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Abstract 

The main issue of this research is what the security consequences of America's 

withdrawal from Afghanistan will be for the Islamic Republic of Iran, because with 

the withdrawal of America and its allies, a group with a special mindset called the 

Taliban has dominated this country, which supports the groups Terrorist, especially 

al-Qaeda, is in his portfolio. With the dominance of the Taliban and the lack of a 

strong political structure and the unclear future of this country and the type of views 

and decisions of the Taliban affected by the influence of some actors, it can have 

security consequences, including the beginning of the activities of Takfiri and 

terrorist groups in Afghanistan and the continuation of infiltration and operations 

inside follow the soil of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the importance of 

maintaining and improving national security is the main priority for the Republic of 

Afghanistan in relation to Afghanistan. In this research, with the method of collecting 

information through library sources, structured interviews with experts and 



observation of reliable sites with the benefit of the descriptive-analytical analysis 

method, to examine the security consequences of the withdrawal of the United States 

from Afghanistan on the Islamic Republic of Iran, emphasizing The expansion of the 

movements of Takfiri and terrorist groups has been discussed. The results and 

findings of the research showed that the withdrawal of the United States from 

Afghanistan has had and continues to have security consequences for the Islamic 

Republic of Iran, which can lead to instability and chaos in the country of Afghanistan 

under the rule of the Taliban and As a result, the security threats to the J.A., especially 

in the eastern borders, creating a suitable environment for more movements of 

Takfiri-terrorist groups against the interests of the J.A. They are trying to impose their 

thoughts on other terrorist takfiri groups with the name of ISIS Khorasan . 

Keywords: Security, Afghanistan, Taliban, Takfir, United States of America, Islamic 

Republic of Iran. 
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 چکیده

بجا  جمهور    از افغانسئاا  چ  ژیامدشا  امییا  آمجنکااصئه  ان  ژوهش  ان  اتئک    وجه     مسئله 

ب  نام     گجهش  با تفکج واصمانان یژشمه   آمجنکابا وجه    چجا   اتئئیم  انجا   ر ژ  وواشد  ا،ئئک 

القاعده را  ر  ارنام    وهنهب تجهرنسئا       شاگجهشکطالبا  بج ان   شئور تسئهی نافا  اتئک    یمانک از 

وو   ار . با تسئئهی طالبا  ه فقدا  تئئاواار تئئیاتئئ  ودرتمید ه آنیده مبهم ان   شئئور ه نو  ن اه ه  

،ئئئجه  فیئالیئک   ازجمهئ ژیئامئدشئا  امییا     توانئد ماز نفوذ بجو  بئازن جا     مائثرجتصئئئمیمئال طئالبئا   

  نفوذ ه انجام عمهیال  ر  اول وا  تکفیج  ه تجهرنسئا  را  ر وا  افغانسئاا  ه  ر ا ام    شاگجهشک

بیابجان  اشمیک یفظ ه ارتقاء امییک مه  بجا   .ا.ا  ؛ جمهور  اتئئئیم  انجا  را  ر ژ   ا،ئئئا  با،ئئئد

اطیعال از طجنق میابع     آهرجمع ر ان  ژوهش  با رهش   .با،ئد ماهلونک اصئه   ر رابه  با افغانسئاا  

از رهش      میدبهجهمیابج با     شاکنتئئاه رصئئد  نظجا صئئای تئئاواارمید با   مصئئایب      ا اابخان 

از افغانسئئاا  بج جمهور   آمجنکاتحهیه   ب  بجرتئئ  ژیامدشا  امییا  وجه  -توصئئیف  لیهتحه نتجز

ه   جنناا اتک.  ،دهژج اوا تکفیج  ه تجهرنسا      شاگجهشکبج گساجش تحج ال   دیتث اتیم  انجا  با  

امییا  بجا  جمهور  اتئیم  انجا  را      امدشایژاز افغانسئاا    آمجنکاوهش  نشئا   ا  وجه  ژ    شاافا ن

ه آ،ئو   ر  شور افغانساا  تحک یا میک طالبا  ه  ر ژ    ربات بب    توا  م ر ژ   ا،ئا  ه  ار      
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انجا  فضئئا  میاتئئ  بجا  تحج ال بیشئئاج   ر مجزشا  ،ئئجو    وهنهب آ  تهدندال امییا  بجا   .ا.ا 

میاند     شاگجههتجهرنسئئئا  عهی  میافع  .ا.ا  ر افغانسئئئاا  ه شممیی  یمانک از -تکفیج      شاگجهشک

   شاگجههوو  را بج تئئئانج   افکار تئئئی   ارند با نام  اع  وجاتئئئا   جی  الظهم ه گجهش     ازجمه 

 تکفیج  تجهرنسا  تحمیل نمانید  ا،اره نمو .

   جمهور  اتیم  انجا .آمجنکا ماحدهااللناامییک  افغانساا   طالبا   تکفیج   هاژگا   هید :

 

 

 



 

 

 مقدم 

 بلهدفو منحداسش به بهلسه مبلرزه بل سروریتغ  و  آمریکلاشغال  اغالستغنلت سط غ   

ایراتک چکن و   ویژهبغهحضغغغطر بمدغدمغدخ ور یغلورمکغلسغهک ودنر  ونغغغطرهغل  مد  غه  

  رغ بهک   غلز مم  -ور اغالستغنلت ور ووت  آمریکلرو غکه وغطرخ یریرغ ن سلولم   

  هل چلتشو   غغطیکعمکه مروم از   شغغرلرب غراوات و جدلیلخ  هل هزیدهوغغرف 

 آمریکل هل ضغف غراوات اقنصغلو  و  غکل غ  و غنغلر اغکلر عرطم  از  غط  وی رک 

را سلمرکن سرطوک هرراه بل  هلآترا بکنغنر سرلیلت ورو سل جلی  وه امکلت اوامه حضغطر  

شغغهلوخ  غغروار  یس از  آمریکلاین سحطالخ غنغغلر جرهطر  ا غغام  ایرات به 

  به شغر  و هرندکن  آمریکلراهبرو چریش    از مد  ه و آمریکل غمکرلس  برا  یرو  

سصغرک     سهلینلًک  آمریکلسط غ     هلآتا غنراسژ  سضغفک   بریافقدرسردد شغدت رقبل 

و جدگ وایم  ور   سلامد ایجلو   چراوهبه یرو  اضغ رار  از اغالستغنلت را فرغنددن 

رهل  ایراتک چکن و مدلطق یکرامطت رو غکه از اهداف اغالستغنلت و  غرای  آت به ونغط

ایرات و سطجه بکنغنر ور مرزهل   هل ظرغک سل بل غر غلیش    بلشغدم   آمریکلاوغم  

شغرق ک سرروز جرهطر  ا غام  ایرات ور مرزهل  غرب  یطو و محطر م لوم  را 

 ولهش وهدن

سکز مفهطم   افر ور یک جلمفه امدک  وجطو سداشغغنه بلشغغد ق فلً آرامش و آ غغلیش 



 1401 زمستان ♦ 56پیاپی  ♦ 4  شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     112

  اسدسطاستغنهسخطاهد واشغ ن ور  غلیه امدک  ونغطرهل به سط غفه و یکنغرغ  ر غکده  

و ننن را ور ویپمرل غ  و مکدات     غلینلرهل   غکل غ ک اقنصغلو ک اجنرلع ک غرهد  

وسبل  سرلسد و به مدلغع مم  یطو و غغ  یلبددن بر این ا غغلو ونغغطر  وه ور وای   

و غرا   ا مد  غه  هغل  غغغکغل غغغ   سطاسغدم د  یغل  یطو امدکغ  را ایجغلو و حفم سرغلیغ

اهبرو سفری  وروه و بغه اهغداف یطو و غغغ  یغلبغد ور  یطو را ور قغلتغر ر  ا مد  غه

مدلغع وایم  یطو   سأمکنوه غلقد امدک  وایم  بلشدد حن  قلور به    ونطرهلی م لب   

زمکدغه   هغلچغلتشمنفغدو مطاجغه هتغغغندغد وغه این    هغل چغلتشسکز سبطوه و هرطاره بغل  

را ور یغل  آسغلت را غراه  یطاهغد   ا مد  غهو غرا    ا مد  غه هغل قغدرخ فرای مغدایمغه

فکرات وات ونغطر    سصغرک س له راهبرو   سطاسدم  غلی ن ترا اسجلم این یژوهش 

ور حطزه امدک  مم  را ارس لء بخنغد و روسد سصغرکرلخ را به سفع مدلغع مم  ونغطر  

 هدای  سرلیدن

و یکنغ کر   بکد یکشور  قلعدسلً طاسد سهدیداخ را احصغلء سرلیدکچدلسنه ونغطر  سن 

 یکلمدهل آت سکز علجز یطاهد بطو وه ور این یژوهشک یژوهنغ ر  غف  وارو بل بکلت 

از اغالستغغغنلت این سهدیداخ امدکن  را عمکه جرهطر  ا غغغام  ایرات   آمریکلیرو  

را  راهکلرهلی ین یرو  امدکن  ا  یکلمدهل احصغلء و هنغدار وه  سرلید و بل سبککن 

  هل حطزهاین راهکلرهل از شغغکتغغ  ور   ولرفکر بهسکز ارائه سرلید سل ور وغغطرخ  

امدکن  به سمفلخ    هل حطزهور   یصغغط به هلهزیدهور ی  آت   مدسظر یکنغغ کر  و

فزار بلشغدن    سأثکرضغریر احتغلو امدک    براغزایشسکرو  استغلس  ولهش و ور م لب  

از اغالستغغنلتد ور   آمریکلکلمدهل  این مطضغغط) ریرو  ور وغغطرخ عدم سطجه به ی

منطت  امدکن  یطاهد بطو وه یتغلراخ واروه    هل و غن لهاوغ  یک غلغم کر  برا  

یطاهد بطون یس ضغرورخ وارو به    جبراتغکرقلب  واز این غلغم کر  بتغکلر  غد کن  
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سرغکر  این مطضغط) مه  یرواینه شغطو وه این امر مح ق را برا  اسجلم این یژوهش

مه  جهلت قرار   هل قدرخبکن    حلئ   ا مد  ه  عدطاتبهن اغالستغغنلت هرطاره سرلیدم 

از یطو   سر قدرسردداسه  ا مد  ه  س ش  کولب  بر  بلسفطذ  وطشغغکدسدم  هلآتواشغغنه و 

بروز وهددن بل حرمه شغطرو  به اغالستغنلت جلی له این ونغطر ور  غکل غ  یلرج   

جهغ  مدغلزعغه و رقغلبغ  بکن   ا مد  غهارس غلء یغلغغ  و این ونغغغطر بغه    منحغدهایغلالخ

شغدت  ا هتغنهچکنک   جلسبههرهقدرخ  روزاغزوتمبد  شغدن بل سط غفه   هلابرقدرخ

به این غدلور  و احکل  مجدو   یلب  و غغایرات برا   هل ساش هدد و یلوتغغنلت و 

قدرخ سظلم  رو غکه و مدلبع  غرشغلر اسرد  ورآ غکل  مروز ک قف لزک وریل  یزر و 

ک دئطاوطسطمکک و جاراغکل  ا غغنراسژیک اغالستغغنلت  دئطیمکنککمطقفک    غلرو یمکج

ا غنراسژیک سلشغ    اتزاملخ وی رآشغکلر شغدن از  غط     ازیکشبکش منحدهایلالخبرا  

 فکر سصغغرک مطقفک  بلعث فرویدک اغالستغغنلت هرطاره به عدصغغر مهر  ور از این 

فف    سطاتم  روازاینور یلورمکلسه سبدی  شغغطون    ا مد  هو غرا   ا مد  هبلزی رات 

وه ور بلز  بزرگ ا غنراسژیک ودطس ک اغالستغنلت ور سر غک  مفلوالخ آیدده امدکن  و 

یطاهد بطون ور   ودددهسفککنآت بتغغکلر مدلطق یکرامطت   حن  وا غغنراسژیک یلورمکلسه 

مدلغع   اتزاملخ وو منحدین ور مد  ه   آمریکل غ   سحمک  واتک ا غنراسژ  هژمطس  

ملهط  ور  غلینلر   ویژهبهمکلس  ساککراخ شغکم     غ   ورمم  ونغطرهل  هرتغلیهک  

بر  غغلینلر    سأثکرفرار مناکرهل  غغکل غغ  اغالستغغنلت و ور  غغ   یرو و جلبجلی  

ور  غکتغن  سلبع  سطینک مطجر هدجلرهل و  غلینلرهل  جدید  ستغنلت غکل غ  اغال

 ند1391رسطحکدغلم و یلیدارکشده ا    ا مد  ه

سزویک  سطع بهو  2001  غغپنلمبر 11ور اغالستغغنلت یس از حلوثه  آمریکلبل حضغغطر  

برا   هلی وغدغهشغغدت این ونغغطر به مرزهل  جرهطر  ا غغام  ایرات س راس  و 
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ور اغالستغغغنلت یلیکن   آمریکلیک  از سبفلخ حضغغغطر    وه ؛آمد  وجطو بهووت  ایرات  

سروریتغن    هل فروهکآمدت  غ   سفطذ ایرات ور اغالستغنلت و هرندکن حرلی  از 

 نانا وجطو سلامد  ور مد  ه را  بطو وه عمکه  نانا بطوه ا غ ن این وضغفک  بکلس ر آت

از مد  ه   آمریکل سر غغغریعسداستغغغنه و یرو  هرچه   ارسبلطب  آمریکلبه حضغغغطر  

بل جرهطر  ا غام  ایرات وارو    سطجه قلب یصغط  اغالستغنلس  وه مرز منغنر  هب

 غل  از حضغطر یطو   20بل فرشغ    آمریکلرا یک  از راهبروهل  یطو قمرداو وددن  

بغدوت و غغغنکغلب  بغه اهغداف    سهغلینغلً  سطجغهقغلبغ غاغلستغغغنغلت و وغغغرف هزیدغه ور یغل  ا

 14ا غغغنراسژیک یطو یرو  از آت ونغغغطر را ور برسلمه یطو قرار واو وه از سلری  

یغل  اغاغلستغغغنغلت را سر  ورو    آمریکغلوقغ   جرهطررئکسبغل و غغغنطر   2022آوریغ   

 دن35ن   ک1400سحمکم  ر لک رملهدلمه یبر  

 ژیشیی  تحقیق  .1

برا  جرهطر  ا ام  ایرات    ور مد  ه  آمریکلور یصط  یکلمدهل  امدکن  حضطر  

منفدو    امل    شدهسطشنه آثلر  راب ها    یرو     ور  امدکن   یکلمدهل    از  آمریکلبل 

بل   ایرات  ا ام   جرهطر   بر  سحرولخ    دک سأواغالستنلت  فتنرش    هلفروهکبر 

یل ونلب  س لشنه سنده ا  ن بر  م لته    سلودطتمتن      وطرخبه  سکفکر  و سروریتن 

به برر   یژوهش روشنک جا  و ابندا  ا لو  بل 1394ر   عم   کمحردیلت  هرکن  د 

و   اغالستنلت  امدکن   یکرلت  برر    غرویلش    آمریکلرویکرو  و  بر  نانا  آت  آثلر  و 

ایجلو این یکرلت   بر ا لو ا   وه    شدهیرواینه من    2001حکطم  طلتبلت ور  ل   

امدکن  یطو هتنددن ور یژوهش –مدلبع سظلم     نکسأمنطر به وسبل   راهبرو  هر وو و

  هل لمد کیو آثلر و    آمریکل مروطر راهبرو اسحلو و ائناف یکرلت امدکن  اغالستنلت و  

ک  سح کق سطحکد غلم  ازآتیس ا  ن    شده برر امدکن  این راهبرو بر مدلبع مم   نانا  
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آت    رکسأثور اغالستنلت و    آمریکل   ا نراسژعدطات »د بل  1391محرد و یلیدار ک غرهلو ر 

آت بر امدک  مم  ایرات    رکسأثور اغالستنلت و    آمریکل  راهبرو به    «راتی ا   مم   کبر امد

ونطر     شدهیرواینه  ایرات  یلورمکلسه     کیراهرو    مطروبرر ک  شده مفرغور 

یژوهش    قرارفرغنه ور  هرندکن  و   ذورشدها  ن  هرمز  سد ه  ا نراسژیک  اهرک  

حلشکه   مرزهل  غلرو ج کیمونطرهل   واشنن  و  عرا   و  یلوتنلت  بل  هرتلی    ک 

 آمریکلعطامم  وه ا نراسژ     ازجرمه  مطمنرمربع کو  936ططالس  بل اغالستنلت به طط   

سروریت ک    متئمهو از  ط  وی ر    قرارفرغنه  مطروم لتفه  وهد مرا سح  سلثکرقرار  

سنلت واوه و هرفطسه    کبلاهر لیر عطام ک رواب  این وو ونطر را    مطاو مخدر و

 ور این ونطر را منطجه امدک  مم  ایرات واستنه ا  ن آمریکلاقدام 

قلتکبلف و  محرطو  واثق  مجکدک  غام   م لته  عدطات  1399ر   محردبلقرک   پس  بل  د 

ر جدگ  رو و  وه به  کل   هدد  ک   نانا«هر رای  سلسط و هدد و اثراخ آت بر امد»

بمط  شر  و غرب ور وو  لزملت امدکن  ورشطک     هلرقلب بل راهبرو عدم سفهد از  

 م لته غراو ک   یورسهلو    قرارفرغنهو برر      مطروم لتفهسلسطک وور شد اشلره وارو  

آت بر    ر کسأثور اغالستنلت و    آمریکلامدکن   -ا نراسژ  سظلم »د بل عدطات  1395ر   مری 

واقع فرویده وه ور آت سطیتدده مفن د ا   یس از    روبرر مط  «اناامدک  مم   ن

مبلرزه بل سروریت  و طلتبلت    هدف  بل   اترممن کبو ائناف    آمریکل   پنلمبرک  11حلوثه  

جه  حضطر    آمریکل پنلمبر و ایجلو زحر  برا     11وارو اغالستنلت شده و حلوثه  

 آمریکل و ایدکه    ور مد  ه و عدم مطغ ک  این ونطر ور سلبطو  ولم  طلتبلت  جلسبههره

 یلی له سظلم  بطوه ا  ن  9قصد یرو  ولم  از اغالستنلت را سداشنه و ورودو ایجلو  

آثلر    لوشدهیسح کق    ور یبه  امدک   نانا    لمدهلکو  بر  اغالستنلت  سظلم   اشال  

 ا  ن شدهیرواینه 
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ور سرلم  مدلبع غط  و هرندکن ور مدلبع السکن س له جلمع و راهبرو  ستب  به متئمه  

از   آمریکلاغالستنلت وجطو سدارو وه ور این اثر ساش شده ا   یکلمدهل  یرو   

 ب کرون   برر  مطرو وق بهبر  نانا  آت رک سأثاغالستنلت و 

 رهش تحقیق  .2

روش   بل  یژوهش  این  مدلبع     آورجرعور  طریق  از     اونلبخلسهاطاعلخ 

غکره   هلبلسکایدنرس ک  ک   بروارش کغر  و  بل    کداطاعلس   مصلحبه  لینلرمدد 

رود    سظراتولحر  بل     هل ی لو  روش     مددبهرهمفنبر     کوسحمه ی سجزاز 

یرو     -سطوکف  امدکن   یکلمدهل   برر    به  بر   آمریکلسحمکم ک  اغالستنلت  از 

بل   ایرات  ا ام   سحرولخ    دکسأوجرهطر   فتنرش  و    هلفروهکبر  سکفکر  

 ا  ن شدهیرواینه سروریتن  

 چارچو  نظج  .3

بکلر فرغنه شغغد و ور    1983مفهطم امدک  اوتکن بلر سط غغ  بلر  بطزات ور  غغل  

  واستغ  م هلووت  غلینلر منصغمر وورات جدگ  غرو مجرطعه امدکن  را فروه  از 

امدک  مم  اینغغغلت را از  سطات سرک  دهکسدوره عایق اوغغغم  امدکن     وا غغغ هبهوه  

ور بغلزس ر  وی ر   ندBuzan, 1983, pp. 105- 115ر   یکغدی ر جغدا واستغغغ 

و  سفغغلماخ  جاراغکغغلی  حغلوغغغغ   مجغغلورخ  از  یکش  و  بکش  امدکن   مجرطعغه 

از    او غنهو د  Buzan, 1991, p. 187ر  من لب  امدکن  واستغنه شغد   هل وابتغن  

وروت     نکرامدکغواحغدهغل سفری  فرویغد وغه ور آت غرآیدغدهغل  عرغده امدکن  وروت و  

ا غغ  وه منغغکاخ امدکن  اعضغغل  جدا از  دهکسدوره    ااسدازهبه  هلآتیل هر وو 

 ,Buzan, Waever & Wildeر   یغل حغ  شغغغدت سکتغغغ    کغسحمقغلبغ یکغدی ر  

1998, p. 44امدکغ   چغلرچطب  »هرندکن سختغغغنکن ونغلب مکنغر وپدهغلگک    ند
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وه ور   بلشغغد مبه قم  بر  بطزاتک اوته ویطر و جلپ ووویمد  «جدید  برا  سحمک 

ارائغه  آت چغلرچ ک بغه بکغلس  وی ر وهغد مطب  جغلمع از سحمکغ  م غلتفغلخ امدکغ  

سطیتغددفلت این ونلب بر این بلورسد وه امدک  سط) یلوغ  از  غکل غ  ا غ  وه ور  

متغغئمه امدک  وغغرف     ططرومبهفتغغنره و غغکف  از متغغلئ  ولربرو واروک هرچدد  

اجنرلع  و هرنطت سظلم ک  غکل غ ک اقنصغلو ک    ی هلمؤتفهیلر  و ور    فر سظلم

ن  د Buzan, Waever & Wilde, 1998, p. 21ر   روکف  مقرار     کمحتغغ یز

  هل رییررکآ غغبری  از اسدینغغرددات مفن دسد امدک  یل عدم امدک  ور ارسبلط بل 

ک یل ینلستغک  براسداز  یل وددد موه  غلینلرهل  ونغطر را سهدید  وایم  و یلرج 

 ک1997رایطبک   شغطو م  حکطم  را وارسدک سفری  سضغفک  چنغر کر  غلینلرهل

 دن145 ن 

 رهندن ار  تحوالل افغانساا   .4

بزرگ   هل سردتابرین  مح  یکطسد    جلوه  متکراغالستنلت به وتک  قرار فرغنن ور  

و بلورهل  رزمکن   هلغرهدگک  هلهطی  ک قنرهلی  یکلی  از  هلقرت جهلت بطوه و ور طط   

ا نفرلر زوف  و ستم  ونطرهل    هل ل اغالستنلت یس از    ناسدواوه اغالستنلت را شک   

یلت اعام ا ن ا  سرطوه    اهللاملت سط      1919ور  ل     سهلینلًبرینلسکل    ازجرمهبک لسه  

غراواس  را ط  سرطوه ا  ن اغالستنلت   هل سنکرو سلودطت سکز ور حطزه  کل   غراز و  

سزویک  به مدلطق بحراس  و    بلشدم ارا  یک مطقفک  حکلط  و دئطا نراسژیک  و

هرنطت یلورمکلسه و مرزهل  هددو یلوتنلت وننن به این ونطر جلی له یلو    سلآرام

ونطر     عدطاتبه به اغالستنلت    ووچدداس اهرک   سظکر  و  بخنکده ا  ن وجطو مفلوت  

از  ط  وی ر به تحلظ امدکن  ون  و   واوه  اترمم بکنبرا  و نر   به بلزارهل   

ا محه    سجلرخ   ایدئطتطدیکک  فرای اغراط  و  بدکلوفرای قلچل  مطاو مخدر مفضاخ  
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غرج  راوک وه این ونطر را برجتنه سرطوه ا   ر ا      هل م طته و سروریت  سکز از  

 دن2  ن  ک1390عبداترضل و وی راتک

سرین آغرینه امروز یک  از وغدغه سل ب  بل این وو  این ونطر ور طط   لتکلت فرشنه  

هرتلی لت ایرات بطوه و سل آیدده سلمفمطم  سکز یطاهد بطون برر   ایناغلخک مدلزعلخ 

وه ور     مد  ه یلورمکلسه ور طط  بکش از وو وهه فرشنه   هلی جدگحن     و

مراوز بحرات و   سرینمه  وه این ونطر یک  از    وهدم سنلت    روشد به جریلت واشنه  

این وضفک  سلبتلملت    مدنأرینه و    ق فلًا  ن  جهلت بطوه مدلزعه ور     مد  ه و  

وایم  آت   متلئ لید ور  اغالستنلت ور مد  ه و هرتلی   جرهطر  ا ام  ایرات را ب

سجزیه شدت جلمفه  هل  مطجطو امکلت  مرهر و قطمک   جتنجط ورون از  ط  وی ر

بلعث و غرقه   و  هلفکر  فروهو شک  این فروههل  مخنم   هل و ووت  آرای  

هل  منفدو و س لطع قطم ک  شکلف   سطاسدم حلو  ور م لب  یکدی ر شده و سنکجه آت  

م  ح ک   فروو و اغالستنلت سنطاسد یک ونطر واحد م -غ دات یک ووت مرهب  و  

وددن   سجربه  را  مدتج   و    هرحل به و  قطم   بلعث ونرکش  این وضفک  هرطاره 

و سزا) بر  ر قدرخ بطوه و علمم  بر حضطر و ویلت  بک لس لت ور امطر مرهب   

سلبتلملس وایم    به  و  ا    شده  ونطر  قدرخاین  و  سفکراخ هل  بروز  و   سرلی  

 دن85ن   ک1394 عمردار کاسفلم  رحکدر ک ا   واشنهبتزای   سأثکرطدیک  ایدئطت

و اشال  آت   1979بل حرمه سکروهل  اسحلو جرلهکر شطرو  به اغالستنلت ور  ل   

مبلرزات    مروربهشک  فرغ  و    شطرو   عمکهو مبلرزاخ متمحلسه    هلم لوم    ونطرک

ور ولسطت سطجه و    رع به جدبش    این  این عروه به سلم جدبش م لوم  سلم فرغنددن

مخنم  ضرن محکطم   هل بلاس کزهیننکبلس  جهلس  قرارفرغنه و ونطرهل  منفدو  

ملو ک ا محه و یدملخ آمطزش    هل ورکوروت سجلوز سظلم  شطرو  بل ار ل   
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اغالت   مجلهدین  اش  ورودو برا   بل  برآمدسدن م لبمه  بل   س لرت  الت رات  اسفلقلخ  این 

ولخ  فکد و ونطرهل    فرارات کل  یکروز  اس اب ا ام  ور ایرات بلعث شد وه  

و غرب س رات سفطذ فتنروه ایدئطتطد  سهض  ا ام  به   آمریکلبل    یکرلته عرب   

بل این  اغالتک ور اسنظلر غرون  برا  م لبمه  مبلرزاترهبر  املم یرکد  ررهد ور مکلت  

برآیدد   ور   سرسکراینبه  و سفطذ  متمرلسلت  جطات  فرایش  از  جمطفکر   جه   به 

  جطاتونطرهل  مخنم  به اس اب ا ام  ایراتک از این غرو  ا نفلوه و این قنر  

حرلی    ور  مبلرزه بل اشالت رات سرلیددن  مأمطرمبلرزات اغالتد را هدای ک حرلی  و  ر 

عربتنلت سکز بل    وروسدم جهلو  بل شطرو  م لبمه    فروه  عدطاتبه از این جطاسلت وه  

  ملت  و فتک  جطاسلت سددرو هتنه م لوم  عرب اغالت را سنکک  واوسدن   هل ورک

این فروه جهلو  بل یرو  ارسش  رخ از اغالستنلت و غرویلش  اسحلو   هل ساش   بل

ور آ کل  مکلسه و نلوروهل    سنکنمتمرلت  هل جرهطر  جرلهکر شطرو  و ظهطر  

مدجر به سطتد فروه  به سلم ات لعده ور قلتر یک   اغالستنلت  ورجهلو     هل حرو  

  ک مص ف ر   آشکلر شد  سکفکر   – وهلب  بل رویکرو جهلو     - مف    فتنروه  لزملت  

 ن د35-28صن  و ک1394

فروه  وارو  هل  وایم  اغالستنلتجدگور او    مکاو  1994 ل    اونبر 10ور   

شدسد و سلم یطو را »سحریک  اغالستنلتور جدطب   قددهلروالی     پکن بطتد  مد  ه  

 شر  بل   جهلوهل بل سبمکغ شفلرهل  وید  ا ام ملسدد  ا ام  طمبل  ورام« سهلوسدن آت

روات زیلو  از اغالستنلت و ایدکه هر وس وننه شطو به بهن  یطاهد رغ ک یک وفرو  

بطوسد و    بکنیطش امر مروم اغالستنلت به این فروه    بدو   ور  دنو یلوتنلت یکدا وروس

یلیلت وهددسطاسدد به جدگهل م وروسدک آتفرلت م  اغالستنلت  لی  ر   هل  وایم  

 طلتبلتدن کیدیلویک ر ر  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9_(%D8%AF%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%B1
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ورام  وهفر»  طمبل   ا ام    یدىو  ارو مد  بطا  و  هلمحص    را  و یط  «سحریک 

 تطلتبل  سلم یطو را از سحریک ا ام  طمبل  ورام به   زملت  مروربهوروسد  مفرغى م 

 مدک  ا  سدوار  قصد  سدوبط  مدعى  سخت   هلآتن  ساککر واوه و به این سلم مفروف شدسد

 - سظلمى  هل س نه   وه  سپلیکد   ىیرو  ملا  کوددد   سأمکن  رىسجل  ىولالهل  رعبط  اىبررا    رونط

 ند2ن    ک1387 رجطاو  ارجرددک شنددافر اجرا بهرا   ویط  کل ى

به  مجلهدینزیر ستمّ  ووت   اغالستنلت وه  مدلط   را ور جدطب     رع به طلتبلت   

هل یک مله و وو روز یس از اعام بطوک اشال  وروسدن آت «اتدین ربلس برهلت »رهبر   

را سصرف وروسدن طلتبلت   اغالستنلتچهلرمکن والی  مه    قددهلرمطجطوی ک والی   

یکنرو  از  به  یس  یک   بدوت جدگ  را  از والیلخ  سفداو   و  واو  اوامه  هل  یطو 

ک  مکدات ورو  هلی  هرنطت  از والی   اسدعبلرخوی ر  اشال  وروسد وه به سرسکر  

  پنلمبر 26سل سلری     وه بل اسد  ورفکر  ولب و   آبلوجا ک  هراخک  یط  ک  تطفر

یکنکن  جرهطر رئکس  ک اهلل احردز محرد سجکرسد و  روبه سصرف یطو ورآو 1996

 آریلسلهلینلت را ور چهلرراه  و جدلزه   و براورش شلهپطر احردز  را ونندد  اغالستنلت

اغالستنلتور سزویک    سرلیش فراشندد ارگ ریل   جرهطر   به   پس   نآویزات و 

  یطو  طلتبلت  پس سلم حکطم ن را منصرف شدسد اغالستنلتیل     چهلرم ه   سدریجبه

فراشندد و سنککاخ یطو را از طریق راویط اغالستنلت  املرخ ا ام  اغالستنلترا  

سدهل  ه   عربتنلت  فطو و   املراخ منحده عرب ک  یلوتنلتونطرهل    .اعام وروسد

شدلیندد ر رک   به  را  طلتبلت  وه  بطوسد  بل  ن  ونطر   و  بتنه  ویدفله   بل  طلتبلت 

هل  مرهب  و زیر غنلر قرار واوت مرومک مطجر سلرضلین  قنر بلزفن  به س رش 

 جرهطر  ا ام هل سلم حکطم  اغالستنلت را از  شدسدن آت اغالستنلتزیلو  از مروم  

  عدطات بهرا    ما محرد عررسبدی  و رهبر یطوک   املرخ ا ام  اغالستنلت امکرسنکنبه  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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را سلویده فرغندد   شطرا  امدک هل  یکلی   مفرغ  وروسدن طلتبلت ق فدلمه  امکراترؤمدکن

وراین اثدل فروه  ور اغالستنلت  ر   .و سفداو  از یلرجکلت را از ونطر ایرا  وروسد

هل بل عدطات فروه سروریتن  ات لعده مفروف شدسدن  برآوروه و بل سفکراخ یلو  بفد

و سلم یطو را بل آت بر  ر    فرار یلیهر ر     ططر بهوت  وه سنککاخ ات لعده را  

ا لمه    هلزبلت سلم  به  بن الوت بطون  الوتبناسدای  شخص   اه   رملیه  ا لمه  وار 

بل   عربتنلت  فطو  به بهلسه ورک به طلتبلت یک  ل  بفد از ا ن رار سظلم طلتبلت 

وارو   یطو  شخص   قرار   آبلوجا هطایکرل   طلتبلت  م لملخ  ا ن بل   مطرو  و  شد 

بل سفکراس  مبد  بر ایدکه سل زملس  وه حلورلت   الوتبنات لعده به رهبر  ا لمه  فرغ ن  

حرلی    از  هتندد  ا ام  وروس   وشردلت  وه  ا ام   غرب    آمریکلونطرهل   و 

بریطروارسد ساش برا  ساککر و یل  رس طس  این حلورلت ا ام  شکت  یطاهد  

را   سبرو  یککلت  رغندد   آمریکل    ط بهیطرو  سنلسه  بکروس   وشرن  یفد  

 دن 114-79صن و ک1391کحرطویلترم

هرراهلت  از  سطجکه    الوتبن ا لمه    یک   ور  اتظطاهر   ایرن  ات لعده  رهبرات  از  و 

ن غهردم فف   غرب سدهل این زبلت را    آمریکلا نراسژیک  ات لعده برا  حرمه به مدلغع  

سبرو   بریلی  ا امک  راه  به رهبر     ا مد  ه سبرو ور  ائناف ومکب    آمریکلا   و 

عبلو زاوه  ر   ور ونطرهل  متمرلت به قدرخ بر د  سکرو  ا ام   هکچ  فراروسر 

 دن 170-151 صنو ک1389 کآبلو غن 

سروریتن  هرنطت  ور  یطاو ی  حراخ  وط اسفجلر  سروریتن   و   او    11حرمه 

و   واستنهمتئط  این حراخ    الوتبنرا به  روروف    ات لعده   منحدهایلالخ ک   پنلمبر

سحطی  وهدک امل طلتبلت   آمریکلاز فروه طلتبلت یطا   سل و  را ور اوتکن غرو  به  

سرککن    یس از عدمن  سندسد  آمریکلبه   ا لمه بن الوتحلضر به سحطی     وجههکچبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
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 وق   جرهطررئکس وبمکط بطش    جطر   کآمریکلبه    الوتبن طلتبلت ور سحطی  ا لمه  

ووقمط را منن     هل بر  ورود ره علمات حراخ به   2001 پنلمبر    20ک روز  آمریکل

 هلآتیراودده به سلم ات لعده یطاسد و سحطه م لبمه بل    مؤسم سروریتن     هل  لزملت از  

 هلسروریت وارو عر  شده یل    غطراًاعام ورو طلتبلت بلید    وراحنلًرا سنری  ورو و   

 دن 43ن    ک1394 کص ف رم هک  و شریک شطو  یل ور  رسطشننلترا سحطی  وهد  

طلتبلت از حکطم  برودلر   2001ور  ل     آمریکلبه رهبر     اترمم بکنبل حرمه ائناف   

ورک   اترمم بکنشطرا  امدک   لزملت مم  منحد سکروهل     2001  و لمبرشدسد و ور  

را   رایتلفد  امدک   ور  مأمطر به  امدک   حفم  به  جدید    ورک  به  ووت   اغالستنلت 

 دن 1ن ک  1376رمهد  زاوه ولبم ک  ریل   حلمدورزا  ورو

جدبش شطرش     وطرخبه بلر وی ر طلتبلت اعام مطجطوی  سرطوه و    2006ور  ل    

بکننر قتر  اغالستنلتبل حلورک    به  و  اغالستنلت مخلتف  ورزیدسد  هل  جدطب 

 ل  آغلز به یکنرو  به  ر     2سفطذ وروه و یس از   همرددو   قددهلرک  زاب   ویژهبه

 ل  ستم   کل   و سظلم  یطوشلت را بر مدلطق فتنروه    15و ط     یلینخ  سرطوسد

 ل  وروسدناغالستنلت اعر

ستنلت به  ور امطر اغال  آمریکلسرلیدده ویژه   زاوزتر  یمک    2020غطریه    29روز شدبه   

براور مفلوت  کل   طلتبلت   ما عبداتاد بل    آمریکل  منحدهایلالخ سرلیددف  از ووت   

 نودددهل از آت بل عدطات »سطاغق سلریخ « یلو م سطاغق ومح  را امضلء وروسد و ر لسه 

ک آمریکلجرهطر اغالستنلت فف  وه سرلم مطاو سطاغ دلمه طلتبلت و  رئکس  شرف غد ا

منروط ا   و این سطاغ دلمه زملس  قلب  س بکق ا   وه طلتبلت به سفهداسش عر   

  وه ور شهر ووحه به امضلء ر کد   طلتبلت  و  آمریکل   2020سطاغق وم     برمبدل ن  ودد

بلیدت   از   آمریکلیرو     2021ورآوری     آمریکل  جرهطرئکس رجط  سلسط  سکروهل   و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%BA%D9%86%DB%8C
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 پنلمبر عدطات زملت سهلی  یرو  سفککن شدن برا  یرو    11اغالستنلت را اعام و  

برا    وه  اغالستنلت  ویژه  سکروهل   اعضلء  سظلم   ضد   هل مأمطری  سکروهل  

نن ورک ورو سل  بطوت به واش د  ویدهآمطزش سروریتن  و سح  سظلرخ  لزملت  کل  

هزار شهروسد   وو  از  هزار  آمریکلبکش  به شش  سزویک  و  و   ویپمرلسکک  ولرمددی  

رملهدلمه یبر  سحمکم  ر لک لم  اغالت را از ولب  یلر  سرلید  و ع  وابتنههزارات  

 دن35 ن  ک1400

طلتبلت شغرای   شغک  واو   آ غل بر بل یرو  سکروهل  یلرج ک یکنغرو     زملته 

ولب  را سر    یطروهشغغکتغغ ور قلم  سکرو  اشغغالت ر  یکرلسلسشه و   آمریکلوه  

مراحغ  سختغغغنکنک طغلتبغلت بغل یکنغغغرو  ور مدغلطق رو غغغنغلی ک سفغداو   ور  سرطوسغدن

طلتبلت بر  اوخ 10سل  ناغزایش واوسد 223به   73سح  ودنر  یطو را از   هل وتتطات 

 29مله اوخک سکروهل  طلتبلت  15–6ور  سدناز متغغلح  اغالستغغنلت چکره شغغد  65٪

از زملت ستغغغم  طلتبغلت بر ن  را اشغغغاغل  وروسد هراخو   ددوزق  ازجرمغه مروز والی 

ور      غلینلر مدتغج  و مدل غب وهازآسجلی و   فرروم  غل    کیبه  کیاغالستغنلت سزو

ضغغف  طلتبلت ور ودنر   سرمه ونغغطر شغغک  س رغنه ا غغ  و از هره  نیووت  ا

 لتکف کشغغ  هکیصغغط  حراخ منفدو آسلت عمهب   تغغنیو سرور  رکسکف  هل فروهک

 را ور ی  واشنه ا  ن راتیا  ا ام  رجرهط  نکاغالستنلت وغدغه امد

 از افغانساا  آمجنکا ماحدهااللنابجرت  راشبج شا  وجه   .5

 آمجنکا ماحدهااللناراشبج شا   .1-5

یکروز  جطر  واشغغد نن  د و1789آوری    30ر  آمریکلبل سنغغکک  اوتکن ووت  ور  
مم  برسر _  غغکل غغ  آت ونغغطر سنغغکک  ووت  آمریکل  جرهطرسکرئاوتکن   عدطاتبه

  مرواتووت   سل قب  از جدگ جهلس  ووم بکنغغغنرین سطجه  وه ططربهسفری  فروید  
و   سرطوسغد موایم  را یک کر      هغلل غغغ کغ غغغبغه وروت ونغغغطر بطوه و    آمریکغل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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  کل   اسزوا فرای  ور و نطر ولرشلت بطون او احبه
ور    آمریکلک 1823بل س رش به طرح وونرین اسزوافرای  سط غغ  مطسروئه ور  غغل   

اسزوا از    آمریکغلامغل بغل یرو   ؛  س رویغد   اترممنکبجدغگ جهغلس  او  وارو سحطالخ  
وات وه ور قلتر    هلل غغ ک غغو اسخلذ    اترممنکبو وروو به وغغحده سظلم    ی فرا

سحمک  سرطو این ونغغطر رویکرو یطو را ساککر واوه بدین   سطات م ی فراواقعمکنر 
مغد  ثبغلخ مبند  بر   نکو هرند  ی فراواقعاز سظریغه مکنغر     رکات ط ف مفد  وغه بغل  
ک    ل ک   مندط) جاراغکلی ک   هلحطزههژمطت یطو ور    و حفموسبل  ایجلو   ک رهک به  

زور و  قیاز طرآت را   یطو وهاز قدرخ هژمطس    آمریکلسظلم  و اقنصغغغلو  برآمدن  
هل  م مطب یطو  به و غغ  آوروه بطو سطاستغغ  برا  سط غغفه بلزار    غغلزاقدل)
 دن25ک   1381ک روهنکلر بروار  سرلیدبهره
از قرت هکجده ک آت ونغطر هرطاره به بهلسه  آمریکلفرای    غکل غ  مدایمهبل آغلز   

ی  بر این آمریکل رهبرات آزاو  و ح ط  بنغغر به وسبل  قدرخ هژمطس  بطوه ا غغ ن
ح ط  اجنرغلع   نکسغأمو    راغکن برا  آزاو سط مثغلبغهبغه  منحغدهلالخیغابطوسغد وغه   اعن غلو
هل   سرین محطرسلم آزاو ک اوغم تک  رهبرات آت ونغطر به  غ  به هرکن وهلاستغلت

  عدطاتبهفرای  سرغلیدغدن افرچه مدایمغهو وسبغل  م    رک  کیا مدغلغع و امدکغ  مم  یطو ر
شغطو امل ملهک  و محتغطب م  آمریکلیلرج  و امدکن      غکل غ  ریسلیرلتییلویژف   

واشغغغنه  ضغغغفک  ساککر و وفرفطس  قرار ابزارهل  سح ق چدکن اهداغ  هرطاره ور و
  بفد از جدگ  غغرو مف طف به ور وورات آمریکلل غغ  یلرج  و امدک   غغک نا غغ 
 دن95  ن ک1391جهلت ا ام سکز بطوه ا   رمن  ک  لتکور م فرای   مدایمهفتنره

یس از جدگ جهلس  او  وه ور بلال اشغلره    آمریکلهل  ووت   بل س رش به  غکل غ  
و قدرخ فرغنن طلتبلت سطجه چدداس  به اغالستغغنلت   1995شغغد آت ونغغطر سل  غغل   

 آمریکلاین مطضغط) اشغنبله راهبرو  ور  غکل غ  یلرج    سطعبه  افرچهسداشغ  
 نشطو مسم   

ور این   به وتک  اهرک  و جلی له دئطا نراسژیک  یلورمکلسه و قرار فرغنن اغالستنلت 
هرتغغغلی   بل  وا غغغ هبهو  آمریکلونغغغطر  یلر  از حطزه امدکن    عدطاتبهحطزه  

ونغغغطرهل  مه  و قدرسردد  چطت رو غغغکهک چکنک یلوتغغغنلت و ایرات و مطقفک   



 125    از افغانستان بر جمهوری اسالمی ایران   آمریکا پیامدهای امنیتی خروج  

ویک  به مدلبع اسرد  آ غغکل  مروز   ا غغنراسژیک  ور حطزه سفطذ این ونغغطرهل و سز
یدیدار فنغ ن  آمریکللت برا  هل  یل  و دئطیمنکک اغالستغنرحطزه یزرد جرابک 

و وریغل  یزر را وو مدبع   غغلرو جکیمیطو مدغلطق    ککغنکدئطیموورسرغل     ور  آمریکغل
ور    آمریکلواستغنهک ترا یک  از اهداف   کیوتغ کباسرد  حداق  سل قرت    نکسأماوغم  

به    آمریکلبطوه ا غ ن این سطجه یل    «اورآ غکل  وهمکز»حرمه به اغالستغنلتک طرح  
وغحده شغ رسج » فروو وه به طرح راهبرو اغالستغنلت زملس  واضغ  و آشغکلر م 

ور    آمریکلک سظر  واشغغنه بلشغغک  ور این طرح ابفلو  غغکل غغ  «بزرگ بردستغغک 
و  ور ونلب یطو سح  عدطات    به یطو فرغنه ا غغ ن  سرروشغغناغالستغغنلت جمطه  

هر ونغطر  وه بنطاسد بر آ غکل   تغدیسط م  1997وغفحه شغ رسج بزرگ ور  غل   
بر   آمریکغلمروز  و قف غلز ستغغغم  یکغدا ودغد سطاسغلی  مطرو سهغدیغد قرار واوت مطقفکغ  

بل غرویلشغغغ     افرچهاین ا غغغ  وه    آمریکلرا یطاهد واشغغغ ک راهبرو   غلرو جکیم
سرین سبلید از یلو بروو وه رو غغکه بزرگشغغطرو  ی ر ورطسکتغغ  از بکن رغنه امل 

غضغغغل     آمریکلک  هرحل بهطر جهغلت هرندغلت بر قمغر زمکن متغغغن ر ا غغغ ن  ونغغغ
  د حضطر وارسدکآمریکلدئطیطتنکک یطو را سل هر غضل و مکلس  وه وشردلت تکبراتکت  ر 

به ات لعده و   2001 غغپنلمبر   11فتغغنرش وهدن بل این سفری  اسنتغغلب حلوثه   بلید
اغالستغنلت ورا  مطقفک    یلی له ات لعده مطجر شغد  عدطاتبهشغدل غلی  اغالستغنلت 

و    غله دئطیطتنکغک بکغلبغد رایبغلر بغه تحغلظ ایغدئطتطدیغک سکز جغلی    مغلو جاراغکغلی
 دن9ن   ک1394 وی راتک

غروغن  یکش آورو سل بطش و طراحلت  غکل غ  یلرج  و    غپنلمبر  11حراخ  
  عدطاتبهاغالستغغنلت   ورواقع  ورآوروه و اجرامفروضغغلخ سظر  یطو را به  اوغغط  و

سظلم   سط غ  به قدرخن  1  یطو شغلم    غکل غ  جدید آمریکلاوتکن ونغطر  وه  
سلویده فرغنن مبلرزه بل ن  3 ی فراجلسبهکین  2فتغنرش ومطورا غ  ور بلزار آزاون برا 

 وی ر سر غغغک  وددغدن   افطسغهبغهیطو را ور یغلورمکغلسغه     امد  غه  اهغداف  سروریتغغغ ک
ینغغغطسغ  از طریق    نکو هرنداغراط      هغلفغهکشغغغبغه وسبغل  از بکن بروت    آمریکغل

 کزرفرهر بر یش غضغل  بلز  غکل غ  و اجنرلع  بطو فتغنرش ومکرا غ  و فنغل
 ند115 -120ک وصن  1389
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جهلت بفد از   از وو بمط  اوغغم   کی ل غغ ک غغ وار غغکلت  عدطاتبه آمریکلووت   
  از مدلطق جهلت برا کیور ارسبلط بل هر   و م لوغد یلوغ  ووم مدلغع   جدگ جهلس

ور آت  یطو را  ل غ ک غ  مطروسظرمد  ه    کاهر زاتکقلئ  ا غ  وه بتغنه به م  ویط
 نیونغطر ور اغالستغنلت ور طط  ا نیا ل غ کن  غ غدجد ممد  ه از شغدخ و ضغف  

ک  رهغلشغغغده مرحمغه      کس ب  ازسظرففغ     سطات موغه    دهیغبغه یطو و   راسککمغدخ سا 
 غغپنلمبرک    لزوه یاز حطاوث   شکن یفروو مغفل  را شغغلم     مکو ی  شغغدهغرامطش 
 ی آمریکلضد  هلفروه  نیسر اوماز   کی  عدطاتبهو فروه ات لعده    الوتبن   کمطقف 

  ور اغالستغنلت آفله بطوک وت  الوتبناز یدله فرغنن فروه   دکهیبلابطوسد و   شغدهشغدلینه
 آمریکغلات غلعغده بغه وایغ  یغل      تغغغنیواو سدهغل از فتغغغنرش اقغدامغلخ سرور   کسرج
 غغغپنغلمبر وغه ور عرغ  بغلعغث  لزوه یغ   تغغغنیودغدن بغل وقط) اقغدامغلخ سرور   رکجمطف 
  ل غغ کشغغدک  غغ اترم نکبور رواب    مرهب  تغغ ککلتیمرهر و راو لغننی  کاهر

وغغغدر   را ور   تغغغنیسرور   هغلفروهو    تغغغ یمبغلرزه بغل سرور  زکس  آمریکغل   یغلرج
و ور    تغغنیسرور  هلفروه  و سلبطو رکسف  کرکسرسنیابه  قرارواویطو     هل یاوتط
 دیور هزاره جد  آمریکل  ل غغ ک غغ  به  غغنلره ق ب  یآت ات لعده و طلتبلت سبد رأو 
بغه وجطو آمغد    مدف   نکمن غلبغ  امد   وابتغغغن     سطع   نکامد  ازتحغلظ ک  رونیازان  دیغفرو
ارسبغلط من غلبغ     آمریکغلمروم     کغو امد  لکغوس وورو غغغ مروم س غلط    نکب   ریو عبغلرسبغه
ور اغالستغغنلت   آسنهور قبل     سطاسد سر  ریو  آمریکل   فدی نیو ا  ا غغ   جلوشغغدهیا
 غپنلمبرک    لزوهیبه وجطو آمده یس از سحطالخ    بلشغدن ور غضغل سفلوخ بک فررو م

بلشد وه   آغلز راه سطاست  محرمه به اغالستغنلت و شغکت  واوت طلتبلت و ات لعده 
اغالستغغنلت عروغغه آزمطت قدرخ    ریوعبلرخبهآت بطو و    رطوتکی وروغغدو آمریکل
وغه وو    بطو اهغداغ  دیغیطو ور هزاره جغد   بغه اهغداف جهغلس  دتکغر غغغ   برا  آمریکغل

 غ   واتک    کیور   رونیازان  رککسا  -2وم  سدا  -1عدصغر ور آت وجطو واشغ  و وارو 
و سه  منحدهلالخیاوات    چلرچطب ا غنراسژ  ور  دیبلحرمه به اغالستغنلت را   متغئمه
و  اترم نکبمکاو  بل اجرل)   2001وه ور اوایر  غغغل     ورو   از آت برر غغغ  جدا

ل  یطو را ور آت اوتکه مبلرزه بل سروریتغغ  به اغالستغغنلت حرمه ورو و سکروه بلهدف
 ند7ن  ک 1388 و وی راتک رحکدر  ونطر متن ر سرطو
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   غغغکغل غغغ  سطین  آمریکغل  جرهطرسکرئ  اوبغلمغل  امکاو  بغلر  2009مغلرو    27ور   
م رح ورو وه س نغغغه راه ووت  او ور بریطرو بل متغغغئمه   1تاغالستغغغنلت و یلوتغغغنل

 و سلسط آمریکلاین  غکل غ  به جه  عدم مطغ ک    عم   نشغطو ماغالستغنلت قمرداو 
  شک ازیشکبا غن رار وغم  و ثبلخ ور اغالستغنلت بطوه و برعکس قدرسردد شغدت   ور

به وسبل  ورک اقنصغلو  به اغالستغنلت سطجه    آمریکلمرحمه بفد از ا غن رار   ور طلتبلتن
ن ور   غغغلزو  لکغمهرا    آمریکغلو عاقغه یغل  سنغغغلت واو سغل بنطاسغد زمکدغه یرو  سکرو   

مکمکطت والر ورک ور    شغصغ بکش از وو مکمکلرو و  آمریکل  چلرچطب این ا غنراسژ ک
 ور این آمریکل ونلورز  سرطون  دهکورزمبه ووت  اغالستنلت    2010و  2009  هل ل 

اغالت شغلم  ارسش مم     روهلکسامدک  به  نکسأماسن ل  متغئطتک    وروغدوا غنراسژ   
اوبغلمغل یرو     2011ور دوئن    س مم  بطون ور اوامغه این راهبرواغاغلستغغغنغلت و یمک

و بغدین سرسکغر ووره جغدیغد  ور  ی  از اغاغلستغغغنغلت را اعام ورو  آمریکغلسکروهغل   
را  س طی  ارسش مم  اغالستغنلت سل ب آمریکلود ره    سحطالخ اغالستغنلت شغک  فرغ ن

کنس وزیر وغل)  ف رابرخ    حل نیبلامکمکلرو والر اینصل  واو    8/12مبمغ    2012 ل   
طرح    یورسهلو   ارسش اغالستغغنلت سلولغ  واستغغنه این مبمغ را برا  س طی آمریکل

  اوبلمل م رح  اسط غ  بلر  2011دوئن   22از اغالستغنلت ور   آمریکلیرو  سکروهل   
 ند95  -112ک وصن 1390راو و وی راتک رج غشد ر 

وایم  و سط) س له   هلسدشور اغالستغغنلت و بری   آمریکلبطوت حضغغطر   بردهیهز 
 آمریکلبلیدت مدجر به سزویک    جرهطرسکرئیصغط  س له  هب آمریکل غکل غنردارات 

و   آمریکغلبکن     اسغلمغهسطاغقس  و مغراوراخ فطسغلفطت  بغه طغلتبغلت شغغغده و یس از رایز
 طلتبلت به امضل ر کدن

و طلتبلت وه ور شغهر ووحه ق ر به امضغلء   آمریکل  2020 غل  بر مبدل سطاغق وغم   
  روهغلکسو    آمریکغلیرو     2021ور آوریغ    آمریکغل  جرهطرسکرئ دتیغجط بغلر غغغکغدک  

زملت سهلی  یرو  سفکن شغدن ور    عدطاتبهسلسط از اغالستغنلت را اعام و یلزوه  غپنلمبر 
ور اغالستغنلت عدطات شغد   زملت یلیلت ر غر  جدگ  عدطاتبهاوخ   31  هرکن راب ه سکز
بطو و از مدظر حفغلظن     اسخغلذشغغغدهسظغلم  سغدابکر منفغدو      روهغلکسبرا  یرو   

 

 . طرح آف پاک1
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  -ملهدلمه یبر  نر ویژه اغالستغغغنلت س ش مهر  بر عهده واشغغغندد   روهلکساعضغغغلء 
 دن35ن   ک1400سحمکم  ر لک 

وغغطرخ    هلووت منفلوس  از  غغط  ولرشغغدل غغلت و     هل کسحمیرو    نیازایس 
از اغالستغنلت یرواینه شغدن وتک  و  آمریکلیریرغ  و به م طته عم  و عطام  یرو   

مطقفکغ  هژمطسکغک یطو ور    حفم  ور یرو  از اغاغلستغغغنغلتک  آمریکغلهغدف اوغغغم   
   ی ورسهلبلالسرین اوتطی  و  غغپس رو غغکه و    عدطاتبهمطاجه بل اغزایش سفطذ چکن 

از اغاغلستغغغنغلت به سرروز  آمریکغلوربلره چرای  یرو      زسفرغلسها غغغ  اوتکن   ایرات
سئطر  سهدیدک  بر ا غلو  هلی آمریکل فروو بلزمچکن  و وغفطوواشغ دنن بر آ غکل  

 رونیازا  نیدغدارسغد م  آمریکغل  بمدغدمغدخ  دیغسهغدسطاسردغد  سظغلم  روبغه رشغغغد چکن را  
   هل بر ولسطتور جه  سرروز   آمریکلسخمکه اغالستغغنلت از ساککر  غغکل غغ  یلرجه  

 سنغغلءخاوتطی  اوغغم    عدطاتبهچکن  ژهیوبهقدرخ سطظهطر   و ودنر جدید سهدید 
و بتغغکج  ککفکیل غغ  -امکلت سرروز بر آ غغکل آمریکلن یرو  از اغالستغغنلت و روکف  م

این ا غلو یرو  از اغالستغنلت بل این اس کزه  بر  وهد ممدلبع برا  م لبمه بل چکن را 
غلیده   -اوغغ  هزیده  بر ا غغلو   وه چکن هژمطت شغغدف  ور مد  ه را  ورآمدهاجرا  به

مدلبع یطو از اغالستغنلت هدف اقنصغلو  سکز   آزاو غلزبل  آمریکل  بکلبدن دهییرهزبتغکلر 
وو هدف مه  را بل فتغنرش حضغطر و سفطذ اقنصغلو     سطأملت سطاسد م  آمریکلوارو  

 نننودد نکسأمیطو ور این مد  ه 
بزرف  برا  رو غکه  بتغ بن از اغالستغنلت  آمریکل   هل روکسوی ر یرو   از  غط   

و  واسد مطبکف  یطو    سفطذونغطرهل  آ غکل  مروز  را حطزه   متغکط  شغطو مسم   
وه مرزهل  ططالس  بل اغالستغغنلت   هلآتامدکن  برا    ودددهنکسضغغرس ش   تغغ یبل م

را یرودد رشغغد    آمریکلتغغل  یامدکن     یأل  سطاسد سر عراً  وه ورحلتوارسد ایفلء وددد 
و ک قلچل   غاح  ی فرااغراط  فتغنرش  سروریتغن  غرامرز  ور اغالستغنلتک  هلفروه
فتغغک  شغغدت آوارفلت و مهلجرات اغالس  سهدید جد  و غطر  برا    و مخدر  مطاو

  قی از طرک سزا) و جدگ وایم  اغالستغغنلت  ثبلس ب  غغلتنیبدطاهد بطو  رو غغکه ی
 آمریکلور مد  ه به مرزهل  رو غغکه ستغغر  یکدا یطاهد ورون  مرزه ونغغطرهل   

 ور یل  ایرات  ور برابریطو     رییررکآ غیرو  از اغالستغنلت را ا غنراسژ  ولهش  
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سح    زوهآشغغطبو   ثبلخ بیطو اغالستغغنلت   زع بههرتغغلیه شغغرق  سم   سرطوه و  
یطرتغک  نر شغغغطو محتغغغطب  برا  ایرات م  بمدغدمغدخحغلورکغ  طغلتبغلت سهغدیغد امدکن   

 دن9  -13وصن   ک1400 ک مکرلس 
ضغغغد شغغغکف  بطوه و   عردسلًسکفکر ک سروریتغغغن    هلفروهسفکراخ  وهی ازآسجل 

کفکلت جهلت را شغ ونغطر  وه بکنغنرین جرفک   عدطاتبهجرهطر  ا غام  ایرات سکز  
بطوه    رفرارکسأثو مرهر شغکفه ور سدوین  غکل غ  یلرج  ونغطر    واوه جلور یطو  

 سطاسد م آمریکلضغد شغکف  ور اغالستغنلت از ویدفله    هلفروهترا رشغد و سط غفه این 
یرو     هرحغل بغه  چغلتش عرغده امدکن  برا  جرهطر  ا غغغام  ایرات ایجغلو سرغلیغدن

 بلشغدن  ففنهشکی   هلل غ ک غبر یلیه و ا غلو   سطاسد ماز اغالستغنلت هرچدد  آمریکل
اشغالت راسه   هلل غ ک غهلک بکلس ر شغکتغ  این یرو  از س له ا غنراسژیتغ  کنکت

 نبلشد مور مد  ه  آمریکل

 آمجنکاوجه  راشبج  جمهور  اتیم  انجا   ر وبال  .2-5

ا غغ   سطجه    « ا غغام  »سظلم جرهطر   یاز هط  منأثر  راتیا  یلرج  ل غغ ک غغ  
احنرام به اوغ     ک و سط غفه اقنصغلو   طمبا غن ا   ل غ کچطت  غ   به اوغطت  زملته 

و   ی زواسدش ل غ کونغطرهلک  غ  ریو  ور امطر وایم  مدایمهعدمو    مم   کحلور
   یلرج   ل غغ کبطوت  غغ وخمنفل   هلجدبه  نیاز بلرزسر  م لبمه بل ا غغنکبلر جهلس

  ک  اس لرا   وه از مدظر  لزه   ریو   هلبل ونطر  تهیور م ل  راتیا   ا ام   جرهطر
 روو بغه شغغغرغلر م   اترممنکب   ور ودغد بطوت روسغد س غلبق بغل هدجغلرهغل   عغلمغ  اوغغغم
 دن11   ک1388 و وی راتکرحکدر  

ور  غکل غ  یلرج  جرهطر  ا غام   مؤثریک  از محطرهل و مطضغطعلخ مه  و  
ک سحطالخ اغالستغنلت بطوه ا غ ن  1357ایرات از بدو یکروز  اس اب ا غام  ور  غل  

ک هرطاره این متغغئمه جلی له ثلب  یطو را ور  غرازوغروو رغ به هل غغل ور طط  این 
  کل   یلرجه ایرات حفم وروه ا  ن

و ک اشغنراولخ سلریخ     یتغلهر و عم  و عطام  منفدو ک چطت سزویک  جاراغکلی 
   ک و حتغغل غغک جرهطر  ا غغام  ایرات را بر آت واشغغنه ا غغ  سل بل وق    غرهد  

ک اغالستغغغنلت  و مطارووه ور مطاقع     افطسهبهسحطالخ اغاغلستغغغنغلت را یک کر  ودغد 
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  قرارفرغنهولسطت آت  و ورمطضغغط)  غغکل غغ  یلرج  ایرات   نیسرمه   وغغطرخبه
 دن8ن   ک1385 ک روزآبلوکغوه لس  نر ا  

  لسهکو ب  یلرج  هلووت سح  سفطذ    یونغغطر اغالستغغنلت هرطاره ور طط  سلر 
 لالخیا  نیسر شغرقرا وه از   راتیظهطر ا غن ا  یطو از ا  ونغطر حن نیبطوه ا غ ن ا
ور زملت    راتیبر ووت  ا  هل تغغکاس مغنغغلر   طتیک مدشغغد ممحتغغطب  راتیونغغطر ا
  بزرگ جهلت  غف   هلقدرخ  ریوک تغ کسطزوه و بن ور طط  قروت بلشغد مقلجلر  
 رککن بل سط غغلسلخ قدرخ و سا ددیغراه  سرل  یطو سفطذ  ور اغالستغغنلت برا  اسدوروه

و   سرطوه  رککسا   زکس هلآتسفطذ   زاتکو م اترم نکبونغطرهل ور سظلم   نیاز ا کیوزسه هر  
 سهلوه ا  ن  بر جل  مخنمف  هلل  ک امر بلتنبع  نیا
   جرهطر   یلرج  ل غ کو غن له  غ  هلوغدغهاز   کیاغالستغنلتک هرطاره   متغئمه 

 نکک هرطاره بور اغالستغنلت راتیا   یلرج  ل غ کبطوه ا غ ک اهداف  غ راتیا  ا غام
ستغب  به اغالستغنلت   راتیا  یلرج  ل غ ک غ  و  ور سط غلت بطوه  هلحداق حداوثرهل و 

 از  اسدعبلرخاز چدد عدصر بطوه ا   وه    وو وهه فرشنه سلبف   ط
 ن اس اب ا ام  دئطتطدیا .1
 نستب  به اغالستنلت  امد  هبزرگ و    هلقدرخ کرویرو .2
 نستب  به اغالستنلت  وایم  هلفروه کرویرو .3
و   حکغدر نر به اغاغلستغغغنغلت راتیا  ا غغغام  رهبرات سظغلم جرهطر کرویرو .4

 دن15و   14صن و ک1388 وی راتک
هل  اس اب ووت  وق   غط  و  غکل غ  وغدور ارزش    هلمؤتفه سظر فرغننبل ور 

به اغالستغنلت مطضغع  غخن  ور قبل  متغکط اسخلذ سرطو   شغطروایرات ور زملت حرمه  
سدهدد و از فرغنن   هل شغغطروو بر مجلهدین اغالت غنغغلر آورو وه هکچ امنکلز  به 

 ل غ کبل غطرف وی ر جرهطر  ا غام  ایرات  از  سکز مدع شغدسدن  آمریکلورک از 
لت ک ور اغالستغنلت سکز ی  و منغ  حرلی  از شغکفکونغطرهلوغدور اس اب به  غلیر 

 غکل غ  یلرج  ور اغالستغنلت بکن اه  ستغدن چددات   اغالت را ور یکش فرغ ن این
مطغق واقع سنغغد چراوه سفطذ ایرات ور بکن اه  ستغغدن اغالستغغنلت بکنغغنر ور بخش  

هرلت ووراتک ینغنکبلس  اسحصغلر  ایرات از شغکفکلت سفطذ این   ور غرهد   بطوه ا غ ن
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ک سهرات ور  غلرو جکیمور جدگ   بسسشآ   ی  ور ونغطر را ور اغالستغنلت محدوو ورون
یک ارزیلب  وم  وغغدور اس اب را سلمطغق سم   سرطو و شغغکفکلت طرغدار ایرات ور  

یطا غنلر منغلرو  ور روسد مراوراخ و اوغلم  سهرات  مطضغع وشغطار  قرار فرغنددن
ور  غکل غ  وایم  اغالستغنلت شغد و سصغرک  فرغ  شغکفکلت را برا   هلفهکشغمجدو 

سنغغطیق سرلیدن یس از  هل  غغد  حکطم  مطق  ور اسحلو بل شغغرو  ور سنغغکک
ا غام  جدید   طرغ ب ایرات از وغدور اس اب ا غام  ور اغالستغنلتک   یطشغچنغ 

سطاستغغ  به  غغطو ایرات رق  بخطرو و این ساککر  غغکل غغ  ور سختغغنکن ودفراسس  
   ات برفزار شغغغدک سبمطر یغلغغور سهر  1989اغاغلستغغغنغلت وغه ور داسطیغه     اترممنکب
 ن1د210  ن ک2009 ا پطزینطکر 

 آمریکامهوری اسالمی ایران در قبال خروج اقدامات ج .6

این مفهطم را به ونغطرهل  هرتغلیه  ودد مجرهطر  ا غام  ایرات هرطاره ساش 
و ق ع و غغغ  بک غلس غلت ور آت   هغلآتاثبغلخ ودغد وغه هرطاره یطاهغلت ثبغلخ و رشغغغد  

سضغرکن شغطو و  هلآتا غن ا  آزاو  و ومطورا غ    ودد مو ساش  بلشغد مونغطرهل  
 بلرهل این مطضع یطو را اثبلخ سرطوه ا  ن

  مم  جرهطر  ا ام  ایرات ور  سهدید امدک  نیسرمه   سطات مور برر   سهدیداخ  
ور     ثبلس بآ غکل  جدطب غرب  را یس از م  ع زملس  غرویلشغ  شغطرو  مربطط به  

ور اغالستغغنلت     ثبلس باغالستغغنلت و برآمدت طلتبلت واستغغ ن سداوم جدگ وایم  و 
ور بری  از م غلطع    وغه ططربغهمطجغر سهغدیغداخ جغد  امدکن  برا  ایرات فنغغغنغه  

وضغفک  زملس  بکنغنر  نیا لت را سل آ غنلسه جدگ سکز یکش بروه ا غ نایرات و اغالستغن
و    امد  ه  هلقدرخوه اغالستغنلت سح  سفطذ و ویلت     شغطو مآشغکلر و سرلیلت  

و حضغطر سکروهل  یلرج  ور این ونغطر به یک سهدید امدکن   قرارفرغنه  اترممنکب
 بلت طه برا  ایرات سبدی  فروون

سلامد   راخکسأثاز  غط  وی ر به وتک  شغکددده بطوت مرزهل  ایرات ور مرز اغالستغنلت 
ک  بر این ا غلو  نفروو م سرممرطو سلشغ  از حضغطر سکروهل  یلرج  ور اغالستغنلت 

 

1. Jahn L sposito 
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  س غله اجرغلت  کیغور    ر غغغکغده وبغه سظر     ف کستغغغنغلت طببغه اغاغل  راتیا  کرویسحط  رو
بطوه از    ازهکآمونغغغطرک   نییس از اشغغغال  ا اغالستغغغنلتستغغغب  به  راتیا کرویرو
منغخص سبطوت جه  سنطاستغندد    کبه وت راتیامل سخب لت ا؛ ی فراعر و    تغ کدئلتیا
 نیستغب  به سحطالخ ا  رکف جه ور   رککو سا   آمریکل   یلرج ل غ ک غ رککسا  لتکم

ک برواشغ   یقلئ  شغطسد و بدل بر  ککسفک  عراً  اترم نکبونغطر و مدلغع  غلینلر سظلم  
   و اشغال  اغالستغنلت را م لبمه بل سظلم جرهطر   آمریکل  هدف از سهلج  سظلم ک  غدن

 دیغجغد   یوغلمغ  از شغغغرا   برواربهرهامر عغدم    نیا  جغهکسن  وروسغد م  رکسفب   ا غغغام
 محدوو بطون  فراعر   یلرج ل  کفرغنن   شکر یو و  اترممنکب

ور م لطع    فنلًکطب قبل  اغالستغنلت اسخلذ  غکل غ  یلرجه جرهطر  ا غام  ایرات ور
 و سحر  مخنم  زملس  وبر ا غغلو وضغغفک  وایم  اغالستغغنلت مکزات حضغغطر  

 کل   ور م لطف  به ضرر    نیو امنفلوخ بطوه     امد  ه  و غرا   امد  ه   هلقدرخ
مدنه  فرویده ا  ن بل این   وی لآزمطتبه    وه ططربهجرهطر  ا ام  ایرات بطوهک  

سطوغک ک بل سطجه به جلی له اغالستغنلت ور  غکل غ  یلرج  جرهطر  ا غام  ایراتک  
برا  جرهطر  ا غغام  ایرات از حتغغل غغک  یلوغغ   آمریکلووره اغالستغغنلت یتغغل 
وه   ی فراواقعوه اسخلذ  کل     وهد موضفک  چدکن سنلت بریطروار ا   و این 

امر  ضغرور  بطوه    آمریکل مدلغع مم  برا  ایرات بلشغد ور اغالستغنلت یتغل ودددهنکسأم
 نطمبد مرا   ااتفلوهغط و هطشکلر     دکزبکسو یک  

ستغم     تغطکیاز  کدک« سلمکیآت را »حفلظ  ا غنراسژ  سطات موه    راتیا  ل غ کامروزه  غ
و بر سفلم  و   رغنهییر ریسلیراجندلب   کواقف  کی  عدطاتبهطلتبغغغغغغلت بر اغالستنلت را 

   ر کو جمطف   ا مد  غه   کغامد   یغریمن غلبغ ک مغد   هغلوغلهش سدش  مدظطربغهمغدارا بغل آت  
  ی از  غط نشغده ا غ منرروز   جطاره    هلبه حطزه  تغنلتاغالس   ثبلس از فتغنرش ب

 غغغغغغلزو و  ور مد  ه را بل چلتش مطاجه م راتیا  نیهط   کامد ل  ک  نیا  ریو
  هلفروه   امن برا   اغالستنلت را به مکلس  نکوه طلتبلت  رزم  وهد  دلتکاطر  سطاسد سر

هل  اغراط     بل ایدئطتطد هلیو احکلفر جدبش  سبدی  سکدد  راتیوشغرن ا   تغنیسرور
 دن15 ن  ک1400 کیطرتک  مکرلس ر سبلشد  

 رهطر  ا غغغام  ایرات بغل ورغک چکن و رو غغغکغه و وی رتغرا ضغغغرورخ وارو ج
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از اغالستغغنلتک طلتبلت را قلسع به   آمریکلهرتغغلی لت اغالستغغنلت ضغغرن ق ع و غغ   
سنغغکک  ووت  غرافکر بل حضغغطر هره اقطام سرلید سل طلتبلت به این سنکجه بر غغد وه  

 برهکسکو   ثبلخ و رشغغد اقنصغغلو  اغالستغغنلت غ   از این ره رر شغغدس  ا غغ 
یک ونغغغطر    عدطاتبهاترمم  ور ایجلو اغالستغغغنلت ا  یل بکنهل  بک لسه مد  هقدرخ

 متن   و امن بتکلر م  ف  و وطسله یطاهد بطون

 انستان بر ج.ا.ااز افغ آمریکاپیامدهای امنیتی خروج  .7

و آشغغغطب ور اغالستغغغنلت سح  حلورک  طلتبلت و سهدیداخ امدکن     ثبلس ب ▪

 رزهل  شرق  ایراتور م ژهیوبهبرا   نانا 

 از طلتبلت ور سحطه اقدام عمکه  نانا اتظم  سروریتن  جکش ات طفکر  فروهک ▪

جه    اتفرقلت و اتظم  جکش سروریتغن  ایجلو غضغل  مدل غر برا  فروهک ▪

 مرز  ور مدلطق طلتبلت اغراط  عدلور بل  رکف ارسبلط

 عرب -و جبهغه عبر   آمریکغلجغدیغد سط غغغ    سروکب  جدغگ یغک  فغرارهیغیغل ▪

 مرزهل  شغغرق   نانا ور اغالستغغنلت یتغغل ور  ثبلس ب و سلامد  اغزایش بلهدف

 آمریکل

فروه سکفکر  و سروریتغن  جدید مط غطم به والی  یرا لت     هل کغفلتآغلز   ▪

 نسح  حرلی  طلتبلت

ور   لتیغفرااغراطمخنم  و غفغلتکغ      هغلجدغلحو    هغلفروهو مدغلزعغه     ثبغلس ب ▪

 نبرا   نانا آتو سبفلخ  اغالستنلت 

ور مرزهغل     امد  غه   هغلرقغلبغ ایغدئطتطدیغک ایرات و طغلتبغلت و    هغلسزا)احکغلء  ▪

 نشرق  ایرات

  هلدهیهزوشغغرن جدید برا   نانا ور شغغر  ونغغطر و سحرک    رکف شغغک  ▪
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 نمنفدو آت

و سحرولخ سروریتغن  ور سزویک  یل وای  یل   هل کغفلت  سطجهقلب اغزایش   ▪

 ن نانا

سروریتغغغن  سحغ  حرغلیغ  طغلتبغلت عمکغه شغغغکفکغلت   هغلفروهاغزایش حراخ   ▪

 ناغالستنلت و فتنرش وامده ایناغلخ شکفه و  د  ور مد  ه

اغراط    هلفروهونغطرهلی  چطت عربتغنلت و ردی  وغهکطسکتغن  بل    رلسکیه  ▪

 نبرا   نانا هلسدش منحد طلتبلت ور اغزایش وامده

 غغرویس اطاعلس   ژهیوبهاطاعلس  و امدکن     هلسی غغروحضغغطر آزاواسه  ▪

 نور مرزهل  شرق  و اقدام عمکه  نانا 1یلوتنلت

اغزایش وامدغه ایناغغلخ مرز  بکن سکروهغل  سظغلم  ووتغ  طغلتبغلت و  نانا ور  ▪

ور وامن زوت بغه ایناغغلخ  وشغغغردغلت  نانا     برواربهرهمرزهغل  منغغغنر  و  

 ا نمد  ه

 

 یریگجهینت

 غپنلمبر    11به اغالستغنلت و اشغال  این ونغطرک یس از حراخ   آمریکلبل حرمه سظلم  
 آمریکل بمددمدخبرا  حضغطر    ابهلسهیک سهدید جدید و   عدطاتبهیدیده سروریتغ   

ملسف  برا  یکنغرغ  و سط غفه ونغطر    عدطاتبهور این ونغطر را غراه   غلی  و 
ایرات سم      ژهیوبهاغالستغنلت ور جه  ارسبلط فرغنن و سفلم  بل ونغطرهل  هرتغلیه 

فرویدک چراوه سصغطر بر این بطو قراب  غرهد  ک اجنرلع  و جاراغکلی  اغالستنلت و 
غروغن  را برا  حضغطر یررسگ جرهطر  ا غام  ایرات ور بلز غلز    سطاسد مایرات  

منغنر   غرع  بخنغد تککن سط)    هلژهیولر وو ح  مدلزعلخ وروس  بل  غلینلر و 
و  نانا یس از اس اب ا غغام  بلعث   آمریکلکده رواب  به  نانا و یکنغغ  آمریکلس له 

 

1. ISI 
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 یطو ور این ونطر فرویدن  هلل  ک    لزلوهکیعدم سطغکق ولم   نانا ور 
مک  بلطد  مجبطر به  رغ  عمغراوات ور اغالستغنلت   هلدهیهزبل وغرف   آمریکل

اغالستغنلت فروید و این یرو  یک شغکتغ  بزرگ   هرنطتسر  ونغطر ا غنراسژیک   
این ونطر ور ی  جبرات یکلمدهل  این شکت    ق فلًثب  فروید و   آمریکلر سلری   و
وغرف شغده ور اغالستغنلت یطاهد بطون ترا ور این را غنل   هلدهیهزآوروت  و غ بهو 

به یک ونغطر  سلامن سبدی  فروو وه این  آمریکل ساش یطاهد ورو اغالستغنلت یتغل
سکفکر  و هرندکن شغغغک  واوت     هلفروهبل س طی  واعش و وی ر  سطاسد مسلامد   
مرهب  و قطمکن  ور اغالستغغغنلت هرراه بلشغغغدن این سلامد  ایجلو را به    هلجدغگبه 

مرزهغل  یکرامطت ایرات هغدایغ  و این مفهطم را ات غل یطاهغد ورو وغه یس از یرو ک  
الستغنلت آوروفله سروریتغ  و سلامن شغده سل بل این  غکل غ  حضغطر مجدو یطو ور  اغ

چدکن شغغرای   وه سلامد  ور اغالستغغنلت بل  ور  سرلیدن  هکرا سطجمد  ه و اغالستغغنلت  
و احنرل    لغنهیشیاغزاسکفکر  و سروریتغغن  ضغغد شغغکفه    هلفروهکسحرولخ 

طر ا غ ن این سلامد  ستغر  آت به مرزهل  شغرق  و حن  عرق ونغطر ایرات منصغ
و سظلم  ایرات را وغغرف     اقنصغغلو بخنغغ  از مدلبع و امکلسلخ  غغکل غغ ک سطاسد م

مدیری  بحرات اغالستغغنلت سرلید بل این شغغرای  و ور وغغطرخ عدم سطغکق طلتبلت به  
ووت  طلتبلت     هلل غ کبل غ بمددمدخسنغکک  ووت  م ندر غرافکرک مدلغع ایرات ور 

 یطاهد بطونور سفلرض 
 

 نهادهاپیش

ویپمرل غغ  عرطم  برا  شغغدلی  هر چه بکنغغنر    یبل س طسزویک  به طلتبلت  .1
 نویدفله آسلت ستب  به جرهطر  ا ام  ایرات

هدد و   یصغط بهس طی  رواب  ویپمرلسکک بل ونغطرهل  هرتغلیه اغالستغنلت  .2
و غرهد   و ننن این ونطرهل     کیدئطتطدیانلت برا  جمطفکر  از سزویک  یلوت

 نبل طلتبلت
و اجنرلع  وو ونغطر ور جه  ا غنررار     ل غک غ  اغزایش سفلماخ اقنصغلو ک .3

 نحضطر و سزویک  به اقنلر مخنم  اغالستنلت
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غالستغنلت هل  مخنم   غکل غ  و اقطام ور ابکن فروه   فر لسجکمایفل  س ش  .4
 نسنکک  ووت  غرافکر مم ور  هلفروهیکرلس  بل این و سنطیق طلتبلت برا  ه 

  –روت مرز  و س طی  عدلوغر اطاعلس  اغزایش اشغراف و ستغم  اطاعلس  ب .5
 نامدکن   را ر ونطر

هل   سه برا  جمطفکر  از سزویک  فروهکو غغنلاسجلم اقداملخ اطاعلس  یکش .6
 نسکفکر  و سروریتن  به طلتبلت
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 میابع
 فارت  الف:

  راب غه ضغغغف  ووتغ  ور  ند1398احرغدیغلتک غریغدوت و چ کد  زاوه غامفم  ر 
و  عرا  ر    سغلامدو   امد  غهبغل مدغلزعغه آمکز شغغغدت مجرطعغه امدکن     کغلسغهیغلورم
 شرلره وون-غصمدلمه عمر   کل   جهلس ک ووره هنن  ندیه طر

مدیر سرجره محتغغن   اس اب ایرات و بلزسلب جهلس کن  د1388ر   ا  ا غغپطزینطک جلتن
 سهرات  اسننلراخ بلزن  نشلسن 

 غغراسجلم حضغغطر سلسط ور اغالستغغنلتک برقرار امکد  یل   ند1389ر   بزرفرهر ک مجکد
غصغمدلمه م لتفلخ  غکل غ ک  غل   غطم شغرلره   نفتغنرش سلامد  و سروریتغ 

 وه ن

بلزسلب ا غنراسژ  بلز   از اغالستغنلتک آمریکلیرو  ن  د1400ر  غلطره یطرتک  غمکرلس ک
ووره وومک  ک شغغرلره اترمم کنغصغغمدلمه عمر  رهکلغ   غغکل غغ  و ب  نمطازسه

  کزوه ن

آت  کرسأثور اغالستغنلت و   آمریکلا غنراسژ    ند1391ر  سطحکدغلمک محرد و یلیدار غرهلو
 ک یدج ووره    کاترمغ کنبرواب     سغلمغهیژوهشن غصغغغمدغلمغه  بر امدکغ  مم  ایرات

 نبکتن شرلره 

سغلثکرآت ور رواب     هغلسحر  ن  د1387ر   محرغدجففر  جطاو  ارجردغدک طغلتبغلت و 
واسنغکده   غصغمدلمه م لتفلخ اورا غکلی  مروز ک نآمریکلو  اغالستغنلت   کیلوتغنلت

 ح ط  و عمطم  کل  ک  ل  وومک شرلره  طمن

 کل   یلرج     رغنلرشدل ن  د1385ر   اسفلم  عمردار ک  هراب  حکدر ک محرد و
 غصمدلمه سخصص  عمطم  کل  ک شرلره سه نن  پنلمبر 11 نانا یس از 

 سنر ی   طمن ن سهرات و هژمطس  آمریکل کل   یلرج  ن د1381ر  حتکن  وهنکلرک

جرهطر  ا ام  ایرات     کل   یلرج  دن1385ر   وه لس  غکروز آبلو ک  کدجا 
اغالستنلت ک ووره هنن ک  عرطم غصمدلمه عمر  یژوهن  ح ط     نور بحرات 

 بکتن ن شرلره

غصمدلمه  کل  ک  رن   پنلمب  11ات لعده یس از    ند1389ر   عبلو زاوه غن  آبلو ک مهد 
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  ن شرلره بکتن کواسنکده ح ط  و عمطم  کل  

آت بر   کر سأثور اغالستنلت و    آمریکلامدکن     ک ا نراسژ  سظلم ن  د1395ر   غراو ک مری 
 ن 33 شرلره  ل  سه ک ک م لتفلخ  کل غصمدلمه ن امدک   نانا

  محرطو   کوریطرو    هلو ک   کد لواس و    بهدلمک  شهبلز   و  عبداترضل  راوکغرج 
منحده    ند1390ر  ایلالخ  جدید  امد  آمریکلا نراسژ   اغالستنلت  ک و  ن مم  

 شرلره او ن  ک ل  چهلرم هل  سطکیژوهن  س رش  غصمدلمه عمر 

ر  یل   هلمؤتفه   تهیم لدن  1399محرد  ولو ک  فکد  اح ل  ح ط     داریسط فه  و 
 کتنلت    واسن له  کقلرهشبه غصمدلمه م لتفلخ    نو اغالستنلت   یراتور ا   شهروسد

 ن 38شرلره ک 12 ل   و بمطچتنلتک
 11یس از    آمریکلجرهطر    ؤ ل هل  ر کل   ن  د1393ر   ار ات  سنکنکقربلس  شک 

تکبرا   وم    پنلمبر و وونرین  بر  سککه  بل  اغالستنلت  ور  ن مطورا    – لز  
 ن 16شرلره   ووره سخت ک کاترم کنب هل  رواب  غصمدلمه یژوهش 

 ل   ک  50شرلره    واسن له اطاعلخ امدک  مم کن  د1400ر   سحمکم  ر ل- ملهدلمه یبر 
 یدج ن

- 2012ر   آمریکل کل   یلرج     سحط  قدرخ سرم ور  روسدن  د1391ر   من  ک ابراهک 
 نسنر  لق   ن سهراتد1792

 آمریکل  و رقلب  ایرات و   روی رویل  کد1396ر    ک  اهلل  کمصدق ک مرسض  و غصم  سژاو 
عمر  سح ک لخ  کل   غصمدلمه  رن  س از حطاوث یلزوه  پنلمبی ور اغالستنلت  

 ک ووره سه ک شرلره   ناترمم کنبو 

حتن  و  لینلر   هل یر لی  ز  واعشن  د1394ر   مص ف ک  او ن ک  مفرغن     جمد 
 نمط ته غرهد   و هدر  آغنلب یرو  سهرات

ر ولبم   زاوه   مهد اغالستنلتدن  1376ک محرد  سلری   بر  سنر وحلغ     ق   نورآمد  
 ن چلپ او  احتلس ک

اسدینهأ سن  د1391ر  محرد  محرطویلتک ایدئطتطد  ثکر  بر روسد غکر   سط مکت   هل  
 من ل  هفن ک شرلره  ط سلمه عمطم  کل  کژوهش غصمدلمه ین ات لعده

محرد ووت   کلمدهل  یهل  رینه ن  د1394ر   سطریلتک  بل  ورشکتنه  هرتلی     هل  
عمطم   نوم    لز  ومم    - شکت  ووت   و  اغالستنلت غصمدلمه سخصص  
 ن ویک    ل  یلزوه ک شرلره   کل  ک
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