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 چکیذه
ت سمش کتتا دس قالتتب  نتتگ 5002عتتپتام ش  تتاصدهق ا تتذ سص دمتتی  تشوس غتتتب 

و سص س تد  دکتش  تشس  سس سؽتغال  5002دس متاسط  تدعتااه و م اسص  اا تشوس غ پیؼ
طش ق اه دا ال گغتشػ امىر خىد دس منطقه خاوسمیااه اىد. س ار  متذذ  پظ سص 

س تد اذتشسب سؽغال  شس  ع ب دس مذ ش   اذشسب دسؽ  که اا ااکامب مىس ه ؽذ. 
 اتش  تای تنها اش  شس  الکه اش کؾىسهای منطقه و سص مله س شسبریشس   میقب اهأت

دس س د صمینهت تنها اه  ک ُا ذ مىضىع تى ته ؽذ  های ساجا . دس پژوهؼگزسؽ 
 نىسب عؤسل سصلب مطشح ؽذ  س تد سعت  کته ساذ. لزس آاچه دس س د مقاله اهدسؽته

هتا ب اتشسی س تشسب اته سلگىی سفتاسی سمش کا دس مذ ش   اذشسب  شس  چته فشصت 
گىاته مطتشح سعت  کته ااکاسآمتذی سلگتىی دا ال دسؽته سع ؟ فشضیه مقاله س تد

. ؽتذ  سعت س تشسب  اتشسی بها ع ب فشسهق ؽذب فشص ش کا دس  شس ت سفتاسی سم

                                                
 .f.rostami1361@gmail.comالملل ؾايٍگاه قالی، ٠لمی و اوحاؾیاق قوابٗ بیى*.  ٠ٕى هی ث

 .ghahmadian@razi.ac.irالملل ؾايٍگاه قالی، ٠لمی و اوحاؾیاق قوابٗ بیى**.  ٠ٕى هی ث
   .javanmard.ravabet@gmail.comالملل ؾايٍگاه قالی ٔيىیىًؿه هى ى ٓ، آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قوابٗ بیى***.  ؾايً

 21/6/2487جاقیػ پفیكي:   22/7/2487جاقیػ ؾقیا٨ث: 
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هتات تذلیلتب و سوػ گتشدآوسی دسد –سوػ تذقیق دس س د مقالته سص اتىع تىصتیمب
هتای س تشسب دس سی و س نتشاتب سع . هذو سص س د پژوهؼت تذلیل فشص کتااخااه

یض دتاکب های پژوهؼ ا شس  پغاصذس  دس عا ه سلگىی سفتاسی سمش کاع .  افته
اا تث دعتتاوسدها ب اتشسی س تشسب اایتش  دس  تشس  سمش کتا اتاتىسابسص آب سع  کته 

سفضس ؼ امىر عیاعب و تىسب سرشگزسسی دس منطقهت سفضس ؼ تشسص تجاسی و سقتصتادی 
س تمتادی اته های  شسقتب اته دلیتل اتبس شسب اا  شس ت سفضس ؼ امىر دس میاب گشو 
 فضس ؼ قذس  اش  ؽذ  سع . س ار  متذذ ت تقى   مذىس مقاوم  و س

 مذ ش   اذشسبت سمش کات  شس ت س شسبت سلگىی سفتاسی :واگکلیذواژ 

 ههمذه
٠كا٪ به ؾلیـل هى١٬یـث ژئـىپلیحیکی و ژئىاوـحكاجژیکی، یکـی ال کٍـىقهای ههـن ؾق هًٙ٭ـه 

ٌـىؾ. هـای بـمقگ بـه ایـى کٍـىق هـیؼاوقهیايه اوث و ایى ؼىؾ با٠ـد ظىاوـیث ٬ـؿقت
الملل ٌـؿ و کٍـىقها قا ذه یالؾهن وپحاهاك، هًصك به ج٥ییك هعیٗ يٝام بیىبیى، و٬ٞى ظاؾؾقایى

قو کكؾ. ؾقوا٬ٟ ظاؾذه یالؾهن وپحاهاك، ؾٌمى شؿیؿی بـه يـام با بالیگك شؿیؿ ٤یكؾولحی قوبه
ؼّـىَ ایـاالت هحعـؿه اهكیکـا قا های شهايی بـهجكوقیىن قا بكای کٍىقها ایصاؾ و ٬ؿقت

كؾ. ؾق ایى قاوحا، ایى کٍىق به بهايه هااقله با پؿیـؿه جكوقیىـن و هّمن به هااقله با جكوقیىن ک
هـای ق٤ن هؽال٩ث ٬ؿقتو به 1554های کٍحاقشم١ی ؾق وا  گكایی و هااقله با والضا٨كاٖ

شاياه کكؾ و ایـى کٍـىق قا بمقگ و يهاؾهای شهايی همچىو ٌىقای اهًیث، به ٠كا٪ ظمله ی 
وقؾ. اگكچـه اهكیکـا بكياهـه هـًٝن و هًىـصمی بـكای ؾق کمحك ال ی  هاه به اٌـ٥ا  ؼـىؾ ؾقآ

ٌکىث ِؿام ؾاٌث، بكياهه هًٝمی بكای هؿیكیث و کًحك  بعكاو ٠كا٪ ب١ؿ ال ٌکىـث ایـى 
هـای بـمقگ، هؽال٩ـث کٍىق يؿاٌث. اهكیکا به ؾالیـل هؽحل٩ـی همايًـؿ هؽال٩ـث ٬ـؿقت

ی و قهیا٨ث ياهًاوـب جك ال همه الگىی ق٨حاقکٍىقهای هًٙ٭ه و ي٭ً ايکاقياپفیك ایكاو و ههن
هـا لفا ب١ؿ ال وـا  .ؾهؿ، ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ ياکام هايؿکه ؾیگك ؾالیل قا يیم پىًٌ هی

ٌاهؿ ياجىايی ایاالت هحعؿه ؾق کًحك  و هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ بىؾین. بالٙاٟ ياجىايی اهكیکـا ؾق 
او بـه همـكاه هایی بكای شمهـىقی اوـالهی ایـكهؿیكیث و ایصاؾ ذاات ؾق ایى کٍىق، ٨كِث

کًؿ به ایى وئا  پاوػ ؾهؿ که الگىی ق٨حاقی اهكیکـا قو، ایى پژوهً جالي هیؾاٌث. الایى
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هایی بكای ایكاو ؾاٌحه اوثE اهكی که بیٍحك پژوهٍـگكاو ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ چه ٨كِث
یى قو، ایى ايؿ. ال همايؿ و بیٍحك جمكکم ؼىؾ قا بك ؾیگك اب١اؾ بعكاو ٠كا٪ گفاٌحهبه آو يپكؾاؼحه

های اکحىابی بكای شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق وایه ياکـاهی ه٭اله و١ی ؾاقؾ به بكقوی ٨كِث
کًؿ با واکاوی ایـى ایاالت هحعؿه ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ بپكؾالؾ و لفا ه٭اله ظأك جالي هی

، ؼأل پژوهٍی ؾق ایى لهیًه قا جا ظؿوؾی پك کًؿ. بؿیى حای جكجیب، يىیىًؿگاو ؾق قاوـهىٔٞى
آلهایی ٨كٔیه ؼىؾ و با اوح٩اؾه ال قهیا٨ث قئالیىحی بًصاهیى هیلك، هٙالـب ؼـىؾ قا ؾق قاوحی

هـای قئالیىـحی و ايؿ، بؿیى ِىقت که ؾق ابحؿا به جایـیى قهیا٨ـثؾهی کكؾهچًؿ بؽً واهاو
 پكؾالین. ؾق اؾاهـه، بـهالگىی ق٨حاقی بًصاهیى هیلك و ٠ملیاجی کكؾو آو با ٨كٔیه هىقؾ يٝك هی

ظمله به ٠كا٪ و الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو، ياکاقآهؿی ایـى الگـىی ق٨حـاقی و 
های ایكاو ؾق ٠كا٪ پىاِؿام ؾق وایه الگـىی ق٨حـاقی های آو، جعلیل ٨كِثاب١اؾ و ٌاؼُ

 ٌىؾ. ها پكؾاؼحه هیگیكی و اقائه یا٨حهاهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق و ؾقيهایث به يحیصه

 پژوهص پیطیًه و تادبیا
هـای قیٍـهDای با ٠ًىاو ٓ ؾق ه٭اله=B>:الله ٬اومی ٔيیا و قوض٠لی هؽحاقی، ٨كهاؾ ؾايً

پكؾاليؿ که هى١٬یـث هژهىيیـ  به ایى هى له هیC ياکاهی ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق ٠كا٪
هـا، یـالؾهن وـپحاهاك اهكیکا ؾق ؾو ؾهه اؼیك با چالً هىاشه ٌؿه که یکی ال ایـى چـالً

بىؾه اوث. به ؾياا  آو ؾولث و٬ث ایاالت هحعؿه به ٠كا٪ ظملـه کـكؾ، اهـا پـه ال  :99;
بك ظ٩ٛ هژهىيی ؾوـث جًها يحىايىث به اهؿا٦ ؼىؾ هاًیهؿت کىجاهی ٌکىث ؼىقؾ و يه

های بىیاقی هحعمل ٌؿ. يىیىًؿگاو بك ایى باوق بىؾيؿ کـه يحیصـه جهـاشن یابؿ، بلکه همیًه
گكایـی شاياـهجٍؿیؿ ياقٔایحی ؾق شاه١ه ٠كا٪ و ياکـاهی یـ  يٝاهی ایاالت هحعؿه اهكیکا

هـای ياکـاهی و٨ّل هًال٠ات بىؾه اوث. ؾقوا٬ٟ اگكچه ؾق ایى ه٭اله، قیٍـهاهكیکا ؾق ظل
ٌـؿه ای به الگىی ق٨حـاقی و قهیا٨ـث اوـح٩اؾهویاوث ؼاقشی اهكیکا بكقوی ٌؿه، اٌاقه

 بكای شمهىقی اوالهی يٍؿه اوث.آهؿه های پیًاهكیکا ؾق ایى بعكاو و همچًیى ٨كِث
ذك بـك ٠ـكا٪ آیًـؿه: ئبالیگكاو هـ٠Dًىاو  جعثای ؾق ه٭اله ABٓ>:ٔ ٬اومیی هعمؿ٠ل

 های اهكیکاها و اظماب ؾاؼلی ٠كا٪، اهؿا٦ و اوحكاجژیبه بكقوی گكوه Cهًا٨ٟ و وًاقیىها
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ت ٬ـؿقت ؾق ِعًه ه١اؾالؿا٦ همىایگاو ٠كا٪ ی١ًی ٠كبىحاو، وىقیه، جكکیه و ایكاو هو ا
. يىیىًؿه بك ایى باوق اوث که هكیـ  ال بـالیگكاو بـه ؾياـا  پكؾاؼحه اوثؾق ٠كا٪ شؿیؿ 

همچًیى وًاقیىهای آیًؿه ای هٙلىب بكای ٠كا٪ ؾق چهاقچىب هًا٨ٟ هٙلىب ؼىؾيؿ. آیًؿه
كاو عـولی به ؾالیل ظمله اهكیکا به ٠كا٪ و الگىی ق٨حاقی هـؿیكیث ب ،ؾهکك٠كا٪ قا بكقوی 

 .ای يٍؿه اوثاٌاقه های ایكاویى کٍىق و ٨كِثااهكیکا ؾق 
قوابٗ D ۀؾق ه٭ال ٓ;B>:ٔ ىکلی، بهماؾ ٬اومی و ویؿهعمؿ ویؿاظمؿیب جی١٭ىآ٬ایاو 

های ٨كاقوی ایكاو ؾق ها و چالً، ٨كِثCهاها و چال٨ًكِث :ایكاو و ٠كا٪ په ال ِؿام
های ایصاؾٌـؿه ال ٨كِث بكؾاقیايؿ. يىیىًؿه ه١ح٭ؿ اوث بهكه٠كا٪ شؿیؿ قا بكقوی کكؾه

ؾهـؿ و لا همچـىو ي٩ـىـ وـل٩یگكی ؾق ٠ـكا٪ قا کـاهً هـیؾق ٨ٕای کًىيی، ٠ىاهل جًً
ال٘ك٦ ؾیگك، جٍؿیؿ ي٩ىـ ٠ىاهل ؼاقشی هىايٟ اهًیحی، ا٬حّاؾی و ٨كهًگی بكای شمهىقی 

های ایـكاو ؾق ها و چالًاوالهی ایكاو ؼىاهؿ ؾاٌث. اگكچه ؾق ایى ه٭اله به بكؼی ٨كِث
كاو اهكیکا ؾق ٠كا٪ و ؾالیل ظمله عالگىی ق٨حاقی هؿیكیث بپىاِؿام پكؾاؼحه ٌؿه،  ٠كا٪

 ؿه اوث.ؾاؾه يٍكاو ٌكض عهؿیكیث بایى و همچًیى ٠لل ياکاقآهؿی 
ذیك ؤجـDای بـا ٠ًـىاو ؾق ه٭الـه 2484ٓٔ و هاؾی ٘لى٠ی هعمؿش٩١ك شىاؾی اقشمًؿی

بـك ایـى ٠٭یـؿه هىـحًؿ کـه  ،Cٍىقجهاشن اهكیکا به ٠كا٪ بك ٬ؿقت هىٌمًؿ ایكاو ؾق ایى ک
ظمله اهكیکا به ٠كا٪ و و٭ىٖ ِؿام، وكآ٤ال ؾوقاو شؿیؿی ؾق قوابٗ ایـكاو و ایـى کٍـىق 
اوث و ٨كِحی اوحرًایی بكای شمهىقی اوالهی پؿیؿ آوقؾ جا ٬ؿقت ویاوی و ٨كهًگی ؼىؾ 

اؾ قوـمی که ي٩ىـ ایكاو ؾق ایى کٍىق په ال ِؿام ؾق اب١٘ىقیقا ؾق ٠كا٪ گىحكي ؾهؿE به
و ٤یكقومی بىیاق هٍهىؾ اوث و ایكاو با اوح٩اؾه ال ٬ؿقت يكم ؾق پی اقج٭ای شایگـاه ؼـىؾ 
ؾق شاه١ه ٠كا٪ بىؾه اوث. ي٭ؿی که بك ایى ه٭اله واقؾ اوث ایى اوث کـه جًهـا بـه یکـی ال 

 های ایكاو ؾق ٠كا٪ پىاِؿام ی١ًی ا٨مایً ٬ؿقت هىٌمًؿ ایكاو اٌاقه کكؾه اوث.٨كِث
ٌؿه به ٬ىمحی ال هىٔىٞ هىقؾ پژوهً های ايصامبكؼی ه٭االت و پژوهً ؾقوا٬ٟ، ؾق

های شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق ها، ٨كِثاٌاقه ٌؿه اوث. هرال  ؾق ج١ؿاؾی ال پژوهً
اهًیحـی و -هـای ویاوـی، يٝـاهی٘ـىق ؾ٬یـ٫ ٨كِـثؾوقاو پىاِؿام بكقوی ٌؿه، ولی به
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هًابٟ به ياجىايی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو  ا٬حّاؾی جاییى يگكؾیؿه اوث یا ؾق بكؼی ؾیگك ال
٘ىق ؾ٬ی٫ به الگىی ق٨حاقی اهكیکا ی  ال آيها بههای آو پكؾاؼحه ٌؿه، اها هیچ٠كا٪ و قیٍه

هـای آو بـكای ایـكاو های آو و همچًیى ٨كِـثؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ و اب١اؾ و ٌاؼُ
هـای و کماىؾهای پـژوهً ایى پژوهً کىًٌ ٌؿه اوث يىا٬ُایى ؾق كايؿ. بًابيپكؾاؼحه

ؼىبی الگىی که هن بحىايؿ به٘ىقیبه Eكی اقائه ؾهؿجهىٔىٞ کاهل و ٌىيؿـکكٌؿه بك٘ك٦ 
ق٨حــاقی هــؿیكیث بعــكاو اهكیکــا ؾق ٠ــكا٪ قا بكقوــی کًــؿ و هــن جىٔــیط ؾهــؿ کــه چــه 

 شهث ؾاقای يىآوقی اوث.هایی بكای ایكاو ؾق پی ؾاٌحه، و الایى٨كِث

 يظزی چهارچىب
هـا وشـىؾ ها و الگىهای ق٨حاقی هح٩اوجی شهث هؿیكیث بعـكاوویاوث، قهیا٨ث ؾق ظىله

هـای بـمقگ، ؾاقؾ و بكای ظل ی  بعكاو بىحه به هیماو، يـىٞ، ٌـؿت و جـؤذیك آو بـك ٬ـؿقت
الگىهای ق٨حاقی هح٩اوجی وشىؾ ؾاقؾ. ایى ه٭اله بكای جاییى و جعلیل الگىی ق٨حاقی اهكیکـا 

هؿیكیث بعكاو بًصاهیى هیلك کم  گك٨حه اوث. بعكاو ؾق ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ ال هؿ  
ًٌاوـی و ٠لـىم های هؽحل٧ ليؿگی ايىاو الشمله ا٬حّاؾ، پمٌکی، هـؿیكیث، قواوظىله

های هٙال١اجی ؾیگـك ٌـؿه ٌىؾ. بعكاو ؾق ابحؿا ال پمٌکی واقؾ ظىلهویاوی به کاق بكؾه هی
كیٍايی، وظٍث، ٨اش١ه، هّیاث، اوث. ؾق اؾبیات ٠لىم ویاوی، ه٩هىم بعكاو به ه١ًای پ

گیكی به کاق گك٨حه ٌؿه اوـث های جّمینؼٍىيث بال٭ىه و بال١٩ل و ي٭ٙه ٩ٙ٠ی ؾق جعلیل
بـكای کـه ؾق آو کًؿ جىِی٧ هیهى١٬یحی قا عكاو ٓ. بًصاهیى هیلك يیم ب:>: B9>:ٔوا٠ٝی، 

و ؼٍـىيث و اظحما  کاقبكؾ لوق  گیكؾهیهای بًیاؾیى بالیگكاو جهؿیؿ شؿی ِىقت اقلي
هؽـكب آذاق گفاقی، کاهً ویاوث يیم بههؿیكیث بعكاو  .ٓ@<: ?@>:ٔهیلك،  قؾوشىؾ ؾا

ؾیگـك، ٠ااقتٌىؾ. بهگ٩حه هی یياٌی ال بالیای ٘ای١ی یا ايىايآذاق بالیا، بالوالی و جكهین 
ٌـىؾ کـه ؾق هـایی ا٘ـال٪ هـیها و ؾوـحىقال١ملای ال ١٨الیثهؿیكیث بعكاو به هصمى٠ه

 گیكؾ و هؿ٦ آو کاهً قويؿ، کًحك  و ق٨ٟ بعكاو اوث. بعكاو ايصام هی هىاشهه با
ه ویاوث بیىهای چهاقگايه پاقاؾاین واٟ٬بیى بایؿ به قهیا٨ثؾقایى الملل اٌـاقه گكایی ؾق ٠ِك

هعىق، قهیا٨ث هىاليه ٬ىا، قهیا٨ـث هژهىيیـ  و قهیا٨ـث کكؾ که ٌاهل قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقت
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باٌـؿ هعـىق هـیيچه هؿ يٝك ایى پژوهً اوث قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقتايؿ، و آالمللشاه١ه بیى
هـا، بـالی الملل اوث. بالی بیى ؾولـثکه ه١اؾله ؾ٬ی٭ی ال و١ٔیث ٘ای١ی هابم ؾق ویىحن بیى

بـه وـك C شًگ همه بك ٔؿ هنDِىقت بال٭ىه ؾق ظالث ظاِل شمٟ ٩ِك اوث و بالیگكاو به
ايؿ ٬ـؿقت ؼـىؾ قا ها همىاقه ؾق جاليث که ؾولث٨كْ بًیاؾیى ایى قهیا٨ث آو اوبكيؿ. پیًهی

هعـىق قا جىوـ١ه هـای کالوـی  کـه قهیا٨ـث ویاوـث ٬ـؿقتبه ظؿاکرك بكوـايًؿ. قئالیىـث
جًها ابـماق ظّـى  ٠ااقجی ٬ؿقت يهکًًؿ. بهايؿ، ٬ؿقت قا هن هؿ٦ و هن وویله جل٭ی هیبؽٍیؿه

 ٓ.:?-9?: ?@>:ٔهیلك، ٌىؾ به اهًیث، بلکه ی  هؿ٦ اواوی و بًیاؾیى هن جل٭ی هی
هـای پكؾالین. ؾؼالث ٬ـؿقتها ؾق لهاو و٬ٞى بعكاو هیظا ، به الگىهای ق٨حاقی ٬ؿقت

قو، المللی ی  اِل هىّلن و ايکاقياپفیك اوـث. الایـىای و بیىهای هًٙ٭هبمقگ هًگام بعكاو
ق٨حـاق  جىاو چهاق الگـىی ق٨حـاقی جّـىق کـكؾ:ها هیهای بمقگ ؾق بعكاوبكای ؾقگیكی ٬ؿقت

ؾاقی و اظحیـاٖ و ق٨حـاق هىـ ىاليه و جهاشمی، ق٨حاق بؿوو هالظٝه، ق٨حاق هاحًی بـك ؼىیٍـحى
الملل، ی  ٬ؿقت بكجك، ا٬ؿام به ايحٍاق اظکـام و هًؿ. الگىی ق٨حاق جهاشمی: ؾق يٝام بیى٬ا٠ؿه

ی، کًؿ. ؾق ایى الگىی ق٨حاقالملل بكای واؼحى ه٫ًٙ و هًصاقهای ؼىیً هی٬ىا٠ؿ يٝام بیى
ٌـًاؼحی و هـای قواوی  ابك٬ؿقت ؾق ظّى  به اهـؿا٦ ؼـىؾ ٔـمى آيکـه ابماقهـا و قویـه

کًؿ. ه٫ًٙ ظاکن گفاقؾ، هااؾقت به اوح٩اؾه ال جهؿیؿ و ؾقيهایث لوق هیؾیپلماجی  قا کًاق هی
ؾق ایـى الگـىی ٓ. ؾقوا٬ـٟ، A<اوـث ٔهمـاو: C هًٙـ٫ هیلیحاقیىـنDبك ایى الگىی ق٨حاقی، 

کًـؿ و ٌـؿه هـیج١ییىجًهایی ا٬ؿام به ظمله يٝاهی الپیًؼىؾ به ،گكولٙهق٨حاقی، ابك٬ؿقت 
هـای به ؾلیل بـاال بـىؾو همیًـه ها يیم٬ؿقت کًؿ و وایكؿ ال جّا٠ؿ بعكاو شلىگیكی ىٌکهی

الگىی ق٨حاق بؿوو هالظٝه: ایى ق٨حاق ال  جمایلی به ائحال٦ ٔؿابك٬ؿقت يؿاقيؿ. ،ههاق و جهؿیؿ
هـای ؾقگیـك، گـاهی ٬ـؿقتٌـىؾ. های ياؼىاوحه هًصك هـیبه شًگهای بمقگ شايب ٬ؿقت

کًًؿ، اها با گفق لهـاو و جٍـؿیؿ بكظىب ق٨حاق بؿوو هالظٝه اهؿا٦ هعؿوؾی قا پیگیكی هی
ِىقت جّا٠ؿی لهیًه بكای ؼٍىيث بیٍحك ٨ـكاهن کًؿ و بهؼّىهث اهؿا٦ گىحكي پیؿا هی

ال لوق به الگىی ق٨حـاق جهـاشمی يمؾیـ  ٌىؾ. ایى الگىی ق٨حاقی به لعاٚ اوح٩اؾه وكیٟ هی
ظا  ج٩اوت اواوی هیاو ایى ؾو الگى ؾق آو اوث که ق٨حاق جهاشمی آگاهايه لهیًـه اوث. باایى
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که ق٨حاق بؿوو هالظٝه ياٌی ال اؾقاک ياؾقوث ال جـىالو کًؿ، ؾقظالیقا بكای شًگ ٨كاهن هی
اوان گاهی بكایى های ق٬یب اوث.یها و هعاواه ياؾقوث جىايایظلهًا٨ٟ، بكآوقؾ ٤لٗ ال قاه

وشىؾآهـؿه آذـاقی بـه ٌىؾ بعكاو بـهؾهؿ و واب هیبالیگكی ق٨حاقی بؿوو هالظٝه بكول هی
که گاهی آذاق و يحایس ی  بعكاو ٨٭ٗ بـه هكلهـای ؾاؼلـی ٘ىقیؾقالای جاقیػ ؾاٌحه باٌؿE به

ؼـاقز ال هكلهـای آو ای ؾق کًًـؿهٌىؾ و همکى اوث ٠ىا٬ب و آذاق بىیاق ج١یـیىهعؿوؾ يمی
ؾاقی و اظحیـاٖ: ٘اـ٫ ایـى ق٨حاق هاحًی بك ؼىیٍـحىٓ. ?: ??>:کٍىق ؾاٌحه باٌؿ ٔکاٜمی، 

المللی جالي ؾاقيؿ بـا جهؿیـؿ و هايىقهـای های بیىهای بمقگ ؾق هؿیكیث بعكاوالگى، ٬ؿقت
٨ٟ هایی ال شًگ قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ، بؿوو واقؾ ٌؿو ؾق ی  شًـگ ٠ملـی، هًـايماؾیى که يٍايه

های ؼىؾ قا ؾق شهث ؼىؾ قا پیً باكيؿ. ؾق ایى ق٨حاق، ٔمى آيکه بالیگكاو اهکايات و ٬ابلیث
بكيؿ، همـىاقه هًـا٨ٟ اهًیحـی ٘ـك٦ ه٭ابـل قا ق٠ایـث يیل به اهؿا٦ هىقؾ يٝك ؼىؾ به کاق هی

های بًیاؾیى ق٬یـب يكوـؿ. ؾق ق٨حـاق کىًٌؿ هًال٠ه، به هكل بك هن ؼىقؾو اقليکًًؿ و هیهی
ظـاکن اوـث و ٬ىا٠ـؿ ٔـمًی ظـاکن بـك آو C هًٙـ٫ ؾیپلماجیـ Dؾاقی، ی بك ؼىیٍـحىهاحً

Dج٩اهمات ياگ٩حه و يايىٌحه Cاوث. ق٨حاق هى ىاليه و ٬ا٠ؿه هًؿ: ؾق ایى الگى، هًا٨ٟ ايعّاقی
٘ىق آگاهايه ؾقِؿؾ پكهیـم و ؾوقی ال های بمقگ يیىث و آيها بههای اِلی ٬ؿقتال اولىیث

هـای شهـايی بـه ای هىحًؿ. ٬ـؿقتهای هًٙ٭ههًه هًال٠ات و بعكاوشًگ و هعؿوؾ کكؾو ؾا
هًصاقها و ٬ىا٠ؿ شهايی همچىو اوح٭ال  و جماهیث اقٔی کٍىقهای کىچ  ا٠الم و٨اؾاقی 

 ٓ.28: 2467آهیم اؼحال٨ات هىحًؿ ٔهیلك، کًًؿ و به ؾياا  ظل هىالمثهی
و بًا به ؾالیلی همچىو  1554هاقن  15ؾايین ایاالت هحعؿه اهكیکا ؾق ٘ىق که هیهماو

هااقله با جكوقیىن، جٕمیى اهًیث اوكائیل، پیٍاكؾ ٘كض ؼاوقهیايه بمقگ، هااقله با جىـلیعات 
ویـژه کىیـث، هاـاقله بـا کٍحاقشم١ی ٠كا٪، ؼٙك قژیـن ِـؿام بـكای کٍـىقهای ٠كبـی بـه

يی والی، وکىالقیمه کـكؾو و جعمیـل هژهـىکٍىقهای هؽال٧ اهكیکا يٝیك ایكاو، ؾهکكاوی
هعـىق قویکـكؾ اهكیکا به هًٙ٭ه به ٠ـكا٪ ظملـه کـكؾ. بـا بكقوـی قهیا٨ـث ویاوـث ٬ـؿقت

هعـىق، قهیا٨ــث گكایـی و الگــىی ق٨حـاق جهــاشمی و بـؿوو هالظٝــه ٔویاوـث ٬ــؿقتوا٬ـٟ
ٌـىؾ کـه ایـاالت کًؿٓ هٍـؽُ هـیهای بمقگ ؾق لهاو بعكاو قا جهاشمی ٬لمؿاؾ هی٬ؿقت



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   <?>

ؽال٩ث وایك بالیگكاو و يهاؾهـای شهـايی، بـه ٠ـكا٪ شاياه و با وشىؾ هِىقت ی هحعؿه به
هـا و کٍـىقهای ؾیگـك بـه ؾلیـل هعىق، وایك ٬ؿقتظمله کكؾE چكاکه هٙاب٫ قهیا٨ث ٬ؿقت

هـای بـمقگ ؾهًؿ و ظحی همکى اوث ٬ؿقتياؾیؿه گك٨حى هًا٨ٟ آيها، ال ؼىؾ واکًً يٍاو هی
 به اهؿا٦ ؼىؾ ؾوث يیابؿ. ؾوث به ا٬ؿاهاجی بميًؿ که کٍىق ههاشن با ٌکىث هىاشه ٌىؾ و

هـای ؾیپلماجیـ  کًـاق ٘ا٫ الگىهای ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه کـه ؾق آو قویـهؾقوا٬ٟ 
ٌىؾ و ه٫ًٙ آو هیلیحاقیىـن اوـث و یـ  ابك٬ـؿقت هاـاؾقت بـه اوـح٩اؾه ال لوق گفاٌحه هی

ؾیپلماجیـ  هـای يى٠ی به قویهکًؿ، ایاالت هحعؿه با ظمله به ٠كا٪ و ا٥ٌا  ایى کٍىق، بههی
جىشهی کكؾ. ؾقيحیصه، اهكیکا بكای به ظؿاکرك قوايؿو ٬ؿقت و ظ٩ٛ بكجكی ؼىؾ ؾق هعیٗ بی
 .الملل، ویاوث جهاشمی ؾق ٬اا  ٠كا٪ قا ؾق ؾوحىق کاق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾبیى

 آو ياکارآهذی هایضاخص و ابعاد و عزاق بحزاو هذیزیت در اهزیکا رفتاری الگىی
بـك جصـاول بـه ٠ـكا٪ و یل هؽحل٩ی بكای جىشیه ا٬ؿام ؼىؾ هاًـیایاالت هحعؿه اهكیکا که ؾال

های ؼىؾ بىؾ. ایى کٍىق با ا٥ٌا  ٠ـكا٪ ا٥ٌا  آو ؾاقؾ، به ؾياا  پیاؾه کكؾو اهؿا٦ و بكياهه
کىٌیؿ ؼىاوث ٘كض ؼاوقهیايه بمقگ قا اشكا کًؿ و الآيصاکه اهكیکا هیو ج٥ییك قژین آو هی

ایى ٨كِـث  :99;ی جعمیل کًؿ، و٬ىٞ یالؾهن وپحاهاك المللهژهىيی ؼىؾ قا بك هعیٗ بیى
قا ؾق اؼحیاق ایى کٍىق ٬كاق ؾاؾ جا ا٨کاق هژهىيی  ؼىؾ قا ال ٘كی٫ ظمله به ٠كا٪ بـه ٠كِـه 

ٌؿت هًـا٨ٟ اهكیکـا قا ؾق هًٙ٭ـه بـا المللی يٍاو ؾهؿ و ال وىی ؾیگك، ؾولث ِؿام بهبیى
بـیى، قهیا٨ـث و اذكگفاق بـىؾ. اهـا ؾقایـىجهؿیؿ هىاشه کكؾ که ؾق ظمله به ایى کٍىق بىیاق 

ای ٌؿE چكاکه الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ با٠د ایصاؾ هٍکالت ٠ؿیؿه
هعىق و با وشىؾ هؽال٩ث کٍـىقها و يهاؾهـای ایاالت هحعؿه ٘ا٫ قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقت

گكایايه اهكیکا هشاياجكجیب، قویکكؾ ی شاياه به ٠كا٪ ظمله کكؾ. بؿیىِىقت ی شهايی به
هـای ِـىقت ٠ـام و ویژگـیؾق ظمله به ٠كا٪ و ه١اؾالت پیچیؿه اهًیحی ؾق ؼاوقهیايـه بـه

ِىقت ؼاَ ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهـل با٠ـد ٌـؿه کـه الگـىی ًٌاؼحی هكؾم ٠كا٪ بهشاه١ه
٠ًىاو ی  ابك٬ؿقت ؾق هـؿیكیث بعـكاو ٠ـكا٪ ياکـام بمايـؿ، کـه اب١ـاؾ و ق٨حاقی اهكیکا به

 ؤىض آٌکاق اوث و ؾق اؾاهه به آيها اٌاقه ؼىاهین کكؾ.کاقآهؿی آو بههای ياٌاؼُ
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 ساصی دس عشاق به سبک غشبیياکاهی اهشیکا دس دهکشاسی. 8
٠ًىاو کٍىقی ؾهکكاجیـ  و لیاـكا  بـا های اولیه اهكیکا، ٔمى آيکه ٠كا٪ بهبك اوان ٘كض

قهای ٠كبـی، همکـاق ٌؿ، ؾولحی الگى بكای کٍـىي٭ً بكشىحه ٌی١یاو وکىالق ه١ك٨ی هی
شىیايه هايًؿ جكکیـه و بكؼـی ؾیگـك ال کٍـىقهای اوحكاجژی  اهكیکا و ؾاقای هىا١ٔی آٌحی

ٌـؿ و ؾق ٠كبی ؾق ٬اا  اوكائیل و ؾقيهایث به ی  ق٬یب ایؿئىلىژی  بكای ایكاو جاـؿیل هـی
کًاق های شهايی يیم ال جؤذیكگفاقی ٬ابل جىشه ؾق ه١اؾالت ؼاوقهیايه ایى هیاو، وایك ٬ؿقت

جـا يـىاهاك  >99;ٓ. ایـى اوـحكاجژی ال هـاقن >;-;;: @A>:ٌؿيؿ ٔوا٠ٝی، گفاٌحه هی
چكا٢ قاهًمای ویاوث ؼاقشی اهكیکا بىؾ. اهكیکا ؾق ایى ه٭ٟٙ بك ایى باوق بىؾ که  <99;

جىايؿ کٍىقی الگى ؾق ؼاوقهیايه به وشىؾ آوقؾ. اهـا بـا با ا٨مایً ؾقآهؿهای ي٩حی ٠كا٪، هی
شای ایاؾ ٠الوی   و اؤاٞ ٠كا٪ بكؼال٦ ؼىاوحه اهكیکا پیً ق٨ث و بهگفٌث لهاو، قوا

ؾاق ایكاو بك هىـًؿ ٬ـؿقت که ٌؽّی ٌی١ی ولی وکىالق بىؾ، ٌی١یاو ٤یكوکىالق و ٘ك٦
ٓ و ایى ا٨كاؾ قابٙه گكهی با اهكیکا يؿاٌحًؿ. B9 ::AA-:AB>:يٍىحًؿ ٔلقويؿی و ٨یٕی، 

قگ همچـىو آلمـاو و ٨كايىـه هـك قول بـك هـای بـمال٘ك٨ی هصاهٟ شهايی و بكؼی ٬ـؿقت
ا٨موؾيؿ. ؾقيحیصه ب١ـؿ ال هـؿجی ایـى شاياه اهكیکا هیهؽال٩ث و ا٠حكاْ ؼىؾ به ا٬ؿام ی 

قيگ ٌؿ و وكايصام ٌکىث ؼىقؾ. ال ؾیگك ؾالیل ٌکىث اهكیکا ایى اوث که ایى الگى کن
وـالؾ. اگكچـه ؼىاوث با جىول به ا٬ؿاهات يٝاهی، ؾهکكاوی قا ؾق ٠كا٪ هع٭ـ٫ کٍىق هی

په ال و٭ىٖ ِؿام و به ؾياا  ؾهکكاوی اؾ٠ایی يیكوهای ائحال٦ به قهاكی اهكیکا، ٨كِحی 
ها و اظماب هؽحل٧ ٨كاهن ٌـؿ، بـه ؾلیـل شاه١ـه چًـؿپاقه و بكای ظٕىق و هٍاقکث گكوه

ها، ایى ٨كِث به قاؾیکالیىـن ویاوـی و ؾهکكاوـی ٬ىهیحی ٠كا٪ و ا٨مایً ٬ؿقت ایى گكوه
هـای ؼـىيیى ؾق ٠ـكا٪ هًصـك ٌـؿ وـالیٓ و ؼٍـىيثشـای ؾهکكاوـیه ٔبهبىیاق ٌکًًؿ

ای ال ٠ىاهل يٝیك جهاشن يٝـاهی اهكیکـا بـه جكجیب، هصمى٠هٓ. بؿیىB: ::B>:ٔوكؾاقيیا، 
های ٬ىهی هیاو آيهـا، ٠ـؿم ٌـًاؼث اهكیکـا ال هىـائل ٠كا٪، شاه١ه چًؿپاقه ٠كا٪ و جًً

ؾاؼلی ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهل، واب ياکاهی  پیچیؿه ؾاؼلی ٠كا٪، ٠ؿم وظؿت هیاو بالیگكاو
ٌؿ. ؾق ایى لهیًه يیم ياایؿ ي٭ً ایكاو قا ياؾیؿه اهكیکا ؾق ایصاؾ ؾهکكاوی ؾق ٠كا٪ جل٭ی هی



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   @?>

گك٨ثE چكاکه ایكاو و١ی کكؾه اوث جا ظؿ همکى ال ي٩ىـ و جؤذیكگفاقی ایـاالت هحعـؿه ؾق 
هكیکـا ؾق ب٥ـؿاؾ، جـؿاوم ظٕـىق های يمؾی  به ا٠كا٪ بکاهؿ و ؾقباقه قوی کاق آهؿو گكوه

يٝاهی اهكیکا ؾق ٠كا٪ و همچًیى ي٩ىـ ؾق واؼحاقهای ویاوی و اهًیحی ایى کٍىق هؽال٩ث 
شؿی ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾ و وكاو ایكاو به ؾياا  کاهً ي٭ً ايعّاقی اهكیکا و کًحـك  قويـؿ 

ياـا  يـى٠ی والی ال وىی قهاكاو ٠كا٬ی بىؾيؿ. ؾقوا٬ٟ، ایاالت هحعؿه ؾق ابحـؿا بـه ؾؾولث
هـا و يٝام ؾهکكاجی  هعؿوؾ با ظٕىق بكؼی يؽاگاو ویاوی و بـا ؾق يٝـك گـك٨حى گـكایً

هـا و پیگیـكی هالظٝات هكی  ال آيها بىؾ که با ٌکىث هىاشه ٌؿ و ؾقه٭ابل، ؾقؼىاوث
الله ویىحايی ٔهمىـى بـا ایـكاوٓ ؼّىَ آیثهای ویاوی و هفهای بهها و ٌؽّیثگكوه

گیـكی قويـؿ ؾهکكاجیـ  ٠مـىهی ٌـؿ ت وكاوكی ؾق ٠كا٪ و ٌـکلبا٠د بكگماقی ايحؽابا
 ٓ.B< ::<A-:<B>:ٔاوؿی، 

 دس ایجاد ثبات سیاسی دس عشاق اهشیکا. ياتىايی 2
والی ؾق ٠كا٪ ایاالت هحعؿه اهكیکا په ال ظمله يٝاهی به ٠كا٪ به ؾياا  ایصاؾ ذاات و ؾولث

٘كی٫ ایصاؾ ی  ؾولث الگى و يمىيه ؾق  ؾق ٬الب ی  پكوژه ویاوی بىؾ و به ؾياا  ایى بىؾ جا ال
وـالی بـه هلـث-والی و ؾولثای، لهیًه قا بكای ؾهکكاویهای هًٙ٭ه٠كا٪ بكای وایك ؾولث

 والی ؼىؾ قا ؾق آلماو و ژاپى ب١ـؿهلث-که جصكبه ؾولث هاییهكیکاوا  ٤كبی ٨كاهن کًؿ. ا
ياکـام ٌـؿه بىؾيـؿE چكاکـه بىؾيؿ، ؾق باجال٪ بعكاو ٠كا٪ شًگ شهايی ؾوم به ؾوث آوقؾه  ال

٠كا٪ همچىو ؾیگـك همالـ  و های ٠كا٬ی ؾهکكاجی  و باذاات يیىحًؿ يهاؾها و اظماب و گكوه
E ياهؿهیC پاقاؾکه ؾهکكاویDقا  بكؾ که واهىئل هايحیًگحىو آوای قيس هیؼاوقهیايه ال هى له

بی ایـو ٬ـؿقتكبی ال يهاؾهای ؾهکكاجی  ٤كبی هىشب ؼیـمي ٤گیكی شىاهٟ ٤یكالهام ی١ًی
ؾقوا٬ٟ هؿاؼلـه و ظٕـىق اهكیکـا ؾق ٠ـكا٪  .ٌىؾگكا و ٔؿ٤كب هیهای ویاوی هلیشًاً

های جكوقیىحی و اظىاوات ٔـؿ٤كبی ؾق هیـاو هـكؾم ٠ـكا٪ گكؾیـؿ و با٠د جٍؿیؿ ٠ملیات
جكجیب، . بؿیىهای بًیاؾگكا و يیكوهای هحعؿیى قا ٨كاهن واؼثهای قویاقویی هیاو گكوهلهیًه

كیکا ؾق ایصاؾ ذاـات ویاوـی ؾق ٠ـكا٪، واٌـًگحى قا هح٭ا٠ـؿ کـكؾ کـه ایصـاؾ يٝـن ياکاهی اه
: <B>:پـفیك يیىـث ٔقوـحمی و ؾیگـكاو، قاظحـی اهکـاوای بك پایه هژهىيی و ویٙكه بههًٙ٭ه
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ای پـه ال وـ٭ىٖ ای و ٨كاهًٙ٭ـهٓ. ال وىی ؾیگك، هكی  ال بـالیگكاو ؾاؼلـی، هًٙ٭ـه;9;
کكؾيـؿ و هكیـ  بـه ؾياـا  ىق ؾاؼلی ٠ـكا٪ ؾؼالـث هـیِؿام، بكای کىب هًا٨ٟ ؼىؾ ؾق اه

ايؿ بـا هكگىيـه ؼىاهی بكای ؼىؾ بىؾيؿ، ولی ه٭اهات جهكاو که به ؾياا  اهًیث پایؿاق ٠كا٪وهن
ايؿ، اها ٠كبىحاو و١ىؾی و وایك کٍـىقهای هؿاؼله ؼاقشی ؾق جكجیاات اهًیحی هًٙ٭ه هؽال٧

ت هحعؿه اهكیکا ١٨االيه ؾقگیك و هح١هؿ بـه ٠ٕى ٌىقای همکاقی به ؾياا  ایى هىحًؿ که ایاال
٠كبىحاو و١ىؾی با اجؽاـ ایـى قویکـكؾ بـه  .(Kamrava, 2011: 6)جكجیاات اهًیحی هًٙ٭ه باٌؿ 

ای و ج٭ىیث ٬ىای يٝاهی بكای ظ٩ٛ هىاليه ٬ىا ال ٘كی٫ ؾياا  هماي١ث ال ایصاؾ هژهىيی هًٙ٭ه
ایى اهك به يىبه ؼىؾ هايٟ اجعاؾ  .(Gause, 2011: 169)المللی اوث ای و بیىاجعاؾهای هًٙ٭ه

و همؿلی بالیگكاو ؾق ٠كا٪ و بالٙاٟ واب ياجىايی اهكیکا ؾق ایصـاؾ ذاـات ویاوـی ؾق ٠ـكا٪ 
ي٩ـٟ و ؾاؼلـی ٠ـكا٪ کـه ال ٠ااقجی، ياکاهی اهكیکـا ؾق هـؿیكیث بـالیگكاو ـیٌؿه اوث. به

اق جهاشمی و بؿوو هالظٝـه گكای ایاالت هحعؿه و جا١یث ال الگىی ق٨حشاياههای ی ویاوث
 Eيٍ ث گك٨حه، ال ؾیگك ٠ىاهل ٌکىث اهكیکا بكای ایصاؾ ذاات ویاوی ؾق ٠ـكا٪ بـىؾه اوـث
ٔمى آيکه بایؿ به ایى يکحه يیم جىشه ؾاٌث که هًگاهی که ایاالت هحعؿه ٌكایٗ ویاوی قا بـه 

بلًؿهـؿت  ؾیؿ، با ایصاؾ بعكاو ؾا٠ً جالي ؾاٌث ِعًه ٠كا٪ قا بكای اهـؿا٦ي٩ٟ ؼىؾ يمی
 ؼىؾ هؿیكیث کًؿ. 

 های ضیعی. ياکاهی اهشیکا دس هىاجهه با گشوه9
هًٝىق گىحكي ؾهکكاوی، آلاؾی و ِلط به ٠كا٪ ظمله کكؾ، ولـی ب١ـؿ ال هـؿجی اهكیکا به

ؾیؿيؿ. الاحـه گ٩حًـی ویژه ٌی١یاو، اهؿا٦ اهكیکا قا هحٕاؾ با ١ٌاقهای آيها هیهكؾم ٠كا٪ به
های وکىالق، ی  اج٩ا٪ ٤یكهًحٝكه و یاو ٠كا٪ و ٌکىث گكوهاوث که قوی کاق آهؿو ٌی١

 ياهٙلىب قا بكای اهكیکا ق٬ن لؾ. 
هـا ٘ىق کلی همه ایى گـكوههای ٌی١ی هىٟٔ هح٩اوجی ؾقباقه اهكیکا ؾاقيؿ، ولی بهگكوه

ًٌاوـًؿ. هصلـه ا٠ـالی اوـالهی ٠ًىاو کٍىقی ٔؿ٠كبی و ٔؿاوالهی هـیاهكیکا قا به
جـكی ؾقبـاقه ایـاالت هحعـؿه ؾاقؾ، بـا هكگىيـه های ؾیگك هىٟٔ هالیناگكچه يىاث به گكوه

هؿاؼله اهكیکا ؾق ٠كا٪ کاهال  هؽال٧ اوث. ظمب الؿ٠ىه يیم هىٔـٟ ايح٭ـاؾی بـه اهكیکـا 
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ٌماقيؿ. گـكوه ؾاقؾ. قهاكاو ایى گكوه، هااقله هىلعايه با اهكیکا ؾق ه٭ٟٙ ١٨لی قا شایم يمی
گیكی ٔؿاهكیکایی اوث. کاق ؾاقای هًا٨ٟ و شهثِؿق يیم گكوهی اوث که به ِىقجی آٌ

ایى گكوه ؼىاوحاق ؼكوز يیكوهای اهكیکایی ال ٠كا٪ اوث و ایى هؽال٩ث جـاکًىو باقهـا و 
: @A>:به ؾقگیكی بیى ؾو ٘ك٦ هًصك ٌؿه اوث ٔاوـؿی،  99A;و  =99;ویژه ؾق وا  به

ٔـایٟ کـكؾه و  ٓ. به ٠٭یؿه شىل٦ يای، ظکىهث بىي پىك، ٬ؿقت يـكم اهكیکـا قا<>->>
جىايـؿ ظحی اؾ٠ای آوقؾو ؾهکكاوی به ؼاوقهیايه ؾق ٬الب ٘كض ؼاوقهیايـه بـمقگ يیـم يمـی

گكؾؾ. قوی ایاالت هحعؿه بكهیيحایس هٙلىب به همكاه ؾاٌحه باٌؿ. ؾلیل ٠مؿه آو يیم به ج 
ها ٌىؾ و ؾق جىلیؿ ٬ؿقت يكم اذكگفاق جىايؿ با٠د شفب هلثاگكچه آقلوهای ؾهکكاجی  هی

ای ه١کـىن بـه همـكاه ؼىاهـؿ اٌؿ، و٬حی ایى قويؿ با لوق و اولعه جعمیل ٌـىؾ، يحیصـهب
ا٨ـماقی قوی هاحًی بـك ٬ـؿقت ِـك٨ا  وـؽثؾاٌث. لفا شىل٦ يای، هٍکل اهكیکا قا ج 

والی ؾق ٠ـكا٪ ٓ. اگكچه اهكیکا به ؾياا  ؾهکكاوی:B9 :;9>:ؾايؿ ٠ٔٙایی و ؾیگكاو، هی
٭ابل ایى هؿ٦ اهكیکا هؽال٩ث و ه٭اوهـث کكؾيـؿ. همـیى های ٌی١ی ٠كا٪ ؾق هبىؾ، گكوه

 هایی بكای ایاالت هحعؿه ٌؿه اوث.اهك واب ایصاؾ اؼحال٦ و چالً

 هزهبهای سًی. ياکاهی اهشیکا دس هىاجهه با کشدها و گشوه4
های هؽحل٧ ٠كا٪ ٨كاهن کكؾ جا بحىايًؿ اهؿا٦ و ظمله اهكیکا به ٠كا٪ لهیًه قا بكای ا٬ىام و گكوه

ًا٨ٟ ؼىؾ قا هٙكض کًًؿ. یکی ال ایى ا٬ىام، کكؾهای واکى ٌما  ٠كا٪ هىحًؿ کـه ٨كِـث قا ه
ايـؿ. ایـاالت ای جعىالت شؿیؿی قا ق٬ن لؾهايؿ و با جؤویه ی  ظکىهث هًٙ٭هه٥حًن ٌمكؾه

هحعؿه ٬ال ال ٌكوٞ جهاشن ؼىؾ به ٠كا٪ ال کكؾها ؼىاوث که ؾق جمام هكاظل ظمله به ٠كا٪ و 
ن ِؿام او قا همكاهی کًًؿ، اها شال  ٘الاـايی ؾق پاوـػ اٜهـاق ؾاٌـث کـه ؾق بكايؿالی قژی

هایی ؾاقین، که اولىیث اِلی آيها، جؤهیى و جرایث و١ٔیث ِىقت همكاهی، ها يیم ؾقؼىاوث
که ویاوث اهكیکا، ظٕىق ی  ؾولث ٬ؿقجمًؿ اوح٭ال  بكای ؼىؾٌاو بىؾه اوث، ؾقظالیٌاه

ٓ. لفا B9 :?B-@9>:ٟ کكؾها هحًا٬ٓ اوث ٔش٩كه و ؾیگكاو، هكکمی ؾق ٠كا٪ بىؾ که با هىأ
کكؾهای ٠كا٪ ؾقباقه اهكیکا اوحكاجژی ا٨مایً ؼىؾهؽحاقی و ؾقيهایـث اوـح٭ال  کكؾوـحاو قا 

ؾاق ایـكاو، کكؾيؿ. ال٘ك٨ی، ٌکىث وکىالقها و قوی کاق آهؿو اظماب ٌی١ه ٘ـك٦ؾياا  هی
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قو، ایـاالت هحعـؿه اهكیکـا ب١ـؿ ال لایـىهای ایاالت هحعـؿه گٍـث. اهًصك به ج٥ییك ویاوث
٠ًىاو ؾوهیى بلىک ٬ؿقت ؾاق ایكاو، به کكؾها بهجعىالت ٠كا٪ و به ٬ؿقت قویؿو ٌی١یاو ٘ك٦

جك ٌؿو قوابٗ ؼىؾ با آيها بىؾه اوث که ایى بـه يىبـه ؾق ٠كا٪ جىشه ؼاِی کكؾ و به ؾياا  گكم
 قا ج٭ىیث کكؾ. بك ؼىؾهؽحاقی ا٬لین کكؾوحاوؼىؾ اوحكاجژی کكؾها هاًی

ؼىاهی کكؾها هىٟٔ شؿی اجؽاـ يکكؾ Eال وىی ؾیگك، اهكیکا، ؾقباقه ق٨كايؿوم اوح٭ال 
پكوی بكای شـؿایی هىٔـٟ که ؾولث جكاهپ جًها ؾو هاه هايؿه به لهاو بكگماقی همه٘ىقیبه

گك٨ث و قکه جیلكوىو، ولیك واب٫ اهىق ؼاقشه اهكیکا ؾق جمان جل٩ًی با هى١ىؾ بـاقلايی، 
پكوی ٌؿ. اوحؿال  آيها ایى بىؾ که ق٨كايؿوم ؾق آو ه٭ٟٙ و يه ج١لی٫ همهC ج١ىیD٫اوحاق ؼى

هكظـا  ٓ. بـهB@ :@A>:آبـاؾی، ٌىؾ ٔاوالهی و ٌمهبا٠د ؼلل ؾق هااقله با ؾا٠ً هی
های ٨ـكاواو، ق٨كايـؿوم قا بكگـماق کـكؾ و ق٨كايـؿوم و٬ىنباقلايی ؾق وىم ههكهاه ب١ؿ ال کً

اکركیث هكؾم کكؾ ٠كا٪ همكاه ٌؿ. ولـی ایـى ق٨كايـؿوم جـاکًىو بـه ؾلیـل  ؾقيهایث با جىا٫٨
هؽال٩ث هصاهٟ شهايی و اؼحال٨ات ؾاؼلی به يحیصـه يكوـیؿه و بـا وقوؾ يیكوهـای يٝـاهی 

گیـكی ظکىهث هكکمی به ا٬لین، ٌکىث ؼىقؾه اوث. ایى ٌکىـث ویاوـی وـاب کًـاقه
 ق کكؾوحاو ٠كا٪ ٌؿ.لوؾهًگام باقلايی ال ٬ؿقت و آٌىب و ا٤حٍاي ه٭١ٙی ؾ

ای ؾقبـاقه اهكیکـا گكاها و ظمب ب١د يیم هىٔـٟ ؾووـحايهویژه هلیهای وًی و بهگكوه
وـ١ی کـكؾ بـا ا٠ٙـای ظ٭ـى٪ هاهیايـه بـه ٠ٍـایك  @99;يؿاقيؿ. هكچًؿ اهكیکا ؾق وـا  

والی، با آيهـا ؾق شهث هااقله با ال٭ا٠ؿه و اهًیثC ٌىقاهای بیؿاقیDهفهب ؾق ٬الب وًی
های قاؾیکا  و ویژه گكوهجك ؾاٌحه باٌؿ، اقجااٖ آيها با کٍىقهای ٠كبی و بهی ِمیمیاقابٙه

 ا٨كا٘ی واب ٌؿه اوث اهكیکا ايگیمه باالیی بكای ایصاؾ قابٙه با آيها ال ؼىؾ يٍـاو يؿهـؿ.
شای اهكیکا گكاها و ظمب ب١د، کٍىقهای ٠كبی قا بهویژه هلیهای وًی و بهقو، گكوهالایى

هٍی آيهـا قا کٍـىقهای ٠كبـی ج١یـیى کًًؿ و ظحی ؼٗظاهی اِلی ؼىؾ جل٭ی هی٠ًىاو به
ها و اؼحال٨ات ٬ىهی و هفهای ؾق جكجیب، ایاالت هحعؿه ؾق هىاشهه با ٌکا٦کًًؿ. بؿیىهی

ای قا های يژاؾی و ٨ك٬ـههعىقی قا اجؽاـ کكؾ و ویاوثشای جؿبیك، قویکكؾ ه١٩ًث٠كا٪ به
 ؾق ياکاهی اهكیکا ؾق ٠كا٪ ي٭ٍی ویژه ؾاقؾ. ؾق ٠كا٪ گىحكي ؾاؾه اوث که



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   :@>

ای ال ٠ىاهل که ؾق باال بـه آو اٌـاقه ٌـؿه اوـث با٠ـد ياکـاهی جكجیب، هصمى٠هبؿیى
ؤـىض آٌـکاق الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا٪ ٌؿه که اهـكوله اب١ـاؾ آو بـه

هی ایكاو ٌؿ، که هایی بكای شمهىقی اوالاوث و ایى اهك به يىبه ؼىؾ با٠د ٜهىق ٨كِث
 ؾق اؾاهه به بكقوی آيها ؼىاهین پكؾاؼث.

 اهزیکا رفتاری الگىی سایه در پساصذام عزاِق  در ایزاو هایفزصت
ؾهــؿ ٘ی٩ــی ال ٠ًــىاو ؾو همىــایه ؾیــكیى، يٍــاو هــیجــاقیػ هًاوــاات ایــكاو و ٠ــكا٪ بــه

هـای لههای ویاوی و اهًیحی همـىاقه بـك قوابـٗ ؾو کٍـىق وـایه ا٨کًـؿه و ظـى٨كالويٍیب
الصمایـك و هیـاؾیى ي٩حـی  <@B:های ٌی١ی، ٬ـكاقؾاؾ لایی چىو هى له کكؾها، گكوهاؼحال٦

ای ٌـاهؿ هكلی، هايٟ ایى ٌؿه اوث که ؾووحی پایؿاقی قا هیـاو ؾو همىـایه ههـن هًٙ٭ـه
باٌین. لفا جا ٬ال ال و٭ىٖ ِؿام، هكاوؾات ا٬حّاؾی و ویاوی بیى ؾو کٍىق ایـكاو و ٠ـكا٪ 

و و٭ىٖ  >99;شاياه اهكیکا به ٠كا٪ ؾق هاقن بىؾه اوث. با ظمله ی  يؿکیاؾق ظؿ بىیاق 
ویژه کٍىق ٠كا٪ ي٭ـً ِؿام ظىیى، کٍىق ایكاو ؾق هؿت هعؿوؾی جىايىث ؾق هًٙ٭ه و به

جىايـؿ وـؿی ؾق ای اوث که هن هـیپكقيگی ؾاٌحه باٌؿE لیكا هى١٬یث کٍىق ٠كا٪ به گىيه
ی ایكاو باٌؿ. ؾق ایى هیاو، شمهـىقی اوـالهی ایـكاو آ٨كیًه٭ابل ایكاو و هن پلی بكای ي٭ً

قیـمی هىٌـمًؿايه ؼـىؾ، جىايىحه اوث ؾق وایه جؿابیك اوحكاجژی  ؼىؾ و بك اوـان بكياهـه
جهؿیؿ قا به ی  ٨كِث جاؿیل کًؿ و ٔمى آيکه به جعىالت ٠كا٪ ظىاویث يٍاو ؾهؿ، بـه 

م ایى اوث هكآيچه ؾق ٠كا٪ ؾياا  جىو١ه هًاواات با آو کٍىق اوث. اؾ٠ای ه٭اله ظأك يی
های اؼیك اج٩ا٪ ا٨حاؾه، هًا٨ٟ ویاوی، ا٬حّاؾی، اهًیحـی و ؾ٨ـا٠ی ؾقؼىقجـىشهی ٘ی وا 

بكای ایكاو ؾاٌحه اوث و همه ایى ه٭ىالت ؾق ٬الب ٨كِث بكای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو 
 ايؿ:٬ابل جعلیل اوث که به ایى ٌكض

 . يفىر سیاسی ایشاو دس عشاق جذیذ8
قوابٗ ایكاو و ٠كا٪ ؾق لهاو قژین ِؿام ظىـیى و ظحـی پـیً ال آو ؾق وـٙط که ؾقظالی

بىیاق پاییًی بىؾ و ظحی گاهی به ٩ِك هـن قوـیؿ، ب١ـؿ ال وـكيگىيی ِـؿام، ظصـن قوابـٗ 
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ؼاقشی و و٩كهای ؼاشی بیى ه٭اهات ؾو کٍىق ا٨مایً یا٨ـث و همـىاقه وـكاو ؾو کٍـىق ال 
ی ه١ً٭ؿ کكؾيؿ که هًصك بـه ا٨ـمایً قوابـٗ ؾو کٍىقهای یکؿیگك بالؾیؿ و ٬كاقؾاؾهای هح١ؿؾ

هـای شمهىق و٬ث ایكاو به ٠ـكا٪، ي٭ٙـه اوز همکـاقیکٍىق ٌؿه اوث. و٩ك جاقیؽی قئیه
هـا بـیى ؾو ویاوی ؾو کٍىق بىؾ و ؾق ایى و٩ك اوًاؾی به اهٕا قویؿ که ؾق گىحكي همکاقی

ٓ. لفا شمهىقی @<-<<: >B>:ای بك شا گفاٌث ٌٔكی٩یاو و ؾیگكاو، کٍىق جؤذیكات گىحكؾه
اوالهی ایكاو که بیً ال همۀ همىایگاو ٠كا٪ ال ا٬ؿاهات قژین ب١ری لیاو ؾیؿه بـىؾ، ٘ای١ـی 

بكؾاقی ال و١ٔیث هىشىؾ ؾاٌـحه باٌـؿ. بًـابكایى، ایـكاو های بیٍحكی شهث بهكهبىؾ که لهیًه
 يؽىحیى کٍىقی بىؾ که ٌىقای ظکىهحی ٠كا٪ قا بـه قوـمیث ٌـًاؼث و یـ  هی ـث ویـژه

هًٝىق ؾیؿاق با ا٠ٕای ایـى ٌـىقا بـه ٠ـكا٪ باق په ال و٭ىٖ ِؿام بهویاوی قا بكای يؽىحیى
ا٠مام کكؾ. وشىؾ اٌحكاکات هفهای و ٬ىهیحی بیى ایكاو و ٠كا٪ همايًـؿ هـفهب جٍـیٟ و ا٬ـىام 

جـكیى گیـك ٌـؿو اِـلیهای اذكگفاقيؿ. وقوؾ اهكیکا به ٠ـكا٪ و لهـیىجكیى هئل٩هُکكؾ، ال ههن
حكاجژی  ایكاو، ٨كِث ؾیگكی بىؾ که ؾق اؼحیاق ایكاو ٬كاق گك٨ث. ٠ـالوه بـك ایـى، بـه ق٬یب او

هـفهب هًٙ٭ـه ال ٬ؿقت قویؿو ٌی١یاو ؾق ٠كا٪، واب ؾوقی بكؼی کٍىقهای ٠كبی و وًی
٠كا٪ ٌؿه اوث که ایى اهك به يىبه ؼىؾ بك اهمیث ظٕىق ایـكاو ؾق ه١ـاؾالت ؾاؼلـی ٠ـكا٪ 

مایث ویاوی ال يٝـام ویاوـی ٠ـكا٪ با٠ـد ج٭ىیـث قوابـٗ و ا٨موؾه اوث. ؾق ایى قاوحا، ظ
هًاواات ؾو کٍىق و ایصاؾ ا٠حماؾ ؾق هیاو قهاكاو ٠كا٬ی به ایكاو ٌؿه اوث ٔيىاليی و ٠اـاؾی، 

:<B? :::<الایى .ٓقو، ایاالت هحعؿه با ظمله به ٠كا٪، ِؿام ؾٌمى ٬ىن ؼـىقؾه ایـكاو قا ال
ی ٌی١ه کم  کكؾ و و٬حی يٝاهیاو اهكیکایی ؾق باجال٪ کاق بكکًاق کكؾ و به قوی کاق آهؿو ؾولح

شًگ ؾاؼلی ٠كا٪ گیك ا٨حاؾيؿ، شمهىقی اوالهی جىايىث ي٩ىـ و ٬ؿقت ؼىؾ قا ؾق ایى کٍىق 
ق٤ـن جكؾیـؿها و بـا ٓ. ال وـىی ؾیگـك، بـهB> ::;A>:گىحكي ؾهؿ ٔيیکـىبیى و شلیلىيـؿ، 

های هؽحلـ٧ ؾق ه٭ابل جّك٦ بؽًالمللی ای و بیىا٬ؿاهات ٠اهؿايه ا٤لب بالیگكاو هًٙ٭ه
شاياه و هىحمك ؾق ِىقت شؿی، همههای جكوقیىحی هايًؿ ؾا٠ً، ایكاو به٠كا٪ ال وىی گكوه

ظمایث ال ؾولث ٠كا٪ بكای ه٭ابله با جكوقیىن ٠مل کكؾه، که ایى اهك به يىبه ؼـىؾ ظـاکی ال 
 ا٨مایً ي٩ىـ يكم ایكاو ؾق ٠كا٪ ؾق ظىله ویاوی اوث.
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 تجاسی و التصادی ایشاو با عشاق . افضایص تشاص2
ی  اِل اواوی که ؾق ؾيیای اهكول بك قوابـٗ کٍـىقها وـایه ايؿاؼحـه، وابىـحگی هح٭ابـل 

ای بؿوو ایصاؾ اوث. ؾقباقه وابىحگی هح٭ابل بایؿ گ٩ث که هیچ يٝام پایؿاق و هح١اؾ  هًٙ٭ه
ؿ. ه٫ًٙ اوـحؿال  یابهای هؽحل٧ هیاو بالیگكاو اِلی ؾوام يمیوابىحگی هح٭ابل ؾق لهیًه

ذااجی ؾق وٙط هًٙ٭ه، همه بـالیگكاو ٨ى٪ ایى اوث که ؾق ِىقت بكول هكگىيه يااهًی و بی
 ٌىيؿ. های لیاؾی هیای هحعمل همیًهای و ٨كاهًٙ٭ها٠ن ال هًٙ٭ه

قوابٗ ا٬حّاؾی و جصاقی و اظىان يیـال وابىـحگی هح٭ابـل، وـاب ایصـاؾ پیىيـؿهای 
ٌـىؾ. شمهـىقی اوـالهی ایـكاو يیـم الملل هیقوابٗ بیىهىحعکن بیى بالیگكاو ؾق ِعًه 

ای همىاقه به ؾياا  گىحكي قوابٗ و ج١اهالت ؼىؾ ؾق ٠كِه ا٬حّاؾی با کٍـىقهای هًٙ٭ـه
قو، و٭ىٖ ِؿام ؾق ٠كا٪ و په ال آو جٍکیل ؾولـث ايح٭ـالی و قوی کـاق بىؾه اوث. الایى

هی ٨ـكاهن آوقؾ جـا آهؿو ظاکمیث شؿیؿ ٌی١یاو، ٨كِـث هًاوـای بـكای شمهـىقی اوـال
ِىقت کـه جهـاشن يٝـاهی ٠ـكا٪ و ؼىـاقات هًاواات ا٬حّاؾی با ٠كا٪ ایصاؾ کًؿ، بؿیى

ياٌی ال آو ؾق وٙىض گىياگىو، هٍکالت بىـیاقی بـكای ٠ـكا٪ بـه وشـىؾ آوقؾه کـه ٘ا١ـا  
ؼىؾ ایى ٨كِث قا ؼىؾیيیالهای ا٬حّاؾی شؿیؿی بكای ایى کٍىق ایصاؾ کكؾه و ایى اهك به

ق ایكاو ٬كاق ؾاؾه جا بحىايؿ اظحیاشات هكؾم ٠كا٪ قا ؾقلهیًه کاالهـا و ا٬ـالم هّـك٨ی ؾق اؼحیا
های ٌـؿیؿ بكآوقؾه والؾ و ال وىی ؾیگك، شمهىقی اوالهی ؾق ایى بكهه ال لهاو با جعكین

ا٬حّاؾی ال وىی ایاالت هحعؿه و ٌكکای جصاقی آو هىاشه ٌؿه و ایكاو به ؾياـا  گىـحكي 
بیى، اوحكاجژی هااؾالت ا٬حّاؾی ها بىؾه و ؾقایىكای ه٭ابله با جعكینقوابٗ ا٬حّاؾی ؼىؾ ب

با کٍىقهای همىایه الشمله ٠كا٪ ؾق ؾوحىق کاق ویاوث ؼاقشی ایكاو ٬كاق گك٨حـه اوـث. 
٠ًىاو بالاقی ههن و اوحكاجژی  بكای بؽً ؼّىِـی و های اؼیك بهلفا بالاق ٠كا٪ ؾق وا 

ای ای قوی ایى بـالاق هًٙ٭ـهصاق ایكايی ظىاب ویژهبؽً ؾولحی ایكاو هٙكض بىؾه اوث و ج
جـىاو گ٩ـث کـه ٠ـكا٪ شـمو پـًس ه٭ّـؿ او  ِـاؾقاجی ایـكاو ؾق ايؿ و آٌکاقا هیبال کكؾه

جـك ال ي٭ً ایكاو ؾق جؤهیى يیالهای واقؾاجی ٠كا٪ پكقيگکه کٍىقهای هًٙ٭ه اوثE ؾقظالی
اٌؿ. ایى هىٔىٞ ؾق ظـالی اوـث بي٭ً ٠كا٪ ؾق بكآوقؾه واؼحى يیالهای واقؾاجی ایكاو هی
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و قوابٗ ویاوی هًاوب بـیى ؾو کٍـىق ایـكاو و  >99;که با ج٥ییك قژین ٠كا٪ په ال شًگ 
گفاقی و ِاؾقات به ٠كا٪ بكؼىقؾاق بىؾه اوث. ٠كا٪، ایكاو ال ٨كِث هًاوای بكای وكهایه

ً ال بـه بـی ?:9;لفا ظصن جصاقت بیى ؾو کٍىق با قٌؿ چٍمگیكی همكاه بىؾه و جا وا  
جكجیب شمهـىقی اوـالهی ایـكاو جـالي ٓ. بؿیىB::هیلیاقؾ ؾالق قویؿه اوث ٔهماو: یالؾه

هایی همايًؿ ایصاؾ ٌاکه کًؿ با هٍاقکث ؾق بالاقهای هّك٨ی ٠كا٪ و هٍاقکث ؾق ٘كضهی
هـای هـای بك٬ـی و پـكوژههای ايح٭ا  ي٩ـث و گـال، پـكوژهآهى، لىلهظمل و ي٭ل، اجّا  قاه

ای ؾق ٠كا٪ ؾاٌحه باٌؿ و ایكاو والی، ي٭ً هراث و واليؿهوؿوالی و پل لیكواؼحی هايًؿ
 ایى ٜك٨یث قا ؾاقؾ کـه بیٍـحكیى ِـاؾقات وـیماو، ٨ـىالؾ و... قا بـه ٠ـكا٪ ؾاٌـحه باٌـؿ.

هـای هـكلی و های هعّىالت ایكايی، ایصاؾ پایايهؾقهصمىٞ، بكپایی و ؾایك کكؾو ٨كوٌگاه
گفاقی ؾق کٍىقهای یکؿیگك ؾق ایى ٍحكک و وكهایههای جصاقی ؾق ٘ى  هكلهای ه١٨الیث

 قاوحا ٬ابل اقلیابی اوث.

 اعتمادی به اهشیکاهای عشالی دس سایه بی. افضایص تعاهالت ایشاو با گشوه9
جك ال آو اوث های ٌی١ی بىیاق هىحعکنوا١٬یث آو اوث که هًاواات ایكاو با کكؾها و گكوه

های ایاالت هحعؿه قا اولىیث ؾهًؿ. ال وىی ؾیگك هها و ؾ٤ؿ٤های ٠كا٬ی، ویاوثکه گكوه
های ایاالت هحعؿه با کكؾها هن بىحه به هىائل و قويؿهای شهـايی هح٥یـك و وـیا  ویاوث

های کكؾی يیىث. که ی  بالیگك هىقؾ ا٠حماؾ و ٬ابل اجکا ؾق هیاو گكوه٘ىقیبىؾه اوثE به
بك جع٭٫ اوح٭ال  و های کكؾی هاًیگكوهجكیى اوحكاجژی جىاو به یکی ال ههنؾق ایى هیاو هی

واکًً ایاالت هحعؿه بـه آو اٌـاقه کـكؾ. ؾق شؿیـؿجكیى ا٬ـؿام کكؾهـا ؾق شهـث بكگـماقی 
وؾوهـىایی ؾق پـیً گك٨ـث کـه هـايٟ بـامق٨كايؿوم، ایاالت هحعؿه ویاوث هح٩ـاوت و یـ 

ــکل ٌ .ــؿ ــىق ٌ ــى کٍ ــه ای ــاؾ کكؾهــا ب ــكی ا٠حم ــؿای ال گی ــكاو و کكؾهــا ش ــیى ای همچً
ویـژه ؾق های جاقیؽی، يژاؾی و ٨كهًگی، ال ابحؿای و٬ىٞ اي٭الب اوالهی و بهپیىوحگیهنبه

ها ؾق وٙط اجعاؾ ؾقؼىقجىشهی بىؾيؿE با ایى جىٔیط که قابٙه ایكاو بـا ظیى شًگ با ب١ری
هایی ؾاٌحه اوث. ٌی١یاو ٠كا٪ يیم به ؾلیل هـفهب کكؾهای ٠كا٬ی ؾق ه٭ا١٘ی ٨كالويٍیب

٘ىق کلی ال ایكاو، بیٍحكیى جؤذیك قا ال اي٭الب اوالهی پفیكا بىؾيؿ. لفا به هٍحكکٍاو با هكؾم
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٘ىق قومی ایى ؾووحاو و هحعؿاو ایكاو بىؾيؿ که ؾق ٠كا٪ ٬ؿقت قا ال به >99;ابحؿای وا  
ای بىیاق ههن و ؾقؼىقجىشه بكای ایكاو بىؾه و هىث جا ؾق وـایه آو ؼىؾ کكؾيؿ و ایى هى له

ای ؼىؾ ؾق ایى کٍىق همـث گماقيـؿ و پیگیكی هًا٨ٟ و اهؿا٦ هًٙ٭هگفاقی آو به ویاوث
ؾقوا٬ٟ، هؿ٦ شمهىقی اوالهی ایكاو ال کم  به ٠كا٪،  ٓ.=B< :=A>:ٔپًٍگ و لهكؾی، 

ظا  ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث اوث. لفا ایكاو ب١ؿ ال وـ٭ىٖ ج٭ىیث هى١٬یث ٌی١یاو و ؾق٠یى
  کكؾو اهؿا٦ ؼىؾ اوح٩اؾه کكؾه اوـث. ِؿام، ال وشىؾ گىحكؾه ٌی١یاو ؾق ٠كا٪ بكای ؾياا

هـای باقه يیم قویکكؾ ٌی١یاو ٠كا٬ی به ایكاو ب١ـؿ ال ِـؿام ؾق ٬الـب کىـب ظمایـثؾقایى
هًٝىق جى٫٨ ؾق هًال٠ات ٬ؿقت ؾق ؾاؼل و ایصاؾ ذاات و اؾاقه کٍىق ٬ابل اقلیابی ایكايی، به

ذك شمهىقی اوالهی ؾق قو، ظٕىق هئٓ. الایى?>:: =B>:اوث ٔيیاکىئی و هكاؾی کالقؾه، 
جـكیى وـٙط گك اهكیکـا ؾق پـاییى٠كا٪ ؾق ٨ٕایی ٌکل گك٨ث که ا٠حماؾ به ٬ؿقت هؿاؼله

های ٌی١ی و کكؾها بـه ؼىؾ ٬كاق ؾاقؾ. لفا اقج٭ای وٙط هًاواات شمهىقی اوالهی با گكوه
وى، ظٕىق واب٭ه بىؾه اوث. الی ای ج٭ىیث ٌؿه که ؾق جاقیػ هًاواات ؾو کٍىق بیگىيه

هـای واوـٙه يمؾیکـی بًیـاو٬حّاؾی، ویاوی، اشحما٠ی و ٨كهًگی شمهىقی اوالهی بـها
هىیحی، جاقیؽی و ٨كهًگی ب١ؿ ال ظمله اهكیکا به ٠كا٪ و و٭ىٖ ظمب ب١د ٠ـكا٪ قغ ؾاؾه 

جك شمهىقی اوالهی و يیكوی وپاه ٬ؿن بكای ه٭ابلـه اوث و ال وىی ؾیگك، ظٕىق پكقيگ
پاقچگی ٠كا٪ يگاهی هىشه به شمهـىقی اوـالهی ؾق با ؾا٠ً با هؿ٦ ظ٩ٛ اهًیث و ی 

 های هؽحل٧ ٠كا٬ی ایصاؾ کكؾ.هیاو گكوه

 . تمىیت هحىس هماوهت4
که ٘ىقیاوثE به کٍىق ٠كا٪ جا ٬ال ال و٭ىٖ ِؿام ی  جهؿیؿ اوحكاجژی  بكای ایكاو بىؾه

ؿت ای اوث که به ایكاو ظمله يٝاهی کـكؾ و ؾو کٍـىق بـه هـایى کٍىق جًها کٍىق همىایه
شىاقی و وایك هٍث وا  باهن ؾق شًگ بىؾيؿ. ؾو کٍىق به ؾلیل هى١٬یث ش٥كا٨یایی و هن

. ؾق ها همچىو ٠ًّك ٬ىهیث کكؾ و ٌی١ه بىؾو، بك اهًیث هلـی یکـؿیگك جؤذیكگفاقيـؿهئل٩ه
جكیى ظل٭ه اوحكاجژی  ٠ًىاو ههن٨كایًؿ جعىالت شؿیؿ ویاوی ؾق ایى کٍىق، ٠كا٪ شؿیؿ به

ٌىؾ و شمهىقی اوالهی بك اوان اب١اؾ هلـی و ظـؿوؾ ش٥كا٨یـایی ؼـىؾ، ایكاو ٌمكؾه هی
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٠ًىاو ی  کٍـىق همىـایه ال اهمیـث ؾاقای ی  يىٞ ٘كاظی اهًیحی اوث که ؾق آو ٠كا٪ به
٠ااقجی پیىوحگی ش٥كا٨یایی ایكاو و ٠كا٪، واب گكه لؾو اهًیـث ؼاِی بكؼىقؾاق اوث. به

 ٓ.B?: =A>:ؾو کٍىق به همؿیگك ٌؿه اوث ٔوهكابی، 
الآيصاکه ایكاو کٍىقی اوالهی و جؤذیكگفاق ؾق شهـاو اوـالم اوـث و ٠ـكا٪ بـا بعـكاو 

٠ًىاو کًٍـگكی هىاشه ٌؿه و یکی ال هعىقهای شاهه ه٭اوهث اوث، شمهىقی اوالهی به
١٨ا  په ال و٭ىٖ قژین ِؿام واقؾ ه١اؾالت ایى کٍىق ٌؿه اوث. یکی ال اهؿا٦ ایاالت 

می به کٍىقهای هًٙ٭ه و لایماو ؼاوقهیايـه شؿیـؿ، ؼـاهىي هحعؿه ؾق اجؽاـ الگىی جهاش
کكؾو گ٩حماو ه٭اوهث ؾق هًٙ٭ه بىؾE اها شمهىقی اوالهی جىايىث ایـى هـؿ٦ اهكیکـا قا 
ؼًری کًؿ و هعىق ه٭اوهـث قا يىـاث بـه گفٌـحه ال ظیـد کّمـی و کی٩ـی اقج٭ـا باؽٍـؿ. 

٘ـىق هًیـث ٠ـكا٪ و بـهجكجیب ظٕىق يٝاهی ایكاو ؾق ٠كا٪ ؾق شهث ایصـاؾ ذاـات و ابؿیى
های جكوقیىحی يٝیك ؾا٠ً ؾق همیى قاوحا ٔج٭ىیـث شاهـه ه٭اوهـثٓ ؼاَ ه٭ابله با گكوه

جىايؿ اهًیث هكلهای ؼىؾ قا ظ٩ـٛ کًـؿ و ال ي٩ـىـ ٬ابل جىشیه اوث و ال وىی ؾیگك يیم هی
 ایكاو ب١ؿ ال ؼـأل اهًیحـی ؾقهای جكوقیىحی به کٍىق ؼىؾ شلىگیكی به ٠مل آوقؾ. لفا گكوه

٠كا٪ و١ی ؾق ال بیى بكؾو جهؿیؿ ال ٘كی٫ شلىگیكی ال ي٩ىـ اهكیکا و يیكوهای ائحال٦ ؾاٌحه 
گك٨حه بكای ایكاو ؾق ٠ـكا٪ های ٌکلبًابكایى یکی ال ٨كِث .(Bongers, 2012: 125)اوث 

پىاِؿام، ا٨مایً و ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث بىؾE چكاکه وـ٭ىٖ ِـؿام هًصـك بـه قوی کـاق 
 ؾق يٝام ویاوی ٠كا٪ ٌؿ. های ٌی١یآهؿو گكوه

 . افضایص لذست يشم ایشاو دس عشاق پساصذام5
وـال ٠كِـه شهـايی پـه ال پایـاو شًـگ وـكؾ وـاب کـاهً ابماقهـای جعىالت شكیـاو

ا٨ماقی ٬ؿقت و ا٬اا  قولا٨موو بالیگكاو کىچ  و بمقگ به کاقبكؾ ٬ؿقت يكم شهـث وؽث
جعىالت  >99;به ٠كا٪ ؾق هاقن  جعمیل اقاؾه به یکؿیگك ٌؿه اوث. ظمله يٝاهی اهكیکا

ای قا ؾق هًٙ٭ه ؼاوقهیايه به وشىؾ آوقؾ. ایى جهاشن کاقبكؾ ٬ـؿقت وـؽث ٬ٔـؿقت گىحكؾه
يٝاهیٓ جىوٗ اهكیکا ؾق ٠كا٪ قا بكشىحه واؼث. ؾق ایى هیاو ؾق جعـىالت ؾاؼلـی ٠ـكا٪ 

 ٘ىق ِعیط ٬ؿقت وؽث و ٬ؿقت يكم ٬ٔؿقت هىٌمًؿٓ قا به کـاقبالیگكی که جىايىث به
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جـكیى همىـایه ٠ـكا٪، بـیً ال وـایك ٠ًىاو ههنگیكؾ، شمهىقی اوالهی ایكاو بىؾ. ایكاو به
 کٍىقها با جعىالت ایى کٍىق آًٌا بىؾه و جعث جؤذیك ٬كاق گك٨حه اوث. 

های ژئـىپلیحیکی ایكاو ؾق ه٭ایىه با اهكیکا ال ًٌاؼث و اقجااٖ باالیی يىاث به وا١٬یث
ها و ث و ایى هىٔىٞ با٠د ٌؿ جا به هىالات ا٨مایً چالًؾق ؾقوو ٠كا٪ بكؼىقؾاق بىؾه او

جؿقیس ا٨مایً یابؿ. هصـاوقت ها و ي٭ً ایكاو ؾق ایى ٠كِه بههای اهكیکا، هى٨٭یثياکاهی
هـفهای بـیى ایـكاو و ٠ـكا٪ و قوابـٗ –ش٥كا٨یایی و پیىوحگی ژئىپلیحیکی ٬ىهی و ٨كهًگـی
ه١اقْ ٠كا٬ی کـه اکًـىو ؾق هًاِـب  ؾیكیًه جاقیؽی و همچًیى قوابٗ جًگاجًگ با قهاكاو

های ههمی قا ؾق اؼحیاق ایكاو ٬كاق ؾاؾ جـا بحىايـؿ بـه ايؿ، همیثویاوی باالی ٠كا٪ ٬كاق گك٨حه
 ای٩ای ي٭ً و جؤذیكگفاقی ههمی ؾق ٠كا٪ ؾوث یابؿ.

٠الوه بك اٌحكاکات جاقیؽی و هفهای که ي٭ً ههمی ؾق ا٨مایً ي٩ىـ و ٬ؿقت يكم ایكاو ؾق 
٠ًىاو هًا١ی که ي٭ً ههمی ؾق اقائه جىاو به ویاوث ؼاقشی ایكاو يیم بهاوث، هی٠كا٪ ؾاٌحه 

هـایی جّىیك هراث و هىشه ؾق هیاو ا٨کاق ٠مىهی ٠كا٪ ایصاؾ کكؾه اوث اٌاقه کكؾE ویاوـث
٘ىق ؼـاَ گـكوه همچىو همکاقی و کم  به ؾولث يىیى ٠كا٪ بكای ه٭ابله با جكوقیىن و به

اوالهی ایكاو، گكوه جكوقیىحی ؾا٠ً ؼاک ٠كا٪ قا جكک کكؾ و  های شمهىقیؾا٠ً. با جالي
گیك کًؿ. ٠الوه بـك ایـى، ایكاو جىايىث ؼاقز ال ؼايه و ؾق ؼاک کٍىقی ذالد ؾا٠ً قا لهیى

ؼـىاه، هـای آلاؾیواقگـاو، ظمایـث ال گـكوهآهای ؾیگكی يٝیك ؾیپلماوی کمـ  بـه ویاوث
های هكؾهـی ؾق شهـاو مایث ال ؼیميگفاقی ؾق شهث اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ ٨لىٙیًیاو، ظویاوث

ای های هًٙ٭ههای بٍكؾووحايه، ه٭ابله با ویاوثاوالم و ٠كب، هٍاقکث ١٨ا  ؾقلهیًه کم 
٘ـىق کلـی ؾق ایاالت هحعؿه و هؽال٩ث ِكیط با ظٕـىق يیكوهـای ؼـاقشی ؾق ٠ـكا٪ و بـه

ؾی هـای هًٙ٭ـه ال پـفیكي لیـاهایی هىـحًؿ کـه ؾق هیـاو هلـثؼاوقهیايه، همگی ویاوث
هایی ال وىی ایكاو ؾق هًٙ٭ه، ایى کٍىق قا به یـ  بـالیگك بكؼىقؾاقيؿ و اجؽاـ چًیى ویاوث

ؾهًؿه جىشه ویژه ه٭اهات ها جاؿیل کكؾه و ایى يٍاوکلیؿی و ههن ؾق شهاو اوالم ال يگاه هلث
ایكاو به ي٭ً ههن ٬ؿقت يكم اوث. ٠الوه بك ایى، شمهىقی اوالهی جالي کكؾ ٌی١یاو ٠كا٬ی 

هـای لیكبًـایی هًـا٫٘ گـفاقی ؾق پـكوژهٌؿه ؼىؾ ؾوث یابًؿ و بـا وـكهایهظ٭ى٪ جٕییٟبه 
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های ؾیگـك يٍیى، ظمایث هكؾم ٠كا٪ قا کىب کًؿ. ال وىی ؾیگك، قوابٗ ؼىؾ قا با گكوهٌی١ه
٠كا٬ی الشمله کكؾها گىحكي ؾاؾه اوث. شمهىقی اوالهی با اوح٩اؾه ال ٬ؿقت يكم ؼـىؾ بـه 

های ياٌی ال ظمله اهكیکا به ٠كا٪ و ياجىايی اهكیکا ؾق ایصاؾ اهًیـث ؾق ؾياا  اي١کان ویكايی
ٓ. یـاؾآوقی ایـى يکحـه ٔـكوقی B9 ::BB-;99>:ایى کٍىق بىؾه اوث ٠ٔٙایی و ؾیگكاو، 

اوث که ٠حاات ٠الیات ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهل يیم ي٭ً چٍمگیكی ؾق بهاىؾ قوابٗ ؾو کٍـىق و 
جكجیـب، شمهـىقی اوـالهی بـا ٌـًاؼث و اجؽـاـ یىا٨مایً ٬ؿقت يكم ایكاو ؾاٌحه اوث. بـؿ

های قاهاكؾی جالي کكؾه اوث ؾوث به ا٬ؿاهاجی ؾق ظىله ٬ؿقت يكم ؾق ٠كا٪ بميـؿ و ویاوث
 ال ایى ٘كی٫ جعىالت ٠كا٪ قا هؿیكیث و کًحك  کًؿ.

 گیزییجهتي
یىث به ؾالیل هؽحل٩ی همايًؿ هااقله با جكوق >99;٘ىق که گ٩حه ٌؿ، اهكیکا ؾق وا  هماو

های کٍحاقشم١ی به ٠كا٪ ظملـه کـكؾ و ایـى کٍـىق قا کمحـك ال یـ  هـاه و هااقله با والض
ٌکىث ؾاؾ. اهكیکا بكؼال٦ بكياهه هًٝن ظمله، بكياهه هًٝمی بكای هؿیكیث بعكاو ٠ـكا٪ 
يؿاٌث و ؾقيحیصه هیؿاو ق٬ابث قا به ایكاو واگفاق کكؾ. قاهاكؾ اِلی ویاوث ؼاقشی ایـكاو 

ا٪ شؿیؿ هاحًی بك جاؿیل ٠كا٪ ال یـ  ؾٌـمى اوـحكاجژی  بـه یـ  ؾولـث ؾق بكؼىقؾ با ٠ك
٤یكهحؽاِن و ؾووث و ج٭ىیث ي٭ً اوحكاجژی  ٌی١یاو ؾق ٬ؿقت و ویاوث ٠كا٪ ؾق بكابك 

باقه، وئا  کلیؿی ه٭اله ظأك ایى بىؾ که ایصاؾ ج١اؾ  ؾق ِعًه ؾاؼلی ٬ؿقت اوث. ؾقایى
هـایی بـكای شمهـىقی اوـالهی ٪ چه ٨كِثالگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا

بك اوان ج١كی٧ و جٍكیعی که ؾق چهاقچىب يٝـكی  ایكاو ؾق ٠كا٪ پىاِؿام ؾاٌحه اوث.
هعـىق ه٭اله ايصام پفیك٨ث، ظملـه يٝـاهی اهكیکـا بـه ٠ـكا٪ بـك اوـان قهیا٨ـث ٬ـؿقت

وث و به گكایايهٓ و جكکیای ال الگىی ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه ٬ابل جعلیل اشاياهٔی 
های بمقگ همكاه ٌـؿE لیـكا ٘اـ٫ المللی و بیٍحك ٬ؿقتهمیى واب با هؽال٩ث شاه١ه بیى

گیـكؾ و ا٬ـؿام بـه شًـگ اقاؾی و ایى الگىها، ابك٬ؿقت هًا٨ٟ هحعؿیى ؼىؾ قا ؾق يٝـك يمـی
های بمقگ همـكاه ايؿیٍؿ. بًابكایى با هؽال٩ث ٬ؿقتکًؿ و جًها به هًا٨ٟ ؼىؾ هی٠مؿی هی
ها يیم ا٬ؿاهی ؾق شهث همکاقی و ظل ایى بعكاو ايصام يؿاؾيـؿ. ال وـىی ؿقتٌؿ و ایى ٬
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٘ىق کلی و به ؾیگك، ایى بعكاو با هؽال٩ث کٍىقهای هًٙ٭ه و گكوهای ؾاؼلی همكاه ٌؿ. به
گكایايه و الگىی ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه و ٠ؿم ًٌاؼث با٨ث شاياهؾلیل قهیا٨ث ی 

هـای های اوالهی و جالي بكای واقؾ کـكؾو اقليبا اقلي ویاوی ٠كا٪، هااقله-اشحما٠ی
٤یكبىهی و هحمایم، جؿبیك اوحكاجژی  شمهىقی اوالهی ؾق هىاشه با ایاالت هحعؿه، هىشب 
ياکاهی الگىی ق٨حاقی هؿیكیث بعكاو اهكیکا ؾق ٠كا٪ ٌؿ و اهكیکـا ؾق پیگیـكی اوـحكاجژی 

هـای ایـى کٍـىق ٌـاهل كاجژیهای اواوـی هىاشـه ٌـؿ. اوـحؼىؾ ؾق ایى کٍىق با چالً
والی، هؽال٩ث با کٍىقهای هؽال٧ ؼـىؾ، اوـح٩اؾه ال وکىالقیمه کكؾو ٠كا٪، ؾهکكاوی

٠ًىاو هكکم ذ٭ل ٬ؿقت ؾق هًٙ٭ـه، ایصـاؾ ذاـات ؾق ٠ـكا٪، يمؾیکـی بـه ژئىپلیحی  ٠كا٪ به
ها و اظماب ٠كا٪ و... بىؾ که ؾق همه هىاقؾ هفکىق هى٨٭یث ؾقؼىقجـىشهی بـه ؾوـث گكوه

 اوقؾه اوث. يی
اوحؿال  ه٭اله ظأك ایى اوث که ياکاقآهؿی الگىی ق٨حاقی هؿیكیث بعكاو اهكیکا بـه 

هـایی جكجیب ٨كِثهای هحًى٠ی بكای ایكاو ٌؿه اوث. بؿیىوال ٨كِثؾالیل هفکىق لهیًه
يٝاهیٓ، ژئىاکىيىهی  و ژئىکالچك -های ژئىپلیحی  ٔویاویکه شمهىقی اوالهی ؾق ظىله

و ا٬حّاؾی به ؾوث آوقؾه هاظّل ٌیىه ياکاقآهؿ هؿیكیث بعـكاو اهكیکـا و  ٌٔی١ه، کكؾٓ،
ي٭ً هئذك ایكاو بىؾه اوث. ؾقهصمىٞ، ا٨مایً قوابٗ ویاوی و جصاقی هیاو ؾو کٍىق ایكاو 

آ٨كیًی ایـكاو ای شؿیؿ که ؾق آو ي٭ًجكیى ظؿ همکى، ایصاؾ يٝن هًٙ٭هواب٭هو ٠كا٪ به بی
ٌىؾ، ا٨مایً جىاو اذكگفاقی ای ٤یك٬ابل جّىق هیای به گىيههای هًٙ٭هؾق جعىالت و بعكاو

های جكوقیىحی همچىو گكوه ؾا٠ً ؾق ٠كا٪ و وىقیه، ظ٩ٛ ایكاو ؾق هًٙ٭ه، هااقله با گكوه
های ؾیًی ؾق ٠كا٪ هًٙا٫ با ظکىهث ؾیًـی ایـكاو، ٤یكهعحمـل ٌـؿو جع٭ـ٫ ٘ـكض اقلي

قهای هًٙ٭ه و ایكاو، قهاوـالی جـىاو ؼاوقهیايه بمقگ و ٠ؿم ج٥ییك هكلهای ش٥كا٨یایی کٍى
ا٠حمـاؾی بـه هـای ٠كا٬ـی ؾق وـایه بـیؾیپلماوی ایكاو ؾق هًٙ٭ه و ٠كا٪، يمؾیکی به گـكوه

جـكیى اهكیکا، اقج٭ای ٬ؿقت يكم ایكاو ؾق ٠كا٪ و هًٙ٭ه و ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث و... ال ههن
 های ایصاؾٌؿه بكای شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ٠كا٪ اوث.٨كِث
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