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 مادرد یگریانجیم ندایفر به ورود ،یکلطدر . بهدید تدانیم مخهل  یهایگریانجیم
 یمساهثن ثیح نیا از رین قطر و است المللنیب سط  در یدوله گرانیباز اکثر علاقه

 تحات اغلب یگریانجیم معمدلطدر یک بهسلماتید روابط خِیتار طدل در اما ،ستین
...  و ایاهانیبر فرانساه، ،یشادرو ،آمریکاا ریابارر  نظ یهااقدرت از یکی تیهدا

 باه ورود از یمادفق تجرباه ریان مهدسط یهادولت از یبرخ. است رفههیپذ صدرت
 «یسالیبروناد کرا» یدر دوره صادراعظم شیاتار اند؛گذاشهه شینما به عرصه نیا
در ساال  رانیاسفارت آمریکاا در ا یریگنگاگرو هیدر قض ری(، الجرا1519-1591)

 1111 ساال در رانیاا یاهساهه برناماه باارۀدر لیابرز و هیترک یهاتلاش ای 1511
 باه حاال،نیاا باا. (Kamrava, 2013: 94) ندیآیم حساب به عمل نیا از ییهانمدنه
 ینایآفرنقاش یبارا کدچاک یهاادولات یمنادهعلاق شاهد المللنیب نظا  ندرت

 در ناروژ نقاش ارتباا ، نیاا در. است بدده برر  یهایریدرگ در واسطهعندان به
 1559 ساال در «اسالد» ناماهمدافقات انعقاد به منجر که یمخف مذاکرات از تیحما
 . دشدیم محسدب اسهثناء کی دیگرد

 یگریانجیام مقاا  در شادن ظاهر به مندهعلاق لیدل دو به هادولت یکلطدر به
 صاحنه در تدجاه جلاب و درخشاش ،نخسات ؛هساهند یالمللانیب یهاکشمکش

 مهام، نکهاه. یریادرگ به ورود عد  بالقدههای خطر از یریجلدگ دو ، و المللنیب
 گااهیجا یارتقاا هاسات کا یامنطقاه و یجهاان بُعد دو در قدرت استیس محاسبه
 هاا،دولات نیاا اکثار دگاهیاد از. زنادیما رقم المللنیب نظا  در را یانجیم دولت

و  استیبلکه شکل دادن به س ؛ستیبه حدادث در حال ظهدر ن یپاسخ یگریانجیم
 و یداخلا یاسایس یهاادرون نظاا  کیعندان چهارچدب برر  اقادا  اساهراتژبه
شاده صاادق  ادیانکاات  ریقطر ن یگریانجیم استی. در مدرد سباشدیم یالمللنیب

 نمدده مذکدر استیس تحق  در یادیز کمک کشدر نیا هنگفت یمالاست و منابع 
 کیا از یریتصاد ارائاه و یبرندسااز منظدرباه قطار یگریانجیم یهاتلاش. است

مند همند و علاقدی صادق، خراواسطه ،یامنطقه کیسلماتید قدرت تجربه، با یِانجیم
 باه مهعل  یسنهطدر به یانجینقش م انه،ی. در منطقه خاورمباشدیبه صل  و ثبات م

 ,Kamrava) هساهند مدجدد وضع حفظ طرفدار غالباً که است بدده برر  گرانیباز


