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   The crisis in Iran-Iraq relations during the period of Baathist rule 

between the years 1971 to 1975 reached its highest point. Despite this, 

however, the tensions remained at the level of verbal conflicts and 

border clashes and never resulted in a full-scale war. In this regard, the 

following questions can be posed: Why despite the crisis in relations, 

these tensions never led to an incident like the imposed war? What 

factors effected Iran's success in the 1975 Al-Jazeera agreement hence 

imposing its will on the Iraqi side? The government of Iran gained a 

superior position due to its success in the material areas of the "state-

nation building" process and the achievement of indicators. This 

importance brought success in diplomatic fields and battlefields. The 

presenent descriptive-analytical research tries to investigate this issue 

by relying on the information available in historical sources. The 

findings of this study show Iran's success in the relative implementation 

of these indicators changed the nature and fate of the relations between 

the two countries during these years. And this is one of the most 

important reasons for Iran's success in competing with Iraq. 
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های  بشخىسدهای هشصی عالهاو  تفىق ایشاو بش ّشاق دس بسشاو عاصی بش هلت –يمؼ فشایًذ دولت 
BJHF -BJHB .م 

 
 ج يْمت ازمذی يغب، *بّلی بیگذلی، الفاکبش صاوس ّلی

 
 ، دايؾگاه آصاد اعالهی ، تهشاو، ایشاو وازذ تهشاو هشکضی، دايؾدىی دکتشای تاسیخ ایشاو بْذ اص اعالم الف

 ( )يىیغًذه هغئىل اعتاد گشوه تاسیخ ، دايؾگاه ؽهیذ بهؾتی، تهشاو، ایشاو ب
 هشکضی، دايؾگاه آصاد اعالهی، تهشاو، ایشاواعتادیاس گشوه تاسیخ، وازذ تهشاو ج 

 چکیذه  واژگان کلیذی

 سوابو عیاعی،
 ایشاو،
 ّشاق،

هشصی،  های دسگیشی 
 عاصی هلت –دولت 

م. به اوج خىد سعیذ ولی با  BJHF-BJHBهای  ها زذفافل عال ّشاق دس دوساو زاکمیت بْثی –بسشاو دس سوابو ایشاو     
ّیاس يیًداهیذ.  گاه به خًگی تمام های لفَی و بشخىسدهای هشصی بالی هايذ و هیچ دسگیشیها دس زذ  وخىد عير تًؼ  ایى

ای همچىو  گاه هًدش به زادثه ها هیچ سغن بسشاو دس سوابو، ایى تًؼ ؽىيذ که چشا ّلی ها هيشذ هی دس  ایًدا ایى پشعؼ
م. الدضیشه دعت باال سا داؽته  BJHFلشاسداد خًگ تسمیلی يگشدیذ؟ و چه ّلل و یا ّىاهلی هىخب ؽذ که ایشاو بتىايذ دس 

های هادی فشایًذ  دس زىصه  ىشف ّشالی تسمیل کًذ؟ دولت ایشاو به دلیل کغب هىفمیت  های خىد سا به باؽذ و خىاعته
L عاصی هلت –دولت Kهای يبشد  های دیپلماتیک و هیذاو ها هىمِ بشتشی پیذا يمىد و تىايغت دس ّشفه و ازشاص ؽاخـ

های خىد سا به دولت ّشاق دیکته کًذ. ایى پژوهؼ با اتکای به اىالّات هىخىد دس هًابِ تاسیخی و با سویکشدی  خىاعته
دهًذ که هىفمیت ایشاو دس  های ایى پژوهؼ يؾاو هی یافته تسلیلی تالػ داسد به بشسعی ایى هىمىُ بپشداصد. –تىفیفی 

تشیى دالیل  ها تغییش داد و ایى اص ههن س سا دس ىی ایى عالها عشؽت و عشيىؽت سوابو دو کؾى اخشای يغبی ایى ؽاخـ
 . ؽىد کاهیابی ایشاو دس سلابت با ّشاق هسغىب هی

 10/43/1041: افتیدر خیتار

  48/18/1041 :زشیپذ خیتار

 همذهه

هتؤخش هتفاوت های  کلی با دوسه ؽىد تْشیف و چاسچىب و هاهیت خافی داسد که به دولت دس هًْایی که اهشوصه اعتْمال هی
اعت. ایى هاهیت و تْشیف خذیذ بشخاعته اص تسىالت ياؽی اص خشیاو سوؽًگشی و سيغايظ دس اسوپا و هسقىل سؽذ بىسژواصی 

ها بشآهذه اص ّقش ياعیىيالیغن و خىاهِ  ها اعت و هلت ها اعت. دولت هَهش زاکمیت هلی هلت هلت –فًْتی و تؾکیل دولت
هایی همچىو ففىیه و  ل اعت که کاسبشد افيالذ دولت هلی بشای ایشاو پیؾا پهلىی و زکىهتفًْتی هذسو هغتًذ. به همیى دلی

ايذ. بذیى خاىش که دس ایشاو لشوو هزکىس هًىص ًّافش فغاد و  خا اعتM کاسی که خمْی اص هسمماو ايدام دادهلاخاس يادسعت و بی
دیگش، هىخبات تؾکیل دولت هلی فشاهن يبىد. گزؽته اص  ّباستی   داسی وخىد يذاؽت و به پاؽیذگی فئىدالیغن و همذهات سؽذ عشهایه

ایى دس لشوو ؽايضدهن و هفذهن افىاًل لىم ایشايی دس کؾىس تغلو يذاؽت. دس ایشاو لشوو هزکىس ًّافش صباو و يژاد که پایه و اعاط 
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،  ّباستی  ؽذ. به کمیت تلمی هیدهًذ هىمىّیت يذاؽتًذ و ایى هزهب بىد که هبًای هاهیت زا های هذسو سا تؾکیل هی هلیت
اختالف لضلباؽاو زاکن بش عشصهیى ایشاو با پغشّمىهای ّثمايی ایؾاو هْيىف به هفاهین يژادی، خىيی، صبايی و ياعیىيالیغتی 

ا ها س ای و اختالفات اّتمادی و دیًی )ها بیى هزاهب ؽیْه و عًی( هشصهای تمابل و دسگیشی های هًيمه ىلبی يبىدM بلکه تىعْه
يمىد. با آغاص عذه خذیذ خىسؽیذی دس پی فشوپاؽی اهپشاتىسی ّثمايی و تؤعیظ کؾىس ّشاق که تمشیبًا هماسو با به لذست  تْشیف هی

های تاسیخی( پا به  اص دوساو اهت گشایی )عًت (Paradigm Shiftگشفتى خايذاو پهلىی دس ایشاو بىد، ایى هًيمه خغشافیایی با ّبىس )
عاصی دس دو کؾىس با ايذک فافله صهايی آغاص گشدیذ. بشای  هلت –های هلی )ّقش هذسيیته( يهاد و فشایًذ دولت  دوساو تؤعیظ دولت

های آو يیاص اعت. اخشای ایى  عاصی ؽاخـ و پیادهK عاصی هلت –دولت Lایذه آل، به اخشای فشایًذ K دولت هلیLسعیذو به یک 
 ها سا چًذ بشابش کشد. ىس سا دچاس دگشگىيی يمىد و تًؼها عشؽت و عشيىؽت سوابو دیپلماتیک دو کؾ بشياهه

يَش اص  های ىىاليی فشف م. ّبذالکشین لاعن به بْذ دس ىی عال ?>@8های زاکن بش عشصهیى ّشاق خقىفًا اص کىدتای  دولت
ها دس دوساو زکىهت  چالؼيَش داؽتًذ. ایى  تماهی اختالفات عیاعی و زضبی دس اهتیاصخىاهی و تمابل با همغایه ؽشلی خىد اتفاق

ايذ اص ایًکه چشا  م.به اوج خىد سعیذ. عئاالت افلی ایى پژوهؼ ّباست 8<@8-><@8های  ها و خقىفًا دس زذفافل عال بْثی
م.  8<@8-><@8های  های ىىاليی خقىفًا زذفافل عال های ؽذیذ دس سوابو دو کؾىس ایشاو و ّشاق دس ىی عال سغن بسشاو ّلی

عاله يگشدیذM و چه ّلل و یا ّىاهلی هىخب ؽذ که ایشاو بتىايذ  ای همچىو خًگ تسمیلی هؾت گاه هًدش به زادثه ها هیچ ایى تًؼ
ىشف   های خىد سا به م. الدضیشه دعت باال سا داؽته باؽذ و خىاعته ><@8ها و هزاکشات و دس يهایت ايْماد لشاسداد  دس خشیاو دسگیشی

 ّشالی تسمیل يمایذ؟
ئىپلیتیک هًيمه و همغایگی با ایشاو هىخب ؽذه اعت که سوابو دیپلماتیک دو کؾىس هىسد تىخه هسمماو و اهمیت ّشاق دس ژ

های هختلفی همچىو اختالفات اسمی و هشصی، هؾکالت کشدها، ژئىپلیتیک هًيمه، اختالفات  پژوهؾگشاو باؽذM و زىصه
های يَاهی و دس يهایت خًگ  ىلب، دسگیشی تی و خذاییهای تشوسیغ ای، زمایت اص گشوه های هًيمه ىلبی ایذئىلىژیک، تىعْه

ؽذه اعت که به ایى   آهذه، کمتش دیذه ّمل  عاله اص صوایای هختلف بشسعی ؽىد. ولی با وخىد کثشت هيالْات به  تسمیلی هؾت
ى خقىؿ اسصیابی های دولت هلی دس ای عاصی ؽاخـ عاصی تىخه گشدد و تؤثیش و تؤثش پیاده هلت –هىمىُ اص هًَش فشایًذ دولت 

گغتشػ تشوسیغن دس ّشاق اص Lتىاو اص هماالت :  ؽذه اعت که اص آو خمله هی ؽىد. دس ایى هیاو تًها دس هْذود آثاسی بذیى اهش اؽاسه 
)ّبذالْلی، K عاصی دس خاوسهیايه گشایی و دولت هلت هلیL( ، 8>-:</ ;?: >@:8)زؾمتی ، K عاصی ياکام هلت –هًَش دولت

هلی گشایی و تغییش خغشافیای عیاعی خهاوM فشایًذ ایداد و تکثش يَام دولت هلت دس ّشفه سوابو بیى L( و هماله 88-=:/ 8<: 8@:8
تسلیلی  –( يام بشد. ایى پژوهؼ تالػ داسد با اعتفاده اص هًابِ تاسیخی و با سوػ تىفیفی :??-89@/ ;: 8@:8)زیذسی فش،K الملل

های يَاهی دو کؾىس دس  ها و دسگیشی دس فشاص و فشودهای سوابو دیپلماتیک و سلابتK دولت هلیLبه بشسعی تؤثیش و تؤثش فشایًذ ایداد 
 دوسه پهلىی بپشداصد.

 (یعاص هلت –دولت ) یيَشبسث  -
ای اعت که دس  تشیى و تؤثیشگزاستشیى پذیذه ياهیذ ههنK کؾىسLیا K وازذ هلیLتىاو آو سا  که هیK دولت عشصهیًیLهلت یا  –دولت

های بغیاس دوس دس اؽکال هختلف وخىد  د. دولت به هًْای وخىد دعتگاه زکىهتی اص گزؽتهکشّقش هذسو دس اسوپا ٍهىس  عشآغاص
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 کًین هختـ به عه چهاس عذه اخیش بىده اعت. های هذسو اص آو فسبت هی ًّىاو يَام دولت داؽته اعت ولی آيچه ها به

عاصی دس آياو اعت و بشخی بش ایى باوس هغتًذ  هلت –ایو پشوعه دولت اهشوصه هالک و همیاط تىعْه دس کؾىسها، ومْیت و ؽش
عاصی دس بغیاسی اص کؾىسها خغتدى  هلت –بایذ دس مْف و تذاوم بسشاو دولت ها دس خهاو سا ثباتی ها و بی اهًیاه افلی يکه سیؾ

ها دس تؤهیى  ایى ؽبه دولت .(5 :1388اد )لىام، اسی يههای پغا اعتْم ها يام ؽبه دولت یا دولت تىاو بش آو د که دس بهتشیى وخه هیکش
ها،  عاصی هًؾؤ يضاُ هلت –کؾاکؼ ىی بسشاو دولت و دسهلت هىسد ايتَاساعت ّاخض هغتًذ  –کاسکشدهای اعاعی که اص یک دولت 

 گشديذ. المللی هی ای و بیى های داخلی، هًيمه ثباتی ها و بی يااهًی
يهایت ثبات عیاعی.  ايذ اص: اؽباُ عشصهیًی، همبغتگی و یکپاسچگی هلی و دس ّباستعاصی هىفك  هلت –های دولت ؽاخـ

 -ب Mعاصی، بْذ دولت عاصی( هذل اص پائیى به باال )ابتذا هلت -الف  داسيذ: عاصی اّتماد هلت –بشخی اص هسمماو به عه گىيه دولت 
 .غا اعتْماسیهذل پ -ج Mعاصی( هذل اص باال به پائیى )ابتذا دولت عاصی، بْذ هلت

آیذ. دولت هلی دس بیؾتش  لالب دولت هلی دسهی و دسها اص عير لىم به عير هلت  وفاداسی ،دس هذل اص پائیى به باال -الف
 پیؼ سفته اعت.  یافته اعت و به  خىاهِ اسوپایی والًْا دس چًیى سويذی تسمك

تذسیح یک خمْیت ؽذیذًا ياهتدايظ سا با ابضاسهای  بهیک دولت لىی با يهادهای سو به تىعْه،  ،باال به پائیى  هذلدس  -ب
 M کهخمله يیشوی ياعیىيالیغن و سؽذ زمىق هذيی و ؽهشويذی یکپاسچه و همبغته يمىده و به زالت هلت دسآوسده اعت هختلف اص

 هتسذه اعت.  باسص آو ایاالت یيمىيه
چًیى خمله لذهت تاسیخی و تمذيی  اص های هختلف تىاو اص خًبه سی سا هیخىاهِ پغا اعتْما ،هذل پغا اعتْماسیدس  -ج

 بًذی کشد:  ىبمه
سغن عابمه تمذيی ىىاليی همىاسه دس ؽکل اهپشاتىسی  ها ّلی و تمذيی ىىاليی: آو تاسیخی یعابمه خىاهِ پغا اعتْماسی با -8

هتمایض بشخی اص ایى وازذها زتی به  ايذ. دس ایى ومْیت وخىد هغتمل و ای داسای يىّی اص دولت بىده های ایلی و لبیله یا زکىهت
    (.Feldman .69: 2008) ایشاو و هًذ، چیى، هقشM هايًذ: سعذ چًذ هضاس عال هی

گشفته اعتM یًْی یک دولت و یا  عاصی اص بیشوو ايدام هی هلت –دس ایى خىاهِ دولت  :خىاهِ پغا اعتْماسی تاصه تؾکیل -9
 و ّشاقM هايًذ: سیضی و با يیشوی زمایتی اص خاسج هذایت يمایذ و آو سا بشياهه کًذ کًذ دس ایى سويذ هذاخله ّاهل خاسخی تالػ هی

ثبات کًًذه دس  تىايذ تؤثیش بی هذت هی اس اعت و زذالل دس کىتاهب بش و خؾىيت تدشبه يؾاو داده اعت که ایى هذل هضیًه .افغايغتاو
  (.Vncent.1987:45) ای داؽته باؽذ هسیو هًيمه

 :پیؾیًه و چگىيگی تؾکیل دولت هذسو دس ایشاو -
 تىاو یهی عخت بهاها  M(>:: 8=:8هیًتظ،) ايذ دايغتهدس ایشاو K دولت هذسوL گزاس هیپاففىیاو سا بشخی همچىو والتش هیًتظ 

ًّافشی اص دولت هذسو همچىو زاکمیت هلی،  ها یففى ىبْاً دس ایشاو دايغت. K دولت عشصهیًیL گزاس هیپاعليًت ففىی سا 
خقىؿ ایداد هی بعاص هلت –ی فشایًذ دولت ها مشوستبا دیگش  اها Mخىدهختاسی و اؽباُ عشصهیًی سا به اسهغاو آوسديذ

هفهىم لذست عیاعی دس ایى  کلیه اتباُ کؾىس بش هبًای زك ؽهشويذی بیگايه بىديذ.هىیتی و بشابشی زمىق  همبغتگی، یکپاسچگی
سوصگاس بش اعاط هيلك بىدو و سابيه آو با هشدم سابيه خذاويذگاس و سّیت بىده اعت. ایى سابيه با یک تىخیه تئىلىژیک اص عىی فمها 

 .(;; :9@:8 ذ )آؽىسی،ؽ داسای هؾشوّیتی الهی هی
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گاه يا. گشدد یباصههاو و هشدم ایشاو با هفاهین ديیای خذیذ به ابتذای لشو يىصدهن هیالدی یی پادؽاآؽًا آغاص  ىبْاً بی خبشی  ی وآ
ذ. ؽفتسْلی ؽاه بالیی دهؾتًاک با تمام لذستؼ بش ایؾاو ياصل  یدوسه اواعو دسعبب آساهؼ خیال پادؽاهاو ؽذه بىد تا ایًکه 

 ؼیپ اص  ؼیبعشصهیًی خىد سا  یبه هشصهای ؽمالی ایشاو یىسػ آوسد تا داهًه آعا لیعصدهن ی لشو يىها عالاهپشاتىسی سوعیه دس اولیى 
 سغن بهيیشوهای سصهی ایلیاتی و داوىلب به هقاف استؼ به يغبت هذسو سوعیه سفتًذ و و ی عًتی افضاسها خًگبا  اویشايیا تىعْه دهذ.

 =89۲)و تشکمايچای  (.م:8?8ػ/ ه.9@88) گلغتاو باس خفتيهایت هدبىس به پزیشػ دو پیماو فلر  فذاکاسی بغیاس، دس
گاهی اص هیضاو ايسياه  خهت هش اصؽذيذ که  (م.?9?8ػ/ه.  .ختیبشايگی سا دس آياو هايذگ ّمب وآ

با فذوس فتاوایی دس  ها آوّلماء با ایى لنیه بىد.  یی ایشاو و سوط بشخىسد و يىُ هىاخههها خًگ اویخش دس تىخه خالبيکته  
 Mيذاد و تمابل اعالم و کفش اسصیابی کشدکؾىس بلکه دس چاسچىب خه و دوسعاله خهادیه ایى تمابل سا يه دس لالب خًگ دو هلت  لالب

و K داسالغالمLايذیؾیذ و خهاو پیشاهىو سا دس لالب هفاهین  هیK اهت گشایی اعالهیLصیشا سوزايیت ؽیْه دس چاسچىب گفتماو 
Lداسالسشب Kاسمی ایى عشصهیى هيشذ يبىد. تیتماه وهفهىهی به يام هلت ایشاو  ها آوًیت دس ره .کشد تسلیل هی 

عپهغاالس عْی و تالػ  خاو  ىیزغ شصایهکبیش و  همام فشاهايی، اهیش  ّقش لاخاس همچىو لائن عاالس ىاویدخمْی اص سخال 
ی اختماّی لذستمًذ بشای ها هیپايذ به افالذ يَام اداسه کؾىس بپشداصيذM اها کىؽؼ ایى دعته اص سخال به ّلت فمذاو کشدفشاوايی 
، فشهًگ ذهید فشيگ بْناً اهل ّلن و  سخال اصی ا ّذهبه عشايداهی يشعیذ. چًیى تداسبی هىخب ؽذ که  ی افالزیها بشياههپیؾبشد 

ی هتىخه ا گىيه بهاص فکش سایح دیًی بىد، ایى ايسياه سا  هتؤثشی بذايًذ و چىو فشهًگ ّمىهی ّمىهی خاهْه ایشاو سا هايِ افلی تشل
 سوعذ ساه تشلی کؾىس  یهًضله بهفکش سایح دیًی  يىّی با  اختماّی سوزايیت بذايًذ و به یىبمه ژهیو بههزهب و يهادهای وابغته بذاو 

هثال  ایشب .(Zubaida.2005:438) و ديیای هذسو يذاؽت با هفاهین خذیذ خیتیهای فکشی سوزايیت هیچ عً صیشا بًیاوM ؽىيذ سو دس
اهاهت خالفه  -اهتهای فکشی آياو دس چاسچىب خالفت اعالهی و گفتماو  يَشیه عیاعی و زکىهت، تماهی ايذیؾه یزىصه دس

تىخه به تمىیت وازذهای هلی، دس چهشه هزهبی، ساه ّالج سا يه  ًّىاو پیؾشوتشیى به خمال اعذآبادی )افغايی( ؽذ. زتی عیذ هی
ای دیگش  گىيه سفته به کشده و فشيگ اها ىبمه سوؽًفکش، تسقیل دیذM ازیای يهاد خالفت هی بلکه اتساد ديیای اعالم دس لالب

 .(?;8 :<?:8 آدهیت،) گزاس ايذیؾه هؾشوىیت بىديذ ايذیؾیذ. آياو که به تْبیش فشیذوو آدهیت پایه هی
خىاعتًذ ایى  اها آياو يمی Mکشد ىىس ؽهىدی یا غشیضی زظ هی سوؽًفکش يیاص ّیًی به تؤعیظ زمىق ياؽی اص تابْیت سا به یىبمه

ها دس اسوپا،  هلت –دولت  ویژه با تؾیِ دس تْاسك یا تناد لشاس گیشد. با تىخه به سويذ تاسیخی تؤعیظ زمىق با هبايی اعالم و به
 Mدولت و ؽئىو عیاعی خاهْه به عير اختماُ و وخذاو فشدی بىده اعت یآياو يیض تغییش خایگاه هزهب اص ّشفه ٍاهشًا چاسه کاس

يهاد اختماّی یا سفتاس هذيی یا اخالق و هًْىیات فشدی تغییش  بذیى هًْا که خایگاه هزهب اص یک ّمیذه عیاعی کاهاًل فشاگیش به یک
 زال پش  ّیى اص افك دیذ هتفکشاو و دس شایو تاسیخی ٍهىس چًیى يگشؽی به هزهب، دوسسعذ که دس آو ؽ ىىس به يَش هی کًذ. ایى
 خهت با تؾیِ عاصگاس باؽذ هش سو، هؾشوىه خىاهاو دس پی تْشیفی اص يَام هؾشوىه بشآهذيذ که اص  ایى بىده اعتM اص هخاىشه

 .(۲; :<?:8 آخىدايی،)
بشای هشدم ایشاو  هلت –بیؾتش افىل هشبىه به زمىق ياؽی اص دولت ی داسيذهدس بش (خقىفًا هتمن آو)لايىو اعاعی هؾشوىیت 

کشد. دس فافله  ؽذه بىد که ایى زمىق سا به سّایت لىايیى و لىاّذ ؽشُ هؾشوه هی  اها افىل يخغتیى آو به يسىی تذویى Mبىد
بیؼ هؾابه، آهذيذ  و ای کن با تشکیب کابیًهوصیش،  يخغت ?9چهاسده عال بیى پیشوصی ايمالب هؾشوىیت تا پایاو خًگ خهايی اول 
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ها خض افضودو بش ازغاط ياتىايی هشدم دس تؤثیشگزاسی بش عشيىؽت خىد چیض دیگشی يبىد. ؽشایو کؾىس  و سفتًذ و زافل همه آو
به عليًت بش  که لبىفشوؽی دس اسوپا سا يمىد یهابشاص  ساً یو فشداؽت سا به غشب  کشدو اعفباس بىد ؽاه خىاو لاخاس لقذ ههاخشت

 دهذ. ایشاو تشخیر هی

فشاهن کشد. ی سعمی عیاعت ایشاو فسًه دسسا سوی داد و همذهات ٍهىس سماؽاه  ػه.@@89اعفًذ  :دس ایى صهاو کىدتای 
بش دسک غشیضی و ؽهىد   های هشبىه به دولت هلی يذاؽت و ٍاهشًا با تکیه سماؽاه به ّلت خاعتگاه اختماّی خىد فهمی اص يَشیه

ای اص یاساو  خىد اص تسىالت دوساو پظ اص هؾشوىیت دس ایشاو يیاص به یک لذست هلی سا دسیافته بىد. اص عىی دیگش، زلمه ؽخقی
هلت آلماو دس صهاو  –دولت با تؤثیشپزیشی اص الگىی ،ؽذيذ پشداص دولت هلی دس ایشاو هسغىب هی يخغت او يیض که به يسىی يَشیه

های دولت هلی و اهت  فهن دسعت اص ّذم عاصگاسی بیى گفتماو زال، با  ّیى دس و Mپذیذه داؽتًذای به ایى  عىیه ویلهلن، يگاه یک
هلت هذسو فشك  -گشایی و ياعیىيالیغن ایشايی سا هبًای فشهًگی هًاعبی بشای کمک به تؤعیظ دولت  گشایی دیًی، سهیافت باعتاو

ی فشهًگی هثبت و هًفی دس کًاس ها ًؼیآفشی اص ا هدمىّهپهلىی اول ّباست بىد اص  یکاسياهه .(:>: @@:8ذ )صیذآبادی، کشدي
مشوسی و همشاه با تخشیب دعتاوسدهای فکشی ايمالب  چًذاو  يهو يهادهای فیضیکی هذسو با اعتفاده اص اّمال صوس  غاتیتؤععاخت 

 فشهًگی و اختماّی خاهْه ایشاو. تًىُ و يفی تکثش و ايتخابات آصاد پاسلمايی، افل تفکیک لىا خقىؿ بههؾشوىیت 
 Kهذسو دولتLپشوژه  یخىد به ديبال ازیاء اهپشاتىسی پاسعی بىد و دس اداهه صّن به اػ ی صهاهذاسیها عالؽاه يیض دس  هسمذسما

ی همچىو ايباؽت لذست، اّمال تام و کمال زاکمیت هلی، زل هغائل هشصی و دفِ عاص هلت –ی دولتها ؽاخـبش بْنی اص 
کاص هشصهای هلی  خاسج اصشگىيه ادّای عشصهیًی ياؽی ه ی ههمی همچىو ها ؽاخـبه  همچىو پذسػ تىخهی و دMکشیه ذیتؤ

پیؾشفت دهىکشاعی و ایداد يهادهای دهىکشاتیک، هؾاسکت عیاعی همه آزاد خاهْه بش هبًای زمىق ؽهشويذی، بشابشی، 
 ؽذهىخب K یعاص هلت –دولتLی به هبايی هًْىی فشایًذ تىخه یبيهایت،  ی و خلب سمایت ّمىهی يذاؽت. دسعاالس غتهیؽا
ی ها دولت یخاهْه خهايی و دس صهشه یآهذ، ایشاو کماکاو دس زاؽیه ّمل بهی فشاوايی که دس ایى دوسه تاسیخی ها تالػ سغن یّل

 ياکام و ياهىفك بالی بمايذ.

 :عاصی دس ّشاق هلت –فشایًذ دولت -
 تْشیف Kاسوپا هشیلL زکن بىد و دس افتاده  ّمب اسوپایی کؾىسهای عایش اص( هذيی و ّلمی) اًهش لس اص ّثمايی اهپشاتىسی

های پایذاس دس تاسیخ خاوسهیايه  بسشاو یتبذیل به عذه با فشوپاؽی اهپشاتىسی ّثمايی لشو بیغتن .(=@:9/8: =@:8پالمش،) ذؽ هی
دس خالل خًگ خهايی اول بىد که بشای تمغین  (م.=8@8)پیکى تىافمی پًهايی هیاو بشیتايیا و فشايغه  –عایکظ یياهه ؽذ. هىافمت

Mهًدش به تمغین عىسیه، ّشاق، لبًاو و فلغيیى هیاو فشايغه و بشیتايیا گشدیذ و اهپشاتىسی ّثمايی هًْمذ ؽذ. 
یا K دولت عشصهیًیLشیتايیا لشاس گشفت. فشایًذ ایداد دس عشصهیى ّشاق دس دعتىس کاس دولت بK دولت هلیLدس ایى صهاو ایداد 

L عاصی هلت –دولت Kهذل پغا اعتْماسی دس (Post Colonial )دؽى همىاسه با دولت عاصی اص بیشوو آغاص هیM  یک دولت لىی با
ياعیىيالیغن و سؽذ زمىق خمله يیشوی  سا با ابضاسهای هختلف اص تذسیح یک خمْیت ؽذیذًا ياهتدايظ يهادهای سو به تىعْه، به

دولت Lایداد  دس خهتایى ساعتا و  بشیتايیا يیض دس .آوسد هذيی و ؽهشويذی یکپاسچه و همبغته يمىده و به زالت هلت دسهی
هؤهىس ايتخاب کابیًه يمىد.  ّبذالشزمى گیاليی سا به ایى خهت ايتخاب و و کاس خىد سا با تؾکیل دولت هىلت آغاص کشدK عشصهیًی
 که آيدا اص .(9۲/:: ۲@:8 ،الىسدی) پادؽاه ّشاق گشدیذ ىی( يخغته.ق ۲;:8./م 98@8)بى زغیى هاؽمی  قلیف ضیيذ چًذی بْ
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پاسه، فالذ ايغدام هلی و داخلی و ایذه هؾتشکی بىده  هزهبی چًذ –شکب و پیچیذه با بافتی لىهیکؾىسی ه ی تؤعیظاص ابتذا ّشاق
پیىيذ  به هنپىؽايذ و K تاسیخ هلیLاص آو اعت که بتىاو آو سا دس لالب هیچ  آؽکاستشآو گىياگىيی لىهی و فشهًگی و صبايی دس  ،اعت

ؽیْه(، تؾذیذ  –داهى صدو به تْاسك هزهبی )عًی ّىاهل ههمی همچىو ّشاق ظیتؤع(. اص بذو ۲?8 :9@:8داد )آؽىسی،
های فشهًگی و  صهًذیدس يَش گشفتى يیاآوسی هالیات و صکات بذوو  بش خمِزاکماو کشد(، تمشکض فشف  –تْاسمات لىهی )ّشبی

هًاىك ّشاق که فالذ ايذیؾه فشهًگی و التقادی بشای سؽذ و ؽکىفایی دس  یتمشکض بش اعتفاده اص يَاهیاو بشای اداسه التقادی ّشاق و
و ؽیْیاو، يهایت هىخب تثبیت زاکمیت و التذاس اهل عًت بش کشدها  دس ،های هختلف اختماّی، فشهًگی، التقادی بىديذ ّشفه

ایى سفتاسها و عشايدام  .تفىق اهل عًت ّشب بش عاصهاو اداسی ّشاق، هًافب اداسی، استؼ، هئعغات ّلمی و آهىصػ ّشاق ؽذ
 هشداو دولت، گشید  یّباست  به .هايِ اص زشکت ایى کؾىس دس خهت ایداد یک دولت هلی کاسآهذ گشدیذ شهغئىاليهیغّملکشدهای 

زل بسشاو هىیت هلی بىده و هغتًذ و هذاوم دسگیش  ىىس به ی ىىاليیها عالو دس ىی ایى  تاکًىوىس ّشاق اص صهاو تؤعیظ ایى کؾ
ی و عاص هلت –ياکام دس زىصه دولت یها دولتؽبه  یکماکاو دس صهشه ی که ّشاقا گىيه به. ايذ ياتىاوایى بسشاو  دس زلهمچًاو 

 تهذیذی بشای اهًیت هًيمه لشاس داسد.

 :بیى دو کؾىس سوابو دیپلماتیک -
و  ها تًؼدس ایى دوساو هىخب گشدیذ که K دولت هلیLبه K اهت گشاییLاص ی ایشاو و ّشاق دس ّبىس ها دولتفشایًذ گزاس 

که بیؾتش هْيىف به اختالفات دیًی و هزهبی بىد ایى باس اص تذاخل هًافِ هلی ياؽی  ی پیؼ سوی دو کؾىس بشخالف گزؽتهها چالؼ
 گیشد. هًؾؤدس دو کؾىس K دولت عشصهیًیLاد ی ایدها ؽاخـاص اخشای 

اؽباُ  یی همچىوها بشياهه ی و اخشایعاص هلت –دولت دس ساعتای پشوژه کؾىس دوی ساهبشدی ها بشياههتذاخل  ،گشید  یّباست  به
ی بشداس بهشه) عشصهیًی کؾىس با همغایگايؼ(، ایداد یکپاسچگی فشهًگی و همبغتگی اختماّی هلی -هشصی هغائلعشصهیًی )زل 

یت هلی( وت -اص ياعیىيالیغن هلی یت تىاو يَاهی و تغلیساتی( ْشیف هى  تىعْه و ثبات عیاعی )تىعْه التقادی، يهادعاصی و تمى
اعتM هىاسدی همچىو سوؽى يبىدو هشصهای عشصهیًی و  آوسده یههىخبات يىّی تذاخل دس هًافِ هلی دو کؾىس سا فشاهن  ُهدمى دس

اخشای لايىو  ،لغى زك لناوت کًغىلی )کاپیتىالعیىو( (،اسويذسودبش عش زاکمیت  خقىفاً ی ياؽی اص آو )اه تًؼهلی دو کؾىس و 
 بىده اعت. شگزاسیتؤثبش ؽشایو صيذگی اتباُ بیگايه  ماً یهغتمکه  و... تابْیت )خًغیت(

 کاهالً بىديذ و  و تست لیمىهیت دولت ايگلغتاو يؾايذه دعت ّمالً ی زاکن ها دولتی ابتذایی تؤعیظ کؾىس ّشاق ها عالدس 
دولت ايگلغتاو دس پؾت عش ّشاق  و  و ّشاقشایکؾىس ادیپلماتیک بیى دو  –لزا دس هًاعبات و تْاهالت عیاعی .ؽذيذ یهزمایت 

 والِ دس. يمىد یهدیکته ایشايی  ىشف  به سا دکش یهسا که دس ساعتای هًافِ بشیتايیا تْشیف  ی دولت ّشاقها خىاعتهزنىس فْال داؽت و 
بىد يه دولت پادؽاهی تاصه  سو دس سوبا ابشلذست اعتْماسگش آو سوصگاس بشیتايیای کبیش  ماً یهغتمدس ایى هميِ تاسیخی دولت ایشاو 

هًدش به واگزاس يمىدو  که .م<:@8/ػه. =8:8 یهشصهزاکشات و ايْماد لشاسداد  سويذ دس ومىذ بهتؤعیظ ّشاق. ایى هىمىُ 
م. هىفمیت بضسگی بشای ّشاق و پیشوصی دیپلماعی ايگلغتاو دس <:@8ىد اعت. بذوو تشدیذ لشاسداد هؾه ،ذؽّشالی  ىشف  به اسويذسود

 ّهذياههL :يىیغذ ایى لشاسداد هی دس خقىؿ آدهیت فشیذوو هْافش یبشخغته يگاس تاسیخ ذ.ؽهًيمه بىد و ایشاو يیض اص آو هتنشس 
 های سودخايه بش ياٍش الملل بیى زمىق هىاصیى بشخالف پیماو ایى. کؾیذ بيالو خو الْشب ؽو بش اوایش زاکمیت زمىق بش =8:8
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 .(:@> :9=:8آدهیت،K)...گؾته تًَین ایشاو غشبی عشزذات اخیش تاسیخ دس که اعت لشاسدادی بذتشیى والِ دس. ؽذ بغته عشزذی
صیادی  یها تفاوت الملل ىیبدس سوابو  خقىؿ بهی با خهاو لبل اص آو کل ىىس  به خهايی دوم هتىلذ ؽذ اص خًگخهايی که بْذ 

ی بْذ اص خًگ هًتهی ؽذ و پایاو ها ابشلذستولفه کاهلی دس تاسیخ بؾشیت به وخىد آوسد که به دوساو ٍهىس  داؽت. دوساو خًگ
. پایاو خًگ بیذاسی هلل ذیفشاسعخذیذ ی ها ابشلذستصهاو ٍهىس  گشید  یّباست  بهو  Mبشتشی و تفىق کؾىسهای اسوپایی سا سلن صد

دس ایى  .خاوسهیايه سا به ديبال داؽت و اهیذهای بشیتايیا و فشايغه بشای خاودايه يمىدو عليه خىد بش کؾىسهای خاوسهیايه سا اص بیى بشد
که دس هاسط  (ligue arabeیک ایذئىلىژی دس خهاو ّشب ٍهىس يمىدM تؤعیظ اتسادیه ّشب ) فىست بهصهاو ياعیىيالیغن ّشبی 

 .(<9/ :: <@:8واّیظ،) بىد غنیّشب  پاوهمیى خًبؼ  خًگ دس لاهشه پذیذاس ؽذ اص يتایح اویاص پام. پظ >;@8
 ًّىاو به خمال ّبذالًافش ؽذو  هيشذ.( م;>@8.( و دس پی بشکًاسی ژيشال يدیب )م9>@8به لذست سعیذو يَاهیاو دس هقش )

 د.کشهْادالت عیاعی هًيمه سا دچاس تغییشات ههمی  عیاعی کؾىسهای ّشبی یفسًه دس غنیّشب  پاولهشهاو ياعیىيالیغن ّشبی و 
ؽذو زکىهت پادؽاهی ّشاق و لیمىهیت ايگلغتاو بش ایى کؾىس فقلی يى دس  ذهیو بشچژيشال ّبذالکشین لاعن  .م?>@8با کىدتای 

 .ذؽسوابو ایشاو و ّشاق آغاص 
 (ػه. 8:9۲ - <>:8)پهلىی  ؽاه هسمذسماگ خهايی دوم و ىی دوساو عليًت ی پظ اص خًها عالسوابو ایشاو و ّشاق دس 

بسشاو خًگ عشد بیى دو اسدوگاه  ،فاسط حیخلتسىالت عیاعی هًيمه خاوسهیايه، خشوج ايگلغتاو اص  ّىاهلی همچىو شیتؤثتست 
ی، شیگ ؽکل ی ایى دوساوها یژگیوو هذسو دس دو کؾىس لشاس داؽت. اص K دولت عشصهیًیLایداد  یهای خهايی و اداهه بضسگ لذست

هتؤثش اص فْالیت ازضاب  ذاً یؽذفنای عیاعی ّشاق  ها عال. دس ایى بىدی عیاعی ها گشوهی ايىاُ و الغام ازضاب و داس ذاویهفْالیت و 
ىی ایى هذت با  ی زضب بْث لشاس داؽت کهها غتیفاؽفذاس يافش و های ىشسکغیغت، ياعیىيالیغت، پاو ّشبیغتی هاها گشوهو 

 هذتی عکاو سهبشی ایى کؾىس سا دس دعت داؽتًذ. ولىُ کىدتاهای هکشس هشیک اص ایى ازضاب
ی ها یىلب تىعْهتماهی آياو بذوو اعتثًاء دس  ،با یکذیگش ها گشوهاختالفات فشاواو ایذئىلىژیک، عیاعی و زضبی ایى  وخىد با
دیپلماتیک و  دس سوابوداؽتًذ. لزا بسشاو  يَش اتفاق،هىامِ خقمايه ّلیه ایشاو و اتباُ آو که همین ّشاق بىديذ و اتخاریًی عشصه
ی هسىسها. اص ذؽ یهاهشی ّادی هسغىب  ی بشادساو ّاسف(صهاهذاسهماىْی کىتاه ) دس خض  بههشصهای هؾتشک  و دسگیشی دس تؾًح

 به ادّاهای دولت ّشاق يغبت به اعتاو خىصعتاو ادّاهای ایؾاو دس خقىؿ اعتاو خىصعتاو بىد.ههن تبلیغات ّشاق ّلیه ایشاو، 
 صّن ایؾاو بش دو ّاهل تاسیخی و خمْیتی اعتىاس بىد:

ه اّشاب ایى هًيمه صیش علي @8 کشد که اکثشیت هشدم خىصعتاو ّشب هغتًذ و تا لشو اص خًبه تاسیخی دولت ّشاق ادّا هی -الف 
اعتْماس  یو فلغيیى ؽبیه یکذیگشيذM صیشا اّشاب ایى دو هًيمه صیش عليه ی ّشبغتاو )خىصعتاو(اص ایى دیذگاه هغئلهبىده اعت. 
ها و ّشبغتاو  لغيیى سا فهیىيیغتف ايذ. با ایى تفاوت که صهیًؾاو سا اؽغال کشدهعش گىيه زك لايىيی هیچ کًًذ و بذوو صيذگی هی

ىىس ّمذه  کشد که عاکًاو اعتاو خىصعتاو به يَش خمْیت يیض دولت ّشاق ادّا هی اص -ب .ايذ سا ایشايیاو اؽغال کشده )خىصعتاو(
همايْت يیشوهای ّشالی اص وسود يفتکؼ  .(?::8آرس  <9 ،)سوصياهه اىالّات بشيذ به عش هی شاویاعتْماس اّشب هغتًذ و تست 

 یو دس اداهه اعتMخضئی اص خاک ّشاق  اسويذسود یها آب ًکهیبش ای ایى کؾىس هبًی و ادّا اسويذسودهتْلك به ایشاو به سودخايه 
 ؽذه لیتسمبه ها ه.ػ  =8:8هبًی بش ایًکه لشاسداد  م.@>@8دعاهبش  9/ ه.ػ ?::8آرس  88اٍهاسات ژيشال ّبذالکشین لاعن دس تاسیخ 

. بىد کؾىس دو سوابو دس بسشاو آغاصی بش ولىُ (?::8 آرس 88 ،اىالّات سوصياهه)سا پظ خىاهین گشفت نیا دادهو اهتیاصاتی که به ایشاو 
دس دوساو زاکمیت  و یافت اداهه هختلف اؽکال به يیض ّشاق بش بْذی یها گشوه و ازضاب زاکمیت دوساو دس کماکاو که بسشايی



 م. BJHF -BJHBهای  بشخىسدهای هشصی عالهاو  تفىق ایشاو بش ّشاق دس بسشاو عاصی بش هلت –يمؼ فشایًذ دولت  88
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 Kّشبی خلیحL سا فاسط خلیح ،KّشبغتاوL سا ایشاو خىصعتاو سعماً  بش ّشاق ؽاو یزکمشايها دس دوسه  بْثی به اوج خىد سعیذ. ها یبْث
 .(@;:8 فشوسدیى ;8 آیًذگاو، سوصياهه) ذيذیياه یه Kدوم فلغيیىL و

 :تؾذیذ اختالفات و بشخىسدهای هشصی -
تشی به خىد  تش و خيشياک خذی یدوسه زکىهت زضب بْث خًبه ّشاق يغبت به تماهیت اسمی ایشاو دس هىلباي عیاعت تىعْه

 ?;:8هاه  همىاسه دسفذد تدضیه خىصعتاو و الساق آو به خاک ّشاق بىد. دس اسدیبهؾت بْث اص آغاص به لذست سعیذو زضب گشفت.
 خبش داد: ،بشياهه پخؼ خىاهذ کشد ای ّشبغتاو )خىصعتاو(که تًها بش ايذاصی سادیىی خذیذی ّشاق اص ساهسوصياهه الدمهىسیه  ه.ػ

L ه هیهى هادس ّشبی دّىت خىاهذ گشدیذ که هباسصه سا بشای دفاُ اص پشچن ّشبی و پیىعتى ب []خىصعتاودس ایى سادیى اص اّشاب ّشبغتاو
های سعمی هبادست کشد تا  های کتب و يمؾه دولت ّشاق به تغییش هتى. (?;:8 اسدیبهؾت <9 آیًذگاو، سوصياهه) Kخىد اداهه دهًذ

 @9 ،اىالّاتسوصياهه ) کًذس ارهاو هشدم و يغل خىاو ّشاق يهادیًه ّشبغتاو ياهیذو خىصعتاو و ادّای هالکیت ایى هًيمه سا د
دس ایى صهاو هغابمه تغلیساتی و  .(Ramazani.1973: 434) او ایشاو يیض هذاخالتی داؽته اعتدس بلىچغت دولت ّشاق .(9>:8بهمى 

 .داد یهخشیذاسی تدهیضات يَاهی تىعو دو ىشف زدن َّیمی اص بىدخه دو کؾىس سا به خىد اختقاؿ 
بشخىسد  تیاهم و کنپشاکًذه  یزادثه خض چًذ ػه. @;:8زضب بْث دس ّشاق به لذست سعیذ تا عال  که ػه. <;:8 اص عال 

 ،سوصياهه آیًذگاو)بشخىسدهای هشصی بیى دو کؾىس سو به افضایؼ گزاؽت  ه.ػ۲>:8ی دو کؾىس سوی يذاد. اص عال ههمی دس هشصها
تشیى بشخىسد  سوی داد که بضسگ ه.ػ9>:8بهمى  98تشیى يبشد بیى يیشوهای ایشايی و ّشالی دس  ؽذیذتشیى و خىيیى .(۲>:8دی  ?9

هاه با زمله وازذهای تايک، يیشوهای پیاده و  بهمى 98ایشاو و ّشاق بىد. يبشد دس عسشگاه یکؾًبه  یدس ىىل هًاعبات چًذیى عاله
يفش صخمی  8?کؾته و  8;عتاد استؼ ایشاو سلن تلفات و هدشوزیى ایشاو سا  هیاّاله ؽذ. صسهی و با پؾتیبايی ؽذیذ تىپخايه آغاص

 :9دس هىسد تلفات يیشوهای ّشالی آهاس هتفاوتی داده ؽذ، دولت ّشاق تْذاد آو سا  .(9>:8بهمى  :9 ،)سوصياهه اىالّات اّالم کشد
ها  همچًیى سادیى لًذو گضاسػ داد که ّشالی .(Time. 4 November: 1974 (ايذ. يىؽته @:يفش اّالم کشدM اها هًابِ خاسخی ایى سلن سا 

تىاو یک  ای که آو سا يمی گىيه به ها و خىيیى بىدو آو بىد ی ؽذت دسگیشیدهًذه ايذ. تْذاد تلفات يؾاو يفش کؾته و صخمی داؽته 9۲۲
Mهشیک اص ىشفیى دیگشی سا به آغاص  بشده ؽذ.  خىيیى يام ًّىاو یکؾًبه  اص ایى يبشد بهيیض و دس هيبىّات ایشاو  دسگیشی هشصی دايغت

 .(9>:8 بهمى :9 ،اىالّات سوصياهه) ديذکش یهزمله هتهن 
ی به عفاست ّشاق دس ضیآه اّتشاكبشخىسدهای هضبىس واکًؼ ؽذیذی سا دس تهشاو بشايگیخت. وصست اهىس خاسخه ایشاو یادداؽت 

ازتمال  ویژه که  والِ تا زذود صیادی ّشاق اص يبشد هضبىس يگشاو ؽذه بىد، به کشد. دس تهشاو اسعال داؽت و آو کؾىس سا هتداوص اّالم
تىخه به ایى والْیت که  .افضود یهی دولتمشداو زضب بْث ها یيگشايو ایى بش  سفت یهالىلىُ يیض اص خايب ایشاو  یک زمله لشیب

ها سا به دالیل ایى يگشايی ساهًمایی کًذ. لزا  تىايذ یهکیلىهتش با هشص دو کؾىس فافله يذاسد،  88۲بغذاد، پایتخت کؾىس ّشاق، بیؼ اص 
 دولت ّشاق يیشوهای بیؾتشی به هشص فشعتاد.

يمایًذه ّشاق اص ؽىسای اهًیت تماما کشد تا آو کؾىس به ؽىسای اهًیت آؽکاس ؽذ.  یصده ایى يگشايی ّشاق دس تىعل ؽتاب 
و عشکؾی  کل خهت بشسعی اوماُ به هشصهای دو کؾىس اّضام داسد. دس پی باصسعی اص ىشف خىد و یا اص ىشف دبیش ای سا يمایًذه

کیل خلغه داد و يمایًذگاو عاصهاو هلل هتسذ اص هشصها و اسائه گضاسػ، عشايدام ؽىسای اهًیت بشای اعتماُ گضاسػ يمایًذه ویژه تؾ
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 :>:8ی ایشاو و ّشاق دس هشداد ها دولتدس اخشای ليًْاهه هزکىس  ذ.ؽىسای اهًیت ؽ ?;:ًْاهه ؽماسه هًدش به تًَین و فذوس لي
 دو ىشف هشکه  ذیسع یه به يَش ی هًتخب خىد سا بشای تهیه دعتىس هزاکشات وصیشاو خاسخه به اعتايبىل اّضام کشديذ.ها ئتیه ػه.

خلغه عااليه عشاو . دس ایى صهاو ديذکش یهی اعتمبال گشیايدیهو لزا اص پیؾًهاد  ايذ يذاؽته اسیّ تمامسود به یک خًگ تمایلی به و
ی که صهاي دس ماً یدل تؾکیل ؽذ. الدضیشه )پایتخت الدضایش( ػ( دسه. :>:8 اعفًذ >8-:8./ م><@8 هاسط =-; اوپک )اص

اص هقيفی باسصايی و ّذم هىفمیتی که دولت ّشاق  ؽاه یخايبه بىد و زمایت هئثش و همهاختالفات ایشاو و ّشاق به اوج خىد سعیذه 
خمهىس ولت  سو کشده بىد. هىاسی بىهذیى سئیظه دس عشکىبی کشدهای باسصايی داؽت عشاو زضب بْث ّشاق سا با هؾکالت خذی سوب

شاق با آو دو کؾىس ایشاو و ّ عای هشهیايدی ؽذ و سإالفات بیى دو کؾىس الدضایش که هیضباو خلغه عشاو اوپک بىد بشای زل اخت
 هاسط دو خلغه هزاکشات ىىاليی بیى ؽاه ایشاو و فذام زغیى که دس آو هىلِ هْاوو =تا  ;دس سوصهای  هىافمت کشديذM و

اسی بىهذیى عشاو اوپک، هى یآخشیى خلغه دس و هىاسی بىهذیى يیض دس گفتگىها زنىس داؽت. خمهىس ّشاق بىد ايدام گشفت سئیظ
خىؽىلتن به اىالُ بشعاين که سوص گزؽته یک Lکًًذه اّالم داؽت  عای کؾىسهای ؽشکتإدس هیاو تْدب زامشیى خياب به س

ایى خبش با اعتمبال ّمىهی عشاو  Kهای آياو زافل ؽذ تىافك کلی بیى دو کؾىس بشادس ایشاو و ّشاق بشای پایاو دادو به اختالف
هاسط  =سو گشدیذ. پظ اص هزاکشات عشاو دو کؾىس اّالهیه هؾتشک ایشاو و ّشاق دس تاسیخ هوبفاسط س  کؾىسهای ّشبی خلیح

بیگذلی، ) و سعیذو به یک تىافك خاهِ و کاهل بىد ها تًؼايتؾاس یافت که زاکی اص پایاو یافتى  ه.ػ:>:8اعفًذ  >8م./ ><@8
ذه بىد سا علب ؽ .م<:@8ایشاو دس خشیاو هْاهذه هشصی ی که اص زمىل و  زكالدضیشه  ><@8بذوو تشدیذ هْاهذه  .(>>8 ::?:8

 .ذیگشد یهباصگشدايذ و هىفمیتی بضسگ هسغىب 

 :ّلل بشتشی ایشاو بشسعی -
 اسويذسودکه چگىيه دولت ّشاق اص ادّاهای خىد هبًی بش زاکمیت ايسقاسی بش  دؽى یههيشذ   ههن عئالدس ایًدا ایى 

چگىيه ایشاو تىايغت دعت باال سا هزاکشات داؽته باؽذ و  M وم. سمایت داد<:@8هشصی  فغخ لشاسدادمىد و به ي يَش فشف
 هشازل ابتذایی اص که-عشصهیًی  و هلی دولت ایداد فشایًذ اخضای ىیتش ههن اص یکی؟ ّشالی دیکته يمایذ ىشف بهی خىد سا ها خىاعته

 للمذاد اولیه و زیاتی اهشی یعاص هلت –دولتسويذ  سد عشصهیًی اؽباُ. اعت عشصهیًی اؽباُ ؽاخـ یعاص ادهیپ ،-اعت آو
 اص عشصهیًی اؽباُ ؽاخـ. عاصد یه همکى ساها  ؽاخـ عایش به دعتیابی خىد ديبال به ؽاخـ ایى یعاص ادهیپ ّباستی به Mدؽى یه

 گىيه هش دفِ و زاد عشصهیًی و هشصی هغائل زل هلی، زاکمیت کمال و تمام اّمال هلی، هشصهای تثبیت همچىو ههمی هسىسهایی
 اسصیابی مْیف بغیاسهدمىُ  دس زىصه ىیدس ا ّشاق کاسياهه. دؽى یه تؾکیل هلی هشصهای اص بیشوو اص ياؽی عشصهیًی ادّای

 .گشدد یه
 اعتمالل و خىدهختاسی ادّای کشدها و اعت يذاؽته خىد ىیکشديؾ ؽمالی هًاىك بش کاهلی کًتشل همىاسه تؤعیظ بذو اص ّشاق

خاک  اص بخؾی همىاسه همچًیى. اعت خىد هشصهای داخل بش زاکمیت اّمال ؽاخـ فالذ ّشاق دولت ،گشید  یّباست  به Mايذ داؽته
 اص پظ تا ّشاق اعت هْتمذ دولت ایى صیشا بىده اعتM تشکیه یادّا هىسد (علیمايیه و کشکىک خاؿىىس  به و هًيمه ؽمال) ّشاق

  ىیّ دس ّشاق دولت. اعت يذاؽته کؾىسًّىاو  به هتمایضی و خاسخی وخىد و بىده ّثمايی اهپشاتىسی للمشوی خضء اول خهايی خًگ
 دايًذ یه بقشه تاسیخی اعتاو خضء سا آو وايذ  بىده کىیت عشصهیى همىاسه هذّی آياو اعتM يیض همغایگايؼ خاک هذّی خىد زال

 ها یّشال یادّا هىسد يیض همىاسه ایشاو و ّشبغتاو خاک اص ییها لغمت همچًیى. اعتؽذه  خذا هیهى هادس اص اعتْماسگشاو تىعو که
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هىمىُ  دسگیش کماکاو( هًىص م.98@8 عال)خىد تؤعیظ  اص ىىاليیصهاو   هذتگزؽت  اص پظ ّشاق دولت گشید یّباست به اعت. بىده
 ىیتش ههن اص تشدیذ. بذوو اعت دهکشي ّبىس هذسو دولت تؾکیل فشایًذ ابتذایی هشازل ایى اص و بىده عشصهیًی و هشصی ؽًاعایی

 بذو اص ّشاق دولت ياؽذيی زل هؾکالت اص یکی کشدها هغئله. بىد کشدها هؾکالت زل ایشاو با تىافك بشای ّشاق دولت های ايگیضه
 یبًیه کشدها باخًگ  ی ياکام کؾىس ّشاق داسد.عاص هلت –سیؾه دس فشایًذ دولت که بذاو اؽاسه ؽذ گىيه هماو M کهاعت تؤعیظ
 کمال و تمام اّمال ؽاه ایشاو با زمایت اص کشدها و اعتفاده اص مْف ّشاق دس ّذم. بشد هی تسلیل به سو سا ّشاق التقادی و يَاهی

 بشای دالس هیلیاسد ; اص هتداوص خًگ بىد. ایى لشاس دادهی خىد ایى کؾىس سا دس تًگًا و فؾاس ؽذیذی هشصهاهلی دس دسوو  زاکمیت
 .(=>>/9: 8<:8ده بىد )فشدوعت،کش دسگیشاستؼ ّشاق سا به خىد  عىم کبیؼ اص ده عال زذالل یبشداؽت و  دس هضیًه ّشاق دولت

 .دسآوسد اخشا به سا خىد التقادی های ىشذ يفت دسآهذهای هسل اص تىايغت هی ّشاق دولت کشدها هغئله زل فىست دس
 خىد هؾابهی سا بشای همغایه ؽشلی ایکشد، ّشب و بلىچ ایشاو فن ىلب ییخذادولت ّشاق تالػ يمىد با تدهیض گشوهای 

ی مذ زکىهتی دس ها تیفْالاص و  کشد یهدس خىصعتاو زمایت  ىلبايه هیتدض های زشکت اص ّشاق ساعتا دولت ىیدس اذ. کً ذیباصتىل
 اص ّبىس با ایشاو دولت بىد که زالی دس ایى  .(۲>:8 ؽهشیىس ; ،اىالّات سوصياهه) کشدهی تیزما اعتاو عیغتاو و بلىچغتاو

 ادّای گىيه هش سفِ و دفِ و زاد و عشصهیًی هشصی هغائل زل هلی، زاکمیت کمال و تام اّمال هلی، هشصهای تثبیت هشازل
دس هشازل باالتش  استؼ يهاد بىدو کاسآهذ وهئثش هلی و  یکپاسچگی و همبغتگی ایداد هلی، هشصهای اص بیشوو اص ياؽی عشصهیًی

تسشکات هزکىس هؾکل زاد و ههمی بشای دولت ایشاو  و لزا Mبىد هؾابه هؾکالت فالذ لشاس داؽت وفشایًذ تؾکیل دولت عشصهیًی 
 .آوسد یيم به وخىد

 تلىیسی و غیشهغتمین ىىس  به ایشاو آو هىخب  به و کشد کغب بضسگی اهتیاص ّشاق ،شهیلشاسداد الدضعىم  بًذ هًذسخات اعاط بش
 دس ّشاق، همکاسی با و بکؾذ دعت بىديذ کشده واسد ّشاق استؼ به عًگیًی مشبات که باسصايی کشدهای زمایت اص که فتپزیش هی

 گیشی هىمِ ایى . البتهيمایذ الذام کًذ ایداد ىشف دو اص یک هش بشای هضازمتی که ّاهلی هش يفىر اص خلىگیشی و هشصها اهًیت زفٌ
 و کشديذ للمذاد خىدؽاو ّلیه تىىئه يىّی سا لشاسداد ایى ها آو و گشدیذ کشدها آصسدگی هىخبات ّشاق کشدعتاو خقىؿ دس ؽاه

 ۲: آصسدگی عبب لشاسداد ایى عاواک کشدعتاو بخؼ هغئىل پژهاو ّیغی تْبیش به .گشدیذيذ پهلىی زکىهت هخالفاو اص ای گىيه به
 ؽذيذ ياسازت کشدها هغئله زل اص يیض ها اعشائیلی زال  ّیى دس .(8 يىاس پژهاو، هاسواسد، ؽفاهی تاسیخ) ذؽ ؽاه اص خهاو کشد هیلیىو

 .(۲:> :۲@:8ثابتی،) اعت يکشده هؾىست خقىؿ ایى دس ایؾاو با چشا که داؽتًذ گله ؽاه اص و
دو ی ها ضهیايگهيشذ بىد. اص دیگش  شهیلشاسداد الدضايْماد  سويذ دسی دیگشی يیض ها ضهیايگخذای اص ايگیضه زل هؾکالت کشدها 

بشخىسدهای هشصی و  یدو کؾىس ؽاهذ اداهه تا ؽذهىخب  ایى لشاسداد .بشای تىافك، اختًاب اص بشوص خًگ بیى دو کؾىس بىد ىشف
که وسود به خًگی فشاگیش عىدی بشای آياو به  دايغتًذ یهدو دولت  هش ،گشید  یّباست  به Mّیاس يگشديذ ؽذو آو به خًگی تمام تبذیل

ها بىد. دولت ایشاو  فاسط اص سلابت ابشلذست  داؽتى خلیح  دو کؾىس به دوس يگاه ك ایشاو و ّشاق، تمایلّلت دیگش تىاف همشاه يذاسد.
ؽاه دس هقازبه با  .فاسط کاعته ؽىد  يهایت اص يفىر ؽىسوی دس خلیح هایل بىد که وابغتگی ّشاق به ؽىسوی کاهؼ یابذ تا دس

 ىیثالث اص ا یو ّشاق[ خىاعتاس خشوج کؾىسها شاویدو ]ا ها هشLگفته بىد:  باسه  ىیا دس تىسیهاي ًظیعا ىیغتیکش ییکایسوصياهه آهش
تمایل دولت ّشاق به خشوج اص ايضوا دس خهاو ّشب و ایفای يمؼ سهبشی  .((KChristian sconce Monitor: 7May 1975نیهًيمه هغت

 دس های خىد با ایشاو يیاص داؽت. ف به زل اختالفدوس داؽت. زضب بْث ّشاق بشای سعیذو به ایى هذ يَش خهاو ّشب سا يبایذ اص
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ای بىد. اهنای بیايیه الدضیشه دس  های هًيمه ههمی دس دو ىشف بشای دعتیابی به تفاهن و سفِ تًؼ ایى هیاو هًافِ التقادی يیض ايگیضه
يفت سا  یکًًذه  هقشف خشیاو هاللات عشاو اوپک تمایل دو کؾىس به تسکین سوابو خىد دس عاصهاو اوپک دس همابل کؾىسهای

کًًذه کاهاًل هؾهىد   صيی دس همابل کؾىسهای هقشف باال بشدو لذست چايه تمایل دو کؾىس به تسکین سوابو خىد و .دهذ يؾاو هی
و يیض هًذوعتا –ایشاو –گايه بیى ّشاق ای عه  سوابو هًيمهتسکین  اعت. ٍاهشًا دس ایى هیاو هىمىُ تمایل به ایداد هؾاسکت يضدیک و

ديذ صیشا بذوو هماهًگی با اعتمبال يکش اص ایى تىافك ها یلیاعشائو  ها ییکایآهش .(Sorensen. 2004 :58) دس ایى هیاو هيشذ بىده اعت
 .(;?:: ۲@:8ثابتی، )ايدام پزیشفت  ها آو

 هىخب ّشاق با ؽاه تىافك. اعت يؾذه خؾًىد الدضیشه دس ّشاق و ایشاو هاسط = ياهه هىافمت اص آهشیکا: Lيىؽت تایمض يیىصویک 
 و الدضایش ویژه به ّشبی، کؾىسهای با ایشاو عیاعی سوابو چًايچه که اعت آو يگشاو آهشیکا صیشا اعتM ؽذه آهشیکا بشای هایی يگشايی
ایى صهاو  دس .((K Times:9March 1975کشد خىاهذ تؤهیى سا اعشائیل يفتی های يیاصهًذی ؽشایودس تمام  ایشاو آیا ؽىد، دوعتايه ّشاق،

افضایؼ  هبًی بش و ّشاق دس چاسچىب عیاعت اوپک شاویا ذ.ؽ های هختلف هىخب تىعْه سوابو هی هًافِ هؾتشک دو کؾىس دس زىصه
ی شیگ خبههایى هىمِ هؾتشک ایشاو و ّشاق دس هىسد افضایؼ بهای يفت هىخب  .بهای يفت، با یکذیگش داسای هًافِ هؾتشک بىديذ

 ػه. =>:8او عْىدی گشدیذ و عبب ؽذ که دو کؾىس ىی دیذاس وصیش کؾىس ّشاق اص تهشاو، دس تیشهاه هؾتشکؾاو دس همابل ّشبغت
 .(?@; :<=:8خْفشی،) های يفتی خىد تؾکیل دهًذ و عیاعتکمیغیىو هخقىفی بشای هماهًگ کشد

دس همابل  (هلی و عشصهیًیایداد دولت ) هشکضگشاياکاهی دولت ّشاق دس اّمال تام و کمال زاکمیت هلی و همگشایی  هدمىُ دس
)هزهبی و لىهی( دس  ها تیهىهىفمیت يغبی ؽاه دس ایداد همگشایی کل خمْیت دس لالب یک هلت وازذ، ايغدام کاهل عایش 

ذ که ؽاه ایشاو بتىايذ اص ياکاهی ؽهىیت کالو هلی و ايباؽت لذست و اّمال تام و کمال زاکمیت هلی دس هشصهای عشصهیًی هىخب 
سا به همغایه غشبی دیکته يمایذ و دس  اػ اسادهيهایت اعتفاده سا يمىده و  Kدولت عشصهیًیLی ها ؽاخـ اعتمشاس دسدولت ّشاق 

گام  (اسويذسودادّای عشصهیًی ياؽی اص بیشوو هشصهای هلی )زاکمیت بش  ىیتش ههنخهت زل هغائل هشصی و عشصهیًی زاد و دفِ 
 ههمی بشداسد.

  گیشی يتیده
 هتفاوت هتؤخش یها دوسه با یکل  به که داسد خافی هاهیت و چاسچىب و تْشیف ؽىد یه اعتْمال اهشوصه که هًْایی دس دولت

 بىسژواصی سؽذ هسقىل و اسوپا دس سيغايظ و سوؽًگشی خشیاو اص ياؽی تسىالت اص بشخاعته خذیذ تْشیف و هاهیت ایى. اعت
هغبىق به  گاه چیههذسو و اهشوصی  به ؽکلبظ ىىاليی داسد ولی  ایدولت دس ایشاو عابمه .ها اعت هلت –دولت تؾکیل و فًْتی

عابمه يبىده اعت. ایى ههن دس کؾىس ایشاو دس پی ايمالب هؾشوىیت و خلِ خايذاو لاخاس و به زکىهت سعیذو خايذاو پهلىی با 
 ذ.ؽهلت عاصی آغاص -ی فشایًذ دولتها ؽاخـی بخؾی اص عاص ادهیپ

 ّقش آغاص و هًيمه عیاعی خغشافیای دس کؾىسها تذسیدی ٍهىس با اول خهايی خًگ اویپادس  ّثمايی اهپشاتىسی فشوپاؽی
 .ذؽکؾىسهایی بىد که دس ایى هًگام دس غشب ایشاو تؤعیظ  خمله اصيیض  . ّشاقبىد همشاه Kعشصهیًی های دولتL ایداد و گشایی هلی

 اصيَش  فشف ىىاليی یها عال ىی دس ،بْذ به لاعن ّبذالکشین. م?>@8 کىدتای اصخقىفًا  ّشاق عشصهیى بش زاکن یها دولت
 زکىهت دوساو دسها  چالؼ ایى. داؽتًذيَش  اتفاق خىد ؽشلی همغایه با تمابل و یاصخىاهیاهت دس زضبی و عیاعی اختالفات تماهی

 .سعیذ خىد اوج به.م8<@8-><@8 یها عال فافل زذ دسخقىفًا  و ها یبْث
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 های ؽکاف و واگشا ًّافش وخىد زاکمیت، سأط دس هکشس تغییشات دلیل به ّشاق که کؾىس دهًذ یهایى پژوهؼ يؾاو  هاییافته
 ادواس تماهی دس و Mيگشدیذ يائل Kدولت هلیLی هختلف ایداد اه زىصهچؾمگیشی دس  وسدآدعت و هىفمیت به هزهبی و لىهی هتْذد
 هضاسعاله چًذ تمذيی یپیؾیًه دلیل به ایشاو عشصهیى ولی. هايذيذ ی ياکام بالیعاص هلت –دس زىصه دولت ّشاق بش زاکن های دولت

 یاه دس زىصه  هىفمیت کغب دلیل به ایشاو دولت .داؽت بهتشی یصهیًه عاصی هلت –دولت فشایًذ دس لىی همگشایی ًّافش وخىد و
 يغبت بشتشی هىمِ تذسیح  به هلی یکپاسچگی و همبغتگی و لذست ايباؽت عیاعی، ثبات های ؽاخـو ازشاص  Kهلی دولتL یهاد

 یها ّشفه دس چهو  .م8<@8-><@8 یها عال هشصی و يَاهی یها یشیدسگ دس چه که ای گىيه به Mدکش پیذا خىد غشبی همغایه به
 اسويذسود واگزاسی بهکه  .م<:@8ػ/ ه.=8:8یّهذياهه ؽذ هىفك تیيها دس و یابذM یوبشتش تفىق ّشالیبشىشف  تىايغت دیپلماتیک

 هيالبات اػ،سفته  دعت اص زمىق گیشی باصپظ ممى و ذکً تبذیل الدضیشه. م:>:8ػ /ه.><@8 لشاسداد به سا بىد ؽذه هًدش ّشاق به
 –دولت یها ؽاخـ یعاص ادهیپ ّشفه دس ایشاو یوبشتش پیؾشفت ،گشید  یّباست  به .کًذ دیکته ّشاق دولت به سا خىد های خىاعته و

 .ذؽ دیپلماتیک یها ّشفه و يبشد یها ذاویه دس کؾىس ایى دولت یابی یبشتش به ّىاهل ههن هًدشاص  ّشاق دولت يغبت به یعاص هلت

 هًابِ
 :هًابِ فاسعی

 ،  تهشاو، اختشاو.هؾشوىه ایشايی(، <?:8 ) آخىدايی، هاؽاالله- 
 ،تهشاو، گغتشه.ایذئىلىژی يهنت هؾشوىیت، (BDIH) آدهیت، فشیذوو- 
 خىاسصهی. :، ،تهشاواهیشکبیش، (BDGC)آدهیت، فشیذوو- 
گاه. :، تهشاوها و هذسيیت، (BDJC)آؽىسی، داسیىػ-   آ
 چهاسبآ. :، اففهاو(BJAA-BJCEتاسیخ خًبؼ اعالهی ّشاق ) ،(BDIA)الشهیمی، ّبذالسلین -
 الملل. ؽشکت چاپ و يؾش بیى : خلذ، تهشاو :، هتشخن: هادی ايقاسی، ۲@:8، تاسیخ ّشاقالىسدی، ّلی، - 
 .BJؽماسه عال  پًدن ، ، فقلًاهه تاسیخ سوابو خاسخی، Kایشاو و ّشاق BJHFلشاسداد L، (BDID)بیگذلی، ّلی- 
 اهیشکبیش. :خلذ،  تهشاو 9، تشخمه ابىالماعن ىاهشی، =@:8، تاسیخ خهاو يى، ( BDJG)پالمش، سابشت سوصول- 
 ؽشکت کتاب. :آيدلظ ، لظ، به کىؽؼ ّشفاو لايْی فشددس داهگه زادثه، (BDJA)ثابتی، پشویض- 
المللی  دفتش هيالْات عیاعی و بیى :، ، تهشاوبشسعی تاسیخی اختالفات هشصی ایشاو و ّشاق، (<=:8)خْفشی ولذايی، افغش -

 وابغته به وصاست اهىس خاسخه.
 DHCFعال عیضدهن، ؽماسه   ،سوصياهه همؾهشي، (BDIE)خهايذیذه کاٍن پىس، ههشداد، تْاسك عاصهايي- 
عال   ،خاوسهیايه فقلًاهه هيالْات،Kياکام یعاص هلت - دولت هًَش اص ّشاق دس تشوسیغن گغتشػL(،BDJFاهیش) زؾمتی، -

 دوم. بیغت و عىم ،ؽماسه
 ّشفه دس هلت دولت يَام تکثش و ایداد فشایًذ خهاوM عیاعی خغشافیای تغییش و ییگشا یهلL(، BDJB)هسمذ سئىف فش، زیذسی -

 چهاسم. ؽؾن،ؽماسه و بیغت عال ، خاسخی فقلًاهه عیاعت،Kالملل ىیب سوابو
 های فشهًگی. دفتش پژوهؼ:عیذ هسمذ اّشابی، تهشاو /هتشخماو: ّلی پاسعاییاو ،هبايی سفتاس عاصهايی (،BDII)پی سابیًض، اعتیىو -
دايؾگاه آصاد  ّلىم عیاعیفقلًاهه ، Kعاصی اص هذل اسوپایی تا هذل اوساعیایی هلت –های دولت  هذلL، (BDIG)صسگش، افؾیى -

 هفتن.ؽماسه عال چهاسم ، ، کشج
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 .یيؾش ي، تهشاو، دولت –الضاهات عیاعت دس ّقش هلت ، (@@:8)صیذآبادی، ازمذ- 
 .چهاسم،  عال عیضدهن، ؽماسه فقلًاهه عیاعت خاسخی ، Kهای بذوو کؾىس دس خاهْه خهايی هلتL، (BDHI) عیمبش، سما- 
گاه.الملل سوابو بیى افىل، (BDIE)ّاهشی، هىؽًگ-   ، تهشاو، آ
 ، عال ؽايضدهن.BGDی  ، ؽماسهآهىصؽی تذبیش -ی ّلمی هاهًاهه، Kتْاسك عاصهايیL، (BDIE)افغش فايی، ّلی- 
 خلذ، تهشاو، ايتؾاسات اىالّات. C، ٍهىس و عمىه عليًت پهلىی ،(BDHB)زغیى فشدوعت، -
 ّلىم و تسمیمات وازذ ، تهشاو،الملل عاصی و يَشیه سوابو بیى عاصی، هلتدولت ، (BDII) ىیافؾلىام، عیذ ّبذالْلی، صسگش، - 

 اعالهی. آصاد دايؾگاه
، عال خاوسهیايه هيالْات فقلًاهه ،Kخاوسهیايه دس یعاص هلت - دولت و ییگشا یهلL ،(BDJF)هسمذ  ،یقشیل ّبذالْلیM لىام، - 

 يىصدهن، ؽماسه چهاسم.
 پشؽیى عیشکل. :، تىسيتى کاياداؽاهيگاهی به  ،(BDJC)ّباط هیاليی، - 
 .ؽهش کتاب :آيدلظ ، لظBJIA-BJBJهسمذسما پهلىی، آخشیى ؽاهًؾاه ، (BDJC)ایى يهاويذی، هىؽًگ، بىهاتی، -
 .شیشکبیاه :خلذ، تهشاو D، هتشخن عیذ زاهذ سمیئی، الملل تاسیخ سوابو بیى، (BDJH)هىسیظ واّیظ، - 
 خىاسصهی. :، تشخمه کیکاووط خهايذاسی،تهشاوهلیتؾکیل دولت ، (BDGB)هیًتظ، والتش- 

 يؾشیات:
 BDDIآرس  BB :سوصياهه اىالّات -
 BDDIآرس  CH:سوصياهه اىالّات - 
 BDGGهشداد  E:سوصياهه اىالّات- 
 BDFAؽهشیىس  E :سوصياهه اىالّات -
 BDFCبهمى  CE :سوصياهه اىالّات- 
 BDFCبهمى  CD :سوصياهه اىالّات- 
 BDFCبهمى  CJ :اىالّاتسوصياهه  -
 .BDFAآرس  CD :سوصياهه کیهاو- 
 BDFDآرس  CH :سوصياهه آیًذگاو- 
 BDFAدی  CI :سوصياهه آیًذگاو- 
 BDEIاسدیبهؾت  CH :سوصياهه آیًذگاو- 
 BDEJفشوسدیى  BE :سوصياهه آیًذگاو- 
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