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 چكيدٌ:

ــ فرٌّيـي ٍ اقامـبدي     اًمالة اسالهي ايراى، در تعويك هجبًي فكري
گ تحويلي قراق قليِ ايراى، كِ يـ   اي ثب جٌ خَد ثِ هيساى لبثل هالحظِ

دِّ از قور اًمالة را ثِ خَد اخاصبص داد، آهيخاِ شذُ است. در ايـي  
ي اسالم هجبرز تجلَر يبفت ٍ خَداتكـبيي ٍ قـذم اقاٌـب ثـِ      جٌگ جَّرُ

ّبي لذرت در پيشجرد جبهعِ تحمـك قيٌـي يبفـت. در دٍراى جٌـگ      لطت
اسالهي ايراى، ّوَارُ تحويلي كِ ّشت سبل ثِ طَل اًجبهيذ، جوَْري 

ثِ دفبع از هَجَديت ٍ توبهيـت   1«ًِ شرلي ـ ًِ غرثي »ثب تكيِ ثر اصل، 
     ِ ي رٍاثـ    سرزهيٌي خَد پرداخت، دٍراًي كـِ ًظـبم حـبكن ثـر قرصـ

الوللي، ًظـبم دٍ لطجـي ثـَد. جوْـَري اسـالهي ايـراى تَاً ـت ثـب          ثيي
ٍ       ارايِ لطجـي   ي تعريفي ه ـامل از َّيـت خـَد، در همبثـل ايـي ًظـبم د

آهـذّبي   ّب، تبريخ، قَالـت ٍ پـي   ثبي اذ ٍ هجبرزُ ًوبيذ. در هَرد ريشِ
ّـبي   جٌگ تحويلي قراق قليـِ ايـراى، كاـت ٍ همـبيت زيـبدي ثـِ زثـبى       

ثررسي هَضـَع  »ي  فبرسي ٍ اًيلي ي هٌاشر شذُ است؛ اهب در حَزُ
گرفاِ است. ًيبرًذُ   الذاهبت ث يبرهحذٍدي صَرت« از ديذگبُ تئَري 

ِ     ثب آگ ي تحليلـي   بّي از ايي هَضـَع، در ًَشـابر حبضـر، در پـي ارايـ
اًيبراًِ از َّيت جوَْري اسالهي ايراى در دٍراى جٌگ تحويلـي   سبزُ

اًيبري را هَرد ثررسـي لـرار    ثرآهذُ است. ثٌبثرايي، اثاذا ديذگبُ سبزُ
دادُ ٍ سپس ثِ ارزيبثي سيبست خبرجي جوْـَري اسـالهي ايـراى، از    

ردازد ٍ در پبيبى َّيت دٍلت جوَْري اسالهي ايراى را پ ايي ديذگبُ هي
 در دٍراى جٌگ تحويلي هَرد تحليل لرار خَاّذ داد.

 
اًيبري، جوْـَري اسـالهي ايـراى، َّيـت هلـي،       سبزُ َا: كليد ياشٌ

 سيبست خبرجي، جٌگ تحويلي
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 الملل ي ريابط بيه در حًزٌ 1«اوگاري سازٌ»
« ؿٙبػي  ؿيٙب     ي خبٔقٝ ٔؼأِٝ»إُِّ سيـٝ دس  اٍ٘بسي دس سٚاثظ ثيٗ ي ػبصٜ ٘ؾشيٝ

ٗ  »ٚ « پيتش ثشٌيش »اص ػٛي  1970ي  داسد وٝ دس دٞٝ ػيب    »دس وتيبة  « تٛٔيبع كوٕي
ٚالقي ، »ٔغشح ؿذ. اص ايٗ ٔٙؾش « ؿٙبػ  ؿٙب   اي دس خبٔقٝ اختٕبف  ٚالقي : سػبِٝ

ست اػي   ٔٙؾٛس اص ٚالقي  دس يه ٔقٙبي ٚػيـ فجيب «. ي خبٔقٝ اػ  ػب تٝ ٚ پشدا تٝ
دا٘ييٓ ٚ   ي  ٛد ٔ  ٞب سا ٔؼتمُ اص  ٛاػ  ٚ اسادٜ ٞبي  وٝ آٖ ويفيت  ٔشتجظ ثب پذيذٜ»اص 
تأويذ ثيش اييٗ اػي  ويٝ  يٛد وٙـيٍشاٖ اختٕيبف         «. ٞب سا وٙبس ثٍزاسيٓ تٛا٘يٓ آٖ ٕ٘ 
ٗ    ػبص٘ذ ٚ ثشٔجٙبي آٖ فٕيُ ٔي    ٌٛ٘ٝ ٚالقي  سا ثشٔ  چٝ خيب تقبٔيُ    وٙٙيذ. پيغ دس ايي

ٞيب   خب وٝ تقبٔالت ٚ فشايٙذٞبي اختٕبف  ثيٝ ٞٛيي    ديٗ داسد. اص آٖاختٕبف  ٘مـ  ثٙيب
ي ٞٛي ، ٘مـ  ٟٔيٓ دس   ؿٛ٘ذ، اٍ٘بسٜ ٞب ٘يض ٔ  دٞٙذ ٚ ثبفث حفؼ يب تغييش آٖ ؿىُ ٔ 

ٖ    ايٗ ثشداؿ  پيذا ٔي   خيب ويٝ ٚالقيي  ص٘يذٌ  ػشؿيبس اص       وٙيذ. اص ػيٛي ديٍيش، اص آ
دٞذ ٚ صثيبٖ يىي  اص    تـىيُ ٔ ٞبي فيٙ  اػ  وٝ ٔٛسدي  بف اص آٖ سا دكِ   خّٜٛ
يبثٙيذ. ثيٝ    ٘يض إٞي   بك  ٔ   ٞبي دكِت  اػ ، دكِ ، صثبٖ ٚ ٌفتٕبٖ تشيٗ ٘ؾبْ ٟٔٓ
ٖ   ؿشٚؿ ٔي  « وشداسٞب»اٍ٘بسي اص  ، ػبص2ٜ«٘يىالع اٚ٘ف»ثيبٖ  چيٝ ا٘ديبْ    ؿيٛد؛ يقٙي ، آ
 (.174 :1382ؿٛ٘ذ)ٔـيشصادٜ،  وٝ ٌفتٝ ٔ  ٌيش٘ذ ٚ وّٕبت  وٝ كٛست ٔ  ؿٛد، افٕبِ  ٔ 

ٝ   ي ٟٕٔ  وٝ ثبيذ ثذاٖ تٛخٝ داؿ  ايٗ اػ  وٝ ػبصٜ ٘ىتٝ اي ٚاحيذ   اٍ٘يبسي ٘ؾشيي
ٌيشد وٝ دس ٔيٛسد ثشػيب تٍ  ٚالقيي      ٞب سا دس ثش ٔ  اي اص ٘ؾشيٝ ٘يؼ ؛ ثّىٝ ٔدٕٛفٝ

اختٕبف  اتفبق ٘ؾش داس٘ذ؛ أب دس ٔٛسد إٞي  ٚ ٘ميؾ ٞٛيي ، لٛافيذ، ٟ٘بدٞيب، صثيبٖ،      
ؿيٙب ت  اص ػيٛي ديٍيش،     ؿيٙب ت  ٚ سٚؽ  ٔجبحيث ٔقشفي   ػيٛ، ٚ   ٌفتٕبٖ ٚ... اص يه

اٍ٘بسي  ٞبي ٔتفبٚت  اص ػبصٜ ثٙذي چٙيٗ ثبيذ اؿبسٜ داؿ  وٝ عجمٝ ا تالف ٘ؾش داس٘ذ. ٞٓ
ٌشا/ پؼبٔذسٖ ٚ  ٞب سا ؿبُٔ دٚ ٌشٜٚ ساديىبَ/ فٕيك، ٘ؼج  اسايٝ ؿذٜ اػ  ٚ ٔقٕٛكً آٖ

ٞب تـخيق  ي آٖ ٌشٚٞ  سا دس ٔيب٘ٝ دا٘ٙذ ٚ ٌبٜ ٘يض ٌشا/ ٔذسٖ ٔ  ٔتقبسف/ ٘بصن، تدشثٝ
اٍ٘بساٖ ثٝ دٚ  تٛاٖ ٌف  وٝ ػبصٜ (. ثٝ تقجيش ديٍش ٔ 174اِف:  1383دٞٙذ)ٔـيشصادٜ،  ٔ 

سا خيضٚ ٌيشٜٚ اَٚ ٚ    3«اِىؼيب٘ذس ٚ٘ي   »ؿٛ٘ذ ٚ  ثٙذي ٔ  خشيبٖ اكّ  ٚ فشف  تمؼيٓ
 .(187: 1997، 4آٚس٘ذ)ٚيٛس سا خضٚ ٌشٜٚ دْٚ ثٝ حؼبة ٔ « وشاتٛچٛيُ»ٚ « ساٌ »

                                                      
1- Constructivism 
2- N. Onuf 
3- A. Wendt 
4- Waever 
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اٍ٘بساٖ ثش آٖ تأويذ داس٘يذ، ػشؿي  اختٕيبف  وٙـيٍشاٖ اػي ؛ يقٙي ،        چٝ ػبصٜ آٖ
ي  ٞيب دس حيٛصٜ   ثيٙٙذ. اص ايٗ ٔٙؾش، دِٚ  ٞب سا دس سٚاثظ اختٕبف   ٛد ٔ  دسٚالـ ا٘ؼبٖ
« ٞٛيي  اختٕيبف   »ي خبٔقٝ، داساي ييه   إُِّ ٚ وٙـٍشاٖ ا٘ؼب٘  دس حٛصٜ سٚاثظ ثيٗ

وٙـيٍش ٔبلجيُ اختٕيبف  داؿيتٝ      ي  تٛا٘يٓ تلٛسي دسثبسٜ ٕ٘ ثبؿٙذ؛ ثذيٗ ٔقٙب وٝ ٔب  ٔ 
 ٝ اي  ثبؿيٓ ٚ ٞٛي  وٙـٍشاٖ اص تقبُٔ ٚ وٙبوٙؾ حبكُ ؿذٜ اػ . اص ػٛي ديٍش، ٘ىتي

ـ    1«ػب تبسٞبي ٔقٙبي »وٙٙذ  اٍ٘بساٖ ثش آٖ تأويذ ٔ  وٝ ػبصٜ ٌشايي  ثيش    اػي . اٌيش ٚالي
ثش سٚي سفتبس دِٚ  يب تأثيش  وٙذ ٚ چٍٍٛ٘  تٛصيـ لذست سا ػب تبسٞبي ٔبدي تأويذ ٔ 
اٍ٘يبسي اكيُ ثيش     دٞيذ، دس ػيبصٜ   ٞب ٔٛسد ثشسػ  لشاس ٔي   ػيبػ   بسخ  سا ثش دِٚ 

چٝ تح  فٙٛاٖ ػب تبس ٔيٛسد تٛخيٝ ليشاس     ػب تبسٞبي ٔقٙبي  اػ ؛ ثٝ ايٗ ٔقٙب وٝ آٖ
ؿٛد ٚ  إُِّ ثشاي ٞش يه اص وٙـٍشاٖ ثٝ كٛست   بف ٔقٙب ٔ  ٌيشد، دس سٚاثظ ثيٗ ٔ 
ٔخلٛف ثٝ  ٛد سا اص آٖ داس٘ذ ٚ وٙـٍش سا ثبيذ دس ثؼيتش اييٗ ٔقٙيب ٚ تقيبٔالت     فٟٓ 

 ٗ ٖ    ٔـبٞذٜ وشد. وٙـٍشاٖ، ٞٛي  اص پيؾ تقييي ٞيب دس سٚاثيظ    ؿيذٜ ٘ذاس٘يذ ٚ ٞٛيي  آ
 (.44: 1382ؿٛد )ٔـيشصادٜ،  ٌيشد ٚ تقشيف ٔ  اختٕبف  ؿىُ ٔ 

 2ؿيٙب ت   ٞؼيت  اٍ٘بسي ٔجتٙ  ثش ػيٝ فيشم    تٛاٖ ٌف  وٝ ػبصٜ عٛس  الكٝ ٔ  ثٝ
ي ٔتمبثُ  ثٛدٖ ٞٛي  ٚ إٞي  ػب تبسٞبي ٔقٙبي  ٚ فىشي دس آٖ، ساثغٝ اػ : ثشػب تٝ

 ٞب. ٔيبٖ وبسٌضاس ٚ ػب تبس ٚ ٘مؾ ٞٛي  دس ؿىُ دادٖ ثٝ ٔٙبفـ ٚ ػيبػ 
 

 برساختگي ًَيت
ٞيب ؿخلي  ييب فيشدي      ؿٛد. ٞٛي  ٞٛي ، فٟٓ اص  ٛد دس ساثغٝ ثب ديٍشاٖ ٔقٙب ٔ 

آيٙذ ٚ دس تقبُٔ وٙـٍش ثب ديٍيشاٖ ٚ دس   ٔفٟٛٔ  اختٕبف  ثٝ حؼبة ٔ  ٘يؼتٙذ ٚ اػبػبً
ٞبي ػيبػ  ٘ييض پيٛػيتٝ ٚ ٚاثؼيتٝ ثيٝ تقبٔيُ       ؿٛ٘ذ. ٞٛي  ساثغٝ ثب ديٍشاٖ تقشيف ٔ 

خب وٝ ٞٛي  دِٚ  ٚ  وٙـٍشاٖ ػيبػ  ثب ديٍشاٖ دس چبسچٛث  غبِجبً ٟ٘بدي اػ . اص آٖ
ؿٛد، ٞٛيي    ٞب ؿىُ ٌشفتٝ ٚ تقشيف ٔ  ٞب ٚ دِٚ  ٞٛي  ّٔ  دس ساثغٝ ثب ديٍش ّٔ 
ٖ  وٙـٍشاٖ ػيبػ  ٘يض دس سٚاثظ آٖ ٞيب   ٞب ثب ٚاحذٞبي  وٝ  بسج اص ٔشصٞبي ػيشصٔيٙ  آ

 (.9: 2001ؿٛد)ثبس٘ ،  لشاس داس٘ذ، تقشيف ٔ 

                                                      
1- Meaning sturctures 
2- Ontologic 
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اٍ٘بسا٘ٝ اص ٞٛي ، ثبيذ اؿيبسٜ داؿي  ويٝ دس ٔمبثيُ      ي ايٗ تقشيف ػبصٜ پغ اص اسايٝ
إِّيُ، ٔفيشٚم ٚ    ُّ وٝ ٞٛي  وٙـٍشاٖ سا دس ٘ؾبْ ثيٗإِ خشيبٖ اكّ  دس سٚاثظ ثيٗ

ٞٛيي  وٙـيٍشاٖ تأوييذ داؿيتٝ ٚ      1«ثشػب تٝ ثٛدٖ»اٍ٘بساٖ ثش ٜ  دٞٙذ، ػبص ثبث  لشاس ٔ 
وٙٙذ. وٙـٍشاٖ اص ايٗ  ٞب ٔغشح ٔ  ٌيشي ٔٙبفـ ٚ وٙؾ إٞي  ٞٛي  سا دس  ّك ٚ ؿىُ
حلَٛ ػب تبسٞبي اختٕيبف   ٞب ٔ ٞبي آٖ يبثٙذ ٚ ٞٛي  ٔٙؾش ثٝ ؿىُ اختٕبف  لٛاْ ٔ 

دس ٕٞيٗ ساثغٝ ٔقتمذ اػي   « دػّش(. »176اِف:  1383ثبؿذ )ٔـيشصادٜ،  اكرٞب٘  ٔ  ثيٗ
ؿٙب ت  ٘ئٛسئبِيؼٓ  اػ  ٚ ٕٞب٘ٙذ ٞؼت « تحِٛ »اٍ٘بسي  ؿٙبػب٘ٝ، ػبصٜ وٝ اص ثقذ ٞؼت 

 (.45: 1989( )دػّش، 1ثبؿذ) ٕ٘ « اص پيؾ ٔٛخٛد»يب « ٔٛلقيت »
ٞب دس تقبُٔ  ٞب ٚ ٔٙبفـ دِٚ  وٙذ وٝ ٞٛي    ٘يض كشاحتبً اؿبسٜ ٔ دس ايٗ ساثغٝ، ٚ٘
ٚ٘  ثب پييشٚي اص اػيتبد  يٛد ي اٚ٘يف ي       (.330: 1992ٌيشد)ٚ٘ ،  ثب يىذيٍش ؿىُ ٔ 

ٞيبي اختٕيبف  ثيٛدٜ ٚ اص عشييك ؿيٙب         ٞب ٚ ٔٙبفـ، ثشػب تٝ ٞٛي »ٔقتمذ اػ  وٝ 
(. ٕ٘ٛداس صيش ٌٛيبي 331ف «)بؿٙذث اكرٞب٘  ؿىُ ٌشفتٝ ٚ حبكُ فشايٙذ تقبُٔ ٔ  ثيٗ

 ثبؿذ: ايٗ ادفبي ٚي ٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1- Constructedness 

 رايٙذٞاف
ٟ٘اد

 ٞا
 وٙص

 از ٚضؼيت Aتؼريف دِٚت 

ٚ  A  از وٙص Bتفسير 
 از ٚضؼيت Bتؼريف 

 Bوٙص دِٚت 

 Aوٙص دِٚت 

ٞا  تا ٞٛيت Aدِٚت 
 ٚ ٔٙافغ خاظ خٛد

االرٞا٘ي ٚ ا٘تظاراتي وٝ   فٟٓ تيٗ
 تاضذ ٔي A  ٚBلٛاْ تخص ٞٛيت 

ٞا ٚ  تا ٞٛيت Bدِٚت 
 ٔٙافغ خاظ خٛد
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 1ي كارگسار ي ساختار رابطٍ
ٖ      اٍ٘بساٖ ثش ساثغٝ ػبصٜ ٞيب اص   ي ٔتمبثُ ٔيبٖ ويبسٌضاس ٚ ػيب تبس ٘ييض تأوييذ داس٘يذ. آ

ٌيش٘يذ ويٝ كيشفبً ثيش       اي لشاس ٔي  ٌشايب٘ٝ ٞبي فشدٌشايب٘ٝ ٚ اسادٜ ػٛ دس ثشاثش ثشداؿ  يه
اي اص ٚاحذٞب ييب   وٙٙذ ٚ ػب تبسٞب سا چيضي خض ٔدٕٛفٝ ٘يبت ٚ وٙؾ وبسٌضاس تأويذ ٔ 

دا٘ٙذ ٚ ثٝ ٘مؾ ػب تبسٞب دس ؿىُ دادٖ ٚ ليٛاْ ثخـييذٖ ثيٝ ويبسٌضاساٖ      وٙـٍشاٖ ٕ٘ 
ٌيش٘يذ ويٝ    اي لشاس ٔ  ٞبي ػب تبسٌشايب٘ٝ تٛخٝ ٘ذاس٘ذ ٚ اص ػٛي ديٍش دس ٔمبثُ ٍ٘شؽ

شوض ثش ٘مؾ ػب تبسٞب دس تقيّٗ ثخـيذٖ ثٝ ٞٛي  ٚ سفتبس وٙـٍشاٖ، خبي  سا ثشاي ثب تٕ
ٝ »ٞيب   ٌزاس٘ذ. اص ديذ ٚ٘ ، ٞٛي  ٘مؾ آٌبٞ ، فبفّي  ٚ فبّٔي  اختٕبف  ٕ٘  ي  حّمي

دس لٛاْ ٔتمبثُ وبسٌضاس ٚ ػيب تبس ٞؼيتٙذ ٚ اٚ٘يف چٙييٗ ٘مـي  سا دس لٛافيذ       « اكّ 
(. اٚ٘ف ثش ايٗ افتمبد اػي  ويٝ لٛافيذ    178: اِف 1383وٙذ )ٔـيشصادٜ،  ٚخٛ ٔ  خؼ 

ثخـ  ٔتمبثُ ٔييبٖ ويبسٌضاس ٚ ػيب تبس داسد ٚ     ٘مؾ ثؼيبس ٟٕٔ  دس ؿىُ دادٖ ثٝ لٛاْ
ؿٛ٘ذ، وبسٌضاسٞب ٚ ػب تبسٞب ٘ييض فيٛم    داسد ٍٞٙبٔ  وٝ ايٗ لٛافذ فٛم ٔ  ثيبٖ ٔ 

 (.3( ٚ)2( )7: 1989ؿٛ٘ذ)اٚ٘ف،  ؿذٜ ٚ ثبصتقشيف ٔ 
ٞبي آٖ، ٟ٘بيتبً  ؿٛد وٝ ٚيظٌ  إِّّ  لّٕشٚي اختٕبف  تّم  ٔ  يٗثٙبثشايٗ، ػيبػ  ث

ٝ   ؿٛد. ٘ؾبْ ثيٗ اص عشيك استجبعبت ٚ تقبُٔ ٔيبٖ ٚاحذٞبي آٖ تقييٗ ٔ  اي  إِّيُ خبٔقي
وٙٙذ ٚ ايٗ تقبٔالت ٘يض ثشاػبع لٛافيذ ٚ   اػ  وٝ وٙـٍشاٖ دس آٖ ثب يىذيٍش تقبُٔ ٔ 

برٞٙ  داس٘يذ. اييٗ خبٔقيٝ ٔب٘ٙيذ ٞيش خبٔقيٝ       ي ثيٙ  ٌيشد وٝ خٙجٝ ٞٙدبسٞبي  كٛست ٔ 
ثخـيذ ٚ دس فييٗ حيبَ افٕيبَ اؿيخبف /       ديٍشي ثٝ اؿخبف / وٙـيٍشاٖ ليٛاْ ٔي    

 (.180اِف:  1383دٞذ )ٔـيشصادٜ،  وٙـٍشاٖ اػ  وٝ ثٝ آٖ ؿىُ ٔ 
اٍ٘يبساٖ، ػيب تبس ٚ ويبسٌضاس ثيٝ ؿيىّ        تٛاٖ ٌف ، اص ٘ؾش ػيبصٜ  عٛس  الكٝ ٔ  ثٝ

ي  ٛاػيتٝ ٚ ٘ب ٛاػيتٝ    ثخـٙذ. ػب تبسٞبي اختٕبف ، ٘تيدٝ ٔ ٔتمبثُ ثٝ يىذيٍش لٛاْ 
ُ   وٙؾ ا٘ؼب٘  ٞؼتٙذ ٚ دس فيٗ حبَ، ٕٞبٖ وٙؾ ٘بپيزيش سا   ٞب يه ثؼتش ػيب تبسي تمّيي

وٙيذ. ػيب تبسٞب    ٞب فُٕ ٔ  فٙٛاٖ يه ٔيب٘د  ثشاي آٖ ٌيش٘ذ يب ايٗ ثؼتش ثٝ ٔفشٚم ٔ 
ٞب ٖ  ؿٛ٘ذ ٚ ثشاػبع آ ُ اػ  وٝ  ّك ٔ ٞبي  ٘ؼجتبً پبيذاس ثب تقبُٔ ٔتمبث فٙٛاٖ پذيذٜ ثٝ

وٙٙذ. ػب تبس خذا اص فشايٙذ يقٙ  خيذا اص   ٞب ٚ ٔٙبفـ  ٛد سا تقشيف ٔ  وٙـٍشاٖ ٞٛي 
اٍ٘بساٖ تب حذ صيبدي تحي  تيأثيش آساي    خب ػبصٜ ٞبي وٙـٍشاٖ ٚخٛد ٘ذاسد. دس ايٗ سٚيٝ

                                                      
1- Agent-structure 



 1334، 2سبل ششن، شوبرُ 

 

 

44 

(. دس 123ة:  1383ٚي ٞؼيتٙذ )ٔـييشصادٜ،    1«ػيب تبسيبث  »ي  ٚ ٘ؾشيٝ« آ٘تٛ٘  ٌيذ٘ض»
ٕٞيٗ ساػتب ٘يض ساٌ  ٚ وشاتٛچٛيُ ضٕٗ دس ٘ؾش ٌشفتٗ أىيبٖ تحٛييُ ػيب تبسٞب ثيٝ     

إُِّ ٕٞيـٝ ثبثي    داس٘ذ وٝ ػب تبس حبوٓ ثش ٘ؾبْ ثيٗ ي وٙؾ وبسٌضاساٖ ثيبٖ ٔ  ٚاػغٝ
ثبؿيٙذ   كٛست ػب تبسي ديٍش سا داسا ٔي   ٘يؼ  ٚ لبثّي  تغييش ؿىُ ٚ فٛم ؿذٖ ثٝ

 (.385: 1989 ، )وشاتٛچٛيُ ٚ ساٌ
 

 وقش ًَيت در شكل دادن بٍ مىافع
تٛاٖ ثٝ ؿىّ   اٍ٘بسا٘ٝ، ٔٙبفـ، ٘بؿ  اص سٚاثظ اختٕبف  اػ  ٚ ٕ٘  اص يه ٍ٘بٜ ػبصٜ

ٞيب تدؼيٓ ؿيشايظ فشديتي       ٔبلجُ تقبّٔ  / ٔبلجُ اختٕبف  اص ٔٙبفـ ػخٗ ٌف . ٞٛي 
ٖ  ٞب ثب يىذيٍش ساثغٝ ثشلشاس ٔ  ٞؼتٙذ وٝ وبسٌضاساٖ اص عشيك آٖ خيب ويٝ اييٗ     وٙٙيذ. اص آ

ٞيبي  يبف ثجيٙٙيذ،     ؿٛ٘ذ وٙـٍشاٖ  ٛد سا ّٔضْ ثٝ فُٕ دس ٚضيقي   ؿشايظ ثبفث ٔ 
( دس ٕٞييٗ ساػيتب   180اِيف:   1383وٙٙذ )ٔـييشصادٜ،   ٞب سا تقشيف ٔ  ٘حٛي ٔٙبفـ آٖ ثٝ

ؿذٜ ٘يؼ ؛ ثّىٝ  ٞب اػبع ٔٙبفـ ٞؼتٙذ. ٔٙبفـ، اص لجُ تقييٗ ٚ٘  ٔقتمذ اػ  وٝ ٞٛي 
 (.386: 1992ٌيشد)ٚ٘ ،  ٙذ تقبُٔ ٚاحذٞب ؿىُ ٔ دس فشاي

إُِّ، دِٚ  ييه وٙـيٍش اختٕيبف      اٍ٘بسا٘ٝ اص سٚاثظ ثيٗ ثٙبثشايٗ، دس ثشداؿ  ػبصٜ
ؿذٜ ٘يؼ  ٚ دس ثؼتشي اص لٛافيذ اختٕيبف     اػ ؛ پغ ٞٛي  ٚ ٔٙبفـ آٖ اص لجُ تقييٗ

وٙٙذ وٝ  آٖ ثبس ٔ  إِّّ  ٔدٕٛفٝ لٛافذي سا ثش ثيٗ دا ّ  ٚ ٔحيظ وٙذ ٚ ٔحيظ فُٕ ٔ 
 (.45: 1382)ٔـيشصادٜ،وٙذ ٔ  دٞذ ٚ ٔٙبفقؾ سا اص ايٗ عشيك تقييٗ ٔ   ثٝ ٞٛي  آٖ ؿىُ

 
 اوگاراوٌٍ  تحليل سياست خارجي جمًُري اسالمي ايران از مىظر ساز

ٞب  ي خذي اػ . تئٛسي ايشاٖ، يه حٛصٜ ي ػيبػ   بسخ  خٕٟٛسي اػالٔ  حٛصٜ
تٛا٘ٙذ دس فٟٓ ايٗ حٛصٜ ثٝ ٔب وٕه وٙٙذ ٚ دس پشداصؽ  ُ ٔ إِّ ٞبي سٚاثظ ثيٗ ٚ ٘ؾشيٝ

چٙيٗ دس ٔـخق وشدٖ سفتبس ٔب ثب ديٍشاٖ ٚ سفتبس ديٍشاٖ ثب ٔيب   تش آٖ ٚ ٞٓ ثٟتش ٚ ٔٙؾٓ
تيٛاٖ اص آٖ دس   إُِّ وٝ ٔ  ي سٚاثظ ثيٗ ٞبي ٟٔٓ دس حٛصٜ وٙٙذٜ ثبؿٙذ. اص سٞيبف  تقييٗ

ثبؿيذ. اييٗ    اٍ٘بسا٘يٝ ٔي    سٞيبفي  ػيبصٜ   تحّيُ ػيبػ   بسخ  وـٛسٞب اػتفبدٜ ويشد، 
ٝ    سٞيبف ، ٕٞبٖ ٗ   عٛس وٝ اؿبسٜ ؿذ، ثب تأويذ ثيش ػشؿي  ثشػيب ت إِّيُ،   ي سٚاثيظ ثيي

ٞبي وٙـٍشاٖ ٚ إٞيي  آٖ دس   ٞب ٚ ٟ٘بدٞب دس ؿىُ دادٖ ثٝ ٞٛي  إٞي  لٛافذ، سٚيٝ

                                                      
1- Structuration 



 اًيبراًِ از َّيت هلي در دٍرى جٌگ تحويلي تحليل سبزُ

 

 

45 

ٞيب دس   ذاْٚٞب ٚ ت ؿىّ  ػٛ ساٜ سا ثشاي تجييٗ ٞٓ ٞب، اص يه دادٖ ثٝ ٔٙبفـ ٚ ػيبػ  ؿىُ
عٛس ثيبِمٜٛ   ٌـبيذ ٚ اص ػٛي ديٍش، ثٝ إُِّ ٚ ػيبػ   بسخ  وـٛسٞب ٔ  ػيبػ  ثيٗ

إُِّ ٚ ٞٛي  وٙـيٍشاٖ داسد،   ثب تأويذي وٝ ثش تبسيخ  ثٛدٖ ٚ ثشػب تٝ ثٛدٖ ٘ؾبْ ثيٗ
پشداصي دس ٔٛسد تغييش ٚ تالؽ ثشاي يبفتٗ تقبٔالت ٚ سٚاثيظ ثيذيُ ٚ    ساٜ سا ثشاي ٘ؾشيٝ

ٗ   ؾبْثٝ تجـ آٖ ٘ ٞيبي  چيٖٛ    إِّيُ ثشاػيبع تغيييش دس ٚيظٌي      ٞبي ثذيُ دس ػيغ  ثيي
پشداصي ٞٙدبسي ٚ تديٛيضي   خٛي  ٚ... ٚ دس ٘تيدٝ، ٘ؾشيٝ   ـٛ٘ ،  ٛدٔحٛسي، أٙي 

(. دس اييٗ لؼيٕ  ٘ٛؿيتبس،    172اِيف:   1383ٌـبيذ )ٔـييشصادٜ،   إُِّ ٔ  دس سٚاثظ ثيٗ
دادٖ ثٝ ٞٛيي  دِٚي  خٕٟيٛسي     ٞب ٚ ٞٙدبسٞبي دا ّ  دس ؿىُ تٕشوض ثش ٘مؾ اسصؽ

 اػالٔ  ايشاٖ  ٛاٞذ ثٛد.
دسٚالـ، ثب ٚلٛؿ ا٘مالة اػالٔ  دس اييشاٖ ٚ تـيىيُ حىٛٔي  خٕٟيٛسي اػيالٔ       

ي ػيبػ   بسخ  ايشاٖ ٚ ٞٛيي    فٙٛاٖ چبسچٛث  ثشاي سفتبس دس حٛصٜ ايشاٖ، اػالْ ثٝ
ثيشاي  آٖ ٔغشح ؿذ ٚ تـىيُ حىٛٔ  اػالٔ  دس ايشاٖ يه ٔلذاق تدشث  خبِيت سا  

إُِّ فشاٞٓ آٚسد. يى  اص ٔجبحث اكيّ  ويٝ    ي سٚاثظ ثيٗ پشداصاٖ حٛصٜ ي ٘ؾشيٝ ٔغبِقٝ
    ٝ فٙيٛاٖ ٔحيٛس ٔٙيبؽشٜ     ٕٞيـٝ دس تحّيُ ػيبػ   بسخ  خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ ثي

ٞب ٚ افتمبدات ٔزٞج  دس تقييٗ ػيبػ   يبسخ    سٚد، ٘مؾ ٚ إٞي  اسصؽ ؿٕبس ٔ  ثٝ
خٕٟٛسي اػالٔ  « ػيبػ   بسخ »لجيُ وٝ آيب ٕٞيـٝ  ثبؿذ ٚ ػؤاكت  اص ايٗ ايشاٖ ٔ 

وٙذ يب ٘ٝ؟ ٚخٛد داسد. اٌش پبػخ  ٌشفتٝ اص ٔزٞت فُٕ ٔ  ايشاٖ ٔغبثك ثب پبسأتشٞبي اِٟبْ
ثبؿيذ؟ آييب اييٗ     ي ٘ٛؿ  بكي  اص ديلّٕبػي  ٔي     وٙٙذٜ ٔثج  اػ ، آيب ايٗ أش ٔٙقىغ
پبسأتشٞيبي غيشٔيزٞج  ٞيٓ     وٙٙيذ ييب دس ساثغيٝ ثيب ديٍيش      پبسأتشٞب ثٝ تٟٙبي  فُٕ ٔي  

ٗ  ثبؿٙذ؟ آيب اسصؽ ٔ  ي  يٛد ثيٛدٜ ٚ كيشفبً     وٙٙيذٜ  ٞبي اػالٔ  خذا اص ثؼتشٞبي تقييي
ٕ٘بديٗ ٚ ػٕجّيه ٞؼتٙذ يب  يش؟ ثشاي پبػخ ثٝ اييٗ ٌٛ٘يٝ ػيؤاكت ثبييذ ثيٝ ادثييبت       

 ٔشثٛط ثٝ ػيبػ   بسخ  ٔشاخقٝ وشد.
ديذٌبٜ سئبِيؼيت  ٔيٛسد    اٌش ثخٛاٞيٓ ػيبػ   بسخ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ سا اص

ٞب ايٗ ٘ٛؿ ػيبػ   بسخ  ّٟٔٓ اص ايذئِٛٛطي ٚ  تحّيُ لشاس دٞيٓ، ثبيذ ٌف ، سئبِيؼ 
ٞيب دس تحّييُ ػيبػي      چٝ وٝ ثشاي آٖ وٙٙذ ٚ آٖ ٞبي ديٙ  سا، فمال٘  تلٛس ٕ٘  اسصؽ

ٝ    بسخ  ٟٔٓ اػ  ٔٙبفـ ّٔ  ٔ  ي ٟٔيٓ اييٗ اػي  ويٝ اييٗ دػيتٝ اص        ثبؿذ؛ أيب ٘ىتي
وشدٜ ٚ ثٝ اثقبد التلبدي، ٘ؾيبٔ  ٚ   اصاٖ، ٔٙبفـ ّٔ  سا ثؼيبس ٔحذٚد تقشيف ٔ پشد ٘ؾشيٝ

فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘يٝ، ٔٛسٌٙتيب ٔقتميذ اػي  ويٝ ػيبػي   يبسخ          ٞب تٛخٝ داس٘ذ. ثٝ ٔبدي آٖ
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وٙٙذٜ ٚ چـيٍٕيشي   وٝ دس آٖ ايذئِٛٛطي ٘مؾ تقييٗ ثبؿذ يب ايٗ ٔ « ٔٙبفـ ّٔ »ي  حٛصٜ
ٚدي داسد. أب عجك يه ديذٌبٜ ا٘تمبدي ثبيذ ٌف  وٝ وٙذ يب ٘مؾ ثؼيبس ٔحذ سا ثبصي ٕ٘ 

ٞبي ٔٙبفـ ّٔي  ٔحؼيٛة    ٞب ٚ ٔؤِفٝ ٞبي فشٍٞٙ  ٚ ٔزٞج  اص ٚيظٌ  ٞٙدبسٞب ٚ اسصؽ
ػيبػ   يبسخ  ييه وـيٛس      ٌيشي ؿذٜ ٚ ٘مؾ ٟٕٔ  سا دس تقييٗ ٔٙبفـ ّٔ  ٚ خٟ 

ب ٘جبيذ ثٝ ٔٙيبفـ  چٝ ٟٔٓ اػ  ايٗ اػ  وٝ تٟٙ (. آ11ٖ-9: 1994وٙٙذ)افشاػيبث ،  ايفب ٔ 
وٛتبٜ ٔذت ٍ٘بٜ ويشد؛ ثّىٝ ثبييذ ثيب دييذي ٚػييـ ٔٙيبفـ دساصٔيذت حبكيُ اص ٘ميؾ         

(. ايٗ ٕٞبٖ اػ  ويٝ  11ايذئِٛٛطي دس ػيبػ   بسخ  ايشاٖ سا ٔذ٘ؾش لشاس داسد )ف 
ٞييبي  ٘ؾيييش    ثخؾ ػيب تبسٞيبي ٔقٙيبي  )دس لبِيت  اٍ٘يبساٖ اص آٖ ثٝ ٘مؾ تقيّٗ ػيبصٜ

 وٙٙذ. ايٙذ وٙؾ ثبصيٍشاٖ تقجيش ٔ ايذئِٛٛطي( دس فش
كيحج   « خٕٟيٛسي اػيالٔ   »اٍ٘بسا٘يٝ ٚلتي  ويٝ ٔيب اص      ثٙبثشايٗ، ثب ديذٌبٞ  ػبصٜ

ي ٞٙدبسٞب ٚ  ي ٔدٕٛفٝ وٙٙذٜ اككَٛ تقييٗ اػ  وٝ فّ « اػالٔ »وٙيٓ، ايٗ كف   ٔ 
تيشي ٞٛيي  خٕٟيٛسي     ٞبي  اػ  وٝ ثيؾ اص ٕٞٝ يب ؿبيذ ثيٝ ؿيىُ ٔـيخق    اسصؽ

خٕٟيٛسي  « ٞٛيي  اػيالٔ   »تٛاٖ ٌفي  ويٝ    دٞٙذ ٚ ٔ    تأثيش لشاس ٔ اػالٔ  سا تح
ي ٔٙيبفـ ٚ اٞيذاف ػيبػي   يبسخ  ٚ تقيييٗ       وٙٙيذٜ  خب تقييٗ اػالٔ  اػ  وٝ دس ايٗ

 (.45: 1382ي چٍٍٛ٘  ٞذاي  ػيبػ   بسخ  اػ  )ٔـيشصادٜ،  وٙٙذٜ
ػيالْ ٚ  فشًٞٙ اػالٔ ، ٔفبٞيٓ ثش بػتٝ اص اػالْ، اكَٛ، لٛافذ ا الل  ٚ فمٟي  ا 

اكَٛ ٚ لٛافذ حمٛل  اػالْ ٍٕٞ  دس ؿىُ دادٖ ثٝ ٞٛي  اػالٔ  ايشاٖ ٘مـ  ٔيؤثش  
تٛاٖ اص آٖ ٘بْ ثشد، ثخـ  اص آٖ  چٝ وٝ تح  فٙٛاٖ ايذئِٛٛطي اػالٔ  ٔ  داس٘ذ. اِجتٝ آٖ
ٞبي ديٍيش دس استجيبط ثيب اييشاٖ ٔبلجيُ اػيالْ ٚ ثخـي  ٞيٓ ثيٝ           ي ٌفتٕبٖ ثٝ ٔدٕٛفٝ
ي ا ييش دس اييشاٖ ٔغيشح     يبػ  فىشي ويٝ عي  دٚ ػيٝ ػيذٜ    ٞبي ػ ي ٌفتٕبٖ ٔدٕٛفٝ

 ٞيب ٞيٓ تيأثيش پزيشفتيٝ اػي      ٖ  تٛاٖ ٌف  وٝ ايٗ ٌفتٕبٖ اص آ ٌشدد؛ أب ٔ  ا٘ذ ثشٔ  ؿذٜ
ػيشي لٛافيذ، اكيَٛ ٚ     اي وٝ ثبيذ ثذاٖ اؿبسٜ داؿ  ايٗ اػ  وٝ ييه  (. ٘ىت46ٝ)ف 

٘ميؾ ٟٔيٓ ٚ   خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ    « اػيالٔ  »ٞٙدبسٞب دس ؿىُ دادٖ ثيٝ ٞٛيي    
 ؿٛد: ٞب پشدا تٝ ٔ  اي داؿتٙذ وٝ دس ريُ ثٝ آٖ وٙٙذٜ تقييٗ
 

 حفظ داراالسالم -1
ٝ    وبس ثشدٜ ٔحممبٖ دس ٔٛسد وـٛس اػالٔ  تقبثيش ٔتقذدي سا ثٝ ي  ا٘يذ، ثش ي  اص وّٕي

اػيتفبدٜ  « اِمشاي داساكػالْ اْ»يب ثٝ فجبست  « اِمشا اْ»ي  داساكػالْ ٚ ثش   ديٍش اص وّٕٝ
 ٘ؾشات ٔتقذدي ٚخٛد داسد.« داساكػالْ»ا٘ذ. اص ِحبػ تبسيخ  ٘يض دس ٔٛسد تقشيف  وشدٜ
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٘ؾيش اص ا تالفيبت ٔٛخيٛد، ؽيبٞشًا غبِيت فمٟيب دس ٔيٛسد اكيُ حفبؽي  اص           كشف
چٙيٗ اتفبق  ثبؿٙذ. ٞٓ اِمَٛ ٔ  تشيٗ اكُ دس ٘ؾبْ اػالٔ  ٔتفك فٙٛاٖ ٟٔٓ ثٝ« داساكػالْ»

ي فمٟ  ثٛدٜ وٝ ثش ػيبيش أيٛس ٔميذْ اػي .      ب٘ٛيٝ٘ؾش داس٘ذ وٝ ايٗ اكُ خضٚ اكَٛ ث
تشيٗ اكُ ػيبػ   بسخ  اػيالْ ٘ييض ثبييذ حفيؼ      تشيٗ ٚ اػبػ  ثٙبثشايٗ، لبفذتبً، ٟٔٓ

فالٜٚ ثبيذ اؿيبسٜ   (. ث60ٝ: 1374ٔٛخٛدي  ٚ ويبٖ وـٛس ٚ ٘ؾبْ اػالٔ  ثبؿذ )لضٚيٙ ، 
ٚاحذي تـىيُ  ٛاٞذ داؿ  وٝ ايٗ ثشداؿ  ٘يض ٚخٛد داسد وٝ دس آيٙذٜ، أ  اػالٔ  

ؿذ ٚ ثب ٌؼتشؽ اػالْ، ايٗ أ  اػالٔ  وُ خٟبٖ سا دسثش  ٛاٞذ ٌشف  ٚ يه وّي  
ؿٛد. ثب اييٗ دييذٌبٜ، اٚكً    إُِّ ٔ  ٌضيٗ ايٗ تضبدٞبي حبوٓ ثش ٘ؾبْ ثيٗ آًٞٙ خبي ٞٓ
ٗ      إُِّ چيؼ ؟ ثب٘يبً ايٗ ثيٙيٓ وٝ ٘ؾبْ ثيٗ ٔ  إِّيُ حيبوٓ(    ويٝ اص اييٗ ٘ؾيبْ )٘ؾيبْ ثيي
ٝ  صداي  ٔ  ٚفي ٔـش ٌيشي   ؿٛد؛ صيشا ٔحلَٛ تحٛكت تبسيخ  اػ  وٝ ٕٞشاٜ ثب ػيّغ

ي داساكػيالْ ٚ داساِىفيش اػي . اص ػيٛي      ٞبي غشث  ثٛدٜ ٚ دس اكُ ٔغبيش ايذٜ لذست
ديٍش، ٍٞٙبٔ  وٝ ػخٗ اص تحمك أ  اػالٔ  اػ ، ايٗ ٔؼأِٝ ثٝ تيالؽ ثيشاي تحميك    

ي تـيىيُ ٞٛيي  اػيالٔ  خٕٟيٛسي      فيذٜ تٛا٘ذ ثيٝ لب   ؿٛد وٝ ٔ  أ  اػالْ ٔٙدش ٔ 
 (.46: 1382اػالٔ  ايشاٖ تجذيُ ؿٛد )ٔـيشصادٜ، 

 
 عست، حفظ استقالل ي وفي سبيل -2

ي ٞٛي  دِٚ  ٚ ثٝ تجـ آٖ ػيبػ   بسخ   دٞٙذٜ دٚٔيٗ اكُ ٟٔٓ ٚ اػبػ  ؿىُ
خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، فضت ٚ التذاس اػالْ ٚ دِٚ  اػالٔ  اػ . دسٚالـ، فالٜٚ ثيش  

ي ٚخٛة سفبي  اكُ فضت ٚ افيتالي اػيالْ دس    ت ٚ سٚايبت ٔتقذدي وٝ دس صٔيٙٝآيب
ٞبي ٘ؾبْ اػالٔ  ٚخٛد داسد، ٔتٖٛ ٔشثٛط ثٝ فميٝ ػيبػي   يبسخ  اػيالْ ٚ      ػيبػ 

إُِّ اػالٔ  ٘يض صٔب٘  تذٚيٗ ٚ تٙؾيٓ ؿذٜ اػ  وٝ ٔؼيّٕب٘بٖ دس دٚ ليشٖ    حمٛق ثيٗ
ٖ     اَٚ ٚ دْٚ ٞدشي دس اٚج التذاس  ٛد ثٝ ػش ٔ ٞيب دس حيبَ    ثيشدٜ ٚ ٕٞيٛاسٜ لّٕيشٚ آ

ٝ      تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ ثٛدٜ اػ . اص ايٗ ي التيذاس ٚ   سٚ ٔتٖٛ تيذٚيٗ ؿيذٜ، اػبػيبً ثيش پبيي
افتالي اػالْ ٚ دِٚ  آٖ اػتٛاس ثٛدٜ ٚ ا٘قىبػ  اص فضت ٚ ؿٛو  دِٚ  اػيالٔ  دس  

 ي خٟب٘  اػ . اؽ دس كحٙٝ آٖ صٔبٖ ٚ ثش ٛسد لبعقب٘ٝ ٚ ٔمتذسا٘ٝ
ثييش ٘فيي  « 153»ٚ « 152»خٕٟييٛسي اػييالٔ  ايييشاٖ ٘يييض دس اكييَٛ  لييبٖ٘ٛ اػبػيي 

پزيشي ٚ حفؼ اػتمالَ ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ تٕبٔي  اسض  وـٛس تأويذ داؿيتٝ ٚ افغيبي    ػّغٝ
ي ثيٍب٘ٝ ثش ؿؤٖٚ وـٛس ؿٛد ٔٙـ وشدٜ اػ . دس  ٞشٌٛ٘ٝ لشاسدادي سا وٝ ٔٛخت ػّغٝ

اػبع ٘في  ٞشٌٛ٘يٝ   ػيبػ   بسخ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ثش»آٔذٜ اػ :  152اكُ 
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پزيشي، حفؼ اػتمالَ ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ تٕبٔي  اسض  وـيٛس، دفيبؿ اص    خٛي  ٚ ػّغٝ ػّغٝ
آٔييض   ٌيش ٚ سٚاثيظ كيّ     ٞبي ػّغٝ ي ٔؼّٕب٘بٖ ٚ فذْ تقٟذ دس ثشاثشلذست حمٛق ٕٞٝ

 «.ٔتمبثُ ثب دَٚ غيشٔحبسة اػتٛاس اػ 
ادي ويٝ ٔٛخيت   ٞشٌٛ٘يٝ ليشاسد  »ثبؿذ:  ٘يض ٌٛيبي ٕٞيٗ أش ٔ  153چٙيٗ اكُ  ٞٓ
ي ثيٍب٘ٝ ثش ٔٙبثـ عجيق  ٚ التلبدي، فشًٞٙ، استؾ ٚ ؿؤٖٚ وـٛس ٌشدد، ٕٔٙيٛؿ   ػّغٝ
 (.96: 1371لبٖ٘ٛ اػبػ  ج.ا.ا، «)اػ 

تٛاٖ ٔٛاسد ٔتقيذدي   فالٜٚ ثش آٖ دس ػيبػ   بسخ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٘يض ٔ 
 اص فُٕ ثٝ ايٗ اكُ سا روش وشد:

ٞيب ٚ   ٔؼتـبساٖ ٘ؾبٔ  أشيىب دس ايشاٖ اص ٔليٛ٘ي  ي  ي اػتفبدٜ ِغٛ لبٖ٘ٛ اخبصٜ -1
ٞب )ٔشثٛط ثٝ وبپيتٛكػيٖٛ( اص ػٛي ؿٛساي ا٘مالة اػالٔ  خٕٟٛسي اػيالٔ    ٔقبفي 
 (.1358آرس  10ايشاٖ )
ي  ي ٕٞىبسي ثيٗ ايشاٖ ٚ ايبكت ٔتحيذٜ  ٘بٔٝ ِغٛ لبٖ٘ٛ ٔشثٛط ثٝ اخشاي ٔٛافم  -2

 (.1358آرس  10ي ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ )اص ػٛي ؿٛسا 1337اػفٙذ  14أشيىب، ٔلٛة 
اٚت  8ي ٔيٛدت ٔيبثيٗ اييشاٖ ٚ سٚػييٝ ٔيٛس        فٟذ٘بٔٝ 6ٚ  5ٞبي  فؼخ فلُ -3
آرس  10( اص ػٛي ؿٛساي ا٘ميالة خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ )    1921دػبٔجش  26) 1299
1358.) 

٘ٝ ؿيشل  ي ٘يٝ غشثي ، خٕٟيٛسي      »ي  ثش   اص ٔحممبٖ، ؿقبس ٚ ػيبػ  افالْ ؿذٜ
دا٘ٙيذ )لضٚيٙي ،    ي فُٕ ثٝ اكُ ٘ف  ػجيُ ٔ  سا ٘يض اص ٔلبديك ٔؼتحذثٝ« ايشاٖاػالٔ  
1374 :62.) 
 

 مصلحت -3
ي ٞٛي  دِٚي  خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ، حفيؼ       دٞٙذٜ ػٛٔيٗ اكُ اػبػ  ؿىُ

ي اَٚ، حفؼ دِٚ  ثٝ ٔقٙبي حفؼ ٔٙبفـ ّٔ  ٚ  ٔلّح  دِٚ  اػالٔ  اػ . دس ّٚٞٝ
ٝ   ٌشايب٘ٝ اص سٚاثظ ثيٗ   ٚالـثمبي ّٔ  اػ  وٝ دس ٞش ثشداؿ فٙيٛاٖ ٞيذف    إُِّ ٞيٓ ثي
ؿٛد؛ ِيىٗ تقشيف  وٝ حفؼ ثمب دس چبسچٛة  ٞب ٔغشح ٔ  اكّ  ػيبػ   بسخ  دِٚ 
وٙذ، ايٗ اػ  وٝ ثمب فمظ ثمبي دِٚ  ػشصٔيٙ  ٘يؼ ؛ ثّىٝ  ايذئِٛٛطي اػالٔ  پيذا ٔ 

شي اص ٘فٛر ثيٍب٘يٝ  ٞبي فشٍٞٙ  اػالٔ  ٚ خٌّٛي ٞب ٚ لٛافذ اػالٔ ، ػٙ  حفؼ اسصؽ
ي چيضي وٝ دس ػيبػ   يبسخ  ٚ   ي  ٛد ثش پبيٝ ٞب ٞٓ ثبص ثٝ ٘ٛثٝ ٞبػ  وٝ ايٗ دس آٖ
 (.47: 1382وٙذ )ٔـيشصادٜ،  ثيٙيٓ، ٕ٘ٛد پيذا ٔ  ٔ « ٔمبثّٝ ثب تٟبخٓ فشٍٞٙ »فٙٛاٖ  ثٝ
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 اصل صدير اوقالب اسالمي -4
ُ  اييذٜ ا٘مالة اػالٔ  ٘يض ثٝ اكُ ٚحذت خٟبٖ اػيالْ،   ساكُ كذٚ ٌييشي   ي ؿيى

ٌشدد ٚ ٟ٘بيتبً  ٞبي اػالٔ  ثشٔ  أ  اػالٔ ، اسصؽ فذاِ  ٚ ٌؼتشؽ آٖ ٚ پيـجشد ايذٜ
ٞبي اػيالٔ  ثيٝ ٚساي ٔشصٞيبي اييشاٖ      فٙٛاٖ ٌؼتشؽ ايذٜ كذٚس ا٘مالة اػالٔ  ٘يض ثٝ

(. دس لبٖ٘ٛ اػبػ  خٕٟٛسي اػيالٔ  اييشاٖ ٘ييض اكيُ كيذٚس      47ؿٛد )ف  ٔغشح ٔ 
ٝ  »ٞبي ٔختّف  آٚسدٜ ؿذٜ اػ :  يبٖا٘مالة اػالٔ  ثٝ ث ي  ػقبدت ا٘ؼبٖ دس ويُ خبٔقي

ٝ  عّجب٘ٝ حك  ي حٕبي  اص ٔجبسصٜ»، «ثـشي ي  ي ٔؼتضقفيٗ دس ثشاثش ٔؼتىجشيٗ دس ٞش ٘مغي
دفيبؿ اص حميٛق ٕٞيٝ    »ٚ « ا٘مالة ٚ اتحبد ُّٔ اػالٔ  ٚ ٚحذت خٟبٖ اػالْ»، «خٟبٖ
ٝ  »، «ي ٔؼّٕب٘بٖ خب٘جٝ ٖ  ي تقٟذ ثشادسا٘ٝ ٘ؼج  ثيٝ ٕٞي )ليبٖ٘ٛ اػبػي  ج.ا.ا،   « ٔؼيّٕب٘ب
  ٕيٙ )سٜ( ٘يض دس ساثغٝ ثب كذٚس ا٘مالة اػالٔ  فشٔٛد٘ذ:  چٙيٗ أبْ (. 69ٓٞ: 1371

ٔا تايذ از ٔستضؼفيٗ جٟاٖ پطتيثا٘ي وٙيٓ، ٔا تايذ در غذٚر ا٘مالتٕاٖ تٝ جٟاٖ 
در ا٘دذ ٚ اٌدر    ٔاٖ تستٝ ٞا وٕر تٝ ٘اتٛدي ٞا ٚ اترلذرت وٛضص وٙيٓ... تٕاْ لذرت

 ٝ ، 21ي ٘دٛر،     ٔحيطي درتستٝ تٕا٘يٓ، لطؼاً تا ضىست ٔٛاجٝ خٛاٞيٓ ضذ)غدحيف
2632 7152.) 

ي  وٙٙيذٜ  ثٙبثشايٗ، ايٗ اكَٛ وّ  وٝ دس فشًٞٙ ؿيقٝ سيـٝ داس٘يذ، فٛأيُ تقشييف   
إُِّ ؿيذٜ ٚ ثيٝ ؿيىّ  آؿيىبس دس ليبٖ٘ٛ       ٞٛي  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ دس ٘ؾبْ ثيٗ

ا٘ذ. تٕبْ اييٗ اكيَٛ،    ح  اكَٛ ٔختّف ٔٙقىغ ؿذٜاػبػ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ت
تٛاٖ ايٗ لٛافذ سا ثٝ ؿىُ لٛافذ حميٛل  آٖ   ٞبي فشًٞٙ اػالٔ  ٞؼتٙذ وٝ ٔ  ثبصتبة

ٝ   ٞٓ ٔالحؾٝ وشد. دس فيٗ حبَ ٔ  ي تفؼييش اييٗ لٛافيذ ٚ     تٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد ويٝ دأٙي
 ٖ اػي .  ٞيب دس ػيبػي   يبسخ  اييشاٖ ثبثي  ٘جيٛدٜ        اكَٛ، چٍٍٛ٘  افٕبَ فّٕي  آ

ي فقبِيي    تٛاٖ ٌف  وٝ ثب ّٔحٛػ داؿتٗ ٘مؾ ػب تبس دس تحذيذ داييشٜ  عٛسوّ  ٔ  ثٝ
ي ػب تبس ي وبسٌضاس(، تحِٛ  ٌفتٕب٘  سا دس ػيبػي   يبسخ  اييشاٖ      ٌشاٖ )ساثغٝ وٙؾ

ٖ    ؿبٞذ ٞؼتيٓ وٝ ايٗ أش سا ٔ  ٌفتٕيبٖ  »چيٝ ويٝ تحي  فٙيٛاٖ      تيٛاٖ ثيب اػيتفبدٜ اص آ
ٝ « ي ػيؼتٕبتيه اٍ٘بسا٘ٝ ػبصٜ ٌٛ٘يٝ لٛافيذ ٚ    ٔغشح ؿذ، تٛضي  داد. ثٝ ايٗ ٔقٙب وٝ چي

فٙٛاٖ يه ػيؼتٓ يب ػب تبس، اكيِٛ  اص لجييُ حبوٕيي ، فيذْ      إِّّ  ثٝ ٞٙدبسٞبي ثيٗ
ٝ   ٞبي ٔشصي ٚ ػشصٔيٙ  دِٚي   ٔذا ّٝ، اػتمالَ يب چبسچٛة ي تفؼييش اييٗ    ٞيب ٚ دأٙي

ؿيٛ٘ذ؟ يقٙي  دس    ت ٔي  لٛافذ سا تح  تأثيش لشاس دادٜ ٚ ٔٛخت ٔيضا٘  اص تحَٛ ٚ تفبٚ
ٞيبي  ٘ييض    ٞبي وبٔالً ساديىبَ اص ايٗ اكَٛ ٚخيٛد داؿيتٝ ٚ دس دٚسٜ   ٞبي  ثشداؿ  دٚسٜ

إِّّ  ٔٙغجك دا٘ؼ  ٔغيشح   ٞب سا ثب لٛافذ ٚ ٞٙدبسٞبي ثيٗ تٛاٖ آٖ ٞبي  وٝ ٔ  ثشداؿ 
 (.48: 1382ثٛدٜ اػ  )ٔـيشصادٜ، 
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يه اص ايٗ اكَٛ ٚ لٛافذ،  ذاْ ٛاٞيٓ ثٝ ثشسػ  ايٗ ٔٛضٛؿ ثلشداصيٓ وٝ و اوٖٙٛ ٔ 
تش ٔيذ٘ؾش   ي ٞٛي  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ  ثيؾ دٞٙذٜ تـىيُ

إُِّ  إُِّ حبوٓ ثٛدٜ ٚ ثٝ ٞٛي  ٘ؾبْ ثيٗ فالٜٚ چٝ اكِٛ  ثش ٘ؾبْ ثيٗ ثٛدٜ اػ  ٚ ثٝ
ٝ    ؿىُ دادٜ اػ . فشضيٝ ي اييٗ اكيَٛ دس دٚساٖ خٙيً     ي ٍ٘بس٘ذٜ ايٗ اػي  ويٝ ٕٞي

ا٘يذ؛   ػبِٝ، دس ؿىُ دادٖ ثٝ ٞٛي  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٘مـ  ٔؤثش داؿتٝ 8ّ  تحٕي
إُِّ )ػب تبس( ٚ اِضأبت دا ّ  داساي ٘ٛػب٘بت   ي تأثيشپزيشي اص ٘ؾبْ ثيٗ أب ثٝ ٚاػغٝ

تش ؿيذٜ ٚ   ثٛدٜ اػ . دس يه صٔبٖ اكُ كذٚس ا٘مالة ٚ حفؼ فضت ٚ اػتمالَ پشسً٘
ٝ  تٛخٝ لشاس  دس صٔب٘  ديٍش اكُ ٔلّح  ٔٛسد فيالٜٚ دس دٚساٖ خٙيً    ٌشفتٝ اػ . ثي
ي وـيٛسٞب   إُِّ )ػب تبس(، ٘ؾبْ دٚ لغج  ثٛد ٚ ٕٞٝ تحٕيّ ، ٘ؾبْ حبوٓ ثش سٚاثظ ثيٗ

ي أشيىب ٚ اتحيبد خٕيبٞيش ؿيٛسٚي ثٛد٘يذ، أيب       تح  ٘فٛر دٚ اثشلذست ايبكت ٔتحذٜ
ٝ ٌيشي دِٚ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، ثش ٔجٙبي اكَٛ ٚ لٛافيذ ٔي   ؿىُ فٙيٛاٖ   زوٛس، ثي

ؿيذ. دس   إِّّ  وٝ داساي ٞٛي  دٚ لغج  ثٛد، ٔحؼٛة ٔ  وٙـٍش چبِـٍش دس ٘ؾبْ ثيٗ
ي ؿيٛاٞذ تيبسيخ  ٚ تدشثي ، ثيٝ تحّييُ ٞٛيي  دِٚي          ٌفتبس ثقذ، ثش آ٘يٓ وٝ ثب اسايٝ

 اٍ٘بسا٘ٝ ثلشداصيٓ. خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ  اص ٔٙؾش ػبصٜ
 

 المي ايران در ديران جىگ تحميلي عراق عليٍ ج.ا.اًَيت ديلت جمًُري اس
ي ػيبػ   بسخ   پيشٚصي ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ ثٝ سٞجشي أبْ  ٕيٙ )سٜ(، خٛٞشٜ

ٞبي  ٚ ٘ف  اتحبد ثب ثّٛن« ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث  »ايشاٖ سا تغييش داد. ايشاٖ ثب اتخبر ػيبػ  
ٝ  ٌيشي ػبص فٙٛاٖ خٟ  ؿشق ٚ غشة، ساٞجشد فذْ تقٟذ سا ثٝ ي تيبسيخ  ٚ   ٌبس ثيب تدشثي

ييب ػيٙتٛ ٚ   « ػبصٔبٖ پيٕيبٖ ٔشويضي  »ثبف  فشٍٞٙ  ايشاٖ دس پيؾ ٌشف  ٚ ثب  شٚج اص 
ٞيبي  شييذ اػيّحٝ اص غيشة،      پيٛػتٗ ثٝ خٙجؾ فذْ تقٟذ ٚ ِغٛ ثؼييبسي اص ػيفبسؽ  

 اتخبر وشد.« ٌضيٙ  ٕٞؼبٖ دٚسي»ٞبي ثضسي سا ثشاػبع  ػيبػت  ٔؼتمُ اص لذست
ايشاٖ ثش اتخبر ديلّٕبػي  ٔؼيتمُ ٚ فيبسك اص ٚاثؼيتٍ  ثيٝ       تأويذ خٕٟٛسي اػالٔ 

تأثيش اص تحيٛكت دا ّي  اييشاٖ     ٞبي اػتىجبسي ي ٞٛي  ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث  ي ث     لذست
صٔبٖ ثب تأوييذ ثيش  ٛدثيبٚسي،  ٛداتىيبي       ، ٞٓ ٘جٛد. ثشداؿت  ا الل  اص ٚؽبيف دِٚ 

دثب تٍ  ٚ اص  ٛدثيٍبٍ٘  يبث  ثٝ حبوٕي  تبْ، تحمك فشًٞٙ اػتمالَ ٚ ٘ف   ٛ دػ 
دس ثشاثش غشة، ٔٛخجبت افتميبد ثيٝ ساٞجيشد ٔٛاخٟيٝ ثيب ٘ؾيٓ ٞظٔٛ٘ييه دٚ اثشليذست         

إِّّ  ٚ اٞتٕبْ ثٝ كيذٚس فشٞٙيً    ي ثيٗ ألشيبِيؼت ، تالؽ ثشاي ثشلشاسي ٘ؾبْ فبدك٘ٝ
ٌيشي ٞيٛيت     بسخ  ٚ ثٝ تجـ آٖ ؿىُ ؿذٖ ػيبػ  ا٘مالة سا فشاٞٓ آٚسد وٝ ثٝ ٔىتج 
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ٞب، ٌفتٕبٖ  سغٓ ؿىبف ثيٗ ٔىتجيٖٛ ٚ ِيجشاَ دس دِٚ  ٔٙدش ؿذ. دس ايٗ ثشٞٝ، فّ ديٙ  
ٔجتٙ  ثش ٌؼتشؽ ثخـ  اص ايذئِٛٛطي اػيالٔ  ٚ كيذٚس ا٘ميالة، ثؼيظ     « ثؼظ ٔحٛس»

ٌضيٗ وشدٖ ٔشصٞيبي اييذئِٛٛطيه ثيٝ خيبي      ٞب ٚ ؿقبسٞبي ا٘مالث  ٚ خبي افىبس ٚ پيبْ
ٝ      فٙٛاٖ ٔلذاق ٞٛي  ٔشصٞبي خغشافيبي  ثٝ ؿيٕبس   دِٚي  خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ ثي

ثخؾ دِٚ  خٕٟٛسي اػيالٔ  اييشاٖ سا دس اييٗ ٔمغيـ      سٚ، اكَٛ ٞٛي  آٔذ. اص ايٗ ٔ 
 يٛاٞ ، ثيٝ چيبِؾ وـيب٘ذٖ لٛافيذ       ٌشايي ، فيذاِ     ٛاٞ ، ايذئِٛٛطي  تٛاٖ آسٔبٖ ٔ 

ٛ »إُِّ اصخّٕٝ حك  ي ٘ؾبْ ثيٗ ٘بفبدك٘ٝ دس ؿيٛساي أٙيي  ػيبصٔبٖ ّٔيُ ٔتحيذ،      « ٚتي
ٞيبي فشأيشصي دس    ٌشاي ، ا٘ذيـيذٖ ثٝ ٔؼؤِٚي  ي تفؼيشي فشأّ  ثب تأويذ ثش أ  سايٝا

، پـييتيجب٘  اص ٔٙييبفـ ٔؼتضييقفبٖ دس لجييبَ ٔؼييتىجشاٖ، حٕبييي  اص  لجييبَ أيي  اػييالٔ 
ٞبي ا٘مالة دس خٟبٖ  ثخؾ، ٌؼتشؽ ثيذاسي اػالٔ  ٚ تشٚيح اسصؽ ٞبي آصادي ٟ٘ض 

ٝ      ي ثيٗ اػالْ، ثشلشاسي ٘ؾبْ فبدك٘ٝ خٟيب٘  دا٘ؼي      ي إِّّي  ٚ ٔجيبسصٜ ثيب ٘ؾيبْ ػيّغ
 (.374: 1380)دٞـيشي، 
دا٘ؼيتٝ ٚ آٖ سا ثييٝ دٚ   « ٔحيٛس  اسصؽ»اي ديٍيش ٘ييض ايٗ ٌفتٕبٖ سا ٌفتٕييبٖ   فيذٜ
ثٙذي  تمؼيٓ« ٔشوضٔحٛس»ٌشاي ٚ آسٔبٖ« ٔحٛس أ »ٌشاي  ٌفتٕبٖ ديٍش؛ يقٙ ، آسٔبٖ  شدٜ
ٌيش٘يذٌبٖ ٚ ٔدشييبٖ، تٕبٔيبً     ٚ ثشداؿ  تلٕيٓوٙٙذ. دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ ، تّم   ٔ 

ٞيبي ا اللي     ٔحٛس ثش اكَٛ ػٙت  ٚ ا٘تضاف  ٚ اسصؽ وشد اسصؽ ايذئِٛٛطيه ثٛد. سٚي
 ي آٖ فشاتش اص ٔٙبفـ ّٔ  عشاح  ؿذٜ ثٛد. ٔجتٙ  ثٛدٜ ٚ دايشٜ ٚ حيغٝ

ٛ   ي ثبصيٍشاٖ ثش ٚالـ إِّّ  وٝ سفتبس فٕذٜ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دس ٔحيظ ثيٗ اس ٌشايي  اػيت
ٝ   ي ثيٗ اػ ، تٟٙب اتىب ثٝ ايٗ سٞيبف ، دس كحٙٝ ؿيٛد.   سٚ ٔي   إِّّ  ثب ٔـيىالت  سٚثي

ٌشا؛ ثّىٝ دس تقميت ػيبػ  تٕبع  تٟٙب دس خٟبٖ ٚالـ ضقف وبسثشدي ايٗ سٞيبف  سا ٘ٝ
ٔحٛس ثٝ   تٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد. ثٝ فجبست ديٍش: ٌفتٕبٖ اسصؽ ٞب ٔ  ٞب ثٝ خبي دِٚ  ثب ّٔ 

ٞيبي ٘فيٛر    ٞبي  ثشاي تأٔيٗ اٞذاف فشأّ  دس صٔيٙٝ ايدبد فشك ؿىُ ساديىبَ، ضٕٗ 
إِّّي ،   اي ٚ ثيٗ ي ٘فٛر دس ػغٛح ٔٙغمٝ ػيبػ ، ٚحذت ايذئِٛٛطيه، ٚ تـىيُ حٛصٜ

ي كٙقت  ٚ تىِٙٛٛطي، سفبٜ التلبدي  ٞبي  سا ثشاي تأٔيٗ اٞذاف ّٔ ، تٛػقٝ ٔحذٚدي 
 (.12: 1381ذي، إِّّ  ايدبد وشد )اصغٙ ٚ ثبأل ق وؼت افتجبس ثيٗ

ي ػيبػي   يبسخ  خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ دس       حبوٓ ؿذٖ ايٗ ٌفتٕبٖ ثش حٛصٜ
ي خًٙ تحٕيّ  فشاق فّيٝ خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ حيبو  اص ٔحٛسيي     ٞبي اِٚيٝ ػبَ
دس ٔقٙيبي ٔٛػيـ آٖ دس تـيىيُ    « حفيؼ داساكػيالْ  »ٚ « كذٚس ا٘مالة اػيالٔ  »اكُ 
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اِـقبؿ  ٛد ليشاس دادٜ   ٚ ديٍش اكَٛ سا تح  ٞٛي  دِٚ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ثٛدٜ
ٔحٛس  ؛ يقٙ ، اٚاػظ خًٙ فشاق فّيٝ ايشاٖ، ٌفتٕبٖ أ 1360ي  ثٛد؛ أب اص اٚاػظ دٞٝ

  ٗ إِّّي  ثيٝ ٌفتٕيب٘      ثٝ تذسيح ٚ تح  تأثيش ٔـىالت دا ّ  ٚ ٔتأثش اص فـيبسٞبي ثيي
 ْ ي ؿييقٝ تجيذيُ   اِميشا  ٔشوضٔحٛس ثب تأويذ ثش ضشٚست دفبؿ اص تٕبٔي  اسض  ٚ حفيؼ ا

ؿذ. ثٝ فجبست ديٍش: دس ايٗ دٚسٜ وٝ تٕبٔ  وـٛسٞب ثيبأل ق وـيٛسٞبي ٕٞؼيبيٝ ثيب     
اِمشا ٔشوضيت  دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ ويٝ   فشاق دس خًٙ فّيٝ ايشاٖ ٔتحذ ؿذٜ ثٛد٘ذ، ثشاي اْ

حفؼ ايٗ ٔشوض ٚ تمٛي  أٙي  دٚسٖ ٔشصي آٖ، أٙي  وُ خٟبٖ اػالْ سا تيأٔيٗ ٕ٘يٛد   
ٝ   ( ٚ ػتيض13ٜ: 1381)اصغٙذي،  ٝ  خٛي  ثب اػتىجبس خٟب٘  ٚ اييبدي ٔٙغمي فٙيٛاٖ   اي آٖ ثي

 چبسچٛة ٌفتٕبٖ حفؼ ٔحٛس ػيبػ   بسخ  لشاس ٌشف .
ٝ   ٞبي دؿٕٗ وشدٖ تٟذيذٞب ٚ تٛعئٝ دس ايٗ دٚساٖ تالؽ ثشاي  ٙث  اي ٚ  ٞيبي ٔٙغمي

ٞيبي اييذئِٛٛطيه سا فيشاٞٓ آٚسد. ؿيشايظ خٙيً       اي، ٔٛخجبت ثبصتِٛيذ اسصؽ فشأٙغمٝ
حٕيّ ، سٚح سصٔٙذٌ  سا دس خبٔقٝ استمب ثخـيذ ٚ اٞتٕبْ خٕٟٛسي اػالٔ  اييشاٖ دس  ت
ٞب اص  غيش تٟذييذٞبي دا ّي  ٚ  يبسخ ،      دػ  ٌشفتٗ اثتىبس فُٕ دس حفؼ اسصؽ ثٝ

خٛيب٘ٝ دس ٔمبثُ دٚ اثشلذست ؿشق ٚ غشة ؿذ وٝ ػيشدي   وشد ٔمبثّٝ ٔٛخت اتخبر سٚي
ٛي اثشلذست ؿشق ثٝ فشاق، ويبٞؾ سٚاثيظ   سٚاثظ ثب ؿٛسٚي دس پ  اسػبَ اػّحٝ اص ػ

تدبسي ثب ثّٛن ؿشق، تٛليف ٔيزاوشات تٟيشاٖ ي ٔؼيىٛ ثيش ػيش ا٘تميبَ ٌيبص عجيقي ،           
تش ؿذٖ سٚاثظ تٟشاٖ ي ٚاؿٍٙتٗ دس پي  تديبٚص اػيشاييُ ثيٝ خٙيٛة ِجٙيبٖ اص          لٕب٘ٝ

 (.376: 1380آيذ )دٞـيشي،  ؿٕبس ٔ  تدّيبت آٖ ثٝ
اٍ٘بسا٘ٝ چيٝ فيٛأّ     اػ  وٝ اص ٔٙؾشي ػبصٜ ؿٛد ايٗ ػؤاِ  وٝ دس ايٙدب ٔغشح ٔ 

تٛاٖ  دس ثشػب تٝ ؿذٖ ٞٛي ، ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث ، ٔؤثش ثٛد؟ دس پبػخ ثٝ ايٗ ػؤاَ ٔ  
ثبؿٙذ ٚ ايٗ ٞٛي  اص  إُِّ داساي يه ٞٛي  اختٕبف  ٔ  ٞب دس سٚاثظ ثيٗ ٌف ، دِٚ 

ٝ  A٘ٝ، دِٚ  فٙٛاٖ ٕ٘ٛ ٚخٛد آٔذٜ اػ . ثٝ ٞب ثٝ عشيك تقبُٔ آٖ ثب ديٍش دِٚ  فٙيٛاٖ   ثي
وٙذ ٚ ٔغبثك ثب آٖ تقشيف، دػ   يه وٙـٍش اص يه ٚضقي   بف، تقشيف  سا اسايٝ ٔ 

سا تفؼييش ٕ٘يٛدٜ ٚ تقشييف  يٛد سا اص      A٘ييض ويٙؾ دِٚي      Bص٘ذ. دِٚ   ثٝ وٙؾ ٔ 
ص٘يذ. ٕٞييٗ تقيبٔالت ٚ فٟيٓ      وٙذ ٚ ٔتمبثالً دػ  ثٝ وٙؾ ٔي   ٚضقي   بف اسايٝ ٔ 

دٞذ. ثٙبثشايٗ، اٌيش   ٞب ؿىُ ٔ  ػ  وٝ ثٝ ٞٛي  ٚ ٔٙبفـ  بف آٖاكرٞب٘  عشفيٗ ا ثيٗ
دِٚ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ سا دس ثقذ اص پيشٚصي ا٘ميالة اػيالٔ  دس ٘ؾيش ثٍييشيٓ،     

ٞيبي ديٍيش ٔثيُ     ٞب سا اص  ٛد ٘ـبٖ دادٜ اػ  ٚ تقيبٔالت  سا ثيب دِٚي     ػشي وٙؾ يه
ٞيبي  سا دس   شة ٘ييض ٘ميؾ  أشيىب ٚ ؿٛسٚي داؿتٝ اػ  ٚ ٔتمبثالً دٚ ثّٛن ؿيشق ٚ غي  
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ا٘يذ ٚ ٕٞييٗ تقيبٔالت ٚ دسن ٚ     ٔٛاخٟٝ ثب دِٚ  خٕٟٛسي اػيالٔ  اييشاٖ ايفيب ويشدٜ    
ثشداؿ  عشفيٗ اص وٙؾ عشف ٔمبثُ، ػجت ؿىُ دادٖ ثٝ ٞٛيي  عيشفيٗ ؿيذٜ اػي .     

خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، ثبييذ ثيٝ   « غشث  ؿشل  ي ٘ٝ    ٘ٝ»ثشدٖ ثٝ ٞٛي   ثٙبثشايٗ، ثشاي پ 
 كٛست ٌشفتٝ تٛػظ عشفيٗ ثلشداصيٓ: ٞبي ثشسػ  وٙؾ

 ٝ فٙيٛاٖ   ثب ٚلٛؿ ا٘مالة اػالٔ  دس ايشاٖ، ايٗ وـٛس اص اسدٌٚبٜ غشة  بسج ؿذ ٚ ثي
    ٝ عيٛس   يه وٙـٍش چبِـٍش ثشاي ٘ؾبْ دٚ لغج  ثٝ حؼبة آٔذ. اييٗ أيش، دس دٚ ثقيذ ثي

ٚ ٔؼتميٓ، ٔٙبفـ أشيىب سا دس ٔٙغمٝ  ّيح فبسع دس ٔقشم چبِؾ لشاس داد: يى  ثجيبت  
أٙي  ٔٙغمٝ ٚ ديٍشي تذاْٚ كذٚس ٘ف . لجُ اص پيشٚصي ا٘مالة اػالٔ ، ايشاٖ دس دفبؿ 
اص ٔتحذيٗ أشيىب دس ٔٙغمٝ ٘مؾ اػبػ  سا دس لجبَ تٟذيذات دا ّ  ٚ  بسخ  ثشفٟذٜ 
داؿ ؛ أب ثب پيشٚصي ا٘مالة اػالٔ ، ايشاٖ ديٍش ٘ٝ تٟٙب فبُٔ ثجبت ٘جٛد؛ ثّىيٝ  يٛد ي    

داد ويٝ   ىب ي اص چٙذ خٟ  أٙي  ٔٙغمٝ سا دس ٔقشم تٟذيذ لشاس ٔي   صفٓ سٞجشاٖ أشي ثٝ
ي كيذٚس ا٘ميالة اػيالٔ  ثيٛد. أيبْ  ٕيٙي )سٜ( دس اييٗ ساثغيٝ          ٞب، ٔؼأِٝ يى  اص آٖ
ٔيبٖ ثيٝ    ٔب ثبيذ اص ٔؼتضقفبٖ خٟبٖ حٕبي  وٙيٓ، ٔب ثبييذ دسكيذٚس ا٘ميالة   »فشٔٛد٘ذ: 

وٙيٓ وٙبس ثٍزاسيٓ؛ صيشا اػالْ  س ٕ٘ ٔبٖ سا كبد وٝ ا٘مالة خٟبٖ وٛؿؾ وٙيٓ ٚ تفىش ايٗ
 «ؿٛد ٚ پـتيجبٖ تٕبٔ  ٔؼتضقفبٖ خٟبٖ اػ . ثيٗ وـٛسٞبي ٔؼّٕبٖ فشل  لبيُ ٕ٘ 

اِجتٝ ٔٙؾٛس اكّ  سٞجش ا٘مالة اػالٔ  ٘ٝ ٔذا ّٝ دس أٛس دا ّ  وـٛسٞبي ديٍيش؛  
ٍي   وبسٞبي تجّيغ  ٚ فشٞٙ ثّىٝ آٌبٜ وشدٖ ٔؼتضقفبٖ خٟبٖ ثٝ حمٛق  ٛد اص عشيك ساٜ

ثٛد؛ ِٚ  فذْ دسن ٚالق  سٞجشاٖ أشيىب اص ٔفْٟٛ ؿقبس كذٚس ا٘مالة ػجت ٌشديذ تيب  
اص آٖ پغ، اص ديذٌبٜ آ٘بٖ، ايشاٖ تٟذيذي خذي ثشاي أٙي  ٚ ثجبت ٔٙغمٝ ثبؿذ. فيالٜٚ  

َ   ي ثش ٔؼأِٝ ٞيبي آغيبصيٗ پيغ اص ا٘ميالة،      كذٚس ا٘مالة، ٔٛضٛؿ ديٍشي وٝ دس ػيب
ٞبي  داد، ٌؼتشؽ ليبْ ٔٙغمٝ سا دس ٔقشم تٟذيذ لشاس ٔ  وبس ٞبي ٔحبفؾٝ ٔٛلقي  سطيٓ

 (.18: 1378ػتيضي ثٛد )ٔؼقٛد٘يب،   ٛاٞب٘ٝ ٕٞشاٜ ثب  لّ  غشة اػالْ
تشيٗ ٍ٘شا٘  أشيىب اص ا٘ميالة اييشاٖ،    سػذ ٟٔٓ ٞبي فٛق، ثٝ ٘ؾش ٔ  فالٜٚ ثش چبِؾ

ٚص اييشاٖ، فيشدا   أيش »ٔبٞي  ضذاػشاييّ  ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ ثٛدٜ ثبؿذ؛ صييشا، ؿيقبس   
دس الذأبت  اص لجيُ لغـ ساثغٝ ثب سطيٓ كٟيٛ٘يؼت ، ٚاٌيزاسي ٔحيُ ػيفبست    « فّؼغيٗ

فٙٛاٖ  ، افالْ ايشاٖ ث1357ٝثٟٕٗ  30ثخؾ فّؼغيٗ )ػبف( دس  اػشاييُ ثٝ ػبصٔبٖ آصادي
يى  اص وـٛسٞبي  ظ ٔمذْ دس لجبَ سطيٓ كٟيٛ٘يؼت  ٚ لغيـ ساثغيٝ ثيب ٔليش دس پي       

 (.375: 1380ديٛيذ تدّ  يبف  )دٞـيشي، أضبي پيٕبٖ وٕپ 
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ٝ   ٚاوٙؾ دِٚ  ايبكت ٔتحذٜ ٚييظٜ   ي أشيىب دس لبِت پبػخ سٞجشاٖ ٚل  أشيىب ي ثي
ٞيب ثيش دٚ پبييٝ اػيتٛاس ثيٛد: يىي         ؿخق خيٕ  وبستش ي ثشاي ٔمبثّيٝ ثيب اييٗ چيبِؾ     

پزيشي ٚ ديٍشي ايدبد تشتيجيبت خذييذ أٙيتي  دس ٔٙغميٝ ثيٝ خيبي دوتيشيٗ         ٔؼؤِٚي 
وييبس ٘خؼيي  ٔٙدييش ثييٝ تـييىيُ ٘يشٚٞييبي ٚاوييٙؾ ػييشيـ ٚ لشاسدادٞييبي  ؼييٖٛ. ساٜ٘يى

ٝ   ي دفبف  ثب وـٛسٞبي ٔٙغمٝ ٌشديذ ٚ ساٜ دٚخب٘جٝ ػيبص تـيىيُ ؿيٛساي     ويبس دْٚ صٔيٙي
(. اييٗ  181: 1378ٕٞىبسي  ّيح فبسع ثب ٔحٛسي  فشثؼتبٖ ػقٛدي ثٛد )ٔؼيقٛد٘يب،  

 ّيح فبسع ايدبد ؿذ ٚ تٛا٘ؼ  ي  وبس حٛصٜ ػبصٔبٖ تٛػظ وـٛسٞبي فشث  ٚ ٔحبفؾٝ
        ٝ سٚ ٚ  پيبْ  ٛد سا ثشاي ٔمبثّٝ ثيب كيذٚس ا٘ميالة اػيالٔ ، ثيٝ ػيبيش وـيٛسٞبي ٔيب٘ي

 (.77: 1378وبس فشث  ٔٙتمُ وٙذ)احتـبٔ ،  ٔحبفؾٝ
وٙؾ ديٍشي وٝ اص خب٘ت خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ كيٛست ٌشفي  ٚ ػيجت تفؼييش     

كّٝ ٚ ٚاويٙؾ ٔتمبثيُ ٌشدييذ،    دِٚ  أشيىب اص آٖ وٙؾ ٚ تقشيف  ٛد اص ٚضقي  حب
ٚ « ػيٍٙشثٙذي »اؿغبَ ػفبست أشيىب دس تٟشاٖ ثٛد. ثيب اؿيغبَ ػيفبست أشيىيب، دٚساٖ     

: 1379ي سٚدسسٚي خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٚ ايبكت ٔتحذٜ آغبص ٌشدييذ )ٔتمي ،    ٔمبثّٝ
ييشاٖ  ٞبي اختٕيبف  ا  ٔثُ ٌشٜٚ فٙٛاٖ ٔمبثّٝ ثٝ (. اِجتٝ ثبيذ اؿغبَ ػفبست أشيىب سا ث68ٝ

ثٝ ايبكت ٔتحذٜ دا٘ؼ . اص ٘ؾش دا٘ـدٛيبٖ، پيزيشؽ  « ٔحٕذسضب پّٟٛي»دس ثشاثش ٚسٚد 
 (4ؿيذ)  ي ٔذا ّيٝ دس أيٛس دا ّي  اييشاٖ ٔحؼيٛة ٔي        ؿبٜ اص ػٛي أشيىب، ثٝ ٔٙضِٝ

(. دس ايٗ حبدثٝ، دا٘ـدٛيبٖ ثب افـبي اػٙبد ٚ ٔذاسن اِٚيٝ، پيشدٜ اص ٔيذا الت   75)ف 
دا ّ  وـٛس ثشداؿيتٙذ. ثيب اييٗ اليذاْ ا٘مالثي  ويٝ اص ػيٛي        ي أشيىب دس أٛس  ٌؼتشدٜ
ٌزاسي ؿذ، اثتىبس فُٕ ٔدذداً دس ا تييبس ٘يشٚٞيبي ا٘مالثي      ٘بْ« ا٘مالة دْٚ»أبْ)سٜ(، 

لشاس ٌشفتٝ ٚ أشيىب دس ٔٛضق  ٔٙفقال٘ٝ ٘ؼج  ثٝ ا٘مالة اػالٔ  لشاس ٌشفي . أشيىيب   
ٞيب   ػشي ٚاويٙؾ  داد ٚ دػ  ثٝ يه آٔذٜ اسايٝ دس ايٗ ٔٛلقي ، تقشيف  اص ٚضقي  پيؾ

ٞبي  ٛد سا  چٙيٗ ضٕٗ حفؼ ؿشايظ ػيبػ  وٝ دس اثش آٖ ثتٛا٘ذ ٌشٌٚبٖ صد. أشيىب ٞٓ
سييضي   اص ايشاٖ آصاد ػبصد، فـبسٞبي ٘ؾبٔ  ٚ التلبدي  ٛد سا دس ػغ  عشاح  ٚ ثش٘بٔٝ
ييضات  ٚ تب حذٚدي اخشا افضايؾ داد. دِٚ  وبستش دس ايٗ صٔيٙٝ دػتٛس لغـ اسػيبَ تدٟ 

٘ؾبٔ  أشيىب ثٝ ايشاٖ ٚ ٘يض تٛلف ٚاسدات أشيىيب اص اييشاٖ سا كيبدس ٕ٘يٛد. دس ٕٞييٗ      
پشٚاصٞبي أشيىب ثٝ ايشاٖ ِغٛ ٌشديذ ٚ كذٚس سٚادييذ ثيشاي ايشا٘ييبٖ ثيٝ حبِي         تبسيخ،

تقّيك دس آٔذ. دس ٕٞيٗ اثٙب، دسٌيشي ٚ ٘بآسأ  دس اػتبٖ وشدػتبٖ ٚ ثش   ٘ميبط ديٍيش   
ٞبي ايشاٖ دس أشيىب ٚ  ي چٙذ سٚص اص الذأبت لجّ  تٕبْ داساي  ثب فبكّٝٚ افضايؾ يبف  

 (.94: 1373ٞبي ايٗ وـٛس ٔؼذٚد ؿذ )ٔختبسي،  ثب٘ه
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، سٚاثظ ديلّٕبتيه ثيٗ ايشاٖ ٚ أشيىب لغيـ ؿيذ ٚ وـيٛسٞبي    19/1/1359دس تبسيخ 
تيؾ فيشاق   تشي سا ثشاي ٕٞىبسي ٘ؾبٔ  ثب أشيىب افالْ داؿتٙذ. اس ٔٙغمٝ ٔؼبفذت ثيؾ

ٞب ثٝ  ي ٘ؾبٔ  أشيىبي  آٔبدٌ   ٛد سا ثشاي حّٕٝ ثٝ ايشاٖ افالْ وشد. دس ايٗ ثيٗ حّٕٝ
سٚ ؿذ ٚ دس يه الذاْ ٔـىٛن، ثمبيبي  سٚثٝ  ٞب ثب ؿىؼ  ايشاٖ ثشاي آصادػبصي ٌشٌٚبٖ
كيذس ثٕجيبساٖ ٌشدييذ     وٛپتشٞبي أشيىيب ثيٝ دػيتٛس ثٙي      ثدب ٔب٘ذٜ اص ٞٛاپيٕبٞب ٚ ّٞ 

فٙٛاٖ ٚاويٙؾ ٘ؾيبٔ  ٚ اعالفيبت      ٘يض ثٝ« وٛدتبي ٘ٛطٜ»چٙيٗ  ( 97ٓٞ: 1372)ٔختبسي، 
آٔيذ )ٔتمي ،    ؿيٕبس ٔي    وشدٖ سٚ٘ذٞبي ساديىبَ ٚ ا٘مالث  دس ايشاٖ ثٝ أشيىب ثشاي  ٙث 

1379 :75.) 
ي صٔب٘  ثقذ اص ٚلٛؿ ا٘مالة اػيالٔ  دس   تٛاٖ ٌف  وٝ دس فبكّٝ عٛس  الكٝ ٔ  ثٝ

خٙدبِ  لشاس   ثٝ ايشاٖ، سٚاثظ أشيىب ٚ ايشاٖ دس ؿشايظ وبٔالًي فشاق  ايشاٖ تب صٔبٖ حّٕٝ
داؿ . ايشاٖ ٚ أشيىب يىذيٍش سا ثٝ فذْ سفبي  احتشاْ دس سٚاثظ ٔتمبثُ ٔيتٟٓ وشد٘يذ.   

اي ثؼيح ؿذٜ ثٛد وٝ آٔيبدٌ    ي ايشاٖ ثٝ ا٘ذاصٜ ي ثقذ اص ا٘مالة، خبٔقٝ ٞبي اِٚيٝ دس ٔبٜ
أشيىب سا داؿ . ؿيقبس  « ٌشايب٘ٝ ٔذا ّٝ»ٚ « لشيبِيؼت أ»ٞبي  كصْ ثشاي ٔمبثّٝ ثب ػيبػ 

داد  ؿذ. ايٗ أش ٘ـبٖ ٔي   ٞب تىشاس ٔ  پيٕبي  دس ثؼيبسي اص ساٜ« ثقذ اص ؿبٜ ٘ٛث  أشيىب»
ٞبي ا٘مالث  دس  وٝ ا٘مالة ايشاٖ ثب  شٚج ؿبٜ اص وـٛس پبيبٖ ٍ٘شفتٝ اػ . اص ٔٙؾش ٌشٜٚ

ؿذ. ثش اييٗ اػيبع أيبْ     ٞبي اػتىجبسي تّم  ٔ فٙٛاٖ ٕ٘بد سفتبس ايشاٖ، وـٛس أشيىب ثٝ
 ٘بْ ثشد٘ذ.« ؿيغبٖ ثضسي»فٙٛاٖ   ٕيٙ  )سٜ( اص ايبكت ٔتحذٜ ثٝ

ٞبي ػيبػ ، التلبدي، ٘ؾبٔ  ٚ اعالفبت   ، ػتيضؽ1980وٝ دس ػبَ  وٙؾ ديٍش ايٗ
خٙيً  »أشيىب فّيٝ خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ افيضايؾ يبفي . دس اييٗ دٚساٖ، تئيٛسي        

ويشد دس   سيضي ٟٔبس ساديىبِيؼٓ اسايٝ ؿذ. اييٗ سٚي  ٞبي ثش٘بٔٝ ػٛي وٕيتٝاص  1«ؿذت وٓ
وـٛسٞبي أشيىبي ٔشوضي،  بٚسٔيب٘ٝ ٚ ثش   اص ٚاحذٞبي آفشيمبي  تحٕيُ ؿذٜ ثيٛد.  

ؿذ وٝ ثبيذ اص ػٛي ٚاحذٞبي ػيبػ   فٙٛاٖ اكّ  تشيٗ وـٛسي ٔحؼٛة ٔ  ثٝ« ايشاٖ»
ٟٔبس ٌشدد. دس چٙيٗ ؿيشايغ  خٙيً تحٕيّي      ي أشيىب ٚيظٜ ايبكت ٔتحذٜ إِّّ  ثٝ ثيٗ

فشاق فّيٝ خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ آغبص ٌشديذ. ؽٟٛس چٙيٗ ؿشايغ  ثيبٍ٘ش ايٗ أش ثيٛد  
وٝ ايٗ ٔٙبصفٝ اصخّٕٝ الذأبت ٚاوٙـ  ايبكت ٔتحذٜ دس ثش ٛسد ثب خٕٟيٛسي اػيالٔ    

ب فّيٝ ايشاٖ تّم  فٙٛاٖ ٕ٘بدي اص ٔٙبصفبت غيشٔؼتميٓ أشيى ايشاٖ ثٛد ٚ خًٙ تحٕيّ  ثٝ
ي ٌشٌٚيبٍ٘يشي ٘يٝ تٟٙيب پبييبٖ ػيبػي   يبسخ         (. دسٚالـ حُ ٔؼأ71ِٝؿذ )ف  ٔ 

                                                      
1- Low Intensive war 
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خٛيب٘ٝ ايشاٖ ٘جٛد؛ ثّىٝ فٕالً ٔٛخت تـذيذ آٖ ؿذ. ايشا٘يبٖ ثيب اييٗ افتميبد ويٝ      ٔٛاخٟٝ
ٌـي ،   ثيبصٔ   1357تـذيذ فقبِي  ايبكت ٔتحذٜ دس  ّيح فبسع وٝ آغبص آٖ ثٝ ثٟٕٗ 

ؿبٖ ٘ذاسد، ايبكت ٔتحذٜ سا ٔحشن ٚالقي    ٟ٘بيتبً ٘بثٛدي سطيٓ ا٘مالث  ٞذف  خض ٟٔبس ٚ
(؛ أيب ثبييذ   66: 1382دا٘ؼتٙذ )سٔضب٘ ،  ٔ  1359ؿٟشيٛس  31تٟبخٓ فشاق ثٝ ايشاٖ دس 

٘يٝ  »ديذ وٝ دس ٔٛسد اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي ]ػبثك[ چٝ فٛأّ  ػيجت اتخيبر ػيبػي     
ٞيبي    ؿذ؟ ثٝ تقجيش ديٍيش، چيٝ ويٙؾ    تٛػظ خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ« ؿشل  ي ٘ٝ غشث  

تٛػظ دٚ وٙـٍش خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٚ اتحيبد خٕيبٞيش ؿيٛسٚي ]ػيبثك[ كيٛست      
ٞب اص ايٗ ٘ؾش وٝ ٔٛخيت لغيـ ٘فيٛر     ٌشف  وٝ ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ اٌشچٝ ثشاي سٚع
سػذ؛ ِٚ  ثيٝ   اي ٔغّٛة ثٝ ٘ؾش ٔ  أشيىب دس ٔشصٞبي خٙٛث  ايٗ وـٛس ؿذٜ ثٛد ٚالقٝ

بٞي  ايذئِٛٛطيه آٖ چٙذاٖ ثشاي سٚػيٝ ؿيٛسٚي  ٛؿيبيٙذ ٘جيٛد )ٔحٕيذي،      بعش ٔ
1372 :128.) 

سٚع، ٕٞٛاسٜ  وٝ ؿٛسٚي دس ساػتبي ٔغبٔـ تبسيخ  تضاسٞبي  ٌف  تٛاٖ دس پبػخ ٔ 
ٞبي صيبد ٚ  چيٙ  وشد ٚ ثب ٔمذٔٝ ٞبي ٌشْ خٙٛة فىش ٔ  ثٝ ٌؼتشؽ لّٕشٚ  ٛد دس آة
٘فٛر  ٛد سا دس افغب٘ؼيتبٖ فيشاٞٓ ويشدٜ ثيٛد ٚ      ي ثؼظ كجش ٚ حٛكّٝ ثٝ تذسيح صٔيٙٝ

ديذ ويٝ دس ييه وـيٛس ٔؼيّٕبٖ، اثتيذا حىيٛٔت         خب ٔٙبػت ٔ  اٚضبؿ خٟب٘  سا تب آٖ
ي حٕبي  اص ايٗ حىٛٔي  دػي  ٘ـيب٘ذٜ،     وٕٛ٘يؼت  ثش ػش وبس آٚسد ٚ ػلغ ثٝ ثٟب٘ٝ

وٝ دٚ وٙؾ  ؿٛد خب سا اؿغبَ وشد. ٔـبٞذٜ ٔ  عٛس ٘ؾبٔ  ٚ ثؼيبس ٌؼتشدٜ آٖ سػٕبً ٚ ثٝ
تٛػظ وٙـٍشاٖ ايشاٖ ٚ ؿٛسٚي كٛست ٌشفتيٝ ثيٛد يىي  ٚليٛؿ ا٘ميالة اػيالٔ  ٚ       
تـىيُ حىٛٔ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٚ ديٍشي ٞٓ اؿغبَ افغب٘ؼتبٖ تٛػظ ؿيٛسٚي  
ػبثك. أب اص اِٚيٗ سٚصٞبي تدبٚص ؿٛسٚي ثٝ افغب٘ؼتبٖ، أبْ  ٕيٙ )سٜ( ٔٛاضـ ليبعق   

ـ    ثش فّيٝ تدبٚص سٚع سا دس حٕبي  اص ٔشدْ افغب٘ؼتبٖ ٌييشي ٚ   ٞب اتخيبر وشد٘يذ. ٔٛضي
ٓ    الذأبت ٕٞٝ خب٘جٝ تيشيٗ ٔيب٘ـ دس سٚاثيظ اييشاٖ ٚ      ي ايشاٖ دس ايٗ ساثغيٝ ٕٞيٛاسٜ ٟٔي
ٝ    ؿٛسٚي ثٛد. ٕٞؼبيٝ دػي    ي ؿٕبِ  وٝ دس صٔبٖ ؿبٜ تٛا٘ؼتٝ ثٛد ٔٙيبفق  دس اييشاٖ ثي

 ٚ ا٘مالثي ، احؼبػيبت    آٚسد، دس ثشاثش ػمٛط ٘ؾبْ ؿبٞٙـبٞ  ٚ اػتمشاس حىٛٔ  ديٙي  
ٞبي أشيىيب اص   تشيٗ پبيٍبٜ وٝ يى  اص ثضسي اي داؿ . ؿٛسٚي اص ايٗ ٔتقبسم ٚ دٌٚب٘ٝ

تٛا٘ؼ  ؿبدٔبٖ ٘جبؿذ ٚ دػ  دٚػيت  ثيٝ ػيٛي اييٗ      وٙبس ٔشصؽ خٕـ ؿذٜ ثٛد، ٕ٘ 
٘ؾبْ دساص ٘ىٙذ، اص ػٛي ديٍش ٚلٛؿ يه ا٘مالة فؾيٓ ديٙ  ٚ اػالٔ  ؿىؼيت  ثيضسي   

ٞيب ٔؼيّٕبٖ ػيبوٗ     تٛا٘ؼ  ٔيّيٖٛ بسوؼيؼت  ثٛد ٚ دس فيٗ حبَ ٔ ٞبي ٔ ثشاي تئٛسي
ٚخٝ  ٛؿبيٙذ حىبْ  وشّٔيٗ ٘جيٛد. افيضٖٚ    ٞيچ ٞب ثٝ خب سا تح  تأثيش لشاس دٞذ ٚ ايٗ آٖ
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ؿيبٖ   ٘ؾبْ ٘ٛپبي اػيالٔ  دس ثشاثيش اؿيغبَ افغب٘ؼيتبٖ ٘ييض ثيشاي        ٌيشي ٞب، ٔٛضـ ثش ايٗ
ثجيبت    ٞيب ٘ييض اص ثي     آٔذ. ثٙبثشايٗ، ؿٛسٚي ٔ ٞب ثؼيبس تّخ   ٛؿبيٙذ ٘جٛد ٚ ثٝ ٔزاق آٖ

 ثشد٘ذ. ٞبي  ٔ  ايشاٖ ٚ افٕبَ فـبس ثش ايٗ ٘ؾبْ خذيذ ثٟشٜ
ٞبي دا ُ ايشاٖ ؿبيذ چٙذاٖ ٔٙبػت ٚ وبسآٔذ ٘جٛد، چٖٛ ٞٓ خٛ  أب اػتفبدٜ اص اٞشْ

ٌزاؿ  ٚ ٞيٓ   ٞبي وٕٛ٘يؼت  تٙذسٚ ثبل  ٕ٘  اػالٔ  ؿذيذ ايشاٖ خبي  ثشاي ٌشٚٞه
ؿذ تب ٔيذاٖ ٔحذٚدي ويٝ ثيشاي آصادي فٕيُ فٙبكيش      ٙيٗ فٙبكشي ػجت ٔ تحشيه چ

    ٗ خيب فيشاق ٘ؼيجتبً     ٚاثؼتٝ ثٝ حضة تٛدٜ ٚخٛد داؿ  ٘يض ثؼيتٝ ؿيٛد. ثٙيبثشايٗ، دس ايي
 15تشيٗ ٟٔشٜ ثشاي افٕبَ فـبس ثش ايشاٖ ثٛد؛ صيشا ايٗ وـٛس ثشاػبع يه پيٕيبٖ   ٔٙبػت
٘ضديى  داؿ  ٚ تمٛي  ٚ احيبي ايٗ  ( ثب ؿٛسٚي سٚاثظ1972ي دٚػت  )دس ػبَ  ػبِٝ

پيٕبٖ، دػتبٚيض ٔٙبػج  ثشاي تحشيه ٚ تـٛيك فشاق ثٛد ٚ اص ػٛي ديٍش، دس ؿيشايغ   
        ٝ ٚييظٜ وـيٛسٞبي ٔٙغميٝ،     وٝ اؿيغبَ افغب٘ؼيتبٖ دس ٞيش حيبَ دس ويُ خٟيبٖ اػيالْ ثي

ٞب ايدبد ويشدٜ ثيٛد، دٚػيت  ٚ ٘ضديىي  ثيب ييه وـيٛس         ٞبي  سا فّيٝ ؿٛسٚي ٔخبِف 
ٞب ٘يض ثٝ  ٞب ثؼيبس ٔغتٙٓ ثٛد ٚ فشال  لذستٕٙذ ٔٙغمٝ ٔب٘ٙذ فشاق ثشاي ؿٛسٚي ٔؼّٕبٖ ٚ

ٖ   دِيُ ٔؼبيّ  وٝ ثب ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ داؿتٙذ، اص آٖ اػتمجبَ ٔي   ويٝ   وشد٘يذ. ديٍيش آ
ي ػيبػ   ٞبي دٌٚب٘ٝ ثبيذ تٛخٝ داؿ  وٝ ثؼتٗ پيٕبٖ ٘ؾبٔ  ٚ حٕبي  اص فشاق، ٞذف

فٙٛاٖ ييه وـيٛس    ثشداؿ . اص ٘ؾش التلبدي ٘يض فشاق ثٝٚ التلبدي سا ثشاي ؿٛسٚي دس
ي صيبدي ثشاي  شيذ تدٟيضات ٚ ٟٔيبست ٘ؾيبٔ     تٛا٘ؼ  ٞضيٙٝ ثؼيبس ثشٚتٕٙذ ٘فت  ٔ 

ٞييب ثؼيييبس اسصؿييٕٙذ ثييٛد  ثلييشداصد ٚ چٙيييٗ دسآٔييذٞبي اسصي ٚ دكسي ثييشاي ؿييٛسٚي
 (.41: 1373صادٜ،  )حـٕ 

خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ ا٘ديبْ     تٛاٖ ٌف  وٙؾ ديٍيشي ويٝ تٛػيظ     ثٙبثشايٗ، ٔ 
پزيشف ، ٔحىْٛ وشدٖ تدبٚص ؿٛسٚي ثٝ افغب٘ؼتبٖ ثٛد ٚ ٔتقبلجيبً حٕبيي  ؿيٛسٚي اص    

فٙٛاٖ ييه ويٙؾ ديٍيش ٔحؼيٛة ؿيذٜ ٚ       خًٙ فشاق فّيٝ خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ثٝ
دِٚي   « ٘يٝ ؿيشل  ي ٘يٝ غشثي      »ٞٛيي   « ٘ٝ ؿشل »ٕٞيٗ أش ػجت ؿىُ دادٖ ثٝ ثقذ 

 ٌشديذ.خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ 
ٞب فٛأّ  ثٛد٘ذ وٝ ػجت ؿيىُ دادٖ ثيٝ ٞٛيي  خٕٟيٛسي اػيالٔ  اييشاٖ دس        ايٗ
ي ثقذ اص پيشٚصي ا٘مالة اػالٔ  تب صٔبٖ ؿيشٚؿ خٙيً تحٕيّي  ؿيذ٘ذ؛ أيب دس       فبكّٝ

ٞيبي ديٍيشي تٛػيظ اييٗ دٚ وٙـيٍش؛ يقٙي ، اييبكت         دٚساٖ خًٙ تحٕيّ  ٘يض ويٙؾ 
ٛست ٌشفي  ويٝ ٔٙديش ثيٝ تمٛيي       ي أشيىب ٚ اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي ػبثك كي  ٔتحذٜ

ي خًٙ تحٕيّ  فيشاق فّييٝ خٕٟيٛسي     ػبِٝ 8دس دٚساٖ « ٞٛي  ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث  »
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ٌشفتيٝ تٛػيظ    ٞبي كٛست اػالٔ  ايشاٖ ٌشديذ وٝ دس ٕٞيٗ ساػتب اثتذا الذأبت ٚ وٙؾ
ٞيبي ا٘ديبْ ؿيذٜ تٛػيظ      دٞيٓ ٚ ػلغ ثٝ ويٙؾ  ايبكت ٔتحذٜ سا ٔٛسد ثشسػ  لشاس ٔ 

 ش ؿٛسٚي ػبثك  ٛاٞيٓ پشدا  :اتحبد خٕبٞي
 

 ي امريكا الف( اياالت متحدٌ
ٞٙيٛص ثيٝ پبييبٖ  يٛد      1980اٌشچٝ دٚساٖ خًٙ ػشد ٚ ػيؼتٓ دٚ لغجي  دس ػيبَ   

٘شػيذٜ ثٛد؛ ِٚ  دس ساثغٝ ثب ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ، لبٕ٘ٛ٘ٙذي خًٙ ػشد ٚ ػيؼيتٓ دٚ  
تحٕيّ  ٘يض تضبد چٙذا٘  لغج  وبسثشد  ٛد سا اص دػ  دادٜ ٚ ثٝ تجـ آٖ دس آغبص خًٙ 

ي أشيىب ٚ ؿٛسٚي ػيبثك دس ثش يٛسد ثيب تديبٚص فيشاق ثيٝ اييشاٖ         ٔيبٖ ايبكت ٔتحذٜ
 (.9: 1373ٌشديذ )ٔحٕذي،  احؼبع ٕ٘ 

خًٙ تحٕيّ  دس دٚساٖ سيبػ  خٕٟيٛسي ويبستش ؿيشٚؿ ؿيذ ٚ دس دٚساٖ سيٍيبٖ      
َ اييٗ سٚييذاد   تٛا٘ؼيتٙذ دس لجيب    بتٕٝ يبف . ػيبػيتٕذاساٖ ٚ دِٚتٕيشداٖ أشيىيب ٕ٘ي     

ي  ّيح فبسع خشيبٖ داؿي  ويٝ دِٚي      تفبٚت ثبؿٙذ؛ چشا وٝ اٚكً خًٙ دس ٔٙغمٝ ث 
ثٝ ثقذ، دس آٖ داساي ٔٙبفـ اػبػ  ثٛد؛ ثب٘ييبً ػش٘ٛؿي  خٙيً ثيب      1971أشيىب دس ػبَ 
ٞبي دسٌيش دس آٖ ثشاي أشيىب ٟٔٓ ثٛد؛ صيشا دس يه عيشف، اييشاٖ ليشاس     تٛخٝ ثٝ عشف

ؿ ا٘مالة اػالٔ  ثٝ دؿٕٗ اكّ  أشيىب دس ٔٙغمٝ ٔجذَ ؿذٜ ثيٛد  داؿ  وٝ پغ اص ٚلٛ
ثٝ ثقذ، ٘ضد افىيبس فٕيٛٔ  غيشة، ٔتحيذ      1972ٚ دس ػٛي ديٍش فشاق ثٛد وٝ اص ػبَ 

آٔذ. خًٙ ثييٗ دٚ وـيٛس اييشاٖ ٚ فيشاق، دس صٔيبٖ       ؿٕبس ٔ  اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي ثٝ
حبد خٕبٞيش ؿٛسٚي( ثشاي ثشداسي سليت )ات پيٛػ  ٚ أىبٖ ثٟشٜ ٚلٛؿ ٔ  خًٙ ػشد ثٝ

فالٜٚ ثبييذ   (. ث176ٝ: 1378افضايؾ ٘فٛر  ٛد دس  ّيح فبسع ٚخٛد داؿ  )ٔؼقٛد٘يب، 
اضبفٝ وشد وٝ أشيىب ٘ؼج  ثٝ  غشي وٝ خًٙ ػشد ٘ؼج  ثٝ ر بيش ٘فت  غشة داؿ  

ٝ   ي ايشاٖ ثشاي ثؼتٗ تٍٙٝ ٚ ثش   تٟذيذات اِٚيٝ ٔثيُ ثيب افيشاة ٚ      ي ٞشٔض ٚ ٔمبثّيٝ ثي
ا٘يذاصي اييٗ تديبٚص، ثيٝ ؿيذت ٍ٘يشاٖ ثيٛدٜ ٚاويٙؾ          ي غشة ثٝ فشاق دس ساٜٞب وٕه
 (.61: 1379داد)وٛسدِؼٕٗ ٚ ٚاٌٙش   ٘ـبٖ

كصْ ثٝ روش اػ  وٝ دس ٕٞيٗ ساػتب ٚ لجُ اص ؿشٚؿ خٙيً فيشاق فّييٝ خٕٟيٛسي     
، پٙح ٔبٜ لجُ اص آغبص تديبٚص فيشاق،   «٘يٛيٛسن تبيٕض»ي أشيىبي   اػالٔ  ايشاٖ، سٚص٘بٔٝ

ٝ     ( اص عشح1359)اسديجٟـ   1980سيُ دس آٚ ي دِٚي  اييبكت    ٞيبي ٔشحّيٝ ثيٝ ٔشحّي
دِٚ  أشيىيب پيغ اص   »٘ٛؿ :  داؿ . ايٗ سٚص٘بٔٝ  ي أشيىب دس ايٗ صٔيٙٝ پشدٜ ثش ٔتحذٜ

وٙيذ.   ؿىؼ  فّٕيبت عجغ، أىبٖ اخشاي ػٝ عشح ٘ؾبٔ  ثؼيبس ٟٔيٓ سا ثشسػي  ٔي    
٘ؾبٔ  دس ؿٟشٞبي  ويٝ ٔحيُ ٍٟ٘يذاسي     ٞبي ٔضثٛس فجبستٙذ اص: پيبدٜ وشدٖ ٘يشٚي عشح
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ٞيبي   ٌزاسي دس ٔجبدي كذٚس ٘في  ييب ثٕجيبساٖ پبكيـيٍبٜ     ٞبي أشيىبػ . ٔيٗ ٌشٌٚبٖ
ٚاؿٍٙتٗ، أيذٚاس اػ  وٝ تحشيٓ التليبدي ٚ  »افضايذ:  ايشاٖ. ٕٞيٗ سٚص٘بٔٝ دس ادأٝ ٔ 

داؿتٝ ثبؿيذ ٚ  تشي  ي تيشٌ  سٚاثظ ايشاٖ ٚ فشاق تأثيش ثيؾ ػيبػ  ايشاٖ ثتٛا٘ذ دس ػبيٝ
ا٘ذاص خًٙ ثب وـٛسي ٘يشٚٔٙذ )فشاق( ؿبيذ ايشاٖ  اي ٔقتمذ٘ذ چـٜٓ  دٞذ وٝ فذ ادأٝ ٔ 

 «سا ٚاداس ػبصد دس ػيبػ   ٛد تدذيذ٘ؾش وٙذ.
اص ٚضيقي  فيشاق     فالٜٚ ثشطيٙؼى ، ٔـبٚس أٙي  ّٔ  ػبثك أشيىب ثشاي اعيالؿ  ثٝ

ٝ ٕ٘بييذ،   ثشاي ؿشٚؿ خًٙ، ػفشٞبي ٔىشسي ثٝ ثغيذاد ٔي    ٚاَ اػيتشي   »ويٝ   عيٛسي  ثي
ػيبصد ٚ   ، يىي  اص اييٗ ػيفشٞبي ٔحشٔب٘يٝ سا فيبؽ ٔي       1980دس ٞـتٓ فٛسيٝ « طٚس٘بَ
، ثٝ ٔاللبت ثشطيٙؼى  ثب كذاْ حؼييٗ اؿيبسٜ   1980طٚئٗ  17دس « تبيٕض ِٙذٖ»چٙيٗ  ٞٓ

٘بٔجشدٜ ثقذ اص ػفش ٔحشٔب٘ٝ ثٝ ثغذاد دس يه ٔلبحجٝ تّٛيضيٛ٘  ٌف : »ٌٛيذ  وشدٜ ٚ ٔ 
ثيٙيٓ. ٔب ٔقتمذيٓ وٝ فيشاق تليٕيٓ ثيٝ     اي ثيٗ أشيىب ٚ فشاق ٕ٘  د لبثُ ٔالحؾٝٔب تضب

وٙيٓ وٝ سٚاثظ أشيىيب   اػتمالَ داسد ٚ دس آسصٚي أٙي   ّيح فبسع اػ  ٚ تلٛس ٕ٘ 
 «ٚ فشاق ػؼ  ٌشدد.
ٞبي ٔىشسي ٔيبٖ أشاي فيشاسي   دس ايٗ صٔبٖ، سف  ٚ آٔذٞب ٚ تٕبع  اص عشف ديٍش،
ٓ   ؤِٚيٗ دِٚ  اييبكت ٔتحيذٜ  استؾ ايشاٖ ٚ ٔؼ چٙييٗ حىٛٔي  ثغيذاد     ي أشيىيب ٚ ٞي

ٝ   كٛست ٔ  ي  ٌشف  ٚ ٘ـبٍ٘ش ٘ٛف  آٔبدٌ  ثشاي تحٛكت ثقذ اص آغبص خٙيً ٚ حّٕي
 ٝ اي ويٝ أشيىيب دس    فشاق ثٝ خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ثٛد ٚ ٟ٘بيتبً ثب تٛخٝ ثٝ ٘فٛر ٚ ػيّغ

 ٝ ٖ ػييقٛدي ٚ ػييبيش وييبس اصخّٕييٝ: ٔلييش، اسدٖ، فشثؼييتب  وـييٛسٞبي فشثيي  ٔحبفؾيي
ٞبي خٙٛة  ّيح فيبسع داؿي ، تشدييذي ٘يؼي  ويٝ چٙب٘ريٝ أشيىيب ثيٝ          ٘ـيٗ ؿيخ
ٞيب   تٛا٘ؼ  اص ايٗ وٕه ٞبي ٔؤثش ٚ اػبػ  ايٗ وـٛسٞب ثٝ فشاق ساغت ٘جٛد، ٔ  وٕه

 (.9ٚ  10: 1373خٌّٛيشي ثٝ فُٕ آٚسد )ٔحٕذي، 
ػيخٍٙٛي ٚصاست  عشف  وشد؛ ِٚ   ثب ؿشٚؿ خًٙ تحٕيّ ، ٞش چٙذ أشيىب افالْ ث 

تفبٚت  آٖ ٘يؼ  ٚ ايبكت  عشف  أشيىب دِيُ ثش ث  ث »ي أشيىب افالْ ٕ٘ٛد:  أٛس  بسخٝ
ٔتحذٜ ثشاي تضٕيٗ تذاْٚ خشيبٖ ٘ف ، دس ٔمبثُ تٟذيذٞبي  بسخ  اص ٘ييشٚي ٘ؾيبٔ    

٘ؾبٔ  اص ػٛي وـٛسٞبي ٔٙغمٝ ثيٝ    اػتفبدٜ  ٛاٞذ وشد ٚ دس كٛست دس ٛاػ  وٕه
 (.148: 1373يىتب، «)سف ٞب  ٛاٞذ  وٕه آٖ

)ٔيبٜ   1361أب ثقذ اص پيشٚصي ثضسي ٚ اػتشاتظيه ايشاٖ دس فت   شٔـٟش دس  يشداد  
٘ـيٙ  استؾ فشاق اص  بن ايشاٖ ٚ تغييش تٛاصٖ لذست ٘ؾيبٔ    ( ٚ ؿشٚؿ فمت1982ٔ  

ٚيظٜ  ثٝ ٘فـ ايشاٖ، ػيبػ  أشيىب دس لجبَ خًٙ تغييش يبف . پغ اص س ذاد يبد ؿذٜ ٚ ثٝ
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ٔب٘  وٝ ايشاٖ خًٙ سا ثٝ دا ُ  بن فشاق وـب٘ذ، دِٚ  خذيذ أشيىب ثيٝ سٞجيشي   اص ص
ٌيشي ويشد. اص   تشي ثٝ عشفذاسي اص فشاق ٔٛضـ تش ٚ فّٙ  عٛس ٔـخق سٚ٘بِذ سيٍبٖ، ثٝ

ٌيشي دِٚ  أشيىب دس ثشاثش خًٙ فشاق ثب ايشاٖ ثب ٔٛاضـ  عشف ديٍش، ػيبػ  ٚ خٟ 
چٙيٗ  (. 495ٓٞ: 1381ػٛ ؿذ )اػذي،  ً ٚ ٞٓآٞٙ وـٛسٞبي فشث   ّيح فبسع ٘يض ٞٓ

   ٗ ثيٝ ثقيذ     سيٍبٖ ٘بْ فشاق سا اص ِيؼ  وـٛسٞبي حبٔ  تشٚسيؼٓ حيزف ويشد ٚ اص ايي
ٞيبي ٔختّفي  اص    ٕٔٙٛفي  كبدسات وبكٞبي أشيىبي  ثٝ فشاق ثشداؿيتٝ ؿيذ ٚ ٞييأت   
ٕٞييٗ  (. دس 1379ٔمبٔبت أشيىبي  ثب سٞجشاٖ فشاق دس ثغذاد ديذاس وشد٘يذ )اكيغشپٛس،   

خشج ؿِٛتض، ٚصييش أيٛس   »ي فشاق، ثب  ، ٚصيش أٛس  بسخٝ«عبسق فضيض»ساػتب دس ٔاللبت 
، خب٘جذاسي أشيىب اص فشاق وبٔالً آؿىبس ٌشدييذ ٚ عيبسق   1983 بسخٝ أشيىب، دس پبييض 

ٞبي أشيىبي  سا تأييذ ٕ٘ٛد. اٚ تليشي  ويشد   ْ  ثب ٔمب« ٞبي ثٟتش تٕبع»فضيض ٘يض ثشلشاسي 
ٞبي ثييٗ ٔيب ٚخيٛد داؿي . اييٗ       دس سٚاثظ ٚ تٕبع« ثٟجٛد وّ »ٖ ٔاللبت وٝ ثقذ اص آ

٘يٛيغ   فىشي عبسق فضيض ٔيتٗ پييؾ   ٞبي أشيىبي  ثب ٞٓ ٘ضديى  ثٝ خبي  سػيذ وٝ ٔمبْ
( ثٝ تلٛيت سػيذ، تٟيٝ وشد٘يذ.  1362آثبٖ  9) 1983اوتجش  31سا وٝ دس  540ي  لغقٙبٔٝ

ْ     وٝ ػيبػي   يٛد سا دس ٔيٛسد خ    أشيىب ثشاي آٖ داساٖ  ٙيً فيشاق ٚ اييشاٖ ثيشاي صٔيب
ٞبي دِٚت  سا اص ٚصاست أيٛس   وـٛسٞبي فشث   ّيح فبسع تٛضي  دٞذ، ٞيأت  اص ٔمبْ

خب٘ـييٗ ٔقيبٖٚ ٚصاست    1«خيٕيض پيالن  » بسخٝ ٚ ٚصاست دفبؿ أشيىب ثيٝ ػشپشػيت    
، خب٘ـيٗ ٔقبٖٚ ٚصاست دفبؿ آٔشيىب دس اٚاييُ دػيبٔجش   2«ادٚيٗ تيىضيش» بسخٝ ٚ ط٘شاَ 

( ثٝ وـٛسٞبي فشثؼتبٖ ػقٛدي، وٛي ، ثحشيٗ، لغش، أيبسات فشثي    1362)آرس  1983
ٔتحذٜ ٚ فٕبٖ افضاْ داؿ . ايٗ ٞيأت وٝ ثذٖٚ اعالؿ فْٕٛ فبصْ اييٗ وـيٛسٞب ؿيذٜ    

ٌٚيٛ   ٞيب ٌفي    ٞبي دِٚت  آٖ سٚص دس آٖ وـٛسٞب البٔ  ٕ٘ٛد ٚ ثب ٔمبْ 10ثٛد٘ذ، ٔذت 
ٞب سٚؿٗ ػب   وٝ ؿىؼي  فيشاق    ثشاي آٌٖٚٛٞب، ٞيأت أشيىبي   وشد. دس ايٗ ٌف 
 ٛاٞذ ثٛد ٚ أشيىب ثشاي خٌّٛيشي اص ؿىؼ  « ٔخبِف ٔٙبفـ أشيىب»دس خًٙ ثب ايشاٖ 

ػيبَ اص   17چٙييٗ ثقيذ اص ٌزؿي      (. 551ٓٞآٖ چٙذيٗ الذاْ ثٝ فُٕ آٚسدٜ اػ )ف 
 اوتجيش  26ي أشيىيب ٚ فيشاق، دس تيبسيخ     لغـ ساثغٝ ػيبػ  ثيٗ دٚ وـٛس ايبكت ٔتحذٜ

ٌييشي ػيبػي     ي ػيبػ  ثيٗ دٚ وـٛس ثشلشاس ؿذ ٚ خٟي   ( ساثغ1363ٝآثبٖ  3) 1984
ي  بسخ  ػٙبي أشيىب دس  اي ثٛد وٝ وٕيتٝ خذيذ أشيىب ثشاي ٘ضديى  ثٝ فشاق، ثٝ ٌٛ٘ٝ

                                                      
1- James A. Placke 
2- Major General Edvin L. Tixicr 
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ثيٝ   1982ي أشيىيب اص   ػيبػ  ايبكت ٔتحيذٜ »ٌضاسؽ  ٛد كشيحبً اؽٟبس٘ؾش ٕ٘ٛد وٝ 
( ٚ اييٗ أيش صٔيٙيٝ سا ثيشاي     552: 1371ػبدٚػ ، )پبس« ػٛي فشاق ٔتٕبيُ ؿذٜ اػ 
فٙٛاٖ ٔتحذ أشيىب ا٘دبْ ٚؽيفٝ وٙذ  ٚ فيٙ  ثٝ« دٚفبوتٛ»اي  فشاق فشاٞٓ آٚسد تب ثٝ ٌٛ٘ٝ

 (.224: 1379)وذي، 
دسٚالـ اص ديذٌبٜ أشيىب، پيشٚصي ٘ؾبٔ  ايشاٖ دس خًٙ، ٘ٝ تٟٙيب ثيٝ اييشاٖ فشكي      

بت ٚ تٕٟيذات ديٍش كبدس وٙذ؛ ثّىٝ ثيب وؼيت   داد وٝ ا٘مالة  ٛد سا اص عشيك تجّيغ ٔ 
ؿيذ. اص   پيشٚصي ٟ٘بي ، تجذيُ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اٍِٛي  ثشاي ثٙيبدٌشايبٖ وـٛسٞبي اػالٔ  ٔ 

ٞبي آٖ دس ٔٙغمٝ ٘يٝ تٟٙيب تٟذييذي     ديذ أشيىب، ٌؼتشؽ ا٘مالة اػالٔ  ايشاٖ ٚ اسصؽ
ٔليش( ٔحؼيٛة   خذي ثشاي وـٛسٞبي عشفذاس أشيىب )ٔب٘ٙذ فشثؼتبٖ ػقٛدي، اسدٖ ٚ 

ٌشاي عشفذاس اتحبد فشة )ػيٛسيٝ(   اي ٘يض ثشاي وـٛسٞبي ّٔ  ؿذ؛ ثّىٝ  غش ثبِمٜٛ ٔ 
(. ثٙبثشايٗ، اص صٔب٘  وٝ ٔقّْٛ ؿذ ٕٔىيٗ اػي  ثيب    497: 1381آٔذ )اػذي،  ؿٕبس ٔ  ثٝ

تٛخٝ ثٝ فّٕيبت ايشاٖ ثقذ اص فت   شٔـٟش، فيشاق ثيب ؿىؼي  ٔٛاخيٝ ؿيٛد، اييبكت       
ٝ      ي أشيىب، ثب د ٔتحذٜ ي  س ا تيبس ٌزاؿتٗ ٞٛاپيٕبٞيبي آٚاويغ ثيٝ فشثؼيتبٖ، ثيٝ ٔجبدِي

اعالفبت ٘ؾبٔ  ثٝ فشاق الذاْ وشد. ثبيذ اضبفٝ وشد وٝ أشيىب، ٞش چٙذ دس عيَٛ خٙيً   
داد؛  ٞب ٔٛسد حٕبي  ػيبػ  ٚ ٘ؾبٔ  لشاس ٔ  عٛس غيشٔؼتميٓ فشاق سا دس تٕبٔ  صٔيٙٝ ثٝ

ايشاٖ اػالٔ  ٚاسد ٘جشد ؿذ ويٝ حّٕيٝ    كٛست ٔؼتميٓ ٚ آؿىبس ثب ثٝ 1988ِٚ  دس ػبَ 
ٞبي ايشا٘  ٚ ٔيٛسد اكيبث  ليشاسدادٖ     وؾ ثٝ ػىٛٞبي ٘فت ، ايدبد ٔضاحٕ  ثشاي ٘ف 

ي ثبسص آٖ ثيٛد )اكيغشپٛس،    ٕ٘ٛ٘ٝ 1367تيش  12ػش٘ـيٗ دس  290ٞٛاپيٕبي ٔؼبفشثشي ثب 
1379.) 

ب   ٚ ي أيشيىب دس حبِ  ٌيشايؾ  ييٛد ثيٝ فييشاق سا ٕ٘ييبيبٖ ػي       ايبكت ٔتحذٜ
ٞبي  ٛد سا دس خٟ  حٕبي  اص فشاق افٕبَ وشد وٝ اتحيبد خٕيبٞيش ؿيٛسٚي     ػيبػ 

ٞيبي اييبكت    ٞبي ٔـبثٟ  سا ثب آٖ وـٛس داؿ . ثٝ فجبست ديٍيش: ػيبػي    ٘يض ػيبػ 
ٔتحذٜ ٚ اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي دس ثش ٛسد ثب خًٙ ايشاٖ ٚ فشاق ٚ دس ساػتبي حٕبي  

، أشيىب ٚ ؿٛسٚي ٕٞب٘ٙذ دٚ 1988س وّ ، اص ٔبسع عٛ اص فشاق ٍٕٖٞٛ ٚ ٔـبثٝ ثٛد. ثٝ
 (.226ٚ  225: 1379وـٛس ٔتحذ دس ثشاثش ايشاٖ ٔٛضـ ٌشفتٙذ )وذي، 

ٞبي كٛست ٌشفتٝ اص خب٘ت ايبكت ٔتحذٜ دس دٚساٖ خٙيً تحٕيّي ،    دسٚالـ، وٙؾ
ٞب سا دسن ٕ٘ٛدٜ ٚ تفؼييش   ٍٕٞ  ػجت ؿذ وٝ دِٚ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، آٖ وٙؾ

دس ٘تيدٝ ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دٞذ وٝ ٚاوٙؾ دِٚ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٘يض تأوييذ  ٕ٘بيذ ٚ 
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ثخؾ ثٝ ٞٛيي    فٙٛاٖ يى  اص اكَٛ ٚ ٞٙدبسٞبي لٛاْ ثٝ« ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث  »ثش اكُ 
 آٖ ثٛد.
 

 اتحاد جماَير شًريي -2
 

ؿيذٜ دس   ايديبد   ٞب وٛؿييذ٘ذ اص فشكي    پغ اص ؿشٚؿ خًٙ فشاق فّيٝ ايشاٖ، سٚع
ٚاثظ  ٛد ثب خٕٟٛسي اػالٔ  اػتفبدٜ وٙٙذ. ثٙبثشايٗ، دس ٕٞبٖ ثذٚ أش خٟ  ٌؼتشؽ س

ٞيشي  »چٙيٗ ثٙب ثٝ ٌضاسؽ ثٙييبد   (. 500ٓٞ: 1381عشف  اتخبر وشد٘ذ )اػذي،  ٔٛضـ ث 
ي ؿٛسٚي اص لجُ اص آغبص تدبٚص، دس خشييبٖ اييٗ تليٕيٓ ثيٛدٜ اػي  ٚ       ، سٚػي1ٝ«تيح

ٗ  ٘ىشدٜ ثيٛد، أيب دس  اٌشچٝ ٞيچ الذأ  ثشاي ثبصداؿتٗ كذاْ حؼيٗ  حيبَ ٔمبٔيبت    فيي
اي آٌبٜ ٕ٘ٛدٜ اػ . حيضة تيٛدٜ دس اييشاٖ ٘ييض ويٝ اص       ايشا٘  سا اص احتٕبَ چٙيٗ حّٕٝ

ٌشف  تدبٚص فشاق سا ٔحىْٛ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثيٝ ويبدس  يٛد دػيتٛس      ٔؼىٛ اِٟبْ ٚ دػتٛس ٔ 
تٛخيٝ   (؛ أب دِٚتٕشداٖ ايشاٖ ثب128: 1377ٔمبٚٔ  ٚ دفبؿ سا كبدس وشدٜ ثٛد )ٔحٕذي، 

ٞبي ٔزوٛس ثيٝ چـيٓ    ٞبي ػخ  دا ّ  دس آٖ صٔبٖ، ثٝ ٌضاسؽ ٞب ٚ سلبث  ثٝ دسٌيشي
عشفي  ؿيٛسٚي    ػٛءؽٗ ٚ ثذثيٙ  ٍ٘شيؼتٝ ٚ اكبِ  ٚ كح  آٖ سا سد وشدٜ ثٛد٘ذ. ث 
اي  ٛد، دسٚاليـ   دس خًٙ ٚ پيشٚ آٖ تأ يش دس تحٛيُ اػحّٝ ثٝ ٔتحذ اػتشاتظيه ٔٙغمٝ

صيشا فذْ حٕبي  آٖ وـٛس اص تٟٙب ٔتحيذ  يٛد دس  ّييح     ثٝ ٔقٙبي تٕبيُ ثٝ ايشاٖ ثٛد؛
 ي فذْ تأييذ الذاْ فشاق دس ؿشٚؿ خًٙ فّيٝ ايشاٖ ثٛد. فبسع، حذالُ ثٝ ٔٙضِٝ

ثب ٚخٛد تٕبيُ ؿذيذ ؿٛسٚي ٘ؼج  ثٝ ثٟجٛد ٚ ٌؼتشؽ سٚاثظ ػيبػ  ي التليبدي   
ػيٛي ػيشدي     ٛد ثب ايشاٖ، ثٝ تذسيح دس سٚاثظ دٚ وـٛس تحٛكت  س  داد وٝ آٖ سا ثٝ

ٞبي  ٌيشي دِٚ  ايشاٖ ٘ؼج  ثٝ فقبِي  ؿذٜ ؿبُٔ افضايؾ ػخ  پيؾ ثشد. تحٛكت يبد
ي  يٛدداسي اص كيذٚس    حضة تٛدٜ ٚ ثبأل شٜ افالْ غيشلب٘ٛ٘  ثٛدٖ ٚ ا٘حالَ آٖ، ادأٝ

ٌبص عجيق  ثٝ آٖ وـٛس، تقغيُ ا٘دٕٗ فشٍٞٙ  ايشاٖ ٚ ؿٛسٚي )ويٝ ثيٝ ٔقٙي  ويبٞؾ     
ي ٔخبِفي  ثيب تٟيبخٓ ٘ؾيبٔ  ؿيٛسٚي ثيٝ        سٚي ثٛد(، ادأٝ٘ضديى  ٚ ٚاثؼتٍ  ثٝ ؿٛ

ي ؿٛسٚي ثشاي پبيبٖ دادٖ  تش اص ٕٞٝ، فذْ پزيشؽ الذأبت ٔيب٘ديٍشا٘ٝ افغب٘ؼتبٖ ٚ ٟٔٓ
 (.503: 1381ثٝ خًٙ اص ػٛي ايشاٖ ثٛد )اػذي، 

ثٙبثشايٗ ؿٛسٚي ثب تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ اٚضبؿ ٔٙغمٝ ٚ ويفيي  سٚاثيظ ثيب اييشاٖ، اص ثٟيبس      
( ثيش آٖ ؿيذ ويٝ    1361ٌيشي ٚ فت   شٔـٟش ) شداد  ليمبً ثقذ اص صٔبٖ ثبصپغٚ د 1982

                                                      
1- Heritage 
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عشف   ٛد سا دس خًٙ ايشاٖ ٚ فشاق وٙبس ٌزاؿتٝ ٚ اص وـٛس فشاق فّيٝ ايشاٖ  ٔٛضـ ث 
ٞب دس تدضيٝ ٚ تحّيُ  ٛد ثيٝ اييٗ ٘تيديٝ سػييذ٘ذ ويٝ حفيؼ        حٕبي  وٙذ؛ صيشا سٚع

ػيٛي اييشاٖ أتييبصات  ثٍيش٘يذ، ثبفيث       ويٝ اص  عشف  دس لجبَ خًٙ، ثذٖٚ ايٗ ٔٛضـ ث 
دٚسي ٚ ثيضاسي تذسيد  فشاق اص ايٗ وـٛس ؿذٜ ٚ آٖ سا ثٝ ػٛي غشة ػيٛق  ٛاٞيذ   

ػيبػي     داد )وٝ ثٝ صٚدي ٘يض چٙييٗ ؿيذ(. ثٙيبثشايٗ، ؿيٛسٚي پيغ اص ؿيشٚؿ چيبِؾ       
عشف   بسج ؿيذ ٚ   حىٛٔ  ايشاٖ ثب حضة تٛدٜ ٚ ٘يض فت   شٔـٟش، فٕالً اص ٔٛضـ ث 

افضاس ثٝ فيشاق سا آغيبص    تحٛيُ خًٙ 1982اص فشاق ٌشايؾ يبف  ٚ دس ػبَ  ثٝ حٕبي 
(. ايشاٖ ٘يض ٔتمبثالً ٔٛاضـ ضذسٚػ   ٛد سا ؿذت ثخـييذ ٚ  67: 1383وشد )سٔضب٘ ، 

حضة تٛدٜ سا ٔٙحُ افالْ وشد، سٞجشاٖ ٚ تقذاد صيبدي اص افضبي حضة سا ثبصداؿي  ٚ  
ايشاٖ ٔميٓ ٔؼىٛ سا ا شاج ]فشا ٛا٘ذ[ ويشد   ٞبي ٘فش اص ديلّٕبت 18ص٘ذا٘  وشد ٚ تقذاد 

 (.503: 1381)اػذي، 
تٛاٖ ثيبٖ داؿ  وٝ دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ ، ٞٓ دِٚ  خٕٟيٛسي   خب ٞٓ ٔ  دس ايٗ

ٞيب سا دس ساثغيٝ ٚ    اػالٔ  ايشاٖ ٚ ٞٓ دِٚ  اتحبد خٕبٞيش ؿيٛسٚي ييه ػيشي ويٙؾ    
ٞب ٚ تقشييف   اص آٖ وٙؾ تقبُٔ ثب يىذيٍش اص  ٛد ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ٔٙدش ثٝ تفؼيش عشفيٗ

ٞبي كٛست ٌشفتٝ تٛػيظ ؿيٛسٚي ػيجت     ٘يض وٙؾ  اص ٚضقي   بف ٌشديذ وٝ ٟ٘بيتبً
ٓ « ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشثي   »ٞبي  ٛد ٞٛي   ؿذ تب خٕٟٛسي اػالٔ  ثب ٚاوٙؾ چٙيبٖ   سا ٞي

 ٔٛسد تأويذ لشاس دٞذ.
 
 گيري وتيجٍ

ٝ      ٕٞبٖ ق ثيٝ  اي ويٝ اص ػيٛي فيشا    عٛس وٝ روش ؿيذ، دس خشييبٖ خٙيً ٞـي  ػيبِ
خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ تحٕيُ ؿذ، وـٛسٞبي غشث  ٚ اسٚپيبي  ثيٝ عيشق ٔختّيف ثيٝ      

ػٛص وٝ كذٞب ٞضاس وـتٝ  حٕبي  اص فشاق ٔتدبٚص پشدا تٙذ. دس عَٛ ايٗ خًٙ  بٕ٘بٖ
  ٝ ٚخيٛد آٚسد،   ٚ ٔدشٚح ثش خبي ٌزاسد ٚ ٞضاساٖ ٔيّيبسد دكس  ؼبسات ٔبدي ٚ ٔيبِ  ثي

ُ ٞش دٚ ثّٛن ؿشق ٚ غيشة ٚ وـيٛسٞبي    ي آٖ ثيٝ حٕبيي  اص ٔتديبٚص     دٞٙيذٜ  تـيىي
پشدا تٙذ. ثبيذ دس ٘ؾش داؿ  وٝ ايٗ خًٙ دس صٔبٖ ػيب تبس دٚ لغجي  س  داد ٚ تيذاْٚ    
يبف ؛ ػب تبسي وٝ ٞٙٛص دس دٚ لغت آٖ، ؿشق ٚ غشة ثٝ سٞجيشي ؿيٛسٚي ٚ أشيىيب    

وشد٘يذ.   ٚخٛد داؿ  ٚ ٞش وـٛسي دس چبسچٛة سٚاثظ  ٛد ثب ايٗ دٚ ثّٛن فُٕ ٔي  
ٙيٗ ثبيذ دس ٘ؾش داؿ  وٝ پبيبٖ يبفتٗ خًٙ ٘يض صٔب٘  اتفبق افتبد وٝ ٘ؾبْ دٚ لغج  چ ٞٓ

د٘يب ديٍش چٙذاٖ ٔؤثش ٘جٛد ٚ خٟبٖ دس ساػتبي تقبُٔ ٚ ٕٞىبسي سٚصافضٖٚ دٚ ثّيٛن ٚ  
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ٌـ . ايشاٖ وٝ لجُ اص ايٗ   لٛكبً سٞجشاٖ آٖ، ثٝ ػٕ  پبيبٖ ٘ؾبْ دٚ لغج  ٔتٕبيُ ٔ 
اي ثب وـٛسٞبي غشث   لٛكبً أشيىب داؿي ،   ظ ثؼيبس حؼٙٝدس ثّٛن غشة ثٛد ٚ سٚاث

اؽ ثب أشيىب ثٝ ؿذت ثٝ تيشٌ  ٌشاييذ تب خبي  وٝ اييٗ وـيٛس سا    دس ٍٞٙبْ خًٙ ساثغٝ
ٖ    وشد. ٞٓ عٛس سػٕ  ٚ فّٙ ، ؿيغبٖ ثضسي  غبة ٔ  ثٝ ٌييشي   چٙييٗ ٔيبخشاي ٌشٌٚيب

، فضبي سٚاثظ ايشاٖ ٚ سٚص 444ديلّٕبت أشيىبي  ثٝ ٔذت  52ػفبست أشيىب ٚ اػبست 
ي اييشاٖ ثيب    أشيىب سا ثٝ ثذتشيٗ ٚضقي   ٛد وـب٘ذٜ ثٛد. اص عشف  دس ايٗ ٔمغـ، ساثغٝ

چٙيٗ ثب اتحبد ؿٛسٚي چٙذاٖ  ٛة ٘جيٛد ٚ اييٗ ٚضيقي      ديٍش وـٛسٞبي غشث  ٚ ٞٓ
ٌزاؿي . اييٗ    عٛس لغـ، دس سٚاثظ ايشاٖ ثب ايٗ وـٛسٞب ٚ دس ٔقبدكت خًٙ تأثيش ٔ  ثٝ

اؽ ثيب ثش ي  اص وـيٛسٞب     چٙيٗ ساثغٝ ي فشاق ثب ؿٛسٚي ٚ ٞٓ اػ  وٝ ساثغٝ دس حبِ 
ٝ     ٔب٘ٙذ فشا٘ؼٝ ٚ إِٓبٖ ثؼيبس  ٛة ثٛد ٚ دس ػبَ ي فيشاق ثيب    ٞيبي ٔييب٘  خٙيً، ساثغي

 (.462: 1383تذسيح ثٟجٛد يبف  ) بِٛصادٜ،  أشيىب ٘يض ثٝ
ٙيً ثيب   ثبيذ اضبفٝ وشد وٝ حٕبي  وـٛسٞبي غشث  ٚ ثّيٛن ؿيشق اص فيشاق دس خ   

ٞبي ػيبػ ، ديلّٕبتيه، التلبدي، ٔبِ ، تؼّيحبت   خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، تٕبٔ  صٔيٙٝ
ٞيب، ٞيشاع اص پييشٚصي     ٌشف . يى  اص دكيُ اكّ  اييٗ حٕبيي    ٚ تجّيغبت  سا دسثشٔ 

ٗ    ا٘مالة اػالٔ  دس ايشاٖ ٚ ثبصتبة ٝ   ٞيبي ثيي اي آٖ ثيٛد. دسٚاليـ اييٗ     إِّّي  ٚ ٔٙغمي
ي ا٘مالة اػالٔ ، وـٛسٞبي ٔٙغمٝ سا دس٘ٛسديذٜ  وٝ أٛاج وٛثٙذٜوـٛسٞب ٍ٘شاٖ ثٛد٘ذ 

ٝ   ٌضيٗ سطيٓ ٚ اػالْ ػيبػ  ٚ ا٘مالث  خبي ويبس ٔٙغميٝ ؿيٛد ٚ اص     ٞبي فبػيذ ٚ ٔحبفؾي
ٞبي غشث  سا وٝ دس ٘ضديى  ٔٙغمٝ ثٛد٘ذ ٘ييض ثيٝ ِيشصٜ دس آٚسد. ثيٝ      ٞبي ٘ؾبْ عشف  پبيٝ

اص ٞش چيض، ٍ٘شاٖ ٔٙبفـ ٔبدي   ٔشيىب ثيؾفجبست ديٍش حبٔيبٖ فشاق دس اسٚپبي غشث  ٚ ا
ٚ ػيبػ   ٛد دس ٔٙغمٝ ثٛد٘ذ. ايٗ وـٛسٞب ثب فّٕىشد  ٛد دس عَٛ دٚساٖ خًٙ ٘ـبٖ 
داد٘ذ وٝ ٔؼبيُ ا الل  ٚ حمٛل  ٚ سفبيي  حميٛق ثـيش ؿيقبسٞبي  ثييؾ ٘يؼي  ٚ       

ق ٞبي غشة ٚ ؿش ثبصد. حٕبي  ٞب دسٌيش ثبؿذ، ايٗ ٔؼبيُ سً٘ ٔ  ٍٞٙبٔ  وٝ ٔٙبفـ آٖ
ٞبي ٘ؾبٔ ، ػيبػي  ٚ ديلّٕبتييه ثيٛد ويٝ      اص فشاق دس عَٛ خًٙ ثب ايشاٖ، داساي خٙجٝ

عٛس  الكٝ فجبستٙذ اص: وبسؿىٙ  دس ٔتدبٚص ؿيٙب تٗ فيشاق ٚ ٔحىيْٛ ؿيذٖ اييٗ       ثٝ
ٞيبي   إِّّ ، خًٙ سٚا٘  ٔذاْٚ فّيٝ ايشاٖ اص عشق ٔختّف، وٕيه  وـٛس دس ٔدبٔـ ثيٗ

ٞبي ٔتقبسف ٚ وـتبس خٕق  ٚ افغبي  اق ثٝ ػالحتؼّيحبت  ثؼيبس ٌؼتشدٜ ٚ تدٟيض فش
 (.463: 1383افتجبسات ٔبِ  ثب ؿشايظ ثؼيبس  ٛة ) بِٛصادٜ، 

ي خبِت تٛخٝ ايٗ اػ  وٝ دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ  ٚ دس دسٖٚ خٕٟيٛسي   أب ٘ىتٝ
ٞبي دٚ ثّٛن ؿشق ٚ غشة اص فشاق ٚ فذْ حٕبي  اص  سغٓ حٕبي  اػالٔ  ايشاٖ، )فّ 
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ؿيىُ ٌشفي . خٙيً    « ٘ٝ ؿشل  ي ٘يٝ غشثي    »ٔٙؼدٓ ٔجتٙ  ثش اكُ  ايشاٖ( يه ٞٛي 
ثخؾ دس دا ُ ايشاٖ فُٕ وشد ٚ ٔشدْ سا دس اعشاف  فٙٛاٖ يه ٘يشٚي ا٘ؼدبْ تحٕيّ  ثٝ

دؿٕٗ ٔـتشن، »٘يض ثش ايٗ افتمبد اػ  وٝ « وٛصس»سٞجش  ٛد ٌشدآٚسد ٚ دس ٕٞيٗ ساػتب 
ٗ 1: 1377فشاٞيب٘ ،   )خالِ « ؿٛد ثبفث ثبك سفتٗ پيٛ٘ذ دسٖٚ ٌشٚٞ  ٔ  ٘ؾيش،    (. اص ايي

٘يشٚٞبي  بسخ  وٝ دسكذد ٘بثٛدي خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ثٛد٘ذ، دسٚالـ ثٝ ليذست ٚ  
ٞب ثيش تٟذييذات    عَٛ فٕش آٖ وٕه وشد٘ذ. أبْ  ٕيٙ )سٜ( ٞٓ دس ثؼيبسي اص ػخٙشا٘ 

ٝ  »فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ايـبٖ فشٔٛد٘يذ:   وشد٘ذ. ثٝ  بسخ  دس ٔٛسد ايشاٖ تأويذ ٔ  ٘ؾيش   أيشٚص ثي
ايٓ؛ صيشا تمشيجبً تٕبٔ  ٘يشٚٞب دس ؿشق ٚ غشة ييب ٔؼيتميٕبً ثيب ٔيب      سػذ، ٔب تٟٙب ٔب٘ذٜ ٔ 

عٛس غيشٔؼتميٓ فّيٝ ٔب فقبِي  داس٘ذ؛ أب ايشاٖ ثب دػ   بِ  ٚ ثب  وٙٙذ يب ثٝ ٔخبِف  ٔ 
چٙيٗ دس يه ػيخٙشا٘    (. 440ٓٞ: 1371ثيُ، «)وٙذ ػالح ايٕبٖ ثب ايٗ ٘يشٚٞب ٔجبسصٜ ٔ 

ٔب دس خًٙ پيشدٜ اص  » غبة ثٝ ٔشاخـ اػالْ ٚ سٚحب٘يٖٛ ػشاػش وـٛس فشٔٛد٘ذ:  ديٍش
ايٓ،  ٔبٖ سا ؿٙب تٝ  ٛاساٖ وٙبس صديٓ، ٔب دس خًٙ دٚػتبٖ ٚ دؿٕٙبٖ ي تضٚيش خٟبٖ چٟشٜ

ايٓ وٝ ثبيذ سٚي پبي  ٛد ثبيؼتيٓ، ٔب دس خًٙ اثٟ  دٚ  ٔب دس خًٙ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ سػيذٜ
ٔيبٖ سا   ٞبي ا٘مالة پشثبس اػيالٔ   تيٓ، ٔب دس خًٙ سيـٝاثشلذست ؿشق ٚ غشة سا ؿىؼ

 (.452: 1378ِٛح ،  )ثٙ « ٔحىٓ وشديٓ
ي ٟٕٔ  وٝ دس ايٙدب ثبيذ اؿبسٜ داؿ  ايٗ اػ  وٝ دس دسٖٚ خٕٟٛسي اػالٔ   ٘ىتٝ

ايشاٖ خًٙ ثبفث خذاي  ٘جٛد؛ ثّىٝ خًٙ، اوثش لشيت ثٝ اتفبق ٘يشٚٞبي ػيبػ  وـٛس، 
يب ثٝ دِيُ « دفبؿ اص  بن ٚعٗ»يب ثٝ دِيُ « ٘ؾبْ ثشآٔذٜ اص ا٘مالة دفبؿ اص» ٛاٜ ثٝ دِيُ 

«  ٝ ٓ    « ٔمبثّٝ ثب ألشيبِيؼٓ أشيىب ييب سٚػيي ٖ    ويٝ تٟيبخٓ فيشاق سا ٞي ٞيب   ػيٛ ثيب ٔٙيبفـ آ
 (.51: 1378ؿبٖ ٚ ٔشدْ سا ثٝ ٔمبثّٝ ثب ٟٔبخٓ فشا ٛا٘ذ٘ذ )ثمف ،  دا٘ؼتٙذ، ٘يشٚٞبي ٔ 

ٞيبي   ؾبٔ  فشاق، اوثش لشيت ثٝ اتفيبق ٌيشٜٚ  ي ٘ ي چٙذ سٚص پغ اص حّٕٝ دس فبكّٝ
ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٛاداساٖ  ٛيؾ ٚ فْٕٛ ٔيشدْ سا   ٞب ٚ اعالفيٝ ػيبػ  وـٛس ع  افالٔيٝ

ٞب افٓ اص چپ ٚ ساػ  ٚ ٔزٞج   ثٝ ٔمبٚٔ  دس ثشاثش ايٗ تٟبخٓ فشا ٛا٘ذ٘ذ ٚ تٕبٔ  آٖ
الْ وٙٙيذ، وٛتيبٞ    اي ٔمذع افي  وٝ ٔمبثّٝ دس ثشاثش ٟٔبخٓ سا ٚؽيفٝ ٚ غيشٔزٞج  دس ايٗ

 (.48: 1378٘ىشد٘ذ )ثمف ، 
ٞيب ٚ اليذأبت كيٛست ٌشفتيٝ اص      ثٙذي سػيذ وٝ وٙؾ تٛاٖ ثٝ ايٗ خٕـ ثٙبثشايٗ، ٔ 

خب٘ت دٚ ثّٛن ؿشق ٚ غيشة دس حٕبيي  اص فيشاق ٔتديبٚص، ػيجت ٕٞجؼيتٍ  دسٖٚ       
دس دٚساٖ خٙيً تحٕيّي ،   « ٘ٝ ؿشل  ي ٘يٝ غشثي    »خبٔقٝ ٌشديذ ٚ ٞٛي  ّٔ  ٔجتٙ  ثش 
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ٞيبي كيٛست ٌشفتيٝ     اٍ٘بسا٘ٝ، ايٗ الذأبت ٚ ويٙؾ  د وبُٔ يبف . عجك ديذٌبٜ ػبصٜٕ٘ٛ
ي أشيىيب، تفؼييش خٕٟيٛسي     تٛػظ وٙـٍشاٖ اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي ٚ اييبكت ٔتحيذٜ  

ٞب ٚ تقشيف آٖ اص ٚضقي  حبوٓ دس آٖ صٔيبٖ، ػيجت ا٘ديبْ     اػالٔ  ايشاٖ اص ايٗ وٙؾ
« ٘يٝ ؿيشل  ي ٘يٝ غشثي      »ٌيشي ٞٛيي   ُ ثبفث ؿى  ٞبي  بك  ٌشديذ وٝ ٟ٘بيتبً ٚاوٙؾ

ٌييشي   خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٌشديذ. دسٚالـ، آٖ ٞٙدبسٞب ٚ اكِٛ  وٝ دس دٚساٖ ؿىُ
 ٝ ٗ      حىٛٔ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ، ثي ي  وٙٙيذٜ  فٙيٛاٖ ٞٙدبسٞيب ٚ اكيَٛ ٔؼيّٓ تقييي

ػيبػ   بسخ  خٕٟٛسي اػالٔ  ايشاٖ ٔغشح ؿذ٘ذ ٚ ثبفيث ؿيىُ دادٖ ثيٝ ٞٛيي      
ؿذ٘ذ، دس دٚساٖ خًٙ تحٕيّ  ٘يض ٔٛسد تأويذ لشاس ٌشفتٝ ٚ ٕٞشاٜ ثيب   خٕٟٛسي اػالٔ 

ٞبي كٛست ٌشفتٝ تٛػظ وٙـٍشاٖ اكّ  دٚ ثّيٛن ؿيشق ٚ غيشة؛     ٞب ٚ ٚاوٙؾ وٙؾ
ي أشيىب ٚ ثٝ فجبست ديٍيش تقبٔيُ ٔييبٖ     يقٙ ، اتحبد خٕبٞيش ؿٛسٚي ٚ ايبكت ٔتحذٜ

 شاٖ سا ٔتجّٛس وشد٘ذ.اي« ٘ٝ ؿشل  ي ٘ٝ غشث »ايشاٖ ٚ ايٗ دٚ وٙـٍش، ٞٛي  
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 َا : يادداشت
 
ٝ  ضٙاختي سدازٜ  در ترداضت ٞستي -2 ٗ   2«ٔدذَ تحدِٛي  »ي ديٛيدذ دسدّر از    اٍ٘ارا٘د إِّّدي   سداختار تدي

ي تٛإ٘ٙدذي( اسدت ٚ ٞدٓ لٛاػدذ      ٞٓ ضأُ ٔٙاتغ )تٝ ٔؼٙاي خػٛغيات فيسيىدي تطدىيُ دٞٙدذٜ   
ٖ     )يؼٙي رسا٘ٝ وٙٙدذ ٚ ٔيداٖ    ترلدرار ٔدي   ٞدا تدا يىدذيٍر ارتثدا      ٞدايي ودٝ وٙطدٍراٖ از قريدك  

ٝ  ٕ٘ايٙدذ(  در غدٛرتي ودٝ ترداضدت ٘دٛع ٚالدغ        ٍٞٙي ايجاد ٔي ٞاي خٛد ٞٓ وٙص ي ٚاودر   ٌرايا٘د
 دٞذ. فمط ٔٙاتغ ٔادي را ٔذ٘ظر لرار ٔي

ٞاي ٞر يه را  وٙذ ٚ ٚيژٌي تٙذي ٔي تمسيٓ 6ٚ تٙظيٕي 1دسّر، ايٗ لٛاػذ را تٝ دٚ دستٝ تىٛيٙي -1
 تر ر.ن. ت7ٝ يصي ت ضٕارد. تراي ٔطاِؼٝ ترٔي

- Dessler, D. (1989); "Whats at stake in the Agent – Structure Debate? International 
Organization, 441-473. 

 
ٞاي ػٕٛٔي اجرا ٚ تازتِٛيذ اػٕاَ اجتٕاػي تؼريف وردٜ ٚ ٔؼتمدذ   ٞا ٚ رٚيٝ ٌيذ٘س، لٛاػذ را تىٙيه -6

 وٙص ياد ورد.ٞاي  ٞا تحت ػٙٛاٖ رٚيٝ تٛاٖ از  ٖ است وٝ ٔي

ي رٞٙدي   ٞاي راديىاَ ٚ خاقرٜ ي سياسي اياالت ٔتحذٜ در ترخٛرد تا دِٚت ايٗ أر تا تٛجٝ تٝ پيطيٙٝ -4
ٝ «  ٘تٛ٘ي تريُ»تري پيذا ورد.  ، ٔفْٟٛ جذي2661ٔرداد  15ايرا٘ياٖ از وٛدتاي  ي  ايٗ الذاْ را تٝ ٔٙسِد

 (.742 2646تّمي ورد)ٔتمي، « دفاع پيطٍيرا٘ٝ»ٞايي از  جّٜٛ

                                                      
1- Transformational model 
2- Constitutive 
3- Regulatory 
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 مىابع :
 
سياست خارجي ايراٖ در دٚراٖ ساز٘ذٌي )التػاد، دفداع   (  2645احتطأي، ا٘ٛضيرٚاٖ ) -2

 چي، تٟرا7ٖ ٔروس اسٙاد ا٘مالب اسالٔي. ي اتراٞيٓ ٔتمي ٚ زٞرٜ پٛستيٗ ، ترجٕٝأٙيت(

 ، تٟرا7ٖ ٘طر لٛٔس.سياست خارجي جٕٟٛري اسالٔي ايراٖ(  2652رضا ) ازغٙذي، ػّي -1

 ، تٟرا7ٖ ا٘تطارات سٕت.خّيج فارس ٚ ٔسايُ  ٖ(  2652اسذي، تيژٖ ) -6

 ، تٟرا7ٖ ويٟاٖ.٘مص أريىا در جًٙ تحٕيّي ػراق ػّيٝ ايراٖ(  2646اغغرپٛر، غالٔرضا ) -4

، چاج پٙجٓ، ٔثا٘ي دفاع از ديذٌاٜ أاْ خٕيٙي در دفاع ٔمذس(  2645ِٛحي، سيذػّي ) تٙي -2
 ي ٔؼاغر. ي فرٍٞٙي دا٘ص ٚ ا٘ذيطٝ تٟرا7ٖ ٔؤسسٝ

 ي ٟٔٛش غالٔي، تٟرا7ٖ ٘طر وٛتٝ. ، ترجٕٝػماب ٚ ضير(  2642يُ، جيٕس )ت -3

ٖ  (  2642دٚست، ٔٙٛچٟر ) پارسا -4 ، تٟدرا7ٖ ضدروت   ٘مص سازٔاٖ ُّٔ در جًٙ ػدراق ٚ ايدرا
 سٟأي ا٘تطار.

ٝ   ا٘مالب، جًٙ ٚ جاتٝ»(  2645ثمفي، ٔراد ) -5 ٝ ، «جايي ٘خثٍداٖ در جأؼد ٛ  ي ٌفدت  فػدّٙأ ، ٌٚد
 .34-44، غع 16ي   ضٕارٜ

، فرًٞٙ پايدذاري ، «ي ا٘سجاْ درٚ٘ي ّٔي جًٙ تحٕيّي ٚ ٘ظريٝ»(  2644فراٞا٘ي، ٔحسٗ ) جالِي -6
 .4-2، غع  ضٕارٜ پيص

ٝ ، «جًٙ تحٕيّي ٚ ٘فت»(  2646زادٜ، ٔحٕذتالر ) حطٕت -24 ، ٔمداالت جٙدً تحٕيّدي     ٔجٕٛػد
 .53-14ي فرٔا٘ذٞي ٚ ستاد، ٔؼاٚ٘ت تحميك ٚ پژٚٞص، غع  تٟرا7ٖ دا٘طىذٜ

ٞاي سياسي، ٘ظأي ٚ التػادي وطدٛرٞاي لذرتٕٙدذ از    حٕايت(  2656سؼيذ ) خا٘ٛادٜ، -22
ٞاي  ٞا ٚ حٕايت ، دػاٚي ايرا7ٖ تررسي وٕهػراق در قَٛ جًٙ تا جٕٟٛري اسالٔي ايراٖ

ي فرٍٞٙي ٔطاِؼات ٚ تحميمدات   حسيٗ در جًٙ تحٕيّي، تٟرا7ٖ ٔؤسسٝ ٚيژٜ أريىا از غذاْ غرب تٝ
 راٖ.إِّّي اترار ٔؼاغر تٟ تيٗ

 ، تٟرا7ٖ ٔروس ٔذارن فرٍٞٙي ا٘مالب اسالٔي.21، جّذ ي ٘ٛر غحيفٝ(  2632ا... )  خٕيٙي، رٚح -21

ٌرايدي در سياسدت خدارجي جٕٟدٛري      ٌرايي ٚ ٚالغ ي  رٔاٖ چرخٝ»(  2654دٞطيري، ٔحٕذرضا ) -26
 .664-636، غع 1ي  ، ساَ پا٘سدٞٓ، ضٕارٜي سياست خارجي فػّٙأٝ، «اسالٔي ايراٖ

چارچٛتي تحّيّي تراي تررسي سياسدت خدارجي جٕٟدٛري    (  2656اهلل ) رٔضا٘ي، رٚح -24
 ي ػّيرضا قية، چاج سْٛ، تٟرا7ٖ ٘طر ٘ي. ، ترجٕٝاسالٔي ايراٖ

 (  چاج پا٘سدٞٓ، تٟرا7ٖ ٔجتٕغ ػّٕي ٚ فرٍٞٙي ٔجذ.2651لاٖ٘ٛ اساسي جٕٟٛري اسالٔي ايراٖ ) -22

7 پژٚٞص در تؼدذ فمٟدي سياسدت    ي سياست خارجي اسالْ تحثي درتارٜ»(  2644لسٚيٙي، سيذػّي ) -23
 .42-24، غع 2ي  ، ساَ ٟ٘ٓ، ضٕارٜي سياست خارجي فػّٙأٝ، «خارجي ايراٖ

ٝ ٘ٝ ضرلي، ٘ٝ غرتي(  2646وذي، ٘يىي ٚ ٌسيٛرسىي، ٔدارن )  -24 ي اتدراٞيٓ ٔتمدي ٚ اِٟدٝ     ، ترجٕد
 وٛاليي، تٟرا7ٖ ٔروس اسٙاد ا٘مالب اسالٔي.
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، يده  2654تحّيُ تٟداجٓ ػدراق تدٝ ايدراٖ در سداَ      »(  2646وٛردسٕٗ،  ٘تٛ٘ي ٚ ٚاٌٙر،  تراٞاْ ) -25
 ، غدع 62ي  ، ضدٕارٜ ي سياست دفاػي فػّٙأٝي ٔيرسؼيذ ٟٔاجرا٘ي،  ، ترجٕٝ«ورد غرتي رٚي
12-34. 

ٝ ، «اي أريىا در جٙدً ايدراٖ ٚ ػدراق    ي ٔٙطمٝ استراتژي ٔٛاز٘ٝ»(  2646ٔتمي، اتراٞيٓ ) -26 ي  فػدّٙأ
 .53-32، غع 62ي  ، ضٕارٜسياست دفاػي

ُ   (  2644ذي، ٔٙٛچٟر )ٔحٕ -14 ، سياست خارجي جٕٟٛري اسالٔي ايدرا7ٖ اغدَٛ ٚ ٔسداي
 تٟرا7ٖ ٘طر دادٌستر.

، ٔجٕٛػٝ ٔماالت جًٙ تحٕيّي، «ػُّ ٚ ػٛأُ ترٚز جًٙ تحٕيّي»(  2646ددددددددددددد ) -12
 .13-2ي فرٔا٘ذٞي ٚ ستاد، ٔؼاٚ٘ت تحميك ٚ پژٚٞص، غع  تٟرا7ٖ دا٘طىذٜ
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ٝ    از ادػاي تي  أريىا ٚ جًٙ ايراٖ ٚ ػراق7»(  2645ٔسؼٛد٘يا، حسيٗ ) -16 ، «ي ػّٙدي  قرفدي تدا ٔذاخّد
 .65-12ي دْٚ، غع  ضٕارٜ َٚ، پيص، ساَ اي ا٘مالب اسالٔي فػّٙأٝ

ٝ ، «اٍ٘داري  ٞا از ٔٙظر سازٜ ٌٚٛي تٕذٖ ٌفت»اِف(   2656ٔطيرزادٜ، حٕيرا ) -14 ي  ي دا٘طدىذٜ  ٔجّد
 .142-236، غع 36ي  ، ضٕارٜحمٛق ٚ ػّْٛ سياسي دا٘طٍاٜ تٟراٖ

ي  طىذٜي دا٘ ٔجّٝ، «إُِّ ي رٚاتط تيٗ ػٙٛاٖ فرا٘ظريٝ اٍ٘اري تٝ سازٜ»ب(   2656ددددددددددد ) -12
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