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مقالههح حا ههر ت ه

مههیکنههض ههمر برروههی رریههض تههارییی ررابههر ایههرا ر مری هها

التههیر ر تاکیههض بههر اتههنراکا

هههات ةلههت حمایههت ایههر کهههورها ا بریامههح هسههنحا

ایههرا ر ییههی دالیههف میالیههت مری هها بهها بریامههح هسههنحا ایههرا ر ویاوههی بههود
مههورد ب هها ههرار دهههض.تهههابتا

را

بههیر ایههرا ر امری هها التههیر ا تیههف ییههی اوههن تارت

متار ه باظلم ر ونم ر ییهی هممهویی مری هات باةها تهض تها ایهرا ر مری ها التهیر در
مجههامب بههیرالمللههی بههح حمایههت ا ی ههضیگر ةمههف کننههض .مری هها ته
همسههوکرد کهههورها

مری هها التههیر در فهههار ةلیههح بریامههح هسههنح ا ایههرا ایجهها

داد .اما یچح اتیاق افناد ایر بهود کهح کههورها
 .1اونادیار ر ةضو هیأ

فرارایههی بههرا

ةلمی گرره ةلو ویاوی دایهگاه اصیتا

.2دایهجو کارتناوی ارتض ةلو ویاوی دایهگاه اصیتا

مری ها التهیر بهح دفتها
ali.alihosseini@gmail.com

a_ebrahimia@yahoo.com

یها در الهب
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گههرره لتهها 1ر جنههتع ةههض تتتههض2ت بیاییههح یهها در الههب کهههورها مسههنقف ر ةضههو
تورا امنیتت رأ موافه در حمایهت ا بریامهح هسهنحا ایهرا صهادر کردیهض .بهح یرهر
مری ا التیر بهح ایهر مو هوا را ه ایهض کهح ةلهت میالیهت مری ها

میروضکهورها

بهها جمتههور او ه می ایههرا ت کههام د ویاوههی ر در راوههنا منههافب ملههی ایههاال
اوت ر رفنار مری ا با کههورهها
رجود ادةاها

مری ها التهیر ییهی ا همهیر جهنت اوهت .لهاا بها

مری ات مقالح حا هر ته

اواههض کهرد همر اتهاره بهح مهوارد کهح

ویاوی بود رفنارها امری ا را ثابهت مهی کنهضت یهها دههض کهح براهورد جتها
بههح وههردمضار

من ههضه

هر

مری هها در تهها بریامههح هسههنح ا ایههرا صههرف دا ویاوههی اوههت ر

کهوره ا امری ا التیر ییهی در ایهر مسهالح بها ایهرا ههم یرهر بهوده ر بهح همهیر دلیهف
ا بریامح هسنح ا ایرا حمایت می کننض.
کلیذ واژگان  :ایرا ت امری ا التهیرت جنهتع ةهض تتتهضت بریامهح هسهنح ا ایهرا ت تقابهف
با مری ا.

مقذمه

پایا جنه

وهرد وهر ا دگرگهویی در ةرصهح هها گویهاگو ررابهر بهیرالملهف بهود

چنایچههح ررابههر تههما ر جنههو

رارد مرحلههح تهها ها تههض .در دررا جتههاییتههض ر

کمری تض جنتحها ژئوپولنیه

گاتهنح منهاف فقیهر جتها وهو بهح حها اهود رهها

ر ا گردریح متادال

بهیرالمللهی کنهار گاتهنح مهیتهویض کهح مهیتهوا بهح هاره فریقها

اتههاره کههرد .امهها منههاف ثررتمنههض جتهها وههو همچنهها مو ههوا کهههم ع ر ر ابههت
. Alba
.Nam
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بهها ی مایضیههض .در ةههیر حهها ایههر منههاف

ثررتمنههضت دیگههر بهها یگرا منیتههف ر بههیاراده

ییواهنض بهود بل هح بها ةنایهت بهح تووهتح ارتتافها
ر ههب موجههود بههح اییهها یقههع ههها کلیههض

ر افهیایع حه اینیها ت بسهنح بهح

اههود اواهنههض پردااههت .ی ههی ا ایههر

منههاف ت مری هها التههیر اوههت کههح وههالیا درا ت ههت چوههار ر ههار
ربی ر در رأس

ایاال

کهههورها

من هضه مری ها هرار داتهت .رهتهرا ایهر منهاف فهی وها
ویاوههی 1جتههت افههیایع ارتتههاش بهها کهههورهههایی کههح

ههها گاتههنح بهها کسههب اوههنق

همسو با منافب یتا بهح اصهوض هضیت بها ایهاال

من هضه هرار داریهضت ا هضا کردیهض

ر ا ایر فری یقع اود را در وطح بیرالمللی فتا کردیض.
در ایههر میهها ی ههی ا کهههورهایی کههح همسههو بهها منههافب مری هها التههیر ههرار
داتت کهور ایرا اوهت .تههابتا

بهیر ایهر در ا تیهف ییهی اوهن تارت متهار ه بهاظلم

ر ونم ر ییی هممویی مری هات باةها تهض تها ایهرا ر مری ها التهیر در مجهامب بهیر-
المللی بح حمایهت ا ی هضیگر ةمهف کننهض .یمویهح ایهرامرتحمایهت کههورها
التیر ا بریامح هسنحا ایرا اوهت .ایهر درحهالی اوهت کهح مری ها ته

مری ها
مهیکنهض تها

میالیههت اههود بهها بریامههحهسههنحا ایههرا را بهها دالیلههی ا جملههح این ههح ایههرا بههرا
تتتضاتع درچتارچو

ژایت در ته

بهرا تولیهض وه ت هسهنحا مهیباتهض ر ایهر

باةهها بههح اطههر افنههاد امنیههت جتههاییت بههرهم اههورد تههوا

ههضر

منطقههح ا ر ییههی

ر ابههت هسههنحا اواهههض تههضت توجیههح یمایههض .بههر ایههر اوههاست مری هها ته
بههرا همسههوکرد کهههورها

فرارایههی

مری هها التههیر در فهههار ةلیههح بریامههح هسههنح ا ایههرا

ایجا داد .اما یچح اتیاق افناد ایهر بهود کهح کههورها

مری ها التهیر بهح دفتها

یها در

الههب گههرره لتهها 2ر جنههتع ةههض تتتههض 3بیاییههح صههادر یمههوده یهها در الههب کهههورها
. Political independence
. Alba
.Nam
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مسههنقف ر ةضههو تههورا امنیههتتاة

رأ مواف ه در حمایههت ا بریامههح هسههنحا ایههرا

صادر می کردیض .
د ض ح مقالح پهیع رر ایهر اوهت کهح ةلهت حمایهت کههورها

مری ها التهیر

در اصههوض بریامههح هسههنحا ایههرا را برروههی یمایههضا در را ههب ایههر مو ههوا بههح یههوا
رری رد مری ها در تها کههورها درحها تووهتحت بهویمه ایهرا برمهیگهردد .بنهابریر
فر یح ایر مقالح ایر اوهت کهح کههورها

مری ها التهیر بها گهاهی ا ایهر کهح ةلهت

میالیههت مری هها در تهها بریامههح هسههنحا ایههرا بیهههنر ویاوههی ر در جتههت پیهههترد
منافب ملی 1ر اموریالیسهنی 2اهود اوهتت رچنایچهح اگهر حمایهت ی ننهض مری ها بها یتها
ییههی همههیر ویاوههت را درپههیع مههیگیههردت بههح حمایههت ا بریامههح هسههنحا ای هرا مههی-
پردا یههض .بههح فورکههفت مقالههح حا ههر تهه

مههیکنههض رریههض تههارییی ررابههر ایههرا ر

مری هها التههیر را برروههی ر اتههنراکا

را بیهها کنههض ر دالیههف میالیههت مری هها بهها

بریامههح هسههنحا ایههرا ر ویاوههی بههود
اواهههض تههض موا ههب کهههورها
برروی ر با ی

ینیجحگیر

رابههح اثتهها

روههایض .در پایهها ییههی وههتی

مری هها التههیر دراصههوض بریامههح هسههنحا ایههرا را

ب ا را بح پایا روایض.

 -1سیری در تحول تنریخی روابط ایرا و آمریکنی التین

مری هها التههیر 3در مقابههف مری هها ایگلیسههیتتههار ( مری هها ر کایههادا) منطقههحا اوههت
تههامف م یی ه ت مری هها مرکههی ت مری هها جنههوبی ر کارائیههب کههح بیسههت کهههور را

. National Interest
. Imperialist
. Latin America
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در مههیگیههرد ر بهها مسههاحنی متههاد  21060501کیلههومنر مربههبت جمتینههی متههاد 541
میلیو ییر را در اود جا داده اوت (کو هگرت .)4 :1387
ررابههر دیولماتیه

بههیر ایههرا ر کهههورها منطقههح مری هها التههیر در فههی100

وهها اایههر در وههطح بسههیار م ههضرد
ایههاال

ههرار داتههت کههح متمنههریر ةلههت

هممههویی

من ههضه بههر ایههر منطقههح در راوههنا دکنههریر مویررئههح بههود .ا ایههر ررت ییسههنیر

حرکت امری ا در جتت اوهنی بهر امری ها التهیر بها اینههار دکنهریر مویررئهح در وها
گرفت(یقیب ادهت .)121 :1385

 1823صور

ایههر دکنههریر دررا ههب بیهههی ا بیاییههح ویاوههی جیمیمویررئههح رئههیت جمتههور
ایاال

من هضه بهود کهح دروها  1823بهح کنگهره ارائهح تهض ر حهاکی ا میالیهت درلهت
مههیتههود ر در ةههیر حهها ا

امری هها بهها مضاالههح اههارجی در ییم ههره ربههی م سههو

صض منقابف مری ا متنی بر ةض مضاالح در امور داالی اررپا ییی ح ایت می کرد.
بهها ههضر
ارلویههتههها

گههرفنر احههیا

چههس گههرا ر یاویویالیسههت در مری هها التههیر ر

یهها درویاوههتههها ا نصههاد ت اجنمههاةیت ویاوههی ر اههارجی کههح در

راوههنا منههافب جمتههور اوهه می ههرار داردت کهههورها
ا وههلطح ایههاال

مری هها التههیر اههود را

من ههضه مری هها رهاییههضه ر رراب هر ایههرا رامری هها التههیر رارد مرحلههح

جضیض تض .التنهح تارییچهح ررابهر ایهرا ر کههورها

مری ها التهیر بهح وها 1902

بههر مههیگههرددت یتنههی مههایی کههح اوهه اقاهها مییههمالضرلههح ر یههر مینههار ایههرا در
راتههنگنرت مسههافر هههایی بههح مری هها جنههوبی داتههت ر ةتضیامههحههها مههود
تجهههار

ر

بههها کههههورها م ییهه ت بر یهههفت رژاینهههیرت ارررگوئهههح ر تهههیلی امضههها

کههرد(هوتههن متههضر ت  .)314 :1385امهها تههررا ررابههر ویاو هی -ا نصههاد ای هرا بهها
کهههورها

مری هها التهیرت بههاپیرر

ایقه

اوه می بههح ر ههوا پیووههتت بههح فههور
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کح مهی تهوا
بههح حسهها

را یهها دهنهضه یه

ررد( .)Lotfian, 0202: 73بههح ةتههار

او میت ررابر ایرا بها کههورها
الههب بههر

رری هرد ةملگرایایهح در ویاوهت اهارجی ایهرا

یتنههی دررا جن ه

دیگههرت تههف ا پیههرر

ایقهه

مری ها التهیر منهأثر ا یرها بهیرالمللهی ر فضها
وههر ر ییههی مو تیههت ایههرا ر کهههورها منطقههح در

راهترد کموییستونیی ایهاال من هضه مری ها هرار داتهت .امها پهت ا ر هوا ایقه
اوهه میت بههحراوههطح اتیهها یههحتههر یت یههح ربههی تووههر جمتههور اوهه می ایههرا
م ههضردیتههها دررا جنهه
تتری تضه در در بلهو

هر

وههرد بههرا گسههنر

ررابههر در چتههارچو ههها

رتهرق ا بهیر رفهت ر بهضیرترتیهب ررابهر درجایتهح

ر چنضجایتح بیر ایرا ر مری ا التیر رارد مرحف جضیض تض.
ا مقطههب هها دررا وهها یضگیت ررابههر ایههرا ر مری هها التههیر رارد مرحلههح
رتههض ر تووههتح گردیههضت امهها همچنهها ا مطلوبیههت مههورد یرههر براههوردار یتههود ر
کهههورها
گسنر

مری هها التههیر بهها توجههح بههح چههالع ههها موجههود بههیر ایههرا ر مری هها ا
ررابهر ویاوهی اهود بها ایهرا پرهیهی مهی کردیهض .در ایهر درره ررابهر بیههنر

در حههو ه ررابههر فرهنگههی ا وههو ایههرا ر ا نصههاد ر تجههار ا وههو کهههورها
ایر منطقح دیتها مهیتهض ر بها رر کهار مهض
جمتههور ر ت ت ههر ویاوههی ر گسههنر

ها اهاتمی ر دررا  8وهالح ریاوهت

ررابههر در ایههر حههو ه ییههی میسههر گردیههض)

 .)Sullivan, 0200: 5در ایههر مینههح مههی تههوا ا وههیر هها اههاتمی بههح ریههیرئ ر
کوبههات وههیر هها حتیتههی بههح کلمتیههات ریههیرئ ر کوبهها ر وههیر هوگوچههار (درمرتتههح) ر
فیههض کاوههنرر (یهه

مرتتههح) ر همچنههیر ر را اارجههح ریههیرئ ت اررگوئههحت کوبهها ر

رئیت مجلت کلمتیا بح ایرا یاد کرد.
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تمههاس بههیر مقامهها

رموهها جمتههور

در مجههامب بههیرالمللههیت ا جملههح م هها

ایرا ر بر یف در جاکارتا (اجه س یهر منتتهضها) ر ایجهاد م اییسهم هها مههورتی بها
ههههض

ییدیههه

وههها

موا هههب بهههیر ایهههرا ر کههههورها امری ههها التهههیر ا

دیگردوههنارردها ایههر درره اوههت ( ههیاییت  .)1385اگرچههح یقطههح هها ت ههو در
ررابههر بههیر ایههرا ر مری هها التههیر را بایههض ا مهها رر کار مههض هوگوچههار در
ریههیرئ در وهها  1988رگسههنر

ررابههر بهها ایههرا در دررا ریاوههت جمتههور وههیض

م مههض اههاتمی دایسههتت امهها ارر گسههنر

ررابههر را بایههض در وهها ههها ریاوههت

جمتههور م مههود احمههض یههماد جسههت رجههو کههرد کههح ةلههت
گسنر

ا یهه

وههو بههح

مور چس در مری ها التهیر ر ا وهویی دیگهر بهح رر کار مهض درلهت یتهم

ر دهم در ایهرا بهر مهی گهردد کهح بها اتیها رری هرد

رمها گرایایهح ر موا هب بسهیار

وروههینایح در تهها یرههم حههاکم بههر یرهها بههیر الملههف 1ر میالیههت بهها ویاوههت ههها
اموریالیسههنی مری هها کههح همسههو بهها ویاوههت ههها کهههورها
موجتا

مری هها

التههیر اوههتت

ییدی ی هرچح بیهنر فرفیر را فراهم یموده اوت(.)Farah, 0225: 4

ت ههوال

ویاوههی در مری هها التههیر در ایههرا بسههیار مههورد توجههح درلههت ههها

یتههم ر دهههم ههرار گرفنههح اوههت .ا دیههضگاه ویاوههت اههارجی جضیههض ایههرا ت منطقههح
مری هها التههیر دارا توایمنههض ههها بههالقوه ر بالیتههف بسههیار اوههت کههح مههیتوایههض
موجههب هم ههار ههها درجایتههح ر چنضجایتههح بههیر ایههرا ر منطقههح باتههض .در همههیر
راونات درلت جضیض ایهرا بها در رری هرد ویاوهی ر ا نصهاد وهتی دارد تها بها ییهو در
مری هها التههیر ههمر تووههتح ر ت
تمههای

ههیم ررابههر اههود بهها کهههورهایی کههح ا اودتهها

ایق بههی یههها مههیدهنههضت در کنههار یتهها جتتههح جضیههض را در صه نح جتههایی

ةلیهح مری ها ر یرها یاةادالیهح بهیرالمللهی ایجهاد یمایهض ( .)Lotfian, 0202: 40-40بهح
. Inter national System

 / 50فصلىامه تحقیقات سیاسی بیهالمللی  شماره  13زمستان 1391

فههور کههح مههیتههوا گیههتت در کهههور ایههرا ر ریههیرئ در کنههار تتههادال

جههض

ا نصههاد ت هم ههار ههها فرارایههی در مینههح با رگههایی ر تووههتح راردادههها تجههار
ترتیههب دادهایههض .بههرا یمویههحت ایههر در کهههوراتر ا تأوههیت یهه
یینههی-گهها

بههح ار

یه

میلیههارد دالر بههح صههور

کموههایی مهههنر

تههراکنی  50-50بههیر پنرالیههویت

رییرئ ر پنهرر پهارس ایهرا دادهایهض(پایگاه اتهر  -ت لیلهی فهراررت  .)1388همچنهیرت
منههابب اوههنراتمی

هم ههار بهها ریههیرئ در مینههح اکنههها

بههح ةنههوا ی ههی ا ریمگههی-

ها ات اد بیر در کهور لمضاد مهی تهود .بهح فهور کهح در مجهارر
گویهها ت منطقههحا بهها یهها رررایمهها
متههض ارراییههو جتهها م سههو

1

مهر ریهیرئ بها

رجههود دارد کههح ا یرههر مههیرتناوههی بیرگنههریر
مههیتههود (Berman, 0200: 56 and Hearing,

) 0200کح هم ار در کهور با توجهح بهح ت هریمهها بهیرالمللهی حهایی اهمیهت تلقهی
میتود.
بهح یرهر مههی روهض ویاوههت اهارجی ایههرا بهح فههر چههمگیر بههر پایهح منههابب
ایرژ کهورها بهح ماابهح بنیهایی بهرا هم هار ا نصهاد جتهاییت ایجهاد یه

تهت ح ا

هههم پیمایهها ا نصههاد ر در یتایههت من ههضا ویاوههی بنهها یتههاده تههضه اوههت .ییههو
ضرتمنض ر تووهتح ررابهر ایهرا ر مری ها التهیر چنها بها اهمیهت اوهت کهح یگرایهی
روهههیتی را بهههرا ایهههاال

من هههضه امری ههها باةههها تهههض(and Sullivan, 0200: 5

 .)Berman, 0200: 54بههح گویههحا کههح ایههر کهههور در اصههوض ررابههر بهها ایههرا بههح
کهههورها

مری هها التههیر همههواره ههههضار ر ااطههار مههیداده اوههت .بهها ایههررجههودت

باتوجح بح گسنره ر پتنها ررابهر بهیر ایهرا ر مری ها التهیر رهمچنهیر موا هب بهیر-
المللی ایرا ت کههورها ر اف هار ةمهومی

منطقهح برتووهتح ررابهر بها ایهرا ةلهیر هم

. Roraima
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میالیت ر ادةاها بیاوهاس مری ها تأکیهض ر پافههار کهردهایهض .بهح فهور کهح ها
چار ر مورالت بارها بر تووتح ررابر درونایح با ایرا تاکیض یموده ایض.
 -2وجوه مشترک و مشنبهت هنی ایرا و امریکنی التین

ایههرا ر مری هها التههیر بههحةنههوا در الگههو بههرا هم ههار ت دارا اتههنراکاتی هسههننض
کح میتوا بهر اوهاس یتها بهح تتامهف ر هم هار ر ییدی هی یتها بها ی هضیگر پهیبهرد.
تهههابتا

ر اتههنراکاتی کههح بههیر ایههرا ر مری هها التههیر رجههود دارد را مههیتههوا ایههر

گویح برتمرد:
ا تهابتا

تارییی -ویاوی کح مهی تهوا بهح

اتهاره کهرد ایهر اوهت کهح ههم

در ایههرا ر هههم در مری هها التههیرت جههایگیینی اوههنتمار ههضیم بهها اوههنتمار جضیههض را
تههاهض هسههنیما یههرا در اوههنتمار جضیههضت مری هها ر در براههی منههاف ت ایگلههیت ر
فرایسههحت جههایگییر اوههواییا ر پرتغهها تههضهایههض .همههیر فههور در مهها ههها بسههیار ت
ایگلیسههیههها جایهههیر هلنههض هههات فرایسههو ههها ر ررسههها ر بتههض ا

ت مری ههاییهههات

جایهیر ایگلیسی ها تهضیض .بهح ةنهوا ماها در ایهرا ر دیگهر کههورها همسهایحت کهح
همیر اتیاق در مری ا التیر هم رخ داد(توکلیت .)1388
ایههر اوههنتمار ینههایجی بهها اههود بههحهمههراه داتههت ر

بوجههود مههض جریهها

ر گرایهی ههم در ایهرا ر ههم در مری ها التهیر اوهتا یتنهی گهرایع بهح هر
بتره بهردار ا

ر

ت ههم در ایهرا ر ههم در مری ها التهیر مههاهضه مهیتهود.همهایطور

کح ا یرر تارییی تمض ایهرا بها ریههح در ولسهلحهها ر ح ومهتهها ر تمهض بهح ار
مایضه ا مادهات تهور ههات هیامنههیا ر یهره بها مری ها التهیر کهح
ته

هها ر این اهها میههرا

اوت(تتیر ت.)8 :1382

ییهی ا مایاههات

نهی در پههنوایح اهویع دارد ابههف مقایسهح ر ابهف تأمههف
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بههحرا ههب مههیتههوا گیههت تجربههح تههارییی در ایههرا ر مری هها التههیر یههها ا
اتنراکا

تارییی در ایر در لمرر دارد.
ی ی دیگر ا تجربهحهها مههنر

ایهر اوهتت کهح بهح فهور همیمها ت یها هها

ضاوههنتمار را هههم در مری هها التههیر ر هههم در وههیات بههح اصههوض ایههرا تههاهض
هسنیما ما د یها هها

ضاوهنتمار ژیهرا ماوهائو ر ماکسهیموگومیت در کوبها بها یها

ضاوههنتمار میههر ا کوچهه

1922 - 1878 /

اهها جنگلههی ( 1300 - 1257هههه.

تقریتههاد همیمهها

) در ایههرا بهها یهها دهقههایی اپاتهها ( ) 1919 - 1879در م ییهه
هسننض(توکلیت .)1388
پت ییی هرگویهح ظلهم ر وهنمت اوهنتمارت هار

ر بتهاداد بهح ةهضالتاهواهی را

مههیتههوا ا دیگههر ریمگههیههها مهههنر ایههرا ر مری هها التههیر بههححسهها
تهابتا

ر تجربهحهها مههنر در فهر

ررد .ا

مهی تهوا بهح یقهع ابهف توجهح اوهنتمار ر

اونتضاد در تاریخ ویاوهیت وهاانار ا نصهاد ته

م صهولیت اهمیهت الگوهها تووهتح ر

جایگاه ریمه یویسنضگا ر ررتنی را در جامتح اتاره کرد(را اییت.)378 :1383
التنهحت دربهیر کهههورها مینله

رجههود تههابح ادراکهیت میهها ایهرا ر مری هها

التههیر بسههیار مهههتود اوههت ر دلیههف

ت ه ف یههضگی مههرد مری هها التههیر ر مههرد

ایرا ر تهابتا
ی یا

ویاوی ر اةنقاد ایر در ملت اوت(تتیر ت.)8 :1382
مواردت تهأثیر فهرارا مهاهب در بافهت اجنمهاةی ر ییهو ابهف توجهح

ررحاییو در تهوده هها مهی باتهضا بهح فهور کهح برروهی ت هوال

ویاوهی ر حرکهت

ههها اجنمههاةی در جوامههب میبههور بههضر در یررگههرفنر یقههع دوههنگاه مههاهتی یمههی
توایض کامف باتهض (را ایهیت .)378 :1383مینهح هها مهاکور مسهلماد مهیتوایهض در

مها
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را ا ی ههضیگر بههاال بتههردت چنای ههح وههلطحپههایر مهههابح ر یامههح ا مردمههی دردههها
مهنرکی هسننض کح ما را بح ی ضیگر ییدی

کرده اوت.

همچنههیرت دالیههف ةمههضه ییدی ههی در کهههور ایههر اوههت کههح ایههرا ر کهههورها
مری هها التیرتهههردر در مقابههف اموریههالیی ایسههنادگی رمقارمههت کههرده ایههضا بههح ةتههار
دیگههرت رمهها ههها مهههنر کههح همایهها روههیض بههح اوههنق

کامههف ویاوههیت ا نصههاد

راجنماةی اوتت متمنریر ةامف برا ییدی ی اوت(گالگوست )1386
بح را ب می تهوا گیهت ةهضالت اهواهی ر میالیهت بها یرها وهلطح بهیع ا ههر
ةامههف دیگههر بههح یقههاش اتههنراکی تتههضیف تههضه کههح فههی وههالتا اایههر ررابههر ایههرا بهها
کهههورها منطقههح مری هها التههیر را ییدی ه تههر ر رر بههح جلههو کههرده اوههت .چراکههح
داالههت ههها ایههاال

من ههضه مری هها در ایههرا ر مری هها التههیر بههر همگهها ررتههر

اوت کح بهرا یمویهح مهیتهوا

بهح حادثهح فهتتت ت هریمهها ر در مری ها التهیر بهح

کودتهها اتههاره کههرد .بنههابرایر ی ههی ا متمنههریر رجههوه اتههنرا ایههرا ر مری هها التههیرت
داالههت ههها ایههاال

من ههضه مری هها در مسههائف داالههی یتاوههت کههح اههود مینههحوهها

هویههت مهههنر اوههن تار وههنیی در ایههرا ر مری هها التههیر اوههت .پههت ی ههی
ا متمنریر دالیهف ییدی هی ایهرا ر مری ها التهیر را مهیتهوا رجهود دتهمر مههنر
دایست کهح ههرد ر فهر

بارهها میالیهت اهویع را بها هرگویهح هممهویی فلتهی ایهاال

من ههضه یههها دادهایههض.گواه ایههر مههضةات موا ههب مهههنر ایههرا ر مری هها التههیر یسههتت
بح اونراتم ایاال
بح

من ضه مری ها یسهتت بهح بریامهح هسهنحا ایهرا اوهت کهح در ادامهح

پرداانح اواهض تض.
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-3آمریکن و برننمه هسته ای ایرا

تف ا پیرر

ایقه

اوه میت کسهب فنهارر هسهنحا تووهر ایهرا مهورد حمایهت

کامههف مری هها ههرار داتههت .بههح گویههحا کههح مقهها ههها

مری ههایی یسههتت بههح کسههب

و تها هسنحا توور ایرا ییهی بهیمیهف یتودیهض.دررا هب بها توجهح بهح تهرایر ایهرا
در ما جن
یههاد

وردت هسهنحا تهض ی هی ا ابهفاةنمهادتریر ههمپیمایها مری ها تاحهض

مههیتوایسههت منههافب مری هها را در منطقههح بتتههود بیهههض(Cordesman and Al-

) .Rodhan, 2006: 20امهها بهها بههرر ایق ه
ایرا منو

او ه می ایرا تکلیههح فتالیههت ههها هسههنحا

تهض ر ررابهر مری ها ر جمتهور اوه می رربهح تیرگهی پهیع رفهتت بهح

گوی هحا کههح وههیارتیایح مری هها تتطیههف ر وههیارتیایح اوههرائیف بههح وههیارتیایح فلسههطیر
تتضیف تض.
بتههضا ر ههوا حادثههح یهها ده وههونامترت ویاوههت راتههنگنر یسههتت بههح جمتههور او ه می
ایرا تغییر پیضا کهرد کهح درایهر راوهنا مهیتهوا بهح ویاوهت اصهمایح مری ها در تها
بریامههح هسههنحا ایههرا اتههاره کههرد .در را ههبت درییمههح در وههضه بیسههنم ویاوههتههها
وههلطحجویایههح مری ههات در چتههارچو

گسههنرده پاوههضار ا «منههافب حیههاتی» یههر

پوتههع «رریههارریی بهها کمههوییی » ر «دفههاا ا دموکراوههی» اوههنمرار یافههت ر امههرر هههم
یر ةنوا «متار ه با تررریسم» ادامح دارد(ییر ت .)9-11 :1384
بح ایر اافر مری ها ر بیههنر کههورها
کرده ر

ربهی بهر اطهر بریامهح هسهنحا ایهرا تأکیهض

را اطر بیرگی برا امنیت ر صهلح جتهایی مهیداینهضا بهحریهمه کهح متهار ه بها

ایههرا بههح ةنههوا ی ههی ا م ورههها تههرار
(احض ت .)149 :1384

ا اهههضا

متههم مری هها بههحتههمار مههیررد
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را تیههت ایههر اوههت کههح مری ههایی ههها ا حادثههح یهها ده وههونامترت یههر لههوا متههار ه بهها
تررریسم ر متهار ه بها وه ت هها کههنار جمتهی بهرا وهلطح ر ییهو بهر کهف جتها
بتره بردار کرده ایض.
درحقیقتت ییسنیر کههور کهح ایهرا را بهح دوهنیابی بهح فنهارر هسهنح ا تر یهب ر
ایههر فنههارر را بههح ایههرا مننقههف کردیتنههی ایههاال
جههض امههرر ایههرا در ت ق ه فتالیههت هسههنح ا

من ههضه مری ههات ییسههنیر میههال
مههی باتههض ( ریههب بههاد ت :1387

 . )36مری ا وتی کرده اوهت بهاییو در مجهامب بهیرالمللهی بهحریهمه ژایهت بهیرالمللهی
ایرژ اتمیت بریامح هسنحا ایرا را یرصلح میی جلوه دهض.
 -1-3نفور امریکن در آژانس :سینسی شذ برننمه هستهای ایرا

ا

ما ةضویت ایرا در ژایت بهیرالمللهی ایهرژ اتمهی تهاکنو ت تمهامی فتالیهتهها

هسنحا ایرا ت ت یرار

ژایهت بهوده رههی گهاه ا یقهت تتتهض ایهرا گیارتهی بهح

تههورا ح هها ارائههح یهههضه بههود.همچنههیر صههلح میههی بههود تأویسههاتی ماههف ییررگههاه
بوتتر ر یطنی ر پهررژههها دیگهر ر کهاربرد یتها در وهطح بهیرالمللهیتهی گهاه م هف
منا هح یتوده اوت.
ویاوت جمتور اوه می ایهرا در تتامهف بها ژایهت بهیرالمللهی ایهرژ اتمهی
ا هنگههامی کههح مو ههوا فتالیههتههها صههلح مییهسههنحا

در دوههنور کههار تههورا

ح ا رار گرفت متننی بهر ویاوهت هم هار ت تتامهف ررفهب ابتها بهوده اوهت( ریهب-
بههاد ت  .)99 :1387تههاکنو ژایههت هههی گههاه تههواهض دا بههر ماهیههت یرههامی بریامههح
هسنح ا ایرا کهه
ا جمتور

ینمهوده ر به ح دفتها

مینله

ماهیهت صهلح میهی بریامهح هسهنح-

او می ایرا را مورد تأییض رارداده اوت).(Amuzwgar, 2006: 95
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با ایرحا درلهت مری ها همیههح دربهاره فتالیهتهها هسهنحا ایهرا ت تتلیغها
گسنرده ا بح راه ایضاانح ر چنیر ةنهوا کهرده اوهت ایهرا درصهضد دوهنیابی بهح وه ت
هسههنحا اوههت.درلههت ایههرا ییههی بههرا اناههیکههرد ایههر تتلیغهها

ر اثتهها

بههیاوههاس

بههود ادةهها درلههت مری هها در وهها  1372ر 1374ت دارفلتایههح ا ژایههت تقا هها کههرد
کح همح تأویسا

ر مواد هسهنحا ایهرا را مهورد با روهی هرار دههض .با روها ژایهت

ییهههی در تمههها با روهههیهههها صهههلح میهههی بهههود فتالیهههت هسهههنحا ایهههرا را تأئیهههض
کردیض(ةسگر ت.)46 :1385
ا اردادمههاه وهها (1382ژرئههر )2003مو ههوا هسههنحا جمتههور اوهه می
ایههرا در ژایههت بههیر المللههی ایههرژ اتمههی مههورد برروههی ههرار گرفههت .ا
ت

پههتت

هها فنهی ر حقهو ی بسهیار ا وهو جمتهور اوه می ایهرا بهرا یهها داد

ماهیت صرفاد صهلح میهی بریامهح هسهنحا اهویع ر منقاةضوهاانر ژایهت بهیر المللهی
ایرژ اتمهی در ایهر مینهح صهور
بههح ا ههضاما

متههادر

پهایرفت .بهرایر اوهاست جمتهور اوه می ایهرا

اةنمادوهها دارفلتایههح یرالههیا ررحقههو ی گسههنرده ا یمههود کههح

درایر اصوض میتوا بح تتلی فتالیهت هها مهرتتر بها نهی وها
هم ار گسنرده بها با روها ژایهت ر رفهب ابتامها

رمو هوةا

ا یه

فهر

ر

بها یمایهضه راجهرا

دارفلتایهح پررت هف ال ها ی ا فهر دیگههرت اتهاره داتهت (Rashid and Kinjo, 2009:
).32-33

همههایطور کههح رهتههرمترم ایق ه

او ه می ایههرا کههح ههت بههح صههراحت ایههر

مو ههب را ا فریه صههضرر فنههوا یمههوده بودیضتمجههضدا فههی دیههضار مههضیرکف ژایههت بههیر
المللههی ایههرژ اتمههی بهها ایههها در تتههرا در د مههاه 1386بههرایر مو ههب تأکیههض
فرمودیههض( ریههب بههاد ت  .)11 :1387بهها ایههر رجههودت ا ا ههضاما

مری هها ههض بریامههح

هسنحا ایهرا ت اةمها فههار بهر ژایهت بهیرالمللهی ایهرژ اتمهی بهوده اوهت .در ایهر
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راوههنا مری هها بواوههطح تتلیغهها
هسنح ا کافی ییست ر ت

ته

مههیکنضکههح با روههیههها

کهرده بها م هضردییتهها مهالی بهرا

ژایههت ا تأویسهها
ژایهتت ایهر یتهاد

بههیرالمللههی را بههح طههب هم ههار بهها ایههرا رادار کنههض ر پرریههضه هسههنحا ایههرا را بههح
تورا امنیت ارجاا دهض.
بح دیتها تصهویب طتنامهح  4فوریهح  2006تهورا ح ها ژایهت بهیر المللهی
ایرژ اتمی در اصهوض بریامهح هسهنح ا ایهرا ت روهیضگی بهح ایهر مو هوا ا ژایهت
بیر المللی ایرژ اتمی بهح تهورا امنیهت وها ما ملهف من هض مننقهف تهض ر ماهیهت
ا وطح حقو ی -فنی بهح وهط ی ویاوهی -امنینهی تغییهر یافهت .ارجهاا پرریهضه هسهنح
ا ایههرا بههح تههورا امنیههت ر صههضرر بیاییههح  29مههارس  2006تههورا امنیههتت
طتنامهههحهههها  1696در  31ژرئیهههح 2006ت  1737در  23دوهههامتر 2006ت  1747در 24
مههارس 2007ت  1803در  3مههارس  2008ر  1929در وهها  2010یههها مههی دهههض کههح
منا هح بر ور پرریهضه اتمهی ایهرا بها مری ها ر من هضایع بهیع ا ی هح جنتهح حقهو ی
داتنح باتضت ماهینی کام د ویاوی دارد(با ت.)73 :1387
ایههر در حههالی اوههت کههح ژایههت بههیرالمللههی ایههرژ اتمههی برفتهه مههواد 2ر3
اواوههنامح اههود ر مههاده  3ا پیمهها منههب ت ایههر هسههنحا ت تنتهها مرجههب فنههی بههیرالمللههی
یههربرت مجهها ر موظ ه

بههح حههف ر فصههف چنههیر مو ههوةاتی اوههت (وههلطاییحت:1384

.)614
ایر موارد همگهی یهها دهنهضه براهورد ویاوهی بها بریامهحهها هسهنحا ایهرا
اوت .حنی ژایت بیرالمللی ایرژ اتمهی کهح در برروهی پرریهضههها حقهو ی بایهض بهح
میاد ر متاهضا

بهیرالمللهی ر اصهو حقهوق بهیرالملهف پایتنهض باتهضت بهحدلیهف هت

وههاانار ر تأثیرپههایر

ا ههضر ههها جتههایی اصوص هاد ایههاال

من ههضه مری ههات بههح
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ابهههیار ویاوهههی در جتهههت تهههأمیر منهههافب ملهههی براهههی کههههورها تتهههضیف تهههضه
اوت( ماییت.)59 :1385
ی نح ابهف توجهح
ایرایی تض

اوهت کهح هر یچهح رریهض تهیا

میگیرد ةلیهح اههضا

یها مهیدههض کهح تهیا وها

اوهنراتمی

وها

ا وهو مقامها

ایهرا بهحکارگرفنهح مهیتهود.همهیر امهر

ی جایتهح ر براوهاس فههارها بهیرالمللهی یمهیتوایهض

مطلوبیههت متمههی بههرا ایههرا ایجههاد کنههضت بل ههح بههح جهها

کههح م ههضریتههها بههیر-

المللی 1بهر هض ایهرا را کهاهع دههضت تصهاةض م هضردیتهها اوهنراتمی

را باةها

میتود(گلهرپمرهت.)146 :1384
 -2-3پینمذهنی منطقه ای

براواس متمنهریر تیاوهیر ا حقهوق بهیرالملهف رمیهاهیم ا پهی تهی ت ایهرا اجها ه دارد
کههح چراههح وههوات هسههنحا را ت ههت تههضابیر کامههف ژایههت تووههتح دهههض ر همچنههیر
ایههرا مههیتوایههض باامضهها پررت ههف ال هها ی چنههیر رریههض را ادامههح دهههض .ت ههت ایههر
تههرایرت اجهها ه داده مههیتههود ت نولههوژ هسههنحا بههرا تووههتح توایمنههض چراههح
ووات ا وهایر کههور هها امضهاکننضه ا پهی تهی اریهضار تهود .ا دیهضگاه هر
چنههیر امههر متههاد داد کلیههض بمههب بههح ایههرا اوههت(بههولنر ریههمهت.)51 :1383درایههر
رابطح ادةها بهر ایهر اوهتت پیامهضها یه

ایهرا هسهنحا در ورتاوهر منطقهح احسهاس

اواهههض تههض ر کهههورهایی کههح بیهههنریر یهها رااواهنههض بههردت ترکیههحت ةههراقت ةربسههنا
وههتود بههح ةنههوا همسههایگا ایههرا اواهنههض بههود ر اوههرائیف ییههی د ض ههح اههاض
اود

را دارد.
International restrictions
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بنابرایر مم هر اوهت تهاهض اتیها موا هب هسهنحا
ر گسنر

تسهلی ا

ته ار ا وهو اوهرائیف

هسهنحا در درلهتههایی یریهر مصهرت ةربسهنا وهتود ر ترکیهح

باتیم .درةیر حا ا پیامهضها دیگهر ایهرا هسهنحا مهی توایهض ظتهور یه ااررمیایهح
چنههض طتههی باتههض (اینتههارت .)211-212 :1384در صههور

تتههضیف ایههرا بههح یه

ههضر

هسههنح ا ت ایههر مو ههوا بههح هههر منتههادر اواهههض تههض کههح ویاوههت منههب گسههنر
تسههلی ا

هسههنحا مری هها ر بریناییهها در مههورد ةههراق رلیتههیت ینوایسههنح در مههورد ایههرا

موفه ةمههف کنههض .چنههیر امههر
هسههنحا ر همچنههیر ابر ههضر
تههالوده کننههر تسههلی ا

باةهها ت سههت ر یاکههامی رژیههم منههب گسههنر
جتهها ر من ههضا ییدیهه ا

وه ت

اواهههض تههض .همچنههیر

کههح ا وهها  1968بههح ته ف مههوثر در الههب ژایههت ا پههی

تی بحرجود مضه اوت را یهر وهوا اواههض بهرد .بنهابرایر مها مهیبایسهنی فهرک کنهیم
کح بمهب ایهرا مهیتوایهض باةها راامهت ار هاا بهیرالمللهی تهود (بهولنرریهمهت1383
 )32ا بحةتار

دیگرکهورها ااررمیایهح بهضر توجهح بهح م هاییی هها بهیرالمللهی بهح

راوطح دونیابی ایهرا بهح بمهب هسهنحا در پهی دوهنیابی بهح وه تهسهنحا براواهنهض
مض کح در ایر صور

تهوا

منطقهح بهرهم اواههض اهورد ر ةهاملی اواههض تهض بهرا

بحاطر افناد منافب مری ا ر دروت ر همپیما

یتنی اورائیف.

هم ههار هسههنحا اوههرائیف ر ایههاال من ههضه در را ههب ا ابنههضا تأوههیت ایههر
درلههت هها مههیتههود .مری هها بههح منرههور اجههرا ویاوههتههها اههود در ااررمیایههحت
همههواره تهه

کههرده اوههت ایههر درلههت را در برابههر اةههرا

تقویههت کنههض(جتیههر

ت.)49 :1389
هههض

مری هها ا اةمهها فهههارها ایههر اوههت کههح دایههع هسههنح ا در ااررمیایههح

صهرفاد در اانیهار ر ای صهار اوهرائیف باتهض ر ههی یه

ا کههورها ةربهی ر اوه می
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بح

دوهت ییابنهضت یهرا

را بهرا امنیهت اوهرائیف اطریها مهیدایهض .التنهح اهمیهت

داد بههح امنیههت اوههرائیف ا وههو

مری هها بههح دلیههف ییههو

اوههت کههح البههی یتههود در

مری هها داردت چراکههح در دااههف مری هها ی ههی ا مراکههی ههضر
اوت ر ی ی ا متمنریر اههضا

مری ههات البههی یتههود

مری ها تهأمیر منهافب اوهرائیف ر پاوهخ ماتهت بهح البهی

صتیوییستها در مری اوت (الیلی ت.)76 :1383
پهههنیتایی مری هها ا اوههرائیف در ایههر مینههحت یههها دهنههضه رفنههار در رجتههی ر
تتتیت میی ایهر کههور در ویاوهتهها ااررمیایهحا

اوهت .مری ها مهضةی اوهت

کح اواهها ااررمیایهحا ةهار ا وه ت هسهنحا اوهت رلهی در ایهر مینهح اوهرائیف
را کنار میگهاارد .چنای هح مهی تهوا ویاوهت مهاکور را گویهحا
تههمار ررد (حسههینی اوههییضراجاییت .)55 :1384را تیههت

پارتایهض هسهنحا بهح

اوههت کههح مری هها مههی-

کوتههض ا هههر راه مم ههر دوههنیابی ایههرا بههح ایههرژ هسههنحا را بهها دوههنیابی بههح جنه -
افیارههها هسههنحا پیویههض دهههض ر رایمههود کنههض فتالیههتههها ایههرا در ایههر مینههح صههلح
رامنیههت بههیرالمللههی را بههح اطههر مههیایههضا د ر تههأثیرا
گااتههت .ایههر ادةاههها درحههالی صههور

وههوئی برکهههورها اواهههض

مههیگیههرد کههح ا ی ه

راداایحها هسهنحا بسهیار اوهت ر ا فهر

فههر

اوههرائیف دارا

دیگهرت ایهرا همهواره اةه

مهیکنهض

کههح هههضفع ا هسههنحا تههض دوههنیابی بههح ایههرژ هسههنحا اوههت یههح و ه ت هسههنح-
ا ( )Ilias, 2010: 3تا یجا کح مهی تهوا گیهت تأکیهض بهر حه مسهلم جمتهور اوه می
ایههرا دربراههوردار ا توایههایی ر ت نولههوژ هسههنحا
ارراییههو در بتههض ا ایقه

ر همچنههیر نههی وهها

اوه میت بیههع متمههی ا گینمهها هسههنحا را تهه یف داده

اوت).(Moshirzadeh, 2007: 528
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ا ایر منررت ایهرا ةنهوا یه

هضر

منطقهحا

بهح دلیهف

کهح در همسهایگی

کهورها هسنح ا همچهو رروهیحت پاکسهنا ر هنهض را هب تهضهت بهرا بها یمایهض بهح
ةنههوا یهه

ههضر

منطقههحا ییهها بههح ادامههح فتالیههت صههلح میههی هسههنح ا اههود

دارد(احض ت .)110 :1383
 -3-3اتهنمنت اینالت متحذه امریکن علیه ایرا در راستنی رسیذ به هذف خود

ژایههت بههیرالمللههی ایههرژ اتمههی یتههاد بههیرالمللههی اوههتتکح ح ه کهههورها را بههرا
اونیاده صلح میی بهح روهمیت تهناانح اوهت ردر حقیقهت فلسهیح رجهود ایهر وها ما
را ته یف میدهض .در ایهر رابطهح متاههضه منهب گسهنر
ور حقوق ر ت الی

برا اةضها

وه ت هسهنحا ییهی دارا یه

مهیباتهض .درایهر رابطهح متاههضه در بنهض 1مهاده

4ت حهه درلههتههها در بتههرهبههردار ا ایههرژ هسههنحا را بههح روههمیت تههناانح
اوههت( ریههب بههاد ت  . )131 :1387جمتههور اوهه می ایههرا بهها اوههنناد بههح مههاده 4
متاهههضه منههب ت ایههر وهه تههها هسههنحا 1ت ر پیووههنر بههح پررت ههف ال هها ی ال هها ی
فتالیههت هسههنح ا اههود را صههلح میههی اةهه
اورائیفت ایرا را بح ت

مههیکنههض .درحالی ههح ایههاال

2

من ههضه ر

بهرا دوهنیابی بهح وه تهها کههنار جمتهی مهنتم مهیکننهض

ر اواونار پایا داد بهح کلیهح بریامهحهها هسهنحا هسهننض .درمقابهفت ایهرا بها رجهود
ةضویت در پیما منب ت ایر وه ت هها هسهنح ا ت ت هت فههار تهضیض ایهاال من هضه
رار داتهنح ربسهیار ا دروهنا ر من هضا ایهاال

من هضه یریهر کههورها  G-7مهایب

دونروی ایرا بح ت نولوژ هسنحا میتویض(جیر کمست .)18 :1383

. Npt
. ctbt
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امههرر ه ییههی مری هها ت ه

ای هرا در مینههح ایههرژ هسههنحا را اطههر بههرا

منههافب اههود در ااررمیایههح مههیدایههض .روههایحههها پیووههنح ای هرا را همچههو ةههراق مههنتم
میکننهض کهح در پهی دوهنیابی بهح جنه افیارهها هسهنحا اوهتت امّها ههی وهنض کهح
گویه ها توایهههایی ایه هرا در وهههاات جنه ه افیارهههها هسهههنحا باتهههضتبح دوهههت
یمههیدهنههض(حسههینی اوههییضراجاییت  .)42 :1384مقامهها
ایههرا در تهه

مری هها راوههرائیف متنقضیههض

جتههت تولیههض بمههب هسههنحا اوههت ر ایههرا را مههنتم بههح ت قیهه ت

مایع ر تولیض هسنحا مهی کننهض .ایهر در درلهت در ترهور پهردا

اهود مهیگوینهض:

ةتضالقههضیراا (پههضر بمههب اتمههی پاکسههنا ) ت تههأمیرکننههضه ر حههامی بریامههح وههاات
وههاینریییوژ در ایههرا ر لیتههی بودیههض ر در فراحههی ر اجههرا بریامههح تسههلی ا

هسههنحا

ایههرا یقههع داتههننض .یتهها ادةهها مههیکننههض موت ه ههها «تههتا _ »3مجتههی بههح ک ه ه
هسههنحا اوههت (جتیههر ت  )149 :1389ر بههح منرههور تتضیههض تههف ریههو ر منههافب مری هها
فراحههی تههضه اوههتا همچنههیر ایههر ادةهها رجههود داردکههح هههض

ایههرا ا تسههلی ا

هسنح ا بح دلیف ة هح اتهی جمتهور اوه می بهرا م واوهرائیف ر ییهی ا بهیربهرد
تمههض «یتههود _مسههی ی»اوههت .ایههر ادةهها بههرا تتههیر اف ههار ةمههومی ر مجههامب بههیر-
المللی ایرژ اتمی ر تورا امنیت موثر بوده اوت(جتیر ت .)195 :1389
درحقیقههت مقامهها

مری ههایی ا هههر فرصههت ر مههو تینی جتههت ایههراد ایههر

اتتا کح جمتهور اوه می ایهرا درپهی حمایهت ا تررریسهم مهیباتهضت بتهره بهردار
مههییمایههض .ادةهها پنههاهداد ایههرا بههح فراریهها القاةههضه ر همجنههیر مسههاةض

ایههرا

یسههتت بههح تههو فلتهها ةرا ههی ا جملههح اتتامههاتی اوههت کههح گههاه ر بههیگههاه در کنههار
ادةهها همیهههگی ر راهههی مری ائیهها متنههی بههر حمایههت ا گههررهههها فلسههطینی ر
لتنههاییت چتههارچو

تتلیغههاتی ةلیههح جمتههور اوهه می ایههرا رجههود دارد (گلهههر-

پههمرهت .)109 :1384دررا ههب ایههاال

من ههضه مری هها متنقههض اوههتتایرا بههح دالیههف
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منتضد مایف بح داتنر توایمنهض تسهلی ا
تتضیههضا

هسهنحا اوهت کهح ا جملهح مهیتهوا بهح

یاتههی ا ایههاال من ههضهت رجههود وههایر ههضر ههها هسههنحا در منطقههح ر

تمایههف مههرد ر رهتههرا یرههامی بههرا کسههب تههأ ر مقهها در جریهها ایجههاد ایههر یههوا
تسلی ا

اتاره کهرد(جیهر کمهست  .)18 :1383ایهر اتتامها

گیردکههح جمتههور او ه می ایههرا بارههها اة ه

در حهالی صهور

مهی-

یمههوده اوههت کههح و ه تههها کهههنار

جمتههی ا جملههح وهه تههها هسههنحا در دکنههریر دفههاةی

جایگههاهی یههضارد .ایههر

مو ههب اصههولی یهههأ گرفنههح ا اصههو اةنقههاد ت تتتههضا

ههرارداد ر م اوههتا

ةق یی اوت( ریب باد ت .)16 :1387
ا یرههر کارتناوهها مری ههاییت «ایههرا مههضةی اوههت کههح ییررگههاه هسههنحا را در
جتت تولیض ال نریسهینح ییها دارد چراکهح یمهیتوایهض منهابب وهوات فسهیلی اهود را در
دااف اونیاده کنض .اما صضا ت کمهی در ایهر ب ها رجهود دارد .یهرا تهوربیرهها گها
فتیتههی بههرا تولیههض ال نریسههینح مناوههب هسههننض ر رر
م سههو

مههوثر بههرا تولیههض بههرق

مههیتههویض» (بههولنرریههمهت .)20 :1383بههح ة ه ره ا یجههایی کههح ایههرا درمههیر

کهور بهیر

بهح ل هاخ اهایر گها فتیتهی بهوده ر دارا پنجمهیر اهایر ییهت جتها

مههیباتههض دیگههر ییهها

بههح پههررژهههها

ایههرژ هسههنحا بههرا تولیههض یههضارد(گلهههر-

پههمرهت .)301 :1383در اینجهها وههوا اصههلی ایههر اوههت کههح چههرا ایههرا بایههض منههابب ییههت
رگا اود را بح صور

بهیرریهح مصهر

یمایهضت در حهالی کهح مهیتوایهض ماینهض مری ها

ر رروههیح کههح ا بیرگنههریر تولیضکننههضگا وههواتههها فسههیلی هسههننض ا منههابب
تجضیضپایر اونیضه یمایهض .ایراییها پاوهخ مهیدهنهض کهح یتها ارلهیر کههور دارا
ةرههیم ییههت ر گهها ییسههننض کههح بههح ایههرژ هسههنحا بههح ةنههوا یه
رردیض ردر ایهر رابطهح ا رروهیحت ایهاال

اهایر

منتههب ایههرژ رر

من هضه ر چهیر یها مهیبریهض .در ةهیر حها

وههواتههها فسههیلی ایههرا ةوایههض صههادراتی متمههی هسههننض کههح بایههض بههرا صههادرا
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حیههگ گردیههض رمتههمتههر ایههرکههحت مصههر

داالههی ییههت رگهها ایههرا ا رتههض وههاالیح 8

درصههض براههوردار مههیباتههض کههح بههح همههیراههافر ا مه ه
تههترها بههیر

جههض

لههودگی هههوا در

ریههر مههیبههرد(.)hadian, 2004: 5ا فرفههی دیگههر ایراییهها بههح وههایر

کهههورهایی اتههاره مههیکننههض کههح دارا منههابب وههوات فسههیلی نههی هسههننضت امهها
ال نریسههینح مههورد ییهها اههود را ا فههر

ییررگاهتهها هسههنحا بههح دوههت مههی-

رریض(جیر کمست .)20 :1383
همایطور کح مهاهضه مهی تهود مری ها فتالیهت هسهنح ا ایهرا را یهر پوتهع
متا ه با تررریسمت حمایهت ا منهافب اوهرائیفت بهرهم ییهورد تهوا
ا گسنر

منطقهحت جلهوگیر

و ت ها کههنارجمتی جتهت روهیض بهح منهافب اهود ت هت الههتاا هرار

می دهض .پروهی کح در اینجها مطهرت مهیتهودتایر اوهت کهح چهرا مری ها یمهیاواههض
ایرا بح توا هسنح ا دوهت یابهضتدر حهالی کهح رفنهار

بها همویمایهایع ماهف اوهرائیف

تهنضتپاکسنا کح ا پی تی را یوایرفنهحایهض بگویهحا دیگهر اوهتع ةلهت تغییهر رری هرد
مری ا در تا بریامهح هسهنح ا ایهرا در مقایسهح بها بتهض ا ایقه

چهح بهوده اوهتع

چح ةاملی میتوایض تااص ایر در رفنار باتضع
ایرا وردمضار اتاره بح ایر میتهو اوهت کهح درارتتهاش بها ةناصهر اصهلی امنیهت
بیرالمللی ا «متیاردرگایح» تتتهیت میهی اوهنیاده مهیتهود .برجسهنحتهریر دیهضگاه ایهرا
بح ایر حقیقت برمیگردد کهح در منطقهح ااررمیایهح ر جنهو

وهیا درلهتهها هسهنحا

(هنضت پاکسهنا ر اوهرائیف) رجهود داریضکهح اهارر ا پیمها منهب ت ایهر رارداریهض ر در
ینیجههح بههح درر ا تمهها ت می تههی هسههننض کههح پیمهها بههر اةضهها اههود ت میههف مههی-
کنههض(جیههر کمههست  )18-17:1383ر مری هها ییههی بههحراوههطح منههافب اوههنراتمی

اههود بهها

یتهها بههح حمایههت ا یتهها در مجههامب جتههایی ةمههف مههیکنههض.بههح یرههر مههیروههضت مه ه ف
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مری ا بیهنر بها یرها ویاوهی ایهرا ر رری ردهها

اوهت .بهح وهیر دیگهر پهت ا

فررپاتی ات اد تورر ت مری ها دیگهر یمهیاواههض هضرتی منطقهحا یها جتهایی متننهی
بهر ایهضئولوژ در ویاوهت جتهایی اثهر گهاار باتهض(امیهر ت )59 :1380ر ههض
اوهت کهح هضر

ا راردکرد ایهر اتتها هها ر فههارها بهح ایهرا

مری هها

مهایور ایهرا را در

منطقح ر جتا کم کنض کح تها بهح حها موفه یتهوده اوهت ر ی هی ا ةوامهف ایهر ةهض -
مو یههت حمایههت کهههورها

مری هها التههیر ا بریامههح هسههنحا ایههرا اوههت .دررا ههبت

مهغو واانر ایرا بح مسرلح دفهاا ا منهافب ملهی ر متمنهر ا
راوههاس امهها دارا ظههاهر

رفهب اتتامها

بهیپایهح

تههو فرصههتت ایههرژ ر مهها بسههیار را ا جمتههور
مری ها جتهت پهی-

او می اواهض گرفت(گلههرپهمرهت )109 :1384کهح ایهر امهر بهرا
گیر منافب اود بسیار حائی اهمیت اوت.

بههح یرههر مههی روههض ایههراد اتتامههاتی یریههر حمایههت جمتههور اوهه می ا
تررریسمت دونیابی بح وه ت کههنار جمتهی ر یهره همگهی در راوهنا
تر باتهض ر

درحقیقهت حها

تهوا هسهنحا ر منتا هب

منطقحت بهح ةنهوا مولیهح ا اواوهی جتهت گسهنر

هضر

رمهایی ةرهیم-
متنهو ایهرا در

ر تقویهت وهلطح مری ها در جتها

اوت .هما فور کح ایرا کههور اوهت کهح همهواره منهاد اوه

بیهضار ر فتها مهی-

باتض ر مری ها ایهرفهور تلقهی مهی کنهض کهح بها ت هت فههار هرارداد ایهرا ا هضر
ماد ر متنو ایرا ب اهض .بنهابرایر ایهر یه
جتههت روههیض بههح هههضفی بیرگنههر بههرا
منطقح اونراتمی

اواهض بود.

اوهنراتم ا پهیع تتیهیر تهضه مری هایی

مری هها یتنههی گسههنر

تسههلر اههود بههر ایههر
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 -4مواضع کشورهنی آمریکنی التین درخصوص برننمه هستهای ایرا

موا هب کههورها

مری ها التهیر دراصهوض بریامهح هسهنحا ایهرا را مهیتهوا در

الههب هویههتههها جمتههی ماینههض جنههتع ةههض تتتههضت گههرره لتهها ر ییههی اة ه

مو ههب

برای ا ایهر کههورها در تهورا امنیهت وها ما ملهف ماینهض بر یهف اتهاره کهرد .التنهح
یمههی تههوا ایههر ی نههح را یادیههضه گرفههت کههح حمایههت کهههورها

مری هها التههیر ا

بریامح هسنحا ایرا در را هب بهح یهوةی حمایهت ا حقهوق هسهنحا تمهامی کههورها
درحهها تووههتح ر جتهها وههو اوههت .در را ههبت مو ههوا هسههنح ا ایههرا ر رری ههرد
ایرا در ایر مینح بح الگهویی بهرا ایهر کههورها تتهضیف تهضه اوهت .ا ایهرررت یهوةی
تتامههف ر هم ههار بههیر ایههر کهههورها بههح ریههمه در الههب ةههض تتت هض ر ایههرا ت ه ف
گرفت( ریب باد ت.)194 :1387
 -1-4جنبش عذم تعهذ

جنتع ةض تتتهض ا

ها بریامهح هسهنح ا ایهرا ت بهح دفتها

در حمایهت ا جمتهور

او می ایهرا بیاییهح مننههر یمهوده اوهت .ایهر جنهتع تنتها در وها  2011در بیایهح در
حمایههت ا ایههرا صههادر کههرده اوههت .ةهه ره بههر ایههر در وهها ههها 2005ت  2006ر
 2008ییههی بیاییههحههها منتههضد دیگههر صههادر کههرده بههود .در میهها ایههر کهههورها تههیلیت
بولیو ت رییرئ ت کوبا ر یی اراگوئح هرار داریهض .چنها کهح پهیع ا ایهر ییهی اتهاره تهضت
ا متمتریر دالیلی کح می تهوا بهرا حمایهت کههورها جنهتع ةهض تتتهض ا بریهامهح
هسههنحا ایههرا اتههاره یمههودت ر ههتیت مهههابتی اوههت کههح ههها بهها جمتههور اوه می
ایههرا داریههض .در حهها حا ههر ایههر کهههورها بههح اههوبی مههیداینههض کههح ةلههت میالیههت
کهورها

ربی بها جمتهور اوه می ایهرا ت کهام د ویاوهی بهوده ر ایهر ام ها بسهیار

رجود دارد تا با هر ی

ا

ها ییهی بهح همهیر ی هو براهورد تهود .پهت بها حمایهت ا
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ایرا بح یوةی بح دیتا جلهوگیر ا تیهوق کامهف کههورها جتها ار ییهی مهیباتهنض.
در ایر مینهحت مهورالت رئهیت جمتهور بولیهو در مراوهم ت لیه

ریاوهت جمتهور ت

مههرد منطقههح را مههاده دفههاا در برابههر تتضی هضههها اموریالیسههنی کههرد ر افههیرد مهها یتای هض
اجهها ه ده هیم کههح تههاریخ اوههنتمار ت ههرار ر منههابب مهها تووههر اموریالیسههم ههار

گههردد

(.)Hearing, 2012: 20

جنههتع ةههض تتتههض تههاکنو در هههر اجه س تههورا ح هها ژایههت بههیر المللههی
ایرژ اتمهیت بهرا حمایهت ا بریامهح هسهنح ا ایهرا بیاییهح صهادر ر حنهی در وهطوت
ةالی ایر جنتع ییهی تهاهض حمایهت ا بریامهح هسهنح ا ایهرا بهودهایهم .بها ایهر ا هضا ت
تا کنو ته

کههور هها

ربهی ر مری ها بهرا ایجهاد اجمهاا ةلیهح بریامهح هسهنح

ا ایرا با ت ست مواجهح تهضه اوهت .بهح گویهحا کهح بیههنر را منیهی بها یگرا در
مری ها التهیر بها رری هرد چهست رادی ها

طتنامحها مینل ت منتله بهح کههورها

ر پوپولیسههت اوههت کههح در ایههر میهها وههتم کوبههات ریههیرئ ر یی اراگوئههح بیهههنر ا
کهههورها دیگههر در ایههر منطقههح مههیباتههض

( .)Lotfian, 2010: 47همههایطور کههح

هر گاه فتالیت ژایت همسهو بها امری ها ةلیهح ایهرا یمایها تهضت در ایهر مینهح ایهرا
تههاهض صههضرر بیاییههح ر را امههور اارجههح جنههتع ةههض تتتههض در حمایههت ا بریامههح
هسنح ا ا

بود.

در بیاییههج جنههتع ةههض تتتههضت ژایههت بههیر المللههی ایههرژ اتمههی بههح ةنههوا تنتهها
مقا صالح برا راونی مهایی تتتهضا

پادمهایی درلهت هها ةضهو ژایهت تناوهایی

تض ر تأکیض تض کح یتایض ههی فههار یها مضاالهح بهیجهایی در فتالیهت ژایهتت بهح ریهمه
فر ینض راونی مهایی

صهور

گیهرد .ر را امهور اارجهح ةهض تتتهض تأکیهض کردیهض

کح تما مسائف مربهوش بهح پادمها ر راوهنی مهایی ا جملهح مسهائف مربهوش بهح ایهرا ت
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بایههض در چتههارچو

ژایههت بههیر المللههی ایههرژ اتمههی حههف ر فصههف تههود ر متننههی بههر

متایی فنی ر حقو ی باتض ( ریب باد ت.)195-196 :1387
در ایهههر رابطهههح جنهههتع ةهههض تتتهههض بههها صهههضرر بیاییهههحا دربهههاره اجهههرا
موافقننامههحههها پادمهها متاهههضه ةههض اتههاةح هسههنحایههی (ا پههی تههی) ر طتنامههحههها
ربر تهورا امنیهت در جمتهور اوه می ایهرا در یهسهت تهورا ح ها ژایهت
بیر المللهی ایهرژ اتمهی تاکیهض کهرد کهح دیولماوهی ر گیهترگهو را تنتها راه حهف بلنهض
مض

مو وا هسنحا ایرا میدایض (تابنا ت  27با . )1390
در تههاریخ  2008/7/30ییههی تههاهض حمایههت ر را امههور اارجههح جنههتع ةههض

تتتههض ا بریامههح هسههنح ا صههلح میههی جمتههور او ه می ایههرا هسههنیم .ر را امههور
اارجح  118کهور ةضهو جنهتع ةهض تتتهض بها صهضرر بیاییهح ا در اجه س تتهرا ت ا
بریامههح هسههنح ا ایههرا حمایههت کردیههض .در ایههر بیاییههح تصههریح تههضه اوههت کههح ح ه
کهههورها بههرا تووههتح ایههرژ اتمههی بههرا مقاصههض صههلح میههی یتایههض بههح هههیر ةنههوا
م ههضرد تههود ر اینیهها ههها ر تصههمیما

تمههامی کهههورها ا جملههح جمتههور اوه می

ایههرا در مینههح اوههنیاده صههلح میههی ا فنههارر هسههنح ا

ر چراههح وههوات بایههض

م نر تمرده تویض( ریب باد ت.)196 :1387
بنههابرایرت دوههنگاه اجرایههی کهههور بایههض بهها اوههنیاده منطقههی ا ابلیههتههها ر
توایاییهها

اةضها جنهتع ةهض تتتهض وها رکارهایی اواوهی تهضریر یمایهض .اهمیهت

ایر مو هوا تها یجاوهت کهح موتهور م رکهحت ایهضهپهردا اصهلی ر تهأمیر کننهضه منهابب
دبیراایههح دررا ریاوههتت رئههیت دررها جنههتع ةههض تتتههض اوههت .ریاوههت م ههور
بود جنتع تها حهضرد یهاد اههضا
دایره ما ت اهضا ت میهیا اوهنق

ر دوهنارردها دررا ریاوهت ههر کههور را در

ر ظرفیهت بهیرالمللهی درلهت مییبها م هضرد کهرده

وقاط اشتراک ایران ي آمریکای التیه 69 / ...

اوت کهح مهی توایهض میینهی بهرا رموها مسهنقف جنهتع در جتهت ههضایت ر رهتهر
در مسههیر اهههضا

اصههیف ر همچنههیر فرصههت تههارییی جتههت اةههاده اةنتههار ر کههارایی

ایهر حهر تلقهی تهود(اا جهو بهاد ر هرایهیت .)70 :1391ا ایهر منرهرت بها توجههح
بههح ریاوههت ایههرا در اج ه س یههر منتههضهات توایههایی ایههرا جتههت تتقیههب ویاوههنتا
اود ا جملح ةهضالت اجنمهاةیت صهلح جتهاییت احنهرا بهح تنهوا فرهنگهی ر مهاهتی در
جتا ت الب و ت جتاییت متهار ه بها ی جایتهحگرایهی مری ها افهیایع یافنهح ر مهیتوایهض
بح فرصنی برا ا بیر بهرد موایهب موجهود بهر وهر راه کههورما در حهو ه ا نصهاد -
ویاوی ر کاهع هیینحها ت ریم تتضیف تود.

 -2-4گروه آلبن

کهورها ةضو گرره لتها کهح اوهامی هها پهیع ا ایهر بیها تهضت بهح فهور هافب ا
بریامههح هسههنحا ایههرا حمایههت یمههودهایههض .در یهسههنی کههح بههیر یماینههضگا گههرره لتهها
برگههیار تههضت یتهها بهها صههضرر بیاییههح ا مهههنر حمایههت اههود را ا حهه مهههررا
جمتههور اوهه می ایههرا در تولیههض ایههرژ صههلح میههی هسههنح ا اةهه
تتاجم رتتضیض یرامی ةلیح ایرا را م

ر هرگویههح

و کردیض(.)Lotfian, 0202: 44- 45

اةضا گرره لتها همچنهیر ا بیاییهح تتهرا ر ایجها مهااکره بهرا حهف ر فصهف
مو ههوا هسههنح ا ایههرا بههح ةنههوا تنتهها راه حههف یههاد کردیههض (اترگههیار متههرت
.)1389/4/23
در ایههر رابطههح دیویههض ب و ه یت وههییر ریههیرئ صههضرر بیاییههح کهههورها ةضههو
گههرره لتهها در حمایههت ا بریامههح هسههنح ا ایههرا را یاتههی ا یگرایههی ههها کهههورها
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امری ا التهیر بهح ریهمه هههضار فیهض کاوهنرر در مهورد هرگویهح مهاجراجوئی امری ها
ةلیح ایرا دایسهنح ر یهاد رر تهض کهح رروها جمتهور کههورها
یرامی ةلیهح ایهرا بودیهض کهح پهت ا توافه هها صهور

لتها میهال

ا هضا

گرفنهح بهیر یتها هرار تهض

وههییرا یتهها در تتههرا چنههیر بیاییههح ا را صههادر کننههض (اترگههیار متههرت .)1389/5/25
در ایههر بیاییههح مههضه بههود «مهها بههار دیگههر حمایههت درلههت ههها اههود را ا حه مهههررا
جمتور اوه می ایهرا در تولیهض ایهرژ اتمهی ر اوهنیاده صهلح میهی ا

ابهرا مهی

داریم .ایر امر ح تمهامی ملهت هها مهی باتهض ر در پیمها ةهض اتهاةح مطهرت گردیهضه
اوههت .ملههت ههها ر درلههت ههها ةضههو لتهها متنقههض هسههننض کههح گینگههو صههریح بههرا
جسههنجو راه حههف ر توافهه بایههض بههر تههوق ر تینهه

فههائ

یههض» (اترگههیار متههرت

.)1389/4/23
بح فور کفت حمایهت کههور هها
در جتت حائی اهمیت اوت .ا ی

مری ها التهیر ا بریامهح هسهنح ا ایهرا ا

وهو یهها دهنهضل صهلح میهی بهود بریامهح هسهنح-

ا ر گههاهی ا مقاصههض کههام د ویاوههی ایههاال
توور کهورها
ها

من ههضه مری هها در تهها ایههر مو ههوا

مری ها التهیر اوهت .ا وهو دیگهر ایهرا ییهی بهر اوهاس ویاوهت

ض اموریالیسنی اهود ر کمه

بهح کههورها درحها تووهتح جتهت روهیض بهح

اودکیاییت بحریهمه در مینهح فتالیهت هسهنحا جتهت اوهنیاده ا ایهرژ هسهنحا بهرا
ایر دونح ا کههورها مهی توایهض متهم ر مهاثر باتهض .مو هوةی کهح مهی تهوا
هم ار ها هسنح ا ایرا ت رییرئ

را در

ر کوبا مهاهضه کرد).(Fugitt, 0200: 54-56

 -3-4برزیل

دوههنگاه دیولماوههی ایههرا در مینههح جلههب حمایههت کهههورها ا مو ههوا هسههنحا دارا
موفقیتهایی بهوده اوهت .ا جملهح ایهر موفقیهتههات جلهب حمایهت بر یهف بهح ةنهوا
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ی

ضر

یوظتهور اوهت کهح بها توجهح بهح ظرفیهتهها موجهود در ةرصهح ویاوهت-

اههارجی بر یههف ر بتههرهگیههر ایههرا ا تههوا ةلمههی ر فنههارر ت ررابههر اههوبی را
توایست با ایر کههور ایجهاد یمایهض .بهح فهور کهح ایهر ررابهر منجهر بهح حضهور فتها
بر یف در مو وا هسهنحا ایهرا تهض .در ایهر رابطهحت بر یهف بهح همهراه ترکیهح در مهاه
مهح  0202بهح ةنهوا راوهطح توافه هسهنح ا بها ایهرا در بیاییهح تتهرا مترفهی تهض.
مری ا ر من ضایع اگهر چهح ایهر توافه را یادیهضه گرفننهضت امها ایهر بیاییهح ر همچنهیر
میالیهت بها اةِمها ت هریم ةلیهح ایهرا ر دراواوهت حهف دیولماتیه
کههورت بر یهف را در مرکهی تهوا

هسهنحا بهیر ایهرا ر هر

مهه ف ایهر

هرار داده اوهت)بهی-

یات .)14 :1389ایر رفنهار وهتب تهض بر یهف بهح مو هب ایهرا بیههنر ییدیه

تهود ر در

ینیجههح ایههر کهههور در جلسههح تصههویب طتنامههح  1929در تههورا امنیههت ةلیههح
جمتور او می ایرا ت رأ منیی بح طتنامح بضهض.
بههرا یمویههح لههوال داوههیلوا ریههیت جمتههور وههاب بر یههف در یهسههت وههرا
امری هها التههیر ر کارائیههب بههح تههض
کهههورها

یسههتت بههح ایههر مسههالح ههههضار داده اوههت کههح

ربههی مههیاواهنههض ایههرا را بههح دلیههف پیگیههر بریامههحههها هسههنحا اییرلههح

یماینض(.) AFP, 0202

در ایههر ارتتههاشت لههوال داوههیلوات رئههیت جمتههور بر یههف در وههیر روههمی اههود بههح
مری ا در یه

مصهاحتح ةلنهی ر در حضهور جهورر بهو

کهح وهتی داتهت بر یهف را

ا تووتح ررابر با ایهرا بها داردت بهح فهور روهمی همر حمایهت ا حه ایهرا بهرا
دونیابی بح فنهارر هسهنح ا بهرا مقاصهض صهلح میهی اةه
بر یف مو وةی درجایتح اوت (رر یامح ایرا ت.)5 :1387

کهرد کهح ررابهر ایهرا ر
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ولسههو مههوریم ر یههر اموراارجههح بر یههفت احنمهها اةمهها م ههضردیتههها
مهابح ایرا بهرا بریامهح هسهنحا را ةلهت همراههی بها ایهرا در بریامهح هسهنحا

کهر

کرد ر با اتاره بهح حضهور فتها بر یهف در بریامهح هسهنحا ایهرا مهی گویهض « :بر یهف
در ینضه ههض
اگههر ههر

همهیر تتمهت ههایی اواههض بهود کهح امهرر ایهرا بها

مواجهح اوهت.

در تتمههت یههی بههح ایههرا موف ه تههضه ر جلههو بریامههح هسههنحا ایههرا را

بگیههردت بر یههف هههم بهها همههیر تههیوه ا بریامههح هسههنحا اههود م ههرر اواهههض
تض(».رجهاییو ت .)1389/9/1بهح یرهر مهی روهضت گهاهی ا ایهر مو هوا وهتب تهضه تها
بر یف در اصوض بریامهح هسهنح ا اهود بها توجهح بهح ییهو مری هات در تها ژایهت
بیر المللی ایرژ

اتمی م نافایح ةمف یمایض)(vann, 0223: 6-5

داییههف لههوار کههاردار وههیار

اکههوادرر در ایههرا درحاتههیح یهسههت وههیرا ر

یماینضگا گرره لتها در تتهرا در گینگهو بها اتریگهار متهر گیهت «:مها همهایطور کهح در
کنیرایت الب و ت هسنح ا تتهرا اةه

کهردیمت بها ههم ا حه دوهنیابی ایهرا بهح

ت نولههوژ صههلح میههی هسههنح ا حمایههت مههی کنههیمت یههرا مهها بههرا اههود یه
جنو

بح جنو

تتریه

رابطههح

کهرده ایهم کهح حمایهت ا درلهت ر ملهت ایهرا ییهی جهیر

اوهت ».ر بهها ماتههت ار یههابی کههرد توافقنامههح وههح جایتههح تتههرا بههیر ایههرا ت ترکیههح ر
بر یف بهرا حهف ر فصهف مو هوا هسهنح ا ایهرا ا رجهود وها مایتا ر ارگایتهایی در
مجههامب بههیر المللههی ا جملههح وهها ما ملههف اتههر داد کههح دیتالههح رر ویاوههنتا وههلطح
گرایایههح امری هها ر هههم پیمایههایع بههوده ر ةلیههح ایههرا فتالیههت مههی کننههض .بههح گینههح ر ت«
مواجتههح بهها ایههر وهها مایتا ا جملههح بریامههح ههها کهههورها

لتهها در وههطح بههیر المللههی

اوههت»( اترگههیار متههرت )1389 /4/25ر ایههر اههود تأییههض اوههت بههر ایههر مههضةا کههح
وههارمایتا ر ارگایتهها بههیرالمللههی ت ههت تههأثیر امری هها برةلیههح بریامههح هسههنحا ایههرا
مو ب میگیریض.
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در دیههضار کههح رئههیت جمتههور بولیههو بهها رئههیت جمتههور کهههورما داتههتت
فرفیر بهح صهضرر بیاییهح ا در اصهوض هم هار هها موجهود مننتهی تهض

مااکرا
ر در فههر

در ایههر بیاییههح بههر تتتههض اههویع بههرا متههار ه ر ایجهها ا ههضاما

ویاوههی

مهههیص ةلیههح هرگویههح اموریالیسههم بههح منرههور تضههمیر دوههنیابی بههح تتههاد ت برابههر ت
همتسنگی ر رفهاه ملنتها دییها براوهاس اصهف احنهرا بهح حه حاکمیهتت اد تتیهیر
وریوتت ملنتا ر ةهض داالهت در امهور داالهیت تاکیهض کردیهض .ههر در رئهیت جمتهور
بههر اهمیههت ییدی ههی ررابههر بههیر جمتههور او ه می ایههرا ر کهههورها ةضههو پیمهها
لتهها کههح بیههایگر ایجههاد ات ادیههح ههها جضیههض برپایههح اصههف احنههرا منقابههفت همتسههنگی ر
م مههف بههود اوههنوار هسههننضت تاکیههض کردیههض .ایههر بیاییههح تههامف حمایههت بولیههو ا
ةضویت یر دائم ایهرا در تهورا امنیهت ر بریامهح هسهنح ا ایهرا

ییهی اوهت (بها ت

. )1387
نتیجه گیری

پیههرر

او ه می ایههرا ر ت ه فگیههر ایههضئولوژ

ایق ه

ضرتمنههض او ه میت ی ههی ا

دالیف اصلی اصومت مری ا بها یرها اوه می ایهرا اوهت .توجهح بهح ایهر ی نهح مهی
توایههض ةنصههر متمههی در تههناات ر ت لیههف د یهه رفنارههها
باتههض .بسههر ر گسههنر
ورمایح دار

ر

مری هها در تهها ایههرا

ایههضئولوژ او ه می در منطقههح ر جتهها ت ایههضئولوژ لیتههرا -

را با چهالع ههایی جهض مواجهح یمهود .ا همهیر رر مری هایی هها

همواره در هر مو تینی در مقابف ایهرا مو هب گیهر کهرده ایهض .در ایهر راوهنا ی هی ا
ةواملی کهح بهح یرهر امری هایی هها وهتب جلهوگیر ا پیههرفت ایهرا ر تضهتی

یرها

جمتور اوه می ایهرا اواههض تهضت ویاوهی کهرد بریامهح هسهنحا ایهرا اوهت .در
ایر رابطح با رجود اة

صهریح ایهرا متنهی بهر صهلح میهی بهود فتالیهتهها هسهنح-
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ا ا ت مری هها همههواره وههتی مههیکنههض کهههورها جتهها را یسههتت بههح اتتامهها
ةلیح ایهرا همسهو کنهض .در ایهر مینهح ته
مجامب جتایی متنی بر ت
اههورد تههوا
اونراتمی

هها

اههود

مری ها بیههنر حهو منقاةهض کهرد

ایهرا جتهت دوهنیابی بهح وه ت هسهنحا ر منتا تهاد بهرهم

منطقههحا ت بههح اطههر افنههاد منههافب اههود ر اوههرائیف بههحةنههوا من ههض

ر در یتایت تتضیض صلح ر امنیت جتایی میچراض.
مری هها در حههالی ایههرا را مههنتم بههح پیگیههر و ه ت ههها هسههنح ا ر کهههنار

جمتی مهی کنهض کهح اهود بهح هواییر ر کنوایسهیو هها بهیر المللهی مربهوش بهح منهب
تولیض ر گسنر

وه ت هها کههنار جمتهی منتتهض یتهوده ر حنهی وهابقج بهح کهارگیر

ایر تیف و ت هها ر ةهض پها بنهض بهح اصهو اا هیت ایسهایی ر بهیر المللهی را در
کاریامح

اهود داتهنح اوهت ر در مها کنهویی ییهی بها تمها تهوا بهح دیتها گسهنر

راداایح ها اتمی اویع اوهت ر بهح صهور

ةلنهی ا

دفهاا مهی کنهض.کههورها

مری هها التههیر ییههی بهها گههاهی ا ایههر مو ههوات بههح ایههر امههر را ه ایههض کههح میالیههت
مری ا با بریامهح هسهنحا ایهرا ابتهاد ویاوهی دارد.

هها بهر ایهر بارریهض کهح اگهر ا

بریامح هسنحا ایرا حمایت ی ننهضت مم هر اوهت مری ها بها یتها ییهی چنهیر رفنهار
را در ینههضه داتههنح باتههض .پههت همههواره در مقابههف امری هها ههرار گرفنههح ایههض ر حمایههت
اود ا بریامح صلح میی هسنح ا ایرا را اة

کردهایض.

متههار ه بهها مری هها کههح بههح تههتار اصههلی بسههیار ا رهتههرا یوظتههور امری هها
التههیر تتههضیف تههضهت فرصههنی تههارییی بههرا
حمایههت ههها

ههها در مواجتههح بهها ههر

جمتههور اوهه می ایههرا اوههت تهها ا
بههح ریههمه امری هها بتههره منههض تههود .ت ه

کهورها امری ا التهیر بهرا اهارر تهض ا وهلطح امری هات بیههنر ا ههر چیهی یتها
را ییا منههض من ههضایی وههاانح کههح در ههضیت بهها مری هها بهها کهههورها یههاد تههضه همسههو
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هسننض .ة ره بهر ایهر اوهنتضاد مری ها التهیر در دگرگهو وهاانر یرها بهیر المللهی
ر ایجاد جتهایی چنهض طتهی ر تتضیهض هممهویی مری ها کهام د بها اههضا
مینح تطاب دارد ر بح ههر در فهر
بیهنر ت اجرا اهضا

ضر

اجها ه مهی دههض تها بها همگرایهی در ایهر مینهح بها

فهوق را دیتها یماینهض .ایهر مقالهح بها ت یهح بهر براهی ا

رجههوه اتههنرا ایههرا ر امری هها التههیر بههح ریههمه دتههمر مهههنر
من ههضه مری ههات ته

ایهرا در ایهر

ههها یتنههی ایههاال

یمههود تهها مینههح ههها ر ةوامههف همسههویی ر اتیههاق یرههر ایههرا ر

کهههورها امری هها التههیر را تو ههیح دهههض ر ةلههف حمایههت ایههر کهههورها ا بریامههح
هسنح ا ایرا را ت لیف یمایض.

مننبع

احض ت افسایح()1383ت «کاریامح ژایت ر منافب ملی ر  .ا  .ایرا ».مجلح راهتردتتماره ویر
چتار
احض ت افسایح()1384ت اونراتم

مری ا در تا بریامح هسنحا ایرا درپرریضه هسنح ا

ایرا ( )2رریضها ر یررهات تترا  :مووسح فرهنگی مطالتا ر ت قیقا بیرالمللی ابرار
متاصر
اردوناییتحسیر()1381ت «تأثیر اورائیف بر تتمی ب را ایرا ر مری ا»ت فصلنامح مطالتا
ااررمیایحت وا 9ت تماره4
امیر ت متض ()1380ت تمایف ررویح برا ادامح هم ار ها هسنح ا با ایرا در پرریضه

هسنح ا ایرا ()1رریضها ر یررهات تترا  :ابرار متاصر
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اینتار()1384ت ایرا هسنحا

پیامضها

منطقحا  2درپرریضه هسنحا

یررهاتتترا  :مووسح فرهنگی مطالتا ر ت قیقا

ایرا ()2رریضها ر

بیرالمللی ابرارمتاصر تترا

با ت یادةلی()1387ت حقوق بیرالملف ر بریامح هسنحا ایرا در پرریضه هسنحا ایرا ()4

رریضها ریررهات تترا  :مووسح فرهنگی مطالتا

ر ت قیقا

بیرالمللی ابرارمتاصر

تترا
بولنرریمه()1383ت ایاال

ر ت قیقا

من ضه رایرا :متما هسنح ا ت تترا  :مووسح فرهنگی مطالتا

بیرالمللی ابرار متاصر (تضریر ر گرد رر )

بی یا()1389ت یقع ایرا در مری ا التیر :پات

اونراتمی ت ماهنامح ا نصادایرا

پایگاه اتر  -ت لیلی فرارر ()1388تایرا  -رییرئ ت من ضا درردوت ورمایحت
ابف دونرس درwww.fararu.com/fa/news/00302:

توکلیتیتقو ()1388ت «ایرا ر مری ا التیر :هماینض ها تارییی»ت در هینح یامح پگاه
حو هت تماره 274
جتیر ت ةلیاکتر()1389ت منافب اونراتمی
پمرهه ضه مطالتا

مهنر

رات اد مری ا -اورائیفت تترا :

راهترد

حسینی اوییضراجاییتویض متض ()1384ت «پیامضها بریامح هسنح ا ایرا در ررابر ایرا ر

مری ا»ت اف ةا

ویاوی-ا نصاد ت تماره220-219
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اایی جو بادت م مود ر مصطیی هرایی()1383ت «فرصتها ر م ضردیتها

دررا

ریاوت جمتور او می ایرا بر جنتع ةض تتتض»ت فصلنامح وا ما ها بیرالمللیت
تمار ار

الیلیت اوضاهلل()1383ت «ویاوت مری ا در تا بریامح هسنحا ایرا »ت فصلنامح مطالتا
ویاوی .تترا  :ونادیماینضگی رلی فقیح دروواهت تماره12
را اییتاحسا ()1383ت «هم کار

یقع ماهب در ایق

ایرا ر جنتع ها

مری ا

التیر»ت راهتردت تماره 31
ماییت اوم()1385ت «تورا امنیت ربریامح هسنحا ایرا »تمجلح پمرههتا حقو یتتماره
10
ولطاییحتةلیاصغر()1384ت «فتالیتها

هسنحا

ایرا ر ویاوت بیرالملف»ت فصلنامح

ویاوت اارجیت تماره3ر4
تتیر تیجمح()1382ت «یقضر یرر :تهابتا

فرهنگی ایرا ر مری ا التیر»ت مات تماره26

یاییتم مضةلی()1385ت «تاریخ ررابر دیولماتی

همهتر

ایرا ر کهورها

امری ا

التیر»ت

ی یر ت  15د .1385

ةسگر تیضاهلل()1387ت «برروی حقو ی ةمل رد ژایت در مسرلح فتالیتها

هسنحا

ایرا »ت فصلنامح ویاوت دفاةیت تماره55
ریب باد تکاظم()1387ت بریامح هسنحا
اموراارجح مرکی چاق ر اینهارا

ایرا

را تیتها

اواویت تترا  :ر ار
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کو هگرکالجیت رلی()1378ت تأملی بر ویاوت اارجی ایرا در مری ا التیرت گیار ت
تماره .198
گالگوست رتور()1386ت « ایرا ر رییرئ  :همویمایا جضیض در مری ا

التیر»تگینگوت

ماهنامح ا نصاد ایرا
گلهر پمرهت م مضر ا()1384ت پرریضه هسنح ا ایرا  :رریضها ر یررهات تترا  :مووسح
فرهنگی مطالتا ر ت قیقا

بیرالمللی ابرارمتاصرت تترا

گلهرپمرهت م مضر ا()1384ت برروی ةلف اهمیت یافنر مسائف هسنحا ایرا درویاوت
اارجی مری ا دردررا ریاوتجمتور بو
یررهات تترا  :مووسح فرهنگی مطالتا

ر ت قیقا

درپرریضه هسنحا

ایرا ()2رریضها ر

بیرالمللی ابرارمتاصر تترا

یقیب ادهت احمض()1385ت «مطالتح تطتیقی یگاه اررپا ر امری ا بح امری ا التیر ر پیامضها»ت

اف ةا

ویاوی-ا نصاد تتماره226-225

ییر تبیم ()1384ت «جا

مو ه یرامی در ویاوت اارجی مری ا» اف ةا

ویاوی ر

ا نصاد ت تماره212ر212
هوتن متضر ت ةتضالر ا()1355ت تاریخ ررابر اارجی ایرا ت تترا  :اینهارا
رجاییو .
تhttp://www.rajanews.com/detail.asp?id=70322
اترگیار متر 1389 /4/25
اترگیار مترت 23تیر1389

امیرکتیر

درتنتحت 1ر 1389
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