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تعریف منافع ملی بویور بابیو تیوجه تحیی تیاانر خیوانت ایای م میاعت ار منمعیی بیرار دارد .لیاا
ایییدلولو ی بییو ننییوان یمی ار م ننییر اییای تییاانر یییاار در نر ییو نا ی تمریمییا بییرای در بن ی ر
ت ننییرات نا ییی خییارج ایییر ب ییور در بییارم اییای رمییان ما لییف ع برا ییا

تما یینر ما لییف ار

منافع مل بسینار ریرعری خوااید بیود در اییر یژعات بیدنسال برر ی عرن اییر م ننیر در دعل هیای
بلنن ون ع بوش ع اعبامیا خیواانب بیود تیا درییابنب ت ننیر تنا ین بیدرت نیرر ع یای در بیارم رمیان
ذبییر هییدم در رابوییو بییا درینییری اییای انییرا

ع فلسییونر بییو هییو دلنییو م مییاعت بییودم ا ییی در

ییژعات منییان رع دعمورییوج جایهییام ایییدلولو ی در نا ییی خییارج ایییر ب ییور ع تنا یین بییاربرد
بدرت نرر در بسال مسئلو انرا
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واژگان کلیدی :نا ی خارج

بدر ت نرر ایدلولو ی نومحافظو باری انرا

ا راینو

مقدمه
ار ب وری نا ی های خیود را قسیک ییی یری حید عحیدعدی ینت می بیرد ارهنید اییر نا ی ها
خو

یا بد بودم عتمریمیا بیرای خیود در نا یی خیارج اایداف را دنسیال می بیرد ع منمنید برخی

نا ی ها را بییو نمییع ع برخ ی بییو رییررخوااد بییود عدر مییورد خاعرمنانییو عدرمورد برخ ی ب ییوراا ع
یرعم اا بیو ریرر ت نهیا ا یی م یو اییران نیرال فلسیونر جنست حیب

ا لسنیان حمیا

علی در

مورد برخی ب یوراا بیو ریاار بیو نمیع تنیان خوااید بیود م یو نربسی ان بور امارات بوییی عبرخی
ب ییوراای دیهییر تمریمییا با جییاری بییردن نا ییی خییود ایییر ب ییوراا را در حقنقییی بییو یییی معنییا
مس عمرم خودش بردم ا ی ع ....

چارچوب نظری
در ایر ژعات ممهور ایدلولو ی ار جایهیام مربیبی برخیوردار خوااید بیود .لیاا در اییر بایت بیو دع
ممهیور ا یل اییدلولو ی ع بیدرت نیرر اهیارم خیواانب نمیود.اییدلولو ی ار لحیاس نا ی بیو ممهییور
نقندم یا نظر نا ی تعرییف هیدم ا یی  .بیو بنیان دبنیک تیر اییدلولو ی نسارتسیی ار نظیار فمیری ع
نقندت بو بابو انمیال بیر عابعنیی ایای خیارج باهید .در هیارهو

نا یی خیارج

اییدلولو ی

یی بالین ذانی ار لحیاس هینوم نهیرش نسیسی بیو جهیان را فیرااب می تعرد ع بیاصخرم اییر ننصیر
ت منو دانیدم بیدرت معنارایا ع ریوابط م یاص ع معننی ا یی بیو در اخ نیار نا ی هااران بیرار
م ین رد تا بر ا ا

تن ههیارهو

ایدفها ع منیافع ملی خیویت را تر ینب بننید( .بیوار نسیدالعل

ا ییول نا ییی خییارج ع نا ییی بیینر الملییو تهییران
نسارتند ار :ا و ملی یرایی تهیاجم

ییمی )8811اندی ییو اییای اهیی راع

فریین ع نهانمیاری دهیمر تراهی

دموعبرا ی بیوی تابنید

بییر مییاان نظییب منظومییو ای ع مولییک یراییی (.مسیی منر  (.)5 :8811نسدالمهییدی مسیی منر نونیید
تئوری ع نمو درتدعیر نا یی خیارج بیوش مجلیپ ع یژعات ( یال دعاردایب هیمارم ههیو ع
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ا ب ا ان  )8811با توجیو بیو تمیایب اییر اییدلولو ی بیا تممیر درینیری ع یسی رش بلنن یون ع ننیب
مییدیریی رااسییردی هنیید جاننییو اعبامییا ار یییی ییو ع نبدیمی ایییدلولو یی اعبامییا ع بلنن ییون ار ییوی
دیهیر بیو برر ی تییاانر اییدلولو ی بیر نا یی خییارج تمریمیا در دعران بلنن یون بیوش ع اعبامییا در
رعند لح خاعر منانو م

رداریب.

سیاست خارجي کالن و خاورمیانه ای کلینتون
بعیید ار فرع اه ی

بییو ريییب تهدیییدات امنن ی هنیید ییالو نییون بحییران اییوی

خییا

بییر نر ییو

نا ی هااری تمریمییا مس ی ول هیید ع نییرر افباریرای ی نقییت عیییژم ای در ال نییار با ییندن بییو بحییران
ایوی

نیارر بیر نا یی خیارج تمریمیا ایمیا بیرد .بعید ار اییر اوییی ردایی در نا یی خیارج

تمریما ار ممهیور دهیمر ع ت ننیر ممیاانب لو لیوتنم ار دهیمر در نا یی خیارج تمریمیا تمربیب
ا ییل در نا ییی خییارج ایییر ب ییور بییر تعریییف ار اویییی خییود ا ی وار بییود ع ت ننرات ی ننییب در
ااییداس نا ییی خییارج تمریمییا ع ع ییایو ننییو بییو تن ااییداس ییورت یرفییی .بلنن ییون موارییع
ان ا ابات خویت را بیا نقید نا یی خیارج بیوش یدر ار راعییو یوح تقنید بیو دموبرا ی
ب ییر ع اا مییار بییو رفییع نناراییای اب صییادی داخل ی تيییار بییرد .جهییی ینییری بل ی

حقیول

نا ییی خییارج

بلنن ییون در خاعرمنانییو در بالیین دب ییریر مهییار دعجانسییو ایییران ع نییرال نهنییری م ی هیید ایییر قییر
بعییداا ییومنر ربییر خییط م یی جدییید جهییان «تو ییعو» تن ییون لنییی یردییید .منظییور ار تو ییعو
یس رش حابمنیی دموبرا ی ع بیارار تراد در بن ی ر نقیان جهیان بیو نیالعم بیر حمیم منیافع ر یم
تمریما در خاعرمنانو دعل هیای ماننید اییران ع نیرال را بیو تهدییدی بیرای تنیان بیو حسیا
مهار می بنید(امنیر ا یدیان
رااسییردی 8818
يیر

نا یی امنن ی تمریمیا در خلینا فیار

 .)881برا ییا

تهیران :ژعا یمدم موالعیات

ایییر قییر منوقییو یییاد هییدم بییو دع ننمییو ج رافنییای هییرل ع

ال م قابیو یلح (انیرا
ع بویور تلیویح بیو دع بایت بیام ب

ا یرالنو) ع مهیار (اییران ع نییرال)

تقسنب م هود .اما بسیمی يربی م یمو ار ا یرالنو ع دعل هیای نیر
ا ا

می تینید

اقیرافت نر یو یلح ا یی.

ایر خیط م ی تن ا یی بیو اییر دع حنویو نمیوذ ار درعن بیو ایب عابسی و انید .اییر نو ی ه

رمییان تهییمارتر م ی یییردد بییو بییو رف اراییای ایییران در حمایییی ار یرعاهییای مقاعمییی فلسییونن بییو
نقوو تعارض ایران ع تمریما ع تهدید بننیدم امننیی ا یرالنو بیود توجیو ییردد ( .حسینن م ینر اییان
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نامو جهی اخا درجو دب یری رعابیط بینر الملیو دان یمدم حقیول ع نلیور نا ی

دان یهام تهیران

.)825

مسئله صلح فلسطین – اسرائیل
بنییو بلنن ییون ار بیینر رع ییای جمهییور تمریمییا بن ی ریر توجییو را بییو مناب ییو انییرا

ع ا ییرالنو را در

رعند لح خاعرمنانیو داهیی .اعلینر تیالش بیرای بربیراری یلح در بینر ا یرالنو ع فلسیونر بعید ار
جنییس ییرد بییو بنمییرانپ ییلح مادرییید بییو در  83اب سییر  8998بریییبار هیید بییر میی یییردد .ایییر
ماابرات بدصیو ما لف ار جملیو ماالمیی ا یحال هیامنر ناسیی عرییر بیا یپ دادن یررمنر ایای
اه ال ع بری ی ر بیو مررایای  8911موفیک نسیود (.نلی ابسیر جعمیری منیافع ا ی راتژیی م ی ر

ع

اتحییاد تمریمییا-ا ییرالنو تهییران ان ییارات ژعا ییمدم موالعییات رااسییردی.)818 :8819 :اعلیینر
د اعرد جدی بلنن ون در ماابرات یلح بیو اميیای نمیان ا یلو در عاهینه ر مربیون می هید .قسیک
بیرارداد يیبم-اریحیا « ا یلو  »8تحیی ننیوان یلح در برابیر رمینر دع قیرس یمیدیهر را بیو ر یمنی
هناخ ند در ایر توافقنامو حمومیی خیودیردان ار داهی ر ارتیت مسی قو بودجیو جدایانیو یول راییا
ادرات ع عاردات مس قو بیاص محیرعر هیدم بیود .امننویور تینیدم حمومیی خیودیردان هیهر

ایا

مرراا ع رعابط میسهب بیود در ن نجیو بیرارداد ا یلو بیا هال یهای مواجیو هید بیو امینر دلنیو بلنن یون
برارداد دعر ا لو را برنامیو رییبی نمیود (.اناسنیر نورییان ينیاا
دعلیییی ا یییرالنو تتیییت بیییپ در يیییبم بابیییو د ر ییی در

فیرار ع فرعدایای فلسیونر ع راییت
http://www.acsf.af/articles

 )HTML/ahelasi1.htmlدر  21ییا امسر  8995بییرارداد دعر ا ییلو در هییهر قابییا (مصییر) بیینر
قرفنر اميیا هید علی

یند نهیای تن در عاهین ه ر ع منیان نرفیات ع رابینر اميیا یردیید قسیک اییر

بییرارداد ا ییرالنو م عهیید م ی هیید حابمنییی ت ییمنالت خییودیردان را بییر هییهراای جنیینر قییولمرر
نیابلپ بلم لنیو رار ا ع با ی ار هیهر الالنیو باییایرد در نیوض یاس ننییب ممیادی ار من یور ملی
فلسونر مسن بر مقاعمیی تیا نیابودی ا یرالنو را ل یو بنید .یلح بمید دیویید در نهاییی ننیب تخیریر
تییالش بلنن ییون ننییب در تابسیی ان ییال  2333منییان ییران دعلییی ا ییرالنو ع حمومییی خییودیردان
فلسییونر بییا حيییور بلنن ییون رلیینپ جمهییور امریمییا بریییبار هیید در ایییر مییاابرات ایهییود بییارا بییو
ناسی عریری ر ند ع ا یرالنو ههیار مسیئلو را بیو ننیوان خیط برمیب خیود بریبیید ع بیو نسارتنید ار
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-8حابمنیی دالمی ا یرالنو بییر بنیی المقیید

 -2ا ییرالنو تحیی اییني هیرایو بییو مرراییای 8911

بار نم یردد -8 .حمومیی خیودیردان اجیارم داهی ر ارتیت نیدارد -1 .هیهر ایای یهیودی ن ینر
در برانو باخ ری ع نوار يبم در ادارم ا رالنو خوااند بود.

سیاست خارجي کالن و خاورمیانه ای وو
یرعم نومحافظو بار بو امرام بابننیو بیوش بیو بیاي یمند رام نیدا بردنید ع بعید ار بهانیو  88یا امسر
توانسی ند نظرات ییان را در ییند ا ی راتژی امننییی ملی بییرای بییرن بنسییی ع یمییب بالیین بنییدی ع اجییرا
بنند .عاماا ول نا یی خیارج بیوش نسیارت بیودم ا یی ار  -8 :يكجانبه گراييه گ:گدعلیی بیوش بیر
اییو یمجانسیو یرایی در ا یی مااییو اعل حمومیی خیود بییرارداد ردموهیی بالسی نی را ل یو بییرد.
عاهنه ر امچننر ار یاردم یا امسر بیو بعید ن ینهاد یارمان ملیو مس نی بیر بوعنامیو انیالر جنیس بیر
رد ترعریسیب را نایایرفی ع در ارای تن ادنیای دفیاج یسی ردم ار خیود را ننیوان بیرد .نیالعم بیر اییر
محافظو باران ار نمیان جیامع منیع ترمیایت ایای اسی و ای ع امینر قیور نهیادی بیو بیرای ر یندی
بو نمان یالحهای هینمنای در حیال هیمو ینیری بیود حماییی نمردنید (.مصیوم رایراعی ییاردم
ا امسر جهان هیدن ع برتیری قلسی تمریمیا رعنیداای جدیید بینر المللی

محمیدجواد ررییف

مصییوم رارانیی « تهییران ان ییارات عرارت امییور خارجییو  »8811ییص -2 ).81-81يقههميتا گ
پيشمسههنان :گایییر عا م در مقابییو باردارنییدی بمییار بییردم هیید.ار دییید دعلییی تمریمییا ار تنجییای بییو
یرعاهییای ترعریس ی

ار نقالننییی برخییوردار ننس ی ند ع بسییرنی درحییال افییبایت اس ی ند .در ییورت

د ی یاف ر بو الحهای ب ی ار جمعی تهدیید مهمی را م وجیو جهیان خواانید بیرد .اییاصت م حیدم
باییید بییادر باهیید تییا ار اح مییال حمییالت بییو منییافع ایییاصت م حییدم جلییوینری بییردم بییویژم بییا انجییار
نملنییات ع حمییالت ن د ی انو مییانع حملییو اح مییال دعلییی اییای ییربت بییو تمریمییا هییود (.ف انییو
احدی ا ی راتژی مسیاررم بیا یالحهای ب ی ار جمعی تمریمیا .در ب یا
امننی مل تمریما تهران :مو سو ابرار معا ر تهران 8811

).211

تمریمیا ( )1عییژم دب یریر
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-8گتغيياگرژيم :ریچارد ایا

مع قید ا یی ت ننیر ر ییب یعنی حیو ع فصیو هال یهای موجیود

در وح رعابیط بیا دعلیی میورد نظیر بیو ع ینلو حیا س ییا بربنیاری ر ییب مببیور ع جیایهبین تن بیا
ر یب دیهری بو در مقایسو با ر یب بسل ار عیژی اای تهاجم بم ری برخوردار ا ی.
(Haas,Richard,"RegimeChangeandIt'sLimits".in:www.Foreig Affairs.org.2005).

مسئله اعراب -اسرائیل
بییوش ار بییدع عرعد بییو بییاي ییمند مورییع ینییری اییای بسیینار جانسدارانییو خییود را بییو ییود ا ییرالنو
تهییمار بییرد اع در ایییر مییورد یمییی «:تردییید دارر بییو نرفییات بییو مییاابرم ییادبانو بییا ا ییرالنو بییرای
اجرای یبارش جرج مایمو تمایو داهی و باهید ع می بایید اابیی بنید بیو عابعی با بیو میاابرات یلح ع
ایییان دادن بییو خ ییونی مع قیید ا ییی» (.تحییوصت جهییان هییمارم88

ییص .» ). 289-229در ایییر

رمننییو تمریمییا ع ا ییرالنو یینا یییرعم ار ب ییوراا را در منوقییو خاعرمنانییو بییو ننییوان م همییان ترعریسییب
انییالر بردنیید بییو نسارتنیید ار:الییف -یرعاهییای القانییدم ع قالسییان.
پ-جنییست حییب

ا لسنییان .ت -حمییا

 -دعلییی نییرال ( ییدار حسیینر).

ع جهییاد ا ییالم فلسییونر .ث -ایییران ییوریو ییودان بییو

ننییوان دعل هییای حیییام ترعریسییب( -National Commission on Terrorist Attacks

)upon the United State .op cit. 2004

طرح خاورمیانه وزرگ و جايگاه اسرائیل در آن
در قیر خاعرمنانییو بیبرر ا ییرالنو یمی ار برنییدیان ا یل منوقییو ای در حیورم نا ی

اب صییادی

عامنن ی ا ییی .م ی تییوان منییابع م ی ر تمریمییا ع ا ییرالنو در قییر خاعرمنانییو بییبرر را در قییر
خاعرمنانییو بییبرر تصییاحن هااهییای نمییی جنییس نلنییو ترعریسییب ع خلییع ییال ب ییوراای بییو
ا ییوال ی یاي دانس یی .طههانگنهش ه گريصگحگفههطيگ ط ههريئگحگيسههاي ي گ :درجلسییو مییوري  2338هییورای
ارمان ملو بو تصیوین ر یند .مقامیات ت یمنالت خیودیردان ن ینهادات خیود دربیارم اییر قیر را
دربالیین یییی ییند بییو بییالنر ییاعل عریییر امییور خارجییو تمریمییا در جریییان دیییدار بییا محمودنسییا

تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم650 / ...
درتیاری  88میو  2338تحوییو دادنید-Guardian Special Report . Georg w Bush s (.
)Speech to the American Enterprise Institute : the Futher of Iraq.در مرحلییو
اعل ایر قر ار ت یمنالت خیودیردان خوا ی و هیدم دعبیارم حیک عجیود ع امننیی دعلیی ا یرالنو را
بو ر منی هیناخ و ع فیور با ان ماریو ع مقاعمیی را در را یر فلسیونر م وبیف یارد ع بیو تهیوبهری
اییا نلنییو ا ییراینو ایییان دایید .مرحلییو دعر ار علییر  2338تییا د ییامسر  2338در ایییر مرحلییو
بنمییرانپ بیینر الملل ی بییرای تيییار مییاابرات در مییورد اح مییال تا یینپ دعلییی فلسییونر بییا مرراییای
موبی تا ایان ال  2338ت یمنو می هیود .نیالعم بیر ت ن رعابیط منیان ا یرالنو ع انیرا

بیو یوح

رعابط بسو ار ان ماریو تو یعو می یابید .مرحلیو یور ار یال  2331تیا  2335بیودم ا یی .بنمیرانپ
بنر ال ملل

ور برای نظیارت بیر یم هیو منیان ت یمنالت خیودیردان ع ا یرالنو ت یمنو می ییردد در

ایر بنمیرانپ درمیورد توافیک دالمی ع نهیای بیو صرر ا یی تیا اییان  2335بیو ن نجیو بر یند بحی
م هود .عننب مسایو مربون بو مررایا بید

هیهر ایا ع یاپ رعابیط منیان نیر

مورد برر ی بیرار می ینیرد (.اوییدا فهمی

قیر نق یو رام د نسیو جدیید دهیمنان ا یالر بابیو

د یر

ایا ع ا یرالنو

در ییایی نماینییدی فلسییونر در تهییران  83می . ) 2338در نهایییی بییا اقمننییان بییو ر یییب

ا یراینو بییو بمیی اییای تمریمیا داهییی بیا خنییال راحیی ار ییایرش تصیمنمات ایییر قیر ع بناننییو
خودداری برد عایر خیوددا ری امیرام بیود بیا بصید تمریمیا بیرای یپ ییرف ر اییر قیر ع در نهاییی
ایر قر بو ربالیو دادن تیاری

یاردم هید ع بیار دیهیر یمجانسیو یرایی تمریمیا درحماییی ار ا یراینو

در برابر فلسونر با حملو ایر ب ور بیو فلسیونر ننننیی نیدا بیرد . .دراییر میدت دعلیی بیوش بن ی ر
انر ی خود را در خاعرمن انیو یرس یربو

هورهینان در نیرال ع ار یوی دیهیر درینیری بیا اییران

بر ر برنامو اسی و ای اییر ب یور بیردم بیود .امیا بیوش در اعاخیر دعران ریا یی جمهیوری خیود در
در  2331بو هند دلنیو بیو تحیوصت یلح فلسیونر  -ا یراینو ع ب یممت ایا ی هصیی یالو اییر
یرعاها با اب نالبمند هد.

سیاست خارجي کالن و خاورمیانه ای اوواما
نا ی خارج بالن اعبامیا در هیارهو

ا ی راتژی هنید جانسیو یرایی رااسیردی قیر رییبی هید

بو با در نظر یرف ر هیعار "ت ننیر" در هیعار ایای ان اابیات اعبامیا بیو نیون نسیور ار تممیر یمجانسیو
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یرای ع برتری قلس مولیک نیو محافظیو بیاران محسیو

می هید .بیر اییر ا یا

تمریمیا تماییو بیو

ا مادم ارررفنی ایای نا یی نا یی خیارج هنید جانسیو ییرا در یوح بینر المللی ن یان داد ع
تالش نمود تا ایر تممیر رااسیردی را در نا یی خیارج خاعرمنانیو ای خیود ننیب دنسیال بنید .بیا ري
دادن حوادث بنداری ا الم ع ت ننیر م ننیر ایای منوقیو ای نهیام اعبامیا بیو بن یرل اییر جرییان ایای
ا یالم در ب یور ایای نرامییون ا یرالنو منجیر بییو هیمو دای بییو نا یی خیارج خاعرمنانییو ای
تمریما هد .مسالو ینت رعی نا یی خیارج تمریمیا ینت ار هیرعج بنیداری ا یالم نسیارت بیودم
اند ار :الف)رعند لح در خاعرمنانو

)نرال ع ایران ع ج) ابس ان ع اف انس ان .

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=389
( نا ی خاعرمنانوای اعباما)اعباما بالفا لو بعد ار ان اا ع در ام و اعل ماموری عیژم برای برر
عرعنی منارنو فلسونر ع ا رالنو م اص برد .بنابر ا رانژی ت ننر اعباما در اعایو ریا ی جمهوری اع با
تمنو بر ب قرف

ان قاد ار ر یب ا رالنو ع حمایی ار ت منو دعلی مس قو فلسونن تصمنب بر ارالو

تصویری م ماعت ار تمریما در منوقو خاعرمنانو داهی.
Zaharna, R.S, Public Diplomacy Through the Looking Glass: Obama U.S.
Public Diplomacy and Islamic World, Symposium on Old and New Media, and
the Changing Faces of Islam, sponsored by Religion, Media and International
Studies
Project,
Syracuse
University,
2009.
P.50
at:
www.american.edu/soulfaulty/upload/public-diplomacy-Through-The-looking
Glass
اعباما با یاار ار ایدم اای اعلنو نا ی خارج اش ع تحی تاانر جریان بنداری ا الم بو احسا

تهدید

جدی برای امننی ا رالنو را ایجاد برد بوتام تمد.

نتیجه گیری
ما دراب دا با تعریف ایدلولو ی درم یابنب بو بدرتهای ببرر با ایر نهام رااسرد خود را دنسال م بردند ع
هون مقالو حارر در با

ا رالنو ع انرا

ا ی نمو بدرتهای ببرر خصو ا تمریما را منسنننب بو در

دعران بلنن ون بدنسال نقد نا ی بوش در بود ع در نا ی خارج دنسال منافع ا رالنو تن اب با لح

تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم659 / ...
منان انرا

ع ا رالنو بو د ...عبعد تن بوش بو بهانو اا اس امسر راا را بار برد تا در نا ی خارج

دیهران را امرام بندع اع دع هنبرا مد نظر داهی-8:یمجانسو یری -2ابدامات ن د انو را -8ت ننر ر یب
را برای ر ندن بو ادس بمار برد ع بعد تن اعباما بو بهانو ت ننر توانسی برخ مسالو را بنمع خود بند عل
اع م مالت

نت رع داهی  -8لح خاعرمنانو بو بنر انرا

ع ا رالنو بود-2ایران عنرال  -8اف انس ان ع

ابس ان عاع ن وانسی یو تن خاعرمنانو ببرر با محوریی ا رالنو د ی ندا بند

مناوع
بوار نسدالعل « )8811( .ا ول نا ی خارج ع نا ی بنر الملو تهران

می.

مس منر نسدالمهدی )8811( .نوند تئوری ع نمو درتدعیر نا ی خارج بوش مجلپ ع ژعات
ال دعارداب همارم ههو ع ا ب ا ان
امنییر ا ییدیان)8818( .

نا ییی امنن یی تمریمییا در خلیینا فییار

تهییران :ژعا ییمدم موالعییات

.881

رااسردی

حسینن م ینر ایییان نامیو جهییی اخیا درجییو دب یری رعابیط بیینر الملیو دان ییمدم حقیول ع نلییور
نا

دان هام تهران

825

نل ابسر جعمیری )8819( .منیافع ا ی راتژیی م ی ر

ع اتحیاد تمریمیا-ا یرالنو تهیران ان یارات

ژعا مدم موالعات رااسردی.818 :
اناسنر نوریان ينیاا
د ر

فیرار ع فرعدایای فلسیونر ع راییت دعلیی ا یرالنو تتیت بیپ در يیبم بابیو

در )http://www.acsf.af/articles HTML/ahelasi1.html

مصوم رایراعی )8811( .ییاردم یا امسر « جهیان هیدن ع برتیری قلسی تمریمیا رعنیداای جدیید
بیینر الملل ی » محمییدجواد رریییف مصییوم راران ی تهییران ان ییارات عرارت امییور خارجییو
ص ).81-81
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ف انو احیدی )8811( .ا ی راتژی مسیاررم بیا یالحهای ب ی ار جمعی تمریمیا .در ب یا
عیژم دب ریر امننی مل تمریما تهران :مو سو ابرار معا ر تهران
تحوصت جهان همارم88

تمریمیا ()1

211

ص .289-229

National Commission on Terrorist Attacks upon the United State .op cit.
2004
-Guardian Special Report . Georg w Bush s Speech to the American
Enterprise Institute : the Futher of
اویییدا فهم ی  )2338( .قییر نق ییو رام د نسییو جدییید دهییمنان ا ییالر بابییو د ی ر

در ییایی

نمایندی فلسونر در تهران.
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=44&semid=389
( نا ی خاعرمنانوای اعباما)

