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مقدمه
تجزیه و تولیل رفتار استراتژیک کشورها از زاویه ادراکرات و اندیشرههرای استراتژیسرتهرا و
ملت آنها از اهایت خاصی در ادبیات روابط بی ارالل برخوردار است .دریل ای امرر آ اسرت
که گرچه دورتها به ظاهر بر اساس منافع متعارض به صفآرایی در مقابل یددیرر پرداخته و
در شرایط همسویی منافع ماادرت به هاداری با یددیرر میناایند و ما هریک از موقعیتهرای
مذبور را در چارچوب لالئق اقتصادی ،سیاسی و امنیتی تایی و تفسیر میکنریم ،ورری در اکررر
مواقع ،لاالً ای موقعیتها نشأتگرفته از یک سلسله ارزشها ،هنجارها ،ناادهرا و التقرادات
میباشند .ای موضوع ،یعنی تعامل فراوا مااحث فرهنری و روابط بی ارالل ،برخی از موققا
را به سوی ای ایدع سوق دادع که ملت یک نظام فرهنری است و روابط بی ارالرل نیرز چیرزی
جز تعامل میا نظامهای فرهنری نایباشد .در حاری که سنت غارب رئاریستی روابط بی ارالرل
معتقد است هاه رفتارهای انسا مشاول منطق سیاست قدرت در نظام بی ارالل است ،دشروار
است به جها بنرریم وری اهایت فرهنگ را ناینیم .فرهنگ میتواند به ما کارک کنرد بفهاریم
چرا انسا ها ای گونه رفتار میکنند و چه شرااهتهرا و تفراوتهرایی بری آنهرا وجرود دارد.
بسیاری از نظریهپردازا روابط بی ارالل نیز بر ای باورند کره چنان ره تولیرلگرر اسرتراتژیک
بگواهد سیاست خارجی کشورها را صرفاً بر مانای لوامل ساختاری و مرادی و مقوررههرایی از
ای دست تولیل نااید ،چنی تولیلی نایتواند قری موفقیت باشد .از ای رو ،بررای چنردی
دهه است اندیشاندا حوزع روابط بی ارالل به مطارعه فرهنگ اسرتراتژیک بره لنروا یدری از
مهمتری موضولات تولیلی برای تایی سیاست خارجی کشورها پرداخترهانرد .ایر در حراری
است که تا پیش از دهه  3391توجه زیادی به ای موضوع وجود نداشت .ایر لالقره سیاسری
احیاشدع در تشگیص انریزعها ،منافع و انرارعهرای فرهنرری در سیاسرت خرارجی کشرورهای
قدرتاندی مانند آمریدا و چی اتگاذ نراهی لایقتر به فرهنگ استراتژیک را در زمرا کنرونی
ضروری ساخته است .نظر به اهایت موضوع ،سؤال اصلی که در ای مقاره مطرح میگردد ایر
است که فرهنگ استراتژیک چی و ایا ت متودع آمریدا از چه مؤرفههایی تشدیل شدع و تأثیر
آ بر سیاست خارجی آنها در خاورمیانه چرونه خواهد بود؟
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در ای راستا ،فرضیه ای کره مطررح گردیردع ایر اسرت کره فرهنرگ اسرتراتژیک چری از
مؤرفههایی ها و مگارفت با هژمونی ،برتری فرهنری ،صلحطلای و مانند آنها تشدیل گردیدع
و دارای ویژگی تدافعی است و فرهنگ استراتژیک آمریدا نیز از مؤرفرههرایی ها رو امنیرت
مطلق ،باور به قدرت مطلق ،باور به رهاری جها و مانند آنها تشدیل گردیردع و دارای ویژگری
تهاجمموور است و ای امر به شدلگیری ارروی رقابت در سیاسرت خرارجی آنهرا در منطقره
خاورمیانه انجامیدع است.
روش مطارعه ای توقیق ،مقایسهای است و مانای روش مقایسره نیرز روش تلفیقری در دو
سطح خرد یا ملی (که مربوط به ویژگیهای ملی ای کشورها مریباشرد و سرطح نظرامی کره
مربوط به شیوعهای جنرید ای دو کشور است ،میباشد.

الف .فرهنگ استراتژیک
اجاالی در مورد تعریف دقیق و ویژگی های فرهنگ استراتژیک وجود ندارد .آراوند و وربرا
برای اوری بار مفهوم فرهنگ استراتژیک را در سال  3361توسعه دادند و فرهنگ سیاسی را
به صورت مجاولهای از لقاید و ارزش های جامعه که به سیستم سیاسی مربروط مریشرود،
تعریف کردند ( Lantis 2002: 2در سال  ،3399اسنایدر بورث فرهنرگ سیاسری و فرهنرگ
استراتژیک را به حوزع مطارعات امنیتی مدر آورد .او با استفادع از مفهوم فرهنگ استراتژیک
به تفسیر استراتژی نظامی شوروی پرداخت و در مطارعات خرود بره ایر نتیجره رسرید کره
ناایش برتری نظامی شوروی در پیش دستی در استفادع از زور و نیروی تهراجای ،ریشره در
تاریخ ناامنی و کنترل استادادی آ دارد ( .)Lantis 2002: 90اسرنایدر معتقرد اسرت فرهنرگ
استراتژیک را می توا به صورت مجاولهای از ایدعها ،واکرنش هرای احساسری و ارروهرای
رفتار لادتی دانست که الضای جامعره اسرتراتژیک در آ اشرتراک دارنرد .کراری گرری در
تعریف دیرری ،فرهنگ استراتژیک را به لنوا شیوع تفدر و لال در رابطه برا زور بررسری
می کند که از ادراک تجربیات تاریگی ملی و اشتیاق برای داشت رفتراری مسرلول در لرصره
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بی ارالل ناشی می شود .اسنایدر و گری بیا داشتند که فرهنگ استراتژیک میتواند ترأثیراتی
نیاهپایدار بر سیاست امنیتی کشورها داشته باشرند (  .)Margaras 2004: 5در مجاروع ،بره
نظر میرسد موضوع اصلی فرهنگ استراتژیک توضیح لوامرل فرهنرری مرؤ ثر در انتگراب
استراتژی هرا و بررسری چررونری اسرتفادع از زور مریباشرد .ها نری  ،حرامال فرهنرگ
استراتژیک کشورها را برخی از اندیشاندا ای حروزع« ،نگاررا » و برخری دیررر« ،کرل
جامعه» می دانند و ریشه های ای فرهنگ را می توا در اسطورع های ملی ،تجارب تاریگی،
گفتاا های سیاسی و مانند آنها یافت .ای هنجارهای مشترک بی نگارا یا کل جامعه را
می توا در قانو اساسی ،نظم حقوقی ،فرهنگ لاومی و سیاسی و مانند آنها جستجو کرد.
ها نی  ،باید اذلا داشت مؤرفه های شدل دهندع به فرهنگ استراتژیک کشورها می توانرد
دچار تغییر و دگرگونی شوند .مؤرفه هرا ی هرر فرهنرگ اسرتراتژیک ،دارای مجاولرهای از
مؤرفه های پایدار می باشد ،اما باید در نظر داشت که در طی زما  ،لناصرر دیررری ظهرور
می کنند؛ بعضی مؤرفه ها ناپدید می شوند و یا اهایت آنها تغییر می کند.

ب .شاخصهای شکلدهنده فرهنگ استراتژیک امریکا
یافت روش للای برای مطارعه فرهنگ استراتژیک کشورها امری چارشبرانریرز اسرت .از ایر
رو ،هر یک از متفدرا ای حوزع ،فرهنگ استراتژیک را با روشهای متفاوتی مورد مداقه قررار
دادعاند .در ای مقاره ،با تلفیقی از روشهای گوناگو در ای حوزع ،فرهنگ استراتژیک آمریدرا
و چی در دو سطح کال یا ملی (مربوط به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،سرازمانی ،موقعیرت
جغرافیایی ،تجربیات تاریگی و ارزشهای جامعه در رابطه با به کارگیری زور و سطح خرد یا
نظامی (مربوط به شیوعهای جنرید ای دو کشور مورد بررسی قرار مریگیررد و مؤرفرههرای
برخاسته از ای دو سطح به لنوا شناسههای فرهنگ استراتژیک چی و آمریدا احصا میشرود
که در واقع ،زمینه را برای انتگاب سیاست فراهم میسازند .ها نی  ،زم بره ذکرر اسرت کره
شاخصهای مقایسه بر مانای بیانات رهارا و سرا ای کشورها معی گردیدعاند.
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 .1سطح ملی
 .1-1امنیت مطلق
اگر کای با دقت در نقشه ایا ت متودع بنرریم ،متوجه خواهیم شرد موقعیرت جغرافیرایی اسرترنایی
ساب شدلگیری امنیت مطلق آ شدع است .در سراسر تاریخ آمریدا ،موقعیرت جزیررعای آمریدرای
شااری ،هاسایرا ضعیف در شاال و جنوب ،موافظتشد به وسیله دو اقیانوس آرام و آتالنتیرک
و سلطنت نیروی دریایی ،ایا ت متودع را در مویطری بریخطرر شردل دادع اسرت .ایرا ت متوردع
مجاور ناود خودش را با آمادعکرد برای جنگ با هاسایرانش خسته کند و های امر آ را از سرایر
کشورها به ویژع قدرتهای بزرگ اروپرایی جردا کرردع اسرت ( . Mahnken 2006: 5-6آمریدرا برر
خالف اروپا که امنیت آ هاوارع امری نسای بود ،هیچ وقت نه به ارتش بزرگ و پایردار نیراز داشرته
و نه به سیاست خارجی پی یدع .اراته ،ای کشور در داخل قارع و سرزمی خود جنرگهرای بسریاری
را شاهد بود .جنگ با مدزیک ،اسپانیا و حتی ساکنا برومی (آرراایره  ، 11 :5113امرا بره طرورکلی،
موقعیت جزیرعای آمریدا و وجود امنیت مطلق ،دیدگاهی را به بار آوردع که جنگ در آ انورافری از
قانو صلح است .آمریدا کشوری است که هیچ گاع تجربه اشغال خرارجی را نداشرته اسرت .هارا
گونه که سی و وود وارد بیا داشت ،لدم نررانی در خصوص امنیرت در گذشرته ،در کنرار سرایر
لوامل ،نولی خوشبینی ملی را ساب گردیدع و های خوشبینی نسات بره امنیرت مطلرق در نرراع
ای کشور به جها تأثیر داشته است ( . Mahnken 2006: 6در فرهنگ اسرتراتژیک آمریدرا ،امنیرت
مطلق تنها از طریق قدرت و دستیابی به هژمونی قابل توصیل است.

 .1-2احساس ویژه بودن و استثناگرایی
ایا ت متودع از ابتدا درجسرتجوی مجزاکررد خرویش برودع و ایر موضروع در اسرترناگرایی
آمریدایی تصدیق شدع است .در مراحل آغازی انقالب آمریدا ،رهارا مذهای پیورت ها لنوا
کردند که «ما آمریداییها ،مردم خاص و برگزیدع هستیم ،ما اسرائیل لصر خود هستیم» (اخوا
زنجانی  . 36 :3199مردم آمریدا ارزشهای خود را جهانی و استرنایی میداننرد .آنهرا معتقدنرد
کشورشا میراثدار تاد های که است و بایرد ترالش کنرد دارایریهرای تارد خرویش را
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هایشری و جاودانه کند (مظفرپور  . 68 :3185تلقی جامعه آمریدرایی ایر اسرت کره آمریدرا
اوری ملتی است که به وسیله قانو نوشته یا مدو سازما یافت .توسعه آمریدا به لنوا ملت،
تجربه منوصر به فردی در مقایسه با سایر کشورهاست .آمریداییها خود را ملرت فروق ارعرادع
با نقش ویژع برای بازی در تاریخ بشر میدانند ،ملتری کره نره تنهرا یدتاسرت ،بلدره برترر نیرز
می باشد .ای یدی از لناصر هارا چیرزی اسرت کره آ را اسرترناگرایی آمریدرایی مرینامنرد
(صدوقی 332 :3181و . 331ای احساس خاصبود و استرناگرایی منجر بره شردلگیرری دو
رویدرد متفاوت در سیاست خارجی آمریدا شدع است :انزواگرایی و جها گرایی.

 .1-9کشش دائمی میان انزواگرایی و جهانگرایی
از نگستی سالهای تشدیل ایا ت متودع ،دو اردوگراع فدرری در لرصره راهاررد خرارجی وجرود
داشته است :انزواگرایا و جها گرایا  .از منظر انزواطلاا  ،آمریدا به لنوا سرمشق ترسیم مریشرود
که هویت شهری بر روی تپه را از طریق لقبنشینی از صرونه جهرانی هردف قررار مریدهرد .ایر
مدتب منرافع و قردرت را در ایجراد جامعرهای مرفره و مصرلح و پرهیرز از نظرامیگرری کره پیامرد
اجتنابناپذیر مداخله در صرونه جهرانی اسرت ،ترسریم و بردی روی ،آمریدرا را متارایز از دیررر
بازیررا جهانی قلاداد میکرد (دهشیار  . 35 :3186ایر مدترب بازتراب لردم لالقره بره حضرور
فراقارعای به رواظ التقاد به مدلسازی در داخل بود .مدتب فدری متعارض که دیرر سرتو چرخره
تاریخ آمریدا موسوب میشود ،ای کشور را در قارب جنرجو و ماارز به تصویر میکشد که نه تنهرا
وظیفه کاروینیستی و انجیلی حدم به ضرورت سیاست خارجی فعال آ میدهرد ،بلدره در کنرار آ ،
درک مأموریتی در صونه جهانی ،سیاست خارجی فعرال را گریزناپرذیر مریسرازد .ایندره دنیرا بایرد
مویطی ام بررای دموکراسری باشرد ،شرعار موروری جهرا گرایرا اسرت (دهشریار . 326 :3186
جها گرایی اساساً شدل افراطی ناسیوناریسم و التقاد بره یدترابود آمریدراییهاسرت .برر پایره ایر
دیدگاع ،آمریدا استرناست ،نه به رواظ اینده ملتی بینظیر اسرت ،بلدره بردی روراظ کره دارای ایر
شایستری است که در سطح جهانی مرورد اررروبرداری قررار گیررد (هرانتیرتو  . 326 :3186بررای
رهارا ای مدتب ای التقاد وجود داشت که مرزهای آمریدا در تاامی قارعهاست .تعهدات آمریدرا
تا دع هزار مایل آ سوی آتالنتیک و هزارا مایل به طرف جنوب امتداد دارد.
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 .1-4باور به قدرت مطلق آمریکا
موفقیتهای تاریگی -حااسی آمریدا ،گسترشطلاری موفقیرتآمیرز قرارعای ،سراخت اقتصراد
صنعتی برتر جها  ،پیشتازی فناورانه و بهرعمندی از جامعه دموکراتیک ،آزاد و باثاات ،احساس
خوشبینانهای را در شهروندا ای کشور ایجراد کرردع اسرت (صردوقی  . 356 :3181ایرا ت
متودع در هاه لناصر قدرت مادی ،نظامی ،اقتصادی ،تدنوروژیدی و بره روراظ جغرافیرایی ،از
بقیه قدرتهای بزرگ پیشی گرفته ( Farrell 2005: 4و ای امر ساب مداخلهگرایی ای کشور
در لرصه جهانی میشود .چنانده کاری پاول نیز بیا میدارد« :ما باید هاوارع ویژگری منوصرر
به فرد بود نیروهای مسلح آمریدا را در نظر داشته باشیم .ما تنها کشوری در جها هستیم کره
نیروی نظامیما قادر است در هر زما و در هر نقطهای از جها مداخله کنرد و لالیرات دور
از خانه را به گونهای کارا به انجام رساند» (رنتلیژا  . 13 :5113قدرت آمریدا ساب شردع ایر
کشور خود را متوری رهاری جها قلاداد نااید و سیاست خارجی هژمونیکموور خرود را برر
تفوق بر قدرتهای بزرگ رقیب چه در سطح بی اراللی و چه در سطوح منطقهای قررار دهرد.
در های راستا ،پال ورفویتز مینویسد« :ایا ت متودع باید از ایجاد رقیای برای خود در آسریا و
اروپا جلوگیری کند» (گوهری مقدم  . 591 :3189ها نی  ،به لقیدع برخی صاحبنظرا  ،ایر
کشور هاوارع تاایل دارد قدرت خود را تا فاصلههای بسیار دوردست الارال کنرد .هجروم بره
لراق و افغانستا  ،ناودهایی از تجلی ای فرهنگ هستند.

 .1-5باور به رسالتی تاریخی در رهبری جهان
ایا ت متودع ویژگیهای «خداگونه» مانند برتری قدرت و حضور هاهجایی برای خرود قائرل
است و وظیفه خود را به مسیر درست بازگرداند امور میداند و اراته خود ای کشور است که
مسیر درست را تعیی میکند و در ای میا  ،شر یا اهریا باید نابود شود یا به تسلیم بیقید و
شرط ت دهد (مشیرزادع  . 393 :3186آمریداییها و به ویژع نوموافظهکارا آمریدایی ،مردلی
هستند آمریدا قاله لارم و مسیح جها است .مطابق ای دیدگاع ،آمریدا از طرف خداوند بررای
رهایی بشر انتگاب شدع و هرآن ه در مقابل آ قرار گیرد ،شر و باطل است و سررانجام نرابود
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خواهد شد .تنها راع رهایی دیرر کشورها ،ارروقرارداد ایا ت متودع است و ای امر به روراظ
تاریگی اجتناب ناپذیر میباشد (بیردری  . 68 :3182هافا التقاد دارد مداخله آمریداییهرا در
امور سایر کشورها ناشی از ساک ملی آنهاست که نراهی معلمگونه به جها داشرته و خرود را
ناجی دیرر ملل میپندارند .آنها تصور میکنند روی جزیرعای ایستادعانرد و سرایر ملرتهرا در
حال غرقشد  ،دست خود را بره سروی آمریدراییهرا دراز کرردع و از آنهرا مردد مریجوینرد
(لسرری  8 :3181در های راسرت ا برود کره بعرد از سررنرونی اتوراد جاراهیر شروروی در
سال ،3331جرج بوش پدر رئیس جاهور وقت آمریدا در یک پیام رادیویی در تعطیالت آخرر
هفته ماع آوریل  ،3333خطاب به جهانیا  ،تلوری نظم نوی جهانی را به لنوا اسرتراتژی ملری
آمریدا پس از جنگ سرد الالم کرد و افزود جها به ای نتیجه رسیدع که نه نظام چنردقطای و
نه نظام دوقطای ،بلده تنها نظام تکقطای است که میتواند صلح و امنیت جها را تضای کند
و اینک ایا ت متودع امریدا به دریل قدرت اقتصادی و نظامی بری رقیرب بریش از هرر کشرور
دیرری اسرتوقاق رهارری نظرام ترکقطاری را دارد (بیرردری  . 61 :3182بیانرات فراوانری در
خصوص رسارت تاریگی که بر دوش رهارا آمریدا برای نجات مرردم جهرا گذاشرته شردع،
وجود دارد که تایی کنندع سیاست خارجی رهاریگونه و امپراتوریطلاانه آمریدا پس از جنرگ
سرد و به ویژع پس از حادثه  33سپتامار میباشد.

 .1-6اداره جهان بر اساس ارزشهای لیبرال دموکراسی
از زما استعاار و استقالل ،جامعره آمریدرایی لایقراً معتقرد اسرت مقردر شردع جهرا بره وسریله
برداشتهای ریارال دموکراسی آمریدایی ادارع شود .پیروزی ایر کشرور در سرال  3312و فروپاشری
شوروی به لنوا گواع نهایی ای برتری یا تفوق از سوی آمریدراییهرا مطررح مریشرود (صردوقی
 . 339 :3181آمریداییا بر اساس دیدگاع خود مانی بر رهاری جها آزاد و کانو دموکراسی جهرا
بود بر ای باورند که آمریدا باید ارزشهای ریارال دموکراسری خرود را در جهرا اشراله دهرد .در
مراحل آغازی انقالب آمریدا ،پیوریت ها لنوا داشتند که ما حامال کشتی آزدی جهرا هسرتیم یرا
اینده پروردگار ما را متصدی خوشاگتی ای مردم و تاام نژاد بشری ناودع است .اگر تجربه آمریدرا
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موفقیتآمیز باشد ،مرحله جدیدی در امور بشریت آغاز خواهد شد .هاه حدومتهای متارد بایرد
با گذشت زما خود را با اصول ای حدومت وفق دهند (اخوا زنجانی  . 316 :3186ایر تفدرکره
هیچ دست نامرئی ،مویط بی اراللی را مستعد پذیرش ارزشها و منافع آمریدا نایکند و تنها دسرت
آدمی و اغلب آمریدایی است که میتواند چنی مسلوریتی را انجام بگشد (سر شرناس ، 311 :3181
ساب شد ادارع جها بر مانای ارزشهای ریارال دموکراسی که در چارچوب نظم نوی جهرانی معنرا
مییابد ،در دستور کار رهارا ای کشور قرار گیرد .اخالقگرایی و آرما گرایی ویلسرو  ،امر کررد
جها برای دموکراسی هاراع با  31اصرل او ،ایجراد نظرم جهرانی ماتنری برر ارزشهرای آمریدرایی
روزورت (مانند سازما ملل متود  ،سیاست گسترش دموکراسی و آزادگرایری کلینترو و  ...هاره و
هاه ،از نتایج ای نوع فرهنگ استراتژیک است.

 .1-7گرایش به تمرکززدایی
شاخصه دیرر فرهنگ استراتژیک آمریدا که طی دویست سال گذشته هیچ تغییرری در اصرل و
اساس آ پیدا نشدع ،تاایل ای کشور به تارکززدایی است .ای خواسته از دو منارع سرچشراه
میگیرد :یدی تاایل آمریداییا به لدم تدرار اشرتااهات اروپاییرا و دیررری ،ضررورتهرای
لالی که یک ملت به شدت در حال رشد با آ روبهروست .اتفاق نظرری کره اصرو ً برر سرر
مسائل مربوط به امنیت ملی وجود دارد ،از های شاخصه فرهنرری ناشری مریشرود (آرراایره
 . 11 :5113اقتدار در جامعه سیاسی آ مریدرا توزیرع شردع و حتری گراهی اوقرات بره صرورت
چندپارع به نظر میرسد .قانو اساسی میزانی از توزیع قردرت را نهادینره کرردع ،امرا میرزا یرا
گسترع واقعی آ بسته به گرایشها و نررشهای لاومی متفاوت است .از دهه  3311ترا 3361
ای باور غارب بود که آمریدا باید در زمینه موضولات امنیتی با صردای واحردی حررف بزنرد.
نتیجه ای التقاد ،تادی و تسلیم در مقابل رئیس جاهرور و مشراورا ارشرد وی برود .جنرگ
ویتنام ای رویه را فروپاشید .کنررع با وضع قانو اختیرارات جنرری و اصرالحیههرای بعردی،
رهاری ریاست جاهوری را در خصوص امنیت ملی به چارش طلاید و با افزایش کرادر کنرررع،
یک وزنه در مقابل بروکراسی قوع مجریه ایجاد کرد (صدوقی . 351 :3181
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 .1-1رویکرد عملگرایانه به حقوق بینالملل
ایا ت متودع هایشه وصلت سگتی با حقوق بری ارالرل داشرته اسرت .اگرچره ایر کشرور
رهاری ایجاد نظم قانونی بی ارالل ی را بر لهدع داشته و هاراع با انرلستا طالیرهدار توسرعه
سیستم قانونی بودع ،اما همزما و به طور مدرر نسات به تعهرداتش بره قروانی بری اراللری
بیالتنایی کردع است ،به ویژع هنرامی که اقدام یدجاناهای را برای امنیت ملی ایا ت متوردع
اتگاذ کردع است .ای رویدرد به ویژع در دکتری و دیپلااسی حدومت بوش به وضوح قابل
درک است (  . Farrell 2005: 9از آ جاله ،نادیدعگرفت پیاا هرای خلرع سرالح و کراهش
تسلیوات استراتژیک مگصوصاً پیاا موشک های ضد بارستیک ،استراتژی حاله پیشدستانه،
نادیدعگرفت سازما ملل در حاله به لراق ،لدم امضای پیاا کیوتو ،لدم پذیرش اساسنامه
دادگاع جرائم بی اراللی ،دست زد به اقدامات یدجاناهگرایانه و ( ...میرفگرایی . 382 :3189
نوموافظهکارا خواها حضرور آ مریدرا در صرونه جهرانی و اشراله قردرت و ارزشهرای
آمریدایی هستند و از ای رو ،به شدت بی اراللگرا و ملیگرا می باشند .بنابرای  ،از یک سو
از سازما ملل توقع دارند در جهت پیشارد اهداف و منافع آمریدا فعاریرت کنرد و از سروی
دیرر نایپذیرند که یک نهاد بی اراللی بررای آ مریدرا تعیری تدلیرف کنرد و مودودکننردع
تالشهای آمریدا در توقق منافع ملیاش باشد (آذری نجفآبادی . 939 :3131

 .2سطح نظامی
 .2-1جنگ به منزله جنگ صلیبی
فرهنگ استراتژیک ایا ت متودع طی دورع طو نی از صلح شدل گرفتره و بره واسرطه آ
جنگ هایی مانند جنگ  ،3835جنگ های داخلی و هانتینرتو جنگ های جهانی اول و دوم ،
به لنوا جنگ صلیای ،خوبی للیه بدی تلقی میگرردد (مراند  . 6 :5116 ،آمریدراییهرا
تاایل دارن د جنگ هایشا را در قارب جنگ های صلیای مطرح کنند .ها نانده هرانتینرتو
نیز در کتاب خود در های چرارچوب جنرگهرای آ مریدرا را بررسری کررد .ایر نرررش
آمریدایی ها به جنگ ریشه تاریگی دارد .در طرول قرر بیسرتم ،آ مریدرا للیره رژیرمهرای
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استادادی جنریدع است .از هیتلر آراا و کیم یونگ ایل کرع شااری تا صدام حسی لراق
و میلوسویچ صرب ( . Mahnken 2006: 9در تاامی ای مروارد ،ایرا ت متوردع بره لنروا
جاهه حق و خوبی و دشانا آ توت لنوا اهریا و شر و بدی در نظر گرفته میشوند.
در ای راستا ،بعد از حاله تروریستی به برج های تجارت جهانی در ایا ت متودع ،جررج
بوش پسر از مفهوم «جنگ صلیای» استفادع کررد و کشرورها یی ماننرد لرراق ،ایررا  ،کررع
شررااری و لربسررتا را «موررور شرررارت» نامیررد .ایررا ت متورردع برره لنرروا «هژمررو
خیرخواهانهای» مطرح می شود که به دناال شدست « امپراطوری شیطانی شوروی» رهارری
جها را بر لهدع می گیرد .ای ایا ت متودع است که حرق و باطرل را تعیری و صرلح را
الاال می کند .به بیا آیدناری ،ایا ت متودع خود را «رویاتا » جهرا دانسرته (مشریرزادع
 361 :3186و برای نابودی شر و بدی خود را ملز م به استفادع از تاام امدانات میبیند.

 .2-2آستانه پایین تحمل آسیب
تجربیات ایا ت متودع از جنگ و مواجهه نساتاً کم با شدست ،منجر بره یرک ویژگری فرهنرری در
ای کشور شدع که میتوا آ را بدی صورت توصیف کرد« :آستانه نساتاً پایی بررای درد پایردار و
ای باور که پیروزی باید متضا خسارات و آسیبهای با نااشد» (صدوقی  . 33: 3181مردم و بره
ویژع رهارا آمریدا از توال آسیب و صردمات بیزارنرد .از ایر رو ،از تارام امدانرات خرود بررای
شدست هرچه سریعتر دشا استفادع میکنند .تجربه شدست ویتنام ای موضوع را بره طرور لینری
ملاوستر ساخت ،وقتی جریا مداوم بازگرداند کشتههای جنگ حاایت داخلی در ایر کشرور را
فرسود .تعایر «آروارع شیشهای» ایا ت متودع نیز د رت بر ای موضوع دارد که ایرا ت متوردع رنرج
و سگتی و تنایه را بره دشرواری توارل مریکنرد ( . Mahnken 2006: 15آنراریزگرا دفرالی چری
حساسیت آمریداییها به خسارات را به لنوا نقطه ضعف در نظر میگیرند که مریتواننرد از آ بره
لنوا فرصت بهرعبرداری کنند .آستانه توال پایی آسیب در ایا ت متوردع سراب گردیردع رهاررا
ای کشور در جنگها به پیشرفتهتری سالحها متوسل شوند تا میزا خسارات را در پایی تری حرد
ماد نره داشته و هرچه سریعتر جنگ را با موفقیت به پایا برسانند .های موضوع نیرز بره لنروا
نقطه ضعف ایا ت متودع در نظر گرفته میشود (. Mahnken 2006: 13
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 .2-9اعتقاد راسخ به فناوری
مشدالت بسیاری که مستعارع نشینا در جریا تسگیر آ مریدای شااری با آ روبهرو شردند،
بالث شدل گیری شاخصه دیرری از فرهنگ استراتژیک ای مردم شد .شاخصهای کره هنروز
هم به قوت خود باقی است و آ چیزی نیست جز التقاد راسرخ بره فنراوری و خروشبینری
مفرط به راع حل هایی که ای لرصه به بشر ارزانی داشته و میدارد .لقاید پیشرویانه مذهای
و سیاسی مستعارعنشینا در قارع آ مریدا رنری مادی به خود گرفت که ناود آ به خصوص
در چهرع ارتش ای کشور به وضوح ناایا گشت ،آنجرا کره صرنعتیسرازی و غنرای منرابع
معدنی منجر به پیدایش «شیوع آمریدایی نارد» شد و امدانرات و ابرزار ارترش آمریدرا را در
مقایسرره بررا دیرررر ارتررش هررا برره شرردت افررزایش داد (آرراایرره . 11 :5113 ،گررری ویژگرری
تدنوروژی موور بود فرهنگ استراتژیک آ مریدا را در میدا جنگ بررسی کرد که بیشرتری
شاهد آ جنگ هوایی آمریدا للیه ژاپر و ویتنرام شرااری برود کره کشرتهشرد - 311111
 111111غیر نظامی ژاپنی نتیجه آ بود .مرال دیرر در اسرتفادع مفررط تجهیرزات جنرری در
جنگ لراق و افغانستا بود .در خاورمیانه نیز موفقیت لالیات نظامی در جنرگ اول خلریج
فارس تا حدود زیادی هواداری از جنگ های با تدنوروژی پیشرفته و استفادع از قدرت هوایی
را مشرولیت بگشرید ( . Reilly 2013: 62ایر تعصرب و طرفرداری شردید در اسرتفادع از
تدنوروژی در تاام ادارات نظامی و سایر افرادی که به نولی درگیر موضولات نظامی هستند
ریشه دوانیدع است ( . Reilly 2013: 7هیچ ملتی جز ایا ت متودع ،در تاریخ مردر وجرود
تدارد که تا ای اندازع در جنگ ها بر نقش تدنوروژی تأکید نااید.

 .2-4ادامهدادن جنگ تا تسلیم بیقید و شرط دشمن
از منظر آمریداییا  ،جنگ به درستی پایا نایپذیرد ،مرر با تسلیم بیقید و شرط ملت مهراجم
و سرنرونی و انتقال رژیم سیاسی آ کشور .ها نانده در تجربه جنرگ لرراق نیرز آمریدرا ترا
سرنرونی رژیم صدام حسی جنگ را ادامه داد .چنان ه با دقت در تاریخ ایرا ت متوردع نظرر
کنیم ،متوجه خواهیم شد ایا ت متودع هاوارع جاناداری قوی و طو نیمردتی را از برپراکرد
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جنگ به منظور اهداف سیاسی نامودود به ناایش گذاشته است .ریندل برای اتواد جنرید ،در
جنگ جهانی اول ژنرال جا جی پرشینگ ،کااندوی نیرروی الزامری ایرا ت متوردع طرفردار
سیاست تسلیم بی قید و شرط امپراتروری آرارا برود یرا در جنرگ جهرانی دوم نیرز فرراندلی
روزورت و کااندوهایش تصایم داشتند جنگ به سات سرنرو کرد دورتهای آراا  ،ژاپ و
ایتاریا که شروعکنندع جنگ بودند ،هدایت شود .در جنگ اخیر للیه گروعهای تدفیری نیز هریچ
تاایلی برای حل و فصل مذاکرعای وجود ندارد و آمریداییها جنگ را فقط برای پایرا داد و
تسلیم بیقید و شرط ترجیح دادعاند (. Mahnken 2006: 8

 .2-5گرایش به پیروزی و حل و فصل سریع منازعه
تاایل به حل و فصل سریع منازله لایقاً با نررش تاریگی آمریدا مرتاط است .در ایر راسرتا،
کاری گری اظهار میدارد که فرهنگ استراتژیک ایا ت متودع به سوی حل مشدل جهتدهری
شدع و به راحتی ایدعها و رویدرد منازله مداوم و دناارهدار را ناریپرذیرد .در ایرا ت متوردع،
گرایش شدیدی به رویدرد صنعتی نسات به جنگ وجود دارد (صردوقی  . 336 :3181از ایر
رو ،آمریداییها از تاام امدانات خود در راستای پایا داد هرچه سریعتر به جنرگ و حصرول
پیروزی استفادع میکنند .در فرهنگ استراتژیک ایا ت متودع ،استفادع مفرط از قردرت شرلیک
از سویی ساب میگردد زندگی سربازا آمریدایی نجات یابرد ،چراکره برا کراهش خسرارات و
صدمات واردع جنگ سریعتر پایا پذیرفته و از سوی دیرر ،پیروزی قطعری را در میردا ناررد
برای کشور به ارمغا میآورد .شرم یدی از بنیا گذارا ساک جنگ آمریدرایی اظهرار داشرته
که «جنگ ساعانه و ظاراانه است  ...وری به هر حال باید زودترر پایرا دادع شرود ».ایر ادراک
آمریدا در لالیات هوایی للیه لراق جلوع برارزی داشرت .آنردریو جدسرو  ،رئریس جاهرور
آمریدا نیز معتقد بود درگیرشد در جنگ دامنهدار یدری از پرهزینرهترری تصرایاات سیاسری
است که رئیس جاهور میتواند اتگاذ کند (صدوقی  . 351 :3181فرهنگ اسرتراتژیک ایرا ت
متودع از ابتدا به ای سات جهتدهی شدع که منازله و جنگ باید هرچه سریعتر پایا پرذیرد
و ای مشروط به پیروزی حتای و قطعی در جنگهاست.
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ج .شاخصههای شکلدهنده فرهنگ استراتژیک چین
فرهنگ استراتژیک چی در سطح ملی شامل (صرلح امرری برا ارزش ،برترری فرهنرری چری ،
جایراع ملی چی به لنوا پادشاهی میانه ،رزوم اتواد در داخل و رهایی از مداخالت خرارجی،
مگارفت با هژمونی ،گرایش به تارکزگرایی در لرصه تصایمگیرری ،مگررب و هزینرهبربرود
جنگ و بیالتاادی به سایر کشورها میباشد و فرهنگ اسرتراتژیک آ در سرطح نظرامی نیرز
شامل (ادراک تهدید ،رسید به اهداف ،هدف اصرلی اسرتراتژی ،حفاظرت از تاامیرت ارضری،
مگارفت با حاله به سایر کشورها ،جنگ لاد نه و دفاع فعال است.

 .1سطح ملی
 .1-1صلح امری با ارزش
اکرر نگارا چینی معتقدند چی فرهنگ استراتژیک صلحطلای دارد .به طرور مشرگص ،مرردم
اغلب کشورها میگویند صلح را دوست دارند .به نظر میرسد ای امر ،نولی اشتیاق جهانی در
گسترع بشری است ،اما در چی  ،در درجه وسیعی تأکید مریشرود کره تارد چینری بره طرور
منوصر به فردی صلحطلب است و آ را از سرنتهرای اسرتراتژیک دیررر کشرورهای جهرا
متاایز میکند .ها نانده در کتاب سفید دفالی چی در سال  3338نیرز آمردع اسرت« :ماهیرت
دفالی سیاست دفاع ملی چی  ...از سنتهای تاریگی و فرهنری ای کشور ناشی میشود .چی
کشوری با تاد  2111سراره و سرنت صرلح طلرب اسرت .متفدرری چری باسرتا برر حسر
هاجواری تأکید فراوا داشتهاند و ای نشا میدهد در سرتاسر تاریخ ،مرردم چری بره دنارال
صلح جهانی و برقراری روابط دوستانه با مردم سایر کشورها بودعاند» (سلیاانی پوررک:3181 ،
 . 99سنت صلحطلای در فرهنگ استراتژیک چی خود نشأت گرفته از آموزعهای کنفوسیوسری
است .در آموزعهای کنفوسیوس بهکارگیری نیروی نظامی پدیدعای شوم قلاداد میشود که تنهرا
در شرایط گریزناپذیر باید از آ استفادع کرد؛ ها نانده ،بر به تادری واداشرت دشرا بردو
توسل به زور تأکید مینهند.
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 .1-2برتری فرهنگی چین (استثناگرایی چینی)
برتری فرهنری چی از تاریخ و روایتهای فرهنرری آ ناشری شردع اسرت .بره طرور تراریگی،
چینیها بر ای باورند که دورت آنها جها متاد است و ماوراء آ به لنوا بربرهرا دسرتهبنردی
میشوند .ایدئوروژی کنفوسیوسی نیز تأکید بر برتری فرهنگ چینی و روش کرد مفهوم بربرهرای
پیرامو ساک اطراف چی داشته است .بنابرای  ،فرهنگ استراتژیک چینی نولی نژادپرستی را بره
ناایش میگذارد .اگرچه نژادپرستی منوصر به نررش چینی نیسرت ،امرا ایر ویژگری کلیردی در
فرهنگ استراتژیک چینی است .چینیها خود را ترجاا وجود یک تاد مریانرارنرد و شررفت
آنده ای خودآگاهی غلیظ با اندیشه هجوم در نایآمیزد ( . Dellios 1994: 3از دیدگاع چینیهرا،
کشورشا مرکز دنیا بود و بارگاع پادشاهی میانه و دیرر کشورها تنها با مقایسره برا آ  ،تعریرف و
درجهبندی میشدند .تا آنجا که به چینیها ارتااط مییافت ،چی در رأس گروهری از کشرورهای
حقیرتر که هر کدام از آنها تا حدودی فرهنگ چینی را جذب کردع و خراجگزار لظات و شردوع
آ بودند ،نظام طایعی لارم را تشدیل میدادند .مرز بی چی و مردما ساک اطراف آ را بیشرتر
اختالف فرهنری تشدیل میداد تا نشانهگذاریهای سیاسی یا ارضی (کسینجر . 32 :3135

 .1-9جایگاه ملی چین در جایگاه پادشاهی میانه
انرارع سوم فرهنگ استراتژیک ملی چی که مربوط بره درک برترری فرهنرری چری اسرت،
مربوط به موقعیت جغرافیایی و دیدگاع چینی ها دربارع نظم طایعی سیستم بری ارالرل اسرت.
چی در طول تاریخ ،خود را در هسته سلسلهمراتب سیستم بی ارالل هاراع با شاخههرایی از
دیرر دورتها در اطرافش میبیند .در سلسلهمراتب قدرت ،چی در رأ س قرار دارد و ای به
لنوا پیش شرط ثاات و نظم است (چی در مرکز و بربرها اطراف چی قرار دارند  .در ایر
دیدگاع ،بربرها مشتاق سجدع کرد به امپراتورا چی بودند و ایر بررای نشرا داد جایرراع
پایی آنها در سلسلهمراتب در نظر گرفته میشود .در واقع ،ایر دیردگاع چینریهرا مانری برر
امپراتوری میانه بود به وسیله موقعیت ژئوپورتیرک آ و بره لنروا قردرت زمینری تقویرت
میشود ( . Mahnken 2011: 11جها بینی سنتی چی  ،به رغم مصیات های مدرر و انوطراط
سیاسی ادواری ،که گاع قر ها به درازا می کشید ،بره شردل قابرل ستایشری دوام آورد .حتری

 212ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  65پائیز 99

زمانی که ای کشور ضعیف ی ا از هم گسسته بود و مرکزیت آ معیرار مشررولیت منطقرهای
بود ،چینی ها و یا بیرانررانی کره رؤیرای وحردت یرا فرتح ایر سررزمی پهنراور را در سرر
می پروراندند ،هاه از پایتگت آ حدم راندند ،بدو اینده ای پیشفرض تاریگی چینیها را
که اینجا در واقع «مرکز لارم وجود» است ،به چارش بدشند .در حاری که دیرر کشورها نرام
خود را از اقوام ساک یا نشانه های پراهایت جغرافیایی به دست آوردع اند ،چی خرود را ژا
گوو«-پادشاهی میانه» یا «کشور مرکزی» -خواندع است .هر کوششی برای درک ماهیت نظام
دیپلااسی چی در سدع بیستم ،یا نقش جهانی آ در سردع بیسرت ویدرم ،بایرد برا شرناخت
اساسی منزرت و ارزش گنجینه های سنتی و که ای کشور آغاز شود (کسینجر . 6 :3135

 .1-4لزوم اتحاد در داخل و رهایی از مداخالت خارجی
تداوم اندیشه برتری فرهنری چی  ،اصلیتری موال برای وحردت جهرا چینری اسرت .در واقرع،
نولی وحدت (ماهم و تعریفنشدع اما نافذ و تعیی کنندع ،تا مدتها قال از ظهور وحردت سیاسری
(قر سوم ق .م در جها چینی جاری بودع است .به تدریج ،جها چینی توسرط دو نیرروی لاردع
خارجی ،یعنی هاسایرا قدرتاند (روسیه و ژاپ

به ماارزع طلایردع شرد .ایر دو کشرور ،یدری از

شاال و دیرری از غرب ،با هجاههای خود موجب تغییر مرزهای سیاسری چری مریشردند .نظرام
«امپراتوری میانه» که اصطالحی گویای تصور رهارا چی از جایراع مرکزی کشرور خرود در جهرا
بود ،دیرر نایتوانست بیش از ای منزوی بااند (طاهایی و اتابدی  . 83 :3191در ای وضعیت برود
که گزینش مارکسیسم توسط برخی از نگاررا چینری بره رونردی جراذب و فراگیرر بردل گردیرد.
مطارعات نشا میدهد انقالب در چی بیش از هرر چیرز برر مانرای نفررت و بردبینی از خارجیرا ،
مگصوصاً از ائتالفهای کشورهای غربی برای مداخله در امور داخلی ای کشور از قر  33مریالدی
به بعد بود .بدی ترتیب ،وحدت ملی و جلوگیری از مداخلره خرارجی ،در مواسراات امنیرت ملری
چی ارزشی مووری و غیر قابل مصاروه است .ای اصل با توجه به تراریخ چری در زمینره تجزیره
سرزمینی و ناتوانی آ در مقابله با استراار و سرکوب قدرتهای خارجی ،اصلی ثابت و تغییرناپرذیر
موسوب میشود .به های دریل ،طاق نظر تولیلگرا و رهارا چینی ،دفراع از وحردت ملری ،بعرد
مهای از تفدر و فرهنگ استراتژیک چی در حال و آیندع است.
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 .1-5مخالفت با هژمونی
باور دیرر ای است که چی هرگز دورتی مهاجم و توسعهطلب ناودع است .طاق نظرر بسریاری
از پژوهشگرا  ،چی هرگز در سراسر تاریخ طو نی خود در یک جنگ تهاجای درگیر نشردع
و سایر کشورها را تهدید ندردع است (سلیاانی پوررک  . 98 :3181پرس از سرال  3313چری
الالم کردع که هرگز دناال هژمونی نگواهد بود .ری هرکینگ در مصاحاهای در هنرگ کنرگ در
 3332بیا داشت« :چی مگارف استفادع از زور و تهدید به استفادع از زور است .چی مگرارف
هژمونیگرایی و سیاست قدرت در هر شدلی است ...چی هژمونی را دناال نایکند ،نره ان و
نه در آیندع آ را دناال نگواهد کرد» (. Scobell 2002: 7
درطول دهه « 3381ضد هژمونیسم» از جاله موورهای رایج در سرگنرانیهرا و مواضرع سره
رهار لادع چی یعنی خویائوبانگ ،دنگ و زائوزیانگ بودع اسرت .ایر اصرطالح در طرول دهره
 3331نیز در بیانات رهارا سیاست خارجی چی  ،به ویرژع آنرراع کره مایلنرد از اصرول سیاسرت
خارجی چی مدر سگ برویند ،فراوا به چشم میآید (طاهرایی و اترابدی . 88 :3191 ،دنرگ
شیائوپینگ در  3381اظهار داشت که یدی از وظایف لادع برای دهه حاایت از صلح« ،مگارفرت
با هژمونی» است .اراته در آ زما  ،هژمونی لاارتی مگتص شوروی برود و پرس از پایرا جنرگ
سرد به سیاست دورت آمریدا اشارع دارد ،اما واژع هژمونی در تفدر سیاسی چری  ،معنرایی لایرق
دارد Badao .یا «حدومت زور» در مقایسه با  Wangdaoیا «شیوع شاهانه» یا «حدومت خیرخرواع»،
متضا معنای منفی است ( . Scobell 2002: 7در مجاوع ،سیاست ضد سلطهطلای کره بره طرور
برجسته در سیاست خارجی هرر دو مرحلره معاصرر و مردر از حیرات کاونیسرم چینری دیردع
میشود ،در ظاهر به معنای نفی سلطهطلای قدرتهای بزرگ است.

 .1-6گرایش به تمرکزگرایی در عرصه تصمیمگیری
یدی دیرر از مؤرفههای فرهنگ استراتژیک که بر رفتارهرای خرارجی چری و شریوع نرررش آ بره
جها بیرو اثر میگذارد ،توانایی اجااع نگارا دوررت -حرزب در مرورد سیاسرت خرارجی ایر
کشور است .ای مزیت برتر لاالً موجب میگردد چینیها از موضعی مستودم و قراطع بره مسرائل
جهانی بنررند .مشدل بتوا شایه چنی اجاالی را در میرا نگاررا سیاسری دیررر کشرورها دیرد.
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اجااع نگارا  ،از نظر تاریگی ،یدی از لوامل اقتدار دورت در چری اسرت و قردرت دوررت نیرز از
جاله مؤرفههای اساسی تعیی کنندع روابط چی با جها خارج میباشد .بر ایر اسراس ،بایرد گفرت
دورت چی ویژگی اقتدارطلای را زمی نگواهد گذارد ،دورتهای دیرر نیز نااید فررض خرود را بره
سادگی بر اساس روند رو به رشد ظهور دورت مدل اروپایی یا مردمسا ر در چی برذارنرد .اجاراع
نگارا بیشتر در خدمت تداوم استاداد دورت در چی لال میکنرد ترا ظهرور دورتری کرررتگررا و
فدرال .به برکت اجااع نگارا  ،استاداد در چی ویژگی لال سیاسی میگرردد و نره رهارر سیاسری
(طاهررایی و اتررابدی  . 39 :3191بنررابرای  ،از منظررر فرهنررگ اسررتراتژیک ،ملررت چرری از سررنت
تصایمگیری جاعی و اجاالی پیروی میکنند و اطالرت سلسرلهمراتاری از خرانوادع ترا لراریترری
سطوح اجتاالی ریشره در تربیرت و تعراریم چینری دارد .برر خرالف ریاررال دموکراسریهرا ،فراینرد
تصایمگیری او ً متارکز است و ثانیاً رسانهها و افدار لاومی تأثیر چندانی برر آ ندارنرد و رونردها
و شرایط پس از دورا جنگ سرد بر فرایند تصایمگیری تأثیر زیادی نداشته و رونرد قالری اسرتارار
یافته است .از ای رو ،رهارا یا نگاررا حراکم کره تجلری آ حرزب کاونیسرت اسرت ،قرادر بره
سیاستگذاری کال در درازمدت بودع و بورا ها را نیز در چارچوب ای سیاستگرذاری مردیریت
میکنند (والظی . 15 :3183

 .1-7مخرب و هزینهبربودن جنگ
بعد دیرر فرهنگ استراتژیک چی  ،مربوط به نقش جنگ در امور بی ارالل است .جنگ هزینهبرر،
مگرب و ایجادکنندع نفاق داخلی است .ای نررش ریشه در تاریخ چری دارد .اسرتراتژی نظرامی
چی شامل تأکید بر ای موضوع است که در هر جایی که ماد است ،باید از جنگ پرهیز شرود.
در تاام سیزدع فصل نوشته سا تزو ،فقط  3بار واژع زور مورد استفادع قرار گرفته کره آ هرم در
معنای منفی یا اخطارآمیز بودع است .منابع نظامی چی ها نی تأکید مریکننرد پیرروزی بایرد برا
کاتری هزینه ماد  ،بیشتری موفقیت و بدو درگیری واقعری و خرو ریرزی بره دسرت بیایرد.
ها نی  ،در نوشتههای راجع به جنگ در چی  ،نسات به طو نیشرد جنرگ اخطرار دادع شردع
است .ای موضوع در نوشتههای سا تزو نیز به چشم میخورد .اگرچه چینیهرا بیشرتری تأکیرد
خود را بر صلح میگذارند ،اما مطارعات نیز نشا میدهد چی دارای تاریخ جنرگ و تجراوز نیرز
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بودع است .جنگهای چی للیه ویتنام و هند ،کوتاع وری سرشار از کشتار بودنرد .در لری حرال،
بیشتر متفدرا استراتژیک چی معتقدند فرهنرگ اسرتراتژیک چری صرلحطلرب ،تردافعی و غیرر
توسعهطلب است .چینیها بر ای باورند که جنگهای آنها فقط برای دفاع است و تدافعی اسرت،
حتی زمانیکه طایعتاً تهاجای هستند .از نظر هندوها ای روش س تزوسرت کره بردو جنرگ و
خو ریزی به دناال فتح و ظفر (از طریق فریب و نیرنگ میباشد؛ موضولی که در افدار مائو نیرز
وجود داشت ( . Bhattacharya 2011: 2-5در نتیجه ،چی هیچگاع در موضعگیریهایش شرفافیت
ندارد و تالش دارد از طریق فریب به اهداف خود دست یابد .از ای رو ،در حراری کره رهاررا و
موققا چینی لایقاً معتقدند میراث تاد چینی به طور بنیادی صلحطلب اسرت ،امرا زمرانیکره
چینیها با بورا مواجه میشوند ،نیروی نظامیشا را گسترش میدهند.

 .1-1بیاعتمادی به سایر کشورها
تاریخ روابط خارجی چی شامل سنتهای مگتلفی است ،از جاله ایدئوروژی کاونیسرتی آ کشرور
و اینده چی هم سلطه سیاسی و برتری فرهنری را در آسیا تجربه کردع و هرم زیرر فشرار بیرانررا
قرار گرفته و تابع دیرر کشورهای زورگو بودع است .بنابرای  ،دیرد ضرد خرارجی آ کشرور و ایر
لقیدع که چی در جها نقشی منوصر به فرد و ویژع و به اصطالح مرکزی دارد ،تأثیرات مهاری برر
سیاست خارجی آ کشور گذاشته است .ماارزات چی با قدرتهای خارجی ،از زما «جنرگهرای
تریاک» ( ، 3813آ کشور را نسات به هر گونه فشاری که احتاا ً اسرتقالل کامرل چری را موردود
سازد ،حساس کردع است .در اینجا باید متذکر شد که از همپاشی و به زانرو در آورد چری برر اثرر
نفوذ ،فشار ،تجاوز و استراار غرب ،از اواسط قر نوزدهم و رفتار توقیرآمیرز غربیرا طری بریش از
یک قر  ،یعنی از حدود  3813تا  ،3313نسات به چی  ،تاثیر فوقارعادع لایقی بر جها بینی رهاررا
چرری و در نتیجرره ،سیاسررت خررارجی آ کشررور گذاشررته اسررت (دفتررری  . 119 :3191از ایر رو،
بیالتاادی به سایر کشورها و متودا  ،درس بزرگی اسرت کره زمرامدار چینری از تراریخ کشرورش
آموخته است .رطاهدید از خیانت متود ،تجربهای تاریگی بود که تا سالهای دهه ( 3361تعرارض
با شوروی نیز ادامه داشت .مداومت ای درس ساب میگردد که متقابالً در ای زما  ،هیچ کشروری
نتواند بر روی همسویی چی با سیاستهای خود چندا حساب نااید .ناود هر گونره سرابقه موفرق
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در اتواد با یک کشور قدرتاند ،للت اصلی انزوای سنتی چری برودع اسرت .چری در تراریخ خرود
هرگز متودی در حد و اندازع خود نداشته است .در واقع ،ایر کشرور هنررامی کره قدرتانرد برود،
نیازی به متود نداشت و بعدها هنرامی که نیازمند شد ،متودا به کرارش نیامدنرد .بررای مررال ،در
جنگ جهانی اول ،ورود به دستهبندیهرای سیاسری -نظرامی نتوانسرت بررای تراریخ چری بردلت
موفقیتباری از اتواد را رقم زند .هواداری چی از آراا و کشورهای موور ،انرلسرتا و فرانسره را
للیه ای کشور جری ناود .جلوع و نتیجه لادع شدستها در بهرعبررداری از اتوادهرای سیاسری ،از
کف رفت بگشهای لادعای از سرزمی چی در قرو نوزدع و بیست میالدی بودع است .اتوراد برا
شوروی نیز به گونهای دیرر ،تداوم ای تجربیرات نراموفق برود (طاهرایی و اترابدی  ، 31 :3191بره
طوری که استراتژی امنیت ملی چی در دورا مائو بر مانای بدبینی به دیرر قردرتهرا و غیرر قابرل
اجتناب دانست

جنگ جهانی سوم قرار داشت.

 .2سطح نظامی
 .2-1ادراک تهدید
رهارا سیاسی و نظامی چی  ،تهدیدها را در هر جایی مشاهدع میکنند  .گسترع کامل ذهنیت
دفالی رهارا چی هایشه قابل درک نیست .نگارا چینی بر اساس ایر ذهنیرت معتقدنرد
مویط های داخلی و خارجی تهدیدزا و امنیت زدا هستند .مارارزع ایر کشرور للیره فسراد در
چی و سرکوب فرقه فارو گنگ نشانرر لاق ترس رژیم از تهدیدهای داخلری اسرت .ایر
نوع ادراک و احساس می تواند به مویط خارج نیز تسری یابد .در تفدر مائو ،چری دوسرتا
کای مانند آراانی ،کرع شرااری و پاکسرتا داشرت .چری دورا مرائو ،خرود را در مواصررع
دشانا می دید و ای برداشت در زما دنگ و حتی جیانگ زمی نیز ادامه داشت (سرلیاانی
پوررک  . 81 :3181چنانده چی در حال حاضر نیز خود را با چارش ها و تهدیدهای امنیتری
بلندمدت ،پی یدع و متنولی مواجه میبیند .موضروع هرای موجرود امنیتری و امنیرت توسرعه،
تهد یدهای سنتی و غیر سنتی امنیتی ،ها نی امنیت داخلی و امنیت بی اراللی ،مقوررههرایی
متعامل و درهرم تنیردع انرد .چری برترری اقتصرادی ،للاری ،فناورانره و نظرامی کشرورهای
توسعه یافته را فراروی خود دارد .ای کشور از یک سو در معرض مودودسازی جها خارج
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است و از سوی دیرر ،با نیروهای معارض و تجزیه طلب داخلی مانند نیروهای استقاللطلب
تایوا  ،نیروهای استقالل طلب ترکستا شرقی و نیروهای استقالل طلب تات مواجه است کره
وحدت و امنیت چی را به چارش می کشند .ای در حاری اسرت کره تهدیردهای غیرر سرنتی
امنیتی مانند تروریسم ،مصائب طایعی ،ناامنی اقتصادی و اطاللاتی نیز رو بره فزونری اسرت.
برآیند ای وضعیت آ است کره لوامرل نراامنی و بری ثاراتی در موریط امنیتری چری ترأثیر
فزایندع ای بر امنیت ملی و توسعه ای کشور دارند (سلیاانی . 381 :3183

 .2-2رسیدن به اهداف ،هدف اصلی استراتژی
فرهنگ استراتژیک چی  ،استراتژی را ابزار رسید به هدف میدانرد و از ایر رو ،برر کراهش
تعداد نیروهای درگیر تأکید میکند .لالوع بر آ  ،ایدعآل ،پیروزی بدو جنگ است .هاا طرور
که سا تزو مینویسد ،مقهورکرد دشا بدو جنگ ،اوج مهرارت اسرت .در ادبیرات چری ،
اغلب قهرما حدیم خردمند است نه سردار فاتح .وجود هر سرباز نشانه از کف رفت فضریلتی
بود و خاقا کامل کسی بود که بینارد فراتح شرود (آشروری  . 83 :3128در دیپلااسری چری
هاوارع به ای موضوع اشارع میشود که چی باید با استراتژیهای مگتلف در دیپلااسری خرود
به اهداف خود نائل آید.
به طور کلی ،سیر تفدر استراتژیک در چی تفاوت آشداری برا غررب دارد .در غررب سرنت
تفدر استراتژیک از توسیدید در یونا باستا آغاز میشود و تا کالزویتس در دورا مدر ترداوم
مییابد ،اما در چی تفدر استراتژیک یک ناایندع شاخص دارد و آ سا تزوست .او که در قرر
 6قال از میالد کتاب هنر جنگ را نوشت ،بر خالف نظریهپردازا غربی که تأکید بر صونه نارد و
ساک پیروزی در آ دارند ،بر لالیات روانی برای پیروزی در جنگ و تضرعیف روحیره دشرا
تأکید کرد .تزو بیشتر بر پیروزی بدو توسل به جنگ تارکز دارد .بنا بر ایدع معرروف وی ،حالره
به ذه دشا بهتر از حاله به شهرهای مستودم آ است .وی اظهار کرد به دسرت آورد صرد
پیروزی در صد جنگ مزیت بزرگی نیست ،انقیاد ارتش دشا بدو نارد برا تری تعراری اسرت
(شفیعی و نژاد زندیه . 363 :3135

 211ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  65پائیز 99

 -2-9حفاظت از تمامیت ارضی
چینیها تأکید میکنند که حفاظت از تاامیت ارضی به طور طایعی از جغرافیا ،تراریخ و روایرتهرای
فرهنری چینی ناشی میشود .چی قدرت قارعای است که با کشورهای زیادی مرز دارد .از میا ایر
هاسایرا  ،برای سالها ،ترس و تنفر رهارا چی از هاسایه بزرگ شااری خرود (شروروی چنرا
ذه آنها را مشغول و مغشوش ساخته بود که میتوا اظهار داشت سیاست چی در قارال شروروی،
تاام دیرر مسائل سیاست خارجی آ کشور را تورت ارشرعاع قررار دادع برود .بردی ترتیرب ،چری
هاوارع در جستجوی به دست آورد امنیت مرزی خود برودع و دسرتیابی بره آ را هردف نگسرت
سیاست خارجی خود قرار دادع است (دفتری . 113 :3191اراته ،در های حرال بایرد دانسرت کره از
قرو گذشته تا کنو  ،هیچ حدومت چینی بر تاامیت سرزمینی که معاو ً «چی » خوانردع مریشرود،
کنترل نداشته است .جاهوری خلق چی نیز استرنایی بر ای قالدع نیست« .مسرلله بررای هرر حدرومتی
در چی مدر لاارت از ای است کره مرزهرای مشرگص و دقیرق آ کجاسرت» (طاهرایی و اترابدی
 . 31 :3191در طول تاریخ چی  ،مرزهای آ کشور آ قدر دستگوش تغییر و توول شدعاند کره چری
میتواند ادلا کند تقریااً یدایک هاسایرا کوچدترش روزی قساتی از چی و یرا حرداقل کشرورهایی
به اصطالح خراجگزار بودعاند .اراته ،باید دانست گرچه چی در طول تاریخ چهاردع هزار ساره خرود برر
بسیاری از سرزمی های اطراف امپراتوری خویش حدمروایی میکردع ،وری به ندرت ای سرزمی هرا را
اشغال ناودع است .بنابرای  ،شیوع رفتار خارجی دورتهای مگتلف چی در طرول دورعهرای تراریخ آ
کشور در مورد زمی هایی که جزء قلارو چی میدانستهاند ،ناشی از طرز تلقی آنا از حدومرت اسرت.
آنا هایشه و با هر ایدئوروژی و لقیدعای که داشتهاند ،حدومت را ودیعهای آساانی و متعلق بره کسری
میدانستند که بتواند از مرزهای کشور در برابر حاالت وحشریا –یرا بیرانررا  -دفراع کنرد و امنیرت
داخلی را از دستارد شورشیا مصو بدارد (فارسی . 13 :3163

 .2-4مخالفت با حمله به سایر کشورها
چی دارای فرهنگ استراتژیک صرفاً دفالی است .به التقاد متفدری چینی ،در طول تاد چنردهزار
ساره چی  ،ای کشور هرگز وادار نشد با کشور یا تادنی در مقیاس و کاال خرودش درگیرر شرود و
از ای رو ،هرگز به دناال استعاار و تجاوز به سایر کشورها ناودع است .در مستندات تاریگی نیرز بره
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ای امر اشارات فراوانی شدع است .به لنوا ناونه میتروا بره دورانری کره ایر کشرور بره روراظ
دریانوردی بسیار قدرتاند بود اشارع کرد .پیشرامی چی در دریانوردی به لهد «دودما سرونگ» براز
میگردد .در آ زما  ،ناوگا چی توا و ظرفیت گسرترش نفروذ امپراتروری و تسرگیر و اکتشراف
داشت .با وجود ای  ،چی هرگز نقشههای استعااری ندشید و مستعاراتی به قلارو حدرومتی خرود
نیافزود و رهارا آ کشور اشتیاقی به تسگیر سرزمی های فراسروی سرواحل مررزی از خرود نشرا
ندادند و منطقی هم جستجو ندردند تا در پناع آ  ،بره بیررو از مرزهرای خرود رشدرکشری کرردع و
«بربرها» را به پذیرش طریقت کنفوسیوس یا پرهیزگاری بودایی وادار سرازند (کیسرینجر . 35 :3135
ایدئوروژی کاونیستی و تعاریم سنتی چی نیز در زمینه جنگ کامالً همپوشانی دارند .هر دو جنرگ را
نتیجه توایل هژمونی و امپریاریسم قلاداد میکننرد .بنرابرای  ،دوررت سوسیاریسرت بایسرت آمرادگی
مقابله با آنها را داشته باشد ،اما شروعکنندع جنگ نااشد .بنابرای  ،چی ای حرق را بررای خرود قائرل
بود که به تودیم مواضع دفالی خود متناسب با پیشرفت غرب اقدام کند .چو دورت چی به دنارال
جنگ ناود ،خود را در مسائل نظامی دیررا درگیر نایکرد و نیرویی به خرارج گسریل ناریداشرت
(اراته ،جز تعداد معدودی سرباز که به سازما ملل الزام کردع برود  .از نظرر چینریهرا جنرگ ،چیرز
ایدعآری نیست ،پس نااید اتفاق بیفتد ( . Dellios 1994: 6بر پایه چنی تفدرری ،جنرگهرای چری
فقط در مقام دفاع مشروع صورت میپذیرد.

 .2-5جنگ عادالنه
استراتژیستهای چینی توجه خاصی به مفهوم جنگ لاد نه معطوف داشتهاند .بره نظرر مریرسرد ایر
اصل یدی از لناصر حیاتی رهیافت سنتی چی نسات بره جنرگ باشرد .در حقیقرت ،ایر یرک اصرل
باستانی است .کنفوسیوس ای اصل را اتگاذ و مائو نیرز آ را جرذب کررد و توسرعه بگشرید .از منظرر
چینیها ،تشگیص آسا است :جنگ لاد نه ،جنگ خوب و جنگ غیر لاد نه ،جنگ بد است .جنرگ
لاد نه ،جنگ ستمدیدگا در برابر ستمگرا و جنگ غیر لاد نه ،جنگ ستمپیشرا للیه سرتمدیردگا
است .در تفدر چی معاصر ،چی کشوری ضعیف و سررکوب شردع اسرت کره للیره سررکوبگررا
امپریاریست و قدرتاند میجنرد .از نظر چینیها ،هر جنری که چی بردا مارادرت مریورزد ،مصرداق
مناقشه لاد نه است ،حتی اگر ای کشور ضربه اول را وارد کردع باشد .بر پایه ای تفدر ،جنگ چری برا

 222ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  65پائیز 99

ویتنام در سال  ،3393لاد نه بود .بنابرای  ،هر گونه جنرگ بره ابتدرار قردرتهرای هژمونیرک از قایرل
آمریدا ،جنگ غیر لاد نه موسوب میشود (. Scobell 2002: 10

 .2-6دفاع فعال
فرهنگ استراتژیک چی صرفاً از دفاع منفعالنه بره لنروا ابرزار دائاری و کارآمرد مقابلره برا تهدیرد
خارجی جاناداری نایکنرد ،بلدره برارعدس ،مفهروم دفراع فعرال را مطررح مریسرازد .در فرهنرگ
استراتژیک چی  ،دفاع منفعالنه دربرگیرندع روشهایی است که اساساً برای مسدود یا متوقرفکررد
حرکت دشانی که در موضع تهاجای قرار دارد ،به کار میروند .گرچه سرایر نیروهرا در چرارچوب
های دفاع استراتژیک به لالیاتهای تهاجای میپرداختند ،وری ای استراتژیهرا ارزش موردودی
برای دفاع موقت از سرزمی داشتند .دفاع منفعالنه ،طرف مقابل را در موضع واکنشی قررار مریداد و
بالث میگردید قدرت نظامی طرف مقابل تضعیف و پراکندع شود .دفاع متورک -دفراع تراکتیدی در
چارچوب دفاع استراتژیک -با ای هدف طررحریرزی گردیرد کره شررایط مسرالد بررای چررخش
جهتگیری به تهاجم استراتژیک را ایجاد نااید (جانستو  . 188 :3131بنابرای  ،دفاع فعرال از نظرر
متفدرا استراتژیک چی به لنوا اصل استراتژیک کلیدی و ایدعای نساتاً جدید موسوب مریشرود.
ای ایدع راهناای مهای در دورا مائو و دنگ بود و در قر  53نیز اهایرت خرود را حفرظ خواهرد
کرد .به نظر دنگ شیائوپینگ ،دفاع فعال فینفسه و صرفاً دفاع نیست ،بلده تهاجارات دفرالی را نیرز
در بر میگیرد .دفاع فعال شامل حاله در برابر حاله دیررا نیز میشود .در اینجا ،مررز بری دفراع و
حاله کدر و ماهم است .در واقع دفاع فعال ،ضربه اول را منتفی نایداند (. Scobell 2005: 4
در مقام نتیجهگیری از ای بگش میتوا گفت که چی هاوارع با تقابل موضوع آرمرا گرایری
کنفوسیوسی و واقعگرایی روبهرو بودع و های امر ساب گردیدع ایر کشرور در لرصره سیاسرت
خارجی ویژگی تدافعی و موافظه کارانه خود را حفظ ناایرد .ها نری  ،بایرد لنروا داشرت کره
فرهنگ استراتژیک چی از فرهنگ ستیزعجویانه به سات هاداریجویانه و صلحطلاانه تغییریافتره
است .از ای رو ،همزما  ،هاا طور که فرهنگ استراتژیک چی در حال تغییر است ،رهارا ای
کشور نیز هرچه بیشتر به سات پذیرش هنجارها و ارزشهای ریاراریسم پیش میروند .مدانیسای
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که در ای رابطره مرد نظرر اسرت ،تنهرا بورث منرابع مرادی نیسرت ،بلدره منظرور پروسرهای از
جامعهپذیری است که بازتابی از میل چی برای مطرحشرد بره لنروا کشرور مردر و پیشررفته
است .لالقه چی به ورود به انواع سازما های بی اراللی نشا از آ دارد که رهارا چری بریش
از پیش به مورکهای اجتاالی حساس شدعاند و از ایندره دوبرارع در ایر نظرام منفرور باشرند،
میترسند .ای در حاری است که در چند سال گذشته رهارا چینی از ترس آنده ماادا اصول ایر
نهادها آزادی لالشا را سلب کند ،از لضرویت در آنهرا سرر براز مریزدنرد .مشرارکت و تغییرر
هنجارها ،به طور دوطرفه ،توا مندتر میشوند .هرچه چی بیشتر در نهادهای منطقرهای و جهرانی
مشارکت داشته باشد ،باورها و انتظارات رهارا ای کشور نیز بیشتر از هایشه با اصرول و قوالرد
آ نهادها خود را سازگار میکنند ( . Friedberg 2005: 45-7در نتیجه ،ایر مؤرفرههرا برا ویژگری
تدافعی خود ،لرصه رفتار و تصایمگیری ای کشور را نیز شدل دادعاند.

د .مقایسه فرهنگ استراتژیک چین و آمریکا
اگر بگواهیم نراهی مقایسهای به فرهنگ استراتژیک دو کشور آمریدا و چی داشرته باشریم ،ابتردا
باید وجوع افتراق و اشتراک مؤرفههای شدلدهندع به فرهنگ استراتژیک آنها را برشاردع و سرپس
به بررسی تفاوتهای آنها بپردازیم .از ای رعگرذر بره نظرر مریرسرد ،مهرمترری وجره اشرتراک
مؤرفههای شدلدهندع به فرهنگ استراتژیک دو کشور« ،استرناگرایی» باشد و مهمتری تفراوت در
فرهنگ استراتژیک دو کشور چی و ایا ت متودع آمریدا ،در ویژگی «هژمونیکمورور برود یرا
ناود »« ،تارکزگرایی و لدم تارکزگرایی» و «فرهنگ استراتژیک تردافعی و تهراجای» اسرت .در
ادامه ،به بررسی وجوع اشتراک و افتراق فرهنگ استراتژیک دو کشور خواهیم پرداخت.

 .1استثناگرایی
هر دو کشور ایا ت متودع آمریدا و چی بر ای باورنرد کره وارث و ناایرانرر ارزشهرای یرانره و
منوصر به فردی هستند .استرناگرایی آمریدایی به ای مفهوم است که آمریدا به طور ماهوی از سرایر
ملل پیشرفته متاایز است .آمریداییها خود را ملت فوقارعادع با نقش ویژع برای بازی در تاریخ بشرر
میدانند ،ملتی که نه تنها یدتاست ،بلده برتر نیز میباشرد .بره زلرم دوتوکویرل ،منشرأ ایر تارایز و
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استرناگرایی ،تاریخ خصوصریات فرهنرری ،جامعره مردنی و نهادهرای خراص سیاسری ،اقتصرادی و
اجتاالی ای کشور است که منوصر به فرد و یرانهاند .استرناگرایی آمریدایی ،در واقع تفدری اسرت
ماتنی بر امدانات اقتصادی و نظامی و نیز موقعیت ویژع آمریدا در جها  .منتقردا ایر مفهروم ،آ را
حاکی از روحیه نژادپرستی آمریدرایی مریداننرد و برخری دیررر نیرز آ را ناشری از سرلطهجرویی،
برتریجویی و امپراتوریمآبی ایا ت متودع به حساب میآورند .مفهوم استرناگرایی که بر اسراس آ
ایا ت متودع هم از سایر ملل متاایز است و هم بر آنها برتری دارد و نیز وظیفهای خداداد برر لهردع
خود میبیند ،به ای نتیجهگیری منتهی میشود که هرچه برای آمریداییها خروب اسرت ،بررای کرل
دنیا هم خوب است .بنابرای  ،ای احساس خاصبود و استرناگرایی در زمانی که انزواگرایری دیررر
ماد ناود ،پذیرش رهاری جهرا غررب را تسرهیل نارود .از منظرر ایرا ت متوردع« ،اسرترناگرایی
آمریدایی» که مسلوریت و رسارت «سیاسی -دینری» موسروب مریشرود ،آمریدرا را ملرزم و متعهرد
میسازد ارزشهای سیاسی ،اجتاالی و فرهنری خود را در سراسر جها اشاله بدهد .رسرارت ملری
مأموریتی ویژع است که ملت در سطح جهانی برای خود قائل است و به لنروا یدری از منرابع مهرم
سیاست خارجی هاوارع مورد توجه و بررسی پژوهشگرانی بودع که بره بررسری سیاسرت خرارجی
آمریدا پرداختهاند .به لقیدع چاررز ررچ« ،اسطورع سیاست ملی» که از منابع مهم منافع ملری بره شراار
میرود ،یدی از ویژگیهای دورت مدر میباشد« :در کشورهایی که بره روراظ سیاسری مهرم تلقری
میشوند ،مفهوم رسارت ملی قوام یافته و غارااً از نقش مهم و بارزی در جهتدهری و تعیری اررروی
سیاست خارجی برخوردار گشته است ».از نظر مایدل مات نیز تالش برای دستیابی به لظات ملری،
یدی از موورهای سیاست خارجی ایا ت متودع آمریداست و آیندع آمریدرا در گررو ترالش بررای
نیل به لظات ملی است (دهشیار  . 18 :3188آمریداییها برای باورند که حدم تقدیر ای بودع کره
ملت آمریدا رسارت خطیر نجات دیرر ملتها را به دوش کشد .در اساس ،برداشت آمریدراییهرا از
سیاست خارجی در برگیرندع کشادش دیرینه بی تجربه و تقردیر اسرت .آمریدرا در دنیرای جدیرد
نگست به لنوا پناهراهی برای مدافعا آزادی مدنی و مذهای تلقی میشد .بنرابرای  ،آنهرا خرود را
مشعل آزادی میپنداشتند .دفاع از آزادی (فردی و اقتصادی مداخلره آمریدرا در تارام نقراط دنیرا را
میطلاد .وظیفه تالیغ و منجیگری امروز توت لنوا «مسلوریت» و «رهاری جهانی» معرفی میشرود
که در ادبیات سیاسی آمریدا به امری جاافتادع بدل گشته است .ای مسرلوریت و رهارری جهرانی بره
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«جنگ برای آزادی» ،جنگ بر ضد نازیسم پیش از  ،3312جنگ بر ضد کاونیسم پس از سرال 3312
و سپس جنگ بر ضد «بنیادگرایی» و «تروریسم» پس از جنگ سرد منتهی شد.
«استرناگرایی چینی» ،اساساً مقوره فرهنری است .در استرناییگرایی چینی ،ای کشرور خرود
را متعهد به تالیغات دینی یا سیاسی نایداند و مدلی نیست ارزشها و نهادهای امروزی آ در
خارج از مرزهای جغرافیاییاش مورد پسند یا مطلوب دیرر ملتها باشرند ،امرا خرود را وارث
برحق سنت «پادشاهی میانه» میداند که دیرر کشورها را برحسرب نزدیدریشرا بره ارروهرای
فرهنری و سیاسی چی  ،در ردعهای مگتلف «خراجگزاری» دستهبندی میکند .به لاارت دیرر،
اشاله نولی «جها شاوری فرهنری» (کیسینجر . 38-33 :3135
شاید هیچ کشور دیرری نتواند دالیهدار تاد پیوستهای به درازای تاریخ تاد چی باشرد و یرا
پیوندی ای چنی مأنوس با گذشتههای دیری و اصول کالسیک استراتژی و زمامداری خرود داشرته
باشد .برخی از دیرر جوامع ،از جاله ایا ت متوردع ،مردلی کاربردپرذیری فراگیرر و جهرا شراول
ارزشها و نهادهای خود هستند ،اما هیچ یک از آنها در اصرار بر نقش جهرانی بلندمردت ،در چنری
سطح رفیعی از تصور ،آ هم در گیرودار ای هاه فراز و فرود تاریگی ،با چری برابرری ناریکننرد.
چی هاسایرا خود را نیز به چنی باوری متقالد ساخته است .از زما ظهور تاد چری در سردع
سوم پیش از میالد مسیح تا سقوط «دودما چینگ» ،ای کشور برا پایرداری لجیاری در مرکرز نظرام
سیاسی شرق آسیا جای داشته است .در چارچوب ای نظام ،امپراترور چری در رأس سلسرلهمراترب
لارمگستر مینشست و تاامی حاکاا دیرر کشورها ،از دیدگاع نظری ،توت بیعت او و «خراجگرزار
چی » بودند .ای سلسلهمراتب ،مورد تصدیق اکرر کشورهای هاسایه نیز بود .زبا  ،ادبیرات ،فرهنرگ
و نهادهای سیاسی چی  ،در زمرع برجستهتری دستاوردهای تاد بشری به حساب میآمد ترا آنجرا
که حتی رقاای منطقهای و کشورگشایا بیرانه نیز آنها را به شدلهای گوناگو و به لنوا نارادی از
وجاهت خودشا  ،پذیرفته و در برابر آنها سر تدریم فرود میآوردند و ای لاالً نگسرتی گرام آنهرا
در مسیر مووشد در آغوش تاد چی به حساب میآمد.
استرناگرایی و برتری فرهنری چی از تاریخ و روایتهای فرهنری آ ناشری شردع اسرت .بره
طور تاریگی ،چینیها بر ای باورند که دورت آنها جها متاد است و ماوراء آ به لنوا بربرها
دستهبندی میشوند .ایدئوروژی کنفوسیوسی نیز بر برتری فرهنرگ چینری و روشر کررد مفهروم
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بربرهای پیرامو ساک اطراف چی تأکید کردع اسرت .بنرابرای  ،فرهنرگ اسرتراتژیک چینری نیرز
(مانند فرهنگ اسرتراتژیک ایرا ت متوردع نرولی نژادپرسرتی را بره نارایش گذاشرته اسرت .در
نژادپرستی ،بر جناههای مرات رفتار خرود و لناصرر برد رفترار دیرررا تأکیرد مریشرود .اگرچره
نژادپرستی منوصر به نررش چینی نیست ،اما ای یک ویژگی کلیدی در فرهنگ استراتژیک چی
است .از دید چینیها ،کشورشا مرکز دنیا بود و بارگاع پادشاهی میانره و دیررر کشرورها تنهرا برا
مقایسه با آ  ،تعریف و درجهبندی میشدند .تا آنجا که به چینیها ارتااط مییافت ،چی در رأس
گروهی از کشورهای حقیرتر که هر کدام از آنهرا ترا حردودی فرهنرگ چینری را جرذب کرردع و
خراجگزار لظات و شدوع آ بودند ،نظام طایعی لرارم را تشردیل مریدادنرد .مررز بری چری و
مردما ساک اطراف آ را بیشتر اختالف فرهنری تشدیل میداد تا نشانهگذاریهرای سیاسری یرا
ارضی« .روسیا پای» ،دانشاند آمریدایی للوم سیاسی ،توت تأثیر انعدراس و درخشرش بیرونری
فرهنگ چی در سراسر آسیای شرقی ،اینرونه اظهار نظر کردع است« :حتی در لصر کنونی ،چری
هنوز هم یک تاد است که تظاهر به کشور بود میکند» .گرچه در دورعهایی ای کشور رو بره
انوطاط رفت و در گذر یک دورع دع ساره ،امپراتوری پررزرق و بررق «پادشراهی میانره» ،از فرراز
جایراع ماتاز و برتر سقوط کرد و به بازی ه و ملعاهای در دست نیروهای استعاارگر تاردیل شرد.
چی که اینک خود را در یک دوراهی تاریگی و دو مفهوم اساسراً متفراوت از روابرط بری ارالرل،
موصور میدید ،ناگزیر بود گامهای تازعای در راستای کسب هویت جدید برداشته و برا تر از آ
بدوشد ارزشهای دیرینه خود را که زمانی نشا و نااد لظات و جالل آ بودنرد ،برا فنراوری و
تجارت روز آشتی بدهد .متفدرا امپراتوری به خوبی درک میکردند که امنیت ملی و اسرتقالل و
یدپارچری کشورشا  ،اکنو در گرو های هویت جدید و توفیق در سرازگاری برا واقعیرتهرای
تازع و اندارناپذیر بی اراللی قرار گرفته بود.
قضاوت نسل معاصر چی از مصیاتها و فجرایعی کره در آ دورع ضرعف بره کشورشرا
توایل شد ،با نولی افسوس و دلآزردگی هاراع است .سدع نوزدهم به لنوا «سدع توقیر» در
تاریخ چی و در ذه مردم آ به ثات رسیدع است .اراته ،ای سدع ،نهایتاً با تجدیرد وحردت و
یدپارچری چی در سایه خیزش جسورانه نولی ملیگرایی ماتنی بر کاونیسم به پایا رسرید و
ای از جناههای مگتلف ،گواهی است بر قابلیتهای چشمگیر مردم ای کشور و فائقآمد برر
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تنشهایی که ماد است هر کشور دیرری را بره سرادگی از پرای درآورنرد ،چراکره چری برا
انضااط آهنی و التااد به نفس خلل ناپذیر ،درها را برای تجدید حیات و خیرزش دوبرارع براز
نراع داشت .با وجود ای سنتهای شاخص و منش و خلق و خوی چندهزارساره برتریطلاری،
چی به شدل منوصر به فردی از دورا امپراتوری پا به لرصه مدر گذاشت ،اما کشوری کره
مدلی مطرحبو د در سطح جها بود ،کوششری بررای تالیرغ و تررویج آئری و فرهنرگ خرود
نایکرد .ثروتاندتری کشور جها بود ،اما به تجارت خارجی و نوآوریهای فناوری بی التنرا
بود .طارب فرهنگ «جها شهرگرایی» بود که متوریانش از نگارا سیاسی بودند ،امرا بره طلیعره
لصر اکتشافات در غررب بریتفراوت برود .موجرودیتی سیاسری در یرک موردودع بریهاترای
جغرافیایی بود ،اما از جریا های فناوری ،تاریگی و سیاسی که دست به دست هرم مریتاختنرد
تا ای موجودیت را به ورطه نابودی سوق بدهند ،بیخار بود (کسینجر . 11 :3135
ها نی باید اذلا داشت چی  ،بر خالف اروپا هرگز بره گونرهای برابرر و پایردار برا کشرور
دیرری مراودع ندرد و دریل آ هم ای بود که هرگز با کشوری که از نظرر بزرگری و فرهنرگ برا
چی قابل مقایسه باشد ،مواجه نشد .اینده سایه امپراتوری چی باید در ای سرو و آ سروی ایر
سرزمی پهناور موافظ قلارو جغرافیایی کشور باشد ،لاالً یدی از قوانی بیچو وچرای طایعری
به شاار میرفت؛ نولی بیا آشردار از «اختیرار و حدرم آسراانی» .معنری ایر «اختیرار و حدرم
آساانی» ،رزوماً مناساات خصاانه با ملتهای هاسایه ناود و آنها نیز ترجیح میدادند مناسااتشرا
با چی دوستانه باشد .مانند آمریدا ،چی نیز رتاه و نقش ویژعای برای خود قایل بود ،اما هرگز بره
تقلید از اندیشه آمریدایی «جها گرایی از راع انتشار ارزشها» ،دست به تررویج ارزشهرای برومی
در آ سوی مرزهایش نزد و به کنترل «بربرهای» تجاوزگر بسندع ناود (کیسینجر . 51 :3135
بنابرای  ،آن ه به لنوا مؤرفه مشترک بی دو کشور چری و ایرا ت متوردع آمریدرا در نظرر
گرفته میشود ،با برداشتهای متفاوت دو کشور از ای مفاهیم به نتایج متفاوتی نیز منجر گردیرد.
در ای مفهوم ،استرناگرایی آمریدایی منجر به جها گستری ارزشهای آمریدایی میشود ،هرچنرد
در صورت رزوم از نیروی اجاار نیز استفادع شود .ای در حاری است که چی اسرترناگرا هرگرز بره
دناال جها گستر کرد ارزشهای خود ناودع و خود را برتر از سایر کشورها دانسرته و در نتیجره،
رزومی بر هاسا کرد دیررا با فرهنگ استراتژیک خود ندیدع اسرت .ایر امرر یدری از د یرل
اتگاذ استراتژیهای تدافعی ای کشور در لرصه سیاست خارجی است.
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 .2هژمونیکمحور بودن یا نبودن
در فرهنگ استراتژیک آمریدا ،امنیت مطلق تنها از طریق قردرت و دسرتیابی بره هژمرونی قابرل
توصیل است .از سوی دیرر ،قدرت آمریدا در زمینه تدنوروژیدی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسری،
ساب شدع آمریدا خود را متوری رهاری جها قلاداد نااید و سیاست خارجی هژمونیکمورور
خود را بر تفوق بر قدرتهای بزرگ رقیب چه در سطح بی اراللی و چه در سرطوح منطقرهای
قرار دهد .آیدناری یدی از لناصر سیاست یا راهارد کال آمریدا را لدم اجازع ظهور قدرت یا
ائتالفی از قدرتها میداند که در برابر ایرا ت متوردع هژمرونیجرویی کنرد و در نتیجره ،ایر
موضوع به معنای نفی هایشری موازنه قدرت است ،چراکه در صورت شدلگررفت رقیرب یرا
هژمو دیرری در سطح جها یا منطقه ،صلح ،ثاات و امنیت نظام بری ارالرل بره هرم خواهرد
خورد .بر پایه ای تفدر ،یدی از مهمتری استراتژیهرای آمریدرا در لرصره سیاسرت خرارجی
شدل میگیرد :لدم اجازع شدلگیری هژمونی در سایر مناطق دنیا .در ای راسرتا ،پرال ورفرویتز
که نقشی اساسی در طراحی استراتژی تهاجای آمریدا داشته مینویسد« :ایا ت متوردع بایرد از
ایجاد رقیای برای خرود در آسریا و اروپرا جلروگیری کنرد» .بره بیرا وی« :اسرتراتژی اساسری
آمریدایی بایستی بر پایه جلوگیری از ظهور هر کشور رقیب باشد ...برای هایشه».
از سوی دیرر ،مؤرفه جها گرایری در فرهنرگ اسرتراتژیک ایرا ت متوردع آمریدرا نیرز در
پیگیری رهیافتهای تهاجمموور نقشآفرینی میکند ،چراکه در رویدرد جها گرایی که اساساً
شدل افراطی ناسیوناریسم و التقاد به یدتابود آمریداییهاست ،آمریدا استرناست؛ نه به روراظ
اینده ملتی بینظیر است ،بلده بدی رواظ که دارای ای شایستری است کره در سرطح جهرانی
مورد ارروبرداری قرار گیرد .جهانیبود آمریدا به واسطه گردآمد مرردم از سراسرر جهرا در
ای کشور و پذیرش گستردع فرهنگ و ارزشهای آمریدایی از سوی دیرر جوامرع اسرت .ایر
امر مسلوریتی را بر دوش رهارا ایا ت متودع قرار دادع که بر مانای آ  ،ارزشهای آمریدرایی
که برتر هستند باید در جها اشاله یابند .در ای دیدگاع ،هاه کشورها ارزشهای آمریدرایی را
پذیرفتهاند و آنها را با جا و دل در کشور خود به منصه ظهور میرسرانند .اگرر کشروری ایر
ارزشها را نپذیرد ،ایا ت متودع به لنوا نراظم و هژمرو خیرخرواع در سرطح جهرا ظراهر
خواهد شد و ارزشهای برتر خود را در تاام نقاط دنیا اشاله خواهد داد.
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در فرهنگ استراتژیک چی  ،هژمونیطلای اساساً نفی شدع است .تاد چینی و نگاررا حراکم
بر آ فرهنگ استراتژیک چی را اساساً صلحطلب ،ضد هژمونیک و کامالً تدافعی میداننرد (ارترمرا
 . 13 :3133اصیلتری جلوع استارار روح که فرهنگ ضد هژمونیک چینری در تلقری مائوئیسرم از
روابط بی ارالل ،تز معروف سه جها بود .مائو نظریه سه جها را به لنوا مشری ویرژع در سیاسرت
خارجی ،در فوریه  3391در دیداری مشترک برا کنرت کائونردا و هرواری بومردی  ،رهاررا زامایراو
ارجزایر مطرح کرد« :از نظر م ایا ت متودع و شوروی متعلق به جها اول و ژاپر  ،اروپرا و کانرادا
متعلق به جها دوم هستند .ما جها سوم را تشدیل میدهیم  ...جها سوم جاعیت لظیای دارد .بره
استرنای ژاپ  ،تاام آسیا متعلق به جها سوم است ،تاام آفریقا و آمریدای تی نیز به های گونره».
اراته ،در سطوی لاومیتر ،ای مفهوم در سال  3322به وسیله چوئ

ی ،نهرو و تیترو در کنفررانس

باندونگ مفهومبندی شد .تز سه جها در مقام انرارع تولیلی نیرز گویرای جایرراع خراص چری در
مالحظات و کشادشهای جنگ سرد بود .نراع چی به مسائل بی اراللی هاروارع از موضرع کشرور
در حال توسعه یا «جها سومی» بودع است .صورت جدیدتر تز سه جها  ،اصطالح رایج ضدیت برا
سلطهطلای (آنتی هژمونیسم است .در طول دهه « ،3381ضد هژمونیسم» از جاله موورهرای رایرج
در سگنرانیها و مواضع سه رهار لادع چی یعنی خویائوبانگ ،دنگ و زائوزیانگ بودع اسرت .ایر
اصطالح در طول دهه  3331نیز در بیانات رهارا سیاست خارجی چی  ،به ویژع آنراع کره مایلنرد از
اصول سیاست خارجی چی مدر سگ برویند ،فراوا به چشم میآید .چناندره دنرگ شریائوپینگ
در  3381اظهار داشت که یدی از وظایف لادع برای دهه حاایت از صلح« ،مگارفرت برا هژمرونی»
است .اراته در آ زما  ،هژمونی لاارتی مگتص شوروی بود و پس از پایا جنگ سرد بره سیاسرت
دورت آمریدا اشارع دارد.
بدی ترتیب ،سیاست ضد سلطهطلای که به طور برجسته در سیاست خارجی هر دو مرحله
معاصر و مدر از حیات کاونیسم چینی دیدع میشود ،در ظراهر بره معنرای نفری سرلطهطلاری
قدرتهای بزرگ است .به گفته رهارا چی  ،ای کشور متأثر از فرهنگ استراتژیک خود هرگز
به دناال هژمونیگرایی ناودع و نیست ،چراکه در فرهنگ استراتژیک چینی ای مفهوم دارای بار
ارزشی منفی میباشد .ای کشور به دناال ایجاد نظامی است که در آ تادیل به قردرت برزرگ
شود و در ای نظام قدرتهای بزرگ به دناال سلطهجویی نااشد .چی بره دنارال آ اسرت کره
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لظات تاد باستانی خود را احیا نااید ،اما در پی احیای تاد باستانی به دناال سیطرعطلای و
هژمونی نیست .چی به دناال ایجاد نظامی است کره در آ قردرتهرای هرمترراز بره صرورت
مساراتآمیز با یددیرر زیست داشته باشند .حال آنده در فرهنرگ اسرتراتژیک ایرا ت متوردع
آمریدا ،هژمونیطلای نه تنها دارای بار ارزشی منفی نایباشد ،بلده در راستای به ارمغا آورد
خوشاگتی برای کشورها مطرح میگردد .ایا ت متودع به لنوا هژمو خیرخواهانه در پی آ
است تا ریشره تروریسرم و نراامنی را در جهرا بگشرداند .بنرابرای  ،در ایر مؤرفره فرهنرگ
استراتژیک نیز دو کشور با برداشتهای متفاوت به نتیجهگیریهای متفاوتی دست مییابند.

 .9گرایش به تمرکز گرایی یا تمرکز زدایی
از دیرر مؤرفههای فرهنگ استراتژیک که بر رفتارهای خارجی چی و شیوع نررش آ به جهرا اثرر
میگذارد ،توانایی اجااع نگارا دورت -حزب در مورد سیاست خرارجی ایر کشرور اسرت .ایر
کشور دارای سیستای در ساختار سیاسی است که حول ارتش خلق چی مووریت مییابرد .از ایر
رو ،چو احزاب و گروعهای دیرر نقش فعاری در حوزع سیاستگذاری ایفا نایکنند ،لاالً سیسرتم
سیاسی ای کشور از دورا باستا بر اساس سانتراریسم مرکزی هویت یافته و بر ای اسراس ،تارکرز
در تصایمگیری صورت گرفته است .ای سیستم سیاسی تصایمگیری کره خرود مناعرث از سراختار
سیاسی تاریگی ای کشور مانی بر پدرسا ری میباشد ،ساب گردیردع تصرایمگیرریهرا در لرصره
سیاست خارجی با سرلت بیشتری اتگاذ گردند .ای مزیت برتر ،لاالً موجب میگردد چینریهرا از
موضعی مستودم و قاطع به مسائل جهانی بنررند .واقعیت اجااع نگارا میتواند ابهرام موجرود در
بوثهای مربوط به سیاست خارجی چی را که لاارت از صعوبت در فهم ای ندته است کره کردام
تصایم از کدام مرجع میآید ،توضیح دهد .تأثیر ای ویژگی در ذهنیت سیاستگذارا چینری ایجراد
نولی التااد به نفس و استودام روحی در روابط بی اراللی است.
اجااع نگارا  ،از نظر تاریگی ،یدی از لوامل اقتدار دورت در چری اسرت و قردرت دوررت نیرز از
جاله مؤرفههای اساسی تعیی کنندع روابط چی با جها خارج است .اراته ،اجااع نگارا  ،بیشرتر در
خدمت تداوم استاداد دورت در چی لال میکند تا ظهور دورتری کرررتگررا و فردرال .بره برکرت
اجااع نگارا  ،استاداد در چی ویژگی لال سیاسی است و نه رهار سیاسی .چری دارای مرکزیرت
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خودمگتار و آزاد در اقدامهای خارجی است« :استقالل سیاست خرارجی هاروارع اصرل اساسری در
استراتژی درازمدت چی بودع است» .سیاست خارجی چری  ،بیشرتر از بسریاری از دیررر کشرورها،
اغلب متأثر از روندهای درونی قدرت و تصایمگیریهای داخلی است .در هنرامه ناردهرای داخلری
درو حزبی ،به مجرد آنده ضرورت اخذ تصایم یا انجام اقدام سیاسی و سیاست خرارجی احسراس
میگردد ،مزیت برتر «اجااع نگارا یا اجااع رهاری» رخ مینااید .از ای رو ،میتوا گفت رابطره
کماهایتی میا توو ت داخلی و سیاست خارجی چی وجود دارد ،زیرا تنازلرات قردرت ،مواضرع
سیاست خارجی را تضعیف نایکننرد .ایر موضروع در فرهنرگ اسرتراتژیک چینری و آمروزعهرای
کنفوسیوس است که التراض به معنای تگریب نیست .آنها به آرامی التراض میکنند و خیلی سرریع
به اجااع میرسند .از منظر فرهنگ استراتژیک ،ملت چی از سنت تصایمگیری جاعری و اجارالی
پیروی میکنند و اطالت سلسلهمراتای از خانوادع تا لاریتری سطوح اجتارالی ،ریشره در تربیرت و
تعاریم چینی دارد .بر خالف ریارال دموکراسیهرا ،فراینرد تصرایمگیرری او ً متارکرز اسرت و ثانیراً
رسانهها و افدار لاومی تأثیر چندانی بر آ ندارد و روندها و شرایط پس از دورا جنرگ سررد ،برر
فرایند تصایمگیری تأثیر زیادی نداشته و رونرد قالری اسرتارار یافتره اسرت .از ایر رو ،رهاررا یرا
نگارا حاکم که تجلی آ حزب کاونیست است ،قادر به سیاستگذاری کال در درازمردت برودع
و بورا ها را نیز در چارچوب ای سیاستگذاری مدیریت میکنند.
در لی حال ،ویژگی فرهنگ استراتژیک آمریدا که طی دویست سرال گذشرته تغییرری در
اصل و اساس آ پیدا نشدع ،تاایل به تارکززدایی اسرت .ایر خواسرته از دو منارع سرچشراه
میگیرد :یدی تاایل آمریداییا به لدم تدرار اشتااهات اروپاییا و دیرری ضرورتهای لالی
که ملت در حال رشد آمریدا با آ روبهروست .اتفاق نظری که اصو ً بر سر مسائل مربوط بره
امنیت ملی وجود دارد ،از های شاخصه فرهنری ناشری مریشرود .اقتردار در جامعره سیاسری
آمریدا توزیع شدع و حتی گاهی اوقات به صورت چندپارع بره نظرر مریرسرد .قرانو اساسری
میزانی از توزیع قدرت را نهادینه کردع ،اما میزا یرا گسرترع واقعری آ بسرته بره گررایشهرا و
نررشهای لاومی متفاوت است .از دهه  3311تا  ،3361ای باور غارب بود که آمریدا باید در
زمینه موضولات امنیتی با صدای واحدی حرف بزند .نتیجه ای التقراد ،تادری و تسرلیم در
مقابل رئیس جاهور و مشاورا ارشد وی بود .جنگ ویتنام ای رویره را فروپاشرید .کنرررع برا
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وضع قانو اختیارات جنری و اصالحیههای بعدی ،رهاری ریاست جاهروری را در خصروص
امنیت ملی به چارش طلاید و با افزایش کادر کنررع ،یک وزنه در مقابل بوروکراسی قوع مجریره
ایجاد کرد .در آمریدا ،توزیع قدرت ضام حیاتی آزادی فردی است ،در لی حرال کره سراب
میگردد روند تصایمگیریها در سیاست خارجی کند شرود .بنرابرای  ،از دیررر وجروع افترراق
فرهنگ استراتژیک دو کشور بر مانای تارکززدایی /تارکزگرایی ،مشگص میشود.

 .4فرهنگ استراتژیک تهاجمی و تدافعی
فرهنگ استراتژیک چی صرفاً دفالی است .به التقاد متفدری چینی ،در طول تاد چنردهزار سراره
چی  ،ای کشور هرگز وادار نشد با کشور یا تادنی در مقیاس و کارال خرودش درگیرر شرود و در
نتیجه ،ای کشور هرگز به دناال استعاار و تجاوز به سایر کشورها ناودع است .در مستندات تراریگی
نیز به ای امر اشارات فراوانی شدع است .طاق نظر ری .جی جا «چینیها مردمی هستند که گررایش
به دفاع دارند» .اندیشاندا چینی در توضیح کالسریک ایر گررایش بره دیروار برزرگ چری اشرارع
میکنند .از نظر آنها ،ای دیوار نااد مرز ملی ناودع ،بلده ساال دفاع میباشد .موققرا چینری ترالش
میکنند ای امر را به صورت مقایسه سنتهای فرهنگ اسرتراتژیک چری و غررب بررسری نااینرد.
ژنرال ارشد یائویوزی ،مدیر دپارتاا مطارعات استراتژیک در آکادمی للوم نظامی میگویرد« :سرنت
نظامی چی کامالً بر حارتهای تدافعی تأکید دارد ،در حاری که سنت نظامی غرب بر تهراجم تأکیرد
میکند ».ها نی  ،لدم استفادع از ضربه اول در سیاست هستهای ،ناونهای دیررر از ماهیرت دفرالی
استراتژی چی قلاداد میشود .شاید بهتری شاهد برای ای مدلا ای لارارت مرائو باشرد کره «اگرر
کسی به ما حاله ندند ما نیز حاله نایکنیم ،اما اگر کسی بره مرا حالره کررد ،مرا نیرز قطعراً حالره
میکنیم ».ای سگ مائو در کتاب سفید دفالی چی در سال  3338نیرز آمردع اسرت .در قاررب ایر
مؤرفه فرهنگ استراتژیک چی  ،حاله متقابل چی به ویتنام با برچسرب دفراع از خرود مطررح شرد.
حاله به هند در سال  3365و حاله به اتواد شوروی در سال  3363نیز در چارچوب های منطرق،
یعنی دفاع از خود مطرح گردید .بر ای اساس ،کلیه جنگهایی کره چری در آنهرا درگیرر شردع ،بره
منظور حفاظت از خود در برابر تهدیدهای خارجی یا حفظ وحردت کشرور برودع اسرت .در هاری
راستا ،موققا چینی به طور مدرر بیانیه مائو را بیا میکننرد کره در آ آمردع اسرت« :مرا چینریهرا
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اشتیاقی به ذرعای از خاک سرزمی های خارجی نداریم ».بنرابرای  ،ریشرههرای فرهنرگ اسرتراتژیک
تدافعی را در چی به وضوح میتوا دید ،هرچند برخی از متفدری (مانند جانستو اساساً برر ایر
باورند که فرهنگ استراتژیک چی تهاجای و نظامیباورانه است.
در فرهنگ استراتژیک ایا ت متوردع آمریدرا ،ارزشهرای آمریدرایی ها رو دموکراسری و
ریاراریسم باید به سایر کشورها انتقال یابد .اگر آمریدا نتوانرد ایر ارزشهرا را بره سرایر کشرورها
انتقال دهد ،ساب مورومیت آ کشورها از خوشاگتی خواهد شد .در نتیجه ،ای کشور به لنروا
رهار جها ای رسارت و وظیفه را برای خود تعریرف مریکنرد کره هرچنرد برا زور و اسرتراتژی
تهاجای ،ای ارزشها را به سایر نقاط جها ارسال کند .ای هارا وظیفرهای اسرت کره ایرا ت
متودع آمریدا را وادار به مهندسی هویتی در منطقه خاورمیانه ناود و در ای راستا به سیاستهای
یدجاناهگرا و نادیدعگرفت حقوق بی ارالل ماادرت ورزید.
بر ای اساس ،ایا ت متودع وظیفه مقدس گسترش دموکراسی را به دوش میکشرد .اراتره ،بایرد
اذلا داشت که انرارع صلح دموکراتیک در گفتاا سیاسرت خرارجی آمریدرا جرای داشرته اسرت.
فلسفه مسلط در قر نوزدهم در آمریدا ای بود که قدرتطلای جهانی ناشی از وجود حدومتهرای
غیر دموکراتیک است و بنابرای  ،با پیروزی مردمسا ری در سراسر جها مودوم به امورا مریباشرد.
فرض آمریداییها ای است که به زودی زمانی فرا میرسد که با استقرار مردمسرا ری در هاره جرا
بازی سیاست قدرت به پایا خواهد رسید .رسید به ای هدف نیز بگشی از رسارت آمریدا قلارداد
میشود .ای تفدرکه هیچ دست نامرئی ،مویط بی اراللی را مستعد پذیرش ارزشها و منرافع آمریدرا
نایکند و تنها دست آدمی و اغلب آمریدایی است که میتواند چنی مسلوریتی را انجام دهد ،سراب
شد ادارع جها بر مانای ارزش های ریاررال دموکراسری کره در چرارچوب نظرم نروی جهرانی معنرا
مییابد ،در دستور کار رهارا ای کشور قرار گیرد .در چارچوب ای نظرم برا گسرترش ارزشهرای
ریارال دموکراسی به تاام جها  ،صلح و ثاات برای مردم دنیا به ارمغا خواهد آمد .بنرابرای  ،در هرر
شدلی (تهاجای و غیر تهاجای ای کشور وظیفه اشاله ارزشهای خود را دارد؛ چناندره حالره بره
لراق و افغانستا در های چارچوب شدل گرفت .از های منظر است کره مفهروم ویلسونیسرم در
چداه شدل میگیرد .بر اساس ای مفهوم ،آمریدا موظف است حتری برا اسرتفادع از نیرروی نظرامی
ارزشهای خود را به سایر نقاط جها ارسال نااید .بر ای اساس ،میتوا گفت فرهنگ اسرتراتژیک
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ایا ت متودع تهاجای است ،حال آنده فرهنگ استراتژیک چی  ،حداقل در پری اشراله ارزشهرای
خود آ هم به شدل تهاجای نیست.

د .سیاست آمریکا و چین در پرونده هستهای ایران
پروندع هستهای ایرا یدی از مهمتر ی مسرائلی اسرت کره طری چنرد سرال اخیرر ،بزرگترری
قدرتهای جها را مشغول به خود کردع است .طری سرالهرای گذشرته ،در میرا کشرورهای
موسوم به  ،2+3دو طیف از کشورها وجود داشته است .طیف اول که شامل سه کشور اروپرایی
فرانسه ،انرلیس و آراا میشد ،هاوارع خود را هاراع آمریدا در فشار للیه جاهوری اسرالمی
ایرا قرار دادعاند ،اما طیف دوم شامل روسیه و چری مریشرود .ایر دو کشرور برا توجره بره
اختالفهای مهای که با آمریدا دارند ،هاوارع سعی کردعاند از موضوع پروندع هسرتهای ایررا
به لنوا کارت بازی در مقابل غرب استفادع ناایند و به رغم هاراهی نهرایی غررب در الارال
قطعنامههای توریای للیه ایرا  ،از سرلت و فشار ای قطعنامهها بداهند.
ایا ت متودع آمریدا ،توت تأثیر نقش رهاریگونه خود که توت نفوذ فرهنگ اسرتراتژیک
ای کشور شدل گرفته ،پس از  33سپتامار ،سیاست ماارزع با تروریسرم و جلروگیری از تدریرر
سالحهای کشتار جاعی را اورویت اول سیاست خارجی خود قررار داد و خاورمیانره را کرانو
اصلی شیوع ای تهدیدات تلقی کرد و بر دگرگو ساخت رونردهای آ متارکرز شرد .در ایر
چارچوب ،ایرا به لنوا لضوی از موور شرارت تلقی شد؛ مووری که تغییرر نظرام سیاسری
کشورهای آ با توسل به زور در دستور کار قررار گرفرت .ایرا ت متوردع ،مجاولره غررب و
اسرائیل ،از تاامی اهرمهای خود ،از توریم تا تهدید به حاله نظامی بهرع گرفتهاند ترا ایررا را
از دستیابی به اهداف خود باز دارند.
چی نیز به لنوا یدی از الضای دائای شورای امنیت و یدی از قدرتهای اتای جهرا تورت
تأثیر فرهنگ استراتژیک خود ،از حدود سه دهه قال ،تادیلشد به ابرقدرت اقتصرادی در جهرا را
از اهداف راهاردی اصلی خود قرار دادع است .چی در جهت نیل به هردف مرذکور ،سیاسرتهرای
خاصی را اتگاذ ناودع که شامل ایجاد ثاات و برقراری روابط با دیرر قدرتهای برزرگ و ها نری
توسعه روابط صلحآمیز با کشورهای هاسایه و کشورهای منراطق هرمجروار ماننرد ایررا مریباشرد.
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سیاست مزبور در لی حال میتواند اهداف چی را برای دسترسی زم و کافی به منابع طایعری ،بره
ویژع انرژی برای تأمی نیازهای رشد اقتصادی آ کشور فراهم نااید .در خصوص پرونردع هسرتهای
ایرا  ،مواضع چی به لنوا قدرت بزرگ در ارتاراط برا سیاسرت لردم اشراله تسرلیوات هسرتهای
(ا .پی.تی  ،جایراع آژانس بی اراللی انرژی اتای و شورای امنیت سازما ملل متود ،حرائز اهایرت
است .بنابرای  ،سیاست چی در قاال پروندع هستهای ایرا تا حد قابل مالحظهای از دیدگاعهای ایر
کشور در خصوص ضرورت احترام به استقالل و حق حاکایت کشورها نشلت میگیررد .چری کره
خود سابقه تاریگی مداخله قدرتهای خارجی را در امور داخلی خویش از نیاه دوم قرر نروزدهم
میالدی به خاطر دارد ،هنوز به ای مسلله حساسیت نشا میدهد .بنابرای  ،بره نظرر مریرسرد چری
مادام که ایرا به مفاد «ا .پی.تی» وفادار بااند ،از حق ایرا برای استفادع صلحآمیز از انرژی هسرتهای
حاایت خواهد ناود .از سوی دیرر ،باید بدانیم که چی در تعامل گسرتردع تجراری و بازرگرانی برا
آمریدا و اروپاست و نایخواهد در مسیر رسیدگی به پروندع هستهای ایرا به روابرط مزبرور کره در
جهت پیشارد اهداف راهاردی آ کشور برای تادیلشد به ابرقدرت اقتصرادی مریباشرد ،رطارهای
وارد شود .بنابرای  ،چی در موضعگیریهای خود در قاال پروندع هسرتهای ایررا سرعی مریناایرد
ضا پشتیاانی از اصول پیاا منع اشاله تسلیوات هسرتهای ،وجهره آ کشرور بره لنروا قردرت
مسلول و در حال ظهور ،دچار خدشه نرردد .بر ای اساس ،چی در موضعگیریهای خود ،برر حرل
مساراتآمیز پروندع هستهای ایرا تأکید دارد .ناراد اصرلی هادراری و هاراهنری چری و ایرا ت
متودع برای الاال فشار بر ایرا را میتوا در روند پروندع هستهای ایرا در شورای امنیت سرازما
ملل متود مشاهدع کرد .با ارجاع پروندع ایرا به ای شورا ،بوثها پیرامو نقش چری و روسریه در
مقابله با الاال توریم للیه ایرا با گرفت و چی در معرض آزمرونی دشروار بررای انتگراب میرا
ایرا و آمریدا قرار گرفت .دشواری ای آزمو بدا رواظ بود که چری هاروارع ترالش داشرت در
میانه روابط ایرا و آمریدا قرار گیرد و از تأثیرات منفی مناقشه ای دو بر روابط خود برا هرر یرک از
آنها بداهد ،اما روند پروندع هستهای ایرا در شورای امنیت ،چی را وادار بره انتگراب کررد و نهایتراً
چهار قطعنامه ای شورا با رأی مرات ای کشور هاراع بود .آرای چی در ای قطعنامهها ،مهرر پایرانی
بر بوثهای مربوط به ائتالف ایرا  -چی زد و نشا داد ای کشور ایفای نقش «سرهامدار مسرلول»
در نظام بی ارالل آمریداموور را بر سایر گزینهها ترجیح میدهد.
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چی در راستای استراتژی کال خود ،ثاات و هاداری در روابط برا ایرا ت متوردع و سرایر
قدرتهای بزرگ را گزینه برتر میداند و تالش دارد خود را به لنوا «سهامدار مسلول» در نظرام
بی ارالل تصویرسازی نااید .طایعی است سهامدار مسرلول در نظرم غرربمورور ناریتوانرد برا
کشورهایی که از سوی غرب به صورت تهدید تصویرسرازی مریشروند ،روابرط ویرژعای برقررار
سازد .بنابرای  ،میتوا گفت روابط هاداریجویانه چی با قدرتهای بزرگ ،به ویژع قدرتهای
غربی و به خصوص ایا ت متودع ،مودودیتهای مهای در روابط ایرا و چی ایجاد میکنرد و
های امر نیز ساب می شود چی در پروندع هستهای ایرا سودجویانه لال کند.

نتیجهگیری
فرهنگ استراتژیک دو کشور ایا ت متودع آمریدا و چی از مؤرفهها و لناصر متعددی تشدیل شردع
است .مهمتری هدف چی در لرصه سیاست خارجی ،بررآوردعکررد آرزو و آمرال خرود -جاررا
توقیرهای گذشته و احیای قدرت امپراتوری میانره ،یعنری تاردیلشرد بره قردرت برزرگ -اسرت.
مؤرفههای قوامبگش به فرهنگ استراتژیک چی تأثیرات خود را در سیاسرت خرارجی تردافعی ایر
کشوردر منطقه خاورمیانه به ناایش گذاشته است .در خصوص ایا ت متودع نیز باید اذلرا داشرت
ای کشور برای رسید به اهدافی که توت تأثیر فرهنگ استراتژیک ای کشور شردل گرفترهانرد ،در
پی هژمونی و ترایت قدرت خود در جها است .آمریدا ،در ای راستا رسرارتی را مانری برر رهارری
جها در نظر گرفته و خود را ملزم به مدیریت جها میبیند .در ای میا  ،ای کشور اگر بره نیرروی
نظامی متوسل میشود ،خود را ناگزیر از استفادع آ میبیند .در نتیجره ،مؤرفرههرای شردلدهنردع بره
فرهنگ استراتژیک ایا ت متودع تهاجای هستند که خود در پیریری سیاست خارجی تهاجممورور
ای کشور در منطقه خاورمیانه مؤثر میباشد .در پایا  ،به ناونهای از تأثیر ای فرهنگ استراتژیک برر
سیاست خارجی آنها در پروندع هستهای ایرا پرداخته شد .در ای پرونردع ،چری برا تأثیرپرذیری از
فرهنگ استراتژیک خود مگارف تاایالت هژمونیجویانه ایا ت متودع میباشرد و در ترالش اسرت
هاراع با روسیه نولی از موازنه نرم را در منطقه شدل دهد ،اما آن ه در اینجا بریش از پریش اهایرت
مییابد ،ای است که ای موازنهسازی تا جایی برای پد تداوم دارد که منجر به اصطداک سیاسی برا
ایا ت متودع نشود.
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