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لبض ٜآٔطيىبي قٕبِي ،يىي اظ غٙيسطيٗ ٔٙبَك جٟبٖ ثِ ٝحبِ ٔٙبثٕ ٔرشّف
َجيٗي(ؾٛذز ٞبي فؿيّي ،ثبز ٘ ٚعٚالر آؾٕب٘ي)  ٚجٍُٞٙب  ٚوٞٛؿشبٖٞبي ٌؿشطزٜ
 ٚا٘جٔ ٜٛيثبقسٕٞ .چٙيٗ ايٗ لبض ٜزض َ َٛسبضيد چٙس لطٖ اذيط ،ثِ ٝحبِ ٔٛاضز فٛق ٚ
٘يع ث ٝذبَط ٔٛلٗيز غئٛدِٛشيه ذبل ذٛزٕٛٞ ،اضٛٔ ٜضز سٛج ٝلسضرٞبي جٟب٘ي ثٛزٜ
اؾز .أطٚظ ٘يع ثبيس ث ٕٝٞ ٝايٗ ٔٛاضز ،حًٛض سٟٙب اثطلسضر چٟبض ثٗسي جٟبٖ (و ٝزض
اثٗبز ٘ٓبٔي ،الشهبزي ،ؾيبؾي  ٚفطٍٙٞي ،سؿٍّ  ٚثطسطي ذٛز ضا ث ٝؾبيط اًٖبي جبٔٗٝ
ثيٗإُِّ سحٕيُ ٕ٘ٛز ٜاؾز) يٗٙي ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب زض ايٗ ُٔٙم ٝضا افعٚز .ثب
سٛج ٝثٛٔ ٝاضز فٛق ،ضٚقٗ اؾز و ٝثطضؾي ٔٛيٖٛبر ٔطث ٌٛثٔ ٝفبٞيٓ ٍٕٞطايي،
ٕٞؿٛؾبظي ٕٞ ٚىبضئ ،يبٖ ؾ ٝوكٛض ٚالٕ زض ايٗ ُٔٙم ٓٞ ،ٝثِ ٝحبِ «اٍِٛؾبظي
ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ»  ٓٞ ٚثِ ٝحبِ سأطيطاسي ؤ ٝي سٛا٘س زض آيٙس ٜوٛسبٜٔسر ٔ ٚيبٖٔسر
ثط «جغطافيبي لسضر» جٟبٖ زاقش ٝثبقس؛ ثؿيبض حبئع إٞيز ذٛاٞس ثٛز.
آ٘چ ٝثيف اظ ٞط چيع زض ظٔيٍٕٞ ٝٙطايي زض آٔطيىبي قٕبِي ،زض ضؾب٘ٞٝب ٚ
ٔحبفُ ٖٕٔٛي جٟب٘ي  ٚحشي ذٛز ُٔٙم ٝآٔطيىبي قٕبِيٛٔ ،ضز سٛج ٝثٛز ٜاؾز؛
ٔٛافمز٘بٔ ٝسجبضر آظاز آٔطيىبي قٕبِي ،يب ٕٞبٖ ٘فشب اؾز؛ و ٝاو٘ ٖٛٙعزيه ث ٝزٚ
ز ٝٞاظ ٖٕط آٖ ٔيٌصضز٘ .ىش ٝلبثُ سأُٔ زض ايٗ ٔٛضز آٖ اؾز و٘ ٝفشب ظٔيٝٙاي ثطاي
ٕٞىبضي ٕٞ ٚؿٛؾبظي الشهبزي زض ضاؾشبي ُٔٙمٌٝطايي الشهبزي فطإٛ٘ ٓٞز .ظٔيٝٙاي
ؤ ٝحٛضيز آٖ ثط ٚيٕ سطسيجبر الشهبزي سطجيحي  ٚايجبز ُٔٙم ٝآظاز سجبضي لطاض
ٌطفش ٝثٛز؛ أب ٔكبٞسٔ ٜيقٛز و ٝظٔيٞٝٙبي لبثُ اسىبيي ثطاي سحمك يه ٍٕٞطايي
فطاٌيط ُٔٙمٝاي زض چبضچٛة ٘فشب ديفثيٙي ٘كس ٜاؾز .ظٔيٞٝٙبيي ثب ٔحٛضيز ٔؿبئُ
فطاٌيط أٙيشي ،الشهبزي ،ؾيبؾي  ٚاجشٕبٖي و ٝالظٌٔ ٝصاض اظ فبظ ٕٞؿٛؾبظي ٚ ٚضٚز ثٝ
فبظ ٍٕٞطايي فطاٌيط ٔيثبقسٖٛ .أّي و ٝزض چكٓا٘ساظ ٍٕٞطايي ُٔٙمٝاي زض آٔطيىبي
قٕبِي ،ثب افك ايجبز ٔٛجٛزيشي جبٕٔ  ٚاجطاييسط اظ ٘فشب ،زض ٔحبفُ زا٘كٍبٞي ٔ ٚيبٖ
سهٕيٓؾبظاٖ ؾيبؾي ايٗ ُٔٙم ،ٝزض حبَ ثطضؾي ٔيثبقس .ثب ايٗ ٚجٛز ،قبيس سب ثٝحبَ
ثؿيبضي حشي ٘بْ «اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي» ضا ٘ ٓٞكٙيس ٜثبقٙس .اسحبزي ٝآٔطيىبي
قٕبِي يب ٕٞبٖ  ،NAUيه اسحبزيُٙٔ ٝمٝاي ٔشكىُ اظ آٔطيىب ،وب٘بزا ٔ ٚىعيه اؾز؛
(چيعي قجي ٝاسحبزي ٝاضٚدب) أب اسحبزيٝا ي ثبِمٓ٘ ٜٛطي  ٚزض ٖطنٔ ٝجبحض سئٛضيه ٝ٘ ٚ
ثبِفُٗ  ٚزض ٚالٗيز! ٞطچٙس ٔمبٔبر ضؾٕي ٞط ؾ ٝوكٛضٚ ،جٛز ٞطٌ ٝ٘ٛثط٘بٔ ٚ ٝاضازٜ
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زِٚشي ضا زض جٟز ثٚ ٝجٛز آٚضزٖ چٙيٗ اسحبزيٝاي ا٘ىبض ٔيوٙٙس؛ ايٗ ايس ٜيب ٘ؿرٝ
ٔٗشسَسط آٖ ثب ٖٛٙاٖ جبٔٗ ٝآٔطيىبي قٕبِي زض ٔحيٍٞبي زا٘كٍبٞي ّٕٖ ٚي َطح
قسٛٔ ٚ ٜضز ثطضؾي لطاض ٌطفش ٝاؾز .چٙبٖ و« ٝوبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي» ،وٝ
ثب ٔحٛضيز «قٛضاي ضٚاثٍ ذبضجي آٔطيىب» سكىيُ قس؛ زض ٌعاضـ سفًيّي ؾبَ
 002ذٛز ،آٖ ضا ثب ايٗ ٖٛٙاٖ ُٔطح وطز .حبَ ؾإاَ انّي ايٗ اؾز وٕٖ« 5ٝسٜ
ٖٛأُ ٔإطط ثط ٌصاض ُٔٙم ٝآٔطيىبي قٕبِي اظ ٔطحّٕٞ ٝؿٛؾبظي ثٍٕٞ ٝطايي فطاٌيط
 ٚسحمك ٔٛجٛزيشي ٚاحس ،چ ٖٛاسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي وسأٙس؟» .زض ٕٞيٗ ضاؾشب  ٚثب
سٛج ٝثٔ ٝجٕ ٖٝٛقطايٍ ٔ ٚمشًيبر ُٔٙمٝاي  ٚجٟب٘ي ،ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس فطيي ٝلبثُ
لج َٛثطاي ايٗ ؾإأَ ،يسٛا٘س ث ٝقطح ظيط اضائٌ ٝطززٖٛ« 5أّي چ 5ٖٛسمٛيز دي٘ٛسٞبي
الشهبزي ،سحىيٓ دي٘ٛسٞبي أٙيشي  ٚالٙبٔ جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي اظ ٖٕسٖٛ ٜأُ ٔإطط
ثط ٌصاض اظ ٔطحّٕٞ ٝؿٛؾبظي ثٍٕٞ ٝطايي فطاٌيط  ٚسحمك ٔٛجٛزيشي ٚاحس ،چٖٛ
اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي ٔيثبقٙس».
ّ .1وگرايی آهرينبی شوبلی؛ بسترّبی ًظری ٍ تبريخی
ثبسٛج ٝث ٝايٗ وٛٔ ٝيٛٔ ٔٛضز ثطضؾي ،حٔ َٛحٛض ٍٕٞطايي ُٔٙمٝاي زض
آٔطيىبي قٕبِي لطاض زاضز؛ ٘ٓطيبر ٍٕٞطايي ثَٛ ٝض ٖبْ ُٙٔ ٚمٌٝطايي ثَٛ ٝض ذبل،
ٔيسٛا٘ٙس ثٟشطيٗ چبضچٛة ضا ثطاي اضائ ٝيه سحّيُ ٘ٓطي لبثُ لج َٛاظ ٔٛيٛٔ ٔٛضز
اقبض ،ٜفطا ٓٞآٚض٘سٔ .فٍٕٞ ْٟٛطايي ،زض قىُ ٔٗبنط آٖٕٖ ،سسبً اظ  4 2زض چبضچٛة
ُٔٙمٌٝطايي زض اضٚدبي غطثي ُٔطح قس  ٚاظ ز 420 ٝٞثب آٖ ثطذٛضز جسي ثُٕٖ ٝ
آٔسٔ .حممب٘ي چ ٖٛزيٛيس ٔيشطا٘ي ،وبضَ زٚيچ  ٚاض٘ؿز ٞبؼ زض ايٗ ٔمُٕ ثب اِٟبْ
ٌطفشٗ اظ آ٘چ ٝزض ايٗ ُٔٙم ٝثٚ ٝل ٔٛديٛؾز  ٚثب ثٟطٌٜيطي اظ ٘ٓطيٞٝبي ٖٕسسبً
جبٔٗٝقٙبذشي وبضوطزٌطايي ٛ٘ ٚوبضوطزٌطاييٌ ،بْٞبي ٔإططي زض ُٔبٍِٕٗٞ ٝطايي زض
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ثطزاقشٙس (لٛاْ.) 5 3 ،

)1. North American Community (NAC
2. CFR
3. Integration
4 . Convergence
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ٔيشطا٘ي زض ٘ٓطي ٝذٛز ،انُ «ا٘كٗبة» ضا ُٔطح ٔيوٙس؛ و ٝثط ايٗ اؾبؼ،
سٛؾٕٗٞ ٝىبضي ٞب زض يه حٛظ ٜفٙيٙٔ ،جط ث ٝايجبز ضفشبضٞبي ٔكبث ٝزض حٛظٜٞبي فٙي
زيٍط ٔيقٛز؛ چطا وٕٞ ٝىبضي وبضوطزي زض يه ثرف ،يطٚضر ايٗ ٕ٘ٞ ٔٛىبضي زض
ؾبيط ثرفٞب ضا ٌٛقعز ٔيٕ٘بيس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔظبَ ،ايجبز يه ثبظاض ٔكشطن ،ثبٖض اٖٕبَ
فكبض ثطاي ٕٞىبضي ثيكشط زض ظٔي ٝٙؾيبؾزٞبي ٔطسجٍ ثب ليٕزٌصاضي ،ؾطٔبيٌٝصاضي،
حُٕ ٘ ٚمُ ،ثيٕ ،ٝزؾشٕعزٔ ،بِيبر ،سأٔيٗ اجشٕبٖي ،ثب٘هٞب ٔ ٚؿبئُ دِٛي ٔيٌطزز .زض
ٟ٘بيز ،ايٗ ٕٞىبضي ث ٝحطيٓ ثرف ؾيبؾي ،زؾزا٘ساظي وطز ٚ ٜحشي آٖ ضا ٔيثّٗس.
َجك سٗطيف اض٘ؿز ٞبؼٍٕٞ ،طايي فطآيٙسي اؾز وَ ٝي آٖ ثبظيٍطاٖ ؾيبؾي چٙسيٗ
ٚاحس ّٔي ٔجعا ،سطغيت ٔيق٘ٛس سب ٚفبزاضيٞب ،فٗبِيزٞبي ؾيبؾي  ٚا٘شٓبضار ذٛز ضا ثٝ
ؾٛي ٔطوع جسيسي ُٔٗٛف ؾبظ٘س وٟ٘ ٝبزٞبي ايٗ ٔطوع ،يب اظ نالحيشي ثطذٛضزاض٘س وٝ
زِٚزٞبي ّٔي ٔٛجٛز ضا سحز دٛقف ذٛز ٔيٌيطز  ٚيب چٙيٗ نالحيشي ضا ٔيَّجٙس
(زٚئطسي -فبِشعٌطاف.)030 5 3 ،
ّ .1-1وگرايی ٍ هفَْم جَاهغ اهي

ٟٔٓسطيٗ وٕه ٔبٛٞي زٚيچ ثٓ٘ ٝطيٍٕٞ ٝطايي ضا ٔيسٛاٖ زض وشبة «جبٔٗٝ
ؾيبؾي ُٙٔ ٚم ٝآسال٘شيه قٕبِي» يبفز؛ و ٝزض آ٘جب ثُٔ ٝبِٗٛٔ ٝاضزي اظ سكىيُ
جٛإٔ ؾيبؾي زض ؾُح ّٔي ٔيدطزاظز  ٚسٕٗيٕبر ثٝزؾزآٔس ٜاظ ايٗ ُٔبِٗبر سُجيمي
ضا ثطاي قٙبذز ٍٕٞطايي زض ؾُح ثيٗإِّّي ٘يع ٔٗشجط ٔيزا٘س  ٚايس« ٜجٛإٔ أٗ» ضا
زض ز ٚقىُ وظطرٌطا  ٚازغبْ قسَ ،ٜطح ٔيوٙس (ٕٞبٖ.)03 -03 5
يه جبٔٗ ٝأٗ ثُٙٔ ٝمٝاي اَالق ٔيقٛز و ٝوٙفٞبي ذك٘ٛزآٔيع قسيس،
ٔب٘ٙس ج ،ًٙزض آٖ ثؿيبض ٘بٔحشُٕ اؾز .اًٖبي يه جبٔٗ ٝأٗ زض جٟز حفّ ٔٙبفٕ
ٔكشطن ،زفبٔ اظ زؾشبٚضزٞبي اًٖب  ٚحُ ٔكىالر ،اظ َطيك فطآيٙس سغييط نّحآٔيع
حطوز ٔيٕ٘بيٙس .زض ٕٞيٗ ضاؾشب ،زض چٙيٗ جٛأٗيٟ٘ ،بزٞبي ضؾٕي  ٚغيط ضؾٕي
سٗطيفقسٜايٟٖ ،سٜزاض سسٚيٗ  ٚاجطاي ضاٞجطزٞب ،ضاٞىبضٞب ،وٙفٞب ٚ ٚاوٙفٞبي

5. Ramification
1. Security Communities
2. Political Community And The North Atlantic Area
3. Peaceful C hange
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الشهبزي ،أٙيشي  ٚؾيبؾي ايٗ ٚاحس ؾيبؾي فطأّي ،زض جٟز سأٔيٗ ٔٙبفٕ زضاظٔسر
ثطاي  ٕٝٞاًٖب ذٛاٙٞس ثٛزٕٞ .چٙيٗ افطاز زض يه جبٔٗ ٝأٗ ،زاضاي احؿبؼ سّٗك ثٝ
جبٔٗٚ ، ٝاثؿشٍئشمبثُ ،إَيٙبٖ ٙٔ ٚبفٕٔكشطن ٞؿشٙس (Deutsch; et al, 1957:
 ،)32جٛإٔ أٗ ازغبْ قس ٜزض َ َٛسبضيد وبٔالً وٕيبة ٞؿشٙس .ايٗ جٛإٔ ،ظٔب٘ي قىُ
ٔي ٌيط٘س و ٝز ٚيب چٙس وكٛض ؾبثمبً ٔؿشمُ ،يه زِٚز ٚاحس ضا سكىيُ ٔيزٙٞس .ثطاي
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛي سٛاٖ ث ٝايبالر ٔشحس ٜدؽ اظ ٚاٌصاضي ثرف ظيبزي اظ لسضر حبوٕيشي ؾيعزٜ
ٟٔبجط٘كيٗ اِٚي ٝث ٝزِٚز فسضاَ ،اقبض ٜوطز .ازغبْ ٕٛٞاضٛٔ ٜفميزآٔيع ٘يؿز ٚ
ٔيسٛا٘س ًٕٔحُ قٛز؛ ٔب٘ٙس اسحبز ٘بٔٛفك ؾٛئس ٘ ٚطٚغ .يه فطآيٙس جبيٍعيٗ  ٚوٕشط
ثّٙسدطٚاظإٍ٘ٞ ،ٝطايي اؾز وٙٔ ٝجط ث ٝايجبز جبٔٗ ٝأٗ وظطرٌطا ٔيقٛز  ٚزض آٖ
وكٛضٞب حبوٕيز ذٛز ضا حفّ ٔيوٙٙس .ثب ايٗ اٚنبف ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و ٝايجبز يه
جبٔٗ ٝأٗ وظطرٌطا آؾبٖسط اظ ٕ٘ ٝ٘ٛازغبْ قس ٜآٖ ثبقس ).(Ibid: 41
ايٗ ٔف ْٟٛثب ٚجٛز سبضيد َٛال٘ياـ ،جعٔ ٚفبٞيٓ جطيبٖ انّي زض ظٔيٝٙ
أٙيز ثيٗإُِّ لطاض ٍ٘طفز ،أب دؽ اظ دبيبٖ ج ًٙؾطزٛٔ ،ضز الشجبؼ نبحت٘ٓطاٖ
ؾبظٜاٍ٘بضي لطاض ٌطفز .آٟ٘ب جبٔٗ ٝأٗ ضا ثب ٛٞيزٞبي اقشطاوي  ،اضظـٞب  ٚسٗبضيف،
سٗبٔالر ٔؿشميٓ چٙسجب٘جٙٔ ٚ ٝبفٕ ٔكشطن زضاظٔسر ،ثبظسٗطيف ٕ٘ٛز٘س ;(Adler
) .Barnett,1998: 50اظ آٖ دؽ ،جٛإٔ ُٔٙمٝاي ٔرشّفي زض چبضچٛة ٔف ْٟٛجبٔٗٝ
أٗٛٔ ،ضز ُٔبِٗ ٝلطاض ٌطفشٝا٘س .اظ آٖ جّٕٔ ٝيسٛاٖ ث ٝاسحبزي ٝاضٚدبٔ ،طوٛؾٛض ،آؾٝآٖ،
زٌٚب٘ٞٝبي آٔطيىب -وب٘بزا  ٚآٔطيىبٔ -ىعيه ٟ٘ ٚبيشبً ؾٌٝب٘ ٝآٔطيىبي قٕبِي اقبضٕٛ٘ ٜز؛
وٛٔ ٕٝٞ ٝاضز شوطقس ٜجع ٚجٛإٔ أٗ وظطرٌطا َجم ٝثٙسي ٔيق٘ٛس.
 .1-1-1هجتوغ ّبی اهي

ثب ثؿٍ ٔف ْٟٛجبٔٗ ٝأٗ ،زض اٚاذط لطٖ ثيؿشٓ ٘ ٚيع ؾبَ ٞبي آغبظيٗ لطٖ
جسيسٔ ،فٔ ْٟٛجشٕٕ ٞبي أٗ ُٔطح قس؛ و ٝثيكشط اظ ُٔبِٗبر ثبضي ثٛظاٖ ثٛز .يه
ٔجشٕٕ أٗ ثٌ ٝطٞٚي اظ وكٛضٞب ٌفشٔ ٝيقٛز و ٝفطآيٙسٞبي انّي أٗؾبظيٚ 2
1. sense of community
2. Shared identities
3. Security complexes
4. Barry Buzan
5. Securitisation
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٘بأٗؾبظي زض آٟ٘ب چٙبٖ زض ٓٞسٙيس ٜاؾز وٕ٘ ٝيسٛا٘ٙس ٔكىالر أٙيشي ذٛز ضا
جساي اظ يىسيٍط ،ث ٝقىُ ٔٗمِٛي سحّيُ  ٚآٟ٘ب ضا ٔطسفٕ ٕ٘بيٙس .ثطاؾبؼ ايٗ سٗطيف
ٔي سٛاٖ ٔف ْٟٛثٙيبزي ديچيسٌي ضا ٘يع زض وٙبض ٔف ْٟٛوبضوطزي ٔجشٕٕ ،ثطاي ِفّ
 ،complexزض ٘ٓط ٌطفز .ايٗ ديچيسٌي  ٚزض  ٓٞسٙيسٌي فطآيٙسٞبي أٙيشي ٘ ٚيبظ ثٝ
ايجبز ٔجشٕٗي ثطاي سجعيٚٝسحّيُ ٔ ٚمبثّ ٝثب چبِفٞب ،يه ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ضا ثيٗ
اًٖبي ٔجشٕٕ أٙيشي ايجبز ٔي ٕ٘بيس .زض قىُ ظيط ٕ٘ٛزاض ٔفٟٔٛي يه ٔجشٕٕ أٙيشي
ٔكبٞسٔ ٜي قٛز.
هجتوغ

Complex

پیچیذگی

ٍابستگی هتقببل برای
هقببلِ بب چبلش ّب
ًوَدار هفَْهی يل هجتوغ اهٌیتی

ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ثيٗ اًٖبي يه ٔجشٕٕ أٙيشي ،زض حميمز يه ظيط ؾيؿشٓ
أٙيشي ثٚٝجٛز ٔيآٚضز و ٝظيط ٔجٕ ٖٝٛاي اظ ٘ٓبْ أٙيشي ثيٗإُِّ ٔحؿٛة ٔيٌطزز
 ٚاًٖبي ايٗ ظيط ؾيؿشٓ ثب زاقشٗ يه ازضان ٔكشطن أٙيشي ث ٝسٛظيٕ لسضر ا٘سيكيسٜ
 ٚضٚاثٍ زٚؾشب٘ ٚ ٝوبٔالً نّحآٔيعي ثب يىسيٍط زاض٘س ). (Buzan,Waever, 2003: 40-45
 .1-2هٌطقِگرايی ًَيي

اٌطچ ٝؾبثم ٝسبضيري ُٔٙمٌٝطايئ ،حسٚز ث ٝقهز ؾبَ اذيط ٘يؿز؛ أب دؽ
اظ ج ًٙز ْٚجٟب٘يٌ ،طايف ٌؿشطزٜاي ث ٝثّٛنثٙسيٞبي ُٔٙمٝاي ايجبز قس ٜاؾز.
َي قهز ؾبَ اذيط ،زٛٔ ٚع ُٔٙمٌ ٝطايي ضخ زاز ٜاؾزٛٔ 5ع ا َٚو ٝاظ ز420 ٝٞ

6. Desecuritisation
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آغبظ  ٚزض ز 430 ٝٞث ٝافٌ َٛطاييس ٛٔ ٚع ز ،ْٚيب ٕٞبٖ ُٔٙمٌ ٝطايي ٘ٛيٗ ،و ٝاظ
اٚاؾٍ ز 430 ٝٞآغبظ قسٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ازأ ٝزاضز.
آ٘چٔ ٝؿّٓ اؾز؛ ايٙىٓ٘ ٝطيبر والؾيه ُٔٙمٌٝطايي ،و ٝسب حسٚز ظيبزي
ٔشأطط اظ سحٛالر زٞٝٞبي  420سب  430اضٚدب ثٛز ٜاؾز؛ زض يه لبِت  ٚچبضچٛة
ٍٕٞطايي قٕبَ -قٕبَ سٗطيف قس ٚ ٜسىبُٔ يبفشٝا٘س .ايٗ زض حبِي اؾز و ٝزض
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔطث ٌٛثُٙٔ ٝمٌٝطايي ٘ٛيٕٗٞ ،چ ٖٛآ.ؾ.ٝآٖ ،ايٗ ٔفطٚو انّي
ُٔٙمٌٝطايي والؾيه ،ث ٝوٙبضي ٟ٘بز ٜقس ٜاؾز ٔ ٚب قىٌُيطي ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ ضا
زض زٞٝٞبي  440 ٚ 430زض دؽظٔيٝٙاي اظ ٍٕٞطاييٞبي جٛٙة -جٛٙة ٔيثيٙيٓ.
ٟ٘بيشبً زض ؾبَٞبي دبيب٘ي لطٖ ثيؿشٓٙٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،حهطثٝفطز ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ زض آٔطيىبي
قٕبِي ْٟٛض ٕ٘ٛزٙٔ .حهطث ٝفطزثٛزٖ ايٗ ٔٛضز ،ديف  ٚثيف اظ ٞط چيع ،زض دؽ ظٔيٝٙ
ٍٕٞطايي قٕبَ -جٛٙة آٖ ٟ٘فش ٝاؾزٍٕٞ .طايي زض آٔطيىبيقٕبِي ،ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي
ديكشبظ اظ ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ ثب سأؾيؽ ٘فشب  ٚآظازوطزٖ دشب٘ؿيُ الشهبزياـ زض لبِت
ثعضي سطيٗ ُٔٙم ٝآظاز سجبضي جٟبٖ ،اظِحبِ جٕٗيز ،سِٛيس ٘بذبِم  ٚلّٕط٘ ،ٚكبٖ زاز
ؤّ ٝزٞبيي ثب ؾُٛح ٔشفبٚر اظ سٛؾٗٔ ،ٝيسٛا٘ٙس ثب اؾشفبز ٜاظ فطنزٞبي ايجبز قسٜ
سٛؾٍ ٔٛافمز٘بٔٞٝبي سجبضر آظاز ٔكشطن ،ث ٝقىٛفبيي زؾز يبثٙس .فطآيٙسي و ٝثب
ٚضٚز ث ٝلطٖ جسيس َ ٚطح چبِفٞبي ٔكشطن أٙيشي لبضٜاي ٘ ٚيع سح َٛقطايٍ ضلبثشي
زض الشهبز ثيٗإُِّ ث ٝايجبز اثشىبض ٔكبضوز ثطاي أٙيز  ٚقىٛفبيي ،جٟز ديكجطز
آٌبٞب٘ٗٔ ٚ ٝشسَ ُٔٙمٌٝطايي آٔطيىبيقٕبِي ثٝؾٛي ايجبز يه جبٔٗ ٝأٙيشي وظطرٌطا
 ٚفطاٌيط ا٘جبٔيس (لٙجطِ.) -3 5 33 ،ٛ
أب ٔٛاضزي و ٝاظ ايٗ ضٍٞصض إٞيز ذبني ٔييبثٙس؛ يىي ٖسْ وبضايي ٘ٓطيبر
ُٔٙمٌٝطايي والؾيه (ثب ثؿشط قٕبَ -قٕبَ) زض سٛييح وبُٔ ٔهبزيك ُٔٙمٌٝطايي
٘ٛيٗ  ٚاظ آٖ جٍّٕٕٞ ،ٝطايي آٔطيىبي قٕبِي اؾز؛ و ٝقطح آٖ ضفز.
زيٍط آ٘ى ٝيه ٘ٓبْ ٔشح ٚ َٛدٛيبي ثيٗإِّّيٓ٘ ،طيبر ٔشح ٚ َٛدٛيبيي ضا ٘يع
ٔيَّجس؛ و ٝايٗ دٛيبيي ٞب ٔشمبثُ ثٛز ٚ ٜضيك ٝزض سأطيطار ٔشمبثُ ٘ٓطي ٝثط سحٛالر
ثيٗإِّّي  ٚسحٛالر جٟب٘ي ثط ٘ٓطئ ٝيثبقس .ثب ايٗ اٚنبف ،زٚض اظ ا٘شٓبض ٘رٛاٞس ثٛز
و ٝآٔطيىبي قٕبِي ،ثٖٛٙٝاٖ ديكشبظ ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ زض لطٖ ثيؿزٚيىٓ ٓٞ ،ثٖٛ٘ ٝي
٘شيجٓ٘ ٝطيبر ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ ٛٔ ٓٞ ٚجس ٘ٓطيبسي وبٔالً سحَٛيبفش ٝزض ٖطنٝ
ُٔٙمٌٝطايي ثبقس.
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 .1-3پسزهیٌِ تبريخی رٍابط سِ مشَر آهرينبی شوبلی

ثب ٍ٘بٞي اجٕبِي ث ٝدؽظٔي ٝٙسبضيري ؾيبؾز  ٚضٚاثٍ ثيٗإُِّ زض ايٗ ُٔٙمٝ
ٔٙحهطثٝفطز  ٚغئٛاؾشطاسػيه ،زضٔي يبثيٓ و ٝسبضيد آٔطيىبي قٕبِي اظ ظٔبٖ ٚضٚز
اضٚدبييبٖ ث ٝايٗ ز٘يبي جسيس زض لطٖ قب٘عز ،ٓٞدط اظ فطاظ ٘ ٚكيتٞب ،جًٞٙب  ٚنّحٞب ٚ
وكٕىفٞب  ٚسٛافكٞب ثٛز ٜاؾز .ايٗ ض٘ٚس ثٖٛ٘ ٝي دؽ اظ دبيبٖ زٚضاٖ اؾشٕٗبضي ٚ
سكىيُ زِٚز ٞبي ّٔي ؾٌ ٝبُ٘ٙٔ ٝم ،ٝيىي دؽ اظ زيٍطي زض لطٖٞبي  4 ٚ 3ازأٝ
يبفزٔ .ي سٛاٖ ٌفز وٙٔ ٝبظٖبر ٖٕس ٜايٗ ُٔٙم ٝثب ٔحٛضيز ايبالر ٔشحس ،ٜدؽ اظ
ج ًٙآٔطيىب ٔ ٚىعيه زض ز٘ ٚ 3 0 ٝٞيع اؾشمالَ وب٘بزا زض ز 300 ٝٞاظ ثطيشب٘يب ،ضٚ
ث ٝذبٔٛقي ٟ٘بز .زض اٚاذط لطٖ  4زٚض ٜثبظؾبظي  ٚقىٛفبيي زض ايبالر ٔشحس ٜآغبظ قس.
َي جًٞٙبي جٟب٘ي ٘يع ،آٔطيىب  ٚوب٘بزا ث٘ ٓٞ ٝعزيهسط قس٘س  ٚايٗ ض٘ٚس زض زٚضاٖ
ج ًٙؾطز ثٚ ٝاؾُٚ ٝجٛز زقٕٗ ٔكشطن لسضسٕٙسي چ ٖٛاسحبز جٕبٞيط قٛضٚي ٚ
ثّٛنثٙسي ايسئِٛٛغيه جٟب٘ي ،ازأ ٝيبفزٔ .ىعيه ٘يع و ٝزض ؾطسبؾط ايٗ زٚضاٖ ثٝ
وكٕىفٞب  ٚجًٞٙبي زاذّي  ٚانالحبر الشهبزي -اجشٕبٖي ٔكغ َٛثٛز ،سٕبيُ
ظيبزي ث٘ ٝعزيهسطقسٖ ضٚاثُف ثب ٕٞؿبيٍبٖ قٕبِي ديسا وطز .أب زٚضاٖ َاليي
ٍٕٞطاي ي آٔطيىبي قٕبِي دؽ اظ ج ًٙؾطز آغبظ قس  ٚثب سأؾيؽ ٘فشب زض ز 440 ٝٞثٝ
اٚع ضؾيس ).(www.state.gov
ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ثب ٚجٛز ٔكىالر ٛٔ ٚا٘ٗي و ٝثط ؾط ضا ٜسحمك اٞساف ٘فشب
ثٚٝجٛز آٔس؛ ٔجٕٖٝٛاي اظ ٖٛأُ ظٔيٝٙؾبظ ُٔٙمٝاي  ٚقطايٍ جٟب٘ئ ،يسٛا٘س
چكٓا٘ساظ ضٚقٙي ضا ثطاي فطآيٙس ٍٕٞطايي فطاٌيط زض آٔطيىبي قٕبِي  ٚسجسيُ آٖ ثٝ
اٍِٛيي ديكشبظ زض ٖطنُٙٔ ٝمٌٝطايي ٘ٛيٗ زض لطٖ ثيؿزٚيىٓ سجسيُ ٕ٘بيس؛ و ٝزض ازأٝ
ث ٝآٟ٘ب ذٛاٞيٓ دطزاذز.
 .2اقتصبد ٍ اهٌیت؛ بستر هٌطقِگرايی ًَيي در آهرينبی شوبلی
ثب ٍ٘بٞي ث ٝقطايٍ ُٔٙمٝاي آٔطيىبي قٕبِي  ٚسحٛالر الشهبز جٟب٘ي،
زضٔييبثيٓ و ٝزٔ ٚإِف ٝانّي فطآيٙس ٍٕٞطايي آٔطيىبي قٕبِي ،زض حيُٛٔ ٝيٖٛبر
الشهبزي  ٚأٙيشي لطاض زاض٘س .ثٖ ٝجبضر زيٍطُٙٔ ،مٌٝطايي ٘ٛيٗ زض آٔطيىبي قٕبِي ،زض
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ثؿشط الشهبز  ٚأٙيز ،ظٔي ٝٙقىٌُيطي  ٚسسأ ْٚييبثس .أطٚظ ،فطآيٙس ٍٕٞطايي
الشهبزي زض ايٗ ُٔٙم ٚ ٝزض چبضچٛة ُٔٙمٌٝطايي ٘ٛيٗ ،ؾبثمٝاي سمطيجبً ز ٚزٝٞاي
زاضز .فطآيٙسي و ٝثب سٛافك٘بٔ ٝسجبضر آظاز وب٘بزا  ٚايبالر ٔشحس ٜآغبظ  ٚثب ديٛؾشٗ
ٔىعيه  ٚسكىيُ ٘فشب ازأ ٝيبفز .سأطيطار ٔظجز ٘فشب زض ظٔي ٝٙافعايف حجٓ سجبضر ٚ
ايجبز ططٚر ثيكشط زض ٖطن ٝآٔطيىبي قٕبِي غيطلبثُا٘ىبض اؾز؛ أب زض ٖيٗ حبَ،
سأطيطار ٔٙفي آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ وٙسيٞب ٖ ٚسْ دبيجٙسي ايبالر ٔشحس ٜث ٝثًٗي اظ سٟٗسار
ذٛزٛٔ ،جت وٓ اطط قسٖ آٖ ٌكش ٝاؾزٔ .ؿأِٝاي و ٝزض يه ٍ٘ب ٜوالٖ الشهبزي-
ؾيبؾي ،ثب ٟ٘بزؾبظيٞبي ٔإطط ،انالح ظيطؾبذزٞب ،يهدبضچٝؾبظي ٔمطضاسي  ٚايجبز
ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت حُ  ٚفهُ ٔٙبظٖبرٔ ،يسٛاٖ ثط آٖ فبئك آٔس .ضاٞىبضٞبي ضؾيسٖ
ث ٝچٙيٗ ٚيٗيشي ،زض چبضچٛة ايجبز يه «فًبي الشهبزي ٔكشطن آٔطيىبي قٕبِي» ٚ
زض اثٗبز ايجبز يه ثبظاض يه دبضچ ٝآٔطيىبي قٕبِي ،اسربش ضٚيىطز ٚاحس ٔمطضاسي زض
ُٔٙم ،ٝافعايف سحطن ٘يطٚي وبض  ٚايجبز يه ثط٘بٔ ٝآٔٛظقي ٚاحس ثطاي آٔطيىبي
قٕبِي ،لبثُ ثطضؾي ذٛاٞس ثٛز .ضاٞىبضٞبيي و ٝثب اٖٕبَ زضؾز  ٚثٛٔ ٝلٕ آٟ٘ب ٔي سٛاٖ
ثب ٖجٛض اظ ٘فشب ،ظٔي ٝٙالشهبزي الظْ ضا ،جٟز سحمك يه جبٔٗ ٝالشهبزي -أٙيشي فطاٌيط
آٔطيىبي قٕبِي ،فطا ٓٞآٚضز (.) Council On Foreign Relations, 2005: 18-30
أب ٔؿأِ ٝأٙيز ٘يع زض ُٔٙم ٝآٔطيىبي قٕبِي ،دؽ اظ دبيبٖ ج ًٙؾطز ،ثٝ
حٛظٔ ٜجبحض أٙيز ٘طْ ،و ٝاضسجبٌ ٖٕيمي ثب ٔؿبئُ الشهبزي -اجشٕبٖي زاضز؛ ا٘شمبَ
يبفز .زض ز 440 ٝٞايٗ ٔؿبئُ ،ذهٛنبً زض اضسجبٌ ٔيبٖ ٔىعيه ثب ايبالر ٔشحس،ٜ
ثيكشط ذٛزٕ٘بيي ٔيوطزٛٔ .اضزي چٟٔ ٖٛبجطر غيطٔجبظ ،لبچبق ٔٛاز ٔرسض  ٚجطايٓ
ؾبظٔبٖيبفش ٝو ٝث ٝقىُ غيطٔؿشميٓ ،ضيك ٝزض ٔؿبئُ الشهبزي  ٚاجشٕبٖي زاض٘س؛ زض
ؾذشبٔجط ، 00
ايٗ زٚضْٟٛ ٜض ثيكشطي يبفشٙس .ايٗ زض حبِي اؾز و ٝحٛازص
سٟسيسار سطٚضيؿشي ثبِم ٜٛضا ٘يع ث ٝزغسغٞٝبي أٙيشي ايٗ ُٔٙم ٝايبفٕٛ٘ ٝز .زض ٕٞيٗ
ضاؾشب ،اضائ ٝضاٞىبضٞبيي جبٕٔ ،جٟز أٗسط ؾبذشٗ آٔطيىبي قٕبِي ،زض اثٗبز
ٕٞىبضي ٞبي أٙيشيٓ٘ ،بٔي  ٚا٘شٓبٔي ،سٛظيٕ ٔٙبفٕ سٛؾٗ ٝالشهبزي  ٚاسربش يه
ضاٞجطز اؾبؾي لبثُ ثطضؾي ذٛاٞس ثٛز .زض ايٗ ٔٛضز ٘يع ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و ٝاضازٜاي لٛي
اظ ؾٛي ٔمبٔبر  ٚثرف ذهٛني  ٚزِٚشي ؾ ٝوكٛض ،ثطاي ٟ٘بزؾبظي  ٚايجبز
سًٕيٗٞبي اجطايي ،اظ ّٔعٔٚبر سحمك ضاٞىبضٞبي فٛق ٔيثبقس ).(Ibid, 30-40
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 .2-1ابتنبر هشبرمت برای اهٌیت ٍ شنَفبيی

1

زض ضاؾشبي ظٔي ٝٙؾبظي جٟز اسربش ضاٞجطز ٔٙبؾت أٙيشي  ٚالشهبزي ثطاي
ُٔٙم ٝآٔطيىبي قٕبِي ٕٞ ٚچٙيٗ َطاحي  ٚديبزٜؾبظي ضاٞىبضٞبي وٛسبٜٔسر ٚ
ثّٙسٔسر سأٔيٗ أٙيز زض اثٗبز ٔرشّف  ٚسحمك قىٛفبيي الشهبزي ،ؾطاٖ ؾ ٝوكٛض
ٔبضؼ  002اثشىبض ٔكبضوز ثطاي نّح  ٚأٙيز يب  SPPضا ثٙب
آٔطيىبي قٕبِي زض
ٟ٘بز٘س .زض حميمز ٔ SPPجٕٖٝٛاي اظ ٔصاوطار ؾٝجب٘ج ٝثب ٞسف اٖالٔي ظٔيٝٙؾبظي
ثطاي ٕٞىبضي ثيكشط زض ظٔيٛٔ ٝٙيٖٛبر أٙيشي  ٚالشهبزي اؾز .قبيس ثشٛاٖ ٌفز وٝ
ٖ SPPال ٜٚثط سٕطوع ضٚي زغسغٞٝبي أٙيشي ،ثب ٍ٘بٞي فطاٌيط ثٔ ٝؿأِ ٝأٙيز ،جٟز
وٕه ثٟ٘ ٝبزٞبي ز ٚيب ؾ ٝجب٘جٛٔ ٝجٛزٔ ،ب٘ٙس ٘فشب َطاحي قس
(.)www.wikipedia.org
اٞساف اٖالٔي وّي ٖ SPPجبضسٙس اظ 5افعايف سالـ ٞبي أٙيشي جٟز ٔجبضظ ٜثب
سٟسيسار ثيط٘ٚي  ٚزاذّي و ٝأٙيز قٟط٘ٚساٖ ُٔٙم ٝضا سٟسيس ٔيوٙٙس؛ سالـ ثطاي
سٛؾٗ ٝفطنزٞبي الشهبزي ثطاي ٔ ٕٝٞطزْ ُٔٙم ٚ ٝاضسمبي لبثّيز ضلبثز الشهبزي
آٔطيىبي قٕبِي ،اضسمبي ؾُح ثٟساقز  ٚويفيز ظ٘سٌي ٔطزْ ُٔٙم .ٝايٗ اثشىبض ثب
٘كؿزٞبي ٔرشّفي و ٝزض ضزٜٞبي وبضقٙبؾبٖ يب ٔسيطاٖ وُٚ ،ظضا  ٚؾطاٖ ،ثَٛٝض
ٔ ٓٓٙثطٌعاض ٔيوٙس ٌ ٚعاضقبر ٔ ٓٓٙيب ثيب٘يٞٝبيي و ٝاضائٔ ٝيزٞس؛ دؽ اظ سأؾيؽ زض
ؾبَ ٕٛٞ 002اض ٜسالـ وطز ٜاؾز سب ث ٝؾٕز سحمك اٞساف  ٚافكٞبي ز ٚثط٘بٔٝ
اجطايي انّياـ ،يٗٙي ثط٘بٔ ٝقىٛفبيي الشهبزي  ٚثط٘بٔ ٝأٙيز حطوز وٙس
(.)www.spp.gov
زض چبضچٛة ثط٘بٔ ٝقىٛفبيي الشهبزي ،ز ٜوبضٌط ٜٚزض ضاؾشبي ايجبز ظٔيٞٝٙبي
ٔٙبؾت ثطاي سحمك اٞساف ٔٛضز ٘ٓط ،سكىيُ قس ٜاؾز .وبضٌطٜٞٚبي زاذّي ايٗ ثط٘بٔٝ
ٖجبضسٙس اظ 5وبضٌط ٜٚوبالٞبي سِٛيس ا٘ج ٚ ٜٛلبثّيز ضلبثزِثركي ُٙٔ ٚمٝاي ،وبضٌطٜٚ
جبثٝجبيي وبال ،وبضٌط ٜٚسجبضر اِىشط٘ٚيه  ٚفٙبٚضي اَالٖبر  ٚاضسجبَبر ،وبضٌطٜٚ
ا٘طغي ،وبضٌط ٜٚحُٕ ٘ ٚمُ ،وبضٌط ٜٚغصا  ٚوكبٚضظي ،وبضٌطٔ ٜٚحيٍ ظيؿز ،وبضٌطٜٚ
ذسٔبر ٔبِي ،وبضٌط ٜٚسؿٟيُ وؿت  ٚوبض ،وبضٌط ٜٚجبثٝجبيي وبال  ٚوبضٌط ٜٚثٟساقز.
)1. Security and Prosperity Partnership of North America (SPP
2. Prosperity Agenda
3. Security Agenda
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ايٗ وبضٌطٜٞٚب ْٔٛف ث ٝديبز ٜؾبظي SPPث ٝقىّي و ٝزض جّؿ ٝؾطاٖ زض ؾبَ 002
ثٙيبٖ ٟ٘بز ٜقس؛ ٞؿشٙس .آٟ٘ب اٞسافي ٔكرم ،لبثُ ا٘ساظٌٜيطي  ٚلبثُ زؾشطؾي ضا ثٝ
ٕٞطا ٜسبضيد ديبزٜؾبظي سٗييٗ ٕ٘ٛز٘س  ٚلطاض قس سب ٌعاضـٞبي ديكطفز وبض ضا زض ٞط
ٔبٝٞاي ٘يع ثطاي اؾشفبز ٜثٖٛٙ ٝاٖ ثط٘بٔ ٝظٔب٘ي جٟز
٘يٓؾبَ ٔٙشكط وٙٙس .ثط٘بٔٝ
سٛؾٗ ٝوبُٔ چبضچٛة زاذّي زض ٘ٓط ٌطفش ٝقس .ثط َجك اؾٙبز ٔطث ٌٛث ٝايٗ ثط٘بٔ،ٝ
ثطاي اضسمبي ٔٛلٗيز ضلبثشي نٙبيٕ آٔطيىبي قٕبِي زض ثبظاض جٟب٘ي  ٚجٟز فطا ٓٞوطزٖ
فطنز ٞبي ثٟشط الشهبزي ثطاي جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ،ايبالر ٔشحسٔ ،ٜىعيه  ٚوب٘بزا،
ٕٞعٔبٖ ثب حفّ اؾشب٘ساضزٞبي ثبالي ثٟساقز  ٚايٕٙي ثطاي ٔطزٔكبٖ ،زض ٔٛاضزي چ5ٖٛ
افعايف ثٟطٜٚضي ،وبٞف ٞعيٞٝٙبي سجبضر  ٚاضسمبي ويفيز ظ٘سٌي ،ثب يىسيٍط وبض  ٚثب
اَطاف شي٘فٕٔ ،كٛضر ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .أب ثط٘بٔ ٝأٙيز ،چٙب٘ى ٝاظ ٘بْ آٖ ثط ٔي آيس؛ ثط
ٔؿبئُ أٙيشي ٔجشال ث ٝآٔطيىبي قٕبِي سٕطوع زاضزٔ .ي سٛاٖ ٌفز و ٝسٕطوع انّي ايٗ
ثط٘بٔ ٝثط ضٚي قٙبؾبيي ،ديكٍيطي  ٚذٙظيؾبظي سٟسيسار سطٚضيؿشي ثب ٔٙكأ ثيط٘ٚي ٚ
زض٘ٚي ٘ ٚيع سٟسيسار أٙيشي اظ جٙؽ الشهبزي -اجشٕبٖي  ٚجطايٓ ؾبظٔبٖيبفشٝ
ٔيثبقسَ .طاحبٖ ايٗ ثط٘بٔٔ ٝسٖيا٘س و ٝزض حبَ آغبظ ٘ؿُ جسيسي اظ ضاٞجطز أٙيشي
ٔكشطن ثطاي آٔطيىبي قٕبِي أٗسط  ٚسًٕيٗ جبثٝجبيي ؾبزٔ ٚ ٜإطط ٔؿبفطاٖ ٚ
ثبضٞبي لب٘٘ٛي اظ ز ٚؾٛي ٔطظٞبي ٔكشطن ؾ ٝوكٛض آٔطيىبي قٕبِي ٞؿشٙس .اظ اٞساف
انّي ايٗ ثط٘بٔٔ ،ٝيسٛاٖ ث ٝأٗسط وطزٖ ٔطظٞبي ذبضجي  ٚزاذّي آٔطيىبي قٕبِي ٚ
٘يع جطيبٖ جبثٝجبيي افطاز  ٚوبالٞب زض ؾطاؾط لبض ،ٜاقبض ٜوطز .ثط َجك اؾٙبز ايٗ ثط٘بٔ،ٝ
ؾ ٝوكٛض ،ثطاي سًٕيٗ سحمك ثبالسطيٗ ؾُح اؾشب٘ساضزٞبي أٙيشي لبضٜاي  ٚفطآيٙسٞبي
ٔطظي ذُطدصيط  ٚضٚاٖ زض ظٔيٞٝٙبيي چ 5ٖٛحفّ أٙيز آٔطيىبي قٕبِي زض ٔمبثُ
سٟسيسار ثيط٘ٚي ،ديكٍيطي ٖ ٚىؽإُِٗ ٔٙبؾت ٘ؿجز ث ٝسٟسيسار زاذُ آٔطيىبي
قٕبِي  ٚضٚاٖ ؾبظي ثيكشط حطوز سطافيىي أٗ اظ ز ٚؾٛي ٔطظٞبي ٔكشطن ،ثب  ٓٞوبض
ذٛاٙٞس وطز ) .(Ibidچٙب٘ى ٝضٚقٗ اؾز؛  SPPزض جبيٍب ٜيه اثشىبض ٕٞىبضي أٙيشي
فطاٌيط (و ٝثٚٝاؾُٕٞ ٝيٗ جبٔٗيز ،سٛج ٝذبني ثٔ ٝؿبئُ أٙيز ٘طْ ،زض حيُٝ
الشهبزٔ ،حيٍظيؿز  ٚثٟساقز ٘كبٖ زاز ٜاؾز)  ٝ٘ ٚيه ٔٛافمز٘بٔ ٝيب ٟ٘بز ُٔٙمٝاي،
فٗبِيز ذٛز ضا زض چبضچٛة ٘كؿزٞبيي زض ؾُٛح ٔرشّف ،ثطاي َطاحي  ٚديبزٜؾبظي
ضاٞجطزٞب  ٚضاٞىبضٞبي ٍٕٞطايي فطاٌيط ُٔٙمٝاي ديٍيطي وطز ٜاؾز .آذطيٗ ٘كؿز
ٔكشطن ؾطاٖ ؾ ٝوكٛض زض چبضچٛة  ،SPPآٌٛؾز  004زض قٟط ٌٛازاالجبضاي
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ٔىعيه ثطٌعاض قس .ايٗ ٘كؿز ثٔ ٝيعثب٘ي فيّيخِ وبِسض ،ٖٚضئيؽ جٕٟٛض ٔىعيه  ٚثب
حًٛض ثبضان اٚثبٔب ،ضئيؽ جٕٟٛض آٔطيىب  ٚاؾشفٗ ٞبضدط٘ ،رؿز ٚظيط وب٘بزا ثطٌعاض قس.
ٖال ٜٚثط ثيب٘ئ ٝكشطن دبيب٘ي ،زض ايٗ ٘كؿز ز ٚثيب٘ي ٝجساٌب٘٘ ٝيع زضذهٛل سغييطار
آة ٛٞ ٚايي  ٚآ٘فّٛا٘عايٛٔ H1N1ؾ ْٛث ٝآ٘فّٛا٘عاي ذٛوي ،نبزض قس .زض ثركي اظ
ثيب٘ئ ٝكشطن دبيب٘ي ٘كؿز ٌٛازا الجبضاٛٔ ،ؾ ْٛث٘ ٝكؿز «ؾ ٝزٚؾز»  ،اٞساف آٖ
چٙيٗ سجييٗ قس ٜاؾز5
«ٔب ضٞجطاٖ آٔطيىبي قٕبِي ،زض ٌٛازاالجبضا ٌطز  ٓٞآٔسٜايٓ سب لبثّيز ضلبثز
جٟب٘ي ُٔٙم ٝذٛز ضا سمٛيز وٙيٓ؛ ضفب ٜقٟط٘ٚساٖ ذٛز ضا افعايف زٞيٓ  ٚوكٛضٞبي
ذٛز ضا أٗسط ؾبظيٓٔ .ب ٕٞىبضي ذٛز ضا ضٚي زضن ايٗ ٔٛي ٔٛو ٝضٚاثٍ ٖٕيك ٔب،
ٔٙكأ لسضر ثٛز ٚ ٜچبِفٞب  ٚفطنزٞبي ديف ضٚي يه وكٛض آٔطيىبي قٕبِي،
ٔيسٛا٘س ٔ ٕٝٞب ضا سحزسأطيط لطاض زٞس ٔ ٚيزٞس؛ ثٙب وطزٜايٕٓٞ .ىبضي زض آٔطيىبي
قٕبِي ،ضيك ٝزض اضظـٞبي ٔكشطن ،سٛا٘بييٞبي ٔىُٕ  ٚدٛيبيي ٔطزْٔبٖ زاضزٔ .ب
إَيٙبٖ زاضيٓ و ٝثب ٕٞىبضئ ،يسٛا٘يٓ ث ٝجٛإٔ ذٛز زض جٟز وبٔيبثي زض لطٖ
چبِفاٍ٘يع ،ضلبثزآٔيع  ٚأيسثرف ديف ض ،ٚوٕه وٙيٓ» (.)www.whitehouse.gov
آ٘چٙبٖ ؤ ٝكرم اؾز؛ ّٖيطغٓ ٖسْ فٗبِيز لبثُ سٛج ٝزض چبضچٛة  SPPزض
ز ٚؾبَ اذيط  ٚدؽ اظ ا٘شربة اٚثبٔب ثٖٛٙ ٝاٖ ضئيؽ جٕٟٛض ايبالر ٔشحس٘ ،ٜكؿز اذيط،
٘كبٖزٙٞس ٜسٛج ٚ ٝدبيجٙسي اٖالٔي ضٞجطاٖ آٔطيىبي قٕبِي ث ٝاٞساف ُٔطٚح ٝزض SPP
ٔيثبقس.
 .3اقٌبع جَاهغ آهرينبی شوبلی؛ ًیرٍی هحرمِ ٍ مبتبلیسٍر ّوگرايی

سب ايٙجب  ٚزض لبِت ثطضؾي اثشىبض  ،SPPاقبضاسي ث ٝزٖ ٚبُٔ ٔحٛضي زض سىٕيُ
فطآيٙس ٍٕٞطايي فطاٌيط زض ُٔٙم ٝآٔطيىبي قٕبِي ،يٗٙي سحىيٓ دي٘ٛسٞبي الشهبزي ٚ
أٙيشي زاقش ٚ ٝزيسيٓ و ٝثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه جبٍٕٔٗٞ ٝطا زض آٔطيىبي قٕبِي ،زض
٘ٓط ٌطفشٗ ضاٞىبضٞبيي ثطاي ايجبز  ٚاضسمبي قىٛفبيي الشهبزي ٕٞ ٚچٙيٗ ،حفّ ٚ
سحىيٓ أٙيز ُٔٙم ،ٝجع ٚقط ٌٚالظْ  ٚاؾبؾي ٔيثبقس .أب ٔشغيط زيٍطي ؤ ٝيسٛا٘س
٘مف وبسبِيعٚض ٖ ٚبُٔ ٔحطن ضا ز ض جٟز سؿطيٕ  ٚسىٕيُ فطآيٙس فٛق ايفب ٕ٘بيس؛ ٔؿأِٝ
1. Three Amigo
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ايجبز الٙبٔ فطٍٙٞي ،اجشٕبٖي  ٚؾيبؾي زض ؾُٛح ٔرشّف جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي
ٔيثبقس.
 .3-1اقٌبع سِ سطحی ٍ دٍ هحَری

فطآيٙس الٙبٔ اجشٕبٖي زض ٞط جبٔٗٝاي ،اظجّٕ ٝجٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ،ثطاي
ظٔيٝٙؾبظي  ٚسؿطيٕ حطوزٞب  ٚزٌطزيؿيٞبي الشهبزي  ٚؾيبؾي ،ثبيس زض ؾ ٝؾُح
.سٛزٔ ٜطزْ٘ . ،رجٍبٖ  ٚجبٔٗٔ ٝس٘ي  .زِٚشٕطزاٖ  ٚسهٕيٓؾبظاٖ نٛضر ٌيطز.
ٞطچٙس و٘ ٝرجٍبٖ  ٚزِٚشٕطزاٖ زض وٙبض  ٓٞثب فطا ٓٞآٚضزٖ ثؿشطٞبي ٘طْافعاضي ٚ
ؾرزافعاضي٘ ،مف انّي ضا زض الٙبٔ سٛزٔ ٜطزْ ايفب ٔيوٙٙس؛ أب ايٗ ز ٚؾُح زض سٗبّٔي
زٚجب٘ج٘ ٝيع لطاض زاض٘س ٔ ٚيسٛا٘ٙس ث ٝالٙبٔ ٔشمبثُ يىسيٍط ثذطزاظ٘س .ثٙبثطايٗ  ٚاظ آ٘جب وٝ
الٙبٔ ٘رجٍبٖ  ٚزِٚشٕطزاٖ ،فطآيٙسي زَٚطف ٝاؾز؛ زؾشيبثي ث ٝآٖ ٕٛٞاض ٜثؿيبض
ؾرزسط اظ الٙبٔ سٛزٔ ٜطزْ ثٛز ٜاؾزِ .صا ٞط يه اظ ايٗ ز ٚؾُح و ٝثشٛا٘ٙس زض الٙبٔ
سٛزٔ ٜطزْٛٔ ،فك سط ُٖٕ وٙٙس؛ ذٛاٙٞس سٛا٘ؿز اظ ايٗ اٞطْ فكبض ٔس٘ي ثطاي الٙبٔ َطف
ٔمبثُ اؾشفبزٕ٘ ٜبيٙسٕٞ .چٙيٗ زٔ ٚحٛض انّي ثطاي زغسغٞٝب ،اثٟبٔبر  ٚسطزيسٞبي
جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ،لبثُ سجييٗ ٔيثبقس 5أ ،َٚحٛض ٛٞيز ،حبوٕيز  ٚسٕبيالر
ّٔيٌطايب٘ ٚ ٝزٔ ،ْٚحٛض ٔطث ٌٛث ٝديبٔسٞبي ؾيبؾي -الشهبزي ٍٕٞطايي فطاٌيط زض
آٔطيىبي قٕبِي .ثط ايٗ اؾبؼ ٔيسٛاٖ ٌفز و ٝفطآيٙس الٙبٔ جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي زض
ثبة ٍٕٞطايي ثيكشط ،فطآيٙسي ؾ ٝؾُحي  ٚزٔ ٚحٛضي اؾز.
 .3-1-1اقٌبع در هحَر َّيت ،حبمویت ٍ توبيالت هلیگرايبًِ

زض ظٔي ٝٙزغسغ ٝوّي ٔ ٚكشطن ذسقٝزاضقسٖ ٛٞيز ٘ ٚمى حبوٕيز ّٔي،
وٞ ٝطيه اظ ؾ ٝوكٛض ثٖٛ٘ ٝي ثب آٖ ٔٛاجٟٙس؛ ثبيس ٌفز و ٝز ٚضاٞىبض انّي ثطاي الٙبٔ
سٛزٔ ٜطزْ  ٚحشي ٘رجٍبٖ ٚجٛز زاضز .اثشسا آٔٛظـ ٖٕٔٛي زض ٔٛضز ٔجب٘ي ٍٕٞطايي
ثيكشط زض ظٔي ٝٙالشهبزي  ٚؾيبؾي  ٚسجييٗ  ٚقفبفؾبظي ايٗ ٘ىش ٝثطاي جبّٔٗٔ ٝي
ٔٛضز ٘ٓط ٍٕٞ ٚطايي فطاٌيطي ؤ ٝي سٛا٘س زض آٔطيىبي قٕبِي اسفبق ثيفشس؛ ٔؿشّعْ
٘مى حبوٕيز ٘ ٚبزيس ٜاٍ٘بقشٗ ٛٞيز ّٔي ٘يؿز .زض ايٗ جٟز حشي ٔيسٛاٖ اظ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثبضظ  ٚوبُٔ ُٔٙمٌٝطايي ،يٗٙي اسحبزي ٝاضٚدب ٘يع ثٟط ٜجؿز  ٚثب سجييٗ ٔظبَٞب ٚ
قٛا ٞسي اظ ايٗ اسحبزي ،ٝثٔ ٝطزْ ٘ ٚرجٍبٖ ٘كبٖ زاز و ٝحشي زض ؾُح ثؿيبض ثبالسطي اظ
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ٍٕٞطايي و ٝاسحبزي ٝاضٚدب زض آٖ لطاض زاضز؛ ٛٞيز  ٚحبوٕيز ّٔي زِٚزٞبي ًٖ،ٛ
ٕٞچٙبٖ ٔٛضز احشطاْ ثٛز ٚ ٜثال ٔٛي٘ ٔٛكس ٜاؾز .زيٍط آٖ و ٝيه فطًٙٞؾبظي
ٖٕٔٛي زض ظٔي ٝٙسٗطيف ٛٞيز  ٚحبوٕيز زض ز٘يبي أطٚظ  ٚزض آؾشب٘ٞ ٝعاض ٜؾ ،ْٛاثشسا
زض ؾُح ٘رجٍبٖ ا٘جبْ قٛز  ٚؾذؽ ث ٝؾُح سٛزٔ ٜطزْ سؿطي يبثس .ث ٝايٗ ٔٗٙب و ٝآيب
دبيٞٝبي ّٔي ٌطايب٘ٛٞ ٝيز  ٚحبوٕيز ،وُٛٗٔ ٝف ثٔ ٝطظٞبي جغطافيبيي لطاضزازي
ٞؿشٙس؛ اضظـٞبيي شاسي ،حميمي  ٚاليشغيط٘س  ٚيب ايٙى ٝلطاضزازٞبيي لبثُ سغييط ٚ
سجسيس٘ٓط ٔيثبقٙس )(Pastor, 2001: 154-164
أب زض ٔٛضز ثًٗي ٔٛاضز ذبني و ٝضيك ٝزض سٗبٔالر سبضيري وكٛضٞب  ٚجٛإٔ
آٔطيىبي قٕبِي ثب  ٚ ٓٞآٌبٞيٞبي آٟ٘ب اظ يٍسيٍط زاضز؛ ٘يع ثبيس ضاٞىبضٞبي ٔكرهي زض
٘ٓط ٌطفش ٝقٛز .ا ،َٚآٔٛظـ ٖٕٔٛي ث ٝقٟط٘ٚساٖ آٔطيىبي قٕبِي زض جٟز اضسمبي
ؾُح آٌبٞيقبٖ ٘ؿجز ثٕٞ ٝؿبيٍبٖ لبضٜاي اؾز .ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض ٔٛضز جٛإٔ ٚ
ٔطزْ وب٘بزا ٔ ٚىعيه ،ايٗ ٘يبظ ثَٛٝض جسي احؿبؼ ٔيقٛزٔ .إؾؿبر  ٚزٚضٜٞبي
آٔٛظقي ٔرشّف زض ايٗ ز ٚوكٛض ٔيسٛا٘ٙس ؾُح آٌبٞيٞبي ٖٕٔٛي سٛزٔ ٜطزْ ضا
٘ؿجز ث ٝيىسيٍط افعايف زٙٞس  ٚحشي ٔٛجت سٕٗيك قٙبذز ٘رجٍبٖ زض ٞط ز ٚوكٛض
٘ؿجز ثٚ ٝالٗيزٞبي فطٍٙٞي ،اجشٕبٖي  ٚالشهبزي وكٛض زيٍط ق٘ٛس.
ٔٛضز زيٍط ث ٝفطًٙٞؾبظي زاذّي ٞط يه اظ وكٛضٞب ثطاؾبؼ ٔرشهبر ٚ
قطايٍ ذبل فطٍٙٞي  ٚاجشٕبٖي ،ثبظ ٔيٌطزز .ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛثب ٚجٛز ايٗ و ٝجبٔٗٝ
آٔطيىب جبٔٗٝاي وظطر ٌطا  ٚدصيط٘س ٜالٛاْ ٘ ٚػازٞبي ٔرشّف زض زض ٖٚذٛز اؾز؛ أب ايٗ
ٚالٗيز ضا ٕ٘ي سٛاٖ ٘بزيسٌ ٜطفز و ٝقٟط٘ٚساٖ ايبالر ٔشحس ،ٜآٖ اظ سٛزٔ ٜطزْ ٚ
٘رجٍبٖ آٖ ثٚ ٝاؾُ٘ ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ ٖٕيك فطٍٙٞي ذٛز و ٝزض َ َٛثيف اظ ز ٚلطٖ
قىُ ٌطفش ٝاؾز ٔ ٚجشٙي ثط ِيجطاَ زٔٛوطاؾي ٔيثبقس؛ ذٛز ضا قٟط٘ٚساٖ زضج ٝيه
جٟب٘ي ٔيزا٘ٙسَ .جيٗي اؾز و ٝچٙيٗ حؽ ٔكشطوي زض ٔيبٖ آٔطيىبييٞب ثبٖض دطٞيع
قٟط٘ٚساٖ آٔطيىبي ي اظ لطاض ٌطفشٗ زض وٙبض وب٘بزا ٔ ٚىعيه ،زض يه ؾبذشبض ٍٕٞطا
ٔيٌطززِ .صا إٞيز يه فطًٙٞؾبظي ٖٕٔٛي زض ؾُح ايٗ جبٔٗ ٝجٟز الٙبٔ زاذّي
آٖ ثطاي دصيطـ ٍٕٞطايي ثيكشط ٘ ٚيع اضؾبَ ايٗ ديبْ ثٔ ٝطزْ وب٘بزا ٔ ٚىعيه ،وٝ
جبٔٗ ٝآٔطيىبيي ٔيّي ث ٝسساٍ٘ ْٚب ٜثبال ث ٝدبييٗ ذٛز ث ٝزيٍط ُّٔ ٕٞؿبيٝاـ ٘ساضز؛
غيط لبثُ ا٘ىبض اؾز .قبيس ٟٔٓسطيٗ ٖبّٔي و ٝزض ظٔي ٝٙايٗ فطًٙٞؾبظئ ،يسٛاٖ اظ آٖ
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وٕه ٌطفز؛ ايجبز يه ٘ٚ ٔٛالٍٕ٘طي ّٖٕي  ٚث ٝزٚض اظ سٞٓٞٛبي ضؤيبدطزاظا٘ٞ ٝبِيٚٛزي
( ٚقبيس ٍ٘بٚ ٜالٕثيٙب٘ٝسط ضؾب٘ ٝفطًٙٞؾبظي چٞ ٖٛبِيٚٛز ثٔ ٝؿبئُ جٟب٘ي ديفضٚ ٚ
جبيٍب ٜايبالر ٔشحس ٚ )ٜسٛجٝزازٖ قٟط٘ٚساٖ آٔطيىبيي ث ٝسحٛالر ٔ ٟٓثيٗإِّّي،
اظجّٕ ٝثحطاٖ الشهبزي اذيط ٛٔ ٚضز سطزيس لطاض ٌطفشٗ ضٞجطي الشهبزي آٔطيىب زض جٟبٖ
ثبقس .زض ايٗ ضاؾشب ٍٙٞ ٚبٔي و ٝقٟط٘ٚس آٔطيىبيي ايٗ ٚالٗيزٞب ضا ثيدطزٔ ٜكبٞسٜ
ٕ٘بيس؛ دصيطـ ايٗ ايس ٜو ٝايبالر ٔشحس ٜثطاي ايبالر ٔشحسٔ ٜب٘سٖ ،احشيبع ث ٝيه
ٍٕٞطايي الشهبزي ،أٙيشي ٟ٘ ٚبيشبً ؾيبؾي ثب ٕٞؿبيٍب٘ف زاضز؛ ثطايف آؾبٖسط ذٛاٞس
ثٛز (.(Pastor, 2005: 16
ٔؿأِٔ ٝىعيه  ٚسٕسٖ چٙسٞعاض ؾبِٝاـ ٔ ٓٞؿأِٝاي ٘يؿز و ٝث ٝضاحشي
قٟط٘ٚساٖ ٔىعيىي اظ وٙبضـ ٖجٛض وٙٙس يب ثط ؾط آٖ ٔٗبّٕٔ٘ ٝبيٙسِ .صا ثطاي الٙبٔ
جبٔٗٔ ٝىعيه ثٍٕٞ ٝطايي ثيكشط ،ثبيس ثؿشط فطٍٙٞي ٔٙبؾجي زض ايٗ جبٔٗ ٝايجبز قٛز
سب ٘رجٍبٖ ،ؾيبؾز ٔساضاٖ ٔ ٚطزْ آٍٖٕٞ ،طايي ثب وكٛضٞبيي ثب ديكي ٚ ٝٙضيك ٝفطٍٙٞي
ٔشفبٚر ضا سٟسيسي ثطاي سٕسٖ و ٟٗذٛز ٘سا٘ٙس؛ ثّى ٝدكشٛا٘ ٝسٕس٘ي ذٛز ضا فطنشي
ثطاي ثطلطاضي سٗبّٔي ثطاثط ثب ُّٔ ٕٞؿبي ٝو ٝاظ ِحبِ الشهبزي غٙيسط  ٚاظ ِحبِ
ضيكٞٝبي سٕس٘ي فميطسط ٞؿشٙس؛ سّمي ٕ٘بيٙس .سٛج ٝث ٝايٗ ٘ىش ٓٞ ٝيطٚضي اؾز و ٝزض
چبضچٛة فطآيٙس الٙبٔ ٔشمبثُ ،زٕٞ ٚؿبي ٝقٕبِي ٘يع ثبيس ثب ٘كبٖ زازٖ احشطاْ ذٛز ثٝ
سٕسٖ غٙي ٔىعيه  ٚاضائٍ٘ ٝبٞي ٔظجز اظ زض ٖٚجٛإٔ ذٛز ٘ؿجز ث ٝجبٔٗٗٔ ٝبنط
ٔىعيه ،افىبض ٖٕٔٛي٘ ،رجٍبٖ  ٚزِٚشٕطزاٖ ٔىعيه ضا اظ ثبلي ٔب٘سٖ زض حبِز ا٘فٗبَ
ضٞب وطز ٚ ٜثٔ ٝىعيىيٞب ٘كبٖ زٙٞس و ٝجبيٍب ٜوكٛضقبٖ زض چكٓا٘ساظ ٍٕٞطايي
ُٔٙمٝائ ،يسٛا٘س ثٖٛٙٝاٖ قطيىي ثطاثط  ٚثطذٛضزاض اظ احشطاْ ٔشمبثُ ،سٗطيف قٛز
).(Earl, 1995: 73
ٟ٘بيشبً زض ٔٛضز وب٘بزا ،يه اٍ٘يع ٜالٙبٖي ثطاي ؾيبؾزٔساضاٖ  ٚسهٕيٓؾبظاٖ،
ضؾيسٖ ث ٝايٗ زيسٌب ٜذٛاٞس ثٛز و ٝيه ٍٕٞطايي فطاٌيط زض ؾُح آٔطيىبي قٕبِي،
ٔيسٛا٘س ا٘شربثي ضاٞجطزي ثطاي حفّ يهدبضچٍي ٔ ٚسيطيز سٕبيالر جساييَّجب٘ٝ
ٔٛجٛز ثبقس .ايٗ اٍ٘يعٔ ،ٜيسٛا٘س ث ٝغّج ٝسهٕيٓؾبظاٖ وب٘بزايي ثط سطؼ سبضيريقبٖ
ثطاي ٘عزيىي ثٕٞ ٝؿبي ٝلسضسٕٙس جٛٙثي وٕه وٙس .اظ ؾٛي زيٍط ايٗ ٔؿأِ ٝوٝ
٘عزيىي ثيكشط ث ٝايبالر ٔشحس٘ ٚ ٜيع لطاض ٌطفشٗ زض يه ؾبذشبض ٚاحس آٔطيىبي قٕبِي،
ٔيسٛا٘س ث ٝقىُ چكٌٓيطي وب٘بزا ضا زض ض٘ٚس وؿت اؾشمالَ وبُٔ اظ ثطيشب٘يب ديف ثجطز
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 ٚيه جبيٍبٔ ٜؿشمُ جٟب٘ي ضا ثطاي آٖ سًٕيٗ ٕ٘بيس؛ ٔيسٛا٘س ثطاي ثرف فطا٘ؿٛيسجبض
 ٚزض وُ ،غيطاٍّ٘يؿي جبٔٗ ٝوب٘بزا  ٚحشي ٘ؿُ جسيس وب٘بزاييٞبي اٍّ٘يؿيسجبض وٝ
سّٗك ذبَط وٕشطي ث ٝثطيشب٘يب زاض٘س؛ چ ٝزض ؾُح ٘رجٍبٖ  ٚچ ٝزض ؾُح سٛزٔ ٜطزْ،
اٍ٘يع ٜالٙبٖي ثؿيبض ذٛثي ثطاي حطوز ث ٝؾٕز يه ٍٕٞطايي فطاٌيط زض آٔطيىبي
قٕبِي ثبقس ).(Hakim, Litan, 2002: 51-53
 .3-1-2اقٌبع در هحَر پیبهذّبی سیبسی  -اقتصبدی ّوگرايی فراگیر در
آهرينبیشوبلی

أب الٙبٔ جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ،زض ٔحٛض ز ،ْٚثطاي حطوز ث ٝؾٕز ٍٕٞطايي
فط اٌيط ٘يع زاضاي ؾشٞ ٖٛبي ٔكشطن ثيٗ ؾ ٝوكٛض ٘ ٚيع ٔرشم ٞط يه اظ آٟ٘ب
ٔيثبقسٔ .ؿأِ ٟٓٔ ٝزض ايٗ ظٔي ،ٝٙسأويس ثط ٟ٘بزؾبظي ضؾٕي  ٚلب٘٘ٛي ،جٟز
قىُزٞي ،ا٘ؿجبْ  ٚسظجيز قطايٍ زض ٔمبَٕ ٔرشّف فطآيٙس ٍٕٞطايي اؾز .ايجبز
إَيٙبٖ ثطاي ٘رجٍبٖ  ٚسٛزٔ ٜطزْ زض جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ،زض ظٔي ٝٙسأؾيؽ
ٟ٘بزٞبي وبضا ٔ ٚإططٔ ،يسٛا٘س آٟ٘ب ضا ث٘ ٝشيجٝثرفثٛزٖ ايٗ فطآيٙس أيسٚاض ٕ٘بيس.
ٕٞچٙيٗ إَيٙبٖثركي زض ايٗ ٔٛضز ،زض الٙبٔ زِٚشٕطزاٖ آٔطيىبي قٕبِي اظ َطيك
وبٞف سطزيسٞبي ٔشمبثُ ٘بقي اظ ديكي ٝٙسبضيري  ٚضٚاثٍ ثيٗ زِٚز ٞبي ُٔٙمٔ ،ٝإطط
ذٛاٞس ثٛز.
ٞط يه اظ وكٛضٞبي آٔطيىبي قٕبِيٕٞ ،چٙيٗ ثبيس زض جٟز الٙبٔ افىبض
ٖٕٔٛي٘ ،رجٍبٖ  ٚزِٚشٕطزاٖ زٕٞ ٚؿبي ٝزيٍط ذٛز السأبر ؾبظ٘س ٚ ٜاٖشٕبزؾبظ
ٔمشًي ضا ا٘جبْ زٙٞس .ثطاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛالظْ اؾز و ٝايبالر ٔشحس ،ٜحؿٗ ٘يز ذٛز ضا زض
ظٔي ٝٙدبيجٙسي ثّٔ ٝعٔٚبر  ٚلٛاٖس يه ٍٕٞطايي فطاٌيط ث ٝوب٘بزا ٔ ٚىعيه ٘كبٖ زٞس ٚ
ايٗ إَيٙبٖ ضا زض قطوبي ذٛز ايجبز ٕ٘بيس و ٝسجطث٘ ٝفشب زض ظٔيٖ ٝٙسْ دبيجٙسي ٚ
دبؾدٌ ٛزا٘ؿشٗ ذٛز زض ٔمبثُ ٕٞؿبيٍب٘ف ،سىطاض ٘رٛاٞس قس .زض ايٗ ظٔي ٝٙذهٛنبً
وب٘بزا وسٚضرٞب ٙٔ ٚبظٖبر ثيكشطي زض چبضچٛة ٘فشب ثب ايبالر ٔشحس ٜزاقش ٝاؾز؛ وٝ
ٔٙجط ث ٝسيطٌي چكٓا٘ساظ ٕٞىبضي ٍٕٞ ٚطايي ثيكشط ثيٗ ايٗ ز ٚوكٛض قس ٜاؾز .اظ
زيٍط ؾ ،ٛزض نٛضر ٘كبٖ زازٖ اضاز ٜاي ضٚقٗ اظ ؾٛي وب٘بزا ثطاي دصيطـ ٟ٘بزٞبي
ؾ ٝجب٘ج ٝث ٝجبي سسا ْٚاضسجبٌ زٚجب٘ج ٝثب ايبالر ٔشحسٔ ،ٜىعيه اظ آٖ اؾشمجبَ ذٛاٞس
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ٕ٘ٛز  ٚآٔطيىب ٘يع آٖ ضا ذٛاٞس دصيطفز .زض ٟ٘بيزٔ ،ىعيه ٘يع ذٛاٞس سٛا٘ؿز ثب
٘كبٖزازٖ اضاز ٜاي لٛي اظ ذٛز زض جٟز وٕه ث ٝفطايٙس دطوطزٖ قىبف الشهبزي ٚ
ظيطؾبذشي ثب زٕٞ ٚؿبي ٝقٕبِياـ ،اظ َطيك وبٞف ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ الشهبزي ،فبنٌّٝطفشٗ
ثب الشهبز زِٚشي  ٚاؾشفبز ٜثٟي ٝٙاظ ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ذبضجي زض ؾُح آٔطيىبي قٕبِي،
زض جٟز الٙبٔ جٛإٔ ٕٞؿبي ٝزض ؾُٛح ٔرشّف ثطاي حطوز ث ٝؾٕز يه ٍٕٞطايي
فطاٌيط زض آٔطيىبي قٕبِيٌ ،بْ ٞبي ثّٙسي ثطزاضز ) .(Pastor, 2005:15-16
زض نٛضر سحمك ض٘ٚس الٙبٔ ٔٛضز ثحض زض ٞطيه اظ جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ٚ
ٔبثيٗ آٖٞبٔ ،يسٛاٖ ٌفز و ٝؾٔٛيٗ فطآيٙس الظْ ،ثطاي حطوز ث ٝؾٕز ٍٕٞطايي
ثيكشط زض آٔطيىبي قٕبِي ،يٗٙي فطآيٙس الٙبٔ ،سحمك يبفش ٝاؾز ٔ ٚيسٛاٖ ٔٙشٓط
حطوز لُبض آٔطيىبي قٕبِي زض ٔؿيط ٍٕٞطايي ُٔٙمٝاي ،ث ٝؾٛي افك يه جبٔٗٝ
فطاٌيط آٔطيىبي قٕبِي ثٛز.
 .4آهرينبی شوبلی؛ سِ مشَر هستقل ،يل جبهؼِ يب يل اتحبديِ؟
ؾإاَ ثؿيبض ٕٟٔي و ٝزض ضاؾشبي ثطضؾي چكٓا٘ساظ ٍٕٞطايي زض آٔطيىبي
قٕبِي ،ث ٝاقىبَ ٔرشّف  ٚزض ؾُٛح ٔشفبٚسي ثيٗ ٘رجٍبٖ ،زِٚشٕطزاٖ  ٚافىبض ٖٕٔٛي
ُٔطح اؾز؛ ٔطث ٌٛث ٝافك ايٗ چكٓا٘ساظ  ٚزض حميمزٛٔ ،جٛزيشي اؾز وٟ٘ ٝبيشبً زض
ايٗ ُٔٙم ٝثٖٛٙ ٝاٖ ؾبذشبض ٕ٘ ٚبز ٍٕٞطايي آٔطيىبي قٕبِي ،قىُ ذٛاٞس ٌطفز .آيب
آٔطيىبي قٕبِي ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضيسطيٗ ُٔٙم ٝآظاز سجبضي جٟبٖ (ثِ ٝحبِ سِٛيس ٘بذبِم،
جٕٗيز  ٚلّٕطٕٞ )ٚچٙبٖ ث ٝنٛضر ؾ ٝوكٛض وبٔالً ٔؿشمُ زاضاي ٕٞىبضيٞبي
الشهبزي ٔحسٚز ث ٝيه ُٔٙم ٝآظاز ،ثبلي ذٛاٞس ٔب٘س؟ آيب ث ٝؾٕز سكىيُ يه جبٔٗٝ
آٔطيىبي قٕبِي ثب ٕٞؿٛؾبظي ثيكشط ؾيبؾز ٞبي الشهبزي  ٚأٙيشي ديف ذٛاٞس
ضفز؟  ٚيب ايٙى ٝث ٝؾٕز سكىيُ ٔٛجٛزيشي چ ٖٛاسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي زض چبضچٛة
يه ٍٕٞطايي ٕٝٞجب٘ج ٚ ٝفطاٌيط ،جٟز سكىيُ يه اسحبزيٌٕ ٝطوي ،ثبظاض ٔكشطن ٚ
اسربش ٚاحس دِٛي  ٚؾيبؾز ذبضجي ٔكشطن حطوز ذٛاٞس وطز؟
چٙبٖ و ٝديف اظ ايٗ اقبض ٜقس؛ جّؿ ٝاثشىبض ٔكبضوز ثطاي أٙيز  ٚقىٛفبيي
زض ٔبضؼ  002ثب نسٚض ثيب٘ي ٝاي سٛؾٍ ؾطاٖ ؾ ٝوكٛض آٔطيىبي قٕبِي سكىيُ قس.
زٔ ٚب ٜدؽ اظ آٖ يٗٙي زض ٔ ، 002 ٝوبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي ؤ ٝشكىُ اظ
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جٕٗي اظ زا٘كٍبٞيبٖ٘ ،رجٍبٖ ثرف ذهٛني  ٚجبٔٗٔ ٝس٘ي  ٚزِٚشٕطزاٖ ؾبثك ؾٝ
وكٛض آٔطيىبي قٕبِي ثٛز؛ ٌعاضقي ثب ٖٛٙاٖ «ؾبذشٗ يه جبٔٗ ٝآٔطيىبي قٕبِي» اضائٝ
وطز و ٝزض آٖ ضاٞىبضٞبي ّٖٕي ٖ ٚيٙي وٛسبٜٔسر ٔ ٚيبٖٔسسي جٟز ايجبز يه
«جبٔٗ ٝالشهبزي  ٚأٙيشي آٔطيىبي قٕبِي» ثب ز ٚقبذه ٝانّي يه «ٔحيٍ ثيط٘ٚي
أٙيشي» (زض ٘ٓط ٌطفشٗ آٔطيىبي قٕبِي ثٖٛٙٝاٖ ٔٛجٛزيشي ٚاحس ثِ ٝحبِ أٙيشي) ٚ
يه «سٗطف ٝذبضجي ٔكشطن » (سجسيُوٙٙسُٙٔ ٜم ٝآظاز ث ٝاسحبزيٌٕ ٝطوي) اضائ ٝقسٜ
ثٛز .ثبسٛج ٝث ٝآ٘چ ٝزض ٌعاضـ وبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي آٔس ٜاؾز؛ ٔكبٞسٜ
ٔيقٛز وٛٔ ٝجٛزيز ٔٛضز ثحض زض آٖ ،يٗٙي جبٔٗ ٝالشهبزي -أٙيشي آٔطيىبي قٕبِي
زض ٚالٕ ثب سطويجي اظ ٘ٓطيبر والؾيه ٛ٘ ٚيٗ ٍٕٞطايي ُٙٔ ٚمٌٝطايي ثب ٔف ْٟٛجبٔٗٝ
أٗ ،ثَٛ ٝض ٖبْ ٔ ٚسَ ثؿٍ يبفش ٝآٖ يٗٙي ٔجشٕٕ أٗ ،ثَٛٝض ذبل لبثُ سٛجيٚ ٝ
اؾشٙشبع ٔيثبقس .ثب  ٕٝٞايٗ اٚنبف ،ثبظذٛضزٞبي ٔشفبٚر  ٚفطاٌيطي زض ٔمبثُ ايٗ
حطوز زض ؾُٛح ٔرشّف جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي ثٚ ٝجٛز آٔس و ٝزض ازأ ٝثطضؾي
ذٛاٞس قس.
 .4-1اتحبديِ آهرينبی شوبلی؛ ًسخِ جبُطلببًِ جبهؼِ آهرينبی شوبلی؟

آ٘چ ٝزض ؾبَٞبي اذيط  ٚذهٛنبً دؽ اظ اضائٌ ٝعاضـ وبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي
قٕبِي  ٚسأؾيؽ  SPPزض ؾُح افىبض ٖٕٔٛي آٔطيىبي قٕبِيَ ،طح قس ٜاؾز؛ ثحض
سكىيُ يه اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي اؾز؛ و ٝحشي َطح جبٔٗ ٝآٔطيىبي قٕبِي ضا سٟٙب
سغييط ٘بٔي ثطاي دٛقف زازٖ فطآيٙس سكىيُ يه اسحبزي ٝلبضٜاي ٔيدٙساضزَ .طح
ايسٜٞبيي زض ظٔي ٝٙايجبز يه اسحبزيُٙٔ ٝمٝاي ثيٗ آٔطيىب ،وب٘بزا ٔ ٚىعيه ،حسالُ اظ
اٚاؾٍ لطٖ  4ث ٝاقىبَ ٔرشّفي ُٔطح ثٛز ٜاؾز  ٚذيّي اظ آٟ٘ب قبُٔ حٛظ ٜزضيبي
وبضائيت ،آٔطيىبي ٔطوعي  ٚحشي آٔطيىبي جٛٙثي ٘يع ثٛز ٜاؾزٛٔ .اضزي چُٙٔ« ٖٛمٝ
سجبضر آظاز آٔطيىب» « ٚجبٔٗ ٝفٗؾبالض آٔطيىب»  .زض ٚالٕ جعئيبر ٔف ْٟٛاسحبزيٝ
آٔطيىبي قٕبِي ٝ٘ ،اظ ؾٛي ٛٞازاضاٖ آٖ ثّى ٝثيكشط ثٚ ٝؾيّٙٔ ٝشمسيٗ آٖ قىُ ٌطفز.
1. Outer Security Perimeter
2. Common External Tariff
3. Free Trade Area of the Americas
4. North American TechNet
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آٟ٘ب ثط ايٗ ٖميسٜا٘س؛ و ٝاٞساف انّي  ٚحميمي  ،SPPايجبز يه سح َٛثٙيبزيٗ زض
قطايٍ الشهبزي  ٚؾيبؾي حبوٓ ثيٗ ؾ ٝوكٛض ٌ ٚؿشطـ زازٖ ٘فشب ثٛٔ ٝجٛزيشي چٖٛ
اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي ( )NAUذبضع اظ چبضچٛة لبٌٖ٘ٛصاضي ّٔيقبٖ اؾز .زض
ٕٞيٗ ضاؾشب حشي ٌعاضـ وبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي ٘يع سٛؾٍ ٔٙشمسيٗ ،ثٖٛٙٝاٖ
زؾشٛضإُِٗ يب ديف٘ٛيؽ سجسيُ  SPPث NAU ٝزض لبِت ؾبذشبضي ٔكبث ٝاسحبزي ٝاضٚدب
ثب ٔطظٞبي ثبظ ٚ ٚاحس دِ ٛي  ٚؾيبؾز ذبضجي ٔكشطن سّمي قس  ٚثطذي سحّيٌُطاٖ
ضاؾزٌطا ٘يع دب ضا فطاسط ٌصاقش ٚ ٝثحض ايجبز يه «اثطزِٚز ؾٛؾيبِيؿشي» ضا ُٔطح
وطز٘س وٛٔ ٝضز اذيط ثيف اظ حس غٚض٘بِيؿشي ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ( .) www.wikipedia.org
 .4-1-1هفبّین ٍ اجسای هْن NAU

 آهرٍ(ٍ )Ameroاحذ پَلی هشترك

٘بْ  Ameroزض ٚالٕ ٖٛٙا٘ي اؾز ؤ ٝيسٛا٘س ٔٗبزَ ٔ ٚشٙبْط  Euroاضٚدبييبٖ
زض آٔطيىبي قٕبِي سّمي ٌطزز .ايٗ ٖٛٙاٖ اِٚيٗثبض سٛؾٍ الشهبززاٖ وب٘بزايي،
ٞطثطر.جيٌ .طٚثُ ًٖٛ ،لسيٕي اسبق فىط ٔإؾؿ ٝفطيعض ،ثيبٖ قس .دؽ اظ آ٘ى ٝا ٚايٗ
ايس ٜضا زض وشبثي زض ؾبَ ( 444يٗٙي ٕٞبٖ ؾبَ آغبظ ث ٝوبض ضؾٕي يٛضُٔ )ٚطح وطز،
دطٚفؿٛض ضاثطر دبؾشٛض٘ ،بي ت ضئيؽ وبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي ،اظ اؾشٙشبجبر اٚ
دكشيجب٘ي ٕ٘ٛز ٚ ٜزض وشبة ذٛز ثب ٖٛٙاٖ «ث ٝؾٛي يه جبٔٗ ٝآٔطيىبي قٕبِي» وٝ
زض ؾبَ ٙٔ 00شكط قس؛ ٔيٌٛيس« 5زض ثّٙسٔسر Amero ،جعٟٓٔ ٚسطيٗ ٔٙبفٕ ٞط ؾٝ
آٌٛؾز  ، 003ز ٚسٗ اظ ٘ٓطيٝدطزاظاٖ سَٛئ ٝث٘ ٝبْٞبي
وكٛض ذٛاٞس ثٛز .».زض
ٞبَسط٘ط  ٚاِيؽ ؾبثب ،ازٖب وطز٘س و ٝيه ؾى Amero ٝيطة قس ٜسٛؾٍ زِٚز ايبالر
ٔشحس ،ٜسٛؾٍ يه وبضٔٙس ازاض ٜذعا٘ٝزاضي آٔطيىب ،ث ٝثيط ٖٚآٚضز ٜقس ٜاؾز؛ و ٝايٗ
ازٖب اظ ؾٛي ثطذي ٔٙبثٕ ؾبذشٍي اضظيبثي قس (.)Ibid
 اَبَر شبّراُ ًفتب ()NAFTA Super Highway

1. Blue Print
2. Socialist Mega state
3. Herbert G. Grubel
”4. “Toward A North American Community
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وطيسٚض ؾطاؾطي سٍعاؼ َطحي ثٛز و ٝاِٚيٗثبض سٛؾٍ ضيه دطي ،فطٔب٘ساض
ايبِز سٍعاؼ ،زض ؾبَ ُٔ 00طح قس .ايٗ َطح ثط ايجبز يه ثعضٌطاٖ ٜطيى ،ثٖ ٝطو
 00فٛر (ٔ 00شط) ٔجشٙي ثٛز؛ وٖ ٝالٜٚثط جبثٝجبيي اسٔٛجيُٞب ،أىبٖ ا٘شمبَ
اِىشطيؿيشٛٔ ،ٝاز ٘فشي ،آة ٕٞ ٚچٙيٗ ضاٜآ ٚ ٗٞوبثُٞبي فيجط ٘ٛضي ضا زض ذٛز فطآٞ
آٚضز .زض جٛالي ٕ٘ ، 003بيٙس ٜوٍٙط ٚ ٜوب٘سيساي جٕٟٛضيذٛا ٜا٘شربثبر ضيبؾز
جٕٟٛضي  003آٔطيىب ،زا٘ىٗ ٞب٘شط ،انالحيٝاي ضا ثطاي لُٗٙبٔ ٝقٕبض 03 ٜوٍٙطٜ
(ٔطث ٌٛث ٝلب٘ ٖٛثٛزج ٝحُٕ ٘ ٚمُ فسضاَ زض ؾبَ  ،) 003ثب ٔٛفميز سمسيٓ وطز؛ وٝ
ثطاؾبؼ آٖ ٞعيٝٙوطزٖ ٔٙبثٕ ٔبِي ٚظاضر حُٕ ٘ ٚمُ زض فٗبِيزٞبي ٔكبضوشي ٔطثٌٛ
ثٔ ٕٔٛٙٔ SPP ٝي قسٞ .ب٘شط اْٟبض زاقزٔ« 5شأؾفب٘ ٝآٌبٞيٞبي وٕي زض ٔٛضز
اَثَطقبٞطا٘ ٜفشب ٚجٛز زاضز .ايٗ انالحي ،ٝفطنشي ضا ثطاي وٍٙط ٜفطأ ٓٞي آٚضز؛ سب ث ٝايٗ
ٔٛي ٔٛو ٝؾإاَٞب ٖ ٚسْ إَيٙبٖٞبيي ضا ثٚٝجٛز آٚضز ٜاؾز؛ دطزاذش ٚ ٝسًٕيٗ ٕ٘بيس
و ٝايٕٙي  ٚأٙيز ٔب ثطاي اضسمبي ٔٙبفٕ سجبضي ٕٞؿبيٍبٖٔبٖٛٔ ،ضز ٔهبِح ٝلطاض
ٍ٘يطز» ).(Ibid
ٕٞچٙيٗ ٕ٘بيٙس ٜوٍٙط ٚ ٜوب٘سيساي جٕٟٛضيذٛا ٜضيبؾز جٕٟٛضي ،ضاٖ دب،َٚ
زض زؾبٔجط ٛٔ 003ي ٔٛضا ثب َطح زض ٔٙبْط ٜايٙشط٘شي ٚ CNN-YouTubeاضز جطيبٖ
انّي ضؾب٘ٝاي وطز  ٚثٖٝال ،ٜٚآٖ ضا «اَثَط قبٞطا٘ ٜفشب» ذٛا٘س ٔ ٚب٘ٙس ٞب٘شط ،آٖ ضا زض
چبضچٛة السأبسي لطاض زاز وٞ ٝسف ٟ٘بييقبٖ ،ايجبز اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي اؾز.
زض ؾذشبٔجط ٘ 000يع ٕ٘بيٙسٜاي ث٘ ٝبْ ٚيطجيُ ٌٛز ،لُٗٙبٔٝاي ضا ثب 0
دكشيجبٖ ٔٗطفي وطز و ٝثَٛ ٝض ٔكرم ،ث ٝاثطاظ ٔربِفز ثب يه اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي
يب اثَطَ ثعضٌطا٘ ٜفشب ثٖٛٙ ٝاٖ سٟسيسي ثطاي حبوٕيز ايبالر ٔشحسٔ ٜيدطزاذز .ايٗ اليحٝ
ٞيچٍب ٜاظ وٕيش ٝثيط٘ ٖٚيبٔسٕٞ .بٖ لُٗٙبٔٔ ،ٝجسزاً زض غا٘ٛي ، 003 ٝايٗثبض ثب
دكشيجبٖ ،اظجّٕ ٝؾ ٝوب٘سيساي ٘بٔٛفك جٕٟٛضيذٛا ٜا٘شربثبر ضيبؾز جٕٟٛضي 003
آٔطيىب (ضاٖ دب ،َٚزا٘ىٗ ٞب٘شط  ٚ ،سبْ سب٘ىطز ) ٚاضائ ٝقس (.)Ibid
ٞطچٙس ٛٞازاضاٖ ايٗ ايس ،ٜافطازي چٚ ٖٛيٙؿٙز فٛوؽ ،ضئيؽ جٕٟٛض ؾبثك
ٔىعيه  ٚيب دطٚفؿٛض ضاثطر دبؾشٛض٘ ،بئت ضئيؽ وبضٌطٔ ٜٚؿشمُ آٔطيىبي قٕبِي،
5.Trans-Texas Corridor
1. Duncan Hunter
2. Tom Tancredo
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ٕٞچٙبٖ ثط ٘ٓطار ذٛز دبفكبضي ٔيوٙٙس؛ أب زض ٔيبٖ دؽظٔيٝٙاي اظ ؾىٛر ٌ ٚبٞبً
سىصيتٞبي دطاوٙسٔ ٜمبٔبر ضؾٕئ ،يسٛاٖ ضٚي ٔٛايٕ ٔٙشمسيٗ ايٗ ايس ،ٜسأُٔ
ثيكشطي ٕ٘ٛز .اذيطاً وبضٞبي جسيسطي اظ ؾٛي ٔٙشمسيٗ ثب يه اضسمبي حسالّي حٛظٜ
ٔربَت اظ ٖٛاْ ث ٝؾٕز زا٘كٍبٞيبٖ نٛضر ٌطفش ٝاؾز .ثطاي ٔظبَ ٔيسٛاٖ ثٝ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي چ ،ٖٛفيّٓ ٔؿشٙس «ضٚح ظٔبٖ» ؾبذش ٝؾبَ  003ايبالر ٔشحس ٚ ٜيب
جعٚاسي و ٝذالنٝاي اظ اَالٖبر ٔ ٟٓزضثبض ٜايٗ ايس ٜضا زض ذٛز جبي زازٜا٘س؛ اقبضٜ
وطزٌ .عاضـٞبيي و ٝاثطاظ ٔيزاض٘س 5يه دطٚؾ ٝسسضيجي ٔ ٚطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝثطاي سأؾيؽ
چٙيٗ اسحبزي ٝيب زِٚز فطاٌيطي ،ث ٝقىّي دٟٙب٘ي  ٚثس ٖٚضٖبيز ٔطاحُ سمٙيٙي آٖ  ٚيب
ضأي ّٔزٞب زض حبَ ديٍيطي اؾز  ٚظٔب٘ي ّٖٙي ذٛاٞس قس؛ و ٝؾبذشبضٞب قىُ ٌطفشٚ ٝ
وبضي جع دصيطـ اظ ٔطزْ ثطٕ٘يآيس؛ ِصا سٟٙب ضا ٜاٖٕبَ فكبض ثط ديٍيطي چٙيٗ ض٘ٚسي،
آٌبٞي ٔطزْ آٔطيىب ٔ ٚربِفز فطاٌيط ثب آٖ اؾز (.)www.americanpolicy.org
ٞط چٙس ايٗ اٍ٘بض ٜاظ زلز ّٖٕي وبفي ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜسبحسٚزي  ٓٞحبِز
غٚض٘بِيؿشي ث ٝذٛز ٌطفش ٝاؾز؛ أب ٚالٗيز ايٗ اؾز و ٝزض ضاؾشبي ديكطفز فطآيٙس
ٍٕٞطايي زض آٔطيىبي قٕبِي ،سكىيُ يه اسحبزيٌٕ ٝطوي  ٚثبظاض ٔكشطن ،اسربش
ضاٞجطزٞب  ٚسأؾيؽ ٟ٘بزٞبي ُٔٙمٝاي ٔٛضز ٘يبظ  ٚسؿطي ٍٕٞطايي ث ٝحٛظٜٞبي
ٔٛيٖٛي زيٍطٔ ،ي سٛا٘س ٔٙجط ث ٝايجبز ؾبذشبضي ثب ضؾٕيز ٖ ٚيٙيز ثيكشط زض ازثيبر
ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ٘ؿجز ث ٝيه جبٔٗ ٝالشهبزي -أٙيشي ،يٗٙي يه اسحبزي ٝآٔطيىبي
قٕبِي قٛز .ؾبذشبضي قجي ٝث ٝاسحبزي ٝاضٚدب وٕٞ ٝچٙيٗ ٘ؿجز ث ٝيه جبٔٗ ٝآٔطيىبي
قٕبِي ،اظ زضج ٝفطاٌيطي ٔٛيٖٛي  ٚاؾشحىبْ ثبالسطي ٘يع ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛزِ .صا ٞط
چٙس ٕٔىٗ اؾز نحجز وطزٖ اظ يه اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي زض ؾُح ٖٕٔٛي جٛإٔ
آٔطيىبي قٕبِي ،أطٚظ ،ظٚز ثٓ٘ ٝط آيس؛ أب انُ سحمك چٙيٗ ايسٜاي زض َي ز ٚسب ؾٝ
ز ٝٞآيٙس ،ٜزٚض اظ ش٘ ٗٞرٛاٞس ثٛز.
ًتیجِگیری
زض ايٗ ٔمبِ ،ٝدؽ اظ ثطضؾي ٔشغيطٞبي ؾٌٝب٘ٔ ٝإطط زض سطؾيٓ چكٓا٘ساظ
ٍٕٞطايي آٔطيىبي قٕبِي ،سالـ وطزيٓ سب زض ثرف دبيب٘يٍ٘ ،بٞي ث ٝافك ايٗ چكٓا٘ساظ
1. Zeitgeist
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ثيب٘ساظيٓ ٛٔ ٚجٛزيشي ضا وٟ٘ ٝبيشبً زض ايٗ ُٔٙم ٝثٖٛٙٝاٖ ؾبذشبض ٕ٘ ٚبز ُٔٙمٌٝطايي
آٔطيىبي قٕبِي ،قىُ ذٛاٞس ٌطفز ثطضؾي وٙيٓ .ثٕٞٝيٗٔٛٓٙض ،ثطضؾي ز ٚايسُٔ ٜطح
زض ايٗ ظٔي ،ٝٙيٗٙي «جبٔٗ ٝآٔطيىبيقٕبِي» « ٚاسحبزي ٝآٔطيىبيقٕبِي» ٘كبٖ ٔيزٞس
و ٝسجسيُ آٔطيىبي قٕبِي ث ٝيه جبٔٗ ٝالشهبزي -أٙيشي٘ ،ؿجز ث ٝسكىيُ يه
اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي ،ايسٜاي ٔٗشسَسط اؾز و ٝدػٞٚفٞبي ّٖٕي ثيكشطي ٘يع ضٚي
آٖ ا٘جبْ قس ٜاؾز ٕٞ ٚچٙيٗ حؿبؾيزٞبي وٕشطي ضا زض جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي،
ثطٔياٍ٘يعز ٟ٘ ٚبيشبً ث ٝايٗ ٘ىش ٝاقبض ٜوطزيٓ و ٝزض نٛضر ٚجٛز اضازٜٞبي ؾيبؾي ٚ
ثطاؾبؼ ٔجب٘ي ٘ٓطي ٍٕٞطايي ،حطوز اظ يه جبٔٗ ٝالشهبزي -أٙيشي آٔطيىبي قٕبِي
ث ٝؾٛي يه اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي ثب ذهٛنيبسي چ ٖٛدٚ َٛاحس  ٚؾيبؾز ذبضجي
ٔكشطن ،أىبٖدصيط ذٛاٞس ثٛز؛ اِجش ٝزض يه ثبظ ٜظٔب٘ي ز ٚزٝٞاي ،جٟز دطقسٖ
قىبف ٞبي الشهبزي ُٔٙم ،ٝالٙبٔ وبُٔ جٛإٔ آٔطيىبي قٕبِي  ٚثّ ٘ٛاضازٜٞبي ؾيبؾي
الظْ ثٖٛٙٝاٖ ٘يطٚي ٔحطو ٝحطوز ٟ٘بيي لُبض ٍٕٞطايي آٔطيىبي قٕبِي.
يىي اظ ٘ىبر ٕٟٔي و ٝسٛج ٝث ٝآٖ زض ايٗ ٔٛضز يطٚضي اؾز ثحض ثحطاٖ
الشهبزي وٓؾبثم ٝآٔطيىب زض ؾبَ  003اؾز ،و ٝز٘يب ضا سىبٖ زاز  ٚدؽ اظ ايٗ
سىبٖٞبي قسيسي و ٝثط دبيٞٝبي الشهبز ؾطٔبيٝزاضي ٚاضز قس ،ظٔعٔٞٝبي وبضقٙبؾي
ظيبزي ٔجٙي ثط سٙعَ جبيٍب ٜالشهبزي آٔطيىب  ٚسطزيس زض جبيٍب ٜضٞجطي آٔطيىب ثطاي
الشهبز جٟب٘ي ثٌٛ ٝـ ٔيضؾس  ٚايٗ ذجط ذٛثي ثطاي ٔطزاٖ سطاظ ا َٚؾيبؾز  ٚلسضر
زض آٔطيىب ٔ ٚشِٛيبٖ اضظـٞبي آٔطيىبيي ٘يؿز٘ .ىش ٝلبثُ سٛج ٝزيٍطي و ٝزض ايٗ
ظٔيٚ ٝٙجٛز زاضز؛ ٌعاضـ «قٛضاي اَالٖبر ّٔي» آٔطيىب ثب ٖٛٙاٖ «ٌطايفٞبي جٟب٘ي
 5 0 2جٟب٘ي سغييطيبفش »ٝزضثبض ٜآيٙسٓ٘ ٜبْ ثيٗإُِّ ٔ ٚرشهبر ؾيبؾي ،الشهبزي ٚ
أٙيشي جٟبٖ زض ؾبَ ٔ 0 2يالزي اؾز .زض ايٗ ٌعاضـ  ٚآيٙسٍٜ٘بضي ٔٗشجط،
ؾٙبضيٞٛبي ٔرشّفي َطح قس ٜاؾز؛ أب ثٞ ٝط نٛضر ،سأويسي ٚايح ثط سٙعَ جبيٍبٚ ٜ
٘فٛش ايبالر ٔشحس ٜزض ٖطنٓ٘ ٝبْ ثيٗإُِّ زض آٖ زيسٔ ٜيقٛز.
ثط اؾبؼ ايٗ ٌعاضـ ،جٟبٖ زض ز ٝٞؾ ْٛلطٖ ثيؿز  ٚيىٓ ،ثب قطايٍ جسيسي
اظ جّْٕٟٛ ٝض لسضرٞبي ٘ٛدسيس ،افعايف ضلبثزٞبي الشهبزي زض چبضچٛة قىٌُيطي
1. National Intelligence Council
”2. “2025 Global Trends: a Transformed World
3. Foresight
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ٞؿشٞٝبي ُٔٙمٝاي(وٟٓٔ ٝسطيٗ آٟ٘ب ٔيسٛا٘ٙس آٔطيىبي قٕبِي ،اضٚدب  ٚآؾيبي قطلي
ثبقٙس)  ٚحطوز ث ٝؾٕز يه ؾيؿشٓ چٙسلُجي ٔٛاج ٝذٛاٞس ثٛز .زض ايٗ ٌعاضـ،
ٕٞچٙيٗ آٔس ٜاؾز و ٝآٔطيىب زض چكٓا٘ساظ جٟب٘ي ؾبَ  0 2ثب ٔرشهبر ٔصوٛض ،سٟٙب
ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ چٙس لسضر ٕٔشبظ جٟب٘ي ُٔطح اؾزٞ ،طچٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز ٛٙٞظ
ثطسطي ٞبيي ٘ؿجز ث ٝؾبيط آٟ٘ب زاقش ٝثبقس .أب ٕٞبَٖٛض ؤ ٝيزا٘يٓ؛ زٔ ٚإِف ٝانّي
ضٞجطي جٟب٘ي زض اثٗبز الشهبزي ،ؾيبؾيّٕٖ ،ي  ٚفطٍٙٞي ثطاي ٞط لسضسيٖ ،جبضسٙس اظ5
 .حفّ فبنّ ٝلبثُ سٛج ٝثيٗ لسضر ٔسٖي ضٞجطي زض ايٗ اثٗبز ثب ؾبيط لسضرٞب. ،سٛاٖ
ازاض ٚ ٜسأٔيٗ ثمبي ٘ٓبْ جٟب٘ي زض ايٗ اثٗبز .ثٙبثطايٗ ٔكبٞسٔ ٜيقٛز و ٝثطَجك
ديفثيٙيٞب  ٚآيٙسٍٜ٘بضيٞبي سهٕيٓؾبظاٖ آٔطيىب زض نٛضسي وٌ ٝطايفٞبي جٟب٘ي ثب
ٕٞيٗ ض٘ٚس ديفثيٙي قس ،ٜازأٔ ٝؿيط زٙٞس  ٚآٔطيىب زض ض٘ٚس سجسيُ آٔطيىبي قٕبِي
ث ٝيىي اظ ؾ ٝلُت انّي الشهبز جٟب٘ي زض ؾبَ  0 2سٛفيك ٘يبثس؛ ٘ ٝسٟٙب ثبيس ثب
ضٞجطي جٟب٘ي ذٛز ذساحبفٓي وٙس ثّى ٝايٗ ؾٙبضي ٛلبثُ ديفثيٙي ذٛاٞس ثٛز وٝ
لسضرٞبي ْٟ٘ٛٛض قطلي ،چ ٖٛضٚؾي ٚ ٝچيٗ ث ٝحسي اظ سٛإ٘ٙسي الشهبزي زؾز
يبثٙس و ٝثشٛا٘ٙس ؾيؿشٓ الشهبزي  ٚاضظـٞبي ايسئِٛٛغيه ذٛز ضا جبيٍعيٗ ٙٞجبضٞبي
دصيطفشٝقسِ ٜيجطاَ زٔٛوطاؾي غطثي ٕ٘بيٙس و ٝزض آٖ نٛضر ٝ٘ ،اظ دبيبٖ سبضيد فٛوٛيبٔب
٘بٔي ذٛاٞس ٔب٘س  ٝ٘ ٚاظ اؾُٛض ٜايبالر ٔشحس ٚ ٜاضظـٞبي آٔطيىبيي .ايٗ ٔؿّٕبً ذجط
ذٛثي ثطاي ٔطزاٖ سطاظ ا َٚؾيبؾز  ٚلسضر زض ايبالر ٔشحسٔ ٚ ٜشِٛيبٖ اضظـٞبي
آٔطيىبيي ٘يؿز (.)National Intelligence Council, 2008: vi-xiii
قطايٍ ٔصوٛض ٔيسٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ديبٔس انّي ٔؿشميٓ يب غيط ٔؿشميٓ ٘في
فطيي ٝايٗ ٔمبِ ٝزض ٘ٓط ٌطفش ٝقٛز  ٚثٕٞ ٝيٗ سطسيت ،ضٚقٗ اؾز و ٝاطجبر فطييٝ
ايٗ ٔمبِ ،ٝث ٝقىُ ٔؿشميٓ  ٚغيطٔؿشميٓٙٔ ،جط ث ٝافعايف لبثّيز ضلبثزدصيطي ايبالر
ٔشحس ٜزض ٖطن ٝالشهبز  ٚؾيبؾز ثيٗإُِّ ٘ ٚيع حفّ جبيٍب ٜضٞجطي آٖ زض ٘ٓبْ
ثيٗ إُِّ  ٚيب حسالُ حفّ جبيٍب ٜلسضر ثطسط جٟب٘ي ثطاي آٖ زض ز ٚسب ؾ ٝز ٝٞآيٙسٜ
ذٛاٞس قس .ثب ايٗ اٚنبفٛٔ ،اضز ٔٛضز ثحض ٍٕٞي قٛاٞسي ٞؿشٙس ثط ٘مف ٔحٛضي
اضازٞ ٜبي ؾيبؾي ٔشأطط اظ سحٛالر جٟب٘ي  ٚآيٙسٍ٘ ٜبضيٞب زض ض٘ٚس ٍٕٞطايي آٔطيىبي
قٕبِي ٕٞ ٚبٖ َٛض و ٝديف اظ ايٗ اقبض ٜوطزيٓ؛ زض ايٗ ٔيبٖ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٚظٖ ٞط
ي ه اظ ؾ ٝوكٛض ُٔٙمٔ ،ٝحٛضيز  ٚضٞجطي ايٗ فطآيٙس ثب ايبالر ٔشحس ٜذٛاٞس ثٛز .ايٗ
ثساٖ ٔٗٙبؾز و ٝاضازٜٞبي ؾيبؾي حبوٓ ثط ايبالر ٔشحس٘ ،ٜمكي اؾبؾي زض سٕٗيك
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ٍٕٞطايي آٔطيىبي قٕبِي ثب ٞسف ايجبز ٔٛجٛزيشي ٚاحس زض ُٔٙم ،ٝچ ٖٛاسحبزيٝ
آٔطيىبي قٕبِي ذٛاٙٞس زاقز .زض ايٗ ٔيبٖ ٞطچٙس و ٝاضظـٞبي آٔطيىبئي ٔشجّٛض زض
اؾشطاسػي أٙيز ّٔي ايبالر ٔشحسٔ ،ٜهطّح زض ؾٙس لب٘٘ٛي ٔ NSC-68هٛة زض ؾبَ
 4 4سٛؾٍ قٛضاي أٙيز ّٔي آٔطيىب (و ٝاظ ثٙيبزي سطيٗ اؾٙبز ّٔي ايٗ وكٛض زض
وٙبض «اٖالٔي ٝاؾشمالَ»« ،لب٘ ٖٛاؾبؾي» « ٚاٖالٔي ٝحمٛق» ٔحؿٛة ٔيقٛز) ايٗ
اجبظ ٜضا ثٞ ٝيچيه اظ ٔؿئِٛيٗ  ٚزِٚشٕطزاٖ آٔطيىبيي ٕ٘يزٞس سب ثب ُٖٕ ؾيبؾي ذٛز
جبيٍب ٜجٟب٘ي  ٚثطسطي ثالٔٙبظٔ آٖ ضا زؾشرٛـ سغييط ٕ٘بيٙس؛ أب ثبيس سٛج ٝزاقز وٝ
لطاض ٌطفشٗ ايبالر ٔشحس ٜزض وٙبض وب٘بزا ٔ ٚىعيه زض لبِت يه ؾبذشبض ٚاحس ُٔٙمٝاي
(ٕٞچ ٖٛاسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي) چٙبٖ و ٝاقبض ٜقس؛ ذٛز السأي زٚضا٘سيكب٘ ٝجٟز
حفّ جبيٍب ٜجٟب٘ي ايٗ وكٛض ٔ ٚحبفٓز اظ اضظـٞبي آٔطيىبيي اؾز .زض ٕٞيٗ ضاؾشب،
قبيس ثشٛاٖ ضؾب٘سٖ فطزي چ ٖٛثبضان اٚثبٔب ث ٝضأؼ ضٚثٙبي ٞطْ لسضر آٔطيىب اظ ٔيبٖ
يه الّيز اجشٕبٖي (ؾيبٞبٖ) ثطاي اِٚيٗثبض زض سبضيد ايبالر ٔشحس ٜضا ٘يع ،ثٖٛ٘ ٝي
آٔبز ٜؾبظي جبٔٗ ٝآٔطيىبيي ثطاي دصيطـ سغييطار ثٙيبزيٗ احشٕبِي زض آيٙسٜاي ٔيبٖ
ٔسر ،سٗجيط وطز .سغييطاسي ثطاي لطثب٘يوطزٖ دٛؾشٛٔ( ٝجٛزيز  ٚؾبذشبض ٚاحس ،ثيٕٞشب
 ٚثطسط ايبالر ٔشحس ٚ )ٜحفّ ٞؿش( ٝاضظـٞبي آٔطيىبيي) يهأذطاَٛضي سطؾبٖ اظ ظٚاَ.
ثٞ ٝط ضٚي ،ثبسٛج ٝثٔ ٝجٕ ٖٝٛسحٛالر الشهبزي -ؾيبؾي ثيٗإِّّي ٚ
چكٓا٘ساظ ديف ضٚي ٘ٓبْ ثيٗإُِّ زض زٞٝٞبي ديف ض ،ٚثٓ٘ ٝط ٔيضؾس و ٝثب
چبِفٞبي جٟب٘ي ديف ضٚي آٔطيىبي قٕبِيٕ٘ ،يسٛاٖ اظ َطيك سالـٞبي يهجب٘جٚ ٝ
زٚجب٘ج ٚ ٝيب اٍِٞٛبي ٔٛجٛز ٕٞىبضي ،ضٚثٝض ٚقس؛ ثّى ٝؾ ٝوكٛض آٔطيىبي قٕبِي،
٘يبظٔٙس سٕٗيك ٕٞىبضيٞبي ٔجشٙي ثط لبٖسٔ ٜهطّح زض ثيب٘ئ ٝكشطن ٔبضؼ 002
وب٘بزأ ،ىعيه  ٚايبالر ٔشحسٞ ٜؿشٙس .يٗٙي ايٙى« 5ٝأٙيز  ٚقىٛفبيي الشهبزي ٔب
ثَٛٝض ٔشمبثُٚ ،اثؿشٔ ٚ ٝىُٕ ٞؿشٙس» .زض ٕٞيٗ ضاؾشب ،سأؾيؽ يه جبٔٗ ٝالشهبزي ٚ
أٙيشيْ ،طف سب  2ؾبَ آيٙس ٚ ٜسجسيُ آٖ ث ٝيه اسحبزي ٝآٔطيىبي قٕبِي ثب ؾيبؾز
ذبضجي ٔكشطن  ٚد ٚ َٛؾبذشبض ٚاحسْ ،طف ز ٚز ٝٞآيٙسٞ ٜسفي ثّٙسدطٚاظا٘ ٝأب لبثُ
زؾشيبثي ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس .ايٗ چكٓا٘ساظ ثب لبٖسٔ ٜصوٛض ٔطسجٍ ثٛزٟٓٔ ٚ ٜسط اظ آٖ،
اٞساف  ٚاضظـٞبي قٟط٘ٚساٖ آٔطيىبي قٕبِي ضا ؤُ ٝبِجبسي ٔكشطن ،جٟز
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ثٟطٜٙٔسي اظ جٛأٗي ايٕٗ  ٚأٗ ،قىٛفبيي الشهبزي ٟ٘ ٚبزٞبي زٔٛوطاسيه لسضسٕٙس
زاض٘س؛ سمٛيز ٔي وٙس.

هٌببغ فبرسی
اِف) وشبة
 .أجسٔ ،حٕس (  ،) 3سیبست ٍ حنَهت در ايبالت هتحذُ ،چبح ؾ ،ْٛسٟطاٖ 5ؾٕز.
 .چيٛف .ٖ ،ؾيٛا ،يبظوٛف ،ا ،) 0 ( .تبريخ ايبالت هتحذُ آهرينب پس از جٌگ جْبًی
اٍل ،سطجٕ ٝضحيٓ ٘بٔٛض ،سٟطاٖ 5اثٛضيحبٖ.
 .زفشط ُٔبِٗبر ؾيبؾي  ٚثيٗإِّّي [ٚظاضر أٛض ذبضج ، 33 ،]ٝهنسيل ،سٟطاٖٚ 5ظاضر
أٛض ذبضجٔ ،ٝطوع چبح  ٚا٘شكبضار.
 .زٚئطسي ،جيٕع ،ضاثطر ،فبِشعٌطاف ( ً ،) 3ظريِ ّبی هتؼبرض در رٍابط بیي الولل،
سطجّٕٖ ٝيطيب َيتٚ ،حيس ثعضٌي ،سٟطاٖ 5لٔٛؽ.
 .2ضائ ،ٛثبؾىبضا (ّ ،) 33وگرايی ٍ مبربردّبی اقتصبدی آى ،سطجّٕٖ ٝيحؿيٗ نٕسي،
قيطاظ 5ؾبؾبٖ.
 .0ضاؼ ،فطا٘ؿيؽ (0

) ،سرزهیي ٍ هردم مبًبدا ،سطجٕ ٝفطيس ٖٚثسضٜاي ،سٟطاٖ 5ثٍٙبٜ

سطجٕ٘ ٚ ٝكط وشبة.
 .3ضحيٕيثطٚجطزيّٖ ،يطيب (ّ ،) 32وگرايی اقتصبدی ،سٟطاٖ 5ؾٕز.
 .3ؾبليبٖٔ ،طيي ،) 33( ٝمبًبدا ،سٟطاٖٚ 5ظاضر أٛض ذبضجٔ -ٝطوع چبح  ٚا٘شكبضار.
 .4قٛئُ ،فطا٘ه (  ،) 3آهرينب چگًَِ آهرينب شذ :تبريخ ایبالت هتحذُ آهرينب،
سطجٕ 5ٝاثطاٞيٓ نسليب٘ي ،سٟطاٖ 5أيطوجيط.
َ . 0جطي ،احؿبٖ (

)ً ،قذی بر تئَری ّوگرائی ،سٟطاٖ 5ز٘يب.

 .فبثطيٙي ،ؾطٌي ،) 30( ٛجبهؼِ ٍ فرٌّگ در ايبالت هتحذُ آهرينبٌ ،طزآٚضي ٚ
سطجٕٔ ٝهُفي ظٞطا٘يّٖ -يطيب لطثب٘ذٛض ،سٟطأٖ 5يعاٖ.
 .فٛقٔ ،ٝيكُ ( ،) 32جوَْری ارٍپب(بررسی تبريخی ٍ جغرافیبيی) ،سطجٕ 5ٝضحيٓ
٘بٔٛض ،سٟطاٖ 5ا٘شكبضار ٚظاضر أٛض ذبضج.ٝ
 .لبييظاز ،ٜقٟطاْٖ ،جبؼ َبِجيفط ،) 33( ،سبزهبى ّونبری شبًگْبیّ،وگرايی ًَيي
هٌطقِ ای ،سٟطاِٖ 5مبء اِٛٙض.
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 .لٛاْٖ ،جساِّٗي ( ً ،) 3ظريِّبی رٍابط بیيالولل ،سٟطاٖ 5ؾٕز.
 . 2وبْٕيّٖ ،يانغط (ً ،) 30ظريِ ّوگرايی در رٍابط بیيالولل :تجربِ جْبى سَم،
سٟطاٖ 5لٔٛؽ.
 . 0الضاِس ،اِؿُ (0

) ،سرزهیي ٍ هردم هنسيل ،سطجٕ 5ٝاحٕس جعايطي ،سٟطاٖ 5ثٍٙبٜ

سطجٕ٘ ٚ ٝكط وشبة.
ٔ . 3حٕٛزئ ،حٕٛز ( ،) 32مبًبدا سرزهیي هلیتّب ،سٟطاٖ 5ا٘سيكٛ٘ ٝيٗ.
ٚ . 3ايُ ،اْ.جي.ؾي (  ،) 3سیبست ٍ حنَهت در ايبالت هتحذُ آهرينب ،سطجٕٝ
لطثبّ٘ٗي ٌٙجي ،سٟطاٖ 5لٔٛؽ.
ٚ . 4ةٔ ،بضوٛؼ ( ،) 30ايبالت هتحذُ آهرينب ،سطجٕ ٝفبَٕ ٝقبزاة ،چبح ز ،ْٚسٟطاٖ5
لمٛٙؼ.
ة) ٔمبِ5ٝ
« .سطزيسٞبي وب٘بزا زض ٔؿيط اسحبز ثب ٚاقٍٙشٗ« ،اطالػبت،

آثبٖ . 3

« .چىٕٞٝبي آٚيرش ٝيه ا٘مالثي 5ذالنٌ ٝفز ٌٛٚثب «ٚيٙؿٙز فٛوؽ» ضئيؽ جٕٟٛض
ٔىعيه» ،شرق،

 2ٚسيط . 3

.ذبزْ قطيفٔ ،طيي« ،ٝالشهبز ٔىعيه زض يه ٍ٘ب ،»ٜسرهبيِ،

سيط . 32

 .ضايع٘ي فطٍٙٞي جٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ -اسبٚا« ،س ٔٛٙفطٍٙٞي زض وب٘بزا» ،غرة در آيیٌِ
فرٌّگ ،قٕبض ، 2 ٜآثبٖ . 3
 .2ؾُّب٘يّٖ ،يطيبُٙٔ« ،مٌٝطايي  ٚسجييٗ ضٚاثٍ ثيٗإُِّ» ،راّبرد ،قٕبضٜ

 ،ظٔؿشبٖ

. 30
 .0ؾيٕجط ،ضيبُٙٔ« ،مٌٝطايي زض جغطافيبي ؾيبؾي جٟبٖ؛ زٌطٌ٘ٛي ضٞيبفزٞب ٌ ٚعيٞٝٙبي
فطاؾ ،»ٛاطالػبت سیبسی -اقتصبدی ،ـ  ، 03- 03آشض  ٚزي . 3
« .3وب٘بزا ،لسْ ظزٖ زض ٔطظ سجعي ، ،»ٝمبرگساراى ،قٕبض 3 ، 24 ٜفطٚضزيٗ . 30
ٌ« .3فز ٌٛٚثب ٚيٙؿٙز فٛوؽ ضئيؽ جٕٟٛضي ٔىعيه ث ٝثٟب٘ ٝؾفط ثٛـ» ،اًتخبة0 ،
اؾفٙس . 34
ّٔ .4ىيسجبضٔ ،جيس« ،زضؼٞبيي اظ ثحطاٖ ٔىعيه» ،هطبلؼبت دفبػی استراتژيل ،قٕبض، 2ٜ
ظٔؿشبٖ . 3
ح) ٌعاضـ دػٞٚكي5
 .1لٙجطِٖ ،ٛجساهللٔ ،طزاز  ، 33هٌطقِگرايی ًَيي :هؤلفِّب ٍ ريشِّب ،سٟطاٖ ،دػٞٚكىسٜ
ُٔبِٗبر ضاٞجطزي.
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