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چکیده
بررسي ويژگيهاي قدرتهاي بزرگ از حيث تأثيرگذاري بر مؤلف هه اي رواب ب ي المل و يي ز
ايفاي يقش در مناطق و قلمروهاي ژئوپليتيكي جهان به منظ ور ت أمي من اخو ود از اهمي ي ا ي
بر وردار اسي .با وقوع حوادث يازده س تتامبر  ،۱۰۰۲امني ي مل ي آمريك ا ب ه چ الش شی يده ش د و
سياسي ارجي آن را از بحران معنا رها سا ي .آمريكا با اي تلق ي ش ه اورمياي ه ش ايون تهدي دهاي
يامتقارن تروريستي اسي ،توجه ود را به اي منطقه معطوف يمود و اعلام شرد شه ،آماده اس ي ريی ه-
هاي تروريسم را حتي با بكارگيري سياسي يکجايبهگرايي بخیكايد .در واقو ،آمريكاييه ا قد د داري د
هژمويي ود را {به دوص در اورميايه} تثبيي يمايند .سوال ا لي پ ژوهش اي اس ي ش ه يق ش و
اهميي ژئوپليتيک در طراحي استراتژي امنيي ملي آمريكا در دول يه اي ج ورج دبلي و ب وو و ب اراک
اوباما چه بود؟ شوتاه آيكه ،اتخاذ استراتژي پاکسازي سرزمي هاي استگاه تروريسم از وجود گروهه اي
تروريستي و ايجاد تغييرات بنيادي در سا تارهاي سياسي ،اقتدادي ،يظامي و خرهنگي اي سرزمي ه ا
در راستاي مناخو و ارزوهاي آمريكا و تامي امنيي ملي اي شی ور موج ق تقوي ي يق ش و اهمي ي
ژئوپليتيک به ميزانهاي متفاوت در طراحي استراتژي ژئ وپليتيكي امني ي مل ي آمريك ا در دول يه اي
جورج دبليو بوو و باراک اوباما شده اسي.
کلید واژهها
ژئوپليتيک ،استراتژي ،هژمون ،اورميايه ،تروريسم.

* عضو هيأت علمي واحد ايرايیهر ،دايیگاه آزاد اسلامي ،ايرايیهر ،ايران
** دايش آمو ته شارشناسي ارشد رواب بي المل دايیگاه علامه طباطبائي ،تهران ،ايران(يويسنده مسئول)
mh_nejati۱۹۹۰@yahoo.com
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مقدمه
مفهوم هژمويي با سلطه خراگير جهايي و اعمال يفوذ در قلمرو جغراخيايي گسترده بيیتر
سازگاري دارد و منظور اي اسي شه شیور يا دولي قدرتمندي در سيستم بي المللي ،بر مقررات
و ترتيبات ياظر بر رواب اقتدادي و سياسي بي المللي يفوذ و سلطه مؤثر داشته باشد؛ اي
همان چيزي اسي شه امروزه آمريكا به عنوان قدرت برتر يظامي ،اقتدادي و  ...به ديبال استيلا
اسي .د ر اي ميان ،از آن جا شه دايش ژئوپليتيک بر پيويد جغراخيا با موضوع قدرت و سياسي
تأشيد ميشند و به مفاهيم سلسله مراتق قدرت در جهان توجه دارد .لذا ميتوان گفي قدرت
يظامي يكي از عنا ر قوام بخش برتريهاي ژئوپليتيكي از جايق قدرتي اسي شه به عنوان
هژمون قلمداد شده و توايايي تأثيرگذاري عميق و حتي شك دهي سا تارهاي قدرت در جهان
را داشته باشد (آجرلو و اعتبار )۲81 :۲811 ،شه در حمله به دو شیور اخغايستان و عراق در
منطقه اورميايه تجلي پيدا شرد.
اما با وقوع حملات تروريستي به ييويورک و واشنگت در يازدهم ستتامبر  ۱۰۰۲تهديدي
جديد عليه مناخو و امنيي ملي آمريكا به يام «تروريسم» ظهور يمود شه زمان و مكان وقوع آن
يامیخص بود و اي مساله منجر به طرح اي سوال شد شه آيا «ژئوپليتيک»در طراحي
استراتژيهاي امنيتي و يظامي اي شیور براي مقابله با استگاه طر و تهديد عليه امنيي ملي
ايالات متحده آمريكا ،در هر يقطه از جهان داراي يقش و اهميي ميباشد يا ير؟ دغدغه و
مساله ا لي در اي يوشتار پژوهیي اثبات اي موضوع اسي شه ژئوپليتيک همچنان پس از
پايان جنگ سرد در استراتژيهاي طراحي شده براي تامي امنيي ملي ايالات متحده آمريكا
داراي يقش و اهميي بسزايي ميباشد .ضرورت پژوهش پيرامون اي موضوع از آن جهي اهميي
دارد شه میخص ميشند در استراتژيهاي امنيي ملي ايالات متحده آمريكا شه در دو دهه
آغازي قرن بيسي و يكم طراحي و اجرا شدهايد ،شدام بخشهايي از جغراخياي جهان از موقعيي
غني ژئوپليتيک بر وردار بوده ايد و همچني استگاه طر و تهديد عليه امنيي ملي آمريكا
شنا ته شده ايد و چه تمهيداتي جهي تسل بر اي مناطق و مبارزه با تهديدات و طرات
خراروي امنيي ملي آمريكا در قالق دشتري هاي جورج دبليو بوو و باراک اوباما ايديیيده شده
اسي.
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چارچوب نظری :استراتژی و ژئوپلیتیک
براي استراتژي قدرت اطلاعاتي دو میخّده ميتوان در يظر گرخي ،شه به شرح ذي اسي:
عوام بزرگ :اي چني عواملي تعيي شنندهي ابعاد زمايي ،مايند بريامهريزي استراتژيک و
جنگ خرهنگي و سياسي و قابلييها ميباشد.
عوام شوچک :اي عوام را ميتوان به چند دسته تقسيم يمود ،شه عبارتند از :جموآوري
هوو و استعداد ،جنگ استراتژيک ،تروريسم غيرقاب پيشبيني ،حملههاي يمادي  ،جنگهاي
شوچک ،حمايي لجستيک يامحسوس ،عملياتهاي غير يظامي (يزدان پناه درو.)۲۱۱ :۲8۳۲ ،
ژئوپلیتیک

تدويرسازي ژئوپوليتيک را ميتوان بدي شك تعبير شرد شه ،رقابي قدرتها بر سر شك -
دهي به ادراک و ذهنيي اشخاص ،يهادها و بازيگران سياسي از موقعيي ،ويژگيها و محتواي
خضاي جغراخيايي بر اساس مناخو مورد يظر اسي (احمدپور.)۱۰ :۱۰۲۰،

ژئوپليتيک رابطة ميان قدرت شنويي و آينده اسي شه هدف را بر مبناي جغراخياي طبيعي و
سياسي بررسي ميشند .ژئوپليتيک جهي دهيِ تمامي عنا ر قدرتي را بر اساس پهنه و دادههاي
جغراخيايي بر روي سياسي آشكار ميشند .ژئوپليتيک به معناي پويايي جغراخيا به واسطة تمامي
عنا ر آن و يتيجه بخیي همة اي عنا ر وقتي شه به آيها ارزو ميدهيم .ژئوپليتيک شايون
قدرت جهايي و منطقهاي را بر روي جغراخياي طبيعي و به عبارتي بر روي پهنة جغراخيا به
ورت متقاب مورد ارزيابي قرار ميدهد و در ميدان سياسي ،رابطة ميان قدرت و هدف را
برقرار مي شند .و زمينة سياسي امنيتي و ترقي يک دولي ،گروهي از دوليها و يا يک منطقه را
تیكي مي دهد .از يظر علمي بايد گفي ،جغراخياي سياسي سنتي با جغراخياي سياسي يوي
تفاوت دارد .در گذشته از پيويد ميان جغراخيا و سياسي چني درياخي ميشد شه جغراخياي
طبيعي يقش مهم و تعيي شنندهاي در شك دهي به يظامهاي اقتدادي ،اجتماعي ،خرهنگي و
سياسي دارد .امروزه جغراخياي سياسي به عنوان دايش مطالعه مكايي با در يظر گرخت ويژگي -
هاي ايسايي و طبيعي ،خرهنگي ،سياسي و اقتدادي به شار ميرود .به طور شلي مفهوم و منظور
از مكان چيزي خراتر از موقعيي مكايي بر روي يقیه اسي (موير.)۱6۲ :۲8۳۲،
موضوع ژئوپليتيک مطالعه رواب خرامرزي بي مكانهاي محلي ،منطقهاي ،ملي و جهايي
اسي .جغراخياي سياسي مطرح شده بر مطالعهي در هم تنيدگيهاي سياسي ،اقتدادي،
خرهنگي و اجتماعي در درون مرزهاي شیور به عنوان عاليتري واحد سازمايدهي سياسي خضا
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توجه داشي .در عر ه سياسي عملي هم بايد گفي شاربرد واژه ژئوپليتيک توس

هنري

شيسينجر وزير امور ارجه وقي آمريكا موجق شهرت و شاربرد روز اخزون اي واژه گرديد.
ژئوپليتيک از يظر شيسينجر به معناي سنتي آن يميباشد و در معناي معادل سياسي واقو
گرايايهي قدرت شاربرد دارد (گوهرزادگان منش و همكاران.)۲-۲۱ :۲8۳۱ ،
مفهوم هژمونی
آيتوييو گرامیي ،هژمويي را رهبري و چيرگي در زمينههاي گوياگون به ويژه سياسي و
خرهنگي ميدايد .از ديد او ،هژمويي هم ميتوايد از میروعيي بر وردار باشد و هم ميتوايد بر
پايه تنش اعمال شود .قدرت هژمون ميتوايد هم در سطح ملي و هم خراملي ،معيارهاي ود را
در راستاي دستيابي به مناخو ا تدا ي ود به ديگران تحمي شند .اما رابرت شاشس ،معتقد
اسي هژمويي چيزي بيش از سلطه يک قدرت منحدر به خرد جهايي اسي؛ يعني يوع ا ي از
سلطه شه در آن دولي مسل بر پايه رضايي وسيو ،يظمي ايدئولوژيک را بنيان ميگذارد و اي
يظم مبتني بر ا ولي عمومي اسي شه تداوم سلطه دولي برتر را تضمي ميشند و ود از
طبقات اجتماعي و قدرتهاي ضعيفتر به وجود ميآيد .برآيند تعاريف خوق اي واهد بود شه
هژمويي به معناي تفوق اسي و هنگامي شك ميگيرد شه يک شیور در تمامي مقولههاي
سياسي ،اقتدادي ،خرهنگي و يظامي در شرايطي اسي شه در سطحي بسيار متفاوتتر از ديگر
قدرتها قرار دارد .اي شراي موجق واهد شد شه قدرت مربوطه ابتكار عم را در شيوه
مديريي جهايي به دسي گرخته و چنان از برتري بدون منازعه ود بهره ميگيرد شه هيچ شیور
و يا گروهي از شیورها يتوايند بر آن غالق شويد .با توجه به تعاريف ارائه شده ،اگر بخواهيم
شنا ي درستي از ويژگيهاي هژمويي و چگويگي استفاده از اي ويژگيها توس قدرت مبتني
بر هژمون داشته باشيم بايد عنوان شنيم ،از آيجا شه هژمويي با اراده و توايايي اعمال آن مرتب
اسي؛ در واقو لازم اسي هژمون علاوه بر داشت قدرت ،اراده اعمال آن را ييز داشته باشد .لذا
هژمون به ورت هدخمند از قدرت عظيم ود براي تحمي يظر مورد پسندو در سطح يظام
بي المل استفاده ميشند .بنا براي  ،هژمويي يياز به توايايي تسل بر منابو مادي ،اهداف
اجتماعي ،توايايي شنترل يتايج بي المللي حائز اهميي براي دولي مسل و تا ايدازهاي ،رضايي
و پذيرو سيستم توس ديگر دوليها را دارد (آجرلو و اعتبار.)۲۱۲ :۲81۱ ،
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تاریخ ژئوپلیتیک آمریکا
مويروئه با اعلام دشتري

ود «آمريكا براي آمريكاييان» سعي در بيرون شردن استعمارگران

اروپايي از ييمكرهي غربي ،سلطه و استعمار ود را به قارهي پهناور آمريكا شام يمود .در اواي
قرن بيستم سياسي آمريكا تغيير بنيادي پيدا شرد و با اعلام سياسي درهاي باز دولي آمريكا
تدميم ود را به توسعهي يغوذ و گسترو ژئوپوليتيک ود در جهان را براي دوليهاي
استعمارگر آن زمان اعلام يمود .جنگ جهايي اول و ورود آمريكا در جنگ به حمايي از دولي -
هاي متحد عليه دول محور و پيروزي يهايي متحدي و شك آلمان -عثمايي و ژاپ زمينهي
مناسبي براي دولي آمريكا خراهم يمود و آمريكا با بهرهگيري از شعارها و تبليغات گسترده و
اعلام آرمايگراي ايسان دوستايه در راستاي دموشراسي و حقوق بیر تا ايدازهاي چهرهي مثبتي
در يزد اخكار عمومي جهان شسق يموده ،علاوه بر دو عام خوق با اعلام بياييه چهارده مادهاي
ويلسون رئيس جمهور آمريكا در شفرايس لح ورساي زمينهي هژمويي جهايي ود را خراهم
يمود.
عدم شارايي جامعهي مل وجود زمينههاي جنگ جهايي در معاهده ورساي ،مماشات ايگلستان
و توسعه طلبي آلمان منجر به جنگ جهايي دوم گرديد .در واسي متفقي به ويژه ايگلستان
براساس قرارداد محرمايه از آمريكا و حملهي هوايي ژاپ به بندر پرل هاربور موجق ورود آمريكا
به حنهي جنگ گرديد.
روزولي در دوران جنگ در شنفرايس تهران و شنفرايسهاي ديگر طرحي را براي ادارهي
جهان بعد از پايان جنگ ارائه داد شه اي طرح جامعهي جهايي را به عنوان يک ايواده تلقي
مييمود شه از يعمي پدر و مادر محروم هستند در يتيجه رسالي ادارهي چني ايوادهاي بر
عهدهي برادران بزرگتر واهد بود .برادران بزرگتر حق داريد برادران شوچكتر را شه يظام ايواده
را مورد تعرض قرار مي دهند تنبيه يموده و به جاي ود بنیايد .با در يظرگرخت ضعفهاي
سا تاري اقتدادي  -محتوايي و سياسي و حقوقي جامعه مل منیور آتلايتيک مبناي تیكي
سازمان مل گرديد و حق تنبيه را به  ۱عضو بزرگتر به عنوان حق وتو داد (متفكر- ۱۰۱ :۲816،
 .)۱۰8حتي در چند دهه گذشته عملكرد شیورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيي يیان داد
شه تدميمات آمريكا ميتوايد در امنيي و ساير مسائ ديگر بر شیورها از جمله در امنيي ملي
جمهوري اسلامي موثر واقو شود.
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ساخت ژئوپلیتیکی سیستم بینالملل نوین و آمریکا
در ترسيم سا ي ژئوپليتيكي يوي  ،يوعي يگرو خرهنگي ،تمديي با عندر جغراخيا در آميخته
اسي و در همي راستا مناطق ژئوپليتيكي زير را ميتوان تیخيص داد .۲ :منطقه ژئوپليتيكي
غرب .۱ ،منطقه ژئوپليتيكي جهان اسلام .8 ،منطقه ژئوپليتيكي ژاپ ؛  .۱منطقه ژئوپليتيكي
چي (شنفوسيوسي)؛  .۱منطقه ژئوپليتيكي ارتدوشسي با محوريي روسيه؛  .6منطقه ژئوپليتيكي
آمريكاي لاتي ؛  .۱منطقه ژثوپليتيكي هند و جنوب غربي آسيا (هندوئي)؛  .1منطقه ژئوپليتيكي
آخريقا (به استثناي شیورهاي اسلامي موجود در آن).
در سا ي يوي هر منطقه متیك از شیورهاي مرشزي و پيرامويي اسي .شیورهاي مرشزي
به عنوان محور سيستم يظم عم واهند شرد و در طراحي سيستم شنترل به عنوان متغير
اساسي محسوب واهند شد(قاسمي .)۱۲ :۲81۱ ،ژئوپليتيک مبتني بر جهانگرايي و هژموييک
بر اي محور شك ميگيرد شه ايالات متحده تنها ابرقدرت موجود اسي و تمامي سيستم بي -
المل به عنوان گستره عملكردي آن ميباشد براي يمويه دشتري پايان تاريخ خوشوياما ،هرچند
هدخش بخشبندي ژئوپليتيكي سيستم بي المل يوي يبود ،معهذا داراي شاربرد ژئوپليتيكي
ا ي اسي .خوشوياما بر اي باور اسي شه سيستم وارد عدري شده اسي شه بیر به يهايي
تكام ايدئولوژيک ود رسيده اسي .بنابراي از بعد ژئوپليتيكي به ترسيم و تقسيمبندي به
سيستم آزاد ،تكام ياخته ،سيستم عقق مايده و ضد دموشراتيک شمک ميشند .سرايجام محور
سوم ژئوپليتيكي سا ي يوي سيستم ،شك گيري بلوکهاي يوي اسي .هژمويي آمريكا ود به
شك گيري يا تحكيم بلوکهاي موجود يا يوي شمک واهد شرد .براي يمويه اتحاديه اروپا از
جمله بلوکهاي ژئوپليتيكي اسي شه در سيستم هژموييک ايسجام بيیتري ياخي .به طور شلي
اي بلوکها ممك اسي در برابر هژمون يا در حمايي از آن ايجاد گرديد .در اي راستا بايد
گف ي ژئوپليتيک گفتمايي اسي در رابطه با تقسيم خضايي ما و ديگران و اي موضوع در زمان
هژموييک ،احتمال تیديد واهد داشي .علاوه بر آن در حال حاضر بيان ژئوپليتيكي ديگري از
مناطق ييز در حال شك گيري اس ي و آن تقسيم بندي مناطق ژئوپليتيک به مناطق ام و
مناطق آشوب و تعارض ميباشد ).(Brzezinski, ۲۳۳۱:68۱
به طور شلي در تعريف سا ي ژئوپليتيكي سيستم يوي بي المل بعد از  ۲۳1۳بايستي به
پارامترهاي زير توجه شرد .۲ :سيستم يوي سيستمي با ويژگي هژموييک (به هژمويي آمريكا )
اسي .۱ .در سيستم هژموييک تمامي گستره جغراخيايي جهان به عنوان منطقه استراتژيک
16
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در مديريي سيستم ،تقسيم سيستم و منطقه

ژئواستراتژيک را به چندي منطقه ژئوپليتيک ضروري ميسازد؛  .۱مناطق ژئوپليتيک گستره -
هايي از سيستم محسوب ميگرديد شه به سبق يقش آيها در سياسي بي المل از يكديگر
متمايز شده و ود به عنوان واحدي تاثيرگذار مطرح واهند شد؛  .۱تدميم هژمون و يوع
تعريف آن از مناطق سيستم ،بر جايگاه گستره و يقش منطقه ژئوپليتيک در سياسي جهايي
موثر واهد بود؛  .6امروزه در شنار عندر جغراخيايي ،يگرو خرهنگي در تعريف هژمون از
مناطق ژئوپليتيک سيستم ييز موثر بوده اسي و به يوعي مكم ژئوپليتيک سنتي اسي؛  .۱از
لحاظ سطح و ميزان تهديدات ،هژمون ش مناطق ژئوپليتيک را به مناطق ام و آشوب دسته -
بندي شرده اسي (قاسمي.)۱۱- ۱8 :۲81۱ ،

استراتژی ژئوپلیتیکی امنیت ملی آمریکا در دوره جورج دبلیو بوش
در آغاز هزاره سوم ،ايالات متحده از جغراخياي استراتژيک (يقطه تلاقي مناطقي شه آمريكا
در آن جا مناخعي دارد و مناطقي شه امكان ايجام عمليات يظامي براي آن وجود دارد) بسيار
گسترده اي بر وردار اسي .مناخو ژئوپليتيک آمريكا تنها در چارچوب منابو دا لي آن لا ه
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يميشود ،بلكه مناطق مختلفي همچون اورميايه ،آسياي مرشزي و منطقه قفقاز ،آسياي جنوب
شرقي ،آ خريقا ،اروپا و آمريكاي لاتي را ييز شام ميشود .در اي ميان ،اورميايه مهمتري
هسته استراتژيهاي جهايي ايالات متحده اسي .امروزه شعاع ژئواستراتژيک آمريكا با شا ده
بازيمايي آن شام تمام اي قلمروهاي ژئوپليتيک بويژه اورميايه ميشود .يظام ژئواستراتژيک
مبي اي يكته اساسي اسي شه شسق قدرت ،جوهر تمام پاراديمهاي ژئوپليتيک سنتي تا
ايتقادي اسي .از پاراديم ژئوپليتيک سنتي بر استه از سني ارتدوشس تا ژئوپليتيک يئوليبرال
در يظام پسا جنگ سرد ،اي ا همواره رويكرد غالق جهيگيريهاي ژئوپليتيكي قدرتهاي
هژمون بوده اسي .در اي ميان هژموييک محوري گرايشهاي ژئوپليتيک آمريكا ،میهودتر بوده
اسي .در دوره گذار يظام جهايي ،ايالات متحده در تلاو اسي تا استراتژي و شدهاي ژئوپليتيک،
قلمروهاي مختلف را در راستاي مناخو جهايي ود تعريف يمايد .اي موضوع به دوص در
مورد دولي هايي به ايجام واهد رسيد شه از رويه عدم وابستگي به قدرت هژمويي و
ودبسندگي ژئوپليتيكي تبعيي ميشنند .گرايش ژئواستراتژي ايالات متحده در يظام جهايي و
به دوص در اورميايه متاثر از شا صهاي ايضمامي و گفتمامي تحول در سا تار يظام
ژئواستراتژيک اسي .اما ايالات متحده آمريكا بعد از حملات تروريستي  ۲۲ستتامبر سياسي
تهاجمي را در پيش گرخي تا به اهداخي مايند مبارزه با «تروريسم» ،مخالفي با تكثير «سلاحهاي
شیتار جمعي» و مهمتر اينكه رسيدگي به وضعيي دولي و مليهاي ياسازگار با يظم جهايي،
دسي يابد .بر اي اساس ،ابتدا شیور اخغايستان را به آسايي اشغال شرد و بعد از مدتي جبهه
جديدي در اورميايه و عليه دولي بعثي عراق گیود.
دکترین بوش
آگاهي از دشتري بوو ،ا ول جديد سياسي ارجي آمريكا را به وبي يمايان ميسازد.
دشتري بوو دربرگيريده چهار مولفه اساسي اسي .۲ :حمله پيشدستايه  .۱يک جايبهگرايي .8
اشاعه دموشراسي .۱جنگ با تروريسم.
الف :حمله پیشدستانه
بوو در سخنرايي ود در دايیگاه يظامي وسي پويني در سال  ۱۰۰۱گفي بازداريدگي و
مهار ،ديگر براي دخاع از مرزهاي آمريكا شاخي ييسي .وي اخزود :آمريكا حق دارد براي جلوگيري
از حمله به اي شیور دسي به اقدام پيیدستايه بزيد .بوو گفي « :بايد يبرد را به جبهه دشم
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بكیاييم .يقیههايش را به بريزيم و با طرياکتري تهديدها پيش از ظهور مواجه شويم .در
جهايي شه وارد آن شدهايم ،تنها راه ايمني اقدام اسي و اي شیور اقدام واهد شرد.
ب :یکجانبهگرایی
بوو بارها بر ييي ود داير بر اقدام به تنهايي يا به همراهي ائتلاخي به رهبري آمريكا در
هنگامي شه جامعه بي المللي از مواجهه با تهديد احساس شده سرباز ميزيد ،تاشيد شرده اسي.
وي در سخنرايي وضعيي اتحاديه ود در سال  ۱۰۰۱گفي :وقتي طرات در حال جمو شدن
اسي م منتظر ر دادها يخواهم شد ،شنار يخواهم ايستاد تا طر يزديک و يزديکتر شود.
ايالات متحده آمريكا به طرياکتري حكوميهاي جهان اجازه يخواهد داد
ج :اشاعه دموکراسی
ما را با ويرايگرتري سلاحهاي جهان تهديد شنند (مختاري .)۲1۰ :۲81۱ ،بلندپروازايهتري
جنبه دشتري بوو تلاو براي ا لاحات سياسي و اقتدادي در جهان اسي ،يعني آ ري بلوک
شیورهايي شه همچن ان در برابر موج دموشراسي شه بيیتر جهان را در يورديده اسي ،مقاومي
ميشند (مختاري.)۲1۰ :۲81۱ ،
د :جنگ با تروریسم
در مورد يبرد با تروريسم دشتري بوو تدريح ميشند شه دولي آمريكا از هرگويه ابزار
يظامي و حملات غاخلگيرايه بايد استفاده شند تا آيكه تروريسم را يابود شرده شیورهاي احق
سلاح هاي شیتارجمعي را تعدي شند و حاميان تروريسم را براي هميیه شكسي دهد .اروپايي -
ها ،راهبرد دولي بوو را ويلسوييسم در چكمه تعبير شردهايد و معتقديد شه اي بارآمريكا مي-
واهد با قواي يظامي ود ،آرمانهاي ويلسون را يهادينه شند .اي رهنامه مقرر ميشند شه
بهتري دخاع از ود ،توان تهاجمي اسي وآمريكا بايد لح جهايي را از طريق حذف ديكتاتورها
و ايجاد جوامو باز و دموشراتيک برقرار سازد .دشتري بوو بيش از آيچه زير بنايي روشنفكري
داشته باشد ريیههاي مذهبي ميسيويري دارد (مختاري.)۲1۰-۲1۲ :۲81۱ ،
دوران رياسي جمهوري جورج دبليو بوو سر آغاز تحولي بزرگ در استراتژيها و ماهيي
سياسي گذاري آمريكا در عر ه دا لي و ييز در عر ه سياسي ارجي بود .دوران حكمرايي
جورج بوو متضم بي سابقهتري تهديد يسبي به امنيي ملي ايالات متحده آمريكاپس از
جنگ جهايي دوم بود .حادثه حمله به سا تمان تجارت جهايي و پنتاگون در در ا بار جهان
و هم تراز حمله ژاپ به پرل هاربر در لال جنگ جهايي دوم قرار گرخي .همچني اي رويداد
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رويد تدميمگيري و سياسيگذاري دولي بوو را به سوي اولوييهاي يوي  ،به ويژه آيچه

"مبارزه با تروريسم" ياميده شد ،سوق داد .يازدهم ستتامبر يیان داد شه اولا سياسي ارجي
آمريكا خاقد ظرخيي لازم براي پردا ي هزينه سنگي جهي يي به اهداف ود .يعني مقابله با
تهديدهاي يامتقارن بوده و لزوما ميبايد اي ظرخيي را ارتقا دهد؛ ثاييا محبوبيي آمريكا در

جهان شمتر از حد تدور رهبران اي شیور اسي .به ديگر سخ  ،در بر ي مناطق ،به ويژه
جهان عرب ،گروههايي خعالند شه از آمريكا تدور يوتوپيايي يداريد و بالا ره مبي اي يكته بود
شه دوليهاي خرومايده به طور بالقوه ميتوايند منیا تهديد و معض امنيتي باشند ( walt,
.)۱۰۰۱:۱6-6۱
بوو در سال  ۱۰۰۱سند استراتژي امنيي ملي ود را اعلام شرد .دشتري امنيي ملي وي
بر پايه چهار ا بنا گیته بود :جنگ پيشگيرايه ،مبارزه با تهديدات تروريستي ،تغيير رژيم
دوليهاي خرومايده ۲و اشاعه دموشراسي (.)sasnal, ۱۰۰۱:۱1
خد پنجم اي سند شه به يحوي اساس دشتري بوو را تیكي ميدهد راحتا از لزوم
بازداشت دشمنان از به شارگيري تسليحات شیتار جمعي و تحديد تهديد عليه ايالات متحده
سخ ميگويد (يزدان خام . )۱6 :۲81۱ ،ياگفته پيداسي شه تهديدات مديظر اي سند و شابينه
يومحاخظه شار با تهديدات سنتي متفاوت بود .مواضو بوو در اي رابطه بسيار روش شننده

اسي" :تلاقي و اتحاد راديكاليسم و خناوري مهمتري طر براي آزادي اسي ،زمايي شه تسليحات
هستهاي ،بيولوژيک و شيميايي به همراه خناوري موشکهاي بالستيک گسترو مييابند ،حتي
دوليهاي ضعيف و گروههاي شوچک ييز ميتوايند به قدرتي خاجعهآميز براي دمه زدن به
شیور بزرگ ما تبدي شويد ( سروي.)۱6 :۲81۱ ،
پر واضح اسي شه از منظر يومحاخظهشاران ،آمريكا ديگر يميتوايد همايند گذشته در مقاب
اهداف میخص طرف مقاب موضعي واشنش گرايايه داشته باشد .به عقيده ايیان ياتوايي در
بازداشت يک مهاجم بالقوه در شرايطي شه تهديدات عيني و ملموس هستند به آمريكا اجازه
يمي دهد شه در مقام واشنش برآمده و در دد اقدام ثايويه برآيد .مفاهيم سنتي امنيي يظير
بازداريدگي ،در مختدات جنگ سرد ،در برابر تروريسيها و تاشتيکهاي ايتحاري آيان سودمند
ييسي .تيم يومحاخظه شار سياسي ارجي تحي تاثير يوع جديد استراتژي امنيي ملي در دد
تعريف تروريسم به مثابه تهديد جديدي براي ايالات متحده بر آمد .بر اي اساس سياسي
۱. Failed States
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ارجي ايالات متحده در چارچوب آموزه "مبارزه با تروريسم" مفهومسازي و مفد بندي شده
و در سايه آن آموزههاي ا لاق مدارايه ليبراليستي يظير توسعه و پيیبرد دموشراسي ييز از
جايگاه ا ي بر وردار شديد .مواضو بوو پس از يازدهم ستتامبر در دوص چگويگي مقابله
با تهديدات امنيتي جديد در چارچوب ا لاق گرايي ليبراليستي يوعا مستلزم شاربسي مفاهيم
ارزشي در سطحي شلان بود .بوو در اظهارات و سخنراييهاي ود علاوه بر بحث مبارزه
م ستقيم با تروريسم از رهگذر سخي اخزار قدرت و راه ح يظامي ،جايگاه ا ي ييز براي يرم
اخزارگرايي قائ شد .رئيس جمهور آمريكا در يطق سالايه ود در شنگره (ژايويه  ،)۱۰۰۲ضم
يادآوري ارزوهاي آمريكايي و توجه اص به مقوله آزادي و حقوق بیر در سطح جهان ،منبو

ا لي تهديد و چالش پيش روي اي ارزوها را در دو محور "حكوميهاي ديكتاتوري" و
"تروريسم" مورد تاشيد قرار داد .وي در اي چارچوب از ضرورت "ايجاد يظم جهايي ليبرال"
سخ گفي و قدرت يظامي آمريكا را شرط تحقق آن معرخي شرد (شيوان حسيني.)81 :۲818 ،
در واقو سخنان بوو در شنگره آميزهاي از اسطورههاي خرهنگي آمريكايي و احساس رسالي
آمريكا در حنه جهان در راستاي مبارزه با تروريسم بود .در سند استراتژي امنيي ملي شه
منعكس شننده ايده هاي هيئي حاشمه يومحاخظه شار آمريكا بود از ضرورت در پيش گرخت
استراتژي تغيير رژيم در قبال "دوليهاي خرومايده" سخ گفته شده بود .در ديدگاه يومحاخظه-
شاران ا طلاح دوليهاي خرومايده عنوان اطلاقي به دوليهايي اسي شه خاقد ابزار لازم براي
اعمال اقتدار در حيطه سرزميني ود بوده و قادر به پاسخ گويي به ييازها ،چالشها و درون
دادهاي سيستم سياسي يميباشند (سليمايي.)۱1 :۲81۳ ،
به يظر حلقه سياسي گذار در دولي بوو ،اي وضعيي شه بروز و تعميق يوعي يارضايتي

گسترده در اي جوامو را عينيي ميبخید ،موجبات شك گيري و توسعه حرشيهاي مخالف را
خراهم ميشند .اي اقدامات در سطوح گستردهتر به خعاليي هاي تروريستي در سطح ملي و
خراملي تبدي شده و امنيي منطقهاي و بي المللي را به چالش ميشید .سازوشار دولي آمريكا
براي پاسخگويي به اي معض "استراتژي تغيير رژيم" اسي .بر مبناي اي استراتژي ،آمريكا
ميتوايد از رهگذر مدا له مستقيم يظامي ،زمينههاي لازم براي تثبيي شراي  ،اعمال ضواب
امنييزا ،تحلي و خرسايش زمينههاي محرک اقدامات تروريستي و در يهايي محو اي زمينهها
و به تبو آن استقرار يظام سياسي داراي اقتدار میروع ،به ويژه يهادهاي سياسي دموشراتيک و
تعميق خضاي دموشراسي در سطح جامعه ،را خراهم آورد .از اي ديدگاه ،اي گويه دوليها يوعا با
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چالش برآمده از ياشارآمدي در ارتباط با سه شارشرد اساسي يظام هاي سياسي ملي روبرو
هستند :ايجاد و بس امنيي ،توان تامي دمات و ييازهاي اوليه و يهايتا يايي از آزاديهاي
مديي ) .)Ikenberry, ۱۰۲۰:۲۰بنابراي  ،استر اتژي تغيير رژيم در چارچوب مبارزه با تروريسم
هم به مثابه رويك ردي براي اعمال سازوشارهاي دموشراتيک در جوامو اورميايه و هم به عنوان
شيوه اي براي رويارويي با تهديدات ياشي از چني جوامعي توجيه ميگرديد .طرح اورميايه
بزرگ ييز در همي راستا ،مجددا از سوي جورج دبليو بوو به منظور بس يظمي يوي در
اورميايه مطرح شد .در واقو ،اي گزاره يكي از مهمتري طرحهايي اسي شه طي آن موازي
قدرت يرم اخزاري به منظور ايجاد دگرگويي بنيادي در جوامو اورميايه به شار گرخته شدهايد.
يخستي يمودهاي اي مسئله در طرح ابتكار میارشي ايالات متحده در اورميايه (۲۱دسامبر
 )۱۰۰۱تجلي ياخي .بر اي مبنا تجارت آزاد و تقويي بخش دو ي ،ارتقاي سطح آموزشي
زيان و توسعه آزاديهاي سياسي در شیورهاي عربي مسائ اساسي و دغدغههاي ا لي به شمار
ميآيند ( .)Fish, ۱۰۰۱:۲۲1علاوه بر آن ،بهبود رژيمهاي مذشور و ارزيابي مجدد جامعه مديي
ييز در دستور شار قرار ميگيرد .ا لاحات پيینهادي آمريكا در طرح اورميايه بزرگ براي اي
منطقه سه بعد اساسي دارد :تیويق دموشراسي ،ايجاد يک جامعه اطلاعاتي و اخزايش خر يهاي
اقتدادي .به منظور تحقق ياخت اي ا لاحات در شیورهاي منطقه يک رشته شمکها ييز
دريظر گرخته ميشود .عناوي مد يظر دولي بوو در اي طرح عبارت بوديد از :حقوق زيان،
تقويي جامعه مديي ،مبارزه با خساد ،اخزايش سطح سواد ،ا لاح يظام آموزشي و ا لاح بخش-
هاي مالي -تجاري.
در استراتژي امنيي ملي ايالات متحده در دوران حاشميي يومحاخظهشاران بر هر دو موضوع
يرماخزاري و اتخاذ اقدامات يظامي و سخي اخزاري براي عملياتي سا ت استراتژي مبارزه با
تروريسم تاشيد شده اسي .استراتژيسيهاي آمريكا بر اي عقيدهايد شه ماهيي اقدامات
تروريستي ايجاب ميشند براي مقابله با آن از تمام امكايات يظامي و امنيتي بهره برداري شود.
اما در عي حال توجه به اي مهم شه تروريسم در بسترهاي اجتماعي و سياسي ا ي شك
ميگيرد ،لزوم شاربرد ابزارهاي يرم اخزاري قدرت را ييز موجه و ضروري ميسازد .ارزوها و
ا ول ،به طور عام ،در عي اي شه ابزاري براي ايجاد و رشد بسترهاي پرورو تروريسم هستند،
پوشش مناسبي براي اقدامات يظامي و سخي اخزاري بوده شه در میروعييزايي براي اقدامات
اي چنيني آمريكا و شاهش هزينههاي ياشي از ماجراجوييهاي بي المللي اي شیور ييز موثر
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ميباشد .به ديگر سخ تدور تدميمگيران آمريكا در بازه زمايي مورد بحث بر اي ا

بود شه

ترشيق سخي اخزارگرايي (اقدامات يظامي) و يرم اخزارگرايي (ارزوهاي ا لاقي ،دموشراتيزاسيون،
حقوق بیر و  )...يعني ترشيق عنا ر قدرت يرم و قدرت سخي يتايج بهتري براي سياسي -
گذاران آمريكا خراهم واهد آورد (محمودي و گودرزي.)۳ :۲8۳۲ ،
اگرچه دولتمردان آمريكايي پس از خروپاشي شوروي در جستجوي «ديگري» معنا بخش
بوديد اما حوادث تروريستي شوچک يميتوايسي مدا له جويي آيها در سطح جهايي را توجيه
يمايد .اما حادثه  ۲۲ستتامبر باعث شد تا سياسي ارجي آمريكا از سرگردايي ياشي از خروپاشي
شوروي ،ارج شود .به يوعي شه با تثبيي گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم ،معناي قاب درشي براي
توجيه سياسيهاي آمريكا لق شد .بوو در شق  ۲۲ستتامبر  ۱۰۰۲اعلام شرد« :ما تمايزي
بي تروريسيهايي شه مبادرت به چني اقدامي شردهايد و آيهايي شه از تروريسيها پیتيبايي
شردهايد ،قائ يمي شويم .آمريكا و دوستان و متحدان ما شه واستار لح و امنيي در جهان
هستند ،به منظور پيروزي در جنگ عليه تروريسم در شنار يكديگر ايستادهايد (Delivered
) .۲۲ September, oval Office, Washington, D.Cوي تروريسيها (مسلمايايي از
اورميايه) و شیورهاي اورميايهاي حامي آيها را برهم زينده امنيي و لح جهايي معرخي مي -
شند و ود و همپيمايايش را شیورهايي بازيمايي ميشند شه واستار لح و امنيي در جهان
هستند و در اي راستا با يكديگر متحد شدهايد .به اي ترتيق ،بوو ضم طرح استراتژي جديد
ايالات متحده تحي عنوان (جنگ عليه تروريسم) با يكي دايست تروريسيها و شیورهاي به
ا طلاح حامي تروريسم ،بُعدي ژئوپليتيكي به پديده ترور داد (بوو .)۱۰۰8/۳/۱8،دوگايههاي
مختلفي شه به وسيله بازيماييهاي خريبنده از گفتمان تروريسم ،توس دولي بوو عليه
شیورهاي اسلامي اورميايه برسا ته شد ،عبارتند از :تمدن در برابر بربريي؛ ير در برابر شر؛
قايون مداري در برابر قايون شكني؛ و آزادي و دموشراسي در مقاب سرشوب و استبداد ،توسعه
ياخته در مقاب عقق مايده.
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بر اساس ورت بنديهاي گفتمايي دولي بوو از تروريسم ،ديگري(ها) شه در گفتمان مزبور
عمدتا شام شیورهاي مسلمان اورميايه به ويژه عراق (قب از  )۱۰۰8و ايران ميشويد را
دوليهاي تروريسي پروري به تدوير ميشید شه همزمان شرور ،قايون شك  ،وحیي و مستبد،
عقق مايده ييز مي باشند .همچني  ،با تحلي گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم به اي يتيجه مي-
رسيم شه دستهبنديهاي وحیي ،شرور ،مستبد ،بيتمدن و  ...با تاثيرات هيجايي و احساسي
منجر به توجيه عملياتهاي يظامي دولي بوو ،و حتي شسق حمايي عموم مردم از طريق
تحريک ترس و تعدبات آيها شد؛ چرا شه تروريسم زمايي طرياکتر جلوه ميشند شه با دال
هاي شرارت ،بيقايويي ،وحیيگري ،مستبد و غيردموشراتيک ،عقق مايده پيويد داده شود .در
مقاب آمريكا و هم پيمايان غربي " ،ود" را دوليهاي ضدتروريستي به تدوير ميشید شه
همزمان ير واه ،قايون مدار ،متمدن ،توسعه ياخته و آزادي واه و دموشراتيک هستند و بر
اساس رسالي تاريخي ود يعني حفظ لح و امنيي جهايي چارهاي جز مدا له ژئوپليتيكي
يداريد (احمديپور ،جنيدي و آقا گ زاده.)۱۳- ۱۰ :۲8۳۱ ،
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تحولات ژئوپلیتیکی تروریسم پس از  11سپتامبر
تروريسم به عنوان يكي از مهمتري تهديدهاي زمان معا ر ،با آغاز هزارة سوم و حوادث ۲۲
ستتامبر ،سا تارهاي ژئوپليتيكي جهان به دوص حوزة جنوب غربي آسيا و جهان اسلام را
تحي تأثير قرار داد (شريمي پاشاشي و يحييپور ۲۲ .)۲۲1 :۲8۳۱،ستتامبر يقطة عطفي در
رويارويي با پديدة تروريسم محسوب ميشود .اي حوادث شه مراشز مهم و استراتژيكي را در
اک ايالات متحده هدف قرار داد ،توايسي ايزجار عمومي يسبي به عملكرد تروريسيهايي با
ماهيي بنيادگرايي اسلامي را تقويي و گام بعدي را در جهي جنگ با تروريسم مهيا سازد .ايالات
متحده بنا به يقش ود (ميان سلطه و رهبري) ۲شه پس از جنگ سرد و خروپاشي شوروي به
ايفاي آن میغول بود ،در ائتلاخي ميان بر ي از شیورها ،هستة مرشزي تروريسم بنيادگراي
اسلامي در جهان را مورد هدف حمله قرار داد .اگر چه بحث و بررسي بر روي خلسفة حملات و
اينكه آيا ايالات متحده در جنگ با تروريسم موخق بوده يا ير ،مواخقان و مخالفان بسياري را به
ود میغول يموده اسي ،اما توسعة تروريسم در منطقة جنوب غرب آسيا به دوص در
اخغايستان ،پاشستان و عراق و همچني توسعه ياخت خعالييهاي القاعده در سطح جهان ،شايد
از مهمتري تحولات تروريسم پس از  ۲۲ستتامبر به شمار آيد .تهديدات امنيتي بر استه از
گروههاي شوچک اما مدمم  -ارج از چارچوب جنگهاي منظم  -از معدود شاستيهاي
مرزبندي سنتي به حساب ميآيد .با اي حال ،گروههاي مزبور همچنان تهديد عمدهاي براي
بسياري از شیورها محسوب ميشويد (برادن و شلي .)۲۱8 :۲818،دوليها تا زمايي شه از به
شارگيري ابزارهاي مقابله و مبارزه با تروريسم همچون ديتلماسي ،عملياتهاي اطلاعاتي ،اجرا و
اعمال قوايي  ،عملياتهاي يظامي و آموزوهاي ضد تروريستي (Kushner, ۱۰۰8: ۳۳-
 )۲۰۱بر وردار يباشند ،رو به جنگ با تروريسم يميآوريد .همگرايي موجود ميان شیورهاي
حاضر در ائتلاف مبارزه با تروريسم جهايي ،شكلي از همگرايي ژئوپليتيک خارغ از مرزهاي بي -
المللي اسي .در واقو ،شیورهاي عضو ،ييروهاي يظامي و لجستيكي ود را بر اساس علايق
ژئوپليتيكي ود شه در مناخات با اقدامات تروريستي اسي به جهي مقابله با گروههاي تروريسي،
ارج از اکهاي ود مستقر يمودهايد .توجيه اي امر در ابتدا بيانگر خراجغراخيايي بودن
مبارزه با تروريسم اسي و همچني
.۲

به ميزان يفوذ تروريسم در استراتژي امنيي ملي اي

اشاره به شتاب ايتخاب؛ سلطه يا رهبري ،يوشتة زيبگينيو برژينسكي ،چاپ ايتیارات يي ،سال .۲816
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شیورها و در واقو شد ژئوپليتيک هر يک از آيان اشاره دارد .اما تنها اي تحولات در شیورهاي
مجري جنگ با تروريسم به چیم يمي ورد ،بر ي از گروههاي سلفي در بر ي از شیورهاي
اسلامي شه احق قدرت در طبقة حاشمه ييز هستند به عنوان حامي آن و يا تأمي شنندگان
مالي بر ي از گروههاي تروريستي همچون القاعده محسوب ميشويد .اما همواره در مناسبات و
موضوگيريهاي بي المللي ،دوليهاي اي دسته از شیورها تروريسم را محكوم مييمايند.
اولي يتيجة ژئوپليتيكي حمايي از اخراطگرايي اسلامي ،اخزايش عمق ژئوپليتيكي اسي .اي
اخزايش عمق در راستاي ايجاد و يا تحكيم همگراييهاي منطقهاي بر اساس خرمولي میخص
شك ميگيرد .خرمولي شه ايدئولوژي را در شك گيري سياسي ارجي و حمايي از گروههاي
جهادي تبيي ميسازد .به لحاظ جغراخيايي ييز همگويي قاب توجهي از يظر گويه و يوع
خعالييهاي تروريستي ميتوان در بر ي از شیورهاي اسلامي به دوص در حوزة جنوب غرب
آسيا میاهده شرد .در بر ي از شیورهاي اسلامي شه ثبات سياسي در آيها با چالش مواجه
اسي ،تروريسم برآمده از محرکهاي مذهبي ،ميتوايد مكم ديگر يارضايتيها چون مي به
جداييطلبي و استقلال واهي شود و به اي ترتيق تنشها همواره ريگ و بويي مذهبي به ود
ميگيرد .باورهاي (غل ) مذهبي اغلق ميتوايد به شك گيري اقدامات تروريستي و شورشي
شمک شرده و در ميان مذهبيان میروعيي و حمايي شسق شند .شبكة القاعده ،اسامه ب لادن
و جنبش مسيحي آمريكا يمويههايي از اي ادعا هستند (شايراو.)8۲۱ :۲818 ،
جایگاه ژئوپلیتیکی خاورمیانه در استراتژی ایالات متحده
اورميايه از پوياتري حوزههاي منطقهاي در جهان اسي .بخیي از اي پويايي لاجرم ميبايد
در ارتباط با تحولات و پويشهاي يظام بي المل درک شويد و از اي رو ايالات متحده ييز به
عنوان يكي از مهمتري بازيگران يظام بي المل واجد يقیي ايكار ياشديي در خرايندهاي
اورميايه اسي .اهميي اورميايه براي ايالات متحده در طول زمان از چند جنبه قاب بررسي
اسي .قطو يظر از سني سياسي آمريكا در دوران ايزواگرايي و حاشميي ديدگاه مويوو بر سياسي
ارجي اي شیور ،در طول جنگ سرد سياسي ارجي آمريكا تابعي از جهيگيري شلي اي
شیور د ر قبال رقيق ايدئولوژيک يعني اتحاد جماهير شوروي بود .سياسي آمريكا در اي برهه
زمايي تابعي از استراتژي شلان مهار شموييسم در آسيا و ساير يقاط جهان بود .از اي رو منطقه
اورميايه شه مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي مماس بر آن مي شديد همواره مورد توجه
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استراتژيسي هاي آمريكايي بود .به طور شلي رويكرد آمريكا به شیورهاي منطقه تحي تاثير
تهديد شموييسم ماهيتي امنيتي داشي .بر اي مبنا خضاي اقتداري حاشم بر جوامو اورميايه
در عي تعارض با ارزوهاي لحآميز آمريكايي از حمايي علني و تلويحي آمريكا بر وردار شد
و طبق معمول طو بزرگتر يعني شموييسم دليلي براي ت دادن به طرات شوچکتر يعني
حكوميهاي اقتدارگراي اورميايه شد (محمودي و گودرزي.)۱ :۲8۳۲ ،
در بط سياسي ،مهار و حذف شموييسم بود شه تمام يقاط شور اورميايه ميبايد ا لاح
شده و اي امر ييز تنها با سياسي ثبات و ايجاد يک جامعه بسته سياسي ممك بود .ماحد
چني شرايطي در سطح دا لي بس و يیو يک جامعه بسته واجد ايسداد سياسي ،خترت خكري
و خقر خرهنگي شد .برمبناي سياسي حاشم شه معطوف به حفظ ثبات سياسي هيئي حاشمه
بود ،يظام سياسي اقتدارگرا ود منبعي براي توليد و بازتوليد معض امنيي و ييز معض ياامني
شد .حا اي تسلس  ،رشد گرايیات و تمايلات راديكال يسبي به سنيها و ارزوهاي بومي
بود شه يوعا در ارتباط با اسلام تعريف ميشديد .بنابراي  ،ميتوان گفي شه سياسي استراتژيک
آمريكا در اورميايه طي دوران جنگ سرد اخق امنيتي متناقضي را در ستهر سياسي شیورهاي
منطقه باز گیود؛ تامي امنيي رژيم سياسي در ازاي ياامني خكري و خرهنگي و بر همي سياق
بيثباتي اجتماعي جوامو اورميايه .اما پس از جنگ سرد و به ديبال تحولات سا تاري در يظام
بي المل  ،استراتژي اورميايه اي آمريكا ييز دستخوو تحول شد .اشنون يگاه استراتژيک در
سياسي ارجي آمريكا چندان مفيد به يظر يميرسيد ،چرا شه رقيق امنيتي و استراتژيک
آمريكا ،يعني اتحاد جماهير شوروي حذف شده بود .بر اي مبنا حفظ ثبات سياسي و اجتماعي
شه در دوران جنگ سرد محور ا لي سياسيهاي منطقهاي آمريكا در قبال اورميايه بود ،جاي
ود را به اعمال ا لاحات سا تاري سياسي-جتماعي داد (دهیيار .)6 :۲81۱،طبيعتا اي
سياسي پس از وقايو يازدهم ستتامبر وارد خاز جديدي گرديد و پردا ت به آن از جمله
اولوييها و ضرورت هاي اساسي دولي مردان آمريكا شد .اورميايه به دلايلي چند در دو دوره
زمايي مورد بحث در در سياسي ارجي رهبران ايالات متحده قرار داشي:
 .۲موقعيي ژئواستراتژيک :بخش عمده حم ويق قارهاي از مسير تجاري اورميايه ورت
ميپذيرد.
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 .۱منابو ايرژي :برآورد منابو سو ي خسيلي اورميايه معادل ييمي از ذ اير ش جهان اسي.
دسترسي و تضمي پايداري اي دسترسي به منابو ايرژي از موضوعات مهم استواتژيک و
جزء لاينفک مناخو ايالات متحده اسي.
 .8امنيي رژيم هيوييستي :اتحاد با رژيم هيوييستي يقش مهمي در سياسي ارجي آمريكا،
يفوذ اي شیور در اورميايه و يقش آن در مناقیه اعراب و اسرائي .
 .۱تروريسم :هر چند يقش آمريكا در به وجود آمدن گروههاي اخراطگرا قاب تام اسي ،اي
گروهها در اورميايه تهديدي جدي براي امنيي آمريكا به تدوير شیيده ميشويد .بسياري
از سازمانهايي شه در خهرسي سازمانهاي تروريستي منتیر از جايق آمريكا تحي پيگرد
هستند ،از اي منطقه بر استه ايد و رهبران بسياري از اي سازمانها از اتباع مدر،
عربستان و ديگر شیورهاي منطقه هستند.
 .۱اشاعه تسليحات هستهاي :به سامان رسيدن بريامه هستهاي ايران شه از  ۲۳۱۳تاشنون هدف
تخا م ايالات متحده آمريكاسي ،احتمالا به طور مستقيم چیم ايداز امنيتي منطقه را
دستخوو تغيير واهد شرد .بنابراي به طور بالقوه چالیي براي ايالات متحده و مناخو
استراتژيک آن محسوب ميشود.
 .6گر ايیات ضدآمريكايي :تدور منفي مردم شیورهاي اسلامي منطقه از آمريكا ،يتيجه
سياسي هاي اي شیور در اورميايه و اتحاد استراتژيک با رژيم هيوييستي اسي .اخزايش
احساسات ضدآمريكايي در عي اتحاد و رواب بسيار يزديک رژيمهاي مستبد و خاسد حاشم
در اورميايه با آمريكا ،باعث يضج و رشد ايگارههاي پیتيبان اخراطگرايي و استفاده از آن
عليه آمريكا و مناخو آن ميش ود .ميزان بالاي احساسات ضد آمريكايي در جوامو اورميايه
در شنار عواملي شه ذشر شد باعث شده تا اي منطقه به مثابه اولويي مستقيم ايالات متحده
در آيد ).(sasnal, ۱۰۰۱:8۱۲
اوباما و ژئوپلیتیک خاورمیانه پیش از 2۱11
اگر چه دوره سياسي اورميايهاي آمريكا پيش از وقوع تحولات بيداري اسلامي عملا شمتر از
دو سال را در بر ميگيرد ( ،)۱۰۰۳-۱۰۲۰اما زمايي شه اوباما به قدرت رسيد ،تمام تلاو ود
را در سياسيهاي شاهش آسيق پذيريهاي ژئوپليتيک آمريكا در منطقه شه ياشي از سياسي -
هاي غل دولي بوو بود ايجام داد .اول از همه اوباما به ديبال پايان دادن به جنگ عراق و
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تغيير تمرشز از عراق به اخغايستان بود تا با اخزايش مقطعي ييروها ،حنه شارزار اخغايستان ر ا
تغيير دهد و بدي ترتيق ،شراي براي تغيير ماموريي قب از پايان دور اول رياسي جمهوري
وي آماده شود .همچني اوباما در ابتداي دولي ود ،با علم به اينكه چهره آمريكا در جهان
اسلام به شدت مخدوو شده اسي ،تلاو شرد شه با آيچه وي به عنوان شروع جديد ياميد رواب
با جهان اسلام يا مبتنيبر احترام متقاب و مناخو متقاب سامان دهد .مهمتري ابزار دولي اوباما
براي اي شار ،استفاده از ديتلماسي عمومي (و يه تغيير واقعي سياسي) بود شه از طريق گفتگو
و سف ر به جهان اسلام (از جمله :مدر ،ترشيه و ايدويزي) ورت گرخي .حتي اوباما با پيینهاد
تعام ديتماتيک با جمهوري اسلامي ،تلاو شرد شه گفتمان ايقلابي و مقاومي محور ايران در
اورميايه را به سمي ود جذب و در واقو در درون ود هضم شند؛ چرا شه پيروزيهاي مكرر
محور مقاومي در جنگهاي  88روزه و  ۱۱روزه منجر به اوجگيري بيسابقه قدرت منطقهاي
جمهوري اسلامي ايران شده بود .با اي حال ،پيینهادهاي آمريكايي براي تعام  ،همانطور شه
اوباما ميگويد ،میروط به اي بود شه جمهوري اسلامي میي ود را باز شند .اي عبارت در
واقو استعاره از لزوم شنارگذاشت ابزارهاي قدرت منطقهاي با محوريي جريان مقاومي بود شه
در آن دوره محبوبيي گستردهاي در جهان عرب شسق شرده بود .لذا اعتراف به قدرت منطقهاي
ايران و تلاو جهي تهيشردن اي ظرخيي ،بخش اساسي از دستورشار اوباما براي مديريي
تحولات اورميايه و همچني ايران بود .در شنار اي اقدامات ،واشنگت میغول تلاو براي
ايزواي استراتژيک ايران در دو سطح منطقهاي و بي المللي ييز بود شه در قالق تعام مستق با
سوريه و ايجام گفتگوهاي لح با دولي بیار اسد و از سوي ديگر ،پيگيري تجديد رواب با
روسيه و ايجاد خا له بي تهران و مسكو پيگيري ميشد .آمريكا در اي دوره ،شه تا پايان سال
 ۱۰۲۰به طول ايجاميد ،با معرخي ايران به عنوان منبو تهديد در منطقه ،بر اخزايش توايمندي
يظامي متحدي ود و باز تعريف و شارآمدسازي ابزارهاي متعارف يظامي در سطح منطقه
تمرشز داشي؛ مثلا خروو تسليحات و سيستم دخاع موشكي به اعراب ليج خارس تقويي شد و
آن سيستمها با يكديگر ترشيق شديد و همچني با مرحله بندي سيستم دخاع موشكي در اروپا
و جهيدهي آن بر ضد ايران ،آمريكا تلاو شرد شه بازداريدگي عليه ايران تقويي شود .اما وقوع
سريو تحولات در ش منطقه اورميايه عملا حنه مواجهه و يوع محاسبات آمريكا در قبال
منطقه و ايران را دگرگون شرد (جمیيدي.)۱1-1۰ :۲8۳8 ،
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اوباما و ژئوپلیتیک خاورمیانه جدید
بعد از روي شار آمدن اوباما به عنوان رئيس جمهور آمريكا يیايههاي زيادي دال بر تغيير در

سياسي اورميايه آمريكا میاهده شده اسي" .ما تا به حال براي تغيير سياسي ارجي
ودمان در پي دههاي شه با دو جنگ پرهزينه تعريف ميشود ،شارهاي زيادي ايجام دادهايم .ما
پس از سالها جنگ در عراق دهزار از ييروهاي آمريكايي را ارج شرده و به ماموريي رزمي
ود در آن شیور پايان دادهايم .در اخغايستان ما تعرض طالبان را درهم شكستهايم و در اي ماه
ژوئيه بازگردايدن سربازان ود را به ميه آغاز واهيم شرد و به ايتقال مسوليي تحي هدايي
اخغانها ادامه واهيم داد و بعد از سالها جنگ بر ضد القاعده و وابستگان آن ،ما با شیت
اسامه ب لادن رهبر گروه ،ضربه عظيمي به آن وارد سا تهايم" (اوباما.)۱۰۲۲ ،
موخقيي دولي اوباما در روج شم هزينه از عراق و آرام شردن اوضاع اخغايستان بدون جلق
میارشي ايران در اي زمينه میك به يظر ميرسد و اي دو موقعيي ميتوايد زمينهساز
رايزييها ميان ايران و دولي اوباما باشد .از طرخي موضمو هستهاي ايران همچنان در شايون
مناقیه ايالات متحده با جمهوري اسلامي قرار دارد (واعظي .)6 :۲811 ،به طور شلي اوباما
مبارزه با تروريسم ،متوقف سا ت گسترو سلاحهاي هستهاي ،ايم سا ت جريان آزاد
تجارت و محاخظي از امنيي منطقه ،دخاع از امنيي اسرائي و پيگيري لح اعراب و اسرائي را
از اولوييهاي جديد سياسي ارجي ود ذشر شرده اسي (اوباما.)۱۰۲۲ ،
در ابتداي حمله آمريكا به عراق ،پيشبيني آمريكاييها اي بود شه رقابي بي عراق و
شيعيان ايران بسيار عميقتر از رقابي خرقهاي شيعيان و سنيهاي عراق شود .اما تحولات عراق
از سال  ۱۰۰8به بعد لاف آن را يیان ميدهد .اخزايش تنشهاي خرقها در عراق ،حداق در
سالهاي اوليه پس از اشغال به تدريج حس ملي گرايي را شاهش و هويي خرقها را تقويي شرده
اسي .حذف رژيم دام حسي و ياشامي در ايجاد ثبات سياسي و يظامي در عراق خر ي
جديدي را براي ايران در سطح منطقه ايجاد شرده اسي (.)Bahgat, ۱۰۰۱:۲۱
موضوع خلسطي از مباحث م حوري در سياسي ارجي اوباما بوده اسي .اوباما تلاو شرده
اسي تا با ملحوظ شردن واستههاي اسرائي راهحلي براي شیمكش خلسطينيها و اسرائي

پيدا شند .اوباما با تبيي رويكرد جديد ود يسبي به موضوع لح اعراب و اسرائي بيان مي -
شند" :اخق جديدي براي از سرگيري مذاشرات لح ميان اسرائيليها و خلسطينيان گیوده شده
اسي و ما بررسي شرده ايم شه چگويه آمريكا به عنوان دوسي ميمي اسرائي و يكي از حاميان
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خلسطي ميتوايد با سازمان مل و ديگر سازمانهاي چندجايبه همكاري شند تا اي رويد را رو

به جلو سوق دهيم"(اوباما .)۱۰۲۱ ،يهايتا اينكه اوباما سياسيهاي جديدي را پيرامون موضوعات
چالش برايگيز اورميايه مايند تحولات بيداري اسلامي ،موضوع لح اعراب و اسرائي و جنگ
عراق و اخغايستان اتخاذ شرده اسي تا سا تار سياسي و قدرت را در اورميايه جديد در جهي
شاهش هزينههاي سياسي ،اقتدادي و امنيتي آمريكا در اي منطقه بازسازي شند.
مزیتهای هژمونی ژئوپلیتیکی آمریکا
با خروپاشي شوروي ،آمريكا با ساير رقباي بالقوه و بالفع ود خا له زيادي گرخي و شوشيد
سا تار يظام بي المل را بر مبناي برتري و هژمويي ود بنا يهد .از آن جا شه ايديیمندان
معتقديد شیوري ميتوايد يظامي هژموييک پايهگذاري يمايد شه حائز شراي زير باشد:
قدرت نسبی :برتري محسوس در عر ههاي اقتدادي ،سياسي ،يظامي ،خرهنگي و ...؛
قدرت ساختاری :توايايي ايجاد قوايي  ،يُرمها و رووهاي عملياتي در ابعاد مختلف سيستم
بي المل ؛
قدرت داخلی پشتیبان اعمال خارجی :جذب حمايي دا لي از ملزومات قدرت هژمون براي
اعمال يفوذ در عر ه جهايي اسي؛ لذا ،بر اساس شا صهاي گفته شده ،آمريكا در سالهاي
پس از جنگ سرد ،برتري يسبي را در عر ههاي مختلف يرماخزاري و سخياخزاري خراهم شرده
اسي (امينيان .)۱1 :۲81۱،و اشنون ،به عنوان تنها ابرقدرت باقي مايده جهان ،خر ي بيیتري
را يسبي به گذشته جهي شك دادن جهان منطبق با مناخو و ارزوهاي ود دارد و تدور بر
اي اسي شه اي شیور قدرت يظامي بي يظيرو را حفظ واهد يمود و به اعمال يفوذ سياسي
يامتناسق بر امور بي المللي ادامه واهد داد (شگلي و ويتكف.)۱۳6 :۲81۱ ،
از جمله مواردي شه ميتوايد زواياي اي امر را روش سازد ،سير تحول رختار آمريكا بعد از
سال  ۱۰۰۰اسي؛ با ايجام ايتخابات رياسي جمهوري سال  ۱۰۰۰و روي شار آمدن محاخظه-
شاران جديد و رويداد يازدهم ستتامبر ،آمريكا به سرعي مسير يک جايبهگرايي را در پيش
گرخي و اي باور را در سطح جهايي ايجاد شرد شه واشنگت چيزي شمتر از هژمويي جهايي را
يميپذيرد و در واقو استراتژي امنيي ملي آمريكا براي قرن بيسي و يكم ييز بر اي اساس
طراحي شد و اولي يمود عيني آن حمله به عراق و سريگويي دام بود (تائق.)۲۱۱ :۲81۱ ،
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براي پيیبرد اي امر ،يومحاخظهشاران رسالتي تاريخي را براي گسترو دموشراسي براي ود
تعريف يموديد و تلاو شرديد تا اراده معطوف به تحكيم هژمويي آمريكا را در گستره جهايي
ديبال يمايند .اي گروه معتقد بوديد شه با اي رويكرد ،مناخو آمريكا مبتني بر تسل بر جهان
قابليي عملياتي پيدا ميشند و در پرتو همسانسازي خرهنگي در بستر دموشراسيسازي غربي
اسي شه هژمويي آمريكا با شمتري هزينه ميسر ميشود(مطهرييا .)6۱ :۲81۱ ،بنابراي در دوره
رياسي جمهوري جورج دبليو بوو ،گسترو دموشراسي به ورت يكي از سرخد هاي
استراتژي امنيي ملي آمريكا در آمد .البته قب از وي ييز ،اغلق رؤسايجمهوري آمريكا دموشراسي
را به ورت واژه ا لي سخنان ود درآورده بوديد و حتي دشتري امنيي ملي شلينتون ،عنوان
«بزرگ شدن» در راستاي دموشراسي را داشي .ولي آن دموشراسي واهيها حداشثر يک تاشتيک
سياسي بود و يه يک استراتژي امنيي ملي؛ آن طور شه در دوره بوو تعريف ميشد (امامزاده
خرد.)۲۲1 :۲81۱ ،
به يظر ميرسد شه در حال حاضر ،دشتري گسترو دموشراسي آيها جهي بهرهگيري از قدرت
يرم در راستاي همان اهداخي اسي شه سابقا براي تحقق آيها از قدرت سخي (تجهيزات و
تسليحات يظامي و  )...شمک ميگرختند؛ يعني تحكيم هژمويي و دوام بخیيدن به موقعيي
بلامنازع آمريكا در جهان و تحكيم زمينههاي سرمايهداري شه در اي راستا دولي بوو،
تهديدات تروريستي را به يک خر ي در حنه بي المللي تبدي شرد و در پي تحكيم و تثبيي
هژمويي آمريكا در اورميايه و جهان بود (اسفندياري.)۲۱۰ :۲81۱ ،
در شراي شنويي ،ايالات متحده همچنان استراتژي حفظ برتري قواي جهايي و مدا له
عميق در امور امنيتي اروپا ،آسيا و اورميايه را ادامه ميدهد .اي شیور يهادهاي ا لي را رها
ينموده ،بلكه آيها را شه در دوره دو قطبي ايجاد شرده بود ،همچنان حفظ مييمايد .براي
پیتيبايي از اي استراتژي ،ايالات متحده تیكيلات يظامي ود را در مقياسي قاب مقايسه با
سالهاي لح جنگ سرد حفظ مييمايد .در اي راستا ،يكي از دلاي ِ ديبال شردن تواخق بر سر
يهادهاي اساسي توس يک دولي هژمون ،آن اسي شه از اي طريق ميتوايد هزينههاي اجرايي
حفظ يظام را پايي بياورد ،حتي اگر معني آن از دسي دادن مقداري از آزادي عم و مزاياي
شوتاه مدت باشد .استفاده مداوم از قابلييهاي قدرت براي تنبيه و تیويق دوليهاي سطح
پايي تر و ح درگيريها هزينه زيادي دارد .در بلند مدت ،شك دادنها به مناخو و گرايشهاي
ديگر دوليها مؤثرتر از شك دادن مستقيم به اعمال آيها از طريق تنبيه يا تیويق اسي .يک
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تواخق قايويي ،ضرورت اقدامات پرهزينه دولي هژمون را براي مذاشرات ،يظارت و اجرا شاهش
ميدهد .ميتوان گفي ،آمريكا از وابستگي امنيتي ساير شیورها سود جسته و راهح هاي
همكاري را در مورد چندي مسئله مربوط به حفظ مناخو ود تحمي ميشند (آجرلو و اعتبار،
.)۲۱۱ :۲811
«وولفورث» معتقد اسي شه سا تار تک قطبي سياسي شنويي بي المل مايو از آن اسي شه
رقباي بالقوه ،در دد تلفيق تلاوهاي ود براي مهار موقعيي تفوق آمريكا برآيند .پس تا وقتي
شه آمريكا برتري اقتدادي سالم ود و حضور يظامي را شه در دييا بلامنازع اسي ،حفظ يمايد،
ساير شیورها جرأت يميشنند با آن مقابله يمايند؛ چرا شه رقباي بالقوه تمايلي به جلق دشمني
متمرشز ايالات متحده يداريد و تفوق آمريكا به آن اجازه ميدهد برتري ود را در شراي
مختل ف بر ساير شیورها تحمي شرده و يا يظرات آيها را ياديده گيرد و رخا بدون توجه به
واسي مل ديگر ،راه ود را ديبال شند (والي.)۱۰۱ :۲818 ،
نتیجهگیری
درک عملكرد بي المللي امريكا بدون توجه به رهبريطلبي جهايي اي شیور ،بسيار دشوار
اسي .قدرت هژمون به لحاظ توايمنديها و برتريهاي بالاي يظامي و اقتدادي ،بر مبناي مناخو،
دسي به اقدام ميزيد تا مناخو اقتدادي ،ايدئولوژيک و امنيتي ود را تضمي يمايد؛ هر چند
عدهاي اعتقاد داريد شه هژمون به ديبال مناخو عمومي اسي ،اما بايد توجه داشي شه معمولا اي
مناخو به گويهاي تعريف مي شويد شه در تضاد با مناخو و يظم مورد پسند هژمون يباشند .بر
اساس مباحث مطرح شده در اي پژوهش ،حادثه  ۲۲ستتامبر  ۱۰۰۲باعث شد تا استراتژي
امنيي ملي آمريكا از ا بهام راهبردي دوران پس از جنگ سرد و خروپاشي اتحاد جماهير شوروي
ارج شده و با لق دشم جديد به يام "تروريسم" ،زمينه را براي بهرهبرداري از اي دشم
براي ح میكلات ود در يظام بي المل خراهم شند .آمريكا در حمله به اخغايستان در وراي
اهداف شوتاه مدت اعلامي ود شه همان مبارزه با تروريسم و از بي بردن ييروهاي حامي
تروريسم يعني طالبان را عنوان شرد به ديبال اهداف بلندمدت و اعمالي بود شه تثبيي هژمويي
ود را پيگيري ميشرد .در يهايي اقدام ايالات متحده در حمله به عراق بدون توجه به سازوشارهاي
معتبر و میروع شه در قالق سازمان مل و به طور اص شوراي امنيي اي سازمان ،تداوم
رويكردي اسي شه به يكجايبهگرايي موسوم اسي .بر اي اساس ميتوان مدعي بود شه اشغال دو
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شیور اخغايستان و عراق (در منطقه اورميايه) در راستاي مناخو و ارزوهاي آمريكا و تامي
امنيي ملي اي شیور ارزيابي ميشود .شه ميتوان به يقش و اهمييِ ژئوپليتيک به ميزانهاي
متفاوت در طراحي استراتژي ژئوپليتيكي امنيي ملي آمريكا پي برد.
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الف) منابع فارسی
آجرلو ،محمدجعفر و علي اعتبار ( .)۲811جايگاه قدرت يظامي در تثبيي هژمويي آمريكا (پس از پايان
جنگ سرد) ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال چهارم ،شماره سوم.
احمديپور ،زهرا ،رضا جنيدي و خردوس آقاگ زاده (« )۲8۳۱مفهومسازي گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم؛
تدويرسازي ژئوپليتكي دولي بوس از اورميايه» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال دوازدهم ،شماره سوم.
اسفندياري ،محمدرضا ( )۲81۱دکترین امنیت ملی آمریکا :مبارزه با تروریسم ،تهران :مؤسسه
خرهنگي مطالعات و تحقيقات بينالمللي ابرار معا ر تهران.
امامزاده خرد ،پرويز ( )۲81۱دکترین امنیت ملی آمریکا :گذشته ،حال و چشمانداز آینده ،تهران:
مؤسسه خرهنگي مطالعات و تحقيقات بي المللي ابرار معا ر تهران.
امينيان ،بهادر (« )۲81۱پايايي و گسترو ياتو :يقش هژمويي آمريكا» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال
اول ،شماره دوم.
برادن ،شتلي و شلي خرد ( .)۲81۱ژئوپلیتیک فراگیر ،ترجمه عليرضا خرشچي ،تهران :ايتیارت دورة
عالي جنگ.
تائق ،سعيد ( .)۲81۱چالش گران و متحدان بالقوه و بالفعل در راهبرد امنیت ملی آمریکا در
قرن بیست و یکم ،تهران :مؤسسه خرهنگي مطالعات و تحقيقات بي المللي ابرار معا ر تهران.
جمیيدي ،محمد ( « .)۲8۳8تحولات اورميايه در دوره اوباما و تغيير استراتژي آمريكا در قبال ايران» ،
فصلنامه روابط خارجی ،سال شیم ،شماره سوم.
حاجي يوسفي ،اميرمحمد ( .)۲818ایران و خاورمیانه ،تهران :ايتیارات خرهنگ گفتمان.
حاخظ ييا ،محمدرضا و مراد شاويايي راد ( .)۲8۳8فلسفه جغرافیای سیاسی ،چاپ اول ،تهران:
ايتیارات پژوهیكده مطالعات راهبردي ،شماره .۱۱۳
سروي ،غلامرضا ( .)۲81۱آمریکا و خاورمیانه :راهبردها و چالشها ،تهران :پژوهیكده مطالعات
راهبردي.
دهیيار ،حسي ( .)۲81۱نومحافظه کاران و سیاست خارجی آمریکا ،تهران :ايتیارات سرايي.
دهیيار ،حسي ( .)۲8۳۲خاورمیانه :خطر استراتژیک برای آمریکا ،تهران :پژوهیكده مطالعات
استراتژيک اورميايه.
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موثر بر اتخاذ استراتژي دولي ترامپ يسبي به اخغايستان»،

فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل ،دوره اول ،شماره بيسي و چهارم.
شيراويد،

ارم و مدطفي زهرايي (« .)۲8۳6بررسي تاثير خرهنگ استراتژيک بر سياسي ارجي
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