
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 
 

 اي ايران در دوران سازندگی با تکیه  ارکان سیاست منطقه

 تهرانهاي نماز جمعه  بر خطبه
 

  2داٚد ٘دفی - 1حغیٗ ٔغقٛد ٘یب

 

 13/1/89تبریخ دریبفت: 

 29/5/90 تبریخ تقٛیت:

 
 چکیده 

ایٗ ٔمغـ ٔغئٛالٖ  ٞبي ٟٔٓ در تبریخ خٕٟٛري اعالٔی اعت. در  دٚراٖ عبس٘دٌی یىی اس دٚرٜ

عیبعت خبرخی خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ ثاب اتاابر رٚیىازد فٍّٕزایای  در فایٗ دبیجٙادي ثاٝ        

آرٔبٍ٘زایی ا٘مالة  ثٝ تقبّٔی عبس٘دٜ ثب خٟبٖ خبرج الداْ ٕ٘ٛد٘د. ثب اتابر رٚیىزد فٍّٕزایای  

خبرخی اس عٛي ٔغئٛالٖ ثٝ دِیُ حبوٓ ثٛدٖ اٚضبؿ ٚ احٛاَ سٔبٖ خٙاً  افىابر   در عیبعت 

فٕٛٔی تحُٕ دذیزفتٗ ثزخی أٛر ٘ؾیز تددید رٚاثاظ دیلّٕبتیاه ٔیابٖ ایازاٖ ٚ فزثغاتبٖ را      

ٌزدید. ثب تٛخٝ ثٝ چٙایٗ   ایٗ تحٛالت ٔی ي دذیزػ  ثبیغت آٔبدٜ ٘داؽت  ِذا افىبر فٕٛٔی ٔی

                                                            
 (hmass2005@yahoo.com)ٌزٜٚ فّْٛ عیبعی دا٘ؾٍبٜ اففٟبٖ  ت فّٕیأٚ فضٛ ٞی . اعتبد یبر1

 (najafiduraki@yahoo.com) ؽد فّْٛ عیبعی دا٘ؾٍبٜ اففٟبٖوبرؽٙبط ار . 2

 إِّّیفقّٙبٔٝ تحمیمبت عیبعی ٚ ثیٗ
 دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ٚاحد ؽٟزضب

 77 - 102/ فـ  1390 ثٟبر - ؽؾٓؽٕبرٜ 
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دٞد وٝ در دٚراٖ عابس٘دٌی  عیبعات    ایٗ عؤاَ تؾىیُ ٔی ضز را اي ٔحٛر دضٚٞؼ حب دیؾیٙٝ

خبرخی ایزاٖ دچبر چٝ تحٛالتی ٌزدید ٚ آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی ثٝ فٙٛاٖ رئیظ دِٚت ٚلت 

ایاٗ تحاٛالت    عبسي افىابر فٕاٛٔی خٟات ا٘دابْ      ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ ثزاي آٔبدٜ چٍٛ٘ٝ اس خغجٝ

تحّیّی  -ي تٛفیفی ٝ عؤاَ ٔغزح ؽدٜ ثٝ ؽیٜٛایٗ دضٚٞؼ دبعخ ث اعتفبدٜ وزد. ٞدف اس ا٘دبْ 

ایاٗ فزضایٝ اعات واٝ در دٚراٖ       ثبؽد. ٘تبیح داضٚٞؼ ٔؤیاد   اي ٔی ثب اعتفبدٜ اس اثشار وتبثاب٘ٝ

ایزاٖ دچبر تحاٛالت اعبعای ٌزدیاد ٚ آلابي ٞبؽإی اس        اي عبس٘دٌی عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ

 وزد. عبسي افىبر فٕٛٔی اعتفبدٜ ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ ثزاي آٔبدٜ خغجٝ

ٞابي ٕ٘ابس خٕقاٝ تٟازاٖ  ٞبؽإی       اي  خغجٝ ایزاٖ  عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ هاي كلیدي: واشه

   رفغٙدب٘ی.
 

 هقدهه 

ایزاٖ ٚ دبیبٖ خًٙ ثب فزاق ٕٞزاٜ ثب آغابس    اس عٛي خٕٟٛري اعالٔی 598دذیزػ لغقٙبٔٝ 

دٚراٖ ریبعت خٕٟٛري ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  آغبس دٚراٖ خدیدي در حیابت عیبعای ایازاٖ    

       ٝ ي  ثقد اس ا٘مالة ثٛد. افالحبت ا٘دابْ ٌزفتاٝ در لابٖ٘ٛ اعبعای  تادٚیٗ ٘اغاتیٗ ثز٘بٔا

ٞبیی ثاٛد   ٞبي ثقد اس خًٙ اِٚٛیت ثب تأوید ثز ثبسعبسي ٚیزا٘ٝتٛعقٝ  ثقد اس ا٘مالة ٕٞزاٜ 

ایٗ تحٛالت داخّای  در عاغ     وزد. ٕٞشٔبٖ ثب  وٝ دِٚت ٚلت را ٘بٌشیز ٔتٛخٝ التقبد ٔی

تٛاٖ ثٝ فزٚدبؽی  اي ٚ خٟب٘ی ٘یش تحٛالتی در حبَ تىٛیٗ ثٛد وٝ اس ٟٕٔتزیٗ آٟ٘ب ٔی ٔٙغمٝ

فابرط اؽابرٜ ٕ٘اٛد.     ٚ خٙاً ٘فات در خّایح   ي فازاق ثاٝ وٛیات     ٘ؾبْ دٚ لغجی ٚ حّٕٝ

ٝ    اي ٚ فزا ٔٙغمٝ ٞبي داخّی ٕٞزاٜ ثب تحٛالت ٔٙغمٝ ضزٚرت ي ٘اٛفی   اي ثاٝ تادریح سٔیٙا

       ٝ ي آٖ  دٌزدیغی در عیبعت خبرخی ایازاٖ را عاجت ٌزدیاد واٝ ؽابید ٟٕٔتازیٗ ؽبخقا

ِٛی رٚیٍزدا٘ی تدریدی اس رٞیبفت آرٔبٍ٘زایی ٚ اتابر رٚیىزد فٍّٕزایی ثاٛد. چٙایٗ تحا   

ي ٘اغت ا٘ماالة دچابر تحاٛالتی     ایزاٖ را ٘یش در ٔمبیغٝ ثب دٞٝ  اي عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ
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ایزاٖ   وزد وٝ ؽبید ٟٕٔتزیٗ آٟ٘ب تالػ ثزاي ثٟجٛد رٚاثظ ثب وؾٛرٞبي ٕٞغبیٝ  احیبي ٘مؼ

خٙااٛة ثااٛد. ٚلااٛؿ چٙاایٗ  –اي ٚ تجاادیُ ایاازاٖ ثااٝ وزیاادٚر ؽاإبَ  در تحااٛالت ٔٙغمااٝ

ي سیابدي   اي  تب ا٘داسٜ اي ٚ فزا ٔٙغمٝ برخی ایزاٖ  افٓ اس ٔٙغمٝٞبیی در عیبعت خ چزخؼ

ثزاي افىبر فٕٛٔی لبثُ لجَٛ ٘جٛد؛ ِذا ریبعت دِٚت ٚلت  آلابي ٞبؽإی رفغاٙدب٘ی  در    

 ٝ ٞابي ٕ٘ابس خٕقاٝ ضإٗ تؾازی  افاَٛ        فدد ثزآٔد تب ثب اعتفبدٜ اس فزفت لزائت خغجا

ایٗ چزخؼ ٟٔیب وٙد. ِذا ثب تٛخٝ ثب  زاي ایزاٖ  افىبر فٕٛٔی را ث  اي عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ

دٞد وٝ  ٟٕٔتزیٗ اروبٖ  ایٗ عؤاَ تؾىیُ ٔی  اي ٔحٛر افّی دضٚٞؼ حبضز را چٙیٗ دیؾٙٝ

اي ایزاٖ در دٚراٖ عبس٘دٌی چٝ ثٛد٘د ٚ آلابي ٞبؽإی رفغاٙدب٘ی     عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ

عابسي آٟ٘اب    ر آٔابدٜ عبسي افىبر فٕٛٔی ثٝ ٔٙؾٛ ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ ثزاي آٔبدٜ چٍٛ٘ٝ اس خغجٝ

 ایٗ تحٛالت اعتفبدٜ وزد؟  خٟت ا٘دبْ 

تحّیّی  –ي تٛفیفی  ایٗ دضٚٞؼ دبعخ ثٝ عؤاَ ٔغزح ؽدٜ ثٝ ؽیٜٛ ٞدف اس ا٘دبْ 

 ثبؽد.  اي ٚ اعٙبدي ٔی ثب اعتفبدٜ اس اثشار وتبثاب٘ٝ

 
 چارچوب نظري پصوهش 

ٚ ؽزایظ داخّای ٚ   عیبعت خبرخی خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٍ٘بٜ ٘اجٍبٖ حبوٓ

ٞبیی ؽدٜ اعت ٚ ٕٞایٗ   إِّّی اس سٔبٖ دیزٚسي ا٘مالة اعالٔی تب وٖٙٛ دچبر دٌزدیظ ثیٗ

ٔٛضٛؿ عجت ٌزدیدٜ تب در ٞز ٔمغـ ٌفتٕبٖ خبفی ثز عیبعت خبرخی خٕٟٛري اعالٔی 

ٞابي ٘ؾازي ٔتفابٚتی ثازاي تجیایٗ عیبعات        ایزاٖ حبوٓ ٚ اس عٛي دضٚٞؾٍزاٖ چبرچٛة

ؾز لزار ٌیزد. ٍ٘بٜ رئبِیغتی آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  تحاٛالت ٘بؽای اس   خبرخی ایزاٖ ٔد ٘

 ٝ اي ٘ؾیاز دبیابٖ خٙاً تحٕیّای      دبیبٖ خًٙ عزد  ٕٞزاٜ ثب ثزخی تحٛالت داخّی ٚ ٔٙغما

ي فزاق ثٝ وٛیت ٚ خًٙ ٘فت در خّیح فبرط ٕٞٝ اس خّٕٝ ٔغبئّی ثٛد وٝ  ٕٞزاٜ ثب حّٕٝ

ایزاٖ ثٝ عٛر افآ ٚ عیبعات خابرخی      ٞب در عیبعت خبرخی عجت ٚلٛؿ ثزخی دٌزدیغی
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اي ایزاٖ ثغٛر اخـ در ٞؾت عابَ دٚراٖ ریبعات خٕٟاٛري ٞبؽإی رفغاٙدب٘ی       ٔٙغمٝ

یای فزضایٝ    رعد چٙیٗ تحِٛی ثیؼ اس ٞز چیش دیبٔد رٚیىزد ٚالـ ٌزایب٘ٝ ٌزدید. ثٝ ٘ؾز ٔی

 فزضیٝ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی ٚ در اِٚٛیت لزار ٌزفتٗ ٔٛضٛؿ التقبد ثٛدٜ ثبؽد. 

سدایی ٚ تاالػ ثازاي    زیٗ اروبٖ عیبعت خبرخی خدید ایزاٖ در ٔٙغمٝ را تٙؼٟٕٔت

ایدبد تزتیجبت أٙیتی در ٔٙغماٝ ثاب ٔؾابروت     ثٟجٛد رٚاثظ ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ  تالػ ثزاي 

ٝ  ٞبي ٔٙغمٝ  احیبي ٘مؼ ٔٙغمٝ دِٚت اي ٚ  اي ایزاٖ اس عزیك ٔیب٘دیٍزي در ٔٙبلؾبت ٔٙغما

  ایزاٖ در  دٞد. ثزرعی عیبعت خبرخی خٕٟٛري اعالٔی یسدایی اس اٚده تؾىیُ ٔ عیبعت

ي لفمبس ٚ آعایبي ٔزواشيو ٚ در خٙاٛة ) خّایح      ایٗ دٚراٖ ٞؾت عبِٝ در ؽٕبَ )ٔٙغمٝ

فبرطو ثیبٍ٘ز تقمیت افَٛ روز ؽدٜ اس عٛي دِٚتٕزداٖ ٚلت ایزاٖ اعات. ثازاي تجیایٗ ٚ    

٘ؾزاٖ ٔغبئُ عیبعات  ایٗ ٞؾت عبَ فبحت  ایزاٖ عی   اي تؾزی  عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ

ٞبي ٔتفبٚتی ثیبٖ داؽتٝ ا٘د وٝ یىی اس آٟ٘ب دزٚفغٛر رٚح اِٝ رٔضاب٘ی   خبرخی ایزاٖ تئٛري

ٝ    -اعت وٝ تئٛري ؽٕبَ ایاٗ   اي ایازاٖ عای    خٙٛة را ثزاي تجییٗ عیبعات خابرخی ٔٙغما

سدایای  تأویاد ثاز     ایاٗ افتمابد اعات واٝ تاٙؼ      ثزد. ایٗ دضٚٞؾٍز ثز  ٞؾت عبَ ثٝ وبر ٔی

ُ   یی ثٝ خبي ٚاٌزایی  عیبعتٍٕٞزا ٌیازي عابختبرٞبي    سدایی اس اٚده  تالػ ثازاي ؽاى

اي اس ٟٕٔتزیٗ افاَٛ   ٞبي ٔٙغمٝ ٚ ٔیب٘دیٍزي در ٔٙبلؾبت ٔٙغمٝ أٙیتی ثب ٔؾبروت دِٚت

اي ایزاٖ در دٚراٖ ٞؾات عابِٝ ریبعات خٕٟاٛري آلابي       حبوٓ ثز عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ

 ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی ثٛدٜ اعت. 

ایزاٖ  ثاز اعابط اروابٖ      اي مبِٝ تؾزی  تحٛالت عیبعت خبرخی ٔٙغمٝایٗ ٔ ٞدف 

ي ا٘قىابط آٖ اس   خٙٛة ٚ ٘حٜٛ -ٔغزح ؽدٜ اس عٛي دزٚفغٛر رٔضب٘ی در تئٛري ؽٕبَ 

 ثبؽد. عبسي افىبر فٕٛٔی ٔی ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ ثزاي آٔبدٜ عٛي دِٚت ٚلت در خغجٝ
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 اي  زدایی هنطقه تنش

ٖ اي اس  عبثمٝ تمبرٖ ثی ثاٝ عاٛر     تغییزات چؾٍٕیز در عبختبر لدرت در داخُ ٚ خبرج اس ایازا

عیبعت ایزاٖ ا٘مالثی را دعتاٛػ دٌزٌٛ٘ی عبخت. در داخُ  دبیبٖ خًٙ فزاق فّیٝ تدریدی 

اي ثٝ فٙاٛاٖ رٞجاز  افاالح لابٖ٘ٛ      اِٝ خبٔٙٝ آیتا٘تابة  68در خزداد  )رٜوایزاٖ  رحّت أبْ

خّایح   1991ٔدزیاٝ ٚ در خابرج خٙاً عابَ      يٜ ش در لٛاعبعی ٚ افشایؼ اختیبرات ٚ تٕزو

ٞاب ٚ   آراْ ِٚی ثاٝ ؽاىُ لابعـ آٔاٛسٜ     آراْ  فبرط  دبیبٖ خًٙ عزد ٚ فزٚدبؽی اتحبد ؽٛرٚي

 و. 81: 1380)رٔضب٘ی   عیبعت خبرخی دٌزٌٖٛ وزد يٝ ٞبي فّٕی ایزاٖ را در فزف رٚیٝ

برچٛة عیبعت خبرخی ایزاٖ در چ  ایٗ فٛأُ ثٛد وٝ خٕٟٛري اعالٔی ثب تٛخٝ ثٝ 

ي اخزا ٌذاؽت. آلبي ٞبؽٕی رفغاٙدب٘ی در   سدایی را ثٝ ٔزحّٝ اي خٛد عیبعت تٙؼ ٔٙغمٝ

سدایای در عیبعات    ِاشْٚ تاٙؼ   1368ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ در ٟٔزٔبٜ  ٌبْ در خغجٝاِٚیٗ 

ٗ      ثاٝ ٘ؾاز ٔای   »خبرخی را چٙیٗ ثیبٖ وزد:  إِّّای ؽازایظ    رعاد واٝ ٔدٕٛفاٝ ؽازایظ ثای

سدایی ثبؽد  خبٚرٔیب٘اٝ ٚ ثاٝ خقاٛؿ خّایح      اعت ٚ عجقبً اٌز ثٙب ثبؽد تؾٙحسدایی  تؾٙح

ایٙدب آرأؼ ٘جبؽد ٚ  ٞبیی اعت وٝ ؽزط آرأؼ د٘یب اعت  اٌز  فبرط خشء ٟٔٓ تزیٗ ٘مغٝ

تؾٙح ثبؽد خبٞبي دیٍز ٕ٘ی تٛا٘د آرأؼ ثبؽد. ثٙبثزایٗ اٚضبؿ عیبعای ٚضاـ ٌذؽاتٝ را    

 و. 8/7/1368)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « ٘دارد

سدایی در اِٚیٗ فزفت خٟت تحمك آٖ  فّی اوجز ٚالیتای ٚسیاز أاٛر     افالْ تٙؼ ثب

ثزاي اِٚیٗ ثبر داظ اس ا٘ماالة اعاالٔی ثاب دیابٔی اس عاٛي        1369خبرخٝ ایزاٖ  در تیزٔبٜ 

ایٗ عفز ثز تحىایٓ   ایٗ أیز ٘ؾیٗ دیدار وزد. ٚي در ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی ثزاي أیز وٛیت  اس

ظ دٚخب٘جٝ تأوید وزد. آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در دٚٔیٗ الداْ خٛد خٟات  ٚ ٌغتزػ رٚاث

ٔٛضـ خٕٟٛري اعاالٔی در   1369ثٟجٛد ٚ فبدي عبسي رٚاثظ خبرخی ایزاٖ در اعفٙد ٔبٜ 

ایاٗ حغاٗ    »ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیابٖ وازد:    ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ  لجبَ وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ را در خغجٝ
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ایاٗ عاٛر وبرٞاب     ٘یٓ ٚ آٟ٘ب را تٟدید ٚ تحمیز وٙیٓ. ٞبیٕبٖ را ثتزعب تدثیز ٘یغت وٝ ٕٞغبیٝ

وٙد. ثٙبثزایٗ ٔب ٚلتی واٝ ادفابیی    ٞبي آٟ٘ب را ثٝ خبٞبیی ٔثُ آٔزیىب ٚ اٍّ٘یظ ٚفُ ٔی دَ

فّیٝ دیٍزاٖ ٘داؽتٝ ثبؽیٓ ٚ آٟ٘ب را ثی خٟت تحمیز ٘ىٙیٓ ٚ ٘غجت ثٝ آٟ٘ب فحبؽی ٘ىٙایٓ ٚ  

ؽاٛد ٚ ٔحایظ داز اس     وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ درعت ٔی ي ٕٞىبري راٜ آٟ٘ب را ٘ب أٗ ٘ىٙیٓ  سٔیٙٝ

تٛا٘یٓ ثٝ وٕه ٞٓ ٔٙبفـ خٛد را حفؼ ثىٙیٓ  ٔاب ٘فقای    ؽٛد ٚ ٔی ایدبد ٔی ففب ٚ فٕیٕیت

 و. 18/12/1369)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « در اختالف ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٘داریٓ

ثٝ د٘جبَ افالْ آٔبدٌی ایزاٖ خٟت ٕٞىبري ثب وؾٛرٞبي ٔٙغماٝ  اخاالط ٔؾاتزن    

 1370وؾٛرٞبي فضٛ ؽٛراي ٕٞىبري خّیح فبرط ٚ ایازاٖ در ٘یٛیاٛرن در ؽاٟزیٛرٔبٜ    

ایٗ اخالط را تجبدَ ٘ؾز  ثزٌشار ؽد. فجداِٝ یقمٛة ثؾبرٜ  دثیز وُ ؽٛراي ٕٞىبري  ٞدف 

ایٗ ؽٛرا ثب خٕٟٛري اعالٔی  عجبت وؾٛرٞبي فضٛٞبي ٌغتزػ ٚ تحىیٓ ٔٙب ي راٜ درثبرٜ

 و.  408: 1388ایزاٖ افالْ وزد )دٞمب٘ی فیزٚسآثبدي  

سدایی در رٚاثظ خبرخی خٕٟاٛري اعاالٔی    ي عیبعت تٙؼ در ادأٝ 1370در عبَ 

فبرط  رٚاثظ ایزاٖ ثب وؾٛرٞبي فزثغتبٖ ٚ أابرات   ي خّیح ایزاٖ ثب وؾٛرٞبي فزة ٔٙغمٝ

عفبرت ایازاٖ در وؾاٛر    1370یٗ دٚثبرٜ ثزلزار ؽد. در اردیجٟؾت ٔبٜ ٔتحدٜ فزثی ٚ ثحز

فزثغتبٖ ثبسٌؾبیی ؽد ٚ در دی آٖ ٘یش عاقٛد اِفیقاُ  ٚسیاز خبرخاٝ فزثغاتبٖ در داٙدٓ       

خزداد ٔبٜ اس ایزاٖ دیدار وزد. ٚي ٔذاوزات عٛال٘ی ثاب ٞبؽإی رفغاٙدب٘ی ا٘دابْ داد ٚ اس     

ایٗ وؾاٛر دفاٛت ثاٝ فٕاُ آٚرد. در      عفز ثٝ  عزف ّٔه فٟد  دبدؽبٜ فزثغتبٖ اس اٚ ثزاي

ٕٞچٙیٗ رٚاثظ ایزاٖ ثب أبرات ٌغتزػ ٚ تٛعقٝ یبفت ثٝ عاٛري واٝ ٞبؽإی     1370عبَ 

ایدبد رٚاثظ ٚ ٕٞىبري ثیؾاتز   ثز 21/11/1370رفغٙدب٘ی در دیدار ثب ٚسیز دفبؿ أبرات در 

یزاٖ ٚ ثحزیٗ ٘یش در عبَ ٞبي ٘فتی تأوید وزد. رٚاثظ ا ي ٕٞىبري ٚیضٜ در سٔیٙٝ دٚ وؾٛر ثٝ

اي وٝ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در دیادار   ٚ دظ اس دبیبٖ اؽغبَ وٛیت  ثٟجٛد یبفت ثٝ ٌٛ٘ٝ 1370

ٝ     »ثب ٚسیز وؾبٚرسي ثحزیٗ تبویاد وازد    ي ٔجابدالت ٚ   ایازاٖ فاللٕٙاد اعات واٝ در سٔیٙا
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ٞبي التقبدي  اِٚٛیت را ثٝ ٕٞغبیٍبٖ ٔغّٕبٖ خاٛد ثدٞاد ٚ در ٞاز سٔیٙاٝ واٝ       ٕٞىبري

)دٞمب٘ی فیزٚسآثبدي  « ٞبعت ي ٕٞىبري ٛر ثحزیٗ آٔبدٌی داؽتٝ ثبؽد  حبضز ثٝ تٛعقٝوؾ

 و.  410-408: 1388

سدایی ٚ فبدي عبسي رٚاثاظ در عیبعات خابرخی اس     ي اتابر عیبعت تٙؼ در ادأٝ

ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ ٔٛضـ ایازاٖ   ایؾبٖ در خغجٝ 1371عٛي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  در عبَ 

ٝ   »ایٗ ٌٛ٘ٝ ثیبٖ وزد:   ٔٙغمٝ رادر لجبَ وؾٛرٞبي  ي فادر   خٕٟٛري اعالٔی ایازاٖ ثاب عاق

 ٝ ٝ       ایٙادٜ ٔای   ٕٞچٖٛ ٌذؽتٝ ثا ي حغاٗ   ٍ٘ازد ٚ ٔٙابفـ خاٛد ٚ ّٔتٟابي ٔٙغماٝ را در عابی

دا٘د ٚ ٞیچ ٌٛ٘اٝ چؾآ    ٕٞدٛاري ٚ رٚاثظ دٚعتب٘ٝ ٚ ٘شدیه ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٔیغز ٔی

ٖ ٕٞىبري ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٞغاتیٓ ٚ  داؽتی ثٝ وؾٛرٞبي ٕٞغبیٝ خٛد ٘دارد. ٔب خٛاٞب

ٝ     دعتٕبٖ دراس اعت ثزاي فؾزدٖ دعت )رٚس٘بٔاٝ  « ٞبي ٔحجات آٔیاش ٚ ٕٞىابري در ٔٙغما

 و.  28/6/1371خٕٟٛري اعالٔی  

ي خّایح فابرط     ایٗ ٔٛضـ آلبي ٞبؽٕی ٘غجت ثٝ وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ثٝ د٘جبَ افالْ 

بٖٚ اَٚ رئیظ خٕٟٛر  ثٝ تزتیات  فّی اوجز ٚالیتی ٚ حغٗ حجیجی  ٚسیز أٛر خبرخٝ ٚ ٔق

  ٝ   ي ٕٞىابري  اس دٚ وؾٛر وٛیت ٚ لغز دیدار وزد٘د. ثٝ د٘جبَ عفز ٚالیتی ثٝ وٛیات  وٕیتا

ي حُٕ ٚ  ایزاٖ ٚ وٛیت تؾىیُ ؽد ٚ دظ اس عفز حجیجی ثٝ لغز تٛافمبت ٔاتّفی در سٔیٙٝ

ٔاادر  ا٘تمابَ    ٞب  ٌٕزوبت  ؽیالت  ٔجبرسٜ ثب ٔٛاد ٘مُ ٞٛایی ٚ دریبیی  وؾبٚرسي  رعب٘ٝ

آة ؽاایزیٗ ثااٝ لغااز ٚ چٍااٍٛ٘ی ثٟاازٜ ثاازداري اس ٔیااداٖ ٌاابسي ٔؾااتزن حبفااُ ؽااد  

 و. 91: 1380)رٔضب٘ی 

ٞبي دبیب٘ی دٚرٜ اَٚ ریبعت خٕٟاٛري خاٛد ٘غاجت ثاٝ      ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در ٔبٜ

ٞبي ٕ٘ابس خٕقاٝ تٟازاٖ     ٕٞىبري ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ خّیح فبرط خغبة ثٝ آٟ٘ب در خغجٝ

ایٙىٝ  ثیٙیٓ ٚ آٖ  ي ٔثجتی را ٔی ایٗ رٚسٞب ٔب ٘مغٝ  در خّیح فبرط»ٌی وزد: چٙیٗ افالْ آٔبد

ي خٙٛثی خّیح فابرط ٔبیاُ ٞغاتٙد ثاب ایازاٖ اعاالٔی رفیاك ثبؽاٙد ٚ          وؾٛرٞبي حبؽیٝ
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فؾبریٓ ٚ أیدٚاریٓ ثب وٕاه آٟ٘اب ثتاٛا٘یٓ     ٕٞىبري وٙٙد ٚ ٔب ٞٓ دعت آٟ٘ب را ثٝ ٌزٔی ٔی

ٓ     أٙیت در خّیح فبرط وٝ ثزاي د٘ )رٚس٘بٔاٝ خٕٟاٛري   « یب ٞآ ٟٔآ اعات را حفاؼ وٙای

 و.  17/11/1371اعالٔی  

ایٗ ٔٛضـ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  ٚسیز أٛر خبرخٝ فزثغتبٖ افالْ ٕ٘اٛد   دظ اس افالْ 

وٝ ایزاٖ وؾٛر ٟٕٔی در ٔٙغمٝ اعت ٚ وؾٛرٞبي فضاٛ ؽاٛراي ٕٞىابري خّایح فابرط      

حٕد فجداِقشیش اِغقدٖٚ  رئیظ ٔدّاظ  ایزاٖ ٞغتٙد. ا  فاللٕٙد ثٝ داؽتٗ رٚاثظ دٚعتب٘ٝ ثب

وٛیت خٛاعتبر ٌغتزػ رٚاثاظ  »وٛیت ٘یش در ٔقبحجٝ ثب ٔدّٝ وٛیتی اِمجظ اؽٟبر داؽت: 

ایازاٖ اعات. ایازاٖ      ٚ ٕٞىبري ٚ حفؼ ٔٙبعجبت وؾاٛر ٔتجاٛفؼ ثاب خٕٟاٛري اعاالٔی     

بفـ ي ٔٙا  ایزاٖ ثز دبیٝ  وؾٛرثشرٌی اعت ٚ ثٝ عٛد ٚفالح وٛیت اعت وٝ رٚاثظ خٛد را ثب

ٞابیی واٝ    ٘ؾب٘ٝ»ٚي ضٕٗ اؽبرٜ ثٝ اٚضبؿ ٔٙغمٝ خّیح فبرط ٌفت: «. ٔتمبثُ اعتٛار عبسد

فبرط ثبؽد  ٚخٛد ٘دارد. وؾاٛرٞبي فضاٛ    حبوی اس تٕبیُ ایزاٖ ثٝ تغّظ ٚ ٘فٛر ثز خّیح

ي درٌیازي ٚ وؾإىؼ ثبؽاد      ؽٛراي ٕٞىبري خّیح فبرط ٔبیُ ٘یغتٙد وٝ ٔٙغمٝ فحٙٝ

 و. 105-106: 1372)اخٛاٖ وبؽٕی  « ٞٛؽیبري ٚاخت اعت ِٚی ثٝ ٞز فٛرت احتیبط ٚ

ٞبي ٕ٘بس خٕقاٝ تٟازاٖ     ٌیزي اس خغجٝ ثدیٗ تزتیت آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی ثب ثٟزٜ

ایدبد تغییزات در عیبعت خبرخی را فزاٞٓ  ي آٔبدٌی ٚ دذیزػ افىبر فٕٛٔی خٟت  سٔیٙٝ

ٝ فٙاٛاٖ یىای اس اروابٖ    سدایی ٚ فبدي عبسي رٚاثظ ثب وؾاٛرٞبي ٔٙغماٝ را ثا    وزد ٚ تٙؼ

ایٗ  عیبعت خبرخی دِٚت خٛد ٔغزح ٕ٘ٛد. آلبي رفغٙدب٘ی در خبعزات عیبعی خٛد در 

ایاٗ را   ٞبي افّی ٔاٗ ثاٛد. ٔاٗ در ٕ٘ابس خٕقاٝ       سدایی خشٚ عیبعت تٙؼ»٘ٛیغد:  ثبرٜ ٔی

ایاٗ عیبعات    تٛضی  دادْ  ثقد ٞٓ ثزخی اس ٕٞیٗ آلبیبٖ افتزاك داؽتٙد ٚ دیؾتبس ٔمبثّٝ ثب

 و.46 :1383)رفغٙدب٘ی  « د٘دثٛ
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 زدایی اوپک  سیاست

ٝ  یىی دیٍز اس ٔٛضٛفبت ٟٔٓ در دٚرٜ ي  ي ریبعت خٕٟٛري ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در فزفا

ٞبي ایزاٖ در لجبَ اٚده ثٛد. ٘فت ٘ماؼ   عیبعت خبرخی ٘فت ٚ یب ثٝ فجبرت ثٟتز عیبعت

ثغیبرٟٕٔی در تقییٗ عیبعت خبرخی ایزاٖ ثبسي وزدٜ ٚ ثٝ عٛر خالفٝ ري حیبتی التقبد 

ثاٝ   1369دب٘ی ٘یش ثٝ فٙٛاٖ رئیظ خٕٟٛر ایزاٖ در عبَ ٚ أٙیت ایزاٖ اعت. ٞبؽٕی رفغٙ

إٞیت ٘مؼ ٘فت در خٟبٖ أزٚس ارفبٖ ٚ اس آٖ ثٝ فٙٛاٖ اثاشاري در خٟات حبوٕیات ثاز     

ایٗ راثغاٝ چٙایٗ    در 1369ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ در ٔزداد ٔبٜ  خٟبٖ یبد وزد. ٚي در خغجٝ

افتاد   س عزیك ٘فت دارد اتفبق ٔای ٚالقبً یه حزوت فدیت ٚ غزیجی در التقبد د٘یب ا»ٌفت: 

ي ثزٚت وؾٛرٞبي خٟبٖ عْٛ ٚ خقٛفبً وؾٛرٞبي اعالٔی  چٖٛ ثیؾاتز ٘فات    وٝ فٕدٜ

)رٚس٘بٔاٝ  «. ؽاٛد  در وؾٛرٞبي اعالٔی اعت  دارد ثاٝ اٞازْ حبوٕیات خٟابٖ تجادیُ ٔای      

 و. 6/5/1369خٕٟٛري اعالٔی  

ٚ ٔؾاىالت  ٞابي خٙاً    دظ اس دبیبٖ خًٙ  خٕٟٛري اعالٔی ثب تٛخٝ ثاٝ خزاثای  

ي التقبدي ٚ ثٝ عٛر وّای   ي ّٔی  ٔحبفزٜ ٘بؽی اس آٖ  ٘بثٛدي ٔزاوش تِٛید  وبٞؼ عزٔبیٝ

ایدبد یه التقبد ٘یزٚٔٙد ٚ یه ٘یازٚي ٘ؾابٔی    ٞبي التقبدي  تٕبیُ خٛد را ثزاي ٘بثغبٔب٘ی

ثبیغت ٔب٘ٙاد ٌذؽاتٝ اس درآٔاد ٘فات ثاٝ فٙاٛاٖ        ایٗ ٔٙؾٛر ٔی ثبسدار٘دٜ تمٛیت وزد. ثزاي

ایاٗ ٔمقاٛد    ؽد ٚ در خٟت ٘یُ ثٝ ثزاي رؽد التقبدي ٚ لدرت ٘ؾبٔی اعتفبدٜ ٔی ٔحزوی

 ؽد.  سدایی ٔی ثبید اٚده عیبعت

سدایای اس اٚداه  وؾاٛرٞبي     ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در اِٚیٗ الداْ خٛد خٟت عیبعات 

فضٛ اٚده ٚ وؾٛرٞبي ٔغتمُ ٘فت خیش را ثٝ اتحبد خٟت افاشایؼ لیٕات ٘فات دفاٛت     

ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ آٔابدٌی خٕٟاٛري اعاالٔی خٟات      ٚي در خغجٝ ایٗ راعتب وزد. در 

ٕٞىبري ثب اٚده ٚ وؾٛرٞبي ٔغتمُ ٘فت خیش در خٟت افشایؼ لیٕات خٟاب٘ی ٘فات را    
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اٌز ثیبیید  ٔب حبضزیٓ  فزاق  ِیجی ٚ اِدشایز ٞٓ حبضاز٘د ٕٞدعاتی   »ایٗ ٌٛ٘ٝ افالْ وزد:  

دٞیٓ  ٚالقبً د٘یب خزیدار اعات ٚ اٌاز ٔاب     یدالر ٕ٘ 30وٙٙد ٚ ثٍٛیٙد وٝ ٔب ٘فت را وٕتز اس 

 و. 6/5/1369)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی « ؽٛد ثازد یه ٔبٜ ٘فت را ٘فزٚؽیٓ د٘یب ٔدجٛر ٔی

سدایای اس   ایزاٖ در چابرچٛة عیبعات    ایٗ راعتب ٚ در راثغٝ ثب عیبعت خدید ٘فتی در 

٘فت ٚ ٌابس  »د. در وٙفزا٘ظ اٚده ایزاٖ الداْ ثٝ ثزٌشاري وٙفزا٘ظ ٘فت ٚ ٌبس در اففٟبٖ ٕ٘ٛ

ثٛد وٝ عیبعت ٘فتی خدیاد ایازاٖ ٚ عیبعات خابرخی     « : چؾٓ ا٘داس ٕٞىبري1990در دٞٝ 

و در اففٟبٖ دظ 1991)ٔٝ  1370ایٗ وٙفزا٘ظ در خزداد   فُٕ ٌزایب٘ٝ ٔالسْ ثب آٖ افالْ ؽد.

بسعابسي  اس دبیبٖ یبفتٗ ثحزاٖ خّیح فبرط ثزٌشار ؽد. ثحزا٘ای واٝ در عای آٖ ایازاٖ ثازاي ث     

تقٛیزي وٝ در غزة اس آٖ ثٝ فٙٛاٖ یه دِٚات تزٚریغات ٚ لابٖ٘ٛ ؽاىٗ عابختٝ ثٛد٘اد        

ٞبي ٔتقددي اس خّٕٝ ٚسیزاٖ ٘فات وؾاٛرٞبي    ایٗ وٙفزا٘ظ ٔیشثبٖ ؽاقیت تالػ وزدٜ ثٛد.

فزثغتبٖ عقٛدي  اِدشایز  فٕبٖ  اتحبد ؽٛرٚي عبثك  وزٜ خٙاٛثی  وٛیات ٚ ٚ٘اشٚئال ثاٛد.     

ٞبي خجزي غزة  ٞبي ثشري ٘فتی غزة  ٕ٘بیٙدٌبٖ غَٛ زایی ؽزوتؽقت تٗ اس ٔمبٔبت اخ

ٚ تقدادي اس ٔحممبٖ ٚ اعتبداٖ دا٘ؾٍبٜ ٘یش ثٝ فٙٛاٖ عاٙزاٖ یب ٔغتٕـ در وٙفازا٘ظ حضاٛر   

داؽتٙد. ؽزوت وٙٙدٌبٖ ایزا٘ی را ٚسراي أٛر خبرخٝ  ٘فت  التقبد ٚ دارایی ٚ ٔدیزاٖ ثب٘اه  

داد٘د ٚ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی رئیظ خٕٟاٛر ایازاٖ    ُ ٔیٔزوشي ٚ عبسٔبٖ ثز٘بٔٝ ٚ ثٛدخٝ تؾىی

 و.  70: 1372اي ثزاي وٙفزا٘ظ فزعتبد ) أیز احٕدي ة  ٘یش دیبْ ٚیضٜ

ایٗ وٙفازا٘ظ تأویاد    آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  رئیظ خٕٟٛر در دیبْ خٛد خغبة ثٝ 

ٝ   « ٘ؾبْ دٚ لغجی خٟبٖ»وزد وٝ  اس  اس ٔیبٖ رفتٝ اعت ٚ فّی اوجز ٚالیتای ٚسیاز أٛرخبرخا

ٞابي عیبعای تحات اِؾاقبؿ      اِٚٛیت»عاٗ ثٝ ٔیبٖ آٚرد وٝ در آٖ « ٘ؾٓ خدیدي»دیدایؼ 

عبیز ٔمبٟٔبي رعٕی ٘یش خبعز ٘ؾابٖ وزد٘اد واٝ ایازاٖ     «. ٌیزد ٔالحؾبت التقبدي لزار ٔی

ٞابیی ثازاي اخاذ ٚاْ ٚ خّات      ایدبد یه التقبد ٔجتٙی ثز ثبسار آساد اعت ٚ ثز٘بٔٝ خٛاعتبر 

 و.71ر دعت تدٚیٗ دارد )ٕٞبٖ: ٞبي خبرخی د عزٔبیٝ
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یىی دیٍاز اس الادأبت ایازاٖ در راثغاٝ ثاب عیبعات خدیاد ٘فتای در چابرچٛة           

ٞبي  ٞبي ٘فتی خبرخی در عزح ي فقبِیت ؽزوت سدایی اس اٚده  فزاٞٓ وزدٖ سٔیٙٝ عیبعت

ّٔی ثٛد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٍٞٙبٔی وٝ ؽزوت آٔزیىبیی وٛ٘ىٛ )اِٚیٗ ؽزوت خبرخی فقبَ در 

٘ؾیٙی وازد ٚ تٕابْ    ایزاٖ یه عزفٝ فمت  تی ٚ ّٔی دبرط خٙٛثیو ثب ٞدف ا٘شٚايعزح حیب

ي ٔذوٛر را ٔغدٚد وزد  آلبي ٞبؽٕی ثب دیلّٕبعی خبؿ خٛد فٛراً  ي ٔٙغمٝ ٞبي تٛعقٝ راٜ

ؽزوت ارٚدبیی تٛتبَ را ٔتمبفد وزد تب خب٘ؾایٗ ؽازوت آٔزیىابیی ؽاٛد ٚ عازح ا٘اشٚا ٚ       

 و.60: 1383 تٟدید را خٙثی ٕ٘ٛد )رفغٙدب٘ی 

ایازاٖ در داخاُ     دظ اس افالْ ٔٛضـ خٕٟٛري اعالٔی خٟت ٕٞىبري ثاب اٚداه    

ایٗ عابسٔبٖ   ٞبي تقییٗ ؽدٜ تٛعظ ٞب ٚ عٟٕیٝ اٚده ثٝ ٕٞىبري ثب افضبء دزداخت ٚ لیٕت

ٝ  را دذیزفت. در  دالر را داذیزفت ٚ   21اي  ایٗ راعتب ایزاٖ لیٕت ؽبخـ اٚده یقٙی ثؾاى

ایٗ عغ  اس   حٕبیت لزار داد. در ادأٝ ایزاٖ ثزاي حفؼ ایٗ لیٕت را ٔٙغمی دا٘غت ٚ ٔٛرد 

ٞب ثٝ ٕٞىبري فزثغتبٖ عقٛدي ٘یبس داؽت  ِذا ٞبؽٕی رفغاٙدب٘ی در دٚٔایٗ الاداْ     لیٕت

سدایی اس اٚده ثبة دٚعتی ٚ ٕٞىابري ثاب وؾاٛرٞبي فازة فضاٛ اٚداه        خٟت عیبعت

 و. 7: 1372خقٛفبً فزثغتبٖ را ٌؾٛد )أیز احٕدي اِف 

ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ آٔبدٌی خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ ثازاي ٕٞىابري   ٝ ٚي در خغج

ٔب خٛاٞبٖ ٕٞىبري ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٞغتیٓ »ایٗ ٌٛ٘ٝ افالْ وزد:   ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ را

ٝ   ٚ دعتٕبٖ دراس اعت ثزاي فؾزدٖ دعت )رٚس٘بٔاٝ  « ٞبي ٔحجت آٔیش ٚ ٕٞىابري در ٔٙغما

 و.  28/6/1371خٕٟٛري اعالٔی  

ایٗ ٔٛضـ اس عٛي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  خٕٟاٛري اعاالٔی تاب دبیابٖ      فالْ ثٝ د٘جبَ ا

رٚاثظ خٛد را ثب ٕٞغبیٍبٖ فازثؼ ثاٝ خقاٛؿ ثاب فزثغاتبٖ ٔداددًا ثزلازار         1372عبَ 

ایٗ راعتب عفز دٚ رٚسٜ آلبي ٚالیتی ثٝ فزثغتبٖ ٚ دیدار ثب عقٛد اِفیقُ  ٚسیاز   عبخت. در

یُ اعت. در دیدار ٚالیتی ثاب ّٔاه فٟاد ٚي    ایٗ وؾٛر لبثُ تحّ خبرخٝ ٚ ّٔه فٟد دبدؽبٜ
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تٛعقٝ ٚ تقٕیك ٞز چٝ ثیؾتز رٚاثاظ دٚ  »رٚاثظ خبري دٚ وؾٛر را خٛة دا٘غت ٚ افشٚد: 

ي ایزاٖ ٚ فزثغتبٖ خٛاٞاد   ي ٔٙبفـ ٔؾتزن دٚ وؾٛر ٔغّٕبٖ ٚ ٕٞغبیٝ خب٘جٝ  تأیید وٙٙدٜ

ِت عاقٛدي  أىب٘ابت ٚ   ایٗ دیدار ضٕٗ تؾىز اس ٟٕٔبٖ ٘ٛاسي دٚ آلبي ٚالیتی ٘یش در«.ثٛد

ٞبي التقبدي ٚ ٘فتی  ي ٔٙبعجبت ٚ ٕٞىبري ٞبي ٚعیـ ٚ ٔتٙٛؿ دٚ وؾٛر ثزاي تٛعقٝ سٔیٙٝ

ٚ ٔجبدالت تدبري را تؾزی  ٕ٘ٛد ٚ اضبفٝ وزد دٚ وؾٛر در عبسٔبٖ اٚده اس إٞیت لبثاُ  

 و.29/2/1372تٛخٟی ثزخٛردار ٞغتٙد )رٚس٘بٔٝ عالْ  

ٝ  ثٙبثزایٗ غیز عیبعی وزدٖ اٚداه   ي افاّی خاظ ٔؾای دِٚات ٞبؽإی       یاه خٙجا

 رعد ثب ٔٛفمیت ٕٞزاٜ ثٛدٜ اعت.  رفغٙدب٘ی اعت وٝ ثٝ ٘ؾز ٔی

 
 وحدت جهان اسالم 

اتحبد وؾٛرٞبي اعالٔی ٚ علظ ٚحادت خٟابٖ اعاالْ عاٛٔیٗ رواٗ عیبعات خابرخی        

ایٗ روٗ اس عیبعت خبرخی ایزاٖ فالٜٚ  خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ در دٚراٖ عبس٘دٌی اعت. 

ٞب ٚ تقبِیٓ دیٗ ٔجیٗ اعالْ آٔدٜ اعت  در لبٖ٘ٛ اعبعی خٕٟٛري اعالٔی  ٙىٝ در آٔٛسٜای ثز

ایٗ اعابط اس ثادٚ دیازٚسي ا٘ماالة      ایزاٖ ٘یش ثٝ فٛرت فیٙی ٚ آؽىبر روز ؽدٜ اعت. ثز 

اعالٔی تب وٖٙٛ  اتحبد ٚ ٚحدت خٟبٖ اعالْ  ثٝ رغٓ تغییز ٚ تحٛالت ٔفٟاٛٔی ٚ فّٕای    

رخی خٕٟاٛري اعاالٔی را تؾاىیُ دادٜ اعات. ثٙابثزایٗ آلابي       یىی اس اروبٖ عیبعت خاب 

ایٗ افُ را ثٝ فٙٛاٖ یىی اس افاَٛ لابٖ٘ٛ    ٞبؽٕی ثٝ فٙٛاٖ رئیظ خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ 

   ٝ ٞابي ٕ٘ابس    اعبعی در عیبعت خبرخی خٛد ٔٛرد تٛخٝ لزار داد. آلابي ٞبؽإی در خغجا

 ٖ ایاٗ ٌٛ٘اٝ تؾازی       را خٕقٝ تٟزاٖ فدْ ٚخٛد ٚحدت اعالٔی در ثیٗ وؾٛرٞبي ٔغإّب

اي اتفبق ٘ؾاز داؽاتٝ ثبؽاٙد  دیٍاز      اٌز ثاؼ فؾیٕی اس وؾٛرٞبي اعالٔی در ٔغأِٝ»وزد: 

ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یغت؛ یقٙای   تٛاٖ چیشي ثز آ٘بٖ تحٕیُ وزد. ِٚی ثبید ثٍٛییٓ در حبَ حبضز ٕ٘ی

ي ٚحدت وٝ یه أز عجیقی اعت  ٔتأعفب٘ٝ در ثایٗ وؾاٛرٞبي اعاالٔی ٘یغات ثاٝ       ٔغأِٝ
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ا٘د. فّٕبي ٔقز ٚ فزثغتبٖ عقٛدي یاه خاٛر    اي وٝ حتی فّٕب ٞٓ ثٝ خبٖ ٞٓ افتبدٜ ٌٛ٘ٝ

ٝ   « دٞٙد ٚ فّٕبي فزاق ٚ اِدشایز خٛر دیٍاز.  فتٛي ٔی ي ٕٞایٗ   آلابي رفغاٙدب٘ی در ادأا

ٌٛیاد:   ایٗ ثبرٜ چٙیٗ ٔی دا٘د ٚ در ایٗ ٔؾىُ در ثیٗ ٔغّٕب٘بٖ را ٚحدت ٔی خغجٝ راٜ حُ 

ایاٗ را در د٘یابي اعاالْ االٖ      بٖ أبٔت اعات ٚ ٔتأعافب٘ٝ ٔاب   ٔزخقیت رفـ اختالفبت ٕٞ»

 و. 21/7/1369  )رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی« ٘داریٓ

آلبي ٞبؽٕی در ٕٞیٗ راعتب فشت ٚ فؾٕت أت اعالٔی را در ٌازٚ ٚحادت ثایٗ    

ایٗ اعت وٝ أت اعالٔی وٝ أزٚس حدٚد  ٔغأِٝ »ٌٛید:  ایٗ ثبرٜ چٙیٗ ٔی دا٘د ٚ در  آٟ٘ب ٔی

وؾاٛر ٔغاتمُ را دارد ٚ    50دٞٙاد  ثایؼ اس    ٟبرْ خٕقیت رٚي سٔیٗ را تؾىیُ ٔییه چ

لغٕت افؾٓ رخبیز اعتزاتضیه ٚ ٘مبط اعتزاتضیه ٚ خغزافیبیی را در اختیابر دارد  ٔداد ٚ   

ایٗ اعت وٝ ٚفابدار ثاٝ اعاالْ ٚ     اػ ٚ عالٔت ٚ فشتؼ در ٌزٚ آیٙدٜ  فؾٕت ٚ وزأتؼ ٚ

ي اعالْ سیز دزچٓ لزآٖ ثجیٙد ٚ ٞز ٔمادار واٝ    در عبیٝدیغٕجز اوزْ)ؿو ثبؽد ٚ خٛدػ را 

ایٗ دزچٓ ٚ ٔحٛر فبفّٝ ثٍیزد ثٝ ٕٞبٖ ٔمدار فشت ٚ فؾٕت خٛدػ را اس دعت دادٜ ٚ  اس

تزیٗ  ؽٛد ٚ ؽبید اعبعی ایٙدب ٘شدیه ؽٛد ثٝ ٔدد ٚ وزأت خٛدػ ٘شدیه ٔی ٞز ٔمدار ثٝ

عزح وزدٖ ٔغبیُ ثی ارسػ ٘اضادي   ٔغأِٝ  تقبٖٚ ٚ ٕٞىبري ٚ دزٞیش اس افتزاق ٚ دٚئیت ٚ

 و. 30/5/1372  )رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی« ایٟٙبعت ٚ خغزافیبیی ٚ عیبعی ٚ أثبَ 

ایؾبٖ در خٟت  ٞبي  ٞبي آلبي ٞبؽٕی اس ٔغّٕب٘بٖ خٟبٖ ثزاي ٚحدت ٚ تالػ دفٛت

ٝ    ٘شدیىی ٞز چٝ ثیؾتز ؽیقٝ ٚ عٙی ثٝ یىدیٍز تب حادٚدي ٔٛفمیات   ٗ  ي  آٔیاش ثاٛد ٚ ٕ٘ٛ٘ا  ایا

تٛاٖ در حضٛر ثزادراٖ اُٞ عٙت در ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ ثٝ ٔٙبعجت ٞفتٝ ٚحادت   ٔٛفمیت را ٔی

یىای اس  »ایٗ ثبرٜ چٙایٗ ٌفات:    ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ در  ٔؾبٞدٜ وزد. آلبي ٞبؽٕی در خغجٝ

ثیاٙٓ واٝ فّٕابي ثاشري ٚ      ایٗ ٚحدت را ٔاٗ در ٔزاعآ أازٚس ٕ٘ابس خٕقاٝ ٔای       ٞبي  خّٜٛ

ٝ  اُٞ عٙت ٚ وؾٛرٞبي دٚعت ٔب أزٚسٞبي فبِیمدر  ؽاقیت   ایٙدب حضٛر دار٘د  ٕ٘بس خٕقا

ؽٛد وٝ خٛدؽبٖ در وؾٛر خٛدؽبٖ دیؼ ٕ٘بس ٞغتٙد ٚ أابْ   ایٙدب ثب حضٛر وغب٘ی خٛا٘دٜ ٔی
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٘فز ثغیدی اُٞ عٙت ٔب أزٚس در فافٛف   600خٕبفت یب خٕقٝ ٞغتٙد ٚ ٕٞچٙیٗ ثب حضٛر 

 و. 14/5/1375  )رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی« ٙیٓو ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ ٕ٘بسٔبٖ را ثزٌشار ٔی

ایٗ راعتب تاالػ خٟات ثزٌاشاري اخاالط      یىی دیٍز اس الدأبت آلبي ٞبؽٕی در 

ایؾابٖ عای ٔاللابتی ثاب أیاز فجداِاٝ          ایٗ راعتب  عزاٖ وؾٛرٞبي اعالٔی در تٟزاٖ ثٛد. در

عبِٟب را ثٝ حغاٗ  ایدبد ؽدٜ عی  ٞبي ِٚیقٟد فزثغتبٖ عقٛدي در دبوغتبٖ تٕبْ عٛء تفبٞٓ

تفبٞٓ تجدیُ وزد ٚ راٜ را ثزاي ثزٌشاري ٔٛفك اخالط عزاٖ وؾٛرٞبي اعاالٔی در تٟازاٖ   

آلبي ٞبؽٕی عی ٌفتٍٛیی ثی دزدٜ ثب لادرت اِاٝ    1382ایٗ خقٛؿ در عبَ  ثبس ٕ٘ٛد. در

ایٗ ٔغاأِٝ را در آخازیٗ    تؾىیُ وٙفزا٘ظ اعالٔی در تٟزاٖ ٔحبَ ثٛد. ٔٗ »رحٕب٘ی ٌفت: 

 و.225: 1382)رحٕب٘ی  « ٙفزا٘ظ دبوغتبٖ ثب ِٚیقٟد فزثغتبٖ حُ وزدِْحؾبت و

رعد آلبي ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی فالٜٚ ثز فُٕ ثز عجك افَٛ لبٖ٘ٛ اعبعای    ثٝ ٘ؾز ٔی

ٞب ٚ اٞداف عیبعی ٚ التقبدي ٘یش ثزاي دیٍیزي ٞدف اتحبد وؾاٛرٞبي اعاالٔی در    اٍ٘یشٜ

ایدبد ٘ؾٓ ٔجتٙی ثز  ٔٙیت ّٔی اس عزیك عیبعت خبرخی ٔد ٘ؾز داؽتٝ اعت. ٘اغت  تأٔیٗ ا

اي ٚ اتحبد عیبعی ثٛد. ثب تٛخٝ ثٝ تٟدیدات ٚ ٔؾاىالت ٘بؽای اس ٔحایظ     ٍٕٞزایی ٔٙغمٝ

اي اس آٟ٘اب  ٘ؾآ أٙیتای ٍٕٞزایای      ٞبي فزا ٔٙغمٝ ثزداري لدرت أٙیتی دیزأٖٛ ایزاٖ ٚ ثٟزٜ

ی ایزاٖ ثبؽد. ثاب تٛخاٝ ثاٝ    ي أٙیت ّٔ تٛا٘غت تأٔیٗ وٙٙدٜ ٔجتٙی ثز وؾٛرٞبي اعالٔی  ٔی

وٙٙد  تفبٞٓ ٚ ٚحادت   ي ٘ٛار ٔزسي وؾٛر ٔب ثزادراٖ اُٞ عٙت س٘دٌی ٔی ایٙىٝ در حبؽیٝ 

 تٛا٘غت تجّیغبت دؽٕٙبٖ را خٙثی وٙد.  ٞز چٝ ثیؾتز ثب آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ ٌبْ ٔی

ایدابد یاه ثّاٛن ٚ لغات      دٚٔیٗ اٍ٘یشٜ ٚ ٞدف اس اتحبد ٚ ٚحدت خٟبٖ اعاالْ  

ٞبي دیٍز  ٔٙبفـ خٟابٖ اعاالْ را    عالٔی در ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ ثٛد وٝ ٔغتمُ اس لغتلدرت ا

تأٔیٗ ٕ٘بید؛ ثٝ فجبرت دیٍز ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ وؾٛرٞبي خٟبٖ عْٛ اس عزیك تؾىیُ خٙاجؼ  

فدْ تقٟد تالػ وزد٘د ثٝ لغت لدرت در خٟبٖ تجدیُ ؽٛ٘د  خٟبٖ اعالْ ٘یش ثاب اتحابد ٚ   

 ایفب ٕ٘بید.   را تٛا٘غت چٙیٗ ٘مؾی ٚحدت خٛد ٔی
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تٛا٘غات ٔٙابفـ    ایٙىٝ اتحبد ٚ ٚحدت خٟبٖ اعالْ اس ٘ؾاز التقابدي ٘یاش ٔای      عْٛ

ٔؾتزن ایزاٖ ٚ دیٍز وؾٛرٞبي اعالٔی را تأٔیٗ وٙد. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ در ثقُد عیبعی اتحابد  

تٛا٘غت آ٘بٖ را ثٝ یه لغت لدرت تجدیُ ٕ٘بید  ٍٕٞزایای ٚ اتحابد    وؾٛرٞبي اعالٔی ٔی

وازد. ٍٕٞزایای ٚ ٚحادت     ش آ٘بٖ را ثٝ یه لدرت ثشري التقابدي تجادیُ ٔای   التقبدي ٘ی

تٛا٘غت ٘یبسٞبي داخّی آ٘بٖ را ٘یاش ثازآٚردٜ    ایٗ  ٔی التقبدي وؾٛرٞبي اعالٔی  فالٜٚ ثز 

ي اعاتمالَ التقابدي    ایٗ رٚ  ٍٕٞزایی التقبدي خٟبٖ اعاالْ ٞآ تاأٔیٗ وٙٙادٜ     عبسد. اس 

 وزد.  د وفبیی داخّی آ٘بٖ را تضٕیٗ ٔیخبرخی وؾٛرٞبي اعالٔی ثٛد ٚ ٞٓ خٛ

 
 برقراري رابطه با كشورهاي هنطقه آسیاي هركسي و قفقاز 

  ٝ عیبعات خابرخی خٕٟاٛري     1370ي  یىی دیٍز اس تغییز ٚ تحٛالت خبرخی وٝ در دٞا

اعالٔی را تحت تأثیز لزار داد  فزٚدبؽی اتحبد خٕبٞیز ؽٛرٚي ثٛد. اس ثیٗ رفتٗ اثز لدرت 

ایٗ حبدثاٝ  ٘ؾابْ    ؽزق ثٝ دٚ فٛرت ثز عیبعت خبرخی ایزاٖ تأثیز ٌذاؽت؛ اس یه عٛ ثب

ٞابي   عٛي دیٍز  اضٕحالَ ؽاٛرٚي ثاٝ اعاتمالَ خٕٟاٛري    دٚ لغجی دبیبٖ دذیزفت ٚ اس 

 آعیبي ٔزوشي ٚ لفمبس در ٕٞغبیٍی ایزاٖ ا٘دبٔید. 

ایزاٖ فزٚدبؽی اتحبد ؽٛرٚي عبثك ٚ خٌّٛیزي اس تِٛاد    در ٔٛرد دبیبٖ ٘ؾبْ دٚ لغجی 

ایاٗ ٔادفب    دا٘غت. دِیُ افّی ثز فدق  ي ألزاعٛري خدید رٚعیٝ را ثٝ عٛد خٛد ٔی دٚثبرٜ

ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ  س خٛؽحبِی ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی اس فزٚدبؽی ٔبروغیشْ اعت. ٚي در خغجٝاثزا

ایاٗ حاٛادثی واٝ اتفابق افتابدٜ       ٔٛضـ ٔب ٘غجت ثٝ »ایٗ حبدثٝ چٙیٗ ٌفت:  تٟزاٖ در راثغٝ ثب 

ایاٗ   ایٗ اعت وٝ ٔب اس فزٚدبؽی ٔبروغیشْ افالً ٘براحت ٘یغتیٓ ٚ خٛؽحبِیٓ چٖٛ وٝ  اعت  

ثٛد وٝ اس سثبٖ أبْ ؽٙیدیٓ. افُ فزٚدبؽی ٔبروغیشْ ثزاي ٔب ثغایبر خاٛة    دیؼ ثیٙی ٕٞب٘ی

 و.  16/6/1370)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « وٙیٓ اعت ٚ آٖ را دذیزفتیٓ ٚ اعتمجبَ ٔی
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ایزاٖ  ٞبؽإی    ٞبي آعیبي ٔزوشي ٚ لفمبس در ٕٞغبیٍی در ٔٛرد اعتمالَ خٕٟٛري

ٞبي ؽٛرٚي خٛاٞبٖ خادایی ٚ اعاتمالَ    ٕٟٛريایٗ ثبٚر ثٛد وٝ اٌز ٔزدْ خ رفغٙدب٘ی ثز 

ٞبي ٕ٘ابس خٕقاٝ    ایٗ راثغٝ ٚي عی عاٙب٘ی در خغجٝ وٙیٓ. در  ثبؽٙد ٔب ثب آٟ٘ب ٕٞىبري ٔی

ایٗ ٌٛ٘ٝ افاالْ وازد:     ایٗ وؾٛرٞب را  ایزاٖ ٘غجت ثٝ  تٟزاٖ ٔٛضـ دِٚت خٕٟٛري اعالٔی

اعت  ٔزدْ اٌاز تقإیٓ ثٍیز٘اد    ي ٔزدْ آ٘دب ثزایٕبٖ ٟٔٓ  ي ؽٛرٚي ارادٜ آیٙدٜ  در ٔٛرد»

ٞب ثب ٞٓ س٘دٌی وٙٙد  ٔب راضی ٞغتیٓ ٚ ثزاي آٟ٘ب ٕٞغبیٝ خٛثی خاٛاٞیٓ   ي خٕٟٛري ٕٞٝ

دٞیٓ ٚ ثٝ لزار دادٞبیی ٞٓ وٝ ثب آٟ٘ب داریٓ ادأٝ خاٛاٞیٓ   ٞبیٕبٖ را ادأٝ ٔی ثٛد ٚ ٕٞىبري

وٙٙاد  ثابس ٔاب ثاٝ     ٞبي خدایی س٘ادٌی   داد. اٌز ٔزدْ خٛاعتٙد ٔغتمُ ثبؽٙد ٚ در خٕٟٛري

ٝ   فٙٛاٖ یه وؾٛر در  ي ٕٞىابري   ي آٟ٘اب آٔابدٜ   ایٗ خٟبٖ ٚ یه ٕٞغبیٝ ثزاي آٟ٘ب ثاب ٕٞا

)رٚس٘بٔاٝ خٕٟاٛري   « ایٙغٛر یب آ٘غٛر ثبؽاد   وٙد وٝ ٞغتیٓ ٚ خیّی ٞٓ ثزایٕبٖ تفبٚت ٕ٘ی

 و.  16/6/1370اعالٔی  

ٝ ٚ لفمبس در عابَ  ایٗ رٚ ایزاٖ در اِٚیٗ ٌبْ تالػ ٕ٘ٛد تب وؾٛرٞبي آعیبي ٔیب٘ اس 

ٝ    1ثٝ فضٛیت اوٛ 1372 تٛا٘غات   اي ٔای  درآیٙد. یه چٙیٗ عبسٔبٖ التقابدي تٛعاقٝ یبفتا

ي التقبدي ایزاٖ را ثزآٚردٜ عبسد. ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  ثغیبري اس ٘یبسٞب ٚ ضزٚریبت تٛعقٝ

در تٟازاٖ   1372در چٟبرٔیٗ اخالط ٚسراي أٛر خبرخٝ دٜ وؾٛر فضٛ اوٛ واٝ در عابَ   

 وزدٞبي آٖ ٌفت: تؾىیُ ؽد  درثبرٜ ا٘تؾبرات ایزاٖ اس اوٛ ٚ وبر

ٕٞىبري ٔیبٖ وؾٛرٞبي در حبَ رؽد یه اعتزاتضي ثزاي دعتیبثی ثاٝ خٛدوفابیی   »

خٕقی اعت ٚ تالػ وؾٛرٞبي در حبَ تٛعقٝ  را در رٚ٘د رؽد ٚ تٛعقٝ ثٕزثاؼ اعت. 

اي ٔؤثز ثزاي رٚیبرٚیی ثاب ٔؾاىالت ٘بؽای اس تحاٛالت      تٛا٘د ثٝ فٙٛاٖ ٚعیّٝ ٕٞچٙیٗ ٔی

ایفاب وٙاد. ثاب تحىایٓ ٚ      ي التقبدي ٘مؼ ٟٕٔای  بسي ّٔی ٚ تٛعقٝالتقبدي خٟبٖ در ثبسع

                                                            
) ار.عی.ديو  «يا تٛعقٝ ٚ ٕٞىبري ٔٙغمٝ عبسٔبٖ»تٛعظ عٝ وؾٛر ایزاٖ   دبوغتبٖ ٚ تزویٝ تحت فٙٛاٖ  1966. اوٛ در عبَ 1

 احیبء ؽد. 1985ایدبد ؽد ٚ دظ اس یه دٚرٜ وٛتبٜ ثٝ دِیُ ٚلٛؿ ا٘مالة اعالٔی   ثبر دیٍز در عبَ 
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« تٛاٖ ثٝ تمٛیت عابختبر التقابدي ٚ رؽاد دبیادار دزداخات      تمٛیت ٕٞىبري التقبدي ٔی

 و. 547: 1373)ٔدّٝ عیبعت خبرخی 

  ٝ ي آعایبي ٔزواشي ٚ    ایزاٖ در دٚٔیٗ ٌبْ خٟت ثزلزاري راثغٝ ثب وؾاٛرٞبي ٔٙغما

تدٗ ٕ٘ٛد وٝ آعیبي  -عزخظ -ویّٛٔتزي خظ آٞٗ ٔؾٟد 265ٝ لفمبس الداْ ثٝ افتتبح ؽجى

خٙٛة  -ٕ٘ٛد. ٔغیز خدید وٝ ثٝ وزیدٚر ؽٕبَ ٔزوشي ٚ چیٗ را ثٝ خّیح فبرط ٔتقُ ٔی

ٔقزٚف ؽد  فالٜٚ ثز ثزلزاري ارتجبط تدبري ٚ تزا٘شیتی وؾٛرٞبي ؽإبَ ارٚداب اس عزیاك    

خّیح فبرط  تاب حاٛسٜ الیاب٘ٛط ٞٙاد ٚ      فجٛر اس لّٕزٚ ایزاٖ ٚ ثب اعتفبدٜ اس ثٙبدر ایزاٖ در

ٞبي آعایبي ٔزواشي ٚ چایٗ     یبفت. ثزاي خٕٟٛري وؾٛرٞبي خٙٛة ؽزلی آعیب أتداد ٔی

ایاٗ   ایازاٖ    ایٗ رٚ خغٛط آٞٗ ارتجبعی ؽجىٝ خدید  وٛتبٜ تزیٗ راٜ ٕٔىٗ ثٝ ارٚدب ثٛد. اس 

د ثازاي  وؾٛر را ثٝ چٟبر راٜ ٚالقی ؽزق ٚ غزة تجادیُ ٕ٘اٛد. إٞیات خاظ آٞاٗ خدیا      

ایٗ حمیمت ا٘قىبط یبفت وٝ عزاٖ یبسدٜ وؾٛر در ٔزاعآ افتتبحیاٝ    إِّّی در  تدبرت ثیٗ

ؽد  حضاٛر ثاٝ ٞآ     آٖ وٝ ثٝ ریبعت ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی  رئیظ خٕٟٛري ایزاٖ ثزٌشار ٔی

 و.   675 :1377رعب٘ید٘د )تبرٚن 

یات  دِٚت ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی فالٜٚ ثز ٔٙبعجبت التقابدي  ثاٝ ثجابت عیبعای ٚ أٙ    

ایاٗ أاز عااٙب٘ی اعات واٝ ٚي در       ي آعیبي ؽٕبَ غزثی ٘یش فاللٕٙاد ثاٛد. ٌاٛاٜ     ٔٙغمٝ

ایاٗ    آ٘چاٝ ثازاي  »ایزاد ٕ٘اٛد:    ایٗ راثغٝ در 1372ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ در ثٟٕٗ ٔبٜ  خغجٝ

ٔٙغمٝ ثغیبر حغابط ٚ اعاتزاتضیه خٟابٖ حابئش إٞیات خادي اعات  ثجابت ٚ آرأاؼ          

ٟٔٓ خشء ثب تؾزیه ٔغابفی ٕٞاٝ خب٘جاٝ ي وؾاٛرٞبي      ایٗ ٞدف ثغیبر دراسٔدت اعت ٚ

 و.  16/11/1372)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی « ؽٛد ٔٙغمٝ فّٕی ٕ٘ی

ایاٗ ٔٙغماٝ ثاٛد واٝ       در راعتبي ٕٞیٗ عیبعت ٚ خٟت ثزلزاري ثجبت ٚ آرأؼ در

ایؾبٖ الدأبتی ثٝ ٔٙؾٛر ثزلزاري فاّ  در ٔٙغماٝ ا٘دابْ داد واٝ ثاٝ فٙاٛاٖ ٕ٘ٛ٘اٝ         دِٚت 

 اس ٔیب٘دیٍزي ایزاٖ در ثحزاٖ لزٜ ثبك ٚ ثحزاٖ تبخیىغتبٖ ٘بْ ثزد.  تٛاٖ ٔی
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 هقابله با نظن نوین خاورهیانه  

اي ایزاٖ در دِٚت ٞبؽٕی  ي عیبعت خبرخی ٔٙغمٝ یىی دیٍز اس ٔٛضٛفبت ٟٔٓ در فزفٝ

ایاٗ   رفغٙدب٘ی  حضٛر آٔزیىب در ٔٙغمٝ خّیح فبرط ٚ افالْ ٘ؾٓ ٘اٛیٗ خٟاب٘ی اس عاٛي   

 ایٗ ٔٙغمٝ ثٛد.  ایبالت ٔتحدٜ در  ِفت دِٚت ایزاٖ ثب ٘ؾٓ ٘ٛیٗ ٔٛرد ٘ؾز وؾٛر ٚ ٔاب

ثب تداْٚ ثحزاٖ ٚ اعتٕزار اؽغبَ وٛیت اس عٛي فزاق  آٔزیىب ٚ ٞٓ دیٕب٘ب٘ؼ خٟت 

ي عیبعی ٔٙغمٝ ٌذاؽتٙد. در ٚالاـ ثاب حضاٛر ٘یزٚٞابي      ٔمبثّٝ ثب تدبٚس فزاق دب ثٝ فحٙٝ

ٞابي ایازاٖ ثاب     زاٖ ٚ آٔزیىاب در ٔٙغماٝ ٚ ٔابِفات   خبرخی در ٔٙغمٝ خّیح فبرط تمبثُ ای

 ٞبي آٔزیىب در چبرچٛة ٘ؾٓ ٘ٛیٗ خٟب٘ی در ٔٙغمٝ خّیح فبرط ٘یش آغبس ؽد. عیبعت

ایبالت ٔتحدٜ آٔزیىب در ٔٙغمٝ خبٚرٔیب٘ٝ تٟٙب ثب ٔد ٘ؾاز   ٘ؾٓ ٘ٛیٗ خٟب٘ی ٔٛرد ٘ؾز

تجییٗ اعات  ٔمغقای    لبثُ فٟٓ ٚ 1990/1370اي در دٞٝ  لزاردادٖ تحٛالت خٟب٘ی ٚ ٔٙغمٝ

ي افّی آٖ را رٚیىزد ٔدادد ایازاٖ ثاٝ خّایح فابرط ٚ ٔابِفات آٔزیىاب ثاب          وٝ ٔؾاقٝ

 دٞد.  ٞبي ایزاٖ ثزاي ثبسیبثی ٘مؼ خٛد در ٔٙغمٝ تؾىیُ ٔی عیبعت

ي خٟب٘ی ٟٕٔتزیٗ تحَٛ فزٚدبؽی ؽاٛرٚي  دبیابٖ خٙاً عازد ٚ عازح       در فزفٝ

ٝ  ٌفتٕبٖ ٘ٛیٗ اس عٛي خٛرج ثٛػ  رئیظ خٕٟٛر ٚ اي ٘یاش   لت آٔزیىب ثٛد. اس ٘ؾاز ٔٙغما

آغبس رٚ٘د فّ  خبٚرٔیب٘ٝ ٚ تالػ ثزاي ٚارد عبختٗ اعزائیُ ثٝ ثبسارٞبي التقابد ٔٙغماٝ    

تضقیف فزاق ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ثزلزاري تٛاسٖ لٛا در ٔمبثُ ایزاٖ  ٔؾاـ ؽدٖ ٘بوبرآٔادي  

ٞابي   ي ثّٛنؽٛراي ٕٞىبري خّیح فبرط  افشایؼ إٞیت خّیح فبرط ثٝ دِیُ ؽىُ ٌیز

اي ثازاي دعات یابثی ثاٝ ثبسارٞابي لفمابس ٚ        خدید التقبدي ٚ لبثّیت تجدیُ آٖ ثٝ درٚاسٜ

ایاٗ وؾاٛر ٚ    ٞابي ٔغاتمُ در خٙاٛة    آعیبي ٔیب٘ٝ  فزٚدبؽی ؽٛرٚي ٚ اعتمالَ خٕٟٛري

ي خدید صئٛدّیتیه در ؽٕبَ ایزاٖ ٚ ثابالخزٜ رٚیىازد ٔدادد ایازاٖ در      ؽىُ ٌیزي حٛسٜ

ایاٗ ٔٙغماٝ ثاٝ     خّیح فبرط ٚ تالػ ثزاي ثبسیبثی ٘ماؼ خاٛد در   عیبعت خبرخی خٛد ثٝ
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دالیُ ٔاتّف  ثٝ خقٛؿ رٚیىزد ٔددد ثٝ اعتزاتضي دیٛ٘د در خقٛؿ ٘فات  اس خّٕاٝ   

   و.93: 1383اي ثٛد٘د )ٔغقٛد٘یب  ٟٕٔتزیٗ تحٛالت ٔٙغمٝ

اي  ؽىُ ٌیزي تزتیجبت خدید أٙیتای را ثازاي ٔٙغماٝ     ایٗ تحٛالت خٟب٘ی ٚ ٔٙغمٝ

ایٗ ٟٔٓ  یىی ٔغائِٛیت داذیزي اس عزیاك     وزد. راٞىبر آٔزیىب ثزاي ایدبة ٔی فبرط خّیح

ي دفبفی ٔؾتزن ثب وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٚ دائٕی عبختٗ حضٛر ٘یزٚٞبي خٛد  أضبي فٟد٘بٔٝ

  ٝ اس  6+2ي دٔؾاك ٔٛعاْٛ ثاٝ     در ٔٙغمٝ ٚ دیٍزي ٚاٌذاري ٔغئِٛیت اس عزیك عازح ثیب٘یا

ٕىبري خّیح فبرط ٚ دٚ وؾٛر عٛریٝ ٚ ٔقز عزیك ٔؾبروت ؽؼ وؾٛر فضٛ ؽٛراي ٞ

اي آٔزیىب ثٛد؛ ثٝ ِحبػ خٟب٘ی ثب  ثٛد. اِجتٝ دٚ راٞىبر اخیز ٕٞغٛ ثب اٞداف خٟب٘ی ٚ ٔٙغمٝ

ٌیزي ثّٛوٟبي خدید التقبدي ٚ ٔحازْٚ ؽادٖ آٔزیىاب اس فبیادات فازٚػ       تٛخٝ ثٝ ؽىُ

ایاٗ وؾاٛر در فادد     اعّحٝ ثٝ دِیُ دبیبٖ خًٙ عزد ٚ دیؾی ٌزفتٗ رؽد التقبدي رلجبي 

   ٝ اي  عّغٝ ثز ٘فت ٔٙغمٝ ٚ اعتفبدٜ اس آٖ ثٝ فٙٛاٖ یه عالح عیبعی ثٛد ٚ ثاٝ ِحابػ ٔٙغما

٘یش ٞدف آٔزیىب ٔؾبروت دادٖ عٛریٝ ٚ ٔقز در تزتیجابت أٙیتای ثازاي تغازیـ در رٚ٘اد      

 و. 10 :1373فّ  ٔذاوزات خبٚرٔیب٘ٝ ثٛد )ٔغقٛد٘یب 

ایٗ وؾاٛر ثاب وؾاٛرٞبي حبؽایٝ      د رٚاثظ رٚیىزد ٔددد ایزاٖ ثٝ خّیح فبرط  ثٟجٛ

إِّّی در خًٙ ثز فّیٝ فزاق ٚ  فبرط  حٕبیت رٞجزاٖ ایزاٖ اس تقٕیٕبت ثیٗ خٙٛثی خّیح

ٞبي ایزاٖ ثزاي خزٚج اس ا٘شٚا  ٕٞاٝ ٚ ٕٞاٝ ثیابٍ٘ز تٕبیاُ رٞجازاٖ       ي تالػ ٟٕٔتز اس ٕٞٝ

ٛ »خٕٟٛري اعالٔی ثزاي ٔؾبروت در تزتیجبت أٙیتی ثزاعبط دوتازیٗ   ثاٛد  « د اتىابیی خا

ایٗ ثبر ٘یش رٞجزاٖ آٔزیىب  فّی رغٓ ٘ؾز ٔغبفد ثزخی اس  و؛ أب 6: 1372)أیز احٕدي اِف  

وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ ٕٞب٘ٙد وٛیت  فٕبٖ ٚ حتای فزثغاتبٖ ثازاي حضاٛر ایازاٖ در تزتیجابت       

تازیٗ دِیاُ آٖ    رعاد فٕادٜ   أٙیتی  حبضز ثٝ لجَٛ ٔؾبروت ایزاٖ ٍ٘زدید٘اد. ثاٝ ٘ؾاز ٔای    

یزاٖ ثب اٞداف آٔزیىب در چبرچٛة ٘ؾٓ ٘ٛیٗ در ٔٙغمٝ ثٝ ٚیضٜ ٔابِفت ثاب رٚ٘اد   ٔابِفت ا

ٞبي آٔزیىب  ایٗ وٝ ایزاٖ ثب ثزخی دیٍز اس عیبعت فّ  افزاة ٚ اعزائیُ ثٛدٜ ثبؽد  ٔضبفبً 
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در ٔٙغمٝ اس خّٕٝ دائٕی وزدٖ حضٛر ٘یزٚٞبي خٛد ٚ اعتفبدٜ اس ٘فات ثاٝ فٙاٛاٖ عاالح     

ب تٛخٝ ثٝ تّمی رٞجزاٖ آٔزیىب اس ٘ؾٓ ٘ٛیٗ ثاٝ ٔقٙابي ثزلازاري    عیبعی ٔابِفت وزد  ِذا ث

ي ا٘حقبري خٛد ثز ٔٙبعمی اس خٟبٖ وٝ در سٔبٖ حیبت خًٙ عزد ثب ؽٛرٚي در آٖ  عّغٝ

ٞبي خاٛد   ایدبد ؽدٜ فزا رٚي عیبعت ٞبي  ٕ٘بید وٝ چبِؼ حٛسٜ رلبثت داؽتٙد  ثدیٟی ٔی

ایٗ وؾاٛر در تزتیجابت    تٟٙب ٔب٘ـ اس حضٛر در خبٚرٔیب٘ٝ تٛعظ ایزاٖ را تحُٕ ٘ىزدٜ ٚ ٘ٝ 

أٙیتی ٔٙغمٝ ٌزدید٘د  ثّىٝ ثب تدٚیٗ اعتزاتضي ٟٔبر دٚ خب٘جٝ در فدد ٔمبثّٝ ثب آٖ ثزآیٙاد.  

ٞدف اس راٞجزد اخیز وٝ در سٔبٖ ریبعت خٕٟٛري ثیُ وّیٙتٖٛ تدٚیٗ ٚ در لجبَ خبٚرٔیب٘ٝ 

ٞبي آٔزیىب در ٔٙغمٝ ثٛد. ثاز   فبٖ عیبعتافالْ ٌزدید  ٔمبثّٝ ثب ایزاٖ ٚ فزاق ثٝ فٙٛاٖ ٔابِ

ایٗ اعبط در خقٛؿ فزاق راٞىبر عزٍ٘ٛ٘ی حىٛٔت فداْ حغیٗ دیؾٟٙبد ٌزدیاد أاب    

ایدابد   ٞبي ٘ٛعبسي در داخُ  ٞبي ٔزدٔی ٘ؾبْ ٚ اخزاي ثز٘بٔٝ در ٔٛرد ایزاٖ ثب تٛخٝ ثٝ دبیٝ

ٖ   خًٙ تجّیغبتی ٚ درٌیز عبختٗ ٝ ٞابي خابرخی در عاغ    ایٗ وؾاٛر در ثحازا اي ٚ    ٔٙغما

 خٟب٘ی  دیؾٟٙبد ٌزدید.

ایبالت ٔتحدٜ  ایزاٖ را ثٝ ِحبػ التقابدي تحازیٓ ٚ ثاب تقاٛیت عازح       ایٗ فالٜٚ ثز

ٞبي ٘فت ٚ ٌبس ایزاٖ ثٝ  ٞبي ٘فتی را اس عزٔبیٝ ٌذاري در حٛسٜ دأبتٛ  وٕلب٘ی ٞب ٚ ؽزوت

ٖ ٚ آٔزیىب در ٔٙغمٝ  در ایٗ تمبثُ ایزا ٔیّیٖٛ دالر ٔٙـ وزد.ِذا در راعتبي 20ٔمدار ثیؼ اس 

ایاٗ   اِٚیٗ الداْ ایزاٖ ٔابِفت خٛد ثب حضٛر ٘یزٚٞبي آٔزیىبیی در ٔٙغمٝ را افالْ وزد. در

ٔابِفات   1369ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟازاٖ در ؽاٟزیٛر ٔابٜ     راثغٝ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در خغجٝ

 ایٗ ٌٛ٘ٝ افالْ وزد:  خٛد ٘غجت ثٝ حضٛر ٘یزٚٞبي خبرخی در ٔٙغمٝ را

ایٗ ثّیٝ تٕبْ ؽد ٚ فزاق ثٝ ٞز ٘حٛي عز فماُ آٔاد ٚ    دٞیٓ وٝ ٚلتی ٔی ٔب ٞؾدار»

   ٖ ایاٗ ٘یزٚٞاب در ٔٙغماٝ     اس وٛیت ثیزٖٚ آٔد یب ثیزٚ٘ؼ وزد٘د  آٖ ٔٛلـ دیٍاز خابي ٔب٘اد

ایٙدب وبري ٘دار٘د. آٔزیىبیی ٞب ٚ ٕٞزاٞب٘ؾبٖ ٞٓ ثبید ثٝ وؾٛر خٛدؽابٖ   ٘یغت  آٟ٘ب دیٍز

 و. 3/6/1369)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « غمٝ ٚاٌذار٘دثزٌزد٘د ٚ ٔٙغمٝ را ثٝ اٞبِی ٔٙ
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دظ اس دبیبٖ خًٙ ٚ آساد عبسي وٛیت ٘یش اٌز چاٝ ایازاٖ ثاز تاأٔیٗ أٙیات خّایح       

وزد  أب دعت وٓ ا٘تؾبر داؽت وٝ تزتیجبت أٙیتای   فبرط تٛعظ وؾٛرٞبي ٔٙغمٝ تأوید ٔی

ٝ ایٗ راثغٝ ٞبؽٕی رفغٙ ایزاٖ ؽىُ ثٍیزد. در   خدید ثب ٔؾبروت ٞابي ٕ٘ابس    دب٘ی در خغجا

ٔب ٘غجت ثٝ اٞدف حضٛر ٘یزٚٞبي ثیٍب٘اٝ در ٔٙغماٝ ٍ٘ازا٘یٓ ٚ    »خٕقٝ تٟزاٖ چٙیٗ ٌفت: 

تٟٙب راٜ حفؼ أٙیت در ٔٙغماٝ را ٕٞىابري ٚ تجابدَ ٘ؾاز وؾاٛرٞبي ٔٙغماٝ ثاب یىادیٍز         

 و.  17/11/1371)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « دا٘یٓ ٔی

فد ثزخای اس وؾاٛرٞبي ٔٙغماٝ ٕٞب٘ٙاد     أب دظ اس دبیبٖ خًٙ فّی رغٓ ٘ؾاز ٔغاب  

  ٝ اي  وٛیت  فٕبٖ ٚ حتی فزثغتبٖ  ایزاٖ اس تزتیجبت أٙیتی ٔٙغمٝ وٙبر ٌذاؽتٝ ؽد. ثاٝ ٌٛ٘ا

افالْ ؽد  ٘ؾب٘ی اس حضاٛر ایازاٖ ٚخاٛد     1369اعفٙد  15وٝ در عزح أٙیتی ثٛػ وٝ در 

   ٕ ىابري  ٘داؽت. افالٔیٝ دٔؾك ٘یش وٝ در ٕٞبٖ سٔبٖ تٛعظ ؽؼ وؾاٛر فضاٛ ؽاٛراي ٞ

را دیؾاٟٙبد داد واٝ ثاٝ     6+2خّیح فبرط ٚ دٚوؾٛر عٛریٝ ٚ ٔقز فبدر ؽد  عزح أٙیتی 

 ٔقٙبي حذف خٕٟٛري اعالٔی ایزاٖ اس تزتیجبت أٙیتی خّیح فبرط ثٛد. 

ٝ  1370فزٚردیٗ  24ایٗ الداْ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در  دظ اس ٞابي ٕ٘ابس خٕقاٝ     در خغجا

ایٗ ٚضقیت افالْ داؽت ِٚی در فیٗ حبَ احتٕبَ درٌیزي ایزاٖ  ایزاٖ را اس   تٟزاٖ  ٘بخؾٙٛدي

حضاٛر ٘یزٚٞابي آٔزیىابیی در    »ایٗ راثغٝ تقزی  وزد واٝ:   ٚ آٔزیىب را ٔٙتفی دا٘غت. ٚي در

ي ٘دارد ِٚی ثزاي ٔب تٟدیدي ٞٓ ٘یغات؛ ٔاب اس آٟ٘اب تزعای ٘اداریٓ  سیازا       ا خّیح فبرط فبیدٜ

 و. 24/1/1370)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « خٛاٞیٓ ثز ضد آٔزیىب خًٙ راٜ ثیب٘داسیٓ ٕ٘ی

  تمبثُ ایزاٖ ٚ آٔزیىاب  1371ثب آغبس ریبعت خٕٟٛري ثیُ وّیٙتٖٛ در اَٚ ثٟٕٗ ٔبٜ 

ا وّیٙتٖٛ عیبعت تحزیٓ ٚ تٟدیاد را ثازاي تغییاز    ي خدیدي ؽد سیز در ٔٙغمٝ  ٚارد ٔزحّٝ

 –ٞبي التقابدي   ٞب ٚ ٔدبسات ایٗ تحزیٓ ي  رفتبر ایزاٖ اتابر وزد. ٟٔٓ تزیٗ ٞدف ٚ اٍ٘یشٜ

ي فّغغیٗ ٚ فزآیٙد فّ  خابٚر ٔیب٘اٝ    ایزاٖ در لجبَ ٔغأِٝ  تدبري فّیٝ ایزاٖ تغییز عیبعت
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ٕ٘ابس خٕقاٝ تٟازاٖ ٔابِفات خٕٟاٛري      ٞبي  ایٗ راعتب ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در خغجٝ ثٛد. در

 ایٗ ثبرٜ تقزی  وزد:  اعالٔی ایزاٖ ثب فزآیٙد فّ  خبٚرٔیب٘ٝ را افالْ وزد. ٚي در

ایٗ ٔذاوزات را لجَٛ ٘داریٓ  ایٗ اعت وٝ ٔب افالً ٔٛضـ ٔب ثٝ فٙٛاٖ ا٘مالة اعالٔی»

چٖٛ ٔب اس اعبط ٔقتمدیٓ وٝ تؾىیُ دِٚت اعزائیُ غبفجب٘ٝ ثٛدٜ ٚ ٔٛخٛدیتؼ غیز لب٘ٛ٘ی 

و؛ 19/5/1370)رٚس٘بٔٝ خٕٟاٛري اعاالٔی    « اعت ٚ فّغغیٗ ٔتقّك ثٝ ٔزدْ فّغغیٗ اعت

داذیزػ ٞزٌٛ٘اٝ    1372ٚ٘د فّ  افزاة ٚ اعازائیُ  ٚي در عابَ   ي ٔابِفت ثب ر در ادأٝ

ٝ    عزح فّ  ثب رصیٓ فٟیٛ٘یغتی را ا٘تحبر دا٘غت. ٚي در  ٞابي ٕ٘ابس    ایاٗ راثغاٝ در خغجا

اعزائیُ لغقبً ٔب٘د٘ی ٘یغت ٚ دذیزػ ٞزٌٛ٘ٝ عازح فاّ    »خٕقٝ تٟزاٖ چٙیٗ فٙٛاٖ وزد: 

 و.  21/12/1372ٔی  )رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعال« ثب رصیٓ فٟیٛ٘یغتی ا٘تحبر اعت

ایٗ ٔٛاضـ اس عٛي خٕٟٛري اعالٔی در ٔابِفت ثاب رٚ٘اد فاّ  در      دظ اس اتابر

ایبالت ٔتحدٜ  عزحی فّیٝ ایزاٖ تقٛیت وزد وٝ ثٝ لبٖ٘ٛ دأبتٛ ٔقازٚف ؽاد     خبٚرٔیب٘ٝ  

ٞابي ٘فات ٚ ٌابس     ٌذاري در حاٛسٜ  ٞبي ٘فتی اس عزٔبیٝ ٞب ٚ ؽزوت ایٗ لبٖ٘ٛ وٕلب٘ی عجك 

ایٗ عزح اس عاٛي   ٔیّیٖٛ دالر ٔٙـ ؽد٘د. در ٚاوٙؼ ثٝ تقٛیت  20ٔمدار ثیؼ اس  ایزاٖ ثٝ

ایٗ حزوت خدید آٔزیىب را یه افتضبح عیبعی خٛا٘اد. ٚي در    آٔزیىب  ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی

 ایٗ ثبرٜ ٌفت:   در 1374ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ در دي ٔبٜ  خغجٝ

ایدابد   ت وزد٘اد؛ ثازاي  ٔیّیاٖٛ دالري را تقاٛی   20در وٍٙزٜ آٔزیىاب یاه عازح    »

خٛاٞٓ خدٔت ؽٕب تٛضای    ایٗ افتضبحؼ اس آٖ یىی ثیؾتز ثٛد. ٔی ٔشاحٕت در ایزاٖ وٝ 

ٌیزد  خش افتضابح عیبعای ثازاي عیبعات      اي ٕ٘ی ایٗ وبرٞب ٞیچ ٘تیدٝ ثدٞٓ وٝ آٔزیىب اس 

 و. 23/11/1374)رٚس٘بٔٝ خٕٟٛري اعالٔی  « خبرخی خٛدػ

قی وزد وٝ ثب عیبعی وازدٖ اٚداه ٚ اعاتفبدٜ اس    ایٗ لبٖ٘ٛ آٔزیىب ع دظ اس تقٛیت

٘فت ثٝ فٙٛاٖ عالح عیبعی فّیٝ ایزاٖ ثب خٕٟٛري اعالٔی ٔمبثّٝ وٙاد. در راعاتبي ٕٞایٗ    

   ٝ اي  اعتزاتضي ثٛد وٝ آٔزیىب دظ اس آساد عبسي وٛیت عقی وزد ثب حٕبیات اس ٔتحاد ٔٙغما
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ر اٚده اس عالح ٘فت ایٗ وؾٛر د خٛد یقٙی فزثغتبٖ عقٛدي ٚ اس عزیك حفؼ ٔٛضـ ثزتز

ٝ   ایزاٖ اعتفبدٜ وٙد. در   فّیٝ خٕٟٛري اعالٔی ٞابي   ایٗ راثغٝ ٞبؽٕی رفغاٙدب٘ی در خغجا

 ایٗ ٌٛ٘ٝ تؾزی  وزد:  ایٗ عیبعت خدید آٔزیىب را   1375ٕ٘بس خٕقٝ در عبَ 

ثیٙایٓ واٝ یاه وؾاٛر      خٛاٞیٓ تقٕیٓ ثٍیزیٓ لیٕت ٘فت را افالح وٙیٓ  ٔی تب ٔی»

ریاشد ٚ   وٙد ٚ ٕٞٝ چیش را ثٝ ٞٓ ٔی ٔیّیٖٛ ثؾىٝ ٘فت اضبفی تِٛید ٔی آید یه اعالٔی ٔی

)رٚس٘بٔاٝ خٕٟاٛري اعاالٔی     « وٙاد  ي عیبعی اعاتفبدٜ ٔای   اس ٘فت فّیٝ ٔب ثٝ فٙٛاٖ حزثٝ

 و.  14/5/1375

ایٙىٝ ؽزط  ایٗ عیبعت خدید دِٚت آٔزیىب ثب آٌبٞی ثٝ   ٚي در ادأٝ ثزاي ٔمبثّٝ ثب

ي اٚداه   ي فٕادٜ  ت آٖ اعت وٝ حدالُ عٝ یب چٟبر تِٛید وٙٙادٜ اعتفبدٜ ٔؤثز اس عالح ٘ف

الدأبت خٛد را ٕٞبًٞٙ عبس٘د  وؾٛرٞبي فضٛ اٚده را ثٝ ٚحدت فّٕی ثب یىدیٍز فازا  

 ایٗ وؾٛرٞب ٌفت:  خٛا٘د. ٚي در ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ خغبة ثٝ ٔی

اس ي عیبعی ٕ٘ی تٛا٘د ثبؽد  چازا آٔزیىاب درٔاٛرد ٘فات فّیاٝ ٔاب        اٌز ٘فت حزثٝ»

وٙد  ٔب ٘تٛا٘یٓ تحزیٓ وٙایٓ. ٚالقابً اٌاز     وٙد. چغٛر اٚ تحزیٓ ٔی ي عیبعی اعتفبدٜ ٔی حزثٝ

آٔزیىبییٟب ٔٛرد تحزیٓ وؾٛرٞبي ٔغّٕبٖ اٚده لزار ثٍیز٘اد ٚ ثٍٛیٙاد ٔاب ٘فتٕابٖ را ثاٝ      

)رٚس٘بٔاٝ خٕٟاٛري   « دا٘ید چاٝ اتفابلی در د٘یاب خٛاٞاد افتابد      آٔزیىب ٕ٘ی فزٚؽیٓ  آیب ٔی

 و.  14/5/1375اعالٔی  

ي ایزاٖ در دٚراٖ عبس٘دٌی  رٚاثظ ایزاٖ ٚ  ایٗ اعبط  ثٝ رغٓ عیبعت آؽتی خٛیب٘ٝ ثز 

اي ٘یبفت. ایزاٖ تٟٙب ٔٛفك ؽاد اس رٚیابرٚیی ٚ درٌیازي ثاب آٔزیىاب       آٔزیىب ثٟجٛد لبثُ ٔالحؾٝ

ي ایزاٖ واٝ ٔجتٙای ثاز تفىیاه ٔٛضاٛفبت       سدایی فُٕ ٌزایب٘ٝ ثلزٞیشد. در ٘تیدٝ عیبعت تٙؼ

ي رٚاثظ ایزاٖ ٚ آٔزیىب تٛفیاك چٙادا٘ی وغات ٘ىازد. ثاٝ       یبعت حبد اس ٔالیٓ ثٛد  در سٔیٙٝع

دایؼ  »ٞبي ریبعت خٕٟٛري خٛد ارسیابثی وازد:    اي وٝ ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی در آخزیٗ ٔبٜ ٌٛ٘ٝ
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ثیٙی ٕ٘ی وٙٓ تحِٛی در رٚاثظ دیؼ ثیبید. ٚضـ ثیٗ ٔب ٚ آٔزیىب اس عبِٟب دیؼ تغییاز ٘ىازدٜ ٚ   

 و.24/11/1375)رٚس٘بٔٝ اعالفبت  « ٚاثظ ٞٓ تغییز را ٘ؾبٖ ٕ٘ی دٞدچؾٓ ا٘داس ر

 
 نتیجه گیري 

ؽٛد وٝ در آٖ ٔمغـ آلابي   ي ٟٔٓ آؽىبر ٔی ایٗ ٘ىتٝ ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ  ثب ثزرعی خغجٝ

ٞبؽٕی رفغٙدب٘ی اس یه عٛ ثٝ فٙٛاٖ خغیت ٕ٘بس خٕقٝ ٚ اس عٛیی دیٍز ثٝ فٙٛاٖ رئیظ 

ایؾابٖ در   را خٟت دٌزدیغی در عیبعات خابرخی ٟٔیاب وازد.      ٞیأت دِٚت  چٍٛ٘ٝ سٔیٙٝ

ي  ٞبي ٕ٘بس خٕقٝ تٟزاٖ اثتدا ثب ثیبٖ ٔٛاضـ رعٕی دِٚت خٕٟٛري اعالٔی در فزفٝ خغجٝ

   ٝ ي عیبعات   عیبعت خبرخی ؽزایظ داخّی ٚ خبرخی را خٟت ا٘دابْ تغییازات در فزفا

ایٗ ٘ىتاٝ   خزا ٌذاؽت. ي ا ٞبي افالْ ؽدٜ را ثٝ ٔزحّٝ خبرخی فزاٞٓ وزد ٚ علظ عیبعت

ٝ  عبسد وٝ چٍٛ٘ٝ ٔی ایٗ ٟٔٓ آٌبٜ ٔی ٔغئٛالٖ اخزایی وؾٛر را اس  ٞابي ٕ٘ابس    تٛاٖ اس خغجا

عابسي افىابر فٕاٛٔی ثازاي ا٘دابْ تغییازات در        خٕقٝ تٟزاٖ ثٝ فٙٛاٖ اثشاري خٟت آٔابدٜ 

 ٞبي داخّی ٚ خبرخی اعتفبدٜ وزد.  فزفٝ
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