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 روندها تحلیل الگوی اساس بر ای هسته ایران به آمریکا و غرب نگاه واکاوی
 

 2پور علی قند داوود ،1زاده گسین شهاب

 شْشضا ٍاحذ اسالهی آصاد داًشگاُ الولل بیي سٍابط ٍ سیاسی ػلَم اسشذ کاسشٌاسی 1

 سلیواى هسجذ ٍاحذ آصاد داًشگاُ صٌایغ هٌْذسی اسشذ کاسشٌاسی 2

 

 چکیده

س اص آشکاس شذى ابؼاد هختلف پشًٍذُ ّستِ ای ایشاى دس ًظام بیي الولل، ایاالت هتحذُ آهشیکا دس کالم ٍ ػول سًٍذی پ

خصواًِ سا دس لبال پشًٍذُ ّستِ ای ایشاى آغاص ًوَد. ایي دشوٌی دس ابؼاد هختلف آغاص گشدیذ ٍ اص فشاسّای غیش هستمین 

ا صذٍس لطؼٌاهِ ّای هختلف دس شَسای اهٌیت ٍ تحشین ّای یکجاًبِ ػلیِ ایشاى سا آهشیکا دس آطاًس بیي الوللی اًشطی اتوی ت

شاهل شذ. پس اص اًتخاب آلای سٍحاًی بِ ػٌَاى سییس جوَْس دس ایشاى ٍ تغییش جشیاى هزاکشات ّستِ ای کِ دس ًْایت بِ 

فك بِ تغییش دس ًَع بشخَسد آهشیکا با تَافك بشجام هٌجش شذ ایي سَال رّي ّوگاى سا بِ خَد هؼطَف داشت کِ آیا ایي تَا

ایشاى بِ طَس ػام ٍ دس هَسد تَاى ّستِ ای ایشاى بِ طَس خاص هٌجش هی شَد یا ًِ. ایي تحمیك تالش هی کٌذ تا با استفادُ اص 

اس دّذ. سٍش تحلیل سًٍذّا دس هطالؼات آیٌذُ پظٍّی آیٌذُ ػولکشد آهشیکا دس لبال پشًٍذُ ّستِ ای ایشاى سا هَسد بشسسی لش

یافتِ ّای تحمیك ًشاى هی دّذ کِ با بشسسی سًٍذّای گزشتِ ٍ با دس ًظش گشفتي هتغییشّای جذیذی کِ دس هؼادالت بیي 

الوللی ظاّش شذُ هاًٌذ ًضدیک شذى ّش چِ بیشتش ایشاى ٍ سٍسیِ ٍ هؼادالت لذست دس ػشاق ٍ سَسیِ سًٍذ خصواًِ آهشیکا دس 

 داشت ٍ ایاالت هتحذُ بِ خصَهت خَد دس لبال ایشاى اداهِ خَاّذ داد.لبال ایشاى تغییش چٌذاًی ًخَاّذ 
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