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 ثؼوِ تٔبلی

 

 
 اشارُ

ّوبیؾ ّب ٍ کٌگشُ ّبی هلی تبثیش سٍاًی ٍ رٌّی خَثی دس قذست اًؼجبم ثخـی ٍ هبًَس قذست هلی داسد ٍ هی تَاًذ 

هشیت ّوجؼتگی هلی ٍ ٍحذت سا دس ؿشایي حؼبع کًٌَی افضایؾ دّذ ٍ دس خٌثی ػبصی  هوي آهَصؽ تَاًوٌذی ّب،

 دؿوٌبى ًقؾ آفشیٌی ًوبیذ.ثخـی اص ًشاحی ّب ٍ تًَئِ چیٌی ّبی 

اص هٌِش سػبلت ّذایت ٍ تحلیل ػیبػی، ایي ّوبیؾ ّب فشكت هغتٌوی اػت ثشای دس هیبى گزاؿتي ػَاالت ٍ ؿجْبت 

دس ساع فٔبلیت ّبی دؿوٌبى دس ساػتبی فـبس سٍاًی ٍ صهیٌهِ ػهبصی   ػیبػی ٍ فشٌّگی ٍ اجتوبٓی ٍ اقتلبدی کِ اهشٍص 

ٍ ًوبیبًهذى ساُ دسػهت ٓجهَس اص ؿهشایي ٍ  بػه        ثلهیشت افضایهی  ی قشاس گشفتِ اػهت.  ثشای آوبل ٍ تحقق فـبس اقتلبد

ثبیهذ دس کهبًَى تَجهِ    هٌٌقی، اقٌبٓی ٍ تحشین کٌٌذُ ثِ ایي کِ ّوگبى دس ایي ثشِّ خٌیش احؼهبع هؼهئَلیت ًوبیٌهذ،    

    ٓضیضاًی قشاس گیشد کِ سػبلت هْن ّذایت گشی ػیبػی سا ثش ْٓذُ داسًذ. 

  چگًَِ هی تیٌیذ؟تا تَجِ تِ هشکالت اقتصادی شَر را ٍضعیت آیٌذُ ک -1

هجبحث آیٌهذُ  ظٍّهی کهبسثشد داسد. آیٌهذُ هٌلهَة دس ثهیي آیٌهذُ ّهبی          تشػین آیٌذُ هٌلَة هقَلِ ای اػت کِ دس

آى سا هحتول ٍ هوکي ثْتشیي آیٌذُ اػت کِ اًؼبى ّب ثب هٌبلِٔ گزؿتِ ٍ دٍ آیٌهذُ هحتوهل ٍ هوکهي تهیؽ ههی کٌٌهذ       

ی یػٌبسیَّبدس  شتَ ؿوب ؿذ کِ بثثِ گًَِ ای ثبیذ  ییٌٔی اتخبر ػیبػت ّب ٍ ساّجشدّب دس حَصُ فشدی ٍ اجتوبٓ ثؼبصًذ،

 ذ. یآى سا فشاّن ًوبیثِ تحقق آى ثبٍس داؿتِ ثبؿیذ ٍ صهیٌِ ّبی ٓولی هٌبلِٔ سًٍذّب ٍ فشایٌذّب ٍ ٓلوی 

ي ًکتِ ؿَین کِ اگش هب ثِ ًقبى قَت، هضیت ّب ٍ دس خلَف آیٌذُ کـَس ثب تَجِ ثِ هـکیت  یؾ سٍ ثبیذ هتزکش ای

اهکبًبت داخلی ٍ قذست ثَهی خَد تَجِ کٌین ٍ ثش هؼیش ػیبػت ّهبی دسػهت حشکهت کٌهین ٍ اص فشكهت ّهبیی کهِ        

هحذٍدیت ّبی دؿوٌبى اًقیة ًِیش ٍهٔیتی کِ اهشٍص ججِْ هقبثل اًقهیة ٍ هقبٍههت دس هٌٌقهِ  یهذا کهشدُ ٍ ثٔهذ اص       

ّذاف ٍ ػیبػت ّبی خَد دس هٌٌقِ جبهِ ٓول ثپَؿبًذ، خهَة  سغن تجویْ ّوِ ًیشٍّبی خَد ثِ ا ثِ ّفت ػبل ًتَاًؼتِ

کِ کـَس هب ثب هضیتْبیی چَى ههَ  جؤیتهی جهَاى،     اػتفبدُ کٌین هی تَاًین اهیذٍاس ثِ ٓجَس اص ایي ٍهٔیت ثبؿین؛ چشا

هیٌی ثب اهکبًبت ٍ ُشفیت ّبی چْبس فلل تحلیل کشدُ، داسای تخلق ٍ هتْٔذ ثِ ٓضت ٍ اػتقیل ایشاى، ٍػٔت ػشص

کـبٍسصی، ثؼتشّبی تبهیي اهٌیت غزایی چٌذكذ هیلیَى ًفشی دس داخل، دػتشػی ثِ ًقبى اػتشاتظیک ٍ ػهَ  الجیـهی   

صاد ٍ خلیج فبسع، هضیت داسی دس اًشطی ٍ هٔبدى چٌهذیي فلهض گشاًجْهب ٍ ... کـهَسی     هتلل ثِ آة ّبی آدس آة ّبی 

 تجبسة گشاًقذس هب دس دٍس صدى تحشین ّب کـَس ایشاى سا تحشین ًب زیش کشدُ اػت.  هحبكشُ ًب زیش اػت ٍ
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هذیشیت اگش ایجبد ایي ؿشایي هٌَى ثِ تغییش سٍیکشدّب ٍ ػیبػت ّب ٍ ٓضم جذی دس اقذاهبت ٍ کبسکشدّبػت.  هؼلوبً

قهبصادگی ٍ ساًهت خهَاسی ّهب ٍ     دسػت ٍ اًقیثی، سػیذگی قبًٔبًِ ثِ دٓبٍی فؼبد اقتلبدی ٍ هفؼذاى ثِ ٍیظُ  ذیذُ آ

 ثشخَسداسی اص ٍیظُ خَاسی ّب، تجویْ تَاى ّب دس هؼیش ثیشٍى سفت اص هـکیت ثِ جهبی کبسؿهکٌی، تَجهِ ثهِ اقتلهبد     

هقبٍهتی، تَجِ هلی ثِ تَلیذ داخلی ٍ تحشین اجٌبع خبسجی، کبّؾ ثیکبسی ٍ ساُ اًذاصی اؿهتغبل ّهبی جذیهذ داًهؾ     

ی، تـذیذ ًِبست ثش اهَس خذهبتی هشدم دس اداسات ٍ کبػتي اص ًبسهبیتی هشدهی ٍ ... تَجِ ثٌیبى، هجبسصُ ثب تجٔین ٍ گشاً

دس كهَست  « اى الزیي قبلَا سثٌب اهلل ثن اػتقبهَا تتٌهضل ٓلهیْن الویتکتهِ ٍ...   »ػَسُ فللت 93کٌین هی تَاًین ثِ حکن آیِ

شی هـوَل ٌٓبیبت ٍ تبییذات الْی ؿَین ٍ هبًٌذ توبم ّبی اًقیثی اهبم ٍ سّج آسهبى  بیذاسی ثش هقبٍهت ٍ ثبٍس ثِ هؼیش ٍ

دػت غیجی الْی ایي اًقیة ٍ هلت ایشاى سا ثِ ػیهت ثِ ػبحل ًجبت ساحل  ثضًگبُ ّب ٍ ؿشایي خٌیش کِ ثِ فشهَدُ اهبم

 ایي ثبس ًیض اص ؿشایي خٌیش ٓجَس ًوبیین. ،سػبًذُ

 ؟اهیذتخش کذاهٌذآیا اهیذی تِ عثَر اس ایي ٍضعیت ٍجَد دارد؟ هَلفِ ّای  -2

هٌبثق ثب سّیبفت ٍ سٍاًـٌبػی دیٌی، اًؼبى هَجَدی ّویـِ اهیذٍاس اػت ٍ دس ادثیبت قشآًی ًباهیذی اص سحوت الْهی  

اهشٍص دؿوٌبى اًقیة دس ساع آًْب آهشیکب ًیض دس  شتَ جٌگ سٍاًی ثِ دًجبل اص کیذّب ٍ اغَاّبی ؿیٌبًی ثـوبس هی آیذ. 

ٍ ایجبد ٍ تٔویق ایي تلقی غلي اػت کِ کبسّبی دس ایشاى ثِ گًَِ ای ثِ ّن گشُ خَسدُ ٍ ػیبُ ًوبیی اص ٍهٔیت داخلی 

 اص دػت هؼئَالى دس سفتِ کِ ًِبم اػیهی ٍ دٍلت قبدس ثِ ػبهبى اهَس ًیؼتٌذ.

ٍهٔیت خَد ٍ دؿهوي  كحیح اص ثشآٍسد کِ دس اثش ثبیذ ثب فْشػت ًقبى اهیذ ثخؾ ٍ فشكت ّبی هَجَد هب دس هقبثل 

ثِ صهیٌِ ّهبی ٓیٌهی اهیهذثخؾ دس ػهبختبس کـهَس ٍ صیشػهبخت ّهبی        ثِ دػت هی آیذ   ّی کِ قشاس اػت ًی ؿَد،ٍ سا

خَثی کِ دس ًَل ایي چْبس دِّ ایجبد ؿذُ ٍ اًقیة اػیهی، ایشاى ٓقت هبًذُ دس گزؿتِ سا دس ٓشم چْهل ػهبل ثهِ    

ُ دکشصُ ّبی ٓلوی ٍ فٌبٍساًِ ٍ خذهبتی تجذیل کـَسی تَػِٔ یبفتِ ٍ داسای ستجِ ّبی هحیشالٔقَل جْبًی دس ثشخی حَ

ّبی هب دس ایؼتبدگی دس هقبثل آهشیکب ٍ دؿوٌبى اًقیة اػیهی دس ًَل ایي چْهبس دّهِ اص    تجبسة هَفقیتاؿبسُ کٌین. 

ـهَس اص ػهَی دیگهش حهبکی اص ایهي      کیک ػَ، ٍ اهکبًبت ٍ ُشفیت ّبی هغفَل ٍ ثِ تٔجیش سّجشی اػتفبدُ ًـذُ داخهل  

تلف ثب آى ّب ٍ ججِْ هَ هقبثلِ ثب آهشیکبیی ػت کِ هب اص ثشگ ّبی صیبدی ثشای ٓجَس اص ایي هشحلِ ٍ هقبٍهت ٍٍاقٔیت ا

ِ  تجبّ ٓشثی هٌٌقِ ثشخَسداس ّؼتین کِ اص سطین كْیًَیؼتی گشفتِ تب اس ّهبی قهذست داخلهی     ثشسػی ثشخی اص ایهي هللفه

 ثشای خٌثی ػبصی تًَئِ ّبی دؿوٌبى اهیذٍاسکٌٌذُ اػت.

اگش دس هلبف ثب هـکیت تحت تأثیش فـبسّبی سٍاًهی قهشاس    تخش تَدى استقاهت؛ ّا تِ ًتیجِ تقَیت تاٍر ٍ ایواى ـ1

ایوهبى ثیهبٍسین، ًلهشت ٍ تأییهذ الْهی سا       «اى الذیي قالَا رتٌا اهلل ثن اسـتقاهَا »ٍ  «اى تٌصزٍااهلل یٌصزکن»ًگیشین ٍ ثِ 

 الؼحش فـبس سٍاًی اػت. ثبًل هبى جلت خَاّین کشد. تقَیت حلبس ٍ ثبسٍی ایوبى
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کٌذ دًجهبل فشٍ بؿهی اجتوهبٓی ٍ ػیبػهی ایهشاى اػهت ٍ ٍصیهش اههَس          ایٌکِ دؿوي آتشاف هی ـ اتحاد ٍ اًسجام هلی؛2

کٌذ. دس ٍاقْ، فشاتش اص  داًذ، هشٍست ٍحذت ٍ اًؼجبم هلی سا ثیـتش هی خبسجِ کـَسهبى ّذفگزاسی دؿوي سا ایشاى هی

هشداد ػبل  22ًِبم اػیهی آًْب دًجبل هشثِ صدى ثِ هلت ایشاى ٍ تکشاس ٍقبیٔی هبًٌذ کَدتبی  جٌگ ثب اًقیة اػیهی یب

ّهب   ّؼتٌذ کِ هشثِ ثِ دٍلت هلی ٍ هٌبفْ هلت ایشاى دس آى هقٌْ ثَد. لزا ثبیذ ثذاًین ؿشایي فٔلی تبة تحول تٌؾ 7992

ى، فـبس ثهشای اػهتٔفب سیبػهت جوْهَسی ٍ کلیهذ      اسصؽ ػیبػی اص قجیل هقلش جلَُ دادى دیگشا ٍ اختیفبت ًجیٔی ٍ کن

گشٍّهی   صدى سًٍذ اػتیوبح ّب ثذٍى دس ًِش گشفتي هلبلح ٍ ؿشایي سا ًذاسد ٍ ثبیذ دَٓاّهبی جٌهبحی ٍ ػیبػهی دسٍى   

ؿکبف ثیي هشدم ٍ هؼهئَلیي، ؿهکبف ثهیي     ،دس حبکویتاص جولِ ؿکبف ؿکبف هتَقف ؿَد. ایجبد گًَِ ّبی هختلف 

 دس دػتَس کبس دؿوي قشاس داسد. ِ کاػت اص َٓاهلی هشدم 

توبم کبسؿٌبػبى اقتلبدی ٍ ػیبػی هٔتقذًذ هَقٔیت ٍیظُ ػشصهیٌی اص حیث ػَ  شزایط هَجَد قاتل عثَر است؛  -3

الجیـی ٍ اؿشاف ثش آثشاّْبی هْوی هبًٌذ تٌگِ ّشهض، هَ  جؤیتی ّـتبد هیلیًَی، ٍػهٔت جغشافیهبیی ٍ ّوؼهبیگی ثهب     

کـَس دًیب کِ ایشاى سا ثِ کشیذٍس اتلبل ؿش  ثِ غشة ٍ ؿوبل ثِ جٌَة تجذیل کهشدُ ٍ   71د ٍ آة ّبی ثیي الوللی آصا

حهبکی اص   ،هقبم اٍل دس ثیي کـَسّبی داسًذُ رخبیش اًشطی سا ثشای هب ثِ اسهغبى آٍسدُ جؤبًهٌبثْ ػشؿبس ًفت ٍ گبص کِ 

ههی تهَاًین دس هقبثهل دؿهوٌبى      ،دًجهبل کٌهین  ایي اػت کِ اگش اسادُ ٍ هذیشیت قهَی ثهشای اًؼهجبم ثخـهی سا دس داخهل      

کبسؿٌبػبى هٔتقذًذ ایشاى ثب ٍیظگهی ّهبی رکهش ؿهذُ قبثهل هحبكهشُ        ایؼتبدگی کٌین ٍ اص ایي هشحلِ ٓجَس ًوبیین. اػبػبً

 ًیؼت ٍ ػشاًجبم ساّی سا ثشای دٍس صدى تحشین ّب ٍ هـکیت خَد  یذا هی کٌذ. 

 دالس هیلیهبسد  772 سا ایهشاى  دٍلت اسصی رخیشُ خَد (31 فشٍسدیي)هبسع بُه اسصیبثی دس  َل الوللی ثیي ّوچٌیي كٌذٍ 

 جذیهذ  دٍس ّهبی  تحهشین  فـهبس  تْهشاى  کِ دّذ هی ًـبى سقن ایي ٍ اػت جبسی حؼبة هبصاد كَست ثِ کِ صدُ تخویي

 . گزاؿت خَاّذ ػش  ـت سا آهشیکب

  تَجِ تِ تَلیذ ٍ کاالی داخلی؛ه 4

ّبی ًیبصّبی  تَاًذ تٌَّ ٍ تٔذد داؿتِ ٍ اٍلَیت ّب هی ثؼتِایي   ّا؛ ساسی تحزین ٍ خٌثی ـ تٌظین تستِ ّایی تزای هقاتل5ِ

هختلف کـَس سا  َؿؾ دّذ. هجلغ ثؼتِ حقَقی، دٍلت ثؼهتِ اجشایهی ٍ ًْبدّهبی قوهبیی ٍ دیگهش ًْبدّهبی کـهَس        

 ّبی ٍیظُ هأهَسیت خَد ثشای ؿشایي ٍیظُ داؿتِ ثبؿٌذ.  ثؼتِ

ؿهش  ٍ  »تقَیهت دیپلوبػهی ثهب     دیپلواسی تزای تعاهل تا کشَرّای هختلف تِ جش آهزیکا؛ ـ تحزک عولیاتی دستگا6ُ

رٍاتط کشَر  تِ جش هَارد هعذٍدی ّوچَى آهزیکا، »: ّب هَسد تأکیذ قشاس گشفت دس دیذاس اخیش سّجشی ثب دٍلتی« غشة

آهشیکب تٌْب ثبصیگش « فشایش یاتذ.تا شزق ٍ غزب تایذ ّز چِ تیشتز تقَیت شَد ٍ تحزک عولیاتی ٍ ّذفوٌذ دیپلواسی ا

کـهَسّبی اسٍ هبیی ٍ کـهَسّبی ؿهشقی       ّبی دٍػَیِ ٍ هثجت سا ثهب ّوؼهبیگبى،   تَاًذ ایي تٔبهل جْبى ًیؼت، ایشاى هی
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دّهذ.   ؿکٌبًِ تشاهپ خؼتِ اػت ٍ ثِ ؿذت دس هقبثل آًْب ٍاکٌؾ ًـبى هی تحکین کٌذ. اهشٍص جْبى اص سفتبسّبی ؿبلَدُ

ّب ثشای خشیذ ًفت ایشاى ٍ تقَیت ٍ افضایؾ ػٌح تشاص تجبسی ٍ ثبصسگبًی  تشک ّب، ٌّذٍّب ٍ سٍع ّب، ّبی چیٌی ٍٓذُ

 ثب ایشاى ثؼتشّبی هٌبػجی اػت کِ ثبیذ تقَیت ؿَد.

اگهش  ایشاى تَاًبیی ػبصگبسی ثب تحشین ّب سا داسد. دٍلت تشاههپ هٔتقهذ اػهت     ّا؛ ـ تجزتِ ایزاى در دٍر سدى تحزین7 

ثب تجشثِ ای کِ دس ایي چْبس دّهِ ثذػهت   ایشاى  ػبصًذ،ایشاى ٍاسد ٓلیِ دس ثلٌذهذت  یفـبس ؿذیذٌّذ ّب ثخَا آهشیکبیی

ثشای تٔذیل فـهبس ٍ دٍس صدى  سا ػبصگبس کٌذ ٍ ساُ ّبیی خَاّذ تَاًؼت خَدؽ سا ثِ تذسیج ثب ایي ؿشایي اػت آٍسدُ 

داًٌهذ   ّب کبػتِ خَاّذ ؿذ. آهشیکبیی ّب ثهِ خهَثی ههی   تحشین فـبس اص ّـتن  -فـبسّب  یذا کٌذ ٍ ٓویً  اص هبُ ّبی ّفتن

کشدُ اًذ. هوي ایي کِ ثب ثشسػی هقبیؼِ شثِ ایي ؿشایي سا تج  32تب  33ّبی  ػبل، صیشا دسصًذ دٍس هی ایشاى تحشین ّب سا 

ث اجوهبّ  ای ؿشایي فٔلی ثب ٍهٔیت  یچیذُ دس آى ػبل ّب کِ  شًٍذُ ایشاى دس ؿَسای اهٌیت ػبصهبى هلل ثهَد ٍ اص حیه  

اهب االى ایي ًَس ًیؼهت ٍ هوهبف ثهش آى، ثهب تلهَیت قهبًَى ایؼهتبدگی         ،جْبًی ٓلیِ ایشاى ؿشایي اهٌشاسی حبکن ثَد

اسٍ بیی ّب دس هقبثل آهشیکب هذیشیت تحشین ّب ثِ هشاتت ػْل تش اص گزؿتِ ؿذُ اػهت. یکهی اص هؼهئَالى ػهبثق حهَصُ      

در حشین ّب ٍ اًتقبل اسص ٍ دالس ثب چوذاى ثِ داخل کـهَس هٔتقهذ اػهت؛    اًشطی دس ایي ساػتب ثب تَجِ ثِ تجشثِ دٍس صدى ت

هیلیارد دالر ٍ تٌْا تا صادرات رٍسی یک هیلیَى تشکِ ًفت کشَر را ادارُ کٌین ها تا  48شزایط اضطزاری هی تَاًین تا 

دٍ ػی ًـبى هی دّذ کِ ّوچٌیي ثشسػی کبسؿٌب تجارتی کِ دارین ایي هقذار را تِ راحتی هی تَاًین ٍارد کشَر کٌین.

ثهِ ّوهیي دلیهل اهشیکهبیی ّهب ًهشح َّؿوٌذػهبصی         است. سَم تحزیوْای آهزیکا تز رٍی کشَرّا ّیچ تأثیزی ًذاشتِ

تحشین ّب سا  ی گشفتِ اًذ ٍحتی حبهش ؿذًذ آقبی اػتیَى فیگیي هؼئَل هیض ایشاى دس ٍصاست خبسجِ سا ثِ کٌؼَل گشی 

 ًوبیذ.   ثلشُ ثفشػتٌذ تب كشافی ّب سا کٌتشل

ّوِ هتفق القَلٌذ کِ تٌْب ساُ هٌوهئي ثهشٍى سفهت اص ایهي      اػبػبًتْزُ گیزی اس سایز پیشزاى ّای داخلی اقتصادی؛  -8

ٍهٔیت تقَیت اقتلبد ٍ  یـشاى ّبی داخلی اػت. ثضسگتشیي ًگشاًی دٍلت ًقذیٌگی اػت کِ هی تَاى ثهب فٔهبل ػهبصی    

 ثِ ثخؾ خلَكی ٍاگزاس کشد.  ی سادّ ٍاتی ثش  ّؼتِ ای ػَدهگب93ُشفیت ّبی داخلی هثل ػبخت ًیشٍگبُ ّبی

سٍػهیِ ٍ چهیي دس ایهي ههَسد      ،کـَسّبیی هبًٌذ قٌش، تشکیِ پیواى ّای دٍجاًثِ تا شزکای هٌطقِ ای ٍ اقتصادی؛ -9

اههشٍص خهَدؽ سا دس    ،غبى اص کَدتهبی آهشیکهبیی  ٍداسای  تبًؼیل ّبی خَثی ّؼتٌذ. کوک ایشاى ثِ تشکیِ ٍ ًجبت اسد

اتهتیف ٓشثهی ٍ غشثهی ههی تَاًهذ       قبلت توویي اهٌیت غزایی کـَس دس ؿشایي خٌیش ًـبى هی دّذ یب اخهتیف قٌهش ثهب   

دّذ دغذغِ اكلی هشدم دس حَصُ هٔیـت اػت کِ ثب اقهذاهبت   ُشفیت خَثی دس اختیبس هب قشاس دّذ. ثشسػی ّب ًـبى هی

لِ سا  ـت ػهش گزاؿهت. ّوهیي کهِ دٍلهت دس  شداخهت       ساّجشدی اص قجل ٍ توویي ّبی اهٌیت غزایی هی تَاى ایي هشح

 یبساًِ ّب ٍ آسام ػبصی ثبصاسّبی اكلی دس حَصُ غزایی هَفق ثَدُ ًـبى اص هَفقیت دس ؿشایي خٌیش ًیض داسد. 
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چزا رٍسای جوَْری اسالهی ایزاى پس اس پایاى دٍرُ ریاست جوَْری رٍیکزد اپَسیسـیًَی   -3

 پیذا هی کٌٌذ؟

 ،ی اػیهی ایشاى  هغ اص دٍسُ سیبػهت جوْهَسی   جوَْسبی ػٍساص ػَی  سٍیکشد ا َصیؼیًَیتخبر اػَال اص چشایی 

ػَال هْوی اػت کِ ثب گًَِ ای اص فشاٍاًی ٍ تَصیْ هذیشیت ؿذُ دس ػٌح ًخجگی ٍ داًـهجَیی ٍ تٔوهین آى اص ًشیهق    

  شداخت. سػبًِ ّب ثِ ػٌح ٓوَهی جبهِٔ سٍثشٍ اػت ٍ اص دٍ هٌِش ػیبػی ٍ حقَقی هی تَاى ثِ آى 

هٌبثق ثب قبًَى اػبػی جوَْسی اػیهی ایشاى اكل تفکیک قَا اكل  زیشفتِ ؿذُ ای اػت کِ قَای حهبکن صیهش ًِهش    

یب اص ػش ًبآگبّی یهب   –سّجشی ٍ ٍالیت فقیِ ثِ اداسُ ٍ ػبهبى اهَس کـَس هی  شداصًذ. ثِ ًِش هی سػذ ًشاحبى ایي ػَال 

هتوبدی سا داسا ثَدُ  ٍ دٍگبًِ هبّیت اػیهی جوَْسی اػبػی ؼتٌذ کِ قبًَىدًجبل ایجبد ایي تلقی ّ –ثب جْبت ػیبػی 

ٍ هـکیتی اص ایي قجیل دس اثش ایي دٍگبًگی اػت. ایي تلقی اص ثشسػی هقبیؼِ ای اختیبسات ٍ ٍُهبیف سٍػهبی جوْهَس    

ت جوْهَسی ٍُهبیف ٍ   آًْب دس اثهش ایهي هقبیؼهِ دس ریهل ٌٓهَاى سیبػه       دًیب ثب ستیغ جوَْسی اػیهی ایشاى اػت. ًجٔبً

 اختیبساتی اص جٌغ اجشایی ّوبًٌذ ٍُبیف  ؼت ًخؼت ٍصیشی سا هی ثیٌٌذ ٍ ثخـی اص اختیبسات سٍػبی جوَْس دس ًِبم

اثْبم دس قهبًَى اػبػهی، اختیهبسات گؼهتشدُ سّجهشی،      »جض اختیبسات سّجشی هی یبثٌذ ٍ لزا  773ّبی سیبػتی سا دس اكل 

ٍاثؼتِ ثِ ٍی دس کهبس ستهیغ جوْهَس ٍ هحهذٍدیت قهذست سیبػهت جوْهَسی ٍ         دخبلت اٍ ٍ ًْبدّبی ًِبهی ٍ قوبیی

سا دالیل اختیف ًِش سٍػبی جوَْس ثب ًِبم ٍ سٍیکهشد ا َصیؼهیًَی آًْهب    « هجلغ ثب تَجِ ثِ هؼئَلیت ّبی ایي دٍ ًْبد

 هی داًٌذ. 

م ّهبی سیبػهتی ٍ  بسلوبًتبسیؼهتی    ًِبم ػیبػی هجتٌی ثش ٍالیهت هٌلقهِ فقیهِ ثهب ًِهب      ٍ اػبػبً ایي دس حبلی اػت کِ اٍالً

دسكهذی ثهِ تبییهذ ههشدم سػهیذُ ٍ       32ی ثهیؾ اص  ثب سأهٔوَل دًیب هتفبٍت ٍ داسای ػبختبس ٍ ًِبم جذاگبًِ ای اػت کِ 

، سٍػهبی جوْهَس هحتهشم ثهب     ثبیذ دس هشاجِٔ ثِ آى ٍسای ًگبُ ثخـی، ثبیذ آى سا ثِ كَست یک هٌَِهِ دیذ. ثبًیبً هؼلوبً

ههشدم ًیهض دس    ی گشفتِ اًهذ ٍ هؼهلوبً  بیف اص هشدم ثشای سیبػت جوَْسی سأحِِ ّویي اختیبسات ٍ ٍُّویي قبًَى ٍ هی

، ًشح ایي ػَال ثِ كهَست کلهی غلهي ثهَدُ ٍ اػهتثٌبّبیی چهَى ؿهْیذ        چبسچَة ّویي قبًَى اص آًْب اًتِبس داسًذ. ثبلثبً

ایي دٍ ثضسگَاس اگش ّن اختیف ًِشی سجبیی ٍ سّجشی دس صهبى سیبػت جوَْسی ثشای ًقن کلیت ػَال ٍجَد داسد. 

هٌبثق ثب اكل  ٌج قبًَى اػبػی ًِش اهبم سا هقذم ثش ًِش خَد هی داًؼتٌذ ٍ ّیچ گبُ دس  ،دس حَصُ اجشایی  یذا هی کشدًذ

 هقبثل اهبم سٍیکشد هخبلف دس  یؾ ًگشفتٌذ. 

هبًٌذ ّبؿوی، خبتوی، احوذی ًهظاد   اهب اگش ثخَاّین دس ٍاسػی دالیلی ثشای تجییي اختیفبت هٔوَل سٍػبی جوَْسی

 هی تَاًین ثِ ثشخی هَاسد صیش اؿبسُ کٌین4 ،ٍ سٍحبًی ثب سّجشی ٍ ًِبم دس  بسُ ای هَاسد ًِش ثذّین



6 

 

فوبی ثبص ػیبػی دس جوَْسی اػیهی ٍ اثشاص دیذگبُ ّبی هختلف ایي تلقهی سا ایجهبد کهشدُ اػهت کهِ سٍػهبی        -7

بلی کِ ثبیذ ثیي دٍ ًَّ ا َصیؼیَى تفکیک قبتل ؿهذ؛ سٍیکهشد ا َصیؼهیًَی دس    دس ح ،جوَْس سٍیکشد ا َصیؼیًَی داسًذ

ْجَد ؿشایي ٍ اًجبم ثْیٌِ ثشًبهِ دس ایشاى آًچِ هـبّذُ هی ؿَد دس ایي ساػتبػت ٍ ایي اص ثبة ث حَصُ کبسکشدی کِ غبلجبً

ًَی دیگش کِ سٍیکشد ًؼجت ثِ اكهل  ثلکِ هؼتحؼي ًیض ّؼت. اهب سٍیکشد ا َصیؼی ،ّب ٍ ػیبػت ّب ًِ تٌْب اؿکبلی ًذاسد

دس اختیف ًِش داخلی ّب جبیی ًذاسد ٍ ثیـتش جشیبى ّهب ٍ افهشاد هخهبلف اكهل اًقهیة آى سا ثهِ        ًِبم اػت کِ هٔوَالً

 هؼئَالى ایشاًی ًؼجت هی دٌّذ کِ دس هقذهِ  شداختِ ؿذ.

ػتبی فشافکٌی هؼئَلیت ّهب ٍ فهشاس اص   گبّی ایي هَهَّ اص ػَی هؼئَالى اجشایی ًیض ًشح هی ؿَد کِ ثیـتش دس سا-2

 بػخگَیی دس ثشاثش هـکیت اػت. هٌبلجبت ثش صهیي هبًذُ هشدم دس اثهش سٍیکشدّهبی غلهي یهب ٍٓهذُ ّهبیی اػهت کهِ         

اهب ثبیذ  بػهخی ثهِ    ،سٍػبی جوَْس دس ایبم تجلیغبت اًتخبثبتی ثِ هشدم دادُ اًذ ٍ دس ایبم خذهت قبدس ثِ اًجبم آًْب ًیؼتٌذ

 دس چٌیي هَقٔیتی دیَاسی کَتبُ تش اص ًِبم ٍ اًذاختي تقلیشّب ثِ گشدى ػبختبس قبًًَی  یذا ًوی کٌٌذ. ،ذهشدم ثذٌّ

َّای ًفغ فشدی ٍ ًفْ جٌبحی؛ دس هَاسد هٔذٍدی اختیف ًِشّبی سٍػبی جوَْس ثب ًِبم ثِ دلیهل  یگیهشی ًفهْ     -9

ػبختبسی تٌْب ثْبًِ ٍ  َؿـی هی ؿهَد ثهشای   ؿخلی یب هٌفٔت جشیبًی ٍ گشٍّی اص ػَی آًْبػت ٍ هـکل ٍ اختیف 

کِ ٍُبیف ٍ اختیبسات سیبػت جوَْسی دس قبًَى هـخق ٍ سٍؿي اػت ٍ اختیفبت یب ثِ دلیل  دَٓاّبی ؿخلی؛ چشا

ّوبًٌذ آًچِ آقبی خبتوی دس لَایح دٍگبًِ  یگیشی هی کشد  ،تحشیک جٌبحی ٍ هٌبلجِ اختیبسات ثیـتش ثِ ٍجَد هی آیذ

ْ ؿخلی کِ هی تَاى احوذی ًظاد سا هلذا  اهشٍصیي آى داًؼت کِ هتَّن ؿذُ اػت کِ ثهیؾ اص ّوهِ   ٍ یب ثِ ٓلت ًف

 هؼئَالى هَسد تَجِ هشدم قشاس داسد ٍ هی تَاًذ ًبجی هشدم دس ؿشایي کًٌَی ثبؿذ. 

هاُ ًشست ٍ تزخاسـت هـذاکزُ    23چزا تا ٍجَد ایٌکِ آهزیکا تا عْذشکٌی اس تزجام کِ حاصل  -4

تَد خارج شذُ ٍ ارٍپا ّن تضاهیي کافی ًذادُ تاس ّن ایزاى اس تزجام  5+1کٌٌذگاى ایزاى تا اعضای 

 خارج ًوی شَد؟

شیکبیی ّب دًجبل کشدُ اًذ تب ثؼهتشّبی  صهیٌِ ػبصی ثشای خشٍ  ایشاى اص ثشجبم یکی اص ػٌبسیَّبیی اػت کِ ّوَاسُ آه

ثشخَسد قبًًَی ثب ایشاى سا دس هجبهْ ٍ ػبصهبى ّبی ثیي الوللی فشاّن ًوبیٌذ. دس ایهي ساػهتب، ثشخهی اص کبسؿٌبػهبى حتهی      

هٔتقذًذ کِ یکی اص اًگیضُ ّبی خشٍ  آهشیکب اص ثشجبم ّویي ثَدُ اػت. ثٌبثشایي هَقٔیهت خهشٍ  آهشیکهب اص ثشجهبم ثهب      

حتوبلی ایشاى اص آى هتوبیض اػت. هوي ایٌکِ اهشٍص اگش سٍػیِ ٍ چیي ٍ اسٍ ب ٍلَ ثهِ كهَست ًهین ثٌهذ اص ایهشاى      خشٍ  ا

حوبیت هی کٌٌذ ثِ دلیل ّویي حفَ ثشجبم اػت. ایي هَهَّ دس دیذاس سّجهشی ثهب ّیهبت دٍلهت ٍ دػهتَس ثهِ ػهبصهبى        

ٌذ فٔبل ػبصی یَ ػی اف اكهفْبى ثهب تبکیهذ ثهش حفهَ      اًشطی ّؼتِ ای ثشای ثبصگـبیی ثشخی اص کبسکشدّب ٍ اقذاهبت هبً

 چبسچَة ثشجبم دس ّویي ساػتب قبثل تحلیل اػت. 
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ثلِ اسٍ ب دس فٔبل ػبصی ؿهشکت ّهبی ثهضسگ چٌهذ      ،دس ثبًی ایي ًَس ّن ًیؼت کِ اسٍ ب ّیچ کبسی اًجبم ًذادُ ثبؿذ

ثبصسگبًی ثب ایشاى  ای ثشقشاسی هشاٍدُ تجبسی ٍدسكذ ػْبم آًْب هتٔلق ثِ اهشیکبیی ّبػت ثش43هلیتی اسٍ بیی کِ ثیؾ اص 

ل اسٍ هبیی ّهب دس ثحهث تٔشفهِ     باهب ثب تَجِ ثِ اقذاهبت ٍاگشایبًِ تشاهپ دس قج ،هـکل داسًذ ٍ خَد ثِ آى ارٓبى کشدُ اًذ

خَد آًْب ًیض توبیل داسًذ هقبثل تشاهپ ثبیؼهتٌذ ٍ ثهِ ّوهیي دلیهل ّهن ؿهشکت ّهبی هتَػهي ٍ کَچهک           ،ّبی گوشکی

 توویي ّن کشدُ اًذ. سا دس ایشاى ػشهبیِ گزاسی کٌٌذ ٍ حتی ثبصگـت ػشهبیِ آًْب تب ی سا فٔبل ٍ تـَیق هی کٌٌذ اسٍ بی

ثهضسگ   تَهشَک ًکتِ دیگش، ثحث دسثبسُ آٍسدُ خشٍ  ایشاى اص ثشجبم اػت. دس حبلی آهشیکب دًجبل ّویي اههش اػهت تهب    

ٍ فبیذُ ای ثشای خشٍ  اص ثشجهبم هتلهَس اػهتم ههوي ایٌکهِ       اجوبّ ٍ اتتیف جْبًی ٓلیِ ایشاى سا تشهین کٌذ چِ ػَد

فبیذُ ثَدُ ٍ ػیؼتن ػیبػی هب ٓقییی تش اص ایي اػت کهِ ثهب    –تلوین گیشی دس ًِبم ٍالیت فقیِ هجتٌی ثش سّیبفت ّضیٌِ 

ٓشكهِ  ّیجبى ٍ دػت  بچگی تلوین ثگیشد. اگشچِ دٍلت اص حیث آیهی ٍ دس ساػتبی اتوبم حجت ثِ اسٍ بیی ّهب دس  

هبًذى دس ثشجهبم ثهی فبیهذُ اػهت کهِ دس       ،ذ هٌبفْ هب اص ثشجبم سا توویي کٌٌذٌػیبػی آیم کشد کِ اگش اسٍ بیی ّب ًتَاً

اهب ثبیذ تَجِ داؿت  ،سطین كْیًَیؼتی ٍ ػَٔدی ّب ؿذ ی کـَسّبی دیگش ثِ غیش اص آهشیکب،ّویي حذ ًیض هَجت ًگشاً

 ػٌجی جذی تشی اػت.  کِ آوبل آى ػیبػت ًیبصهٌذ تبهل ٍ  یبهذ

تاتَجِ تِ عولکزد ضعیف دٍلت کًٌَی  در ادارُ اقتصادی ٍ اجزایی کشَر، ًحَُ هَاجْـِ تـا    -5

 دٍلت چگًَِ تایذ تاشذ؟ 

هؼبتل ٍ هٔویت  یؾ آهذُ ثشای هشدم دس ثخؾ اقتلبدی ٍ هٔیـتی، رّي ّب ٍ اًگـت اؿبسُ سا هتَجِ دٍلت کهشدُ  

یِ ثب اػتفبدُ اص اثضاسّب ٍ اهکبًبتی کِ دس اختیبس داسد ثشای حل هؼبتل ههشدم اّتوهبم   اػت؛ اًتِبس ًیض آى اػت کِ قَُ هجش

داؿتِ ثبؿذ ٍ دس ایي صهیٌِ اص ّیچ تیؿی فشٍگزاس ًکٌذ. ثٌبثشایي دس ایٌکِ هشدم، دٍلت سا هؼئَل حل ثخؾ ٓوذُ ای اص 

ٍ اػتوشاس  یذا کشدى التْبثهبت اخیهش دس    هؼبتل ٍ هـکیت اقتلبدی ٍ هٔیـتی خَد ثذاًٌذ ًجیٔی اػت. اهب ؿذت گشفتي

حَصُ اسص ٍ ًی ٍ گشاًی ثبٓث ؿذُ تب ثخـی اص هشدم ًؼجت ثِ دٍلت ًگبُ تٌذتشی  یذا کٌٌهذ. دس ایهي صهیٌهِ دٍ ًگهبُ ٍ     

 سٍیکشد هٌشح ؿذُ اػت4 

هشدم سا هذیشیت  دس سٍیکشد ًخؼت ثشخی ثش ایي آتقبد ّؼتٌذ کِ دٍلت ثذلیل آًکِ ًتَاًؼتِ هٌبلجبت ٍ تقبهبّبی -7

خَد ثبیذ اػتٔفبء دّذ ٍ فشكت اًتخهبة دیگهشی سا ثهشای     ،ٍ ثِ هؼبتل هٔیـتی هشدم  بػ  هٔتجش ٍ اقٌبّ کٌٌذُ دّذ ٌذک

 ،هشدم قبتل ؿَد ٍ اجبصُ دّذ کِ هشدم دٍلتی کبسآهذ ٍ تَاًوٌذ سا ثشگضیٌٌذ. ایهي سٍیکهشد ّوچهیي ثهش ایهي ثهبٍس اػهت       

ػهتٔفبء ٍ کٌهبسُ گیهشی ًکهشد، هجلهغ اص اثهضاس اػتیوهبح اػهتفبدُ کٌهذ ٍ ثهِ ٌٓهَاى            چٌبًچِ دٍلت خَد ثِ هجبدست ثِ ا

 ًوبیٌذگبى هشدم اص حقَ  آًْب كیبًت ًوبیذ. 
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سٍیکشد دٍم هٔتقذ اػت کِ اص قوب چَى دٍلت دچبس هٔف ّبی دسًٍی اػهت، ثبیهذ ّوهِ دػهتگبّْب ٍ گشٍّْهب       -2

هْن تشیي ٍ اثشگهزاستشیي ػهٌح حوبیهت ٍ ّوکهبسی اص دٍلهت،      هؼیش حوبیت اص دٍلت سا دس  یؾ ثگیشًذ. دس ایي هیبى 

 ًـؼت ّن فکشی هؼئَالى قَای ػِ گبًِ اػت؛ کبسی کِ ّن اکٌَى ثِ دػتَس سّجش اًقیة دس حبل اًجبم اػت.

دٍلهت ٌّهَص ثهِ     هـکل اػبػی کِ دس سٍیکشد  ًخؼت ٍجَد داسد دس دٍ ثخؾ قبثل احلهبء اػهت. یکهی آًکهِ اٍالً     

ثي ثؼت دس اجشای هبهَسیت ّب ًشػیذُ اػت، ّش چٌذ تَاى اقذام ٍ کبس ثْتش اص آى چهِ کهِ ّهن اکٌهَى      هشحلِ ًبتَاًی ٍ

دٍلت، اثضاسّب ٍ اهکبًبت فشاٍاًی ثشای  بػخگَیی ثِ هـکیت هشدم دس اختیبس داسد ٍ ثب اػهتفبدُ   د.اًجبم هی دّذ سا داس

کتِ دٍم ایٌکِ اهشٍص ثجبت ٍ آساهؾ، ًیبص هشٍسی ٍ فَسی كحیح اص آًْب هی تَاًذ تب حذ صیبدی ثش هـکیت فبتق آیذ. ً

 جبهِٔ هبػت. ًجیٔی اػت کِ سفتي کـَس ثِ ػوت اػتٔفبء ٍ اػتیوبح، ثش خیف آساهؾ ٍ ثجبت کـهَس اػهت ٍ خهَد    

، تـذیذ کٌٌذُ هٔویت ٍ هـکیت اقتلهبدی کـهَس خَاّهذ ؿهذ؛     ثب تَجِ ثِ ؿشایي ػیبػی خبف کـَسایي ٍهٔیت 

خَد هحتب  صهبى ًَالًی ٍ کؼت آهبدگی صیبدی  ،بس سفتي یب کٌبس گزاؿتي دٍلت ٍ اػتقشاس دٍلت ثٔذیهوي ایٌکِ کٌ

ًَی کِ صهبى اّویت صیبدی داسد، ثِ هللحت ًیؼت. اص ایي سٍ ّضیٌِ ّهبی اػهتٔفبء ٍ   ٌهی ثبؿذ کِ دس ؿشایي حؼبع ک

لبلح ٍ هٌبفْ کـَس تلقی هی ؿهَد ٍ دس اٍلَیهت   اػتیوبح ثِ هشاتت ثیـتش اص هٌبفْ آى اػت ٍ لزا ایي گضیٌِ ثش خیف ه

 ًیض ًوی ثبؿذ.

هیي کٌٌذُ هٌهبفْ هلهی ًیهض اػهت،     أثب ایي ؿشایي دس حبل حبهش ثْتشیي هؼیش ٍ ؿیَُ ثشای هَاجِْ ثب دٍلت کًٌَی کِ ت

        ٍ  ّوکبسی ٍ حوبیت اص دٍلت هتٌبػت ثب اقتوبتبت ػشًَؿت ػبص ٍ تٔیهیي کٌٌهذُ ای اػهت کهِ ّهن ایٌهک ثهب آى سٍثهش

ثِ ًِش هی سػذ ثْتشیي سٍؽ  م ثب ساّکبسّبی ٓبلوبًِ ًیؼت.أّؼتین؛ الجتِ ایي ثِ هٌٔبی ثیبى ًکشدى ًقذّبی دلؼَصاًِ ٍ تَ

ثشای ثشٍى سفت اص ٍهٔیت کًٌَی ایجبد ّوبٌّگی ثیي تین اقتلبدی ثب سٍیکشد تشهین کبثیٌِ اص ػَی خَد دٍلت اػت ٍ 

یٌِ ای ؿکل ثگیشد کِ ثتَاًذ ثب ًگبُ ثِ ػبخت دسًٍی قذست ُشفیت ّبی دس ایي ؿشایي جٌگ اقتلبدی  شؿذت ثبیذ کبث

اقتلبدی سا آصاد ًوبیذ تب ثتَاًین اص ایي هشحلِ ثِ آساهی ٓجَس کٌین. ثٌب ثِ اقشاس ٍ آتشاف هؼئَلیي آهشیکهبیی اگهش ایهشاى    

ثیي خَاّذ سفهت ٍ دیگهش ًوهی    چٌذ هبّی ثتَاًذ تحشین ّبی جذیذ سا هذیشیت کٌذ، اثشثخـی تحشین ّب ثشای ّویـِ اص 

 تَاى ثب ػیح تحشین ایشاى سا تحت فـبس ػیبػی قشاس داد.

ًشیٌی ایزاى اس سْن خَد در دریای خشر ّای تیگاًِ درتارُ عقةتا تَجِ تِ ادعاّایی کِ رساًِ -6

کٌٌذ، تَضیح دّیذ کِ هٌافع ٍ حقَق جوَْری اسالهی ایزاى در دریای خشر چِ ٍضعیتی هطزح هی

 دُ است؟پیذا کز

 لِ هیبى کـَسّبی ػبحلی ایي دسیب ًی دِّ ّبی اخیش هحؼَة هی ؿَد.أسطین حقَقی دسیبی خضس  شهٌبقـِ تشیي هؼ

هَهَّ ػْن ایشاى دس دسیبی خضس ثِ ثحث  ّوضهبى ثب ثشگضاسی ًـؼت ػشاى کـَسّبی حبؿیِ خضس دس آکتبتَ قضاقؼتبى،
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)دس ایي جب آة( ًٍي ثِ ّوؼبیگبى ؿهوبلی   "فشٍختي خبک"د ثِفوبی هجبصی هولَ اص اًتقب دإ سٍص کـَس تجذیل ؿذ.

دس ؿجکِ ّبی اجتوبٓی هٌلت دسٍٕ  گشدیذ ٍ  دسیبی خضس ثِ تشًذ تَییتش فبسػی تجذیل ؿذ. "ًقن توبهیت ػشصهیٌی"ٍ 

دسكهذی ایهشاى ٍ خیبًهت دٍلتوهشداى      13ثی ثی ػی فبسػی کِ دس گفت ٍ گَ ثب یک کبسؿٌبع سٍػی كحجت اص ػْن

 ٍ... اًتـبس یبفت. 31هشداد 27قشاسداد ًٌگیي  ثب تٔبثیش هختلف ًِیش تشکوبًچبی دٍم، ثِ هیبى آٍسدُ ثَد،گزؿتِ 

هییدی کِ اػٌبد حقَقی  بیهِ   7343ٍ  7327کِ دس ْٓذًبهِ ّبی کبس ایي حشف ًجَد دس ایي ّیبَّ کؼی گَؿؾ ثذّ

هی ثبؿذ، ػخٌی اص دسكذ ٍ تقؼین دسیبی خضس ثِ هیبى ای دسیبی خضس قجل اص کٌَاًؼیَى اخیش هیبى ایشاى ٍ ؿَسٍی ػبثق 

ْٓذًبههِ   77تٌْهب ثهش اػهبع فلهل      هْوتش ایٌکِ ثحث هٌبثْ ًفتی ٍ گبصی دسیبی خهضس ًیهض هٌهشح ًـهذُ اػهت.      ًیبهذُ ٍ

ذ ٍ دس ًشفیي سهبیت دادُ ثَدًذ کِ ثبلؼَیِ حق کـتیشاًی آصاد دس صیش  شچن ّبی خَد دس دسیبی خضس داؿتِ ثبؿ7327ٌ

هبیل دسیبیی ثهشای   73حقَ  ایشاى ٍ ؿَسٍی ثشای کـتیشاًی دس دسیبی خضس ثشسػی ٍ حذ  ،7343ْٓذًبهِ  71تب72د هَا

دسكذی ایشاى دس خضس  ثِ لحبٍ جغشافیبیی ًیض قبثلیت تحقق ًذاؿهتِ   13ػْن . ٓیٍُ ثشایي،َدهبّیگیشی دس ًِش گشفتِ ؿ

سثبیجبى ٍ تشکوٌؼتبى هی ثبیؼت ثب اػتفبدُ اص دیَاس ٍ ًهشدُ ای  صیشا دس آى كَست دٍ کـَس آر ،ٍ اهکبى  زیش ًوی ثبؿذ

 اص دسیبی خضس جذا ؿًَذ.

هثبل فَ  اص جٌغ هـت ًوًَِ خشٍاس اػت. اص ایي سٍ  ثبیذ فوبیی ثبص ؿَد تب كذای کبسؿٌبػبى ثِ گَؽ هشدم ثشػهذ  

الجتهِ ایٌکهِ افکهبس ٓوهَهی      ًوبیٌهذ.  ٍ هشدم ًیض تحت تبثیش فوبی هجبصی اص اُْبس ًِشّبی احؼبػی ٍ خیف ٍاقْ  شّیض

آى ،ٍلی ثبیهذ تَجهِ داؿهت    ،اهشی قبثل ػتبیؾ اػت ،ًؼجت ثِ هقَلِ توبهیت اسهی خَد دس دسیبی خضس حؼبػیت داسد

اهیهذی دس   ع ٍ ًهب أدسًْبیت هَجت تضسیهق سٍحیهِ یه    هبى گشدد،أگبُ کِ ایي هَهَّ ثب فْن غیشکبسؿٌبػی ٍ ٓبهیبًِ تَ

 هؼئَلیي هی گشدد.جبهِٔ ٍ ٓذم آتوبد ثِ 

ثبیهذ تَجهِ    اههب اجوهبالً   ،اگشچِ ؿشح ایي ػٌذ هفلل اػهت  ٍاقٔیت کٌَاًؼیَى حقَقی دسیبی خضس چیؼتمایٌکِ اهب 

داؿت کِ کٌَاًؼیَى دسیبی خضس اص ًقبى هٔف ٍ قَت ثشخَسداس اػت ٍ هَاجِْ ثب آى ثب ًگبُ كهفش ٍ كهذی كهحیح    

ي درصذ یا سْوی اس دریا صَرت ًپذیزفتـِ ٍ جوْـَری اسـالهی    یعیّیچ ت ٍاقعیت ایي است کِ تا ایي هزحلِ، ًیؼهت. 

ایهي ػهٌذ کلیهبت ٍ اكهَلی اػبػهی سا       .ایزاى ّوچٌاى اس حقَق حاکوِ تیست درصذی خَد در خشر تزخَردار است

ٍ  تحذیذ حذٍد ثؼتش"ٍ  "تٔییي خي هجذا"دسثبسُ اثٔبد هختلف دسیبی خضس دس ثشگشفتِ ٍ دٍ هَهَّ هْن ٍ حیبتی یٌٔی 

 اص دػتَس کبس ایي کٌَاًؼیَى خبس  ٍ ثِ هزاکشات آیٌذُ ػپشدُ ؿذُ اػت. ثِ دلیل اختیفبت هَجَد،"یشثؼتشص

 اص ًکبت هثجت ایي ػٌذ هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ کشد4 

اتفهب  ًِهش  هٌج کـهَس     "کِ ثش اػبع آى هؼبتل ایي دسیب تٌْهب ثهب   "دسیبچِ"ثِ سػویت ؿٌبختِ ؿذى خضس ثِ ٌَٓاى  -7

 اجشایی هی گشدد."یػبحل
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تٔییي خٌَى هجذا هؼتقین ٍ دس ًِش گشفتي ؿکل ػهبحلی خهبف یهک     حوَس ّوِ ًشف ّب دس هَافقتٌبهِ اؿبسُ ثِ -2

 کـَس کِ تٔییي آثْبی داخلی اؽ سا دس ٍهٔیت ًبهؼبٓذی قشاس هی دّذ.

 .ٓذم اهکبى حوَس قذست ّبی ثیگبًِ دس خضس -9

 .ّبی ثیگبًِ دس قلوشٍ کـَسّبی ػبحلی هوٌَٓیت اػتقشاس  بیگبُ ًِبهی قذست -4

 .دس صهیٌِ کـتیشاًی ٍ هبّیگیشی7343ٍ 7327أًکبع هَاسد هٌذس  دس قشاسدادّبی -1

 قبچب  اػلحِ، هجبسصُ ثب تشٍسیؼن، ّوکبسی ٍ تْٔذ دس هَهَٓبتی ًِیش ػبهبًِ ثَم صیؼتی،تحقیقبت ٓلوی دسیبیی، -6

 كیذ غیشهجبص ٍ..

 کٌٌذ؟ هفاسذ اقتصادی ٍرٍد ًوی ـ چزا رّثزی در تزخَرد تا7

یبثیذ ایـبى ثِ كَست ٓلٌی ٍسٍد جذی دس ایي هَهَّ داسًذ، حتی خَدؿبى دس دیهذاس ٓوهَهی    اگش دقت کٌیذ دسهی

گَیٌهذ آًچهِ ایـهبى دس     کٌذم خَدؿبى هی ؿَد چشا سّجشی ٍسٍد ًوی ایي ًکتِ سا ثیبى کشدُ ٍ  بػ  دادًذ کِ هٌشح هی

ّبیی ًیؼت کِ ثِ كَست غیش ٓلٌهی ٍ حتهی    ّب ٍ كحجت ی دّن  یگیش کٌٌذ حتی یک یبى هیایي هَاسد ثِ كَست ٓلٌی ث

 دٌّذ! تَثی  اص هؼئَالى اًجبم هی

ّبی گًَبگَى دس ساػتبی حل هـکیت کـَس ٍسٍد جذی داسًهذ ٍ ًقـهِ    ایـبى دس دیذاس ثب ٍصسا ٍ ّیئت دٍلت ٍ تین

ّبی سّجشی ٍ تذاثیشؿهبى سا جهذی ًگشفتهِ ٍ     ّبی هب ایي ػیبػتُ کٌٌذ؛ ٍلی هـکل ایي اػت کِ دػتگب ساُ سا تشػین هی

 ْبّبیی کِ ثبیذ ثِ ایي ػیبػهت  کٌٌذ. ؿبیذ گبّی ّن اص اًجبم ایي کبس ًبتَاى ثبؿٌذ؛ صیشا ثِ ّش حبل هجوَِٓ دقیق اجشا ًوی

ثِ كهَست ٍصیهش هٔشفهی     کٌٌذ، ایي دٍلت افشاد سا ٍ تذاثیش ٓول کٌٌذ، هٌتخت هشدم ّؼتٌذ ٍ هشدم، دٍلت سا اًتخبة هی

گیشًذ؛ ثِ ایهي تشتیهت هٌتخجهبى ههشدم      کٌذ ٍ ٍصسا اص ػَی ًوبیٌذگبى هجلغ کِ هٌتخت هشدم ّؼتٌذ، سأی آتوبد هی هی

ًَس ًیؼت کِ سّجش هِٔن اًقهیة اگهش کهبس یهب      ّب ٍ تذاثیش ثبؿٌذ،  غ ایي ّؼتٌذ کِ دس ٍاقْ ثبیذ اجشاکٌٌذُ ایي ػیبػت

ؿبى ثبص ثبؿذ کهِ ٍصیهش    ِ کشدًذ ٍ آى ٍصیش ثِ ایي خَاػتِ ثوَقْ  بػ  هثجت ًذاد، ایـبى دػتتذثیشی سا اص ٍصیشی هٌبلج

جب کٌذ دس قبًَى تٔشیف ؿذُ ٍ سّجش هِٔن اًقهیة ثهش    ثِ جب کٌٌذ؛ چَى ػبصٍکبسی کِ فشدی ثخَاّذ ٍصیش سا جب ثِ سا جب

 کٌٌذ.  وبً دس جلؼبت ٓلٌی ٍ ٓوَهی هٌشح هیاػبع جبیگبُ خَدؿبى کِ دس قبًَى اػبػی ثیبى ؿذُ، هٌبلجِ کشدُ ٍ ثٔ

گًَِ تلَس کٌٌذ کِ سّجشی خَدؿبى ٓویً ثبیذ ٍاسد کبس ؿًَذ. سّجشی اگش ثخَاٌّذ کبسی کٌٌذ، ثبیذ  ؿبیذ ثشخی ایي

هذاخلهِ  . ههوي ایٌکهِ   داًهذ  هجتٌی ثش قبًَى ثبؿذ ٍ قبًَى اػبػی دخبلت هؼتقین دس کبسّبی اجشایی سا ٍُیفِ دٍلهت ههی  

، اص حیث ػیبػی ًیض اگش سّجشی دس سیهض هؼهبتل اجشایهی ٍاسد    دس اهَس اجشایی کـَس ثب قبًَى اػبػی هغبیشت داسدایـبى 

ؿًَذ ّویي جشیبى ّب ٍ سػبًِ ّبیی کِ اص ثیشٍى هشصّب تب دس داخل ایي ػهَال ٍ ؿهجْبت سا ساجهْ ثهِ سّجهشی دس جبهٔهِ       

اختیبسات قبًًَی ًْبدّب ٍ قَای دیگش هذاخلِ ههی کٌٌهذ ههتْن     تَلیذ ٍ تَصیْ هی کٌٌذ ٍی سا ثِ دیکتبتَسی ٍ ایي کِ دس

یهبثین ایـهبى    ّبی سّجش هِٔن اًقیة دقهت کٌهین، دس ههی    گیشی سػذ، اگش دس سٍیکشدّب ٍ جْت . ثِ ًِش هیخَاٌّذ کشد

 ثیـتشیي اّتوبم سا ثشای حل هؼبتل جبهِٔ ٍ حل هـکیت هشدم داسًذ.
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گـزدد، چـزا در    ِ ضعف عولکزد دسـتگاُ اجزایـی تزهـی   ـ در حالی کِ ریشِ هشکالت اقتصادی ت8

 تجوعات اعتزاضی تیشتز شعارّا علیِ ًظام ٍ رّثزی است؟

ه یکی اص اّذاف اكلی دؿوٌبى اًقیة اػیهی دس تحویل جٌگ اقتلبدی ثِ کـَس، صدى ًقبى قَت ًِبم ثهِ هٌِهَس   7

ل هتشقی ٍالیت فقیِ ٍ هلذا  آى ؿخق سّجش تشیي آًْب اك ػبصی کـَس اػت کِ هْن یبثی ٍ قذست کٌتشل سًٍذ قذست

 هِٔن اًقیة اػت.

ّهب   اًذاصی تجؤبت آتشاهی ٍ حوَس فٔبل آًْب دس ایي آؿهَة  ّبی هذ اًقیة ثِ هٌَِس ساُ سیضی گشٍّک ه ثشًبه2ِ

 تهَاى دس ػهش دادى   ؿَد. ًتیجهِ ٍ تهأثیش ایهي حوهَس سا ههی      دّی هٌبلجبت هشدم ثِ ػوت ؿٔبسّبی ػیبػی هی ػجت جْت

 ؿٔبسّبی هذ ًِبم ٍ سّجشی هـبّذُ کشد.

ّبی گًَهبگَى ػهجت ػهشسیض ؿهذى آى ثهِ ػهوت کلیهت ًِهبم          ه الجتِ ًجبیذ اص ًِش دٍس داؿت کِ ًبکبسآهذی دػتگب9ُ

کٌٌهذ. اص ایهي    ثیٌٌذ ٍ اجضای آى سا تفکیک ًوی ؿَد ٍ ثِ تٔجیش سّجش هِٔن اًقیة هشدم ًِبم سا یک کل یکپبسچِ هی هی

 کٌذ. ًبسػبیی دس یک ثخؾ سا هحلَل هٔف ًِبم تلقی کشدُ ٍ هٌبلجبت خَد سا هتَجِ کلیت آى هی سٍ افکبس ٓوَهی

گزدد، علت تغییز ًذادى  ـ در حالی کِ تخشی اس ًارضایتی هزدم تِ عولکزد دستگاُ قضایی تاس هی9

 رئیس قَُ قضائیِ چیست؟

گیهشد.   ؿتِ ٍ هٌبثق ثب آى ایي تغییش كَست ههی ثٌذی خبف ٍ هـخلی دا تغییش ستیغ دػتگبُ قوب ثش اػبع قبًَى صهبى

گیهشد.   توذیذ دٍسُ هؼئَلیتی ثشخی اص اؿخبف دس ایي ػوت ًیض ٍفق قبًَى ٍ ثش اػبع هجوَِٓ ٓولکشدّب كهَست ههی  

ٍسی ٍ کبسآهذی یک هجوَِٓ ًجَدُ ٍ ٓقیً ٍ هٌٌقبً چٌبًچِ تغییهش ٍ تٔهَین    ًفغ تغییش اؿخبف ثِ هفَْم افضایؾ ثْشُ

َاًذ دس سًٍذ ثْجَد ٍهٔیت یک هجوَِٓ هلثش ثبؿذ، اقذاهی ٓجث ٍ چِ ثؼب ثهِ دلیهل تجهبسة هؼهئَل فٔلهی      هؼئَالى ًت

 ّب ٍ تحویل اؿکبالت جذیذتش ًبؿی اص کؼت تجشثِ ثشای هؼئَالى جذیذ ؿَد.   ػجت ّذس سفت ّضیٌِ

بًی ؿهبّذ اتفبقهبت خهَثی دس    السیج اهلل آهلی اگشچِ ّوِ هؼئَالى ًقبى قَت ٍ هٔفی داسًذ؛ اهب دس دٍسُ سیبػت آیت

ّهب اص جولهِ    دسؿت این کِ اص هلبدیق ثبسص آى قبًٔیت ثیـتش دس ثشخَسد ثب هفبػذ اقتلبدی ثِ ٍیظُ داًِ ایي هجوَِٓ ثَدُ

 جوْهَس ٍ هٔبًٍهبى اػهت.    ّبی گزؿتِ ٍ دٍلت فٔلی دس حذ هٔبٍى اٍل ٍ ٍاثؼتگبى دسجِ یهک ستهیغ   هٌؼَثبى ثِ دٍلت

تي اص هفؼذاى ثبصاس اسص ٍ ًی کِ دس ّفتِ ّبی اخیش ٍهٔیت اقتلبدی کـَس سا ثْن سیخت  كذٍس حکن آذام ثشای ػِ

دس اص هلبدیق تبصُ اقذام قبًْ قَُ هحؼَة هی ؿَد کِ ثبیذ ثب دقت ٍ ٓذالت ثِ سًٍذ سػیذگی ّب ػشٓت داد. ّوچٌیي 

 تبیج ثؼیبس خَثی داؿتِ اػت. ای افضایؾ یبفتِ ٍ ً ػبثقِ ػیؼتوی ثِ ؿکل ثی ایي دٍسُ ثشخَسد ثب فؼبد دسٍى

ثخـی اص آتشاهبت ٓلیِ هؼئَالى دػتگبُ قوبیی ػیبػی ٍ ثخـی ًیض ًبؿی اص ٓولکشد آى ثَدُ کِ دس ًَل چْل ػبل 

گزؿتِ هـبّذُ ؿذُ ٍ ایي آتشاهبت كشف ًِش اص ؿخلیت هؼئَل دس آى قَُ ثبثت ٍ هؼتوش ثَدُ اػت؛ صیشا ثهِ ًهَس   

کٌٌهذ، یکهی ساههی ٍ دیگهشی ًبساههی اػهت ٍ اكهحبة قهذست ٍ          یي دػتگبُ هشاجِٔ هیًجیٔی اص ّش دٍ ًفشی کِ ثِ ا

کٌٌذ کهِ هلهذا  ثهبسص آى     آفشیٌی هی ّب ٌّگبم دس هٔشم قشاس گشفتي اتْبم، ثِ ػبدگی ٓجَس ًکشدُ ٍ جٌجبل دسؿت داًِ

 ّبی ثقبیی ٍ هـبیی هـبّذُ ؿذ. دس هٌبقـبت ستیغ دٍلت ػبثق ٌّگبم سػیذگی ثِ  شًٍذُ

 


