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 همقدم

یک روز پس  زز پییسیا زسسهف  قسر  سزرگ  س ر        

و عزم دستیی ی  ه یسک   2017می ز تصیدی سهیا در 

  سیی  چسیش  زدزمسه مای هسه  سی    زسمیع نظر در خصوص 

زیسر محیطی در سهسیا  ننالسه مر سد  سزر زعظس       

نشمیا زعهم  رد  ه زروپی زز زین پ  نسیز یر زسسر  سر    

نا دورزا »زسیف مصیشح و منیفع خسود رر سر  نسز     

توزنستی   ه طور  یمد روی دیالرزا رسسی     ه می می

ز زرش ریضر  ر نا زسر تسی  «.  نی   رو  ه زوزل زسر

شرزیط  نسونی   دره زین پرس  پیسخ د ز  ه زسیسی  

چه رویززدی  ه و وع پیوسته  ه  سزرزعظ  نشمسیا زز   

ضسرورگ زیاسسید ترییسر در رویارد سسیی زروپسی  سسح ر    

 نز؟  رزی پیسخ  ه زین پرس   نوع نالرش دوشسر   می

 یی  شسور یی   زییالگ متحزه زمریای  ه زروپی و زوشویر

زروپییی مورد  حس  و  ررسسی  سرزر خوز سز زرفسر  و      

مسیشه یی مسسیلد در منیسس یگ زروپسی و    زیناه مهمترین 

 زمریای چیسر؟

 تبیین موضوع

پرسی خروج  ریتینیی زز زتحیدیه   عز زز زعهم نتیاه  مه

ی    تردیز ییی در خصسوص نینسزه  2016زروپی در سیل 

تحر  ر یک سنیریو ییی  ه زتحیدیه زروپی مطرح شز. 

مختهقی میننز رونز و نحوه خروج  ریتینیسی   عوزمدتأثیر 

 یی زروپسییی میننسز نشمسیا و     زز زتحیدیه  رویارد  زرگ

یریر زتحیدیسه در شسرزیط سزیسز و    فرزنسه و نحوه مسز 

 .زنچنین وضعیر درونی  ر یک زز  شور ی  رزر دزر م

 ح  خروج  ریتینیی زز زتحیدیه زروپسی  چهسیر سسنیریوی    

 ز  ن تحیدیه مطرح میمحتمد رز  رزی نینزه زین ز

 زروپی سنیریوی تضعیف و فروپیشی زتحیدیه. 1

 سنیریوی  یزسیزی زتحیدیه و ع ور زز  حرزا. 2

 سنیریوی تحای  و تاویر زتحیدیه. 3

 خروج ززسنیریوی تازیزنظر  ریتینیی . 4

تضسسعیف تسسزریای زتحیدیسسه زروپسسی    سسسنیریوی 

فتن نییزمنز  نیر     رزر زسر  خروج  ریتینیی  ی  وزسطه

زرزیسسی  تشسزیز مهسسی  :نظیسسر  یسسر  مؤشقسسهیاسسری زز  

زرزیسیا  سرزی    زروپسی و تایضسیی مهسی   سسطح  زفرزطی در 

خروج زز زتحیدیه  خروج نسیا و      ینسه  ریتینیسی زز   

زتحیدیه و ت زید شزا زین خروج  ه زشالویی موفس  در  
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 یی زروپییی میننسز نشمسیا و    زروپی  عزم موفایر  زرگ

 یی سزیز زتحیدیه و زیاسید   چیش فرزنسه در مزیریر 

زی دروا زروپی   یی منطاه زنسایم در نا  تشزیز ر ی ر

 . زمریای و ریتینیی  رچه  یشتر و ن دیای 

در سسسسنیریوی  یزسسسسیزی و ع سسسور زز  حسسسرزا    

 یی   ر  زتحیدیه نظیر نشمیا و فرزنسسه موفس      زرگ

 خسو ی   سه  رزخسروج  ریتینیسی    خوز نز شسز تسی فرزینسز   

 .  نا  ای نززرتمیشی منقی و زز ت عیگ  رده  مزیریر

در سنیریوی سوم  ه تاویر زتحیدیه زروپی زسسر   

 یزیالرزنی میننز نشمیا و فرزنسه  سیدر خوز نسز شسز تسی     

مسزیریر    تاویر موزضع خود در زتحیدیسه زروپسی  ضمن 

زرفته و زمینه رز  سرزی تاویسر و    تحوالگ رز در زختییر

ر یی زروپسسییی تعمیسس   مالرزیسسی و زسسستحایم سسسیختی 

تهش خوز نز  رد زین دو  زرگ زروپییی  .فرز    ننز

 یی سییسی و ز تصسیدی موسسود     ی توسه  ه ظرفیرتی 

زتحیدیه زروپی  مو عیر سهینی زتحیدیه رز  ه مثی ه یسک  

 زشمههسی   سین  رسوزه  در مسستاد  و ننسزه    یزیالر تعیین

تسرین زرتمسیالگ در زیسن     یاسی زز سسزی   .د نز زرتایء

در ماسیم   خسود تاویر ناس   سنیریو تهش نشمیا  رزی 

نی   یزتعریف نا  و  یر رد زتحیدیه ر  ری زتحیدیه و 

 ه عنسوزا یسک  سیزیالر زثرزس زرت مسستاد در معسیدالگ       

 . یشز زی می سهینی و منطاه

سنیریوی چهیرم یعنی تازیسزنظر  ریتینیسی  سرزی    

ل و سوع  سسییر ضسعیقی    خروج زز تحیدیه نی  زز زرتمسی 

  یشز.  رخوردزر می

   ح  خسروج  ریتینیسی زز زتحیدیسه    2016در سیل 

زروپی  تنهی شوک وزرد شزه  ر زین زتحیدیه ن سود   هاسه   

نتیاه زنتخی یگ رییسر سمهوری در زمریای و نالرش و 

سمهوری سزیز نا  شسور  زتحیدیسه    رویارد یی رلی 

رو سیخر. در ریل تری رو  ه  زروپی رز  ی شرزیط پیچیزه

 یی دوشر زمریاسی   و زوشویر  ریضر  شایف مییا دیززیه

مختهسسف  نینسسزه   سسیی زمینسسهو  سسزرتهیی زروپسسییی در 

منیس یگ دو طرف رز  ی ز هیم موزسه  رده زسر. یای زز 

 رزنالی   رویاسرد دو طسرف در   سیل     موضوعیگ منی شه

ی مای هسه  سی نا    مسیلد زیسر محیطی سهینی و نحوه

در نشسر  قر  شسور  س ر  ز تصسیدی در     زسر  ه

نمود پیسزز  سرده زسسر. زیسن نشسسر در       2017سیل 

در  2015زدزمه دستور  یر و تسوزفای  سه در دسسیم ر    

 شسور سهسیا در زمینسه مای هسه  سی       195پیری  مییا 

 سیی فسسیهی    ترییرزگ ز هیمی و  ی   مصرف زنسریی 

 زسر زمز   ه موضوع زدزمه تعهز  شسور ی  سه پیمسیا    

 سی   ری  پردزخر  ه  ه دشید عزم  مرز ی زمریایییپی

نتوزنسر  ه یک زسمیع نهسییی  رسسز. دونیشسز ترزمس       

پیشتر زعهم  رده  ود  ه طرح موضوع زرمیی  زمین 

 سرزی عاسن نالسیه دزشستن ز تصسید      «  ردزری  هه»یک 

زمریایسر و تهش خوز ز  رد تسی زمریاسی رز زز توزفس     

   .1پیری  خیرج نمییز

دیالر دوشر ترزم  خوز یا زف زی  نا  زز سوی 

 یی زمنیتی  ی نشمیا و فرزنسه در تیمین   ینه و   ینه

رسسز   زروپی در  یشن نیتو زسر. موضوعی  ه  ه نظر نمی

چنززا مطهو یتی  سرزی زیسن دو  شسور  سویله نشمسیا      

دزشسسته  یشسسز. در  مسسین رزسسستی  سسزرزعظ  نشمسسیا در 

 سر زفس زی     ییی در نسیتو م نسی    وز ن   ه طرح  ح 

ی  نیرو  ه زفرینستیا زعهم  رد  ه نشمیا ضسمن زدزمسه  

در شسمیل  « میموریر غیرنظیمی نسیتو »رمییر خود زز 

زفرینستیا  خوز یا زع زم نیرو یی  یشتر  ه نا  شسور  

نظسسر و   سسییی زز زخسستهف نیسسسر. زینهسسی  مسسه نشسسینه 

سر  ه مییا زتحیدیسه زروپسی و در    رویارد یی متقیوتی

زز یک سو و  ریتینیی و زمریاسی زز سسوی    رزف نا نشمیا

 دیالر وسود دزرد.  

                                                           
1. http://www.bbc.com/ persian/ world- 40080619, 
2017. 

http://www.bbc.com/
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یط  نسسونی  ریتینیسی سسسعی  زدر رسیشی  سسه در شسر  

تسر    نز تی  ر چه  یشتر خود رز  ه وزشنالتن ن دیک می

 نز تی  ی مزیریر  می نمییز   شوری میننز نشمیا سعی

زتحیدیه پ  زز خروج  ریتینیی  سییالیه زیسن زتحیدیسه رز   

زیالر مستاد و زثرز زر تاویر نمییز. زز  ه عنوزا یک  ی

 سی در شسرزیط  نسونی  زمریاسی و  ریتینیسی       منظر نشمینی

دیالر  میننز ز شته  شسر یی  ی سد زطمینسینی  سرزی     

 شونز.  زتحیدیه زروپی محسو  نمی

 سیی   تردیز نس ر  ه پیی نزی زمریای  ه توزفانیمه

زشمههی نظیر توزفانیمه پسیری   توزفانیمسه تاسیرگ      ین

ز یسینوف نرزم و توزفانیمسه  رسسیم  موسسن      -نززد نسیی

 سسیی سسسزی در خصسسوص میسس زا   شسسزه تسسی پرسسس  

پ یری زمریای  ه عنوزا یسک  سزرگ سهسینی     مسئوشیر

مطرح شود. چنین رفتیر ییی زز سسوی دوشسر زمریاسی     

د ز  زین فضی رز در زختییر  شوری نظیر نشمیا  رزر می

 ستالی زتحیدیه رز  ی تاویر مو عیر خود در زروپی  وز تی

 ی تی رزودی  ی   د ز. خسروج  ریتینیسی     ه زمریاییی

زز زتحیدیه  زرتمیال رونسز تحاسی  مو عیسر نشمسیا  سه      

 ننزه در سطح زروپسی   عنوزا یک  زرگ پیشرو و تعیین

رسسز  سه    رز شزگ خوز ز  خشیز.  نی رزین  نظسر مسی  

سییسر نشمیا در شرزیط  نونی  تهش  رزی  یزتعریف 

زمریای و  زتحیدیسه زروپیسسر. در  مسین رزسستی      روز ط 

ی  مر د در  نقرزنسی  ه در رز طه  ی موضسوع توسسعه  

پییززر در  رشین  رز زر شزه  ود خطی   سه  شسور یی   

زروپییی خوزسر تی خود  رزی نینسزه تصسمی   الیرنسز.    

وی خسسین  مر سسد در نسسستینه  چنسسین موزضسسعی زز سسس 

ز نشسینالر  سروز   توزنس  و پیروزی زرتمیشی زو می زنتخی یگ

زمریای  یشز.  رچنسز    یترییرزگ سزیز در نینزه روز ط 

یاسزیالر    سی  ه زین زقته  ه معنسیی تای سد دو  شسور    

رسسز  سه سسطح تعیمسد و      نخوز ز  ود  زمی  نظسر مسی  

 مرز ی نشمیا  ی زییالگ متحسزه طسی سسیشهیی نینسزه     

در چیرچو  زی و سهینی   ویله در زمینه مسیلد منطاه

 دی  ی   خوز ز ییفر.تی رزونیتو 

 گیری نتیجه

سر  ه عزم پیی نزی دوشر زمریای  سه تعهسززگ     زیهی

و نی   روز ترییر در پیش رد ننچه  ه منسیفع   زشمههی  ین

خوزنسزه    مشترک میسیا زمریاسی و  ممیمینسیا زروپسییی    

شود  نینزه منیس یگ دو طرف رز  ی ز هیمیتی  مسرزه   می

فتیر دوشر زمریاسی  سیخته زسر. در ریل ریضر  ترییر ر

در  نسسیر یاسسسری زز موضسسوعیگ نظیسسر  حسس  خسسروج  

 ریتینیی زز زتحیدیه  نینزه زمنیسر زروپسیی وزرسز و نیس      

ن دیک شزا  ه زمیا زنتخی یگ در نشمیا  موسن شسزه  

زیری و رسیسیر مایمیگ نشمینی  ویله  تی شزگ موضع

 زرزعظ  زین  شور در  ییف  ی ز شسته ترییسر پیسزز    

یل نشمسیا طسی سسیشهیی نینسزه در پسی       نز.  ه  ر رس 

تاویر مو عیر خود در زتحیدیه زروپسی  سه مثی سه یسک     

 زرگ پیشرو و  تیثیرز زر خوز ز  ود. زمی در عین ریل 

 ی  ه وزسطه منسیفع   نییزمنز تعیمد و معیمهه  ی زمریاییی

 یشسز    مشترک تایری و ز تصیدی دو  شسور نیس  مسی   

ط  ه نا  و  یی مر و  رچنز  ه ممان زسر در  ح 

زی و سهینی چنسززا   عمهارد زتحیدیه در مسیلد منطاه

 ی زز خود نشسیا نز سز.    تمییهی  ه  مرز ی  ی زمریاییی

 سیی   زیسری   سی  موضسع   سر  ه زز منظر نشمینی  زیهی

دونیشز ترزم  در   سیل خسروج  ریتینیسی زز زتحیدیسه  در     

شسود.   رزستیی تضسعیف  مالرزیسی زروپسییی تهاسی مسی     

زی  ه طی  رسز  ه مهمترین مسیشه نظر می  نی رزین  ه

ی تعیمسد  سی زیسیالگ     سیشهیی نینزه در رز طه  سی نحسوه  

متحزه  رزی نشمیا و سییر زعضیی زتحیدیه زروپی وسسود  

دزرد زین زسسر  سه چالونسه میسیا روز سط ز تصسیدی و       

تایری خود  ی زین  شور و رقظ  مالرزیی  زنسسایم و  

نمیینسز.  سه وز سع     منیفع زتحیدیسه زروپسی تسوززا  ر سرزر    
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 سسیی مسسزیریر زش زمسسیگ زیسسن روز سسط دوزینسسه     شسسیوه

ترین چیش  زتحیدیه زروپی و نشمیا در زرت سیط  سی    سزی

رسز  ه ر  سرزا   ش ز  نظر میدوشر زمریای خوز ز  ود. 

نشمیا در فضیی پ  زز  رز یر در پی تحا   م مسیا  

زروپسی  سی محوریسر     تحای  و تاویر زتحیدیهسنیریوی 

 سسی زیسسیالگ   نشمسیا و رقسسظ منسسیفع ز تصسسیدی دوسین سسه 

 ی زمریای خوز نز  ود. متحزه


