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دسلملل تى ه ؽىد .افتته س تد پتژوهؼ
اقؼت دکىم ت ام ه و دساها ااا ای 
دس صمینه خشور سمش کا سص اش ا و مقااله اا سسه شد ااصدسساذگب اامتقاسب س شسب اؾتاب
مبدهذ که سگشچه دسل مشکضی س د پذ ذ متغیش فشدی و ؽخصیتب تشسمت سعت ت

سما عا ش متغیشهات اهسغق تأریشگزسسی مغتقیق اش عیاعت ختاس ب سمش کتا دس ق تال
س شسبت ایؾتش دس اقؼ ىسمتل وسعتطت تذش تکعتاص و تأریشگتزسس فشصت  ى ااته دس
اغتش ؽشس ط ؽخصیتب تشسم ظاهش ؽذ ساذ.
کلیذواژگاو :سمش کات عیاع خاس بت پشواذ هغتهسیت اش ا ت ااصدسساذگب.

همذهه

هىحهای ؼىؾ قا ؾق وا  2875هیالؾی ؾق لهاو قژین هعمؿقٔاٌاه آ٤ال کكؾ و
ایكاو بكياهه 
جمامٌؿيی اوث ،واقؾ بكياهـه هىـحهای
ؾق وا  2863بك هاًای ایى بكؾاٌث که ي٩ث هًا ٟ
بكؾاٌـثهـای

هىحهای ایـكاو ،قویکكؾهـا و
پكقيگجك ٌؿو بكياهه 

ؾهههای اؼیك با
ٌؿ .ؾق 
هًاٍ٬هآهیمی که بیٍحك ال وىی ٤كب و ؾق قأن آو اهكیکا بىؾه هٙكض ٌؿ.

اهكیکا با ا٠الم ایى هىٔ ٟکه هؿ ٦ایكاو ؾوحیابی به جىلیعات اجمی اوث ،به ه٭ابله با
ویاوثهای ا٠مالی آو يیم پیؿاوـث ایـى

چًاوکه ال
شمهىقی اوالهی ایكاو پكؾاؼث Eاها 
بهايهای بكای ه٭ابله با هًاب٬ ٟؿقت شمهىقی اوالهی ایكاو اوـث Eچكاکـه ایـاالت
هىٔى ٞ
هًٙ٭های هیؾايؿ و ال قویؿو وایك کٍـىقها بـه

هحعؿه اهكیکا ؼىؾ قا بهً٠ىاو جًها هژهىيی
هیکًؿ ٔؾیلن ِالعی و ِائای.ٓ:;A ::<B? ،
چًیى شایگاهی هماي١ث 
الایىقو ،هىٔى ٞهىحهای شمهىقی اوالهی ایكاو ٘ی پايمؾه وـا گفٌـحه بـه یکـی ال
هصمى٠ـهای ال

ههنجكیى هىٔىٞها و هىائل ظىله ویاوـث ؼـاقشی ایـكاو جاـؿیل ٌـؿه و

جؤذیكات هح٭ابل قا ؾق ٠كِه قوابٗ ؼاقشی شمهىقی اوالهی بـا ؾیگـك واظـؿهای ویاوـی
٬ؿقتهای بمقگ و هعیٗ ویاوی ؾاؼـل کٍـىق بـه شـای گفاٌـحه

ىالملل ،بهو یژه
يٝام بی 
بهای ٨كاوايی قا
ىالمللی ٨كالويٍی 
اوث .جاکًىو هى له هىحهای ایكاو ؾق ٕ٨ای ویاوث بی 
ثهای ا٬حّاؾی بك
جصكبه کكؾه اوث .ؾق کًاق ا٠ما جعكی نهای ٤یك٬ايىيی و ایصاؾ هعؿوؾی 
ٔؿ شمهىقی اوالهی ،ؾولثهای هئذك شهايی کـه ٠مـؿجا إ٠ـای ؾائـن ٌـىقای اهًیـث
والهاو هلل هحعؿ و جكوئیکای اقوپا بىؾيؿ ،به چًؿیى جىا ٫٨با ایكاو ؾوث یا٨حًؿ کـه جىا٨ـ٫

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو =<=

هىحهای ایكاو ،جىا ٫٨وهشاياه جكکیه،
ثهای 
جهكاو هىوىم به و١ؿآباؾ ٔ; ٓ:<Aو ج١لی١٨ ٫الی 
بكلیل و ایكاو ؾق جهكاو ،با هىٔى ٞجااؾ اوقايیىم ؾق جكکیـه ٔ ،ٓ2478جىا٨ـ ٫ژيـى ٔ< ٓ;9:و
پلماتهای ایكايی و ؾیگك ٬ؿقتهای

یها و جعكکات ؾی
جىا ٫٨لىلاو ٔ> ،ٓ;9:هعّى قایمي 
شهايی ٘ی وا های گفٌحه بىؾه اوث.
صهبؽـً ؾق قويـؿ هـفاکكات هىـحهای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو بـا
آؼكیى قهآوقؾ يحی 
ىالمللی ،ؾق چهاقچىب بكياهه شاه ٟا٬ؿام هٍحكک هىوـىم
٬ؿقتهای هئذك ٕ٠ى شاه١ه بی 

بــه Dبكشــام 1Cآٌــکاق ٌــؿ .ؾق جــاقیػ  14جیـك  23ٔ 2483ژوئیـه > ٓ;9:ولقای ؼاقشــه
ِـ٩عهای

کٍىقهای ٕ٠ى ؾائن ٌىقای اهًیث والهاو هلـل هحعـؿ و ایـكاو ا٠ـالم کكؾيـؿ
ىالملل ق٬ن ؼىقؾه و هىٌ ٫٨ؿهايؿ هٕ١لی قا ظل وّ٨ـل
جاقیؽی و ههن ؾق جاقیػ قوابٗ بی 
ىالمللی ؾق ايحٝاق آو بىؾه اوث.
کًًؿ که وا ها شاه١ه بی 
به ٨اِله کىجاهی يٍايگاو ویاوی و ا٬حّاؾی هً٩ی بـیى شمهـىقی اوـالهی ایـكاو بـا
اهكیکا و اقوپا و قويؿ ياهى ٫٨جعىالت په ال جىا ٫٨هىحهای اليٝك پایاًؿی و اشكای ه٩اؾ آو
ال وىی اقوپا و بهو یژه اهكیکا بكول کكؾ ،اها با پؿیؿاق ٌـؿو چهـكهای بـه يـام Dجكاهـپ Cؾق
بـىبىـث و چـالً ٬ـكاق گك٨ـث.
اوثشمهىقی اهكیکا ،بكشام ٠مال ؾق ٕ٨ای 
شایگاه قی 
اوثشمهىقی اهكیکا گ٩حه بىؾ بكشام بؿجكیى جىا٨٭ی اوث
ًجك ؾق ایام جالی٥ات قی 
جكاهپ پی 
که ایاالت هحعؿه به آو پیىوحه اوث .وی ال هماو قولهای يؽىـث آ٤ـال بـه کـاق ؾق کـاغ
و٩یؿ ا٠الم کكؾ اليٝك او بكشام جىا ٫٨کاهلی يیىث و بایؿ با ايصام ؾاؾو اِالظاجی ،جکمیل
ىقو وی ؾق جاقیػ هٍحن هاه هه وا  ;9:Aبه٘ىق قومی ؼكوز اهكیکا ال بكشـام
ٌىؾ .الای 
ىالمللـی ٬ائـل يیىـث و
قا ا٠الم کكؾ جا يٍاو ؾهؿ اهكیکا کمحكیى ا٠حااقی بـه جىا٨٭ـات بـی 
ؾهـههـای
ىالمللـی ٘ـی 
یٌؿ یکی ال ههنجكیى و اذكگفاقجكیى جىا٨٭ات بـی 
بكشام که اؾ٠ا ه 
اؼیك اوث ،به ي٭ٙه ياه١لىهی بكوؿ.
ؼكوز اهكیکا ال بكشام ایى وئا کلیؿی قا ؾق ٕ٨ای يؽاگی و هٙاى٠اجی ایصاؾ کـكؾ کـه
چه ٠ىاهلی ؾق ؼكوز اهكیکا ال بكشام ؾؼالث ؾاٌحه اوث؟ ایى وئا ؾیؿگاهها و قویکكؾهای
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
جین او هىحًؿ که هىشاات ؼكوز قا ٨كاهن کكؾيـؿ .ؾقِـىقجیکـه جكاهـپ ؾق ايحؽابـات پیـكول
يمیٌؿ ،چًیى قؼؿاؾی يیم بكول يمیکكؾ Eبكؼی ؾیگك ٔمى قؾ اوحؿال گـكوه او  ،بـه ایـى

يحیصه قهًمىو ٌؿيؿ که اواوا واؼحاق ویاوی اهكیکا قا يمیجىاو ج٩کیـ کـكؾ .جكاهـپ جًهـا
ی ٠اهل وابىحه یا هصكی اوث که ویاوـثهـای قاهاـكؾی اهكیکـا قا ؾق ؼّـىَ بكشـام
٠ملیاجی کكؾه اوث Eگكوه وىهی يیم به ایى بعد واقؾ ٌؿه و ٔمى هكؾوؾ ؾايىـحى ؾو ؾیـؿگاه
هىِى٠ ،٦اهل هًٙ٭های بهؼّىَ و١ىؾیها و ِهیىيیىثهـا قا ؾق واؾاق کـكؾو جكاهـپ و
جین او به ؼكوز ال بكشام و ا٠ما ٍ٨اقهای ظؿاکركی اواوی و ج١ییىکًًـؿه ؾايىـحًؿ .ؾق ایـى
ه٭اله بكای ایًکه هٍؽُ ٌىؾ کؿامی ال ؾیؿگاههای ٨ى٬ ٪كیى بـه وا١٬یـث اوـث و اواوـا
قیٍه ق٨حاق يىیى ؾولث اهكیکا با ایكاو چیىث ،ال قوي هؿاقک و اوًاؾ ٠لمی اوح٩اؾه کـكؾه و
Dيٝكیه پیىوحگی شیمم قوليا Cقا بكای جصمیهوجعلیل ایى پؿیؿه به کاق گك٨حه اوـث .قوليـا کـه
ؾق هؿ های يٝكی جصمی هوجعلیل ق٨حاقهای ویاوث ؼاقشی ،يمایًؿه جل٩ی ٫ؾو وٙط جعلیـل
یقوؾ ،بك ایى باوق اوث که ؾق بكقوی و جعلیل ویاوـث ؼـاقشی هـك
ؼكؾ و کالو بهٌماق ه 
کٍىقی بایؿ به پًس ؾوحه هح٥یكهای اِلی ٨كؾ ،ي٭ـً ،ظکىهـث ،شاه١ـه و ؾقيهایـث يٝـام
ىالملل جىشه ٌىؾ .چهاقچىب جعلیلی شیمم قوليا ایى اهکاو قا بهِىقت قوٌـمًؿ ٨ـكاهن
بی 
ىالمللی ،ؾالیل و اهؿا ٦هـىقؾ
یکًؿ جا با لعا ٚکكؾو هصمى٠های ال ٠ىاهل ٨كؾی ،هلی و بی 
ه
يٝك اهكیکا ؾقباقه ؼكوز ایى کٍىق ال بكشام جاییى ٌىؾ.
پیطیًۀ تحمیك

باایًکه قویؿاؾ ؼكوز اهكی کا ال بكشام چًـؿاو ؾاقای وـاب٭ه ٘ـىاليی يیىـث ،جـاکًىو آذـاق
هح١ؿؾی ؾق ایى لهیًه يگاٌحه ٌؿه اوث .الاحه با اظحىاب يىٌـحاقهای ژوقيالیىـحی ،ظصـن
جعلیلها و يىٌحه ها ؾقلهیًه واکاوی ٠ىاهل ؼكوز اهكیکا ال بكشام بىیاق لیاؾ اوث .به٘ىق

٘ای١ی ؾق همه کاقهای پژوهٍی ِىقتگك٨حه کىٌـً ٌـؿه ال هًـاٜك هؽحلـ ٧بـه وا١٬ـه
ؼكوز اهكیکا ال بكشام يگكیىحه ٌىؾ ،اها آٌکاق اوث که ج١ؿؾ پژوهًهای ِىقتگك٨حـه
به هً١ای آو يیىث که همه اب١اؾ هى له هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث .ؾق اؾاهـه بـا ق٠ایـث

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ?<=

اؼحّاق ،بكؼی ال ههنجكیى آذاق يىٌحهٌؿه ؾق ایى ؼّىَ ه١ك٨ی هیٌىؾ.
ايصمى ظ٭ـى٪ؾايـاو ٨كايىـه ٔ@ ٓ:<Bؾق اذـكی بـا ً٠ـىاو Dؼـكوز ایـاالت هحعـؿه ال
جىا٫٨ياهۀ ویى پیكاهىو بكياهۀ هىحهای ایكاو :ی ؤـ١یث ظ٭ـى٬ی هحًـا Cٓ٬بـه بكقوـی

هىٔى ٞؼكوز اهكیکا ال بكشام پكؾاؼحه اوـث .اهمیـث گـماقي کمیىـیىو ایـكاو ايصمـى
ظ٭ى٪ؾاياو ٔ ٓjuristes des Clubؾق ایى اوث که چهاقچىب ظ٭ى٬ی قا که جىا٫٨ياهـه ویـى

ؾق آو هً١٭ؿ ٌؿه یاؾآوقی هیکًؿ و هصمى٠ـهای ال قاهکـاقهـای همکـى قا ؾق واکـًً بـه
٫٨ياهه پیًٍهاؾ هیؾهؿ .ایى قاهکاقها چه بـا اقشـا ٞبـه
کًاقهگیكی ایاالت هحعؿه ال ایى جىا 

ؾیىاو بیىالمللی ؾاؾگىحكی ،چه والهاو شهايی جصـاقت یـا ٬ـايىو ايىـؿاؾ اجعاؾیـه اقوپـا
ِىقت پفیكيؿ ،پای يهاؾهای چًؿشاياه قا به هیاو هیکًٍؿ که ق٨حاق اهكیکا ،هـن وىـحی و
هن ٔكوقت جرایث آيها قا يٍاو ؾاؾه اوث.
Dویاوث ؼاقشی جكاهپ و شمهىقی اوالهی ایكاوً٠ Cىاو ه٭الهای اوث کـه هعمـىؾ
یمؾاو٨ام ٔ> ٓ:<Bبه قٌحه جعكیك ؾقآوقؾه اوث .وی ؾق ایى ه٭الـه کىٌـیؿه بـه ایـى وـئا

پاوػ ؾهؿ که جكاهپ ؾق ٠كِه بیىالمللی به٘ىق ٠ام و ؾق ٬اـا شمهـىقی اوـالهی ایـكاو
به ٘ىق ؼاَ چه قاهاكؾی قا ؾق پـیً گك٨حـه اوـث .او يحیصـه گك٨حـه کـه جكاهـپ بـه ؾلیـل
شاياهگكایايهای که اجؽاـ کكؾه ،واب ٌؿه هن ؾق هعیٗ ؾاؼلی اهكیکـا و هـن
ق٨حاقهای ی  
ؾق وٙط شهايی ،بًیاوهای يٝام بیىالملل ياؾیؿه گك٨حـه ٌـىؾ ،و ؾقيهایـث قئـیهشمهـىق
اهكیکا شاكا به ومث ج١ؿیل ؾق هىأ ٟا٠الهی ؼىؾ ظكکث ؼىاهؿ کكؾ.
اهیك واشؿی و ویًال واشؿی ٔ ٓ:<BAؾق ه٭الهای با ً٠ىاو Dؼكوز اهكیکا ال بكشام و
جال٘ن ؾق ا٬حّاؾ ایكاو Cبه پیاهؿهای ا٬حّاؾی ؼكوز اهكیکا ال بكشام پكؾاؼحهايـؿ .ؾق ایـى
ه٭اله و١ی ٌؿه به بكقوی قویؿاؾ ویاوی ههن یً١ی ؼكوز اهكیکا ال بكشام و جـؤذیك آو بـك
بالاق وكهایه ایكاو پكؾاؼحه ٌىؾ .با ؼكوز اهكیکـا ال بكشـام و جهؿیـؿهای اهكیکـا هاًـیبـك
الوكگیكی جعكینها ،ا٬حّاؾ ایكاو ؾچاق يابىاهايی و ج٥ییك و جعى هایی ٌؿه اوث کـه ایـى
هى له بهؤىض ؾق قولهای ٬ال و ب١ؿ ال لهاو الوكگیكی جعكینها ؾق بالاقهای هـالی ایـكاو
هٍاهؿه هیٌ ىؾ .ؾق ایى پژوهً جالي ٌؿه ج٥ییكات ياٌـی ال ؼـكوز اهكیکـا ال بكشـام و

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

جؤذیكگفاقی آو بك ا٬حّاؾ وابىحه ي٩حی و بالاقهای هالی ایكاو بكقوی ٌىؾ.
Dه٭ایىه ي٭ً البی اوكائیل ؾق ویاوث ؼاقشی ایاالت هحعؿه اهكیکا ؾق ؾوقاو اوباهـا
با جكاهپ با جؤکیؿ بك جىا ٫٨هىحهای با شمهىقی اوالهی ایكاوً٠ Cىاو ه٭الهای اوث کـه ؾق
آو اهیكِــؿقا شىايٍــیكی و هعمــؿ٠لی بّــیكی ٔ ٓ:<BAبــه بكقوــی ي٭ــًآ٨كیًــی البــی
ِهیىيیىحی ؾق ویاوث ؼاقشی اهكیکا پكؾاؼحهايؿ .ؾق ایى اذك پژوهٍی بك ایى يکحه جؤکیـؿ
ٌؿه که هكچًؿ البی اوكائیل به همكاه ؾولث ایى قژیـن ي٭ٍـی همیٍـگی ؾق ٘كاظـیهـای
ویاوث ؼاقشی اهكیکا بك٠هؿه ؾاقؾ ،ؾق ؾولث ؾويالؿ جكاهپ اذكگفاقی ایـى البـی ا٨ـمایً
چٍمگیكی پیؿا کكؾه اوث .ال هًٝك ایى ه٭اله ،البی اوكائیل با پیً کٍیؿو و ٘ـكض ؼٙـك
ایكاو بكای اهًیث اوكائیل و هًا ٟ٨اهكیکا ،ي٭ً اواوی قا ؾق جك٤یـب و جعكیـ جكاهـپ بـه
ؼكوز ال بكشام ای٩ا کكؾه اوث.
هعىى لهايی و ویؿاهیك يیاکىیی ٔ ٓ:<BAؾق ه٭الهای با ً٠ىاو Dواکاوی ٠ىاهـل هـئذك
بك ؼكوز ایاالت هحعؿه اهكیکا ال بكشام Cبه بىحكها و لهیًههایی که وـاب ٌـؿه جكاهـپ ال
بكشام ؼاقز ٌىؾ پكؾاؼحهايؿ .ایى ه٭الـه بـك اوـان يٝكیـه هىاليـه جهؿیـؿ اوـح٩او والـث،
بیٍحكیى ي٭ً قا ؾق ؼّىَ ؾالیل ؼكوز اهكیکا ال بكشام به ایكاو ؾاؾه اوـث .الیـ وـى
ایاي ،جـىأم بـا
هًٙ٭ـه 

١٨الیثهـای

بیاو ٌؿه که ؾقک اوكائیل و ٠كبىحاو ال ایكاو ،به ؾلیل
کًًهای هحًآ٬
جهؿیؿ بىؾه و بكشام جؤذیكی ؾق ق ٟ٨يگكايی آيها يؿاٌحه اوث .ال ؾیگك وى 
ٜك٨یثهای بال٭ىه بكشام ؾقک واظؿی يؿاٌحًؿ ،با٠ـد

الآوشهث که بك وك
ؾاؼلی ایكاو قا 
٨كِثها و پؿیؿآیی چًیى ؤ١ی ؾايىحه اوث .هكچًؿ ه٭الـه بـه بًیاؾهـای

ال ؾوث ق٨حى
هًٙ٭ـهای شمهـىقی

ویاوث ؼاقشی جكاهپ پكؾاؼحـه اوـث ،يهایحـا ق٨حاقهـای ؾاؼلـی و
هیکًؿ .اها ایى گماقه هًٙا ٫بـك
ج١ییىکًًؿه ؼكوز اهكیکا ال بكشام ه١ك٨ی 
اوالهی قا ٠اهل 
وا١٬یثهای هىشىؾ يیىث Eچكاکه ایكاو يهجًها ؾق ؾوقاو ظٕىق اهكیکا ؾق بكشام ،بلکـه جـا

ی وا ب١ؿ ال ؼكوز جكاهپ ال بكشام ،اليٝك شاه١ه شهايی بهً٠ىاو ی بالیگك ؼكؾهًؿ و
هىٌمًؿ همه ج١هؿات ياٌی ال بكشام قا به٘ىق ؾ٬ی ٫ايصام ؾاؾه بىؾ و هىائل ؼاقز ال بكشام
با همه اهمیحی که ؾاٌحه و ؾاقؾ ،اليٝك ظ٭ى ٪بیىالملل هصىلی بكای ؼـكوز یـ ٘ك٨ـه ال

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو =<A

جىا٨٭ی که به جؤییؿ ٌىقای اهًیث يیم قویؿه اوث يیىث.
ه٭اله ظأك بك اوان يٝكیه شیمـم قوليـا ٠لـل ؼـكوز ال بكشـام قا ؾق ؾقوو اهكیکـا
شىثوشى کكؾه اوث .قوليا بك ایى باوق اوث که ؾق بكقوی و جعلیل ویاوث ؼاقشی هـك

کٍىقی بایؿ به پًس ؾوحه هح٥یكهای اِلی ٨كؾ ،ي٭ً ،ظکىهث ،شاه١ـه و ؾقيهایـث يٝـام
ىالملل جىشه ٌىؾ.
بی 
چهارچىب يظزی

جعلی ـل ویاوــث ؼــاقشی کــه ؾق ؾهــه  :B?9بــه وشــىؾ آهــؿ ،جــاکًىو ؾق وــه قهیا٨ــث
اوبكٓ به ؼىؾ ؾیؿه اوث.
قويًٌاوايه کالو ،ؼكؾ و هؽحلٗ ٔهی 

 .8سهیافت کالو

ایى قهیا٨ث که بك ه٩اهین ،ه٩كوْها و ٕ٬ـایای جصكیـؿی جىشـه ؾاقؾ ،ویاوـث ؼـاقشی
ىالملل هیؾايـؿ و بهحـكیى قاه ٌـًاؼث ق٨حـاق ؼـاقشی
ؾولثها قا هحؤذك ال واؼحاق يٝام بی 

کٍىقها يیم ،چگىيگی جؤذیكگفاقی واؼحاق يٝام بیىالملل اوث .ؾق ایى قهیا٨ـث ،کٍـىقها
یٌـىيؿ جـا
ىالملل ،همچىو جـىپهـای بیلیـاقؾ هعىـىب هـ 
بههًمله کًٍگك اِلی يٝام بی 
ههنجكیى يٝكیـ های کـه
٧لاؾه .ٓ:<9 ::<A= ،
هاهیث ؾقويی آيها ی واو ٌمكؾه ٌىؾ ٔوی 
یگیكؾ ،يٝكیـه قئالیىـن وـاؼحاقی Dکًـث والحـم Cاوـث .ؾق يٝكیـه
ؾق ایى قهیا٨ث ٬كاق ه 
ىالملـل
ٔؾولثهآ جعث جؤذیك واؼحاق يٝام بی 

واؼثیابی والحم ،ویاوث ؼاقشی واظؿها

اوث ).(Waltz, 1979: 81-82
ُ
 .2سهیافت خشد

ایى قهیا٨ث بكؼال ٦واٟ٬گكایاو ،ه١ح٭ؿ اوث که ق٨حاق ویاوث ؼاقشی ؾولثها جـاب١ی ال
٠ىاهل و ً٠اِك ؾاؼلی اوث .اليٝك ٘ك٦ؾاقاو قهیا٨ـث ؼـكؾ کـه بـهيـى٠ی کـاقگماقهعىق
اوث ،وشىؾ ج٩اوت ؾق ق٨حاق کٍىقها ظاکی ال اهمیث واؼحاق ؾاؼلی اوث .ال ایى هًٝـك،
٠ملکكؾ و ق٨حاق ؼاقشی کٍىقها الی وى ،جاب ٟه٭حٕـیات ؾاؼلـی و هعـیٗ اوـح٭كاق هـك
واظؿ ؼاَ ش٥كا٨یایی اوث و ال وىی ؾیگك ،جعـث جـؤذیك ٌؽّـیث جّـمی نگیكيـؿگاو،

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

ىاوواالقايه و والهايی ؾق وٙط ؾاؼلـی شاه١ـه اوـث.
یهای ؾی 
هعیٗ اشحما٠ی و چايهلي 
٠ااقتؾیگك ،ایى قهیا٨ـث ،ؾق پـی گٍـىؾو Dش١اـه وـیاه Cؾولـث اوـث .ال ههـنجـكیى

به
یجىاو به هاقولؿ و هاقگاقت اوپكوت ،قیچاقؾ اوًایؿق ،اچ .ؾبلیى.
يى یىًؿگاو ایى قهیا٨ث ه 
٧لاؾه.ٓ:<; ::<A= ،
بكوک ،بكجىو واپیى ،گكاهام آلیىىو و هالپكیى اٌاقه کكؾ ٔوی 
اوبش (تشکیب دو سطح تحلیل)
 .9سهیافت هختلط یا هی 

ایى قهیا٨ث ؾق پی اوح٩اؾه ال هك ؾو وٙط جعلیل ؼكؾ و کالو بكای جصمیـ هوجعلیـل ویاوـث
یجىاو به Dشیمم قوليا Cاٌاقه کـكؾ .وی بـا
ؼاقشی هىحًؿ .الشمله يى یىًؿگاو ایى قهیا٨ث ه 
ًيٝكیه ویاوث ؼاقشی Cلهیًه اجّا ؾو وٙط جعلیـل ؼـكؾ و
يىٌحى ه٭الهای با ً٠ىاو Dپی 
کالو قا که ؾق باال به آو اٌاقه ٌؿ٨ ،كاهن کكؾ .به ا٠ح٭اؾ قوليا ،هصمى٠ه ووی١ی ال ٨كایًـؿهای
اشحمــا٠ی ،ا٬حّــاؾی٨ ،كهًگ ـی و قواوًٌاوــايه بــك ویاوــث ؼــاقشی ؾولــثهــا جــؤذیكات
ثوال و جىايمًؿوالٓ هیگفاقيؿ ٔ .ٓRosenau, 1971: 96-99به يٝـك
ؾقؼىقجىشهی ٔهعؿوؾی 
شیمم قوليا ،ال بكایًؿ هح٥یكهای ؾاؼلی و ؼاقشی ویاوث ؼاقشی ؾولثها ٌکل هـیگیـكؾ.
ىاووـاالقی
ٌؽّیث جّمی نگیكيـؿه ،ي٭ـً و هیـماو اؼحیـاقات جّـمی نگیكيـؿه ،هح٥یـك ؾیـ 
ىالملل به ً٠ىاو هح٥یك ؼاقشی
ظکىهحی ،هح٥یك شاه١ه بهً٠ىاو هح٥یك ؾاؼلی و واؼحاق يٝام بی 
٧لاؾه .ٓ>A: ::<@> ،ایى پژوهً چهاقچىب يٝكیاي قا بك قهیا٨ـث
به ٌماق هیقويؿ ٔوی 
وىم ٬كاق ؾاؾه اوث.
یهــای ايعّــاقی
الــف) هتغیـش ضخػـیت تػــمی نگیشيــذه :هح٥یكهــای ٨ــكؾ يــاٜك بــك و یژگـ 
جّمی نگیكيؿگاوٌ ،اهل همه شىايب جّـمی نگیكيـؿه اوـث .هح٥یكهـای ٨ـكؾی ٌـاهل ؼّـایُ
٨كؾی ،بكؾاٌثها و جّىقات ،ايگیـمههـا ،اقشعیـثهـا ،وـا قهاـكی و ٌـیىه جّـمینگیـكی،
باجىشهبـه ایـى

شهاوبیًی و يٝام باوقهای جّمینگیكيؿه هیٌىؾ ٔؾه٭ايی ٨یكولآباؾی.ٓ@: ::<AA ،

هح٥یك ،قوليا بك ایى ٠٭یؿه اوث که جّمی نهای اجؽاـٌؿه ال وىی یـ ٌـؽُ بـا جّـمی نهـای
یکًؿ.
ییها و قوظیات هح٩اوجٍاو٨ ،ك ٪ه 
ٌؽُ ؾیگك ؾق هماو هى١٬یث به ؾلیل جىايا 
ب) هتغیش يقص :ایى هح٥یك ياٜك بك ایى وا١٬یث اوث که هى ىالو ؾولحی بؿوو جىشـه بـه
جّـمینگیـكی و

ؼّایُ ٌؽّی ،با جکیه بك ومث و شایگاهی که ؾق ظکىهـث ؾاقيـؿ،

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو =<C

واکًً يٍاو هیؾهًؿ .ي٭ً ؾق ایًصا به هً١ای ايحٝاقات ؼاِی اوـث کـه ال هـك پىـث و
یياهًؿ .ؾقوا ٟ٬ي٭ً
ثها و اؼحیاقات آو پىث قا ي٭ً ه 
یقوؾ Eیً١ی ؾایكه ِالظی 
هًّای ه 
بـهق٤ـن
یکًـؿ .
ًههای جّمی نگیكيؿه قا هعؿوؾ ه 
ايحؽابها و گم ی 

ویژگیهای ٌؽّیحی ؾق

یگیكيؿ هصاىق به ای٩ای ي٭ً
ثها هح٩اوت اوث ،ؾق پىث و ه٭اهی که ٬كاق ه 
ایًکه ٌؽّی 
ؾق آو پىث و ه٭ام هىحًؿ .الاحه هكچه ٌؽّیث ٬ؿقجمًؿجك باٌؿ ،جؤذیك ي٭ً کمحـك اوـث.
بًابكایى شایگاه ٨كؾ ؾق واؼحاق ظکىهحی و وٜای ٧و هى ىلیثهایی که بك اوان ایى شایگاه
گیـكیهـای او ؾق وـٙط ویاوـث

ال او ايحٝاق هیقوؾ بك جّىقات ٨ـكؾ ال شهـاو و جّـمین
ؼاقشی اذك هیگفاقؾ ٔ.(Rosenau, 1971: 108
پ) هتغیش ساختاس ی و حکىهتی :هح٥یك ظکىهحی به شىايـب وـاؼحاقی ؾولحـی ا٘ـال٪
یٌىؾ .يى ٞيٝام ویاوی بك ویاوث ؼاقشی جؤذیكگفاق اوث .واؼحاق پیچیؿه ی ؾولـث،
ه
ؾقووؾولحی و ؾقيهایث ،کاقًٌاواو و هحؽّّاو ؾقوو ی جٍکیالت،
قوابٗ والهاوهای 
ىکًًؿه و اقائهؾهًؿه پیًٍهاؾها و ؼٙىٖ کلی جّمی نگیكی ؾق ویاوث ؼاقشی هىحًؿ
جؿو ی 
كيؿهای ٬اؾق يیىث ٨اق ٢ال ایى هالظٝات جّمی نگیكی کًؿ .جؤذیك قابٙه ٬ىه
و هیچ جّمی نگی 
هصكیه٬ ،ىه ه٭ًًه و ٬ىه ٕ٬ائیه بك ویاوث ؼاقشی و اذكگفاقی أال ٞو اقکـاو ٬ـؿقت یـ
يٝام ویاوی بك قاهاكؾها و جاکحی های ی ظاکمیـث و يٝـام ویاوـی ؾق ظـىله قوابـٗ و
ویاوث ؼاقشی ،يمىيهای ال ٠ملیاجی ٌؿو هح٥یك ظکىهحی اوث ٔ.(Ibid: 109
ت) هتغیش جاهعه :ایى هح٥یك ياٜك بك شاه١ه و ویژگـیهـای هلـی ٨ـاق ٢ال ظکىهـث اوـث.
یهای اقلٌی ٠مؿه ی شاه١ه ،هیماو وظؿت هلی ،هیماو ِـً١حی ٌـؿو ،گـكوههـا،
شهثگیك 

یهـای
اقليهـا ،ایـؿئىلىژ 

ايصمىها و والهاوهای ٤یكؾولحـی ،ویژگـی اشحمـا٠ی و ٨كهًگـی،

اوـثهـای
ظاکن ،پیٍیًه جاقیؽی و ژئىپلیحیـ هح٥یكهـایی هىـحًؿ کـه ؾق ج١یـیى هعحـىای وی 
ؼاقشی ی کٍىق هٍاقکث ؾاقيؿ ٔ .ٓIbidهح٥یك اشحما٠ی ؾق اِل ،جمام شىايب ٤یكؾولحی یـ
یٌىؾ که ؾق قويؿ اجؽاـ جّمی نهای ویاوث ؼاقشی ؾؼیل اوث.
شاه١ه قا ٌاهل ه 
ؾق ایى ه٭اله هحًاوب با هىٔى ٞو کٍىق هـىقؾ هٙال١ـه ٔاهكیکـآ ،هح٥یـك شاه١ـه قا بـه
اجا٪های ٨کك و هكاکم هٙال١اجی که ؾق بؽً جّمی نوالی ایى کٍىق جـؤذیكات ٬ابـل
هً١ای 
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هالظٝهای ؾاقيؿ ،ؾق يٝك گك٨حهاین.

ىالملل :به هك ظاؾذه یـا کـًً ؾق هعـیٗ ؼـاقشی اٌـاقه ؾاقؾ کـه
ث) هتغیش هحیظ بی 
هـیکًـؿ و آو قا جعـث جـؤذیك ٬ـكاق
ًههای جّمی نگیكی ؾق ویاوث ؼاقشی قا هعـؿوؾ 
گم ی 
یؾهؿ ٔقوليا .ٓ;B>-:@> ::<A= ،ؾولث ؾق قويؿ جّمی نگیكی ال هعیٗ ا٘ـكا ٦ؼـىؾ
ه
یٌىؾ .الاحه ایى هح٥یـك
يیم هحؤذك ،و واکًً به ایى يٝام ؾق هعاواه جّمی نگیكيؿگاو هًٝىق ه 
به هً١ای پفیكي شاكگكایی واؼحاقی که ویاوث ؼاقشی قا ه١لى ویىحن و واؼحاق يٝـام
هیؾايؿ يیىث.
ىالملل 
بی 
هؿ ٦قوليا ؾق ٘كاظی هح٥یك پًسگايهِ ،ك٨ا بیاو هح٥یكهای ؾؼیل يیىـث ،بلکـه يٍـاو
ؾاؾو ي٭ً هكی ال هح٥یكها ؾق ٨كایًؿ ویاوث ؼاقشی اوث .به ا٠ح٭ـاؾ او ،ؾق کٍـىقهای
ىالملـل ؾق
گىياگىو هیـماو ي٩ـىـ هكیـ ال ٠ىاهـل چهاقگايـه ؾاؼلـی و ٠اهـل هعـیٗ بـی 
لگیكی و اشكای ویاوث ؼاقشی هح٩اوت اوـث .بـه يٝـك وی ،هیـماو ي٩ـىـ هكیـ ال
ٌک 
٠ىاهل ٨ى ٪به پًس ٠اهل بىحگی ؾاقؾ٬ :ؿقت بـالیگك کـه کٍـىقها قا بـه ؾو ؾوـحه بـمقگ و
جىو١هیا٨حه قا ال جىو١هيیا٨حه

یکًؿ Eؤ١یث ا٬حّاؾی بالیگك که کٍىقهای
کىچ ج٭ىین ه 
قؼًهپفیكی یـا قؼًـهياپـفیكی وـاؼحاق
یکًؿ Eهاهیث بال و بىحه واؼحاق اشحما٠ی E
شؿا ه 
بـاایىظـا  ،چهـاقچىب جعلیلـی

٨كهًگی Eظىلههای هىٔى٠ی ).(Rosenau, 1971: 110
هیوالؾ که ؾق هىٔى٠ات و هىاقؾ گىياگىو ،ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق
قوليا هع٭ ٫قا ٬اؾق 
٬اا ایكاو قا بكقوی کًؿ و بؿايؿ ال بیى ایى پًس هًا ،ٟکؿام هح٥یك جؤذیك بیٍحك و کـؿام هح٥یـك
جؤذیك کمحك ؾاقؾ.

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ;==

یافتههای تحمیك

یهای ضخصیتی تشاهپ
 .8ویژگ 

قئـیهشمهـىق هىـ ى ویاوـث ؼـاقشی و ٨كهايـؿه

بك اوان هاؾه ? ٬ايىو اواوی اهكیکـا،
وكٌـحی
يیكوهای هىلط اوث جا اهؿا ٦و هًا ٟ٨ایى کٍىق قا جؤهیى کًؿ .بًابكایى ویژگیهـای
ِ
جّمینگیـكی او و هیـماو جؤذیكگـفاقیاي بـك

ٌؽّیث جكاهپ ،ؾق ًٌاؼث وكيػهای وا
ویاوث ؼاقشی اهكیکا ظائم اهمیث اوث٠ .ىاهل هؽحل٩ی ؾق ٌکلگیكی ٌؽّیث جكاهـپ
ؼايىاؾهای َهالک و وکىيث ؾق کىئیًم و بكوکلیى يیىیىقک یکی ال

ي٭ً ؾاٌحهايؿ .ليؿگی او ؾق
هیؾهؿ ٌؽّـیث جكاهـپ ال
قواوًٌاؼحی جكاهپ يٍاو 
باایىظا  ،قهیا٨ث 
ایى ٠ىاهل اوث .
ویژگیهایی هايًؿ ياهماهًگی بـیى ؾو ؼىیٍـحى وا١٬ـی و ؼىیٍـحى آقهـايی ،ؼىؾٌـی٩حگی،

جىا٫٨پفیكی بىـیاق پـاییى،
بكووگكایی بىیاق باال جىأم با 
بمقگيمایی ،ا٬حؿاقگكایی ،
ياوالگاقی و 
بكووگكایـی ٌـگك ،٦شـاه٘لاـی اشحمـا٠ی و پكؼاٌـگكی،
بیًیياپفیكی ،هاشكاشىیی ،
پیً 

٨كیبکاقی ،يژاؾپكوحی ،ذكوجمًـؿی و هى٨٭یـث ؾق ٠كِـه ا٬حّـاؾ
ه١اهلهگكی ،بیِؿا٬حی و 

بـهٌـؿت
وًحی ،اهل هٍىقت ياىؾو با واؼحاقهای ویاوی و ا٘ال٠اجی و ٨کكی ؾق اهكیکـا و 
ٔؿواؼحاق و ؼىؾهعىق بكؼىقؾاق اوث که ال ایى يٝك پؿیؿهای ویاوـی ؾق وـاؼحاق ویاوـی
اهكیکا و ٨كؾی اوحرًایی ؾق کاغ و٩یؿ اوث ٔیمؾاو٨ام.ٓ:== ::<B> ،
ه آؾام ،يىیىًؿه کحاب رهه دووالذ تشامپ ،بك ایى باوق اوث که جكاهپ با هك ه١یـاقی
ویژگیهایی ال ؼىؾ به يمایً گفاٌحه اوث کـه

ليؿگیاي

ا٨كا٘ی اوث .همچًیى ؾق ٘ى
بـكووگكایـی ٌـگك٨ی کـه بـا يـى٠ی ال

هـیقوؾ:
قئیهشمهىق اهكیکـا ايحٝـاق 

کمحك ال ی
بىؾو بىیاق جكکیب ٌـؿه اوـث .هیـماو ؼىٌـایًؿ بـىؾو جكاهـپ ظحـی ال هیـماو
ياؼىٌایًؿ ِ
هاال٥هآهیمجك اوث ،اها ؾق شهث ٠که ،یً١ی ياؼىٌـایًؿ بـىؾو جكاهـپ ،بـه

بكووگكایی او

شاه٘لای اشحما٠ی و پكؼاٌگكی
هیماو لیاؾی ال ؼٍن او ياٌی هیٌىؾ .جمایل جكاهپ بكای 
ليؿگیاي ؼیلی لوؾ آٌکاق ٌؿه اوـث .بًـابكایى هايًـؿ

همچًاوکه ب١ؿجك ؼىاهین ؾیؿ ،ؾق

بىي ،جكاهپ ؾق ه٭ام قیاوثشمهىقی يیم همکى اوث به هك ٬یمحی بكای قویؿو بـه ي٭ٙـه
اوز ،ؾوث به هك کاقی بميؿ جا ٝ٠محی ؾوباقه به اهكیکا باؽٍؿ .جكاهپ يىاث بـه يیکىـىو

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

ؼّـلثهـای ٌؽّـیحی

ال ظید ٨كیبکاقی و بیِؿا٬حی وكآهؿجك اوـث .ؾقهصمـى،ٞ
قئیهشمهىقی بىـیاق جعكیـ پـفیك اوـث ٔق .ک .هـ
هیؾهؿ که او 
٠مؿه جكاهپ يٍاو 
آؾام.ٓ:>-> ::<B? ،
ایى اوِاٌ ٦ؽّیحی و قواوًٌاؼحی جكاهپ که به آو اٌاقه ٌؿ ،جكاهـپ قا بـه ٌـؽُ
او جؤذیكگــفاق ؾق ویاوــث ؼــاقشی اهكیکــا و جّــمینگیــك ؾق بكشــام اقج٭ــا ؾاؾه اوــث.
هشمهىق اهكیکا با کًاق گفاٌحى ولیـك اهـىق ؼاقشـه و هٍـاوق اهًیـث هلـی ؼـىؾ کـه
قئی 
ؿگاههای هح٩اوجی ؾقباقه ایكاو و بكشام ؾاٌحًؿ ،جالي کكؾ يٍاو ؾهؿ جّمی نگیك اِلی ؾق
ؾی 
یبك ؼكوز ال بكشـام،
٬اا ایكاو و بهؼّىَ بكشام ؼىؾ اووث .بًابكایى هىٔ ٟجكاهپ هاً 
به هعاواات ٌؽّی وی وابىحه اوثٌ Eؽّیحی که ال ؼىؾٌی٩حگی و ؼٍن هؽكب قيس
هیبكؾ .گكوهی ال چهكههای ٠لمـی اهكیکـا ،جكاهـپ قا ؼٙكيـاکجـكیى ٌؽّـیث شهـاو

هیؾايًؿ )بًؿی ایکه لی .ٓ:9; ::<B@ ،قویکكؾ جصاقتهآبايه به ه١اهؿات بیىالمللـی و

جىا ٫٨چًؿشاياه بكشام با هؿ ٦باليگكی و هفاکكه هصؿؾ ؾق شهث قوـیؿو بـه یـ جىا٨ـ٫
بهحك و هٙلىب جك بكای اهكیکا قا ؾق اولىیث ٬كاق ؾاؾه اوـث .قوظیـه هىِـى ٦و ٌؽّـیث
بكووگكایايه جىأم با ياؼىٌایًؿی بىـیاق ،با٠ـد ٌـؿ همیٍـه بـك یـ ٘ك٨ـه بـىؾو بكشـام و

٨اش١هآهیم بىؾو آو جؤکیؿ کًؿٌ .ؽّـیث قواوًٌاوـايه جكاهـپ و بكؾاٌـث و ؾقک ایٍـاو

ؾقباقه ا٨مایً ٠ىاهل ٬ؿقتوال شمهىقی اوالهی ؾق هًٙ٭ه ؼاوقهیايه ؾق ٕ٨ای پىابكشام
يیم واب ٌؿ جكاهپ ؼكوز ال بكشام قا بهحكیى جّمین ؾق ویاوث ؼـاقشی اهكیکـا ا٠ـالم
کًؿ ٔلهايی و يیاکىیی .ٓ:?< ::<BA ،کحاب هىش معامله بهؼىبی ٌؽّـیث جكاهـپ قا ؾق
هىاشهه با جىا ٫٨بكشام به جّىیك هیکٍؿ .ؾق ایى کحاب جكاهپ به هؿیكاو اشكایـی ،قإوـای
هیکًؿD :بمقگ ٨کك کًیؿ ،ال يیكویحاو اوح٩اؾه کًیؿ Cو
ٌكکثها و ؾیگك ١٨االو بالاق جىِیه 

هفاکكهای هیٌىیؿ ،همیٍـه ؾق شایگـاهی

همیٍه Dههاشن باٌیؿ .Cلهايی که واقؾ شكیاو
هـیيىیىـؿ:
باٌیؿ که ٤یك٬ابل ؾوحیابی باٌؿ .بایؿ ٝ٠مث ال ٌما به بیكوو جكاوي کًـؿ .او 
هیآوقمٍ٨ ،اق و ٍ٨اق جـا
هیکًن و ب١ؿ ال آو همىاقه ٨٭ٗ ٍ٨اق 
Dهى هؿ٨ی بمقگ قا ايحؽاب 
هیؼىاهن ؾوث پیؿا کًنٔ Cق .ک .ه آؾام.ٓ:@ ::<B? ،
ایًکه به آيچه 

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ===

استجمهىسی دس اهشیکا
 .2يمص و جایگاه سی 

هح٥یكهای ي٭ً به ؾو ِىقت بك ویاوث ؼاقشی جكاهپ هیجىايؿ جؤذیكگـفاق باٌـؿ :او  ،ال
٘كی ٫ایصاؾ هعؿوؾیثهای ق٨حاقی بكای جّمینگیكی و کاهً گمیًهها Eؾومٌ ،ـکلؾهـی
به گكایًها و ق٨حاقهای گكوهی و والهايی ؼاَ و هىحمك ال قاه ایصاؾ قويهـای ذابـث و
هىحمك ٔؾه٭ايی ٨یكولآباؾی.ٓ@? ::<AA ،
ؿگاهها و جّمیمات جكاهپ ؾق ظىله ویاوث ؼاقشی بهواوٙه ي٭ً بكشىـحه
اهمیث ؾی 
و هح٩اوجی اوث که ؾق واؼث ویاوی اهكیکـا بك٠هـؿه ؾاٌـحه اوـث .بـیى هح٥یـك ٨ـكؾی و
ىقو
ٌؽّیحی جكاهپ با شایگاهی که ؾق آو ٬كاق گك٨حه ،قابٙه بىیاق يمؾیکی وشىؾ ؾاقؾ .الای 
یکًـؿ ،اهـا
ىکًًؿه ٠مـل هـ 
ؾقوث اوث که ؾق اهكیکا بؽً واؼحاقی و يٝام هئذك و ج١یی 
گىحكؾهای ؾاقؾ ٤ا٨ل ٌؿ.

هشمهىق که اؼحیاقات ٬ايىيی
یجىاو ال ي٭ً قئی 
يم 
قئیهشمهىق ایى کٍىق قا يیم هیجىاو ٬ؿقجمًؿجكیى قئیهشمهىق ؾق هیاو قإوـای شمـاهیك

٠الیجكیى ه٭ام ویاوی بهٌماق هـیقوؾ و ٨كهايـؿهی
شهاو ٬لمؿاؾ کكؾ .قئیهشمهىق ؾق اهكیکا 
کل يیكوهای هىلط قا يیم بك٠هؿه ؾاقؾ .هـؤهىق جٍـکیل کابیًـه ،هىـ ى ا٠ـالم شًـگ و هىـ ى
اشكای ٬ىايیى ؾق کٍىق يیم هىث .هكچًؿ بًیاوگـفاقاو اهكیکـا و يىیىـًؿگاو ٬ـايىو اواوـی ال
هماو ابحؿای اهك بكای قئیهشمهىق اؼحیاقات هعؿوؾی قا ج١كی ٧کكؾيؿ ،وا١٬یث ایى اوث کـه
ؾق ٜك ٦ؾویىث وا اؼیك به ظصن اؼحیاقات قئیهشمهىق به ٌکل چٍـمگیكی ا٨ـموؾه ٌـؿه
اوث .يىیىًؿگاو ٬ايىو اواوی اهكیکا بك ایى جالي بىؾيؿ که اهكیکا قا به کٍىقی هاؿ کًًؿ که
٬ؿقت وا١٬ی ؾق ؾوث ایالثها و يمایًؿگاو هلث باٌؿ و قئیهشمهىق یا به٠ااقجی ؾولث ٨ـؿقا
٨٭ٗ به ویاوث ؼاقشی و همـاهًگی هیـاو ایـاالت بپـكؾالؾ Eولـی هـناکًـىو ؾایـكه اؼحیـاقات
قئیهشمهىق به٬ؿقی گىحكي یا٨حه اوث که ٠مال ؾیگك اقکاو ویىحن ویاوی-اشكایـی اهكیکـا

بهيى٠ی جعثالٍ١ا٬ ٞؿقت قئیهشمهىق ٬كاق گك٨حهايؿ .بهً٠ىاو هرا قئیهشمهىق ایى اؼحیاق قا
ؾاقؾ که هّىبات کًگكه قا وجى کًؿ و ایى وجى لهايی هیجىايؿ بیاذك ٌىؾ که ؾووىم إ٠ای کًگكه
بك هّىبه ؼىؾ جؤکیؿ ،و بؿیىوویله وجىی قئیهشمهـىق قا بـیاذـك کًًـؿٕ٬ .ـات ؾیـىاو ٠ـالی
هیٌىؾ ،همگی به پیٍـًهاؾ قئـیهشمهـىق و
اهكیکا که ههنجكیى يهاؾ ٕ٬ایی ایى کٍىق ٌمكؾه 
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جّىیب کًگكه هًّىب هیٌىيؿ و به هعٓ قویؿو به ایى شایگاه ،هاؾامال١مك به ای٩ـای ي٭ـً
ٕ٬اوت ؼىاهًؿ پكؾاؼث ٔاهصؿ.ٓ:?; ::<B= ،
ي٭ٍی که واؼث ویاوی اهكیکا به قئیهشمهىق ایى کٍىق ؾاؾه ال ٠ىاهل اواوی اوـث کـه
ؾق ج٩ىیك جكاهپ ال ؤ١یث هًا ٟ٨ظیاجی اهكیکـا پـه ال شًـگ شهـايی ؾوم و بـهویـژه ؾق ؾوقه
اوباها هئذك اوث و واب ٬آ و بىٗ ویاوـث ؼـاقشی او ؾق ٬اـا شمهـىقی اوـالهی ایـكاو
هیٌىؾ .اليٝك جكاهپ یکی ال جهؿیؿات ههن بك ٔؿ هًا ٟ٨ظیـاجی اهكیکـا ،ياؾیـؿه گك٨حـه ٌـؿو

هًا ٟ٨ظیاجی اهكیکا ؾق ج١اهالت ا٬حّاؾی ،ویاوی ،يٝاهی و اهًیحی با وـایك کٍـىقهای شهـاو
اوث .قیٍه ؼكوز اهكیکا ال ه١اهؿات بیىالمللی و جىا ٫٨بكشام به اِل هىِى ٦بكهـیگـكؾؾ.
بـیىالمللـی و ؾق هىٔـىٞ
والهاوهـای 

اليٝك جكاهپ ؾولث اوباها ؾق ج١اهل با کٍىقهای ؾیگك و
ایكاو ،هًا ٟ٨اهكیکا قا ياؾیؿه گك٨حه اوث .ویاوث ؼاقشی اوباها بالی بـا ظاِـل شمـ ٟشاـكی
کكیمی٨كؾ١ٌ .ٓ:B; ::<B@ ،اق Dيؽىث اهكیکاC

ِ٩ك و وهن اهكیکا ؾق ایى بالی باؼث بىؾ ٔ
ال وىی جكاهپ يیم ؾاللث بك ي٭ٍی ؾاقؾ که جكاهپ ؾق چهاقچىب هى ىلیث ؼىؾ ؾق کـاغ وـ٩یؿ
هٙكض واؼحه اوث .اليٝك وی که ؾق ه٭ام قیاوثشمهىقی اهكیکا ٬كاق گك٨حه ،ایـؿه او اهكیکـا
بایؿ قاهًمای ویاوث ؼاقشی اهكیکا باٌؿ .ایى هىٔى ٞبا٠ـد ٌـؿ کـه جّـمینگیـكی جكاهـپ
ؾقباقه ایكاو و هى له هىحهای ،هًا ٟ٨اهكیکا قا بهِىقت چًؿهًٝىقه جؤهیى کًؿ.
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والهاوهای ٤یكؾولحی ،اظماب ویاوی ،هكاکـم

اٌاقه ٌؿ که ه٭ّىؾ ال هح٥یك شاه١ه ،بیٍحك
یهای هٙ١ى ٦به ویاوـث ؼـاقشی اذـك
هٙال١اجی و اجا٪های ٨کك هىحًؿ که ؾق شهثگیك 
یگفاقيؿ .هئوىات هٙال١اجی ؾق ایاالت هحعؿه اهكیکا ي٭ً ههمی ؾق يٍك ا٘ال٠ات بـه
ه
هـیکًًـؿ
ویاوثگفاقاوٌ ،ـکل ؾاؾو بـه گ٩حمـاو ٠مـىهی و کـاقکكؾ ؾولـث اهكیکـا ای٩ـا 

ـیي٩ـىـ،
گـكوههـای 
یا٨حـهای ال 
والهاو 

ٔ٠ .ٓChance, 2016:3الوه بك اجا٪های ٨کكٌ ،اکه
والهاوهای اشكایی ؾق اهكیکا يیم وشىؾ ؾاقيؿ کـه هكیـ جـالي

واؼحاقهای بىقکكاجی و
لهیًههای المام بـكای ٌـکل ؾاؾو بـه ه١اؾلـه ٬ـؿقت ٔهح٭ـی و ٨٭یـه ٓ= ::<B; ،و
هیکًًؿ 

ویاوث ؼاقشی اهكیکا قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾهًؿ.

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ?==

ؿهوـالی،
باایىظا  ،هئوىات هٙال١ات ویاوی ؾق اهكیکا بههرابه هؽالو ٨کكی ؾق ای 

اوـثهـای اهكیکـا یـا

جىلیؿ ٠لن ،آهـىلي يیـكوی ايىـايی و هٍـكو٠یث بؽٍـیؿو بـه وی
یکًًؿ.
اوثهای بالیگك ق٬یب و جؽكیب وشهه آو ي٭ً ههمی ای٩ا ه 
ثلؾایی ال وی 
هٍكو٠ی 
اوـثگـفاقی و

ایى هئوىـات ؾق لهـكه يهاؾهـای جعلیلـی و جاییًـی ،جـؤذیك بىـمایی ؾق وی
جّمی نوالی ؾق ظىلههای گىياگىو ویاوی و اهًیحی ؾاقيؿ .ایى يهاؾهـا بـا بهـكه گـك٨حى ال
يؽاگاو ٨کكی و اشكایی باجصكبه بههًمله بالوی ٨کكی يهاؾهای اهًیحی و ویاوی ،هىقؾ جىشه
ییياپفیك ویاوث ؼـاقشی
هى ىالو و جّمی نگیكاو قومی هىحًؿ .ایى هكاکم که بؽً شؿا 
یٌىيؿ ،با جؿو یى ویاوـث ؼـاقشی و ٘كاظـی وـًاقیىهای هح١ـؿؾ بـكای
اهكیکا ٌمكؾه ه 
ًههای هك وًاقیى آگاه
ثها و هم ی 
هىٔى٠ات گىياگىو ،کًٍگكاو و يؽاگاو ویاوی قا ال هم ی 
ی٨ك.ٓ>> ::<B> ،
یکًًؿ ٔلاؽًؿه و کكیم 
ه

يمىداس  :1هتغیش جاهعه (هىسىی و همکاساو)97-7 :1991 ،

هماو٘ىق که ؾق يمىؾاق ٨ى ٪هالظٝه هیٌىؾ ،ویاوث ؼـاقشی اهكیکـا بكایًـؿ ٠ـاهالو

ـیي ٟ٩اوث .بهً٠ىاو يمىيه آیپ  ،یکی ال ٬ؿقجمًؿجكیى يهاؾهای البیگك اوـكائیل ؾق ایـاالت
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هحعؿه اهكیکا ،ه١ح٭ؿ اوث پكويؿه هىحهای ایكاو جًها هعؿوؾیثهای هى٬حی قا بك جهكاو ا٠ما
کكؾه و هیچ جؤذیك ج١ؿیلکًًؿه هىحهای بك جصاول هًٙ٭های ایكاو يؿاٌحه اوث .کًگـكه یهىؾیـاو
اهكیکا يهاؾ البیگك ؾیگك اوكائیل اوث که بهِىقت هکكق بیايیههای هح١ؿؾی قا بك ٔؿ جىا٨ـ٫
هىحهای ایكاو ِاؾق و ظمایث ؼىؾ قا ال جّمین جكاهپ بـكای ؼـكوز ال بكشـام ا٠ـالم کـكؾه

اوث .آيها ایىگىيه ال٭ا هیکكؾيؿ که ایى جىا ٫٨بؿی اوث که هؽال ٧هًا ٟ٨اهكیکا ،اوـكائیل و
چايـهليـی
ٌهكويؿاو شهاو اوث (American Jewish Committee, 2017: 16).ؾق ایى هیاو 
هکكق هیاو يؽاگاو ؾق اجا٪های ٨کك و هئوىات پژوهٍـی ١٨ـا ؾق ایـى کٍـىق ٬ابـل جىشـه
ىالملل ؾق وا های اؼیك اوث
اوث .پكويؿه هىحهای ایكاو یکی ال ههنجكیى هىائل اهًیث بی 
که ؾق اجا٪های ٨کك و هئوىات گىياگىو پژوهٍی اهكیکا بكقوی و جعلیل ٌؿه اوث .شایگاه
گىيهای ؾق اهكیکا ًٌاؼحه ٌؿه اوث که آيها قا ؾق کًاق قوايههـا٬ ،ـىه چهـاقم
اجا٪های ٨کك به 

یياهًؿ٬ Eىهای ؾق جكال وه ٬ىه ؾیگك ٔ٬ايىوگفاقی ،اشكاییٕ٬ ،ـاییٓ کـه وـاؼحاق
ظاکمیث ه 
یواليؿ .بك اوان ایى اوث که يهاؾهـای یاؾٌـؿه ؾق اهكیکـا بـه چهـكه
ظاکمیث اهكیکا قا ه 
اوـثگـفاقاو ؾق کًگـكه ،کـاغ
اِلی جكوین ؾوقيمای ویاوی کاغ و٩یؿ جاؿیل ٌؿهايـؿ و وی 
یهای ؼىؾ ،به هٍاوقههای
و٩یؿ ،پًحاگىو و ظحی ه٭اهات اؾاقی ٨ؿقا ا٤لب بكای جّمی نگیك 
شم١هلاؾه و بابایی.ٓ?: ::<B< ،
یآوقيؿ ٔاهام 
آيها قوی ه 
ٍـکؿههـا و هئوىـات هٙال١ـاجی ؾق

بكقوی و اقلیابی ؾ٬ی ٫گماقيهـای ویاوـی ايؿی
يٍاوؾهًؿه آو اوث که ؼٗ ٨کكی و ویاوی ایى هكاکم په ال ا٠الم و اشكای جىا٨ـ٫
اهكیکا 
هىحهای ال ٬ىا٠ؿ ه١یى جا١یثکكؾه اوث .بهً٠ىاو يمىيه هئوىـه آجاليحیـ ٔ@٘ ٓ;9:ـی

هىحهای ایكاو قا
ثهای 
گماقٌی ا٠الم کكؾ که بكشام با همه ي٭ُها جىايىث يگكايی ال ١٨الی 
ثهای جهاشمی ایكاو ؾق ؼاوقهیايه ٌىؾ.
بكای وا ها ق ٟ٨کًؿ Eاها يحىايىث هاي١٨ ٟالی 
اوثهای اهكیکا ؾق ٬اا ایكاو بهو یژه ؾق هىاشهه با پكويؿه هىحهای ایكاو
اگكچه قِؿ وی 
یؾهؿ که ویاوث ؼاقشی جكاهـپ ؾق ٬اـا ایـكاو ؾقبـاقه ؼـكوز ال جىا٨ـ ٫بكشـام،
يٍاو ه 
اجـا٪هـای ٨کـك
جّمین بكای جعكی نهای ظؿاکركی و ٘كض هفاکكه هصؿؾ بهيى٠ی ال بكؼـی 
اهكیکا هحؤذك بىؾه اوثٌ ،ىاهؿی هن يٍاو هیؾهؿ که جكاهپ به جىِـیههـا و پیٍـًهاؾهای

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ==A

کايىوهای ٨کكی و ايؿیٍهای ا٠حًایی يکكؾه اوث .ؾق همیى لهیًه هئوىه قيؿ کـه شایگـاه

بىیاق ه١حاكی ؾق واؼحاق جّمی نوالی ایاالت هحعؿه اهكیکا ؾاقؾ ،به جكاهـپ جىِـیه کـكؾه
اوث چًايچه هایل به ٜهىق کكه ٌمالی ؾیگكی يیىث ،جىا ٫٨هىحهای ایكاو قا به٘ىق کاهـل
ظ ٛ٩کًؿ ،یا هكکم هٙال١اجی اهًیث يى یى اهكیکا که ال هئوىات ههن و اذكگفاق ؾق ویاوث
یٌـىؾ و
یشمهـىق اهكیکـا ٌـًاؼحه هـ 
ؼاقشی اهكیکا و ج١ییى قاهاكؾهای پیًٍهاؾی قإوا 
هاؿ ٞپكوژههای اهكیکا بكای ي٩ىـ و کًحك ایكاو ال ٘كی ٫بك٬كاقی ؼٗ هفاکكه ؾق ؾوقاو پـه
هشمهـىق اهكیکـا ال
یٌىؾ ،ؾق گماقي ؼىؾ پیً ال ا٠الم ؼـكوز قئـی 
ال بكشام يام بكؾه ه 
بكشام ،به جكاهپ جىِیه کكؾ اهكیکا بایؿ ایؿه ؼاقز ٌؿو ال جىا ٫٨بكشـام قا کًـاق بگـفاقؾ و
بهشای آو اللم اوث به ٨کك قاهاكؾی بلًؿهؿت باٌین که بهوویله آو ایكاو قا ؾق اهىق ؾیگـك
جعث يٝاقت ؾقآوقین ٔ.ٓcarnegieendowment.org/2018/5/10
شالب ایًصاوث که Dهكکم هٙال١اجی اهًیث يى یى اهكیکا Cپه ال ا٠الم جىا ٫٨هىحهای،
به ؾولث و٬ث پیًٍهاؾ ؾاؾ ویاوث اقجااٖ يؿاٌحى بـا ایـكاو قا ال بـیى باكیـؿ و بـهِـكاظث
جىِیه کكؾ ی کايا اقجاا٘ی هیاو هٍاوق اهًیث هلی اهكیکـا و ؾبیـك ٌـىقای اهًیـث هلـی
ایكاو بك٬كاق کًیؿ .يکحه ؾقؼىقجىشه ؾقباقه ایـى ايؿیٍـکؿه آو اوـث کـه بىـیاقی ال ولقای
ثهای ویاوی و اهًیحی اهكیکا پیً و په ال هى ىلیث ؼىؾ،
ؼاقشه اهكیکا و ؾیگك ٌؽّی 
یکًًؿ.
یٌىيؿ و ؾق ظىله جّمی نوالی ي٭ً ای٩ا ه 
ه١مىال ؾق ایى هكکم ظأك ه 
 .4ساختاس سیاسی اهشیکا

جؤذیك واؼحاق ویاوی اهكیکا بك ویاوث ؼاقشی ایى کٍىق الشمله ویاوث ؼاقشی جكاهپ
ال پیچیؿگی ؼاِی بكؼىقؾاق اوث .به لعا ٚواؼث قومی٬ ،ـىه هصكیـه و ٬ـىه ه٭ًًـه ؾو
يهاؾ قومی هىحًؿ که ٬ايىو اواوی ایاالت هحعؿه ج١ییى ویاوثهای ؼاقشی قا بـه ٠هـؿه
قؾههـای گىيـاگىو وـاؼحاق ٬ـىه هصكیـه،
آيها ٬كاق ؾاؾه اوث .يى ٞقابٙه قهاكاو و هىـ ىالو 
ویاوـث يهـایی

ؼـٗهٍـی و
ٌؿت و ظؿت جؤذیكگفاقی ایى ٬ىه و هیماو اذكگفاقی آو قا ؾق 
هیکًؿ .با يگاهی به ه٭اهات بؽًهای هؽحل ٧کاغ وـ٩یؿ ،ایـى يحیصـه بـه ؾوـث
ج١ییى 
هیآیـؿ کـه هىٔـ ٟؾولـث اهكیکـا ؾقبـاقه ایـكاو وـؽثگیكايـه اوـث .اليٝـك بىـیاقی ال
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کاقًٌاواو ،کابیًه جكاهپ جًـؿقوجكیى کابیًـه اهكیکـا ؾوـثکـن ؾق ؾو ؾهـه اؼیـك اوـث و
ٌـؿهايـؿ .ؾق ایـى
٘لبجكیى و ا٨كا٘یجكیى ا٨كاؾ ظمب شمهـىقیؼـىاه ؾق آو شمـ ٟ
شًگ 

شم ،ٟاکركیث با ژيكا هاوث .ؾق چًؿ ؾهه گفٌحه هیچ ؾولحی به ايؿاله ؾولث ١٨لی اهكیکا،
يؿاٌـحهايـؿ .ؾق پـهلهیًـه

٠الیقجاه هًاِب کلیؿی ٬ؿقت قا ؾق ؾوث
جا ایى ظؿ يٝاهیاو 
ـهًی ا٤لب آيها ؾقباقه هك هى لهای ؼّىِا ایكاو ،گمیًه ٍ٨اق و جهؿیؿ اوث ٔیـمؾاو٨ـام،
جّمینگیكی بهٌؿت جؤذیكگفاق اوـث کًگـكه

> .ٓ:== ::<Bؾیگك يهاؾ ؾولحی که ؾق شكیاو
اهكیکاوث .با ؾق يٝك گك٨حى ایًکه ؾقيهایث ایى کًگكه اوث که بایؿ ٬ىايیى قا جؿویى کًـؿ و
پیاؾهوالی هك ویاوحی قا جؤهیى کًؿ ،ي٭ـً ٬ـاٟ٘
ایى کًگكه اوث که بایؿ بىؾشه اللم بكای 
باجىشهبه جكکیب إ٠ا و يى ٞهىٔى ٞاوث که يٝكگاه و ؼىاوث کًگكه

هیٌىؾ.
آو هٍؽُ 
هیٌىؾ .ؾق کًاق ایى ؾو ٠اهل ،ایًکه چه ظمبی اکركیث قا ؾق اؼحیاق ؾاقؾ و آیـا ؾو
هٍؽُ 
بؽً هصله يمایًؿگاو و وًا ؾق کًحك ی ظمب واظؿ اوث یا ایًکه ؾو ظـمب هح٩ـاوت
ج١ییىکًًؿه اوث ٔؾهٍیاق.ٓ? ::<A= ،
قهاكی قا ؾق ؾوث ؾاقيؿ بهٌؿت 

باجىشهبه يمىؾاق ٨ى ،٪بكقوی هىأ ٟو هّىبات کًگكه اهكیکا يٍاو هیؾهؿ که هصله

يمایًؿگاو با ٤لاه شمهىقیؼىاهاو و ؾق وًا با اکركیث ؾهکكاتها ؾق هىٔى ٞهىحهای ایكاو
ویاوثهای ٔؿبكشاهی جكاهپ قا جا ظؿوؾ لیاؾی همكاهی کكؾيؿ .الاحه باایًکه ایكاو همىاقه
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اوثهای ا٠الهی و ا٠مالی ؼىؾ بیاو ؾاٌـحه وـالض هىـحهای ؾق ؾکحـكیى ؾ٨ـا٠ی آو
ؾق وی 
شایگاهی يؿاقؾ و اليٝك ایؿئىلىژ ی هن قهاك هٝ١ن اي٭الب ؾق ٨حاوایی بك ظكهـث ٌـك٠ی
ثهـای
هىحهای جؤکیؿ کكؾهايـؿ ،ال وـا < ;99کـه ١٨الیـ 
واؼث و اوح٩اؾه ال والضهای 
وـثهـا و
هىحهای ایكاو قوايهای ٌؿ ،اقکاو و يهاؾهای گىياگىو يٝام ویاوـی اهكیکـا ویا 

ِلطآهیم هىحهای ایكاو ايصام ؾاؾيـؿ
ثهای 
قاهاكؾهای هح١ؿؾی قا بكای هحى ٧٬کكؾو ١٨الی 
که جعكی نهای ا٬حّـاؾی و بـه قاه ايـؿاؼحى پـكوژه ایـكاوهكاوـی ال ٘كیـ ٫شًـگ قوايـی و
یقوؾ ٔ٠اؿالله و اوما٠یلی.ٓ:9= ::<B; ،
جالی٥اجی ،بؽٍی ال آو ا٬ؿاهات بهٌماق ه 
هٙال١ه و اقلیابی هاايی و قاهاكؾها و ٠ملکـكؾ ویاوـث ؼـاقشی اهكیکـا ؾق ؾوقههـای
یؾهـؿ بًیاؾهـای
یؼـىاه يٍـاو هـ 
گىياگىو لهاهؿاقی اظماب ویاوی ؾهکـكات و شمهـىق 
ویاوث ؼاقشی ایاالت هحعؿه جا ظؿوؾی ذابث بىؾه و هىحًؿ و اِـىال ایًکـه چـه ٨ـكؾ یـا
یگیكؾ ،ههن يیىث
ظمبی هى ىلیث اشكای قاهاكؾها و ظاکمیث ویاوی اهكیکا قا بك٠هؿه ه 
هشمهىق جًها بههًمله ی
و جؤذیكی ؾق ج٥ییك چهاقچىبها و بًیاؾها يؿاقؾ .ؾق ایى هیاو ،قئی 
اوثها ؾق ؾاؼل و جكو یس و اٌا٠ه آو ؾق ِـعًه شهـايی
يؽاه ابماقی ،هى ى ظ ٛ٩ایى وی 
اوث .بًابكایى ،ؾق ویاوث ؼاقشی اهكیکا که ال الگىی اولى یث واؼحاق بك کاقگماق جا١یـث
ىقو بكقوی ویاوـث
یهای ٨كؾی ٬ؿقت ؼىؾيمایی چًؿايی يؿاقؾ .الای 
یکًؿ ،جّمی نگیك 
ه
یؾهؿ با وشىؾ ٌ١اقها و
ؼاقشی اهكیکا ؾق ؾهههای پیٍیى و با هؿ ٦ه٭ابله با ایكاو يٍاو ه 
یها و هن ؾق وٙط قويها ال ٬ا٠ـؿه
جالی٥ات ا٠المٌؿه ،هن ؾق وٙط اهؿا ٦و شهثگیك 
ىبیى ٔؿیث با شمهىقی اوالهی ایكاو هىحه
یکًؿ که ؾقای 
هٍؽُ و اِى ذابث پیكوی ه 
یؾهؿ.
اِلی و ذابث ایى ٬ىا٠ؿ و اِى قا جٍکیل ه 
اها ؾقباقه ؼكوز اهكیکا ال بكشام ،واؼحاق ویاوی و ظاکمیحی ؾق اهكیکا ؾچاق ايٍـ٭ا٪
شؿی ٌؿ و اقکاو ویاوی اهكیکا باایًکه با واؾاق کكؾو شمهىقی اوالهی ایكاو به هـفاکكات
شؿیؿ هىا٨٭ث ؼىؾ قا ا٠الم کكؾيؿ ،يگكايی و ياقٔایحی ؼىؾ قا ال ایـى ا٬ـؿام جكاهـپ ابـكال
یٌـىؾ .يـهجًهـا
کكؾه و هؿ٠ی ٌؿيؿ با ایى ؤ١یث ،هًـا ٟ٨اهكیکـا بـه چـالً کٍـیؿه هـ 
یؼىاه هصاله اهكیکا يیم ا٬ؿام جكاهـپ قا هـىقؾ
ؾهکكاتها ،بلکه بكؼی ال إ٠ای شمهىق 
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یؼىاه کًگكه اهكیکـا،
ي٭ؿ و يکىهً ٬كاق ؾاؾيؿ .بكای يمىيه ،چكی بىوحىنٕ٠ ،ى شمهىق 
یبیًن C.بىوحىن ا٨موؾD :هى
ؾق پیاهی جىئیحكی يىٌثD :ي١٩ی ؾق ؼكوز جكاهپ ال بكشام يم 
بـههًٝـىق
ىالمللی و ٠مل بـه ٬ـى هـایً 
بمقگ ٌؿم و ه١ح٭ؿم اهكیکا با هؿایث ائحال ٦بی 
یجىايؿ کاقهای ؾٌـىاقی قا ايصـام ؾهـؿ .هـى ؾق ؼـكوز
ایصاؾ ی آیًؿه بهحك بكای شهاو ه 
یکًنٔ Cبىوحىن.ٓ;9:A ،
جكاهپ ال بكشام ایى هىٔى ٞقا هٍاهؿه يم 
ؾقهصمى ٞواؼحاق ویاوی اهكیکا ،به اوحرًای جین شؿیؿی که جكاهپ ؾق ولاقت ؼاقشه بك وك
کاق گماقؾ ،ؾقلهیًه هىٔى ٞؼكوز اهكیکا ال بكشام به ویاوث ١ٙ٬ی و واظؿی يكویؿيؿ .ایى ؾق
ظالی اوث که ه١مىال أال ٞو اقکاو ٬ؿقت و واؼث ویاوی ؾق اهكیکا ؾقباقه هىٔى٠اجی که به
یگیكيؿ .الاحه هماو٘ىق که گ٩حه ٌؿ ،اظماب
یٌىؾ ،قو یکكؾ هًىصمی قا ؾق پیً ه 
ایكاو هكبىٖ ه 
ویاوی و اقکاو ٬ؿقت ؾق اهكیکا ؾق ایى ؾیؿگاه هحعؿ هىحًؿ که بایؿ با ٌكو ٞهـفاکكات و ؤـٟ
یهای هىٌکی قِؿ کكؾ.
جىا ٫٨شؿیؿ ،ایكاو قا ؾق ٠كِه هىائل هًٙ٭ه و جىايمًؿ 
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ویاوث ؼاقشی جكاهپ ؾق ٬اا شمهىقی اوالهی ایكاو هحؤذك ال هعیٗ ا٘كا ٦ؼىؾ يیم بىؾه
اوث .ههنجكیى ٠ىاهل ویىحمی و هعیٙی جؤذیكگفاق ،جعىالت هًٙ٭ه ؼاوقهیايه و بالیگكاو
٠مؿه آو اوث.
الف) يقصآفشیًـی بـاصیگشاو عمـذه هًغقـهای :ال هیـاو بـالیگكاو هًٙ٭ـهای ٠كبىـحاو
و١ىؾی و قژین ِهیىيیىحی ي٭ً هئذكی بك جّمیمات بكشاهی جكاهپ ؾاٌحهايؿ .هعىقهای
ذابث اٜهاقات يؽىثولیك قژین ِهیىيیىحی بك ٔـؿ بكشـام يٝیـك Dجىا٨ـ ٫بـؿ Cو Dایـكاو
وكیٟجك به ومث هىحهای ٌؿو پیً بكؾه هیٌىؾ و اهًیث اوكائیل ،هًٙ٭ه و شهاو قا جهؿیؿ

هیکًؿ ،Cجاليهایی بكای جؤذیكگـفاقی بـك يٝـام جّـمینگیـكی کـاغ وـ٩یؿ بـىؾ .یکـی ال

جکًی های هح٭ا٠ؿوالی جكاهپ جىوٗ قژین ِهیىيیىحی ،اٍ٨اگكی آو اوثٔشىايٍیكی و
بّیكی .ٓ>= ::<BA ،ایى البیگكیها و اٍ٨اوالیها قژین ِهیىيیىحی واب ٌـؿ جكاهـپ
ؾق جاقیػ  Aهه  ;9:Aقوما کٍىقي قا به٘ىق ی شاياه ال جىا ٫٨هىحهای بكشام ؼاقز کًؿ.
ؾیكیًهای ؾقلهیًه ا٬حّاؾی و جىلیعاجی ؾاقيـؿ.

ایالث هحعؿه و ٠كبىحاو و١ىؾی يیم قوابٗ

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ;>=

ایاالت هحعؿه یکی ال هٍحكیاو اِلی ي٩ث اوث و ؾقه٭ابل ٠كبىحاو يیم یکـی ال هٍـحكیاو
بمقگ جىلیعات .هك ؾو کٍىق ؾق جؤهیى يیالهای یکؿیگك وـهن ؾقؼىقجـىشهی ؾاقيـؿ .ایـى
قابٙه واب ٌؿ ٠كبىحاو و١ىؾی ؾق هىٔى ٞایكاو و بهویژه هىٔى ٞهىـحهای جـؤذیك بىـمایی
چهاقِؿوبیىثوی هیلیاقؾؾالقی واٌـًگحى و قیـاْ قا کـه ؾق

ؾاٌحه باٌؿ .جؤذیك ٬كاقؾاؾ
اولیى و٩ك جكاهپ به ٠كبىحاو ِىقت پفیك٨ث ،يمیجـىاو ؾق پـفیكي ؼىاوـحههـای ؾولـث
و١ىؾی ال اهكیکا ؾق ؼّىَ جىا ٫٨هىحهای ایكاو ياؾیؿه گك٨ثE
ب) تغییش هىاصيه هًغقهای و افضایص تىاو باصداسيذگی ایشاو :قوض ظاکن بك جىا ٫٨هىحهای اليٝـك
قتهای ٤كبی ایى بىؾ که بحىايؿ ٔمى ه٭ابله با جىاو بالؾاقيؿگی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق
٬ؿ 
٤كب آویا و ؼلیس ٨اقن ،ق٨حاق ویاوی ایكاو قا ؾق وٙط هًٙ٭ه به ومث Dيكهالیمه ٌؿو Cوـى٪
چگاه قيگ وا١٬یث بـه ؼـىؾ يگك٨ـث و الٕ٬ـا قويـؿ ي٩ـىـ
ییها هی 
ؾهؿ Eقإ یایی که بكای اهكیکا 
هًٙ٭های ایكاو و جرایث ٬ؿقت بالؾاقيؿگی آو ویك ِ١ىؾی يیم به ؼىؾ گك٨ث .ؾق ایى لهیًه قهاـك

هٝ١ن اي٭الب اوالهی قاهاكؾ ب١ؿ ال بكشاهی اهكیکاییها قا هىقؾ اٌاقه ٬كاق ؾاؾه بىؾيؿ:
هیگىیًؿ بكشام
هیکًؿ ،ایى اوث که 
یليًؿ و ها قا ظىان 
ظكفهایی که ه 

الشمله
فكِثه ایی قا ه ن ؾق ؾاؼ ل ای كاو و ه ن ؾق بی كوو ال ای كاو و ؾق هًغم ه ؾق اؼحی اق

ظكفهای آيهاو ث .ف كْ ه ى

هیگىیًؿ و شمو
اهكیکاییها 

اهكیکا لكاق ؾاؾه .ایى قا
یثه ای گىي اگىو ای ى او ث ک ه اش اله ای ى
ب ه ؾوو حايماو ؾق ؾول ث و ؾق هى ئىل 
ا
فكِثعلبی قا ؾق ؾاؼل هغلما به اهكیکا يؿهیؿ Fؾق ؼاقز هن ج الي کًی ؿ ک ه ای ى

فكِثها ؾق اؼحیاق اهكیکا لكاق يگیكؾ ٔبیايات اهام ؼاهًهای.ٓ1394/6/12 ،


ؾقوا ٟ٬ال هًٝك اهكیکاییها بكشام لهیًهها و بىحك هًاوای قا ایصاؾ هیکًؿ جـا هىـائل و
بعكاوهای هًٙ٭های هايًؿ وىقیه٠ ،ـكا ،٪یمـى و بعـكیى و وـایك هىٔـى٠ات ؾیگـك قا ؾق
ؾوحىق کاق هفاکكات با ایكاو ٬كاق ؾهًؿ و ال ایى قهگـفق يهایحـا ایـكاو قا بـه ايٙ١ـا ٦ؾقبـاقه
هىأ ٟؼىؾ یا ٠٭بيٍیًی ال آيها ؾق هًٙ٭ه واؾاق کًًؿ.
شكز ٨كیؿهى ،هؿیكکل آژايه ا٘ال٠ات و هكا٬اث قاهاكؾی اهكیکا که به ؾلیل آذاقي ؾق
بیًیهای اوحكاجژی  ،الشملـه کحـاب ص ذ س ال آیى ذ  :س ىاسیى یی ب شای س ذ
ظىله پیً 
ستو یکم ٌهكت شهايی یا٨حه اوث ،به ایى هىٔى ٞاٌاقه هیکًؿ:
بی 
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هىحهای ایى کٍىق يیىث ،بلکه هٍکل آو اوث ک ه

هٍکل ها با ایكاو بك وك فقالیث
ایكاو يٍاو ؾاؾه اوث يه فمظ بؿوو ظمایث اهكیکا ،بلکه ؾق ظال ؾقگی كی ب ا اهكیک ا
بمقگجكیى لؿقت جکًىلىژیک و يؾاهی هًغمه بىؾ .ایى پؿیؿه ای كاو قا ب ه
یجىاو 
يیم ه 
یک الگى ب كای کٍ ىقهای او الهی جب ؿیل ک كؾه او ث و به اق فكب ی ٔايم البه ای
اوالهی هًغمهٓ قا ؾق پی ؾاٌحه اوث ٔفكیؿهى.ٓ112 :1392 ،

یٌىؾ ؾیپلماوی اشااق ایـاالت
همچًیى ؾق ایى لهیًه ،بًیاؾ ؾ٨ا ٞال ؾهکكاوی :هؿ٠ی ه 
هحعؿه اهكیکا ؾق ؾوقه اوباها ؾق ٬اا ق٨حاقهای ایكاو بىیاق ٔ١ی ٧و ياجىاو بىؾه اوث .جىا٫٨
یجـك ٌـؿو ق٨حاقهـای
هىحهای يهجًها واب ههاق ق٨حاق هًٙ٭های ایكاو يٍؿ ،بلکه به جهـاشم 

هًٙ٭های ایكاو ايصاهیؿ ٔبًیاؾ ؾ٨ا ٞال ؾهکكاوی.ٓ;9:A ،

به٘ىق کلی جعلیل کاقًٌاواو ٤كبی يٍاو هیؾهؿ که بهٌؿت ال بـیجـؤذیكی بكشـام ؾق
هماي١ث ال ٬ؿقتیابی ایكاو يگكاوايؿ و ه١ح٭ؿيؿ ایكاو به جهؿیؿ کكؾو کىايی که ذاات هًٙ٭ه
ؼاوقهیايه و اهًیث هًٙ٭ه قا هؿ ٦گك٨حهايؿ ،هك و٬ث و هكشا که بؽىاهـؿ اؾاهـه هـیؾهـؿ.
ٌاکه ٬ؿقجمًؿ و همكاه ایكاو ؾق کل هًٙ٭ه گىحكؾه ٌؿهايؿ٠ .الوه بـك ایـى ،هكگىيـه جعـكک
ؼٍى و هحهىقايه شهث هعؿوؾ کكؾو آلاؾی ٠مل ایكاو ؾق گىحكه هًٙ٭ه ،ؾق شایی که ایـكاو
ٌاکه وکالیً قا بك ٔؿ هًا ٟ٨اهكیکا ١٨ا هیکًؿ ،ؼٙكها قا جٍؿیؿ هیکًؿ .يگكايی ؾیگـك
جٍؿیؿ ياهح٭اقو جهؿیؿ اوث ،و ایى ؾق شایی اوث که ایكاو ؾاقای ١٨الیث يٝاهی هیاكیـؿی
همیًهلا ؾق هعؿوؾه باقی ؼلیس ٨اقن هیباٌؿ .هك ؾو ٠ملکـكؾ ؾوشاياـه بـك ٔـؿ ایـكاو

همیًه و ؼٙكها قا بهٌؿت بكای ایاالت هحعؿه باال هیبكؾ ).(Freier, 2016: 51
بًابكایى وشىؾ هًاب ٟچًؿگايه ٬ؿقت ؾق واؼحاق شمهىقی اوالهی ایكاو و جؤذیكاجی که
ایى هًاب ٟبك گىحكي ٬ؿقت هًٙ٭های ایكاو ؾاٌحه اوث ،هیجىايؿ ایى کٍىق قا به هژهىيی
 .:بًیاؾ ؾ٨ا ٞال ؾهکكاویها ) (Foundation for Defense of Democraciesبا ٠الهث اؼحّـاقی  FDDاجـا٨ ٪کـك و
ايؿیٍکؿه ویاوی هىح٭ك ؾق واٌیًگحى ؾی .وی .اوث که جمكکم ١٨الیثهای آو بك اهًیث هلی و ویاوث ؼاقشی
اوث .ایى بًیاؾ ي٭ً ههمی ؾق ٌکلگیكی ویاوـث ؼـاقشی واٌـیًگحى ؾق ٬اـا ایـكاو ؾاقؾ .ايؿیٍـکؿه ؾ٨ـا ٞال
ؾهکكاویها بالوی ٘كاظی و ٠ملیاجی ؾولث اهكیکا ٌمكؾه هیٌىؾ و اهكیکا بیٍحك ا٬ؿاهات ؼّمايه ؼىؾ بك ٔؿ
هلث ایكاو قا بك هاًای ٘كاظیهای ایى بًیاؾ ايصام هیؾهؿ.

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو =>=

هًٙ٭های ؾق هًٙ٭ه اوحكاجژی ؼاوقهیايه جاؿیل کًؿ .لـفا اهكیکـا بـا بهايـهشـىییهـایی
بهٜاهك ً٨ی و الاحه با قویکكؾ ویاوـی ؾق قاوـحای ج٭ابـل بـا گىـحكي قولا٨ـموو ٬ـؿقت
بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو به ه٭ابله با بكياهه هىـحهای اوـالهی ایـكاو پكؾاؼحـه
اوث .بًابكایى هماي١ث اهكیکا بكای ؾوحیابی ایكاو به ً٨اوقی ِلطآهیم هىحهایِ ،ك٨ا به
ؾلیل يگكايیهای ظاِل ال شایگاه هژهىيی ؼىؾ ؾق يٝام بیىالملل اوث ٔؾیلن ِالعی
و ِائای.ٓ:;A ::<B? ،
جهگیزی
يتی 

هى له اِلی ایى ه٭اله که هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨ث ایى اوث که کـؿام هح٥یـك ال هح٥یكهـای
جؤذیكگفاق بك ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق ؼكوز اهكیکا ال جىا ٫٨هىحهای ٔبكشامٓ اوـث .بـك
جصمیهوجعلیل و به

ایى پایه ویاوث ؼاقشی ؾولث جكاهپ بك اوان هؿ يٝكی شیمم قوليا
آلهىو گفاٌحه ٌؿ و ایى يحیصه به ؾوث آهؿ :هح٥یـك ٌؽّـیحی ؾا هكکـمی جّـمینگیـكی
بكشاهی جكاهپ اوث و وایك هح٥یكها ظـى ایـى ؾا هكکـمی بـا ٌـؿت و ٔـ٧١هـایی بـك
جّمینگیكی کاغ و٩یؿ بكای ؼكوز ال بكشام و اجؽاـ ویاوثهای ه٭ابلـه بـا ٬ـؿقتیـابی

ایكاو ؾق ٠م ٫قاهاكؾیاي و جٕ١ی ٧بالؾاقيؿگی هًٙ٭های اذك ؾاٌحهايؿ .وا١٬یـث آو اوـث
که ي٭ً ٌؽّیث و قواوًٌاوـی جكاهـپ ؾق ٠كِـه ویاوـث ؾاؼلـی و ؼـاقشی اهكیکـا
ىکًًـؿه ق٨حاقهـا و ا٬ـؿاهات
ايکاقياپفیك اوث .ؾق ایًکـه ؾق اهكیکـا يٝـام و وـاؼحاق ،ج١یـی 
بالیگكاو ویاوی و اشحما٠ی اوث يیم جكؾیـؿی يیىـث Eیـا هح٥یـك ي٭ـً ؾق ٬ـآ و بىـٗ
قإوای اهكیکا ؾق جؤذیكگفاقی بك ویاوث ؼاقشی قا يمیجىاو ياؾیـؿه گك٨ـث .همـیى٘ـىق،
هح٥یك هعیٙی و يٝام بیىالمللی و هًٙ٭های ال ٠ىاهل ههن ؾق جّمینوالی کـاغ وـ٩یؿ ؾق
هشمهـىق
٬اا بكياهه هىحهای ایكاو و ؼكوز ال آو اوـث Eاهـا ٜهـىق و بكآهـؿو یـ قئـی 
یشمهـىق گفٌـحه اهكیکـا ال شًـگ شهـايی ؾوم جـا
هح٩اوت ؾق اهكیکا که هًح٭ؿ همه قإوا 
اوباهاوث ،هح٥یك ٨كؾی قا يىاث به ب٭یه هح٥یكها بكشىحه واؼحه اوث.

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

جعلیل گ٩حاقهای جكاهپ و ا٬ؿاهاجً په ال وقوؾ به کاغ و٩یؿ ،بهقوًٌی يٍاو هیؾهؿ که
جكاهپ کمحكیى پایاًؿی قا بـه وـاؼحاقهای ویاوـی و اِـى ویاوـث ؼـاقشی اهكیکـا ؾاقؾ.
ویژگی ؼىؾٌی٩حگی ا٬حؿاقگكا ،به جكاهپ ٌؽّیث ؼىؾهعىقی قا ؾاؾه که هح٥یك وـاؼحاقها ؾق
جؤذیكگفاقی بك ویاوث ؼاقشی اهكیکا قا جٕ١ی ٧کكؾه اوث .بكکًاقی ه٭اهات بىیاق يمؾیـ
جكاهپ يیم پؿیؿهای اوث که ؾق کاغ و٩یؿ واب٭ه يؿاقؾ و ایى ؼىؾ ؾا بك ي٭ـًآ٨كیًـی هح٥یـك
گیكیهای کاغ و٩یؿ اوث .باجىشـهبـه ایًکـه ٘ـی وـا هـای هحمـاؾی
ٌؽّیث ؾق جّمین 
ثؾاق يٝام و واؼحاق ویاوی اهكیکـا جعـىالت و پیاهـؿهای اي٭ـالب
هىٔى ٞيؽىث و اولى ی 
اوــالهی ای ـكاو و بــهو ی ـژه پكويــؿه هىــحهای کٍــىقهاو بــىؾه اوــث و هؽال٩ــثهــایی کــه
شمهىقیؼىاهاو کًگكه اهكیکا با ویاوثهای هفاکكه با ایكاو ؾق ؼّىَ بكشام ابكال ؾاٌـحه

بىؾيؿ ،ایى يحیصه ظاِل هی ٌىؾ که هىأ ٟجكاهپ ؾق ٬اا جىا ٫٨هىحهای و هىٔى ٞؼكوز ال
بكشام با واؼحاق ویاوی اهكیکا هماهًگ بىؾ .جّىیب ٬ايىو کاجىا و بكؼی بىـحكهای ؾیگـك
گیكیها و هؽال٩ثهایی هن کـه ؾق وـاؼحاق
هئیؿ ایى هؿ٠اوث .بهق٤ن ایى هماهًگی ،شاهه 
ویاوی اهكیکا ؾق جّمین ؼكوز جكاهپ ال بكشـام بـه وشـىؾ آهـؿ ،يحىايىـث قئـیهشمهـىق
ا٬حؿاقگكای اهكیکا قا بالؾاقؾ .همچًیى هح٥یك شاه١ه و هئوىات و هكاکـم هٙال١ـاجی و شایگـاه
ایى يهاؾها ؾق ٠كِه جّمی نوالی اهكیکا ايکاقياپفیك اوث Eاها با وشىؾ هؽال٩ثهای يىـای
ٍکؿهها و هكاکم هٙال١ات قاهاكؾی و ؾايٍگاهی اهكیکا ،کاغ و٩یؿ جّمین ؼىؾ
و ِكیط ايؿی 
قا هاًیبك ؼكوز ال بكشام و آ٤ال ؾوق شؿیؿ ٍ٨اقهای ظؿاکركی ٠ملیاجی کكؾ.

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو ?>=

بًابكایى ،هح٥یك ٌؽّیحی جكاهپ اگكچه ؾا هكکمی هًاوـاات ؼّـمايه اهكیکـا بـا
ایكاو ؾق ؾوقه په ال بكشام قا به ٌکل شؿیؿ و ؼىؾهعىقايه ای ق٬ن لؾه اوث ،هماو٘ىق
که يىیىًؿه کحاب رهه تشامپ بك اوان اِى قواوًٌ اوی يىٌحه ،وی قئیه شمهىقی
بىیاق جعكی پفیك اوث Eبهگىيهای که او قا با ايؿقو شکىـىو ،قئـیهشمهـىق پیٍـیى
اهكیکا ،ه٭ایىه هیکًؿ :هماو٘ ىق که شکىـىو قا Dوـلٙاو اقاـ و اوبـاي Cو ٨ـكؾی
ؼٙكياک و جهاشمی ،ؼىؾٌی٩حه  ،ؾاقای ظه ا٬حؿاق٘لای ٠ىام ٨كیاايـه و ؾهـؿهیهـماز
هی ياهیؿيؿ ،جكاهپ يیم همیى ؼّىِـیات قا ؾاقؾ .بـه همـیى شهـث بكؼـی هع٭٭ـاو
ویاوث ؼاقشی ؾويالؿ جكاهپ قا اي١کاوی ال جكکیب ي ىشکىىيیىن و جمكکم بیٍحك بـك
ؾاؼل ،همكاه با ی وكی ق٨حاقهای ٤یك٬ابل پیًبیًی و جالي بكای کاقبىث اهكمهـای
ا٬حّاؾی بههرابه ابماق ویاوث ؼاقشی اهكیکا بكای ایصاؾ ج٥ییك ؾق ق٨حاق بال یگكاو هؿ٦
اقل یابی کكؾهايؿ.
بكایى اوان بكقوی و اقلیابی هح٥یكهای الگىی قوليا ؾق ویاوث ؼاقشی جكاهپ بك ٔؿ
ایكاو يٍاو ؾاؾ که چهاق هح٥یك ال پًس هح٥یك بهِىقت يىای ٠اهـل ٌؽّـیحی جكاهـپ قا ؾق
هىٔى ٞشمهىقی اوالهی ایكاو ج٭ىیث کكؾيؿ.
٠اهل Dي٭ً Cيه جًها هعؿوؾیحی بكای جكاهپ ایصاؾ يکكؾ ،بلکه بىحك جٍؿیؿکًًؿهای قا
بكای او ٨كاهن واؼث .ؾقظ٭ی٭ـث ،بـیى هح٥یـك ٌDؽّـیث ٨ـكؾی Cبـا هح٥یـك Dي٭ـً و
شایگاه Cاقجااٖ و پیىيؿ يمؾیکی بك٬كاق ٌؿ .ؾقوا ٟ٬و٬حی ٨كؾی با ایى هٍؽّات اؼال٬ی
و ق٨حاقی ؾق شایگاه قیاوثشمهىقی اهكیکا که اؼحیـاقات ٬ـايىيی گىـحكؾهای ؾاقؾ ٬ـكاق
گك٨ث ،بیجكؾیؿ ؾق ٠كِه ویاوثوقلی و بهو یـژه ق٨حاقهـای ویاوـث ؼـاقشی هـئذك و
هح٩اوت ٜاهك هیٌىؾ.
هح٥یك شاه١ه هؿيی ٘ی ٧گىحكؾهای ال بالیگكاو ـیي ٟ٩ؾق ویاوث ؼاقشی جكاهـپ بـك
ٔؿ ایكاو قا جٍکیل هیؾهؿ .ؾق ایـى هیـاو اگكچـه بكؼـی بـه هؽال٩ـث بـا هىٔـ ٟجكاهـپ
بكؼاوحًؿ ،بؽً ٬ؿقجمًؿی ال البیهـای ِهیىيیىـحی و کـايىوهـای ٔـؿایكايی ال ٜهـىق
جكاهــپ ؾق کــاغ وــ٩یؿ باجىشــهبــه ؼّــایُ ٌؽّــیحی جكاهــپ الشملــه ه١اهلــهگــكی،

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

جعكی پفیكی و بكووگكایی جىأم با ياؼىٌایًؿگی بىیاق بههرابه ٨كِث یاؾ کكؾيؿ و بهً٠ـىاو
هح٥یك واوٗ ؾق جعكی  ،جٍؿیؿ و جرایث هىٔ ٟو جّمین بكشاهی جكاهـپ و ویاوـثهـای
ٍ٨اق ظؿاکركی ٠مل کكؾهايؿ.
جؤذیك هح٥یك ویىحمی و هعیٙی بك ویاوث ؼاقشی جكاهپ ؾق ٬اـا ایـكاو هحٍـکل ال
ً٠اِك هؽحل ٧با ٘ی٩ی ال جؤذیكگفاقی ؼًری جا يحیصـه بؽـً اوـث .بـالیگكاو اقوپـایی
بهً٠ ىاو یکی ال ً٠اِك ایى ویىـحن اگكچـه بـالی پیچیـؿهای قا بـك اوـان ايگیـمههـای
٤كبگكایايه و هًا ٟ٨لیاؾه٘ لاايه به يمایً گفاٌحًؿ ،بك اوان ویاوثهای ا٠الهی آيـاو
ایى يحیصه به ؾوث آهؿ که جاليها یٍاو ؾق هماي١ث ال ؼكوز بكشـام ٠٭ـین و بـیيحیصـه
بىؾه اوث .اها بالیگكاو و ً٠اِك هًٙ٭ه ای هايًـؿ ؾولـث وـ١ىؾی و قژیـن ِهیىيیىـحی
بیٍحكیى اوح٩اؾه قا ال ٌؽّیث ٨كؾی جكاهپ کكؾه و ال همه ٜك٨یثهای ؼىؾ بكای جعث
جؤذیك ٬كاق ؾاؾو جكاهپ ؾق ٬اا ایكاو بهكه بكؾهايؿ .ؾقوا٬ـ ٟچگـىيگی جؤذیكگـفاقی آيهـا ؾق
هىٔى ٞهىِى ٦ال يى ٞؾقشهؾوهی و ٨كِث٘ لاايه بىؾ ،ولی ایى ي٭ً بؿیى هً١ا يیىـث
که اگك شمهىقی اوالهی ایكاو واقؾ بالی جكاهپ هیٌ ؿ ،هىیك و شهـث جّـمیمات او قا
هی جىايىث ج٥ییك ؾهؿ ،بلکه ؼىاوحههای و١ىؾیها و ِهیىيیىـثهـا بـا ؼىاوـحههـای
جكاهپ به همكاه قوظیه ٌؽّیحی او گكه ؼىقؾه و يى٠ی هىالی هًا ٟ٨پیؿا کكؾه بـىؾ .ایـى
بؿاو هً١اوث که اگك ایى بالیگكاو هن ياىؾيؿ ،جّمین جكاهپ با ٌؿت و ٔ٠ ٧١ملیاجی
هیٌؿ .الایىقو ،ي٭ً و١ىؾیها و ِهیىيیىثها جعكی بؽً ،ه٭ـىم و جىوـ١هؾهًـؿه
بىؾه اوث .به بیاو ؾیگك ،ؾیؿگاهها و هًً ٌؽّیحی جكاهپ هاًـیبـك جصـاقتپیٍـگی و
کاوبکاقی ،وی قا به ایى شمٟبًـؿی قوـايؿه کـه قويـؿ جعـىالت و و٬ـى ٞقؼـؿاؾهای
ویاوی ؾق هًٙ٭ه ٤كب آویا و ایكاو لهیًهای قا ههیـا کـكؾه کـه بـك اوـان آو ،هـنلهـاو
هیجىايؿ و١ىؾی ها قا هرل ی گاو ٌیكؾه بؿوٌؿ و اهًیث قژین ِهیىيیىحی قا ظ ٛ٩کًؿ
و ؾق٠یى ظا با ٍ٨اق ظؿاکركی بك ایكاو ،آو قا بكای واقؾ کكؾو به هفاکكات شؿیؿ با هؿ٦
قویؿو به ی Dجىا ٫٨بمقگجك Cهصاب والؾ .ايحٝاق جكاهپ و جین او ال ٨كایًؿ و بكایًؿ ایـى
بىؾ که ٠م ٫قاهاكؾی ایكاو و ً٠اِك بالؾاقيؿگی هًٙ٭های آو ال بیى بكوؾ.

ؼكوز اهكیکا ال بكشام و همابله با قاهبكؾ بالؾاقيؿگی شمهىقی اوالهی ایكاو =>A

کتابًاهه

شمقهلاؾه ،ویؿشىاؾ و هصحب ی باب ایی ٔ>E .ٓ;=Cيم ً اج اقه ای فک ك ؾق جّ مینو الی ویاو ث

ا 
هام
ؼاقشی اهكیکا ؾق لبال پكويؿه هىحهای ایكاو ،Dفّلًاهه مطالعات سوابب بیهالردل ،ي .<C
اهصؿ ،هعمؿ ٔ> .ٓ;=Cعیاعت و ز ىمت دس امشی ا ،جهكاو ،ومث.
ایکه لی ،بًؿی ٔ .ٓ;=CAپشووذه خطشواک دووالذ تشامپ ،جكشمه فاعمه يىقولی ،جهكاو ،يمً و يگاق.
بىو حىن ،چ كی ٔE .ٓ;=CAجكاه پ اهكیک اییه ا قا ب ه ش او ه ن اي ؿاؼث ،Dؾوحكو ی ؾق:
.https://www.khabaronline.ir/detail/775605
شىايٍیكی ،اهیكِؿقا و هعمؿفلی بّیكی ٔجابىحاو E .ٓ;=CBهمایىه يمً الب ی او كائیل ؾق ویاو ث
ؼاقشی اهكیکا ،Dفّلًاهه مطالعات بیهالرددی ،ي ;.
ؾهٍیاق ،ظىیى ٔجیك >E .ٓ;=Bهاهیث جّمینگیكی ؾق اهكیکا ،Dؽهشووذ ،ي >.
ؾهم ايی فیكولآب اؾی ،ش الل و هه ؿی فغ ایی ٔ=E .ٓ;=Cگفحم او هى حهای ؾول ث ی الؾهن ،Dفّ لًاهه
مطالعات ساهبشدی ،ن  ،;Aي ;.
ؾیلن ِالعی ،بهكول و غالهكضا ِائبی ٔجابىحاو @E .ٓ;=Cجعلیل ویاوث ؼاقشی ایاالت هحعؿه اهكیک ا
پژوهؼهای ساهبشدی عیاعت ،ن @ ،ي ;<.

با قویکكؾ ویىحمی ،Dفّلًاهه
قوليا ،شیمم ٔ> .ٓ;=Bآؽىب دس عیاعت خهان :وظشیهای دسباسه دگشگدىوی و پیىعدتگی ،جكشم ه فلیكض ا
عیب ،جهكاو ،قوليه.
لهايی ،هعىى و ویؿاهیك يیاکىیی ٔبهاق E .ٓ;=CBواکاوی فىاهل هئذك بك ؼكوز ای االت هحع ؿه اهكیک ا ال
بكشام ،Dفّلًاهه مطالعات سوابب بیهالردل ،ي ?>.
واشؿی ،اهیك و ویًال واشؿی ٔجابىحاو E .ٓ;=CBؼكوز اهكیک ا ال بكش ام و جالع ن ؾق الحّ اؾ ای كاو،D
فّلًاهه مطالعات سوابب بیهالردل ،ن <; ،ي @>.
ویفلاؾه ،ویؿظىیى ٔ? .ٓ;=Aمباوی و مذلهای تاریمگیشی دس عیاعت خاسخی ،جهكاو ،ولاقت اهىق

ؼاقشه.
فبؿالله ،فبؿالمغلب و هّغفی اومافیلی ٔ<E .ٓ;=Cقاهبكؾ ویاوث ؼاقشی اهكیکا ؾق لبال ايمالب
اوالهی ایكاو :جؿاوم یا جغییك؟ ٔهغالقه هىقؾی ویاوث ؼاقشی باقاک اوباها و هىئله هىحهای
پژوهؼوامه اومالب اعالمی ،ن < ،ي .A

ایكاوٓ ،Dفّلًاهه فلمی-پووهٍی
فكیؿهى ،شكز ٔ .ٓ;=CBخهان دس صذ عال آیىذه ،جكشمه ابىالعىى جهاهی ،جهكاو ،فكلاو قول.
کكیمیفكؾ ،ظىیى ٔپاییم E .ٓ;=CAویاوث ؼاقشی جكاهپ و والقیثه ای يؾ ام ب یىالمل ل ،Dفّ لًاهه

مطالعات ساهبشدی عیاعتگزاسی کرىمی ،ي .<B
لبؽًؿه ،ابكاهین و ظىیى کكیمیفكؾ ٔبه اق ?E .ٓ;=Cک اقکكؾ هئوى ات هغالق اجی ؾق ویاو ث ؼ اقشی
پژوهؼهای عیاعی خهان اعالم ،ن @ ،ي ;.

اهكیکا ؾق لبال ایكاو ،Dفّلًاهه

;=CB  بهاق و جابىحاو/  ٌماقۀ پايمؾهن/  وال هفحن/ >= پووهًهای ویاوث اوالهیB

گی ك قاهب كؾیهای فکك ؾق جقاهل ب ا يهاؾه ای جّ مینيمً اجاقE .ٓ;=C<ٔ  ابكاهین و ههؿی فمیه،هحمی
.C ٌماقهً پی، فّلًاهه مطالعات امشی ا،Dاهكیکا
 جكشمه،ؽىاختی اص ؽخایت دووالذ تشامپ تسدیدی سوان: رهه دووالذ تشامپ.ٓ;=C@ٔ . ؾو پی،هک آؾام
. هًك و اقجباعات، پووهٍگاه فكهًگ، جهكاو،ظمیؿ عاهكی
: ؾوحكو ی ؾق،Dوكيىٌ ث بكش ام چ ه ؼىاه ؿ ٌ ؿ؟E .ٓ<:;Bٔ 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 كE .ٓ<:;?ٔ هئوى ه بكوکیًگ م
.www.brookings.edu/research/testimony/2015/08/05-us-policy-iran-nuclear-deal-pollack
،D واکًً ایكاو به ؼكوز جكاهپ ال بكشام چیىث؟:ايؿیٍکؿه واًٌگحى جعلیل کكؾE .ٓ<:;Aٔ هئوىه واًٌگحى
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/KnightsTestimony20171004.pd :ؾوحكویؾق
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