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 چکیده

توجوه بووده ي هموواره موردعدالتيباز ديرباز برای مبارزه در برابر ستم و  بشرحقوقانديشه حمايت از 

ی، منوع تبیوين نوژادی، داربردهحق حيات، منع شکنجه، منع »است که دارای مفاهيم بنيادين از جمله 

حق حيات، مهمترين و ، باشدمي« پوشش، حق اشتغال و...آزادی بيان و عقيده اجتماعي و مذهبي، نوع 

ی مختلو  هوادولتحق بشريت است که از طريق مداخله بشردوستانه موورد حمايوت  نيتربرجسته

بوه  تووانيمودر ميان مداخالت صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافيوايي  .رديگيمرارق

همواره برای دستيابي بوه مقاصود و منوافع ملوي  هامتحکوکشورها و  مداخله بشردوستانه اشاره کرد.

مختل  خود و متناسب شرايط و موقیيت کشورهای ديگر، به مداخله در امور داخلي و خارجي آنوان 

مختلفي از  توجهي تحت تأثير عواملمداخالت بشردوستانه تا حدقابل که اين رسديم. به نظرپردازنديم

ی هامولفوهمبنوا، تحقيوق حا ور بوا هودخ شوناخت . بوراينرديگيمصورت  جمله عوامل ژئوپليتيک

ی هاافتوهو بور پايوه يتحليلوي  -توصويفيبر مداخالت بشردوسوتانه مبتنوي بور رو   مؤثر ژئوپليتيک

ی صورت گرفته نشوان دهنوده آن اسوت کوه بوه هايبررسی و ميداني به انجام رسيده است. اکتابخانه

. باشنديم مؤثری مختل ، هادگاهيدبرگرفته از نظريات و نه بشردوستاعامل در مداخله  04صورت کلي 

بنودی در قالب ابیاد جغرافيايي، اقتصادی، سياسي و جمیيتي تقسيم توانيمی ژئوپليتيک را هامولفهاين 

 موؤثر ی )عوامل( ژئوپليتيکهامؤلفهعامل جزء  82عامل  04ی ميداني از ميان اين هاافتهاساس يکرد. بر

بور مداخلوه بشردوسوتانه ژيرژئوپليتيوک  موؤثرو بقيه عوامل  گردديممحسوب شردوستانه ببر مداخله 

ی مختلو  هامولفوه ريتوأث تحوتبشردوسوتانه توان گفت مداخلوه در مجموع مي .گردنديممحسوب 
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متناسب با آنها،   تواننديمها مولفهبا شناخت و آگاهي از اين   هاحکومتکه  رديگيمصورت ژئوپليتيک 

 را تدوين نمايند. گرمداخلهنافع و اهداخ کشور مداخله شونده و کشور م

 .های ژئوپليتيک، مداخله بشر دوستانهمؤلفهژئوپليتيک،  واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

و کشوورهای جهوان بوه شومار  المللنيبگذار در روابط ريتأثاز جمله مسائل مهم و  بشرحقوقمسئله 

هموواره موورد توجوه  يعدالتيباز ديرباز برای مبارزه در برابر ستم و  بشرحقوق. انديشه حمايت از ديآيم

شوود. بنوابراين قودمت  نيتوأماين بوده تا حداقل حقوق برای افراد جامیوه  هاتال بوده است. هدخ اين 

يیني از آن هنگام که فرد يوا افورادی لالمانوه حقووق ديگوران را ناديوده  رسديمبه پهنه تاريخ  بشرحقوق

سری پيشه کردند، پيکاری برای و خود اندنمودهو از هنگامي که صاحبان قدرت، بر ديگران ژلبه  انداشتهانگ

و مسائل مربوط به آن مطرح شده است که  بشرحقوقآژاز شد. در طول تاريخ به فراواني بحث  بشرحقوق

و وح ديد و همچنين برخي از طورن مثل سقراط و ارسطو و... بهفالسفه يونان باستا یهانوشتهدر  توانيم

و نخسوتين  بشورحقوقکورو  کبير بنيانگذار امپراطوری بزرگ هخامنشي را پشتيبان  ،نيز هانوشتهاسناد و 

شوامل  تووانيمورا  بشرحقوق(. مفاهيم Abbasi,2014:19-20)انددانستهکسي که به اين امر توجه کرده، 

عقيوده، ، منع تبیين نوژادی، آزادی بيوان، یداربردهمنع  حق حيات، منع شکنجه،»مفاهيم بنيادين از جمله 

، دو بوا مداخلوه . دررابطوه(Abbasi,2014:56)دانست« نوع پوشش، حق اشتغال و...اجتماعي و مذهبي، 

مداخلوه کوه مبتنوي بور احتورام بوه و اصل مداخله؛ در مسئله اصل عدم مداخلهاصل وجود دارد، اصل عدم

هاست، بر همه کشورها واجب است کوه بوه حاکميوت يکوديگر احتورام حاکميت و استقالل ديگر کشور

ل تخطوووي داری نمووووده و از ايووون اصووودخالوووت در اموووور داخلوووي يکوووديگر خوووود گذاشوووته و از

دخالت در امور يک کشور از سوی کشورهای ديگر  المللنيب. از نظر حقوق (Abbasi,2014:70)ننمايند

 نجر به جنگ ما بين کشورها شود.امری ناشايست است و ممکن است اين مداخله م

عمومي عبارت است از اينکه کشوری در امور داخلي يوا خوارجي کشوور  المللنيبمداخله در حقوق 

مسوتقيم، طورمسوتقيم يوا ژيرسياسي، اقتصادی، رواني و ژيوره بهمستقل ديگر از طريق اعمال فشار نظامي، 

اين مداخلوه بويش از (. Safai,1990:37)کندور نفوذ آشکارا يا پنهان به منظور تحميل اراده خود بر آن کش

مختلو  داخلوي و خوارجي از سووی کشوورهای قدرتمنود نسوبت بوه  مسائلپيش با توسل به زور، در 

دوسوتانه را ايون گونوه ، مداخلوه بشرالملولنيبحقووق  المیارخدائره. رديگيمکشورهای  یي  صورت 
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منظور حمايت از جان و آزادی اتبواع عليه دولت ديگر بهتوسط يک دولت  استفاده از زور: »کنديمتیري  

 Public 211 :1970)«دسوا ايون کوار را انجوام دهوأر خواهنودينمويوا  تواننودينمودولت ديگر که يوا 

International Law, Encyclopedia Of.)  حق بشريت است کوه  نيتربرجستهحق حيات مهمترين و

. بیود از جنوگ سوي سواله رديوگيمومختل  قرار  یهادولتمورد حمايت بشردوستانه از طريق مداخله 

جانبوه بیود از رنسوانر در اروپوا، وستفاليا، نخستين پيمان صلح چند ( عهدنامه صلح9102-9192)يمذهب

د عهدنامه وسوتفاليا( توا )عق9102سال از  است. هگيری جامیه ملل و سازمان ملل متحد شدشکل سازنهيزم

ديگر برابور مختل  ديگر با يک مسائلسياسي، حق تیيين سرنوشت خود و  مسائلکشورها در ، 9119سال 

کشوور ديگوری نداشوت. کوه  مسائلو دارای حقوق يکسان بودند، همچنين هيچ کشوری حق مداخله در 

شودن و مداخلوه نظوامي اموروزه دانسوت. بوا وجوود عهدنامه را مخال  با شرايط جهانيمفاد اين  توانيم

هان بید از نگاهي به فضای جغرافيايي ج ،دخالت در کشورهای ديگرد اصل عدميب اين قانون و وجوتصو

ورهای ديگر با عنووان مختل  در امور کش یهابهانهدهنده آن است که کشورها به تصويب اين قانون نشان

 بشورحقوقدهنده آن است کوه در کنوار بحوث شرايط کلي نشان اما کننديممداخله « دوستانهمداخله بشر»

تنهوا پوششوي بورای ايون  بشرحقوقمل ديگری نيز در اين مداخله تأثيرگذار است و شايد بتوان گفت عوا

دوستانه جهت مداخله بشردربرای حرکت  مؤثرعوامل  یاز جملهی ژئوپليتيک هامولفهحرکت بوده است. 

کوه در  مختلو  کشوورها را ترژيوب کورده اسوت یهاصورتبه  هامولفه. اين باشنديماز سوی کشورها 

در تحقيق حا ر تال   ،حضور پيدا کنند. با توجه به اين مهمبشردوستانه فضاهای خاص با عنوان مداخله 

در فضاهای جغرافيايي اسوتخرا  بشردوستانه بر مداخله  مؤثرژئوپليتيک  یهامولفهخواهد شد که مهمترين 

 شود.

 مباحث نظری تحقیق -2

 )عوامل( ژئوپلیتیک مؤلفه -2-1

دخالوت دارنود کوه  يکشورها عوامل و متغيرهای گوناگونخارجي سياست، تنظيم و هدايت در تدوين

بورای در  آنچوه کوه در بطون ماشوين و سيسوتم  هواآنآگاهي از کم و کي  و آثار متقابول  ،بدون شک

، بوه مجموعوه عوامول ژئوپليتيوک (.Kazemi, 1999:43)مفيد است گذرديمی يک کشور گذاراستيس

. اين عوامل از فضايي باشنديمنحوی بر سياست تأثيرگذار که ب شوديمی جغرافيايي گفته هامولفهعوامل و 

 ,Ezati)شوونديموبه فضای ديگر و در طول زمان با توجوه بوه تحووصت صوورت گرفتوه کوم يوا زيواد 
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ینوي و عوامل جغرافيايي به لحاظ ساختاری يا کارکردی، ماهيتي دوگانه دارند بدين م هاارز  (.2003:78

که يک عامل جغرافيايي برای يک گروه يا فرد انساني ممکن است مثبت تلقي شوود در حوالي کوه هموان 

. هويت ساختي و کارکردی عوامل، دارای شوديمعامل برای گروه يا فرد ديگر دارای ارز  منفي انگاشته 

ار تحول ارزشي شود ارز  ثابت و پايداری نيستند بدين مینا که يک عامل در بستر زمان ممکن است دچ

 .(HafezNia, 2011:155-156)متفاوتي داشته باشود یهاارز ی انساني متفاوت هاگروهو يا در ديدگاه 

شوور داخلوي و خوارجي ک اسوتيساز چنوان اهميتوي در  گفت عوامول ژئوپليتيوک توانيم ،اساسبراين

قادر به اتخاذ عمل و  هاآنون توجه به مداران بدکه سياست زننديمی رقم اگونهبرخودارند و منافع ملي را ب

 (.Mansoori, 2007:17)نيستند مؤثری مناسب و هاالیملعکر

 مداخله بشر دوستانه -2-2

از نيروی مسلح در مفهوم کالسيک آن عبارت است از هرگونه استفاده يک دولت بشردوستانه مداخله 

ت اخير که خود مايل يا قادر به انجام دادن اين منظور حمايت از جان و آزادی اتباع دولعليه دولت ديگر به

؛ بودين شووديماز حيث اشخاص مورد حمايت، انواع ديگری را نيز شامل بشردوستانه د. مداخله نکار نباش

منظور حمايت از جان و آزادی اتباع خود يوا ب ديگر،دولت مینا که هرگونه استفاده يک دولت از زور عليه 

موورد بحوث قورار گرفتوه بشردوستانه انساني نيز تحت عنوان مداخله رفتار ژير ثالث در مقابل اتباع دولت

 (.Ebrahimi, 2010:428)است

اگور : »دهوديمو، نظريه مداخله بشردوسوتانه را چنوين شورح «نيهو»شونجي کوباياتسي، استاد دانشگاه 

د حوداقل ميوزان کشوری در قالب حاکميت خود حق دارد سرزمين و مردمش را اداره کند، پر وليفه دار

خوشبختي مردمش را تضمين نمايد. با اين حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد يا قادر نباشود کوه از 

مداوم نقن شود، اين حکومت حوق بطور بشرحقوقمردمش محافظت کند و شرايطي پيش آيد که در آن 

حوق مداخلوه را  یندارد مانع عدم مداخله از سوی ديگران شود و جامیوه جهواني هوم در چنوين مووارد

 (.Zanganeh, 2004)«داراست

ايراد کرد در موورد  9119خاوير پرزدکوئيار، دبير کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقي که در بهار سال 

بايد با مو وع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد محتاطانه از اين لحاظ کوه اصول »مداخله گفت: 

ی از تکامول امرحلوهموا بوه  احتماصًنيادی طلبيد، متهورانه به اين دليل که به چالشي ب توانينمحاکميت را 

که در آن تجاوز گسترده و تیدی نسبت بوه حقووق انسواني  ميادهيرساخالقي و احساسي در تمدن ژرب 
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عنوان مانیي باشد که در به تواندينم هادولتمداخله در امور داخلي اصل عدم»و « ستديگر قابل تحمل ني

 .(Karami, 1996:81-82)«نمايند بشرحقوقمبادرت به نقن گسترده و سيستماتيک  هادولتت آن پش

 روش تحقیق -3

رو  گورداوری اطالعوات در ايون تحقيوق رو   ؛اسوت تحليلوي -رو  تحقيق حا ور توصويفي

عات بوه آوری اطالدر جمع پرسشنامه استفاده گرديده است.ی و ميداني است. در رو  ميداني از اکتابخانه

شده برای گردآوری اطالعات در اختيار پرسشنامه ارائه به صورت زير عمل شده است: ،یاپرسشنامهرو  

گويي به ايون پرسشونامه شوامل پاسخ شده برایانتخاب که جامیه آماریطوریقرار گرفته است بهنخبگان 

ستا از فرمول تیيوين حجوم نمونوه . در اين رااندبودهنخبگان و صاحبنظران دانشگاهي در حوزه ژئوپليتيک 

پرسشونامه  84د ، برای تیيين حجم نمونه استفاده شده اسوت کوه بايو %11جامیه محدود با سطح اطمينان 

 ی روائيهاآزمونانواع  هاپرسش. در اين بين، برای آزمون درستي و روائي ديگرديمآوری و ارزيابي جمع

به تأييد اسوتاد  توانيماست ئي سواصتي که در اينجا مطرح شدهبرای تأييد بر روا مورداستفاده قرارگرفت که

راهنما و ديگر اساتيد مجرب در اين زمينه اشاره کرد. از سوی ديگر، پايوايي پرسشونامه، از طريوق آزموون 

ی درونوي ميوان هوايهمبستگمورد بررسي قرارگرفت. آلفای کرونباخ در قالب ميانگين  ،سازگاری و ثبات

باشد، پايوايي سوازگاری درونوي  ترکينزد 9. هرچه آلفای کرونباخ به شوديمنده محاسبه کناجزاء سنجش

ی انجام گرفت و نتيجوه آن در قالوب ابیواد اپرسشنامهاساس آزمون کرونباخ برای پايايي بيشتر است براين

 است.( درآمده9جدول )مختل  به صورت 
 

 هاپرسشنامهنتایج آزمون کرونباخ از  -1جدول 
 آزمون کرونباخ ادابع

 42/4 بید جغرافيايي

 24/4 بید اقتصادی

 40/4 بید سياسي

 49/4 بید جمیيتي

 

 4/4نزديک است و از  9آلفای کرانباخ برای ابیاد مختل  به  دهديمنشان  همانطور که آزمون کرونباخ

 .باشديمگفت پرسشنامه مذکور از پايايي صزم برخوردار  توانيمبيشتر است، بر اين اساس 
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 SPSSدر اين تحقيق به اين صورت است کوه بوا اسوتفاده از نورم افوزار  هادادهرو  تجزيه و تحليل 

يي که از نظر صاحبنظران، ميانگيني باصتر از حد متوسط يیني مقودار هاشاخصگيری شده است و ميانگين

اسوت و سواير شدهنه در نظر گرفتهبر مداخله بشردوستا مؤثرژئوپليتيک  مؤلفهبه عنوان  اندکردهسه دريافت 

ژئوپليتيوک محسووب  مؤلفوهاما چون بوه عنووان  باشنديماگر چه در مداخله بشردوستانه اثرگذار  هامؤلفه

 کنار گذاشته خواهند شد. شوندينم

 ی تحقیقهاافتهی -4

 یاکتابخانهی هاافتهی -4-1

 و مداخله بشردوستانهی مرتبط با ژئوپلیتیک هادگاهیدو  هاهینظرتحلیل  -4-1-1

هايي و ديدگاه هاهينظرو شرايط زماني خود  هاتيموقیو دانشمندان ژئوپليتيک متناسب با  پردازانهينظر

مسائل جغرافيايي بيان شد و به مرور زمان مباحث سياسي را نيز  نهيزمابتدا در  هادگاهيد. اين اندکردهرا بيان 

شده ی مختل  بيانهاهينظردهنده آن است که ی صورت گرفته نشانهايبررسدخيل دادند.  هاهينظردر اين 

گرفته است. هر يک به نحوی بر تفسير و سياستمداران مورد استفاده قراری برای دولتمردان امولفهبه عنوان 

 د. بر اين مبنا در گام نخست جهت دستيابي بوه عوامولناگذاشته ريتأثو برداشت از قدرت و کنترل جهاني 

 است:ی مرتبط در قالب دو بخش به صورت ذيل مورد بررسي قرار داده شدههاهينظر ژئوپليتيک،

 ی مرتبط با ژئوپلیتیکهاهینظربخش اول: 

 9فضای حیاتی فردریک راتزل

داناني بود که به داروينيسم اجتماعي اعتقواد داشوت و بوه دو عامول وسویت و راتزل از جمله جغرافي

قدرت سياسي و نفووذ فرهنگوي حکوموت آن  دهندهیت خا  يک کشور نشاناره داشت. وسموقیيت اش

خواهود شود. راتوزل  ترگستردهاست، هر قدر وسیت خا  بيشتر باشد قدرت سياسي و تمدني آن کشور 

صدد گسوتر  آن برنيايود نوابودی آن جمیيت خود فضا نداشته باشد و در اندازهاگر کشوری به  گفتيم

تاثيرگوذار  هواحکومتبه عامل موقیيت نيز به عنوان عاملي که در سياسوت  حتمي است. عالوه بر وسیت

است توجه داشت؛ يیني قرارگيری يک کشور در مجاورت کشوری  یي  يا قوی اهميت راهبردی دارد 

و چنود ابور  شودنديمی بزرگ هاقدرت مهي می کوچک هاقدرتکه  افتييمو اين بحث تا آنجا ادامه 

                                                           
1 Friedrich Ratzel  
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 9«فضای حياتي راتزل»ة تحليل نظريه جينت در (.2012:6Mirhaydir ,)مانديمقي قدرت در سطح جهان با

که هر کشوری برای ادامه حيات خود نيازمند انرژی است و ايون انورژی از طريوق توسویه  رسديمبه نظر 

جهوت ا وافه کوردن فضواهای در. ايون حرکوت شوديم نيتأمفضايي و تسلط بيشتر بر فضاهای اطراخ 

و از سوی  کنديمی زماني ديگر به فراسوی فضاهای پيراموني نيز گستر  پيدا هابازهراخ در جغرافيايي اط

نگ و اشاعه فرهنگوي با تغييراتي در قالب فضاها، نفوذ خود را نشان بدهد و سبب نفوذ فره تواندميديگر 

بوا تسولط بور اساس توسیه سورزمين کوه خارجي را برسياستتوجه به موقیيت جغرافيايي، شود. راتزل با

ی سودمند دست يابود، ترسويم هاتيموقیی کوچکتر، وسیت خود را افزايش دهد و به منابع و هانيسرزم

. روديموی بواص وربهوره ،( بنابراين هر اندازه ترويج فضوا بيشوتر باشودMirhaydir,:782013)استکرده

 هوادولتاهداخ و منافع  ئي ازجزی مختلفي از زمان هادورههمچنين توسیه فضايي و دستيابي به منابع در 

جهت تصورخ فضوا و درکه اين عوامل در حرکت  نديآيمکفايي و افزايش قدرت ملي به شمار برای خود

 بوده است. مؤثرحضور در آن فضا 

 9بری سرهلفورد مکیندریا قدرت 8هارتلند

کشوورها، بوه ويوژه ی جغرافيوايي هوايژگيواساس داني بود که نظريه خود را برمکيندر اولين جغرافي

ازنوه قودرت در موقیيت جغرافيايي آنها از نظر دوری و نزديکي به دريا مورد توجه قرار داد. او در مورد مو

نظوارت خواهنود  هايخشکی اصلي آنهايي خواهندبود که بر هاقدرتآژاز قرن بيستم عقيده داشت که سر

محوور جغرافيوايي »تحت عنوان  9140ل نظريه خود را اولين بار در ساوی (. Rahimi, 2013:50)داشت

 5جهواني رهيوجزی اروپا، آسيا و آفريقا را به عنووان هاقارهاساس نظريه خود مطرح کرد. مکيندر بر« 0تاريخ

وی هارتلنود  .محور يا هارتلند است هيناحجهاني،  رهيجزو آن را با همين نام میرفي کرد. کليد  شناختيم

آبوي ايون منطقوه اداموه  یهواکنارهاقيانوس منجمد شومالي توا نزديکوي که از  دانستيموسيیي  هيناحرا 

 (.Ezati, 2011:10)داشت

 شامل یاهيحاش يا داخلي هالل :استفراگرفته ناحيه دو را هارتلند منطقه اطراخ که داشت عقيده مکيندر

 با و هستند ياييدر قدرت دسترسي قابل و دارند قرار آب درکنار و اوراسيا خشکي به پشت که ييهانيسرزم

                                                           
1 Ratzel Vital Space 

2 Heartland 

3 Sir Halford Mackindar 

4 The Geographical Pivot Of History 

5 World Island 
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 شوامل کوه یارهيوجز يا خارجي ؛ هاللندينمايم ايفا ژئواستراتژيک نقش عمدتاً دارند، که ساحلي موقیيت

 (.Ezati, 2011:12)است استراليا و ژاپن بريتانيا،

بيوان  دانوديماين نظريه با محوريت قدرت )مباني و سرچشمه قدرت( که عامل قدرت را در خشکي 

ی هاقودرتداد. بوه بيوان ديگور،  بوری موقیيت به را قدرت بحری، موقیيت قدرت جای به است. ویشده

ي به منطقه هارتلند )قلب زمين( ابيدستحل آنان و راه اندگرفتهدريايي در برابر قدرت خشکي وسيیي قرار

ان و بوه عنوو کنوديميابد بر تمام جهان تسلط پيدا  دستاست. اگر دولتي به اين قسمت از خشکي جهان 

کشورها و ميزان قودرت خارجي سياستی ريگشکل. متغييرهای گوناگوني در شوديمقدرت برتر شناخته 

که خوود عامول  باشديمگذار است و بدون شک فضای جغرافيايي نيز يکي از مهمترين متغيرها ريتأث هاآن

گوذار هسوتند کوه در حرکوت يا منابع تاثيرو . در اين نظريه موقیيت فضا، امکانات رديگيمزيادی را در بر 

 .اندبوده مؤثرجهت تصرخ فضا و حضور در آن فضا 

 9قدرت دریایی آلفرد تایر ماهان

ی دارای موقیيت دريايي مناسب، هانيسرزم، میتقد بود «8قدرت دريايي» به نظريه بخشيی با اهميتو

در  هوادولترخوي از وی توفيق ب (.Javadi Arjmandi and el,2015:34-35)هستند کشورهای قدرتمندی

. او (Ghamat,2009)دانسوتيموموديون هموين عامول  را تار  سلسله مراتب دولوت جای دادن خود بر

ی قدرت دريايي و توليد قدرت جهواني و کنتورل و محاصوره ريگشکلفضاهای دريايي و اقيانوسي را در 

حد زيادی به آنهوا بسوتگي ماهان توانست شش عامل را که قدرت دريايي، تا  .دانستيم مؤثرقدرت بری 

 اين شش عامل به صورت زير بيان شده است:. (Rahimi,2013:46)دارد، تشخيص دهد

 نقل، و حمل برای دسترسي بر که دريا چند يا يک با کشور يک مجاورت کشور: جغرافيايي تيموقی .9 

 .است مؤثر ژيره و هاگاهيپاو  استراتژيک یهاراه کنترل

 ژيوره و دريوايي نيروی بندرگاه، ايجاد دريايي، تجارت بر پناهگاه، دارای ساحل ساحل: طبيیي . و ع8 

 دفواع قابل جنگي شرايط در بايد البته هستند قدرت و ثروت منبع عميق پناهگاه و دارای سواحل .است مؤثر

 .باشند

                                                           
1 Alfred Tayer Mahan 

2 Sea power 
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 احلسو ولي دهديم افزايش را دسترسي و شده هاآب با کشور بيشتر تماس باعث ساحل: . گستر 9 

 .دارند برداری اهميت بهره قابل و دفاع قابل

 .است موثرتر سرباز نيروی و دريايي قدرت تأمين در باشند بيشتر چه هر کشور جمیيت: افراد . اندازه0 

 و گسوترده تجوارت و ملل ساير با روابط توسیه به عالقه دريانوردی، روحيه وجود ملي: . شخصيت5 

 .است اساسي يي گامدريا قدرت توسیه برای آميزصلح

 جمیيت، از برداریبهره دريايي، قدرت به توجه در دولت و سياسي نظام دولت: کيفيت سياسي . و ع1 

 & Azami)کنود کموک دريوايي قودرت بوه افوزايش توانوديمو و داشوته تأثير موجود یهافرصت و منابع

FereshtehManesh, 2012:4.) 

ی طبيیي، طوول سواحل و وسویت قلمورو، جمیيوت، هايژگيوماهان با تاکيد بر موقیيت جغرافيايي، 

قودرت را بوه کشوورهای مسولط بور درياهوا و  ،خصوصيت ملي، خط مشي حکومت و رهبران سياسوي

ی فضاهای اقيانوسي هميشه دست باص را خواهند داشت. او هاقدرت. وی میتقد بود که دهديم هاانوسياق

يايي و توليد قدرت جهاني و کنترل و محاصره قدرت بوری گيری قدرت دردريايي و اقيانوسي را در شکل

مانع از مسلط شودن  تواننديم بری یهاقدرتی بحری با تسلط بر هاقدرتی که اگونهبه  دانستيم مؤثر

آنها بر مناطق حساس و استراتژيک شوند و جلوی حرکت آنان را سد کنند و قدرت بحری از جايگاه امني 

 بر آن تسلط داشته باشند. توانندينمحوی که ساير کشورها برخوردار خواهد شد به ن

 9نظریه ریملند نیکوالس جان اسپایکمن

جغرافيا بر سياست تاکيد کورده اسوت و بور  ريتأثو  هادولتاسپايکمن در کار  بر روابط قدرت بين 

عنوان جديود  و آن را واجد قدرت واقیي دانست و لت را به حاشيه داخلي ميکندر دادخالخ ميکندر، اصا

اين منطقوه امکوان ترکيوب قودرت بوری و بحوری  به آن داده است.« سرزمين حاشيه»يا « 8ريملند»به نام 

اط در اين بخش از جهان و بيشترين منابع نيروی انساني و سهولت ارتب سازديم)و یيت دوگانه( را فراهم 

بوه عنووان  را یاهيونظراين (. Glassner, 1993: 227 ،HafeziaNia, 2010:32 Quoted from)وجود دارد

 را اصولي کوارکرد ،ريملند به جای منطقه هارتلند به حساب آورد. منطقه توانيممباني و سرچشمه قدرت 

ی هواآبهارتلند( و ) نيزميا قلب محوربين و منطقه . شوديم محسوب قدرت توليد اصلي منشأ و استدار

                                                           
1 Nicholas John Spykman 

2 Rimland 
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 خشکي و ترکيبي از قدرت آب است که جغرافيايي فضای يکقالب  در منطقه . اينرديگيمبرپيرامون را در

به قودرت دريوايي و  و اين سبب اهميت اين منطقه از ديدگاه اسپايکمن است. اسپايکمن شوديمرا شامل 

و آن  سازديمسواحل و حاشيه اهميت داده است. او میتقد بود که قدرت دريايي است که ريملند را متمايز 

و همچنين دريا ارتباط بين دنيای قديم و جديود را  آورديمکننده و قدرتمند درلرا به شکل يک واحد عم

 نيروی منابع امکان ترکيب دو نيروی بری و بحری در منطقه ريملند با هم و بيشترين و سازديمامکان پذير 

يوا و منوابع بور در توانيمبا تسلط بر ريملند  .دارد وجود جهان از بخش اين در ارتباطات سهولت و انساني

مسلط شد. در طول سده بيستم قلمرو ريملند و يا هموان  در آن و بر خشکي و منابع موجود در آن موجود

ی ارتبواطي هواراههالل داخلي هارتلند به دليل وجود منابع، ترکيب قدرت دريايي و خشکي، دسترسي به 

 وده است.ی بری و بحری بهاقدرتی جدی هارقابتو  هاکشمکشو... همواره صحنه 

 2جفری کمپ 1نظریه بیضی شکل انرژی استراتژیک

  ومن رودررو کوه بووده ژئوپليتيوک جهان در رايج مسائل از يکي همواره انرژی منابع سر بر رقابت 

سووی  از ويوژه بوه انورژی بوه روزافوزون نياز .دينمايم تهديد نيز را توليدکننده کشورهای ،هاقدرت کردن

 ايجواد سونتي یهاکننودهمصرخ برای را جديدی رقيبان آسيا، جنوب و رقش شده صنیتي تازه کشورهای

 جديودی مسائل پيشنهادی، مسيرهای و انرژی انتقال و یبرداربهره استخرا ، برای تال  و و رقابت کرده

 هارتلنود نظريوه از متوأثر کمو،، جفوری (.HafezNia, 2011:102)است گشوده مباحث ژئوپليتيک در را

 توا قزاقسوتان و روسويه جنووب از منطقه، . اينکنديم ياد انرژی هارتلند يا جهاني انرژی يبيض از مکيندر،

 سووم يک و نفت شدهاثبات ذخاير سوم دو . تقريباًرديگيمدربر را عربي امارات متحده و سیودی عربستان

  و دنيا ننده نفتاول توليدک کشور دارد. چهار قرار فارس خليج اختيار کشورهای در جهان طبيیي گاز ذخاير

 انورژی هارتلنود ژئواکونوميک یهاجاذبه مقابل در دارد. قرار منطقه اين در جهان نفتي یهادانيم بزرگترين

 کوه زمواني .دارد در اين منطقه قورار اياصت متحده ويژه به بزرگ یهاقدرت ژئواکونوميک عالئق جهان و

 موورد را آن پيمانوان هوم و آمريکوا به ويوژه ني،جها مصرخ افزون روز تقا اهای و هارتلند ذخائر ميزان

 قابول انورژی، از منطقه بيضوي شوکل سرشوار اين در آمريکا نفوذ و حضور ،ميدهيم قرار توجه و بررسي

کوه منوابع  رسوديمنظرل نظريه بيضي استراتژيک انورژی بوهدر تحلي (.Safavi, 2010:5)بود خواهد توجيه

                                                           
1 The strategic energy ellips 

2 Geoffrey Kemp 
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 اسوتخرا ، برای تال  و منابع با اهميتي هستند که منجر به رقابتاز جمله  گاز و نفت انرژی، به خصوص

ژئوپليتيک به وجوود آورده اسوت و چوون  حوزهرا در  پيشنهادی مباحث و شده انرژی انتقال و یبرداربهره

 سياست و اندکرده پيدا يالمللنيب مناسبات در را یاژهيوجايگاه  هستند، باصيي سهم جهان دارای اين منابع در

. حضور منابع مهم در مناطق مختل  به خصوص خاورميانه سبب اندداده قرار الشیاع تحت نيز را يالمللنيب

که دليل ايون  شوديم بشرحقوقی از جمله مبارزه با تروريسم و هابهانهمداخله در امور داخلي کشورها به 

 ست.نيازمندی کشورهای قدرتمند و صنیتي به اين منابع ا توانيمامر را 

 9جهان کوهن نظریه ساختار ژئوپلیتیک

 اتحاد جماهير هدايت با بحری و بری ژئواستراتژيک منطقه دو از قطبي دو نظام زمان در را وی جهان 

 ژئوپليتيک پنجگانه دوگانه و مناطق با ژرب قدرت ابر عنوان به آمريکا و شرق قدرت ابر عنوان به شوروی

 جنوبي آفريقای و ايران برزيل، همانند هند، جهاني دو درجه یهادرتق کرد. کوهن یبندميتقس هم از جدا

 در که شدهارائه یهامشخصه با منطقه یهاقدرت عنوانبه ،شوديم کشور 82حدود  شامل جمیاً که ژيره و

 و چين متحد، اروپای روسيه، ،کايآمر يیني اصلي قدرت پنج همراه به ژئوپلتيک جهاني ساختار یريگشکل

از نظر کووهن کشوورها بوه عنووان جزئوي از  (.Cohen, 1976: 20)نمود ارائه ،کننديم آفرينينقش ژاپن

که در ارتباط با ساير کشورها و مناطق جغرافيايي کنش متقابل دارند. اگر  شونديمسيستم کالن جهان تلقي 

ماننود شووروی  شوديميافته و راه برای سقوط آن فراهم باشد امکان داد و ستد انرژی کاهشسيستم بسته 

و توانمنودی بواص بوه ند و بواقوت پردازندميتبادل انرژی دار يي بهی باز در حد باصهاستميس متقابالًسابق. 

ر و سلسوله مراتوب قودرت سواختا ،در اين نظريوه (.HafezNia, 2006:240)دهنديمخود ادامه  حيات

هوان بوه دو عرصوه بوزرگ کوه اسواس بندی قدرت بازيگران( مورد توجوه اسوت. تقسويم ججهاني )رده

وقیيوت مکووهن، موجوديت اين دو عرصه، اقتصاد ناشي از موقیيت جفرافيايي بود، شکل گرفتوه اسوت. 

دريوايي و هارتلنود بوه شومار جغرافيايي بری و بحری را موردتوجه قرارداده که به عنوان رابط قدرت بوين

و روابط بين کشورها به صورت سيستم  شوديماساس تبادل انرژی مشخص . قدرتمندی کشورها برديآيم

تجوانر و همجوواری جغرافيوايي و  ازتوجوه دارد . منواطقي کوه کووهن موردرديوگيموپويا و باز شکل 

به و برخورداراند ی فرهنگي، اقتصادی، سياسي هانهيزمی محيط انساني بيشتری در يک يا همه هايهماهنگ

                                                           
1 Suel B. Cohen 
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ی مشتر  ملي، بوه هاخيتاريد مهاجرت و آميز  مردمان و نظامي و شاواسطه تیامالت سياسي، فرهنگي، 

 ديگر باشند.با يک یزيآممسالمتو دارای تیامل  خورنديميکديگر پيوند 

 1کارل فون هاوس هوفر

مکيندر ودسوتکاری در آن، همچنوين اسوتفاده از مفهووم  «هارتلند»ی از نظريه ريگالهامهاوس هوفر، با 

آلمان در محاصوره و  سلطهرا به وجود آورد که در آن، جهان قديم تحت  راتزل، سناريويي« فضای حياتي»

فضوای »منظوور هووفر از  (.PishgahiFard, 2009:4)تحت فشار قدرت دريايي انگلير و آمريکوا بوود

اين بود که هر حکومتي مثل يک موجود زنده برای رشد کردن نياز به فضا دارد يیني بايد کشور  « حياتي

قيده او در آلمان جمیيت دارای رشد تصاعد هندسي و منابع ژذايي دارای رشود تصواعد وسيع باشد. به ع

از کوه حسابي است، لذا آلمان بايد برای تغذيه اين جمیيت، فضای خود را افزايش دهود و کشوورهايي را 

از  برگرفتوه ارگانيسوم، نظريوه طبوق (.Rahimi, 2013:84)تصرخ کنود ترندکينزدلحاظ قومي به آلمان 

 را چوه بيشوتری هور فضای خود، بقای و حيات ادامه برای تا بود مجبور آلمان نيرومند کشور راتزل، وریتئ

 ,PishgahiFard)بود اين رشد طبيیي روند برابر در ساختگي مانیي کشور آن مرزهای دليل همين به و ببلید

سلسله مراتوب قودرت جهواني ر و به محور ساختا به مانند اکثر نظريات ژئوپليتيک . نظريه مزبور(2009:4

اسواس مجموعوه نظريوات راتوزل نظورات هووفر بر. در واقع نقطوه پردازديمبندی قدرت بازيگران( )رده

يوه بوود. وی پا هاهيونظری کشور به عنوان موجود زنده و فضای حياتي( و بسط و گستر  ايون هاهينظر)

قرار داده اسوت.  «8داروينيسم فرهنگي»س اسابودن حکومت يا کشور را برمطالیات خود در زمينه ارگانيک

 و موقیيوت خوا ، هووا، و خصوصياتشوان )آب به بسته عوامل جغرافيايي، ، يياز جبر جغرافيا متأثرهوفر 

سياسي بوده و نقاط قوت و  ی  يک منطقه، به ويژه با توجه به  حيات و حتي نژاد زمين(، یهایناهموار

مورد مطالیه قرار داده است. هاوس هوفر در نظريه خود به فضا  موقیيت جغرافيايي و و ع مرزهای آن را

ين کورده اسوت. هموين يوتا آنجا که فضا را به عنوان عامل تقدير نهايي ملوي تی داديمبيشتر از نژاد اهميت 

 عوامل منجر به حضور در فضاهای مختل  شده است.

 

                                                           
1 Karl Von Haushofer 

2 Cultural Darwinism 
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 ی مرتبط با مداخله بشر دوستانههاهینظربخش دوم: 

 ییگراواقع

 هسوته گرايويحکوموت نخسوت اينکوه :باشنديم شرح اين به ييگراواقع فکری مکتب اصلي یهاهيپا

 اهميوت از يالمللونيب در نظوام بوازيگران و بقيوه اصلي بازيگر کشور يا است. حکومت ييگراواقع مرکزی

 صمشوخ را سياسوي مسوتقل جامیوه يک وجود ،حکومت اينکه، حاکميت دوم هستند. برخوردار کمتری

 نيتوأم کشورهاسوت. هموه هودخ که ،بقا سوم، است. برخوردار خود سرزمين بر اقتدار کامل از که سازديم

 کشوری هيچ که مینا به اين خودياری، چهارم، است. باصتر و برتر هادولت اهداخ ساير از ملي امنيت و منافع

 از (.302006and et al, Mirhaydir:-31)باشود  اعتماد مورد ديگر کشور امنيت تضمين جهت تواندينم

 یهاقودرت خودمت در ابوزاری و مدرن المللنيب نظام از واژگان بخشي صرفاً بشرحقوق يي،گراواقع منظر

 گرچوه ديگر زبان است. به سياسي یهاميرژ تغيير حتي يا و هاآن اهداخ تجاری تحقق برای المللنيب نظام

 پشوت در ديگوری اهداخ ولي شوديم گنجانده هادولت ليم منافع و اهداخ در مجموعه بشرحقوق اشاعه

 پيگيری کردنمخفي برای روشي سادگي به یبشرحقوق قواعد به پايبندی به تشويق و است نهفته اين الفاظ

 کوه کننوديمو اسوتدصلگراهوا (. واقعMofidi Ahmadi, 2015:199)اسوت هادولت خودخواهانه منافع

 بورای نوه آنهوا مداخلوه که چرا ؛کننديم اعمال طورگزينشيب را دوستانهمداخله بشر اصول هميشه کشورها

 از بودبيني حواکي بوا انيگراواقع استدصل اين .رديگيم صورت خود« ملي منافع» برپايه بلکه مردمان دربند،

 مداخلوه از و سوءاسوتفاده ملوي دولوت اسوتقالل و حاکميت نقن بحران، کنترل در دولت نقش استحاله

 (.Parekh, 1997:68)شوديم تفسير ،انيگرامداخله ملي منافع جهت در نهبشردوستا

درحوالي کوه  کنوديمحمايت  هاگروهدوستانه از منافع افراد و بشرحقوقبيان کرد که  توانيمکلي بطو 

 انياگرواقعمورد توجه  تواندينمدوستانه بشرحقوقتاکيد دارند، پر از اين رو  هادولتبر منافع  انيگراواقع

 ،نه منافع افوراد دردمنود رنديگيمشورها منافع خود را در مداخله درنظرمیتقدند که ک انيگراواقعقرار گيرد. 

 باشند.بشردوستانه و مداخله  بشرحقوقنماينده مناسبي برای بررسي تحول مفهوم  توانندينمپر 

 مکتب انگلیسی

 پيشوبرد قواعود جهوت الملولنيبه جامیو سياسوي و حقوقي سازکارهای برگيرنده در مکتب انگليسي،

 :است گونه بدين الملل بين جامیه سنت از مفرو ات برخي اوصاخ، اين با .باشديم بشرحقوق
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، «امنيوت»، «استقالل»مانند  ييهاارز  آن قلب در که است« انساني روابط»از  شاخه يک المللنيب روابط

 دارد؛ قرار« عدالت»و « نظم»

 اعموال و افکوار توا شووديمو خواسوته الملولبوين روابط پژوهشگر از و است« ورمح انسان»رهيافتي  

 اموا ،رديپذيم را المللبين روابط در کند؛ آنارشي تفسير را هستند دخيل المللنيب روابط در که را ييهاانسان

 و هنجارها قواعد، با آميز مر  و هر  یاجامیه سياست، جهان که بدين باورند المللنيب جامیه پژوهشگران

 ,Jackson and et al)رنوديگيمکواربوهخارجي سياسوت اجورای در دولتموردان کوه مجزا است نهادهايي

 آن تبوعبوه و بشورحقوق مقوله به متفاوتي نسبت یهاشيگرا انگليسي، مکتب چارچوب در(. 2011:181

 مطورح چوارچوب ايون در انهيگراهمبسوته و انوهيگراکثرتی هواشيگرا دارد. وجود بشردوستانه مداخله

 (.Qawam,2011:330)شونديم

 دوستانه بشر مداخله و انگلیسی مکتب انهیگراکثرت الف( رویکرد

 مداخلوه بنوابراين و داشوته عنايوت مداخلوهعودم اصول و المللنيبحقوق  مثبته سنت به انيگراکثرت

 تقدم (،بشرحقوق) عدالت و حاکميت انمي مراتب سلسله در ديدگاه . اينداننديمژيرقانوني  را بشردوستانه

 اهتموام دليول بوه گرايويرويکرد کثرت درواقع، (.Qawam and et al,2013:46) دهديم حاکميت به را

 ايون ديودگاه از زيورا است؛ نزديک گرايي ديدگاه واقع به کشورها برحاکميت تقدم و نظم حفظ به ورزيدن

 و حاکميوت تقودم ،انيگراواقع برخالخ اما .شوديم گرفته در نظر استقالل حفظ مینای به حاکميت نظريه،

 بلکوه نيسوت. بشورحقوقمقولة بوه اهتموام عودم منزلوة بوه انگليسوي، مکتوب انةيگراکثرت ديدگاه در نظم

 پيشگيرانه و ی مليهاتيمسئول به هاانسان امنيت حفظ و بشرحقوق نقن از جلوگيری زمينة در انيگراکثرت

 (.Qawam and el,2013:48)قائلند

 گرایان و مداخله بشردوستانه( همبستهب

 يوک وجوود ناشوي از را بشردوسوتانه مداخالت پيدايي المللنيب روابط انگليسي مکتب پردازانهينظر

 بوالقوه همبستگي راگرا همبستهرهيافت  اساسي فرض بول، . هدليداننديم يالمللنيب یگراهمبسته جامیه

 جامیوه نظريوه بورخالخ .دانسوت قوانون بوا اجورای رابطوه در يالمللنيب میهجا دهندهتشکيل یهادولت

 و اخالقوي حوق دارای کشوورها کوه دارديممقرر گرا همبسته يالمللنيب جامیه نظريه ،گراکثرت يالمللنيب

اسوت.  شوده نقون بشوريت حوداقلي اصوول کوه استثنائي هسوتند موارد در مداخله برای قانوني تکلي 

 کواربرد بودن مشروع مورد در هادولت يالمللنيب جامیه توافق دهندهنشان بشردوستانه مداخله اساس،براين
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نظريه مکتب انگليسي بر انسان و  (.Qawam and et al ,2013:49)است انساني یهابحران موارد در زور

د بيشوتر ی آن تاکيد دارد و همچنين بر روی عدالت، نظم و امنيت به خصوص بید از جنوگ سورهاارز 

يي آن بر عدم مداخله و اصالت دادن به حاکميت را سر مشوق گراکثرتمورد توجه قرار داده است. ديدگاه 

کوه همبسوتگرايان کشوورها نزديک اسوت. درحوالي انيگراواقعخود قرار داده که با اين اوصاخ به ديدگاه 

 خالقي به مداخله بپردازند.ی اهاهمولفبه شرطي که حق بشريت نقن شده باشد با رعايت  تواننديم

 لیبرالیسم

ی مختلفوي هاافتيرهيي بوده است. با وجود اينکه گراواقعليبراليسم از منظر تاريخي مهمترين چالشگر 

وجود دارد ولي ايده اصلي اين نظريوه آن اسوت کوه انسوان  بشرحقوقاز ليبراليسم در رويارويي با مفهوم 

ياسي در قووانين اساسوي رفتار عادصنه در روند قضايي و برابری سدارای حقوقي اساسي چون آزادی بيان، 

را نوه تنهوا مو ووعي  بشورحقوقمو ووع  هوابراليل .(Mofidi Ahmadi, 2015:200)کشورها اسوت

میتقدنود  هواآن. آورنوديموبه شومار  المللنيب، بلکه آن را از سازوکارهای نوين روابط دانندينمی اهيحاش

 هوابراليل. اندنهادهبشردوستانه و مداخالت  هاميرژخود را در تغيير  ريتأثی امروزه شربحقوقی استانداردها

درمجموع بايود اذعوان  .(Abbasi, 2014:38)داننديم هاانسانرا دفاع از حقوق طبيیي  بشرحقوقدفاع از 

ظوامي تاکيود ی نهاجنبوهاقتصادی، فناوری و زيست محيطي بويش از  مسائلبر اهميت  هابراليلداشت که 

اعتنوا هسوتند، بلکوه اولوويتي را کوه امي بوينظ مسائلنسبت به  هابراليل. اين بدان مینا نيست که ورزنديم

نظوامي آن بوه ابیواد ژير عمودتاً هوابراليل، انودقائلامنيتوي در شوکل نظوامي آن  مسوائلبورای  هاستيرئال

 هوادولتکه  دارنديمبيان  هابراليل(. Qawam, 2015:284 Quoted from, Kegley, 1995)پردازنديم

ي، المللونيبو نهادهوای  هاسوازمانبلکوه  نيسوتند الملولنيببازيگران اصلي در سياست و روابط  ي،به تنهاي

و همچنين طرفوداران ايون  نديآيمی چند مليتي و... نيز جزء بازيگران اصلي و تاثيرگذار به شمار هاشرکت

حاکميوت رسومي )حکوومتي( و و خواسوتار  ورزنوديمومخالفوت  يهايبه تن هادولتنظريه بر حاکميت 

 ژير حکومتي( هستند.) يرسمژير

 9یانگارسازه

اسواس ايون رهيافوت، اسوت. بر الملولنيبی جديد در روابط هاافتيرهی از جمله انگارسازهرهيافت 

جوامع را بر مبنای کردار  هاانسانتشکيل شده است.  هاانسانتوافق از حقايق اجتماعي مورد المللنيبروابط 
                                                           
1 Constructivism  
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. اين رهيافت بر تیامل ميوان دهنديمو يکديگر را در قالب همان کردار مورد شناسايي قرار  سنجنديمخود 

ي بر هنجارها و قواعد المللنيبو سياست داخلي اعتقاد دارد و بر اين باور است که تیامل  المللنيبسياست 

(. SariolGhalam and et al, 2006:23)دهنوديمورا شکل  هادولتخاصي مبتني است که هويت و منافع 

يي و ليبراليسوم، گراواقوعی به عنوان رو  تفکر درباره رابطه بين هنجارها و منافع، بور خوالخ انگارسازه

ی دارای حاکميت و مباني اخالقي مرتبط با ارتقواء و هادولتمیتقد است که هيچ تنش  روری بين منافع 

ي المللنيبواقیيت سياسي  9وجود ندارد. نقطه نظر مهم اين رهيافت، طبيیت تکويني ربشحقوقحفالت از 

. شوونديمی مشتر  ساخته هاارز چگونه توسط هنجارها و  هادولتو توجه آن به اين مساله است که 

ي از مللوالنيب، حوزه انگارانسازهی مهم است. به اعتقاد انگارسازهاز منظر  بشرحقوقدر  پويايي گستر  

شده اسوت. در ايون چوارچوب، بازيگران برساخته ی از انتظارات و قواعد درباره چگونگي رفتارامجموعه

و  شووديموی مودرن تبوديل هوادولتناپذيری به هدخ اخالقي به صورت جدايي بشرحقوقحفالت از 

ي در مقابول المللونيبی قودرت و اقتودار هاسوازمانکه بوه نهادهوا و  شوديمهمچنين به منطق ژالبي بدل 

 انگارانسوازه (.Mofidi Ahmadi, 2015:200)کنديمواحدهای مستقل جغرافيايي، صالحيت و اقتدار اعطا 

ی متیوارض رخ هواارز از هنجارهوا و  ایمیتقدند مداخله بشردوسوتانه هميشوه درون سواختار پيچيوده

در  ایسوابقهبوي ی کوه نيورویربشوحقوق. مداخله بشردوستانه ممکن است به وسيله هنجارهای دهديم

، حمايت شوند يا تحت تأثير مالحظات ژئواسوتراتژيک و تیهود اخالقوي اندآوردهسياست جهان به دست 

بشردوسوتانه بوه تنهوايي و شهروندان خود تضیي  شود. احساسوات  هادولتسياستمداران به حمايت از 

ا بستر هنجاری گسترده که احساسات بشردوستانه بر ب تنها .آوردينمقبولي را برای مداخله فراهم تبيين قابل

 پردازانهيونظر (.Qawam and et al,2013:43)پيامدها و آثوار آن را در  نمواييم  ميتوانيمآن مبتني است، 

 مفهووم و بوه عبوارتي ديگور، کردنوديمبشردوستانه، بر بُید اجتماعي تاکيد  مداخله ی در مفهومانگارسازه

میتقود آنهوا شد.  متحول اجتماعي، ساخت عنوان به نرم )گفتماني(، بُید به سخت بُید ازبشردوستانه  مداخله

و با توجه به هدخ اخالقي اسوت  کنديممداخله را فراهم  ،يالمللنيبو هنجارهای  هانهيزمبودند که وجود 

در  هاتيکمحاو  هادولتتنش  روری بين  گونهچيه. در واقع زننديم بشرحقوقکه دست به حفالت از 

 وجود ندارد. بشرحقوقرابطه با حفالت از 

 

                                                           
1 Constitutive 
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 بر مداخله بشر دوستانه مؤثری هاشاخصاستخراج  -4-1-2

ی گفته شده در زمينه ژئوپليتيک و مداخله بشردوسوتانه، هاهينظری صورت گرفته با توجه به هايبررس

باشد قدرت سياسي و حوزه نفوذ نشان دهنده آن است که، هر اندازه که دولت از وسیت بيشتری برخودار 

. از ايون رو، رديوگيموقوله وسیت، هر دو گستره خشکي و دريا را در بور . مابدييمفرهنگي آن گستر  

الفورد مکينودر( و يوا هور دو )سور هومحورحور)آلفرد تاير ماهان(، يا خشکيی ژئوپليتيک يا دريامهاهينظر

نظر باشد، البته مورد توانديمي قدرت سياسي در هر زماني واقی موازنه. شونديم)اسپايکمن( را شامل قلمرو

دستيابي به شرايط جغرافيايي همچنين اقتصادی و راهبردی، از يک طرخ و نيز جمیيوت نسوبي، نيرومنود، 

تجهيزات و سازماندهي افراد رقيب، از طرخ ديگر در اين مو وع دخيل اسوت و هور انودازه از موقیيوت 

و  گذارديمری در کنار کشور قوی يا  یي ، برخوردار باشد بر روی آن دولت اثر به اين مینا، قرارگي ژهيو

 هاقدرتعرصه رقابت  هامکان. فضاها و شوديمکشورهای قدرتمند  مهي م ،کشور  یي  به مرور زمان

منطقوه »در  هوايخشکي به قدرت را در ابيدستو بازيگران سياسي برای نفوذ و اثرگذاری هستند. ميکندر 

ی دريايي بوه ايون منطقوه، هاقدرتدژ طبيیي، عدم دسترسي  نيتربزرگکه دارای جمیيت زياد، « ارتلنده

ی آزاد که بهترين موقیيت ارتباطي و استراتژيک است در نظر گرفته است که خاورميانوه هاآبدسترسي به 

اين منطقوه و ترژيوب در قسمت هالل داخلي اين منطقه قرار گرفته و همين عوامل منجر به اهميت باصی 

ي به اين منطقه شده است. اسپايکمن اصوالت را بوه حاشويه داخلوي ابيدستی برتر جهاني برای هاقدرت

ي به قدرت زميني ابيدست« منطقه ريملند»ي به اين ابيدست. دهديمهارتلند که واجد قدرت واقیي است، 

رای بيشوترين منوابع انسواني، سوهولت در و دا ناموديموکليد استراتژيک جهواني آن را و دريايي است که 

گفت کوه سياسوت  توانيمی کالسيک از جمله عثماني، ايران وژيره است و هاقدرتارتباطات و جايگاه 

 ،هاهينظر. در حالي که ماهان متضاد با اين اندرفتهيپذ ريتأثجهاني دوره جنگ سرد و بید از آن از اين نظريه 

گورفتن يي محاصوره شوده اسوت. وی آب را بوا درنظرقدرت دريوا که قدرت خشکي توسط کنديمبيان 

موقیيت جغرافيايي، و ع طبيیي ساحل، گستر  ساحل، اندازه جمیيت، شخصيت ملي، و وع سياسوي 

و تجوارت دريوايي منشواء قودرت  هاتنگوه( وتوجه بوه هافرصتی از جمیيت، منابع و برداربهرهدولت )

بوه  هوايخشوکو  هواآبکوه سوطح گسول  دانوديموبه جزايوری ش مجموعه. خاورميانه عربي را دانديم

دارای وجوود منوابع عظويم  رديگيمک که منطقه خاورميانه بزرگ را دربر. منطقه بيضي استراتژيديآيمشمار

بوين  هدهنوداسوتراتژيک و چهوارراه پيوند گاههيوتکانرژی و کثرت ذخاير، حضوور توليدکننودگان اصولي، 
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ون به منابع انرژی بزرگ به دليل نياز روزافز یهاقدرتسبب شده است که  ،ی کالسيک استهایامپراطور

ورای ی جغرافيوايي در مواهاارز ی بزرگ، برای کسب هاقدرتو همچنين به دليل عاليق ژئواکونوميک 

و به دخالت در کشورهای بيضي  ندينمايمجويانه و گاه زورمندانه استفاده مرزهای خود از الگوی مسالمت

 ايون در .پردازنديمبرای اين کشورها  بشرحقوقي به ابيدستراتژيک به نام مبارزه با تروريسم و شکل است

اعتقواد  .انودکرده حفظ را خود ويژه جايگاه تيک،يژئوپل به رويکردهای مختل  وجود با کشورها برخي ميان،

وا، خا ، موقیيت جغرافيايي ی جغرافيايي )آب و ههايژگيومتفکران ژئوپليتيک به جبر جغرافيايي بسته به 

قورار  ريتوأثتحت  ماًيمستقرا مانند نظريه هارتلند ميکندر ی زمين(، نژاد و حتي حيات سياسي هایناهوارو 

. توال  اندشودهتودوين  المللنيب عرصه سياسي هایکنش تحليل جهت در اين نظريات تمامي .دهنديم

 هوادولتبسوياری از خارجي سياسوتبوه  ،ت فراملويبرای تقويت قدرت ملي و توان اثرگذاری در مناسبا

. عوامل و متغيرهای بسياری در تیيين و اجرای سياست نقش دارند که اين عوامول توابیي از دهديمجهت 

 هوادولتي هستند و ميزان تاثيرگذاری هر متغيير با توجه به او واع و شورايط المللنيبدو محيط داخلي و 

 و افوراد ديودگاه از کوه دارد مختلفي عوامل در ريشه الملليفضای بين رد سياسي هایمتفاوت است. کنش

 کنوت گرايينوواقوع در عنوان مثوال به. گرددمي استنتا  هاکنش اين برای متفاوتي عوامل ،نظريات مختل 

 هاینظريوه در و دارد قورار الملليبين نظام ساختار در الملليبين سياسي سطح هایکنش تمامي شهير والتز

 گوذرگاهي هایموقیيت و فسيلي و منابع مانند سرزمين عواملي در ريشه هاکنش اين ژئوپليتيک، کالسيک

 نظريوه و هور هيواول اصوول و مبواني براسواس بنابراين. دارد )هارتلند( زمين کره در مرکزی هایجايگاه و

در  (.Rashidi and et al,2014:19-20)اسوت متفواوت المللبين سياسي هایکنش علل يابيريشه رهيافت،

، دولوت در جايگواه اندداشتهنيز  ييي همبستگي باصيگراواقعکه با سياست  ی ژئوپليتيکهاهينظربسياری از 

افزون از طريوق  ي روزابيقدرتفضای حياتي ناگزير از  نيتأممنظور ب المللنيببازيگر اصلي صحنه روابط 

اندازه کشوری پهناورتر باشود قودرت و تمودن آن کشوور است. برپايه اين رويکرد هر نفوذ در يک قلمرو

 و هوازهيانگ وسويله حودی بوه تا است ممکن هادولت توسیه بيشتری خواهد داشت. به نحوی که، رهبران

 حمايت کشورهای مختل  در مداخله اصلي هدخ که رسديمنظر به اما کنند؛ عمل بشردوستانه احساسات

 امنيت شورای. باشديم بشردوستانه مداخله از سوءاستفاده نوعي نشانگر اينبنابر و گرانمداخله ملي از منافع

 چنين د.کن اتخاذ يالمللنيب امنيت و صلح اعاده يا حفظ برای اجرايي تدابير توانديم منشور 4 فصل اساس بر

لوه . در موورد هودخ مداخرديوگيدربرمو را المللويبوين نظوامي اقودام توا اقتصوادی یهاميتحر از تدابيری
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ی هواميتحراست. اموا در موواردی تأکيد شده دوستانه برای مردم نيازمند سانی انهاکمکدوستانه بر انسان

است. نمونوه بسويار روشون آن  بودهی بسياری برای مردم هارنجاعمال شده از سوی شورای امنيت باعث 

در فضواهای انه بشردوسوتی مختلو  زمينوه مداخلوه هاصوورتراق است. در مجموع، عواملي کوه بوهع

را بشردوستانه بر مداخله  مؤثرشامل موارد متیددی است. اين عوامل  آورنديمجغرافيايي مختل  را فراهم 

 ( نمايش داد.9در قالب جدول ) توانيمی مرتبط هادگاهيدو  هاهينظرصورت کلي مبتني بر به

 ی میدانیهاافتهی -4-3

 SPSS افزارنرممبتنی بر  هادادهتحلیل -4-3-1

های ژئوپليتيک و مداخله بشردوستانه با استفاده از ی بدست آمده از نظريههادادهبرای بررسي و تحليل 

 نظرانصواحبيي که از ديدگاه هاشاخصی ريگجهينتبه کار رفته است. در اين  SPSSپرسشنامه، نرم افزار 

بور مداخلوه  موؤثرژئوپليتيوک  ؤلفوهمبوه عنووان  انودکردهميانگيني باصتر از حد متوسط يیني سه دريافوت 

 گذارنديم ريتأثاما کمتر از آن ميانگين، اگرچه بر مداخله بشردوستانه  رديگيمبشردوستانه موردپذير  قرار

عامول، بوه  04. در جدول ذيل شونديمکنار گذاشته  نديآينمژئوپليتيک به حساب  مؤلفهاما چون به عنوان 

 هامولفوهوستانه بيان شده است کوه ميوانگين تاثيرگوذاری هور کودام از بر مداخله بشرد مؤثرعنوان عوامل 

 مشاهده کرد. 1، 5، 0، 8های توان در جدولمشخص شده است و نتايج آن را مي

 میانگین تاثیرگذاری عوامل با بُعد جغرافیایی بر مداخله بشردوستانه -2جدول 
یی

افیا
غر

 ج
عد

ب
 

 میانگین هامؤلفه

 45/9 ای جغرافياييتسلط بر فضاهاومکانه
 91/9 شکل کشور

 58/9 و جزاير راهبردی هاتنگه
 15/9 طول سواحل
 45/0 توسیه ارا ي
 58/9 وسیت کشور
 99/0 موقیيت جغرافيايي
 19/0 موقیيت استراتژيک

 25/9 خشکي() یبرموقیيت 
 92/9 موقیيت بحری
 98/9 موقیيت هوايي
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 مداخله بشردوستانهمتناسب با نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه موثر برمولفه های  -3جدول 
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 میانگین تاثیرگذاری عوامل با بُعد اقتصادی بر مداخله بشردوستانه -4جدول 

دی
صا

 اقت
عد

ب
 

 میانگین هامؤلفه

 11/9 جايگاه کشور در انتقال انرژی

 41/9 انيجايگاه ترانزيتي و بازرگ

 25/9 توليدکنندگان اصلي منابع

 25/9 نفت وگاز(ان )وجود منابع انرژی ونزديکي به 

 24/9 منابع )ژير از نفت و گاز(

 82/0 تبادل انرژی و منابع

 15/9 بشرحقوق و بشردوستانه امداد عوامل به کمک

 85/8 اجتماعي -بازسازی اقتصادی
 

 عوامل با بُعد سیاسی بر مداخله بشردوستانه میانگین تاثیرگذاری -5جدول 

سی
سیا

د 
بع

 

 میانگین هامؤلفه

 15/9 منافع ملي
 1/9 سطح روابط و رقابت کشورها با هم

 5/9 و مهم داشتن همسايگان قدرتمند
 95/0 متحدان استراتژيک
 19/8 تضمين امنيت امدادگران

 99/9 سطح قدرت کشور مداخله گر
 58/8 برای انتخابات آزاد و عادصنه یابرنامهتدوين 

 90/8 استقرار دموکراسي
 یهانيسرزمبه کليه بشردوستانه برای تضمين رسيدن آزاد و بي قيد و شرط کمک  یانامهتوافق 

 تحت کنترل طرفين
1/9 

 95/8 بر آتش بر نظارت
 19/9 مسلح یهاطرخ هيلک بازگرداندن و مجدد ادژام

 95/8 يدولت ياصل ساتيتاس و ياتيح یهارساختيز تيامن نيتأم
 1/9 قدرت و ديپلماسي
 85/8 آشتي سياسي

 8/8 سالح خلع به کمک
 09/8 مبارزه با تروريسم
 91/8 دوستانه بشرحقوقنقن و وخيم شدن و ع 
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 میانگین تاثیرگذاری عوامل با بُعد جمعیتی بر مداخله بشردوستانه -6جدول

تی
معی

 ج
عد

ب
 

 میانگین هافهمؤل

 0 کميت جمیيت

 8 سازمان ملل ساتيتاس و نانکارکاز تيحما

 40/8 که تهديد صلح است هاانسانجلوگيری از نابودی 

 8 اجتماعي یهایآزادافزايش نقن گسترده 

 41/9 کيفيت جمیيت

 54/8 هاانسانمبارزه با گرسنگي و رنج گسترده 

 1/9 ردمبه م هاکمکجلوگيری از ارسال 

 41/8 آوارگي

 2/9 ساختار جمیيت

 41/0 ترکيب قومي

 14/9 هب، آداب و رسوم و...(ملت ومردم )مذ یهايژگيو

 

و  هوا ژئوپليتيوکها و ديودگاهانظريهمتناسب ب بررسي نتايج برای عوامل استخرا  شده از سوی محقق

 در قالوب تووانيمورا عامول  82 را  شوده،عامل استخ 04از  دهنده آن است کهمداخله بشردوستانه نشان

دهنودگان از سووی پاسوخ زيورا ،در نظر گرفتدوستانه وی مداخله بشرتاثيرگذار بر ر ژئوپليتيک یهامولفه

بینووان نيستند ولي  ريتأثدوستانه بي که اگرچه بر روی مداخالت بشر عامل ديگر رد شده است 91و  دييتأ

 .اندشدهنشناخته  ژئوپليتيک (عوامل) مؤلفه

 تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

 يملو یهواحکومتخ يت، سرشت و تارياست. به هو داشتهدر امور بشر  يا همواره نقش مهميجغراف

ا موانع آن شوده اسوت، و نقوش يرسانده  یاريآنها  یو اقتصاد ياسي، سيده، به توسیه اجتماعيشکل بخش

در ايون ميوان يکوي از مهمتورين  .(Parsai 2015:1 ,)کرده اسوت یآنها باز يالمللنيبدر مناسبات  يمهم

قودرت موورد  جنبوهاز را بوا يکوديگر  هوادولتژئوپليتيک ارتباط  ، ژئوپليتيک است کهجغرافيا یهاشاخه

عوامل و متغيرهای گوناگون دخالت دارند که بدون در زمينه ارتباط کشورها بايکديگر . دهديمبررسي قرار 

نيسوتند و بوه راهنموايي  ريتأثيب هایگذاراستيسدر ارتباطات و  و عواملو شناخت اين آثار شک آگاهي 
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 عوامل ژئوپليتيوک از جايگاه و اهميت باصيي برخوداراند. ، عوامل ژئوپليتيکدر اين ميان. نديآيمدولتمردان 

 هاولفهم. آگاهي و شناخت اين عوامل و هستندبشردوستانه از جمله مهمترين عوامل تاثيرگذار بر مداخالت 

اين عوامول بسوته بوه  ريتأثعمل کنند و  ترراحت یريگميتصمکه دولتمردان در مداخالت و  شوديمسبب 

و  گرمداخلوهاثورات مثبوت يوا منفوي بورای  توانوديموکوه  یاگونه، بهديدگاه هر حکومت متفاوت است

بلکه  پردازدينمقدرت  مسائله گرفت که ژئوپليتيک فقط بي داشته ياشد. البته بايد درنظردر پ شوندهمداخله

و سياستمداران  هادولت .هديمباتوجه به شرايط مکاني و زماني مباحث ديگری را مورد تجريه تحليل قرار 

از نقاط  ی  و قوت خود آگاهي يابند و تصوميمات اتحواذ  تواننديم يافتن از عوامل ژئوپليتيکآگاهي با

 یها وی و  هواييتواناپيش ببرند و همچنين با شناخت از  اين نقاط قوت و  ی  هيپاشده خود را بر 

به اهداخ و منافع مختلفي هستند. با توجه به اينکه  يابيدستبا مداخله در فضاهای جغرافيايي در پي خود 

 کوه اسوت تووأم و قدرت زور کاربرد با ژالباًنيز  دوستانهبشر مداخالتژئوپليتيک با قدرت در ارتباط است 

شاني بين ژئوپليتيک و مداخلوه با اين توصي  همپوو  باشديم «دوستانهبشرحقوق» با تیارض در خودالبته 

ا ر سویي بر اين مبنا در تحقيق ح .باشديمدوستانه وجود دارد که مبنا و اساس هر کدام از آنها قدرت بشر

با آگاهي و شناخت از  ، تامورد شناسايي قرارگيردبر مداخله بشردوستانه  مؤثر شده است عوامل ژئوپليتيک

و اهداخ خوود را بور  هابرنامهو سياستمداران بهترين تصميم ممکن را اتخاذ نمايند و  هادولت ،اين عوامل

عوامل  تحقيق حا ر تال  شده است که تا یاساس اين عوامل مهم و تاثيرگذار پيش ببرند. در بخش نظر

دوسوتانه بوا ژئوپليتيوک و مداخلوه بشرمورتبط  هادگاهيودو  هاهينظردوستانه از تاثيرگذار بر مداخالت بشر

بور موداخالت  موؤثربوه عنووان عوامول  تووانيموعامل را  04نشان داد که  هايبررساستخرا  گردد. اين 

 در چهار بخش به صورت زير آورده شده است:بشردوستانه استخرا  کرد. که اين عوامل 

طول  ؛و جزاير راهبردی هاتنگه ؛شکل کشور ؛افياييمکانهای جغر و عوامل جغرافيايي: تسلط بر فضاها

 ؛خشوکي() یبرموقیيت  ؛موقیيت استراتژيک ؛موقیيت جغرافيايي ؛وسیت کشور ؛توسیه ارا ي سواحل؛

 موقیيت هوايي؛ ؛موقیيت بحری

 : جايگاه کشور در انتقال انرژی؛ جايگاه ترانزيتي و بازرگاني؛ توليدکنندگان اصلي منابع؛عوامل اقتصادی

 بوه کموکنفت وگاز(؛ منابع )ژير از نفت و گاز(؛ تبادل انرژی و منوابع؛ )نآوجود منابع انرژی ونزديکي به 

 اجتماعي؛ -؛ بازسازی اقتصادیبشرحقوق و بشردوستانه امداد عوامل
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و مهوم؛  : منافع ملي؛ سطح روابط و رقابت کشورها با هم؛ داشتن همسوايگان قدرتمنودعوامل سياسي

بورای  یابرناموهگور؛ تودوين امدادگران؛ سطح قودرت کشوور مداخلوهتژيک؛ تضمين امنيت متحدان استرا

بورای تضومين رسويدن آزاد و بوي قيود و شورط  یانامهادصنه؛ استقرار دموکراسي؛ توافقانتخابات آزاد و ع

 و مجودد بور؛ ادژوام آتوش بور تحت کنترل طرفين؛ نظارت یهانيسرزمبه کليه بشردوستانه  هایکمک

؛ قودرت و يدولت ياصل ساتيتاس و ياتيح یهارساختيز تيامن نيتأممسلح؛  یهاطرخ هيلکگرداندن باز

 بشورحقوقسالح؛ مبارزه با تروريسم؛ نقن و وخيم شدن و وع  به خلع کمکديپلماسي؛ آشتي سياسي؛ 

 دوستانه؛

ملوت  یهوايژگيو: کميت جمیيت؛ کيفيت جمیيت؛ ساختار جمیيت؛ ترکيب قومي؛ عوامل جمیيتي

سوازمان ملول؛ جلووگيری از نوابودی  سواتيتاس و نانکارکاز تيحما هب، آداب و رسوم و...(؛ذومردم )م

اجتمواعي؛ مبوارزه بوا گرسونگي و رنوج  یهوایآزادتهديد صلح است؛ افزايش نقن گسترده که  هاانسان

 به مردم؛ آوارگي؛ هاکمک؛ جلوگيری از ارسال هاانسانگسترده 

موورد پژوهوي يینوي عوامول  من تبيين نظری بر پايوه  ،قيق هر کدام از عواملتح یهاافتهيدر بخش 

و اثبوات گرديود. جهوت اسوتفاده از نظور مورد بررسوي و تحليول قرارگرفوت  ژئوپليتيک و ژيرژئوپليتيک

طراحي گرديود  یاپرسشنامه ،دوستانهبر مداخالت بشر مؤثر ظران برای شناخت عوامل ژئوپليتيکنصاحب

بوه  SPSSافزار نرم. نتايج صاحبنظران از اين پرسشنامه که از طريق شدران ژئوپليتيک توزيع و بين صاحبنظ

 مؤثر عنوان عامل ژئوپليتيکسه باشد بهدست آمد نشانگر آن بود هر کدام از عواملي که ميانگين آن بيشتر از 

را تأييود عامول  04از ه عامل در نظر گرفتوه شود 82. صاحبنظران ديآيمبه شمار بشردوستانه بر مداخالت 

 و بشورحقوق و بشردوسوتانه کمکو دو عامل  دييتأید جغرافيايي بُ ، همه عوامل دارایبيناين در کرده و 

، تضومين امنيوت امودادگران، ید سياسيرد شده است. در بُدر بُید اقتصادی اجتماعي،  -بازسازی اقتصادی

برای تضمين رسيدن آزاد و  یانامهتقرار دموکراسي، توافق برای انتخابات آزاد و عادصنه، اس یابرنامهتدوين 

 بور، ادژوام آتوش بر تحت کنترل طرفين، نظارت یهانيسرزمبه کليه بشردوستانه بي قيد و شرط کمک 

، يدولتو ياصول ساتيتاس و ياتيح یهارساختيز تيامن نيتأممسلح،  یهاطرخ هيلکبازگرداندن  و مجدد

 دوسوتانه ردبشرحقوقنقن و وخيم شدن و وع  ح، مبارزه با تروريسم،سال به خلع کمکآشتي سياسي، 

که تهديد  هاانسانسازمان ملل، جلوگيری از نابودی  ساتيتاس و نانکارکاز تيید جمیيتي، حماو در بُ شده

، هاانسواناجتمواعي، مبوارزه بوا گرسونگي و رنوج گسوترده  یهایآزادصلح است، افزايش نقن گسترده 
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بور مداخلوه  موؤثر عوامول ژئوپليتيوکبنوابراين  .اندشودهبه مردم، آوارگي رد  هاکمکال جلوگيری از ارس

 دگاهيودو  هاهيونظرشواخص کوه برگرفتوه از  82در قالوب  توانيم جغرافيايي رادوستانه در فضاهای بشر

ن ايو ،. بورای در  بهتوربيوان کورداست، بشردوستانه مختل  در زمينه ژئوپليتيک و مداخله  نظرانصاحب

در قالب چهار بخش که شامل: عوامل جغرافيايي، عوامل اقتصادی، عوامل سياسي و عوامل جمیيتي  عوامل

 در قالب شکل ذيل به صورت کلي نشان داد. توانيمبندی را آورده شده است. اين تقسيم باشديم

 
 ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشر دوستانه یهامولفه -1شکل
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 قدردانی و تشکر

حا ر مستخر  از پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته جغرافيوای سياسوي دانشوگاه فردوسوي مقاله 

مالي و مینوی دانشگاه فردوسي جهت انجوام تحقيوق  یهاتيحمااين مبنا نويسندگان از . برباشديممشهد 

 حا ر نهايت تشکر و قدرداني را دارند.
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