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 چكيدٌ
ؾپتأثط، تٝ زِٚت آٔطيىا ٘كاٖ زاز وٝ ٔحيظ اؾتطاتػيه خٟا٘ي تا تغييطات  11حٕالت 

إُِّ ؽٟٛض وطزٜ اؾت. تاظيٍطاٖ زيٍطي  ضفي ضٚتطٚ تٛزٜ ٚ تٟسيسات خسيسي زض فطنٝ تيٗغ

ٞاي  ٞاي زِٚت ّٔي ضا ٘ساض٘س ٚ ٔماتّٝ تا تٟسيسات اؾتطاتػي ا٘س وٝ ٚيػٌي ٚاضز فطنٝ قسٜ

لثّي زض ايٗ حٛظٜ ٘يع چٙساٖ واضا ٘يؿت. آٔطيىا تطاي ٔماتّٝ تا تٟسيسات خسيس ٚ تأٔيٗ اٞساف 

ٞا ٚ اتقاز  ّٔي ذٛز، ٘اٌعيط تٝ تغييط زض اؾتطاتػي زفافي اؾت. ايٗ تغييط زض حٛظٜ ٚ ٔٙافـ

ٌٛ٘اٌٖٛ نٛضت ٌطفت. ٔحيظ أٙيتي ٚ تاظيٍطاٖ آٖ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفتٙس، اتعاضٞا ٚ 

ٞاي خسيسي تطاي ٘يطٚٞاي ٘ؾأي عطاحي قس؛  ٞاي ٔماتّٝ ٔدسزاً اضظياتي قس٘س؛ ٔأٔٛضيت قيٜٛ

ٞاي تعضي تٝ ؾٛي  وكٛض تٝ قست افعايف يافت ٚ واٖ٘ٛ تٕطوع آٖ اظ لسضتتٛزخٝ ٘ؾأي آٖ 

ٞاي فطأّي تغييط يافت. آٔطيىا تٝ ِحاػ خغطافيايي ٘يع  اي ٚ ؾاظٔاٖ تاظيٍطاٖ ٔتٛؾظ ٔٙغمٝ

ٞاي ٘ؾأي ٚ اتحازٞاي ٔٛضز ٘ؾط ذٛز زض ؾطاؾط خٟاٖ، تٛخٝ  ضٕٗ تأويس تط ايداز پايٍاٜ

ٞا  ا تٝ ؾٛي ذاٚضٔيا٘ٝ تغييط زاز. ايٗ تغييطات ٞٓ زض ظٔيٙٝ ٞسفذٛيف ضا اظ اضٚپا ٚ قطق آؾي

ٞاي خغطافيايي ضخ زاز. تٟسيس  ٞاي زفافي ٚ حٛظٜ ٚ ٔٙافـ اؾتطاتػيه ٚ ٞٓ زض اتعاضٞا ٚ قيٜٛ

خسيس ٔؿتّعْ اؾتطاتػي زفافي خسيس ٘يع تٛز. تط ايٗ اؾاؼ ٔماِٝ حاضط تٝ تطضؾي ٔيعاٖ تغييط 

پطزاظز. ٔحيظ خسيس ٘ؾأي  ي اياالت ٔتحسٜ پؽ اظ ياظزٜ ؾپتأثط ٔيٚ تساْٚ زض اؾتطاتػي زفاف

 وٙس. ـ أٙيتي، اٞساف ّٔي ٚ ٔٙافـ حياتي آٔطيىا ٔثٙاي ايٗ تغييط ٚ تسٚاْ ضا ٔكرم ٔي

 

ٞاي وكتاض  اؾتطاتػي زفافي، خًٙ ٘أتماضٖ، خًٙ پيكسؾتا٘ٝ، تطٚضيؿٓ، ؾالحَا:  كليدياشٌ

 .يخٕقي، زفاؿ چٙساليٝ، ٔحيظ أٙيت

 21شواره هسلسل   8314 تابستاى  دومشواره  ن شتسال ه فصلناهه هطالعات راهبردي 
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 مقدمٍ

اي تٝ ٔماتّٝ تا  ٌيطي اظ تٛاٖ ٞؿتٝ پؽ اظ خًٙ خٟا٘ي زْٚ، اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا تا تٟطٜ

زاز. تا  اي اؾاؼ ٚ ٔحٛض آٖ ضا تكىيُ ٔي تٟسيسات قٛضٚي ٔقغٛف تٛز ٚ تاظزاض٘سٌي ٞؿتٝ

اؾي فطٚپاقي قٛضٚي زض آغاظ زٞٝ پايا٘ي لطٖ تيؿتٓ، زض اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا تغييطاتي اؾ

ؾپتأثط  11تٝ ٚخٛز آٔس. زض حاِي وٝ ٞٙٛظ ايٗ تغييطات قىُ ٟ٘ايي ذٛز ضا ٘يافتٝ تٛز، ضٚيساز 

ظٔأساضاٖ آٖ وكٛض ضا تا ذغطي ٔتفاٚت ٚ ٔحيظ أٙيتي خسيسي ضٚتطٚ وطز وٝ ا٘تؾاض آٖ ضا 

اظ  ٘ساقتٙس. تطاي ٘رؿتيٗ تاض، ؾطظٔيٗ آٔطيىا ٞسف حّٕٝ لطاض ٌطفت. ايٗ حّٕٝ ٘ٝ تا اؾتفازٜ

ٞاي اتٕي ٚ ٘ٝ اظ ؾٛي لسضتي تعضي تّىٝ اظ ؾٛي  پيٕاي تاِؿتيه يا والٞه ٞاي لاضٜ ٔٛقه

ٌطٚٞي ٘ؿثتاً ٘اقٙاذتٝ، تا اتعاضٞاي ؾازٜ ٚ تدٟيعات ذٛز آٔطيىا نٛضت ٌطفت. تا حٕالت 

ؾپتأثط، آٔطيىا تا ٔحيظ أٙيتي خسيسي ٔٛاخٝ قس ٚ تطاي تأٔيٗ اٞساف ٚ ٔماتّٝ تا  11

ٔٙيتي خسيس، اؾتطاتػي زفافي زيٍطي ضا زض زؾتٛض واض لطاض زاز وٝ تا اؾتطاتػي ٞاي ا چاِف

زفافي لثّي تفاٚت تاضظي زاقت. تٙاتطايٗ ايٗ ٔماِٝ زض پي پاؾد تٝ ايٗ پطؾف اؾت وٝ 

 ؾپتأثط چيؿت؟ 11اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا تقس اظ 
 

 الف. تمُيدات وظري
آٔيع ٚ اتعاضٞا ٚ ٔٙاتـ وٕياب اؾت ٚ تط  ضلاتتاؾتطاتػي، فطآيٙس تٙؾيٓ ضٚاتظ ٔياٖ اٞساف 

آٖ اؾت تا تطاي ضؾيسٖ تٝ اٞساف، تا وٕتطيٗ ٞعيٙٝ، تط٘أٝ ٔٙاؾثي اضايٝ زٞس. زض فطنٝ 

ٞا ٌاٞي اٞساف ٚ ٔٙافـ ٔتقاضضي زاض٘س وٝ تأٔيٗ آٟ٘ا ٔؿتّعْ ضلاتتي ؾرت تا  إِّّي، زِٚت تيٗ

تٛاٖ اظ اتعاضٞاي ٌٛ٘اٌٛ٘ي  ٔٙافـ ٔي وكٛضٞاي زيٍط اؾت. تطاي ضؾيسٖ تٝ ايٗ اٞساف ٚ

تطيٗ ٞسفي اؾت وٝ  ٞاي ٔرتّفي ضا تطاي تأٔيٗ آٟ٘ا تطٌعيس. أٙيت ّٔي، ٟٔٓ اؾتفازٜ وطز ٚ ضاٜ

ٞاي ؾٍٙيٙي پطزاذتٝ ٚ  إِّّي تٝ ز٘ثاَ آٖ ٞؿتٙس ٚ تطاي تأٔيٗ آٖ ٞعيٙٝ ٞا زض فطنٝ تيٗ زِٚت

ٌيط٘س. يىي اظ ايٗ اتعاضٞا ٘يطٚٞاي  ٔي  تٟطٜ اظ تٕاْ اتعاضٞا ٚ ٔٙاتـ ذٛز تطاي ضؾيسٖ تٝ آٖ

 ٔؿّح اؾت.

ٞا ٚ أىا٘ات  ٌيطي اظ تٛا٘ايي تٟسيسات ٘ؾأي ٔقغٛف تٝ زِٚت ّٔي، چٍٍٛ٘ي تٟطٜ

ٞاي تيكتط تطاي وكٛض، زض لاِة اؾتطاتػي  ٘يطٚٞاي ٔؿّح تطاي ضفـ تٟسيس ٚ ايداز فطنت
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آيس. اؾتطاتػي  يت ّٔي تٝ قٕاض ٔيقٛز وٝ ظيطٔدٕٛفٝ اؾتطاتػي أٙ زفافي وكٛضٞا عطح ٔي

زفافي وكٛضٞا تٝ ضغٓ تساْٚ زض تطذي اتقاز؛ تٝ ٔطٚض ظٔاٖ ٚ زض ٘تيدٝ تطٚظ تٟسيسٞا ٚ 

ياتس. تٙاؾة تيٗ اٞساف ٚ  ٞاي خسيس ٚ زٌطٌٛ٘ي زض اتعاضٞاي تٟسيس ٚ ٔماتّٝ، تغييط ٔي فطنت

ٝ اؾتطاتػي زفافي وكٛضٞا ٔٙافـ ّٔي، تٟسيسات ذاضخي ٚ ٘حٜٛ اؾتفازٜ اظ ٘يطٚٞاي ٔؿّح پاي

تٛا٘س تٝ تغييط زض اؾتطاتػي زفافي ٔٙدط قٛز. فمساٖ  ٞا ٔي اؾت. تغييط زض ٞط وساْ اظ ايٗ ٔؤِفٝ

ٞاي ٔضاففي ضا  تٙاؾة تيٗ ؾٝ پايٝ اؾتطاتػي زفافي وكٛض، واضآٔسي آٖ ضا واٞف ٚ ٞعيٙٝ

ي يىي اظ فٛأُ ٔؤثط إِّّ ٕ٘ايس. اؾتطاتػي زفافي وكٛضٞاي ٔرتّف زض فطنٝ تيٗ تحٕيُ ٔي

قٛز ٚ ٞط يه اظ تاظيٍطاٖ تطاي  ٌيطي ٔحيظ ٘ؾأي ٚ أٙيتي خٟاٖ ٔحؿٛب ٔي زض قىُ

تسٚيٗ اؾتطاتػي زفافي ذٛز تٝ اؾتطاتػي زفافي تاظيٍطاٖ زيٍط ٘يع تٛخٝ زاض٘س. اؾتطاتػي 

چ ٞا تاقس ٚ ٞي تٛا٘س فأُ تٟسيس ٚ يا تؿتط ٔٙاؾثي تطاي افعايف فطنت زفافي زيٍطاٖ ٔي

تٛا٘س تسٖٚ تٛخٝ تٝ زيٍطاٖ اؾتطاتػي ٔٙاؾثي ضا تحّيُ ٚ عطاحي  ٌط ٚ اؾتطاتػيؿتي ٕ٘ي تحّيُ

 (1،لسضتٕٙس ٚ تقاضو ٔٙافـ تا اٚ تؿياض قسيس ٚ حؿاؼ تاقس.)«زٌط»وٙس. تٝ ذهٛل اٌط ايٗ 

تط ايٗ اؾاؼ زض ٔماِٝ حاضط تطاي تدعيٝ ٚ تحّيُ اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا چٟاض ٔٛضٛؿ 

ؾپتأثط  11قٛز تا ضٚيىطز ٚ اؾتطاتػي زفافي آٖ وكٛض پؽ اظ حٕالت  ض تطضؾي ٔيتٝ اذتها

 ٞا فثاضتٙس اظ: ٔكرم قٛز. ايٗ ٔؤِفٝ

ٞا، اٞساف ّٔي ٚ ٔٙافـ حياتي آٔطيىا، انَٛ،  ٔحيظ أٙيتي آٔطيىا؛ تٟسيسٞا ٚ فطنت

 .ٞاي ٘ؾأي آٔطيىا ٞا ٚ ؽطفيت ٞاي زفافي آٔطيىا ٚ تٛا٘ايي ؾياؾت ٚ اؾتطاتػي

 

 . محيط وظامي امىيتي جديد1
زاضي ٚ  ٔحيظ ٘ؾأي أٙيتي آٔطيىا پؽ اظ خًٙ خٟا٘ي زْٚ ٔتأثط اظ ٘ؾاْ زٚ لغثي ؾطٔايٝ

ٞاي ٔياٖ آٟ٘ا تٛز. اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا زض لاِة ؾياؾت ؾس ٘فٛش، زض  وٕٛ٘يؿتي ٚ ضلاتت

ٞاي  . پيسايف ؾالحپي حفاؽت اظ آٖ وكٛض ٚ ٕٞپيٕا٘ا٘ف زض ٔماتُ قٛضٚي ٚ تّٛن قطق تٛز

اي، اؾتطاتػي زفافي زٚ عطف ضا تحت  ٞاي ٞؿتٝ پيٕا، ظيطزضيايي ٞاي لاضٜ اي، ٔٛقه ٞؿتٝ

اي ٔحٛض انّي  اي ٚ زض ٘تيدٝ خٌّٛيطي اظ ٚلٛؿ خًٙ ٞؿتٝ تأثيط لطاض زازٜ تٛز. ٚحكت ٞؿتٝ

كٛض ضا زاز. فطٚپاقي قٛضٚي، اؾتطاتػي زفافي ايٗ و اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا ضا تكىيُ ٔي
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ٞاي خسيسي ضا تطاي آٔطيىا تٝ ٚخٛز آٚضز.  قسٜ تٟسيسات، فطنت تغييط زاز. ٔاٞيت زٌطٌٖٛ

ٔا٘سٜ اظ قٛضٚي، ٔٙاظفات لٛٔي،  ٞاي وكتاض خٕقي تالي خٌّٛيطي اظ ٌؿتطـ ٚ لاچاق ؾالح

اي، ٔحٛضٞاي انّي  ٞاي ٔٙغمٝ خٌّٛيطي اظ ؽٟٛض لسضت تعضي ضلية ٚ ٔماتّٝ تا خًٙ

ٌطايا٘ٝ ٚ تطٚظ  ٞاي لْٛ آٔطيىا تٛز. زض ايٗ زٚضٜ تٝ ضغٓ تكسيس ٌطايف اؾتطاتػي زفافي

ٞا  ٔٙاظفات لٛٔي زض تطذي ٔٙاعك خٟاٖ، تيكتطيٗ ؽطفيت ٚ تٛإ٘ٙسي ٘ؾأي زض اذتياض زِٚت

ٞا  ٞا زض ٔياٖ زِٚت ٞا ٚ خًٙ ٞا زض ايداز تٟسيسٞا ٘مف اَٚ ضا زاقتٙس. وكٕىف تٛز ٚ زِٚت

پصيطي  قس. تٝ ضغٓ ضؾٛخ ٞاي ٔتقاضف ا٘داْ ٔي ا اؾتفازٜ اظ ؾالحزض خطياٖ تٛز ٚ فٕستاً ت

إِّّي تٛا٘ايي پطوطزٖ  ٞا، ٟ٘ازٞاي تيٗ قسٖ ٚ افَٛ حاوٕيت ٔطظٞاي ّٔي ٚ آغاظ ضٚ٘س خٟا٘ي

ذالء تٝ ٚخٛز آٔسٜ ضا ٘ساقتٙس. زِٚت آٔطيىا پؽ اظ ضٞايي اظ تٟسيسٞاي قٛضٚي، اؾتطاتػي 

ٞاي ٘ؾأي ٔحسٚز ٚ ٔدعا زض  ؼ نّح ٚ افٕاَ ٔساذّٝزفافي ٔٙؿدٕي ٘ساقت. فّٕيات حف

زٞٙسٜ ٘ٛفي  ٌٛقٝ ٚ وٙاض خٟاٖ تسٖٚ آ٘ىٝ اٞساف ٚ انَٛ ٔكرم تط آٟ٘ا حاوٓ تاقس، ٘كاٖ

 (2ؾطزضٌٕي زض اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا زض ايٗ زٚضٜ اؾت.)

 ؾپتأثط، ٕ٘اياٍ٘ط تغييط زض ٔحيظ أٙيتي تٛز وٝ اظ ٔساذالت ٟٔاضٌؿيرتٝ 11حٕالت 

ٞا  ٌطفتٗ تطذي تحٛالت ٚ ذٛاؾتٝ آٔطيىا زض ٔٙاعك ٔرتّف خٟاٖ، اظ خّٕٝ ذاٚضٔيا٘ٝ ٚ ٘ازيسٜ

قسٖ ٚ تحَٛ زض ٔاٞيت لسضت وٝ زض آٖ ا٘حهاض تاظيٍطي ٚ  ٌطفت. زض فهط خٟا٘ي ٘كأت ٔي

ٌصاضتط اظ ٌصقتٝ  ٞاي فطأّي تٝ فٙٛاٖ تاظيٍطا٘ي تأثيط ٞا قىؿتٝ قس، ٌطٜٚ ٔساضي زِٚت لسضت

اي ٘يؿت ٚ پيف اظ ايٗ ٘يع  إُِّ قس٘س. ٞط چٙس تطٚضيؿٓ پسيسٜ تاظٜ حٙٝ ضٚاتظ تيٗٚاضز ن

 11وطز٘س، أا حّٕٝ تٝ ٔطاوع اؾتطاتػيه آٔطيىا زض  ٞايي اؾتفازٜ ٔي ٞا اظ چٙيٗ قيٜٛ ٌطٜٚ

پصيطي تعضٌتطيٗ لسضت خٟاٖ زض لثاَ تاظيٍطاٖ  قسٖ آؾية ؾپتأثط ٘مغٝ فغفي زض ٕ٘اياٖ

ٕالت ٘كاٖ زاز وٝ زض ٔحيظ أٙيتي خسيس تايس تٝ ايٗ تٟسيسٞا تٛخٝ ضقيف تٛز. ايٗ ح

ٞاي  زٞٙسٜ ايٗ ٔٛضٛؿ ٘يع تٛز وٝ ٔاٞيت ٌطٜٚ تيكتطي وطز. ٕٞچٙيٗ ايٗ ٚالقٝ ٘كاٖ

ٞاي الساْ آٟ٘ا زٌطٌٖٛ ٚ پيچيسٜ قسٜ اؾت. ؾّؿّٝ ٔطاتة ٚ  تطٚضيؿتي ٚ ٘يع اتعاض ٚ قيٜٛ

ٞايي ضا  اؾت ٚ فٙأٚضي اضتثاعات ٚ اعالفات، ظٔيٙٝ ؾاظٔاٖ آٟ٘ا ٘ؿثت تٝ ٌصقتٝ تغييط وطزٜ

تٛا٘ٙس ضٕٗ پطاوٙٙسٌي زض ؾغح خٟاٖ ٚ  فطاٞٓ آٚضزٜ وٝ تطٚضيؿتٟا تا اؾتفازٜ اظ آٟ٘ا ٔي

ٌيطي ٚ  ( آٟ٘ا تا تٟط3ٜٔا٘سٖ، اضتثاعات ٚ ؾاظٔا٘سٞي تٝ ٔطاتة تٟتطي زاقتٝ تاقٙس.) ٘اقٙاذتٝ
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ا ٘ٛفي خًٙ ٘أٙؾٓ خٟا٘ي فّيٝ آٔطيىا تساضن ٕٞاٍٞٙي تا تغييطات ؾياؾي ـ اختٕافي ز٘ي

ٞاي لثّي تفاٚت زاقت. تغييطات خسيس  ٞاي آٖ تا السأات ٚ اتعاضٞاي خًٙ زيس٘س وٝ وٙف

ٞاي  ٌيطي ٌطٜٚ ٞا لطاض زازٜ؛ تافث تٟطٜ ضٕٗ ايٙىٝ اتعاضٞاي زليمي ضا زض اذتياض زِٚت

ٚضيؿتي ٚ ٔماتّٝ تا آٖ زض ٔحيظ خسيس تطٚضيؿتي اظ ايٗ اتعاضٞا ٘يع قسٜ ٚ زض ٘تيدٝ السأات تط

پطاوٙسٌي خغطافيايي، ٘ٛؿ، ٔيعاٖ تّفات ٚ لطتا٘ياٖ حٕالت   ( 4تط قسٜ اؾت.) تؿياض پيچيسٜ

قسٖ آٖ اؾت. تطاؾاؼ ٌعاضـ ؾاال٘ٝ ٚظاضت ذاضخٝ  زٞٙسٜ پيچيسٜ ٚ خسي تطٚضيؿتي ٘كاٖ

ٔٛضز  67ٚ  80تطتية تا تيكتطيٗ تقساز تٝ  2003حّٕٝ تطٚضيؿتي ؾاَ  208آٔطيىا اظ ٔدٕٛؿ 

٘فط ٔدطٚح  1492٘فط وكتٝ ٚ  331زض آؾيا ٚ ذاٚضٔيا٘ٝ ا٘داْ قسٜ ٚ تيكتطيٗ تّفات ٘يع تا 

آٔيع تٛزٖ حٕالت زض ذاٚضٔيا٘ٝ اؾت. اظ ٘ؾط  زٞٙسٜ ذكٛ٘ت ٔتقّك تٝ ذاٚضٔيا٘ٝ تٛزٜ وٝ ٘كاٖ

ّٝ ٘ؾأي تٛزٜ ٔٛضز حٕ 49ٌصاضي ٚ  ٔٛضز تٕة 119ٔٛضز الساْ،  208٘ٛؿ حٕالت اظ ٔدٕٛؿ 

٘فط  44٘فط تاظاضي،  29٘فط زيپّٕات،  8٘فط تّفات حٕالت تطٚضيؿتي؛  4271اؾت. اظ ٔدٕٛؿ 

( تٙاتطايٗ تا تٛخٝ تٝ 5ا٘س.) ٘فط اظ الكاض زيٍط تٛزٜ 3835٘فط اظ واضوٙاٖ زِٚت ٚ  355٘ؾأي، 

ْ فازي ايٗ تحٛالت فطاق ٚ حٕالت ٔىطض تٝ ٘يطٚٞاي ٘ؾأي آٔطيىا، افطاز پّيؽ فطاق ٚ ٔطز

 زضنسض فٟطؾت حٕالت تطٚضيؿتي تٛزٜ اؾت. 2004وكٛض، ذاٚضٔيا٘ٝ زض ؾاَ 

ٞاي ٘ؾأي ٚ ضٚ٘سٞاي ٟٔٓ زض وٙتطَ تؿّيحات ٚ ٔٙـ ٌؿتطـ  ٞاي ٘ؾأي، ٞعيٙٝ زضٌيطي

ٞاي زيٍطي تطاي تٛنيف ٔحيظ خسيس أٙيتي تاقٙس  تٛا٘ٙس قاذم ٞاي وكتاض خٕقي ٔي ؾالح

 وٙيٓ.  آٟ٘ا اقاضٜ ٔي وٝ زض ازأٝ تٝ اذتهاض تٝ

ٔٙغمٝ خٟاٖ زض خطياٖ تٛز وٝ زض  18زضٌيطي ٔؿّحا٘ٝ ٟٔٓ زض  19تقساز  2003زض ؾاَ 

ٞاي ٔؿّحا٘ٝ ٚ يه ٔٙغمٝ  اظ واٞف تٝ ٔيعاٖ يه ٔٛضز تطاي زضٌيطي 2002ٔمايؿٝ تا ؾاَ 

طيما ٔٛضز زضٌيطي ٔؿّحا٘ٝ ٟٔٓ، چٟاض ٔٛضز زض آف 19وٙس. اظ  ٞا حىايت ٔي تطاي ٔحُ زضٌيطي

ٚ ٞكت ٔٛضز زض آؾيا خطياٖ زاقتٙس. اظ ايٗ تقساز يه زضٌيطي تيٗ فطاق ٚ آٔطيىا ٚ يه 

زضٌيطي ٘يع تيٗ ٞٙس ٚ پاوؿتاٖ زض خطياٖ تٛزٜ اؾت. أطٚظٜ اوثط زضٌيطٞاي ٟٔٓ ٔؿّحا٘ٝ 

زاذّي ٞؿتٙس ٚ أىاٖ تهافس ؾطيـ ٚ ٘اٌٟا٘ي ايٗ ٔٙاظفات وأالً ٔكٟٛز اؾت. تٕطوع 

ٞا ٚ ٘يع قست ٚ ٔست ٔٙاظفات زضٚ٘ي  ي تط تٟسيس تطٚضيؿٓ تط ضٚي اؾتطاتػيإِّّي فقّ تيٗ

 (6زض ٔٛضز وكٛضٞايي ٔا٘ٙس فيّيپيٗ ٚ ا٘سٚ٘عي ٔؤثط تٛزٜ اؾت.)
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ٔيّياضز زالض ضؾيس وٝ ٘ؿثت تٝ  956تٝ ٔيعاٖ  2003ٞاي ٘ؾأي خٟاٖ ٘يع زض ؾاَ  ٞعيٙٝ

ٞاي  چكٍٕيط فٕستاً تٝ زِيُ ٞعيٙٝ% افعايف زاقت. ايٗ افعايف 11ظٔاٖ ٔكاتٝ ٌصقتٝ حسٚز 

ٞاي ٘ؾأي آٔطيىا ٔطتٛط  تقسي آٔطيىا زض خًٙ فطاق تٛز. اظ ٔثّغ فٛق تمطيثاً ٘يٕي تٝ ٞعيٙٝ

ٞا تيٗ  ٚ افعايف ٔتٛؾظ ٞعيٙٝ 1997-98ٞاي ٘ؾأي آٔطيىا زض ؾاَ  اؾت. پؽ اظ واٞف ٞعيٙٝ

ؾپتأثط  11زض پي حٕالت ، تٛزخٝ تىٕيّي خًٙ زض افغا٘ؿتاٖ ٚ فطاق 1998-2001ٞاي  ؾاَ

ٔٙدط قس. ؾٟٓ زيٍط  2003ٚ  2002ٞاي  تٝ افعايف ٌؿتطزٜ ٞعيٙٝ ٘ؾأي آٔطيىا زض ؾاَ 2001

 5/4ٞاي ٘ؾأي خٟاٖ  وٙٙسٌاٖ فٕسٜ ٘ؾيط چيٗ، فطا٘ؿٝ، غاپٗ ٚ اٍّ٘يؽ اظ وُ ٞعيٙٝ ٞعيٙٝ

٘يع  2005ٚ  2004ٞاي  ٞاي ٘ؾأي آٔطيىا عي ؾاَ ( ضٚ٘س افعايف ٞعي7ٝٙزضنس تٛزٜ اؾت.)

ٔيّياضز زالض  7/420تٝ  2005ٔيّياضز ٚ زض ؾاَ  399تٝ  2004تساْٚ زاقت. ايٗ ضلٓ زض ؾاَ 

 (8ضؾيس.)

ؾپتأثط ٚ زضٌيطي آٔطيىا زض افغا٘ؿتاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ حّٕٝ آٖ وكٛض تٝ فطاق،  11پؽ اظ 

ٙـ ٞاي خسي ضٚتطٚ قس٘س. لطاضزاز ٔ ٞاي وكتاض خٕقي تا چاِف ٞاي ٔٙـ ٌؿتطـ ؾالح ضغيٓ

اي تا ذطٚج ضؾٕي وطٜ قٕاِي اظ آٖ ٚ افالْ تطذٛضزاضي اظ تٛاٖ تِٛيس  ٞاي ٞؿتٝ اقافٝ ؾالح

قٕاِي ٚ  خسي قس. وكٛضٞاي ٕٞؿايٝ وطٜ  اي زچاض آؾية ٔٙسي اظ تٛا٘ايي ؾالح ٞؿتٝ ٚ تٟطٜ

ٞاي ٚؾيقي ضا تطاي وٙتطَ ايٗ فطآيٙس تٝ فُٕ آٚضز٘س وٝ تا وٖٙٛ پيكطفت  آٔطيىا تالـ

إِّّي  اي ايطاٖ زض زؾتٛض واض آغا٘ؽ تيٗ ساقتٝ اؾت. پؽ اظ آٖ ٘يع پطٚ٘سٜ ٞؿتّٕٝٔٛؾي ٘

ٞاي ٔتقسز ٞٙٛظ تٝ ٘تيدٝ ٟ٘ايي ٘طؾيسٜ  ا٘طغي اتٕي لطاض ٌطفت ٚ تٝ ضغٓ ٌفتٍٛٞا ٚ تاظضؾي

اي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ضا تٝ ٔثاتٝ تٟسيسي فّيٝ نّح ٚ  ٞاي ٞؿتٝ اؾت. آٔطيىا، تط٘أٝ

وٙس ٚ ؾقي زاضز پطٚ٘سٜ آٖ ضا تٝ قٛضاي أٙيت تىكا٘س. زض وٙاض  ي تّمي ٔيإِّّ أٙيت تيٗ

ٞاي ٔتقسز زض فطاق ٘كاٖ زاز وٝ آٖ وكٛض تٝ ٍٞٙاْ حّٕٝ  قٕاِي، تاظضؾي ٔؿايُ ايطاٖ ٚ وطٜ

ٞاي  ٞاي اعالفاتي آٔطيىا زض ٔٛضز تٛا٘ايي ٞاي وكتاض خٕقي تٛزٜ ٚ اضظياتي آٔطيىا فالس ؾالح

ٞاي ٔٙـ ٌؿتطـ، تحَٛ زض  ٘ساقتٝ اؾت. چاِف زيٍط تطاي ضغيٓ اي فطاق نحت ٞؿتٝ

قسٜ اؾت. اظ زيسٌاٜ  ٞاي ٔداظ ٚ ٔٙـ فٙأٚضي ايٗ ٘ٛؿ تؿّيحات ٚ ٔكىُ تفىيه فقاِيت

ٞاي ٔداظ ٚ غيط ٔداظ ٚخٛز  فّٕي ٚ فٙي ٞيچ قيٜٛ ذاني تطاي تٕايع زليك ٔياٖ فقاِيت

٘ياظٔٙس فٟٓ تٟتط تٟسيسات ٘اقي اظ اقافٝ إِّّي  ٘ساضز. ايٗ زض حاِي اؾت وٝ السأات تيٗ
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ٞاي ؾٍٙيٙي ضا زض تط زاضز. آٔطيىا تا زضن  ٞاي غيطٔتقاضف تٛزٜ ٚ خٌّٛيطي اظ آٟ٘ا ٞعيٙٝ ؾالح

ٞاي ٔعتٛض ؾقي وطزٜ اؾتطاتػي ٘ؾأي ذٛز ضا تط اؾاؼ تحٛالت خسيس تغييط زٞس وٝ  پيچيسٌي

تكطيح اؾتطاتػي زفافي خسيس آٔطيىا الظْ زض ٔثاحث تقسي تٝ آٖ اقاضٜ ذٛاٞس قس. أا لثُ اظ 

 اؾت اٞساف ٚ ٔٙافـ ّٔي ايٗ وكٛض تياٖ قٛز.

 

 . اَداف ملي ي مىافغ حياتي آمريكا2
ٞاي آٖ اؾت.  تطيٗ فٙانط اؾتطاتػي تقييٗ اٞساف ٚ ٔٙافـ ّٔي ٚ اِٚٛيت يىي اظ ٟٔٓ

زفافي آٔطيىا ٘يع عطاحي اؾتطاتػي تسٖٚ تقييٗ اٞساف ٚ ٔٙافـ حياتي ٕٔىٗ ٘يؿت. اؾتطاتػي 

وٙس.  زض پي تأٔيٗ اٞسافي اؾت وٝ تطاي آٖ تقييٗ قسٜ يا زؾت وٓ زض ضاؾتاي آٟ٘ا حطوت ٔي

قٛز. زض اؾتطاتػي زفافي  تٝ عٛض ضؾٕي ايٗ اٞساف زض لاِة اؾتطاتػي أٙيت ّٔي ٔكرم ٔي

ي أٙيت قٛ٘س. ؾٙس اؾتطاتػ ٞاي ٘يُ تٝ آٟ٘ا عطاحي ٔي اي تقييٗ قسٜ ٚ ضاٜ ٘يع اٞساف ٚاؾغٝ

ٞاي  ٌطايي آٔطيىايي ضا وٝ ٕٞاٖ اتحاز اضظـ ٔٙتكط قس، ّٔي 2002ّٔي آٔطيىا وٝ زض ؾپتأثط 

آٔطيىايي اؾت؛ پايٝ ٚ اؾاؼ اؾتطاتػي ايٗ وكٛض فٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٔٛضز ٞسف اؾتطاتػي 

 ٘ٛيؿس:  ٔي

 تط تّىٝ خٟا٘ي تٟتط اؾت. ٞسف آٔطيىا ٞسف ٔا ٘ٝ تٟٙا وٕه تٝ ؾاذتٗ خٟا٘ي أٗ»

ٞا ٚ حفؼ حطٔت ا٘ؿا٘ي  آٔيع تا زيٍط زِٚت زؾتياتي تٝ آظازي ؾياؾي ٚ التهازي، ضٚاتظ نّح

اتحازٞا،   تطاي ضؾيسٖ تٝ ايٗ اٞساف، ٔٛاضزي چٖٛ حٕايت اظ قأٖ ا٘ؿا٘ي، تمٛيت« اؾت.

ٞاي وكتاض خٕقي،  واضٌيطي ؾالح اي، تاظزاقتٗ زقٕٙاٖ اظ تٝ وطزٖ ٔٙاضفات ٔٙغمٝ ذٙثي

اظاض آظاز ٚ ايداز فضاي تاظ ؾياؾي، ٌؿتطـ تط٘أٝ الساْ خٕقي ٚ تغييط ٌؿتطـ التهاز ت

ؾپتأثط  11( تقس اظ حٕالت 9تطذي ٟ٘ازٞاي أٙيت ّٔي آٔطيىا زض زؾتٛض واض لطاض زاضز.)

آٔطيىا تقطيف خسيسي اظ أٙيت ٚ ٔهازيك آٖ اضايٝ وطز ٚ حٛظٜ آٖ ضا تٝ وُ خٟاٖ ٌؿتطـ 

تط ؾاذت ٚ ٍ٘اٞي  قسٜ ذٛز ضا ٘يع ٔتٙٛؿ يٗ أٙيت تقطيفزاز. زِٚت آٔطيىا اتعاضٞاي تأٔ

ٔتٖٛ ؾياؾي ـ ٘ؾأي آٔطيىا تط  2001ٔدسز تٝ أٙيت ؾطظٔيٗ آٔطيىا ا٘ساذت. لثُ اظ ٚالقٝ 

وطز٘س وٝ تٟسيس قٟطٚ٘ساٖ ٚ اقغاَ ٔؿتميٓ ؾطظٔيٗ آٔطيىا ٔٙتفي اؾت.  ايٗ ٔٛضٛؿ تأويس ٔي

٘ٛؼ تعضي تٝ ٔثاتٝ ذٙسق زاضز ٚ حّٕٝ ٔؿتميٓ تٝ ظيطا ايٗ وكٛض زٚ ٕٞؿايٝ ضقيف ٚ زٚ اليا
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ٞاي زٚض تطز ٔثُ قٛضٚي ؾاتك يا  ؾطظٔيٗ آٔطيىا فمظ اظ فٟسٜ چٙس وكٛض زاض٘سٜ ٔٛقه

ضٚؾيٝ ٚ چيٗ ؾاذتٝ اؾت. تٙاتطايٗ تٛخٝ انّي آٟ٘ا تٝ ٔٙافـ حياتي آٔطيىا زض زٚ ؾٛي 

ٛاظ٘ٝ ٚ تؿّظ يه زِٚت ٞاي آضاْ ٚ اعّؽ اظ ضاٜ خٌّٛيطي اظ تٝ ٞٓ ذٛضزٖ ٔ اليا٘ٛؼ

ٔترانٓ تط ٔتحسيٗ آٔطيىا ٔقغٛف تٛز تا اظ ايٗ عطيك ٞٓ ٔا٘ـ ؽٟٛض وكٛض ضلية ٚ لسضتٕٙس 

 (10قسٜ ٚ ٞٓ تٝ ٌؿتطـ ضؾْٛ ظ٘سٌي آٔطيىايي تپطزاظ٘س.)

ٌيطي اظ ٘يطٚٞاي ٔؿّح تطاي تأٔيٗ ٔٙافـ ّٔي، وٕيؿيٖٛ ٔٙافـ ّٔي  زض ذهٛل حٛظٜ تٟطٜ

قٕطزٜ اؾت وٝ تٝ  ٟاض ٌطٜٚ ٔٙافـ تطاي ّٔت ٚ زِٚت آٔطيىا تطآٔطيىا، زض ٌعاضـ ذٛز چ

اِقازٜ ٟٔٓ، ٔٙافـ ٟٔٓ ٚ ٔٙافـ وٓ إٞيت يا فطفي. تا  تطتية فثاضتٙس اظ: ٔٙافـ حياتي، ٔٙافـ فٛق

تٛخٝ تٝ ايٙىٝ أىا٘ات وكٛضٞا ٔحسٚز تٛزٜ ٚ انُ عاليي ٞعيٙٝ ٚ زؾتاٚضز زض تسٚيٗ 

ط اؾت، وٕيؿيٖٛ ٔعتٛض اؾتفازٜ اظ ٘يطٚي ٘ؾأي آٔطيىا ضا تٝ ٞا ٚ اخطاي آٟ٘ا ٔس ٘ؾ اؾتطاتػي

 ٘ٛيؿس:  قىُ ظيط ٔحسٚز ؾاذتٝ ٚ ٔي

تٛا٘س اظ ٘يطٚي ٘ؾأي  آٔطيىا زض ٞط وداي ز٘يا وٝ زاضاي ٔٙافـ ّٔي حياتي اؾت ٔي»
تٍيطز. زض ايٗ ٔٛضز آٔطيىا تايس ذٛز ضا آٔازٜ خًٙ ٕ٘ايس. حتي اٌط ٔدثٛض   ذٛز تٟطٜ

اِقازٜ ٟٔٓ،  اض ضا تسٖٚ وٕه ٕٞپيٕا٘ا٘ف ا٘داْ زٞس. زض ٔٛضز ٔٙافـ فٛقتاقس ايٗ و
ايٗ واض تايس تا ٕٞىاضي ٘يطٚٞاي ائتالف تاقس. زض ظٔيٙٝ ٔٙافـ ٟٔٓ آٔطيىا تايس آٔازٜ 
ٔكاضوت ٘ؾأي تاقس أا ايٗ واض تايس تط اؾاؼ ٔٛاضز ذال ٚ تا ٞعيٙٝ وٓ نٛضت 

 (11«)ٞعيٙٝ ضا تطفٟسٜ تٍيط٘س. ٞا ترف فٕسٜ تٍيطز يا ايٙىٝ ؾايط ٌطٜٚ

ؾپتأثط، زض اِٚٛيت ٔٙافـ ّٔي، ٔهازيك آٟ٘ا ٚ حٛظٜ ٚ ٔقياضٞاي  11پؽ اظ حٕالت 

اي تٝ ٚخٛز آٔس ٚ ايٗ وكٛض تٕايُ تيكتطي  ٌيطي اظ ٘يطٚٞاي ٔؿّح آٔطيىا تغييطات فٕسٜ تٟطٜ

ٞسفي اؾاؾي ٘ٝ زض  تطزاضي اظ ٘يطٚي ٘ؾأي ٘كاٖ زاز. زفاؿ اظ ؾطظٔيٗ آٔطيىا تٝ تطاي تٟطٜ

ٞاي  ٞاي تعضي تّىٝ السأات تطٚضيؿتي ٚ حٕالت زِٚت ٞاي زٚضتطز ٚ لسضت تطاتط ٔٛقه

يافتٝ فطأّي خايٍاٜ تؿياض تااليي زض  ؾطذٛز تثسيُ قس. ٔماتّٝ تا حٕالت تطٚضيؿتي ؾاظٔاٖ

ٚ حتي  اؾتطاتػي ٘ؾأي آٔطيىا پيسا وطز. حٛظٜ ٔساذّٝ ٘ؾأي اظ ٔٙافـ حياتي تٝ ٔٙافـ ٟٔٓ

خا٘ثٝ  ٌيطا٘ٝ آٖ تؿٟيُ ٚ السأات يه السأات تكط زٚؾتا٘ٝ ٘يع تمّيُ يافت ٚ ٔقياضٞاي ؾرت

 (12٘ؾأي زض ٔٛاضزي تدٛيع قس.)
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ٞاي تؿّيحاتي ٔاِي ٚ پايٍاٞي  ٔماتّٝ تا السأات تطٚضيؿتي زض ؾطاؾط خٟاٖ، لغـ حٕايت

ٞاي  ٔماتّٝ تا ٌؿتطـ ؾالح ثثات ٚ ٞاي تطٚضيؿت، خٌّٛيطي اظ پيسايف ٔٙاعك تي اظ ٌطٜٚ

 11وكتاض خٕقي تٝ اٞساف اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا زض ٔٛضز تطٚضيؿٓ تثسيُ قس وٝ لثُ اظ 

اي ٚ خٟا٘ي  ؾپتأثط وٕتط ٔٛضز تٛخٝ تٛز. خٌّٛيطي اظ پيسايف لسضت ٘ؾأي چاِكٍط ٔٙغمٝ

ِٚٛيت لطاض واضاٖ حاوٓ تط واخ ؾفيس زض ا ٞسف زيٍطي تٛز وٝ تا تٛخٝ تٝ ٍ٘طـ ٘ٛٔحافؾٝ

 ؾپتأثط فّٕياتي قس. 11ٌطفت ٚ پؽ اظ حازثٝ 

 

 . اصًل، سياست ي استراتصي دفاػي آمريكا3
اوٖٙٛ پطؾف انّي ايٗ اؾت وٝ آٔطيىا تطاي تأٔيٗ ٔٙافـ ّٔي ذٛز زض ٔحيظ خسيس أٙيتي 

وٙس؟ انَٛ حاوٓ تط آٖ وساْ اؾت؟ فمساٖ تٟسيس  اظ چٝ ؾياؾت ٚ اؾتطاتػي ٘ؾأي پيطٚي ٔي

يافتٝ چٝ  ٌطفتٗ ٘يطٚٞاي فطأّي ؾاظٔاٖ اي فطاٌيط اظ ؾٛي يه لسضت تعضي ٚ يا لسضتٝ ٞؿت

 ٞاي زفافي ٚ اؾتطاتػي ٘ؾأي آٔطيىا زاضز؟  تأثيطي تط انَٛ حاوٓ تط ؾياؾت

ٞاي ؾياؾي ٚ اختٕافي آٖ وكٛض  انَٛ، ؾياؾت ٚ اؾتطاتػي ٘ؾأي آٔطيىا ٔتأثط اظ ٚيػٌي

ٌطا ٚ اظ  ٌطا، ِيثطاَ، زٔٛوطات، فطزٌطا، ٔازي ٙسّٔيتي؛ حعباي تعضي، چ اؾت. آٔطيىا خأقٝ

ٞا تطاي ايٗ وكٛض اخاظٜ ا٘داْ خًٙ  ٘ؾط التهازي ٚ فٙأٚضي لٛي ٚ پيكطفتٝ اؾت. ايٗ ٚيػٌي

ٌؿيُ  1خٕٟٛض زض ظٔاٖ خًٙ، زٞس. لاٖ٘ٛ اذتياضات ضئيؽ ٔست ٚ فطؾايكي ضا ٕ٘ي عٛال٘ي

ضٚظ ضا تسٖٚ ضضايت لغقي  60خًٙ تيكتط اظ ٘يطٚٞاي آٔطيىايي تٝ ذاضج اظ وكٛض تطاي 

خٕٟٛضي ضا زض ٔٛاضزي وٝ  ٌيطي تطاي ضئيؽ ( ايٗ لاٖ٘ٛ تهٕي13ٓزا٘س.) وٍٙطٜ غيطلا٘ٛ٘ي ٔي

وٙس. تٙاتطايٗ آٔطيىائياٖ زض تسٚيٗ  ٔست ٘ساضز، ٔكىُ ٔي اعٕيٙا٘ي تٝ پيطٚظي زض وٛتاٜ

 زٞٙس.  ٘ؾط لطاض ٔياؾتطاتػي ٘ؾأي ذٛز تٝ عٛض ٔكرم انُ پيطٚظي ؾطيـ ضا ٔس 

انُ زيٍطي وٝ زض اؾتطاتػي ٘ؾأي آٖ وكٛض تٝ ٚيػٜ پؽ اظ خًٙ خٟا٘ي زْٚ ٔٛضز تأويس 

قٛز، تأويس تط  ؾپتأثط ٘يع تٝ فٙٛاٖ انّي وّيسي اظ آٖ ياز ٔي 11لطاضٌطفت ٚ تقس اظ حٕالت 

احي ٚ اؾتطاتػي تٟاخٕي اؾت. ايٗ انُ زض اؾتطاتػي خًٙ پيكسؾتا٘ٝ تٛـ تٝ عٛض وأُ عط

وٙٙس وٝ تطاي لسضت زضخٝ يه، اؾتطاتػي زفافي  ضفايت قسٜ اؾت. آٔطيىائياٖ تهطيح ٔي
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ٞاي ٘ؾأي ايٗ وكٛض ٚ پطاوٙسٌي ٔٙافـ آٖ زض خٟاٖ  تٛا٘س ٔٙاؾة تاقس. أىا٘ات ٚ ؽطفيت ٕ٘ي

 وٙس وٝ زض فطنٝ ٘ؾأي، اؾتطاتػي تٟاخٕي زاقتٝ تاقس. ايداب ٔي

ويس زاضز ٚ زض تسٚيٗ اؾتطاتػي زفافي ذٛز ٔس ٘ؾط لطاض ؾٛٔيٗ انّي وٝ آٔطيىا تط آٖ تا

زٞس، اتىا تط فٙأٚضي پيكطفتٝ ٘ؾأي اؾت. خأقٝ آٔطيىا اظ تٛاٖ فّٕي ٚ فٙأٚضي تااليي  ٔي

، ذٛز ٘يع زض  ٌيطي اظ ايٗ ٚيػٌي تطذٛضزاض اؾت ٚ ٘يطٚٞاي ٘ؾأي ايٗ وكٛض ضٕٗ تٟطٜ

ٞاي  ٌيطي اظ ؾالح أي آٔطيىا زض تٟطٜ( ؾطفت تحَٛ زض ٘يطٚي ٘ؾ14پيكطفت آٖ ٔؤثط٘س.)

% اظ 35ذّيح فاضؼ تٟٙا  1991پيكطفتٝ تؿياض تاال اؾت. تطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ وكٛض زض خًٙ 

% 75ٞاي ٞٛقٕٙس اؾتفازٜ وطز. ايٗ ٔيعاٖ پؽ اظ زٜ ؾاَ زض خًٙ افغا٘ؿتاٖ تٝ حسٚز  ؾالح

يدٝ تأويس تط ايٗ انُ، % افعايف يافت. ٘ت95ؾاَ تقس زض خًٙ فطاق، تٝ تيف اظ  5/1ضؾيس ٚ 

آٔيع، لسضت ٔرطب آتف، تحطن تاالي ٘ؾأي ٚ  ٌيطي زليك، ترطية تٕايع افعايف تٛاٖ ٞسف

ؾپتأثط آٔطيىا تا تأويس  11( پؽ اظ ضٚيساز 15تاقس.) پصيطي وٕتط ٘يطٚٞاي ذٛزي ٔي آؾية

ٚ افغا٘ؿتاٖ تيكتط تط ايٗ انَٛ، اؾتطاتػي خًٙ پيكسؾتا٘ٝ ضا تسٚيٗ ٚ زض ٔٛضز خًٙ تا فطاق 

تٝ واض تؿت. زض ايٗ اؾتطاتػي، ٞط ؾٝ انُ پيطٚظي ؾطيـ، ا٘داْ حٕالت تٟاخٕي ٚ 

اي ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفت ٚ ٘تايح لاتُ  ٌيطي ٚؾيـ اظ فٙأٚضي پيكطفتٝ ٘ؾأي تٝ عٛض تطخؿتٝ تٟطٜ

ٞاي آيٙسٜ ٘يع تيف اظ پيف تٝ ايٗ  ضؾس زض خًٙ تٛخٟي تطاي آٔطيىا زض پي زاقت. تٝ ٘ؾط ٔي

 (16َٛ تٛخٝ ذٛاٞس قس.)ان

زض وٙاض انَٛ فٛق، ٔٛضٛؿ زيٍطي ٘يع تط اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا تأثيط ظيازي ٌصاقت وٝ 

قٛز. ايٗ ٔؿأِٝ فثاضت اؾت اظ افعايف تٟسيسٞاي  ٘ٛفي تحَٛ ٚ زٌطٌٛ٘ي ٔحؿٛب ٔي

ٞاي تعضي خٟا٘ي. زض ٔٛضز ٘رؿت اظ  ضً٘ قسٖ تٟسيسات لسضت تطٚضيؿتي فطأّي ٚ وٓ

ٞاي خًٙ ٘أتماضٖ  ي غيط ٔتقاضف اؾتفازٜ ٚ زض ٚاضزآٚضزٖ ضطتٝ تٝ زقٕٗ اظ قيٜٛاتعاضٞا

وٙٙس ٚ  ٞاي تعضي زض لاِة خًٙ والؾيه فُٕ ٔي قٛز، زض حاِي وٝ لسضت تطزاضي ٔي  تٟطٜ

( ٕٞيٗ تغييط تٝ ٕٞطاٜ 17ٞاي غيطٔتقاضف آٟ٘ا زض چٟاضچٛب ٕٞيٗ خًٙ لطاض زاضز.) ؾالح

أٚضي ٘ؾأي، السأات تٟاخٕي ٚ پيطٚظي ؾطيـ تطاي خٌّٛيطي اظ تأويس تيكتط آٔطيىا تط فٙ

إِّّي، تافث تغييط ضٚيىطز  ٞا زض ؾغح تيٗ تطٚظ قىاف زض زاذُ آٖ وكٛض ٚ افعايف ٔراِفت

تٛاٖ زض چٙس حٛظٜ ٔثُ تأويس تيكتط تط  ٞا قسٜ اؾت. ايٗ تغييطات ضا ٔي ٘ؾأي آٔطيىا تٝ خًٙ
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ٞاي تٟسيس ٚ تاظتقطيف اتحازٞا ٚ  ٘أتماضٖ ٚ ظٔيٙٝ ، زفاؿ چٙساليٝ، خ1ًٙأٙيت ٔيٟٙي

 قٛ٘س: ٞاي ٘ؾأي زض خٟاٖ ٔكاٞسٜ وطز وٝ زض ظيط تٝ اذتهاض تكطيح ٔي پايٍاٜ

 

 ايل. امىيت ميُىي
٘كاٖ زاز وٝ ؾطظٔيٗ آٔطيىا زض ٔقطو تٟسيسات خسي ٚ  2001ؾپتأثط  11حٕالت 

اي يىي اظ  ظ آٖ زض تطاتط حٕالت ٞؿتٝقسيسي لطاض زاضز. ٞط چٙس زفاؿ اظ ؾطظٔيٗ ٚ حٕايت ا

ٞاي انّي ٘يطٚٞاي ٔؿّح آٔطيىا تٛز، أا ايٗ حّٕٝ ٘كاٖ زاز وٝ ؾاذتاض ٚ  ٞا ٚ ٔأٛضيت ٞسف

تٛا٘س ٔا٘ـ چٙيٗ حٕالتي قٛز. تطاي تأٔيٗ ايٗ ٞسف، آٔطيىا  ؾاظٔاٖ ٘ؾأي ـ أٙيتي فقّي ٕ٘ي

ؾاظٔا٘سٞي ٔدسز زِٚت ٚ افعايف ضٕٗ افالٖ خًٙ فّيٝ تطٚضيؿٓ زض ؾطاؾط خٟاٖ تٝ ز٘ثاَ 

ٞاي ٘ؾأي أٙيتي تطآٔس. ٚظاضت أٙيت ٔيٟٙي قىُ ٌطفت ٚ  واضايي ٚ تٛإ٘ٙسٞاي ؾاظٔاٖ

آٚضي اعالفات ٚ الساْ تٝ ٔٛلـ تطاي  تركيسٖ تٝ خٕـ ٔطوع ضس تطٚضيؿتي ّٔي تطاي ا٘ؿداْ

اؿ ّٔي ٔٛقىي ( عطح زف18ٔماتّٝ تا حٕالت احتٕاِي ظيط ٘ؾط ضئيؽ خٕٟٛض تٝ ٚخٛز آٔس.)

ٞاي خسي ضٚتطٚ قس، أا تا خسيت تيكتط زض زؾتٛض واض زِٚت تٛـ  تٝ ضغٓ آ٘ىٝ تا پطؾف

( ٕٞچٙيٗ زض ايٗ 19لطاض ٌطفت ٚ السأات لاتُ تٛخٟي تطاي فّٕي قسٖ آٖ تٝ اخطا زضآٔس.)

حٛظٜ زِٚت تٛـ تٛزخٝ حٕايت اظ ؾطظٔيٗ آٔطيىا ضا افعايف زاز. ٞعيٙٝ ايٗ ترف زض ؾاَ 

ٔيّياضز  29تٝ  2004ٔيّياضز،  26تٝ  2003ٔيّياضز زالض تٛز وٝ ايٗ ٔثّغ زض ؾاَ  14حسٚز  2001

( تٝ عٛض وّي ٘يطٚٞاي ٔؿّح آٔطيىا ضٕٗ 20ٔيّياضز زالض ضؾيس.) 31تٝ  2005ٚ زض ؾاَ 

إِّّي زض خٟت ٘اتٛزي  ٕٞىاضي ٘عزيه تا ٚظاضت أٙيت ٔيٟٙي، زض قىُ زازٖ تٝ ٔحيظ تيٗ

وٙٙس. ٕٞچٙيٗ ايٗ ٘يطٚٞا تا اخطاي عطح زفاؿ ّٔي  اض ٟٕٔي ضا ايفا ٔيتطٚضيؿٓ ٘مف تؿي

ٞاي تعضي ٔثُ چيٗ ٚ ضٚؾيٝ اظ يه عطف ٚ  ٔٛقىي زض لثاَ حٕالت ٔٛقىي احتٕاِي زِٚت

ٞاي تطٚضيؿتي اظ ؾٛي زيٍط  قٕاِي، ايطاٖ ٚ ٌطٜٚ   ٞاي تٝ انغالح ذٛزؾط ٔثُ وطٜ زِٚت

ٞاي  ٘س. اوٖٙٛ زفاؿ ّٔي ٔٛقىي نطفاًًَ زض تطاتط ٔٛقهٚؽيفٝ زفاؿ اظ آٔطيىا ضا تط فٟسٜ زاض

ٞاي وطٚظ پطتاتي اظ وكتي يا وكٛضٞاي  قٛز. ٔماتّٝ تا ٔٛقه زٚضتطز تاِؿتيه تقطيف ٕ٘ي
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ٞاي تطٚضيؿتي فطأّي ٘يع ٔس ٘ؾط عطاحاٖ ٚ ٔدطياٖ ايٗ عطح  اعطاف آٔطيىا تٛؾظ ؾاظٔاٖ

 (21زفافي لطاض زاضز.)

 

 ديم. دفاع چىداليٍ
ٞاي خسيس ٚ تٝ زؾت آٚضزٖ پيطٚظي زض  ػي زفافي آٔطيىا تطاي ٔماتّٝ تا چاِفاؾتطات

قٛز، زفاؿ چٙساليٝ اؾت.  ٞاي وكتاض خٕقي اؾتفازٜ ٔي ٞايي وٝ احتٕاالً زض آٟ٘ا اظ ؾالح خًٙ

تط ايٗ اؾاؼ، تايس زض ٔطحّٝ ٘رؿت تٝ پيكٍيطي، زض ٔطحّٝ تقسي تٝ حفاؽت ٚ زض ٔطحّٝ 

قٛز. زض ٔطحّٝ پيكٍيطي ٘رؿتيٗ ٚؾيّٝ اؾتفازٜ اظ اتعاض زيپّٕاؾي  زٞي تٛخٝ ٟ٘ايي تٝ پاؾد

ٞاي  ٞا ٚ ّٔت اؾت. تالـ زپيّٕاتيه تطاي تطلطاضي ضٚاتظ زٚؾتا٘ٝ ٚ لاتُ افتٕاز تا زِٚت

ٞاي آٔطيىا ضا تطاي زضيافت ٞكساضٞاي ظٚزٍٞٙاْ زضتاضٜ حّٕٝ تاِمٜٛ ٚ  تٛا٘س فطنت تيٍا٘ٝ ٔي

اِٛلٛؿ تٝ ٔيعاٖ زضذٛض تٛخٟي افعايف زٞس. ٕٞىاضي  سات لطيةتساتيطي زضتاضٜ تٟسي  اتراش

ٞايي وٝ قايس تٝ اياالت  ٞاي زيٍط تطاي وٕه تٝ قٙاؾايي افطاز ٚ ٌطٜٚ اعالفاتي تا زِٚت

 ٔتحسٜ يا ٕٞپيٕا٘اٖ آٖ حّٕٝ وٙٙس، إٞيت فطاٚا٘ي زاضز.

يّٝ پيكٍيطي حضٛض زيپّٕاتيه، اعالفاتي ٚ ٘ؾأي آٔطيىا زض ذاضج اظ وكٛض، زٚٔيٗ ٚؾ

ٞاي آٔطيىا زض ذاضج ٘مف چكٓ ٚ ٌٛـ ايٗ وكٛض ضا زض  ٞا ٚ ٕ٘ايٙسٌي اؾت. آغا٘ؽ

 وٙٙس. آٚضي اعالفات ايفا ٔي خٕـ

تٛا٘ٙس  ٞاي ٞٛقياض أٙيت ٚ ٔطالثت ٔطظي ؾٛٔيٗ اتعاض ٔطحّٝ پيكٍيطي ٞؿتٙس وٝ ٔي ٘ؾاْ

ا٘س،  ٚ ٔتٛلف ٘كسٜ اظ ٚضٚز آٖ زؾتٝ اظ فأالٖ حّٕٝ تٝ آٔطيىا وٝ زض ذاضج قٙاؾايي

 خٌّٛيطي وٙٙس.

حفاؽت زٚٔيٗ ٔطحّٝ اظ اؾتطاتػي چٙساليٝ آٔطيىا تطاي ٔماتّٝ تا حّٕٝ تٝ ذان ايٗ وكٛض 

قٛز تا اضظياتي زليك اذثاض،  اؾت وٝ زض آٖ تٝ ٘ؾاْ زفاؿ ٔٛقىي تاِؿتيه تٛخٝ ٚ تالـ ٔي

زٖ حٕالت، اظ ٞاي پيكطفتٝ تطاي ٔتٛلف وط واضٌطفتٗ ؾيؿتٓ ٞكساضٞا، حٕالت ٚ تٝ

 قٛز.  ٞاي ٟٔٓ ٚ حؿاؼ وكٛض ٔحافؾت ظيطؾاذت

زٞي ؾٛٔيٗ ٔطحّٝ تطاي ٔماتّٝ تا حّٕٝ اؾت وٝ زض آٖ ٔسيطيت فٛاضو حّٕٝ ٔس  پاؾد

( 22قٛز.) ٞاي ٔحّي ٚ اياِتي زازٜ ٔي ٌيطز ٚ اِٚٛيت اَٚ تٝ اضتماء لاتّيت ٘ؾط لطاض ٔي
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ي اظ اٍِٛي ٔثتٙي تط تٟسيس تٝ اٍِٛي ٔثتٙي اؾتطاتػي چٙساليٝ ٘ٛفي تغييط زض ٔثا٘ي عطح زفاف

ٞاؾت. اٍِٛي ٔثتٙي تط تٟسيس ٘اقي اظ تفىط زفافي تٛز؛ أا اٍِٛي ٔثتٙي تط  تط تٛا٘ايي

وٙس وٝ تا وساْ وكٛض ضلية ٚ زض ودا ٕٔىٗ  ٞا، تيف اظ ٞط چيع تط ايٗ ٘ىتٝ تأويس ٔي تٛا٘ايي

قٛز وٝ وكٛض ضلية  يٗ أط تأويس ٔياؾت خٍٙي تٝ ٚلٛؿ تپيٛ٘سز. زض ايٗ ٔياٖ تيكتط تط ا

ٞاي ٔتقاضف  چٍٛ٘ٝ ذٛاٞس خٍٙيس. تط ٔثٙاي ايٗ اٍِٛ، زض اؾتطاتػي زفافي، عطاحي خًٙ

ٞاي الظْ تطاي تاظزاقتٗ ٚ قىؿت ضلثاي ٘أكرم  تعضي وافي ٘يؿت ٚ آٔطيىا تايس تٛا٘ايي

، فطية ٚ ضا ٞٓ زاقتٝ تاقس. يقٙي وؿا٘ي وٝ زض ضؾيسٖ تٝ اٞساف ذٛز تط غافٍّيطي

افعاضٞاي ٘أتماضٖ تىيٝ زاض٘س. تٙاتطايٗ تؿيح أىا٘ات، اتعاضٞاي زيپّٕاؾي، اعالفاتي،  خًٙ

أٙيتي ٚ ٘فٛش ٔاِي زض اؾتطاتػي چٙساليٝ إٞيت ظيازي زاض٘س ٚ آظازؾاظي ؾطظٔيٗ، ٞسف 

قٛز. ٞطچٙس اٌط ٘اتٛزي اٞساف ٘ؾأي ٔكرم اظ عطيك  انّي اؾتطاتػي زفافي ٔحؿٛب ٕ٘ي

تٛا٘ٙس ٚاضز فُٕ  ي ٞٛايي ٚ ٔٛقه وافي ٘ثاقس، ٘يطٚي ظٔيٙي يا تفٍٙساضاٖ زضيايي ٔي٘يطٚ

 (23قسٜ ٚ ؾطظٔيٗ ٞسف ضا آظاز ٕ٘ايٙس.)

 

 سًم. جىگ وامتقارن

زض ٌعاضـ تطآٚضز اؾتطاتػيه ؾاال٘ٝ  1997خًٙ ٘أتماضٖ تطاي ٘رؿتيٗ تاض زض ؾاَ 

واضٌيطي ضٚيىطزٞاي غيط لاتُ  تٝ زا٘كٍاٜ زفاؿ ّٔي آٔطيىا عطح قس. ايٗ ضٚـ تٝ ٔقٙاي

ٕ٘ٛزٖ يا تضقيف لٛاي زقٕٗ اؾت ٚ زض فيٗ حاَ تط   تيٙي يا غيط ٔتقاضف تطاي ذٙثي پيف

ٞاي ذاللا٘ٝ  ٞاي غيط لاتُ ا٘تؾاض يا ضٚـ پصيط اٚ اظ عطيك فٙأٚضي تطزاضي اظ ٘ماط آؾية تٟطٜ

 (24وٙس.) تأويس ٔي

وٙٙس  ٞاي زضٌيط ؾقي ٔي ٞا عطف ٕٞٝ خًٙ اي ٘يؿت. زض ٞا چيع تاظٜ ٘ٛؿ تطذٛضز زض خًٙ

تيٙي ٚ حتي زض ٔٛالقي غيط ٔتقاضف  ٞاي غيطلاتُ پيف ٞا، اتعاضٞا ٚ ٔٛلقيت تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ

وٙٙس تا تركي اظ لسضت زقٕٗ ضٚتطٚ قٛ٘س وٝ  تٝ زقٕٗ ضطتٝ تع٘ٙس. ٕٞچٙيٗ آٟ٘ا تالـ ٔي

أتماضٖ خسيس اؾت اؾتفازٜ اظ ايٗ تٛا٘ٙس تٝ آٖ ضطتٝ تع٘ٙس. أا آٖ چيعي وٝ زض خًٙ ٘ ٔي

ٞايي اؾت وٝ أطٚظٜ تٝ ٘اْ ؾالح  ٔٛضٛؿ زض قطايظ غيطخٍٙي ٚ تا اؾتفازٜ اظ ؾالح

 11ا٘س ٚ تكسيس ذغط تطآٔسٜ اظ ايٗ قيٜٛ ٘يع تٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت. زض  غيطٔتقاضف ٔكٟٛض قسٜ
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ٞاي وأالً غيط ٔتقاضف تٝ ؾپتأثط ٌطٚٞي ٘ؿثتاً ٘اقٙاذتٝ تسٖٚ افالٖ خًٙ ٚ تا اؾتفازٜ اظ اتعاض

تٟٙا اتطلسضت خٟاٖ حّٕٝ وطز ٚ ذؿاضاتي ضا تط آٖ ٚاضز آٚضز. پؽ اظ آٖ، تٟسيسٞاي ٘أتماضٖ 

قس تٝ عٛض خسي ٔٛضز  ٞاي وكتاض خٕقي ٔغطح ٔي ٌيطي اظ ؾالح وٝ تطاي تٛنيف تٟطٜ

. ايٗ خًٙ ٞا افالْ وطز٘س وٝ تا خًٙ ٘أتماضٖ ضٚتطٚ ٞؿتٙس تطضؾي لطاض ٌطفت ٚ آٔطيىايي

يافتٝ ٚ فٙأٚضي پيكطفتٝ زض خٟاٖ اؾت. فأالٖ ايٗ خًٙ  ٔحهَٛ تاللي تطٚضيؿٓ ؾاظٔاٖ

ؾطظٔيٗ ٚ ٔطزٔاٖ ٔكرم ٚ ثاتتي ٞٓ ٘ساض٘س وٝ تتٛاٖ تا تٟسيس تٝ تالفي آٟ٘ا ضا اظ الساْ 

ٞا تٛز وٝ تطٚضيؿٓ زض وٙاض اقىاَ زيٍط تٟسيس  ذهٕا٘ٝ تاظ زاقت. تا تٛخٝ تٝ ايٗ ٚيػٌي

ماضٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ فاِي خًٙ ٘أتماضٖ تّمي ٚ افالْ قس وٝ آٔطيىا تا ٔحيغي ٘أتماضٖ ضٚتطٚؾت. ٘أت

ؾٙد ٔغطح ٘يؿت. خًٙ ٔياٖ ٘يطٚ يا ٘يطٚٞاي  زض ايٗ قطايظ ضٚياضٚيي تيٗ زٚ لسضت ٞٓ

وٛچه تا اتطلسضت اؾت. خًٙ، زيٍط تٝ ايٗ ٔقٙي ٘يؿت وٝ زِٚتي تا تؿيح أىا٘ات ٚ 

فتح وكٛض زيٍط تٝ آٖ حّٕٝ وٙس. آغاظ ٚ پاياٖ خًٙ ٘يع ٕٞا٘ٙس ٘يطٚٞاي ذٛز تٝ ٔٙؾٛض 

وٙٙس وٝ زض آٖ فأُ يا  ٞا اظ خًٙ ٘ياتتي تحث ٔي خغطافياي آٖ ٘أقّْٛ اؾت. حتي آٔطيىايي

عطف ٔماتُ خًٙ چٙساٖ ضٚقٗ ٘يؿت. تٝ فثاضت زيٍط ٌطٚٞي تطٚضيؿتي تٝ ٘ياتت اظ زِٚت 

ٞاي غيط ٔتقاضف  ٕ٘ايس ٚ تا اؾتفازٜ اظ ؾالح آغاظ ٔيٞاي زيٍط خٍٙي ضا فّيٝ آٔطيىا  يا زِٚت

( تٙاتطايٗ زض خًٙ ٘أتماضٖ فأُ تٟسيس اؾاؾاً 25ظ٘س.) تٝ ايٗ وكٛض ٚ ٕٞپيٕا٘اٖ آٖ ضطتٝ ٔي

وٙٙسٜ ٘ٝ  يافتٝ فطأّي اؾت. ٞسف الساْ ٞاي ؾاظٔاٖ ٞاي تعضي تّىٝ ٌطٜٚ ٘ٝ وكٛضٞا ٚ لسضت

تٝ عطف ٔماتُ اؾت. اتعاضٞاي تٟسيس ٘يع چٙساٖ لاتُ ظزٖ  پيطٚظي ٚ غّثٝ زض خًٙ تّىٝ ضطتٝ

ٞاي غيط ٔتقاضف تؿياض ظياز اؾت. ٔماتّٝ ٚ ٔثاضظٜ تا  تيٙي ٘ثٛزٜ ٚ احتٕاَ اؾتفازٜ اظ ؾالح پيف

ايٗ تٟسيسات ٔٛخة تٛخٝ آٔطيىا تٝ خًٙ ٘أتماضٖ قسٜ اؾت وٝ زض ٔتٖٛ ضؾٕي تٝ فطاٚا٘ي 

اي زض ايٗ  فٙٛاٖ ايداز قسٜ ٚ ٔغاِقات ٌؿتطزٜ قٛز. زض آٔطيىا، ٔطاوعي تا ٕٞيٗ زيسٜ ٔي

ٞاي خًٙ ٘أتماضٖ ٔٛخة تغييط زض اؾتطاتػي ٘ؾأي  ( ٚيػٌي26قٛز.) ذهٛل ا٘داْ ٔي

آٔطيىا قسٜ اؾت. ايٗ تغييطات ٞٓ زض حٛظٜ تطآٚضز تٟسيسٞا ٚ ٔحيظ أٙيتي ٚ ٞٓ زض ٘يطٚٞاي 

 (27تٙس.)ٞاي آٔطيىا زض خٟاٖ، لاتُ ٔكاٞسٜ ٞؿ وٙٙسٜ ٚ پايٍاٜ فُٕ
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 َا در جُان چُارم. بازتؼريف اتحادَا ي پايگاٌ
ٞاي ٔتقسزي ضا زض خٟاٖ تطاٍ٘يرت وٝ زض  ٌطايي آٔطيىا زض حّٕٝ تٝ فطاق ٚاوٙف يىدا٘ثٝ

ٞا ٚ  ٔياٖ آٟ٘ا ٚاوٙف ٔتحسيٗ آٔطيىا زض پيٕاٖ ٘اتٛ اظ إٞيت تيكتطي تطذٛضزاض تٛز. فطا٘ؿٛي

ٞاي  ٞاي ايٗ زٚ وكٛض ضٕٗ ٔراِفت ٔراِف تٛز٘س ٚ زِٚتٞا تا حّٕٝ آٔطيىا تٝ فطاق  إِٓا٘ي

فّٙي ٚ زيپّٕاتيه، ٞيچٍٛ٘ٝ ٕٞىاضي تا ٘يطٚٞاي آٔطيىايي زض حّٕٝ تٝ فطاق ٘ساقتٙس. تٝ 

اي آٔطيىا ٔثُ تطويٝ ٚ فطتؿتاٖ ٘اضضايتي  ٕٞيٗ نٛضت فسْ ٕٞىاضي ٔتحسيٗ ٔٙغمٝ

ا٘س تا تٛخٝ  ضاٖ حاوٓ تط واخ ؾفيس ٔسفيوا ٞا ضا اظ اتحازٞا تٝ ٕٞطاٜ زاقت. ٘ٛٔحافؾٝ آٔطيىايي

ٕٞتاي آٔطيىا ٚ ٘اواضآٔسي اتحازٞاي  تٝ تغييط ٔاٞيت تٟسيس زض خٟاٖ، تٛا٘ايي ٘ؾأي تي

اي زض حفؼ أٙيت زض خٟاٖ ٚ تاالذطٜ فسْ ٕٞىاضي افضاي ايٗ اتحازٞا زض ظٔاٖ  ٔٙغمٝ

ٍيٙي وٝ آٔطيىا تطاي آٟ٘ا ٞاي ؾٙ تحطا٘ي ٔثُ حّٕٝ تٝ فطاق، تايس زض حٛظٜ اتحازٞا ٚ ٞعيٙٝ

ٞاي ٘ؾأي ذٛز زض  پطزاظز، تدسيس ٘ؾط وطز. تط ايٗ اؾاؼ، آٔطيىا زض نسز ٌؿتطـ پايٍاٜ ٔي

وكٛضٞاي ٔرتّف اؾت وٝ ٞٓ ٞعيٙٝ وٕتطي ٘ؿثت تٝ اتحازٞا زاضز ٚ ٞٓ تٛاٖ تحطن ٘ؾأي 

زٞس. اؾتطاتػي  ذيع ضا افعايف ٔي ٌيطي تطاي الساْ ٘ؾأي زض ٔٙاعك تحطاٖ آٖ وكٛض ٚ تهٕيٓ

اي تّىٝ تيكتط تط ٕٞىاضي زٚ  آٔطيىا ٘ٝ تط ٔكاضوت زض اتحازٞا ٚ حٕايت اظ اتحازٞاي ٔٙغمٝ

 (28خا٘ثٝ ٚ ٔٛضزي تا وكٛضٞا ٚ حضٛض فقاَ زض ٔٙاعك اؾتطاتػيه اؾتٛاض اؾت.)

 

 َاي وظامي آمريكا . تًاوايي ي ظرفيت4
ز تٝ اتعاضٞاي واضآٔس ٘ياظ زاضز. ٞطوكٛضي تطاي تأٔيٗ ٔٙافـ ٚ اخطاي اؾتطاتػي زفافي ذٛ

زض ٔٛضز اؾتطاتػي زفافي، ٘يطٚٞاي ٔؿّح ٘مف ٔحٛضي زاض٘س. ٔيعاٖ تٛإ٘ٙسي ٚ ؽطفيت آٟ٘ا 

ٞاي زيٍط ٔثُ، التهاز، فّٓ ٚ فٙأٚضي، واضآٔسي ٚ  اؾاؾاً تٝ تٛإ٘ٙسي وكٛض زض فطنٝ

٘ؾأي وكٛض  ٔكطٚفيت ٘ؾاْ ؾياؾي ٚ ٔٛلقيت خغطافيايي ٔتىي اؾت ٚ تطاي تطضؾي لسضت

ٌيطي اظ  ٞا تٛخٝ قٛز. أا ؾاظٔاٖ ٘يطٚٞاي ٔؿّح ٚ تٛا٘ايي آٟ٘ا زض تٟطٜ تايس تٝ آٖ ٔؤِفٝ

تٛا٘س زض اضظياتي  اي اؾت وٝ ٔي ٞاي ٘ؾأي ٘يع ٔؤِفٝ خساٌا٘ٝ ٞاي وكٛض زض فطنٝ تٛإ٘ٙسي

تطاتػي تا ٟ٘ايي ٔؤثط تاقس. ٔيعاٖ ؾاظٌاضي فٙانط اؾتطاتػي زفافي وكٛض تا يىسيٍط ٚ ايٗ اؾ
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تٛا٘س زض افعايف تٛإ٘ٙسي وكٛض تأثيطٌصاض تٛزٜ ٚ واضآضايي  ٞاي زِٚت ٔي ؾايط ؾياؾت

 ٘يطٚٞاي ٔؿّح ضا افعايف زٞس.

تٛاٖ ٌفت آٔطيىا تٟٙا اتطلسضت  ٞاي لسضت تٝ اذتهاض ٔي زض ذهٛل فٛأُ ٚ ٔؤِفٝ

يىي، ؾياؾي، خٟاٖ اؾت وٝ ٕٞٝ اتقاز ٚ فٛأُ لسضت ٔثُ لسضت التهازي، فّٕي، تىِٙٛٛغ

اختٕافي ٚ ٘ؾأي ضا زض اذتياض زاضز. اظ ِحاػ ٘ؾأي ٘يع ايٗ وكٛض زض ٔطتثٝ تااليي لطاض زاضز. 

زٞٙسٜ ٔٛلقيت لسضتٕٙس اياالت ٔتحسٜ زض خٟاٖ اؾت ٚ  ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ ٘كاٖ قاذم

زا٘ٙس. زض حاَ حاضط ٞسف اؾاؾي آٟ٘ا  ٕٞتا ٔي واضاٖ، آٖ ضا زض خٟاٖ ٚ تاضيد تي ٘ٛٔحافؾٝ

ٞاي آيٙسٜ اؾت. زض زٚضٜ پؽ اظ فطٚپاقي قٛضٚي زض  ؼ ٔٛلقيت ٘ؾأي آٔطيىا زض زٞٝحف

حاِي وٝ اوثط وكٛضٞاي خٟاٖ زض حاَ واٞف ٔيعاٖ تٛزخٝ ٘ؾأي ذٛز ٞؿتٙس، آٔطيىا تٝ ٚيػٜ 

اظ ٔدٕٛؿ  2003ؾپتأثط تٛزخٝ ٘ؾأي ذٛز ضا تٝ قست افعايف زازٜ اؾت. زض ؾاَ  11پؽ اظ 

عيٙٝ ٘ؾأي خٟاٖ تمطيثاً ٘يٕي اظ آٖ تٝ آٔطيىا تقّك زاقت. ٞعيٙٝ ٘ؾأي ايٗ ٔيّياضز زالض ٞ 956

ٔيّياضز زالض افعايف يافت.  335ٔيّياضز زالض تٛز وٝ زض ؾاَ تقس تٝ  304، 2001وكٛض زض ؾاَ 

،  تٝ   2005ٔيّياضز، ٚ زض ؾاَ  399تٝ  2004ٔيّياضز، زض ؾاَ  332تٝ  2003ايٗ ٔثّغ زض ؾاَ 

ٞاي تعضي خٟاٖ ٚ زقٕٙاٖ  ز ضؾيس. ٔمايؿٝ ٞعيٙٝ ٘ؾأي آٔطيىا تا ؾايط لسضتٔيّياض 7/420

ٞاي ٘يطٚي  تاقس. ٕٞچٙيٗ تطضؾي آٔاضي قاذم زٞٙسٜ لسضت فؾيٓ ٘ؾأي آٖ ٔي تاِمٜٛ، ٘كاٖ

 2001ؾپتأثط  11٘ؾأي، ٘كاٍ٘ط تٛخٝ فعآيٙسٜ زِٚت تٛـ تٝ ٘يطٚٞاي ٔؿّح پؽ اظ حٕالت 

 (29اؾت.)

، آٔطيىا تٝ عٛض وأُ ايٗ انُ ضا پصيطفت وٝ تٟسيسات تطضس ٔٙافـ آٖ ؾپتأثط 11پؽ اظ 

ٞاي تاِمٜٛ خًٙ، فطاٌيط قسٜ ٚ ٞسف ٘يع تٝ  وكٛض زض ؾطاؾط خٟاٖ پرف قسٜ اؾت. ٔيساٖ

تايؿت فطاٌيط ٚ خٟا٘ي تاقس. تط ايٗ اؾاؼ، ٔأٔٛضيت ٘يطٚٞاي ٘ؾأي آٔطيىا ٘يع  تثـ آٟ٘ا ٔي

( ٘اتٛا٘ي اتحازٞا ايٗ ضٚيىطز ضا تمٛيت ٕ٘ٛز ٚ آٔطيىا 30تايس ؾطاؾط خٟاٖ ضا پٛقف زٞس.)

ٞاي  ٞاي ٘ؾأي ذٛز ضا تٝ ٔطحّٝ اخطا ٌصاقت. ايداز ٚ ٌؿتطـ پايٍاٜ ؾياؾت ٌؿتطـ پايٍاٜ

ٞايي اظ ايٗ اؾتطاتػي  ٘ؾأي زض لطليعؾتاٖ، افغا٘ؿتاٖ، فطاق، تحطيٗ، لغط ٚ آشضتايداٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

ض زٚضٜ خًٙ ؾطز ٔغطح تٛز نطفاً اتعاضٞاي زفافي زض ٞاي ٔعتٛض آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ز اؾت. پايٍاٜ

ٞاي پيكسؾتا٘ٝ زض لاِة  تطاتط وكٛضٞاي ٔترانٓ ٘يؿتٙس. ايٗ ٔطاوع يه ٘مغٝ تطـ تطاي خًٙ
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ٞاي ٘ؾأي آٟ٘ا زض خًٙ فّيٝ تطٚضيؿٓ ٚ حفؼ نّح  زوتطيٗ ٘ؾأي تٛـ ٚ ٔأٔٛضيت

٘فط ٘يطٚي ٘ؾأي زض  350000( زض حاَ حاضط اياالت ٔتحسٜ آٔطيىا 31قٛ٘س.) ٔحؿٛب ٔي

٘فط زض ٔٙاعك خٍٙي، ٔٙاعك فّٕيات حفؼ نّح ٚ  250000ؾطاؾط خٟاٖ زاضز وٝ اظ ايٗ تقساز 

٘فط زض وكٛضٞاي إِٓاٖ، غاپٗ، ايتاِيا ٚ  100000ٔماتّٝ تا تطٚضيؿٓ ٔؿتمط ٞؿتٙس. تاالي 

طز تالي تاقٙس وٝ فٕستاً اظ زٚضٜ خًٙ ؾ اٍّ٘ؿتاٖ ٔكغَٛ ا٘داْ ٔأٔٛضيت فازي ذٛز ٔي

 ا٘س. ٔا٘سٜ

 

 (32شمار ويريَاي وظامي فؼال آمريكا در فراسًي درياَا: ويريَاي پايگاَي ي استقرار يافتٍ)

 2004-2003 2002-1996 1995-1992 1991-1990 1980زٞٝ  1971-1966 فٙٛاٖ              ؾاَ

ٔدٕٛؿ ٘يطٞاي ٘ؾأي 

 فقاَ آٔطيىا
 ْ 426/1 ْ 408/1 ْ 66/1 ْ 05/2 ْ 125/2 ٔيّيٖٛ 3

قٕاض ٘يطٚٞاي ٘ؾأي 

 فطاؾٛي زضياٞا
 383000 246800 283000 555000 516000 ٔيّيٖٛ 1

زضنس ٘يطٚٞاي ٘ؾأي 

 فّٕياتي فطاؾٛي زضياٞا
15 3/0 3/7 7/1 3 14 

زضنس ٘يطٚٞاي ٘ؾأي 

غيط فّٕياتي زض فطاؾٛي 

 زضياٞا

18 24 7/19 3/15 5/14 13 

 

 2004تا مارض  2004فراسًي درياَا از سپتامبر شمار ويريَاي وظامي آمريكا در 

 04/03 03/12 03/09 03/06 03/03 02/12 02/09 فٙٛاٖ                      ٔاٜ

 1425887 1423348 1434377 1429684 1414517 1411200 1411634 قٕاض وُ ٘يطٚٞاي ٘ؾأي فقاَ آٔطيىا

٘يطٚٞاي افعأي تٝ فطاؾٛي زضياٜ 

)تٟٙا قأُ تركي اظ ٘يطٚٞاي 

 آٔطيىا  زضفطاق(ا

230484 237473 253300 237643 252764 257022 257692 

 350299 311074 368969 422100 462584 237473 230484 ٘يطٚٞاي ٚالقي فطاؾٛي زضياٞا...

 149028 105329 154002 228100 230521   ٘يطٚٞاي فّٕياتي فقاَ زض آظازي فطاق

 12500 11000 10000 9000 8000 8000 8000 ٘يطٚٞاي ٔٛخٛز زض افغا٘ؿتاٖ

وُ ٘يطٚٞاي افعأي تطاي 

ؾاظي فطاق )قأُ ٘يطٚٞاي  آظاز

 فطاؾٛي زضياٞا(

  269363 263100 183002 167329 211028 
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٘يطٚي ٘ؾأي آٔطيىا حضٛض زاض٘س وٝ تٝ ِحاػ تقساز ٔماْ ٘رؿت ضا  135000زض فطاق 

، 37000، وطٜ خٙٛتي 47000، غاپٗ 75000اٖ تا وؿة ٕ٘ٛزٜ اؾت. زض ٔطاتة تقسي إِٓ

٘فط لطاض زاض٘س. زض ٔٙغمٝ ذّيح فاضؼ،  12000ٚ اٍّ٘ؿتاٖ  13000، ايتاِيا 13500افغا٘ؿتاٖ 

آٔطيىا فالٜٚ تط زٚ وكٛض فطاق ٚ افغا٘ؿتاٖ زض وكٛضٞاي تطويٝ، لغط. تحطيٗ ٚ فطتؿتاٖ 

٘كيٙي ٘يطٚٞاي آٔطيىا اظ فطتؿتاٖ،  فمةؾقٛزي ٘يع ٘يطٚ زاضز وٝ اِثتٝ پؽ اظ خًٙ تا فطاق تا 

٘يطٚي ٘ؾأي زض اؾتطاتػي آٔطيىا زض ذاٚضٔيا٘ٝ  1600تأؾيؽ لغط تا حسٚز  پايٍاٜ ٟٔٓ ٚ تاظٜ

 (33وٙس.) ٘مف لاتُ تٛخٟي ايفا ٔي

زٞٙسٜ افعايف قسيس ٘يطٚٞاي ٘ؾأي آٔطيىا زض فطاؾٛي آتٟا زض ؾاَ  تطضؾي آٔاضي ٘كاٖ

ايٗ افعايف زض ٔٛضز ٘يطٚٞاي فّٕياتي ٘ؿثت تٝ ٘يطٚٞاي فازي اؾت. ٕٞچٙيٗ  2004ٚ  2003

زٞٙسٜ ا٘داْ  ٞاي ٔرتّف آٖ ٘يع لاتُ ٔكاٞسٜ اؾت. ايٗ زٚ ٔٛضٛؿ ٘كاٖ آٔطيىا زض پايٍاٜ

 (34تاقس.) فّٕيات ٘ؾأي تيكتط اظ ؾٛي آٔطيىا زض فطاؾٛي زضياٞا ٔي

 

 گيري وتيجٍ
 2001ؾپتأثط  11سٜ ٚ تا حٕالت اؾتطاتػي آٔطيىا پؽ اظ فطٚپاقي قٛضٚي زٌطٌٖٛ ق

آٔطيىا ٚاضز ٔطحّٝ خسيسي قس وٝ تا زٚضٜ لثُ اظ آٖ تٝ ذهٛل زٚضٜ خًٙ ؾطز وأالً 

 تٛاٖ زض قىُ ظيط ذالنٝ وطز. ٞا ضا ٔي ٔتفاٚت اؾت. ايٗ تفاٚت
 ؾپتأثط 11تقس اظ  1990زٞٝ  زضٜٚ خًٙ ؾطز فٙٛاٖ

 ٌطا ته لغثي يىدا٘ثٝ إُِّ ٌطا ته لغثي+ تيٗ لغثي زٚ ؾيؿتٓ أٙيتي

 تحىيٓ ٞػٔٛ٘ي آٔطيىا حفؼ ٞػٔٛ٘ي آٔطيىا ؾس تٙسي قٛضٚي ٞسف اؾتطاتػيه

 

ٔأٔٛضيت )غيط 

 ٘ؾأي(

عّثي  خٌّٛيطي اظ تٛؾقٝ

 قٛضٚي

أٙيت ٚ ٌؿتطـ نّح، تا ٌؿتطـ 

ٞاي وكتاض خٕقي،  اچاق ؾالحٚ ل

 زفاؿ اظ ٔٙاعك ٟٔٓ

خًٙ فّيٝ تطٚضيؿٓ، خٌّٛيطي اظ ؽٟٛض 

ٞاي  ٞاي تعضي ضلية، خًٙ فّيٝ زِٚت لسضت

ٞاي وكتاض  ذٛزؾط، ٔماتّٝ. تا ٌؿتطـ ؾالح

 ؾاظي ٚ تحىيٓ نّح خٕقي، ّٔت

 

تٟسيسات ٘ؾأي 

 فٕسٜ

اي تا  ت ٞؿتٝحٕال

ٞاي تاِؿتيه،  ٔٛقه

خًٙ خٟا٘ي تاِمٜٛ ٔياٖ 

 زٚ اتطلسضت

ٞاي خًٙ زض  ٌؿتطـ ٔيساٖ

ؾطاؾط خٟاٖ تط پايٝ اذتالفات 

 اضضي ٚ ٔكىالت لٛٔي

يافتٝ فطأّي زض لثاَ  ٞاي ؾاظٔاٖ ٔماٚٔت

لسضت ٞػٖٔٛ، حٕالت تطٚضيؿتي تا 

 ٞاي وكتاض خٕقي ؾالح

 ذاٚضٔيا٘ٝ قطق آؾيا+ اضٚپا اضٚپا تٕطوع اؾتطاتػيه
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ٌٖٛ زض ؾياؾت ذاضخي تٝ قست افعايف  زض ؾاذتاض زضٚ٘ي آٔطيىا، ٘مف ٘ؾأياٖ ٚ پٙتا

ٚ تٝ نٛضت ٘ؿثتاً ٌؿتطزٜ ٚ يىدا٘ثٝ اؾتفازٜ پيسا وطز ٚ اظ اتعاضٞاي ٘ؾأي تا ٔحسٚزيت وٕتط 

قس. ٕٞچٙيٗ حٛظٜ فّٕيات ٘ؾأي آٔطيىا تٝ ؾطاؾط خٟاٖ ٌؿتطـ يافت ٚ خًٙ فّيٝ 

تطٚضيؿٓ تٝ زوتطيٗ خًٙ پيكسؾتا٘ٝ ٔٙدط قس وٝ تا زاٚضي آٔطيىا ٚ تٝ نٛضت يىدا٘ثٝ زض 

ٗ آٔطيىا زض لثاَ تٟسيسات زٚ ٔٛضز افغا٘ؿتاٖ ٚ فطاق تٝ اخطا زضآٔس. تأويس تط زفاؿ اظ ؾطظٔي

يافتٝ فطأّي ٔٙدط تٝ تغييط زض ؾاذتاض زفافي أٙيتي آٔطيىا قس ٚ تٛزخٝ  تطٚضيؿتي ؾاظٔاٖ

٘ؾأي زفاؿ اظ ؾطظٔيٗ ايٗ وكٛض تٝ قست افعايف يافت. ايٗ افعايف تٛزخٝ زض حٛظٜ ٘ؾأي 

أي خٟاٖ ضا قأُ ٞاي ٘ؾ ؾپتأثط وأالً ٔكٟٛز اؾت ٚ حسٚزاً ٘يٕي اظ وُ ٞعيٙٝ 11پؽ اظ 

قٛز. تأويس آٔطيىا تط اؾتفازٜ تيف اظ پيف اظ اتعاضٞاي پيكطفتٝ ٘ؾأي ٔٛخة تٛخٝ قسيس  ٔي

زِٚت تٛـ تٝ فّٓ ٚ فٙأٚضي ٘ؾأي قسٜ ٚ تٛزخٝ تحميك ٚ تٛؾقٝ ٘ؾأي قسيساً افعايف يافتٝ 

ت ذٛز ضا اؾت. اؾتطاتػي ٘ؾأي آٔطيىا ضٕٗ تٛخٝ قسيس تٝ زفاؿ اظ آٖ وكٛض، حٛظٜ ٔأٔٛضي

 ٌيطز.  ٔي زض ؾطاؾط خٟاٖ پي

زِٚت تٛـ زض ٌعاضـ ٘ؾأي چٟاضؾاال٘ٝ ذٛز ضٕٗ ضٞاؾاظي اؾتطاتػي زٚ خًٙ 

اي وٝ اظ ٌصقتٝ زض اؾتطاتػي أٙيت ّٔي آٔطيىا ٔغطح تٛز، تٝ خًٙ پيكسؾتا٘ٝ  ٕٞعٔاٖ ٔٙغمٝ

اٌٖٛ عطح ذٛز زض ؾطاؾط خًٙ ضٚي آٚضز وٝ زض آٖ فٙهط تٟسيس ٔقياض الساْ لطاض ٌطفت ٚ پٙت

ضا تط پايٝ پيطٚظي زض عيفي اظ ٔٙاظفات ٕٔىٗ اضايٝ وطز. تاالذطٜ اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا زض 

اي،  اي ٔتحَٛ قس ٚ تٝ خاي اؾتطاتػي اختٙاب اظ ٚلٛؿ خًٙ ٞؿتٝ ٞاي ٞؿتٝ ذهٛل ؾالح

آٖ  اؾتطاتػي ٔماتّٝ تا ٌؿتطـ ٚ زض نٛضت ٘ياظ الساْ ٘ؾأي فّيٝ زِٚت ٔترّف زض زؾتٛض واض

تٛاٖ زض ذهٛل تحَٛ زض اؾتطاتػي زفافي آٔطيىا عطح وطز  لطاض ٌطفت. ٘ىتٝ زيٍطي وٝ ٔي

تٛخٝ تيف اظ پيف تٝ پيٛ٘س فٕيك ٔياٖ لسضت ؾرت ٚ ٘طْ زض ٔحيظ أٙيتي خسيس اؾت. 

زِٚت تٛـ ضٕٗ تأويس تط لسضت ٘ؾأي؛ آٖ ضا تٝ تٟٙايي تطاي ٔماتّٝ تا تٟسيسات خسيس ٘اتٛاٖ 

ٞا ٚ  ف ؾٙت ٌصقتٝ خٕٟٛضيرٛاٞاٖ، تٝ عٛض ٕٞعٔاٖ إٞيت ظيازي ضا تٝ ضيكٝزيسٜ ٚ تط ذال

زٞس. تط ايٗ اؾاؼ اياالت ٔتحسٜ ٌؿتطـ  ٌيطي تٟسيس )تطٚضيؿٓ( ٔي تؿتطٞاي قىُ

زٔٛوطاؾي ضا زض خٟاٖ تٝ ٔثاتٝ اتعاضي تطاي ضفـ تٟسيسات ٚ تأٔيٗ ٔٙافـ ّٔي آٔطيىا لّٕساز 

 وٙس. ٔي



 

 

 َا يادداشت
 

1. See Betts. Richard k., "Is strategy an illusion?" International Security, Vol.25, No. 2, Fou 2000, P.5-

50. 

2. Metz. Steven, “American strategy: issues and alternatives for the quadernnial” Defense Review, 

September 2000, <www.Carlisle. army. mil/ssi/pdf> 

3. Baker, John c, and Others, “mapping the Risks”, RAND, 2004, <www. rand. org> 

4. U.S. Army Training and Doctrine Command. “A military guide to terrorism in the twenty frist 

century”, August 2003, ch. 6.<www.au. af.mil> 

5. U.S. Department of State, “Patterns of global terrorism”, 2003, June 22, 2004, <www. State. gov> 

، تٝ وٛقف حؿيٗ المللي تسليحات، خلغ سالح ي امىيت بيهإِّّي اؾتىّٟٓ،  ٔؤؾؿٝ تحميماتي نّح تيٗ .6
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 .10-11، ل 20، قٕاضٜ 1382تاتؿتاٖ 

10. See Ravenal, Earl, "Isolationism as the denial of intervention: what foreign policy is and isn’t", 

Foreign Policy Briefing, April 2000, No. 57. pp.1-18. 
ٌعاضـ پصيَشكدٌ مطالؼات راَبردي، ، حؿيٗ زازض٘س، «ٔٙافـ ّٔي آٔطيىا»وٕيؿيٖٛ ٔٙافـ ّٔي آٔطيىا،  .11

 .36، ل 1380 23/7پػٚٞكي، قٕاضٜ 

12.The White House, The National Security Strategy of the United States of America, June 1, 2002, 

<www. white house. gov> 

13. "War Powers Act". Public Law 93-148, 93 rd Congress, H. J. Res. 542. November 7, 1973. SEC5. 
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