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 چكيذُ
ٞبي ٔىشت ضئبِيؿٓ اؾز  إُِّ، اظ ظيطقبذٝ سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه زض ضٚاثٍ ثيٗ

إِّّي ِيجطاَ ٔؿشّعْ ٔسيطيز يه لسضر  يبٖ ٔٙٓٓ ٚ ثبطجبر الشهبز ثيٗوٝ َجك آٖ، ػط

ٞبي  سطيٗ لبثّيز ثطسط اؾز. لسضر  ثطسط يب ٞػٖٔٛ اظ يه ؾٛ زاضاي ثعضٌشطيٗ ٚ لٛي

الشهبزي )ٕٞطاٜ ثب ؾُح ثباليي اظ ٘يطٚي ٘ٓبٔي ٚ ٘فٛش ايسئِٛٛغيه( اؾز ٚ اظ ؾٛي 

ثبقس. َجك سئٛضي طجبر  إُِّ ٔي يٗزيٍط، ٔطٚع فٗبَ الشهبز ِيجطاَ زض ٖطنٝ ث

ٞب )زِٚز ـ  إُِّ، ٖطنٝ ضلبثز ٚ ٘عأ زِٚز ٞػٔٛ٘يه، اظ آ٘ؼب وٝ ٖطنٝ ضٚاثٍ ثيٗ

اي ٘ؿجي اؾز، ػطيبٖ  ٞب( ثط ؾط لسضر اؾز ٚ ٕٞچٙيٗ اظ آ٘ؼب وٝ لسضر دسيسٜ ّٔز

بثس. ي إُِّ ٘يع سبثٕ ٔٗبزالر لسضر اؾز ٚ ثب زؾز ٘بٔطئي سحمك ٕ٘ي آظاز الشهبز ثيٗ

اي وٝ لسضر  سطيٗ ٘ٛٔ سٛظيٕ لسضر ٘يع سٛظيٕ ٞػٔٛ٘يه آٖ اؾز، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔٙبؾت

ٞبي زضػٝ زْٚ، ثٝ  سط ثبالذم لسضر ٞبي يٗيف ٞػٖٔٛ يٕٗ ػّت ضيبيز زِٚز

إُِّ، ٘ٓٓ ٔٛضز  دطزاظز. زض سبضيد الشهبز ؾيبؾي ثيٗ اٖٕبَ ٔمطضار الشهبز ِيجطاَ ٔي

ز: ٘يٕٝ زْٚ لطٖ ٘ٛظزٞٓ ثٝ ضٞجطي ثطيشب٘يب ٚ ٘ٓط ايٗ سئٛضي زٚ ثبض سحمك يبفشٝ اؾ

دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثٝ ضٞجطي ايبالر ٔشحسٜ. اِجشٝ ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ اظ اٚاذط 

ٚ ثٝ سجٕ آٖ فطٚدبقي ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ طبثز ثطسٖٛٚ ٚٚزظ ثب چبِف ٔٛاػٝ  1960زٞٝ 

زِٚز  إِّّي، قسٜ اؾز. اظ ظٔبٖ دبيبٖ ػًٙ ؾطز ٚ ٌكبيف فًبي ؾيبؾي ثيٗ

 آٔطيىب فبظ ٘ٛيٙي اظ سالـ ثطاي سمٛيز ٔؼسز ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ضا آغبظ وطزٜ اؾز.

 ٞػٔٛ٘ي، طجبر ٞػٔٛ٘يه، الشهبز ِيجطاَ، ايبالر ٔشحسٜ ّا: كليذٍاژُ
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 هقذهِ
اؾشطاسػي الشهبزي ـ أٙيشي ايبالر ٔشحسٜ اظ آغبظ ػًٙ ؾطز سب ثٝ حبَ، ؾيط ٘ؿجشبً 

شٕطزاٖ آٔطيىب ٕٞٛاضٜ ايٗ ٘ىشٝ ٔفطٚو ثٛزٜ وٝ سحىيٓ اي زاقشٝ اؾز. ثطاي زِٚ ديچيسٜ

إُِّ قسيساً سبثٕ سحىيٓ ٞػٔٛ٘ي الشهبزي ايٗ وكٛض اؾز. اٌطچٝ  ٞػٔٛ٘ي زض ٖطنٝ ثيٗ

سٛاٖ ٖٙبنط آٖ ضا وبٔالً ٔؿشمُ اظ ٞٓ زض  ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب يه وُ ثٝ ٔفْٟٛ ٌكشبِشي اؾز ٚ ٕ٘ي

طذي ٖٙبنط، ا٘ىبض٘بدصيط اؾز. ايٗ دػٚٞف ٘يع وٙٙسٌي ثيكشط ث ٘ٓط ٌطفز، أب إٞيز ٚ سٗييٗ

ٞبي الشهبزي ٞػٖٔٛ  ثب ايٗ ٔفطٚو وٝ زض لٛاْ ٚ دبيساضي ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه، ٘مف لبثّيز

ٞبي الشهبزي ثمبي ٞػٖٔٛ ٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه اؾز.  سط اؾز، زض دي ثطضؾي ٔىب٘يعْ وٙٙسٜ سٗييٗ

ٔٛضز سؼعيٝ ٚ سحّيُ  1طجبر ٞػٔٛ٘يهزض ٕٞيٗ ضاؾشب، اؾشطاسػي أٙيشي آٔطيىب اظ ٔٙٓط سئٛضي 

ٌيطز. سىيٝ ثط ٔفبٞيٕي چٖٛ طجبر ٞػٔٛ٘يه ثٝ ٖٙٛاٖ چبضچٛة سحّيّي اؾشطاسػي  لطاض ٔي

أٙيشي آٔطيىب، ثٝ ايٗ ٔٗٙي ٘يؿز وٝ ٞػٔٛ٘ي ايٗ وكٛض ٔطظٞبي زليك ٚ طبثشي زاقشٝ ٚ زِٚز 

دؽ اظ ػًٙ ؾطز وٝ  آٖ ٘يع ٕٞٛاضٜ ثٝ چٙيٗ چبضچٛثي ٔميس ثٛزٜ اؾز. ثٝ ٚيػٜ زض زٚضٜ

ٞبي  حسٚز ظٔب٘ي ٔٛضز سأويس ايٗ ٔمبِٝ اؾز، زض ٔٛضز وٓ ٚ ويف ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب ثحض

ٔشٗبضيي ُٔطح ٌطزيسٜ اؾز. سرُي زِٚز آٔطيىب اظ ٔطظٞبي ٞػٔٛ٘ي ذٛز ثًٗبً چٙبٖ 

ٔكرم ٚ آقىبض ثٛزٜ وٝ ثؿيبضي اظ ٔحممبٖ زض سحّيُ چٙيٗ السأبسي اظ ٔفبٞيٕي چٖٛ 

ا٘س، ٞطچٙس وٝ زِٚشٕطزاٖ ٕٞٛاضٜ ؾٗي زاض٘س ذٛز ضا اظ چٙيٗ  اؾشفبزٜ وطزٜ 2أذطيبِيؿٓ

ٞبيي ٔجطا ٍ٘ٝ زاض٘س ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ لسضر ٞػٖٔٛ ٔمجَٛ قٙبذشٝ قٛ٘س. زض ايٗ ٔمبِٝ دؽ  ثطچؿت

ٌيطي  ٞبي ػٟز ٞب ٚ ٔحسٚزيز اظ ثطضؾي ٔفهُ ٔفبٞيٓ ٞػٔٛ٘ي ٚ طجبر ٞػٔٛ٘يه، ثٝ فطنز

 دؽ اظ ػًٙ ؾطز دطزاذشٝ ذٛاٞس قس. ػٛيب٘ٝ ايبالر ٔشحسٜ ٞػٔٛ٘ي

                                                                                                                                        
1 . hegemonic stability 
2 . imperialism 
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 الولل هفَْم ّژهًَي ٍ كاربرد آى در ادبيات اقتصاد سياسي بييالف. 
سط الشهبز ؾيبؾي  إُِّ ٚ ثٝ َٛض ذبل ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ديف اظ ٚضٚز ثٝ ازثيبر ضٚاثٍ ثيٗ

   1يٌطفز. آ٘شٛ٘يٌٛطأك ٞبي ؾيبؾي ٔٛضز ثحض ٚ ثطضؾي لطاض ٔي إُِّ، زض حٛظٜ ا٘سيكٝ ثيٗ

( ٔشفىط ؾطقٙبؼ ٚ اظ ثب٘يبٖ ٚ فٗبالٖ حعة وٕٛ٘يؿز ايشبِيب، اِٚيٗ قرهي 1891ـ  1937) 

ثٛز وٝ ثٝ نٛضر ٔٙؿؼٓ ٚ ٔجؿٌٛ ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ضا زض سئٛضي ٔبضوؿيؿشي ـ ايسآِيؿشي ذٛز 

دطٚضـ زاز. ٌطأكي زض ٚاوٙف ثٝ ا٘مالة وٕٛ٘يؿشي ٚ سحٛالر ٔشٗبلت آٖ زض ضٚؾيٝ، ثط آٖ 

ؾبظي ٚ ٔٙحطف ؾبذشٝ  زٞي ٚ ُٖٕ ا٘مالثي، ٔبضوؿيؿٓ ضا ؾبزٜ ثب سأويس ثط ؾبظٔبٖ 2يٗثٛز وٝ ِٙ

اؾز. ثٝ ٘ٓط ٌطأكي ٞط ا٘مالثي ٘يبظٔٙس آٔبزٌي فىطي اؾز ٚ انٛالً ا٘مالة ثبيس اثشسائبً زض 

ٞب نٛضر ٌيطز. ثٝ ٘ٓط اٚ ايٗ ا٘شٓبض وٝ سًبزٞبي ٖيٙي ثٝ ذٛزي ذٛز  ٞب ٚ اذالق سٛزٜ ا٘سيكٝ

سحَٛ ؾيبؾي قٛ٘س، ثيٟٛزٜ اؾز؛ چطا وٝ ٟٕٔشطيٗ ٔٛإ٘ ا٘مالة ٚالٗي، ٔٛإ٘ فّؿفي ٔٛػت 

ضٚ، ّٖز انّي قىؿز ػٙجف ؾٛؾيبِيؿشي زض ػٟبٖ ضا ثبيس  ٚ فطٍٞٙي ٚ شٞٙي اؾز. اظ ايٗ

( ثٝ ٖجبضر زيٍط، ا٘مالة ٚالٗي، 1وطزٖ ثيف اظ حس ٔبضوؿيؿٓ ػؿشؼٛ وطز.) زض ٔبسطيبِيؿشي

 3ٞػٔٛ٘ي اؾز. ثٝ ٘ٓط ٌطأكي يه ٌطٜٚ اػشٕبٖي ثطاي ٘يُ ثٝ سفٛق ٔؿشّعْ ا٘مالة زض ؾُح

ٞبيي ٔشحس ٞػٔٛ٘ي زاقشٝ ثبقس. ٞػٔٛ٘ي اظ زيس ٌطأكي سٛا٘بيي يه ٌطٜٚ  ثبيس زض ٔيبٖ ٌطٜٚ

ٌيطي ؾيبؾي ٚ ٔٗٙٛي زض ػبٔٗٝ اؾز. زض چٙيٗ  اي ثب ػٟز اػشٕبٖي ثٝ اٖٕبَ وبضٚيػٜ

وٙٙس ٚ اػٕبٔ ٘ؿجشبً ٚؾيٕ  ٞػٖٔٛ زض ػبٔٗٝ ضا سأييس ٔيٞب ٘يع ٘مف ديكطٚ  ٚيٗيشي، ؾبيط ٌطٜٚ

ٌيطز. ٞػٖٔٛ ٘يع ثب  ؾيبؾي زض ضاؾشبي حٕبيز اظ اٞساف ٚ ؾيبؾز لسضر ٞػٖٔٛ نٛضر ٔي

ٞبي آٟ٘ب، وٕه ثٝ   ٌٛيي ثٝ ٔٙبفٕ ٔشحسيٗ، سٛػٝ ثٝ اٍ٘يعٜ ٞبيي چٖٛ دبؾد سٛؾُ ثٝ ضٚـ

( 2وٙس.) آٟ٘ب ضٞجطي ذٛز ضا اٖٕبَ ٔيٞبي ُّٔٛة  ٌٛيي ثٝ ذٛاؾشٝ  ٌيطي ٚ ٘يع دبؾد قىُ

ؾبظي ضا  اي وٝ زضنسز ا٘مالة اؾز، ثبيس فطايٙس يسٞػٔٛ٘ي ٞػٔٛ٘ي ثٙبثطايٗ، ٌطٜٚ اػشٕبٖي

ثب ٔٛفميز ديف ثجطز. چٙيٗ ا٘مالثي ديف اظ ايٙىٝ ثٗسي ؾيبؾي زاقشٝ ثبقس، ثٗسي اػشٕبٖي ـ 

 فطٍٞٙي زاضز.

                                                                                                                                        
1 . Antonio Gramsci 
2 . V.I. Lenin 
3 . supremacy 
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ٔٛ٘ي ٌطٜٚ اػشٕبٖي ٞػٖٔٛ اؾز. اظ اظ ٘ىبر ٔٛضز سٛػٝ ٌطأكي، ٚػٜٛ الشهبزي ٞػ

زيسٌبٜ ٚي، ٞػٖٔٛ ثبِمٜٛ ثٝ ٔٙٓٛض سمٛيز ٕٞجؿشٍي زض زاذُ ثّٛن ٔطوت اظ ٔشحساٖ ٚ ثؿٍ 

ٞبي ٔطزْ، ثبيس سٛؾٗٝ الشهبزي ضا سًٕيٗ ٚ زض  ثيكشط ٞػٔٛ٘ي ٌطٜٚ اػشٕبٖي انّي ثٝ سٛزٜ

ٌطزز وٝ  ثيكشط آقىبض ٔيحس أىبٖ ٔٙبفٕ ٔشحساٖ ذٛز ضا سأٔيٗ وٙس. إٞيز ايٗ ٘ىشٝ ظٔب٘ي 

آٚض٘س وٝ ٘مف اؾبؾي ضا زض  ٞب سٟٙب اظ َجمبسي ؾط ثطٔي ثسا٘يٓ زض ػٛإٔ نٙٗشي ٔسضٖ، ٞػٖٔٛ

وٙٙس، ٞطچٙس وٝ لبثّيز الشهبزي سٟٙب ٔشغيط زذيُ زض ْٟٛض ٞػٖٔٛ ٘يؿز. زض  الشهبز ايفب ٔي

مٝ اػشٕبٖي ٞػٔٛ٘يه ٞبي ٔشطلي َج فطايٙس سٛؾٗٝ الشهبزي وٝ ٌطأكي آٖ ضا يىي اظ وبضٚيػٜ

ٞبي سِٛيسي ٚ ٔٛلٗيز اػشٕبٖي وؿب٘ي وٝ زاضاي ا٘طغي ثيكشط ٚ ضٚحيٝ الساْ  زا٘س، فٗبِيز ٔي

ٌطزز. زض نٛضسي وٝ يه ٌطٜٚ اػشٕبٖي يب ثبظيٍط ػٕٗي ّٖٕىطز  ٞؿشٙس، ثيكشط سمٛيز ٔي

ٖ قٛز. ثحطا الشهبزي ٔٛفمي ٘ساقشٝ ثبقس، ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘يه آٖ ثب ٔحسٚزيز ٔٛاػٝ ٔي

ٞػٔٛ٘ي ثٛضغٚاظي زض اضٚدب َي زٚضٜ ضوٛز ثعضي دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ ٔظبَ ٌٛيبيي اظ ايٗ 

ٔؿأِٝ اؾز. اِجشٝ چٙب٘ىٝ لجالً اقبضٜ ٌطزيس، لبثّيز الشهبزي ٚ سًٕيٗ سٛؾٗٝ الشهبزي وٝ 

اي وٝ زضنسز ضؾيسٖ ثٝ  الظٔٝ ثؿٍ ثيكشط ٞػٔٛ٘ي ثٝ ْٖٕٛ اؾز، وبفي ٘يؿز. ثبظيٍط ػٕٗي

ٔٛ٘ي اؾز، ثبيس ِٛاظْ ثٙيبزي زيٍط يٗٙي سؿريط لّٕطٚ ايسئِٛٛغيه ٚ ايؼبز اسحبز ٔٛلٗيز ٞػ

اي وٝ يىي اظ ايٗ ِٛاظْ ضا  ضا ٔس٘ٓط لطاض زٞس؛ چطا وٝ ػبٔٗٝ 1ثب ٖ٘ٛي ذٛز ـ ازضاوي ٘مبزا٘ٝ

ٔجشٙي ثط فطيت  2قٛز. زض ٟ٘بيز، ثٝ ٘ٓط ٌطأكي ؾُّٝ ضٚ ٔي ٘ساقشٝ ثبقس، ثب ثحطاٖ الشساض ضٚثٝ

ٞبي ٔشحس ضا ٔس٘ٓط  اي وٝ ٔٙبفٕ ٌطٜٚ اي وٝ ضيكٝ زض ٞػٔٛ٘ي فطيجىبضا٘ٝ زاضز؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ ُّٝيب ؾ

زٞس، ٔحىْٛ ثٝ قىؿز اؾز ٚ ثب ٌصقز ظٔبٖ ٚ وٙبض ٌصاقشٝ قسٖ ٌطٜٚ اظ ثّٛن  لطاض ٕ٘ي

 (3قٛز.) سبضيري، ٞػٔٛ٘ي حميمي اذاللي ػبيٍعيٗ آٖ ٔي

بٔ اػشٕبٖي، الشهبزي ٚ ؾيبؾي ػٛإٔ ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي وٝ ٌطأكي اظ آٖ ثطاي سحّيُ اٚي

إُِّ قس. ثطذي  وطز، ثٗسٞب ثٝ اقىبَ ٔرشّف ٚاضز ازثيبر ضٚاثٍ ثيٗ زاضي اؾشفبزٜ ٔي ؾطٔبيٝ

إُِّ ضا  ؾٗي وطز٘س ثحض ٞػٔٛ٘ي زض ؾُح ثيٗ 4ٚ اؾشفٗ ٌيُ 3ٔحممبٖ ٔظُ ضاثطر وبوؽ

                                                                                                                                        
1 . critical self - undrstanding 
2 . domination 
3 . Robert W.Cox 
4 . Stephen Gill 
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لطاض زٞٙس؛ أب اقربل  سمطيجبً ثب ٕٞبٖ ِٛاظٔي وٝ ٔٛضز سٛػٝ ٌطأكي ثٛز، ٔٛضز دطزاظـ

ثٝ اقىبَ ٔرشّف اظ  3، ٚ ايٕب٘ٛئُ ٚاِطقشبي2ٗ، ضاثطر وٛٞي1ٗزيٍطي چٖٛ ضاثطر ٌيّذيٗ

سطي ٔؿأِٝ ٞػٔٛ٘ي زض ضٚاثٍ  ثٙسي ٌطأكي فبنّٝ ٌطفشٙس ٚ ثب ازثيبر ٘ؿجشبً ٔشفبٚر چبضچٛة

لطاض زاز٘س.  إُِّ ضا ٔٛضز سؼعيٝ ٚ سحّيُ سط الشهبز ؾيبؾي ثيٗ إُِّ ٚ ثٝ َٛض ٔكرم ثيٗ

إُِّ ضا زض لبِت زٚ ظيطٔؼٕٖٛٝ ضئبِيؿشي ـ ِيجطاِيؿشي ٚ  حبَ، ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي زض ضٚاثٍ ثيٗ

 زٞيٓ. ٔبضوؿيؿشي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي

 

 ّاي رئاليستي ـ ليبراليستي از هفَْم ّژهًَي . برداشت1
زٚ ٘حّٝ ٘ٛضئبِيؿٓ ثٝ ضغٓ ايٙىٝ زٚ ػطيبٖ ضئبِيؿٓ ٚ ِيجطاِيؿٓ )وٝ اِجشٝ زض ايٙؼب سأويس ثط 

ٞبي لسضر ٞػٖٔٛ  ٚ ٟ٘بزٌطايي ِ٘ٛيجطاَ اؾز( زض ٔٛضز ذهبيم ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘ي ٚ لبثّيز

ٔٛيٕ وبٔالً ٔكشطوي ٘ساض٘س، سٗطيف آٟ٘ب اظ ٞػٔٛ٘ي سمطيجبً ٔكشطن اؾز. ايٗ زٚ ػطيبٖ 

سطي چٖٛ لسضر الشهبزي ٚ لسضر  ثبالذم ضئبِيؿٓ زض سٗطيف ٞػٔٛ٘ي ثط ٖٙبنط ّٕٔٛؼ

وٙٙس. ثٝ َٛض وّي، اظ ٔٙٓط ضئبِيؿشي ـ ِيجطاِيؿشي، ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ؾيؿشٕي  أويس ٔي٘ٓبٔي س

اي ٘بثطاثط اؾز وٝ يه زِٚز اثطلسضر ٘مف ٞػٔٛ٘ي ضا  اؾز وٝ زض آٖ سٛظيٕ لسضر ثٝ ٌٛ٘ٝ

إُِّ اظ ػّٕٝ طجبر أٙيشي ـ الشهبزي ٚ أٙيشي ـ  وٙس. زض ٖيٗ حبَ ايٙىٝ أٛض ثيٗ ثبظي ٔي

ٞب ٚ  ٞبي ٞػٖٔٛ اؾز، ثحظي اؾز وٝ ضئبِيؿز حس سبثٕ لسضر ٚ لبثّيز٘ٓبٔي سب چٝ 

ٞب ٔٛيٕ ٔكشطوي زض ٔٛضز آٖ ٘ساض٘س. زض ايٙؼب ثطضؾي ٘ٓطار وّيٝ ٘ٓطدطزاظاٖ  ِيجطاِيؿز

ا٘س، يطٚضر ٘ساضز ٚ نطفبً ثٝ  ضئبِيؿز ٚ ِيجطاِيؿشي وٝ زض ثبة ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ثحض وطزٜ

ٞب( ٚ ضاثطر  ٟب يٗٙي ضاثطر ٌيّذيٗ )اظ ٘حّٝ ٘ٛضئبِيؿزسطيٗ آ٘ ٞبي زٚ سٗ اظ قبذم زيسٌبٜ

 وٙيٓ. وٛٞيٗ )اظ ٘حّٝ ٟ٘بزٌطايبٖ ِ٘ٛيجطاَ( اوشفب ٔي

ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ ثب ضٚيىطزي زِٚز ـ ّٔشي، ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ضا ثيكشط زض ٔجبحض ٔطثٌٛ ثٝ 

ٞبي  طاي لبثّيزاي ث ضٚ ٘مف ٚيػٜ زٞٙس ٚ اظ ايٗ إُِّ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ

ٌطي الشهبزي زِٚز ٞػٖٔٛ  الشهبزي زِٚز حبيع ٖٙٛاٖ ٞػٖٔٛ لبسّٙس؛ ٞطچٙس وٝ ٞػٔٛ٘ي

                                                                                                                                        
1 . Robert Gilpin 
2 . Robert O. Keohane 
3 . Immanuel Wallerstein 
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ٞبي ؾيبؾي ٚ ٘ٓبٔي اؾز. ٌيّذيٗ ثط آٖ اؾز وٝ ٚي ٚاغٜ  ٔؿشّعْ ايفبي ٘مف ثطسط زض حٛظٜ

( 2)ٚاغٜ ٔٛضز اؾشفبزٜ چبضِع ويٙسِجطٌط 1«ضٞجط»ضا اظ آٖ ػٟز ثٝ ػبي ٚاغٜ « ٞػٔٛ٘ي»يٛ٘ب٘ي 

ثطٌعيسٜ سب ٘كبٖ زٞس وٝ ضٞجط ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسف اؾشمطاض ٚ ٔسيطيز يه الشهبز ػٟب٘ي 

( لسضر ٞػٖٔٛ ثبيس ٕٞٛاضٜ يٕٗ ٕٞبٍٞٙي 4ِيجطاَ زض ٔٛالٗي ٘بچبض اظ اٖٕبَ لسضر اؾز.)

( چطا وٝ ٞػٔٛ٘ي 5زٞي الشهبز ػٟب٘ي ِيجطاَ ثذطزاظز،) ٞبي الشهبزي زيٍط ثٝ ؾبٔبٖ ثب لسضر

ٞبي أذطيبَ ٔظُ اسحبز  ٌيطي ؾيؿشٓ ِيجطاَ ثٝ الشهبز ثبظاضي، ثٝ احشٕبَ ظيبز ثٝ قىُثسٖٚ سٟٗس 

ٞبي الشهبزي ٖٕسٜ ٖ٘ٛي ٕٞبٍٞٙي  ثبيس ٔيبٖ لسضر 3ا٘ؼبٔس. ثٝ سٗجيط ػبٖ ضاٌي قٛضٚي ٔي

زض ٞسف اػشٕبٖي زض ضاؾشبي حٕبيز اظ ؾيؿشٓ ِيجطاَ ػطيبٖ زاقشٝ ثبقس. لسضر ٞػٖٔٛ ٘ٝ 

وٙس( ٔبيُ ثٝ ايؼبز ٚ حفبْز اظ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔٙبفٗف الشًب ٔي ّىٝ ثبيس )ٕٞبٖسٟٙب ثبيس لبزض ث

اي وٝ ثب فطو افَٛ احشٕبِي لسضر  ٞٙؼبضٞب ٚ لٛاٖس ٘ٓٓ الشهبزي ِيجطاَ ثبقس، ثٝ ٌٛ٘ٝ

( ٖالٜٚ ثط سٛا٘بيي ٞػٖٔٛ ثطاي ػٌّٛيطي اظ 6ٞػٖٔٛ، الشهبز ِيجطاَ ثٝ قسر سًٗيف ٌطزز.)

سؼبضي، الظْ اؾز أٛض زيٍطي چٖٛ ثبظسٛظيٕ ؾطٔبيٝ اظ َطيك  ٞبي دِٛي، ٔبِي ٚ طجبسي ثي

ٞبيي ثطاي ٔؼبظار ذبَيبٖ يب ؾٛءاؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ  وٕه ذبضػي ٚ زض ٖيٗ حبَ ايؼبز ٔىب٘يعْ

سط، حىٓ ٞػٖٔٛ ضا ثٝ  ٞبي يٗيف ( زِٚز7اظ ؾيؿشٓ زض زؾشٛض وبض زِٚز ٞػٖٔٛ ثبقس.)

إُِّ ٚ ٘يع ٘فٕ الشهبزي ذٛز  شٓ ؾيبؾي ثيٗزاليّي چٖٛ دطؾشيػ ٚ ٔٛلٗيز لسضر آٖ زض ؾيؿ

اي  ٞبي ٘ؿجشبً لٛي ٔؿشّعْ زضػٝ ٞب ثبالذم زِٚز وٙٙس. ٕٞچٙيٗ حٕبيز ؾبيط زِٚز سأييس ٔي

إُِّ اؾز؛ ٖٙهطي وٝ  اظ ٘فٛش ٚ ٔمجِٛيز ايسئِٛٛغيىي زِٚز ٞػٖٔٛ زض ؾُح ثيٗ

يّي چٖٛ ذٛزٔحٛضي ٚ آ٘شٛ٘يٌٛطأكي ثط آٖ سأويس ظيبزي زاضز. ٞػٔٛ٘ي ٕٔىٗ اؾز ثٝ زال

ٞبي ثيف اظ حس ٚ فطؾبيٙسٜ  ٞب يب ٞعيٙٝ ٖسْ سٛػٝ ثٝ ٔٙبفٕ ؾيبؾي ٚ الشهبزي ؾبيط زِٚز

 (8لسضر ٚ ٔٛلٗيز زِٚز ٞػٖٔٛ، ضٚ ثٝ افَٛ ثطٚز ٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه اظ ٞٓ فطٚثذبقس.)

سط ثٝ ٘ٓط  سحّيُ ضاثطر وٛٞيٗ اظ ِٛاظْ ٚ ذهبيم ٞػٖٔٛ ٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ٔٙؿؼٓ

إُِّ دؽ اظ افَٛ ٞػٔٛ٘ي  ، ٞطچٙس وٝ ٚي ثطذالف ٌيّذيٗ ثٝ ٚيٗيز ؾيؿشٓ ثيٗضؾس ٔي

                                                                                                                                        
1 . leader 
2 . Charles p. Kindleberger 
3 . John Ruggie 
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، ٞػٔٛ٘ي 1سطي زاضز. وٛٞيٗ زض سٗطيفي ٕٞؿبٖ ثب ػٛظف ٘بي ثيٙب٘ٝ زِٚز ٞػٖٔٛ، ٍ٘بٜ ذٛيف

يه زِٚز ثطاي حفبْز اظ لٛاٖس ثٙيبزي حبوٓ ثط ضٚاثٍ ثيٗ »زا٘س وٝ زض آٖ  ضا ٔٛلٗيشي ٔي

( ٚي ثطذٛضزاضي اظ چٙس 9«)وبفي لسضسٕٙس اؾز ٚ ٞٓ سٕبيُ زاضز.ٞب ٞٓ ثٝ ا٘ساظٜ  زِٚز

زا٘س. زض ثٗس الشهبزي، ٞػٖٔٛ ثبيس ثط ٔٛاز ذبْ ثٝ  لبثّيز ضا الظٔٝ ٞػٔٛ٘ي لسضر ٞػٖٔٛ ٔي

ٚيػٜ ٔٛاز ذبْ اؾشطاسػيه ٔظُ ٘فز وٙشطَ زاقشٝ ثبقس؛ ثٝ ٔٙبثٕ ٖٕسٜ ؾطٔبيٝ زؾشطؾي ٚ احبَٝ 

ثبظاضٞب فٗبَ ٚ زض ضاؾشبي احبَٝ ثط ثبظاضٞب، ثبظاض ثعضٌي ثطاي  زاقشٝ ثبقس؛ زض سٙٓيٓ ّٖٕىطز

ٚاضزار ٚ زض سِٛيس وبالٞب ٚ ذسٔبر اضظـ ٚ اٖشجبض ثبال ٚ ٔعيز ضلبثشي زاقشٝ ثبقس. ايفبي 

٘مف ٞػٖٔٛ ٕٞچٙيٗ ٔؿشّعْ ثطذٛضزاضي لسضر ٞػٖٔٛ اظ سٛاٖ ثبالي ٘ٓبٔي اؾز. سٛاٖ 

ٞػٔٛ٘ي اؾز، چطا وٝ زض ٔمبْ يىي اظ ٖٙبنط  اي يطٚضي ثطاي ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٘ٓبٔي حطثٝ

إُِّ ثبالذم زض حٛظٜ الشهبز  زٞٙسٜ لسضر ٞػٖٔٛ، ثٝ ٔسيطيز آٖ ثط أٛض ثيٗ ثٙيبزي سكىيُ

وٙس. اِجشٝ ٘يبظي ٘يؿز وٝ لسضر ٞػٖٔٛ ثط ؾط سب ؾطػٟبٖ سؿٍّ  إُِّ وٕه ٔي ؾيبؾي ثيٗ

ٞبي  ض ذسٔز ػطيبٖ آظاز فٗبِيزٞبي ٘ٓبٔي ٞػٖٔٛ زض ٟ٘بيز ز ٘ٓبٔي زاقشٝ ثبقس. لبثّيز

إُِّ اؾز ٚ سمٛيز ثيف اظ حس آٖ يطٚضر ٘ساضز. زض ثٗس ؾيبؾي ـ  الشهبزي زض ؾُح ثيٗ

)ٔفْٟٛ « ٞػٔٛ٘ي ايسئِٛٛغيىي»ايسئِٛٛغيه ٘يع ضٞجطي ٞػٖٔٛ ٔؿشّعْ زاقشٗ ٔكطٖٚيز اؾز. 

ضا ثٝ ٕٞطاٜ إُِّ  ٔٛضز اؾشفبزٜ ٌطأكي( وٝ ٔكطٖٚيز ٚ ٘فٛش ؾيبؾي ٞػٖٔٛ زض ؾُح ثيٗ

( ثٝ َٛض وّي 10ٞب ثب ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٞػٖٔٛ اؾز.) زاضز، ٖٙهط ٟٔٓ زض ٕٞطاٞي ؾبيط زِٚز

ٞبي زيٍط اؾز.  اي اظ ضيبيز ٚ ٕٞىبضي زِٚز آٔيع ٞػٔٛ٘يه ٔؿشّعْ زضػٝ ضٞجطي ٔٛفميز

زض نٛضسي وٝ ٞػٖٔٛ ثسٖٚ چٙيٗ ضيبيشي ثٝ اػطاي لٛاٖس ثذطزاظز، ؾيؿشٓ اظ ٚيٗيز 

يبثس. ٕٞىبضي زض ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘ي، ٘ٝ ثٝ ٔٗٙي فمساٖ  ٗيز أذطيبِي سغييط ٔيٞػٔٛ٘يه ثٝ ٚي

ٞب ٚ اذشالفبر ٔسيطيز قسٜ ٚ ثٝ ؾبظٌبضي  ٘عأ؛ ثّىٝ ثٝ ٔٗٙي فطايٙسي اؾز وٝ ٘بؾبظٌبضي

 (11قٛ٘س.) ٔشمبثُ ؾٛق زازٜ ٔي

ٞػٔٛ٘ي ضا  دطزاظاٖ ٘حّٝ ٘ٛضئبِيؿٓ ٚ ٟ٘بزٌطايي ِ٘ٛيجطاَ، ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ ٔكبثٝ ؾبيط ٘ٓطيٝ

وٙٙس ٚ زض ٕٞيٗ چبضچٛة ٞػٖٔٛ ضا ثٝ نٛضر زِٚز ـ  ثب ضٚيىطز زِٚز ـ ّٔشي سحّيُ ٔي

ٞبي آٟ٘ب زض ثبة ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي وٝ ثؿيبض ثٝ ٞٓ ٘عزيه ٞؿشٙس، زض لبِت  ثيٙٙس. زيسٌبٜ ّٔز ٔي

                                                                                                                                        
1 . Joseph S. Nye 
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ا٘س وٝ ثحض آٖ ثط وٓ ٚ ويف ٘مف  سئٛضي ٔٙؿؼٕي سحز ٖٙٛاٖ طجبر ٞػٔٛ٘يه ُٔطح قسٜ

إِّّي ِيجطاَ سٕطوع زاضز. ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ زض ٔٛضز ٘مف  ٖٔٛ زض طجبر الشهبز ثيٗلسضر ٞػ

إِّّي ِيجطاَ ٔٛيٕ ٔكشطوي زاض٘س، أب ٘ٓطار آٟ٘ب زض  ظاي لسضر ٞػٖٔٛ زض الشهبز ثيٗ طجبر

إُِّ زض زٚضٜ دؽ اظ افَٛ ٞػٔٛ٘ي ٔشفبٚر اؾز. َي  ٔٛضز ٚيٗيز الشهبز ؾيبؾي ثيٗ

ٔفهُ سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه ثٝ ايٗ اذشالفبر ـ )وٝ ثٝ ٖ٘ٛي ضيكٝ ٔجبحض ثٗس يٕٗ ثطضؾي 

ٞب زض ٖطنٝ  زض اذشالفبر زٚ ػطيبٖ ضئبِيؿٓ ٚ ِيجطاِيؿٓ زض ثبة ٔؿبيّي چٖٛ ٘مف زِٚز

إُِّ ٚ قطايٍ سحمك ٕٞىبضي ٔيبٖ آٟ٘ب زاضز ـ ذٛاٞيٓ دطزاذز. آ٘چٝ زض ذٛض سٛػٝ  ثيٗ

ضيف فٛق اظ ٞػٔٛ٘ي اؾز. ثٝ ضغٓ يطٚضر اؾز، ٘مف وّيسي ٖٙهط سٛاٖ الشهبزي زض سٗب

ٞبي الشهبزي زض سٗطيف ٞػٔٛ٘ي ثؿيبض  سٛاٖ ثبالي ٘ٓبٔي ٚ ٘فٛش ايسئِٛٛغيه، ٘مف لبثّيز

وٙٙسٜ آٖ زض لسضر زِٚز ٞػٖٔٛ، انٛالً وبضوطز  اؾبؾي اؾز، چطا وٝ ٖالٜٚ ثط ٘مف سٗييٗ

إُِّ اؾز. ٖطنٝ  ٝ ثيٗزٞي ثٝ ػطيبٖ آظاز ٔجبزالر الشهبزي زض ٖطن ٔحٛضي ٞػٖٔٛ، ؾبٔبٖ

ٞب  ٞب ثط ؾط لسضر اؾز، أب زِٚز إُِّ ٘يع اٌطچٝ زض حبِز وّي ٖطنٝ ضلبثز ٔيبٖ زِٚز ثيٗ

ثبقس. ثٙبثطايٗ زض  سطيٗ ٖٙبنط لسضر ٔي ثٝ ايٗ ٚالٗيز ٚالفٙس وٝ سٛا٘بيي الشهبزي اظ وّيسي

ي زاضز. زض ٞب ٖٕسسبً ضً٘ الشهبز ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ضاثُٝ زِٚز ٞػٖٔٛ ثب ؾبيط زِٚز

زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  20ٚ ايبالر ٔشحسٜ زض لطٖ  19ٞبي ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ، اٍّ٘ؿشبٖ زض لطٖ  سحّيُ

 وطز٘س. ظا ايفب ٔي ٞبي ٞػٔٛ٘يه ذٛز،٘مكي طجبر ٞبي ٞػٖٔٛ ٞؿشٙس وٝ ثٝ دكشٛا٘ٝ لبثّيز لسضر

 

 ّاي هاركسيستي از هفَْم ّژهًَي . برداشت2
لشهبز ؾيبؾي ثٝ ا٘حبء ٔرشّف سحز سأطيط ٞب اظ ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي زض ا ثطزاقز ٔبضوؿيؿز

زاضي اؾز. اظ ايٗ ٔٙٓط، ٘يطٚٞبي ثٙيبزيٙي وٝ الشهبز  ٞبي وّي ٔبضوؽ زضثبضٜ ؾطٔبيٝ ٔفطٚيٝ

زٞٙس، ٕٞبٖ ٘يطٚٞبيي ٞؿشٙس وٝ ٔجبضظٜ َجمبسي ٚ سٛؾٗٝ  ؾيبؾي ػٟب٘ي ضا سحز سأطيط لطاض ٔي

وٙٙسٜ وٓ ٚ ويف سٛؾٗٝ  ٖطنٝ، ٔٙٗىؽ ٞب زض ايٗ آٚض٘س. ّٖٕىطز زِٚز ٘بثطاثط ضا ثٝ ٚػٛز ٔي

زاضي ٚ سٙبلًبر زٚض٘ي آٖ اؾز. ثحض زض ٔٛضز ٞػٔٛ٘ي ثسٖٚ قٙبذز ٚ زضن ٘ٓبْ  ؾطٔبيٝ

قٙبؾي ٔبضوؿيؿشي ٔٗيبض سحّيُ لطاض  ( آ٘چٝ زض ٞؿشي12زاضي ػٟب٘ي ثيٟٛزٜ اؾز.) ؾطٔبيٝ

يؼٝ ُٔٙك ٌيطي آٟ٘ب ثٝ ٖ٘ٛي ٘ش ٌيطز، َجمبر ٚ ٘ٛٔ ضٚاثٍ َجمبسي اؾز وٝ قىُ ٔي
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ٞب زض سحّيُ ٞػٖٔٛ ديف اظ ٞطچيع ثؿشط  زاضي اؾز. زض ٕٞيٗ ضاؾشب، ٔبضوؿيؿز ؾطٔبيٝ

ٞب زض ثطضؾي ػبيٍبٜ  ٞبي ٔرشّف ٔبضوؿيؿز زٞٙس. اِجشٝ ٘حّٝ َجمبسي ٞػٖٔٛ ضا ٔس٘ٓط لطاض ٔي

ٞبيي وٝ زض ثبة ٞػٔٛ٘ي زض  ٚ ّٖٕىطز ٞػٖٔٛ ؾاليك ٘بٍٕٞٛ٘ي زاض٘س. اظ ٔيبٖ ٔبضوؿيؿز

إُِّ ثيكشط لبثُ  ا٘س، زٚ ٘حّٝ زض ازثيبر الشهبز ؾيبي ثيٗ دطزاظ وطزٜ ٟب٘ي سئٛضيٖطنٝ ػ

ٞبي  . اظ ؾرٍٙٛيبٖ انّي ايٗ زٚ ٘حّٝ ثٝ سطسيت ٘ب2ْٚ ٌ٘ٛطاقيٙيؿٓ 1سٛػٟٙس: ؾيؿشٓ ػٟب٘ي

ٞبي ايٗ زٚ  ذٛضز. زض ايٗ لؿٕز زيسٌبٜ ايٕب٘ٛئُ ٚاِطقشبيٗ ٚ ضاثطر وبوؽ ثيكشط ثٝ چكٓ ٔي

 زٞيٓ. ز ثطضؾي لطاض ٔئحمك ضا ٔٛض

ٚ  3ٞبي ػٟب٘ي ؾبظز: أذطاَٛضي ٚاِطقشبيٗ زٚ ؾٙد ؾيؿشٓ ػٟب٘ي ضا اظ ٞٓ ٔشٕبيع ٔي

سٕبيع انّي ثيٗ ايٗ زٚ زض وٙشطَ ؾيبؾي اؾز. زض أذطاَٛضي ػٟب٘ي،  4الشهبزٞبي ػٟب٘ي.

 يبثس، أب زض فمٍ يه ؾيؿشٓ ؾيبؾي ٚػٛز زاضز وٝ ثط ؾطاؾط حٛظٜ أذطاَٛضي احبَٝ ٔي

الشهبز ػٟب٘ي قبٞس چٙس ٔطوع وٙشطَ ضليت ٞؿشيٓ. ظٔب٘ي وٝ يىي اظ ايٗ ٔطاوع وٙشطَ ؾيبؾي 

زٞس. اِجشٝ الظْ ثٝ  ثط زيٍطاٖ ٔؿٍّ قٛز، الشهبز ػٟب٘ي ثٝ أذطاَٛضي ػٟب٘ي سغييط ٚيٗيز ٔي

ثٝ ايٗ ٔٗٙي ٘يؿز وٝ ؾيؿشٓ ذبني حشٕبً ثط وُ حٛظٜ « ػٟب٘ي»شوط اؾز وٝ دؿٛ٘س 

ٖ ٔؿٍّ قٛز. أذطاَٛضي ضْٚ اظ زيسٌبٜ ٚاِطقشبيٗ يه أذطاَٛضي ػٟب٘ي ػغطافيبيي ػٟب

قس. ثٝ ٘ٓط ٚاِطقشبيٗ  اؾز، ٞطچٙس وٝ ٔطظٞبي ػغطافيبيي آٖ ثٝ ثركي اظ ػٟبٖ ٔحسٚز ٔي

سِٛس يبفز ٚ سب دبيبٖ  16ؾيؿشٓ ػٟب٘ي ٔسضٖ، ٔٛضزي اظ يه الشهبز ػٟب٘ي اؾز وٝ زض لطٖ 

زاضي اؾز  ٌطفز. ؾيؿشٓ ػٟب٘ي ٔسضٖ ٖ٘ٛي ؾيؿشٓ ؾطٔبيٝوُ ػغطافيبي ػٟبٖ ضا فطا 19لطٖ 

( ضٚثٙبي ؾيبؾي ايٗ 13وٝ زاضاي سمؿيٓ وبض ػٟب٘ي ثيٗ ٔطوع، قجٝ ديطأٖٛ ٚ ديطأٖٛ اؾز.)

ٞبي ثٝ انُالح حبوٓ اؾز وٝ ًٖٛي اظ يه قجىٝ يب ؾيؿشٓ  اي اظ زِٚز ؾيؿشٓ، ٔؼٕٖٛٝ

ٚ زض ٖيٗ حبَ ٔشفبٚسي سٛؾٍ ثطذي  ٞبي ٔىطض ثبقٙس. زض ايٗ ؾيؿشٓ، سالـ ثيٗ زِٚشي ٔي

ٞب ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘ي نٛضر ٌطفشٝ اؾز. ٞػٔٛ٘ي زض ؾيؿشٓ ثيٗ زِٚشي  زِٚز

يه لسضر »ٞبي ثعضي چٙبٖ ٘بٔٛظٖٚ اؾز وٝ  ٔٛلٗيشي اؾز وٝ زض آٖ ضلبثز ٔيبٖ لسضر

                                                                                                                                        
1 . world - system 
2 . neo - Gramscianism 
3 . world - empires 
4 . world - economies 
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وبضآٔس( زض  ٞبي ذٛز ضا )حسالُ ثب لسضر ٚ سٛي اي لٛاٖس ٚ ذٛاؾشٝ سٛ٘س ثٝ قىُ ٌؿشطزٜ ٔي

ثٙيبٖ « ٞبي ٔرشّف الشهبزي، ؾيبؾي، ٘ٓبٔي، زيذّٕبسيه ٚ حشي فطٍٞٙي سحٕيُ وٙس. ٖطنٝ

ٞبي آٖ ثٝ ٔٙٓٛض ّٖٕىطز وبضآٔسسط زض ؾٝ ٖطنٝ الشهبزي  ٔبزي چٙيٗ لسضسي زض سٛا٘بيي ثٍٙبٜ

ز ( ٞػٔٛ٘ي زٚضٜ وٛسبٞي اؾ14ثبقس.) ٖٕسٜ ـ سِٛيس وكبٚضظي نٙٗشي، ثبظضٌب٘ي ٚ ٔبِيٝ ـ ٔي

ظٔبٖ زض ٞط ؾٝ حٛظٜ الشهبزي ٔصوٛض ٔعيز زاضز. زض ايٗ زٚضٜ،  وٝ زض آٖ لسضر ٞػٖٔٛ، ٞٓ

يب ػطيبٖ آظاز ٖٛأُ سِٛيس )وبالٞب، ؾطٔبيٝ ٚ ٘يطٚي وبض( زض  1لسضر ٞػٖٔٛ اظ ِيجطاِيؿٓ ػٟب٘ي

وٙس. ثب ايٗ حبَ، لسضر ٞػٖٔٛ ٞط ظٔبٖ وٝ ٔٙبفٗف الشًب  ؾطاؾط الشهبز ػٟب٘ي ٞٛازاضي ٔي

آٚضز ٚ ثٝ دكشٛا٘ٝ لبثّيز ٘ٓبٔي ثبالي ذٛز، الشهبز ػٟب٘ي ضا ثٝ  ضٚي ٔي 2س، ثٝ ٔطوب٘شيّيؿٓوٙ

زاضي ٔؿبيّي چٖٛ  ( اظ ٘ٓط ٚاِطقشبيٗ، زض ؾطٔبي15ٝزٞس.) ؾٕز أذطاَٛضي ػٟب٘ي ؾٛق ٔي

ا٘س، چطا وٝ  ػطيبٖ آظاز ٖٛأُ سِٛيس ٚ ٖسْ زذبِز زؾشٍبٜ ؾيبؾي زض ثبظاض زض حس افؿب٘ٝ

زاضي ثب ػطيبٖ آظاز ػعئي ٖٛأُ سِٛيس ٚ زذبِز ٌعيٙكي زؾشٍبٜ ؾيبؾي زض  ؾطٔبيٝانٛالً 

ٌطزز. ٞػٔٛ٘ي ٚيٗيشي اؾز وٝ زض آٖ زذبِز ٌعيٙكي زؾشٍبٜ ؾيبؾي زض  ثبظاض سٗطيف ٔي

ٞب ضا ثٝ نٛضر  ( ٚاِطقشبيٗ فطايٙس ْٟٛض، نٗٛز ٚ افَٛ ٞػٔٛ٘ي16ٌيطز.) ثبظاض نٛضر ٔي

، ٚ ايبالر 19، اٍّ٘ؿشبٖ زض لطٖ 17زض لطٖ  3ٞبي ٔشحس اؾشبٖوٙس. ٚي  اي سحّيُ ٔي چطذٝ

زا٘س وٝ ٞط ؾٝ ثب ؾط٘ٛقز افَٛ  ٞبي اذيط ٔي ضا ؾٝ لسضر ٞػٖٔٛ زض ؾسٜ 20ٔشحسٜ زض لطٖ 

ؾذشبٔجط  11آغبظ قسٜ ٚ حٛازص  1970ا٘س. ظٚاَ ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ اظ زٞٝ  ٔٛاػٝ قسٜ

سط، ٚاِطقشبيٗ انٛالً ؾيؿشٓ ِيجطاَ  ؾُحي وّي( زض 17ٞبي آٖ اؾز.) اظ آذطيٗ ٘كب٘ٝ 2001

 زا٘س.  ٞبي ؾبذشبضي آٖ ٔحىْٛ ثٝ قىؿز ٔي زاضي ضا ثٝ زاليّي چٖٛ ٘بثطاثطي ؾطٔبيٝ

افىبض ضاثطر وبوؽ زضثبضٜ ٞػٔٛ٘ي ٘يع ٌطچٝ ٔكبثٝ ٚاِطقشبيٗ ثٝ ٖ٘ٛي ضً٘ ٚ ثٛي 

فبٚسي ثطذٛضزاض اؾز. ٚي ٔبضوؿيؿشي زاضز، أب زض ٔمبيؿٝ ثب افىبض ٚاِطقشبيٗ، اظ چبضچٛة ٔش

 ثٝ ٖ٘ٛي افىبض ٌطأكي زض ثبة ٞػٔٛ٘ي ضا ثٝ ثٗس ػٟب٘ي سؿطي زازٜ اؾز، ٞطچٙس وٝ ذٛز

إُِّ اظ ضٚاثٍ ثٙيبزيٗ  ٌطأكي ٘يع ثٝ نٛضر ذيّي ٔحسٚز ثٝ سجٗيز ُٔٙمي ضٚاثٍ ثيٗ

                                                                                                                                        
1 . global liberalism 
2 . mercantilist 

( ٞفز اؾشب٘ي ٞؿشٙس وٝ ثب ديٛؾشٗ ثٝ ٞٓ وكٛض ّٞٙس ضا سكىيُ United Provincesٞبي ٔشحس ) . ٔٙٓٛض اظ اؾشب3ٖ

 زاز٘س.
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ٚاغٜ ٌطاٖ،  اػشٕبٖي اقبضٜ وطزٜ ثٛز. وبوؽ ثط آٖ اؾز وٝ ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ سحّيُ

ا٘س يب ثًٗبً اظ آٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٖ٘ٛي  ضا ثٝ نٛضر ؾُّٝ يه وكٛض ثط زيٍطاٖ سٗجيط وطزٜ« ٞػٔٛ٘ي»

ا٘س، زض حبِي وٝ سٗجيط  ٞب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛزٜ حؿٗ سٗجيط ثطاي سحطوبر أذطيبِيؿشي ثطذي لسضر

ـ  75ٌطأكيٙيؿشي اظ ايٗ ٚاغٜ ٔشفبٚر اؾز. ٚي ثٝ ِحبِ ٔهبزيك ّٖٕي، زٚ زٚضٜ سبضيري 

زا٘س وٝ زض آٟ٘ب ٖ٘ٛي ٞػٔٛ٘ي ػٟب٘ي ثٝ سطسيت ثٝ ضٞجطي  ٞبيي ٔي ضا زٚضٜ 1945ـ  65ٚ  1845

ٌيطي ٞػٔٛ٘ي ٔؿشّعْ ايٗ اؾز وٝ يه زِٚز،  ثطيشب٘يب ٚ ايبالر ٔشحسٜ قىُ ٌطفز. قىُ

ٌصاضي ٚ حٕبيز وٙس وٝ زض آٖ ؾبظٌبضي ٔٙبفٕ ػطيبٖ زاقشٝ ثبقس ٚ  ٖ٘ٛي ٘ٓٓ ػٟب٘ي ضا ثٙيبٖ

( 18لّٕساز قٛز،٘ٝ ٕ٘ٓي وٝ زض چبضچٛة آٖ ثٝ اؾشظٕبض ٔؿشميٓ زيٍطاٖ ثذطزاظز.) 1قَٕٛ ػٟبٖ

اظ ٘ٓط وبضوؽ، ٞػٔٛ٘ي يه زِٚز زض ؾُح ػٟب٘ي ٘يع ضيكٝ زض ٞػٔٛ٘ي يه َجمٝ اػشٕبٖي 

ٔؿٍّ زض زضٖٚ آٖ زِٚز زاضز. زض ٚالٕ ٟ٘بزٞبي الشهبزي ٚ اػشٕبٖي، فطًٞٙ ٚ سىِٙٛٛغي 

ثٝ نٛضر اٍِٛٞبي سمّيس ٚ ضلبثز زيٍطاٖ زض ؾُٛح فطأّي ٔطثٌٛ ثٝ ٞػٔٛ٘ي ّٔي اؾز وٝ 

ٞب ٘يؿز؛ ثّىٝ ٕ٘ٓي اؾز وٝ زض  إُِّ، نطفبً ٘ٓٓ ٔيبٖ زِٚز آيس. ٞػٔٛ٘ي زض ؾُح ثيٗ زضٔي

زضٖٚ آٖ ٖ٘ٛي الشهبز ػٟب٘ي ثب قيٜٛ ٔؿٍّ سِٛيس ػطيبٖ زاضز ٚ ٔيبٖ َجمبر اػشٕبٖي 

ٔٛ٘ي ػٟب٘ي زاضاي يه ؾبذشبض وكٛضٞبي ٔرشّف ٖ٘ٛي اسهبَ نٛضر ٌطفشٝ اؾز. ٞػ

اػشٕبٖي، يه ؾبذشبض الشهبزي ٚ يه ؾبذشبض ؾيبؾي اؾز وٝ ٞط ؾٝ آٟ٘ب ثب ٞٓ ثٝ ٞػٔٛ٘ي 

اي اظ ٞٙؼبضٞب، ٟ٘بزٞب ٚ  زٞٙس. ٕٞچٙيٗ ٞػٔٛ٘ي ػٟب٘ي زضثطٌيط٘سٜ ٔؼٕٖٛٝ قىُ ٔي

ٗٝ ٞب ٚ آٖ ٘يطٚٞبي ػبٔ ٞبي ػٟب٘ي اؾز وٝ لٛاٖس ٖٕٛٔي ضفشبض ضا ثطاي زِٚز ٔىب٘يؿٓ

وٙٙس ٚ ٕٞيٗ لٛاٖس، حبٔي ٚ ٔطٚع قيٜٛ  ا٘س، سٗطيف ٔي اي وٝ فطاؾٛي ٔطظٞبي ّٔي ٔس٘ي

ٞبي ػٟب٘ي زض ضٚاثٍ اػشٕبٖي، ٚلٛٔ  ( ثب سٛػٝ ثٝ ضيكٝ زاقشٗ 19ٓٓ٘سِٛيس ٔؿٍّ ٞؿشٙس.)

سحَٛ ؾبذشبضي ٟٔٓ زض ٘ٓٓ ػٟب٘ي، احشٕبالً اظ ثطذي سحٛالر ثٙيبزيٗ زض ضٚاثٍ اػشٕبٖي ٚ 

ٌيطز وٝ َجك زيسٌبٜ ٌطأكي، چٙيٗ سحٛالر ثٙيبزيٙي ثٝ ْٟٛض  ؾي ّٔي ٘كأر ٔيٞبي ؾيب ٘ٓٓ

( لسضر ٞػٖٔٛ ٘يع وٝ ٕٞٛاضٜ ٔطالت 20قٛ٘س.) ٚ ػبيٍعيٙي يه ثّٛن سسضيؼي ػسيس ذشٓ ٔي

ٞب ٚ ٘يطٚٞبي  ٌيطي ايسٜ إِّّي، اظ قىُ وٙس اظ َطيك ٟ٘بزٞبي ثيٗ ٞػٔٛ٘ي ذٛز اؾز، ؾٗي ٔي

ٞبي ٔطؾْٛ، ػصة ٘رجٍبٖ وكٛضٞبي ديطأٛ٘ي ثٝ  يىي اظ ضٚـ يسٞػٔٛ٘ي ديكٍيطي وٙس.

                                                                                                                                        

1 . Universal 
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إِّّي اؾز وٝ ٞسف آٖ سعضيك ضيبيشٕٙسا٘ٝ ٞٙؼبضٞب ٚ لٛاٖس ٞػٔٛ٘ي ثٝ  ؾٕز ٟ٘بزٞبي ثيٗ

 (21ػٛإٔ ديطأٛ٘ي ثٝ ٔٙٓٛض سساْٚ ٞػٔٛ٘ي اؾز.)

ٞبي َجمبسي ٔبضوؽ ٞؿشٙس؛ أب  ٚاِطقشبيٗ ٚ وبوؽ ٞط زٚ ثٝ ٖ٘ٛي سحز سأطيط سحّيُ

ٞبي فىطي آٟ٘ب ٔشفبٚر اؾز. زض حبِي وٝ افىبض ٚاِطقشبيٗ ثيكشط سحز سأطيط ػطيبٖ  لبِت

لطاض زاضز ـ  وٝ  1ٞبي آ٘سضٜ ٌٛ٘سض فطا٘ه ٘ٓطي ٚاثؿشٍي أطيىبي السيٗ ٚ ثٝ ٚيػٜ ٘ٛقشٝ

ثبقسـ ، وبوؽ زض دي سٛؾٗٝ  ٔي 2ثبضاٖ دطزاظا٘ي چٖٛ ِٙيٗ ٚ دُ  فطا٘ه ٘يع سحز سأطيط ٘ٓطيٝ

إُِّ ثٛزٜ ٚ چٙب٘ىٝ لجالً اقبضٜ ٌطزيس، ٌطأكي اظ  ي ٌطأكي ثٝ حٛظٜ ضٚاثٍ ثيٗٞب ا٘سيكٝ

ٞبي  ؾبظي ا٘سيكٝ ٔٙشمساٖ ٔبضوؿيؿٓ ِٙيٙيؿشي اؾز. ٕٞبٖ َٛض وٝ ٌطأكي، ِٙيٗ ضا ثٝ ؾبزٜ

سٛاٖ سحّيُ َجمبسي ٚاِطقشبيٗ ضا زض ٔمبيؿٝ ثب سحّيُ َجمبسي وبوؽ  وطز، ٔي ٔبضوؽ ٔشٟٓ ٔي

افعاضا٘ٝ ٚاِطقشبيٗ اظ ٘ٓٓ ٚ سحٛالر ػٟب٘ي،  سط زا٘ؿز. ثطزاقز ؾيؿشٕي ؾرز اٍ٘بضا٘ٝ ؾبزٜ

ٞبي دٛيبي اػشٕبٖي ٚ ؾيبؾي وٕشط سٛػٝ ٕ٘بيس ٚ زض ٖيٗ حبَ  ثبٖض قسٜ سب ثٝ ٘مف ٔحطن

اي ثطاي وُ ػٟبٖ سٗطيف وٙس. ثٝ ٕٞيٗ سطسيت،  قسٜ ؾبظي لبِت الشهبزي يىسؾز ٚ ؾبزٜ

اي وٝ ثسٖٚ سٛػٝ ٖٕيك ثٝ  افعاضي اؾز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اً ؾرزٚي اظ ٞػٔٛ٘ي ٘يع قسيس  ثطزاقز

زاضي، اظ قىؿز حشٕي ٚ ؾطيٕ آٟ٘ب  ٞبي ؾيؿشٓ ؾطٔبيٝ ثرف ٞػٔٛ٘ي ؾبظٚوبضٞبي دٛيبيي

ٔحٛض زاضز ٚ سٛاِي  ضٚ وٝ چبضچٛثي َجمٝ ٞبي وبوؽ ٘يع اظ آٖ ٌٛيس. اِجشٝ سحّيُ ؾرٗ ٔي

ٝ ٚاِطقشبيٗ اؾز؛ أب ٚي ثب سأويس ثط وٙس، ٔكبث اي ثطضؾي ٔي ٞب ضا ثٝ نٛضر چطذٝ ٞػٔٛ٘ي

٘مف ٘يطٚٞبي اػشٕبٖي ٚ ؾبظٚوبضٞبي ٞٙؼبضي ٚ ٟ٘بزي آٟ٘ب زض لبِت ثّٛن سبضيري، ذٛز ضا 

ثطز. وبوؽ ٕٞچٙيٗ ثط  ٞبي چبضچٛة ؾيؿشٕي ٔشهّت ٚاِطقشبيٗ فطاسط ٔي اظ ٔحسٚزيز

َ ٞػٔٛ٘ي ٚ ؾبظ ٞػٔٛ٘ي سأويس ظيبزي زاضز ٚ قطايٍ سحٛ ؾبظ ٚ ٔكطٖٚيز ٖٙبنط ضيبيز

 زا٘س. سط ٔي ثّٛن سبضيري ضا ديچيسٜ

إُِّ زضثبضٜ  ٞبيي وٝ ٔحممبٖ حٛظٜ الشهبز ؾيبؾي ثيٗ ٞب ٚ چبضچٛة اظ ٔؼٕٛٔ ثطزاقز

ا٘س، ثٝ نٛضر ٌصضا ثٝ چٟبض ٔٛضز ٌيّذيٗ، وٛٞيٗ، ٚاِطقشبيٗ ٚ  ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي دطزاظـ وطزٜ

ٌطايي ِ٘ٛيجطاَ، ؾيؿشٓ ػٟب٘ي ٚ ٞبي ٘ٓطي ٘ٛضئبِيؿٓ، ٟ٘بز وبوؽ وٝ ثٝ سطسيت ثٝ ػطيبٖ
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ٞبي آٟ٘ب زض  سطيٗ سفبٚر ٌ٘ٛطأكيٙيؿٓ سّٗك زاض٘س، اقبضٜ ٌطزيس. چٙب٘ىٝ ٔكبٞسٜ قس، ٖٕسٜ

زٞي ٘ؿجشبً ٘بٕٞبًٞٙ ثٝ ٖٙبنط  ٞبي سحّيّي ٔشفبٚر ٚ ٚظٖ سٗطيف ٞػٔٛ٘ي، ثٝ چبضچٛة

يٗ ثب ضٚيىطزي ٌطزز. زض حبِي وٝ ٌيّذيٗ ٚ وٛٞ زٞٙسٜ ٞػٔٛ٘ي لسضر ٞػٖٔٛ ثبظٔي سكىيُ

وكٙس، ٚاِطقشبيٗ ٚ وبوؽ انبِز ضا ثٝ  إِّّي ٞػٔٛ٘يه ضا ثٝ سهٛيط ٔي ٔحٛضا٘ٝ ٘ٓٓ ثيٗ زِٚز

ٞبي ٞػٔٛ٘يه سبضيري ٚ ثبالذم ٞٛيز وبديشبِيؿشي  زٞٙس. ثٝ ِحبِ ٘ٛٔ ٍ٘بٜ ثٝ ٘ٓٓ َجمٝ ٔي

ثٝ ذهٛل  ثيٙب٘ٝ ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ، وبوؽ ٚ آٟ٘ب زض ٔمبيؿٝ ثب ضٚيىطز دصيطا ٚ ٘ؿجشبً ذٛـ

زٞٙسٜ ٞػٔٛ٘ي سفبٚر ٖٕسٜ  ٚاِطقشبيٗ ضٚيىطزي ثسثيٙب٘ٝ زاض٘س. زض حٛظٜ ٖٙبنط سكىيُ

ؾبظ زاض٘س.  ٔحممبٖ ٔصوٛض زض ٔيعاٖ سأويسي اؾز وٝ ثط ٖٙبنط ؾيبؾي ايسئِٛٛغيه ٔكطٖٚيز

ؾبظي ٞػٖٔٛ ثطاي سًٕيٗ ثمبي ٞػٔٛ٘ي اشٖبٖ  ٍٕٞي ثٝ ا٘حبء ٔرشّف ثط يطٚضر ضيبيز

ٔيبٖ آٟ٘ب ضٚيىطز ٌ٘ٛطأكيٙيؿشي وبوؽ سأويس ثيكشطي ثط ؾبظ ٚ وبضٞبي  زاض٘س؛ أب زض

ٞبي زيٍط زاضز.  افعاضي ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه زض ضاؾشبي ػّت ضيبيز ٚ ٕٞبٍٞٙي زِٚز ٘طْ

ثب ايٗ حبَ، ثطاي ٞط چٟبض ٔحمك ضٚقٗ اؾز وٝ ٞػٔٛ٘ي انٛالً ثسٖٚ ضيبيز وكٛضٞبي 

ٞبي ثبالي الشهبزي ٚ ٘ٓبٔي ٘يع ٖٙبنطي ٞؿشٙس وٝ  سحز ٞػٔٛ٘ي ٔفٟٛٔي دٛؽ اؾز. سٛا٘بيي

افعاضي ٞػٔٛ٘ي ضا  يطٚضر آٟ٘ب زض سكىيُ ٞػٔٛ٘ي ثسيٟي اؾز ٚ زض ٚالٕ ٖٙبنط ؾرز

زٞٙس. ثبالذم زض ضٚيىطز ٘ٛضئبِيؿشي ٌيّذيٗ، حًٛض چٙيٗ ٖٙبنطي ثٝ ٚيػٜ  سكىيُ ٔي

 ٞبي ثطسط الشهبزي ثؿيبض ٔٛضز سأويس اؾز. لبثّيز

إٞيشي وٝ زض ضٚيىطزٞبي  ٞبي ػعئي ٚ وٓ ضؾس ثٝ ضغٓ سفبٚر ٝ ٘ٓط ٔيزض ٍ٘بٜ وّي، ث

فٛق ٘ؿجز ثٝ ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ٚػٛز زاضز، ثطزاقز وّي آٟ٘ب زض ٔٛضز ٔفْٟٛ ٞػٔٛ٘ي ٕٞؿبٖ 

ٞبي ٞػٖٔٛ  ضا ٔهبزيمي اظ لسضر 20ٚ ايبالر ٔشحسٜ لطٖ  19اؾز. ٍٕٞي، اٍّ٘ؿشبٖ لطٖ 

إِّّي ثٝ ضٞجطي ذٛز قس٘س. ٍٕٞي، ٞػٔٛ٘ي  زا٘ٙس وٝ ٔٛفك ثٝ سكىيُ ٞػٔٛ٘ي ثيٗ ٔي

ٞبي  زا٘ٙس وٝ زض آٖ لسضر ٔؿٍّ زض ٔمبْ ٞػٖٔٛ، لٛاٖس ٚ چبضچٛة إِّّي ضا ٚيٗيشي ٔي ثيٗ

وٙس؛ لسضر ٔؿُّي وٝ ثٝ ِحبِ  ٞب يب َجمبر سحز ٞػٔٛ٘ي ضا سؼٛيع ٔي ضفشبضي زِٚز

ٞبي فكبض ثطذٛضززاض اؾز؛ ٚ  طْسطيٗ اٞ الشهبزي ثبالسطيٗ ضسجٝ ضا زاضز؛ ثٝ ِحبِ ٘ٓبٔي اظ لٛي

ٞبي فىطي  اي اظ چبضچٛة ثٝ ِحبِ ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه ٘يع ٔطٚع چبضچٛة يب ٔؼٕٖٛٝ

زٞٙس؛ ثٝ  ٞب وُ ٚاحسي ضا سكىيُ ٔي إُِّ اؾز. ايٗ لبثّيز ػصاة ٚ دطَطفساض زض ؾُح ثيٗ
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. زض اي وٝ ٚػٛز ٕٞٝ آٟ٘ب ثطاي ضؾيسٖ ٞط زِٚز ثٝ ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘ي يطٚضي اؾز ٌٛ٘ٝ

ٖجبضر وٛسبٜ، ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘ي ػٟب٘ي، ٔٛلٗيز اثطلسضسي ٔمجَٛ زض ؾُح ػٟب٘ي اؾز. 

اي وٝ  وٙس سب زض ٔسيطيز الشهبز ػٟبٖ ـ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي ثطسط الشهبزي ثٝ ٞػٖٔٛ وٕه ٔي لبثّيز

وٙس سب يٕٗ  سط ُٖٕ وٙس. ثطسطي ٘ٓبٔي وٕه ٔي زضثطزاض٘سٜ ٔٙبفٕ ٔشمبثُ ثبقس ـ سٛا٘بسط ٚ ٔٛفك

ٞبيي وٝ ٔؿشميٕبً ٞػٔٛ٘ي ٚ ٘ٓٓ ٞػٔٛ٘يه ضا سٟسيس  ٞبي أٙيشي ثٝ ٚيػٜ چبِف چبِف ٟٔبض

ٞبي الشهبزي ٚ قىٛفبيي ثبظيٍطاٖ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه  وٙٙس، ظٔيٙٝ ٔٙبؾجي ثطاي ػطيبٖ فٗبِيز ٔي

افعاضي  ايسئِٛٛغيه ٘يع زض ٘مف دكشٛا٘ٝ ٘طْ ٞبي ؾيبؾي ـ  فطاٞٓ آيس. سجّيغبر ٚ فٗبِيز

 وٙٙس. ؾبظ ثطاي ٞػٔٛ٘ي ٚ ٘ٓبْ ٞػٔٛ٘يه ٔٛػٛز ُٖٕ ٔي ٔكطٖٚيز ؾبظ يب ضيبيز

حفّ سٗبزَ ٔيبٖ ايٗ ٖٙبنط، ثطاي حفبْز اظ ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٞػٖٔٛ إٞيشي اؾبؾي زاضز؛ 

سٛا٘س ظٔيٙٝ ٔٙبؾجي  ٞبي ٔحٛضي حيبر ٞػٔٛ٘ي، ٔي چطا وٝ ٖسْ سٗبزَ يب ثطٚظ ٘مهبٖ زض اٞطْ

زض حٛظٜ ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه ثٝ ٔمجِٛيز ٚ  ثطاي ظٚاَ ٚ فطٚدبقي ٞػٔٛ٘ي ثبقس. يٗف

ٞبي أٙيشي ٞػٔٛ٘ي ضا  ظ٘س؛ فمساٖ لٛاي ٘ٓبٔي وبفي ٚ ٔٙبؾت دبيٝ ٔكطٖٚيز ٞػٔٛ٘ي نسٔٝ ٔي

ٞبي الشهبزي ٘يع ٘ٝ سٟٙب ثٝ ا٘حبء ٔرشّف ثط  ؾبظز؛ ٚ سًٗيف دشب٘ؿيُ دصيط ٔي ِطظاٖ ٚ آؾيت

ز، ثّىٝ انٛالً ٔساضٞبي اسهبِي ؾيؿشٓ ٔٛلٗيز لسضر ٞػٖٔٛ ثٝ ٔفْٟٛ وّي آٖ اطط ٔٙفي زاض

وٙس. چٙب٘ىٝ اظ سٗبضيف ٔحممبٖ ديكيٗ  ٞػٔٛ٘يه ضا وٝ ٖٕسسبً ضً٘ الشهبزي زاضز، ٔرشُ ٔي

ٌطزز، ٞػٔٛ٘ي ٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه، ثيف اظ ٞط چيع وبضوطزي الشهبزي زاضز. ثٝ  ثطزاقز ٔي

ثٝ َٛض اذم قىٛفبيي  ٚيػٜ ٌيّذيٗ ٚ وٛٞيٗ ٞػٔٛ٘ي ضا ثٝ ٖ٘ٛي زض ذسٔز الشهبز ػٟبٖ ٚ

ضٚ ثيف اظ ٞط چيع ثط يطٚضر  وٙٙس ٚ اظ ايٗ الشهبزي وكٛضٞبي سحز ٞػٔٛ٘ي ٔٗطفي ٔي

ٞبي الشهبزي لسضر ٞػٖٔٛ سأويس زاض٘س. ٞػٖٔٛ ثب وٕه  حفّ ثطسطي ٚ سمٛيز ٔؿشٕط دشب٘ؿيُ

اٖ زاضي، يٕٗ اضسمبء ٔؿشٕط سٛ ٞبي الشهبزي زض لبِت ؾيؿشٓ ؾطٔبيٝ ثٝ ػطيبٖ آظاز فٗبِيز

زاضي  ٞبي ؾطٔبيٝ ثطزاضي ؾبيط ثبظيٍطاٖ سحز ٞػٔٛ٘ي اظ ٔعيز الشهبزي ذٛز ثبٖض ثٟطٜ

إُِّ ـ وٝ زض انُ  قٛز. زض ٔجحض ثٗس وٝ ثٝ ٘ٓطيٝ طجبر ٞػٔٛ٘يه زض الشهبز ؾيبؾي ثيٗ ٔي

آيس ـ اذشهبل ذٛاٞس زاقز، ذٛاٞيٓ زيس وٝ ػطيبٖ آظاز  يه ٘ٓطيٝ ضئبِيؿشي ثٝ حؿبة ٔي

إُِّ ٘يبظٔٙس لسضر ٞػٔٛ٘ي اؾز وٝ ٔٙبفٕ آٖ ثٝ ا٘حبء ٔرشّف الشًب  ٝ ثيٗالشهبز زض ٖطن

 وٙس زض ذسٔز چٙيٗ ؾيؿشٕي ثبقس. ٔي
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 الولل ب. ثبات ّژهًَيك در اقتصاد سياسي بيي

إُِّ  إِّّي ِيجطاَ ضا ـ وٝ ثطآظازي سؼبضر ثيٗ اي اؾز وٝ الشهبز ثيٗ طجبر ٞػٔٛ٘ي، ٘ٓطيٝ

وٙس. ٞطچٙس وٝ ٔفبٞيٓ ٚ ٔجبحض  ٞبي ٞػٖٔٛ سحّيُ ٔي ٞب ٚ اٞطْ ثّيزسٕطوع زاضز ـ ثب اسىب ثٝ لب

ِيجطاِيؿٓ   إُِّ يٗٙي ضئبِيؿٓ، ايٗ ٘ٓطيٝ ثٝ ا٘حبء ٔرشّف اظ ؾٝ ٔىشت انّي الشهبز ؾيبؾي ثيٗ

إُِّ، طجبر ٞػٔٛ٘يه زض انُ  ٚ ٔبضوؿيؿٓ سأطيط دصيطفشٝ، أب زض ازثيبر الشهبز ؾيبؾي ثيٗ

سطيٗ ٔسافٗبٖ آٖ ٘يع ثٝ ػطيبٖ ضئبِيؿٓ سّٗك زاض٘س.  قٛز ٚ ٖٕسٜ ٕساز ٔياي ضئبِيؿشي لّ ٘ٓطيٝ

ايسٜ طجبر ٞػٔٛ٘يه زض اثشسا سٛؾٍ الشهبززاٖ ِيجطاَ، چبضِع ويٙسِجطٌط ـ اِجشٝ ثسٖٚ ايٙىٝ اظ 

اؾشفبزٜ قٛز ـ ُٔطح ٌطزيس. ويٙسِجطٌط ثط آٖ ثٛز وٝ طجبر الشهبز « طجبر ٞػٔٛ٘يه»انُالح 

زٞٙسٜ ٌؿشطـ يبثس.)  زٞٙسٜ اؾز وٝ اِجشٝ ٘جبيس ثٝ ثيكشط اظ يه طجبر ز طجبرػٟب٘ي ٘يبظٔٙس ٚػٛ

إُِّ،  زض ٖطنٝ ثيٗ 1ٞبي احشٕبِي ٔرشّف ثطاي سٟيٝ وبالي ٖٕٛٔي ضاٜ  ( ٚي دؽ اظ ثطضؾي22

حُ ٕٔىٗ ثطقٕطز. سحّيُ ويٙسِجطٌط ايٗ  ضا سٟٙب ضاٜ 3يب حىٕطا٘ي ُّٔك ذيطذٛاٞب٘ٝ 2ضٞجطي

زٞٙسٜ ثٝ ؾبيط ٟ٘بزٞبي  ٞب ٚ ٔٙبفٕ آٟ٘ب ٔطػٕ انّي ػٟز ايٙىٝ حىٛٔزثٛز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ 

، يطٚضسبً ثٝ 4وٙٙسٜ الشهبز ػٟب٘ي ٞؿشٙس، ّْٔٗٛ ٘يؿز وٝ ثب سؼٕيٕ ثبظيٍطاٖ ذٛز ـ ٘فٕ ازاضٜ

اي زضثطزاض٘سٜ ٔٙفٗز ٖٕٛٔي ضؾيس. ٔٙفٗز ٖٕٛٔي وٝ زض لبِت وبالي ٖٕٛٔي ٖيٙيز  ٘شيؼٝ

اي ضا ٘يع ثٝ ذبَط  ٞبي ُٔٙمٝ ٔٛاػٝ اؾز. ٚي، حشي ثّٛن 5٘ييبثس، ثب ٔكىُ ؾٛاضي ٔؼب ٔي

آٚضز ٚ سٟٙب  حُ ٔفيسي ثٝ حؿبة ٕ٘ي سٛا٘ٙس ثٝ نٛضر الشهبز ٍٕٞطا ُٖٕ وٙٙس، ضاٜ ايٙىٝ ٕ٘ي

( ويٙسِجطٌط ثط آٖ اؾز وٝ زض ٞط زٚ 23زا٘س.) ٔي ]ٞػٔٛ٘يه[ٔب٘سٜ ضا ضٞجطي  حُ ٕٔىٗ ثبلي ضاٜ

، سالـ ّٔي زٚ وكٛض زض لبِت ضٞجطي 20بالر ٔشحسٜ زض لطٖ ٚ اي 19ٔٛضز ثطيشب٘يب زض لطٖ 

ػٟب٘ي، ثٝ سِٛيس وبالي ٖٕٛٔي ػٟب٘ي )ٔظُ ثبظاضٞبي ٌؿشطزٜ( ٔٙؼط ٌطزيس. زض ٚالٕ ضقس ٚ 

( ٘ٓطار 24اؾز.) 6قىٛفبيي وبالٞبي ٖٕٛٔي ػٟب٘ي ٔؿشّعْ ٔسيطيز ضٞجط يب ٔؼطي

                                                                                                                                        
1 . public goods 
2 . leadership 
3 . benevolent despotism 
4 . self - interested actors 
5 . free - riding 
6 . enforcer  
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ٚ ضاثطر  1الٕ قس. اؾشفٗ وطاؾٙطٞب ثٝ قسر ٔٛضز اؾشمجبَ ٚ ويٙسِجطٌط اظ ػب٘ت ضئبِيؿز

ا٘س وٝ ثب ضٚيىطز ٘ٛضئبِيؿشي ذبل ذٛز اظ سئٛضي طجبر  سطيٗ وؿب٘ي ثٛزٜ ٌيّذيٗ اظ ُٔطح

ٞبي ويٙسِجطٌط زض ثبة ضٞجطي ضا ٖ٘ٛي  ٞب زض ٚالٕ زيسٌبٜ ا٘س. ضئبِيؿز ٞػٔٛ٘يه زفبٔ وطزٜ

ٞبي ِيجطاِيؿشي  چبضچٛة ا٘س. آٟ٘ب زض ٖيٗ حبَ ثطي ثط٘سٜ ثطاي ػطيبٖ ضئبِيؿٓ لّٕساز وطزٜ

ثطاي سحّيُ طجبر ٞػٔٛ٘يه ضا ٘بضؾب زا٘ؿشٝ ٚ ثط آ٘ٙس وٝ طجبر ٞػٔٛ٘يه ضيكٝ زض ضٚيىطز 

 ٔحٛضا٘ٝ ضئبِيؿٓ زاضز. ٔحٛضا٘ٝ ٚ لسضر زِٚز

 

 ج. ضرٍرت حضَر ٍ هاّيت كاركردي دٍلت ّژهَى
بضر وٛسبٜ چٙب٘ىٝ لجالً زض سٗبضيف ٔطثٌٛ ٞػٔٛ٘ي اقبضٜ ٌطزيس، زِٚز ٞػٖٔٛ زض يه ٖج

زِٚز لسضسٕٙسي اؾز وٝ ثٝ سٗجيط وٛٞيٗ ٚ ٘بي ثٝ ٔٙٓٛض ٔسيطيز ٚ ضٞجطي ٘ٓٓ الشهبزي 

ِيجطاَ، ٞٓ سٛا٘بيي زاضز ٚ ٞٓ سٕبيُ. زض ٖيٗ حبَ، زض ٔٛضز ايٙىٝ ٔيبٖ سٛا٘بيي ٚ سٕبيُ ٞػٖٔٛ 

ٚػٛز زاضز. دطزاظاٖ اذشالف ٘ٓط  ثب طجبر الشهبز ِيجطاَ چٝ ٘ٛٔ اضسجبَي ثطلطاض اؾز، ٔيبٖ ٘ٓطيٝ

دطزاظاٖ ثٝ ٔٗبزالر لسضر زض ضٚاثٍ  ضيكٝ ايٗ اذشالفبر زض ٘ٛٔ ٍ٘بٞي اؾز وٝ ايٗ ٘ٓطيٝ

 زاض٘س.  إِّّي إُِّ ٚ اضسجبٌ آٖ ثب ٘ٓٓ ٚ طجبر ثيٗ ثيٗ

ٞب زض  ثيٙب٘ٝ ثٝ سٗبٔالر زِٚز إُِّ وٝ ٍ٘بٞي ٘ؿجشبً ذٛـ دطزاظاٖ ِيجطاَ ضٚاثٍ ثيٗ ٘ٓطيٝ

ظاي ٞػٖٔٛ اشٖبٖ زاض٘س، أب إٞيز ٚ يطٚضر  غبِجبً ثٝ ٘مف طجبرإُِّ زاض٘س،  ضٚاثٍ ثيٗ

دصيط٘س وٝ زِٚز ٞػٖٔٛ زض  ٞب ٔي وٙٙس. ِيجطاَ ٞب ثطآٚضز ٔي حًٛض ٞػٖٔٛ ضا وٕشط اظ ضئبِيؿز

طجبر ٞػٔٛ٘يه ِٔٛس وبالٞبي ٖٕٛٔي اؾز. وبالٞبي ٖٕٛٔي زض زا٘ف الشهبز، وبالٞبيي ٞؿشٙس 

ٞبي  ضٚٞب، ثط٘بٔٝ ا٘س؛ ٔظُ ديبزٜ ْٕٛ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜثطزاضي ٖ وٝ ثطاي ٔهطف ٚ ثٟطٜ

سّٛيعيٛ٘ي ٚ زفبٔ ّٔي. وبالٞبي ٖٕٛٔي ؾٝ ٔكرهٝ ٖٕسٜ زاض٘س: اٚالً، ايٗ ٘ٛٔ وبالٞب ٔهطف 

وٙٙس. ثٝ ٖجبضر زيٍط ٔهطف ايٗ ٘ٛٔ وبالٞب ٔٛػت سحطيه ضلبثز زيٍطاٖ  ضلبثشي ايؼبز ٕ٘ي

سٛا٘س  وٙٙسٜ ذبني ٕ٘ي ا٘حهبض٘بدصيط اؾز ٚ ٔهطفقٛ٘س؛ طب٘يبً، سّٕه وبالٞبي ٖٕٛٔي،  ٕ٘ي

وطزٖ آٟ٘ب زيٍطاٖ ضا اظ ٔهطف ٔحطْٚ ؾبظز؛ ٚ طبِظبً، اغّت وبالٞبي ٖٕٛٔي  ثب ا٘حهبضي

( اظ ٔهبزيك 25وٙٙسٜ ٘بچبض اظ ٔهطف آٖ اؾز.) غيطلبثُ ضز ٞؿشٙس. ثٝ ٖجبضر زيٍط، ٔهطف

                                                                                                                                        
1 . Stephen Krasner 
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إُِّ  از، طجبر دِٛي، ٚ نّح ثيٗسٛاٖ ثٝ سؼبضر آظ إُِّ ٔي وبالٞبي ٖٕٛٔي زض ٖطنٝ ثيٗ

إُِّ وٝ ٚػٛز ايٗ ٘ٛٔ وبالٞب ضا زض سأٔيٗ أٙيز  دطزاظاٖ ِيجطاَ ضٚاثٍ ثيٗ اقبضٜ وطز. ٘ٓطيٝ

زا٘ٙس، ثطآ٘ٙس وٝ ٞػٖٔٛ  إُِّ ٚ ضقس ٚ سٛؾٗٝ وكٛضٞب ثؿيبض ثبإٞيز ٚ يطٚضي ٔي ثيٗ

ٖيٗ حبَ، سِٛيس ايٗ وبالٞب يطٚضسبً إِّّي ٔفيس ثبقس. زض  سٛا٘س زض سِٛيس وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ ٔي

ٌٔٙٛ ثٝ حًٛض ٚ اضازٜ ٞػٖٔٛ ٘يؿز. ضاثطر وٛٞيٗ ضٚيىطزٞبي ضئبِيؿشي افطازي چٖٛ 

ٌيّذيٗ ثٝ ٘مف ٞػٖٔٛ زض ايؼبز ٖ٘ٛي ٕٞىبضي ثبطجبر ضا ٘بدرشٝ زا٘ؿشٝ ٚ ثط ايٗ ٘ٓط اؾز وٝ 

ز. وٛٞيٗ يٕٗ اثشٙبي سٛا٘ٙس قطايٍ ضا ثطاي ٘ٛٔ ذبني اظ ٕٞىبضي سؿٟيُ ؾبظ ٞػٖٔٛ فمٍ ٔي

ذُطي وٝ »وٙس وٝ  زيسٌبٜ ويٙسِجطٌط ثط سئٛضي وبالٞبي ػٕٗي يب ٖٕٛٔي، اظ ٚي ٘مُ لَٛ ٔي

ثّىٝ لسضر ثؿيبض وٓ اؾز.  إُِّ ٘يؿز،  ٔب ثب آٖ ٔٛاػٟيٓ، لسضر ثؿيبض ظيبز زض الشهبز ثيٗ

وٝ ٔبيُ ثٝ اي اؾز  افطاٌ زض سؿٍّ ٘يؿز، ثّىٝ ٚفٛض ثيف اظ حس ذٛاؾشبضاٖ ؾٛاضي ٔؼب٘ي

زاضز وٝ  ؾذؽ اْٟبض ٔي« ثبقٙس. ٔطالجز اظ شذبيط ٘يؿشٙس ٚ ٔٙشٓط ْٟٛض يه حبفّ شذبيط ٔي

ثطذي وبالٞبي سِٛيسي ضٞجط ٞػٖٔٛ انٛالً ٚيػٌي ػٕٗي ٘ساض٘س. ثٝ ٘ٓط وٛٞيٗ، زض ٔٛضز 

إٞيز ٚ يطٚضر ٞػٖٔٛ زض ايؼبز ٚ حفّ وبالٞبي ٖٕٛٔي اغطاق قسٜ اؾز. ٕٞعيؿشي 

بضي زض ثطذي ٔمبَٕ سبضيري ثٝ ايٗ ٔٗٙي ٘يؿز وٝ ٕٞىبضي يطٚضسبً ثٝ لسضر ٞػٔٛ٘ي ٚ ٕٞى

ـ  1إِّّي ٞبي ثيٗ ٞب وٝ زض لبِت ضغيٓ ( ٕٞىبضي زِٚز26ٚ اضازٜ ٞػٖٔٛ ٚاثؿشٝ ثٛزٜ اؾز.)

ؾبظ٘س ـ ػطيبٖ  إِّّي ضا ٟ٘بزيٙٝ ٔي إِّّي وٝ ٕٞىبضي ٚ ٍٕٞطايي ثيٗ ٞبي ثيٗ ٖ٘ٛي ٔىب٘يعْ

ٞب، اضازٜ  ٌيطي ضغيٓ ٞب زاضز، ٞطچٙس وٝ زض قىُ زض ٔٙبفٕ ٔكشطن زِٚز وٙس، ضيكٝ ديسا ٔي

ضٚؾز وٝ دؽ اظ  سٛا٘س ثٝ ا٘حبء ٚ زضػبر ٔرشّف سأطيطٌصاض ثبقس. اظ ايٗ لسضر ٞػٖٔٛ ٔي

سٛا٘ٙس اؾشٕطاض يبثٙس. اظ ٘ٓط وٛٞيٗ،  إِّّي ٔي ٞبي ثيٗ افَٛ ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٞػٖٔٛ ٘يع ضغيٓ

ٞب ثٝ  إِّّي، ٖالٜٚ ثط ٔٙبفٕ ٔكشطوي وٝ ضغيٓ ٞبي ثيٗ ض لبِت ضغيٓٞب ز اؾشٕطاض ٕٞىبضي زِٚز

( 27ٌطزز.) ٞبي ايؼبز قسٜ ثبظٔي ا٘س، ثٝ آؾبٖ ثٛزٖ قطايٍ حفّ ضغيٓ ذبَط آٟ٘ب ثٝ ٚػٛز آٔسٜ

سٛا٘ٙس ٔؿشمال٘ٝ وٓ ٚ ويف وبالٞبي ٖٕٛٔي ضا سٗطيف ٚ  إِّّي ٔي ٞبي ثيٗ اظ ايٗ ٔٙٓط، ضغيٓ

إِّّي يطٚضسبً ٚاثؿشٝ ٚ سحز وٙشطَ  وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ  ٙٙس. ثٙبثطايٗ،ثمبي آٟ٘ب ضا سًٕيٗ و

 ثبقٙس. زِٚز ٞػٖٔٛ ٕ٘ي

                                                                                                                                        
1 . international regimes 
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ثيٙب٘ٝ ٚ  ٞب ضا ذٛـ ٞب ٘ؿجز ثٝ ٔؿأِٝ ٕٞىبضي ٔيبٖ زِٚز ٞب، ضٚيىطز ِيجطاِيؿز ضئبِيؿز

 وٙٙس ٚ ثطآ٘ٙس وٝ چٙيٗ ٕٞىبضٞبيي ثٝ قسر سبثٕ ٔٗبزالر لسضر زض اٍ٘بضا٘ٝ اضظيبثي ٔي ؾبزٜ

إِّّي ضيكٝ زض ٘ٛٔ سٛظيٕ لسضسي زاضز وٝ  ٞبي ثيٗ إُِّ ٞؿشٙس. ْٟٛض ٚ ثمبء ضغيٓ ضٚاثٍ ثيٗ

ٞب زض چبضچٛة سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه ثط ايٗ  ؾبظز. ضئبِيؿز دصيط ٔي چٙيٗ فطايٙسي ضا أىبٖ

 يبثس وٝ لسضر ٞػٖٔٛ ذٛاٞبٖ آٖ إُِّ ثٝ ايٗ ذبَط ػطيبٖ ٔي ٘ٓط٘س وٝ ؾيؿشٓ ثبظ الشهبز ثيٗ

اؾز؛ چطا وٝ ٔٙبفٕ لسضر ٞػٖٔٛ زض اسربشز ايٗ ؾيبؾز اؾز. اظ آ٘ؼب وٝ ثعضٌشطيٗ زغسغٝ 

ٌيطي  إُِّ اؾز، اظ قىُ زِٚز ٞػٖٔٛ حفبْز يب سمٛيز ٔٛلٗيز لسضر ذٛز زض ٖطنٝ ثيٗ

وٙٙس. زض ايٗ ٔٛضز، اؾشفٗ  ٞبيي وٝ ٔغبيط ثب ايٗ ٞسف ثبقس، ػٌّٛيطي ٔي ٕٞىبضي يب ضغيٓ

إُِّ، ثط آٖ اؾز وٝ زض ؾيؿشٓ  اي ديطأٖٛ ضاثُٝ لسضر ثب ؾبذشبض سؼبضر ثيٗ وطا٘ؿط زض ٔمبِٝ

ٞب يٗٙي ٔؼٕٖٛٝ  ثبظ ٞػٔٛ٘يه، قطايٍ ضؾيسٖ زِٚز ٞػٖٔٛ ثٝ چٟبض ٔٙفٗز ٖٕسٜ زِٚز

ٌطزز. زض چٙيٗ ؾيؿشٓ  سط ٔي زضآٔس ّٔي، ضقس الشهبزي، لسضر ؾيبؾي ٚ طجبر اػشٕبٖي آؾبٖ

ٞب ٚ ٔعايبي ٌكٛزٌي ؾبذشبض سؼبضي ؾيؿشٓ  اؾز. ٞعيٙٝثبظي وٝ زِٚز ٞػٖٔٛ ٞٛازاض آٖ 

ٞبي ثباليي وٝ زِٚز ٞػٖٔٛ  ثٝ ذبَط لبثّيز  ثطاي اًٖب ٔشمبضٖ ٘يؿز. زض يه ؾبذشبض ثبظ،

ضٚز؛ لسضر  يبثس؛ ٘طخ ضقس الشهبزي ٞػٖٔٛ ثبال ٔي زاضز، ٔؼٕٛٔ زضآٔس ّٔي ٞػٖٔٛ افعايف ٔي

آيس. اًٖبي  ي اػشٕبٖي ٞػٖٔٛ دبييٗ ٔيطجبس ٌطزز؛ ٚ يطيت ثي ؾيبؾي ٞػٖٔٛ سمٛيز ٔي

ؾيؿشٓ ٘يع ٕٔىٗ اؾز ثٝ ا٘حبء ٚ زضػبر ٔرشّف اظ ؾبذشبض سؼبضي ثبظ ٔٛػٛز ٔٙشفٕ قٛ٘س. 

زض ٖيٗ حبَ زض ضاؾشبي ٕٞبٍٞٙي آٟ٘ب ثب ؾيؿشٓ، زِٚز ٞػٖٔٛ ٖالٜٚ ثط سطغيت ثٝ اػجبض ٘يع 

ك الشًبئبر ٔرشّف ثطاي ٞبي ؾٕجّيه، الشهبزي ٚ ٘ٓبٔي ٞػٖٔٛ َج قٛز. لبثّيز ٔشٛؾُ ٔي

قٛ٘س. ثٝ ٘ٓط وطاؾٙط، انٛالً ٌكٛزٌي ؾبذشبض سؼبضي  سطغيت يب اػجبض اًٖب ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔي

ٞبي ثعضٌشط، آٖ ضا  ٞب ثبالذم زِٚز سبثٕ ثطسطي زِٚز ٞػٖٔٛ اؾز، ٞطچٙس وٝ ثطذي زِٚز

 (28وٙٙس.) ٞب ٚ ٔٙبفٕ ذٛز اضظيبثي ٕ٘ي ُٔبثك ثب ذٛاؾشٝ

سط،  إُِّ زض سحّيّي ٔٙؿؼٓ ٞبي ٔكٟٛض ٖطنٝ ضٚاثٍ ثيٗ ٍط ٘ٛضئبِيؿزضاثطر ٌيّذيٗ اظ زي

ٞب، ثط  وٙس. ٌيّذيٗ ٔظُ ؾبيط ضئبِيؿز ظاي ٞػٖٔٛ زض ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه سأويس ٔي ثط ٘مف طجبر

ٞبي لسضسٕٙسسط، زض سٙٓيٓ فطايٙس ٕٞىبضي يب ٖسْ  ٞب ثٝ ٚيػٜ زِٚز ايٗ ٘ٓط اؾز وٝ زِٚز

ثط ؾُح زؾشبٚضزٞبي ٘ؿجي سٕطوع زاض٘س؛ ثسيٗ ٔٗٙي وٝ  ٕٞىبضي ذٛز ثب زيٍطاٖ ٕٞٛاضٜ
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ٞب ٕٔٗٛالً ثيكشط اظ آ٘ىٝ ثٝ زؾشبٚضزٞبي ذٛز زض قىُ ُّٔك آٖ إٞيز زٞٙس، ثٝ اططار  زِٚز

( ٚي ٍٕٞبْ ثب 29زٞٙس.) ٞب إٞيز ٔي آٖ زؾشبٚضزٞب ثط فبنّٝ لسضر ذٛز ثب زيٍط زِٚز

إِّّي ضا زض انُ ٔحهَٛ ٚ زض  ٞبي ثيٗ ضغيٓ 2ٚ ؾٛظاٖ اؾشط٘غ 1ٔحممب٘ي چٖٛ اؾشٖٛ ٚثط

ٞبي زيٍط ٘يع اظ ٔعايبي آٖ زض ؾُٛحي  زا٘س، ٞطچٙس وٝ زِٚز ذسٔز لسضر ٞػٖٔٛ ٔي

ٞب ٚ لسضر آٟ٘ب ٕٞٛاضٜ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطػٕ ٟ٘بيي فٗبِيز  ( زِٚز30قٛ٘س.) ٔٙس ٔي سط ثٟطٜ دبييٗ

ا٘س  طاٖ فطأّي فٗبَ قسٜٞبي چٙسّٔيشي ثٝ نٛضر ثبظيٍ ثبقٙس. اٌط قطوز ثبظيٍطاٖ فطأّي ٔي

( ثٝ ٘ٓط ٌيّذيٗ 31وٙس.) ثٝ ذبَط آٖ اؾز وٝ ٔٙبفٕ لسضر ٔؿٍّ ػٟبٖ چٙيٗ الشًب ٔي

ثّىٝ چٝ ثؿب ثط ٘مف زِٚز زض  قٛ٘س،  ٞبي چٙسّٔيشي ٘ٝ سٟٙب ػبيٍعيٗ زِٚز ٕ٘ي قطوز

افعايٙس ٚ ٖٕالً ٔحطوي ثطاي سٛؾٗٝ لسضر زِٚز زض  ٞبي الشهبزي ٚ حشي ؾيبؾي ٔي ٖطنٝ

ٞبي چٙسّٔيشي غبِجبً  زاضز وٝ قطوز ثبقٙس. ٚي زض ٔظبِي ٌٛيب اْٟبض ٔي ٞبي الشهبزي ٔي طنٖٝ

ٞب زض ٚاوٙف ثٝ ايٗ چبِف آٔطيىبيي ثٝ ٔساذّٝ  ٞبيي أطيىبيي ٞؿشٙس ٚ ؾبيط حىٛٔز دسيسٜ

ؾًٙ  ( سب ثب السأبسي ٘ٓيط ايؼبز ضلجبي 32ٓٞا٘س) فعايٙسٜ زض الشهبزٞبي زاذّي ذٛز ضٚي آٚضزٜ

( ٌيّذيٗ ثب اضائٝ چٙيٗ 33ٞبي آٔطيىبيي، ٔٛاظ٘ٝ ثطلطاض ٕ٘بيٙس.) ض ثطاثط لسضر قطوزز

وٙس وٝ زفبٔ اظ ايٗ  وٙس. ٚي سأويس ٔي ٔفطٚيبسي اظ اؾشحىبْ ٘ٓطيٝ طجبر ٞػٔٛ٘يه زفبٔ ٔي

سئٛضي ثٝ ٔٗٙي سٛػيٝ ضفشبض آٔطيىب ٘يؿز ٚ ذٛز ٔسافٗبٖ طجبر ٞػٔٛ٘يه زض ٔمشًيبر ٔرشّف 

( ٘ىشٝ ػبِجي وٝ ٚي ثط آٖ سأويس 34ا٘س.) ٔحٛضا٘ٝ ٚ غيطٔؿؤٚال٘ٝ آٔطيىب ا٘شمبز وطزٜاظ ضفشبض ذٛز

ٞب اظ ٘ٓطيٝ طجبر ٞػٔٛ٘يه يب حسالُ اٍ٘بضٜ يطٚضر ضٞجطي  وٙس ايٗ اؾز وٝ اوظط حٕبيز ٔي

ٞب ٖالٜٚ ثط ويٙسِجطٌط  ٞب ثٝ ُٖٕ آٔسٜ اؾز. اظ ػّٕٝ ايٗ الشهبززاٖ لٛي، اظ ؾٛي الشهبززاٖ

  7، ٚ ٔب٘ؿط اِٚؿ6ٖٛ، ثطٚ٘ٛ فطي5، ضاثطر ثبِسٚي4ٗ، ضاثطر ٔب٘س3َٝ ثبضي ايىٍٙطيٗسٛاٖ ث ٔي
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اقبضٜ وطز وٝ ٞط وساْ، آٌبٞب٘ٝ يب ٘بآٌبٞب٘ٝ، ثٝ ٖ٘ٛي زض ٔٛاظار ثب سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه 

 (35ا٘س.) ٌيطي وطزٜ ٔٛيٕ

ثؿشٝ ثٝ إُِّ ٞط وساْ  ثيٙيٓ، ٘ٓطدطزاظاٖ ِيجطاِيؿز ٚ ضئبِيؿز ضٚاثٍ ثيٗ چٙب٘ىٝ ٔي

إُِّ زاض٘س، زض لجبَ ٘ٓطيٝ طجبر ٞػٔٛ٘يه  ٔفطٚيبر ذبل طبثشي وٝ زضثبضٜ ٔبٞيز ضٚاثٍ ثيٗ

إُِّ ٔؿشّعْ ايٗ اؾز  ا٘س. َجك ايٗ ٘ٓطيٝ، ػطيبٖ آظاز، ٔٙٓٓ ٚ ثبطجبر الشهبز ثيٗ ٔٛيٕ ٌطفشٝ

 وٝ زِٚز ٞػٖٔٛ فٗبال٘ٝ: 

ٞبيي ثطاي  الظْ اؾز ٔىب٘يؿٓإِّّي ٔطالجز وٙس. زض ايٗ ضاؾشب  ـ اظ طجبر دِٛي ثيٗ

إِّّي زاقشٝ ثبقس سب زض ٔٛالٕ يطٚضر اظ ثطٚظ چٙيٗ  ٞبي ٔبِي ثيٗ ػٌّٛيطي اظ ثحطاٖ

ٞبيي ػٌّٛيطي ثٝ ُٖٕ آٚضز. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض زِٚز ٞػٖٔٛ ثبيس زض ٔٛالٕ ثطٚظ ا٘مجبو  ثحطاٖ

  ْز اظ ؾبذشبض ا٘ٛأُٖٕ وٙس. زِٚز ٞػٖٔٛ ثبيس ثب حفب 1زٞٙسٜ ٟ٘بيي إِّّي، زض ٘مف ٚاْ ثيٗ

ٞبي الشهبزي والٖ، ؾيؿشٓ دِٛي  ؾبظي ؾيبؾز سط ثب ٕٞبًٞٙ ٔجبزالر ٚ زض ؾُحي ٌؿشطزٜ

 إِّّي ضا ٔسيطيز ٕ٘بيس؛ ثيٗ

ٞبي وٙشطِي ٞػٔٛ٘ي زض ايٗ ظٔيٙٝ ايٗ اؾز  ـ سؼبضر ػٟب٘ي ضا سظجيز وٙس. اظ ػّٕٝ ٔىب٘يعْ

ذٛز ضا ثط ضٚي ٚاضزوٙٙسٌبٖ زضٌيط ثب  ٞب، ثبظاضٞبي وٝ زض ٔٛالٕ ثطٚظ ثحطاٖ زض ثطذي ثرف

ثٝ سكٛيك ٚ سحطيه   يبثس، ٌصاضي وبٞف ٔي ثحطاٖ ثبظ وٙس يب ايٙىٝ زض ٔٛالٗي وٝ ػطيبٖ ؾطٔبيٝ

 ػطيبٖ ٔٙٓٓ ؾطٔبيٝ الساْ وٙس؛

ـ زض نٛضر ِعْٚ ثط٘بٔٝ وٕه ذبضػي ضا زض زؾشٛض وبض لطاض زٞس، چطا وٝ ٘ٓٓ ِيجطاِي زض 

 ٝ اظ َطيك وٕه ذبضػي ٔشىي اؾز؛ ٚٔٛالٗي ثٝ ثبظسٛظيٕ ؾطٔبي

ٞبي ٔؼبظار ٔحىٕي ثطذٛضزاض ثبقس سب زض ٔٛالٕ يطٚضر اظ سحطوبر  ـ اظ ٔىب٘يعْ

 (36َّجب٘ٝ ؾٛء اؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ ػٌّٛيطي ثٝ ُٖٕ آٚضز.) فطنز

وٙيٓ، زض فطايٙس طجبر ٞػٔٛ٘يه، زِٚز ٞػٖٔٛ ثٝ نٛضر سِٛيسوٙٙسٜ ٚ  چٙب٘ىٝ ٔكبٞسٜ ٔي

وٙس. سؼبضر آظاز ٚ ٖبضي اظ سجٗيى، طجبر دِٛي  إِّّي ٘مف ايفب ٔي ٔي ثيٗحبفّ وبالٞبي ٖٕٛ

سطيٗ وبالٞبي ٖٕٛٔي  إُِّ، ٖٕسٜ وٙٙسٜ فطايٙس سؼبضر آظاز اؾز(، ٚ أٙيز ثيٗ )وٝ سؿٟيُ

إِّّي زض ايٗ ٖطنٝ ٞؿشٙس. زِٚز ٞػٖٔٛ زض ضاؾشبي حفبْز اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي، ؾبيط  ثيٗ
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يب ؾٛاضي ٔؼب٘ي ؾٛءاؾشفبزٜ وٙٙسٌبٖ ـ وٝ  1زٞس ٚ اظ سمّت ٔي ٞب ضا ثٝ ٕٞىبضي ؾٛق زِٚز

ٞبي آٟ٘ب ٞؿشٙس ـ  زض دي اؾشفبزٜ اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي ثسٖٚ ٔكبضوز الظْ زض دطزاذز ٞعيٙٝ

آٚضز. َجك سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه، ايٗ اؾشسالَ ِيجطاِي وٝ سؼبضر ثٝ  ػٌّٛيطي ثٝ ُٖٕ ٔي

٘يبظي ثٝ ٔسيطيز ٞػٖٔٛ ٘يؿز، اؾشسالِي ؾؿز ذٛزي ذٛز زضثطزاض٘سٜ ٘فٕ ٔشمبثُ اؾز ٚ 

ثطزاضي ٔشمّجب٘ٝ اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي ٕٞٛاضٜ ٚػٛز زاضز  اؾشفبزٜ ٚ ثٟطٜ اؾز، چطا وٝ ٚؾٛؾٝ ؾٛء

ٞبي اؾشب٘ساضز َالي لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ  ٚ ايٗ لسضر ٞػٖٔٛ اؾز وٝ ثبيس آٖ ضا ٟٔبض وٙس. زض ضغيٓ

ػٖٔٛ لٛاٖس ضغيٓ ثبظاض آظاز ضا ثطلطاض ٚ ٞبي ٞ دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ، زِٚز 2ثطسٖٛ ٚٚزظ

( 37ا٘س. ) ٞبي ٘بؾيٛ٘بِيؿشي الشهبزي ضا فطٚ٘كب٘سٜ ا٘س ٚ زض ايٗ چبضچٛة، ٌطايف اػطا وطزٜ

إِّّي ضا زض انُ ٔحهَٛ اضازٜ  ٞبي ضئبِيؿشي وٝ ٚػٛز وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ ايٗ اؾشسالَ

ٞب لطاض ٌطفشٝ اؾز.  ا٘شمبز ِيجطاَ زا٘س، ٔٛضز ٔحٛضا٘ٝ زِٚز ٞػٖٔٛ ٔي َّجب٘ٝ ٚ لسضر ٔٙفٗز

إُِّ إٞيز ظيبزي لبئّٙس، أب ٔظُ  ٞب زض ٖطنٝ ؾيبؾز ثيٗ ٞب، اٌطچٝ ثطاي ٘مف زِٚز ِيجطاَ

زا٘ٙس. زض  إُِّ ٕ٘ي زٞٙسٜ ثٝ سحٛالر ؾيبؾز ثيٗ ٞب ضا سٟٙب ثبظيٍطاٖ ػٟز ٞب زِٚز ضئبِيؿز

ٚ سبثٕ ٔحى زِٚز ٞػٖٔٛ ثٝ حؿبة  إِّّي ضا ٔرّٛق ٕٞيٗ ضاؾشب، آٟ٘ب وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ

إِّّي ضيكٝ زض ٔٙبفٕ ٔشمبثُ  ٞبي ثيٗ آٚض٘س. چٙب٘ىٝ زض ٔجبحض وٛٞيٗ اقبضٜ قس، ضغيٓ ٕ٘ي

وٙٙسٜ ايفب وٙس، أب  ٞب زاض٘س. اٌطچٝ زِٚز ٞػٖٔٛ ٕٔىٗ اؾز زض ذّك آٟ٘ب ٘مكي سٗييٗ زِٚز

ّّي وٝ وبالٞبي ٖٕٛٔي إِ ٞبي ثيٗ ثمبي آٟ٘ب ٌٔٙٛ ثٝ ذٛاؾز زِٚز ٞػٖٔٛ ٘يؿز. ضغيٓ

ٞبيي ثطاي حفبْز اظ ايٗ  ٌطزز، ذٛزقبٖ ٔؿشمالً ٔىب٘يعْ إِّّي زض لبِت آٟ٘ب سٗطيف ٔي ثيٗ

 وبالٞب زاض٘س.

 

 د. ثبات ّژهًَيك در تجربِ تاريخي
ٞبيي زاضز وٝ َي زٚ ؾسٜ اذيط  ضيكٝ زض ٚالٗيز سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه، ثٝ ِحبِ سؼطثي،

ٚ ٞػٔٛ٘ي  19إُِّ سحمك يبفشٝ اؾز. ٞػٔٛ٘ي ثطيشب٘يب زض لطٖ  زض ٖطنٝ الشهبز ؾيبؾي ثيٗ

ٞبي طجبر ٞػٔٛ٘يه زض زفبٔ اظ ايٗ  ، زٚ اٍِٛيي ٞؿشٙس وٝ سئٛضيؿي20ٗايبالر ٔشحسٜ زض لطٖ 

                                                                                                                                        
1 . cheating 
2 . Bretton Woods 
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ثٝ ٖٙٛاٖ  19لطٖ   ٞبي ٔيب٘ي سب دبيب٘ي سط، ؾبَ وٙٙس. ثٝ َٛض ٔكرم ٞب اؾشٙبز ٔي سئٛضي ثساٖ

ٞبي دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ سب آغبظ زٞٝ  ٚ ؾبَ 1ثطيشب٘يبييزٚضٜ ٞػٔٛ٘ي ثطيشب٘يب يب نّح 

ا٘س؛ ٞطچٙس وٝ  قٙبذشٝ قسٜ 2ثٝ ٖٙٛاٖ زٚضٜ ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ يب نّح آٔطيىبيي 1970

زا٘ٙس ٚ ثبالذم زض ٔٛضز ٞػٔٛ٘ي أطيىب ثطذي  ثطذي ٔحممبٖ ايٗ ٔطظٞبي ظٔب٘ي ضا ٘بلم ٔي

ٞبيي ٘ؿجشبً  ٔؼسزاً ثٝ ثبظؾبظي ٌطاييسٜ ٚ ثب ٔكرهٝ، 1970ثطآ٘ٙس وٝ زض زٚضٜ دؽ اظ آغبظ زٞٝ 

ٔشفبٚر اظ ٌصقشٝ اؾشٕطاض زاقشٝ اؾز. زض ٔٛضز ايٙىٝ چطا ديف اظ ايٗ زٚ ٔٛضز، ٚيٗيز طجبر 

إِّّي  ٞػٔٛ٘يه سؼطثٝ ٘كسٜ اؾز، دبؾد ضٚقٗ اؾز: طجبر ٞػٔٛ٘يه زض ثؿشط الشهبز ثيٗ

إُِّ اظ ؾسٜ  اي ػسيس اؾز. الشهبز ثيٗ سيسِٜيجطاَ لبثّيز سحمك زاضز ٚ الشهبز ِيجطاَ ٘يع د

قب٘عزٞٓ سب ٘يٕٝ زْٚ ؾسٜ ٞؼسٞٓ وٝ ا٘مالة نٙٗشي زض ثطيشب٘يب اسفبق افشبز، سحز سؿٍّ 

ضٚيىطز ٔطوب٘شيّيؿٓ لطاض زاقز. انُالح ٔطوب٘شيّيؿٓ وٝ اِٚيٗ ثبض سٛؾٍ فيّؿٛف ٚ 

ػطيبٖ ٔؿُّي اظ ا٘سيكٝ ٚ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز؛ ثٝ   3الشهبززاٖ اٍّ٘يؿي، آزاْ اؾٕيز

ُٖٕ الشهبزي حبوٓ ثط زٚضٜ ٔصوٛض وٝ فٗبِيز الشهبزي ضا زض ذسٔز لسضر زِٚز سٗطيف 

قٛز. دؽ اظ فطٚدبقي فئٛزاِيؿٓ، ضٚيىطز ٔطوب٘شّيؿٓ اظ َطيك سأويس ثط  وطز، اَالق ٔي ٔي

بي ؾبظي ٚ يىذبضچٍي ؾطظٔيٙي ثبظي وطز. اظ ػّٕٝ ثبٚضٞ لسضر ّٔي، ٘مف ٟٕٔي زض زِٚز

ٞبي اِٚيٝ ايٗ ثٛز وٝ ثطاي افعايف لسضر زِٚز ثبيس شذبيط فّعار ٌطا٘جٟب  ثٙيبزي ٔطوب٘شيّيؿز

( اظ اٚاذط لطٖ ٞؼسٞٓ، ٔٛع قسيسي اظ ا٘شمبزٞب ٔشٛػٝ 38ٔظُ َال ٚ ٘مطٜ ضا افعايف زاز.)

ضٚيىطز ٔطوب٘شيّيؿٓ زض اثٗبز ٔرشّف الشهبزي، ؾيبؾي ٚ حشي اذاللي قس. آزاْ اؾٕيز اظ 

ثٝ ٌسايي »ٞب ضا زضٌيط ثبظي  ٗ ٔٙشمساٖ ايٗ ضٚيىطز، ثط آٖ ثٛز وٝ ٔطوب٘شيّيؿٓ زِٚزاِٚي

ٔٙجٕ ذيعـ اذشالف ٚ »وطزٜ ٚ ثبٖض قسٜ سب سؼبضر ثٝ  4«ا٘ساذشٗ وّيٝ ٕٞؿبيٍبٖ ذٛز

( ثب ٚلٛٔ ا٘مالة نٙٗشي، ثٝ سسضيغ ضٚيىطز ٔطوب٘شيّيؿٓ ثٝ حبقيٝ 39سجسيُ قٛز.)« زقٕٙي

إُِّ ثٝ ؾٕز آظازؾبظي ديف ضفز. زض ايٗ ٖطنٝ، اٍّ٘ؿشبٖ وٝ ٗ ضا٘سٜ قس ٚ الشهبز ثي

 اي وٝ زض وطز، ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٘مالة نٙٗشي اضٚدب اظ آٖ وكٛض آغبظ قسٜ ثٛز، ٘مف ديكشبظ ضا ثبظي ٔي

 

                                                                                                                                        
1 . Pax Britannica 
2 . Pax Americana 
3 . Adam Smith 
4 . beggaring all their neighbours 
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٘يٕٝ زْٚ لطٖ ٘ٛظزٞٓ ثٝ لسضر ٞػٖٔٛ حبٔي سؼبضر آظاز سجسيُ قس. زض دي افَٛ ٞػٔٛ٘ي  

ٞبي ػسي ٔٛاػٝ قس. دؽ اظ ػًٙ  إُِّ ٘يع ثب چبِف ثيٗ اٍّ٘ؿشبٖ، فطايٙس آظازؾبظي الشهبز

زاض ٘مف ؾبثك اٍّ٘ؿشبٖ قس؛ ٞطچٙس وٝ ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب  ػٟب٘ي زْٚ، ايبالر ٔشحسٜ أطيىب ٖٟسٜ

 ٚػٟٝ ٘ؿجشبً ٔشفبٚسي زاقز.

اٍّ٘ؿشبٖ ثٝ فبنّٝ ٌطفشٗ اظ ؾيؿشٓ ٔطوب٘شيّيؿٓ،   زض دي ٚلٛٔ ا٘مالة نٙٗشي ٚ سهٕيٓ

ٔيعاٖ ا٘سوي  1930اي وٝ سب زٞٝ  ضي ايٗ وكٛض سسضيؼبً ثطزاقشٝ قس، ثٝ ٌٛ٘ٝٞبي سؼب ٔحسٚزيز

ٞبي سؼبضي نٙٗشي ثبلي ٔب٘سٜ ثٛز. ِغٛ لٛا٘يٗ ٔطثٌٛ ثٝ حٕبيز اظ ٔحهٛالر  اظ ٔحسٚزيز

، فطايٙس آظازؾبظي 1846زض ؾبَ  1وكبٚضظي، وٕي ثٝ سبذيط افشبز سب ايٙىٝ ثب ِغٛ لٛا٘يٗ غالر

اٍّ٘ؿشبٖ ثٝ نٛضر  ٍّؿشبٖ ثٝ اٚع ضؾيس. زض ٘يٕٝ زْٚ لطٖ ٘ٛظزٞٓ، الشهبزي فطأّي زض ا٘

 1870وطز. سمطيجبً زض ؾبَ  إُِّ، ايفبي ٘مف ٔي ٌط انّي فطايٙس آظازؾبظي الشهبز ثيٗ ٞسايز

ٚضي وبض، سِٛيس ٚ سؼبضر  ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ ثٝ اٚع ذٛز ضؾيس، أب دؽ اظ آٖ ضٚ٘س ضقس ثٟطٜ

بي الشهبزي ٖٕسٜ ذٛز آًٞٙ وٙسسطي ٘ؿجز ثٝ ٌصقشٝ ديسا وطز. ّٔي ايٗ وكٛض زض ثطاثط ضلج

زض ٘شيؼٝ ايٗ ٚيٗيز، ايبالر ٔشحسٜ، إِٓبٖ، ٚ فطا٘ؿٝ ثٝ ا٘حبء ٚ زضػبر ٔرشّف ثٝ ؾيبؾز 

إُِّ سب  ضٚي آٚضز٘س. اِجشٝ سالـ اٍّ٘ؿشبٖ ثطاي سؿٍّ ٚ ٔسيطيز ثط الشهبز ثيٗ 2ٌطايي حٕبيز

ٕٞچٙبٖ ازأٝ زاقز. ايٗ وكٛض ثٝ ٔٙٓٛض ػجطاٖ وؿطي  ،1914ٚلٛٔ ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ زض ؾبَ 

ٞبي ذسٔبسي  اي وٝ زاقز ـ ثيكشط ثٝ اٞطْ سؼبضي فعايٙسٜ ذٛز ـ ثب سٛػٝ ثٝ افَٛ نٙٗشي ٘ؿجي

إُِّ سىيٝ وطز. دٛ٘س اٍّ٘ؿشبٖ ٕٞچٙبٖ ثٝ نٛضر دَٛ  ٔظُ حُٕ ٚ ٘مُ، ثيٕٝ ٚ ٔبِيٝ ثيٗ

إِّّي ضا زاقز. چٙسي دؽ  ٜ ٔطوع ؾيؿشٓ ٔبِي ثيٗقس ٚ ِٙسٖ ٘يع ػبيٍب إِّّي اؾشفبزٜ ٔي ثيٗ

 3ٞبيي چٖٛ ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ، ضوٛز ثعضي اظ افَٛ وبُٔ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ ٚ ٌصاض اظ ٘بثؿبٔب٘ي

ٔحؿٛؼ ثٛز ـ ٚ ػً ػٟب٘ي زْٚ، ايبالر ٔشحسٜ  1930وٝ اططار آٖ زض زٞٝ  ـ 1929ـ  30

طفز ٚ ثٝ ٖجبضر زيٍط، نّح آٔطيىبيي إُِّ ضا ثط ٖٟسٜ ٌ وبض ٔسيطيز آظازؾبظي الشهبز ثيٗ

ٞبي ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب ثٝ ديطٚظي حىٛٔز فسضاَ ثط يبظزٜ  ػبيٍعيٗ نّح ثطيشب٘يبيي قس. ضيكٝ

ٌطزز وٝ زض ٚالٕ ظٔيٙٝ  ثبظٔي 1861ـ  65زاضي َي ػًٙ زاذّي  ايبِز ػٙٛثي حبٔي ٘ٓبْ ثطزٜ

                                                                                                                                        
1 . Corn Laws 
2  .protectionism 

3 . Great Depression 
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يىب ثب ؾيؿشٓ ثطسٖٛ ٚٚزظ، زاضي نٙٗشي ضا فطاٞٓ وطز. ديف اظ آغبظ ٞػٔٛ٘ي آٔط ضقس ؾطٔبيٝ

ضيعي  فطايٙس آظازؾبظي سؼبضي آٔطيىب َي ٔمبَٕ ٔرشّف ضقس وطزٜ ثٛز. ايبالر ٔشحسٜ ثب دي

ٌطزز ـ  آٖ ثٝ ديف اظ دبيبٖ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثبظٔي  ٌيطي ؾيؿشٓ ثطسٖٛ ٚٚزظ ـ وٝ آغبظ قىُ

إِّّي  ،نٙسٚق ثي1ٗإُِّ ضا اظ َطيك ؾٝ ٟ٘بز وّيسي ٌبر ضؾٕبً ضٞجطي آظازؾبظي الشهبز ثيٗ

اٚع ٌطفز، أب اظ اٚاذط ٕٞيٗ  1960دَٛ، ٚ ثب٘ه ػٟب٘ي ثٝ زؾز ٌطفز. ايٗ ضٚ٘س زض زٞٝ 

 (40ٞبي ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب آقىبض قس.) زٞٝ چبِف

ٞبي ٞػٔٛ٘ي فطايٙس  ثٝ ضغٓ ايٙىٝ زض ٞط زٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه اٍّ٘يؿي ٚ آٔطيىبيي، لسضر

ٞبي احشٕبِي، اظ  ثٝ ٔٙٓٛض ػٌّٛيطي اظ ثحطاٖإُِّ ضا سطٚيغ ٚ  آظازؾبظي الشهبز ثيٗ

ٞب ٚ ٘يع فًبي  ٌطي ٞػٖٔٛ وطز٘س، أب ٘حٜٛ ٞػٔٛ٘ي ٞبي وٙشطِي الظْ اؾشفبزٜ ٔي ٔىب٘يعْ

سٛاٖ  ٞب ضا ٔي سطيٗ سفبٚر ٞبي ٞػٔٛ٘يه ٕٞؿبٖ ٘جٛز. ٖٕسٜ الشهبزي ٚ ؾيبؾي حبوٓ ثط ؾيؿشٓ

 چٙيٗ شوط وطز:

قس. ثٝ ٖجبضر زيٍط،  ٔذطاَٛضي ايٗ وكٛض اٖٕبَ ٔيـ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ زض انُ زض زضٖٚ ا

ؾيبؾز زضٞبي ثبظ اٍّ٘ؿشبٖ زض زضػٝ اَٚ ثٝ ٔؿشٕٗطار اٍّ٘ؿشبٖ ُٔٗٛف ثٛز، ٞطچٙس وٝ 

ٞبي  يبفز. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ زض ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب، َطف فطاؾٛي ٔؿشٕٗطار ٘يع سؿطي ٔي

 ٛز٘س. ٞبيي ٔؿشمُ ٚ زاضاي حبوٕيز ث انّي ٔٛضز سٛػٝ ٞػٖٔٛ زِٚز

ػب٘جٝ زاقز. ثطاي ٔظبَ، زِٚز اٍّ٘ؿشبٖ ثب  ـ ؾيبؾز آظازؾبظي اٍّ٘ؿشبٖ غبِجبً قىّي يه

ٞبي زيٍط ضا ٔؼبظ ثٝ زؾشطؾي ٘بٔكطٌٚ ثٝ ثبظاضٞبي ذٛز وطز؛ أب  اِغبي لٛا٘يٗ غالر، َطف

 آظازؾبظي آٔطيىب غبِجبً قىّي لطاضزازي ٚ ضغيٕي  ايبالر ٔشحسٜ ؾيبؾز ٔشفبٚسي زاقز. ثط٘بٔٝ

زاقز. ٌبر اظ ػّٕٝ ٕ٘ٛزٞبي آظازؾبظي ٔشمبثُ دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثٝ ضٞجطي آٔطيىب 

ثٛز. ايٗ ٔؿأِٝ يىي اظ زاليُ انّي قىٙٙسٌي ثيكشط ؾيبؾز آظازؾبظي الشهبزي اٍّ٘ؿشبٖ زض 

 ٔمبيؿٝ ثب ايبالر ٔشحسٜ ثٛز.

اي  ز؛ ثٝ ٌٛ٘ٝإِّّي چٙساٖ ٔٛضز سٛػٝ ٘جٛ ٞبي ؾيبؾي ثيٗ ـ زض ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ، قىبف

ثطز٘س ٚ قبيس ٕٞيٗ ٔؿأِٝ  وٝ ضلجبي ؾيبؾي اٍّ٘ؿشبٖ ٘يع اظ ٔعايبي الشهبز آظاز ثٟطٜ ٔي

سطيٗ زِيُ سًٗيف اؾشحىبْ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ زض زضاظٔسر ثٛز. زض ٔمبثُ، زض ٞػٔٛ٘ي  ٖٕسٜ

                                                                                                                                        
1 . Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) 
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ايبالر ٔشحسٜ ـ وٝ زض فًبي زٚ لُجي دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ لٛاْ ديسا وطز ـ زٚؾشبٖ ٚ 

 ا٘س. ٔشحساٖ ؾيبؾي آٔطيىب، قطوبي سؼبضي انّي لسضر ٞػٖٔٛ ثٛزٜ

ٞبي ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٟ٘ب ٔشفبٚر ثٛزٜ اؾز.  ـ ثٝ ضغٓ الشهبز لسضسٕٙس زٚ ٞػٖٔٛ، ثٙيبٖ

زض حبِي وٝ الشهبز اٍّ٘ؿشبٖ ثيكشط ثٝ سؼبضر ٔشىي ثٛز، الشهبز آٔطيىب غبِجبً سِٛيسي ثٛزٜ 

زضنس سؼبضر ػٟبٖ ضا ثٝ ٖٟسٜ زاقز وٝ ايٗ  24حسٚز  وٙشطَ 1870اؾز. اٍّ٘ؿشبٖ زض ؾبَ 

زضنس ضؾيس. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ ايبالر ٔشحسٜ  15ضلٓ زض آغبظ ػًٙ ػٟب٘ي اَٚ ثٝ وٕشط اظ 

زضنس سؼبضر ػٟبٖ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ ثٛز ٚ ايٗ ؾٟٓ زض  18.4سمطيجبً  1950زض ؾبَ 

ضر زيٍط، اٍّ٘ؿشبٖ ثيكشط اظ آٔطيىب ثٝ زضنس ضؾيس. ثٝ ٖجب 15ثٝ وٕشط اظ  1960٘يٕٝ زٞٝ 

وبالي ٖٕٛٔي سؼبضر آظاز ٚاثؿشٝ ثٛز. اظ ٘ٓط حؼٓ يب ا٘ساظٜ الشهبز، ٔٛلٗيز اٍّ٘ؿشبٖ حشي 

زض زٚضٜ ٞػٔٛ٘ي ذٛز ٘يع زضذكبٖ ٘جٛز، أب حؼٓ الشهبز آٔطيىب چكٍٕيط ثٛزٜ اؾز. زض ؾبَ 

زض حبِي وٝ الشهبز  بز آٔطيىب ثٛز، الشهبز اٍّ٘ؿشبٖ سمطيجبً زض ؾُح ؾٝ چٟبضْ حؼٓ الشه 1860

 سط ثٛز. ، ثيف اظ ؾٝ ثطاثط اظ الشهبز اسحبز قٛضٚي ثعضي1950آٔطيىب زض ؾبَ 

إُِّ ٖ٘ٛي سمؿيٓ وبض ٚ ٞٓ سىٕيّي  ـ زض زٚضٜ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ، زض فطايٙس سؼبضر ثيٗ

نبزضوٙٙسٜ اي وٝ اٍّ٘ؿشبٖ ٚ چٙس وكٛض نٙٗشي زيٍط  سطي لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛز، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔكرم

ضٚ، ٚاثؿشٍي ٔشمبثُ ثيٗ  وبالٞبي نٙٗشي ٚ ٚاضزوٙٙسٜ ٔٛاز ذبْ ٚ ٔٛاز غصايي ثٛز٘س. اظ ايٗ

ٌطايي ٚ ثؿشٝ  ٞبي حٕبيز سطي زاقز ٚ ٞعيٙٝ وكٛضٞبي نٙٗشي ٚ غيطنٙٗشي قىُ ٔشٛاظٖ

إُِّ ثطاي ٞط زٚ َطف ثٝ قسر دطٞعيٙٝ ثٛز. زض ٔمبثُ، زض زٚضٜ  قسٖ ػطيبٖ الشهبز ثيٗ

إُِّ غبِجبً ثيٗ وكٛضٞبي  ي آٔطيىب، ايٗ سمؿيٓ وبض سغييط وطز. زض ايٗ زٚضٜ، سؼبضر ثيٗٞػٔٛ٘

نٙٗشي ػطيبٖ زاقز ٚ ٚاثؿشٍي آٟ٘ب ثٝ ٔٛاز ذبْ يب ٔحهٛالر وكبٚضظي وكٛضٞبي 

غيطنٙٗشي زض ٔمبيؿٝ ثب زٚضٜ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ وٕشط قس. ثطاي ٔظبَ، ذٛز ايبالر ٔشحسٜ ٞٓ 

آالر، ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ  ٞٓ ٚاضزوٙٙسٜ ٔٛاز قيٕيبيي، ٔبقيٗ ظٔبٖ ٞٓ نبزضوٙٙسٜ ٚ

ٞبي الشهبزي زيٍط ٘يع ثٝ  ثؿيبضي اظ وبالٞبي زيٍط ثٛزٜ اؾز. ايٗ اٍِٛي سؼبضر زض لُت

 اقىبَ ٚ زضػبر ٔشفبٚسي ػطيبٖ زاقشٝ اؾز.

 ـ ٞٓ اٍّ٘ؿشبٖ زض اٚاؾٍ لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ ٞٓ ايبالر ٔشحسٜ زض اٚاؾٍ لطٖ ثيؿشٓ، ثٝ نٛضر

وطز٘س. ٞط زٚ  ٌصاضي ذبضػي ٘مف ايفب ٔي إِّّي ٚ ٔٙبثٕ اِٚيٝ ؾطٔبيٝ ٔطاوع ؾيؿشٓ ٔبِي ثيٗ
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ٞبيي ضا ثط  ٌصاضي زاقشٙس وٝ اِجشٝ ٞعيٙٝ ٞػٖٔٛ ٔمبزيط لبثُ سٛػٟي زض ٖطنٝ فطأّي ؾطٔبيٝ

وطز. ثب ايٗ ٚػٛز، زض حبِي وٝ اٍّ٘ؿشبٖ ثٝ قىّي ا٘حهبضٌٛ٘ٝ  قبٖ سحٕيُ ٔي الشهبز زاذّي

ٌصاضي ٔؿشميٓ  ٚاضز قسٜ ثٛز، ايبالر ٔشحسٜ ثيكشط ثٝ ؾطٔبيٝ 1ٌصاضي دٛضر فِٛيٛ ض ؾطٔبيٝز

 (41اسىب زاقشٝ اؾز.) 2ذبضػي

قٛز، اؾشحىبٔبر ٞػٔٛ٘يه ايبالر ٔشحسٜ زض ٔمبيؿٝ ثب اٍّ٘ؿشبٖ  چٙب٘ىٝ ٔكبٞسٜ ٔي

ػٟب٘ي ثؿيبض ٚضي ٚ ثٝ َٛض وّي حؼٓ الشهبز اٍّ٘ؿشبٖ زض ٖطنٝ  ثبقس. ؾُح ثٟطٜ سط ٔي  لٛي

سط اظ آٔطيىبي دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثٛز. زض ٖطنٝ سؼبضر ذبضػي وٝ ٚاثؿشٍي  دبييٗ

قس ٚ فًبي سؼبضر آظاز  اٍّ٘ؿشبٖ ثٝ آٖ ثؿيبض قسيس ثٛز، انُ ٔٗبّٔٝ ثٝ ٔظُ ضٖبيز ٕ٘ي

اي ؾبذشٝ ٚ دطزاذشٝ قسٜ ثٛز وٝ ضلجب يب زقٕٙبٖ لسضر ٞػٖٔٛ ٘يع اظ آٖ  إُِّ ثٝ ٌٛ٘ٝ ثيٗ

ٞبي آٖ ٔكبضوز وبفي زاقشٝ ثبقٙس. اٌط  وطز٘س، ثسٖٚ ايٙىٝ زض دطزاذز ٞعيٙٝ ثطزاضي ٔي ثٟطٜ

ٞبي سؼبضي لسضر ٞػٖٔٛ ثٝ حؿبة  چٝ ٔؿشٕٗطار زضٖٚ أذطاَٛضي اٍّ٘ؿشبٖ َطف

وطز٘س.  سط اٍّ٘يؿي ضا ػصة ٔي ويفيز آٔس٘س، أب آٟ٘ب ثيكشط ٌطيعٌبٞي ثٛز٘س وٝ وبالٞبي وٓ ٔي

ٞبي ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ  ٞب ٚ يٗف اي اظ وبؾشي الر ٔشحسٜ، ثرف ٖٕسٜزض زٚضٜ ٞػٔٛ٘ي ايب

ٞبي الشهبزي ٚ غيطالشهبزي ثبالي ايٗ وكٛض،  ضفٕ ٌطزيس. زض ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب، ٖالٜٚ ثط لبثّيز

اي ثٝ ضغٓ  اي ثٝ وبض ٌطفشٝ قس٘س؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙٙسٜ ٔٙؿؼٓ ٚ ٌؿشطزٜ ٞبي وٙشطَ ٟ٘بزٞب ٚ ضغيٓ

ٛ٘ي آٔطيىب لٛاْ ٚ وبضايي ثيكشطي ديسا وطز. اِجشٝ سطزيسي ٘يؿز وٝ ٞبي ٔشٗسز، ٞػٔ ثطٚظ چبِف

ٞبي آغبظيٗ  أطٚظٜ ػبيٍبٜ ٘ؿجي الشهبز آٔطيىب زض ٖطنٝ ػٟب٘ي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ

سط قسٜ اؾز؛ أب چٙب٘ىٝ َي ٔجبحض ثٗسي  ٌطي آٔطيىب َي اٚاؾٍ لطٖ ثيؿشٓ يٗيف ٞػٔٛ٘ي

آٔطيىب ثٝ قىُ ٚ ا٘ساظٜ ٔشفبٚسي اؾشٕطاض  سٛييح زازٜ ذٛاٞس قس، ٘مف ٞػٔٛ٘ي الشهبزي

ٞبي دؽ اظ ػًٙ ؾطز سالـ ايٗ وكٛض ثطاي سمٛيز ٔٛلٗيز ٔصوٛض  زاقشٝ ٚ ثٝ ٚيػٜ زض ؾبَ

 قسر يبفشٝ اؾز.
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 . هعواي فراز ٍ فرٍد قذرت ّژهَىاّ
ٞبي ٔطثٌٛ  ٞب ٚ ٔحسٚزيز ثطاٍ٘يع زض سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه، ٔحطن يىي اظ ٔجبحض ٔؼبزِٝ

إِّّي زض قطايٍ  ، زٚاْ، ٚ ظٚاَ لسضر ٞػٖٔٛ ٚ ٔؿأِٝ ؾط٘ٛقز ٘ٓٓ ٚ ٕٞىبضي ثيٗثٝ ذيعـ

ٚ  1ٌطايي افَٛ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه اؾز. زض ايٗ ظٔيٙٝ، َطفساضاٖ زٚ ضٚيىطز افَٛ

ٞبي ٔشٗبضيي زاض٘س. وؿب٘ي چٖٛ ويٙسِجطٌط ٚ ٌيّذيٗ ؾيؿشٓ  ، اؾشسال2ٌَطايي ثبظؾبظي

ٞبي ٘بٕٞبًٞٙ ذٛز ؾيؿشٓ  وٙٙس ٚ ثطآ٘ٙس وٝ ٔىب٘يعْ ٗطفي ٔيطجبسي ٔ ٞػٔٛ٘يه ضا شاسبً ضٚ ثٝ ثي

ٞػٔٛ٘يه زض ٟ٘بيز ٔٙؼط ثٝ سًٗيف سٛا٘بيي ٚ اضازٜ لسضر ٞػٖٔٛ زض ٔسيطيز ؾيؿشٓ 

ٞبي ؾٍٙيٙي اؾز وٝ الظٔٝ  قٛز. اظ يه ؾٛ، لسضر ٞػٖٔٛ ٘بچبض اظ نطف ٞعيٙٝ ٔي

ٞبي ضليت  ٌي ثطاي لسضرٞبي ثعض ثبقس. اظ ؾٛي زيٍط، فطنز ٔؿئِٛٚيز ٞػٔٛ٘يه آٖ ٔي

سٛا٘س قىبف لسضر ٔيبٖ ٞػٖٔٛ ٚ  اي وٝ اؾشفبزٜ ٘بٔحسٚز اظ آٟ٘ب ٔي قٛ٘س، ثٝ ٌٛ٘ٝ فطاٞٓ ٔي

ضلجب ضا سًٗيف وطزٜ ٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ٔٛػٛز ضا ٔرشُ ؾبظز. ؾٛاضي ٔؼب٘ي يب ؾٛء اؾشفبزٜ 

ٞػٔٛ٘يه اؾز.    اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي، يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ٖٛأُ فطؾبيٙسٜ لسضر ٞػٖٔٛ ٚ ؾيؿشٓ 

( چٙب٘ىٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ اقبضٜ ٌطزيس، زض ؾيؿشٓ سؼبضر آظازي وٝ ٔسيطيز ٚ 42)

ثطزاضي  ثبض ٔؿئِٛٚيز آٖ ثط ٖٟسٜ اٍّ٘ؿشبٖ ثٛز، ضلجب ٚ زقٕٙبٖ لسضر ٞػٖٔٛ ٘يع ثٟطٜ

. اظ ٞبي الظْ ثطاي ؾيؿشٓ ٔكبضوز وبفي زاقشٝ ثبقس وطز٘س، ثسٖٚ ايٙىٝ زض سأٔيٗ ٞعيٙٝ ٔي

ٞبي ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ زض ثّٙسٔسر سًٗيف ٌطزيس. ثٝ سٗجيط ٌيّذيٗ، قبيس ٟٕٔشطيٗ  ضٚ، دبيٝ ايٗ

إِّّي ايٗ ثبقس وٝ زض آٖ  زاضي ثيٗ إِّّي سؼبضر آظاز ٚ ثٝ َٛض وّي ؾطٔبيٝ سٙبلى ٘ٓٓ ثيٗ

( 43دطزاظز.) وكي وٙس، ثٝ سٛؾٗٝ آٟ٘ب ٔي ضٞجطي ؾيؿشٓ،ثيكشط اظ ايٙىٝ اظ ضلجبي ثبِمٜٛ ذٛز ثٟطٜ

ٕٞيٗ چبضچٛة سحّيّي، زض ٔٛضز فطٚدبقي ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ طبثز ثطسٖٛ ٚٚزظ ٘يع ثؿيبض ٔٛضز 

ٌطايبٖ، فطٚدبقي ايٗ ؾيؿشٓ ضا ٘شيؼٝ سًٗيف لسضر آٔطيىب  اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز. افَٛ

ٞبي ٔشٛؾُي چٖٛ فطا٘ؿٝ، إِٓبٖ ٚ غادٗ اظ يه ؾٛ ٚ فطؾبيف سٛاٖ  زا٘ٙس. ذيعـ لسضر ٔي

سط اظ سؼبضي ايٗ وكٛض َي  سطيٗ ثطآيٙس ٖيٙي آٖ زض وؿطي فعايٙسٜ شهبزي آٔطيىب وٝ ٖٕسٜال

لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛز، اظ ؾٛي زيٍط، ثبٖض قس وٝ ايبالر  1970ٚ اٚايُ زٞٝ  1960اٚاذط زٞٝ 
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ثطسٖٛ ٚٚزظ   ٔشحسٜ زض سأٔيٗ طجبر دِٛي وبضآٔس ثب ٔكىُ ٔٛاػٝ قٛز ٚ ثٝ ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ طبثز

ٞبي  . ثٝ ٘ٓط ويٙسِجطٌط، ؾيؿشٓ ثطسٖٛ ٚٚزظ ثٝ ايٗ ذبَط دبيبٖ يبفز وٝ ثطذي لسضردبيبٖ زٞس

ٞبي ٔؿؤِٚيز ؾيؿشٓ ذٛززاضي  ٔشٛؾٍ قبُٔ فطا٘ؿٝ ٚ إِٓبٖ اظ ٔكبضوز زض سأٔيٗ ٞعيٙٝ

ٚازاضز. ايٗ وكٛض  1سٛا٘ؿز وكٛضٞبي زيٍط ضا ثٝ وبٞف ٘طخ ثطاثطي وطز٘س. ايبالر ٔشحسٜ ٕ٘ي

ٞب اظ يه ؾٛ ٚ ٔمبٚٔز وكٛضٞبي زيٍط  سط اظ دطزاذز ي وؿطي فعايٙسٜٞب زض ثطاثط ٚالٗيز

زازٖ ثٝ ؾيؿشٓ ٔجبزِٝ دبيٝ َال  اي ػع دبيبٖ ثطاي سغييط ايٗ ٚيٗيز اظ ؾٛي زيٍط، چبضٜ

قٛز ٚ ثٝ سحّيُ  ضٚ، ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب ٘بذٛاؾشٝ ثب چبِف ٔٛاػٝ ٔي ( اظ اي44ٗ٘ساقز.)

بًٞٙ زضٖٚ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه، لسضر ٞػٖٔٛ ضا ثٝ افَٛ ٌطايبٖ، ؾبظٚوبضٞبي ٘بٕٞ افَٛ

 ا٘ؼبٔس. وكب٘س ٚ زض ٟ٘بيز ثٝ فطٚدبقي ذٛز ٔي ٔي

ٞب اظ فطايٙس  ٌطايبٖ اظ فطايٙس افَٛ ٞػٔٛ٘ي سب حس ظيبزي قجيٝ سحّيُ ٔبضوؿيؿز سحّيُ افَٛ

ٝ ثٝ ؾيؿشٓ ٌطايبٖ ِعٚٔبً ٍ٘بٞي ثسثيٙب٘ زاضي اؾز، ٞطچٙس وٝ افَٛ افَٛ ٚ فطٚدبقي ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ

ٞػٔٛ٘يه ٘ساض٘س ٚ ثٝ ٚيػٜ ٘حّٝ ضئبِيؿز آٟ٘ب ثطآ٘ٙس وٝ اظ آ٘ؼب وٝ ٘ٓٓ الشهبزي ثبطجبر ِيجطاَ 

ٔؿشّعْ ٔسيطيز لسضر ٞػٖٔٛ اؾز، ثب فطٚدبقي ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه، چٙيٗ ٕ٘ٓي ثب چبِف 

ٌيطي ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ػسيس اؾز. دؽ اظ  قٛز ٚ ثبظٌكز آٖ ٔؿشّعْ قىُ ٔٛاػٝ ٔي

ٞبي احشٕبِي ٔرشّفي لبثُ سهٛض اؾز وٝ فمٍ يىي  ؿشٓ ٞػٔٛ٘يه، ػبيٍعيٙي ٘ٓٓفطٚدبقي ؾي

اظ آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾز ٘ٓٓ ٞػٔٛ٘يه ثبطجبر ثبقس. فطايٙس افَٛ ٞػٖٔٛ لجّي ٚ ذيعـ ٞػٖٔٛ 

ػسيس، فطايٙسي ٘بٔاليٓ ٚ دطسٙف اؾز ٚ أىبٖ ػطيبٖ ٔٙٓٓ الشهبز ِيجطاَ زض آٖ ثٝ قسر 

ٞبي زض حبَ افٛاَ ٚ زض حبَ ذيعـ أطي اػشٙبة  ٘عأ ثيٗ لسضر آيس. ثٝ ٘ٓط ٌيّذيٗ، دبييٗ ٔي

قٛز وٝ ٔجيٗ آضايف  ٌيطي ؾبذشبض ػسيسي ٔٙؼط ٔي ٘بدصيط اؾز، أب زض ٟ٘بيز ثٝ قىُ

( اٌط ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ 45ػسيسي اظ ٔٙبفٕ ّٔي ٚ سٛظيٕ لسضر الشهبزي ٚ ٘ٓبٔي اؾز.)

ٕبييٓ، ثبيس فطٚدبقي آٖ ضا أطي ٌطيع٘بدصيط ثسا٘يٓ. ٌطايي سحّيُ ٘ فّٗي ضا اظ ٔٙٓط ضٚيىطز افَٛ

زض ٖيٗ حبَ، ايٙىٝ ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ يب ٚيٗيز نّح آٔطيىبيي زض حبَ حبيط )اِٚيٗ 

ٞبيي زاضز، چٍٛ٘ٝ ٚ چٝ ظٔب٘ي ثٝ فطٚدبقي وبُٔ ذٛاٞس ا٘ؼبٔيس،  زٞٝ ٞعاضٜ ؾْٛ( چٝ ٔكرهٝ

                                                                                                                                        
1 . devaluation 
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ٞبي ٔرشّفي ثٝ آٟ٘ب  ٞبيي ٞؿشٙس وٝ دبؾد ٚ زض ٟ٘بيز چٝ ٕ٘ٓي ػبيٍعيٗ آٖ ذٛاٞس قس، ؾؤاَ

 زازٜ قسٜ اؾز.

ٌطايبٖ ثٝ ٔؿأِٝ ْٟٛض يب افَٛ ٚ ؾمٌٛ لسضر ٞػٖٔٛ ضا  ٌطايبٖ، ٍ٘بٜ افَٛ ثبظؾبظي

ثٛزٖ ؾط٘ٛقز  طجبسي ٟ٘بيي ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه ٚ ٔحشْٛ اٍ٘بضا٘ٝ اضظيبثي وطزٜ ٚ فطو ثي ؾبزٜ

٘ٓط آٟ٘ب، ٘ٝ ٞػٔٛ٘ي اٍّ٘ؿشبٖ ٔحىْٛ ثٝ ثط٘س. اظ  افَٛ ثطاي لسضر ٞػٖٔٛ ضا ظيط ؾؤاَ ٔي

زٞٙسٜ حطوز ثٝ ؾٕز ؾط٘ٛقز  ٞبي ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ ٘كبٖ ظٚاَ ثٛز، ٚ ٘ٝ چبِف

سٛا٘س ثب اٖٕبَ ٔسيطيشي ػبٕٔ ٚ وبضآٔس ثٝ  ا٘س. لسضر ٞػٖٔٛ ٔي ٌطيع٘بدصيط قىؿز ثٛزٜ

ٚزظ ٘شيؼٝ ؾٛاضي ٞػٔٛ٘ي ذٛز اؾشٕطاض ثركس. ثٝ ٘ٓط ؾٛظاٖ اؾشط٘غ، قىؿز ؾيؿشٓ ثطسٖٛ ٚ

ٞبي ٘بوبفي ٚ ٘بوبضآٔس ؾيؿشٓ ثطسٖٛ  ٔؼب٘ي فعايٙسٜ زيٍطاٖ ٘جٛز، ثّىٝ ٘شيؼٝ اثعاضٞب ٚ ٔىب٘يعْ

( اظ ؾٛي زيٍط، ثطذي زيٍط اظ ٔحممبٖ 46إِّّي ثٛز.) ٚٚزظ ثطاي وٙشطَ ؾيؿشٓ دِٛي ثيٗ

ٝ ٌطفشٗ اظ ثطآ٘ٙس وٝ سهٕيٓ زِٚز ٘يىؿٖٛ ثٝ قٙبٚضؾبظي ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ ٘ٝ ثٝ ٔٗٙي فبنّ

ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘يه، ثّىٝ ثٝ ٔٗٙي السأي ػٟز ثبظؾبظي ٞػٔٛ٘ي ذٛز ثٛز. زِٚز ايبالر 

ٔشحسٜ زض آٖ ظٔبٖ اظ ٔيبٖ زٚ ٌعيٙٝ حفّ ؾيؿشٓ ٔجبزِٝ طجبر َال ٕٞطاٜ ثب دصيطـ ثطذي ليس ٚ 

ٞبي دِٛي ذٛز ٚ قٙبٚضؾبظي زالض ٕٞطاٜ ثب ذٛزٔرشبضي ثيكشط زض  ثٙسٞب زض ؾيبؾز

دِٛي، ٌعيٙٝ زْٚ ضا سطػيح زاز. ٌصقز ظٔبٖ ٘يع ٘كبٖ زاز وٝ زِٚز آٔطيىب زض ٞبي  ؾيبؾز

( زض ٔٛضز ٚيٗيز وٙٛ٘ي ٞػٔٛ٘ي 47ثبظؾبي ٔٙبفٕ ٞػٔٛ٘يه ذٛز ٔٛفك ُٖٕ وطزٜ اؾز.)

ٌطايبٖ يٗف ٞػٔٛ٘ي الشهبزي فّٗي ايٗ وكٛض زض  آٔطيىب ٘يع ثب ٚػٛز ايٙىٝ اوظط ثبظؾبظي

دصيط٘س، أب ثط ايٗ ٘ٓط٘س  ٞبي آغبظيٗ زٚضٜ ػًٙ ؾطز ضا ٔي بَإُِّ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾ ٖطنٝ ثيٗ

وٝ چٙيٗ يٗفي سأطيط لبثُ سٛػٟي ثط ػبيٍبٜ ٞػٔٛ٘ي آٖ ٍ٘صاقشٝ اؾز. ثبظؾبظي اضٚدب ٚ غادٗ 

وٝ ٔشحس ايبالر ٔشحسٜ ثٛز٘س ثٝ ذٛاؾز ٚ اضازٜ زِٚز آٔطيىب ا٘ؼبْ قس ٚ َجيٗي ثٛز وٝ ثب 

آٔطيىب وٕشط قٛز. زض حبَ حبيط ٘يع آٔطيىب ثب ثطذٛضزاضي اظ قبٖ ثب  ضقس آٟ٘ب، فبنّٝ الشهبزي

إُِّ، ٘مف لبثُ سٛػٟي زض وٙشطَ ػطيبٖ آظاز ٚ ثبطجبر  لسضسٕٙسسطيٗ الشهبز زض ٖطنٝ ثيٗ

ٌطايبٖ، افَٛ الشهبزي آٔطيىب غبِجبً  وٙس. ثٝ اؾشسالَ ثطذي اظ ثبظؾبظي إُِّ ايفب ٔي الشهبز ثيٗ

افشبز ٚ دؽ اظ آٖ ؾٟٓ ايٗ وكٛض زض فطايٙس ضقس الشهبزي ػٟبٖ  اسفبق 1970ديف اظ ٘يٕٝ زٞٝ 

ضقس سمطيجبً يىٙٛاذشي زاقشٝ اؾز. ايبالر ٔشحسٜ ٕٞچٙبٖ لسضسٕٙسسطيٗ وكٛض ػٟبٖ اؾز ٚ 
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ٞبي  ( ثٙبثطايٗ، ثب ٔكبٞسٜ قٛن48ثبقس.) ضيبيز زيٍطاٖ اظ ايٗ ٔٛلٗيز ٘يع لبثُ سٛػٝ ٔي

ٌطايب٘ٝ، ٚ يب ثٝ َٛض وّي  ٞبي حٕبيز ثطذي ؾيبؾز ٔمُٗي ثٝ الشهبز يه زِٚز ٞػٖٔٛ، اسربش

إُِّ زض ٔمبيؿٝ ثب ٔمبَٕ ٌصقشٝ  سًٗيف ػبيٍبٜ ٘ؿجي سٛاٖ الشهبزي آٖ زِٚز زض ٖطنٝ ثيٗ

٘جبيس چٙيٗ ثطزاقز قٛز وٝ ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٞػٖٔٛ ثٝ َٛض لُٕ زض ؾطاقيجي افَٛ لطاض ٌطفشٝ 

٘يع زض حسي وٝ الشًبي ثبظؾبظي ٚ اؾشفبزٜ اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي  اؾز. ًٔٗالسي چٖٛ ؾٛء

 ثبقٙس. دصيط ٔي اؾشٕطاض ٞػٔٛ٘ي ٔٛػٛز ثبقس، وٙشطَ

 

 ٍ. آهريكا ٍ هسألِ ثبات ّژهًَيك در دٍرُ پس از جٌگ سرد
ثب سأُٔ زض ّٖٕىطز ؾيبؾز ذبضػي آٔطيىب زض زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ، ثٝ ضٚقٙي 

ُّ دي ثطز. اؾشطاسػي ايٗ وكٛض زض ؾٝ إِ ٌيطي ٞػٔٛ٘يؿشي آٖ زض ٖطنٝ ثيٗ سٛاٖ ثٝ ػٟز ٔي

ٔحٛض الشهبزي، ٘ٓبٔي ـ أٙيشي ٚ ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه، زض ٟ٘بيز ثب ٞسف ثطلطاضي طجبر 

ػٛيي آٔطيىب زض زٚضٜ ػًٙ ؾطز  قس. ٞػٔٛ٘ي ٞػٔٛ٘يه سحز ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ اٖٕبَ ٔي

ثٙسي ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ظيط  شٝسٛاٖ زض ؾٝ زؾ سطيٗ آٟ٘ب ضا ٔي ٞبيي ٔٛاػٝ ثٛز وٝ ٖٕسٜ  ثب چبِف

 ذالنٝ وطز:

ٞبي ؾٍٙيٗ  ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب ثٝ زاليّي چٖٛ ٞعيٙٝ ّاي اقتصادي. . چالش1

اي وٝ ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ طبثز ثطسٖٛ ٚٚزظ ٔٙحُ  ػٛيي ثب اذشالَ ٔٛاػٝ قس، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞػٔٛ٘ي

زٚ زٞٝ اَٚ  ٞبي آٔطيىب زض ػٟز ثبظٌكز ثٝ ٔٛلٗيز َاليي ٌطزيس ٚ دؽ اظ آٖ ٘يع سالـ

ٞبيي ثٛز٘س وٝ ثٝ َٛض  ٞبي ٞػٔٛ٘يؿٓ آٔطيىب، ٞعيٙٝ ػًٙ ؾطز ثٝ ٘شيؼٝ الظْ ٘طؾيس. ٞعيٙٝ

إِّّي اظ ػّٕٝ أٙيز  ٔؿشميٓ يب غيط ٔؿشميٓ ثب ٞسف سِٛيس ثطذي وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ

ٛ٘ي إِّّي وٝ الظٔٝ حفبْز يب سمٛيز ٞػٔ إِّّي ٚ سؼبضر آظاز ثيٗ إُِّ، طجبر دِٛي ثيٗ ثيٗ

ٞب ٖالٜٚ ثط ًُٔٗ اسحبز  قس٘س. ؾٍٙيٙي ٚ فطؾبيٙسٌي ايٗ ٞعيٙٝ آٔطيىب ثٛز٘س، ثٝ وبض ٌطفشٝ ٔي

ٞبي  حؿبة ثطذي ٔشحسيٗ يب َطف قٛضٚي ٚ اؾشطاسػي ٌؿشطـ وٕٛ٘يؿٓ آٖ ثٝ اؾشفبزٜ ثي

ٌكز. ثطذي ٔشحسيٗ انّي آٔطيىب زض حبِي وٝ  إِّّي ثبظٔي ؾْٛ اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ

ٞبي آٖ  زيس٘س، زض سأٔيٗ ٞعيٙٝ زاضي ضا الظٔٝ ٔٙبفٕ ثٙيبزيٗ ذٛز ٔي ؾٗٝ ٘ٓبْ ؾطٔبيٝأٙيز ٚ سٛ

 ٔكبضوز الظْ ضا ٘ساقشٙس.
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زض ؾيؿشٓ زٚلُجي زٚضٜ ػًٙ ؾطز، ايبالر ٔشحسٜ وٙشطَ  ّاي ًظاهي ـ اهٌيتي. . چالش2

ز يٗٙي ٞبي ذبضع اظ وٕخ ذٛز ٚ ثٝ ٚيػٜ ضليت انّي ذٛ ٞبي ٘ٓبٔي زِٚز الظْ ضا ثط ثط٘بٔٝ

اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي ٘ساقز. ايٗ وكٛض زض حبِي وٝ ثعضٌشطيٗ لسضر الشهبزي ػٟبٖ ثٝ 

آٔس، ثٝ ِحبِ ٘ٓبٔي ثب ثبظزاض٘سٌي ٚ سٟسيس ثيطٚ٘ي ٔٛاػٝ ثٛز. زِٚز قٛضٚي ثب  حؿبة ٔي

اي اظ زضآٔسٞبي الشهبزي ذٛز ضا نطف سمٛيز  ضٚيىطزي قجٝ ٔطوب٘شيّيؿشي، ثرف ٖٕسٜ

ثطز٘س. اٌط چٝ لٛاي  وطز، زضحبِي وٝ اوظطيز ٔطزْ آٖ زض فمط ثٝ ؾط ٔي ٔبقيٗ ػٍٙي ذٛز ٔي

سطي ثطذٛضزاض ثٛز٘س، أب  ٘ٓبٔي قٛضٚي زض ٔمبيؿٝ ثب آٔطيىب اظ دكشٛا٘ٝ سىِٙٛٛغيىي دبييٗ

ضٚ، ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب اظ دكشٛا٘ٝ ٘ٓبٔي وبفي  ثبظزاض٘سٌي الظْ ضا زاقشٙس. اظ ايٗ

( وٝ آٔطيىب ٞعيٙٝ فطاٚا٘ي ثطاي 1964ـ  1975، زض ػًٙ ٚيشٙبْ )ثطذٛضزاض ٘جٛز. ثطاي ٔظبَ

ٞبي ٘ٓبٔي قٛضٚي ٚ چيٗ وٕٛ٘يؿز ثٝ َطفساضاٖ ذٛز،  ديطٚظي زض آٖ ثٝ وبض ٌطفز، وٕه

يىي اظ ثعضٌشطيٗ ٔٛإ٘ ديطٚظي آٔطيىب ثٛز. قىؿز آٔطيىب زض ػًٙ ٚيشٙبْ ثبٖض ػٌّٛيطي اظ 

ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب قس ٚ ثٝ ٖجبضر زيٍط ثطاي سٛؾٗٝ  زاضي سحز  ازغبْ ٚيشٙبْ زض ػٟبٖ ؾطٔبيٝ

 ٞػٔٛ٘ي أطيىب ثٝ نٛضر يه ٔبٕ٘ ُٖٕ وطز.

ضٚيىطز ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه ٞػٖٔٛ، ػٛٞطٜ ّاي سياسي ـ ايذئَلَژيك.  . چالش3

زٞس. زِٚز ٞػٖٔٛ ثبيس زض ضاؾشبي ػّت ٔكطٖٚيز ثطاي  افعاضي ٞػٔٛ٘ي آٖ ضا سكيىُ ٔي ٘طْ

ٞبيي چٖٛ ِيجطاِيؿٓ، زٔٛوطاؾي، حمٛق  ٔٛػٝ ٚ ٌيطا اضايٝ زٞس. ايسٜ ٞبي ٞػٔٛ٘ي ذٛز، ايسٜ

ٞبي  ا٘س. زض زٚضٜ ػًٙ ؾطز، ايسٜ زاضي، ٕٞٛاضٜ ٔٛضز حٕبيز آٔطيىب ثٛزٜ ثكط ٚ ؾطٔبيٝ

ٞبي ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه ٞػٔٛ٘ي  ؾٛؾيبِيؿشي ـ وٕٛ٘يؿشي اسحبز قٛضٚي، ثعضٌشطيٗ چبِف

زازٖ  ٚي سٛا٘ؿشٝ ثٛز ثب اؾشظٕبضي ٚ أذطيبِيؿشي ػّٜٛآٔس٘س. زِٚز قٛض آٔطيىب ثٝ حؿبة ٔي

زاضي ػٟبٖ غطة ٚ ٘يع ٔٗطفي ؾٛؾيبِيؿٓ وٕٛ٘يؿشي ثٝ ٖٙٛاٖ آِشط٘بسيٛي  ِيجطاِيؿٓ ٚ ؾطٔبيٝ

اي اؾز، ٘فٛش لبثُ سٛػٟي زض ٖطنٝ  ٞبي َجمبر يٗيف ٚ حبقيٝ وٙٙسٜ ذٛاؾشٝ وٝ سًٕيٗ

اي  اي وٝ ثرف ٖٕسٜ ٝ زؾز آٚضز، ثٝ ٌٛ٘ٝإُِّ ثبالذم زض ٔيبٖ وكٛضٞبي ػٟبٖ ؾٛٔي ث ثيٗ

ٞبي زيٍطي  ٌيطي اظ اًٖبي ػٙجف ٖسْ سٟٗس ٘يع ثٝ ؾٛؾيبِيؿٓ ضٚي آٚضزٜ ثٛز٘س. اِجشٝ ػٟز

ٌطايي زض ثطذي وكٛضٞبي اؾالٔي اظ ػّٕٝ ايطاٖ، ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب ضا ثٝ چبِف  چٖٛ اؾالْ

 َّجيس٘س؛ أب سأطيطٌصاضي آٟ٘ب ٔحسٚز ثٛز. ٔي
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ػٛيي ايبالر ٔشحسٜ زض زٚضٜ ػًٙ ؾطز ثب  ٌطزز، ٞػٔٛ٘ي ٔيچٙب٘ىٝ ٔالحٓٝ 

ٞب ثبيس ثٝ زٚ ٘ىشٝ اؾبؾي سٛػٝ  ٞبي لبثُ سٛػٟي ٔٛاػٝ ثٛز. زض ٔٛضز ايٗ چبِف ٔحسٚزيز

وطز: اَٚ ايٙىٝ سٟسيس ٞط يه اظ ٔحٛضٞبي ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب آٖ اظ الشهبزي، ٘ٓبٔي ـ أٙيشي ٚ 

زٞس؛ چطا وٝ ٔحٛضٞبي يه  يع سحز سأطيط لطاض ٔيؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه، ٔحٛضٞبي زيٍط ضا ٘

ٞب ثيف اظ ٞط چيع  ٞػٔٛ٘ي ديٛ٘سي ؾيؿشٕيه ثب ٕٞسيٍط زاض٘س؛ ٚ زْٚ ايٙىٝ ٟٔبض ايٗ چبِف

ٞبي الشهبزي آٔطيىب ثٛزٜ اؾز. ثٝ ٖجبضر زيٍط، زض حفبْز ٚ لٛاْ يه  ٔؿشّعْ لبثّيز

ٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ اؾز وٝ  ثبقس وٙٙسٜ ٔي ٞػٔٛ٘ي، ٘مف ٔحٛض الشهبزي آٖ ثؿيبض سٗييٗ

ػٛيي آٔطيىب غبِجبً ثط اثٗبز الشهبزي سٕطوع زاقشٝ اؾز. ثب ايٗ حبَ، چٙب٘ىٝ لجالً  ٞػٔٛ٘ي

اي سب دبيبٖ  سًٗيف قس، ثٝ ٌٛ٘ٝ 1960سٛييح زازٜ قس، ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب اظ اٚاذط زٞٝ 

ي آٔطيىب، ثبظٌكز ٞب زض سطٔيٓ ٔؼسز ٞػٔٛ٘ي الشهبز زٚضٜ ػًٙ ؾطز، ثٝ ضغٓ ثطذي ٔٛلٗيز

ثٝ زٚضاٖ َاليي زٚ زٞٝ اَٚ زٚضٜ ػًٙ ؾطز ٔيؿط ٍ٘طزيس. ثب دبيبٖ ػًٙ ؾطز ٚ فطٚدبقي 

آيس ـ فًبي  اسحبز قٛضٚي ـ وٝ يه ديطٚظي ثعضي ثطاي آٔطيىب ٚ ٞػٔٛ٘ي آٖ ثٝ حؿبة ٔي

ٞبي ٞػٔٛ٘ي  اي اظ چبِف ٘ٛيٙي ثطاي ٞػٔٛ٘يؿٓ آٔطيىب فطاٞٓ ٌطزيس. اظ آ٘ؼب وٝ ثرف ٖٕسٜ

ٞبي ايٗ وكٛض ثطاي سمٛيز ٚ ٌؿشطـ ٞػٔٛ٘ي ذٛز ثب سأويس ثط  آٔطيىبيي ضفٕ ٌطزيس، سالـ

 ٔحٛض الشهبزي سٛؾٗٝ ديسا وطز.

 

 ز. ظَْر اقتصادگرايي ًَيي در راّبرد اهٌيتي آهريكا
وٝ ثب ٚلٛٔ ضٚيسازٞبيي چٖٛ حّٕٝ ٘يطٚٞبي  1990ثب دبيبٖ زٚضٜ ػًٙ ؾطز زض آغبظ زٞٝ 

آٔطيىب ثٝ ٖطاق ثٝ ٔٙٓٛض آظازؾبظي وٛيز ـ وٝ ثب ضأي ٔٛافك اسحبز چٙسّٔيشي سحز ضٞجطي 

قٛضٚي زض قٛضاي أٙيز ؾبظٔبٖ ُّٔ ٕٞطاٜ ثٛز ـ ٔهبزف ثٛز، فبظ ػسيسي اظ الشهبزٌطايي 

زٞي ٔؼسز ٞػٔٛ٘ي  ٔكي زِٚز آٔطيىب آغبظ قس. ايٗ ؾيبؾز وٝ زض ٟ٘بيز، اؾشحىبْ زض ذٍ

وطز، ثب آغبظ ثٝ  ٌيطي ٔي زٚلُجي زٚضٜ ػًٙ ؾطز ضا ديآٔطيىب زض ػٟب٘ي ٖبضي اظ ٔٛإ٘ ؾيؿشٓ 

، ثب 1993فٛضيٝ  26( وّيٙشٖٛ َي يه ؾرٙطا٘ي زض 49سط ٌطزيس.) وبض زِٚز ثيُ وّيٙشٖٛ ّٖٙي
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ثٝ ٖٙٛاٖ زٚ دسيسٜ انّي ؾيبؾز ذبضػي ذٛز،  1قسٖ ٚ فًبي ؾبيجط ٔٗطفي ػٟب٘ي

 ٞبي زِٚشف ضا چٙيٗ ُٔطح وطز: اِٚٛيز

 اؾز؛« قطَي اؾبؾي ثطاي ؾيبؾز ذبضػي ديف»الشهبز آٔطيىب، وٝ  ـ ثبظٌطزا٘سٖ ؾالٔز

 ـ سأويس ثيكشط ثط إٞيز سؼبضر ٚ ثبظاضٞبي ثبظ؛

 ـ ثٝ وطؾي ٘كب٘سٖ ضٞجطي ايبالر ٔشحسٜ زض الشهبز ػٟب٘ي؛

 سط وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗٝ؛ ٚ ـ وٕه ثٝ ضقس ؾطيٕ

 (50ـ اضسمبء زٔٛوطاؾي زض ضٚؾيٝ ٚ ؾبيط ٘مبٌ ػٟبٖ.)

ّيٙشٖٛ ثب اشٖبٖ ثٝ ايٙىٝ ثؿشط ٚ قطايٍ أٙيشي ػٟبٖ زض ٖهط دؽ اظ ػًٙ ؾطز زِٚز و

سحِٛي ثٙيبزيٗ يبفشٝ، اثٗبز الشهبزي أٙيز ّٔي آٔطيىب ضا ثٝ قسر دطضً٘ وطز. زض ٕٞيٗ ضاؾشب، 

زض وبخ ؾفيس سأؾيؽ ٌطزيس سب إٞيز أٛض الشهبزي زض اؾشطاسػي  2ٟ٘بز قٛضاي الشهبزي ّٔي

ب ضا سمٛيز وٙس. ثطذي ٟ٘بزٞبي ٔطسجٍ زيٍط ٔظُ ٚظاضر أٛض ذبضػٝ ٚ أٙيز ّٔي آٔطيى

ٚظاضر ثبظضٌب٘ي ٘يع ثب السأبسي ٔكبثٝ ثط حؿبؾيز لًيٝ افعٚز٘س. ٘ىشٝ ػبِت سٛػٝ زيٍط 

 3ايٙىٝ ٟ٘بزٞبي اَالٖبسي ـ أٙيشي آٔطيىب ٚ زض ضأؼ آٟ٘ب آغا٘ؽ اَالٖبر ٔطوعي )ؾي آي اي(

ٞبي اَالٖبسي ضً٘ الشهبزي  ذٛز آغبظ وطز٘س وٝ زض آٖ فٗبِيزٞبي  فبظ ٘ٛيٙي ضا زض فٗبِيز

 1993اي زض فٛضيٝ  آي  قسٜ ؾي  ، ٔسيط ٔٗطفي4وطز٘س. ثٙب ثٝ ٌفشٝ آض. ػيٕع ِٚٚؿي ديسا ٔي

آٔطيىب سجسيُ قس. ٞسف « سطيٗ ٔٛيٛٔ ػبضي زض ؾيبؾز اَالٖبسي زا٘»ػبؾٛؾي الشهبزي ثٝ 

ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ زض ؾيبؾز اَالٖبسي آٔطيىب  انّي ّٖٕيبر ػبؾٛؾي الشهبزي ـ وٝ ثٗسٞب

( زض زٞٝ 51ٞبي سؼبضي ايبالر ٔشحسٜ ثٛزٜ اؾز.) ٌيطي قس ـ حٕبيز اَالٖبسي اظ قطوز دي

سط ٌطزيس. زِٚز آٔطيىب يٕٗ ايفبي  إُِّ فٗبَ ، زيذّٕبؾي آٔطيىب زض ٖطنٝ سؼبضر ثي1990ٗ

 5سأؾيؽ ؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘يوٙٙسٜ زض ازأٝ ٔصاوطار زٚض اٚضٌٚٛئٝ وٝ ثٝ  ٘مكي سٗييٗ

 ٘بٔٝ ٖٕٛٔي سٗطفٝ ٚ سؼبضر( ٔٙؼط ٌطزيس ـ ٚ ٕٞچٙيٗ زٚض ػسيس  )ػب٘كيٗ ٌبر يب ٔٛافمز

 

                                                                                                                                        
1 . cyberspace 
2 . National Economic Council 
3 . Central Intelligence Agency (CIA) 
4 . R. James Woolsey 
5 . World Trade Organization (WTO) 
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ٌيطي فٗبال٘ٝ  اي ٘يع اظ َطيك دي إُِّ يٗٙي زٚض زٚحٝ، زض ٖطنٝ ُٔٙمٝ ٔصاوطار سؼبضر ثيٗ

ديكطٚ ٖطنٝ ، ثٝ ٖٙٛاٖ 1سكىيُ ٟ٘بزٞبيي چٖٛ حٛظٜ سؼبضر آظاز آٔطيىبي قٕبِي )٘فشب(

 (52إُِّ ايفبي ٘مف وطز.) سؼبضر ثيٗ

فبظ ٘ٛيٗ الشهبزٌطايي آٔطيىب زض زِٚز ػطع ثٛـ)دؿط( ٘يع ز٘جبَ ٌطزيس. زِٚز ثٛـ َي 

ٞبي ٘ؿجشبً يه ػب٘جٝ  ٌيطي سحىيٓ ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب ثٝ ضٚـ زٚضٜ چٟبضؾبِٝ اَٚ زض دي

ظ ٔٙشمساٖ زاذّي ٚ ذبضػي اظ ذُط اي وٝ ثؿيبضي ا سطي ٔشٛؾُ ٌطزيس، ثٝ ٌٛ٘ٝ ٚ سٟبػٕي

ذيعـ سحطوبر أذطيبِيؿشي زض ؾيبؾز ذبضػي آٔطيىب ثحض وطزٜ  ٚ ٘ؿجز ثٝ ٖٛالت آٖ 

ٞكساض زاز٘س. زض ٖيٗ حبَ، زض زٚضٜ چٟبضؾبِٝ زْٚ ـ وٝ اوٖٙٛ ٘يٕي اظ آٖ ؾذطي قسٜ اؾز ـ، 

ضيبيز ٚ ٞبي سٟبػٕي زٚضٜ اَٚ فبنّٝ ثٍيطز ٚ ثٝ  زِٚز ثٛـ ؾٗي وطزٜ اؾز اظ ضٚـ

ٞبي ضزٜ زْٚ إٞيز ثيكشطي ثسٞس. چٙب٘ىٝ ثٗسٞب  ٞب ثٝ ٚيػٜ لسضر ٕٞبٍٞٙي ؾبيط زِٚز

ٞبيي چٖٛ ٔجبضظٜ  قسٖ ثط٘بٔٝ ٔفهالً سٛييح زازٜ ذٛاٞس قس، زض زٚضٜ ثٛـ ثٝ ضغٓ ثطػؿشٝ

ٞبي ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب ثٝ ٚيػٜ دبيٝ  ٞبي اٟ٘ساْ ػٕٗي، زغسغٝ سحىيٓ دبيٝ ّٖيٝ سطٚضيؿٓ ٚ ؾالح

زٞٙسٜ ثٝ اؾشطاسػي أٙيز ّٔي ايٗ وكٛض ثٛزٜ  سطيٗ ٔشغيطٞبي ػٟز بزي آٖ، اظ وّيسيالشه

(، ٕٞچٙبٖ حٕبيز 2006اؾز. زض ػسيسسطيٗ ؾٙس ػبٕٔ اؾشطاسػي أٙيز ّٔي آٔطيىب )ٔبضؼ 

سط الشهبز ػٟب٘ي ٔٛضز سأويس لطاض ٌطفشٝ  آٔطيىب اظ ٌكبيف ثبظاضٞب، طجبر ٔبِي، ٚ ازغبْ ٌؿشطزٜ

ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظ قسيس آٔطيىب ثٝ ٚاضزار ٔٙبثٕ ا٘طغي ٚ احشٕبَ ثطٚظ ثحطاٖ اؾز. ٕٞچٙيٗ 

( ثٝ 53ا٘طغي زض آيٙسٜ ٘عزيه، ثط أٙيز ٚ زؾشطؾي آؾبٖ ثٝ ٔٙبثٕ ا٘طغي سأويس ٌطزيسٜ اؾز.)

إُِّ، سساْٚ ُٔٙمي اؾشطاسػي زِٚز  ضؾس، اؾشطاسػي الشهبزي زِٚز ثٛـ زض ٖطنٝ ثيٗ ٘ٓط ٔي

قٛز. ٘ٓٓ ثبطجبر  ٞبيي ٔكبٞسٜ ٔي اٌطچٝ زض اثعاضٞبي ّٖٕيبسي آٟ٘ب سفبٚروّيٙشٖٛ ثٛزٜ اؾز، 

ٞبي ٞط  ٌيطي ٌيطي آٖ زض ػٟز ٞػٔٛ٘يه سحز ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ، ٚيٗيشي اؾز وٝ دي

زٚ زِٚز ثٝ ضٚقٙي لبثُ زضن اؾز؛ ٕ٘ٓي وٝ طجبر ٚ سحىيٓ آٖ ثبالذم زض ػٟبٖ دؽ اظ 

 احبَٝ الشهبزي آٔطيىب زض ٖطنٝ ػٟب٘ي اؾز. ػًٙ ؾطز ثيف اظ ٞطچيع ٔؿشّعْ ثطسطي ٚ

فبظ ٘ٛيٗ الشهبزٌطايي آٔطيىب زض زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ، اظ زٚ ٚالٗيز ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ 

سأطيطدصيطي ظيبزي زاقشٝ اؾز: اَٚ ايٙىٝ زض ظٔبٖ دبيبٖ ػًٙ ؾطز، اٞطْ الشهبزي لسضر 

                                                                                                                                        
1 . North American Free Trade Area (NAFTA) 
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ض ايٗ ٔمُٕ، آٔطيىب اظ ٘ٓط ٞبي ٘ٓبٔي ٚ ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه آٖ ٔشٛاظٖ ٘جٛز. ز آٔطيىب ثب اٞطْ

آٔس وٝ ضليت لبثُ سٛػٟي ثطاي آٖ ُٔطح ٘جٛز.  ٘ٓبٔي لسضر ٔٙحهط ثفطزي ثٝ حؿبة ٔي

سٛاٖ سٟبػٕي ٚ ثبظزاض٘سٌي ايٗ وكٛض اظ اؾشحىبْ وبفي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ زض غيبة اسحبز 

طزٜ قٛضٚي، لسضسي ٚػٛز ٘ساقز وٝ ثب ضٚيىطزي ذهٕب٘ٝ، آٔطيىب ضا سحز سٟسيس ٘ٓبٔي ٌؿش

سطيٗ ذأل ٘ٓبٔي آٔطيىب، زؾشطؾي ثٝ سىِٙٛٛغي ػبٕٔ ٚ ُٕٔئٗ دسآفٙس  ذٛز لطاض زٞس. اؾبؾي

اي ٚػٛز ٘ساقز. اظ ٘ٓط  ٔٛقىي ثٛز وٝ ثب سٛػٝ فمساٖ سٟسيس فٛضي، ثطاي سحمك آٖ ٖؼّٝ

ٞبي ِيجطاَ زٔٛوطاؾي ٚ  ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه ثب قىؿز ؾٛؾيبِيؿٓ قٛضٚي، ايسٜ

اي وٝ اغّت ٚاضطبٖ ثّٛن وٕٛ٘يؿٓ  سر ٔٛضز سٛػٝ ٚالٕ قس، ثٝ ٌٛ٘ٝزاضي غطة ثٝ ق ؾطٔبيٝ

ؾبثك اظ ػّٕٝ ذٛز ضٚؾيٝ ثٝ آٖ ٌطايف ديسا وطز٘س. ٔٛع ػسيس ٌطايف ثٝ ِيجطاَ زٔٛوطاؾي 

، اظ «دبيبٖ سبضيد»ثب َطح سع  1زض ػٟبٖ، چٙبٖ فطاٌيط ثٛز وٝ ٔحممب٘ي چٖٛ فطا٘ؿيؽ فٛوٛيبٔب

ٞب ؾرٗ ٌفشٙس. ثب ايٗ حبَ،  زٔٛوطاؾي غطة ثط ؾبيط ا٘سيكٝديطٚظي ٟ٘بيي ٚ زائٕي ِيجطاَ 

ٞبيي وٝ زض ٔحٛضٞبي ٘ٓبٔي ٚ ؾيبؾي ـ ايسئِٛٛغيه زاقز، زض  ايبالر ٔشحسٜ ثٝ ضغٓ ثطسطي

وٙٙسٜ الشهبزي اظ اؾشحىبْ الظْ ثطذٛضزاض ٘جٛز. اٌط چٝ ايٗ وكٛض ٕٞچٙبٖ  ٔحٛض ٟٔٓ ٚ سٗييٗ

ٞبي زٚضٜ ػًٙ ؾطز اظ يه ؾٛ ٚ  ُّٕ ثٛز، أب قٛناِ زاضاي ثعضٌشطيٗ الشهبز زض ٖطنٝ ثيٗ

سط  ٞبي الشهبزي ػسيس اظ ػّٕٝ غادٗ ٚ اضٚدب ـ وٝ ثٗسٞب چيٗ ٚ زض حسي دبييٗ ذيعـ لُت

آؾيبي ػٙٛة قطلي ٘يع ثٝ آٟ٘ب ايبفٝ ٌطزيس٘س ـ اظ ؾٛي زيٍط، ثبٖض ٌطزيس زِٚز أطيىب زض 

ْ ضا ٘ساقشٝ ثبقس. چٙب٘ىٝ لجالً اقبضٜ آغبظ زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ ؾطز، اظ ٔٛلٗيز ذٛز ضيبيز الظ

ٌطزيس، زض چبضچٛة سئٛضي طجبر ٞػٔٛ٘يه، اٍ٘يعٜ ٟ٘بيي لسضر ٞػٖٔٛ اظ سطٚيغ ٘ٓبْ 

ٞبي  الشهبزي ِيجطاَ اؾشٕطاض ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘يه ذٛز اؾز، حبَ چٙب٘ىٝ ثٝ زاليّي ؾيبؾز

نٛضر ٞبي ضليت سٟسيسوٙٙسٜ قٛز، ٖ٘ٛي ٘مى غطو  ِيجطاَ ٞػٖٔٛ ٔٛػت ذيعـ لسضر

ػٛيي الشهبزي آٔطيىب زض زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ ؾطز ثب ٔالحٓبر  ضٚ، ٞػٔٛ٘ي ٌيطز. اظ ايٗ ٔي

ٌطزز. اٌطچٝ اضٚدب يب غادٗ يب چيٗ، زقٕٗ ثبِفُٗ آٔطيىب ٘يؿشٙس، أب زض  ذبني ٖؼيٗ ٔي

چبضچٛة ضئبِيؿشي طجبر ٞػٔٛ٘يه، ٞط ٔشحس فّٗي ٕٔىٗ اؾز ثٝ زقٕٗ آيٙسٜ سجسيُ قٛز. 

                                                                                                                                        
1 . Francis Fukuyama 
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ٕىبضي يب ؾٛزضؾب٘ي ثٝ آٖ ثبيس ٕٞٛاضٜ ٔؿأِٝ فبنّٝ لسضر ضا ٔٛضز سٛػٝ لطاض ثٙبثطايٗ زض ٞ

 زاز.

ٚالٗيز زٚٔي وٝ الشهبزٌطايي ٘ٛيٗ آٔطيىب ضا سحز سأطيط لطاض زاز، إٞيز يبفشٗ ثيكشط 

ٖٙهط سٛاٖ الشهبزي زض لسضر ٚ أٙيز ّٔي وكٛضٞب ثٛز. سؼطثٝ افَٛ ٚ فطٚدبقي اسحبز 

وٙٙسٜ ٔٛسٛض الشهبزي زض سىٛيٗ لسضر ٚ أٙيز  إٞيز سٗييٗقٛضٚي ثٝ ثبضظسطيٗ قىُ، 

وكٛضٞب ضا ٘كبٖ زاز. زِٚشي وٝ زض ٔسيطيز ضقس ٚ سٛؾٗٝ الشهبزي وكٛض ّٖٕىطز ٔٛفمي 

زٞس. ثٝ ٚيػٜ، دؽ اظ فطٚدبقي  ٘ساقشٝ ثبقس، ثٝ ا٘حبء ٔرشّف ذٛز ضا زض ٔٛيٕ يٗف لطاض ٔي

ي زٚضٜ ػًٙ ؾطز فطٚوف وطزٜ ثٛز ٚ ثؿشط ٞبي حبز ٘ٓبٔ اسحبز قٛضٚي وٝ ست ٚ سبة ضلبثز

ٞبيي فطاٞٓ ٘كسٜ ثٛز، ٔؿأِٝ سٛؾٗٝ  ػبيٍعيٗ زيٍطي ثطاي ذيعـ ٔؼسز چٙيٗ ضلبثز

ٞب ضا سكسيس وطز. زض ايٗ  إُِّ سجسيُ قس ٚ زغسغٝ الشهبزي زِٚز الشهبزي ثٝ ٌفشٕب٘ي ثيٗ

قٛضٚي ٘كبٖ زاز  ٞب ثٝ ّٖٕىطز الشهبزي زِٚز ثيكشط قس. سؼطثٝ اسحبز زٚضٜ حؿبؾيز ّٔز

إُِّ  ظ٘ي آٖ زض ٖطنٝ ثيٗ وٝ ّٖٕىطز الشهبزي ٘بُّٔٛة ٚ ٘بٔٛفك زِٚز، ٘ٝ سٟٙب لسضر چب٘ٝ

وكس.  وٙس، ثّىٝ انٛالً ٕٞجؿشٍي، ا٘ؿؼبْ، ٚ لسضر ّٔي وكٛض ضا ثٝ چبِف ٔي ضا سًٗيف ٔي

ثطاي إِّّي ضا ثٝ ٔظبثٝ فطنشي سبضيري  زض چٙيٗ قطايُي، ايبالر ٔشحسٜ فًبي ػسيس ثيٗ

سحىيٓ ٔٛلٗيز ٞػٔٛ٘يه ذٛز لّٕساز وطز؛ أب سحىيٓ ضٞجطي ٞػٔٛ٘يه زض ايٗ فًب ثيف اظ 

إِّّي دؽ اظ ػًٙ ؾطز ثؿيبض  ٞط چيع ٔؿشّعْ سمٛيز سٛاٖ الشهبزي آٔطيىب ثٛز. فًبي ثيٗ

إِّّي دؽ اظ ػًٙ ػٟب٘ي زْٚ ثٛز. اٌط آٔطيىب زض زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ  ٔشفبٚر اظ فًبي ثيٗ

اي  ٝ نٛضر ٞػٖٔٛ ذيطذٛاٜ ثطاي احيبء الشهبز اضٚدب ٚ غادٗ ٞعيٙٝ وطز ـ ثٝ ٌٛ٘ٝػٟب٘ي زْٚ ث

وٝ زض دي ٖسْ ٕٞىبضي آٟ٘ب سٗ ثٝ ايٕحالَ ؾيؿشٓ ٘طخ اضظ طبثز ثطسٖٛٚ ٚٚزظ زاز ـ، زض ايٗ 

زٚضٜ ثبيس يٕٗ ٕٞىبضي ثب آٟ٘ب ٚ ؾبيط ضلجبي ػسيس، ٔطالت فبنّٝ ٔٛلٗيز ذٛز ثب زيٍطاٖ 

 ثٛز. ٔي

طسيت، زض ػٟبٖ دؽ اظ ػًٙ ؾطز، قبٞس فبظ ٘ٛيٙي اظ ٞػٔٛ٘يؿٓ آٔطيىبيي ٞؿشيٓ ثٝ ايٗ س

دطزاظز. زض ايٗ  سط ثٝ سطؾيٓ ٘ٓٓ ٞػٔٛ٘يه ٔي اي ٌؿشطزٜ وٝ زض آٖ زِٚز آٔطيىب زض ٖطنٝ

إِّّي ٔطسجٍ ثب آٖ، ٔٛضز  ٞبي ثيٗ ضاؾشب، سؼبضر آظاز، طجبر دِٛي، سٛؾٗٝ الشهبزي، ٚ ٕٞىبضي

ٌيط٘س. آٔطيىب ٕٞچٙبٖ زاض٘سٜ لسضسٕٙسسطيٗ ٚاحس دِٛي، ثبالسطيٗ ٔيعاٖ  ٔي حٕبيز أطيىب لطاض
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ؾطٔبيٝ، ثيكشطيٗ ثبظيٍطاٖ سؼبضي ٚ ثعضٌشطيٗ ثبظاض ػٟبٖ اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ػسيسسطيٗ 

زضنس ػٕٗيز ػٟبٖ، ِٔٛس حسٚز  5/4يٕٗ زاقشٗ حسٚز  2005ٞب، ايٗ وكٛض زض ؾبَ  زازٜ

اظ حسٚز    5/12م زاذّي وكٛضٞبي ػٟبٖ ثٛز؛ يٗٙي حسٚز زضنس اظ ٔؼٕٛٔ سِٛيس ٘بذب28ِ

( ايبالر ٔشحسٜ ثب ثطذٛزاضي اظ ثعضٌشطيٗ الشهبز ػٟبٖ ٕٞطاٜ ثب لسضر 54سطيّيٖٛ زالض.) 4/44

٘ٓبٔي ٔٙحهط ثفطز، زض زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ ؾطز ٘يع زض دي ٕٞبٖ ٘مكي اؾز وٝ زض زٚضٜ ػًٙ 

ثبض ٔحيٍ ثبظي سغييط يبفشٝ اؾز. زض ايٗ  ٔب ايٗوطز. ا ؾطز ثبالذم زٚ زٞٝ اَٚ آٖ ز٘جبَ ٔي

زٚضٜ، ٞػٔٛ٘ي أٙيشي آٔطيىب ثٗسي ػٟب٘ي ديسا وطزٜ يب ثٝ ٖجبضر زيٍط آٔطيىب ثٝ ِٔٛس انّي 

وبالي ٖٕٛٔي أٙيز زض ؾُح ػٟبٖ سجسيُ قسٜ اؾز؛ أب ثٝ ِحبِ الشهبزي ثٝ ضغٓ 

ليجي ٔٛاػٝ اؾز وٝ أىبٖ زاضز ٞبي الشهبزي ض ثطذٛضزاضي اظ ثعضٌشطيٗ الشهبز ثب ذيعـ لُت

اي ٘ٝ چٙساٖ زٚض ٞػٔٛ٘ي الشهبزي آٔطيىب ضا ثٝ چبِف ثىكٙس. اظ آ٘ؼب وٝ افَٛ  زض آيٙسٜ

ؾبظ افَٛ وّيز ٞػٔٛ٘ي زِٚز ٞػٖٔٛ اؾز، ثبيس ٕٞٛاضٜ ٔطالت  الشهبزي زِٚز ٞػٖٔٛ ظٔيٙٝ

بٖ زاضز، وكٛضي وٝ ٔٛلٗيز الشهبزي ذٛز ثبقس. لبٖسسبً زض ػٟب٘ي وٝ زض آٖ الشهبز آظاز ػطي

ٞب ضا ٘هيت ذٛز ؾبظز. أب ضقس  ثطزاضي ثعضٌشطيٗ الشهبز ضا زاضز، ثبيس ثشٛا٘س ثيكشطيٗ ثٟطٜ

إِّّي ثٝ  الشهبزي أطيىب ثٝ زاليّي اظ ػّٕٝ ثبض ؾٍٙيٗ سِٛيس ٚ حفبْز اظ وبالٞبي ٖٕٛٔي ثيٗ

ٌطي  ٞبي ٞػٔٛ٘ي ٘يعْيبثس. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ، ٔىب ٚيػٜ وبالي أٙيز، آ٘چٙب٘ىٝ ثبيس سحمك ٕ٘ي

ٌطايي زض  آٔطيىب زض زٚضٜ ػسيس سغييطاسي يبفشٝ وٝ اظ ثعضٌشطيٗ ثطآيٙسٞبي آٖ ٌؿشطـ ٔساذّٝ

 أٛض وكٛضٞبي زيٍط اؾز.

 

 گرايي جَيي اقتصادي ٍ هذاخلِ ح. ّژهًَي
آٔيع ٘ٓبٔي ٘يؿز، ثّىٝ  ٌطايي زض ايٗ دػٚٞف، نطفبً ٌطايف ٔساذّٝ لٟط ٔٙٓٛض اظ ٔساذّٝ

ٞبي ِفٓي ٌطفشٝ سب ٔساذّٝ ٘ٓبٔي ٚ  سٛا٘س اثٗبز ٔرشّفي زاقشٝ ثبقس؛ اظ زذبِز ئساذّٝ ٔ

سٛا٘س ثٝ  ثيٙس وٝ ٕ٘ي ٌط ذٛز ضا زض ٚيٗيشي ٔي ؾطٍ٘ٛ٘ي حىٛٔز حبوٓ. زِٚز ٔساذّٝ

سفبٚر ثبقس ٚ ٘بچبض اؾز ثب آٟ٘ب ثطذٛضزي سؼٛيعي زاقشٝ ثبقس.  ٞب ثي ٌيطي ؾبيط زِٚز ػٟز

اؾز. اظ ٔٙٓط  1ىُٕ ضٚيىطز ٕٞىبضي ثط اؾبؼ زؾشبٚضزٞبي ٘ؿجيٌطايي زض ٚالٕ ٔ ٔساذّٝ

                                                                                                                                        
1 . relative gains 
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وٙس وٝ آٟ٘ب  ٞب ثط ؾط لسضر الشًب ٔي إُِّ، ضلبثز ٔٗمَٛ زِٚز ضئبِيؿٓ، زض ضٚاثٍ ثيٗ

ٕٞىبضي ذٛز ثب زيٍطاٖ ضا ثط اؾبؼ زؾشبٚضزٞبي ٘ؿجي سٙٓيٓ وٙٙس. اظ ٘ٓط ٟ٘بزٌطايبٖ ِ٘ٛيجطاَ 

ٞب ثب ٕٞسيٍط ثط اؾبؼ ضٚيىطز  ٛٞيٗ، ٕٞىبضي زِٚزٚ ضاثطر و 1اظ ػّٕٝ ضاثطر اوؿّطٚز

ٞب ثبظيٍطا٘ي ذطزٔٙس ٞؿشٙس وٝ ٔٙبفٕ  ٌيطز. اظ ايٗ ٔٙٓط، زِٚز نٛضر ٔي 2زؾشبٚضزٞبي ُّٔك

قٛز، زؾز ثٝ ٕٞىبضي  وٙٙس. حبَ اٌط ثب ٕٞىبضي، ٔٙبفٕ آٟ٘ب ثٟشط سأٔيٗ ٔي ذٛز ضا سٗميت ٔي

اي فطٖي اؾز.  قٛز، ٔؿأِٝ ٝ ٔيبٖ آٟ٘ب سٛظيٕ ٔيظ٘ٙس ٚ ايٙىٝ ٔٙبفٕ حبنُ اظ ٕٞىبضي چٍٛ٘ ٔي

ٞب اؾبؾبً ثبظيٍطا٘ي اسٕيؿشيه ٞؿشٙس ٚ فطايٙس سأٔيٗ ٔٙبفٕ آٟ٘ب ٔكبثٝ  اظ ٔٙٓط وٛٞيٗ، زِٚز

ٌٛ٘ٝ ٘يؿز وٝ ضؾيسٖ يه ٔٙفٗز ثٝ زِٚشي  ٞبي سؼبضي اؾز. ايٗ فطايٙس سأٔيٗ ٔٙبفٕ قطوز

ٞب ثٝ ايٗ  زِٚز 3«ذٛزٌطايي ذطزٔٙسا٘ٝ»ثبقس.  ٞبيي زيٍط يطٚضسبً ٔالظْ ثب ظيبٖ زِٚز يب زِٚز

ثبقٙس ٚ ثطايكبٖ ٟٔٓ ٘يؿز وٝ قطوبيكبٖ  ٞب ٕٞٛاضٜ ٔطالت ٔٙبفٕ ذٛز ٔي ٔٗٙي اؾز وٝ زِٚز

ٞب زض ضاؾشبي سأٔيٗ زؾشبٚضزٞبي ُّٔك  زٞٙس. زِٚز آٚض٘س يب اظ زؾز ٔي چٝ لسض ثٝ زؾز ٔي

ٕبَ سغّت يب ؾٛء اؾشفبزٜ ثطذي ظ٘ٙس ٚ ٔكىالسي چٖٛ احش ذٛز زؾز ثٝ ٕٞىبضي ٘يع ٔي

ٞبيي اظ ٔٙٓط ضئبِيؿٓ  إِّّي وٙشطَ وطز. چٙيٗ سحّيُ سٛاٖ اظ َطيك ٟ٘بزٞبي ثيٗ ٞب ضا ٔي زِٚز

ٞبي  زض ٔٛضز أىبٖ ٕٞىبضي، زيسٌبٜ 4ٞبيي چٖٛ وٙز ٚاِشؽ ُٔطٚز اؾز. ثٝ ٚيػٜ، ٘ٛضئبِيؿز

ٞب ٕٞٛاضٜ ٔٛلٗيز  اظ آ٘ؼب وٝ زِٚزاي زاض٘س. ثٝ َٛض وّي اظ ٔٙٓط ضئبِيؿشي،  قسيساً ثسثيٙب٘ٝ

سط قسٖ  ٞبيي وٝ ٔٛػت لٛي ؾٙؼٙس، ٚاضز ٕٞىبضي لسضر ذٛز ضا زض ٔمبيؿٝ ثب زيٍطاٖ ٔي

ٞب ثبظيٍطا٘ي ذطزٔٙس  قٛ٘س؛ اٌطچٝ ٔٙبفٗي ٘هيت ذٛزقبٖ قٛز. زِٚز زيٍطاٖ قٛز ٕ٘ي

ٝ نٛضر ٘ؿجي ٞؿشٙس، أب زض سأٔيٗ ٔٙبفٕ ذٛز ٔطالت زيٍطاٖ ٘يع ٞؿشٙس ٚ ثٝ زؾشبٚضزٞب ث

 (55ٍ٘ط٘س.) ٔي

ضٚ ثٝ نٛضر ٔىُٕ ضٚيىطز زؾشبٚضزٞبي ٘ؿجي ثٝ  ٌطايي ضا اظ آٖ زض ايٙؼب، ٔفْٟٛ ٔساذّٝ

ثطيٓ وٝ اٖٕبَ آٖ زض ؾيبؾز ذبضػي آٔطيىب ثب ٞسف حفّ يب سمٛيز ٔٛلٗيز لسضر  وبض ٔي

 بيي وٝ ػبيٍبٜٞ ٌيطز. ايبالر ٔشحسٜ ٘ٝ سٟٙب اظ ٚضٚز ثٝ ٕٞىبضي زض ٘ؿجز ثب زيٍطاٖ نٛضر ٔي
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وٙس؛ ثّىٝ زض ضاؾشبي ٟٔبض سحطوبسي وٝ  وكٙس، ذٛززاضي ٔي ٞػٔٛ٘يه آٖ ضا ثٝ چبِف ٔي 

ٌطي ٘يع ضٚي  ٕٔىٗ اؾز ثٝ ا٘حبء ٔرشّف ثط ٞػٔٛ٘ي آٖ سأطيط ٔٙفي ثٍصاض٘س، ثٝ ٔساذّٝ

ض ٌطايي أطي ٔٛػٝ ٚ الظْ ثٝ قٕب ضٚ، زض اؾشطاسػي أٙيشي ايٗ وكٛض، ٔساذّٝ آٚضز. اظ ايٗ ٔي

ٌطي  ضٚز. اٌطچٝ زض زٚضٜ ػًٙ ؾطز ٘يع ايبالر ٔشحسٜ زض ؾُحي ٔحسٚزسط ثٝ ٔساذّٝ ٔي

ٌطايي زض اؾشطاسػي أٙيشي آٔطيىب ثٝ قىُ  ، ٔساذ1990ٌّٝطايف زاقز، أب اظ آغبظ زٞٝ 

ثٛـ )دسض( ٚ ديف اظ  اي ٌؿشطـ يبفز. زٚض ػسيس ٔساذالر آٔطيىب اظ ظٔبٖ ػطع ؾبثمٝ ثي

، 1992قٛضٚي آغبظ ٌطزيس. اٌطچٝ زض ا٘شربثبر ضيبؾز ػٕٟٛضي ؾبَ  فطٚدبقي ضؾٕي اسحبز

وّيٙشٖٛ ثٝ نٛضر ضليت ٚ ٔٙشمس زِٚز ثٛـ ْبٞط قس، أب دؽ اظ ديطٚظي ٖٕالً ضٚيىطز 

سط زض  ٌطايي ضا ثٝ نٛضر ٔؿشٕط زض زؾشٛض وبض ذٛز لطاض زاز. ايٗ ضٚ٘س ثٝ قىّي ٖٕيك ٔساذّٝ

ٌطايي فعايٙسٜ زِٚز آٔطيىب َي يه  . زض ػطيبٖ ٔساذّٝزِٚز ثٛـ )دؿط( ٘يع ازأٝ زاقشٝ اؾز

ٞبي ٔرشّفي اظ ػّٕٝ زض ٞبييشي، ؾٛٔبِي، يٌٛؿالٚي، افغب٘ؿشبٖ، ٚ  ٚ ٘يٓ زٞٝ اذيط، حىٛٔز

ٖطاق ؾطٍٖ٘ٛ قس٘س. زض ثطذي زيٍط ٔظُ ايطاٖ، ِيجي ٚ وٛثب، اظ حس فكبضٞبي سجّيغبسي ٚ 

ُٔ ثؿيبضي اظ وكٛضٞب اظ ػّٕٝ چيٗ ٚ ضٚؾيٝ سحطيٓ فطاسط ٘طفشٝ اؾز ٚ زض ٔٛاضز زيٍط وٝ قب

آٔيع ثؿٙسٜ قسٜ اؾز. زض سحّيُ ايٗ ٔساذالر سٛؾٍ  قٛز، ثٝ ٞكساضٞبي سٟسيس ٔي

إُِّ، ٔشغيطٞبي ٔرشّفي ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحطن ٔساذالر  دطزاظاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ضٚاثٍ ثيٗ ٘ٓطيٝ

اذالر ٕٞؿبٖ ٘جٛزٜ ٞبي زِٚز آٔطيىب زض وّيٝ ٔس ا٘س. سطزيسي ٘يؿز وٝ اٍ٘يعٜ ٔٗطفي قسٜ

ٌطايي  زٞٙسٜ ثٝ ٔساذّٝ سطيٗ اٍ٘يعٜ ػٟز ػٛيي الشهبزي غبِت ضؾس ٞػٔٛ٘ي اؾز، أب ثٝ ٘ٓط ٔي

 ايٗ وكٛض اؾز.

سٛاٖ ٞػٔٛ٘يؿٓ ضا ثب  زض ايٙؼب ٕٔىٗ اؾز ايٗ ؾؤاَ ُٔطح قٛز وٝ چٍٛ٘ٝ ٔي

اؾز،  وطز؟ اظ آ٘ؼب وٝ لسضر ٞػٖٔٛ ٔؼطي ٚ حبفّ ؾيؿشٓ ٞػٔٛ٘يه  ٌطايي ػٕٕ ٔساذّٝ

قٛز، أب سرُي ٞػٖٔٛ اظ  سط سب حسي َجيٗي سّمي ٔي ٞبي يٗيف ٌطي آٖ زض أٛض زِٚز ٔساذّٝ

ٞب  حسٚز ٔمطضار ٟ٘بزي ؾيؿشٓ ثٝ ٘حٛي وٝ ثطاٍ٘يعا٘ٙسٜ ٘بضيبيشي ٌؿشطزٜ ؾبيط زِٚز

زٞس. ثب  ٞبي زضػٝ زْٚ قٛز، ػبيٍبٜ آٖ ضا ثٝ لسضر أذطيبَ سٙعَ ٔي ثبالذم زض ؾُح لسضر

قسٖ ؾيؿشٓ، سسضيؼبً انَٛ ٚ ٔمطضار ٟ٘بزي ٞػٔٛ٘يه ٔٗٙب ٚ ٔفْٟٛ ذٛز ضا اظ زؾز  عٜأذطيبِي

ٞبي اذيط ثؿيبضي اظ  ضٚز. زض ؾبَ طجبسي، ثحطاٖ ٚ ػًٙ زض آٖ ثبال ٔي زٞٙس ٚ دشب٘ؿيُ ثي ٔي
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ٌطايب٘ٝ زِٚز ثٛـ ـ وٝ ثٝ قسر سحز  ٔحممبٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ثطآ٘ٙس وٝ سحطوبر يه ػب٘جٝ

وبضاٖ زضٖٚ زِٚز ثٛزٜ اؾز ـ، اظ ػّٕٝ زض لًيٝ ٖطاق ظً٘ ذُطي ثطاي  بفٓٝسأطيط افىبض ٘ٛٔح

ثبقٙس، چطا وٝ ؾطذٛضزٌي ٚ ٘بضيبيشي لبثُ سٛػٟي زض ٔيبٖ ؾبيط  ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ ٔي

ػب٘جٝ زِٚز ثٛـ زض زٚضٜ چٟبضؾبِٝ  ا٘س. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ، ٌطايكبر يه ٞب ثٝ ػب ٌصاقشٝ زِٚز

ٌطايي آٔطيىب َي زٚضٜ دؽ اظ ػًٙ ؾطز، ثٝ َٛض  عايٙسٜ ٔساذّٝزْٚ سٗسيُ قسٜ اؾز. ؾيط ف

ٞب قسٜ اؾز. زِٚز آٔطيىب  ؾبظ ثطٚظ سٗبضيبسي ٔيبٖ ايٗ وكٛض ٚ ؾبيط زِٚز َجيٗي ظٔيٙٝ

ٞبي  ؾٛ ؾبذشٝ ٚ ٘بضيبيشي إِّّي ٞٓ ٕٞٛاضٜ سالـ زاقشٝ سب السأبر ذٛز ضا ثب ٔمطضار ثيٗ

س. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ اؾشٕطاض ٞػٔٛ٘ي آٔطيىب الشًب إِّّي ضا ثٝ حسالُ ٕٔىٗ وبٞف زٞ ثيٗ

ٌيطي ِٛاظْ ٔبزي ٞػٔٛ٘ي، ٕٞٛاضٜ ٔطالت ِٛاظْ ٔٗٙٛي حبفّ ٔكطٖٚيز ٘يع  وٙس وٝ زض دي ٔي

 ٌطايي ذٛز ٘بٔحسٚز ُٖٕ وٙس.  سٛا٘س زض ٔساذّٝ ثبقس، ٕ٘ي

 

 گيري ًتيجِ
ّعْ ؾبظٚوبضٞبي چٙب٘ىٝ ٔالحٓٝ ٌطزيس، سحمك طجبر ٞػٔٛ٘يه ثٝ ٔٗٙبي ٚالٗي آٖ ٔؿش

وٙٙسٜ اؾز.  اي اؾز وٝ ثٝ ٚيػٜ زضن آٟ٘ب سٛؾٍ لسضر ٞػٖٔٛ ثؿيبض سٗييٗ ْطيف ٚ ديچيسٜ

ٌيطي ٚ ػطيبٖ  زٞس، سٛا٘بيي ٚ اضازٜ لسضر ٞػٖٔٛ زض قىُ چٙب٘ىٝ قٛاٞس سبضيري ٘كبٖ ٔي

س ٕٞبٖ ٔب٘ وٙٙسٜ اؾز. زض ٖيٗ حبَ، ًّٔٗي وٝ ثبلي ٔي إِّّي ِيجطاَ، ثؿيبض سٗييٗ الشهبز ثيٗ

ٌطايي ٚ أذطيبِيعْ اؾز. ثب  ٞبي ػٌّٛيطي اظ ا٘حطاف ؾيؿشٓ ثٝ ٔؿيطٞبيي چٖٛ حٕبيز ٔىب٘يعْ

سٛاٖ ثٝ وٓ  سأُٔ زض ؾيط ٞػٔٛ٘ي ايبالر ٔشحسٜ اظ آغبظ زٚضٜ ػًٙ ؾطز سب ثٝ حبَ، ثٝ آؾب٘ي ٔي

ؾيؿشٓ  ٚ ويف أىبٖ ا٘حطاف ثٝ چٙيٗ ٔؿيطٞبيي دي ثطز. أطٚظٜ زِٚز آٔطيىب ثٝ ٔٙٓٛض اثمبي

. حفبْز ٚ سمٛيز ٘مف ضٞجطي الشهبزي 1ٞػٔٛ٘يه ٘بچبض اظ ازغبْ ٔشٙبؾت زٚ ضاٞىبض اؾز: 

. حطوز زض چبضچٛة ٔمطضار سٛافمي ؾيؿشٓ. زض غيط ايٗ نٛضر، ا٘حطاف 2ٚ أٙيشي ذٛز؛ ٚ 

 ؾيؿشٓ ٌطيع٘بدصيط ذٛاٞس ثٛز. 
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