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 چکیدُ
هیالدیی مهزیاادیًٍادیت ازاهیز اس  یش       2016با اًتخابات ریاعت جوَْری عال 

. خَاُ بِ ٌَّاى چْل ٍ پٌجوالي رئالظ جوْیَر بیِ خیاف عیرالت راُ یا یت     جوَْری
ّای عالاعت خارجی ازاهیز یر عیي    پزعؼ افلی هقادِ  امز ایي بَی خِ هئدرِ

خدى جْاًی ٍ یر قبال جْاى اعدم بِ ىیَر خافیالغیتایا تِ پیضٍّؼ بیا رٍػ     
ِ      ای ی اعٌایی  ختابخاًِ ّیای وًَیاوَى یر   ٍ اَفیالری ی اللاللیی اییي ؽیت خْوئدری

خاراًِ ازاهز یخالل اعت ٍبا اَجِ بِ ابلالغیات ٍ اؤخالیتات هایزر    عالاعت هلا َِ
ِ : اَاى وریت ازاهز هبٌی بز دشٍهباسوزیاًتى ؽاَُ وذؽتِ بِ مهزیاا هی ّیای  ًؾیاً

رجی بیز  هلَریتٍدتتزاهپتر عالاعت یاخلیی ٍ خیا  وزایی ٍهٌا ِجاًبِاًشٍاىلبیدیک
       ِ -پایِ ٍاقْالات یاخلیی مهزیایا اس جولیِ هؾیادت اقتقیایی ٍ رٍیایزی هلا َی

وذاراى مًَْیتا اعت ٍ ازاهیز یر چیارچَ  خیدى ّویالي عالاعیت ٍ      خارعالاعت
ًوایت ٍ بز  غی   بزیاؽتی خِ اس هٌاىق هختلف جْاى یاری با جْاى اعدم ر تار هی

ِ ر تار خارجی ازاهزد ؽیاّت  ًَُ ٍاخٌؼ جْاى اعدم ٍ هتلتاى ٍ رقبای مهزیاا ب
هْایالت وًَاوَى اس اقابل ایا اْاهیل هٌیاىق هختلیف جْیاى بیا پتییتُ ازاهپالغین         

 .خَاّالن بَی
 .ازاهزد جْاى اعدم جاغًَالغند خاریدهلا َِ عالاعت خارجید: ّاکلیدٍاژُ
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 هقدهِ.1
یًٍادت هالدیی با پالزٍسی 2016اًتخابات ریاعت جوَْری ایاالت هتلتُ مهزیاا یر عال 

خَاُ بز رقال  خَید خاًن خلالٌتَى اس  ش  یهَخزات بِ ٌَّاى چْیل ٍ  ازاهز جوَْری
عالاعیت  .یابی اٍ بِ خیاف عیرالت پاییاى یا یت    پٌجوالي رئالظ جوَْر ایاالت هتلتُ ٍ راُ

یاخلی ٍ خارجی خْتزاهز ااخاذ ًوَیُ اعتآثار سیایی بز اٍماُ یاخلیی ٍ بیالي ادوللیی    
ت خاٍرهالاًِ ٍ غز  معالا ٍ جْیاى اعیدم بزجیا خَاّیت     اهزٍس ٍ میٌتُ خقَفاً ٍمْال

ّای عالاعت خارجی یًٍادت ازاهز اس  یش   ّتف افلی ایي هقادِ ابالالي هئدرِ.وذاؽت
 .خار مهزیاا اعت خِ مثار هشبَر بز مى هتزا  اعتهلا َِ

خَاّیاًی ا تایخیِ بیِ    با ٍرٍی ازاهز بِ خاف عرالتد ایارُ عالاعت مى بِ یعت جوْیَری 
یر  یَسُ عالاعیت خیارجی ٍ یاخلیید     .اراى جتییت مهزیایا هؾیَْر ّغیتٌت    خی هلا َِ

وزایییی یر رٍابییو بییالي ادولییلد ًاعالًَادالغیین ا زاىییید جاًبییِرٍیازیّییای خییاؿ یییک
ّای بالي ادوللید خیزٍ  اس اَا قیات   ًضایپزعتیدپَپَدالغندهْاجزعتالشیدانالْف عاسهاى

ی پیاریظد عیاسهاى یًَغیاَد    ادوللی هاًٌت ًرتاد ًَام اجارت مسایدپالویاى م  ٍ ّیَای  بالي
عاسهاى  قَق بؾز عاسهاى هلل هتلت ٍ باالخزُ خیزٍ  مهزیایا اس بزجیام خیِ  افیل      

جاًبیِ ٍ غالزقیاًًَی الیزین    بَی ٍ باسوزیاًتى یک5+1ادػ یٍاسیُ عادِ  ایزاى با وزٍُ 
ای اَعو مهزیااد  ؽزٍُ جٌگ اجاری با چالي ٍ رٍعالِ ٍ االاییِ ارٍپا  ٍ اّویال  ّغتِ
ِ  پَدی عٌگالي ووزخی بز خاالّای فایرُ بِ مهزیااداس ٍیضویی  اْز ِ خیاراى  ّیای هلا َی

ّای عالاعت خارجی ّتف افلی ایي پضٍّؼ ًالش بزرعی هئدرِ. جتیت خاف عرالت اعت
 .خاری اٍ اعتمهزیاا یر یٍراى ازاهز یر پزاَ رٍیازی ًَهلا َِ

 

 کاریهحافظِ.2
یر سباى الاالي بیِ هٌْیای هلا َیتد  ریٌ ٍ ًگْیتاری اعیت         (conservare)خٌغزٍیز
« هٌجی»یر هتَى هغاللید یر بزخی هَاری ّوزاُ با اعن خاؿ ( onservator)ر خٌغزٍااَ

(Salvatore )راس قزى عالشیّند با پذیزػ قاًَى رٍهید بِ ٍاصُ قنیایی  خٌغزٍااَ. میتهی
ؽیت ٍ ٍٍالریِ اٍ   خلالغا اىیدق هیی  ٍ ایاری ابتیل ؽت خِ بِ خاروشار اهپزااَرد پایؽاُ یا 

َ  رٌ یا باسوزیاًتى  قَق بَی ٍ « قامیالاى فیل   »رّا یر اًگلغیتاىد اعیدف   خٌغیزٍاا
هغیوَل  »اا پایاى قیزى ّجیتّن بیِ هٌْیای      1400ریر  زاًغِ اس  تٍی خٌغزٍااَ. بَیًت

 (389: 1385ٍیٌزد.)بِ خار ر ت«  زاعت ٍ  رٌ بزخی  قَق ٍ اهَال ّوَهی
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یر ایبالات عالاعی بِ علغلِ ًَزیات ٍ ازجالجات خیاؿ  ( conservatism)خاری هلا َِ
ّای بلٌتپزٍاساًِ بزای افدح جاهْیِد بیتبالي ٍ بیا مى هخیادف     ؽَی خِ بِ ىزحورتِ هی

    ِ بیزای عیٌت   ( conservator)خیار  اعت ٍ هتا ِ ٍمِ هزعیَم سًیتوی اعیت ٍهلا َی
(tradition)هلا(201: 1383پیَالیید .)د جایگاُ خافی قایل اعت ِ خیارید هجوَّیِ    َی

یار را اس مًیِ ًَ عالاعی اعت خِ ًْایّای خْي ٍ ریؾِ( attitude)ّای ّا ٍ ًگزُاًتیؾِ
اس ایٌزٍدبیییز اّوالیییت قیییاًَى ٍ   . ؽیییوزیٍ ًالیییاسهَیُ اعیییتد ارسؽیییوٌتاز هیییی  

-ّایاجتوییاّی ااالییِ هییی ًَندپالَعتگیدعییٌ،تدا تالاه یر ًییَمٍری ٍ اّوالییت عییٌت  

ری یالدت بز اوایل بِ  رٌ چالشّا ّواى وًَیِ خیِ   خاهلا َِ( 298: 1370مؽَرید.)خٌت
ّغتٌت ٍ  زهت ازاالبات اجتواّی ٍ عالاعی هَجَی یاری خِ اجلی بارس مى را یر هیَاری  

 :اَاى ییتسیز هی
وزایی بیِ ٍْیَر رعیالت خیِ هْيیَف بیِ اًْیتام        خاری بزای هقابلِ با صاخَبيهلا َِ.  1

 .ط افَل اًتشاّالبَیبٌالاییي ًْایّا ٍ اؾاالل ًْایّای عالاعی بز اعا
 .یاًتهرَْم جاهِْ را یک خل هتؾال اس اجشای بِ ّن پالَعتِ ٍ ؽبالِ یک اًتام هی. 2
 .ّای یٍاىلباًِ را بِ هثابِ  ائلی بالي یٍدت ٍ  زی قبَل یاریّا ٍ اًجويعاسهاى. 3
 .رّایت  زهت قاًَى یای اس افَل ییزیي اعت. 4
 (758-756: 1376خَد دوَدت ٍ .)اس هتاخلِ یٍدت ابایی ًتاری. 5

یر پاعخ بِ علغیلِ اغالالیزات    1850اا 1750خاری هترى ارٍپایی یر یٍرُ سهاًی هلا َِ
عزیِد ااَیي یا ت خِ اًتیؾِ رٍؽٌگزید اًقد   زاًغِد فٌْتی ؽتى ٍ اقامای  یق  

خاراى اس اٍاخز هلا َِ( 212:  1387هک داليد.)رأی وغتزیُد اس جولِ ایي اغالالزات بَیًت
یّند ًْنت افد ات اجتواّی سیز پزچن پترعاالری ٍ االالیف اجتویاّی را   عتُ ًَس
د یر ًتالجِ رؽت راعت ًَد سییز  ؾیار  شایٌیتُ    1970با ایي  الد اس اٍاخز یِّ. پذیز تٌت

 (632: 1383ّالٍَید.)قزار وز ت

خاری بِ اغالالز ٍ الَلد بغالار هتراٍت بیَیُ اعیت ٍ هیی اَاًیت     هاّالت ٍاخٌؼ هلا َِ
بِ خَی وز تِ ٍ بِ فَرت باسوؾیت بیِ ّقی  ٍ ایدػ جْیت      « زایاًٍِاپظ و»ؽال 

:  1387هیک دیاليد    . )باسعاسی اًَاّی اس جاهْْترمیت خِ یر وذؽتِ ٍجَی یاؽیتِ اعیت  
خارید هلیتٍی ًالغیت خیِ اس اییي هالیاىد اًیَاُ       اًَاُ ّقایت هَری هخادرت هلا َِ(213

زااالیک راییایال ٍ  قیَق    وزایید ّقایت یهاسیغتجٌبؼ عَعالادالغند  والٌالغند هلالو
یای اس ا یشا  عالاعیی   ( conservative party)خار  ش  هلا َِ.اَاى ًام بزیبؾز را هی

-ّایی یر خَی یاؽتِ اعت خِ هیوزچِ ایي  ش  ّوالؾِ جٌاح. قتیوی یر جْاى اعت
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 اهالیاى ىیزح   )« ّیا خؾک»ٍ ( ىز تار هتاخلِ وشیٌؾی یٍدت یر اقتقای)«ازّا»اَاى بِ 
هیک دیاليد   .)یر اٍاخز قزى بالغتن اؽارُ خیزی ( ز بزای یر ّن پالیالتى یٍدتهاروارت ااچ

1387 :216- 218) 
خاری بِ هٌشدیِ اییتئَدَصی عالاعیید افیَل ٍ هبیاًی  ایزی ٍ  لغیری خیاؿ         هلا َِ

یاًٌیت ٍ بیا   بالي هیی خاراى خَی را اّل اوالش ٍ َّایار ّقل علالن ٍ ٍاقِهلا َِ. خَییاری
ًتشاّیی بیزای یوزویًَی ّوالیق یر جاهْیِ ٍ عالاعیت       ّزوًَِ ىزح خالادی ٍ اًتیؾیِ ا 

یاًٌت  سیزامًْا مراء بار هیؽْز را هقالبتهخادف ّغتٌت ٍ ّز خَؽؾی بزای القق مرهاى
وزایییی اًتشاّییی عییاسًت ٍ مییتّقلخییَی را بزاجییار  هلوییَط اییاریخی اعییتَار هییی 

ِ  (174-173: 1382بؾالزیِد.)ّغتٌت عیٌتد  : خیاری ّباراٌیت اس  ٌّافز اییتئَدَصی هلا َی
 .وزایید ًقـ اًغاىد ارواًالغند علغلِ هزاا د اقتتار ٍ هاداالتّول

 .عٌتد باساا  خزی اًتٍختِ اس وذؽتِ اعت.1

 .بِ یدالل باٍر بِ هلتٍییت ّقل اًغاىدبز ّولگزایی اؤخالت یاری.2

 .یاًتبا ییتواُ بتبالٌاًِ ًغبت بِ بؾز اٍ را دلاً اخدقدًاقـ ٍ  غایپذیز هی.3

بالٌت ٍعٌت بزای ّوبغتگی اجتواّیدمیزٍرت  هی( organism)َی سًتُ جاهِْ را هَج.4
 .یاری

بٌتی هَقْالتد هزابت ٍ جایگاُ اجتواّی یر جاهْیِ ارواًالیکد   علغلِ هزاا  ٍ یرجِ.5
 .ىبالْی اعت

بیاٍر  ( natural aristocracy)اعیت ٍ بْاریغتَخزاعیی ىبالْیی    « اس بیاال »اقتتار ّوالؾِ .6
 .یاری

. یّیت اعیت ٍ بیِ هیزیم اهٌالیت ٍ اعیتقدل اس  اَهیت هیی       افل هاداالیتد  الیاای   .7
 (74-73: 1395ّالٍَید)

 :خاری یارای اًَاُ ٍ هزا ل خلی بِ ؽزح سیز اعتایتئَدَصی هلا َِ
خاری دالبزال خیِ یر یٍراى رٍا  دالبزادالغیند افیَل اقتقیایی دالبزادالغین را      هلا َِ. اٍل

 .پذیز ت
ِ  یٍدیت  خاری پترعاالراًِ خِ بیا پالیتایؼ  هلا َِ. یٍم ویز ٍ بلیزاى یر اقتقیای    هتاخلی

 .باسارید بِ افَل پالؾالي باسوؾت
خِ با باسوؾت بِ اقتقیای مسای ٍ ازخالی  بیا    ( neo conservatism)خاری ًَ هلا َِ. عَم

 (183-182: 1378بؾالزیِد .)ًَدالبزادالغند راعت ًَ را پتیت مٍری
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 کاری ًَهحافظِ.3
یهَخزاعی خالٌشی ٍ  زٍپاؽیی اجتویاّی ٍ   اًتیؾِ راعت ًَ یر ؽاغت مؽاار عَعالال

ایي اًتیؾِ بالؾتزیي اؤثالز را یر بزیتاًالیا ٍ اییاالت   . ریؾِ یاری 1970سٍال اقتتار یر یِّ 
ٍ ( Thatcherism)بِ ازاالی  بیِ فیَرت ااچزیغین      1980هتلتُ مهزیاا یاؽتَ یر یِّ 

ی ًیَ اس اقتقیای   بزیاؽت( neoliberalism)دالبزادالغن ًَ .بزٍس خزی( Reaganism)ریگاًالغن 
عالاعی خدعالک اعت خِ یر ًَزات  اهالاى باسار مسای هاًٌیت  یزیریؼ ّاییکد هاللتیَى     

دالبزادالغن ًَ .هيزح ؽت( Robert Nozick)ٍ رابزت ًَسیک ( Milton Freidman) زیتهي 
ّتف اعاعی دالبزادالغن ًَ مى اعت خیِ هزسّیای   . باسار مسای ٍ  زی: یٍ عتَى افلی یاری

یاری باسار بتٍى خٌتزل  اَهیتد خیارمیالَ   با ایي باٍرخِ عزهایِ. بزاًتیٍدت را بِ ّق  
 اَهیتد ؽیالزُ   « یعیت باسیارًیتُ  »بزاعاط ایي یییتواُ  . رًٍق وغتزیُ خَاّت یاؽت

 (76-75: 1395ّالٍَید).ؽَیوذاری هیهات ٍ هاًِ عزهایًَِمٍری را هی
. ییگیز هيیزح خیزی    خاری عتُ ًیَسیّن را بیار  خاری ًَدافَل اجتواّی هلا َِهلا َِ

ّیای  خَاّت اقتتار را باس پظ مٍری ٍ بیِ ارسػ خارد بالؼ اس ّزچالش هیراعت ًَ هلا َِ
چَى اّتقای بز ایي . ّا باس وزیی خِ با خاًَایُد ییي ٍ هلت پالًَت یارًتعٌتید بِ ٍیضُ مى

مٍری ٍ سًیتوی  اعت خِ اقتتار با ایجای اًنباهد ماهي ثبیات اجتویاّی بیِ ٍجیَی هیی     
د یؽیوٌاى  «خارخَی را خیزیى »خالؼ ًرظ ٍ  دبٌابزایيدرٍایاری. خٌتهتوتًاًِ را هواي هی

یر ٍاقِد بغالاری اس خغیاًی خیِ یر اییاالت هتلیتُ     . میٌتخاری ًَ بِ  غا  هیهلا َِ
ّای پالؾالٌی ّغتٌت خِ اس ؽالرتگی بِ خٌٌتد دالبزالخار ًَ هْز ی هیمهزیاا خَی را هلا َِ

خاری جٌبِ ییگز هلا َِ. ُ خٌتی جاًؾالي جاًغَى خار  ؽتًتافد ات پالؾز تی یٍر
    ِ -ًَد ًگزاًی مى اس جَاهِ چٌت زٌّگی ٍ چٌتهذّبی اعیت سیزا اییي جَاهیِ را هٌاقؾی

ایي هَمَُ با ؽال هلتٍی ًاعالًَادالغین پالًَیت یاری خیِ بیِ     . یاًتثبات هیبزاًگالش ٍ بی
اًٌیت عیاسهاى هلیل ٍ االایییِ     چٌتواًگی  زٌّگی ٍ اؤثالز رٍسا شٍى هجوَِّ  زاهلی ی ه 

 (77: 1395ّالٍَید.)ارٍپای بتبالي اعت

 :ؽواریخارید یوزوًَی را بز هبٌای عِ ًَز سیز هزیٍی هیهلا َِ
ّا بزای بِ ثوز رعیاًتى ّیتف خیاؿد یر ًْاییت بیِ ًتالجیِ       ًَزیِ اًلزاف  عالاعت.1

ًقدبیی  ًوًَِ مى اًقد   زاًغِ اعت خیِ بیِ خؾیًَت ا   . اًجاهتّاظ هقافت خَی هی
 .ّا ٍ ییاتااَری ًاپلوَى اًلزاف پالتا خزیصاخَبي

ای بزای اغالالز ٍمْالت جَّزی هثل ر یِ ًیابزابزی   ًَزیِ اهتٌاُ افد ات ّالچ بزًاهِ.2
 .هَجَی یر اَسیِ ثزٍت ٍ قترت بِ پالزٍسی ًخَاّت رعالت
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3. ِ ا ّیایی ر ًَزیِ خيزم زیٌی افد ات راییاال  تی اوز بِ اغالالزات هٌجز ؽَید ّشیٌی
 (203-202: 1394پَالیید .)خٌتالوالل هی

 

 كاري اياالت متحّذهنومحافظه.3
خاراى یر ّز خؾَرید بغتگی سیای بِ ؽزایو عالاعی ٍ اجتواّی هَقْالت عالاعی هلا َِ

ؽَی بِ چؾن خَاًتُ هی« خارهلا َِ»ّایی خِ یر ایاالت هتلتُد وزایؼ. مى خؾَر یاری
هل،ی ًالزٍهٌیت  « جٌاح راعت»پالتا خزیى یک 1960اا یِّ . میتهی« ٍیای»ّا بالؾتزارٍپایی

ّای اجتواّی ارواًالک ىلباى رعتَراعالًَالغتد َّایاراى مهَسُعتالشّاد عليٌتاس اًقد 
ٍ رهاًتالک ٍ متیهَخزات بغی یؽَاراز اس ییا تي ییک جٌیاح یقالقیاً هقابیل دالبزادالغین       

ت هتلیتُ ٍجیَی ًتاؽیتِ    اس عَی ییگزد جٌاح چز راییاال ّزوش یر ایاال.ارٍپایی بَی
ایي ٍاقْالت عب  ؽت خالؼ مهزیاایی بِ ًَز بغالار هتْایل بالابیت خیِ ّلیت مى اس    . اعت

 قیَق  « رعتَراعیالَى »جولِ یر خارخزی یعتگاُ یهَخزااالک ٍ وذؽیتِ میت وَیادی بیا    
 (3: 1385 الزّاطد).ّا اعتهْاجزًؾالي

ِ رغن اؤثالز الک بزاراز عالاعیی مهزیایاد   ّاٍ ّلیبا ٍجَی ایي خیاری عالاعیی یر   هلا َی
ّا ًگزاى ًَین ٍ  مى.وز ؽتسهاى ااَیي ایاالت هتلتُ بِ یعت پتراى قاًَى اعاعی جلَُ

ّای یهَخزااالک راییاال بَیًت خِ یر ایاالت جیتا اس ّین   اهٌالت با هلتٍی خزیى وزایؼ
ی اُ اس  قَق اییاالت  . خَاعتٌت اقتتار  تراعالَى ااسُ را اقَیت خٌٌتٍجَی یاؽت ٍ هی

افید الِ  »د «هٌؾیَر  قیَق  »)ّا ّا ٍ دالبزالخِ پالؾتز هَمَُ رعوی هؾتزک راییاال ی
پذیز تیِ  « اهپزااَری یر  ال وغیتزػ »بَی ٍ جرزعَى ّن مى را بٌا بِ مزٍرت ( «یّن

بَی ی یر سهاى جٌگ بیا جٌیَ د هیَری عیَءٍي بغیالاری ی اس خلْیَى ایا دالتیل راک ی            
ِ  عالاعت بِ اًتاسُ  1960قزاروز ت ٍ یر یِّ خیار  پا ؾاری بزاقتقای خیاهدً مساید هلا َی

غز  رٍعیتایی  . غز  مهزیاا ّن ًگزػ یٍپْلَی هؾابْی اس خَی بزٍس یای. یاًغتِ ؽت
ی یر مغاس غادبًا اس ارَق اقتقیایی ٍ عالاعیی ؽیزق مهزیایاد بزاعیاط ییک یهَخزاعیی        

هیذّبید بیا   خزی ی الت اؤثالز بٌالیایوزایی   ىلباًِد ابزاس خؾن هیراییاال ٍ  تی هغاٍات
ؽْزی فٌْتی ٍ سًتُ خزیى خاىزات مهزیااًالغند هبٌیایی ّیاىری بیزای    ًقت ؽزق خدى

 (405ی  399: 1385ٍیٌزد.)خاری  زاّن مٍریهلا َِ
َ  »ٍ ا الیای  « ًوَدالبزادالغین »یِّ ّؾتای قزى بالغتند مغاس وزایؼ بِ عوت  یر « راعیت ًی

خیاف عیرالتراُ یا یتد هَْیز      بِ 1980خِ یر عال « رًٍادت ریگاى»ایاالت هتلتُ اعت ٍ 
یر یّیِ ّرتیای   « عزهایِ یاری ارؽایی»سایی بزًاهِ بلزاى.ایي جزیاى ًوَدالبزادالغتی اعت
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ٍ خغیزبَیجِ  « ًالاغیَى »بِ ٍیضُ اٍماُ ًابغاهاى اقتقیایی ٍ ایَرم رٍسا یشٍى یٍراى    
ت ّا رٍا  یای خِ هتل اقتقای خالٌشی قایر بِ ر ِ هؾادؽتیتد ایي باٍر را یر مهزیاایی

اس ایي رٍد یر ّالؤت  اخوِ ایاالت هتلتُدوزایؼ بیِ اجیزای   .یاری مهزیاا ًالغتعزهایِ
ایَاى مى را  یاری ّزیاىد بیِ اقلالیت اس دالبزادالغین خدعیالک اقَییت ؽیت خیِ هیی        عزهایِ

یاری ًقیا  اس چْیزُ   ًوَدالبزادالغن بِ هثابِ ٍمْالتی اعت خِ عزهایِ. ًاهالت« ًوَدالبزادالغن»
« ریگیاى »اقزبالاً ّن سهاى با رٍی خارمهتى .گز خَی را ّالاى عاسیبزوالزی ٍ  قالقت عزخَب

َ  »یر اًگلالظ بِ ٌَّاى هبلغ عالاعیت  « هاروارت ااچز»یرمهزیااد  بیِ قیترت   « راعیت ًی
ا الییاء « یٍدییت خَچییک»ٍ « یعییت ًییاهزئی اقتقییای »رعییالت ٍ بییاٍر دالبزادالغییتی بییِ  

 (101: 1389سرؽٌاطد.)ؽت
 

 ّای سیاست خارجی تراهپهؤلفِ.5
خَاُ یا یهَخزات یر ایاالت هتلیتُ مهزیایاد   خار مهتى ّزختام اس ا شا  جوَْریرٍی 

خَاّیاى بیا قیترت عیخت ٍ     ّای هختلف ی بِ ٌَّاى هثالد جوْیَری  ّز چٌت با رٍػ
ّا با قترت ًزم ی بِ یًبال اّتاف خَی ّغتٌت ٍدی ّز یٍ  یش  ییک ّیتف     یهَخزات

هٌت عالاعیت خیارجی ٍ ًْایّیای    رییشی ؽیتُ ٍ عیاختار   ٍا ت یارًتچَى ؽاخلِ بزًاهِ
ؽیَیٍ یر راعیتای   اهٌالتیدعالاعی ٍ اقتقایی مهزیااد با اًتخا  ا زای یچیار اغالالیز ًویی   

 .یارًتّتف اس پالؼ اْالالي ؽتُ ٍا ت وام بزهی
   ِ ّیای سییز ًقیؼ هْویی یر ایتٍیي ٍ      با ٍجَی عاختار ًْاییي هشبیَرد َّاهیل ٍ هئدری

 :اجزایغالاعت خارجی ازاهپتارًت
 ؽخقالتی رئالظ جوَْر ٍیضوی  -

 رٍیازی ا زای افلی خابالٌِ  -

 رٍابو خاف عرالت با خٌگزُ ٍ یعتگاُ قنایی  -

 ّای جْاًی رٍابو مهزیاا با قترت -

 ای ّای هٌيقِرٍابو مهزیاا با قترت -

 .عالاعت راّبزیی خؾَر خاؿ هثدً جوَْری اعدهی ایزاى -

-بات قیترت اقغیالن هیی   ّای یایؽتُ بِ عِ یعتِ َّاهل  زیید عاختاری ٍ هٌاعهئدرِ

یر َّاهل  زیید ٍیضوی  زیی ٍ ؽخقالتی ازاهز ٍ خابالٌِ اٍ ًقؼ افیلی را ایریا   . ؽَی
یر َّاهیل عیاختارید ؽیااف بیالي قیَای اجزاییید اقٌالٌیی ٍ قنیایید ایؤثالز          . خٌیت هی

 (143: 1395 ام یشیاى.)یاری
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خؾیَر  ّلت مى ایي اعت خیِ  . رًٍت اقوالن عالاعت خارجی مهزیاا بغالار پالیالتُ اعت
ااسُ اؤعالظ مهزیاا بِ ؽالی ىزح ریشی ؽتُ خِ یٍدت قَی غالزهتوزخش یاؽتِ باؽت ایا  

خارجی ایاالت هتلتُ یک یر ًتالجِد عالاعت. اس ییاتااَریتٍدت ٍ هزیم جلَوالزی ؽَی
ّیای هتاثیز را یر بیز    ّا ٍ عیاسهاى ًَام پالیالتُ اجتواّی ی عالاعی اعت خِ ا زاید وزٍُ 

ًْایّای . ت اؤثالز ّز یٍ ًْای رعوی ٍ غالزرعوی قزار یارًتوالزی ٍ اقوالوات مى الهی
-ؽًَت ٍ عالاعیت رعوی عالاعت خارجی مى ؽاهل قَُ هجزیِد خٌگزُ ٍ بَرٍخزاعی هی

ّاهیل ییگیز   . هتْتیاعیت ( Interest Group)ّای ذیٌریَذ  وذاراى غالزرعوی ؽاهل وزٍُ
ؽخقی اعیت خیِ   پالیالتوی عالاعت خارجی مهزیااد اٌَُ ٍ ااثز باسیگزاى عاسهاًی ٍ 

 :باسیگزاى ّوتُ یٍدتی ٍ غالزیٍدتی مى ّباراٌت اس
 ی یٍدت  ترال1

 .قَُ هجزیِ -

ّا ؽاهل ی تز رئالظ جوَْرد خاف عرالتد ؽَرای اهٌالت هلید ٍسارت عاسهاى -
یارید ٍسارت د  ترال رسرٍد خشاNISًِاهَرخارجِد ٍسارت ی اُد عالا ٍ 
 .ای. بی . باسرواًید ٍسارت یایوغتزید اف

ؽاهل رئالظ جوَْرد ٍسیز اهَر خارجِد ٍسیز ی اُد هؾاٍر اهٌالت  اؽخاؿ -
 .هلید رئالظ خارخٌاى خاف عرالتد عرزای مهزیاا یر خؾَرّای هْن

 .خٌگزُ ٍ ییَاى ّادی مهزیاا -

ّای ّای عالاعت خارجید ختهات ًَاهید بَیجِ ٍ یایواًُْایّا هاًٌت خوالتِ -
 .هزابو با هَمَّات عالاعت خارجی

قی هاًٌت رإعای اخثزیت ٍ اقلالت عٌا ٍ ًوایٌتواىد باسیگزاى ّوتُ ؽخ -
ّای خٌگزُ هزابو با هَمَّات عالاعت خارجی ٍ ًوایٌتواى رإعای خوالتِ

ّاد عٌااَرّا ٍ ًوایٌتواى هٌتقت خٌگزُ ٍ ارؽت  ش  رقال  یر ایي خوالتِ
 .خارخٌاى ارؽت ی ااز عٌااَرّا ٍ ًوایٌتواىد قنات ییَاى ّادی خؾَر

 .ٍ جوَْریخَاُی ا شا  یهَخزات  3
ّیای اییادتی ٍ هللیید ؽیْزًٍتاى ؽیْزّای هْیند  زهاًیتاراى اییاالتد         ی یٍدت  3

 .ًوایٌتواى اجارت خارجی ایاالت
 .باسیگزاى غالزرعوی -
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رإعای جوَْرد هقاهات بلٌتپایِ عالاعی ٍ ٍساری خارجِ عابقد ثزٍاوٌتاى  -
 ىزاس اٍلد فا باى بٌگاّْای بشرگ اقتقایید اراباه جوْید  زٌّگی ٍ

 عالٌوایی 

ّای ّای  ازد هئعغات هذّبید اقلالتّای ذیٌرَذد اااقًْایّایی چَى وزٍُ -
ّشار بٌگاُ  45بالؼ اس)ّا ّای فٌرید البیّای خاروزید اًجويقَهید االاییِ

ّا ٍ دؽزخت(رعوی البی یر ّزفِ عالاعت خارجی مهزیاا  ْال ّغتٌت
ًْای یر ّای هزیماًجويّاد ًْایّای هادید اقتقایی ٍ اجارید ّادالٍَیی

باى  قَق بؾزد یٍعتاى سهالي ٍ اًجوي هاًٌت ییتُ)ّزفِ خارجی 
 (11ی 10: 1390هَعَیدختختایی ٍ عزٍعتاًید(.)سًاى

ّای هختلف اعت اهیا ّولایزی   ّز چٌت عالاعت خارجی ازاهز ؽاهل ازخالبی اس ییتواُ
الیت ایؤثالز جزییاى     اٍ اا اهزٍس ًؾاى یایُ اعت خِ اٍ یر  َسُ عالاعت خارجید بالؾتز

اس ایي رٍد اٍبا اَا قٌاهِ ًرتا ٍ پالویاى اجیاری اقالیاًَط    . خاری اعتًاعالًَادالغن هلا َِ
اٍ هْتقت اعت باییت بیا چیالي ٍ صاپیي یر  یَسُ اجیارتد رٍیایزی        . مرام هخادف اعت

اٍ اس ا یشایؼ  . از یر پالؼ وز ت ٍ با هاشییک یر اییي  یَسُ هقابلیِ خیزی     والزاًِعخت
خٌت ٍ یر پی ا شایؼ قترت ًَیاهی مهزیایا اعیت ٍ یر ّیالي     وایت هیبَیجِ ًَاهی  

ّای خارجی را بِ ؽال چؾوگالزی خاّؼ یایُ اعت چیَى ازاهیز    الد بَیجِ خوک
یر رٍیازی عالاعت خارجید بالؾتز هٌا ِ  اقتقایی ایاالت هتلتُ را هت ًَیز قیزار هیی    

 (89ی87: 1396بالگتدید .)یّت
 

 بازگشت تراهپ بِ جکسًَسین.6
بیز عالاعیت خیارجی مهزیایا     ( Jacksonism)یّت ادگَی جاغًَغیالن  اّت ًؾاى هیؽَ

وزایی ٍ اقتاهات پالؾتعیتاًِ  جاًبِوزایید یک اخن وزییتُ اعت خِ بز مزٍرت هتاخلِ
جاغًَالغیین یر عالاعییت خییارجی مهزیاییا اس یییک عییَد هخییادف پالوییاى  . اؤخالییت یاری

الت مهزیاا را یرچیارچَ   متهَؽک بادغتالک اعت ٍ اس عَی ییگزد ادػ یاری هَقْ
اراقیا یّیت  رًٍیتی خیِ هٌجیز بیِ ٍْیَر         NMDعالغتن هلی ی اُ هَؽای هَعَم بیِ  

یر ایاهیِ  .ٌّجارّای جتیت یر عالاعت خارجی مهزیاا وزییتُ ٍ ٌَّس پایاى ًالا تِ اعیت 
وزی مهزیاا ّای اتاٍم هتاخلِجتال با ادگَی هبتٌی بز ّواللتًَالغن ٍ ٍیلغًَالغند ًؾاًِ

ؽَی بٌابزایيد جٌگ عزی جتیتی بِ ٍجَی مهتُ خِ بزای سهاى ىَالًی ایاهیِ  هؾاّتُ هی
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ادبتِ هواي اعت ادگَی ااختالای مهزیاا اغالالز یابت اهیا بیِ هٌْیای ًایییتُ     . خَاّت یا ت
 (1: 1395هتقید.)وز تي عٌت جاغًَالغن ًالغت

 2016یًٍادت ازاهز با باساَدالت جاغًَغالن یر قاد  ؽْارّای پَپَدالغیتی یر اًتخابیات  
بزیاری بالؾتز اس ایي هات  یر  َسُ عالاعیت  پالزٍس ؽت ٍ با ٍرٍی بِ خاف عرالتد بِ بْزُ

هاّالیت یرًٍیی   .هبٌای افلی جاغًَالغند هٌا ِ هلی خؾَر اعیت . خارجی هقون اعت
مهزیایا  .ٍ بالؾتز هبتٌی بز افل قترت اعت( Realism)وزایی ایي هات  بزوز تِ اس ٍاقِ

وي یائویییی ًیییتاری  بلایییِ هٌیییا ِ یائویییی اسهٌَیییز جاغًَالغندیٍعیییت ییییا یؽییی
 (90: 1396بالگتدید.)یاری

یًٍادت ازاهز اس یک عَ با ؽْار عاخت ییَار هزسی ٍ جلَوالزی اس ٍرٍی هْاجزاىدًقت 
قزاریایّای اجارت مسای ایاالت هتلیتُ بیا چیالي ٍ ییگیز خؾیَرّاد اًتقیای اس ّولایزی        

ّویَى ًیااَ ٍ اس عیَی ییگیز    ّایی هتلتاى ارٍپایی ٍ سیز عئال بزیى خارخزی عاسهاى
ًَاهی ی اهٌالتی ایاالت هتلتُ با خؾَرّایی هاًٌت صاپیي ٍ    هخادرت با چگًَگی ّوااری

ّا بِ خاف عرالت باس وؾتِ اعت خِ خزُ جٌَبی ثابت خزید ییتواُ جاغًَالغن بْت اس یِّ
س ّز وًَِ اقتاهی را اس ىزف یٍدت ایاالت هتلتُ بزای  راٍت اس هٌا ِ ایي خؾَر هجیا 

ّیای  ّز وًَِ اجاٍس اس عَی خؾیَرّا ٍ جَاهیِ خیارجی بیِ اهٌالیت ٍ ارسػ     . یاًتهی
مهزیاایید اس ایي ییتواُ غالزقابل پذیزػ اعت ٍ یر فَرت بزٍس چٌالي اقتاهید ٍاخٌؼ 

اس ایي رٍد هاًَرّیای ًَیاهی پیی    . ًاپذیز اعتجاًبِ ایاالت هتلتُد اجتٌا عزیِ ٍ ّوِ
ٍ اْتیت خزُ ؽوادی بِ  ولِ ًَاهی بیِ هٌَیَر  ریٌ     یرپی اراؼ مهزیاا یر ؽزق معالا

ّای جاغًَالغن اعت ٍ ًبایت بزای  وایت اس ّن پالواًاى ایاالت هتلیتُ یر اییي   ارسػ
 (91-90: 1396ًقل  اس بالگتدید  بHamilton, 2017:3ِ.)هٌيقِ اقَر ؽَی

ازاهز خَاعتارخاّؼ خوک هادی بِ عاسهاى هلل هتلت اعت ٍ خوک خارجی را ّشیٌیِ  
د بَیجِ خوک غیذایی  2018ىبق بَیجِ ایاالت هتلتُ یر عال .یاًتغالزمزٍر یٍدت هی

هاللالیاری یالر   5/1هاللالَى ًرز یر عزاعز جْاىد بیِ   67بزای  2017هاللالاری یر عال  3/5اس 
ازاهز بزهبٌای جاغًَالغن بِ یًبال خیاّؼ  . هاللالَى ًرز خاّؼ یا ت 29بزای  2018یر 

ایَاى بیِ   لتُ یر قاد  هْاّتات چٌتجاًبیِ اعیت خیِ هیی    ادوللی ایاالت هتاْْتات بالي
 رٌ ٍ وغتزػ هَقْالیت مهزیایا   . خزٍ  ایي خؾَر اس اَا ق اقلالوی پاریظ اؽارُ خزی
ازاهز باا شایؼ بَیجیِ ًَیاهی یر   . بِ ٌَّاى ابزقترت اس ییگز افَل جاغًَالغن اعت
اس جاغًَالغین   هلَر خَی را با ادْامهقابل خاّؼ بَیجِ ٍسارت خارجِد ییتواُ قترت
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ّیا یرپٌتیاوَىد   بِ هْزك ًوایؼ وذاؽت خِ ًؾاى یٌّتُ ایي اعت خیِ بالؾیتز اقیوالن   
 (92-91: 1396بالگتدید.)ؽَیًْایی هی

 
 سیاست خارجی اقتصادهحَر.7

اٍلد اغْالل ٍ پالؾیبزی اقتقیای ٍ   . عالاعت خارجی ایاالت هتلتُ یٍ ّولازی ّوتُ یاری
اهٌالت هٌابِ .  وایت ٍ  راٍت اس اجارتّای خقَفی مهزیاایی ٍ یٍمد اهَر ؽزخت

ایزیي  اقتقایی مهزیاا یر خار  اس هزسّای ایي خؾَر یر خٌار اهٌالت هٌا ِ اقتقایی هْن
مصاًظ اهٌالت هلیید یر بیزمٍری عیال    . ای اعت خِ اهزٍس مهزیاا با مى هَاجِ اعتهغولِ
2009   َ ر اَفیالف  خيز اقتقای مهزیاا را یای اس عِ اْتیت جتی بزای اهٌالت اییي خؾی

اّوالت اقتقای یر رًٍت عالاعیت خارجالآهزیایا را ًباییت ًایییتُ وز یت چیَى       . هی خٌت
ّای رٍبِ رؽت یر اقتقای جْیاًید بیِ چیادؼ    ّضهًَی اقتقایی مهزیاا بِ ٍاعيِ قترت

وزایی اقتقای ایاالت هتلتُ بغالار جتی اعت اها اقتقای ازاهز بِ هلی.خؾالتُ ؽتُ اعت
ّای خقَفی چٌیتهلالتی ٍ  یگزاى غالزیٍدتی ّویَى ؽزختجْاًی با اَجِ بِ ًقؼ باس

ای ًالغت خِ  قیو یٍدیت مهزیایا بیزای     ّای اقتقایی یٍدتی جْاىد هغولِییگز قترت
ٍابغتگی هتقابل اقتقایی مهزیاا ٍ خؾَرّایی ّویَى چالي اجاسُ ًتاید .مًتقوالن بگالزی

ر ِ بالااری ٍ رؽیت   دذا ازاهز بزای. ازاهز ٍّتُ خَی را یربارُ اقتقای هلی هلقق خٌت
ایزیي مى فیٌْت   اقتقایی بایت بِ هٌابِ افلی اقتقای ایاالت هتلتُ رجَُ خٌت خِ هْین 

 (94: 1396بالگتدید.)اغلاللات ًَاهی اعت
. اَاًت اس یک عقَه هادی یا اجاری جْاًی ًالش مغاس ؽیَی قيبی هی زٍپاؽی عاختار اک

قیایی باّیا ااخیاذ عالاعیت     اعت خِ رخَی اقت 1930ّای ایي ییتواُ باسوؾت بِ عال
اید ّای هٌيقٍِ باّا بِ ٍجَی مهتى بلَک« ّا قز ّوغایِ» وایت اس فٌایِ یاخلی ٍ 

اوز باسارّای جْاًی عیقَه خیزیُ ییا  تیی ییک      . ّای صئَپلالتالک ٍ جٌگ ؽتیروالزی
ّای بشرگ بیِ عیزّت رٍ   یٍرُ ىَالًی اًقبامی را ىی خٌتد رٍابو اقتقایی بالي قترت

ّای د رٍابو اقتقایی قترت1990ّای یر بْتزیي ؽزایو هثل عال. وذاریبِ ٍخاهت هی
اهیزٍسُ اییاالت هتلیتُ هتْْیت بیِ خیاروالزی هَقْالیت        . بشرگد مهالختِ با یروالزی اعت

جْاًی خَی بزای ایجای ثبات ٍ پالؾبزی مسایی اقتقایی اعت ٍدی اهایاى یاری ًیابزابزی   
اییاالت هتلیتُ یر چٌیت    . ؽیَی  ًاؽی اس ایي اْْیت باّیا پیظ سیى اس یاخیل مهزیایا     

یِّدرّبزی اقتقای چٌتجاًبِ جْاًی را یر یعت یاؽتِ اعت ٍ ایجیای عیاسهاى اجیارت    
جْاًی یک یعتاٍری بشرگ ّوااری پظ اس جٌگ عزی بالي خؾَرّای پالؾیز تِ فیٌْتی   
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بزای ؽیزٍُ یٍر ایاسُ    2001اَا ق اّنای عاسهاى اجارت جْاًی یر ًَاهبز . بَیُ اعت
اها قابل اقَر اعت خِ اوز اقتقیای مهزیایا یچیار    . ِ ًالش اّوالت یاؽتاجارت چٌتجاًب

ّشیٌیِ رّبیزی   . رخَی چؾوگالز ؽَی ٍ اقتقایّای صاپي ٍ ارٍپا بیِ جیای اٍل بیاسوزیی   
اَاًت بِ هَمَُ عالاعی یاخلی ابیتیل ؽیَی خیِ عالاعیتوتاراى     مهزیاا یر ایي ًْایّا هی

ٌت چیَى اخٌیَى هٌیا ِ  اهالیاى فیٌایِ      ّا اعترایُ خٌبغالار هؾتاق ّغتٌت اس ایي هَقْالت
یاخلی بالي یٍ  ش  عالاعی اقغالن ؽتُ اعت ٍدی رخَی اقتقایی بلٌتهیتت ییا رخیَی    
اقتقایی جْاًی ایي یٍ وزٍُ را بِ ّن هللق خزیُ ٍ عالاعت هلی را بِ عیَی  واییت   

ّیا ٍ  ّای  وایتید ؽااف یر االاییِایي عٌاریَ ٍاخٌؼ. یّتاس فٌایِ یاخلی عَق هی
ایاٌبزید .)خٌتّای اقتقایی چٌتجاًبِ ٍ عقَه عاختار اک قيبی را پالؼ بالٌی هیرصین

 (432ی  430: 1382
 

 گرایی در سیاست خارجیجاًبِیک.8
ِ راّبزی جتیت اهٌالت هلی مهزیاا بزهلَرییت رٍیایزی ییک    وزاییی ًیَیي ازاهیز    جاًبی

افیلی ؽیاهل   ازاهپالغن یارای چْیار رخیي   . ىزا ی ؽتُ اعت( Trumpism)یاازاهپالغن 
 راٍت اس خؾَر ٍ هزیمد بْبَی ر اُ یر مهزیااد ًوایؼ فل  اس ىزیق قترت ٍ پالؾیبزی  

وزایی غاد  یر هیتي اییي   جاًبِبٌابزایي بزای  ْن رٍیازی یک. ًرَذ مهزیاا یر یًالا اعت
عٌت خِ ًقؾِ راُ مهزیاا ٍ عٌت اهٌالت هلی یٍدت ازاهز اعتبایت بز هلَر یای اس چْیار  

ّای هختلف ااریخی اللالل خزی خِ اخن بز عالاعت ایاالت هتلتُ یربزِّهات  افلی  
هاتی   . خٌٌیت وزایی یالدیت هیی  جاًبِ یا چٌتجاًبِّای ایي هااا  بز یکهباًی ٍ هئدرِ

ّای مهزیاایی بِ جای هٌا ِ مهزیایا یر خیار  اس   ّاهاللتًَالغن با ؽاخقْتؤخالت بز ارسػ
ی بیِ ٌّیَاى عیااى عالاعیت خیارجید      خؾَرد هات  جاغًَالغن با ؽاخـ هٌا ِ هلی 

هات  ٍیلغًَالغین بیا اؤخالیت بزفیل  بیِ ٌّیَاى راُ  یل هؾیادت جْیاى ٍ هاتی            
هلَرّیای اهٌالیت   . ؽیًَت جرزعًَالغن با اوزخش بزعالاعت اجتواّی یاخلی ؽٌاختِ هیی 

هلی یٍدت ازاهزد وَیای اًيباق رٍیازی مى بز الرالق هات  ّاهاللتًَالغن ی با اؤخالیت بیز    
وزایی هبتٌی بز عیاخت خؾیَر ی بیا     ا ِ مهزیاا یر خار  اس خؾَر ٍ یرٍىّا ٍ هٌارسػ

ّای هٌا ِ هلید هتاخلِ ًَاهی یر هٌاىق جْاى بزای  رٌ هات  جاغًَالغن با ؽاخقِ
هٌا ِ هلید وغتزػ هَقْالت جْاًی بِ ٌَّاى یک قترت بشرگ ٍ ٍاخٌؼ بیِ اْتییتات   

وزاییی  جاًبِیر هجوَُد هباًی یکّا اس ىزیق ًَاهی یر فَرت ًالاس اعت خِ ایي هئدرِ
ّیای جاغًَالغیوی ازاهپالغین هَجی      اًگیارُ . یٌّیت  اخن بزیٍدتتزاهز را اؾاالل هیی 
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اًشٍاوزایی مهزیاا ٍ رًجؼ هتلتاى ییزیي ٍ اعتزااضیک اییي خؾیَر ًَالیز ارٍپیا ؽیتُ      
بزای رّبزاى مهزیاایی ٍ بِ ٍیضُ رئالظ جوَْر ایي خؾَرد ا َل (2: 1397ا نلید.)اعت
یر ّویالي رابيیِ هَامیِ    .والزی ًَام چٌتقيبی بغالار ًاوَار اعتقيبی ٍ ؽالاکًَام 

 . ای ًالش قابل بزرعی اعتازاهز یر رابيِ با بزجام ٍ اَا ق ّغتِ
خیزٍ   . وزایاًِ ایاالت هتلتُ یر یٍراى ازاهیز قابیل هؾیاّتُ اعیت    جاًبِاقتاهات یک

ازاهز بِ فَرت یک جاًبیِ یر رٍس  ای ایزاى خِ ایاالت هتلتُ مهزیاا اس اَا قٌاهِ ّغتِ
ازاهزد یایی اس بیتازیي اَا قیات    . بيَررعوی اّدم خزی 1397ارییبْؾت هاُ عال  18

جاًبیِ  خیزٍ  ییک  (17: 1396ازاهزد.)یاًتبزجام هی« ایهْاّتُ ّغتِ»ااریخ مهزیاا را 
 - Trans)مهزیاا اس پالواى اجاری اقالاًَط مرام هْزٍف بِ پالواى ؽزاخت ازاًظ پغالرالک 

Pacific Partnership )خزٍ  یک . جاًبِ ازاهز اّدم ؽتخِ خزٍ  اس مى با  زخت یک
بِ بْاًِ ایٌاِ ّشیٌِ سییای  ( Paris Climate Agreement)جاًبِ ازاهز اس اَا قٌاهِ پاریظ 

دؾازخؾی ًاٍّای جٌگی بِ ؽبِ جشییزُ خیزُ ٍ بلیزاى جتییت     . هادی بزای مهزیاا یاری
 .زُ ؽوادی بو  ّغتِ ای ٍ اهثال ایي یاریییگز بِ بْاًِ ایٌاِ خ

خَاُ پایگاُ افلی مى اعتد ادولل خِ  ش  جوَْریوزایی مهزیاا یر ًَام باليجاًبِیک
ِ یک. یای اس خقایـ بارس عالاعت خارجی ازاهز اعت وزاییاى ّویَارُ خیاّؼ    جاًبی

سهیاًی   ّا هْتقتًت اامى. خٌٌتوالزی عالاعت خارجی را ری هیقترت  اخوالت یر اقوالن
خِ ایاالت هتلتُ یارای چٌالي قترای اعتد یداللی بیزای هلیتٍیت ّولایزی مهزیایا یر     

ِ بیِ ّویزاُ ییک   . بالزٍى اس هزسّا ٍجَی ًتاری خیارجید هریاّالن   یرعالاعیت وزاییی جاًبی
هلییَرید قییترت ٍ هاییاابی د هٌییا ِ(Exceptionlism)وًَییاوَى ّویییَى اعییتثٌاوزایی 

وزای ازاهز بِ هثابِ یک هلی. خٌتذّي خيَر هی خاری یرهاًٌتجاغًَالغن ٍ ًَهلا َِ
اٌترٍد خَاعتِ یا ًاخَاعتِ ایي ٍیضوی عالاعت خارجی ایاالت هتلیتُ را یر اویَری ٍ   

ّای وذؽیتِ بالؾیتز یر  یَسُ    ایي ٍیضوی یر یٍرُ.ّول بِ هْزك ًوایؼ وذاؽتِ اعت
 ِ زایی ًِ اٌْا ابْیای  وًَاهی ی اهٌالتی خَی را ًؾاى یای اها وَیا یر یٍراى ازاهز یک جاًب

با . عالاعی ٍ اقتقایی وغتزیُ یارید بلاِ ریؾِ افلی مى یر هغائل اقتقایی ًْرتِ اعت
-ّای ییک اَجِ بِ جایگاُ اقتقایی ایاالت هتلتُ یر ًَام اقتقایی جْاىد ایي عالاعت

 (97-95: 1396: بالگتدی.)یّتعاسی را الت اؤثالز قزار هیجاًبِد رًٍت جْاًی
عیل   -1: عت خارجی ازاهز بز یٍ هلَر بیِ ویزیػ یرمهیتُ اعیت    بِ ىَر خلیدعالا

-جیایگشیٌی ییک   -2ادوللالآهزیاا اسخَی یر جْت هٌا ِ هلی مهزیایا   ّای باليهغوَدالت

ّیای مهزیایای یٍراى   اییي یٍ هلیَر یر عالاعیت   .وزاییی وزایی بِ جای چٌتجاًبِجاًبِ
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ّیای  باؽت ٍ بِ ابِ ٍاخٌؼازاهپوغلواً اجزبِ جتیتی یر قزى بالغت ٍ یان بزای یًالا هی
 .خؾَرّا بِ مىد یارای پالاهتّایی خَاّت بَی

عیتالشیدًقل  یر جْاى اهزٍسد  اخواًی با اقَیت ًاعالًَادالغن ا زاىید ًضایپزعتید بالگاًِ
خَؽٌت بِ هٌا ِ خیَی یعیت یابٌیت    ادوللی هیّای باليهقزرات جْاًی ٍ انْالف عاسهاى

ا عل  اهٌالت اس ییگزاىد اهٌالت بالؾیتزی بیزای   ٍدی بایت ایي اقَر را خٌار وذاؽت خِ ب
ِ . خَی اؤهالي خزی وزاییید ًؾیاًِ قیترت ًالغیت ٍ  ااییت اس ّیتم       هقابلِ با چٌتجاًبی

یٍدت ایاالت هتلتُ مهزیااد یر فَرت ّالؤت  اخویِ  . ؽٌاخت جْاى یر ّن اٌالتُ یاری
 (3: 1397رٍ اًید .)خافالت عاسیادوللی را بیخًٌَید ّشم مى یاری خِ ًْایّای بالي

 
 دکتریي اهٌیت هلی تراهپ.9

ّیای  بزخدف ااراق ًَز یر هَری جتی بَیى اْتیت  ولِ بِ خؾَر با اعترایُ اس عیدح 
یارای اَاى اخزی  باالد ایاالت هتلتُ هقَدِ اهٌالت خؾیَر را ٌّیَس بیِ ٌّیَاى یایی اس      

َر باییت  بٌابزایي رئالظ جوْ.ّای اٍدالِ خَی یر  َسُ اهٌالت هلی ًپذیز تِ اعتهغوَدالت
بِ اتٍیي یک اعتزااضی جاهِ بپزیاسی ٍ عاختارّای جتیت عاسهاًی را بیزای پالؾیگالزی   
اس  ودت بِ هالْي ٍ  راٍت یر قبال مًْا ی ٍ پاعیخ بیِ چٌیالي  ودایی یر فیَرت       

ّایی خِ ّین ایٌیک   اهااًات ٍ عاسهاى.ًاهَ ق بَیى پالؾگالزی ٍ  راٍت ی پالؾٌْای ًوایت 
ارًتد هالاى بالغیت ٍ اًیتی ٍساراخاًیِ ٍ مصاًیظ ٍ پٌجیاُ      یر سهالٌِ اهٌالت خؾَر ٍجَی ی

مزٍری اعت قَُ هجزیِد با هؾارخت خاهل خٌگیزُد اس ىزییق اجتییت    . اًتایادت پزاخٌتُ
عاسهاى ٍ پاالیؼ اهااًات هشبَرد مًْا را یر قاد  یک پالایزُ هٌغیجن یر مٍری  یر غالیز    

خوالغیالَى  . )ا خَاّیت بیَی  ایي فَرتد بْتزیي اعتزااضی ّن  اقت ابشار السم بیزای اجیز  
اختدف علالقِ یر هَری هغایل هختلف خابالٌِ ازاهیز ییا   (.319: 1381اهٌالت هلی مهزیااد

مْف ؽخقی ازاهز باّا ؽتُ خِ بِ یک جوِ بٌتی ٍ ارائِ عٌت جیاهِ ٍ راّبیزیی   
 Trump National Security)پظ  قتاى یختزیي اهٌالت هلی ازاهیز  .یر ایي سهالٌِ ًزعٌت

Doctrine )ؽَیًبایت اس ًَز یٍر یاؽت خِ پاؽٌِ مؽالل عالاعت اٍ القی هی را. 
ازاهز بزخدف اًتقای اس ّولازی یٍدتوزیاى مهزیاا ٍ اخیتدف ًَیز جیتی بیا رإعیای      

ازاهیز یر بیاالازیي جایگیاُ    .مهزیاا خقَفاً اٍباهاد وَییا اعیتزااضی هؾخقیی ًیتاری    
تاری خیِ بیِ خیاىز مى یر    والزید یختزیي ًَیٌی بزای رٍییارٍیی بیا هؾیادای ًی    اقوالن

اس بْت اهٌالت یاخلی ایاالت هتلتُدیختزیي ازاهز یر باالازیي عي  . اًتخابات پالزٍس ؽت
خْوَاریی اس قبالل عاخت یییَار هیزسید خٌتیزل عیخت قیَاًالي      . ؽَیاهٌالتد اقَر هی
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: 1396بالگیتدید .)ؽیَی هْاجزت بِ مهزیاا ٍ جلَوالزی اس ٍرٍی پٌاٌّتواى را ؽیاهل هیی  
100- 102) 

ایزیي رإعیای جوْیَر    ازاهز یای اس ًاهَ ق: ًَیغتمهزیاي خٌغزٍاالَ یر وشارؽی هی
ّیای اغیلاللاای هَجیَی اّتقیایی     اٍ بِ هْاّتُ.مهزیاا یر ّزفِ عالاعت خارجی اعت

بزی با ّواى یالیلی اًجام ؽیت خیِ   ای هالاىّای ّغتًِتاری  خزٍ  اٍ اس پالواى هٌِ عدح
ّیای  اؾبالِ اقتام ازاهز یر ًقیل پالویاى هٌیِ عیدح    . ایزاىای خزٍ  اٍ اس اَا ق ّغتِ

ای ایزاىد ّزیٍ اقتام رئالظ جوَْر را بزی ٍ اقوالن اٍ هبٌی بزخزٍ  اس اَا ق ّغتِهالاى
ازاهز ایي اَاًایی را یاری خِ اس ًقل پالواى هٌِ . خؾتبتاز اس مًیِ ّغت بِ اقَیز هی

ای بزای خزٍ  اس پالواى اعترایُ خٌت اهیا  بزی اَعو رٍعالِ بِ ٌَّاى بْاًِّای هالاىعدح
ِ  ایزاى عِ عال اعت بِ اَا ق ّغتِ ای بیزای خیزٍ    ای بزجام پایبٌت اعت ٍ ّیالچ بْاًی

 (www.iribnews.ir.)ازاهز اس بزجام ٍجَی ًتاری
 محورهاي سياست خارجی ترامپ در غرب آسيا

الاعت خارجی یًٍادت ازاهزدًقل ابتاارات باراک اٍباها یر ّای اعاعی عیای اس هلَر
عالاعت خارجی ایاالت هتلتُ اعت خِ اغالالیز یر عالاعیت خیارجی اٍباهیا ًغیبت بیِ       

اس ییگز هلَرّای چیزخؼ یر عالاعیت   . خؾَرّایالواًٌت ایزاى ٍ خَبا اس مى جولِ اعت
راعیٌای راّبیزی   خارجی ازاهزد اًتقای اٍ بِ عالاعت ازٍیج یهَخزاعی اعت خِ ّوَارُ ی

ّیای مهزیایا یر ّیزاقد    اهٌالت هلی مهزیاا جای یاؽت ٍدیی یر یٍراى ازاهزدعالاعیت  
اس هلَرّیای  .هقزددالبی ٍ عَریِ یر انای با ثبات مهزیاا ٍ هٌیا ِ مهزیایا قلویتای ؽیت    

باؽیت  ییگز عالاعت خارجی ازاهزد هؾزٍه خزیى  وایت اس هتلتاى عٌتی مهزیاا هیی 
بزای مهزیاا ّشیٌِ یاری ٍ با هؾزٍه خیزیى ایتاٍم  واییت     خِ هْتقت اعت ایي االایّا

ازاهیز بیز هبٌیای    .ّای ی اّی بیِ مهزیایا اعیت   خؾَرّادخَاعتارپزیاختمهزیاا اس ایي
هقتنالات یاخلی ایاالت هتلتُ بز ّتم اّوالت غز  معالا یر عالاعیت خیارجی مهزیایا    

ری خیِ سهاهیتاراى   ّیایی ٍجیَی یا  اؤخالت ًوَی اها یر هلالو راّبزیی غز  معالا ٍاقْالیت 
اَجِ بِ مًْیا ىزا یی ٍ اّیتاف ٍ    اَاًٌت عالاعت خارجی خَی را بیجتیت مهزیاا ًوی

بزیاری اقتقیایی اس هلیالو بلزاًیی    اٍدالٌاٍدَیت ازاهزد بْزُ.هٌا ِ خَی را اؤهالي ًوایٌت
ایي هٌيقِ اعت خِ ًوًَِ مىد قزاریایّای خدى با خؾَرّای هٌيقِ ٍ عزاسیزی یالرّای 

یرّوالي راعتاد یٍهالي اٍدَیت عالاعت خارجی ازاهیز هبیارسُ   . باؽتمهزیاا هیًرتی بِ 
 (4-3: 1397ا نلید.)ّلالِ ازٍریغند بتٍى ٍرٍی ًالزٍی ًَاهی مهزیاا اعت

 

http://www.iribnews.ir/
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 ّای رٍیارٍی تراهپ در غرب آسیا چالش.11
. ّای یاخلی ًالاس بِ رعالتوی  َری یارًتّای عالاعت خارجی ازاهپْواًٌت چادؼچادؼ

بالٌیی عالاعیت خیارجی    یرک ٍپالؼ. ّابا غز  معالا یر اراباه ّغتٌتایي چادؼاخثزیت 
اس یک ىزفدازاهیز یربیارُ اییي هٌيقیِ ییک      . ازاهز یر هٌيقِ غز  معالا یؽَار اعت

ایي هٌيقِ یک باادق بشرگ اعت خِ ایاالت هتلتُ باییت  » ان خلی یاری ٍ هْتقت اعت 
ّوییَى ایؤهالي اهٌالیت اعیزائالل ٍ ًریت       اس ىزف ییگزد هٌا ِ مهزیاا. «اس مى یٍر بواًت

مهزیاا باّا ؽتُ اعت مهزیاا یر یٍرُ اوام رإعای جوَْر خَی ًتَاًت اس هٌيقِ غز  
بِ ّبارت ییگزد  زمیٌت اقوالن یر  َسُ عالاعت خیارجی اییاالت   . معالا فزف ًَز خٌت

هتلتُ ٍ هٌا ِ ییزیٌِ مى یر هٌيقِ جٌَ  غز  معالا خیِ ّارالٌیت دقی  وز تیِ اعیتد      
وذاری ٍ اجزا یر هٌيقِ ایجای خزیُ اعت خِ اغالالیز جیتی یرمى   ارچَبی بزای عالاعتچ

 (27/11/1397خالْاىد.)بالٌی خزیاَاى پالؼرا بِ عختی هی
ایاالت هتلتُ مهزیاا بِ ٌَّاى قترت ّضهَى پظ اس جٌگ جْاًی یٍمد بِ یدالل جایگیاُ  

ای ٍ اَسیِ قترت هٌيقِصئَپلتالک ٍ ًالش اّوالت صئَاعتزااضیک هٌيقِ غز  معالاد قَاّت 
ادوللی را هتلَل عاخت ٍ پظ اس مىد ّوَارُ هٌيقِ غز  معالا را بخؾیی اس  یَسُ   بالي

اس جولِ اّتاف اعاعیی اییاالت   . اهٌالتی ٍ اؤهالي خٌٌتُ هٌا ِ  الاای خَی قزار یایُ اعت
 :هتلتُ مهزیاا یر هٌيقِ جٌَ  غز  معالاد هَاری سیزاعت

 عوت یًالای فٌْتی  ی انوالي جزیاى اًزصی هٌيقِ ب1ِ
 ی اؤهالي ٍ انوالي هٌا ِ اعزائالل  2
 ی هقابلِ با اعدم عالاعی یر قاد  هبارسُ با ازٍریغن ٍ بٌالایوزایی  3
 ی هقابلِ با خؾَرّای هخادف هٌا ِ مهزیاا  4
ی وغییتزػ  زٌّییگ مهزیاییایی یر پَؽییؼ یهَخزاعییید اقتقییای بییاسار مسای ٍ          5

 (27/11/1397خالْاىد.)عاَالریغن

ؽایدَ بِ ا َل مهزیاا یر هٌيقِ غیز  معیالا ٍ یر عیي  جْیاى بیا ٍجیَی رقبیایی         ًاییا
: ّویَى ایزاىد رٍعالِ ٍ چالي پزیاختِ ٍعِ یدالل بزای اثبات ا َل مهزیاا ذخز هیی خٌیت  

ًخغتدخؾَرّا ٍ ییگزباسیگزاىد قترت را اس یرٍى هٌاىق جغزا الایی ًِ اس عزاعز یًالیا  
سى ًرَذ ٍ اعبا  اقتقاییدعالاعیی ٍ ًَیاهی یر اییي    وذارًت  بٌابزایيد اَابِ ًوایؼ هی

یٍمد اهیزٍس هاّالیت قیترتد غالزهتوزخیش     .هٌاىقد یک هقالاط هْن یر سهالٌِ قترت اعت
ّیای  اعت ٍ باسیگزاى بالؾتزی یر هقایغِ با پٌجاُ عال وذؽتِ یر ؽال یایى بیِ جْیت  

تیی ٍ  ّویٌیالي اییي ّزفیِ اسبیاسیگزاى یٍد    .خٌٌتعالاعید اقتقایی ٍ ًَاهی ؽزخت هی
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ّای ًاهتقارى بزای ایؤهالي هٌیا ِ خیَی    غالزیٍدتی پزؽتُ اعت خِ اس ااٌَدَصی ٍ ااختالک
اَاًٌت اؽیخاؿ ییگیزی را بیِ    عَمدقترت یر اختالارخغاًی اعت خِ هی.خٌٌتاعترایُ هی

ادْویل هٌاعی  اس اعیبا  عالاعیید     اًجام اهَر خَی هجبَرخٌٌت چًَبا ًؾاى یایى ّاظ
 (1: 1397ؽایدَد .)خٌٌترا تی اعترایُ هیاقتقایی ٍ ًَاهی خَی بِ 

 
 سياست خارجی ترامپ و جهان اسالم.77

هٌرَر . چزا مهزیاا هٌرَر اعتا االتز وشارػ هرقل رٍسًاهِ خزیغتالي عایتظ هاًالتَربَی
بَیى مهزیاا یر هالاى بغالاری اس هلل ٍ ؽواری اس یٍل جْاى یای اس یالیل افلی اْلیل  

-ىبق اجزبِ ااریخید جٌگ. وزایاًِ اعتّولالات هتاخلِسهاهتاراى مى خؾَر یر اجزای 

جٌیگ  . ّای بشرگد  افل ادػ یک قترت بشرگ بزای اعیتالد بزجْیاى بیَیُ اعیت    
ّیای  ای جْیاًید اس ؽیالَُ  یّت خِ یک قترت بزای ٍفَل بِ یاّالِجْاًی سهاًی رف هی

ٌیگ جْیاًی   یّت مهزیاا جْاى را بِ عَی جهاللالتاریغتی اعترایُ خٌت ٍ ؽَاّت ًؾاى هی
عالاعت خیارجی ازاهیز یر   (7: 1384ؽٌاعیدبٌالای  زٌّگی پضٍّؾی غز .)بزیپالؼ هی

ّیا ّیز چٌیت    یر یٍرُ یهیَخزات . رابيِ با جْاى اعدم ًبایت اغالالز اعاعیی یاؽیتِ باؽیت   
خَاّاى جٌگ جتیتی ّلالِ خؾَرّای اعدهی بِ راُ ًالرتای اهیا  بزخدف یٍرُ جوَْری

ّیا یر یًالیای اعیدم عیوت ٍ عیَی یٍعیتاًِ       یهَخزات پتیتُ یاّؼ ثابت خزی راّبزی
خَاّیاى را یر  ّا ّویاى عالاعیت جوْیَری   اس ییتواُ اغل  اللاللگزاىد یهَخزات.ًتاری

. بزًیت خٌٌت اها بِ جای هؾت مٌّاليد اس هؾت هخولیالي بْیزُ هیی   ادولل پالایُ هیًَام بالي
هلیَر هتوزخیش بیَیُ     یرچٌت یِّ وذؽتِ راّبزی مهزیاا یر رابيِ با جْاى اعدم بزچٌیت 

 :اعت
 .یی خٌتزل جٌبؼ ّای اعدهی یر دَای هبارس با ازٍریغن

 .یی هقابلِ با خؾَرّای اْتیتخٌٌتُ اهٌالت اعزائالل
 .یی اعترایُ اس باسار خؾَرّای اعدهی بزای  زٍػ هلقَالت مهزیاایی

 .یی اقَیت اختد ات قَهی ی هذّبی یر یًالای اعدم
عاسی اییي  ی بِ خؾَرّای اعدهی ٍ انوالي  الات اعللِّای مهزیااییی  زٍػ عدح

 .خؾَر
یی جلَوالزی اس االای خؾَرّای هغلواى با ّتف جلَوالزی اس باسوؾت َّویت اویتى   

 .اعدهی
 .ّای اٌترٍ اعدهی بزای ایجای سهالٌِ یخادت یر بدی اعدهییی  وایت اس  ْادالت وزٍُ
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ّای هختلف مهزیایا د فیزف ًَیز اس    ایي راّبزیّا یر ًالن قزى اخالزاس ىزف ّوِ یٍدت
رعیت یر   ش   اخن یر خاف عرالتد یر قبال جْاى اعدم پالایُ ؽتُ اعت ٍ بِ ًَز ًویی 

 (4ی3: 1395ؽاارید.)ّا اغالالز یابتیٍرُ ازاهز ًالش ایي عالاعت

ازیییت هغیؤدِ  لغیيالي    ازیي بلزاى خاٍرهالاًیِد بیی  افلی: پالزٍ ّوالي راّبزی بایت ورت
ؽوار رصیین اعیزائالل   جٌایات بی. َج  اَجالِ اؽغادگزی ًالغتاعت ٍ وذؽت سهاىد ه

پذیز ًبَیُ هایی ٍ اغلاللاای ٍ عالاعی ایاالت هتلتُ اهااى ّا بتٍى خوکّلالِ  لغيالٌی
ای ٍ اْتیت فزی  ییگزاى بِ ًیابَیی بیا عیدح    اعزائالل با یاؽتي سرایخاًِ ّغتِ. اعت
اقیتام سؽیت یٍدیت    . جْاى اعیت اید بشروتزیي خيز بزای فل  ٍ ثبات هٌيقِ ٍ ّغتِ

 یٍدیت »ادوقتط ٍ اقَی  قاًَى ًضایپزعتاًِ مهزیاا یر اًتقال عرارت ایي خؾَر بِ بالت
: 1397رٍ اًید.)ادوللی ٍ هقتاق بارس مپاراایت اعتیراعزائاللد ًاقل هَاسیي بالي« یَْی

اخالزاًازاهز ایّای رعوالت  ق  اخوالت رصین فْالًَالغتی بز جَالى اؽغادی بخؾیی  (3
اس خاک عَریْزا هيزح خزی خِ اس عَی عاسهاى هلیل ٍ اویام خؾیَرّای جْیاىدًقل     

 .ادوللی ؽٌاختِ ؽتقَاًالي بالي
 

 سیوای رٍابط آهریکا با جْاى اسالم.12
عالوایزٍابيآهزیااباجْاًاعدم یر چٌت یِّ وذؽتِد بِ ىَر خدفِ بِ ؽزح سیز اعیت ٍ  

غولِ بغتگی یاری خِ میا مهزیااد عالاعیت  میٌتُ رٍابو جْاى اعدم با مهزیاا ًالش بِ ایي ه
 (2: 1396: هَعَی .)خَی یر جْاى اعدم را اغالالز خَاّت یای

عال وذؽتِ رٍابو خَی با جْاى اعدمد الت ؽْار یهَخزاعی ٍ  قَق  60مهزیاا یر.1
 .ّای متهزیهی  وایت خزیُ اعتبؾز یر ّول اس ییاتااَرّا ٍ رصین

هیتیزیت خیزیُ ٍ   « فیرز »رهالاًِ را با  افیل جویِ   عال  زایٌت فل  خاٍ 50مهزیاا .2
 .ّای اعزائالل باس وذاؽتِ اعتهالتاى را بزای ایاهِ  ْادالت

اًیتاسی چٌیت جٌیگ ّلالیِ     ىلباًیِ مهزیایا اس ىزییق هؾیارخت ٍ راُ    اعتزااضی جٌیگ .3
خؾَرّای اعدهی ّویَى ا غاًغتاىد ّیزاقد دالبیی ٍ اجیاٍس فیتام بیِ اییزاى هَجی         

 .ول ًؾغتِ یر خاٍرهالاًِ ٍ جْاى اعدم ؽتُ اعت ّای بِپالتایؼ  اَهت

را ٌَّاى خیزیُ اعیت اهیا    « مهزیاااٍلد »یر هَری رٍابو خارجی مهزیااد ازاهز ؽْار .4
بَیُ ٍ بزاعیاط هٌیا ِ   « اٍلد اعزائالل» عالاعت مهزیاا یر جْاى اعدم ّوالؾِ بز هبٌای 

 . اعزائالل اٌَالن ٍ اجزا ؽتُ اعت



 27  پديده فراروي جهان اسالمبازخوانی ترامپيسم؛ 

 

یر یٍرُ ریاعیت  . ْویی یر الیَالت جْیاى اعیدم یارًیت     ایزاى ٍ ّزبغیتاىد ًقیؼ ه  .5
جوَْری ازاهزد اعزائالل هالاى ّزبغتاى ٍ ایزاى ًؾغیتِ اعیت ٍ ّاهیل افیلی اؾیتیت      

 . ّای ّزبغتاى ٍ هتلتاى مى با ایزاى اعتخقَهت

یر چٌت یِّ وذؽتِ یر جْاى اعدم یک جبِْ هقاٍهت ّلالِ عليِ مهزیایا ٍ اعیزائالل   .6
اییي جبْیِ هقاٍهیت اّین اس     . ا اوام ّالار با مى هقابلِ خزیُ اعیت ٍجَی یاؽتِ خِ مهزیا

ؽالِْ ٍ عٌی هثل  ش  اهلل ٍ جْای اعدهی ٍ خؾَرّای ّویَى اییزاى ٍ اخالیزاً ازخالیِ    
 . بَیُ اعت

ّای ا زاىیی ازٍریغیت یر جْیاى اعیدم هاًٌیت اقاّیتُ ٍ       مهزیاا یر ایي ایجای وزٍُ.7
 . ىادباى ًقؼ خلالتی یاؽتِ اعت

اخالیزاً  . ِد عالاعت مهزیاا بزهبٌای عليِ بز ًرت خؾَرّای جْاى اعیدم بیَی  یروذؽت.8
ازاهز عالاعت ا شایؼ ًجَهی عدح بِ خؾَرّای اعدهی را یر اٍدَیت قزار یایُ ٍ بز 

 .هاللالتاریشُ خزیى هٌيقِ یاهي سیُ اعت
 

 گیریًتیجِ.13
ویزا یر   وایت وزا ٍاقتقایخَاُ با ىزح ؽْارّای هلییًٍادت ازاهز اس  ش  جوَْری

ِ مهزیاا بِ پالزٍسی رعالت ٍ هٌََهِ عالاعت ٍاقِ خار ازاهز بْت اس پالیزٍسی  وزا ی هلا َ
ٌاعالًَادالغن ا زاىید ًضایپزعیتی ٍپَپَدالغین باهْاجزعتالشیدانیالْف عیاسهاى     ّایباهئدرِ

خزٍ  اس اَا قٌاهیِ اجیاری اقالیاًَط مرامد هْاّیتُ م  ٍ ّیَایی پیاریظ ٍ       ادوللیدبالي
ای خَؽالت یر راعتای ر ِ ًالاسّای یاخلی جْت اؤهالي هٌا ْآهزیاا ٍ ّای ّغتِاَا قٌاهِ

ّیا  باسعاسی ّشاراى خاًًَتر مهزیاا باَؽت خِ یر هْیزك  زٍپاؽیی ّغیتٌت ٍ سٍال مى   
ِ یٍدیت ازاهیز بیا ییک    .ؽیَی هقتهِ اس ّن پاؽالتى خؾَر مهزیاا القی هیی  وزاییی  جاًبی

-اٍدالٌاٍدَیتتزاهیزدبْزُ .عاسی جْاى اعتقيبی ٍ مهزیااییّضهًَالکدخَاعتار جْاى اک

بزیاریاقتقیییییاییاسهلاليبلزاًالوٌاىق هختلیییییف جْیییییاى اس جولیییییِ جْیییییاى     
. باؽیت اعدهاعتاٌْوًَْآىدقزاریایّایادًباخؾَرّایوٌيقَْعزاسیزیتالرّایٌرتالبْآهزیااهی

یرّوالٌزاعتادیٍهالٌاٍدَیتغالاعتخارجالتزاهپوبارسّْلالْتزٍریغییندبتًٍَرٍیًالزٍیٌَاهالآهزیااا
اس یک ىزفد ازاهز یربارُ اییي  . عالاعت ازاهز یر هٌيقِ غز  معالا یؽَار اعت. عت

اس ىیزف  . هٌيقِ هْتقت اعت ایي هٌيقِد باادق بیشرگ اعیت خیِ باییت اس مى یٍر هاًیت     
ییگزد هٌا ِ مهزیاا ّویَى اؤهالي اهٌالت اعزائالل ٍ ًرت مهزیاا باّا ؽتُ اعت مهزیاا 

ازاهز بِ خؾَرّای جْاى ٍ بِ ٍییضُ جْیاى   . خٌتًتَاًت اس هٌيقِ غز  معالا فزف ًَز 



 7931 پاييس و زمستان، دوم، شمارة اول سال، سياست كاربردي   24

 

اعدم ٍ خاٍرهالاًِ ًگاُ ابشاری یاری ٍ یر فتی خغ  عَی بالؾیتز بیا  یزٍػ اعیللِ ٍ     
راّبزیّای ًالن قزى اخالیز خیاف عیرالت یر قبیال جْیاى      . هلا َت اس رصین اعزائالل اعت

عالغیتن   بیا اییي ٍجیَید ازاهیز ییک     .رعت یر یٍرُ ازاهز اغالالز یابتاعدم بِ ًَز ًوی
ّیای یاخلیی ٍ   خاؿ اّتقایی ٍ یک یختزیي اهٌالتی هٌغیجن ًیتاری  بٌیابزایي عالاعیت    

ؽوار بیزای هلیت   ّای بیخارجی ازاهزد ّدٍُ بز خيزات  زاٍاى بزای جْاًالاىد معال 
 .ٍ  اَهت مهزیاا خَاّت یاؽت

 
 ًاهِ کتاب

 .اًتؾارات هزٍاریت: اْزاى ،یاًؾٌاهِ عالاعی( 1370)مؽَریدیاریَػ

ِ یک"( 1397)ا نلید اَ الت  11د "وزاییی اییاالت هتلیتُ ٍ ایؤثالز مى یر ا یَل ّضهیًَی مهزیایا       جاًبی
 http://tabyincenter.ir/25897د 1397ارییبْؾت

: اْزاىپَرد د ازجوِ َّالن  نلی17تنها ابرقذرت؛ هژمونی آمريکا درقرن ( 1382)ایاٌبزید جی جاى 
 .اًتؾارات هئعغِ  زٌّگی هيادْات ٍ القالقات ابزار هْافزاْزاى

ًؾیز ًگیاُ   : د اْیزاى مهَسػ یاًؼ عالاعی  هباًی ّلن عالاعت ًَیزی ٍ اؤعالغیی  (1382)بؾالزیِد غالي
 .هْافز

 .ًؾزًی: دجلتیٍمداْزاىّای عالاعی یر قزى بالغتنااریخ اًتیؾِ(1382)بؾالزیِد غالي

اًتؾارات فتا :اْزاى مهزیاا جْاى را بِ ختام عَ هی بزیاد( 1384)یبٌالای  زٌّگی پضٍّؾی غز  ؽٌاع
 .ٍ عالوای جوَْری اعدهی ایزاى

 .اًتؾارات االغا: داْزاىازاهز پتیتُ مهزیاایید چادؼ جْاًی( 1396)بالگتدید هلوترما 

 .ًؾزهزخش: داْزاىااریخ اًتیؾِ عالاعی یر قزى بالغتن( 1394)پَالییدخوال 

 .ًؾز ؽوؾای: د ازجوِ  اىوِ قزباًپَرد هؾْتمًیِ ٍاقْاً ااراق ا تای( 1396)ازاهزد یًٍادت

د 1397بْوییي هییاُ  7د "ؽاغییت ازاهییز یر عالاعییت خییارجی "(1397)خبزوییشاری فییتا ٍ عییالوا  
www.iribnews.ir/fa/news/ 

 4د رٍسًاهیِ اییزاى  د "عیخٌزاًی ریاعیت جوْیَری یر هجویِ عیاسهاى هلیل      "( 1397)رٍ اًید  غي
 www.iran.newspeper. Comد 1397هْز

 .اًتؾارات ختا  فب : داْزاىنيمه پنهان (1389)سرؽٌاطدؽْزیار 

-باؽیگاُ خبزًگیاراى  د "عِ چادؼ بشرگ ازاهیز : مهزیاا یر هٌيقِ غز  معالاا َل"( 1397)ؽایدَد ًاییا

 www.yjc.ir/fa/news/6743619د06/09/1397د جَاى
یاًؾیاتُ هيادْیات جْیاى اعیدم     د"ٍ جْاى اعدمعالاعت خارجی ازاهز "(1395)ؽاارید ّبتادقالَم
 www.asasnews.com/4569د1395مذر دیاًؾگاُ اْزاى

http://tabyincenter.ir/25897
http://www.asasnews.com/4569
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د ازجویِ مًالتیا   "خیاری ّای هلا َِخاری چْارواًِ  عالزی یر وًَِهلا َِ"( 1385) الزّاٍطدرٍیدف 
 .9د ؽوارُ 1385د مذر ّوؾْزیخزیًاهِ نشريه خزیوید 

ازجویِ   ،21اعتزااضی اهٌالت هلی مهزیایا یر قیزى  ( 1381)خوالغالَى اتٍیي اعتزااضی اهٌالت هلی مهزیاا
اًتؾارات هئعغِ  زٌّگی هيادْیات ٍ  : چوٌیداْزاىجدل یّوؾگید بابک  زٌّگی ٍ ابَادقاعن راُ

 .ادوللی ابزار هْافز اْزاىالقالقات بالي

د 1395بْویییییي  27د "ّیییییای ازاهیییییز یر غیییییز  معیییییالا   چیییییادؼ"( 1395)خالْیییییاى 
WWW.Kayhan.ir/fa/news/97970 

اًتؾیارات  : د ازجوِ وزٍُ هتزجواىد اْزاى زٌّگ ّلَم اجتواّی( 1376)وَدتدجَدالَط ٍ ٍیلالام خَد 
 .هاسیار

مذر  17د  ّوؾییییییْزی مًدیییییییيد "وزاییییییییاییییییتاٍم هتاخلییییییِ"( 1395)هتقیدابییییییزاّالن
   www.hamshahrionline.ir/details/10456د1395
 .ًؾز هالشاى: د ازجوِ  والت  والتیداْزاى زٌّگ ّلَم عالاعی مخغرَری( 1387)هالاليدایاى

والیزی یر  عاسی ٍ رًٍیت اقیوالن  هتل"(1390)هَعَید عالتهلوتد ادْام ختختایی ٍ ؽرالْی عزٍعتاًی
د عیال عیَمد ؽیوارُ یٍ مد اابغیتاى      قلٌاهِ رٍابو خارجید"عالاعت خارجی ایاالت هتلتُ مهزیاا

1390. 
-یًالیای ٍسًاهِرد"ّؾت  اختَر اْالالي خٌٌتُ یر رٍابو مهزیاا ٍ جْاى اعدم"(1396)هَعَیدعالت غالي

 .1396مباى  29دعِ ؽٌبِ 4197د ؽوارُاقتقای
 .ازجوِ یاعالي قاعوید اًتؾارات االغا ،ماؼ ٍ خؾن  یرٍى خاف عرالت ازاهز( 1397)ٍدفد هایال 
 .ًؾزًی: ازجوِ خؾایار ییْالوید اْزاى، ّای عالاعی زٌّگ اًتیؾِ( 1385)ٍیٌزد  اللالز 

 .اًتؾارات ققٌَط: د ازجوِ ّبتادز واى ّادند اْزاىمقذمه نظريه سياسی( 1383)ّالٍَید اًترٍ 
 .اًتؾارات ًؾز ًی: ازجوِ ّبتادز واى ّادند اْزاىسياست،  (1395) ترٍّالٍَید اً

 قیلٌاهِ هيادْیات   د "عالاعت خارجی ازاهیز ٍ جوْیَری اعیدهی اییزاى    "( 1395) امد هلوَییشیاى
 .1395د عال ًَسیّند ؽوارُ چْارمد سهغتاى راّبزیی
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