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 34اهج ن/.ن مظن و ق() ه& ەا"ن

 *یرادملع مظا!
 

 ەد#کچ

 زا دع- ;TاIج نQRن مظن یزاسهنیمز و ،Kالسا یروIمج »ِقDE ه- ەاBن« یژتا<=سا ;:ع9 ،ت6عقاو ود ه- هجوت ا-
 ه- ار دوخ ەدنیآ Kالسا یروIمج ،نآ زا یاهنماخ Zع ه6جوت و یرادبناج و ،نیارکوا ه- ه6سور Kاظن هلمح

Dەرگ نیارکوا رد گنج تشون Kج یاوزنا ه- هجوت ا- ه6سور و ؛دنزIاT; مج ،دوخIالسا یروK گنج رد ار 
 دهاوخ هiلغ برغ رب قT; DEاIج نQRن مظن رد هک تسا نیا Kالسا یروIمج ناD روصت .دنکc K=گرد نیارکوا

 لحرد Kالسا یروIمج ناوت ردق ره هک تسا نیا ت6عقاو اما .دننام- لاعف ،زوc=پ ناIج رد د9ا- اIنآ و درک
 ،دوش <=شwب فاpش نیا ردق ره و ؛دوشK رتەد<=سگ تموکح و هعماج ;tcب فاpش ،د-ا9 شها! هعماج تالpشم
 تروصرد هنوگنیا .دc=گK هلصاف <=شwب برغ زا و دوشK رتک9دزن ;tcچ و ه6سور ه- ەدش نارگن ناریا مRژر
 ه6سور Kاظن یهلخادم لامتحا ،دماجنا6ب ;c=ن Kاظن یاهیc=گرد ه- تسا نکمم هک ەد<=سگ یاهشc=خ عQقو
 اما .تسا <Tا6حرا6س� ه6سور یارب ،برغ دض �Kالسا یروIمج یاق- .تفا9 دهاوخ ش�ازفا ناریا رد ەدنیآ رد
 ل-اقت عQقو تروصرد .تسازاس لpشم »تسا ەدش لد- روفنم روشک ک9 ه- دوخ ه6سور« هک �9اDE رد
 یروIمج �6نکت ناوت ;:لع مالعا .د-اK9 ش�ازفا ;c=ن هقطنم رگ9د یاهروشک یهلخادم ناpما ،ناریا رد Zخاد
 اد6پ ;:عم <=شwب ،یاهنماخ ��راخ تسا6س رواشم ،یزارخ لام! طسوت یاهتسه حالس تخاس یارب Kالسا

Kمج .دنکIالسا یروK ا9 تسد هك تسا ههد ود زا ش�بT� -دنرادزا- رازبا ناونع ه- ار یا هتسه حالس ه�
�

 
 ەزادنا ه- یرگ9د رازبا چیه ،دوش K ماظن زا عافد زا تiحص <:قو« .دراذگ- رانک ار نآ درادن دصق و ەدرک یc=گ6پ
�دنرادزا-

�
 ١».دسر�ن رظن ه- رثؤم و دنمتردق یاهتسه 

 

 یاهنماخ،3;:توپ ،نیار5ا ،23اهج ن-,ن مظن ،برغ ،ق#" :ا*ەژاود$ل"

 
 

 

 
 

 
 یوروش ارچ :مسwن�توپ ات مسwن�نل زا وا باتک ن�Rخآ .ا6نرف6لا! <:لا9ا ەاBش�اد رد �انشهعماج داتسا *
 .)۲۰۲۱،ا6مدا¥آ ناریا E¤هوژپ-�لع تاراش¢نا( ؟د6شا�ورف

 

 
1 Mahmoud Sariolghalam, “Factors Shaping Iran’s Corrent JCPOA Caculations,” MEI, July 11,2022. 
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 01ا.ج ن+*ن مظن

 ،تسا ەداد حیضوت مه رم�Rب نا9ا هک هنوگنآ
 رد هک ;Tارح- ل6لد ه- ;TاIج نQRن مظن ه6لوا هتسه
T« شا¢iساحم ەاiاT>

 ل®ش نیارکوا لاغشا یارب ;tcتوپ ¬
 ربارب رد نیارکوا ش̄را هک وا طلغ �TاRزرا ا- و ،تفرگ
 ناوت �س°یلز تلود ندرک اجه-اج و Kاظن زواجت
 و ،تشاد دهاوخن ار ه6سور م6ظع ش̄را ا- هل-اقم
 .دش هتشا! دنام دهاوخ ́<ا- ەدن³ارپ نانچمه برغ
 ارنآ نور³ام و ،دناوخ ەدش جراخ ەدر زا ار وتان پمارت
 مIس دوبن ;·اح ناملآ و تس�اد یزغم هتکس راچد
 همه ;tcتوپ Kاظن هلمح ا- اما .دراذگ- وتان رد ی<=شwب
 دننام ¬Tاهروشک هک یروطه- دندش را6شه اهروشک
 ه- دندوب ەدش� ;·اح نامز چیه هک دئوس و دنالنف
 .دنداد تQRضع تساوخرد تعD ه- دندنوی«ب وتان
 تسwن مولعم و دش دوخ Kاظن زواجت ەدنزا- ه6سور
 مدرم راتشک و اهرIش ندرک نارRو ا- دناوتب ر½ا اتح
 ́<ا- دناوتK هنوگچ دنک لاغشا ار اجنآ نیارکوا
 ١.دنام-

 �Eا�ورف زا لiق و ،زاغآ رد Kالسا یروIمج
 هن ،́<DE هن« ار دوخ ��راخ تسا6س قDE کول-

 رد یالا- رد هک یراعش .دوب ەدرک مالعا »�Tرغ
 .تسا ەدش کح ناریا هجراخ روما ترازو نامتخاس
 ەاBن« یژتا<=سا ،داژن یدمحا تلود ،۱۳۸۴ لاس زا
 و درک �Tرغ هن ،́<DE هن راعش نÃRگ9اج ار »قDE ه-

 ;:تبم عضوم نیا« .تفا9 ت6مسر برغ ا- ت9دض
 جــــRردت ه- ا�Rpمآ ا- یزاس یداع هک تسا کرد نیا رب

 �ا6س داصتقا هج6¢ن رد و ناریا رد تردق راتخاس
 زا Kالسا یروIمج نیاربانب ٢».دنک K لوحتم ار نآ
 .تسا ناز�Rگ نآ

 
1 Bremmer, Ian. “How Russia’s war in Ukraine is birthing a new global order” YouTube,  
July 13,2022.  
https://www.youtube.com/watch?v=wqqUZB4XnLo 
2 Mahmoud Sariolghalam, “Factors Shaping Iran’s Corrent JCPOA Caculations,” MEI, July 11,2022. 

(mei.edu). 
3 https://www.youtube.com/watch?v=QKDf4t4Qlpg  
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 STغ اQ طOترم یاه ت2لاعف مامت تساوخ ناریا زا .٢٠٠٦ ه2ئوژ ٣١ بوصم - دحتم للم نامزاس ت2نما یاروش ١٦٩٦ همانعطق ٤

 یارب ار تساوخرد نیا دحتم للم نامزاس روشaم متفه لصف هQ دان_سا اQ و درک م\]حت هQ دZدهت و دنک قیلعت ار یروآرفزاQ و یزاس
 .د2سر ب\jصت هQ رطق عنتمم یأر و یأر ١٤ اQ .درک gTوناق روآ مازلا ناریا

 و داژنیدمحا دومحم ماجرب قفاوت زا شwپ
 ه6کت و برغ ا- ت9دض ا- دندرکK روصت یاهنماخ
 .دن�=ب شwپ ار دوخ یاهتسه ەژورپ  دنناوتK ،قDE ه-
 نامزاس ت6نما یاروش یاههمانعطق بQRصت اما
 ه6سور Éارمه ا- �تا Zلملا;tcب س�اژآ ماpح و للم
 نیا ت9امح هک داد ناش� Kالسا یروIمج ه- ;tcچ و
 زا تسردان تشادرب .تسwن دودحمان روشک ود
 �تا ەدنورپ هک دش بÊس ;tcچ و ه6سور ا- تاiسانم
 روش°م متفه لصف رRز قDE و برغ Éارمه رد ناریا

 یاهiناج همه یاهم�Rحت و دc=گ- رارق للم نامزاس
 Éار ناریا مRژر ٣.دوش ل6محت Kالسا یروIمج رب

 ماجرب قفاوت ماجناD و ;:یش� بقع زج
 ٤.تفا6ن۲۰۱۵رد

 ق:9 ه7 ەا6ن رد ا2فد2

 ەدوب هناÌود »قDE ه- ەاBن« یژتا<=سا فده
 و ه6سور ل-اقت ه-ارا رب ندش راوس تسخن .تسا

 رد نآ نادحتم و ،ا�Rpمآ ەژRو ه- برغ ا- ;tcچ
 ەار زا تردق ود نیا ه- �ا6س ه6کت مود و ،هقطنم
 هک �9اDE رد اIنآ ه- Éد زا6تما و یداصتقا ەدوارم
Í9اBامتجا ەاÎ ژرRەدرک شک ورف تدش ه- ناریا م 
 Éارمه نارگن ماظن ناD .دنکK رطخ ساسحاو
 ;c=ن مدرم ش<=سگ ه- ور ;Tا-ا6خ تاضا<=عا ا- برغ
 روIمج سwئر قباس نواعم ،E¤عرم ;tcسح .دن¢سه
�دنزاس بزح ل!c=بد و

�
 KگQRر½ا« د Ðيهسورپ ك 

 دنور نیا ر½ا و دوش� زاغآ روشك رد ¬�الصا ¬Óقاو
 ،اهەدرکل6صحت رارف ،ه9امD رارف( Zعف برخم
 ،;tcگنس مروت ،طسوتم هقiط ندش کچوک
 ت6عضو ،دوش� فقوتم و دوش رارکت )الا- <:یاضران
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 رد فرب لثم ... .دوب دهاوخ نامراظتنا رد Õانفسا
 ١».مQRش K بآ مRراد ناتس�ات

 ل6لد ه- ،Kالسا یروIمج تسخن يههد ود رد
 هلخادم نارگن تموکح ،یاەدوت عیسو هناوتش×

 زورما اما .دوبن مدرم تاضا<=عا زا ;Tاiی¢ش× رد ��راخ
 .تسwن ;tcنچ

 ��راخ تسا6س رواشم ،<:یالو �=³ا Zع
 ام هکنیا ;:ع9 قDE ه- ەاBن« ،دQRگ K یاهنماخ
 ».تسا عQلط لاح رد هک دشا- <:مس ه- نامهاBن
 زا ¬TاIنت ه- دناوتK ناریا« دنکK هفاضا <:یالو
 ا- هک دنکK مpح م6لس لقع Øو ،دنک عافد شدوخ
 تIج رد ،دن¢سه فده مه ام ا- هک ¬Tاهروشک
 ک<=شم فده ».م6نک c=بدت ەدنیآ یارب یc=گشwپ
 دQRگ K وا .تسا برغ ا- هل-اقم وا رظن دروم
 اما ٢».دن¢سه ناریا ;tcتسار ناتسود ;tcچ و ه6سور«
 دوخ Zم عفانم لصا رب اهروشک ��راخ تسا6س
 نیارب .Kالسا یروIمج ا- <:سود هن ،تسا راوتسا
 ه6سور ،ناریا م�Rحت ا- ،یرگ هiساحم و ساسا
 ;tcچ و دشورف- ناIج رازا- رد ی<=شwب تفن تس�اوت

 ار ناریا یاهلوپ ،رت نازرا قاچاق تفن د�Rخ نمض
 ناریا ه- رالد یاج ه- ات ،دراد هگن ش�اهكنا- رد
 .دنک رداص ;:یچ یاهالا!

 قDE ه- ەاBن دنکK هفاضا رگ9د یاج رد <:یالو
 ا- هط-ار ه- دودحم هن و تسا ¬Tا6فارغج هن
 زا د9ا- Kالسا یروIمج .قباس <:سwنوم! یاهروشک
 ه6سور �ا6س ناوت و ;tcچ یداصتقا ت6فرظ
 ه- ٣.دنک هل-اقم برغ ذوفن ا- دناوتب ات دنک ەدافتسا

 زا تفن مه هک دنه دننام ¬Tاهروشک ا- هط-ار وا معز
 ،دنکK یراذگ ه9امD ناریا رد مهو درخK ناریا

 هRروس و تسا ەداتس�ا ا�Rpمآ ل-اقم رد هک الئوزنو

 
 .۲۰۲۲ ،تسو}آ ۵ ،زورما ناریا »،م\jشx بآ م\راد ناتسwات رد فرب لثم« ،qrعرم noTسح ١

https://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/more/101267/ 
 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۲۲ ،انس�ا »،دن_سه ناریا noTتسار ناتسود noTچ و ه2سور« ،�Sیالو���ا ~ع ٢

 (iran-emrooz.net) 
https://www.isna.ir/news/1401043121245/ 

 .۲۰۱۸ ،��مات�س ۱۸ ،داصتقا یا2ند ،»�Sیالو رظنم زا ق�r هQ ەا�ن یانعم« ،�Sیالو ���ا ~ع ٣
 د��هار ق�r هQ ەا�ن ؛دوش جراخ 2�Tل�تالQ زا دZاQ ��راخ تسا2س :یوسوم »ق�r هQ �ا�ن« �لع تسش�« یوسوم لوسر د2س ٤

Qس� یرازگ��خ »ک2ت�ات هن دشاa2۲۰۱۸ ،��مات�س ۱۷ ،م. 

 زا ¬Tاهه6کت دراد Kاظن یراpمه ام ا- هقطنم رد هک
DEوا .دناق KگQRرد ه6سور یوتو زا ەدافتسا د 
 هک یاهمانعطق ه6لع للم نامزاس ت6نما یاروش
 زا یاهنومن درکK موکحم نم9 رد ار ام ت6لاعف
 .تسا ناوت نیا زا ەدافتسا

 �Tونج یا6سآ ل!ریدم یوسوم لوسر د6س
 ;:عم ه- ،قDE ه- ەاBن« دQRگ K هجراخ روما ترازو
 ا6سآ رد هتفرگ لpش یاهتصرف زا یc=گ ەرIب
 رد تفwÚEپ ا9 هتفرگ لpش یاهتصرف اما ٤».تسا

 ،م6قتسم هط-ار زا ەدمآرب ¬Tا6سآ یاهروشک
 ا- و کRژولونکت و ;TاÌرزا- هلداiم و ک6تاملÛید
 نکمم ا�Rpمآ ەژRو ه- برغ رازا- و ه9امD تکراشم

 یروIمج رد قDE ه- ەاBن هک Øاح رد ،تسا ەدش
 ماجنا ا�Rpمآ ەژRو ه- برغ ا- هل-اقم فده ا- Kالسا

K گ=cحت ه- و د�Rهک ەدش لد- یا ەد<=سگ یاه م 
 .دننک ت9اعر ارنآ دنروبجم ;c=ن ¬Tا6سآ یاهروشک

 ف· ار شÜوc=ن Kالسا یروIمج هک �9اDE رد
 یاهەژورپ درُبشwپ و ی<=سگ هع6ش و بالقنا رودص

 تسا ەدرک برغ ا- هل-اقم و یاهتسه هلمج زا Kاظن
 هط-ار ا- هک ¬Tا6سآ یاهروشک دننامه دناوت�ن

 <:عنص و Øام گرزب یاه تفwÚEپ ه- برغ ا- یداع
 .دسرب دناهتفا9 تسد

 ه- Kالسا یروIمج ،قDE ه- ەاBن یژتا<=سا رد
 ه6سور �ا6س عبطلا- و Øام ذوفن ش<=سگ لاiقتسا

 اIنت Kالسا یروIمج فده .تسا هتفر ;tcچ و
 نیا هک ارچ .تسه ;c=ن �ا6س ،تسwن یداصتقا

 روبجم دوخ یراذگ ه9امD زا تظافح یارب اهروشک
K مج یاق- زا دنوشIالسا یروK دننک- عافد مه. 

 دنهد- زا6تما ;tcچ و ه6سور ه- دن¢سه راچان نیاربانب
 زا- ناریا 6Óبط عبانم زا ەدافتسا یارب ار ەار و
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 هلاسT;۲۰اIنپ یاههمان قفاوت تا6ئزج .دناهتشاذگ
 ندوب هنالداعc=غ ل6لد ه- ;tcچ ا- هلاس۲۵و ه6سور ا-
 نیا شریذtc; Íچ .تسا ەدرکن اد6پ Kومع راش¢نا اIنآ
 د9د زا اتح نآ ندنام ناIنپ ه- طوÚEم ار قفاوت
 ١.تسا ەدرک Kالسا یاروش سلجم ناÌدنیامن

 هط-ار نکمم دح ات هک تسا ەدرک شالت ه6سور
 داوج دمحم .دنک بارخ برغ ا- ار Kالسا یروIمج
 رد ماجرب قفاوت رد هک تسا هتفگ ف�Rظ
 اضما قفاوت دوب رارق هک یزور ن�Rخآ رد ،۲۰۱۵لاس
 ه- ه6سور هجراخ روما رRزو ،فوروال à:گD ،دوش
 یاضما ات درک کرت ار تسش� لحم مIم رارق هناIب
 ٢.)زال6ل د6عس ا- هiحاصم( .دتف6ب قQRعت ه- قفاوت
 ه- ناریا ماجرب قفاوت ا- هک دوب نیا ه6سور ;Tارگن

 تلود تسا6س رد هک <:یعقاو .دوش ک9دزن برغ
 .دوب تفا9 باتزا- ;Tاحور نسح

 ناتسود ار ;tcچ و ه6سور هک <:یالو فالخرب
 ماقم مئاق ،¬Tالع ;tcسح رادD ،دنادK ناریا ;tcتسار
 فقوتم لماع اهسور دQRگK عافد رRزو ;tcشwپ

 هقالع اه سور ٣.دن¢سه ماجرب رد ام تار³اذم ندش
 نا9اÍ ا- نوچ .دوش� لح ا�Rpمآ و ناریا هلئسم دنرادن

 ر;· ساسحا اهسور ا�Rpمآ و ناریا نا6م تموصخ
 هک طو�âم هچ سور ه- الصا .دننکK ناRز و
 ارچ .دننک هلخادم ا�Rpمآ ا- ام تار³اذم رد دنهاوخ-
 نآ خــــRرات لوط رد هک م6نک- باختنا یاهطساو ک9
 ؟م6سانشK نئاخ ار

 ��راخ تسا6س۲۰۱۵رد ماجرب قفاوت زا س×
 یارب .د6خرچ برغ تمس ه- �دنا Kالسا یروIمج
 ،;Tاحور نسح تلود ،یداصتقا یاهانگنت زا رذگ
 ا- یراpمه یانبم رب ار دوخ ��راخ تسا6س

 
1 Zakiyeh Yazdanshenas, “Conservative President Ebrahim Raisi, deeply distrustful of the West, looks to 

deepen ties with China and Russia.” FP, 26 October, 2021. 
 »ف\]ظ داوجدمحم اQ زال2ل د2عس هOحاصم هتعاس هس �gوص لZاف« زال2ل د2عس اQ هOحاصم ،ف\]ظ داوج دمحم٢ 

 noTنچمه
 .۲۰۲۱ ،ل\روآ ۲۵ ،زوین ¥راف ¥ �g� g »ماجرب رد ه2سور STکشرا£ و gTام2لس ەرا¢رد ف\]ظ �gوص لZاف راش_نا«

  .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۲۳ ،زورما ناریا ،»دن_سه ناریا noTتسار ناتسود noTچ و ه2سور« ،�Sیالو���ا ~ع ٣
https://www.isna.ir/news/1401043121245/ 
 

 .۲۰۱۹ ،تسو}آ ۲۳ ،بویتوی »،!داد ��خ رالد درا2ل2م ٣٥ ندش م© زا )ف\]ظ( اه م\]حت ندز رود یا��کد« ٤
 .x، ۲۰۱۸ ۲۳ ،نیالنآ��خ »وئپم¬ ط�r ۱۲ هQ خسا¬ ۱۲« ٥

DEرغ یاهتکT� یغت=c ا- نامزمه دناوتب ات داد 
 ،کRژولونکت تاناpما زا اهم�Rحت ندش هتشادرب
 وا .دوش دنم ەرIب ;c=ن برغ یراذگه9امD و ;TاÌرزا-
 .درک ح�طم ;c=ن ار ۳و۲ ماجرب دوخ تسا6س همادا رد
 هلمج زا برغ دض یاهوc=ن د9دIت »T رد ;Tاحور

Dس ناÛەا Íنآ عبات نارادساIیاه ح�ط زا و دش ا 
 .درک ;:یش� بقع دوخ

 <:سwتامäارپ ەاBن ا- وا .دوبن بلط حالصا ;Tاحور
 Zمع و هعماج تالpشم عفر یارب هک دوب هتفاRرد
 .د9ا6ب رانک برغ ا- د9ا- شا<Tا-اختنا یاهەدعو ندرک
 دوب یدح رد ماجرب ا- یاهنماخ و ەاÛس تقفاوم اما

 رد ناریا ەدش هکول- یاهلوپ ه- دنناوتب اIنآ هک
 لpشم نود- و دننک اد6پ �<=سد رگ9د یاهروشک
 تسد ه- یاهلوپ زا سدق ەاÛس و دنشورف- تفن
 و قارع و نانبل رد Kاظن یاهوc=ن تQRقت یارب ەدمآ
 هک دندش� ;·اح اIنآ .دنک ەدافتسا ;tcطسلف و نم9
 یاه ەدوارم یزاس فافش ه- طو�âم یاهلpتورپ
 یزرا دمآرد  .دنریذÛب ار فا <T یا فا هلمج زا Øام
 زا جراخ و Zلملا ;tcب یاهداIن و ،مدرم زا ناIنپ ناریا
 دمحم هنومن یارب .دشK فåم �نا- یاه ەدوارم
 لوپ رالد درا6ل6م جنپ و � تسا هتفگ ف�Rظ داوج
 ٤.تسا ەدش هچ دناد�ن ¤ک و دش مÌ ناریا

 ض<=عم هک ;c=ن پمارت دلانود رگ9د یوس زا
 طDE ۱۲و درک وغل ار نآ ۲۰۱۸رد ،دوب ماجرب قفاوت

 هل-اقم رد ٥.دادرارق Kالسا یروIمج ربارب رد د9دج
 تفلاخم مغر ه- اهارگ لوصا ،پمارت م6مصت ا-

 ;:غ سلجم بQRصت ا- ،;Tاحور نسح د9دش
 ،ار ماجرب قفاوت ،مویناروا یدصرد ۳،۶۷ یزاس
 هط-ار عضو نیا ا- .دنداد ش�ازفا دصرد ۲۰ه-



 ۲۱ |;:ا9ج ن56ن مظن و ق0/ ه- ەا*ن

 .د6یارگ ی<=شwب تماخو ه- برغ ا- Kالسا یروIمج
 ه- هجوت ا- ماجرب وغل رد پمارت دلانود م6مصت
 .دنکK ەولج کوکشم ;tcتوپ ا- وا تسا6س �9دزن

 GHئر یارگ لوصا تلود

 ،یروIمج تساRر ه- ¤wئر م6هاربا باختنا ا-
 یاهارگ لوصا تسد رد تردق Zصا یاهناÌرا همه
 رودص ه- زا6ن اما .تفرگ رارق ماجرب قفاوت فلاخم
 تار³اذم هک درک راداو ;c=ن ار اIنآ �نا- ەدوارم و تفن
 Kالسا یروIمج ط9اDE اما .دنc=گ- D زا ار ماجرب
 و ،نارادساÍ ەاÛس م�Rحت هلمجزا ،اهم�Rحت مامت عفر
 ا�Rpمآ یارب هک دوب اهقفاوت ندنام راد9اtc; Íمضت

 نیا ه- برغ هنوگنید- .تسا ەدوب لوبق ل-اقc=غ
 .تسwن ماجرب یا6حا ناpما ًالعف هک د6سر هج6¢ن

 رد ناریا ەدننک ەر³اذم م6ت سwئر ،;:ک یرقا- Zع
 زا لiق رطق تختیاÍ هحود رد دوخ تسش� ن�Rخآ
 ا- و تفر وکسم ه- تسخن ،ناریا ه- تشگزا-
 هک د6سرKرظن ه- .درک تاقالم ه6سور تاماقم
�نهامه ا- ماجرب ەراâرد م6مصت

�
 ماجنا وکسم 

Kگ=c١.د 

 Nه#سور یهلت رد ناریا

 قفاوت دQRگ K ا6س نامزاس سwئر ،زنرب ما6لRو
 Kاظن فعض ه6سور ه- ;Tاریا داIÛپ ۳۰۰یراذ½او
 هک دسر�نرظن ه- اما ٢.دهدK ناش� ار ه6سور
 ه- یزا6ن ،ناIج Kاظن تردق ;tcمود ه6سور
 ه6سور فده .دشا- هتشاد ناریا تخاس یاهداIÛپ
 یاههنÃRه ;<tخادرپ و گنج ه- ناریا یاÍ ندناشک
�نج

�
 ا- اIنآ ندرک نمشد و ناریا طسوت �ا6س و 

 
 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ǵ«،« ۴انورک یاهتZدودحم دوبن« :هحود تار�اذم تسکش زا دعQ وکسم هST Qک یرقاQ رفس تلع« ١
 »دهدx ناش� ار ه2سور xاظن فعض ه2سور هgT Qاریا دا¹هپ ٣٠٠ یراذ}او قفاوت د\jگ x ا2س نامزاس ش¶ئر« ،زنرب ما2ل\و ٢

 ،¥راف rfi »،دراد دوجو عنام ه2سور و ناریا یو�TTم روشک ود یرا�مه رد :نارهت رد noTتوپ روضح هQ ا2س نامزاس س¶ئر ش�aاو«
 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۲۱

 .۲۰۲۲ ه2ئوژ ۲۱ ،¥رافBBC News »،داد رادشه ه2سور هQ دا¹هپ ل\jحت دروم رد ناریا هQ ا�\]مآ«
 BBC News -،»ماجرب رد ه2سور STکشرا£ و gTام2لس ەرا¢رد ف\]ظ �gوص لZاف راش_نا« درک گنج دراو ار ناریا STیمز یو�oن noTتوپ ٣

 .۲۰۲۱ ،ل\روآ ۲۵ ،¥راف
 ،نارهت رد ه2سور �oفس اQ ق�r یوگوتفگ ،همانزور ،داز�ا¬ ~ع ٤

(iran-emrooz.net) 
 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۱۶ ،ق�r »،؟�¾�r تقافر اg� Zرغ تلاخد« ،داز�ا¬ ~ع ٥

 عافد نیارکوا زا Îون ه- هک ¬Tاهروشک مامت و نیارکوا
K صا فده .تسا دننکZ توپ رفسtc; -ت هIرد نار 

 راشفا هک هنوگنآ .تسا ەدوب ;tcمه ه6ئوژ ۱۹ خــــRرات
 یروIمج رد Kالسا یروIمج ;tcشc�w=فس ،;Tام6لس
 يروIمج ;Tاiي¢ش×« تسا هتفگ ;c=ن ناج9اâرذآ
 ماجنا �9اDE رد نیارکوا ه- ه6سور زواجت زا ¬Kالسا

Kگ=cاهروشک هک دT¬ چ دننامtc; ا- ناتسودنه و 
 رد ندش c=گرد زا �ا6س و ک6تاملÛید یدنمشوه
 ،یدج لpش ه- ه6سور زا ت9امح و نیارکوا گنج
 Óطاقم رد اتح و ەدرک یراددوخ راpشآ و م6قتسم
 نیا عQقو هطساو ه- ار ه6سور ه6لع برغ یاه م�Rحت

 ناریا ه6سور هک هنوگنامه ».دناەدرك ¬¬Tارجا گنج
 .٣درک هRروس رد گنج دراو

 ;c=ن هتشذگرد ،هRروس ا- یراpمه یاتسار رد
 ەا9BاT; Íوناق ت6عونمم مغره- Kالسا یروIمج
 ەدافتسا یارب Îون ه- ار »نادمه« یراpش
 ٤.داد رارق ه6سور را6تخا رد Kاظن یاهام6پاوه

 ه- خساÍ رد ناریا رد ه6سور c=فس ،نا9اراäا ناول
 یروIمج« :دQRگ K قDE یارگلوصا ه�ÚER راBن�=خ
 راpهد- ه6سور ه- وروی نویل6م دص دنچ Kالسا
 طقف �Tرغ یاهتلود« دنک K هفاضا و »تسا

 دننام دوخ چQپ یاهشزرا هک تسا نیا ناشفده
 ناریا ه- ار ف6ثک 6Zخ یاه;c=چ و یزا-س°جمه
 یاهراتخاس رد .م6نکK تفلاخم ام Øو دنروا6ب
� قوقح صوصخ رد هچ ناریا و ام ،Zلملا;tcبÚE و 

 ت9امح رگ9دک9 زا رگ9د لئاسم صوصخ رد هچ
Kرگنس ک9 رد ;·اح لاحرد ود ره ام نوچ ؛م6نک 
 ٥».م6¢سه



  یرادملع | ۲۲

 ام هك تسا نآ تîعقاو« د9ازفا T; Kام6لس
ïامðمان ه- نوچ ؛م6¢سه وکسم یاهیزا- دهاش نا 
 زا Zئاسم و ەاÌوc=ن تحا<=سا ەرود ،تاعطق c=معت
 ح�طم ار اههنÃRه زا <:سرIف ام یارب بترم تسد نیا

Kن ەدنامس× و تخوس نآ رانک رد .دننک=cوÌەا 
افاضم .دننکK لقتنم ه6سور ه- مه ار رIشوب

ñ
 ا- 

 اتیاIن و دننکÉ Kارمه ناریا ه6لع برغ یاهم�Rحت
 راpهد- نا¥ام! هک تسا ناریا نیا زا- مه
 ١».تساهسور

 ناریا رد TU1توپ یا2غورد ساPعنا

 داصتقا ت�Rیدم داتسا زدوو ەریاBنا هک روطنآ
 ه6سور ;tcتوپ دسQÜنK دروفس³آ ەاBش�اد رد ;TاIج
 مجاIت فادها زا ک9 چیه ه- �Tا9تسد نود- ار
 ;tcتوپ .تسا ەدرک ل9دiت روفنم روشک ک9 ه- ،دوخ
 ه6لع هناc=گشwپ هلمح ک9 مجاIت نیا هک ەدرک د³6ات

 ه6سور یردام ;tcمزD زا سدقم عافد ،نیارکوا هلمح
 نیا هتبلا .دوب مسÜزان ه6لع یوروش ەزراiم هماداو
 ٢.دن¢سه چQپ تاIیجوت

 ەدرک رارکت ار ;tcتوپ ه9اT� Í یاعدا ;tcمه یاهنماخ
 تسا هتفگ ;tcتوپ ا- تاقالم رد یاهنماخ .تسا

 یروIمج و تسا تخس و نشخ هلوقم ک9 گنج«
 چیه ه- دنوش نآ راچد یداع مدرم هکنیا زا Kالسا

 هچنانچ نیارکوا ه6ضق رد اما دوش�ن دنسرخ هجو
 ل-اقم فرط ،د6تفرگ�ن تسد ه- ار لمع راpتبا امش
 همادا رد ».دشK گنج عQقو بجوم ،دوخ راpتبا ا-

 ؛تسا òانرطخ یدوجوم وتان« دÐازفا¬K یاهنماخ
 فلاخم Z!ه- لقتسم و یوق ه6سور ا- ;c=ن اه�Tرغ
 یزرم و دح ،دشا- زا- وتان ل-اقم رد ەار ر½ا .دن¢سه
 هتفرگ نیارکوا رد نآ یولج ر½ا و دسانش�ن
 ه- ار گنج ;tcمه ،هم�Rک هناIب ه- دع- <Tدم ،دش�ن
 ٣».دنتخادناK ەار

 
 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۱۹ ،نیالنآ ��خ »،؟دراد زا2ن gTاریا دا¹هپ هQ اعقاو ،ناهج xاظن تردق noTمود ناونع هQ ه2سور اZآ« ،gTام2لس راشفا ١

2 Ngaire Woods discusses why so many powerful leaders, like Putin, take reckless action that ends up 
harming their countries. Foreign Affairs, July 14, 2022· 

 .تسا ەدرک رارکت ار noTتوپ ۀZا¬ �g یاعدا noTمه یا هنماخ ٣
https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/101076/ 

 .۲۰۲۲ ،ه2ئوژ ۲۴ ،انقفش ~لملا noTب یرازگ��خ »و»نیارکوا گنج یوس نآ و ام« :تشون ناهیک « ،یرادمتع\noT �rسح ٤
https://fa.shafaqna.com/news/1413140 

<Tراسخ اIنت هن نیارکوا رد ه6سور یزوc=پ
 گرزب ¬

 ناIج رد یروتاتک9د دوس ه- و �ارکومدلا�=یل ه6لع
;Tونک دنور هóل- .تسا

 شwپ زا شwب ندرک هتس�او �
 ه- ناریا ەدنیآ تشونD ندز ەرگ و ه6سور ه- ناریا
�دنامبقع و یروتاتک9د همادا

�
 زا ندنام مورحم و 

 یداع تاiسانم یرارقرب ەار زا هک یداRز یاهتصرف
 دهاوخ شôازفا ار دوش� ناریا بwصن دناوتK ناIج ا-
�دنام بقع هلاچ ه- ار ناریا ه6سور هنوگنیا .داد

�
 

 ٤.دناشکK <=شwب

 رد دوخ ه6سور هک �9اDE رد قDE ه- ەاBن
�رزب نارح-

�
 دهاوخن ەزاجا ناریا ه- تسا ەدرك c=گ 

 تازاوم ه- .دنک فرط رب ار دوخ تالpشم هک داد
 برغ زا ;<tفرگ هلصاف و قDE ه- <=شwب �9دزن

 و هعماج ندرک<:ینما ،بوکD یاهتسا6س
 رد .دوشK <=شwب Îامتجا و �ا6س یاهانگنت

DEار هعماج هک �9اÉ یغت یارب=c وگرگد زجT;یاه 
 رد ناریا ەدنیآ ،دسانش�ن �Rõردت و ;c=هرپتنوشخ
 ات درک دهاوخ ö ار یرتکRرات c=سم تدمەاتوک
 مدرم ;Tا-ا6خ یاهضا<=عا ا- مRژر ;Tورد یاهفاpش
.دروخ- دنویپ



 

  

 


