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 چکیده
الولل اعت    تزیي ثبسیگزاى ّزفِ ًَبم ثیي تزیي ٍ ثزخغتِ اتحبدیِ ارٍپب یکی اس هْن

تزیي ثبسیگزاى در راعتبی تتأهیي فتلو ٍ اهٌیت      کِ در سهزُ تأثیزگذارتزیي ٍ هَفق
ًَز ثِ اّوی  رٍاثو هتقبثتل  . رٍد ای ثِ ؽوبر هی الوللی ٍ ایدبد ّوگزایی هٌيقِ ثیي

یِ ارٍپب، در ایي پضٍّؼ در تالؽین تب افَل حتبکن  خوَْری اعالهی ایزاى ٍ اتحبد
ثز عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپب در قجبل خوَْری اعالهی ایتزاى را ثتب اعتتهبدُ اس    

ایي پضٍّؼ در تالػ اع  تب ثِ ایي پزعتؼ  . تحلیلی هيبلِْ کٌین-رٍػ تَفیهی
پبعخ دّد کِ رٍیکزد عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپتب در قجتبل خوْتَری اعتالهی     

یزاى در ىَل تبریخِ رٍاثو هَخَد هیبى ایي دٍ کٌؾگز چِ رٍیکزدّتبیی را عتیزی   ا
فزك کِ در دٍل  یبسدّن تأکید دعتگبُ عیبعت  ختبرخی    ثب ایي پیؼ. کزدُ اع 

خوَْری اعالهی ایزاى در قجبل غزة ثز تْبهل عبسًدُ ثَدُ اع ، هقبلِ حبمز ثیبى 
وَْری اعالهی ایتزاى ٍ اتحبدیتِ   ٍگَّب ٍ هذاکزات هیبى خ دارد کِ پظ اس گه  هی

ّب ٍ ثبسگؾ  فنبی عیبعی هجتٌی ثز تْبهل عبسًدُ ایتي   ارٍپب، در عبیِ رفِ تحزین
یبفتِ، سهیٌتِ آغتبس    ثغتز فزاّن آهدُ تب هَاًِ هَخَد ثز عز راُ رٍاثو عیبعی کبّؼ

 . دٍراًی خدید فزارٍی اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعالهی ایزاى فزاّن آید
عیبع  خبرخی، رئبلیغن، تْبهل عبسًدُ، خوْتَری اعتالهی ایتزاى،     :اه كلیدواژه
 اتحبدیِ ارٍپب
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 هقدهه. 1
 ِ ٌّتَاى دٍ   در ىَل تبریخِ رٍاثو هَخَد هیبى اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعالهی ایزاى ثت

الولل، آًچِ هَخت ؽد تب هَاًْی در هغتیز عیبعت  ختبرخی     کٌؾگز ّزفِ رٍاثو ثیي
خوَْری اعالهی ایزاى پیدا ؽَد، ٍخَد هؾکالتی اس قجیل پزًٍتدُ  اتحبدیِ ارٍپب در قجبل 

ٍ تزٍریغتن ٍ   ای خوَْری اعالهی ایتزاى، هَمتَّبت هزثتَه ثتِ حقتَق ثؾتز       ّغتِ
رغتن   اهتب ّلتی  . خبًجِ ّلیِ خوَْری اعالهی ایزاى ثتَدُ اعت    ّبی یک چٌیي تحزین ّن

بل خوَْری اعالهی ٍقَُ ّوِ ایي هؾکالت، آًچِ عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپب در قج
 –هتحتدُ اهزیکتب    خقَؿ ایبالت ثِ -الولل  ایزاى در هقبیغِ ثب عبیز ثبسیگزاى ّزفِ ثیي

ّتب ّلیتِ    ًوبید، ثبس گذاؽتي هغیز دییلوبعی ٍ تْبهل حتتی پتظ اس تحتزین    را هتوبیش هی
رغن ٍخَد هؾکالت خدی ثتز عتز    در حقیق ، ّلی. خوَْری اعالهی ایزاى ثَدُ اع 

راُ رٍاثو عیبعی هیبى ایي دٍ کٌؾگز، اتحبدیِ ارٍپب ّن چٌبى در تالػ ثَدُ تب ثب تَختِ  
ٍ تدبری هَخَد در خوَْری اعتالهی ایتزاى، رٍاثتو     ّبی عیبعی، اقتقبدی ثِ ٍزفی 
ٌَّاى یکی اس ثبسیگزاى هؤثز در هٌيقتِ   ٌَّاى ثبسیگزی هغتقل ثب ایي کٌؾگز ثِ خَد را ثِ

 Richard. )حهٌ ًوَدُ، درًتیدِ پظ اس فزاّن آهدى ؽزایو، ایي رٍاثو را تقَی  ًوبید

N. Hass & Meghan L. O’ Sullivan, 2000: 35) 
رٍاثتو عیبعتی هیتبى     1376در ختزداد   ی تب پیؼ اس عزکبر آهدى دٍل  ّهتتن ىَرکل ثِ

اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعالهی ایزاى در گهتوبًی اًتقبدی قزار داؽ ؛ ثِ دیگتز ثیتبى،   
قغو  سیبدی اس تبریخ رٍاثو هَخَد هیبى ایي دٍ کٌؾتگز، در فنتبیی تیتزُ ٍ اًتقتبدی     

ٍگَّتبی     ّهتن، تٌْب در هَاردی ثِ گه ؽدُ اع  ٍ پظ اس رٍی کبر آهدى دٍل عیزی
، کویتتِ فتٌْ ، تدتبرت    2001ًتَاهجز   6در ( 150: 1382فالحتی،  . )عبسًدُ ًبئل آهتد 

ِ   خبرخی، پضٍّؼ ٍ اًزصی ثب ارائِ پیؼ ّتبی هغتئَل ّتن چتَى      ًَیغی ثِ دیگتز کویتت
 :رٍاثو خبرخی، حقَق ثؾز، عیبع  اهٌیتی ٍ دفبّی ثدیي ًتیدِ رعید کِ

داد یبسدُ عیتبهجز، تهبّن ثْتز هیبى خْتبى اعتالم ٍ غتزة ثتِ یتک هؤلهتِ       پظ اس رٍی. 1
لتذا  . اعبعی در ًجزد ّلیِ تزٍریغن ٍ ایدبد یک فلو ثبثجبت ٍ دراسهتدت درآهدّبعت   

تز هیبى اتحبدیِ ارٍپب ٍ ایزاى در خْت  کوتک ثتِ     ٍگَی ًشدیک ثبید کِ قَیبً اس گه  هی
 .ایي رًٍد هَردًَز ٍ گغتزدُ پؾتیجبًی ًوَد

تأکید ثز تؾَیق ٍ تقَی  افالحبت عیبعی ٍ اقتقبدی در ایتزاى ثتب ایتي ؽتزه کتِ      . 2
ثبیتتد هتٌبعتتت ثتتب پیؾتتزف  در   ٍگَّتتبی اقتقتتبدی هتتی ّزگًَتتِ پیؾتتزف  در گهتت 
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ثبید افَل دهَکزاتیک  ٍگَّبی عیبعی ثبؽد ٍ ثزای حقَل اىویٌبى اس ایي اهز هی گه 
  (European Parliament, 2001: 5-6. )ٍ حبکوی  قبًَى هَرد تأیید ایزاى قزار گیزد

ّتبی ًقبداًتِ اتحبدیتِ ٍ     در ایي راعتب رٍاثو ایتزاى ٍ اتحبدیتِ ارٍپتب تتبثْی اس عیبعت      
 .ّبی ارتجبىی ثب خوَْری اعالهی ایزاى ثَدُ اع  حبل تالػ ثزای حهٌ کبًبل درّیي

عت   یبثی ثِ آى اع ، تالػ در پی ؽٌبخ  َّاهلی ا آًچِ پضٍّؼ حبمز در پی دع 
رغتن   کِ هَخت ؽدُ تب افَل عیبع  خبرخی ایتي دٍ کٌؾتگز در ىتَل تتبریخ ّلتی     

ّب اس رٍیکزدی رئبلیغتی ٍ تقبثلی ثِ رٍیکزدی عبسًدُ تجتدیل   اختالفبت هَخَد هیبى آى
گیتزی عیبعت     ایي پضٍّؼ عْی کزدُ تب ثزای اٍلیي ثبر، َّاهل هؤثز در تقتوین . ؽَد

ی ایزاى ثز اعبط رٍیکزدّبی ًَتزی ىتزفیي را   خبرخی اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعاله
چٌیي هیشاى تأثیزگذاری َّاهل هذکَر اس عَی دیگتز هَردثزرعتی قتزار     عَ ٍ ّن اس یک
در ایي راعتب هقبلِ حبمز پظ اس ثزرعی ٍ ارائِ چتبرچَة ًَتزی اقتدام ثتِ ثیتبى      . دّد

ی اعتالهی  افَل عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپب ًوَدُ تب اس ایي فزآیٌد خبیگتبُ خوْتَر  
 .ّب را ثزرعی ًوبید گیزی ایي عیبع  ّب را ثیبى ًوَدُ ٍ خْ  در ایي عیبع 

 
 چارچوب هفهوهی. 2

ًَز ثِ اّوی  آگبّی در راثيِ ثب ههَْم ٌّبٍیي سیز، السم اع  تب ثب ًگتبّی هتتقتز ٍ   
تتز ؽتدى    ّبی هتتلف اس ایي ههبّین را خْ  رٍؽي هَخش ثِ هٌبثِ، تْبریف ٍ ثزداؽ 

 .تحلیل ارائِ دّینایي 
 
 رئبليسن. 2-5

 ؽَد، عیبع  قدرت یبد هی فَرت هکتت اًدیؾِ ّب ثِ ّبی رئبلیغتی کِ گبُ اس آى ًَزیِ

غبلت عیبع  خْبًی  الولل ًَزیِ رٍاثو ثیي گیزی رؽتِ اس آغبس ؽکل( 79: 1384قَام، )
ختبهِ   ای ًغتجتبً  ًَزیِپزداسی کِ تَاًغ   تزیي ًَزیِ هْن( 330: 1383ثیلیظ، . )اًد ثَدُ

 .Hans. J)ب ّتتبًظ ختتی هَرگٌتتت ،الولتتل ارائتتِ دّتتد رئبلیغتتتی در ثتتبة رٍاثتتو ثتتیي

Morgenthau  ) ِ ِ   ثَد کِ ًَزیت ِ   رئبلیغتن را ثت تئَریتک رٍاثتو    ىَرختدی ٍارد ّزفت
 (Politic among Nations) "ّتب  عیبع  هیبى هلت  "اٍ ثب ًگبرػ کتبة . الولل ًوَد ثیي

ِ  .ّب ارائِ دّد ی هٌيقی اس رفتبر دٍل عْی ًوَد تب تجییٌ ىتَرکلی، در ًگتبُ هَرگٌتتب،     ثت
 :ّب ّجبرت اع  اس تزیي آى رئبلیغن عیبعی ثز ؽؼ افل اعتَار اع  کِ هْن
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 . عیبع  ّوبًٌد خبهِْ، هؾوَل قَاًیٌی ّیٌی اع  کِ ریؾِ در ًْبد ثؾز دارًد. 1
ب راّتؼ را در ّزفتِ   کٌتد تت   یتی عیبعتی کوتک هتی    ثِ ٍاقِ گزاراٌّوبی افلی کِ . 2

 . ؽَد الولل ثیبثد، ههَْم هٌبفِ اع  کِ در چبرچَة قدرت تْزیف هی عیبع  ثیي
. گزایی عیبعی ٍ عبیز هکبتت فکزی تهتبٍتی ٍاقْتی ٍ هْتن اعت      تهبٍت هیبى ٍاقِ. 3

درعتی درک ٍ تهغیز ًؾدُ ثبؽد، اهتب در   گزایی عیبعی هوکي اع  ثِ اگزچِ ًَزیِ ٍاقِ
ٍ اخالقی آى ًغج  ثِ هَمَّبت عیبعی خبی تزدیتد ٍختَد    ثزخَرد هؾتـ فکزی

 (21-5: 1374هَرگٌتب، . ّبًظ خی. )ًدارد
ٌَّاى ثدیل ایي ًَزیتِ   ای ثِ الولل، ًَزیِ ؽدى ًَزیِ رئبلیغن در ّزفِ ثیي پظ اس هيزح

عیبعت  ختبرخی   . ًیتش هيتزح ؽتد   ( Offensive Realism)ثب ٌَّاى رئبلیغتن تْتبخوی   
الولل ثتز اعتبط ٍختَد     تٌْب هبّی  عیبع  ثیي گزا ثز ایي ًَز اع  کِ ًِ تْبخوی ٍاقِ

ىَر اعبعی ٍخَد درگیزی، ٌّقزی متزٍری ثتزای    ؽَد، ثلکِ ثِ تْزیف هی« درگیزی»
گزا،  ّب در عیبع  خبرخی تدافْی ٍاقِ در هقبثل، دٍل . الولل اع  ّدای  عیبع  ثیي
چٌتیي   ّتن ( 126: 1388ثزسگتز،  . )کٌٌد ّبی دیگز خَدداری هی دٍل داٍىلجبًِ اس تْدید 

داًد، ثز  الولل را ثز هجٌبی درگیزی اعتَار هی اگزچِ رئبلیغن تدافْی، هبّی  عیبع  ثیي
ّتب ختتن    یقتیي ثتِ درگیتزی ّولتی ثتیي دٍلت        ایي ًَز ًیغ  کِ ٍخَد تنبد هٌبفِ ثِ

ثتزای   –حل  الجتِ ًِ ثْتزیي راُ –حلی خدی  راُ« ّوکبری»در ایي چْبرچَة، . ؽَد هی
ثتِ   (Sean M. Lynn-Jones, 1995: xi. )ؽَد ّب در ًَز گزفتِ هی حل درگیزی ثیي دٍل 

کٌتد کتِ    هٌيق رئبلیغن تْبخوی ثِ ایي ًکتِ اؽتبرُ هتی  ( Mearsheimer)اّتقبد هزؽبیوز 
ِ در ثبؽتٌد کتِ الجتت    الوللتی هتی   ّبی ثشرگ ثِ دًجبل ثِ دع  آٍردى ّضهًَی ثتیي  قدرت

 Colin Elman and. )راعتبی رعیدى ثتِ ایتي ّضهتًَی هَاًتِ سیتبدی ًیتش ٍختَد دارد       

Michael A. Jensen, 2014: 146)  
 
 رئالیسم و رئالیسم تهاجمی و تمایسات ها مشابهت .2-1-1
 :ّب هؾبثْ ( الف

ّبی عٌتی ثز ایي ثبٍرًد کِ ثِ ّل  آًبرؽیک  ّبی تْبخوی ّوبًٌد رئبلیغ  رئبلیغ . 1
. ًبپتتذیز اعتت  الولتتل اختٌتتبة هتبفتتوِ در ًَتتبم ثتتیي ،الولتتل ثتتَدى هبّیتت  ًَتتبم ثتتیي

هؾتیز  ) .تتَخْی ثزختَردار اعت     اس اّوی  قبثل «آًبرؽی»ّب  در ًگبُ آى ،دیگز ّجبرت ثِ
 ( 133-130: 1383سادُ، 
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ّبی تْبخوی دٍلت  را ثتبسیگزاًی ختزدٍرس ٍ کتبرگشاراى افتلی در ًَتبم        رئبلیغ  .2
یتبثی ثتِ اهٌیت  ثتزای      هٌََر دع  کغت قدرت ثِ بىداًٌد کِ ّودُ ّدفؾ الولل هی ثیي

 .تنویي ثقبی خَد اع 
 :توبیشات( ة
ّوچتَى  )ّبی تْبخوی ثِ اعتلشاهبت آًبرؽی ٍ فؾبرّبی عتبختبری   اگزچِ رئبلیغ . 1

ّب اس اّوی   ّب قدرت ًغجی ثزای دٍل  هْتقدًد، اهب در ًگبُ آى( ّبی کالعیک رئبلیغ 
عبسد قدرت یب ًهتَ  ًغتجی    ّب را ٍادار هی سیزا آًبرؽی، دٍل . ثزخَردار اع تزی  ثیؼ

 ( 133-130: 1384هؾیز سادُ، . )خَد را ثِ حداکثز ثزعبًٌد

ّتبی   آًچتِ ًقيتِ توتبیش رئبلیغت     : کغت ثقبء هٌَه ثِ اتتب  ٍمْی  تْبخوی اع . 2
ایتي ثبٍرًتد کتِ     ّتب ثتز   ّبی رئبلیغن اع  ایي ًکتِ اعت  کتِ آى   تْبخوی ثب عبیز ًحلِ

ّب هؾتـ ًیغ ، لذا خزٍج اس ٍمْی  تْتبخوی ثبّتب ثتِ     کِ هقبفد دٍل  اسآًدبیی
 ( Kirshner, 2010: 4. )گزدد هتبىزُ افتبدى ثقبی دٍل  هی

 
 تعبهل سبزنده. 2-2

( Global Village)اس دّکتدُ خْتبًی   ( Mc. Luhan)ًتغتیي ثبر کِ هبرؽبل هک لَّبى 
ّتبی   کزد کِ ایي ههَْم تتب ایتي اًتداسُ در توتبم ثتتؼ      ًوی کظ فکز ًبم ثزد، ؽبید ّیچ

اهتب ایتي ههْتَم تتب ثتِ آى اًتداسُ در ّزفتِ        . ّزفِ اختوبُ اسخولِ عیبع  ًهَ  کٌتد 
الولل حنَر یبف  کِ دٍل  خْتبًی ًیتش تحت  عتبیِ ایتي ههْتَم ؽتکل         عیبع  ثیي
ختَد ًتدارد،   ثزخالف ًَزیِ هزؽبیوز کِ هْتقد ثَد چیشی ثِ ًبم دٍل  خْبًی ٍ .گزف 

ثغیبری اس اًدیؾوٌداى ایدئبلیغن هْتقدًد کِ اعبط رعیدى ٍ ًیل ثِ هٌتبفِ هلتی، ایهتبی    
 (Alfred Pijpers, 1988: 120) .ًقؼ در دًیبیی ثز اعبط ّوکبری ٍ تْبهل اع 

 
 دیپلماسی؛ ابساری برای تعامل سازنده. 2-2-1

یبعتی ثتیي کؾتَرّب،    ّتبی ع  ّب ثزای ثِ حداقل رعتبًدى تْتبرك   تزیي رٍػ اس اعبعی
. اعت   ( Peace trough Accommodation) "فلو اس ىزیتق هتدارا  »ّزفِ دییلوبعی یب 

کِ ؽبهل ّوِ اثْبد عیبع  خبرخی اع  در  تزیي هٌْبی آى اگز دییلوبعی را در گغتزدُ
 :ًَز ثگیزین، دییلوبعی چْبر ٍٍیهِ اعبعی را ثز ّْدُ دارد

ِ خِ ثِ قدرتی دییلوبعی ثبید اّداف خَد را ثب تَ. 1 ِ  کت ىتَر ثبلهْتل ٍ ثتبلقَُ ثتزای      ثت
 .تْقیت ایي اّداف در اختیبر دارد، تْییي کٌد
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ّب ثزای تْقیت ایتي   ّب ٍ قدرت ثبلهْل ٍ ثبلقَُ آى دییلوبعی ثبید اّداف عبیز دٍل .  2
 .اّداف را ثزآٍردُ کٌد

عتبسگبر   گزیکتد دییلوبعی ثبید تْییي ًوبید کِ ایي اّداف هتتلف تتب چتِ حتد ثتب ی    . 3
 .ّغتٌد
: 1374هَرگٌتتب،  . )دییلوبعی ثبید اثشار هٌبعجی را ثزای تْقیت ایي اّداف ثِ کبر گیزد. 4
845-846) 

هَاسات تحَل خَاهِ، عٌبریَّبی خدیتدی در قلوتزٍ    ًکتِ حبئش اّوی  ایٌدبع  کِ ثِ
ي ّتبیی ًتَی   ّبیی ًَیي ّوزاُ ثب اتتتب  ؽتیَُ   ؽَد کِ اٍلَی  الولل هحقق هی رٍاثو ثیي

ّتبی کالعتیک دییلوبعتی دیگتز      پیزٍی فزف اس افتَل، اّتداف ٍ ىزاحتی   . ىلجد هی
 (Keohane and Nye, 2001: 85. )پبعتگَی ًیبسّبی دییلوبتیک ًَیي ًیغ 

گیزی اس دییلوبعی ّوَهی را ثتبال   فنبی ًَیي دییلوبتیک ثیؼ اس ّز چیش مزٍرت ثْزُ
ّجتتبرت اعتت  اس تتتالػ دٍلتت   یتتک هلتت  ثتتزای  "دییلوبعتتی ّوتتَهی". ثتتزدُ اعتت 

    ِ هٌَتَر تْیتیي یتب ترییتز      تأثیزگذاری ثز افکبر ّوَهی ٍ ّقبید ًتجگتبى هلتتی دیگتز، ثت
ٍ ًبئتل ؽتدى ثتِ اّتداف کؾتَر      عیبع  در کؾَر هَرد ّدف ٍ ثتزای کغتت اهتیتبس    

ثز اعبط دییلوبعی ّوَهی، اّداف ٍ ( 109: 1388خزاسی هحودًٍدی آ ر، . )تأثیزگذار
: گیزًتد  هٌبفِ هلتی ثتِ هٌْبّتبی گًَتبگًَی ثتب عیبعت  ختبرخی در ارتجتبه قتزار هتی          

ِ    پزاکٌی، فزٌّت   عتي ِ   عتبسی ًتشد رعتبً ًگتبراى ٍ داًؾتگبّیبى ختبرخی،     ّتب، رٍسًبهت
ِ  هالقتبت بدالت فزٌّگتی،  ّب ٍ هج فْبلی  ّتب،   دار، عتتٌزاًی  ؽتدُ ٍ ّتدف   ریتشی  ثزًبهت
ثتزای  . ىزفتِ ًیغت    ثبید تَخِ داؽ  کِ ایي خبدُ یک. الوللی ّب ٍ ًؾزیبت ثیي اخالط

تأثیزگذاری ثز هزدهبى، ًتجگبى ٍ فزٌّ  کؾَر هَرد ّدف، ثبید اثتدا ثِ فْوی درعت   
ی ٍ قيْتبً سثتبى کؾتَری کتِ خَاّتبى      ؽٌبعت  ّب، فزٌّ ، تتبریخ، رٍاى  ٍ دقیق اس اًگیشُ

 (Gifford D. Malone, 1988: 12. )تأثیزگذاری ثز آى ّغتین، ًبئل آیین
ِ  ّب ٍ سهیٌِ ّبی هَخَد در هَرد ریؾِ یکی اس ًگبُ  ّتبی   ّبی تؾکیل اتحبدیِ ارٍپب، ریؾت

در تئَری اًتتبة ّبقالًِ، ایتي هغتئلِ ثیتبى    . اع  اًتتبة ّقالًی ٍ ًْبدگزایی تبریتی
تَاًتد عتبیز ًْبدّتبی هَختَد را      گزدد کتِ ثبسخَردّتبی ًبؽتی اس ًْبدّتب ّتن هتی       یه

ثتز  . ّب را فزاّن آٍرد قدرتوٌدتز ٍ تقَی  کٌد ٍ ّن اس دیگز رٍی، هَخجبت تنْیف آى
ّبی ًْبدّب یتب   تَاًٌد ثب تَخِ ثِ ٍیضگی ّبی عیبعی هی گیزی ایي اعبط، ًْبدّب ٍ تقوین

ّتب در یتک هٌيقتِ     هتهبٍتی را ثتز رٍی اتتتب  عیبعت    ّبی اتتب ؽدُ، تأثیزات  عیبع 
 (Wiener, Diez, 2009: 125-128. )ثگذارًد
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ّبی خدید، هَقْی  فزٌّ  ٍ تأثیز آى در عبخ  ًَزیتِ ٍ ّوتل،    ّب ٍ ًَزیِ در دیدگبُ
دّتی ثتِ    ؽدُ ٍ ایي اّتقبد ٍخَد دارد کِ فزٌّ ، خبیگتبُ حیتبتی در ؽتکل    ارتقبء دادُ

ّب در ّزفِ داخلی ٍ عیبعت  خْتبًی    گیزی ن عبسی ٍ تقوینرفتبرّبی عیبعی، تقوی
ِ   ًَزیِ. دارد ّتبی   ّبیی چَى ثزعبختِ گزایی، ّضهًَی فزٌّگی، هکتت اًتقتبدی ٍ ًَزیت
. ثبؽتٌد  ّبی فزٌّگی در ّزفِ عیبع  خْبًی هی هدرى اس ىزفداراى خدی دیدگبُ پغ 
 (168: 1392ارخوٌد، )

عیبع  خْبًی ریؾتِ فزٌّگتی دارد، ثزختی اس    کِ تْبهالت ٍ رٍیکزدّبی  ّالٍُ ثز ایي
ّتب ٍ   ٍختَی اقتَام ٍ هلت     هحققبى حَسُ فزٌّ  ثز ایي ثبٍرًد کِ تأثیز فزٌّ  ٍ خلق

الوللتی،   تٌْب ثز عیبعت  ختبرخی ٍ رفتتبر ثتیي     چٌیي ًحَُ اثزگذاری فزٌّ  هلی، ًِ ّن
ثزایي اهتزٍسُ  ثٌب( 54: 1381ًقیت سادُ، . )ثلکِ ثز ًحَُ خٌ  ٍ دفبُ ّن تأثیزگذار اع 

ایي اهز ًِ ثتِ ایتي   . ثیٌین کِ فزٌّ ، تَخِ اّل عیبع  را ثِ خَد خلت ًوَدُ اع  هی
ثلکِ ثِ ایي هٌْبع  کِ فزٌّ ، ّتن  . اًد هٌْبع  کِ عیبعتوداراى، ّویؾِ اّل فزٌّ 

ٌَّاى یک اهز هيلتَة اختوتبّی کتِ ٍٍیهتِ      ؽدُ ٍ ّن ثِ ٌَّاى اثشار عیبع  ؽٌبختِ ثِ
اس هٌَتز دییلوبعتی فزٌّگتی،    ( 172: 1382تزاعتجی،  . )ارتقبی آى اع دٍل ، تزٍیح ٍ 
ّبی دییلوبتیک ایزاى گَیبی آى اع  کِ ایزاى در اثتتدای قتزى ثیغتتن ثتب      عبثقِ فْبلی 
ٌَّاى یک کؾَر هغتقل اس  الوللی در پی اثجبت َّی  خَد ثِ ثیي ّبی عبسهبىحنَر در 

. دار اس عَی دیگز ثَدُ اعت   ر ریؾٌَِّاى یک کؾَ عَ ٍ َّی  ٍیضُ ٍ هٌحقز ثِ یک
 (189: 1387عدبدپَر، )
 
 اصول سيبست خبرجي اتحبدیه اروپب. 2-9

گذاری، تَخِ ثِ توتبیش هیتبى دٍ فزآیٌتد تقتوین      ّبی هجتٌی ثز عیبع  در ثزرعی ًَزیِ
ّتبی   عتبسی  در تقتوین ». گیزی اس اّوی  ثتِ عتشایی ثزختَردار اعت      عبسی ٍ تقوین

تز تهغتیز   رٍ ّغتین ٍ تقوین عبسی ثیؼ اىالّبت اًدکی رٍثِعیبع  خبرخی، چَى ثب 
ّتبی فتزا رفتتي اس ایتي      یکی اس راُ. پبیِ اع ، ثٌبثزایي تقوین عبسی اهزی دؽَار اع 

عیف )« .ّبی ههقَدُ را پز کٌین مْف اىالّبت آى اع  کِ ثب تأهالت ًَزی، ایي حلقِ
 (366: 1390سادُ، 

تتتَاى افتتَل  ىتتَرکلی هتتی بدیتتِ ارٍپتتب، ثتتِگتتذاری اتح در ثزرعتتی الگَّتتبی عیبعتت 
 اصاول خاب   ٍ  اصول عابم الوللی را ثِ دٍدعتِ کلی  گذاری ایي عبسهبى ثیي عیبع 

افَل ّبم، ًبٍز ثِ آى دعتِ اس افَلی اع  کِ ّوتِ اّنتبی ایتي اتحبدیتِ     : تقغین کزد
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 ,Fraser Cameron. )پزداسًتد  ّتب هتی   خوْی ثِ تقَیت ٍ اخزای آى ٌَّاى هٌبفِ دعتِ ثِ

گذاری اتحبدیِ ارٍپب، ثتِ آى دعتتِ    دعتِ دٍم اس افَل حبکن ثز عیبع ( 74-190 :2007
گیزی ًْبدّبی هتؤثز   ؽَد کِ پظ اس ّجَر اس عيَح هتتلف تقوین اس افَلی اىالق هی

اتحبدیِ ارٍپب ثز اعبط عِ ٌّقز خبیگبُ، هیتشاى ٍ ًتَُ هٌبعتجبت ًْبدّتب ٍ کؾتَرّبی      
ِ ایي ًْبد. ثزرعی اع  ّنَ قبثل شاوراي  ، کويسايوى : گبًتِ ّجتبرت اعت  اس    ّبی عت
 ( 292-161: 1947ًیَخٌ ، ) پبرلوبى اروپبٍ  وزیراى

 
 جایگاه، میسان و نوع مناسبات. 2-3-1

اًتد   گذاری اتحبدیِ ارٍپب ّجبرت گیزی در عیبع  در ًگبّی کالى، َّاهل هؤثز ثز تقوین
 :اس
گیزًدُ ثب حدن  گبًِ اتحبدیِ ارٍپب، کؾَرّبی تقوین َّاهل درًٍی ؽبهل ًْبدّبی عِ. 1

 .اقتقبدی هَخَد در اتحبدیِ ارٍپب -ّبی عیبعی  تأثیزات ثبالتز ٍ عبسهبى
ّتبی   ّتبی الثتی ًَیتز الثتی رصیتن فْیًَیغتتی، عتبسهبى        َّاهل ثیزًٍی ؽبهل گزٍُ. 2
الولتل ٍ کؾتَرّبی تأثیزگتذار ختبرج اس حتَسُ       الوللی هؤثز ًَیز ؽَرای اهٌی  ثیي ثیي

 .هتحدُ اهزیکب اتحبدیِ ارٍپب ًَیز ایبالت
 سيبست خبرجي اتحبدیه اروپب در قببل جوهوري اسالهي ایراى. 9
چٌتیي   ٍ ّتن  الولتل  ثیي ًَبم در ارٍپبیی کؾَرّبی خبیگبُ ثِ تَخِ ثب ایزاى ثِ ارٍپب ًگبُ

 اّوی  حبئش ایزاى ای ّغتِ پزًٍدُ اسخولِ خْبًی هْن هَمَّبت در ّب آى تأثیزگذاری

ِ  ای ٍیتضُ  ًگتبُ  ّوتَارُ  ارٍپبیی کؾَرّبی .اع  ِ  ثت ِ  هٌيقت فتبرط   خلتیح  ٍ خبٍرهیبًت
ِ  قبثل خوْی  ثِ تَخِ ثب اقتقبدی ثبسارّبی ثز تغلو ٍ عیبعی ًهَ  .اًد داؽتِ  در تَخت

 ارتجبه هیبى ایي در .اع  ثَدُ هٌيقِ ایي ثِ ارٍپب تَخِ قبثل ًکبت اس ّوَارُ هٌيقِ ایي

 ٍ ختشر  هدتبٍرت دریتبی   در ٍ فتزاٍاى  اهکبًتبت  ثتب  ثتشرگ  کؾتَری  ٌَّاى ثِ ایزاى ثب
ثِ ّویي ختبىز،   .اع  ثَدُ اّوی  حبئش ارٍپبیی ًیش کؾَرّبی اغلت ثزای فبرط خلیح

 . کظ پَؽیدُ ًیغ  اّوی  هٌيقِ ٍ خوَْری اعالهی ایزاى ثزای اتحبدیِ ارٍپب ثز ّیچ
اى عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپب در قجبل خوَْری اعتالهی ایتزاى را   تَ اس ّویي رٍ هی

. ثٌتدی کتزد   ٍگَّبی ختبهِ تقغتین   ٍگَّبی اًتقبدی تب گه  در ىیهی اس دییلوبعی گه 
ّتتبی ایتتزاى  ٍگَّتتبی اًتقتتبدی ثتتزخالف ٌّتتَاى آى تٌْتتب ثتتِ اًتقتتبد اس عیبعتت  گهتت »

. عَی ارٍپب ّوزاُ ثتَدُ اعت    ّبی هثجتی اس گؾ ، ثلکِ در ثزخی هَاقِ ثب ًؾبًِ ثبسًوی
ّتبی   ّزچٌد کِ ّودُ اًتقتبدات ثتز عتز هحتَر ٍمتْی  حقتَق ثؾتز، هغتئلِ عتالح         
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ٍختَد،   ثتبایي . کؾتبرخوْی ٍ رًٍد فلو خبٍرهیبًِ ٍ هغئلِ علوبى رؽدی قزار داؽت  
عیبعت  چوتبق ٍ   : ًوتَد  اتحبدیِ ارٍپب ّز دٍ دعتَر کبر را در ثزاثز ایتزاى تْقیتت هتی   

 (144: 1382فالحی، . )هتحدُ ی هتهبٍت اس ایبالتَّیح اهب ثب لحٌ
 

 های روابط اتحادیه اروپا و جوهوری اسالهی ایراى حوزه. 3
تزیي هغبئلی کِ اتحبدیتِ ارٍپتب در قجتبل خوْتَری اعتالهی ایتزاى ثتِ آى توغتک          هْن
 :اًد ّجبرت ثَد اس خغتِ
 
 اي ایراى اتحبدیه اروپب  و هسئله هسته. 9-5
ِ  ٍ ّوکتبری  پبیِ ثز را ای دٍعتبًِ رٍاثو داؽتِ تالػ ّوَارُ ارٍپب اتحبدیِ»  ّتبی  سهیٌت

 درثبرُ خدی ّبی ًگزاًی گذؽتِ ّبی عبل در اهب ایدبد ًوبید، ایزاى ثب هؾتزک هَردّالقِ

 اتحبدیِ .ثَد افکٌدُ ارٍپب عبیِ اتحبدیِ - ایزاى هیبى رٍاثو ثز ایزاى ای ّغتِ ّبی فْبلی 

 خْت   در خبهْی ًیش تداثیز اخزا ٍ کبهل ىَر ثِ را هلل عبسهبى هذکَر ّبی تحزین ارٍپب

 (57: 1394ًدبت پَر، ) .ًوَد اتتب  ّب آى تکویل
ای ایزاى تب حدی کِ توتبهی اثْتبد ٍختَدی ایتي کؾتَر را       افشایؼ اّوی  هغئلِ ّغتِ

، در 2003در صٍئتي عتبل   . گتزدد  هیالدی ثبسهی 2003تح  تأثیز خَد قزار دّد ثِ عبل 
چٌتیي ایدتبد    عیتبهجز ٍ پیبهدّبی هْتن آى ٍ ّتن   11دادّبی هتْددی ًَیز حبدثِ پی رٍی

ِ   ؽزایو هٌبعت ثزای ىزح خدی هغئلِ ّغتِ ای  ای ایزاى اس عَی غزة، هَمتَُ ّغتت
 (235: 1382خْهزی ٍلداًی، . )الوللی یبف  ایزاى اثْبد ثیي

ِ    رغن چٌیي ؽزایيی، اتحبدیِ ارٍپب خْت  حتل   ّلی ای خوْتَری   ٍفقتل ثحتزاى ّغتت
فدٍر ثیبًیِ . افشاری آى تزخیو داد حل دییلوبتیک را ثز پیگیزی عت  اعالهی ایزاى، راُ

ثتز  . رفت   تْزاى ًیش عزآغبسی ثز رًٍد هذاکزات هیبى ایزاى ٍ اتحبدیِ ارٍپب ثِ ؽوبر هتی 
هتحدُ اهزیکب خَاعتتبر   کِ ّن چَى ایبالت ٍپب ثبٍخَد ایيّویي اعبط ثَد کِ اتحبدیِ ار

حلی هتهبٍت را در قنیِ  ای ؽدى خوَْری اعالهی ایزاى ثَد، اهب راُ خلَگیزی اس ّغتِ
ِ . ای پی گزف  ّغتِ ای  ثب پیگیزی عیبع  دٍعَیِ اس خبًت اتحبدیِ ارٍپب، پزًٍدُ ّغتت

تحتد ارختبُ دادُ ؽتد ٍ تٌَتین     خوَْری اعالهی ایزاى ثِ ؽَرای اهٌی  عبسهبى هلل ه
اثزاّیوتی فتز ٍ   . )ًَیظ آى تَعو دٍ کؾَر فزاًغِ ٍ اًگلغتبى فتَرت پتذیزف    پیؼ

کِ ؽَرای حکبم ثِ قيٌْبهِ پیؾتٌْبدی اتحبدیتِ ارٍپتب     پظ اس آى( 109: 1389آریي فز، 
قيٌْبهتِ را ًؾتبًِ    –کٌٌدُ ٍق  اتحبدیِ ارٍپتب   ّوبٌّ  –رأی هثج  داد، خبٍیز عَالًب 
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حبل تأکید کزد کتِ ٌّتَس درّتبی     بُ کؾَرّبی ّنَ حکبم آصاًظ داًغ  ٍ درّیياخو
درًْبی  ارٍپب اس ىزیتق هتذاکزُ درفتدد    ( 53: 1384گلؾي پضٍُ، . )ٍگَ ثبس اع  گه 
آهیتش   ای ایزاى ثزآهد؛ سیزا اگز هَفق ثِ حل هغبلو  آهیش ثحزاى ّغتِ ٍفقل هغبلو  حل

ٍفقتل ثحزاًتی    َفقی  تَاًوٌدی خَد را در حتل تَاًغ  ثب ایي ه ؽد، هی ایي ثحزاى هی
الوللی ثتزای اتحبدیتِ ارٍپتب     الوللی ثِ ًوبیؼ ثگذارد کِ خَد ایدبدکٌٌدُ پزعتیض ثیي ثیي

 (68: 1384دّقبًی فیزٍسآثبدی، . )ثَدُ اع 
 
 ارٍپب ٍ ًگبُ ثِ هَمَُ حقَق ثؾز . 3-2
 غیتز  - ارٍپب اتحبدیِ  ٍ ایزاى تبکٌَى ،2004عبل  در عبسًدُ ٍگَّبی گه  قيِ اس پظ»

 ثؾزی حقَق ٍگَّبی گه  هقدهبت آٍردى چَى فزاّن ّن دٍخبًجِ اثتکبرات ثزخی اس

 حقتَق  ٍگَّتبی  تتداٍم گهت    یتب  ٍ ثَد اخزا حبل در 2010 عبل اٍاخز کِ داًوبرک ثب

 کؾَری ٌَّاى ثِ ثلکِ ارٍپب، اتحبدیِ ّنَ کؾَری ٌَّاى ثِ ًِ ّزچٌد) عَئیظ ثب ثؾزی

 یکتدیگز  ثتب  ثؾتز  حقَق هَمَُ خقَؿ در هغتقیوی تْبهل یب ٍ ٍگَ گه ( ارٍپبیی

 (53: 1384گلؾي پضٍُ، )« .اًد ًداؽتِ
 
 نقش تروریسن در روابط ایراى و اتحبدیه اروپب  .9-9

گیزی عیبع  مد تزٍریغتی غزة ٍ اتحبدیِ  عیتبهجز، ًقؾی اعبعی در ؽکل 11حبدثِ 
 تتزیي  هْن( Cesaretti, 2005: issue 3. )ایدبد کزدارٍپب در قجبل خوَْری اعالهی ایزاى 

 اس حوبیت   ٍ القبّتدُ  ٌّبفز ثزخی ثب ایزاى ارتجبه ادّبی تزٍریغن، هجحب هَمَُ در

 آهزیکتب،  دٍلت   ًَیتز  ارٍپب اتحبدیِ کِ فلغيیٌی اع  ٍ لجٌبًی ّزاقی، ّبی گزٍُ ثزخی

 کِ آًچِ را ایزاى کِ اع حبلی  در ایي. قزارداد تزٍریغتی ّبی گزٍُ فْزع  در را آًبى

 هقبٍه  اس ثتؾی خَاًٌد، هی لجٌبى ٍ فلغيیي هزدم عَی اس تزٍریغن غزثی ّبی دٍل 

  ( 50: 1392ّجبعی، ) .داًد هی اعزائیل رصین گزی هقبثل اؽربل در هزدم هؾزٍُ
 
 هبي هوکبري دوجبنبه هيبى اتحبدیه اروپب و جوهوري اسالهي ایراى زهينه. 9-5
الوللی ٍ ثب تَخِ ثتِ   ثب ٌّبی  ثِ اّوی  رٍسافشٍى اتحبدیِ ارٍپب در عيو هْبدالت ثیي»
تتزیي   درفد اس تَلید ًبخبلـ خْتبًی، ثتشرگ   23کِ ایي اتحبدیِ ثب در اختیبر داؽتي  ایي

تدبری خْبى اع ، ًیبس ثتِ ؽتٌبخ  آى ثتیؼ اس ّزسهتبًی احغتبط       -ثلَک اقتقبدی 
کؾَر فتٌْتی دًیتب    ین چْبر ّنَ اس اّنبی گزٍُ ّه کبفی اع  در ًَز آٍر. ؽَد هی
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ِ )اًد، دٍ ّنَ آى  ّنَ ایي اتحبدیِ( اًگلیظ، فزاًغِ، آلوبى ٍ ایتبلیب) ( اًگلیظ ٍ فزاًغت
درفتد اس کتل تدتبرت     22ای دارًد، ّنَ دائن ؽَرای اهٌی  ّغتٌد،  ّبی ّغتِ عالح

ّنتَ ایتي اتحبدیتِ     کؾتَر  27درفد اس تَلید ًبخبلـ خْبًی در اختیتبر   21خْبًی ٍ 
ىَرکلی دٍ ّبهل افتلی را اس   تَاى ثِ ثز ّویي اعبط، هی( 12: 1393خبلَسادُ، )« .اع 

 :هشایبی اتحبدیِ ارٍپب خْ  تْبهل خوَْری اعالهی ایزاى ثب آى ثِ ؽوبر آٍرد
قدرت اقتقبدی ٍ پَلی اتحبدیِ ارٍپب کِ ثٌتب ثتز آهتبر هٌتؾزؽتدُ اس عتَی فتٌدٍق       . 1
هیلیتبرد   16450ثتز   ، تَلید ًبخبلـ داخلی ایي اتحبدیِ ثبلغ2012ر عبل الوللی پَل د ثیي

 .دالر ثَدُ اع 
درفد اس تدتبرت خْتبًی را در اختیتبر     22هَقْی  تدبرت خْبًی اتحبدیِ ارٍپب کِ . 2
 (17-14: 1393خبلَسادُ، . )دارد

ِ  1991اس دیگز عَی ًیش ثب آسادعبسی کَی  در عبل  تجتِ اّتالم ًَتن خْتبًی ًتَ،       ٍ ثت
فتبرط را ثتِ دعت      خیش خٌتَة خلتیح   هتحدُ اهزیکب تَاًغ  کٌتزل هٌبىق ًه  ایبالت
یبثی ثلٌدهدت ثِ ًه ، در فتٌبیِ ًهت     ّب ًیش در راعتبی دع  در هقبثل، ارٍپبیی. گیزد

ِ ایي هٌيقِ اسخولِ خوَْری اعالهی  خْهتزی ٍلتداًی،   . )گتذاری ًوَدًتد   ایزاى عتزهبی
1382 :48 ) 
 

 برجام و روابط اتحادیه اروپا و جوهوری اسالهی ایراى. 4
ّبی اقتقبدی ثتب اتحبدیتِ ارٍپتب را در خْت       خوَْری اعالهی ایزاى افشایؼ ّوکبری»

کوک ثِ ثجبت هٌيقِ ٍ در راعتبی هٌبفِ ٍ اّداف هلی خَد ٍ دیگتز کؾتَرّبی هٌيقتِ    
اس ىزف دیگز، ایزاى ثِ لحبً قزار گزفتي در هزکشی  هٌبثِ گبس ٍ ًهت   . کٌد سیبثی هیار

( 1382ختتزاسی، )« .خْتتبى اس اّویتت  اعتتتزاتضیکی در عتتيو خْتتبى ثزختتَردار اعتت  
ىزف ٍ قتزار گتزفتي    فبرط ٍ تٌگِ ّزهش اسیک هَقْی  اعتزاتضیک ایزاى در هزکش خلیح»

فتبرط اس ىتزف دیگتز، ایتي اّویت  را       لیحّبی گزم خ در حدفبفل آعیبی هیبًِ ٍ آة
ّبی آیٌدُ ٍ اس ىزفتی   ثب تَخِ ثِ کبّؼ  خبیز اًزصی خْبًی در دِّ. عبسد هنبّف هی

ّتبی آتتی، ثتِ     افشایؼ ًیبس کؾَرّبی پیؾزفتِ فٌْتی ثِ اعتهبدُ اس ًه  ٍ گبس در عتبل 
صی خْتبى  فبرط ٍ دریبی خشر در تأهیي ًیبسّبی اًز رعد ثز اّوی  هٌيقِ خلیح ًَز هی

 (10: 1393خبلَسادُ، )« .افشٍدُ ؽَد
گیزی هزحلِ خدید رٍاثو ایزاى ٍ ارٍپب، اتتب   رعد کِ در ؽکل ثز ایي اعبط، ثِ ًَز هی

هتحدُ آهزیکب  ّبی ایبالت عَ ٍ کبّؼ دخبل  تز اتحبدیِ ارٍپب اس یک ّبی هغتقل عیبع 
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تَاى گه  کتِ   هی. سی کٌدتَاًد ًقؾی ثِ عشا را در رٍاثو دٍ ىزف ثب اس عَیی دیگز هی
ّبی  حنَر هغئَل عیبع  خبرخی اتحبدیِ ارٍپب ثِ تْزاى پظ اس ثزخن ٍ اهنبی ثیبًیِ

ّبی ایزاًی، گبهی هْن در ثْجَد رٍاثو اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعتالهی   هتْدد ثب ىزف
گیزی فنبی خدید تْبهل در عبیِ ثتزخن، اتحبدیتِ    ایٌک ثب ؽکل. آید حغبة هی ایزاى ثِ

رٍپب ایي فزف  را یبفتِ تب ثب ّوکبری هؤثز ٍ عبسًدُ ىزف ایزاًی، راّجزدی خدیتد در  ا
قجبل خوَْری اعالهی ایزاى را در دٍراى حبمز هجتٌتی ثتز ّوکتبری، تْبهتل ٍ احتتزام      

تَاًد اًتؾبر هقبلِ هغئَل عیبع  ختبرخی   ؽبّد هثبل ایي رًٍد ًیش هی. هتقبثل اتتب  کٌد
ّتبی   دٍلت  »: آلوبى ثبؽد کِ در آى اّتالم کتزد  « ّبًدلش ثالت»ِ اتحبدیِ ارٍپب در رٍسًبه

ثتزای  . اتحبدیِ ارٍپب هقون ّغتٌد تب هزحلِ خدیدی اس رٍاثو خَد ثب ایزاى را آغبس کٌٌد
  «.رؽد ایي راثيِ خدید، ّز دٍ ىزف ًیبسهٌد سهبى، ؽدبّ  ٍ قبىْی  ّغتٌد

ِ رًٍتد هتذاکزات    در ى ّنخوَْری اعالهی ایزاثٌبثزایي  ای ٍ ّتن قجتل ٍ ثْتد اس     ّغتت
ِ    ی پتیؼ ّتب  کتِ فزفت    ثبثت  کتزدُ  م بتَافق ثزخ ثتب پزّیتش اس   ٍ  آهتدُ را پتبط داؽتت
. را سیتز عتؤال ًجتزدُ اعت      اخزای فتبدقبًِ تْْتدات ختَد    ًقل ّْد ٍّب،  ثداخالقی

ّتبی   فزفت  دخبلت  اس ىتزف    چٌیي اس دیگز عَی ًیش ٌّز اتحبدیِ ارٍپب درگتزفتي  ّن
ِ  ی هتوتبدی ثتب  ّتب  اعت  کتِ ىتی عتبل      هٌيقِثبلب هٌيقِ ٍ فزا  تزاؽتی در هغتیز    هتبً

ِ  گیزی دٍراى ًَیي هٌبعجبت ایزاى ٍ ؽکل . اًتد  ّتبی سیتبدی کتزدُ    تتالػ ارٍپتب   اتحبدیت
تتز ارٍپتب ٍ    ّبی هغتتقل  گیزی هزحلِ خدید ایي رٍاثو، اتتب  عیبع  در ؽکلدرًتیدِ، 

 .ایهب کٌدحیبتی  یؾًق تَاًد هتحدُ هی ایبالتّبی  ّوچٌیي هوبًْ  اس دخبل 
 

 گیری نتیجه.5
ِ  ًَیز هتتلف ّبی اًگیشُ تأثیز تح  ارٍپب اتحبدیِ  ٍ اًتزصی  ٍ اقتقتبدی  رٍاثتو  تَعتْ
 فتلو  رًٍد ثز اثزگذاری هٌيقِ، در ًهَ  ایزاى، افشایؼ در گذاری عزهبیِ حدن افشایؼ

 خلَگیزی ثٌیبدگزایی،ٍ  تزٍریغن ثب هجبرسُ ایزاى، خبیگبُ ٍ ًهَ  اس اعتهبدُ ثب خبٍرهیبًِ

 گزایتی  خبًجِ یک خبی ثِ گزایی چٌدخبًجِ ًَبم ایدبد ٍ کؾتبرخوْی ّبی عالح اؽبِّ اس

 ٍیضُ ثِ آهزیکب کٌبر در اثزگذار الوللی ثیي قدرت یک ًقؼ ایهبی ٍ در خبٍرهیبًِ آهزیکب

خوْتَری اعتالهی    ثتب  را خَد عیبعی تب رٍاثو کٌد هی ایزاى، تالػ ای ّغتِ پزًٍدُ در
خقَؿ پظ اس تأکیتد دعتتگبُ دییلوبعتی خوْتَری      ایي تالػ ثِ. دّد گغتزػ ایزاى

ّتبی اخیتز ختَد را ًوبیتبى      الولل در عبل اعالهی ایزاى ثز تْبهل ثب کٌؾگزاى ّزفِ ثیي
 .ِ اع عبخت
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ِ  اقتقتبدی  ًهَ  اس گیزی ثْزُ راعتبی در ًیش ایزاى هقبثل در  ٍ در اقتقتبد  ارٍپتب  اتحبدیت
 ّتبی  ثحتزاى  ٍفقل حل در آى الوللی ثیي ٍ عیبعی قدرت اس اعتهبدُ الولل، ثیي تدبرت

 اس اعتهبدُ کؾَر، ًیبسّبی ثِ تَخِ ثب ارٍپب خبرخی ّبی گذاری خذة عزهبیِ الوللی، ثیي

 اس گیزی ثْزُ گًَبگَى، هغبئل در اتحبدیِ ارٍپب اّنبی ًَیي داًؼ ٍ خدید ّبی فٌّبٍری

ٍ  عیبعتی  فؾتبرّبی  عتبختي  اثتز  کتن  ٍ آهزیکتب  هقبثل در آى اقتقبدی  عیبعی قدرت
 گغتتزػ  ارٍپتب  ثتب  خَثی را رٍاثو تَاًد هی ای، ّغتِ پزًٍدُ در سهیٌِ ٍیضُ ثِ اقتقبدی

ّتبی   عیبع  ختبرخی ىتزفیي در عتبل    در گهتوبى تْبهل عبسًدُ آغبس ثِ ثب تَخِ .دّد
 یکتدیگز  ثتب  هتقبثتل  ّوکتبری  ثز هجتٌی خدیدی ثزداؽ  ایزاى ثِ ٍ ارٍپب اتحبدیِ اخیز،

هبثیي هجتٌی ثز ًَّی ًگبُ رئبلیغتی فتزف   آًچِ درگذر سهبى در رٍاثو فی. اًد یبفتِ دع 
ایي هْن . ثَد، اهزٍس ٍارد ّزفِ خدیدی اس دییلوبعی هجتٌی ثز تْبهل عبسًدُ ؽدُ اع 

چٌیي ثزرعی ثزخی اعٌبد هزثتَه ثتِ اتحبدیتِ     تَاى ثب تَخِ در هٌبثِ هَخَد ٍ ّن را هی
 ایزاى هٌبعجبت کزد ثیٌی پیؼ تَاى ای هی ّغتِ تَافق اخزای عبیِ در لذا. ک کزدارٍپب در

 .ثَد خَاّد ارتقبء ٍ ثْجَد ثِ رٍ ارٍپب اتحبدیِ ٍ
اتحبدیِ ارٍپب ایي ثبر پظ اس ثْجَد اٍمبُ عیبعی هیبى خوَْری اعالهی ایزاى ٍ غتزة،  

ّتب   ىزف عتبیز قتدرت  تز اس  ثیٌد تب ثب حغبعی  کن ایي فزف  را پیؼ رٍی خَیؼ هی
اقتقبدی ختَیؼ، گتبم در راّتی خدیتد در هٌيقتِ       -در راعتبی ًیل ثِ اّداف عیبعی 
ٌّتَاى ثتبسیگزی هغتتقل، قدرتوٌتد ٍ ثبثجتبت در هٌيقتِ        خبٍرهیبًِ گذاؽتِ ٍ خَد را ثِ
 .خبٍرهیبًِ ثِ تثجی  ثزعبًد

 
 هنابع 
ِ ، ًقؼ اتحبدیِ ار(1389)فز، ىبّزُ ٍ آریي فز، ًزگظ  اثزاّیوی ای ایتزاى، فقتلٌبهِ    ٍپب در هْبدلِ ّغتت

 .تتققی ّلَم عیبعی، ؽوبرُ دّن
الوللتی رٍاثتو    ؛ عیبع  خبرخی ایزاى اس هٌَز تْبخوی ٍ تدافْی، فقتلٌبهِ ثتیي  (1388)ثزسگز، کیْبى 

 .خبرخی، عبل اٍل، ؽوبرُ اٍل
ًَیي، تْزاى، اثتزار  الولل در ّقز  ؽدى عیبع ، رٍاثو ثیي ؛ خْبًی(1380) ثیلیظ، خبى؛ اعتیَ، اعوی 

 .هْبفز
 .، تزخوِ کبٍن فزّبدی، اقتقبد ٍ فزٌّ ، تْزاى، ًؾز ًی(1382)تزاعجی، دیَید 

 .اًتؾبرات آٍای ًَر: ، رٍاثو خبرخی ایزاى ثْد اس اًقالة اعالهی، تْزاى(1382)خْهزی ٍلداًی، افرز 
یلوبعی ّوَهی در عیبع  ؽدى فزٌّ  ثز خبیگبُ دی ، تأثیز خْبًی(1392)خَادی ارخوٌد، هحودخْهز 

 .34خبرخی ایزاى، فقلٌبهِ هيبلْبت اًقالة اعالهی، عبل دّن، ؽوبرُ 
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ّب، تْزاى، هؤعغتِ چتبح ٍ    ؛ عیبع  هیبى هل (1374)هَرگٌتب، ّبًظ، تزخوِ هؾیز سادُ، حویزا . خی
 .اًتؾبرات ٍسارت اهَر خبرخِ

ٍ اتحبدیتِ ارٍپتب؛ پیؾتٌْبدات ٍ    ، ٍاکتبٍی رٍاثتو خوْتَری اعتالهی ایتزاى      (1393)خبلَسادُ، عتْید  
 .اًدیؾِ ٍ تدثیز: هٌََر تْبهل عبسًدُ، تْزاى راّکبرّبی ّولی ثِ

، تأثیز دییلوبعی فزٌّگی ثز هٌبفِ هلی کؾَرّب، هدلِ هتدیزی   (1388)خزاسی هحودًٍدی، آ ر، سّزا 
 .فزٌّگی، عبل عَم، ؽوبرُ ؽؾن

 (.1382)خزاسی، کوبل 
ِ   ، گه (1384)دّقبًی فیزٍسآثبدی، عید خالل  اس آغتبس تتب ًؾغت     )ای ایتزاى ٍ ارٍپتب    ٍگَّتبی ّغتت

 .اردیجْؾ  –اقتقبدی، عبل ًَسدّن، فزٍردیي  –، اىالّبت عیبعی (ثزٍکغل
، ٍحدت عیبعی ارٍپب، تزخوِ هحوَد فَراعزافیل، اًتؾبرات هزکش هيبلْبت (1356)صاى کلَد هبعکلِ 
 .10ؽوبرُ  الوللی، ّبلی ثیي

الوللی در صًَ  ّبی ثیي ایزاى در آرؽیَ عبسهبى: ، َّی ، حبکوی  ًَعبسی(1387)عدبدپَر، هحودکبٍن 
 .4، ػ 38، فقلٌبهِ عیبع ، داًؾکدُ حقَق ٍ ّلَم عیبعی داًؾگبُ تْزاى، دٍرُ (1925-1900)

 . هیشاى: ، تْزاى(الف ٍ ة)الولل  ، افَل رٍاثو ثیي(1390)عیف سادُ، عید حغیي 

 11، تأثیز ّبهل تزٍریغن ثز تقبثل اتحبدیِ ارٍپب ٍ خوَْری اعالهی ایزاى پظ اس (1392)ّجبعی، هدید 
 .69، فقلٌبهِ راّجزد، عبل ثیغ  ٍ دٍم، ؽوبرُ 2001عیتبهجز 
 .27خبرخی ایزاى در قجبل اتحبدیِ ارٍپب، راّجزد، ثْبر، ؽوبرُ ، عَیوٌدی عیبع  (1382)فالحی، ّلی 

پضٍّؾتکدُ  : ، اتحبدیِ ارٍپب؛ َّی ، اهٌی  ٍ عیبع ، تْزاى(1389)قَام، عید ّجدالْی ٍ کیبًی، داٍٍد 
 .هيبلْبت راّجزدی

 .ّب ٍ رٍیکزدّب، تْزاى، عو  الولل ًَزیِ رٍاثو ثیي ،(1384) قَام، ّجدالْلی
ِ (1384)هحوَد رمب گلؾي پضٍُ،  : رًٍتدّب ٍ ًَزّتب، چتبح اٍل، تْتزاى    (: 2)ای ایتزاى   ، پزًٍدُ ّغتت

 .الوللی اثزار هْبفز تْزاى هؤعغِ فزٌّگی هيبلْبت ٍ تحقیقبت ثیي
ٍسارت اهتَر  : ّبی ًَتزی تتب ٍمتْی  حبمتز، تْتزاى      اس ثٌیبى: ، اتحبدیِ ارٍپب(1378)هغبئلی، هحوَد 

 .خبرخِ، هزکش چبح ٍ اًتؾبرات

 .الولل، تْزاى، اًتؾبرات عو  ّبی رٍاثو ثیي تحَل در ًَزیِ ،(1386) ز سادُ، حویزاهؾی
، اتحبدیتِ ارٍپتب   (1390)هک کَرهیک، خبى، تزخوِ  ٍالهقبری هْتدی، احوتدی هْتیي، هحودهْتدی     

 (.ُ)داًؾگبُ اهبم فبدق : ، تْزاى(ّب ٍ رًٍدّب عیبع )
ٍسارت اهَر خبرختِ،  : الوللی اتحبدیِ ارٍپبیی، تْزاى ، پدیدارؽٌبعی َّی  ثیي(1391)هَالیی، ّجبد اهلل 
 .ادارُ ًؾز

 .ًؾز قَهظ: ، هغبئل ًه  ایزاى، تْزاى(1384)هیز تزاثی، عْید 
 رٍیکزد ثز ثیزگذارأت ّبی هؤلهِ، (1394) هحود خَیجبری، یَعهی ّجبداهلل؛ آ رگَى، هدید؛ پَر، ًدبت

 .5ؽوبرُ  ،دٍم عبل ،دّن دٍل  در ایزاى اعالهی خوَْری قجبل در ارٍپب اتحبدیِ



 659پور    مقدم و پوریا سرهنگ ابوذر گوهری

 

، تأثیز فزٌّ  هلی ثز عیبع  خبرخی خوَْری اعالهی ایزاى، تْتزاى، دفتتز   (1381)ًقیت سادُ، احود 
 .الوللی ٍسارت خبرخِ هيبلْبت عیبعی ٍ ثیي

 .قَهظ: ، اتحبدیِ ارٍپب اس آغبس تب اهزٍس، تْزاى(1382)ًقیت سادُ، احود 
 .66ًبهِ عیبع  خبرخی، ؽوبرُ  اختوبّی اتحبدیِ ارٍپب، فقل، هغبئل (1382)ًقیت سادُ، احود 

دفتتز  : ، عیبع  ٍ حکَه  در اتحبدیتِ ارٍپتب، تْتزاى   (1384)ًیَخٌ ، ًیل؛ تزخوِ هیزداهبدی، هحغي 
 .الولل هيبلْبت عیبعی ٍ ثیي
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