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   ا�ران دا�م ��و�ت ����ر در 
	�ه � و ��
	��ی��ز��ن 

� �رزاد
 �و
ش ر���

 $�# �ط� !�ت ا ���� ��ن �ر�ز


	��ی،: ���دی واژ%�ن��  در ا�ران ��و�ت وا�(�ن� ��
	��ی، در ا�ران 
�ظر ��و�ت ��
	��ی، در ا�ران دا�م ��و�ت ��� 
  �رق 
��وی ��
	��ی،

  

  ���ن ر,داد:

 �رای ��������ن و از�����ن �ر��ز���ن، ��ن، �زا����ن، رو���، �ران �و�ط ٢٠٠١ ��ل �� �����ی ھ�ی ھ���ری ��ز��ن ����ن
 ژ&و%$���# ��ط"� �ر�ر �زرگ ھ�ی �درت ر���ت دل از �����ی ھ���ری ��ز��ن.  �د ��ده ����ن ا����� ��د����� ھ�ی ھ���ری

�دا�� �رور��م، و�ژه �� ����� آ���ی ا����� ����ل در ھ���ری و ظور �ر(زی آ���ی � اھداف �ر/و.� در را -ری ا,راط� و ط$�
 �� ھ�د و %�(���ن ا�ران، �9د ��ل �# و ٢٠٠۴ ��ل در �7و/���ن ا��دا ��ز��ن ا$6� ا�53ی �ر �����ی 23وه. داد �رار 1ود

 �� درآ�د �����ی ھ���ری ��ز��ن ��ظر 53و�ت �� ا�ران (� ٢٠٠۵ ��ل از .�ل ا�ن در. (رد �$.ق ��ز��ن �� ��ظر 53و �3وان
 در (� (�ورھ��� 53و�ت %ذ�رش 3دم �ر ��(�د و ��ن و رو��� ����د�ن ھ�ی ا�د���د و/� ��1/>ت �� ��ز��ن ا�ن در دا&م 53و�ت

�� �زد�# �ودن ��  �� �و�� (�و�� �را�ط در. (�د درازا �� ا�ران دا&م 53و�ت رو�د �� �د �و�ب دار�د �رار ا/�$$� ��ن ھ�ی �.ر�م
  دارد؟ ا�ران(��ل  53و�ت �� ��>� ���ھ� ھ����ن �����ی آ�� (� دارد و�ود %ر�ش ا�ن ���ت �ران �����ی

 

 :ر,داد �.��ل

 از ���ن دو -ز��� 5رورتو  درآورد �9$�ق .�/ت �� ����1ص ز���� �دت �رای �و�ن ا�53ی %ذ�رش ������ی در ��/�ی -ذ��
. -ذا�ت ���� ���7ر �دون ��ل 14 ط� را �و�ن ا�53ی و %ذ�رش (رد .���ت ��1ت د�د-�ه از »��ز��ن �و��9« و »دا$1� ر�د«

 در و/� %�و���د �����ی ��B ��) ا,�����7ن و %�(���ن ھ�د، ا�ران، �7و/���ن،( »و-و ->ت �ر�#« و ��ظر (�ور ����را�ن ��د (�ور
   .�دا���د ��ز را Cزم �>وذ و �"ش ��ز��ن ھ�ی -�ری ���6م

� رخ داده ا�ت.  ���7ر ���ه رو��� و��ن در ����ر 
	�ه رو�� و /�ن:$�Cاز���ه �� 53و�ت ا�ران �� د  Bه رو��� و  در وا����
�ي ��ز��ن در ا�ران ��ن 53و�ت���� G� د �"و�ت را ��ز��ن ا�ن �وا�د�H .ھ����ن �� �� �"ش ژ&و%$���ك ا��را�ژ�ك، �و��9ت �� �و

در ا�ن �را�ط ��ن و رو��� در ��/�ی . ا�ت اھ��ت .�&ز ��ن و رو��� �راي ا�ر ا�ن اي �1ور����� و اي ��ط"� �.وCت در ا�ران
 (رد ��1/>ت ا�ران (��ل 53و�ت �� ر��� رو��� دو/ت ������.(رد�د ا23م ا�ران (��ل ورود �� را 1ود ��1/>ت ا��دا ھ��ن از -ذ���

 ای �ط����9 و ��.د �$ل ���ور  ھ>�م ,6ل3دم .5ور در  آن ���ر�ن (� (رد�د وارد �����ی در (��ل 53و�ت �رای �را�ط� و
�دی �� (�ورھ�ی �����ی ھ���ری ���Jر -ذار ��ز��ن �ران ا�� در �را�ط  �و�ن . �ود �$ل ��ز��ن ا���ت �ورای � .�ل در ���ھ
در ا�ن .�ل از ���ه ���و و �� .دی ��ن �� ����د.  �1ش �وازن ��روی �# �3وان �� را ا�ران آ��ده 53و�ت ا�داز �دار�د و ��م �.ر�م

� �را�ط را �رای 53و�ت ا�ران در �����ی ����ب �ر �ده ا�ت.���  �� ��د د/�ل �را�ط �و�ن ��ط"� ای و 

� �ر.$� �� Kرب �� ا�ران ای ھ���  �ذا(ره. 1����,�� ا�ت /ذا �رط %���ن �رای ورود  ا,زا�ش ھ� �.ر�م /7و �ده و ا.���ل �زد�# �

 ��ز��ن ���ن »ژ&و%$����� ���B« ا,�����7ن، از) ���و( Kر�� �ظ��� ��روھ�ی 1روج ا�ران  از ا���3ر �� ا,�د. درا�ن .�ل ��
  .و �را�ط 53و�ت ا�ران ,راھم �ر ���ود ر,ت 1واھد ��ن از ��ز ا�ران و �����ی ھ�ی ھ���ری

2Bدر وا� . B5ظ %���ده و�� ھ�ی �.ر�م ا��3ل و رو��� %�ی �دن (��ده و و �.ران او(را�ن اورا��� ���ل �1ش در ����� و ��
ھ����ن  .ا�ت (رده �ر1وردار 6�1� اھ��ت و او/و�ت را از  (�ورھ�ی ��ن ����� ھ�� روا�ط �"و�ت �و�ن �را�ط ���و K ��$3رب

 ا���ن ��� �� ��ز��ن، ا�ن در 53و�ت �ر.$� ����1ن �3وان �� ارو%� ا�.�د�� �� -ر����ن و �و/داوی او(را�ن، ھ���ری ��د ا��5ی
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�� �ز/زل �و3� �� ��ز را ا/���,B ���رک (�ورھ�ی ����9  ژ&و%$����� اھداف �� ارو%� ا�.�د�� د��������� �� �را�ط� و ���1 �وا
� رو��� ��وب و�رق �دی �ر �ده ا�ت و (رده ا�ت. در ا�ن  �را�ط ���ه ���و �� %���ده را Kر�� �1ش در رو��� ژ&و%$����

در  �دارد. �و�ن ا�53ی %ذ�رش و �����ی و �و��9 �����ی ھ�ی ھ���ری و ��ز��ن �ر�� (�ورھ�ی �� �و�� ا,زا�ش �ز ای ��ره
��وب �رق و �1ور آ��� ا,زا�ش �� ���د و ا�.�د و ا&�2ف  و �>وذ ا�ر��� در .وزه ا����� ��ن در .5ورھ��ن را��� ھم ھر �� 

���ه ��ن ��  �"و�ت را�ط� �� ا�ران و  N 5د ���� ����ری �� 1ود ����رد ر� ��.دان  ���� و �و�ن آ����� 1ود ھ�ی ا�ر��� ��
� از .5ور آن در �����ی �دی �ر ���ود.������%  

3.�� ��، �وع �وB5 -�ری  ارو%� ا�.�د�� �ران ھ�ی و ھ����ن ���ت ا�ر��م ��ده ا���6دی $�زدھ ا���د �رای ��ن �و�ن ا����ر �� �و

� ��رد (� �� �وا�د در ��/ب  وان ھ���ر �م و �و����� ا�ران �� �3 ���وھ�ی آن در �ورد �.ر�م ھ�ی ا���6دی رو��� ، �
 15( ,ور��/زا در �ر��س ���ت ��ز��ن�� �و�� �� ا����  ���د �و�� دا�ت (�در ا�ن ���ن  �����ی  روا�ط ������ �� آن دا��� ���د.

� %و/� �ظ�م 3$�� �و3� ���رزه( (�  �رز�ل) �وCی��� ��ظور �� ��ن و در ا�ن  �را�ط رو��� ) )رد آ�Kز را( وودز �ر�ون( 
 .����د دا��� 1ود (��ل ا�53ی ��B در را ا�ران ا�د آ��ده رو�د ا�ن �"و�ت

���ب از ����G ,��رھ�ي و ارو%� و ا�ر��H و ا�ران �"��ل . در وا�B �و5وع4 �Hا�ران 5د �ر ,��ر و �.ر�م �راي ارو%� و ا�ر� 
ا�� در ����ل -ذ��� �� و�ود �ذا(رات ھ��� ای و (�ھش ��ش ��ن ا�ران و ا�ر��� و  ؛ھ�واره در ��/�ی -ذ��� �طرح �وده  ا�ت

�ی ا�ران �� ��.د Kرب در ��ط"� ���د ھ���ری ھ �دن ��د�ل از �$و-�ری �رایا�.�د�� ارو%� ��ن و رو��� �ر ا�ن -��ن ھ���د (� 
53و�ت (��ل ا�ران در �����ی ��  �وا�د از .5ور ����ر Kرب در .وزه  ��رش و ���Jت (��د. در ا�ن ���ن را �� ا�ران -1ود 

�ی -ذ��� �ر1� (�ورھ�ی 53و �����ی دردر ھ��ن را��� در ��/ ا����� ��ن و رو��� در ��ط"� �� (�# ا�ران �$و-�ری (�د. 
ا��  ؛�� �و�د ��"�ل را ھ��� ھز��� �����ی در ا�ران دا&م 53و�ت ��ل �ر ا�ن �ظر �ود�د (� از ا�53ی ا�ن ��>9ت و �ود ��9د/�

�ی���� �و ا�����  %�ن و ���و �رای آن ا�� �ود -�رد �� 1ود �� �ر ا����� رو��ردی ا�ران 53و�ت �� ھر ��د در �را�ط (�و�
  �ر�دن ����ر�����ی ��ز �� 5رر آ��ن ���ت.

  

� �����0�1ن
 �� ا�ران ورود ز���� �� (رد�د �2ش ھ� ����#  دو���� در 2008 آ-و�ت ��ه در :ا�ران دا�م ��و�ت و ����ل ��ز��
 �ر���� �� را�ط� در ا�ران K ��$3رب ھ�ی �.ر�م و�ود،  -ر����ن و رو��� ���ن ���J�� Nردر آن ز��ن  ا�� ،(��د ,راھم ��ز��ن ا�ن

3دم %ذ�رش ا�ران و... 1ود �و�ب  ا,�����7ن در Kر�� (�ورھ�ی �ظ��� .5ور ، Kرب و آ�ر��� �� روا�ط ��ر-� ا.���ل و ای ھ���
 ھ�ی ھ���ری ��ز��ن 53و (�ورھ�ی (�ری �ورای ر���ت �د. در ا�ن .�ل در �را�ط (�و�� از �# �و ��������ن ��&و/�ت

3ده �ر �����ی ��$� (�ر د��ور ���ل �و5و�3ت �دو�ن و آ��د-� ��ظور (�� ��ز��ن ا�ن �1ر�� ا�ور وز�ران �ورای دارد و 
ت در ) ���رھ��� رادو���� در �وCی ٣١ �ران ���ت�� �و�ن ا�53ی %ذ�رش �را�ط �دو�ن و ��ظ�م ��ه ا�ت.در (رد �����ی �

� �� �و�� �� �� (و��د ��و  (�د �� و �و�ژه ا�ران .���ت �و�ن ا�53ی %ذ�رش از ��������ن ا�ن (�ور ا�ن �را�ط �� �و�� �� ��ز���
  . (�د .���ت �����ی در ا�ران دا&م 53و�ت رو�د از ا�ران �� 1ود �زد�# روا�ط

�ی در ا�ران 53و�ت از از�����ن �9د و ��2 �زا����ن :ا�ران دا�م ��و�ت در �ورد ����ر 
ظر ا���ی د�	ر ��
	��ی���� )�� 
در �را�ط  ا��. �ود�د ��ران) �ر(زی آ���ی در ا�ران �"ش �ورد در از�����ن ���� ����ت ھ����ن و ��������ن �� روا�ط �1طر

�� ا�ران ��ر و %������� رو��� و ��ن ازا�ن ا�ر �و�ب .���ت ����ر (�ورھ�ی د��ر 53و از 53و�ت  (�و�� روا�ط �زا����ن
  �ده ا�ت. (��ل ا�ران

ا�ت  ��ط"� در ���2ت .ل �د3� ��ز��ن ا-ر ا�ن (� �را ا�ت. �م �����ی در ا�ران (��ل 53و�ت�زا��ی ��و�ت ا�ران:
 (� ��ر�1� ���"� �� �و�� �� را��� ا�ن در.  ا�ت ��ز��ن �رای ��1ر�� ا�ران ����د  �وJر و �م ای ��ط"� �درت -ر,�ن ��د�ده

وری�� � ����ت در �وا�د �G ا�ران ..و ��������ن ��غ، �ره ����د �و5و��3� �� �و�� �� و .ل در (� �"��  و ا�ران ا��2
 ھ�ي ھ��Hري ھ����ن و ا����G �ر����ت و �1در �واد �� ���رزه و �رور��م ا,�����7ن، �ورد در ���رك �واB5 و اي ��ط"� ھ�ي -ذاري
  . ا�ت �ده �م 5رور�� �� ��د�ل ��ز��ن �رای ا�ران -ردد. /ذا 53و�ت وا�B �>�د ا�53 ���ر �� ���رك

  


