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چکیـده
یکی از نَضَعات نٍم نَرد بحث در نحافل ضیاضی جهٍَری اضالنی ایسان از آغاز پیرسوزی
اىقالب اضالنی تاکيَن ،نطئلً رابطً با انسیکا بَده اضت .پرص از پیرسوزی اىقرالب اضرالنی ایرسان
ٌهَاره فضایی از نذالفت ،دعهيی ،ىفی ،دگسضازی و دغَىت واژهای برس روابرا ایرسان و انسیکرا
حاکم بَده اضت .واقعیت ایو اضت کً رابطً ایسان و انسیکا کرال

ضرسدرگهی اضرت کرً ایرو دو

کغَر تيٍا بازیگسان آن ىیطتير ،بلکً بازیگسان دیگسی کً از ایو رٌگزر ضَد نیبسىر در فسایير ایو
روابا تأجیسگزار ٌطتير .ایو نقالً ضهو تحلیل روىرٌای حاکم بس روابا ایرسان و انسیکرا از زنران
پیسوزی اىقالب اضالنی ایسان تاکيَن ،بً بسرضی پیغسانٌای تأجیسگزار بس روىرٌای نَجَد پسدادتً
و بًدىبال پاضخ بً ایو پسضظ نٍم اضت کً با تَجً بً اضتهسار پیغرسانٌای تأجیسگرزار برس روابرا
ایسان و انسیکا ،آیا انکان بٍبَد روابا نیان دو کغَر در آیيره ىشدیک وجَد دارد؟ در پاضخ بً ایرو
پسضظ ،فسضیً نطسح ایو اضت کً با تَجً بً اضرتهسار وجرَد پیغرسانٌای ضرًگاىة تأجیسگرزار در
ایجاد روىرٌای نَجَد در نياضبات ایسان و آنسیکا ،عرانل تضرادٌای ایرروَلَژیک نیران ایرسان و
انسیکا ،جایگاه اضساویل و البی صٍیَىیطتی فعال در انسیکا در اتذاذ ضیاضرتٌای دصرهاىً انسیکرا
علیً ایسان و درىٍایت ،تأجیسگزاری کغرَرٌای حرَزه دلریا فرارس و در رنس آىٍرا عسبطرتان برس
ضیاضت دارجی داورنیاىًای انسیکا ،انکان بٍبَد روابا ایسان و انسیکرا در آیيرره ىشدیرک نتصرَر
ىیطت.
 واژگان کلیدی:
جهٍَری اضالنی ایسان ،انسیکا ،روابا ایسان و انسیکا ،تحلیل روىر
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مقدمه
اٌلالب اؿالىی ایؼان در قؼایٌی در ةِينً  1357ةنَ یینؼوزی رؿنیغ کنَ ؿؼقنث و
ىاُیث آن در جلاةم ىاُّی ةا ؿناظحار دوكٌتنی ٌُنام ةیًانيهنم كنؼار ىیگؼفنث .اؿناس و
زُّؼه ؿیاؿث ظارزی زيِّری اؿالىی اینؼان ةنؼ ىتٍنای قنْار «ٌنَ قنؼكین ٌنَ یؼةنین
زيِّری اؿالىی» ؿاىان یافث و ازایًرو درمغد واؿنازی و ؿاظحارقنیٍی از كّاّنغ ةنازی
صاکو ةؼ ؿاظحار ةیًانيهم و ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ ةؼآىغٌّ .ع رواةي ایؼان و اىؼییا یؾ از اٌلالب
اؿالىی ةَ ىٍازّات و چانفُای دوؿنّیَ و ىحلناةهی اٌساىینغ کنَ جضنث جنتدیؼ ىح یؼُنای
ىعحهف جا ةَاىؼوز جغاوم یافحَ اؿث .ةنا یینؼوزی اٌلنالب اؿنالىینکاخ ؿنفیغ ٌنَجٍِا ىحضنغ
اؿحؼاجژیک ظنّد در ظاورىیاٌنَ را از دؿنث دادن ةهینَ ةنا آىنازی از دینغگاهُا و قنْارُای
وغاؿحیتاری و وغاىؼییایی روةَرو قغٌُ .ام ٌّیای زيِّری اؿالىی ةؼای رویف و ینّیف
ظّد و ةؼاؿاس ىتاٌی آن کَ «اؿحلاللن آزادی و زيِّری اؿالىی» ةّدن وارد جٍازع و جلاةنم
ایغئّنّژیک ةا ایاالت ىحضغه اىؼییا قغ .در ىلاةمن اىؼییا ٌیؽ فؼویاقی زيِنّری اؿنالىی را
ةا جذتیث ىّكْیث ظّد در زِان و ةَویژه در ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ ةؼاةؼ ىیاٌگاقث .از ایً ىلٌِ
جاریعی جاکٍّن ُيّاره قنؼایي جعامنو ٌاقنی از ىعانفنثن دقنيٍین ٌفنین ییؼیثؿنازی و
ادةیات ظكٌّث ةؼ فىای ىٍاؿتات ایؼان و اىؼییا صاکو ةّده اؿث و ةا وزّد گػقث ةنیف از
ؿَ دَُ از اٌلالب اؿالىی و كٌِ رواةي اىؼییا و ایؼان یؾ از صاددَ اق ال ؿفارت اىؼییا در
جِؼانن ٌَجٍِا ُیچ ٌكناٌَ كاةماًيیٍناٌی از ذوب قنغن یطُنای رواةني دو کكنّر ىكناُغه
ٌيیقّدن ةهیَ در ةؼظی ىّارد اصحيال جضلق ؿٍاریُّای وظیوجنؼی ىاٌٍنغ ةؼظنّرد ٌُناىی
ىٌؼح ىی قّد .ةا جّزَ ةَ ووْیث صاکو ةؼ ىٍاؿتات ایؼان و اىؼییان ةؼرؿی رواةي دو دوننث
یؾ از ییؼوزی اٌلالب اؿالىین ىّوّّی اؿث کنَ ةـنیاری از یژوُكنگؼان صنّزه ؿیاؿنث
ظننارزی و رواةنني ةیًانيهننم در ىضافننم داٌكننگاُی و رؿنناٌَای دو کكننّر جنناکٍّن ةننَ آن
یؼداظحَاٌغ .اقاره ةنَ جناریط رواةني دو کكنّرن فؼازوفؼودُنان زىنان و دالینم كٌنِ راةٌنَ و
درگیؼی ُای ىلٌْی و ىغاوم در رواةي ىحلاةم ایؼان و اىؼییا ةغون اجعاذ روییؼدُای ٌُنؼی
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و چارچّبُای ىكعل جضهیهین ٌلٌَوْف ةیكنحؼ آدنار و یژوُفُنای اٌسامقنغه درةناره
ىّوّع یادقغه اؿث .نػا ىلانَ صاوؼ ةَدٌتال یاؿط ةَ یؼؿف اىیان یا اىحٍاع ةِتنّد رواةني
ایؼان و اىؼییا در آیٍغه اؿث .در یاؿط ةَ یؼؿف امهی ىلانَن فؼویَ ىٌؼح ایً اؿث کَ ةنا
جّزَ ةَ اؿحيؼار وزّد ىح یؼُای ؿَگاٌَ جتدیؼگػار در ایساد روٌغُای ىّزنّد در ىٍاؿنتات
ایؼان و آىؼییان قاىم جىادُای ایغئّنّژیک ىیان اینؼان و اىؼیینان زایگناه اؿنؼائیم و الةنی
مِیٌّیـحی فْال در اىؼییا در اجعاذ ؿیاؿثُای ظنياٌَ اىؼیینا ّهینَ اینؼان و درٌِاینثن
جتدیؼگػاری کكّرُای صّزه ظهنیر فنارس و در رأس آٌِنا ّؼةـنحان ةنؼ ؿیاؿنث ظنارزی
ظاورىیاٌَ ای اىؼییان اىیان ةِتّد رواةي ایؼان و اىؼییا در آیٍغه ٌؽدیک ىحنّر ٌیـنث .ةنؼای
ةؼرؿی فؼویَ ىلانَ از انگّی «جضهیم روٌغ» کَ از انگُّای زیؼىسيَّّ داٌنف آیٍنغهیژوُی
اؿثن ةِؼهگیؼی قغه اؿث؛ ةَ ایً مّرت کَ روٌغُای ىّزّد در رواةني اینؼان و اىؼیینا در
ةازه زىناٌی ینؾ از یینؼوزی اٌلنالب اؿنالىی جناکٍّن ىنّرد جضهینم كنؼار گؼفحنَ و ؿن ؾ
ییكؼانُای ؿَگاٌَ جتدیؼگػار در ایساد ایً روٌغُا ةؼرؿی قغهاٌغن و در یایانن ایً اؿنحغالل
ىٌؼح قغه اؿث کَ ةا ٍّایث ةَ اؿحيؼار جتدیؼگػاری ییكؼانُای یادقغه در ىٍاؿتات ایؼان
و اىؼییان ةِتّد رواةي دو کكّر در آیٍغه ٌؽدیک اىیانیػیؼ ٌعّاُغ ةنّد .در اینً ینژوُف از
روش جضلیق کیفی ةؼاؿاس گؼدآوری قّاُغ و زؽئیات از اؿٍادن کحابُا و ىلانَُا اؿنحفاده
قغه اؿث.
 .4چارچوب نظزی
چارچّب ٌُؼی ىّرد اؿحفاده در ایً ىلانَن انگّی «جضهینم روٌنغ» 1ةنٍَّّان یینی از
انگُّای داٌف ىیانرقحَای «آیٍغهیژوُی» 2اؿث .آیٍغهیژوُین جفیؼات فهـفی و روشُای
ّهيی و ىغلُای ىعحهف ةؼرؿی و ىٌانَْ آیٍغه را ىٌؼح و ةنا اؿنحفاده از آٌِنان آیٍنغهُای
زایگؽیً اصحيانی را جؼؿیو ىیکٍغ .درواكِ آیٍغهیژوُی اةؽاری ةنؼای ىْيناری و ىٍِغؿنی
آیٍغه اؿث (فاجشرادن  .)136 :1389آیٍغهیژوُی ةٍَّّان یک صنّزه ىیانرقنحَای در اواینم
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كؼن ةیـحو جّؿي اٌغیكيٍغاٌی چّن وانؽ 1و اکتنؼن 2ىٌنؼح قنغ .اىنا داٌنف آیٍنغهیژوُی
ةَقیم اىؼوزی آنن یؾ از یایان زٍگ زِاٌی دوم در اٌغیكیغه رٌنغ اىؼیینا قنیم گؼفنث.
ییغایف و جیّیً ىٌانْات ىؼةّط ةَ آیٍغه در اىؼییا ةَقغت واةـنحَ ةنَ ًؼحُنای زٍگنی
ارجف ةّد؛ زیؼا در ارجف اىؼییا ةَ ىـائهی ٌُیؼ ؿاظث ؿٍاریُّای الزم در آرایف ٌیؼوُنای
ٌُاىی و رقغ ةؼٌاىَُای فىایی ةـیار جّزَ ىیقغ (ىیهؽن .)18 :1374
یؾ از آنن اٌتُّی از «کاٌّنُای جفیؼ»ً 3ی دَُُای  1970و  1980قنیم گؼفحٍنغ
کَ دگؼگٌّیُای قگؼف کٌٍّی و ٌیؽ اُيیث صیاجی جضهیم و ییفةیٍنی روٌنغُای آجنی در
صّزهُننای ىعحهننف زٌننغگی ازحينناّی اّننو از اكحنننادن ؿیاؿننثن فؼٍُننگ و ازحينناع و
ظؼدهٌُامُای زیؼیً آٌِا از ّّاىم و ىح یؼُنای ةٍینادیً در ةنَوزّد آىنغن آٌِنا ةَقنيار
ىیآیٍننغ .در یننؼب چٍننغ دُننَ اؿننث کننَ از آیٍننغهیژوُی ةَىذاةننَ ییننی از اةؽارُننای ىِننو
ؿیاؿثگػاری و جنيیوگیؼی اؿحفاده ىیقّدن اىا در ایؼان ىحتؿفاٌَ ةَ ایً ىلّننَ کهینغی
آنگٌَّ کَ قایـحَ و ةایـحَ اؿثن جّزَ ٌكغه اؿث .روش جضهینم روٌنغن یینی از انگُّنای
آیٍغهیژوُی اؿثً .تق جْؼیفن روٌغن یٍْی یغیغهای کَ در ىغجی کّجاه ةا گؼایف و ىٌٍلنی
ظاص جیؼار ىیقّد .ةَّتارت دیگؼن روٌغ ةَىٍْای ج ییؼ و جّؿَْ ةَؿيث یک اىنؼ زغینغ و
ىحفاوت اؿث .یک روٌغ ٌكان ىیدُغ کَ یک ىّوّع ازحيناّی ینا ىفِنّم ظناص ةَؿنيث
زایگاه و گؼایف ظامی ىیم و گؼایف داقحَ و ایً گؼایف در یک ةؼَُ ظامی جغاوم یافحنَ
اؿث (اصيغین .)9 :1368
در روش جضهیم روٌغن دادهُا و اًالّات ىؼةّط ةَ روٌغُای صاکو ةؼ یغیغهُای ىِنو و
ىح یؼُای ادؼگػارن زيِآوری قغه و ةا یایف و قٍاظث ووْیث آٌِا در یک فؼایٍنغ ىـنحيؼ
ةَ ییفةیٍی ووْیث اصحيانی آٌِا در آیٍنغه یؼداظحنَ ىیقنّد .در ینک دؿنحَةٍغی کهنین
روش جضهیم روٌغ ةَ دو ٌنّع كاةمجلـنیو اؿنث :اننف) روش جضهینم کينی روٌنغ؛ ب) روش
جضهیم کیفی روٌغ .در روش جضهیم کيین رفحار یک ىح یؼ در ینک ىضنغوده زىناٌی ةؼرؿنی
ىیقّد و فؼض ةؼ ایً اؿث کَ آیٍغه در اىحغاد گػقحَ اؿث و در منّرت فِيینغن كنّاٌیً
1. Walz
2. Ekbern
3. ThinkThank
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ىـحلؼ در آن ىیجّان آیٍغه را ییفةیٍی کؼد .ىِوجؼیً قیّه در روش جضهینم کينی روٌنغن
قیّه ةؼونیاةی یاراىحؼُا اؿث کَ در آن ؿْی ىیقّد ةا ةؼرؿی جاریعچَ یک ىّوّعن ینک
آیٍغه ىٍاؿب ةؼای آن ییفةیٍی قنّد .در اینً روشن آیٍنغهیژوُان ىیکّقنٍغ ةنا جؼؿنیو
ٌيّدار ج ییؼ روٌغُا و اؿحفاده از اًالّات آىاری و ةؼونیناةی ٌينّدار ةنؼ یاینَ ٌنؼخ کٍنٌّین
ج ییؼات آیٍغه را ییفةیٍی کٍٍغ .روش ةؼونیاةی اؿاؿاً قاىم گؼدآوری دادهُای جناریعی و
جٍُیو آٌِا ةؼ روی یک ىٍضٍی اؿث کَ جنا آیٍنغه اداىنَ دارد .ةؼونیناةین وینژه آندؿنحَ از
روٌغُایی اؿث کَ ظّد را ةَمّرت آىار و اركام ٌكان ىیدٍُغ.
اىا ىّوّع روش جضهیم کیفی روٌغن ییفةیٍی یاراىحؼُایی اؿث کَ ةینان منؼیش آٌِنا
ةَمّرت کيی ٌاىيیً و یا ةـیار دقّار اؿث .درواكنِن ایًگٌّنَ یاراىحؼُنا جناةِ ةـنیاری از
یاراىحؼُای دیگؼ ُـحٍغ کَ ییفةیٍی آٌِا در گنؼو ییفةیٍنی آن یاراىحؼُنا اؿنث .در اینً
روشن فؼض ةؼ ایً اؿث کَ صّادث ىعحهف آیٍغهن ٌاگِاٌی رخ ٌعّاٍُنغ داد و از ُواکٍنّنن
ٌكاٌَُایی ةؼای ییف ةیٍی آٌِا وزّد دارد .ننػا در اینً روش ةنا قنٍاظث ّّاىنم ىن دؼ ةنؼ
یاراىحؼُایی کَ ىیظّاُیو آیٍغه آن را ییفةیٍی کٍیون ؿْی ىیقّد فىای آیٍنغه جؼؿنیو
قّد (صازیاٌین .)1390
در اداىَ ىلانَ و ةؼاؿاس چارچّب ٌُنؼی ىٌؼحقنغهن دادهُنا و اًالّنات ىؼةنّط ةنَ
روٌغُای صاکو ةؼ رواةي ایؼان و اىؼییا در ةازه زىاٌی یؾ از ییؼوزی اٌلالب اؿالىی جناکٍّن
زيِآوری قغه و ةا یایف ییكؼانُای جتدیؼگػار ةؼ قیمگیؼی اینً روٌنغُان ةنَ ییفةیٍنی
ووْیث اصحيانی رواةي دو کكّر در آیٍغه یؼداظحَ ىیقّد.
 .2بزرسی روندهای موجود در روابط ایزان و امزیکا پس اس انقالب اسالمی ایزان
ةؼای ییف ةیٍی آیٍغه اصحيانی رواةي ایؼان و اىؼییا ٌاگؽیؼ از جضهیم روٌنغُای ىّزنّد
در در رواةي ایً دو کكّر ُـحیو .از زىان ییؼوزی اٌلنالب اؿنالىی اینؼان جناکٍّن ىّاونِ
ایاالت ىحضغه در ةؼاةؼ ایؼان ةَریو ج ییؼوجضّالت جاکحییین ُيّاره از ینک انگنّی ىٍـنسو
ییؼوی کؼده و از ٌّؿان زینادی ةؼظنّردار ٌتنّده اؿنث .اینً کكنّر راُتنؼد ییـناٌی را در
رویارویی ةا ایؼان در دؿحّرکار ظّد كؼار داده اؿث؛ اگؼچَ در ىلاًِ ىعحهف ةَنضاظ روقین
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ؿْی کؼده اؿث از جاکحیکُنای ىحٍنّّی ةنؼای ییكنتؼد اؿنحؼاجژی ىِنار و کٍحنؼل رفحنار
زيِّری اؿالىی ةِؼهگیؼی کٍغ.
در یک ٌيای کهین ىسيَّّ اكغاىات اىؼییا ةؼای ىلاةهَ ةا ایؼان در ًّل  3دَُ گػقحَ
را ىیجّان ةَایًجؼجیب ةؼقيؼد :اكغام ةَ کّدجا ّهیَ زيِّری اؿالىین اكغام ةَ وؼةَ ىضغود
ٌُاىی (ًتؾ)ن اّيال جضؼیوُنای اكحننادین ؿیاؿنی و ٌُناىی (یکزاٌتنَ و چٍغزاٌتنَ)ن
جالش ةؼای ىٍؽوی کؼدن ایؼانن ٌؽدیک قغن ةَ مغام و زٍگ ةا ایؼانن جضؼینک ُيـنایگان
ایؼانن صيهَ ٌُاىی ةَ ٌاوگان ٌُاىی و ُّاییيای ىـافؼةؼی ایؼانن جِغینغ زهنّه دادن اینؼان
ةؼای مهش و اىٍیث زِاٌین اكغام ةَ دی هياؿی یٍِان ةؼای ٌؽدیک قغن ةنَ اینؼان (ىنازؼای
ىکفارنیً)ن صاىی جؼوریـو ٌاىیغن ایؼانن اّيال ؿیاؿث ىِار و ُوزىانن جْاىم ةا اینؼان در
ّؼاق و اف اٌـحانن کيک ةَ زؼیانُای ىْارض ةا ٌُام زيِّری اؿالىی در داظم و ظارج از
کكّرن زٍگ رواٌی و جِغیغ ةَ ّيهیات ٌُاىی (دوران ةّش)ن جالش ةنؼای ىنػاکؼه ىـنحلیو
ُيؼاه ةا جغاوم فكارُای چٍغزاٌتَ و ةَکارگیؼی دوةاره ؿیاؿث جضؼیوُنای قنغیغ و ًنؼح
دوةاره اصحيال کارةؼد گؽیٍَ ٌُاىی ةؼای ج ییؼ رفحار ایؼان .ةنًَّرکهین در ارزیناةی ؿیاؿنث
ظارزی ایاالت ىحضغه در كتال ایؼانن ُيّاره ىیجّان ٌكناٌَُایی از جنغاوم را ىكناُغه کنؼد.
ایً گفحَ ةَ آن ىٍْا اؿث کَ امّل کهی ؿیاؿث ظنارزی اىؼیینا در كتنال اینؼانن ُينّاره
یایغار ةّده و در دورهُای ىعحهفن جٍِا روشُا و ٌضّه رویارویی ةا آن ج ییؼ کؼده اؿث.
در ًّل ایً دورهن ایؼان از زاویَ دیغ اىؼییاییُان ینک ةنازیگؼ جِغیغکٍٍنغه و ونغٌُو
ىّزّد ةّده اؿث کَ ٌَجٍِا ةایغ از افؽایف ٌفّذ و ٌلف آن در زىیٍنَُای ىعحهنف ؿیاؿنین
فؼٍُگی و اكحنادی زهّگیؼی کؼدن ةهیَ ةایغ از ًؼیق فكنارُا و جِغینغات و ٌینؽ اُؼمُنای
صاکو در ایً ٌُو زِاٌین اززيهَ كّاٌیً صاکو ةؼ ؿازىانُای اكحنادین ؿیاؿی و فؼٍُگنی
زِاٌی و ؿازىان ىهمن رفحار ایؼان را ج ییؼ داد و ةا ٌُو زاری ُياٍُگ کنؼد .در ًنّل اینً
ىغتن از دیغگاه دونثُای صاکو اىؼییان صحی درمّرت ّنغم جضلنق ُنغف ةناال و ةنٍَّّان
راهصم ٌِایین ةایغ ٌُام صیّىحی ایؼان را از ًؼیق اّيال زور ج ییؼ داد.
وكّع اٌلالب اؿالىی ایؼان ٌلٌَ آیاز جٍازع زغی در رواةني اینؼان و اىؼیینا ةَصـناب
ىیآیغ .ویژگیُای اٌلالب اؿالىی ایؼانن ٌَجٍِا در ؿٌش داظهی ىٍسؼ ةنَ ج یینؼات وؿنیْی
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قغن ةهیَ در ؿٌش ىٌٍلَای و زِاٌی ٌیؽ ییاىغُای قگؼفی ةؼای ٌُنام ةیًانيهنم ةنَُيؼاه
داقث .اٌلالب اؿالىین ُياٌٍغ ُؼ اٌلالب ایغئّنّژیک دیگؼی ةَدٌتال ج یینؼ ٌُنو ؿنٍحی و
یایَریؽی ٌُيی ٌّیً ةّد .زِثگیؼیُای اٌلالةی در ؿیاؿنثُای داظهنین اززيهنَ ج یینؼ
کاىننم ؿیـننحوُای اكحنننادین ؿیاؿننی و فؼٍُگننی داظهننی و جننالش ةننؼای یؼبزدایننی و
زِثگیؼیُای زغیغ در صّزه ؿیاؿث ظارزین اززيهَ «ٌُؼیَ مغور اٌلالب» و «ؿیاؿث
ٌَ قؼكین ٌَ یؼةین زيِّری اؿالىی» کَ ّيغجاً ىتحٍیةؼ ج ییؼ ووِ ىّزنّد و ارائنَ ىنغل
زغیغی ةّدن ٌّع و ىاُیث رواةي ایؼان و اىؼییا را یؾ از ییؼوزی اٌلالب اؿنالىی قنیم داد
).(Barzegar, 2000: 156,157
در ٌحیسَن ایؼان کَ جا ینیف از آن ىحضنغ امنهی ینؼب و اىؼیینا در ىٌٍلنَ ةَصـناب
ىیآىغن جتغیم ةَ دقيً درزَ یک ایاالت ىحضغه قغُ .یسانُای اونینَ اٌلالةنی ُيچٍنیً
ٌگؼاٌیُا و چانفُایی را در ٌّع رواةي زيِّری اؿالىی ةنا دونثُنای ىٌٍلنَ یغینغ آورد.
ٌُام ةیًانيهم ٌیؽ در صيایث از ٌُو ؿٍحی ىّزّد و صفٍ دوؿحان ىٌٍلَای ظّد ةَ جلاةنم
ةا اٌلالب اؿالىی ایؼان یؼداظث .ةَایًجؼجیبن ریكَُای اونیَ ؿّءًَ و ةیاّحينادی ینؾ از
ةؼوز اٌلالب اؿالىی ةیً ایؼان و کكّرُای ىٌٍلَ ةٍَّّان ٌيایٍغگان ىضهی ٌُام ةیًانيهنم
ازیکؿّ و ایؼان و اةؼكغرتُا و در رأس آٌِا اىؼییا از ؿّی دیگؼن یغیغ آىغ )1(.جغاوم چٍنیً
روٌغی از ییؼوزی اٌلالب اؿالىی جاکٍّن رواةني ةیًانيهنم در ىٌٍلنَ ظاوىیاٌنَ را ةَقنغت
جضث جتدیؼ كؼار داده اؿث؛ زیؼا ریكَُای ایً جلاةم ٌَجٍِا در ؿنٌش داظهنین ةهینَ ةنَدنیم
اُيیث ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ در ٌُام ةیًانيهمن در ؿٌش ىٌٍلَای و زِاٌی ٌیؽ جتدیؼگػار ةنّده
و ؿاظث ًتیْی كغرت و ؿیاؿث در ىٌٍلَ را ةَُو ریعحَ اؿنث .ةنٍَّّان ىذنالن از زىنان
وكّع اٌلالب اؿالىین ٌُنام ةیًانيهنم و در رأس آنن اىؼیینا ةنَ قنیّهُای ىعحهنف ؿنْی
کؼدهاٌغ ةا جِغیغ ایؼانن از ٌلفآفؼیٍی ایً کكّر در منضٍَ ىٌٍلنَای و زِناٌی زهنّگیؼی
کٍٍغ .در اداىَ ةَ ىنادیلی از روٌغُای جٍفزای ىّزّد در رواةي ایؼان و اىؼییا (جّؿني دو
ًؼف) از اةحغای قیمگیؼی ٌُام زيِّری اؿالىی جاکٍّن اقارهای گنػرا ظنّاُیو داقنثن
ؿ ؾ ةَ جكؼیش ییكؼانُای جتدیؼگػار ةؼ اؿحيؼار ایً روٌغ ظّاُیو یؼداظث.
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 .3متغیزهای مزبوط به خطمشی ایاالت متحده در قبال جمهوری اسالمی ایزان
در زؼیان اٌلالب اؿالىی کَ صیّىث ىضيغروا قاه در ةؼاةؼ ؿیم اّحؼاونات ویؼاٌگنؼ
ىؼدىی كؼار گؼفحَ ةّدن اىؼییاییُا ُيچّن گػقحَ کنَ ىضنّریجؼیً صناىی و صنافٍ قناه
ایؼان ةّدٌغن از او صيایث کؼدٌغ .یؾ از ییؼوزی اٌلالب اؿالىین زّ ونغاىؼییایی صناکو ةنؼ
زاىَْ ایؼاٌی ةا یػیؼش اكاىث قاه در اىؼییا جكغیغ قغ .ایً اجفاق چٍان جیاندٍُغه ةّد کَ
ًی کيحؼ از دو ُفحَ یؾ از آنن جْغاد زینادی از داٌكنسّیانن ؿنفارت اىؼیینا در جِنؼان را
اق ال کؼده و کارکٍان آن را ةَگؼوگان گؼفحٍغ .ایً اجفاقُا ىٍسنؼ ةنَ كٌنِ رواةني اینؼان و
اىؼییا قغ و رواةي دو کكّر را ةَؿيث ةضؼاٌی درازىغت ؿّق داد (ةیمن 1371ن ج.)2
در دوران زٍگ جضيیهی ّؼاق ّهیَ ایؼانن اىؼییاییُا ةنا جضؼینک رژینو ةْنخ ّنؼاق و
کيک ٌُاىی ةَ آٌِان درمغد جلّیث ایً کكّر و درُوقیـحً ىلاوىث ایؼان ةّدٌنغ .ایناالت
ىحضغه در ًّل زٍگ ةَ جلّیث جـهیضاجی ّؼاق یؼداظحنَ و جنالش کنؼد ةنا جلّینث ّنؼاقن
كاةهیثُای ؿاظحاری ایؼان را در روٌغ ىلاةهَ ةا دٌیای یؼب ةَویژه اىؼیینا ةَصنغاكم ىيینً
ةؼؿاٌغ .ةـیاری اّحلاد دارٌغ کَ صيهَ ٌُاىی ّؼاق ّهیَ ایؼان را ىیجّان ٌينادی از «زٍنگ
ٌیاةحی» داٌـث؛ یٍْی زٍگی کَ از ؿّی ّنؼاقن اىنا ةؼاؿناس ىٍنافِ اىؼیینا قنیم گؼفنث
(ىحلین  .)48 :1385ایً ىّوِ دونث اىؼییا در ًّل زٍگ کَ در آن ّالوهةنؼ ظـنارتُای
ىـحلیو و ییؼىـحلیو ؿٍگیً اكحنادین چٍغمغُؽار ٌفؼ از ىنؼدم اینؼان کكنحَ و ىننغوم
قغٌغن زيِّری اؿالىی ایؼان را در ىّرد ىلامغ اىؼییا ةَقنغت ةیاّحيناد کنؼد و ةنَ زنّ
وغاىؼییایی صاکو ةؼ زاىَْ ایؼان داىً زد.
ةَدنیم ةؼداقث وزّد جِغیغ از ؿّی ایؼان ٌؽد دونحيؼدان اىؼییان ُؼگٌَّ افؽایف ٌفّذ
و ٌلفآفؼیٍی ایؼان در ؿٌش کكّرُای ىٌٍلَن ییؼؿنازٌغهن ىغاظهنَ در اىنّر داظهنی اینً
کكّرُا و درٌِایث جِغیغی ّهیَ مهش و اىٍیث ىٌٍلَای و زِاٌی ةَقيار ىیآیغ .در ًنّل
ؿانیان گػقحَن اىؼییا ةَ قیّهُای گٌّاگّن ىّوّع جِغیغ ایؼان ةؼای ُيـایگان ایً کكّر
را ىٌؼح کؼده و جالش ٌيّده کَ در مضٍَ ةیًانيههی از آن ةٍَّّان اةؽار فكاری ّهیَ اینؼان
اؿحفاده کٍغ.

 / 114فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،29شماره  ،3پاییز 1394

ایاالت ىحضغه ییّؿحَ در ًّل ؿالُای یؾ از اٌلالب اؿالىین ایؼان را ةَ اٌسام اكنغاىات
ىعؼب ىاٌٍغ صيایث از جؼوریـو ةیًانيههین جالش ةؼای جّنیغ ؿالحُای کكحار زيْین جنالش
ةؼای ایساد ةیدتاجی ىٌٍلَای در ظاورىیاٌَن ٌله صلّق ةكؼ و ...ىحِو کنؼده اؿنث جنا ةحّاٌنغ
زىیٍَ اّيال ىضغودیثُای فؼاگیؼ ّهیَ ایؼان را فؼاُو کٍغ .اىؼییا ةا ییگیؼی ؿیاؿث اجِامزٌی
ةَ ایؼان جالش ىیکٍغ ىكؼوّیث ؿیاؿی و ةیًانيههی زيِّری اؿالىی را کاُف دُغ و ًتْاً
ةَ ُؼ ىیؽان کَ ةحّاٌغ ىٍاككات ؿیاؿنی ةیكنحؼی ّهینَ اینؼان ایسناد کٍنغن ةنَ ىّفلیثُنای
ةیكحؼی ةؼای ىضغودؿازی و اٌؽوای ایؼان دؿث ظّاُغ یافث (ىحلین .)49 :1385
ییی از اكغاىات دونث اىؼییا در زىان ریاؿنثزيِّری کهیٍحنّنن در ىـنیؼ ىلاةهنَ ةنا
جِغیغ ایؼانن اٌسام ٌّّی ةازٌگؼی در ؿیاؿثُای رؤؿایزيِّر گػقنحَ ةنّد .ةنَایًجؼجیبن
«ؿیاؿث ىضامؼه ىكحؼك» 1کَ اىؼییا در کٍار ىحضنغان اروینایی ظنّد درمنغد اّينال آن
ّهیَ ایؼان ةؼآىغن درٌِایث در چِؼه «ؿیاؿث ىِار دوزاٌتَ» ىحتهّر قغ .در ایً زىیٍنَ ٌینؽ
ردیای ٌلفآفؼیٍی الةی مِیٌّیـحی ىنغافِ اؿنؼائیم كاةنمییگیؼی اؿنث (کیّانصـنیٍین
.)139 :1388
ىارجیً ایٍغیکً 2ؼاح امهی ؿیاؿث یادقغه ةّد .ایٍغیک ةؼای ٌعـنحیًةار «ؿیاؿنث
ىِار دوزاٌتَ» را کَ ةؼ ىضّر رویارویی ةا ایؼان و ّؼاق در صّزه ظهیر فنارس ًؼاصنی قنغه
ةّدن در ازالس ؿاالٌَ آی ک ییكٍِاد کؼد .ایً ًنؼح جّزنَ افنؼادی ىاٌٍنغ دٌنیؾ راس 3و
ؿاىّئم نّئیؾ 4از ًؼفغاران اؿؼائیم را کَ در اداره اىّر ظاورىیاٌَای کاةیٍَ کهیٍحنّن فْنال
ةّدٌغن زهب کؼد .ةَایًجؼجیبن ایغه یادقغه یؾ از ّتنّر از ؿنَ ىؼصهنَ «ًنؼح در ازنالس
آی ک»ن «ًؼح در ىضافم جعننی ظاورىیاٌنَ» و «ًنؼح در ؿنٌش ّينّىی ؿیاؿنث»ن ةنَ
ىؼصهَ ىتاصخ ّيّىی ٌعتگان ؿیاؿث ظارزی اىؼییا وارد قغ و درٌِایث ةَجننّیب رؿنیغ
(ؿسادیّرن  .)30-36 :1373اةْاد ازؼایی ؿیاؿنث ىِنار دوزاٌتنَ ةنؼ ؿنَ ىضنّر ؿیاؿنین
اكحنادی و ٌُاىی اؿحّار ةّد:

1. Policy of encirclement Subscribe
2. Martin Indyk
3. Dennis Ross
4. Samuel Lewis
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پایه سیاسی :در ةْغ ؿیاؿین ىلاىات اىؼییا ةاب گفثوگّ ةا ایؼان را ُيچٍان ةناز ٌگنَ
داقحَ ةّدٌغ و ةارُا ةؼ وؼورت گفحگنّی آقنیار ةنا دوننث زيِنّری اؿنالىی اینؼان ةنؼای
قٍاظحَ قغن دكیق ىّاوِ و ظّاؿثُای دو ًؼف و زهّگیؼی از ةنؼوز ؿنّءجفاُو جننؼیش
ىیکؼدٌغ .از ایً زاویَ ةؼ ؿَ ٌیحَ جتکیغ ىیقغ .1 :در ىنػاکؼه ةنا اینؼانن اىؼیینا ییفكنغم
ٌعّاُغ قغ؛  .2ىػاکؼات ةایغ آقیار ةاقغ و از ىساری رؿنيی و منالصیثدار اینؼان منّرت
گیؼد؛ و  . 3رفحار ایؼان در ُؼگٌَّ ىػاکؼه اصحيانی در دؿحّرکار كؼار ظّاُغ داقنث (اىینؼین
)17 :1374
پایه نظامی :ادّای کّقفُای ایؼان ةؼای دؿحیاةی ةَ فٍاوریُنا و جـنهیضات کكنحار
زيْین ةَویژه فٍاوری ُـحَای و وؼورت ظٍذیؿازی اینً جالشُنا و جِغینغُای ٌاقنی از
آنن ییی از ىضّرُای امهی ؿیاؿث ىِار دوزاٌتَ ةّد کَ ةـیار ىنّرد جتکینغ ارائَکٍٍنغگان
اىؼییایینمِیٌّیـحی آن كؼار داقث .آٌحٌّی نیک 1در ٌعـحیً اّالم رؿيی ؿیاؿنث ىِنار
دوزاٌتننَ گفننث« :ایننؼان فْاالٌننَ در یننی آن اؿننث کننَ ىعفیاٌننَ ةننَ جـننهیضات ُـننحَای و
ییؼُـحَای و ىّقکُای دورةؼد دؿث یاةنغ( .انتحنَ) جـنهیضات کكنحار زيْنی اینؼان (در
ىلایـَ ةا ّؼاق) ٌـتحاً در ىؼاصم اونیَ ییكؼفث كؼار داردن (اىا) اىؼییا ىیجّاٌغ ىاٌِ آن قّد
کَ ایؼان در یٍر ؿال آیٍغه در قؼایي ّؼاق (در یٍر ؿال ییف) كؼار گیؼدٌ( ...اگفحَ ٌياٌنغ)
ىِار ایؼان در دؿحیاةی ةَ ؿالحُای اىضای زيْی ةَ دو دنیم ةـیار ىكیم اؿنثٌ :عـنثن
ّغم ةؼظّرداری اىؼییا از كٌٍْاىَُای ؿازىان ىهمن آنگٌَّ کَ درةاره ّنؼاق وزنّد داقنث.
دومن ّغم اّيال جضؼیوُای گـحؼده درةاره ایؼان( »...کیّانصـیٍین .)41 :1388
پایه اقتصادی :اگؼچَ رکً اكحننادی ؿیاؿنث ىِنار دوزاٌتنَ ةنًَّر ّينغه ةَؿنّی
جتدیؼگػاری ةؼ یایَُای اكحنادی ایؼان از ًؼیق اّيال جضؼیوُنای ٌفحنی زِنثگیؼی قنغه
ةّدن اىا دیغیَ امهی ًؼاصان ایً ؿیاؿث را ةایغ جضيیم ٌنّّی كؼٌٌیٍنَ ىانی نفٍاوری ةنَ
دونث ایؼان داٌـث کَ اصحيال داقث زىیٍَُای ىضؼومؿازی ایً کكّر را از فؼایٍغ زِناٌی
ىتادالت فٍاوری و جـهیضاجی فؼاُو آورد و در ىـیؼ جلّیث یایَُای راُتؼدی آن ٌیؽ ىّاٌْی
ایساد کٍغ.
1. Anthony Lake

 / 116فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،29شماره  ،3پاییز 1394

الةی آی ک در راؿحای ةؽرگٌيایی ظٌؼ ایؼان و ىضغودؿازی كغرت آنن ؿیاؿث جضنؼیو
ایؼان را در داظم ایاالت ىحضنغه ىنّرد ییگینؼی كنؼار داد کنَ ٌحیسنَ ٌِنایی آن گؽارقنی 76
مفضَای ةّد کَ ةا ٍّّان «جضؼیوُای زاىِ اىؼییا ّهیَ ایؼان :ةؼٌاىَای ةؼای ّيم» ةَ اّىای
کٍگؼه اىؼییا ارائَ قغ .در  25ژاٌّیَ 1995ن آنفٌّـّ داىاجّن ییی از ؿنٍاجّرُای اىؼیینایی کنَ
جّؿي الةی مِیٌّیـث ٌیؽ صيایث ىیقغ و ُيّاره از ؿیاؿثُای ؿعث جساری ّهینَ اینؼان
صيایث ىیکؼدن ةا انِامگیؼی از ؿٍغ ىٍحكؼقغه جّؿي الةی آی ک ةٌَام «جضؼیو زاىِ اىؼیینا
ّهیَ ایؼانن ةؼٌاىَ ّيم»ن ًؼصی ارائَ کؼد کَ ةؼاؿاس آنن ُؼ قعل یا قؼکث ظارزی کَ ةنَ
مغور کاال یا فٍاوری ةَ ایؼان ىتادرت ىیکؼدن ةؼاؿاس جْاریف ىٍغرج در كناٌّن اداره منادرات
اىؼییا ىنّب ؿال 1979ن ىكيّل ؿیاؿثُای جضؼیيی اىؼییا ىیقنغٌ .لٌنَ کناٌٌّی ًنؼح
یادقغهن ىتادالت ٌفحی ایؼان ةّد (ًتاًتایین .)62-63 :1385
ةَدٌتال ؿعٍؼاٌی رُتنؼان رژینو مِیٌّیـنحی در کٍگنؼه اىؼیینا در دؿناىتؼ  1995و
ژوئیننَ  1996کننَ ةننَ قننیمگیؼی فىننای وننغایؼاٌی قننغیغی ىٍسننؼ قننغ و ٌیننؽ در ؿننایَ
الةیگؼیُای آی کن درٌِایث در اوت ُيیً ؿال (« )1996كاٌّن جضؼیو ایؼان و نیتنی» در
ىسهؾ ٌيایٍغگان ةَجنّیب رؿیغ (ًتاًتایین .)65-67 :1385
درةاره جالشُا و ییگیؼیُای الةی مِیٌّیـحی ةؼای جنّیب «كناٌّن جضنؼیو اینؼان و
نیتی» ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره کؼد :درظّاؿث ى ؿـَ یِّدی اىّر اىٍیث ىهی 1در اکحتؼ
 1994از کهیٍحّن ىتٍیةؼ وؼورت جلّینث ىّاونِ دوننث اىؼیینا ةنؼای جكنغیغ فكنارُای
جضؼیيی ّهیَ ایؼان و ٌیؽ ُيیاری ةا ؿایؼ کكّرُا ةنَىٍُّر ییكنتؼد ظيىكنی ىيٍّّینث
فْانیثُای ىانی و فٍاوراٌَ ةا زيِّری اؿالىی ایؼان؛ مغور كٌٍْاىَ ى ؿـنَ یِنّدی اىنّر
اىٍیث ىهی در  10آوریم  1995ىتٍیةؼ اّيال جضؼیو ّهیَ ایؼان (ّهیعناٌین )178 :1380؛
جالشُای گـحؼده الةی یِّدیان ةؼای جكغیغ فىای وغایؼاٌی در کٍگؼه کَ درٌِایث ةاّنخ
قغ ًیفی گـحؼده از ٌيایٍغگان ةا فؼؿحادن درظّاؿحی در  30ىنَ  1995از رئیؾزيِنّرن
افؽایف فكار ّهیَ ایؼان را ظّاؿحار قٌّغ (ًتاًتایین )63 :1385؛ ؿنعٍؼاٌی ىنغیؼ ازؼاینی
آی ک ٌیم ام قؼ 2در ییی از کيیحَُای کٍگؼه ةٌَام «کيیحَ فؼّی ّيهیات ظنارزین ىانینَ
1. JINSA
2. Neal M. Sher
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مادرات و ةؼٌاىَُای ىؼجتي» در  25آوریم 1996ن ىتٍیةؼ وؼورت ةؼظّرد ةا ایؼان ةٍَّّان
کكّری کَ در یی دؿحیاةی ةَ ؿالحُای کكحار زيْی و صاىی فْانیثُای جؼوریـحی اؿث
و در راؿحای ىعغوش کؼدن فؼایٍغ مهش ظاورىیاٌَ کّقف ىیکٍنغ؛ و کّقنفُای آی نک
ةؼای جضؼیک دونث کهیٍحّن ةَىٍُّر جضؼیو ّهیَ قؼکثُای روؿی کَ ةَزّو آٌانن فٍاوری
ىّردٌیاز ایؼان را ةؼای ییكتؼد ةؼٌاىَُای جّنیغ ؿالحُای ُـحَای و جلّینث ةٍینَ ىّقنیی
جتىیً ىیکؼدٌغ (.)www.AIPAC.org,10/12/1999
ىنادیق اقارهقغهن ةٍَّّان ٌيٌّنَُایی از روٌنغ رواةني جٍفآننّد اىؼیینا ةنا اینؼان از
ییؼوزی اٌلالب اؿالىی جاکٍّنن ةٍَّّان ىح یؼُای ىـحلم ةؼ اؿحيؼار رواةي ظنياٌَ ىینان
دو کكّر ةٍَّّان ىح یؼ واةـحَن جتدیؼگػار ةّدهاٌنغ .در اداىنَ ةنَ چٍنغ ىنّرد از ىح یؼُنای
ىؼةّط ةَ ظيىكی زيِّری اؿالىی ایؼان در كتال اىؼییا کَ در ایساد روٌغ رواةني ىّزنّد
ىیان ایؼان و اىؼییا جتدیؼگػار ةّدهاٌغ ٌیؽ اقاره ظّاُغ قغ.
 .4متغیزهای مزبوط به خطمشی جمهوری اسالمی ایزان در قبال امزیکا
ؿهـهَ وكایِ ىؼةّط ةَ ّيهیؼد ایالت ىحضغه اىؼییا ییف از ییؼوزی اٌلالب اؿالىی در
رویارویی ةا زٍتفُای اٌلالةی ایؼان (ىاٌٍغ ایفای ٌلف در زؼیان کّدجای  28ىؼداد )1332
و ُيچٍیً ؿهـهَ اكغاىاجی کَ ایً کكّر یؾ از یینؼوزی اٌلنالب اؿنالىی ةنؼای ةازگؼداٌنغن
ووْیث گػقحَ ظّد در ایؼان و ىٌٍلَ ةَازؼا گػاقحَ ةّد و در ىسيّعن ذٍُیث جاریعینرواٌی
ایؼاٌیان ٌـتثةَ ؿیاؿثُای ىغاظهَزّیاٌَ اىؼییا در ایؼانن ةاّخ قغ ّغهای از داٌكسّیانن در
 13آةان  1358وارد ؿفارت اىؼییا در جِؼان قغٌغ و ةا ةَگؼوگان گؼفحً کارکٍنان ؿنفارجعاٌَن
آن را ةَ اق ال درآوردٌغ .اىام ظيیٍی در ٌعـحیً ؿعٍؼاٌی ظّد یؾ از اق ال ؿفارت اىؼیینا
کَ در  14آةانن یٍْی یک روز یؾ از آن صاددَ ایؼاد قغن ويً جتییغ اكغام داٌكسّیانن اىؼیینا
را «قیٌان ةؽرگ» ٌاىیغ و ةَ ؿفارت آن در جِؼان نلب «الٌنَ زاؿّؿنی» داد (ةناكین :1376
 .)31-32در ُيیً روزن ىِغی ةازرگانن ٌعـثوزیؼ دونث ىّكث اؿحْفا داد .رُتؼ اٌلالب ويً
یػیؼفحً اؿحْفای ةازرگان و کٍارهگیؼی دونث ىّكث از ّؼمَ ازؼایی کكنّرن ةنَزای ىْؼفنی
دونث زغیغن اىّر ازؼایی کكّر را جا جكییم ٌعـحیً ىسهؾن ةَ قّرای اٌلالب واگنػار کنؼد و
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ةَجغریرن ّؼمَ ؿیاؿث کكّر ةَدؿث ًیفُای اؿالمگؼا افحاد .ایً اجفناق از دو زٍتنَ ةنؼای
اىؼییاییُا ٌاظّقایٍغ ةّدٌ .عـث ایٍیَ ةا اق ال ؿنفارت آٌِنا در جِنؼان و ةنَگؼوگان گؼفحنَ
قغن ىتىّران دونث اىؼییان وزَِ ةیًانيههنی اىؼیینا ىعنغوش قنغ و دوم آٌینَ ةنا قیـنث
ىیاٌَروُا کَ گؼایف ةیكحؼی ةَ اىؼییا داقحٍغ و روی کنار آىنغن ًینف اؿنالمگؼا در ّؼمنَ
ؿیاؿث ایؼان کَ ٌگاه ةَىؼاجب ةغةیٍاٌَجؼی ةَ اىؼییا داقحٍغن کكّری کَ جا دو ؿنال ینیف از
ىٌيئًجؼیً ىحضغان اىؼییا در ىٌٍلَ ةّد و «زؽیؼه دتات» جهلی ىیقغن از کٍحنؼل آن دوننث
ظارج قغ و اىّر آن ةَدؿث ؿؼان وغاىؼییایی اٌلالب افحاد .گؼوگانُای اىؼییایی یؾ از 444
روز آزاد قغٌغن اىا ظاًؼه جهط آن ٍُّز ُو در ذًُ اىؼییاییُنا ةناكی اؿنث و رواةني آٌِنا ةنا
زيِّری اؿالىی را ةَقغت جضث جتدیؼ كؼار داده اؿث.
از زىان قیمگیؼی ٌُام زيِّری اؿالىین اىؼییاؿحیؽی ییی از گفحيانُای صاکو ةؼ
دونث و زاىَْ ایؼان ةّده اؿث .رُتؼان زيِّری اؿالىی ُيّاره از اىؼییا ةنٍَّّان دقنيً
ؿؼؿعث یاد کؼده و ىهث ایؼان را ةَ ىلاةهَ فؼاگیؼ ةا ؿیاؿنثُای جّؿنًَْهتاٌَ آن دّنّت
کؼدهاٌغ .اىام ظيیٍی صحی یاٌؽده ؿال ییف از اٌلالبن در زؼیان كیام  15ظؼدادن ةَمؼاصث
ىّوِ ظّد را چٍیً اةؼاز داقحَ ةّد« :اىؼییا از اٌگهیؾ ةغجؼن اٌگهیؾ از اىؼییا ةغجؼن قّروی
از ُؼدو ةغجؼن ُيَ از ُو یهیغجؼن نیً اىؼوز ؿؼوکار ىا ةا ایً ظتیخُاؿنثن ةنا اىؼییاؿنث»
(ةَ ٌلم از :ىضيغین  .)191 :1377اىنؼوزن ینؾ از گػقنث ؿنَ دُنَ از صینات زيِنّری
اؿالىین گؼایفُای ونغاىؼییایی در ٌُنام ؿیاؿنی اینؼان ُيچٍنان اؿنحيؼار دارد .ةعنف
ُّیيی از زاىَْ ایؼان در ًّل ایً ىغتن اىؼییا را دقيً درزَ یک ظنّد داٌـنحَ و ّهینَ
آن ىّوِگیؼی ىیکٍٍغ .از زىان ییؼوزی اٌلالب اؿالىی جاکٍّنن قْار «ىنؼگ ةنؼ اىؼیینا»
ییی از قْارُای رایر ةعف كاةمجّزِی از ىؼدم ایؼان ةّده اؿث.
ازآٌساکَ ییی از زِثگیؼیُای ىضّری اٌلالب اؿالىین صيایث از ىـهياٌان زِنان و
ٌِىثُای آزادیتعف ةّدن نػا ةغیِی ىیٌيّد کَ ىـئهَ فهـنٌیً را در منغر اونّیثُنای
ظّد كؼار دُغ .درٌحیسَن ؿیاؿثُای ىٌٍلنَای ٌُنام زيِنّری اؿنالىی از ةنغو جتؿنیؾن
ةؼاؿاس ىعانفثُای ّيهی زغی ّهینَ رژینو مِیٌّیـنحی ؿناظحَویؼداظحَ قنغ .ونغیث
زيِّری اؿالىی ةا رژیو مِیٌّیـحی ُيّاره در ییٌّغ ّيیق ةا ونغیث آن ةنا اىؼیینا ةنّده
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اؿث .ییف از صيهَ ةَ ؿفارت اىؼییان ؿاظحيان ؿفارت رژیو مِیٌّیـنحی در جِنؼان ىنّرد
صيهنَ كننؼار گؼفنث و یننؾ از جنننؼف ةنَ ؿننازىان آزادیننتعف فهـنٌیً جضّیننم داده قننغ
) .(Polucci, 1991: 2رفحار وغاؿؼائیهی زيِّری اؿالىی در صال صاوؼ ٌیؽ اؿنحيؼار دارد
و در ةؼظی از ىّاردن جكغیغ ٌیؽ قغه اؿث.
ُيانگٌَّ کَ ىكاُغه قغن ىح یؼُنا و ىننادیق ىحْنغدی در روٌنغ رواةني جٍفآننّد
زيِّری اؿالىی ایؼان و اىؼییا از زىان وكنّع اٌلنالب اؿنالىی وزنّد داقنحَ کنَ ىّزنب
یایننغاری و اؿننحيؼار روٌننغ جلاةننم و جْننارض ةننیً دو کكننّر قننغهاٌغ .در اداىننَ ةننَ ةؼرؿننی
ییكؼانُای ؿَگاٌَای ظّاُیو یؼداظث کَ جتدیؼ فؼاواٌی ةؼ روٌغُای گػقحَ و فْهنی رواةني
ایؼان ةا اىؼییا داقحَ و ییفةیٍی ىیقّد ةا وزّد جتدیؼگػاری ییكنؼانُای یادقنغهن رواةني
ظنياٌَ اىؼییا و ایؼان ُيچٍان اؿحيؼار داقحَ ةاقغ .ایً ییكؼانُا ّتارجٍغ از .1 :جىنادُای
ایننغئّنّژیک ىیننان ایننؼان و اىؼییننا؛  .2جتدیؼگننػاری رژیننو مِیٌّیـننحی و الةننی كغرجيٍننغ
مِیٌّیـو در رواةي ظنياٌَ اىؼییا ةا ایؼان؛ و  .3زایگاه کكّرُای صّزه ظهیر فنارس و در
رأس آٌِا ّؼةـحان ؿّْدی در رواةي ایؼان و اىؼییا.
 .5پیشزانهای تأثیزگذار بز استمزار روابط خصمانه ایزان و امزیکا
آٌچَ ىـهو اؿث ایٍیَ ىیان ایؼان و اىؼییا جٍِا یک امنٌیاك ّيینق ؿیاؿنی وزنّد
ٌغاردن ةهیَ جلاةم و جٍازع ایً دو کكّر در اّياق گفحياٌی اؿث؛ دو زِانةیٍی و دو گفحيان
ةا روییؼدُای ایغئّنّژیک در كانبُای ىحفاوجی رو در روی ُو كؼار گؼفحَاٌغ .در ایً جلاةنمن
ایؼان یؼچيغار ایغئّنّژی اؿالىی ٌكئثگؼفحَ از آىّزهُای ىػُب جكیِن و اىؼییا یؼچينغار
نیتؼالدىّکؼاؿی و ؿیّالریـو اؿث .ایً جفاوت و جىاد ایغئّنّژیک در ّؼمَُای گٌّاگّنن
ُيچّن ؿیاؿث ظارزی ٌيّد یافحَ و اینؼان و اىؼیینا را در دو ٌلٌنَ ىلاةنم ُنو كنؼار داده
اؿث .درصانیکَ زيِّری اؿالىی ایؼان ىْحلغ ةَ اؿنحلالل کكنّرُا و قنیمگیؼی ٌُناىی
ّادالٌَ و ٌفی ؿهًٌَهتی و ؿنهٌَیػیؼی و ةؼكنؼاری ؿنازگاری ىتحٍیةنؼ منهش و اىٍینث و
ّغانث در مضٍَ ةیًانيههنی اؿنثن ایناالت ىحضنغه اىؼیینا ةنَدٌتال صاکيینث دىّکؼاؿنی
اىؼییایی و ُژىٌّی ظّد در زِان اؿث .فؼویاقی اجضاد زياُیؼ قّروی و ةَدٌتال آنن ٌُام
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دوكٌتی و یؼور ٌاقی از اصـاس یینؼوزی اىؼیینان اینً کكنّر را ةَؿنيث ییساٌتنَگؼایی و
ىغاظهَزّیی ةیكحؼ ؿّق داده اؿث؛ ةَگٌَّای کَ ةؼای رؿنیغن ةنَ اُنغاف ظنّد ّالوهةنؼ
اةؽارُای ٌؼم و دىّکؼاجیکن ةَ اكحىای قؼایي از اةؽارُای ؿعث و زور ٌیؽ اؿنحفاده ىیکٍنغ.
اىؼییا ةَدٌتال ایساد ٌُو ٌّیً زِاٌی ىغٌُؼ ظّیف اؿث .در اینً ًنؼحن اىؼیینا ةنٍَّّان
كغرت ُژىّن ةَ ُیچ كاّغه ىضنغودیثزایی یایتٍنغ ٌیـنث و ةیینؼده ةنَدٌتال ةنَ جـنهیو
واداقحً ةازیگؼان ىٌٍلَای و ةیًانيههی ىیةاقغ .ةاایًومفن جلاةم اىؼیینا ةنا اینؼانن اىنؼی
ییؼىٍحُؼه ٌعّاُغ ةّد و ًتیْی اؿث کَ ایؼان از ؿّی اىؼییان یایی و ىضّر قؼارت ظّاٌغه
قّد و دنیم آن ُو جساوزگؼی ایؼان ٌیـثن ةهیَ فلي ةَ ایً دنیم اؿنث کنَ اینؼان از ٌُنو
ٌّیً زِاٌی ىّردٌُؼ اىؼییا ییؼوی ٌيیکٍغ (ّتغاهللظاٌین .)15–20 :1381
ىلاوىث ایغئّنّژیک رُتؼان ؿیاؿی ایؼان در ىلاةم اىؼییا را ىیجنّان اٌْیناس اّحلناد
آٌِا ةَ ٌلف اؿالم ةٍَّّان یگاٌَ ىنػُب راؿنحیً داٌـنث کنَ ىیجّاٌنغ ٌلنف یّینایی در
ّؼمَُای ازحياّین ىهین ؿیاؿی و ةیًانيههی ایفا کٍغ .ةؼاؿاس اینً ٌگنؼش کنَ ةنؼ یاینَ
ادراك دونحيؼدان زيِّری اؿالىی از ٌُام ةیًانيهم و ٌلف اىؼیینا قنیم ىیگینؼدن ٌُنام
ةیًانيهم ةَ دو صّزه کاىالً ىحْارض ةٌَام داراالؿالم و دارانضؼب جلـیو ىیقّد کَ اؿناس آن
ةؼ ركاةث و جْارض ىیان ایً دو صّزه ىحفاوت گفحياٌی اؿحّار اؿث .ایً ٌگؼش را ىیجّان ّاىم
جكغیغ جىادُای ٌِفحَ زيِّری اؿالىی ایؼان ةا اىؼییا و زِان ینؼب داٌـنث .ةؼاؿناس اینً
انگّن اىؼییا ىؼکؽ دارانضؼب جهلی ىیقّد و در ىلاةمن ایؼان ٌیؽ ةایغ امانلؼای زِان اؿالم درٌُؼ
گؼفحَ قّد .درواكِ ةَدنیم صاکيیث ایً ٌگؼش اؿث کَ جىنادُای ادراکنی ىلاىنات ؿیاؿنی
ایؼان و اىؼییا یؾ از اٌلالب اؿالىی ُيّاره ةَگٌَّ كاةمجّزِی روةَافؽایف داقنحَ و اىؼیینا از
ؿّی ایؼان «قیٌان ةؽرگ» ظّاٌغه ىیقّد ).(Ramazani, 1992: 395
زغالُای ایغئّنّژیک ایؼان در دوران یؾ از ییؼوزی اٌلنالب اؿنالىین ةنًَّر ّينغه
ّهیَ اىؼییا ةٍَّّان ٌياد اؿحیتارن ؿازىاٌغُی قغه اؿث .ایً ىـئهَ را درواكِ ةایغ اٌْیناس

ادراكُای ؿیاؿی و ایغئّنّژیک رُتؼان اٌلالب اؿالىی ةَویژه اىام ظيیٍی داٌـث .گؼاُنام
فّنؼ1ىْحلغ اؿث« :یؼبن ةَویژه اىؼییان ىـضّر یغیغه آینثاهلل ظيیٍنی اؿنث .وی ةَىذاةنَ
1. Graham Fuller
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چِؼهای ىِو و ییؼىحْارفن ٌياد جيام ٌگؼاٌی یؼب در ىّرد اؿالم رادییال ىیةاقنغ .ینؾ از
زٍگ زِاٌی دومن وی جلؼیتاً ةیف از ُؼ رُتؼ ظنارزی دیگنؼی در اىؼیینا دقنيً كهينغاد
ىیقّد ....داوری اىؼییاییُا درةاره ىاُیث رفحار ایؼانن دؿثکو در ّؼمنَ ّينّىین ّيیلناً
جضث جتدیؼ ایً چِؼه (اىام ظيیٍی) اؿثن کَ اىؼییا را ةا امٌالصی كؼون وؿنٌایی جّمنیف
کؼده و درزَُایی از قیٌاٌیث را ةَ آن ٌـتث داده اؿث (فّنؼن .)6 :1373
ظالمَ آٌیَ ییی از ىّاٌِ امهی در رواةي ایؼان و اىؼیینان جىنادُای ّيینق گفحيناٌی
ىیان ایً دو کكّر و ةَّتارجی رفحار اؿحیتاری اىؼییا و اؿحیتارؿنحیؽی زيِنّری اؿنالىی
ایؼان اؿث؛ ُؼیک از ایً دو کكّرن ایً رفحار را در چارچّب ایغئّنّژیک و ىاُینث صیّىنث
ظّد كؼار داده اؿث .نػا ىاداىیکَ ُؼیک از ًؼفیًن ج ییؼ رفحار ظنّد را ةَىٍؽننَ جضنّل در
ایغئّنّژی و ىاُیث ظّد ىیداٌغن راةٌَ دو کكّر ةَ صانث ّادی ةاز ٌعّاُغ گكث.
از ؿّی دیگؼن ٌُام ؿیاؿی ایاالت ىحضغه ةا اجعناذ ٌُؼینَُایی ىاٌٍنغ ٌُؼینَ ةؼظنّرد
جيغنُای ُاٌحیٍگحّن و ٌیؽ ٌُؼیَ زغیغ اىٍیحی ىٌؼحقنغه جّؿني ةناراك اوةاىنان درواكنِ
ٌگاُی ارزشىغاراٌَ را در چارچّب امٌیاك ةا ایؼان در ٌُنام ىٌٍلنَای ظاورىیاٌنَ و ٌُنو
ةیًانيههی ةؼای ظّد جنّیؼ کؼده اؿث .جفاوت دو کكنّر اىؼیینا و اینؼان در اینً اؿنث کنَ
اىؼییا ةؼاؿاس ٌُؼیَُای زاندیّیی 1و ویهیام زیيؽ 2ظّد را ّيمگؼا ىیداٌنغ و ّيمگؼاُنا
راصثجؼ ىیجّاٌٍغ ىّاوِ امّنی و ارزقی ظّد را ةا جّزَ ةَ ةافث ىّكْیحیای کَ در آن كؼار
ىیگیؼٌغن ةازجْؼیف کٍٍغ .ایً درصانی اؿث کَ ایؼانن ىّاوِ اینغئّنّژیک ظنّد را در كاننب
ارزشُایی جْؼیف ىیکٍغ کَ ةؼگؼفحَ از كنّاٌیً انِنی اؿنث و جؽننؽل در آٌِنا ىیجّاٌنغ در
ىكؼوّیث ٌُام ؿیاؿی ظغقَ وارد کٍغ .نػا اگؼ اینؼان ةعّاُنغ در رواةني ظنّد ةنا اىؼیینا
جسغیغٌُؼ کٍغن در ىؼصهَ ٌعـث ةایغ یاؿطگّی ایً یؼؿف ةاقغ کنَ آینا اىؼیینای اىنؼوز
جفاوجی ةا اىؼییای دیؼوز کؼده اؿث؟ و ُيچٍیً در فىای گفحياٌی ٌاقی از جلاةنم اینؼان ةنا
اىؼییان ىكؼوّیث ٌاقی از ىتارزه ةا اىؼییا در ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ و دیگنؼ ىٍناًق زِنان کنَ
ةَمننّرت یننک صلیلننث كاةمجّزننَ در افیننار ّيننّىی ىٌٍلننَای و ةیًانيههننی ةننؼای ایننؼان

1. John Dewey
2. William James
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ارزشآفؼیً ةّدن از ایؼان گؼفحَ ظّاُغ قغ؛ ةٍاةؼایًن چانفُای ایغئّنّژیک ىیان دو کكنّر
ایؼان و اىؼییا ةٍَّّان یک ییكؼان جتدیؼگػار در اؿحيؼار رواةي ظنياٌَ آن دو ةـیار ّيینق
اؿث و صم ایً جىادُا از ؿّی دو کكّر در آیٍغه ٌؽدیک ةـیار ةْیغ ةٌَُؼ ىیرؿغ.
جنيیيات ؿیاؿث ظارزی ایاالت ىحضنغه ىحنتدؼ از رواةني ییچینغه ىینان ةعفُنای
ىعحهف ایً کكّر اؿثُ .ؼ جنيیوگیؼی ىِيی ةَّهث ذات جیذؼگنؼای ٌُنام ؿیاؿنی اینً
کكّر ةایغ از کاٌالُای ىعحهفی ّتنّر کٍنغ .ةؼظنی از ةعفُنای جتدیؼگنػار ةنؼ جننيیيات
ؿیاؿث ظارزی ایً کكّر قاىم کٍگؼهن وزارت اىّر ظارزَن وزارت دفاعن ؿنازىان اًالّنات
ىؼکؽی (ؿیا)ن قّرای اىٍیث ىهی و ٌیؽ اصؽابن گؼوهُای فكارن رؿاٌَُا وُ ...ـحٍغ .یینی از
گؼوهُای فكار جتدیؼگػار در اىؼیینان «الةیُنای یِنّدی» ُـنحٍغ .زنان ىؼقنایيؼن اؿنحاد
داٌكگاه قییاگّ و اؿحفً وانثن اؿحاد داٌكگاه ُاروارد در ىلانَای ةا ٍّّان «الةی اؿنؼائیم و
ؿیاؿث ظارزی آىؼییا» اقاره کؼدهاٌغ کَ ىتٍای ّينم جيناىی گؼوهُنای فكنار در اىؼیینا
ىكاةَ ُو اؿثن اىا آٌچَ الةی مِیٌّیـو را از ؿایؼ گؼوهُای فكار ىحينایؽ ىیکٍنغن كنغرت
جتدیؼگػاری آن اؿنث (زْفنؼین  .)98 :1389الةنی مِیٌّیـنو در اىؼیینا ةنَدنیم ویژگنی
ىٍضنننؼةَفؼدی کننَ داردن از زایگنناه ویننژهای در ّؼمننَ ؿیاؿننثگػاری اىؼییننان ةننَویژه در
قیمدُی ةَ ؿیاؿث ظارزی ایً کكّر در راؿحای صيایث ُيَزاٌتَ از رژیو مِیٌّیـنحی
ةؼظّردار اؿث .زاىَْ یِّدیان اىؼییا ةنا ایٍینَ درمنغ کنّچیی از زيْینث اینً کكنّر را
جكییم ىیدٍُغن درمغ ةاالیی از اةؽارُای رؿاٌَای و ىؼاکؽ جتدیؼگػار ةنؼ كنغرت ؿیاؿنی را
دراظحیار دارٌغ .ةؼظّرداری از ایً ویژگی ةاّخ قغه اؿث کَ آٌِا از ًؼینق گؼوهُنای الةنی
ظّدن ةؼ روٌغُای ؿیاؿثگػاری داظهی و ظارزی اىؼیینان جنتدیؼ زینادی داقنحَ ةاقنٍغ .در
ىسيّعن ّيهیؼد ایً الةی ةَ ُوؿنّ کنؼدن ؿیاؿنثُنای ایناالت ىحضنغه ةنا ىٍنافِ رژینو
مِیٌّیـحی در ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ کيک قایاٌی کؼده اؿث.
از زٍتَ جاریعین از زىان قیمگیؼی رژیو مِیٌّیـنحی کنَ ةنا َِنّر ایناالت ىحضنغه
ةٍَّّان اةؼكغرت زِاٌی ُوزىان ةّدن یِّدیان اىؼییا ةَ فیؼ جكییم گؼوهُای الةیگؼ ةنؼای
جتدیؼگػاری ةؼ جنيیوؿازیُای دؿحگاه ؿیاؿثگػاری اىؼییا در راؿحای جتىیً ىٍنافِ اینً
رژیو افحادٌغ .یِّدیان ةا درك ایً ٌیحَ کَ رژیو جازهجتؿیؾ اؿؼائیمن ُؼ نضَُ ىيیً اؿنث
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در ىْؼض ُسّم کكّرُای ىـهيان ىٌٍلَ كؼار گیؼدن از ایً ىـئهَ ٌگؼان ةّدٌغ کَ اىؼیینا
آٌِا را جٍِا گػاقحَ یا زاٌب اّنؼاب و ىـنهياٌان را ةگینؼد و ةنَایًجؼجیب ىّزّدینث رژینو
مِیٌّیـحی ةا ظٌؼ زغی روةَرو قّد .ةٍاةؼایً ٌِایث جالش ظنّد را ةنؼای جتدیؼگنػاری در
ؿیاؿثگػاری ظاورىیاٌَای اىؼییا ةَکار ةؼدهاٌغ (كٍتؼنّن .)5-6 :1383
ٌفّذ كغرجيٍغاٌَ الةی مِیٌّیـو در اىؼییان جضنث جنتدیؼ ىح یؼُنای فؼاواٌنی اززيهنَ
فؼٍُگ وصغتگؼا ىیان یِّدیانن جّان ؿازىاٌغُی ةاالن ؿٌش ةناالی فؼُیعحگنی و ٌعتگنین
ٌفّذ در رؿاٌَُای ارجتاط زيْی و صىّر ى دؼ در كّای ىلٍٍنَ و ىسؼینَ اینً کكنّر اؿنث
(زْفؼی ىّصغن  .)100 :1394الةیُای مِیٌّیـحی در اىؼییان در ىنّرد ؿیاؿنث ظنارزی
ایً کكّر در كتال ظاورىیاٌَ ةـیار صـاس ُـحٍغ .آٌِا ةَویژه زيِنّری اؿنالىی اینؼان را
جِغیغی ةؽرگ ّهیَ اىٍیث اؿؼائیم داٌـحَ و در راؿحای کاُف ظٌؼات ٌاقنی از جِغینغات
ایؼانن ٌِایث جالش ظّد را ةؼای جتدیؼگػاری ةؼ ؿیاؿث ظاورىیاٌَای ایناالت ىحضنغه ةنَویژه
در ىننّرد ایننؼان ةننَکار ىیةؼٌننغ .ةننؼای ةؼرؿننی ىیننؽان ٌلفآفؼیٍننی الةننی مِیٌّیـننث در
جتدیؼگػاری ةؼ روییؼد ىلاةهَگؼایاٌَ ایاالت ىحضغه ةنا زيِنّری اؿنالىی اینؼان ىیجنّان ةنَ
ىنادیلی ىاٌٍغ ؿیاؿث ىِار دوزاٌتَن ًؼح داىاجّ (الیضَ جضؼیو ُيَزاٌتَ اینؼان) و كناٌّن
جضؼیو ایؼان و نیتی اقاره کؼد کَ ةا فكنارُای ُيَزاٌتنَ الةنی یادقنغه در کٍگنؼه اىؼیینا
ةَجنّیب رؿیغٌغ.
ةٍاةؼایً ىی جّان گفث ییی از ىّاٌِ امهی ةِتنّد رواةني اینؼان ةنا اىؼیینان ىؼةنّط ةنَ
ىكیالت ىاُّی و ىتٍایی زيِّری اؿالىی ایؼان ةا رژیو مِیٌّیـحی اؿث .ایؼان ةنا جّزنَ
ةَ جْهلات ُّیحی ظامی کَ داردن ٌيیجّاٌغ ىّزّدیث کكّر اؿؼائیم را جّزیَیػیؼ ةغاٌغ .در
ىلاةمن ییی از ةٍیادیجؼیً ىح یؼُای جتدیؼگػار در ةِتّد اصحيانی رواةي ایؼان و اىؼییان اینً
اؿث کَ ایاالت ىحضغه دؿثکو از جِْغ ایؼان ةَ ظّدداری از ُؼگٌَّ اكغام ّهیَ اىٍیث رژیو
مِیٌّیـحی ىٌيئً قّد .اىؼوزه ّيغهجؼیً اجِامُای اىؼییا ّهیَ ایؼانن قاىم جنالش ةنؼای
زهّگیؼی از روٌغ مهش در ظاورىیاٌَن جالش ةؼای ؿاظث ؿالحُای کكحارزيْین صياینث از
جؼوریـو و ٌله صلّق ةكؼن ةَگٌَّای ةا ىّوّع اىٍیث رژیو مِیٌّیـنحی در ییٌّنغ اؿنث.
انتحَ ایً ةَ آن ىٍْا ٌیـث کَ ایاالت ىحضغه در ىٌٍلَ ظاورىیاٌَن فلي ىسؼی ؿیاؿنثُا و
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ظّاؿثُای مِیٌّیـثُا اؿثن ةهیَ صیایث از ایً واكْیث دارد کَ اىؼییا ٌيیجّاٌغ ةنغون
نضاظ کؼدن ىنانش اىٍیحی رژیو مِیٌّیـحی ییگیؼ ىٍافِ ظّد در ایً ىٌٍلَ قّد.
ایً ىـئهَ كاةمچكویّقی ٌیـث کَ ةا ةؼرؿی و جضهیم روٌغ ىّزّد در رواةي اینؼان و
اىؼییا از ییؼوزی اٌلالب اؿالىی جاکٍّنن ٌلفآفؼیٍی الةنی مِیٌّیـنو در اؿنحيؼار رواةني
ظنياٌَ ةیً دو کكّر وزّد داقحَ اؿث و ةا ٍّایث ةَ ّغم اىیان صنم ىـنائم و ىكنیالت
ىیان ایؼان و رژیو مِیٌّیـنحی ةنٍَّّان ىحضنغ درزنَ اول اىؼیینا در ىٌٍلنَن ییفةیٍنی
ىی قّد کَ جالش ایً الةی ةؼای ٌفّذ در دؿنحگاه ؿیاؿنث ظنارزی اىؼیینا ّهینَ اینؼان در
راؿحای جتىیً ىٍافِ رژیو مِیٌّیـحی اؿنحيؼار ظّاُنغ داقنث؛ ةٍناةؼایًن اىینان ةؼكنؼاری
راةٌَ ىیان دو کكّر اىؼییا و ایؼان در مّرت وزنّد اینً ییكنؼان و ىح ینؼ ىیناٌسی ىِنون
وزّد ٌعّاُغ داقث.
رواةي ةیً ایؼان و کكّرُای ّؼةی صّزه ظهیر فارس در ًّل جاریط از فؼازوٌكیبُای
ةـیار زیادی ةؼظّردار ةّده کَ در ایً ىیانن وكّع زٍگ جضيیهنی در جكنغیغ درگیؼیُنای
ةیً آٌِا ٌلف ةـؽایی داقحَ اؿث .ایؼان و کكّرُای صّزه ظهنیر فنارس از زىنان یینؼوزی
اٌلالب اؿالىی جاکٍّن از ىؼصهَ اّحيادؿازی ظارج ٌكغه و ٍُّز جفاُو ىكنحؼکی ةنیً آٌِنا
در كتال ىـائم صـاس ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ ةَوزّد ٌیاىغه اؿث .روٌغُای ظهِ ؿالح و کٍحؼل
جـهیضات ٌاىحْارفن ةَویژه جـهیضات ُـحَاین اىٍیث اٌؼژی و ؿیاؿنثُای ٌفحنین اىٍینث
ىٌٍلَای ظهیر فارس (ُادینانن  )80 :1385و از ُينَ ىِوجنؼن اظحالفُنای ژئّیهیحینک و
ایغئّنّژیک از ىِوجؼیً ىضّرُای اظحالف ایؼان و کكّرُای ّىّ قنّرای ُيیناری ظهنیر
فارس و در رأس آٌِان ّؼةـحان ةّده اؿث.
جتؿیؾ قّرای ُيیاری ظهیر فارس و ّيهیؼد آن کَ صغود ُكث ىاه ینؾ از زٍنگ
ایؼان و ّؼاق ةا ّىّیث ّؼةـحان ؿّْدین کّیثن كٌؼن ةضؼیًن اىارات ىحضغه ّؼةی و ّينان
قیم گؼفثن در راؿحای ىلاةهَ ةا اٌلالب اؿالىی ایؼان كاةمجضهینم اؿنث .ؿیاؿنث ظنارزی
ایً قّران ٌكان ىیدُغ کنَ ُينّاره ىّاونْی ییؼدوؿنحاٌَ در ىلاةنم اینؼان داقنحَ اؿنث؛
ةَگٌَّای کَ در ًّل زٍگ ایؼان و ّؼاقن ُيّاره از ّؼاق صيایث کؼده و ةٍغرُای کّینث و
زؽایؼ اؿحؼاجژیک «ةّةیان» درّيم در اظحیار ّؼاق كؼار گؼفث و ّؼةـحان و کّیث ةعكنی از
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ُؽیٍَُای جـهیضاجی ّؼاق را جتىیً ىیکؼدٌغ )2(.در ؿالُای اظیؼن کكّرُای ّىّ قنّرای
ُيیاری ظهیر فارس ةا ةـحً كؼاردادُای اىٍیحی ةا اىؼیینا و ایسناد اىیاٌناجی ةنؼای صىنّر
ٌیؼوُای اىؼییایی در ىٌٍلَ و ةَویژه ظهیر فنارسن ٌفنّذ ٌُناىی اینً کكنّر را در ىٌٍلنَ
افؽایف دادهاٌغ (ىّؿیزادهن .)334 :1379
ووْیث ةضؼانزده ظاورىیاٌَ و ىكیالت ةَوزّدآىغه در کكّرُای ّؼاقن ؿّریَن یينً
و ةضؼیً و ركاةث دو کكّر ایؼان و ّؼةـحان ةؼای افؽایف ٌلف و جتدیؼگنػاری ظنّد در اینً
کكّرُان از دیگؼ ىـائهی اؿث کَ رواةي اینؼان ةنا کكنّرُای صاقنیَ ظهنیر فنارس را وارد
ىؼصهَ صـاؿی کؼده اؿث .ىٍافِ ىهی و ژئّیهیحیک ایؼان و ّؼةـحان ؿّْدی صنّل ىـنائم
ّؼاقن ؿّریَ و ؿنایؼ کكنّرُای ةضنؼانزده ىٌٍلنَن ةیكنحؼ از ىٍُنؼ ىٍنافِ اینغئّنّژیک و
جْارضُای قغیغ ىػُتی جكیِ و وُاةیث ٌگؼیـنحَ ىیقنّد .انتحنَ امنٌالح «ژئّیهیحینک
قیَْ» ةیكحؼ از ؿّی کكّرُای صّزه ظهیر فارس ةَ رُتؼی ّؼةـحان ؿّْدی ةؼای ىلاةهَ
ةا ؿیاؿثُای زيِّری اؿالىی ایؼان در ّؼاقن ؿّریَن یينً و ةضنؼیً ىٌنؼح قنغه اؿنث
(ٌکُ :ادیانن .)1385
آٌِننا ؿننْی دارٌننغ ةننا ًننؼح ىـننئهَ «ژئّیهیحیننک قننیَْ» ةننار ؿیاؿی نایغئّنّژیک ةننؼای
ؿیاؿثُای ىٌٍلَای ایؼان كائم قٌّغ و ىاٌِ ُيیاریُای اصحيانی اىؼییا و ایؼان ةؼ ؿؼ ىـنائم
و ىْىالت ییفآىغه در ظاورىیاٌَ و ةَویژه در ّؼاق قنٌّغ .ىلاىنات ّؼةـنحان ؿنّْدی ةارُنا از
افؽایف ٌفّذ ایؼان در ّؼاق و ؿایؼ کكّرُای ىٌٍلَ اةؼاز ٌگؼاٌنی کنؼده و ٌاظكنٍّدی ظنّد را از
ةیجّزِی واقٍگحً ةَ ایً ىـئهَ ةًَّر رؿيی اّالم کؼدهاٌغ ).(Henderson, 2005: 1-3
از دیغگاه ّؼةـحان ؿّْدی و کكّرُای صّزه ظهیر فارسن ایؼان ةنَدٌتال ةنؼاٌگیعحً
گؼوهُای اكهیث قیَْ در ایً کكّرُا اؿث .ایً کكّرُا ةَقغت از ٌفّذ زيِنّری اؿنالىی
ایؼان در ّؼاقن ؿّریَن ةضؼیً و یيً ٌگؼان ُـنحٍغ .ةنَویژه ّؼةـنحان ؿنّْدی از جنتدیؼات
ّيیلی کَ ایً افؽایف ٌفّذ ىیجّاٌغ در آیٍغه ؿیاؿی قیْیان قؼق ایً کكّر داقحَ ةاقنغن
اةؼاز ٌگؼاٌی کؼده اؿث .اؿحانُای قؼكی ّؼةـحان ؿّْدی کَ ؿاکٍان قیَْ آن کكّر را در
ظّد زای داده اٌغن دارای ىٍاةِ ٌفحی ُـحٍغ و ٌگؼاٌی ّيینق آٌِنا در اینً ىنّرد ةنا ىٍنافِ
ایغئّنّژیکن ژئّیهیحیک و اىٍیث ىهی آٌِا در ارجتاط اؿث (ُادیانن .)89 :1385
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ىـئهَ ىِوجؼی کَ ٌگؼاٌی ّؼةـحان ؿّْدی را ةؼىیاٌگیؽدن اصحيال ةِتّد رواةي اینؼان
و اىؼییا اؿث .ؿّْدیُا ایً ىـئهَ را ةَظّةی ىیداٌٍغ کَ ىـائم فؼاواٌی در رواةي اینؼان و
اىؼییا وزّد دارد کَ جٍِا در ةـحؼ فؼاُو آىغن قؼایي ىحْغد و آنُنو در ینک ةنازه زىناٌی
ًّالٌی كاةمصم اؿثن اىا آٌچَ ةا ٍّّان جٍفزداینی در رواةني اینؼان و اىؼیینا و در ىـنئهَ
ُـحَای درصالقیمگیؼی اؿثن زىیٍَُای ٌگؼاٌی رژیو آلؿّْد را فؼاُو کؼده اؿث؛ زینؼا
وكّع ایً اجفاق ىیجّاٌغ ىٍافِ ایً کكّر را در ىٌٍلَ و صحی در زِنان اؿنالم جضنث جنتدیؼ
كؼار دُغ .ةٍاةؼایًن ّؼةـحان ؿّْدی ٌِایث جالش ظّد را ةنَکار ىیگینؼد کنَ ةنا جّزنَ ةنَ
راةٌَ ویژهاش ةا اىؼییان از ةؼوز چٍنیً اجفناكی زهنّگیؼی کٍنغ .ازآٌساکنَ رواةني اىؼیینا ةنا
ّؼةـحان ؿّْدی در كانب اُغاف دوگاٌَ صفٍ ىٍافِ اىؼییا در ىٌٍلَ و دؿحؼؿی ةنَ ىٍناةِ
ُّیو ٌفث ّؼةـحانن راُتؼدی قغه اؿنث (یّؿنفین )103 :1386ن ةنٌَُؼ ىیرؿنغ اّينال
فكار ّؼةـحان ةؼ دونث ایاالت ىحضغه در راؿحای زهّگیؼی از ةِتّد رواةي دو کكّر اینؼان و
اىؼییا کارؿاز ةاقغ.
نتیجهگیزی
ایً ىلانَ ةا اؿحفاده از انگّی «جضهیم روٌغ» ةَدٌتال یاؿطگّیی ةَ ایً یؼؿف ةّد کنَ
ةا جّزَ ةَ روٌغُای صاکو ةؼ رواةي ایؼان و اىؼیینا در ةنازه زىناٌی ینؾ از یینؼوزی اٌلنالب
اؿالىی جضث جتدیؼ ییكؼانُای ىعحهفن آیا اىینان ةِتنّد رواةني اینً دو کكنّر در آیٍنغه
ٌؽدیک وزّد ظّاُغ داقث؟ در یاؿط ةَ یؼؿف امهی یژوُفن ایً اؿحغالل ىٌؼح قغ کنَ
ةا جّزَ ةَ جتدیؼگػاری ییكؼانُای ؿَگاٌَ در رواةي ایؼان و اىؼییا یؾ از اٌلنالب اؿنالىین
قاىم جىادُای ایغئّنّژیک ىیان آٌِنان جتدیؼگنػاری الةنی ًؼفنغار رژینو مِیٌّیـنحی ةنؼ
ؿیاؿثُای اىؼییا در كتال ایؼانن و درٌِایث ىٍافْی کَ کكّرُای صّزه ظهنیر فنارس و در
رأس آٌِان ّؼةـحان از جیؼگی رواةي ایؼان و اىؼییا کـب ىیکٍٍغن و اؿحيؼار ایً ییكنؼانُان
در قؼایي فْهی اىیان ةِتّد رواةي دو کكّر در آیٍغه ٌؽدیک ىحنّر ٌیـث.
ةا یینؼوزی اٌلنالب اؿنالىین ٌنؽاع اینؼان و اىؼیینان ظّاؿنحَ ینا ٌاظّاؿنحَ رٌنگوةّی
ایغئّنّژیک ةَظّد گؼفث .در ایً جلاةمن زيِّری اؿالىی ایؼان یؼچيغار ایغئّنّژی اؿنالىی
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و اىؼییا یؼچيغار اینغئّنّژی نیتؼالدىّکؼاؿنی اؿنث .اینً جىناد اینغئّنّژیک ةنا ٌينّد در
ّؼمَُای ىعحهف ؿیاؿثگػارین اززيهَ ّؼمنَ ؿیاؿنث ظنارزین دو کكنّر را در ٌلٌنَ
ىلاةم ُو كؼار داده اؿثُ .ؼیک از ایً دو کكّر ةا كؼار دادن رفحارُای جلاةمگؼایاٌَ ظّد در
چارچّب ایغئّنّژیک صیّىثن ج ییؼ رفحار ظّیف را ةَىٍؽنَ جضّل در ایغئّنّژی و ّنغول از
آن ىیداٌٍغ .ةٍاةؼایً جا زىاٌیکَ دو کكّر دچار چانفُای اینغئّنّژیک یادقنغه ُـنحٍغ و
جّاٌایی اٌٌْافیػیؼی در دیغگاهُای آرىانگؼایاٌَ ظّد را ٌغارٌغن راةٌَقان ةَ صاننث ّنادی
ةاز ٌعّاُغ گكث.
ییی دیگؼ از ىّاٌِ ةِتّد رواةي ایؼان و اىؼییان ارجتاط ایً ىـئهَ ةا ىكیالت ىناُّی و
ىتٍایی زيِّری اؿالىی ایؼان ةا رژینو مِیٌّیـنحی و جتدیؼینػیؼی ؿیاؿنث ظاورىیاٌنَای
ایاالت ىحضغه از گؼوهُای فكار ًؼفغار ایً رژیو اؿث .الةی ًؼفنغار اؿنؼائیم در اىؼیینا ةنؼ
ایً اّحلاد اؿث کَ اگؼ رواةي اىؼییا ةا ایؼان ةِتّد یاةنغن كنغرت ؿیاؿنی اینؼان در ىٌٍلنَ
افؽایف ظّاُغ یافث و ةَىّازات كغرت ٌُاىی و زیؼؿاظثُای ىـحضیو اكحنادی کنَ داردن
جتغیم ةَ كغرجی ىٌٍلَای ظّاُغ قغ و ایً ىـئهَ ىٍسؼ ةَ ج ییؼ جنّازن كنّا در ظاورىیاٌنَ
ةٌَفِ ایؼان و ةَوؼر رژیو مِیٌّیـحی ظّاُغ ةّد؛ ةٍاةؼایً آٌِا ُیچگاه صاونؼ ٌیـنحٍغ ةنَ
ّادی قغن رواةي دو کكّر جً ةغٍُغ .انتحَ ایً ةَ آن ىٍْی ٌیـث کَ جٍفُای ىـحيؼ در
ىٍاؿتات ىیان ایؼان و اىؼییا ُيَوُيَ ةَظاًؼ رژیو مِیٌّیـحی ةّده اؿثن ةهیَ ةنَىفِّم
ایً اؿث کَ ییی از گؼهُای امهی ىّزّد در رواةي دو کكّر ةا ىٍافِ و اىٍینث اؿنؼائیم در
ىٌٍلَ ىؼجتي اؿث و اىؼییا ٌيیجّاٌغ ةغون نضاظ کؼدن ىنانش اىٍیحنی اینً رژینون ییگینؼ
ىٍافِ ظّد در ىٌٍلَ ظاورىیاٌَ ةاقغ.
ٌگؼاٌی کكّرُای ّىّ قّرای ُيیاری ظهیر فارس و در رأس آٌِا ّؼةـحان از ةِتنّد
رواةي اىؼییا ةا ایؼان و جتدیؼگػاری آٌِا (ُؼچٍغ ٌَ ةَاٌغازه جنتدیؼ دو ىح ینؼ ییفگفحنَ) ةنؼ
ؿیاؿث ظارزی ایاالت ىحضنغه در كتنال اینؼانن از دیگنؼ ىّاٌنِ صنم ىكنیالت ىّزنّد در
ىٍاؿتات ایؼان و اىؼییا ىضـّب ىیقّد .ةَزّو جننيیوگیؼٌغگان صنّزه ؿیاؿنث ظنارزی
ّؼةـحان ؿّْدی و کكّرُای ّىّ قّرای ُيیاری ظهیر فارس جٍفزدایی در رواةي اینؼان
ةا اىؼییان ىٍافِ ایً کكّرُا را در ىٌٍلَ و صحی در زِان اؿنالم جضثانكنْاع كنؼار ظّاُنغ
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داد و ةاّخ افؽایف وزن ایغئّنّژیکن ژئّیهیحیک و ژئّاؿنحؼاجژیک زيِنّری اؿنالىی اینؼان
ةَوؼر آٌِا ظّاُغ قغ؛ نػا ةا جّزَ ةَ راُتؼدی قغن رواةني اىؼیینا ةنا ّؼةـنحان و قنّرای
ُيیاری ظهیر فارس در ؿایَ اُغاف دوگاٌَ صفٍ ىٍافِ اىؼیینا در ىٌٍلنَ و دؿحؼؿنی ةنَ
ىٍاةِ ُّیو ٌفث ظهیر فنارسن و ُيچٍنیً زایگناه اینً کكنّرُا در ؿیاؿنثگػاریُنای
ظاورىیاٌَای ایاالت ىحضغهن ةٌَُؼ ىیرؿغ اّيال فكار ّؼةـحان و کكنّرُای ّىنّ قنّرای
ُيیاری ظهیر فارس ةؼ دونث اىؼییا ةؼای زهّگیؼی از ذوب قغن یطُان در رواةي دو کكّر
ایؼان و اىؼییا جتدیؼگػار ةاقغ.
ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ اؿحيؼار ٌلف ییكؼانُای ؿَگاٌَ یادقنغهن ةِتنّد رواةني اینؼان و
اىؼییا دؿثکو در آیٍغه ٌؽدیک اىیانیػیؼ ٌعّاُغ ةّد .اىیان ةِتّد رواةني دو کكنّر جٍِنا
درمّرجی ىحنّر اؿث کَ ایاالت ىحضنغه و اینؼان ةنا درٌُنؼ گنؼفحً انؽاىنات ُيیاریُنای
ؿیاؿین اكحنادی و اىٍیحی در راؿحای جتىیً ىٍافِ ىهنین ىٌٍلنَای و ةیًانيههنی ظنّدن از
آرىانُا و راُتؼدُای ّيغجاً ایغئّنّژیک ظّد (کَ ایً ٍّنؼ در ىّرد ایؼان از قغت ةیكحؼی
ةؼظّردار اؿث) ّلبٌكیٍی کٍٍغُ .يچٍیً ى نفَُای جتدیؼگػار دیگؼ در ىٍاؿتات دو کكّر
ىاٌٍغ اؿؼائیم و الةی مِیٌّیـحی فْال در زاىَْ اىؼییا و ُيچٍیً ّؼةـنحان و کكنّرُای
صّزه ظهیر فارسن ادؼگػاری ظّد را در ٌُام جنيیوگیؼی ؿیاؿث ظارزی ایاالت ىحضنغه از
دؿث ةغٍُغ.
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