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را . اما بوزان ان  زهرار   ، مرتبط و ب  ه  وابست  استااضا دنگرت دند امایت  ماناد
خهود  ونرانش دو، کتاب طورخاص در  خود و ب  های پیوهشدر  ای زسترد طور ب 
ااهوان نه  مف هو،     و ب  ب  کار برد  است 1991در سال « ها و هراس مرد،، دولت»

بوزان با ارائه    .(Rafie & Mazlomi, 2011) الم،  شد ادبیا  روابط بی  دوار ،ک،یدی
از ای  مجموا  کاد: ای را چای  تعرنف می ن  تعرنف جامم، مجموا  امایتی ماطق 

 با پیوستگی سرزمیای در همسهانگی نکهدنگر  جغرا یانی  ماطق کشورها ک  در ن  
ای ا ه،ی،   ااهوان زهرار    ر به  محا ظت و برقراری امایت برای نکدنگقرار دارند و 

ماناهد   ب  کشور از ان  مجموا ،امایت ن  مخاطر  ا تادن بود  و میان ان  کشورها 
 ,Buzan & Waever)نیهر به  مخهاطر  ا تهاد  اسهت     ااضا  دنگرامایت ان  است ک  

2009). 
ای دارای  زونه  که  در تعرنهف نمانهان اسهت، مجمواه  امایتهی ماطقه          همان
تعرنف بوزان نه    برمباایحوز  جغرا یانی مشترک:  ،است: اولهای زنر  مشخص 
و  سهرزمیای ک  به  لحها     شود ای، کشورهانی را شام  می ی امایتی ماطق  مجموا 

 ،دو، .(رکهری )ماناد کشورها در ماطق   سهیای م باشاد  داشت  اتیجغرا یانی، اشتراک
، داشهت  باشهاد   ادیمشترک و همانماا م  زون  مااط ، ان  ماا م مشترک: کشورهای

دنگهر کشهورهای اضهو    می  ماها م  أته  ماناهد  ب  کشورمی  ماا م هر أک  ت ای زون  ب 
)ماناد شود را شام  میسیاسی، امایتی، اقتصادی و  رهاگی  ک  طیفی از ماا ماست، 

 سهیای   مسهیرهای انتقهال انهرژی در ماطقه      های انرژی و ماا م اقتصادی در حوز 
ماها م کشهورهای اضهو مشهترک     طور که    همانشترک: ت دندا  م ،سو، .(مرکری
خواهد نیر مشترک  زیرد برای ماطق  شک  می خارجاز  ی ک ت دنداتباابران  است، 
محهیط جغرا یهانی و    با توجه  به   و  های زونازون شک ت دندا  در  زون  . ان شد
تعامه   ن ها بها محهیط پیرامهونی و       چگهونگی ها و  ل حکومتاشکا،  ن تی یژئوپ،
الگهوی دوسهتی و دشهمای: تهرس و      داشهت   ،. چ ار،نابد زستر  میمونی پیرا را

میان کشورهای خود را مسأل  دنگری نسبت ب  ن  موضوع بیش از هر ی ک  هراس
 ،پهاج   .ای در  سیای میانه (  های  راماطق  )ماناد حضور قدر دهد  ماطق  نشان می

ههای امایتهی    تار مجموا ک  شک  و ساخ :نیادی نا  رهاگی ها و تشاب ا  همانادی


