هژمونیک گرایی و رویکردهای سیاست خارجی…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه راهبرد سیاسی
سال چهارم ،شماره  ،93تابستان 9311
صفحات19-991 :
تاریخ دریافت 9311/33/33 :؛ تاریخ پذیرش نهایی9311/35/95 :
نوع مقاله :پژوهشی

هژمونیک گرایی و رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
بر مبنای معانی سه گانه هژمونی

*

علیرضا رضائی

1

چکیده
مفهوم هژمونی از جمله مفاهیمی است که امروزه در ادبیات نظری روابط بینالملل کااربرد وسای ی
یافته است .کاربرد وسیع مفهوم هژمونی در نوشتهها و ادبیات تئوریک رواباط باینالملال مان را بار آن
داشت تا ضمن تبارشناسی مفهوم لغوی و تئوریک هژمونی ،به تحلیل ماهیت هژمونیاک ررایای ایالاات
متحده آمریکا در عرصهی نظام بین الملل پساجنگ سرد در عرصه نظری و عملی بپردازم .دغدغه اصالی
این نوشتار آن است که بر مبنای رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ،ماهیات هژمونیاک
ررایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد چگونه قابل تحلیل است .در پاسخ برآنم که با تمرکا
بر رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و م انی سه رانه هژمونی ،ماهیت هژمونیک ررایای
آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد عبارتست از هژمونی کیندلبررری ،رویکرد ویلسونی در دوره
بیل کلینتون؛ هژمونی یونانی ،رویکارد جکساونی در دوره جاورب باوه؛ هژماونی ررامشایانی ،رویکارد
جفرسونی در دوره باراک اوباما و هژمونی یونانی ،رویکرد هامیلتونی در دوره دونالد تراما ..لا ا در ایان
راستا با استفاده از روه کتابخانه ای با توجه به رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع م کور خواهم
پرداخت.
کلید واژهها
هژمونی ،سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ،نظام بین الملل پساجنگ سرد ،هژمونیک ررایی.

* دانشیار روابط بین الملل ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،همدان ،ایران(.نویسنده مسئول)
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مقدمه
جان ایکنبری برآنست که در تاریخ روابط بین الملل همواره پس از برهم خوردن یک نظم
بین المللی و پیروزی و حاکمیت قدرت برتر ،نظم و هنجار جدیدی متناسب با آمال و اهداف
هژمون ،حاکم و ناظم جدید شکل می ریرد( .حسینی )1831181 ،فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی و پایان نظام جنگ سرد ،برای بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل و سیاستمداران
نویدبخش ایجاد یک نظم بین المللی جدید بود ،چرا که سقوط یکی از دو ابرقدرت به من له
کاهش درریری ها در مناطق مختلف ،به عنوان زیر سیستم نظام بین الملل بود .درریری هایی
که راهی در غالب جنگ های نیابتی 1ظهور می یافتند .فهم و شناخت نظام بین الملل منوط به
شناخت اج ای آن است که عبارتند از؛
 ساختار نظام بین الملل؛ که بیان کنندة نحوة توزیع قدرت میان واحدها و عناصر شکل دهندهنظام است.
 فرآیند نظام بین الملل؛ که بیان کنندة نحوة ت املات میان بازیگران نظام است .اغلب تئوریهای روابط بین الملل ت املات بازیگران را در شرایط آنارشیک تبیین می کنند.
 بازیگران نظام بین الملل؛ بیان کنندة واحدهای نظام بین الملل می باشد ،که مهمترین آنهادولت ها هستند.
 ماهیت نظام بین الملل؛ که بیان کنندة انگی ه و هدف بازیگران از کنش و واکنش در عرصهنظام بین الملل می باشد( .رضائی)1131131 ،
ساختار نظام بین المللی و اینکه قدرت در دست چه بازیگری است ،فرآیند و ماهیت نظام
بین المللی را هم مشخص می نماید .در این راستا در ر ار از ساختار دوقطبى ،آمریکایىها خود
را پیروز جنگ سرد دانسته و تلاه نمودند تا موق یت خود را در نظام بینالملل تثبیت کنند.
این امر به مفهوم تلاه دولتمردان آمریکایى براى تثبیت هژمونی شان در نظام بین الملل
پساجنگ سرد بود .اما مسأله اینست که زمانیکه ساختار قدرت در سیاست بینالملل تغییر
مىیابد ،در آن شرایط ،امکان و بستر همکارى ها و چالش هاى جدیدى بهوجود آمده و الگوى
روابط بین بازیگران ،خارب از ساختار سنتى تنظیم خواهد شد .سوای اینکه الگوی هر یک از
بازیگران در عرصه ی ت املات بین المللی چیست ،راههای زیادی جهت شناخت نحوه شکل

Attrition Wars
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ریری رفتارها و پیامدهای آن در سیاست جهانی م اصر وجود دارد .اما در دوران پساجنگ سرد
از هر منظری که سیاست جهانی م اصر را مورد مطال ه قرار دهیم ،موضوع هژمونی ایالات
متحده آمریکا در نقطه تمرک غالب مطال ات روابط بین الملل در حوزه های مختلف قرار می
ریرد .اندیشمندان مختلف در تبیین نظام بین الملل پساجنگ سرد از مفاهیمی چون ،نظام تک
قطبی ،امپراتوری ،قدرت مطلقه ،1هژمونی ،نظام یک -چندقطبی و ...استفاده می کنند .اما به
نظر می رسد که کاربرد مفهوم نظام هژمونیک مطلوب تر است ،چرا که در نظام تک قطبی
مبنای تحلیل ،بیشتر توزیع توانمندی های مادی است و اشاره ای به الگوهای سیاسی یا ارتباطات
نمی شود .قدرت به مفهوم منابع مادی آن با قدرت به مفهوم نفوذ دارای تفاوت است .مفهوم
هژمونی مجموع این جنبه ها را در تحلیل رفتار دولت ها در نظر می ریرد(Ikenberry, .
) Mastanduno & Wolfforth, 2009:3-4ل ا در این نوشتار تلاشم برآنست تا ضمن تبیین
تئوریک هژمونی و رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ،ماهیت هژمونیک ررایی
این قدرت را در نظام بین الملل پساجنگ سرد تحلیل کنم.
 -2تبیین هژمونیک گرایی ایالات متحده آمریکا در تئوری و عمل
مطابق نظریه انتقال قدرت ،نظام بین الملل تحت تسلط یک قدرت که قویترین دولت در
سیستم است ،قرار می ریرد .قویترین دولت تلاه می کند که از طریق مجموعه ای از قواعد
رسمی و غیررسمی ،تدبیر ت املات بین المللی در حوزه اقتصادی ،سیاسی و نظامی را در دست
�ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم درصدد حفظ و
ریرد(Lemke: 2004:55-56).
بسط نفوذ خود در نظام بینالملل ،رژیمهای بین المللی را مبتنی بر سه مجموعه بنا نهاد3
الف) نظام پولی بین المللی باثبات که می توانست تجارت و پرداخت های بین المللی لیبرال را
تسهیل نماید.
ب) تدارک بازار آزاد برای کالاها که بایستی ت رفه ها و هر نوع محدودیتی را در این خصوص
کاهش داد.
ب) دسترسی به نفتی با قیمت باثبات؛ چرا که ایالات متحده و کمپانی هایش می بایستی نفت
مورد نیاز متحدان خود در اروپا و آسیای شرقی را از منطقه خاورمیانه تامین نماید(Keohane, .
)1984: 139
- Imperium
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برخی کشورها که از این وض یت بهره می برند ،موافق با حفظ وضع موجود و دولتهایی که
از آن منف تی کسب نمی کنند ،درصدد تغییر وضع موجود برمی آیند .ارر کشورهای ناراضی
قدرت کافی جهت تغییر وضع موجود را در خود ببینند ،بدان خواهند پرداخت .این است که بر
مبنای نظریه انتقال قدرت ،پیشدستی دولت ناراضی در اقدام ،ناشی از برداشت آن دولت است.
ارر این دولت ناراضی از قدرتهای ب رگ باشد ،آن هنگام می توان مطرح نمود که حفظ برتری
قدرت هژمون با چالش روبرو شده است .ارر پیروز شود او مسلط خواهد شد ،اما قدرت مسلط
قبلی به عنوان یک قدرت ناراضی ،انگی ه های کافی جهت تغییر وضع موجود را خواهد داشت،
که راهاً این انگی ه ها می توانند در مواردی ف لیت یابند(Lemke: 1997:23-36).
در این راستا اهداف هژمونیک ایالات متحده آمریکا در قالب سه هدف ،جهت حفظ وضع
موجود در نظام بین الملل پساجنگ سرد هم قابل تبیین است .این سه هدف عبارتند از 3تجارت،
پول و امنیت (Norrlof, 2010:5).اهداف سه رانه م کور ،پایه قدرت هژمونیک این کشور را
در یک ت امل مثبت با هم شکل داده و تقویت می کنند .جالب آنجاست که ایالات متحده به
همین جهت ،تق ویت این سه پایه را به عنوان بنیان های هژمونی اه در عرصه بین المللی ،در
دستور کار سیاست هایش قرار داده است .داشتن پول باثبات ،وافر و نقد شدنی؛ فراهم شدن
زمینه مناسب جهت صادرات و تجارت؛ داشتن امنیت در سطوح مختلف جهانی ،منطقه ای و
ملی .این سه هدف با هم همپوشانی داشته و همدیگر را تقویت میکنند (Ibid: 5-8).مشخصات
نظام بین الملل پساجنگ سرد به عنوان محیط اقدام دولت ها را می توانیم در موارد زیر خلاصه
نمائیم3
 -1نظام ن دیک به تک قطبی 1از پایان جنگ سرد؛
 -2اف ایش جهانی شدن اقتصاد ،که تدبیر آن بیشتر بر مبنای شرکت های چندملیتی ایالات
متحده است؛
 -1دشمن مشترک تروریسم فراملی ،که نه تنها ایالات متحده ،بلکه سایر بازیگران اصلی را هم
متاثر خواهد ساخت؛
 -4مشکل تبدیل سریع ثروت اقتصادی به قدرت نظامی؛

- Near-Unipolarity
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 -5پرداخت بهای سواری مجانی و ه ینه های موجود در نظریه شکار روزن توسط ایالات متحده
آمریکا؛ بویژه برای متحدان اروپایی و آسیایی در حوزههای امنیت عمومی و حمایت اقتصادی.
)(Paul: 2004:16

 1-2رویکردهای چهارگانه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
رفتارشناسی ایالات متحده آمریکا از آغاز پیدایش این کشور ،در چهارچوب درون ررایی و
برون ررایی بر پایه چهار مکتب هامیلتونیسم ،جفرسونیسم ،جکسونیسم و ویلسونیسم ،م طوف
به ساخت و پرداخت دکترینهای سیاسی  -اقتصادی در سیاست های داخلی و به ویژه سیاست
خارجی ،بر بنیان هژمونی ایالات متحده آمریکا در جهان بوده است .به همین جهت ،مجموع
عملکرد ایالات متحده را به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه نظام بین المللی از زمان خروب
این کشور از لاک ان واطلبی ،بر پایه ی مکاتب چهاررانه قابل تحلیل است.
 1-1-2رویکرد هامیلتونیسم

1

برررفته از اندیشههای الکساندر هامیلتون ،وزیر خ انه داری دولت جورب واشینگتن ،نخستین
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است .الکساندر همیلتون نخستین وزیر خ انه داری آمریکا
ست ،وی با این تصورات راجع به طبی ت بشر آغاز می کند که آدم ها جاه طلب ،کینه جو و
در نده خو هستند و جنگ قانون زندری ست ،دولت ها نی نه کمتر از آدم ها مجبور به ن اع بر
سر اب ار قدیمی جاه طلبی ی نی ثروت و افتخار می باشند .از این روی از آن جا که قدرت و نفع
خودی بر سیاست جهانی غالب است ،اهداف سیاست خارجی آمریکا روشن است 3توس ه ی
قابلیت های لاز م که آمریکا را قادر سازد تا در تدبیر نظام امور ،حاکم و ما فوق باشد و بتواند
شرایط ارتباط میان دنیای قدیم (اروپا) و دنیای جدید (آمریکا) را به دلخواه ت یین نماید.
پیروان همیلتون همواره در پی رستره اقتصاد ملی پرنشاط بوده اند ،آنان س ی نموده اند تا
بازارهای خارجی را به روی خویش باز کنند و آزادی دریاها را تضمین نمایند ،در هنگام ضرورت
متحدان را تشویق کرده اند تا یک نظم حقوقی و مالی بین المللی که رسترده ترین تجارت
جهانی ممکن در زمینهی سرمایه و کالا را فراهم میکند ،برپا دارند(Russell Mead, 2002: .
) 56- 59همیلتونی ها اتحاد محکمی میان دولت ملی و تجارت عمده به مثابه کلید ثبات
داخلی و رستره ی کنش موثر قائلند ،آنان مدت ها ست که نیاز ملت را به یکپارچگی با اقتصاد
- Hamiltonianism
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جهانی تحت ضوابط مطلوب در کانون توجه قرار داده اند .اندیشه همیلتونی در سیاست خارجی
شامل حمایت از سرمایه ر اری و ایجاد محیطی ایدهآل برای آن است .آنها به دنبال اهدافی
مدون در سیاست خارجی آمریکا هستند که براساس منافع اقتصادی آمریکا طراحی شده باشد
و اصول ًا آنها جنگ را آخرین راه برای حل مشکلات و مناقشات می دانند .همیلتونی ها با اندیشه
هایی نئولیبرالی ،که بر پایه ی اقتصاد آزاد ،وابستگی های متقابل (متقارن و نامتقارن) و  ...می
باشد س ی در ارائه راه کارهایی برای حرکت به سمت منافع حداکثری برای آمریکا دارند .اعتقاد
به اصل ت ادل قوا در اروپا (میان بریتانیا و فرانسه) ،تاکید بر ارزههای آمریکایی به جای منافع
آمریکا در خارب از کشور و درون ررایی و نفی مداخله در امور خارجی (بویژه در خارب از نیمکره
غربی) از اصول این مکتب می باشد.
 2-1-2رویکرد جفرسونیسم

1

تامس جفرسون ،وزیر خارجه ی جرب واشنگتن و سومین رییس جمهور آمریکا ست .وی
صیانت از آزادی را والاترین هدف کشور جدید می دانست ،برای وی سیاست کناره ریری و ان وا
جویی بهترین طریق حفظ و ترقی ملت به عنوان مردمی آزاد بود .وی نگرانی واشنگتن را
هنگامی که ایالات متحده مواجه با دومین جنگ با بریتانیا بود چنین من کس می کند " 3ما
باید دعا کنیم که دولت های اروپایی آن قدر در مقابل هم قرار ریرند که امنیت خودشان
مستل م حضور تمامی نیرو هایشان در داخل باشد و سایر قسمت های ریتی را بدون آشفتن
آرامش به حال خود بگ ارند .جفرسون بر آن بود که تجارت خارجی برای تضمین بازار ها جهت
صادرا ت کشاورزی آمریکا و واردات اساسی ضروری ست ،ل ا وی آماده ی م اکره برای م اهدات
بازررانی با دیگران و حفظ امکان تجارت کشور بود ،جفرسون برآن بود که به هر حال برای نیل
به مقصود م کور ،ایالات متحده به چی ی بیش از ت دادی دیپلمات و یک نیروی دریایی کوچک
احتیاب ندارد چرا که از نظر او تامین یک نیروی دریایی همانند آن چه کشور های ب رگ اروپا
دارای آنند ،تلف ساختن انرژی خواهد بود (Russell Mead, 2002: 56- 59) .جفرسونی ها
هم مثل ویلسونی ها عاشق آزادی هستند ،اما آنها بیشتر نگران حفاظت از آن در داخل هستند
تا تلاه برای ترویج آن در ماوراء بحار .در واقع آنان از آن هراس دارند که موارد مورد نیاز برای
رستره دموکراسی (به ویژه یک ارتش ب رگ ،یک دولت فدرال عمل ررا و مالیات بالای مورد
- Jeffersonianism
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نیاز برای پرداخت مخارب هر دو آن ها) می تواند تهدیداتی را متوجه آزادی های سیاسی و
اقتصادی داخلی کند .جفرسو نی ها از لحاظ تاریخی نسبت به سیاست های همیلتونی و
ویلسونی که ایالات متحده را در اتحاد های ناخوشایند با بیگانگان درریر می کند و خطر جنگ
را اف ایش می دهد ،شکاک بوده اند .می توان جفرسونی ها را "استالینیست های انقلاب آمریکا"
نامید که بر خلاف "تروتسکیست های انقلاب آمریکا" م تقدند ساختن دموکراسی در یک کشور
چالشی ست به اندازه ی کافی ب رگ و نیازی به اشاعه ی آن از طریق کنش مستقیم نیست،
ساختن یک الگوی موفق از دموکراسی خود موجب ترویج آن خواهد شد.
 3-1-2رویکرد

جکسونیسم1

برررفته از اندیشههای اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (– 181۱
 .)1823جکسونی ها نوادران م هبی مهاجران اسکاتلندی-ایرلندی هستند که بیشتر در غرب
کهن اقامت ر یدند ،آنها نسبت به نخبگان بد رمانند و غری تا دموکرات اما پوپولیست اند.
جکسونی ها از نظر روابط خارجی نسبت به اب اد صلح با دوام ،بدبین و نسبت به پروژه ی
ویلسونی و همیلتونی برپایی یک نظام جهانی ثابت شکاکند .آنان حامی یک نهاد نظامی
قدرتمندند با این حال نسبت به استفاده از آن مگر در موارد مطلقا ضروری بی میل اند ،اما در
صورت تحریک شدن توسط دشمن ،م تقدند که دشمنان آمریکا ولو از طریق کاربردهای
نیروهای مسلح قدرتمند باید به زانو در آیند (Russell Mead, 2002: 56-59).نومحافظهکاران
در آمریکا تحت نفود جکسونیسم قرار دارند .این مکتب بسیار شایع است و باور دارد که
مهمترین هدف دولت ایالات متحده هم در داخل و هم در خارب باید امنیت فی یکی و رفاه
افتصادی مردم آمریکا باشد .تفکر جکسونی م تقد به این است که آمریکا باید از تمام قدرت
خود برای شکست دادن دشمن استفاده کند این تفکر م تقد به استفاده ایالات متحده از قدرت
نظامی است و اصولاً دنیا را سیاه و سفید می بیند .شباهت اندیشه جکسونی به نئورئالیسم در
اتفاق نظر هر دو در استفاده از زور (قدرت سخت) در جهان آنارشیک میباشد بنابراین ریشه ی
تفکرات جنگ طلبانه دولت های آمریکایی را می توان در این تفکر پیدا کرد(.نوروزی)431185 ،
اصول این مکتب عبارت است از3
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منافع ملی سکاندار سیاست و روابط خارجی
پ یره مداخله نظامی در دیگر مناطق جهان برای حفظ منافع ملی
رستره موق یت جهانی به عنوان یک قدرت ب رگ
واکنش به تهدیدات از طرق نظامی در صورت نیاز

 4-1-2رویکرد ویلسونیسم

1

برررفته از اندیشههای توماس وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده
آمریکا ( )1311-1321که در اصول چهارده رانه ویلسون به آن اشاره رفتهاست  .وودرو ویلسون
رییس جمهور آمریکا در ژانویه  1318در سخنرانی سالانه ی خود در برابر کنگره به  14اصل
اشاره می کند ،از جمله دعوت به دیپلماسی آشکار ،آزادی دریاها ،رفع موانع تجاری ،حق ت یین
سرنوشت ،خلع سلاح عمومی و مهم تر از همه مطرود دانستن سیستم موازنه ی قدرت در نظام
بین الملل .ویلسون موازنه ی قدرت را ترکیبی از قدرت ،سوء ظن و وحشت نامید و م تقد بود
که بایستی این سیستم را با سیستم امنیت دسته جم ی مقرر در یک سازمان بین المللی
جایگ ین کرد (Russell Mead, 2002: 56- 59) .در جام ه ی ملل ،طبق سیستمی که ویلسون
در نظر داشت ،دولت ها خود را مت هد می کردند که جهت مقابله با تجاوز ،توسط هر کشوری
در هر زمان و مکان ،به یکدیگر بپیوندند .اندیشه ی ویلسونی م تقد به رستره دموکراسی و
نهادهای بین المللی به عنوان تنها راه پایان دادن به جنگ های خانمان سوز بشری می باشد و
رستره دموکراسی و نهادهای بین المللی را از مهمترین اهداف آمریکا می داند .اندیشه ی
ویلسونی شباهت زیادی به تفکرات نهاد ررایان نئولیبرالی و جام ه شناسان لیبرال دارد ،آنجایی
که این دو رروه م تقدند که با رستره نهادها و ایجاد هویت و فرهنگ مشترک در بین ملل
می توان به صلحی فراریر در سراسر جهان دست یافت( .نوروزی )131185 ،افکار انقلابی ویلسون
خواستار یک نظم نوین جهانی بود ،نظمی که در تضاد با تجارب کشور های اروپایی قرار داشت
که پس از چهار سال جنگ از رمق افتاده بودند ،به عبارتی افکار او مطابق با آرمان ررایی و در
ت ارض با واقع ررایی ست .هواداران ویلسون می کوشند تا جهان را برای دموکراسی امن سازند،
دیدراه ویلسونی ظهور سکولار انگی ه های قدرتمند میسیونری آمریکا ست .ویلسونی ها
امیدوارند که شرایط انسانی را از راه رستره خودمختاری دموکراتیک و آفریدن نهاد های بین
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المللی که به جلوریری از جنگ کمک می کنند ،بهبود بخشند .ویلسونی ها م تقدند که ایالات
متحده هم ت هد اخلاقی و هم منافع ملی مهم در رستره ارزه های دموکراتیک و اجتماعی
آمریکاییان در همه ی جهان و در ابداع یک جام ه ی بین المللی صلح طلب همراه با حاکمیت
قانون دارد (Russell Mead, 2002: 56- 59).رد جنگ به عنوان راه حل مشکلات جهانی،
ایجاد ت ادل قوای جهانی ورستره دموکراسی به عنوان مقابله با پدیده جنگ از اصول این
مکتب می باشند .تحمیل اراده ی برتر امریکا (ویلسونیسم) با مسلط کردن منافع اقتصاد ملی در
جهان (جکسونیسم) درهم آمیخت؛ اما اب ار اصلی خود را اعمال زور و تحمیل جنگ برر ید
(بوشیسم).
 2-2تبیین هژمونیک گرایی ایالات متحده آمریکا در عمل
مشخص نمودن هژمونیک ررایی ایالات متحده آمریکا در عرصه ی عمل منوط به نخست
داشتن اطلاعات کمی در خصوص وض یت اقتصادی و نظامی این کشور است و دوم تحلیل
سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در کابینه های مختلف در دوران ریاست جمهوری های
این کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد است .در این خصوص بررسی سیاست خارجی بیل
کلینتون ،جورب بوه ،باراک اوباما و دونالد ترام .بر مبنای یافته های تئوریک قبلی حائ
اهمیت است .قبل از پرداختن به موارد م کور ،طرح این موضوع در سطحی کلان حائ اهمیت
است که نظام بین الملل بین الملل پساجنگ سرد را می توان در چارچوب «نظم هژمونیک»
تحلیل نمود .این نظم هژمونیک دارای مشخصاتی به شرح زیر است3
الف) قدرت هژمون در نظام بین المللی در موق یت اقتصادی برتری قرار دارد و دارای غالب
منابع مادی است؛
ب) قدرت هژمون بر اساس منافع خودخواهانه اه ،در پی تأمین منافع امنیتی ،اقتصادی و
ایدئولوژیکی اه می باشد؛
ب) با توجه به برتری هژمون در زمینه نظامی و اقتصادی نسبت به سایر دول در نظام بین
المللی ،به تنهایی ب ررترین قدرت در این نظام است و بنابراین نظام بین الملل بر محور قطبیت
آن می باشد؛
د) قدرت هژمون به طور هدفمند ،برتری قدرت خود را به منظور ثبات نظام بین المللی اعمال
می کند؛
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ه ) ارر نظامی هژمون محور شود ،عملکرد سیستم مانع از بروز آنارشی شده و ساختار سلسله
مراتبی می شود.
و) قدرت هژمون در این نظم تلاه می کند اهداف خود را در ابتدا در قالب ایده ها طرح و
سپس با توجه به بازخورد مثبت و منفی آن ،عملیاتی سازد( .لاین)11131181 ،
با این مقدمه در این قسمت به تبیین هژمونیک ررایی ایالات متحده آمریکا در دوران
پساجنگ سرد در عرصه ی نظام بین المللی ،بر مبنای سیاست خارجی کابینه های مختلف می
پردازم و در ارائه یک تحلیل مطلوب در این خصوص ،م انی سه رانه هژمونی ،مکاتب چهاررانه
سیاست خارجی ایالات متحده و اهداف ایالات متحده آمریکا در حفظ موق یت برتر خود را
مفروض قرار می دهم.
 1-3دوره بیل کلینتون؛ هژمونی کیندلبرگری ،رویکرد ویلسونی
با پ ایان جنگ سرد سیاستگ اران نظامی در ایالات متحده تلاه کردند مجموعه ای از ایده
ها را در خصوص نقش نیروهای آمریکایی در شرایط جدید توس ه بخشند .حمله عراق به کویت
در سال  1331م تمرینی جهت نقش نظامی ایالات متحده آمریکا در ترویج ایده نظم نوین
جهانی بود .نظمی نوینی که سرآغازه با امتحان موشک های کروز و بمب های هوشمند در
جنگ خلیج فارس مصادف بود (Norrlof, 2010:35).پس از فروپاشی کمونیسم ،شاهد ر ار از
سرمایه داری رفاهی 1به سرمایه داری غارتگر 2هستیم(Walls & Regions, 2009: X).
جورب بوه در سپتامبر  1331در نطق خود در کنگره "نظم نوین جهانی" را نوید داد که
« عصری جدید بود رها از خطر تروریسم ،قدرتمندتر در استقرار عدالت و امن تر در تلاه برای
دستیابی به صلح ،عصری که در آن ملل جهان بتوانند به رفاه برسند .جهانی که در آن حکومت
قانون جایگ ین قانون جنگل می شود ،جهانی که در آن ملت ها مسئولیت مشترک تامین
عدالت و آزادی را به رسمیت می شناسد ،و جهانی که در آن قدرتمندان به حقوق ض یفان
احترام می ر ارند( ».کلارک)141131181 ،
مطابق دکترین نظم نوین جهانی ،ایالات متحده پس از فروپاشی نظام دو قطبی ،جهان را
تابع یک نظم سلسله مراتبی فرض می کند که در آن ،آمریکا تنها ابرقدرت جهانی تلقی و سایر
- Welfare Capitalism
- Predatory Capitalism
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کشورها به قدرت های ب رگ ،متوسط ،کوچک و ذره ای تقسیم می شوند .این در حالی است
که آمریکایی ها طبق نظریه های دیگری چون پایان تاریخ فوکویاما م تقد بودند که در
پساجنگ سرد و به دنبال شکست مکاتب فاشیسم و کمونیسم در قرن بیستم ،لیبرال دموکراسی
تنها نظامی است که برتری خود را در نظام جهانی به اثبات رسانیده است و از این پس ،مسیر
تاریخ به سوی رستره دموکراسی در جهان و افول سایر اشکال نظام های سیاسی خواهد بود.
برداشت آمریکا از نظم جهانی ،برداشتی مبتنی بر نگره یکجانبه است .ی نی آمریکائیها دست
کم در اعمالشان میل به وابسته نبودن به دیگران و استقلال عمل یکجانبه دارند و بر این باورند
که آمریکا می تواند خود را تنها کشوری بداند که شایسته ایجاد نظم جهانی است .آمریکا از
آنجا که خود را در موق یت قدرت هژمون می بیند س ی می کند نظم مورد نظر خود را به
سایرین دیکته کند ،این کشور دارای منابع قدرت چندرانه و یا به عبارت دیگر دارای قدرت
ساختاری است .این قدرت ساختاری به این کشور امکان می دهد خود در مرک نظام جدید بین
المللی قرار ریرد و بتواند رهبری نظام را بر عهده بگیرد .چنین قدرتی می تواند تمام منابع
قدرت خود را به شیوه مستقیم و نی با توسل به زور به کار ریرد .اثر یکپارچگی زدای پایان
جنگ سرد سبب رردید دولت کلینتون در آغازین روزهای زمامداری خود ،آراهانه بر دستور کار
داخلی و نه سیاست خارجی ،تمرک کند .اما سیاست خارجی دولت کلینتون آنگونه که در
نخستین سخنرانی خود در دسامبر  1331رفت ،بر محور دمکراسی استوار بود( .سن شناس،
 )11۱31184کلیتنتون به سیاست خارجی کمتر اهمیت می داد و توجه او بیشتر به مسائل
داخلی و بحران اقتصادی بود .سیاست خارجی کلینتون به علت مصادف شدن با فروپاشی
شوروی و پایان جنگ سرد مشخص نیست و دچار یک نوع سر در رمی است .لکن بر مبنای
اندیشه های مبتنی بر اف ایش قدرت نرم ،به نظر می رسد در دوران کلینتون کسب اعتبار و
وجهه بین المللی و نفوذ در افکار عمومی جهان یا به ت بیر برخی اندیشمندان دست یابی به
قدرت نرم به موازات کسب همین نتیجه در سطح ملی از جمله اهداف مهم و در عین حال
تصریح نشده دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در نظام بین المللی است .این مهم به تناسب
موق یت ،جایگاه ،امکانات و فرصت های هر کشوری در نظام بین المللی به شیوه های مختلف و
مجاری مت دد ت قیب می شود.سیاست های مبتنی بر قدرت نرم اشاره به مجموعه ای از مؤلفه
های فرهنگی -اصولی دارد که از بدو شکل ریری آمریکا ،زمینه های هویت بخشی به این کشور
را فراهم آورده اند .مفهوم قدرت نرم فرهنگ ،ایدئولوژی سیاسی ،رهبری ،هژمونی خیرخواه،
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حقوق بشر و مداخلة بشر دوستانه را شامل می شود .بررسی رفتار آمریکا از دیدراه قدرت نرم
در عصر پساجنگ سردی به دلیل ماهیت تک قطبی نظام بین الملل از اهمیت مضاعفی
برخوردار است .در آمریکا برای استفاده از این نوع قدرت مناظره ای وجود دارد؛ از طرفی برخی
م تقدند که آمریکا باید بر اساس م یارهای انسانی و دیدراه مردم ،تصویرسازی مثبت و کسب
اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی عمل کند و از سوی دیگر ب ضی ها مخصوصاً نومحافظه
کاران م تقدند که چرا ب ررترین ارتش و قدرت نظامی دنیا بدون استفاده باقی بماند .رفتار
خارجی آمریکا در دوران کلینتون بر اساس مضامینی چون مداخلة بشر دوستانه ،حقوق بشر
خواهی ،ارتقا سطح تقید به دموکراسی ،اشاعه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ،مأموریت آمریکایی و
استثناررایی آمریکایی (در کنار ملاحظات نظامی و امنیتی) قابل تبیین است و یک سری اصول
و برنامه در سیاست خارجی امریکا در این دوره مهم است3
 )1حفظ وضع موجود پس از فروپاشی شوروی
 )2سیاست خارجی امریکا از مبارزه با کمونیسم به سمت ترویج اقتصاد آزاد ررایش پیدا کرده
است .ایالات متحده آمریکا برآنست تا اقتصاد لیبرال را جهانی کند ل ا در این راستا اتحاد نفتا و
سازمان تجارت جهانی شکل یافت.
 2-3دوره جورج بوش؛ هژمونی یونانی ،رویکرد جکسونی
با روی کارآمدن نومحافظه کاران در دولت بوه ،این دولت بطور هم مان ان واررایی و
مداخله ررایی را دنبال می کند ،مداخله ررایی به منظور پیشبرد هژمونی آمریکا و ان واررایی در
هنگامی که استانداردهای رفتار مشترک را رد و از هر نوع همکاری و هماهنگی م نادار و
هدفمند بین المللی خودداری می کند .آنان نقش بین المللی که برای آمریکا ترسیم می کنند
نقش هژمون جهانی است که این نقش ،زاییده شکست امپراتوری شیطانی شوروی سابق در
محیط بین المللی به حساب می آید و از این رهگ ر ایالات متحده از برتری ایدئولوژیک و
استراتژیک خود بهره می ریرد .به اعتقاد نو محافظه کاران ،صلح و ثبات در جهان از طریق
توازن قوا حادث نمی رردد .بیشترین می ان صلح از طریق هژمون به دست می آید .هر چند که
ممکن است این تفوق کوتاه مدت باشد اما تلاه باید بر این اساس باشد که تفوق شکل بگیرد.
هژمونی ه ینه تجاوز را آنچنان سنگین می سازد که کشورهای توس ه طلب ضرورتا ررایش
های صلح طلبانه پیدا می کنند .نومحافظه کاران م تقدند که جهان ب د از دهه  1331مکان
خطرناک تری شده است و خطرهای حاضر در تردید و درنگ آمریکا در حفظ هژمونی جهانی
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خوده در مقابله با اکثر این تهدیدهای در حال ظهور ،نهفته است .بنابراین حفظ صلح و امنیت
جهانی در ررو نقش خیرخواهانه ایالات متحده در نظام هژمونی جهانی خواهد بود تا با برخورد
با تهدیدهای جاری به رسالت تاریخی خود جامه عمل بپوشاند .بدیهی است در این چارچوب،
کشوری که چنین داعیه ای دارد مخالفت کشورهای دیگر را بر نمی تابد و س ی می کند با
تمام امکانات در برابر مخالفت ایستادری کند و مخالف را از سر راه بردارد .مجموعه نومحافظه
کاران را می توان به صورت مشخص در موارد زیر نام برد3
الف -بنیانگ اران؛ نظیر ایروینگ کریستول 1و نورمن پودهرت  2سردبیر مجله کامنتری
ب -سیاستگ اران؛ نظیر پل ولفوویت  ،1جان بولتون ، 4دیوید فروم 5و ریچارد پرل1
ب -روشنفکران؛ نظیر دونالد کگان ،۱ویلیام کریستول ،8رابرت کگان ،3چارل کراتهامر11و
فرانسیس فوکویاما(Jackson & Towle, 2006:29)11
در واقع بوه با این تفکر دوره نخست ریاست جمهوری خود را آغاز کرد که آنچه در درجه
اول اهمیت قرار دارد ،حفظ منافع آمریکاست و منافع آمریکا هرر نباید تحت تأثیر سازمانهای
بینالمللی قرار ریرد .در همین راستا ،رایس در انتقاد از رویکرد چند جانبهررای کلینتون اظهار
داشته بود که کلینتون آمریکا را درریر موافقتنامههای چندجانبهای کرد که در راستای منافع
آمریکا نبود .در پشت سر این تفکر ملاحظات ایدئولوژیکی قرار داشتکه طیفی از جمهوریخواهان
از جمله نومحافظهکاران پیرو آن بودند؛ از جمله اینکه آمریکای قویتر به نفع همه جهان است؛
آمریکا دارای نقشی ویژه در جهان است؛ ارزههای آمریکایی جهانیاند و به نفع کل بشریت
میباشند(.ای دی )118۱ ،سیاست خارجی جرب دبلیو بوه در دوره اول ریاست جمهوری ،تحت
تأثیر حوادث تروریستی  11سپتامبر  2111سمت و سوی جدیدی یافت .در این چارچوب طرح
دکترین جنگ پیش دستانه برای مقابله با تروریسم مطرح رردید .علاوه بر آن طرح کلی
1

- Irving Kristol
- Norman Podhortz
3 - Paul Wolfowitz
4 - John R. Bolton
5 - David Frum
6 - Richard Parle
7 - Donald Kagan
8 - William Kristol
9 - Robert Kagan
10 - Charles Krauthammer
11 - Francis Fukuyama
2
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خاورمیانه ب رگ نی هدایت کننده سیاست خارجی آمریکا بود .ب د از واق ه یازده سپتامبر چند
ایده مبنای رفتار سیاست خارجی ایالات متحده در عرصه نظام بین الملل رردید که عبارتند از3
الف) اولویت قائل شدن بر جنگ پیشدستانه و پیشگیرانه و پرهی از انف ال و بی تحرکی؛
ب) تغییر رژیم1بهترین و تنها پاسخ قابل اعتماد به تهدید رژیم های یاغی است؛
ب) جلوریری از دستیابی دولت های متخاصم به تسلیحات هسته ای و سلاح های کشتار
جم ی؛
د) دموکراتیک سازی و رستره لیبرالیسم در جهت به قدرت رساندن رژیم های همسو در
کشورهای هدف؛ برای مثال طرح خاورمیانه ب رگ( .میلر)1523118۱ ،
در دوره اول بوه در استراتژی کلان سیاست خارجی آمریکا ،یک جانبه ررایی با محوریت
قدرت نظامی بر چندجانبه ررایی و همکاری بین المللی با محوریت قدرت اقتصادی و تجاری
غلبه کرده است .در واقع الگوی جدیدی از طرح ری ی سیاست خارجی آمریکا ابداع شده است
که با اندکی تساهل و تسامح الگوی اقتدارررایانه نامیده می شود .در این الگو ،تروریسم،
جایگ ین کمونیسم دوران جنگ سرد شد؛ همچنین محور حرکت نی در جهان اسلام براساس
این سناریو ،پدیده ای به نام تروریسم اسلامی که مصداق آن جهان اسلام و مسلمانان بودند،
ت ریف شد .از دیگر ویژری های دکترین جدید بوه ،احترام نگ اشتن به مقررات و قوانین بین
المللی است .این دولت از ابتدای شروع به کار خود بسیاری از قوانین بین المللی را زیر پا
ر اشت .خروب از پیمان زیست محیطی کیوتو ،خروب از پیمان  ABMو مهم تر از اینها حمله
به عراق و افغانستان بدون مجوز شورای امینت سازمان ملل  ،نمونه های بارز و رویای این امر
است .از سوی دیگر استراتژی جدید ،ارزه کمی برای ثبات بین المللی قائل است .یک جانبه
ررایان با دیدی واقع ررایانه بر این باورند که باید سختی های ر شته را به کناری نهاد .سیاست
ر اران دولت بوه م تقدند ایالات متحده باید فراتر از تفکرات کهنه جنگ سرد حرکت کند
حتی ارر این مساله به خروب آمریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک یا مخالفت با اعضای
دیگر پیمان های رسمی کنترل تسلیحات منجر رردد .اهداف آمریکا که در طرح خاورمیانه
ب رگ ت قیب می شود به طور خلاصه عبارتند از3
 -1نهادینه کردن حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه،
 -2تسلط بر بازار نفت و خارب کردن کنترل آن از قدرت اوپک،
-Regime Change
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 -1مهندسی جدید خاورمیانه برای تأمین اهداف خود،
 -4حفظ حضور اسرائیل و تأمین امنیت آن،
 -5کاهش ه ینه های حضور آمریکا در منطقه،
 -1نفوذ و تسلط بر بازار عظیم منطقه،
 -۱کنترل بنیادررایی اسلامی.
ب د از 11سپتامبر « 2111تروریسم» تفسیر جدیدی پیدا کرد .ساختار نظام فکری آمریکا
در سیاست خارجی تغییر و به سوی یک نظام سلسله مراتبی امری و غیرمشروط سوق پیدا
کرد .اولین پیامد این تغییر ،رستره مفهوم مبارزه با تروریسم بود که جرب بوه آن را در 22
سپتامبر  2111در جمع نمایندران کنگره آمریکا تبیین کرد و دولتها را در مقابل انتخاب این
ر ینه قرار داد« 3آنکه با ما نیست ،علیه ما است!» و ب د از این اظهارات بود که1 ،کشور ایران،
عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت م رفی شدند .دکترین جدید امنیت ملی آمریکا پس
از  11سپتامبر براساس مبارزه با تروریسم تبیین شد .این سخنان جرب بوه در اصل دکترین
جدید امنیت ملی آمریکا بود ،که توسط ن دیکان وی مانند «کاندولی ا رایس» و ...تبیین شده
بود.
افکار نومحافظه کاران را می توان در موارد زیر خلاصه نمود3
 .1اخلاق ررایی 1؛ جستجوی جهانی که کاملا مجاب شده که به بازآفرینی دوباره ارزه های
آمریکایی نیازمند است.
 .2واق گرایی 2؛ تاکید بر قدرت نظامی به عنوان نخستین عامل در شکل دهی به امور جهانی و
نخستین انتخاب ما از عوامل قدرت.
 .1یکجانبه ررایی1؛ سوءظن نسبت به سازمانهای بین المللی و بین الملل ررایی.
 .4مرک توجه4؛ تمرک بر روی مسائل خاورمیانه و اسلام فراتر از سایر حوزه های جهانی.
 .5رهبری5؛ بشر را نه نیروهای غیرشخصی ،بلکه رفتمان تاریخی شکل می دهد(Jackson .
)& Towle, 2006:29-30

- Moralism
- Realism
3 - Unilateralism
4 - Focus
5 - Leadership
1
2
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دیدراه های رایس ،سیاست مداخله ررایی آمریکا را به بهانه مبارزه با تروریسم نهادینه کرد
و ترجیح های حقوقی نی به آن اضافه شد .تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و عراق ،با ت بیر
جدیدی از ماده  51منشور نمونه بارز آن بود.
 3-3دوره باراک اوباما؛ هژمونی گرامشیانی ،رویکرد جفرسونی
پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأکید بر ش ار تغییر سبب
رردیده است بسیاری به این موضوع بیاندیشند که سیاستهای ایالات متحده در زمان ریاست
جمهوری او به چه سمت و سویی سوق پیدا خواهند کرد .در نگاه اوباما موضوع افغانستان و
پاکستان ،ت امل مرحله ای با روسیه در خلع سلاح و افغانستان و موضوع هسته ای ایران؛
پیگیری م اکرات صلح خاورمیانه با هدف حفظ و ت امل مثبت با رژیم اسرائیل و رها سازی
انرژی آمریکا برای رسیدری به موضوع هسته ای ایران ،تغییر ماموریت در عراق ،تنظیم و مهار
چین در اب اد تجاری و مالی ،حفظ ت امل با اروپا اولویت دارد.
وی میراثدار حکومتی است که دربردارنده رفتمان قدرت و نظامیرری در سطح بینالملل
و بهویژه در منطقه خاورمیانه است .حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و رفتمان قدرت
م اکرهکنندران سیاسی دولت آمریکا در م اکرات سیاسی و هستهای با کرهشمالی و ایران نشان
از این دارد که سیاست خارجی آمریکا به نوعی طرحری ی شده است که با جابهجایی یک
رئیسجمهوری خدشهای بر آن وارد نمیشود .کیسینجر از کهنهکاران سیاستخارجی آمریکا
هم چندی پیش به این موضوع اذعان کردهبود .
ورود اوباما به کاخ سفید ابتدا تداعیکننده تغییر سیاست خارجی آمریکا و ایجاد یک
دورنمای نوید بخش برای جام ه جهانی و ایجاد صلح و آرامش جهانی بوده است؛ ت طیلی زندان
روانتانامو ،وعدههای مربوط به خارب شدن نیروهای نظامی از افغانستان و عراق و تبلیغات
رسانهای در خصوص م اکرات چند جانبه آمریکا با ایران و انصراف از پیششرطهای مربوط به
م اکرات هستهای و ...به ظاهر نمونههایی از وعدههای اوباما در تغییر سیاست خارجی آمریکا
بوده است .هیأت حاکمه آمریکا ،از جمله باراک اوباما دنیا و جهان سیاست را از دیدراه قدرت
میبینند و به یک نوع هرم قدرت اعتقاد دارند که در رأس این هرم آمریکا قرار دارد .به اعتقاد
آنها رتبه دوم این هرم را کشورهایی مانند چین ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،روسیه و هند
تشکیل میدهند .ردیف سوم شامل کشورهایی مثل برزیل ،ایران و تولیدکنندران منابع راز و
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نفت و قدرتهای منطقهای مانند مک یک ،آفریقای جنوبی و کرهجنوبی هستند .رتبه چهارم
مت لق به کشورهایی است که از دیدراه آمریکا بدون صدمه ولی دارای مسئولیت هستند مثل
سوئد ،نروژ ،فنلاند و سنگاپور .در ردیف آخر این هرم کشورهایی مانند سودان ،کنگو ،بوسنی و
هرزروین  ،نیکاراروئه و غیره قرار دارند .هیأت حاکمه آمریکا میخواهد این نوع هرم قدرت
حفظ شود؛ آمریکا باید با اینرونه دنیا سر و کار داشته باشد و دنیا باید این نوع آمریکا را
بپ یرد( .دعارویان)1183 ،
تحلیل استراتژی سیاست خارجی باراک اوباما از منظر سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا
که در سال  2111میلادی منتشر شد نی مطلوب است .در سند امنیت ملی  2111م آمریکا،
اب اد خارجی امنیت ملی که از مولفه های تاثیر ر ار بر منافع ملی آمریکاست ،به شدت مورد
توجه قرار ررفته است .بر همین اساس ،ماموریتهای بنیادین ت ریف شده به عنوان بایستههای
امنیت ملی آمریکا نی ت یین شده است .در استنتاب مختصر محورهای مختلف این سند
میتوان به موارد زیر اشاره کرد3
 -1هنوز هم تروریسم به عنوان جدیترین تهدید این کشور تلقی میشود و به همین مناسبت،
مقابله با این تهدیدها نی در صدر برنامه اقدام این کشور قرار ررفته است.
 -2از نظر شیوه اقدام در برابر تهدیدهای امنیت ملی ،توجه به چارچوبهای طراحی شده در
این سند در رابطه با مسئله «توسل به زور» از اهمیت حیاتی برخوردار است .آمریکا در این
سند ،حق توسل یکجانبه به زور به منظور تحقق منافع ملی را حق این کشور شمرده و مورد
حمایت قرار داده است .بر اساس این سند«ایالات متحده باید حق اقدام یکجانبه در توسل به
زور را در مواردی که برای دفاع از کشور و منافع مان ضروری باشد ،در کنار تلاه برای رعایت
استانداردهای ناظر بر توسل به زور ،محفوظ بشمارد» .همانرونه که پیداست ،یکجانبهررایی به
عنوان مسیری مج ا از چندجانبه ررایی (همکاری با ناتو و شورای امنیت) بوده و آمریکا چند
جانبهررایی را به عنوان اقدامی «پشتیبانی» دانسته که مانع از اقدام یکجانبه به زور نمیشود.در
واقع ،تلاه برای همکاری و جلب رضایت شورای امنیت یا جلب مشارکت ناتو در این
عملیاتهای نظامی ،مانع یکجانبهررایی نوین دولت اوباما نشده و حق اقدام یکجانبه آمریکا به
صورت مطلق و متناسب با اقتضای منافع ملی آن محفوظ شمرده شده که مسئلهای فراتر از
دفاع مشروع است .این در حالی است که موازین بینالمللی توسل به زور که در سال  1345با
حمایت آمریکا تدوین و در بند « »4ماده ( )2منشور ملل متحد و مواد ( )42و ( )51آن
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رنجانده شد ،چنین اجازهای را به هیچ کشوری نداده و هیچ «حقی» دایر بر اقدام یکجانبه
نظامی – ج در حالت دفاع مشروع – وجود ندارد .خاطرنشان میشود که در جای دیگری از
همین سند ،مسئله ت هد دولت آمریکا به اقدام مسئولانه در حمایت از انسانها در موارد وقوع
فجایع انس انی و بشردوستانه مورد تاکید قرار ررفته که این امر بیان تلویحی حق مداخله
بشردوستانه فراتر از هررونه چندجانبهررایی و تصمیم شورای امنیت است که طی سالهای ب د
از بحران کوزوو ،به شدت مورد حمایت حقوقدانان و سیاستمداران آمریکایی بوده است .از طرف
دیگر ،این رویکرد یکجانبه ررایانه سند امنیت ملی آمریکا با آنچه در بخشی دیگر از آن با عنوان
« حمایت از نهادهای بینالمللی و احیای روابط آمریکا با سازمان ملل متحد» بیان شده،
ناسازرار است ،زیرا یکجانبهررایی در مدیریت و تصمیمریری توسل به زور ،به م نای تض یف
سازمان ملل متحد خواهد بود.
 – 1راهبرد امنیت ملی دولت اوباما  ،هنگامی که سابقه محیط امنیتی موجود و تغییرات آن ب د
از یازده سپتامبر را تبیین میکند ،با حمایت از موضعریریها و اقدامهای دولت نومحافظهکار
بوه ،این اقدامها را بخشی از اقدامهای ضروری در صیانت از امنیت شهروندان آمریکا و امنیت
جهانی دانسته و همان الگوی «جنگ علیه تروریسم» را که بوه به کار برده بود ،مورد استفاده
قرار داده است ،تجاوز به افغانستان و عراق بخشی از سیاست ضد تروریسم قلمداد شده و حتی
تصریح شده که این رونه اقدام های نظامی ،حصری نبوده و سیاست آمریکا در مقابل با تروریسم
و رروههای توس ه طلب در جهان ،همچنان باقی است.
 – 4عامل حوادث یازده سپتامبر ،القاعده م رفی و این حوادث  ،اقدامی علیه «تنها ابرقدرت
جهان» توصیف شده است .هدف تدوینکنندران سند امنیت ملی از چنین استدلالی (برای
توجیه حمله به افغانستان و عراق) ،روشن و آشکار است .زیرا بیدرنگ پس از استناد چنین
اتهامی به القاعده (البته بدون اثبات و ارائه مدارک آن) ،اشاره میکند که واکنش آمریکا به این
تهدید و پیشگیری از تکرار آن در آینده ،انجام حملههای یاد شده به منظور نابودی تروریستها
بوده است.
 – 5تفاوت موضع دولت اوباما با ر شته را میتوان چنین تفسیر کرد که برخلاف سیاست بوه
در قائل شدن اولویت نخست برای اقدام نظامی ،در این سند دو تفاوت ایجاد شده است 3اول
تاکید شده که اقدام نظامی تنها به عنوان «آخرین ر ینه» و تنها در شرایط خواهد بود که
«سایر» راه حلها به ویژه استفاد ه از دیپلماسی در تحقق منافع ملی آمریکا کارساز نباشد .بر
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اساس این سند ،از آنجا که توسل به زور در راهی اوقات ضروری است ،ما تا جایی که بتوانیم،
ر ینه های دیگر را قبل از توسل به زور به کار خواهیم ررفت و به دقت ،ه ینهها و خطرهای
اقدام را در برابر ه ینهها و خطرهای عدم اقدام محاسبه خواهیم کرد .هنگامی که زور لازم باشد،
به رونهای آن را به کار خواهیم برد که ارزههایمان را من کس و مشروعیت مان را تقویت کند
و در عین حال ،حمایت رسترده بین المللی را از طریق همکاری با نهادهایی نظیر ناتو و شورای
امنیت ت قیب خواهیم کرد .ا ین تاکید ،نوعی امیدواری به احیای چند جانبهررایی است اما
کارکرد این چند جانبهررایی و حمایت بینالمللی ،تنها در مرحلهای است که اجرای تصمیم
یکجانبه یا مدیریت و عملیات پشتیبانی یا ثبات پس از اجرای آن ،چنین نیازی را به وجود
آورد .این راهبرد ،نوعی تکرار رهیافت آغاز تهاجم به عراق در سال  1331است که بدون وجود
قط نامه شورای امنیت انجام شد و در نهایت سکوت شورا در محکومیت آن ،ورود برخی اعضای
ناتو به صف نیروهای ائتلافی و سپس صدور قط نامههای ب دی شورا در مورد اختیارات
اشغالگران ،ارر مشروعیتزا نبوده باشد ،نامشروع بودن آن را به شدت تض یف کرد .دوم ،از
کاربرد «پیشدستانه» زور و اقدام نظامی به صورت صریح حمایت نشده ،بلکه از ت ابیر کلیتر
«ل وم تامین منافع ملی آمریکا» استفاده شده تا هم ظرفیت اقدام واکنشی و هم کنشی نظامی
را برای دولت و نیروهای مسلح این کشور ایجاد کند .از این رو ،آمریکا همچنان اقدام نظامی
علیه کشورهای دیگر یا علیه رروههای مخالف غیردولتی (یا تروریستی) در مناطق مختلف
جهان را با اندکی «تغییر» در سبک و سیاقی که دولت بوه مورد پ یره و عمل قرار داده بود،
دنبال میکند و در این رابطه ،نه تنها خود را نیازمند تصویب قط نامههای سازمان ملل متحد
(شورای امنیت) یا کسب اجازه دولت سرزمینی در موارد حمله به رروههای تروریستی ندانسته
و منتظر این اقدامها و بررسیهای بینالمللی نخواهد ماند ،بلکه اقدام نظامی را تنها محدود به
«دفاع مشروع در برابر حمله» نکرده و همچنان ظرفیت دفاع پیشگیرانه و همچنین
«پیشدستانه» محصول رویه دولت قبلی را (حتی بدون تکرار این واژه) حفظ کرده است .بدیهی
است که این محور از راهبرد امنیت ملی آمریکا به دلیل مغایرت یا بند « »4ماده ( )2منشور
ملل متحد و اصول حقوق بینالملل عرفی ،قابل اعتراض در محافل بینالمللی به ویژه اعتراض
رسمی در شورای امنیت خواهد بود و این واکنش ،حق همه اعضای ملل متحد (از جمله
کشورمان) است.
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 – 1در این سند ،چالش های کلیدی جهانی قرن بیست و یکم چنین احصا شدهاند 3تغییرات
اقلیمی ،توس ه طلبی ،خشونتطلبی ،رستره سلاح هستهای ،صلحسازی و درریریهای
مسلحانه ،شیوع بیماریهای واریردار ،جنایت های سازمان یافته فراملی ،حفاظت از اشتراکات
جهانی (دریا ،هوا و فضا و جنبدران) .همانرونه که پیداست ،این چالشها به رونهای پردازه
شده اند که آمریکا نقش طلبکار داشته باشد و بتواند به دیگر کشورها و مناطق جغرافیایی اعمال
فشار کند .چالش وجود زرادخانههای هستهای آمریکا در این کشور و در مناطق مختلف جهان،
از مهمترین محورهایی است که در این میان مورد اشاره قرار نگرفته است(www.majlis.ir) .
در مجموع اصول سیاست خارجی اوباما مشتمل بر این موارد است  3تحلیلگران سیاست خارجی
دموکرات م تقدند که مشکلات و تهدیدهای اصلی پیش روی آمریکا در قرن بیست و یکم،
عبارتند از 3تروریسم  ،تکثیر سلاحهای هسته ای  ،تغییرات جوی و وابستگی به سوختهای
فسیلی .هسته مرک ی سیاست خارجی اوباما و دموکرات ،واژرون کردن دکترین بوه است.
اوباما اعتقادی به رهبری آمریکا در جهان یک قطبی ندارد .خروب نظامیان آمریکائی ظرف 11
ماه آینده از عراق ،تقویت نیروهای آمریکائی در افغانستان ،تمرک کانون توجه ارتش بر روی
القاعده و متحدانش به نحوی که حتی مانند دوران حکومت بوه ،نیروهای آمریکائی در
مرزهای پاکس تان هم به ت قیب افراد القاعده خواهند پرداخت ،درریر شدن بیش از پیش آمریکا
در خاورمیانه ،کاستن از عملیات نظامی آمریکا در خارب از مرزهای این کشور و بازرشت به
سیاست نظامی دوران بیل کلینتون.
 )4-3دوره دونالد ترامپ؛ هژمونی یونانی ،رویکرد هامیلتونی
با روی ک ار آمدن ترام ،.سیاست خارجی دولت وی مبتنی برحفظ جایگاه جهانی آمریکا،
یک جانبه ررایی ،عدم اشاعه ،اقدام نظامی موردی و محدود ،تاکید بر تجارت ،قدرت نظامی و
اقتصادی است(.ی دانفام )۱5 31135 ،تحلیل ارکان دکترین سیاست خارجی ترام .از سه حوزه
کلیدی ملیررایی با عنوان "اول آمریکا" ،نظامیرری و ناسیونالیسم اقتصادی تشکیل شده
است .بویژه مسائل اقتصادی نقشی ت یین کننده در تصمیم سازی های ترام .در عرصه سیاست
خارجی دارد به رونه ای که بسیاری برآنند که سیاست های ترام .بر محور سرمایه و از طریق
آن بازررداندن آمریکا به جایگاه واق ی خود در جهان است .این موضوع اهمیت اقتصاد ملی را
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ن د دولت جدید آمریکا نشان میدهد و بیش از تأکید بر مناسبات استراتژیک بر منافع تجاری
ملموس توجه دارد.
سیاست خارجی ترام .تلفیقی از سیاستهای بوه و اوباما در بهره ریری از قدرت نظامی
و تأکید بر ارزههای آمریکایی است ،با این تفاوت که وی شیوه امتیاز و سهم خواهی از
کشورهای مختلف را با هدف کاهش ه ینه ها و اف ایش منابع درآمدی آمریکا آموخته است؛ وی
آمریکا را با چهار دسته از کشورهای ارزه محور ،منف ت محور ،تلفیقی و ایدئولوژیک در
سیاست خارجی مواجه میبیند .از دیدراه ترام ،.سه دسته نخست از این کشورها در دو دهه
ر شته همواره در حال سوء استفاده از آمریکا بوده اند زیرا آمریکا تا به امروز امنیت آنها را
تأمین کرده است و میکند ،به ویژه امنیت دسته اول و دوم این کشورها؛ در حالی که آنها
ه ینه های لازم را برای این امر پرداخت نکرده اند .در مقابل ،کشورهای ایدئولوژیک نی عوامل
اصلی ه ینه های ر اف آمریکا بوده اند که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده اند.
بنابراین س ی ترام .بر این است تا بدین طریق هر چهار دسته از کشورها را وادار نماید تا به
سود آمریکا ه ینه کنند(.مهربان)1135 ،
می توان رفت ملی ررایی اقتصادی یکی از اصول و ویژری های سیاست و راهبرد دولت
جدید آمریکا است .ترام .برخلاف تمامی رؤسای جمهور آمریکا که همواره م تقد به تجارت
آزاد بودند و آن را یک بازی برد -برد تلقی میکردندکه موجب تولید ثروت ،اف ایش امنیت
وتأمین منافع آمریکا در داخلو خارب شده است  ،دولت ترام .آن را بازی برد -باخت به نفع
رقبای آمریکا می داند .از نظر ترام .اصل"نخست آمریکا" باید چراغ راهنمای سیاست خارجی
آمریکا باشد .از نظر ترام .امنیت ،کالاییاست که آمریکا تولید و دراختیار دیگران قرار می دهد
بدون این که آنها بهای آن را بپردازند(.ی دان فام )11 31135 ،اقتصاد عنصر مهمی درنگره
سیاسی ترام .درعرصه های مختلف و به خصوص در عرصه سیاست خارجی خواهد بود وچه
بسا عامل مهمی نی درشکل دهی به روابط خارجی آمریکا و شیوه ت امل ترام .با پرونده های
جهانیاز جمله مسائل منطقه ای و حتی ائتلافات سیاسی با کشورهای دیگر با رویکرد اقتصادی
و مالی باشد .با توجه به موارد پیش رفته شده تا کید ترام .بر"تقویت بودجه و بیشینه سازی
توان نظامی آمریکا" ،در اولویت قرار ررفتن منافع آمریکا ذیل ش ار "نخست آمریکا""،حفاظت
از صلح از طریق قدرت" و تثبیت هژمونی جهانی آمریکا در چارچوب رئالیسم تهاجمی قابل
تحلیل و بررسی می باشد.
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نگره ترام .به ماهیت سیستم بین الملل و نقش آمریکا درآن مبتنی برمنافع به جای
ارزه هاست .درکانون مرک ی این نگره ،منافع ملی به عنوان نیروی محرک دریک سیستم
رقابتی قراردارد .دولت های ملی بازیگران اصلی دراین سیستم هستند ،وف الانه درجهانی که
هنوز هاب ی است به دنبال منافع خودمی باشند .به زعم ترام،.امریکانی ازاین اصول مستثنی
نیست ونبایدباشد .این رویکردترام .درباره چگونگی عملکرد سیستم دولت ها ،به دیدراه های
هنری کیسینجر و جان میرشایمرن دیک است درنهایت بایدخاطرنشان کرد که سیاست خارجی
دولت امریکا بارهیافت واق گرایی سیاسی همخوانی دارد ،وازاین رو برای درک رویکرد و اقدامات
سیاست خارجی این کشور راهنمای مناسبی محسوب می رردد(.محمدزاده ابراهیمی و دیگران،
)148-1433 1131
نتیجه گیری
هژمونی یک مفهوم نسبی است و نه مطلق ،به همین جهت هیچ دولتی بر نظام بین المللی
کنترل کامل ندارد و مسلم ًا توانایی قدرت هژمون در شکل دادن به برون دادهای بین المللی با
محدودیت هایی روبرو است .قدرت به این م نی نیست که یک دولت توانایی خوده را در هر
زمان و به هر روه به کار ریرد ،اما قدرت هژمون به او کمک می کند تا نسبت به دولت های
دیگر موق یت بهتری در انتخاب همان روه داشته باشد .این نکته بدین جهت حائ اهمیت
است که با مشاهده چنین مو ردی ،به سرعت نوع نظم هژمونیک پساجنگ سرد را زیر سوال
نبریم .در نظم هژمونیک پساجنگ سرد ،ایالات متحده همیشه همه چی هایی را که می خواهد
بدست نمی آورد ،اما می تواند بیشتر چی هایی را که می خواهد در مواق ی تأمین نماید و
همین طور می تواند بیش از سایر دولت ها بر دولت های دیگر تأثیرر ار باشد.
در این چارچوب اکثر صاحبنظران به قدرت منحصر بفرد نظامی ،تکنولوژیک ،علم و مالی
آمریکا در عرصه نظام بین المللی؛ ظهور قدرت های جدید در قالب ائتلاف های منطقه ای،
پویایی حیرت انگی کشورهایی چون چین و هند در عرصه های اقتصادی و تکنولوژیک ،سنگین
تر شدن روزاف ون جایگاه سیاسی کشورهای درحال توس ه مانند برزیل و مک یک و ...که همگی
نشانگر پتانسیل های مهمی برای ظهور تأثیرر ار در عرصه نظام بین الملل اند ،اعتقاد دارند.
شناسائی این پتانسیل ها و می ان تأثیرر اری شان بر نظام نوین بین المللی برای آشنایی با این
سیستم و چشم انداز آن اجتناب ناپ یر است.
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شرایط حاکم بین الملل ،امروزه به رونه ای است که در طول تاریخ متمای بوده است،
شرایطی که شاید بتوان آن را نظام بین الملل مبتنی بر هژمونی ایالات متحده آمریکا است .چرا
که چارچوبهای فرهنگی توده پسند و نخبه ررا و م یارهای اقتصادی حاکم در بسیاری از
کشورها همسان می باشد و در یک جهت حرکت می کنند .ارزه های فرهنگی و اقتصادی
غالب و ضوابط رایج اقتصادی تا حد زیادی کپی قالب های فرهنگی و اقتصادی در امریکا می
باشد .وحدت ،خصلت واحد این نظام می باشد البته وحدتی که در کثرت واقع شده است .کثرت
در رهیافت و وحدت در یکسانی م یارها و اهداف می باشد که این کثرت قابل کنترل می باشد.
خصلت این نظام این است که جنبش های بومی به حاشیه رانده شده و حوادث به عنوان
مشکل در نظر ررفته نشده بلکه حوادث بصورت یک وض یت در نظر ررفته می شوند که باید
مدیریت شوند.نظام تک قطبی متقارن دارای چارچوب های سازرار با راهبرد و اهداف امریکا می
باشد به رونه ای که قدرت زیادی در مقام اب اد آن در اختیار این کشور قرار داده است که این
امر مبتنی بر دو پیش فرض می باشد 3ی کی اینکه یک الگوی مکرر رفتاری در نظام مستقر می
سازد که بیشترین امتیاز را نصیب امریکا می کند .دوم اینکه الگوهای نهادی بین المللی ،تأمین
کننده ی احتیاجات امریکا می باشند .سازمان تجارت جهانی بر اساس الگوها و مقرراتی شکل
ررفته است که بر اساس مفاهیم اقتصادی لیبرال است .ویژریهای نظام هژمونیک با برتری
ایالات متحده آمریکا را می توان در موارد زیر تبیین کرد3
 به هم پیوستدری اقتصادی و همسویی فرهنگیاز ویژری های نظام هژمونیک ،به هم پیوستگی اقتصادی و همسویی فرهنگی است چرا که
اقتصاد سرمایه داری ،منطق اقتصادی حاکم اکثر کشورها بود .و ررایش مردم به مفاهیم خود
محو ر لیبرالیسم ،رهبران کشورهای جهان سوم را نگران وابستگی و امپریالیسم فرهنگی کرده
است .محققاً قدرت و استواری پدیده های اقتصادی و فرهنگی در نظامی کشورهای یکسانی ست
ولی همگی در یک مسیر مشخص و یکسان رام بر می دارند و این سنگ بنایی تقارن است .نظام
هژمونیک است چون چارچوب های فرهنگی و اقتصادی و بالتبع اجتماعی کشورهای متفاوت بر
پایه ی الگوهای غربی قرار ررفته است .در نظام هژمونیک ،جنگ الت ام کمتری پیدا می کند
چون وابستگی های اقتصادی به سبب رستره مشروعیت سرمایه داری ،چنان بین کشورها
تنیدری ایجاد می کند که انگی ه در سطح خود و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیحی برای
آن ایجاد نمی کند.
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تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصادی ایجاد می شود ،ت ارضها را کاهش میدهد چرا
که رهبران ،نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده ی بسیاری درهم تنیدری و
وابستگی بدست می آورند .نظام تک قطبی متقارن از نظر فرهنگی به مفهوم همسویی استنباطها
و برداشت ها از وقایع و ت ریف یکسان برای حوادث می باشد آن هم بطور نسبی .امروزه امریکا
نقش هژمونیک در جهان دارد چرا که توانسته است ،فرهنگ خاص خود را در جهان مقبولیت
بخشند .فرهنگ امریکا بازتاب توفیق مادی و اقتصادی این کشور می باشد.
 همسویی استنباط ها با هژمونی امریکامشمولین سیاست خارجی امریکا برای اعمال این کشور در جهان ،همیشه توجیه و م نای
خاص خود را دارند .مشخص است که کشورهای دیگر برای این اعمال هم م نا پیدا می کنند
که بستگی به فرهنگ ،قدرت ،وابستگی های نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و اتحاد با دیگر کشورها
دارد .هژمونی امریکا هنگامی عینیت می یابد که م نا با قرائتی که کشورهای دیگر جهان به
طور اعم و کشورهای قدرتمند بطور اخص نسبت به رفتار و اقدام این کشور دارند ،همسان و
همسو با م نایی باشد که خود برای اعمالش قائل است .ولی عامل تداوم این سلطه رری و نظام
پ یره م نای ترجیحی به وسیله ی کشورهای دیگر است .م نای ترجیجی هنگامی شمولیت
پیدا می کند که بافت فرهنگی و ارزه های فرهنگی یکسان مبنای قضاوت و م ناسازی قرار
ریرد که این به م نی امپریالیسم فرهنگی است .چون استنباط و برداشت کشورهای دیگر از
ف الیت های کشور هژمون اهمیت دارد ،بایستی بین دو سطح توصیفی و استنباطی تمای قائل
شد .در سطح توصیفی ،کشورهای دیگر تنها به توصیف اعمال هژمون می پردازند ولی مهم
دلیلی است که باید برای عمل ذکر شود و به همین دلیل است که یکی از ارکان مهم سیاست
خارجی امریکا ب د از جنگ جهانی دوم ،اشاعه و رستره لیبرالیسم بوده است.
ارر ملاک های کشورهای دیگر همگام با م یارهای مورد استفادهی دولتمردان و مردم آمریکا
باشد ،جواب اینکه چرا در یکسان عمل می کنند خواهد بود و این ی نی مشروعیت دادن به
اقدام های کشور هژمون برای نمونه در جنگ خلیج فارس ف الیت نظامی امریکا مورد مخالفت
قرار نگرفت چون ارزه هایی که این ف الیت ها را توجه می کردند مورد قبول اکثر مردم دنیا
قرار ررفت .بنابراین همسانی استنباط های امریکا و دیگر کشورهای در خصوص مداخله ی
نظامی امریکا در کشورهای فوق به مفهوم پ یره روایت کشور هژمون می باشد.
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