سياست كاربردي ،پصوهشگاه ػلوم انسانی و مطالؼات فرهنگی

دوفصلنامۀ ػلمی -تخصصی ،سال اول ،شمارة اول ،بهار و تابستان 793 – 779 ،7931

تغییزات ژئوپلیتیک در عزاق و تحول در
راهبزد سیاست خارجی ایزان
ػلی اكبر اسذي
چکیده
حّٕ ٝأطیىا تٖ ٝطاق زض ؾاَ  ٚ 2003فطٚپاقی ضغیٓ تٗج اظ ٕٟٔتطیٗ تغییطات زض
ٔحیٍ پیطأ٘ٛی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض َ َٛزٞ ٝٞای اذیرط ترٛز ٜاؾر  .ایرٗ
تح َٛتاٖج ایزاز تغییطات غئٛپّیتیه ٕٟٔی زض ایٗ وكٛض قس و ٝاظ ٔٓٙط ضٞثرطاٖ
ؾیاؾی ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ تٖٛٙ ٝاٖ فطنتی ضاٞثطزی ٍ٘طیؿرت ٝقرس.
ٞسف ایٗ ٔماِ ٝتطضؾی تاحیط ایٗ تغییطات تط ضاٞثطز ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض ٖطاق
اؾ  .زض حاِی و ٝقىُ ٌیطی ض٘ٚس ؾیاؾی زٔٛوطاتیه ،حًٛض أطیىرا زض ٖرطاق،
فسضاِیؿٓ وطزی  ٚتكسیس افطاٌ ٌطایی  ٚتطٚضیؿٓ تٖٛٙ ٝاٖ انّی تطیٗ ٚیػٌیٟرای
ٖطاق پؽ اظ نساْ تٛز ٜاؾ زض ایٗ ٘ٛقتاض اؾتسالَ ٔی قرٛز ور ٝایرطاٖ پرؽ اظ
اتراش ضاٞثطزٞای ٔٛلتی تی َطفی ٔخث  ٚا٘تٓاض  ٚاحتیاٌ ت ٝؾٕ ضاٞثطز تٛؾرٗٝ
٘فٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ حطو وطز ٜاؾ  .ضاٞثطزی وٞ ٝسف آٖ افعایف احطٌصاضی
تط تحٛالت ٔحیٍ پیطأ٘ٛی ٕٔ ٚا٘ٗ اظ تثسیُ قسٖ زٚتاضٖ ٜطاق ت ٝتٟسیسی تطای
أٙی ّٔی وكٛض اؾ  .زض ایٗ چٟاضچٛب يٕٗ اقراض ٜتر ٝاتٗراز ایرٗ ضاٞثرطز ترٝ
تطضؾی ٔتغیطٞای ٔیا٘زی احطٌصاض زض اتراش ایٗ ضاٞثطز ،پطزاذت ٝقس ٜاؾ .
كلیدواژههاٖ :طاق ،ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ ،أطیىا ،قیٗ ،ٝأٙی ّٔی.

.1مقدمه
ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثراَ ٖرطاق زض زٞرٞٝرای تٗرس اظ ا٘مرالب
اؾالٔی تغییط  ٚتحٛالت ٔرتّفی ضا قاٞس تٛز ٜاؾ  .زض ز ٝٞا َٚا٘مالب اؾالٔی رًٙ
ٛٔ ٚارٓ٘ ٟٝأی انّی تطیٗ ٚیػٌی ضٚاتٍ ایطاٖ ٖ ٚطاق ٔ ٚماتّ ٝترا تٟسیرسات ٘ٓرأی
اؾتازیاض ضٚاتٍ تیٗإُِّ پػٞٚكٍا ّْٖٛ ٜا٘ؿا٘ی ُٔ ٚاِٗات فطٍٙٞی.
تاضید زضیاف  ،1397/3/24 :تاضید پصیطـ1397/5/2 :
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ایطاٖ ٔحٛض انّی ؾیاؾ ذاٚضٔیا٘ٝای ایطاٖ تٛز .أا تا پایاٖ رٙرً ایرطاٖ ٖ ٚرطاق ورٝ
ا٘سوی تٗس تا حّٕٓ٘ ٝأی ٖطاق ت ٝوٛیر  ٚاقرغاَ ایرٗ وكرٛض ٕٞرطا ٜقرس ٚيرٗی
رسیسی زض ضٚاتٍ ایطاٖ ٖ ٚطاق حاوٓ قس ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا قطایٍ ٘ ٝر ٝ٘ ٚ ًٙنرّ
٘أیس .تط ایٗ اؾاؼ وٙف ٞای ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض لثاَ ٖطاق ٘یع تغییرطات ذرال
ذٛز ضا زاقت ٝاؾ  .زض ٚالٕ رٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ زض زٞر ٚ 1990 ٝتٗرس اظ رٙرً
وٛی اؾتطاتػی چٙس تٗسی ضا زض لثاَ ضغیٓ تٗج ٖطاق ز٘ثاَ وطزٔ .حٛضٞای انّی ایٗ
اؾتطاتػی ٖثاضت تٛز٘س اظ :تّمی ٖطاق تٖٛٙ ٝاٖ تٟسیسی يٗیف ّٖی ٝایطاٖ؛ ٕٞىاضی ٞا
 ٚضٚاتٍ ٔحسٚز تا ٖطاق ر ٟرٌّٛیطی اظ قىُ ٌیطی ٔٙاظٖات أٙیتی؛ تمٛی ضٚاتٍ
تا ٔطزْ ٌ ٚطٞ ٜٚای ٔٗاضو ٖطالی  ٚحٕای اظ ٔراِفیٗ ضغیٓ تٗرج؛ ضٚاترٍ ٔحرسٚز
التهازی تا ٖطاق ر ٟوٕه تٔ ٝطزْ ٖطاق؛ احتطاْ تر ٝلُٗٙأرٞ ٝرای ؾراظٔاٖ ّٔرُ ٚ
ٕٞىاضی ٘ؿثی تا رأٗ ٝتیٗ إُِّ زض ذهٛل ٖرطاق؛ ٔراِفر ترا حًرٛض ٘یطٞٚرای
فطأُٙم ٝای زض ذّیذ فاضؼ  ٚالساْ ٘ٓأی  ٚیىزا٘ثرّٖ ٝیرٖ ٝرطاق؛ تطزیرس ٘ؿرث ترٝ
ؾیاؾ ٞا َ ٚطح ٞای آٔطیىا زض ذهٛل ٖطاق  ٚاحؿاؼ تٟسیس اظ الرسأات ررطب
زض ذّیذ فاضؼ.
ٖطاق و ٝزض ز 1980 ٝٞتا آراظ  ٚپیكثطز ر ًٙانّی تطیٗ تٟسیس ٘ٓأی ّٖی ٝایطاٖ ترٛز،
تٗس اظ حٕالت قسیس ٘ٓأی ائتالف تیٗ إِّّی تح ضٞثرطی آٔطیىرا  ٚؾرتؽ تحرطیٓ
ٞای قسیس التهازی  ٚؾیاؾی رٟا٘ی ت ٝوكرٛضی ٔٙرعٚی  ٚيرٗیف زض ؾرُ ُٔٙمرٝ
تثسیُ قس  ٚاظ تٛإ٘ٙسی چٙسا٘ی تطای ایزاز تٟسیس زض تطاترط رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ
ٕٞا٘ٙس زٞ ٝٞای ٌصقت ٝتطذٛضزاض ٘ثٛز .زض ایٗ ضاؾتا ایطاٖ ٖ٘ٛی اظ ؾیاؾ ذراضری ضا
تط اؾاؼ قطایٍ حاوٓ زض لثاَ ٖطاق َطاحی  ٚت ٝپریف ترطز ور ٝتتٛا٘رس حرساوخط تٟرطٜ
تطزاضی ضا اظ قطایٍ ٗٔ ٚازالت ٔٛرٛز زاقت ٝتاقس .تط ایٗ اؾراؼ ایرطاٖ يرٕٗ حفرّ
ؾُ ٔحسٚزی اظ ضٚاتٍ ؾیاؾی  ٚالتهازی تا ٖطاق ٕٞ ٚطاٞری ٘ؿرثی ترا رأٗر ٝتریٗ
إُِّ زض ٔٛي ٔٛتحطیٓ ٖطاق ؾٗی وطز تا السأاتی ضا تطای اضتثاٌ ٌیطی  ٚحٕایر اظ
ٌطٟٞٚای ٔٗاضو زضٖ ٖٚطاق ت ٝذهٛل زض ٔیاٖ قیٗیاٖ  ٚاوطاز ز٘ثاَ وٙرس .ترا ایرٗ
حاَ ایطاٖ ٕٛٞاضٔ ٜراِف السأات یىزا٘ث ٝرطب  ٚآٔطیىرا زض لثراَ ٖرطاق  ٚاظ رّٕرٝ
افعایف حٕالت ٘ٓأی  ٚحًٛض آٟ٘ا زض ٖطاق تٛز .چطا و ٝایٗ ٘ر ٔٛالرسأات ٞرٓ ٔری
تٛا٘ؿ تٖٛٙ ٝاٖ ضفتاضی ٔكط ٚ ٔٚپصیطفت ٝقس ٜزض ٔطاحرُ تٗرسی زض لثراَ چٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ ٘یع تىاض ٌطفت ٝقٛز  ٓٞ ٚحًٛض آٔطیىرا زض ٖرطاق  ٚذّریذ فراضؼ ٔری
تٛا٘ؿ تٟسیسات ّٖی ٝأٙی ّٔی ایطاٖ ضا افعایف زٞس.
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أا آ٘چ ٝو ٝزض اتتسای ٞعاض ٜؾ ْٛت ٝایزاز تغییطات اؾاؾی زض ُٔٙم ٝذاٚضٔیا٘ٔ ٚ ٝحریٍ
پیطأ٘ٛی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚت ٝذهٛل ٖطاق ٔٙزط قس ٚالٗ ٝیاظز ٜؾرتتأثط زض
ؾاَ  2001تٛز و ٝؾیاؾ ذاضری آٔطیىا زض ُٔٙم ٝذاٚضٔیا٘ ٝضا ٚاضز ٔطحّ ٝرسیرسی
ٕ٘ٛز و ٝر ًٙپیكٍیطا٘ ٝاظ انّی تطیٗ ِٔٛفٞ ٝای آٖ تٛز .تط ایٗ اؾراؼ زِٚر ترٛـ
پؿط تا ُٔطح وطزٖ تٟسیسات ٘اقی اظ ٌطٟٞٚرای افرطاٌ ٌرطا  ٚتطٚضیؿرتی ٕٞ ٚچٙریٗ
ضغیٓ ٞایی و ٝآٟ٘ا ضا ضغیٓ ٞای یاری یا ؾطوف ذُاب ورطز ز ٚرٙرً ٌؿرتطز ٜضا زض
حٛظٞ ٜای قطلی  ٚرطتی ایطاٖ یٗٙی افغا٘ؿتاٖ ٖ ٚطاق آراظ وطز .تط ایٗ اؾاؼ تٛز ورٝ
ٔزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تا تغییطات غئٛپّیتیره ٘رٛیٙی زض وٙراض
ٔطظٞای ذٛز ضٚتط ٚقس٘س و ٝت ٝنٛضت ٕٞعٔاٖ فطن ٞا  ٚتٟسیساتی ضا تطای آٟ٘ا زض
پی زاق  .حّٕ ٝآٔطیىا ٘ ٚات ٛت ٝافغا٘ؿتاٖ ت ٝضرٓ ایٙى ٝتاٖج حًٛض ٘یطٞٚای ٘ٓرأی
آٔطیىا زض ٔطظٞای قطلی ایطاٖ قس ،أا فطن ٕٟٔتطی ٔا٘ٙس حصف ضغیرٓ افرطاٌٌرطای
َاِثاٖ ضا ٘هیة وكٛض ٕ٘ٛز .تا ایٗ حراَ آ٘چر ٝور ٝزض حرٛظ ٜذاٚضٔیا٘ر ٝای ؾیاؾر
ذاضری ایطاٖ إٞی زاق  ٚضخ زاز ،حّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا ٔ ٚتحسیٗ آٖ ترٖ ٝرطاق زض
ؾاَ  2003تٛز و ٝتاحیطات تٔ ٝطاتة ٌؿتطزٜترطی ترط ٔٙرافٕ  ٚأٙیر ّٔری رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ  ٚؾیاؾ ذاٚضٔیا٘ٝای آٖ زاق .
تا تٛر ٝت ٝایٗ پیكی ٝٙپطؾف انّی و ٝزض ایٗ ٔماِٛٔ ٝضز تطضؾی لطاض ٔیٌیطز آٖ اؾ
و ٝتغییطات غئٛپّتیه ٖطاق تٗس اظ نساْ زض ٘تیز ٝحّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا تر ٝایرٗ وكرٛض،
چ ٝتاحیطاتی تط ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ ٖطاق زاقت ٝاؾر ترٝ
ٖثاضت زیٍط ٔؿاِ ٝانّی ٔٛضز تٛر ٝزض ایٗ ٘ٛقتاض آٖ اؾ ور ٝزض تغییرط  ٚتحرٛالت
ٖطاق پؽ اظ نساْ چِٛٔ ٝفٞ ٝایی  ٚت ٝچر ٝقرىّی ؾیاؾر ذراضری ایرطاٖ ضا ٔتراحط
ؾاذت ٝاؾ  ٚزض ٘تیز ٝایٗ تاحیطٌصاضی ،ؾیاؾ ذراضری ایرطاٖ زض ٖرطاق تر ٝؾرٕ
اتراش چ ٝضاٞثطزٞا  ٚاٞسافی ض ٖٕٛٙٞقس ٜاؾ
فطيی ٝاِٚیٛٔ ٝضز تطضؾی آٖ اؾ و ٝحّٕ ٝآٔطیىرا ترٖ ٝرطاق تاٖرج تطذری تغییرطات
غئٛپّیتیه زض ایٗ وكٛض اظ ٔٓٙط ایطاٖ قس  ٚت ٝضرٓ اتراش تطذی ضاٞثطزٞای ٔٛلر  ،زض
ٟ٘ای تاٖج زض پیف ٌطفتٗ ؾیاؾ تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ ترا ٖرطاق اظ ؾرٛی
تٟطاٖ قس .زض ضاؾتای تطضؾی ایٗ ٔٛي ٔٛزض ایٗ ٘ٛقتاض اتتسا ت ٝتغییطات غئٛپّیتیره زض
ٖطاق ٔ ٚحیٍ ُٔٙمٝای پؽ اظ حّٕ ٝآٔطیىا اظ ٔٓٙط ایطاٖ ت ٝنٛضت ذالن ٝاقاضٔ ٜری
وٙیٓ  ٚؾتؽ تا تكطی ضاٞثطزٞای ایطاٖ زض لثاَ ٔٛي ٔٛحّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا تر ٝتثیریٗ
ضاٞثطز والٖ رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ زض ٖرطاق پرؽ اظ نرساْ ٔ ٚتغیطٞرای ٔیرا٘زی
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تاحیطٌررصاض زض آٖ ٔرریپررطزاظیٓ .چٟرراضچٛب ٘ٓررطی ٔررٛضز اؾررتفاز ٜزض ایٙزررا ضئاِیؿررٓ
٘ٛوالؾیه اؾ و ٝزض لاِة آٖ تغییطات غئٛپّیتیه زض ٖطاق پرؽ اظ نرساْ ترٖٙ ٝرٛاٖ
ٔتغیط ٔؿتمُ  ٚؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض ٖطاق تٖٛٙ ٝاٖ ٔتغیط ٚاتؿت ٝزض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝری
قٛز .يٕٗ ایٙىٔ ٝتغیطٞای ٔیا٘زی ٘یع زض ایٗ ذهرٛل ٔرٛضز تطضؾری لرطاض ذٛاٙٞرس
ٌطف .

.2تغییزات ژئوپلیتیک در عزاق و محیط منطقهای اس منظز ایزان
اظ ٔٓٙط ضٞثطاٖ ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تغییط غئٛپّیتیره زض
ٖطاق ضا ٔی تٛاٖ تغییرطی زا٘ؿر ور ٝترطای رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ زاضای ٔفٟرٚ ْٛ
پیأسٞای غئٛپّیتیه تاقس .تٖ ٝثاضتی ایٗ تغییطات ت ٌٝ٘ٛ ٝای اؾ ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙرافٕ ٚ
پیأسٞای ٔخث  ٚیا تٟسیسات  ٚچاِف ٞایی اؾاؾی تطای غئٛپّیتیه ایطاٖ تا تٛرر ٝترٝ
ٍ٘٘ ٔٛا ٚ ٜتیٙف غئٛپّیتیه ضٞثطاٖ ؾیاؾی ٕٞ ٚچٙیٗ فط ًٙٞغئٛپّیتیه وكرٛض زاقرتٝ
تاقس.
زض ایٗ ضاؾتا ٞط ٌ ٝ٘ٛتحِٛی زض ٖطاق و ٝتٖٛ٘ ٝی تاحیطٌصاضی اؾاؾی تط تٕأی اضيی
 ٚیىتاضچٍی ؾطظٔیٙی ،أٙی ّٔی  ٚیا غئٛپّیتیه لٔٛی  ٚفطٍٙٞی ایطاٖ زاقت ٝتاقرس ضا
ٔی تٛاٖ تٖٛٙ ٝاٖ تغییطی غئٛپّتیه اظ ٔٓٙط ایطاٖ ٔحؿٛب وطز .تط ایٗ اؾراؼ آٖ ٘رٔٛ
اظ تحٛالت غئٛپّیتیه ٖطاق تطای ایطاٖ ٕٞ ٚچٙریٗ ؾرایط تراظیٍطاٖ ایرٗ حرٛظٔ ٜا٘ٙرس
آٔطیىا إٞی زاضز و ٝتٖٛٙ ٝاٖ ٔؿاِ ٝای تٗییٗ وٙٙس ٚ ٜتاحیطٌصاض اظ ٔٓٙرط غئرٛپّیتیىی
ٔحؿٛب قٛز.
آ٘چ ٝزض ٖطاق پؽ اظ حّٕٓ٘ ٝرأی آٔطیىرا زض ؾراَ  2003ضخ زاز ضا ٔری ترٛاٖ قرأُ
ٔزٌٕ ٖٝٛؿتطز ٜای اظ تحٛالت زض ٖطنرٞ ٝرای ٔرتّرف ؾیاؾری ،أٙیتری ،التهرازی،
فطٍٙٞی  ٚارتٕاٖی شوط وطز وٞ ٝط یه تٛ٘ ٝت ٝذرٛز  ٚاظ ٔٓٙطٞرای ٔتفراٚت إٞیر
ذال ذٛز ضا زاض٘س .آٔا آ٘چ ٝو ٝاظ ٔٓٙط رٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ترٖٙ ٝرٛاٖ تغییرطی
غئٛپّیتیه ٔحؿٛب ٔی قٛز  ٚتطای آٖ زض ٔطحّر ٝا َٚاِٛٚیر  ٚإٞیر لرطاض زاضز،
ٔؿائُ  ٚتحٛالت ذانی اؾ و ٝزض حیُ ٝضلات ٞای ایرطاٖ  ٚتراظیٍطاٖ ٔترانرٓ ٚ
ضلیة ،ؾاذتاض ٞ ٚطْ لسضت زض ٖطاق ،تٕای اضيی  ٚیىتراضچٍی ؾرطظٔیٙی ٖرطاق ٚ
غئٛپّیتیه لٔٛی  ٚفطٍٙٞیٔ -صٞثی لطاض ٔی ٌیطز .تط ایرٗ اؾراؼ زض ایٙزرا تر ٝچٟراض
ِٔٛف ٝحًٛض آٔطیىا زض ٖطاق ،تغییط ضغیٓ  ٚض٘ٚرس ؾیاؾری زٔٛوطاتیره ،قرىُ ٌیرطی
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غئٛپّیتیه ٘ٛیٗ قیٗی  ٚفسضاِیؿٓ وطزی تٖٛٙ ٝاٖ تغییطات غئٛپّیتیه ٔ ٟٓزض ٖرطاق اظ
ٔٓٙط رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ پطزاذتٔ ٝی قٛز.
آٔطیىا ت ٝضرٓ ضٚاتٍ ؾیاؾی  ٚأٙیتی ٌؿتطز ٜتا وكٛضٞای ٖطتی ذّیذ فاضؼ  ٚا٘ٗمراز
لطاضزازٞای أٙیتی تا ایٗ وكٛضٞا اظرّٕ ٝاؾتفاز ٜاظ پایٍاٟٞرای ٘ٓرأی زض ایرٗ وكرٛض،
ؾیاؾ  ٚحًٛض ٔتفاٚتی ضا زض ٖطاق تٖٛٙ ٝاٖ ٕٞؿای ٝرطتی ایطاٖ آراظ ورطز .زض ٚالرٕ
حًٛض  ٕٝٞرا٘ث ٚ ٝاظ رّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا زض ٖطاق اظ ٔٓٙطٞای ٔرتّرف ٔرٛضز تٛررٝ
ایطاٖ لطاض ٌطف  ٚؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض لثاَ ٖطاق ضا ٔتاحط ؾراذ  .ایرٗ ٔٛيرٔٛ
وٕٖ ٝستا تٖٛٙ ٝاٖ تٟسیسی ترطای ایرطاٖ ُٔرطح قرس زاضای اتٗراز ٔرتّفری ترٛز ور ٝاظ
ٕٟٔتطیٗ آٟ٘ا ٖثاضت تٛز٘س اظ :حًٛض ٘یطٞٚای ٘ٓأی آٔطیىا زض ٔطظٞای رطتی ایرطاٖ ٚ
ایزاز تؿتطٞا  ٚتٛؾٗ ٝتٛإ٘ٙسیٞا تطای تٟسیس ٘ٓرأی ایرطاٖ؛ تؿرٍّ آٔطیىرا ترط ض٘ٚرس
ز ِٚؾاظی رسیس پؽ اظ نساْ  ٚقىُ زٞی ت ٝزِٚتی ٔتحس ذٛز ٔ ٚرراِف ایرطاٖ ترا
ؾیاؾ ٞای تٟسیسآٔیع زض ٔماتُ تٟطاٖ؛ ٌؿتطـ ٔحسٚزی ٞا  ٚفكراضٞای ُٔٙمر ٝای
ّٖی ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اظ ؾٛی آٔطیىا تا ٔٛفمی زض پیكثطز اٞساف ُٔٙم ٝای ورٝ
ٔٛيٖ ٔٛطاق زض آٖ ٘مف وا٘٘ٛی زاق (اؾسی.)141-135 :1393 ،
تغییط ضغیٓ تٗج  ٚآراظ ض٘ٚس رسیس ز ِٚؾاظی زٔٛوطاتیره زض ٖرطاق ٘یرع ترٖٙ ٝرٛاٖ
تغییط غئٛپّیتیه ٔ ٟٓزیٍط تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ُٔطح قس  ٚزض اتٗراز ٔرتّرف
تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ إٞی زاق ؤٕٟ ٝتطیٗ آٟ٘ا ٖثراضت تٛز٘رس اظ :حرصف
ضغیٓ التساضٌطای تٗج تا ٌطایكات پاٖ ٖطتیؿتی  ٚضٚیىطزٞای يس ایطا٘ی؛ فطٚپاقری ٚ
تحّیُ ؾاذتاضٞای ٘ٓأی  ٚأٙیتی تٗخی ٔا٘ٙس اضتف تٗخی تا پتا٘ؿیُ ٞای يرس ایطا٘ری ٚ
تٟسیس وٙٙسٜ؛ قىٌُیطی تسضیزی ؾاذتاضٞا  ٚض٘ٚسٞای زٔٛوطاتیره ٔتىخرط ترا حرسالُ
لاتّی ٞسای ذاضری یىزا٘ث ٚ ٝایزاز ْطفی تطای ٔكاضو تٕاْ ٌطٟٞٚرای ٖطالری
زض ٖطن ٝلسضت ؾیاؾی؛ واٞف التساض  ٚوٙتطَ ٔطوعی زض ٖطاق  ٚپیرسایف ٙٞزاضٞرا ٚ
ض٘ٚسٞای زٔٛوطاتیه و ٝتكسیس ٌطایكات  ٚاذتالفات لٔٛی ٔ ٚرصٞثی زض وٙراض آٖ ٘یرع
لاتُ تٛر ٝاؾ .
تح َٛزض غئٛپّیتیه قیٗی زض ٖطاق  ٚحطو رأٗ ٝقیٗی ٖرطاق تر ٝؾرٛی ٚيرٗی
تاضیری رسیس ٘یع اظ زیٍط تغییطات غئٛپّیتیه ٖطاق اظ ٔٓٙرط رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ
تٛز ٜاؾ و ٝزض ایٗ ضاؾتا ٘یع ٔی تٛاٖ تِٛٔ ٝفٞٝا ٖٙ ٚانط ٔ ٟٓایٗ تغییرط ترطای ایرطاٖ
اقاض ٜوطز :لطاض ٌطفتٗ قیٗیاٖ زض ضاؼ ٞطْ لسضت ؾیاؾری زض ٖرطاق؛ ایزراز تغییرطات
اؾاؾی زض قطایٍ فطٍٙٞی – ارتٕاٖی ٔ ٚصٞثی قٗیاٖ ٖطاق  ٚتٟثٛز ٚيرٗی ٔرصٞة
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تكیٕ  ٚرأٗر ٝقریٗی زض ٖرطاق؛ تغییرط ایؿرتاضٞا  ٚضٚیىطزٞرای ُٔٙمرٝای ٖرطاق ترٝ
ذهٛل ؾیاؾ ذاضری ٖطاق زض لثاَ ایطاٖ تا حًٛض قیٗیاٖ زض ٔطاوع لسضت؛ تٟثرٛز
رایٍا ٜقیٗ ٝزض ؾاذتاضٞای ٘ٓأی -أٙیتری ٕٞ ٚچٙریٗ التهرازی ٖرطاق ترا تٛرر ٝترٝ
ٔحسٚزی ٞا ٛٔ ٚإ٘ زٚض ٜتٗج؛ تاحیطات ُٔٙم ٝای لسضت ٌطفتٗ قیٗیاٖ زض ٖرطاق ترط
احیای قیٗ ٝزض ُٔٙم ٝذاٚضٔیإ٘ٞ ٚ ٝچٙیٗ تغییط ترٛاظٖ لرسضت ُٔٙمرٝای(فطرری ضاز،
.)81-80 :1384
ت ٝضرٓ تالـ وطزٞای ٖطاق اظ اتتسای تاؾیؽ ایٗ وكٛض تطای وؿرة ذٛزٔرتراضی زض
ٔماتُ زٔ ِٚطوعی ٌ ٚؿتطـ اذتیاضات ٔحّی ذٛز تا ؾاَ  ،2003وطزٞا زؾتاٚضزٞای
ٔحسٚزی زض ایٗ ذهٛل زاقتٙس  ٚتٟٙا تٗرس اظ رٙرً ز ْٚذّریذ فراضؼ  ٚتًرٗیف
اؾاؾی ضغیٓ تٗج تٗس اظ حّٕ ٝت ٝوٛی تٛز و ٝقطایُی ٔٙاؾرة ترطای تٟثرٛز رایٍراٜ
اوطاز زض ٖطاق ایزاز قس(اؾسی .)115 :1391 ،تا ایٗ حاَ تٟٙا تٗس اظ فطٚپاقی حىٔٛ
نساْ تٛز و ٝاوطاز تٛا٘ؿتٙس زض لاِة لا٘ ٖٛاؾاؾی رسیس ٖرطاق ٕٞ ٚچٙریٗ ترط اؾراؼ
تٛافمات نٛضت ٌطفت ٝتیٗ ٌطٟٞٚای ؾیاؾی ایٗ وكٛض ت ٝایزاز الّیٓ فسضاِی زض قٕاَ
ایٗ وكٛض ٔثازضت ٕ٘ٛز ٚ ٜت ٝاذتیاضات  ٚتٛإ٘ٙرسی ٞرای ٕٟٔری ترا إٞیر تراضیری
زؾ یاتٙس .ایٗ تغییط غئٛپّیتیه اظ ٔٓٙط ٔزطیاٖ ؾیاؾر ذراضری رٕٟرٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ زاضای اتٗاز ٔرتّفی اؾ ؤٕٟ ٝتطیٗ آٟ٘ا ٖثاضتٙس اظ :قرىٌُیرطی ٘ٓراْ ؾیاؾری
ریطٔتٕطوع  ٚفسضاَ زض وٙاض ٔطظٞای ایطاٖ؛ تاحیط لسضت ٌطفتٗ اوطاز تط ٚيٗی ٘ٓراْ ٚ
ض٘ٚس ؾیاؾی ٖطاق  ٚرایٍا ٜقیٗیاٖ زض ایٗ وكٛض؛ تاحیط فسضاِیؿرٓ ورطزی ترط تٕأیر
اضيی  ٚیىتاضچٍی ؾطظٔیٙی ٖطاق؛ ؾاذتاضؾاظی ،افعایف تٛإ٘ٙسی  ٚقرطایٍ زض٘ٚری
اوطاز ٖطاق زض ٖطنٞ ٝای ٔرتّف َ ٚطح اٍِرٛی رسیرس ؾیاؾری؛ تٗرأالت  ٚضٚاترٍ
ُٔٙمٝای  ٚتیٗ إِّّی اوطاز  ٚحًٛض تاظیٍطاٖ ذاضری زض ٔٙاَك وطزی ٚ؛ تاحیطٌرصاضی
قطایٍ رسیس اوطاز ٖطاق تط ایطاٖ  ٚت ٝذهٛل اوطاز ایطاٖ.
ٞط چٙس ض٘ٚسٞا  ٚتحٛالت زض٘ٚی ٖطاق ،تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌی ٞای ذال ذٛز ٔا٘ٙس ٔرطظ
ٔكتطن َٛال٘ی تا ایطاٖ ،اوخطی قیٗی ،پی٘ٛسٞای فطٍٙٞی ٔ ٚرصٞثی ایرطاٖ ٖ ٚرطاق ٚ
تاحیطٌصاضی ٞای ؾیاؾی-أٙیتی ٔتماتُ ایٗ وكٛض تا ایطاٖ ِٛٔ ٚفرٞ ٝرای ٟٔرٓ زیٍرط زض
حٛظٔ ٜؿائُ زٚرا٘ث ٝاظ إٞی تاالیی تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تطذٛضزاض اؾ  ،أا
تاحیطٌصاضیٞای ایٗ وكٛض زض ؾُ ُٔٙمٝای ٘یع تطای ایطاٖ ٔٔ ٟٓحؿٛب ٔی قرٛز .زض
تثییٗ اتٗاز  ٚپیأسٞای ُٔٙمٝای تغییطات غئٛپّیتیه ٖرطاق اظ ٔٓٙرط رٕٟرٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ ٔی تٛاٖ ت ٝپٙذ ٔٛضز انّی اقاضٕٛ٘ ٜز و ٝزض َطاحی  ٚارطای ؾیاؾر ذراضری
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ایطاٖ تاحیط تاالیی زاقتٝا٘س .ایرٗ ٔرٛاضز اظ یره ؾر ٛزض چٟراضچٛب ؾراذتاض لرسضت ٚ
ٔٗازالت ٔ ٚؿائُ تیٗ تاظیٍطاٖ ُٔٙم ٝای  ٚحتی لسضت ٞای تعضي تیٗ إِّّی شیٙفرٛش
زض ُٔٙم ٝلاتُ تٛرٞ ٝؿتٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط تٍ٘ ٔٛ٘ ٝا ٜایطاٖ تُٙٔ ٝمر ٚ ٝتحرٛالت آٖ
تؿتٍی زاضز .زض ایٗ ضاؾتا ٕٟٔتطیٗ ایٗ اتٗاز  ٚپیأسٞا ضا ٔی تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ذالنٝ
وطز :تاظتٗطیف ٛٞی  ٚرایٍاُٙٔ ٜمٝای ٖطاق؛ زٌطٌر٘ٛی زض ضٚاترٍ تراضیری ایرطاٖ ٚ
ٖطاق؛ تح َٛزض ضٚاتٍ ٖطتی ٖطاق؛ ٚضٚز ضٚاتٍ ٖطاق  ٚتطوی ٝتٔ ٝطحّر ٝرسیرس؛ تراحیط
ٖطاق رسیس تط لسضت ٌطفتٗ قیٗٚ ٝ؛ تاحیط تحٛالت ٖطاق تط تكسیس افطاٌٌطایی  ٚتٙف
ٞای لٔٛی ٔ ٚصٞثی زض ُٔٙم.ٝ
٘مُ ٝآراظیٗ تاحیطٌرصاضی تحرٛالت ٖرطاق پرؽ اظ نرساْ ترط ذاٚضٔیا٘ر ٝضا ٔری ترٛاٖ
تاظتٗطیف ٛٞی  ٚرایٍاُٙٔ ٜم ٝای ایٗ وكٛض زض ٘تیز ٝزٌطٌ٘ٛیٞای ٔ ٟٓزاذّری ترٝ
ذهٛل حصف ضغیٓ تٗج  ٚایزاز ٘ٓاْ ؾیاؾی فسضاَ -زٔٛوطاتیه رسیس تطقٕطز ورٝ
تاٖج تغییط زض ؾیاؾ  ٚضٚاتٍ ُٔٙم ٝای ٖطاق زض زٚض ٜرسیس قس ٜاؾ  .تغییط ٛٞی
 ٚرایٍاُٙٔ ٜم ٝای ٖطاق ٘یع زض احط تغییطات زاذّی  ٚقىُ ٌیطی ؾاذتاض رسیس لسضت
ٔتىخط  ٚت ٝذهٛل تا حًٛض قیٗیاٖ  ٚاوطاز نٛضت ٌطفتر ٝور ٝپیأرسٞای ررسی زض
ؾُ ؾیاؾ ذاضری ایٗ وكٛض زاضز٘ .ىت ٟٓٔ ٝزض ایٗ ذهٛل آٖ اؾ وٖ ٝطاق ترا
ظٔاٖ نساْ ذٛز ضا تٖٛٙ ٝاٖ وكٛضی ٖطتی تا تاویس ترط ٔرصٞة ؾرٙی تٗطیرف ورطزٚ ٜ
رایٍا ٜآٖ ٘یع ٖٕستا زض ضاؾتای وؿة ضٞثطی رٟاٖ ٖطب تا اوخطی ا ُٞؾ ٙتٗطیرف
قس ٜاؾ  .أا تغییط ضغیٓ تٗج تاٖج قرس ترا زٖٙ ٚهرط ٞرٛیتی ترا تاحیطٌرصاضی ا٘رسن
تاضیری یٗٙی ٖٙانط قیٗی  ٚوطزی ٘یع زض تٗطیف ٛٞی رسیس ٖطاق زذیُ قرٛز .ترط
ایٗ اؾاؼ ٖطاق رسیس ٛٞیتی رسیس ٔ ٚتىخط پیسا وطز ٜاؾ  ٚزض ٘تیز٘ ٝمف  ٚرایٍاٜ
ُٔٙم ٝای آٖ ٘یع تغییط وطز ٜاؾ  .اظ ایرٗ ضٚؾر ور ٝایرٗ وكرٛض اظ ٔٓٙرط رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ زیٍط تٗاضو ٛٞیتی اؾاؾی تا ایطاٖ ٘ساقت ٚ ٝضٚاتٍ  ٚتٗأالت ز ٚوكٛض
لاتُ ٌؿتطـ تٛز ٜاؾ .
ٔؿاِ ٚ ٟٓٔ ٝاؾاؾی زض تاحیطٌصاضی تحٛالت ٖطاق زض ؾُ ُٔٙمٝای زٌطٌ٘ٛی اؾاؾری
زض ضٚاتٍ ایطاٖ ٖ ٚطاق ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ ز ٚوكٛض اؾ  .تا تٛرر ٝتر ٝحٕایر ٞرای
رسی  ٚاؾاؾی ایطاٖ اظ ض٘ٚس رسیس ؾیاؾی زض ٖطاق  ٚاؾتمثاَ زِٚر رسیرس ٖرطاق اظ
ٌؿتطـ تٗأالت تا ایطاٖ ،زض ؾاِٟای تٗس اظ  ٝ٘ 2003تٟٙا تؿیاضی اظ تٙف ٞرا ٛٔ ٚا٘رٕ
ٌصقت ٝضٚاتٍ وٙاض ضفت ،ٝتّى ٝتؿتطٞا  ٚؾاذتاضٞایی تطای اضتمای ضٚاتٍ  ٚقرىُ ٌیرطی
تٗأالت زٚؾتا٘ ٝتٚ ٝرٛز آٔسٛٔ .يٖٛی و ٝأیسٚاضی تؿیاضی ترطای ضٞثرطاٖ ایرطاٖ زض
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ذهٛل ایزراز ضٚاترٍ اؾرتطاتػیه تریٗ ز ٚوكرٛض  ٚتثرسیُ قرسٖ ٖرطاق ترٔ ٝتحرس
اؾتطاتػیه رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ؾُ ُٔٙم ٝتٛرٛز آٚضز ٜاؾ  .زض ٚالٕ قرطایٍ
رسیس تاٖج قس ٜتا ایطاٖ اظ ٔحسٚزی  ٚفًای تؿرتٌ ٝصقرت ٝذرٛز زض ُٔٙمر ٝفانرّٝ
تٍیطز  ٚفًای ٘ٛیٗ ُٔٙم ٝای ضا زض تطاتط ذٛز ٔكاٞس ٜوٙس(تٛوّی.)168-167 :1392 ،
ضٚاتٍ ٘ ٚمف ٖطتی ٖطاق زض ؾُ ُٔٙم٘ ٝیع ت ٝنٛضت ٌؿتطز ٜای اظ تحٛالت زاذّری
ایٗ وكٛض ٔتاحط قس ٜاؾ ٖ .رطاق زض زٚض ٜلثرُ اظ ٕٖ 2003رستا زض پری وؿرة ٘مكری
پیكط ٚزض رٟاٖ ٖطب تٛز  ٚتط ْطفی ٞای زاذّی ذٛز زض ایٗ ضاؾتا تىیٔ ٝیورطز .ترٝ
ضرٓ ضٚاتٍ پط فطاظ ٘ ٚكیة ٖطاق زٚض ٜتٗج تا وكٛضٞای ٖطتی  ٚت ٝذهٛل ا٘رعٚای
٘ؿثی آٖ زض رٟاٖ ٖطب تٗس اظ اقغاَ وٛی  ٚتّمی قسٖ آٖ تٖٛٙ ٝاٖ زِٚتی تٟسیسٌط،
زض زٚض ٜپؽ اظ نساْٖ ،طاق ضٚاتٍ ٔٙاؾثی تا ارّة وكٛضٞای ٖطتی ٘ساق  ٚتا تٛررٝ
تٖ ٝسْ پصیطـ ؾاذتاض رسیس لسضت ٖطاق اظ ؾٛی وكٛضٞای ٖطتری تر ٝذهرٛل زض
رٛٙب ذّیذ فاضؼ ،ضٚاتٍ ٘ ٚمف ٖطتی ٖرطاق تر ٝنرٛضت ررسی تٙرعَ یافر  .ایرٗ
ٔٛي ٔٛذٛز ٘مف رسیس ُٔٙم ٝای ٖطاق وٖٙ ٝهط ٖطتی زض آٖ وٓ ضً٘ تٛز ٜضا تكسیس
ٕ٘ٛز ٜاؾ  ٚتٕٞ ٝىاضی تیكتط ٖطاق تا رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ا٘زأیس ٜاؾ  .ترا ایرٗ
حاَ تخثی ٘ؿثی ؾاذتاض رسیس لسضت زض ٖطاق ٖ ٚثٛض ایٗ وكٛض اظ تحطاٟ٘ای ٔحتّف
اظ رّٕ ٝحّٕ ٝزاٖف تاٖج تغییرط ضٚیىرطز وكرٛضٞای ٖطتری تر ٝذهرٛل ٖطتؿرتاٖ
ؾٗٛزی قس) .) Ibish, 2018: 11-13أا ت ٝضرٓ ٌؿرتطـ ضٚاترٍ ٖطتری ٖرطاق اظ رّٕرٝ
اضتمای ضٚاتٍ تغساز  ٚضیاو اظ ؾاَ  ،2017ایطاٖ ٕٞچٙاٖ تٖٛٙ ٝاٖ ٘عزیىترطیٗ تراظیٍط
ُٔٙم ٝتٖ ٝطاق ٔحؿٛب ٔی قٛز.
زض ٔٛضز تاحیط تحٛالت زض٘ٚی ٖطاق تط ضٚاتٍ ٖطاق تا تطوی ٝزض ؾاَ ٞای پؽ اظ نرساْ
فطاظ ٘ ٚكیة ٞای ٔرتّفی ضا ٔیتٛاٖ قاٞس تٛز و ٝزض چٟاض ٔطحّ ٝلاترُ اقراض ٜاؾر :
٘رؿ زٚض ٜتطزیس ٍ٘ ٚطا٘ی تطویر ٝزض لثراَ ٖرطاق پرؽ اظ نرساْ؛ ز ْٚزٚض ٜوراٞف
ٍ٘طا٘ی ٞا  ٚحطو ت ٝؾٛی تمٛی ضٚاتٍ زض زٚض ٜز٘ ِٚرؿ ٔاِىی؛ ؾ ْٛترٙف ٚ
ؾطزی زٚتاض ٜزض ضٚاتٍ ٖطاق  ٚتطوی ٝزض زٚض ٜز ْٚزٔ ِٚاِىی  ٚ؛ چٟاضْ تٟثٛز ٘ؿثی
ضٚاتٍ زض زٚض ٜاِٗثازی .زض ٔمُٕ اِٚی ٝپؽ اظ نساْ تطویر ٝترا ٍ٘طا٘ری اظ ذٛزٔرتراضی
اوطاز قٕاَ ٖطاق ٕٞ ٚچٙریٗ تكرسیس افرطاٌ ٌطایری  ٚضقرس تطٚضیؿرٓ زضٖ ٖٚرطاق ٚ
تاحیطات آٖ تط تٕأی اضيی  ٚأٙی ّٔی ایٗ وكٛض ضٚیىطزی ا٘تمازی  ٚضٚاتٍ ؾطزی
تا ٖطاق زاق  ،أا تا تخثی تسضیزی ٚيٗی زاذّی ٖطاق ضٞثطاٖ تطوی ٝترطری زاز٘رس
و ٝتا ٔكاضو ٌ ٚؿتطـ تٗأالت ذٛز ترا ٖرطاق  ٚاظ رّٕر ٝالّریٓ وطزؾرتاٖ يرٕٗ
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تٗسیُ ٍ٘طا٘ی ٞای ذٛز  ٚافعایف احطٌصاضی زض تحٛالت زاذّی ٖرطاق اظ ٔعیر ٞرای
التهازی آٖ ٘یع اؾتفاز ٜوٙٙس .اٚد ٌؿتطـ تٗرأالت تطویر ٝزض ؾراِٟای 2009 ٚ 2008
تٛز و ٝزض ؾفطٞا ٔ ٚاللات ٔمأات ز ٚوكٛض زٟٞا تٛافك ٘إٔٞ ٝىاضی تریٗ ز ٚوكرٛض
أًا قس) .) Turunc, 2012; 44تا ایٗ حراَ تٗرس اظ ؾراَ  ٚ 2010زض زٚض ٜزِٚر زْٚ
٘ٛضی ٔاِىی تا تٛر ٝتر ٝتحرٛالت زاذّری ٖرطاق ٕٞ ٚچٙریٗ تحرٛالت ُٔٙمر ٝای ترٝ
ذهٛل ذیعـ ٞای ٔطزٔی زض رٟاٖ ٖرطب ضٚاترٍ تطویرٖ ٚ ٝرطاق ٚاضز زٚض ٜای اظ
تٙف  ٚؾطزی قس .أا ت ٝت ٝلسضت ضؾیسٖ اِٗثازی اظ یه ؾر ٚ ٛپطض٘رً قرسٖ تٟسیرس
اؾتمالَ وطزؾتاٖ ٖطاق و ٝزض ؾاَ  2017ترا تطٌرعاضی ٕٞر ٝپطقؿری اؾرتمالَ قرست
ٌطف تٗأالت تغساز  ٚآ٘ىاضا تمٛی قس.
تاحیط ٔ ٟٓزیٍط تحٛالت ٖطاق زض ؾُ ُٔٙم ٝای ضا ٔی تٛاٖ ٔؿاِ ٝای ٘أیرس ورِٚ ٝری
٘هط اظ آٖ ت ٝاحیا قیٗی زض ذاٚضٔیا٘ ٚ ٝرٟاٖ ٖطب تٗثیط ٔی وٙس) .(nasr, 2007:23-37
تحٛالت ٖطاق  ٚض٘ٚس ؾیاؾی زٔٛوطاتیه زض ایٗ وكٛض تاٖج قس قیٗیاٖ ترطای اِٚریٗ
تاض زض تاضید ٖطاق ٕٞ ٚچٙیٗ تاضید وكٛضٞای ٖطتی ت ٝرایٍإٟٔ ٜری زض ؾرُ ٘ٓراْ
ؾیاؾی زؾ یاتٙس .ایٗ تح َٛقریٗیاٖ ضا ترٖٙ ٝرٛاٖ یىری اظ ٌطٟٞٚرای تاحیطٌرصاض زض
وكٛضٞای ٖطتی ُٔطح ؾاذ  ٚفًای رسیسی ضا زض ٔماتُ قیٗیاٖ وكرٛضٞای ٖطتری
ٌكٛزٚ .يٗی رسیس زض حاِی تٛز و ٝزض زٞ ٝٞا  ٚلطٔ ٖٚتٕازی قیٗیاٖ زض وكٛضٞای
ٖطت ی ٔا٘ٙس ٖطاقٖ ،طتؿتاٖ ؾٗٛزی ،تحطیٗ  ٚوٛی تٖٛٙ ٝاٖ الّیتری ٔرٛضز تثٗریى ٚ
ؾطوٛب تٛز٘س  ٚرایٍاٞی زض ض٘ٚسٞای ؾیاؾی ایرٗ وكرٛضٞا ٘ساقرتٙس .أرا تحرٛالت
ٖطاق  ٚلسضت ٌطفتٗ قریٗیاٖ تاٖرج قرس ترا زیرسٌاٟٞای ٘رٛیٙی زض ٔرٛضز قریٗیاٖ ٚ
أیسٚاضی ٞایی رسی تطای ذطٚد آٟ٘را اظ قرطایٍ ا٘رعٚای تراضیری تٛررٛز آیرس .ایرٗ
ٚيٗی رسیس فًای ٘ٛیٙی ضا تطای افعایف ٘فٛش ایطاٖ زض ٖطاق ُٙٔ ٚم ٝایزاز ٕ٘ٛز.
ٌؿتطـ افطاٌ ٌطایی  ٚقىُ ٌیطی ٔٙالكٞ ٝای لٔٛیٔ -صٞثی  ٚتر ٝذهرٛل ترٙف
قیٗی-ؾٙی زض ٖطاق ،تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔكرهٞ ٝرای ٖرطاق پرؽ اظ نرساْ ،زض ؾرُ
ُٔٙم ٝای ٘یع تاحیطٌصاض تٛز ٚ ٜتاٖج افعایف تٙف قیٗی -ؾرٙی زض ؾرُ ُٔٙمر ٝقرس.
تثسیُ قسٖ ٖطاق تٔ ٝحیٍ ٔٙاؾثی تطای فٗاِی  ٚضقس اِماٖس ٚ ٜؾرتؽ زاٖرف تاٖرج
قس تا افطاٌ ٌطایی زض ذاٚضٔیا٘ ٝاٚد تٍیطز  ٚرغطافیرای افرطاٌ ٌطایری ور ٝظٔرا٘ی ترٝ
ٔطظٞای قطلی ایطاٖ ٔحسٚز تٛز تٕٞ ٝؿای ٝرطتی ٘یع ٌؿرتطـ یاترس .تحرٛالت رسیرس
افطاٌ ٌطایی يس قیٗی ضا تٖٛٙ ٝاٖ ٘یطٚی ٘ٛیٗ تٟسیسوٙٙسٔ ٚ ٜحرسٚزی ؾراظ ترطای
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رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تطرؿت ٝوطز  ٚضٚاتٍ ایطاٖ تا زِٚتٟا  ٚرٛإٔ ٖطتی ُٔٙم ٝضا ترٝ
نٛضت ٔٙفی ٔتاحط ؾاذ .
زض ٔزٕ ٔٛزض اضظیاتی تاحیطات  ٚپیأسٞای تحٛالت ٖطاق پؽ اظ نساْ زض ؾُ ُٔٙمرٝ
ٔی تٛاٖ ٖٛٙاٖ وطز و ٝایٗ تحٛالت ترا تراظتٗطیف ٛٞیر ٘ ٚمرف ُٔٙمر ٝای ٖرطاق ٚ
زٌطٌ٘ٛی زض ضٚاتٍ ایٗ وكٛض تا تاظیٍطاٖ ٔحٛضی ذاٚضٔیا٘ ٝتاٖج قس تا تٛاظٖ لرسضت
ُٔٙم ٝای ت ٝنٛضت رسی ٔتاحط قٛز .تطزاق ٖٕٔٛی ٍ٘ ٚا ٜایرطاٖ زض ایرٗ ذهرٛل
آٖ تٛز و ٝایٗ تحٛالت ت ٝتط ٓٞذرٛضزٖ ترٛاظٖ لرسضت ُٔٙمرٝای ،تر٘ ٝفرٕ رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ  ٚت ٝظیاٖ زٞ ِٚای ٖطتی ُٔٙمٙٔ ٝزط قس ٜاؾ  .چطا وٚ ٝيٗی ٘ٛیٗ
ٖطاق تاٖج قس تا ایٗ وكٛض اظ رایٍاٞی وٕٖ ٝستا زض تٗراضو ترا ایرطاٖ  ٚترٖٙ ٝرٛاٖ
تاظیٍطی تا ٘مف ٔٛاظ٘ٝؾاظی زض تطاتط ایطاٖ تٛز ت ٝوكٛضی زاضای ضٚاتٍ زٚؾتاٌ٘ٚ ٝطْ
تا رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تثسیُ قٛز.

.3سیاست خارجی ایزان در قبال حمله به عزاق
ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ تحٛالت ٖطاق اظ ظٔاٖ حّٕ ٝآٔطیىا تٝ
ایٗ وكٛض زض ؾاَ  2003تا ؾاَ  ٚ 2009تٗرس اظ آٖ ضا زض زٔ ٚطحّرٔ ٝری ترٛاٖ ٔرٛضز
تطضؾی لطاض زاز٘ :رؿ ضاٞثطز ایطاٖ زض ظٔاٖ حّٕٓ٘ ٝأی أطیىا  ٚزٚض ٜاِٚیر ٝتٗرس اظ
فطٚپاقی ضغیٓ نساْ  ٚز ْٚزٚض ٜآراظ  ٚتسا ْٚض٘ٚس ؾیاؾی رسیس زض ٖرطاق .زض ایٙزرا
اتتسا ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی زض لثاَ حّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا تٖ ٝطاق ٕٞ ٚچٙیٗ
تحٛالت زٚض ٜاِٚی ٝپؽ اظ فطٚپاقی ضغیٓ تٗج ضا ٔٛضز تطضؾی لطاض ٔی زٞیٓ  ٚؾرتؽ
ؾٗی ذٛاٞیٓ وطز تاحیط تحٛالت ٖطاق تط ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض زٚض ٜقىٌُیرطی ٚ
تسا ْٚض٘ٚس ؾیاؾی زٔٛوطاتیه زض ٖطاق ضا ٔٛضز تطضؾی لطاض زٞیٓ.
حّٕ ٝآٔطیىا تٖ ٝطاق تاٖج قىُ ٌیطی تٙالى ٞایی زض ؾیاؾر ذراضری رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ قس .چطا و ٝاظ یه ؾ ٛتا حّٕرٓ٘ ٝرأی آٔطیىرا ٔ ٚتحرسیٗ آٖ ایرطاٖ ترا
تٟسیس آٔطیىا ٔ ٚتحسیٗ آٖ و ٝضلیة  ٚزقٕٗ اؾتطاتػیه ایطاٖ تٛز٘س ضٚترط ٚقرس  ٚاظ
ؾٛی زیٍط فطن ٔ ٟٓفطٚپاقی ضغیٓ تٗج ترٖٙ ٝرٛاٖ تٟسیرسی ٘عزیره ترطای ایرطاٖ
إٞی تاالیی زاق ٖ .ال ٜٚتط ایٗ ٔزٕٖٛ ٖٝٛأُ زیٍرطی ٔا٘ٙرس قرطایٍ رسیرس تریٗ
إِّّی ُٙٔ ٚم ٝای  ٚؾیاؾ ز ِٚتٛـ و ٝاظ رّٕ ٝایطاٖ ضا زض ٔحرٛض قرطاضت لرطاض
ٔی زاز ت ٝپیچیسٌی تیكتط قطایٍ تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔٙزط قس .تط ایرٗ اؾراؼ
تٛز و ٝایطاٖ يٕٗ زض ٘ٓط زاقتٗ تطذی اٞساف  ٚضاٞثطزٞای والٖ ؾٗی وطز زض ٖطنٝ
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ُٖٕ زض ٔطاحُ ٔرتّف تحطاٖ ٖطاق ؾیاؾ ٞرا  ٚضاٞثطزٞرای ذرال ذرٛز ضا اترراش
ٕ٘ایس ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ ؾیاؾ ٞا ت ٝحسالُ ؾراذتٗ ٍ٘طا٘ری ٞرا  ٚتٟسیرسٞا  ٚتٟرطٜ
ٌیطی اظ فطن ٞأ ،تٙاؾة تا تٛإ٘ٙسیٞا ْ ٚطفی ٞای ٔٛرٛز ٔٙزرط قرٛز .ترط ایرٗ
اؾاؼ ٔیتٛاٖ ت ٝتثییٗ ؾیاؾ ذاضری  ٚالسأات رٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ زض ٔطحّرٝ
تٗس اظ ّٖٕیات ٘ٓأی انّی آٔطیىا زض لاِرة اؾرتطاتػی تری َطفری فٗراَ  ٚاؾرتطاتػی
احتیاٌ  ٚا٘تٓاض پطزاذ .

.7-9استراتصي بیطرفی فؼال در هنگام اشغال
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ تحطاٖ ٖطاق ضاٞثطز یا رٌ ٟیطی تی َطفری فٗراَ یرا
ٔخث ضا اتراش وطز .یىی اظ زالیُ ایٗ تٛز و ٝضاٞثطز تیَطفری ٔٙفری  ٚا٘عٚاٌطایری ،ترا
تٛر ٝتٔ ٝاٞی تیٗ إِّّی ٛٔ ٚلٗی غئٛپّیتیىی ایطاٖ تأیٗ وٙٙسٙٔ ٜافٕ ّٔی آٖ ٘ثرٛز.
ٕٞچٙیٗ رٌ ٟیطی  ٚضاٞثطز اتحاز  ٚائتالف ترٙٗٔ ٝرای ٕٞىراضی ایرطاٖ ترا یىری اظ
َطفیٗ زضٌیط زض تحطاٖ  ٚر٘ ًٙیع أىاٖ پصیط ٘ثٛز .ظیطا اظ یه ؾ ٛرٕٟٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ فالس ٔٙافٕ ٖ ٚالیك ٔكتطن تا ضغیٓ ٖطاق تٛز و ٝاتحاز ٕٞ ٚىاضی اؾرتطاتػیه ترا
آٖ ضا تٛریُٙٔ ٝمی وٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔاٞی  ٚضؾاِ ا٘مالب اؾالٔی  ٚتٗاضيرات
اضظقی  ٚایسئِٛٛغیه رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تا أطیىا أىاٖ اتحاز  ٓٞ ٚپیٕا٘ی تا ایرٗ
وكٛض ضا ٕ٘یزاز .ؾیاؾر تری َطفری فٗراَ یرا ٔخثر ٔؿرتّعْ ٔ ٚتًرٕٗ حًرٛض ٚ
ٔكاضو فٗاَ ایطاٖ زض رطیاٖ حٛازث  ٚتحطاٖ رٟر تاحیطٌرصاضی  ٚقرىُ زٞری ترٝ
ض٘ٚسٞا زض ر ٟاٞساف ٙٔ ٚافٕ ّٔی تس ٖٚز٘ثاِ ٝضٚی اظ أطیىا تٛز .زض چاضچٛب ایرٗ
ضاٞثطز ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ت ٝضرٓ ضٖای انُ پطٞیرع اظ وٕره ٚ
ٕٞىاضی تا أطیىا ٖ ٚطاق  ٚتطذٛضز یىؿاٖ تا آ٘راٖ ،ترالـ ورطز فٗاال٘ر ٝزض ٔرسیطی
تحطاٖ ٞ ٚسای آٖ ٔكاضو ٕ٘ایس .تالـ تطای رٌّٛیطی اظ تهراٖس تحرطاٖ  ٚوراٞف
ؾُ تكٙذ  ٚتٙف تیٗ َطفیٗ ٘یع یىی زیٍرط اظ الرسأات زض لاِرة تری َطفری فٗراَ
تٛز(زٞما٘ی فیطٚظآتازی.)493-492 :1388 ،
زض َ َٛحّٕ ٝأطیىا تٖ ٝطاق زض ٔاضؼ  ، 2003ایطاٖ ؾٗی وطز تا تا اٖالْ ؾیاؾ تری
َطفی ذٛز ضا اظ ٔٙاظٖ ٝزٚض ٍ٘ ٝزاضزٌ .طچ ٝؾم ٌٛضغیٓ نساْ ترٖٙ ٝرٛاٖ ٟٔرٓ ترطیٗ
تٟسیس أٙیتی وكٛض تطای ضٞثطاٖ ایطاٖ ذٛقایٙس تٛز ،أا پیطٚظی آٔطیىا  ٚتؿرٍّ آٖ ترط
ٖطاق ٕ٘ی تٛا٘ؿ ذثط ذٛتی تطای ایطاٖ تاقس .چطا ور ٝوٙترطَ آٔطیىرا ترط ٖرطاق ٔری
تٛا٘ؿ حّمٔ ٝحانط ٜایطاٖ ضا وأُ وٙس ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛتی حثاتی زض ٖرطاق پرؽ اظ نرساْ
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٘یع ٔی تٛا٘ؿ تاحیطات أٙیتی ٔٙفی ٔا٘ٙس ٞز ْٛپٙاٙٞسٌاٖ  ٚآٚاضٌراٖ رٍٙری ضا ترطای
ایطاٖ تٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝتاقس .تط ایٗ اؾاؼ ضٞثطاٖ ایطاٖ اظ لطاض ٌطفتٗ زض وٙراض آٔطیىرا ٚ
٘یطٞٚای ائتالف یا ضغیٓ نساْ ذٛززاضی وطز٘س .تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس و ٝزِیرُ انرّی ترطای
اتراش ؾیاؾ تی َطفی فٗاَ اظ ؾٛی ایطاٖ ،ت ٝزِیُ ٍ٘طا٘ری ررسی آٖ اظ ایرٗ احتٕراَ
تٛز وٞ ٝسف تٗسی آٔطیىا تاقس .تط ایٗ اؾاؼ ٔی تٛاٖ ٌف و ٝتفاٚت تیٗ ؾیاؾرتٟای
ایطاٖ زض لثاَ افغا٘ؿتاٖ ٖ ٚطاق  ٚحّٕ ٝأطیىا ت ٝایٗ ز ٚوكٛض اظ ایرٗ ٔٛير٘ ٔٛاقری
ٔی قس و ٝزض ٔٛضز ٖطاق تهٕیٓ ٌیط٘سٌاٖ ایطا٘ی ؾیاؾ تی َطفی ضا تطای رّرٌٛیطی
اظ حّٕ ٝآٔطیىا ت ٝایطاٖ اتراش وطز٘س ،زض حراِی ور ٝزض ٔرٛضز افغا٘ؿرتاٖ آٟ٘را ؾیاؾرتی
ٕٞىاضی رٛیا٘ ٝضا تٛٓٙٔ ٝض وؿة زؾتاٚضزٞا  ٚایزاز ٔعی ٞایی ذال اتراش وطز٘س.
تٖ ٝثاضت زیٍط ٔمأات ایطاٖ زض ظٔاٖ ؾم ٌٛضغیٓ َاِثاٖ زض ؾراَ  2001تهرٛض ٕ٘ری-
وطز٘س وٞ ٝسف تٗسی أطیىا ایطاٖ تاقس ،أا ؾم ٌٛضغیٓ تٗج زض ٖطاق زض ؾراَ 2003
تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تا تهٛض تٟسیسی ٚرٛزی اظ ؾٛی آٔطیىا ٕٞرطا ٜترٛز .زض
ٚالٕ حّٕ ٝتٖ ٝطاق تٖٛٙ ٝاٖ ًٖٛی اظ ٔحٛض قطاضت اظ ٔٓٙط أطیىا ،ایٗ ٍ٘طا٘ی رسی
ضا زض ٔیاٖ ضٞثطاٖ ایطاٖ ایزاز وطز ؤٕ ٝىٗ اؾ زٔٛ٘ ِٚحافٓ ٝوراض ترٛـ لهرسی
ٚالٗی تطای حّٕٓ٘ ٝأی ت ٝایطاٖ زاقت ٝتاقس(.)HAJI-YOUSEFI, 2006: 204
ٞطچٙس ایطاٖ زض لثاَ تحطاٖ ٖطاق ؾیاؾ تی َطفی فٗاَ ضا زض پیف ٌطف  ،أا زِٚر
تٗج ٖطاق زض تالـ تٛز تا ایطاٖ ضا زض وٙاض ذٛز  ٚزض ٔماتُ آٔطیىا لطاض زٞرس  ٚحتری
َطح اتحاز اؾتطاتػیه تا ایطاٖ ضا ٘یع ُٔطح وطز .ایطاٖ اظ افعایف حًٛض ٘ٓرأی آٔطیىرا
زض ُٔٙم ٚ ٝتٚ ٝیػ ٜزض ٖطاق تؿیاض ٍ٘طاٖ تٛز  ٚآٖ ضا تٖٙ ٝرٛاٖ تٟسیرسی أٙیتری ترطای
أٙی ّٔی ذٛز تهٛض ٔی وطز .یىی اظ ٍ٘طا٘ی ٞای ٖٕس ٜایطاٖ آٖ تٛز و ٝآٔطیىا پرؽ
اظ اقغاَ ٖطاق ایٗ ضٚیىطز ٘ٓأی ضا زض ٔماتُ ایطاٖ ٘یع زض پیف تٍیطز  ٚت ٝالساْ ٘ٓأی
ّٖی ٝایٗ وكٛض تتطزاظزٍ٘ .طا٘ی ٔ ٟٓزیٍط ٘یع آیٙسٖ ٜطاق  ٚترالـ ٞرای آٔطیىرا ترطای
ٟٔاض ایطاٖ اظ َطیك ٖطاق تٛز .تا ایٗ حاَ اظ آ٘زایی و ٝزض رٖ ًٙطاق ز ٚزقٕٗ ایرطاٖ
یٗٙی آٔطیىا  ٚضغیٓ نساْ زضٌیط تٛز٘س ،ر ًٙزَ ٚطف ت ٝتحّیُ ضفتٗ تٛإ٘ٙسی ٞرای
آٟ٘ا ٔٙزط ٔی قس و ٝت ٝذهٛل تغییط ضغیٓ نساْ ٕٞ ٚچٙیٗ زضٌیطی آٔطیىا زض ٖطاق
اظ احتٕاالتی تٛز ؤ ٝی تٛا٘ؿ تطای ایطاٖ پیأس ٔخثتری زاقرت ٝتاقرسِ .رصا ضاٞثرطز تری
َطفی يٕٗ ایٙى ٝتٖ ٝسْ ٔساذّٔ ٝؿتمیٓ  ٚتاحیطٌصاضی ٔٙفی ایطاٖ ٔٙزرط ٔریقرس ٔری
تٛا٘ؿ زض ٔطاحُ  ٚقطایٍ تٗسی تهٕیٓ ٌیطیٞای ؾیاؾر ذراضری ضا ترطای ایرطاٖ
تؿٟیُ ٕ٘ایس ٛٔ ٚإ٘ احتٕاِی ضا واٞف زٞس.
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تا آراظ رٖ ًٙطاق ؾیاؾ تی َطفی فٗاَ ایطاٖ تا آظٔ ٖٛؾرتی ٔٛارر ٝقرس .چر ٖٛاظ
یه َطف ایطاٖ اظ ؾطٍ٘٘ٛی نساْ حؿیٗ اؾتمثاَ ٔی وطز ِٚی اظ َطف زیٍط ذٛاٞراٖ
اقغاَ ٖطاق اظ ؾٛی آٔطیىا ٘ثٛز .تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایطاٖ ٕ٘ری تٛا٘ؿر ترَ ٝرٛض ّٖٙری ٚ
ّٖٕی اظ تٟارٓ آٔطیىا تٖٛٙ ٝاٖ یه وكٛض ؾٌُّ ٝط تٔ ٝرطزْ ٔؿرّٕاٖ ٖرطاق حٕایر
وٙسٖ .ال ٜٚتط ایٗ حًٛض آٔطیىا زض ٔطظٞای ایطاٖ ،أٙی ّٔی وكٛض ضا تٟسیس ٔی ورطز.
اظ ایٗ ض ٚایطاٖ ت ٝنطاح تٟارٓ یىزا٘ث ٝآٔطیىا تٖ ٝطاق ضا ٔحى ْٛوطز  ٚتٔ ٝراِف
تا آٖ پطزاذ  .تط ایٗ اؾاؼ زض قطایُی و ٝاِٛٚی ٘رؿر ایرطاٖ یٗٙری ٖرسْ ٚلرٔٛ
رٔ ًٙحمك ٘كس ٜتٛز ،اضرحی ز ،ْٚیٗٙی قىؿ آٔطیىا یرا زؾر ورٓ ظٔریٗ ٌیرط
قسٖ ایٗ وكٛض زض یه ر ًٙفطؾایكی ُٔطح قس .ت ََٛ ٝا٘زأیرسٖ ّٖٕیرات ٘ٓرأی
زض ٖطاق ت ٝچٙس َطیك اٞساف ٙٔ ٚافٕ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ضا ترأیٗ ٔری ورطز .ا،َٚ
لسضت ٘ ٚیطٚی ٘ٓأی َطفیٗ ر ًٙضا تحّیُ تطز ٚ ٜتًٗیف ٔیوطز .ز ْٚترا فطؾرایف
تٛاٖ ٘ٓأی أطیىا زض ٖطاق إٞی ُّٛٔ ٚتی لسضت ٘ٓأی  ٚضاٞثرطز ّٖٕیرات پریف
زؾتا٘ ٝضا واٞف ٔی زاز .ؾ ،ْٛتا قىؿ ّٖٕیات ٘ٓأی پریف زؾرتا٘ ٝأىراٖ ا٘ترراب
یىزا٘ثٌ ٝعیٓ٘ ٝٙأی اظ ؾٛی آٔطیىا ّٖی ٝایطاٖ واٞف ٔی یاف  .چٟاضْ ،ت ٝترٗ تؿر
ضؾیسٖ آٔطیىا زض ر ،ًٙأىاٖ ٘مف آفطیٙی  ٚتاحیط ٌصاضی ایرطاٖ زض ٖرطاق ضا ترَ ٝرٛض
ٔؿتمیٓ  ٚریط ٔؿتمیٓ افعایف ٔی زاز .چر ٖٛآٔطیىرا ترطای ترط ٖٚضفر اظ تحرطاٖ ،ترٝ
ٕٞىاضی  ٚوٕه تاظیٍطاٖ ٖطالی (ٔٗاضيیٗ) ُٙٔ ٚمٝای اظ رّٕ ٝایطاٖ ٘یراظ پیرسا ٔری-
وطز .پٙزٓ ،رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٔی تٛا٘ؿ تا ایزاز پی٘ٛس ٔٛيٖٛی تیٗ حٛظٞ ٜا ٚ
ٔؿائُ ٔرتّف ُٔٙمٝای  ٚتیٗ إِّّی اٞسافی ضا فطاتط اظ ٖطاق ٔحمك ؾراظز .ترٖ ٝثراضت
زیٍط ؾُ تاظیٍطی ٘ ٚمف آفطیٙی ایطاٖ زض ؾُ ُٔٙم ٝای افعایف ٔی یاف (زٞمرا٘ی
فیطٚظآتازی.)496-495 :1388 ،
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تٕٟیسات ؾیاؾی  ٚأٙیتی الظْ تطای واٞف تٟسیرسات ٘اقری اظ
ر ًٙآٔطیىا زض ٖطاق تطای أٙی ّٔی وكٛض ضا اتراش ٕ٘ٛز  ٚتر ٝذهرٛل زض ٔٙراَك
ٔطظی پیفتیٙیٞای أٙیتی  ٚآٔازٌی ٘ٓأی الظْ تطای ٞط ٌ ٝ٘ٛحازح ٝاحتٕاِی ضا ا٘زراْ
زاز  ٚاظ رّٕ ٝذٛز ضا تطای ٞز ْٛاحتٕاِی پٙاٙٞسٌاٖ  ٚآٚاضٌراٖ رٍٙری ٖطالری آٔرازٜ
وطز .ؾٙاضیٛی ُّٔٛب تطای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ذهٛل رٖ ًٙرطاق َرٛال٘ی
قسٖ ر ٚ ًٙافعایف ٞعیٞ ٝٙای ٘ٓأی  ٚا٘ؿا٘ی آٔطیىا زض ر ًٙتٛز ؤ ٝری تٛا٘ؿر
تط ٞسف ٌصاضی ٞای تٗسی آٔطیىا زض ُٔٙم ٚ ٝت ٝذهٛل زض ٔٛضز ایرطاٖ تراحیط ٌرصاض
تاقسٞ ،عیٞٝٙای التهازی  ٚؾیاؾی ر ًٙضا افعایف زاز ٚ ٜزض ٘تیزٔ ٝحاؾثات ّٖٕیات
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ٞا  ٚالسأات تٗسی آٔطیىا زض ُٔٙم ٝضا تح تاحیط لطاض زٞرسٕٞ .چٙریٗ َرٛال٘ی قرسٖ
رٔ ًٙی تٛا٘ؿ تا افعایف تّفات ا٘ؿا٘ی آٔطیىا زض ر ًٙافىاض ٖٕٔٛی ایٗ وكرٛض ضا
تحطیه  ٚتٚ ٝاوٙف زض تطاتط ؾیاؾ ٞای رَّ ًٙثا٘ٚ ٝازاض ٕ٘ایس .تا ایٗ حاَ اقرغاَ
وأُ ٖطاق حتی یه ٔا٘ ٜیع َ٘ َٛىكیس  ٚضئیؽ رٕٟٛضی آٔطیىا پایاٖ ٘ثطز انرّی زض
ٖطاق ضا اٖالْ وطز .تط ایٗ اؾاؼ ٖطاق اظ قطایٍ ر ًٙذاضد قس  ٚرٕٟٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ تا ٔطحّ ٝرسیسی زض ٖطاق ٔٛار ٝقس.

.2-9استراتصي انتظار و احتياط بؼذ از حمله
تا قىؿ ؾطیٕ  ٚوأُ ضغیٓ تٗج زض ٖطنٓ٘ ٝأی  ٚاقغاَ وأرُ ٖرطاق ،رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ تا ٚالٗی ٞای رسیسی زض ایٗ وكٛض ضٚتط ٚتٛز .اتٟاْ  ٚپیچیسٌی قطایٍ
ٖطاق ٘ ٚأكرم تٛزٖ َطح ٞا  ٚاؾتطاتػی ٞا آٔطیىرا زض ایرٗ وكرٛض اظ یره ؾرٚ ٛ
ٚيٗی ٘یطٞٚای ؾیاؾی  ٚقثٓ٘ ٝأی زاذّی ٖطاق اظ ؾرٛی زیٍرط ٕٟٔترطیٗ ٚیػٌری
قطایٍ ٖطاق پؽ اظ ر ًٙتٛز و ٝپیف تیٙی قطایٍ  ٚض٘ٚسٞای آیٙس ٜضا تطای تراظیٍطاٖ
شیٙفٕ زض تحٛالت ٖطاق  ٚاظ رّٕ ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زقٛاض ٔی ؾراذ  .ترا ایرٗ
حاَ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٖرطاق ترا فطنر ٞرا  ٚاتعاضٞرای لرسضت ٕٞ ٚچٙریٗ
تٟسیسات ٘ ٚیطٞٚای ٔترانٓ ت ٝنٛضت ٕٞعٔاٖ ٔٛار ٝتٛز ٞ ٚطٌ٘ٛرَ ٝطاحری قرتاب
ظز ٜاؾتطاتػی  ٚؾیاؾتٟا ایطاٖ اظ ؾٛی ایطاٖ ٔیتٛا٘ؿ تاٖرج تكرسیس ّٕٖ ٚری قرسٖ
تٟسیسات یا اظ زؾ ضفتٗ فطن ٞای احتٕاِی تطای وكٛض قٛز.
زض ٔطحّ ٝرسیس حًٛض ٘ٓأی  ٚؾیاؾی آٔطیىا زض ٖطاق ٔ ٟٓتطیٗ تٟسیس ترطای ایرطاٖ
تٛز  ٚرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تایس تیكتطیٗ تالـ ذرٛز ضا ترط رّرٌٛیطی اظ تٟسیرسات
أطیىا ٔتٕطوع ٔیؾاذ  .تٚ ٝیػ ٜایٗ و ٝتررف ٕٟٔری اظ اٞرساف آٔطیىرا زض حّٕرٚ ٝ
اقغاَ ٖطاق ُٔٗٛف ت ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایرطاٖ ترٛز .زض ؾراَ  2003تررف ٕٟٔری اظ
تثّیغات آٔطیىایی  ٚتحّیُ ٞای ٔطا ورع ضؾرا٘ ٝای  ٚتحمیمراتی ایرٗ وكرٛض ترط ٚررٛز
تؿّیحات وكتاض رٕٗی تٖٛٙ ٝاٖ ٞسف  ّٖ ٚانّی حّٕ ٝتٖ ٝطاق تاویس زاقرتٙس .أرا
زض ایٗ ٔٛضز و ٝتٛـ پؿط ،ضئریؽ رٕٟرٛض آٔطیىرا یىری اظ ا٘تٓراضات ذرٛز زض ٔرٛضز
پیأسٞای رٖ ًٙطاق ضا "نّ آٔیع وطزٖ ضفتاض زٞ ِٚای یاری اظ رّٕ ٝایطاٖ" ٖٛٙاٖ
ٔی وطز ٘یع اذتالف ٘ٓط چٙسا٘ی ٚرٛز ٘ساق  .ایٗ ُٔٙك زض ؾاَ  1998تٛؾٍ ضٚتطت
واٌاٖ ٘ٓطی ٝپطزاظ ٘ٔٛحافٓ ٝواض آٔطیىایی ٔٛضز تاویس لطاض ٌطف  .واٌاٖ تاویرس زاقر
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ؤ ٝساذّٛٔ ٝفمی آٔیع زض ٖطاق ٔی تٛا٘س قطایٍ اؾتطاتػیه ذاٚضٔیا٘ ٝضا تر ٝنرٛضت
ٔحؿٛؼ ٘ ٚأحؿٛؾی ت٘ ٝفٕ ٔٙافٕ آٔطیىا تغییط زٞس ))Schwartz, 2006: 4
ٌاتطیُ وأٍِ )Gabriel Kolko( ٛحمك ؾیاؾر ذراضری أطیىرا اقراضٔ ٜری وٙرس ورٝ
ضٚیىطز ٘ٔٛحافٓ ٝواضی ت ٝؾیاؾ رٟاٖ (و ٝزض ظٔاٖ تٛـ پؿط تط ؾیاؾر ذراضری
آٔطیىا حاوٓ قس) ضیكر ٝاـ تر ٝا٘مرالب  1979ایرطاٖ ترط ٔریٌطززور ٝتاٖرج ؾرمٌٛ
ٔحٕسضيا قا ٜتٖٛٙ ٝاٖ تٟٙا ٔتحس وأُ  ٚلاتُ إَیٙاٖ آٔطیىا زض ُٔٙم ٝذاٚضٔیا٘ ٝقس.
چطا وٓ٘ ٝاْ ؾیاؾی اؾالٔی تٗسی تا حًٛض آٔطیىا زض ذاٚضٔیا٘ٔ ٝراِف تٛز .ت ٝاٖتمراز
ٚی تٗس اظ ؾاَ ٚ 1979اقٍٙتٗ رٌّٛیطی اظ تؿٍّ ایطاٖ تط ُٔٙم ٝذّریذ فراضؼ ضا ترٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙفٗ ٔحٛضی ذٛز زض ُٔٙم ٝتّمی ٕ٘ٛز .اظ آ٘زا وٖ ٝرطاق ٘تٛا٘ؿر ترط ایرطاٖ
رّث ٝیا آٖ ضا ٟٔاض وٙس  ٚتٗس اظ حّٕ ٝت ٝوٛی تًٗیف قس ،تٟٙا ضا ٜحُ ٞسفٕٙس ترطای
ٔكىُ ایطاٖ اظ ٔٓٙط آٔطیىا قىُ ٌیطی ز ِٚیاری زض وٙاض ایطاٖ تٛز و ٝتاٖرج ترٛاِی
ٔزٕ ٖٝٛای اظ ؾیاؾ ٞای أطیىا زض ُٔٙم ٝاظ ز 1990 ٝٞیٗٙی رٙرً ذّریذ فراضؼ،
تحطیٓ ٞا  ٚفكاضٞای ؾاظٔاٖ ُّٔ  ٚزض ٟ٘ای رٖ ًٙطاق زض ؾراَ  2003قرسٕٞ .راٖ
ٌ ٝ٘ٛوٚ ٝی ٘كاٖ ٔی زٞس ٞسف اظ ٔساذّ ٝزض ٖطاق ٔتح َٛوطزٖ قرطایٍ اؾرتطاتػیه
ذاٚضٔیا٘ ٝتٛز  ٚزض ٔیاٖ پیأسٞای انّی ایزاز اٞطْ فكاضی زض تطاتط ایطاٖ ٔرس٘ٓط ترٛز.
یٗٙی زؾتیاتی تٞ ٝسفی و ٝر ًٙایطاٖ ٖ ٚطاق زض ز 1980 ٝٞزض آٖ ٘اواْ ٔا٘س ٜترٛز ):4
.)Schwartz, 2006

تٛيیحات تاال ٘كاٖ زٙٞسُٛٗٔ ٜف تٛزٖ ترف ٕٟٔی اظ اٞساف آٔطیىرا تر ٝرٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ زض حّٕ ٝتٖ ٝطاق تٛز ؤ ٝی تٛا٘ؿ زض اتٗراز ٔرتّفری ٔا٘ٙرس اؾرتفاز ٜاظ
تؿتط ٖطاق تطای حّٕ ٝت ٝایطاٖ یا اؾتفاز ٜاظ ٘ٓاْ ؾیاؾی رسیس ٖطاق ترٖٙ ٝرٛاٖ ٔتحرس
اؾتطاتػیه ٚاقٍٙتٗ تطای ٟٔاض ٛٔ ٚاظ٘ ٝؾاظی زض تطاتط رٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ٔرٛضز
اؾتفاز ٜلطاض ٌیطز  .تط ایٗ اؾاؼ تا تٛرر ٝتر ٝتٟسیرسات ٘رٛیٗ ٖرطاق ترطای رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ زض ٔزاٚضت ٔطظٞای آٖ زل  ٚاحتیاٌ تاال زض اؾتطاتػی والٖ رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ  ٚالسأات ٔطت ٌٛت ٝاٖ تطای حفّ أٙی ّٔی وكرٛض ٔؿراِ ٝای يرطٚضی
ٔحؿٛب ٔی قسٕٞ .چٙیٗ زض وٙاض ایٗ تٟسیسات ایرطاٖ تایرس تر ٝفطنر ٞراٙٔ ،راتٕ ٚ
اتعاضٞای لسضت ذٛز زض ٖطاق ٘یع تٛرٔ ٝی وطز  ٚآٖ ٞا ضا ٔٛضز اؾتفازٙٔ ٜاؾرثی لرطاض
ٔی زاز .تط ایٗ اؾاؼ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض قطایٍ اِٚی ٝتٗس اظ اقغاَ وأُ ٖرطاق
اؾتطاتػی ا٘تٓاض  ٚاحتیاٌ ضا زض زؾتٛض واض ذٛز لطاض زاز.

 128سياست كاربردي ،سال اول ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1397

اؾتطاتػی ا٘تٓاض  ٚاحتیاٌ ایطاٖ زض ٖطاق زض قطایٍ تٗس اظ پایاٖ ّٖٕیات ٘ٓأی  ٚاقغاَ
وأُ قأُ ز ٚرٙث ٝانّی تٛز .یىی ا٘زاْ السأات احتیاَی الظْ  ٚایزراز تاظزاض٘رسٌی
زض ٔماتُ افعایف تٟسیسات آٔطیىا ّٖی ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚزیٍطی قأُ َطاحری
 ٚتط٘أ ٝضیعی الظْ تطای تٟطٌ ٜیطی اظ فطن ٞا ٙٔ ٚراتٕ لرسضت زض ٖرطاق زض قرطایٍ
رسیس تٛز .اظ آ٘زایی و ٝزض قطایٍ اِٚی ٝاقغاَ ٘ٓأی ٙٞرٛظ ؾراذتاض ؾیاؾری  ٚأٙیتری
رسیسی زض ٖطاق قىُ ٍ٘طفت ٝتٛز ،رٌ ٟیطی ٞای ضٞثطاٖ رسیرس ؾیاؾری ٔكررم
٘ثٛز ٚ ٚيٗی آٔطیىا زض ٖطاق  ٔٛ٘ ٚتٛإ٘ٙسی  ٚؾیاؾ ٞای آٖ تطای تٟسیرس ایرطاٖ
٘یع تا اتٟأاتة ضٚتط ٚتٛز ،ایطاٖ ٕ٘ی تٛا٘ؿ اؾتطاتػی والٖ ٔكرهی ضا زض لثاَ ٖطاق
َطاحی ّٕٖ ٚیاتی ٕ٘ایس .تط ایٗ اؾاؼ زض لاِة اؾرتطاتػی ٔٛلر ا٘تٓراض  ٚاحتیراٌ ،اظ
یه ؾ ٛتطای ٕٔا٘ٗ اظ قىُ ٌیطی تٟسیس ّٖی ٝوكٛض تر ٝنرٛضت احتیراٌ آٔیرعی زض
ٖطنٖ ٝطاق ضفتاض ٔی وطز  ٚاظ ؾٛی زیٍط َطاحی ٞرا  ٚالرسأات ٕٔىرٗ ترطای تٟرطٜ
ٌیطی اظ فطن ٞای زض٘ٚی ٖطاق ضا ٔس ٘ٓط لطاض زاز.
تٌ ٝفت ٝاحتكأی ،زض ایٗ ٔطحُّٔ ٝراتك ترا اَالٖرات تراضیری ّٕٖ ٚىطزٞرای ٌصقرتٝ
تٟطاٖ تایس ٔٙتٓط قط ٔٚذهٞ ٔٛا  ٚفكاضٞای رسیس ٘ ٝتٟٙا اظ ؾرٛی ایراالت ٔتحرسٜ
تّى ٝضغیٓ تاظ ٜتاؾیؽ ٖطاق ٔی تٛز .تا لث َٛایٗ زیسٌا ٜو ٝایرطاٖ ٞرسف تٗرسی اؾر
تٟطاٖ تایس ٔٗمٛال٘ ٝزض لثاَ ٖطاق (ذٍ ٔمسْ زفأ) ضفتاض ٔی ورطز  ٚضاٞ ٜرایی ضا ترطای
ٔحسٚز ؾاذتٗ ایاالت ٔتحس ٜزض أٙی ؾاظی پایساض ٖطاق تیاتسٌ .عی ٝٙأ َٚی تٛا٘ؿ
ٔحسٚزی ؾاظی تطای تؿتٗ زؾ ٞای ؾیاؾی ٘ٓأی آٔطیىا زضحٛظ ٜترعضي قریٗیاٖ
ٖطاق تاقس .أا تٟطاٖ تا اضای ٝذٍ ٔكی ٞای تسیُ٘ ،مف فٗاَ ذرٛز زضقرىُ زٞری ترٝ
ٌفتٍٞٛای قیٗیاٖ ٚزیٍط ٌطٟٞٚای ٔراِف ٖطالی تطای تكىیُ زٛٔ ِٚلر ٖرطاق ضا
زض ٔطحّ ٝتٗس اظ حّٕٓ٘ ٝأی ٘كاٖ زاز( Ehteshami, 2003: 122-123).
تط ایٗ اؾاؼ ضٚیىطز اِٚی ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ تحرٛالت ٖرطاق زض اتترسای
اقغاَ ضٚیىطزی ٔحتاَا٘ ٚ ٝتا حسی ٔث ٟٓتٛز .أا پؽ اظ ٔكرم قسٖ ؾٕ ٚؾرٛی
٘ؿثی ض٘ٚس ؾیاؾی ٖطاق ت ٝذهرٛل ضاٞیراتی قریٗیاٖ تر ٝؾراذتاض رسیرس لرسضت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘اوأی آٔطیىا زض تطلطاضی أٙی زض ایرٗ وكرٛض ،رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ اظ
ض٘ٚس ؾیاؾی ٖطاق حٕای وطز .چطا و ٝاظ ٔٓٙط ایطاٖ حصف ضغیٓ تٗرج  ٚتر ٝلرسضت
ضؾیسٖ قیٗیثاٖ تٖٛٙ ٝاٖ فطنتی تاضیری ٔحؿٛب ٔی قس ؤ ٝی تٛا٘ؿ ٍ٘طا٘ی ٞرای
أٙیتی تاضیری زض ٔطظٞای رطتی ضا واٞف زٞس.
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.4سیاست كالن ایزان در عزاق پس اس صدام و متغیزهای تاثیزگذار
ت ٝضرٓ اتراش ضاٞثطزٞای ٔٛلتی ٔا٘ٙس تی َطفی ٔخث  ٚضاٞثطز ا٘تٓاض  ٚاحتیاٌ اظ ؾٛی
ایطاٖ زض ٔمُٕ اِٚی ٝحّٕ ٝأطیىا تٖ ٝرطاق ،اظ ظٔرا٘ی ور ٝتحرٛالت ایرٗ وكرٛض قرىُ
ٔكرمتطی ت ٝذٛز ٌطف ٚ ٚلر ٔٛتغییرطات غئٛپّیتیره ذانری اظ ٔٓٙرط رٕٟرٛضی
اؾالٔی ایطاٖ آراظ قس ،ایطاٖ ٘یع ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ تا ٖطاق ضا ز٘ثراَ
ٕ٘ٛز .زٚض ٜحّٕ ٝآٔطیىرا ترٖ ٝرطاق زض غا٘ٛیر 2003 ٝترا تطٌرعاضی ٘رؿرتیٗ ا٘تراترات
ؾطاؾطی زض  31غا٘ٛی 2005 ٝتطای تكىیُ ٔزٕٕ ّٔی ٖطاق ور ٝزض آٖ ائرتالف قریٗیاٖ
پیطٚظ قس ضا ٔی تٛاٖ زٚضٖ ٜثٛض اظ ضاٞثطز احتیاٌ  ٚا٘تٓاض  ٚقىُ ٌیطی ضاٞثطز تٛؾٗٝ
٘فٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ تا ٖطاق ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز  ٚتٗرس اظ ؾراَ  ٚ 2005ترا ٔكررم قرسٖ
ٖٙانط ض٘ٚس ؾیاؾی رسیس زض ٖطاق تٛز و ٝضاٞثطز رسیس ت ٝنرٛضت ٔكررم  ٚوأرُ
ٔٛضز تٛر ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ لطاض ٌطف .
ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٖطاق زض زٚض ٜپرؽ اظ
نساْ ضا ٔیتٛاٖ تط اؾراؼ ٔزٕٖٛرٝای اظ ٔتغیطٞرای ٔؿرتمُ ٔ ٚیرا٘زی تثیریٗ ٕ٘رٛز.
ٕٞچٙیٗ ایٗ ضاٞثطز اٞرساف ذرال ذرٛز ضا ز٘ثراَ ٔری وٙرس  ٚذرٛز زض حرٛظٞ ٜرا ٚ
ٔحٛضٞای ٔرتّف لاتُ تحج  ٚتطضؾی اؾ ٔ .تغیطٞای تاحیطٌرصاض ترط قرىُ ٌیرطی ٚ
تسا ْٚضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش زض ٖطاق زض ٚالٕ ٕٞاٖ تغییطات غئٛپّیتیره زض ٖرطاق پرؽ اظ
نساْ اؾ ٖ ٚثاضتٙس اظ پیسایف ض٘ٚس ؾیاؾی زٔٛوطاتیه زض ٖطاق؛ حًرٛض آٔطیىرا زض
ٖطاق؛ لسضت ٌطفتٗ قیٗیاٖ زض ٖطاق؛  ٚفسضاِیؿٓ وطزی زض قٕاَ ٖطاق .زض ٚالرٕ ایرٗ
تغییطات تاٖج قس٘س تا رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اؾتطاتػی احتیاٌ  ٚا٘تٓاض اِٚی ٝذرٛز زض
ذهٛل ٖطاق ضا وٙاض ٌصاقت ٚ ٝاؾتطاتػی تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاترٍ ضا ترٖٙ ٝرٛاٖ
ٔحٛض انّی ؾیاؾ ٞای ذٛز زض ٖطاق ُٔطح  ٚز٘ثاَ ٕ٘ایس.
تا ایٗ حاَ تاحیطٌصاضی تحٛالت ٖطاق ترط ؾیاؾر ذراضری ایرطاٖ  ٚپیرسایف ضاٞثرطز
تٛؾٗ٘ ٝفٛش ت ٝنٛضت ٔؿتمیٓ نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾر ٔ ٚتغیطٞرای ٔیرا٘زی ٔرتّفری زض
ایٗ ذهٛل ٘مف زاقت ٝا٘س و ٝالظْ اؾ زض ایٙزرا تر ٝآٟ٘را پطزاذتر ٝقرٛز .ترٓ٘ ٝرط
ٔی ضؾس چٟاض ٔتغیط ٔیا٘زی انّی زض تاحیطٌصاضی تغییطات غئٛپّیتیه ٖطاق ترط ؾیاؾر
ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٖطاق  ٚپیسایف ؾیاؾ تٛؾٗ٘ ٝفرٛش ٘مرف زاقرتٝ
ا٘س :ایسئِٛٛغی ٛٞ ٚی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ؛ افعایف ٔٙاتٕ زضآٔسی  ٚتٟثٛز قرطایٍ
ٔاِی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تٗس اظ 2005؛ ا٘ؿزاْ  ٚارٕأ ٘ؿرثی ٘رثٍراٖ ؾیاؾری زض
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ذهٛل ٖطاق؛  ٚتیٙف فطن ٔحٛض ٔزطیراٖ ؾیاؾر
تحٛالت ٖطاق  ٚپیأسٞای ُٔٙمٝای آٖ.

ذراضری ایرطاٖ زض ذهرٛل

 .7-4ایذئولوشي و هویت جمهوري اسالمی ایران
ایسئِٛٛغی اؾالٔی ٛٞ ٚی چٟاضتٗرسی رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ -اؾرالٔی ،ایطا٘ری،
ا٘مالتی  ٚریط ٔتٟٗس٘ -مف ٕٟٔی زض ؾیاؾ ذاضری وكٛض زض اتٗاز ٔرتّف اظ رّٕرٝ
زض ؾُ ُٔٙم ٝزاضز  ٚزض ٔٛضز ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ ٖرطاق
پؽ اظ نساْ ٘یع ٕ٘ی تٛاٖ چٙریٗ تاحیطٌرصاضی ضا ٘ازیرسٌ ٜطفر  .زض ٚالرٕ ایرسئِٛٛغی
اؾالٔی  ٚايالٔ ٛٞیتی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض قىُزٞی ت ٝاٞساف ٙٔ ٚافٕ ّٔری ٚ
ایزاز لاِة فىطی ذال تطای تفؿیط ٚالٗی ٞا  ٚتحٛالت ٖطاق پرؽ اظ نرساْ ٘مرف
اؾاؾی زاضز(تكیط .)84-65 :1388 ،تٖ ٝثاضتی ٔیترٛاٖ ٖٙرٛاٖ ورطز رٕٟرٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ تٖٛٙ ٝاٖ ٘ٓأی اؾالٔی  ٚقیٗی  ٚتا تٗطیف ذال اظ ٛٞی ذٛز٘ ،مكی ٔتفاٚت
اظ ؾایط وكٛضٞای ُٔٙم ٝتطای ذٛز زض ٖطاق لائرُ اؾر ور ٝؾیاؾر ذراضری آٖ زض
ٖطاق ضا ٔتاحط ٔی ؾاظز .زض ایٗ ضاؾتا ٔی تٛاٖ ِٔٛفٞ ٝای ظیط ضا تٖٙ ٝرٛاٖ ِٔٛفرٞ ٝرای
٘اقی اظ ایسئِٛٛغی ٛٞ ٚی ٘ٓاْ ؾیاؾی زض تٗطیف اٞساف ٙٔ ٚافٕ ایطاٖ زض ٖطاق پرؽ
اظ نساْ ٔٛضز تاویس لطاض زاز:
 تالـ تطای تمٛی ٛٞی  ٚاضظقٟای اؾالٔی زض ٘ٓاْ  ٚقطایٍ ؾیاؾی رسیس ٖطاقٔ ٚراِف تا ایزاز  ٚتسا ْٚؾاذتاضٞا  ٚض٘ٚسٞای ریط اؾالٔی  ٚیا يس زیٙی
 حٕای اظ ٌطٟٞٚا  ٚاحعاب اؾالْ ٌرطای ٖطالری فراض٘ اظ ٔرصٞة ؾرٙی  ٚقریٗی ٚتمٛی ض٘ٚسٞا  ٚقطایٍ تطای رایٍا ٜایٗ ٌطٟٞٚا
 ؾطٔایٌ ٝصاضی اؾاؾی  ٚتالـ ٞای فعایٙس ٜتطای حٕای اظ قیٗیاٖ  ٚاضتمای ضٞثطاٌٖ ٚطٟٞٚای قیٗی ت ٝضاؼ ٞطْ لسضت ؾیاؾی زض ٖطاق
 وٛقف تطای تطٚیذ  ٚافعایف فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطا٘ی زض ٖطاق ٌ ٚؿتطـ ٔٙاؾثات ٚپی٘ٛسٞای فطٍٙٞی تیٗ ایطاٖ ٖ ٚطاق اظ رّٕ ٝزض ٔیاٖ قیٗیاٖ  ٚاوطاز
 تالـ تطای تًٗیف تاظیٍطاٖ  ،ؾاذتاضٞا  ٚض٘ٚسٞای ایزاز وٙٙس ٜتٟسیس تطای أٙیرٙٔ ٚافٕ ّٔی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚتٕأی اضيی وكٛض
 تٟثٛز قطایٍ  ٚایزاز تؿتطٞای الظْ تطای تمٛی ضٚاترٍ التهرازی ایرطاٖ ٖ ٚرطاق ٚوؿة ٔٙافٕ التهازی زض ٖطاق تا تٟطٌٜیطی اظ فطنتٟای ٔٛرٛز
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 ایزاز  ٚتمٛی ٞای ض٘ٚرسٞای ا٘مالتری  ٚانرالحی ُٔٗرٛف تر ٝتغییرطات ورالٖ ٚؾیؿتٕی زض ٖطاق تٗس اظ ؾرم ٌٛحىٔٛر نرساْ َ ٚطاحری ؾراظٚواضٞای الظْ ترطای
ٕٔا٘ٗ اظ تاظٌك قطایٍ زٚض ٜتٗج
 تٟطٌٜیطی اظ قطایٍ  ٚض٘ٚسٞای ؾیاؾی رسیس زض ٖرطاق ترٓٙٔ ٝرٛض ایزراز تغییرطاتاؾاؾی زض ؾُ ُٔٙم ٚ ٝت ٝذهٛل تغییط ٘ٓٓ  ٚتٛاظٖ لرسضت ُٔٙمر ٝای زض ضاؾرتای
اٞساف والٖ ُٔٙم ٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
 ٔماتّ ٝتا حًٛض ٘ ٚمف آفطیٙی وا٘٘ٛی آٔطیىا زض ٖطاق زض ر ٟایزراز ؾراذتاضٞا ٚض٘ٚسٞای ٔتٗاضو تا اٞساف ٙٔ ٚافٕ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ایٗ حٛظ.ٜ

.2-4افسایش منابغ درآمذي و بهبود شرایط مالی ایران
اظ آ٘زایی و ٝیىی اظ ٔتغیطٞای ٔیا٘زی ٔ ٟٓزض پیكثطز ؾیاؾ ذاضری زٞ ِٚا ٔیرعاٖ
تٛإ٘ٙسی آٟ٘ا زض تؿیذ  ٚوؿة زضآٔسٞای التهازی  ٚاؾتفاز ٜاظ ٔٙاتٕ اؾترطاری تطای
پیكثطز اٞساف  ٚضاٞثطزٞای ؾیاؾ ذاضری اؾ  ،تٛرر ٝترٔ ٝیرعاٖ زضآٔرس التهرازی
ایطاٖ زض ؾاَ ٞای پؽ اظ  2003ضا ٔی تٛاٖ یىری اظ ٔتغیطٞرای تاحیطٌرصاض زض ؾیاؾر
ذاضری وكٛض زض ایٗ حٛظٔ ٜحؿٛب وطزٞ .ط چٙس و ٝتیٗ ٔیرعاٖ ٔٙراتٕ زض زؾرتطؼ ٚ
تٛاٖ ٔاِی زٞ ِٚا  ٚؾیاؾ ذاضری وكٛضٞا ٕ٘ی تٛاٖ ضاتُ ٝیه َطف ٚ ٝحات قرسٜ
ای ضا زض ٘ٓط ٌطف  ،أا ت ٝنٛضت ٔیاٍ٘یٗ ٔ َٕٛٗٔ ٚی تٛاٖ تط ایٗ ٌعاض ٜتاویرس ورطز
وٞ ٝط چمسض یه وكٛض اظ ٘ٓط التهازی ٔ ٚاِی زض ٚيٗی تٟتطی لطاض زاقت ٝتاقسٔ ،ی
تٛا٘س زض ٖطن ٝؾیاؾ ذاضری ٘یع ت ٝنٛضت فٗاال٘ ٝتط ٘مف آفطیٙی ٕ٘رٛز ٚ ٜاظ ایرٗ
ٔٙاتٕ زض ر ٟاٞساف ؾیاؾ ذاضری تٟط ٜتطزاضی وٙس .زض ٔماتُ ظٔا٘ی و ٝوكٛضٞا تا
ٔؿائُ التهازی زاذّی ٔٛار ٝتٛزٙٔ ٚ ٜاتٕ وٕتطی زض زؾتطؼ زاقت ٝتاقرٙس زض ٖطنرٝ
ؾیاؾ ذاضری ٘یع تا احتیاٌ تیكتطی ضفتاض ٔی وٙٙس.
تاحیطٌصاضی ٔیعاٖ ٔٙاتٕ التهازی زض زؾتطؼ تط رٌ ٟیطی ٞای ؾیاؾر ذراضری زض
ٔٛضز رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٘یع تا حس ظیازی لاتُ تٛر ٝتٛز ٜاؾ ٞ ،ط چٙرس ور ٝایرٗ
تاحیطٌصاض ی ضا تٖٛٙ ٝاٖ تٟٙا ٔتغیط ٕ٘ی تٛاٖ زض ٘ٓط ٌطف  ٚایرٗ ِٔٛفر ٝزض تطویرة ترا
ؾایط ٖٛأُ اؾ وٙٗٔ ٝا ٔی یاتس .تٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتاحیط وٕثٛز ٔٙراتٕ زاذّری  ٚقرطایٍ
٘أؿاٖس التهازی تط تهٕیٓ ٌیطی تطای پایاٖ زازٖ ت ٝر ًٙتا ٖطاق  ٚیرا ز٘ثراَ ورطزٖ
ؾیاؾ ٌؿتطـ  ٚتٟثٛز ضٚاتٍ  ٚتٙف ظزایی زض زٞ ِٚای ؾاظ٘سٌی  ٚانرالحات ضا
ٕ٘ی تٛاٖ ٘ازیسٌ ٜطف  .زض ٔٛضز ٚيٗی التهازی ٙٔ ٚاتٕ ٔاِی ایطاٖ زض زٚض ٜپرؽ اظ
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٘ 2003یع آٔاضٞا ٚ ٚالٗی ٞای التهازی ٘كاٍ٘ط آٖ اؾر ور ٝزض ایرٗ زٚض ٜایرطاٖ ترا
افعایف رسی زضآٔسٞای ٘فتی ٔٛار ٟٝتٛز ٜاؾ  ٚایٗ ٔٛير ٔٛأىا٘رات  ٚتؿرتطٞای
ٔٙاؾثی ضا تطای ز٘ثاَ وطزٖ ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛز زض ٖطاق تٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾ .
ٌعاضقٟای التهازی ٔثتٙی تط آٔاضٞرای تا٘ره ٔطورعی رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ٘كراٖ
ٔی زٞس زض حاِی و ٝزضآٔس حانُ اظ فطٚـ ٘فر زض زٚض ٜزِٚر انرالحات یٗٙری اظ
ؾاَ  1376تا ؾاَ ٔ 157 1384یّیاضز زالض تٛزٔ ٚ ٜزٕ ٔٛزضآٔس حانُ اظ فطٚـ ٘فر
اظ اتتسای ا٘مالب اؾالٔی تا ؾاَ ٔ 445 ،1384یّیاضز زالض تٛز ٜاؾ َ ،ری  7ؾراَ تریٗ
ؾاِٟای  1384تا  1390زضآٔس حانرُ اظ فرطٚـ ٘فر ٔ 531یّیراضز زالض ترٛز ٜاؾر .
ٕٞچٙرریٗ ٍ٘رراٞی ترر ٝزضآٔررسٞای اضظی اظ ؾرراَ  1384تررا ؾرراَ ٘ 1390كرراٖ ٔرریزٞررس
زضآٔسٞای ٘فتی اظ ٔ 53یّیاضز زالض تا ٔ 88یّیاضز زالض زض ؾاَ ضؾیس ٜاؾر  .زض آٔرسٞای
ریط٘فتی و ٝتٖٛ٘ ٝی تركی اظ زضآٔسٞای ٘فتری اؾر ٘یرع اظ ٔ 21یّیراضز زالض زض ؾراَ
 1384تٔ 33 ٝیّیاضز زالض زض ؾاَ  1390ضؾیس ٜاؾ  .زض َٞ َٛف ؾراَ ٔزٕر ٔٛورال
نازضات واال  ٚذسٔات وكٛض ٔ 698یّیاضز زالض تٛز ٜاؾ (تطواٖ ،1391 ،نم .)9-8
آٔاضٞای فٛق ٘كاٖ ٔی زٞس وٙٔ ٝاتٕ زض زؾتطؼ التهازی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ تطای
تٗمیة اٞساف ؾیاؾ ذاضری زض ؾاَ ٞای تٗس اظ  2003ت٘ ٝح ٛچكرٍٕیطی افرعایف
یافت ٚ ٝایٗ تسیٗ ٔف ْٟٛتٛز ٜاؾ و ٝایطاٖ زض ٔٛار ٟٝتا تحرٛالت ٖرطاق  ٚفطنرتٟای
پیف ض ٚزض ایٗ حٛظٔ ٜیتٛا٘ؿت ٝاظ تٛإ٘ٙسی ٙٔ ٚاتٕ التهازی ذرٛز زض رٟر افرعایف
فٗاِی ٞا  ٚاحطٌصاضیف زض ایٗ حٛظ ٜاؾتفاز ٜوٙس .تط ایٗ اؾاؼ ٔری ترٛاٖ تر ٝافرعایف
ٔٙاتٕ التهازی زض زؾتطؼ تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٔتغیطٞای ٔیا٘زی  ٚتؿطیٕ وٙٙرس ٜزض اترراش
ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش زض ٖطاق اقاض ٜوطز.
اظ ؾاَ  ٚ 1390تا ارطایی قسٖ تحطیٕٟای ٌؿتطزّٖ ٜی ٝایطاٖ تط ؾرط تط٘أرٞ ٝؿرت ٝای
ْطفی التهازی  ٚت ٝذهٛل زضآٔسٞای ٘فتی ایطاٖ تا حس ظیازی واؾت ٝقسٞ .ط چٙرس
ایٗ ٔؿاِ ٝتط ؾیاؾ ُٔٙم ٝای وكٛض تی تاحیط ٘ثٛز ،أا ت ٝتٛر ٝتٟ٘ ٝازیٙر ٝقرسٖ ٘فرٛش
ایطاٖ زض ٖطاق  ٚپیكطفتٟای ٔحؿٛؼ زض ضٚاتٍ ز ٚوكٛض زض یه زٞر٘ ٝرؿر تٗرس اظ
فطٚپاقی ضغیٓ تٗج ،ایٗ ذال  ٚيٗف التهازی ٘تٛا٘ؿ ؾیاؾتٟای ایرطاٖ زض ٖرطاق ضا
ت ٝنٛضت اؾاؾی تا چاِف ٔٛار ٝوٙس .أا تا أًای تطراْ تیٗ ایطاٖ  ٚلسضتٟای ترعضي
 ٚتٗسیُ تحطیٕٟای التهازی ،ایطاٖ تراض زیٍرط اظ زضآٔرسٞای التهرازی ٔٙاؾرثی ترطای
پیكثطز ؾیاؾتٟای ذٛز زض ُٔٙمٖ ٚ ٝطاق تٟطٙٔ ٜس قس .حٕایتٟای ایرطاٖ اظ ٖرطاق ترطای
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ٔماتّ ٝتا زاٖف زض ؾاِٟای تٗس اظ  ٚ 2014ت ٝذهٛل احطٌرصاضی زض تكرىیُ ٘یطٞٚرای
حكساِكٗثی تا حسی زض ٘تیز ٝتٟطٙٔ ٜسی ایطاٖ اظ ٘تایذ التهازی تطراْ تٛز.

.9-4انسجام و اجماع نسبی نخبگان سياسی در خصوص ػراق
ٔیعاٖ ا٘ؿزاْ تیٗ ٘رثٍاٖ ؾیاؾی زاذّی  ٚت ٝذهٛل ارٕأ آٟ٘ا زض ٔرٛضز اٞرساف ٚ
رٌ ٟیطی ٞای ؾیاؾ ذاضری یه وكٛض اظ رّٕٔ ٝتغیطٞای ٔیرا٘زی ٕٟٔری اؾر
و ٝؾیاؾ ذاضری وكٛض زض وّی آٖ  ٚیا زض یه زٚض ٜذال ضا تح تاحیط لطاض ٔری
زٞس .تط ایٗ اؾاؼ تٞ ٝط ٔیعاٖ ا٘ؿزاْ  ٚارٕرأ تریٗ ٘رثٍراٖ ؾیاؾری زض ٞرط حرٛظٜ
ؾیاؾ ذاضری تیكتط تاقس پیكثطز اٞساف ؾیاؾ ذاضری ٔٛضز ٘ٓط تا رسی  ٚتٛاٖ
ٌؿتطز ٜتطی نٛضت ذٛاٞس ٌطف  ٚتٞ ٝط ٔیعاٖ و ٝتیٗ ٘رثٍراٖ ؾیاؾری زض ٖٚیره
وكٛض ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری قىاف  ٚاذتالف ٘ٓط ٚرٛز زاقت ٝتاقرس ،آٖ وكرٛض
زض ؾیاؾ ذٛز زض حٛظٛٔ ٜضز ٘ٓط تا ٔكىالت  ٚچاِكرٟای تیكرتطی ٔٛارر ٝذٛاٞرس
قس.
زض ٔٛضز تاحیط ٔتغیط ا٘ؿزاْ  ٚارٕأ ٘رثٍاٖ ؾیاؾی ایطاٖ تط ؾیاؾ ذاضری وكٛض زض
ذهٛل ٖطاق ز٘ ٚىت ٝضا ٔی تٛاٖ ٔٛضز تاویرس  ٚتطضؾری لرطاض زاز٘ :رؿر ایٙىر ٝزض
ٔٛضز تحٛالت ٖطاق  ٚاٞساف  ٚرٌ ٟیرطی ؾیاؾر ذراضری ایرطاٖ زض ایرٗ حرٛظٜ
ارٕاٖی ٘ؿثی ضا ٔی تٛاٖ تیٗ ٘رثٍاٖ ؾیاؾی رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ قاٞس تٛز  ٚحتی
زض تطذی ٔٛاضز ٔی تٛاٖ ت ٝزیسٌاٟٞای ٘رثٍاٖ ذاضد اظ حاوٕیر زض ٔرٛضز تحرٛالت
ٖطاق ٘یع اقاضٕٛ٘ ٜز و ٝت ٝاٞساف  ٚرٌ ٟیطی ٞرای ؾیاؾر ذراضری ٔرٛضز اررطا
٘عزیه اؾ  .زض ٚالٕ تحٛالت ٖطاق ضا ٔیتٛاٖ اظ ٔٛاضزی زا٘ؿ ور ٝزض آٖ ٔٙرافٕ ٚ
اِٛٚی ٞای ٔٙافٕ  ٚأٙی ّٔی وكٛض  ٚآضٔاٟ٘ا ٖ ٚالیك ایسئِٛٛغیه ٔ ٚصٞثی ترا حرس
ظیازی زض آٖ تا ٕٞ ٓٞتٛقا٘ی زاض٘س  ٚایٗ ٔٛي ٔٛؾرثة قرس ٜترا ارٕرأ ٘ٓرط ٘ؿرثی
حساوخطی زض ٔٛضز اٞساف  ٚرٌ ٟیطی ؾیاؾ ذاضری وكٛض زض ٖطاق قىُ تٍیرطز.
تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس زض ٔٛضز اٞسافی ٘ٓیط تٟثٛز قطایٍ قیٗیاٖ زض ٖرطاق ٌ ٚؿرتطـ ضٚاترٍ
ایطاٖ ٖ ٚطاق و ٝاظ رّٕ ٝاٞساف ٔ ٟٓؾیاؾ ذراضری ایرطاٖ زض ٖرطاق ٔحؿرٛب ٔری
قٛز وٕتطیٗ ٔراِف رسی زض ٔیاٖ ٘رثٍاٖ ؾیاؾی ایطاٖ اظ َ ٕٝٞیفٟا ٌ ٚطٟٞٚا اٖرٓ
اظ انٌ َٛطا  ٚیا انالح َّة ٚرٛز زاقت ٝتاقس .تط ایٗ اؾاؼ اؾ ور ٝتر ٝضررٓ ترط
ضٚی واض آٔسٖ زِٚتٟای رسیس زض ایطاٖ زض ؾاِٟای  2013 ٚ 2005وٕتط ٔی تٛاٖ قراٞس
تغییط اؾاؾی ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٖطاق زض ٔمُٕ لثرُ  ٚتٗرس اظ
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ضٚی واض آٔسٖ ایٗ زِٚتٟا اظ ِحاِ زیسٌأ ٜزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ترٛز .يرٕٗ ایٙىرٝ
تیٗ ٘رثٍاٖ  ٚضٞثطاٖ ؾیاؾی ٓ٘ ٚأی وكٛض ٘یع زض حرٛظٖ ٜرطاق وٕترط اذرتالف ٘ٓرط
رسی ت ٝذهٛل زض ٔٛي ٔٛتٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ ٚرٛز زاقت ٝاؾ .

.4-4بينش و اهذاف مجریان سياست خارجی ایران دربارة تحوالت ػراق
تیٙف  ٚزیسٌاٟٞای ضٞثطاٖ ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾر ذراضری ٘ ٚرٍ٘ ٔٛرا ٚ ٜتثیریٗ آٟ٘را اظ
تحٛالت ٔ ٚؿائُ ُٔٙمٝای ضا ٔی تٛاٖ یىی زیٍط اظ ٔتغیطٞای ٔیا٘زی زض قرىُ ٌیرطی
ضاٞثطزٞای ؾیاؾ ذاضری وكٛضٞا زا٘ؿ  .تط ایٗ اؾاؼ ٔی تٛاٖ ٖٛٙاٖ وطز و ٝتثییٗ
ٔٙاؾة اٞساف ،ضٚیىطزٞا  ٚالسأات ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض حٛظٜ
ٖطاق رع تا فٍ٘ ٔٛ٘ ٟٓا ٜضٞثطاٖ ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری وكرٛض زض حرٛظٖ ٜرطاق ٚ
تفؿیط آٟ٘ا اظ تحٛالت ٕٞؿای ٝرطتی ذٛز أىاٖ پرصیط ٘یؿر  .زض ٚالرٕ فٟرٓ ؾیاؾر
ذاضری ایطاٖ زض ٖطاق تس ٖٚزضن ٍ٘٘ ٔٛأ ٜزطیاٖ ؾیاؾ ذراضری زض ایرٗ حرٛظٚ ٜ
ِٔٛفٞ ٝای اؾاؾی زض آٖ زیسٌاٟٞا ٔمسٚض ٘یؿ  .تا ایٗ حراَ ایرٗ ٔٛير ٔٛترٔ ٝفٟرْٛ
٘ازیسٌ ٜطفتٗ تغییطات ٖیٙی زض ٖطاق ٘یؿ  ،تّى ٝزض زضن تغییطات ٖیٙی  ٚؾتؽ تثییٗ
رٌ ٟیطی ٞای ؾیاؾ ذاضری ٍ٘٘ ٔٛا ٚ ٜفٔ ٟٓزطیاٖ ؾیاؾ ذراضری ترٖٙ ٝرٛاٖ
یىی اظ ٔتغیطٞای ٔیا٘زی تاحیطٌصاض لاتُ تٛر ٝاؾر  .تثیریٗ اٞرساف ؾیاؾر ذراضری
ایطاٖ زض ٖطاق ٘یع تركی اظ زیسٌاٟٞای ٘رثٍاٖ ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾر ذراضری ضا قرأُ
ٔی قٛز.
زض ذهٛل ٍ٘ا ٜضٞثطاٖ ٔ ٚزطیراٖ ؾیاؾر ذراضری رٕٟرٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ترٝ
تغییطات غئٛپّیتیه ٖطاق پؽ اظ نساْ  ٚاضظیاتی اظ فطنتٟا  ٚتٟسیرسات ٘اقری اظ ایرٗ
تحٛالت ٔیتٛاٖ پٙذ ِٔٛف ٝضا تٖٛٙ ٝاٖ ِٔٛفٞ ٝای انّی تیٙف ٔمأات ؾیاؾ ذاضری
ایطاٖ زض ذهٛل تحٛالت رسیس ٖطاق تطقٕطز وٖ ٝثاضتٙس اظ:
 ْٟٛض فطنتٟای اؾتطاتػیه  ٚتاضیری زض لثاَ ٖرطاق :زض تثیریٗ تیرٙف  ٚاضظیاتیٟرایٔمأات ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اظ تحٛالت ٖطاق ٕٟٔترطیٗ
ٔحٛض ضا ٔی تٛاٖ ٍ٘أ ٜثتٙی تط فطن اظ ؾٛی ضٞثطاٖ ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ
ٔحؿٛب وطز .زض ٚالٕ تا ؾم ٌٛحى ٔٛنساْ تٗس اظ حّٕ ٝآٔطیىرا ٔمأرات ایرطاٖ ترا
تٛر ٝت ٝپی٘ٛسٞای فطٍٙٞی ٔ ٚصٞثی زٕٞ ٚ ّٔ ٚچٙیٗ ضاٞیاتی قیٗیاٖ  ٚت ٝذهٛل
ٌطٟٞٚای ؾیاؾی ٕٞؿ ٛت ٝؾاذتاض لسضت ٖطاق ضا زض ٚيرٗیتی یافتٙرس ورٔ ٝری تٛا٘رس
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ضٚاتٍ ذٛز تا رٕٟٛضی اؾالٔی ایرطاٖ ضا ضٚظ تر ٝضٚظ تٛؾرٗ ٝزاز ٚ ٜحتری تر ٝترسضیذ
تؿتطٞایی تطای ایزاز ضٚاتٍ اؾتطاتػیه تیٗ ز ٚوكٛض ایزاز قٛز(وإْی لٕی.)1388 ،
 ْٟٛض فطن ٘مف آفطیٙی ُٔٙمٝای ایطاٍٖ٘ :ا ٜضٞثطاٖ ایطاٖ تٖ ٝطنرٖ ٝرطاق تٗرس اظنساْ نطفا ٍ٘اٞی زض چٟاضچٛب قرطایٍ زاذّری ٖرطاق  ٚتحرٛالت آٖ ٘یؿر  ،تّىرٝ
پیأسٞای ُٔٙم ٝای تحٛالت ٖطاق ٘یع ذٛز تٖٛٙ ٝاٖ فطنتی ٟٔرٓ ترطای وراٞف ررسی
ٔحسٚزی ٞا  ٚچاِف ٞای ُٔٙم ٝای وكٛض  ٚافعایف ٘مف آفطیٙی آٖ تّمی ٔی قرٛز.
تٖ ٝثاضت زیٍط اظ ٔٓٙط ٔزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ تغییطات زض٘ٚری ٖرطاق ٘ر ٝتٟٙرا
تاٖج اضتما ضٚاتٍ زٚرا٘ث ٝتیٗ ایطاٖ ٖ ٚطاق ٔی قٛز ،تّى ٝفطن ٞای ٔٙاؾرثی ترطای
ٌؿتطـ ٘مفآفطیٙی ُٔٙمٝای ایطاٖ ٘یع ایزاز وطز ٜاؾ  .تا ایٗ حاَ ٍ٘أ ٜمأات ایطا٘ی
اظ تٟسیسات  ٚچاِف ٞای رسیس زض ٖطاق رافُ ٕ٘ا٘س ٜاؾ .
 ْٟٛض تٟسیسات رسیس اظ را٘ة لرسضتٟای فطأُٙمر ٝایٔ :حرٛض ٟٔرٓ زیٍرط زض ٍ٘رأٜمأات ایطاٖ تٖ ٝطاق پؽ اظ نساْ ْٟٛض تٟسیسات ٘اقی اظ لرسضتٟای ترعضي فطأُٙمرٝ
ای  ٚتَٛ ٝض ٔكرم آٔطیىاؾ و ٝتا حًٛض  ٕٝٞرا٘ث ٝؾیاؾی ،التهازی ،فطٍٙٞی ٚ
٘ٓأی زض ٖطاق زض وٙاض ٔطظٞای رطتی ایطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾ  .ایٗ ٔٛيٕٞ ٔٛراٖ ٌ٘ٛرٝ
و ٝتكطی قس زض اتٗاز ٔرتّف تطای ایطاٖ تٖٛٙ ٝاٖ تٟسیس لّٕساز قرس ٜاؾر  ٚتاٖرج
ضلات تیٗ ایطاٖ  ٚآٔطیىا تٖٛٙ ٝاٖ ز ٚتاظیٍط ذاضری تٗییٗ وٙٙس ٜزض ٖطاق قس.
 ْٟٛض تٟسیسات لٔٛیٔ -صٞثی رسیسٌ :صقت ٝاظ تٟسیسات ٘اقری اظ آٔطیىرا ،اظ ٔٓٙرطٔزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ ٔؿائّی ٔا٘ٙرس ترٙف ٞرای قریٗی -ؾرٙی  ٚیرا افرعایف
اذتیاضات  ٚلسضت اوطاز زض قٕاَ ٖطاق تٖٛٙ ٝاٖ ٔؿاِ ٝای لرٔٛی ٘یرع ترطای ایرطاٖ ترٝ
ٖٛٙاٖ تٟسیسات رسیس ُٔطح قس ٜاؾ  .زض وٙاض ایٗ ٔٛيرٌ ٔٛؿرتطـ افرطاٌ ٌطایری
ؾٙی  ٚلسضت ٌطفتٗ ٌطٟٞٚایی ٔا٘ٙس اِماٖس ٚ ٜزاٖف ٘یرع ترٖٙ ٝرٛاٖ تٟسیرس زیٍرط زض
ٖطاق اظ ٔٓٙط ایطاٖ تٛز ٜاؾ .

.5اهداف مجزیان سیاست خارجی ایزان در عزاق
زض ٔزٕ ٔٛتا تٛر ٝت ٝاضظیاتیٟای ٔمأات ٔ ٚزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری رٕٟٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ اظ تغییطات غئٛپّیتیه ٖطاق پؽ اظ نساْ ،ایطاٖ زض لاِرة ضاٞثرطز تٛؾرٗ٘ ٝفرٛش ٚ
ٌؿتطـ ضٚاتٍ اٞساف ظیط ضا تٖٛٙ ٝاٖ انّی تطیٗ اٞرساف ضاٞثرطزی زض ٖرطاق پرؽ اظ
نساْ ز٘ثاَ وطز ٜاؾ و ٝزض ؾیاؾ ٞا  ٚالسأات آٖ زض ٖطنٞ ٝرای ٔرتّرف ٖرطاق
ذٛز ضا ٘كاٖ زاز ٜاؾ :
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 ٔماتّ ٝتا اٞساف  ٚؾیاؾتٟای آٔطیىرا زض ٖرطاق ٘ ٚاوراْ ٌصاقرتٗ آٔطیىرا زض پیكرثطزضاٞثطزٞای ذرٛز اظ رّٕر ٝزض :تخثیر حًرٛض ٘ٓرأی  ٚترسا ْٚآٖ زض ٖرطاق؛ تكرىیُ
حىٔٛتی ٔتحس ٚ ٚاتؿت ٝاظ ؾٛی آٔطیىا زض ٖطاق  ٚوٙتطَ وأرُ ض٘ٚرس زِٚر ؾراظی؛
ایزاز ؾاذتاضٞای ٘ٓأی  ٚأٙیتی  ٚوٙتطَ ایٗ ؾاذتاضٞا.
 حصف  ٚتطچیسٖ وأُ ؾاذتاضٞا ٖٙ ٚانط ؾیاؾی ٓ٘ ٚرأی – أٙیتری ضغیرٓ تٗرج ٚٔماتّ ٝتا تاظٌك قطایٍ زٚض ٜتٗج
 حٕای اظ ز ِٚؾاظی زٔٛوطاتیه ٔؿتمُ اظ ٞسای  ٚتاحیطٌصاضی وأرُ آٔطیىرا تراحًٛض قیٗیاٖ ،اوطاز  ٚؾٙی ٞای ٔٗتسَ  ٚایزاز ٖ٘ٛی ٕٞاٍٙٞی  ٚپی٘ٛس تیٗ آٟ٘ا
 تمٛی ضٚاتٍ ز ٚرا٘ث ٝتا ٖطاق زض ٖطنٞ ٝرای ٔرتّرف  ٚتؿتطؾراظی ترطای ایزرازتسضیزی ضٚاتٍ ٖٕیك  ٚاؾتطاتػیه تیٗ ز ٚوكٛض تا ٕٞىاضی ٞا  ٚؾطٔایٌ ٝصاضی ٞرای
تٙیازیٗ
 تمٛی ٘مف قیٗیاٖ زض ٖطاق  ٚرٟاٖ ٖطب تا ایزراز حٕایر ٞرا ٕٞ ٚىراضی ٞرایٔرتّف تا رأٗ ٝقیٗ ٚ ٝافرعایف پی٘ٛرسٞای فىرطی ،ؾیاؾری ٙٗٔ ٚرٛی ترا ضٞثرطاٖ ٚ
ٌطٟٞٚای قیٗی ٖطاق
 ٔماتّ ٝتا تٟسیسات رسیس ُٔٗٛف ت ٝتٕأی اضيی  ٚض٘ٚس رسیرس زِٚر ؾراظی زضٖطاق ٞ ٚچٙیٗ تٟسیسات ُٔٗٛف ت ٝأٙی ّٔی رٕٟٛضی اؾرالٔی ایرطاٖ ٔا٘ٙرس افرطاٌ
ٌطایی ؾٙیٛ٘ ،تٗخی ٞا  ٚافطاٌ ٌطایی لٔٛی ٔ ٚرصٞثی  ٚتكرسیس ترٙف ٞرای لرٔٛی –
ٔصٞثی زض ٖطاق
 وٕه ت ٝتغییط ٘مف ُٔٙم ٝای ٖطاق اظ ٘مكی تٟسیس وٙٙسٙٔ ٜافٕ ّٔی  ٚأٙیتی ایرطاٖ ٚٔٛاظ٘ ٝؾاظی زض تطاتط ایطاٖ ت٘ ٝمكی ٕٞىاضی رٛیا٘٘ ٚ ٝعزیره تر ٝاٞرساف  ٚؾیاؾر
ٞای ُٔٙم ٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،تٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٝمف ٖرطاق زض ٔزٕر ٔٛاظ ٘مرف
ا٘فٗاِی ٙٔ ٚفی ت٘ ٝمكی فٗاال٘ٔ ٚ ٝخث تثسیُ قٛز(وإْی لٕی.)1389 ،

.6نتیجهگیزی
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض لثاَ حّٕٓ٘ ٝأی آٔطیىا ٔ ٚتحسیٗ آٖ تٖ ٝطاق ،تا تٛر ٝترٝ
تهٛض ذٛز اظ تٟسیسات ٙٔ ٚافٕ ٘اقی اظ ایٗ تح ،َٛاتتسا ضاٞثطز تیَطفی فٗاَ ضا اترراش
ٕ٘ٛز  ٚزض زٚض ٜاِٚی ٝتٗس اظ حّٕٓ٘ ٝأی  ٚفطٚپاقی ضغیٓ تٗج ترا تٛرر ٝتر ٝاتٟراْ زض
قطایٍ ٖطاق ضاٞثطز احتیاٌ  ٚا٘تٓاض ضا ت ٝنٛضت ٔٛل زض زؾتٛض واض ذرٛز لرطاض زاز.
أا اظ ظٔا٘ی و ٝتحٛالت ٖطاق قىُ ٔكرمترطی تر ٝذرٛز ٌطفر ٚ ٚلر ٔٛتغییرطات
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غئٛپّیتیه ذانی اظ ٔٓٙط رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ آراظ قس ،ایرطاٖ ٘یرع ضاٞثرطز تٛؾرٗٝ
٘فٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ تا ٖطاق ضا ز٘ثاَ ٕ٘ٛز .زٚض ٜحّٕ ٝآٔطیىرا ترٖ ٝرطاق زض غا٘ٛیرٝ
 2003تا تطٌعاضی ٘رؿتیٗ ا٘تراتات ؾطاؾطی زض  31غا٘ٛی 2005 ٝتطای تكرىیُ ٔزٕرٕ
ّٔی ٖطاق و ٝزض آٖ ائتالف قیٗیاٖ پیطٚظ قس ضا ٔی تٛاٖ زٚضٖ ٜثٛض اظ ضاٞثطز احتیاٌ ٚ
ا٘تٓاض  ٚقىُ ٌیطی ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش زض ٖطاق ٖٛٙاٖ ٕ٘ٛز  ٚتٗس اظ ؾاَ  ٚ 2005ترا
ٔكرم قسٖ ٖٙانط ض٘ٚس ؾیاؾی رسیس زض ٖرطاق ترٛز ور ٝضاٞثرطز تٛؾرٗ٘ ٝفرٛش ترٝ
نٛضت ٔكرم  ٚوأُ ٔٛضز تٛر ٝرٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ لطاض ٌطف .
ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ زض ٖطاق زض زٚض ٜپؽ اظ نساْ ضا ٔری ترٛاٖ
تط اؾاؼ ٔزٕٖٝٛای اظ ٔتغیطٞای ٔؿتمُ ٔ ٚتغیطٞای ٔیا٘زی تثییٗ ٕ٘ٛزٕٞ .چٙیٗ ایرٗ
ضاٞثطز اٞساف ذال ذٛز ضا ز٘ثاَ ٔی وٙس  ٚذٛز زض حٛظٞ ٜرا ٔ ٚحٛضٞرای ٔرتّرف
لاتُ تحج  ٚتطضؾی اؾ ٔ .تغیطٞای تاحیطٌصاض تط قىُ ٌیطی  ٚترسا ْٚضاٞثرطز تٛؾرٗٝ
٘فٛش زض ٖطاق زض ٚالٕ ٕٞاٖ تغییطات غئٛپّیتیه زض ٖطاق پؽ اظ نساْ اؾ وٖ ٝثاضتٙس
اظ پیسایف ض٘ٚس ؾیاؾی زٔٛوطاتیه زض ٖطاق؛ حًٛض آٔطیىا زض ٖرطاق؛ لرسضت ٌرطفتٗ
قیٗیاٖ زض ٖطاق؛  ٚفسضاِیؿٓ وطزی زض قٕاَ ٖطاق .زض ٚالٕ ایٗ تغییطات تاٖرج قرس٘س
تا رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ اؾتطاتػی احتیاٌ  ٚا٘تٓاض اِٚیر ٝذرٛز زض ذهرٛل ٖرطاق ضا
وٙاض ٌصاقت ٚ ٝاؾتطاتػی تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ ضا تٖٛٙ ٝاٖ ضاٞثطز والٖ ذٛز زض
ٖطاق ُٔطح  ٚز٘ثاَ ٕ٘ایس .تا ایٗ حاَ تاحیطٌصاضی تحٛالت ٖطاق ترط ؾیاؾر ذراضری
ایطاٖ  ٚپیسایف ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش ت ٝنٛضت ٔؿتمیٓ نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾ ٔ ٚتغیطٞای
ٔیا٘زی ٔرتّفی زض ایٗ ذهٛل ٘مف زاقت ٝا٘س ورٖ ٝثاضتٙرس اظ :ایرسئِٛٛغی ٛٞ ٚیر
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ؛ افعایف ٔٙاتٕ زضآٔسی  ٚتٟثٛز قطایٍ ٔاِی رٕٟرٛضی اؾرالٔی
ایطاٖ تٗس اظ 2005؛ ا٘ؿزاْ  ٚارٕأ ٘ؿثی ٘رثٍاٖ ؾیاؾی زض ذهٛل ٖطاق؛  ٚتیرٙف
فطن ٔحٛض ٔزطیاٖ ؾیاؾ ذاضری ایطاٖ زض ذهٛل تحرٛالت ٖرطاق  ٚپیأرسٞای
ُٔٙمٝای آٖ.
ضاٞثطز تٛؾٗ٘ ٝفٛش ٌ ٚؿتطـ ضٚاتٍ تا ٖطاق تاو٘ ٖٛٙتایذ ٔخثتی تطای أٙی ّٔی ایرطاٖ
زاقت ٝاؾ  ٚتاٖج قس ٜتا تا افعایف احطٌصاضی ایطاٖ زض ٔحیٍ رطتی ذرٛز ٌ ٚؿرتطـ
پی٘ٛسٞا تا ٖطاق ،ایٗ وكٛض ضا اظ یه تٟسیس ت ٝفطن تثسیُ ٕ٘ایسٞ .ط چٙس تؿتطٞای ٚ
ٖٛأُ ٕٟٔی زض پیكثطز ایٗ ضاٞثطز احطٌصاض تٛز ٜا٘س ٞ ٚرسای ایرٗ ضاٞثرطز ٘یرع ترسٖٚ
چاِف ٘ثٛز ٜاؾ  ،أا ٔزٕٚ ٖٝٛیػٌیٟا  ٚتحٛالت حٛظٖ ٜطاق ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝایرطاٖ
ٕ٘ی تٛا٘س ؾیاؾ ا٘فٗاِی  ٚریطٔثتىطا٘ ٝای ضا زض ایٗ حٛظ ٜز٘ثاَ وٙس .چطا ور ٝاظ یره
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ؾ ٛزض نٛضت واٞف احطٌصاضی ایطاٖ زض ایرٗ حرٛظ ٜتٟسیرسات ٔتٗرسزی ٔا٘ٙرس تٗخری
ٌطایی ٘ٛیٗ ،لٌ ْٛطایی ٖطتی ،افطاٌ ٌطایی ٔصٞثی  ٚتطٚضیؿٓ ،رسایی َّثری ورطزی ٚ
حًٛض تاظیٍطاٖ ٔترانٓ  ٚضلیة ٔا٘ٙس أطیىا ٖ ٚطتؿرتاٖ ؾرٗٛزی تاٖرج ذسقر ٝترٝ
أٙی ّٔی ایطاٖ ذٛاٙٞس قس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ایطاٖ تِ ٝحاِ ٘مرف  ٚلرسضت ُٔٙمر ٝای
٘یع زچاض اف َٛذٛاٞس قس .تا ایٗ حاَ تأیٗ ٔٙافٕ ّٔری زض حرٛظٖ ٜرطاق ترا تٛرر ٝترٝ
ٔكرهٞ ٝای ذال ذٛز تٖٛٙ ٝاٖ ٕٞؿایٟٔ ٝرٓ ایرطاٖ ٕٞ ٚچٙریٗ رایٍراُٙٔ ٜمر ٝای
وّیسی ٔؿتّعْ ایٗ اؾ و ٝایطاٖ يٕٗ پیكثطز ضاٞثطز ورالٖ تٛؾرٗ٘ ٝفرٛش ٌ ٚؿرتطـ
ضٚاتٍ ت ٝاتراش ؾیاؾتٟایی ٔتٙاؾة تا قطایٍ ٞط زٚض ٜظٔرا٘ی ٔثرازضت وٙرس ٕٞ ٚچٙریٗ
ٚاوٙكٟا ٘ ٚتایذ احتٕاِی چٙیٗ ضاٞثطزی ضا ٘یع ٔس٘ٓط لطاض زاز ٚ ٜآٟ٘ا ضا ٔسیطی ٕ٘ایس.

كتابنامه
اؾسیّٖ ،ی اوثط (« ،)1391تح َٛرایٍا ٜؾیاؾی ٘ ٚمف وطزٞرا زض ذاٚضٔیا٘ر ٝپرؽ اظ رٙرً ؾرطز»،
فهّٙأُٔ ٝاِٗات ضاٞثطزی رٟاٖ اؾالْ ،قٕاض ،49 ٜتٟاض .
اؾسیّٖ ،ی اوثط(« ،)1393ایطاٖ  ٚأطیىا زض ٖطاق :ت ٔٛٙوٙفٞا» ،فهّٙأ ٝضٚاتٍ ذاضری ،ؾاَ قكرٓ،
قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿتاٖ.
تكیط ،حؿٗ (ٌ« ،)1388فتٕاٖ ذاٚضٔیا٘ٝای رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ» ،زا٘ف ؾیاؾی ،ؾاَ پٙزٓ ،قرٕاضٜ
ا ،َٚتٟاض  ٚتاتؿتاٖ.
تطواٖ ،اوثط  ٚحأس فط٘اْ(ٔ« ،)1391رسیطی
ضاٞثطزی ،قٕاضٗٔ ،156 ٜا٘ٚ

ٔٙراتٕ ٘فتری  ٚترأیٗ ٔراِی پرطٚغٜٞرای ٘فتری»ٌ ،رعاضـ

پػٞٚفٞای التهازی ٔطوع تحمیمات اؾتطاتػیهٟٔ ،ط ٔا.ٜ

تٛوّی ،یٗمٛب  ٚزیٍطاٖ(« ،)1392ضٚاتٍ ایطاٖ ٖ ٚطاق پرؽ اظ نرساْ؛ فطنرتٟا  ٚچاِكرٟا» ،فهرّٙأٝ
ّٖٕی -پػٞٚكی پػٞٚكٟای ا٘مالب اؾالٔی ،ؾاَ ز ،ْٚقٕاض ،5 ٜتاتؿتاٖ.

زٞما٘ی فیطٚظآتازی ،رالَ( ،)1388ؾیاؾ

ذاضری رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ،تٟطاٖ :ؾاظٔاٖ ُٔاِٗٚ ٝ

تسٚیٗ وتة ّٖ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٟٞا ( ؾٕ ).
فطریضازٖ ،ثساِطيا (« ،)1384غئٛپّیتیه رسیس ٖطاق  ٚتأحیط آٖ تط ٔٙافٕ  ٚأٙیر

رٕٟرٛضی اؾرالٔی

ایطاٖ» ،فهّٙأ ٝغئٛپّیتیهٚ ،یػ٘ ٜأ ،ٝظٔؿتاٖ .
وإْی لٕی ،حؿٗ (« ،)1388ضٚاتٍ ٔؿتحىٓ ایطاٖ ٖ ٚطاق ذسق٘ٝاپصیط اؾر » ،)88/11/21 ( ،لاترُ
زؾتطؾی زضhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811210073:

وإْی لٕی ،حؿٗ (ٖ« ،)1389طاق :تٟسیس یا فطنتی تطای ایطاٖ »ٔ ،هارث ٝترا نرازق رٛوراض9( ،زی
 ،)1389لاتُ زؾتطؾی زضhttp://peace-ipsc.org/fa/:
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