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هَسسِ سًذ دس تبسًوبی ایٌتشًتی خَد دس سَم هبسس  6102دس گضاسضی ثب ػٌَاى ایشاى پس اص تَافق ّستِای؛ چبلصّب
ٍ فشصتّب ثِ هجبحث هغشح ضذُ دس دٍ پٌل کبسی پشداختِ است.

دس پٌل ًخست کِ ثب حضَس دلیلِ داسب کبیِ ،ػلیشضب ًبدس ٍ حویذ ثیگلشی ثشگضاس ضذ؛ کبسضٌبسبى ثب تَجِ ثِ پیبهذّبی
تَافق ّستِای ثِ ثیبى دیذگبُّبی خَد پشداختٌذ ،اهب پیص اص پٌل ًخست کبسل کبّل هطبٍس اهٌیت هلی سییس جوَْس سبثق

ایبالت هتحذُ دس ساثغِ ثب هَضَع ،سخٌشاًی ًوَد:



کبلیي کبّل هطبٍس اهٌیت هلی سییس جوَْس سبثق ایبالت هتحذُ :تَافق ّستِای ثب ایشاى قَیتشیي تَافقی است کِ دس
صهیٌِ هٌغ افضایص سالحّبی ّستِای ثِ دست آهذُ است اهب ًتَاًستِ است دس ثْجَد سفتبس ایشاى تبثیش چٌذاًی داضتِ ثبضذ.
ایشاى ثِ آصهبیص هَضکّبی ثبلستیک خَد اداهِ دادُ ،دس هٌغقِ خلیج فبسس تحشیکآهیض سفتبس کشدُ ،هلَاًبى آهشیکبیی سا
ثبصداضت کشدُ ،ثِ حوبیت اص سییس جوَْس سَسیِ اداهِ دادُ است ٍ اقذاهبت دیگشی دس ضذیت ثب هٌبفغ ایبالت هتحذُ
اًجبم دادُ است .اهب ثب ایي حبل ایشاى ثب سشػت ٍ جذیت ثِ اجشای تؼْذات خَد دس چبسچَة ثشجبم پشداختِ ،هلَاًبى
آهشیکبیی ٍ دیگش صًذاًیبى آهشیکبیی سا آصاد کشدُ ٍ دس اًتخبثبت اخیشش ًیض هیبًِسٍّب ثِ سٍی کبس آهذُاًذ.
ٍی خبعش ًطبى سبخت کِ تَافق اخیش ثشای دٍ عشف اص ایي ًظش سَدهٌذ ثَد کِ خظ استجبعی جذیذی هیبى ایشاى ٍ
ایبالت هتحذُ ایجبد کشد ،کِ اص عشیق آى اجشای هفبد تَافق ثِ دست آهذُ تسْیل ضذُ ٍ تَاًست اص تجذیل ضذى هسئلِ
ثبصداضت هلَاًبى ثِ ثحشاًی دساصهذت جلَگیشی ًوبیذ.
آًچِ دس ایي هبُّبی پس اص تَافق هطبّذُ کشدین ،ایي است کِ ایشاًیّب دسک کشدُاًذ کِ هٌبفغ ثیطتش اص ادغبم دس ًظبم
ثیيالولل هیثشًذ.

 دلیلِ داسب کبیِ هذیش هشکض سیبست ػوَهی خبٍسهیبًِ ٍ پژٍّطگش اسضذ دس هَسسِ سًذ :تَافق ّستِای هَجت
پیطشفت دس ساثغِ ثب ایشاى دس ثشخی اص صهیٌِّب ضذُ ٍ ثِ ّش حبل اقذاهبت ًبهغلَة ایشاى دس ثشخی هَاسد ٌَّص
اداهِ داسد .هب ًجبیذ ایشاى سا کِ کطَسی ثب تَاى تغییش دادى ثبصی است ،دست کن ثگیشین ٍ اص سَی دیگش ًیض
ًجبیذ اص پیطشفتّبی ثِ دست آهذُ هغشٍس ٍ سشخَش ضَین چشاکِ چبلصّبی ثبلقَُای اص سَی ایشاى هب سا
تْذیذ هیکٌذ .الجتِ ًجبیذ فشاهَش کشد کِ تحَالت ثِ دست آهذُ ،فشصتی هغتٌن است.
 ػلیشضب ًبدس تحلیلگش اسضذ هَسسِ سًذ دس اهَس سیبست ثیيالولل :دٍلت ایشاى ثِ ایي ًتیجِ سسیذُ است کِ ثِ
ٍجَد کبًبل ّبی استجبعی ثب ایبالت هتحذُ ًیبص داسد .سّجشاى ایشاى ثب ایٌکِ آهشیکب سا دضوي هیداًٌذ ٍلی هؼتقذًذ
کِ صشف گفتگَ ایشادی ًذاسد .پس اص تَافق ّستِای ،ایشاى ًِ جسَستش ضذُ ٍ ًِ هیبًِسٍتش .هٌبفغ ٍ سیبست-
ّبی ایي کطَس اسبسب ثش یکذیگش هٌغجق هی ثبضٌذ .آى چیضی کِ تغییش کشدُ است ،ایي است کِ ایشاى اکٌَى اص
دیپلوبسی ثِ صَست کبسآهذتشی ثِ ػٌَاى اثضاسی دس سیبست خبسجی خَد ثْشُ هیجَیذ.
دس پٌل دٍم کِ دس ثؼذ اص ظْش ثشگضاس ضذ ،ضبّضادُ تشکی ثي فیصل ،سییس هشکض پژٍّصّب ٍ هغبلؼبت اسالهی هلک
فیصل ،چبک فشیلیچ ،استبد هذسسِ کٌذی ّبسٍاسد ٍ هطبٍس سبثق اهٌیت هلی اسشاییل ٍ کبسى الیَت ّبٍس ،اص هذیشاى
سًذ ٍ ًَیسٌذُ کتبة ػشثستبى سؼَدی؛ هشدم ،گزضتِ ،هزّتً ،قبط کبستی ٍ آیٌذُ آى ،حضَس داضتٌذ.



تشکی ثي فیصل :تَافق ّستِای ساُ ایشاى ثشای دستیبثی ثِ سالح ّستِای سا ثشای  01تب  01سبل هسذٍد سبخت اهب
ًتَاًست تْذیذ ثلٌذهذت اص سَی ایشاى سا اص هیبى ثجشدّ ،وچٌیي ًتَاًست اص گستشش ًفَر ایشاى دس هٌغقِ ٍ فشاتش اص آى
جلَگیشی ًوبیذ.



چبک فشیلیچ :تَافق ّستِای تضویٌی ثلٌذهذت ًیست .پشسص ایي است کِ پس اص  01تب  01سبل آیٌذُ کِ ایشاًبى اص
ًظبستّبی ثیيالوللی دس خصَظ ثشًبهِ ّستِای خَد ،خبسج هیضَد ،چِ سخ هیدّذ؟ هي ضک ًذاسم کِ پس اص آى،
آًْب ثب سشػت ثِ جلَ حشکت هیکٌٌذ.



کبسى الیَت ّبٍس :هي دس دیذاس اخیشم اص ػشثستبى ،هطبّذُ کشدم کِ توشکض اصلی هشدم ثش سٍی تَافق ّستِای ًیست.
ثشای آًْب کبسّبی دیگش ایشاى هْنتش است .آًْب ًگشاى گستشش اقذاهبت ًبهغلَة ایشاى دس سشاسش هٌغقِ ّستٌذ .خیلیّب
دس هٌغقِ هؼتقذًذ کِ تَافق ّستِای ٍ ثشداضتِ ضذى تحشینّب هَجت ثشجستِتش ضذى تْذیذ ایشاى هیضَد .صیشا آًْب
پَل کبفی دسیبفت کشدُ ٍ دس ًتیجِ جسَستش هیضًَذ.

ًظشیِ :0ثبتَجِ ثِ حضَس فؼبل ضبّضادگبى سؼَدی دس ًطستّبی اًذیطکذُّبی ساّجشدی آهشیکب ،ثِ ًظش هیسسذ الثی سؼَدی
ػلیِ ایشاى فؼبل ضذُ است.
ًظشیِّ : 6وگشایی ضبّضادُ تشکی ثي فیصل ٍ چبک فشیلیچ هطبٍس سبثق اهٌیت هلی اسشاییل جبلت تَجِ ثَدُ ٍ دس ساستبی
ّوگشایی هٌغقِای اػشاة ٍ اسشاییل ػلیِ ایشاى ٍ هحَس هقبٍهت هیثبضذ.

