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  ھ�د و اران را�ط در �ون ھ�ی 
ر	ت و ���رھ�

 �و�ش ر����� 
رزاد -

ل �ر  �ژوھ��ر�  ��ط"! ��� لو ��

  

 ھ�د و اران روا�ط �ذ��!

 و �رھ��� ، ز���� ھ�ي �زد�ك. ا�د�وده  اي ��رده روا�طو  و��و�� ��و�دھ� داراي ھ�د��ن و ا�را���ن
 ي ھ� �ده طول در روا�ط ا�نو  �رده اي �ردا��� طروا� داراي را ھ�دي و ا�را�� ��دن دو �ژادي

� �ر%رار ھ�د ا��$#ل از �س ھ�د و ا�ران ر��� روا�ط ��ز �و�ن دوران در. ا�ت دا �� ادا�� ��ز طو��
 �- ھر ,�ل در ����� �ظر از ا��. ��ود�د ا�*� را »ا�دي دو��� و ()'« ��م �� اي دو��� ����ن و
 ��و%ف را ����1 دو روا�ط ��رش و  د�د �رد 0�1 دوران ��*�د ھ�ي ا/�#ف وارد � ور دو از

 ����4ن از ھ�د و ر�ت 4ود �� �و�ن درو�� ا�#�� ا�$#ب از �س ھ�د و ا�ران روا�ط. ��ود�د
� ر���ت �� را ا�ران ا�#�� 7�1وری �و�ن �ظ�م ا�#�� ا�$#ب ��روزی از �س �5 �ود 5 ورھ��

 5 ور دو روا�ط در �و71� %��ل ��7ود �رد، 0�1 ����ن ����8رھ�ی ��4)ف ا�� �� �و�1 �� �$ش � . ��4ت
 �رای �ر5زی آ���ی 5 ورھ�ی ����ن اھ��ت ا������8ن، �9ران �روز  وروی، �رو�� � ��. � د ا��1م

 �و دو �)�د���� �$���ت د�دارھ�يو   د �راھم ھ�د و ا�ران �� �ر �زد�;� �راي را ���رھ��� ھ�دو���ن
 �9ر�مدر ا�ن ���ن در >�د ��ل ذ �� ھر >�د . رد�د ��1ر �و�� دو ا%�(�دي روا�ط �9;�م �� و ادا��
 5 ور دو روا�ط آ�ر�;�، ����د 5 ورھ��� و ?�<ت ��ز��ران و ���8رھ� د�4<ت و ا�ران ��  ده وارد ھ�ی
 >�<ش دو1و �� روا�ط ��رش و 9@ظ در � ور دو �و ش از ھ��� � ��� ا�� �����، �5ھش �طو9� در
� و و�1 �� �@ر وز�ر �4ر�1 ا�ران �� ھ�د ���وا�د �ر(�7در  را�ط �5و�� و �� �. ا�ت دا �� و1ود ھ�

  ا �رای ��رش روا�ط در �ظر ر�ت.�و�ن ر ھ�ی���ر

  

  :ھ�د و اران را�ط در �ون ھ�ی 
ر	ت و ���رھ�

 ھ� ھ�دی و ا�را���ن �1ر���7 و ز���� و �رھ��� روا�ط �� ��� وا%B در: 
رھ��� ���رھ� و 
ر	ت ھ�ی
 در�9لو  �وده ھ�د ر��� ز��ن �ده ھ@ت از ��ش �دت �� ��ر�� ز��ن ا�#م از �Cد ا�ت.  ده  ����4
 ا�ن. ا�ت ���ده �1ی �ر ھ�د ��4)ف ھ�ی ���4���5 در ��ر�� 4ط� ���4 ��)�ون �- از ��ش �9*ر
 150 9دود �� ھ�د1دا از ا�ن . ا�ت �وده � ور دو �$���ت �و�1 �ورد �رھ��� و ��د�� ,��ق ار���ط
 �C�1ت دو��ن داراي ھ�>��ن و ا�دو�زی از �Cد �71ن ��)��ن �C�1ت دو��ن دارای ��)��ن، ��)�ون
�C�  ر���ن ا�ت. ا�ن ا�ر در ��5ر �@ر ��)�ون 30 �� �زد�-  �71ن��ر �$شو  زرد �� ���ر ا�را�� ���� 
 ا�ران ��ن روا�ط ��رش ���رھ�ي ���7ر�ن از ���ا�د �� �و  � ور ا�ن ا%�(�د درآ��7  �را4ور و �7م

  ���د. ھ�د و
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� �� ھ�د :یا%�	�د �ون ھ�ی 
ر	ت و ھ�ي ���ر��C�1 ر ��)�ون دو��ت و ��)��رد �- از ��ش@� 
 در ھ�د ��و�ط ا%�(�دی ر د. ا�ت >�ن از �س �C�1ت �ر 5 ور دو��ن د���، �زرگ ا%�(�د >�7ر��ن

 10 ا%�(�دی ر د �5ر ����ن  ده ��,ث ھ�د ا%�(�دی �� ر�ت و ر د و وده� در(د 5/8 ذ �� دھ� دو
 ھ�;�ريدر �Cد در ا�ن ��ن . ��5د ���� ��ش آ��� �1وب �7م � ور ا�ن آ��ده ھ�ی ��ل �رای را در(د

 �� �1وب -  ��ل 5ر�دور �- � ;�ل �� در ،2005 ��ل از �Cد 5 ور دو �را�ز��� و �$ل و �9ل ھ�ي
 و �ر5زي آ���ي �� �5� ا��$�ل ��زي آ��ن و ای ��ط$� ا%�(�دی ی �و��Cر 71ت د رو��� � �ر5ت

دو 5 ور �� �وا�د �� ذر از ����را�ن ھ���د.  ا�ران >���7ر �� ��در,��س از راه ھ�دي ��درھ�ي از رو���
 نآھ راه 4ط ��4ت و >���7ر ��درو �ر���� ذاری در  �;��ل>�<ش ھ�ی  �� �ن ھ�;�ری در ا�ن 9وزه 

 �ر�ز��  ,�ور از ���B �����5ن �رای ھ�د  >���7ررا �ر,ت �4 �د. در وا%B  ا������8ن زر�G �� >���7ر
 4د�ت در ���وا�د آ��� ا�ت و -%@$�ز -ارو��   ��ل،- �1وب Hرب،- رق 5ر�دور و ���ر >�د و(ل
B���� ذ �� از ا�ن .  �� د ھ�د و ا�رانو  ھ���د �;د��ر �ل�; ھ�د و ا�ران 5 ور دو ا%�(�دی ����4ر

 د��ری �و��C در �;�ل �$ش �$ل، و �9ل و ار���ط�ت و ا�رژی 9وزه 4(و(� ھ� ز���� از ����ری در
 ��)��رد 13 �� 2014 ��ل در ا�ران و ھ�دو���ن 5 ور دو �@�� �Hر ���د�ت 19مھر >�د <ذا . دارد را

 4ودرو، ھ�ي �4ش دردو 5 ور  ذاري �ر������ �وا�د �� ا��  را�ط �و�ن ا�ران  ���ت �5ھش د�ر
   و... �5- �5د. ��7د�� و ��� 4د��ت،  دارو �و<�د،  ا�ران ���و�1ت و اط#,�ت ���وري

ردد د��� در ا�رژي �زرگ ��5ده �(رف ����1ن ھ�دو���ن،  ده �و1ب���  ر ددر 9وزه ا�رژی  ��ز  
� ور ا�نا�� . ردد �دل >�ن و ا�ر��� از �س ا�رژي �زرگ ��5ده �(رف �و��نو در آ��ده ��  �7�� 

در  ا%�(�د ر د و �(رف ر د����را�ن . ا�ت دارا را د���  ده ا?��ت �@ت ذ��4ر از در(د >�7ردھم
�ز �(رفدر(دی  ��55ر ر د  �Cث  ده ا�ت �� �� واردا�� �@ت �� �دام وا�����و  ط��,�� 
ھر >�د روا�ط ا�رژی دو 5 ور در ��<�7ی  در وا%B. �� د دا �� ا��را�ژ�ك ���ھ�و ا�ران  �4ور�����

 ,�وان �� ا�ران �� ھ�>��ن ھ�دو���نذ �� �9ت ��?�ر �9ر�م و � �ر Hرب �وده  ا�ت، ا�� از آ��1 �5 
�C��� وا��د ����رد 4ود ا�رژی ����ن 71ت� � و (�درا�� ��زارھ�ي ��زي ��وع را���ي در دو 5 ور �

 4ود �@�� و �زي ا�رژي، روا�ط و�ژه � ور >�د �� ���وا�� از 1)و�ري و 4ود ا�رژي واردا��
 از ذر �� و ا1را�� را �C)ق �� �ن �يھ �وا�$�����در ا�ن ���ن دو 5 ور �� �وا���د . دھ�د��رش 
 ا9داث ����  دا �� ھ���ري ا�ران �زي ھ�ي ��دان �و��C و ا�ران ا�رژي ھ�ي �روژه در �� �ن � �#ت

� �وا�د ��  �5و�� و*�Cت درا�ن ا�ر . ر����د ھ�دو���ن �� را �ز �را��9)� <و<� 4ط �-��HدHد 
و ذار از >�<ش ,�ور 4ط <و<�  ()' از �����5ن ���4� ����ب  ا�رژي 9وزهدر  ھ�دو���ن ا��را�ژ�-

  دھد.

 

  ا���� - د
�&� �ون ھ�ی
ر	ت ھ�و ���ر
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 ر د و ��ز��زی ، ?��ت �� و ا�ن یا ��ط$�ا��1د  71ت در ھ�دو���ن �)� ا���تدر وا%B از آ��1 �5 
� ھ�دو���ن �را�ر در>ون دا,ش  راد�;�ل ھ�ی روه ر د از 1)و�ري ، ��ط$� 5 ورھ�ی در ا���1,

دو 5 ور ���وا�د ھ�;�ری ھ���  ،���ت �7ران ا����� ����B �� ��*�د و ��4<ف رو��ردھ� ا�ن و ا�ت... و
 ��Cد دا �� �� �د. در   �4در �واد و �رور��م �� �)��$� >وندر 9وزه ھ�ی �د �ظر ا����� و اط#,��

 � د��,� ھ���ري �� ����ل و ا��را�ژ�- @��وي دور >�د�ن ���5ون ھ�دو���ن و ا�ران ���د @تد��,
 و ا�*� را د��,� و �ظ��� ، ا����� ھ�;�ر��7ی ز���� در را راه �$ � �و,�و %�#  ا�د داده ا��1م ا�����
 ����د�ن �و�1 ، �ظ��� ���ي �ط' دا�ش از � ور دو �ر4ودارين ��ز �� �و�1 �� ا�5و. �ده ا5رد �ر��م

در 9وزه ھ��� >ون  � ور دو �راي ھ���ر�� ھ�ي ز����....و �*��� دا�ش و 9وزه ا�ن �� � ور دو
 رز���ش ،ا����� ھ�ي ھ�;�ري �ظ���، دا�ش ا��$�ل،  ا�رار ��C� 0�1ر ، �5ر ����ن ���دل و آ�وزش
  . ا�ت �راھم. و. � �رک

 

�'  ھ�ی
ر	ت ھ�و ���ر�( و �ن ا)��� +�ور دو�ون ���' ، ژ و�

ذ �� دھ� �� در ا�ران و ھ�دو���ن B���� ور دو ھر .ا�د دا �� اي ��ط$� �راوان � �رك � ا��9د از 
 ای ��ط$� %در�� ,�وان �� ھ�دو���ن. 5رد�د ���9ت 1996- 2001 ھ�ي ��ل ط� ط�<��ن �را�ر در  ��ل

����ن 9دا�?ري �@وذ از �دور ا������8ن ا���ت و ?��ت در %��و�� و ا��را�ژ�;� ����B ھ�د، %�ره  �� رد�� 
 در ��7� �$شو  �وده آن در ������ن و ,ر����ن �@وذ �وع و ا������8ن آ��ده ��راندو 5 ور .   دارد

و در  د�دار �راوا�� � �رك ����B ��ز �ر�زي آ���ي 9وزه درا�د.  دا �� ا������8ن �و��C و ��ز��زي
 B%رشوا�� ��ط$� ا�رژی ����B و �5� �(رف ��زارھ�ي �� �� ��;�د �5- ھ�دو���ن �� ا�ران ���در 

،  ��رک در ��ظر ,*و   ��ن ,�وان �� ا�رانم ھ�د و ,*و�ت /ھ�>��ن ,*و�ت دا. ���د د��ر��
 �� د������ر ��زی �رای دو 5 ور در  ����7ی ،  ,*و�ت ھ�د در  �ر�;س 1دا از ��� ,*و�ت
�5- �5د.  ا�ن ا�ر در  ا�ران ا��را�ژ�- �و%�Cت ار�$���رک �� �وا�د ��  ��ط$� ا%�(�دی ��زارھ�ی

� %درت ا()� ھ�ی �و<@� �9<� ا�ت �5 ھ�د دارای�C� � ا�د� � و �وده �ظ��� %درت و �C�1ت ، ��رد
 ،�رورا�د �� �ر در را ا���ت  وراي در و�و 9ق ��ب و ��71� �ط' در �زرگ %در�� ��  دن ��د�ل

 � �رھ�ی ��@� ا?رات و ��ك %ط�� >�د �� %ط�� �ك �71ن دادن �وق در ا�ران �� �وا�د ��ا�ن ا�ر 
��ھد 4ود *د �ر را Hرب� .  

 


