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عضً َيأت علمي داوشگاٌ عالمٍ طباطبايي

تاريخ تأييد1383/8/10 :

چكيدٌ

ٞـف ايٗ ٔماِ ٝتٗٛيظ ٔفاؿ ٔ ٚغتٛا  ٚتزني ٚ ٝتغّيُ ػُّ ،اٍ٘ينٜٞا  ٚاٞـاف

ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،تا ٞـف ٚاواٚي تأحيلات آٖ تل أٙيت ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ اًت .ت ٝػثاكت ؿيٍلٙٔ ،ظٛك پاًؾٍٛيي ت ٝايٗ ًؤاالت آّي  ٚفلػي اًت:
ؿاليُ ،اٍ٘ينٜٞا  ٚاٞـاف اياالت ٔتغـ ٜام اكاي ٝايٗ ٛلط صيٌت؟ ايٗ ٛلط ،صٝ
رايٍاٞي ؿك كاٞثلؿ أٙيت ّٔيً ،ياًت ؽاٚكٔيا٘ٝاي ٘ ٚمَ ّٔي آٔليىا ؿاكؿ؟ صلا
فلآيٙـ ؿٔٛولاتيهًامي ؽاٚكٔيا٘ ٝؿك ُلاي ٚتيٗإِّّي پي ام ً 11پتأثل  2001آغام
 ٚتؼمية ٔيٌلؿؿ؟ تامتابٞا  ٚپيأـٞاي أٙيتي ايٗ ٛلط ،تلاي وِٛكٞا  ٚرٛأغ
ؽاٚكٔيا٘ ٝوـأٙـ؟ ً ٚلا٘زاْ ،تغمك  ٚارلاي ايٗ ٛلط ص ٝصاَِٞا  ٚفلٓتٞاي
أٙيتي كا تلاي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك پي ؽٛاٞـ ؿاُت؟
پاًؼ اعتٕاِي ايٗ پلًَٞا ؿكصاكصٛب فلٗي ٝفيُ ٔٛكؿ تغج  ٚتلكًي للاك
ؽٛاٞـ ٌلفتٛ« :لط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تٔ ٝخات ٝيىي ام كاٞىاكٞا ً ٚامٚواكٞاي
وا٘٘ٛي ؿك كاٞثلؿ پيٍِيلا٘ٔ ٚ ٝلون حمُ كاٞثلؿ والٖ أٙيت ّٔي آٔليىا تٙٔ ٝظٛك
ٔماتّ ٝتا تٟـيـات ٘أتماكٖ ٕٗٗ ،ايزاؿ تٟـيـات  ٚصاَِٞاي أٙيتي ٔؾتّف،
فلٓتٞايي ٘ين تلاي تأٔيٗ  ٚتغىيٓ أٙيت ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ٔيآفليٙـ».
ؿك پاياٖ ،كاٜواكٞايي تلاي تٟلٌٜيلي رٕٟٛكي اًالٔي ام فلٓتٞا  ٚؿفغ
تٟـيـات أٙيتي ايٗ ٛلط اكائ ٝيُٛؿ.

كليدياشٌَا :ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،ؿٔٛولاتيكهًكامي ،كاٞثكلؿ ؽاٚكٔيا٘كٝاي آٔليىكا ،أٙيكت ّٔكي
رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ
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مقدمٍ
پي ام عاؿحً 11 ٝپتأثل ُٟ 20( 2001ليٛك  )1380ؤ ٝثاكم ٜتا تلٚكيٌٓ تٛٓ ٝكت
ٔفٟٔٛي غاِة ؿك ًياًت ؽاكري  ٚأٙيت ّٔي آٔليىا ؿكآٔـ ،ؽاٚكٔيا٘٘ ٝين ت ٝوا٘ ٖٛكٚاتٚ ٚ
ٔلون حمُ ٘ظاْ تيٗإُِّ تثـيُ ُـ .تٕٔيًٓاماٖ ً ٚياًتپلؿاماٖ اياالت ٔتغـ ،ٜتا ايزاؿ
پيًٛتٍي ٕٞ ٚثٌتٍي تيٗ اًالٌْلايي يا تٙياؿٌلايي اًالٔي تا تلٚكيٌٓ ،ػال ٜٚتل ت ًُٛتٝ
٘يلٚي ٘ظأي  ٚل ٜٛلٟلي ٝتل ػّي ٝتلٚكيٌتٞا ،ؿكٓـؿ آالعات ًياًي ،التٔاؿي ٚ
ارتٕاػي ام ٛليك ٟٔٙـًي ارتٕاػي ك ًياًي  ٚآالط ؿيٙي ك ٔقٞثي رٛأغ ؽاٚكٔيا٘ ٝتٝ
ػٛٙاٖ ؽاًتٍا ٜتلٚكيٌٓ تيٗإِّّي ٘ين تلآٔـ٘ـ.
ه٘لاَ واِيٗ پاٚ َٚميل أٛك ؽاكر ٝآٔليىا ؿك تاكيؼ  12ؿًأثل 22( 2002آفك ٔا)1381 ٜ
ؿك ًؾٙلا٘ي ؽٛؿ ؿك تٙياؿ ٞليتذ ؿك يه ًؾٙلا٘ي ،تلاي ٘ؾٌتيٗ تاك  ٚتٛٛ ٝك كًٕي ٛلط
ايٗ وِٛك تلاي ؽاٚكٔيا٘ ٝكا ٔثٙي تل آالعات ًياًي ،التٔاؿي  ٚآٔٛمُي اػالْ ولؿ.
ٕٞضٙيٗ يىي ام تٛريات  ٚتٟا٘ٞٝاي ًٌٝا٘ ٝعّٕ ٝآٔليىا ت ٝػلاق ؿك وٙاك «٘ثلؿ ػّيٝ
تلٚكيٌٓ» ً« ٚالطٞاي وِتاك رٕؼي» ،اًتملاك ؿِٚت ًلِٔك ؿك ايٗ وِٛك تلاي تًٛؼٚ ٝ
اُاػ ٝؿٔٛولاًي ؿك ٜٔٙم ٝتل اًاى ٜٔٙك ؿٔٚيٛٙي ؿٔٛولاتيه اػالْ ٌلؿيـ.
رٛكد ت ٍٛكئيي رٕٟٛك آٔليىا ؿك  26فٛكي ،2003 ٝا٘ـوي پيَ ام تٟارٓ ٘ظأي تٝ
ػلاق ٛي ًؾٙا٘ي ؿك اٌ٘تيت ٛآٔليىايي ايٙتلپلاين ،ػنْ ؽٛؿ كا ٔثٙي تل اًتملاك اكمٍٞاي
ؿٔٛولاتيه ؿك ؽاٚكٔيا٘ ٝاتلام ؿاُتً .پي ؿك ٕٞ ٝٔ 9اٖ ًاَ ؿك رٟت ػّٕياتي ولؿٖ
اكمٍٞاي ٔٛكؿ ٘ظل ؽٛؿ« ،ايزاؿ ٜٔٙمٔ ٝثاؿِ ٝآماؿ ٔياٖ اياالت ٔتغـ ٜآٔليىا  ٚؽاٚكٔيا٘ ٝتا
ؿً ٜاَ آيٙـ »ٜكا پيِٟٙاؿ ؿاؿ .ؿيهصٙي ٔؼا ٖٚكئيي رٕٟٛك آٔليىا ٘ين ؿك ؿًأثل  ،2003ؿك
ٔزٕغ رٟا٘ي التٔاؿ ؿك ؿاٚٚىٓ ،لاعتاً ًياًت كًٕي ؿِٚت آٔليىا ٔثٙي تل ؿٔٛولاتيه
ًاؽتٗ ؽاٚكٔيا٘ ٝكا تياٖ ؿاُت .كٚم٘أ ٝػلب متاٖ اِغيات صاج ِٙـٖ ؿك  13فٛكي،2004 ٝ
ٔفاؿ ًٙـ ارلايي «ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي»( )1كا و ٝام ًٛي آٔليىا تلاي ٛلط ؿك ٌِ٘ت  8تا
 10هٚئٗ ً 2004لاٖ ٌل )G8( 8 ٜٚؿك ًي آيّٙـ اياِت رٛكريا اكايُ ٝـ ٜتٛؿٙٔ ،تِل ًاؽت.
ٞـف ايٗ ُ٘ٛتاك تٗٛيظ ٔفاؿ ٔ ٚغتٛا ،تزني ٚ ٝتغّيُ ػُّ  ٚاٍ٘ينٜٞا  ٚاٞـاف ايٗ ٛلط
تٙٔ ٝظٛك ٚاواٚي تأحيلات آٖ تل أٙيت ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ اًت .تٙٔ ٝظٛك تغمك ايٗ
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ٞـف ام ٛليك اًتـالَ  ٚتلٞاٖ ٜٔٙمئ ،ثاعج ؿك صٟاك ٌفتاك ًامٔا٘ـٞي ٔيُٛؿ٘ .ؾٌت،
ٔفاؿ ٔ ٚفلٞٝٗٚاي ٛلط ،تٓٛيف ُ ٚلط ؿاؿٔ ٜيُٛؿ .ؿك تؾَ ؿ ،ْٚؽاًتٍا ٚ ٜاٞـاف
ٛلط ؿك صاكصٛب ٚاواٚي كاٞثلؿ أٙيت ّٔي ،اٞـاف ؽاٚكٔيا٘ٝاي ًياًت ؽاكري ٘ ٚمَ
ّٔي اياالت ٔتغـ ٜتلكًي ٔيُٛؿٛٗٛٔ .ع لٌٕت ً٘ ْٛين تزني ٚ ٝتغّيُ صٍٍ٘ٛي تأحيل ايٗ
ٛلط تل اتؼاؿ ٔؾتّف أٙيت ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ اًتً .لا٘زاْ ،ؿك ٘تيزٌٝيلي تغج،
پيِٟٙاؿ ٔا  ٚكاٜواكٞايي تلاي وا َٞصاَِٞا  ٚتٟـيـات أٙيتي  ٚتٟلٜتلؿاكي ام فلٓتٞاي
٘اُي ام ٛلط تلاي افنايَ ٗلية أٙيت ّٔي ايلاٖ اكاي ٝؽٛاٞـ ُـ.

الف .مفاد ي مفريضٍَاي طرح
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،تلصٙـ ٔفل ٝٗٚاًاًي اًتٛاك اًت و ٝتٔ ٝغتٛا ٔ ٚفاؿ آٖ ُىُ
ٔيؿٞـ )2(:ايل آوكٍِٙٔ ،اء  ٚؽاًتٍا ٜافلاٌٙلايي  ٚتلٚكيٌٓ وٙٔ ٝافغ ّٔي غلب  ٚأٙيت
تيٗإِّّي كا تٟـيـ ٔيوٙـ ،عٛم ٜرغلافيايي ُٕاَ آفليما ،ؽاٚك ٘نؿيه  ٚؽاٚكٔيا٘ٝ
(ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي) اًت .ديم آوكٍٗٚ ،غ تٟـيـماي ٜٔٙم ،ٝعآُ فمـاٖ آماؿي  ٚؿٔٛولاًي،
ًٜظ پائيٗ ؿاَ٘ ،ػـْ تًٛؼ ٝػّٕي ،رايٍا٘ ٜأٙاًة م٘اٖ ٗٚ ٚؼيت ٘أّٜٛب عمٛق تِل
اًت .ت ٝػثاكت ؿيٍل ،تًٛؼ٘ ٝيافتٍي ٔ ٚغلٔٚيت ٔلؿْ ام عمٛق ًياًي ،التٔاؿي ٚ
ارتٕاػي ،تاػج كُـ افلاٌٙلايي اًالٔي ،تلٚكيٌٟٓٔ ،ارلت غيللا٘٘ٛي  ٚرلايٓ ًامٔاٖ
يافت ٝتيٗإِّّي ٔيُٛؿ و ٝػأُ تيحثاتي ٘ ٚاأٙي ٜٔٙمٝاي  ٚتيٗإِّّي ٌٞتٙـ .سًم آوكٍ،
تٟتليٗ كاٜعُ تلاي ؿكٔاٖ ِٔىالت ٔ ٚؼ٘الت ،تًٛؼٕٝٞ ٝرا٘ث ٝؿك لاِة آالعات ًياًي،
التٔاؿي  ٚارتٕاػي اًت .تٙاتلايٗ اِٛٚيتٞاي تًٛؼٜٙٔ ٝم ٝػثاكتٙـ ام :تًٛؼً ٝياًي ام
ٛليك تِٛيك ٞ ٚـايت وِٛكٞا تًٛ ٝي ٔلؿًْاالكي  ٚعىٔٛتٞاي ُايٌتِٔ ٚ ٝلٚع،
تًٛؼ ٝػّٕي  ٚآٔٛمُي تًٚ ٝيّة ايزاؿ رأؼٝاي فلٞيؾت ٚ ٝپيِلفت ،ٝتًٛؼ ٝالتٔاؿي ام
ٛليك ايزاؿ فلٓتٞاي التٔاؿي ،آماؿًامي  ٚؽٔٓٛيًامي التٔاؿ.
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 .1تًسعٍ سياسي :دمًكراتيكسازي
ام ٔٙظل ايٗ ٛلط ،ؿٔٛولاًي  ٚعىٔٛت ُايٌت ٝتٌتلي اًت و ٝتًٛؼ ٝؿك ؿك ٖٚآٖ كُـ
ٔ ٕٛ٘ ٚيوٙـ .ايٗ ٕٞاٖ پيَُل ٚ ٙاِنأي اًت و ٝوِٛكٞاي ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ام فمـاٖ آٖ
ك٘ذ ٔيتل٘ـًٜ .ظ ِٔاكوت ًياًي ؿك عىٔٛتٞاي ٜٔٙم ٝؿك ٔمايٌ ٝتا ؿيٍل وِٛكٞاي
رٟاٖ تٌياك پاييٗ اًت .ؿك ؽاٚكٔيا٘ ،ٝؿٔٛولاًي ،آماؿي  ٚپاًؾٍٛيي ،واالٞاي ٘اياتي ٌٞتٙـ
 ٚم٘اٖ ٘ين رايٍاٙٔ ٜاًثي ٘ـاك٘ـ .تٙاتلايٗ ،تلغية ت ٝؿٔٛولاًي  ٚعىٕلا٘ي ُايٌت ٝتٙٔ ٝظٛك
تغمك تًٛؼً ٝياًي ٗلٚكتي تاكيؾي اًت .اًتملاك ؿٔٛولاًي  ٚآالعات ؿٔٛولاتيه ٘ين
ام كا ٜاتؾاف كاٜواكٞا ً ٚامٚواكٞاي ميل أىاٖپقيل اًت :تلٌناكي ا٘تؾاتات آماؿ ٔٙٔ ٚفا٘،ٝ
تأًيي ٔؤًٌات ٚيو ٜتلاي اكاي ٝآٔٛمٍ كٞثلي ٔ ٚـيليت ت ٝم٘اٖ ،وٕه ِٔ ٚاٚك ٜعمٛلي
تٔ ٝلؿْ ػاؿي ،ايزاؿكًا٘ٞٝاي غيلؿِٚتي ٌٔ ٚتمُ ،تًٛؼ ٚ ٝتمٛيت رأؼٔ ٝـ٘ي تًٚ ٝيّٝ
تأًيي ٌٌ ٚتلٍ ٟ٘اؿٞا ً ٚامٔاٖٞاي غيلؿِٚتي ؿك عٛمٜٞاي ؿٔٛولاًي ،عمٛق تِل،
كًا٘ٞٝا  ٚم٘اٖ.

 .2تًسعٍ علمي ه آمًزشي
ؿٔٚيٗ ٔغٛك ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،تًٛؼ ٝػّٕي  ٚآٔٛمُي رٟت ايزاؿ رأؼ ٝفلٞيؾتٝ
 ٚتلتيت ٘يلٚي اٌ٘ا٘ي ٔٙاًة ت ٝػٛٙاٖ ميلتٙاي تًٛؼً ٝياًي  ٚالتٔاؿي اًتٟٓٔ .تليٗ
ًامٚواكٞاي ؿًتياتي ت ٝايٗ ٞـف ٘ين ػثاكتٙـ ام :آٔٛمٍٞاي تٙياؿي ام ٛليك ٔثاكم ٜتا
تيًٛاؿي ،تِىيُ  ٚتمٛيت ٌلٜٞٚا  ٚتِىُٞاي ٔثاكم ٜتا تيًٛاؿي ،تٟي ،ٝتـٚيٗ  ٚتلرٕٝ
وتابٞاي آٔٛمُي ،تأًيي ٔـاكى ػّٕي  ٚاوتِافي ،آالعات آٔٛمُي  ٚارلاي
آٔٛمٍٞاي ٔزامي ام ٛليك ايٙتل٘ت ،تأًيي  ٚتـكيي كُتٔ ٝـيليت ؿك ٔلاون آٔٛمٍ ػاِي.
تًٛؼ ٝػّٕي  ٚآٔٛمُي رايٍا ٜتلرٌتٝاي ؿك ايٗ ٛلط ؿاكؿ .ص ٖٛػال ٜٚتل آ٘ىٝ
پيَُل ٚ ٙپيَ٘يام تًٛؼً ٝياًي  ٚالتٔاؿي اًت ،ؿك آٔٛمٍ ٌٌ ٚتلٍ آٔٛمٜٞا ٚ
اكمٍٞاي ؿٔٛولاتيه ت ٌُ٘ ٝرٛاٖ رٛأغ ػمةٔا٘ـٜٙٔ ٜم٘ ٝين ٘مِي ٔغٛكي ايفا ٔيوٙـ.
تٟثٛؿ ًٜظ آٔٛمُي  ٚفلٍٙٞي ٔٛرة اكتما  ٚافنايَ ُٙاؽت  ٚآٌاٞي رٛا٘اٖ ًلؽٛكؿٜاي
ٔيُٛؿ و ٝػمة افتاؿٌي رٛأغ ؽٛؿ كا ٔؼًّ َٛياًتٞاي آٔليىا  ٚغلب ٔيؿا٘ٙـ .تٚ ٝيوٜ
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ايٗ الـاْ ،آٔٛمٍٞاي ايـئِٛٛهيه ٗ ٚـغلتي ًامٔاٖٞا ٌ ٚلٜٞٚاي ًياًي ك ٔقٞثي
اًالٌْلا كا ؽٙخي ٔيًامؿ .ت ٝتياٖ ؿيٍل٘ ،فلت ام غلب  ٚآٔليىا ٔؼّ َٛتيًٛاؿيًٛ ،ءتفآٞ
 ٚػـْ ُٙاؽت ٚالؼي ٔلؿْ ٜٔٙم ٝام رٟاٖ اًت و ٝام ٛليك آٔٛمٍ ٔيتٛاٖ تل آٖ فايك آٔـ.

 .3تًسعٍ اقتصادي
تًٛؼ ٝالتٔاؿي ٌٌ ٚتلٍ فلٓتٞاي التٔاؿئ ،غٛك ً ْٛايٗ ٛلط اًت .تًٛؼٝ
٘يافتٍي ،ػمةٔا٘ـٌي ٚ ٚاتٌتٍي التٔاؿي تاكمتليٗ ٚيوٌيٞاي رٛأغ  ٚوِٛكٞاي ؽاٚكٔيا٘ٝ
تٔٛك ٔيُٛؿ .فملٔ ،غلٔٚيت  ٚاؽتالف ٛثماتي ٘اُي ام تًٛؼ٘ ٝيافتٍي التٔاؿيٚ ،لتي ؿك
ًاؽتاك ًياًي ٔتّٔة  ٚرأؼ ٝتٌت ٝتا ايـئِٛٛهي افلاٛي ؿكٔيآٔينؿٙٔ ،اًةتليٗ تٌتل تلاي
كُـ تلٚكيٌٓ ٗـغلتي كا فلأ ٓٞيًامؿ.
تٙاتلايٗ ،تايـ ام ٛليك تٛر ٝتً ٝام  ٚواكٞاي ميل ،ؿك التٔاؿ وِٛكٞاي ٜٔٙم ٝتغِٛي
اًاًي ايزاؿ ولؿً :لٔايٌٝقاكي ؽاكري رٟت كُـ التٔاؿي ام ٛليك اػٜاي ٚاْ تٛ ٝلطٞا
 ٚپلٚهٜٞاي وٛصه ،تأًيي ٓٙـٚق پ ٚ َٛتا٘ه تًٛؼ ٝؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،آالط ًيٌتٓ
ٔاِي تًٚ ٝيّ ٝوا ًّٜٝ َٞؿِٚت تل ؽـٔات پِٛي ٔ ٚاِي ،كفغ ٔٛا٘غ ٔٛرٛؿ ؿك كا ٜتؼأالت
پِٛي تيٗ وِٛكيًٛ٘ ،امي ؽـٔات تا٘ىي ،اكاي ،ٝتٟثٛؿ ٌٌ ٚتلٍ اتناكٞاي المْ تلاي عٕايت
ام التٔاؿ تاماك ،تأًيي ًاؽتاكٞاي ًامٔاٖ يافت ٝرٟت عٕايت ام ؽـٔات پِٛي ،تًٛؼٚ ٝ
تمٛيت تزاكت آماؿ ؿك ًٜظ ٜٔٙم ٝام ٛليك ػ٘ٛيت ؿك ًامٔاٖ تزاكت رٟا٘ي ،ايزاؿ ٔٙاٛك
آماؿ تزاكي ٙٔ ٚاٛك ٚيو ٜتزاكي ً ٚلا٘زاْ تأًيي ٔزٕغ فلٓتٞاي التٔاؿي.

ب .خاستگاٌ ي اَداف طرح
تثاكُٙاًي  ٚػّتياتي ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ام عيج ٚاواٚي ػُّ  ٚاٍ٘ينٜٞاي ٚرٛؿي
آٖ ٘ين تلاي ف ٟٓصٍٍ٘ٛي تأحيل آٖ تل أٙيت ّٔي ايلاٖ عائن إٞيت اًت .ت ٝػثاكت ؿيٍل
ؿاليُ  ٚاٞـاف آٔليىا ام پيِٟٙاؿ ايٗ ٛلط ؿك ُلاي ٚتيٗإِّّي پي ام ً 11پتأثل  ٚاُغاَ
ػلاق صيٌت  ٚايٗ وِٛك ص ٝاٞـافي ام ٜٔلط ولؿٖ آٖ پيٍيلي ٔيوٙـ؟ تٚ ٝيو ٜآ٘ى ٝؿك
ؿٞٝٞاي پي ام ر ًٙرٟا٘ي ؿ ،ْٚاياالت ٔتغـ ٝ٘ ٜتٟٙا تماتُ  ٚتؼاكٗي تا كهيٓٞاي
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غيلؿٔٛولاتيه ٜٔٙم ٚ ٝرٟاٖ ػلب ٘ـاُت ٝتّىٕٛٞ ٝاك ٜام آ٘اٖ عٕايت ولؿ ٜاًت .يافتٗ
پاًؼ ت ٝايٗ پلًَ اًاًي ٌٔتّنْ تٗٛيظ  ٚتثييٗ كاٞثلؿ أٙيت ّٔي٘ ،مَ ّٔي  ٚاٞـاف
ؽاٚكٔيا٘ٝاي ًياًت ؽاكري آٔليىاًت .ميلا تـ ٖٚؿكن ُٙ ٚاؽت ايٗ ًٔ ٝؤِف ،ٝوِف
ؽاًتٍا ٚ ٜاٞـاف كاٞثلؿي ٚ ٚالؼي ايٗ ٛلط أىاٖپقيل ٘يٌت.

 .1راَبرد امىيت ملي آمريكا
كاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا تٔ ٝؼٙاي كاٟٞا ُ ٚيٜٞٛاي تٝواكٌيلي اتناك ًٚ ٚايُ ٔؾتّف
تلاي ؿفغ  ٚكفغ تٟـيـات ؽاكري  ٚؿاؽّي ٌ٘ثت ت ٝاكمٍٞاي تٙياؿي ايٗ وِٛك اًت.
تٙاتلايٗ تؼليف ،كاٞثلؿ أٙيت ّٔي ؤ ٝؼٜٛف ت ٝػٙآل لـكت ّٔي  ٚواكتلؿ آٖ تلاي ؿًتياتي
ت ٝأٙيت ّٔي اًت ،تا كاٞثلؿ ٘ظأي و٘ ٝاظل تل صٍٍ٘ٛي تٝواكٌيلي لـكت ٘ظأي تلاي
ٓيا٘ت ام أٙيت ّٔي تٚ ٝيو ٜأٙيت ٘ظأي اًت ،تفاٚت  ٚتٕاين ؿاكؿ .ص ٖٛكاٞثلؿ ٘ظأي
تاتؼي ام كاٞثلؿ والٖ أٙيت ّٔي ٔيتاُـ .تـيٗ ٔؼٙا و ٝكاٞثلؿ ٘ظأي ت ٝصٍٍ٘ٛي تٛميغ ٚ
اػٕاَ اتناك ٘ظأي تلاي تغمك اٞـاف أٙيت ّٔي ٔيپلؿامؿ و ٝؿك كاٞثلؿ والٖ أٙيت ّٔي
تؼليف  ٚتؼييٗ ُـ ٜاًت .تً ٝؾٗ ؿيٍل ،كاٞثلؿ أٙيت ّٔي اػٓ ام كاٞثلؿ ٘ظأي اًت  ٚتٝ
تٝواكٌيلي لـكت ٘ظأي  ٚمٚك ٔغـٚؿ ٕ٘يُٛؿ)3(.
تل ايٗ اًاى ،كاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا ،پي ام ً 11پتأثل  ،2001تل ايٗ آُ  ٚفلٕ
ٔغٛكي اًتٛاك ُـ ٜاًت و ٝايٗ وِٛك ػال ٜٚتل تٟـيـات ٔتماكٖ تلؽاًت ٝام لـكتٞاي ٓٞ
ًٙؼ  ،ًًٙٓٞ ٚتا تٟـيـات ٘أتماك٘ي كٚتلًٚت و ٝام تاميٍلاٖ ؿِٚتي  ٚغيلؿِٚتي ٘أتماكٖ
ًلصِٕٔ ٝيٌيل٘ـ)4(.
تٟـيـات ٔتماكٖ و ٝأٙيت أليىا كا تٟـيـ ٔيوٙٙـ ،ام لـكت ٘ظأي  ٚغيل٘ظأي كلثاي ايٗ
وِٛك ؿك ًٜظ رٟا٘ي ٘اُي ٔيُ٘ٛـ .كًٚي ٚ ٝصيٗ ،ت ٝكغٓ ٘اتلاتلي ؿك لـكت لاؿك٘ـ تٝ
ٓٛكت ٘ظأي آٔليىا كا تٟـيـ وٙٙـ  ٚأٙيت آٖ كا تٔ ٝؾاٛل ٜتيا٘ـام٘ـ .اكٚپا  ٚهاپٗ ٘ين تٝ
ػٛٙاٖ ؿ ٚاتللـكت التٔاؿي رٟاٖ ام ٘ظل التٔاؿي  ٚاٛالػاتي ٔيتٛا٘ٙـ ٗلية أٙيت
التٔاؿي اياالت ٔتغـ ٜكا وا َٞؿٙٞـ .ت ٝػثاكت ؿيٍل ػأالٖ ايٗ تٟـيـات ،تاميٍلاٖ
تيٗإِّّي ٌٞتٙـ و ٝام ػمال٘يتي ٕٞا٘ٙـ آٔليىا تلؽٛكؿاك٘ـ .كاٞثلؿ  ٚكاٜعُ أٙيتي آٔليىا
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ٌ٘ثت ت ٝايٗ تٟـيـات ٔتماكٖ ٘ظأي  ٚالتٔاؿي ،تامؿاك٘ـٌي  ٚؿيپّٕاًي اًت .ايٗ ٞـف ام
ٛليك رٌّٛيلي ام ظٟٛك كلية ؿك ًٜظ تيٗإِّّي  ٚاػٕاَ ٞؤ٘ٛي آٔليىايي ٔغمك ٔيُٛؿ.
أا ؿك ُلاي ٚتيٗإِّّي ٔٛرٛؿ ،تيِتليٗ آًيةپقيلي أٙيتي اياالت ٔتغـ٘ ٜاُي ام
تٟـيـات ٘أتماكٖ ام ًٛي تاميٍلاٖ تيٗإِّّي ؿِٚتي  ٚغيلؿِٚتي اًت و ٝام ػـْ تماكٖ
كاٞثلؿي تلاي ٔماتّ ٝتا ايٗ وِٛك ًٛؿ ٔيتل٘ـ .ػـْ تماكٖ كاٞثلؿي ػثاكت ام ػـْ تماكٖ
الـأات  ٚتالٍٞا ؿك رٟت ؿٚكمؿٖ يا تغتاِِؼاع للاك ؿاؿٖ لـكت  ٚتٛا٘اييٞاي عليف
تٕٞ ٝلا ٜاًتفاؿ ٜتٟي ٝٙام ٘ماٗ ٙؼف  ٚآًيةپقيليٞاي ا ٚ ٚت ٝواكٌيلي ُيٜٞٛايي اًت وٝ
تا ا٘ـام ٜمياؿي تا كٍٞٚا ُ ٚيٜٞٛاي أ ٚتفاٚت ٔ ٚتٕاين ٔيتاُـ .كٞيافت ٘أتماكٖ ؿكٓـؿ
ايزاؿ تأحيلات تنكي كٚا٘ي ٔا٘ٙـ ُٛن آفليٙي ٔ ٚؾتُ ولؿٖ اكاؿ ٚ ٜاتتىاك  ٚآماؿي ػُٕ
ؿُٕٗ ٔيتاُـُ .يٜٞٛاي ٘أتماكٖ ٔتٕ٘ٗ افنايَ ؿأ ٝٙآًيةپقيليٞا ٘ ٚماٗ ٙؼف ؿُٕٗ
اًت ؤ ٝؼٕٛالً ام فٙاٚكيٞا ،تاوتيهٞا  ٚتٌّيغات غيلٔلً ٚ ْٛاتتىاكي ًٛؿ ٔيرٛيـ  ٚؿك
تٕأي ًٜٛط  ٚاتؼاؿ اػٓ ام كاٞثلؿي ،تاوتيىي  ٚػّٕياتي ؿك ٛيف ػّٕياتي ٌٌتلؿٜاي واكتلؿ
ؿاك٘ـ)5(.
تٙاتلايٕٗٞ ،اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝراٌ٘ ٚ ٖٛاًتئ ٖٛتن تؼليف ٔيوٙٙـ ،ػـْ تماكٖ ؿك عٛمٌٔ ٜايُ
٘ظأي  ٚأٙيتي تٔ ٝؼٙاي الـاًْ ،امٔا٘ـٞي  ٚا٘ـئِ ٝتفاٚت ام ؿُٕٙاٖ تلاي تيِيًٝٙامي
تلتليٞاي ؽٛؿ ام ٛليك تٟلٌٜيلي ام ٘ماٗ ٙؼف عليف ،عفظ اتتىاك ػُٕ يا وٌة آماؿي
ػُٕ ٔيتاُـ .ايٗ كاٞثلؿ ٔي تٛا٘ـ تٛٓ ٝكت ًياًي ك كاٞثلؿي٘ ،ظأي ك كاٞثلؿي ،ػّٕياتي
تا تلويثي ام  ٕٝٞآٟ٘ا؛ ؿكتلٌيل٘ـ ٜكٍٞٚا  ٚفٙاٚكيٞا ،اكمٍٞاً ،امٔاٖٞا  ٚؿيـٌاٜٞاي
ٔؾتّف يا آٔينٜاي ام وّي ٝآٟ٘ا؛ وٛتأ ٜـت يا تّٙـٔـت؛ ػٕـي يا ًٟٛي؛ ٌٔتمُ ٔ ٚزنا يا
تلويثي ام ايٙـٟ٘ ٚ ٚايتاً ؿاكاي اتؼاؿ كٚا٘ي  ٚفينيىي يا ٞل ؿ ٚتاُـ)6(.
رٛكدت ٍٛكئيي رٕٟٛك آٔليىا ؿك ٔمـٔ« ٝاًتلاتوي أٙيت ّٔي آٔليىا» ٓلاعتاً ت ٝايٗ
تٟـيـات ٘أتماكٖ  ٚػـْ تماكٖ كاٞثلؿي اُاكٔ ٜيوٙـ ٔ ٚي٘ٛيٌـ:
«ؿُٕٙاٖ ؿك ٌقُت ٝت٘ ٝيلٚي ٘ظأي مياؿ  ٚتٛا٘اييٞاي ٓٙؼتي ػظيٕي تلاي ؿك
ٔؼلٕ ؽٜل للاك ؿاؿٖ آٔليىا ٘يام ؿاُتٙـ .ألٚمُ ٜثىٞٝاي ٘أِؾْ ُ ٚثظ ٌٝ٘ٛاي

 482هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فصلىامٍ مطالعات راَبردي شمارٌ 25
ام اُؾاّ لاؿك٘ـ تا ٞلد ٔ ٚلد ٓ ٚـٔات مياؿي كا تلاي ٔا ايزاؿ وٙٙـ ٞ ٚني ٝٙايٗ
واك تلاي آٟ٘ا وٕتل ام ؽليـ يه تا٘ه اًت».

ت٘ ٝظل ٚي تنكٌتليٗ ؽٜلي و ٝآٔليىا تا آٖ كٚتلًٚت «تاللي  ٚاتغاؿ افلاٌٙلايي ٚ
تىِٛٛٙهي اًت )7(».يؼٙي ؿًتياتي ٌلٜٞٚاي تلٚكيٌتي  ٚوِٛكٞاي ٗؼيف ؿُٕٗ آٔليىا تٝ
ًالطٞاي وِتاك رٕؼي تٚ ٝيو ٜتٌّيغات ٌٞتٝاي.
تل اًاى كاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا ،تٟـيـات ٘أتماكٖ و ٝتُ ٝـت أٙيت ايٗ وِٛك كا تٝ
ٔؾاٛلٔ ٜيا٘ـام٘ـ ،تلآيٙـ ً ٝػأُ  ٚپـيـ ٜتلٚكينْ ،وِٛكٞاي ياغي  ٚلاُٖ٘ٛىٗ ٚ
ًالط ٞاي وِتاكرٕؼي اًت .ؿًتياتي وِٛكٞايي و ٝاياالت ٔتغـ ٜآ٘اٖ كا ًلوَ ٔ ٚغٛك
اٞليٕٙي ٔي٘أـ تً ٝالطٞاي ٌٞتٝاي ،تٔ ٝخات ٝتٌّيظ ٌلٜٞٚاي تلٚكيٌتي ت ٝايٗ رًٙ
افناكٞاي كاٞثلؿي ٔ ٚأالً واٗ َٞلية أٙيت ّٔي ايٗ وِٛك اًت .ػمال٘يت ٔتفاٚت ٚ
ايـئِٛٛهي ٔتٕاين ايٗ تاميٍلاٖ تيٗإِّّي تل ٔيناٖ تٟـيـوٙٙـٌي آ٘اٖ ٔيافنايـ  ٚآ٘اٖ كا ام
تٟـيـات ٔتماكٖ ؽٜل٘اوتل ٔ ٚؾلتتل ٔيًامؿ.
ؿك ٘تيز ،ٝكاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا تيَ ام آ٘ىٔ ٝؼٜٛف ت ٝلـكتٞاي تيٗإِّّي ٔتماكٖ
تاُـ تلاي ٔثاكمٔ ٚ ٜماتّ ٝتا تٟـيـات  ٚتاميٍلاٖ ٘أتماكٖ ٛلاعي  ٚتـٚيٗ ُـ ٜاًت .تٝ
ٚيؤ ،ٜثاكم ٜتا تلٚكينْ  ٚرٌّٛيلي ام ٌٌتلٍ ًالطٞاي وِتاكرٕؼئ ،لون حمُ  ٚوا٘ ٖٛايٗ
كاٞثلؿ كا تِىيُ ٔيؿٞـ .تغمك ايٗ ٞـف كاٞثلؿي والٖ تا اتؾاف كاٞثلؿ پيٍِيلا٘ ٝؿك ؿ ٚتؼـ
٘ظأي  ٚغيل٘ظأي  ٚام ٛليك كاٞىاكٞاي ميل تؼمية  ٚپيٍيلي ٔيُٛؿ:
ك عٕايت ام آكٔاٖٞاي ُأٖ ٙٔ ٚنِت اٌ٘ا٘ي
ك تمٛيت اتغاؿٞا تلاي ُىٌت تلٚكيٌٓ رٟا٘ي  ٚالـاْ رٟت رٌّٛيلي ام عٕالت ػّيٝ
آٔليىا  ٚؿًٚتاٖ آٖ
ك ٕٞىاكي تا ؿيٍلاٖ تلاي ؽٙخي ولؿٖ ٔٙامػات ٜٔٙمٝاي
ك تام ؿاُتٗ ؿُٕٙاٖ ام تٝواكٌيلي ًالطٞاي وِتاك رٕؼي  ٚتٟـيـات ػّي ٝاياالت ٔتغـٜ
ٔ ٚتغـيٗ  ٚؿًٚتاٖ آٖ
ك آغام ؿٚكاٖ تامٜاي ام كُـ التٔاؿ رٟا٘ي ام ٛليك تزاكت  ٚتاماك آماؿ
ك ٌٌتلٍ صلؽ ٝتًٛؼ ٝام ٛليك ايزاؿ ف٘اي تام  ٚميلتٙاي ؿٔٛولاًي
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ك ٌٌتلٍ تل٘أٞٝاي الـاْ رٕؼي تًٚ ٝيّة ًايل ٔلاون آّي لـكت)8(.
تٙاتلايٗٛ ،لط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تؾِي ام كاٞثلؿ پيٍِيلا٘ ٝأٙيت ّٔي آٔليىا تلاي ٔماتّ ٝتا
تٟـيـات ٘أتماكٖ  ٚتٚ ٝيؤ ٜثاكم٘ ٚ ٜثلؿ تا تلٚكيٌٓ اًت .ايٗ ٞـف ػال ٜٚتل ايٙى ٝام
ٔغٛكٞاي ايٗ كاٞثلؿ اًتٙتاد  ٚاًتٙثأ ٙيُٛؿ ،ؿك ٔتٗ آٖ ٘ين آُىاكا فول ُـ ٜاًت:
«ٔا ٕٞضٙيٗ ٘ثلؿي كا ؿك ػلٓ ٝػمايـ  ٚافىاك تلاي پيلٚم ُـٖ ؿك ٘ثلؿ ػّي ٝتلٚكيٌٓ
تيٗإِّّي آغام ؽٛاٞيٓ ولؿ .تلاي ايٗ واك تٕاْ ٘فٛف اياالت ٔتغـ ٜكا ت ٝواك ٔيتليٓ.
ام ؿِٚتٞاي ٔـكٖ ٔ ٚيا٘ٝك ،ٚتٚ ٝيو ٜؿك رٟاٖ اًالْ عٕايت ٔيوٙيٓ تا تٕ٘يٗ وٙيٓ
وُ ٝلاي ٚ ٚايـئِٛٛهيٞاي ِٔٛق تلٚكيٌٓ ؿك ٞيش ّٔتي مٔي ٝٙكُـ پيـا ٕ٘يوٙٙـ.
ُلاي ٚاًاًي تلاي كُـ لاكسٌ ٝ٘ٛتلٚكيٌٓ كا وأ َٞيؿٞيٓ)9(».

 .2وقش ملي آمريكا
٘مَ ّٔي آٔليىا ػثاكت اًت ام تؼليف ًياًتٍقاكاٖ  ٚتٕٔيٌٓيل٘ـٌاٖ ايٗ وِٛك ام
ا٘ٛاع ٔتـا َٚتٕٔيٕات ،تؼٟـات ،لٛاػـ  ٚالـأات ٔٙاًة ٚ ٚظايف  ٚواكولؿٞايي و ٝتايـ
ؿك ُلائ ٚؾتّف ايفا وٙـ٘ .مَ ّٔي تامتاب ؿٙٞـ٘ ٜيامٞاي اًاًيٌ ،لايَٞا ،تيٓ ٞ ٚلاىٞا
 ٚايٌتاكٞاي آٔليىا ٌ٘ثت ت ٝرأؼ ٝتيٗإِّّي  ٚػٛأُ ٔ ٚتغيلٞاي ًيٌتٕي ،رغلافيايي ٚ
التٔاؿي اًت .تٙاتلايٗ ٘مَٞاي ّٔي اياالت ٔتغـ ٜتياٍ٘ل ٚظايف  ٚواكولؿٞايي اًت و ٝايٗ
وِٛك ؿك مٔيٞٝٙا  ٚػلٓٞٝاي ٔؾتّف تيٗإِّّي ،ؽٛؿ كا ٔتؼٟـ ّٔ ٚنْ ت ٝا٘زاْ آٖ ٔيؿا٘ـ.
تـيٗ تلتية ٘مَٞاي ّٔي ،اتؾاف ًياًتٞا  ٚالـأات المْ ؿك ُلايٗٚ ٚ ٚؼيتٞاي ؽاّ
ؿك ٘ظاْ تيٗإُِّ كا ايزاب ٔيوٙٙـٕٞ .ضٙيٗ ٔٙؼىي وٙٙـٛٞ ٜيتٞاي ػاْ  ٚؽآي ٌٞتٙـ
و ٝآٔليىا ؿك ٔٙاٛك ٔؾتّف يا وُ رٟاٖ پيٍيلي ٔيوٙـ)10(.
كٞثلاٖ آٔليىا ؿك  َٛٛتاكيؼ ايٗ وِٛك ٘مَٞاي ّٔي ٔتفاٚتي كا ؿك ٓغ ٝٙرٟا٘ي تؼليف
 ٚتؼييٗ ولؿٜا٘ـٟٓٔ .تليٗ ٘مَٞاي ّٔي اياالت ٔتغـ ٜام تـ ٚتأًيي ؿك ًاَ  1776تاوٖٛٙ
ؿك صاكصٛب كاٞثلؿ  ٚرٟتٌيلي رٟاٌٖلايي ،ػثاكتٙـ ام« :رٕٟٛكي أپلياِيٌتي»ٔ« ،ـافغ
آماؿي»« ،كٞثل رٟاٖ آماؿ» « ٚها٘ـاكْ رٟا٘ي» .1ايفاي ايٗ ٘مَٞا ٔتٕ٘ٗ اتؾاف اٞـاف،
1 . World Policeman
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ًياًتٞا  ٚالـأات ؽآي اًت و ٝآٔليىا ؽٛؿ كا ٔتؼٟـ ٔ ٚىّف ت ٝتغمك  ٚا٘زاْ آٖ
ٔيؿا٘ـ .ت ٝػثاكت ؿيٍل ،تلآيٙـ ايٗ ٘مَٞاي ّٔي صٟاكٌاُ٘ ،ٝىٌُيلي ًٙت رٟاٌٖلايي ؿك
ًياًت ؽاكري اًت ؤٌ ٝتّنْ اػٕاَ لـكتٔ ،ـاؽّ ٝؿك أٛك ؿاؽّي ؿيٍلاٖ٘ ،فٛف التٔاؿي
ؿك تاماكٞاي رٟا٘ي ام ٛليك ًلٔايٌٝقاكي  ٚتزاكت ،ؿيپّٕاًي تًٛؼّٛٝة تٙٔ ٝظٛك
ٌٌتلٍ  ٚاُاػ ٝاكمٍٞاي آٔليىايي ؿك ًٜظ تيٗإِّّي ٓ ٚـٚك ا٘مالب آٔليىا ،ؿًتياتي تٝ
رايٍا ٜتلتل ٘ظأي  ٚؿيپّٕاتيه ،عٌاًيت ٌ٘ثت ت ٝتٟـيـ  ٚتٔ ٝؾاٛل ٜافتاؿٖ افتؾاك ،اػتثاك
 ٚعخيت آٔليىا  ٚتالٍ تلاي كٚاد  ٚتأًيي ٟ٘اؿٞاي آٔليىايي ٔيتاُـ.
تؼليف  ٚتمثُ ايٗ ٘مَٞا تامت اب ؿٙٞـٔ ٚ ٜؼّٛ٘ َٛػي ايٌتاك  ٚتّمي تٙياؿي كارغ تٝ
رايٍاٙٔ ٚ ٜنِت ٔٙغٔل ت ٝفلؿ آٔليىا ؿك رٟاٖ ،تلتلي  ٚلٔ ْٛـاكي فلٍٙٞي  ٚعتي ٌٝ٘ٛاي
ام ٘واؿپلًتي اًت و ٝكًاِت ٔ ٚأٔٛكيتي اٌ٘ا٘ي  ٚرٟا٘ي كا تل ؿ ٍٚآٔليىا ٔيٌقاكؿ.
تٙاتلايٗ ،اياالت ٔتغـٚ ٜظيفُ ٝىُؿٞي ت ٝرٟاٖ ؿك كاًتاي اكرغيتٞا  ٚاكمٍٞاي
آٔليىايي ،تـٚيٗ  ٚپاًـاكي ام لٛا٘يٗ  ٚلٛاػـ كفتاك تيٗإِّّي ،ؿفاع ام آماؿي  ٚؿٔٛولاًي،
عٕايت ام ّٔتٞا  ٚوِٛكٞاي آماؿيؽٛأ ،ٜثاكم ٜتا ايـئِٛٛهيٞا ٘ ٚظاْٞاي غيلؿٔٛولاتيه ٚ
التـاكٌلا  ٚاًتملاك ٘ظٓ ًياًي ك التٔاؿي ِيثلاَ ؿك ٘ظاْ تيٗإُِّ كا تل ػٟـ ٜؿاكؿ .ؿك ٘تيزٝ
واكولؿ  ٚواكٚيوً ٜياًت ؽاكري آٔليىا ،تٙظيٓ كٚات ٚ ٚكفتاك ؽاكري تا وِٛكٞاي رٟاٖ تل
پائ ٝيناٖ تثؼيت  ٚپيلٚي آ٘اٖ ام اكمٍٞا  ٚلٛاػـ ايٗ وِٛك اًت)11(.
تزّي ٕٛ٘ ٚؿ ػيٙي ايٗ كًاِت ٔ ٚأٔٛكيت كٞاييتؾَ  ٚآماؿًامي تِليت ؿك ًياًت
ؽاكري آٔليىا كا ٔيتٛاٖ ؿك ٔماتّ ٝتا ُٛكٚكي ًاتك ،تّٛن ُلق ،ايـئِٛٛهي وٕ٘ٛينْ ٚ
عٕايت ام رٙثَٞاي غلبٌلاي رٟاٖ ًِٔ ْٛاٞـ ٜولؿ .تٚ ٝيؤ ٜثاكم ٜتا وٕ٘ٛينْ ُٛ ٚكٚي
ت ٝػٛٙاٖ ٘ٛن پيىاٖ ايٗ ايـئِٛٛهي ،ام اٞـاف ؿايٕي ًياًت ؽاكري آٔليىا ؿك  َٛٛرًٙ
ًلؿ تٛؿ .تا فلٚپاُي ُٛكٚي  ٚپاياٖ ٘ظاْ ؿٚلٜثيً ،ياًت ؽاكري آٔليىا تا ؽالء ٔفٟٔٛي
كٚتلُ ٚـ  ٚپي ٌيلي ايٗ ٔأٔٛكيت ٘ين ؿصاك فمل ٘ظلي  ٚفٌّفي ٌِت .تالٍ كٞثلاٖ اياالت
ٔتغـ ٜتلاي رايٍنيٙي وٕ٘ٛينْ تا اًالٌْلايي ؿك ؿ 90 ٝٞلليٗ ٔٛفميت ٘ثٛؿ؛ ِٚي عاؿح11 ٝ
ًپتأثل ،مٔي ٚ ٝٙؿِيُ ٔٙاًثي كا فلا ٓٞآٚكؿ تا تلٚكيٌٓ رايٍنيٗ وٕ٘ٛينْ ُٛؿ  ٚكًاِت
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آٔليىا ٘ين ٔثاكم ٜتا آٖ تؼليف ُٛؿ .تٙاتلايٗٛ ،لط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،تؾِي ام ٔأٔٛكيت ٚ
كًاِت رٟا٘ي اًت و ٝآٔليىا ؽٛؿ كا ّٔنْ ٔ ٚتؼٟـ ت ٝا٘زاْ آٖ ٔيؿا٘ـ.

 .3اَداف خايرمياوٍاي آمريكا
ًٔٛيٗ ؽاًتٍاٛ ٜلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،اٞـاف ًياًت ؽاكري آٔليىا ؿك ايٗ ٜٔٙمٝ
اًت .أٙيت  ٚتماي اًلائيُ ام ٟٔٓتليٗ اٞـاف ؽاٚكٔيا٘ٝاي ًياًت ؽاكري آٔليىا تٛؿٜ
اًت .تا لثُ ام پيلٚمي ا٘مالب اًالٔي ايلاٖٛٔ ،رٛؿيت اًلائيُ ام ًٛي كاؿيىاِينْ ٚ
٘اًي٘ٛاِيٌٓ ػلتي تٟـيـ ٔيُـ .أا ام مٔاٖ ُىٌُيلي رٕٟٛي اًالٔي  ٚظٟٛك رٙثَٞاي
اًالٔي ،تنكٌتليٗ تٟـيـ ػّي ٝأٙيت  ٚعيات اًلائيُ اًالٌْلايي ٌ ٚلٜٞٚاي اًالٔي تٛؿٜ
اًت .ام ٘ظل آٔليىا ٌلايِات اًالٔي كاؿيىاَ تلؽاًت ٝام فمـاٖ تًٛؼً ٝياًي ،التٔاؿي ٚ
فلٍٙٞي ك آٔٛمُي اًتِ .قا ٓيا٘ت ام ٔٛرٛؿيت اًلائيُ ؿك ٌلٚي تًٛؼٕٝٞ ٝرا٘ثٝ
وِٛكٞاي ٜٔٙم ٚ ٝت ٝتثغ آٖ ؽِىا٘ـٖ كيِٞٝاي اًالٌْلايي ٔيتاُـ .تـيٗ تلتية ،ايٗ
ٛلط ،كاٞثلؿ  ٚكاٞىاكي تلاي تأٔيٗ أٙيت ٛٔ ٚرٛؿيت اًلائيُ ت ٝعٌاب ٔيآيـ.
ا٘تماَ آماؿا٘ ٝا٘لهي ام ؽاٚكٔيا٘ ٝت ٝغلب  ٚوٙتلَ ٔٙاتغ ا٘لهي ،رٌّٛيلي ام ظٟٛك ٞؤٖٛ
ٜٔٙمٝاي صاٍِِل تا آٔليىا ٟٔ ٚاك رٕٟٛكي اًالٔي ام ؿيٍل اٞـاف ايٗ وِٛك ؿك ؽاٚكٔيا٘ٝ
ٌٞتٙـ و ٝؿك ٓٛكت ارلاي ٔٛفك ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،تٟتل  ٚآًا٘تل ٔغمك ٔيُ٘ٛـ .فلاتل
ام ايٗ ،تخثيت  ٚتغىيٓ ٞؤ٘ٛي آٔليىا ؿك ٘ظاْ تيٗإُِّ ٌٔتّنْ تغىيٓ ع٘ٛك آٖ ؿك ػلاق ٚ
اًتملاك ٘ظاْ ِيثلاَؿٔٛولاتيه ؿك ايٗ وِٛك اًت .ايٗ ٞـف كاٞثلؿي ٘ين ام ٛليك ػّٕي ُـٖ
اٞـاف  ٚآٔاَ ٛلط ٔقوٛك تٌٟيُ  ٚتٌليغ ٔيُٛؿ.

ج .تأثيرات طرح بر امىيت ملي ايران
تٙاتل آ٘ض ٝآٔـِٔ ،ؾْ ٔيُٛؿ وٛ ٝلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ٔاٞيتي وأالً أٙيتي  ٚآٔارٟاي
كاٞثلؿي ؿاكؿٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝتٗٛيظ ؿاؿُ ٜـ ايٗ ٛلط ت ٝػٛٙاٖ تؾِي ام كاٞثلؿ أٙيت ّٔي،
٘مَ ّٔي  ٚاٞـاف ًياًت ؽاكري آٔليىا ؿك ٜٔٙم ،ٝؿكٓـك كٚياكٚيي ٔ ٚماتّ ٝپيٍِيلا٘ ٝتا
تٟـيـات ٘أتماكٖ ػّي ٝايٗ وِٛك اًت .تٙاتلايٗ ٘ثلؿ تا تلٚكينْ  ٚكيِٞٝاي آٖ يؼٙي
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كاؿيىاِينْ اًالٔيً ،الطٞاي وِتاكرٕؼي  ٚؿِٚتٞايي و ٝام ٙٞزاكٞا  ٚاكمٍٞاي آٔليىايي
پيلٚي ٕ٘يوٙٙـٟٓٔ ،تليٗ  ٚاًاًيتليٗ اٞـاف ايٗ ٛلط كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ .ام ايٗك ،ٚصٖٛ
آٔليىا رٕٟٛكي اًالٔي كا تٛٓ ٝكت وِٛكي تؼليف ٔيوٙـ ؤٔ ٝـاق تاكم تٟـيـات
٘أتماكٖ اًت ،ؿك ٘تيز ٝايٗ ٛلط تٛٛ ٝك ٌٔتميٓ  ٚغيلٌٔتميٓ أٙيت ّٔي ايلاٖ كا تغت تأحيل
للاك ٔيؿٞـ.
ت ٝمػٓ اياالت ٔتغـ ،ٜايالً رٕٟٛكي اًالٔي ِٔٙاء  ٚؽاًتٍا ٜاًالْ ا٘مالتي يا ت ٝتؼثيل آٖ
تٙياؿٌلايي  ٚافلاٌٙلايي اًالٔي اًت .ثاوياً ،ت ٝػّت ٔؾاِفت تا ك٘ٚـ ّٓظ ؽاٚكٔيا٘ ٚ ٝؿفاع
ام عمٛق ٔلؿْ فٌّٜيٗ ،ام ٌلٜٞٚا  ٚرٙثَٞايي عٕايت ٔيوٙـ و ٝت٘ ٝظل آٔليىا تلٚكيٌت
ٌٞتٙـ .ثالثاً ،كٞثلاٖ ً ٚياًتٍقاكاٖ آٔليىا تل ايٗ اػتماؿ٘ـ و ٝرٕٟٛكي اًالٔي ؿكٓـؿ
ؿًتياتي تً ٝالطٞاي وِتاكرٕؼي اًت .رابعاً ،رٛكد ت ،ٍٛرٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ كا ؿك
مٔلٔ ٜغٛك اٞليٕٙي للاك ؿاؿ ٜاًت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝوأُ ؿِٚتٞاي ًلوَ تُٕ ٝاك ٔيك٘ٚـ.
تٙاتلايٗ ،تلؿيـي ٘يٌت و ٝيىي ام اٞـاف ٔلرغ ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ اًت.
ايٗ ٛلط ت ٝؿٌ٘ ٌٝ٘ٛ ٚثي  ٚايزاتي تل أٙيت ّٔي ايلاٖ تأحيل ٔيٌقاكؿ .ام يه ٛلف تا
ايزاؿ صاَِٞا  ٚآًيةپقيليٞاي ؿاؽّي  ٚؽاكري وّي ٝاتؼاؿ أٙيت ّٔي ايلاٖ كا تٔ ٝؾاٛلٜ
ٔيا٘ـامؿ و ٝؿك ٓٛكت ػـْ صاكٜرٛييٗ ،لية أٙيت ّٔي كا وأ َٞيؿٞـ .ام ًٛي ؿيٍل،
فلٓتٞاي أٙيتي ٔٙاًثي كا ٘ين تلاي ايلاٖ فلأ ٓٞيًامؿ و ٝتُ ٝل ٙتٟلٜتلؿاكي  ٚاًتفاؿٜ
تٟي ٝٙام آٟ٘ا پايٞٝاي أٙيت ّٔي وِٛك تغىيٓ ُـٗ ٚ ٜلية أٙيت ّٔي افنايَ ٔيياتـ.

 .1چالشَاي امىيتي
تل اًاى تؼليف ًٔٛغ ام أٙيت ّٔي ٞ ٚـف ٔلرغ أٙيت ،و ٝفلاتل ام أٙيت ؽاكري ٚ
ٓيا٘ت ام ؿِٚت ٔيكٚؿ ،تأحيلات ٔٙفي يا صاَِٞاي أٙيتي ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝػّي ٝأٙيت ّٔي
ايلاٖ كا ٔيتٛاٖ ؿك صٟاك تؼـ  ٚؿًت٘ ٝظأيً ،ياًي ،التٔاؿي ٛٞ ٚيتي ٔٛكؿ تلكًي للاك ؿاؿ.
ٛثؼاً ٔيناٖ تأحيلپقيلي ٞل يه ام اتؼاؿ أٙيت ّٔي ايلاٖ ام ايٗ تٟـيـات ٔتفاٚت اًت.
ٕٞضٙيٗ اٌلص ٝايٗ ٛلط ٕٔىٗ اًت ؿك ؿكام ٔـت  ٚتٛٛ ٝك غيلٌٔتميٓ ٗلية أٙيت ّٔي
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ايلاٖ كا ؿك تؼـ ميٌتٔغيٜي وا َٞؿٞـ ِٚي ؿك ُلايٛٔ ٚرٛؿ تأحيلٌقاكي آٖ ؿك ايٗ عٛمٜ
لاتُ اغٕإ ٔيتاُـ .فلاتل ام ايٗ ،تا تٛر ٝتٔ ٝاٞيت غيل٘ظأي ٛلط ٔقوٛك ٛثيؼي اًت وٝ
تأحيلات ًياًي ،التٔاؿي  ٚارتٕاػي ك ٛٞيتي آٖ تيَ ام احلات ٘ظأي ؽٛاٞـ تٛؿ .أا تٞ ٝل
تلتية ،احلٌقاكي آٖ تل أٙيت ٘ظأي ايلاٖ كا ٕ٘يتٛاٖ ٘اؿيـٌ ٜلفت.

1ه .1چالشَاي وظامي
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ،ام آ٘زا و ٝتؾَ غيل٘ظأي كاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا تلاي ٔماتّ ٝتا
تٟـيـات ٘أتماكٖ اًت ،تٛٛ ٝك ٌٔتميٓ صاَِ  ٚتٟـيـ ٘ظأي ػّي ٝايلاٖ كا ؿكتل٘ـاكؿ  ٚأٙيت
٘ظأي وِٛك كا تٔ ٝؾاٛلٕ٘ ٜيا٘ـامؿ .أا تأحيلات ًّثي غيلٌٔتميٓ آٖ تل أٙيت ٘ظأي
رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك تّٙـٔـت ٔيتٛا٘ـ تٌياك رـي  ٚؽٜل٘ان تاُـ؛ تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتما ٚ
عيات وِٛك كا ت ٝؽٜل تيا٘ـامؿ .اٌل اٍ٘ينٞ ٚ ٜـف آّي ايٗ ٛلط كا ٘ثلؿ تا تلٚكينْٔ ،ماتّٝ
تا وِٛكٞاي ًلوَ  ٚرٌّٛيلي ام ٌٌتلٍ ًالطٞاي وِتاك رٕؼئ ،ثاكم ٜتا اًالٌْلايي
ًياًي  ٚعفظ أٙيت اًلائيُ تـا٘يٕٓٔ ،ىٗ اًت رٕٟٛكي اًالٔي كا ٟ٘ايتاً ؿك ٔؼلٕ
تٟـيـات  ٚالـأات ٘ظأي آٔليىا للاك ؿٞـ .ايٗ ٔٛار ٚ ٟٝكٚياكٚيي ام ٛليك فلآيٙـ «أٙيتي
ولؿٖ» رٕٟٛكي اًالٔي ٕٔىٗ ٔيُٛؿ.
أٙيتي ولؿٖ ،فلآيٙـي اًت و ٝؿك آٖ تاميٍل أٙيتيًام ٔٛٗٛػي كا تٌٝ٘ٛ ٝاي تؼليف
ٔيوٙـ و ٝتٟـيـات ٚرٛؿي كا ؿكتلؿاكؿ  ٚتًٚ ٝيّ ٝكاٜواكٞا ،اتناكٞا  ٚكٚيٞٝاي كايذ ٚ
ٔتـاً َٚياًي ٕ٘يتٛاٖ آٖ كا ٔـيليت ٔ ٚلتفغ ًاؽت .ص ٖٛأٙيتيًاؽتٗ ٔاٞيتي
تيٗاالفٞا٘ي ؿاكؿٓ ،لفاً ت ًٚٛتاميٍل أٙيتيًام ٓٛكت ٕ٘يٌيلؿ ٘ ٚيامٔٙـ پقيلٍ آٖ ام
ًٛي ٘اظلاٖ وٌ َٙفتاكي أٙيت ِٔ ٚلٚػيت ؿك ٌفتٕاٖ ػٕٔٛي أٙيت غاِة اًت .يؼٙي
آ٘اٖ تايـ تپقيل٘ـ وٛٗٛٔ ٝع يا پـيـٜاي ،تٟـيـي عياتي ٚ ٚرٛؿي ٌ٘ثت ت ٝاكمٍٞاي
ِٔتلن آٟ٘ا ٔيتاُـ  ٚؿك صاكصٛب لٛاػـٙٞ ،زاكٞا  ٚكٚيٞٝاي غاِة  ٚكايذ ًياًي ٘ين
ٕ٘يتٛاٖ آٖ كا كفغ ولؿ)12(.
تل ايٗ اًاى ،اياالت ٔتغـ ٜت ٝػٛٙاٖ تاميٍل أٙيت ًام تالٍ ٔيوٙـ تا رٕٟٛكي اًالٔي
كا تٟـيـي ٚرٛؿي ػّي ٝأٙيت ّٔي ؽٛؿ ّٓ ٚظ رٟا٘ي ٔؼلفي ولؿ ٚ ٜت ٝافىاك ػٕٔٛي
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ؿاؽّي  ٚتيٗإِّّي ٘ين تمثٛال٘ـ .پلٚهٔ ٜتًٟٓامي رٕٟٛكي اًالٔي ت ٝعٕايت ام تلٚكينْ،
تِٛيـ ًالطٞاي ٌٞتٝاي ،اؽالَ ؿك ك٘ٚـ ّٓظ ؽاٚكٔيا٘٘ ٚ ٝمٖ عمٛق تِل ،لٌٕتي ام
پل ًٝٚأٙيتي ًاؽتٗ وِٛك ام ًٛي آٔليىا ت ٝعٌاب ٔيآيـ .ؿك عميمت آٔليىا ؿكٓـؿ اًت
تا تلٚكينْ كا ٟٔٓتليٗ تٟـيـ أٙيتي ػّي ٝؽٛؿ  ٚرٟاٖ تؼليف وٙـ و ٝام افلاٌٙلايي اًالٔي
ت ٝكٞثلي ايلاٖ ًلصِٕٔ ٝيٌيلؿ .اٌل ايٗ وِٛك ٔٛفك ُٛؿ افىاك ػٕٔٛي تيٗإِّّي كا لا٘غ
وٙـ و ٝرٕٟٛكي اًالٔي كا ت ٝػٛٙاٖ ًلؿٔـاك تٙياؿٌلايي اًالٔي  ٚتٟـيـي ػّي ٝأٙيت
رٟا٘ي تپقيل٘ـ ،ايلاٖ أٙيتي ُـ ٚ ٜتٟـيـات ٘ظأي ػّي ٝآٖ أىاٖ پقيل ؽٛاٞـ ُـ .ميلا أٙيتي
ُـٖ ا يلاٖ تـيٗ ٔؼٙاًت و ٝام ٛليك اتناكٞا ً ٚامٚواكٞاي ٔتـاً َٚياًي ك ؿيپّٕاتيه ؿك
صاكصٛب لٛاػـ كايذ تيٗإِّّيٕ٘ ،يتٛاٖ ٔؼُ٘ آٖ كا عُ ولؿ.

1ه .2چالشَاي سياسي
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تيَ ام ٞل صين أٙيت ًياًي ايلاٖ ،تٔ ٝؼٙاي حثات ًامٔاٖ يا ٘ظاْ
عىٔٛتي  ٚايـئِٛٛهي ِٔلٚػيت تؾَ ت ٝعىٔٛت  ٚؿِٚت آٖ كا ت ٝصاَِ ٔيٌيلؿ)13(.
ٕٞاٖٛٛك و ٝتٗٛيظ ؿاؿُ ٜـٞ ،ـف تٙياؿي ايٗ ٛلط اًتملاك ٘ظاْٞاي ًياًي ِيثلاَ
ؿٔٛولاًي ؿك وِٛكٞاي ٜٔٙم ٝاًت .اُاػٌٌ ٚ ٝتلٍ ؿٔٛولاًي ِيثلاَ ؿك ؽاٚكٔيا٘ ٝت ٝصٙـ
ٛليك  ٚؿك صٙـ تؼـ ،أٙيت ًياًي رٕٟٛكي اًالٔي كا تٟـيـ  ٚت٘ؼيف ٔيوٙـ٘ .ؾٌت،
فلآيٙـ ؿٔٛولاتيناًي ٖٛؽاٚكٔيا٘ ٚ ٝتؼليف ِيثلاَ ؿٔٛولاًي ت ٝػٛٙاٖ تٟٙا ٘ظاْ ًياًي ِٔلٚع
ُ ٚي ٜٛعىٕلا٘ي ّٜٔٛبً ،امٔاًٖ ،اؽتاك ٟ٘ ٚاؿٞاي ًياًي عىٔٛتي رٕٟٛكي اًالٔي كا
ؿًتؾ ٍٛتيحثاتي  ٚتغييل ٔيوٙـ .ص ٖٛتٌياكي ام ًامٔاٖٞا ٟ٘ ٚاؿٞاي عىٔٛتي ايلاٖ و ٝتٝ
ًاؽتاك ًياًي آٖ ُىُ ٔيؿٙٞـ تا اٍِٛي ًاؽتاكي ٟ٘ ٚاؿي ِيثلاَ ؿٔٛولاًي تفاٚت ُىّي
ٔ ٚاٛٞي ؿاك٘ـٟ٘ .اؿٞايي صٚ ٖٛاليت فميُٛ ،ٝكاي ٍٟ٘ثأٖ ،زّي ؽثلٌاٖ ،و ٝرٟاٖ غلب تٝ
ٚيو ٜآٔليىا ام آٟ٘ا ت٘ ٝاْ ٟ٘اؿٞاي ا٘تٔاتي ياؿ ٔيوٙـ ،ؿك لاِة ِيثلاَ ؿٔٛولاًي ٕ٘يٌٙزٙـ.
ايٗ ٟ٘اؿٞا ام ايـئِٛٛهي اًالٔي ِ٘أت ٔيٌيل٘ـ ِ٘ ٝيثلاِيٌٓ ًياًي وِ ٝيثلاَ ؿٔٛولاًيٞا تل
پاي ٝآٖ اًتٛاك٘ـ.

طرح خايرمياوٍ بسرگ ي امىيت ملي ج.ا.ا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 489

ؿٔٚيٗ پيأـ ًياًي ،صاَِ ،ت٘ؼيف  ٚتٟـيـ ايـئِٛٛهي ًياًي ِٔلٚػيت تؾَ ت٘ ٝظاْ
رٕٟٛكي اًالٔي يؼٙي اًالْ ًياًي اًت .اًالْ تٔ ٝؼٙاي ٔزٕٛػٝاي ام ا٘ـيِٞٝا  ٚايـٜٞا
كارغ ت٘ ٝظٓ  ٚوً َٙياًي ك ارتٕاػي  ٚصٍٍ٘ٛي ارلاي آٟ٘ا ؿك ػلٓ ٝم٘ـٌي ارتٕاػي ٚ
ًپٟل ػٕٔٛي تٛٞ ٝيت ٔ ٚاٞيت رٕٟٛكي اًالٔي ُىُ ؿاؿِٔ ٚ ٜلٚػيت آٖ كا تٕ٘يٗ
ٔيوٙـٔ .فلٞٝٗٚا ٔ ٚفاٞيٓ ًياًي اًالْ ؿك مٔي ٝٙكفتاك ٘ ٚظاْ ًياًي ك ارتٕاػي ام ٘ظاْ
فىلي ً ٚياًي ِيثلاِيٌٓ ٔتفاٚت ٔ ٚتٕاينا٘ـ ٕٞ ٚؾٛا٘ي ٘ـاك٘ـ .فلاتل ام ايٗ ،آّيتليٗ
ٞـف ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكئ ،ثاكم ٜتا اًالٌْلايي ؿك لاِة ر ًٙايـئِٛٛهيه اًت .رًٙ
ايـئِٛٛهيه تٔ ٝؼٙاي ٔثاكمٔ ٜياٖ ؿٛ ٚلم فىل  ٚكُ ٚ ٍٚي ٜٛم٘ـٌي ًياًي اًت .ؿك ايٗ
٘ث لؿ ٞـف ت٘ؼيف  ٚتؾلية ايـئِٛٛهي اًالٔي ام ٛليك ٘اواكآٔـ ِ٘اٖ ؿاؿٖ آٖ ؿك ػلٓٝ
عيات ًياًي ك التٔاؿي ٘ ٚظاْ ًياًي تلآٔـ ٜام آٖ يؼٙي رٕٟٛكي اًالٔي اًتً .پي تا
ُىٌت ٘ ٚاوأي اًالْ ًياًي ،مٔي ٝٙتلاي رايٍنيٙي آٖ تا ايـئِٛٛهي ِيثلاِيٌٓ ًياًي ك
التٔاؿي فلأ ٓٞيُٛؿ.
تٙاتلايًٗٔٛ ،يٗ تأحيل ٛلط تل أٙيت ًياًي رٕٟٛكي اًالٔي ايلأٖ ،يتٛا٘ـ تٟـيـ
ٚرٛؿي آُ ٘ظاْ ًياًي ام ٛليك حثاتمؿايي٘ ،أِلٚع ًامي ٘ ٚاواكآٔـ ًاؽتٗ آٖ تاُـ.
ميلا تا ام تيٗ كفتٗ واكآٔـي ِٔ ٚلٚػيت ٟ٘اؿٞا  ٚايـئِٛٛهي ًياًي رٕٟٛكي اًالٔي تٝ
تـكيذ ام ِٔلٚػيت ٔ ٚمثِٛيت آٖ ٘ين واًتٔ ٝيُٛؿ ٔ ٚمـٔات المْ تلاي رايٍنيٗ ولؿٖ آٖ
تا ٘ظاْ ًياًي ِيثلاَ ؿٔٛولاًي ٟٔيا ٔيُٛؿ .ت٘ ٝظل آٔليىا ٘ٛن پيىاٖ اًالٌْلايي ًياًي
ٔؼاكٕ تا ايٗ وِٛك  ٚاِٟاْتؾَ آٖ ؿك ٜٔٙم ،ٝرٕٟٛكي اًالٔي اًت و ٝتا ؿٌلٌ٘ٛي ،تغييل
يا فلٚپاُي آٖ تٟـيـات ٘أتماكٖ ٘ين ام تيٗ ؽٛاٙٞـ كفت.
صاَِٞا  ٚتٟـيـات أٙيتي ًٌٝاً٘ ٝياًي و ٝؿك لاِة اٞـاف تغييل كفتاكً ،اؽتاك ٘ ٚظاْ
ًياًي رٕٟٛكي اًالٔي ام ًٛي آٔليىا تؼمية ٔيُٛؿ ،ام ٛليك ٔـاؽالت ؽاكري ٚ
افنايَ آًيةپقيليٞاي ؿاؽّي تغمك ٔيياتـ .عٕايت ام ٘يلٞٚا ٌ ٚلٜٞٚاي ًياًي ٔؾاِف
رٕٟٛكي اًالٔي ؿك ؽاكد  ٚؿاؽُ وِٛك ،تالٍ تلاي ايزاؿ ُىاف تيٗ ؿِٚت ّٔ ٚت ام
ٛليك ًّة كٗايت  ٚعٕايت ٔلؿْ ام عىٔٛت ،ت٘ؼيف اكاؿ ٚ ٜكٚعئّ ٝي ،كاٜواكٞا ٚ
اتناكٞايي اًت و ٝؿك صاكصٛب ايٗ ٛلط ت ٝواك ٌلفت ٝؽٛاٞـ ُـ.
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1ه .3چالشَاي اقتصادي
أٙيت التٔاؿي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ،تٔ ٝؼٙاي تٛا٘ايي تأٔيٗ ٘يامٞاي رأؼ ،ٝكفاٜ
التٔاؿي  ٚتًٛؼٙٓ ٝؼتي ،فٙاٚكي ،التٔاؿي  ٚتزاكي ام ٛليك عفظ آً َٛامٔاٖ ؿٙٞـٜ
التٔاؿّٔي  ٚؿًتلًي تٙٔ ٝاتغً ،لٔاي ٚ ٝتاماك رٟا٘ي ،ت ٝصٙـ ٓٛكت ٕٔىٗ اًت تًٚٛ
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتٟـيـ ُٛؿ )14(.تل اًاى ٔاٞيت لـكت التٔاؿي (لـكت ٌٔتمُ يا اتناكي) ٚ
ػٛأُ تٟـيـماي واكٌناكي يا ًاؽتاكيٛ ،يفي ام تٟـيـات التٔاؿي ُىُ ٔيٌيلؿ و ٝيا تٝ
ٛٛك ٌٔتميٓ تؾَ التٔاؿي أٙيت ّٔي كا تا صاَِ ٔٛارٔ ٝيًامؿ يا ًايل اتؼاؿ أٙيت ّٔي كا
تٔ ٝؾاٛلٔ ٜيا٘ـامؿ.
تؼ٘ي ام صاَِٞاي التٔاؿي٘ ،اُي ام ًياًتٞا  ٚالـأاتي ؽٛاٞـ تٛؿ و ٝآٔليىا تٝ
ػٛٙاٖ ٛلاط ٛلط ٕٔىٗ اًت تٙٔ ٝظٛك ارلاي آٖ تل ػّي ٝرٕٟٛكي اًالٔي اتؾاف وٙـ .ايزاؿ
ٔغـٚؿيتٞاي التٔاؿي  ٚتزاكي ام ٛليك اػٕاَ تغليٓٞا يا ٔزاماتٞاي تٙثيٟي ام ًٛي
اياالت ٔتغـ ،ٜوِٛك كا ؿك تأٔيٗ أٙيت التٔاؿي تا صاَِٞاي رـي كٚتلٔ ٚيًامؿ .ت ٝػٛٙاٖ
ٔخاَ تغليٓ ٘فتي ايلاٖ٘ ،اأٙيٞاي التٔاؿي ٌٌتلؿٜاي ؿك پي ؽٛاٞـ ؿاُت.
تلؽي ؿيٍل ام صاَِٞاي التٔاؿي ام ًاؽتاك التٔاؿي  ٚاًتملاك ٘ظاْ التٔاؿي ِيثلاَ
ٔثتٙي تل تاماك  ٚتزاكت آماؿ ِ٘أت ٔيٌيلؿ .تا اًتملاك اٍِٛي التٔاؿي ٔٛكؿ ٘ظل ؿك ٛلط،
وِٛكٞاي ٜٔٙم ٝت ٝػ٘ٛيت ًامٔاٖ تزاكت رٟا٘ي ؿك ؽٛاٙٞـ آٔـٛٔ ،افمت ٘أٞٝاي تزاكت
آماؿ تيٗ آٟ٘ا ت ٝأ٘ا ؽٛاٞـ كًيـ ٟ٘ ٚايتاً ٜٔٙم ٝآماؿ تزاكي ؽاٚكٔياُ٘ ٝىُ ؽٛاٞـ ٌلفت.
فلاتل ام ايٗ ،كٚاتٙٔ ٚ ٚاًثات التٔاؿي وِٛكٞاي ٜٔٙم ٝتا اًلائيُ ،ػاؿي  ٚتلللاك ؽٛاٞـ
ُـ .ايٗ تغٛالت ًاؽتاكي ،رٕٟٛكي اًالٔي كا تا صاَِ صٍٍ٘ٛي اٜ٘ثاق ٕٞ ٚاٍٙٞي تا
ؽاٚكٔيا٘ ٝرـيـ التٔاؿي ٔٛارٔ ٝيوٙـ .ص ٖٛؿك ٓٛكت ًامٌاكي وأُ تا ًاؽتاك ٘ ٚظاْ
التٔاؿي رـيـٔ ،ؼُ٘ اًتيال ٞ ٚؤ٘ٛي التٔاؿي اًلائيُ ٚرٛؿ ؿاكؿ .امٛلف ؿيٍل ػـْ
اٜ٘ثاق تا ُلاي ٚالتٔاؿي رـيـ ٔغـٚؿيتٞاي التٔاؿي  ٚتزاكي رـي كا تل وِٛك تغٕيُ
ؽٛاٞـ ولؿ.
تٙاتلايٗ تلآيٙـ ٔغـٚؿيتٞاي التٔاؿي ًاؽتاكي  ٚواكٌناكي ،التٔاؿ ّٔي ايلاٖ كا تا
صاَِ ٘اأٙي ؿك مٔيٞٝٙا ٛٗٛٔ ٚػات فيُ ٔٛارٔ ٝيًامؿٓ :اؿكات واال  ٚؽـٔات تٚ ٝيوٜ
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ٓـٚك ا٘لهي تا ؿًتلًي ت ٝتاماك رٟا٘ي؛ رقب ًلٔايٌٝقاكي ؽاكري  ٚاػتثاك تيٗإِّّي؛
تًٛؼ ٝالتٔاؿيٙٓ ،ؼتي  ٚتىِٛٛٙهيه؛ تأٔيٗ ٘يامٔٙـيٞاي التٔاؿي رأؼٝ؛ تأٔيٗ كفاٚ ٜ
ٗٚؼيت ّٜٔٛب التٔاؿي تلاي ّٔت ايلاٖ ً ٚلا٘زاْ ؿًتياتي ت ٝرايٍاٙٔ ٚ ٜنِت التٔاؿي،
ػّٕيٚفٙاٚكي تلتل ؿك ٜٔٙم ٝتٝػٛٙاٖ ٞـف ا َٚصِٓا٘ـام تيٌت ًاِ ٝرٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ.
اٌلصٞ ٝليه ام ايٗ صاَِٞا ٔٛرة ٘اأٙي التٔاؿي ٔيُ٘ٛـ ِٚي ٞيشوـاْ ام آٟ٘ا تٝ
ٓٛكت تٟـيـات ٚرٛؿي ،تما  ٚعيات وِٛك يا التٔاؿ ّٔي كا تٟـيـ ٕ٘يوٙٙـ .ايٗ ٘اأٙيٞاي
التٔاؿي تاػج ُىٌُيلي تٟـيـات ٚرٛؿي ؿك تؾَٞا  ٚاتؼاؿ ؿيٍل أٙيت ّٔي ايلاٖ
ٔيُ٘ٛـ .ايالً  ،ت٘ؼيف لـكت التٔاؿي وِٛكٌٔ ،تميٕاً لـكت ٘ظأي ايلاٖ كا وا َٞؿاؿٚ ٜ
أٙيت ٘ظأي آٖ كا تٟـيـ ٔيوٙـ .ميلا تـ ٖٚتٛا٘ايي  ٚتًٛؼ ٝالتٔاؿيٙٓ ،ؼتي  ٚتىِٛٛٙهيه،
أىاٖ ايزاؿ  ٚعفظ لـكت ٌٔتمُ ٘ظأي  ٚتمٛيت تٙي٘ ٝظأي ّٔي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ت ٝؿيٍل
ًؾٗ ،تٛا٘ايي التٔاؿي ُل ٙالمْ لـكت ٘ظأي اًت  ٚتـ ٖٚتأٔيٗ آٖ عيات  ٚتماي وِٛك
ؿك ٔؼلٕ تٟـيـ للاك ٔيٌيلؿ.
ثاوياً ،صاَِٞاي التٔاؿي تيِتليٗ تٟـيـات أٙيتي ٚرٛؿي كا ؿك تؾَ  ٚتؼـ ًياًي
أٙيت ّٔي ت ٝتاك ٔيآٚك٘ـ .تـ ٖٚتلؿيـ ػـْ تٛا٘ايي ؿِٚت ؿك تأٔيٗ ٘يامٞا  ٚكفا ٜالتٔاؿي
ٔلؿْٛٔ ،رة ٘اكٗايتي ّٔت  ٚت ٝتثغ آٖ وأِ َٞلٚػيت ٔ ٚمثِٛيت آٖ ٔيُٛؿ .تٙنَ
كٚعيٚ ٚ ٝعـت ّٔي ٘ين يىي ؿيٍل ام تثؼات أٙيتي ٘اأٙي التٔاؿي ٘ ٚاواكآٔـي عىٔٛت ؿك
ؿًتياتي ت ٝتًٛؼ ٝالتٔاؿي اًت .ص ٖٛكٚعئّ ٝي تلعٌة ٔيناٖ آٔاؿٌي ّٔت ٔ ٚلؿْ تلاي
عٕايت ام ًياًتٞاي ؿِٚت تؼليف ٔيُٛؿٕٞ .ضٙيٗ ،يىي ام ٟٔٓتليٗ ًامٚواكٞا ٚ
كاٜواكٞاي عفظ ٚعـت ّٔي تأٔيٗ عـالّي ام تًٛؼٚ ٝكفا ٜالتٔاؿي ؿك ٔٙاٛك ٔؾتّف وِٛك
تٚ ٝيوٙٔ ٜاٛك ٔغلٔٚي اًت و ٝميٌتٍا ٜالّيتٞاي لٔٛي ،متا٘ي ٔ ٚقٞثيا٘ـ.

1ه .4چالشَاي ًَيتي
صٟاكٔيٗ ؿًت ٝام صاَِٞاي أٙيتي ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تلاي أٙيت ّٔي ايلأٖ ،ؼٜٛف
ت ٝأٙيت ارتٕاػي يا ٛٞيتي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ اًت .تٛا٘ايي ٔلؿْ ّٔ ٚت ايلاٖ ؿك
اًتٕلاك ُي ٜٛم٘ـٌي ٔلًٔ ٚ ْٛؼٕ َٛؽٛؿ تا عفظ فل ،ًٙٞمتاٖ ٔ ٚقٞة ،آؿاب  ٚكًٚ ْٛ
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ٛٞيت ،تياٍ٘ل أٙيت ارتٕاػي يا ٛٞيتي اًتٛ )15(.ثؼاً ،پـيـٜٞا ،عٛاؿث ،تغٛالت  ٚػٛأّي
و ٝايٗ ُي ٜٛم٘ـٌي ٔ ٚؤِفٞٝاي آٖ كا تٔ ٝؾاٛل ٜافىٙـ ،تٟـيـ أٙيت ّٔي ت ٝعٌاب ٔيآيـ.
تا تٛر ٝتٔ ٝاٞيت  ٚاٞـاف ايٗ ٛلط ،أٙيت ارتٕاػي ٛٞ ٚيتي ايلاٖ تا صاَِٞاي رـي
ٔٛار ٝؽٛاٞـ ُـ .صٔ ٖٛثاكم ٜتا افىاك ،ػمايـ  ٚتاٚكٞاي اًالٔي ؿك رٛأغ ٜٔٙم ٝيىي ام
ٔغٛكٞاي آّي ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي اًت وٓ ٝيا٘ت  ٚپاًـاكي ام آٖ ٔلون حمُ أٙيت
ارتٕاػي ٛٞ ٚيتي اًت.
ٛٞيت ّٔي ،ت ٝػٛٙاٖ ٔف ٚ ْٟٛآُ ٘ظاْتؾَ ً ٚامٔاٖؿٙٞـ ٜأٙيت ارتٕاػي ايلاٖ ،ام
ًٛي ؿ ٚؿًت ٝام تٟـيـات ٘اُي ام كلاتتٞاي افمي  ٚػٕٛؿي ٟ٘فت ٝؿك ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي
ت ٝصاَِ ّٛثيـٔ ٜيُٛؿ .صاَِٞاي أٙيتي ٔثتٙي تل كلاتت افمي آٖ ؿًت ٝام تٟـيـاتي اًت وٝ
يىپاكصٍي ٚ ٚعـت رأؼ ٝايلاٖ كا ؿك ٔؼلٕ تزني ٚ ٝفلٚپاُي للاك ٕ٘يؿٙٞـ؛ تّىٙٔ ٝاتغ ٚ
ػٙآل ٛٞيتي آٖ كا ؿًتؾ ٍٛتغييل  ٚؿٌلٌ٘ٛي ٘اؽٛاًتٔ ٝيوٙٙـ .ت ٝػثاكت ؿيٍل ؿك احل ٘فٛف
فل ٚ ًٙٞاكمٍٞاي ِيثلاِي  ٚآٔليىايي ،فلٔ ،ًٙٞقٞة ،آؿاب  ٚكًًٙ ،ْٛتٞا  ٚاكمٍٞاي
ّٔي ايلاٖ  ٚت ٝتثغ آٖ ُي ٜٛم٘ـٌي ٔلؿْ تغييل ٔاٛٞي ٔيوٙـ .ميلاٛ ،لط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تل
پايٛ٘ ٝػي كٚياكٚيي فلٍٙٞي  ٚتلؽٛكؿ تٕـ٘ي تؼليف  ٚتـٚيٗ ُـ ٜاًت .ر ًٙفلٍٙٞي
٘يلٞٚا تٔ ٝؼٙاي ٔثاكمٔ ٜياٖ ؿٛ ٚلم فىل ارتٕاػي ُ ٚي ٜٛم٘ـٌئٌ ،تّنْ ت٘ؼيف  ٚتؾلية
تاٚكٞا ،اكمٍٞا ،اػتماؿات  ٚتٛٛ ٝك وّي فل ًٙٞتٔٛي  ٚرايٍنيٙي آٖ تا اكمٍٞا ،تاٚكٞا ٚ
فلِ ًٙٞيثلاِي يا آٔليىايي اًت .ايزاؿ ؿٌٚاٍ٘ي اكمُي ؿِٚت ّٔ ٚت ٘ين يىي ام تثؼات
ارتٕاػي  ٚفلٍٙٞي ٛلط تُٕ ٝاك ٔيآيـ .ايٗ ُىاف ٌٌٌ ٚت تيٗ اكمٍٞاي ؿِٚتي ٚ
ٙٞزاكٞا  ٚاكمٍٞاي ّٔت ،ؿك ٓٛكت غّث٘ ٝظاْ ٔؼا٘ي ِيثلاِيٌٓ ؿك ًٜظ رأؼ ٚ ٝپايثٙـي
عىٔٛت ت ٝاكمٍٞا ٙٞ ٚزاكٞاي تٔٛي ًٙ ٚتي پـيـاك ٔيُٛؿ.
ؿٔٚيٗ ٌل ٜٚام صاَِٞاي أٙيتي ؿك تؾَ ارتٕاػي ٛٞ ٚيتي أٙيت ّٔي ،عآُ كلاتت
ػٕٛؿي ؿك رأؼ٘ ٚ ٝاُي ام ٛٞيتٞاي فلّٔٚي  ٚؽلؿٜفلًٞٙٞاي تٔٛي ؽٛاٞـ تٛؿ.
تلؽالف كلاتت افمي ،ؿك ايٗ ٘ٛع كلاتت يىپاكصٍي ٛٞيتي ٚ ٚعـت ّٔي وِٛك ؿًتؾٍٛ
تغييلات تٙياؿي ٔ ٚاٛٞي ٔيُٛؿ ؤٕ ٝىٗ اًت ت٘ ٝمٖ تٕأيت اكٗي ٚ ٚعـت ًلمٔيٙي
٘ين تيا٘زأـُ .ىٌُيلي ٛٞيتٞاي فلّٔٚي تا ٌلايِات تزنيّٛٝثا٘ ٚ ٝاًتمالَ ؽٛاٞا٘ ٝؿك
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عٛمٜٞاي رغلافيايي ٔغُ ًى٘ٛت الّيتٞاي لٔٛي ٘ ٚواؿي ؿك احل ُيٛع ؽٛؿآٌاٞيٞاي
ٛٞيتي فلّٔٚي ؿك ًٜظ ٜٔٙم ،ٝأىاٖ صٙيٗ تغييل  ٚتغِٛي كا فلأ ٓٞيًامؿ.
صاَِٞاي أٙيتي ارتٕاػي ًاؽتاكي ٍٙٞأي و ٝتا ا٘ٛاع ػأُٔغٛك ؿكٔيآٔين٘ـ ،تٟـيـات
تٌياك رـي تلاي ٚعـت ّٔي  ٚتٕأيت اكٗي وِٛك تٚ ٝرٛؿ ٔيآٚك٘ـ .تاكيؼ ايلاٖ ِ٘اٖ
ٔيؿٞـ وٕٛٞ ٝاكٌ ،ٜلايِات  ٚعلوتٞاي تزنيّٛٝثا٘ ٝلٔٛي ٔٛكؿ عٕايت ًٛ ٚء اًتفاؿٜ
تاميٍلاٖ ؽاكري تٚ ٝيوٌٕٞ ٜايٍاٖ للاك ٌلفت ٝاًت .ؿك ُلاي ٚفؼّي ٘ين اعتٕاَ ؿاكؿ
كلاتت ٞاي ػٕٛؿي ؿك رأؼ ٝايلاٖ ،تٛ ًٚٛلاعاٖ ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ؿك رٟت تغليه
الـأات اًتمالَ ّٛثا٘ٛٞ ٝيتي ً ٚلمٔيٙي ت ٝواك ٌلفتُٛ ٝؿ .ايٗ اعتٕاَ مٔا٘ي لٛت تيِتلي
ٔيٌيلؿ و ٝت ٝؽاٛل آٚكيٓ يىي ام تٛريٟات عّٕ ٝآٔليىا ت ٝػلاق  ٚاُغاَ آٖ ،اًتملاك ؿِٚت
ًلِٔك ؿك ػلاق رٟتٌٌتلٍ ِيثلاَؿٔٛولاًي  ٚاكمٍٞايِيثلاِي ؿك ٜٔٙم ٝتٛؿ ٜاًت)16(.
فلاتل ام ايُٗ ،ىٌُيلي ؿِٚت فـكاِي ؿك ػلاق  ٚاػٜاي ؽٛؿٔؾتاكي رغلافيايي  ٚلٔٛي تٝ
اولاؿ ؿك ُٕاَ ايٗ وِٛك ،ؽٛؿآٌاٞي لٔٛي ؿك ٔٙاٛك ولؿِ٘يٗ ايلاٖ كا تلٔياٍ٘ينؿ ؤٕ ٝىٗ
اًت تا ٔـاؽّ ٝػٛأُ ؽاكري تٌ ٝلايِات ٌلين ام ٔلون ٔٙزل ُٛؿ .تٙاتلايٗ ،صاَِٞاي
أٙيتي ٛٞيتي ٘ ٝتٟٙا تؼـ ارتٕاػي أٙيت ّٔي كا تٟـيـ ٔيوٙٙـ تّى ٝػأُ تلٚم تٟـيـات
رـي ؿك ًايل اتؼاؿ أٙيت ّٔي ٘ين ٌٞتٙـ.

 .2فرصتَاي امىيتي
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ؿك وٙاك ايزاؿ صاَِٞاي أٙيتي تلاي أٙيت ّٔي ايلاٖ ،فلٓتٞاي
ٔتؼـؿ أٙيتي كا ٘ين ٔي آفليٙـ و ٝتا اػٕاَ ٔـيليت كاٞثلؿي ،تٔ ٝؼٙاي ؿفغ تٟـيـات ام ٛليك
اًتفاؿ ٜتٟي ٝٙام فلٓتٞاٗ ،لية أٙيت ّٔي ؿك تٕأي اتؼاؿ  ٚتؾَٞاي صٟاكٌا٘ ٝپيَ ٌفتٝ
افنايَ ٔيياتـ .تؼ٘ي ام ايٗ فلٓتٞا ٔؼّٚ َٛيوٌيٞا  ٚؽٔٓٛيات ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ  ٚتلؽي ؿيٍل ٔغًٔ َٛاؽتاك  ٚتغٛالت ٜٔٙمٝاي اًت .تلآيٙـ ايٙـ ٚؿًت ٝام
فلٓتٞاي ّٔي ٜٙٔ ٚمٝاي ،اكتماي لـكت  ٚأٙيت ّٔي ايلاٖ ؽٛاٞـ تٛؿ.
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2ه .1فرصتَاي ملي
رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك ٞل ًٔ ٝغٛك ٞ ٚـف ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝيؼٙي تًٛؼً ٝياًي،
التٔاؿي  ٚػّٕي ك فلٍٙٞي ؿاكاي ظلفيتٞا  ٚتٛا٘اييٞاي تاِم ٚ ٜٛتاِفؼُ تٌياكي اًت و ٝتا
تىي ٝتل آٟ٘ا ٔيتٛا٘ـ صاَِٞاي أٙيتي ؽٛؿ كا عُ  ٚؿفغ ٕ٘ايـ .ؿك مٔي ٝٙآالعات ًياًي ٚ
ؿٔٛولاتيه ،تا غّثٌ ٝفتٕاٖ ؿٔٛولاًي ٔ ٚلؿًْاالكي ،فلٓت تي٘ظيلي تلاي رٕٟٛكي
اًالٔي فلأ ٓٞيآيـ تا ام ٟٔٓتليٗ ٔنيت ٌ٘ثي  ٚػٔٙل لـكت ّٔي ؽٛؿ ،يؼٙي ٔلؿًْاالكي
ؿيٙي ؿك رٟت تأٔيٗ أٙيت ّٔي ًٛؿ تثلؿ٘ .ؾٌت ،ايلاٖ فلٓت ٔيياتـ تا تٝواكٌيلي تزلتٚ ٝ
ًاتمٔ ٝلؿًْاالكي ؽٛؿ  ٚتمٛيت  ٚتغىيٓ آٖ ام ايٗ اتناك تلاي تامؿاك٘ـٌي تٟـيـات أٙيتي
ٔؾتّف اًتفاؿ ٜوٙـ .ميلا تًٛؼ ٝؿٔٛولاًي ؿك وِٛك ،آٔليىا كا ام اتؾاف ًياًتٞا  ٚالـأات
٘ظأي  ٚغيل٘ظأي ػّي ٝآٖ ت ٝتٟا٘ ٝعٕايت ام ؿٔٛولاًي  ٚآماؿي تامٔيؿاكؿ .ؿ ،ْٚرٕٟٛكي
اًالٔي ٔيتٛا٘ـ ام أٙيتي ُـٖ ؽٛؿ ؿك ػلٓ ٝتيٗإُِّ رٌّٛيلي وٙـ ،ًْٛ .ام ٛليك الٙاع
افىاك ػٕٔٛي تيٗإِّّي  ٚؿيپّٕاًي فؼاَ الٙاػي ٔيتٛاٖ ايلاٖ كا غيلأٙيتي ًاؽت .ؿك ايٗ
ٓٛكت اٍِٛي ٔٙاًثات ام عاِت تماتّي ً ٚتينٍ ت ٝتؼأّي ٕٞ ٚىاكي تثـيُ ؽٛاٞـ ُـ.
ؿك ػلٓ ٝالتٔاؿي ٘ين ايلاٖ ام فلٓتٞا  ٚلاتّيتٞاي ٔٙغٔل ت ٝفلؿي تلؽٛكؿاك اًت وٝ
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ٔ ٝي تٛا٘ـ ت ٝتاِفؼُ ُـٖ  ٚاًتفاؿ ٜتٟي ٝٙام آٟ٘ا وٕه وٙـ .اٚالً ،رٕٟٛكي
اًالٔي كا ت ٝارلاي ًياًت آالعات التٔاؿي ٔثٙي تل تيٗإِّّي  ٚكلاتتي ولؿٖ التٔاؿ ّٔي
 ٚوا٘ َٞمَ ؿِٚت ؿك آٖ تٙٔ ٝظٛك تٌليغ ؿك تًٛؼ ٝالتٔاؿي ًٛق ٔيؿٞـ .حا٘ياًٛ ،لط
ػ٘ٛيت ايلاٖ ؿك ًامٔاٖ تزاكت رٟا٘ي كا تٌٟيُ  ٚأىاٖ أ٘اي ٔٛافمت٘أٞٝاي تزاكي
ؿٚرا٘ث ٚ ٝصٙـرا٘ث ٝكا تلاي وِٛك فلأ ٓٞيًامؿ .حاِخاً ،تا تٛر ٝت ٝظلفيتٞاي التٔاؿي،
ٓٙؼتي  ٚتىِٛٛٙهيه ٛٔ ٚلؼيت هئٛاؤٛ٘ٛيه ايلاٖ ،ؿك ٓٛكت ارلاي ٛلط  ٚايزاؿ ٜٔٙمٝ
تزاكت آماؿ ؽاٚكٔيا٘ ،ٝؿًتلًي وِٛك ت ٝتاماكٞاي رـيـ افنايَ يافت ٚ ٝت ٝتثغ آٖ تًٛؼٝ
ٓاؿكات ٘ين ُتاب تيِتلي ٔيٌيلؿ .فلاتل ام ايٌٌٗ ،تلؿٌي تاماك ايلاٖ ٔٛرة افنايَ
ًلٔايٌٝقاكيٞاي ؽاكري ؿك آٖ ٔيُٛؿٕٞ .ضٙيٗ ٔٛلؼيت ؽاّ رغلافيايي وِٛك ٔا ايٗ
فلٓت كا ٟٔيا ٔيوٙـ و ٝايلاٖ تٔ ٝلون ا٘لهي ؿك ٜٔٙم ٝتثـيُ ُٛؿ .ميلا ايلاٖ ؿك ٔلون فالتي
ؿٔ ٚغٛك ػٕٛؿي تِٛيـ ا٘لهي ُٕاَ ك رٛٙب  ٚافمي ٔٔلف ا٘لهي ُلق ك غلب للاك ؿاكؿ.
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ؿك عٛم ٜفلٍٙٞي ٘ين رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ٔنيتٞا ٔ ٚؤِفٞٝاي لـكت ّٔي مياؿي ؿاكؿ
 ٚايٗ ٛلط فلٓت ٔٙاًثي كا تلاي تٟلٌٜيلي فؼاَ ٔ ٚخثت ام آٟ٘ا ايزاؿ ٔيوٙـ .فلٚ ًٙٞ
تٕـٖ ،تاكيؼ ٔ ٚقٞة ِٔتلن ٕٞ ٚضٙيٗ پيًٛتٍيٞاي لٔٛيً ،لٔائ ٚ ٝيلاث ػظيٕي اًت
و ٝؿك وٙاك تًٛؼً ٝياًي  ٚالتٔاؿي ٔٛرة ُىٌُيلي  ٚتمٛيت ٛٞيت ّٔي ٚ ٚعـت ّٔي
ٔيُٛؿ .تٚٝيوٍٙٞ ٜاْ تلٚم صاَِ  ٚتٟـيـات ؽاكري ،مٔي ٝٙتغىيٓ  ٚتخثيت ٛٞيت ٚ
يىپاكصٍي ّٔي تيِتل ٔيُٛؿ .فلاتل ام ايٗٚ ،عـت  ٚيىپاكصٍي ّٔي ٘مَ تٌياك ٕٟٔي ؿك
ايزاؿ ِٔلٚػيت ًياًي ؿِٚت ٘ين ايفا ٔيوٙـ )17(.ؿ ،ْٚتا تٛر ٝت ٝپيِٟٙاؿ ٛلط ٌفتٌٛٚي
تٕـٖٞا  ٚائتالف تلاي ّٓظ ام ًٛي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك كٚاد فلّٓ ًٙٞظّٛثي ؿك
ٜٔٙم ،ٝرايٍا ٚ ٜلـكت ؿيپّٕاتيه وِٛك ؿك ٜٔٙم ٚ ٝرٟاٖ افنايَ ٔيياتـ ،ًْٛ .عاوٕيت
اكمٍ ٞاي ؿٔٛولاتيه ؿك ؽاٚكٔيا٘ ،ٝأٙيت رأؼٔ ٚ ٝلؿْ كا ؿك لاِة كػايت عمٛق افلاؿ ٚ
الّيتٞا  ٚتأٔيٗ آماؿي آٟ٘ا ام ًٛي ؿِٚت اكتما ٔيتؾِـ.

2ه .2فرصتَاي مىطقٍاي
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ػال ٜٚتل فلٓتٞاي ّٔي ،مٔي ٚ ٝٙتٌتل ٜٔٙمٝاي ٔٙاًثي ٘ين تلاي
تأٔيٗ  ٚتمٛيت پايٞٝا  ٚػٙآل أٙيت ّٔي ايلاٖ ايزاؿ ٔيوٙـ .ايليه فلٓت أٙيتي ٜٔٙمٝاي
٘اُي ام ٌٌتلٍ ؿٔٛولاًي ؿك وِٛكٞاي ؽاٚكٔياّ٘ٓ ،ٝظآٔينتل  ٚأٗتل ُـٖ ٔغي ٚأٙيت
ؽاكري ايلاٖ  ٚت ٝتثغ آٖ افنايَ أٙيت ٘ظأي آٖ اًت .ميلا تل اًاى يافتٞٝاي ٘ظلي ٚ
تزلت ٝػّٕي ،أٙيت ّٔي ايلاٖ تيِتل ام ًٛي كهيٓٞاي غيلؿٔٛولاتيه  ٚؿيىتاتٛكي ٌٕٞايٝ
تٟـيـ ُـ ٜاًت .تٙاتلايٗ ،تا اًتملاك ٘ظاْ ؿٔٛولاتيه ؿك رٛأغ پيلأ٘ٛي ايلاٖ ِٔ ٚاكوت
ٔلؿْ ؿك تٕٔيٌٓيليٞأ ،يُ ٌ ٚلايَ ت ٝتزاٚمٌلي  ٚؽِ٘ٛتّٛثي وأ َٞيياتـٕٞ .ضٙيٗ
اٍِٛي تؼأالت ام ًتينٍ ت ٝكلاتتي ٕٞ ٚىاكي تغييل ؽٛاٞـ يافت.
ديميه پيأـ أٙيتي ٔخثت ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي تلاي أٙيت ّٔي ايلاٖ ،غيلأٙيتي ُـٖ
رٕٟٛكي اًالٔي ت ٝػٛٙاٖ تٟـيـ أٙيتي ػّي ٝوِٛكٞاي ٜٔٙم ٝتٚٝيو ٜأيلِ٘يٗٞاي رٛٙتي
عٛم ٜؽّيذفاكى اًت .ص ٖٛتا ظٟٛك تٟـيـات ِٔتلن ًياًي ك أٙيتي ٘اُي ام ايٗ ٛلط
مٔي ٝٙتلاي غيلأٙيتي ُـٖ آٖ فلأ ٓٞيُٛؿ .فلاتل ام ايٗ ِنٗ ٚ ْٚلٚكت ٔماتّ ٝتا ايٗ
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تٟـيـات ِٔتلن فلأٜٙمٝاي ،تٌتل ٔٙاًة كا تلاي ايزاؿ ًاؽتاكٞا  ٚتلتيثات أٙيتي
ؿًتٝرٕؼي ٜٔٙمٝاي تا ع٘ٛك ايلاٖ ٟٔيا ٔيوٙـ .ت ٝػثاكت ؿيٍل الـأات وِٛكٞاي ٜٔٙمٝ
تلاي ؿفغ ُل ِٔتلن٘ ،يامٔٙـ ٕٞىاكي أٙيتي  ٚاًتملاك ٘ظٓ أٙيتي صٙـرا٘ث ٝاًت.
سًميه فلٓتي و ٝايٗ ٛلط تلاي رٕٟٛكي اًالٔي ايلاٖ ؿك ًٜظ ٜٔٙمٝاي ايزاؿ ٔيوٙـ،
مٔيًٝٙامي  ٚأىاٖ اكاي ٝاٍِٛي ٔلؿًْاالكي تٔٛي تً ٝايل وِٛكٞاي ؽاٚكٔيا٘ ٝاًت.
ٕٞاٖ ٛٛك و ٝفول ُـ يىي ام ٕٟٔتليٗ ؿًتاٚكؿٞاي ا٘مالب اًالٔي تّفيك ػّٕي اًالْ ٚ
ؿٔٛولاًي تل اًاى للائت آماؿِٔٙا٘ٔ ٚ ٝلؿًْاالكا٘ ٝام اًالْ  ٚفل ًٙٞتٔٛي  ٚايلا٘ي تٛؿٜ
اًت .ام ٛلف ؿيٍل ،وِٛكٞاي ٜٔٙم٘ ٝاٌنيل ت ٝاتؾاف ُيٜٞٛاي ؿٔٛولاتيه عىٕلا٘ي تغت
فِاك ؿٔٛولاًي تغٕيّي ام ؽاكد ؽٛاٙٞـ تٛؿ .ؿك ٘تيز ،ٝالثاَ رٟاٖ ػلب ت ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاٍِٛي
ٔلؿًْاالكي ؿيٙي ؿك ايلاٖ تلاي كٞايي ام فِاكٞاي فلأٜٙمٝاي افنايَ ٔيياتـ؛ صٙا٘ىٝ
تٌياكي ام ٓاعة٘ظلاٖ ،تًٛؼ ٝؿٔٛولاًي ؿك رٛأغ ؽاٚكٔيا٘ ٝكا تٔ ٝخات ٝت ٝلـكت كًيـٖ
اًالٌْلاياٖ ٔيؿا٘ٙـٕٞٝ٘ٛ٘ .اي اِزنايل  ٚتلوي٘ ٝين ايٗ فلٗي ٝكا تأييـ ٔيوٙٙـ.
چُارم ،تًٛؼ ٝالتٔاؿي  ٚتزاكت آماؿ ؿك ٜٔٙم ،ٝفلآيٙـ ٍٕٞلايي التٔاؿي  ٚايزاؿ ٟ٘اؿٞا
ً ٚامٔاٖٞاي التٔاؿي ك تزاكي ٜٔٙمٝاي كا تٌليغ  ٚتٌٟيُ ٔيٕ٘ايـ .لاتّيتٞاي التٔاؿي ٚ
ٔٛلؼيت هئٛاؤٛ٘ٛيه ايلاٖ ايٗ ارام ٜكا ت ٝوِٛك ٔيؿٞـ و ٝت ٝػٛٙاٖ ٌٞت ٚ ٝوإٍ٘ٞ ٖٛلايي
ٜٔٙم ٝاي ػُٕ وٙـ  ٚرايٍاٙٔ ٚ ٜنِت التٔاؿي ؽٛؿ كا اكتما تؾِـ .ػال ٜٚتل ايٗ تًٛؼٝ
التٔاؿي ٜٔٙمٚ ،ٝاتٌتٍي ٔتماتُ التٔاؿي وِٛكٞا كا ت ٝؿ٘ثاَ ؽٛاٞـ ؿاُت و ٝاٍِٛي
تؼأالت كا تًٛ ٝي ّٓظرٛيي ٕٞ ٚىاكي ًٛق ٔيؿٞـٕٞ .ضٙيٌٌٗ ،تلٍ اكمٍٞاي
ؿٔٛولاتيه ِٔتلن ؿك رٛأغ ؽاٚكٔيإٍ٘ٞ ،ٝلايي التٔاؿي ً ٚياًي كا تٌٟيُ  ٚتمٛيت
ٔيوٙـ و ٝؽٛؿ ٗلية أٙيتي وِٛكٞا ام رّٕ ٝايلاٖ كا افنايَ ٔيؿٞـ)18(.

وتيجٍگيري ي راٌكارَا
ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي و ٝام ًٛي اياالت ٔتغـ ٜآٔليىا ت ٝػٛٙاٖ تؾِي ام كاٞثلؿ أٙيت
ّٔي تلاي ٔماتّٔ ٚ ٝثاكم ٜتا تلٚكينْ اكايُ ٝـ ٜاًت ،ؿكتلؿاك٘ـ ٜصاَِٞا  ٚفلٓتٞاي أٙيتي
ٔتؼـؿي تلاي أٙيت ّٔي ايلاٖ ؽٛاٞـ تٛؿ .ام يهً ،ٛاتؼاؿ ٘ظأيً ،ياًي ،التٔاؿي ٚ
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ارتٕاػي أٙيت ّٔي رٕٟٛكي اًالٔي كا ت ٝصاَِ ٔيّٛثـ  ٚام ؿيٍل ً ،ٛفلٓتٞاي ّٔي ٚ
ٜٔٙمٝاي كا ؿك عٛمٜٞاي صٟاكٌا٘ ٝأٙيت ّٔي فلأ ٓٞيًامؿ .ؿفغ تٟـيـات ٘اُي ام ايٗ
صاَِٞا  ٚاًتفاؿ ٜتٟي ٝٙام فلٓتٞاي پيَآٔـٌٔ ،ٜتّنْ ٔـيليت كاٞثلؿي ام ٛليك تٝ
واكٌيلي كا ٜواكٞا ً ٚامٚواكٞاي أٙيتيً ،ياًي ،التٔاؿي  ٚارتٕاػي اًت .تل اًاى ٔثاعج
ٜٔلٚع ،ٝايٗ كاٜواكٞا ً ٚياًتٞا كا ؿك رٟت افنايَ ٗلية أٙيت ّٔي ايلاٖ ٔيتٛاٖ تٝ
تلتية فيُ اًتٙتاد  ٚاكاي ٝولؿ:
 .1اًتٕلاك تًٛؼ ٚ ٝآالعات ًياًي ؿك صاكصٛب لا٘ ٖٛاًاًي ،تٙٔ ٝظٛك تمٛيت  ٚتخثيت
ٔلؿًْاالكي ؿيٙي  ٚعفظ  ٚافنايَ ِٔلٚػيت ٔ ٚمثِٛيت ًياًي ٘ظاْ رٕٟٛكي اًالٔي
ايلاٖ.
 .2رٌّٛيلي ام أٙيتي ُـٖ رٕٟٛكي اًالٔي ام ٛليك اػتٕاؿًامي ٔتماتُ ،تَٙمؿايي ٚ
تامؿاك٘ـٌي ًياًي.
 .3تمٛيت ٛٞيت ّٔي ام ٛليك رٌّٛيلي ام ُىٌُيلي ُىاف اكمُي تيٗ عىٔٛت ّٔ ٚت ٚ
تأييـ  ٚتغىيٓ ػٙآل ٔ ٚؤِفٞٝاي اًالٔي  ٚايلا٘ي ٛٞيت تؾَ تّٔ ٝت ٔ ٚلؿْ ايلاٖ.
 .4ايزاؿ  ٚتخثيت ارٕاع ُىّي ٔ ٚاٛٞي ؿك وِٛك ام كا ٜعفظ  ٚتًٛؼ ٝاكمٍٞاي ِٔتلن ٚ
فلاٌيل ؿك ٔياٖ ٔلؿْ ،عىٔٛت ّٔ ٚت  ٚؿِٚت  ٚتٛافك ػٕٔٛي ؿك ٔٛكؿ ًاؽتاك ٘ظاْ
ًياًي ،رٟت عفظ ٚفاق ٚ ٚعـت ّٔي.
 .5افنايَ ِٔلٚػيت ٔ ٚمثِٛيت ٘ظاْ تًٚ ٝيّ ٝواكآٔـ ًاؽتٗ  ٚپاًؾٍٛيي ؿِٚت ت٘ ٝيامٞا
ٜٔ ٚاِثات ٔلؿْ تٚ ٝيو ٌُ٘ ٜرٛاٖ.
 .6اكتما  ٚافنايَ كٚعئّ ٝي ،تٔ ٝؼٙاي عٕايت ّٔت ام ًياًتٞاي ؿِٚت تا افنايَ اػتٕاؿ
ّٔئِ ،لٚػيت ًياًي ٔ ٚمأٚت ٔـ٘ي ؿك تلاتل صاَِٞاي ؽاكري  ٚآًيةٞاي ؿاؽّي.
 .7تًٛؼ ٝالتٔاؿي ،ارتٕاػي  ٚفلٍٙٞي ؿك ٔٙاٛك وٕتل تًٛؼ ٝيافت ٝتا ٞـف رٌّٛيلي ام
كُـ ٌلايِات ٌلين ام ٔلون.
 .8ايزاؿ ػاليك ٙٔ ٚافغ ِٔتلن ٜٔٙمٝاي ام ٛليك افنايَ ٚاتٌتٍي ٔتماتُ التٔاؿي  ٚأٙيتي
ؿك ًٜظ وِٛكٞاي ٜٔٙم.ٝ
 .9تأًييٌٌٚتلٍ ٟ٘اؿٞا ً ٚامٔاٖٞاي ٜٔٙمٝاي تٙٔ ٝظٛك تمٛيت  ٚتغىيٓ ٛٞيتٜٔٙمٝاي.
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 .10أ٘اي تٛافمٙأٞٝاي تزاكت آماؿ تٛٓ ٝكت ؿ ٚيا صٙـرا٘ث ٝتا وِٛكٞاي ٜٔٙم.ٝ
 .11وٌة اػتثاك ٚ ٚرٔ ٟٝخثت تيٗإِّّي ام ٛليك الٙاع افىاك ػٕٔٛي رٟاٖ.
 .12تمٛيت رأؼٔ ٝـ٘ي  ٚكػايت عمٛق  ٚآماؿيٞاي فلؿي  ٚالّيتٞأٔ ،لط ؿك لاٖ٘ٛ
اًاًي.
 .13عفظ آٔاؿٌي ٘ظأي ام ٛليك ٔٛام٘ ٝيه يا صٙـرا٘ث ٝؿك لاِة ائتالفًاميٞاي ٜٔٙمٝاي ٚ
رٟا٘ي.

يادداشتَا
«.1ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي» ُأُ وّي ٝوِٛكٞاي رٟاٖ ػلب ،پاوٌتاٖ ،افغاٌ٘تاٖ ،ايلاٖ ،تلوي ٚ ٝاًلائيُ ٔيُٛؿ.
ٔ.2تٗ وأُ ٛلط ؽاٚكٔيا٘ ٝتنكي ؿك كٚم٘أ ٝػلب متاٖ فلأٜٙمٝاي اِغيات صاج ِٙـٖٛٔ ،كػ  13فٛكي2004 ٝ
ؿكد ُـ ٜاًت.
.3تلاي ٜٔاِؼ ٝتيِتل كن ت:ٝ
تيّيي ،راٖ ،وٗتٛث ،راٖ ٌاك٘ت  ٚفيُ ٚيّيا٘ل ،استراتصي معاصر :وظريات ي خطمشيَا ،تٟلاٖ ،ؿفتل
ٜٔاِؼات ًياًي  ٚتيٗإِّّي3 ّ ،1374 ،؛ كيضاكؿ اس ُِٛتنٜٔ« ،اِؼات أٙيت ّٔي لثُ ام رً ًٙلؿ» ،ؿك
مطالعات امىيت ملي ،آغل افتؾاكي ،تٟلاٖ ،پوِٞٚىـٜٔ ٜاِؼات كاٞثلؿي81. ّ ،1381 ،
. 4رٟت ٜٔاِؼ ٝتيِتل ؿك ٔٛكؿ كاٞثلؿ أٙيت ّٔي آٔليىا كن ت:ٝ
وٕيٌي ٖٛأٙيت ّٔي آٔليىا ،استراتصي امىيت ملي آمريكا در قرن  ،21رالَ ؿٍِٕٞي ،تاته فلٍٙٞي ٚ
اتٛاِمآً كاٜصٕٙي ،تٟلاٖ ،ا٘تِاكات ٔؤًٌ ٝفلٍٙٞي ٜٔ ٚاِؼات تغميمات تيٗإِّّي اتلاك ٔؼآل تٟلاٖ 1381.
 . 5وٕيٌي ٖٛتلكًي كاٞثلؿ ِٔتلن ػـْ تماكٖ كاٞثلؿي كا ايٗ ٌ ٝ٘ٛتؼليف ٔيوٙـ .تلاي ٜٔاِؼ ٝتيِتل كن ت:ٝ
Joint Strategy Review, 1999, Washington DC, The Joint Staff, 1999, p. 2.

 .6تلاي آٌاٞي تيِتلكن ت:ٝ
ٔتن ،اًتيف ٚ ٖٛؿاٌالى راٌ٘ « ،ٖٛػـْ تماكٖ  ٚاًتلاتوي ٘ظأي اياالت ٔتغـ ،ٜتؼليف ،مٔئ ٚ ٝٙفاٞيٓ
اًتلاتويه» ،ػثـاِغٌيٗ عزتماؿ ،ٜماَىامٍ وگاًٌ ،اَ ًُٕ ،ْٛاك ،31 ٜت 55 ْٓ ،1381 ٕٟٗك .42

ٔ .7لون پوِٟٞٚاي واػ ًفيـ« ،اًتلاتوي أٙيت ّٔي آٔليىا»ٔ ،غٕـعٌٗ ؽا٘ي  ٚػّي آؿٔي ،ضميمٍ فصلىامٍ
مطالعات راَبرديً ،اَ ُُِٕٓ ،اك ٜؿ ،ْٚتاتٌتاٖ .9ّ ،1382
ٕٞ .8ا٘زا.11 ّ ،
ٕٞ .9ا٘زا.12 ّ ،
 .10تلاي ٜٔاِؼ ٝتيِتل ؿك ٔٛكؿ ٔف ٚ ْٟٛا٘ٛاع ٘مَٞاي ّٔي و ٝوِٛكٞا اتؾاف ٔيوٙٙـ كن ت:ٝ
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Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap Wilde, Security: a Framework for Analysis, Boulder, Lynne
Rienner, 1998 pp.21-23; Moller, Bjorn, “Security Concepts: New Challenges and Risks”, Copenhagen,
Centre for Peace and Conflict Research, 1993, pp. 8 –10.
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