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تأریشس میقب اهتنها اش شس الکه اش کؾىسهای منطقه و سص مله س شسب اتش تای
گزسؽ  .دس پژوهؼهای ساجا ؽذ دس س د صمینهت تنها اه ک ُا ذ مىضىع تى ته
دسؽتهساذ .لزس آاچه دس س د مقاله اه نىسب عؤسل سصلب مطشح ؽذ س تد سعت کته

سلگىی سفتاسی سمش کا دس مذ ش اذشسب شس چته فشصت هتا ب اتشسی س تشسب اته
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سوػ تذقیق دس س د مقالته سص اتىع تىصتیمب–تذلیلتب و سوػ گتشدآوسی دسد هتات
کتااخااهسی و س نتشاتب سع  .هذو سص س د پژوهؼت تذلیل فشص هتای س تشسب دس

شس پغاصذس دس عا ه سلگىی سفتاسی سمش کاع  .افتههای پژوهؼ ایض دتاکب
سص آب سع کته اتاتىساب سمش کتا دس تشس اا تث دعتتاوسدها ب اتشسی س تشسب اایتش
سفضس ؼ امىر عیاعب و تىسب سرشگزسسی دس منطقهت سفضس ؼ تشسص تجاسی و سقتصتادی
س شسب اا شس ت سفضس ؼ امىر دس میاب گشو های شسقتب اته دلیتل اتبس تمتادی اته
س ار متذذ ت تقى مذىس مقاوم و سفضس ؼ قذس اش ؽذ سع .
کلیذواژگاو :مذ ش اذشسبت سمش کات شس ت س شسبت سلگىی سفتاسی

همذهه

٠كا ٪به ؾلیـل هى١٬یـث ژئـىپلیحیکی و ژئىاوـحكاجژیکی ،یکـی ال کٍـىقهای ههـن ؾق هًٙ٭ـه
ؼاوقهیايه اوث و ایى ؼىؾ با٠ـد ظىاوـیث ٬ـؿقتهـای بـمقگ بـه ایـى کٍـىق هـیٌـىؾ.
ؾقایىبیى ،و٬ى ٞظاؾذه یالؾهن وپحاهاك ،هًصك به ج٥ییك هعیٗ يٝام بیىالملل ٌـؿ و کٍـىقها قا
با بالیگك شؿیؿ ٤یكؾولحی قوبهقو کكؾ .ؾقوا ٟ٬ظاؾذه یالؾهن وپحاهاك ،ؾٌمى شؿیؿی بـه يـام
جكوقیىن قا بكای کٍىقها ایصاؾ و ٬ؿقتهای شهايی بـهؼّـىَ ایـاالت هحعـؿه اهكیکـا قا
هّمن به هااقله با جكوقیىن کكؾ .ؾق ایى قاوحا ،ایى کٍىق به بهايه هااقله با پؿیـؿه جكوقیىـن و
ا٨كاٖگكایی و هااقله با والضهای کٍحاقشم١ی ؾق وا  1554و بهق٤ن هؽال٩ث ٬ؿقتهـای
بمقگ و يهاؾهای شهايی همچىو ٌىقای اهًیث ،به ٠كا ٪ظمله ی شاياه کكؾ و ایـى کٍـىق قا
ؾق کمحك ال ی هاه به اٌـ٥ا ؼـىؾ ؾقآوقؾ .اگكچـه اهكیکـا بكياهـه هـًٝن و هًىـصمی بـكای
ٌکىث ِؿام ؾاٌث ،بكياهه هًٝمی بكای هؿیكیث و کًحك بعكاو ٠كا ٪ب١ؿ ال ٌکىـث ایـى
کٍىق يؿاٌث .اهكیکا به ؾالیـل هؽحل٩ـی همايًـؿ هؽال٩ـث ٬ـؿقتهـای بـمقگ ،هؽال٩ـث
کٍىقهای هًٙ٭ه و ي٭ً ايکاقياپفیك ایكاو و ههنجك ال همه الگىی ق٨حاقی و قهیا٨ث ياهًاوـب
که ؾیگك ؾالیل قا يیم پىًٌ هیؾهؿ ،ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪ياکام هايؿ .لفا ب١ؿ ال وـا هـا
ٌاهؿ ياجىايی ایاالت هحعؿه ؾق کًحك و هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪بىؾین .بالٙا ٟياجىايی اهكیکـا ؾق
هؿیكیث و ایصاؾ ذاات ؾق ایى کٍىق٨ ،كِثهایی بكای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو بـه همـكاه
ؾاٌث .الایىقو ،ایى پژوهً جالي هیکًؿ به ایى وئا پاوػ ؾهؿ که الگىی ق٨حاقی اهكیکـا

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق <>C

ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪چه ٨كِثهایی بكای ایكاو ؾاٌحه اوث Eاهكی که بیٍحك پژوهٍـگكاو
به آو يپكؾاؼحهايؿ و بیٍحك جمكکم ؼىؾ قا بك ؾیگك اب١اؾ بعكاو ٠كا ٪گفاٌحهايؿ .ال همیى قو ،ایى
ه٭اله و١ی ؾاقؾ به بكقوی ٨كِثهای اکحىابی بكای شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق وایه ياکـاهی
ایاالت هحعؿه ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪بپكؾالؾ و لفا ه٭اله ظأك جالي هیکًؿ با واکاوی ایـى
هىٔى ،ٞؼأل پژوهٍی ؾق ایى لهیًه قا جا ظؿوؾی پك کًؿ .بؿیىجكجیب ،يىیىًؿگاو ؾق قاوـحای
قاوحیآلهایی ٨كٔیه ؼىؾ و با اوح٩اؾه ال قهیا٨ث قئالیىحی بًصاهیى هیلك ،هٙالـب ؼـىؾ قا ؾق
چًؿ بؽً واهاوؾهی کكؾهايؿ ،بؿیى ِىقت که ؾق ابحؿا به جایـیى قهیا٨ـثهـای قئالیىـحی و
الگىی ق٨حاقی بًصاهیى هیلك و ٠ملیاجی کكؾو آو با ٨كٔیه هىقؾ يٝك هیپكؾالین .ؾق اؾاهـه ،بـه
ظمله به ٠كا ٪و الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ،ياکاقآهؿی ایـى الگـىی ق٨حـاقی و
اب١اؾ و ٌاؼُهای آو ،جعلیل ٨كِثهای ایكاو ؾق ٠كا ٪پىاِؿام ؾق وایه الگـىی ق٨حـاقی
اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق و ؾقيهایث به يحیصهگیكی و اقائه یا٨حهها پكؾاؼحه هیٌىؾ.
ادبیات و پیطیًه پژوهص

قیٍـههـای
٠لی هؽحاقی٨ ،كهاؾ ؾايًيیا و قوضالله ٬اومی ٔ= ٓ:<Bؾق ه٭الهای با ً٠ىاو  D
ياکاهی ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق ٠كا C٪به ایى هى له هیپكؾاليؿ که هى١٬یـث هژهىيیـ
اهكیکا ؾق ؾو ؾهه اؼیك با چالً هىاشه ٌؿه که یکی ال ایـى چـالًهـا ،یـالؾهن وـپحاهاك
 ;99:بىؾه اوث .به ؾياا آو ؾولث و٬ث ایاالت هحعؿه به ٠كا ٪ظملـه کـكؾ ،اهـا پـه ال
هؿت کىجاهی ٌکىث ؼىقؾ و يهجًها يحىايىث به اهؿا ٦ؼىؾ هاًیبك ظ ٛ٩هژهىيی ؾوـث
یابؿ ،بلکه همیًه های بىیاقی هحعمل ٌؿ .يىیىًؿگاو بك ایى باوق بىؾيؿ کـه يحیصـه جهـاشن
شاياـهگكایـی

يٝاهی ایاالت هحعؿه اهكیکا جٍؿیؿ ياقٔایحی ؾق شاه١ه ٠كا ٪و ياکـاهی یـ 
اهكیکا ؾق ظلوّ٨ل هًال٠ات بىؾه اوث .ؾقوا ٟ٬اگكچه ؾق ایى ه٭اله ،قیٍـههـای ياکـاهی
ویاوث ؼاقشی اهكیکا بكقوی ٌؿه ،اٌاقهای به الگىی ق٨حـاقی و قهیا٨ـث اوـح٩اؾهٌـؿه
اهكیکا ؾق ایى بعكاو و همچًیى ٨كِثهای پیًآهؿه بكای شمهىقی اوالهی يٍؿه اوث.
هعمؿ٠لی ٬اومی ٔ ٓ:<ABؾق ه٭الهای جعث ً٠ىاو Dبالیگكاو هـئذك بـك ٠ـكا ٪آیًـؿه:
هًا ٟ٨و وًاقیىها Cبه بكقوی گكوهها و اظماب ؾاؼلی ٠كا ،٪اهؿا ٦و اوحكاجژیهای اهكیکا
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و اهؿا ٦همىایگاو ٠كا ٪یً١ی ٠كبىحاو ،وىقیه ،جكکیه و ایكاو ؾق ِعًه ه١اؾالت ٬ـؿقت
ؾق ٠كا ٪شؿیؿ پكؾاؼحه اوث .يىیىًؿه بك ایى باوق اوث که هكیـ ال بـالیگكاو بـه ؾياـا
آیًؿهای هٙلىب بكای ٠كا ٪ؾق چهاقچىب هًا ٟ٨هٙلىب ؼىؾيؿ .همچًیى وًاقیىهای آیًؿه

٠كا ٪قا بكقوی کكؾه ،ولی به ؾالیل ظمله اهكیکا به ٠كا ٪و الگىی ق٨حاقی هـؿیكیث بعـكاو
اٌاقهای يٍؿه اوث.
اهكیکا ؾق ایى کٍىق و ٨كِثهای ایكاو 
آ٬ایاو ی١٭ىب جىکلی ،بهماؾ ٬اومی و ویؿهعمؿ ویؿاظمؿی ٔ; ٓ:<Bؾق ه٭الۀ Dقوابٗ
٨كِثها و چالًها٨ ،Cكِثها و چالًهای ٨كاقوی ایكاو ؾق

ایكاو و ٠كا ٪په ال ِؿام:
٠كا ٪شؿیؿ قا بكقوی کكؾهايؿ .يىیىًؿه ه١ح٭ؿ اوث بهكهبكؾاقی ال ٨كِثهای ایصاؾٌـؿه
ؾق ٕ٨ای کًىيی٠ ،ىاهل جًًلا همچـىو ي٩ـىـ وـل٩یگكی ؾق ٠ـكا ٪قا کـاهً هـیؾهـؿ و
ال٘ك ٦ؾیگك ،جٍؿیؿ ي٩ىـ ٠ىاهل ؼاقشی هىاي ٟاهًیحی ،ا٬حّاؾی و ٨كهًگی بكای شمهىقی
اوالهی ایكاو ؼىاهؿ ؾاٌث .اگكچه ؾق ایى ه٭اله به بكؼی ٨كِثها و چالًهای ایـكاو ؾق
٠كا ٪پىاِؿام پكؾاؼحه ٌؿه ،الگىی ق٨حاقی هؿیكیث بعكاو اهكیکا ؾق ٠كا ٪و ؾالیل ظمله
و همچًیى ٠لل ياکاقآهؿی ایى هؿیكیث بعكاو ٌكض ؾاؾه يٍؿه اوث.
هعمؿش٩١ك شىاؾی اقشمًؿی و هاؾی ٘لى٠ی ٔ ٓ2484ؾق ه٭الـهای بـا ً٠ـىاو Dجـؤذیك
جهاشن اهكیکا به ٠كا ٪بك ٬ؿقت هىٌمًؿ ایكاو ؾق ایى کٍىق ،Cبـك ایـى ٠٭یـؿه هىـحًؿ کـه
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
٘ىقی که ي٩ىـ ایكاو ؾق ایى کٍىق په ال ِؿام ؾق اب١اؾ قوـمی

قا ؾق ٠كا ٪گىحكي ؾهؿ Eبه
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
٨كِثهای ایكاو ؾق ٠كا ٪پىاِؿام یً١ی ا٨مایً ٬ؿقت هىٌمًؿ ایكاو اٌاقه کكؾه اوث.

ؾقوا ،ٟ٬ؾق بكؼی ه٭االت و پژوهًهای ايصامٌؿه به ٬ىمحی ال هىٔى ٞهىقؾ پژوهً
اٌاقه ٌؿه اوث .هرال ؾق ج١ؿاؾی ال پژوهًها٨ ،كِثهای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق
ؾوقاو پىاِؿام بكقوی ٌؿه ،ولی به٘ـىق ؾ٬یـ٨ ٫كِـثهـای ویاوـی ،يٝـاهی-اهًیحـی و

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق ;?<

ا٬حّاؾی جاییى يگكؾیؿه اوث یا ؾق بكؼی ؾیگك ال هًاب ٟبه ياجىايی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو
٠كا ٪و قیٍههای آو پكؾاؼحه ٌؿه ،اها هیچی ال آيها به٘ىق ؾ٬ی ٫به الگىی ق٨حاقی اهكیکا
ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪و اب١اؾ و ٌاؼُهای آو و همچًیى ٨كِـثهـای آو بـكای ایـكاو
يپكؾاؼحهايؿ .بًابكایى ؾق ایى پژوهً کىًٌ ٌؿه اوث يىا ُ٬و کماىؾهای پـژوهًهـای

٘ىقیکه هن بحىايؿ بهؼىبی الگىی

ـکكٌؿه بك٘كٌ ٦ىيؿ و هىٔى ٞکاهلجكی اقائه ؾهؿ Eبه
ق٨حــاقی هــؿیكیث بعـكاو اهكیکــا ؾق ٠ـكا ٪قا بكقوــی کًــؿ و هــن جىٔــیط ؾهــؿ کــه چــه
٨كِثهایی بكای ایكاو ؾق پی ؾاٌحه ،و الایىشهث ؾاقای يىآوقی اوث.

چهارچىب يظزی

ؾق ظىله ویاوث ،قهیا٨ثها و الگىهای ق٨حاقی هح٩اوجی شهث هؿیكیث بعـكاوهـا وشـىؾ
ؾاقؾ و بكای ظل ی بعكاو بىحه به هیماو ،يـىٌ ،ٞـؿت و جـؤذیك آو بـك ٬ـؿقتهـای بـمقگ،
الگىهای ق٨حاقی هح٩اوجی وشىؾ ؾاقؾ .ایى ه٭اله بكای جاییى و جعلیل الگىی ق٨حاقی اهكیکـا
ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪ال هؿ هؿیكیث بعكاو بًصاهیى هیلك کم گك٨حه اوث .بعكاو ؾق
ظىلههای هؽحل ٧ليؿگی ايىاو الشمله ا٬حّاؾ ،پمٌکی ،هـؿیكیث ،قواوًٌاوـی و ٠لـىم

ویاوی به کاق بكؾه هیٌىؾ .بعكاو ؾق ابحؿا ال پمٌکی واقؾ ظىلههای هٙال١اجی ؾیگـك ٌـؿه
اوث .ؾق اؾبیات ٠لىم ویاوی ،ه٩هىم بعكاو به هً١ای پكیٍايی ،وظٍث٨ ،اش١ه ،هّیاث،
ؼٍىيث بال٭ىه و بال١٩ل و ي٭ٙه ٩ٙ٠ی ؾق جعلیلهای جّمینگیكی به کاق گك٨حه ٌؿه اوـث
ٔواٝ٠ی .ٓ<: ::<B9 ،بًصاهیى هیلك يیم بعكاو قا هى١٬یحی جىِی ٧هیکًؿ کـه ؾق آو بـكای
هیگیكؾ و اظحما کاقبكؾ لوق و ؼٍـىيث
اقليهای بًیاؾیى بالیگكاو جهؿیؿ شؿی ِىقت 

ویاوثگفاقی ،کاهً آذاق هؽـكب

وشىؾ ؾاقؾ ٔهیلك .ٓ>@ ::<@? ،هؿیكیث بعكاو يیم به
٠ااقتؾیگـك،

بالیا ،بالوالی و جكهین آذاق ياٌی ال بالیای ٘ای١ی یا ايىايی گ٩حه هیٌىؾ .به
هؿیكیث بعكاو به هصمى٠های ال ١٨الیثها و ؾوـحىقال١ملهـایی ا٘ـال ٪هـیٌـىؾ کـه ؾق
هىاشهه با بعكاو ايصام هیگیكؾ و هؿ ٦آو کاهً قويؿ ،کًحك و ق ٟ٨بعكاو اوث.
ؾقایىبیى بایؿ به قهیا٨ثهای چهاقگايه پاقاؾاین واٟ٬گكایی ؾق ٠كِه ویاوث بیىالملل اٌـاقه
کكؾ که ٌاهل قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقتهعىق ،قهیا٨ث هىاليه ٬ىا ،قهیا٨ـث هژهىيیـ و قهیا٨ـث

<?< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

المللايؿ ،و آيچه هؿ يٝك ایى پژوهً اوث قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقتهعـىق هـیباٌـؿ
شاه١ه بیى 
که ه١اؾله ؾ٬ی٭ی ال ؤ١یث ٘ای١ی هابم ؾق ویىحن بیىالملل اوث .بالی بیى ؾولـثهـا ،بـالی
ظاِل شم٩ِ ٟك اوث و بالیگكاو بهِىقت بال٭ىه ؾق ظالث Dشًگ همه بك ٔؿ هن Cبـه وـك
هیبكيؿ .پیً٨كْ بًیاؾیى ایى قهیا٨ث آو اوث که ؾولثها همىاقه ؾق جاليايؿ ٬ـؿقت ؼـىؾ قا

به ظؿاکرك بكوـايًؿ .قئالیىـثهـای کالوـی کـه قهیا٨ـث ویاوـث ٬ـؿقتهعـىق قا جىوـ١ه
بؽٍیؿهايؿ٬ ،ؿقت قا هن هؿ ٦و هن وویله جل٭ی هیکًًؿ .به٠ااقجی ٬ؿقت يهجًها ابـماق ظّـى

به اهًیث ،بلکه ی هؿ ٦اواوی و بًیاؾیى هن جل٭ی هیٌىؾ ٔهیلك.ٓ?:-?9 ::<@? ،
ظا  ،به الگىهای ق٨حاقی ٬ؿقتها ؾق لهاو و٬ى ٞبعكاو هیپكؾالین .ؾؼالث ٬ـؿقتهـای
ّ
بمقگ هًگام بعكاوهای هًٙ٭های و بیىالمللی ی اِل هىلن و ايکاقياپفیك اوـث .الایـىقو،
بكای ؾقگیكی ٬ؿقتهای بمقگ ؾق بعكاوها هیجىاو چهاق الگـىی ق٨حـاقی جّـىق کـكؾ :ق٨حـاق
جهاشمی ،ق٨حاق بؿوو هالظٝه ،ق٨حاق هاحًی بـك ؼىیٍـحىؾاقی و اظحیـاٖ و ق٨حـاق هىـ ىاليه و
٬ا٠ؿههًؿ .الگىی ق٨حاق جهاشمی :ؾق يٝام بیىالملل ،ی ٬ؿقت بكجك ،ا٬ؿام به ايحٍاق اظکـام و

٬ىا٠ؿ يٝام بیىالملل بكای واؼحى هً ٫ٙو هًصاقهای ؼىیً هیکًؿ .ؾق ایى الگىی ق٨حاقی،
ی ابك٬ؿقت ؾق ظّى به اهـؿا ٦ؼـىؾ ٔـمى آيکـه ابماقهـا و قویـههـای قواوٌـًاؼحی و
ؾیپلماجی قا کًاق هیگفاقؾ ،هااؾقت به اوح٩اؾه ال جهؿیؿ و ؾقيهایث لوق هیکًؿ .هً ٫ٙظاکن
بك ایى الگىی ق٨حاقیD ،هًٙـ ٫هیلیحاقیىـن Cاوـث ٔهمـاو .ٓ>A :ؾقوا٬ـ ،ٟؾق ایـى الگـىی
ج١ییىٌـؿه هـیکًـؿ و
ولٙهگك ،ؼىؾ بهجًهایی ا٬ؿام به ظمله يٝاهی الپیً 
ق٨حاقی ،ابك٬ؿقت 
٬ؿقتها يیم به ؾلیل بـاال بـىؾو همیًـههـای

هیکىٌؿ ال جّا٠ؿ بعكاو شلىگیكی کًؿ و وایك

ههاق و جهؿیؿ ،جمایلی به ائحالٔ ٦ؿابك٬ؿقت يؿاقيؿ .الگىی ق٨حاق بؿوو هالظٝه :ایى ق٨حاق ال
شايب ٬ؿقتهای بمقگ به شًگهای ياؼىاوحه هًصك هـیٌـىؾ .گـاهی ٬ـؿقتهـای ؾقگیـك،
بكظىب ق٨حاق بؿوو هالظٝه اهؿا ٦هعؿوؾی قا پیگیكی هیکًًؿ ،اها با گفق لهـاو و جٍـؿیؿ
ؼّىهث اهؿا ٦گىحكي پیؿا هیکًؿ و بهِىقت جّا٠ؿی لهیًه بكای ؼٍىيث بیٍحك ٨ـكاهن
هیٌىؾ .ایى الگىی ق٨حاقی به لعا ٚاوح٩اؾه وكی ٟال لوق به الگىی ق٨حـاق جهـاشمی يمؾیـ

اوث .باایىظا ج٩اوت اواوی هیاو ایى ؾو الگى ؾق آو اوث که ق٨حاق جهاشمی آگاهايه لهیًـه

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق =?<

قا بكای شًگ ٨كاهن هیکًؿ ،ؾقظالیکه ق٨حاق بؿوو هالظٝه ياٌی ال اؾقاک ياؾقوث ال جـىالو
یهای ق٬یب اوث .بكایىاوان گاهی
ظلها و هعاواه ياؾقوث جىايای 
هًا ،ٟ٨بكآوقؾ ٤لٗ ال قاه 
بالیگكی ق٨حاقی بؿوو هالظٝه بكول هیؾهؿ و واب هیٌىؾ بعكاو بـهوشىؾآهـؿه آذـاقی بـه
٘ىقیکه گاهی آذاق و يحایس ی بعكاو ٨٭ٗ بـه هكلهـای ؾاؼلـی

ؾقالای جاقیػ ؾاٌحه باٌؿ Eبه
کًًـؿهای ؾق ؼـاقز ال هكلهـای آو
هعؿوؾ يمیٌىؾ و همکى اوث ٠ىا٬ب و آذاق بىیاق ج١یـیى 
کٍىق ؾاٌحه باٌؿ ٔکاٜمی .ٓ? ::<?? ،ق٨حاق هاحًی بك ؼىیٍـحىؾاقی و اظحیـاٖ٘ :اـ ٫ایـى
الگى٬ ،ؿقتهای بمقگ ؾق هؿیكیث بعكاوهای بیىالمللی جالي ؾاقيؿ بـا جهؿیـؿ و هايىقهـای
يماؾیى که يٍايههایی ال شًگ قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ ،بؿوو واقؾ ٌؿو ؾق ی شًـگ ٠ملـی ،هًـاٟ٨
ؼىؾ قا پیً باكيؿ .ؾق ایى ق٨حاقٔ ،مى آيکه بالیگكاو اهکايات و ٬ابلیثهای ؼىؾ قا ؾق شهث
يیل به اهؿا ٦هىقؾ يٝك ؼىؾ به کاق هیبكيؿ ،همـىاقه هًـا ٟ٨اهًیحـی ٘ـك ٦ه٭ابـل قا ق٠ایـث
هیکًًؿ و هیکىًٌؿ هًال٠ه ،به هكل بك هن ؼىقؾو اقليهای بًیاؾیى ق٬یـب يكوـؿ .ؾق ق٨حـاق

هاحًی بك ؼىیٍـحىؾاقیD ،هًٙـ ٫ؾیپلماجیـ  Cظـاکن اوـث و ٬ىا٠ـؿ ٔـمًی ظـاکن بـك آو
Dج٩اهمات ياگ٩حه و يايىٌحه Cاوث .ق٨حاق هى ىاليه و ٬ا٠ؿههًؿ :ؾق ایى الگى ،هًا ٟ٨ايعّاقی
ال اولىیثهای اِلی ٬ؿقتهای بمقگ يیىث و آيها به٘ىق آگاهايه ؾقِؿؾ پكهیـم و ؾوقی ال
شًگ و هعؿوؾ کكؾو ؾاهًه هًال٠ات و بعكاوهای هًٙ٭های هىحًؿ٬ .ـؿقتهـای شهـايی بـه
هًصاقها و ٬ىا٠ؿ شهايی همچىو اوح٭ال و جماهیث اقٔی کٍىقهای کىچ ا٠الم و٨اؾاقی
هیکًًؿ و به ؾياا ظل هىالمثآهیم اؼحال٨ات هىحًؿ ٔهیلك.ٓ28 :2467 ،

هماو٘ىق که هیؾايین ایاالت هحعؿه اهكیکا ؾق  15هاقن  1554و بًا به ؾالیلی همچىو

هااقله با جكوقیىن ،جٕمیى اهًیث اوكائیل ،پیٍاكؾ ٘كض ؼاوقهیايه بمقگ ،هااقله با جىـلیعات
کٍحاقشم١ی ٠كا ،٪ؼٙك قژیـن ِـؿام بـكای کٍـىقهای ٠كبـی بـهویـژه کىیـث ،هاـاقله بـا
کٍىقهای هؽال ٧اهكیکا يٝیك ایكاو ،ؾهکكاویوالی ،وکىالقیمه کـكؾو و جعمیـل هژهـىيی
اهكیکا به هًٙ٭ه به ٠ـكا ٪ظملـه کـكؾ .بـا بكقوـی قهیا٨ـث ویاوـث ٬ـؿقتهعـىق قویکـكؾ
وا٬ـٟگكایـی و الگــىی ق٨حـاق جهــاشمی و بـؿوو هالظٝــه ٔویاوـث ٬ــؿقتهعـىق ،قهیا٨ــث

٬ؿقتهای بمقگ ؾق لهاو بعكاو قا جهاشمی ٬لمؿاؾ هیکًؿٓ هٍـؽُ هـیٌـىؾ کـه ایـاالت
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هحعؿه بهِىقت ی شاياه و با وشىؾ هؽال٩ث وایك بالیگكاو و يهاؾهـای شهـايی ،بـه ٠ـكا٪
ظمله کكؾ Eچكاکه هٙاب ٫قهیا٨ث ٬ؿقتهعىق ،وایك ٬ؿقتهـا و کٍـىقهای ؾیگـك بـه ؾلیـل
ياؾیؿه گك٨حى هًا ٟ٨آيها ،ال ؼىؾ واکًً يٍاو هیؾهًؿ و ظحی همکى اوث ٬ؿقتهـای بـمقگ
ؾوث به ا٬ؿاهاجی بميًؿ که کٍىق ههاشن با ٌکىث هىاشه ٌىؾ و به اهؿا ٦ؼىؾ ؾوث يیابؿ.
ؾقوا٘ ٟ٬ا ٫الگىهای ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه کـه ؾق آو قویـههـای ؾیپلماجیـ کًـاق
گفاٌحه هیٌىؾ و هً ٫ٙآو هیلیحاقیىـن اوـث و یـ ابك٬ـؿقت هاـاؾقت بـه اوـح٩اؾه ال لوق
هیکًؿ ،ایاالت هحعؿه با ظمله به ٠كا ٪و اٌ٥ا ایى کٍىق ،بهيى٠ی به قویههـای ؾیپلماجیـ

بیجىشهی کكؾ .ؾقيحیصه ،اهكیکا بكای به ظؿاکرك قوايؿو ٬ؿقت و ظ ٛ٩بكجكی ؼىؾ ؾق هعیٗ

بیىالملل ،ویاوث جهاشمی ؾق ٬اا ٠كا ٪قا ؾق ؾوحىق کاق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ.

ضاخصهای ياکارآهذی آو

الگىی رفتاری اهزیکا در هذیزیت بحزاو عزاق و ابعاد و

ایاالت هحعؿه اهكیکا که ؾالیل هؽحل٩ی بكای جىشیه ا٬ؿام ؼىؾ هاًـیبـك جصـاول بـه ٠ـكا ٪و
اٌ٥ا آو ؾاقؾ ،به ؾياا پیاؾه کكؾو اهؿا ٦و بكياهههای ؼىؾ بىؾ .ایى کٍىق با اٌ٥ا ٠ـكا٪
و ج٥ییك قژین آو هیؼىاوث ٘كض ؼاوقهیايه بمقگ قا اشكا کًؿ و الآيصاکه اهكیکا هیکىٌیؿ
هژهىيی ؼىؾ قا بك هعیٗ بیىالمللی جعمیل کًؿ ،و٬ى ٞیالؾهن وپحاهاك  ;99:ایى ٨كِـث
قا ؾق اؼحیاق ایى کٍىق ٬كاق ؾاؾ جا ا٨کاق هژهىيی ؼىؾ قا ال ٘كی ٫ظمله به ٠كا ٪بـه ٠كِـه
بیىالمللی يٍاو ؾهؿ و ال وىی ؾیگك ،ؾولث ِؿام بهٌؿت هًـا ٟ٨اهكیکـا قا ؾق هًٙ٭ـه بـا

جهؿیؿ هىاشه کكؾ که ؾق ظمله به ایى کٍىق بىیاق اذكگفاق بـىؾ .اهـا ؾقایـىبـیى ،قهیا٨ـث و
الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪با٠د ایصاؾ هٍکالت ٠ؿیؿهای ٌؿ Eچكاکه
ایاالت هحعؿه ٘ا ٫قهیا٨ث ویاوث ٬ؿقتهعىق و با وشىؾ هؽال٩ث کٍـىقها و يهاؾهـای
شهايی بهِىقت ی شاياه به ٠كا ٪ظمله کكؾ .بؿیىجكجیب ،قویکكؾ ی شايا هگكایايه اهكیکا
ؾق ظمله به ٠كا ٪و ه١اؾالت پیچیؿه اهًیحی ؾق ؼاوقهیايـه بـهِـىقت ٠ـام و ویژگـیهـای
شاه١هًٌاؼحی هكؾم ٠كا ٪بهِىقت ؼاَ ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهـل با٠ـد ٌـؿه کـه الگـىی

ق٨حاقی اهكیکا بهً٠ ىاو ی ابك٬ؿقت ؾق هـؿیكیث بعـكاو ٠ـكا ٪ياکـام بمايـؿ ،کـه اب١ـاؾ و
ٌاؼُهای ياکاقآهؿی آو بهؤىض آٌکاق اوث و ؾق اؾاهه به آيها اٌاقه ؼىاهین کكؾ.


جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق ??<

 .8ياکاهی اهشیکا دس دهکشاسیساصی دس عشاق به سبک غشبی

بك اوان ٘كضهای اولیه اهكیکأ ،مى آيکه ٠كا ٪بهً٠ىاو کٍىقی ؾهکكاجیـ و لیاـكا بـا
ي٭ً بكشىحه ٌی١یاو وکىالق ه١ك٨ی هیٌؿ ،ؾولحی الگى بكای کٍـىقهای ٠كبـی ،همکـاق
اوحكاجژی اهكیکا و ؾاقای هىأ١ی آٌحیشىیايه هايًؿ جكکیـه و بكؼـی ؾیگـك ال کٍـىقهای
٠كبی ؾق ٬اا اوكائیل و ؾقيهایث به ی ق٬یب ایؿئىلىژی بكای ایكاو جاـؿیل هـیٌـؿ و ؾق
ایى هیاو ،وایك ٬ؿقتهای شهايی يیم ال جؤذیكگفاقی ٬ابل جىشه ؾق ه١اؾالت ؼاوقهیايه کًاق
گفاٌحه هیٌؿيؿ ٔواٝ٠ی .ٓ;<-;; ::<A@ ،ایـى اوـحكاجژی ال هـاقن < ;99جـا يـىاهاك
> ;99چكا ٢قاهًمای ویاوث ؼاقشی اهكیکا بىؾ .اهكیکا ؾق ایى ه٭ ٟٙبك ایى باوق بىؾ که
با ا٨مایً ؾقآهؿهای ي٩حی ٠كا ،٪هیجىايؿ کٍىقی الگى ؾق ؼاوقهیايه به وشىؾ آوقؾ .اهـا بـا
گفٌث لهاو ،قوا و اؤا٠ ٞكا ٪بكؼال ٦ؼىاوحه اهكیکا پیً ق٨ث و بهشای ایاؾ ٠الوی
که ٌؽّی ٌی١ی ولی وکىالق بىؾٌ ،ی١یاو ٤یكوکىالق و ٘ك٦ؾاق ایكاو بك هىـًؿ ٬ـؿقت
يٍىحًؿ ٔلقويؿی و ٨یٕی ٓ:AB-:AA ::<B9 ،و ایى ا٨كاؾ قابٙه گكهی با اهكیکا يؿاٌحًؿ.
ال٘ك٨ی هصاه ٟشهايی و بكؼی ٬ـؿقتهـای بـمقگ همچـىو آلمـاو و ٨كايىـه هـك قول بـك
هؽال٩ث و ا٠حكاْ ؼىؾ به ا٬ؿام ی شاياه اهكیکا هیا٨موؾيؿ .ؾقيحیصه ب١ـؿ ال هـؿجی ایـى
الگى کنقيگ ٌؿ و وكايصام ٌکىث ؼىقؾ .ال ؾیگك ؾالیل ٌکىث اهكیکا ایى اوث که ایى
کٍىق هیؼىاوث با جىول به ا٬ؿاهات يٝاهی ،ؾهکكاوی قا ؾق ٠كا ٪هع٭ـ ٫وـالؾ .اگكچـه
په ال و٭ىٖ ِؿام و به ؾياا ؾهکكاوی اؾ٠ایی يیكوهای ائحال ٦به قهاكی اهكیکا٨ ،كِحی
بكای ظٕىق و هٍاقکث گكوهها و اظماب هؽحل٨ ٧كاهن ٌـؿ ،بـه ؾلیـل شاه١ـه چًـؿپاقه و
٬ىهیحی ٠كا ٪و ا٨مایً ٬ؿقت ایى گكوهها ،ایى ٨كِث به قاؾیکالیىـن ویاوـی و ؾهکكاوـی
بىیاق ٌکًًؿه ٔبهشـای ؾهکكاوـیوـالیٓ و ؼٍـىيثهـای ؼـىيیى ؾق ٠ـكا ٪هًصـك ٌـؿ
ٔوكؾاقيیا .ٓ:B ::<B: ،بؿیىجكجیب ،هصمى٠های ال ٠ىاهل يٝیك جهاشن يٝـاهی اهكیکـا بـه
٠كا ،٪شاه١ه چًؿپاقه ٠كا ٪و جًًهای ٬ىهی هیاو آيهـا٠ ،ـؿم ٌـًاؼث اهكیکـا ال هىـائل
پیچیؿه ؾاؼلی ٠كا٠ ،٪ؿم وظؿت هیاو بالیگكاو ؾاؼلی ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهل ،واب ياکاهی
اهكیکا ؾق ایصاؾ ؾهکكاوی ؾق ٠كا ٪جل٭ی هیٌؿ .ؾق ایى لهیًه يیم ياایؿ ي٭ً ایكاو قا ياؾیؿه
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گك٨ث Eچكاکه ایكاو و١ی کكؾه اوث جا ظؿ همکى ال ي٩ىـ و جؤذیكگفاقی ایـاالت هحعـؿه ؾق
٠كا ٪بکاهؿ و ؾقباقه قوی کاق آهؿو گكوههای يمؾی به اهكیکـا ؾق ب٥ـؿاؾ ،جـؿاوم ظٕـىق
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
ؾولث والی ال وىی قهاكاو ٠كا٬ی بىؾيؿ .ؾقوا ،ٟ٬ایاالت هحعؿه ؾق ابحـؿا بـه ؾياـا يـى٠ی

يٝام ؾهکكاجی هعؿوؾ با ظٕىق بكؼی يؽاگاو ویاوی و بـا ؾق يٝـك گـك٨حى گـكایًهـا و
هالظٝات هكی ال آيها بىؾ که با ٌکىث هىاشه ٌؿ و ؾقه٭ابل ،ؾقؼىاوثهـا و پیگیـكی
گكوهها و ٌؽّیثهای ویاوی و هفهای بهؼّىَ آیثالله ویىحايی ٔهمىـى بـا ایـكاوٓ

با٠د بكگماقی ايحؽابات وكاوكی ؾق ٠كا ٪و ٌـکلگیـكی قويـؿ ؾهکكاجیـ ٠مـىهی ٌـؿ
ٔاوؿی.ٓ:<B-:<A ::<B< ،
 .2ياتىايی اهشیکا دس ایجاد ثبات سیاسی دس عشاق

ایاالت هحعؿه اهكیکا په ال ظمله يٝاهی به ٠كا ٪به ؾياا ایصاؾ ذاات و ؾولثوالی ؾق ٠كا٪
ؾق ٬الب ی پكوژه ویاوی بىؾ و به ؾياا ایى بىؾ جا ال ٘كی ٫ایصاؾ ی ؾولث الگى و يمىيه ؾق
هلـثوـالی بـه
٠كا ٪بكای وایك ؾولثهای هًٙ٭های ،لهیًه قا بكای ؾهکكاویوالی و ؾولث -
هلثوالی ؼىؾ قا ؾق آلماو و ژاپى ب١ـؿ
ییها که جصكبه ؾولث -
وا ٤كبی ٨كاهن کًؿ .اهكیکا 
ال شًگ شهايی ؾوم به ؾوث آوقؾه بىؾيؿ ،ؾق باجال ٪بعكاو ٠كا ٪ياکـام ٌـؿه بىؾيـؿ Eچكاکـه
يهاؾها و اظماب و گكوههای ٠كا٬ی ؾهکكاجی و باذاات يیىحًؿ و ٠كا ٪همچىو ؾیگـك همالـ
هیياهؿE
ؼاوقهیايه ال هى لهای قيس هیبكؾ که واهىئل هايحیًگحىو آو قا Dپاقاؾکه ؾهکكاوی C
الهامگیكی شىاه٤ ٟیك٤كبی ال يهاؾهای ؾهکكاجی ٤كبی هىشب ؼیـمي و ٬ـؿقتیـابی
یً١ی 
شًاًهای ویاوی هلیگكا و ٔؿ٤كب هیٌىؾ .ؾقوا ٟ٬هؿاؼلـه و ظٕـىق اهكیکـا ؾق ٠ـكا٪

با٠د جٍؿیؿ ٠ملیاتهای جكوقیىحی و اظىاوات ٔـؿ٤كبی ؾق هیـاو هـكؾم ٠ـكا ٪گكؾیـؿ و
لهیًههای قویاقویی هیاو گكوههای بًیاؾگكا و يیكوهای هحعؿیى قا ٨كاهن واؼث .بؿیىجكجیب،

ياکاهی اهكیکا ؾق ایصاؾ ذاـات ویاوـی ؾق ٠ـكا ،٪واٌـًگحى قا هح٭ا٠ـؿ کـكؾ کـه ایصـاؾ يٝـن
هًٙ٭های بك پایه هژهىيی و ویٙكه بهقاظحـی اهکـاوپـفیك يیىـث ٔقوـحمی و ؾیگـكاو::<B> ،
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; .ٓ;9ال وىی ؾیگك ،هكی ال بـالیگكاو ؾاؼلـی ،هًٙ٭ـهای و ٨كاهًٙ٭ـهای پـه ال وـ٭ىٖ
ِؿام ،بكای کىب هًا ٟ٨ؼىؾ ؾق اهىق ؾاؼلی ٠ـكا ٪ؾؼالـث هـیکكؾيـؿ و هكیـ بـه ؾياـا
وهنؼىاهی بكای ؼىؾ بىؾيؿ ،ولی ه٭اهات جهكاو که به ؾياا اهًیث پایؿاق ٠كا٪ايؿ بـا هكگىيـه

هؿاؼله ؼاقشی ؾق جكجیاات اهًیحی هًٙ٭ه هؽال٧ايؿ ،اها ٠كبىحاو و١ىؾی و وایك کٍـىقهای
ٕ٠ى ٌىقای همکاقی به ؾياا ایى هىحًؿ که ایاالت هحعؿه اهكیکا ١٨االيه ؾقگیك و هح١هؿ بـه
جكجیاات اهًیحی هًٙ٭ه باٌؿ )٠ .(Kamrava, 2011: 6كبىحاو و١ىؾی با اجؽاـ ایـى قویکـكؾ بـه
ؾياا هماي١ث ال ایصاؾ هژهىيی هًٙ٭های و ج٭ىیث ٬ىای يٝاهی بكای ظ ٛ٩هىاليه ٬ىا ال ٘كی٫
اجعاؾهای هًٙ٭های و بیىالمللی اوث ) .(Gause, 2011: 169ایى اهك به يىبه ؼىؾ هاي ٟاجعاؾ
و همؿلی بالیگكاو ؾق ٠كا ٪و بالٙا ٟواب ياجىايی اهكیکا ؾق ایصـاؾ ذاـات ویاوـی ؾق ٠ـكا٪
ٌؿه اوث .به٠ااقجی ،ياکاهی اهكیکـا ؾق هـؿیكیث بـالیگكاو ـیي٩ـ ٟو ؾاؼلـی ٠ـكا ٪کـه ال
شاياهگكای ایاالت هحعؿه و جا١یث ال الگىی ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝـه
ویاوثهای ی  

يٍ ث گك٨حه ،ال ؾیگك ٠ىاهل ٌکىث اهكیکا بكای ایصاؾ ذاات ویاوی ؾق ٠ـكا ٪بـىؾه اوـثE
ٔمى آيکه بایؿ به ایى يکحه يیم جىشه ؾاٌث که هًگاهی که ایاالت هحعؿه ٌكایٗ ویاوی قا بـه
ي ٟ٩ؼىؾ يمیؾیؿ ،با ایصاؾ بعكاو ؾا ً٠جالي ؾاٌث ِعًه ٠كا ٪قا بكای اهـؿا ٦بلًؿهـؿت
ؼىؾ هؿیكیث کًؿ.
 .9ياکاهی اهشیکا دس هىاجهه با گشوههای ضیعی

اهكیکا بههًٝىق گىحكي ؾهکكاوی ،آلاؾی و ِلط به ٠كا ٪ظمله کكؾ ،ولـی ب١ـؿ ال هـؿجی
هكؾم ٠كا ٪بهویژه ٌی١یاو ،اهؿا ٦اهكیکا قا هحٕاؾ با ٌ١اقهای آيها هیؾیؿيؿ .الاحـه گ٩حًـی
اوث که قوی کاق آهؿو ٌی١یاو ٠كا ٪و ٌکىث گكوههای وکىالق ،ی اج٩ا٤ ٪یكهًحٝكه و
ياهٙلىب قا بكای اهكیکا ق٬ن لؾ.
گكوههای ٌی١ی هىٔ ٟهح٩اوجی ؾقباقه اهكیکا ؾاقيؿ ،ولی به٘ىق کلی همه ایى گـكوههـا

اهكیکا قا بهً٠ىاو کٍىقی ٔؿ٠كبی و ٔؿاوالهی هـیًٌاوـًؿ .هصلـه ا٠ـالی اوـالهی
اگكچه يىاث به گكوههای ؾیگك هىٔ ٟهالینجـكی ؾقبـاقه ایـاالت هحعـؿه ؾاقؾ ،بـا هكگىيـه
هؿاؼله اهكیکا ؾق ٠كا ٪کاهال هؽال ٧اوث .ظمب الؿ٠ىه يیم هىٔـ ٟايح٭ـاؾی بـه اهكیکـا
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ؾاقؾ .قهاكاو ایى گكوه ،هااقله هىلعايه با اهكیکا ؾق ه٭١٨ ٟٙلی قا شایم يمیٌماقيؿ .گـكوه
ِؿق يیم گكوهی اوث که به ِىقجی آٌکاق ؾاقای هًا ٟ٨و شهثگیكی ٔؿاهكیکایی اوث.
ایى گكوه ؼىاوحاق ؼكوز يیكوهای اهكیکایی ال ٠كا ٪اوث و ایى هؽال٩ث جـاکًىو باقهـا و
بهویژه ؾق وا = ;99و  ;99Aبه ؾقگیكی بیى ؾو ٘ك ٦هًصك ٌؿه اوث ٔاوـؿی::<A@ ،
<< .ٓ <>-به ٠٭یؿه شىل ٦يای ،ظکىهث بىي پىك٬ ،ؿقت يـكم اهكیکـا قا ٔـای ٟکـكؾه و
ظحی اؾ٠ای آوقؾو ؾهکكاوی به ؼاوقهیايه ؾق ٬الب ٘كض ؼاوقهیايـه بـمقگ يیـم يمـیجىايـؿ
يحایس هٙلىب به همكاه ؾاٌحه باٌؿ .ؾلیل ٠مؿه آو يیم به ج قوی ایاالت هحعؿه بكهیگكؾؾ.
اگكچه آقلوهای ؾهکكاجی هیجىايؿ با٠د شفب هلثها ٌىؾ و ؾق جىلیؿ ٬ؿقت يكم اذكگفاق
باٌؿ ،و٬حی ایى قويؿ با لوق و اولعه جعمیل ٌـىؾ ،يحیصـهای ه١کـىن بـه همـكاه ؼىاهـؿ
ؾاٌث .لفا شىل ٦يای ،هٍکل اهكیکا قا ج قوی هاحًی بـك ٬ـؿقت ِـك٨ا وـؽثا٨ـماقی
هیؾايؿ ٔٙ٠ایی و ؾیگكاو .ٓ;9: ::<B9 ،اگكچه اهكیکا به ؾياا ؾهکكاویوالی ؾق ٠ـكا٪

بىؾ ،گكوههای ٌی١ی ٠كا ٪ؾق ه٭ابل ایى هؿ ٦اهكیکا هؽال٩ث و ه٭اوهـث کكؾيـؿ .همـیى
اهك واب ایصاؾ اؼحال ٦و چالًهایی بكای ایاالت هحعؿه ٌؿه اوث.
 .4ياکاهی اهشیکا دس هىاجهه با کشدها و گشوههای سًیهزهب

ظمله اهكیکا به ٠كا ٪لهیًه قا بكای ا٬ىام و گكوههای هؽحل٠ ٧كا٨ ٪كاهن کكؾ جا بحىايًؿ اهؿا ٦و
هًا ٟ٨ؼىؾ قا هٙكض کًًؿ .یکی ال ایى ا٬ىام ،کكؾهای واکى ٌما ٠كا ٪هىحًؿ کـه ٨كِـث قا
ه٥حًن ٌمكؾهايؿ و با جؤویه ی ظکىهث هًٙ٭های جعىالت شؿیؿی قا ق٬ن لؾهايـؿ .ایـاالت
هحعؿه ٬ال ال ٌكو ٞجهاشن ؼىؾ به ٠كا ٪ال کكؾها ؼىاوث که ؾق جمام هكاظل ظمله به ٠كا ٪و
بكايؿالی قژین ِؿام او قا همكاهی کًًؿ ،اها شال ٘الاـايی ؾق پاوـػ اٜهـاق ؾاٌـث کـه ؾق
ِىقت همكاهی ،ها يیم ؾقؼىاوثهایی ؾاقین ،که اولىیث اِلی آيها ،جؤهیى و جرایث ؤ١یث
ٌاهاوح٭ال بكای ؼىؾٌاو بىؾه اوث ،ؾقظالیکه ویاوث اهكیکا ،ظٕىق ی ؾولث ٬ؿقجمًؿ

هكکمی ؾق ٠كا ٪بىؾ که با هىأ ٟکكؾها هحًا ٓ٬اوث ٔش٩كه و ؾیگكاو .ٓ@9-?B ::<B9 ،لفا
کكؾهای ٠كا ٪ؾقباقه اهكیکا اوحكاجژی ا٨مایً ؼىؾهؽحاقی و ؾقيهایـث اوـح٭ال کكؾوـحاو قا
ؾياا هیکكؾيؿ .ال٘ك٨یٌ ،کىث وکىالقها و قوی کاق آهؿو اظماب ٌی١ه ٘ـك٦ؾاق ایـكاو،
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هًصك به ج٥ییك ویاوثهای ایاالت هحعـؿه گٍـث .الایـىقو ،ایـاالت هحعـؿه اهكیکـا ب١ـؿ ال
جعىالت ٠كا ٪و به ٬ؿقت قویؿو ٌی١یاو ٘ك٦ؾاق ایكاو ،به کكؾها بهً٠ىاو ؾوهیى بلىک ٬ؿقت
ؾق ٠كا ٪جىشه ؼاِی کكؾ و به ؾياا گكمجك ٌؿو قوابٗ ؼىؾ با آيها بىؾه اوث که ایى بـه يىبـه
ؼىؾ اوحكاجژی کكؾها هاًیبك ؼىؾهؽحاقی ا٬لین کكؾوحاو قا ج٭ىیث کكؾ.
ال وىی ؾیگك ،اهكیکا ،ؾقباقه ق٨كايؿوم اوح٭ال ؼىاهی کكؾها هىٔ ٟشؿی اجؽاـ يکكؾE
٘ىقیکه ؾولث جكاهپ جًها ؾو هاه هايؿه به لهاو بكگماقی همهپكوی بكای شـؿایی هىٔـٟ

به
گك٨ث و قکه جیلكوىو ،ولیك واب ٫اهىق ؼاقشه اهكیکا ؾق جمان جلً٩ی با هى١ىؾ بـاقلايی،
ؼىاوحاق Dج١ىی C٫و يه ج١لی ٫همهپكوی ٌؿ .اوحؿال آيها ایى بىؾ که ق٨كايؿوم ؾق آو ه٭ٟٙ
با٠د ؼلل ؾق هااقله با ؾا ً٠هیٌىؾ ٔاوالهی و ٌمهآبـاؾی .ٓ@A ::<B@ ،بـههكظـا
و٬ىنهای ٨ـكاواو ،ق٨كايـؿوم قا بكگـماق کـكؾ و ق٨كايـؿوم
باقلايی ؾق وىم ههكهاه ب١ؿ ال کً 
ؾقيهایث با جىا ٫٨اکركیث هكؾم کكؾ ٠كا ٪همكاه ٌؿ .ولـی ایـى ق٨كايـؿوم جـاکًىو بـه ؾلیـل
هؽال٩ث هصاه ٟشهايی و اؼحال٨ات ؾاؼلی به يحیصـه يكوـیؿه و بـا وقوؾ يیكوهـای يٝـاهی
ظکىهث هكکمی به ا٬لینٌ ،کىث ؼىقؾه اوث .ایى ٌکىـث ویاوـی وـاب کًـاقهگیـكی
لوؾهًگام باقلايی ال ٬ؿقت و آٌىب و ا٤حٍاي ه٭١ٙی ؾق کكؾوحاو ٠كاٌ ٪ؿ.
گكوههای وًی و بهویژه هلیگكاها و ظمب ب١د يیم هىٔـ ٟؾووـحايهای ؾقبـاقه اهكیکـا

يؿاقيؿ .هكچًؿ اهكیکا ؾق وـا @ ;99وـ١ی کـكؾ بـا اٙ٠ـای ظ٭ـى ٪هاهیايـه بـه ٍ٠ـایك
وًیهفهب ؾق ٬الب ٌDىقاهای بیؿاقی Cؾق شهث هااقله با ال٭ا٠ؿه و اهًیثوالی ،با آيهـا

قابٙهای ِمیمیجك ؾاٌحه باٌؿ ،اقجااٖ آيها با کٍىقهای ٠كبی و بهویژه گكوههای قاؾیکا و
ا٨كا٘ی واب ٌؿه اوث اهكیکا ايگیمه باالیی بكای ایصاؾ قابٙه با آيها ال ؼىؾ يٍـاو يؿهـؿ.
الایىقو ،گكوههای وًی و بهویژه هلیگكاها و ظمب ب١د ،کٍىقهای ٠كبی قا بهشای اهكیکا
بهً٠ىاو ظاهی اِلی ؼىؾ جل٭ی هیکًًؿ و ظحی ؼٗهٍی آيهـا قا کٍـىقهای ٠كبـی ج١یـیى
هیکًًؿ .بؿیىجكجیب ،ایاالت هحعؿه ؾق هىاشهه با ٌکا٦ها و اؼحال٨ات ٬ىهی و هفهای ؾق

٠كا ٪بهشای جؿبیك ،قویکكؾ هً١٩ثهعىقی قا اجؽاـ کكؾ و ویاوثهای يژاؾی و ٨ك٬ـهای قا
ؾق ٠كا ٪گىحكي ؾاؾه اوث که ؾق ياکاهی اهكیکا ؾق ٠كا ٪ي٭ٍی ویژه ؾاقؾ.

 <@:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

بؿیىجكجیب ،هصمى٠های ال ٠ىاهل که ؾق باال بـه آو اٌـاقه ٌـؿه اوـث با٠ـد ياکـاهی

الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كاٌ ٪ؿه که اهـكوله اب١ـاؾ آو بـهؤـىض آٌـکاق
اوث و ایى اهك به يىبه ؼىؾ با٠د ٜهىق ٨كِثهایی بكای شمهىقی اوالهی ایكاو ٌؿ ،که
ؾق اؾاهه به بكقوی آيها ؼىاهین پكؾاؼث.
عزاق پساصذام در سایه الگىی رفتاری اهزیکا
فزصتهای ایزاو در

ِ

جــاقیػ هًاوــاات ایـكاو و ٠ـكا ٪بــهً٠ــىاو ؾو همىــایه ؾیــكیى ،يٍــاو هــیؾهــؿ ٘ی٩ــی ال
٨كالويٍیب های ویاوی و اهًیحی همـىاقه بـك قوابـٗ ؾو کٍـىق وـایه ا٨کًـؿه و ظـى لههـای
اؼحال٦لایی چىو هى له کكؾها ،گكوههای ٌی١ی٬ ،ـكاقؾاؾ >@ :Bالصمایـك و هیـاؾیى ي٩حـی

هكلی ،هاي ٟایى ٌؿه اوث که ؾووحی پایؿاقی قا هیـاو ؾو همىـایه ههـن هًٙ٭ـهای ٌـاهؿ
باٌین .لفا جا ٬ال ال و٭ىٖ ِؿام ،هكاوؾات ا٬حّاؾی و ویاوی بیى ؾو کٍىق ایـكاو و ٠ـكا٪
ؾق ظؿ بىیاق ايؿکی بىؾه اوث .با ظمله ی شاياه اهكیکا به ٠كا ٪ؾق هاقن < ;99و و٭ىٖ
ِؿام ظىیى ،کٍىق ایكاو ؾق هؿت هعؿوؾی جىايىث ؾق هًٙ٭ه و بهویژه کٍىق ٠كا ٪ي٭ـً
پكقيگی ؾاٌحه باٌؿ Eلیكا هى١٬یث کٍىق ٠كا ٪به گىيهای اوث که هن هـیجىايـؿ وـؿی ؾق
ه٭ابل ایكاو و هن پلی بكای ي٭ًآ٨كیًی ایكاو باٌؿ .ؾق ایى هیاو ،شمهـىقی اوـالهی ایـكاو
جىايىحه اوث ؾق وایه جؿابیك اوحكاجژی ؼىؾ و بك اوـان بكياهـهقیـمی هىٌـمًؿايه ؼـىؾ،
جهؿیؿ قا به ی ٨كِث جاؿیل کًؿ و ٔمى آيکه به جعىالت ٠كا ٪ظىاویث يٍاو ؾهؿ ،بـه
ؾياا جىو١ه هًاواات با آو کٍىق اوث .اؾ٠ای ه٭اله ظأك يیم ایى اوث هكآيچه ؾق ٠كا٪
٘ی وا  های اؼیك اج٩ا ٪ا٨حاؾه ،هًا ٟ٨ویاوی ،ا٬حّاؾی ،اهًیحـی و ؾ٨ـا٠ی ؾقؼىقجـىشهی
بكای ایكاو ؾاٌحه اوث و همه ایى ه٭ىالت ؾق ٬الب ٨كِث بكای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو
٬ابل جعلیل اوث که به ایى ٌكضايؿ:
 .8يفىر سیاسی ایشاو دس عشاق جذیذ

ؾقظالیکه قوابٗ ایكاو و ٠كا ٪ؾق لهاو قژین ِؿام ظىـیى و ظحـی پـیً ال آو ؾق وـٙط

بىیاق پاییًی بىؾ و ظحی گاهی به ِ٩ك هـن قوـیؿ ،ب١ـؿ ال وـكيگىيی ِـؿام ،ظصـن قوابـٗ

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق ;@<

ؼاقشی و و٩كهای ؼاشی بیى ه٭اهات ؾو کٍىق ا٨مایً یا٨ـث و همـىاقه وـكاو ؾو کٍـىق ال
کٍىقهای یکؿیگك بالؾیؿ و ٬كاقؾاؾهای هح١ؿؾی هً١٭ؿ کكؾيؿ که هًصك بـه ا٨ـمایً قوابـٗ ؾو
کٍىق ٌؿه اوث .و٩ك جاقیؽی قئیهشمهىق و٬ث ایكاو به ٠ـكا ،٪ي٭ٙـه اوز همکـاقیهـای
ویاوی ؾو کٍىق بىؾ و ؾق ایى و٩ك اوًاؾی به اهٕا قویؿ که ؾق گىحكي همکاقیهـا بـیى ؾو
کٍىق جؤذیكات گىحكؾهای بك شا گفاٌث ٌٔكی٩یاو و ؾیگكاو .ٓ>@->> ::<B< ،لفا شمهىقی
اوالهی ایكاو که بیً ال همۀ همىایگاو ٠كا ٪ال ا٬ؿاهات قژین ب١ری لیاو ؾیؿه بـىؾ٘ ،ای١ـی
بىؾ که لهیًههای بیٍحكی شهث بهكهبكؾاقی ال ؤ١یث هىشىؾ ؾاٌـحه باٌـؿ .بًـابكایى ،ایـكاو
يؽىحیى کٍىقی بىؾ که ٌىقای ظکىهحی ٠كا ٪قا بـه قوـمیث ٌـًاؼث و یـ هی ـث ویـژه
ویاوی قا بكای يؽىحیىباق په ال و٭ىٖ ِؿام بههًٝىق ؾیؿاق با إ٠ای ایـى ٌـىقا بـه ٠ـكا٪
ا٠مام کكؾ .وشىؾ اٌحكاکات هفهای و ٬ىهیحی بیى ایكاو و ٠كا ٪همايًـؿ هـفهب جٍـی ٟو ا٬ـىام
ُ
کكؾ ،ال ههنجكیى هئل٩ههای اذكگفاقيؿ .وقوؾ اهكیکا به ٠ـكا ٪و لهـیىگیـك ٌـؿو اِـلیجـكیى
ق٬یب اوحكاجژی ایكاو٨ ،كِث ؾیگكی بىؾ که ؾق اؼحیاق ایكاو ٬كاق گك٨ث٠ .ـالوه بـك ایـى ،بـه
٬ؿقت قویؿو ٌی١یاو ؾق ٠كا ،٪واب ؾوقی بكؼی کٍىقهای ٠كبی و وًیهـفهب هًٙ٭ـه ال
٠كاٌ ٪ؿه اوث که ایى اهك به يىبه ؼىؾ بك اهمیث ظٕىق ایـكاو ؾق ه١ـاؾالت ؾاؼلـی ٠ـكا٪
ا٨موؾه اوث .ؾق ایى قاوحا ،ظمایث ویاوی ال يٝـام ویاوـی ٠ـكا ٪با٠ـد ج٭ىیـث قوابـٗ و
هًاواات ؾو کٍىق و ایصاؾ ا٠حماؾ ؾق هیاو قهاكاو ٠كا٬ی به ایكاو ٌؿه اوث ٔيىاليی و ٠اـاؾی،
? .ٓ::< ::<Bالایىقو ،ایاالت هحعؿه با ظمله به ٠كاِ ،٪ؿام ؾٌمى ٬ىنؼـىقؾه ایـكاو قا ال
کاق بكکًاق کكؾ و به قوی کاق آهؿو ؾولحی ٌی١ه کم کكؾ و و٬حی يٝاهیاو اهكیکایی ؾق باجال٪
شًگ ؾاؼلی ٠كا ٪گیك ا٨حاؾيؿ ،شمهىقی اوالهی جىايىث ي٩ىـ و ٬ؿقت ؼىؾ قا ؾق ایى کٍىق
گىحكي ؾهؿ ٔيیکـىبیى و شلیلىيـؿ .ٓ:;A ::<B> ،ال وـىی ؾیگـك ،بـهق٤ـن جكؾیـؿها و بـا
ا٬ؿاهات ٠اهؿايه ا٤لب بالیگكاو هًٙ٭های و بیىالمللی ؾق ه٭ابل جّك ٦بؽًهای هؽحلـ٧
٠كا ٪ال وىی گكوههای جكوقیىحی هايًؿ ؾا ،ً٠ایكاو بهِىقت شؿی ،همهشاياه و هىحمك ؾق
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.

<@< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

 .2افضایص تشاص تجاسی و التصادی ایشاو با عشاق

ی اِل اواوی که ؾق ؾيیای اهكول بك قوابـٗ کٍـىقها وـایه ايؿاؼحـه ،وابىـحگی هح٭ابـل
اوث .ؾقباقه وابىحگی هح٭ابل بایؿ گ٩ث که هیچ يٝام پایؿاق و هح١اؾ هًٙ٭های بؿوو ایصاؾ
وابىحگی هح٭ابل ؾق لهیًههای هؽحل ٧هیاو بالیگكاو اِلی ؾوام يمییابؿ .هً ٫ٙاوـحؿال
٨ى ٪ایى اوث که ؾق ِىقت بكول هكگىيه يااهًی و بیذااجی ؾق وٙط هًٙ٭ه ،همه بـالیگكاو
ا٠ن ال هًٙ٭های و ٨كاهًٙ٭های هحعمل همیًههای لیاؾی هیٌىيؿ.
قوابٗ ا٬حّاؾی و جصاقی و اظىان يیـال وابىـحگی هح٭ابـل ،وـاب ایصـاؾ پیىيـؿهای
هىحعکن بیى بالیگكاو ؾق ِعًه قوابٗ بیىالملل هیٌـىؾ .شمهـىقی اوـالهی ایـكاو يیـم
همىاقه به ؾياا گىحكي قوابٗ و ج١اهالت ؼىؾ ؾق ٠كِه ا٬حّاؾی با کٍـىقهای هًٙ٭ـهای
بىؾه اوث .الایى قو ،و٭ىٖ ِؿام ؾق ٠كا ٪و په ال آو جٍکیل ؾولـث ايح٭ـالی و قوی کـاق
آهؿو ظاکمیث شؿیؿ ٌی١یاو٨ ،كِـث هًاوـای بـكای شمهـىقی اوـالهی ٨ـكاهن آوقؾ جـا
هًاواات ا٬حّاؾی با ٠كا ٪ایصاؾ کًؿ ،بؿیىِىقت کـه جهـاشن يٝـاهی ٠ـكا ٪و ؼىـاقات
ياٌی ال آو ؾق وٙىض گىياگىو ،هٍکالت بىـیاقی بـكای ٠ـكا ٪بـه وشـىؾ آوقؾه کـه ٘ا١ـا
ؼىؾیؼىؾ ایى ٨كِث قا

يیالهای ا٬حّاؾی شؿیؿی بكای ایى کٍىق ایصاؾ کكؾه و ایى اهك به
ؾق اؼحیا ق ایكاو ٬كاق ؾاؾه جا بحىايؿ اظحیاشات هكؾم ٠كا ٪قا ؾقلهیًه کاالهـا و ا٬ـالم هّـك٨ی
بكآوقؾه والؾ و ال وىی ؾیگك ،شمهىقی اوالهی ؾق ایى بكهه ال لهاو با جعكینهای ٌـؿیؿ
ا٬حّاؾی ال وىی ایاالت هحعؿه و ٌكکای جصاقی آو هىاشه ٌؿه و ایكاو به ؾياـا گىـحكي
قوابٗ ا٬حّاؾی ؼىؾ بكای ه٭ابله با جعكینها بىؾه و ؾقایىبیى ،اوحكاجژی هااؾالت ا٬حّاؾی
با کٍىقهای همىایه الشمله ٠كا ٪ؾق ؾوحىق کاق ویاوث ؼاقشی ایكاو ٬كاق گك٨حـه اوـث.
لفا بالاق ٠كا ٪ؾق وا های اؼیك بهً٠ىاو بالاقی ههن و اوحكاجژی بكای بؽً ؼّىِـی و
بؽً ؾولحی ایكاو هٙكض بىؾه اوث و جصاق ایكايی ظىاب ویژهای قوی ایى بـالاق هًٙ٭ـهای
بال کكؾهايؿ و آٌکاقا هیجـىاو گ٩ـث کـه ٠ـكا ٪شـمو پـًس ه٭ّـؿ او ِـاؾقاجی ایـكاو ؾق
کٍىقهای هًٙ٭ه اوث Eؾقظالیکه ي٭ً ایكاو ؾق جؤهیى يیالهای واقؾاجی ٠كا ٪پكقيگجـك ال
ي٭ً ٠كا ٪ؾق بكآوقؾه واؼحى يیالهای واقؾاجی ایكاو هیباٌؿ .ایى هىٔى ٞؾق ظـالی اوـث

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق =@<

که با ج٥ییك قژین ٠كا ٪په ال شًگ < ;99و قوابٗ ویاوی هًاوب بـیى ؾو کٍـىق ایـكاو و
٠كا ،٪ایكاو ال ٨كِث هًاوای بكای وكهایهگفاقی و ِاؾقات به ٠كا ٪بكؼىقؾاق بىؾه اوث.
لفا ظصن جصاقت بیى ؾو کٍىق با قٌؿ چٍمگیكی همكاه بىؾه و جا وا ? ;9:بـه بـیً ال
یالؾههیلیاقؾ ؾالق قویؿه اوث ٔهماو .ٓ::B :بؿیىجكجیب شمهـىقی اوـالهی ایـكاو جـالي

هیکًؿ با هٍاقکث ؾق بالاقهای هّك٨ی ٠كا ٪و هٍاقکث ؾق ٘كضهایی همايًؿ ایصاؾ ٌاکه

ظمل و ي٭ل ،اجّا قاهآهى ،لىلههای ايح٭ا ي٩ـث و گـال ،پـكوژههـای بك٬ـی و پـكوژههـای
لیكواؼحی هايًؿ وؿوالی و پلوالی ،ي٭ً هراث و واليؿهای ؾق ٠كا ٪ؾاٌحه باٌؿ و ایكاو
ایى ٜك٨یث قا ؾاقؾ کـه بیٍـحكیى ِـاؾقات وـیماو٨ ،ـىالؾ و ...قا بـه ٠ـكا ٪ؾاٌـحه باٌـؿ.
ؾقهصمى ،ٞبكپایی و ؾایك کكؾو ٨كوٌگاههای هعّىالت ایكايی ،ایصاؾ پایايههـای هـكلی و
١٨الیثهای جصاقی ؾق ٘ى هكلهای هٍحكک و وكهایهگفاقی ؾق کٍىقهای یکؿیگك ؾق ایى

قاوحا ٬ابل اقلیابی اوث.
 .9افضایص تعاهالت ایشاو با گشوههای عشالی دس سایه بیاعتمادی به اهشیکا

وا١٬یث آو اوث که هًاواات ایكاو با کكؾها و گكوههای ٌی١ی بىیاق هىحعکنجك ال آو اوث
که گكوههای ٠كا٬ی ،ویاوثها و ؾ٤ؿ ٤ههای ایاالت هحعؿه قا اولىیث ؾهًؿ .ال وىی ؾیگك
ویاوث های ایاالت هحعؿه با کكؾها هن بىحه به هىائل و قويؿهای شهـايی هح٥یـك و وـیا

٘ىقی که ی بالیگك هىقؾ ا٠حماؾ و ٬ابل اجکا ؾق هیاو گكوههای کكؾی يیىث.

بىؾه اوث Eبه
گكوههای کكؾی هاًیبك جع٭ ٫اوح٭ال و
ؾق ایى هیاو هیجىاو به یکی ال ههنجكیى اوحكاجژی 
واکًً ایاالت هحعؿه بـه آو اٌـاقه کـكؾ .ؾق شؿیـؿجكیى ا٬ـؿام کكؾهـا ؾق شهـث بكگـماقی
بـاموؾوهـىایی ؾق پـیً گك٨ـث کـه هـايٟ
ق٨كايؿوم ،ایاالت هحعؿه ویاوث هح٩ـاوت و یـ  
ٌــکلگیــكی ا٠حمــاؾ کكؾهــا بــه ایــى کٍــىق ٌــؿ .همچًــیى ای ـكاو و کكؾهــا شــؿای ال
پیىوحگیهای جاقیؽی ،يژاؾی و ٨كهًگی ،ال ابحؿای و٬ى ٞاي٭الب اوالهی و بهویـژه ؾق

به 
هن
ظیى شًگ با ب١ری ها ؾق وٙط اجعاؾ ؾقؼىقجىشهی بىؾيؿ Eبا ایى جىٔیط که قابٙه ایكاو بـا
کكؾهای ٠كا٬ی ؾق ه٭ا٘١ی ٨كالويٍیبهایی ؾاٌحه اوثٌ .ی١یاو ٠كا ٪يیم به ؾلیل هـفهب
هٍحكکٍاو با هكؾم ایكاو ،بیٍحكیى جؤذیك قا ال اي٭الب اوالهی پفیكا بىؾيؿ .لفا به٘ىق کلی ال
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ابحؿای وا < ;99به ٘ىق قومی ایى ؾووحاو و هحعؿاو ایكاو بىؾيؿ که ؾق ٠كا٬ ٪ؿقت قا ال
آو ؼىؾ کكؾيؿ و ایى هى له ای بىیاق ههن و ؾقؼىقجىشه بكای ایكاو بىؾه و هىث جا ؾق وـایه
آو به ویاوثگفاقی و پیگیكی هًا ٟ٨و اهؿا ٦هًٙ٭های ؼىؾ ؾق ایى کٍىق همـث گماقيـؿ
ٔپًٍگ و لهكؾی .ٓ=A= ::<B< ،ؾقوا ،ٟ٬هؿ ٦شمهىقی اوالهی ایكاو ال کم به ٠كا،٪
ج٭ىیث هى١٬یث ٌی١یاو و ؾق٠یىظا ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث اوث .لفا ایكاو ب١ؿ ال وـ٭ىٖ
ِؿام ،ال وشىؾ گىحكؾه ٌی١یاو ؾق ٠كا ٪بكای ؾياا کكؾو اهؿا ٦ؼىؾ اوح٩اؾه کكؾه اوـث.
ؾقایى باقه يیم قویکكؾ ٌی١یاو ٠كا٬ی به ایكاو ب١ـؿ ال ِـؿام ؾق ٬الـب کىـب ظمایـثهـای
ایكايی ،به هًٝىق جى ٫٨ؾق هًال٠ات ٬ؿقت ؾق ؾاؼل و ایصاؾ ذاات و اؾاقه کٍىق ٬ابل اقلیابی
اوث ٔيیاکىئی و هكاؾی کالقؾه .ٓ:<? ::<B= ،الایىقو ،ظٕىق هئذك شمهىقی اوالهی ؾق
٠كا ٪ؾق ٕ٨ایی ٌکل گك٨ث که ا٠حماؾ به ٬ؿقت هؿاؼلهگك اهكیکـا ؾق پـاییىجـكیى وـٙط
ؼىؾ ٬كاق ؾاقؾ .لفا اقج٭ای وٙط هًاواات شمهىقی اوالهی با گكوههای ٌی١ی و کكؾها بـه
گىيهای ج٭ىیث ٌؿه که ؾق جاقیػ هًاواات ؾو کٍىق بیواب٭ه بىؾه اوث .الی وى ،ظٕىق

ا٬حّاؾی ،ویاوی ،اشحما٠ی و ٨كهًگی شمهىقی اوالهی بـهواوـٙه يمؾیکـی بًیـاوهـای
هىیحی ،جاقیؽی و ٨كهًگی ب١ؿ ال ظمله اهكیکا به ٠كا ٪و و٭ىٖ ظمب ب١د ٠ـكا ٪قغ ؾاؾه
اوث و ال وىی ؾیگك ،ظٕىق پكقيگجك شمهىقی اوالهی و يیكوی وپاه ٬ؿن بكای ه٭ابلـه
با ؾا ً٠با هؿ ٦ظ ٛ٩اهًیث و ی پاقچگی ٠كا ٪يگاهی هىشه به شمهـىقی اوـالهی ؾق
هیاو گكوههای هؽحل٠ ٧كا٬ی ایصاؾ کكؾ.
 .4تمىیت هحىس هماوهت

٘ىقیکه

کٍىق ٠كا ٪جا ٬ال ال و٭ىٖ ِؿام ی جهؿیؿ اوحكاجژی بكای ایكاو بىؾه اوث Eبه
ایى کٍىق جًها کٍىق همىایهای اوث که به ایكاو ظمله يٝاهی کـكؾ و ؾو کٍـىق بـه هـؿت
هٍث وا باهن ؾق شًگ بىؾيؿ .ؾو کٍىق به ؾلیل هى١٬یث ش٥كا٨یایی و هنشىاقی و وایك
هئل٩هها همچىو ًّ٠ك ٬ىهیث کكؾ و ٌی١ه بىؾو ،بك اهًیث هلـی یکـؿیگك جؤذیكگفاقيـؿ .ؾق

٨كایًؿ جعىالت شؿیؿ ویاوی ؾق ایى کٍىق٠ ،كا ٪شؿیؿ بهً٠ىاو ههنجكیى ظل٭ه اوحكاجژی
ایكاو ٌمكؾه هیٌ ىؾ و شمهىقی اوالهی بك اوان اب١اؾ هلـی و ظـؿوؾ ش٥كا٨یـایی ؼـىؾ،

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق ?@<

ؾاقای ی يى٘ ٞكاظی اهًیحی اوث که ؾق آو ٠كا ٪بهً٠ىاو ی کٍـىق همىـایه ال اهمیـث
ؼاِی بكؼىقؾاق اوث .به٠ااقجی پیىوحگی ش٥كا٨یایی ایكاو و ٠كا ،٪واب گكه لؾو اهًیـث
ؾو کٍىق به همؿیگك ٌؿه اوث ٔوهكابی.ٓ=A ::<B? ،
الآيصاکه ایكاو کٍىقی اوالهی و جؤذیكگفاق ؾق شهـاو اوـالم اوـث و ٠ـكا ٪بـا بعـكاو
هىاشه ٌؿه و یکی ال هعىقهای شاهه ه٭اوهث اوث ،شمهىقی اوالهی بهً٠ىاو کًٍـگكی
١٨ا په ال و٭ىٖ قژین ِؿام واقؾ ه١اؾالت ایى کٍىق ٌؿه اوث .یکی ال اهؿا ٦ایاالت
هحعؿه ؾق اجؽاـ الگىی جهاشمی به کٍىقهای هًٙ٭ه و لایماو ؼاوقهیايـه شؿیـؿ ،ؼـاهىي
کكؾو گ٩حماو ه٭اوهث ؾق هًٙ٭ه بىؾ Eاها شمهىقی اوالهی جىايىث ایـى هـؿ ٦اهكیکـا قا
ؼًری کًؿ و هعىق ه٭اوهـث قا يىـاث بـه گفٌـحه ال ظیـد ّ
کمـی و کی٩ـی اقج٭ـا باؽٍـؿ.
بؿیىجكجیب ظٕىق يٝاهی ایكاو ؾق ٠كا ٪ؾق شهث ایصـاؾ ذاـات و اهًیـث ٠ـكا ٪و بـه٘ـىق

ؼاَ ه٭ابله با گكوه های جكوقیىحی يٝیك ؾا ً٠ؾق همیى قاوحا ٔج٭ىیـث شاهـه ه٭اوهـثٓ
٬ابل جىشیه اوث و ال وىی ؾیگك يیم هیجىايؿ اهًیث هكلهای ؼىؾ قا ظ٩ـ ٛکًـؿ و ال ي٩ـىـ
گكوه های جكوقیىحی به کٍىق ؼىؾ شلىگیكی به ٠مل آوقؾ .لفا ایكاو ب١ؿ ال ؼـأل اهًیحـی ؾق

٠كا ٪و١ی ؾق ال بیى بكؾو جهؿیؿ ال ٘كی ٫شلىگیكی ال ي٩ىـ اهكیکا و يیكوهای ائحال ٦ؾاٌحه
اوث ) .(Bongers, 2012: 125بًابكایى یکی ال ٨كِثهای ٌکلگك٨حه بكای ایكاو ؾق ٠ـكا٪
پىاِؿام ،ا٨مایً و ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث بىؾ Eچكاکه وـ٭ىٖ ِـؿام هًصـك بـه قوی کـاق
آهؿو گكوههای ٌی١ی ؾق يٝام ویاوی ٠كاٌ ٪ؿ.
 .5افضایص لذست يشم ایشاو دس عشاق پساصذام

جعىالت شكیـاووـال ٠كِـه شهـايی پـه ال پایـاو شًـگ وـكؾ وـاب کـاهً ابماقهـای
وؽث ا٨ماقی ٬ؿقت و ا٬اا قولا٨موو بالیگكاو کىچ و بمقگ به کاقبكؾ ٬ؿقت يكم شهـث

جعمیل اقاؾه به یکؿیگك ٌؿه اوث .ظمله يٝاهی اهكیکا به ٠كا ٪ؾق هاقن < ;99جعىالت
گىحكؾه ای قا ؾق هًٙ٭ه ؼاوقهیايه به وشىؾ آوقؾ .ایى جهاشن کاقبكؾ ٬ـؿقت وـؽث ٔ٬ـؿقت

يٝاهیٓ جىوٗ اهكیکا ؾق ٠كا ٪قا بكشىحه واؼث .ؾق ایى هیاو ؾق جعـىالت ؾاؼلـی ٠ـكا٪
بالیگكی که جىايىث به٘ ىق ِعیط ٬ؿقت وؽث و ٬ؿقت يكم ٔ٬ؿقت هىٌمًؿٓ قا به کـاق
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گیكؾ ،شمهىقی اوالهی ایكاو بىؾ .ایكاو بهً٠ىاو ههنجـكیى همىـایه ٠ـكا ،٪بـیً ال وـایك
کٍىقها با جعىالت ایى کٍىق آًٌا بىؾه و جعث جؤذیك ٬كاق گك٨حه اوث.
ایكاو ؾق ه٭ایىه با اهكیکا ال ًٌاؼث و اقجااٖ باالیی يىاث به وا١٬یثهای ژئـىپلیحیکی
ؾق ؾقوو ٠كا ٪بكؼىقؾاق بىؾه اوث و ایى هىٔى ٞبا٠د ٌؿ جا به هىالات ا٨مایً چالًها و
ياکاهیهای اهكیکا ،هى٨٭یثها و ي٭ً ایكاو ؾق ایى ٠كِه بهجؿقیس ا٨مایً یابؿ .هصـاوقت

ش٥كا٨یایی و پیىوحگی ژئىپلیحیکی ٬ىهی و ٨كهًگـی–هـفهای بـیى ایـكاو و ٠ـكا ٪و قوابـٗ
ؾیكیًه جاقیؽی و همچًیى قوابٗ جًگاجًگ با قهاكاو ه١اقْ ٠كا٬ی کـه اکًـىو ؾق هًاِـب
ویاوی باالی ٠كا٬ ٪كاق گك٨حهايؿ ،همیث های ههمی قا ؾق اؼحیاق ایكاو ٬كاق ؾاؾ جـا بحىايـؿ بـه
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
٠كا ٪ؾاٌحه اوث ،هیجىاو به ویاوث ؼاقشی ایكاو يیم بهً٠ىاو هًا١ی که ي٭ً ههمی ؾق اقائه
جّىیك هراث و هىشه ؾق هیاو ا٨کاق ٠مىهی ٠كا ٪ایصاؾ کكؾه اوث اٌاقه کكؾ Eویاوـثهـایی
همچىو همکاقی و کم به ؾولث يىیى ٠كا ٪بكای ه٭ابله با جكوقیىن و به٘ىق ؼـاَ گـكوه
ؾا .ً٠با جاليهای شمهىقی اوالهی ایكاو ،گكوه جكوقیىحی ؾا ً٠ؼاک ٠كا ٪قا جكک کكؾ و
ایكاو جىايىث ؼاقز ال ؼايه و ؾق ؼاک کٍىقی ذالد ؾا ً٠قا لهیىگیك کًؿ٠ .الوه بـك ایـى،
ویاوثهای ؾیگكی يٝیك ؾیپلماوی کمـ بـه آواقگـاو ،ظمایـث ال گـكوههـای آلاؾیؼـىاه،

ویاوثگفاقی ؾق شهث اظ٭ا ٪ظ٭ى٨ ٪لىٙیًیاو ،ظمایث ال ؼیميهای هكؾهـی ؾق شهـاو

اوالم و ٠كب ،هٍاقکث ١٨ا ؾقلهیًه کم های بٍكؾووحايه ،ه٭ابله با ویاوثهای هًٙ٭های
ایاالت هحعؿه و هؽال٩ث ِكیط با ظٕـىق يیكوهـای ؼـاقشی ؾق ٠ـكا ٪و بـه٘ـىق کلـی ؾق
ؼاوقهیايه ،همگی ویاوثهایی هىـحًؿ کـه ؾق هیـاو هلـثهـای هًٙ٭ـه ال پـفیكي لیـاؾی
بكؼىقؾاقيؿ و اجؽاـ چًیى ویاوثهایی ال وىی ایكاو ؾق هًٙ٭ه ،ایى کٍىق قا به یـ بـالیگك
کلیؿی و ههن ؾق شهاو اوالم ال يگاه هلثها جاؿیل کكؾه و ایى يٍاوؾهًؿه جىشه ویژه ه٭اهات
ایكاو به ي٭ً ههن ٬ؿقت يكم اوث٠ .الوه بك ایى ،شمهىقی اوالهی جالي کكؾ ٌی١یاو ٠كا٬ی
به ظ٭ى ٪جٕییٌٟؿه ؼىؾ ؾوث یابًؿ و بـا وـكهایهگـفاقی ؾق پـكوژههـای لیكبًـایی هًـا٘٫

جعلیل فكِثهای ایكاو ؾق فكاق پىاِؿام ؾق پكجى الگىی قفحاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ایى کٍىق <@A

ٌی١هيٍیى ،ظمایث هكؾم ٠كا ٪قا کىب کًؿ .ال وىی ؾیگك ،قوابٗ ؼىؾ قا با گكوههای ؾیگـك

٠كا٬ی الشمله کكؾها گىحكي ؾاؾه اوث .شمهىقی اوالهی با اوح٩اؾه ال ٬ؿقت يكم ؼـىؾ بـه
ؾياا اي١کان ویكايیهای ياٌی ال ظمله اهكیکا به ٠كا ٪و ياجىايی اهكیکا ؾق ایصاؾ اهًیـث ؾق
ایى کٍىق بىؾه اوث ٔٙ٠ایی و ؾیگكاو .ٓ;99-:BB ::<B9 ،یـاؾآوقی ایـى يکحـه ٔـكوقی
اوث که ٠حاات ٠الیات ؾق کًاق ؾیگك ٠ىاهل يیم ي٭ً چٍمگیكی ؾق بهاىؾ قوابٗ ؾو کٍـىق و
یىجكجیـب ،شمهـىقی اوـالهی بـا ٌـًاؼث و اجؽـاـ
ا٨مایً ٬ؿقت يكم ایكاو ؾاٌحه اوث .بـؿ 
ویاوثهای قاهاكؾی جالي کكؾه اوث ؾوث به ا٬ؿاهاجی ؾق ظىله ٬ؿقت يكم ؾق ٠كا ٪بميـؿ و

ال ایى ٘كی ٫جعىالت ٠كا ٪قا هؿیكیث و کًحك کًؿ.
یجهگیزی
يت 

هماو٘ىق که گ٩حه ٌؿ ،اهكیکا ؾق وا < ;99به ؾالیل هؽحل٩ی همايًؿ هااقله با جكوقیىث

و هااقله با والض های کٍحاقشم١ی به ٠كا ٪ظملـه کـكؾ و ایـى کٍـىق قا کمحـك ال یـ هـاه
ٌکىث ؾاؾ .اهكیکا بكؼال ٦بكياهه هًٝن ظمله ،بكياهه هًٝمی بكای هؿیكیث بعكاو ٠ـكا٪
يؿاٌث و ؾقيحیصه هیؿاو ق٬ابث قا به ایكاو واگفاق کكؾ .قاهاكؾ اِلی ویاوث ؼاقشی ایـكاو
ؾق بكؼىقؾ با ٠كا ٪شؿیؿ هاحًی بك جاؿیل ٠كا ٪ال یـ ؾٌـمى اوـحكاجژی بـه یـ ؾولـث
٤یكهحؽاِن و ؾووث و ج٭ىیث ي٭ً اوحكاجژی ٌی١یاو ؾق ٬ؿقت و ویاوث ٠كا ٪ؾق بكابك
ایصاؾ ج١اؾ ؾق ِعًه ؾاؼلی ٬ؿقت اوث .ؾقایىباقه ،وئا کلیؿی ه٭اله ظأك ایى بىؾ که
الگىی ق٨حاقی اهكیکا ؾق هؿیكیث بعكاو ٠كا ٪چه ٨كِثهـایی بـكای شمهـىقی اوـالهی
ایكاو ؾق ٠كا ٪پىاِؿام ؾاٌحه اوث .بك اوان ج١كی ٧و جٍكیعی که ؾق چهاقچىب يٝـكی
ه٭اله ايصام پفیك٨ث ،ظملـه يٝـاهی اهكیکـا بـه ٠ـكا ٪بـك اوـان قهیا٨ـث ٬ـؿقتهعـىق
شاياه گكایايهٓ و جكکیای ال الگىی ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه ٬ابل جعلیل اوث و به
ٔی  
همیى واب با هؽال٩ث شاه١ه بیىالمللی و بیٍحك ٬ؿقتهای بمقگ همكاه ٌـؿ Eلیـكا ٘اـ٫
ایى الگىها ،ابك٬ؿقت هًا ٟ٨هحعؿیى ؼىؾ قا ؾق يٝـك يمـیگیـكؾ و ا٬ـؿام بـه شًـگ اقاؾی و
٠مؿی هیکًؿ و جًها به هًا ٟ٨ؼىؾ هیايؿیٍؿ .بًابكایى با هؽال٩ث ٬ؿقتهای بمقگ همـكاه
ؿقت ها يیم ا٬ؿاهی ؾق شهث همکاقی و ظل ایى بعكاو ايصام يؿاؾيـؿ .ال وـىی
ٌؿ و ایى  ٬
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ؾیگك ،ایى بعكاو با هؽال٩ث کٍىقهای هًٙ٭ه و گكوهای ؾاؼلی همكاه ٌؿ .به٘ىق کلی و به
شاياهگكایايه و الگىی ق٨حاق جهاشمی و بؿوو هالظٝه و ٠ؿم ًٌاؼث با٨ث
ؾلیل قهیا٨ث ی  
اشحما٠ی-ویاوی ٠كا ،٪هااقله با اقليهای اوالهی و جالي بكای واقؾ کـكؾو اقليهـای
٤یكبىهی و هحمایم ،جؿبیك اوحكاجژی شمهىقی اوالهی ؾق هىاشه با ایاالت هحعؿه ،هىشب
ياکاهی الگىی ق٨حاقی هؿیكیث بعكاو اهكیکا ؾق ٠كاٌ ٪ؿ و اهكیکـا ؾق پیگیـكی اوـحكاجژی
ؼىؾ ؾق ایى کٍىق با چالًهای اواوـی هىاشـه ٌـؿ .اوـحكاجژیهـای ایـى کٍـىق ٌـاهل
وکىالقیمه کكؾو ٠كا ،٪ؾهکكاویوالی ،هؽال٩ث با کٍىقهای هؽال ٧ؼـىؾ ،اوـح٩اؾه ال
ژئىپلیحی ٠كا ٪بهً٠ ىاو هكکم ذ٭ل ٬ؿقت ؾق هًٙ٭ـه ،ایصـاؾ ذاـات ؾق ٠ـكا ،٪يمؾیکـی بـه
گكوه ها و اظماب ٠كا ٪و ...بىؾ که ؾق همه هىاقؾ هفکىق هى٨٭یث ؾقؼىقجـىشهی بـه ؾوـث

يیاوقؾه اوث.
اوحؿال ه٭اله ظأك ایى اوث که ياکاقآهؿی الگىی ق٨حاقی هؿیكیث بعكاو اهكیکا بـه
ؾالیل هفکىق لهیًهوال ٨كِثهای هحًى٠ی بكای ایكاو ٌؿه اوث .بؿیىجكجیب ٨كِثهـایی
که شمهىقی اوالهی ؾق ظىلههای ژئىپلیحی ٔویاوی-يٝاهیٓ ،ژئىاکىيىهی و ژئىکالچك
ٌٔی١ه ،کكؾٓ ،و ا٬حّاؾی به ؾوث آوقؾه هاظّل ٌیىه ياکاقآهؿ هؿیكیث بعـكاو اهكیکـا و
ي٭ً هئذك ایكاو بىؾه اوث .ؾقهصمى ،ٞا٨مایً قوابٗ ویاوی و جصاقی هیاو ؾو کٍىق ایكاو
واب٭هجكیى ظؿ همکى ،ایصاؾ يٝن هًٙ٭های شؿیؿ که ؾق آو ي٭ًآ٨كیًی ایـكاو
و ٠كا ٪به بی 
ؾق جعىالت و بعكاوهای هًٙ٭های به گىيهای ٤یك٬ابل جّىق هیٌىؾ ،ا٨مایً جىاو اذكگفاقی
ایكاو ؾق هًٙ٭ه ،هااقله با گكوه های جكوقیىحی همچىو گكوه ؾا ً٠ؾق ٠كا ٪و وىقیه ،ظٛ٩
اقلي های ؾیًی ؾق ٠كا ٪هًٙا ٫با ظکىهث ؾیًـی ایـكاو٤ ،یكهعحمـل ٌـؿو جع٭ـ٘ ٫ـكض

ؼاوقهیايه بمقگ و ٠ؿم ج٥ییك هكلهای ش٥كا٨یایی کٍىقهای هًٙ٭ه و ایكاو ،قهاوـالی جـىاو
ؾیپلماوی ایكاو ؾق هًٙ٭ه و ٠كا ،٪يمؾیکی به گـكوههـای ٠كا٬ـی ؾق وـایه بـیا٠حمـاؾی بـه
اهكیکا ،اقج٭ای ٬ؿقت يكم ایكاو ؾق ٠كا ٪و هًٙ٭ه و ج٭ىیث هعىق ه٭اوهث و ...ال ههنجـكیى
٨كِثهای ایصاؾٌؿه بكای شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ٠كا ٪اوث.
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