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  مقدمه
مريكا را متمايز از دوران جنگ سرد آهاي مختلفي وجود دارد كه سياست خارجي نشانه  

المللي توان آشفتگي فضاي سياسي و بينهاي دوران جديد را مييكي از شاخص. سازدمي
تبيين )  turbulence world(» جهان آشوب زده«چنين فرايندي را در قالب » جيمز روزنا«. دانست

وي بر اين اعتقاد بود كه هرگاه الگوهاي بنيادين كه در حالت عادي به عنوان عوامل . نمود
 موج هايي از پيچيدگي، تغيير و دگرگوني روبا شوند، المللي شناخته ميبين ثبات دهنده نظم 

   .(Rosenau 1995: 194) گرددد، زمينه براي ايجاد فضا و شرايط آشوب زده فراهم ميرو شونه ب
متفاوت با دوران  شرايط و جايگاه اياالت متحده بعد از فروپاشي نظام دوقطبي كامالً  

اين امر را مي توان ناشي از نگرش و رويكردهاي مختلفي دانست كه . رسد به نظر ميگذشته 
الملل و يا كاركرد اياالت متحده در مناطق مختلف جهان بيان شده نظام بيندر رابطه با ساختار 

، اما هر يك بر جلوه اي خاص از ندا متفاوت در اين رابطه ارائه گرديدههاي كامالًديدگاه. است
از يك سو، . مريكا در آن مبتني بوده استآ كاركرد ياهاي ساختاري نظام جهاني و ويژگي

از طرف ديگر، بسياري از . الملل ايفا نمايدا نقش محوري در سياست بينمريكا تالش دارد تآ
مريكا تالش دارد تا براي آ. رو شده استه ب مريكايي با مشكل و مخاطره امنيتي روآتمهيدات 

 و كنترل نمودهالمللي را از طريق اعمال قدرت هاي ساختاري موجود، نظام بينغلبه بر آشفتگي
. مريكا را توجيه سازدآاظت از منافع فيرد كه استفاده از قدرت براي حكار گالگوهايي را به

زمان در حال تغيير بوده و به اين ترتيب، پيدايش دوره آشفتگي را  منافعي كه به صورت هم
  )16: 1381كسينجر، (  .سازداجتناب ناپذير مي

 زماني مختلف هايههاي قدرت ملي اياالت متحده در دورگران بر شاخصبرخي از تحليل  
 در راستاي آن منزلت كشورها با نوساناتي همراه خواهد شد، بنابراين معتقدندكيد نموده و أت

بيني و را در يك روند زماني قابل پيش گيري توان و قدرت ملي هر كشور، آنبه جاي اندازه
اري در نظام هاي ساختدهند، اما برخي ديگر نگرش خود را فراتر از قالبمورد ارزيابي قرار مي

مريكا در دوران بعد آالمللي به عبارت ديگر، افزايش نقش سياسي و بين. اندالملل قرار دادهبين
الملل  ناشي از تغيير و دگرگوني ساختاري در سياست بين،هااز جنگ سرد توسط نئورئاليست

چگونگي الملل دانسته و آنان موضوع قدرت را به عنوان محور اصلي سياست بين. مي باشد
  .(Waltz, 1979: 35)دانند المللي مياي و بينتوزيع آن را عامل تغيير در رفتارهاي منطقه

در حالي كه گروه دوم نگرش كامال متفاوتي داشته و بر الگوهاي رفتاري تمايز يافته و 
     آنان نگرش ساختارگرايان را نقد . كيد دارندأهمچنين چگونگي تعامل با ساير بازيگران ت

كنند، زيرا ساختارگرايان بر اين اعتقادند كه جهت گيري كشورها با توجه به چگونگي و مي
مكانيسم تامين اهداف و منافع ملي بيان كننده شكل بندي نظام جهاني و جايگاه هر كشور در 
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  نيز بر اين اعتقادند كه جايگاه و نقش "ساختارگرايان داخلي". باشدبين بازيگران ديگر مي
مللي كشورها بيش از آنكه مربوط به سياست بين الملل باشد، تابعي از فعل و انفعاالت البين

  الملل و همچنين  به شرايط عمومي نظام بين"فرايندگرايان"در حالي كه .  استيداخل
  .كنندكيد ميأ ت"هاي بر هم زننده ثبات و تعادلپويايي"

ند، اما هر دوي آنان بر اين اعتقادند هر يك از دو گروه فوق الگوي خاصي را ارائه مي ده
هاي متنوع تري  مريكا در شرايط بعد از جنگ سرد با مخاطرات و چالشآكه سياست خارجي 

فرايندگرايان معتقدند . داليل مختلفي براي چنين چالش هايي ارائه شده است. است همراه شده
هيت اقتصادي يا راهبردي مريكا ماآكه اكثر چالش هاي فراروي سياست امنيتي و استراتژيك 

ايدئولوژيك داشته و در چنين شرايطي –ندارد، بلكه همانند منازعات خاورميانه ماهيت هويتي 
  )25: 1381كسينجر، ( .هاي ساختاري نخواهد داشتفهلؤماهيت منازعات، ارتباط چنداني با م

 برتري ازي هاي نظامبنابراين، اگرچه اياالت متحده به لحاظ توان اقتصادي و قابليت
اشد، اما اين كشور با توجه به توان و بمي برخوردار  بازيگران سايرمشهودي نسبت به

ابزارهايي كه دارا است قادر به اعمال تمامي اهداف خود در حوزه سياست خارجي و در 
 در شرايطي مي تواند سطح مشخصي از اهداف از اين رو صرفاً. برخورد با ديگران نخواهد بود

 با واحدهاي "قابتر"  و"موازنه"، "همكاري"را از طريق   خود را تامين كند كه آنو منافع
در شرايط موجود .  بزرگ در نظام بين الملل مورد پيگيري قرار دهدصورت قدرتيه ديگر ب

      تواند بدون توافق با واحدهاي ديگر، روند و الگوهايي را در جامعه اياالت متحده نمي
  .ام رساندالمللي به انجبين

مريكا در امنيت منطقه اي، مخاطرات زيادي آگرايي جانبه تجربه عراق نشان داد كه يك     
چار بحران شده، الگوهاي د» وستفالي« در دوراني كه نظم .ه استرا براي آن كشور ايجاد كرد

.  شدروبرو خواهد Sub Nation »فروملي« و »هاي مليگروه«مريكا با واكنش آمداخله گرايانه 
 Sovereignty of »هاحاكميت دولت«ست كه مقوله  ا آن»وستفاليا«نشانه اصلي بحران در نظم 

states ،فراملي« مورد پذيرش بازيگران دولتي«  Transnation ميزان . گيردو فروملي قرار نمي
توان به نقش تحرك بازيگران كنشگر افزايش يافته است، حتي در بين اين بازيگران مي

آنان قادر خواهند بود تا . اي منطقه اي و گروه هاي سياسي خاصي اشاره داشتكشوره
        در چنين شرايطي، اداره امور . موضوع حاكميت ملي واحدهاي سياسي را نقض نمايند

  .(Swidler 1995: 69) مي شود به رو الملل با مخاطرات بيشتري روبين
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  د از جنگ سرد مريكا بعآيكجانبه گرايي سياست خارجي  -1

هايي از تغيير الملل دچار فروپاشي شد، جلوهزماني كه ساختار دوقطبي در نظام بين  
هايي كه در گروه. مالحظه قرار گرفت ساختاري، الگويي و رفتاري در سياست خارجي مورد

گرايي در سياست خارجي كار قرار داشتند، بر ضرورت يكجانبهپردازان محافظهزمره نظريه
. مريكا در دوران بعد از جنگ سرد مي دانستندآكيد نموده و آن را نماد قدرت برتر أكا تمريآ

  . به گونه هاي متفاوتي به مرحله اجرا رسيده است2008 تا 1991اين سياست در سال هاي 
گرايي سياست يكجانبه" در تركيب با "سياست جهان نگري تنگ نظرانه"اكنون هم  

گرچه اياالت متحده از عرصه . تبديل شده استمريكا آبراي لك اي مه به آميزه"سرسختانه
 پديد ءنشيني كرده و ازمعضالت خارجي فاصله گرفته است، اما براي پركردن خال جهاني عقب

آمده از همكاري با ساير كشورها خودداري مي نمايد؛ زيرا بيم آن دارد كه به واسطه تمكين 
   مريكا آدر چنين شرايطي . الت متحده كاسته شودديگر كشورها از ميزان قدرت و نفوذ ايا

هاي خود را افزايش اياالت متحده بايد دامنه فعاليت. تواند هر دو مسير را هم زمان بپيمايدنمي
را به دست گيرد؛ يا از صحنه خارج شود و يا اين كه كنار رفته، از بين المللي داده، زمام امور 

 ولي با اين تفاوت كه براي فعال كردن ديگر كشورها با آن هاي جهاني خود بكاهدوليتئبار مس
هر يك از دو الگوي ياد شده، مخاطرات .  و تبعات كاهش نفوذ خود را بپذيردودههمكاري نم

هايي را نيز به وجود تواند مطلوبيت هر چند كه مي. كندمريكا ايجاد ميآامنيتي خاصي را براي 
  . (Daalder and Lindsay 2003: 130)آورد

هاي سياسي و استراتژيك توان در نوع واكنشمريكا را ميآگرايي هاي يكجانبهيكي از نشانه
اكنون بسياري از تحليل گران و مديران اجرايي بر اين هم. مالحظه قرار داد ساير كشورها مورد
. گرايي آن كشور استمريكا، انعكاس يكجانبهآاي محيطي به سياست هاعتقادند كه واكنش

گرايي اياالت جانبهها بدون معطلي مخالفت خود را با سياست يكگرچه بسياري از دولتا
الملل نويد  بازگشت محيطي پرتفرقه و دشوار را در عرصه بين،متحده ابراز داشته اند و اين امر

مريكا آگرايي چنانچه اروپاي رو به رشد و آسياي در حال پيشرفت با روند يكجانبه. دهدمي
آنان به كارگيري . شك قواي خود را بر ضد اياالت متحده بسيج خواهند كردو گردند، بيرروبه

گونه از چنين الگوهايي را در راستاي افزايش بحران هاي بين المللي دانسته و تداوم اين
ها را براي  امنيت جهاني و اقتصاد بين الملل مخاطره آميز مي دانند؛ اما در عين حال بحران

هاي جغرافيايي مختلف و در دوران هاي مريكا در حوزهآگرايي  ختلفي از يكجانبهشكل هاي م
  .(Halper and Clarke 2004: 112)متفاوت تكرار و باز توليد شده است 

اي قادرند در برخورد با اهداف هاي بزرگ و حتي واحدهاي منطقهبه عبارت ديگر، قدرت
به همين دليل است كه نگرش . انجام رسانندمريكا بازدارندگي الزم را به آسياست خارجي 
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   زيرا نظام . اي برخوردار مي باشدگرايي در رفتار استراتژيك امريكا از اهميت ويژهموازنه
 كه عبارتند از اياالت خواهد شدالملل بعد از دوران انتقال از شش قدرت عمده تشكيل بين

هند، هر يك از اين كشورها در فرآيندهاي  ، چين، ژاپن، روسيه و احتماالًي متحدمتحده، اروپا
  .(Kissinger 1994: 316)الملل نقش آفرين خواهند بود سياست بين

   دارا "فرايند قدرت" و "ساختار"پردازان در مورد براساس هرگونه رويكردي كه نظريه
روندهاي سياست خارجي . نمايندباشند، شكل خاصي از الگوي رفتاري را پيشنهاد ميمي

الگوهاي «ندهي شده است كه در قالب ااي سازمگونهريكا در دوران بعد از جنگ سرد بهمآ
    گرايي جايگزين در دوران جديد، هژمونيك. باشدقابل تعريف مي» رفتاري تمايزيافته

مريكايي بر جلوه هاي خاصي آپردازان هر گروه از نظريه. گرايي استراتژيك گرديده استموازنه
مريكا را آباشند تا هژمونيك  ها درصدد مينئوليبرال. سي و استراتژيك تاكيد دارنداز رفتار سيا

 كه نئورئاليست ها رويكرد كامالً در حالي. هاي اقتصادي پيگيري نمايندبراساس افزايش قابليت
هاي جغرافيايي حوزه مريكا را درآباشند تا قدرت نظامي اين افراد درصدد مي. متفاوتي دارند

ي در رفتار استراتژيك يگرابه همين دليل است كه نظامي. استفاده قرار دهند  موردبحراني
  .شودها تلقي ميتوجه نئورئاليست مريكا به عنوان يكي از الگوهاي رفتاري موردآ

ها گونه رقابتاين. هاي ياد شده، جلوه هايي از رقابت تئوريك وجود دارد بين گروهطبعاً
      رفتار الگويي و همچنين متغيرهاي الگويي در يهادر حوزهتايمر و بازتاب خود را 

ها درصدد حداكثرسازي مداخله اقتصادي، كه نئوليبرال در حالي. گرايي به جا مي گذاردمداخله
باشند، گروه ديگري  داري و همچنين مداخالت بشردوستانه ميتوسعه هنجارهاي نظام سرمايه

تالش دارند تا دشمنان كرده اند، ندهي اهاي خود را سازمكه در چارچوب نئورئاليسم فعاليت
الملل شناسايي نموده و از اين طريق به حداكثرسازي بيشتري را در حوزه سياست بين
  .(Walt, 1995: 33)مداخالت استراتژيك مبادرت نمايند

ياالت گذاران امريكا ريشه هاي عميقي داشته و به دوران بنيانآگرايي جانبههاي يكانگيزه
  "رقابت قدرت"  ناشي ازمريكا در مخاطراتآمتحده و بيم آن ها از درگيري جمهوري نوپاي 

 1823در سال » مريكاآانزواگرايي «در دكترين » هئمونرو«حتي مي توان آنچه را كه . برمي گردد
. دانست Regional Unilateralism  »اييكجانبه گرايي منطقه«بيان داشت را در چارچوب 

چنين . داشتندها در آن مقطع زماني تمايل زيادي به درگير شدن در مسائل منطقه اي  كاييمريآ
اسپانيا در سال و  مريكاآروندي در برخي ديگر از دوران هاي تاريخي از جمله در زمان جنگ 

  .شود مشاهده مي1898
جانبه  احساس انزجار از تعهدات چند،ها بنابر ضرورتمريكاييآپس از جنگ جهاني دوم، 

هاي آزاد را اي منسجم مشتمل بر دموكراسي جامعهآنان درصدد بودند تا.  تعديل كردند راخود
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گرايانه، حتي در جانبهيك با اين حال، اميال. بپردازندبه اداره امور جهان غرب ه و پديد آورد
       هاي توان نشانهاي ميهاي منطقهدر بسياري از بحران. خالل جنگ سرد، مستولي شد

    هاي المللي با شاخصاگر شرايط بين. مالحظه قرار داد مريكا را موردآگرايي جانبهيك
      كه اگر رقابت  حالي در. گرايي كاركرد كمتري داشتشد، يكجانبهزدايي همراه ميتنش
   مريكايي تشديد آگرايي جانبهيافت، يكهاي بزرگ افزايش ميالمللي در روابط قدرتبين
هاي حاكم در دوران جنگ گرايانه مزبور به واسطه فقدان محدوديتجانبهتمايالت يك. شدمي

  .ري يافته استتبيش سرد شدت 
گيرد؛ طبيعي است كه اتكاء سياست گرايي در دستور كار قرار ميجانبهزماني كه يك

توان بين حتي مي. ها و نهادهاي بين المللي كاهش خواهد يافتمريكا به ائتالفآخارجي 
هاي سازمان يافته و زيرا سياست؛ مريكا رابطه برقرار كردآگرايي و رويكرد هژمونيك يكجانبه

  .(Puchala 2005: 575)كند ماهيت هژمونيك پيدا مي؛  دولتي كه از برتري برخوردار استياجراي

،  جهاني گستردههاينيدگيتمداران جناح چپ و راست به رغم اطالع  از درهمسياست  
ها و ائتالف ها نامهديرزماني است كه اياالت متحده را تشويق مي كنند تا از نقش باني موافقت

 و در  مغاير دانسته (Real Policy) »سياست قدرت«آنان چنين الگويي را با روح . دست بردارد
گرايي را جانبه يكدر چنين شرايطي،. گرايي را ايجاد نمودندهاي بازتوليد يكجانبههنتيجه، زمين

تواند براساس ابزارهاي  المللي دانست كه يك دولت مياي از قدرت سازي بينتوان گونهمي
اين امر رابطه هژموني . اش را تحميل نمايدالملليمتنوعي كه دراختيار دارد، اراده سياسي و بين

  .(Skidmore 2005: 540)دهد نشان مي گرايي راو يكجانبه
كه در اصل رويكردي چندجانبه را در همگرايي اين ، با»ونينتلك«حتي دستگاه اجرايي 

. ديد اي جز يك جانبه عمل كردن نميجهاني به مورد اجرا مي گذاشت، در اغلب موارد چاره
مريكايي آهاي  گرايي، حتي نئوليبرالجانبهاين امر نشان مي دهد كه در رفتارهاي مبتني بر يك

الزم به توضيح است . اندكار بودههاي تندرو و محافظها گروه همگوني بنيز داراي رويكرد نسبتاً
       گرايي و همچنين الگوي سازي روندهاي مداخلهاي در اجراييكه شرايط جهاني و منطقه

  .(Kaplan and Kristol 2003: 123)ثر بوده اند ؤگرايي مجانبهيك
بسياري از . وچندان ساختمريكا را دآگرايانه جانبهانتخاب جورج بوش، تمايالت يك

، »زپل ولفوويت«، »رامسفلد دونالد«، »ديك چيني«مشاوران ارشد سياست خارجي وي از جمله 
طلبانه شهره جانبه و جنگهاي يك، به گرايش»لرريچارد پ«و » جان بولتون«، »اژيتريچارد آرم«

ات متحدان آنكه در خصوص نقض معاهدات بين المللي و اعتراض، بي»رامسفلد«. هستند
 پرداخته (NMD)اياالت متحده نگراني به خود راه دهد، به حمايت از سيستم ملي دفاع موشكي 

 تاريخ كهن  متعلق بهتيك راسهاي بالموشكضدپيمان ،  در نطق معارفه خود»رامسفلد«. است
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هاي ، شكلباشدگرايي در حال گسترش جانبهاين امر نشان مي دهد كه هرگاه يك. معرفي كرد
  :در اين ارتباط . گرايي سنتي نيز متزلزل خواهد شدتاريخي همكاري بين المللي و چندجانبه

رامسفلد بر آن است كه . مريكا، متحدان في نفسه ارزشي ندارندآدر راهبرد جديد «
 اياالت متحده است كشوربنابراين . ماموريت كشورها، نوع ائتالف را تعيين مي كند؛ نه بالعكس

اين اياالت متحده است كه حق . كند، تهديد چيست و چگونه بايد به آن پاسخ دادكه تعيين مي
  ).163: 1386مشيرزاده، (و باطل را تعيين و صلح را اعمال مي كند 

هاي خويش در جمع مشيوس اصلي خطئ نيز در يك سخنراني كه راجع به ر»بوش    «
اهدات منسوخ و از رده خارج جمهوري خواهان ايراد كرد، گفت كه اينك وقت دفاع از مع

مالحظه  ه شرايطي را موردوار وي هم.شده نيست، بلكه زمان، زمان دفاع از مردم آمريكاست
مريكا افزايش آكه تهديدات فراروي  زماني. مريكا در فضاي تهديد قرار داردآداد كه قرار مي

الزم به توضيح است كه . گرايي نيز بيشتر خواهد شدجانبههاي يكيابد، طبيعي است كه نشانه
در حالي . الملل تلقي مي شود گرايي در بسياري از مواقع به عنوان ضرورت نظام بينجانبهيك

توانند هاي گفتماني راديكال قرار گيرند؛ مي مريكا در قالب نظامآاگر نخبگان سياست خارجي 
هاي ساختار يتچنين روندي را در حوزه سياست داخلي نيز توليد نموده و براساس آن ظرف

  . داخلي را ارتقاء دهند
  

  مريكا بعد از جنگ سردآمداخله گرايي سياست خارجي -2

. گرايي دانستجانبهتوان به عنوان وجه تكميلي يكمي گرايانه راهاي مداخلهكنش  
هاي مين اهداف و مطلوبيتأگرا براي تالملل از ابزارهاي مداخلهثر در سياست بينؤبازيگران م

       گرايي نه تنها در قالب الگوهاي راديكال پيگيريمداخله. گيرندتژيك خود بهره مياسترا
طور مثال، به. ها نيز مالحظه نمودهاي آن را در نگرش نئوليبرالتوان نشانهشود، بلكه ميمي

ين هاي دكترين نظم نوتوان براساس بنيان در خاورميانه را مي»تونينكل«الگوي رفتار ديپلماتيك 
اي خود را براساس ، نگرش جهاني و منطقه»كلينتون«.  تبيين نمود)پدر( »جورج بوش«جهاني 

دهي  سازمان(Enlargement)  »گسترش« و )(Engagement»ملي درگيرسازي«استراتژي امنيت 
استراتژي ياد شده داراي سه هدف كليدي براي .  اعالم داشت1994نموده و آن را در سال 

  .ستمريكا بوده اآ
مريكا براي حداكثرسازي آهر يك از اين اهداف، يكي از وجوه سياست امنيتي 

تواند در قالب موضوعات مختلفي گرايي ميالگوي مداخله. دهدگرايي را شكل مي مداخله
دهند كه  رو ترجيح ميهاي ميانه بر اين اعتقاد است كه امپرياليست»جانسون«. سازماندهي شود

  .)120: 1384جانسون، (ادبيات تعديل كننده زيبا مورد استفاده قرار دهند گرايي را با همداخل
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اولين هدف . گرايي براي نيل به اهداف استراتژيك خاص انجام خواهد شدمداخله  
مريكا از طريق قابليت و نيروي آحفظ امنيت «توان  را مي»كلينتون«استراتژي امنيت ملي 

مريكا جستجو آدر ارتقاء قابليت و توانمندي اقتصادي دومين هدف وي را بايد . دانست» نظامي
 بر ارتقاء دموكراسي در ساير »كلينتون«سومين نشانه و هدف استراتژي امنيت ملي . نمود

  .(Hansen 2000: 83-6)  داشتر خواهد هاي جغرافيايي قراحوزه
      فراهمگرايي راهاي الزم براي حداكثرسازي مداخله زمينه،شده هر يك از اهداف ياد

گرايي  مريكا بر ضرورت مداخلهآطور كلي، ساختار دفاعي و همچنين نظام امنيتي به. سازدمي
اگر فضاي بين المللي در شرايط آرامش، ثبات و تعادل نيز قرار داشته باشد، . كيد داردأت

 هر اگرچه شواهد نشان مي دهد كه به موازات. گرايي امري اجتناب ناپذير خواهد بودمداخله
  .گرايي باز توليد و گسترش مي يابداي، جلوه هايي از مداخلهستيزش منطقه نوع

 سازي جهاني" در راستاي تالش امنيتي براي "استراتژي درگيرسازي"در اين رابطه، 
مريكا توانست روابط و پيوندهاي خود را با آاز اين طريق .  ارائه شد"مريكاييآ هايارزش

 دموكراسي نيز از طريق افزايش و ارتقاء بازارهاي آزاد اقتصادي به گسترش. جهان ارتقاء دهد
براساس . شد  ميحاصلعنوان پيش شرط سلطه جهاني امريكا در دوران بعد از جنگ سرد 

 به عنوان "مناقشات منطقه اي گزينش شده"مريكا، برخي از منازعات و آاستراتژي امنيت ملي 
اين موارد مي توان به تكثير سالح هاي كشتار جمعي از جمله . دوتهديد امنيتي محسوب مي ش

(WMD) ست كه  اسياست درگيرسازي به معناي آن. توسط كشورهاي پيرامون اشاره داشت 
مين منافع امنيتي كه ماهيت نامشخص و انتزاعي دارد، اشكال متفاوتي از أتوان براي تمي

 مداخله گرايي براساس ابزارهاي هر الگوي. استفاده قرار داد گرا را موردهالگوهاي مداخل
  :به اين ترتيب. گيرداستفاده قرار مي خاصي مورد

مريكايي در اين مدت آنيروهاي . مريكا از منظر ديگري حائز اهميت بودآ 1990در دهه «  
 اعضاي ...اما تلفات آنان بسيار اندك بود. گرفتنداستفاده قرار مي پيوسته در نبردها، مورد

هاي بسياري را در ، درگيري»كلينتون«مريكا در طول مدت رياست جمهوري آ اجرايي مديريت
هاي نبرد حتي يك مريكا در بسياري از ميدانآ.  بالكان و هايتي شاهد بودند،فريقاآخاورميانه، 

... مريكايي به منطقه بودآجنگ كوزوو مستلزم اعزام نيروهاي ... سرباز را از دست نداده است
حوادث ... مريكا را فراهم آوردآنگري  زوو موجبات تحكيم سياست جهاننبرد ناتو بر سر كو

 زيرا اين كشور درصدد تعقيب و مقابله با ؛مريكا را افزايش دادآ سپتامبر مداخله گرايي 11
  .)360-82: 1383كوپچان، (» ...هاي تروريستي برآمدگروه
اي كه هر منطقه. ته استمريكا در حوزه هاي جغرافيايي متنوعي شكل گرفآگرايي همداخل  

گرايي نيروهاي نظامي هايي از مداخلهمريكا ارتباط داشته باشد، ناگزير جلوهآبا منافع امنيتي 
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    مريكايي آهر چند كه نسبت به مداخالت . خورداياالت متحده نيز در آن به چشم مي
 تمايلي به ناديده گاه رهبران سياسي آن كشوراما هيچ. هايي متفاوتي انجام شده استواكنش

 تداوم لجدا گرايي و مريكايي با مداخلهآآرمان . گرفتن چنين انگيزه و ضرورتي نشان نداده اند
گرايي را هاي مداخلهمنابع قدرت آن كشور در حال تغيير بوده و اين امر ضرورت. يافته است

  . ذير ساخته استجويانه را اجتناب ناپ افزايش داده و شكل هاي مختلفي از اقدامات مداخله
دهي شده مريكا در قالب موضوعات مربوط به حقوق بشر سازمانآبخشي از مداخالت 

هايي از رويكرد توان جلوهشود را مينچه با عنوان حق مداخالت بشردوستانه مطرح ميآ. است
اد ها اعتقمريكاييآاگرچه برخي از . هاي پيراموني دانستثيرگذاري در حوزهأئوليبرال براي تن

هاي آميز خواهد بود؛ اما آنان نيز بر ضرورتدارند كه مداخالت نظامي براي آنان مخاطره
 طرح پيش 2002كيد دارند؛ در سال أافزاري تكا از طريق الگوهاي نرممريآگسترش حوزه نفوذ 

 ي از سوي برخي از نمايندگان كنگره براي گسترش ديپلماسH.R 3969نويس قانوني شماره 
   هدف اين طرح مقابله با تهديدات از طريق مداخالت نرم افزاري در . ه شدعمومي ارائ

  .)41: 1384جرجيان، ( هاي مختلف جغرافيايي به ويژه در مناطق بحراني بوده استحوزه
افزاري مداخله دهند؛ شكل نرممريكا را مورد انتقاد قرار ميآهايي كه مداخله نظامي گروه  

برنت اسكو «توان به نخبگاني نظير از جمله اين افراد مي. رندپذيسياسي و امنيتي را مي
، »پاول« با افرادي نظير آنان.  اشاره داشت»برگر لورنس ايگل«و » جيمز بيكر«، »كرافت

تفاوت رويكردي دارند؛ چرا كه آنها به استفاده از سياست قدرت از سوي » چني«، و »رامسفلد«
نيز طرح » پت بوكانان«كاران قديمي همچون همحافظ. واشنگتن به ديده شك مي نگرند

وجود چنين . دهدامپرياليستي جمهورخواهان در باب تحول جهاني را مورد انتقاد قرار مي
سالي كه .  را به ياد مي آورد1980كاران خاطرات دهه هايي در متن ائتالف محافظهگزينهپيش

ده و به نمونيز به شدت عقالني رفتار  » ريگانرونالد« امريكا يعني ستيله آرئيس جمهوري ايد
توان به  مي»ريگان«هاي اجرايي در ادامه فعاليت.  اعتراض كرد»كسينجر« و »نيكسون«عملكرد 
وي تالش نمود تا طرح نظم نوين جهاني را . اشاره داشت) درپ (»جورج بوش«اقدامات 

  .پيگيري نمايد
مريكا در دوره وي آمان امنيت ملي گفت. سازي اين طرح ماهيت امنيتي داشته استاجرايي

گرايي  اين رويكرد نماد مداخله. دهي نظم نوين جهاني انجام پذيرفتدر راستاي سازمان
 هرگونه اقدامي در جهت در اين گفتمان،. مريكا محسوب مي شدآراهبردي براي امنيت ملي 

 پيگيري 1990ر دهه هاي اين الگو دبرخي از نشانه. دنمريكا مفهوم پيدا مي كآگرايي رسالت
ها و ها، بر تاكتيك ها، هر چند سياست خارجي مبتني بر گسترش ارزشاز منظر ليبرال. شد

اما مخاطرات و مشكالت سياست ؛ هاي استراتژي پس از جنگ سرد سايه افكنده بودبنياد
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هاي حكومتي داراي ولي در هر صورت گسترش چارچوب. مريكا را كاهش ندادآخارجي 
 و جلوگيري از مسائل و مالحظات حقوق بشري مورد پذيرش جامعه جهاني قرار دمكراتيك

له كه خاطرات ناگوار سومالي، هايتي، ئداشت؛ با اين وجود جمهوريخواهان نيز با تكرار اين مس
المللي و گيري از نهادهاي بين دليل بهره، به1990بوسني، رواندا و كوزوو در طول دهه 

        گرايي و تالش نمودند تا بين مداخلهآنان . رايي بوده استهاي چندجانبه گچارچوب
  .گرايي پيوند برقرار نمايندجانبهيك

گرايي را مي توان در شرايط گرايي و هژمونيكمرحله توقف و تعديل رابطه بين مداخله
 برخي از در دوران جديد، . مريكا به عراق مورد مالحظه قرار دادآتاريخي بعد از حمله 

     آنان را . گرا گرايش پيدا كردندمريكايي بار ديگر در فضاي سياسي و امنيتي تعديلآگران تحليل
 است كه چنين ني، يكي از منتقدا»جوزف ناي«. دانست» گرايان گزينشيتعديل«توان مي

، چنين تعريف محدودي از »ناي« از منظر .كندطور گسترده دنبال ميهديدگاهي را مطرح و ب
» قدرت نرم« اعتقاد دارد كه عدم توجه به »ناي«.  توسط دولت بوش نادرست استقدرت

گرايي گسترده  بنابراين مداخله. توانايي جذب اياالت متحده را در دهه جاري كاهش داده است
. شودبه عنوان نماد مخاطره امنيتي محسوب مي» جوزف ناي«و فراگير از ديدگاه افرادي همانند 

    توان عامل تداوم، پويايي و افزاري را ميهاي امنيتي نرمگيري از روشكه بهره در حالي
مريكا در شرايط گسترش مخاطرات استراتژيك تكرار شونده دانست آسازي قدرت ملي بهينه

(Nye, 2003: 74).  
 بدون توجه به نگرش توجيهي يا حمايتيمريكا آبسياري از متفكران در داخل و خارج از 

نها پس از گذشت دو سال از جنگ عراق دكترين مداخله گرايي گسترده از اعتبار معتقدند كه ت
      (Neo Conservative Moment) »محافظه كاريئولحظه ن«همچنين پايان . ساقط شده است

 يعني نقطه  امراين.  را نيز فراهم كندUni Polar Moment) (»لحظه تك قطبي«تواند پايان مي
كارگيري مداخالت الملل و اعتدال ديپلماتيك به جاي بهايي، حقوق بينگرعزيمت به چندجانبه

گرايي و ضرورت هاي مداخلهبه تبيين نشانه» جان ايكنبري«در اين ارتباط . نظامي گسترده
  :دارد كهوي در اين رابطه بيان مي. پردازدميتعديل آن 

. درت نظامي قرار دهد و قزورهاي خود را بر تواند تمامي بنيانسياست خارجي نمي«
تفاوت امپراطوري و هژموني در اين است كه كشور هژمون تمايلي به انجام اقدامات پرمخاطره 

ترجيح مي دهد تا از چند جانبه گرايي، حقوق بين الملل و همكاري هاي ديپلماتيك . ندارد
براي مقابله با . كند هاي دروني آن توجه ميشود به ريشههرگاه بحران ايجاد مي. استفاده كند

هيچ . دهداستفاده قرار مي آخرين مرحله قدرت عملياتي مورد بحران، گزينه نظامي را به عنوان 
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 Ikenberry)» دهدگاه معادله قدرت و امنيت را با سركوب و نيروي نظامي صرف پيوند نمي

2002: 46).  
  

  مريكاآمبارزه با تروريسم در سياست خارجي -3

كنند، آنان بر اين امر اعتقاد را به عنوان پديده جديد امنيتي تلقي ميها تروريسم مريكاييآ
    مريكا ايجادآآينده سياسي   هاي تروريستي بيشترين مخاطره امنيتي را براي دارند كه گروه

مريكا طراحي شده كه به موجب آن ضرورت آاي در فرهنگ سياسي گونهتروريسم به. كندمي
       ناپذير مريكايي اجتنابآاي را براي نهادهاي و يا مقاومت منطقهمقابله با هرگونه تهديد 

  هاي آن هاي تروريسم ارائه شده است، اما نشانه مختلفي درباره ويژگيهايسيرتف. سازدمي
اي را هاي راديكال منطقهگرايي و گروهاي بيان گرديده كه ضرورت مقابله با اسالم گونهبه

  .دسازناپذير مياجتناب
دهد كه اين كشور براي تحرك استراتژيك نيازمند دشمن مريكا نشان ميآتجربه تاريخي 
شود كه در دوران بعد از جنگ سرد اي تلقي ميتروريسم به عنوان پديده. خارجي بوده است

  : در اين ارتباط.مريكا ظهور يافته استآدر برابر امنيت ملي 
ي را به وجود آورده كه دولت بوش را هاي جديدتروريسم تركيب تهديدات و فرصت«

وادار ساخت تا به دكترين خود شرايط جديدي ببخشد، بدين معنا كه در بسياري از شرايط 
تري المللي تغيير و يا در حالت تهاجميهاي خود را در قبال مسائل بينمشيمجبور شد خط

، نمايي جديد از دكترين مريكاييآگرايي و تقويت تفوق هجانبدر نتيجه تركيب يك. قرار دهد
مريكايي، مباحث آناپذير  تفوق اجتنابدر راستايبوش . پس از يازدهم سپتامبر به جهان نماياند

مريكا چه در داخل و چه خارج از آاي در باب سياست خارجي و مناقشات نظري گسترده
  .(Safaer 2003: 16) »مريكا به وجود آوردآ

براساس هر گفتمان، . هاي گفتماني نيز سازماندهي شدمبارزه با تروريسم در قالب جدال
هاي گفتماني براي مقابله و مبارزه قالب. شودادراك سياسي و امنيتي جديدي توليد و تثبيت مي

در دوران جنگ سرد، . مريكا را به وجود آوردآهاي هويت بخشي جامعه با تروريسم، زمينه
 زماني. مونيسم و اتحاد شوروي شكل گرفته بوددر مبارزه و رويارويي با ك» هويت امريكايي«

ها توانستند دشمن جديدي را مريكاييآكه اتحاد شوروي در شرايط فروپاشي قرار گرفت، 
هاي سياسي مختلف بتوانند با يكديگر براي مقابله با اين دشمن، بايد گروه. سازماندهي نمايند

هاي بزرگ دشمن خود را از اگر قدرت بر اين اعتقاد است كه »نينگتوهانت«. همكاري نمايند
       زيرا براي مقابله با تهديدات داخلي و . دست بدهند، ديگر موجوديتي نخواهند داشت



  

   1386 بهار ، 1شمارة ، 38 دوره ،           فصلنامه سياست                                                    252  

وي چنين ضرورتي را براساس تجربه . ناپذير خواهد بودالمللي، وجود دشمن اجتناببين
  :زيرا. داردتاريخي امپراطوري روم بيان مي

.  دست يابنداسپارتها توانستند به پيروزي نهايي بر د مسيح، رومي قبل از ميال84در سال «
اين سئوال را مطرح كرد كه ) سردار رومي(» ساالر«پس از آن . آنها ميترادت را شكست دادند

 ؛ مشخص بود سرنوشت آن كشور كامالً.كشور روم بدون دشمن چه سرنوشتي خواهد داشت
  .(Huntington 1997: 28)» زيرا چند سال بعد فرو ريخت

اقداماتي كه در جنگ .  را به عنوان نماد تروريسم دانستند"جواسالم ستيزه "ها مريكاييآ  
در . مالحظه قرار داد توان در اين ارتباط مورد و القاعده سازماندهي نمودند را ميطالبانعليه 

نگ تازه بين كلي، ج طورهب. شدمريكا تلقي ميآ، تروريسم به عنوان دشمن جديد يچنين روند
  مسلمانان، ي بادشمن. مريكا شباهت بسياري با دوران جنگ سرد داردآاسالم مبارز و 

 نمايندها را تشويق مي كند تا هويت خود را به لحاظ سياسي و آرماني تعريف ريكاييآم
  .)491: 1384هانتينگتون (

 دكترين را خورد كه كليات گره ميمموضوع تروريسم در دكترين بوش در سه بخش به ه
 مقابله با تروريسم در سياست خارجي ضرورتهر يك از اين سه موضوع، . مشخص مي كند

و در واقع دكترين بوش ملغمه و تركيبي از رهيافت رئاليسم سنتي . سازدمريكا را منعكس ميآ
مريكايي در مقابله با آگرايي آرمان. الملل است در سياست بين"مريكاييآويلسونيسم "

  .(Leffler 2004: 28)  به كار گرفته شدتروريسم
 به دليل اينكه با سرشت سياست خارجي يك  مبارزه با تروريسمكلي، دكترين طوربه  

خصوص يعني اياالت متحده، به هم آميخته، توان عملياتي كمتري دارد؛ اما ه  ملت ب-دولت 
هنگي ميان اهداف  عدم همامشخصاً. انسجام نظري خود را به خوبي حفظ كرده استتاكنون، 

كارگيري ابزارهاي كارا جهت اجرايي سازي و هماهنگي عناصر اساسي آن ه ب و متنوع دكترين
دهد كه مقابله با تروريسم همانند مبارزه با كمونيسم نبوده اين امر نشان مي. خورد به چشم مي

  .هاي بيشتري برخوردار استو از پيچيدگي
اين . سياري در داخل و خارج اياالت متحده دارد دكترين منتقدان و مخالفان باساساً

فضاي امنيتي پس از  در هاي پيشين اياالت متحدهانتقادات نيز ناشي از عدول آن از سياست
 به مريكاآ رهبران بسياري از انتقادات متوجه اين بخش از دكترين بود كه. يازدهم سپتامبر است

چنين انقالبي را . مي باشند اياالت متحده دنبال ايجاد يك انقالب در ساختار سياست خارجي
رويكردهاي دفاعي و . مالحظه قرار داد هاي گفتماني اياالت متحده موردتوان در قالبمي

 در شرايط جديد،. مريكا نيز براي مقابله با چنين تهديداتي سازماندهي شده استآاستراتژيك 
با وجود آنكه . ها هستندمريكاييآ تاكيد هاي تروريستي تهديدكننده، موردتروريسم و گروه«
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مريكا بودند، آها در دوران جنگ سرد نيز شاهد اقداماتي عليه كارگزاران و نمايندگان مريكاييآ
با تغييرات ناشي از  .شد مريكا معرفي نميآعنوان تهديدي عليه امنيت ملي اما تروريسم به

گرا، اتكاي آنها به امكانات  ونتهاي بنيادگرا و خشفرآيند جهاني شدن و همچنين رشد گروه
رغم  و ارتباطي، و با طرح مفهوم قدرت نامتقارن، اين برداشت مطرح شد كه بهيجديد فن آور

توانند به  ميها از نظر عوامل قدرت متعارف، آنها عمالٌكوچكي و قدرت محدود اين گروه
ت آنها عليه نيروهاي ظهور القاعده و عمليا. تهديدي جدي براي اياالت متحده تبديل شوند

مريكا آ، خطر تروريسم را بيش از پيش به بخشي از گفتمان امنيت ملي 1990مريكايي در دهه آ
  ).175: 1386مشيرزاده، (تبديل نمود 

گونه كشور به وجود  در جنگ عليه تروريسم، فرصت طاليي را براي اين»بوش«استراتژي 
در . هاي راديكال اسالمي مبارزه نمايندمات گروهآورد تا بتواند با موانع سياسي ناشي از اقدا

اي و امريكا، اهداف مشتركي وجود داشت؛ و آنها كار منطقهاين ارتباط، بين كشورهاي محافظه
كيد بر أمريكا عليه عراق و همچنين تآدر حالي كه جنگ . شدندمند ميمريكا بهرهآاز حمايت 

 با واكنش كشورهاي »بوش«ضرورت دموكراتيزاسيون خاورميانه در استراتژي اجرايي كابينه 
مريكا را به عنوان الگوي جديدي از آهاي انتقادي اين سياست منطقه روبرو شد، اما گروه

  .طلب تلقي نمودندامپرياليسم توسعه
قتدارگرايي سياسي به گرايي ديني و امريكا، اصولآدر نگرش رهبران سياست خارجي 

بنابراين در استراتژي مبارزه با تروريسم، . شدندهاي تروريسم محسوب ميعنوان زيرساخت
اين امر مورد انتقاد . رسيدناپذير به نظر ميضرورت دموكراتيزاسيون خاورميانه اجتناب

ا، هالزم به توضيح است كه بسياري از مجموعه. كشورهاي مختلف خاورميانه قرار گرفت
هاي سياسي كشورهاي اسالمي با اين رويكرد هاي اسالمي و نظامهاي تاثيرگذار، گروهطرف

دانند نه رهبران اسالمي عربستان سعودي كه خود را مركز و زادگاه اسالم مي. مخالفت كردند
مريكا عليه كشورهاي اقتدارگراي خاورميانه مخالفت نمودند، بلكه حتي آهاي تنها با سياست

 گرديد را به اين دليل محكوم نمودند 2001 سپتامبر 11ماربايي كه منجر به شكل حادثه هواپي
 سپتامبر را 11دانستند؛ بنابراين حادثه كه كشتن افراد بي گناه را مغاير با اخالقيات اسالمي مي

 كننده در نفر از هواپيماربايان شركت15 از آنجايي كه .به عنوان عمل ضد اسالمي تلقي نمودند
سعودي تحت تاثير  - مريكاآاند، روابط تركيبي اين حادثه از شهروندان عربستان سعودي بوده

 سال 50گرا، آنان طي كاريماي قرار گرفت، در حالي كه روابط دوستانه و هچنين حادثه
  .(Ikenberry 2004: 10)قفه تداوم يافته داشته است واي بي گونهگذشته به

» هاي گفتمانيدال«ترين توان به عنوان يكي از اصليتروريسم را ميبه اين ترتيب مبارزه با 
اي اي مرحله گونهرهبران جديد آن كشور به. هاي سياست خارجي دانستمريكا درحوزهآ
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گرايي با هاي مقابله تالش نمودند تا فضاي سياسي جديدي را ايجاد نموده و براساس آن زمينه
اين روند مخاطراتي را فراتر از حوزه جهان . ا پيگيري كنندهاي راديكال سياسي و ديني رگروه

  .اسالم و خاورميانه براي كشورهاي غربي به وجود آورد
هاي جغرافيايي داراي  در خاورميانه و ساير حوزه»شوب«هاي ضد تروريستي ياستس

ان جنگ  كشورهاي اقتدارگراي عرب در دورطبعاً.  متفاوتي بوده است و پيامدهاي كامالًكردكار
ونيسم و اتحاد شوروي مريكا بر كآم پيروزي .اندمريكا بودهآسرد در زمره همكاران استراتژيك 

 در دوران بعد از جنگ سرد .بدون وجود چنين سطحي از همكاري و مشاركت امكانپذير نبود
  .مريكا قرار گرفتندآانتقاد   كشورهاي عربي مورد، در شرايط جديدو

كشورهاي غيرعرب خاورميانه نسبت به دكترين ضدتروريسم  اين امر در حالي است كه
طور مثال، ايران از شكست طالبان در افغانستان و هب. احساس خوشحالي همراه با ترس داشتند

هاي استراتژيك نايل گرديده است، اما در فروپاشي رژيم بعث در عراق به منافع و مطلوبيت
هاي نظامي ضدتروريستي زمره هدف در يز به بعد، تهران ن2003عين حال طي سال هاي 

تواند براي ايران به وجود دكترين بوش قرار گرفته و اين امر مخاطرات سياسي خاصي را مي
در اين . اي منجر به واكنش كشورهاي خاورميانه شده استبسياري از تهديدات منطقه. آورد

 از كشورهاي منطقه را فراهم سازي استراتژي ضد تروريستي، زمينه نگراني بسياريروند، فعال
اي را در مريكا همواره تالش دارند تا عمليات رواني گستردهآهاي تبليغاتي سيستم. سازدمي

  .(Frumandperle 2003: 66)اين رابطه ايجاد نمايند 
و به  رسد كه نفوذ تركيه در منطقه، كاهش پيدا نكردهدر چنين روندي، اين گونه به نظر مي

 آن كشور گرديده راديكال درهاي دير رژيم عراق منجر به افزايش قدرت كرتغيموازات آن 
در چنين شرايطي، بديهي است كه موقعيت سياسي جديد كردهاي عراق بازتاب خود را . است

در نهايت اين كه اگرچه كشور اسراييل، دكترين بوش را . به درون تركيه گسترش خواهد داد
اي هاي خاورميانهاما براي اولين بار در تاريخ سياستبراي منافع خود سودمند مي داند، 

. مريكا، يكي از روساي جمهور آن كشور مبادرت به شناسايي حكومت فلسطيني نموده استآ
به انجام رساند، محور را  2008اي خود در ژانويه  سفر خاورميانه»جورج بوش«كه  زماني

و خروج اسرائيل از مناطق اشغالي اعالم مريكا را در ايجاد دولت فسلطيني آهاي اصلي سياست
توان به منزله افزايش جدال آنان با حماس به عنوان   را مي»ابومازن«مريكا از آحمايت . داشت

  .باشدهاي راديكال مي كه داراي كنشگروه فلسطيني دانست
مريكا در عراق، ابعاد ژئوپلتيكي خاورميانه را به گونه آدهد كه جنگ شواهد نشان مي  

الزم به توضيح است كه از خاكسترهاي جنگ، شاهد ظهور نيروهاي . شهودي تغيير داده استم
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اي بين كشورهاي عرب خاورميانه اين امر موازنه قدرت منطقه. باشيمجديد سياسي و امنيتي مي
   .و نموده استره اين منطقه را با تغيير و دگرگوني روبو همچنين واحدهاي سياسي

بارزه با تروريسم و برجسته سازي تهديدات تروريستي در سياست پيامدهاي سياست م
هاي جغرافيايي مختلف مريكا در حوزهآمريكا، مخاطرات زيادي را براي آينده سياسي آخارجي 

هاي توان نشانهعالوه بر واحدهاي سياسي خاورميانه مي. به ويژه خاورميانه ايجاد خواهد كرد
الملل را به بين داد كه به موجب آن، بازيگران قدرتمند نظام ه قرار حظمال ديگري را نيز مورد

  .مريكا كشانده استآهاي افراطي واكنش نسبت به سياست
با توجه به . رو گرديده استهمريكا با چالشي جديد روبآدر چنين شرايطي، فوق نظامي 

تواند  سم ميمشخصه چند بعدي قدرت، به كارگيري گسترده قدرت نظامي براي مقابله با تروري
ها بر اين اعتقادند اگرچه تمامي استراتژيست. توان استراتژيك كشورها را دچار فرسايش نمايد

؛ اما اي در جهان نيازمند نيروهاي گسترده نظامي استكه مقابله با هرگونه تهاجم و مداخله
اي مداخله مضاف بر اين كه هر .اي برخوردار استكارگيري آن نيز از اهميت ويژهچگونگي به

مريكا منطقي آمريكا محكوم به شكست بوده و منطق برتري نظامي آدر جهان بدون حضور 
 اما حوادث امنيتي عراق، شكست نيروهاي نظامي در سطح جهاني را ؛آمدجهاني به حساب مي

تمامي موارد يادشده بيانگر آن است كه تهديدات ناشي . ن داد نشادر طراحي اشغال يك كشور
 با ساير كشورهاي حوزه جغرافيايي هيچگونه تاثيري "مريكاآشدت پررويارويي "ه و از مقابل

  .در تداوم مقاومت در برابر مداخالت بين المللي نداشته است
به اين ترتيب، واقعيت تفوق اياالت متحده دو نتيجه و برايند تاسف بار را بازنمايي 

ه همكاري با متحدان حتي بچگونگي از و مشكالت ناشي » گرايي واشنگتنجانبهيك«. كنند مي
 و انگيزه متحدان جهت اقدامات جديد در حفظ امنيت نمودهمريكا را محدود آ ،صورت سياسي

ها را به هاي سركش تهديدات و بحرانمريكا و دوري از مسائل ناشي از مواجهه با دولتآ
      الملل  نظام بينطوركلي، روندهاي سياسي و امنيتي موجود در به. دهدسرعت توسعه مي

اي است كه يك كشور به هر ميزان كه قدرتمند باشد، از توانايي و قابليت گسترده براي گونهبه
  . نخواهد بودشدت برخوردار مقابله با هرگونه تهديد به ويژه تهديدات كم

اي لزوم چنين مداخالتي را مورد مداران برجستهمريكا قبل از حمله به عراق سياستآدر 
المللي، اياالت متحده را به عدم كاربرد چنين ييد قرار داده بودند، اما استانداردها و منطق بينأت

هاي موريتأبنابراين در صورت هرگونه اقدام عملياتي، م. داشتاي در آينده وا ميمداخله
. تواند براي مدت طوالني در محيط بحراني مخاطراتي را ايجاد نمايدواقعي صلح يك دولت مي

هاي مختلف سازي نيروهاي نظامي گسترده در حوزهتوان فعالمنطق مبارزه با تروريسم را مي
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شود، اما در عنوان نماد قدرت محسوب ميمدت بهاگرچه اين امر در كوتاه. جغرافيايي دانست
  .)14: 1383بوش ( طوالني مدت مخاطرات زيادي را به همراه خواهد داشت

ي همراه با افزايش اقدامات تروريستي در سراسر جهان، به مريكايآگسترش احساسات ضد
در حالي كه در مورد گسترش عناصر فوق به واسطه جنگ . بزرگنمايي جنگ عراق انجاميد

 عراق موجود شرايط  اگرچهدهد كهتحليل اطالعات نظامي نشان مي. عراق ترديد وجود دارد
تروريستي در اروپا هاي گروه ادامه حمالت  اما با؛هاي پيش رو ادامه پيدا نخواهد كرددر سال

اند كه افزايش  به اين جمعبندي رسيده»بوش«و كشورهاي ديگر، منتقدان اروپايي دولت 
اي را نه تنها ارتقاء نداده، بلكه سازي منطقهمريكا در منطقه خاورميانه، امنيتآاقدامات نظامي 

 به بعد 2006از سال . رو كرده استهتري نيز روبهاي جديآن را با مخاطرات و محدوديت
  .مريكايي ديگري نيز انجام پذيرفتآهاي گروه توسط »بوش«هاي مخالفت با سياست موج

 جنگ سرد يگراياگرچه هيچ جايگزين جامع و كاملي در باب جنگ پيشگيرانه و چندجانبه
دد ج توزيع متا قبل از يازدهم سپتامبر وجود نداشت تا ترتيبات اتوپيايي حكومت جهاني و

حل تواند راهها اعتقاد دارند كه ترتيبات ناقص موجود ميمريكاييآ نمايد؛ امابرقرار را منابع 
    هايي است كه ل يكي از مولفهلبرنامه اصالح ساختار سازمان م. المللي باشدمشكالت بين

روعيت بدين روي، مش. المللي حاضر را مشروعيت بخشدتواند دورنماي اقدامات بينمي
هاي بزرگ، ديگر به اقدامات يابد و با اضافه شدن قدرتعملكردي شوراي امنيت كاهش مي

و و دارفور به وكوز ندنامنيتي نظير مقابله با تهديدات سنتي يا جلوگيري از پاكسازي قومي ما
اين امر نشان . حداقل خود رسيده، و در نتيجه شرايط جنگ پيشگيرانه كمتر مهيا خواهد بود

اي براي سازي در شرايط تهديد امنيتي همانند مديريت بحران كار پرمخاطرهدهد كه بحرانمي
مريكا در قالب آتوان تاكيد داشت كه هرگونه تحرك عملياتي بنابراين مي. باشدكشورها مي

  .(Mann, 2004: 185)مبارزه با تروريسم، داراي هزينه و پيامدهاي متنوعي خواهد بود 
از ديد . مانداي باقي ميگرايي هميشه به صورت گستردهجانبههاي يكنهطور مثال هزيبه

المللي كيفري، كنوانسيون مريكا در پيمان كيوتو، ديوان بينآها عدم مشاركت غيرآمريكايي
در زمره  عراق  بحران و(ABM)هاي ضدبالستيك هاي بيولوژيكي، پيمان موشكسالح
       قلمداد گرايي مترادف با انزواگرايي جانبهند يك هر چ.گرايي استجانبههاي يك هزينه
    هاي سنتي قديم يافته از دكترينگرايي است كه تشكيلالمللي بلكه شكلي از بينشود؛نمي

  . مي باشد
مريكايي فراتر از موضوعاتي همانند آهاي زمامداران دهد كه دغدغهشده نشان مي موارد ياد
در اين  .كارگيري قدرت برخوردارند انگيزه حداكثرسازي قدرت و بهآنها از. باشدتروريسم مي

واقعيت بسيار پيچيده  « در شرايط موجود نويسد كهگر امنيت بين الملل مي تحليل، يكارتباط
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گري، در واقع بوش  از سياست كاريكاتوريزه تا پيشنهادات يك كابوي طرفدار نظامي.»است
ي غيرمعمول با يگراجانبهيك او خواستار.  كشورها نداردتمايل چنداني به همكاري با ديگر

بلر، (بيشتر نظرات و ديدگاهش در ميان رهبران . جايگاهي برجسته در ميان رهبران جهان است
، توافق بر سر )عرفات، شيراك، شرودر(خريدار داشته و در ميان رهبران ديگري ) هوارد، پوتين

  .(Gad dis 2004: 13)خواهد بود منافع اياالت متحده كار پرمخاطره اي 
بندي رسيد كه سياست مبارزه با تروريسم به عنوان يكي از توان به اين جمعبنابراين مي

هرگاه . مريكا در حوزه سياست خارجي آن كشور محسوب مي شودآالگوهاي جديد 
ان واحدهاي سياسي خود را درگير مخاطرات امنيتي نمايند، به مثابه آن است كه آنان نگر

-گونه يكشرايط تهديدآميز خود بوده و به اين ترتيب، تالش دارند تا چنين موضوعاتي را به

  .جانبه پيگيري نمايند
    شود، سواالت گرايي بوش ميجانبهمعتقد است، انتقاداتي كه از يك» استنلي رنشون«

سخگوي اين جمهور بايد پادر حالي كه هر رئيس. سازدشماري را در اذهان متبادر ميبي
ها و  بايست در دستان فرانسويسواالت باشد؛ دولت بوش چقدر از امنيت اياالت متحده را مي

آلماني قرار دهد در حالي كه منافع ملي آن ها هم راستا با منافع اياالت متحده نيست؟ چقدر از 
         يت مريكا بايد در دستان سازمان ملل باشد تا اين سازمان بتواند موضوعات امنآامنيت 

  .(Renshon 2004: 141)المللي جديد را حل كند ينب
دهد كه مبارزه با تروريسم در چارچوب اهداف فراگيرتري وند ياد شده نشان مير

هرگاه واحدهاي سياسي در شرايط رويارويي موثر با تهديدات قرار . سازماندهي خواهد شد
 دشمنان خاصي را داده واستفاده قرار  گيرند، طيف متنوعي از ابزارها و روندها را مورد

 مقابله با نموده وسازي  براي مقابله با تهديدات اولويتآنان در اين شرايط، . سازندبرجسته مي
بنابراين مبارزه با تروريسم را . نيل به اهداف خاصي تنظيم مي كننددر جهت هر تهديدي را 

هاي حوزه هاي بيشتري درساز جدالزمينهعنوان يكي از الگوهاي رفتاري دانست كه توان به مي
اي كه اين روند بعد از جنگ سرد گونهشده است؛ بهجغرافيايي خاصي همانند خاورميانه 

  .مريكا و كشورهاي منطقه را افزايش مي دهدآتضادهاي امنيتي 
  

  مريكا بعد از جنگ سرد آعمليات پيشدستانه در سياست خارجي -4

گيري از آن در سياست اي براي بهرهجانبهمريكا تالش همهآيكي ديگر از مفاهيمي كه   
.  دانست"جنگ پيشدستانه"توان طرح ادبيات امنيتي جديدي در قالب امنيتي خود نمود را مي

در دوران جنگ . الملل ايجاد نمايداين ادبيات مي تواند فضاي سياسي جديدي را در نظام بين
    موازات   به"بازدارندگي استراتژيك" .يماه بودهسرد، شاهد گسترش ادبيات بازدارند
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مريكا آ از جمله المللبازيگران اصلي سياست بيناستفاده   مورد"سياست قدرت"هاي رهيافت
  .گرفتقرار مي

. الملل با تغييرات مشهودي روبرو شدچنين روندي بعد از دگرگوني ساختاري در نظام بين
هاي جدال و رويارويي جديد را مشاهده وان زمينهتشرايطي به وجود آمد كه براساس آن مي

 اما ؛الملل و توازن نوظهور ايجاد شدعمليات پيشدستانه در چارچوب ساختار جديد بين. نمود
او اين . كندمريكا تاكيد ميآ در ادبيات سياسي خود بر اراده خالق و قدرت نظامي "يفمور"

اني و حفاظت از كشورهاي ضعيف در موضوعات را به عنوان عناصر تضمين كننده نظم جه
  .(Murphy: 1997: 10)برابر تهديدات نظام بين الملل مي داند 

هاي اجرايي تالش داشتند تا روند پردازي و فعاليتهاي مختلفي در حوزه نظريهگروه
كارگيري ابزار نظامي براي مقابله با هاي بهجديدي را طراحي نموده و براساس آن زمينه

» جنگ پيشگيرانه«در نگرش جديد، كاركرد و مطلوبيت . لقوه را سازماندهي نمايندتهديدات با
  .ه استگونه مشهودي كاهش يافتبه

 رياست جمهوري خاباتقبل از پيروزي جورج بوش در انت» رابرت زوليك«در اين ارتباط 
بوش . شكل گرفته است» قدرت«سياست خارجي بوش براساس « مريكا بيان داشته بود كهآ
 از قدرت و ابزارهاي وياگر ضروري باشد، . مريكاستآرسازي منافع ملي ث حداكدرصدد

  .(Zoollik 2000: 68) »مريكا استفاده خواهد كردآنظامي براي پيشبرد سياست خارجي 
سازي استراتژي اما فعال. استفاده از قدرت در دوران جنگ سرد نيز وجود داشته است

مريكا براي مقابله با تهديدات آ» قدرت متحرك«وان نمادي از توان به عنجنگ پيشدستانه را مي
    الملل را ايفا نقش بازدارنده در سياست بين» قدرت«در دوران جنگ سرد، . بالقوه دانست

 Asymmetrical)  »تهديدات نامتقارن«اين امر در شرايط جديد با پديده اي به نام . نمودمي

)Threatشدتتهديد كم« فرآيندهاي سياسي در قالب الگوهاي بنابراين هرگاه.  روبرو شد «
)Low Intensive Threat( مريكايي از انگيزه الزم براي مقابله با اين آكاران نيز ظهور يابد، محافظه

  .دانندميالمللي جديد ساز ايفاي نقش بينتهديدات برخوردار بوده و آن را زمينه
مريكا سازماندهي و تنظيم آلي جديد جنگ پيشدستانه در چارچوب گفتمان امنيت م

گري و رفتار ها و فضاي نظاميدهد كه چنين رويكردي فراتر از قالباين امر نشان مي. گرديد
 توانست استراتژي جنگ پيشدستانه را براي تحقق »جورج بوش«. استراتژيك مفهوم مي يابد

  . جديد امنيتي سازماندهي كندگرايي و منازعه ايدئولوژيك با نيروهايجانبهگرايي، يكمداخله
 در جهت )پدر( »بوش«كيد داشت كه دكترين أنيز بر اين امر ت» رابرت تاكر«از سوي ديگر 

هاي تفكر او مبتني شاخص.  بوده است»رونالد ريگان«الگوي رفتار امنيتي و دكترين تفاوتي با م
در اجراي .  فراهم ساختبر اين امر است كه نبايد فضاي الزم براي ظهور تهديدات بالقوه را
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مريكا را در روندي آاين امر، جورج بوش نه تنها بر حفظ نظم و اجراي قانون تاكيد دارد، بلكه 
اين امر . دهد كه نقش موثرتري را در همكاري و مشاركت با سازمان ملل ايفا نمايدقرار مي

رونالد (ابينه قبلي  با ك)پدر( »بوش«هاي مشهودي در رفتار دكترين دهد كه تفاوتنشان مي
  .(Tucker 1993: 164)وجود داشته است ) ريگان

در » ديگري«الملل در قالب دشمن و ، اتحاد شوروي و كمونيسم بين»ريگان«در نگرش 
 هاي بعد از جنگ سرد ماهيت كامالًاين امر در سال. شدمريكا تبيين ميآانديشه استراتژيك 
به عبارت . مريكا قرار گرفتندآمعرض جدال امنيتي نيروهاي جديدي در . متفاوتي پيدا نمود
دستانه عليه كشورهاي صنعتي غرب يا شكل ديگري از واحدهاي سياسي كه ديگر، جنگ پيش

ضاي جديدي ايجاد گرديده كه فشد؛ بلكه مريكا باشند، سازماندهي نميآعامل چالش امنيتي با 
  . گر استفاده شودياسي چالشهاي سبايد از اين نوع ستيزش در جهت مقابله با گروه

توان  هاي ياغي و سركوب هرگونه چالش امنيتي را ميمبارزه با تروريسم، مقابله با دولت
سوژه «اي از  ها به عنوان نشانهاين گروه. در قالب ادبيات و مفهوم بنيادين جديد مشاهده نمود

. تحت تاثير قرار دهندتوانند فضاي امنيتي را هايي كه ميسوژه. دوشمحسوب مي» تعارضي
  .گيرندكننده قرار ميدستيهايي در معرض اقدامات پيشبنابراين چنين گروه

 و در مناطقي از جمله هايتي، 1990دستانه در دهه هايي از عمليات پيشاگرچه جلوه  
حقوق  « در چارچوبگونه اقدامات و عمليات نظامي انجام پذيرفت، اما اينزوووسومالي و ك

در دوران رياست جمهوري . معنا پيدا كرد» گسترش دموكراسي«و همچنين » انهبشردوست
 سپتامبر به 11حادثه .  سپتامبر چنين رويكردي عملياتي شد11 و بعد از حادثه »جورج بوش«

دكترين محور «مريكا كمك كرد تا روندهاي امنيتي جديدي را در چارچوب آرهبران سياسي 
 و در چارچوب 2002اين دكترين در اواخر ژانويه . دهي نمايدازمانس) (Axis of Evil» شرارت

استراتژي «سازي  در اين دكترين بر ضرورت اجرايي. مريكا ارايه شدآسخنراني بوش در كنگره 
  . و همچنين جنگ عليه تروريسم تاكيد شده بود(Pre-emptive Strike)  »عمليات پيشدستانه

 وجه تكميلي مبارزه با تروريسم و در راستاي توانبنابراين عمليات پيشدستانه را مي
 استراتژي  دوران جنگ سرد،عبور از فضاي بازدارندگي. مريكا دانستآجانبه اقدامات يك

كيد داشت أتوان تبه اين ترتيب مي. هاي بحراني را منسجم و پيچيده تر نمود مريكا در حوزهآ
 قرار داشت كه  سپتامبر بر اين امر11هاي امريكايي بعد از حادثه كه صحبت اصلي استراتژيست

مريكا را براي جنگ عليه عراق و در چارچوب عمليات آهاي نظامي توان قابليتچگونه مي
گيري  در شكلآنان بر اين اعتقاد بودند كه رژيم عراق اوالً. دهي نماينددستانه سازمانپيش

هاي هاي زيادي براي توليد سالح اين كشور تالشثانياً.  سپتامبر مشاركت داشته است11حادثه 
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اي كه جنگ عليه طالبان و القاعده در افغانستان را گونهبه همان .كشتارجمعي انجام داده است
  .نيز در اين چارچوب سازماندهي نمودند

 مقابله با مريكا ايجاد شود، طبعاًآهرگاه روندهاي جديدي در حوزه سياست و امنيت 
 اگرچه . كارگيري الگوهاي رفتاري جديد امنيتي استبهروندهاي تهديدآميز، نيازمند 

گونه شواهدي براي ادعاهاي خود عليه عراق ايجاد نمايند؛ اما بعد از ها نتوانستند هيچمريكاييآ
مريكا به افغانستان شاهد شرايطي هستيم كه به موجب آن، عراق به عنوان هدف آحمله نظامي 

مريكا در اظهارات خود از صدام آجمهور  رئيس.گرفت مريكا قرارآاصلي ضربات نظامي 
اين واژگان در دوران جنگ سرد متوجه . ياد نمود» نماد شيطان«به عنوان ) رهبر عراق(حسين 
» سوژه امنيتي«كه وقتي  در حالي. هاي اجرايي و الگوي رفتاري اتحاد شوروي بود سياست

گوهاي رفتار استراتژيك نيز حاصل تغيير يابد، زمينه براي دگرگوني در ادبيات امنيتي و ال
  .خواهد شد

 ،به عبارت ديگر. توان در خاورميانه مشاهده نمودكارگيري چنين الگويي را ميحيط بهم
ثير خود را بر رفتار استراتژيك أاي ايجاد شده، تبازيگران جديدي كه در حوزه امنيت منطقه

هاي ارتباط هاي منافع و قالببنيان داراي »بوش«خاورميانه و . مريكا به جاي خواهد گذاشتآ
هاي رفتاري ويژه و طوالني  در برخورد با خاورميانه از سنت»بوش«خانواده . مشترك هستند

  هاي اقتصادي، الگوهاي رفتار سياسي و اين امر در قالب فعاليت. گيردمدت بهره مي
ان تمايزات مشهودي را رغم چنين وضعيتي، مي توعلي. يابدهاي ديپلماتيك مفهوم ميهمكاري

جورج « به عنوان چهل و يكمين و )پدر( »جورج بوش«در رفتار سياسي و خط مشي سياسي 
  . مريكا مشاهده نمودآ به عنوان چهل و سومين رئيس جمهور )پسر( »بوش

 در چارچوب  در ارتباط با خاورميانه)پسر( »جورج بوش« يهاي اجرايسياستطوركلي، به
، هاي وي، اوالً اين امر از آن جهت اهميت دارد كه سياست. شودمي تبيين  دستانهعمليات پيش

ثيرات أها توانسته است ت، اين سياست ثانياً؛شودهسته مركزي تحوالت خاورميانه را شامل مي
در اين ارتباط، بايد . اي خاورميانه برجا گذارداي منطقهضاي از فقابل توجهي برحوزه گسترده

ورميانه به عنوان نقطه مركزي دكترين بوش محسوب گرديده و اين امر، تاكيد داشت كه خا
  .اي را به وجود آورده استهاي منطقهسري واكنشيك

اي سازماندهي گونهمريكا و گروه هاي حاكم آن كشور بهآدر چنين شرايطي، منافع امنيتي 
 نيروهاي سياسي و كه در برابر مخاطرات امنيتي واكنش نشان داده و طيف جديدي از شودمي

 كه زمينه ايجاد پيوندهاي مشترك در راستاي دستورالعمل ؛ نيروهاييامنيتي را به قدرت رساند
بت به دكترين بوش، سهاي انجام شده نبه طور كلي، واكنش. سازندفراهم امنيتي را جديد 

اورميانه مثبت و مطلوب نبود؛ اما در عين حال امكان بحث درباره دستورالعمل اصالحات در خ
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دكترين بوش براي اصالحات خاورميانه در راستاي اهداف امنيتي و از . را فراهم آورده است
رابطه بين امنيت و دموكراتيك سازي در . طريق دموكراتيك سازي منطقه اي شناخته مي شود

 »بوش«الزم به توضيح است كه شناخت رابطه بين استراتژي .  مشهود استخاورميانه كامالً
 ي ضروري واصالحات در خاورميانه و واكنش كشورهاي منطقه اي نسبت به آن امربراي 

  .باشداجتناب ناپذير مي
 واكنش »بوش«اي كه كشورهاي خاورميانه در برابر سياست مبارزه با تروريسم گونههمانبه

هاي گونه واحدهاي سياسي به همراه كشورهاي اروپايي نسبت به سياستنشان دادند، اين
ساز تهديدات مريكا در ارتباط با عمليات پيشدستانه واكنش نشان داده و آن را زمينهآد جدي

مريكا آچنين روندي بيانگر آن است كه استراتژي جديد . جديد براي امنيت بين الملل مي دانند
براي مقابله با تهديدات امنيتي با مخاطرات سياسي روبرو گرديده و در نتيجه، عمر آن براي 

  .المللي كاهش خواهد يافت با روندهاي جديد بينبرخورد
در اين ارتباط . توجهي برخورد نمودجورج بوش نسبت به تمامي اظهارات ياد شده با بي

بر اين اساس . ها و روندهاي نمايش سياسي ضدعراقي را تشديد نمايدوي تالش نمود تا نشانه
. رت حمله به عراق تاكيد داشت و طي دو روز، دو بار بر ضرو2000وي در اواخر نوامبر 
   هاي خواهان در روند رقابتتوان به عنوان مخاطره امنيتي جمهوريچنين اقدامي را مي

دستانه مريكايي عمليات پيشآگران بسياري از مقامات و تحليل. دانستمريكا آساختاري درون
را  مريكا ضرورت آنآ در حالي كه برخي ديگر از مقامات اجرايي؛ اننددميآفرين را مخاطره

معاون پيشين وزير امور خارجه » ريچارد هاس«به طور مثال، . قلمداد مي كنندناپذير اجتناب
) كه قابل تغيير باشد(» يحتمالاقدام ا«عمليات به عنوان گونه مريكا، اعالم داشت كه انجام اينآ

  .تلقي نمود »دفاع از خود«استراتژي در قالب ؛ بلكه بايد آن را شودمحسوب نمي
مريكايي داراي نگرش قابل تغيير آمقامات . يافته استانجام چنين مناظراتي تاكنون تداوم

هرگاه روندهاي سياسي و امنيتي . نندكمريكايي پيگيري مي آبوده و آن را در قالب پراگماتيسم 
امه خواهد دچنين اقداماتي ا را به موازات منافع عيني توليد كند،  امنيتيهايبتواند سودمندي

   از جمله آنان .  را تكرار نمودند»هاس« و »بوش«در اين ارتباط افراد ديگري نيز مواضع . يافت
 11اي در شرايط زماني قبل از او با ادبيات قاطعانه. اشاره داشت» هوگريونگ«توان به مي

كس  و هيچشتهدامريكا نياز به جنگ در عراق آاي صريح اعالم داشته بود كه گونهسپتامبر نيز به
     گونه از ادبيات سياسي در ارتباط با جنگ مشابه اين. باشدقادر به پيشگيري از آن نمي

 باشند كه مريكا ميآهايي در هنوز گروه. كار گرفته شده استدستانه عليه ايران نيز بهپيش
 U.S National Intelligence) »هاي اطالعاتي امريكاتخمين«رغم انتشار گزارش مركز علي

)Estimate موسوم به “NIE”باشندازي گزينه نظامي عليه ايران ميس درصدد فعال .  
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اين . دستانه دانست عليه عراق را بايد نمادي از عمليات پيش2003مريكا در مارس آنگ ج
 در سخنراني »جورج بوش«. توان محور اصلي و مركزي دكترين بوش دانستعمليات را مي

انجام گرفت، اجزاء اصلي   »وضعيت اتحاديه«مريكا كه با عنوان آ برابر كنگره ساليانه خود در
  : سپتامبر را بدين شرح بيان داشت11دكترين خود بعد از 

اي مستحكم و با صبر و حوصله، دو هدف امنيتي خود را پيگيري گونهمريكا بهآكشور «
يافته تروريستي هاي سازمانو مجموعهها ها، اردوگاهكند؛ در ابتدا ما به مقابله با برنامهمي

دوم اينكه، ما . هاي تروريستي اعمال خواهيم كردما عدالت را در مورد گروه. خواهيم پرداخت
هايي مبادرت ورزيم كه هاي تروريستي، به مقابله با رژيمبايد به موازات جلوگيري از گروه

باشند؛ كشورهايي كه به عنوان ي ميا هاي شيميايي، بيولوژيك و هستهدرصدد دستيابي به سالح
  .شوند مريكا و ساير جهان محسوب ميآتهديد براي 
توان  هاي سياسي گريز از مركز را مي در ارتباط با كشورهاي ياغي و گروه»بوش«رويكرد 

   بخشي از اين رسالت متوجه نهادها و . دستانه دانستبه عنوان وجه تكميلي جنگ پيش
اين .  آغاز شد2003مريكا عليه عراق در مارس آجنگ . باشدمريكا ميآهاي اطالعاتي سازمان

عليه را  انتقادات زيادي ه واي براي امنيت منطقه ايجاد نمودنندهكثباتجنگ پيامدهاي بي
مريكا در افغانستان با آ در حالي كه اقدامات  به وجود آورده است؛مريكا در خاورميانهآسياست 

از ايران تا كشورهاي اي، در طيف گستردهانتقاد عليه جنگ عراق . بودواكنش و انتقاد همراه ن
اگرچه  ؛يري شده بودگمريكا جهتآاين انتقادات عليه سياست امنيتي . شدغربي را شامل مي

هاي لبان، حلقهاسقوط ط. ه بودمريكا در افغانستان مورد استقبال ايران نيز واقع گرديدآاقدامات 
    طالبان در دوران اقتدار خود . ان در افغانستان را افزايش دادارتباط استراتژيك اير

بنابراين حمايت ايران از سقوط طالبان . بودند براي شيعيان به وجود آورده  راهاييمحدوديت
  .گرفت انجام ميحمايت از گروه هاي ضدطالباناي غيرمستقيم و از طريق گونهبه

  

  بندي و نتيجه گيريجمع

مريكا در دوران بعد از جنگ سرد از الگوهاي رفتاري جديدي آخارجي اگرچه سياست   
مطالعات انجام شده . بهره گرفته، اما اين امر مخاطرات امنيتي آن كشور را كاهش نداده است

دهد كه  مريكا نشان ميآتوسط برخي از موسسات نظرسنجي امنيت ملي و سياست خارجي 
مريكا در دوران جديد افزايش آلگوهاي رفتاري  نسبت به اهداف امنيتي و ا"اعتماديبي"

؛ و اين به دليل آن است كه ميزان كارآمدي اين الگوها بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرده
  .محدود بوده است
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گرايي، مريكا در قالب مداخلهآجديد در رفتار امنيتي و سياست خارجي  الگوهاي  
   . دستانه تعريف مي شوديسم و جنگ پيشگرايي، يكجانبه گرايي، مبارزه با ترورهژمونيك

ست كه امريكا تالش دارد تا موقعيت جهاني خود را از طريق  اها بيانگر آنگونه نشانهاين
، در اين ارتباط. پيگيري كندو مقابله با تهديدات متنوع » الملليحداكثرسازي كنش بين«

از جمله اين موارد . ندين نموده ا جديدي را تبي"هاي معناييقالب" مريكاييآهاي استراتژيست
 "هاي سركشدولت"و مقابله با » استثناگرايي» «فرصت سركوب«، »ديگرسازي«توان به مي

تواند پيامدهايي را نيز براي منافع و  تحقق هر يك از اهداف ياد شده ميطبعاً. اشاره داشت
وپايي در زمره اين هاي ارواكنش كشورهاي خاورميانه و قدرت. مريكا ايجاد كندآامنيت 
  .باشندها ميچالش

 جنگ  بعد ازمريكا در دورانآبه اين ترتيب هر يك از الگوهاي جديد سياست خارجي 
مريكا بر آاگرچه روساي جمهور . انتقادي روبرو شده استادبيات هايي از سرد با نشانه

 كه اين اهداف دهدضرورت پيگيري اهداف اعالم شده پافشاري مي كنند، اما شواهد نشان مي
داده مطلوبيت خود را از دست بخشي از در مرحله اجرا و در روند مقابله با تهديدات جديد، 

  .است
هاي تهاجمي اي آن كشور، سياستمريكا در انتخابات ميان دورهآرهبران حزب دموكرات 

ي موقعيت خود سازآنان از ادبيات انتقادي خود توانستند براي بهينه. را مورد انتقاد قرار دادند
 در اين رابطه قابل 2006پيروزي حزب دموكرات در انتخابات نوامبر . در كنگره استفاده نمايند

مريكا براي آترين كانديداي انتخابات رياست جمهوري هم اكنون نيز اصلي. باشدتحليل مي
 و "اوباما"، "هيالري كلينتون"افرادي همانند . گيرد از ادبيات انتقادي بهره مي2008نوامبر 
نيز بسياري از الگوهاي سياست خارجي ) از حزب جمهوري خواه ( "جان مك كين"حتي 

  .كنندمريكا را نقد ميآتهاجي 
  

  منابع و مĤخذ
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