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چکیده
نها در سیاست خار ی ایاالت

شناخت نهادهای غی دولتی ام یکایی و نق

متحده نیازمند ب رسی ماهیمت و فعالیمت نهاسمت .نقم

تماریخی همم

خار ی در پیشب د اهمداف سیاسمت خمار ی ام یکما از یم سمو و نفمون و
تأثی گذاری فعالیتها و ب نامههای موسسههای داوطلبانۀ ام یکایی در قالمب
هم م

خممار ی از سمموی دیگ م  ،پیونممد بممین سیاسممت خممار ی ام یکمما و

موسسههای داوطلبانۀ ام یکایی را ا تنابناپذی ساخته است .از همینرو ،از
زمای ن

هانی دوم ،موسسهها نقم

مهممی در تمالشهمای ام یکما در

زمینۀ بهبود و توسعۀ بمینالمللمی داشمتند .بمه هممین دلیمل همم فعالیمت
موسسهها هامالً تابعی از سیاستهای ایماالت متحمده بموده اسمت و فم از و
نشیب بسیار داشته است .در عمل ،موسسهها هاری را انجام ممیدهنمد همه
دولت ام یکا می خواهد به عنوای بخشی از سیاست خار یاش انجمام شمود.
در این مقاله هه از غاز ن

هانی دوم تا پایای ریاست مهموری مور

بوش دوم را تحلیل میهند ،تالش ممیهنمد تما از میمای تحموالت تماریخی،
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ارتباط بین نهادهای غی دولتی ام یکایی و سیاسمت خمار ی ایمن هشمور را
دریابد .یافتههای این پژوه
افزای
هماهن

یافته ،پیامد ی افزای

نشای میدهد ه زمانی هه بود ههای دولتمی
وابستگی موسسههما بمه دولمت و در نتیجمه

شدی نها با سیاست خار ی ام یکا بموده اسمت .همچنمین نشمای

داده شده دولت ایاالت متحمده در پمی هنتم

موسسهها بوده است .طی این زمای حدوداً  70ساله ،ه گاه دولت در ع صمۀ
بین الملل نیاز داشت تا با هم های خار ی سیاستهای خود را پی

بب د،

بود ه های هنگفتی به این نهادها اختصاص داده است .این اقدام ب عملک د
موسسهها تأثی می گذاشته است .این تأثی گذاری در فعالیتهمای همسموی
موسسهها و دولت خود را نشای میداد.

واژه های کلیدی :موسسه همای داوطلبانمه ،نهادهمای غی دولتمی ،سیاسمت
خار ی ایاالت متحده ام یکا ،سیاستگذاری ،هم
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و نظمارت بم فعالیمتهمای

خار ی

مقدمه
نهادهای غیردول ی ژیوسی در جوامی گونیاگون وجیود داشی و بخیش مهمیی از
فعالیتهای اج ماعی ،فرهنگی و اق صادی مردم از وری آنها انجام شیده اسیت .در
ده های اخیر ،بخصوص ژس از فروژاشی اتحاد شوروی ،نقش و جایگاه ایینگونی
نهادها در سیاست خارجی مورد توج قرارگرفت .در تعدادی از کییورهای مسی قل
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)1. Private Voluntary Oraganization (PVO
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شده از اتحاد شوروی ک سیاستهای آن با خواس های دولت امریکا همسیو نبیود،
نهادهای غیردول ی تبدیل ب ابزاری شدند برای اِعمال فیار و ح یی سیرنگونی ایین
دولتها .امریکا و بعضی دولتهای اروژای غربی از وریی ایین نهادهیا و حماییت
مالی از آنها مردم را ب اع راض خیابانی و تحصن دعیوت کردنید .عملکیرد موفی ،
هرچند موقت آن در اوکراین و گرجس ان و قرقیزس ان دیده شید و انقیالب رنگیین
نام گرفت .هدف اعالنی دولت ایاالت م حده امریکا در حمایت از اینگون نهادهیا
گس رش مردمساالری عنوان می شد .اما واقعیت این است ک نهادهای غیردول یی در
خود ایاالت م حده امریکا سالها است در کنار دس گاه سیاست خیارجی آن کییور
حضور داش اند .با رون گرف ن ژدیده موسوم ب دیپلماسی مسیرِ دو ،و با توجی بی
اهمیتیاف ن این گون موسس ها و نهادها و نقش آنها در کمک بی ژیییبرد سیاسیت
خارجی آن کیور ،شناخت آنها ضروری مینماید.
نهادهای غیردول ی در امریکا غالبا تحتعنوان سازمانهای داوولبانة خصوصیی

(ژی وی او) 1نامیده میشوند )1(.سازمان داوولبانیة خصوصیی ،سیازمان غیران فیاعی
ثبت شدهای است کی بخییی از منیاب میالی سیالیان اش را از بخیش خصوصیی و

میارکتهای داوولبانة مردمی ب صورت ژول ییا هیدایای غیرنقیدی دریافیت و در
کیورهای خارجی فعالیت میکند .در این تعریف ،دانیگاههیا ،مؤسسیات آموزشیی
ارائ کنندم مدار مع بر ،مؤسسات خصوصیی ،بیمارسی انهیا و نهادهیای درگییر در
فعالیتهای ژووهیی و علمی و مراکز دینی ک فقط ب فعالیتهای دینی میژردازند،
مس ثنی هس ند (.)USAID, 2002: 140
تقسیمبندی انواع سازمانهای داوولبانة خصوصی یا موسس های داوولبانی بی
علت تنوع در ویوگیهای آنان کار بسییار مییکلی اسیت .از لحیاظ انگییزم ایجیاد،
مؤسس میتواند مذهبی یا شخصی و انساندوس ان باشید .انیدازم ییک مؤسسی (از
لحاظ مناب مالی) ،از بودجة چند میلیون دالری گرف تا مؤسسة بسیار کوچیک کی
م مرکز ب یک هدف معین ،تیکیل یاف اسیت ( .)Hoy, 1998: 96موسسی هیا ممکین
است یک موضوع واحد را دنبال کنند یا در ژی تیرویج سیاسیتهیای گسی ردهتیری
ماننید محییط زیسیت ،میردمسیاالری ییا حقیو بییر باشیند
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.)Martens, 2002:

موسس ها را میتوان از لحاظ شیوم عملیاتی هم تقسییم کیرد؛ موسسی هیایی کی در
کیورهای خارجی ،برنام های خودشان را توسط کارکنانییان اجیرا مییکننید و در
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره چهارم  زمستان 1393

مقابل موسس هایی هس ند ک تنهیا بی کمیک و مییارکت در برنامی هیا و اتکیا بی
شریکهای محلی در اجرای برنام ها بسنده میکنند (.)Hoy, 1998: 97
این مقال ب بررسی تاریخچة رابطة موسس های داوولبانة امریکیایی و سیاسیت
خارجی ایاالت م حده با توج خاص ب فعالیت این موسس ها میژردازد .ب عبارت
دیگر ،ن صرفا سیاست خارجی امریکا بلک سیاسیت خیارجی امریکیا در ژیونید بیا
رابطة موسس ها و با تمرکز بر موسس ها و فعالیتهاییان بررسی میشود.
در این باره ب زبان فارسی هیچگون ژووهیی انجام نیده ،اما در امریکا ب ایین
موضوع ژرداخ اند .عمدم آنها در قالیب بحیث گسی رش میردمسیاالری و سیاسیت
خارجی ایاالت م حده امریکا است .مانند موارد زیر:

ک اب همدردی جهانی ،سازمانهای داوولبانی خصیوص و سیاسیت خیارجی
امریکا از سال  1939ب وور کامیل و مبسیوط بی بررسیی سیازمانهیای داوولبانیة
خصوصی و سیاست خارجی ایاالت م حده میژردازد .ب وور کلی موضیوع اصیلی
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ک اب ،بررسی تاریخی کمک خارجی امریکیاییهیا توسیط سیازمانهیای غیردول یی

است .این ک اب دورههای مخ لف را بررسی میکند .جنگ جهانی دوم ،جنگ سیرد،
دوران بینالمللی شدن کمکها ،دورم والیی روابیط دولیت و نهادهیای غیردول یی،
تمرکززدایی و تجاری شدن کمک خارجی از جمل مقاو تاریخی است کی بی آن
ژرداخ شده است.
مقالة «ژییینة کلین ون دربارم ترویج مردمساالری» ،نوشی ة تومیاس کیاروترز بی
وضعیت سیاست ترویج مردمساالری در سیاست خارجی اییاالت م حیده در دوران
ریاست جمهوری کلین ون میژردازد .نویسنده ،کیورهای مخ لیف را کی امریکیا در
آن حضور داش بررسی میکند و سیاستهای م فاوت و گاه م ناقض این کییور را
نیان میدهد.
توماس کاروترز در ک اب کمک ب مردمساالری در خارج ،تاریخچة کمیک بی
دربارم ترویج مردمساالری و راهبردهای آن میژردازد .احزاب سیاسی ،جامعة میدنی
(ترویج مردمساالری از ژایین) و نهادهای دول ی (تیرویج میردمسیاالری از بیاال) ،در
این قسمت بررسی شد .در ژایان ،میکالت ،ارزیابیهای نادرسیت و موانی موجیود
در ترویج مردمساالری ب بحث گذاش شده است.
ک اب ترویج مردمساالری امریکیایی؛ انگییزه ،راهبردهیا و ن یایج شیامل چهیار
بخش عمده است .ترویج مردمساالری از لحاظ نظری ،جایگاه ترویج میردمسیاالری
در سیاست ایاالت م حده  ،ترویج مردمساالری در داخل امریکا و خیارج از امریکیا،
بخشهای اصلی ک اب را دربرمیگیرد .یکی از مقاالت در بخش اول ک اب ،بی قلیم
اس یو اسمیث دربارم مسائل اصلی ترویج مردمساالری امریکایی است .در این مقالی
ک رویکرد ان قادی دارد ،در اب دا ب صورت تاریخی فعالیتهای ترویج مردمساالری
توسط ایاالت م حده را بررسی میکند و سپس مردمساالری و عناصر آن را از منظر
امریکاییها بیان و نقد میکند .در ادام بی وضیعیت میردمسیاالریهیای ایجادشیده
توسط ایاالت م حده میژردازد .در ژایان هم میردمسیاالری را بیا دولیت ی ملیت و
جهانی شدن و همچنین مسائل اق صادی ب بحث میگذارد.
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مردمساالری را از دهة  60تا دهة  90در امریکا شر میدهد .سپس ب مسیائل مهیم

ک اب صدور مردمساالری :شعار در برابر واقعیت مجموع ای از مقاالت دربیارم

موضوع ترویج مردمساالری است .در این ک یاب بی نقیش دولیتهیای مخ لیف و 191

نهادهای بینالمللی اق صادی و سیاسی در ترویج مردمساالری مییژیردازد .نویسیندم
یکی از مقال ها ،اسی یون هیو  ،تیالشهیای ناسیازوار اییاالت م حیده در تیرویج
مردمساالری را ب بحث می گذارد .وی در اب دا ،از منظیر تیاریخی بی فعالییتهیای
ترویجی مردمساالری قبل و ژس از جنگ سرد میژردازد .سپس بی موانی موفقییت
ایاالت م حده در ترویج مردمساالری اشاره مییکنید .افکیار عمیومی و نخبگیان در
داخل امریکا ،تعارض اهداف سیاست خیارجی اییاالت م حیده و محیدودیتهیای
الگوی امریکایی مردمساالری ،ب عقیده نویسنده از جملة این محدودیتها است.
 .1جنگ جهانی دوم تا ریاست جمهوری کندی
ریطرفی ایاالت متحده در جنگ .آغاز جنگ جهانی دوم و اعالم بیورفی اییاالت
م حده و تصویب قیانون بییورفیی 1در سیال  ،1939فعالییت نهادهیای غیردول یی

امریکایی یا همان موسس های داوولبان را با نظارت و محیدودیت از سیوی دولیت
مواج کرد ( .)McCleary, 2009: 38این نظیارت سیخ گیران ناشیی از نگرانیی دولیت
ایاالت م حده از نقض اح مالی بیورفی توسط موسس ها بود ک در عمل ،موجیب
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کن رل فعالیت آنها شده بود .نفوذ دولت در فعالیت موسس ها با تصویب قانون وام ی

اجاره( )٢در مارس  ،1941افزایش یافت .در این قانون از موسس ها خواس شده بود
تا ب عنوان بخیی از کمکهای جنگی ،اقدام ب جم آوری کمیکهیای میالی کننید
( .)McCleary, 2009: 39در این قانون ،اولین گام دخالیت و حضیور دولیت در بخیش
مالی موسس ها دیده میشود .دولت ایاالت م حده با کمک گرف ن از موسسی هیا در
جم آوری کمکهای مالی ،ب دنبال اهداف خود در جنگ بود.
ورود ایاالت متحده ره جنگ تا پایاان جناگ جهاانی دوم .بیا ورود رسیمی

امریکا ب جنگ در ژی بمباران ژرل هاربِر ٢توسط ژاژین در دسیامبر  ،1941وضیعیت
موسس ها هم دگرگون شد .دولت ب منظور نظارت و هماهنگی موسس هیا« ،کمی یة
موسس های امداد جنگی رئیسجمهیور» 3را ایجیاد کیرد (

Federal Register Division,

1. Neutrality Act
2. Pearl Harbor
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3. President’s Committee on War Relief Agencies

 .)1957ایجاد این کمی و کمی ة جایگزین آن ب نام «هیأت نظارت بیر امیداد جنگیی

رئیس جمهور» 1در سال  ،1942ب معنای افزایش دخالت دولت در فعالیت موسس ها
ب حساب میآمد .کمی ة موسس ها ب منظور هماهنگی بیی ر ،موسس هایی را ک کار
موازی میکردند ،وادار ب ادغام یا انحالل کرد (.)McCleary, 2009: 42
با تغییر در وضعیت جنگ و آغاز ژییروی م فقیین و آزادسیازی هرچی بییی ر
کیورهای اروژایی ،فعالیتهای امدادی موسس ها هم شدت بیی ری گرفت و حیوزم
جغرافیایی وسی تری را شامل شد و تعداد موسس هیا هیم رو بی فزونیی گذاشیت.
دولت تصمیم گرفت برای کن رل بیی ر موسس ها و همچنین ب منظور آن ک دولیت
در مقابییل موسسی هییا بیا یییک مخاوییب واحیید روبییرو باشیید« ،شییورای امریکییایی

موسس های داوولبان برای خدمات خارجی» ٢را تیکیل دهد .شورای امریکیایی بی
موسس های داوولبانة فعال در یک سازمان واحد بود (.)McCleary, 2009: 51

ورود ایاالت م حده ب جنگ ،تأثیرات مخ لفیی بیر فعالییتهیای موسسی هیای
داوولبان گذاشت .کمکهای دول ی ب موسس ها افزایش یافیت و در ن یجی فضیای
کافی برای دخالت دولت ژدید آمد .بنا ب آمارهیا ،منیاب میالی موسسی هیا در سیال
 1945ب نسبت سال  ،1941رشدی  50درصدی داش ند ( .)McCleary, 2009: 42دولیت
مس ولیت ژاسخگویی در مورد نحوم هزین شدن کمکهای خویش را داشت و وبیعیی
بود ک نظارت و کن رل بیر موسسی هیا را افیزایش دهید ( .)McCleary, 2009: 47دولیت
عالوه بر آن ک نهادهای هماهنگ کننیده و نظیارتی تأسییس کیرد ،بی منظیور تسیهیل
فعالیتها و الب نظارت خویش ،بسیاری از موسس ها را ادغام یا منحیل کیرد .آمارهیا
نیان میدهد ک در حالی ک در سال  ،1941حدود  420مؤسس فعالیت میکردند ،در
ژایان جنگ تعداد موسس های فعال تنها ب  98عیدد رسییده بیود

( McCleary, 2009: 39,

 .)48با ورود ایاالت م حده بی جنیگ ،کارآمیدی و کیفییت موسسی هیای داوولبانی
افزایش و ب همان نسبت ،اس قالل موسس ها کاهش یافت و فعالیتهیای آنهیا هرچی
بیی ر در راس ای سیاست خارجی امریکا قرارگرفت .درگیری امریکا در جنگ ،انگییزم
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دور از مسییائل مییالی و برنامی هییای کییاری موسسی هییا ،در ژییی جمی کییردن همییة

1. President’s War Relief Control Board
)2. American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service (ACVAFS
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مضاعفی برای مردم امریکا ایجاد کرد تا کمکهای خود را افزایش دهند .موسس هیا بیا
ژی وانة کمک مردمی و خصوصی توانس ند اس قالل خود را حفظ کنند و ب وور کامل
تحت کن رل دولت درنیایند (.)McCleary, 2009: 49
پایان جنگ جهانی تا سال  .1948با ژایان جنیگ و وضیعیت جنگیی ،دولیت
امریکا هم شدت نظارت خیود را بیر فعالییت موسسی هیا و هیم کمیکهیای میالی
گس ردهاش کاهش داد .هیأت نظارت در سال  1946منحل و «کمی ة میورتی کمیک

خارجی داوولبان » 1جایگزین آن شد ( .)McCleary, 2009: 59سالهای ژیس از جنیگ
جهانی را میتوان دوران ف رت موسس ها دانست .بیا کیاهش کمیکهیای مردمیی و
خصوصی ،نیاز موسس ها ب کمیکهیای دول یی افیزایش یاف ی بیود ،امیا در همیین
موقعیت ،نظارت و دخالت دولت در فعالیتهای موسس ها مانند زمان جنگ نبیود و
ب همین دلیل از یک ورف کمکهای مالی خود را کاهش داده بود و از ورف دیگیر،
خواس ار کمک موسس ها ب برنام های خود بود .ب عبارت دیگر ،دولت میخواسیت بیا
کمکهای خصوصی ،برنام های خود را اجرا کنید کی بیا ضیعف عملکیرد موسسی هیا
موفقی ی در این زمین حاصل نکرد.
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آغاز جنگ سرد (سالهای رین  1948تاا  .)1954بیا غلبیة کمونیسیتهیا در
چکوسلواکی در فوریة  ،1948مهار تجاوزات سیاسی و نظامی شیوروی در سیاسیت
خارجی ایاالت م حده اولویت یافت .با توج ب تغییر اوضاع و جیدی شیدن خطیر
کمونیسم ،دولت در ژی راه هایی برای هماهنگی و نظیارت بییی ر بیر فعالییتهیای
خارجی موسس ها برآمد .علت اصلی بازگیت ب نظارت دول ی ،از ورفی خطیر امنی یی
کمونیسم و نگرانی دولت از آن و از ورف دیگر ناتوانی و ضیعف عملکیرد موسسی هیا
بود .با توج ب این اوضاع ،ثبت موسس ها در دولت و هماهنگی با سیاستهای خیارجی
ایاالت م حده ب موسس ها تحمیل شد ( .)McCleary, 2009: 73این اوضیاع ییادآور دوران
ورود امریکا ب جنگ جهانی دوم بود .در این دوره فعالیت دولت در وراحی و اجرای
برنام های کمک شدت گرفت .دولت مصمم شد برنام های خیود را سیازماندهی و
اجرا کند .اجرای برنامة احیای اروژا ٢ک بی ویر مارشیال 1معیروف شید ،برعهیدم
)1. Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid (ACVFA
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2. European Recovery Program

٢

سازمان همکاری اق صادی کی در سیال  1948ایجیاد شیده بیود ،قرارگرفیت .ایین
سازمان عالوهبر ساماندهی کمکهای دول ی ،وظیف داشت ب موسسی هیایی کی در
کمی ة میورتی ثبت شیدند ،کمیک میالی کنید

(2009: 73

 .)McCleary,در حیالی کی

ناتوانی موسس ها در جم آوری کمک مالی از مردم امریکا موجب سیردرگمی آنهیا
در وابس گی ب نهادهای دول ی شیده بیود ،تمرکیز ارتباویات موسسی هیا بیا کمی یة
میورتی ب عنوان یک تحول مثبت دیده میشد .ضعف موسس هیا موجیب تعطیلیی
بسیاری از آنان شده بود ،ب ووری ک وب آمارها کل تعداد موسس های ثبیت شیده
از  103مؤسس در سال  ،1945ب  62مؤسس در سال  1949رسیده بیود
63

( McCleary,

 .)2009:این کاهش شدید تعداد موسس ها با کاهش بییی ر منیاب میالی آنهیا نییز

همراه بود .این مسائل موجب شد تا موسسی هیا بیار دیگیر بی همکیاری بیا کمی یة
کمی قرارگیرند (.)McCleary, 2009: 74
تحول دیگر در وضعیت فعالیت موسس ها ک موجب تغییر ماهیت کمیکهیای
موسس ها شد ،برنامة اصل چهار ترومن در سال  1949بود .با توج ب برنامیة اصیل
چهار ترومن و تأکید آن بر کمکها ی فنیی بی جیای ان قیال کاالهیای میورد نییاز و
محصوالت کیاورزی ب مناو مورد نظر و همچنیین گسی رش کییورهای هیدف،
کمکهای موسس ها نیز دچار تغییر و تحوالتی شد .از این ژیس کمیکهیای فنیی و
نحوم تأمین و ارائة آن ب یکی از دغدغ های اساسی موسس ها تبدیل شد .جنگ کره
موجب نگرانی اروژاییها و اییاالت م حیده شید .امریکیا بیرای رفی نگرانییهیا و
همچنین افزایش توان اروژا در مقابیل تجیاوزات اح میالی از جانیب اردوی شیر ،
همکاریهای نظامی و اق صادی خود با اروژا را افزایش داد .بیا توجی بی وضیعیت
3

جدید ،قانون امنیت م قابل( ) در سال  1951جایگزین ور مارشال شد .ایین قیانون
ب منظور نظارت سراسری بر همة برنام های کمک خارجی تصویب شد

(Chambers,

.)2000
قانون امنیت م قابل همچنین شامل قراردادهای دولت با موسسی هیا بی منظیور
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میورتی در زمینة جم آوری کمک مالی روی بیاورند و همچنین تحت نظارت مالی

1. Marshall Plan
)2. Economic Cooperation Administration (ECA
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فراهم کردن کمکهای فنی برای کیورهای درحال توسع میشد .تمرکز برنام هیای
کمک فنی در مناو امریکای التین ،افریقیا و جنیوب اسییا بیود .قیانون جدیید بی
صورت صریح کمکهای انسان دوس ان  ،توسعة اق صادی و نظامی را بی هیم ژیونید
می داد .ب عبارت دیگر ،فعالیت سن ی موسس ها در ارائة کمکهای انساندوس ان در
کنار فعالیتهای جدید موسس ها یعنی کمک در زمینیة توسیعة اق صیادی و فنیی و
کمک نظامی ک دولت ایاالت م حده در قالب قراردادهای دوجانبی انجیام مییداد،
قرارگرفت .در قراردادهیای مربیوط بی اجیرای برنامی هیای کمیک فنیی خیارجی،
موسس ها ب وور صریح اعالم میکردند ک انگیزههای انساندوس ان و میذهبی آنهیا
در راس ای مناف امنیت ملی ایاالت م حده است (.)McCleary, 2009: 77
قانون امنیت م قابل در سال  ،1954چهارچوب جدیدی بیرای کمیک خیارجی
امریکا بنا کرد .ژییش از ایین ،مفهیوم کمیک انسیاندوسی ان در قالیب سیازماندهی
ژناهندگان ،غذا و تالشهای امدادی برای کمکهای فوری تعریف میشید .امیا ایین
قانون ،از موسس ها درخواست کرد همراه با کمکهای نظامی ارسالی ب کییورهای
درحال توسع  ،ب ارائة کمکهای فنی نیز بپردازند .با این تحول جدید ،فعالیتهیای
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موسس ها از کمکهای انساندوس ان فراتر رفت و ب سیمت توسیع رهنمیون شید.
همانوور ک مس عمرات ژییین در اسیا و افریقا اس قاللیان را ب دست آوردنید ،در
سیاست خارجی امریکا هم تغییراتی ایجاد شید .ایین کییور بیا صیدور ارزشهیای
مردم ساالران غربی ،علم و فناوری ب مناو در حال توسع  ،جایگاه جدییدی بیرای
خود دست و ژا کرد (.)McCleary, 2009: 78

رهنام آی نهاور .1آیزنهاور در ژانویة  ،1957وی نطقی در کنگیره بیا ییادآوری

تعهد رئیسجمهور ژییین مبنیبیر حماییت از آزادی میردم مقیاوم در برابیر تجیاوز
خارجی ،م عهد شد ک از منطقة خاورمیان در مقابل تجاوز «هر کیوری کی توسیط
کمونیسم بینالملیل اداره مییشیود» دفیاع کنید ( .)Sibley, 2002: 529ایین سیخنرانی
آیزنهاور ک مربوط ب سیاستهای ایاالت م حده در رابط با منطقیة خاورمیانی بیود،
ب «رهنامة آیزنهاور» میهور شد .رهنامة آیزنهاور ،رهنامة ترومن را از لحاظ جغرافیایی
1. Eisenhower Doctrine

گس رش داد .در حالی ک رهنامة ترومن محدود ب کیورهای اروژایی ،ب ویوه اروژیای
غربی بود ،رهنامة آیزنهاور تعهدات و فعالیتهای ایاالت م حده را م وجی خاورمیانی
کرد.
با افزایش مناب مالی دولت امریکا در زمینة ارائة کمک ب کیورهای خارجی -
ک ب سبب نگرانی امنی ی این کییور نسیبت بی نفیوذ روزافیزون کمونسییم بیود-
موسس های داوولبانة ناتوان از جذب مناب مالی خصوصی را تحت تسلط و کن یرل
خود درمی آورد .تحول دیگری ک وضعیت را برای موسس ها دشوارتر کیرد ،برنامیة
اصل چهار ترومن بود ک بر کمک فنی ب جای ارسال کاالها و محصیوالت غیذایی
مورد نیاز تأکید میورزید .میکل این بود ک موسس ها ،افرادی ک ب صیورت فنیی
آموزش دیده باشند ،در اخ یار نداش ند

(2009: 78

 .)McCleary,ب همین دلییل دولیت

اق دار بر موسس ها بازتر کرد؛ چرا ک دولت باید وضعیت موسس ها را تعیین میکرد
ک شایس گی قرارداد بس ن با دولت را دارند یا خیر ( .)McCleary, 2009: 92در ن یجی
با آغاز برنامة اصل چهار ،موسس ها ب ابزار دائمی سیاسیت خیارجی امریکیا تبیدیل
شدند.
 .٢تأسیس مؤسسۀ توسعۀ بینالمللی ایاالت متحده تا فروپاشی شوروی
وضعیت کمک خارجی و میسسههای داوطلباناه در دوران کنادی ا جانساین.

کنگره در سپ امبر  ،1961قانون کمک خارجی 1را تصویب کرد .هدف از این قیانون،
ساماندهی تمامی برنام های کمک خیارجی موجیود بیود

(2002: 98

 .)Sibley,قیانون

جدید مقرر کرد یک نهاد جدید جایگزین سازمان همکاری بینالمللی شود ،این نهاد

جدید مؤسسة توسعة بینالمللی ایاالت م حیده (ییو اس ایید) ٢نیام داشیت .ایجیاد
یواساید موجب هماهنگی و تسهیل بیی ر برنام های کمک خارجی شد
88

( McCleary,

 .)2009:یواساید از زمیان تأسیسیش در سیال  1961تیاکنون ،بی سیازماندهی و

همکاری با موسس های داوولبان و دیگر نهادهیا بیرای تیأمین و ارائیة کمیکهیای
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هم رویة قرارداد با موسس ها را مرسوم کرد .قراردادها دست دولت را برای افیزایش

)1. Foreign Assistance Act (FAA
)2. United States Agency for International Development (USAID
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خارجی میغول است .یواس اید ویی دهی هیای مخ لیف ،رویکردهیای مخ لیف و
م نوعی داش است ،از ورفی کمکهای دول ی را ب موسس ها میرساند و از ویرف
دیگر ،ب دنبال اجرای برنام های کمک دولت بود ک ایین امیر در برخیی مواقی بی
فعالیت موسس ها و اس قاللیان ضرب میزد .قانون جدید و سیازمان جدیید همگیی
ناشی از سیاستهای دولت جدید و حمایتهیای کنیدی بیود .وی مع قید بیود کی
وظیفة اصلی کمک خارجی در دهة  60ن فقط مبارزم منفی با کمونیسم ،بلک اثبیات
این موضوع بود ک میتوان با کمک ،رشد اق صادی و مردمساالری بیرای جهیان بی
ارمغان آورد (.)Sibley, 2002: 98
موسس های داوولبان با تحوالت ژیشآمده ،کمکیم از کمیکهیای امیدادی بی
سمت کمکهای فنی و ب خصوص کمیک در زمینیة توسیع حرکیت کردنید .ایین
تحول ک ناشی از سیاستهای اییاالت م حیده بیود ،باعیث شید تیا موسسی هیای
داوولبانة قدیمی با رقیبان جدیدی در عرصة ارائة کمیک مواجی شیوند (

McCleary,

 .)2009: 81یواساید خود عامل ایجاد و تقویت این زقیبان بود .موسسی هیای جدیید
مورد حمایت یواساید ،نسبت ب موسس های قیدیمی ،کوچیکتیر ،تخصصییتیر و
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فعال در سطح محلی بودنید و حیوزم فعالی ییان محیدود بیود .ایین موسسی هیا از
ژییرفتهای روز فنی بهره میبردنید و ارتبیاط وسییعی بیا مؤسسیات تحقیقیاتی و
شرکتها داش ند .حضور این موسسی هیا و نحیوم فعالییتهایییان ،ژیارادایم سین ی
موسس های داوولبان را تغییر داد (.)McCleary, 2009: 83, 84
تحول مهم دیگری ک در فعالیتهای موسس ها روی داد و موجب تغیییر در
موسس ها از خود و دولت امریکا شد و باعث شید موسسی هیا در روابیط خیود بیا
دولت و ب عنوان مجری سیاست خارجی ایاالت م حیده تجدییدنظر کننید ،جنیگ
وی نام و ژیامدهای آن بود .الگوی روابط میان دولت امریکیا و موسسی هیا در زمیان
جنگ وی نام ،شبی دوران جنگ جهانی بود .ب همین دلیل ،موسس ها نقیش خیود را
مکملی بر عملییات دولیت امریکیا مییدانسی ند ( .)Somner, 1977: 97در سیال ،1965
رئیسجمهور امریکا ،جانسون ،از موسس ها درخواسیت کیرد کی در وی نیام مییغول
فعالیت شوند .شورای امریکایی ب دعوت یواسایید ،دف یر عیالی بیرای همیاهنگی در
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انجام برنام های کمک در سایگون( )٤ایجاد کرد (.)McCleary, 2009: 92

مس ل اس قالل یا وابس گی و همچنین سیاسی بودن یا غیرسیاسیی و بییویرف
بودن موسس ها در جنگ وی نام ،ب اصلیترین دغدغة موسس هیا و دولیت و ارتیش
امریکا تبدیل شد .در حالی ک برخی از موسس ها مأمورییت خیود را بییورفانی و
کمک ب دوورف منازعة مسلحان می دانس ند ،نگرانیی عمیده دولیت ایین بیود کی

موسس ها در حال کمک ب وییتکنیگهیا( )٥هسی ند .ایین امیر در امریکیا موجیب
واکنشهایی شد و موسس ها برای حمایت از سیاست خارجی امریکیا تحیت فییار
قرارگرف ند .میکل روزافزون موسس ها این بیود کی در حیالی کی مداخلیة ارتیش
امریکا رو ب افزایش بود ،چگون بیورف و غیرسیاسی بمانند .برای نمون  ،هنگیامی
ک ارتش امریکا حومة شهری را ،جایی ک موسسی هیا مییغول فعالییت بودنید ،بی
کن رل خود درآورد ،اگر یک مؤسس تصمیم میگرفت در مناو نزدیک وییتکنیگ
مییافت ،اجرای برنام های بلندمدت توسع برای موسس ها مییکلتیر مییشید .در
سال  ، 1967هنگامی کی جنیگ بی نقطیة اوج رسییده بیود ،برخیی از موسسی هیا،
سیاستهای ایاالت م حده در وی نام را مورد س وال قراردادند .در حالی کی برخیی
از موسس ها تالش میکردند ک از سیاستهیای امریکیا و عملییات نظیامی مسی قل
باقی بمانند ،موسس های دیگر علنا ورفدار و حامی سیاست خارجی اییاالت م حیده
و حضور نظامی در وی نام بودند (.)McCleary, 2009: 94
برای اولیبار ،موسس ها ب این معنی سیاسی شدند ک فعالییت آنیان در وی نیام
نمیتوانست جدا از سیاسیتهیای داخلیی در اییاالت م حیده باشید .از همیینرو،
موسس ها هنگام بازگیت از وی نام ،ب عنوان شیریک در سیاسیت خیارجی امریکیا
نگریس میشدند ( .)McCleary, 2009: 94در حالی ک تا زمان جنگ وی نام ،موسس ها
مایل بودند فعالیتهاییان ب عنوان مکمل سیاست خارجی دولیت محسیوب شیود،
ان قادها و تردیدهای شدید نسبت ب جنگ در وی نام و ماهییت فعالییت موسسی هیا
باعث شد موسس هایی ک میخواس ند بیورف بمانند ،از دولت فاصل بگیرند؛ چیرا
ک نزدیکی ب دولت ،کمکهای مردمی و غیردول ی ب آنها را نییز بیا خطیر کیاهش
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فعالیت کند ،تبدیل ب یک موضوع امنی یی مییشید .همیانویور کی جنیگ شیدت

مواج میکرد (.)McCleary, 2009: 100, 101

ده  .1970دهة  70را میتوان دهة والیی موسس های داوولبانی دانسیت .بیا 199

این ک رابطة دولت و موسس ها تقویت و گس رش یافت ،امیا اسی قالل موسسی هیا
برخالف سالیان ژیش ،ب صورت به ری حفظ شد .تحوالت مثبت ایین دهی  ،ن یجیة
1

قانون  1973کمک خارجی بود ک ب «جهتهای نو» معروف شد .قانون جهتهای
نو تحول ماهی ی در کمکهای خارجی ایجیاد کیرد .کمیکهیا از ان قیال فنیاوری و
اجرای ژروژههای عظیم زیرساخ ی ب برنام هیای توسیعة بیومی و فرهنگیی جامعی
٢

تبدیل شدند ( .)Gilmore, 1977: 3الگوی جدید کمکها« ،نهادسیازی» بیود ،بی ایین
معنی ک ب جای اجرای ژروژهها توسط افراد آموزشدیدم خارجی در کیور میزبان،
مهارتهای انسانی و فناوری ب منظور تقویت توسعة بیومی بی کییورهای میزبیان
من قل شیود و الگوهیای اق صیادی م ناسیب بیا کییور میزبیان توسیط افیراد بیومی
م خصص اجرا شود (.)McCleary, 2009: 121
الگوی نهادسازی ک توسط قانون جهتهای نو تیوی میشد ،همراه با تحیول
دیگری در کمکهای دول ی ب موسس های داوولبان بود .در حالی ک ژیش از ایین،
قراردادها در کمکهای دول ی اهمیت داش ند ،با قانون جهتهیای نیو ،بودجی هیای

اعطایی 3اهمیت یاف ند

(2009: 103

 .)McCleary,بودج های اعطایی کمک میکیرد تیا
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موسس ها ب وانند برنام های نهادسازی خیود را وراحیی و اجیرا کننید .از همیینرو،
موسس های دریافتکنندم بودجیة اعطیایی ،افیزایش چییمگیری یافیت (
104

McCleary,

 .)2009:بودج های اعطایی ب دلیل اس قبال دولت و موسس ها افزایش یافیت .از

ورفی با حضور موسس هیا در کییورهای مخ لیف ،بی خصیوص کییورهایی کی
کمکهای مس قیم دول ی (در قالب قراردادهای دوجانب ) دریافت نمیکردند ،اییاالت
م حده حضور خود را در سراسر جهان تقویت کرد .از ویرف دیگیر ،بودجی هیای
اعطایی از لحاظ اداری هم برای دولت مناسبتر بود ،زیرا نظارت توسط ییواسایید
ب حداقل میرسید .الب نباید ام یاز موسس ها در توانایی اجرای برنام هیا در سیطح
محلی را نادیده گرفت؛ توانایی ک قطعا دولت امریکا و برنام های دول یی کمیک از
آن بیبهره بودند (.)McCleary, 2009: 105
1. New Directions
2. Institution Building
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3. Grants

علت دیگر افزایش بودج های اعطایی ،اس قبال موسس های داوولبانی بیود .بیا
این ک کمکهای دول ی از وری بودجة اعطایی ب موسس ها افیزایش یاف ی بیود و
باید نگرانیهایی در زمینة اس قالل و بیورفی برای موسس هیا ایجیاد مییکیرد ،امیا
نحوم اخ صاص این بودج ها و نظیارت حیداقلی دولیت ،ایین نگرانیی را برویرف
میکرد .بودج های اعطایی برخالف قراردادها ،آزادی عمل بییی ری بیرای فعالییت
موسس ها فراهم میکرد .از همینرو در این دوران ،افیزایش کمیکهیای دول یی بی
موسس ها ب معنای افزایش وابس گی ب دولت تعبیر نمیشید (

McCleary, 2009: 121,

.)122
بنا ب آمارها ،در سال  1981تعداد موسسی هیا بی نسیبت سیال  ،1970حیدودا
دوبرابر شد .در حالی ک مجموع مناب مالی موسس هیا تغیییری نکیرد ،منیاب میالی
سهم بودجة دول ی در مناب مالی موسس ها بود .مس ل بودج هیای دول یی ،نگرانیی
موسس ها را برمیانگیخت .نگرانی موسس هیا ،ناشیی از بیدبینی برخیی کییورهای
میزبان و شریکهای محلی آنها در خصوص نزدیکیی بییش از حید موسسی هیا بی
دولت امریکا بود ک موجیب خلیل در رونید ژیییبرد ژیروژههیای محلیی مییشید
(.)McCleary, 2009: 108
ده  .1980در دهة  80برخالف دهة  ،70فیارها بر موسس ها در میورد منیاب
مالی و نحوم عملکردشان از ورف دولت و کنگره افزایش یافت .باالگرف ن بحث در
اواخر دهة  70بر سر مس ل غیردول ی بودن موسس ها ،باعث شد تا قیانون جدییدی
در این مورد تصویب شیود .در دهیة  80قیانونی تصیویب شید کی بی موجیب آن
موسس ها ملزم شدند حداقل  20درصد از بودج سالیان خود را از مناب غیردول یی
تأمین کنند ( .)Biddle, 1986: Appendix Iمیکلی ک اکثر موسس هیا بیا قیانون جدیید
داش ند ،ناتوانی آنها در جم آوری کمک مالی از مردم نبود ،بلک مییکل اینجیا بیود
ک با تغیییر و تحیوالت رخداده ویی سیالهیای ژییش ،سیازمان اداری موسسی هیا
گس ردهتر شده و نیازمند هزین های بیی ری بود؛ در حالی کی میردم ان ظیار داشی ند
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دول ی موسس ها در همین زمان ،حدود  40درصد رشد کرد کی بی معنیای افیزایش

کمکهای مالی آنان ب کیورهای هدف برسد ،ن این ک صرف هزین های میدیری ی

موسس ها شود .این قانون عمال علی موسس های کوچکتر و ب نفی موسسی هیای 201

باسابق و بزرگتر ک توانایی مالی بیی ری داشی ند ،محسیوب مییشید (

McCleary,

 .)2009: 125سازمان مادر جدید ب نام «این راکین» 1ک جیایگزین شیورای امریکیایی
شده بود ،معیارهای موسس ها را در عرصة گزارش میالی ،جمی آوری کمیک میالی،

ارتباوات عمومی ،روی های مدیریت ،مناب انسانی و سیاست عمیومی تیدوین کیرد
(.)McCleary, 2009: 129
تحولی ک رخ داده بود ،این بود ک موسس ها از «نهادسازی» ب سمت «توسیعة

نهادین » ٢حرکت کرده بودند .نهادسازی ب این معنی بود ک یک مؤسس  ،برنام ها و
ژروژههایش را در کیور خارجی با کمک شیریکهیای محلیی بی انجیام برسیاند و
نهادهای محلی قوی ایجاد ک نید .امیا توسیعة نهادینی ایین بیود کی موسسی هیا بی
شریکهای محلی کمک کردند تا خودبسنده شوند .این امر موجب شد تا موسس هیا
ک در عرصة بینالمللی فعالیت میکردند ،نقش واسیط ای ژییدا کننید و کیمکیم بی
حاشی رانده شوند (.)USAID, 1989: 120
بخیی از تغییر در سیاست اعطای بودجی  ،عیالوهبیر قیوانین مصیوب کنگیره،
مربوط ب یواساید میشد .ژیش از این ،مدیران سازمان در هر کیور خیارجی بیرای
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دادن بودج های اعطایی ،آزادی عمل داش ند ،امیا از ایین ژیس مییبایسیت اهیداف
توسع ای هرکیور را در اهیداف سیاسیتهیای کلیی ییواسایید ادغیام مییکردنید
(2009: 129

 .)McCleary,این امر موجب محدودیتهیای بسییار در زمینیة تخصییص

بودج ب موسس ها میشد .این تغییر در سیاست یواسایید مییکالتی را هیم بیرای
سازمان و هم برای موسس ها ژدید میآورد .موسس ها مجبور شیدند برنامی هیایی را
ک بودج اش توسط یواساید تیأمین شیده ،در همیان منطقیة جغرافییایی کی خیود
سازمان هم دارای مأموریت است ،انجام دهند .واضح است ک فعالیت موسس هیا در
کیورهایی ک یواساید هم مأموریت دارد ،با اهداف یواسایید و سیاسیت خیارجی
ایاالت م حده هماهنگی نزدیکی ژیدا میکرد ( .)McCleary, 2009: 129ب همین دلییل،
در این دوره ب خصوص ریاست جمهوری کارتر ،ان قادها در رابط با تبدیل شیدن
یواساید ب ابزار سیاست خارجی ایاالت م حده شدت یافت (.)Sibley, 2002: 102
1. InterAction
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2. Institutional Development

این هماهنگی میان مأموریتهای یواساید و موسس ها ب صورت فزایندهای ب

شکل قراردادهای همکاری 1درآمد و جای بودج های اعطایی را گرفت .قراردادهای
همکاری تضمینکنندم نظارت نزدیک سازمان بر فعالییتهیای موسسی هیا بیود ،بی
همییین دلیییل ،موسسی هییا ،قراردادهییای همکییاری را نفیییکننییدم اسی قالل خییویش
میدانس ند .با وجود این ،این سازوکار کمک دول ی ب موسس ها ب ویور فزاینیدهای
توسط یواساید ب کار گرف شد .تحول دیگری ک ب ضرر موسس ها بود ،سیاسیت
دولت رونالد ریگان در کوچکسازی دولت بود ک باعث شد بسیاری از برنام هیای
کمک مطاب قرارداد در درجة اول ب ژیمانکیاران و بخیش خصوصیی و ان فیاعی ،و
سپس در درجة دوم ب نهادهای غیران فاعی (موسس های بزرگ ،موسس هیای بیومی
کوچک ،شرکتهای میاوره ،دانیگاهها ،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای بیینالمللیی)
ان فاعی رقابت کنند (.)McCleary, 2009: 130, 131
تحول دیگر در دهة  ،80بی رابطیة مییان موسسی هیا و ارتیش اییاالت م حیده
برمیگردد .کمکهای انساندوس ان همواره تابعی از وضیعیت جنگیی و تصیمیمات
فرماندهان نظامی ب حساب میآمد .هنگام ورود ارتش امریکا ب یک منطق یا کیور
ب عنوان نیروی اشغالکننده ،موسس ها تحت فرمانیدهی نظیامی نمییتوانسی ند وارد
عملیات شوند .این الگوی رابطة مؤسس ی ارتش ،ویی جنیگ جهیانی و ژیس از آن
جنگ کپره و جنگ وی نام ژابرجا بود ،تا این کی در دهیة  80شیروع بی تغیییر کیرد
(.)McCleary, 2009: 138, 139
ارتش در فجای و بالییای وبیعیی بی وییوه در زمینیة کمیکرسیانی و ان قیال
تدارکات سهم بسزایی ژیدا کرد .ب عنوان نمون  ،ان قال تدارکات موسس ها بیا کمیک
هواژیماهای ارتش ب ژایگاه موجود در امریکای مرکیزی ،یکیی از ایین میوارد بیود.
فروانداخ ن غذا توسط نیروی هوایی در سال  1985برای ژناهندگان شیمال اتییوژی،
ب حفظ جان بسیاری کمک کیرد .ایین کیار و اقیدامات مییاب آن در حیالی انجیام
میگرفت ک در سال  ،1987کنگره ب وزارت دفاع اجازه داد ک تدارکات موسس ها
1. Cooperative Agreement
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سپرده شود .جایی ک موسس هیا عمیال نمییتوانسی ند باژیمانکیاران و شیرکتهیای
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را ب سراسر جهان من قل کند .الب این اقدامات ،یعنی اس فاده از ترابری نظامی برای
ان قیال کاالهیای امیدادی (ماننید غیذا ،دارو و ژ یو) ،بی تجربیة جنیگ جهیانی دوم
برمیگیت (.)McCleary, 2009: 139
با مجوز کنگره ،در اواخر دهة  ،80ارتش بیی ر درگیر کمکهای انساندوسی انة
کوتاهمدت در رابط با فجای انسانی و وبیعی شد .میکل از جایی شروع شد ک در
حالی ک ارتش در مناوقی ک ب همراه موسس ها میغول عملیات بود ،ب فکر ژاییان
مأموریت و خروج از منطق بود .اما موسس ها م عهد بودند مدت بیی ری در منطقی
بمانند .این تفاوت در نوع نگاه موجب اصطکا و تنش مییشید (

McCleary, 2009:

.)139
 .3از دوران پس از فروپاشی شوروی تا دوران ریاست جمهوری بوش
از فروپاشی شیروی تا آغاز ریاست جمهیری جیرج درلیی ریش .بیا فروژاشیی
شوروی و ژایان جنگ سرد ،کمک دول ی ب موسس ها محدود شد و فعالیتهایییان
تحت نظارت سنگین دولت قرارگرفت .فیارها عمدتا از دو کانون م وج موسس ها
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بود ،از یک سو ،یواساید کمکهای خود را محدود و نظیارتش را بییی ر کیرد و از
سوی دیگر ،خود یواساید هم توسط دولت تحیت فییار قرارگرفیت و بی حاشیی
رانده شد؛ ک این امر خود محدودیت مضاعفی برای فعالییت موسسی هیا محسیوب
میشد .همة اینها در وضعی ی رقم خورد ک عرصة فعالییت موسسی هیا بی سیبب
فروژاشی اردوی شر بسیار گس رده شده بود.
با فروژاشی اتحاد شوروی ،کیورهای تازه اسی قالل یاف ی شیوروی و اروژیای
شرقی تبدیل ب نگرانی عمدم ایاالت م حده شدند .نبود روابط دوجانب بیین امریکیا
و این کیورها ب معنای تبدیل شدن موسس ها بی ابیزار اجیرای سیاسیت خیارجی
ایاالت م حده در ایین منیاو بیود ( .)USAID, 1992از سیال  1993تیا سیال ،1997
یواساید دست ب یک سلسل اصالحات و اقدامات عمده زد .این سازمان وابسی گی
فزایندهای ب قراردادهای همکاری با موسس ها ژیدا کرد ،وابسی گیای کی بی علیت
کاهش مناب مالی و انسانی سازمان بود ( .)McCleary, 2009: 144مرحل بعدی تغییرات
عمده در یواساید ،قط کامل وابس گی موسس ها ب بودجة دول ی بود .برای نمون  ،در
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کیورهایی ک ارتباط بین مؤسس و یواساید وجود داشت ،آن سازمان حماییتهیا را
قط و مس ولیت کامل ژروژهها را ب مؤسس واگذار میکرد .ان ظار یواسایید ایین بیود
ک موسس ها و شریکهای محلیشان عملیات را با بودج های خصوصی ادامی دهنید
(.)McCleary, 2009: 145
در آغاز دولت کلین ون در سال  ،1993نوزده نهیاد دول یی مییغول فعالییت در
برنام های کمک خارجی بودند .برنام های کمک خارجی کی ژییش از ایین توسیط
یواساید انجام میشد ،ب دیگر نهادهای داخلی محول شد .بودج هیای ایین نهادهیا
اساسا توسط هیچ سیاست کلی هدایت نمیشد .در عیین حیالی کی بودجیة کمیک
خارجی عمده بود ،اما س والهایی دربارم اجرای بینظم برنام هیای کمیک خیارجی
امریکا مطر شد .مس ل بودج های عظییم و بیدون نظیارت در برنامی هیای کمیک
خارجی در اب دا در سال  1992و در ژایان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ژیدر
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ب وجود آمد .این وضعیت در زمان جانیینان وی ،کلین ون و جورج بوش ژسر هیم
ادام داشت .در ن یجة این آشف گیها ،نظارت یواساید بر کمیک خیارجی تضیعیف
شد .این ضعف همچنان وجود داشت تا این ک بیاالخره در سیال  ،2007بی عنیوان
بخیی از اصالحات کمک خارجی مورد بررسی و اصیال قرارگرفیت (

McCleary,

.)2009: 145, 146
ژس از بحثهای فیراوان در میورد جایگیاه و وضیعیت ییواسایید در کنگیره،
باالخره در سال  ،1998تصویب شد ک یواساید ب عنیوان ییک نهیاد مسی قل بیاقی
بماند ،اما از مدیر سازمان خواس شد ک گزارشهای خود را ارائ کنید و هماهنیگ
با سیاست خارجی امریکا حرکت کند

(2009: 148

 .)McCleary,در سال  ،1995معاون
1

رئیسجمهور امریکا ،ال گور ،ور میارکت جدید یواساید را معرفی کرد .این بیا
اقدامات قبلی برای تقویت رشد موسس های بومی م فاوت بود .الگوی جدید ب این
صورت بود ک نقش سازمان در مرحلة راهاندازی ژروژه میارک ی است .هنگامی کی
ژروژه آغاز ب کار کرد ،نقیش سیازمان تبیدیل بی نقییی حمیای ی مییشیود .ویر
میارکت جدید بخش اساسیی رویکیرد «راه سیوم»( )٦محسیوب مییشید (

USAID,

 .)1997رشد کل موسس ها ک از اواسط دهة  70آغاز شیده بیود ،در اواییل دهیة 90
شدیدتر شد .بنابر آمارها ،تعداد موسس ها از سال  1990تا  1994حیدود  90درصید
افییزایش یافییت

(2009: 149

 .)McCleary,افییزایش موسسیی هییا علیییرغییم تمییامی

محدودیتها را میتوان ناشی از گس رش عرصة فعالیتها ژس از فروژاشی شوروی
دانست.
در ژایان دولت کلین ون در سال  ،2000کمک خارجی دیگر جایی در دس ورکار
دولت نداشت .در دورم کلین ون ،یواساید تقریبا ب نیابودی کیییده شید ،همچنیین،
بودجة موسس ها هم کاهش یافت .در حالی ک سازمان مادر ،سازمان اقیدام جهیانی،
از سیاست افزایش بودج برای موسس ها حمایت میکرد ،کنگره ،ک اکثرییت آن را
جمهوریخواهان تییکیل میی دادنید ،در ژیی قطی بودجیة کمیک خیارجی برآمید
(.)McCleary, 2009: 150
دوران ریاست جمهیری جیرج درلیی ریش .در آغاز ریاست جمهوری بوش،
کمک خارجی در سیاست خارجی وی اصال در اولویت نبیود .اولوییتهیای بیوش
عمدتا داخلی بود .دولت هم یواساید را خارج از تصمیمگییری و اجیرای سیاسیت
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خارجی امریکا قرارداده بود .از همیینرو ،سیازمان هیم مجبیور بیود بیرای ژیگییری
مأموریتها و اهدافش بر مناب مالی خصوصی تکی کند .اما حمالت تروریسی ی 11
سپ امبر و ژس از آن عملیات نظامی در افغانس ان و عرا  ،سیاسیت خیارجی دولیت
بوش را در مسیر دیگری قرارداد .بیوش در سیال  2002و  ،2003افیزایش ناگهیانی
بودجة کمک خارجی اییاالت م حیده را اعیالم کیرد .در میارس  ،2002او خبیر از

تیکیل «حساب چالش هزاره» 1بی منظیور تقوییت کییورداری شایسی و تییوی

کیورهایی ک ب دنبال ایجاد ژییرفت آشکار در این زمین هس ند ،داد .اگرچی ایین
افزایش ناگهانی در بودجة کمیک خیارجی ،قطعیا منیادی عصیر جدیید در فعالییت
خارجی انساندوس انة ایاالت م حده بود ،اما این نک قابیل توجی اسیت کی ایین
برنام های جدید ژرهزین  ،ب وور کامل ،سازوکارهایی را ک برای ان قال کمکهیا در
یواساید موجود بود ،دور میزد .بنابراین ،وبیعی بود ک موسس هایی کی وابسی گی
)1. Millennium Challenge Account (MCA

سنگینی ب بودج های دول یی داشی ند ،چنیدان از تحیوالت جدیید اسی قبال نکننید
(.)McCleary, 2009: 152

1

این حساب توسط «شرکت چالش هزاره» مدیریت میشد و بی کییورهای در
حال توسع کمک میشد ک ب دنبال اصالحات سیاسی و اق صیادی در سی حیوزه
بودند :حکمرانی منصفان  ،سرمای گذاری بر مردم و تقویت آزادی اق صادی .هدف از
این کمکها ،دولتها بودند ،یعنی بودج از حساب چالش هزاره مس قیما ب دولیت
خارجیای ک با شرکت چالش هزاره قیرارداد بسی بیود ،اعطیا مییشید .بنیابراین،
موسس های امریکایی نمیتواس ند بودج ای از شرکت چالش هیزاره دریافیت کننید
(Research Service, 2007

 .)Congressionalدولیت جیورج دبیلیو بیوش بیرای اجیرای

ژروژههای توسع  ،ب ژیمانکاران اتکا داشت .این گرایش ک در دهیة  90هیم بی آن
سوم بودج های یواساید از وری قرارداد بی ژیمانکیاران بخیشخصوصیی رسییده
است (.)McCleary, 2009: 147
وی دهة  ،90تفاوت مأموریت سازمانی اساسی میان ارتش و موسس هیا وجیود
داشت .ارتش در فعالیتهای انساندوس ان ب دنبال ارسال کیردن نیازهیای فیوری و
تر منطق بود ،در حالی ک موسس هیا بییی ر ماییل بودنید کی علیتهیای اصیلی
بحرانها را دریابند و آن را حل کنند .با شروع جنیگ در افغانسی ان در سیال ،2003
موسس ها مخالف یان را با انجام عملیات امیدادی توسیط ارتیش در منیاو جنگیی
اعالم کردند .سبب اع یراض ایین بیود کی در بعضیی میوارد ،افیراد نظیامی لبیاس
غیرنظامیان را میژوشیدند .عدم شفافیت خیطِ مییان سیربازان و امیدادگران موجیب
میشد تا موسس ها نسبت ب امنیت افرادشان احساس تهدید کنند .اگر دشمن دیگیر
ن واند بین افراد نظامی و افراد موسس ها تمیز قائل شود ،بسییاری از کسیانی کی در
تالشند تا بیورف بمانند ،ممکن است تبدیل ب اهدافی برای حمالت خیونتآمییز
شوند (.)McCleary, 2009: 155

٢

در ژی ان یار «سند راهبرد امنیت ملیی» سیال  ،2002کی بیر اهمییت توسیعة
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اشاره شد و در هزارم جدید هم تداوم یافت ،در سال  ،2006تخمین زده شد ک یک

)1. Millenium Challenge Corporation (MCC
2. National Security Strategy
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بینالمللی برای امنیت ملی تأکید داشت ،یواسایید سیند «کمیک خیارجی در منیاف

ملی» 1را من یر کرد .این سند ،ژنج دهی فعالییت در عرصیة توسیع و چیالشهیا و
موقعیتهای کمک خارجی امریکا در قرن  21را خالص کرده و مدعی بود در قیرن
جدید ،موسس ها باید داوولبان بودن و میارکت بخش خصوصی را در برنامی هیای
خارجیشان افزایش دهند

(2002

 .)USAID,همچنین م ذکر مییشید« :چیالش عمیدم

امروز موسس ها تحول نهادهای همکار ژایدار است ک ب وانند سرانجام وظایفییان را
ب عهده بگیرند .موسس های امریکایی باید نقش خودشان را در توسع ب عنوان ژیل
ببینند ن یک نقش ثابیت و میداوم» .در ژانویی « ،2006چهیارچوب سیاسی ی بیرای
کمک خارجی دوجانب » من یر شد .این چهارچوب تحقیقات ژنج سال ژیییین را در
یک سند جم کرد و تغییر جهت راهبردی موسس ها را اعالم کرد .این تغییر جهیت
در ژی هماهنگ کردن یواساید با اهداف دولیت اییاالت م حیده در امنییت ملیی و
سیاست خارجی بود .سازمان ،مناب بودج را مطاب با اهداف دولت در زمینة کمک
خارجی هماهنگ کرد .این روند شامل بودج های اعطایی و قراردادهای موسسی هیا
و شرکتهای ان فاعی هم میشد (.)McCleary, 2009: 159, 160
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ژانویة  ،2006یعنی همان زمانی ک مسیر راهبردی جدید برای یواساید تنظییم
میشد ،اصالحات عمدهای در کمک خارجی توسط وزارت امور خارج اعالم شید.
مدیر جدید یواس اید ،دف رش را از سازمان ب وزارت امور خارج امریکا من قل کرد
و ادارم جدیدی ایجاد کرد ک با حرف «اف» شناخ مییشید؛ کی در ن یجی فراینید
٢

اصالحات هم ب «فرایند اِف» معروف شد .ایین تغیییرات بیا توجی بی اخ ییارات
موجود سازمان برنام ریزی شده بود و چون هیچ قانون یا مجوز جدیدی نییاز نبیود،
کنگره درگیر فرایند اصالحات نید ( .)McCleary, 2009: 161هدف از این اصیالحات،
تضمین اس فادم مؤثر از کمیک خیارجی اییاالت م حیده بی منظیور تیأمین اهیداف
سیاست خارجی این کیور و هماهنگی بیی ر ژروژههای یواسایید بیا وزارت امیور
خارج بود

(2008: 1

 .)GAO,واکنش موسس ها ب فرایند «اف» عمدتا منفی بود .آنهیا

این اصالحات را تصاحب یواساید توسط وزارت امور خارج میدیدنید؛ چیرا کی
1. Foreign Aid in the National Interest
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2. F Process

آنها عمال در این فرایند مورد میورت قرارنمی گرف ند .همچنین قدرت تصمیمگیری
م مرکز در دس ان چند من خب مس قر در واشینگ ن بود .تصمیمات و برنام ها بیدون
درنظر گرف ن نیازها و زمین ها در کیورهای میزبان با توج ب تفاوتهای آنان ،اجرا
میشد .موسس ها مع قد بودنید ییک رویکیرد سیطحی بی توسیع در وزارت امیور
خارج حاکم شده است .فراینید «اف» بیدون حضیور معنیادار و میؤثر موسسی هیا،
جوام دریافتکنندم کمکها و ح ی کنگره ژیش میرفت ( .)McCleary, 2009: 161بنیا
ب آمارها 55 ،درصد بودجة کمک خارجی امریکیا ،توسیط وزارت امیور خارجی و
یواساید مدیریت میشد .علت این امر ،ایجاد نهادهای جدید توسیط دولیت بیوش
بود ک الگوی توزی بودجة کمک خارجی را خارج از سازوکارهای سن ی یواسایید
قرارداده بود (.)Congressional Research Service, 2006

برای بررسی کلی وضعیت موسس ها از بیدو تأسییس تیا دوران ریاسیت جمهیوری
بوش ،میتوان فعالیتهای آنان را ب س نسل تقسیمبندی کرد .موسس های اولی کی
در دهة  1940فعال بودند ،موسس هیای سین ی امدادرسیانی بودنید .قیدیمیتیرین و
بزرگترین موسس ها در همین دوره ایجاد شدند .اولویت نسیل دوم موسسی هیا در
ده های  50و  60کمکهای فنی بود .این موسس ها کوچکتر و برخالف نسیل اول
غیرمذهبی و ب دنبال ان قال مناب و مهارتهای فنی بودند .نسل سوم موسس هیا کی
از دهة  70آغاز شد ،بسیار کوچک و نهادساز بودند ک توسع را ییک فراینید بیومی
میدانس ند .آنها نقش خود را موق ی میدیدند ک فقط در آغاز ژروژهها فعال هسی ند
و بقییة ژیروژه توسیط نهادهیای محلیی اجیرا مییشیود ( .)Hoy, 1998: 98عیالوهبیر
فعالیتهای موسس ها ،تعداد و مناب مالی آنها نیز اهمیت دارد .تعداد کل موسس ها در
اب دای جنیگ جهیانی دوم افیزایش یافیت و از  240مؤسسی در سیال  1939بی 424
مؤسس در سال  1941رسید .سپس تعداد موسس ها بی علیت اقیدامات دولیت بیرای
حذف موازیکاری برنام های موسس ها ،سقوط کیرد .از  103مؤسسی در سیال 1946
تنها  60مؤسس در سال  1948فعالیت میکردند .رشد ش ابان موسس ها وی سیالهیای
 1986تا  1993اتفا اف اد ک از  178مؤسس ب عیدد  417رسییدند و در سیال 2004
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رقم  510را ثبت کردند (.)McCleary and Barro, 2008: 518
از وری مناب مالی موسس ها هم میتیوان سیاسیتهیای کلیی دولیت اییاالت
م حده را فهمید .مجموع مناب مالی موسس ها (بی نیرخ دالر سیال  ،)1983از 162
میلیون دالر در سال  1940ب رقم خیره کنندم حدود یک و نیم میلیارد دالر در سیال
 1945افزایش یافت .این رقم در سال بعد کمیی کیاهش یافیت و بی بییش از ییک
میلیارد دالر رسید .مناب مالی موسس ها در سال  1952ب ژایینترین حد ،یعنیی 263
میلیون دالر ،کاهش یافت .ژس از آن رشد قابل توجهی یافت تا جیایی کی در سیال
 ،2004این رقم ب  7میلیارد نزدیک شد (.)McCleary and Barro, 2008, p. 521
آنچ ک در این مقال ب آن ژرداخ شد ،یعنی رابطة میان موسس های داوولبانة
امریکایی و سیاست خارجی ایاالت م حده  ،در آمار مربوط ب میانگین سهم بودجیة
دول ی در مجموع مناب مالی موسس ها نیان داده شد .میخص شید هیر زمیانی کی
بودج های دول ی افزایش یاف  ،ژیامد آن افزایش وابس گی موسس ها ب دولیت و در
ن یج هماهنگ شدن آنها با سیاست خارجی امریکا بوده است .میانگین سهم بودجیة
دول ی در مجموع مناب مالی همة موسس ها از سال  1950تیا  ،1954بی  23درصید
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رسید .این میانگین در وول سالهای  1955تا  ،1966تا  58درصد افزایش یافیت .از
سال  1967تا  ،1986سیر نزولی داشت و ب  39درصید رسیید .ایین سییر نزولیی از
سال  1987تا  1995هم با ثبت میانگین  31درصد ادام یافت .میانگین سهم بودجیة
دول ی وی سالهای  1996تا  ،2004باز هم کیاهش یافیت و بی  27درصید رسیید.
دوران اوج افزایش بودجة دول ی در زمان ریاسیت جمهیوری آیزنهیاور ی کنیدی و
جانسون بود و ژس از آن مدام کاهش یافت (.)McCleary and Barro, 2008: 522
در این مقال همچنین نیان داده شد ،علیرغم تمام فیراز و نیییبهیا از زمیان
آغاز جنگ جهانی دوم تیا دوران ژیس از حمیالت تروریسی ی  11سیپ امبر ،دولیت
ایاالت م حده در ژی کن رل و نظارت بر فعالیتهای موسس ها بوده است .وی ایین
زمان حدودا  70سال  ،زمانی ک دولت در عرصة بینالملل نیاز داشت تا با کمکهای
خارجی سیاستهای خود را ژیش ببرد ،بودج هیای هنگف یی در ایین زمینی هزینی
میکرد .همانگون ک دیدیم ،این بودجی هیا وبیع یا بیر عملکیرد موسسی هیا تیأثیر
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میگذاشت .این تأثیرگذاری در فعالیتهای همسیوی موسسی هیا و دولیت خیود را

نیان میداد .در مقاوعی مانند ژس از جنگ جهانی دوم ،ب دلیل کماهمیت انگاشی ن
موضوع کمک خارجی ،موسسی هیا بیا نظیارت و دخالیت بسییار کیمتیری مواجی
می شدند .کما ایین کی بیا آغیاز جنیگ سیرد ،حضیور دولیت و دخالیتهیایش در
فعالیتهای موسس ها افزایش یافت .الب همانوور کی همیة موسسی هیا از بودجیة
دول ی برخوردار نمی شدند ،افزایش بودجیة دول یی هیم لزومیا بی معنیای افیزایش
فعالیتهای موسس های برخوردار نبود؛ همانگون ک در دولت بوش ب دلیل مییزان
بسیار باالی بودجة اخ صیاص یاف ی  ،عمیال موسسی هیا و نهادهیای نظیارتی چیون
یواساید نقش کم تری ژیدا کردند .امیا بی هیر حیال ،بی میزانیی کی موسسی هیای
داوولبان بودج های دول ی دریافت کنند ،ب همان میزان مجیری سیاسیت خیارجی
ایاالت م حده خواهند بود و جهت فعالیتهای خود را با دولیت امریکیا هماهنیگ
دول ی هس ند ،ادام خواهد داشت .در ن یجی موسسی هیای داوولبانیة امریکیایی در
ژیوند و ارتباط وثیقی با سیاست خارجی ایاالت م حده هس ند.
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 1نهادهای غیردول ی امریکایی یک مفهوم عام است و شامل سازمانهای مردمنهاد (سیمن)
یا غیردول ی میشود .در ایین مقالی  ،منظیور از نهادهیای غیردول یی ،سیازمانهیای
غیردول ی است ،و از سازمان داوولبانة خصوصی ب عنوان مؤسسة داوولبان ییا بی
وور اخ صار ،مؤسس نام برده میشود.
 2قانون وام ی اجاره برنام ای بود ک ب دولت ایاالت م حد اجازه میداد کاالهای مورد نیاز
کیورهای م حد امریکا را تأمین کند .وب این قانون کاالهای میورد نییاز در قالیب
فروش ،مبادل  ،وام ب جای ژیول نقید و ییا بی عنیوان اجیاره در اخ ییار کییورها
قرارمیگرفت (.)Brune, 2003, p. 549
 3قانون امنیت م قابل ک در اک بر  1951توسط رئیسجمهور ترومن ب امضا رسیید ،اجیازه
میداد دولت کمک خارجی نظیامی ،اق صیادی و فنیی در اخ ییار م حیدان امریکیا
قراردهد .این کمکها عمدتا با هدف تقویت اروژای غربی در فضیای جنیگ سیرد
انجام میشد .این قانون سالیان تا سال  1961تجدید میشد ،در ایین سیال ،قیانون
کمک خارجی توسط رئیسجمهور کندی امضا و جیایگزین آن شید ( Chambers,
.)2000
 :Saigon 4ژای خت وی نام جنوبی وی سالهای  1955تا .1975
 :Viet Cong 5ویت کنگ یا جبهة آزادی بخش ملی ،یک حزب سیاسی و نظامی بود ک در
وی نام جنوبی با ارتش ایاالت م حیده ویی سیالهیای  1959تیا  1975مییجنگیید
(.)Encyclopedia Britannica
 : Third Way 6راه سوم ،سیاسیت جدیید دولیت کلین یون بیود کی بیر تقوییت حاکمییت
مردمساالران و جامعة مدنی و از لحاظ اق صیادی خودکفیا در قالیب مؤسسی هیا و
شرکتهای تجاری کوچک تأکید میکرد.

منابع
-------------.

1999.

Aiding Democracy Abroad, the Learning Curve,

Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.
Biddle, C. Stark. 1986. Dependency of Private Voluntary Organizations on
Federal Sources of Support. Bureau for Food for Peace and Voluntary

 فرهاد عطایی و محمدعلی رفیعی سیاست خارجی ایاالت متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی

Assistance, Office of Private and Voluntary Cooperation.
Brune, Lester H. 2003. Chronological History of U. S. Foreign Relations,
Burns, Richard Dean, ed. Volume 2, 2nd ed. New York: Routledge, Taylor
& Francis Group.
Carothers,

Thomas. 2000.

Carnegie

Clinton Record on Democracy Promotion,

Endowment

for

International

Peace,

Washington

D.C.,

http://carnegieendowment.org/2000/09/12/clinton-record-ondemocracy-promotion, [Accessed April 18, 2015].
Congressional Research Center. 2006. Restructuring U. S. Foreign Aid: The
Role of the Director of Foreign Assistance. CRS Report for Congress.
http:// www. au. af. mil/ au/ awc/ awcgate/ crs/ rl33491. pdf,
[Accessed22 September 2012].
Congressional Research Center. 2007. Millennium Challenge Account:
Report to Congress. CRS Report for Congress. Washington, DC: Library
of Congress.
Cox, Michael, et. Al. 2002. American Democracy Promotion; Impulses,
Strategies, and Impacts, Oxford University Press, Oxfors.
Encyclopedia Britannica. Viet Cong. http:// www. britannica. com/ EBchecked/
topic/628305/Viet-Cong-VC, [Accessed 3 February 2012].
Federal

Register

Division.

1957.

Code

of

Federal

Regulations:

The

President. Washington: Government Printing Office.
GAO. 2008. Foreign Assistance. Washington, D. C.: U. S. Government

213
213

Accountability Office. http:// www. gao. gov/ assets/ 100/95875. pdf,

[Accessed 29 January 2012].
Gilmore, Judith. 1977. A. I. D.’s “New Directions” with Private and
Voluntary

Organizations.

Development

Studies

Program

VI.

Washington, DC: USAID.
Hodge, Carl C. and Nolan, Cathal J. eds. 2007. U. S. Presidents and Foreign
Policy: From 1789 to the Present. Santa Barbara, California: ABCCLIO, Inc.
Hoy, Paula. 1998. Players and Issues in International Aid. Cennecticut:
Kumarian Press, Inc.
Martens, Bertin. 2002. [Policy conclusions regarding organizations involved in
foreign aid]. In: 2002. The Institutional Economics of Foreign Aid.
Cambridge: Cambridge University Press.
Mc.

Cleary,

Rachel

M.

2009.

Global

Compassion:

Private

Voluntary

Organizations and U. S. Foreign Policy since 1939. Oxford: Oxford
University Press.
McCleary, Rachel M. and Barro Robert J. 2008. [Private Voluntary Organizations
Engaged in International Assistance], 1939 – 2004. Nonprofit &
Voluntary Sector Quarterly, 37 (3): 512 – 536.

Helm Ltd.
Pezzullo, Lawrence A. 1989. [Catholic Relief Services in Ethiopia: A Case Study].
In: Nichols, Bruce and Gil, Loescher, eds., 1989. The Moral Nation:
Humanitarianism and U. S. Foreign Policy Today. Notre dame:
University of Notre Dame Press.
Reiss, Elizabeth Clark. 1985. The American Council of Voluntary Agencies
for

Foreign

Service,

ACVAFS:

Four

Monographs.

New

York:

American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service.
Schrader, Peter J. ed. 2002. Exporting Democracy; Rhetoric Vs. Reality,
Lynne Rienner Publication, Boulder.
Sibley, Katherine A. S. 2002. [Foreign Aid]. In:, Alexander DeConde, Richard
Dean

Burns

and

Fredrik

Logevall,

eds.

2002.

Encyclopedia

of

American Foreign Policy: Studies of the Principal Movement and
Ideas. 2nd ed. Vol. 2. New York: Charles Scribner’s Sons, Gale Group: 93
– 109.

1393  زمستان  شماره چهارم  سال ششم فصلنامه روابط خارجی

McNeill, Desmond. 1981. The Contradictions of Foreign Aid. London: Croom

Somner, John. 1977. Beyond Charity: U. S. Voluntary Aid for a Changing
Third World. Washington, DC: Oversease Development Council.

214

Tarnoff, Curt and Nowels, Larry. 2004. Foreign Aid: An Introductory
Overview of U. S. Programs and Policy. Washington D. C.:
Congressional

Research

Service

and

The

Library

of

http://fpc.state.gov/documents/organization/124970.pdf,

Congress.

[Accessed

1

February 2012].
The American Presidancy Project. 2012. Termination of the President's War
Relief Control Board. http:// www. presidency. ucsb. edu/ ws/ index.
php?pid=60692, [Accessed 20 September 2012].
U. S. GAO. 2003. Foreign Assistance: USAID Needs to Improve Its
Workforce

Planning

and

Operating

Expense

Accounting.

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB137.pdf, [Accessed 22 September
2012].
USAID. 1987. A Study of AID / PVO Collaboration. http:// pdf. usaid. gov/

 فرهاد عطایی و محمدعلی رفیعی سیاست خارجی ایاالت متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی

pdf_docs/PNACA643.pdf, [Accessed 22 September 2012].
USAID. 1989. Development and the National Interest: U. S. Economic
Assistance in the 21st Century. http:// pdf. usaid. gov/ pdf_ docs/
PNAAX221.pdf, [Accessed 19 September 2012].
USAID. 1992. The New Independent States and Implications for Private
Voluntary Organizations. Quarterly Meeting Report. Washington, DC:
USAID, Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid.
USAID. 1997. USAID / PVO Partnership Assessment. http:// pdf. usaid.
gov/pdf_docs/PNACA643.pdf, [Accessed 22 September 2012].
USAID. 2002. Foreign Aid in the National Interest: Promoting Freedom,
Security, and Opportunity. Washington, D. C.: U.S. Agency for
International Development. http:// www. au. af. mil/ au/ awc/ awcgate/
usaid/ foreign_ aid_ in_ the_ national_ interest-full.pdf, [Accessed 20
January 2012].
USAID. 2006a. USAID Premier: What We Do and How we Do It.
Washington, D. C.: U.S. Agency for International Development. http://
www. usaid. gov/ about_ usaid/ PDACG100. pdf, [Accessed 8 November
2011].
USAID. 2006b. Policy Framework for Bilateral Foreign Aid: Implementing
Transformational Diplomacy through Development. Washington, D.
C.: U. S. Agency for International Development. http:// www. usaid.
gov/policy/ads/200/201mam.pdf, [Accessed 15 January 2012].

215

USAID.

2012.

Advisory

Committee

on

Voluntary

Foreign

Aid.

http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/advisory-committee,
[Accessed 20 September 2012].
White clay

Chambers,

John.

2000.

Mutual Security

Act.

http://

www.

encyclopedia. com/ topic/ Mutual_ Security_ Act_of_1951. aspx#2,

1393  زمستان  شماره چهارم  سال ششم فصلنامه روابط خارجی

[Accessed 25 December 2011].

216

