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   استراتژي، سياست خارجي، مبارزه با تروريسم، خطر منافع ملي :اژگان كليديو

  

هاي متفاوت را باتوجه به جايگاه جهاني خـود   اياالت متحده آمريكا در طول تاريخ خود استراتژي    

يي؛امـا  گرا الملل از انزواگرايي تا بين . اين تغيير استراتژي كامالً طبيعي بوده است      . اختيار كرده است  

ها كـه جملگـي هدفـشان در راسـتاي ايجـاد توانمنـدي                آنچه هميشه ثابت بوده، ماهيت استراتژي     

  . بوده استشياقتصادي، امنيت فيزيكي و اشاعة ارز

كنـد كـه باتوجـه بـه شـرايط جهـاني و               آمريكا امروزه استراتژي مبارزه با تروريسم را دنبـال مـي          

 .استراتژي سد نفوذ شده استدگرگوني در ارزيابي  منافع ملي جايگزين 

 چكيده
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  قدمهم

  :بسترسازي

ه كـ ته بوده اسـت     كن ن يانگر ا يشور ب كن  يخ ا يا در طول تار   يكاالت متحده آمر  يرد ا كعمل
 1»يكيزيت ف يامن«له رهبران، فراتر از دغدغه در خصوص        يبه وس  الن مطرح شده  ك ياستراتژ

زرادخانـة   يـك بـود،    ميشور  كن  يت ا يا تنها امن  يك آمر ياست خارج ياگر هدف س  " .باشد مي
ـ  تمام ن  ي و گارد مرز   كوچك يياي در يروي ن يكازدارنده،  محدود ب  داد و   مـي ل  كياز را تـش   ي

 از همـان آغـاز چـه    "(Krauthammer,1998,P,16) . نبـود ياست خـارج ي به سيازي ناصوالً
» يا منطق هـسته  «م و چه    يري در نظر بگ   يات بخش استراتژ  ي ح يرا مبنا » كتييمنطق ژئوپول «

نظـام   «يـك  متبلـور سـاختن      ييم، هدف بلند مدت و غا     يابيرگذار ب يرا تاث » منطق تفوق «ايو  
نـار حفـظ   ك در . بوده اسـت  (.Nvechterlein: Donald E.1980s.,1085/P.5)» مطلوبيجهان

 از يريابنـد و جلـوگ  ي مـي  ياتيـ گران آن را حيباز ميه تماك  (Jervis, 1997.P.131) استقالل
 اسـتقالل  كننـده  ديـ ت تهده بـه ضـرور  ك (Sheehan, 1006)  قدرت هژمونيك يريل گكش

 ل دادن ك بـه شـ    يع تـر از منـافع ملـ       يوس ميا در چهارچوب مفهو   يكگردد، آمر  ميمحسوب  
ـ  ب .ردكـ  از همان آغاز اقـدام       ياستراتژ ـ زا را يانـدول كنش  ي  ي مبـارزات انتخابـات    يس در طـ   ي

 و  ي استوار منافع مل   ي براساس ستونها  يستيبا مي] ايكآمر[ما  "ه  كني در خصوص ا   2000سال
 ياري را بس"  (Ludlow, 2001, Pl.167).مي گام برداريلالمل ني جامعه بير از منافع واهبه دو

ا در صـدر    يكش از دو سده گذشته آمر     ي در ب  .دانند مي از منافع    ين برداشت ي چن يعيبازتاب طب 
» يسـعادت اقتـصاد   «و  »اشـاعه ارزش   «،»مصوب فيزيكـي   «ل از ك، متش »تيمثلث امن «تحقق  

 يخيه در هـر دوره تـار      كـ تـه توجـه شـود       كن ن يد به ا  يالبته با ). 1ه  نمودارشمار(بوده است   
 ينـه بنـد   يچ«ت با در نظر گـرفتن     ي اولو . سه گانه مثلث بوده است     ي از اجزا  يكيت با   ياولو

ـ المل  نيگاه ب ي، جا يدر سطح جهان  » قدرت  و  يات داخلـ  يـ ت ح يـ ط و ماه  يا، شـرا  يكـ  آمر يل
ه بـه   كـ ن چهارچوب است    ي در ا  .ستن گشته ا  يرندگان مع يم گ ي تصم ي ارزش يازهااند  چشم

 .رنديگ ميل  ك ش يكرات متفاوت استراتژ  كشود و تف   مي ي ضرور يكضرورت تحول استراتژ  
 مختلـف را    يا عـصرها  يكـ ه آمر كـ ن وقوف وجود داشته باشـد       يد ا ي، با يلكل  ي تحل يكدر  

ت يـ فكير در   يي سو و تغ   يك از   يلالمل  نيگاه ب ير در جا  يين به لحاظ تغ   يه ا كرده است   كتجربه  
ـ  ا . بـوده اسـت    يتمـديري  و   ي، ارزشـ  ي، مـاد  يمنابع انـسان   ـ  ت ين بـه معنـا    ي ا بـر   يكـ ه آمر كي

                                                 
1.Physical security  
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ا در هـزاره سـوم      يكـ  آمر ي اسـتراتژ  .شور اسـت  كن  يخ ا ي متفاوت در طول تار    هاي  ياستراتژ
د يـ ستم با يـ شور در قـرن نـوزدهم و قـرن ب         كن  ي ا ين لحاظ به شدت متفاوت با استراتژ      يبد

ـ يژئوپول«ت نگاه   يمك بر حا  يتنه مب ك قرن نوزدهم    .منظور شود   خـاص   يبـود، اسـتراتژ   » كت
 يبود، به ضرورت اسـتراتژ    » يكدئولوژيا« گر عصر    يه تجل كستم  ي قرن ب  .ردكخود را طلب    

را در برابر دارد و به      » تفوق«ا امروزه عصر    يك آمر .ردكمتفاوت از قرن قبل از خود را تجربه         
رد كاركه بازتاب   كا  يك قدرت آمر  . است ردهك ي متناسب با آن را طراح     ي استراتژ ين رو يهم
و ) انـد   ر گرفتـه  يه تـاث  كـ  ييارزشـها (»حـوزه «،  )هـا   يريـ م گ يزان حضور در تصم   يم(»وزن «"
 ,Lasswell, Harold and Abraham Kaplan,  1950) )انـد  افتـه يش گـراي  هكـ  يافراد(»قلمرو«

p.77)" تـه، مـداوما در   افيات يشور حكن يه ااي ك ش از دو سدهيشور است، در طول ب   كن  ي ا
ـ  ا يت جهان ين حال موقع  ي در ع  . بوده است  يحال دگرگون  ـ  توز "ه بازتـاب    كـ شور  كـ ن  ي ع ي

 بـزرگ   ين قـدرتها  يدر ب ] استيانه از س  گراي   واقع كد فزونتر بر در   كيتا[ مي نظا ييبالفعل دارا 
 يتيد در نظر گرفته شود ، به ضرورت ماهي با" (Mearsheimer, J. 2001, P.403)  سيستمدر

ـ با مـي ه  كـ ت اسـت    يـ ن واقع ي با در نظر گرفتن ا     .ش گذاشته است  يل را به نما   متحو  از  يستي
  .ردكا صحبت يكالن آمرك ي در استراتژيدگرگون

  
  1نمودار شماره 

  
  
  
  
  
  

  
  سالمت اقتصادي

  مكاتب فكري و استراتژي كالن 

 يت اسـتراتژ  يـ در خـصوص ماه   ا  يكاالت متحده آمر  يل ا كي تش ين سالها ياز همان آغاز  
 از  يكـي  يخي در هر دوره تـار     .الن در صحنه حضور داشتند    ك يركشور دو اردوگاه ف   كن  يا

 اشاعه ارزش مصونيت فيزيكي
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ـ  را براسـاس محور    ياست خارج يم بر س  ك حا يازهااند  ر، چشم كن دو تف  يا ل ك شـ  دت خـو  ي
 قـدرت بـزرگ بـه       يـك ا به عنوان    يكز نمودن آمر  ي خواهان متما  يرك هر دو قالب ف    .اند  داده

 قـدرت بـزرگ از نظـر آنـان هـم            يكا به عنوان    يك آمر . بودند يي برتر اروپا  يورهاشكمانند  
 قدرت بـزرگ    يكتنها  " .جادگر نفوذ بود  يه ا كنيشور و هم ا   كت همه جانبه    ي بر امن  ينيتضم
 قدرت بزرگ قادر به     يك تنها   . قدرت بزرگ برخوردار است    يكان مقاومت در برابر     كاز ام 

 وجه ، در هدفييهمسو (Lippmann,1943,P.100) ". قدرت بزرگ استيكست دادن كش
 يـك ا بـه عنـوان      يكل آمر ي تحقق تبد  يز در چگونگ  ي بود و تما   يلي هر دو قالب تحل    كمشتر

ـ  واقع يـك رندگان  يم گ ين تصم يدر ب » يكگسل استراتژ «ن  ي ا .قدرت بزرگ بود    يخيت تـار  ي
ـ  توافق بر ا   .شور است ك ياست خارج يار در صحنه س   كرقابل ان يغ ه كـ د دارد   تـه وجـو   كن ن ي

 يلـ كن گردند، چهارچوب    يار است مع  يه در اخت  ك ياناتك ام يستيبا مي يجاد استراتژ ي ا يبرا
ابنـد و   ي ينند، برجـستگ  ك  ميد  ين منافع را تهد   يه ا ك يو جامع منافع مشخص شوند، خطرات     

ن ي مطلـوب تـر    .ر گرفتـه شـوند    كـ  اهـداف و منـابع بـه تف        ي مرتبط ساختن منطق   يچگونگ
ـ  و امن  يت اقتصاد ي، امن يت نظام ي به امن  يابي دست   ي برا ياستراتژ   چـه اسـت؟    ياسـ يت س ي

 .ردندك يب جلوه گرياز رقاند به عنوان دو چشم(Tuker,1985, PP.16-25) »مداخله«و» انزوا«
را بـه خـود اختـصاص       » يكف استراتژ يط «ي دو سو  گرايي  لالمل  ني و ب  يينه انزواگرا يدو گز 
 منـافع   .نـد كن  يـي  تعهـدات را تع    يستيبا ميه منافع   ك ن اعتقاد هستند  يان بر ا  ي انزواگرا .دادند

ـ با مـي  تعهـدات    ين رو يند و بـد   كه توجه را معطوف به داخل       كند  ك  ميم  كا ح يكآمر  يستي
 ي منافع ملـ   كننده  نييه تع كان تعهدات هستند    گراي  لالمل  نيد ب يه د ي از زاو  .ابندي ب ي داخل يجهت
م كـ ا حيكـ  منـافع آمر  (Georg, Alexander L.and Richard Smoke, 1974,P.560) باشند مي
 . داشته باشديه حضور فعال در صحنه جهانكنند ك مي

ـ  را ح  يريم تـصو  يترس» سرمشق«ا به عنوان    يكده آمر يل گرفته براساس ا   كتب ش كم ات ي
 هـدف قـرار     ي از صحنه جهـان    ينيق عقب نش  يرا از طر  »  تپه   ي بر رو  يت شهر يهو«ه  كداد  
 (Lafeber, Walter., ed 1965. John Qvincy, p45) ".....يزاد هوادار آ"ا به عنوان يكآمر. داد

ه كـ  گرايـي  تب سرمشقك م. قلمداد شدي در صحنه جهانير گذار يگر نفوذ و تاث    تضمن  
 را يسازند، منافع و قدرتمنـد  مير يتفس) .Kagan, 2003, P.3( " سالح ضعفا " آن را يبعض
ر مداخلـه در  يامد اجتناب ناپذيه پك يگر ميز از نظايمرفه و مصلح و پرهاي    جاد جامعه يدر ا 

 يگران جهـان  يگر بـاز  يز از د  ي خود را متما   ين رو يم ساختند و بد   ي است، ترس  يصحنه جهان 
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ت بخـش رفتـار   يـ ه در قـرن نـوزدهم هو      ك گرايي   انزوا ي استراتژ (Nye,1966).ردندكقلمداد  
   . استگرايي  سرمشقيركتب فك ميروني بيا قرار گرفت تجليك آمريخارج
شد و  كـ   مـي ر  يو مبارز به تصو   »يجنگجو«ا را در قالب     يكه آمر ك متعارض   يركتب ف كم

 خواهـان   (Schlesinger,Jr. 1986) شـود،  مـي ا محـسوب  يكـ خ آمريگر چرخه تـار يستون د
ـ الونك«فـه   ي نه تنها وظ   . قاره است  يا با جهان فرا   يكمواجهه آمر  ـ يانج«و» يستي م بـه   كـ ح» يل

 يرد جهـان  كاركاز  » يتيمامور «كنار در كه در   ك، بل  فعال دارد  ياست خارج ي س يكضرورت  
ـ ا با ي دن "ه  كني ا .ندك  مير  يز ناپذ يل آن را گر   المل  نياست ب يشور، الزامات س  ك  امـن   يطـ يد مح ي

ان گرايـ  لالمل ني بي شعار محور  (Scottr james B.ed. 1998, P.287)،" باشد يراسك دميبرا
 يدر راسـتا  » ا بـه مثابـه دژ     يكآمر«د بر   كيتاه با   كان  گراي   برخالف سرمشق  .د منظور گردد  يبا

 بـر   يرگـذار ي تاث يت مستقل بـرا   ي ظرف " يك عنوان   ه ب يدئولوژيشور، به ا  ك يحفظ ارزشها 
ـ ان، محور گراي  لالمل  نيسازند، ب  ميتوجه را معطوف      (Rosenbery,P.160) "رفتار   ت را بـر    ي
نان در چهارچوب   ي ا .اشد تحقق ارزشها ب   ييه هدف نها  كدهند، هرچند    مي قرار   يم ماد يمفاه

 Russett, Bruce M. and) دو جانبههاي ز قدرت و احترام به تعهدات و توافقكمرا توازن قوا،

Elicabeth C. Hanson, 1975, P.8)  در .نندك مير كا فيكالن آمرك ي به قوام دادن به استراتژ 
 يشورها بـه سـو    كـ گر  يمردم و رهبران د   » دنيگرو«ا را در    يكت آمر يان امن يه انزواگرا يكحال
ـ   ي  مـي متـوازن   اي    جاد جامعه يق در ا  يا به لحاظ توف   يكآمر ـ   لالملـ   نيابنـد، ب ان بـه عنـوان     گراي

 ,Tugwell,1982)»نـه ي بهياسـتراتژ «ه موسوم بـه  ك هستند يمعتقد به چهارچوب» گرا محقق«

P.108) ين رهبرا .است» اجبار«دن و   ياست گرو ي استفاده توامان از دو س     ين به معنا  ي ا .است 
فـانوس  «ا بـه عنـوان      يكـ تـب آمر  ك و با اعتقاد بـه م      يي انزواگرا يه در چهارچوب استراتژ   ك

ه يكباشند، در حال   ميا  يك آمر ي اخالق ي را خواهان هستند معتقد به برتر      گرايي  درون» ييايدر
ـ ا را بـر ا    يكـ الن آمر كـ  يان، استراتژ گراي  لالمل  نيب ا يكـ ه آمر كـ دهنـد    مـي ل  كن اسـاس شـ    ي
 ".شـوند  مـي براساس رفتارشان قـضاوت  ..... گري ديشورهاك ندارد و يشگيدشمنان هم..."

(Kissinger,1979, P.192) تـب  كا تحققـا وجـود دو م  يكـ  آمريخي تـار هاي با توجه به دوره
 هـايي    در دهـه   .ص اسـت  يالن مناسب، قابل تـشخ    ك يز در خصوص استراتژ   ي متما يكتئور

ـ  تا هـايي   ه در دوره  يكـ است در حال   بوده   يد بر سالمت و ارتقاء داخل     كيه تا كمحرز بوده    د كي
ن راه تحقـق منـافع      يان مناسـب تـر    ي انزواگرا . بوده است  يش قدرت در صحنه جهان    يبر نما 

اسـت  ي س " .نـد ك  مـي ت  يد مشروع يه تول ك، چرا اند  افتهيا  يكآمر» يكراتكت دم يهو«ا را   يكآمر
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ت يسب مـشروع  كـ  ين حال تالش بـرا    يه در ع  كست بل ي ن يكيزي قدرت ف  يصرفا تالش برا  
ان جنـگ  يـ ستم باالخص بعد از پايه از قرن بكان گراي لالمل ني ب(Nye,2000, P.158) ".است
ه كـ ، هرچنـد  انـد  ا قرار گرفتـه يك آمرياست خارجيگاه قدرت در پهنه سي دوم در جا   يجهان

ـ نند اما تا  ك  ميار ن كشبرد منافع ان  ي در داخل را درپ    يكراتك دم هاي  اعتبار ارزش  د را فـراوان    كي
ج قـرار  ي تـرو ي بـرا (Khalilzard, 1995, PP.87-107) "ا يكـ ل قاطعانه قـدرت آمر  اعما"بر 
 ,Krauthammer) " .داننـد  مـي شور ك يلالمل نيگاه بي تداوم جاي براياتيدهند و آن را ح مي

PP.5-17)  يبـات داخلـ   يه بـه ترت   كـ از عـدالت اسـت       ميان مفهو يف، دولت ب  ي برحسب تعر 
 اش در جهـت تحقـق حـداقل         يي توانا كننده  نييتعه  كش قدرت   يبخشد و نما   ميت  يمشروع

ان ك اميدگان، آنچه در صحنه جهانين دي از ا(Kissinger,2001, P.20) ".ش استيردهاكارك
ـ  فراوان به منابع دولت، موقعي بستگ"ر است يپذ  ".... و اراده داردييايـ جغرافديـدگاه  ت ي

(Kissinger,1973,P.5)   دگاه يـ ه هـر دو د    كت است   يواقعن  يد به آن توجه شود ا     ي اما آنچه با
ه كـ ، هرچند   اند   داشته ي به نوع استراتژ   دهنده  اتيا نقش ح  يك آمر ياست خارج يدر قلمرو س  

ـ  انزواگرا .ت قاطع برخوردار بوده است    ي از اولو  يركتب ف ك از دو م   يكيمحققا   ش يان، نمـا  ي
 ينفـ  به طور همـه حانبـه        يت داخل يت موقع ي را در صورت تقو    يلالمل  نيقدرت در صحنه ب   

 و  هـا   يژگـ يتوان و  مي ن .ف نشوند ي تضع يبرال داخل ي ل ياسيه فرهنگ س  ك ي به شرط  اند  ردهكن
 منـتج شـده از     ي در طول قرون، فـشارها     "ه  كده گرفت چرا    ي را ناد  يلالمل  نيم ب كط حا يشرا
 (Hintze,1975, P.183) ".انـد   داشـته ي بـر سـاختار داخلـ   كننـده  نيـي ر تعي مرزهـا تـاث  يفـرا 

ه كن باور هستند    يدهند، بر ا   ميار خود قرار    ك فعال را سرلوحه     يه استراتژ ك انگراي  لالمل  نيب
ت وجـود   يـ  مطلـوب و امن    يت جهـان  يـ ه موقع كشود   مين  يتضم مي در داخل هنگا   يراسكدم

ـ امن] م بـر جهـان اسـت      كت حـا  يـ ه واقع ك[ط هرج و مرج     ي در شرا  "ه  كداشته باشد چرا   ت ي
ت ي موفق"ه كن اعتقاد هستند    يان برا ينند انزواگرا ان به ما  گراي  لالمل  ني ب ".رن هدف است  يباالت

ق يـ ز به طـور اخـص از طر  ين ني و ا(Wattz,P.126) "ت دولت است يت و تثبيبه مثابه تقو
 "ا  يكـ ه اگر آمر  كنيان را در ا   گراي   فعال است و منطق سرمشق     ياست خارج ي از س  يدنباله رو 

ـ  ا يروزيـ ن پ يه تـر  نـد، برجـست   ك را مقاومـت     يرگـ ي چ يبه طور آگاهانه وسوسه برا     ده آل  ي
ـ  را غ(Healy,1970, P.217) "....ردكـ ق حاصل خواهـد  يخ را توفي در طول تاريكراتكدم ر ي

  .نندك مي قلمداد يافتنيدست 
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  بنيانهاي استراتژي كالن 

 يژگـ يازبـه ضـرورت وجـود سـه و        ي ن ي استراتژ يك تداوم   يه برا كنيبا در نظر گرفتن ا    
ـ  ا . است ياسيامال س كان  ي جر يك يادن به استراتژ  ل د كه ش كرفت  يد پذ يتوامان است، با   ن ي

 ي اسـتراتژ  ييارآكـ  . حضور همزمان مردم و رهبـران در قالـب دادن بـه آن اسـت               يبه معنا 
باشد؛ توجه به اهداف مورد نظر همچنان       » متناسب«د  ي با ي استراتژ .براساس سه شرط است   

باشد؛ با در نظر گرفتن منابع      » ريان پذ كام «يستيبا مي ي استراتژ .ش بگذارد يت را به نما   يقابل
 رهبـران و مـردم      .باشد» رياعمال پذ  «يستيبا مي ي استراتژ . گردد ي برابر طراح  رو خطرات د  

ـ  ا . تحقق آن برخوردار باشند    ياز اراده الزم برا     ييارآكـ «ن سـه شـرط موسـوم بـه مثلـث            ي
  )2نمودار شماره  (.است»ياستراتژ

  2نمودار شماره 
  
  
  
  

  
  مثلث كارآيي استراتژي

 

ر جلـوه   يزناپـذ يا گر يك آمر هاي  يه تحول در استراتژ   ك است   ييارآكاز به   يبه ضرورت ن   
ـ المل  نيط ب يار و شرا  يم، منابع در اخت   كه با توجه به نگاه حا     ك يي انزواگرا ي استراتژ .ندك  مي  يل

ن شـد و در     يوذ جايگز دنف س يستم؛ استراتژ يرد در قرن ب   ك  ميدر قرن نوزدهم مطلوب جلوه      
ـ  مبـارزه بـا ترور     ي شاهد اسـتراتژ   ييارآك تداوم   يم در راستا  يكست و   يقرن ب   .ميسم هـست  ي

ـ  و مبارزه بـا ترور     د نفوذ  س ياستراتژ ـ  يسم دو جلـوه اسـتراتژ     ي  . هـستند  يـي گرا لالملـ   ني ب
ا يكـ  آمر ي بـرا  يكف اسـتراتژ  يـ  ط ي انتهـا  ه دو ك گرايي  لالمل  ني و ب  يي انزواگرا هاي  ياستراتژ

ن يـ ل گرفتنـد از ا كه با در نظر گرفتن منابع، نظر و اجماع نخبه گان ش كني به جهت ا   اند  دهبو
گر از  ي د ياريه در بس  يكمحسوب شوند در حال   » منفعت شالوده «ه  ك برخوردار هستند    يژگيو

 پذيربودن امكان متناسب بودن
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شورها به جهت فقدان اجماع نخبه گان و بدون توجه بـه حجـم منـابع و نظـرات مـردم،                     ك
  . برخوردار است»  شالودهخطر«ت يفكي از ياستراتژ
 دولت است درخـصوص     ي و تئور  ياسيس ميله نظا ي وس -ره هدف ي زنج يك ي استراتژ "

  (Posen, P.13) ". خودش شـود يت برايجادگر امني اين نحويتوان به بهتر ميه چگونه كنيا
ه همـراه   كـ  كيسينند، ر ك  ميه طلب   ك هايي  نهينند، هز ك  ميه فراهم   ك يتيزان امن يبا توجه به م   

ات يـ  ح يه در داخـل جامعـه دارنـد، اسـتراتژ         كرملموس  يرات ملموس و غ   يآورند و تاث   مي
ال و  ين لحـاظ سـ    يرد و بـه همـ     يـ گ مـي ل  كند شـ  ي فرآ يكالن براساس   ك ي استراتژ .ابدي  مي
ـ  تعر يد منافع مل  ي در ابتدا با   .ل شده است  كيند از سه بخش تش    ين فرآ ي ا .ر است يرپذييتغ ف ي

 در  .ن و مـشخص شـوند     ي هستند، مع  يه متوجه منافع مل   ك يداتيد تهد ي به دنبال آن با    .شوند
ار گرفته شوند تا خطـرات بـه        ك به   يداتي وتمه ها  ه چه روش  كن گردد   ي مع يستيبا ميت  ينها

  )3نمودار شماره ( (Leffler,P.1992) مقابله گرفته شوند و منافع حفظ گردند
  3نمودار شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گيري استراتژي كالن فرايند شكل
  

ف منـافع،   يـ الن برخاسـته از تعر    كـ  ي اسـتراتژ  يريل گ كه ش كت  ين واقع يبا وقوف به ا   
 يه تصورات، ارزشها و باورهـا     كگردد   مي پر واضح    .ف روش است  يف خطرات و تعر   يتعر

 .ار باشـد ر گـذ يار تـاث ي شـهروندان بـس  ياندازها نار چشم كرندگان و نخبه گان در      يم گ يتصم

 منافع ملي

 خطرات

 ها روش

 استراتژي كالن
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 ي اسـتراتژ  يريـ ل گ كند ش ي فرآ دهنده  اتيبراساس سه بخش مطرح شده به عنوان عناصر ح        
   .ل شوديا تحليكالن آمرك يه تحوالت در استراتژكان است كن اميه اكاست 

  

  منافع ملي و استراتژي كالن

ـ  تعر يـك  بـه    يابياز به دسـت   يالن در وهله اول ن    ك يدن به استراتژ  يات بخش ي ح يبرا ف ي
ن گروههـا  ي در جامعه بـ يديلك يه تفاوتهاكني با توجه به ا. وجود داردي از منافع مل  منسجم

ازمنـد  ي به ضرورت ن   يف قابل قبول از منافع مل     ي تعر يك به   يابيو افراد وجود دارند دست      
 ييزهـا يه چـه چ   كنيان با توجه به سه مقوله ا      يائيك آمر . است ي مشخص هاي  توجه به شاخص  

گـر  ي بـا د   يارك از تداوم هم   ييزهايشور است، چه چ   كمله به    از ح  يري جلوگ ي برا يضرور
 ي بـاز  يم جهـان  كل دادن به نظم حا    كتوان نقش در ش    ميد و چگونه    يآ ميشورها به دست    ك
ه براسـاس  كـ ني جـدا از ا انـد   را به توجـه گرفتـه  ها ن شاخصي ا(Vorys, 1990, P147) .ردك

اسـت  يل س يه و تحل  يجزت به   يكدئولوژيا ا ي يا اقتصاد ي،  يكراتكا بورو ي،  يك استراتژ يابيارز
رند يگ ميل  ك ش يف منافع مل  يه با توجه به آنها تعر     ك هايي  م، شاخص يا بپرداز يك آمر يخارج

، ييايت جغرافي موقع: عبارتند ازها ن شاخصي ا. برخوردار هستنديشگيبا از استمرار هميتقر
ـ  ا.رندگانيم گيم رهبران و تصهاي يژگيم بر جامعه و وك حا هاي  ، ارزش يخيتجارب تار  ن ي

 و ي قدرت در صحنه جهان  ي دارند الگوها  يروني ب ماهيته  ك هايي   شاخص . است يبعد داخل 
ـ  هـاي   يژگـ ي توجـه بـه و     ين به معنا  ي ا .شور است ك يلالمل  نيگاه ب يجا ـ ي و ب  ي درون  در  يرون

 يك ملت   "ه  ك است چرا  ين ضرور ي ا .شور است كف منافع مردم    ي قوام دادن به تعر    يراستا
ـ  براساس ا  ي مقطع زمان  يكه در   ك است   يسانت ان يواقع خ ي از تـار   كر مـشتر  ي و تفـس   هـا   دهي

 بـا توجـه بـه    يعنـ ي ين چهارچوب دو بعدي در ا(Lind,1992, 88.4-5) "افته است يجهت 
رها، ي، تفس ها  ه به ضرورت ارزش   كابند  ي  ميت  ي هو يه منافع مل  ك است   يروني و ب  يابعاد درون 

ـ  قـدرت    ي الگوها .آورد ميان  يدم را به م    رهبران و مر   ياعتقادات و برداشتها    يا بـه عبـارت    ي
م يت مستقر در سطح جامعه و مفاه      ي و ذهن  يع قدرت به عنوان عامل ساختار     ي توز يچگونگ

 .د مطرح شوند  يت منافع با  يفكي و   يري جهت گ  كننده  نيي تع يرمادي به عنوان عوامل غ    يارزش
 ل گرفـت  كفه ش  براساس سه مؤل   يا منافع مل  يكاالت متحده آمر  ي ا يريل گ كاز همان آغاز ش   

 اشـاعه تجـارت ازاد،      :ن سه عبارتند از   ي ا .ر در خصوص آنها به وجود آمد      ي اجماع همه گ   و



 

 

 1385ن  پاييز و زمستا21هشتم شماره سال / پژوهش حقوق و سياست/ 162

ـ ا در قالب ا   يك آمر ي مثلث منافع مل   .سميبرالي و اشاعه ل   يه دار ياشاعه سرما  » اشـاعه «ن سـه    ي
  .)4نمودار شماره (افت يات يح

  4نمودار شماره 
  
  
  
  

  
  اشاعه ليبراليسم

  
  مثلث منافع ملي

  
 يعنـ يگـر   يدو مؤتلفـه د   _، 1945 جهان در سال     يگاه رهبر يا به جا  يكبعد از ارتقاء آمر    

 ينـدها يز اختالفـات بـه عنـوان برآ       يـ  و حل وفصل مسالمت آم     يلالمل  ني ب يجاد سازمانها يا
 و  يط داخلـ  يا در قـرن نـوزدهم بـا توجـه بـه شـر             .مطرح شـدند  » اشاعه«فه   سه مؤل  يعيطب

ت فراوان بـه اشـاعه تجـارت آزاد بـه           يارآمد، اولو ك يستم اقتصاد ي س يكضرورت استقرار   
 بـا   .سم تجارت آزاد شـد    ياليه موسوم به امپر   ك داده شد    ياست خارج ي س ين اساس كعنوان ر 

ا، عدم  يك آمر يلالمل  نيگاه ب ي، وقوف به جا   ي قدرت در سطح جهان    ينه بند يدر نظر گرفتن چ   
ن شـمال و جنـوب و       ي ب يا به لحاظ موضوع برده دار     يك در داخل آمر   ي ارزش وجود انسجام 

 گرايـي    انـزوا  ي، اسـتراتژ  يافتـه صـنعت   ي توسـعه    يربنـا يل عدم وجود ز   يمهمتر از همه به دل    
حـضور فعـال در      عدم   ا  يك آمر .ا قرار گرفت  يكاست خارجه آمر  ي س دهنده  اتيچهارچوب ح 

ه يـ ن حال فاقد توج   ي و در ع   ي ماد يهايمنده فاقد توان  كافت چرا ي ي را ضرور  يصحنه جهان 
 يـي  انزواگرا يق استراتژ يا اعتقاد داشت از طر    يك آمر كتي بود ؛ توجه به منطق ژئوپول      يارزش

نـد و قـادر     كن  ي خود را تـام    يكيزيت ف يتواند امن  ميبهتر  اي    است قاره ي س يكردن  كو دنبال   
ن صورت به اشـاعه تجـارت       يار دارد به بهتر   يه در اخت  ك يت منابع ياست با توجه به محدود    

 و  ي سـاختن داخلـ     منـزه  يا به عنوان سرمشق و بـه عبـارت        يك آمر يركتب ف ك م .آزاد بپردازد 
 برخورد با جهـان     يم در رابطه با چگونگ    كا به عنوان ارزش حا    ي جامعه توانا و پو    يكجاد  يا

 ياست توازن قـوا   ين حال س  يشور و در ع   ك يياي جغراف ي انزوا .ار قرار گرفت  ك يخارج مبنا 

 اشاعه تجارت آزاد دارياشاعه سرمايه
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بـود  اي     قـاره  ي اسـتراتژ  يكه در واقع    ك يي انزواگرا ير شدن استراتژ  يان پذ كانگلستان به ام  
 قطـب بـودن در      يط برا يا واجد شرا  يكه آمر ك وجود داشت    ين آگاه ي ا . نمود ي فراوان كمك
 دفـاع از خـودش در برابـر         ياز معقول بـرا   اند   چشم "ه فاقد   كست چرا ي ن يلالمل  نيستم ب يس
 ي استراتژ. استMearsheimer,P.7) ("وشش خودش كه بر كي با تستمي مطرح سيشورهاك

 كـي ه بـه وضـوح در     كـ ل گرفته بود    كا ش يكآمراي    ت قاره ي امن ي بر مبنا  يي از سو  ييانزواگرا
 " . بـود  گرايـي   تب سرمـشق  كگر با توجه به نگرش و منطق م       ي د يي بود و از سو    كتيژئوپو ل 
 ". بوديسم مليده اليه نماد قدرتمند اكبود بلا يك آمري نه تنها نشانه منافع محورييانزواگرا

(Ekrich,1966, P.20)امال كـ ه كـ رد ك را انتخاب ييا استراتژيكه آمركن نگاه بود ي در بستر ا
 كـي امال براسـاس در   كـ ه  كـ  سـو    يـك  از   يي بازتـاب عـدم توانـا      ين استراتژ ي ا .بوداي    قاره
زتـاب عـدم عالقـه بـه حـضور          گـر با  ي د يي بـود و از سـو      يلالمل  نيط ب يانه از شرا  گراي  واقع

ان خودشان را بـه صـورت       ييايكآمر" . در داخل بود   يبه لحاظ اعتقاد به مدل ساز     اي    فراقاره
ن بـاور باشـند     يه آنان به ا   كن گشته است    ين نگرش منجر به ا    ي ا .دانند ميدر محاصره    ميدائ
ــه امنكــ ــدا  ميت نظــاي ــبا مــيدر ابت ــ از طريستي  ."....ل قــاره حاصــل گــرددكــنتــرل كق ي

(Williams,P.53) ت دادن به اشاعه    ي اولو ي را به سو    آمريكا سميده ال ي و ا  گرايي   واقع يدگيتن
 توسـعه   ين را بـرا   يه بهتـر  كته توجه داشتند    كن ن ي آنان به ا   .تجارت آزاد در جهان سوق داد     

 خـود   ياالهـا ك فـروش    ي جهان برا  ي به بازارها  يازمند دسترس يا ن يك در داخل آمر   ياقتصاد
 يكـي  آزاد به بازارها و مواد خام        يد فراوان بر دسترس   كيه تا ك جهت بود    ين رو يدارند و بد  
 ين چهـارچوب بـرا    ي بهتـر  يي انزواگرا ي استراتژ . درآمد ي منافع مل  دهنده  اتي ح ياز ستونها 

ـ ا ا يكـ ، آمر 1898ا در   ي اسـپان  –ا  يكـ  به دنبال جنـگ آمر     . به حساب آمد   يتحقق منافع مل   ن ي
ه به دنبال   ك يجاد انسجام ارزش  ي ا .نگرد ميبه فراتر از قاره     ه  كش گذاشت   يت را به نما   يواقع

 ي برا ي ضرور يربناهايان گذاشتن ز  يافته بود، بن  ي فرصت تبلور    1865 در   يان جنگ داخل  يپا
، منجـر بـه   يگاه جهـان يت و جاي و ارتقاء موقع ي جهان هاي   در قواره  يات دادن به اقتصاد   يح
 و  ي توسـعه مـاد    .نـد ك متفـاوت آغـاز      يكتراتژستم با نگرش اس   يا قرن ب  يكه آمر كن گشته   يا

ا را بـه    يكـ افته بـود آمر   يت  يامال هو ك 1898ا در   يست اسپان كه با ش  اي ك   ت قاره يت موقع يتثب
 داشـت  ي تنها منافع تجار"ه در قرن نوزدهم كا يك آمر.سوق داداي   فراقاره ياستهاي س يسو

 (Kupchan, 2002,P.175) ".رده بـود كـ  خـود منظـور   ي هم براي و ارضياسيحاال منافع س

ـ    يشورهاكت  يف موقع يا به دنبال تضع   يك آمر يت جهان يارتقاء موقع  ل در  الملـ   ني برتر نظام ب
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 يان جنـگ جهـان    يست ژاپن و آلمان به دنبال پا      ك فرانسه و انگلستان و ش     يعنيقرن نوزدهم   
  نه تنهـا بـه ماننـد گذشـته         ي استراتژ .شور گشت كن  ي ا ي در استراتژ  يدوم منجر به دگرگون   

ه كـ  يتي موجـود  هـاي   ه توجه بـه دغدغـه     كا بود بل  يك از منافع آمر   كتي ژئوپول كيبراساس در 
 منـافع   ينار سه سـتون سـنت     ك در   .ل گرفت ك بود ش  ي با شورو  يكدئولوژي از تعارض ا   يناش
ا بـه   يكـ  آمر .ز به عرصه پاگذاشـتند    يد ن يا درصدد تحقق آنها بود دو مولفه جد       يكه آمر ك يمل
ـ  يجـاد نهادهـا   ي خود ا  ي جهان يت رهبر يل موقع يدل ـ المل  ني ب ـ  و تا  يل د بـر حـل و فـصل        كي

 البتـه   .ردكـ  خـود منظـور      ي منـافع ملـ    دهنده  لك ش يز منازعات را جزء ستونها    يمسالمت آم 
ا يكـ  آمر . بـود  يه دار ي متوجه اشاعه سرما   ي منافع مل  دهنده  اتين عناصر ح  ين ا يت در ب  ياولو

ـ  توز ي چگونگ . گرفت ي را پ  ي شورو د نفوذ  س ي خود استراتژ  يدر جهت تحقق منافع مل     ع ي
 سرمـشق بـودن را بـه        ي درون نگـر تـالش بـرا       يل ارزشها المل  نيستم ب يقدرت در سطح س   

ت يـ مك حا ي بر محقق دانستن مداخله در امـور جهـان         يتب مبتن ك م هاي   راند و مؤلفه   هيحاش
ــي انزواگرا.افــتي ــ ي ــامــل از ذهنكه طــور ي ــران آمري ــ گزيا دوريكــت مــردم و رهب د و ي
د  سـ  ي براسـاس اسـتراتژ    .ا قرار گرفت  يك آمر ياست خارج يم بر س  ك اصل حا  راييگ  المل  نيب

ـ     يكـ رد آمر كـ ه اسـاس عمل   ك ي شورو نفوذ ـ المل  نيا در صـحنه ب ا يكـ  آمر " قـرار گرفـت      يل
 يا و اصـول يكـ  منافع آمري تحت لوايلالمل ني مداخله در قلمرو ب   ي آماده باشد برا   يستيبا مي

ـ ا با توجه به ماهيكآمر (Strong,1980, P.54) ". آن هستنددهنده لكي تشيه اجزاك ت منـافع  ي
 را  يه سـه نقـود شـورو      كـ افت  ي ي جهان غرب، ضرور   ي خود و داشتن نقش رهبر     يجهان

 ي اسـتراتژ  يادي اصل بن  "امال منطبق با    كن نگرش   ي ا .الن خود قرار دهند   ك ياساس استراتژ 
ـ كـ است  ـ  بـر تعر يه مبتن   Strong,1980, P.54) ".ل آن اسـت كف دشـمنان در حـداقل شـ   ي

ـ  ا "ه  كـ ت  ين واقع يه با در نظر گرفتن ا     ك ذوف ن د س ياستراتژ ا يـ شور و   كـ ن خواسـت هـر      ي
ل كان شـ  كـ امل جهان در صورت ام    كق فتح   ياز طر  مي  ط صلح دائ  يه شرا كرهبران آن است    

ا را يك مورد توجه آمرييايطه جغرافي توسعه ح،افتيات ي ح (Wight,1988, P.144) ،"د نده
داشـت بـه دنبـال      اي    ا تنها نگـرش قـاره     يكه در قرن نوزدهم آمر    يكالدر ح .  ساخت يضرور

رد و كـ ا توجه را معطـوف  يك به فراتر از قاره آمر1945 بعد از يز جهانيت متما يسب موفق ك
ـ ا ايكـ  رهبران آمر ي برا .افتي خود   ي بقا ي برا ياتيآن را ح    "ه كـ ن اعتقـاد وجـود داشـت    ي

ـ ا تـا ده هـزار ما      يكـ تعهـدات آمر   . اسـت  هـا   قاره مي ما، امروزه در تما    يمرزها  يل آن سـو   ي
 Williams,PP.189-9) (ل به طرف جنوب استي و هزاران مايكآتالنت
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ــد " ــ هرچن ــ انگ"ه ك ــزه آمري ــرايك ــوح  يا ب ــان از وض ــطح جه ــت در س   ".... دخال
)Fairlier,1973,P.124 ( ي جهان سوم برخـوردار نبـود امـا بـرا          يشورهاك از   ياري بس ي برا 

 در نگـرش  .ننـد ك قاره توجه يه به فراسوكرد ك ميم ك توازن قوا ح  ا ضرورت يكرهبران آمر 
 با توجـه  .شود مي  (Kissinger,1979, P.914) " الزامات توازن " توجه فراوان به يكژئوپولت

ـ با ميا  يك آمر ياتين منافع ح  ي تام يا برا يكه از نقطه نظر آمر    ك ييايه حوزه جغراف  كنيبه ا   يستي
ه پـر   كـ  محـسوب گـشت چرا     ي ضـرور  يتوازن قدرت شورو  افته بود،   يش  يدفاع شود افزا  
ش ي بر افزا  يسع ر متوازن روبرو شوند،     ياجه با قدرت غ   و م ها   هر زمان دولت   "واضح است   

، يـك  ژئوپولتيازهـا يه با توجه نك يكدئولوژينبرد ا.(Waltz,1997. P.915) ".شود ميقدرت 
 گرايـي   لالملـ   ني ب يامال به سو  كا را   يكافته بود، آمر  يان جنگ دوم    ي بعد از پا   يشدت فزونتر 

 هـاي  يژگينده تر و مداخالت گسترده تر از ويفزا ميع تر، بودجه نظاي تعهدات وس .سوق داد 
رقـم  اي     بـه گونـه    يط جهـان  ي شـرا  .شور در دوران جنگ سرد گشت     كن  ي ا ياست خارج يس

 بـه   تين موقع ي ا .شور قرار گرفت  كن  يخ ا يز در تار  يار متما يت بس يا در موقع  يكه آمر كخورد  
ر گـشت   يزناپـذ ي گر ي حـضور در صـحنه جهـان       ين منافع مل  يه در جهت تام   كن معنا بود    يا

ا در  يكـ  آمر .افتي تحقق   ذوف ن د س ي استراتژ ياست در بستر نگرش تدافع    ين س يه ا كهرچند  
امل كشور نه قادر به تسلط      كن  يا، ا يكخ آمر ين بار در تار   ي اول ي برا "ه  ك قرار گرفت    يطيشرا

ن اعتقاد راسـخ  ي ا(Kissinger,1981, P.73) ".ده انگاشتن آن بوديادر به نادا بود و نه قيبر دن
 و  يكيزيت ف ي، مصون ي تحقق سالمت اقتصاد   يعنيت  يجاد مثلث امن  ي ا يه برا كوجود داشت   

 سه نقود   ي، استراتژ ياتين چهارچوب عمل  يرترين حال ناگز  ين و در ع   ينه تر ياشاعه ارزش به  
ر ي بـا سـقوط اتحـاد جمـاه        فـوذ  ن د سـ  ي استراتژ .باشد مي يتيو حضور فعال در سرتاسر گ     

ـ  پا . خود را از دسـت داد و منـسوخ اعـالم شـد             ي علت وجود  1991 در   يشورو ان نبـرد   ي
ا يكـ ه آمركن گشت   ي سبب ساز ا   يروها در صحنه جهان   ي ن يي و به تبع آن جابجا     يكدئولوژيا

ـ ا در س  يكـ گاه آمر ي جا .ردي قرار بگ  يط منحصر به فرد   يدر شرا  ـ  ي اي   ل بـه گونـه    لملـ ا  نيستم ب
اسـت  ي گذاشـته شـد و س      ينـار ك دوران جنـگ سـرد بـه         ياسـت تـدافع   يه س ك شد   يمتجل
 .ش گرفته شد  يدر پ » يمبلغ«ر  ك و رونق تف   ي سو يكا از   يكل حجم قدرت آمر   يبه دل  ميتهاج

ـ با توجه به ا    ـ   يكـ م آمر يكـ ست و   يـ ه در قـرن ب    كـ ت اسـت    يـ ن دو واقع  ي  ين سـتونها  يا از ب
ـ  بـه دنبـال پا     .سم قـرار داده اسـت     يبراليد را بر اشاعه ل    كي تا ي منافع مل  دهنده  لكش ان دوران  ي

ه كـ است تـوازن قـوا را       يا س يكل گرفت و آمر   كنانه ش ي خوش ب  يط اجتماع يجنگ سرد، مح  
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 ي گذاشت و تئور   يناركدهد به    ميل را مبنا قرار     المل  نياست ب ي از س  يك زئوپولت كتا در يماه
ـ براليبه تبع آن ضرورت اشاعه ل و  (Elman,2001,pp.757-766) يكراتكصلح دم ـ ي  يسم را پ

 ي بـه منظـور اجـرا      هـا   يي بـر بهبـود توانـا      ي مبتنـ  ياسـت يس"ه توازن   كني با توجه به ا    .گرفت
ـ  بازداشـتن و  يبرا ميت نظايمامور  ,Vasques&Elman) "گـر دولـت اسـت    يست دكـ ا شي

2003,p.8) ـ ه ا كابد چرا   ي  مي از آن ن   ي دنباله رو  ي برا يگر ضرورت يا د يك آمر چ يشور هـ  كـ  ني
ـ  با توجه به ا    .ندك  مي را دشمن محسوب ن    يقدرت مطرح  ـ  ي از شـرا   كن در ي ـ المل  نيط ب  و  يل

يابد برخالف     برتر است كه آمريكا منافع خود را در اشاعه ليبراليسم مي           ين قدرتها يروابط ب 
 بـر   .باشـد  مـي ن ن يا در صدد تـصرف سـرزم      يكچندان دور آمر  قدرتهاي بزرگ در دوران نه      

) ردكف ين اساس تعرياگر بتوان آن را بر ا  (ا  يك آمر ي گذشته، امپراتور  هاي  يخالف امپراتور 
 ,Huntington)".رد اسـت ك بر عملي مبتنيه امپراتوركست بلين ني بر سرزمي مبتنيامپراتور

p.343) برال دارند و بازتـاب     ي ل يتي خود را ماه   هاي  دهي و ا  ها  ه ارزش كا در صدد است     يك آمر
ن به  ي ا .انه انتقال دارد  ي است در خارج از اروپا باالخص خاورم       يخ و تجارب تمدن غرب    يتار

گر يرون در د  يق فشار از ب   ي در اروپا از طر    ي عصر روشنگر  هاي  يژگي متبلور ساختن و   يمعنا
ـ  اسـت همانـا عقالن     يه نماد عـصر روشـنگر     كته  ي مدرن هاي  يژگي از و  .نقاط جهان است   ت ي

 در جهان يژگين ويه اكابد ي ميمنافع خود  يا در راستايك آمر(Weber,P.196) . استيابزار
 .برال استي فرهنگ لهاي گر جنبهيه گذار حضور د   يه پا كابد چرا يت ب يخارج از اروپا مشروع   

ـ  تن يه به معنا  ك دارد   ي اجتماع يتيفكيابعاد آن در غرب      ميسم در تما  يبراليل  و تناسـب    يدگي
ـ ا در ا   ر يتيه فرصت تحـول هـو     ك در غرب بود     ي ارزش ي و فضا  ي ماد يفضا ن بخـش از    ي

 و  يخي بـا تجـارب تـار      يتيچگونه سـنخ  يبرال ه ي ل هاي  ه ارزش كن  ي اما به لحاظ ا    .جهان داد 
 خـارج از جهـان غـرب ندادنـد          يشورهاكـ  در   ي و اقتصاد  ياسي س ي ساختارها هاي  يژگيو

 يرون ضـرور  يـ ه بر قدرت خـود و اعمـال آن از ب          كيسم را با ت   يبراليج و اشاعه ل   يا ترو يكامر
ب ي قدرت رقيك به عنوان ي شورويه هدفش رفع توسعه طلبك د نفوذ سيتراتژ اس .ابدي  مي

 مبـارزه بـا     ي اسـتراتژ  .سم داده است  ي مبارزه با ترور   ي خود را به استراتژ    يو همتراز بود جا   
 فرصـت  ي را بـرا يل گرفت تا بـستر الزم و ضـرور      كدارد ش  مي تهاج يه خصلت كسم  يترور

 .ا فـراهم آورد   يكـ  مـورد عالقـه امر     ياهـا يدر جغراف برال  ي ل هاي  شه گرفتن ارزش  يدادن به ر  
ـ اليل دادن بـه امپر    ك ش ي فشار بدون وقفه برا    " ياري بس يبرخالف ادعا   يگـر  ميسم و نظـا   ي

"(Johnson, Chalmers, 2004, P.236) سـاخت  يه جنگ عراق و افغانستان را ضرورك نبود 
ـ  ماه"ه كبل  ي آن را ضـرور (Dueck, Colin, P.201)"ا يكـ الن آمركـ  يبـرال اسـتراتژ  يت لي
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 Craiy, Gordon)است توازن قوا استي منسوخ ساختن سيسم به معنايبرالي اشاعه ل.ساخت

A., 1976, PP.188)  يگر ضرورتي د.ا دنبال شديكله آمريستم به وسيه در قرن نوزدهم و بك 
ابنــد و تعــارض ي مــيگر را دشــمن نيديكــ بــزرگ يه قــدرتهاكــست چرايــ تــوازن نيبــرا

ا در جهـت تحقـق      يك آمر يت اساس يسم اولو يبرالي اشاعه ل  .ن آنها وجود ندارد   يب يكدئولوژيا
سم در  يبرالي ل ياده ساز ي پ يسم در راستا  ي مبارزه با ترور   ي خودش است و استراتژ    يمنافع مل 

   . غرب استيفرا
  

  خطر و استراتژي كالن

ن يو معـ   يت دادن بـه منـافع ملـ       يـ الن، به دنبال هو   ك يل دادن به استراتژ   كند ش يدر فرآ 
د يـ ن منافع را تهد   يه ا ك است   ي معطوف نمودن توجه به خطرات     ينمودن آنها، ضرورت بعد   

ـ  ك يه در هر زمان   كرد  ك فرض   يعيد طب ين را با  ي ا .ندك  مي گر در صـحنه    ي بـاز  يـك ش از   يه ب
تعامـل بـه ضـرورت       نـد يابد و در بطن فرآ    ي  مي يش فرصت تجل  كشمكوجود داشته باشد،    

ر يسان ، منابع غ   يكر  ي غ ياي متفاوت، جغراف  يخينه تار يشيل پ ي به دل  .رديگ ميل  كش ش كشمك
ـ   كز پر واضح است     ي متما يلالمل  نيگاه ب ي متفاوت جا  ي فرهنگ هاي  برابر، ارزش  ن يه تعارض ب

توان صـحبت از تقابـل در        ميه  كن تفاوتها است    ي با در نظر گرفتن ا     .ديگران به وجود آ   يباز
ـ   يافع در س   من يياروي رو " .ردكازها و اهداف    اند  چشم  اسـت در    يشگيـ ل هم الملـ   نياسـت ب

ا بـا  يك رهبران آمر(Jervis, Robert L) ".ستيصادق ناي  ن مسئلهيه در مورد جنگ چنيكحال
 در قرن نوزدهم بـه مـشخص نمـودن        للالم  نياست ب ي در س  يهين فرض بد  يدر نظر داشتن ا   

 يطيدر شـرا  مي، نظـا يده از نقطه نظر اقتصا كنيان با وقوف برا   يائيك آمر .منابع خطر پرداختند  
 ي بـسط ارضـ    .ل مطرح شوند  المل  ني قطب در صحنه روابط ب     يكه بتوانند به عنوان     كستند  ين

ـ نـد تحقـق ا    يه در فرآ  كـ  ي خطر .افتندي ياتي و دفاع از تجارت آزاد را ح       يداخل ن اهـداف   ي
 ي علت اساسـ   . بود يي استعمارگر و قدرتمند اروپا    يشورهاك يازهاياستها و ن  يمتوجه بود، س  

 قطـب در روابـط      يكا به   يكان قرن آمر  يه در پا  كن اساس بود    ين اهداف بر ا   يافتن ا يات  يح
 ي ضـرور  هـا   يژگي و ي سر يك قطب، وجود    يكل شدن به    ي تبد ي برا .ل شود يل تبد المل  نيب

ـ ه ا كـ رد  كـ   مـي م  كـ ا ح يكـ  منـافع آمر   .ا در آغاز قرن نوزدهم فاقد آن بود       يكه آمر كاست   ن ي
رد يـ ل بگ ك قطـب شـ    يـك ه  كـ ني ا ي برا .ندي نبود به وجود آ    ه وجود آنها ملموس   ك ها  يژگيو

ن يت ،انـدازه سـرزم    يزان جمع يم: عبارتند از  هكاز است   ي در حد ن   ها  يژگي و ي سر يكوجود
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 ,Waltz) .باشد ميومهارت و تبحر  ميت نظايظرف ،ي اقتصاديهاييتوانا  از منابع،ي،برخوردار

Kenneth P,131) يخطـر . ل دهدك را شها ي برجستگنيه اكاز به فرصت داشت يا نيك آمر 
ـ  و   يي اروپـا  ي قـدرتها  يسـو   از يوجهـان اي    ط قاره يه متوجه بود با در نظر گرفتن شرا       ك ا ي

جـاد  يقـت در قـاره و ا      يم نمودن حق  ك ومستح ي داخل ي توسعه اراض  يبرا. ا بود ي اسپان ياراض
ات يـ ن واقعيبراساس ا .ردك  مير جلوه   ي اجتناب پذ  يي اروپا ي با قدرتها  ييارويرو حوزه نفوذ، 

 .ل گرفتنـد ك شيرسون جفي وصلح طلبيونتليمها ي تجارگرايي  واقعيركه مطابقت فكبود 

(Mead, Walter Russett, 1999/2000. P.6)  ه متوجــه منــافع كــ يت خطــريري مــديبــرا
ه در  كجاد شود   ين فرصت ا  ي ا يش گرفته شد تا ازطرف    ي در پ  يي انزواگرا يابود استراتژ يكآمر

ا ي اسـپان  ي بااراضـ  يي اروپـا  يشورهاكـ گـر حـضور     ي د ييت شود واز سو   يت تقو يقاره موقع 
ت در خـصوص  يـ ه عـدم قطع ك جلوه دارد   يژگين و ي ا ي جهان چند قطب   يك در .ابدياهش  ك
ش يافـزا  ...هكـ د در هـراس باشـند   يـ شه باي همها ملت"ع است پس    يدات به شدت وس   يدهت

ه آنهـا بـه هـر    كـ  ت آنـان گـردد  يـ ف موقعين است منجر به تـضع   ك مم كگر ممال يقدرت د 
ه كا يكآمر (Morgenthav,197 & [1948] P.215) ."نندك يريد جلوگياز وقوع آن بااي  نهيهز

 در طول قرن نوزدهم به مانند انگلستان نگاه مثبت به توازن قوا             يياي قدرت در  يكبه عنوان   
ا خواهـان ارتقـاء   يكـ آمر. شور جلوه داشـت ك هر دو  يل مختلف برا  يه دال كداشت هر چند    

ه يكـ در حال  ا بـود  ي بخـصوص اسـپان    يي اروپا ينه قدرتها يت ونفوذ خود در قاره به هز      يموقع
ش يت خود در اروپا بـه جهـت افـزا         يف موقع ياهش وتضع ك از   يريواهان جلوگ خانگلستان  

ا يكستم بخصوص با ارتقاء آمر    ي در قرن ب   .ا بود يك در قاره آمر   يي اروپا يگر قدرتها يدقدرت  
 نبـرد   يريـ ل گ كشـ   و ير شـورو  ينار رقابت بـا اتحـاد جمـاه       ك جهان در    ياه رهبر گيبه جا 

ـ با مـي الن  كـ  ياسـتراتژ . نار گذاشته شـد   كبه  اي     قاره ياستهاي، س يكدئولوژيا  يتي مـاه  يستي
.  در بر داشـت    يا   قاره يامالَ خصلت ك ين استراتژ يه در قرن نوزدهم ا    يكدر حال . بندي با يجهان

 ير شـورو  يجمـاه  ا بـود از جانـب اتحـاد       يكـ توجـه آمر  ه م ك ي خطر يكدئولوژيدر عصر ا  
ه در  كـ  ي دفـاع  گرايـي   واقع.  مواجه بود  يكد ژئوپولت يب جد ي رق يكا با   يكآمر .برخاسته بود 
سب كـ  ي بـرا  ين اسـتراتژ  يبهتـر "ه  كن مبناست   يل گرفت برا  كن ش من ترو يتركاساس آن د  

 با در نظرگـرفتن  (Lynn- Jones, Sean M. 1998 P.158) ." استي دفاعي استراتژيكت يامن
 يهـان  ج ي و گـستردگ   ي شـرق  يدر اروپا  مي نظا – ياسيحضورس ،يشورو مي نظا هاي  تيظرف

ن يتـر  ي مواجه با اصل   ي برا ي دفاع گرايي  ه بر واقع  كي جز ت  يريگز ي رهبران شورو  يدئولوژيا
ر كـ ه تف كـ  است   ين رو يبد . نگذاشت ي باق ي شورو يعنيا  يك آمر يمنبع خطر به منافع جهان    
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تـوازن قـوا بـه      اسـت   يستم هـدف س   يمه اول ب  ين در. ل گرفت ك نفوذ ش  د س يراتژ است يدفاع
 قـدرت بـزرگ     يـك له  يا بـه وسـ    ي اورآس ةل دهند ك ش هاي  نيه سرزم كن بود يا ا يكله آمر يوس

اسـت  يا در دوران جنـگ سـرد س       يكـ  آمر ي شورو يياروياما به دنبال آغاز رو     تصرف نشود، 
ـ  ا يبـه معنـا    ذو نف د س ياستراتژ.  تمام جهان را در برگرفت     يزن قوا توا  ةه حـوز  كـ ن بـود    ي

ـ ه باكـ " ينقاط"افته است و تعداد يش يا افزايك آمر ياست خارج ي س ييايجغراف د از خـوزه  ي
 ةيافـت و حاشـ    يش  ي محسوب شـوند افـزا     ياتي دور بمانند وبه مثابه مناطق ح      ينفوذ شورو 

 نفـوذ  د سينژاسترا (Soloan, G.R.1988, P.132) . قرار گرفتيستيز جزو حوزه ايا نياورآس
 ة بـا اسـتفاد    يه فـشار شـورو    كـ "فترنان شگل گ  كجوح  براساس   يك چارچوب تئور  يبرا

ر هـستند  يه متغك كيتي وژئوپولياسي ازنقاط سي سريكرو در  يارانه از ضد ن   يماهرانه و هوش  
 ,Kennan). باشندياست شوروي سيها ومانورهايه متناسب با دگرگونك  سد شوديستيبا مي

Geory, 1944, P.576)ـ تانيبر . از سه منطقه دور بمانـد يستيبا مي ي در ابتدا خطر شورو  ياي
ش يم شدند، امـا بـا توجـه بـه افـزا           ي ترس يكر، منطقه دره روهر وژاپن ،سه نقطه استراتژ       يبك

ش قدرت  يل و افزا  المل  نياست ب يع آنها در س   ي وس ير گذار ي جهان سوم و تاث    يشورهاكتعداد
 يه خـارج از اروپـا     كـ افـت   يا قوت   يكن رهبران آمر  ين نگاه در ب   ي ا ي شورو ياسيوس مينظا
ر يب پذ يجهان آس  ميتما. راستي در سرتاسر جهان اجتناب ناپذ     ي به شورو  يياروي، رو يشرق

ـ ا بود و چون ا    يك از نظر رهبران آمر    ي شورو يبه نفوذ و توسعه طلب      يشورنقش جهـان  كـ ن  ي
سم متوجـه منـافع     يـ مونكجانب رهبر جهان     ه از ك ي خطر ن با يبنابرا  خود متصور بود،   يبرا

 Walt, Stephan). مقابله شوديستيبا مي بود يه داريت با اشاعه سرمايه اولوكا يك آمريجهان

M. 1985, PP.3-10)     ـ  در قـرن نـوزدهم در جهـت اشـاعه تجـارت آزاد و تقو و  ميت نظـا ي
 را (Henrikson, 1986,P.261-290) " يره اكم يدفاع ن"است يشور سكن يا ،ايك آمرياقتصاد
اسـت دفـاع    يا س يكرد ودردوران جنگ سرد با توجه به انتقال محل خطربه مناقع آمر           كدنبال  
ـ  ا هـا   در طـول دهـه    .  نفوذ دنبال گـشت    د س ي استراتژ ي تحت لوا  يجهان ه كـ  ين اسـتراتژ  ي

رات در  يي، تغ ي جهان يهايافته بود با توجه به دگرگون     يات  ين ح ين ترد دكترين تروم براساس  
ـ  تطبيـت متناسـب قابل  اي    ا به گونـه   كيآمر  و تحوالت در   يشورو ه كـ را نـشان داد   ق خـود ي

ش يگـان آن را بـه نمـا     يارتر و ر  كـ  ،د، فـور  للويكون، ن جانس ،يندكنما در،     هاي آينه   دكترين
ـ يرد تغ كـ   مـي د  يدها را ت  يكه منافع آمر  ك ي خطر يبا سقوط شورو  . گذاشتند ت دارد  يـ هر ما ي

شگر نظـر   يـ ه نما كـ بـود    د ه يشكـ الش  ا را به چـ    يك آمر يگر دولت ي باز يك به عنوان    يشورو
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گران بزرگ مطرح   يات گرفته، تعامالت باز   يل در واقع ح   المل  نياست ب يه س كانه بود   گراي  واقع
 بـه   ند،ن اعتقاد را معتقد بود    يه ا كا  يك آمر ياست خارج ي س ةرندگان در صحن  يگ تصميم. است

 "اسـت ي اساس سيتورهاكبر قدرت ،منافع وائتالف به عنوان فا"د را كيتأان گراي مانند واقع

(Snyder,1991, P.19) ـ  تهد راا در گستره جهـان يكه امروزه منافع آمرك يخطرند دقراردا د ي
 يده جهـان  ي پد يكسم به عنوان    يه ترور كست ب ي ن يگر دولت ي باز يكرد  ك ازعمل يند ناش ك  مي

 اختن منافع اند  نندو خواهان به خطر   ك  ميرا دشمن فرض    ا  يكه آمر ك هستند   ييشورهاك. است
ـ  امـا ترور   .اسـت اي    امالَ منطقـه  كـ  آنهـا    ييا هستند، اما برد وحـوزه توانـا       يكآمر  يسم دارا ي
 .ل گرفت كسم ش ي مبارزه باترور  يه استراتژ ك است   ين رو ي است وبه هم   ي جهان يرگذاريتأث

ت را  يـ ن موقع يه ا ك يه خطر ك است   يعيامتحول شده است و طب    يك آمر يهان ج هاي  تيموقع
ادر دوران جنگ سـرد     يك آمر ياست خارج يز ثقل س  كمر. آن گردد متناسب با    نندك  ميد  يتهد

ز ثقـل بـه     كـ ا مر يكت خطر متوجه منافع آمر    ي در ماه  يامروزه به جهت دگرگون   اما  اروپا بود   
آدرس برگشت   "ه آنها كن است   يستها با دولتها ا   يتفاوت ترور . انه منتقل شد ه است    يخاورم
 تـوازن قـوا باآنهابـه مقابلـه         هاي  استيه برس يكتو   نفوذ   د س يتوان با استراتژ   مي و ن  "ندارند

ـ ا بن يكـ  از طـرف آمر    اند  ا را هدف قرار داده    يكه منافع آمر  ك ير دولت ي غ ياوههگر.پرداخت اد ي
شورش "يلك سطح   يك در   ييادگرايبنبسياري  نظر   از. شوند ميانه محسوب   يگردانان خاورم 

جهان غرب پرواضـح اسـت   ا به عنوان رهبر يكه آمرك (Bull,1984, P.21) "ه غرب استيعل
 ييايكله نخبه گان آمر   ين احساس خطر به وس    يا. ندك  مين خطررا از آن احساس      يه فزونتر ك

ـ   ي  ارويـ درخـصوص رو   و    احساس شده  يعاَ به دنبال سقوط شورو    يسر ش رو  يبـزرگ درپ
ــد ــحبت ش ــيدال (Huntingon,1993,PP.22-49).ص ــ يل ــه بنك ــرا ادي ــن آمرگ ــدف يك ا را ه

ـ متفاوت و گوناگون هستند،اما آنچه پرواضـح اسـت ا          محقاَ   اند  قرارگرفته ه كـ باشـد    مـي ن  ي
ه آنچـه مهـم اسـت       ك است   ين رو ي به هم  .ابندي  ميان منبع خطر را در حضور آنان        ييايكآمر

ا را هـدف قـرار      يك آمر يه همگ كته است   كن ن يه ا كباشند بل  ميادگراها ن يل بن يتفاوت در دال  
 علـت   يـك  متفاوت است و مشخص نمـودن        يلي درنقاط مختلف خ   ييادگرايبن..."اند  گرفته
 .Horsman Mathew and Andrew Marshall) .ل اسـت ك آنهـا مـش  ي بـرا ي و اساسكمشتر

1994, P.255)  ه آنان ازرشـها  كشوند چون ميا محسوب يك منابع آمري برايان خطرگراي اديبن
ـ ا .ندابي  مي  خود يده آلها يا و امالَدر تعارض با ارزشها   كا را   يك آمر ياستهايس و  ن نگـاه در   ي
 .Bull, Hedley) " جهـان يـك نولوژك تيپـارچگ يك" دنبـال هه بك دارد ان وجوديادگراين بنيب

1977, P.273) زان قدرت ين ميه فزونتركا يكه غرب موفق به انجام آن شده است ،حال آمرك
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 جهـان   ة درصحن ي ارزش يپارچگيكجاد  ي ا يار دارد خواهان استفاده ازآن برا     يرا دراخت  مينظا
ـ  يـ ان غ يـ ت وبن يـ ه ماه ك ييه ارزشها ك آن است    ي به معنا  ين هدف يچن. ستا  داردبـه   ير غرب

ـ نظـم جد  ".ه رانده شـوند   يد نابود شوند واگر شانس با آنها باشدآنها به حاش         يضرورت با  د ي
 ,juergensmeyer) " دوران جنگ سـرد گـشته اسـت   ي دوقطبين قدرتهايگزيه جاك يجهان

Mark. 1993, P.1) ...ق يـ ه به توسعه حوزه نفـوذ از طر ك قرار داده است يتيموقعارا دريكآمر
ت بـا اشـاعه تجـارت آزاد بـود ودرقـرن            ياگر درقرن نوزدهم اولو   . سم بپردازد يبرالياشاعه ل 

ا درصدد اشـاعه    يكم آمر يكست و ي بود درقرن ب   يه دار يستم توجه معطوف به اشاعه سرما     يب
 ي قدرتها ةلي به وس  ي همه مهمترازرش   واز ياسي، س  ميچ چالش نظا  يه ه كسم است چرا    يبراليل

م يتـصم  ه بـرخالف نظـر    كن اعتقادهستند   يبرااي    البته عده . ل وجود ندارد  المل  نيب برتر نظام 
ه سـه   كـ بلست  يسم ن ي از ترور  ياست ناش يكه متوجه منافع آمر   ك ي خطر ييايكرندگان آمر يگ

 منازعـــات )Rotbery,2004("خـــورده، ستكـــف و شي ضـــعي دولتهـــا"خطـــر عمـــده
 امـا  . هستند (Hampson, Fenosler) "ين جهانمزممناقشات "و  (Fukvyama,2004)يا همنطق

   را در  ييايكـ ه آنچـه منـافع آمر     كـ افته است   يات  ي ح ييايكن نخبه گان آمر   ين اجماع در ب   يا
ن همان  يباشد و به ضرورت بهتر     گرامي  ادي بن يند از جانب گروهها   ك  مي ديتهدي  صحنه جهان 

تهــا يالبتــه، تفــاوت نظــر درخــصوص روشــها والو. سم اســتيــور مبــارزه بــا ترياســتراتژ
  .  توافق دارنديثراَ بر سر استراتژكوجوددارند،اما ا

 

  روشهاي مبارزه با خطر واستراتژي كالن 

ـ  رهبـران ومـردم ا     ي درقرن نـوزدهم بـرا     يوارزش مي ،نظا ياسي س يت ساختارها يفكي ن ي
 مطـرح شـده     هـاي   طهيبه درح  توسعه همه جان   ي برا يت اساس ره ضرو كشورمحرز ساخت   ك

 ياسي س يادهاينه ساختن بن  ينهاد ،ي اختصار صنعت  يك به   ات دادن ي ح يالزام برا . داردوجود  
شور كـ  يـك ا به   يكل آمر يه تبد يهدف اول . رفته شده بود  يپذ  بوضوح يجاد انسجام ارزش  يو ا 

ا يكـ  آمر ليبه تبع آن تبد     و افزاري قدرت    و سخت  ي نرم افزار  هاي  قدرتمند باتوجه به مؤلفه   
ا واشـاعه   يكـ آمراي    ت قـاره  يء موقع  وارتقا يتوسعه داخل  استيس. بوداي     قدرت قاره  يكبه  

 سرنوشت  "ن  يترك د . فراهم آورد ا  يك رهبران آمر  ي را برا  يردكتجارت آزاد چارچوب عمل   
ا در  يكـ رد آمر كـ ر فـراوان بـه عمل     ي تأث نرسون تر ك ج يكه بر اساس نظرات فردر    ك "مختومه

ـ  گر يـك  مفهـوم ژئوپولت   يـك ه گذاشت به عنـوان      داخل ودر سطح قار     ي جـز اسـتراتژ    يزي
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ه بـه جهانـشمول جلـوه دادن        كي با ت  ي از صحنه جهان   يدور.  را دربرابر قرار نداد    گرايي  انزوا
ـ ي ييايـ ت در ن قـدر  يه مطلـوب نظـر برتـر      كـ است توازن قوا    يس  ي انگلـستان بـود بـرا    يعن

ق بـسط   يـ درداخـل از طر   . ت داد ايـ ن منافع را ح   ي تضم يكاچارچوب تئور يكدولتمردان آمر 
برپا ساختن   ،ي توسعه داخل  يان درراستا ين بردن بوم  ياز ب  ومت در سرتاسر جامعه،   كنفوذ ح 

ـ    يا  قاره هاي  ومتك ح يندازبرا ،ي صنعت يراد هي اقتصاد سرما  يادها  يبن  ي مخالف توسعه طلب
 ييايكن آمرله دولتمرداي به وسيجهان  تجارت آزادهاي ت از چارچوبيا وحمايكآمراي  قاره
 يـي  انزواگرا ياسـتراتژ .  و متـدها بـه نظـر آمدنـد         هـا   ن روش ي مطلوب تر  ،ن منافع ي تأم يبرا

ه دربـستر   كـ دن به اهداف    ين روشها در جهت رس    يق ا ي تحق يالزم را برا    و يفرصت ضرور 
 كه   ساخت يا ضرور يك آمر يت منابع برا  يمحدود. فراهم آورد  ل گرفته بودند  ك ش يمنافع مل 

هايمتناسب بـا منـابع را        پذير سازد كه روش     كي را انتخاب كنند كه امكان     چارچوب استراتژي 
 ين اسـتراتژ  ي چارچوب ا  در .اختيار كندتا بتواند با خطراتي كه تهديدگر هستند مواجه شود         

ـ  اسـتعمارگر از طر    هـاي   شوركت  يف موقع يوتضعاي     بسط نفوذ قاره   يه برا كبود   جـاد  يق ا ي
ه منـافع را    كـ  يق توپ دار متوسل شد تا با خطر ات        يا ق يپلماسيا به د  يك دوست آمر  يدولتها

   .ندكردند مقابله ك ميد يدهت
ه منافع  ك يه خطرات كن گشت   ي از دو قدرت برتر جهان منجر به ا        يكيا به   يكارتقاء آمر  

.  مقابله انتخاب شـوند    ي برا يزيا متم يجه روشها ينت در ردند متفاوت شوند و   ك  ميد  يرا تهد 
 ا درقرن نـوزدهم از اعتبـار فـراوان برخوردارشـده          يكه درآمر ك يسم اجتماع يرات دارون كتف

از ] ايكـ آمر[اگر ما    ".افتندي يا فرصت تجل  يكآمر  و يگرفتن شورو  قرار و ر در رو با بودند،
ـ به ا  منجر ...مييايوتاه ب كروز شود   يد پ يه در آنها انسان با    كل  ك مش يرقابتها ه كـ شـود     مـي  ني

ـ ي بگيشيبر ما پ  وجسورتريمردم قو  ي بـرا  (Roosevelt,1902,P.20) ..برنـده شـوند   د ورن
 د آورده بود در چـارچوب يشور پدكن يا از نقطه نظر ايك منافع آمر  يه برا ك يمقابله با خطر  
ا چنـد  ي دو جانبه يق قراردادهاي متقابل اقتصاد از طر    يتر به وابستگ   عيات وس يمعطوف به ح  

مي نظا  وي، اقتصادياسيس و توامان همزمان يروشهااستراتژي سد نفوذ  در بطن. جانبه شد
 ييايـ هردو حـوزه جغراف   . رد برخورد شود  ك  ميد  يه منافع را تهد   ك يار شدند تا با خطر    ياخت 

ن ين رابطـه معـ    يـ اسـتها در ا   ي دفاع شوند و س    يستيبا مي به اروپا    يده تياو اروپا با اولو   يآس
 و حوزه اروپا در هر دو      مجددتوازن قوا  ين زمان به بعد بر قرار     ياز ا  استيهدف س «. شدند

  (Milles,P.341) .گرفـت  ل خواهدكن هدف شيچارچوب ا اقدامات در مي تما ا است ويآس
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نـد، روشـها    ك ييارويروي   باشد رو  يستيبا ي م ا در آنها  يكه آمر ك ييايحوزه جغراف  شي افزا با
ـ نظر .ردكـ ردن خطر را انتخـاب      ك برطرف   ي متفاوت برا  هاي  چارچوب گـسترش  ليبـرال   ه  ي

 بـرخالف   ي تجـار  يدولتهـا  دين د يه از ا  كچرا  . ار گرفته شد  ك به   ي متقابل اقتصاد  يتگوابس
ق تجارت يهستند خواهان انباشت ثروت از طر     مي  ه از در صدد توسعه نظا     ك ي ارض يدولتها

توسعه اقتصاد داخلي كه از طريق بـازار جهـاني          «متوجه هستند كه     اه  ن دولت يا باشند و  مي
 ».يابـد تـا اينكـه متوسـل بـه كشورگـشايي شـوند               هتر تـداوم مـي     ب ،براي كاالها و خدمات   

(Rosecrance,1986,P.14)         داري جهـاني بـه        بدين روي ضرورت دفاع و حمايت از سرمايه
داري يكـي از سـتونهاي    با توجه به اينكـه اشـاعه سـرمايه     . شود  رهبري آمريكا مستحكم مي   

كند كه كشورهاي دنيا به اين سـو         دهنده منافع ملي آمريكا است پس طبيعي جلوه مي          حيات
اين نيز بايد توجه شـود كـه        . داري كامالً متصل شوند     سيستم سرمايه به  سوق داده شوند كه     

هـاي سياسـي       گره هاست باالخص   به ديگر حيطه  » سرريز«وابستگي متقابل  اقتصادي داراي      
خـرب  طلبـي و گريـز از م   هاي مـادي صـلح   ركشود و مح  بين طرفين درگير در تجارت مي     

با توجه به اين ديدگاه كه ارتباط اقتصادي   (Hirsch man,1977, P.14) .يابد بودن افزايش مي
جود باشد يكي از علل و      هاي تضعيف خطر شوروي مي      رهاي غيركمونيست از روش   با كشو 

 .Price, Bayard Harry) »احياي سالمت و شور جامعه اروپايي«برنامه مارشال بود كه براي 

1955, P.22)  ارزش ديگر ليبرال كه به عنوان چارچوبي براي مبارزه با خطـر  .شتگطراحي 
دولتمردان آمريكايي بر اين اعتقاد بودنـد       . المللي بود   شوروي مطرح شد، ايجاد نهادهاي بين     

يك مجموعه مرتبط دائمي قوانين رسـمي يـا غيرسـمي كـه تجـويزگر               «كه نهادها به عنوان     
 ,Keohqne,1989) دهنده انتظـارات هـستند،   اليت و شكلهاي رفتاري، محدودكننده فع نقش

P.163)      شوروي را بـا حيـات دادن بـه         مهار  هاي    دهند كه هزينه     اين فرصت را به آمريكا مي
نهادهـا درسـت   . گير كاهش دهند و آن را ممكن سـازند  هاي مشترك و همه     يك سري رويه  

اهي به موقعيت جهاني خود و حجم       آمريكائيان با آگ  . شوند تا منافع اعضاء را تأمين كنند        مي
 ه در هـر نهـادي آنـان از موقعيـت رهبـري            منابع در اختيار به اين موضوع وقوف داشتند ك        

نهادهـاي اصـلي از     .  پس نهادها بيشترين نفع را براي آنان خواهند داشت         ،برخوردار هستند 
 وگات   ملل  سازمانالمللي مانند     قبيل ناتو شكل گرفتند و آمريكا از ايجاد نهادهاي ديگر بين          

گـرا كـه      هاي ليبرال، رهبران آمريكا درچارچوب نگاه واقـع         در كنار اين ارزش   . حمايت كرد 
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هاي بازيگران دارد بـه مؤلفـه نظـامي هـم بـه               توان نظامي نقش اساسي در عملكرد سياست      
  .عنوان ابزاري براي رويارويي با خطر شوروي توجه كردند

يارو با مشت آهنين و زبـان قدرتمنـد نـشوند، محققـاً             اگر روسها رو  «اين اعتقاد بود كه     
 قراردادهـاي دوجانبـه و چنـد جانبـه     (Truman,1955, P.551) ».جنگ ديگري در راه است

در كنار تقويـت    . نظامي با كشورهاي جهان و باالخص كشورهاي اطراف شوروي بسته شد          
هم در  (Alperwovitz,1965) »ديپلماسي اتمي«روزافزون و مداوم نيروهاي متعارف نظامي، 

چارچوب سياست بازدارندگي براي مديريت خطر شوروي اعمال شد، بـا در نظـر گـرفتن                
هـا در   سـازي سياسـت   كننده نمايش قدرت در سطح جهـان و توانـايي در پيـاده      نقش تعيين 

صورت نياز با استفاده از قدرت نظامي نقش اساسي در شكل دادن بـه اعتبـار يـك بـازيگر                    
از نظر رهبران آمريكا تـداوم      . ييان توجه فراوان به مقوله نظامي معطوف داشتند       دارد، آمريكا 

 ,McMahon) ».ترين اهداف سياست خارجي بايد قلمداد گردد اعتبار آمريكا در بين اساسي«

1991, P.455)    پايان جنگ سرد به يكباره آمريكا را به جهاني متفاوت و خطرات متفـاوتي 
الملل  ، سيستم بين)1990 تا اول دهه 1980از اواخر دهه   (و نيم سال    در سه   . رو گرداند   روبه

سياست جهاني بطور بنيادي به دو شكل تغيير «. شناختيم دگرگون شد به شكلي كه آن را مي  
بندي شـده     اول اينكه بطور اساسي در اطراف خطوط فرهنگي و تمدني باز چينه           . يافته است 

 دربـاره قـدرت اسـت و امـروزه روابـط             هميـشه  الملـل   است و دوم اينكه در سياست بـين       
 ايـن  (Huntingon,P, 1999, P.35) ».الملل به موازات اين بعد حياتي در حال تغيير است بين

دگرگوني آمريكا را در شرايطي قرار داد كه امكان انبساط نفـوذ و قـدرت آمريكـا را بـدون      
سياسـت تـوازن قـوا كـه        . مواجهه شدن با چالش جدي از سوي قدرتهاي برتر فراهم آورد          

اساس سياست آمريكا در روال جنگ سرد بود نفي شد و اعـالم شـد كـه آمريكـا خواهـان                     
 The National Security ».التفـات بـه سـوي آزادي انـسان دارد    «تـوازن قـوايي اسـت كـه     

Steategy of the United States of America. 2002, P.I) (  اين پرواضح ساخت كه آمريكـا 
اشـاعه  «آليـسم از طريـق        هتـرين روش را تكيـه بـر ايـد           رزه با بنيـادگرايي مطلـوب     براي مبا 

سـازي اشـاعه    براي پيـاده .  قرار داده است(Diamond, Larry, 1992, PP.25-46) »دموكراسي
ليبراليسم به عنوان چارچوبي بـراي مبـارزه بـا تروريـسم بـه كـار گرفتـه شـده بـه وسـيله                        

گرايـي تهـاجمي را پيـشه         ت دولتمـردان آمريكـايي واقـع      بنيادگرايان كه تفكري ليبـرال اسـ      
 براي آمريكا.  كه مبتني بر افزايش وسيع قدرت نظامي است(Labs,1997, P.1-49) اند ساخته
 ايجاد نظم ليبرال است تا از طريق آن فضاي تنفسي براي بنيادگرايي محدود شـود تـا           هدف
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بـه  « سياسـتي اسـت كـه موسـوم          ايـن همـان   . اينكه به تدريج ريشه تروريسم برچيده شود      
رهبران حاكم بر آمريكـا  . باشد  مي(Zqkaria,2002, PP.72-81) »جويي ويلونيسم همراه انتقام

انـد كـه سياسـتي ليبـرال اسـت امـا              در راه مبارزه با ترويسم به اشاعه ليبراليسم روي آورده         
در قرن بيـستم و  استراتژي آمريكا   (Rhodes,2003, P.131) .براساس منطق امپراطوري است
سازد كه در تعارض مداوم با         كه اين طبيعي مي     دارد گرا  الملل  بيست و يكم ماهيتي كامالً بين     

تروريستي . يابند  ها و منافع خود مي      بازيگراني باشد كه قدرت آمريكا را خطري براي ارزش        
 اي اسـت كـه ايـن كـشور در جهـت اشـاعه               رو است، كمترين هزينـه      كه آمريكا با آن روبه    

 /Walt, Stephan M. 2001/ os) .پردازد ليبراليسم و استحكام بخشي به منافع جهاني خود مي

P.58)                  اشاعه ليراليسم كه امروزه آمريكا آن را اولويت در منافع ملي داده است مبتني است 
از نظـر دولتمـردان     . تيزه كردن كشورهاي غيرغربـي اسـت      دمكرابر ايجاد فضاي الزم براي      

  فادهبايستي مبتني بر اشاعه ليبراليسم متكي بـه اسـت           ستراتژي مبارزه با ترويسم مي    آمريكايي ا 
اين اعمال چيزي است كه از      . از قدرت نظامي آمريكا هر كجا كه ضروري باشد قرار بگيرد          

دولتمردان آمريكايي مبارزه با تروريـسم      . شود   قملداد مي  »امپرياليسم نرم «نقطه نظر بسياري    
يابند چرا كه از نظر آنان در         يبراليسم با تكيه بر قدرت نظامي را ضروري مي        از طريق اشاعه ل   

  .يازده سپتامبر، تروريسم واقعيت بزرگتري براي امريكائيان گرديد
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  نتيجه گيري 

از زمان تشكيل اياالت متحده آمريكا، رهبران اين كـشور در راسـتاي ايجـاد مـصونيت                 
 دامهاي متفاوتي اقـ      كشور به طراحي استراتژي    ها و سالمت اقتصادي     فيزيكي، اشاعه ارزش  

گرا داشـت در      اي و درون    در قرن نوزدهم استراتژي خصلتي قاره     ) 5نمودار شماره    (اند  كرده
هـاي    بـا توجـه بـه ظرفيـت       . المللـي يافتـه اسـت       حالي كه از قرن بيستم به بعد طبيعتي بين        

ن آمريكايي در جهت تـأمين      اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي و جايگاه جهاني دولتمردا        
به دنبال رويارويي مستقيم شوروي و      . منافع ملي خود استراتژي انزواگرايي را پيشه ساختند       

آمريكا به دنبال جابجايي مركز ثقل قدرت، آمريكائيان با توجـه بـه توانمنـديهاي داخلـي و                  
 در قـرن    .دنـد  دنبال كر   سد نفوذ را   الملل، استراتژي   نحوه توزيع قدرت در سطح سيستم بين      

بيست و يكم به دليل عدم وجود چالش مستقيم و خصمانه به وسيله قـدرتهاي برتـر نظـام                   
الملل و ماهيت قدرت آمريكا اين كشور متوسل به استراتژي مبارزه با تروريـسم گـشته                  بين

هـاي داخلـي آمريكـا و دگرگـوني در الگوهـاي قـدرت،                بنابراين با تغيير در ويژگي    . است
تـر منـافع      هاي كالن را براي تأمين هر چه مطلـوب          ريكايي جابجايي استراتژي  دولتمردان آم 

  . اند ملي خود را انتخاب كرده
  5نمودار شماره 

  استراتژي هاي آمريكا با توجه به نيازهاي سه گانه امنيت ملي

  قرن نوزدهم  قرن بيستم  قرن بيست و يكم

  اي قاره  جهاني  جهاني

  امنيت مطلق

  

مبارزه با 

  تروريسم

  نفوذ سد  قوا توازن

  

  اي كره نيم  دفاع

  

  انزواگرايي

  

مصونيت 

  ارضي

آزاد دموكراسي،

ي و اقتصاد 

  بازاري

ضديت با 

  بنيادگرايي

بازار اقتصاد

ي  وحقوق 

  بشر

ضدكمونيسم 

  بودن

ديپلماسي قايق 

  توپدار

اشاعه   سرمشق بودن

  ارزش

مناطق آزاد 

  اقتصادي

  تجارت آزاد  بازار آزاد

  

ي گراي حمايت  برتري

  اقصادي

سالمت   تجارت آزاد

  اقتصادي
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