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 های عضویت ناظر ایران  و چالش ها تحلیل فرصت

 در اتحادیه آفریقا
 

 2ؾقیسٜ قطیقتی - 1٘ٛشض قفیقی
 

 5/4/90تبضید زضیبفت: 

 23/7/90 تبضید تهٛیت:

 

 چکیده

إِّّی زاضای پیبٔسٞب ٚ  ای ٚ ثیٗ ٞبی ٔٙغمٝ ی فضٛیت یب فضٛیت ٘بؽط زض ؾبظٔبٖ ٔؿأِٝ

ٞبیی اؾت  آحبضی ثط ٔٙبفـ التهبزی ٚ ؾیبؾی وكٛضٞب اؾت. اتحبزیٝ آفطیمب یىی اظ ؾبظٔبٖ

ٞبی ٘بقی اظ آٖ زض ثطاثط زؾتٍبٜ  ٞب ٚ چبِف ی فضٛیت ٘بؽط زض آٖ ٚ فطنت وٝ ٔؿأِٝ

اؾالٔی ایطاٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ایٗ تحمیك ثط آٖ اؾت تب ثب ؾیبؾت ذبضری رٕٟٛضی 

ثطضؾی فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ثٝ ایٗ ؾئٛاَ پبؾد زٞس وٝ ایٗ ٔٛلقیت چٝ 

ٞبیی ضا ثطای ایطاٖ ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت؟ زض پبؾد ثٝ ایٗ ؾئٛاَ  ٞب ٚ چبِف فطنت

س زاقت. ثٝ ایٗ تطتیت وٝ اظ یه فطو ثط ایٗ اؾت وٝ ایٗ فضٛیت احطی زٚ ٌب٘ٝ ذٛاٞ

ٞبی ٔتقسزی ثطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثیٙزبٔس ٚ اظ ؾٛی  تٛا٘س ثٝ ایزبز فطنت ؾٛ ٔی

ضٚ رٕٟٛضی  ٞبیی ثبقس. اظ ایٗ تٛا٘س ثطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تٛأْ ثب چبِف زیٍط ٔی

                                                            
 (Shafiee2@hotmail.com) إُِّ زا٘كٍبٜ انفٟبٖ اؾتبزیبض ٚ فضٛ ٞیبت فّٕی ٌطٜٚ ضٚاثظ ثیٗ .1

  (Jeghonz@yahoo.com) إُِّ زا٘كٍبٜ ثٕجئی ٞٙسٚؾتبٖ زا٘كزٛی زوتطای ضٚاثظ ثیٗ .2

 إِّّیفهّٙبٔٝ تحمیمبت ؾیبؾی ٚ ثیٗ
 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس قٟطضب
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ٞب اظ  ایٗ چبِفضٚ ٚ ثب ؾٙزف  اؾالٔی ایطاٖ ثبیس ثب احتطاظ اظ تجقبت ٔٙفی احتٕبِی پیف

آیس  ٞبیی وٝ اظ ضٍٞصض فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ثطایف پسیس ٔی ٔٙبفـ ٚ فطنت

  ٟ٘بیت اؾتفبزٜ ضا ثجطز.

 ٞب. چبِف، ٞب فطنت، اتحبزیٝ آفطیمب، فضٛیت ٘بؽط های كلیدی: واژه

 
 مقدمه

ّٔتٟبی حضٛض ؾیبؾی ٚ التهبزی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض آفطیمب ثب زٚ ٞسف وٕه ثٝ 

ٌیطز. ؾبظٔبٖ  آفطیمبیی ٚ ٘یع ٔعایبی التهبزی ظیبزی وٝ ثطای ایطاٖ زاضز، نٛضت ٔی

ٚحست آفطیمب پؽ اظ آ٘ىٝ ثٝ ؾبظٔبٖ اتحبزیٝ آفطیمب تجسیُ قس، ثطای ٍٕٞطایی ٞط چٝ 

ثیكتط ٔیبٖ افضب، ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس ذٛز ضا زض پیف ٌطفت ٚ ؾطاٖ آفطیمب ثب ثطٌعاضی 

زٚ ؾبَ یىجبض ثٝ ثطضؾی آذطیٗ تحٛالت زض لبضٜ آفطیمب ثطای  ارالؼ ٔرتّف ثطای ٞط

ٞب  ی نٙقتی اِٚیٗ ٌبٔی اؾت وٝ آفطیمبیی ی نٙقتی ایٗ لبضٜ پطزاذتٙس ٚ تٛؾقٝ تٛؾقٝ

زٞٙس. ٞسف اؾبؾی اتحبزیٝ آفطیمب، ٞسایت ایٗ لبضٜ ثٝ ؾٕت  ثطای پیكطفت ذٛز ا٘زبْ ٔی

اتحبزیٝ آفطیمب ربیٍعیٗ ؾبظٔبٖ ٚحست  نّح ٚ أٙیت ٚ تٛؾقٝ پبیساض اؾت. اظ ظٔب٘ی وٝ

آفطیمب قس زٚ زیسٌبٜ ٔغطح ٌطزیس وٝ یىی تكىیُ ایبالت ٔتحسٜ آفطیمبیی یب زِٚت ٚاحس 

آفطیمب ثٛز ٚ زیسٌبٜ زْٚ اتحبزیٝ آفطیمب ثب ضٚ٘س آٞؿتٝ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب 

ؾبذتبضی وٝ زاقت ٞبی التهبزی  ی ضقف زض زضاظ ٔست ثٛز. لبضٜ ؾیبٜ ثٝ ٚاؾغٝ

قس.  ٞبی ٔإحطتط تٛؾقٝ ثطزاقتٝ ٔی زاقت ٚ ؾپؽ ٌبْ ٞبی اثتسایی ضا ثط ٔی ثبیؿت ٌبْ ٔی

ا٘س ٚ زض ازٚاض  ٞب ٕٞیكٝ فمت ٍ٘ٝ زاقتٝ قسٜ وكٛضٞبی آفطیمبیی ثب اؾتقٕبضٌطی غطثی

ای وٝ  ٞبی تٛؾقٝ ٔرتّف تبضیری زض اؾتقٕبض وٟٙٝ ٚ ٘ٛ وكٛضٞبی آفطیمبیی اظ ٚفسٜ

ا٘س. رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔٛضز وّیسی  ثٟطٜ ٔب٘سٜ ی اضٚپبیی ثٝ آٟ٘ب زازٜ ثٛز٘س، ثیوكٛضٞب

ی زٚؾتی  ی ضاثغٝ ثبقس ٚ ثٝ ٚاؾغٝ فٙبٚضی ثٝ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٔی ٔٙبؾجی ثطای اضایٝ
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ثیٗ ثٛز.  تٛاٖ ثٝ ایٗ أط ذٛـ فٕیمی وٝ ثیٗ ایطاٖ ٚ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚرٛز زاضز ٔی

ی ا٘طغی، حُٕ ٚ ٘مُ، ٔٛلقیت غئٛپّتیه ایطاٖ ثطای آفطیمب ٔفیس  ض فطنٝ٘مف ٔإحط ایطاٖ ز

ذٛاٞس ثٛز ٚ ٔتمبثالً لبضٜ آفطیمب ثب ثطذٛضزاضی اظ ؽطفیتی فؾیٓ اظ شذبیط ٚ ثبظاضٞبی ٚؾیـ 

ضٚز رٕٟٛضی  ٕٞچٙیٗ پتب٘ؿیُ ثبالیی اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ثطای ایطاٖ اضظقٕٙس اؾت. ا٘تؾبض ٔی

ٞبی ٔكتطوی وٝ زض ثؿیبضی اظ ٔجبحج ٚ تحٛالت رٟب٘ی ثب  زیسٌبٜاؾالٔی ایطاٖ ثٝ زِیُ 

 آفطیمب زاضز ٕٞىبضی ذٛثی ثب آٖ زاقتٝ ثبقس. 

رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض تالـ اؾت ثب ا٘زبْ زیساضٞبی ؾیبؾی ؾطاٖ ٚ ٔمبٔبت 

ی تقبُٔ ٚ  ٞبی اتحبزیٝ آفطیمب، فطنت ازأٝ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚ ٘یع حضٛض زض ارالؼ

لتهبزی ؾیبؾی ٚ زیپّٕبتیه ثب وكٛضٞبی ٔرتّف لبضٜ ؾیبٜ ضا غٙیٕت قٕبضز. ؾفط ضٚاثظ ا

ٞبی ذبل ایٗ  ٔمبٔبت رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٝ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚ حضٛض زض ٘كؿت

لبضٜ ثٝ فٙٛاٖ ٘بؽط ٚ قبیس قطیه ضاٞجطزی آفطیمب ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ ایٗ اتحبزیٝ لهس 

ٞبی ذبضری زض رٟت تٛؾقٝ ٚ پیكطفت لبضٜ  ؾطٔبیٝٞب ثطای رّت  زاضز اظ تٕبْ فطنت

ؾیبٜ اؾتفبزٜ وٙس ٚ ثسیٗ تطتیت ثب رّت حٕبیت وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس ایطاٖ ؾقی زاضز تب 

ٞبی ایٗ وكٛض ضا زض ٔؿیطی ٔكرم ثٝ وبض ٌیطز وٝ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٘یع اظ  ؾطٔبیٝ

ٛفی پبؾد ثٝ تفىطات آٟ٘ب وٙس ٚ ا٘زبْ ایٗ ؾفطٞب ٘یع ثٝ ٘ ایٗ ضٚیىطز آٟ٘ب اؾتمجبَ ٔی

تٛا٘س ثؿتط ذٛثی ثطای ضقس التهبزی ایطاٖ  ثبقس. حضٛض زض ثبظاضٞبی التهبزی آفطیمب ٔی ٔی

ی ذسٔبت،  فطاٞٓ وٙس، ثسیٗ تطتیت وٝ نبزضات ٔحهٛالت ایطا٘ی ثٝ آفطیمب ٚ حتی اضایٝ

بؾت ٕ٘بیس. ٍ٘بٜ ؾی ربی پبی ایطاٖ ضا زض وكٛضٞبی لبضٜ ؾیبٜ ثیف اظ پیف ٔحىٓ ٔی

رٙٛة، زض ضاؾتبی تأٔیٗ ٔٙبفـ زٚ  –ٞبی رٙٛة  ذبضری ایطاٖ ثٝ آفطیمب اظ ٔٙؾط ٕٞىبضی

عّجی یه رب٘جٝ ظٔیٙٝ ٔٙبؾجی ضا ثطای ٌؿتطـ  رب٘جٝ ٚ زٚضی رؿتٗ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٙفقت

ٚ وكٛضٞبی آفطیمبیی فطاٞٓ وطزٜ اؾت. ثب  ثیف اظ پیف ضٚاثظ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ

ٞبی ذٛثی ثطای تٛؾقٝ اؾت؛  ٞب ٚ فطنت آفطیمب زاضای ؽطفیت زضن ایٗ ٚالقیت وٝ لبضٜ
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رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٝ ز٘جبَ ٌؿتطـ ضٚاثظ ثب وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ آفطیمب ٚ ایزبز 

ربی پبی ٔحىٕی ثطای ذٛز زض لبضٜ ؾیبٜ اؾت. حضٛض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٝ فٙٛاٖ 

بضی ٚ افعایف ٕٞبٍٞٙی ٔٛاضـ زض فضٛ ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ٔٛرت اضتمبی ؾغٛح ٕٞى

قٛز؛ ٚ ایٗ ٘ٛؿ ٍ٘بٜ ایطاٖ ثٝ آفطیمب زض ضاؾتبی تقبُٔ وكٛضٞبی  ٞبی ٔرتّف ٔی فطنٝ

 رٙٛة لبثُ زضن ٚ تفؿیط ذٛاٞس ثٛز.  –رٙٛة 

 
 ساختار اتحادیه آفریقا

وكٛض اؾت ٚ غیط اظ وكٛض ٔطاوف وٝ زض اتحبزیٝ آفطیمب فضٛیت  54لبضٜ آفطیمب قبُٔ 

ثبقس، تٕبٔی وكٛضٞبی آفطیمبیی زض  ضز ٚ فمظ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط ایٗ اتحبزیٝ ٔیضؾٕی ٘سا

اتحبزیٝ آفطیمب فضٛیت ضؾٕی زاض٘س. ؾبذتبض ازاضی ٚ ارطایی اتحبزیٝ آفطیمب قبُٔ ٔزٕـ 

ثبقس. ٔزٕـ فٕٛٔی اتحبزیٝ آفطیمب قبُٔ  فٕٛٔی، قٛضای ارطایی ٚ وٕیؿیٖٛ زایٕی ٔی

ثٛزٜ وٝ ؾبال٘ٝ زؾت وٓ یه ارالؾیٝ فٕٛٔی ذٛاٞس ضؤؾبی وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ 

زاقت ٚ فالٜٚ ثط آٖ زض نٛضت زضذٛاؾت ٞط یه اظ افضبء ٚ ثب تهٛیت زٚ ؾْٛ افضب 

اِقبزٜ، زض ذهٛل ٔٛاضز ذبل ثطٌعاض ذٛاٞس قس. زض ٚالـ  ٔزٕـ فٕٛٔی، ٘كؿت فٛق

ای ارطایی قبُٔ ثبقس. قٛض ؾبظ اتحبزیٝ ٔی ٌیط ٚ تهٕیٓ ی تهٕیٓ ایٗ ٔزٕـ ٟٕٔتطیٗ ثس٘ٝ

ٚظضای ذبضرٝ وكٛضٞبی فضٛ ٚ یب ٔمبٔبت ضؾٕی ٔقطفی قسٜ اظ عطف زِٚت ٔتجٛؿ 

ثبقس وٝ ؾبِیب٘ٝ زٚ ارالؼ فٕٛٔی ذٛاٞٙس زاقت ٚ زض ٔٛالـ ضطٚضی ٘یع ثب پیكٟٙبز  ٔی

اِقبزٜ  ٞط یه اظ وكٛضٞبی فضٛ ٚ تهٛیت زؾت وٓ زٚ ؾْٛ افضب الساْ ثٝ تكىیُ فٛق

ذبل ذٛاٞس ٕ٘ٛز. وٕیؿیٖٛ زایٕی آفطیمب ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتطیٗ  ثٝ ٔٙؾٛض ثطضؾی ٚضقیت

ی ارطایی ٚ زفتطی اتحبزیٝ فالٜٚ ثط ضییؽ وٕیؿیٖٛ ٚ ٔقبٖٚ ٚی اظ ذسٔبت ٞكت  ثس٘ٝ

وٕیؿیٖٛ زیٍط )وٕیؿیٖٛ نّح ٚ أٙیت، ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی، ٔؿبیُ ؾیبؾی، تزبضت ٚ نٙبیـ، 

ی ٚ وٕیؿیٖٛ وكبٚضظی ٚ التهبزی أٛض ظیطثٙبیی ٚ ا٘طغی، أٛض ارتٕبفی، أٛض التهبز
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ٞبی فطفی  ٔٙبعك زٚض زؾت( ٘یع ثطذٛضزاض ثٛزٜ وٝ وٕیؿیٖٛ زایٕی ثٝ ٕٞطاٜ وٕیؿیٖٛ

ذٛز زض ضاؾتبی حُ ٚ فهُ ٔؿبیُ لبضٜ آفطیمب ا٘زبْ ٚؽیفٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ؾطات ذٛز ضا ثٝ 

 ٕ٘بیس.  قٛضای ارطایی ٚ زض ٟ٘بیت ٔزٕـ فٕٛٔی اتحبزیٝ آفطیمب اضایٝ ٔی

ای رٟبٖ اؾت وٝ زض پی تهٕیٓ ارالؼ  ٝ آفطیمب تبوٖٙٛ ثعضٌتطیٗ ٟ٘بز ٔٙغمٝاتحبزی

ثٝ ٚرٛز آٔس. ٞسف اؾبؾی  2002ؾطاٖ وكٛضٞبی آفطیمبیی زض آفطیمبی رٙٛثی زض ؾبَ 

ی پبیساض اؾت. ایٗ  اتحبزیٝ آفطیمب، ٞسایت لبضٜ آفطیمب ثٝ ؾٕت نّح ٚ أٙیت ٚ تٛؾقٝ

ِٚت فضٛ ایٗ اتحبزیٝ حٕبیت ٕ٘ٛزٜ ٚ تهٕیٓ زاضز ز 53اتحبزیٝ اظضٚاثظ ؾیبؾی التهبزی 

 ی اثقبز التهبزی، ؾیبؾی، فطٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ضا زض ٔیبٖ وكٛضٞبی وٝ پیكطفت زض ٕٞٝ

ٞبی ضیكٝ وٙی فمط ضا زض ٔیبٖ وكٛضٞب فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ  فضٛ ایٗ اتحبزیٝ تٛؾقٝ زازٜ ٚ ظٔیٙٝ

 هبز رٟب٘ی ٔتهُ ٕ٘بیس. ی ؾغح التهبز ایٗ لبضٜ، آٖ ضا ثٝ الت زض ٟ٘بیت تٛؾقٝ

 
 عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا

رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض زٚضاٖ حیبت ؾبظٔبٖ ٚحست آفطیمب ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط زض 

ٔیالزی فٙٛاٖ  2005وطز ٚ زض ؾبَ  ٞبی ؾطاٖ وكٛضٞبی ایٗ ؾبظٔبٖ قطوت ٔی ٘كؿت

قس. رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض  فضٛ ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ افغب

ٕٞبٖ ؾبَ ٔجبزضت ثٝ ٔقطفی ؾفیط ٘عز اتحبزیٝ آفطیمب ٕ٘ٛز. اٌط چٝ ثیٗ فضٛیت ٘بؽط ٚ 

فضٛیت زایٓ، ایٗ تفبٚت ٚرٛز زاضز وٝ فضٛ ٘بؽطاظ حك قطوت ٚ ضأی ثطذٛضزاض اؾت، 

یٙىٝ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب فالٜٚ ثٝ ا أب حضٛض رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ

ی اقتطان ٔؿبفی  قٛز تب تهٕیٕی ٔغبیط ثب ٔٙبفـ فضٛ ٘بؽط اتربش ٍ٘طزز، ظٔیٙٝ ٔٛرت ٔی

إِّّی ضا ٘یع فطاٞٓ  ای ٚ ثیٗ ی ٔٙغمٝ ٚ ٕٞىبضی زض ٔٛضٛفبت فٕسٜ ثطای ٕٞبٍٞٙی

آٚضز. زض ٚالـ فاللٕٙسی وكٛضٞبی لبضٜ ؾیبٜ ثٝ ثطلطاضی ضٚاثظ زض چبضچٛة اتحبزیٝ  ٔی

تٛاٖ زض ضاؾتبی تالـ آ٘بٖ ثطای وؿت ٞط چٝ ثیكتط لسضت زض ؾغٛح  ا ٔیآفطیمب ثب ایطاٖ ض
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ثیطٚ٘ی اضظیبثی  –ٞبی زاذّی ٔرتّف ٚ تمٛیت ٚ تحىیٓ ٔٛاضـ آ٘بٖ ثطای ٔمبثّٝ ثب چبِف

ذٛاٞٙس ذٛز  وطز. وكٛضٞبی آفطیمبیی ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ربی ظیبزی ثطای پیكطفت زاض٘س ٔی

ای ٘كبٖ زٞٙس وٝ زض ایٗ لبضٜ وكٛضٞبی  ی لبضٜٝ ضا ثٝ فٙٛاٖ یه ٟ٘بز ٔٙؿزٓ زض فطن

 ای ذٛز ضا حفؼ وطزٜ یب ثٝ زؾت آٚض٘س.  ٞبی ٔٙغمٝ آفطیمبیی ثتٛا٘ٙس زیسٌبٜ

ؾیبؾت ٍ٘بٜ ثٝ آفطیمبی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ، ٔؿتّعْ ٌؿتطـ ضٚاثظ ثب 

ٞبی ٔرتّف اؾت.  وكٛضٞبی ایٗ حٛظٜ ٚ ٔحتبد تسٚیٗ ضاٜ وبضٞبی ٔٙبؾت زض فطنٝ

ٞب ٚ قطایظ آفطیمب زض  ای اظ ؽطفیت قه تب ظٔب٘ی وٝ تهٛیط تٕبْ فیبض ٚ ٚالـ ثیٙب٘ٝ ثسٖٚ

ی آفطیمبیی ثب ٔكىالت رسی  ی اضتجبط ٚ تقبُٔ ثب ربٔقٝ شٞٗ ٔب قىُ ٍ٘یطز زض فطنٝ

ی  تٛا٘س یه ٚؾیّٝ ٔٛارٝ ذٛاٞیٓ ثٛز. حضٛض ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ثٝ فٙٛاٖ ٘بؽط ٔی

ثبقس. ٍ٘طـ فّٕی ثٝ ضٚاثظ ثب وكٛضٞبی اتحبزیٝ آفطیمب ٚ تقبُٔ  ضاٞجطزی زض ایٗ ضاؾتب

ٞب ثطای تٛؾقٝ ٚ تحَٛ ٕٞٝ رب٘جٝ زض ظ٘سٌی  فقبَ ثب آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ ثركی اظ تالـ

ٞبی التهبزی ثبیس ثٝ ٔٙبفـ زٚ  التهبزی ٚ ارتٕبفی ثبیس ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌیطز. ٚ ٕٞىبضی

ی اثقبز التهبزی، ارتٕبفی زض ٌطٚ زاقتٗ  عطفٝ ثیٙزبٔس. تٛؾقٝ یبفتٍی وكٛض زض ٕٞٝ

ثبقس. وكٛض ایطاٖ ٘جبیس ٞیچ  ٞبی ٔطتجظ ثب تٛؾقٝ ٔی ٞبی ربٔـ زض ثرف ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ؾیبؾت

ٌیطی اظ  فطنتی ضا ثطای ضؾیسٖ ثٝ پیكطفت ٕٞٝ رب٘جٝ اظ زؾت ثسٞس. لبفستبً ثٟطٜ

ت وٝ ٔتىی ثٝ پصیط اؾ ٞبی فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب زض نٛضتی أىبٖ ؽطفیت

 ٔجبحج وبضقٙبؾی ثبقس. 

 
 های پیش روی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا فرصت

 ٝی تهٕیٕبت ٚ تحٛالت وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ آفطیمب ٚ ٕٞچٙیٗ  آٌبٞی وبُٔ اظ وّی

ای ضطٚضت  إِّّی ٚ ٔٙغمٝ ٞبی ثیٗ چٍٍٛ٘ی ٚ ٘حٜٛ تقبٔالت آٟ٘ب ثب ؾبیط ؾبظٔبٖ

٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ا٘زبْ ایٗ ٟٔٓ اظ ؾِٟٛت ثیكتطی  زاضز وٝ ثب فضٛیت
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ثطذٛضزاض اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ اتحبزیٝ آفطیمب ٔطوع تقبٔالت ؾیبؾی، التهبزی ایٗ 

لبضٜ ثب ؾبیط ٟ٘بزٞب اؾت، ٕ٘بیٙسٌبٖ ایطاٖ ثبیس فٕستبً ثب ٞسف یبفتٗ ؾبظ ٚ وبضٞبی 

اتحبزیٝ آفطیمب قطوت وٙٙس. ایٗ حضٛض  ٞبی رسیس ٕٞىبضی ایطاٖ ٚ آفطیمب زض ارالؼ

ٞب ضا ثطای ٔاللبت ٚ ضایع٘ی ثب ٔمبٔبت وكٛضٞبی ٔرتّف آفطیمبیی ثطای  ثٟتطیٗ فطنت

 وٙس.  تقبُٔ ؾیبؾی، التهبزی فطاٞٓ ٔی

 ٞبی ثعضي ثٝ لبضٜ آفطیمب ٚ زضن إٞیت حضٛض زض ایٗ  ثب زض ٘ؾط ٌیطی ٍ٘بٜ لسضت

ثٛزٖ قطایظ حضٛض زض ایٗ ٔیساٖ، فضٛیت پصیط  ٌیطی قست ضلبثت لبضٜ ٚ زض ٘ؾط

ٞبی پیف آٔسٜ ٚ  ی آٌبٞی اظ ٚضقیت تٛا٘س زض ظٔیٙٝ ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ٔی

ٞبی عالیی احتٕبِی تأحیط ثٝ ؾعایی زض ثبال ثطزٖ  رطیب٘بت زض ضاٜ، ٕٞچٙیٗ فطنت

حبضط اظ ٞبی آفطیمبیی زض حبَ  ربیٍبٜ ایطاٖ زاقتٝ ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ زِٚت

وٙٙس،  حضٛض زِٚتٟبی رسیس ثطای ایزبز تٛاظٖ زض ضٚاثظ ثب آفطیمب ٚ غطة اؾتمجبَ ٔی

ٌیطی اظ ٔعایبی فضٛیت  ثٙبثطایٗ پیٛؾتٗ ایطاٖ ثٝ ایٗ قجىٝ ضلبثت التهبزی ٚ ثٟطٜ

٘بؽط ایطاٖ ضطٚضت زاضز ٚ ٘جبیس ایٗ ٔٛضٛؿ ضا اظ ٘ؾط زٚض زاقت وٝ لبفستبً حضٛض 

قٛز تب تهٕیٕی ٔغبیط ثب ٔٙبفـ  ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب، ٔٛرت ٔی ایطاٖ

 فضٛ ٘بؽط اتربش ٍ٘طزز. 

 ٝٞب،  ی نبزضات غیط ٘فتی اظ عطف ایطاٖ ٔؿتّعْ تسٚیٗ ثط٘بٔٝ زاقتٗ اؾتطاتػی تٛؾق

ی نبزضات غیط ٘فتی اؾت. ٍ٘بٜ  ٞب زض ضاؾتبی تٛؾقٝ ٞب ٚ ٘ؾبضت ثط ارطای عطح عطح

رٙٛة زض ضاؾتبی  –ٞبی رٙٛة  ضری ایطاٖ ثٝ آفطیمب اظ ٔٙؾط ٕٞىبضیؾیبؾت ذب

تأٔیٗ ٔٙبفـ زٚ رب٘جٝ ٚ زٚضی رؿتٗ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔٙفقت عّجی یه رب٘جٝ اؾت. 

ٞبی پیكٟٙبزی اتحبزیٝ آفطیمب  رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثب ؾطٔبیٝ ٌصاضی زض پطٚغٜ

ف وٕه وٙس. ٕٞچٙیٗ تٛا٘س ثٝ اضتمبی ضقس التهبزی، ؾیبؾی ٚ ارتٕبفی زٚ عط ٔی

ای ثب اِٚٛیت  ٞبی تٛؾقٝ ٞبی وكبٚضظی ٚ نٙقتی ٚ عطح ٕٞىبضی ثب آفطیمب زض فطنٝ
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زٞس ٚ  ٞبی تقبُٔ ثب ایٗ لبضٜ ضا افعایف ٔی ثركی ثٝ زیپّٕبؾی التهبزی، ظٔیٙٝ

ٞبی زایٕی تِٛیسات  ٌؿتطـ ضٚاثظ التهبزی زض حٛظٜ تزبضت، ایزبز ٕ٘بیكٍبٜ

ٞبی  بظی، زاضٚؾبظی، قٟطؾبظی، ٕٞىبضی زض پطٚغٜٞبی ایطا٘ی، ذٛزضٚؾ قطوت

ٞبی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٕٞىبضی ثب آفطیمب  ای ثب آفطیمب رعء ثط٘بٔٝ تٛؾقٝ

ثبقس. اذیطاً ثرف ذهٛنی ٘یع فقبِیت ذٛز ضا زض آفطیمب ٌؿتطـ زازٜ ٚ زِٚت ٘یع  ٔی

ٛض آفطیمب، اظ ثرف ی ٚظیط أٛض ذبضرٝ ایطاٖ زض أ اظ آٖ اؾتمجبَ وطزٜ اؾت ٚ ٕ٘بیٙسٜ

ذهٛنی زض ایطاٖ ثطای فقبِیت ٚ افعایف ٕٞىبضی ثب آفطیمب زفٛت وطز. قطوت زض 

تٛا٘س ٔٙزط ثٝ ثؿتطؾبظی ثطای ضقس ؾطیـ التهبزی زٚ رب٘جٝ ٚ  ٞبی اتحبزیٝ ٔی ارالؼ

ی اقتطان ٔؿبفی ثطای ٕٞبٍٞٙی ٚ  ی نبزضات غیط ٘فتی ٌطزز ٚ ظٔیٙٝ تٛؾقٝ

ی ٚ ؾیبؾی ضا ٘یع فطاٞٓ وٙس. ٕٞچٙیٗ زض ضاؾتبی ٔقطفی ٕٞىبضی زض ٔٛضقبت التهبز

ٞبی ٔٛرٛز زض ایطاٖ ٔخُ قٙبؾب٘سٖ وبالٞبی تِٛیسی ٚ ذسٔبت فٙی ثٝ  ؽطفیت

ٞبی ٕٞىبضی، قطوت  ٞب ٚ ایزبز ظٔیٙٝ ثطزاضی اظ ایٗ ؽطفیت  وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚ ثٟطٜ

ٚ اتربش ؾبظ ٚ  ثبقس، چطا وٝ ثبفج تجبزَ ٘ؾط ٞبی اتحبزیٝ ؾٛزٔٙس ٔی زض ارالؼ

ٞبی تٛؾقٝ  وبضٞبی فّٕی ثطای تٛؾقٝ ٚ تقٕیك ضٚاثظ ٚ ٘حٜٛ ٔكبضوت زض ثط٘بٔٝ

 قٛز.  ٔی

 ٜای ثطای ایطاٖ ثطذٛضزاض اؾت ٚ ٕٞىبضی ثب آٖ  اظ عطفی آفطیمب اظ إٞیت ؾیبؾی ٚیػ

وكٛض  53تٛا٘س زؾتبٚضزٞبی ثؿیبضی ثطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زاقتٝ ثبقس،  ٔی

آفطیمب زض ؾبظٔبٖ ُّٔ اظ حك ضأی ثطذٛضزاض٘س ثٝ ٕٞیٗ ٚاؾغٝ اتحبزیٝ فضٛ اتحبزیٝ 

ٌیطیٟبی ثعضي ثیٗ إِّّی زذیُ اؾت ٚ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثٝ  آفطیمب زض تهٕیٓ

ربیٍبٜ اؾتطاتػیه آفطیمب ٚالف اؾت. رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثبیس ثطای رّٛ ثطزٖ ٚ 

طوی ثب ایطاٖ ثطذٛضزاض٘س، فقبِیت تمٛیت ضاثغٝ ثب وكٛضٞبیی وٝ اظ عیف ؾیبؾی ٔكت

ٞبی ٔربِف آٔطیىب، ثطای  اـ ضا ثب زِٚت وٙس ٚ ذغٛط زیپّٕبؾی ٚ التهبزی
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زؾت آٚضزٖ حٕبیت اظ ٚضقیت ایطاٖ، زض  زٞی یه ثّٛن ضس آٔطیىبیی ٚ ثٝ قىُ

ثطاثط ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب تمٛیت وٙس ٚ ٔیعاٖ ٘فٛشـ ضا زض ایٗ زؾتٝ وكٛضٞب افعایف 

زض اتحبزیٝ آفطیمب، تكىیُ یه ثّٛن ضس آٔطیىبیی ضا ثطای ایطاٖ تؿٟیُ زٞس. حضٛض 

ی ضاثظ ثیٗ ایطاٖ ٚ اتحبزیٝ آفطیمب  وٙس. فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب حّمٝ ٔی

ٌیطی اظ ایٗ ؽطفیت ؾیبؾی  ی ضاثظ ثٝ ثٟطٜ تٛا٘س ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ حّمٝ اؾت. ایطاٖ ٔی

اتحبزیٝ آفطیمب اظ حك ایطاٖ زض اؾتفبزٜ اظ ا٘طغی نّح ثپطزاظز. حٕبیت وكٛضٞبی فضٛ 

ای ٌٛاٞی ثط ایٗ ازفب اؾت. اقتطان ٘ؾط رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٚ  آٔیع ٞؿتٝ

وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ آفطیمب زض ثؿیبضی اظ ٔؿبیُ ؾیبؾی ٚ ٍٕٞطایی ٔٛاضـ ایطاٖ 

ّؿغیٗ، ٞبی ٔرتّف ٔخُ ضطٚضت احمبق حمٛق ّٔت ف ٚ اتحبزیٝ آفطیمب زض ظٔیٙٝ

ی آٔطیىب زض فطاق ٚ ضطٚضت  رب٘جٝ انالحبت زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚ ٔربِفت ثب الساْ یه

٘ؾبضت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ثط فقبِیت لسضتٟبی فطأٙغمٝ ی زض فطاق ٚ ... ٘كبٍ٘ط ایٗ 

تٛا٘س ضٕٗ ثطٖٚ ضفت اظ  اؾت وٝ ایطاٖ اظ ضٍٞصض فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ٔی

 ٞبی ٔٛرٛز ٘یع اؾتفبزٜ وٙس. یتٞبی ؾیبؾی اظ ؽطف ثٗ ثؿت

 ٜی  ٞبی فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ٔٙٛط ثٝ تٛؾقٝ ٌیطی وبُٔ اظ ؽطفیت ثٟط

ضٚاثظ فطٍٞٙی ٚ زیٙی ٚ ایزبز احؿبؼ ٞٛیت ٔكتطن ثب وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ 

ثبقس. رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٌؿتطـ ضٚاثظ فطٍٞٙی ثبیس ثٝ فقبَ وطزٖ ٟ٘بزٞب ٚ  ٔی

بی فطٍٞٙی ایطاٖ زض وكٛضٞبی اتحبزیٝ آفطیمب ثپطزاظز تب زؾتبٚضزٞب ٚ ٘تبیذ ٞ ٕ٘بیٙسٌی

 ٔخجت ثطای ایطاٖ ٚ ایٗ ٔزٕٛفٝ وكٛضٞب ثٝ ثبض آٚضز. 

رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثبیس ٘فٛشـ ضا زض وكٛضٞبی اؾالٔی آفطیمبیی ٔخُ ؾٍٙبَ ٚ 

ط فطٍٞٙی ٔكتطن ٚ ؾٛزاٖ ٕٞب٘ٙس ٘فٛشـ زض آفطیمبی رٙٛثی افعایف زٞس. اؾتفبزٜ اظ ٘مب

وب٘بَ ٚضٚزی ٔغّٛثی ثطای ٕٞىبضی ٚ ٘عزیه  افتمبزات ٔكتطن زض وكٛضٞبی ٔؿّٕب٘بٖ،

قٛز. ثٝ عٛض ٔخبَ وٙیب اظ رٕقیت ٔؿّٕبٖ ثؿیبضی  قسٖ ایطاٖ ثٝ ؾبیط وكٛضٞب ٔحؿٛة ٔی
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تٛا٘س ثبفج ٌؿتطـ اؾالْ  ثطذٛضزاض اؾت وٝ حسٚزاً ٘یٓ ٔیّیٖٛ آٟ٘ب قیقٝ ٞؿتٙس ٚ ٔی

فٛضیٝ  25٘فٛش فطٍٞٙی ایطاٖ قٛز. ظٔب٘ی وٝ احٕسی ٘ػاز ضییؽ رٕٟٛض ایطاٖ زض قیقی ٚ 

زاز٘س، اظ ایكبٖ اؾتمجبَ وطز٘س؛  ثٝ ٔٛٔجبؾب ضفت ٞعاضاٖ قیقٝ وٝ فطیبز اهلل اوجط ؾط ٔی 2009

ٞبی فطٍٞٙی ٔتقسزی زض وٙیب ا٘زبْ زازٜ، ثٝ عٛض ٔخبَ یه  رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ فقبِیت

ٙبض ؾفبضترب٘ٝ ایطاٖ ٔكغَٛ فقبِیت ٔصٞجی ٚ فطٍٞٙی اؾت ٚ یه زفتط فطٍٞٙی زض و

ی ؾبظٔبٖ ضٚاثظ ٚ فطًٞٙ اؾالٔی ٘یع ٔكغَٛ ثٝ وبض اؾت وٝ اظ تأحیط ثؿعایی  ققجٝ

 2009ثطذٛضزاض ثٛزٜ ثٝ فالٜٚ وٝ یه ٞفتٝ زٚؾتی ثیٗ ایطاٖ ٚ وٙیب زض آذط غٚئٗ 

وتبة  211ٙیب ثطٌعاض ٌطزیس وٝ ٞبی ایطاٖ ٚ و ؾبظٔب٘سٞی قس ٚ ٕٞچٙیٗ ٞفتٝ زٚؾتی ثچٝ

ٞبی وبٔپیٛتطی ٚ تهبٚیط پرف ٌطزیس ٚ ٔؿبثمبت  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ زض ٘بیطٚثی ثٝ فالٜٚ فیّٓ

ٞبی فطٍٞٙی ثطٌعاض ٌطزیس. ثب تحمیك زض تأحیط تجّیغبت  ضارـ ثٝ حفؼ لطآٖ ٚ زیٍط فقبِیت

پطزاذتٗ ثٝ قٛز وٝ  ٌیطی ؾیبؾت ٚ التهبز، ضٚقٗ ٔی زٞی افىبض فٕٛٔی ثط رٟت ٚ رٟت

ٞبی فطٍٞٙی ٚ ٔصٞجی، ؾبذت فیّٓ ٚ ... تب چٝ  ٔزّٝ، ایزبز ربشثٝ ا٘تكبض وتبة، ضٚظ٘بٔٝ،

ٌٛ٘ٝ احؿبؼ  حس إٞیت زاضز. ٔؿّٕبً ّٔتی وٝ ذٛز ضا ثب ّٔت زیٍط ثیٍب٘ٝ ثسا٘س ٚ ٞیچ

ی ٌؿتطـ ضٚاثظ ؾیبؾی ٚ  تٛا٘س پصیطای آظازا٘ٝ ٔكتطن فطٍٞٙی ثب آٖ ٘ساقتٝ ثبقس، ٕ٘ی

زی ثبقس ثٝ ٚیػٜ آ٘ىٝ زض فهط وٙٛ٘ی، لسضت ٘طْ افعاضی ٚ فطٍٞٙی، ثؿتط ؾبظ التهب

ٞبی  ٌیطی اظ ؽطفیت ضؾیسٖ ثٝ اٞساف ؾیبؾی ٚ التهبزی اؾت، پؽ ایطاٖ ثٝ ٔٙؾٛض ثٟطٜ

ی ضٚاثظ فطٍٞٙی ثب وكٛضٞبی فضٛ آٖ  فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب، ٘بچبض ثٝ تٛؾقٝ

 ثبقس. اتحبزیٝ ٔی

آٔیع ٚ ٔتٙٛؿ ایطاٖ، ٔٙبؾت ثطای رصة عیف ٚؾیقی تٛضیؿت آة ٚ ٞٛای ضٔع 

تٛا٘س رٛاثٍٛی ٞط ؾّیمٝ ٚ ا٘تربة ثبقس. ایطاٖ ثب  اؾت ٚ تٙٛؿ آة ٚ ٞٛایی ایطاٖ ٔی

ٞب ٚ ٔٙبعك ٔرتّف زاضای قطایظ آة ٚ  ٞب ٚزضیبچٝ ا٘ساظ نحطاٞبیف،وٟٛٞب، زضٜ چكٓ

ثبقس. ایطاٖ ثٝ فٙٛاٖ یه  یٞٛایی ٔرتّف اظ آة ٚ ٞٛای ٔقتسَ تب ٌطٔؿیط ٚ ؾطزؾیط ٔ
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ی ٔیطاث فطٍٞٙی وبٔالً قٙبذتٝ قسٜ اؾت. ثٙبثطایٗ ثطای تطٚیذ فطًٞٙ ایطا٘ی  ٔطوع زیطیٙٝ

ثبقس. ثب تٛرٝ  ٚ ایزبز اتهبَ ٚ تجبزَ فطٍٞٙی، ٌؿتطـ نٙقت تٛضیؿٓ ٌعیٙٝ ٔٙبؾجی ٔی

یت نٙقت تٛضیؿٓ ثٝ ایٙىٝ ایطاٖ اظ پتب٘ؿیُ ثؿیبض ثبالیی زض ایٗ ظٔیٙٝ ثطذٛضزاض اؾت. تمٛ

ٞبی  تٛا٘س زضٞبی ذغٛط ٞٛایی ایطاٖ ضا ثٝ ؾٛی وكٛضٞبی آفطیمبیی ثبظ وٙس. عطح ٔی

ٞبی ایطا٘ی  ٞبی فطٍٞٙی ضا افعایف زٞٙس ایزبز ضؾتٛضاٖ تٛا٘ٙس تجبزَ اضظـ زیٍطی وٝ ٔی

 ٞبی آفطیمبیی زض ایطاٖ اؾت. زض آفطیمب ٚ ٔتمبثالً ضؾتٛضاٖ

ٞبی ٔیٙیبتٛض پیچیسٜ،  ی ٔیطاث فطٍٞٙی، ٘مبقی ٙٝقٟطت ٚ ٔقطٚفیت تبضیری زض ظٔی

ٌطزز ٚ ...  ثبفت ا٘ٛاؿ فطـ ٌّٚیٓ، نٙقت ؾفبٍِطی وٝ لسٔت آٖ ثٝ لطٟ٘ب پیف ثط ٔی

ی تجبزَ فطٍٞٙی ٚ ٌؿتطـ ٚ  تٛا٘س زض ظٔیٙٝ ٕٞچٙیٗ ٕٞىبضی زض نٙقت تٛضیؿٓ ٔی

اٖ ثٛٔی ٚ ٔحّی ٞب ٚ تٛا٘بییٟبی تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٚ نٙقت ٌطاٖ ٚ ٞٙطٔٙس افعایف ٟٔبضت

آفطیمب ٔخٕط حٕط ثبقس ٚ ثب تسثیط ٚ ؾیبؾت ٔمبٔبت ایطا٘ی زض اتحبزیٝ آفطیمب، ثطای ؾطاٖ 

وكٛضٞبی آفطیمبیی ایزبز اٍ٘یعٜ وٙسٚ آٟ٘ب ضا ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثیكتط ٚ ٔؿتحىٓ تط ثب 

زیٍط ی فطًٞٙ ٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ تىبپٛ ٚ فقبِیت ٚا زاضز. ٔٛضز  ایطا٘یبٖ زض ظٔیٙٝ

ٞبی ٔرتّف ثٝ ذهٛل فٙی ثطای  زض ضقتٝ ٞبی تحهیّی ثطای زا٘كزٛیبٖ افغبی ثٛضؾیٝ

 قٙبؾب٘سٖ ثیكتط ایطاٖ ٚ ایطا٘یبٖ اؾت وٝ ثبیس ثب اٞتٕبْ ثیكتط پیٍیطی قٛز. 

 
 ها )موانع و مشکالت پیش روی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا( چالش

ٞب ثٝ ز٘جبَ وؿت ٚ ثیكتط وطزٖ ٔٙبفـ ّٔی  ٟ٘ب ٚ اتحبزیٝفٕٛٔبً وكٛضٞب ثب فضٛیت زض ؾبظٔب

تٛاٖ ا٘تؾبض زاقت، نطف فضٛیت زض یه ؾبظٔبٖ یب  ذٛز ٞؿتٙس زض ایٗ نٛضت ٔی

ثبقس. ثط  اتحبزیٝ ثٝ ٔقٙبی تالـ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ٔٙبفـ ٔغّٛة ٚ ٔٛضز ٘ؾط یه وكٛض ٔی

ٞب ٚ اتحبزیٝ ٚ  ؾبظٔبٖ ٕٞیٗ اؾبؼ وكٛضٞب ؾقی زاض٘س تب ثب قٙبؾبیی اٞساف ٔٛضز ٘ؾط

تٛا٘س ثطای وكٛضقبٖ ثٝ  ٞبیی وٝ آٖ اتحبزیٝ یب ؾبظٔبٖ ٔی ٞب ٚ فطنت ٕٞچٙیٗ چبِف
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ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقس، ثٝ اضتمبی ٔٙبفـ ّٔی ذٛز وٕه وٙٙس. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض زض ایٗ ثرف ثٝ 

 پطزاظیٓ. ٞبی فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ٔی ثطضؾی چبِف

 ّٝٞٚ ی اَٚ اتحبزیٝ آفطیمب ثط ٔساض اٞساف ٚ ٔمبنس وكٛضٞبی آفطیمبیی حطوت  زض

ٌیطیٟبی ؾبظٔبٖ، ثٝ عٛض فٕسٜ پیطٚی  وٙس، ثٙبثطایٗ پصیطـ تهٕیٕبت ٚ ٔٛضـ ٔی

اظ ٔٙبفـ وكٛضٞبی آفطیمبیی اؾت ٚ ثب تمٛیت ایٗ ٔؿأِٝ، أىبٖ ٘مف آفطیٙی ایطاٖ 

ی ؾیبؾت ذبضری  الَ فُٕ ایطاٖ زض حٛظٜزض ایٗ اتحبزیٝ وبٞف پیسا وطزٜ ٚ اؾتم

ثٝ ذهٛل زض ٔٙغمٝ آفطیمب تحت تأحیط آٖ لطاض ذٛاٞس ٌطفت. ِصا آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘تؾبض 

ٞبی ذٛز زض  ضٚز، ٕٔىٗ اؾت تٟطاٖ لبزض ثٝ ثطآٚضزٜ ؾبذتٗ اٞساف ٚ ذٛاؾت ٔی

 اتحبزیٝ آفطیمب ٘جبقس. 

  ٚ ٖثٝ فٙٛاٖ چبِف زیٍط ایٗ احتٕبَ ٚرٛز زاضز وٝ ؾیبؾت ذبضری ایطا

ٞبی ایطاٖ ثٝ فٙٛاٖ فضٛ ٘بؽط زض لجبَ ٞط یه اظ وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ زض  فقبِیت

چبضچٛة ؾبذتبضٞبی التهبزی، ؾیبؾی ٚ أٙیتی اتحبزیٝ ٔحسٚز قٛز ٚ اظ ایٗ ضٚ 

 . ثٝ اؾتمالَ فُٕ ایطاٖ زض ایٗ ظٔیٙٝ ذسقٝ ٚاضز قٛز

 ٌِٝیطیٟبی  ی زیٍط ایٗ اؾت وٝ ثٝ ٞط نٛضت اثٟبٔبتی زض ٔٛضز ثقضی اظ رٟت ٔؿأ

ٞبی ٘ؾبٔی آٔطیىب ٚ  وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ ٚرٛز زاضز. ثٝ عٛض ٔخبَ ایزبز پبیٍبٜ

قٛز تب زض ثطذٛضز ثب ایٗ ٌٛ٘ٝ  لطاضزازٞبی أٙیتی آٖ ثب ثقضی اظ وكٛضٞب ثبفج ٔی

 ثٝ وبض ثٙسز. ٔٛاضز تٟطاٖ احتیبط فُٕ ثیكتطی 

 ِٝثبقس ٍ٘طا٘ی اظ ثحطاٟ٘ب ٚ اذتالفبت ٔطظی،  ی زیٍطی وٝ لبثُ تأُٔ ٔی ٔؿأ

ثحطاٟ٘بی زاذّی ٚ تحطوبت ٘ؾبٔی وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ  ٞبی لٛٔیتی، زضٌیطی

ٞبی اتحبزیٝ احط ٔؿتمیٓ زاقتٝ ثبقس. اتحبزیٝ  تٛا٘س ثط فقبِیت آفطیمب اؾت وٝ ٔی

ثبقس وٝ یىی اظ آٟ٘ب ٘بتٛا٘ی اتحبزیٝ ثب  ارٝ ٔیآفطیمب ثب چبِكٟبی ٔتقسزی ٔٛ

 ٞبی لبضٜ اؾت.  ثحطاٖ
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  چبِف زیٍط زض ذهٛل ٔؿبیُ ٔبِی ٚ پِٛی اتحبزیٝ آفطیمب اؾت، چطا وٝ ثطاؾبؼ

ی وكٛضٞبی  ظزایی ٚ تٛؾقٝ ی ؾبظٔبٖ، وكٛضٞبی فضٛ ثبیس ثٝ ٔٙؾٛض فمط اؾبؾٙبٔٝ

ای وٕتطی ثطذٛضزاض  یب ؾطٔبیٝ فضٛ، ثٝ وكٛضٞبی زیٍط ؾبظٔبٖ وٝ اظ أىب٘بت ٔبِی

ثبقٙس، وٕه ٕ٘ٛزٜ تب آٟ٘ب ٘یع ثتٛا٘ٙس ثط ٔكىالت ذٛز غّجٝ وٙٙس. حبَ ٔٛضٛؿ  ٔی

ایٗ اؾت وٝ آیب وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ لبزض ثٝ حُ ٚ فهُ ٔؿبیُ ٔبِی ٚ فمط زض 

ثبقٙس تب زض نٛضت غّجٝ ثط ایٗ أط ثتٛا٘ٙس ٔجبِغی ضا ثٝ  الهی ٘مبط وكٛض ذٛز ٔی

وكٛضٞبی ٘یبظٔٙس وٕه ٕ٘بیٙس یب ایٙىٝ حزٓ ٔكىالت ٔبِی ٚ التهبزی  ؾبیط

وكٛضٞبی فضٛ ٔب٘ـ اظ وٕه ثٝ ؾبیط وكٛضٞب قسٜ ٚ زض ٘تیزٝ ؾیؿتٓ پِٛی ٚ 

زض ؾغح  2024ی التهبزی آفطیمب وٝ لطاض اؾت تب ؾبَ  ی تكىیُ ربٔقٝ ثط٘بٔٝ

  آفطیمب افٕبَ ٌطزز، ثب قىؿت ٔٛارٝ ذٛاٞس قس.

 ا٘ی اظ اِٚٛیت اضتجبط ثب آٔطیىب ٚ وكٛضٞبی غطثی زض ٔمبیؿٝ ثب ایطاٖ ٔٛضز زیٍط ٍ٘ط

ی ضلبثت ثب آٔطیىب ٚ وكٛضٞبی غطثی اؾت.  زض ٔیبٖ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚ ٔؿأِٝ

ا٘س وٝ اضتجبط  ثقضی اظ وكٛضٞبی آفطیمبیی ٚ ثٝ عٛض ٔخبَ وٙیب زض ٔٛاضزی ٘كبٖ زازٜ

یؿت ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ٍ٘طاٖ ایٗ ٞؿتٙس ثب ایطاٖ ثطایكبٖ اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛزاض ٘

ٞبی ظیبزی ضا اظ زؾت  ٞبیف ضا زض ضاثغٝ ثب آٔطیىب ثپطزاظ٘س ٚ فطنت وٝ ٞعیٙٝ

 ثسٞٙس، چطا وٝ ایٗ وكٛضٞب ثٝ پكتیجب٘ی ٔبِی ٚ ؾیبؾی آٔطیىب ٚ غطة ٘یبظٔٙس٘س. 

ثطذی اظ وكٛضٞبی آفطیمبیی ذبضد اظ ضٛاثظ اتحبزیٝ السأبتی ضا زض ضاؾتبی اذص 

ٞبی ثیكتط اظ وكٛضٞبی غطثی ا٘زبْ زازٜ ٚ زض ٔمبثُ ٘یع ٔٙبثـ عجیقی ذٛز ضا زض  ٕهو

 زٞٙس.  اذتیبض آٟ٘ب لطاض ٔی

زض حبَ حبضط ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی آفطیمبیی اؾتمالَ ٔبِی ٘ساض٘س ٚ ثؿیبضی اظ 

ی غطثی ٚ آٔطیىب ٚاثؿتٝ اؾت، ٚاثؿتٍی ٔبِی  أٛض آٟ٘ب ثٝ اذص وٕه اظ وكٛضٞبی پیكطفتٝ

قٛز ایٗ  ٚ التهبزی ٌبٜ ٔٛرت پیٛؾتٍی ؾیبؾی ٚ فطٍٞٙی آٟ٘ب ثٝ وكٛضٞبی غطثی ٔی
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تٛا٘س ثیبٍ٘ط آٖ ثبقس وٝ ثؿتطٞبی الظْ ثطای ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ یبفتٝ ثیٗ  ٔی

 ایطاٖ ٚ اتحبزیٝ آفطیمب ٟٔیب ٘یؿت. 

اظ فٛضیٝ ثٝ وٙیب ؾفط وطز وٝ ثقس  25ٚ  24احٕسی ٘ػاز ضییؽ رٕٟٛض ایطاٖ زض 

ایٗ اِٚیٗ زیساض یه ضییؽ رٕٟٛض ایطا٘ی اظ وٙیب ثٛز. ثٙبثطایٗ ٔٛضـ ایطاٖ ٘كبٖ اظ  1996

 افعایف اضتجبط ٘عزیه ثب ایٗ زؾتٝ اظ وكٛضٞبؾت.

 ٞبی اتحبزیٝ ٚ ٔكىالت پیف ضٚی آٖ ٔخُ أىبٖ  ٔٛضز زیٍط ٍ٘طا٘ی اظ ضقف

یٗ آٟ٘ب ٕٞچٙیٗ ٞب تٛؾظ چٙس ٟ٘بز ٚ فسْ ٕٞبٍٞٙی ث ٌصاضی ٚ ارطای ثط٘بٔٝ ؾیبؾت

 ٞبؾت. ٞب ٚ ٔٛافمت ٘بٔٝ فسْ ارطای ثؿیبضی اظ یبززاقت تفبٞٓ

  ٚ ضٚ٘س ضٚ ثٝ افعایف ثیٕبضیٟبیی ٔب٘ٙس ایسظ، ٔبالضیب، ضقس ثی ضٚیٝ رٕقیت

ٞبی فٙی ٚ ٔبِی وكٛضٞبی فضٛ اتحبزیٝ زض ضاؾتبی  ٔكىالت تٛؾقٝ ا٘ؿب٘ی، ضقف

 حطاٟ٘بیی ٔٛارٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.ٔمبثّٝ ثب ایٗ ٔؿبیُ، ٔٛرٛزیت اتحبزیٝ ضا ثب ث

  زض ضاثغٝ ثب ایطاٖ ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی آفطیمبیی ثطای ٔتحَٛ وطزٖ التهبزقبٖ اظ

ٞبی ؾٍٙیٗ ٚ  ٞبی ثال فٛو ٚ ٚاْ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ا٘تؾبض ترهیم وٕه

ٞبی  ٞبی والٖ ثیكتط زاض٘س. زض ٚالـ ٘یبظ وكٛضٞبی آفطیمبیی ثٝ وٕه ٌصاضی ؾطٔبیٝ

ٟٙب فبُٔ ٌؿتطـ ضٚاثظ ثب ایطاٖ ثبقس ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ثبیس ٔٛضز تأُٔ ٔبِی ٘جبیس ت

 ثیكتطی لطاض ٌیطز.

تساْٚ فضٛیت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ثبیس ثب ٞسف آٌبٞی اظ تهٕیٕبت اتحبزیٝ ٚ 

ٞبیی وٝ احتٕبالً زض ضاؾتبی ٔٙبفـ ّٔی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ لطاض زاضز  ٔكبضوت زض ظٔیٙٝ

ٌیطی فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب، رٕٟٛضی اؾالٔی  طنٛضت ٌیطز. ثب زض ٘ؾ

ایطاٖ، ثسٖٚ آ٘ىٝ ٔتقٟس ثٝ ارطای تٕبٔی تهٕیٕبت اتحبزیٝ ثبقس ٚ یب زض تٕبٔی 

تٛا٘س ثٝ عٛض ٔحسٚز ثط تهٕیٕبت  ٞبی ؾبظٔبٖ ٔكبضوت زاقتٝ ثبقس، ٔی ٌیطی ٔٛضـ
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ٔٙس  ٚ السأبت رٕقی اتحبزیٝ ثٟطٜٞب  ٌیطی اتحبزیٝ احط ثٍصاضز ٚ احتٕبالً اظ ٔعایبی ٔٛضـ

 ٌطزز.

 
 گیری نتیجه

زؾتیبثی ثٝ ٔٙبفـ ّٔی، اِٚٛیت ٘رؿت ؾیبؾت ذبضری وكٛضٞب اؾت. اظ ایٗ ضٚ ؾیبؾت 

ٌطزز. ِصا غبیت  ی زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٞسف عطح ضیعی ٚ ارطا ٔی ذبضری وكٛضٞب ثط پبیٝ

ٔٙبفقی اؾت وٝ آٟ٘ب زض ٌیطیٟبیی ؾیبؾت ذبضری وكٛضٞب زؾتیبثی ثٝ  ٟ٘بیی زض تهٕیٓ

ی  ٕ٘بیٙس. ٔؿأِٝ ٞبی ٔرتّف التهبزی، ؾیبؾی، أٙیتی ٚ ... ثطای ذٛز تقطیف ٔی حٛظٜ

إِّّی اظ رّٕٝ ٔؿبیّی اؾت وٝ  ای ٚ ثیٗ فضٛیت یب فضٛیت ٘بؽط زض ؾبظٔبٟ٘بی ٔٙغمٝ

ٞبی ٘بقی اظ آٖ ٚآحبضی وٝ ثط ٔٙبفـ  ٞب ٚ چبِف وكٛضٞب زض ٔٛارٟٝ ثب آٟ٘ب ثٝ فطنت

ٞبیی اؾت وٝ  ٕ٘بیٙس. اتحبزیٝ آفطیمب یىی اظ ؾبظٔبٖ بؾی ٚ التهبزیكبٖ زاضز، تٛرٝ ٔیؾی

ٞبی ٘بقی اظ آٖ زض ثطاثط زؾتٍبٜ ؾیبؾت  ٞب ٚ چبِف ی فضٛیت ٘بؽط زض آٖ ٚ فطنت ٔؿأِٝ

لطاض ٌطفتٝ اؾت. اظ ایٙطٚ قٙبذت ظاٚیبی ٔرتّف  ذبضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ

ٌیطی زض ایٗ ذهٛل ثٝ  تحّیُ زضؾتی اظ تهٕیٓ بٖفضٛیت ٘بؽط وكٛض زض ایٗ ؾبظٔ

ٞبی  ٞب ٚ چبِف زؾت ذٛاٞس زاز. ثطآیٙس تٛضیحبت اضایٝ قسٜ زض ذهٛل فطنت

فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض اتحبزیٝ آفطیمب ایٗ اؾت وٝ فضٛیت ٘بؽط زض ایٗ اتحبزیٝ اظ ِحبػ 

ٚ افتجبض ؾیبؾی ٚ إِّّی، وؿت پطؾتیػ ٚ افعایف ٚظٖ  اؾتطاتػیه ثبفج اضتمبی ربیٍبٜ ثیٗ

إُِّ اظ یه ؾٛ ٚ اضتمبی ٘مف ایطاٖ ثٝ فٙٛاٖ ثبظیٍطی  ظ٘ی زض ؾغح ٘ؾبْ ثیٗ لسضت چب٘ٝ

ای ذٛاٞس ثٛز. اظ عطفی وؿت ٔٙبفـ ٚ ٔعایبی التهبزی اظ  احط ٌصاض زض ٔقبٔالت فطا ٔٙغمٝ

 ی ایطاٖ اؾت.  ٞبی ٔٙبؾت ثطای تٛؾقٝ رّٕٝ فطنت

تحبزیٝ آفطیمب یه فطنت اؾتطاتػیه ثطای وكٛض ضٚ فضٛیت ٘بؽط ایطاٖ زض ا اظ ایٗ

قٛز. ثب ایٗ ٚرٛز ثبیس زض ٘ؾط زاقت وٝ ایٗ فضٛیت ٕٞب٘ٙس فضٛیت زض ٞط  ٔحؿٛة ٔی
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ٞبیی ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت. ثب ایٗ ٚرٛز  ٕٞب٘غٛض وٝ اقبضٜ قس ٔحسٚزیت ؾبظٔبٖ زیٍط،

ض فضٛیت ٘بؽط ٞب ٔؿّٕبً ٔٙبفقی وٝ اظ ضٍٞص ٞب ٚ چبِف ثٝ ٍٞٙبْ ؾٙزف ایٗ فطنت

٘هیت ایطاٖ ذٛاٞس قس، آحبض ٚ تجقبت ٔٙفی آٖ ضا تحت اِكقبؿ لطاض ذٛاٞس زاز. ثٙبثطایٗ 

ضیعی ثطای حضٛض ثب زیسی فٕیك زض رٟت زٚضی  رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ثبیس ثب ثط٘بٔٝ

ثٝ  ٞبی پیف ضٚی ثط قٕطزٜ، ثٝ ز٘جبَ ٔٙبفـ ّٔی ذٛز، ٌعیسٖ اظ تجقبت ٔٙفی ٚ چبِف

 یت ٘بؽط زض اتحبزیٝ آفطیمب ثبقس.ی فضٛ ٚؾیّٝ
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