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تبسیخ دسیبفت90/12/10 :
تبسیخ تصٛیت91/3/12 :

چکیده

دس ایٗ ٔمبِ ٝتالؽ ؿذ ٜاػت ػُّ ٔخبِفت ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب ثب دا٘ؾ ٞؼتٝای
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس ػبی ٝی ٔٛضٛع أٙیت اػشاییُٛٔ ،سد ثشسػی لشاس ٌیشد .اص
ایٗس ،ٚخٟت تجییٗ ایٗ ٔؼأِ ٝاثتذا ث ٝػٛأُ ٘ضدیىی دیشیٝٙی ایٗ د ٚدِٚت اص خّٕٙٔ ٝبفغ
ٔـتشن اػتشاتظیه  ٚتٟذیذات أٙیتی ٔتٛخ ٝایٗ د ٚوـٛس ،پشداخت ٝؿذ ٜاػت .دس
زبسزٛة تئٛسی ثبصداس٘ذٌی ،سؿذ  ٚتٛػؼ ٝی ایشاٖ ،ث ٝػٛٙاٖ یه تٟذیذ أٙیتی ایٗ دٚ
ٔتطذ اػتشاتظیه ٔغشش ؿذ ٜا ػت وٛٔ ٝخجبت وبٞؾ خبیٍب ٜثشتش ایٗ د ٚلذست ٔٙغمٝای
 ٚخٟب٘ی سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت .دس یبفتٞٝبی پظٞٚؾ ضبضش خٌّٛیشی اص دػتیبثی ایشاٖ

 . 1اػتبدیبس  ٚػضٞ ٛیأت ػّٕی ٌش ٜٚػّ ْٛػیبػی دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذساٖ ).(A.jafari@umz.ac.ir
 . 2وبسؿٙبع اسؿذ ػّ ْٛػیبػی دا٘ـٍبٔ ٜبص٘ذساٖ ).(Muhammaddadpanah@yahoo.com
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ث ٝدا٘ؾ ٞؼت ٝای دس ساػتبی ٔٙبفغ اػتشاتظیه ٔـتشن د ٚدِٚت ٔغشش ؿذ ٜاػت و ٝثٝ
سٚؽ تجییٙی ٕٞ ٚشا ٜثب اسایٝی ساٞىبسٞبٛٔ ،سد ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
واژههبی کلیدی :أٙیت ،ثبصداس٘ذٌیٙٔ ،بفغ اػتشاتظیه ،تؼّیطبت ٞؼتٝای ،الثی.
مقدمه

ا٘شطی ٞؼتٝای ث ٝعىًان یىی اص ا٘شطیٞبی پبن ،دس وٙبس ا٘شطیٞبی فؼیّی ٔیتٛا٘ذ ایشاٖ
سا دس ٔؼیش تٛػؼ ٚ ٝسؿذ صٙؼتی یبسی دٞذ .اص پی٘ٛذ ایٗ د ٚا٘شطی ٔیتٛاٖ ث ٝعٛس
ٔؤثشتشی دس خٟت تطمك اٞذاف زـٓا٘ذاص  1404اػتفبد ٜوشد .ػّیسغٓ ٞضیٝٙی صیبد ثشای
تِٛیذ ا٘شطی ٞؼتٝای ،ث ٝدِیُ ٔضیتٞبی ایٗ ٘ٛع ا٘شطی اص خّٕ ٝتدذیذپزیشی ،پبن ثٛدٖ
 ...ٚدس تٛػؼ ٚ ٝثبِٙذٌی یه وـٛس ٔیتٛا٘ذ ثؼیبس تأثیشٌزاس ثبؿذ .اص ایٗ س ،ٚایشاٖ ٘یض ثب
ػضٔی ساػخ ٌبْ دس ایٗ ٔؼیش ٟ٘بد ٚ ٜػّیسغٓ ٔخبِفتٞبی ثؼیبس صیبد وـٛسٞبی سلیت،
تالؽ خٛد سا دس خٟت ث ٝوبسٌیشی ا٘شطی ٞؼتٝای دس ٔصبسف صّصآٔیض ٔؼغٛف داؿتٝ
اػت ٔ ٚصبسف غیش صّصآٔیض آٖ سا فبلذ خبیٍب ٜدس دوتشیٗ ػیبػی  ٚایذئِٛٛطیىی وـٛس
دا٘ؼتٕٛٞ ٚ ٝاس ٜثش ػذْ ثىبسٌیشی ایٗ فٙبٚسی دس ٔصبسف غیش صّصآٔیض تأویذ داؿت ٝاػت.
ایشاٖ ثب پبیجٙذی ث ٝپیٕبٖٞب  ٚوٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ثیٗإِّّی ٕٞ ٚسٙیٗ ا٘دبْ الذأبت
اػتٕبدػبص٘ -صت دٚسثیٗ ٞب  ٚدػٛت اص ٕ٘بیٙذٌبٖ وـٛسٞب ثشای ثبصدیذ اص تأػیؼبت
ٞؼتٝای ػؼی دس خّت اػتٕبد ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی داؿت ٝاػت .ثب ایٗ ٚخٛد ٔب ؿبٞذ
وبسؿىٙی ٞبی ثؼیبسی اص عشف وـٛسٞبی اسٚپبیی  ٚآٔشیىبیی ٔیثبؿیٓ .ثٌٕ ٝبٖ آٟ٘ب ایٗ
ضشوت ایشاٖ ٔمذٔٝی دػتیبثی ث ٝػالشٞبی ٞؼتٝای اسصیبثی ٔیؿٛد .اص ایٗ س ٚثب تجذیُ
ٔطتٛای پش٘ٚذٜی ٞؼتٝای ایشاٖ اص ٔبٞیت فٙی ثٔ ٝبٞیتی أٙیتی زبِؾٞبی ثؼیبسی سا ثشای
ایشاٖ فشإٛ٘ ٓٞد ٜاػت .ایبالت ٔتطذ ٜاص خّٕ ٝوـٛسٞبیی اػت و ٝث ٝدالیُ ٔختّف اص
خّٕ ٝتؼٟذ ث ٝتأٔیٗ أٙیت اػشاییُ ،ثیـتشیٗ ٔخبِفت سا ٘ؼجت ث ٝخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
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دس صٔیٝٙی دا٘ؾ ٞؼتٝای داسد .ثٙبثشایٗ ،دس ایٗ ٔمبِ ٝتالؽ ٔیؿٛد تب ث ٝایٗ ٔؼأِ ٝپبػخ
داد ٜؿٛد و ٝاػبػبً ز ٝاستجبعی ٔیبٖ ٔخبِفت آٔشیىب ثب دا٘ؾ ٞؼتٝای ایشاٖ  ٚأٙیت
اػشاییُ ٚخٛد داسد؟ ثشای پبػخ ث ٝایٗ ػؤاَ اثتذا ٔجطث تئٛسیه ٔ ٚفبٞیٓ ٘ظشی ٔٛسد
ثشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
نئولیبرالیسم

ٔمِٝٛی أٙیت  ٚلذست دس تئٛسی سئبِیؼت ٘ ٚئٛسئبِیؼت اص اِٛٚیت خبصی ثشخٛسداس
ٔیثبؿذ .ثش اػبع ایٗ تئٛسی سطیٓٞبی أٙیت وبٔالً ٚاثؼت ٝث ٝلذستٞب ٞؼتٙذ .وٙت ٚاِتض
ثش ایٗ ػمیذ ٜاػت و ٝدس ٘ظبْ ثیٗإُِّ ٕٝٞ ،ی ثبصیٍشاٖ ثشآ٘ٙذ تب لذست ثشتش ثبؿٙذ؛ ِٚی
ٕ٘یتٛا٘ٙذ ،صیشا سلجبیـبٖ ٘یض دس ایٗ صٔی ٝٙتالؽ ٔیوٙٙذ .اص ایٗ س ٚدس ٘ظبْ آ٘بسؿیه
ثیٗ إُِّ آ٘س ٝاِٛٚیت داسد ،أٙیت اػت .اصُ ثمب ،ؿشط اصّی ثشای تطمك ٞش ٞذف
دیٍشی ٔیثبؿذ و ٝدِٚتٞب سا ث ٝػٛی اتطبدٞب ،ائتالفٞب  ٚسلبثتٞبی تؼّیطبتی سٖٕٛٙٞ
ٔی ػبصد .اتطبد اػتشاتظیه آٔشیىب  ٚاػشاییُ دس وُ پٟٝٙی وشٜی خبوی اص ٚیظٌی ٔتٕبیضی
ثشخٛسداس اػت  ٚایٗ پیسیذٌی  ٚاػتطىبْ ث ٝضذی اػت ؤ ٝؼبیُ داخّی  ٚخٟب٘ی دٚ
دِٚت سا ٘یض تطت تأثیش خٛد لشاس داد ٜاػت .ایبالت ٔتطذ ٚ ٜاػشاییُ دس ساػتبی ٔٙبفغ
اػتشاتظیه خٛد دس ٔجبسص ٜثب ػالشٞبی وـتبس خٕؼی ث ٝعٛس ٔتطذ ػُٕ ٔیوٙٙذ .د ٚدِٚت
دس تذ ٚیٗ ػیبػت خبسخی اػشاییُ  ٚپشٚطٔ ٜغبِؼبتی آٔشیىب ثشای لشٖ خذیذ ؤ ٝجبسص ٜثب
ػالش ٞبی وـتبس خٕؼی ثخـی اص آٖ اػت ،ثب ٟٔٙذػی فىشی دفبػی -أٙیتی ٔشاوض
ٔغبِؼبت اػتشاتظیه ثب ٕٞذیٍش ٕٞىبسی ٔیوٙٙذ .اتطبد ٔٙطصش ث ٝفشد ٔیبٖ ٔتطذاٖ
اػتشاتظیه دس ٚالغ ثش اػبع ٔٛاص٘ٝی تٟذیذ ثشای سٚیبسٚیی ثب دِٚتٞبیی و ٝاص ٘ظش آٟ٘ب
ٔٙـأ ثیـتشیٗ تٟذیذ ٞؼتٙذ ،ؿىُ ٌشفت ٝاػت (خؼفشی.)135 -104 :1389 ،
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ٔٛضغٌیشی ٞبی صشیص  ٚلبعغ خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ،ایٗ وـٛس سا دس صٔش ٜیىی
اص ثضسٌتشیٗ  ٟٓٔ ٚتشیٗ تٟذیذات اػشاییُ  ٚآٔشیىب دس ٔٙغم ٝلشاس داد ٜاػت.
ببزدارندگی

ٔف ْٟٛثبصداس٘ذٌی اِٚیٗ ثبس ث ٝؿىُ ّٕٔٛع دس دٚساٖ خ ًٙػشد ٔیبٖ د ٚثّٛن لذست
ؿشق  ٚغشة ٔـبٞذ ٜؿذ .تٛا٘بیی ٞؼتٝای ٱٟ٘ب ثبػث ٔیؿذ وٞ ٝش یه اص آٟ٘ب اص تؼشض ثش
دیٍشی خٌّٛیشی ٕ٘بیٙذ .اص ایٗسٕ٘ ،ٚبیؾ تٛا٘بییٞب  ٚلبثّیتٞبی ٘ظبٔی ثبػث ٔیؿٛد دٚ
عشف ثب ٔطبػجٝی ػٛد  ٚصیبٖ الذأبت خٛد  ٚعشف ٔمبثُ ،اص تؼشض صشف ٘ظش وٙٙذ.
ثبصداس٘ذٌی اِٚیٗ ثبس ثٚ ٝػیّٝی افشادی ز ٖٛثش٘بسد ثشٚدی ،سیسبسد اػٕٛن ٞ ٚشٔبٖ وبٖ
تئٛسیض ٜؿذ ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٘ظشیٞٝبی أٙیتی سٚاثظ ثیٗإُِّ ؿٙبخت ٝؿذٜ
اػت .ثب ٔغشش ؿذٖ ثبصداس٘ذٌی ،ثبصداس٘ذٌی تؼّیطبت ٞؼتٝای ث ٝر ٗٞتجبدس ٔیؿٛد و ٝثٝ
دِیُ لذست تخشیت ثبالی ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼّیطبت ،وـٛسٞبی لذستٕٙذ آٖ سا دس ا٘طصبس خٛد
لشاس داد ٚ ٜثشای ضفؼ خبیٍب ٜثشتش خٛد اص دػتیبثی ػبیش وـٛسٞب ث ٝآٖ خٌّٛیشی ٔیوٙٙذ.
تسلیحبت کشتبر جمعی

خ ًٙافضاسٞبی ٞؼتٝای اص خّٕ ٝخ ًٙافضاسٞبیی ٔیثبؿٙذ و ٝدس ریُ تؼّیطبت وـتبس
خٕؼی تؼشیف ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ ٘ٛع تؼّیطبت اص ا٘شطی ضبصُ اص ؿىبفت یب ٕٞدٛؿی
ٞؼتٝای ثشای تخشیت  ٚوـتبس اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ ٌ ٝ٘ٛػالشٞب دس ع َٛتبسیخ فمظ  2ثبس
 ٚآٖ  ٓٞتٛػظ ایالت ٔتطذٛٔ ٜسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت .اِٚیٗ تالؽٞب ثشای ػبخت
ػالشٞبی ٞؼتٝای دس إِٓبٖ ٘بصی صٛست ٌشفت .پُٞبسته ،اص اػبتیذ دا٘ـٍبٞ ٜبٔجٛسي،
ث ٝتٛاٖ ثبِمٜٛی ٘یشٚی اتٕی ثشای وبسثشدٞبی ٘ظبٔی پی ثشد  ٚدس ػبَ  1939ایٗ خجش سا ثٝ
ٚصاست خ ًٙثشِیٗ اعالع داد ٜثٛد .دس ایٗ ساػتب پشٚطٜای تطت ػٛٙاٖ ٟٔٙتٗ ثب ٞذف
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تطمیك دس ساثغ ٝثب ایٗ ػالش آغبص ؿذٔ .طص َٛایٗ پشٚط ٜدس ػبَ  1945دس ٘بضیٝی
تشیٙیتی دس ٘یٔٛىضیى ٛآصٔبیؾ ؿذ .آٔشیىب د ٚػذد اص ایٗ ٘ٛع ثٕت سا ثش ثبالی ؿٟش
ٞیشٚؿیٕب ٘ ٚبوبصاوی ٔٙفدش وشد و ٝثٚ ٝاػغ ٝآٖ ضذٚد ٞ 215ضاس ٘فش وـت ٝؿذ٘ذ .ثؼذ اص
ایبالت ٔتطذ ،ٜاتطبد خٕبٞیش ؿٛسٚی دس ػبَ  1949اِٚیٗ ثٕت اتٕی خٛد سا آصٔبیؾ وشد
و ٝتـذیذ خ ًٙػشد  ٚسلبثت تؼّیطبتی سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت.
دس لشٖ ضبضش ،ثبٖ وی ٔ ،ٖٛدثیش وُ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتطذ دس وٙفشا٘غ ػالشٞبی
ٞؼت ٝای ػبصٔبٖ ُّٔ دس ٔىضیىٛػیتی ثیبٖ داؿت و ٝتب ػپتبٔجش  2009ضذٚد  20000ػذد
ثٕت اتٓ دس ػشاػش وـٛس ٞبی د٘یب تِٛیذ ؿذ ٜاػت .اص وـٛسٞبیی و ٝداسای ایٗ ٌٝ٘ٛ
ػالشٞب ٔیثبؿٙذ ٔی تٛاٖ ث ٝوـٛسٞبی داسای ضك  ٚت( ٛآٔشیىب ،سٚػی ،ٝزیٗ  ،فشا٘ؼٚ ٝ
اٍّ٘ؼتبٖ)  ٚوـٛسٞبی ٙٞذ ،پبوؼتبٖ ،اػشاییُ  ٚوش ٜؿٕبِی اؿبس ٜوشد .ثؼذ اص ٔـبٞذٜ
فدبیغ طاپٗ تالؽ ٞبی ثؼیبسی دس ساػتبی وبٞؾ تِٛیذ  ٚتىثیش ایٗ ٌ ٝ٘ٛػالشٞب صٛست
ٌشفت ،أب ٔب ؿبٞذیٓ و ٝثؼیبسی اص لذستٞبی ثضسي ٔجتٙی ثش سٚیىشد سئبِیؼتی ٚ
٘ئٛسئبِیؼتی ضبضش ث ٝضزف ایٗ ٌ ٝ٘ٛػالشٞب اص اػتشاتظی دفبػی خٛد ٕ٘یثبؿٙذ ٞ ٚش
ػبَ ث ٝدِیُ ٔٛضغ «ثبصداس٘ذٌی» ثش تؼذاد  ٚلبثّیتٞبی آٟ٘ب افضٚدٔ ٜیؿٛد.
منبفع مشترک آمریکب و اسراییل

ٞش یه اص دِٚتٞب دس ػشصٝی ثیٗإُِّ  ٚدس وٙبس دیٍش ثبصیٍشاٖ ٔٙغمٝای  ٚفشأٙغمٝای
خٟت پیـجشد اٞذاف خٛد  ٚخٌّٛیشی اص دػتا٘ذاصی دیٍش وـٛسٞب سٚؽٞبی ٔتٛٙػی سا
دس پیؾ ٔی ٌیش٘ذ تب ثب ا٘تخبثی ػمال٘ی ،ػٛد ٙٔ ٚفؼت خٛد سا ث ٝضذاوثش ٞ ٚضیٞٝٙبی خٛد
سا ث ٝضذالُ ثشػب٘ٙذ ،و ٝایٗ ٔؼأِ ٝدس زبسزٛة ٘ظشیٝی ٘ئٛسئبِیؼٓ لبثُ ثشسػی ٔیثبؿذ.
دس وٙبس وّیٝی اػتشاتظی ٞب  ٚسٚیىشدٞب ،ضشوت ث ٝػٕت اتطبدٞب  ٚائتالفٞب ٔیبٖ ثبصیٍشاٖ
 ٓٞػ ٚ ٛایدبد اختالف  ٚتضؼیف اتطبدٞب  ٚتـذیذ ٚاٌشایی دس خجٟٝی ٔمبثُ اص ٔغّٛثیت
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خبصی ثشخٛسداس اػت .سٚیىشدٞبی آٔشیىب  ٚاػشاییُ دس ٔٙغم ٚ ٝث ٝعٛس وّی دس ػشصٝی
ثیٗإُِّ اص ایٗ لبػذ ٜپیشٚی ٔیوٙذ و ٝػّت ػٕذٜی آٖ سا ثبیذ دس ٔٙبفغ ٔـتشن ایٗ دٚ
دِٚت خؼتد ٛوشد .ػال ٜٚثش آٖ ثب ٚاسد ؿذٖ دیٍش ثبصیٍشاٖ ٔٙغمٝای دس ٔؼبدالت لذست
ٕٞس ٖٛایشاٖ ،ػٛسی ...ٚ ٝایٗ اتطبد ٔؼتطىٓ تش ٔیؿٛد .اص ایٗ سٙٔ ٚبفغ ٔـتشن ایبالت
ٔتطذ ٚ ٜاػشاییُ ػجت ؿذ ٜاػت تب ٕٛٞاس ٜایٗ د ٚوـٛس دس ثؼیبسی اص ٔؼبیُ ثیٗإِّّی
خٟت ٌیشی یىؼب٘ی سا اتخبر ٕ٘بیٙذ  ٚضتی ث ٝدِیُ الثی ثؼیبس لٛی ٔ ٚتٙفز صٟی٘ٛیضْ،
ایبالت ٔتطذ ٜأٙیت اػشاییُ سا اص ٔ ٟٓتشیٗ تؼٟذات خٛد لّٕذاد وٙذٔ .ؼأِٝای و ٝثؼیبسی
اص ٔمبٔبت ایٗ وـٛس ثبسٞب دس ثیب٘یٞٝبی خٛد ث ٝآٖ اػتشاف ٕ٘ٛدٜا٘ذٕٞ .بٖ عٛس و ٝاؿبسٜ
ؿذ ٔٙبفغ ٔـتشن  ٚاػتشاتظیه ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب  ٚاػشاییُ  ٚأٙیت اػشاییُ سا ثبیذ اص
ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ اتطبد  ٚضٕبیت ایٗ د ٚدِٚت اص یىذیٍش لّٕذاد ٕ٘ٛد و ٝدس ادأ ٝث ٝآٟ٘ب
پشداختٔ ٝیؿٛد.
الف .مىافع استراتژیک مشترک آمریکا ي اسراییل
 -1خىثی سازی ي مُار بىیادگرایی ي جىبشَای رادیکال در مىطقٍ
ضشوتٞبی تشٚسیؼتی داسای پیـیٝٙای تبسیخی ٔیثبؿذ .أب دس اٚاخش لشٖ  20خشیبٖ
تطٛالت ث ٝػٕت ؿىٌُیشی ا٘ذیـٝی تشٚسیؼٓ ضشوت وشد .دس ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ٚ ٝ
ضٛصٜی ٔٙبفغ غشة ثٚ ٝیظ ٜایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب  ٚاػشاییُ ٔؼّٕب٘بٖ ثیؾ اص ٞش ٌشٞٚی
اص عشف اػشاییُ  ٚآٔشیىب دس ٔؼشض اتٟبْ ضشوتٞبی تشٚسیؼتی لشاس داس٘ذ .ثؼذ اص ضبدثٝ
 11ػپتبٔجش  2001ثش اػبع دوتشیٗ ثٛؽٔ ،جبسص ٜثب تشٚسیؼٓ ؿذت ٌشفت ثٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
دس ػٙذ اػتشاتظی أٙیت ّٔی آٔشیىب ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ ٚ ٝخّیح فبسع ٘مغٝی ٔ ٟٓػیبػت
ثیٗإُِّ دس ٔجبسص ٜثب تشٚسیؼٓ لشاس ٔیٌیشد.
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دِٚت آٔشیىب  ٚاػشاییُ پغ اص ٕٞشا ٜوشدٖ ثؼضی اص دِٚتٞبی ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘،ٝ
دِٚتٞبی سلیت  ٚخٙجؾٞبی ٕٞؼٛی ثب آٟ٘ب سا ٔتٕٟبٖ تشٚسیؼٓ ٔؼشفی ٔیوٙٙذ ،و ٝثبیذ
ٟٔبس ؿ٘ٛذ .اص ٔیبٖ آٟ٘ب دِٚت ایشاٖ  ٚػٛسی ،ٝخٙجؾٞبی ضضةاِِ ٝجٙبٖ ،ضٕبع ،خٟبد
اػالٔی فّؼغیٗ ٌ ٚشٜٞٚبی اِمبػذ ٚ ٜعبِجبٖ سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ضٕالت تشٚسیؼتی 11
ػپتبٔجش ٕٞذسدی ثب ػّٕىشد اػشاییُ دس ٔٛاخ ٝثب خٙجؾٞبی ٔمبٔٚت فّؼغیٗ  ٚضضةاِٝ
ِجٙبٖ سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت  ٚآصادی ػُٕ ٘یشٞٚبی دفبػی اػشاییُ « »IDF1ثؼذ اص ایٗ ضبدثٝ
ٔـخصبً افضایؾ یبفت .دس پی آٖ اختالفبت ٚاؿٍٙتٗ  ٚاٚسؿّیٓ ضتی ثش ػش ٔؼبیُ
ٞؼتٝای سً٘ ثبخت -ػضٛیت ایبالت ٔتطذ ٜدس« ٚ »NPT2ػذْ پزیشؽ آٖ اص عشف
اػشاییُ ٕٛٞاس ٜفضبیی اص ٘بػبصٌبسی سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت -ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاختٙبة اػشاییُ دس

ػضٛیت  ،NPTاص عشف آٔشیىب ٔـشٚػیت ٌشفت (.)Eytan & Efraim, 2009: 42
ضضةاِِ ٝجٙبٖ اص دٝٞی  1980دس ِیؼت ػبصٔبٖٞبی تشٚسیؼتی آٔشیىب لشاس ٌشفتٞ ٚ ٝش
ػبِ ٝایٗ اتٟبْ تٕذیذ ٔیؿٛد .ثشای ضزف ضضةاِِ ٝجٙبٖ ؿیٜٞٛبی ٔتفبٚتی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
خًٞٙبی  2006 ،1993 ،1996 ،1982و ٝثیٗ اػشاییُ  ٚضضةاِ ٝثب ضٕبیت آٔشیىب صٛست
پزیشفت دس ایٗ ساػتب لبثُ ثشسػی اػت .ثؼذ اص ضبدث 11 ٝػپتبٔجش ؿبس ٖٚتالؽ ثؼیبسی وشد تب
ثٛ٘ ٝػی ،ػبٔالٖ ایٗ ضبدث ٝسا ثب ػبٔالٖ ا٘تفبضٔ ٝشتجظ وٙذ  ٚاص ایٗ سٍٞزس ضٕٗ تشٚسیؼت
خّ ٜٛدادٖ فؼبالٖ ا٘تفبض ٝاص ثبس فـبسٞبی ثیٗإِّّی ثش اػشاییُ ثىبٞذ  ٚثشای ٟٔبس ا٘تفبض ٝاص
آٔشیىب ضٕبیت ثیـتشی خّت وٙذ .ایشاٖ دس ػبَ  1984دس سدیف وـٛسٞبی تشٚسیؼت لشاس
ٌشفت  ٚث ٝدِیُ ٔٛضغٌیشی ایشاٖ دس ثشاثش ٔؼأِٝی ٔٛخٛدیت اػشاییُ ٕٞ ٚسٙیٗ ضٕبیت اص
ٌشٜٞٚبی ٔمبٔٚت  ٚخٟبدی ثب سفتبس خصٕب٘ٝی اػشاییُ  ٚآٔشیىب سٚثش ٚثٛد ٜاػت .ثٌٝ٘ٛ ٝای

1-Israel Defense Forces
2-Nuclear Non-proliferation Treaty
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و ٝاص ٘ظش ؿیٕ ٖٛپشص اصٌَٛشایی اػالٔی  ٚتشٚسیؼٓ و ٝایشاٖ دس سأع آٖ لشاس داسد سا تٟٙب
تٟذیذ ٔٙغم ٝػٛٙاٖ ٔیوٙذ (خؼفشی.)162 -180 :1389 ،
اص ٘ظش ٔتطذاٖ اػتشاتظیه ٕٞشا ٜؿذٖ تشٚسیؼٓ ث ٝػالشٞبی ٞؼتٝای ٔیتٛا٘ذ
ثشای ٔٙبفغ ّٔی آٟ٘ب دس خبٚسٔیب٘ٔ ٝخبعش ٜآٔیضتش ؿٛد .دس ایٗ ساػتب دِٚت اػشاییُ ٚ
آٔشیىب ثب تّمی ایشاٖ ث ٝػٛٙاٖ دؿٕٗ ٔـتشن ث ٝؿىُٞبی ٔتفبٚت ثب پیـشفت ایشاٖ دس
ٕٝٞی ضٛصٜٞب ٔخبِفت ٔیوشدٜا٘ذ.
 -2امىیت اورژی مىطقٍی خايرمیاوٍ
ػّیسغٓ تالؽٞبی خذی دس ضٛصٜی ا٘شطی ثشای یبفتٗ ا٘شطیٞبی خبیٍضیٗ ،ضذالُ تب
زٙذ دٝٞی آیٙذ ٜخبیٍضیٗ وشدٖ ٘فت دؿٛاس ث٘ ٝظش ٔیسػذ .إٞیت سٚصافض ٖٚآٖ ثبػث
ؿذ ٜوـٛسٞبی لذستٕٙذ ایٗ ٔؼأِ ٝسا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ اػبػی ػیبػت خبسخی خٛد
لشاس دٙٞذ تب ثتٛا٘ٙذ ٔٙبفغ  ٚأٙیت ا٘شطی خٛد سا تأٔیٗ وٙٙذ .اص ٘مغ٘ ٝظش وـٛسٞبی
ٔصشف وٙٙذٜی ا٘شطی ،أٙیت ا٘شطی ثٔ ٝؼٙی دس دػتشع ثٛدٖ ٔٙبثغ لبثُ اػتٕبد  ٚثب ثجبت
ا٘شطی ثب لیٕتٞبی ٔٙغمی لبثُ لجٔ َٛی ثبؿذ .لبثُ اػتٕبد ثٛدٖ ٔٙبفغ ثٔ ٝؼٙی پبییٗ ثٛدٖ
سیؼه ٞش ٌٚ ٝ٘ٛلف ٝخذی دس تأٔیٗ ا٘شطی اص ٔطُ ٔٙبثغ ثٛد ٜاػت .ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب
٘فت سا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اسوبٖ اصّی ػیبػت خبٚسٔیب٘ٝای خٛد لشاس داد ٜاػت  ٚآٖ سا
خضء الیٙفه اػتشاتظی أٙیت ّٔی خٛد ٔیدا٘ذٞ .ش ٌ ٝ٘ٛخُّ دس تأٔیٗ أٙیت ا٘شطی ،دٚ
ٔتطذ اػتشاتظیه – آٔشیىب  ٚاػشاییُ -سا ثب زبِؾٞبی اػبػی سٚثش ٚخٛاٞذ وشد .ث ٝثبٚس
آٔشیىب تالؽ ثشخی وـٛسٞبی ٘فتی خّیح فبسع اص خّٕ ٝایشاٖ ثشای تجذیُ ؿذٖ ث ٝیه
لذست ٔٙغمٝای ثٚٝاػغٝی دػتیبثی ث ٝػالش ٞؼتٝای  ٚضٕبیت اص ٌشٜٞٚبی تشٚسیؼتی اص
یه عشف  ٚث ٝخغش افتبدٖ أٙیت ا٘شطی غشة اص عشف دیٍش یه زبِؾ اػبػی دس
اػتٕشاس  ٚعی عشیك آٔشیىب  ٚاػشاییُ ث ٝػٛی لذست ثشتش خٟبٖ ٙٔ ٚغمٝای ٔیثبؿذ
(ؿفبئی.)315 :1387 ،
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اَمیت ایه مسألٍ در ادعای کارتر پر ياضح است کٍ میگًید:
« ٞش وٛؿـی تٛػظ یه ٘یشٚی خبسخی ثشای دس دػت ٌشفتٗ وٙتشَ ٔٙغمٝی خّیح
فبسع ثٙٔ ٝضِ ٝی تدبٚص ٘ؼجت ثٙٔ ٝبفغ ضیبتی آٔشیىب دس ٘ظش ٌشفت ٝخٛاٞذ ؿذ  ٚزٙیٗ
تدبٚصی ثٚ ٝػیّ ٝی ٞش اثضاسی و ٝالصْ ثبؿذ اص خّٕ٘ ٝیشٚی ٘ظبٔی پبػخ داد ٜخٛاٞذ ؿذ»
(.)Tempest, 1993: 23
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت فٛق ثبیذ ٌفت ،آ٘س ٝریُ ٔؼأِٝی أٙیت ا٘شطی لشاس ٔیٌیشد ،ؿٛن-
ٞبی ٘فتی ٔیثبؿذ و ٝاص خّٕٝی آٖ سا ٔیتٛاٖ ثب ؿه ٘فتی ٕٞ ،1973ضٔبٖ ثب تطشیٓ وـٛسٞبی
ضبٔی اػشاییُ دس خ ًٙاػشاة  ٚاػشاییُ ٔـبٞذ ٜوشد .اٌش ز ٝأشٚص ٜث ٝدِیُ ٔبٞیت ػیبػی
استجبعبت وـٛسٞبی ػٕذٜی ػشثی تِٛیذ وٙٙذٜی ٘فت ثب ایبالت ٔتطذ ٜاخبصٜی ؿٛنٞبی ٘فتی
اص ایٗ ٘ٛع سا ٕ٘یدٞذ ،أب ٚلٛع ؿٛنٞبی ٘فتی اص ٘ٛع ؿٛن ٘فتی دٕٞ ْٚضٔبٖ ثب ا٘مالة
 1979ایشاٖ غیش ٔطتُٕ ٕ٘یثبؿذ (ؿیشخب٘ی  ٚپیشٚص.)89 -91 :1388 ،
اص ایٗ س ،ٚد ٚوـٛس آٔشیىب  ٚاػشاییُ ٕٛٞاس ٜتالؽ خٛد سا دس خٟت خٌّٛیشی اص
ٚلٛع ا٘مالثٟبیی اص خٙغ ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ٔتٕشوض ٕ٘ٛدٜا٘ذ و ٝػّیسغٓ تالؽٞبی
ثؼیبس دس فٛسی 2011 ٝؿبٞذ ٚلٛع ا٘مالثبت دس ت٘ٛغٔ ،صشِ ،یجی ،ثطشیٗ ،یٕٗ  ...ٚثٛدٜایٓ
وٕٞ ٝضٔبٖ ثب آٖ ا٘تمبَ ٘فت ٔصش ث ٝاػشاییُ ثب ٔـىُ ٔٛاخ ٝؿذ و ٝایٗ اختالَ افضایؾ
ثٟبی ٘فت سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝاػت؛ ثٙبثشایٗ ٔٙبفغ ایٗ دٔ ٚتطذ اػتشاتظیه ایدبة ٔیوٙذ
و ٝثٞ ٝش ؿىُ ٕٔىٗ اص افضایؾ لذست ٘ ٚفٛر ایٗ ٌ ٝ٘ٛدِٚتٞب خٌّٛیشی ؿٛد.
َ -3مکاری مشترک اطالعاتی – امىیتی
ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝبػجبت ثیٗ وـٛسٞبی اػالٔی ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ ٚ ٝآٔشیىب  ٚاػشاییُ ٔمِٝٛی
أٙیت دس یه ٘ظبْ آ٘بسؿیه ثیٗإِّّی وٞ ٝش ِطظ ٝتٟذیذاتی ٘ؼجت ث ٝأٙیت ّٔی ٚخٛد
داسد ،اص إٞیت لبثُ تٛخٟی ثشخٛسداس ٔیثبؿذٕٞ .ىبسی اػتشاتظیه ٔـتشن ثیٗ اػشاییُ
 ٚآٔشیىب دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ث ٝضٛصٜی أٙیت ػٕٔٛی ٔشثٛط ٔیؿٛد .اص اٚاػظ دٝٞی
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 1980ػغص ٕٞىبسیٞبی اػتشاتظیه دس ضٛصٜی اعالػبتی  ٚأٙیتی س ٚث ٝفض٘ٚی ٟ٘بد .دس
ػبَ ٌ 1983ش٘ ٜٚظبٔی ػیبػی ٔـتشن تأػیغ ؿذ وٕ٘ ٝبیٙذٌی أٛس ٔشثٛط ث ٝػیبػت
خبسخی ٘ ٚظبٔی سا ػٟذٜداس ثٛد ٟٓٔ ٚتشیٗ ضٛصٜی اػتشاتظیه دٔ ٚتطذ ٜاػتشاتظیه
ػٛٙاٖ ؿذ .ػغص ٕٞىبسیٞب ث ٝخبیی سػیذ و ٝدس ػبَ  1987اػشاییُ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص
ٔتطذاٖ غیش ٘بتٛیی آٔشیىب ؿٙبخت ٝؿذٔ .ـخصبً ٕٞىبسیٞبی ایٗ د ٚوـٛس دس ضٛصٜی
اعالػبتی  ٚأٙیتی ث ٝثؼذ اص خ ًٙػشد ثش ٔیٌشدد .دس ایٗ ضٛصٛٔ ٜلؼیت ثیٗإِّّی
اػشاییُ ثٟجٛد یبفت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝفشآیٙذ صّص سا ٔدذداً دس ػبَ  1991دس وٙفشا٘غ ٔبدسیذ
ثٕٞ ٝشا ٜداؿت .دس ٔٙغمٝی خبٚسٔیب٘ٔ ٝجبدالت ٔٙظٕی اص اعالػبت ٚخٛد داسد  ٚتٛا٘بیی-
ٞبی ایبالت ٔتطذ ٚ ٜاػشاییُ داسای ٕٞپٛؿب٘ی ٔیثبؿذ .ػیؼتٓٞبی اعالػبتی اػشاییُ ثٝ
ٔشاتت لٛیتش اص آٔشیىب ٔی ثبؿذ  ٚدس ٔمبثُ ؿشایظ آٔشیىب ثشای خٕغآٚسی اعالػبت دس
ٔٙغمٙٔ ٝبػت ٕ٘یثبؿذ .اص ایٗ س ٚػیؼتٓ اعالػبتی اػشاییُ ثشای ایبالت ٔتطذٔ ٜیتٛا٘ذ
ثؼیبس اسصؿٕٙذ ثبؿذ .اص خّٕٕٞ ٝىبسیٞبی ایٗ د ٚوـٛس ٔیتٛاٖ ث ٝافـبی ثش٘بٔٞٝب ٚ
تصٕیٓٞبی ػشاق دس ضٛصٜی ٞؼتٝای اؿبس ٜوشد ،و ٝتٛػظ ػیؼتٓٞبی اعالػبتی اػشاییُ
افـب ؿذ (.)Gilboa & inbar, 2009: 13
ٚاثؼتٍیٞبی اػتشاتظیىی و ٝثیٗ ٔتطذاٖ اػتشاتظیه دیذٔ ٜیؿٛد ،پبیذاس خٛاٞذ
ٔب٘ذ؛ ٍٔش ایٙى ٝایبالت ٔتطذ ٜاص ػیبػت خٟب٘ی خٛد ػمت ٘ـیٙی وٙذ  ٚیب اػشاییُ ثٝ
ػیبػتٞبی تٛػؼ ٝعّجب٘ٝی خٛد دس ػشصٔیٗٞبی اؿغبِی پبیبٖ دٞذ.
 -4البی اسراییل ي سیاست خارجی ایاالت متحدٌ آمریکا
اػشاییُ دس سٚیبسٚیی ثب ٔؼبیُ  ٚزبِؾٞبی ثیٗ إِّّی خٛد ثذ ٖٚضٕبیت ایبالت ٔتطذ ٜثب
ٔـىالت ثؼیبس صیبد س ٚث ٝسٔ ٚیؿٛد؛ اص ایٗ س ٚدس ٕٝٞی ػشصٞٝب ضٕبیت آٔشیىب سا ثٝ
ٕٞشا ٜداؿت ٝاػت ٞ ٚؼت ٝی ػیبػت خبسخی آٔشیىب ثشٌشفت ٝاص ػیبػت ٔطّی اػشاییُ دس
خبٚسٔیب٘ٔ ٝیثبؿذ ٞ ٚیر وـٛسی ٘تٛا٘ؼتٕٞ ٝس ٖٛاػشاییُ ،ایبالت ٔتطذ ٜسا لب٘غ وٙذ وٝ
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ٔٙبفغ آٔشیىب  ٚاػشاییُ یىؼبٖ اػت .آٔشیىب ثؼذ اص خ ًٙاوتجش  1973ث ٝػٛٙاٖ یىی اص
ضبٔیبٖ اػتشاتظیه اػشاییُ ؿٙبخت ٝؿذ؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاػشاییُ ٕٛٞاس ٜاص وٕهٞبی ٔبِی
ٔؼتمیٓ آٔشیىب ،أىبٖ ثشخٛسداسی اص ػیؼتٓٞبی پیـشفت٘ ٝظبٔی ،ثشخٛسداسی اص ضٕبیت-
ٞبی اعالػبتی ،ضٕبیتٞبی دیپّٕبتیه اص خّٕ ٚ ٝت ٛوشدٖ لغؼٙبٔٞٝبی ؿٛسای أٙیت ػّیٝ
اػشاییُ ،اص عشف آٔشیىب ثشخٛسداس ثٛد ٜاػت.
ضٕبیت ثی ػبثم ٝی ایبالت ٔتطذ ٜاص اػشاییُ سا ثبیذ ثب الثی اػشاییُ تٛضیص داد؛ اٌش
الثی صٟی٘ٛیؼت ٕ٘یتٛا٘ؼت ػیبػت خبسخی آٔشیىب سا تطت تأثیش لشاس دٞذ ،اتطبد
اػشاییُ  ٚآٔشیىب ث ٝایٗ ا٘ذاص٘ ٜضدیه ٔ ٚؼتطىٓ ٕ٘یثٛد .الثی دس اؿبس ٜث ٝائتالف آصاد
افشاد  ٚػبصٔبٖٞبیی ث ٝوبس ٔیسٚد و ٝفؼبال٘ٔ ٝیوٛؿٙذ ػیبػت خبسخی آٔشیىب سا دس
خٟت ٔٙبفغ اػشاییُ ٞذایت وٙٙذٞ .ؼت ٝی ٔشوضی ایٗ الثی اص یٟٛدیبٖ آٔشیىبیی تـىیُ
ؿذ ٜو ٝتالؽ ٔی وٙٙذ ػیبػت خبسخی ایبالت ٔتطذ ٜسا ث ٝػٕت ٔٙبفغ اػشاییُ ٞذایت
وٙٙذ .أب تٕبْ یٟٛدیبٖ آٔشیىبیی خض ٚالثی ٕ٘یثبؿٙذ؛ صیشا اػشاییُ ثشای ثؼیبسی اص آٟ٘ب
ٔؼأِٝی ثشخؼتٝای ٘یؼت (ٔشؿبیٕش  ٚدیٍشاٖ.)28 -32 :1386 ،
ضتی ثؼضی اص یٟٛدیبٖ ث ٝضٕبیتٞبی ثی دسیغ آٔشیىب ثِ ٝطبػ التصبدی ،أٙیتی ٚ
ػیبػی اػتشاض ٔی وٙٙذ  ٚآٖ سا دس خالف خٟت تأٔیٗ ٔٙبفغ ٔشدْ آٔشیىب ٔیدا٘ٙذ ٚ
ٔؼتمذ٘ذ ٔبِیبت ٔشدْ آٔشیىب ٘جبیذ دس ضٕبیت اص اػشاییُ ٞضی ٝٙؿٛد .یه ٘ظشػٙدی و ٝدس
ػبَ  2004ا٘دبْ ؿذ٘ ،ـبٖ داد ضذٚد  36دسصذ اص یٟٛدیبٖ آٔشیىب ثِ ٝطبػ ػبعفی ٞیر
تؼّك خبعشی ث ٝاػشاییُ ٘ذاس٘ذ (.)Cohen, 2004
یٟٛدیبٖ آٔشیىب ٔدٕٛػٝای زـٍٕیش اص ػبصٔبٖٞب سا ثشای تأثیش ٌزاؿتٗ ثش ػیبػت
خبسخی آٔشیىب تـىیُ ٔیدٙٞذ و ٝاص ٔیبٖ آٟ٘ب آیپه 1لذستٕٙذتشیٗ ػبصٔبٖ اػت .الثی
آیپه ؿبُٔ پشٚتؼتبٖ ٞبی ا٘دیّی ٔثُ ٌشی ثبٚئش ،خشی فبَ  ،َٚساِف سیذ ٔ ... ٚیثبؿذ.
)1- American Israel Public Affairs Committee(APAC
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آٟ٘ب ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝصایؾ ٔدذد اػشاییُ ثخـی اص پیـٍٛیی ا٘دیُ ٔیثبؿذ؛ ِزا اص
ثش٘بٔٞٝبی تٛػؼ ٝعّجب٘ٝی آٖ ضٕبیت ٔیوٙٙذ .ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝفـبس ٚاسد وشدٖ ثش
اػشاییُ خالف اسادٜی اِٟی ٔیثبؿذ (ٔشؿبیٕش  ٚدیٍشاٖ.)31 :1386 ،
اص ػّٕىشد ٛٔ ٚضغٌیشیٞبی ػیبػتٍزاساٖ ایبالت ٔتطذ ٜثش ٔیآیذ و ٝآیپه دس
ٕٝٞی ػبختبسٞبی تؼییٗ وٙٙذٜی ایبالت ٔتطذ ٜاص خّٕ ٝوٍٙش ،ٜلٔ ٜٛدشی ٚ ٝسػب٘ٞٝب
سیـ ٝداسد  ٚث ٝعٛس ٛٞؿٕٙذا٘ٝای ػیبػتٞبی آٔشیىب سا ث ٝػٕت ٔٙبفغ خٛد ٞذایت
ٔیوٙذ.
الثی دس ضٛصٜی وٕهٞبی ٘ظبٔی  ٚالتصبدی ثٌٝ٘ٛ ٝای ٛٞؿٕٙذا٘ٔ ٚ ٝؤثش ػُٕ
وشد ٜاػت و ٝخزة ثیؾ اص ٔ 100یّیبسد دالس ا٘ٛاع وٕهٞبی ٔبِی ٘ ٚظبٔی اص ػبَ 1974
تب وٕ٘ ،ٖٛٙیتٛا٘ذ تؼدتآٚس ثبؿذ .ثش اػبع اػالْ سػٕی دػتٍب ٜاخشایی آٔشیىب دس ػبَ
 2007دس دٚساٖ سیبػت خٕٟٛسی ثٛؽ دس  10ػبَ ٌزؿت ،ٝاػشاییُ ٔ 30یّیبسد دالس
ثؼتٞ ٝبی وٕىی اص عشف آٔشیىب دسیبفت ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚایٗ ٔیضاٖ ػبال٘ ٝافضایؾ خٛاٞذ
یبفت ()Eytan & Efraim, 2009: 82؛ ثٙبثشایٗ دس تذٚیٗ  ٚعشاضی ػیبػت خبسخی ایبالت
ٔتطذ ٜػٙصش ٔٙبفغ  ٚالثی اػشاییُ اص ػٛأُ تأثیشٌزاس  ٚغیشلبثُ زـٓپٛؿی اػت.
ب -تىگىاَای امىیتی اسراییل در مىطقٍ از طرف ایران
ٔٙغم ٝی خبٚسٔیب٘ ٝسا ثبیذ یىی اص ٔٙبعك پش زبِؾ خٟبٖ ثِ ٝطبػ ػیبػت خبسخی دا٘ؼت
و ٝدس ٞیر صٔب٘ی سٚاثظ ٔیبٖ ایٗ وـٛسٞب اص ثجبت ٘ؼجی ثشلشاس ٘جٛد ٜاػت .ػّیسغٓ دٝٞی
 1970 ٚ 1960و ٝاػشاییُ ،ایشاٖ سا ث ٝػٛٙاٖ وٕشثٙذ أٙیتی خٛد ٔیدا٘ؼت و ٝثٚ ٝاػغٝی
آٖ دیٛاس ثّٙذ  ٚاػتشاتظیه اػشاة سا دٚس ٔیصد؛ اص دٝٞی  1980ث ٝثؼذ ساثغٝی ایشاٖ ٚ
اػشاییُ اص ضبالت تؼبُٔ ٕٞ ٚىبسی ث ٝتمبثُ تغییش خٟت داد .اص دیذ اػشاییُ ،ایشاٖ ثٝ
ػ ٛٙاٖ یه تٟذیذ ثضسي ثشای خبٚسٔیب٘ ٚ ٝخٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔیسٚد .ایٗ سٚیىشد ثب ؿىٌُیشی
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اص ٚ َٛپبیٞ ٝبی ا٘مالة اػالٔی ثش ٔجٙبی صذٚس ا٘مالة اػالٔی ٕٞ ٚسٙیٗ افضایؾ
تٛا٘بییٞب  ٚپتب٘ؼیُٞبی ایشاٖ دس ضٛصٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفٙی  ٚأٙیتی تـذیذ ؿذ ثٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝأشٚص ٜایشاٖ اص دیذ ػیبػتٕذاساٖ اػشاییُ یىی اص ثضسٌتشیٗ دؿٕٙبٖ اػتشاتظیه اػشاییُ
ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .دس ایٗ لؼٕت ث ٝاختصبس تٍٙٙبٞبی أٙیتی و ٝاص عشف ایشاٖ ٔتٛخٝ
اػشاییُ ٔیثبؿذٛٔ ،سد ثشسػی لشاس ٔیٌیشد.
-1تُدید مًجًدیت اسراییل بٍ عىًان یکی از اصًل مسلم اوقالب اسالمی ایران
دس د ٚدٝٞی  ،1960 ٚ 1970اػشاییُ ایشاٖ سا ثخـی اص وٕشثٙذ پیشأ ٖٛخٛد ٔیدا٘ؼت؛ دس
آٖ ػبِٟب ٔٙغك طئٛاػتشاتظیه التضب ٔیوشد و ٝآؿىبس  ٚپٟٙبٖ سٚاثغی ٘ضدیه ثب وـٛسٞبی
ٕٞؼبیٝی وـٛسٞبی ػشثی ٔ ٓٞشص ثب اػشاییُ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ  ٚاػشاییُ دس سأع ٕٝٞی
ایٗ وـٛسٞب ثٛد .ث ٝتذسیح اػشاییُ ثٟتشیٗ سٚاثظ دیپّٕبتیه سا دس ضٛصٜی سٚاثظ التصبدی،
٘ظبٔی  ٚأٙیتی ثشلشاس وشد .زٙیٗ ٔٙبػجبتی ثب یه وـٛس ٔ ٚ ٟٓثضسي اػالٔی ٔب٘ٙذ ایشاٖ،
دس ضبِی و ٝوّیٝی وـٛسٞبی ػشثی ثب اػشاییُ ساثغٝی خٛثی ٘ذاؿتٙذ ،یه ٘ٛع ث ٝاصغالش
دٚس صدٖ اػتشاتظیه دیٛاس ثّٙذ اػشاة ثٛد (ػٙی.)91 :1381 ،ٝ
ثب ا٘مالة  1979سٚاثظ ایشاٖ  ٚاػشاییُ ث ٝعٛس وّی لغغ ؿذ  ٚثب یه الذاْ ٕ٘بدیٗ
ػفبست اػشاییُ دس اختیبس ػبف -ػبصٔبٖ آصادی ثخؾ فّؼغیٗ -لشاس ٌشفتٕٞ .بٖ ٌٝ٘ٛ
و ٝاػشاییُ پیؾ ثیٙی وشد ٜثٛد ،ایشاٖ ث ٝایدبد یه ٘ظبْ ػیبػی -اػالٔی دس ٔطذٚدٜی
خغشافیبیی خٛد اوتفب ٘ىشد  ٚث ٝثبٚس آٟ٘ب ایشاٖ دس صذد تغییش ٘ظٓ ٔٛخٛد خٟب٘ی -دس ثشاثش
فش ًٙٞغشةٔ -یثبؿذ.
أب ثب ٔٛضغ ٌیشی لبعغ  ٚصشیص ثٙیبٍ٘زاس ا٘مالة اػالٔی ،أبْ خٕیٙی(سٔ )ٜجٙی ثش
خؼّی ثٛدٖ وـٛس اػشاییُ  ٚدػٛت اص وّیٝی ٔؼّٕب٘بٖ خٟبٖ ثشای ٔط ٛایٗ وـٛس ،تٟذیذ
ٔٛخٛدیت اػشاییُ لٛت ٌشفت .ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝط ٛاػشاییُ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اصٔ َٛؼّٓ
ا٘مالة اػالٔی تجذیُ ؿذ ٜاػت .ػال ٜٚثش آٖ ایشاٖ تمٛیت ٌشٜٞٚبی ٔجبسص ػّیٛٔ ٝخٛدیت
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اػشاییُ سا دس سأع ثش٘بٔٞٝبی خٛد لشاس داد و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝتـىیُ خٕؼیت
ضٕبیت اص ٔشدْ فّؼغیٗ ،ضٕبیت اص تـىیُ ضضةاِِ ٝجٙبٖ  ٚوٕه ثٌ ٝشٟٞٚبی خٟبدی سا
اؿبس ٜوشد (سئیؼی ٔ ٚذ٘ی.)106 :1389 ،
ثبتٛخ ٝث ٝآ٘سٌ ٝزؿت  ٚثب تٛخ ٝث ٝؿشایظ ضبوٓ ثش سٚاثظ ایشاٖ  ٚاػشاییُ ،لشاس
ٌشفتٗ ایشاٖ دس ضّم ٝی ا َٚتٟذیذات اػشاییُ خیّی دٚس اص ا٘تظبس ٘خٛاٞذ ثٛد.
-2تًاوایی َای تسلیحاتی ي مًشکی ایران ي ريود ري بٍ رشد آن
پیـیٝٙی سطیٓ صٟی٘ٛیؼتی یؼٙی ٘ظبٔیٌشی ٕٞشا ٜثب خٙجٝی افشاعی ٔزٞجی  ٚعشش ؿؼبس
ػشصٔیٗ ٔٛػٛد ،ثبػث ؿذ ٜایٗ سطیٓ اص ثذ ٚتأػیغ ثٔ ٝذد پیـشفتٝتشیٗ ٔ ٚذسٖتشیٗ
تدٟیضات ٘ظبٔی سٚص ٕٛٞاس ٜوـٛسٞبی ٕٞؼبیٝی خٛد سا دس ٔؼشض خغش خذی لشاس دٞذ
 ٚثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜاص ضشوتٞبی وـٛسٞبی اػالٔی ٔٙغمٔ ٝثُ ایشاٖ ،ػٛسی ٝاضؼبع خغش
وٙذٔ .مبٔبت اػشاییُ ثش ایٗ ػمیذٜا٘ذ و ٝایشاٖ ٌبْٞبی ثضسٌی دس سا ٜتِٛیذ ػالشٞبی
وـتبس خٕؼی ثشداؿت ٝاػت اص ایٗ س ٚتالؽ ثشای دػتیبثی ث ٝفٙبٚسی ٞؼتٝای سا دس ایٗ
ساػتب ٔیدا٘ٙذ .دػتیبثی ثٛٔ ٝؿهٞبی دٚسثشد  ٚثبِؼتیه اص خّٕٛٔ ٝؿهٞبی ػدیُ ،وشاس
 ٚخب٘ٛاد ٜی ؿٟبة و ٝاص عشیك ٟٔٙذػی ٔؼىٛع ٔٛؿهٞبی ٘ٛد ً٘ٚوش ٜؿٕبِی ثٝ
ٔشضّٝی تِٛیذ سػیذ  ٚدس ضبَ استمب ٔیثبؿذ ،اص ٕٟٔتشیٗ دغذغٞٝبی ٔمبٔبت اػشاییُ ٔی-
ثبؿذ (ػجذاِّٟی  ٚصیجبیی.)596 :1381 ،
اص آ٘دبیی و ٝاػشاییُ داسای ٚػؼت ػشصٔیٗ ٌؼتشدٜای ٕ٘یثبؿذ ،تٛاٖ ٔمبثّ ٝثب
خًٞٙبی فشػبیـی سا ٘ذاسد ٕ٘ ٚیتٛا٘ذ دس ثشاثش ضٕالت ضشثتی ثشای ٔذت صیبدی
ٔمبٔٚت وٙذ  ٚپیـشفت س ٚث ٝسؿذ تٛاٖ ٔٛؿىی  ٚتؼّیطبتی ایشاٖ ثبػث خذؿٝداس ؿذٖ
ثبصداس٘ذٌی اػشاییُ ؿذ ٜاػت .دس اػٙبد ا٘تـبس ؿذٜی ٚیىی ِیىغ ،دس ٘ٛأجش 2010
ٔمبٔبت آٔشیىبیی اص پیـشفت تىِٛٛٙطی ایشاٖ دس ػشصٝی صٙبیغ ٛٞایی ٛٔ ٚؿىی وٝ
ٔیتٛا٘ٙذ اسٚپب ٔ ٚؼى ٛسا دس تیشسع خٛد لشاس دٙٞذ ،اثشاص ٍ٘شا٘ی وشد ٜثٛد٘ذ .دس ٔیػبَ
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 2007ثبصسػبٖ ثیٗإِّّی ٌضاسؽ داد٘ذ و ٝایشاٖ دس ػشصٝی غٙیػبصی اٚسا٘ی ْٛثٝ
ٔشضّ ٝای سػیذ ٜاػت و ٝتٛاٖ تِٛیذ لذست  ٚدس ٟ٘بیت تِٛیذ ثٕت اتٓ سا داسد؛ ث ٝػالٜٚ
تٛا٘بییٞبی ایشاٖ سا ٕٞس ٖٛیه ص٘دیشٜی ث ٓٞ ٝپیٛػتٔ ٝیدا٘ٙذ و ٝث ٝتِٛیذ ثٕت اتٓ
ٔٙدش ٔیؿٛد (.) New york times, 10 nov 2010
اص دیذ ایبالت ٔتطذٕٞ ٚ ٜپیٕبٖ ٔٙغمٝای آٖ ،اػشاییُ ،خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس
ػٔ ٝشضّ ٝی غٙی ػبصی اٚسا٘ی ْٛتب ٔیضاٖ وبفی ثشای تِٛیذ ثٕت اتٓ ،تٛػؼٝی یه ٔٛؿه
ثب پتب٘ؼیُ سػیذٖ ث ٝاػشاییُ  ٚثخـی اص اسٚپبی غشثی  ٚدس آخش عشاضی یه والٞه و ٝثش
ٔٛؿه ٘صت خٛاٞذ ؿذ ،پیـشفتٞبی صیبدی سا داؿت ٝاػت و ٝأٙیت اػشاییُ ٚ
پبیٍبٟٞبی آٔشیىب سا دس خّیح فبسع تٟذیذ ٔیوٙذ .آصٔبیؾ  ٚتؼتٞبی پیبپی ٔٛؿىی
ایشاٖ ٕٛٞاس ٜایٗ ٔؼأِ ٝسا تـذیذ ٔیوٙذ .اص ایٗس ٚغشة  ٚثبالخص ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب
ٕٛٞاس ٜث ٝؿىُٞبی ٔتفبٚت تالؽ خٛد سا دس خٟت لغغ ایٗ ص٘دیشٜی تِٛیذ ٔتٕشوض
وشدٜا٘ذ ؤ ٝخبِفت ثب دا٘ؾ ٞؼتٝای ایشاٖ سا ٔیتٛاٖ دس ایٗ ساػتب تطّیُ ٕ٘ٛد.
 -3تًاوایی َستٍای ایران ي تغییر در مًازوٍی قدرت
پیؾ اص ا٘مالة  1979ضٕبیت ٞبی غشة  ٚثٚ ٝیظ ٜایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب ،ایشاٖ سا ث ٝیىی اص
لذستٞبی ثشتش ٔٙغم( ٝطا٘ذاسْ ٔٙغم )ٝتجذیُ ػبخت .ضٕبیتٞبی ٘ظبٔی  ٚتؼّیطبت
آٔشیىب اص ایشاٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثٛد و ٝایشاٖ تب ٔشص ٔؼّص ؿذٖ ث ٝػالشٞبی ٞؼتٝای پیؾ سفت.
دِٚتٕشداٖ اػشاییُ و ٝالذأبت ٞؼتٝای ؿب ٜسا دس ساػتبی دػتیبثی ث ٝثٕت ٞؼتٝای اسصیبثی
ٔیوشد٘ذٔ ،یپٙذاؿتٙذ و ٝایشاٖ اص  1967دس تالؽ ثشای داؿتٗ تؼّیطبت ٞؼتٝای ثٛدٜ
اػت .ؿب ٜدس وٙبس ٔمبصذ صّصآٔیض ا٘ذیـٝی خ ًٙافضاسٞبی ٞؼتٝای سا دس رٔ ٗٞی-
پشٚسا٘ذ؛ ا ٚدس ػپتبٔجش ٌ 1974فت:
«خٟبٖ و٘ٛٙی ثب ایٗ ٔـىُ سٚثٝسٚػت و ٝثشخی اص وـٛسٞب داسای ػالش ٞؼتٝای
ٞؼتٙذ  ٚثشخی ٘یؼتٙذٔ .ب خضء وـٛسٞبیی ٞؼتیٓ و ٝػالش ٞؼتٝای ٘ذاسیٓ ،ثٙبثشایٗ
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دٚػتی وـٛسی ٔب٘ٙذ آٔشیىب ثب آٖ صسادخب٘ٝی تؼّیطبت ٞؼتٝایؾ ثشای ٔب ضیبتی اػت»
(ضؼیٙی.)219 -220 :1387 ،
اص دیذ ٔمبٔبت آٔشیىب ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ثب ٞذف وؼت ٞظٔ٘ٛی ثش ٔٙغم،ٝ
ٕٛٞاس ٜدس صذد دػتیبثی ث ٝتؼّیطبت ٞؼتٝای ثٛد ٜاػت و ٝایٗ خٛد تغییش ٔٛاص٘ٝی
لذست سا دس پی خٛاٞذ داؿت .ثشای اػشاییُ ثبصداس٘ذٌی(ٞؼتٝای  ٚغیشٞؼتٝای) سوٗ
اصّی ضفؼ ثمب  ٚأٙیت اػت ٞ ٚش آ٘س ٝث ٝایٗ ثبصداس٘ذٌی خذؿٚ ٝاسد ػبصد ،خظ لشٔضی
ثشای أٙیت اػشاییُ ٔطؼٛة ٔیؿٛد .تب آ٘دب و ٝثشای ضفؼ ؿشایظ  ٚثشتشی ٘ظبٔی خٛد اص
الذاْ ث ٝضٕالت پیـٍیشا٘ ٝاثبیی ٘ذاسد .افضایؾ تٛاٖ یىی اص ٚاضذٞبیی و٘ ٝبْ آٖ دس
صٔشٜی ضّمٞ ٝبی تٟذیذ اػشاییُ اػت ،اص ٍ٘ب ٜآٟ٘ب ػبّٔی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ ؿشایظ
ثبصداس٘ذٌی سا تغییش دٞذ .اص ٍ٘ب ٜاػشاییُ تٛاٖ ػّٕی ایشاٖ ثٞ ٝش ػغص اص فٙبٚسی ٞؼتٝای
اص آ٘دب و ٝث ٝعٛس ثبِم ٜٛثشتشی اػشاییُ سا تٟذیذ ٔیوٙذ ،أشی غیشلبثُ پزیشؽ ث ٝؿٕبس
ٔیآیذ (ٟٔذی صاد ٚ ٜػؼیذ صاد.)67 :1388 ،ٜ
ػال ٜٚثش آٖ اص دیذ تطّیٌُشاٖ آٔشیىبیی  ٚاػشاییّی ٔؼأِٝی خذؿٝداس ؿذٖ ثشتشی
٘ؼجی اػشاییُ دس ٔٙغمٝی خبٚسٔیبٍ٘ٙٞ ٝبٔی لٛت ٔیٌیشد و ٝدػتیبثی ایشاٖ ث ٝدا٘ؾ
ٞؼت ٝای دس وٙبس دػتیبثی ایشاٖ ث ٝدا٘ؾ تِٛیذ ٔٛؿهٞبی ثبِؼتیه ٔیبٖ ثشد  ٚدٚسثشد لشاس
ٔی ٌیشد .ثٙبثشایٗ ایشاٖ ٕٛٞاس ٜلذستی ثبِم ٜٛثِ ٝطبػ تٛاٖ ٘ظبٔی  ٚتؼّیطبتی دس ٔٙغم ٝثٝ
ؿٕبس ٔیسٚد ،و ٝث ٝعٛس ثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ أٙیت اػشاییُ سا تٟذیذ وٙذ.
 -4حمایت ایران از گريَُای جىبشُای اسالمی
ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی  ، 1979ثب ٔغشش ؿذٖ تئٛسی صذٚس ا٘مالة اػالٔی  ٚث ٝتؼجیش
ایبالت ٔتطذ ٚ ٜدیٍش  ٓٞپیٕب٘ب٘ؾ صذٚس تشٚسیؼٓ  ٚثٙیبدٌشایی ،ایشاٖ دس وب٘ ٖٛتٛخٝ
وـٛسٞبی غشثی ث ٝػٛٙاٖ یه ضبٔی ٌشٟٞٚبی تشٚسیؼٓ لشاس ٌشفت .ثؼیبسی ثش ایٗ
ػمیذٜا٘ذ و ٝسیـٝی تشع اػشاییُ اص ثش٘بٔٝی ٞؼت ٝای ایشاٖ ٔتأثش اص اضتٕبَ ث ٝوبسٌیشی

مخالفت ایاالت متحذه آمریکا با داوش هستهای ایران ي 105 / ...

ػالش ٞؼتٝای اص عشف ایشاٖ ٔیثبؿذٟٓٔ .تش ایٙى ٝساثغٝی ٘ضدیه ضضةاِِ ٝجٙبٖ،
ٌشٞ ٜٚبی ٔمبٔٚت اػالٔی  ٚخٟبد اػالٔی ،اضتٕبَ ا٘تمبَ تؼّیطبت اتٕی سا ث ٝایٗ ٌشٟٞٚب
تـذیذ ٔیوٙذ (.)Ilan, 2009: 3
ایبالت ٔتطذ ٜی آٔشیىب ٘یض ٕٛٞاس ٜدس ساػتبی اخشای تؼٟذات خٛد ث ٝأٙیت
اػشاییُ خغٛط لشٔضی سا دس ساثغ ٝثب تؼّیطبت ٞؼتٝای لبیُ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ
ٔفصُ ثٙذی ا٘تمبَ ٞش ٌ ٝ٘ٛفٙبٚسی  ٚتؼّیطبت اتٕی ثٌ ٝشٟٞٚبی تشٚسیؼتی  ٚاػتفبد ٜاص
آٖ دس ٞش ودبی اص خٟبٖ ٔغشش ؿذ ٜاػت ،و ٝایبالت ٔتطذ ٜث ٝآٖ پبػخ لبعغ خٛاٞذ
ٌفت (.)Pollack, 2010: 2
ٔمبٔبت ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب  ٚاػشاییُ دػتیبثی ایشاٖ ث ٝتؼّیطبت اتٕی سا
دٔٚیٛٙیی تّمی ٔی وٙٙذ ؤ ٝؼّص ؿذٖ وـٛسٞبی ٔتطذ ٌ ٚشٟٞٚبی تشٚسیؼتی ث ٝایٗ ٌٝ٘ٛ
تؼّیطبت سا دس پی خٛاٞذ داؿت.
اص ایٗ س ٚضٕبیت ایشاٖ اص ٌشٟٞٚبی خٟبدی ٔ ٚمبٔٚت اػالٔی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص
تٍٙٙبٞبی ٔ ٟٓأٙیتی اػشاییُ ٔغشش ؿذ ٜاػت ٔ ٚخبِفت ایبالت ٔتطذ ٚ ٜاػشاییُ ثب
فشآیٙذٞبی ٞؼتٝای ایشاٖ دس ایٗ ساػتب لبثُ ثشسػی ٔیثبؿذ .اػشاییُ ثب تىی ٝثش ضٕبیت
دیٍش وـٛسٞب ٕٛٞاس ٜایشاٖ سا تٟذیذ ث ٝضّٕٝی پیـٍیشإ٘ٛ٘ ٝد ٜاػت .اػشاییُ ث ٝدالیُ
طئٛپّتیه تٛاٖ ٚاسد ؿذٖ دس ٘جشدٞبی فشػبیـی سا ٘ذاسد ،تب تأػیؼبت ٞؼتٝای ایشاٖ سا
ٕٞب٘ٙذ تأػیؼبت اٚصیشان ػشاق دس یه عشش ضشثتی ٔٛسد اصبثت لشاس دٞذ  ٚایشاٖ سا اص
ادأٝی ٔؼیش ٔٙصشف ػبص٘ذ .ثب تٛخ ٝث ٝادأٝی تطٛالت ا٘مالثی دسخبٚسٔیبٍ٘٘ ٝشا٘ی أٙیتی
ٔتطذاٖ اػتشاتظیه س ٚث ٝافضایؾ اػت.
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نتیجهگیری

دادٞ ٜبی ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٍ٘شایٗ ٚالؼیت اػت و ٝایبالت ٔتطذ ٚ ٜاػشاییُ داسای سٚاثظ
ثؼیبس ٘ضدیه  ٚتٍٙبتٔ ًٙیثبؿٙذ  ٚاص ٘تیدٝی ایٗ سٚاثظ ٔٙبفغ صیبدی ٔتٛخٞ ٝش وذاْ
ٔی ؿٛد .دٚدِٚت دس ػیبػت خبسخی خٛد ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝیه ایشاٖ ٞؼتٝای ثشاثش اػت
ثب یه تٟذیذ ثضسي ٔٙغم ٝای  ٚخٟب٘ی و ٝدس صذد تِٛیذ  ٚتىثیش ػالشٞبی وـتبس خٕؼی
دس ػغص ٚػیغ ٔیثبؿذ .ث ٝثبٚس ٘ئٛسئبِیؼتٞب وؼت ثشتشی  ٚدػتبٚسدٞبی ٘ؼجی دس ٔٙغمٝ
 ٚخٟبٖ ،خٛؿبیٙذ ٞیر یه اص سلجب  ٚلذستٞبی ثضسي ٔٙغمٝای  ٚخٟب٘ی ٕ٘یثبؿذ .اص ایٗ
س ٚثؼذ اص دٌشٌ٘ٛی ٌفتٕب٘ی دس ػیبػت خبسخی ایشاٖ ،ثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی  ٚدس ٘تیدٝ
تغییش ٔٛضغ ٘ؼجت ث ٝاػشاییُ ،ایٗ دِٚت ٕٛٞاس ٜدس خٟت خٌّٛیشی اص سؿذ  ٚتٛػؼٝی
فٙبٚسی ٞؼت ٝای ایشاٖ ٚ ٚص َٛث٘ ٝتبیح ٔثجت دس ایٗ صٔی ٝٙوٛؿیذ ٜاػت  ٚث ٝؿىُٞبی
ٔتفبٚت ثب ٔبخشاخٛیی ٕٞ ٚسٙیٗ اخالَ دس ٔزاوشات ،خٛاػتبس تٛلف وبُٔ فشآیٙذ
غٙیػبصی ٔی ثبؿذ .ایٗ س٘ٚذ اص عشیك تجذیُ ٔبٞیت پش٘ٚذٜی ٞؼتٝای ایشاٖ اص یه
ٔؼأِٝی فٙی ث ٝیه ٔؼأِٝی أٙیتی پی ٌیشی ؿذ ٜاػت .ایشاٖ تٍٙٙبٞبی أٙیتی صیبدی سا
ثشای د ٚدِٚت ثٚ ٝیظ ٜاػشاییُ دس ٔٙغم ٝفشا ٓٞآٚسد ٜاػت .ز ٝثِ ٝطبػ تئٛسیه  ٚز ٝثٝ
ِطبػ ٘ظبٔی -أٙیتی ایشاٖ دس ضّمٝی ٔطٛسی تٟذیذ اػشاییُ لشاس داسد .ث ٝثبٚس اػشاییُ
پیـشفتٞبی تىِٛٛٙطیىی ایشاٖ دس ػشصٞٝبی فٙبٚسی ٞؼتٝای  ٚتؼّیطبت ٔٛؿىی
ضّمٞ ٝبی اتصبَ یه ص٘دیش ثشای دػتیبثی ایشاٖ ث ٝػالشٞبی ٞؼتٝای ثبِؼتیه ٔیثبؿذ وٝ
ثٚ ٝػیّٝی آٖ ٔٛخٛدیت اػشاییُ تٟذیذ ٔی ؿٛد .ثٙبثشایٗ ،ثش اػبع ثبٚس ٘ئٛسئبِیؼتٞب
اٍ٘یض ٜی اصّی اػشاییُ اص تالؽ ثشای دػتیبثی ث ٝثشتشی ٘ظبٔی دس ٔٙغم ،ٝتشع دایٕی ٚ
اضؼبع ٘بأٙی ٔی ثبؿذ .اػشاییُ ثشای ٘یُ ث ٝایٗ ٞذف اص ٕٞبٖ صٔبٖ ؿىٌُیشی ،اصُ
تطتاِطٕبیٍی یىی اص اثشلذستٞب سا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص اػبػیتشیٗ اص َٛػیبػت خبسخی
 ٚأٙیت ّٔی خٛد لشاس داد ٜاػتٕٞ .یٗ ٔؼأِ ٝثٛد و ٝثٗ ٌٛسی ٖٛسا ٔتمبػذ وشد تب اػشاییُ
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ٕٛٞاس ٜدس پٙب ٜیه لذست ثضسي ضبٔی ثبؿذ ،و ٝایٗ دِٚت لٛی تشخیطبً ایبالت ٔتطذٜ
ٔی ثبؿذ .اص عشف دیٍش پیٛػتٍی ٔٙبفغ ٔتطذاٖ اػتشاتظیه دس ضٛصٜٞبی ػیبػی التصبدی
 ٚأٙیتی ثبػث ؿذ ٜاػت و ٝآٟ٘ب ثب یه تٟذیذ ٔـتشن ٔٛاخ ٝثبؿٙذ٘ .خجٍبٖ ػیبػت
خبسخی ٕٛٞاس ٜضٕبیت ثی دسیغ ایبالت ٔتطذ ٜاص اػشاییُ سا دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد اص
خّٕ ٝی ٔؼأِ ٝفّؼغیٗ ،ػذْ اِطبق اػشاییُ ثٔ ٝؼبٞذ ،NPT ٜتِٛیذ ػالشٞبی ٞؼتٝای ٚ
ػبیش ٔٛضٛػبت سا ػیبػت اػتب٘ذاسد دٌٚب٘ ٝآٔشیىب ٔیپٙذاس٘ذ وٛٔ ٝخت ث ٝخغش افتبدٖ
ٔمجِٛیت آٔشیىب دس ػشصٝی ػیبػت ثیٗإُِّ ٔیؿٛد .أب ثب ایٗ ٚخٛد آٔشیىب ثشاػبع
ٔٙبفغ اػتشاتظیه ٔـتشن دس خٟت ضٕبیت اص ایٗ دِٚت اصشاس ٔیٚسصد.خٕٟٛسی اػالٔی

ایشاٖ ثب ٚخٛد ٕٞىبسیٞبی ٔضبػف آٖ ثب ػبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ثیٗإِّّی ،پزیشؽ ،NPT
پشٚتىُ اِطبلی آٖ  CTBTٚدس ادأٝی ٔؼیش خٛد ثب زبِؾٞب ٛٔ ٚا٘غ ثؼیبسی اص عشف
آٔشیىب ٔ ٚتطذا٘ؾ سٚثش ٚثٛد ٜاػت.
ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٔتطذاٖ اػتشاتظیه ثب اصُ دا٘ؾ ٞؼتٝای ایشاٖ ٔخبِف ٘یؼتٙذ،
ثّى ٝثب اتخبر ػیبػت تدذیذ٘ظشعّجب٘ٝی ایشاٖ پغ اص ا٘مالة اػالٔی تبو ٖٛٙوٛٔ ٝخت
تطٔ َٛؼبدالت ٘ظبْ ٔٙغمٝای ؿذ ٜاػتٍ٘ ،شا٘ٙذ  ٚتالؽ ٔیوٙٙذ تب ث ٝػیبػت ضفؼ ٚضغ
ٔٛخٛد ػبثك ٘بیُ آیٙذ .ثشای اثجبت ایٗ ادػب ٕٞىبسی ٞؼتٝای ایشاٖ ٔ ٚتطذاٖ آٖ ثب ایشاٖ
لجُ اص ٚلٛع ا٘مالة لبثُ روش اػت .اص آ٘دب و ٝػیبػت خبسخی ایبالت ٔتطذ ٜآٔشیىب ٚ
ٔتطذاٖ آٖ دس ساثغ ٝثب ایشاٖ لجُ  ٚثؼذ اص ا٘مالة اػالٔی ثؼیبس دسخـبٖ ٘جٛد ٜاػت ٚ
خ ٛد ث ٝثشخی اص ٔذاخالت  ٚسفتبس ٔغبیش ثب ضمٛق ثیٗ إُِّ٘ ،ظیش ػمٛط دِٚت ٔشدٔی
ٔصذق ،ضٕبیت اص صذاْ ،ػمٛط ٛٞاپیٕبی ٔؼبفشثشی  ٚغیش ٜارػبٖ داس٘ذ ،الصْ اػت ٓٞ
او ٖٛٙث ٝضمٛق ٔصشش ٞؼت ٝای ایشاٖ ثش اػبع اصُ زٟبسْ  NPTتٛخٕ٘ ٝبیٙذ ،تب ایشاٖ ٓٞ
دس ػیبػت خبسخی خٛد داسای سفتبس ٔتؼبدَ تش ثبؿذ .ایشاٖ  ٚآٔشیىب ث ٝػٛٙاٖ د ٚدِٚت
ػمال٘ی دس ٘ظبْ ثیٗ إُِّ ثب ٔطبػج ٝػٛد  ٚصیبٖ ٘بؿی اص سٚاثظ خصٕب٘ٝی ػ ٝد،ٝٞ
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ٔیتٛا٘ٙذ وّیٝی ٔؼبیُ خٛد سا ث ٝعٛس دیپّٕبتیه  ٚاص عشیك ٔزاوش ٜضُ  ٚفصُ ٕ٘بیٙذ .دس
صٛست ادأٝی تٙؾ ،ػٛد ضبصّ ٝتٟٙب ٘صیت وـٛسٞبی ثبِث خٛاٞذ ؿذ .ایٗ سٚاثظ ثش
اػبع ػمال٘یت تصٕیٓ ٌیشی دس ػیبػت خبسخی أىبٖ پزیش خٛاٞذ ثٛد؛ ثشای اسایٛٔ ٝاسد
ٌٛأ ٜیتٛاٖ دِٚت اٍّ٘یغ سا ػٛٙاٖ وشد و ٝػبثمٝی ٔذاخالت آٖ دس أٛس ایشاٖ ثیؾ اص
آٔشیىب ثٛد ٜاػت ،أب خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثب ایٗ وـٛس داسای ساثغ ٝاػتِٚ ،ی ثب آٔشیىب
ساثغ٘ ٝذاسد.
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