
 
 همابله با راهبزد باسداريذگی و م کا اس بزجایخزوج اهز 

 1جمهىری اسالهی ایزاو
 ***غضنمشی  ض ض/ **ؽمی ب سعما یل/ *کىؽکب مذمذصاد 

 

 ذهیچک
سس   بهتاهتا و  لت نتهیکته چته صم عت س پشعتؼد  تاه س پاع  بمقاله داضش دس پ

هتا و نتهیصم باذوب اشسعت .سسسئه کشد یسکا سص تىسفق هغته خشور سمش  یاشس تىسببم
 تکتتا متتؤرش سعتت  سمش  باعتت  ختتاس یما  عیکتته دس ستختتار تصتتم ی ىسمتتل متتؤرش 

 و آغاص  نگ سقتصادی اش ضذ س شسب خشور سص اش ا  نهیصمکا دس  تىسب سقذس  سمش بام
 .ق تسعتىد  غتته« مض سوصاای  بىعتگیپ ه ااش »سص  تد مقاله دس س کشد. باا ؾه سس س 

نتذ   ت اماباعت  ختاس یع یل سفتاسهتایتوتذله تجض  یااش  یهاسوصاا که دس مذل
 بد ااوس سع  که دس اشسع سودت اش سبؽماس مل خشد و کیب اهیق دو عطخ تذلیتلم

فتشدت  بسصتل یهتاش یاته پتن  دعتته متغ ذ اا یهش کؾىس  باع  خاس یل عیو تذل
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 افتته س تد پتژوهؼ  سلملل تى ه ؽىد.دی  ااا  ا اقؼت دکىم ت  ام ه و دساها
اؾتاب س شسب  اامتقاسب ااصدسساذگب سسه شد و مقااله ااکا سص اش ا   خشور سمش  نهیصم دس
ت دسل مشکضی س د پذ ذ  متغیش فشدی و ؽخصیتب تشسمت  سعت سگشچه دهذ که مب
أریشگزسسی مغتقیق اش عیاعت  ختاس ب سمش کتا دس ق تال سغق تعا ش متغیشهات اهسما 

 ى ااته دس عتاص و تأریشگتزسس فشصت س شسبت ایؾتش دس اقؼ  ىسمتل وسعتطت تذش تک
 ساذ. اغتش ؽشس ط ؽخصیتب تشسم  ظاهش ؽذ 

 .ااصدسساذگب تاش ا  سیتپشواذ  هغته تبخاس  اع یعسمش کات  :واگذواژ یکل

 همذهه
 و کكؾ آ٤ال هعمؿقٔاٌاه قژین لهاو ؾق هیالؾی 2875 وا  ؾق قا ؼىؾ ایهىحه بكياهه ایكاو

 ایبكياهـه هىـحه واقؾ اوث، ٌؿيیجمام هًاٟ ي٩ث که بكؾاٌث ایى هاًای بك 2863 وا  ؾق
 هـایبكؾاٌـث و قویکكؾهـا ایـكاو، ایهىحه بكياهه ٌؿوجك پكقيگ با اؼیكهای ؾهه ؾق ٌؿ.

  ٌؿ. هٙكض اهكیکا بىؾه آو قأن ؾق و ٤كب وىی ال بیٍحك که آهیمیهًا٬ٍه
 با ه٭ابله اوث، به اجمی جىلیعات به ؾوحیابی ایكاو هؿ٦ که هىٟٔ ایى ا٠الم با اهكیکا
 ایـى پیؿاوـث يیم های ا٠مالی آوویاوث ال کهچًاو اها پكؾاؼثE ایكاو اوالهی شمهىقی

 یـاالتچكاکـه ا ایكاو اوـثE اوالهی شمهىقی ٬ؿقت هًابٟ با ه٭ابله بكای ایبهايه هىٔىٞ
 بـه کٍـىقها وایك قویؿو ال ؾايؿ وای هیهًٙ٭ه هژهىيی ٠ًىاو جًهابه اهكیکا ؼىؾ قا هحعؿه
 ٓ.B? ::;A>:کًؿ ٔؾیلن ِالعی و ِائای، هی هماي١ث شایگاهی چًیى

ال  یکـیپايمؾه وـا  گفٌـحه بـه  یكاو ٘یا یاواله یشمهىق یاهىٔىٞ هىحهقو، الایى
ال  یاهصمى٠ـه و هل ٌـؿیكاو جاـؿیـا یاوـث ؼـاقشیها و هىائل ظىله وى هىٔىٞیجكههن

 یاوـیو یگـك واظـؿهایبـا ؾ یاواله یشمهىق یكات هح٭ابل قا ؾق ٠كِه قوابٗ ؼاقشیجؤذ
گفاٌـحه  یؾاؼـل کٍـىق بـه شـا یاویٗ ویبمقگ و هع یها٬ؿقت ژهیوبه ،المللىیيٝام ب

قا  ی٨كاواي یهابی٨كالويٍ یالمللىیاوث بیو یكاو ؾق ٨ٕایا یاهى له هىحهجاکًىو اوث. 
بك  یا٬حّاؾ یهاثیصاؾ هعؿوؾیو ا یك٬ايىيی٤ یهانیجصكبه کكؾه اوث. ؾق کًاق ا٠ما  جعك

ث یـاهً یؾائـن ٌـىقا یا٠ٕـا کـه ٠مـؿجا   یهئذك شهاي یها، ؾولثیاواله یشمهىقٔؿ 
ا٨حًؿ کـه جىا٨ـ٫ یكاو ؾوث یى جىا٫٨ با ایبه چًؿ، اقوپا بىؾيؿ یکایوالهاو هلل هحعؿ و جكوئ
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ه، یشاياه جكکجىا٫٨ وه كاو،یا یاهىحه یهاثی٫ ١٨الیو ج١ل ٓ;A>:او هىوىم به و١ؿآباؾ ٔجهك
ٓ و >:9;ٔ ٓ، جىا٨ـ٫ ژيـى2478ٔ هیـىم ؾق جكکیكاو ؾق جهكاو، با هىٔىٞ جااؾ  اوقايیل و ایبكل

 یهاگك ٬ؿقتیو ؾ یكايیا یهاپلماتیها و جعكکات ؾیميیٓ، هعّى  قا<:9;ٔ جىا٫٨ لىلاو
 گفٌحه بىؾه اوث. یهاوا  ی٘ یشهاي

كاو بـا یـا یاوـاله یشمهـىق یابؽـً ؾق قويـؿ هـفاکكات هىـحهصهیوقؾ يحآى قهیآؼك
ؾق چهاقچىب بكياهه شاهٟ ا٬ؿام هٍحكک هىوـىم  ،یالمللىیهئذك ٠ٕى شاه١ه ب یها٬ؿقت

ؼاقشــه  یلقاو ٓ<:9; هیــژوئ 23ٔ 2483ك یــج 14 ػیآٌــکاق ٌــؿ. ؾق جــاق C1بكشــامDبــه 
 یاِـ٩عه كاو ا٠ـالم کكؾيـؿیـث والهاو هلـل هحعـؿ و ایاهً یائن ٌىقا٠ٕى ؾ یکٍىقها

٨ّـل وقا ظل یايؿ ه١ٕلالملل ق٬ن ؼىقؾه و هى٫٨ ٌؿهىیػ قوابٗ بیجاق و ههن ؾق یؽیجاق
 ؾق ايحٝاق آو بىؾه اوث. یالمللىیها شاه١ه بکه وا  کًًؿ

كاو بـا یـا یهاوـال یى شمهـىقیبـ یه٩ً یو ا٬حّاؾ یاویيٍايگاو و ی٨اِله کىجاه به
ه٩اؾ آو  یو اشكا یاًؿیاليٝك پا یاال جىا٫٨ هىحه پهکا و اقوپا و قويؿ ياهى٫٨ جعىالت یاهك

ؾق  CجكاهـپDبـه يـام  یاؿاق ٌـؿو چهـكهیپؿ با اها بكول کكؾ،کا یاهك ژهیواقوپا و به یال وى
. گك٨ـثبىـث و چـالً ٬ـكاق بـى یؾق ٨ٕا کا، بكشام ٠مال  یاهك یشمهىقاوثیگاه قیشا

اوث  یى جىا٨٭یگ٩حه بىؾ بكشام بؿجك کایاهك یشمهىقاوثی٥ات قیام جالیجك ؾق اًیكاهپ پج
يؽىـث آ٤ـال بـه کـاق ؾق کـاغ  یال هماو قولها یىوحه اوث. ویاالت هحعؿه به آو پیکه ا
ل یجکم ،یاِالظاجؾاؾو ؿ با ايصام یىث و بایي یؿ ا٠الم کكؾ اليٝك او بكشام جىا٫٨ کاهلیو٩

کا ال بكشـام یؼكوز اهك ی٘ىق قومبه A:9; ػ هٍحن هاه هه وا یؾق جاق یقو وىیالا ٌىؾ.
 ىـث وی٬ائـل ي یالمللـىیبـه جىا٨٭ـات بـ یى ا٠حااقیکا کمحكیاهك ؾهؿقا ا٠الم کكؾ جا يٍاو 

 یهـاؾهـه ی٘ـ یالمللـىیى جىا٨٭ات بـیى و اذكگفاقجكیجكال ههن یکیٌؿ یبكشام که اؾ٠ا ه
 ؿ.بكو یبه ي٭ٙه ياه١لىه ،ك اوثیاؼ

ؼكوز اهكیکا ال بكشام ایى وئا  کلیؿی قا ؾق ٨ٕای يؽاگی و هٙاى٠اجی ایصاؾ کـكؾ کـه 
ها و قویکكؾهای چه ٠ىاهلی ؾق ؼكوز اهكیکا ال بكشام ؾؼالث ؾاٌحه اوث؟ ایى وئا  ؾیؿگاه

                                                
1. Joint Comprehensive Plan of Action. 
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هؽحل٩ی قا ؾق شاه١ه ایكاو ؾاهى لؾ: بكؼی بك ایى ا٠ح٭اؾ ٌؿيؿ که جًها ٠اهل اِـلی جكاهـپ و 
کـه جكاهـپ ؾق ايحؽابـات پیـكول ًؿ که هىشاات ؼكوز قا ٨كاهن کكؾيـؿ. ؾقِـىقجیجین او هىح

ال  گـكوه او ، بـه ایـى ؿکكؾE بكؼی ؾیگك ٔمى قؾ اوحٌؿ، چًیى قؼؿاؾی يیم بكول يمیيمی
جىاو ج٩کیـ  کـكؾ. جكاهـپ جًهـا يحیصه قهًمىو ٌؿيؿ که اواوا  واؼحاق ویاوی اهكیکا قا يمی

هـای قاهاـكؾی اهكیکـا قا ؾق ؼّـىَ بكشـام ث که ویاوـثی  ٠اهل وابىحه یا هصكی او
٠ملیاجی کكؾه اوثE گكوه وىهی يیم به ایى بعد واقؾ ٌؿه و ٔمى هكؾوؾ ؾايىـحى ؾو ؾیـؿگاه 

هـا قا ؾق واؾاق کـكؾو جكاهـپ و ها و ِهیىيیىثؼّىَ و١ىؾیای بههىِى٦، ٠اهل هًٙ٭ه
کًًـؿه ؾايىـحًؿ. ؾق ایـى وی و ج١ییىجین او به ؼكوز ال بكشام و ا٠ما  ٨ٍاقهای ظؿاکركی اوا

های ٨ى٪ ٬كیى بـه وا١٬یـث اوـث و اواوـا  ی  ال ؾیؿگاهه٭اله بكای ایًکه هٍؽُ ٌىؾ کؿام
قیٍه ق٨حاق يىیى ؾولث اهكیکا با ایكاو چیىث، ال قوي هؿاقک و اوًاؾ ٠لمی اوح٩اؾه کـكؾه و 

Dمم قوليایش یىوحگیپ هیيٝك Cقا بكای جصمیهقوليـا کـه  ه کاق گك٨حه اوـث.وجعلیل ایى پؿیؿه ب
ل یـ٫ ؾو وٙط جعلیًؿه جل٩ی، يمایاوث ؼاقشیو یل ق٨حاقهایوجعلهیجصم یيٝك یهاؾق هؿ 

هـك  یاوـث ؼـاقشیل ویو جعل یى باوق اوث که ؾق بكقویقوؾ، بك ایٌماق هؼكؾ و کالو به
 ث يٝـامیـ٨كؾ، ي٭ـً، ظکىهـث، شاه١ـه و ؾقيها یاِل یكهایبه پًس ؾوحه هح٥ ؿیبا یکٍىق

ِىقت قوٌـمًؿ ٨ـكاهن ى اهکاو قا بهیمم قوليا ایش یلیالملل جىشه ٌىؾ. چهاقچىب جعلىیب
ل و اهؿا٦ هـىقؾ یؾال ،یالمللىیو ب یهل ،یال ٠ىاهل ٨كؾ یاجا با لعاٚ کكؾو هصمى٠ه کًؿیه

 ى ٌىؾ. ییى کٍىق ال بكشام جایؼكوز ا باقهکا ؾقیيٝك اهك

 تحمیك ۀپیطیً
کا ال بكشام چًـؿاو ؾاقای وـاب٭ه ٘ـىاليی يیىـث، جـاکًىو آذـاق باایًکه قویؿاؾ ؼكوز اهكی

هح١ؿؾی ؾق ایى لهیًه يگاٌحه ٌؿه اوث. الاحه با اظحىاب يىٌـحاقهای ژوقيالیىـحی، ظصـن 
٘ىق ها ؾقلهیًه واکاوی ٠ىاهل ؼكوز اهكیکا ال بكشام بىیاق لیاؾ اوث. بهها و يىٌحهجعلیل

کىٌـً ٌـؿه ال هًـاٜك هؽحلـ٧ بـه وا١٬ـه گك٨حه ٘ای١ی ؾق همه کاقهای پژوهٍی ِىقت
گك٨حـه های ِىقتؼكوز اهكیکا ال بكشام يگكیىحه ٌىؾ، اها آٌکاق اوث که ج١ؿؾ پژوهً

به ه١ًای آو يیىث که همه اب١اؾ هى له هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث. ؾق اؾاهـه بـا ق٠ایـث 
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 ٌىؾ.ٌؿه ؾق ایى ؼّىَ ه١ك٨ی هیجكیى آذاق يىٌحهاؼحّاق، بكؼی ال ههن
ؼـكوز ایـاالت هحعـؿه ال Dٓ ؾق اذـكی بـا ٠ًـىاو @B>:ؾايـاو ٨كايىـه ٔايصمى ظ٭ـى٪

بـه بكقوـی C ی  ؤـ١یث ظ٭ـى٬ی هحًـا٬ٓ :ایكاو یاياهۀ ویى پیكاهىو بكياهۀ هىحهجىا٫٨
اهمیـث گـماقي کمیىـیىو ایـكاو ايصمـى هىٔىٞ ؼكوز اهكیکا ال بكشام پكؾاؼحه اوـث. 

ویـى  هياهـى اوث که چهاقچىب ظ٭ى٬ی قا که جىا٫٨ؾق ایٓ juristes des Clubٔ ؾاياوظ٭ى٪
هـای همکـى قا ؾق واکـًً بـه ای ال قاهکـاقکًؿ و هصمى٠ـهؾق آو ه١ً٭ؿ ٌؿه یاؾآوقی هی

ایى قاهکاقها چه بـا اقشـاٞ بـه  .ؾهؿياهه پیًٍهاؾ هی٫٨گیكی ایاالت هحعؿه ال ایى جىاکًاقه
اقوپـا  هیـا ٬ـايىو ايىـؿاؾ اجعاؾیـوالهاو شهايی جصـاقت چه المللی ؾاؾگىحكی، ؾیىاو بیى

هـن وىـحی و  ،کًٍؿ که ق٨حاق اهكیکاِىقت پفیكيؿ، پای يهاؾهای چًؿشاياه قا به هیاو هی
 .آيها قا يٍاو ؾاؾه اوث جرایث هن ٔكوقت

Dویاوث ؼاقشی جكاهپ و شمهىقی اوالهی ایكاو C٠ًىاو ه٭اله ای اوث کـه هعمـىؾ
اوث. وی ؾق ایى ه٭الـه کىٌـیؿه بـه ایـى وـئا   ٓ به قٌحه جعكیك ؾقآوقؾه<B>:٨ام ٔیمؾاو

٘ىق ٠ام و ؾق ٬اـا  شمهـىقی اوـالهی ایـكاو المللی بهپاوػ ؾهؿ که جكاهپ ؾق ٠كِه بیى
٘ىق ؼاَ چه قاهاكؾی قا ؾق پـیً گك٨حـه اوـث. او يحیصـه گك٨حـه کـه جكاهـپ بـه ؾلیـل به

ؾاؼلی اهكیکـا و هـن  ای که اجؽاـ کكؾه، واب ٌؿه هن ؾق هعیٗگكایايهشاياهق٨حاقهای ی 
شمهـىق الملل ياؾیؿه گك٨حـه ٌـىؾ، و ؾقيهایـث قئـیههای يٝام بیىؾق وٙط شهايی، بًیاو

 اهكیکا شاكا  به ومث ج١ؿیل ؾق هىأٟ ا٠الهی ؼىؾ ظكکث ؼىاهؿ کكؾ.
ؼكوز اهكیکا ال بكشام و Dای با ٠ًىاو ٓ ؾق ه٭الهBA>:اهیك واشؿی و ویًال واشؿی ٔ

ؾق ایـى ايـؿ. به پیاهؿهای ا٬حّاؾی ؼكوز اهكیکا ال بكشام پكؾاؼحهC وجال٘ن ؾق ا٬حّاؾ ایكا
ه٭اله و١ی ٌؿه به بكقوی قویؿاؾ ویاوی ههن ی١ًی ؼكوز اهكیکا ال بكشام و جـؤذیك آو بـك 

بـك بالاق وكهایه ایكاو پكؾاؼحه ٌىؾ. با ؼكوز اهكیکـا ال بكشـام و جهؿیـؿهای اهكیکـا هاًـی
هایی ٌؿه اوث کـه ایـى و ؾچاق يابىاهايی و ج٥ییك و جعى ها، ا٬حّاؾ ایكاالوكگیكی جعكین

ها ؾق بالاقهای هـالی ایـكاو ؤىض ؾق قولهای ٬ال و ب١ؿ ال لهاو الوكگیكی جعكینهى له به
ٌىؾ. ؾق ایى پژوهً جالي ٌؿه ج٥ییكات ياٌـی ال ؼـكوز اهكیکـا ال بكشـام و هٍاهؿه هی



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

 .ی هالی ایكاو بكقوی ٌىؾجؤذیكگفاقی آو بك ا٬حّاؾ وابىحه ي٩حی و بالاقها
D ه٭ایىه ي٭ً البی اوكائیل ؾق ویاوث ؼاقشی ایاالت هحعؿه اهكیکا ؾق ؾوقاو اوباهـا

کیؿ بك جىا٫٨ هىحه ای اوث کـه ؾق ٠ًىاو ه٭الهC ای با شمهىقی اوالهی ایكاوبا جكاهپ با جؤ
آ٨كیًــی البــی ٓ بــه بكقوــی ي٭ــBAً>:آو اهیكِــؿقا شىايٍــیكی و هعمــؿ٠لی بّــیكی ٔ

کیـؿ ىيیىحی ؾق ویاوث ؼاقشی اهكیکا پكؾاؼحهِهی ايؿ. ؾق ایى اذك پژوهٍی بك ایى يکحه جؤ
هـای ٌؿه که هكچًؿ البی اوكائیل به همكاه ؾولث ایى قژیـن ي٭ٍـی همیٍـگی ؾق ٘كاظـی

ویاوث ؼاقشی اهكیکا بك٠هؿه ؾاقؾ، ؾق ؾولث ؾويالؿ جكاهپ اذكگفاقی ایـى البـی ا٨ـمایً 
هًٝك ایى ه٭اله، البی اوكائیل با پیً کٍیؿو و ٘ـكض ؼٙـك چٍمگیكی پیؿا کكؾه اوث. ال 

ایكاو بكای اهًیث اوكائیل و هًا٨ٟ اهكیکا، ي٭ً اواوی قا ؾق جك٤یـب و جعكیـ  جكاهـپ بـه 
 ؼكوز ال بكشام ای٩ا کكؾه اوث.

واکاوی ٠ىاهـل هـئذك Dای با ٠ًىاو ؾق ه٭اله BAٓ>:هعىى لهايی و ویؿاهیك يیاکىیی ٔ
هایی که وـاب ٌـؿه جكاهـپ ال به بىحكها و لهیًهC ه اهكیکا ال بكشامبك ؼكوز ایاالت هحعؿ

 والـث، اوـح٩او جهؿیـؿ هىاليـه يٝكیـه اوـان بـك ه٭الـه ايؿ. ایىبكشام ؼاقز ٌىؾ پكؾاؼحه
 وـىاوـث. الیـ  ؾاؾه ایكاو به بكشام ال اهكیکا ؼكوز ؾالیل ؼّىَ ؾق قا ي٭ً بیٍحكیى

 بـا جـىأم اي،ایهًٙ٭ـههـای ١٨الیث به ؾلیل كاو،ای ال ٠كبىحاو و اوكائیل ؾقک بیاو ٌؿه که
 هحًا٬ٓهای کًً وى ؾیگك ال .اوث يؿاٌحه آيها يگكايی ق٨ٟ ؾق جؤذیكی بكشام و بىؾه جهؿیؿ

 با٠ـد يؿاٌحًؿ، واظؿی ؾقک بكشام بال٭ىههای ٜك٨یث وك بك که شهثالآو قا ایكاو ؾاؼلی
 بًیاؾهـای بـه هكچًؿ ه٭الـه .وثا ؾايىحه و١ٔی چًیى پؿیؿآیی وها ٨كِث ق٨حى ؾوث ال

 شمهـىقیای هًٙ٭ـه و ؾاؼلـی ق٨حاقهـای اوـث، يهایحـا   پكؾاؼحـه جكاهپ ؼاقشی ویاوث
 بـك هًٙا٫ گماقه ایى اها. کًؿهی ه١ك٨ی بكشام ال اهكیکا ؼكوز کًًؿهج١ییى ٠اهل قا اوالهی
م، بلکـه جـا جًها ؾق ؾوقاو ظٕىق اهكیکا ؾق بكشايیىثE چكاکه ایكاو يه هىشىؾهای وا١٬یث

٠ًىاو ی  بالیگك ؼكؾهًؿ و ی  وا  ب١ؿ ال ؼكوز جكاهپ ال بكشام، اليٝك شاه١ه شهايی به
٘ىق ؾ٬ی٫ ايصام ؾاؾه بىؾ و هىائل ؼاقز ال بكشام هىٌمًؿ همه ج١هؿات ياٌی ال بكشام قا به

٘ك٨ـه ال الملل هصىلی بكای ؼـكوز یـ با همه اهمیحی که ؾاٌحه و ؾاقؾ، اليٝك ظ٭ى٪ بیى
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 ىا٨٭ی که به جؤییؿ ٌىقای اهًیث يیم قویؿه اوث يیىث.ج
 اهكیکـا ؾقوو ؾق قا بكشـام ال ؼـكوز ٠لـل قوليـا شیمـم يٝكیه اوان بك ظأك ه٭اله 

هـك  یاوث ؼاقشیل ویو جعل یؾق بكقو اوث. قوليا بك ایى باوق اوث که وشى کكؾهشىث
ث يٝـام یـه و ؾقيها٨كؾ، ي٭ً، ظکىهث، شاه١ـ یاِل یكهایبه پًس ؾوحه هح٥ ؿیبا یکٍىق

 .الملل جىشه ٌىؾىیب

  یچهارچىب يظز 
ا٨ــث یوــه قهجــاکًىو ؾق  بــه وشــىؾ آهــؿ، B?9:کــه ؾق ؾهــه  یؼــاقش اوــثیو لیــجعل

 به ؼىؾ ؾیؿه اوث.بكٓ اویٔه الو، ؼكؾ و هؽحلٗک هًٌاوايقوي

 الوکافت یسه .8

ؼـاقشی ویاوـث  ،جىشـه ؾاقؾ یؿیـجصك یایها و ٬ٕـان، ه٩كوْیبك ه٩اهکه ا٨ث یى قهیا
 ؾايـؿ و بهحـكیى قاه ٌـًاؼث ق٨حـاق ؼـاقشیالملل هیىیواؼحاق يٝام بها قا هحؤذك ال ؾولث

ٍـىقها کا٨ـث، یى قهی. ؾق االملل اوثواؼحاق يٝام بیى يیم، چگىيگی جؤذیكگفاقی ٍىقهاک
 جـاٌـىيؿ یاقؾ هعىـىب هـیـلیب یهـاهمچىو جـىپ ،المللىیيٝام ب یًٍگك اِلک هًملهبه

ه کـ یاهیـى يٝكیجكههن. A= ::<9ٓ>:لاؾه، ٧یٌىؾ ٔوٌمكؾه واو ی ا آيه یث ؾقويیهاه
 هیـاوـث. ؾق يٝك Cًـث والحـمکD یىـن وـاؼحاقیقئال هیـكؾ، يٝكیگیا٨ث ٬كاق هیى قهیؾق ا

الملـل ىیواؼحاق يٝام ب كیهآ جعث جؤذٔؾولث واظؿها یاوث ؼاقشیوالحم، و یابیواؼث
 .(Waltz, 1979: 81-82)اوث 

 دافت ُخشیسه .2
ها جـاب١ی ال گكایاو، ه١ح٭ؿ اوث که ق٨حاق ویاوث ؼاقشی ؾولثبكؼال٦ وا٬ٟا٨ث یى قهیا

يـى٠ی کـاقگماقهعىق ؾاقاو قهیا٨ـث ؼـكؾ کـه بـه٠ىاهل و ٠ًاِك ؾاؼلی اوث. اليٝك ٘ك٦
ى هًٝـك، یاوث. ال ا یث واؼحاق ؾاؼلیاهم ال کیٍىقها ظاکوشىؾ ج٩اوت ؾق ق٨حاق  اوث،

ٗ اوـح٭كاق هـك یو هعـ یات ؾاؼلـی، جابٟ ه٭حٕـوىی ىقها الٍک یكؾ و ق٨حاق ؼاقشک٠مل
كيـؿگاو، یگنیث جّـمیك ٌؽّـیگك، جعـث جـؤذیؾ یوى اوث و ال ییایواظؿ ؼاَ ش٥كا٨
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شاه١ـه اوـث.  یؾق وٙط ؾاؼلـ یواالقايه و والهايىاویؾ یهایليو چايه یٗ اشحما٠یهع
ى یجـكث. ال ههـنؾولـث اوـC اهیش١اـه وـD گٍـىؾو یا٨ـث، ؾق پـیى قهیگك، ایؾ٠ااقتبه
 .ىیؾبل ؿق، اچ.یچاقؾ اوًایجىاو به هاقولؿ و هاقگاقت اوپكوت، قیا٨ث هیى قهیىًؿگاو ایيى

 .ٓ;>:: =A>:لاؾه، ٧یكؾ ٔوکى اٌاقه یىىو و هالپكیى، گكاهام آلی، بكجىو واپکبكو

 ل(یب دو سطح تحلیتشکبش )اویا هیافت هختلط یسه. 9
اوـث یل ویـوجعلهیـجصم یالو بكاکل ؼكؾ و یوٙط جعل اوح٩اؾه ال هك ؾو یا٨ث ؾق پیى قهیا

 بـا یكؾ. وکـاٌاقه  Cمم قوليایشDجىاو به یا٨ث هیى قهیىًؿگاو ایهىحًؿ. الشمله يى یؼاقش
ل ؼـكؾ و یـاجّا  ؾو وٙط جعل هًیلهC یاوث ؼاقشیو هیيٝكًیپD با ٠ًىاو یايىٌحى ه٭اله

 یًـؿهایا٨ك ال ی١یوو ها٠ح٭اؾ قوليا، هصمى٠به  کكؾ.اٌاقه ٌؿ، ٨كاهن  به آوکالو قا که ؾق باال 
ــؤذهــا بــك ویاوــث ؼــاقشی ؾولــثًٌاوــايه و قواو ی، ٨كهًگــی، ا٬حّــاؾیاشحمــا٠ كات یج

به يٝـك . Rosenauٓ,:1971  99-96ٔ گفاقيؿوال و جىايمًؿوالٓ هیثیٔهعؿوؾ یجىشهؾقؼىق
گیـكؾ. کل هـیها ٌ، ال بكایًؿ هح٥یكهای ؾاؼلی و ؼاقشی ویاوث ؼاقشی ؾولثمم قوليایش

 یوـاالقىاویـك ؾیـكيـؿه، هح٥یگنیاقات جّـمیـماو اؼحیـكيـؿه، ي٭ـً و هیگنیث جّمیٌؽّ
 هح٥یك ؼاقشی به ٠ًىاو المللىیيٝام ب واؼحاقو ٠ًىاو هح٥یك ؾاؼلی به ك شاه١هی، هح٥یظکىهح

اي قا بك قهیا٨ـث ایى پژوهً چهاقچىب يٝكی .ٓ:A< :<@>: لاؾه،٧یٔوويؿ قق هیاٌمبه 
 اق ؾاؾه اوث.وىم ٬ك

 یايعّــاق یهــایژگــیوبــك  يــاٜك٨ــكؾ  هــایكیهح٥ :شيــذهیگنیتػــم تیضخػــ شیــهتغ الــف(
هح٥یكهـای ٨ـكؾی ٌـاهل ؼّـایُ  اوـث.كيـؿه یگنیشىايب جّـم همهٌاهل  ،كيؿگاویگنیجّم

گیـكی، هـا، وـا  قهاـكی و ٌـیىه جّـمینهـا، اقشعیـثها و جّىقات، ايگیـمه٨كؾی، بكؾاٌث
ام باوقهشهاو ى یـبـه اباجىشهٓ. :@: AA>:ٌىؾ ٔؾه٭ايی ٨یكولآباؾی، گیكيؿه هیای جّمینبیًی و ٝي

 یهـانی  ٌـؽُ بـا جّـمیـ یوىال  اجؽاـٌؿه یهانیؿه اوث که جّمیى ٠٭یك، قوليا بك ایهح٥
 کًؿ.ی٨ك٪ هات هح٩اوجٍاو، یها و قوظییجىايا لیؾلث به یگك ؾق هماو هى١٬یٌؽُ ؾ

بؿوو جىشـه بـه  یهى ىالو ؾولحى وا١٬یث اوث که ياٜك بك ایك یى هح٥یا :يقص شیهتغ ب(
گیـكی و جّـمین ،که ؾق ظکىهـث ؾاقيـؿ یگاهیه بك ومث و شایبا جکؼّایُ ٌؽّی، 
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کـه ال هـك پىـث و اوـث  یايحٝاقات ؼاِ یبه ه١ًاؾق ایًصا ي٭ً  ؾهًؿ.واکًً يٍاو هی
ي٭ً ؾقوا٬ٟ  .ياهًؿیآو پىث قا ي٭ً ه اقاتیو اؼح هاثیِالظ كهیؾا E ی١ًیقوؾیه یهًّا

ق٤ـن بـه. کًـؿیقا هعؿوؾ ه كيؿهیگنیجّم یهاًهیها و گمايحؽابهای ٌؽّیحی ؾق ویژگی
ي٭ً  ی٩ایهصاىق به ا كيؿیگیکه ٬كاق ه یؾق پىث و ه٭اه ،هح٩اوت اوث هاثیٌؽّ ًکهیا

 .ي٭ً کمحـك اوـث كیذؤج ،باٌؿ جك٬ؿقجمًؿ ثیٌؽّ الاحه هكچهؾق آو پىث و ه٭ام هىحًؿ. 
هایی که بك اوان ایى شایگاه ایگاه ٨كؾ ؾق واؼحاق ظکىهحی و وٜای٧ و هى ىلیثبًابكایى ش

هـای او ؾق وـٙط ویاوـث گیـكیقوؾ بك جّىقات ٨ـكؾ ال شهـاو و جّـمینال او ايحٝاق هی
 .Rosenau, 1971: 108)گفاقؾ ٔؼاقشی اذك هی

 ا٘ـال٪ یؾولحـ یبه شىايـب وـاؼحاق ظکىهحیك یهح٥ :یحکىهت و یساختاس  شیهتغ پ(
  ؾولـث، یؿه یچیواؼحاق پيىٞ يٝام ویاوی بك ویاوث ؼاقشی جؤذیكگفاق اوث. ٌىؾ. یه

الت، ی  جٍکیث، کاقًٌاواو و هحؽّّاو ؾقوو یو ؾقيها یؾولحؾقوو یهاقوابٗ والهاو
 هىحًؿ یاوث ؼاقشیؾق و یكیگنیجّم یًٍهاؾها و ؼٙىٖ کلیؾهًؿه پکًًؿه و اقائهىیجؿو
ك قابٙه ٬ىه یجؤذکًؿ.  یكیگنیى هالظٝات جّمیىث ٨اق٢ ال ایؾق ي٬ا یاكيؿهیگنیچ جّمیو ه

  یـأالٞ و اقکـاو ٬ـؿقت  یو اذكگفاق یاوث ؼاقشیه بك ویه، ٬ىه ه٭ًًه و ٬ىه ٬ٕائیهصك
ظـىله قوابـٗ و  ؾق یاوـیو يٝـامث و یـ  ظاکمی یها یها و جاکحؾبك قاهاك یاویيٝام و

 .Ibid: 109)ٔ اوث یىهحکظك یٌؿو هح٥ یاجیال ٠مل یا، يمىيهیاوث ؼاقشیو

 هـای هلـی ٨ـاق٢ ال ظکىهـث اوـث.ایى هح٥یك ياٜك بك شاه١ه و ویژگـی :جاهعه شیهتغ ت(
هـا، ٌـؿو، گـكوه یماو ِـ١ًحی، هیماو وظؿت هلیشاه١ه، ه ی ٠مؿه  یاقلٌ یهایكیگشهث

 یهـایؿئىلىژیـهـا، ااقلي ویژگـی اشحمـا٠ی و ٨كهًگـی،، یكؾولحـی٤ یهاها و والهاوايصمى
 یهـااوـثیو یى هعحـىایـیه ؾق ج١کـ هىـحًؿ ییكهـایهح٥، پیٍیًه جاقیؽی و ژئىپلیحیـ  کنظا

  یـ یكؾولحیؾق اِل، جمام شىايب ٤ یك اشحما٠یهح٥ٓ. Ibidؾاقيؿ ٔث کٍىق هٍاقک ی  یؼاقش
 .  ل اوثیؾؼ یاوث ؼاقشیو یهانیٌىؾ که ؾق قويؿ اجؽاـ جّمیشاه١ه قا ٌاهل ه

ك شاه١ـه قا بـه یـکـآ، هح٥یهكأ کٍىق هـىقؾ هٙال١ـه ى ه٭اله هحًاوب با هىٔىٞ ویؾق ا
كات ٬ابـل یى کٍىق جـؤذیا یوالنیکه ؾق بؽً جّم ی٨کك و هكاکم هٙال١اج یهااجا٪ یه١ًا
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 ن.یاؾاقيؿ، ؾق يٝك گك٨حه یاهالظٝه
اٌـاقه ؾاقؾ کـه  یٗ ؼـاقشیا کـًً ؾق هعـیـبه هك ظاؾذه : المللىیب هحیظش یهتغ ث(

ك ٬ـكاق یو آو قا جعـث جـؤذکًـؿ هـی قا هعـؿوؾ یاوث ؼاقشیوؾق  یكیگنیجّم یهاًهیگم
ٗ ا٘ـكا٦ ؼـىؾ یال هع یكیگنیؾولث ؾق قويؿ جّم. ٓ<A= ::@>-;B>:ؾهؿ ٔقوليا، یه
 كیـهح٥ ىیاالاحه ٌىؾ. یكيؿگاو هًٝىق هیگنیى يٝام ؾق هعاواه جّمیو واکًً به ا ،م هحؤذكیي

و واؼحاق يٝـام  ىحنیه١لى  و قا یؼاقش اوثیکه و یواؼحاق ییشاكگكا كيیپف یبه ه١ًا
 .ىثیي ؾايؿهی المللىیب

ه يٍـاو کـبل ،ىـثیل يیؾؼ یكهایاو هح٥ی، ِك٨ا  بگايهؾق ٘كاظی هح٥یك پًسهؿ٦ قوليا 
 یٍـىقهاکؾق ، اوث. به ا٠ح٭ـاؾ او یاوث ؼاقشیًؿ ویاكها ؾق ٨كیال هح٥  یؾاؾو ي٭ً هك

الملـل ؾق ىیٗ بـیو ٠اهـل هعـ یال ٠ىاهـل چهاقگايـه ؾاؼلـ یـ ماو ي٩ـىـ هكیـه گىياگىو
ال  یـ ماو ي٩ـىـ هكیـه ،یهح٩اوت اوـث. بـه يٝـك و یاوث ؼاقشیو یو اشكا یكیگلکٌ

ؾوـحه بـمقگ و  ٍـىقها قا بـه ؾوکه کـگك یؾاقؾ: ٬ؿقت بـال ی٠ىاهل ٨ى٪ به پًس ٠اهل بىحگ
ا٨حه یيا٨حه قا ال جىو١هیجىو١ه یٍىقهاکه کگك یبال یث ا٬حّاؾیًؿE و١ٔکین هیج٭ى  ىچک

وـاؼحاق  یكیياپـفا قؼًـهیـ یكیپفقؼًه Eیث بال و بىحه واؼحاق اشحما٠یًؿE هاهکیشؿا ه
جعلیلـی  ظـا ، چهـاقچىببـاایى(Rosenau, 1971: 110).  یهىٔى٠ یهاهظىل Eی٨كهًگ

اهكیکا ؾق  ؼاقشی ویاوث گىياگىو، هىاقؾ و هىٔى٠ات ؾق که والؾهی ٬اؾق قا قوليا هع٭٫
 هح٥یـك کـؿام و بیٍحك جؤذیك هح٥یك کؿام هًاٟ، پًس ایى بیى بؿايؿ ال کًؿ و بكقوی قا ٬اا  ایكاو

 ؾاقؾ. کمحك جؤذیك
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 های تحمیك یافته

 تشاهپ یتیضخص یهایژگیو .8
٨كهايـؿه  و ؼـاقشی ویاوـث هىـ ى  شمهـىققئـیه اهكیکـا، اواوی ٬ايىو ? هاؾه اوان بك

 وكٌـحِی  هـایًابكایى ویژگیب. کًؿ جؤهیى قا کٍىق ایى هًا٨ٟ و اهؿا٦ جا اوث هىلط يیكوهای
اي بـك او و هیـماو جؤذیكگـفاقی گیـكیجّمین وا  هایؾق ًٌاؼث وكيػ ٌؽّیث جكاهپ،

گیكی ٌؽّیث جكاهـپ ٠ىاهل هؽحل٩ی ؾق ٌکل .ویاوث ؼاقشی اهكیکا ظائم اهمیث اوث
ل يیىیىقک یکی ا بكوکلیى و کىئیًم ؾق وکىيث و َهالک ایؼايىاؾه ؾق ايؿ. ليؿگی اوي٭ً ؾاٌحه

ؾهؿ ٌؽّـیث جكاهـپ ال هی يٍاو جكاهپ ًٌاؼحیقواو ظا ، قهیا٨ثباایى .ایى ٠ىاهل اوث
ؼىؾٌـی٩حگی،  آقهـايی، و ؼىیٍـحى وا١٬ـی ؼىیٍـحى ؾو هایی هايًؿ ياهماهًگی بـیىویژگی

 بىـیاق پـاییى، پفیكیجىا٫٨ جىأم با باال بىیاق گكاییبكوو ا٬حؿاقگكایی، يمایی،بمقگ و ياوالگاقی
پكؼاٌـگكی،  و اشحمـا٠ی ٘لاـی، شـاهٌـگك٦ گكایـیبكوو هاشكاشىیی، ياپفیكی،بیًیپیً

 ا٬حّـاؾ ٠كِـه ؾق هى٨٭یـث و ذكوجمًـؿی کاقی، يژاؾپكوحی،٨كیب و ِؿا٬حیگكی، بیه١اهله
 ٌـؿتبـه و اهكیکـا ؾق ٨کكی و و ا٘ال٠اجی ویاوی ياىؾو با واؼحاقهای هٍىقت اهل وًحی،

ای ویاوـی ؾق وـاؼحاق ویاوـی ه ال ایى يٝك پؿیؿهؼىؾهعىق بكؼىقؾاق اوث ک و ٔؿواؼحاق
 ٓ.==:: <B>:٨ام، اهكیکا و ٨كؾی اوحرًایی ؾق کاغ و٩یؿ اوث ٔیمؾاو

جكاهپ با هك ه١یـاقی  ، بك ایى باوق اوث کهتشامپ دووالذ رههيىیىًؿه کحاب  ،ه  آؾام
 کـه ثاو گفاٌحه يمایً به ؼىؾ ال هاییویژگی ايليؿگی ٘ى  ؾق ا٨كا٘ی اوث. همچًیى

 ال يـى٠ی بـا کـه ٌـگك٨ی گكایـیبـكوو: قوؾهـی ايحٝـاق اهكیکـا شمهىققئیه ی  ال کمحك
 هیـماو ال ظحـی جكاهـپ بـىؾو ؼىٌـایًؿ هیـماو. اوـث ٌـؿه جكکیب بىیاق ياؼىٌایًؿ بىؾِو 

بـه  جكاهـپ،  ٠که، ی١ًی ياؼىٌـایًؿ بـىؾو شهث ؾق اها اوث، آهیمجكهاال٥ه او گكاییبكوو
 پكؼاٌگكی و اشحما٠ی ٘لایشاه بكای جكاهپ ٌىؾ. جمایلو ياٌی هیهیماو لیاؾی ال ؼٍن ا 

بًـابكایى هايًـؿ  .اوـث ٌؿه آٌکاق لوؾ ؼیلی ايليؿگی ؾق ؾیؿ، ؼىاهین ب١ؿجك کههمچًاو
  ي٭ٙـه بـه   بكای قویؿو ٬یمحی  هك به  اوث   همکى يیم  شمهىقی  ه٭ام قیاوث ؾق  جكاهپ  بىي، 

ؾوباقه به اهكیکا باؽٍؿ. جكاهپ يىاث بـه يیکىـىو  ٠ٝمحی  جا  بميؿ   کاقی هك  به  اوز، ؾوث 
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ٌؽّـیحی  هـای ؼّـلث هصمـىٞ،  جك اوـث. ؾقِؿا٬حی وكآهؿکاقی و بیال ظید ٨كیب
 اوـث ٔق. ک. هـ  پـفیك جعكیـ  بىـیاق  شمهىقی  قئیه او  که   ؾهؿهی يٍاو   جكاهپ  ٠مؿه 

 ٓ.<:-<: ?B>:آؾام، 
ٌـؽُ قا بـه جكاهـپ  ٌؿ،اٌاقه به آو جكاهپ که  یاؼحًٌو قواو یحیى اوِا٦ ٌؽّیا

ــك ؾق ویاوــث ؼــاقشی اهكیکــا و جّــمینكگــفاق ؾق یاو  جؤذ ــا ؾاؾه اوــثبكشــام گی  .اقج٭
ؼـىؾ کـه  یث هلـیـاهً ؼاقشـه و هٍـاوق ك اهـىقیـبا کًاق گفاٌحى ول کایشمهىق اهكهیقئ
ؾق  یك اِلیگنیهؿ جّمكاو و بكشام ؾاٌحًؿ، جالي کكؾ يٍاو ؾیه ااقبؾق یهح٩اوج یهاؿگاهیؾ

 ،بك ؼكوز ال بكشـامیى هىٟٔ جكاهپ هاًیبكشام ؼىؾ اووث. بًابكا ؼّىَایكاو و به ٬اا 
ؼىؾٌی٩حگی و ؼٍن هؽكب قيس  ال E ٌؽّیحی کهاوث وابىحه یو یبه هعاواات ٌؽّ

جـكیى ٌؽّـیث شهـاو جكاهـپ قا ؼٙكيـاک های ٠لمـی اهكیکـا،. گكوهی ال چهكهبكؾهی
المللـی و هآبايه به ه١اهؿات بیىٓ. قویکكؾ جصاقت;B@ ::9>:، بًؿی ایکه لی( ؿًؾايهی

یـ  جىا٨ـ٫  جىا٫٨ چًؿشاياه بكشام با هؿ٦ باليگكی و هفاکكه هصؿؾ ؾق شهث قوـیؿو بـه
جك بكای اهكیکا قا ؾق اولىیث ٬كاق ؾاؾه اوـث. قوظیـه هىِـى٦ و ٌؽّـیث بهحك و هٙلىب

٘ك٨ـه بـىؾو بكشـام و گكایايه جىأم با ياؼىٌایًؿی بىـیاق، با٠ـد ٌـؿ همیٍـه بـك یـ بكوو
کیؿ کًؿ. ٌؽّـیث قواو٨اش١ه ًٌاوـايه جكاهـپ و بكؾاٌـث و ؾقک ایٍـاو آهیم بىؾو آو جؤ

وال شمهىقی اوالهی ؾق هًٙ٭ه ؼاوقهیايه ؾق ٨ٕای پىابكشام هل ٬ؿقتؾقباقه ا٨مایً ٠ىا
يیم واب ٌؿ جكاهپ ؼكوز ال بكشام قا بهحكیى جّمین ؾق ویاوث ؼـاقشی اهكیکـا ا٠ـالم 

ؼىبی ٌؽّـیث جكاهـپ قا ؾق به معامله هىش  کحاب ٓ. >?:: BA>:کًؿ ٔلهايی و يیاکىیی، 
اشكایـی، قإوـای  هؿیكاو به  ایى کحاب جكاهپ  کٍؿ. ؾقهىاشهه با جىا٫٨ بكشام به جّىیك هی

و C اوح٩اؾه کًیؿ يیكویحاو  ال کًیؿ، بمقگ ٨کك D: کًؿهی جىِیه  بالاق ١٨االو  ؾیگك و  ها ٌكکث 
  شایگـاهی ؾق  همیٍـه  ٌىیؿ، ای هیهفاکكه  شكیاو  واقؾ  که لهايی . Cباٌیؿ  ههاشنD  همیٍه
 :يىیىـؿهـی او . کًـؿ جكاوي  بیكوو  به ٌما  ال   ٠ٝمث بایؿ   .باٌؿ ؾوحیابی  ٤یك٬ابل  که   باٌیؿ

D هی قا ايحؽاب  بمقگ هؿ٨ی  هى هی  ٨ٍاق ٨٭ٗ  همىاقه  آو  ال  ب١ؿ و  کًن ،جـا  ٨ٍاق   و  ٨ٍاق آوقم
 ٓ.@:: ?B>:ٔق. ک. ه  آؾام، C پیؿا کًن  ؾوث ؼىاهنهی به آيچه   ایًکه 

https://www.30book.com/Home/Search/3/38015/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D8%B3%20%D9%84%D9%8A
https://www.30book.com/Home/Search/3/38015/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D8%B3%20%D9%84%D9%8A
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 کایاهشدس  یجمهىساستیگاه سیيمص و جا .2
جىايؿ جؤذیكگـفاق باٌـؿ: او ، ال هح٥یكهای ي٭ً به ؾو ِىقت بك ویاوث ؼاقشی جكاهپ هی

ؾهـی هاE ؾوم، ٌـکلگیكی و کاهً گمیًههای ق٨حاقی بكای جّمین٘كی٫ ایصاؾ هعؿوؾیث
هـای ذابـث و ها و ق٨حاقهای گكوهی و والهايی ؼاَ و هىحمك ال قاه ایصاؾ قويبه گكایً

 ٓ.?@: AA>:كولآباؾی، هىحمك ٔؾه٭ايی ٨ی
واوٙه ي٭ً بكشىـحه به یاوث ؼاقشیو ظىلهجكاهپ ؾق  و جّمیمات هاؿگاهیث ؾیاهم
و  یك ٨ـكؾیـى هح٥یبـ کـا بك٠هـؿه ؾاٌـحه اوـث.یاهك یاویاوث که ؾق واؼث و یو هح٩اوج

قو ىیالا .وشىؾ ؾاقؾ یکیاق يمؾیقابٙه بى ،که ؾق آو ٬كاق گك٨حه یگاهیجكاهپ با شا یحیٌؽّ
اهـا  کًـؿ،یکًًؿه ٠مـل هـىییهئذك و ج١ يٝامو  یکا بؽً واؼحاقیهكاوث که ؾق ؾقوث ا

 ٤ا٨ل ٌؿ. ؾاقؾ یاگىحكؾه یاقات ٬ايىيیشمهىق که اؼحهیجىاو ال ي٭ً قئیيم
وـای شمـاهیك إشمهىق ؾق هیاو قجىاو ٬ؿقجمًؿجكیى قئیهشمهىق ایى کٍىق قا يیم هیقئیه

قوؾ و ٨كهايـؿهی ٌماق هـیجكیى ه٭ام ویاوی به٠الی شمهىق ؾق اهكیکاشهاو ٬لمؿاؾ کكؾ. قئیه
هىق جٍـکیل کابیًـه، هىـ ى  ا٠ـالم شًـگ و هىـ ى  ؤکل يیكوهای هىلط قا يیم بك٠هؿه ؾاقؾ. هـ

گـفاقاو اهكیکـا و يىیىـًؿگاو ٬ـايىو اواوـی ال . هكچًؿ بًیاوهىثاشكای ٬ىايیى ؾق کٍىق يیم 
وا١٬یث ایى اوث کـه  ،ؾی قا ج١كی٧ کكؾيؿشمهىق اؼحیاقات هعؿوهماو ابحؿای اهك بكای قئیه

ا٨ـموؾه ٌـؿه  چٍـمگیكیشمهىق به ٌکل وا  اؼیك به ظصن اؼحیاقات قئیهؾویىث ؾق ٜك٦ 
اهكیکا قا به کٍىقی هاؿ  کًًؿ که که يىیىًؿگاو ٬ايىو اواوی اهكیکا بك ایى جالي بىؾيؿ . اوث

٠ااقجی ؾولث ٨ـؿقا  هىق یا بهشمها و يمایًؿگاو هلث باٌؿ و قئیه٬ؿقت وا١٬ی ؾق ؾوث ایالث
كه اؼحیـاقات یـاکًـىو ؾاولـی هـن ٨E٭ٗ به ویاوث ؼاقشی و همـاهًگی هیـاو ایـاالت بپـكؾالؾ

اشكایـی اهكیکـا -ؾیگك اقکاو ویىحن ویاوی اوث که ٠مال  گىحكي یا٨حه ٬ؿقی شمهىق بهقئیه
شمهىق ایى اؼحیاق قا ٠ًىاو هرا  قئیهبه. ايؿشمهىق ٬كاق گك٨حهال١ٍاٞ ٬ؿقت قئیهيى٠ی جعثبه

اذك ٌىؾ که ؾووىم ا٠ٕای کًگكه جىايؿ بیؾاقؾ که هّىبات کًگكه قا وجى کًؿ و ایى وجى لهايی هی
٬ٕـات ؾیـىاو ٠ـالی کًًـؿ.  اذـكشمهـىق قا بـیوویله وجىی قئیهو بؿیى ،بك هّىبه ؼىؾ جؤکیؿ

شمهـىق و هاؾ قئـیههمگی به پیٍـً ،ٌىؾهی ٌمكؾه جكیى يهاؾ ٬ٕایی ایى کٍىقاهكیکا که ههن
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ال١مك به ای٩ـای ي٭ـً ٌىيؿ و به هعٓ قویؿو به ایى شایگاه، هاؾامجّىیب کًگكه هًّىب هی
 ٓ.;?:: =B>:ٔاهصؿ،  ٬ٕاوت ؼىاهًؿ پكؾاؼث

شمهىق ایى کٍىق ؾاؾه ال ٠ىاهل اواوی اوـث کـه ي٭ٍی که واؼث ویاوی اهكیکا به قئیه
ویـژه ؾق ؾوقه پـه ال شًـگ شهـايی ؾوم و بـهاهكیکـا  ظیاجی ؾق ج٩ىیك جكاهپ ال و١ٔیث هًا٨ٟ

اوباها هئذك اوث و واب ٬آ و بىٗ ویاوـث ؼـاقشی او ؾق ٬اـا  شمهـىقی اوـالهی ایـكاو 
 ٌـؿو گك٨حـه ياؾیـؿه اهكیکـا، ظیـاجی بك ٔؿ هًا٨ٟ ههن جهؿیؿات ال یکی جكاهپ اليٝك ٌىؾ.هی

 شهـاو کٍـىقهای وـایك با اهًیحی و يٝاهی ویاوی، ا٬حّاؾی، ج١اهالت ؾق اهكیکا هًا٨ٟ ظیاجی
گـكؾؾ. المللی و جىا٫٨ بكشام به اِل هىِى٦ بكهـیقیٍه ؼكوز اهكیکا ال ه١اهؿات بیى .اوث

و ؾق هىٔـٞى  المللـیبـیىهـای والهاو و ؾیگك کٍىقهای با ج١اهل ؾق اوباها اليٝك جكاهپ ؾولث
 شاـكی شمـٟ اِـلظ بـا بالی اوباها ؼاقشی ویاوث اوث. گك٨حه ياؾیؿه قا اهكیکا ایكاو، هًا٨ٟ

C يؽىث اهكیکاDٓ. ١ٌاق ;B@ ::B>:٨كؾ، کكیمیٔ بىؾ باؼث بالی ایى ؾق اهكیکا وهن و ٩ِك
ال وىی جكاهپ يیم ؾاللث بك ي٭ٍی ؾاقؾ که جكاهپ ؾق چهاقچىب هى ىلیث ؼىؾ ؾق کـاغ وـ٩یؿ 

ا شمهىقی اهكیکا ٬كاق گك٨حه، ایـؿه او  اهكیکـهٙكض واؼحه اوث. اليٝك وی که ؾق ه٭ام قیاوث
گیـكی جكاهـپ بایؿ قاهًمای ویاوث ؼاقشی اهكیکا باٌؿ. ایى هىٔٞى با٠ـد ٌـؿ کـه جّـمین

 ِىقت چًؿهًٝىقه جؤهیى کًؿ. ای، هًا٨ٟ اهكیکا قا بهؾقباقه ایكاو و هى له هىحه

 کایاهش یاست داخلیت جاهعه و سیوضع. 9
، هكاکـم یاویو ، اظمابیكؾولحی٤ یهاوالهاو ٍحكیبك شاه١ه، یاٌاقه ٌؿ که ه٭ّىؾ ال هح٥

اذـك  یاوـث ؼـاقشیه١ٙى٦ به و یهایكیگ٨کك هىحًؿ که ؾق شهث یهاو اجا٪ یهٙال١اج
 بـه ا٘ال٠ات يٍك ؾق ههمی ي٭ً اهكیکا هحعؿه ایاالت ؾق هٙال١اجی هئوىاتگفاقيؿ. یه

 کًًـؿهـی ای٩ـا اهكیکـا ؾولـث کـاقکكؾ و ٠مـىهی گ٩حمـاو بـه ؾاؾو ٌـکل گفاقاو،ویاوث
ٔChance, 2016:3.ٓ ٪٠الوه بك اجاوالهاو ٌاکه ٨کك، هاییا٨حـه گـكوه الای ـیهـای،ي٩ـىـ 

 جـالي هكیـ  ؾاقيؿ کـه يیم وشىؾ اهكیکا ؾق اشكایی هایوالهاو و بىقکكاجی  واؼحاقهای
ٓ و = :;B>: ٨٭یـه، و هح٭ـیٔ ٬ـؿقت ه١اؾلـه بـه ؾاؾو ٌـکل بـكای المامهای لهیًه کًًؿهی

 ق ؾهًؿ.ویاوث ؼاقشی اهكیکا قا جعث جؤذیك ٬كا
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، یوـالؿهیؾق ا یهرابه هؽالو ٨کكبه کایاهكؾق  یاویهئوىات هٙال١ات وظا ، باایى 
ا یـکـا یهكا یهـااوـثیؿو بـه ویث بؽٍـیو هٍـكو٠ یايىـاي یكویـؿ ٠لن، آهـىلي يیجىل

کًًؿ. ی٩ا هیا یآو ي٭ً ههم وشههب یب و جؽكیگك ق٬یبال یهااوثیال و ییلؾاثیهٍكو٠
و  یگـفاقاوـثیؾق و ییك بىـمای، جـؤذیًـییو جا یلـیجعل یهـاى هئوىـات ؾق لهـكه يهاؾیا

ى يهاؾهـا بـا بهـكه گـك٨حى ال یؾاقيؿ. ا یحیو اهً یاویو گىياگىو یهاؾق ظىله یوالنیجّم
هىقؾ جىشه  ،یاویو و یحیاهً یيهاؾها ی٨کك یبالو هًملهباجصكبه به ییو اشكا یيؽاگاو ٨کك

 یاوث ؼـاقشیك ویياپفییکم که بؽً شؿاى هكایهىحًؿ. ا یكاو قومیگنیهى ىالو و جّم
 یهح١ـؿؾ بـكا یىهایوـًاق یو ٘كاظـ یاوـث ؼـاقشیى ویٌىيؿ، با جؿویهٌمكؾه کا یاهك

گاه یهك وًاق یهاًهیها و همثیقا ال هم یاوی، کًٍگكاو و يؽاگاو وگىياگىوهىٔى٠ات  ى آ
 .ٓ<<: <B>:٨ك، یمیکًًؿ ٔلاؽًؿه و کكیه

 (97-7: 1991و همکاساو،  : هتغیش جاهعه )هىسىی1يمىداس 

٠ـاهالو  ًـؿیاکـا بكیاهك یاوث ؼـاقشیوٌىؾ، ٘ىق که ؾق يمىؾاق ٨ى٪ هالظٝه هیهماو
٠ًىاو يمىيه آیپ ، یکی ال ٬ؿقجمًؿجكیى يهاؾهای البیگك اوـكائیل ؾق ایـاالت ي٩ٟ اوث. بهـی
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جهكاو ا٠ما   های هى٬حی قا بكای ایكاو جًها هعؿوؾیثهحعؿه اهكیکا، ه١ح٭ؿ اوث پكويؿه هىحه
ای ایكاو يؿاٌحه اوث. کًگـكه یهىؾیـاو ای بك جصاول هًٙ٭هکًًؿه هىحهکكؾه و هیچ جؤذیك ج١ؿیل

های هح١ؿؾی قا بك ٔؿ جىا٨ـ٫ ِىقت هکكق بیايیهاهكیکا يهاؾ البیگك ؾیگك اوكائیل اوث که به
م کـكؾه ای ایكاو ِاؾق و ظمایث ؼىؾ قا ال جّمین جكاهپ بـكای ؼـكوز ال بكشـام ا٠ـالهىحه

کكؾيؿ که ایى جىا٫٨ بؿی اوث که هؽال٧ هًا٨ٟ اهكیکا، اوـكائیل و گىيه ال٭ا هیاوث. آيها ایى
 یليـچايـه ؾق ایى هیاو .(American Jewish Committee, 2017: 16)  ٌهكويؿاو شهاو اوث

٬ابـل جىشـه  ى کٍـىقیـ١٨ـا  ؾق ا ی٨کك و هئوىات پژوهٍـ یهااو يؽاگاو ؾق اجا٪یهکكق ه
اوث  كیاؼ یهاالملل ؾق وا ىیث بیى هىائل اهًیجكال ههن یکیكاو یا یاكويؿه هىحهپ اوث.

گاه یشا اوث. ل ٌؿهیو جعل یبكقوکا یاهك یپژوهٍ گىياگىو٨کك و هئوىات  یهاؾق اجا٪ که
هـا، ٬ـىه چهـاقم ًٌاؼحه ٌؿه اوث که آيها قا ؾق کًاق قوايه کایاهكؾق  یاگىيه٨کك به یهااجا٪

ٓ کـه وـاؼحاق یی، ٬ٕـایی، اشكایگفاقگك ٬ٔايىویؾق جكال وه ٬ىه ؾ یاياهًؿE ٬ىهیث هیظاکم
بـه چهـكه  کـایاهكاؾٌـؿه ؾق ی یاوث که يهاؾهـا ىیا واليؿ. بك اوانیکا قا هیث اهكیظاکم

گـفاقاو ؾق کًگـكه، کـاغ اوـثیايـؿ و ول ٌؿهیؿ جاؿیکاغ و٩ یاویو ین ؾوقيمایجكو یاِل
 یهابه هٍاوقه ،ؼىؾ یهایكیگنیجّم ی٨ؿقا  ا٤لب بكا یاؾاقه٭اهات  یؿ، پًحاگىو و ظحیو٩

 .ٓ:? :>B>: ،ییلاؾه و باباشم١هآوقيؿ ٔاهامیه یآيها قو
ؾق  یهـا و هئوىـات هٙال١ـاجٍـکؿهیايؿ یاوـیو یهـا٫ گماقيیؾ٬ یابیو اقل یبكقو

ىا٨ـ٫ ج یال ا٠الم و اشكا پهى هكاکم یا یاویو و یآو اوث که ؼٗ ٨کك ؾهًؿهيٍاو کایاهك
٘ـی  ٓ@:9;آجاليحیـ  ٔ ٠ًىاو يمىيه هئوىـهبهکكؾه اوث. ث یى جا١یال ٬ىا٠ؿ ه١ یاهىحه

كاو قا یا یاهىحه یهاثیال ١٨ال یها جىايىث يگكايبكشام با همه ي٭ُ گماقٌی ا٠الم کكؾ که
 ايه ٌىؾ.یكاو ؾق ؼاوقهیا یجهاشم یهاثیها ق٨ٟ کًؿE اها يحىايىث هايٟ ١٨الوا  یبكا

كاو یا یاژه ؾق هىاشهه با پكويؿه هىحهیوكاو بهیکا ؾق ٬اا  ایهكا یهااوثیِؿ وقاگكچه 
ؾقبـاقه ؼـكوز ال جىا٨ـ٫ بكشـام، كاو یـؾق ٬اـا  ا جكاهـپ یاوث ؼاقشیوکه ؾهؿ یيٍاو ه

٨کـك  یهـااجـا٪بكؼـی  ال یيى٠بههصؿؾ هفاکكه  ی ظؿاکركی و ٘كضهانیجعكجّمین بكای 
هـا و پیٍـًهاؾهای ؾهؿ که جكاهپ به جىِـیههن يٍاو هی هحؤذك بىؾه اوث، ٌىاهؿی کایاهك
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گـاه یهئوىه قيؿ کـه شا ًهیلهى یؾق همای ا٠حًایی يکكؾه اوث. های ٨کكی و ايؿیٍهکايىو
 ه کـكؾهی، به جكاهـپ جىِـؾاقؾ کایاهكاالت هحعؿه یا یوالنیؾق واؼحاق جّم یاق ه١حاكیبى

٘ىق کاهـل كاو قا بهیا یاجىا٫٨ هىحهىث، یي یگكیؾ یل به ٜهىق کكه ٌمالیچًايچه ها اوث
اوث یکه ال هئوىات ههن و اذكگفاق ؾق و کایاهكى یث يىیاهً یهكکم هٙال١اجا ی، ظ٩ٛ کًؿ

ٌـىؾ و یکـا ٌـًاؼحه هـیهكاشمهـىق یقإوا یًٍهاؾیپ یى قاهاكؾهاییکا و ج١یاهك یؼاقش
 پـهفاکكه ؾق ؾوقاو ؼٗ ه ی٫ بك٬كاقیكاو ال ٘كیي٩ىـ و کًحك  ا یبكا کایاهك یهاهاؿٞ پكوژه

کـا ال یهكاشمهـىق هیال ا٠الم ؼـكوز قئـ ًیپ ٌىؾ، ؾق گماقي ؼىؾیال بكشام يام بكؾه ه
ؿه ؼاقز ٌؿو ال جىا٫٨ بكشـام قا کًـاق بگـفاقؾ و یؿ ایکا بایهكاه کكؾ یبه جكاهپ جىِ، بكشام

گـك یهىق ؾكاو قا ؾق ایله آو ایوون که بهیبلًؿهؿت باٌ یآو اللم اوث به ٨کك قاهاكؾ یشابه
 ٓ.carnegieendowment.org/2018/5/10ٔن یجعث يٝاقت ؾقآوق

 ،یاال ا٠الم جىا٫٨ هىحه په Cکایهكاى یث يىیاهً یهكکم هٙال١اجDًصاوث که یشالب ا
ِـكاظث ؿ و بـهیـى باكیكاو قا ال بـیـبـا ا يؿاٌحى اوث اقجااٖیًٍهاؾ ؾاؾ ویبه ؾولث و٬ث پ

 یث هلـیـاهً یك ٌـىقایـکـا و ؾبیاهك یث هلیاهً او هٍاوقیه ی  کايا  اقجاا٘یه کكؾ یجىِ
 یال ولقا یاقیٍـکؿه آو اوـث کـه بىـیى ايؿیـجىشه ؾقباقه اؾقؼىقؿ. يکحه یكاو بك٬كاق کًیا

 ،ث ؼىؾیال هى ىل پهو  ًیپ کایاهك یحیو اهً یاویو یهاثیگك ٌؽّیو ؾ کایاهكؼاقشه 
 کًًؿ.ی٩ا هیاي٭ً  یوالنیٌىيؿ و ؾق ظىله جّمیى هكکم ظأك هیؾق ا ه١مىال  

 کایاهش سیاسیساختاس . 4
جؤذیك واؼحاق ویاوی اهكیکا بك ویاوث ؼاقشی ایى کٍىق الشمله ویاوث ؼاقشی جكاهپ 

 ؾو ه٭ًًـه ٬ـىه و هصكیـه ال پیچیؿگی ؼاِی بكؼىقؾاق اوث. به لعاٚ واؼث قومی، ٬ـىه
 ٠هـؿه هبـ قا ؼاقشی هایج١ییى ویاوث ایاالت هحعؿه اواوی ٬ايىو که هىحًؿ قومی يهاؾ
 هصكیـه، ٬ـىه وـاؼحاق گىيـاگىو هـایقؾه هىـ ىالو و قهاكاو قابٙه اوث. يىٞ ؾاؾه ٬كاق آيها

 يهـایی ویاوـث و هٍـیؼـٗ ؾق قا آو اذكگفاقی هیماو و ٬ىه ایى جؤذیكگفاقی ظؿت و ٌؿت
های هؽحل٧ کاغ وـ٩یؿ، ایـى يحیصـه بـه ؾوـث با يگاهی به ه٭اهات بؽً .کًؿهی ج١ییى

بىـیاقی ال اليٝـك  گیكايـه اوـث.لـث اهكیکـا ؾقبـاقه ایـكاو وـؽثآیـؿ کـه هىٔـٟ ؾوهی
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 و کـن ؾق ؾو ؾهـه اؼیـك اوـثاهكیکـا ؾوـث جكاهپ جًـؿقوجكیى کابیًـه کابیًه کاقًٌاواو،
 ایـى ؾق ايـؿ.ٌـؿه شمـٟ ؼـىاه ؾق آوظمب شمهـىقی ا٨كاؾجكیى و ا٨كا٘یجكیى ٘لبشًگ
 اهكیکا، ١٨لی ؾولث ايؿاله به لحیگفٌحه هیچ ؾو ؾهه چًؿ ؾق هاوث.با ژيكا  اکركیث شمٟ،

 لهیًـه. ؾق پـهايـؿيؿاٌـحه ؾق ؾوث قا ٬ؿقت کلیؿی هًاِب قجاه٠الی يٝاهیاو ظؿ ایى جا
٨ـام، ؼّىِا  ایكاو، گمیًه ٨ٍاق و جهؿیؿ اوث ٔیـمؾاوای ؾقباقه هك هى لهها آي ا٤لب ـهًی

:<B> ::==جّمین شكیاو ؾق که ؾولحی يهاؾ ٓ. ؾیگكبه گیكیکًگـكه اوـث كگفاقجؤذی ٌؿت 
 و کًـؿ جؿویى قا ٬ىايیى بایؿ که اوث کًگكه ایى ؾقيهایث ایًکه گك٨حى يٝك ؾق با. اهكیکاوث

 ٬ـاٟ٘ ي٭ـً کًؿ، جؤهیى قا ویاوحی هك والیپیاؾه بكای اللم بىؾشه بایؿ که اوث کًگكه ایى
 كهکًگ ؼىاوث و يٝكگاه که اوث هىٔىٞ يىٞ و ا٠ٕا جكکیب بهباجىشه. ٌىؾهی هٍؽُ آو

 ؾو آیـا و ؾاقؾ اؼحیاق ؾق قا اکركیث ظمبی چه ایًکه ٠اهل، ؾو ایى کًاق ؾق. ٌىؾهی هٍؽُ
 هح٩ـاوت ظـمب ؾو ایًکه یا اوث واظؿ ظمب ی  کًحك  ؾق وًا و يمایًؿگاو هصله بؽً

 ٓ.?: =A>:اوث ٔؾهٍیاق،  کًًؿهج١ییى ٌؿتبه ؾاقيؿ ؾوث ؾق قا قهاكی

ؾهؿ که هصله و هّىبات کًگكه اهكیکا يٍاو هی به يمىؾاق ٨ى٪، بكقوی هىأٟباجىشه
ای ایكاو ها ؾق هىٔىٞ هىحهؼىاهاو و ؾق وًا با اکركیث ؾهکكاتيمایًؿگاو با ٤لاه شمهىقی

كاو همىاقه یًکه ایباا های ٔؿبكشاهی جكاهپ قا جا ظؿوؾ لیاؾی همكاهی کكؾيؿ. الاحهویاوث
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آو  یى ؾ٨ـا٠یؾق ؾکحـك یاض هىـحهاو ؾاٌـحه وـالیؼىؾ ب یو ا٠مال یا٠اله یهااوثیؾق و
 یبك ظكهـث ٌـك٠ یی  هن قهاك ه١ٝن اي٭الب ؾق ٨حاوایؿئىلىژیيؿاقؾ و اليٝك ا یگاهیشا

ک یاهىحه یهاواؼث و اوح٩اؾه ال والض  یهـاثیـکـه ١٨ال >99; ال وـا ، ايـؿؿ کكؾهیجؤ
هـا و وـثایکـا ویاهك یاوـیو يٝامگىياگىو  یٌؿ، اقکاو و يهاؾها یاكاو قوايهیا یاهىحه

كاو ايصام ؾاؾيـؿ یا یام هىحهیآهِلط یهاثیهحى٧٬ کكؾو ١٨ال یقا بكا یهح١ؿؾ یهاقاهاكؾ
و  ی٫ شًـگ قوايـیـال ٘ك یهكاوـكاویـو بـه قاه ايـؿاؼحى پـكوژه ا یا٬حّـاؾ یهانیکه جعك

 .ٓ=B; ::9>:، یلیقوؾ ٠ٔاؿالله و اوما٠یٌماق هال آو ا٬ؿاهات به یبؽٍ ،ی٥اجیجال
 یهـاؾق ؾوقه کـایاهك یاوـث ؼـاقشیو قاهاكؾها و ٠ملکـكؾ و یهااي یابیهٙال١ه و اقل

 یاؾهـایؾهـؿ بًیؼـىاه يٍـاو هـیؾهکـكات و شمهـىق یاویاظماب و یلهاهؿاق گىياگىو
ا یـًکـه چـه ٨ـكؾ یا ذابث بىؾه و هىحًؿ و اِـىال   یجا ظؿوؾاالت هحعؿه یا یاوث ؼاقشیو

ىث یكؾ، ههن يیگیکا قا بك٠هؿه هیهكا یاویث ویقاهاكؾها و ظاکم یث اشكایهى ىل یظمب
  ی هًملهشمهىق جًها بههیقئ ،اویى هیاؾها يؿاقؾ. ؾق ایها و بًك چهاقچىبییؾق ج٥ یكیو جؤذ

 یس و اٌا٠ه آو ؾق ِـعًه شهـايیها ؾق ؾاؼل و جكواوثیى ویهى ى  ظ٩ٛ ا ،یيؽاه ابماق
ث یـاق بك کاقگماق جا١ث واؼحیاولى یکا که ال الگىیهكا یاوث ؼاقشیؾق و ،ىیاوث. بًابكا

اوـث یو یقو بكقوىیالا .يؿاقؾ یچًؿاي ییؼىؾيما٬ؿقت  ی٨كؾ یهایكیگنیجّمکًؿ، یه
١ٌاقها و  با وشىؾؾهؿ یكاو يٍاو هیى و با هؿ٦ ه٭ابله با ایٍیپ یهاؾق ؾهه کایاهك یؼاقش

ه ها ال ٬ا٠ـؿها و هن ؾق وٙط قويیكیگٌؿه، هن ؾق وٙط اهؿا٦ و شهث٥ات ا٠المیجال
كاو هىحه یا یاواله یث با شمهىقیى ٔؿیبىیکًؿ که ؾقایه یكویهٍؽُ و اِى  ذابث پ

 ؾهؿ.یل هیى ٬ىا٠ؿ و اِى  قا جٍکیو ذابث ا یاِل
ؾچاق ايٍـ٭ا٪  کایاهكؾق  یحیو ظاکم یاویال بكشام، واؼحاق و کایاهكاها ؾقباقه ؼكوز 

به هـفاکكات  كاویا یاواله یقشمهى کكؾوًکه با واؾاق یابا کایاهك یاویٌؿ و اقکاو و یشؿ
ابـكال ى ا٬ـؿام جكاهـپ یـؼىؾ قا ال ا یحیو ياقٔا یيگكاي کكؾيؿ،ؿ هىا٨٭ث ؼىؾ قا ا٠الم یشؿ

جًهـا ٌـىؾ. يـهیؿه هـیبـه چـالً کٍـ کـایاهكث، هًـا٨ٟ یى و١ٔیٌؿيؿ با ا یکكؾه و هؿ٠
هـىقؾ  م ا٬ؿام جكاهـپ قایکا يیؼىاه هصاله اهكیشمهىق یال ا٠ٕا یبلکه بكؼ ،هاؾهکكات
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 ،کـایؼىاه کًگكه اهكی٠ٕى شمهىق، بىوحىن یچكيمىيه،  یبكاي٭ؿ و يکىهً ٬كاق ؾاؾيؿ. 
هى D: ا٨موؾ بىوحىنC ًن.یبیؾق ؼكوز جكاهپ ال بكشام يم یيD١٩يىٌث:  یحكیجىئ یاهیؾق پ

 هًٝـىقبـهً یهـاو ٠مل بـه ٬ـى  یالمللىیث ائحال٦ بیکا با هؿایبمقگ ٌؿم و ه١ح٭ؿم اهك
قا ايصـام ؾهـؿ. هـى ؾق ؼـكوز  یؾٌـىاق یجىايؿ کاقهایشهاو ه یؿه بهحك بكاًی  آیصاؾ یا

 ٓ.A:9;ٔبىوحىن، C کًنیى هىٔىٞ قا هٍاهؿه يمیجكاهپ ال بكشام ا
که جكاهپ ؾق ولاقت ؼاقشه بك وك  یؿین شؿیج یکا، به اوحرًایاهك یاویواؼحاق و ؾقهصمٞى

ى ؾق یا .ؿيؿیيكو یو واظؿ یاوث ١ٙ٬یکا ال بكشام به ویهىٔٞى ؼكوز اهك ًهیلهکاق گماقؾ، ؾق
که به  یکا ؾقباقه هىٔى٠اجیؾق اهك یاویأالٞ و اقکاو ٬ؿقت و واؼث و اوث که ه١مىال   یظال

اظماب  ،ٌؿ گ٩حه٘ىق که كيؿ. الاحه هماویگیً هیقا ؾق پ یکكؾ هًىصمیٌىؾ، قویكاو هكبىٖ هیا
ؿ با ٌكوٞ هـفاکكات و ؤـٟ یًؿ که باؿگاه هحعؿ هىحیى ؾیکا ؾق ایو اقکاو ٬ؿقت ؾق اهك یاویو

ه هىائل هًٙ٭ه و جىايمًؿیؿ، ایجىا٫٨ شؿ  کكؾ. قِؿ یهىٌک یهایكاو قا ؾق ٠ِك

 هحیط خاسجی تأثیشگزاس هتغیش .5
بىؾه  يیم ٗ ا٘كا٦ ؼىؾیهعویاوث ؼاقشی جكاهپ ؾق ٬اا  شمهىقی اوالهی ایكاو هحؤذك ال 

ق، جعىالت هًٙ٭ه ؼاوقهیايه و بالیگكاو جكیى ٠ىاهل ویىحمی و هعیٙی جؤذیكگفااوث. ههن
 ٠مؿه آو اوث. 
یگشاو عمـذه هًغقـهالف( يقص یًـی بـاص ای ٠كبىـحاو ال هیـاو بـالیگكاو هًٙ٭ـه ای:آفش

ايؿ. هعىقهای و١ىؾی و قژین ِهیىيیىحی ي٭ً هئذكی بك جّمیمات بكشاهی جكاهپ ؾاٌحه
ایـكاو Dو C جىا٨ـ٫ بـؿDولیك قژین ِهیىيیىحی بك ٔـؿ بكشـام يٝیـك ذابث اٜهاقات يؽىث

ٌىؾ و اهًیث اوكائیل، هًٙ٭ه و شهاو قا جهؿیؿ ای ٌؿو پیً بكؾه هیجك به ومث هىحهوكیٟ
گیـكی کـاغ وـ٩یؿ بـىؾ. یکـی ال هایی بكای جؤذیكگـفاقی بـك يٝـام جّـمین، جاليCکًؿهی

های هح٭ا٠ؿوالی جكاهپ جىوٗ قژین ِهیىيیىحی، ا٨ٍاگكی آو اوثٔشىايٍیكی و جکًی 
واب ٌـؿ جكاهـپ  قژین ِهیىيیىحی هاها و ا٨ٍاوالیٓ. ایى البیگكی=<: BA>:، بّیكی

ؿ. بكشام ؼاقز کًای شاياه ال جىا٫٨ هىحه٘ىق ی قوما  کٍىقي قا به A:9;هه  Aؾق جاقیػ 
 ؾاقيـؿ. جىلیعاجی و ا٬حّاؾی ای ؾقلهیًهؾیكیًه يیم قوابٗ و١ىؾی ٠كبىحاو و هحعؿه ایالث
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 هٍـحكیاو ال یکـی يیم ٠كبىحاو ؾقه٭ابل و اوث ي٩ث اِلی ٍحكیاوه ال یکی هحعؿه ایاالت
ؾاقيـؿ. ایـى  ؾقؼىقجـىشهی یکؿیگك وـهن يیالهای جؤهیى ؾق کٍىق ؾو هك بمقگ جىلیعات.

ای جـؤذیك بىـمایی ویژه هىٔىٞ هىـحهقابٙه واب ٌؿ ٠كبىحاو و١ىؾی ؾق هىٔىٞ ایكاو و به
قا کـه ؾق  قیـاْ و واٌـًگحى یاقؾؾالقیهیلوی چهاقِؿوبیىث ؾاٌحه باٌؿ. جؤذیك ٬كاقؾاؾ

هـای ؾولـث جـىاو ؾق پـفیكي ؼىاوـحهاولیى و٩ك جكاهپ به ٠كبىحاو ِىقت پفیك٨ث، يمی
 Eای ایكاو ياؾیؿه گك٨ثو١ىؾی ال اهكیکا ؾق ؼّىَ جىا٫٨ هىحه

اليٝـك  یاجىا٫٨ هىحه قوض ظاکن بك ای و افضایص تىاو باصداسيذگی ایشاو:ب( تغییش هىاصيه هًغقه
ٔمى ه٭ابله با جىاو بالؾاقيؿگی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق  بحىايؿهای ٤كبی ایى بىؾ که قت٬ؿ

وـى٪ C مه ٌؿویيكهالDكاو قا ؾق وٙط هًٙ٭ه به ومث یا یاویق٨حاق و ٤كب آویا و ؼلیس ٨اقن،
Eییکایاهك یکه بكا ییایقإ ؾهؿچیها هث بـه ؼـىؾ يگك٨ـث و ال٬ٕـا قويـؿ ي٩ـىـ یگاه قيگ وا١٬
ؾق ایى لهیًه قهاـك  م به ؼىؾ گك٨ث.یي یك ١ِىؾیو و جرایث ٬ؿقت بالؾاقيؿگی آو كاویا یاهًٙ٭ه

 ها قا هىقؾ اٌاقه ٬كاق ؾاؾه بىؾيؿ:ه١ٝن اي٭الب اوالهی قاهاكؾ ب١ؿ ال بكشاهی اهكیکایی
بكشام  گىیًؿهی که اوث ایى کًؿ،هی انو ها قا ظى ليًؿیکه ه ییهاظكف الشمله

ث  ی اقاؼح ؾقو ؾق هًغم ه  ی كاوال ا ی كووو ه ن ؾق ب ی كاوؼ ل اؾق ؾا ه نقا  ییه افِك

. ف كْ ه ى آيهاو ث هایظكف شمو و گىیًؿهی هااهكیکاییقا  یىا .لكاق ؾاؾه اهكیکا

 ی  ىا او  ث ک  ه اش  اله ی  ىگىي  اگىو ا ه  اییثب  ه ؾوو  حايماو ؾق ؾول  ث و ؾق هى  ئىل

ث  به فِك
ا
 ی ىک ه ا ی ؿکً ؾق ؼاقز هن ج الي یؿFيؿه اهكیکاعلبی قا ؾق ؾاؼل هغلما

ث  ٓ.، 12/6/1394ایاهام ؼاهًه بیاياتٔ یكؾلكاق يگ اهكیکا یاقها ؾق اؼحفِك

کًؿ جـا هىـائل و ها و بىحك هًاوای قا ایصاؾ هیها بكشام لهیًهؾقوا٬ٟ ال هًٝك اهكیکایی
ای هايًؿ وىقیه، ٠ـكا٪، یمـى و بعـكیى و وـایك هىٔـى٠ات ؾیگـك قا ؾق های هًٙ٭هبعكاو

اکكات با ایكاو ٬كاق ؾهًؿ و ال ایى قهگـفق يهایحـا  ایـكاو قا بـه اي١ٙـا٦ ؾقبـاقه ؾوحىق کاق هف
 يٍیًی ال آيها ؾق هًٙ٭ه واؾاق کًًؿ.هىأٟ ؼىؾ یا ٠٭ب

شكز ٨كیؿهى، هؿیكکل آژايه ا٘ال٠ات و هكا٬اث قاهاكؾی اهكیکا که به ؾلیل آذاقي ؾق 
 س ذ  یب شا ییىیس ىاس :ى ذ یآ س ال ص ذهای اوحكاجژی ، الشملـه کحـاب بیًیظىله پیً

 کًؿ:ٌهكت شهايی یا٨حه اوث، به ایى هىٔىٞ اٌاقه هی کمیوستیب
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هٍکل آو اوث ک ه  بلکه يیىث، کٍىق ایى ایهىحه فقالیث وك بك ایكاو با ها هٍکل

 اهكیک اب ا  ی كیؾق ظال ؾقگ بلکه اهكیکا، یثيٍاو ؾاؾه اوث يه فمظ بؿوو ظما یكاوا

 ب ه قا ای كاو پؿیؿه یىا .بىؾ هًغمه يؾاهی و ًىلىژیکجک لؿقت جكیىبمقگ جىاویه یمي

 ه ایٔايم الب فكب ی به اق و او ث ک كؾه جب ؿیل او الهی کٍ ىقهای ب كای الگى یک

 .112ٓ: 1392 فكیؿهى،ٔ اوث ؾاٌحه پی ؾق قآ هًغمه اوالهی

االت یـاشااق ا یپلماویٌىؾ ؾیه یهؿ٠ :یاؾ ؾ٨اٞ ال ؾهکكاویبً ،ًهیى لهیؾق اهمچًیى 
٧ و ياجىاو بىؾه اوث. جىا٫٨ یاق ١ٔیكاو بىیا یکا ؾق ؾوقه اوباها ؾق ٬اا  ق٨حاقهایكهحعؿه اه

 یجـك ٌـؿو ق٨حاقهـایبلکه به جهـاشم ،كاو يٍؿیا یاجًها واب ههاق ق٨حاق هًٙ٭هيه یاهىحه
 ٓ.A:9;بًیاؾ ؾ٨اٞ ال ؾهکكاوی، ؿ ٔیكاو ايصاهیا یاهًٙ٭ه
جـؤذیكی بكشـام ؾق ٌؿت ال بـیهؿ که بهؾ٘ىق کلی جعلیل کاقًٌاواو ٤كبی يٍاو هیبه

ايؿ و ه١ح٭ؿيؿ ایكاو به جهؿیؿ کكؾو کىايی که ذاات هًٙ٭ه یابی ایكاو يگكاوهماي١ث ال ٬ؿقت
ؾهـؿ. ايؿ، هك و٬ث و هكشا که بؽىاهـؿ اؾاهـه هـیؼاوقهیايه و اهًیث هًٙ٭ه قا هؿ٦ گك٨حه

٠الوه بـك ایـى، هكگىيـه جعـكک ايؿ. ٌاکه ٬ؿقجمًؿ و همكاه ایكاو ؾق کل هًٙ٭ه گىحكؾه ٌؿه
ؼٍى و هحهىقايه شهث هعؿوؾ کكؾو آلاؾی ٠مل ایكاو ؾق گىحكه هًٙ٭ه، ؾق شایی که ایـكاو 

کًؿ. يگكايی ؾیگـك کًؿ، ؼٙكها قا جٍؿیؿ هیٌاکه وکالیً قا بك ٔؿ هًا٨ٟ اهكیکا ١٨ا  هی
هی هیاكیـؿی جٍؿیؿ ياهح٭اقو جهؿیؿ اوث، و ایى ؾق شایی اوث که ایكاو ؾاقای ١٨الیث يٝا

باٌؿ. هك ؾو ٠ملکـكؾ ؾوشاياـه بـك ٔـؿ ایـكاو لا ؾق هعؿوؾه باقی  ؼلیس ٨اقن هیهمیًه
 .(Freier, 2016: 51)بكؾ ٌؿت بكای ایاالت هحعؿه باال هیهمیًه و ؼٙكها قا به

 که جؤذیكاجی و ایكاو اوالهی شمهىقی واؼحاق ؾق ٬ؿقت چًؿگايه هًابٟ وشىؾ بًابكایى
 به هژهىيی قا کٍىق ایى جىايؿهی اوث، ؾاٌحه ایكاو ایهًٙ٭ه ٬ؿقت يگىحك بك ایى هًابٟ

                                                
اجـا٪ ٨کـك و   FDDبا ٠الهث اؼحّـاقی of Democracies)  (Foundation for Defenseهابًیاؾ ؾ٨اٞ ال ؾهکكاوی .:

های آو بك اهًیث هلی و ویاوث ؼاقشی اوث که جمكکم ١٨الیث .وی .ايؿیٍکؿه ویاوی هىح٭ك ؾق واٌیًگحى ؾی
ايؿیٍـکؿه ؾ٨ـاٞ ال  .گیكی ویاوـث ؼـاقشی واٌـیًگحى ؾق ٬اـا  ایـكاو ؾاقؾایى بًیاؾ ي٭ً ههمی ؾق ٌکل .اوث

ٌىؾ و اهكیکا بیٍحك ا٬ؿاهات ؼّمايه ؼىؾ بك ٔؿ كاظی و ٠ملیاجی ؾولث اهكیکا ٌمكؾه هیها بالوی ٘ؾهکكاوی
 .ؾهؿهای ایى بًیاؾ ايصام هیهلث ایكاو قا بك هاًای ٘كاظی
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ییبهايـه بـا اهكیکـا لـفا جاؿیل کًؿ. ؼاوقهیايه اوحكاجژی  هًٙ٭ه ؾق ایهًٙ٭ه  هـاییشـى
 ٬ـؿقت قولا٨ـموو گىـحكي بـا ج٭ابـل قاوـحای ؾق ویاوـی قویکكؾ با الاحه و ٨ًی ٜاهكبه

 پكؾاؼحـه ایـكاو اوـالهی ایهىـحه بكياهه با لهه٭اب به ایكاو اوالهی بالؾاقيؿگی شمهىقی
 به ِك٨ا   ای،هىحه آهیمِلط ٨ًاوقی به ایكاو ؾوحیابی بكای اهكیکا هماي١ث بًابكایى اوث.

اوث ٔؾیلن ِالعی  المللبیى يٝام ؾق ؼىؾ هژهىيی  شایگاه ال ظاِلهای يگكايی ؾلیل
 ٓ.B? ::;A>:و ِائای، 

 یز یگجهیيت
که هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨ث ایى اوث که کـؿام هح٥یـك ال هح٥یكهـای ى ه٭اله یا یهى له اِل

اوـث. بـك  ٔبكشامٓ یاکا ال جىا٫٨ هىحهیؼكوز اهكجؤذیكگفاق بك ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق 
وجعلیل و به جصمیه مم قوليایش یيٝك هؿ  اوانویاوث ؼاقشی ؾولث جكاهپ بك  ایى پایه

گیـكی هح٥یـك ٌؽّـیحی ؾا  هكکـمی جّـمینآلهىو گفاٌحه ٌؿ و ایى يحیصه به ؾوث آهؿ: 
هـایی بـك بكشاهی جكاهپ اوث و وایك هح٥یكها ظـى  ایـى ؾا  هكکـمی بـا ٌـؿت و ٔـ٧١

یـابی های ه٭ابلـه بـا ٬ـؿقتگیكی کاغ و٩یؿ بكای ؼكوز ال بكشام و اجؽاـ ویاوثجّمین
آو اوـث ث یـوا١٬ ايؿ.ای اذك ؾاٌحهاي و ج١ٕی٧ بالؾاقيؿگی هًٙ٭هایكاو ؾق ٠م٫ قاهاكؾی

کـا یاهك یو ؼـاقش یاوـث ؾاؼلـیجكاهـپ ؾق ٠كِـه و یًٌاوـث و قواویکه ي٭ً ٌؽّ
کًًـؿه ق٨حاقهـا و ا٬ـؿاهات ىیـیو وـاؼحاق، ج١ يٝـامکـا یًکـه ؾق اهكیاوث. ؾق ا كیياپفايکاق

یـا هح٥یـك ي٭ـً ؾق ٬ـآ و بىـٗ  ىـثEیي یؿیـجكؾ يیم اوث یو اشحما٠ یاویگكاو ویبال
٘ـىق، جىاو ياؾیـؿه گك٨ـث. همـیىویاوث ؼاقشی قا يمی قإوای اهكیکا ؾق جؤذیكگفاقی بك

والی کـاغ وـ٩یؿ ؾق ای ال ٠ىاهل ههن ؾق جّمینالمللی و هًٙ٭ههح٥یك هعیٙی و يٝام بیى
شمهـىق هی  قئـیـاهـا ٜهـىق و بكآهـؿو ای ایكاو و ؼكوز ال آو اوـث٬ Eاا  بكياهه هىحه

ال شًـگ شهـايی ؾوم جـا کـا یشمهـىق گفٌـحه اهكیإواهًح٭ؿ همه قکه  کایهح٩اوت ؾق اهك
  اوباهاوث، هح٥یك ٨كؾی قا يىاث به ب٭یه هح٥یكها بكشىحه واؼحه اوث.



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

ؾهؿ که قوًٌی يٍاو هیبه و٩یؿ، کاغ به وقوؾ ال په ا٬ؿاهاجً و جكاهپ گ٩حاقهای جعلیل 
ؼـاقشی اهكیکـا ؾاقؾ.  ویاوـث اِـى  و ویاوـی وـاؼحاقهای بـه قا پایاًؿی کمحكیى جكاهپ

حگی ا٬حؿاقگكا، به جكاهپ ٌؽّیث ؼىؾهعىقی قا ؾاؾه که هح٥یك وـاؼحاقها ؾق ویژگی ؼىؾٌی٩
جؤذیكگفاقی بك ویاوث ؼاقشی اهكیکا قا ج١ٕی٧ کكؾه اوث. بكکًاقی ه٭اهات بىیاق يمؾیـ  

آ٨كیًـی هح٥یـك ای اوث که ؾق کاغ و٩یؿ واب٭ه يؿاقؾ و ایى ؼىؾ ؾا  بك ي٭ـًجكاهپ يیم پؿیؿه
 هحمـاؾی یهـاوـا  ی٘ـبـه ایًکـه اغ و٩یؿ اوث. باجىشـههای کگیكیٌؽّیث ؾق جّمین

اي٭ـالب  یاهـؿهایکـا جعـىالت و پیاهك یاویؾاق يٝام و واؼحاق وثیهىٔٞى يؽىث و اولى
ــا یاوــاله ــهی ــوكاو و ب ــؿه هىــحه ژهی ــىؾه اوــث و هؽال٩ــثکٍــىقهاو  یاپكوي هــایی کــه ب

ىَ بكشام ابكال ؾاٌـحه های هفاکكه با ایكاو ؾق ؼّؼىاهاو کًگكه اهكیکا با ویاوثشمهىقی
هىٔٞى ؼكوز ال ای و هىأٟ جكاهپ ؾق ٬اا  جىا٫٨ هىحه ایى يحیصه ظاِل هی ٌىؾ که، يؿبىؾ

هماهًگ بىؾ. جّىیب ٬ايىو کاجىا و بكؼی بىـحكهای ؾیگـك  با واؼحاق ویاوی اهكیکا بكشام
اؼحاق هایی هن کـه ؾق وـها و هؽال٩ثگیكیق٤ن ایى هماهًگی، شاهههئیؿ ایى هؿ٠اوث. به

شمهـىق ویاوی اهكیکا ؾق جّمین ؼكوز جكاهپ ال بكشـام بـه وشـىؾ آهـؿ، يحىايىـث قئـیه
گـاه یشا و یك شاه١ه و هئوىات و هكاکـم هٙال١ـاجیهح٥ا٬حؿاقگكای اهكیکا قا بالؾاقؾ. همچًیى 

های يىـای اها با وشىؾ هؽال٩ث Eاوث كیياپفکا ايکاقیاهك یوالنیى يهاؾها ؾق ٠كِه جّمیا
اهكیکا، کاغ و٩یؿ جّمین ؼىؾ  یو ؾايٍگاه یها و هكاکم هٙال١ات قاهاكؾٍکؿهیايؿو ِكیط 

 بك ؼكوز ال بكشام و آ٤ال ؾوق شؿیؿ ٨ٍاقهای ظؿاکركی ٠ملیاجی کكؾ. قا هاًی
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بًابكایى، هح٥یك ٌؽّیحی جكاهپ اگكچه ؾا  هكکمی هًاوـاات ؼّـمايه اهكیکـا بـا 
٘ىق ای ق٬ن لؾه اوث، هماوىؾهعىقايهایكاو ؾق ؾوقه په ال بكشام قا به ٌکل شؿیؿ و ؼ

یىًؿه کحاب    شمهىقی ًٌاوی يىٌحه، وی قئیهبك اوان اِى  قواو تشامپ رههکه يى
شمهـىق پیٍـیى که او قا با ايؿقو شکىـىو، قئـیهایگىيهپفیك اوثE بهجعكی  بىیاق 

ؾی و ٨ـكC اوبـاي و   اقاـ  وـلٙاوD قا ٘ىق که شکىـىوکًؿ: هماواهكیکا، ه٭ایىه هی
هـماز ٨كیاايـه و ؾهـؿهی ا٬حؿاق٘لای ٠ىام  ، ؾاقای ظه ؼٙكياک و جهاشمی، ؼىؾٌی٩حه

ياهیؿيؿ، جكاهپ يیم همیى ؼّىِـیات قا ؾاقؾ. بـه همـیى شهـث بكؼـی هع٭٭ـاو هی 
 بـك ٍحكیب مکجمك و ىنیىىيکي ىش بکیجك ال یاوکاي١ قا جكاهپ ؾويالؿ یؼاقش اوثیو

 یهـااهكم اقبىثک یبكا جالي و یًیبًیپ ابلك٬ی٤ یق٨حاقها یوكی  با همكاه ؾاؼل،
 هؿ٦ گكاویبال ق٨حاق ؾق كییج٥ صاؾیا یبكا ایکاهك یؼاقش اوثیو ابماق هرابهبه یا٬حّاؾ

 . ايؿکكؾه یابیاقل
اوان بكقوی و اقلیابی هح٥یكهای الگىی قوليا ؾق ویاوث ؼاقشی جكاهپ بك ٔؿ بكایى

ِىقت يىای ٠اهـل ٌؽّـیحی جكاهـپ قا ؾق ك بهایكاو يٍاو ؾاؾ که چهاق هح٥یك ال پًس هح٥ی
 هىٔىٞ شمهىقی اوالهی ایكاو ج٭ىیث کكؾيؿ.

ای قا جًها هعؿوؾیحی بكای جكاهپ ایصاؾ يکكؾ، بلکه بىحك جٍؿیؿکًًؿهيهC ي٭Dً ٠اهل 
ي٭ـً و Dك یـبـا هحC٥ یث ٨ـكؾیٌؽّـDك یـى هح٥یبـبكای او ٨كاهن واؼث. ؾقظ٭ی٭ـث، 

 یى هٍؽّات اؼال٬یبا ا ی٨كؾك٬كاق ٌؿ. ؾقوا٬ٟ و٬حی ب یکیىيؿ يمؾیاقجااٖ و پC گاهیشا
٬ـكاق  ؾاقؾ یاگىـحكؾه یاقات ٬ـايىيیـکا که اؼحیاهك یشمهىقاوثیگاه قیؾق شا یو ق٨حاق

هـئذك و  یاوـث ؼـاقشیو یق٨حاقهـا ژهیـوو به یوقلاوثیؿ ؾق ٠كِه ویجكؾی، ب٨ثگك
 ٌىؾ. یهح٩اوت ٜاهك ه

ي٩ٟ ؾق ویاوث ؼاقشی جكاهـپ بـك یگكاو ـیای ال بالهح٥یك شاه١ه هؿيی ٘ی٧ گىحكؾه
ؾهؿ. ؾق ایـى هیـاو اگكچـه بكؼـی بـه هؽال٩ـث بـا هىٔـٟ جكاهـپ ٔؿ ایكاو قا جٍکیل هی

هـای ٔـؿایكايی ال ٜهـىق هـای ِهیىيیىـحی و کـايىوبكؼاوحًؿ، بؽً ٬ؿقجمًؿی ال البی
گــكی، بــه ؼّــایُ ٌؽّــیحی جكاهــپ الشملــه ه١اهلــهجكاهــپ ؾق کــاغ وــ٩یؿ باجىشــه
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٠ًـىاو هرابه ٨كِث یاؾ کكؾيؿ و بهبىیاق به ياؼىٌایًؿگی با جىأم گكاییپفیكی و بكووجعكی 
هـای هح٥یك واوٗ ؾق جعكی ، جٍؿیؿ و جرایث هىٟٔ و جّمین بكشاهی جكاهـپ و ویاوـث

 ايؿ.٨ٍاق ظؿاکركی ٠مل کكؾه
جؤذیك هح٥یك ویىحمی و هعیٙی بك ویاوث ؼاقشی جكاهپ ؾق ٬اـا  ایـكاو هحٍـکل ال 

بؽـً اوـث. بـالیگكاو اقوپـایی هؽحل٧ با ٘ی٩ی ال جؤذیكگفاقی ؼًری جا يحیصـه ٠ًاِك
هـای ای قا بـك اوـان ايگیـمه٠ًىاو یکی ال ٠ًاِك ایى ویىـحن اگكچـه بـالی پیچیـؿهبه

های ا٠الهی آيـاو ٘لاايه به يمایً گفاٌحًؿ، بك اوان ویاوثگكایايه و هًا٨ٟ لیاؾه٤كب
يحیصـه یٍاو ؾق هماي١ث ال ؼكوز بكشـام ٠٭ـین و بـیهاایى يحیصه به ؾوث آهؿ که جالي

ای هايًـؿ ؾولـث وـ١ىؾی و قژیـن ِهیىيیىـحی بىؾه اوث. اها بالیگكاو و ٠ًاِك هًٙ٭ه
های ؼىؾ بكای جعث بیٍحكیى اوح٩اؾه قا ال ٌؽّیث ٨كؾی جكاهپ کكؾه و ال همه ٜك٨یث

يگی جؤذیكگـفاقی آيهـا ؾق ايؿ. ؾقوا٬ـٟ چگـىجؤذیك ٬كاق ؾاؾو جكاهپ ؾق ٬اا  ایكاو بهكه بكؾه
٘لاايه بىؾ، ولی ایى ي٭ً بؿیى ه١ًا يیىـث ؾوهی و ٨كِثهىٔىٞ هىِى٦ ال يىٞ ؾقشه

ٌؿ، هىیك و شهـث جّـمیمات او قا که اگك شمهىقی اوالهی ایكاو واقؾ بالی جكاهپ هی
هـای هـا بـا ؼىاوـحهها و ِهیىيیىـثهای و١ىؾیجىايىث ج٥ییك ؾهؿ، بلکه ؼىاوحههی

پیؿا کكؾه بـىؾ. ایـى  ى٠ی هىالی هًا٨ٟهمكاه قوظیه ٌؽّیحی او گكه ؼىقؾه و يجكاهپ به 
بؿاو ه١ًاوث که اگك ایى بالیگكاو هن ياىؾيؿ، جّمین جكاهپ با ٌؿت و ٧١ٔ ٠ملیاجی 

ؾهًـؿه بؽً، ه٭ـىم و جىوـ١هها جعكی ها و ِهیىيیىثقو، ي٭ً و١ىؾیٌؿ. الایىهی
و  یٍـگیپبـك جصـاقتیجكاهپ هاًـ یحیهًً ٌؽّها و ؿگاهیؾبىؾه اوث. به بیاو ؾیگك، 

 یقوـايؿه کـه قويـؿ جعـىالت و و٬ـىٞ قؼـؿاؾها یبًـؿى شمٟیقا به ا ی، ویکاقکاوب
لهـاو هـن ،کـه بـك اوـان آو کـكؾها یـقا هه یاًهیكاو لهیا و ایؾق هًٙ٭ه ٤كب آو یاویو

ظ٩ٛ کًؿ  ها قا هرل ی  گاو ٌیكؾه بؿوٌؿ و اهًیث قژین ِهیىيیىحی قاو١ىؾی جىايؿهی
 با هؿ٦ؿ یهفاکكات شؿکكؾو به واقؾ  ظا  با ٨ٍاق ظؿاکركی بك ایكاو، آو قا بكایو ؾق٠یى

هصاب والؾ. ايحٝاق جكاهپ و جین او ال ٨كایًؿ و بكایًؿ ایـى  Cجكجىا٫٨ بمقگD  یؿو به یقو
 ای آو ال بیى بكوؾ.بىؾ که ٠م٫ قاهاكؾی ایكاو و ٠ًاِك بالؾاقيؿگی هًٙ٭ه
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=>B   ًبهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووه ;=CB 

گی ك قاهب كؾی های فکك ؾق جقاهل ب ا يهاؾه ای جّ مینيمً اجاقٓ. C<E=;هحمی، ابكاهین و ههؿی فمیه ٔ

 .Cٌماقه ، پیًمطالعات امشی ا، فّلًاهه Dاهكیکا

، جكشمه ؽىاختی اص ؽخایت دووالذ تشامپرهه دووالذ تشامپ: تسدیدی سوانٓ. @C=;ٔهک آؾام، ؾو پی. 

 ظمیؿ عاهكی، جهكاو، پووهٍگاه فكهًگ، هًك و اقجباعات.

 ، ؾوحكو    ی ؾق:Dوكيىٌ    ث بكش    ام چ    ه ؼىاه    ؿ ٌ    ؿ؟ٓ. BE;:>هئوى    ه آجاليحی    ک ٔ
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/US_Strategy_Iran_FINAL.PDF.2018. 

 ، ؾوحكو      ی ؾق:Dایياه      ه هى      حهاقلی      ابی جىاف      كٓ. E?;:>هئوى      ه بكوکیًگ      م ٔ
www.brookings.edu/research/testimony/2015/08/05-us-policy-iran-nuclear-deal-pollack. 

ًگحىٔ  ًگحى جعلیل کكؾ: واکًً ایكاو به ؼكوز جكاهپ ال بٓ. AE;:>هئوىه وٌا ، Dكشام چیىث؟ايؿیٍکؿه وٌا

 http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/KnightsTestimony20171004.pdؾق:  ؾوحكوی

گیكی ؾق ویاوث ؼاقشی ایاالت والی قويؿ جّمینهؿلٓ. C:E=;ٔ هىوىی، ویؿهعمؿفلی و همکاقاو

 .>، ي =، ن سوابب خاسخی، فّلًاهه Dهحعؿه اهكیکا

مطالعدات ، فّ لًاهه Dویاوث ؼاقشی جكاهپ و شمهىقی اوالهیٓ. C?E=;هعمىؾ ٔلهىحاو  فام،یمؾاو
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