذاق آهشیکب ثب استکجبسی ساثطِ

ـلث و هؤكگ هلؤث  یکاآهك یقابٙه اوحکباق یكيبه ا٠ح٭اؾ قهبك ٨كلايه اي٭الب، پف هماو 
و ٠ؤؿم  یؤكاوبا هلؤث ا یها جا آيصا که بحىايًؿ بك ؾٌمً ٘لبايه آو شاه های یاوثو یكااوث. ل

ـلث یٍاواوث. ا یهحک یٍك٨ث،پ  :٨كهایًؿ یو ه کًًؿ یاٌاقه ه یکاباق با آهك به قابٙه 

بؤا  ینهؤا ظأؤك یکاآهك یؼىب، آ٬ا یلیؼ یؿبگى یكاوکه ا یه١ح٭ؿم آو قول بًؿه»
 ٌؤىؾ؛ یيه، هحؤو٩ايه يم یؿبگى یکااوث که آهك یآو هماو قول ین؛ٌما قابٙه بك٬كاق کً

 ی١ًؤی ٌؤىؾ؛ یچه ه یًینجا بب یؿها قا ٠مل کً ٌكٖ یىا یؿ،کاقها قا بکً یىا ىحییٌما با
و٬ؤث ؾوؤث  آو یؤؿ،و قابٙؤه قا ٬بؤىل کكؾ یؿقا ٌکىؤح وؼىؾجا باق یکب١ؿالآو که ٌما 

 کًؤؿ، یؼىب يابىؾجؤاو ه هالؿ، یؼاک ه یپٍث گكؾيحاو، ِىقجحاو قا هن جى گفاقؾ یه
کؤه  یهك هلح یقابٙه بكا یٗ،! ؾق آو ٌكاٌىؾ یيم قابٙه هن بك٬كاق والؾ، یه یحاوب١ؿ قها

 یىهلث قا، ـلث ا یىظ٫ يؿاقؾ هكگ ا که ی قا ٬بىل کًؿ، هكگ اوث. ه یا قابٙه یىچً
هن ظؤ٫  یگكؾ یىباٌؿ؛ هى هن ظ٫ يؿاقم، هىئول ؼىاهؿ یهلث قا ٬بىل کًؿ، هك که ه

 2«.يؿاقيؿ، ولاقت اهىق ؼاقشه هن ظ٫ يؿاقؾ
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  <=   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

تعْذ عذم استشاتظی

٬ؤؿقت  یهؤا بؤه ٬ٙب یؤالؾهیو اهح یهكگىيه وابىحگ یي٩ ی٠ؿم ج١هؿ به ه١ًا ثیاوو
ؾوم ٬ؤكو  یمؤهٔ چًؿشايبه با آيؤاو اوؤث. ؾق ي یاؾو  یال ائحال٦ و اجعاؾ يٝاه یمو پكه یشهاي

آهؿ که به ٠ؿم ج١هؤؿ  یًها پ ؾولث یبكؼ یؼاقش یاوثؾق و یؿیشؿ یكیگ شهث یىحنب
بؤه ٌؤك٪ و  یج١هؿ که به ه٩هىم ٠ؤؿم وابىؤحگ . شًبً ٠ؿمیا٨ثٌهكت  ی٠ؿم وابىحگ یا

ظكکؤث  یؤکِؤىقت  ؾق ابحؤؿا به ٌؤىؾ یه یاؾهربث  ٘ك٨ی یال آو به ب ی٤كب اوث و گاه
و وؤپه ٔؤمى ظ٩ؤٛ هىأؤٟ  یؿآ٤ال گكؾ یيژاؾ یٓو ٔؿ جب١ یالیىحیٔؿ اهپك یاویو

 لشهاو وىم ؾق آهؤؿ و پؤه ا یکٍىقها یاوؾق ه یشًبً ا٬حّاؾ یکِىقت  ؼىؾ به ی٬بل
ِؤىقت  یؤىبه ا یؿئىلىییا یىؼىؾ قا به ظؿا٬ل قوايؿ . اوان ا ییکاقا ی،ٌىقو یوپا٨ٌك

 یبك٬ؤكاق ها، یبًؤؿ و بلىک یيٝؤام ؾو٬ٙبؤ یكیگ ؾوم، ٌؤکل یبىؾ که به ؾيبال شً  شهؤاي
هًٝىق  بؤه الملؤل، یىب یاوؤثشًؤ  وؤكؾ ؾق و یؤكیگ ٬ؤؿقت و اوز یؤؿهىاليه شؿ یىحنو

بؤه بلؤىک  یال وابىحگ یؾوق یمو ي یو ا٬حّاؾ یيٝاه ی،اویو های یبًؿ ال ؾوحه یكیگ کًاقه
 1جعث ٠ًىاو ٠ؿم ج١هؿ ٌکل گك٨ث. یهىح٭ل یاوثٌك٪ و ٤كب، و

و  یؤث: اظحكام بؤه ظاکمباٌؿ ی٠ؿم ج١هؿ ٠باقت ه یاوثو یاتها و ؼّىِ يٍايه
 الملؤل یىهىشؤىؾ ؾق قوابؤٗ ب یکٍىقها، کاهً جٍؤًصات و جٕؤاؾها یاقٔ یثجماه
و  یيٝؤاه های یؤهه ٌك٪ و ٤كب، هؽال٩ث با ٌؤكکث ؾق اجعاؾشهاو ب ینال ج٭ى یياٌ

ال هًٍؤىق هلؤل هحعؤؿ و  یايیببه بلىک، پٍؤح یيٝاه های یگاهپا یال واگفاق یؼىؾؾاق
 یجعث اٌؤ٥ال، همکؤاق های یىوكله یجماه یو آلاؾ یؼىؾهؽحاق الملل، یىظ٭ى٪ ب
 یؤ٫ؼلٟ والض ال ٘كو اوح١ماق، لموم  یهباقله با اوح١ماق، يژاؾپكوح المللی، یىهربث ب
و ايىؤؤاو  یاوؤؤیو یؤؤ٫اؼحال٨ؤؤات ال ٘ك یمآه ظؤؤل هىؤؤالمث المللؤؤی، یىب یهؤؤا يٝاقت

ا٠ؤؤن ال  یا٨حگیي کٍؤؤىقها، هبؤؤاقله بؤؤا جىوؤؤ١ه یؾق اهؤؤىق ؾاؼلؤؤ ؼلؤؤههؿا ؾووؤؤحايه، ٠ؿم
و  ییؤكاتهًٙب٫ با ج٥ یؿقاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ قا با یًکه،ـکك ا . يکحه ٬ابلیاویو و یا٬حّاؾ
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ال  یًقاهبؤكؾ، بؤ یىا یىکكؾ. همچً ی٧بالج١ك المللی یىو ب یا ٭ههًٙ ی،جعىتت ؾاؼل
ؾق  یٍؤحكب یًؤیآ٨ك ي٭ً یبكا ی١٨ال یكیگ باٌؿ، شهث یو واکًٍ یاي١٩ال یآيکه قاهبكؾ

٠ؿم قابٙه و ٬ٟٙ اقجباٖ با کٍؤىقها  ی٠ؿم ج١هؿ به ه١ًا یًکهاوث؛ و ا الملل یىيٝام ب
 .یىثي ی٬ؿقت شهاي یها هكاکم و ٬ٙب یظح المللی یىب یگكاوو بال

بؤك  یؤكاو،ا یؼاقش یاوثو یو قاهبكؾ کل یكیگ شهث ی،اي٭الب اواله یكولیبا پ
 الملؤل، یىؼىؾ ال يٝام ب یاِىل، هًا٨ٟ، اهؿا٦ و جّىق و جل٭ یث،هى یث،اوان هاه

 ییؤكج٥ یيه ٤كب ی،بك اِل يه ٌك٬ یال اجعاؾ و ائحال٦ با ٤كب به قاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ هبحً
٠ٕؤى شًؤبً ٠ؤؿم ج١هؤؿ ال  یکٍؤىقها وؤایك٠ؿم ج١هؤؿ  یاوثباوقاهبكؾ  یىکكؾ. ا
ال آو  یًؤیاهؤام ؼم یاي٭الب اوؤاله یكشهث قهبك کب یىهح٩اوت اوث، به هم یشهاج

ؾق  یًیاهام ؼم 1.کًؿ یو ال ٠ؿم ج١هؿ هكوىم ايح٭اؾ ه یاؾکكؾه ی٠ًىاو ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ به
بؿو اي٭الب که ٌؤالىؾه اي٭ؤالب : ال هماو بؿو اي٭الب و ال ٬بل ال ٨كهایؿ یه یًهله یىا
بؤىؾه و  یيؤه ٤كبؤ یيؤه ٌؤك٬ ینقاه هىؤح٭ یكبؤىؾ، هىؤ یاايب یكهى یك،هى ٌؿ، یه یؽحهق

 اوث. یبا٨ یكبىؾه و جاکًىو هن هلث ها به هماو هى یاواله یشمهىق

ؼؤٗ اهؤام ؾق  ی،يؤه ٤كبؤ یيؤه ٌؤك٬ یاوؤثو یًکؤهبا اٌاقه به ا یه٭ام ه١ٝن قهبك
 :ا٨مایؿ یاوث ه یؼاقش یاوثو

هؤؤا و ه٭ابلؤؤه بؤؤا  هلث ی٠بؤؤاقت اوؤؤث ال ٘ك٨ؤؤؿاق یؼؤؤاقش یاوؤؤثاهؤؤام ؾق و ؼؤؤٗ
يؤه  یاوؤثاوث. بك اوان و یيه ٤كب یيه ٌك٬ یؼاقش یاوثها، ؼٗ اهام ؾق و ابك٬ؿقت

 یاوؤثيؿاٌؤحه و و ی٬ؤؿقت ج١هؤؿ یها به بلىک یكاوا ی،و ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ یيه ٤كب یٌك٬
٬ؿقت وابىحه يگكؾؾ. قاهبكؾ ٠ؤؿم ج١هؤؿ  ماکباٌؿ که کٍىق به هك یا گىيه به یؿآو با یؼاقش

 یىو ؾق چؤاقچىب همؤ آوقؾ یبؤه همؤكاه هؤ یكاوا یقا بكا یها و ج١هؿات ؼاِ ي٭ً ی،وا١٬
و  یه١ًؤ یؼىاه ال هلل هعكوم و ٠ؤؿالث یثه٭ابله با ٜلن، ظما ی،قاهبكؾ، اوح٭الل، آلاؾ
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هٙؤكض کؤكؾ کؤه هؤا  مهىه٩ یىقا با ا یهح١هؿ وا١٬ یكکلمه ٤ ی. اي٭الب اوالهیابؿ یه٩هىم ه
بلکؤؤه قاشؤٟ بؤؤه  ینهح١هؤؿ باٌؤ یؤؤك٤ یيٝؤاه هؤؤای یماويىؤؤبث بؤه هىؤائل و پ یؤؿجًها با يؤه
 .ینهح١هؿ باٌ یك٤ یمهىحًؿ ي یؾو بلىک که هصمى٠ًا اوحکباق شهاي یىا های یاوثو

 اوث. بالگىیی ٬ابل ًصایاؾق  يکحه ؾو

ؿقت اوؤث و بؤا ٬ؤ یاوؤی٨كاجك ال بلؤىک و یيه ٤كب یيه ٌك٬ یاوثال٧( ه٩هىم و
 یاوؤیا٨موو بك ب١ؿ و یكال ؾهؿ؛ یؼىؾ قا ال ؾوث يم یوا١٬ یه١ًا ی،ٌىقو ی٨كوپاٌ

 . باٌؿ یه یؿئىلىییکو ا یاب١اؾ ٨٭ه یؾاقا المللی، یىو ب

بك  جىايؿ یه٩هىم کالو اوث که همىاقه ه یک یىهب یيه ٤كب یيه ٌك٬ ی( اوحكاجژب
باٌؿ و آو ظ٩ٛ اوح٭الل اوث؛  ٬ابل ايٙبا٪ یاواله یيٝام شمهىق یؼاقش یاوثو

و هؤؤكاوؾات  یؾق قوابؤؤٗ ؼؤؤاقش جىايؤؤؿ یيم یؤؤكاوا یاوؤؤاله یشمهؤؤىق یگك،ؾ ٠باقت بؤؤه
هحىوؤل ٌؤىؾ کؤه  ییو ابماقهؤا هاتو ج١اهل ؼىؾ با شهاو ؼاقز، بؤه ا٬ؤؿا یپلماجیکؾ

چكاکه ؾق هكظلٔه اول، ظ٩ٛ يٝام و  یؿ؛اوح٭الل ؼىؾ قا ؾق همٔه اب١اؾ، ؾچاق ؼؿٌه يما
اوؤث. بؤؤك  یيٝؤام اوؤؤاله هؤؤای یثاولى یىجؤك شايبؤؤٔه آو، ال ههن ٭الل همهوؤپه اوؤح

ههؤن قا بؤا  یىجع٭٫ ا یلهٔ اوث که وو یؼاقش یاوثهكؾاو و هىئىتو ؾوحگاه و ؾولث
بؤه لعؤاٚ  هؤا یکو جاکح ها یىهٌؤ ییؤكاوث که ج٥ ی١یهمکى ٨كاهن آوقيؿ. ٘ب یها یىهٌ
با ظ٩ٛ اِؤل ٨ؤى٪،  یاوبات شهايهكاوؾات ٬ؿقت و هً ییكو ج٥ یپلماجیککاؾق ؾ ییكج٥

شايبؤه بؤا همؤٔه  ؼىاهؤاو قوابؤٗ و هًاوؤبات همه یيؿاقؾ، چكاکه يٝام اوؤاله یهًا٨اج
و يؤه  یاوث کؤه ه٩هؤىم يؤه ٌؤك٬ ؿیهیکٍىقها، ؾق چاقچىب اظحكام هح٭ابل اوث و ب

٠که، گؤاه  ه١ًا ٌىؾ، بؤه یكاهىوپ ی٠ٗؿم جىشه به هع یاو  یكیايموا پف جىايؿ یيم ی٤كب
 قوابٗ و ج١اهالت اوث. یىؾقگكو هم یيٝام اواله یگىحكي ؾوحاوقؾها ظ٩ٛ و
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عضت اغل ٍ تعْذ عذم ساّجشد

 یقاهبؤكؾ بؤا هبؤاي یؤىا یؤابین ی٠ؤؿم ج١هؤؿ، ؾقه هؤای یژگیها و و با هكوق بك ٌاؼّه
 ی١ًی ی،و يه ٤كب یو يه ٌك٬ ی٠ؿم ج١هؿ وا١٬ یكاجٙاب٫ ؾاقؾ؛ ل یو ٠مت ؼىاه ی٠مجمًؿ

بؤه  یوؤًؽ ه١ًؤا و هن جكیى یؤکاجؽاـ هىأؤٟ هىؤح٭ل، يمؾ ی١ًی یاویو ی٠ؿم وابىحگ
و ظ٩ٛ  یشىهكه و ٌالىؾه ٠ؿم ج١هؿ، ٠ؿم وابىحگ جك، ی٫ه٩هىم ٠ؿم ج١هؿ و به ٠باقت ؾ٬
بؤه  یو ٠ؤؿم وابىؤحگ یهًا٨ٟ هلؤ یهبك پا گیكی ینجّم یاوح٭الل اوث. اوح٭الل به ه١ًا

اوؤث و  یؼؤاقش یاوؤثلهؤه وت ی٠مت اشحمؤا٠ بك یهها. ظ٩ٛ اوح٭الل و جک ابك٬ؿقت
کىؤب  یجالي بؤكا یم،٠ؿم ج١هؿ ي یكیگ شهث یحیو اهً یاوی٠اهل و ٠لث و یىجك ههن

 یآلاؾ یىبؤمقگ و جؤؤه یها به ٬ؤؿقت یال وابىحگ ییقها ی،هل یثاوح٭الل، ظ٩ٛ ظاکم
اوؤان  یا ؼاهًؤه اللؤه یثبىؾه و هىث. ظٕؤكت آ المللی یىو ب ی٠مل ؾق ٠كِه ؾاؼل
 یىجؤك قا ههن یؤكبؤه ٤ یو وابىحگ ؾايًؿ یهلث ه یک یمچ ح٭الل قا همهاي٭الب قا هىئله او

بؤه  یمچ و بكکات، همه یكاتبه ؾيبال اوح٭الل ال ؼ یكال کًًؿ؛ یهلث ٬لمؿاؾ ه یک٧١ٔ 
کٍىق بؤه ؼؤاقز، واِؤل و  یک یها ال وابىحگ که همه ٧١ٔ چًاو قوؿ، یکٍىق ه یک

ؾق ظؤ٫  یو هىهبؤات الهؤ های یؾگك٨حى هىشى یؿهاول يؿ ی،. چىو وابىحگٌىؾ یه یؿ٠ا
آو  قو بالؤهکؤه باٌؤؿ و ؾي یهكکم ٬ؿقت ؾق هؤك ظؤؿ یکهلث اوث. وابىحه ٌؿو به  یک

هالظٝه يکكؾو آهؤال هؤكؾم و  ی،٨كهً  بىه یؿويؿ یؿ،٠٭ا یؿوبىؾو و ظكکث کكؾو، يؿ
 1.اوث یوابىحگ یسال يحا ی،هالظٝه يکكؾو هّلعث هل یظح

اوؤث کؤه  یگايگؤاوظکىهؤث وابىؤحه بؤه ب ،یٍاويىٞ ظکىهث ؾق يٝكگاه ا یىبؿجك
ظکىهث  یٍاو. اليًؿ یا٬ؿام ؾوث ه یىهلث ؼىؾ به ا یثها بؿوو اـو و قٔا ظکىهث

 و ه١ح٭ؿيؿ: ؾايًؿ یظکىهث وابىحه ه یک٬بل ال اي٭الب قا يمىيه باقل  یكاوا
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٨اوؿ که جا گؤكؾو ؾق  ینقی یل،ـل ین٘ا٤ىت هًعىن، قی ینؾق لهاو قی یكاوا ظکىهث
ا که پؿقي وابىؤحگ ییؿهبىؾ، اِاًل وابىحه لا یكکكؾهگ یوابىحگلصًماق   یٌؿه بىؾ. هعمؿٔق

قا  یؤكالایىظكکث و جؤ٩ًه کؤكؾه بؤىؾ و اِؤاًل ٤ یوابىحگ یٗجىلؿ ؾق هع یؾاٌث، ال ابحؿا
 یبؤكا یوابىحگ یٍاو،وى٪ ؾاؾه بىؾيؿ. ا یوابىحگ یوى قا به هلث یىها ا . آوکكؾ یجّىق يم

ـلث ه ؼ٩ث یىهلث قا باتجك یک قا ظ٩ٛ اوؤح٭الل  ی٩هؼؿهث و وٜ یىجك و بمقگ ؾايًؿ یو 
 یحؤیو اهً یاوؤیاجعاؾ و ائؤحال٦ و ی. به باوق قهبكاو اي٭الب اوالهکًًؿ یو ٠مت ٬لمؿاؾ ه

و١ؿآباؾ، وًحى و اي١٭ؤاؾ  یيٝاه های یماوپ ؾق یث٬بل ال اي٭الب با بلىک ٤كب، ٠ٕى یكاوا
 یها قا ولب کكؾ. چىو ؾق ائحال٦ یكاو٠مل ا یآلاؾ یکا،آهك هحعؿه یاتتبا ا ی٬كاقؾاؾ يٝاه

جك همؤىاقه  و کىچؤک جك ی١ٔ٧ یو اوح٭الل ٠مل ا٠ٕا یاقياهحىالو و ياهح٭اقو ه١مىًت اؼح
 یژهو با ٌؤك٪ و ٤ؤكب )بؤه ایكاو یاواله ی. ائحال٦ و ج١هؿ شمهىقگكؾؾ یه یؿهعؿوؾ و ه٭

اوؤث و  یكاوا یهل یثل و ظاکماوح٭ال یه٠ل یؿاقهىحمك و پا یؿی(، جهؿیکاوكؾهؿاق آو آهك
 یصؤهيح یًکؤهچؤه ا باٌؤًؿ یه یگكيؿاٌحه بلکؤه کؤاهاًل هح٭ابؤل همؤؿ ی٠مت اقجبا٘ یبا هباي

ـلؤث و ؼ٩ؤث قا بؤه  یکهًا٨٭او و ک٩اق و ؾق  یثوت یك٨حىپف ی،وكوپكؾگ ی،وابىحگ کلمه 
 ال آو اشحًاب يمىؾ. یؿهمكاه ؾاقؾ که با

 یو ٠ؿم ج١هؿ و ٠ؤؿم وكوؤپكؾگ یوابىحگ هىشب ٬ٟٙ ی،بكول و ٜهىق اي٭الب اواله
 یىبؤ یىؤهه٭ا یکؾق  یٍاو. اباٌؿ یه یىآ٨ك و ٠مت یثگٍحه و هىشبات ظ٩ٛ اوح٭الل، اهً

کؤه  کًًؤؿ یه یهجٍؤب ی٘ؤا٤ىت قا بؤه لصًؤماق یؤنقی ی،ظکىهث ٘ا٤ىت و اي٭الب اواله
و شاهه که آو يصاوات قا ال بؿيه هلث الاله کكؾ، هرل الاله يصاوث ال بؿو  یاي٭الب اواله

اي٭ؤالب  یىهلؤث قا الالؤه کؤكؾ؛ بًؤابكا یؤىا یکؤكپ ی،يمال تلم اوث. اي٭الب اوؤاله یبكا
 یگؤكؾ که ی و ال هؤ یکؤاقا بؤك وؤكکاق آوقؾ کؤه هىؤح٭ل اوؤث، ال اهك یظکىهح ی،اواله
ؾاقؾ ظ٩ٛ اوح٭الل و  یثاهم یيٝام اواله یآيچه بكا .1جكوؿ یيؿاٌحه و يم یًٌى ظك٦

 یپلماوؤیه١ح٭ؿيؿ: ؾق اقجبا٘ؤات ؾ یٍاواوث. لفا ا المللی ىی٠مت کٍىق ؾق ٠كِه ب
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و  ٌؤىؾ یٌىؾ که بؤه ظمؿاللؤه ه یهجک ی٠مت اشحما٠ یىاوح٭الل و بك ا یىبك ا یؿها، با
 ی٠ؤالن، بًؤا وگىيؤاگى یهؤا و بؤا ؾولث یؤاؾي یهؤا اوث. ها با هلث یقوي ؾقوح یىا

همٔه هىائل قا بؤا  ؼىاهًؿ یهکه  یو کىاي یاوالبحه يه با لوقگى ین؛و ج٩اهن ؾاق یهمکاق
. قوؾ یيمؤ یشؤى یکآبماو ؾق  ها یى. با ایکا٬ؿقت ؼىؾٌاو ظل کًًؿ؛ هرل اهك بك یهجک
يؤه  - یيؤه ٌؤك٬»ٌؤ١اق  بك یؤهبا جک یكاوا یاواله یشمهىق یؼاقش یاوثو قو، یىالا

و ٠ؿم ج١هؤؿ ؾق  یكیپف و ولٙه ییشى هكگىيه ولٙه یبك ي٩ یكاو،ا بیهلث اي٭ال «ی٤كب
و  یؿهعاقب اوحىاق گكؾ یكهح٭ابل با ؾول ٤ یمآه گك و قوابٗ ِلط ولٙه یها ٬ؿقت بكابك

هؤا ٬ؤكاق  با ؾولث یكاوا یاواله یهًاوبات شمهىق ینجًٝ یهبًا یوًح یپلماویؾ یىهٌ
 یشمهؤىق یپلماوؤیهًاوؤبات و اِؤىل ظؤاکن بؤك ؾ یؤىا یگك٨ث که اِل ٠مت هبًا

 1.ا٠الم ٌؿ یكاوا یاواله

ئتالفا ٍ اتحبد استشاتظی

 یکؤه ال هح١هؤؿ ٌؤؿو واظؤؿها یاجعاؾ و ائحال٦ ٠باقت اوث ال اوؤحكاجژ یاوحكاجژ
ها  و جع٭٫ هؿ٦ یثظ٩ٛ اهً ی،بالؾاقيؿگ یصاؾا یپلماجیک،ي٩ىـ ؾ یًشهث ا٨ما یاویو

اوؤث. ؾق  یو يٝاه یا٬حّاؾ های ییجىايا یژهو به ها، ییجىايا یبجكک ی٫ال ٘ك یو هًا٨ٟ هل
 یكيائؤحال٦، هح١هؤؿ بؤه پؤف یؤااجعؤاؾ  یؤ٫ال ٘ك ولؤثچًؿ ؾ یا یک ی،يٞى اوحكاجژ یىا

 یؿاوؤث،٠ؿم ج١هؿ که ال ياهً پ یبكؼال٦ اوحكاجژ ٌىيؿ، یه یکؿیگكؾق ٬بال  یج١هؿاج
 یكیگ شهث یى. اوقلؾ یه یؼىؾؾاق ها یهاجعاؾ یبه بكؼ یىوحىج١هؿات و پ یال ٬بىل بكؼ

ؼؤىؾ قا ؾق  یها ؿ هؿ٦جىاي یيم ییجًها ه١ح٭ؿ باٌؿ به یکه کٍىق ٌىؾ یاجؽاـ ه یهًگاه
ؼٙؤك  یؤکال  یياٌؤ یؤمکًؤؿ و ي یلؼاقز جعّ یاؼىاه ؾق ؾاؼل  ی،چاقچىب هًا٨ٟ هل

 یلهؿ٦ ال جٍک یگك،. ال ٘ك٦ ؾیىث٬ابل ؾ٨اٞ ي ی،هًا٨ٟ هل یهٍحكک اوث که به اجکا
ؾق بكابؤك ؼٙؤك  یبالؾاقيؤؿگ یصاؾا یگكؾ یو ال وى یپلماجیکي٩ىـ ؾ یًا٨ما وى یکآو، ال 
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بكؾاٌؤث  یىال ا یج١هؿ و اجعاؾ بكؼال٦ ٠ؿم ج١هؿ ياٌ یاوحكاجژ قوا٬ٟاوث. ؾهحّىق 
چىو ؾقؼٙؤك ٬ؤكاق  المللی یىيٝام ب یاِل یگكاوال بال یکی یال وى یاوث که هًا٨ٟ هل

 یمؤاوپ یگؤكؾ یگكؼٙك بؤا بؤال یىؾق ه٭ابل ا بیًًؿ یتلم ه گیكيؿگاو ینجّم یىؾاقؾ، بًابكا
 های یالهًؤؿیچؤىو ي یبكهايًؿ. ٠ؤىاهل یؿهاجهؿ الىؾ قا ؼ وویله یىببًؿيؿ جا بؿ یهمکاق

 یىلا، همچً یؿو ٬ؿقت و ٠ىاهل جهؿ ییال جىايا یبكؼىقؾاق یایی،ش٥كا٨ یثو١ٔ ی،ؾاؼل
. ٠لث هح١هؤؿ باًٌؿ یهئذك ه یاوحكاجژ یىا یكيؾق پف الملل، یىو واؼحاق يٝام ب یىحنو

ظ٩ؤٛ  ی،بالؾاقيؿگ یصاؾا ماجیک،یپلي٩ىـ ؾ یًچىو: ا٨ما ییها ال هئل٩ه جىاو یه یمٌؿو ي
 یؤىا ی٘ىقکل يام بؤكؾ. بؤه جىاو یه یٍحكکىب هًا٨ٟ ب ی،و جع٭٫ اهؿا٦، هًا٨ٟ هل یثاهً

 یؼؤاقش یاوؤثو یهؤا اهؤؿا٦، هًؤا٨ٟ و ؾاؾه یطبك اوان ؾقک ِؤع یؿقا با یاوحكاجژ
 کكؾ. یابیها ؾق ٘ىل لهاو اقل ؾولث

ٍاغلعضت ائتالف ٍ اتحبد ساّجشد

 یاوؤثاهؤؿا٦ و یى٬ؤاؾق بؤه جؤؤه ییجًها بؤه یکٍىق ی ىاو گ٩ث هبح یؿاهكوله ٌا
ٌؤؿه و  یؤؿهجً و ؾقهن یچیؤؿههح٭ابؤل، اقجبا٘ؤات پ ی. وابىؤحگباٌؤؿ یؼىؾ يم یؼاقش

 یا هًٙ٭ؤه یها و وؤالهاو ها یؤهگىياگىو، هىشب ٌؿه کٍىقها بؤه اجعاؾ های یالهًؿیي
ب١ؿ ال  یثوا١٬ یى. ایًؿماؼىؾ ا٬ؿام ي ٨ٟهًا یظؿاکرك یىبه جؤه ی٫٘ك یىو ال ا یىيؿيؿبپ

ؼؤىؾ قا  یؤؿ،شؿ ییگكا هًٙ٭ه یبكا یًهله یؿاییشً  وكؾ و پ یاوو پا یٌىقو ی٨كوپاٌ
 یهؤا و ائحال٦ یا ؾقوو هًٙ٭ؤه یًؤؿهای٨كا یؤثج٭ى ی٫يٍاو ؾاؾ و کٍىقها ال ٘ك یٍحكب

ؾق  كکهٍؤح یماتو اجؽاـ جّم یا هًا٨ٟ هٍحكک هًٙ٭ه یظؿاکرك وال یؾق پ یا هًٙ٭ه
٬ا٠ؤؿه هىؤحرًا يبؤىؾه و ؾق شهؤث  یىال ا یمي یاواله یكاوبكآهؿيؿ. ا ٌؿو ی٠ّك شهاي

شايبؤه بؤا  اقجبؤاٖ همه یالهًؤؿکٍؤىقها ي یگؤكهًؤا٨ٟ و اهؤؿا٦ ؼؤىؾ همايًؤؿ ؾ یبج١٭
ؾق  ها یؤهبؤه اجعاؾ یىوؤحىاِؤل اؼؤحال٦ و پ 1.اوث المللی یىو ب یا هًٙ٭ه یًؿهای٨كا
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 یايىؤاي یجع٭٫ اهؿا٦ الهؤ یو ؾق پ که به ؾيبال ولن و ِلط بىؾه یاواله یها آهىله
کؤه ظؤؿوؾوذ٥ىق آو قا  یبلکؤه ائحال٨ؤ ی،اوؤث. البحؤه يؤه هؤك ائحال٨ؤ ییؿباٌؿ، هىقؾ جؤ

ههؤك  آواوالم اوؤث، بؤك  یىهب یىؾ یها که هًب١د ال آهىله یاي٭الب اواله یها آهىله
 لؾه باٌؿ. ییؿجؤ

 :ؿی٨كها یه اقجباٖ ىیؾقای ا ؼاهًه الله ثیآ ظٕكت

 ی٠ىت به ائحال٦ اوث، ؾ٠ىت به وظؤؿت اوؤث، ؾ٠ؤىت بؤه همکؤاقؾق اوالم ؾ
ؾق همه  یج٩کك اواله یهبًا یىاوث، ؾ٠ىت به جكاظن اوث، ؾ٠ىت به ج١اوو اوث؛ ا

 یؤؿؾاقؾ؛ با یظ٭ى٬ یؾاقؾ، هكکى یؾاقؾ، ٔىابٙ یاوث. البحه ج١اهل ظؿوؾ ها یث١٨ال
 یمآه يگؤاه ج١ؤاقْاوؤث.  جع٭ؤ٬٫ابؤل  یؾولث اواله یهٔ بٍىؾ که ؾق وا یثق٠ا ها یىا

اوؤث کؤه  ی٨کك یک یى٤لٗ اوث؛ يگاه ج١اوو و ج١اهل اليٝك اوالم ؾقوث اوث؛ و ا
وشؤىؾ ؾاٌؤحه باٌؤؿ. ؾق  یىؤحیبا ی،ؾق همٔه ٌئىو ها، ؾق همٔه هىائل هكبىٖ به ليؤؿگ

ايىاو و شاه١ؤه ٔؤكبه  یو وشىؾ یو ٨کك یو قوظ یقواي یریثکه به ظ یکى ه٭ابل آو
٠باقت اوث ال ج١اوو و ج١اهؤل و  یؾ٨اٞ کًؿ؛ اها قوال اِلاوث  ياچاقايىاو  یميؿ،ه

 (.2494اوالم اوث )وحىؾه،  یيگاه اواو یىو ائحال٦؛ ا یهمکاق

ّباثشلذست ثب اتحبد

ايىاٞ اجعاؾهؤا و  یىب یؿقاهبكؾ با اِل ٠مت، با یىا ی٫و جٙب یهمؽىاي یبكقو یبكا
 یؤاهًا٨ٟ ٤ؤكب  یىؾق شهث جؤه ِك٨اً  ها یهاجعاؾ یبكؼ یكاها ج٩اوت ٬ائل ٌؿ؛ ل ائحال٦
ها و اهؿا٦ آياو و ؾق  و هًٙب٫ ٌؿو با ؼىاوحه یها بىؾه و هماهًگ ابك٬ؿقت ی١ًیٌك٪ 

و  ها یؤهيؤىٞ اجعاؾ یؤىاوث ا یهی. بؿؾاقيؿ ی٨كهاو آياو بىؾو، گام بكه به گىي کالم یک
 «یلبوؤ یي٩ؤ» یؤهظکن آ بؤه یؤكال باٌؿ؛ یيم یيٝام اواله ییؿها، هىقؾ جؤ به آو یىوحىپ

ٌىؾ. واقؾ  یمپكه یؿبك هىلن گكؾؾ با یكهىلن٤ یٙكهکه هىشب جىلٗ و و یهكگىيه ٠مل
با ٜالماو و  یو همكاه کاقیبمقگ، يمىيه باقل هم یها ٌؿو ؾق شكگه ائحال٦ با ٬ؿقت
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)قه( یًؤیبًا بؤه ٨كهؤىؾه اهؤام ؼم 1.باٌؿ یو ي٩ىـ آياو ه یٙكهبىؾه و جعث و یىهىحکبك
 ی،شهؤاي یها ائحال٦ و اجعاؾ با ٬ؤؿقت که یاوث ؾقظال ظ٩ٛ يٝام ال اوشب واشبات

واؼحى  یو هًمو یؿوقا به هؽا٘كه ؼىاهؿ ايؿاؼث. گكچه بك یكاوا یهل یثاِل ظاکم
شهاو  ی. ه١مىًت کٍىقهاباٌؿ یبه هّلعث يم یم،ها ي کٍىق و ٨اِله گك٨حى ال ٬ؿقت

ٌحه، جىاو ق٬ابث ال گف یمايؿهبا٬ یو ٨كهًگ یاویو ی،ا٬حّاؾ یها ٧١ٔ ؾلیلوىم به 
قوابؤٗ، ظالؤث کؿؼؤؿا  یؤىا قو، یؤىبمقگ قا يؿاقيؿ. الا یها ٘كال ٌؿو با ٬ؿقت و هن

کٍؤىقها، ؾچؤاق ٔؤ٧١ و  یٍؤك٨ثپ یو بصؤا گیكؾ یهًٍايه و ٌمال، شًىب به ؼىؾ ه
. هٕؤا٦ ٌىيؿ یبمقگ ه های ٬ؿقت وچكای چىو یب ینجىل یثو ؾقيها یؿٌؿ یوابىحگ
 یكوؤا یکو ٔؤكوقت اوؤحكاجژ یؤثال آيکه بؤه اهً یًببمقگ،  یها ٬ؿقت یًکه،بك آو ا

بؤه  یؤىو ا باًٌؿ یؼىؾ ه یظؿاکرك هًا٨ٟ هل یکٍىقها جىشه ؾاٌحه باًٌؿ ؾقِؿؾ اقج٭ا
 یىو چؤ یهچؤىو قووؤ یبمقگؤ یها ائحال٦ بؤا ٬ؤؿقت یه٩هىم آو اوث که جع٭٫ الگى

 2.کًؿ یيم ییؿ. لفا هّلعث آو قا جؤیىثي یكپف اهکاو

و ؼىؾوؤكايه و  یواهؤ یها و بؤه بهايؤه یگؤاهوب که گاه یيٝاه یها به ائحال٦ یىوحىپ
ؾوق ال  پؤفیكؾ، یهؤا ِؤىقت ه هلث ینو جصؤاول بؤه ظؤك ی٠اهؿايه، ا٬ؿام به لٍکكکٍؤ

کؤه اگؤك ؾو گؤكوه ال  ؾهؤؿ یاوث. ٬كآو به هىلماياو ؾوحىق ه یظکمث و ؼكؾ اواله
ط و وؤالي بك٬ؤكاق آيؤاو ِؤل یاوکه ه ًٌؿبکى یؿکكؾيؿ با یؿاپ یكیهىلماياو باهن ؾقگ

گكوه بك ِلط ٠اؾتيه، بؤا او بصًگًؤؿ جؤا بؤه ِؤلط  یک یىکًًؿ و ؾق ِىقت ٠ؿم جمک
ؼؤىؾ، ا٬ؤؿام بؤه  یه١٩ًث هاؾ یو بكا یىيؿيؿبپ ییها به ائحال٦ یًکه٠اؾتيه جى ؾهؿ يه ا

٬بؤل ال  هاوؾق ل یكاوها ؾاٌحه باًٌؿ. ا هلث یگكؾ یهکكؾه و ق٨حاق ٜالمايه ٠ل یلٍکكکٍ
کٍىق يٍؤؿ و  یؿ٠ا یمیوالهاو، چ یىبه ا یىوحىاها ؾق ٠ىْ پ یىوثه ياجى پاي٭الب ب

 یهؤؤا الشملؤؤه قاه یؤؤالاجیاهح یبؤؤىؾ ظحؤؤ یکو ا٬ؤؤؿاهات ؼّؤؤمايه آو ٌؤؤك یؤؤاتؾق شًا
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اوالم، هىؤلماياو ؾق  یؿگاهال ؾ یىهمچً 1.آياو گفاقؾ یاقآهى قا ؾق اؼح و قاه یهىاِالج
بك٬كاق کًًؤؿ کؤه  یها قابٙه ؾووح چًاو با آوظ٫ يؿاقيؿ  یگايگاو،قوابٗ ؼىؾ با ک٩اق و ب

ها قا هعكم اوكاق ؼؤىؾ  ظ٫ يؿاقيؿ آو یمو ي یكؾؾق ه١كْ هؽا٘كه ٬كاق گ ی٠مت اواله
گاه یكا٬كاق ؾهًؿ؛ ل قاه  هىؤلماياو، یال قالها و ا٘الٞ ال اهؤىق وؤك یهمکى اوث با آ

 :٨كهایؿ یابٙه هق یىؾق ا ینبال کًًؿ. ٬كآو کك یجىلٗ و اوح١ماق قا بك شاه١ه اواله

 یو بؤك قالهؤا یؤؿقا هعكم اوكاق ؼىؾ ٬كاق يؿه ای یگايهب گاه ی ه یماو،ا٨كاؾ باا یبكا
گاه يىال . کًًؿ یيم یؾقباقه ٌما کىجاه یآياو ال هكگىيه ٌك و ٨ىاؾ یكال یؿ؛پًهاو ؼىؾآ

با ٌؤما ال ؾهؤاو و  یؾٌمً یها . يٍايهیؿها ؾووث ؾاقيؿ ٌما ؾق قيس و لظمث باٌ آو
قا  یاتاوث بما آ یٍحكال آو ب ؾاقيؿ یپًهاو ه یٍاوها ؾق ؾل چهاو آٌکاقٌؿه و آيکالهٍ

 .یؿکً یٍهاگك ايؿ ینکكؾ یاوٌما ب یبكا

سٍسیِ ٍ ایشاى اتحبد

هؤا  هىؤحًؿ و ؾولث ییكپؤفیكج٥ یو لهاي یهکاي یٗقاهبكؾها بك اوان هّالط و ٌكا
 یهو قووؤ یؤكاو. اجعؤاؾ اکًًؿ یقا اجؽاـ ه یگكؾ یشهث ؾاؾه و قوٌ ییكج٥ یٗ،جبٟ ٌكا به
يىؤبث بؤه ا٬ؤؿاهات  یكايیؤاوا یؽیجاق -یه٩ً یثو ـهً یؿئىلىییکیق٤ن اؼحال٨ات ا به

جىوؤ١ه بؤىؾو  و ؾقظال یهقووؤ یا٨حگی جىو١ه یگیژبه لعاٚ و یىو همچً یهگفٌحه قوو
واقؾه، ؾو کٍؤؤىق قا واؾاق بؤؤه گىؤؤحكي  یو ٨ٍؤؤاقها یٗبؤؤه لعؤؤاٚ ٌؤؤكا یؤؤكاو،کٍؤؤىق ا

ؾو کٍؤىق قا  یىا ییو همگكا یکیيمؾ یلؼاَ کكؾه اوث. ؾت ییگكاو هم ها یهمکاق
 بكٌمكؾ؛ گىيه یىا جىاو یه

 ی،و هباؾتت جصاق یكچٍمگ یال٧( هًا٨ٟ ا٬حّاؾ

 ؾق ٬بال ٤كب، یهبا قوو یكاوظاکن بك قوابٗ ا یٗ( ٌكاب
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 ( گىحكي ياجى به ٌك٪،ز

کؤاهً  یاؾق هًٙ٭ؤه و جؤالي بؤك یکؤاؾق کٍىق ال گىحكي ظٕؤىق آهك ی( يگكايؾ
  ی،ا و هىحه یيٝاه یعاجی،ؾق اهىق جىل یو همکاق یکاآهك یا هؿاؼالت هًٙ٭ه

 ؼمق، -٩٬٭ال  یهكکم یایهك ؾو کٍىق ؾق آو ی٫( هًا٨ٟ و ٠الهؤ

 یؤكویي٩ؤث و گؤال، ي یژهو هىشىؾ ؾق ؾو کٍىق به ین٠ٝ ی١ی٘ب یها ( وشىؾ ذكوتو
 ی،يٝاه های ییو جىايا یايىاي

ظٕىق  یؾق پ یا و ذبات هًٙ٭ه یثؼٙك ا٨حاؾو ِلط، اهًؾق کٍىق ال به  ی( يگكايل
 ؾو کٍىق. یٌؿو آو به هكلها یؿهو کٍ یىحیجكوق یها گكوه

و آيچؤه  یؿهو گىحكي قوابٗ ؾو کٍىق قا ٔؤكوقت بؽٍؤ یهىائل، همکاق یىا هه
 یكو به ج١ب یهاجعاؾ و ائحال٦ با قوو ییؿا٬حٕا ؾاقؾ، جؤ ی١٨ل یٗظکمث، هّلعث و ٌكا

اوؤث.  المللؤی یىو ب یا ؾوشايبؤه، هًٙ٭ؤه هؤای یهمکاق یٍحكگىحكي ب قهبك اي٭الب
 یهؼؤىؾ قا بؤه قووؤ یواب٫ شؤا یهقوو وىیه یکو يگاه يابكابك و  یاوحکباق یؼى ییكج٥

الشملؤه  یؤىا باٌؿ یو اظحكام هح٭ابل ه یهؾاؾه اوث که ؼىاهاو اقجبا٘ات ؾووى یؿشؿ
 یابیقا هربث اقل یهبا قوو یٗ قاهبكؾاوث که قهبك ٨كلايه اي٭الب، يگاه به قواب ی٠ىاهل

 یبا اٌاقه بؤه همکؤاق یه،قوو شمهىق یهقئ یىپىج یمیكوتؾ یؿاق. ه١ٝن له ؾق ؾکًؿ یه
ا٬ؤؿاهات ؾولؤث  یحؤی،اهً ی،ا٬حّؤاؾ یاوؤی،و یها هىکى ؾق ٠كِؤه -هًاوب جهكاو

ؼؤىب و هبحکكايؤه  یلؤیؾق هىؤائل هؽحلؤ٧، ؼ یؤك،اؼ ینوؤال و يؤ یؤکقا ؾق  یهقوو
و  یا ؾق يگاه ؼىؾ به هىائل هًٙ٭ه یهاوث که قوو یىال ا یظاک یؿگاهؾ یىا .ؼىايًؿ یه

شايبؤه بؤا  ؼىاوؤحاق قوابؤٗ همه یقهبك که ی٘ىق کكؾه اوث. به یؿيٝكجصؿ یكاوا یژهو به
اقلٌؤمًؿ  یاتبا اٌاقه جصكب یمي یهقوو شمهىق یهقئ یىها ٌؿه اوث. هح٭اباًل پىج قون

گ٩ث: جىوؤ١ه قوابؤٗ ؾو کٍؤىق  یٍاوا یؿاقال ؾ یو ابكال ؼًٍىؾ یقهبك اي٭الب اواله
و هؤا  یا٨حؤه یحكیٍؤٌحاب ب یٍك٨حهپ های یهىا٨ٕا و جکًىلىی یالشمله ؾق ٠كِه ٨ًاوق
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و٨ّؤل  و ظل یؤثؾق هىٔؤىٞ اهً یؤكاوا یاوؤاله یکؤه بؤا شمهؤىق ینؼكوؤًؿ یاقبى
بؤه  یگؤك،. ال ٘ؤك٦ ؾیؤنؾاق ی١٨ؤال یاقبىؤ یهمکاق یمي یو شهاي یا هًٙ٭ه یها بعكاو

تلم اوؤث.  یٗؾٌؤمى ؾق ٌؤكا یؤکبا  یاو٬ات ظکمث ؾق ؾووح یگاه یٍاو،ح٭اؾ اا٠
به هًا٨ٟ  جىشه یاظىاوات و ب یکاق کًؿ و ال قو یمايهظک یيٝام اواله ی١ًیظکمث، 

 یؤؿبا یؤؿظكکؤث يکًؤؿ. ؾ یؤكین،بگ یاال قابٙه با ؾي یؿکه ها با ییها تلم و بهكه یٗو ٌكا
 یؤن،هن بكؼؤىقؾ ؾاق یثؾٌمى که ؾقيها یکها با  ابى یو پؽحه باٌؿ. ا یمايهکاهاًل ظک

 .ظکمث اوث یى،ا یمینبك یبا او ٘كض ؾووح یًینبًٍ یىحیاآلو با

بك اوان ظکمث و هّلعث شًبه ٔكوقت  ی،١٨ل یٗؾق ٌكا یهبا قوو هحعؿٌؿو
 المللؤی، یىٌؿه ؾق چهاقچىب اقجبا٘ات ب ال وه ٔلٟ هٙكض یکیاها  گیكؾ؛ یبه ؼىؾ ه

ؾاق  باٌؿ که هىشؤب ؼؿٌؤه یا گىيه به یؿاجعاؾ با یىگكؾؾ. ا یثق٠ا یؿبا یم٠مت ي ی١ًی
اوؤث کؤه  یكپؤف اهکاو ییو اجعاؾ جا شا ٖاقجبا یيٍىؾ. به ٠باقج یكاوٌؿو ٠مت هلث ا

 یٗؾق جمام اب١اؾ قوابٗ، يگكؾؾ. اگك ٨٭ٗ به ؼؤا٘ك ؼؤكوز ال ٌؤكا یكیپف هىشب ولٙه
ؾاؼؤل  های یالهًؤؿیجؤىاو و ي ال یًو ب یيٝاه ی،ظصن هباؾتت جصاق ی،هٕٙك ١٨ل
اوث بؤك اوؤان  یهی. بؿگیكؾ یاِل ٠مت، جٕاؾ ِىقت ه یاو٬ا٠ؿجًا ه یكؾ،ِىقت گ

 ی،آبؤاؾ یذؤاي ی)قوؤىل ٘لبؤؿ یو بكابك قا ه یهقوابٗ ٠اؾتيه و ؾووى یمي حؽؿاماِل او
و  یًؤاوبك اوان ا٘م یؿبا یه،چىو قوو یبه کٍىق الظؿ یًب یکی(. اجعاؾ و يمؾ2494

و ائؤحال٦ وؤىؾ  یکؤیيمؾ یؤىکؤه هؤك ؾو کٍؤىق ؾق ا یا گىيؤه ٭ابؤل باٌؤؿ. بها٠حماؾ هح
 ؼىؾ قا ببكيؿ. یظؿاکرك
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 یزیگ جِیًت

ال  یؤكاوا یؼؤاقش یاوؤثو یقاهبكؾهؤا ینيىٌحاق ي٭ً اِل ٠مت ؾق جًٝؤ یىؾق ا
٠ؿم جىشه به  یا یايموا٘لب یٌؿ. گ٩حه ٌؿ که اوحكاجژ یبكقو یه٭ام ه١ٝن قهبك یؿگاهؾ

 یها يؿاٌؤحه و بؤا جىشؤه بؤه ٌاؼّؤه یگؤاهیو ظ٩ٛ ؤٟ هىشىؾ، شا یكاهىوپ یٗهع
ؾق بكابؤك  یيٝؤام اوؤاله اهلؤیو ٨ك یهلؤ های یثو هىؤئىل یٌؿه با اهؤؿا٦ کلؤ هٙكض

هىؤؤلماياو و هعكوهؤؤاو و هىحٕؤؤ٩١او ايٙبؤؤا٪ يؤؤؿاقؾ. وؤؤه اِؤؤل ٠ؤؤمت، ظکمؤؤث و 
 . کًؿ یيم ییؿآو قا جؤ یهّلعث همؽىاي

 یو ٠مت ؼؤىاه ی٠مجمًؿ یقاهبكؾ با هباي یىااوث.  یؾوم، ٠ؿم ج١هؿ وا١٬ قاهبكؾ
 یاوؤیو ی٠ؿم وابىحگ ی١ًی ی،يه ٤كب - یو يه ٌك٬ ی٠ؿم ج١هؿ وا١٬ یكاجٙاب٫ ؾاقؾ؛ ل

بؤه  یؿوقاهبؤكؾ، قوؤ یؤىا یگیؤكیال پ یاجؽاـ هىأٟ هىح٭ل، ؾقوا٬ٟ هؿ٦ اِل ی١ًی
 یؤمي یو يؤه ٤كبؤ یاِؤل يؤه ٌؤك٬ یثاوث. ق٠ا یگايگاواوح٭الل و ظ٩ٛ آو ال ٘مٟ ب

 یؤااقجبا٘ؤات ؾو  یناِؤل ظکمؤث يؿاٌؤحه بلکؤه ؾق شهؤث جعکؤ یؤثبا ق٠ا یهًا٨اج
اقجبؤاٖ  یصؤاؾاوث. ا یهك ؾو الماه یثق٠ا المللی، یىو ب یا چًؿشايبه ؾق وٙط هًٙ٭ه

و اوحعکام اقجبا٘ات  یو ولٙه گك ییبك هًا٨ٟ هٍحكک، ٠ؿم ابحًا بك لوقگى یوالن هبحً
ال لىالم همؽىاو بىؾو ٠ؿم ج١هؿ و اِل ظکمث  یج٩کك و ا٠ح٭اؾ و قاه اواله هبًایبك 

 یثٌك٪ و ٤كب ب یکه ٨كهىؾيؿ؛ ي٩ یا ؼاهًه الله یثاوث. با جىشه به وؽى ظٕكت آ
جابٟ يبىؾو و وابىؤحه يبؤىؾو  یماِل هّلعث ي یا٬حٕا یىال٥مل اي٭الب اوث، همچً

 ٬ؿقت اوث، تلهؤه ظ٩ؤٛ اي٭ؤالب های بال ٬ٙ کؿام ی به ه یكاوا یاواله یشمهىق
 و هّلعث، قاهبكؾ ٠ؿم ج١هؿ اوث. یاواله
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