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مقدمٍ
اٌط نسٚض اػالٔی ٝاؾتمالَ  ٚتأؾیؽ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ث ٝػٛٙاٖ وكٛضی ٔؿتمُ اظ
أپطاعٛضی ثطیتب٘یب ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔجسأ تبضیری ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی زض ٘ظط ثٍیطیٓ؛ پیكیٝٙ
ایٗ ضٚاثظ تٟٙب چیعی حسٚز ؾ ٝلطٖ ذٛاٞس ثٛز .أب ایٗ ػٕط ٘ؿجتبً وٛتب٘ ٜجبیس ٔب ضا
زچبض ٔحبؾج ٝغّظ زض ٔٛضز ػٕك ایٗ ضٚاثظ وٙس؛ چطا و ٝاٚالٌ اضٚپبی رسیس  ٚایبالت
ٔتحسٞ ٜط ز ٚظاز ٜػهط ضٚقٍٙطی ٞؿتٙس  ٚحب٘یبٌ لبض ٜرسیس زض حمیمت ثٟكتی ٘ٚ ٛ
ز٘یبیی تبظ ٜثٛز و ٝاضٚپبییبٖ ثب ٍ٘ب ٜاؾتؼٕبضی  ٚثب تغییط تطویت رٕؼیتی ثٔٛی ،ایزبز
وّ٘ٛیٞبی پطقٕبض غیطثٔٛی  ٚتأؾیؽ ظیطؾبذتٞبی ارتٕبػی ٔجتٙی ثط فطٚ ًٙٞ
تٕسٖ اضٚپبیی (ػٕستبً اٍّ٘ٛؾبوؿ )ٖٛزضنسز ثٟطٜٙٔسی وبُٔ اظ ٔٛاٞت ػظیٓ عجیؼی ٚ
أتیبظات غئٛپّتیه آٖ ثط آٔس٘س .ثب ایٗ ٚنف ثطای ضیكٞٝبی تٕس٘ی  ٚفطٍٙٞی ٔكتطن
ز ٚؾٛی آتال٘تیه حتی ػٕمی ثؿیبض غضفتط اظ ػهط ضٚقٍٙطی ٔیتٛاٖ زض ٘ظط ٌطفت؛
ػٕمی ٓٞؾٗٚؾبَ لبض ٜوكف قس ٜآٔطیىب تٛؾظ وطیؿتف وّٕت زض پبیبٖ لطٖ پب٘عز.ٓٞ
اِجت ٝایٗ ػٕك تبضیریـ تٕس٘ی ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یؿت و ٝاضٚپب  ٚآٔطیىب اظ رٟبٖثیٙی
وبٔالً یىؿب٘ی  ٓٞثطذٛضزاض ٞؿتٙس .تحٛالت ؾیبؾی  ٚغئٛپّتیه و ٝزض لط ٖٚاذیط زض
ٞط ز ٚؾٛی آتال٘تیه ضخ ٕ٘ٛز ٜاؾت؛ ٞطیه ث ٝؾ ٟٓذٛز تأحیطاتی ضا ثط ضٚحیبت ٘ ٚیع
"فط ًٙٞاؾتطاتػیه" اضٚپبییبٖ  ٚآٔطیىبییبٖ ٟ٘بز ٜاؾت .اٌط فط ًٙٞاؾتطاتػیه ضا
ٔؼبزَ ٔزٕٛػ ٝای اظ ثبٚضٞبٔ ،فطٚضبتٙٞ ،زبضٞب  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی ّٔ ٟٓاظ تزطثیبت ٚ
ضٚایتٞبی ٔكتطن  ٚقىُزٙٞسٛٞ ٜیت رٕؼی زِٚتٞب ٚ ٚاحسٞبی ؾیبؾی  ٚضٚاثظ
آٖ ٞب ثب ثبظیٍطاٖ ؾیبؾت رٟب٘ی ثسا٘یٓ؛ ث ٝایٗ ٔؼٙب اغّت ٔتفىطاٖ ز ٚؾٛی آتال٘تیه،
ذهٛنبً اضٚپبیی ٞب ٔؼتمس٘س و ٝآٔطیىب  ٚاضٚپب زیٍط زاضای یه فط ًٙٞاؾتطاتػیه
ٔكتطن ٘یؿتٙس.
ا٘تمبَ "ٔؼزع ٜاضٚپبیی" ث ٝؾبیط ٘مبط رٟبٖ ،تجسیُ ث ٝضؾبِت رسیس تٕس٘ی اضٚپب
قس ٜاؾت  ٚقبیس ٕٞیٗ ٔؿئّ ٚ ٝاحؿبؼ تٟسیس ایٗ ضؾبِت رسیس تٛؾظ لسضت آٔطیىب
 ٚاضاز ٜآٖ ث ٝاؾتفبز ٜاظ لسضتف ،یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ػُّ ٚاٌطایی فطاآتال٘تیىی اظ ؾٛی
اضٚپبیی آٖ ثبقس؛ چطا و ٝتٟسیس ایسئِٛٛغیه ٔرٛفتط اظ تٟسیس أٙیت فیعیىی اؾت ٚ
آٔطیىب ثبیس ایٗ ضا ثسا٘س.
اٌط قطایظ ثٕٞ ٝیٗ تطتیت ازأ ٝیبثس؛ ٚاٌطایی فطاآتال٘تیىی تكسیس ذٛاٞس قس ٚ
زٚض ٘رٛاٞس ثٛز ضٚظی و ٝآٔطیىب زض "لطٖ الیب٘ٛؾی "ٝث٘ ٝظطات اضٚپب ثیف اظ ٔٛاضغ
آ.ؾ.ٝآٖ إٞیت ٘سٞس .ثؼضی نبحت٘ظطاٖ آٔطیىبیی  ٚاضٚپبیی ٔؼتمس٘س؛ تٟٙب ضا ٜاضٚپب
حطوت زض ٔؿیط آقتی ثب لسضت ؾرت  ٚثٟطٌٜیطی اظ اؾتب٘ساضزٞبی زٌٚب٘ ٝاؾت ٚ
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آٔطیىب ٘یع ثبیس ثب احتطاْ ث ٝچٙسرب٘جٌٝطایی  ٚزض پیف ٌطفتٗ ضٚیٕٞ ٝطاٜؾبظی اظ
تكسیس ٞطچ ٝثیكتط ایٗ قىبف رٌّٛیطی وٙس.
فرَىگ استراتژیک؛ مبىبی ياگرایی در دي سًی آتالوتیک
ثٝضغٓ ٔجب٘ی تٕس٘ی ٔكتطوی و ٝز ٚؾٛی آتال٘تیه اظ آٖ ثٟط ٜزاض٘س؛ زض آؾتب٘ ٝلطٖ
ثیؿت ٚیىٓ ایٗ حمیمت ث ٝضٚقٙی ٕ٘بیبٖ قس و ٝاضٚپب  ٚآٔطیىب اظ یه رٟبٖثیٙی
ٔكتطن ،حسالُ زض ظٔیٔ ٝٙؿئّ" ٝلسضت" ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜحتی زض حٛظٜٞبی ٔطثٛط
ث ٝؾٛزٔٙسی لسضت ،اذالق لسضت ٔ ٚیعاٖ تٕبیُ ث ٝلسضت ،زچبض ٚاٌطایی ٔیثبقٙس.
اضاز ٜاضٚپب ثط ایٗ تؼّك زاقت ٝاؾت و ٝفطاتط اظ لسضت ث ٝؾٛی رٟب٘ی ذٛز ثؿٙسٜ
اظ لٛا٘یٗ  ٚلٛاػس ٘ ٚیع ٔصاوطات ٕٞ ٚىبضیٞبی فطأّی حطوت وٙس .آٖٞب ٕٛٞاض ٜتٕبیُ
زاقتٝا٘س و ٝث ٝثٟكت پؿبتبضیری نّح  ٚقىٛفبیی ٘ؿجی ٚاضز ق٘ٛس؛ و ٝثٛ٘ ٝػی تحمك
"نّح اثسی" وب٘ت اؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝایبالت ٔتحس ٜثب ثٝوبضٌیطی لسضت زض
یه ز٘یبی ٞطدٔٚطدٌٞ ٝ٘ٛبثعی و ٝزض آٖ لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی  ٚلٛاػس لبثُ اتىب ٘یؿتٙس ٚ
أٙیت  ٚزفبع حمیمی  ٚتطٚیذ یه ٘ظٓ آظازاِ٘( ٝیجطاِی) ٛٙٞظ ثؿت ٝثٔ ٝبِىیت ٚ
ثٝوبضٌیطی لسضت ٘ظبٔی اؾت؛ زض تبضید ثبلی ٔب٘س ٜاؾت .ضاثطت ویٍبٖ ٛ٘ ،یؿٙسٜ
٘ٔٛحبفظٝوبض آٔطیىبیی ثب ٍ٘بضـ ٔمبِٝای رٙزبِی زض ٔزّ ٝپبِیؿی ضیٛی ٛزض ؾبَ
 00ایٟٙب ضا قٛاٞسی ٔیزا٘س ٔجٙی ثط ایٗ وٌٛ ٝیی آٔطیىبییٞب  ٚاضٚپبییٞب اظ زٚ
ز٘یبی ٔتفبٚتا٘س .آٔطیىبییٞب اظ ٔطید  ٚاضٚپبییٞب اظ ٘بٞیس .ثٙبثطایٗ ،رسایی  ٚقىبف
فطاآتال٘تیىی یه پسیسٌ ٜصضا ٘ ٚتیز ٝیه ا٘تربثبت زضآٔطیىب یب یه ٚالؼ ٝفبرؼٝآٔیع
٘یؿت ٍٙٞ ٚبٔی و ٝایٗ قىبف ث ٝتؼییٗ اِٛٚیتٞبی ّٔیٔ ،كرم وطزٖ تٟسیسٞب،
تؼطیف چبِفٞب  ٚقىُزازٖ  ٚارطای ؾیبؾت ذبضری  ٚزفبػی ٔیضؾس؛ ایبالت ٔتحسٚ ٜ
اضٚپب ضاٜٞبیی رسا اظ  ٓٞزاض٘س ).(Kagan, 2002: 3-4
اٌط "فط ًٙٞاؾتطاتػیه" ضا ٔؼبزَ ٔزٕٛػٝای اظ ثبٚضٞبٔ ،فطٚضبتٙٞ ،زبضٞب ٚ
اٍِٞٛبی ضفتبضی ّٔ ٟٓاظ تزطثیبت  ٚضٚایتٞبی ٔكتطن  ٚقىُزٙٞسٛٞ ٜیترٕؼی
زِٚتٞب ٚ ٚاحسٞبی ؾیبؾی  ٚضٚاثظ آٖٞب ثب ثبظیٍطاٖ ؾیبؾت رٟب٘ی ثسا٘یٓ؛ ث ٝایٗ ٔؼٙب
اغّت ٔتفىطاٖ ز ٚؾٛی آتال٘تیه ،ذهٛنبً اضٚپبییٞب ٔؼتمس٘س و ٝآٔطیىب  ٚاضٚپب زیٍط
زاضای یه فط ًٙٞاؾتطاتػیه ٔكتطن ٘یؿتٙس (ٔٛالیی 9۹ ،ۺ ).
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أب ضیك ٝایٗ تفبٚت اؾتطاتػیه زض وزبؾت؟ فط ًٙٞاؾتطاتػیه أطٚظ اضٚپب
فبنّ ٝثؿیبض ظیبزی اظ آٖ چیعی زاضز و ٝثطای لطٖٞب  ٚحسالُ تب ر ًٙرٟب٘ی ا َٚثط
ایٗ لبضٔ ٜؿّظ ثٛز ٜاؾت؛ یؼٙی رًٞٙبی عٛال٘ی و ٝزِٚتٞب ٔ ٚطزْ اضٚپب ثب اػتمبز ثٝ
ؾیبؾت لسضتٔ ،كتبلب٘ ٝذٛز ضا زضٌیط آٖ ٔی وطز٘س .زض ٚالغ ضیك ٝرٟبٖثیٙی أطٚظ
اضٚپبییٞب ث ٝػهط ضٚقٍٙطی ثبظ ٔیٌطزز .آٔطیىبییٞب  ٓٞفطظ٘ساٖ ػهط ضٚقٍٙطی
ٞؿتٙس  ٚزض ٚالغ زِٚتٕطزاٖ لطٖ ٞزس ٚ ٜاٚایُ لطٖ ٘ٛظز ٜآٔطیىب ذیّی ث ٝزِٚتٕطزاٖ
أطٚظیٗ اضٚپب قجبٞت زاقتٙس .أب ز ٚلطٖ پؽ اظ آٖ ،آٔطیىبییٞب  ٚاضٚپبییٞب أطٚظ
ٔٛلؼیت  ٚچكٓا٘ساظٞبی ذٛز ضا ثب  ٓٞربثزب وطزٜا٘س .ثركی اظ ایٗ ربثزبیی ثٚٝاؾغٝ
تحٛالت ایٗ 00ؾبَ اؾت؛ ثٚٝیػ ٜزض زٞٝٞبی اذیط ؤ ٝؼبزِ ٝلسضت ث ٝقست تغییط
وطز ٜاؾتٍٙٞ .بٔی و ٝایبالت ٔتحس ٜضؼیف ثٛز اظ ضاٞجطزٞبی غیطٔؿتمیٓ  ٚزض ٚالغ
ضاٞجطزٞبی ضؼف ،ثٟطٔ ٜی ثطز  ٚأطٚظ و ٝلسضتٕٙس اؾت ٔب٘ٙس لسضتٕٙساٖ ضفتبض ٔیوٙس.
ث ٝػىؽ ،اضٚپبیی ٞبی اثطلسضت ؾبثك ،أطٚظ ث ٝز٘یب اظ ظاٚی ٝزیس لسضتٞبی ضؼیفتط
ٔیٍ٘ط٘س .ایٗ ز٘ ٚمغ٘ ٝظط "لٛی" زض ثطاثط "ضؼیف" ث ٝایزبز لضبٚتٞبی ضاٞجطزی
ٔتفبٚت ،اضظیبثیٞبی ٔتفبٚت اظ تٟسیسات  ٚاثعاض ٔٛار ٟٝثب آٖٞب  ٚحتی ٔحبؾجبت
ٔتفبٚتی زضثبضٙٔ ٜبفغٔ ،یا٘زبٔس .أب ایٗ تٟٙب ثركی اظ پبؾد اؾت .زضوٙبض ایٗ پیبٔسٞبی
عجیؼی ٔطثٛط ث ٝقىبف لسضت فطاآتال٘تیىی ،یه قىبف ایسئِٛٛغیه ٌؿتطز٘ ٜیع ثبظ
قس ٜاؾت .اضٚپب ثٚٝاؾغ ٝتزطث ٝتبضیری ٔٙحهط ث ٝفطز ذٛز زض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ثیؿتٓ،
و ٝثب تأؾیؽ اتحبزی ٝاضٚپب زض ز ٝٞپبیب٘ی آٖ ث ٝاٚد ضؾیس؛ ٔزٕٛػٝای اظ آضٔبٖٞب ٚ
ان َٛضا زض اضتجبط ثب ؾٛزٔٙسی  ٚاذالق لسضت تٛؾؼ ٝزازٜا٘س ؤ ٝتفبٚت اظ آضٔبٖٞب ٚ
ان َٛآٔطیىبییٞبؾت و ٝایٗ تزطثیبت ضا اظ ؾط ٍ٘صضا٘سٜا٘س .زض ٚالغ ٕٞیٗ زٔ ٚزٕٛػٝ
اظ تفبٚتٞبی "ٔبزی" " ٚایسئِٛٛغیه" ٞؿتٙس و ٝثب تمٛیت ٔتمبثُ یىسیٍط زٔ ٚؿیط
ٔتفبٚت ضا پیف ضٚی ز ٚؾٛی آتال٘تیه ثبظ وطز ٜاؾت ).(Kagan, 2002: 5-6
ث ٝاػتمبز ویٍبٖ ٔٙبظػ" ٝیهرب٘جٌٝطایی" ثطاؾبؼ ضٚا٘كٙبؾی لسضت لبثُ تٛریٝ
اؾت؛ چطا و ٝعطف لسضتٕٙس ٕٛٞاض ٜاظ ثٝوبضٌیطی لسضت ذٛز احؿبؼ افتربض ٔیوٙس ٚ
عطف ضؼیف ٘ؿجت ث ٝثٝوبضٌیطی لسضت احؿبؼ ثیعاضی زاضز .ضیك ٝتؿب ُٞثیكتط اضٚپب
زض ٔمبثُ تٟسیسات ٘یع ٕٞیٗ ضؼف ٘ؿجی اضٚپبؾت .تفبٚت آٔطیىب  ٚاضٚپب زض زضن ٚ
تكریم تٟسیس ٘یع زض چبضچٛة قىبف لسضت لبثُ ثطضؾی اؾت .چٙبٖ و ٝاؾتی ٖٛاِِٚضتع
اقبضٔ ٜیوٙس؛ زض قطایغی و ٝآٔطیىبییٞب اظ تٟسیسات ذبضری چٖٛۺ "تىخیط ؾالحٞبی
وكتبض رٕؼی ،تطٚضیؿٓ  ٚزِٚتٞبی یبغی" نحجت ٔیوٙٙس؛ اضٚپبییٞب ٔتٛرٝ
چبِفٞبیی ٕٞچٖٛۺ "ثطذٛضزٞبی لٔٛیٟٔ ،برطت ،رٙبیبت ؾبظٔبٖیبفت ،ٝفمط  ٚتٙعَ
ٔحیغی" ٞؿتٙس .زض ایٗ ظٔی ٝٙیه ٚالؼیت ػّٕی  ٓٞزض وٙبض ثحج ضٚا٘كٙبؾی لسضت
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ٚرٛز زاضز و ٝآٖ ٘ ٓٞتیز ٝػسْ تٛاظٖ لسضت اؾت  ٚآٖ ایٗ و ٝتٟسیسٞبی ّٕٔٛؼ
ذبضری ،ثٝعٛض عجیؼی ثیكتط ٔتٛر ٝعطف لسضتٕٙستط یؼٙی ایبالت ٔتحسٞ ٜؿتٙس.
زضثبض ٜرٙج ٝایسئِٛٛغیه فط ًٙٞاؾتطاتػیه أطٚظ اضٚپب ٘یع ٕٞبٖعٛض و ٝیٛقىب فیكط
ٔیٌٛیس؛ اضٚپبییٞب ٘ظبْ وٛٔ ٟٝٙاظ٘ ٝلٛا ضا ثب ٌطایفٞبی ّٔیٌطایب٘ٔ ،ٝحسٚزیتٞبی
ائتالفی ،ؾیبؾت ؾٙتی ٔٙفؼتٔحٛض ،ذغط زائٕی ایسئِٛٛغیٞب  ٚضٚیبضٚییٞبی
ّٔیٌطایب٘ ٝازأٝزاضـ ،پكت ؾط ٌصاقت٘ ٚ ٝظٓ رسیسی ضا ٔحمك ؾبذتٙس .ضیچبضز
وٛپط ،زیپّٕبت اضقس اٍّ٘یؿی زض ؾبَ  00زض ٘كطی ٝآثعضٚض ٔی٘ٛیؿسۺ اضٚپب أطٚظ زض
یه "٘ظبْ پؿتٔسضٖ" ظ٘سٌی ٔیوٙس ؤ ٝ٘ ٝجتٙیثط تٛاظٖ لٛا ثّىٔ ٝجتٙیثط "ضز ظٚض"
 " ٚلٛاػس ضفتبضی ذٛز ارطا" اؾت .زض ز٘یبی پؿتٔسضٖٙٔ ،بفغ ّٔی  ٚضسیت اذاللی
٘ظطیبت ؾیبؾت ٔساضی ٔبویبِٚی ،ربی ذٛز ضا ثٛٞ ٝقیبضی اذاللی زض أٛض ثیٗإِّّی
زازٜا٘س ).(Kagan, 2002: 11-16
ٍٕٞطایی اضٚپبیی ػٕالً زقٕٗ لسضت ٘ظبٔی اضٚپب زض ٚالغ زقٕٗ یه ٘مف ٟٔٓ
ثیٗإِّّی ثطای اضٚپب ٔحؿٛة ٔیقٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ؾیبؾت ذبضری اتحبزی ٝاضٚپب
احتٕبالً ضؼیفتطیٗ ٔحه َٛایٗ ٍٕٞطایی اؾتٕٞ .چٙیٗ ثبتٛر ٝث ٝزؾتٛض وبض ػظیٓ ٚ
ؾرت ٍٕٞطایی ،تٕبیُ اضٚپب ثطای ٍ٘ب ٜث ٝزض ،ٖٚلبثُ زضن اؾت .ثطای ٔخبَۺ ٌؿتطـ
اتحبزی ٝاضٚپب ،ثبظثیٙی ؾیبؾتٞبی ٔكتطن التهبزی  ٚوكبٚضظی ،ؾئٛاَ حبوٕیت ّٔی
زض ٔمبثُ حبوٕیت فطأّی ،ث ٝانغالح وؿطی زٔٛوطاؾی ،تمبثُ لسضتٞبی ثعضي
اضٚپبیی ٘ ٚبضضبیتی لسضتٞبی وٛچهتط اظ چبِفٞبی رسی  ٚارتٙبة٘بپصیط أطٚظ اضٚپب
ٞؿتٙس ).(kagan, 2002: 20
ثؿیبضی ٔؼتمس٘س ٘ ٝتٟٙب قىٌُیطی ٍٕٞطایی اضٚپب ثطاؾبؼ پطٚغٜای آٔطیىبیی ٚ
حبنُ قف ز ٝٞؾیبؾت ذبضری آٖ ثٛز ٜاؾت؛ ثّى ٝتىبُٔ اضٚپب ثٛٔ ٝلؼیت أطٚظی
ذٛز ٘یع ثٚ ٝاؾغ ٝتضٕیٗ أٙیتی ایبالت ٔتحس ٜثٛز ٚ ٜثس ٖٚآٖ أىبٖ ٘ساقت ٝاؾت.
حضٛض ٘ظبٔی آٔطیىب ثٛز ؤ ٝكىُ إِٓبٖ ضا ثطای اضٚپب حُ وطز؛ زضٌیطیٞبی لٔٛی ضا
پبیبٖ زاز  ٚزض ع َٛؾبَٞبی ر ًٙؾطز ،تٟسیس قٛضٚی ضا ذٙخی وطز .یٛقىب فیكط،
ٚظیط ذبضر ٝاؾجك آ ِٕبٖ زض یه ؾرٙطا٘ی زا٘كٍبٞی اظٟبض وطز ٜثٛز و ٝز ٚتهٕیٓ
تبضیری ثبػج قس تب اضٚپبی رسیس ٔحمك قٛزۺ ا َٚتهٕیٓ ایبالت ٔتحس ٜثٔ ٝب٘سٖ زض
اضٚپب  ٚز ْٚتؼٟس فطا٘ؿ ٚ ٝإِٓبٖ ث ٝانُ ٍٕٞطایی ثب قطٚع اظ پی٘ٛسٞبی التهبزی.
آٔطیىبییٞب ٔؼتمس٘س و ٝآٖٞب تٙبلض نّح اثسی وب٘ت ضا ثب ثطلطاضی أٙیت اظ ثیط ٖٚثطای
اضٚپب حُ وطز٘س  ٚاضٚپب ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝلسضت ٘ظبٔی تٛا٘ؿت ث ٝنّح زؾت
1. Richard Cooper
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یبفت ٚ ٝآٖ ضا حفظ وٙس  ٚحبال اضٚپبییٞب ثبیس تٙبلض ثعضيتطی ضا ثجیٙٙس  ٚآٖ ایٗ وٝ
چٍ ٝ٘ٛلسضت ٞبثعی آٔطیىب ثبػج قىٛفبیی نّح وب٘تی زض اضٚپب قس  ٚأطٚظ ٕٞبٖ لسضت
زض اضٚپب ذغط٘بن ذٛا٘سٔ ٜیقٛز ).(kagan, 2002: 22-23
زض پبؾد ث ٝایٗ ؾئٛاَ و" ٝز٘یبی پؿتٔسضٖ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘س زض ٔمبثُ
ثرفٞبی ٔسضٖ  ٚپیكبٔسضٖ رٟب٘ی اظ ذٛز ٔحبفظت وٙس؛ ثس ٖٚایٗ و ٝاظ آضٔبٖٞب ٚ
ان َٛنّحرٛیب٘ٝاـ زؾت ثطزاضز؟" ضیچبضز وٛپط ایس ٜثٝوبضٌیطی "اؾتب٘ساضزٞبی
زٌٚب٘ "ٝضا ثطای اضٚپب ٔغطح ٔیوٙسۺ "اضٚپبییٞب ٔیتٛا٘ٙس زض زض ٖٚذٛز ثطاؾبؼ لب٘ٚ ٖٛ
أٙیت ثبظ ٔجتٙی ثط ٕٞىبضی ػُٕ وٙٙس أب زض ٔمبثُ ز٘یبی ذبضد ٔب ٘یبظٔٙس قیٜٞٛبی
ؾرتتط ٔطثٛط ث ٝزٚضٜٞبی ٔتمسْ ٞؿتیٓ؛ ظٚض ،حّٕ ٝپیفزؾتب٘ ،ٝفطیت ٞ ٚط آ٘چٝ
الظْ ثبقس" .أ ٚیافعایسۺ "زض ٔیبٖ ذٛزٔبٖ لب٘ ٖٛضا حفظ ٔیوٙیٓ أب ٍٙٞبٔی و ٝزض
رٔ ٍُٙكغ َٛفؼبِیت ٞؿتیٓ ثبیس لٛا٘یٗ ر ٍُٙضا ٘یع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٞیٓ"
).(Kagan, 2002: 24-25

اٌط قطایظ ثط ٕٞیٗ ٔٛٙاَ ازأ ٝیبثس؛ قىبف ٚ ٚاٌطایی تكسیس ذٛاٞس قس  ٚزٚض
٘رٛاٞس ثٛز ضٚظی و ٝآٔطیىب ث٘ ٝظطات اضٚپب ثیف اظ ٔٛاضغ آ.ؾ.ٝآٖ إٞیت ٘سٞس .ثطای
ارتٙبة اظ ایٗ ٚالؼ ،ٝث٘ ٝظط ٔیضؾس اضٚپب زض حبَ حطوت زض ٔؿیطی اؾت و ٝوٛپط ٚ
زیٍطاٖ تٛنی ٝوطزٜا٘س .اضٚپب چ ٝثب اٍ٘یع ٜحؿبزت ث ٝآٔطیىب یب ٟٔبض آٖ  ٚچ ٝثب یبزآٚضی
ٌصقت ٝپط غطٚض لسضتٞبی اضٚپبیی زضنسز اضتمبی تٛاٖ ٘ظبٔی ذٛز ٔیثبقس .آٔطیىب ٘یع
ٔزجٛض اؾت وٕی وٛتب ٜآٔس ٚ ٜث ٝچٙسرب٘جٌٝطایی احتطاْ ثٍصاضز تب ؾطٔبیٝای ثطای
ضٚظٞبیی ثبقس و ٝثطایف یهرب٘جٌٝطایی ارتٙبة٘بپصیط اؾت .ویٍبٖ ٔؼتمس اؾت و ٝثؼس
اظ  ٕٝٞایٗ ٔٛاضز ایٗ چٙساٖ  ٓٞحطف ٔجتصِی ٘یؿت و ٝثٍٛییٓ آٔطیىب  ٚاضٚپب زاضای
ػمبیس ٔكتطن غطثی ٞؿتٙس .آضٔبٖٞبی آٖٞب ثطای ثكطیت ٔكبث ٝاؾت ،حتی اٌط
اذتالف لسضت ظیبزقبٖ آٖٞب ضا أطٚظ زض ربٞبی ٔتفبٚتی لطاض زاز ٜثبقس .قبیس ایٗ
چٙساٖ ذٛقجیٙی ذبْا٘سیكب٘ٝای ٘جبقس و ٝوٕی زضن ٔكتطن ٛٙٞظ ضاٍٞكبؾت
).(Kagan, 2002: 27-28

زض ازأ ٝث ٝثطضؾی تحٛالت ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی زض زٔ ۹۹0 ٝٞیپطزاظیٓ تب
ٔٛاضز عطحقس ٜثبال ضا ث ٝنٛضتی ػیٙیتط ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ.
ريابط فراآتالوتیکی در ديران پسبجىگ سرد
یه ؾبَ پیف اظ أضبی پیٕبٖ ٔبؾتطیرت ،یؼٙی زض ٘ٛأجط " ۹۹0اػالٔی ٝفطاآتال٘تیىی
ضٚاثظ ربٔؼ ٝاضٚپب  ٚایبالت ٔتحس "ٜنبزض قس .زض ایٗ ثیب٘ی ٝثب تأویس ثط اضظـٞبی
ٔكتطن ٔ ٚیطاث ٔكتطن تبضیری ز ٚؾٛی آتال٘تیه ثط قف ٞسف ٔكتطن ػٕسٜ
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تأویس قس ٜثٛزۺ  .پكتیجب٘ی اظ ثٙیبزٞبی ِیجطاِیؿٓ . ،تأٔیٗ نّح  ٚأٙیت ثیٗإُِّ،
 .9حطوت زض رٟت ضقس پبیساض التهبز رٟب٘ی .۴ ،اضتمبی ان َٛثبظاض آظازٕٔ ،ب٘ؼت اظ
حٕبیتٌطایی  ٚتٛؾؼ ٝؾیؿتٓ تزبضت چٙسرب٘ج .۵ ،ٝوٕه ث ٝوكٛضٞبی زضحبَتٛؾؼٝ
ثٙٔ ٝظٛض انالحبت التهبزی  ٚؾیبؾی .۶ ،حٕبیت ٔٙبؾت زض ٕٞىبضی ثب ؾبیط وكٛضٞب
 ٚؾبظٔبٖ ٞب اظ وكٛضٞبی اضٚپبی ٔطوعی  ٚقطلی ثطای ا٘زبْ انالحبت التهبزی ٚ
ؾیبؾی  ٚتطغیت آٖٞب ث ٝقطوت زض ؾبظٔبٖٞبی تزبضی چٙسرب٘ج.ٝ
ثٙٔ ٝظٛض زؾ تیبثی ث ٝایٗ اٞساف ،ثیب٘ی ٝث ٝزض پیف ٌطفتٗ ایٗ انٔ َٛكتطن
تأویس ٔیٚضظزۺ ٕٞ .ىبضی التهبزی ٕٞ .ىبضی آٔٛظقی ،ػّٕی  ٚفطٍٙٞی ٔ .9جبضظ ٜثب
چبِفٞبی فطأّی (تطٚضیؿٓٛٔ ،از ٔرسض ،رٙبیبت ثیٗإِّّیٔ ،حیظ ظیؿت  ٚرٌّٛیطی
اظ ٌؿتطـ ؾالحٞبی ٞؿتٝای ،قیٕیبیی  ٚثیِٛٛغیه  ٚتىِٛٛٙغی ٔٛقىی)  .۴چبضچٛثی
ٟ٘بزی ٝٙثطای ٔكٛضت ) .(EC, 1990: 1-3
ث ٝز٘جبَ نسٚض ثیب٘ی ٝفطاآتال٘تیىی  ٚؾپؽ تكىیُ اتحبزی ٝاضٚپبٔ ،كٛضتٞبی
ٔٙظٓ ثیٗ ایٗ اتحبزی ٚ ٝایبالت ٔتحس ٜزضذهٛل ٔؿبئُ ٔرتّف افعایف یبفت .ثط٘بٔٝ
ؾیبؾت ذبضری  ٚأٙیتی ٔكتطن اضٚپب ( )PSFCثبػج قس تب آٔطیىب حؽ ٕٞىبضی ثب
قطیىی ٚاحس ٙٔ ٚؿزٓ ضا زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف ؾیبؾت ثیٗإُِّ ثیكتط زاقت ٝثبقس
(ذبِٛظاز 9۸9 ،ٜۺ .) ۸- ۹
زض چٙیٗ قطایغی زِٚت وّیٙت ٖٛتٛر ٝذٛز ضا ثٛ٘ ٝػی ثیٗإٌُِّطایی ٘ٛیٗ
ٔؼغٛف ٕ٘ٛز و ٝث ٝاػتمبز ٙٞطی ویؿیٙزط ،ضیك ٝزض ٚیّؿ٘ٛیؿٓ اٚایُ لطٖ ثیؿتٓ
زاقت .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ثٛز و ٝزض زؾبٔجط  ۹۹۵زِٚت وّیٙت ٖٛاؾتطاتػی أٙیت ّٔی
رسیس ذٛز ضا ٔجٙی ثط زوتطیٗ ٌؿتطـ تؼطیف ٕ٘ٛز و ٝثٔ ٝؼٙبی ٌؿتطـ ٘ظبْٞبی
ؾیبؾی ٔجتٙی ثط ثبظاض آظاز زض ؾطاؾط رٟبٖ ثٛز .ایٗ ٔٛضٛع ٘كبٖزٙٞس ٜآٖ ثٛز وٝ
ایبالت ٔتحس ٜقطایظ ضا ثطای پیكجطز اضظـٞبی آٔطیىبیی ٟٔیب ٔیزیس (حؿیٙی ٔتیٗ،
 9۹ۺ .) ۹9
ایٗ اضازٌ ٜؿتطـٔحٛض زض زِٚت آٔطیىب اظ یه ؾ٘ ٚ ٛیع ثحطاٖٞبیی و ٝاضٚپب ضا
تٟسیس ٔیوطز ٔب٘ٙس تٟسیس اقبػ ٝؾالحٞبی وكتبض رٕؼیٚ ،ضؼیت وكٛضٞبی ؾبثك
ثّٛن قطق  ٚر ًٙثٛؾٙی ( ٚث ٝز٘جبَ آٖ ر ًٙوٛظ )ٚٚزض لّت اضٚپب ثٕٞ ٝطاٚ ٜضغ
قىٙٙس ٜنّح زض ذبٚضٔیب٘ ٝوٍٕٞ ٝی ِعٕٞ ْٚىبضی ثیف اظ پیف اضٚپب  ٚآٔطیىب ضا
٘كبٖ ٔیزاز؛ ٔٙزط ث ٝأضبی زؾتٛض وبض رسیس فطاآتال٘تیىی زض ارالؼ ؾطاٖ اتحبزیٝ
اضٚپبیی  ٚآٔطیىب ث ٝتبضید زؾبٔجط  ۹۹۵زض ٔبزضیس قس .چٟبض ٞسف ٔكتطن انّی
1. Elnemearaln
2. New Transatlantic aealge
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شوطقس ٜزض ایٗ زؾتٛض وبض ػجبضت ثٛز٘س اظۺ  .اضتمبی نّح  ٚپبیساضی ،زٔٛوطاؾی ٚ
تٛؾؼ ٝزض ؾطتبؾط رٟبٖ  .پبؾد ث ٝچبِفٞبی رٟب٘ی  .9وٕه ثٌ ٝؿتطـ تزبضت
رٟب٘ی  ٚضٚاثظ ٘عزیهتط التهبزی  .۴ایزبز پُٞبی اضتجبعی زض پ ٟٝٙآتال٘تیهٕٞ .چٙیٗ
ثط إٞیت اضتجبعبت پبضِٕب٘ی ز ٚع طف ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٘ ٚیع ٘ظبضت زلیك ٚ
زضؾت ثط ارطای ٔفبز زؾتٛض وبض تأویس قس ٜثٛز .زض پبضاٌطاف پبیب٘ی ایٗ زؾتٛض وبض آٔسٜ
ثٛزۺ
"عی پٙزب ٜؾبَ اذیط ،ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی ٘مف ٔحٛض ضا زض أٙیت  ٚقىٛفبیی
ٔطزٔبٖ ٔب زاقت ٝاؾت .آضٔبٖٞبی آیٙسٔ ٜب ثبیس ثط ٔٛفمیتٞبی ٌصقتٔٝبٖ پیكی ٌیطز"
).(EU, 1995: 1-6
حبدثٍ  ۱۱سپتبمبر ي ديرٌ وئًکبنَب

ؾپتبٔجط ٘ 00ظٓ ٘ٛیٗ رٟب٘ی ضا ثب یه قٛن ٔٛار ٝؾبذت .قٛوی
ٚلٛع حبزحٝ
و ٝلسضت آٔطیىب زض ٘ظبْ ثیٗإِّّی پؽ اظ ر ًٙؾطز ضا ث ٝقست تحتتأحیط لطاض زاز.
عجیؼتبً ایٗ حبزح ٚ ٝػىؽاِؼُٕ زِٚت ٘ٔٛحبفظٝوبض ثٛـ ث ٝآٖ ثط ضٚاثظ فطا آتال٘تیىی
٘یع تأحیطٌصاض ثٛز .ؾرٙبٖ رٛضد ثٛـ زض ضٚظ  0ؾپتبٔجط ٔ 00جٙی ثط ایٗ وٞ" ٝط
وكٛضی زض ٞط ٔٙغم ٝای او ٖٛٙثبیس تهٕیٓ ذٛز ضا ثٍیطز یب ثب ٔب ٞؿتیس یب ثب
تطٚضیؿتٞب ".اٌطچ ٝث ٝتؼجیطی ذغبة ث ٝوكٛضٞبی ٔتربنٓ ثبِم ٚ ٜٛثبِفؼُ آٔطیىب ثٛز
أب ثٚ ٝالغ ٔتٛر ٝوكٛضٞبی ٔتحس آٔطیىب ٕٞچ ٖٛاػضبی اتحبزی ٝاضٚپب ٘یع ثٛز و ٝثبیس
تىّیف ذٛز ضا زض ٕٞطاٞی وبُٔ ثب آٖ یب زض ا٘تربة ٔؿیطی زیٍط ضٚقٗ ٔیوطز٘س.
تمؿیٓ اضٚپب زض ایٗ زٚض ٜتٛؾظ ز٘ٚبِس ضأؿفّس ٚظیط زفبع ٚلت ایبالت ٔتحس ٜث ٝاضٚپبی
پیط (ٔربِفبٖ الساْ ٘ظبٔی یهرب٘ج ٚ ٝحّٕ ٝپیفزؾتب٘ ٝث ٝػطاقٕٞ ،چ ٖٛفطا٘ؿ،ٝ
إِٓبٖ  ٚثّػیه)  ٚاضٚپبی رٛاٖ (ٔٛافمبٖ ایٗ حّٕٕٞ ٝچٖٛۺ ثطیتب٘یب  ٚوكٛضٞبی اضٚپبی
قطلی ٔب٘ٙس ِٟؿتبٖ) قبٞسی ثط ایٗ ٔسػب ثٛز (حؿیٙی ٔتیٗ.) 0۹ ،
ؾپتبٔجط  ٚتجؼبت ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی آٖ
ثب ایٗ اٚنبف ثبیس ٌفت و ٝحبزحٝ
ٔٛرت قس تب اتحبزی ٝاضٚپب ثٛ٘ ٝػی زضنسز تحىیٓ ٔٛلؼیت ٔتعِعَ ذٛز زض ػطن٘ ٝظبْ
ثیٗإُِّ ث ٝػٛٙاٖ لسضتی ؾیبؾی ٘ ٚظبٔی  ٝ٘ ٚتٟٙب التهبزی ٔ ٚس٘ی ثط آیس .زض ٕٞیٗ
ضاؾتب ثٛز و ٝاتحبزی ٝث ٝتالـٞبی ذٛز ثطای تكىیُ اضتف ٔؿتمُ اضٚپبیی یب ٘یطٚی
ٚاوٙف ؾطیغ اضٚپبیی زض ضاؾتبی اتربش یه ؾیبؾت ٔؿتمُ زفبػی قست زاز
(زٞكیطی 9۸9 ،ۺ )۶۵
ٞط چٙس عطح ٘یطٚی ٚاوٙف ؾطیغ اضٚپبیی پؽ اظ تهٛیت پیٕبٖ آٔؿتطزاْ زض
ٔ ۹۹۷غطح قس ٜثٛز  ٚلطاض ثٛز تب ؾبَ  009ث٘ ٝتیز ٝثطؾس؛ أب عطح ایبالت ٔتحسٜ
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ثطای تكىیُ ٘یطٚی ٚاوٙف ٘بت ٛو ٝزض زؾبٔجط  00زض ارالؼ ؾطاٖ ٘بت ٛزض پطاي ثٝ
تهٛیت ضؾیس ػٕالً آٖ ضا تحتاِكؼبع لطاض زاز (ذبِٛظاز 9۸9 ،ٜۺ .) ۹-90
پؽ اظ اقغبَ ػطاق ٘یع و ٝثب ثیتٛرٟی وبُٔ ایبالت ٔتحس٘ ٜؿجت ثٝ
ٔربِفتٞبی وكٛضٞبی ػٕس ٜاضٚپبیی ٕٞطا ٜثٛز؛ آٔطیىب زض ٔمبْ پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ
ٔربِفتٞب ،فطا٘ؿ ،ٝإِٓبٖ  ٚضٚؾی ٝضا زض فٟطؾت وكٛضٞبی ٔزبظ ثطای ٔكبضوت زض ض٘ٚس
ثبظؾبظی ػطاق لطاض ٘ساز .ایٗ ذٛز ٘كب٘ٝای اظ ٚرٛز ضلبثتی ؾرت ٔیبٖ ز ٚؾٛی
آتال٘تیه ثٛز.
ديرٌ ايببمب

ثب ضٚی وبض آٔسٖ ثبضان اٚثبٔب ٘بظطاٖ پیفثیٙی وطز٘س و ٝفهُ رسیسی زض ضٚاثظ
فطاآتال٘تیىی ٌكٛز ٜقٛز؛ چطا و ٝاظ یه ؾ ٛتالـ ایبالت ٔتحس ٜثطای ثبظ یبفتٗ حیخیت
 ٚاػتجبض اظ زؾت ضفت ٝذٛز زض زٚضاٖ ثٛـ پؿط آٖ ضا ث ٝؾٛی ٕٞىبضی ثیكتط ثیٗإِّّی
ؾٛق ٔیزاز  ٚاظ ؾٛی زیٍط زٔٛوطاتٞب حؿت ضّٚی ٝؾٙتی ذٛز ثیكتط ٔتٕبیُ ثٝ
چٙسرب٘جٌٝطایی ثٛز٘س .زض پیف ٌطفتٗ زوتطیٗ زضٌیطؾبظی اظ ؾٛی ثبضان أٚب ٔؤیس
ایٗ ٔغّت ثٛز (ایعزی 9۸۸ ،ۺ .) ۸
ٞط چٙس ض٘ٚس ٔٛضز اقبض ٜزض ٔٛاضزی چ ٖٛذّغ ؾالح ٙٔ ٚغ تىخیطٔ ،جبضظ ٜثب
تغییطات آة ٛٞ ٚایی ،ضٚؾی ٚ ٝایطاٖ تبحسٚزی لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت ،أب زض ایٗ و ٝقطوبی
فطاآتال٘تیىی رسای اظ پٛؾت ٝظبٞطی قؼبض چٙسرب٘جٌٝطایی ،چمسض زض ػطنٞٝبی ٔرتّف
٘یبظٔٙس ٕٞىبضی ،ث٘ ٝتبیذ ّٕٔٛؼ زؾتیبثی زاقتٝا٘س؛ تطزیسٞبی رسی ٚرٛز زاضز.
ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،ثب تٛر ٝث ٝاِٛٚیت ٔؿئّ ٝافغب٘ؿتبٖ زض زؾتٛض وبض ؾیبؾت
ذبضری اٚثبٔب ،قبیس ثتٛاٖ آٖ ضا ٘رؿتیٗ ػطنٝای زا٘ؿت و ٝضٚیىطز چٙسرب٘جٌٝطایی
زض آٖ ٔٛضز آظٔبیف لطاض ٌطفت .ػطنٝای و ٝاضٚپب ثٚٝاؾغ ٝزضٌیط ثٛزٖ ثب ثحطاٖ
ثیؾبثم ٝالتهبزی ٘ ٚظط ٔٙفی افىبض ػٕٔٛیاـ ٘ؿجت ث ٝحضٛض ٘ظبٔی فؼبَ زض ٘مبط
ٔرتّف رٟبٖ ،زض حس ا٘تظبض ثطای ثٝػٟسٌ ٜطفتٗ ٔؿئِٛیتٞبی ثیكتط زض وٙبض آٔطیىب
تٕبیُ ٘كبٖ ٘ساز (ایعزی 9۸۸ ،ۺ .) ۹ - ۹
ٔؿئّ ٝافغب٘ؿتبٖ تبحسٚزی ا٘ؿزبْ غطة ضا زض ٔٛضز ٔجبضظ ٜثب تطٚضیؿٓ ٘كبٖ زاز
أب ا٘ؿزبٔی ٘ٔ ٝجتٙی ثط ٕٞطاٞی ثّىٔ ٝجتٙی ثط ز٘جبِٝضٚی ثب ا وطآٟٔ .ٜتط اظ آٖ ٘تبیذ
ایٗ ٕٞىبضی ٘ظبٔی ثٛزٌ .طٜٞٚبی ذكٗ عبِجب٘ی ٕٞچٙبٖ زض افغب٘ؿتبٖ تأحیطٌصاض٘س ٝ٘ ٚ
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تٟٙب ٔأٔٛضیت ثّٙسپطٚاظاّ٘ٔ ٝتؾبظی وٙبض ٌصاقت ٝقس ثّى ٝفطا ٓٞوطزٖ قطایظ پبیساض
زض افغب٘ؿتبٖ  ٚا٘تمبَ ٔؿئِٛیت أٙیت ث٘ ٝیطٞٚبی افغب٘ی ٘یع ثب ٔكىالت ػٕسٜای ٔٛارٝ
اؾت .فطایٙس نّح ذبٚضٔیب٘ ٓٞ ٝثٝضغٓ اثطاظ اقتیبق  ٚرسیت اِٚیٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛپیكطفتی
٘ساقت .زِٚت اٚثبٔب ٘بذكٛٙزی ضٞجطی اؾطائیُ ضا و ٝثیف اظ پیف ٔهبِح٘ٝبپصیط قسٜ
ثٛز؛ ثطاٍ٘یرت .زض ٔزٕٛع ٔحسٚزیت ٘فٛش ٚاقٍٙتٗ زض ایٗ ظٔی ٝٙآقىبض قس .اضٚپب ٓٞ
ث ٝؾ ٟٓذٛز زض ایٗ ظٔی ٝ٘ ٝٙتٟٙب زض وٕه ث ٝآٔطیىب ثطای لطاض ٌطفتٗ زض ٔٛلؼیت
ٔٙبؾت ٔٛفك ٘جٛز ثّى ٝزض ظٔی ٝٙیبفتٗ اتحبزی زض ؾغح اتحبزی ٚ ٝث ٝزؾت ٌطفتٗ
اثتىبض ػُٕ  ٓٞقىؿت ذٛضز ).(Alessandri, 2012: 25
ثحطاٖ التهبزی فؼّی اضٚپب و ٝثیٗ ؾبَٞبی  0 ٚ 0 0قست ٌطفت ثب ایٗ
و ٝثركی اظ آقفتٍی ٔبِی رٟب٘ی ثٛز ،چبِفٞبی ٕٟٔی ضا ثط ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی
تحٕیُ وطز .زض قطایغی و ٝثیٕبضی ث ٝوُ ٔٙغم ٝیٛض ٚؾطایت وطز ٜاؾت ،زِٚت
آٔطیىب ث ٝقست ٍ٘طاٖ تأحیط ایٗ قطایظ ثط التهبزٞبیی اؾت و ٝثب٘هٞب  ٚقطوتٞبی
آٔطیىبیی ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ؾٍٙیٙی زض آٖ زاض٘س .اظ ٍ٘ب ٜنبحت٘ظطاٖ التهبزی ٚ
ٔمبٔبت اضٚپبیی ،ػىؽاِؼُٕ ایبالت ٔتحس ٜث ٝایٗ ٔٛضٛع تٙبلضآِٛز ثٛز ٜاؾت .اظ یه
ؾ ٛآٔطیىب ضٞجطاٖ اضٚپبیی ذهٛنبً إِٓب٘یٞبی ثیتٕبیُ ضا لٛیبً ث ٝاتربش السأبت الظْ
رٟت ثطٌطزا٘سٖ اػتٕبز ثبظاض  ٚحُ ٔكىُ اظ زٙٔ ٚظط ٔبِی  ٚؾیبؾیـٟ٘بزی اظ عطیك
ٍٕٞطایی ثیكتط فطا ٔیذٛا٘س .اظ ؾٛی زیٍطٚ ،اقٍٙتٗ ایٗ ٔؿئّ ٝضا وبٔالً ضٚقٗ ؾبذتٝ
اؾت ؤ ٝسیطیت ایٗ ثحطاٖ ٔتؼّك ث ٝاضٚپبییبٖ اؾت  ٚایٗ و ٝاتحبزی ٝاضٚپب ثبیس ثطای
حُ آٖ ثٙٔ ٝبثغ زاذّی ذٛز تىی ٝوٙس .ایٗ ثیػّٕی ایبالت ٔتحس ٜزض لجبَ ثحطاٖ ٔبِی
اضٚپب ػسْ تٕبیُ ث ٝضٞجطی یب ٘بتٛا٘ی زض تغبثك ٔٙبفغ التهبزی ٕٞچٙبٖ ٌؿتطز ٜذٛز زض
اضٚپب ثب ٔیعاٖ زضٌیطی وبفی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس ).(Alessandri, 2012: 31-32
اجتمبع فراآتالوتیکی در سطح تحلیل بیهالمللی
اضٚپب ٔیزا٘س و ٝاٌط ذٛاٞبٖ تخجیت ربیٍب ٜذٛز ثٝػٛٙاٖ یه لغت لسضتٕٙس التهبزی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘مفآفطیٙی ؾیبؾیـ٘ظبٔی ٔؤحط (فطاتط اظ ایفبی ٘مف ٔس٘ی) زض ػطنٝ
ثیٗ إُِّ اؾت؛ ثبیس ضٕٗ تحىیٓ زٚضٕ٘بی ؾیبؾت ذبضری  ٚزفبػی ذٛز  ٚوبٞف
ٚاثؿتٍیٞبی ٘ظبٔیـ أٙیتی ث ٝایبالت ٔتحس ،ٜثب اتربش ؾیبؾت ٔؿتمُ زفبػیـ٘ظبٔی،
آٔطیىب ضا زض ٘بت ٛث ٝچبِف ثىكس .ثبظٌكت فطا٘ؿ ٝزض ؾبَ  ۹۹۶ث٘ ٝبت ٛپؽ اظ ذطٚد اظ
آٖ زض ؾبَ ( ۹۶0ثٚٝاؾغ ٝافعایف ٘فٛش آٔطیىب) ضا ٔیتٛاٖ زض ٕٞیٗ ضاؾتب تحّیُ
ٕ٘ٛز و ٝوكٛضٞبی اضٚپبیی اظ ایس ٜاضٚپبییوطزٖ ٘بت ٚ ٛوٓضً٘ وطزٖ ٘مف ایبالت ٔتحسٜ
زض آٖ  ٚثٟط ٜرؿتٗ اظ آٖ زض ضاؾتبی ٕٞىبضیٞبی ٔٙغمٝای اؾتمجبَ ٔیوٙٙسٞ .ط چٙس
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ؤ ٝكرم ٘یؿت ٔمسٚضات ٔ ٚحصٚضات آٖٞب تب چ ٝحس اربظ ٜػّٕی وطزٖ ایٗ ایس ٜضا
ث ٝاتحبزی ٝاضٚپب ٔیزٞس (زٞكیطی 9۸9 ،ۺ .)۶۶
وكٛضٞبی اضٚپبیی زض ػطن ٝارتٕبػی ،ضٚیىطزی ٘ؿجتبً پسضؾبالضا٘ ٝضا ثطٌعیسٜا٘س
 ٚزِٚت ضا ػبُٔ انّی ایزبز قجى ٝتأٔیٗ ارتٕبػی ٔیزا٘ٙس؛ زض حبِی و ٝزض آٔطیىب
اثتىبضٞبی ػٕٔٛی زض ایبالت ٔرتّفٔ ،زبَ ثیكتطی ثطای فؼبِیت زض ایٗ ظٔی ٝٙزاض٘س .أب
زض ٞط نٛضت اػتمبز ث ٝاػٕبَ ِیجطاَ زٔٛوطاؾی ٕٞچٙبٖ رعئی ٔ ٟٓاظ ارتٕبع
اضٚپبـآٔطیىب ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض ػطن ٝثبظاض  ٓٞزض ٞط ز ٚؾٛی آتال٘تیهٔ ،حطن انّی
ثبظاض ،ضلبثت آظاز اؾتٞ .یچ یه ضلبثت وبٔالً آظاز ضا ٔزبظ ٘سا٘ؿتٝا٘س  ٚزض ٔمبثُ ٞیچیه
 ٓٞزض تٙظیٓ ضٚـٞبی تزبضی ث٘ ٝحٛی و ٝثب اضظـٞبی ارتٕبػی ؾبظٌبضی وبُٔ
زاقت ٝثبقس؛ ٔؤحط ٘جٛزٜا٘سٞ .ط زٔ ٚیوٛقٙس ثیٗ حمٛق فطز  ٚحمٛق ارتٕبع تؼبزَ
ثطلطاض وٙٙس زض حبِی و ٝزض آٔطیىب ٌطایف ث ٝؾٛی آظازی فطزی  ٚزض اضٚپب ٌطایف ثٝ
ؾٕت ٔؿئِٛیت ارتٕبػی ثیكتط اؾت .قبذهی و ٝتؼبزَ آٖٔ ،تأحط اظ تغییطات  ٚوٙتطَ
زٔٛوطاتیه زض ز ٚؾٛی الیب٘ٛؼ اعّؽ اؾت .زض ظٔی ٝٙالتهبزی ٘یع ،اضٚپب  ٚآٔطیىب وٝ
ثیف اظ  90زضنس تزبضت رٟبٖ  ۶0 ٚزضنس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی وكٛضٞبی نٙؼتی ضا
ث ٝذٛز اذتهبل زازٜا٘س؛ ٔزٕٛػبً ٞؿت ٝانّی ٘ظبْ التهبزی رٟبٖ ٞؿتٙس و ٝثٕٞ ٝطاٜ
غاپٗ  ٚاذیطاً چیٗٛٔ ،تٛضٞبی انّی تزبضت  ٚؾطٔبیٌٝصاضی ثیٗإِّّی ضا تكىیُ
ٔیزٙٞس (زٞكیطی 9۸9 ،ۺ  .)۶۸-۶۹ثسیٗ رٟت ٕٞىبضی رٟت تسا ْٚقطایظ فؼّی
٘ظبْ التهبز ثیٗإُِّ  ٚحفظ ثطتطی ض ٚث ٝافَٛقبٖ ،تأٔیٗوٙٙسٙٔ ٜبفغ ٔتمبثُ
آٖٞبؾت .ز ٚؾٛی آتال٘تیه زض ػطن ٝثیٗإُِّ زض ظٔی ٝٙؾیبؾتٞبی ػّیب و ٝقبُٔ
حٛظٜٞبی ؾیبؾی ،أٙیتی  ٚاضظقی اؾت؛ زاضای اقتطان٘ظط ضاٞجطزی ٞؿتٙس أب زض
ظٔی ٝٙؾیبؾتٞبی ؾفّی ٘ ٚیع ضاٞىبضٞبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ضاٞجطزی اذتالف٘ظطٞبیی
زاض٘س.
ٔٛاضز ٕٞؿٛیی اتحبزی ٝاضٚپب  ٚایبالت ٔتحس ٜضا زض ػطن ٝثیٗإُِّ ٔیتٛاٖ
چٙیٗ ذالن ٝوطزۺ
 .زٔٛوطاؾی ،حمٛق ثكط  ٚاضظـٞبی ٔكتطن (غطثی)
ٔ .جبضظ ٜثب تطٚضیؿٓ (ثب تؼطیف غطثی)
ٔ .9جبحج ضاٞجطزی رٟب٘ی ثطای حفظ ثطتطی ِیجطاَ زٔٛوطاؾی غطثی (ؾطٔبیٚ ٝ
فٙبٚضیٔ -Oro-جبحج أٙیتی)
ٔٛاضز ٘بٕٞؿٛیی  ٚاذتالف٘ظط ز ٚؾٛی آتال٘تیه ٘یع ث ٝایٗ تطتیت لبثُ ثیبٖ
اؾتۺ
 .ؾیبؾت زفبػی  ٚأٙیتی اضٚپب ٘ ٚمف  ٚربیٍب ٜآیٙس٘ ٜبت ٛزض آٖ
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 .اذتالفبت تزبضی (اِٛٚیت أٙیت ثط التهبز  ٚؾیبؾت حٕبیتٌطایی ٚ
ضسزأپی ًٙآٔطیىب ،تٙف ثط ؾط تزبضت ٘ ٚطخٞبی ٔجبزِ)ٝ
 .9یهرب٘جٌٝطایی زض ٔمبثُ چٙسرب٘جٌٝطایی
 .۴اِٛٚیتٞب زض حٛظ ٜؾیبؾت ؾفّی (ٔحیظ ظیؿت ،ػساِت  ٚتأٔیٗ ارتٕبػی،
حمٛق قٟط٘ٚسی) (زٞكیطی 9۸9 ،ۺ .)۶۹-۷۶
چشماوداز ريابط در قرن ۱۱
اثؼبز اتحبز ضاٞجطزی فطاآتال٘تیىی زض ثطاثط تحٛالت ؾطیغ رٟب٘ی زض زٚض ٜپؿبر ًٙؾطز،
ٞط ضٚظ زؾترٛـ تغییطات لبثُتٛرٟی ٔیقٛز .زض قطایغی و ٝاضٚپب زض حبَ زؾتٚپب
ظزٖ زض ٔكىالت زاذّی ذٛز اؾت ،زِٚت اٚثبٔب یه اضظیبثی ضاٞجطزی ضا ٔٙتكط ٕ٘ٛزٜ
و ٝزض آٖ تأویس تبظٜای ثط آؾیبـالیب٘ٛؾی ٝث ٝػٛٙاٖ ٔٙغمٝای اظ رٟبٖ و ٝحضٛض ٚ
ٕ٘بیف لسضت آٔطیىب زض آٖ ثیكتط ٔٛضز ٘یبظ اؾت ،قس ٜاؾتٞ .یالضی وّیٙتٚ ٖٛظیط
ذبضر ٝؾبثك آٔطیىب ٘یع چٙس ٔب ٜلجُ زض اظٟبض٘ظطی ثٝقست ثحجثطاٍ٘یع ٌفتۺ
ٚاقٍٙتٗ ثبیس ذٛز ضا ثطای لطٖ پیف ض ٚو" ٝلطٖ الیب٘ٛؾی "ٝاؾت آٔبز ٜوٙس .چطذف
رسیس ایبالت ٔتحس ٜث ٝؾٛی آؾیبـالیب٘ٛؾیٍ٘ ،ٝطا٘یٞبی ٔٛرٛز زضثبض ٜوٓاػتجبضقسٖ
اضٚپب ضا تمٛیت ٔیوٙسٔ .كىالت التهبزی ز ٚؾٛی آتال٘تیه  ٚضاٞجطز ضؾٕی ایبالت
ٔتحس ٜرٟت تٕطوع ثط آؾیبـبلیب٘ٛؾیٔ ،ٝالحظبتی ضا زض ٔٛضز ربیٍب ٜضٚاثظ فطاآتال٘تیىی
زض رٟب٘ی و ٝفطاتط اظ ٘ظٓ آتال٘تیه ثٙیبز ٔتؼّك ث ٝلطٖ ٌصقت ٝحطوت ٔیوٙس،
ثطاٍ٘یرت ٝاؾت٘ .كب٘ٞٝب چٙساٖ أیسٚاض وٙٙس٘ ٜیؿتٙس ).(Alessandri, 2012: 32
ثبتٛر ٝث٘ ٝمف ثیٗإِّّی اضٚپب ،اضٚپبییبٖ ثبیس ث ٝؾطػت ٌفتٍٛیی ضا ثب ٔحٛضیت
زٛٔ ٚضٛع ثحطا٘ی ثب عطف آٔطیىبیی تطتیت زٙٞسۺ  .آیٙس٘ ٜظٓ اضٚپبیی و ٝزض فضبی
پؽ اظ فطٚپبقی قٛضٚی ایزبز قس  .یه تمؿیٓ ٔؿئِٛیت ٚالغٌطایب٘ ٝثطای رٛٙة
اضٚپب .ایٗ زٛٔ ٚضز ثبیس ثركی اظ یه زؾتٛض وبض فطاآتال٘تیىی ضؾٕی رسیس ثبقٙس  ٝ٘ ٚثٝ
قىُ رسا رسا  ٚثب تٙظیٕبت ٔتفبٚت چٙبٖ و ٝزض چٟبض ؾبَ ٌصقت ٝزیس ٜقس ٜاؾت ثب
آٖٞب ثطذٛضز قٛز .ثحج ثبیس ثط قفبفؾبظی ایٗ و ٝاضٚپبییبٖ آٔبز ٜا٘زبْ چ ٝوبضٞبیی
زض ٞط زٛٔ ٚضز ٞؿتٙس ،تٕطوع زاقت ٝثبقس و ٝایٗ ثٝعٛض غیطٔؿتمیٓ ث ٝاضظیبثی
ضاٞجطزی آٔطیىب  ٓٞوٕه ٔیوٙس .ثب تٕطوع ثط ایٗ ز ٚاِٛٚیت ،ثحج ٔیتٛا٘س ث ٝؾٕت
ضاٞجطزٞبی فطاآتال٘تیىی ثطای آؾیب پیف ضٚز .أب ثٚٝاؾغ ٝتٕطوع ٌفتٍٞٛب ثط ٔٛضٛػبت
1. Pacific Century
2. Atlantic Based Order
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ؾٙتی ٛٙٞ ٚظ ٔحمك ٘كس ٜفطاآتال٘تیىی ،ایٗ ٌفتٍ ٛث ٝا٘تمبَ ٔصاوطات اظ ٔفٛ٘ ْٟٛظٟٛض
"لطٖ الیب٘ٛؾی "ٝث ٝؾئٛاَ ثعضيتط  ٚاِجتٚ ٝالؼیتط "ا٘تمبَ لسضت ثیٗإِّّی" وٕه
ذٛاٞس وطز ).(Alessandri, 2012: 34-35
وتیجٍگیری
ز ٜؾبَ پؽ اظ ظٔب٘ی و ٝضاثطت ویٍبٖ ٔمبِ ٝثحجثطاٍ٘یعـ ضا ٔٙتكط وطز  ٚزض قطایغی
و ٝرٟبٖ زؾترٛـ تحٛالت ؾطیغ  ٚثیؾبثمٝای ٘ؿجت ث ٝآٖ ظٔبٖ قس ٜاؾت؛ وٛضت
ٚاِىط ؾفیط ؾبثك ایبالت ٔتحس ٜزض ٘بت ،ٛاؾتبز زا٘كٍب ٜایبِتی آضیع٘ٚب  ٚػض ٛاضقس "ٔطوع
ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی" " ٚقٛضای آتال٘تیه" و ٝزض ؾبَ ٔ 00سیط ثرف ٘بت ٚ ٛأٛض
اضٚپبی غطثی زض قٛضای أٙیت ّٔی ایبالت ٔتحس ٜثٛز ،زض ٔمبِٝای و ٝزض قٕبض ٜآٚضیُ ٚ
ٔی  0پبِیؿی ضیٛیٙٔ ٛتكط قس ،ثب اقبض ٜثٔ ٝمبِ ٝویٍبٖ ،قىبف ثٚ ٝرٛز آٔس ٜزض
ضٚاثظ فطاآتال٘تیىی ضا ثب "ضٞجطی ذٛة" لبثُ حُ ٔی زا٘س.
أ ٚؼتمس اؾت ویٍبٖ زض ٔٛضز ایٗ و ٝآٔطیىب ث ٝؾطاؽ لسضت ٘طْ ٕ٘یضٚز  ٚاضٚپب
٘یع لسضت ؾرت ضا ثطٕ٘یتبثس ،اغطاق وطز ٜاؾت  ٚضٞجطی ذٛة ٔیتٛا٘س ضٚاثظ
فطاآتال٘تیىی ضا و ٝزض قطایظ ثسی لطاض زاضز ،اظ ٕٞىبضی ث ٝاتحبزی ضاٞجطزی اظ اضظـٞب
 ٚاٞساف ٔكتطن ثطؾب٘س .زض ایٗ ضاؾتب ،اضٚپبییٞب ثبیس لسضت ٘طْ  ٚؾرت ضا تطویت
وطز ٚ ٜذٛز ضا زض ربیٍبٔ ٜتحساٖ لسضتٕٙس ایبالت ٔتحس ٜلطاض زٙٞس  ٚآٔطیىب ٘یع ثٝ
ربی اتىبی ثیف اظ حس ثط لسضت ٘ظبٔی ث ٝالٙبع زیٍطاٖ  ٚحٕبیتؾبظی ضٚی آٚضز
).(Volker, 2012: 110
تغییط ٔحیظ اؾتطاتػیه اضٚپبیی  ٚثیٗإِّّی ،حبقی٘ٝكیٙی  ٚقىؿت اضٚپب زض
ثطاثط یهرب٘جٌٝطایی آٔطیىب  ٚقىُزٞی ث٘ ٝظٓ رٟب٘ی چٙسلغجی ٘كبٖ زاز و ٝاضٚپب زض
آیٙسٜای لبثُ پیفثیٙی ،ث ٝلسضت ثسیُ یب حتی ٔٛاظٌ٘ٝط ایبالت ٔتحس ٜثسَ ٘رٛاٞس قس.
اضٚپب و ٝثب ٌصاض اظ ؾیبؾت لسضت  ٚتأؾیؽ اتحبزی ٝاضٚپب ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بز ٍٕٞطایی ،زض
چطذف لطٖ ،أیسٚاضا٘ ٝث ٝقىُزٞی ٛٞیت اضٚپبیی ٔتٕبیع ٔجتٙیثط لسضت ٙٞزبضی،
لسضت ٔس٘ی  ٚلسضت پؿتٔسضٖ ٔیا٘سیكیس  ٚاظ لطٖ ثیؿتٚیىٓ ث ٝػٛٙاٖ لطٖ اضٚپبیی
ؾرٗ ٔیٌفت؛ أطٚظ ثب چطذٝای اظ تٙفٞب ،قىبفٞب  ٚثحطاٖٞبی پیبپی ٔٛار ٝقسٜ
اؾت و ٝآٖ ضا اظ اضٚپبییؾبظی فط ًٙٞاؾتطاتػیه ذٛز ثبظ ٔیزاضز (ٔٛالیی 9۹ ،ۺ
.) 9-

1. Kurt Volker
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ٚاِىط ٔؼتمس اؾت و ٝزض چٙیٗ قطایغی ایبالت ٔتحس ٜثبیس اضٚپب ضا ث ٝػٛٙاٖ
ثركی اظ یه ضاٞجطز رٟب٘ی  ٚثیف اظ یه یبزٌبضی ٔطثٛط ثٌ ٝصقت ٝثجیٙس و ٝثب حطوت
آٔطیىب ث ٝؾٕت ضاٞجطزی آؾیبیی ثرٛاٞس ث ٝزٚض ا٘ساذت ٝقٛز .ایٗ زضؾت اؾت و ٝآؾیب
رسیس  ٚپٛیب اؾت أب اضٚپب ٘یع ثعضي  ٟٓٔ ٚاؾت  ٚایبالت ٔتحس ٜث ٝػٛٙاٖ لسضتی ثعضي
٘جبیس اظ ٔتحسیٗ لسیٕی ذٛز زض اضٚپب ث ٝؾٛی ٔطظٞبی رسیسی زض الیب٘ٛؾی ٚ ٝآؾیبی
قطلی چطذف وٙسٔ .تحسیٗ لسیٕی حتی ثطای ضٚیبضٚیی ثب چبِفٞبی رسیس ث ٝیىسیٍط
ٚاثؿتٝا٘س .ثٝظػٓ ا ٚایبالت ٔتحس ٚ ٜاضٚپب او ٖٛٙثبیس ضاٞی ضا ثطای تؼطیف ٘ظٕی
ثیٗإِّّی زض پیف ٌیط٘س و ٝزض  ۵تب  0ؾبَ آیٙسٔ ،ٜحیظ ؾیبؾی ،التهبزی ٚ
أٙیتی ٔٙبؾجی ضا زض رٟبٖ ثطای رٛأؼی و ٝزض اضظـٞبی زٔٛوطاتیه ثب آٖٞب قطیه
ٞؿتٙس؛ فطا ٓٞآٚضز٘ .ظٕی و ٝثٝعٛض وبُٔ حمٛق ٔٙبعك  ٚلسضتٞبی ٘ٛظٟٛض ضا ثٝ
ضؾٕیت ثكٙبؾس  ٚزض ٕٞبٖ حبَ حٕبیت آٖٞب ضا ثطای تمٛیت اضظـٞبی ثٙیبزیٗ
زٔٛوطاتیه ٘ ٚظٓ ٔجتٙی ثط التهبز آظاز ثیٗإِّّی وؿت ٕ٘بیٙس).(Volker, 2012: 118
ضٚاثظ آٔطیىب  ٚاضٚپب زاضای الیٞٝبی ٔتؼسز اؾت  ٚاثؼبز ٔرتّفی ٕٞچٖٛۺ
پی٘ٛسٞبی ٘عزیه ذب٘ٛازٌی (ٔجب٘ی تٕس٘ی  ٚاضظقی) ،تفبٚتٞبی ٚظٖ  ٚلسضت
اؾتطاتػیه  ٚظ٘زیطٜای اظ پی٘ٛسٞبی زٚرب٘ج ٚ ٝچٙسرب٘ج( ٝضاثغ ٝزٚرب٘ج ٝآٔطیىب ثب
وكٛضٞبی اضٚپبی قطلیٔ ،طوعی  ٚغطثی ،ضاثغ ٝچٙسرب٘ج ٝآٔطیىب ثب وكٛضٞبی انّی
اضٚپبیی زض لبِت ٌطٞ ٜٚكتٌ ،ط ٜٚثیؿت  ٚقٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط
ضاثغ ٝز ٚؾٛی آتال٘تیه زض لبِت ٘بت ٚ ٛاِجت ٝضاثغ ٝایبالت ٔتحس ٜثب اتحبزی ٝاضٚپب) ضا ثٝ
ٕ٘بیف ٔیٌصاضز (ؾزبزپٛض ،آشض  9۹ۺ  .) ۵ایٗ چكٓا٘ساظ زض وٙبض ػسْ تٛفیك اتحبزیٝ
اضٚپب زض وؿت ٔٛلؼیت غئٛپّتیه زض وٙبض لسضت التهبزی  ٚػسْ ٘مفآفطیٙی ثٝػٛٙاٖ
یه ثبظیٍط اؾتطاتػیه ٔ ٚؿتمُ رٟب٘ی ثبػج قس ٜاؾت تب ثب تحٛالتی چ ٖٛربثٝربیی
لسضت زض ػطن ٝرٟب٘ی  ٚثحطاٖٞبی ٔبِی ٛٞ ٚیتی فؼّی اتحبزی ،ٝاضٚپب ثیف اظ پیف
ٍ٘طاٖ ؾمٛط ،ثی اػتجبضی  ٚا٘تمبَ اظ ٔطوع ث ٝپیطأ ٖٛثبقس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ تب آیٙسٜای
٘ ٝچٙساٖ ٘عزیه ثٔ ٝسیطیت ؾیبؾت  ٚضٚاثظ ذبضریاـ زض چبضچٛة ضٚاثظ ٘بثطاثط
فطاآتال٘تیىی ازأ ٝزٞس.
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