اصول و ساختار تصمیمگیری
در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان

دكتس حثية اهلل اتًالحسه شيساشي
عليسضـا مالقـديمي
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ا٤ٙ٣يت٧ا  ٣ا٧ساه ؾياؾت ذاضخي ّك٤ض٧ا ٝؿتَيٞاً تاتقي اظ قطايظ غئ٤پٙ٤تيِ١ ،ياظ٧اي
زاذٚيٍ ،سضت ٚٝي  ٣ت٨سيساتي اؾت ّ ٦ا٢ٝيت ٢ٝ ٣اىـ آ٨١ا ضا تحت تاثيط ٍطاض ٝيز٧س .اي ٠ان٘
ّٚي زض ٤ٝضز ّك٤ض٧اي تاظ ٥اؾتَالٗ ياىت٦اي ّ ٦زض حاٗ تثثيت ٤ٝخ٤زيت ٤٧ ٣يت ذ٤ز ٧ؿت٢س
١يع نازً اؾت تا اي٣ ٠يػٕي ّ ٦چ٢يّ ٠ك٤ض٧ايي ٞ٧چ ٟ٤يِ ٨١اٗ ٤١پا ٝيتايؿت تيف اظ ٧ط
چيع زيٖطي ت ٦ىْط ا٢ٝيت ٚٝي ذ٤ز تاق٢س .اذتالىات اضضي ٝ ٣ساذ ٦ٚذاضخي ز ٣فا٘ٝ
تيثثات ّ٢٢سٖ١ ٣ ٥طا١ي خسي ّك٤ض٧اي تاظ ٥اؾتَالٗ ياىت ٦اؾت .خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟت ٦ف٤٢اٟ
ّك٤ضي ّ ٦اظ اتتساي ٤ٝخ٤زيت ذ٤ز ٕطىتاض اذتالىات اضضي تا ٞ٧ؿاي ٦ذ٤ز اض٢ٝؿتا ٟت٤ز ٥تاتـ
ٞ٧ي٤ٍ ٠افس ٝيتاقسَٝ .ا ٦ٙظيط اتقاز ٕ١٤إ ٟ٤تاثيط اي ٠ف٤ا ٘ٝضا تط قْٕ٘يطي ان ٣ ٗ٤ؾاذتاض
ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتطضؾي ٝيٞ١ايس.

ياضگان كليدي :ا٢ٝيت ٚٝي ،اؾتَالٗ  ٦ٞ٧خا١ث ،٦تٞاٝيت اضضي ،ؾطٝايٕ٦صاضيذاضخي،
ٍ٤ٝقيت غئ٤پٙ٤تيِ.
مقدمٍ
چطايي  ٣چٖٖ١٤ي ٕطايف ٧اي ؾياؾت ذاضخي ّكو٤ض٧ا ٞ٧و٤اض ٥يْوي اظ ٤ٝضو٤فات
پيچيس ٣ ٥زض في٠حاٗ خاٙة ت٤خ ٦زض ح٤ظٝ ٥غاٙقات ٢ٝغَ٦اي  ٣ض٣اتظتوي٠اٚٞٙو٘ اؾوت .توط
ذاله ته٤ض اٙ٣يٝ ٦ّ ٦ا٧يت ىْطي  ٣تٞايالت ؾياؾي ض٧ثطا ٣ ٟتهٞيٕٜيط١سٕا ٟيِ ّكو٤ض
 .1اؾتازياض زا١كْس ٥ف ٛ٤ٚؾياؾي ٣احس ت٨طاٝ ٟطّعي
 .2زا١كد٤ي ّاضق٢اؾي اضقس ض٣اتظ تي ٠ا٘ٚٞٙ
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ضا فا ٘ٝانٚي خ٨تٕيطي ٧اي ؾياؾت ذاضخي آّ ٟك٤ض ٝيزا٢١س ت١ ٦ؾوط ٝويضؾوس ف٤اٝو٘
ٕ١٤إ ٣ ٟ٤زالي٘ ٞ٨ٝي زض خٞـت٢سي  ٣تهٞيٕٜيوطي ض٧ثوطا ٟؾياؾوي يوِ ّكو٤ض خ٨وت
تقيي ٠ا٤ٙ٣يت٧ا ٕ ٣طايكات ؾياؾت ذاضخي آّ ٟك٤ض زذي٘ ٝيتاق٢س.
خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٦ّ ٟاظ ظٝا ٟىط٣پاقي اتحاز خٞوا٧يط قو٤ض٣ي زض ؾواٗ  1991تو٦
اؾتَالٗ زؾت ياىتٝ ،٦تاثط اظ قطايظ زاذٚي  ٣ذاضخي ايّ ٠ك٤ض زض ظٝي ٦٢تقطيو ا٤ٙ٣يت٧ا ٣
ا٧ساه ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز تداضتي زاضز ّ ٦زا٣ضي زض ذه٤ل آ١ ٟياظ٢ٝوس تطضؾوي خ٨وات
١ؾطي  ٣ت٤اتـ فٚٞي ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠ك٤ض زض ع ٗ٤ؾاٗ٧اي ٕصقت ٦اؾت.
َٝاٙوو ٦حاضووط زض پاؾوود توو ٦ايوو ٠پطؾووف انووٚي ّوو «٦فٞووس٥تووطي ٠ف٤اٝوو٘ ٝوو٤ثط تووط
خ٨تٕيطي٧اي ؾياؾتذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايداّٟوسا٧ ٛوا ٧ؿوت٢س » ايو ٠ىطضوي ٦چ٢وس
ٝتنيطي ضا تطضؾي ٝيّ٢س ّ «٦ا٢ٝيت ،اؾتَالٗ ٦ٞ٧خا١ث ،٦تٞاٝيت اضضي ،ت٤ؾق ٦اٍتهازي ٣
اضتَاء خايٖا ٥غئ٤پٙ٤تيِٞ٨ٝ ،تطيٙ٤ٝ ٠يو٧٦واي تقيوي٢٢ّ٠وسٕ ٥وطايف٧وايّ٢و١٤ي ؾياؾوت
ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايداٝ ٟيتاق٢س».
زض ضاؾتا پاؾرٖ٤يي ت ٦ؾ٤اٗ ٝغطح قس ٥ى ٣ ً٤اضظياتي ٙ٤ٝي٧٦اي پاؾد پيك٨٢ازي تو٦
اي ٠ؾ٤اٗ ،ضط٣ضي اؾت انّٚٗ٤ي  ٣ؾاذتاض تهوٞيٕ ٜيوطي زض ؾياؾوتذواضخي خ٨ٞو٤ضي
آشضتايدا ٟضا ٤ٝضز تحث  ٣تطضؾي ٍطاض ز٧ي .ٜشّط ايْ١ ٠ت ٦الظ ٛاؾوت ّو ٦زض اي٢دوا ؾواذتاض
تهٞيٕ ٜيطي ت ٦ف٤٢ا ٟيِ ٝتنيط ٝؿتَ٘ زض ّ٢اض زيٖط ٝتنيط٧ا تطضؾي ١كس ٥ت ٦ْٚتواثيط آٟ
زض ّ٢اض ٝتنيط٧اي ٝصّ٤ض ٝوس ١ؾوط ٝوي تاقوس ظيوطا ايو ٠اٝوط تيكوتط اظ آّ ٟو ٦توط ا٧وساه ٣
خ٨تٕيطي٧اي انٙ٤ي ؾياؾت ذاضخي ٤ٝثط تاقس تط زيپٞٚاؾوي ٝ ٣ؿوائ٘ اخطايوي ؾياؾوت
ذاضخي آشضتايدا ٟتاثيطٕصاض ذ٤ا٧س ت٤ز.
الف) اصًل سياست خازجي جمًُزي آذزتايجان
ٖ١طـ ٧اي ّال ٣ ٟض٧ياىت ٧اي فٝ٤ٞي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟزض ؾياؾت ذواضخي ايو٠
ّك٤ض ضا ٝيت٤ا ٟتط ٝث٢اي انٍ ٗ٤ا ٟ٤١اؾاؾي ايّ٠ك٤ض ،زّتطي ٠ؾياؾي  ٣ا٢ٝيتي آ١ ٣ ٟيوع
زيسٕا٧٥اي قرهيت٧ا  ٣احعاب ٝغطح ايّ ٠ك٤ض ق٢اؾايي  ٣ت٢ؾي٤ٞ١ ٜز.
زض ٝازٍ 11٥ا ٟ٤١اؾاؾي خ٤٨ٞضي آشضتايداٝ ٟث٢اي قوْٕ٘يوطي ؾياؾوت ذواضخي
ايّ٠ك٤ض تط اؾاؼ« ان ٗ٤ت٢يازي ٝ ٣قي ٠خ٨ا١ي ّ ٦تا ٍ٤افس تي٠اٚٚٞٙي ٝغاتَت زاض١س» تياٟ
قس ٥اؾت (.تطآ٣ضز اؾتطاتػيِ آشضتايدا ،ٟج ،1881 ،1ل )118اي ٠انو٘ ؾواذتاضي زض ٍواٟ٤١
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اؾاؾي آشضتايدا١ ٟكاٝ ٟيز٧س ٍّ ٦إٟ٤١صاضا ٟايّ٠ك٤ض اظ اتتساء تالقي توطاي تيْيوِ  ٣تٞوايع
آضٝا٧ٟا ،ان ،ٗ٤ا٧ساه  ٣قي٧٥٤اي فْٚٞطز ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز تا ؾايط ٞٝا ِٙخ٨وا١ ٟساقوت٣ ٦
٤١ؿ ٖ١طـ آ٨١ا ١ؿثت تٝ ٦ا٧يت ٢ٝ ٣اؾثات ١ؾا ٛتي٠اٚٚٞٙي ا١تَازي  ٣افتطاضي ١يؿوت ٙوصا ٍهوس
١ساض١س ّ ٦زض اي ٠ذه٤ل ٧عي٧٦٢اي زضٕيطي تا ١ؾا٧ٛاي ٤ٝخ٤ز تي ٠اٚٚٞٙي ضا تپطزاظ١س .تو٦فوال٥٣
آ١ا ٟتس ٟ٣آ ٦ْ١تدطت ٦ؾپطي ٤ٞ١زٝ ٟطاح٘ زٙ٣تٚٝ -ت ضا زاقت ٦تاق٢س ،ؾوقي ٝويٞ١اي٢وس توا زض
چاضچ٤ب ٝطظ٧ا  ٣حاّٞيت ٚٝي ذ٤ز ح٘ ٝكْالت زاذٚي  ٣پيفتطز تط١ا٧٦ٝواي ت٤ؾوقٚٝ ٦وي ضا
زض ا٤ٙ٣يت ّك٤ضزاضي ذ٤يف ٙحاػ ّ٢٢س)http://www.csis.org( .
زض يِ تيا١ي ٦ضؾٞي زٙ٣ت آشضتايدا ٦ّ ٟا٤ٙ٣يوت٧واي ؾياؾوت ذواضخي ايوّ ٠كو٤ض ضا
ٝكرم ؾاذتٝ ٦يت٤ا ٟتطذي اظ ا٧ساه ؾياؾت ذاضخي ايوّ ٠كو٤ض ضا حوٝ ٗ٤ح٤ض٧واي ظيوط
چ٢ي ٠تياّ ٟطز:
 پيكثطز ان ٗ٤زّ٤ٝطاؾي ٝثت٢ي تط اٍتهاز تاظاض ٍ ٣إٟ٤١طايي؛ اؾتَالٗ ف ٘ٞزض ؾياؾت ذاضخي تطاي تاٝي٢ٝ ٠اىـ ٚٝي  ٣ا٢ٝيت ٚٝي؛ ت٤ؾق ٦ض٣اتظ ٞ٧ؿايٖي ت٨تط ٝ ٣ثت٢ي تط ٢ٝاىـ ز٣ؾ٤ي ٦تا ّك٤ض٧اي ٞ٧ؿاي٦؛ ايداز ا٢ٝيت  ٣ثثات زض ٢ٝغَ٦؛ تاّيس تط حيؼ تٞاٝيت اضضي ،حاّٞيت  ٣اؾتَالٗ ّك٤ض  ٣تط ٞ٧ي ٠اؾاؼ تاظ پوؽٕيوطياضاضي اقناٙي اظ خ٤٨ٞضي اض٢ٝؿتا (.ٟتطآ٣ضز اؾتطاتػيِ آشضتايدا ،ٟج ،1ل)118
دكتسيه امىيت ملي
ٞ٧ا ٦ّ ٦١٤ٕٟاقاض ٥قس ا٧ساه ،قوي٧٥٤وا ٕ ٣وطايف٧واي فٚٞوي ّكو٤ضزاضي ٝؿو ٤الٟ
آشضتايدا١ي زض ٙ٤ٝي٧٦اي ٝطتثظ تا زّتطي ٠زىافي١ -ؾاٝي  ٣اؾتطاتػي ا٢ٝيت ٚٝي آشضتايدواٟ
ٍات٘ تاظق٢اؾي اؾت .تطذي ٙ٤ٝي٧٦اي زّتطي ٠ا٢ٝيت ٚٝي آشضتايدا ٟاظ ايٍ ٠طاض١س:
 حيؼ يْپاضچٖي ؾطظٝي٢ي ّك٤ض  ٣آظازؾاظي اضاضي اقناٗ قس٥؛ تاٝي ٠ا٢ٝيت زض ٤ٝاخ ٦٨تا ت٨سيس٧اي زاذٚي  ٣ذاضخي؛ ٝحاىؾت اظ اضّا ٟحاّٞيت  ٣زٙ٣ت ٝطّعي؛ ٝسضٟؾاظي اضتف  ٣تَ٤يت ت٤ا ٟضظٝي ٍ٤اي ١ؾاٝي؛ ٣ض٣ز ت ٦اتحازي٧ ٦اي ١ؾاٝي -زىافي ٕ ٣ؿتطـ ْٞ٧اضي٧اي ١ؾاٝي تا ّك٤ض٧اي ٝتحس؛ -اؾتياز ٥اظ ى٢أ٣ضي  ٣تؿٚيحات ٤١ي٢ٝ ٣ ٠اؾة؛
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 تَ٤يت ض٣حيٝ ٦ي ٠٨پطؾتي ٣ ٣ع ٠ز٣ؾتي؛ پي١٤س ١ؾاٝي تا تطّي ٦تطاي ٝثاضظ ٥تا زق٢ٞاٝ ٟكتطُ؛ ٍٞٚساز ّطز ٟاض٢ٝؿتا ٟت٢ٝ ٦ع ٦ٙتعض ٕتطي ٠زقّ٠ٞك٤ض  ٣زق ٠ٞزا١ؿت٧ ٠ط ّك٤ض زيٖطيّ٤ٝ ٦ضـ ذهٞا١ ٦١ؿثت ت ٦زٙ٣ت آشضتايدا ٟزاقت ٦تاقس؛
 ٢ٝتيي ت٤ز ٟآماظ خ ٔ٢تا ظٝا ٟؾ٤ز٢ٝس ت٤زٝ ٟصاّطات ٍط٥تاك؛ اىعايف ت٤ا ٟضظٝي  ٣اضتَاء ؾغح ٨ٝاضت٧اي پطؾ١ ٘٢ؾاٝي؛() http://www.azerbaijan.az اىعايف ٝسا ٛ٣ت٤زخ ٦ؾاال١ ٦١ؾاٝي ّك٤ض؛ اضتَاء ؾغح ٝقيكت ١يط٧٣اي ١ؾاٝي؛ ايياي َ١ف ١ؾاٝي -ا٢ٝيتي ٤ٝثط زض ٢ٝغَ٦؛ فس ٛاؾتياز ٥اظ ؾالح٧اي ّكتاض خٞقي اظ خ ٦ٚٞؾالح ٧اي ٧ؿت٦اي؛ ٝثاضظ ٥تا تط٣ضيؿٜ؛ ٝثاضظ ٥تا خطائ ٜؾاظٝاٟياىت٤ٝ ٣ ٦از ٝرسض؛ تَ٤يت ١يط٧٣اي ٣اّ٢ف ؾطيـ؛ ٝكاضّت ١ؾاٝي زض تط١ا٧ ٦ٝاي نٚح تا١ي؛ تاٝي ٠ا٢ٝيوت ظيطت٢ا٧واي اٍتهوازي  ٣ا١تَواٗ ا١طغي(.توطآ٣ضز اؾوتطاتػيِ آشضتايدوا ،ٟج،1 ،1881نم 879تا )888
وياشَاي ملي ،اَداف استساتطيك
تا ّٞي زٍت زض ا٤ٙ٣يوت٧واي تيؿوتٕا١و ٦زّتوطي ٠ا٢ٝيوت ٚٝوي خ٨ٞو٤ضي آشضتايدواٟ
ٝكرم ٝيق٤ز ّ ٦زمسم٧٦اي انٚي ايّ٠ك٤ض تٝ ٦ثات ٦يِ ّك٤ض تاظ ٥اؾوتَالٗياىتو ٦فٞوستاً
ٝثت٢ي تط تثثيت ؾاذتاض٧اي ا٢ٝيتوي ،اٍتهوازي ،ؾياؾوي  ٣حواّٞيتي آشضتايدوا ٟتو٤زٙ ٣ ٥وصا
عثيقي اؾت ّٝ ٦ؿ ٤ال ٟايّ٠ك٤ض قطايظ پيطاٝو١٤ي ذو٤ز ضا ٚٞٝو ٤اظ ت٨سيوسات توطاي ثثوات،
ا٢ٝيت  ٣اؾتَالٗ  ٣تٞاٝيت اضضي ّك٤ض زا١ؿت ٣ ٦تالـ ٞ١اي٢س تا ٝد٤ٞف ٦ؾياؾت٧وا٤ٝ ،اضوـ
 ٣اٍساٝاتي ضا تطٕعي٢٢س ّ ٦تت٤ا١س ٍث٘ اظ ٧ط چيع ا٢ٝيت٤ٝ ،خ٤زيوت  ٣يْپواضچٖي ّكو٤ض ١ ٣يوع
ٞ٧ثؿتٖي اختٞافي ٚٝ ٣ي ضا تطاي زىاؿ ق٨ط١٣سا ٟذو٤ز اظ ا٧وساه حْٝ٤وت ّ ٣يواْٚٞٝ ٟوت
تاٝيٞ١ ٠ايس.
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تط ٞ٧ي ٠اؾاؼ اظ ظٝا ٟاؾتَالٗ آشضتايدواٝ ،ٟؿو ٤ال ٟآشضي تواّ ٟ٤٢تٞواٝي ٤ٝاضوـ ٣
تحطّات ّك٤ض٧ايي ّ٤ٝ ٦ض٤ؿ ض٣اتظ ذاضخي ٤ٝثط آشضتايدا( ٟچو ٦زض ؾوغح ٢ٝغَو٦اي  ٣چو٦
تي٠اٚٚٞٙي) ت٤ز٥ا١س ضا اتتساء اظ ظا٣ي ٦ا٢ٝيتوي اضظيواتيّوطز ٣ ٥ز٣ضي يوا ١عزيْوي ذو٤ز تو ٦ايو٠
ّك٤ض٧ا ضا تط ٞ٧ي ٠اؾاؼ تقطيو ٤ٞ١ز٥ا١س .زض ٞ٧ي ٠ضاؾتا ٝيت٤إ ٟيت ّ ٦ت٨سيوسات ا٢ٝيوت
ٚٝي آشضتايدا ٟت ٦تسضيح اظ ٤ٝض٤ؿ اذتالىات اضضي ٝ ٣طظي خاي ذ٤ز ضا ت٤ٝ ٦ضو٤فات زيٖوطي
چٝ ٟ٤ؿائ٘ ىطٖ٢٧ي ،ظتا١يٝ٤ٍ ،ي ،ا١طغي ،اٍتهازي  ٣ن٢قتي زاز ٥اؾت.
ت ٦فثاضت زيٖط إطچ٤ٝ ٦ض٤فات حاز اضضي ٝ ٣طظي ٝا٢١س اقناٗ ٍط٥تواك ت٤ؾوظ اض٢ٝؿوتاٟ
خاي ذ٤ز ضا ت٤ٝ ٦ض٤فات ميط حؿاؼتطي زاز ٥اؾت اٝا ١حٖ١ ٥٤طـ ا٢ٝيتي تا ت٤خو ٦تو ٦تثثيوت
٧طچ ٦تيكتط ؾاذتاض٧اي حْوٝ٤تي  ٣ؾياؾوي زض ايوّ ٠كو٤ض ٕؿوتطـ ياىتو ٣ ٦اّ٢و ٟ٤خايٖوا٥
ٞ٧ؿايٖاٝ ٣ ٟتحسا ٟآشضتايدا ٟپيف اظ ٧ط چيع توا ت٤خو ٦تو ٦تواثيطي ّو ٦آ٨١وا توط ا٢ٝيوت ٚٝوي
آشضتايداٝ ٟيٕصاض١س ،اضظياتي ٝيق٤زٙ .صا ٧ط ا١ساظ ٥تحطّات  ٣يا تيْطات ٞ٧ؿايٖا ٣ ٟيوا ٝتحوساٟ
آشضتايدا ٟت ٦تثثيت ؾاذتاض٧اي ؾياؾي ٚٝ ٣ي آشضتايداّٞ ٟوِ ّ٢وس آ٨١وا زض ا٤ٙ٣يوت تيكوتطي
تطاي ز٣ؾتي ْٞ٧ ٣اضي ٍطاض ٝيٕيط١س  ٣تط فْؽ ٧ط ا١ساظ١ ٥ي٤ش  ٣حضو٤ض ايوّ ٠كو٤ض٧ا زض ٝيواٟ
احعاب ؾياؾي  ٣الي٧ ٦اي اختٞافي ت ٦تنييط ؾاذتاض٧ا ٝ ٣ثا١ي اضظقي ،ىْطي ،ؾياؾي ،اختٞوافي
 ٣ا٢ٝيتي زٙ٣ت آشضتايداٙ ٟغ٣ ٦ٞاضز ّ٢س آ٨١ا زض ٝطاتوة پوائي٠توطي اظ ز٣ؾوتي ْٞ٧ ٣واضي ٍوطاض
ذ٤ا٢٧س ٕطىت) http://www.heritage.org(.
ت١ ٦ؾط ٝيضؾس ،پؽ اظ  ٦ٙ٤َٝا٢ٝيت زٝ٣ي ٠ان٘ ٞ٨ٝي ّ ٦يْوي اظ ا٤ٙ٣يوت٧وا ٝ ٣ثوا١ي
ضىتاضي ؾياؾت ذاضخي آشضتايدا١ ٟؿثت ت ٦زيٖط ّك٤ض٧ا ضا قْ٘ ٝيتركس حيوؼ اؾوتَالٗ ٣
حاّٞيت ٚٝي ايّ ٠ك٤ض زض تٞا٣ ٛخ ٣ ٥٤اتقاز ؾياؾي ،اٍتهازي  ٣ىطٖ٢٧ي اؾتٙ .صا تٝ ٦يعا١وي
ّ ٦حض٤ض ١ ٣ي٤ش ؾايط ّك٤ض٧ا ،اؾتَالٗ  ٣حاّٞيت آشضتايدا ٟت ٦ف٤٢ا ٟيِ ّكو٤ض ٤١پوا ضا تو٦
ذغط ا١ساظز ،اي ٠اٝط اظ ؾ٤ي َٝاٝات آشضتايدا١ي ت ٦ف٤٢ا ٟت٨سيسي توطاي ا٢ٝيوت ٚٝوي ٢ٝ ٣واىـ
ٚٝي ايّ ٠ك٤ض ٝحؿ٤ب ٝيق٤ز.
تايس ت ٦ذاعط زاقت ّٚٝ ٦ت  ٣زٙ٣ت آشضتايدا ٟتطاي چ٢س ز ٦٧ظيط تاض ؾٚغ ٦ض٣ؼ٧ا ٣
اتحاز خٞا٧يط ق٤ض٣ي ت٤ز ٣ ٥ت ٦خ٨ت ١كا ٟزاز ٟپايت٢وسي ذو٤ز تو ٦فَايوس ّ١٤ٞيؿوتي ٣
اٙعاٝات حض٤ض زض خ٤٨ٞضي ٧اي اي ٠ىسضاؾي ،ٟ٤اظ  ٦ٞ٧تقَٚات ٚٝي  ٣خ٢ث٧٦اي ٤٧يتي ذو٤ز
اظ خ ٦ٚٞتاضيدٝ ،ص٧ةٝ٤ٍ ،يت ،ظتا ٣ ٟذظ ٝؿتَ٘ چكٜپ٤قي ّطز ٥ت٤ز١س ٙصا ميطعثيقي تو٦
١ؾط ٞ١ي ضؾس ّ٧ ٦ط تالقي تطاي ١ي٤ش ىطٖ٢٧ي  ٣تٞس١ي اظ ؾ٤ي ّك٤ض٧اي زيٖط ،تا ٣اّو٢ف
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قسيس  ٣تقضاً اىطاعي ايّ ٠ك٤ض ٤ٝاخ ٦ذ٤ا٧س قس .ت٣ ٦يػ ٥آ ٦ّٟاي ٠تالـ٧اي ىطٖ٢٧وي تو٦
ؾٞت  ٣ؾ٤يي خ٨ت ٕيوطي قوس ٥تاقوس ّو ٦ؾواذتاض ٝ ٣ثوا١ي ىْوطي  ٣ؾياؾوي خ٨ٞو٤ضي
آشضتايداٝ ٟا٢١س ؾْ٤الضيؿ ،ٜآظازي فَيسٞ٧ ٣ ٥چ٢ي ٠خايٖوا ٥ؾياؾوي  ٣اختٞوافي عثَوات
ض٣ق٢يْط ،تحهيْٚطز ٣ ٥تّْ٤٢طات ضا ت ٦ذغط تيا١ساظز.
زض چ٢ي٣ ٠ضقيتي ت١ ٦ؾط ٝيضؾس آشضتايداٖ٢٧ ٟاٝي ّٝ ٦يذ٤ا٧وس ذو٤ز ضا اظ ظيوط تواض
ىكاض٧اي  ٦ٞ٧خا١ث ٦ىط ٔ٢٧ض٣ؾي(ّ ٦آ ٟضا يِ ىط٨ٝ ٔ٢٧اخٍ ٜسيٞي ٝيزا١س) تيط ٟ٣تْكوس
يا ٍ٤ٝقي ّ ٦ذ٤ز ضا اظ ذغط ١ي٤ش ىط ٔ٢٧ؾياؾي ؾايط ّك٤ض٧اي ٞ٧ؿواي ٦حيوؼ ّ٢وس ،توطاي
تَ٤يت ؾاذتاض ىطٚٝ ٔ٢٧ي  ٣ؾياؾي ذ٤ز ت ٦ؾٞت ّك٤ض ٝثوسؤيي ض٣ي ذ٤ا٧وس آ٣ضز ّو١ ٦و٦
ت٨٢ا زض نسز تنييط اي ٠ؾاذتاض٧ا ١يؿت ت ٦ْٚزض نسز تَ٤يت آ٨١ا ٝ ٜ٧يتاقوس ٙوصا توٞ٧ ٦وي٠
ذاعط ٍٝ٤يت آشضي  ٣ظتا ٟتطّي زض َٝات٘ ٕطايف٧اي ٝص٧ثي قيق ٣ ٦ظتوا ٣ ٟىط٢٧ؤ ض٣ؾوي
تَ٤يت قس ٣ ٥ض ٠ٞتاّيس تط ؾاذتاض ؾياؾي فطىي ،ذظ ضؾٞي ّك٤ض ٧و ٜتو ٦حوط٣ه التوي٠
تنييط پيسا ٝي ّ٢س تا اظ اي ٠عطيوٌ اؾوتَالٗ ىط٢٧ؤ ٚٝوي زض َٝاتو٘ ىط٢٧ؤ ٧واي زيٖوط پوا
تٖيطز(.تطآ٣ضز اؾتطاتػيِ آشضتايدا ،ٟج ،1نم 112تا )111
اي٣ ٠ضقيت زض ذه٤ل اؾتَالٗ زىافي  ٣حضو٤ض زض پيٞوا٧ٟواي ١ؾواٝي ٧و ٜنوسً
ٝي ّ٢س .ت ٦فثاضت زيٖط خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتطاي تَ٤يت ؾواذتاض٧اي زىوافي ذو٤ز تايوس توا
ّك٤ض٧ا  ٣پيٞا٧ٟاي ١ؾاٝي(ّ ٦اظ اؾتَالٗ  ٣حاّٞيت ٚٝي ايّ ٠ك٤ض زض َٝاتو٘ ت٨سيوس٧اي
٢ٝغَ٦اي زىاؿ ٝيّ٢٢س) ٝتحس قسْٞ٧ ٣ ٥اضي ٞ١ايس .زض ٞ٧ي ٠ضاؾوتا آشضتايدوا ٟزض َٝاتو٘
ذغطات ١ؾاٝي اض٢ٝؿتا ٣ ٟت ٜ٧٤ت٨سيوسات ١اقوي اظ ٞ٧ؿوايٖا١ي چو ٟ٤ض٣ؾوي ٣ ٦ايوطا ٟتوا
ّك٤ض٧اي تطّي ،٦آٝطيْا  ٣اؾطائي٘ ٝتحس قس ٣ ٥تْٞ٧ ٦اضي تا پيٞا١ ٟات١ ٣ ٤يوع فضو٤يت زض
ؾاظٝا ٟا٢ٝيت ْٞ٧ ٣اضي اض٣پا زضآٝس ٥اؾت.
ت٢اتطاي ٠ض٧ثطا ٟآشضتايدا ٟتا ت٤خ ٦ت ٦ؾاذتاض خنطاىيايي  ٣غئ٤پٚتيْي ّكو٤ض ذو٤ز ،تو٦
اي١ ٠تيد ٦ضؾيس ٥ا١س ّ ٦اؾتَالٗ تٝ ٦ق٢اي ا١ع٣ا ١يؿوت تْٚو ٦زض تيكوتط اٍ٣وات اؾوتَالٗ زض
ْٞ٧اضي  ٣اتحاز تقطيو  ٣تاٝيٝ ٠ي ق٤ز ٧ط چ٢سّ ٦ايو ٠اٝوط ١ثايوس توٝ ٦ق٢واي ٣اتؿوتٖي ٣
اىعايف زذاٙت تيٖا ٦١زض ا٤ٝض زاذٚي تاقس ظيطا ت ٦قست ،اؾتَالٗ ف ٘ٞزض ّك٤ضزاضي  ٣ازاض٥
ؾياؾت زاذٚي  ٣ذاضخي ضا تضقيو ٝيٞ١ايسٙ .صا ت ٦ضم١ ٜعزيْي تا تطّي ٦ىان٦ٚاي ضا ٧و ٜتوا
ايّ ٠ك٤ض ضفايت ٝيّ٢٢س.
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ان٘ ؾٝ٤ي ّ ٦زض ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايداٝ ٟث٢اي ١عزيْي  ٣يا ز٣ضي تو٦
ّك٤ض٧ا  ٣ا٤ٙ٣يت ت٢سي آ٨١ا زض ض٣اتظ ذاضخي ايّ ٠ك٤ض ٝيتاقس ،ت٤خ ٦ت ٦ت٤ؾق٤١ ٣ ٦ؾواظي
اٍتهازي  ٣ن٢قتي ّكو٤ض  ٣توالـ توطاي تطذو٤ضزاضي اظ ؾوطٝاي٧ ٦واي ذواضخي  ٣زا١وف ٣
تْ٤ٙ٤٢غي پيكطىت ٦ض٣ظ خ٨ت ضىـ ١ياظ٢ٝسي ٧اي ٕؿتطز ٥اٍتهازي  ٣ن٢قتي اؾوت .حدو٣ ٜ
ت٤٢ؿ اي١ ٠ياظ٧ا ،ت٣ ٦يػ ٥زض ترف٧اي ظيط ت٢ائي ،ت٦حسي اؾت ّ ٦تعضيٌ ؾطٝاي٧٦اي ٝحوس٣ز
 ٣ا١تَاٗ زا١ف  ٣تدطتيات ن٢قتي ٝت٤ؾظ زض ّ٤تاٝ ٥ست ٞ١يت٤ا١س ٝكْالت فسيس ٥ايّ٠ك٤ض
ضا ٝطتيـ ّ٢سٙ .صا َٝاٝات آشضتايدا١ي تا اعالؿ اظ اي ،ٜ٨ٝ ٠ف ٌٞاؾتطاتػيِ ض٣اتوظ نو٢قتي ٣
اٍتهازي ذ٤ز ضا تا ٍسضت٧اي تطتط ٢ٝغَ٦اي  ٣تي٠اٚٚٞٙي ت٣ ٦يػٍ ٥سضت٧اي مطتي  ٣اؾوطائي٘
تقطيو ّطز٥ا١س.
اظ آ١دا ّ ٦ؾ٤ز ؾطٝايٕ٦صاضي زض اي ٠خ٤٨ٞضيٞ٧ ،ا٢١س ؾايط خ٤٨ٞضي٧اي آؾياي ٝطّوعي
ٍ ٣يَاظ چ٢سا ٟؾطقاض ١يؿت ،ؾغح ؾطٝايٕ٦صاضي٧اي ذاضخي زض آشضتايدا ٟچ٢وساٍ ٟاتو٘ت٤خو٦
١يؿت .زض في٠حاٗ آشضتايدا ٟت٢ا تٝ ٦الحؾات  ٣تطخيحات ؾياؾي ذ٤ز  ٣ت ٦ضم ٜافوال ٛپوايت٢وسي
ت٤ٍ ٦افس تاظاض آظاز ،اْٝا ٟاؾتياز ٥اظ ٞ٧ي ٠تاظاض ٝحس٣ز  ٣ىطنت٧اي ّ ٜؾطٝايٕ٦صاضي ضا تو ٦نو٤ضت
يْؿا ٟزض اذتياض ّ ٦ٞ٧ك٤ض٧ا ٍطاض ٞ١يز٧س  ٣اظ اي ٠عطيٌ ٞ٧ثؿوتٖي تيكوتط ؾياؾوي ذو٤ز ضا توا
تطذي اظ ّك٤ض٧ا زض ٍياؼ تا تطذي زيٖط ١كاٝ ٟيز٧س)http://www.csis.org( .
ان٘ چ٨اض ٛزض ؾياؾت ذاضخي آشضتايدا ،ٟخٚة ؾطٝاي٧ ٦اي ذواضخي توطاي اّتكواه ٣
اؾترطاج زض ترف ا١طغي يق٢ي ١يت ٕ ٣اظ اؾت .اي ٠ترف اظ ْٞ٧اضي٧اي آشضتايدا ٟتوا خ٨واٟ
ذاضج اظ حؿاؾيت ظيوازي تطذو٤ضزاض اؾوت  ٣فاٝو٘ ١عزيْوي ٞ٧ ٣چ٢وي ٠زذاٙوت تؿوياضي اظ
ٍسضت٧اي تي٠اٚٚٞٙي زض ٝؿائ٘ ؾياؾي  ٣اٍتهازي ايّ ٠ك٤ض  ٣ضٍاتت٧واي ٝيوا ٟآشضتايدوا٣ ٟ
زيٖطاٝ ٟيتاقسَٝ .اٝات خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتا اعالؿ اظ حؿاؾيت ٤ٝض٤ؿ تالـ ٝيٞ١اي٢وس توا
زض ٍاٙة ٝعايس٧٥ا ٢ٝ ٣اٍه٧٦اي تي٠اٚٚٞٙي زض ذه٤ل ا١دا ٛاي ٠ؾطٝايٕ٦صاضي٧وا ،ضٍاتوت٧واي
حؿاب قس ٥اي ضا ٝياٍ ٟسضت٧اي تي٠اٚٚٞٙوي ٢ٝ ٣غَو٦اي زاٝو ٠ظز ٣ ٥اظ ايو ٠عطيوٌ خايٖوا٥
ؾياؾي ٢ٝ ٣غَ ٦اي ٍ٤ٝ ٣قيت غئ ٤اؾتطاتػيِ  ٣غئ٤پٚتيِ ذ٤ز ضا زض ٍيَاظ  ٣زض ٝدا٣ضت زضيواي
ٝاظ١سضا ٟاضتَاء ز٢٧س( .تطآ٣ضز اؾتطاتػيِ آشضتايدا ،ٟج ،1ل)116
ان٘ پ٢د ٜزض ض٣اتظ ذاضخي ايّ ٠ك٤ض ،حيؼ ت٤اظ ٣ ٟتقازٗ اظ عطيٌ ايداز ضٍاتت ٝيواٟ
ٍسضت٧اي ٢ٝغَ٦اي  ٣تي٠اٚٚٞٙي اؾت ّ ٦زض اي٢دوا ؾياؾوتٞساضا ٟآشضي توا عوطح ٤ٝضو٤فاتي
چ ٟ٤حؿٞ٧ ٠د٤اضي ْٞ٧ ٣واضي ٝوسيطيت قوس ٥توا ّكو٤ض٧ايي ّو ٦چ٢وسا٧ ٟو ٜزض ا٤ٙ٣يوت
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ؾياؾتذاضخي آشضتايدا١ ٟيؿت٢س (ٝا٢١س ايوطا ٣ ٟض٣ؾوي )٦توالـ ٝويٞ١اي٢وس توا ٝوا١ـ تؿوٚظ
٦ٞ٧خا١ث ٣ ٦ؾ٤ءاؾتياز ٥تيكتط ٍسضت٧ايي ق١٤س ّ ٦زض حواٗ حاضوط ايو ٠خ٨ٞو٤ضي زض ؾوغح
٢ٝغَ٦اي  ٣تي٠اٚٚٞٙي قسيساً ١ياظ٢ٝس حٞايت آ١وا ٟاؾوت( .آٝطيْوا  ،تطّيو ،٦اؾوطائي٘  ٣تطذوي
ٍسضت٧اي اض٣پايي)(تطآ٣ضز اؾتطاتػيِ آشضتايدا ،ٟج ،1ل)116
ان٘ قك ٜزض ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايداّّٜ ،ٟوطز٧ ٟعي٢و٧ ٦وا  ٣اؾوتياز ٥اظ
اْٝا١ات ٞ٧ؿايٖا ٟاؾتَٝ .اٝات خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟؾقي ٝيّ٢٢وس توا آ ٟتروف اظ ١ياظ٧واي
اٍتهازي  ٣ن٢قتي ذ٤ز ضا ّ ٦فٞوستاً ت٤خو ٦ؾوطٝايٕ٦وصاضا ٟتروف٧واي ذه٤نوي زض ؾوغح
٢ٝغَ٦اي  ٣تي٠اٚٚٞٙي ضا خٚة ٞ١يّ٢س ،ت ٦ترف٧اي زٙ٣تي ّك٤ض٧اي ٞ٧ؿاي٣ ٦إوصاض ٞ١اي٢وس
اٝا اظ آ١دا ّ ٦تسٙي٘ ض٣اتظ تا زيٖط ٍسضت ٧اي تي٠اٚٚٞٙي ٢ٝ ٣غَ٦اي حتي ٞ١يت٤ا٢١س زضنسي اظ
پايت٢سي ؾياؾي  ٣ثاتتٍسٝي زض ؾياؾت ذاضخي ١ؿثت تٞ٧ ٦ؿايٖا ٟذو٤ز ضا ضفايوت ّ٢٢وس
ٙصا تالـ٧اي آ٨١ا تطاي خٚة اي٧ِّٞ ٠ا ٤ٞ٧اض ٥يا فَيٝ ٜا١س ٣ ٥يا زض نو٤ضت ٤ٝىَيوت اٙ٣يو٦
زض ٝطاح٘ تقس ١يّ٦ٞاض ٥ض٧ا قس ٥اؾت.
ت٦ف٤٢ا ٦١٤ٞ١ ٟزض اي ٠ترف ٝيت٤ا ٟت ٦تطذي اظ ٍطاضزاز٧واي ْٞ٧واضي ٝيوا ٟخ٨ٞو٤ضي
اؾالٝي ايطا ٣ ٟخ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟزض ترف٧اي ّكا٣ضظي ،حَ١ ٣ ٘ٞو٘ ،ضا ٥ؾواظي  ٣نو٢ايـ
ذ٤زض٣ؾاظي اقاض٤ٞ١ ٥زْ١ .ت ٦زٝ٣ي ّ ٦زض اي ٠ترف ٍات٘ شّط ٝيتاقس آّٟوٝ ٦ؿو ٤ال ٟآشضي
تا ا١دا٧ ٛط تنييط ؾياؾي زض ّك٤ض٧اي ٞ٧ؿوايٝ ٦ا٢١وس خاتدوايي ض٣ؾواي خ٨ٞو٤ض آ٨١وا ؾوقي
ٝيّ٢٢س تا تا ٞ١ايف ٤١في اضاز ٣ ٥تحطُ خسيس زض ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز ٣ ٣ا٤ٞ١زّوطز ٟتوالـ
تطاي اضتَاء ؾغح ض٣اتظ ز٣خا١ث ٦ذ٤ز تا آ٨١ا ،اظ ّ٧ِٞا  ٣اْٝا١ات ٝواٙي  ٣اٍتهوازي خسيوستط ٣
تيكتطي ١ؿثت تٕ ٦صقت ٦تطذ٤ضزاض ق١٤س) http://www.cacianalyst.org(.
اَداف مىطقٍاي
ان٘ ٧يت ،ٜزض ؾياؾت ذاضخي آشضتايدا ،ٟپيٖيوطي ا٧وساه  ٣فاليوٌ ٢ٝغَو٦اي اؾوت.
ضىتاض ٢ٝغَ٦اي ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ،ٟتا حس ٍات٘ت٤خ٨ي ٝتاثط اظ ٍ٣ايـ ٍط٥تواك ٣
٤ٝضـ ّك٤ض٧اي ٢ٝغَ١ ٦ؿثت ت ٦ايٝ ٠ؿ  ٦ٚت٤ز ٥اؾت .زض في٠حاٗ َٝاٝات ايّ ٠كو٤ض ؾوقي
٤ٞ١ز٥ا١س تا ٣اّ٢ف ذ٤ز ١ؿثت ت٤ٝ ٦اضـ ١اٞ٧ر٤ا ٟزيٖطا ٟضا زض ايٍ ٠ضي ٦زض ض٣اتوظ ز٣خا١ثو٦
 ٦١ ٣زض ؾغح ٢ٝاؾثات ٢ٝغَ ٦اي خثطاٞ١ ٟاي٢وس ّو ٦اٙثتو ٦زض ايوٝ ٠و٤اضز ٕوا٧ي زچواض ١و٤في
١اپرتٖي  ٣ت٢سض٣ي قس٥ا١س.
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چ٢ا ٦ْ١زضٕصقتٝ ٦ؿ ٤ال ٟآشضي تطاي ١كاٟزاز١ ٟاضضايتي قسيس ذ٤ز ١ؿثت ت ٦حٞايوت
ض٣ؾي ٦اظ اض٢ٝؿتا ٟزض ٍضيٍ ٦ط٥تاك ،اظ فض٤يت زض ّك٤ض٧اي ٝؿتَ٘ ٝكوتطُا٢ٞٙواىـ ا١هوطاه
زاز١س اٝا ت ٦ظ٣زي ٝت٤خ ٦اقتثا ٥ذ٤ز قس ٣ ٥پي تطز١س ّ٣ ٦ظ ٣ ٟخايٖوا٣ ٥اٍقوي آشضتايدوا ٟزض
ٝحيظ في٢ي ٢ٝغَ ٣ ٦ؾاظٝا٧ٟا  ٣تكْيالت ٢ٝغَ٦اي (ّ ٦خ٨وت پيٖيوطي ٝؿوائ٘ ٝكوتطُ ٣
ا١داْٞ٧ ٛاضي ٧اي خسي ٝا٢١س ا٢ٝيت ٢ٝغَ٦اي ٤ٝ ٣ض٤فاتي چ ٟ٤ا٢ٝيت ا١تَاٗ ا١وطغي ايدواز
قسٝ )٥كرم ٝيٕطزز) http://www.geocities.com(.
تطذي اظ  ٜ٨ٝتطي ٠ا٧ساه ؾياؾت ذاضخي خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ٟزض ؾوغح ٢ٝغَو٦اي ضا
ٝيت٤ا ٟچ٢ي ٠تط قٞطز:
 اؾتياز ٥اظ ٢ٝاتـ زضياي ٝاظ١سضا١( ٟيتٕ ،اظ  ٣ذا٣ياض)  ٣ميط١ؾاٝي ّطز ٟاي ٠زضيا؛تا ت٤خ ٦ت٣ ٦ضقيت زق٤اض اٍتهازي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟزٙ٣تٝطزا ٟايّ ٠ك٤ض ٢ٝواتـ ٝوصّ٤ض ضا
ت ٦ف٤٢ا ٟانٚيتطي ٠ضا١ ٥دات اظ تحوطا٧ٟواي اٍتهوازي ّكو٤ض ذو٤ز زا١ؿوت ٣ ٦توالـ ظيوازي
ٝيّ٢٢س تا قطّت٧اي مطتي ضا زض اي ٠ظٝي ٦٢تطمية ت ٦ؾطٝايٕ٦صاضي ٞ١اي٢س.
 فض٤يت  ٣حضو٤ض ٝو٤ثط زض ؾواظٝا٧ٟواي ٢ٝغَو٦اي؛ ٞ٨ٝتوطي ٠ايو ٠ؾواظٝا٧ٟوا فثاضت٢وس اظ:ّك٤ض٧اي ٝؿتَ٘ ٝكتطُا٢ٞٙاىـ ،اّو٢ٝ ،٤غَوْٞ٧ ٦واضي٧واي اٍتهوازي زضيواي ؾويإ ٣ ٥وط٥٣
ْٞ٧اضي٧اي ٢ٝغَ٦اي ٤ٝؾ ٛ٤ت٤ٕ ٦ا) http://www.encyclopedia.com(.ٛ
خ٤٨ٞضي آشضتايداٝ ٟقتَس اؾت ّ ٦حض٤ض زض اي ٠ؾاظٝا٧ٟا ١ثايس ت ٦اؾتَالٗ ؾياؾوي
ّك٤ض٧اي فضٙ ٤غ٣ ٦ٞاضز ؾاظز ،ت ٦ْٚالظ ٛاؾت فض٤يت ّك٤ض٧ا زاضاي زؾتا٣ضز٧اي في٢ي ٣
٣اٍقي (ٝا٢١س قْٕ٘يوطي ْٞ٧واضي٧واي اٍتهوازي ٝ ٣ثوازالت فٞٚوي  ٣ىطٖ٢٧وي زض ض٣اتوظ
ىي ٝاتي١ ٣ ٠يع ت٤خ ٦تٝ ٦كْالت ٧طيِ اظ افضاء  ٣توالـ توطاي ضىوـ آ٨١وا) تاقوس٤ٝ( .ضو٤ؿ
اقناٗ ٍط٥تاك  ٣ضط٣ضت ترٚي ٦آ ٟت٤ؾظ اض٢ٝؿتا)ٟ
 ض٣اتظ ز٣ؾتا ٣ ٦١نٚح آٝيع تا ّك٤ض٧اي حاقي ٦زضياي ٝاظ١سضاّ ٣ ٟك٤ض٧اي آؾيايٝطّعيٞ٧ ٣چ٢ي ٠خ٤٨ٞضي ٕطخؿتاٟ؛
 ت٤ؾقّ ٦طيس٣ض ح َ٘١ ٣ ٘ٞا٣ضاؾيا ّ ٦خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتركي اظ آ ٟاؾت؛ تالـ زؾت ٦خٞقي تطاي خٕ٤ٚيطي اظ تحطّات ميطٍا١٤١ي ١ؾاٝي زض ٢ٝغٍَ ٦يَاظ؛ -ايداز ٢ٝغَ ٦فاضي اظ ؾالح٧اي ّكتاضخٞقي زض ٍيَاظ خ٤٢تي.
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اَداف فسا مىطقٍاي ي تيهالمللي
ان٘ ٧كت ٜزض ؾياؾت ذواضخي خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ،ٟتوالـ توطاي تواٝي ٠ا٧وساه
ىطا٢ٝغَ٦اي  ٣اؾتطاتػي حض٤ض ٤ٝثط زض نح٧٦٢اي تي٠اٚٚٞٙوي اؾوت .ايوّ ٠كو٤ض زض نوح٦٢
ض٣اتظ تي٠اٚٚٞٙي  ٣ىطا٢ٝغَ٦اي ا٧ساه  ٣اؾتطاتػي٧اي ظيط ضا ز١ثاٗ ٝيّ٢س:
 ١كا ٟزاز ٟپاي ت٢سي ت ٦ان ٗ٤ؾيؿوت ٜؾياؾوي  ٣اٍتهوازي خ٨وا ٟآظاز توطاي اتحواز تواّك٤ض٧اي ٝرتٚو خ٨اٟ؛
 حياؽت  ٣حٞايت اظ ٢ٝاىـ ٚٝي ّك٤ض زض تٞاَ١ ٛاط خ٨اٟ؛ اؾاؼ ٍطاضزاز ٟاٍتهاز زض ْٞ٧اضي تا ؾايط ّك٤ض٧ا؛ ظٝي ٦٢ؾاظي تطاي ت٤ؾقٚٝ ٦ي زض اتقاز ٝرتٚو ٝثت٢ي تط ٍ٤ٝقيت غئ٤اؾتطاتػيِ ايّ ٠كو٤ضت ٦ف٤٢ا ٟيْي اظ َ١اط تالٍي قطً  ٣مطب؛
 تثقيت اظ ض١٣س خ٨ا١ي فس ٛتْثيط تؿٚيحات ٧ؿت٦اي؛ پي٤ؾت ٠ت ٦ؾاذتاض٧اي ا٢ٝيتي ْٞ٧ ٣اضي تا اض٣پا  ٣ز ٣ؾ٤ي آتال١تيِ؛ تالـ تطاي ايداز نٚح  ٣تيا ٜ٧تا اضا٢ٝو ٦زض ٢ٝغَوٍ ٦وط٥تواك اظ عطيوٌ ضايع١وي٧واي ٕوط٥٣ٝي٢ؿِ  ٣پايت٢سي ت ٦ان ٗ٤ايٕ ٠ط ٦ّ ٥٣زض ١كؿت ٙيؿث ٟ٤ت٨ي ٦قس ٥اؾت.
زض ضاؾتاي تقَية  ٣پي ٕيوطي فالئوٌ  ٣ا٧وساه توي٠اٚٚٞٙوي ايوّ ٠كو٤ض ،خ٨ٞو٤ضي
آشضتايدووا ٟزض ٝدوواٝـ  ٣ؾوواظٝا٧ٟوواي تووي٠اٚٚٞٙووي ٝتقووسزي فضوو٤يت زاضز ّوو ٦تقضووي اظ
ٜ٨ٝتطي ٠آ٨١ا فثاضت٢س اظ :ؾاظٝا ٟا٢ٝيت ْٞ٧ ٣اضي اض٣پا ،ق٤ضاي اض٣پا (تق٤٢ا١ ٟاؽط) ،ؾواظٝاٟ
ّ٢يطا١ؽ اؾالٝي ،ق٤ضاي ْٞ٧اضي ٕٞطّي ،تا ِ١تي٠اٚٚٞٙي ت٤ؾق ٣ ٦تاظؾاظي ،تا ِ١اض٣پوايي
تطٝي ٣ ٜت٤ؾق ٣ ٦تا ِ١ت٤ؾق ٦اؾالٝي.
ٝط٣ضي تط ان١ ٗ٤ؾطي ؾياؾت ذاضخي  ٣ا٧ساه  ٣اؾوتطاتػي ٧واي ٚٝوي٢ٝ ،غَو٦اي ٣
تي ٠اٚٚٞٙي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟزض فطن ٦ؾياؾت ذاضخي ١كاٝ ٟيز٧وس ّو ٦ايوّ ٠كو٤ض زض
ن٤ضتي ّ ٦ا٧ساه ذ٤ز ضا ىاضك اظ ضٍاتوت٧واي ؾياؾوي  ٣ايوسئ٤ٙ٤غيِ ز ٣خا١ثو٢ٝ ٣ ٦غَو٦اي
تقطيو ّطز ٣ ٥اظ ٧طٕ ٦١٤ظياز ٥ذ٤ا٧ي  ٣خا ٥عٚثي ٝرطب  ٣يوا ضىتواضي ّوٝ ٦رواٙو حؿو٠
ٞ٧د٤اضي ْٞ٧ ٣اضي ٝتَات٘ تاقس ،اخت٢اب ٞ١ايسٝ ،يت٤ا١س.
ض ٠ٞتَ٤يت ثثات  ٣ا٢ٝيوت زاذٚوي ذو٤ز توا حطاؾوت اظ ٝطظ٧واي خنطاىيوايي ذو٤ز،
تٞاٝيت اضضي  ٣يْپاضچٖي ايّ ٠ك٤ض ضا احياء  ٣اظ عطيٌ ْٞ٧واضي توا ّكو٤ض٧اي ٞ٧ؿواي،٦
اؾتَالٗ٢ٝ ،اىـ  ٣ا٢ٝيت ٚٝي ذ٤ز ضا تاٝي ٣ ٠خايٖا ٥ذو٤ز ضا زض فطنو٧٦واي ٝرتٚوو اضتَواء
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تركس .ت١ ٦ؾط ٝيضؾس ائتاله تا ٍسضت٧اي تعضٓ ٤ٞ٧اضٝ ٥ا١ـ ازاٝ ٦ٝؿيط تقازٗ  ٣اؾوتَالٗ
ّك٤ض٧اي ّ٤چِ قس ٣ ٥تق٨سات تي٠اٚٚٞٙي ؾٖ٢ي٢ي ضا تطاي آ٨١ا ت ٦ز١ثاٗ ٝيآ٣ضز .چ٢اّٟو٦
ؾياؾت پي٤ؾت ٠تا ؾاظٝا ٟا٢ٝيت ْٞ٧ ٣اضي اض٣پا  ٣آماظ ْٞ٧اضي تا ١ات٤ٝ ٤خوة ٕطزيوس ٥توا
خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟزض چاضچ٤ب ايياي َ١ف٧اي ميط١ؾاٝي زض ٝد٤ٞفو٧٦واي ١ؾواٝي ٝا٢١وس
پاؾساضي اظ نٚح  ٣ا٢ٝيت ْٞ٧ ٣اضي تا ١يط٧٣اي ائوتاله توي ٠اٚٚٞٙوي زض فوطاً  ٣اىنا١ؿوتاٟ
تق٨سات ظيازي ضا ٝتَث٘ ٕطزز.
ب) ديپلماسي ي ساختاز تصميمگيسي دز سياست خازجي
تغ٤ضّٚي ٞ٧اٟع٤ض ّ ٦زيسي ،ٜزض ق٢اذت ٢ٝغٌ اؾتطاتػيِ ٢ٝ ٣اىـ ٚٝي ٧وط ّكو٤ضي،
ضط٣ضي اؾت ّ٧ ٦سه٧ا ،ا٤ٙ٣يت ٧ا  ٣اؾتطاتػي ٧اي ؾياؾت ذاضخي آّ ٟكو٤ض ٍثو٘ اظ ٧وط
چيعي ق٢اؾايي قس ٣ ٥زض ٝطح ٦ٚتقس تا اضظياتي ٍوسضت ٚٝوي  ٣اتعاض٧وايي ّو ٦خ٨وت تواٝي٠
٢ٝاىـ ٚٝي  ٣تحٌَ ا٧ساه ايّ ٠ك٤ض ٤ٝضز اؾتيازٍ ٥طاض ٝيٕيط١س ،ت ٦تدعي ٣ ٦تحٚيو٘ فٞيوٌ
فْٚٞطز ؾياؾتٞساضاٝ ٣ ٟؿ ٤ال ٟؾياؾت ذاضخي ٞ٧ ٣چ٢وي ٠اتقواز ٢ٝواىـ ٚٝوي آّ ٟكو٤ض
پطزاذت٧(.ازيا،1881،ٟل)111
فال ٥٣تط اضظياتي ا٧ساه ،ان ٣ ٗ٤ضا٧ثوطز٧واي ؾياؾوت ذواضخي خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا،ٟ
آق٢ايي تا ١ؾا ٛتهٞيٕٜيطي  ٣ؾاذتاض زيپٞٚاؾي ايّ ٠ك٤ض  ٣ف٤ا ٘ٝتاثيطٕوصاض توط آ٨١وا ١يوع
حائع اٞ٧يت تؿياض اؾت(.ىالحي ،1881،نم )181٣181زض ٞ٧وي ٠ضاؾوتا الظ ٛاؾوت توا
٧سه ق٢اذت ت٨تط ضىتاض ؾياؾت ذواضخي خ٨ٞو٤ضي آشضتايدواْٝ ٟا١يؿو ٜتهوٞيٜؾواظي ٣
ف٤ا٤ٝ ٘ٝثط تط ؾاذتاض تهٞيٕ ٜيطي زض زيپٞٚاؾي ايّ ٠ك٤ض ضا ١يع ٤ٝضز تطضؾي ٍوطاض ز٧وي.ٜ
خاي يازآ٣ضي ١يؿت ّ ٦اعالفات ٝطت٤ط ت ٦ؾاذتاض٧اي تهوٞيٕٜيوطي زض ؾياؾوت ذواضخي
ّك٤ض٧ا ٝحطٝا ٦١ت٤ز ٣ ٥تطضؾي ٧اي ايَٝ ٠اٝ ٦ٙثت٢وي توط قو٢اذت ّٚوي اظ اخوعاء  ٣ف٢انوط
ؾياؾي  ٣ؾاذتاض حْٝ٤تي خ٤٨ٞضي آشضتايدا١ ٣ ٟكا٧ ٦١ا  ٣تطٟ٣زاز٧واي ؾياؾوت ذواضخي
ايّ ٠ك٤ض اؾت.
زئيس جمًُز ي يشازت امًز خازجٍ
إطچ ٦تؿياضي تط اي ٠تا٣ض ٧ؿت٢س ّ ٦زض خ٤٨ٞضي آشضتايدا ،ٟاتراش تهٞيٞات اؾاؾوي
زض ؾياؾت زاذٚي  ٣ذاضخي ت٢ا ت٤١ ٦ؿ ؾاذتاض حْٝ٤تي ت ٦ف٨س ٥ضئويؽخ٨ٞو٤ض ايوّ ٠كو٤ض
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اؾت ٣ ٣ي حٌ ٣ت٤ي تهٞيٞات ؾياؾي  ٣حٍَ٤ي تٞواٝي ٨١از٧واي ٍوا١٤١ي افو ٜاظ ا١ترواتي
(ٝدٚؽ ٚٝي)  ٣ا١تهاتي (ٍٝ ٥٤دطي ٣ )٦حتي ٍٍ ٥٤ضائي ٦ضا زاضز اٝا زض في٠حواٗ تايوس ت٤خو٦
زاقت ّ ٦ىطآي٢س تهٞيٕٜيطي زض ٧يچ ّك٤ضي  ٣اظ خ ٦ٚٞخ٤٨ٞضي آشضتايداٞ١ ٟيت٤ا١س ىاٍس
ٝداضي ّاضق٢اؾي  ٣ؾٚؿٝ ٦ٚطاتة ازاضي ت ٦ف٢و٤ا ٟيوِ ىيٚتوط يوا ْٝا١يؿو ٜتهوٞي ٜؾواظي
تاقس )http://countrystudies.us/azerbaijan(.زض فوي٠حواٗ تايوس ت٤خو ٦زاقوت ّو ٦زض
خ٤٨ٞضي آشضتايداٝ ٟقازٗ ٧ط يِ اظ ٣ظاضترا٧٦١اي زٙ٣تي ،زىتطي زض ٨١از ضياؾت خ٨ٞو٤ضي
٣خ٤ز زاضز ّ ٦تركي اظ تهٞيٕ ٜيطي٧اي خسي ؾياؾي زض ٝؿائ٘ زاذٚي  ٣ذاضخي زض ايو٠
٨١از اتراش ٝي ق٤ز  ٣قرم ضييؽ زىتط ضييؽ خ٤٨ٞض زض اي٨١ ٠از زاضاي ١ي٤ش ٍاتو٘ تو٤خ٨ي
اؾت.
آ ٦ّ ٦١٤ٕٟاظ اعالفات ٢ٝاتـ ضؾٞي تط ٝيآيس توا ؾواٗ ٝ 1997ويالزي يق٢وي زٍيَواً
قف ؾاٗ پؽ اظ اؾتَالٗ خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٦ٞ٧ ٟتهٞيٞات  ٣ت٣ ٦يػ ٥خ٨وتٕيوطي ٧واي
انٚي ؾياؾت ذاضخي ّك٤ض ت٤ؾظ قرم ضئيؽ خ٤٨ٞضي اتراش ٝيقس ٣ ٥توطاي ق٢اؾوايي
زٍيٌ تط ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠ك٤ض زض ايَٝ ٠غـ ٝي تايؿت قو٢اذت زٍيوٌ توطي اظ اىْواض،
فَايووس  ٣ذهووائ٘ ىووطزي ض٣ؾوواي خ٨ٞوو٤ض ٍ٣ووت ايووّ ٠كوو٤ض ٕ ٣طايكووات ؾياؾووي آ٨١ووا
زاقت)http://www.mfa.gov.az/eng(.
شًزاي امىيت ملي آذزتايجان
زض تاضيد  11آ٣ضي٘  1997ت ٦ىطٝا ٟحيسض فٚياه ،ق٤ضاي ا٢ٝيت ٚٝي آشضتايدا ٣ ٟيوا
ت ٦فثاضتي ق٤ضاي ا٢ٝيت خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتكْي٘ قس .ضط٣ضت تكْي٘ اي ٠ق٤ضا زض انو٘
ٍ 119ا ٟ٤١اؾاؾي خ٤٨ٞضي آشضتايدا٤ٝ ٟضز تاّيس ٍطاضٕطىت ٦اؾت٣ .ؽييو ٦انوٚي ٧ ٣وسه
اؾاؾي اظ تكْي٘ اي ٠ق٤ضا حياؽت اظ حَ ٣ ً٤آظازي٧اي ٝطز ٛزض ؾغح زاذٚوي  ٣تواٝي٣ ٠
حيؼ اؾتَالٗ  ٣تٞاٝيت اضضي ّك٤ض زض فطن ٦تي ٠اٚٚٞٙي اؾت٣ .ؽايو ٝ ٣حس٣ز ٥اذتياضات
اي ٠ق٤ضا اتقاز ١ؾاٝي  ٣زىافي ،ؾياؾت ذاضخي٤ٝ ،ضو٤فات اٍتهوازي ٝ ٣ؿوائ٘ اختٞوافي ٣
ىطٖ٢٧ي ٝيتاقس) http://www.azernews.net.(.
تط اؾاؼ اعالفات ٤ٝخو٤ز ،قو٤ضاي ا٢ٝيوت خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ،ٟزض حو٤ظ ٥ؾياؾوت
ذاضخي زض چاضچ٤ب ض٣يْطز٧اي ّٚي ظيط تهٞيٕٜيطي ٝيٞ١ايس:
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 زض تقس ١ؾاٝي  ٣زىافي ٣ض٣ز ت ٦ؾاذتاض٧اي زىافي ٢ٝغَ٦اي  ٣تي ٠اٚٚٞٙي اظ ١ؾط اي ٠ق٤ضا،تٝ ٦ثات ٦يِ ا٤ٙ٣يت اؾت؛
 اظ تقس ؾياؾت ذاضخي ،ت٤خ ٦ت ٦ضا ٥ح٘٧اي ؾياؾي  ٣تّ ٦اضٕيطي ض٣ـ٧اي زيپٞٚاتيِ ت٦٣يػ ٥زض ٍضيٍ ٦ط ٥تاك ٤ٝضز ت٤خ ٦تيكتطي اؾت .اؾتياز ٥نحيح اظ ؽطىيت٧اي زيپٞٚاتيِ زض
ؾايط تحطا٧ٟاي ض٣اتظ ذاضخي تا زيٖط ٞ٧ؿايٖا١ ٟيع ٝس١ؾط ٝيتاقس؛
زض تقس ىطٖ٢٧ي  ٣اختٞافي ،اي ٠ق٤ضا زض خٍ ٔ٢ط٥تاك ت ٦اي١ ٠تيد ٦ضؾيسّ ٥و ٦پوايي٠
ت٤ز ٟض٣حي ٣ ٦اٖ١يع ٥زىاؿ اظ ؾوطظٝي ٠زض ٝيوا ٟاضتكويا ٟآشضتايدوا ٣ ٟفوس ٛزضُ ٣اٍقوي ٣
٤ٞٚٝؼ آ٨١ا اظ ٝي ٛ٤٨اؾتَالٗ  ٣حاّٞيت ٚٝي زض خٝ ٔ٢صّ٤ض تعضٓتطي ٠ضطت ٦ضا تّ ٦كو٤ض
ظز ٥اؾتٙ .صا ضط٣ضي اؾت ته٤ضت ٝسا ٛ٣اٖ١يعٝ ٥ي ٠٨پطؾتي ضا زض ٝيا ٦ٞ٧ ٟآحاز خاٝق٣ ٦
ت٣ ٦يػ١ ٥يط٧٣اي ٝؿٚح تَ٤يت ٤ٞ١ز.
زض تقس اٍتهازي ،اي ٠ق٤ضا تَ١ ٦ف زٕ٣ا ٦١اٍتهاز ٍائ٘ اؾت .اظ يِ ؾ ٤اىعايف ت٤زخ٦
١ؾاٝي  ٣ضؾيسٕي ت٣ ٦ضقيت ٝقيكتي ١يط٧٣اي ٝؿٚح حائع اٞ٧يوت اؾوت  ٣اظ ؾو٤ي زيٖوط
ؾاذتاض٧اي زىافي ١ ٣ؾاٝي ت٢ٝ ٦ع٣ ٦ٙؾي٦ٚاي زض ذسٝت اٍتهاز ّك٤ض ٝوي تاقوس .تاّيوس توط
حيظ ا٢ٝيت پط٣غ٧ ٥اي اٍتهازي تعضٓ ت٤يػ ٥ذظ ١ ٦ٙ٤ٙيتي تاّ ،٤تيٚيؽ خيحا١ ٣ ٟيع ذظ ٙ٤ٙو٦
ٕاظ تاّ ،٤تيٚيؽ  ٣اضضط ٛ٣اظ اي ٠خ ٦ٚٞاؾت) http://www.Rferl.org( .
وُادَاي امىيتي ،احصاب سياسي ي افکاز عمًمي
٣خ٤ز ق٤ضاي ا٢ٝيت خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟت ٦ذ٤زي ذ٤ز حْايت اظ َ١ف زؾوتٖا٧٥واي
ا٢ٝيتي ١ ٣ؾاٝي ايّ ٠ك٤ض زض قْ٘ ز٧ي  ٣ؾٞت تركيس ٟت ٦ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠كو٤ض زض
ّ٢اض ٣ظاضت ا٤ٝضذاضخ ٦آ ٟزاضز ١ ٣كا ٟز٢٧س ٥مٚث ٦تي٢ف ا٢ٝيتي تط ا١سيك ٦ؾياؾت ذواضخي
آشضتايدا ٟاؾت .تط اي ٠اؾاؼ ٝيعاْٞ٧ ٟاضي ٧ا ٕ ٣ؿتطـ ض٣اتظ ايّ ٠ك٤ض تا زيٖط ّكو٤ض٧ا
تط ٝث٢اي ٣خ٤ز ّٞتطي ٠ت٨سيس٧ا اظ ١احي ٦آ٨١ا اؾوت ٧ ٣طچو ٦اذتالىوات ؾياؾوي  ٣ا٢ٝيتوي
خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتا ّك٤ض٧اي زيٖط ت٣ ٦يػٞ٧ ٥ؿايٖا ٟذ٤ز تيكتط تاقس ٝالحؾات ٝحس٣ز
ّ٢٢س ٥ا٢ٝيتي آ ٟتطاي زاقت ٠ض٣اتظ فازي ١يع تيكتط ذ٤ا٧س ت٤ز.
إطچ ٦زض تٞاّ ٛك٤ض٧ا زض ّ٢اض ترف٧اي ؾياؾي  ٣ا٢ٝيتي تاثيطٕصاض ،احعاب ؾياؾوي
٤ٝخ٤ز زض پاضٞٙا ٣ ٟقرهيت٧ا٨١ ،از٧ا ٕ ٣ط٧ ٥٣واي اختٞوافي زيٖوطي ١يوع زض قوْ٘ز٧وي
ىضاي ّٚي تهٞيٕٜيطي ؾياؾت ذاضخي ٤ٝثط ٧ؿوت٢س اٝوا زض خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ٟميوط اظ
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حعب ضٍية زٙ٣ت (حعب ٝؿا٣ات) َّ١ ٦ف ٝراٙيي ٠انٚي ضا ت ٦ؽا٧ط اييواء ٝويّ٢وس ،تواثيط
ّٚي احعاب زض ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠ك٤ض تيكتط تط ض٣ي اىْواض فٞوٝ٤ي ١ ٣و ٦تهوٞيٜؾواظي
ؾياؾت ذاضخي آ ٟاؾت ٙ ٣صا آ٨١ا احوعاب فٞوستا ٝحويظ  ٣ىضواي تهوٞيٕٜيوطي ضا ٝتواثط
ٝيٞ١اي٢س.
ايدئًلًضي سياسي ي زساوٍَاي گسيَي
٤ٝض٤ؿ زيٖطي ّ ٦تٝ ٦سيطيت ؾياؾت ذاضخي ايوّ ٠كو٤ض تو٣ ٦يوػ ٥زض تروف اىْواض
فٝ٤ٞي تط ٝيٕطزز ،تاثيزگذاري رسانههاي گزوهي است .ت ٦ف٢و٤ا١٤ٞ١ ٟو ٦تطذوي ٝؿو ٤الٟ
ؾياؾي زٙ٣ت آشضتايدا ٟظٝا١ي ّٝ ٦ت٤خ ٦ضقو ض٣حيٝ ٦وي ٠٨پطؾوتي زض زاذو٘ ّكو٤ض زض
ٍضي ٦ؾَ٤ط ٍط ٥تاك قس١س زض تركي اظ اٍساٝات ذ٤ز تالـ ٤ٞ١ز١س تا ض٣حي٣ ٦ع ٠ز٣ؾوتي ضا
تط ٝث٢اي ٍٝ٤يت ٕطايي تثٚيل  ٣تَ٤يت ٞ١اي٢س( ٦ّ )http://www.bakutoday.netاي ٠اٝوط
ذ٤ز زض ٨١ايت تثسي٘ ت ٦يِ ايسئ٤ٙ٤غي پاٟتطّيؿتي زض ؾياؾت ذاضخي ايوّ ٠كو٤ض قوس ٣
ظٝي ٦٢ضا تطاي تَ٤يت ايس٧ ٥اي ق١٤يؿتي  ٣پاٟتطّيؿت٧ا ىطا٤ٞ١ ٜ٧ز.
اي ٠ا١حطاه تا حسي پيف ضىت ّ ٦اىطاعيٝ ٟ٤صّ٤ض تا ىطا٤ٝـ ّطزٍ ٟضيٍ ٦ط٥تواك تو٦
ا١تراب تيطا ٦٧اي تا ١ا ٛخساؾاظي آشضتايدا ٟايطا ٟزض ّتواب ٧واي زضؾوي ١ ٣يوع َ١كو٧٦واي
خقٚي پطزاذت٢س  ٣آشضتايدا ٟايطا ٟضا خعئي اظ ٍٞٚطّ ٣امصي آشضتايدا ٟتعضٓ ٝقطىي ٤ٞ١ز١وس
حاٗ آٝ ٦ّ ٟسفاي اي ٠فس ٥اظ ؾاّ٢ا٢ٝ ٟغَ ٦تاضيري« اَضا »ٟاي ٠ؽ ٠ضا تو٣ ٦خو٤ز آ٣ضز ّو٦
اناٙت ازفاي ٝاْٙيت تط«ٍط٥تاك» ١يع تٞ٧ ٦ي ٦١٤ٕ ٠ت٤ز ٣ ٥اي٢ٝ ٠غَو١ ٦يوع ١واٝي ؾواذتٖي
تطا ي ؾطظٝي٧ ٠اي ٝتق ٌٚتّ ٦ك٤ض٧اي زيٖط (ٝا٢١س آ١چ ٦زض تطذي ٢ٝاتـ «آضتؿاخ» ذ٤ا١وس٥
قسٝ )٥ي تاقس!
ت٢اتطاي ٠تركي اظ فْٚٞطز ؾياؾت ذاضخي ٝطت٤ط ت ٦تثٚيل  ٣پيط٣ي اظ ايسئ٤ٙ٤غي٧واي
ؾياؾي ماٙثي اؾت ّ ٦حاّٞا ٟيِ ّك٤ض آ ٟضا اظ عطيوٌ ضؾوا٧٦١واي ٕط٧٣وي توطاي اىْواض
فٝ٤ٞي ذ٤ز ٢ٝ ٣غَٝ ٦غطح ٝ ٣ث٢اي ضىتاض ذاضخي ذ٤ز ٍطاض ٝيز٢٧س.
اعمال وفًذ قدزتَاي خازجي
إطچ١ ٦ياظ٧ا ،ا٧ساه  ٣ا٤ٙ٣يت٧اي ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايدوا ٟفاٝو٘ انوٚي
تقيي٢٢ّ٠س ٥زض ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠ك٤ض ٝيتاقس اٝا ت٧ ٦ط ٝيعا ٦ّ ٟؾياؾت ذاضخي ايو٠
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خ٤٨ٞضي ١ؿثت تّ ٦ك٤ض٧اي شي ١ي٤ش  ٣يا ؾاظٝا٧ٟا  ٣پيٞا٧ٟواي ٝو٤ثط ٝكرهوي ٝتٞايو٘
ق٤ز تٞ٧ ٦ا١ ٟؿثت اثطات اي ٠ض٣اتظ تط ٢ٝاؾوثات خ٨ٞو٤ضي آشضتايدواّ ٣ ٟكو٤ض٧اي ثاٙوث
ؾٖ٢ي٢ي ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز چ٢ا١ ٦ّ ٟعزيْي ض٣اتظ آشضتايدا ٟتا اياالت ٝتحوس ٥آٝطيْوا  ٣اؾوطائي٘
٤ٝخة ؾطزي ض٣اتظ خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايوطا ٣ ٟخ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ٟقوسْٞ٧ ٣ ٥واضي ايو٠
ّك٤ض تا پيٞا١ ٟات٤ٝ ٤خة ز٣ضي ايّ ٠ك٤ض اظ ض٣ؾيٝ ٦يٕطزز)http://www.csis.org (.
وتيجٍگيسي
زض ايَٝ ٠ا ٦ٙتا زٍت ٣ ٣ؾ٤اؼ ظياز تالـ ٕطزيس ٥تا تا ٝحس٣ز قس ٟزا٢ٝو ٦تطضؾوي٧وا
تووٝ ٦ثووا١ي ؾياؾووت ذوواضخي  ٣ؾوواذتاض زيپٞٚاؾووي خ٨ٞوو٤ضي آشضتايدووا ٟاظ ٣اضز قووس ٟزض
٤ٝض٤فات ؾياؾت ذاضخي ايّ ٠ك٤ض َ١ ٣س  ٣آؾية ق٢اؾوي خ٨وتٕيوطي٧واي آ ٟتوا حوس
اْٝا ٟذ٤ززاضي ٕطزز زض في ٠حاٗ ت ٦ف٤٢ا ٟيِ خٞـت٢سي اظ ٝثاحث ٝغطح قس ٥زض پايواٟ
ت ٦تطذي ٤ٝا١ـ ٝ ٣كْالت ٤ٝخ٤ز زض ؾاذتاض  ٣ىطآي٢س تهٞيٕٜيوطي ؾياؾوت ذواضخي ايو٠
ّك٤ض اقاضٝ ٥يٕطزز:
خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟتا خٞقيت ٍ ٣سضتي ٝت٢اؾوة توا ٝؿواحت  ٣غئ٤پٙ٤تيوِ ذو٤ز زض
٧سه ٕصاضي  ٣تقطيو ضا٧ثطز ؾياؾوت ذواضخي ذو٤يف توا ٝكوْالت ىطا٣ا١وي ض٣توط ٣اؾوت.
ٖ٢٧اٝي ّ ٦ا٤ٙ٣يت ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز ضا تاٝي ٠ا٢ٝيت ٝيزا١وس  ٣زض ايو ٠ضاؾوتا اظ ّٞوِ
ٍسضت ٧ا  ٣ؾاظٝا٧ ٟاي ١ؾاٝي  ٣ا٢ٝيتي ذاضخي ت٨ط٢ٝ٥س ٝيق٤ز ٞ٧عٝا ٟتا پسيوسٝ ٥ساذٚو٦
ذاضخي ٍسضت ٧اي تعضٓ زض ؾياؾت زاذٚي  ٣ذاضخي ذ٤ز (ت١ ٦اٝ ٛكاضّت آ٨١ا زض ّ ِٞت٦
تاٝي ٠ا٢ٝيت  ٣اؾتَالٗ) ٤ٝاخٝ ٦يٕطزز.
ٖ٢٧اٝي ّ ٦آشضتايداٝ ٟيذ٤ا٧س تا ٞ٧ؿايٖا ٟذ٤ز اظ حؿٞ٧ ٠د٤اضي تطذ٤ضزاض تاقوس
١ي٤ش ٍسضت٧اي ذاضخي ٝا١ـ تحٌَ اي٧ ٠سه ٝيق٤ز .اظ عطه زيٖط ايّ ٠ك٤ض فطن ٦ضٍاتوت
ىطٖ٢٧ي  ٣تٞس١ي ٞ٧ؿايٖا ٟذ٤ز اؾت ّ ٦توطاي ٝثواٗ ،توطاي ىوطاض اظ تطذوي ٣اٍقيوت٧واي
ىطٖ٢٧ي  ٣تاضيري زض ض٣اتظ تا خ٤٨ٞضي اؾالٝي ايطا ٟضا تٖيطز ت ٦ن٤ضت اخت٢اب ١اپصيطي ت٦
زا ٛپاٟتطّيؿٝ ٜياىتس.
زض ؾغحي زيٖط ظٝا١ي ّ٤ٝ ٦ض٤ؿ اذتالىات اضضي آشضتايدا ٟتا ٞ٧ؿواي ٦زيٖوط ذو٤ز
اض٢ٝؿتاٝ ٟغطح ٝيق٤ز ايّ ٠ك٤ض ٝدسزاً ذ٤ز ضا ١اچاض اظ اٝضاي ٍطاضزاز ْٞ٧اضي ا٢ٝيتوي ٣
١ؾاٝي تا تطّيٝ ٦يتي٢س زض حاٙيّ ٦زض قطايغي ّاٝالً ٝتضاز اياالت ٝتحس ٥آٝطيْوا ،تطذوي اظ
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ّك٤ض٧اي مطتي  ٣ض٣ؾي ٦ت ٦تهطيح  ٣يا ت٤ٚيح اظ ٤ٝاضـ اض٢ٝؿتا ٟزض تحطاٍ ٟط ٥تاك حٞايوت
ٝيّ٢٢س.
 ٦ٞ٧اي ٠ق٤ا٧س ١كاٝ ٟيز٧س ّو ٦خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ٟتوا تحوطا٧ ٟوسهٕوصاضي زض
ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز ض٣تط ٣اؾت ٍ٤ٝ ٣قيت غئ٤پٙ٤تيِ  ٣خ٨تٕيطي٧اي ؾياؾي ايّ ٠كو٤ض
 ٜ٧چ٢ي ٠تحطا١ي ضا تكسيس ٝيٞ١ايس.
ْ١ت ٦تؿياض اؾاؾي تط زض ؾياؾت ذاضخي خ٤٨ٞضي آشضتايدا ،ٟضقو ٍسضت  ٣پكوت٤ا٦١
١ؾاٝي تطاي پيٖيطي ا٧ساه ؾياؾت ذاضخي اؾتٝ .ؿْ٤ت ٕصاقتٍ ٠ضيٍ ٦ط٥تاك تيف اظ آٟ
ّ١ ٦كا ٟز٢٧سٝ ٥هٚحت ا١سيكي ض٧ثطا ٟآشضتايدا ٟتاقس ١كا١ ٦١ات٤ا١ي ١ؾاٝي ايّ ٠كو٤ض زض
تاظ پؽ ٕيطي اي٢ٝ ٠اعٌ اؾت .تايس زا١ؿت زض چ٢ي٣ ٠ضقيتي زيپٞٚاؾي ّاضآٝس ١ر٤ا٧س ت٤ز،
ظيطا اظ پكت٤اٍ ٦١سضت في٢ي تطذ٤ضزاض ١يؿت.
تسٙي٘ ١ياظ ت ٦خٚة ؾطٝايٕ ٦صاضي ذاضخي آشضتايدا ٟت٣ ٦يوػ ٥زض نو٢ايـ ١يوت ٕ ٣واظ،
ايّ ٠ك٤ض تالـ ٝيّ٢س توا زا٢ٝو٣ ٦ؾويقي اظ ْٞ٧واضي ٧وا ضا توا ّكو٤ض٧اي نو٢قتي ١ ٣يوع
ٞ٧ؿايٖا١ ٟيتي تا تدطت ٦ذ٤ز تقطيو ّ٢س اٝا تالىان ٦ٚتا افٞواٗ ١يو٤ش ّكو٤ض٧اي توعضٓ زض
تط١اْٞ٧ ٦ٝاضي ذ٤ز ٤ٝاخٝ ٦يٕطزز .ت ٦ف٤٢ا ٦١٤ٞ١ ٟت ٦ضم ٜپصيطىت ٦قس ٟخ٤٨ٞضي اؾوالٝي
ايطا ٟزض ٝعايس٧ ٥اي ضؾٞي ١يتي ايّ ٠ك٤ض ٧يچٕا ٥ايْٞ٧ ٠اضي٧ا ٝحٌَ ٞ١يقو٤ز .إطچو٦
زض اي٤ٝ ٠ض٤ؿ تطذي زالي٘ ى٢ي ١يع ؾ٨ي٧ ٜؿت٢س اٝا ٣اٍقيت ايو ٠اؾوت ّو ٦فٞوس ٥زاليو٘
ؾياؾي ٤ٝخة فس ٛقْٕ٘يطي ايْٞ٧ ٠اضي اؾت.
اظ آ١دا ّ ٦ؾياؾت ذاضخي ازاٝو ٦ؾياؾوت زاذٚوي اؾوت ١ ٣ؾوا ٛؾياؾوي خ٨ٞو٤ضي
آشضتايدا ٟيِ ١ؾاّ ٛاٝالً ز ّ٤ٝطاتيوِ ١يؿوت ؾواذت ٠زقو ٠ٞذواضخي  ٣يوا ١ؿوثت زازٟ
ٝساذ ٦ٚذاضخي زض ا٤ٝض زاذٚي ّك٤ض  ٣ت٣ ٦يػٝ ٥ت٤ٞ١ ٜ٨زٞ٧ ٟؿايٖا ٟتطاي ايداز تيثثواتي
١ ٣ا آضاٝي زض خ٤٨ٞضي آشضتايدا ٟض٣ـ ٝطؾٝ٤ي زض ؾاٗ٧اي اذيط تو٤ز ٥اؾوت ّو ٦ايو ٠اٝوط
ضيك ٦زض تحطاٝ ٟكط٣فيت ؾياؾي ١ ٣ياظ ت ٦ايداز ىضاي ا٢ٝيتي زض زاذو٘ ّكو٤ض زاضز .ايو٠
٣ضقيت ١يع ا٧ساه  ٣ان ٗ٤ؾياؾت ذاضخي ٝؿاٞٙت آٝيع ايّ ٠ك٤ض ضا توطاي زاقوت ٠حؿو٠
ٞ٧د٤اضي تا ٞ٧ؿايٖا ٟظيط ؾ٤اٗ ٝيتطز.
٧ ٦١٤ٞ١اي ىطا٣ا ٟزيٖطي ضا ١يع زض اي ٠اضتثاط ٝيت٤اٝ ٟثاٗ ظزٝ .وط٣ض ايوإ ٣ ٛصقوت
ظٝا ٟت ٦ض٧ثطا ٟآشضتايدا١ ٟكا ٟذ٤ا٧س زاز ّْٞ٧ ٦اضي  ٣حؿوٞ٧ ٠دو٤اضي توا ٞ٧ؿوايٖاٟ
اضخحيت تيكتطي ١ؿثت تْٞ٧ ٦اضي٧اي ؾياؾي  ٣ا٢ٝيتي تا ٍسضت٧اي ذاضخي زاضز  ٣تساٛ٣

اصًل ي ساختاز تصميمگيسي دز سياست خازجي جمًُزي آذزتايجان<= /

ٝكْالت ؾياؾي  ٣ا٢ٝيتي تا ٞ٧ؿايٖا ٟايّ ٠ك٤ض ضا ت ٦ن٤ضت ىعاي٢س ٥تٍ ٦سضت٧اي ذاضخي
 ٣اتؿت ٦ّ ٦اي ٠اٝط زض زضاظٝست  ٦١ت٨٢ا ا٢ٝيت  ٣اؾتَالٗ خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا ٟضا ذسقو٦زاض
ٝيّ٢س ت ٦ْٚؾاذتاض ؾياؾي  ٣حْٝ٤تي آ٨١ا ضا زؾتر٤ـ تح٤الت ت٢يازي ٠ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز.
آ١چ ٦تاّٝ ٟ٤٢ا١ـ تحٌَ چ٢ي ٠اٝطي قسٖ١ ٥طا١ي٧اي ا٢ٝيتي ٍسضت ٧واي مطتوي  ٣زض
ضاؼ آ٨١ا اياالت ٝتحس ٥اظ ١ي٤ش زض حاٗ ضقس ىسضاؾي ٟ٤ض٣ؾي ٣ ٦تطذي ّك٤ض٧اي ٢ٝغَو ٦زض
خ٤٨ٞضي ٧اي ؾاتٌ ت٤ز ٥اؾت .حيؼ ١ي٤ش ت٢ٚس ٝست مطب زض ٍيَاظ ١ياظ٢ٝوس ايدواز تنييوطات
زّ٤ٝطاتيِ زض اي ٠خ٤٨ٞضي ٧ا اؾت  ٣اىعايف ٣اتؿتٖي ت ٦آٝطيْا  ٣اؾوطائي٘ خوايٖعي ٠ايو٠
ا٤ٙ٣يت ١ر٤ا٧س قس٤ٍ٣ .ؿ اَ١الب ٧اي ضٖ١ي زض ٢ٝغَ ٦تا تط١ا ٦ٝضيعي آٝطيْا٤ٝ ،يس اي٣ ٠اٍقيت
ت٤ز ٥اؾت.
زض ذات ٦ٞتايس تاّيوس ٞ١و٤ز ّو ٦خ٨ٞو٤ضي آشضتايدوا١ ٟياظ٢ٝوس تواظٖ١طي زض ا٧وساه ٣
ا٤ٙ٣يت٧اي ذ٤ز ؾياؾت ذاضخي ذ٤ز ٝي تاقس  ٣تركي اظ اي ٠اٝط تايس تو ٦تقطيوو ؾياؾوت
٢ٝغَ ٦اي خسيس ايّ ٠ك٤ض اذتهال ياتس .ت٤ؾوق ٣ ٦ا٢ٝيوت نوطىاً توا ىطٝو٧ٗ٤واي ١ؾواٝي ٣
ٞ٧طا٧ي تا ؾياؾت٧اي ٍسضت٧اي تعضٓ تاٝي١ ٠ر٤ا٧س قس ظيطا پيكطىت يِ پسيس٣ ٥اضزاتوي
١يؿت  ٣تؿتط عثيقي تاضيري  ٣غئ٤پٚتيْي آ ٟتايس ىطا ٜ٧تاقس.
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