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Abstract: 

This article discusses the foreign policy strategy of traditional Arab leaders 

in the three countries of "Saudi Arabia", "UAE" and "Egypt" and by reading 

their foreign policy, features such as the policy of non-confrontation with 

Iran, economic dependence on Western countries; Westernization and non-

recognition of Israel were examined. However, the present study seeks to 

answer the fundamental question of the traditional Arab leaders' foreign 

policy strategy and what approach they took towards Iran? The strategy of 

traditional Arab leaders towards foreign policy has been based on defensive 

realism. By adopting this strategy, Arab leaders avoided costly and impulsive 

behaviors towards regional conflicts by pursuing a policy of patience and 

anticipation. They also followed a conservative approach to the Islamic 

Republic of Iran, far from confrontation. In this article, James Rosena's 

theory of decision making and defensive realism have been used as a 

framework of integrated theory, and the research method is descriptive-

analytical. The library-documentary way has been used to collect data. The 

present study's findings show that traditional Arab leaders, unlike the new 

generation, pursued a conservative and defensive strategy in foreign policy, 



and their approach to Iran was based on a policy of patience and avoidance 

of confrontation and aggression. 
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East 
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 چکیده 

در این مقاله راهبرد سییاسیخ رار ر رهبراس سی عر  رر در سیه  »عر س رن عاس  

سییییعد »ا سامیاراح مععیده  رنر» ر سمویییر» معرد مایالییه ورار خرایخ ر نیا رعا   

هایر ما  د؛ سییاسیخ  دت اقانب نا ایراسا ران یع ر  ریژخرار  رار ر آ ها ذخسییاسیخ

خرایر ر نه رسمیخ  » ارعن اسرائیب معرد را ار   اوعواد  نه  »عرها  غرنرا غرر

خعیر نه این ژرسی  اسیاسیر ورار خراخ. نا این ارصیا،ا ژژره  ااریر در ژر ژاسی 

چه رریکرد    هااسخ  ه راهبرد سیاسخ رار ر رهبراس س عر  ررا چ ع ه نعد ر آس

 رد د؟ راهبرد رهبراس سیی عر  رر   ییبخ نه سیییاسییخ را   ییبخ نه ایراس ااذام مر

رار ر مبع ر نر راوع خرایر اداایر نعده اسیییخ. نا ااذام این راهبرد رهبراس  رر نا  

در ژی  خراعن سییاسیخ صیبر ر ا ع ار اف راعارها  ههی ه سیاف ر زیعانهده   یبخ نه 

 رد د. آ ها در وبال  مهعر  اسیییمر ایراس  یه رریکرد ا  ژرهیه مرم اف اح م اقه

داد د. در این مقالها اف   ریه ساومیم  ارا ه را نه رریارریر ر اقانب ار یح مرمعاا ه

خیر   یمه ررف یا» ر سرئیالی یییم ایداایر» نیه   عاس چیارچعر   رییه اه یقر نهره 

ها اف رر  -رر  دادهاعهیهر اسیخ ر نرا  خردآ-زیده ر رر  اعقی  اعصیی رخراعه

دهد  ه ها  ژژره  ااریر  »یاس مراسی اد  اسیع اده زیده اسیخ. یااعه-ا  عانذا ه

رهبراس سیی عر  رر نر ری،   ییب  دیدا در سیییاسییخ رار ر راهبرد  معاا ه 

 رد د ر رریکردزیاس   یبخ نه ایراس مبع ر نر سییاسیخ   ارا ه ر اداایر را د بال مر

 .قانب ر اها م نعدصبر ر ا ع ار ر نه درر اف ا

 ا هیراررم راسایا اررار  اسخی رر ا س رراهبردا رهبراس س ع: راژخاس  هید 
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 مقدمه .  1
 عیا ه  ه  ق»یر ایال ر مدارهه »یعرها   رنر راررمیا ه در خذزیعه نی  اف آس

 رد د.  ا  ای ا    د امر ه رعد را میاع، نه سیییاسییخ دارهر مردر سییاح م اقه

 ارا ه  رد د اا نا رریکرد  معاا همررهبراس  رر نا اع ه نه م»کیح دارهر ای  

ها نه دارب راک رعد  هعخیر   ا  صییرااا اف ا ییر  نعراس  ییبخ نه اعع ح م اقه

براس ژی»یییین  رر  یه در اغهیر  »یییعرهیا نیه ریژه در اعفه رهی  ایار  نیا    ید. ره

 اچار نرا  ما دخار  نر سییریر ودرح نه سییافر ار  سیی عر نه ودرح رسیییده نعد د نه

ا  ر ااعیاد نا آ هیا  ییاف دازیییع ید. رهبراس سییی عر   یاهر  ها  ارام اقیهامیایخ ودرح

ام ییخ اف رررد نیه م یاف یاح    ایداایر نیه م یییمهیه ام ییخ دازیییع ید لیذا نرا  ا   نقیا ر

ها  میرر، ا رار نا اسییرائیب نر سییر   رد د ر غیر اف   گا  اسییعقبال  مرم اقه

 ارا ه ا  رریکرد رهبراس  رر معاا هها  م اقهم او»ییه اه ییاین در سییایر نعراس

نعد. رهبراس  رر اعفه رهی  ایار  اعر ژ  اف ژیررف  ا قیر اسییییمر ایراس در 

رغم ار  اف صیدرر ا قیر ر ایااد  اام ر اعخ اثییر ا قیر ایراس در  هر 1357سیال 

 رد د هرچ د در سیاعر  افل رران  نا  دارب راک  »یعرهای»یاس همعراه ای  مر

ایراس را واع  ک  د. اخرچه نا ژیررف  ا قیر ایراس ا رار نا رهبر   رن یعاس سییعد  

ایااد  هاع م یعقیم نا ایراس در سزیعرا  همکار  رهی  اار » را اثسیی   معد د اما  

ها  ایر  دازیخ. در این ژژره  راهبرد سییاسیخ رار ر د عرین سییاسیخ رار ر آس
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رهبراس سی عر سیه  »یعر  رن یعاس سییعد ا اماراح مععده  رنر ر مویر معرد نع  

 ورار رعاهد خراخ.  

سییاسیخ  نا   ر نه این مقدمه ژرسی  اصیهر  عزیعار ااریر این اسیخ  ه سراهبرد  

ها   یبخ نه  مهعر  اسییمر ایراس چ ع ه  رهبراس سی عر  رر ر رریکرد آسر رار 

سرهبراس   در ژاسیی  این ژرسیی   هید ا ارریییه ژژره  این اسییخ  ه نعده اسییخ؟»

رریکرد  معاا ه ر    سیی عر  رر در نی»ییعر م اف اح نا ایراس ااذام راهبرد  اداایر

ها سییییر نر آس آس  داد د؛ح مررا نه راهبرد  اها مر ر رریکرد  اقانهر ار ی  ارا ه

 عیا ه ر ژرههی ه ها  مدارههدازیع د اا نا سییاسیخ صیبر ر ا ع ار ر نه درر اف سییاسیخ

ا   مب    د.» در  هیخ ژژره  ااریر در انعدا  امر   ر  ها  م اقهدر سییاسیخ

رهبراس س عر سه  »عر  رنر س رن عاس سیعد »ا ساماراح مععده  رنر»ا ر سمور»  

سییاسیخ رار ر ر  عع   اه آ ها نه  مهعر  اسییمر ایراس نررسیر زیده اسیخ نه اعفه 

رهبراس سی عر این سیه  »یعر معرد  ررار  اسیخیسی کردیرر ها  اصیهرر سیس  ریژخر

 نع  ورار خراعه اسخ. 

 چارچعر   ر  .  2

 مدل  یمه ررف ا. 2-1

 مرااب زییامب  هاایالیخ اف ا د باله  یا  ارآی د یک    عاس نه  میمع ا  خیر اوییمیم

  ار یعاح  ها  مع اسییر ناخهی ه ایریف  اطی احا    ییعاع  م ییمهها زیی اسییایر

  دهد  ه اعریح مر اسخ  ا   ریه  خیر اومیم زعد.   ریهمر ایریف  زده  ن د رابه

 اف مامع یه  این.     ید  راعیار  اطمی یاس   یدت  ر  رار  میرض  در  نیایید  م اقر ااراد  چ ع یه

 در  خ یییعرده  طعر  نیه  یه    یدمر اسیییع یاده   یاویب ااراد راعیار   ععه نیه مرنعط  نیدیهییاح

(.   رییه Sent, 2005اسیییخ    زیییده   »یییییده  چیال   نیه    ر   ر  اارنر  هیا فمی یه

خیر ا سییاح اعهیب ررد اسییخ. فیرا در   اه   ریه ژردافاس اوییمیم خیر ا اوییمیم

راوع زیعد. اعا د در ابیین سییاسیخ رار ر مریر المههر  مرسیاح اعهیب  یس ر نین

  ریه اویمیم خیر  دیدخاه  ررد اسیخ  ه مععر ماالیاا  آسا نافی ر مه  ر راعار 

 رار   آس م  نازد.

  نا    عانر ررف ا   یمه سردا   گ  ژایاس در  سیاسر  اضا   اغییر در  ا1990 سال در

    اه   عار این.   رد  ادارت» م ع»یر ر اغییر   ریه  هاسا سییاسیخ در   عاس سآزی ع ر

 نیه اعاسمر را  ررف یا  اعهییب  ر ااهییه اصیییهر  دازیییخ. امر ه  المههرا  نیه امعر نینایافه
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    گ  اف  ژ   درراس در   ه  را  اغییراار ررف ا.  رد  در نافی راس ریصه  اغییر  یک    عاس

 این   د. درمر  ماالیه  اطی اح ا ارر  ا قیر  اثییر اعخ اسیخا روعع  اال در سیرد

  امعر  ا اات در ااراد   ق  ررف ااهرس ررف اا اهمیخ   ریه در نارف   عامب اف  یکر  صیعرحا

(. نر  یعه نعدس  ق  ااراد در سییاسیخ رار ر Rosenau, 1990اسیخ   المههرنین

زیعد اا نافی راس نا اع ه نه رریییخ مع عد   یبخ نه اییین راهبردها اودات نا   مر

امیییخ   ر  ر   رزیییر     ید. میدل اعهیهر  یمه ررف یاا نیه  هیخ نررعردار  اف  ی

سیی یعمیکا   ایخ نه سیاعخ مذعهف اعهیب  دارهر ر رار ر( ر اودی   مبعدها   

ژرداف  سییاسیخ رار ر  »یعرهاا  ها    ریهزی ارعر مع عد در اعفهاه ی ر ر رر 

ها  اعهیهر ها  رویر دارد. ررف ا نا ارا راعن اف مدلمهیخ ر نرار  آزیکار  نر مدل

ار را معغییرها  مهم ر اثییرخذار را اف سیاعخ مذعهف نید  سییاسیخ ر هر ر اک

(. لیذا میدل   ر  248ا ص.  1393ژ یاها  دهید   ام معمید  ر یهداسمید   ر ورار مر

ررف ا وانهیخ اعهیب سیییاسییخ رار ر نا   اه نه  عامب دارهر ر رار ر را دارد ر اف 

ر یا رار ر ها  اک نید  نا ااکا  صییر، نه م انع دارهاین ای  معدردیخ   ریه

 سافد.را نرطر، مر

نافی راس سییاعخ  .    دمر  میرار  یس  ر ررد  سییاعخ در را نافی راس ررف ا م هعت

  روییعصییر  نافی راس( 3  رهبراس ر  مقاماحا( 2زییهرر داسا ا ضییاا  (  1  صییعرح نه ررد

( 3  هیاافیرخرره(  2  درلعهیاا(  1  صیییعرح نیه  نیافی راس سیییاعخ  یس.  زیییع یدمر ایریف

 ,Rosenauزیع د  مر  ایریف    ب»یها(  5 ر رهبر  ندرس  مردت( 4  ارامهرا  ها سیافماس

1990, p. 119در نین   اسییاسییر  اغییراح نا   نررر  ایطم   ه میعقد اسییخ  (. ررف ا

 رخ  اال در اغییراار  اما سرال این اسخ  ه چه زعد.نافی راس ساعخ ررد ر  یس مر

 اغییراار  ازیر اف آزی ع را  ر  یس سیاح ررددر  اعع ح این اعهیب در اسیخ؟ دادس

:  ه ع د  دریب  امب در این امر  دهد  ه چهارمر رخ المههرنین امعر در  ااراد   ق  در

( 4  ر ااراد اعهیهر  ها مهارح(  3ا ضییاا    راادار ( 2 رهبراسا م»ییرر یخ  ر اوعدار( 1

 ,Rosenau   اهها  معرد  یوهراه  اف  مراوبخ ر  م ییائب  نا اا ییاسییاح اراباط ظرایخ

1990, p. 236-241 .)ااهیه  ر ا  یاات میکررالکعرر یکرا ا قیر دلیب نه نه   ر ررف ا  

  اررژازییر  این  ژ»ییخ در ااعد ر سییس اا اق مر  نه صییعرح همهماس  اا ععرها   یس

 ه  ازیر اف   خیر دمر ورار اثییر اعخ  د  طعر نه اا ععرها  ررد  اا ععرها   یسا

صی یعر  ژ یا در درراس  آ ها  ها مهارح  اغییر  نا  مقاماح  ر  زیهرر داس  خیر  هخ اغییر

 اسخ.

 .   ریه رئالی م اداایر2.2



 142 ها   بخ نه  مهعر  اسیمر ایراسسیاسخ رار ر   ب س عر رهبراس  رر ر رریکرد آس   راهبرد   

 

نازیید.  المهب مرها  مارخ در رران  نین  ریه رئالی ییم یا راوع خرایر اف ژارادایم

غییراح دررس المهیب دچیار ااین  یس   رییه در اعهییب ر ابیین اعع ح   یات نین

  دارا  ریژخیهیا    هر یدات  ا ید  یهمذعه ر نع عد آمیده  هیا ژیارادایمر زییید. خرای 

  ه  فما ر  میید  ظاهر زیدا 1970خرای  در ارارر دهه    ه یع د. ارلین  م»یذویر

 آس  ایااد  رد  ه اف سی عر معرخ عا رئالی یم اف نهرخر  زیکا، رالعه   خ  س معرئالی یم»

ودرح ر (. Snyder, 2002, p. 149 زید   زی ارعه  س یسییک»    عاس رئالی یم نه  ژ 

ها  رئالی ییعر در طعل ااری  نعده اسییخ.   ییر ودرح  قاه مر ه  امامر  ریاس

سیاف  ودرح دی ر ر در  عیاه ای  نرا  نی»یی هها نه هما عماد  ر ندنی ر درلخنر

ها   رئالی یخنرا  ا   نقا ر مراوبخ اف رعد در رریییخ آ ارزیر ریژخر مهم ر مر ه

   نازد.  مر

  ات   کیها در  نارر اسیییخ  ه درلخ نینر ا  یییمی معرئال  ما  د  راداای   یییمیرئال

رااه   هی ه  راصیه  دیه یع د ر نه  بارح نهعرا اهد  خید بال ام نه کیآ ارزی المهبنین

  نا   راداای   یمیرئال   اد ا معرد  خذاره نیا(. Glaser, 2003   اسیخ   رید   هاآ ها درلخ

 ها یخی معرئال ری،  نر  راداای  یمیرئال  امام»یعرک اسیخ.   یمیرئال  رید   ها عهه

رئیالی یییم ایداایر    در  .دارد  ایث یید  یر قی  ا عذیار  نر  صیییرایاا  درلیخ  راعیار  نییاب   نرا

در مقانب    اق  ر  نازییید  دازیییعه ها نه د بال ام یخ ه یییع د اا آرام درلخ   ها را

در چ ین    ده د. اعرااعدا را     »یاس مر ه نه  درح اا اق مر رار ر  اهدیدها 

دار د. ندین    اهدیدها نرانر در  سمعیادل» مقاطیرا درلعها سییییر در ااذام یک را   

ا هیا   .ده یدمر   یاه   نیه  هاع را  راویر   ییاف  زیییع ید ر ییااهیدیید مر  میا ع  می ر  یه ییا

اف هم را»یخ   ا   ام یخ  رعاسیعار اسیخ  ه  »یعرها   فما ر اصیب اسیعن ا  این

ریار را    سیییییاسیییخ  هیا اف این   را اییالییخ(.  Jervis, 1978; Hopf, 1991.  ار یدد

فما ر  هاع   دهد ر اق را     »یاس مر  سیی یعمیک  معر ها  نه  ه  اسیخ  م اقر

  ها  رئالی یخ.  یاندخ یعر  مر  العهارا ااهای   نا ام یعر  زیعد  ه میضیبزیررع مر

 در ایااد آ ارزیر  ژعا  ییب  معدارلا ن ییار  زیرای   در  ه     دمر اسیعد ل  اداایر

  هرخه چیه   اها مرا  ها رئالی ییخ نرا  (.Taliaferro, 2001   یاندمر    گ  اه 

   ید   ااعکیار  ا یدافه  نیه  نیایید  درلعهیا   یدارد ر  ام ییخ ر عد  اف   یاار  سیییاح    عاس  نیه

 Mearsheimer, 2018, p. 40.)   رئالی م اداایر ساعر اف ایااد ام یخ را امکاس ژذیر

نی ید ر میعقید اسیییخ نیا ااعیاد  »یییعرهیا   عچیک در مقیانیب ویدرح اهیدیید    یده  رم

 اعاساعاس امکاس نررعرد ر ایااد  اام ر در سیاح رسییع را   عرل  رد. در راوع مرمر

نیان د   رعد اف  دااع نرا   هایرراه دی راس  اهدید ندرس نععا  د  درلعها   ه دازییخ ا ع ار
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ده د  ه  عیاه آس    »یاس  را رعد آمیهم یالمخ  یخ  اعا  دمر  صیعرح این غیر در  یا  ر

  وبیا   ها رئالی یخ اف ن ییار   آ چه اف  نی»یعر  صیهح ژعا  ییب  نا  المههرنین سیی یعم یک

اما رئالی یم اها مر این م یمهه را رد  (.Glaser, 1997  رد دا رعاهد نعد مر  اویعر

ر اضیییف روبا ر اقعیخ   امر    د ر ا ها راه ا   نقا در یک   ات آ ارزییک را دمر

 دا د.مر

 ها  ریه اه یقر مدل .2-3

اف     یژ    یاعق  در  هییر   ر  ایداایر   یییمیرئیال  هیی  ر   چیارچعر   ر  دررر 

ررف ا نهره خراعه زد.    مهی   ریخمیاوم  هی  ر   هانا اث ید نر زیارویه  ریخمیاویم

مقاله نا اع ه نه  مهکردزیاس در سیاح   نیرهبراس سیه  »یعر معرد نع  در ا راهبرد

نا اع ه   نیهمچ اهم اسیخ. وانب  راداای  یمیرئال کردیم اقه ر در م اف اح مهم نا رر

 راسییسی   ها  ات کیدمع راا ریغ   خی »یعرها ر ماه نیدر ا رنه  دت رزید نرر راسی

 م ررریییاح  ه     درم  ایا   یس  ها ریخمیاویییم در را  ق  نی»یییعرین  رهبراس

 م مهه  مک   د. نیا نییر اب بینه اعه اعا درررف ا م مهی  خیر   اومیمهی  ر

ا یر  ها را نردرلخ  یراف سیا  ر ازی  یدها ها اهدمیعقد اسیخ درلخ رالخ  اسیع ن

. نه    درم یانریییی ادااع ارفاها م    معاف ه یهها ر  آس یّاحورانخ ر   راودرح   یب

ر عد داردا راعار   المهبیندر   ات ن  یر نه  عع اراخ   سافا عقاد رالخ افآ اا ه معاف ه

طرادار ررییع    هانه زییک ییخ اسییخ ر درلخر ااارف ارا ه معکعت  ید  رطهبا هااد

 یک  ید. در  ااذیام    یداحدرمعرد اهید  ا ی یا هن  یییبعیاا رع   یدخاهِد  اعا  یدرمع عد م

  دار ی»یعنه یع د  ه رع هایریاسیخسی  هایاسیخسی  یننهعر   اسیاف هاسِ ممهع اف معاف ه

 رر در   ررهبراس سییی ع  راداای یکرد(. ررWalt, 1987      یدررا القیا م یمیخر می

نعد. افآ ایا یه   دار ی»یییعنر رع  یمیخنر می  رمبع    اسیییعرااژ  ر ع    ییدهیامقیانیب اهید

 یخاف اما یخاف  مهه م ییمهه م»ییرر    رکیح دارهنا اع ه نه م»یی  ر رن   »ییعرها

اییا  یه    یکرد یه  یوم ید نیه رراف آس  ی هیا در داریب نررعردار  بعد ید لیذا نخرره  رامیام

 ر   رد دردر دررس م  یاسیررعد را صیر، یباح سی   نازی د ا رژ   ادر اعع ح م اقه

  یر  هعخ   ام اقیه   هیااف نررف ا    رایداای  یکرد  رد ید  یه نیا ااذیام رر  ای 

    د.  

 

 سیاسخ رار ر در   اه   ب س عر رهبراس  رر .3

نی»ییعر  »ییعرها   رنر نا اع ه نه  عع   ات سیییاسییر اف   ر ررییییخ دارهر نا  

ا د. ن انراین در نی»یییعر اعع ح  ها  اوهیخ ررنرر نعدهها  اف سیییع  خرره ارریییایعر
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ارین  غیالیر نعده اسیییخ. در مهم  یارا یه اف سیییع  رهبراس  ررا    یاه معیاا یهم اقیه

رغم  رهبراس  رر  هر 1357ا  ما  د ا قیر اسیییمر ایراس در سییال اعع ح م اقه

 ارا ه را در ژی  خراع د؛ یی ر  ار  اف ژیامدها  این ا قیر را  »یر   یبعا معاا ه

رغم یک سیر  اوداماح م  یام ما  د ا»یک یب زیعرا  همکار  رهی  اار  نه  هر

 نیدر ا رنا اع ه نه  دت رزید نرر راسی  نه مقانهه نا ایراس  سردارع د.  صیعرح م یعقیم

 ق  را در  نی»ییعریرهبراس ن  راسیییسیی  ها   ات  کیدمع راا ریغ   خی »ییعرها ر ماه

 ررف ا  مهی خیر  اویمیم  هی ه م ررریاح   ر     درم   ای یس ا  ها  رخیمیاویم

در   م یییمهه  مک   د. نیا نییر اب بینه اعه  اعا دمر   رئالی یییم اها مرر   ریه

ادامه نه سییاسیخ رار ر در   اه   یب سی عر رهبراس سیه  »یعر  رن یعاس سییعد ا 

  اماراح مععده  رنر ر مور رعاهیم ژردارخ.

  رن عاس سیعد  .3-1

نازیدا این  »یعر ارین  »یعر  رنر در غرر آسییا مر رن یعاس سییعد  رسییع

ژادزییاهر نا   ات سیییاسییر سیی عر ر معریر نا اع ه نه دارا نعدس مرایر   یم ا رژ   

هیایر  هیا   عچیک درلیخهیا نعده اسیییخ. در راوع ویدرحهمعاره معرد اع یه انرویدرح

   دنه ا هایر یا در چهارچعر یک خرره  عچک وادر  ه یع د  ه رهبراس آ ها اکر مر

ا 1399المهب دازییعه نازیی د  فیبایرا  ا  نر   ات نین- ه ی ییع د اثییراح وانب میا

(. رهبراس  رن یعاس سییعد  نا اع ه نه سیارعار   ات سییاسیر  ه ودرح در  315ص.  

آس نیه زیییکهر سییی عر ر همعاره در دررس ریا عاده سییییعد  در  رییاس اسیییخا نیا  

 یخ  ها  اوهیخ در دارب معا ه نعده اسیخ. در راوع سیهایر اف  ا ر خرره ارریایعر

هیا  م اقیه آسیییییا    عر غرنر  هیا  م»یییرر ییخ مردمر نررر اف درلیخنعدس ژیاییه

ریژه  رن یعاس سییعد ا اویمیم سیافاس این دسیعه اف  »یعرها را نه سیمخ اثمین  نه

دهد. سییاسیخ  هدیکر نه ها  ممکن سیعق مرام یخ ر ا   اا میخ اف طری  رر 

 رد  ه اف اهدید  مرها  مک  غرر اعسیی  رهبراس سیی عر  رن ییعاس سیییعد  نه آس

ها اف  ا ر  عامب ا  در اماس نازی د ر نا اضیمین ودرح آسها  م اقهااعمالر ودرح

نیرر ر اعسیی  مععداس امکاس   عرل ا عرارییاح دارهر را دازییعه نازیی د. در راوع 

اعاس   عاس  رد  ها  ار رد اصیهر سییاسخ رار ر  رن عاسا اثمین یباح ر ام یخ مر

هعیعر ر ایهیکر   ات مذ عر اسیخا    –ا یخ اف اهدیدها  ارفزیر    ات ژادزیاهر ر مم

ها  ارین مرل هها    ات ژادزیاهر اصیهرریمن ای که سیارعارا ارایباحا م ااع ر ارف 

(.  6:  1396زیع د  اسید ا اثییرخذار نر سییاسیخ رار ر  رن یعاس سییعد  مع یعر مر

ااعاد اسییعرااژیک نا   اثمین یباح ر ام یخ ودرح را داس آل سیییعد آ ها را نه سییمخ
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داد. نه طعر   ه ایا ح مععده در درراس ژ یا   گ  ا  سیعق مرها  ارام اقهودرح

ها    امر در سیرفمین  رن یعاس سییعد  ریمن اثمین ام یخ سیرد نا اسیعقرار ژای اه

  ات اا م نر این  »عر نه اضعر رعد در م اقه اسعرااژیک راررمیا ه ادارت نذ»ید. 

د اف   ر اوعویاد  هم نه   ع رازی  عن  یه نعد چرا ه  رن یعاس سییعد   البعه این ااعا

خاس   خ در  هاس اسییخ. لذا رهبراس ژی»ییین سیییعد   یکر اف نهرخعرین اعلید    ده

  اه زییاس نه سیییاسییخ رار ر مبع ر نر ا   یباح دارهر ر ادارت   ات سیییاسییر 

ه ر نه درر اف ههی ه  مب ا  نا رریکرد  معاا ه  ارا ژادزییاهر نعد ر در امعر م اقه

  رد د.مر

 اماراح مععده  رنر.  3-2

اا سیال   1971سییاسیخ رار ر  »یعر اماراح مععده  رنر اف ندر ژیدای  در سیال  

زید  ه دارا  زیذوییعر  اریهماایک  اعسی  زیی  فاید آل  هیاس طراار مر 2004

ا ه   امب دازخ. در این درراسا ژ     خیر نعد ر نذاطر معوییع ا نر  رصیه اویمیم

 امب مهم در طراار سییاسیخ رار ر اثییرخذار نعد  ه  بارح نعد د اف: یررح  »یعرا 

 معوییخ اسییعرااژیکا  مییخ ا دک زییهرر داسا هعیخ  رر ر م ییهماس ر سییرا اات

(. Alzaabi, 2019, p. 142ایار     رهی    عچیک   »یییعرهیا   ا  نینوبیهیه  ارابیاطیاح

سیر اماراح مععده  رنر ژ  اف اسیعقیل اف نریعا یا امر ه رعد را نر ااعاد رهبراس سییا

ام ر ر ها خذازییع د. نا رررن  یررها  نریعا یایر ر ایااد ریق ودرحا  ازییی   »ییین

 یباار سراسر م اقه را در نر خراخ.نر

در چ ین رریییعر   اه سییاسیخ مداراس میاع، نه دارب نعد ر آ ها  ه اعا ایر ر  

ا   یدازیییع ید. ژ  اف ای  نرا  ااعیادا  انهار  فت را  هیخ دریالیخ در امعر م اقیه یه  

رهبراس این  »یعر اافه اثسیی  رر  معرعع نهبعد ارراع دارهر  »عر معمر ه زد د.  

نازد  اف آ اا  ه اماراح مععده  رنر یکر اف  »عرها    خ ریه اعفه رهی  اار  مر

مریکا سییرمایه خذار  ر اضییعر ایال در این  »ییعرها  غرنر نه ریژه ایا ح مععده آ

ها  مععده  هخ نهبعد رریییخ ها  رهبراس امارحریه  »یعر را آغاف  رد د. نر امه

ها  رار ر را ادارت نذ»ییید نه طعر   ه میی»ییخ ر اوعوییاد همکار  نا زییر خ

 ها نا این  »عر اث ید دازع د. رهبراس غرنر  یه نه ایامب ر ااهای  ساح همکار

یم نعدس سییاسیخ رار ر اماراح مععده  رنر نه می ر دازیعن سیه   ویر  دا می

طرار ر ایادل  نعد. ارلین م هعت این نعد  ه سییاسیخ رار ر این  »یعر معمر ه نر نر

ا  نعد.   گ ه»یخ ساله ایراس ر  راق نارفارین  مع ه این سیاسخ نعد  در امعر م اقه

درخیر   یگ امیاییخ  کرد. درمین     یه امیاراح مععیده  رنر اف هیچکیدات اف طراین
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 نه راطر  ایه     ویر اث ید سییاسیخ رار ر این  »یعر نر اا ععر هعیخ نعد. اا یا 

 امایخ رار ر  سییاسیخ  ژی یر  نه  رادار را  اماراار  رهبراس  ررا م»یعرک  مهخ یک

 اف  اطمی اس نرا  رار ر ها  معد. سیعمین   ویرا اکیه نر اضیمین رر مر  هاس اف

 اماراح ریییف  ادراسییعس  ر   غراایایر معوییخ نعدسا  عچک نه  اع ه  نا رعد ام یخ

چ ا چه   .(Shahrour, 2020  مععده  رنر نعد  ه ه عف هم این سیییاسییخ ادامه دارد

وانب میا ه اسخ اث ید رهبراس س عر اماراح مععده  رنر نر سیاسخ دارهر نعده ر 

د  در ارلعیخ نعده اسیخ. در سییاسیخ رار ر  هر سیرمایه نرا  رزید ر اعسییه اوعویا

مععده  رنر زیید ر ایامب   این سیییاسییخ نا   ایااد یباح   ییبر در دارب امارح

ها  غرنر اعسیییه اوعوییاد  را نرا  این  »ییعر  عچک ها ر زییر خسییاف ده نا درلخ

 اعفه رهی  اار  نه ارمغاس آررد.

 . مور3-3

  وهر   رده اسیخ. درها  مذعهف اارنه  مویر سییاسیخ رار ر مع ارار را در درره

 نین  غالر یک  هاع 1950  دهه طب  خ عه سییاسیع ذاراس مویر ا اف مویرا  مهر هعیخ

  اقانب  مال  بدال اصیر نا . اسیخ  دازیعه ر عد سیکع ر اف   ر ا کر ر  مذهبر  مکاار

 ر   یار   ژ هیاس  نیه  1960  ر  1950  هیا دهیه  در  اسیییرائییب  ر  ا  هی   مععیدها  اییا ح

  سکع ری خ  یک  اصر  رد  ه  مک  این راوییخ  اف مور  مذهبر  مردت  ردس م عر،

  در ف دخر   مذهر اثییر  اسیخ  ه مویر اف ااری  ا درره اا یم ار  رژیم ر  نعد  سیرسیذخ

نر  ییعه زیید    درناره خرایراسیییت  ر ا  مرگ  د بال نه  ن یییار  م زیید. اما  سیییاسییر

 Osman, 2010, p. 94).  خرایر  اسییییت  نیه  مویییر  این رویایعا خرای  فمی یه  ژ   در 

نعد  ه  اسیعیمار   دید  اهدید ر  امسریالی یم  نقایا  رد نرا  خ یعرده  ای   اف  نذ»یر

 مویر ا یهیب  ا عما ر-اوعویاد   ه ا ها زیرای   در این رریییخا  .نعد نررف  معده  اریراا

   »ییعر  رر نه فرال چ دین  ا عما ر-اوعوییاد  نعد نهکه زییرای   ارعاس  ظهعر     ده

  د بال  نه. هم نه این م یثله  مک  معد 21 اا زیررع ورس  20 ورس اراسی   اف  راررمیا ه

ا نریخ    یافها  ر هاا یاسییخ  نه همچ اس درلخ مویر ا1970  سیال در  اصیر  مرگ

در   ررار نعد.   »یعر این در  ا عما ر  - اوعویاد   زیرای    رد چعس ژ»یخ هامویر 

  غرنر   ها ودرا سمخ نه مور نی»عر سییاسخ رار ر  مبارکا  ر  سیاداح ها درره رژیم

 ژیماس  امضییا   نرا   سییاداح  ا عر اوییمیم  موییریاسا اف   ر ریهر اف  . رد ژیدا  خرای 

 در   »یعه  هامیهیعس سنه  ه زید  زی ارعه  ا میامهه    عاس  نه  اسیرائیب  نا   مپ دیعید

  رار را آ چه سییاسیخ  عع اف رر  این (.Osman, 2010, p. 96 رد»    سیی ا ریا خ

نعد.    ژی»ییی عیر  ااعیادا ویانیبمر  اا یاق   2011  ایا  1981  اف  مبیارک  درره اکعمیخ  در
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خرا ها  اسییتها  سیاداح ر مبارک نا   اقعیخ خررهسییاسیخ رار ر مویر در درلخ

 ما  د ارعاس الم همین زد.

   عم اایا  نرا   را رعد  امایب   رنرا  ژاس  درراس  زییییارها  نه ازیییاره  نا  مبارک

  سیاف   اد  مبارک  رار ر  سییاسیخ  چال  ارلین  راوع در.  داد  »یاس مویر  ا م اقه

  مبارک . نعد  زیده مععوف اسیرائیب  نا مویر صیهح اف  ژ   ه  نعد   رنر  »یعرها   نا رران 

 را مویر ا عبار  اا   رد ای   هااه یای ر ریژه  نه   رنر  »یعرها  اف امایخ  ا اا   نا

 مکرر  ها   »یا ه  مبارک  ا  رر  هاس نه نافخ»یخ سییاسیخ  راسیعا  سدر  نافخردا د ر

 (.Ajami, 2011, p. 16  داد»  »یاس را غرر  ر مععده  ایا ح  نا  همکار   ردس  معدرد

ا د.  معا ه نعده  هایردر راوع رهبراس ژی»یین مویر در سییاسیخ رار ر نا معدردیخ

آ هیا در صیییعرح  هدیکر نیه غرر ر اسیییرائییب نیا ا عراض  »یییعرهیا   رنر ر نررر 

  مبارک  رسییییدسا ودرح  نه  اف  ژ  ارل ررفها  زییید د. درها  دارهر ررنرر مرخرره

 مععوف  زییدامر ا اات  سییاداح فماس اف  ه را   رنر  »ییعرها   هیه  رادیعیر ابهیغاح

 (. Mahmood, 2007, p. 230  رد  

 دادس  ژایاس:   ردمر  د بال را  هد،  سیه  ودرح ارل سیالها   طر در  مبارک   با در

 رران   ادامیه  ر  مععیده  اییا ح  نیا  ریژه  رران   ا     ررا   هیاس  در  مویییر  ا هرا   نیه

  رنر در  رریکرد ژاس  آزیکار  ا اوض(. Abootaleb, 1989, p. 57  اسیرائیب  نا آمیهصیهح

 ر  رار ر  سییاسیخ  مدیریخ  اسیرائیبا  نا  صیهح  ا    نا همراه مبارک  رار ر سییاسیخ

ها  رار ر درخا ه مبارک ر (. سیییاسییخAhmadian, 2014, p.18 رد    دزییعار را

  سیییر عر نر  ها اراهم  معد.  یرهم»یییکیح دارهر فمی ه را نرا  ایااد  ارریییایعر

   امب   مویر اوعویاد  ر ا عما ر  ارریاع زیدس اررریم  مبارکا رژیم درراس در  سییاسیر

  مبارک  ای .  نعد  ارعاس  ظهعر  ر آس ا عما ر   هادها   ر رژیم  زیییک یییخ در  مهمر

 این نه 1990  دهه   معلیبرالی یعر سییاسیعها  اعخ  خ یعرده  سیاف رویعصیر نرا 

  ها  نر امه. (Shenker, 2016زییید   نی»یییعر  غ ر  ر اقیر نین  زیییکا،   ه نعد  می ر

  واهرها  نه رار ر  ر دارهر   ذب اس  ذر  هد،  نا  2030  واهره انعکار  ما  د  ا اعسییه

سیاف  مبارک   رد. نر امه رویعصیر درر رعد  اف را مویر   ژایین  طبقه  ر مععسی   طبقه

 .Awadi, 2004, pمویریاس  کرد   ا نر ا عما ر  ر  مکر نه نهبعد ارریاع اوعویاد 

 آمعفه هر خ ییعر  نرانر در  سمقارمخ نرا   نی»ییعر  نه امایب م ار  نی ا  ر (. این190

 ,Shenker, 2016 رد»ا زد   مر   ر  را آ ها  اوعواد  ر  ا عما ر  آفاد  ه اقعق   نافار

p. 46.) نه  ا عما را  سییاسیر  ها  اامید  این اذهیه  نرا   زید نه راهر  ابدیب  دین 

  ها  اامید  نرا  نیاس این ا  رسیییهه  ارعاسا  ما  د  مذهبر  ها  ه سییافماس  می ا این
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مامعع این م ییائب فمی ه را نرا   .(Cleveland & Bunton, 2016, p. 544زیید د  

ا  ر نا  هخ ها   ارارییر نا ن ییی  اعدها»ییدید ارعیااح دارهر اراهم  معد ر خرره

اعاس ام اس دازیخ دادس ا عراریاح اعا  یع د رژیم مبارک را سیاو     د. در  ب مر

سیییاسییخ رار ر رهبراس موییر  ععا  ییخ در راسییعا  م ااع مهر ر نهبعد زییرای   

ها    »یییعر نازییید. ارعی، نین  هاس  رر ر اسیییرائیب معدردیخاوعویییاد  این 

ا  را نه رهبراس مویر در اییین ر  م»یر سییاسیخ رار ر م یعقب اعمیب   ارعاسیعه

  رد د.مر

خذار  در  رصییه رار ر اف   اه   یب  . الهاماح ر رییررریاح سیییاسیخ 4

 رس عر رهبراس  ر
 بعد سیافر ار مدرس  ها  سییاسیر سی عر ر  رغم دازیعن   ات »یعرها   رنر  هر

ها  سییاسیر  ی یع د.  »یعرها   رنر   یاف اف رران  نا سیایر   اتدار  نردر ممهکخ

ا  ر  هعخیر  اف ایااد نرا  معاا خ اف رعد در نرانر   عم  »عرها  ودرام د م اقه

 ها  سیاسر  یافم د د.  یباار نه اعسیه ر ایااد رران  نا سایر   ات اام ر ر نر

هیا  ژ  اف   یگ  هیا ر رران  نر اعفه رهی  ایار  در سیییال »یییعرهیا   ر

 هدیکر نا ایا ح مععده آمریکا نرورار  رد د. رازیی  عن نا   عم خ ییعرده در م اقه ر 

ها    امر ریمن رصید ایالیخ دی ر روبا اف ا رژ  ارفاس این اقعیخ ر خ یعر  ژای اه

نا ارر  ا رژ  رات    د.  »یییعرها   عچک  رنر  یهنردار  مر »یییعرها  یه نهره

   د ر طر چ د سییال اریر »ییعرهایر ما  د  م انع مالر رعد را نه رااعر اثمین مر

ها ها  غرنر در ایااد اعسیه فیرسارخاماراح مععده  رنر ر وار نا ژ»عیبا ر زر خ

ر مدر یهاسیییعس زییهرها نه رعنر  مب  رده ا د. آمریکایر ها در م اقه راررمیا ه نا  

هیا  سییی عر   یار امید ید ر اف آ هیا امیاییخ  رد ید. در راوع ع رعد نیا رژیماع یه نیه م یاا

ها  ام یخ مععر در آمریکا نر این نارر د  ه سییاسیخ ایا ح مععده در اسیعرااژی یخ

وبال  »یعرها   هاس ناید چ د نید  ر خهی »یر نازید؛ نه این می ر  ه آمریکا ناید  

ارلعییخ ن ید   میاییدا در  یایر  »یییعرهیا را اف لعیای اهمییخا معویییخ ر  یای یاها  

دمع راسییر را د بال   د ر در  ایر دی ر معرییع اح ام یخ را ژی یر   ماید. اف این 

خر  ا   دارد  هق آ که   ارهرر نه ف م این خررها راررمیا ه  ایر اسخ  ه آمریکا چاره

 (. 41ا ص.  1392اقداس دمع راسر نازد  را  را  

ها  اریر نا  »عرها  انرودرح ژ  اف   گ سرد طر سالرران  آمریکا نه   عاس  

اعفه رهی  اار  اقعیخ زییده اسییخ. البعه در نین  »ییعرها   رنر چ د  »ییعر  ه 
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ها معرد اثیید رازی  عن ه یع د رران  در سیاح نا ار  ورار دارد. نه   عاس  رهبراس آس

د نه طعر   ه نازییمنال اماراح مععده  رنر اف زییر ا   هدیک آمریکا در م اقه مر

 یه در    2001سیییسعیامبر    11رران  نیا اییا ح مععیده نیه ریژه ژ  اف زیییعک امیح  

ار زییید ر ای  زییید  یه این رانایها  امیاراار در مییاس  عفده هعاژیمیا رنیا نعد یدا  می 

نمیا ید   نیاور  همچ یاس سییی یگ ن یا  سیییییاسییییخ ریار ر امیاراح مععیده  رنر 

 Chandrasekaran, 2014, p. 9  هدیک اف خذزییعه نرورار نعده ر یکر اف (. این اراباط

م یعقر    مهمعرین  عامب یباح ر ام یخ در این  »یعر امایخ رازی  عن اف ا     ات

نازیید. طبییعاا آمریکا در امایخ اف چ ین  در انعظبر ر سییایر  »ییعرها  م»ییانه مر

  ید. امیاراح مععیده  ا  رعد اهیداار را د بیال مرهیایر نیا اع یه نیه م یااع م اقیه  یات

ها اف اهمیخ ا   ه نرا  ورس رنر در م اقه رهی  اار  راوع زیییده اسیییخا م اقه

المههر نررعردار نعده اسیییخ ر اعر امررفه هیا  نینا  نرا  ویدرحاسیییعرااژییک ریژه

ارین ر  یاژیاییدارارین م یاط   هیاس» اسیییخ  ارینا ام یعرسیکر اف نیه زیییدح م یییهح

 Kamrava, 2018ر سییایر  »ییعرها  این اعفه دارا   (.  یره نر اماراح مععده  رن

هیا در طعل ایاری  هیا   هیاس ه یییع ید لیذا م یااع انرویدرحا  نرا  ویدرحاهمییخ ریژه

  د اا خ یعره   عم رعد در م اط  اسیعرااژیک را اقعیخ    د.  »یعرها  ایاار مر

ا ا روعع ها  م اقه رنر  یه نا اع ه نه اعع ح ژ ییا  گ سییرد ما  د ظهعر ودرح

ا  نر سیر ها  ارام اقها ا روانخ نین ودرحها  م اقهاسییمر ایراسا   گا قیر 

  عم در راررمیا ه ر رزید اررری یم ر ن یادخرایر دی ر در م اقه  یافم د ایااد رران  

ها  سیییاسییر مریر نعد د اا رییمن ا اظخ اف یباح ر ام یخ رعد در  هدیک نا   ات

 ها خات نردار د. اتمععر ایااد اعسیه ر رااه نه  مک سایر  

 رریکرد   ب س عر رهبراس  رر   بخ نه  مهعر  اسیمر ایراس. 5
  ایراس  ر   رنر  مععده اماراح   مهه اف  رن یعاس زیرور »یعرها    عر نین رران 

نین در مهخ نه ههاراس سال  سیاسر ر ااار   سانقه رران  ر  نعده اسخ نرورار دیرناف  اف

   رده  ا یییهییب  را  مهیخ  این در  نین  همعاره ابیادل  ایار   رهی   خردد ر آنراهوبیب نرمر

  امایب   زده اسخامر اداره  وع  معمر ه درلخ یک  ایراس اعس   ه  هایردرره  در. اسخ

  ه  دازیعه اسیخ ر ارواار اار  در زیمال رهی   طهبا هاعسییه  سییاسیخ یک  ااذام نه

 در ریهع را رعد  ایالیخ   رن یعاسا زیرور    عر   »یعرها  نعده اسیخا ریییف  ایراس

(. رران  ایراس ر  »عرها   رنر همعاره Hellyer, 2001ا د  داده  آنراه خ عر  زمالر

ا  رران  اف سییاعر معیادل نررعردار  بعده اسییخ. خاهر نا اع ه نه اعع ح م اقه
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نین ایراس ر نیضیر اف  »یعرها   رنر نه طرف رار ا ر ژرا   زیده اسیخ. رران  نین 

ایراس نا  »یعرها   رنر اعخ اثییر م یائب معیدد  اف  مهه مذهرا ایامب نا غررا 

م یمهه اه یاین ر ا ین هماعار  ادرین زیده اسیخ. رهبراس سی عر  رر نا اع ه نه 

سییاعر اف رران  اف رریارریر ر ا   نا    رد د  ه نا ایاادرریکرد مععاطا ه ای  مر

ایراس اذر    د. در ادامه رریکرد رهبراس  رن ییعاس سیییعد ا اماراح مععده  رنر ر 

 دهیم.مور در وبال ایراس را معرد نررسر ورار مر

  رن عاس سیعد .  5-1

 رن یعاس سییعد  نه   عاس رهبر می ع   »عرها   رنر همعاره ررانار ژر اراف ر  

راس دازییعه اسییخ. نه طعر  هر ایراس ر  رن ییعاس اف م  ر  غراایایر ر  »یییر نا ای

هیا  رویانعر در ژرداف ید  یه مهمعرین اعفهژئعژهیعیکر در چ یدین اعفه نیه رویانیخ مر

ها  ژ  اف (. خرچه طر سیال539ا ص.  1399نازید  ار را  رعزیه رهی  اار  مر

ه اسییخ اما سییاعر اف ژیررف  ا قیر اسیییمر رران  در  »ییعر نارها رارد ا   زیید

 اف ا  در  رییاس نعده اسیییخ. ژ رران  ر همکیار  نین این در  »یییعر مهم م اقیه

 نرهم ر اطمی اس  دت  امب یک م هله نه را ایراس سیییعدیها اسیییمرا ا قیر ژیررف 

 اهقر رعد  هیه م»ییانه ار عر فمی ه  ردس اراهم ر م اقه در مع عد ررییع ف  ده

همین   ر  نا   ار  رهبراس ژی»ییین  رن ییعاس  .(,p. 15  Alipour ,2018    رد د

ارعیااح در  »یعر را در  اعاس ری»یها  ایراس زید. مرها  م اقهسییعد  اف اعرک

ها نا  ها دا  یخ اما سییعد ورائخ زیییر ایراس اف اسییت در مقانب ورائخ رهانر سییعد 

رب راک رعد ر سیاح  هدیکر نه رازی  عنا سیر عر  یررها   هدیک نه ایراس در دا

ها  اریر نا    اس نارعن ایداد  م اقه ر  ا ارآمد  در مراسییم ا   ه طر سییال

فیاد  اف ااان ایراس در ه  ات نرخهار  م اسییک ا  زییده اسییخا دام ه ارعی، نا  

 ا د. ایراس را خ عر  داده

 ها  زیییر در داربدر مقانب ایراس  یه نا   عم در سیاح م اقه ر امایخ اف خرره

راک  »یعرها   رنر نا   ایااد   را ر رهبراس  رر زیده اسیخ. نا ر عد همه این 

م ائب رهبراس ژی»ین سیعد  در ایامب نا ایراس رریکرد  اداایر ر معاا ه  ارا ه را 

ا    رد د  ه ندرس رریارریر م یعقیم در ای  نعد د  ه خ یعره   عم م اقهااذام مر

رن ییعاس سیییعد  مداها  مدید  اسییخ  ه روبا  ایراس را معدرد سییاف د. ایراس ر   

ا ید  یه هر  یدات در ای  نرا    عرل ریاررمییا یه اف طری  ا  در ریاررمییا یه نعدهم اقیه

نازی د نه طعر   ه  یررها   یانعر آ ها در  »یعرها  لب اسا   عرل سیایر م اط  مر

نر   یمنا نعرین ر سییعریه نا هم درخیر ه ییع د. نه طعر هر سیییاسییخ ررف  معکر
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ران یع ر  یررها  رار را غرر خرایرا رریکرد اداایر در سییاسیخ رار را امر ه 

نر رریکرد دایا ر در ام ییخ مهر ر نیه رسیییمییخ  »ییی یارعن اسیییرائییب اف مهمعرین 

ها  سیییاسییخ ررف  رهبراس ژی»ییین  رن ییعاس سیییعد  نعد   هیهیاس ر زییاروییه

 دید رهبراس در این  (. اما سییاسیخ اداایر نا ظهعر   یب318ا ص. 1399همکاراسا 

مر رهبراس  رر  ایهر  رریکرد  دوی   اعهیییب  نییا  یییااییخ.  اغییر  اعاس   ییاه   »یییعر 

   ارا ه رهبراس س عر   بخ نه ایراس را نه رعنر درک  رد.معاا ه

 اماراح مععده  رنر. 5-2

  مععده  رنر در درراس زیی  فاید آل  هیاس زیامب  اصیعل سییاسیخ رار ر اماراح

  رااه  سیییاح ااهای  سیییاف اظرایخ  مهرا ام یخ اف امایخ اا میخ ارریییرا ا  

 در سیییاح  یباح ر  صیییهح نه  دسیییعیانر ر رعد المههرنین   ای اه اوعویییاد ا اقعیخ

  مععده   اماراح  سیاسخ رار ر  اف مهمر نذ   رهبر  نید االا این المههر نعد. نانین

سییاسیر  ادرا اح  ارفزیها ر   هیاس ر آل فاید زیی  آسا  ن یا  ذار  اسیخ  ه نافاار   رنر

 . ر  اسخ

 اویب  ر اماراح را اب رار ر  سییاسیخ اصیهر  زیی  فاید اهدا،  ا1972 سیال در

  همیاه  ر نا    رنرا  اهدا،  اف  امیایخ هم یییایها  م یاف اح نا  »یییعرها   آمیه  صیییهح

  مهب   سییافماس  م »ییعر المههر نه اصییعلنین  ایهد  ر هافمی ه همه در   رنر   »ییعرها 

سییاسیخ    د بال نه   رنر  مععده (. لذا اماراحAlzaabi, 2019, p. 143نرزیمرد    مععد

 رران   نرورار   ها  رعدا  ه ا ها همعاره رعاسییعارنا هم ییایه صییمیما ه رران  اراقاق

 خ یعرده رران  رعاهاس نرورار  رعد ایراس نعده اسیخا نهکه  ودرام د  هم یایه  نا  رعر

 مردت در هر در طر، سعااب رهی  اار  نعده اسخ.  ژیع د نین  ر ااار 

البعیه این رران  درسیییعیا یه اعیخ ایثییر م  ر اد یا  میالکییخ  هایر سیییه خیا یه  

انعمعسییرا ا ر نهرگ ر ا ر  عچک اعسیی  اماراح مععده  رنر نعده اسییخ. رلر در 

س ر اماراح مععده  رنر نرورار  سیییایر معارد همعاره رران  م یییععکم ااار  نین ایرا

نعده اسیخ ر این رران  م یععکم نا   ژایدار  ام یعر در م اقه زیده اسیخ. رران  

اعخ اثییر ژیررف  ا قیر اسیییمر   1979نین ایراس ر اماراح مععده  رنر در سییال  

رعاسیخ رعد مردت ایراس ورار خراخ ر نا اع ه نه زیرای  ا قینر در ایراسا اماراح مر

هیا  ااعمیالر در اعفه رهی  ایار  مویییعس  میایید. در طعل   یگ ر مقیانیب  یاام ررا د

 1990اعمیهر  راق  هیه ایراس ر همچ ین ازیغال  عیخ اعسی   راق در ارارر دهه 

رعاسییخ  ه اف درالخ در میید ا ایراس همعاره اف  »ییعرها  اعفه رهی  اار  مر

هیا    یامر   یگا ایراس ظراییخ    یگ نر هییه ایراس رعددار   میای ید. نیید اف این در
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ها  ژی»یراعه دسیعرسیر ژیدا  معد نهکه نه رعد را نافسیاف   رد ر  ه ا ها نه سییخ

  عاس ارلین  »ییعر در م اقه رهی  اار  دارا  فیردریایر زیید. در اراسیی  سییال 

ا معریعع  هایر سیه خا ه مادداا نر  یعه زید ر ایراس وا عس  دید  ا یت  رد 1992

ه هر   یر  ه دررعاسیخ رررد ر رررن اف  هیره انعمعسیر را دارد ناید  مب ر نر ای ک

ها نه ریژه میهمین نه  هیره ریها  ایرا ر دازییعه نازیید ر ندین ارایر اف رررد اماراار

ممیا ییخ نیه  میب آمید. اف دیید امیاراح این اویدات نرری، ییاددازیییخ ا یاهم نین ایراس ر 

ه نعد ن انراین اماراح اف  »عرها  رهی  اماراح مععده  رنر در روعص  هایر سه خا 

 »یی ر اار  ر ااعادیه  رر دررعاسیخ  مک  معد ر ایراس  یه اف معاریع رعد  قر

انعظبر نعی  میالکییخ  هایر    –هیا  ارعی، اهراس  معد. لیذا یکر اف مهمعرین ری»یییه

ع  ها  ماامنازد  ه رهبراس اماراح مععده  رنر همعاره در  » خسه خا ه ایرا ر مر

   ید  یه البعیه نیا را     المههر اد یا  رعد نر میالکییخ این  هایر را مارخ مرنین

 د  اف سیع  ایراس ژاسی  داده زیده اسیخ. در سیالها  نید اغییراح فیاد  در سییاسخ 

اماراح مععده  رنر در روییعص اد ا  مالکیخ این سییه  هیره ایااد زیید. اماراح 

آمیه نیه د بیال ااقیاق اقعق رعد  یییالمیخاههیا  مایث یید  رد  یه ا هیا اف طری  راه

رعاهید نعد ر ن یانراین نیا امیاییخ  »یییعرهیا  ایازیییییه رهی  ایار ا ااعیادییه  رر ر 

المههر دادخ یعر  طرخ د ار   معد ر ژی»ی هاد داد  ه یا  سیافماس مهبا در دیعاس نین

 ا  را رعاهدمذا راح م یعقیم نین در  »یعر نرخهار زیعد ر یا اکم دیعاس مذ عر  فت

 ,Lacroixنه نید ژی»یراخ راصیر ااصیب  »یده اسیخ   2000نعد هر چ د  ه اف سیال  

 روبعل  وانب سییاح اف   اسیهم ییا  نا  مععده اماراح رران   زیید مارخ  چ ا چه (.2014

در  میرررد م یعق نه »یعر  نیدر سیاح م اقه ا ارعیااح  رغمر ه  ری ی نعد  نررعردار

 .نعد معمر ه  راسیس یباح نر  ر  دازخ  ا یوه  ام اف اح م اقه

 . مور5-3

اای  آس نه   ه  نعد ژار   امسرااعر   موییرا  نا ایرا یاس ارلین اما   ااریذرا   ر اف

 900درراس ریاخ ااطمیاس  سیالها    در  خردد.نرمر م ییح  میید اف وبب  سیال 550

 مویییر  را نیا  اره  ر  رران   هیا درره  ویدرام یدارین  اف  یکر  میید (ا ایراس  1200ایا  

افهر ر ظهعر ا»ییع اسیما یهر در مویر   اثسیی   درره  نا درره این  طبییعاا اسیخ.  دازیعه

مراسیم اعهیف   نه  را  ایراس  زیاه  اصیرالدین ارا  یها درلخ  ا1869 سیال در  مویاد، زید.

 الدینسییید  مال  ظهعر  دررها  هماس در.  ارسییعاد  زییاه  هد  هیمعر   رد ر د عح  درلخ

  در   نین  اره  ر  اییامیب  اقعییخ  مع یر  ر ا   همر  اییالیعهیا   ویاهره ر  در  اسیییدآنیاد 

  اما  نعد ران یعه  ها نما ر نه  زیکهر   ر اف  عفدهما اخر چه مویر ورس در.  زید  »یعر
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  »یعر  ایراس مهمعرین  دی را طر، اف.   ردرعد ای  مر اسیعقیل  ر  رعدمذعار  نرا 

 مویر  ازیغال  ها نعد. نما ر اف آ ها  هیه  سییاسیر امایخ نه م  عر مویر نرا  م اقه در

نر سییر   ر ا  هی  ررسیییه هژمع ر   گ ا1881  سییال اعسیی  امسراطعر  نریعا یا در

  افدران.  نعد  »ییعر در م»ییکیح مهمعرین  ایراس رعاهرم»ییررطه ها   ب   ر  ایراس

  ژادزیاهر نه هم    هدیکر در  نا    مویر  مهک ااررق ژادزیاه  رعاهر  نا ژههع   معمد رریا

مویر  ازیغال ا اخر چه نه1936 سیال در مویر  ر ا  هی   ها درلخ نین  امهاعاا   .زید

 ,Taflıoğlu, 2019رسیید    ازیغال مویر نه ژایاس  وا ع ر طعر نه  اما   داد  در  مب ژایاس

p. 297 .)  .رران  ایراس ر موییر اف خذزییعه اا امررف رر د  مع ارح را طر  رده اسییخ

 ه همعاره نه صیعرح م یعقیم مویر نه   عاس یکر اف  »یعرها  م یهماس ر مهم راررمیا

 ر غیر م عقیم نر اعع ح سیاسر این م اقه ا ا  ایرخذار نعده اسخ.

نازیید نه  هخ  اف آ اا  ه موییر یکر اف  »ییعرها  آاریقایر م اقه راررمیا ه مر 

زیعد. این  »یعر نر  ا ال ا ا   معوییخ ژئعژهعیکر نه   عاس دررافه اررژا زی ارعه مر

المهب اسیخا ها  ابادل  ا  ر ااارح نینایاار ارین خذرخاهسیعئه  ه اف مهمعرین ر  

اف خذزیعه درر نا ایرا یاس آزی ایر دار د. نرا  نررسیر دوی  رران    ا یه  دارد. مویریها

سیییاسییر در  »ییعر ناید نه درره هذام »یییاس نرخردیدت  ه ارلین اما  نین ایراس ر 

ا   مویر نرورار زید.  عامب مریر ر دریب نر رران  سییاسیر این در  »یعر مهم م اقه

دهد  ه ر همراه نعدا  »یاس مرظر، چ د سیال اریر  ه اا اواا نا اعع ح فیاد  در موی

ا  ر ارا  یره نر نافی راس ر سیارعارها  سییاسیر دارب این در  »یعرا  عامب م اقه

 ا  در میهاس ر ادرد رران  این در  »عر اثییر خذار ه ع د.م اقه

یکر اف مهمعرین  عامب اییین    ده سیاسخ رار ر این  »عر معوییخ ا ا  

 ر اغییر ر سیع یک اف  سییاسیر نافی راس مع ارح    اه ینر ان  نازید.  یره غراایایر مر

 طری   اف  اغهر  ه را مویر   مهعر  ررسیا  دی ر سیع  اف المهبنین سییاسیخ اعع ح

 رار ر  سیییاسییخ در  مع ارح رریکرد  ااذام نه رادار  ید درسیی-مر  ودرح نه   عداا

سییاسیر در این  »یعر یباار  رغم نر هر (.740.  صا 1400 رایعا  ر  یهیاس  ه   ردمر

خیر ا ظر، نی  اف ژ ااه سییال اریر  ر اغییراح دائمر در سییاعخ مذعهف اوییمیم

ا د ر ها  مویر سییاسیخ رار ر رعد را اعخ اثییر م یائب رار ر ادرین  ردهدرلخ

ا د. نا ظهعر  یا آفاد   مب نرا  ااذام رریکرد  م یعقب در سییاسیخ رار ر  دازیعه

رار ر میا اار  هخ ا   ا د در ادرین سیییاسییخاسییرائیبا موییریها ای   رده

ام ییخ رعد در   ر ن یر ید  یه این م یییمهیه نر رران  آ هیا نیا ایراس  یه ایثییر خیذار نعده 

رار ر  ه رعد   اظهار   رها  معیارض مقاماح ایرا ر در معرد سییاسیخاسیخ. البعه  
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 رده اسیخ.   رر هنررر  ازیر اف مرا ه معیدد اویمیم خیر  اسیخا  »یعر را نا م»یکیا

  ؛ اما رعنر مر اعاس م»یییاهده  رده این م»یییکیح را در معرد رران  ایراس ر مویییر ن

  نا    »یعر  در رران  نه مرنعط رار را سییاسیخ  اعفه در مویر ر ایراس ایارض مهمعرین

 ر  می   ارعیااار  یکدی ر  نا معرد این در  »ییعر  در معارییع.  آمریکاسییخ ر اسییرائیب

اما ایارض در درره سییی ییر اراار اف  (.77ا ص.  1383رلدا را  دارد   ی ر  اسییاسییر

ا   ه رید ایرا ر ه یع د ها  م اقهنازید. مویر نا رررد نه ائعی،م یمهه اسیرائیب مر

   د. میا سیاسخ غیر ایامهر نا ایراس را د بال مر

خذار  رار ر در   اه   ییب سیی عر رهبراس  رعا   ال ع  سیییاسییخ .  6

  م اداایر رر در چارچعر رئالی
نااع ه نه م یائب مارخ زده در معرد   ر  سیاسخ رار ر رهبراس س عر  رر 

ا  نعد. رهبراس    این رهبراس نیا اعع ح م اقیه  آ چیه ایائه اهمییخ اسیییخ  عع معا یه

سیی عر سییه  »ییعر  رنر  رن ییعاس سیییعد ا امارح مععده  رنر ر موییر  ه در این 

ار خراخ رریکرد  اداایر   یبخ ها معر نع  ورژژره    ر  سییاسیخ رار ر آس

ها را در خذار  آساعاس ال ع  سییاسیخ رد د. در راوع مرسییاسیخ رار ر ااذام مر

 آ ها اف  خاه  ه  رئالی ییعر ها   ریهچارچعر رئالی ییم اداایر معرد رعا   ورار داد.  

 آغاف اف  ا(79ا ص.1393  وعاتا  زیعدمر  یاد ودرح سییاسیخ ا دی»یه مکعر  صیعرح نه

ر    یهین   اسیخ  نعده   ها ر  سییاسیخ  غالر   ریه المهبنین رران   رزیعه  خیر زیکب

 در  لیبرالی یعر ها   ریه   ا امر اف  ژ   انی یعم  ورس  در(. 330  ا ص.1383 اسیمیخا

  اضیییعر  رئیالی یییعر  هیا امعر   المهیبانین    یات  اعع ح  ر  ررییدادهیا اعهییب  ر  ابیین

. سییانقه مکعر رئالی ییعر در یااع د المهبنین رران   امعریک  رصییه در  خیر چ»ییم

ها  میا ه  یه  یکعلع ما یارلر  اعهیب ر ابیین سییاسیخ رار ر طع  ر اسیخ. در سیده

زیدح خرایاس ورار دادا چرا ه ر  دیدخاهر نهارین راوع  زیار اعاس در فمرهرا مر

  عاس  نه  ندنی ا ه درمعرد سیرزیخ ا  یا ر ارائه داد ر نر اسیعقیل ر رعدااکایر درلخ

رر نیه میا یدخیار  ر ا عمیادژیذیر  ااعیادهیا نیدنین نعد.  ررفیید ر اف این یامیب نقیا ایث یید  

ژذیر  ر اهدیدآاری ر  ما یارلر ااعاد ر ژذیر  ایهد اف سیع  زیهریار را  ع ر آسییر

سیاف     د  ه صیرااا در ژر   یر ر نی»یی هرر نه زیهریار اعصییه مردا د ر اف اینمر

 ه رهبراس سیی عر  رر (. نا اع ه نه این93ا ص. 1384ژی ا  ودرح رعد  نازیید  

نیه ویدرح هر نیدنی ر  ااذیام هیا  م اقیهرغم  ایراس رریکرد  اهیا مر  ا  میا  ید 

 رد د اما نه صیعرح راادها  م یعقب نه ا بازیخ ا یهیعاح مبادرح  معده ر رر   مر
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نیه  ع ر   رد ید ر  امیاییخ   یامر مععیدین ریار را نعیژه اییا ح مععیده ا یییار مر

 معد د. چ ا چها اسییع ن رالخ ا  ااذام مررریکرد اداایر   ییبخ نه اعع ح م اقه

هیا اهمییخ دارد نردازیییخ آ هیا اف یکیدی ر میعقید اسیییخا آ چیه در رران  مییاس درلیخ

ها در نرانر آس دسیعه   عاس اهدید اسیخ  ه صیر، میهاس ودرح هر یک اف آ ها. درلخنه

   د  ه اهدید  اعر    ییبخ نه مع عدیخ یا م ااع  رسییاف  مهایر معاف هاف درلخ

ها اهدیدها   ازیر  (. رالخ میعقد اسیخ درلخ135ا ص.  1384آ ها نازی د  م»ییرفادها 

ی   اها م  ا ییر ودرح   ییبرا ورانخ ر  یّاح آ ها ر  یه معاف هها را نراف سییایر درلخ

سیاف  نه  عع اراخیر  در ه   د. رالخ میعقد اسیخ اف آ اا  ه معاف ادااع ارفیانر مر

المهب ر عد داردا راعار اادید  رطهبا ه ر ااارف ارا ه معکعت نه زییک ییخ   ات نین

ا  درمعرد نی ا هاعا  د دیدخاهِ   یبعاا رع ها  طرادار رریع مع عد مراسیخ ر درلخ

هیا  سیییاف ا نهعرین سیییییاسیییخاهیدییداح ااذیام    ید. در ییک  هیاسِ ممهع اف معاف یه

 ,Walt, 1987    د  دار  ر مییمخ را القا مرر ه ییع د  ه رعی»ییعنهایسیییاسییخ

p.27.)  رریکرد اداایر رهبراس سی عر  رر در مقانب اهدیدها  ع ر اسیعرااه  مبع ر

دار  نعد. اف آ اا  ه  »ییعرها   رنر نا اع ه نه م»ییکیح نر مییمخ ر رعی»ییعن

در دارب نررعردار  بعد د    هادارهر اف  مهه م یمهه م»یرر یخ اف امایخ امامر خرره

ا  نازیی د ا رژ  رعد  ه  یوم د نه رریکرد ایا  ه در اعع ح م اقهلذا نی  اف آس

ای   رد د  ه نا ااذام رریکرد  اداایر    رد د ررا صر، یباح سیاسر در دررس مر

ا   هعخیر     د. در  ب رریکرد این رهبراس در سیییاسییخ ها  م اقهاف نررف ا  

خرایر رار ر دارا  ریژخر هایر ما  د؛ ران یع ر اوعویاد  نه  »یعرها  غرنر؛ غرر

  ها رعاهیم ژردارخ.ر نه رسمیخ  » ارعن اسرائیب نعد  ه در ادامه نه آس

  ران ع ر اوعواد  نه  »عرها  غرنر.  6-1

ها  مهم سیییاسییخ ررف  رهبراس  ها  نهرگ یکر اف ریژخرمعکر نعدس نه ودرح

   امب   در  نا اعاسمر را   رنر  »ییعرها  در امعر رار ر نعد. ران ییع رسیی عر  رر 

 سیی یعم در   رنر م اقه  اوعویاد  ادریار  ادغات معرد ارلین.  داد اعرییح  هم نه مراب 

  رر د   ا عرا،  درت.  خراخ سیر خ خذزیعه ورس  درت  یمه در  ه نعد  المههرنین اوعویاد 

  یی ر   ا ر   ر اف  ارژی»یراعه  اوعویادها    یافها   اثمین  م  عر نه  اوعویاد   اعسییه

 ,Alnasrawi  نعد ژاژن ر  مععده  ایا ح  غرنرا اررژا   صی یعر  »یعرها  نافار  اوعویاد

1986, p. 17 .) البعه ران ییع ر نه غرر صییرااا نه م  عر اعسیییه در امعر اوعوییاد  اف

ر زید. نهکه رهبراس  رر نرا  ا   یباح سییاسیر  سیع   ارخهاراس  رر د بال  مر

ا  نعد ید. ران یییع ر نیه  یررهیا  ریار ر هیا  ارام اقیهام ییخ  ییافم ید امیاییخ ویدرح
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زییید  یه در اعفه اوعویییاد  ر اعسیییییه ررانار نین  »یییعرهیا   رر ر نیا ی  مر

ها  رار ر ایااد زیعد  ه این م یمهه نا   نهبعد   یبر رریییخ اوعویاد ا  زیر خ

ده  رنر ر وار زیده اسیخ. سیاح رااه ر میی»یخ در  »یعرها   رنر نعیژه اماراح معع

 میمعل  ها ریژخر اف رعدا  ارد   م انع  ماهیخ اف   ر صییر،   رنر  »ییعرها  همه

 نه  زیدید  ااکا   زیامب ای ها. نررعردار د  اعسییه اال  در  »یعرها  همه در م»یعرک

 نذ   ییک  نیه  فییاد  ااکیا   ارف ؛  درآمید  نرا   ارلییه  میاده ریات  چ ید  ییا  ییک  صیییادراح

 ر  نیکار   نا    رخ   خ؛  یا   »ییاررف   ما  د  درآمد اصییهر م بع    عاس  نه اوعوییاد 

 نه  فیاد  ا عماد ژی»یراعه؛  مالیاار  سیی یعم یک اقداس  صی یعر؛  نذ  اقداس   ار ؛ م

  ران یع ر   غذایر؛ معاد ر ارلیه معاد  صی یعرا اعلیداح  م انع    عاس نه رار ر  نافارها 

  ژیع د  ر عه؛  ها سییسرده  ر  م انع    عاس نه  صیی یعر  »ییعرها   سییرمایه  نافارها  نه

 ر  نعده سییان   اسییعیمار   ودرح یک  اغهر  ه صیی یعر  ارف  »ییعرها   نا  مهر ارفها 

 .Alnasrawi, 1986, p  مهر ه یع د سیرا ه درآمد  ژایین ن ییار سیاح  چیه  هر  اف  نی 

  یبر در  ریمن ایااد رریایخ  ها ر  »یعرها  غرنراراباط اوعویاد  نا زیر خ(. 19

زییهرر داس  »ییعرها    خ ریه رهی  اار  اف   ر یباح سیییاسییر ر   عرل نین 

ها  غرنر هم اف رران  ااار  ا عراریاح دارهر  یه مریر نعد. ریم اا  »یعرها ر زیر خ

ا د ر رران  ااار  ر اوعواد   ما اس ادامه نا  »یعرها  یررام د  رنر رریایخ دازیعه

اف مهمعرین زیییر یا  اایار  دارد ر امررفه  »یییعرهیا   رنر اعفه رهی  ایار   

 درلخ  خافا ر   خ  غ ر  م انع ر عد  نا  منالا    عاس نه.  ها  نهرگ غرنر ه یع دزیر خ

 اعلیداوعوییاد اسییخ. سییهم   خ ر خاف در  نه نذ ا عع  د بال نه   رنر  مععده اماراح

.  یاوخ   اه  2009  سیال در  درصید 29 نها 2005  سیال در  درصید 34 اف  مهر   ارال 

 ر ارال  داره  یداعل  یهاسدر م  رمهم یار ق  ن یی ااار  آفاد م اط   »ییعر این در

   رده   ابدیب  م اقه در  رر مال  رنافرخا    امر ه ااار یک »یعر را نه  ین رده ر ا  ی اا

  مهیعر  چ د  ها زیر خ  ق   اردیدنر(. 207.  صا 1394   هیه ا ر   یا سیردار  اسیخ

  .اسخ مریر  »عر این  اوعواد  رزد

 خرایر. غرر2-6

ها  سییاسیخ رار ر رهبراس ژی»یین  »یعرها   رنر معرد نع  یکر اف ریژخر

خرایر نعد.  در این ژژره  یی ر اماراح مععده  رنرا  رن یعاس سییعد  ر مویر غرر

دار   بعد. رهبراس  رر  اارنییاح غرنر در ممهکیخ  ااذیام  نیه منیانیه  غرر خرایر 

ها نرا  ا   ودرح ر در اماس رررر  عع   ات سیییاسییر در غرر  یه  بعد د.   د باله

نیه اف امعان غرر خرایر  ریژه در درراس   یات ایک وابر  ییافم ید امیاییخ  میا یدس 
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ها    »یعرها  غرنر نذویعص ایا ح مععده نعد د. چ ا چه وبیا هم ازیاره زید   ات

سییاسیر  رنر اغهر سی عر ر معریر ه یع د ر نا اه ی ه غرر در اضیاد نعده ر اف طرار  

ها  سیییاسییر ر مذهبر  ایر در ودرح  دار د ن انراین  »ییعرها اوهیخ دی ر در این

اعا  یخ اازییه ام ر نرا  رهبراس سی عر  رر ایااد   د. البعه  ااکا  نه آمریکا مر

اف رهبراس  رر نیه   عم رعد در م اقیه مهم ر غرر ر نیه ریژه آمریکیا نیا امیاییخ 

  م د زید د. ایا ح رژ   یه نهرهراهبرد  رهی  اار  ادامه داد د ر اف م انع ه   خ ا 

  زییعرا   »ییعرها  همه  نا  راویرا   یوه اسییا   نر خرتا  ر  صییمیما ه رران  اف  مععده

  نهرخعرین  اف  یکر   رنر  مععیده  امیاراح  اسییییخ.  نررعردار  ایار   رهی   همکیار 

 اوعوییاد. نا رابه ه عم اف   ر مرایر معیار،   خ در  هاس اسییخ   خ  اعلید   دخاس

   یره . اسیخ  رر  هاس  در نهرگ اوعویاد  درمین سییعد   رن یعاس  اف  ژ   »یعر این

  »ییعرها   میاس در  اوعوییادها  ارینمع عع اف  یکر  دارا    رنر  مععده اماراح  اینا نر

 رعد نه  را  دارهر   ارال  اعلید اف ٪33 اق    خ.  اسیخ اار  رهی   همکار   زیعرا 

 همکار   زییعرا   ریه  خ   »ییعرها  میاس در میهاس  ه  معرین  دهدمر ارعوییاص

  نهرخعرین ر  ااار   زریک  مهمعرین  رنر مععده  اماراح  همچ ینا.  اار  اسخ  رهی 

م ییمهه   خ در   .(Alshateri, 2020 . اسییخ م اقه در  مععده ایا ح صییادراح نافار

ریاض  یه اائه اهمیخ اسیخ. آمریکا اف طری  رران  خ یعرده  –معرد رران  رازی  عن 

نا  رن یعاس سییعد  ر سیایر  »یعرها   رنر اعفه رهی  اار  ایراس را  یه اعخ ا»یار  

ده د. چ ا چه در درراس اعریم   عر ایراسا رازی  عن  »یعرها   رنر را رادار ورار مر

  سیعد  رن یعاسا ر  معد.  نه ااهای  اعلید  هخ  براس  مبعد   خ در نافارها   ه

  نازدا  ررار  اسخیس  در  م عقب  رمعاری ااذام  د بال نه آ که اف  ین  خذزعه در هی 

   ار   دسیییععر در را   ام اقه   هاودرح  داحیاهد  سیییاف رر ن ر  رر  د باله کردیرر

 راع  ر  المبارک را ی   اا  بدال اصیر  مال  درراس اف هی   مویر  رهبراس.  دادرم ورار

  اسییخ یسیی در  معضییاد  خاهاا  ر  مع ارح  راهبردها  رغمر ه  رمرسیی معمد   عااه درراس

  مهم    هیادغیدغیه  اف   ام اقیهارا     هیاویدرح  نیه  نعدس  رمعک  ر  غرر  نیا  رران   رریار 

 در آس  نا اراباط واع  ای  ر غرر  نا رران    ه   طعر نه.  اسیییخ  نعده   »یییعر اس  رهبراس

  ایا   ق  مریر  راسیییسیی   هاخرره رران  ر   اوعوییاد   ر اف  »ییعر رداره  یزییرا

  رده اسخ. 

 . نه رسمیخ  » ارعن اسرائیب6-3

ها  م»یعرک سییاسیخ ررف  رهبراس سی عر  رر نه رسیمیخ  یکر اف زیارویه

اسیرائیب نعد. مویر نه رهبر   مال  بدال اصیر ژی»یعاف ا رار در اقانب نا    »ی ارعن
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مهک ااررق   1949اسیرائیب نعد. ژ  اف زیک یخ ا رار در   گ نا اسیرائیب در سیال

ژادزیاه مویر نا  عداا  اا یراس  عاس اف ودرح نر  ار زید ر نا نه ودرح رسییدس ال اصیر 

نه م  عر اقانب نا اسیرائیب زیکب ها   د  اف سیع  ای»یاس نرا  ااعاد ا رار  ای 

 ا ال راهبرد  سیییعئه را مهر ا یت  رد  ه این   1956خراخ.  بدال اصیییر در سیییال 

م ییمهه م ار نه   گ درت اسییرائیب نا ا رار زیید. م او»ییه رهبراس سیی عر  رر نا  

 راسیعاا این اسیرائیب همعاره یکر اف مهمعرین راهبردها  سییاسیخ رار ر آ اس نعد. در

 سیمخ نه را  اصیر  درلخ  ا1956  اا 1954 سیال اف مویر  المههرنین ر  ا قهم ا اعع ح

 اف  رر مهعها   خ یعرده امایخ اعع حا  مهمعرین  مهه اف. داد  سیعق   رنی یم  ژاس

  اصییر  اینا نر   یره.  نعد آس  نید     گ  ر  سییعئه   ا ال زییدس  مهر  ریاس در موییر

 اعخ  ه  دا  یخمر   رنر م»یعرک  هد، یک را  صیهیع ی یم  ر  اسیعیمار   هیه مبارفه

  »یعرها   رعاهاسآفاد  رهبر  مویر  رنیخ  عیاها در.  زیعدمر  ا اات مویر رهبر 

  چیارچعر  این  در  نیایید   یه  مویییر  اایان    یدت  خرای .  خرایخ  رعاهید   هیده  نر  را   رنر

. سیایر رهبراس  رر ما  د زیی  فاید (Al-Rodhan et al., 2011, p. 19 زیعد   ا  ییر

آل  هیاس در اماراح مععده  رنر  یه در اقانب نا اسییرائیب نا سییایر  »ییعرها   رنر  

 ااذام  نه  را م ییهماسا اماراح ر   رر یک    عاس نه  زییی  فاید هعیخ   رد.همکار  مر

 .سارخ ره معس سیاسخ رار ر اهدا، اف مامع ه این

  ایااد  نر امر ه آس  ه رار ر زد سیاسخ یک نه  این م مهه ابدیب اماراحا نرا 

 اعاسمر ررا  این  اف .(Rugh, 2002اار  نعد   رهی  اازیییه  »ییعرها   نا وع  رران 

 زییی  فاید درراس را در   رنر  مععده زییرایار  ه سیییاسییخ رار ر اماراح  خ خ  ه

  مییخا ر  اف لعای م یااخ   عچک ها  اماراحاع ه نه ریژخر    د زیامباییین مر

آس   رهبر  همه اف مهمعر ر   »یعر  اسیعرااژیک معوییخ یررح وانب اع ه  ازیر اف   خا

(. سیایر  »یعرها  مهم  رنر  یه ریمن م»ار خ در Alzaabi, 2019, p. 144نازید  مر

هیا  مقیارمیخ در این  »یییعر امیاییخ    یگ نیا اسیییرائییب اف آرمیاس اه یییاین ر خرره

  رد د.مر

نه منانه هعیخ مععر  در ادرین سییاسیخ رار ر   البعه سییاسیخ اسیرائیب سیعیه 

زید ر سیس  سییاسیخ مععر  سیایر رهبراس  رنر زید اف  ه اعسی   اصیر ژی یر  مر

 در  ر هعیعر  ها ارلعیخ اغییر ها  رویر در دارب نا ا عقاد معا ه نعد. درسییع  خرره

  انهار اف سییاداح   اصییرا درراس   رنر  ژاس   عای  اثییر اعخ  رار را سیییاسییخ   عیاه

  م»ییر  ر   ه رهبر هر   ه اسییخ رارییح.   رد اسییع اده  درلعر  ها رسییا ه ا عوییار 

  یه    ید  اع ییه  اهیداار  مامع یه  طری   اف  را  آس  نیایید  خیردمر  ژی   در  را   یدیید 
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 ,.Anderson et al اسخ  زده  داده  ر ده سیاسخ  آس  طری  اف  رهبر  اعس   آ ها  اعق 

1992, p. 760.) ها ههی ه  مهه اف معرییع اار نه  درلعر ها رسییا ه اسییا ا این  نر 

 ااذام ا رارا  نا  ائعی،  اچیه  دسیییعارردها   مویییرا  نرا  اسیییرائیب  نا    گ  ه   خ

 دازیخا  اث ید مویر  م ااع  اثمین نر   ه  مع ارار درک  ریژه نه  ر   رنر  ژاس ها سییاسیخ

اما در مامعع سییاسیخ نه رسیمیخ  »ی ارعن اسیرائیب اف راهبردها    . رد دمر  ازیاره

م»ییعرک رهبراس سیی عر  رر نعد. اما این سیییاسییخ راهبرد  نا اعع ح سیییاسییر 

 نه نید نا اغییراح  د  معا ه زد.  2011ها   ریژه در سال »عرها   رنر نه

  ه  می   سیییاسییر  اوییب  یک    عاس نه  فیاد ااعمال نه 2011  رنر سییال  نهار

اال   .زید  رعاهد یبخ ااری   نع عد آرردا در  رر  هاس دارهر  در سییاسیخ اغییراار

 نه  دادا رخ آاریقا ر زیمال راررمیا ه  سیراسیر  ه در سییاسیر  اغییراح چ ع ه  ناید دید

ا  ر در مقیا   معمر ر معوییخ م اقه  را   رر   هاس  المههرنین رران  فیاد ااعمال

داد   رعاهید  را در مقییا  نهرخعر اغییرار یعیاح زیییعرا  همکیار  رهی  ایار   

 Kamrava, 2012, p. 96 یکر اف اغییراح  مده در سییییاسیییخ رار ر ا رار در .)

ها  ژ  اف نهار  رنر ای  نرا  اغییر در راهبرد سیییاسییخ رار ر ر ائعی، سییال

نازید  ه  اد  سیاف  رران  نا اسیرائیب مععر مهم این ا  مرها   دید م اقهن د 

 ژعیا این اغییراح  »ی اس اعفه رهی  اار اسها خ  ف م نی»عر نه اغییر   ر  اسخ.

 نه  راررمیا ه زییکب  اغییر   دید  راوییخ این.  زیید اهقر  ام یعر  یک اهدید   عاس نه

ر   ایم ر اف  اطمی یاس  نرا   ام یعر  ر  دیسهمیااییک  اف اویدامیاح   یدیید   معن  ااذیام  می یا 

 سیذخ ودرح اف  ه نا اسیع اده نعد این عد. م  عرن م اقه  ر اار  رهی   اماراحا یباح

 اصییهر رعد  ه   یوه در دارب  »ییعرا نععا د نه  ر  ا م اقه  صییعرح  نه  رت ودرح  ر

 در  .اا م نعدا نرسیید  ها را عاده م»ییرر یخ  اضییمین  ر ر ام یخ آرام   نافخردا دس

 سییال در نعرین  ویامها   مهه اف مذعه ر  رریدادها  در   رنر  مععده اماراح  عیاها

ریا یه    در  الم یییهمین  ارعاس  نرچییدس زیییاریه  ر  لیبر  ژرراف مم عع  م اقیه  ا2011

(. همچ ین این  »یعر اف مهمعرین Alzaabi, 2019, p. 145 رد   زیر خ  (ا صییخ 

اامیاس  اد  سیاف  رران  نا اسیرائیب اسیخ. نه طعر   ه نه   عاس ارلین  »یعر  رنر  

  د سییایر خر ای  مررر د  اد  سییاف  نا این رژیم را آغاف  رد ر نه   عاس میا ار

 »ییعرها   رنر اعفه رهی  اار  را نه ایااد رران  دیسهماایک نا اسییرائیب ارغیر 

  د.   

 خیر    عیاه 
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رهبراس در نی»یعر  »یعرها   رنر راررمیا ه نه صیعرح سی عر ر معریر نر سیریر 

ها   ودرح ه یع د ن انراین نااع ه نه سیارعار سییاسیر سی عر ر اقداس  هادها ر سیافماس

سیافاس  مدرس ا مال ودرحا رهبراس سییاسیر در این  »یعرها نه زیکب سی عر اویمیم

سییاسیخ رار ر رعاه د نعد. این  »یعرها در  اصیهر چه در سییاسیخ دارهر ر چه

  داا ر رییی ر نررعردار نعد دا اف   ر  مییعر  یه ن ییار  عچک خذزیعه اف ن یه

 ارا ه ر اداایر اف سییع   ه ییع د  ه این م ییائب مامع ا در ااذام رریکرد  معاا ه

  اثییر  بعد. رهبراس  »ییعرها   رنر  ه اغهر دارا رهبراس سیی عر این  »ییعرها نر

مریایر فیر فمی ر   یمر ه یییع ید ر اف این   ر نرا   »یییعرهیا  صییی یعر  هیاس 

ارفزیییم ید ید نرا  ا   یبیاح ر ام ییخ ر نقیا  اکعمیخ رعد همعاره  ییافم ید امیاییخ 

ها  هم یایه ر همچ ین  ا د. این  »یعرها اف ار  اید  ودرحها  نهرگ نعدهودرح

رعد را انبیخ  رد د. غرر  ها ودرحها   ارارییر نا ااکا  نه انرودرحزییعر  خرره

ریژه اییا ح مععیده آمریکیا نیا اهیداار میا  ید خ یییعره   عم در م اقیه راهبرد   نیه

راررمیا ها اقانب نا روباا م ااع اوعویاد ا امایخ اف اسیرائیب ر اعخ ا»یار ورار دادس 

ایراس اضیعر   امر ر البعه اوعویاد  رعد را در  »یعها   رنر ااهای  داد. رهبراس  

»ییعرها   رنر نا اراهم  معدس زییرای  نرا  اضییعر ر سییرمایه خهار   سیی عر  

ها ر نهبعد ررییییخ اوعوییاد  ر رااه  ها  غرنر در نذ  اعسیییه فیرسییارخزییر خ

ها  مهم ر مریر  نردازیع د.  »یعرهایر ما  د اماراح مععده  رنر ر زیهرر داس خات

  نهرگ غرنر  هاخذار  رار ر اف زییر ا  مهم زییر خوار امررفه اف   ر سییرمایه

ه یع د. رهبراس  رر نا اسیعرااژ  ااکا  نه غرر در راسیعا  نهبعد رریییخ اوعویاد   

مریر  مب  رد د ر در مقانب  »یعرها  غرنر نذویعص ایا ح مععده  یه در اضیعر ر 

امایخ اف رهبراس سیی عر این  »ییعرها م ااع مهم رعد را د بال  رد د. اما مهمعرین 

زیید نید سیییاسییر ر   رهبراس سیی عر  رر د بال مرنید ااکا  نه غرر  ه اف سییع

ها  سیی عر ر غیردمکراایک  ام یعر نعد. چرا  ه امایخ ایا ح مععده آمریکا اف   ات

ها   رنر در اعع ح  نا   یباح ر نقا  آ ها زد. نه طعر   ه در معن ا عرارر خرره

ر هم  معسییعت نه نهار  رنر نی»ییعر  »ییعرها  معرد امایخ غرر  ه اف رااه   ییب

اعاس   عاس  هیا  آس اعع ح مویییعس میا ید ید. در مامعع مرنررعردار نعد ید اف ار  

ا  ر ارا  رد  ه سیییاسییخ رار ر ر رریکرد رهبراس  رر   ییبخ نه اعع ح م اقه

اعاس در چارچعر رئالی ییم اداایر اعهیب  رد. ر  م»ییر ر رهبراس  ا  را مر  م اقه

روبیا نعد ر نیا همین رریکرد اعا  یییع ید اف    رر م  یی یه ر نیه درر اف اعرییک ژیذیر 

 ا  نه دارب راک  »عرها  رعد  هعخیر     د.ها  م اقها ر  نعراس
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 م انع 

 در المهبنین رران :  یاسیخزیدس سی  ر ها   .(1383   نیهی ا  اس ر اسیعیع اسیمیخ

معسی یه اره  ر ماالیاح ر ار مه(. اهراس:  چم را انعالقاسیم راه   ا ار مه عین  ویر

 المههر انرار میاصر.   اعقیقاح نین

زیری ر   ینا ید عر  ار مه    المههرا نین  ها . سیافماس(1384ا     خی ر ه   ایژ 

 .هاسی »ر م: ا اهراس ا ار مه(.طراف عهر

  ژژره    اویه امه  معیارضا  دیدخاهها   مویر؛ ر  ایراس(.  1383   اصیغر  رلدا را   ی ر 

 .  107-75(ا ص  12 6.  .درافدهم زماره  ز»ما:  درره  اسیاسخ ر اقعق 

 امیاراح:   یدیید  ریاررمییا یه  در   عظهعر  مععسییی   هیا ویدرح(.  1399   مهید   فیبیایرا

 .336-309   ص  ا(2 12  رار را رران   اوه امه وارا  ر   رنر  مععده

در   راسیی رر ر یباح سی   ای(. اعع ح د 1394 هرا ف ا هیا  ههیب اهللر اایسیردار 

-189  ا صی ((28  راژ ی ژ  4 7  رارار  رار ر رران اویه امه  .  راماراح مععده  رن

216  . 

 ر ال یی یر  بدال عاخ  رار ر  سییاسیخ راهبرد(.  1400   ا یین رایع ر  امید   هیهیاسا

 .760-731 ص   ا(4 30 راهبردا اوه امه ایراسا نرا  آس ام یعر الهاماح

  سیییاسییخ  اسییعرااژ (.  1401    ی ر  ا بر   هر  ر  ا ییین  ا, رایع  امیدا   هیهیاسا

 رران   ماالیاح  اوییه امه.  ایراس نرا   آس  ام یعر  الهاماح  ر سییهماس نن  معمد رار ر

 .108-77ا(1 15  المهبا نین

  ایراس:  ودرح خذار  رریییخ ر رار ر سییاسیخ  راهبردها (. 1399   رریا معمد  ار را

   .549-519 ص  ا(3 12  رار را رران   اوه امه  سیعد ا  رن عاس  ر

ا ع»یاراح سیمخا چا    .  ارریکردها  ر   ریه المهبانین رران (. 1393وعاتا  بدالیهر  

  هم.  

(. معغییرها  مریر نر ارای د 1393معمد   اما سییید ا ییینا یهداس ژ اه معمد  

.  ا خیر   هخ مدارهه   امر در سییاسیخ رار ر آمریکا ژ  اف   گ سیرداویمیم

   عااصیاان یعاسا  (ا 87 8722 یخ ر درتا زیماره  سیال نیماهه سییاسیخ داا را  

277-  243. 

.   ارآرا   راهلل طالبر ررخ رفادهیم»یی  رایار مه ام. (1384 المهبنیرران  ن   هاهی  ر

 .هاسی »ر م : ااهراس
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(. ال ع  راعیار  آمریکیا در معا هیه نیا اعع ح  »یییعرهیا  1392را  را معمعد  

 .35-72(ا ص 1 5سال ژ اما زماره ارل. اوه امه رران  رار را  ؛   رنر
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