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  دا�
ر ��د �و�� �����

28-03-2013  

  

  �ورای ھ���ری ��� در 
ر	و ���ر �ر��

  –ا�	��دی در ازای آزادی ھ�ی �د��  ��و��� ��ری -

  

�	�ر1��
. .  

2 ���  ا�	��دی �ورای ھ���ری –. ���ت �

��� و ا�	را	ژ# ���� از �وا�	" ھ�ی ��	رک . 3� �  ھ��و

  �'ش رھ�ری	��وت ھ�ی �ظری ���� از ���	�رھ�ی ���� و  .4

   . اھ�ت ا�	را	ژ# �ورای ھ���ری5

  . رو�رد ھ�6

 

�ر ا�	'��ل ���د، ان در  ".''ت ان ا�ت -" �ر��	�ن از ا�'+ب (���ر �ر��) در-�ور ھ�ی د
رات را �ر �دھ�د، �ود .��3 ا�ت -" و�	� �ردم ��� را �ر-وب آان -�ور، �دای ا�+.�ت و 	4

��د"�  

  ) 1ل ��ز��ن ��و �ن ا��3ل (��ل �	�، د�ر - 

  

�	�ر  .1��
 

" �ر زردک 
#ش !�ود 
� ��  ��ده �ردن "����ت ���ق و ی ھ���ری ���� در ���ل ���ر�ر�� ورا
ا�
را*�ت +�
رده ����� در �ور ھ�ی �*و ا�ن ورا (��) !���د؛ ورا، ھ�ز��ن �� �دا�#ت 



� (رب !�ز�و�ش در د�,ر �ور ھ�ی �ر�� دت ���د و در�ن را����
�ر�وردار �وده  � از  

) ا�ن ����ت �!د �/دی ورا �رر�� ��,ردد.   ا�ت. در�ن !و

2.  ���  ا����دی �ورای ھ���ری –���ت �

  ) �2" ا�ر 
�� ��ل ز�دان ا�ت. ( در �طر ��5زات "اھ��ت"
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ر �ور ھ�ی در �2ت ھ���
,� �� -در ھ�,را�� �� (رب  -از ��ل ھ�ی ھ1
�د �ده ���
م �) ا�!�و 
�ران ش �ور �ر��  �1981ر�� 6وزه ���� �5رس 
#ش ��,رد�د. در ا��ر در��ه ��رچ ��ل 

���س "ورای  ا�#��)، �9 ���� در ر��ض،  ��
�ت �ر��
�ن �/ودی +رد آ�ده و �� ا!
�ر

ً ر) را  Gulf Cooperation Council ��2س ا>
/�ون >دول ا>���� ا>/ر��;ھ���ری ����" (  ��� 
ا�#م �رد!د. ا�*�ی ا�ن ورا ���رت ا!د از: �ر��
�ن �/ودی، ا��رات �
6ده �ر��، �6ر�ن، 

در �!�ر ھ���ری ھ�ی ا�
��دی و ا2
����  را ا�#��)، اھداف ا�ن وراا�ن  �و�ت، ���ن و �طر.
 �

رک در �2ت 
دا��ر ا�!�
ن +�م ھ�ی �     )3!د. (���وا�ردا

�ن د�!� �
����ت +را ) ���ر �ر�� ��خ ھ�ی ا�
دار +را��ن ���وBر و!��، ز��2012در ��ه �� ��ل 
ی رھ�ران ورا �) >رزه در آورد و ����ً 5رو ر��ت، !�ت ��ر��ورھ�ی را در 6وزه �زرگ 

 ر!��ن  و�ن ���� در �!�ر �م �ردن "�6دود�ت ھ�ی  ھ���ری ���� ��زھم در ر��ض �ر+زار +رد�د.

������ ا
��ذ �رد!د. ��دا>ط�ف ا>ر��!�، د��ر  !�روی د���5 �!طE)" �رزی" در را�
�ی "ا��2د �9

ا�*�ی 
واE5!��) ���ن �ورھ�ی ورای ھ���ری ���� +��� ��م �)  +1ت: " �ل ورای ھ���ری
ا!دازھ�ی ھ���ری  ھ�ی ورا �رای +�
رش �م 
وا!د !Eش ���� در 
��6م 
#ش آ�د �) �� ��ر ��

  )4(.ا��1 �!د" ھ�ی ا�!�
� در 
��م �ر�)

ا�ن ورا ��  از اھ��ت و�ژه ا�
��دی، ����� و ا�
را
�ژی �ر�وردار ����د. ورای ھ���ری ����
ا�ن  ��6ول !���>ص ا2
���� ���ون �2/�ت ����د.45,9 ���ون ���و�
ر �ر�H دارای �2,4زر+� 

���د �
و�ط �را!) آن  
ر���ون دا>ر ا�ر����� ��>J +رد�ده و در !
�2) �1,37ر  2011ورا در ��ل 
  )5ھزار دا>ر ��ر��د. ( �29,9) 

!1ت و +�ز �وده �)  ��درات �ل وا��
) �) در آ�د ھ�ی !�� از ا�
��د �ور ھ�ی �*و ورا در

��ن ھ�ی !���� ( �رج ا>/رب ھ�) و ��ش��� ،�
�د��ت �) ��رف  �) !و�ت �ود در 
�2ل  ر�

� ��ر�د، �) !ظر �)  ���ن �ودن  ��) �ود ��- rentability – ت�����

و�ط ��را!) ���1 و  ا�ن 
 real  - در !
�2) ا�
��د 
و>�دی وا�/�  ��!� دو>
� �) 5/�>�ت ھ�ی ط���1 �و�ش ادا�) ��دھ!د.

productive economy –  د �زرگ��
ا�
وار �ر از آن ��
ر ��ره �رده و در آ�ر�ن 
��6ل ا�
�)  �) در ��ش ا�
��د ��>� ��2!� دن ��2ن +رد�ده ا�ت، ،ا�ن ورا ��) ھ�ی !ظری !�و >��را>�زم 


ر *ر�)  ذ�ر ��,ردد.�� (!���   

2ود 
�1 وت ھ�ی �م و��ش، در 
��م �ور ھ�ی �*و ا�ن ورا ��داد و 
����ت +را�� د�!�، ���ر(م
(��M� (� "ن ا�ن 6وزه و ���ر�رد روز ا5زون "د�ن�!�ا�زار  ��!���د. �� و2ود "د�ن  !�ھ�" �ر�� !

�!�ن �6�م �) ��ط) �و�ش �رو��ت  ��زش ھ�ی �ر�و�� ����� در �2ت! N�آزاد��واھ�!)، 
�

!1ذ !د ��!�
�ر��� داده، +و��  -�!� N�ت ھ�ی ��5 او*�ع 
�ر��� و ص!ظر �) ا!��ف �� -واده 

�ت " �درت �����" را �) ���M) "��� -�� !�رو ھ�ی ا�
/��ری ����� ز��ن در  !�ه ھ���ری 
  �و�ش در آورده ا!د. ���" در ا!��6ر

��� و ا�	را	ژ# ���� از �وا�	" ھ�ی ��	رک  .3� � ھ��و
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در را�ط) �� �!د�ن !Eط) در !��ت از ھ�) از !ظر ����ت �ور ھ�ی �*و ورای ھ���ری ���� 

!P �رار ��,!
  ,�ر!د:� �و!د 

�   ����رب 	��ری، ا�	��ده از وا��	�� ��	رک �ر�� در �5ت اھداف �
"" دن 
��ھ� در �5ت �� 9�	رش "وھ��ت و ��
 �، ���ر�رد دن �" �;��" ا�زار در �5ت ا�'رار �ظ�م ھ�ی -�خ ����ن،ا�	دار9را �
 ��و�ت �� د�و-را�� و آزادی ھ�ی �د�� �
���� از ��5ش آزادی ��ش ���طن و .��ت ��>ز ���3 از آن، �	�
 ا�	راف 3�ظ� �" 
 را	وری �;���� در 9ذ�	" ھ� و ظ�ور 	ر-" �=��ر �" �;��"ا�
 �را�ط" �	رک �	زی، در  �

# -�ور د�و-رات و �زرگ ا�	��دی در ��ط'"، 
زه ھ�ی �ذھ�� ����� و ا�� @Aوا� ،#اران �" �;��" #  ���رزه �� اھداف ا�	را	ِژ

روی �زرگ در .وزه ��� و در ا�ر� 

��ھ�. بCرب 9را� و Cر � 


رک �ن از روا�ط 
��ری، ��Eد
� و وا��
,� ھ�ی ����� ��6روا��ن ورا !ظر �) �وا�
) ھ�ی �
و  ا�
��دی �ن �� (رب، �) �ل روز ا5زون در را�
�ی 16ظ ���
�رھ�ی ����� 
����ت +را –

����
  �5�6ظ) ��را�
�1ده ا�زاری ��!���!د.  ھ!�2ر ھ�ی ا2

�ز �� آن �وا2) +رد�د!د، �� �روز 2!�ش ���ر �ر�� �) رھ�ران �ور ھ�ی �*و ورای ھ���ری !
  ��رو!� طرح �رد!د:  �� ا�/�د درو!� و رھ�ران ����� ا�ن �ور ھ� �9 ا�
را
�ژی ��ص

	ط�@ ا�	��دی ھواداران ��5ش آزادی در درون -�ورھ� 	وام �� 	و�ل �" زور در �5ت  �
  �ر-و�� آن،

�ر -و �	��وت در  ا�=ط�ف 
ذر���ت  ��ور ھ�ی ���ل �زش ھ�ی آزادی �واھ� در د
 و در ا�ر �ر��

�	ر �� Cرب در �5ت .�ول اھداف ���� و ا�	را	ژ# ��ن.>"  ھر ھ���ری �� 

1
,� و !,را!� ��ص �ود �ن���ل 2!�ش  در از آ(�ز ���ر �ر�� ���!�و، �ر�� !�!�ن ورا �� آ

�  ھ�ی آزادی �واھ� درون �ور ھ�ی �*و ��ل !�ود!د. آ!��، !��ت از ھ�) 
#ش ��رج داد!د


��دی 5�ر ھ�ی روز ا5زون �ردم را از طر�ق طرح و  ��ده �ردن  روژه ھ�ی اد�ت �م از !,�ه �
ا�#م !�ود  �2012!�!�) �6و�ت �ر��
�ن �/ودی در 2!وری ��ل +�
رده ا�
��دی ��ھش دھ!د. 

�!) �/�ش را !�ز �)  �� �) در !ظر دارد �رای �) �د ھزاز !1ر ز��!) ��ر را آ��ده ��زد و �زد و
�6�,�ر ا5زا�ش دھد. ((   

ا�ن "
ط��H ا�
��دی"، �و�ژه از طر�ق ا��2د ز��!) ھ�ی ��ر ������ت ا!,�زه ھ�ی �����  

) و  ��) ھ�ی ��دی ��� P!ن را �� ر���زش �رو��ت د�,را!د��ن و ��6وظ�ت �ذھ�� د�,ر��

� ھ���ری، !ظر �) درآ�د ھی ��زد. ورا ھ�ی د�و�را�� را ��ت و �
ز>زل�! �
�ی �ر�ر دو>
 –در 
�1وت �� �ور ھ�ی د�,ر �ر�� ��!!د 
و!س، ��ر و ��ن  –" �دا داد ط���R از "ذ���ر


وا!�ت �) آ��!� از ��ده 
�و�ل �!�ن 
�ر آ�د. و>� در  ا�
��دی و ا2
���� � روژه ھ�ی ز�ر ���
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رو��ت د�!�" ا�ن +را��ن ورا 
����م ��ت "ا�!�
�" ا
��ذ !�وده و ز��! ��ن ز��ن 
����ت�" (
1
� ا�ظم �ر��
�ن �/ودی  ا�دا��ت را در �2ت �ر�و�� "���ر �ر�� �و��" آ��ده ���
!د. �!�!�)�

2زا  
ظ�ھرات �����!� را "(�ر ا�#��" �وا!ده و !��*�ن ا�ن 5
وا را �� !�م ھ�ی "+�راه و �ر
د" ��
 �!�طق در �و�ژه را، !ظ�م ���>�1ن 2!�شھ�ی �رون و�ط��� 
�د�د !�ود. ر��ض 
#ش !�ود 
� !��ت 

�ر در�ن 2011 ��ل !وا��ر ا��ر در. !���د �1) !ط1) در �ط�ف �ر در ��2) از و �ور ر�� 
!�رو ھ�ی �ر�و�,ر  ھ��!�ن )7.(آ�د!د در  � از ا�!�
� ھ�ی !�رو +�و>) �� 2وان �رد ���ر �!دری،

ورای ھ���ری ����" 
6ت 5ر��!دھ� �وای �ر��
�ن �/ود" Nر��
 ��2011رچ ��ل  ام 15ی �
  ) �8) �ر�وب �ردن "2!�ش آزادی" �6ر�ن در "��دان �ر�2ن"  ردا�
!د.( وارد �6ر�ن +رد�د!د و

ورای ھ���ری ���� در ���ل ���ر �ر�� در �ور ھ�ی د�,ر، ��!!د ��ر، 
و!س و ��ن ����ت دو 

ر درا�� �م  -�/دی ���و�� را  –ا2
���� آ�!ده ا�ن �ور ھ�  و ر ���������
 !داز !1وذ ��

�ران و 
ر��) اورای ھ���ری، �و�ژه در ر���ت �� �!طEوی   ��ده �رد. !ظر �) ا�
را
�ژی

,را��ن ورا �� �ود���,�ن �ر�� ��!!د����
  S�6!� ���رک، ز�ن ا>/��د�ن �ن ��� و ��� ��د


ا�ن  ا�
دار+رای" ی"!ظ�م ھ� ��مT<��6  �و!د ھ�ی !زد�9 
�ر��� �ر �رار �رده و در �2ت ا�
 در د!د. و>�  س از 5رو  �� ��خ ھ�ی ا�
�داد�ردت ھ�ی وا5ر ��>� ا2
!�ب !�� �ورھ� از ����


��Rر �2ت داده و �) د��زش آزا اMر P!ورای ھ���ری �دون دری �واھ� در�ن �ورھ�، رھ�ران 
ھ�ی ا�وا!� و ���1 در�ن �ور +را دت ���د!د. +روه  
��س ھ�ی د�ر�!) �و�ش �� �رادران د�ن


���!� ����� 5/�ل و ���6ت ھ�ی ��>� 5راوان "�رادران ��Eد
� و �
�ول ����" �ر �وردار ھ� از  
ورای ھ���ری در �ر�ر�� !�!دن !�رو ھ�ی د�ن +را ی ا�وا!� و ���1 ز��!) +�
رش  +رد�د!د.

ھدف �رار داده و ا�ن  –�ت د�و�را
�9 طر�ق ا!
��� از �) ��
ر �) آن ھم -
����ت +را�� د�!� را 
(�U���!/� ، و�ت  �2بE
در راه 
داوم ��ط) +را�� �وMر +���  را �) ���M) ھ�راھ�ن ��Eد
�و 

  �ود�ن ارز���� ���رد!د.

ا�
دار +را��ن ���وBر ��!!د  �ر �#ف در >���� و �ور�)، !ظر �) ���
�ر ����� و !Eش �6ث ا!,�ز 
ورای ھ���ری ��
�/�ر �ذا�5 و ��ر ا�د ،E.رزار +رد�د����2 وارد ��
ا+ر  ���ً و �) +و!) 


���م "��2/) �رب" �
را  �ر��
�ن �/ودی در �ورد �ر ا!دا�
ن �ذا�5 از ��وی �درت، 
#ش !�ود 
��>� ��N !���د، �طر �� 5ر�
�دن دو ھوا ���ی 2!,� در  9�
!#
در �2ت ھ���ری �� !�
و،  ���ن ا

� ���) (رب در �2
و ��
�Eم و ��!� در �E� P!2و�ت ���) �ذا�5 �دا��) �رد. از آ!�ر �ور ھ�ی !!�

���!� ھ�ی ��2!� رو��) و ��نط!ظر �) ����6ت ھ�ی �! - �ورد �ور�)از �دا��)  -Eوی و  


���!� �����، ���6ت��>� و  رز�� ��!� 
� ھ!وز �ودداری !�وده ا�ت، ورای ھ���ری �)  

رور )��2; ا>!�رة (  ا�وا!� و ���1 �ی+روه ھ رز�� 
Eو�ت (�� �

� ا>��Eده ادا�) ��دھد. �6�

�B از �9 طرف در ر���ت ا�
را
�ژ�9 و ھ���� ھ�ی �ذھ�� �� 6ا�ن ورا ���واھد �) از ھ��ن 
�6و�ت ا�
دار  �ران و از �وی د�,ر در رزم آرا�� �� !�روھ�ی >��رال و ���وBر در ��2) ���>�1نا

را�� �!د. ��>د �/ل، رھ�ر ��6س، �!��ر د�وت و ھ��!�ن و�ده ��9 ھ�ی آا�د �ف  +رای ��ر

ر ��>� ا��ر �طر،�ر�ز 5/�>�ت ھ�ی ����� اش را از �ور�) �) دو6) ا!
�Eل داد. رھ�ر ��6س  ��

در را�ط) �� �ور�) +1ت: " �) د>�ل ا�
#ف !ظر �� ��ر ا�د �ر �ر !6وه ����E) �� ا�
را*�ت ��2ور 
9
رک د�ق ده ا�ت".( �)(  
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��� از +زارش " 5ر�دم ھوس" �Freedom House، 9� وق �!��دE6 ر 2دول در ا�ر�����، �
ور ھ�ی �*و  ده، �!دی رد�ف ھ1ت 
� �9 از �)" ����� و ا2
���� ھ�ی آزادی" ���Eس�

) در�ن 10(��,�ر!د. �رار  ��) آ�ر�ن �/!� ورای ھ���ری �� �رار +ر5
ن در رد�ف ش 
� ھ1ت،
در !ط1)  ی �واھ� رادرا�
� در �!�ر �ر��
�ن �/ودی و �6ر�ن، �) 
#ش ��!���!د 
� ا�
را*�ت آزا

�!!د، ا��ر �طر �) !و�ت �و�ش �� د�,ر ا!د��ن �ر�ورد �رون و�ط��� ��!���د. �!�!�) ��6د  )�1

) اد���ت در دا!,�ه ��ھره /ر 
�زه �ود ردر  2010ا در ��ل ا>/��2، اھل �طر و دا!2وی ر

ده �ود، و >� از ��6را!�ن ! (

��6ن ا�
را*�ت 
و!س �وا!ده �ود. در�ن /ر از �طر!�م +ر5
�ط +رد�ده و در ا!
ر!�ت */ر 
و�ط ��� از �6*ر�ن در !�ت �ر�و�,ر ا!
�Eد ده �ود. ا�ن 

س از ��ز+ت �) �طر   را ا>/��2ا��ر �طر،  طور��) ��,و�!د " دزد �خ دارد"، �رار داده ده �ود.
س "�) 2رم . �9 ��ل �/د ا�ن دا!2وی �� ا��6�ردد�
,�ر و ز!دا!�  2011در ��ه !و��ر ��ل 

�ردن !ظ�م �6و�
� و 
وھ�ن �) ا��ر �طر �) �6س ا�د ��6وم +رد�د."  
6ر�9 �ردم �) �ر !,ون
  ) 12��ھش ��5ت.(�6س در ���6) ا�
!�ف، ��6و��ت ا�ن ز!دا!� و2دان �)  �!زده ��ل  �/د
ر )11(

   

��وت ھ�ی �ظری ���� از ���	�رھ�ی ���� و �'ش رھ�ری  .4	 


رک در �ورد �ل ���� و2ود ھ��و�� در ���ل () �ر "���ر �ر�� �و��" و ا
��ذ ا�
را
�ژی �
از 6وزه ورا، �ران �ور ھ�ی ���� در ���ل  �!دی !ظ�م ھ�ی آ�!ده �ور ھ�ی �ر�� ��رج

2راآت اا�
��دی و !Eش رھ�ری در رو!د  -�ق ���
ن ھ���ری ھ�ی ����� �,و!,�، +�
رش و ��

رک
) ��ھم در 
���ن ��,�ر �  و�� ��داق ھ�ی 2دا+�!) ��ل ��!���!د. �رار دا

!��ت از ھ�) طرح ھ�ی "�رادر �زرگ"، �ر��
�ن �/ودی �� ���>1ت �ور ھ�ی د�,ر �*و ورا 
  ر!��ن  و�ن 
و�ط�) ���دا  �ری ھراس دار!دا�ت. �ور ھ�ی �و�9 ورای ھ��ده  �وا2)

 �5�6) ��ر 
ر ر��ض، �) ز!�ن �ور را 6
� از 6ق را!!د +� �6روم ���
) ا!د، ���#ً ��/�ده و!د.
  �/ودی ��
وان از �) طرح !�م +ر5ت:"��!)  �N " از ��2) ا�
��رات �زاد+�ن 

 د،-وت رو�رو 9ردطرح 
ول وا.د -" �� ���3�ت ���ن، ا��رات �	.ده �ر�� و  �
�ر  �طرح ا3.�ق اردن و �را-ش ��;��" ا��Aی �ورای ھ���ری -" از طرف -�ور ھ�ی د

-"  د�د�وا�'" ��و - �ظر �" ���ر �=ودی  –رد 9ردده و�3 در �'��ل ھ�" -�ور ھ�ی �Aو 
� �" ان دو -�ور 
�د��ھ� �ر�� -�# -��د. و در ا�ر ���رد دا3ر ا�ر�� ��
 در .دود 

����" آ�را �" �=�� ا3.�ق  �ن"ا	.�د �ر��	�ن �=ودی و �.رن" -" -ر�� ���طرح  �
�ر  �ن-�ور��" �ر��	�ن �=ودی 	=�ر -رده و در �	5" در ھم �ظری �� -�ور ھ�ی د

 )A�13و �ورا ھم �دا ان طرح را رد -رد�د. (

�ره �) ���>1ت �ورھ�ی ��دا>��ری ا>/طوان، �رد��ر روز!��) "ا>Eدس ا>/ر��" �� ا  از ھ��ن !,�ه 
"زوال !Eش ر��ض در �!طE) و ��2ن �رب" ��د �رده  �و�9 ���� �5رس �� طرح ھ�ی �/ودی ھ� از

 ) 14(.ا�ت
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��ر د�ر�!) و �طر،  )ا�
#ف !ظر ��ده ا�!ون در ��ن �ر��
�ن �/ودی، �ورھ!وزھم �
!1ذ �5�6ظ
ش Eت +را�� در �ور ھ�ی د�,ر و !
���� �� ا�
��رات ����� در ���ل +�
رش +ز�!) �ور !وظ�ور



ر 
��رز ��!���د. �ر�� !�!�!�ن ر��ض ��!!د +ذ) رھ�ری �ور ھ�ی �ر��، �طور روز ا5زون ��
دراز �دت ��ل �رده و در�ن  و !�م در ��ر�وب ����ت �ز!دهآھ� در را�
�ی +�
رش "وھ���ت"، 


رراه 
���!�  ا�وا�� �	��ل �" وھ��تاز +روه ھ�ی �� N��د �ن ���1; آل �6 ��!���!د. در ���Eل ا>
5
) ودر !1ش رھ�ری ���� و ا�وا��!�رو ھ�ی  ���تX!�M6، ��6روای �طر �) �
��9 ��دS �ن   

 ��دم ا>6ر��ن ا>ر��1ن ��دا>/ز�ز، �) �رو��ت !����ت +را�� �و�ش را از 
وظ�ف �ودی در !Eش

�Eق ���!د،  ھم ��� ��!���د. ا


وان در ���ل 
�1وت ھ�ی ���Eوی ��ن ر��ض و دو6) در �ورد +1
,و �� +روه در ھ��ن ر �� �
ا�
�زاده ��دا>/ز�ز �ن ��دS �ن ��دا>/ز�ز، �/�ن وزارت ��ر2) �رد. �) !ظر  ا>
�Eط� ط�>��ن ��د

�

�ن �) �9 راه 6ل ����� ��T آ��ز !��ز دارد. در�ن راه �و�ژه ��م �!�R5ن �/ودی، ا�
� �Eر��
�) "!�روھ�ی ���!) رو و ���!��) دھت ا5,!� را رد ��!���!د" در رو!د "���>6) ��� "  ردد��,

 ا!��ف�ر اھ��ت  ��>د �ن ��6د ا>/ط�;، وز�ر ا�ور ��ر2) �طر �) !و�) �ود در ���Eل ���م +رد!د.
T�� ) دررو!د�و ا*�5) ��!���د  (

�ن �6) +ذا�!�R5ر5ت در ا "!���د ھ�Y +روه ��م و  �


�ن" �!زوی +ردد. از ھ��ن �2ت �!�R5ن –�) !ظر وی  –ا�
�!�R5ھدف �9 راه 6ل  ��دار در ا (� 
 د�ده ��ود. ���ن 
ر
�ب در �6>��) �طر از +1
,وی ����� �دون ��د و ھ�) !��ز �) +1
,وی +�
رده ��

�2 ���د رط ��ن ��ز!د، �ر��
�ن �/ودی �) ���M)  �ش رط در "رد دھت ا5,!�" ��رود. در�!
را رد !�رده ا�ت. ھ��ن !Eط)  ا5زود �) +روه ط�>ب ھ!وزھم، د�ت �م در ا�
راف >1ظ� 
رور�زم

  )15( �وض ر��ض در دو6) �وا!ده ��ود. ��� از د�Bل ا��2د د5
ر ط�>��ن
    

  اھ�ت ا�	را	ژ# �ورای ھ���ری  .5

�/!�  ،���9801 در ��ل ، وز�ر ا��ق د�5ع ا��Bت �
6ده ا�ر- Harold Braun –>د �راون راھ�
اھداف �ورش را در �ورد اھ��ت ���� �5رس �ر ��!�ی ا�ن  ��ل از 
���س ورای ھ���ری ����

  �) �6ور 
��ص داد:

ن د�	ر�� �" ��ت ، ��A	 
 ا�	�د�9 در �'��ل 9�	رش و ��وذ �وروی،  �
 ا�5د ;��ت در ��ط'" و در ا�ر �
ل و ���طن.	و�=" �را�د ��F در ��ط'"، �وژه �ن ا�را � )16( 

R5ل !ظ��� ا�Rو ا!E#ب ا�#�� ا�ران �) �!2ر �)  1979!�
�ن در ��ل �در�!�2 ���د ا5زود �) ا

ن در �ورد رو+ردا!� ,!����ت ��ر�2 ا�ن �ور از (رب +رد�د، در 5ور�و>�!دی اھداف وا


) ا�ت. رو!�>د ر�,ن، ر��س ��2ور ا��Bت 
6ده ا�ر��� �� در اھ��ت ���� !Eش 
/��ن �!!ده دا�

�ن و ا!E#ب ا�#�� –!ظردات ا�ن د+ر+و!� ھ� �! �R5ل !ظ��� ا�R 1981در ��ل  –در ا�ران  ا


ر داده و � +�
رش اھداف �ورش را در ���ل اھ��ت 6وزه ����  �ن ا�5ده �رده ا�ت:!��
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 د�	ر�� �" ��ت ��� ��رس، �
��ظت از �طوط -�	را��، �. 
� � وذ ا	.�د ��5ھر �وروی،�5و 9ری از 9�	رش و �
ت 	�5ر	�، ا�	��دی و ���� �� -�ور ھ�ی دو�ت در ��ط'" ( ��وان �ورای �	'وت ����� �

،(� ھ���ری ��
 )17د�	��� �" �'�ط -�دی در ن .وزه -" در 
روژه ھ�ی �ظ��� ا�ر�� �رار دار�د. ( �

ری 2ورج د���و �وش از اوا�ل ا�ن اھداف را از ز��ن ر���ت ��2و (رب، �و�ژه ا��Bت �
6ده ا�ر���

ر در ��خ ��1د  �ده ���ت و ��ل ھ�ی��م �) ا�!�و، �) +روه �5�6ظ) ��ران 2د�د از !1وذ ��


) ھ�  �,�ری ��!���د. 
ر از +ذ  �ر�وردار د، ��  ر��,ری ��

�� و2ود 5رو  �� ا� را
وری وروی، در اھداف ��� (رب در �ورد ���� 
�1وت ��,�ری د�ده 
ا�
�راج 5
�ب و ��د و ھ��!�ن ���ر�رد 5ن آوری 2د�د در ��ش آا���!�ت 
��) ا!رژی از  �� ود،!


و>�د +�ز 
و�ط  ���!�
، اھ��ت !��� fracking 5ن آوری ���م!1ت از ن ھ�ی 
�ل آ>ود و �وه 
��ورت !��� ��ھش داده ا�ت. و>� ا�ن 6وزه از !,�ه  6وزه ���� را
!�� از !,�ه 
��) ا!رژی


) ھ� �رای (رب از اھ��ت ���دی �ر �وردار ����د.اا�
ر
�ژ�9 �����ن ��!!د +ذ 


ر از  در ،در�د !1ت ��ور ���!) 66در 6دود در  55�ور ھ�ی �*و ا�ن ورا 
و>�د ��ود. ��
 �20د ذ���ر �/�وم !1ت ��2ن در ھ��ن �ور ھ� �وده و ��م ا�ن �ور ھ� در 
و>�د ��2!� !1ت �) 

در �د  18ذ���ر +�ز ط��/� ورای ھ���ری ���� ��>J ��,ردد �ر  )J<18 ��,ردد.(در �د ��

ن در �د ذ���ر+�ز ��2ن �زر+
ر�ن �ور ورای ھ���ری  13ذ���ر ��2ن، از��2) �طر �� دا

د�د. در آ�د �طر ردر �د ��2ن ��>J ��, �10ر  2010+�ز ا�ن �ور در ��ل  ) ��درت����19د.(
  ) ����20رد دا>ر ا�ر����� ��>J ��,رد�د. ( �25)  2010+�ز 
!�� در ��ل از !��6) ��درات 

ت �B!�روھ�ی در���� ا� ��,�ه !�و+�ن  !2م  !ظر �) اھ��ت ا�
را
�ژ�9 ورای ھ���ری ����، �6ر�ن

6ده ا�ر��� �وده و ��وو>�ت 16ظ �!�H5 (رب را !) 
!�� در ���� �5رس، ���) ھ��!�ن در ���� �

  �رخ و در��ی ���ن �ر ��ده دارد. �دن، در��ی 

  

  رو��رد ھ� .6

 )1 (  

http://fa.alalam.ir/news/329474  

)2(   

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/02/130202_an_qatar_human_ri
ghts.shtm  
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%
8C_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A
9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%

D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC 

)4(   

http://isna.ir/fa/news/91082415528/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B
1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-
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%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9
%85%D9%87 

)5(  

http://www.gcc-sg.org/eng/ 
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http://csis.org /  

(7) در �ورد 2ز���ت ا�ن �و*وع �را2/) ود �): ��د �و�� �����: �ر��
�ن �/ودی در ط��م  
و�رھم ��ری ھ�ی" �وام 5ر���!)"، در +1
��ن: " !Eض E6وق �ر-  "
����ت +را�� �ذھ��  

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part32/sa mimi-22-01-
2013.pdf  

�)  –��د �و�� �����، 
داوم �و!ت و ��E1ن ����� در �6ر�ن  :در�ن �ورد �را2/) ود �) )8(
در +1
��ن:  –�!���ت دو��ن ��>روز آ(�ر ا�
راض ھ� 

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part33/samimi-25-02-2013.pdf 

)9 (  

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/02/130207_u14_hamas_fatah_
unity.shtml   

)10 (http://www.freedomhouse.org   

)11(  
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http://www.mehrnews.com/detail/News/1605764 

) ھ��!14�2(  

 �ورد 2ز���ت �وا*H �ر��
�ن �/ودی و �طر �را2/) ود �): ��د �و�� �����، در) 15(
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