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 ذهابی نادر

 ، ایشاىآثبد خشم ،آثبد خشم ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ سیبسی، ػلَم اسضذ وبسضٌبسی

 

 چکیده

ي ٍ یِ تجیث، ّبی داخلی ٍ خبسجی خَد ّب ٍ تَاًبیی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ فذساسیَى سٍسیِ ثش اسبع ًَع ثشداضت اص ظشفیت

ّبی صیبدی داضتِ  ّوَاسُ فشاص ٍ ًطیت، سٍاثط ایشاى ٍ سٍسیِ دسٍالغ. پشداصًذ تحلیل سیبست خبسجی خَد دس سٍاثط دٍجبًجِ هی

ثِ هیبى  ّب آىاًذ وِ صحجت اص هطبسوت ساّجشدی  چٌبى ثِ یىذیگش ًضدیه ضذُ ّب دٍ وطَس آى ثِ ضىلی وِ گبّی صهبى. است

پَتیي ػالٍُ ثش سٍیىشدّبی  سسذ هیثِ ًظش . اًذ اًذ وِ ثِ هشص تیشگی دس سٍاثط سسیذُ ّن فبصلِ گشفتِآهذُ ٍ گبّی ًیض چٌبى اص 

ثشایي هجٌبء ٍی دس پی ضىل . ضذُ است ٍ طشاحیسٍیىشدّبی جذیذی سا ًیض دسًظش داضتِ ثبضذ وِ دس هٌطمِ تشسین ، پیطیي

 پَتیي دس همبلِ خَد ثب ػٌَاى. دس ػشصِ جْبًی خَاّذ ثَد دادى ثِ یه ضبلَدُ طئَپَلیتیىی ٍسیغ تش ثشای ّوىبسی سبصًذُ

 ٍ تَسؼِسضذ  دس حبلوِ چیي وطَسی  وٌذ هی خبطشًطبىپىي  ضوي صحجت اص سٍاثط هسىَ ٍ( تغییش دس حبل ٍ دًیبیسٍسیِ )

وِ  وٌذ هی تأویذیي ٍالدیویش پَت. ایي وطَس ثشای سٍسیِ اّویتی ٍافش داسد، ثِ ّویي خبطش. ثَدُ ٍ اص ثجبت وبفی ثشخَسداس است

، ایي حوبیت دسسطح سبصهبى هلل هتحذ ّوچٌبى پبثشجبست. ّوچٌبى ثِ حوبیت اص یىذیگش اداهِ خَاٌّذ داد ٍ پىيهسىَ 

دس ضَسای اهٌیت سبصهبى هلل هتحذ  ی لطؼٌبهِوشدى  ٍ ٍتَپىي  -ساستب ثِ ٍاوٌص غشة ًسجت ثِ الذام هسىَ دس ایيپَتیي 

سیبست خبسجی سٍسیِ دس آسیب ٍ اسٍپب روش ایي ًىتِ حبئض اّویت است وِ  دس خصَظالجتِ . سَسیِ اضبسُ داسد هسئلِ خصَظ

 ػٌَاى ثِثلىِ ٍی سٍسیِ سا ، آسیب یه طشف سا اًتخبة وٌذ طَسولی ثِچیي ٍ ، پَتیي هؼتمذ ًیست وِ سٍسیِ ثبیذ هیبى اسٍپب

تش سٍاثط ثب آسیبست  بل تَسؼِ ّشچِ ثیطتش ٍ سشیغوِ ثِ دًج حبل دسػیيثیٌذ یؼٌی ایي وطَس  ػضَ ساثط ثیي ضشق ٍ غشة هی

پَتیي  حبل ثبایي وٌذ هیهتحذ تجبسی سٍسیِ ًیض تالش  تشیي هْن ػٌَاى ثِثشای ًضدیىی سٍسیِ ثب اتحبدیِ اسٍپب  صهبى ّن طَس ثِاهب 

د ایشاى ًیض دس لجبل است وِ سٍیىش روش ضبیبىالجتِ . وٌذ هخبلف است ٍ هلضمهتؼْذ ، ثب ّشًَع ّوىبسی وِ سٍسیِ سا هَظف

دسن دسست اص سیبست خبسجی  الوللی ٍ ساستب دسن دلیك اص ًظبم ثیي دس ایي. ثَد ثشخَسداس خَاّذ ای ٍیظُسٍسیِ اص جبیگبُ 

هسىَ تأثیش هثجتی ثشجبی گزاسد دس ایي خصَظ اگش سیبستوذاساى دسن صحیحی اص تحَالت  -دس سٍاثط تْشاى تَاًذ هیسٍسیِ 

دسًتیجِ فشایٌذ استمبء جبیگبُ دس تشتیجبت ، اّذاف تؼییي ضذُ سیبست خبسجی پزیشی اهىبىًذاضتِ ٍ جْت تغییشات آیٌذُ 

سٍاثط دٍ وطَس دس دٍساى سیبست جوَْسی پَتیي ثب تَجِ ثِ هٌبفغ هطتشن  سٍد هی اًتظبس. گشدد هیالولل ثب چبلص هَاجِ  ثیي

سا دس دٍسُ پَتیي  ٍ سٍسیِذیذی اص ثْجَد سٍاثط هیبى ایشاى تَجِ ثِ ًیبصّبی اهٌیتی هطتشن دٍسُ ج ٍ ثبثیي ایشاى ٍ سٍسیِ 
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 ایشاى اسالهی جوَْسی، هلی هٌبفغ، پَتیي دٍلت، خبسجی سیبستهای كلیدی:  واژه

 



 فمِ ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هطبلؼبت

 70-18، صفحبت 8931 تبثستبى، 2، ضوبسُ 5دٍسُ 

 

 


