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  29/03/1397تاریخ پذیرش نهایی:                                  15/03/1397تاریخ دریافت: 

  
  چکیده
تغییر ساختار درونی جوامع و عوامل موجده این  شناسی و شناخت سیر تحول، تطور و پویایی

شناسـی   دگرگونی، همواره یکی از موضوعات مورد عالقه رشته علوم سیاسی به ویژه جامعـه 
اخیر، به دلیـل مـوج   هاي  سیاسی بوده است. جامعه آمریکا یکی از جوامعی است که طی دهه

و دگرگونی   در معرض تغییر چنین برخی تحوالت درونی، همواره گسترده مهاجرت به آن و هم
اجتماعی و اقتصادي بوده است زیرا به لحاظ ماهیتی و از زمـان کشـف ایـن کشـور، عمـده      

. اند   جمعیت این کشور را مهاجران اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکاي التینی تشکیل داده
ص داده و مهاجران مکزیکی، بیشترین تعداد مهاجران آمریکـاي التـین را بـه خـود اختصـا     

، به دومین اقلیت جمعیتی در آمریکا تبدیل شـده و جایگـاه سـیاه    2003از سال اند    توانسته
 مهاجرت به آمریکا را مهاجرتی داخلی تلقی کـرده و احسـاس  ها   پوستان را بگیرند. مکزیکی

حده کنند. آنان اعتقاد دارند مناطقی که ایاالت مت می کنند به سرزمین مادري خود هجرت می
از مکزیک گرفته و ضمیمه خاك خود کرده اسـت، بایـد بـدون     1848تا  1846هاي  در جنگ

شـود.   مـی  گفتـه » رکانکیسـتا « جنگ پس گرفته شود. به این اقدام در زبـان هیسـپنیکی،  
، چالش مسئله  تنها اقلیتی هستند که ادعاي مالکیت بر خاك آمریکا را دارند و این ها   مکزیکی

شود طی چند دهه آینده، موجبـات فروپاشـی    می بینی ریکا شده است و پیشبزرگی براي آم
اجتماعی ایاالت متحده را فراهم کند. در این مقاله، روند تحوالت صورت گرفتـه در سـاختار   

شناسی سیاسی مورد مداقه و تحلیـل   شناختی و به ویژه جامعه اجتماعی آمریکا از نظر جامعه
سـت کـه تغییـرات جمعیتـی و مهـاجرتی بـه ویـژه مهـاجرت         گیرد. پرسش ایـن ا  می قرار

اتی بر جامعه آمریکا داشته و خواهد داشت؟. براي پاسخ به این پرسش تأثیر  چه ها   هیسپنیک
و کارشناسان آمریکا و تحلیـل موضـوع از   ها   محوري، از مطالعه اسناد و مصاحبه با شخصیت

  بهره خواهیم برد.» کارکردگراي«مکتب و » تغییر اجتماعی تالکوت پارسونز«منظر نظریه 
   

  کلیدي  واژگان 
  هیسپنیک، ایاالت متحده، بحران اجتماعی، مهاجرت، رکانکیستا.

                                                                                                                                         
  دانشگاه اصفهاناز  الملل نیروابط ب يدکترکاندیداي دریافت 
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  تعریف مفاهیم
  در ابتدا الزم است برخی واژه ها، اصطالحات و مفاهیم تعریف شود: 

و رفتـار  هـا    به بررسـی علمـی زنـدگی گروهـی انسـان      شناسی جامعه 1:شناسی جامعه
  )1390تنهایی،( پردازد. می تماعی ناشی از این زندگی گروهیاج

اجتماعی، پاسخ به چرایی تغییر، فرجام تغییـر،   شناسی پویایی 2اجتماعی: شناسی پویایی
  )1388توسلی، ( باشد. می فرایند تغییر، کندي یا تندي تغییر و سازوکار تغییر مد نظر

ها، احساسـات و   از اندیشهاي   پیوسته فرهنگ عبارت است از مجموعه به هم 3فرهنگ:
 اعمال کم و بیش صریح که به وسـیله اکثریـت افـراد یـک گـروه پذیرفتـه شـده اسـت.        

  )1384  االمینی، روح(
 بر بگیرد، رخ   تحول در طول یک دوره طوالنی که ممکن است چند نسل را در 4تحول:

از اي   ت شـامل مجموعـه  کنـد، ممکـن اسـ    می دهد و خود تحول در فرآیندي که طی می
  )1390 روشه،( تغییرات باشد.

هایی قابل رویت و بررسی در مـدت زمـان   (برعکس تحول) شامل پدیده تغییر 5تغییر:
  )1390(همان: باشد.کوتاه می

تـوان   مـی  بنا به تعریفی که از تغییر به عمل آمد، تغییر اجتمـاعی را  6تغییر اجتماعی:
دوام نباشـد، بـر سـاخت یـا      ن دانست کـه مـوقتی و کـم   تغییري قابل رویت در طول زما

سازمان یک جامعه مشخص اثر گـذارد و جریـان تـاریخ، آن را دگرگـون کنـد. تغییـرات       
اجتماعی صورت گرفته در یک جامعه، به خوبی قابل مشاهده و لمس است. روشـه بـراي   

، چهـار  »دشـو  نمـی  چه تغییر محسوبنآ«و » شود می آن چه تغییر محسوب«تمایز بین 
که یک رویداد یا واقعه به عنوان تغییـر اجتمـاعی محسـوب شـود،     خصوصیت را براي آن

است کامالً جمعی و باید یک جامعه یـا  اي   کند: نخست؛ تغییر اجتماعی، پدیده می مطرح
بخش مهمی از جامعه را در بربگیرد. دوم؛ تغییر اجتماعی باید تغییري ساختی باشد کـه  
                                                                                                                                         
1. Sociology 
2. Social Dynamism 
3. Culture 
4. Transformation 
5. Change 
6. Social Change 
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جتماعی رخ دهد و عناصر ساختی و فرهنگی سازمان اجتماعی را تغییـر  در کل سازمان ا
وجود آمده که حالتی جمعی هـم دارد، در طـول زمـان     دهد. سوم؛ این تغییر ساختی به 
(قبـل،   مشـخص هـاي   وجود آمده در ساخت جامعه در زمانشناخته شود یعنی؛ تغییر به

که تغییر اجتماعی باید داراي عمق حین و بعد از تغییر) قابل تشخیص باشد. چهارم این 
  )1390(کیویستو،  و استمرار بوده و سطحی و زودگذر نباشد.

اجتمـاعی چگونـه یـا    هاي  شود این است که تغییرات و دگرگونی می الی که مطرحؤس
ال باید گفـت کـه ایـن دگرگـونی،     ؤآیند؟ در پاسخ به این س می در چه شرایطی به وجود

را در زنـدگی پـذیرا شـوند و بـه پیـروي      اي   تازههاي  شیوهها   انسان دهد که می زمانی رخ
کردن از این الگوهاي جدید و تازه، تمایل پیدا کنند. مردم دوست دارند همان رفتارهایی 

پیشین داشتند، مگر آنکه عاملی آنها را وادار به دگرگـونی  هاي  را در پیش گیرند که نسل
  (Roger Daniels, 1990)  کند.

  
  اجتماعی و فرهنگی  هاي  ثر بر دگرگونیؤامل معو

اجتماعی و فرهنگـی و  هاي  در مورد عوامل مؤثر بر دگرگونی شناسی نظران جامعه صاحب
اینکه کدام عامل مسلط است، اختالف نظر دارنـد. طبیعـی اسـت کـه کارکردگرایـان بـا       

ل و علـل  تـرین عوامـ   تضادگرایان در ایـن رابطـه اتفـاق نظـر نداشـته باشـند، امـا مهـم        
تــوان در عوامـل جغرافیـایی، تکنولــوژیکی،    مـی  فرهنگــی و اجتمـاعی را هـاي   دگرگـونی 

  )1391 (کوئن، . ایدئولوژیکی، رهبري و جمعیتی خالصه کرد
یک جامعه ممکن است در محیطی زندگی کند که شـرایط آن،   1عوامل جغرافیایی:. 1

 هـا   یا زلزلهها   حرارت، طوفان شدید درجههاي  دگرگونی را کم و بیش تقویت کند. نوسان
  را به تغییر سبک زندگی وادار کنند.  ها   توانند انسان می

را اي   گسـترده هاي  بسیاري از اختراعات تکنولوژیک، دگرگونی 2عوامل تکنولوژیک: .2
. احتمال رخ دادن دگرگونی سـریع تکنولـوژیکی در یـک    اند   در جوامع بشري پدید آورده

  بیشتر است.  جامعه پیشرفته،

                                                                                                                                         
1. Geographical Factors 
2. Technological Factors  
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از باورهـا  اي   یک ایدئولوژي بنیادي دارد که از مجموعهاي   هر جامعه 1عامل ایدئولوژیک: .3
توانند به حفظ وضع موجود کمک کنند ولـی اگـر    می ها  شود. ایدئولوژي می تشکیلها   و ارزش

  ند.شو می سازگاري خود را با نیازهاي جامعه از دست بدهند، خود محرك دگرگونی
کننـد، زیـرا    می اجتماعی را غالباً رهبران فرهمند آغازهاي  دگرگونی 2عامل رهبري:. 4

هایی سوق دهند که منجـر   آنها این توانایی را دارند که پیروان فراوانی را به سوي جنبش
  شود.   می اجتماعی و فرهنگیهاي  به دگرگونی

ایجـاد دگرگـونی اجتمـاعی    کاهش و افزایش جمعیـت، هـر دو در    3عامل جمعیتی:. 5
هایی را در فنون تولیـد بـه ویـژه تولیـد      ثر است. افزایش سریع جمعیت، نوآوريؤبسیار م

کند و همچنین ممکن اسـت باعـث افـزایش مهـاجرت بـه دلیـل        می مواد غذایی ایجاب
  کمبود منابع موجود شود. 

  
  )Functionalism نظریه تالکوت پارسونز در رابطه با تغییر اجتماعی (کارکردگرایی:

گرفته شـده و در   »انجام یک وظیفه«معناي   به  Functioاز ریشه التینی  Functionواژه
در زبـان   Functionشـغل یافتـه اسـت.     و هایی چون نقش، عمل، خـدمت  فارسی معادل
رساند که یـک جـزء از کـل     نقشی را می ،معناي تابع است و در علوم اجتماعی  ریاضی به

هـایی گفتـه    که کارکرد به مجموعه فعالیت خالصه این .رساند انسجام می تقبل کرده و به
) 1395، دودمـان ( .گیرد شود که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهاي نظام انجام می می

در علوم اجتماعی است کـه بـه ویـژه از اواخـر دهـه       اصلییکی از نظریات کارکردگرایی 
 در مفهـوم  تـرین  محـوري . داشـت  بالمنـازعی  طرهسی ،در علم 1960تا اوایل دهه  1930

 یـا  انطباق که است اثري و نتیجه معناي به که باشد می واژه کارکرد نظریه کارکردگرایی،
 کند. بنابراین، می فراهم محیط الزم شرایط با را آن اجزاي یا معین ساختار یک سازگاري

ک پدیده در ثبات، بقـا و  اثر یا پیامدي است که ی ،معناي کارکرد در منطق کارکردگرایی
کارکردگرایی هر پدیده یا نهـاد اجتمـاعی را از    ،انسجام نظام اجتماعی دارد. به بیان دیگر

جزئـی از آن اسـت) مـورد     ،ت جامعه (کـه آن پدیـده یـا نهـاد    یأنظر روابط آن با تمام ه

                                                                                                                                         
1. Ideological Factor 
2. Leadership Factor  
3. Population Factor  -  
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 .دهد شناخت قرار می

دانند. این دیـدگاه   می جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب ،طور کلی کارکردگرایان به
جامعـه یـک    ،مبتنی بر تمثیل ارگانیک بین جامعه و ارگانیسم زنده است. از ایـن منظـر  

شماري است که هر یک باید کارکردهـایی خـاص را    سیستم متشکل از اعضا و اجزاي بی
اي  د و نظم اجتمـاعی پدیـده  نبراي بقاي کلی سیستم و دیگر اجزا و اعضاي آن انجام ده

ارکردهاي اعضاي مختلف این سیستم را به صورتی مرتب و در سلسله مراتبـی  است که ک
دهد. کارکردگرایان بر این باورند که اجزاي سـازنده یـک جامعـه،     خاص به هم پیوند می

هـاي   نهادهایی چون نظام اقتصـادي، نظـام سیاسـی، نظـام خـانواده، مـذهب و سـازمان       
اي وجـود   ها، جامعه روري و منظم آنند که بدون کارکردهاي ضهست  آموزشی و پرورشی

 کـل  بقـاي  و حیـات  افتـادن  خطـر  به اجزا، این اختالل یا فقداننخواهد داشت و نتیجه 
 یـک  هـر  و دارند  متقابل ارتباط) سیستم اجزاي( نهادها این همه. است اجتماعی سیستم

 و شـته دا مناسـب  ساختمان و قابلیت اندازه، باید خود مشخص نقش ایفاي براي ها آن از
ناسـازگاري اجـزاي سیسـتم    د. ند که بـا اجـزاي دیگـر سـازگار باشـ     ننک عمل اي گونه به

 اصـلی  ضـامن  .شد خواهد آن نابودي باعث اجزا، بین تضاد و آن یهاجتماعی، موجب تجز
اسـت.   مشـترك  هـاي  ارزش در) وفـاق  و آهنگـی  هم( سازواري سیستم، اجزاي سازگاري

رایی بر این استوار است که جامعه مانند یک ارگـان  دیدگاه عمومی کارکردگ ،طور کلی به
دهـد   انجام می را وظیفه و کار معینی، اعضا و جوارح آنهریک از زیستی بزرگ است که 

 هر کند. وظایف می کمک بدن کل انجام به اجزا و اعضا سایرکه در رابطه با کار و وظیفه 
 نظـام  کلیـت  به که چرا است پذیرنا اجتناب و ضروري خود، نوبه از اعضا و جوارح به کدام
  )131: 1382ریتزر، ( .کند ن کمک میآ حفظ و

دهنـده اجتماعـات، چهـار مقولـه سـاختاري       پارسونز در تشریح جوامع و عوامل سـامان 
که کلی هسـتند،  ها   کند. برخالف ارزش می را مشخص ها  و نقشها   ها، هنجارها، جمع ارزش

کنند. هنجارهـا در عـین حـال کـه بـه       می ه را معینهنجارها قواعد ویژه یک جمع همبست
یابنـد. نقـش، بـه     می مشروعیتها   دهند، به نوبه خود توسط ارزش می جنبه عملیها   ارزش
گیـرد و وظـایف    می هایی اشاره دارد که یک تن در زندگی روزمره خود در آنها قرار موقعیت

اي   پارسـونز، یـک جمـع بـا نـوعی همبسـتگی       کند. از نظر می مربوط به آن موقعیت را ایفا
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 ارزشی مشترك است. یـک فـرد  گیري   شود که ویژگی آن، نهادینه شدن سمت می مشخص
هایی را ایفا کند کـه مـالزم بـا هـر      مختلفی تعلق داشته باشد و نقشهاي  تواند به جمع می

ر مشـکل خواهـد   یک از آنهاست. در دیدگاه کارکردگرایان، یک نظام اجتماعی زمـانی دچـا  
هاي  موجود، دیگر نتوانند تغییرات محیط را توجیه کنند یا این که ارزشهاي  شد که ارزش

جدیـد را نادرسـت تلقـی    هـاي   ها، ارزش جامعه دچار تغییر شوند و محیط حامل آن ارزش
کند: تغییر تعادل و تغییر سـاخت. در تغییـر تعـادل،     می کند. وي دو نوع تغییر را مشخص

ن که در سیستم اجتماعی دگرگونی حاصل شود، تعادل موجـود، جـاي خـود را بـه     بدون آ
دهد، بدون آن که سیستم دچار تغییر و دگرگونی اساسـی شـود. امـا در     می تعادل جدیدي

ثر در دگرگونی و فشاري کـه از درون و بیـرون بـر نظـام     ؤتغییر ساخت، چنانچه نیروهاي م
آیـد کلیـه سـطوح نظـام      مـی  تغییـري کـه بـه وجـود     شود، قوي باشند، می اجتماعی وارد

شـود   می گیرد و باعث دگرگونی عمیق و حتی کامل در نظام اجتماعی می اجتماعی را دربر
  (همان) نامد. می و به همین دلیل، پارسونز آن را تغییر ساختی

  
  هاي اجتماعی و فرهنگی آمریکا   ویژگی

ـ  رهکـ میدر ن کـا یمتحـده آمر  االتیا  واقـع اسـت.   کـا یو در شـمال قـاره آمر   نیزمـ  یغرب
از سـرزمین مـادري جـدا شـدند و براسـاس       1776هاي آمریکایی بریتانیا در سال  کلونی

به عنوان یک ملت جدید، به نام ایاالت متحده آمریکـا   1783در سال » عهدنامه پاریس«
لیـه و  ایـاالت او  13ایاالت جدیـد بـه    37، تعداد 20و  19شناخته شدند. در طول قرون 

ایـن کشـور در حـال    اصلی اضافه شد و در تمام قاره آمریکـاي شـمالی گسـترش یافـت.     
پـرچم کشـور    .دارد »سـی  .دي .واشنگتن« ایالت و یک بخش به پایتختی شهر 50حاضر، 

آنهـا خطـوط سـفید      (به نشانه سیزده کلونی اولیه) که بین خط افقی قرمز 13آمریکا از 
  هاست، تشکیل شده است.  تعداد ایالت  که نشانه ستاره 50وجود دارد، به همراه 

نوع حکومـت ایـن کشـور، جمهـوري فـدرال مبتنـی بـر قـانون اساسـی و اصـول قـوي            
این کشور اعالم شد و بریتانیـاي  » روز استقالل«به عنوان  1776جوالي  4کراتیک است. ودم

آمریکـا تعطیـل   ، استقالل آن را به رسـمیت شـناخت. ایـن روز در    1783سپتامبر  3کبیر در 
تصویب و به دفعات متعـدد   1787سپتامبر سال  17باشد. قانون اساسی آمریکا در  می رسمی
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تـن   323,625,762بـود. جمعیـت ایـن کشـور      1992اصالح شد که آخـرین بـار در سـال    
ي به دسـت آمـده در    ها و سومین کشور پرجمعیت جهان است. با عنایت به پیروزي 1)2016(

، آمریکـا بـه   1991وم و پایان جنگ سرد با فروپاشی شـوروي در سـال   جنگ جهانی اول و د
به اندازه نصـف روسـیه،    ترین دولت جهان ظهور یافت. وسعت کشور آمریکا تقریباً عنوان قوي

تر از برزیـل و دو برابـر    حدود یک سوم آفریقا، حدود نیمی از آمریکاي جنوبی و مقداري بزرگ
  )24و  23: ص 1392ی، (یوسفی کوپای اتحادیه اروپا است.

تـرین تجربیـات ایـن     دو مورد از بـزرگ » شکست بزرگ اقتصادي«و » جنگ داخلی«
ایالـت وابسـته جنـوبی     11) ایـاالت شـمالی از   1861-65( ملت است. در جنگ داخلـی 
نیمـی از   نیـز تقریبـاً   1930ترین شکست اقتصادي در سـال   شکست خوردند و در بزرگ

  ت دادند. نیروي کار، شغل خود را از دس
  

    آمریکا یاجتماعفرهنگی و  بافت
 زنـدگی  تیفیکبافت فرهنگی و اجتماعی آمریکا با کشورهاي دیگر متفاوت است. همچنین 

 کشـور  جنوبمردم  تفاوت دارد. به عنوان نمونه، هم با مختلف يهاالتیا در مردم دگاهید و
 یشـرق  شـمال  بـه  نسـبت  يترنییپا یعلم سطح کهاند    سادهو  گرم خون انیمردم، آمریکا
اسـت و زنـدگی    تـري   پایین سطح   در ایاالت  دیگر   به نسبت  مالی  نظر  از   لویزیانا  ایالت   . دارند

 انـا یزیلو الـت یا بـه  ،دانشـگاه  در لیتحصـ  يبـرا  جوانـان  از ياریبسـ   و   است تر  آسان آن  در  
ي شـتر یب تیـ جمع بـوده و  باالتر التیتحص سطح آمریکا شرق شمال در. دننک می مسافرت

 مـردم درصد 20 به کینزد. است مونتانا، آمریکا التیا نیترخلوتاست.  شده  متمرکز  آن  در  
ـ  ،شـتر یب و اسـت  شـتر یب ینژادپرسـت  آمریکـا  جنـوب  در. هسـتند  کاریب آمریکا  مـردم  نیب
 يادعـا  بـه لحـاظ نـژادي    االتیـ ابرخـی  . دارد رواج  و هیسـپنیک   پوستاهیسپوست، دیسف
  2.ستین تگزاس ایالت  مانند و یرسم طور بهالبته  ،کنندیم یطلب ییاجد
 و کیـ مکز از ی کـه مهاجران شتریباما  ،روند می آمریکا شرق شمال به نامهاجر شتریب

                                                                                                                                         
انجـام   2010ن سرشـماري در سـال   شود که آخری سال انجام می 10سرشماري نفوس در آمریکا هر  .1

 گرفته است.
 ها حکم مرکزیت و وطن دارد. ها و به خصوص براي مکزیکی ایالت تگزاس به نوعی براي هیسپنیک .2
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 .انـد    شـده  جمـع  آمریکـا  در مناطق جنوبی و جنوب غرب عمدتاً ،اند   آمده نیالت يآمریکا
 ،شـوند آمریکـا   واردبه صـورت غیرقـانونی   ها   مکزیکی دهند می اجازه  به ویژهها   ییآمریکا
مهاجرت زیاد . دهند می انجام کم دستمزد با ادیز کار و ردیگ ینم تعلق مهیب آنها به چون

 تیـ جمع بـه  تن ونیلیم 110 از شیب ،گذشته سال 30 به آمریکا موجب شده است طی
  ود.ش اضافه آمریکا
طبـق آمـاري کـه مراکـز معتبـر       .شـود  یم تجاوزها   زندرصد 30 حدود به آمریکا در

اند، از هر سه زن، یک زن در طول عمرش یک بار مـورد تجـاوز قـرار     آمریکایی ارائه داده
سـال در   30نیمی از کودکانی که از زنان زیـر   ،بر اساس برخی آمار ارائه شده 1.گیرد می

ده در آمریکـا  کودك سفید متولـد شـ   10نامشروع هستند. از هر ، آیند آمریکا به دنیا می
این رقـم از   ،اند. در نژادهاي دیگر سه کودك به دلیل روابط خارج از ازدواج به وجود آمده

درصـد را   53درصـد و در نـژاد التـین،     73پوستان این رقم  این هم باالتر است. در سیاه
شود. بودجه الزم بـراي سـاماندهی و همچنـین کمـک مـالی بـه والـدین ایـن          شامل می

جـداي از  مسـایل  ایـن   .دارد دازه یک بحران مالی بسیار بزرگ هزینه برمـی کودکان به ان
انحطاط اخالقی و بنیان خانواده در ایاالت متحده است. انحطاط اخالقی در آمریکا بیـداد  

  )Franklin, 2017( .کند می
  

  و نژادها و وطن پرستیها   اقلیت
مـا کـه   «هـاروارد در کتـاب   المللـی   و بیناي  ساموئل هانتینگتون، رئیس آکادمی منطقه

به بررسی معضلی پرداخته است که به زعم وي، ایاالت متحـده را در آینـده از   » هستیم؟
، موضوعی است که هانتینگتون با تعصب بسـیار بـه   »چالش هویت«پاي در خواهد آورد. 

، »مـذهب پروتسـتان  «و » نـژاد سـفید  «آن پرداخته است و با اصل قـرار دادن دو محـور   
ــاکنان وا ــگ     س ــلی فرهن ــان اص ــان و حافظ ــیش، حامی ــرن پ ــه ق ــا را از س ــی آمریک قع

نامیده و بر دیگر ساکنان ایاالت مختلف بـه طعنـه یـا صـراحت تاختـه      » انگلوپروتستان«

                                                                                                                                         
 نشان قاتیتحق. ی این سربازان، تجاوز به آنان استاصل مشکل و دارد وجود زن سرباز آمریکاارتش  در .1

  بیشتر از خطر کشته شدن است. جنگ در زن زسربا کی ی بهجنس تجاوزاحتمال  که داده
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مــردان و نــه مــردم ایــاالت متحــده، بــا اتخــاذ   اســت. هــانتینگتون اعتقــاد دارد، دولــت
ویژگی بارز چند فرهنگـی و   هاي نادرست، آمریکا را به سمت کشور و حکومتی با سیاست

و همچنـین اصـل   » سـپتامبر  11حمـالت «دهنـد. او معتقـد اسـت     می چند زبانی سوق
که مردم آمریکا را در طول جنگ سرد اند    ، عواملی بوده»دارا بون دشمن واقعی«بنیادین 

. در انـد    ، متحد و یکپارچه نگاه داشـته 2001سپتامبر  11و همچنین کوتاه زمانی پس از 
دارد که در صورت متوقف نشدن روند فعلی، چیزي از  می صورت، وي به صراحت ابراز هر

سس ایاالت متحده آمریکا در این کشور تا چند دهه آینده باقی نخواهد ؤمیراث نیاکان م
و پیروان مذاهب مختلف، امکان هر گونه تعلـق فـردي بـه سـرزمین     ها   ماند و هیسپانیک

ایـاالت  «گ خواهند کرد. آرتور شلزینگر اظهار داشته اسـت:  ایاالت متحده آمریکا را کمرن
نسبت بـه نـژاد و   ها   آمریکایی .»متحده در بیشتر تاریخ خود، کشور نژادپرستی بوده است

قومیت تعصب داشتند اما امروزه، مشکل جدي جامعه آمریکا نبود عالقه و عرق به وطـن  
لی جامعه آمریکا ایـن اسـت کـه    معضل فع«گوید:  می است. در همین ارتباط، برژینسکی

نسل جوان آمریکا دیگر مایل به فـداکاري و جانفشـانی بـراي فلسـفه اصـلی و وجـودي       
  )1384هانتینگتون، ( »آمریکا (وطن) نیست.

  
  مهاجرت به آمریکا: علل و عوامل 

باشـد، ایـاالت متحـده     مـی  یکی از کشورهایی که هدف اصلی مهـاجران از سراسـر دنیـا   
تـرین اقتصـاد دنیـا، همـواره از جایگـاه       آمریکا بـه دلیـل دارا بـودن بـزرگ     آمریکا است.

در اولویت مهاجران برخـوردار بـوده اسـت. ایـن کشـور، مهـاجران بسـیاري را از         خاصی
وسعت خاك؛ داشتن منابع بکر و غنـی و جمعیـت    کشورهاي مختلف پذیرفته و به دلیل

ذیرترین کشور دنیـا لقـب گرفتـه    ، مهاجرپ)1900(قبل از سال  پوستان بومی اندك سرخ
عالوه بر عوامل یاد شده، جنـگ و گرسـنگی در دیگـر کشـورها در مقـاطع زمـانی        است.

  تمـام  ، جمعیـت  1790 سـال  مختلف، باعث افزایش مهاجرت به این کشور بوده است. در 
از   تـن  698000حـدود   کـه    تن بود  3929000 حدود پوستان،   سرخ  از غیر   متحده  ایاالت

  غیـر  به   آمریکا   دانستند. نمی آمریکایی   جامعه  از جزیی   را  آنها   دیگران،  که   بودند   برده آنها  
بـود. مـارك     یکدسـت  بسـیار   اي  ، جامعه مذهبی و  ملی      نژادي و ریشه        لحاظ  ز سیاهان به  ا
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کاي التین بـر جریـان مهـاجرت،    برتري و سلطه مهاجران آمری«کند:  می کریکوریان بیان
ورود مهـاجران   Kerikorian, 1997: 48-49)( »در تاریخ آمریکـا سـابقه نداشـته اسـت.    

هـاي متعـدد در خاورمیانـه و بحـران      جدید به این کشور به دالیل مختلف، نظیـر جنـگ  
هاي اقتصادي و به نـوعی از میـان رفـتن     اقتصادي در آمریکا موجب محدود شدن فرصت

  )1388جعفري ولدانی، ( شود. می ی بهتر براي آنانفرصت زندگ
نتیجـه   دقیـق   تحلیـل   و   تجزیـه  یـک   طـی   آمـاري،   شـناس    ، جمعیت گیبسون کمپل 

سـال   در  آمریکا   گرفت، جمعیت نمی صورت  مهاجرتی   1790 سال   از پس  اگر     که گیرد  می 
 )Gibson; 1992, 166( بـود.  تـن   ون میلیـ   122 حدود  تن،   میلیون  249 جاي  به   1990 

، اکثر آمریکاییـان، خواسـتار تغییـرات    2013در سال » سسه گالوپؤم«طبق نظرسنجی 
. نگرانـی دیگـري کـه در میـان نخبگـان      اند   اساسی در میزان مهاجرت به این کشور بوده

 شـد، بـه تغییـرات فرهنگـی و اثـرات      مـی  به این کشور مشـاهده ها   آمریکایی از مهاجرت
نیز ها   شود. این ذهنیت منفی در مورد اسپانیایی تبارها و مکزیکی می سیاسی آنها مربوط

هـزار   400این تفکر در سطح نخبگان و توده جامعه آمریکا با اخراج حـدود   1وجود دارد.
کـه در   کنـد و ایـن در حـالی اسـت     می خودنمایی 2011تن از مهاجران آمریکا در سال 

هزار تن از مهاجران را اخراج کرده بود. بر اساس  281فقط  2011طول پنج سال قبل از 
براي ادامه اقامـت در آمریکـا   اي  هاي اخیر، برنامه در سال 2،»سسه بروکینگزؤم«آمارهاي 

طراحی شده است که درصد باالیی از این افراد از شانس باالیی براي اخذ تابعیت آمریکـا  
توجه به مسائلی که بیان شـد، مهـاجرت بـه     با )1384(هانتینگتون،  3برخوردار نیستند.

هاي بسیار بیشتري مواجه شـده اسـت و حضـور     هاي قبل با سختی آمریکا نسبت به سال
در هاي بسیار باالیی همراه خواهد بود.  بسیاري از مهاجران قانونی در این کشور با چالش

ـ حال حاضر نیز بـا روي کـار آمـدن دونالـد ترامـپ بـه عنـوان ر        ري آمریکـا  جمهـو  یسئ
  افزایش یافته است.ها   ضد مهاجرتی این کشور به ویژه علیه هیسپنیکهاي  سیاست

                                                                                                                                         
توانـد   هزار سربازي که در دوره اوباما براي حفاظت از مرزها با مکزیک تعیـین شـدند، مـی    20حدود  .1

 نشانه خوبی براي نشان دادن این ذهنیت منفی باشد.
2. Brookings Institution 

بازي  آمریکا   توسعه در   آن  از  فراتر  ري و حتی محو  نقش سالیان سال،  این در حالی است که مهاجران، . 3
 اند. کرده 
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  ها: چالشی استراتژیک مهاجرت مکزیکی
  غالـب   فرهنـگ    بـا  نـژادي،   چنـد  و  قـومی   چند اي  جامعه به   آمریکا  بیستم،  قرن  اواسط در 

آرمـان   و   گرفـت  مـی  بـر  در  را  سـیاري  ب هـاي    فرهنگ زیر شد که   تبدیل پروتستانی ـ   انگلو 
اگـر   کـه     داد رخ  بیستم تحـوالتی   اواخر قرن  در   داشت. فرهنگ  این  در  مشترکی  سیاسی  
  بـا   هیسپانیک ـ انگلو    اي  جامعه  به فرهنگی،  لحاظ  به   را آمریکا  بود  یافت، ممکن   می تداوم 

   از مهـاجرت   ،  جامعـه)   تقسیم ( یشگرا   این به  دهنده   جهت نیروي   کند.  تبدیل   ملی   زبان دو 
  بـه  دادن   شـکل   حـال  در  هـا      مکزیکـی  بود. مهاجرت  مکزیک  از   ویژه به  و  التین   آمریکاي 

مکزیکـی   1شـده اسـت.    گرفتـه   مکزیـک   از که  آمریکاست  از  مناطقی   در جمعیتی،  برتري 
بـا   حـال   عـین    در  اسـت.   مقایسـه   قابـل   فلوریدا   جنوب  شدن  کوبایی  با  مناطق،   آن  کردن 
  شـدن  ناپدیـد  حال  در  آمریکا  و  مکزیک   بین  مناطق، مرز   این در   متفاوت فرهنگی   پیدایش 

  نیمـی  و  آمریکـایی    نیمـی   کـه   است  ظهور  حال   در فرهنگی   و  جامعه  که اي  گونه به   است
کشـورهاي   دیگـر   از  مهـاجرت   کنـار   در  مکزیک  از  مهاجرت  حال،  عین   در  است.  مکزیکی 

،   اجتمـاعی  هـاي    فعالیـت  و   آمریکاسـت  سراسـر    کردن  هیسپنیک    حال  در التین  آمریکاي  
 تغییـر هسـتند.    حـال   در اسـپانیایی   ـ  انگلیسـی  جامعـه    با  متناسب  نیز اقتصادي  و  زبانی  

  )313-314: 1384تینگتون، (هان
  

  مکزیک از  مهاجرت     علل
 یخـارج  اسـت یساسـت.   سابقه   بی  آمریکا تاریخ  در   مکزیک به آمریکا،  از کنونی  مهاجرت 

و اسـتمرار مهـاجرت بـه منـاطق شـمالی،       متحـده  االتیـ با ا يهم مرز لیبه دل کیمکز
کـی، بـراي دولـت و ملـت ایـن      زیرا مهـاجران مکزی امر قرار گرفته است  نیالشعاع ا تحت

مهاجرت از آمریکاي التین به ویژه مکزیک به آمریکا نـه تنهـا یـک     کشور ارزآوري دارند.
 شود، بلکه دولت مکزیـک نیـز آن را تشـویق، ترغیـب و حمایـت      نمی منفی تلقی مسئله  

کند. دولت مکزیک به طور رسمی از دولت آمریکا خواسته است کـه بـا ایـن موضـوع      می
کنند و این یکی از  می بیاید زیرا مهاجران مکزیکی، پول زیادي به کشور خود ارسالکنار 
  رود. می کسب در آمد دولت مکزیک به شمارهاي  راه

                                                                                                                                         
 گرفت.   مکزیک   از هاي خونین  ) و طی جنگ1848تا  1846نوزدهم (  قرن اواسط  مناطق را در   آمریکا این .1
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مـاده   نیـ بـه ا  کایفراوان آمر ازیو ن ستمیل قرن بیدر اوا کیشدن نفت در مکز دایبا پ
 انیدر م کیشان داد. مکزن کیبه روابط خود با مکز يشتریمتحده توجه ب االتیا ،یاتیح

 یاسـ یو س ياقتصـاد هـاي   در طـرح و برنامـه   ییبـاال  تیـ اهم ،نیالت يکایآمر يکشورها
  :عبارتند ازخالصه این اهمیت به طور  لعل د.دار کایآمر

  ؛مرز مشترك لومتریک 3400 از شیبدارا بودن و  یگیهمساـ 
  ی؛لبه طور ک نیالت يکایدر منطقه و آمر کینفوذ و قدرت مکز ـ
  یی؛کایآمر يکاالها يو بازار مناسب و پررونق برا کاینفت آمر نیمأمهم در ت يتجار کیشر ـ

تولید برخی صنایع آمریکایی در مکزیک به دلیل ارزان بودن زمین، کارگر و هزینـه  ـ 
  تمام شده. 

همجواري مرزي مکزیک با آمریکا موجد مشکالتی نیز براي دوطرف شده است که به 
  بارتند از:طور خالصه ع

  ؛کایبه آمر کیمکز قیقاچاق مواد مخدر از طرـ 
  قاچاق انسان از طریق مکزیک به آمریکا؛ـ 
  قاچاق پول و سالح از آمریکا به مکزیک؛ـ 
  .کایکار به آمر يایجوهاي  یکیمجاز مکزریتردد و ورود غـ 

هـاي    تمهـاجر  دیگـر    و گذشـته    هـاي   مهـاجرت   از  به چند دلیلها   مکزیکی مهاجرت 
  است:   متفاوت معاصر،  

  مـردم  مهـاجرت   از   عظیمـی    جریـان   بـا  آمریکـا    حاضـر  حـال   در   :مجاورت جغرافیایی ـ 
کـه   آمریکاست   نصف جمعیت تقریباً آن  جمعیت    که است  رو  رو به  جوار  هم و  فقیر   کشوري

ــه  ــا ســادگی   ب ــور   ب ــرزي   خطــوط از  عب ــا زمینــی  م ــ  ی ــرز   اي، هرودخان ــزار دو  م ــایلی  ه    م
بـراي    وضـعیت   شوند. ایـن   می کشور  این  خاك   وارد   گذاشته  سر  پشت  کیلومتري) را 3400(
وجـود   اول  جهـان   در   کشوري  هیچ  زیرا  است منحصر به فرد  جهان،  در   نیز  و   متحده  ایاالت  
بـرگس و    باشـد! کاترینـا   داشـته    سـومی    جهان  رکشو یک   با مایلی  دو هزار   مرزي  که  ندارد  
حـال   در  آنجلـس    لـس  مـدارس  « انـد:  گفته  1993 سال  در  خود   مطالعات در  الونتال  آبراهام  
  انجـام  آهسـتگی    بـه   مهـاجرت   قبلـی    هـاي   موج» مکزیکی هستند.  مدارس به   شدن   تبدیل 

  تـداوم   همچنـان   درآمـد،  و   سـهولت تـردد     دلیـل  به  مکزیک   از فعلی   مهاجرت  ، ولی شد می
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داخلـی   ناخـالص   تولید   نه برابر  ,2000 سال  در  آمریکا  داخلی  ناخالص  تولید   خواهد داشت. 
تـاریخ   اسـتاد   کنـدي،   کند. دیویـد   می  تشویق  را  مهاجرت درآمدي،   فاصله  بود. این مکزیک  
   تـرین   بـزرگ  مکزیـک،   و   متحـده  ایاالت  میان  درآمدي  شکاف »  گوید: استنفورد می  دانشگاه 

ــکاف  ــدي  شـ ــان  درآمـ ــور  دو میـ ــوار   کشـ ــان در  همجـ ــوب   جهـ ــی محسـ ــود مـ  ».شـ
)Kennedy,1996:67(  

مهاجرت به آمریکا را مهاجرتی داخلـی تلقـی کـرده و    ها   مکزیکی :سهولت مهاجرتـ 
شـوند زیـرا ایـن منـاطق را      مـی  ریکا ساکنجنوبی و جنوب غربی آمهاي  در ایالت عمدتاً

کنند. نکتـه مهـم    می شان متعلق به مکزیک دانسته و احساس سکنی در سرزمین مادري
تـاریخ   در هـا     مکزیکـی   از غیـر   به   دیگري مهاجر  گروه   هیچ  تاریخی این است که به لحاظ 

  کـه  حـالی   باشد در   داشته  آمریکا رزمین س  بر  تاریخی  ادعاي   بتواند که   ندارد وجود   آمریکا 
  تگـزاس،  تمـام  ً  تقریبـا   دارنـد.  ادعـایی   چنـین    تبـار   مکزیکـی  هـاي    آمریکایی و  ها   مکزیکی

هـاي    سـال   در تگـزاس   اسـتقالل   زمان جنگ  ، تا  یوتا و   نیومکزیکو، آریزونا، کالیفرنیا، نوادا
  خـاك  از  ، بخشی  1848تا   1846  هاي  سال  در  مریکاآ  و مکزیک  جنگ   و  1836 و   1835 
  ضـمیمه   را  مکزیـک   سرزمین از  نیمی   تقریباً  و  کرد حمله   آن  به  آمریکا که   بودند   مکزیک
کنند  می  احساس  آنها  کنند. نمی فراموش  را   حوادث  این هرگز ها   مکزیکی کرد.  خود  خاك 

  مهـاجران،   دیگر خالف  بر«نویسد:  می  دارند. پیتر اسکري  سرزمین  این در   اي ویژه حق   که 
اسـت.    بوده شان     مادري سرزمین  از  بخشی  ً که قبال کنند  می اقامت   مناطقی در  ها   مکزیکی

کـه   احساسـی    هسـتند!   خود قلمرو   در که   کنند می احساس  تبار   هاي مکزیکی  ... آمریکایی
  سـرزمینی را     مـا «گویند: میها   . مکزیکی)Skerry,1993:21-22( »ندارند. مهاجران  دیگر  

نظیـر   اجتمـاعی   ـ  فرهنگی اقدامات  با  دادیم،  دست   از  ناجوانمردانه  و نابرابر  جنگی   در که 
 1»یسـتا رکانک«اسـپانیایی   زبـان   بـه   گیري   باز پس این   به آنها   گیریم.  می  پس باز  مهاجرت  
بـه   توانـد   می آمریکا  غربی   جنوب  که اند    داشته  اظهار مواقعی  در  نظران   صاحب 2گویند. می 

                                                                                                                                         
1. Reconquist 

ین تبارهـا  از رهبران مسلمانان سیاه پوست آمریکا و فعـال در حـوزه التـ   » کالرنس ریمز«مصاحبه با  .2
» امـام عبـدالعلیم موسـی   «. (وي پس از اینکه اسالم را به عنوان دین خود برگزید، نامش را بـه  1396

 تغییر داد)
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   1تبدیل شود.» آمریکا کبک «
هـا    مهاجرت به آمریکا بـراي مکزیکـی   مهاجرت: از  ناشی  خطرات  و   هزینه  بودن پایین ـ 

تـر داشـته و خطـرات آن بـه دلیـل       ایینبه مراتـب پـ  اي   نسبت به سایر مهاجران، هزینه
، مهـاجرت   1965 سـال    از شـد   موجـب   مسـئله   جواري نیز بسـیار کمتـر اسـت. ایـن      هم

  هـزار؛ در   640  ، حـدود  70 دهـه   در   کـه  طـوري    بـه   کنـد   پیدا  زیادي  افزایشها   مکزیکی  
بـه    قـانونی   طـور   به   یمکزیک  2249000  ، حدود 90 دهه  در   و  1656000   ، حدود 80دهه

درصـد    25و 23،14 ترتیب،   به  ها    مکزیکی  ، دهه  سه این  در  کنند.  مهاجرت   متحده ایاالت  
 )Daniels,1990:129( خود اختصاص دادند. به   را  متحده  ایاالت به  ها  مهاجرت  کل  از 

شده است که ساکنان  جمعیت زیاد، فقر و بیکاري موجب یافتن شغل و زندگی بهتر:ـ 
مکزیک به انگیزه یافتن شغل و درآمدي بهتر و در نتیجه، زندگی بهتـر بـه مهـاجرت بـه     

هایی که غیـر   کشور همسایه شمالی روي آورند. اشتغال به مشاغل پایین براي هیسپنیک
بـه دلیـل   هـا    شان به زبان دیگري مسلط نیستند، کـار سـختی نیسـت. آن    از زبان مادري
روند. بدین ترتیب، بیشـتر   می ن به زبان انگلیسی، بیشتر سراغ مشاغل پایینتسلط نداشت
و مشـاغل کـارگري و خـدمتکاري مشـغول بـه کـار       هـا    ها، ساندویچ فروشی در رستوران

 باشند.   می هستند و جزو نیروي کار ارزان و پرشمار آمریکا

مکزیکـی   اي  پدیده  غیرقانونی،  صورت  به متحده   ایاالت به  ورود   قانونی: امکان مهاجرت غیرـ 
میلیـون    8/4 ، 2000 سـال  تـا    دهـد   می نشان  برآوردها    یافت.  رواج 1965 سال  از  پس  که   است 
  و اصـالح    دادند. قـانون  می تشکیل  را  قانونی  غیر  مهاجران کل  از   درصد 69 ،  غیرقانونی  مکزیکی  

فعلـی    قـانونی  غیر مهاجران   که جایگاه  بود مواردي   دارنده بر ، در 1986 سال  در   مهاجرت  کنترل
قـانونی   هـا    شـیوه  دیگـر    و کـاران    صـاحب  مجـازات   طریـق    از   را  آتی   قانونی غیر هاي    مهاجرت و  
 طبـق ایـن    بودنـد،  مکزیکـی   درصد آنهـا   90که  قانونی  غیر مهاجر  تن  میلیون   1/3    ساخت. می  

در  )Bean et al, 2000:80-82(  شـدند.  تبـدیل    کـارت   گـرین    دارنده ساکنان قانونی  قانون به 
 در  کشـورهاي   ویژگـی    بـاال،  ولـد   و   زاد میـزان  «داشت:  اعالم  اکونومیست  همین ارتباط، مجله 

مهـاجر    کودکـان  سـن   افـزایش   بـا   نیز  آینده  دهه  دو  یکی  در  که اي   است. به گونه توسعه   حال 

                                                                                                                                         
کانادا اختالفات   مرکزي دولت   با  و کنند  می صحبت   فرانسوي  که مردم آن   کانادا  در    است  ایالتی کبک،  .1
 هستند. کانادا   از تقالل اس   به دنبال جدایی و   شدید داشته و 
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نیـز   آمریکـا   جمعیـت   از   التـین  آمریکـاي   مهاجران   میزان  آنها، شدن  دار  بچه  و التین  آمریکاي  
  )Economist, 2002:21-22( »رفت. خواهد   باالتر بسیار  

  
  فرهنگ  دو  و زبان  شدگی؛ دو   دوشاخه

هـا    آن  نفـوذ   تیجـه افـزایش   و در ن هـا    افزایش جمعیت هیسپنیکتداوم مهاجرت، موجب 
جـذب    از نخسـت؛ جلـوگیري    کننـد:  حمایـت   هـدف   دو  از  هـا   هیسـپنیک   تـا   شـد   سبب

جامعـه   یـک    ایجـاد  مقابل  در   آمریکا فرهنگ  و  پروتستانی ـ   انگلو   جامعه در  ها    هیسپنیک 
آمریکا بـود. آنهـا     خاك در هیسپنیکی   با فرهنگ  زبان و  اسپانیایی  دائمی،  مستقل، بزرگ،   

مشخصـی   اجتمـاعی    حـوزه   بردارنده در  که کنند  می  ادعا  را  اي جداگانه» فرهنگی تابعیت «
اسـت   نخست  هدف  برآیند  است. هدف دوم؛  متحده  ایالت    در   التین آمریکاي  بومیان   براي  
همچـون   نباید   دیگر  آمریکا است.  فرهنگی  دو  و  زبانی دو جامعه   به آمریکا  تبدیل  پی   در  که 
هـاي    فرهنـگ  زیـر    کنار آن، در  و  پروتستانی ـ   انگلو اصلی   فرهنگ  داراي    گذشته   قرن سه  
  و اسـپانیایی   زبـان    دو و  انگلیسـی       و  هیسـپنیک   فرهنـگ   دو  داراي  باید   بلکه  باشد، قومی  

است کـه بخـش عمـده     نینشان دهنده ا »نیالت يکایآمر«خود اصطالح باشد.  انگلیسی 
 شـه یر یگـروه زبـان رومـ    یعنی نیکه از زبان الت ندیگو می سخن ییها سکنه آن به زبان

بایـد    آمریکا  آینده   درباره« : دارد می  بیان  رابطه این  در   فمان در آریل  پروفسور   گرفته است.
  البتـه » زبـان؟  یک   صرفاً  یا شد  خواهد  صحبت  زبان  دو  ور، کش  این در   آیا که  انتخاب کرد  

در  میـامی، بلکـه    در   تنهـا  نه  امر  این  شود.  صحبت  زبان  دو  به  باید  که  است  آن  وي   پاسخ
کـه   کننـد   مـی   ادعـا   بنمـایر  و   کنـد. فلـورز   مـی   پیـدا  اهمیت  روز   به روز  نیز  غربی  جنوب  
در   اسـپانیایی   زبـان    کـه  اي  گونـه   است به بوده  زبانه  دو  شهري   هم  این از  پیش  نیویورك،  
مشـهود   طـور   بـه   هـا    خانـه  و  مدارس   اجتماعی، و  عمومی  ستد، خدمات  و   داد  ها، خیابان  
یـد  گو مـی  نیـز    استاوانز ایالن   پروفسور )Dorfman,1998:7( گیرد. می  قرار استفاده  مورد  

و   کرده باز  بانکی  حساب   آمریکا در   انگلیسی  واژه  یک  از  استفاده  بدون  توانید  می امروز  که 
  را خـود   هـاي    بنشـینید، مالیـات    تلویزیـون  تماشـاي    بـه  پزشکی دریافت کنیـد،   خدمات 
 یـان ) مـارك مـالکوف ب  Boston Globe,1995( بمیریـد!   نهایتـاً  و  شـده   ، عاشق  پرداخته
استفاده گسـترده از زبـان اسـپانیایی در آمریکـا واقعیتـی اسـت کـه حتـی در         «دارد:  می
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  Edmonston and Passel, 1996:2) ( »توان آن را تغییر داد. نمی بلندمدت هم
  ولـی   دانسـتند،  می ضروري  شدن  و یکی  جذب   براي را  پراکندگی   آمریکا، گذاران   بنیان
  کـه   طـوري   بـه   دارنـد.  یش گـرا    تمرکـز  بـه   اي،  لحاظ منطقه به  التین   آمریکاي  مهاجران
در  و پورتوریکـو   دومینیکن  اهالی  و  میامی   درها   کوبایی  جنوبی،  کالیفرنیاي در ها   مکزیکی

بـین    را هـا     زبـان   اسـپانیولی   افـزایش   بیشترین   کههایی   ایالت  دارند. تمرکز  نیویورك  شهر  
درصـد   449  شـمالی بـا    کارولینـاي   از: بودنـد    داشـتند عبـارت    2000 و  1990 هـاي  سال 

  درصـد  22بـا   آالبامـا نیـز     و  نـوادا   جنوبی،  کارولیناي جورجیا، تنسی،   آرکانزاس،  افزایش،
  )319: 1384(هانتینگتون،  افزایش.

و   هـاییتی   اهـالی   اسـتثناي  بـه    میـامی   جمعیـت  درصد از  96، حدود 2000سال  در  
آنهـا    تمـام   تقریبـاً  کـه   بودنـد   شده  متولد  کارائیب  و  التین  آمریکاي  از  در خارج   جاماییکا 
کوبـایی   آنهـا    از نیمـی   از  بـیش   و  هیسپنیک  میامی،   مردم  سوم دو  بودند.  زبان  اسپانیایی  
  صـحبت  انگلیسی  میامی غیر  ساکنان  درصد از  2/75 سال،  ر طی همین  همچنین د  بودند. 

 6/47 نیویـورك   بـراي   درصـد و   7/55 آنجلـس   لس  ساکنان  براي   رقم   این که  کردند،  می
درصـد،   3/89کردنـد،   مـی  صـحبت   انگلیسـی   غیـر   که میامی  ساکنان   میان  از درصد بود. 
تجدید و   آمریکا شاهد  گفت توان می کردند. بنابراین به طور خالصه می  صحبت اسپانیایی 

سـال،    300 مـدت    ) اگرچـه بـه  1384 (هانتینگتون، ملت خود است. و زبان  تغییر هویت 
تسـلط    حاضر،  حال در  بود. ولی  شمال  سوي   به حرکت  نیاز  پیش    انگلیسی زبان  به  تسلط 

  ،  تجـارت   مهـم  هـاي    بخـش   در موفقیـت    بـراي  اسپانیایی  یا  انگلیسی  زبان  هریک از دو  به  
نیـز   مجمـوع   اسـت. در    ضروري حکومت،   و سیاست  تر،  مهم  همه  از و  ها  رسانه  ، ها  دانشگاه

مکزیـک،   از  مهـاجرت   یعنی   آمریکا، شدن  هیسپنیک  به  دهنده   جهت   نیروي که  گفت  باید  
هـم از سـوي   ها   چراکه هیسپنیک  دهد نمی   نشان خود   از  را  شدن ضعیف   از اي  نشانه هیچ  

و صـاحبان صـنایع آمریکـایی تشـویق بـه      هـا    دولت و ملت خود و هم از سـوي شـرکت  
شـوند. ایـن مهـاجرت بـراي مکزیـک ارزآور بـوده و دولـت ایـن کشـور از           مـی  مهاجرت
 اجتمـاعی حمایـت  ـ   هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سیاسی و فرهنگیها   مهاجرت

و صاحبان صنایع آمریکا نیز به کارگر ارزان که حق بیمـه هـم مطالبـه    ها   کند. شرکت می
زبان در سطح ملی، با نـام   ، سومین شبکه اسپانیولی2000نکند، نیاز مبرم دارند. در سال 



ن ه
جرا
مها

ی
یسپن

 ک
شم
و چ

   
اش
روپ
ز ف
ندا
ا

 ی
ماع
اجت

یا ی
الت
ا

 
آمر

ده 
تح
م

  کای
 

 

 155  

(شـبکه دوم تلویزیـون مکزیـک و     ازي شـد. انـد    آمریکا در ایاالت متحده راههاي  »آزتک«
ایـن  هـاي   کننـد) برنامـه   مـی  مینأبکه ذکر شده را از نظر مالی تـ شرکتی کالیفرنیایی، ش

بـا  هـا    شود که جمعیت هیسپانیک دارند. هیسـپانیک  می شهر آمریکا پخش 14شبکه در 
زبـان و فرهنگشـان را حفـظ کننـد زیـرا      انـد     وجود حضورشان در جامعه آمریکا، توانسته

بـا توجـه   ها   ثري بوده است و ایالتؤساختار قدرت سیاسی آمریکا در این زمینه، کمک م
فرهنگی و سیاسی، تعطیالت و مراسم مختلف فرهنگی و مذهبی مستقلی هاي  یشگرا   به

  مستقل عمل کنند. توانند بدون اینکه تضادي با مرکز داشته باشند، کامالً می که دارند،
  

  یی سفیدگرا  بومی
هـاي   اسـت کـه اولویـت   » ی سفیدیگرا  بومی«هاي فعال اجتماعی، جنبش  یکی از جنبش

متفاوتی همچون توازن نژادي، فرهنگ سفیدپوست، مهاجرت، ترجیحات نـژادي، زبـان و   
اساسی، توازن نژادي در آمریکا خواهـد بـود    مسئله  دیگر مسایل را نیز شامل خواهد شد. 

از سرشـماري   مسـئله   تر از همه کاهش سفیدپوستان غیرهیسپانیک اسـت. ایـن    که مهم
داد جمعیـت سـفید    مـی  به بعد، عینیت بیشتري یافت چرا کـه ارقـام نشـان    2000سال 

کـاهش   2000درصـد در سـال    1/69بـه   1990درصد در سـال   6/75غیرهیسپانیک از 
یافته است. این امر، بیشتر از همه در کالیفرنیا مشهود بود، ماننـد هـاوایی، نیومکزیکـو و    

ک در اقلیت هستند. این کاهش در شـهرها  ي کلمبیا که سفیدپوستان غیرهیسپانیناحیه
شـهر از   30، سفیدپوسـتان غیرهیسـپانیک در   1990که در سال اي  نیز بارز بود. به گونه

 درصـد از کـل جمعیـت آن شـهرها را تشـکیل      52شهر بزرگ در اقلیـت بودنـد و    100
درصـد از جمعیـت    44شـهر رسـید و تنهـا     48، این میزان بـه  2000دادند. در سال  می
، سفیدپوسـتان  1970دادنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه در سـال        مـی  یکا را تشـکیل آمر

) ,Albert 2011:105( دادنـد.  می درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل 83غیرهیسپانیک، 
از دست دادن مداوم قدرت، جایگاه و تعداد هر گروه اجتماعی، قومی، نژادي یا اقتصادي، 

گـردد. بـه    مـی  ف یا معکوس کردن آن روند منجرهاي آن گروه براي توق همواره به تالش
درصــد  26درصــد صــرب و  43در بوســنی و هرزگــوین،  1961عنــوان مثــال، در ســال 

درصـد   44درصد صـرب و   31این نسبت به  1991در حالی که در سال  مسلمان بودند.
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ــال    ــت. در س ــر یاف ــلمان تغیی ــکل از  1990مس ــا متش ــت کالیفرنی ــد  57، جمعی درص
شـود کـه ایـن نسـبت در سـال       مـی  درصد هیسپانیک بود. پیش بینی 26 سفیدپوست و

درصد هیسپانیک باشد. احتمال اینکه سفیدپوستان  48درصد سفیدپوست و  31، 2040
واکنش  هاي بوسنی واکنش دهند، صفر است. احتمال اینکه اصالً کالیفرنیا همچون صرب

ي برضـد اعطـاي   أبـا دادن ر  نشان ندهند نیز صفر است. در حقیقت، این واکـنش، قـبالً  
کمک به مهاجران غیرقانونی، اقدامات مثبت و آموزش دو زبانه شروع شده است. با تداوم 

و فعال شدن آنها به لحاظ سیاسی، ممکن است ها   تغییر توازن نژادي و میزان هیسپانیک
ـ   مین منـافع أهاي دیگري براي ت هاي سفیدپوست به اقدامات و راه گروه د. خـود روي آورن

  )65: 1392(یوسفی، 
، نژادهــاي 2060دهــد کـه تــا سـال    مـی  هــاي اداره آمـار آمریکــا نشـان   بینـی  پـیش 

میلیـون در   116درصد جمعیت آمریکا را تشکیل خواهنـد داد و از   57غیرسفیدپوست، 
هاي  خواهند رسید. در حال حاضر، اقلیت 2060میلیون تن در سال  241به  2012سال 

از هر سه شهروند آمریکایی،  دهند. تقریباً می آمریکا را تشکیلدرصد جمعیت  37نژادي، 
تبارهـا نیـز    رود که جمعیت آسیایی می هاي نژادي است. همچنین انتظار یک تن از اقلیت

در طول پنج دهه آتی دو برابر شود. توماس مسنبورگ، مدیر اجرایی اداره آمار آمریکا در 
یک ملت چند پاره تبدیل خواهد شد و اگرچه ایاالت متحده به «اظهارنظري عنوان کرد: 

ترین گروه خواهند بود ولی هیچ یک، اکثریت را تشـکیل   سفیدهاي غیرهیسپانیک، بزرگ
    »نخواهند داد.

آمریکا در مسیر تبدیل شدن به یک کشور با تنـوع قـومیتی بیشـتر اسـت و کارشناسـان،      
، تبـدیل بـه اکثریـت    2050ل از در این کشور تـا قبـ  ها   کنند اقلیت می بینی هاست پیش سال

  خواهند شد.  
دهندگان جوان،  يأتبارها، سیاهان و ر با حمایت قاطع التین 2008اوباما در انتخابات 

، جمعیـت سـیاه   2008در مقایسه بـا سـال    2012برنده انتخابات شد. در انتخابات سال 
تن افـزایش   550000ها   میلیون تن و آسیایی4/1ها   میلیون تن، هیسپانیک 7/1پوستان 

دو  ،2008یافت. در این میان، تعداد سفیدپوستان غیرهیسـپانیک، در مقایسـه بـا سـال     
از سـال  ) ایـن در حـالی اسـت کـه     131: 1392(یوسفی کوپـایی،   میلیون کاهش یافت.
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هم از نظر جمعیـت واجـد   ها   و هیسپانیکها   پوستان، آسیایی ، سیاه2012تا سال  1996
  دهندگان، افزایش داشتند. يأر شرایط و هم جمعیت

  
  2012تا  1996از سال  ي آمریکاجمهوراستیمختلف در انتخابات ر ينمودار مشارکت نژادها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .130نامه کارشناسی ارشد، تهران، ص  )، پایان1392منبع: غالم حسین یوسفی (
  

هـا    یدپوسـت بنا به گفته یکی از مدیران سابق مرکز آمار آمریکا اگرچـه جمعیـت سف  
هـاي   پیش از این در چند ایالت نظیر کالیفرنیا و تگزاس رو به کـاهش بـود، امـا گـزارش    

دهنده روند سراسري این کاهش است. تغییر در ترکیب جمعیتـی، چالشـی    جدید، نشان
  )www.census.gov ( گذاران آمریکایی است. استراتژیک براي سیاست

  
  2016جمهوري سال  ستنژادي در انتخابات ریاهاي  نقش اقلیت

 خیتـار  یسال انتخابـات  نیتر پررنگ توان یم ،يو تنوع نژاد یرا از نظر دگرگون 2016سال 
 ، هیسـپنیک نـژاد   يتـن دارا  کیـ  ،يأر طیواجد شـرا  ییکایآمر سهدانست. از هر  کایآمر
نسبت بـه   که دیدرصد رس 31آمار به  نیا، 2016سال  .بود نژادها گرید ای ییایآس اه،یس
جهـش را   نیـ عامـل ا  نیتـر  بتوان مهـم  دی. شات نشان دادشرفیپ صددو در ،گذشته هدور

http://www.census.gov
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هـا    هیسپنیک يها یاول يرأ شیافزا ،جهیو در نت کایآمر يها هیسپنیکروزافزون  شیافزا
 2016 يجمهـور اسـت یانتخابات ردر  شود، می همان طور که در جدول مشاهدهدانست. 

ـ در  طیشراواجد  دپوستیسف ونیلیم 156 کا،یآمر واجـد   تبـار  نیالتـ  ونیـ لیم 70ل مقاب
 رشـد  جاینتـ از بـوده اسـت.    ها نیالت ریچشمگ اریرشد بس یعنکه به م قرار داشت طیشرا

 69به  2012سال در درصد  71از  دپوستانیالکتورال سف يأسهم رکاهش ها   هیسپنیک
 تیـ عاسـت کـه جم   نیـ جـدول ا  نیـ نکته قابـل توجـه در ا   است. 2016سال در درصد 

 ریـ و جزا  ییهـاوا  یهـا، اهـال   پوست سرخ تبارها، نی(شامل الت طیواجد شرا يها هیسپنیک
درصد رشد، صدر جـدول را بـه خـود اختصـاص      16با  يریگ آرام) به طرز چشم انوسیاق

 تـوان  یمـ  نجـا یا در. انـد    را داشتهرشد  زانیم نیکمتر دپوستانیحال، سف نیداده و در ع
 شیافـزا  يهـا  دهـه  نـده، یآ يهـا  دهـه  نکـه یبـر ا  یمبنـ  را انکارشناس ینیب شیپ تیاهم

  .افتیدر ،خواهد بود کایدر آمر دپوستانیرسفیغ ریچشمگ
  

  شناختی جمعیت هاي بر مبناي زیرگروه آمریکا 2016جمهوري  ریاستجدول تحلیلی نتایج انتخابات 
 درصد از کل آرا دیگران ترامپ کلینتون شناختی زیرگروه جمعیت

 100 4٫8 47٫5 47٫7 مجموع آرا
  

 نژاد/قومیت

 70 5 58 37 سفیدپوست

 12 4 8 88 پوست سیاه

 4 6 29 65 آسیایی

 3 7 37 56 دیگران

 11 6 29 65 هیسپانیک
 
Source: Election 2016: Exit Polls, The New York Times. Retrieved November 10, 2016 

 
قـومی و  هـاي   آمریکـا در بخـش اقلیـت    2016ریاست جمهوري سال نتایج انتخابات 

 نژادي نشان داد که موضوع مهاجرت، یکی از مسایل مهـم در جامعـه آمریکـا اسـت کـه     
که شـکاف اجتمـاعی بـین    اي   هاي اجتماعی فعال تبدیل شود. به گونه تواند به شکاف می
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است. همچنـین نتـایج ایـن     پوستان و سفیدپوستان هم اکنون قابل مشاهده و فعال سیاه
با جامعه  ها  آسیایی و هیسپانیک هاي نژادي و قومی انتخابات، شکاف اجتماعی بین اقلیت

بـه  هـا    سفیدپوست در جامعه آمریکا را فعال بـه تصـویر کشـید و نشـان داد ایـن اقلیـت      
ن نژادپرستانه دونالد ترامپ معتـرض هسـتند کـه ایـ    هاي  گیري، شعارها و سیاست سمت

  توان مشاهده نمود.  می در جدول فوقدهی   يأاعتراض و نگرانی را در نوع ر
  

   2016و  2012 يها در سال یده يرأ طیشرا ناواجد سهیمقاجدول 

دها
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  درصد 2  156,084,000  6,625,000  24,000  644,000  9,179,000  152,862,000  سفیدپوست
  درصد 6  27,402,000  1,075,000  9,000  413,000  2,303,000  25,753,000  پوست  سیاه

  درصد17  27,302,000  537,000  130,000  1,167,000  3,214,000  23,329,000  ها  اسپانیولی
  درصد16  9,286,000  286,000  3000  930,000  607,000  8,032,000  ها   آسیایی

  درصد 5  225,778,000  8,662,000  166,000  6,201,000  15,991,000  215,081,000  جمع کل 

  
  هاي سرشماري نفوس: فروپاشی اجتماعی یافته

انجـام شـد، آمریکـا در معـرض      2010ریکا که در سال طبق آخرین سرشماري نفوس آم
یک بحران اجتماعی استراتژیک و عمیق قرار دارد؛ بحرانی که بـه گفتـه دولـت آمریکـا،     

هـاي آمریکـایی    شود. در این راسـتا مقـام   می بیشتر از سوي منطقه آمریکاي التین ناشی
ر موج مهاجرتی که از آمریکاي یکپارچه آمریکایی در براب که هویت تقریباًاند    اظهار داشته

التین و به ویژه مکزیک به سوي ایاالت متحده در جریان است، در معـرض خطـر جـدي    
 کیسپانیپوست، هاهیمتحده، تعداد نوزادان س االتیا يطبق آمار اداره سرشمار قرار دارد.
از  2011در سـال   ییکـا یآمر تیـ اقلهـاي   تیـ قوم گـر یتبار) و د یتبار و پرتغال ییای(اسپان
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آمـده در   ایاز نصف نوزادان به دن شتریب یجلو زده است. کم کیسپانیرهیغ دپوستانیسف
بودنــد.  يچنــدنژادهــاي  دورگــه ایــ دپوســتیرسفیغ تیــاز اقل کــایدر آمر 2011ســال 
هـاي   سفیدپوسـتان یکـی از اقلیـت    ،2040کنند تا سـال   می بینی شناسان پیش جمعیت

تبـار   هـاي اروپـایی   افزاید سـهم اکثریـت سفیدپوسـت    می این گزارش آمریکا خواهند بود.
به طـور چشـمگیري افـزایش    ها   یافته و در مقابل، جمعیت اقلیت آمریکا به شدت، کاهش

 2/1تبارها)، در دهه گذشـته بـا    اروپایی هاي آمریکا (عمدتاً یافته است. شمار سفیدپوست
اسـت. ولـی بـا ایـن      میلیون تـن رسـیده   8/196میلیون تن به  6/194درصد افزایش از 

درصد کاهش یافته است و نـرخ رشـد    64درصد به  69وجود، سهم آنها در کل آمریکا از 
باشـد. وضـعیت وخـیم اقتصـادي در      مـی  به طور چشمگیري رو به کاهشها   سفیدپوست

، جمعیـت  2010را تشدید کرده اسـت. مطـابق سرشـماري سـال      مسئله  آمریکا نیز این 
میلیـون تـن گذشـته اسـت بـه       50(التینوهـا)، از مـرز    ي آمریکااقلیت اسپانیایی تبارها

 دهنـد.  مـی  درصد از جمعیت آمریکا را تشـکیل  18که التینوها هم اکنون حدود اي  گونه
)www.census.gov/compendia/statab(  

برخـوردار هسـتند.   ها   نسبت به سفیدپوست پوستان نیز از رشد جمعیتی باالتري سیاه
تـرین اقلیـت آمریکـا بـه      ، جایگاه خود را به عنوان بـزرگ 2003از سال  پوستان که سیاه

درصـد از کـل    15میلیـونی هـم اکنـون     42، با جمعیتی اند   تبارها واگذار کرده اسپانیایی
پوسـتان،   دهند. افزون بر افزایش چشمگیر التینوها و سـیاه  می جمعیت آمریکا را تشکیل

 7/14درصـد)، بـه    43( رشد در چند سال گذشـته  تبارها نیز با باالترین جمعیت آسیایی
 درصـد از کـل جمعیـت آمریکـا را تشـکیل      5میلیون تن رسیده است که بدین ترتیـب،  

  )fa.wikipedia.org/wiki( دهند. می
 یگـروه سـن   نیتـر  بـزرگ  ،سـال  33 ریافراد ز، کایآمر ياداره سرشماربراساس اعالم 

به آنها  کایآمر يکه اداره سرشمار یتیه جمعگرو نیدهند. ا می لیرا تشک کایآمر تیجمع
متولـد   2000تـا   1982 يها سال نیهستند که ب یکساناست، داده  1»ها يا هزاره«لقب 
 يبـرا  یگـروه سـن   نیاست. ا دهیتن رس ونیلیم 1/83 بیش از به اآنه تیاند و جمع شده

                                                                                                                                         
1. Millennial 

http://www.census.gov/compendia/statab
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 نیـ (ا انـد  رفتـه گ یشیپ 1تیبار از نظر تعداد از گروه موسوم به نسل انفجار جمعنینخست
 4/75سـال دارنـد،    65 ياند و اکنـون بـاال   آمده ایدوم به دن ینسل که بعد از جنگ جهان

ترکیـب و هـرم جمعیتـی آمریکـا را      ).دهنـد  یم لیرا تشک کایآمر تیتن از جمع ونیلیم
تبارهـا اکثریـت را    توان تشریح کرد: در کودکان زیر سه سال، اسـپانیایی  می بدین صورت
پوستان  درصد را سیاه 15درصد را اسپانیایی تبارها،  23سال نیز  18افراد زیر  دارند و در

 50ایالـت از   10دهنـد. در حـال حاضـر در     می درصد را سفیدپوستان تشکیل 53و تنها 
دهنـد. ایـن در    سال، دیگـر اکثریـت را تشـکیل نمـی     18ایالت آمریکا، سفیدپوستان زیر 

هاي واشـنگتن، تگـزاس، نیومکزیکـو و هـاوایی      تحالی است که اکثریت جمعیتی در ایال
  )1389(ابراهیم متقی،  باشد. می ها  متعلق به اقلیت

دهد تراکم و جابجایی داخلی جمعیتی آمریکا، رو به  می آمایش جمعیت آمریکا نشان
جنوب است. طبق آخرین سرشماري، سهم مناطق مرکزي، غرب و شمال شرقی آمریکـا  

رفتند، کـاهش یافتـه و در عـوض،     می لی جمعیتی آمریکا به شمارهاي اص کانون که قبالً
سهم مناطق جنوبی و غربی کشور افزایش یافته اسـت. دلیـل اصـلی ایـن تغییـر، بافـت       

باشـد.   مـی  پوسـتان بـه منـاطق جنـوبی آمریکـا      به ویـژه سـیاه  ها   جمعیتی و کوچ اقلیت
زایش جمعیـت  هـاي دهـه گذشـته بـه افـ      دهد که مهـاجرت  می نشان 2010سرشماري 

  درصد منجر شده است. 57پوستان در جنوب تا سقف  سیاه
 درصـد جمعیـت آمریکـا را التینوهـا     25به بعد بیش از  2040از سال ها   بینی طبق پیش

بـه دلیـل مـوج گسـترده مهـاجرت از       مسـئله   (اسپانیایی تبارها)، تشـکیل خواهنـد داد. ایـن    
هـا    باشد. بدین ترتیـب، اقلیـت   می ان این مهاجرانآمریکاي التین و نرخ باالي زاد و ولد در می

به بعد، اکثریت را تشکیل خواهنـد داد و سفیدپوسـتان    2050تبارها تا سال  به ویژه اسپانیایی
  دهند، به اقلیت تبدیل خواهند شد.   می آمریکایی که اکنون اکثریت را تشکیل

  

                                                                                                                                         
2. Baby Boomers 
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  2050تا  1970ل در آمریکا از ساها   جمعیت هیسپانیکبینی  پیش نمودار

        
  
  
  
  
  
  
  
  

اي  تبارهـا در آینـده   هاي ساکن آمریکا بـه ویـژه التـین    افزایش چشمگیر جمعیت اقلیت
ساز تحوالت عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور خواهـد   چندان دور، زمینه نه

دگرگـون شـده و تضـادهاي    اجتماعی کشور آمریکـا   شد. به عنوان نمونه، تجانس و ترکیب
و کاتولیـک بـودن   هـا    هاي مذهبی (با توجه به پروتسـتان بـودن آمریکـایی    زیادي در زمینه

در هـا    هـاي سیاسـی نیـز امکـان پیـروزي اقلیـت       التینوها)، به وجود خواهد آمد. در زمینه
آن در از اي  گونه که نمونـه  جمهوري افزایش خواهد یافت، همان انتخابات پارلمانی و ریاست

پوست است)،  (که یک سیاه »باراك اوباما«با پیروزي  2008جمهوري سال  انتخابات ریاست
پوسـتان بـه اوبامـا     درصد سـیاه  97تبارها و  مشاهده شد. در این انتخابات، دوسوم اسپانیایی

آنگلوساکسونی آمریکا دیـر یـا   ـ   رسد که سفیدپوستان پروتستانی می ي دادند. لذا به نظرأر
را به ویژه در زمینه مهاجرت، اتخـاذ خواهنـد کـرد کـه بـه نوبـه خـود،        هایی  یاستزود، س
(یوسـفی   ستیزي و تبعیض در داخل آمریکا خواهد شد. یی، بیگانهگرا  ساز افزایش انزوا زمینه
ـ انزواگرانـه دونالـد ترامـپ، ر   هاي  ) اتخاذ و اعالم سیاست70: 1392کوپایی، جمهـوري   یسئ

یا تصـمیم بـه کشـیدن دیـوار در مـرز ایـن کشـور بـا         » ، آمریکااول«جدید آمریکا و شعار 
  شود.   می همسایه جنوبی یعنی؛ مکزیک در همین راستا ارزیابی
هاي جغرافیایی نادري اسـت، امـا بـه     قاره آمریکا اگر چه بسیار وسیع و داراي ویژگی

داراي  لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، نژادي، مذهبی، زبـانی، سـاختار حکومـت و...   
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 و تضـادهاي عمیقـی بـین شـمال و جنـوب     هـا    ها، اخـتالف  ها، تبعیض ها، نابرابري تفاوت
(آمریکاي شمالی و آمریکاي التین) است که این تضادها موجـب بـه وجـود آمـدن یـک      
دشمنی دیرینه و ناسازگاري بین دو حوزه شمال و جنوب شـده اسـت کـه در ادامـه بـه      

مهم در این ارتبـاط بـه لحـاظ     مسئله  شود.  می ضادها اشارهو تها   از این اختالفاي  نمونه
درصـد   60میلیون تن است که حـدود  100هایی با جمعیتی بیش از  نژادي، وجود اقلیت
دهند و بـه لحـاظ مـذهبی، ایـاالت متحـده بـا        می به تنهایی تشکیلها   آن را هیسپانیک
روتستان هسـتند. ایـن در   درصد آن پ 51حدود  میلیون تن، صرفاً 330جمعیت تقریبی 

  کاتولیک هستند. عمدتاًها   حالی است که هیسپانیک
  

  جدول مقایسه تضادها و اختالفات ایاالت متحده آمریکا و آمریکاي التین
  آمریکاي التین  ایاالت متحده آمریکا  شاخص

  پوست رنگین  سفیدپوست  نژاد
  زبان اسپانیولی  زبان انگلیسی  زبان
  کاتولیک  پروتستان  دین

  سوسیالیسم  امپریالیسم  اي مکتب اندیشه
  دالر 044/8فقیر با درآمد سرانه   دالر 49100ثروتمند با درآمد سرانه   درآمد

  جنوبی  شمالی  جغرافیا
  فرصتی براي جهان  تهدیدي براي جهان  فرصت و تهدید براي جهان

  طلب صلح  طلب جنگ  نظامی
  تحقیر شده  طلب طلب و سلطه فرصت  فرهنگی
  یکدست میلیونی با ترکیب تقریباً 585جمعیتی   میلیونی با ترکیب متفاوت 316جمعیتی   جمعیت
  مستعمره  استعمارگر  سیاسی

  میلیون تن 255  میلیون تن 171  نیروي کار
  

کند که با مبـالغ هنگفتـی از کمبـود بودجـه روبـه رو       می دولت آمریکا هر ساله اعالم
میلیـارد دالر بـوده    700، پـنج تریلیـون و   1999است. بدهی دولت آمریکا تا پایان سال 

نیز که بحران مـالی بـزرگ در آمریکـا آغـاز شـد،       2007از میانه سال  FEMA(1( است.
بـیش  ، 2012در سال هاي دولت آمریکا  میزان بدهیاین کشور افزایش یافت. هاي  بدهی

                                                                                                                                         
1. Federal Emergency Management Agency 
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مـردم آمریکـا را    هـاي  هزار میلیارد دالر بدهی 50. اگربرآورد شدهزار میلیارد دالر  16از 
 رسـد.  می تریلیون دالر 65 ، کل بدهی آمریکا به رقمی معادلهم به این رقم اضافه کنیم

)Economist, 24 August 2012 .(جـدي اقتصـادي در   هاي  کارشناسان بر وجود چالش
بـا   مختلـف، ایـاالت متحـده   هـاي   کرده و معتقدند در بخـش  تأکیدایاالت متحده آمریکا 

 مبلغ این که دارد بدهی دالر میلیارد هزار 20 آمریکا رو است. امروزه هجدي روبمشکالت 
 6000تـاکنون،   دوران آن از یعنـی  بـود،  دالر میلیارد هزار 16تا  14 اوباما بین دوران در

دولـت   براي دالري میلیارد هزار 20 بدهی .است شده اضافه آمریکا بدهی به دالر میلیارد
 گزافـی  هاي مالیات باید آمریکا مردم چون شود می محسوب نگینیس فشار و مردم آمریکا

  )1395(ابوالفضل صدقی، زمستان  کنند. پرداخت کشورشان اداره براي را
) هسـتیم،  2018جمهـوري دونالـد ترامـپ (    در حال حاضر که در سـال دوم ریاسـت  

حالی است  هزار میلیارد دالر رسیده است. این در 21این کشور به مرز هاي  میزان بدهی
 15نظـامی  هـاي   نظامی ایـن کشـور، بیشـتر از مجمـوع بودجـه و هزینـه      هاي  که هزینه

   1هاي نظامی در جهان را دارند. کشوري است که پس از آن، بیشترین بودجه
  

                                                                                                                                         
 215میلیارد دالر؛ چـین   611عبارت است از: آمریکا  2016کشور نخست در سال  15ودجه نظامی . ب1

 55رد دالر؛ فرانسـه  میلیـا  56میلیـارد دالر؛ هنـد    63میلیارد دالر؛ عربستان  69میلیارد دالر؛ روسیه 
 37میلیـارد دالر؛ کـره جنـوبی     41میلیارد دالر؛ آلمان 46میلیارد دالر؛ ژاپن  48میلیارد دالر؛ بریتانیا 
 18یل میلیـارد دالر و اسـرائ   23ر؛ برزیل میلیارد دال 24میلیارد دالر؛ استرالیا  28میلیارد دالر؛ ایتالیا 

  میلیارد دالر.
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 )2016( کشور پس از خود 15نظامی ایاالت متحده آمریکا با هاي  هزینهاي   نمودار مقایسه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي آمریکـا بـه    اند که بدهی بینی کرده پیش CBO(1( ان دفتر بودجه کنگرهارشناسک
 58ایـاالت متحـده و    2030درصـد از بودجـه سـال     36حـدود  ، المللی هاي بین سازمان

را تشـکیل   2050ه سـال  جـ درصـد از بود  85 ،و در نهایـت  2040درصد از بودجه سال 
د و اگر فقط ادخواهد قرار  تأثیر  تحت هاي زیادي را  نسل ،ها در نهایت دهد. این بدهی می

تواند  آمریکا دیگر نمی 2050همین روند ادامه یابد و بدهی جدیدي اضافه نشود، تا سال 
ی پرداخـت کنـد و عمـالً دولـت و     المللـ  بـین   هاي  هایش را به سازمان هیچ کدام از بدهی

آمیـز دونالـد    خواهانـه و تـنش   بـاج هاي  . شعارها و سیاستکشوري ورشکسته خواهد بود
   مین مالی و جبران کسري بودجه اتخاذ شده است.أترامپ به منظور ت

                                                                                                                                         
1. Congress Budget Office 
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  گیري نتیجه
با توجه بـه  ها   گونه که در نظریه کارکردگرایی تالکوت پارسونز بررسی کردیم، هیسپنیک همان

درون هـاي   جمعیت زیادي که در ایاالت متحده دارند و با اسـتمرار جریـان مهـاجرت، ازدواج   
شان در درون مرزهاي ایاالت متحـده رو بـه افـزایش اسـت و      دي و زاد و ولد زیاد، جمعیتنژا

کند و از طرف دیگـر، جمعیـت    می ، فشار سنگینی را بر دولت و جامعه آمریکا واردمسئله  این 
 میلیونی کشورهاي هیسپنیک در آمریکاي التین نیز با توجه بـه ایـن کـه عمـدتاً     500حدود 

فشـار مضـاعفی را بـر     گرا، چپهاي  همسایه شمالی هستند به ویژه دولتاي ه مخالف سیاست
این فشارها هم از درون و هـم از بیـرون بـر جامعـه آمریکـا      کند.  می دولت و جامعه آمریکا وارد

  گذاشته و دگرگونی اجتماعی یا به عبارت بهتر، تغییر ساختی را در آمریکا کلید زده است.   تأثیر  
پوستان در آمریکا، دولت این کشور در حـال   رشد روزافزون جمعیت رنگینبه موازات 

از دست دادن نفوذ خود هم در داخل کشـور و هـم در خـارج از کشـور در بـین جوامـع       
تبار است. این در حالی است که ایران در حال افزایش و تعمیق نفوذ خـود در بـین    التین

سویه بین آنهـا رو بـه تزایـد اسـت. ایـن      هاي دو هاي التین بوده و دوستی کشورها و ملت
دهد تا نفوذ آن به منطقه خاورمیانـه محـدود نشـده و عمـق      می موضوع به ایران فرصت

استراتژیک خود را که تا مرزهاي جغرافیایی ایاالت متحده آمریکا رسیده است، گسـترش  
  کند. داده و تحکیم کرده و به بازیگري و تعامل با کشورهاي آمریکاي التین مبادرت

پوسـتان و تغییـرات جمعیتـی     ها و افزایش جمعیت رنگین موج مهاجرتی هیسپانیک 
داخل ایاالت متحده آمریکا مردم سفیدپوست را دچار نوعی تشویش و عدم امنیت ذهنی 

شود، از هر سه تن، یک تن داراي سالح گـرم   می که گفتهاي  و عینی کرده است. به گونه
و انـد     تن به ویژه از نژاد سفید، سالح خریـده ها   یلیوناست یعنی طی یک دهه گذشته، م

هاي برسـازي شـده و    نژادي به ارزشهاي  دهنده هجوم خاموش اقلیت این موضوع، نشان
را به عنوان شهروند درجـه  ها   فاقد وجاهت نژاد سفید است که سیاه پوستان و هیسپانیک

ن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه     کننـد. البتـه ایـ    می دوم یا شهروند تحقیر شده محسوب
مردان آمریکا شبیه آنچه در یوگسالوي سابق اتفاق افتاد و ارتش یوگسـالوي علیـه    دولت

کشـی   کشـی شـد، مرتکـب شـده و هماننـد نسـل       مردم بوسنی و هرزگوین مرتکب نسل
  برخورد کنند.  ها   پوستان، با هیسپانیک پوستان و سیاه سرخ
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فرهنگـی، تبـادالت    ـ  کـیم روابـط، تعـامالت سیاسـی    جمهوري اسالمی ایران باید بـه تح 
هاي آمریکاي التین بیش از پیش مبـادرت ورزد و از   اقتصادي و بازرگانی و... با کشورها و ملت
برداري نماید. نزدیک شدن و تحکیم روابـط ایـران بـا     این فرصت مغتنم، به بهترین روش بهره

فتن بیشتر آنها از ایاالت متحـده خواهـد   هاي آمریکاي التین، موجب فاصله گر کشورها و ملت
و به نـوعی محاصـره    تأثیر  شد. ایاالت متحده در آینده هم از درون و هم از بیرون مرزها تحت 

تواند ایـن رونـد را تسـریع کنـد. ایـن       می تبارها تبارها خواهد بود و تعامل ایران با التین التین
ذ ایران در آمریکاي التـین بـا تصـویب قـانون     موضوع در برخورد ایاالت متحده با حضور و نفو

جمهـوري اوبامـا بـه وضـوح      در زمان ریاست» برخورد با نفوذ و حضور ایران در نیمکره غربی«
قابل مشاهده است که آمریکا از روابط ایران با آمریکاي التین نگـران بـوده و متضـرر خواهـد     

جمهـوري   آمریکـا در زمـان ریاسـت    شد، کما اینکه تاکنون این اتفاق افتاده است زیرا تمرکـز 
بوش کوچک بر منطقه خاورمیانه موجب شد از حیاط خلـوت خـود، یعنـی آمریکـاي التـین      

گـرا   چـپ هـاي   گرا یکی پس از دیگري بر سر کار بیاینـد. دولـت   هاي چپ غفلت کرده و دولت
  دارند.بسیار تند اي  هاي خود بوده و با مشی آمریکا زاویه برخاسته از دل ملتهایی  دولت

هـاي خـارج کـردن ایـاالت متحـده از سـیطره        تـوان گفـت، یکـی از راه    می در پایان
باشـد. بـه ایـن     می شدن آن» روند التینیزه«یل، حمایت از ئنژادپرستان حامی رژیم اسرا

هاي جدید، مانند چین،  صورت، ابرقدرتی ایاالت متحده نیز درهم ریخته و با ظهور قدرت
ید همـین موضـوع   ؤشوراي اطالعات ملی آمریکا نیز م 2030رش هند، برزیل و ... که گزا

قدرت از غـرب بـه شـرق منتقـل خواهـد شـد، زمینـه انقـراض          2030است که تا سال 
هـاي   نـژادي و بحـران  هـاي   ابرقدرتی ایاالت متحده از درون توسط التینوها و سایر گروه

مللی رقـم خواهـد خـورد.    ال ثر بینؤمالی و اقتصادي و از بیرون توسط بازیگران جدید و م
آنچه در حال اتفاق افتادن است، این است که ایاالت متحده آمریکا هم از درون و هـم از  

هایی که دونالد ترامپ در پیش گرفته و هـراز   بیرون، در حال ضعیف شدن است. سیاست
هایی که بـر ورود کاالهـاي کشـورهاي     ی خارج شده یا تعرفهالملل بین  گاهی از یک پیمان 

نماید، موجـب شـده اسـت کشـورهاي مربـوط بـه مقابلـه         می اروپایی، آسیایی و ... وضع
پرداخته و آمریکا را در یک انزواي سیاسـی و اقتصـادي قـرار بدهنـد. آمریکـاي ترامـپ،       

، قاره آمریکا را مـال  »دکترین مونروئه«کند.  می انزوایی بیش از دوران مونروئه را پیگیري
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  ال اروپا تقسیم کرد تا به تحکیم قدرت خود در قاره بپردازد.  آمریکا و اروپا را م
بـیش از   مسـئله   امروز، ترامپ پیگیر کشیدن دیوار به دور ایاالت متحـده اسـت! ایـن    

دهنده ضـعف و تـرس آمریکـا از افـزایش مهـاجرین       آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، نشان
لبته این ترس و نگرانـی قابـل   هیسپنیک و تسخیر فرهنگی و اجتماعی این کشور است. ا

شدن » پروسه التینیزه«درك است اما تصمیمات ضد مهاجرتی و ...، تنها خواهد توانست 
   خیر بیندازد.أایاالت متحده را به ت

ساکن آمریکا به عنوان یک فرصت استثنایی با جمعیـت  هاي  گیري از هیسپانیک بهره
کـه در  هـا    میلیونی آسیایی 15پوستان و  میلیونی سیاه 42میلیونی، جمعیت  60تقریبی 

دهند از یـک طـرف، تضـادهاي مـاهوي      می مجموع، یک سوم جمعیت آمریکا را تشکیل
روابـط مثبـت و دوسـتانه     در کنـار  التینوها در داخل و خـارج از آمریکـا از طـرف دیگـر    

 قیمـت را پـیش   جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي آمریکاي التین، فرصـتی بسـیار ذي  
روي ایران قرار داده است زیرا در آینده، آمریکاي التین، دروازه ورود بـه آمریکـا خواهـد    

که در ـ بود. این کشورها به لحاظ زبانی، مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی، نژادي، رنگی و ...  
داراي تضادهاي ماهوي و عمیقی با ایاالت متحده هسـتند   ـ جدول تضادها نشان داده شد

و نیز منافع مشترك و مناسـبات دیگـر،    ـامپریالیسم آمریکا  ـ مشترك  که وجود دشمن 
  گذار کرده است.تأثیرالتین داراي نقش مهم و  ایران را در بین کشورها
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  چاپ و انتشارات وزارت خارجه.
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  ، مهرنامه. »تضاد و تغییر در ساختار جمعیتی«)، 1389(آبان  متقی، ابراهیمـ 
هاي مختلف قومی و نژادي در جامعه ایاالت  چگونه گروه«)، 1389( انداز توسعه و امنیت سسه چشمؤمـ 

  ».کنند می متحده با یکدیگر همکاري
  )، آمریکا بدون نقاب، انتشارات کیهان.1380( میرلوحی، سید هاشمـ 
  ).2001اکتبر  14( نشریه فرانکفورتر آلگمانیهـ 
پـژوه، حسـن    هاي هویت در آمریکا، ترجمـه محمودرضـا گلشـن    )، چالش1384( هانتینگتون، ساموئلـ 

ابـرار   المللی بین  سسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ؤسعید کالهی خیابان و عباس کاردان، انتشارات م
  معاصر تهران.

هاي سیاست خـارجی/ گـروه    معاونت پژوهش، مریکا و بحران اقتصادي جهان)، آ1389( شانی  هرمزي،  ـ 
  .مطالعات اروپا و آمریکا

  سازان نور. سسه مطالعات اندیشهؤ)، درك تروریسم در آمریکا، م1382( هیویت، کریستوفرـ 
ررسی تغییرات اقتصادي و اجتماعی در ایاالت متحده ب«)، 1392یوسفی کوپایی، غالمحسین (زمستان ـ 

نامـه   ، پایـان )»2030تـا   1990هـا و تهدیـدهاي آن بـراي جمهـوري اسـالمی ایـران (        آمریکا؛ فرصت
  کارشناسی ارشد، دانشگاه.

  
  منابع انگلیسی

- Albert, Richard (2011), 'the constitutional politics of the tea party movement', Northwestern 

University Law Review Colloquy, 105. 

- Bean et al (2000), Educational and Sociodemographic Incorporation. 

- Boston Globe (8 January1995) 

- Brown, Phil (1995), 'Naming and Farming: the social construction of diagnosis and illness', 

Journal of health social behavior. 

- Daniels, Roger (1990), Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in 

American Life, New York, Harpercollins. 

- Economist (24 August 2002). 

- Edmonston and Passel (1996), Ethnic Demography. 

- Gibson, Campbell (1992),'The Contribution of Immigration to the Growth and Ethnic 

Diversity off the American Population', Proceedings of the American Philosophical Society, 

136. 

- Key, V.O. Politics (1984), Parties and Pressure Groups, New York, Thornas Crowel and co. 

- Krikorian, Mark (1997), 'Will Americanization Work in America', Freedom Review, 28. 

- L.Jordan, Terry (1999), Article IV, Federal-State Relations in the U.S Constitution and 

Fascinaing Facts about it, Naperville, Oak Hill Publishing Company.  



ن ه
جرا
مها

ی
یسپن

 ک
شم
و چ

   
اش
روپ
ز ف
ندا
ا

 ی
ماع
اجت

یا ی
الت
ا

 
آمر

ده 
تح
م

  کای
 

 

 171  

- M. Kennedy, David (1996),'Can We Still Afford to Be a Nation of Immigrants?', Atlantic 

Monthly, 278. 

- M. Schlesinger, Arthur, Jr. (1998), The Disuniting of America, New York: Norton. 

- New York Times (24 June 1998). 

- Skerry, Peter (1993), 'Mexican Americans: The Ambivalent Minority, Cambridge', Harvard 

University Press, 289. 

- The New York Times (November 10, 2016), Election 2016: Exit Polls. 

- Tindall, George Brown(1984), America, A Narrative History, at: w.w.w.norton Co., N. Y., 2,  

- V. Flores, William and Benmayor, Rina (1997), Latino Cultural Citizenship: Claiming 

Identity, Space and Rights, Boston, Beacon Press. 

- W. Perison, George (1973), the Moving American, New York: Knopf. 

- W. Pierson (1973), the Moving American, New York. 

- Washington Post (April 24،1985), A24 a & also F1 c. 

- World Hunger Education Service (2011),'Hunger in American United States Hunger and 

Poverty Facts and Statistics'. 

- www.BBC.Co.UK.World 

- www.census.gov 

- www.fa.wikipedia. org/wiki 

- www.iribnews.ir 

- www.lhvnews.com/fa/news/14250 

- www.worldhunger.org/articles 
 

 
 
 
 
 

http://www.BBC.Co.UK.World
http://www.census.gov
http://www.fa.wikipedia
http://www.iribnews.ir
http://www.lhvnews.com/fa/news/
http://www.worldhunger.org/articles


   


