
 

 

 : المللآمریکا و نظام بین

 قطبی تا نظم فراقطبیاز نظم تک
 31/3/4131 تاریخ پذیرش:   41/41/4131تاریخ دریافت:

 1*مسعود موسوی شفائی 
 2**مهدی شاپوری 

 چکیده
مناسبات اینن   از سنتی درک از گرفتنفاصله به ، لزوم نیازالمللبین تحوالت نوین عرصۀ روابط

 عرصنه  اینن  در نتایج و روندها ها،پویایی بر تأثیرگذار جدید نیروهای شناخت منظور به، حوزه
بنا بنازخوانی    پنووه  ینن  ا کنند  ایجنا  منی  را  در این راستاجدیدی  مفاهیم پردازشنیز  و

شنده در منورد   تحوالت سیاست خارجی آمریکا در دو دهۀ گذشته و بررسی نظرینات مرنر   
اینن اسنتدالر را   الملنل،  بندی در نظنام بنین  کل قربها و متأثر از آن شمندینحوۀ توزیع توان
 بنندی نحوۀ قرنب آشنایی با  مانند گذشته،ههرچند  ،الملل کنونیدر نظام بینکه کند مرر  می

نقرنه   اینشدن در کند، اما متوقفالملل کمک میبه درک بهتر اتفاقات و رخدادهای روابط بین
و نتنایج   رونندها  ،هنا بنر پوینایی  انکاری  ابلغیرقجدیدی که تأثیرات نیروهای  شناختو عدم 
 پنووه  در اینن    دنبنار دارد ه را بن های این عرصه نقصان در فهم پدیده، گذارندالمللی میبین

 الندولی و شنکل  حالنت بنین  از  قندرت  ،که در آن ؛ نظمیشودپیشنهاد مینظم فراقربی مفهوم 
   است ته ابعاد جدیدی به خود گرف و سابق خارج شده متصلبمحدود و 

 

 نظم فراقربی قربی،نظم تک گرایی،هومونی بندی،الملل، قرب: نظام بینهاواژهکلید

                                                                                                                                        

 الملل دانشگاه تربیت مدرس* استادیار روابط بین
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 مقدمه
در حار گذار از نظنم   المللبیناکنون نظام الملل، همبه اعتقاد بسیاری از اندیشمندان حوزه روابط بین

این بنی  از آنکنه بنه     ،چندقربی است  البته -قربی بعد از جنگ سرد به نظم چندقربی و یا تکتک

الملنل باشند، بنه وتنعیت جدیندی      ها در نظام بینمندیمعنای وقوع تحولی شگرف در توزیع توان

گرایی امکان حیات نندارد و تنهنا ابرقندرت بعند از     اشاره دارد که در آن دیگر نظم مبتنی بر یکجانبه

بنر  »بایند   ا، به تعبینر بریینسنکی  نشدن به ابرقدرتی تنهجنگ سرد به این نتیجه رسیده که برای تبدیل

: 4168)بریینسنکی،   «جهان بتابد، نه اینکه سایه هولناک  آن را به کانون نفنرت جهنانی تبندیل کنند    

تنوان از نظنم   رسند منی  الملنل، بنه نظنر منی    و با توجه به شرایط کنونی نظام بیناین با وجود   (333

الملنل وجنود داشنته،    کننون در نظنام بنین    هایی که تاجدیدی سخن گفت که مبنای آن اساساً با نظم

بنه   صنراحتاً در چارچو  آن  ،وزیر امور خارجه ایرانظریف،  محمدجوادخوانی ندارد؛ نظمی که هم

و بنندر  « بازیمبریم یا با هم مییا با هم می»ای گوید که در مناقشه هستههای بزرگ جهانی میقدرت

کنند کنه در صنورت    ی روسنیه را تهدیند منی   شاهزاده سعودی، پنوتین رینیج جمهنور    ،بن سلران

های حامی خود در چچن تالفنی  پافشاری بر حمایت از نظام سیاسی سوریه، عربستان از طریق گروه

هنا در چنارچو  آن، از اینکنه بنه     نظمی کنه دیگنر صنرفاً آمریکنایی نیسنت و چیننی       خواهد کرد 

 :دهنند منی ابنایی ندارنند، بلکنه هشندار     نه تنها  ،(Ratner, 2013: 24) «خفه شو»ها بگویند آمریکایی

بنه نظنر     (Kagan, 2008: 30) «امروز نوبت ماست که بگوییم و نوبنت شماسنت کنه گنوش کنیند     »

قدرت دیگنر مینل بنه     -4الملل کنونی حداقل سه تحور مهم اتفاق افتاده است: رسد در نظام بینمی

 ,Haass) «شنود لی جاهنا پیندا منی   ها و در خیدر دست خیلی» ،ریچارد هاس قورتمرکز ندارد و به 

تنر و در مینان بنازیگران    های قدرت در سرح بسنیار گسنترده  ، زیرساختدیگر یا به تعبیر (2 :2008

الملنل  تهدیدات جدیدی در نظام بنین  -3؛ (471: 4163)بوزان،  مختلف و متنوع، پراکنده شده است

ن قندرت اهمینت   بُعد نامتقار -1ا ندارد؛ ر هاآنا که هیچ قدرتی به تنهایی توان برخورد ب شکل گرفته

همنه  »الملل به این پنداشت میرشنایمر کنه   زیادی پیدا کرده و این خود باعث شده وتعیت نظام بین

تنر  نزدینک  ،(Mearsheimer, 2010: 73) «زدن به همدیگر هسنتند دارای میزانی از قدرت برای تربه

 ، بنه الملنل در نظام بین 4بندیکردن از مسئله قربنشان از این دارد که دیگر صحبت هااینشود  همه 

                                                                                                                                        
1. polarity 
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هنای روزمنره سیاسنت جهنانی     سنازی پیچیندگی  و ساده این عرصه روشمندمرالعۀ رغم اینکه به 

فایده چندانی ندارد و جهان در حار حرکت به سنمت  در عمل (، 86: 4163کند )بوزان، کمک می

، بنا  در چنارچو  آن  خارجنۀ اینران،   محمدجواد ظریف، وزیر امورنظم فراقربی است؛ نظمی که 

هشندار   ،(Waltz, 1979: 112) «خواهید، باید ناامنی را هم بپذیریند اگر آزادی می»توسل به اصل 

 تواند با به خرر انداختن امنیت دیگران، به امنیت برسد  این خود بنر دهد که هیچ کشوری نمیمی

دهنند  اقویا انجام منی » گوینداست که میالملل گرایان در روابط بینخالف آن اصل کالسیک واقع

فراتر از این، «  ه قدرت تغییرش را ندارندنیز باید بپذیرند آنچ توان انجام  را دارند و تعفاآنچه 

ها و تحوالت اجتماعی و تکوینی روابنط  مکانیکی است و توجهی به پویایی یقربیت خود مفهوم

کننون دیگنر صنرفاً در حاشنیۀ کتنب و مقناالت       اهنا و تحنوالتی کنه هنم    الملل ندارد؛ پویاییبین

کننند   آفریننی منی  شوند، بلکه در متن اینن عرصنه نقن    الملل یافت نمیپردازان روابط بیننظریه

ای و نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منرقنه  )مثل غیردولتی یهانیروها و موجودیت

بنر  انند کنه   آفریننی تبندیل شنده   زیگران نقن  به بنا  (و بنیادگرا های تروریستیگروه المللی وبین

توان انکنار کنرد کنه    در چنین شرایری نمی گذارند میتأثیر جدی  به صورتالمللی بین یروندها

بنه عننوان حرکنت بنه      از آن پنووه  رو شده که در این هروب وتعیت جدیدی با المللنظام بین

الدولی و شکل محندود و  حالت بین نظمی که در آن، قدرت از ؛شودسمت نظم فراقربی تعبیر می

و در مینان   وسنیع  ایدامنهدر  ابعاد جدیدی به خود گرفته و همچنین متصلب سابق خارج شده و

نباید از مفهنوم نظنم فراقربنی بنه معننای افنور قندرت         ،البته مختلفی پخ  شده است  بازیگران

، منا در حنار   پنووه  ز منظر این باید توجه داشت که االملل تعبیر شود، بلکه آمریکا در نظام بین

های مختلف و توسنط مردمنان مختلنف تعرینف و مندیریت      از مکان»ورود به جهانی هستیم که 

آمریکنا   ،(Ikenberry, 2011) اندیشنمندان  برخنی خنالف نظنر    بردر این جهان جدید، «  شودمی

خواهند و  خنود منی  کنه   گوننه آنتوانند آن را  منی جهان حکم براند و نه کل تواند بر ه میندیگر 

 به دالینل زینادی بنا    4قربی، لحظۀ تکاستفان والت  به تعبیر رهبری کندمتناسب با منافع خوی ، 

  (Walt, 2014) مواجه شده است 3پایان زودرس

                                                                                                                                        
1. Unipolar Moment 
2. premature end 
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روند سیاست خارجی آمریکنا در دو  ابتدا به این صورت است که  پووه این  یدهسازمان

گینرد و  بوش و اوبامنا منورد بررسنی قنرار منی      جورج دبلیوخصوص در دوران هدهۀ گذشته ب

بنه عننوان قندرت برتنر      آمریکنا  هنای و به تبع آن سیاست در این دوره در جایگاه تحوالتی که

الملنل  که در نظنم بنین   است آنشوند  اهمیت این موتوع در ، بررسی میآمده به وجود جهان

بنندی در نظنام   مسنئلۀ قرنب   نظر یا پووهشی که قصد بررسی هر نوع اظهار ،بعد از جنگ سرد

قنرار  خنود  نقرنۀ عزیمنت   آمریکنا را  ها و رفتار سیاست الملل را داشته باشد، به ناچار بایدبین

سنر   الملنل تناریخ روابنط بنین    تنها ابرقندرت  شکلدهد؛ چون بعد از جنگ سرد این کشور به 

در اینن  رنر  شند    الملنل م های عمده و اصلی نظام بنین کنندۀ جریانتعیین به عنوان و برآورد

گرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش و ناکنامی  بحث هومونی ،قسمت

سپج مسئله   گیردمورد بحث قرار میسیاست خارجی دولت اوباما  ،شود و سپجآن مرر  می

ز در نهایت نیایم، مرر  خواهیم نمود  گیری نظم جدیدی که آن را نظم فراقربی نام نهادهشکل

 شود گیری تحقیق ارایه مینتیجه

 

 اوباما گراییچندجانبهگرایی بوش تا از هژمونی الف.
حق خود به ها ، آمریکاییجنگ سرد درشوروی باخت و  4331تا  4318 دوقربی نظم از پج

خواسنتند،  شیرانی، دنیا را هر گونه کنه منی   به اصرال  که بعد از فروپاشی امپراتوری ندداد

های پیروز، نظم جدید و الملل معموالً طرفدر روابط بین هاآننظر یف کنند  به ببینند و تعر

اما این به هیچ وجه به معنای قضاوت ارزشی در مورد  ،کنندقواعد حاکم بر آن را تعریف می

را بننا کردنند کنه در     هنای نناپلئونی نظمنی   خو  یا بدبودن این مسئله نیست  فاتحان جنگ

پیروزمندان جنگ جهانی اور، نظمی را بنرای دنینای    4 ور منجر شدبه جنگ جهانی ا نهایت

 یدیگنر  سوزخانمانبعد از جنگ تعریف کردند که دو دهه بعد منجر به وقوع جنگ جهانی 

هنای ایندیولوییکی و   فاتحان جنگ جهانی دوم، اساس نظم بعد از جننگ را بنر رقابنت     شد

شد گذاشتند کنه  مراتبی اداره میسلسلهصورت ه استراتویکی در قالب دو قرب که هر کدام ب

                                                                                                                                        

م ثباتی نظیعنی به بی ؛ای از مباحث طرفداران نظریه انتقار قدرت به همین مسئله اختصاص داردقسمت عمده  4
  (Jonathan M. DiCicco and Jack S. Levy, 2003) مبتنی بر توازن قوا
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سنرو   دیگنر  در  هنای گسنترده  هنا و نابهنجناری  با وجود ثبات در سرح کالن، به خشونت

د  به همین منوار، نظم بعد از جنگ سنرد را نینز فناتح آن یعننی     امینجاای و داخلی( )منرقه

هنای متفکنران   یشنه آمریکا تعریف کرد؛ نظمی که ابتدا تنها به صورت صریح در متنون و اند 

، «دموکراسیپایان تاریخ و پیروزی لیبرار»، «قربیلحظۀ تک»آمریکایی تحت عناوینی همچون 

و سپج در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش عیناً در  و    پردازش «قرن آمریکایی»

ت چنی، دونالد رامسفلد، پار ولفنوویتز، ریچنارد پنرر، الینو     عمل به اجرا گذاشته شد  دیک

تنرین نیروهنای کابیننه    تنرین و سرشنناس  از جمله کلیدی ،آبرامز، لویج لیبی و جان بولتون

توسنط ویلینام    4337سسه قرن جدید آمریکایی بودند کنه در سنار   ؤجورج بوش، اعضای م

کنار در قالنب آن بنه    گذاری شده بنود و نیروهنای نومحافظنه   کریستور و روبرت کگان بنیان

 مشغور بودند  34ی آمریکایی در قرن های هومونریزی پایهطر 

بنر سنر حملنه بنه عنراق در       هنگامی که بحث ،3111و  3113های کریستور و کگان در سار

شورای امنیت سازمان ملل باال گرفته بود، تز دورزدن سازمان ملل را مرر  کردند و گفتنند: مهنم   

 Kagan and) راق حمله کندگویند، آمریکا باید به عنیست هانج بلیکج و شورای امنیت چه می

Kristol, 18 Nov 2002      به هر حار، در دوران ریاست جمهنوری جنورج دبلینو بنوش، صنحنه  )

الملل به آزمایشگاه غرایز تندروهای پرویه قرن جدید آمریکایی تبدیل شده بود  بعند از  روابط بین

دهند را انجام می اقداماتاین هایی که ما تمایزی میان تروریست» :گفتسپتامبر، بوش  44 رویداد

  (Bush, 12 Sep 2001) «شنویم دهند قایل نمیپناه می هاآنکه به  ییهاآن]حمالت تروریستی[ و 

تواند تصمیم بگیرد: یا با ما هسنتید  ای اکنون میهر ملتی در هر منرقه»وی همچنین عنوان کرد که 

ه مرجع تشخیص کشورهای حنامی و    نکته جالب اینک(Bush, 20 Sep 2001) «هایا با تروریست

مرجنع شناسنایی    ،المللنی  همچننین  پناهگاه تروریسم خود دولت آمریکا بود نه نهاد مسنتقل بنین  

کنرد  ها بودند  بوش اعالم منی تهدید و اقدام به مقابله با آن قبل از عینیت یافتن نیز خود آمریکایی

دسنتی و    اقدام بنه پنی   (Bush, 2002) «تر شودتر و نزدیککنم تا خرر نزدیکمن صبر نمی» که

توانند هنر   گوید که آمریکا منی شد  این نگاه میحلی بود که در این راستا ارایه می ، راه4پیشگیری

                                                                                                                                        
1. Preemption and Prevention   
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داند، مقابلنه کنند  آنچنه    عنوان مسئلۀ امنیتی طر  و با آن به نحوی که مناسب می را به 4موتوعی

وزینر دفناع وقنت    -لد ست  دونالند رامسنف  رچو  قابل بحث ادر مورد عراق رخ داد، در این چا

تنوانیم شنواهدی پیندا کننیم کنه      گفت این استدالر که ما نمنی قبل از حمله به عراق می - آمریکا

هنای کشنتار جمعنی    های کشتار جمعی دارد، به معنای آن نیست که او سال صدام حسین سال 

 U.S. Department of) «مندرک نیسنت   نبنود مندرک، گنواه    نینافتن »وی  ،ندارد  به تعبینر دقینق  

Defense, 12 Feb 2002)  

ما هنوز به جهنانی فکنر   »نوشت:  «جهان پساآمریکایی»در کتا   3116فرید زکریا در سار 

ی با نظم غربنی ینا رد آن،   نوایقدرت در حار ظهور باید بین دو گزینۀ هم هرکنیم که در آن می

شود و با مجازات طرد مواجه خواهد غی مییکی را انتخا  کند  اگر رد کند، تبدیل به دولت یا

ای گسنیخته در دوران بوش، آمریکا به اسب چموش لجام ،  در واقع(Zakaria, 2008: 36) «شد

بعد با  ،به هر حارشخم بزند و جهانی نو بیافریند   ،تازی کندخواست یکهشبیه شده بود که می

سسه ؤسساتی همچون مؤران که قبالً در مکافرصتی فراهم شد تا نومحافظهسپتامبر،  44اتفاقات 

 34نمنودن آمریکنا بنه هومنون قنرن      هایی برای تبدیلقرن آمریکایی و امریکن اینترپرایز نسخه

 های خود را به عرصه عمل بیاورند  پیچیده بودند، ایده

سسه قرن آمریکایی ؤای مصفحه 31هایی همچون گزارش امنیتی گزارش -دفاعی در عرصۀ

به اجرا « ها، نیروها و منابع برای قرن جدیدبازسازی قدرت دفاعی آمریکا: استراتوی»موسوم به 

علینه  از سنوی دشنمنان آزادی،   سپتامبر با اعالم اینکه  44بوش بعد از  ،گذاشته شدند  در واقع

، عمنالً بنه تفکنرات ماجراجویاننه     (Bush, 20 Sep 2001) گرفتنه  صنورت  یجنگاقدام آمریکا 

بایند بنه اینن    »دولت بنوش اعتقناد داشنت     عمل پوشاند  ۀدر امور جهانی جامکاران نومحافظه

: 4163)بنوزان،   «حمالت ]یازده سپتامبر[ پاسخ دهیم و جهنان را از شنر شنیران نجنات دهنیم     

 44به این ترتیب، دیگر شعارهای وی در انتخابات ریاست جمهنوری، در سنایه حادثنه     ( 436

قسمتی از این تاریخ ]تاریخ آمریکا[ به وسنیله دیگنران   »اینکه سپتامبر قرار گرفتند  بوش با بیان 

 ،(Guardian, 27 February 2003) «نگاشته شده و بقیه آن بنه وسنیله منا نوشنته خواهند شند      

   کردنیروهای نظامی آمریکا را به خاورمیانه گسیل 

                                                                                                                                        
1. Subject 



 141 ــــــــــــــــــــــــــــ قطبی تا نظم فراقطبیالملل: از نظم تکا و نظام بینآمریک

اینن   ، هنگنامی کنه  3111ری در سنار  های انتخاباتی جورج بوش و جان کدر یکی از مناظره

را داشنته ینا خینر، ننامزد دمنوکرات       پیشگیرانهار مرر  شد که آیا آمریکا حق اقدام به جنگ سؤ

اقدامات از آزمنونی بگنذرد؛ آزمنونی جهنانی کنه در آن       گونهاینپاسخ داد: بله، اما قبل از آن باید 

دهنیم و  ام منی دهیم، انجکامالً درک کنند که چرا ما آن چیزی را که انجام می مردممانوطنان و هم

بنوش در پاسنخ    دهیم همچنین باید به جهان اثبات کنیم که این کار را به دالیلی مشروع انجام می

کنردن در نظنر جهانینان کمکنی بنه مننافع منا        بودن و خیرخواه جلنوه تالش برای محبو »گفت: 

خواند،  «دکترین کری»دو روز بعد نیز بوش در یک سخنرانی تمن تاختن به آنچه وی  «کند نمی

هنای خنارجی قندرت وتنوی     رهیافت سناتور کنری در سیاسنت خنارجی بنه حکومنت     » :گفت

 :مرر  نمنود  گونهاینبوش رهیافت خوی  را «  تصمیمات مربوط به امنیت ملی ما را خواهد داد

هنای  اتخاذ خواهد شد، ننه در پایتخنت   4کاخ سفید شکلیضیبتصمیمات امنیت ملی ما در اتاق »

جنان کنری نتوانسنت در ادامنه، اثنرات اینن تصنویر منفنی           (Signer, 2006: 33-34)« خنارجی 

درصند از   68کاران علیه خوی  را خنثنی کنند  در روز انتخابنات،    شده از سوی نومحافظهساخته

ی دادند  بنه اینن   أدیدند به جورج بوش ردهندگانی که تروریسم را نگرانی اصلی خوی  مییأر

 جنگ ویتنام در مورد تأمین امنیت خوی  اعتماد نکردند   مردم آمریکا به سرباز ،ترتیب

ترین انتخابات ریاسنت جمهنوری آمریکنا    به هر حار، جورج دبلیو بوش که در یکی از جنجالی

گنور پینروز   شانسی توانسته بود بر آلبرت آرنولد گور جونیور معنروف بنه ار  با خوش 3111در سار 

سنار ریاسنت    هشنت شکست داد  به طور کلی، وی در طنور  ها را شود، این بار نیز نامزد دموکرات

جمهوری خوی  رویکردی تهاجمی را در سیاست خارجی دنبار کرد و اینن باعنث ننوعی نفنرت     

ای که این مسئله محدود به دشمنان و رقبنای اینن کشنور    های آمریکا شد، به گونهجهانی از سیاست

نظرسننجی   گرایاننه آن رنجیدنند   های یکجانبهنماند و حتی متحدین نزدیک واشینگتن نیز از سیاست

، اینن مسنئله را تأییند    سسه تحقیقناتی پینو  ؤتوسط م 3118های مارس تا می سار بین ماهگرفته انجام

دهند  اند، نشان میکشور مختلف بوده 48هزار نفر در  47کند  این نظرسنجی که جامعه آماری آن می

از زمنان روی کنار آمندن     آمریکنا  نسبت بهی مختلف افکار عمومی کشورها باورمندی مساعدمیزان 

متحند   تنرین ینک نزدعننوان  ه در بریتانینا بن  ای که به گونه ،کاران در حار کاه  بوده استنومحافظه

                                                                                                                                        
1. Oval Office  
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اینن   ،همچننین رسیده اسنت    3118درصد در سار 88به  4333درصد در سار  61ایاالت متحده، از 

 81و در اسنپانیا از   درصند 17درصند بنه   76آلمنان از   درصد، در13درصد به 83در فرانسه از میزان 

درصد تنزر یافته است  در کشورهای مسلمانی که واشینگتن به طور سنتی رابره خنوبی  31درصد به 

مساعد نسبت به آمریکا با افور همنراه بنوده اسنت  در ترکینه اینن       یباورمندداشته نیز میزان  هاآنبا 

درصد 11درصد به 78و در اندونزی از  3118درصد در سار 43ه ب 4333درصد در سار 83میزان از 

درصند از مینزان    48، 3118تنا   3118یعنی از  ،تقلیل پیدا کرده است  در هند تنها به فاصله یک سار

    (Pew research center, June 13, 2006)باورمندی مساعد نسبت به آمریکا کم شده است 

کنه بنه انتخنا  خررهنای مربنوط بنه صنلح جهنانی         در قسمت دیگری از همین نظرسنجی 

خرر ایران برای از  تربزرگخرری عنوان ه حضور آمریکا در عراق را ب ،اختصاص دارد، مخاطبان

هنا بنر   رغم افنزای  نگراننی   به» :نویسدگر پیو در همین مورد میاند  تحلیلصلح جهانی برشمرده

در عراق به مثابه تهدیدی بنرای صنلح جهنانی    ای ایران، حضور آمریکا های هستهسر بلندپروازی

 ی از کشنورها، بیشنتر از خرنر   پایه و حتی در خیلانگاشته شده که خرر آن برای صلح جهانی، هم

اقندامات    (Pew research center, June 13, 2006) «برای صلح جهانی عننوان شنده اسنت    ایران

ای تصنویر آمریکنا را در مینان افکنار     هکاران در سیاست خارجی و امور جهنانی بنه اننداز   نومحافظه

هنای  ای در سنخنرانی عنوان عبارتی کلیشهه ب 4عمومی جهان، منفی نموده بود که تز جنگ علیه ترور

سنپتامبر نینز دیگنر هنوادار      44بعد از  خصوص رییج جمهور این کشوره مقامات ارشد آمریکایی ب

درصند در  38بنه   3113درصند در سنار   84چندانی نداشت  در یاپن، حامیان تز جنگ علیه ترور از 

درصند در سنار   13بنه   3118درصند در سنار   81تنزر یافتند  این میزان در انندونزی از   3118سار 

هنای مادریند توسنط    گنذاری دنبنار بمنب  ه و ب 3111رسید  در اسپانیا با وجود اینکه در سار  3118

درصند در   43جنگ علینه تنرور بنه    از ی شهروند این کشور کشته شده بودند، طرفدار 433القاعده، 

بنه   3111درصد در سنار  88کیه نیز مخالفت با تز جنگ علیه ترور از رکاه  یافت  در ت 3118سار 

    (Pew research center, June 13, 2006)افزای  یافت  3118درصد در سار 77

ش چننان بنه   سنالۀ بنو  ش داری زمام» :نویسددر بررسی نظرسنجی فوق، روزنامه گاردین می

از اینران   تنر بزرگعنوان تهدیدی ه تصویر آمریکا تربه زده که افکار عمومی جهان به واشینگتن ب

                                                                                                                                        
1. war on terror  
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کاران این اصنل  نومحافظه ،  در واقع( The Guardia, 15 June 2006) «نگردبرای صلح جهانی می

آوری ویکم، جایگاه ابرقدرتی بی  از آنکنه بنه قندرت جننگ    در قرن بیست» را نادیده گرفتند که

چننین   ( 463: 4163)بنوزان،   «وابسته باشد، به توان ایجاد و حفظ جوامنع جهنانی وابسنته اسنت    

معتقند   هنا آنکار بوش جای نگراننی نداشنت، چنون    برای نخبگان دولت نومحافظه البته وتعیتی

جهان چه تصویری از آمریکا دارد، بلکه مهم این است که منا در  مهم نیست افکار عمومی »بودند 

 ایندیولوییکی ، عمندتاً آبشنخور   هنا آنمسیر درست مد نظر  « کردن مسیر درستی هستیمحار طی

هنای خنارجی خررپنذیر باشند و     بوش در مناجراجویی شد سئله بود که باعث میداشت  همین م

   د بپردازفایده  -هزینهبه محاسبه کمتر 

کناران در  طلباننه نومحافظنه  گرایانه و جنگالق عراق و افغانستان، نتیجه رهیافت یکجانبهبات

که به خیار خود آمده بودند با شکست اشرار، هم مأموریت تاریخی  هاآنسیاست خارجی بود  

و اخالقی خوی  را به عنوان قومی استثنایی در جهان به انجام برسانند و هم منرقه نناامن، امنا   

برای منافع خوی  را امن سازند، خواسنته ینا ناخواسنته بنه شنرایری دامنن زدنند کنه          حیاتی

اکنون نه تنها امنیت منرقه، بلکه امنیت کل جهنان در معنرت تهدیندی جندی قنرار گرفتنه       هم

کنرد، درصند پنایینی از    کناخ سنفید را تنرک منی     3113است  زمانی که بوش در اواینل سنار   

کردند، در حالی که ده روز بعد های وی را تأیید مید( سیاستدرص 33تا  38ها )بین آمریکایی

درصند مننردم آمریکنا از اقنندامات وی حماینت کننرده بودنند  طبننق      31، 3114سنپتامبر   44از 

ها، اقدامات بوش در دور دوم ریاست جمهوری، حامیان بسیار کمی داشته است، بنه  نظرسنجی

بعند، بنه لحناح محبوبینت در سنرح       4318سای جمهور آمریکا از سنار  ؤطوری که در میان ر

   (Gallup, retrieved 30 April 2014) مرلوبی قرار نداشت

خواه ریاسنت جمهنوری   کین نامزد حز  جمهوریهای بوش باعث شد مکشکست سیاست

یکی از حامیان اصلی جورج بوش بود و در طور ریاسنت   3114که از سار  3116آمریکا در سار 

هنای وی حماینت کنرده بنود، در     درصد مواقع از سیاست 31انگین در جمهوری بوش به طور می

گینری در  برابر باراک اوباما نامزد حز  دموکرات شکست بخورد  باراک اوباما شنب قبنل از رأی  

کسی کنه در  » :های بوش گفتکین از سیاستانتخاباتی خود با تأکید بر مسئله حمایت مک کارزار

توانند  واقع در مجلج سنا از جورج بوش حمایت کرده، نمیدرصد م 38( در 3117سار گذشته )

http://www.guardian.co.uk/theguardian
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شنعار انتخابناتی بناراک      (New York Times, Jun 3, 2008) «در وتعیت آمریکا تغییر ایجاد کند

کردند به آن نیاز مبرم دارنند، چنه در سنرح    ها احساس میبود، چیزی که آمریکایی 4«تغییر»اوباما 

تصاد( و چه در رابره خنارج )بنه دلینل کناه  مشنروعیت      داخل )به دلیل مشکالت در حوزه اق

 گرایانه دولت بوش( آمریکا در اثر اقدامات یکجانبه

[ مقابلنه  34های این قنرن ]قنرن   تواند به تنهایی با چال آمریکا نمی»اوباما با بیان اینکه 

 ،(Obama, 2007)« شنود مواجنه   هنا آنتواند بدون آمریکا بنا  که جهان نیز نمیکند، همچنان

بنه سیاسنتی کنه    به تعبیر کسنینجر  گرایی در سیاست خارجی، گرفتن از یکجانبهتمن فاصله

 ،نامید، روی آورد  در چارچو  دیپلماسی کنسرت« دیپلماسی کنسرت»توان آن را نوعی می

داری ثبنات خویشنتن   برقنراری هیچ قدرت برتر جهانی وجود ندارد یا اگر وجود دارد بنرای  

المللنی  های بزرگ برای اجرای قواعد و هنجارهنای بنین  ی الزم بین قدرتتا همکار کندمی

 پنی   سنار  6 وقتی: »است گفته جایی در اوباما  (Kissinger, April 22, 2009) شکل بگیرد

 عراق در جنگ به رفتن با که کاندیدایی عنوان به کردم، اقدام جمهوری نامزدی ریاست برای

 بینشنی  به بایستمی بلکه دهد، پایان جنگ این به باید تنها نه آمریکا که گفتم بودم، مخالف

 بر را یکجانبه اقدام و دیپلماسی بر را نظامی اقدام که بینشی دهیم؛ پایان برد، آنجا به را ما که

 آنچنه  از فراتنر  تهدیندات،  منورد  در و دهند منی  ترجیح المللیبین اجماع ایجاد برای تالش

  (Obama, August 5, 2015) «کردمی اغراق داشتند، باور اطالعاتی نهادهای

 ,Zakaria, Feb 2) های قدرت آمریکنا واقنف اسنت   در استراتوی جدید، اوباما به محدودیت

هنای بنزرگ چنه در سنرح نظنام      های گسنترده مینان قندرت   داند که بدون همکاریو می (2012

 ،وار است  در همین راسنتا ثر با تهدیدات نوین دشؤای، برخورد مو چه در سرو  منرقه المللبین

تهدینداتی کنه منا    » :اعالم کرد 3113پنجمین کنفرانج امنیتی مونیخ در فوریه وجو بایدن در چهل

ای اسنت کنه هنیچ    مواجه هستیم، مرزی نیستند  ماهیت این تهدیندات بنه گوننه    هاآناکنون با هم

 Hamilton and) «ورد کنند برخن  هنا آنتواند با کشوری به تنهایی، هرچند هم قدرتمند باشد، نمی

Foster, 2009: 36)  را در رابرنه   3«بازشروع»ها سیاست در سایه این تفکر جدید بود که آمریکایی

                                                                                                                                        
1. change 

2. Reset 
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را در  4؛ رهیافت اطمینان مجندد اسنتراتویک  (Karaganov et al., 2009) با روسیه در پی  گرفتند

ها به مادسازی مجدد با اروپایی؛ سیاست اعت(Currie, Oct 22, 2009) رابره با چین مرر  نمودند

گرایانه واشینگتن مخدوش شنده  های یکجانبهکه در اثر سیاست– هاآنمنظور جلب اعتماد دوباره 

هنای جهنانی را در رهیافنت جدیند خنوی       به همکاری با آمریکنا در برخنورد بنا چنال      -بود

شنده بنود( در قالنب    گنجاندند؛ به تجدید روابط درونی ناتو )که در جنگ عنراق دچنار انشنقاق    

تهدیدات علینه اعضنای نناتو خنارج      فهرستپرداختند؛ روسیه را از  3مفهوم استراتویک نوین ناتو

عمل آوردند )اتفاقی کنه  ه نمودند؛ از مدودف رییج جمهور روسیه در نشست سران ناتو دعوت ب

ناتو و روسنیه   راسموسن دبیر کل ناتو آن را اتفاق تاریخی و همچنین شروعی تازه در روابط میان

 یهمنان موزیر هنند را بنه عننوان اولنین     ؛ مانموهان سینگ نخست(Swami, 19 Nov 2010) نامید(

 ,Mahapatra, February 5) ( به واشینگتن دعوت کردند3116)بعد از پیروزی اوباما در انتخابات 

برزینل  خصوص بعد از روی کنار آمندن دیلمنا روسنف در     ه ب ،برزیل -روابط آمریکا و (؛ 2010

و    همنه اینن منوارد     (Aramayo and Pereira, March 15, 2011) تنر شند  نسبت بنه قبنل گنرم   

   گرایی باور دارد به چندجانبهحکایت از آن دارد که باراک اوباما 

در عصنری کنه   » :لنل گفنت  اوباما در اولین سخنرانی خنود در مجمنع عمنومی سنازمان م    

 نیسنت   1بازی با حاصل جمنع صنفر   دیگرقدرت ]بازی[ سرنوشت همه ما به هم گره خورده، 

ای کنه  ها تالش کند  هیچ نظم جهانیجهت تسلط بر دیگر ملتدر تواند یا نباید هیچ ملتی نمی

موازننۀ   هنیچ نشاند، موفنق نخواهند بنود     میدیگران باالی ها را بر یک ملت یا گروهی از ملت

های سنتی میان بندیتقسیم، خوردهپیوند به همدر جهان ها پایدار نخواهد بود  قوایی میان ملت

هنای  ها که ریشه در شنکاف های ملتها و ایتالفبندی  صفمعنایی نداردجنو  و شمار ملل 

ی هنا و اسنتدالر  هنا   زمان فهم این مسئله کنه عنادت  جنگ سرد دارد نیز دیگر خاصیتی ندارند

، فنرا  هسنتند  بنا آن مواجنه   ]امروزه[ هایی که مردمان مادر برخورد با چال  ،اندقدیمی نامرتبط

   (Obama, 23 Sep 2009) «رسیده است

                                                                                                                                        
1. Strategic Reassurance 

2. NATO's New Strategic Concept 
3. zero-sum game 

http://www.brookings.edu/experts/pereirac
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نقن  آمریکنا در جهنان در حنار     در منورد      نظری اساسی تجدید»اوباما که خواهان 

 گوننه اینن  موتع خنود در سیاسنت خنارجی را    ،(Obama, 13 April 2011است )« تغییر

نداشتن مسایل به ربط 4خوانندگرا مینه مانند کسانی که خود را واقع»»تشریح کرده است: 

گنرفتن مننافع آمریکنا و    معتقد به نادیده 3گرایانم و نه مانند مداخلهمعتقدجهان به آمریکا 

مداخله برای حل همه مشکالت و معضالت جهان هستم  آمریکا باید به دنبنار افنزای  و   

 «هنای جهنانی باشند   قویت شرکای خود در سرح جهنان بنه منظنور برخنورد بنا چنال       ت

(Obama, 28 May 2014)  آشناسنت و  کنامالً   34قنرن   در المللاوباما با محیط روابط بین

داند کنه جننگ بنه معننای سننتی آن در        او میکندخود را خو  درک می مقتضیات زمان

جنگ در عراق را انحنراف  ست که روو از همین  جایگاهی ندارد 34الملل قرن روابط بین

من معتقدم این اشتباه »و گفته که  (Steinhauser, 2008) از سوی آمریکا خوانده 1خررناک

بزرگ بود که ما به خودمان اجازه دادیم از جنگ با القاعده و طالبان منحرف شنویم و بنه   

 44تبناطی بنا حمنالت    کشوری حمله کنیم که هیچ خرر فوری ]برای منا[ و نینز هنیچ ار   

رییج جمهور آمریکنا در پاسنخ بنه منتقندان       (Obama, July 14, 2008)« سپتامبر نداشت

آنهایی که بنه سیاسنت خنارجی منا در     » :گویددر مورد سوریه می آمریکاسیاست خارجی 

منظور ما فرستادن نیرو به سوریه  ،گویند نه، نه، نهکنند، خودشان میمورد سوریه انتقاد می

   (Obama, 28 April 2014) «ت  خیلی خو ، پج منظور شما چیست؟سنی

اینکه تسلیح شورشنیان در  » :اوباما در مورد ایدۀ تسلیح شورشیان مخالف اسد نیز معتقد است

 Friedman, 8) «فانتزی بنوده اسنت   فکرتواند در اوتاع تفاوت ایجاد کند، همیشه یک سوریه می

Aug 2014)   هنای منالی و   چرا با این همه هزیننه » :دگویطلبان میدات جنگانتقا پاسخ بهوی در

، بایند در منورد اسنتفاده از    هۀ اخیر به خاطر جنگ پرداخنت کنرده  ای که آمریکا در یک دانسانی

را داریم، بنه اینن    1اینکه ما بهترین چک   (Obama, 28 April 2014) «نیروی نظامی مشتاق بود؟

توان گفت این سخنان می  (Obama, 28 May 2014) ببینیمخ یک میرا معنا نیست که هر مشکلی 

                                                                                                                                        
1. Self-described realists 
2. Interventionists 
3. dangerous destruction 

   منظور از چک ، نیروی نظامی است 1
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گرفته، صورت هاینظرسنجییکی از   در هستاوباما به نحوی انعکاس خواست مردم آمریکا نیز 

ار اینن  ؤانند  سن  المللی بنوده ها خواهان کاه  دخالت کشورشان در امور بیندرصد آمریکایی17

 گرفته، عبارت بوده از اینکنه: استریت یورنار صورت بی سی و وار نظرسنجی که توسط شبکه ان

به نظر شما ایاالت متحده باید در امور جهانی بیشتر فعار باشد یا کمتر یا به همنین سنرح کننونی    

   ها در جدور زیر آمده است اکتفا کند؟ پاسخ
 

 نگرش مردم آمریکا در مورد مداخله کشورشان در امور جهانی

 درصد 43 بیشتر فعار باشد

 درصد 17 کمتر فعار باشد

 درصد 11 سرح کنونی مناسب است

 درصد 1 مرمئن نیستم

Source: NBC News/Wall Street Journal Survey, April 23-27, 2014 

 

یکنی از   طبنق اکننون یکنی از مشنکالت جامعنۀ آمریکاسنت       بدبینی نسبت به آینده هم

درصند  78و شنبکۀ ان بی سنی،    یورننار  اسنتریت  وار توسنط  گرفتنه صورت هاینظرسنجی

ت به خودشان نخواهند داشت  این بسزندگی بهتری ن هاآند فرزندان ها اعتقاد دارنآمریکایی

 ،  بنه هنر حنار   (Milbank, 12 August 2014) سابقه بوده استدر طور چند دهۀ گذشته بی

ا سیاست خارجی جامعۀ آمریکا در شرایط کنونی بداند که و می مسایل آشناست اوباما با این

از تندروهای آمریکایی که به نظر  ، برخیاوکرایندر جریان بحران  کند تهاجمی همراهی نمی

و ماهینت نظنام   ( Edelman, March 2014 ,17)کننند  رسد هنوز هم در گذشته سنیر منی  می

می الملنل و بندفه  اوباما را به نگاه فانتزی به روابط بین اند،الملل کنونی را درک نکردهبین

 ,Washington post, March 3, 2014) کننیم، منتهم  ماهیت قرننی کنه در آن زنندگی منی    

Krauthammer, March 7, 2014)  نشنینی از نقن  سنابق    دولت وی را بنه اتهنام عقنب   و

 ,Cohen, February 25, 2014, Rice) انند الملنل، سنرزن  کنرده   بنین  نظنام آمریکنا در  

March 8, 2014)  اننندتننرین ریننیج جمهننور تنناریخ را داده بننه وی لقننب خننامحتننی و 
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(Mccalmont, Feb 20, 2014)   این در حالی است که رییج جمهور آمریکا نگاه متفاوتی

 «انند قنرار گرفتنه  طنرف اشنتباه تناریخ    »سردمداران مسکو در گوید که به قضیه دارد و می

(Washington post, March 2, 2014)،رفتنار قنرن    یننوع  هاآن ، چون به تعبیر جان کری

اوبامنا در پاسنخ بنه      (Dunham, Mar 2, 2014)انند  مرتکب شده 34نوزدهمی را در قرن 

گیری جننگ سنردی جدیندی مینان     شاهد شکل اوکراینکنند در بحران ادعا میکسانی که 

این نوع تفکر باید با خاتمه جنگ سرد، پاینان یافتنه   » :گویدواشینگتن و مسکو هستیم، می

کنه رابرنۀ خنوبی بنا      اوکرایناین مهم است برای » :کنداینکه، عنوان می ترو جالب« باشد

  در واقنع،  (Fox news, March 24, 2014) «ایاالت متحده، روسنیه و اروپنا داشنته باشند    

 ینا  الملنل روابنط بنین   کنونیرییج جمهور آمریکا به این حقیقت آگاه است که در شرایط 

بنه همنین     استبسیار زیاد ها بازی گونهاینینه هز باخت وجود ندارد یا -امکان بازی برد

روسیه در آینده اوکراین دارای منافع » :گویدکه در اوج تن  بر سر اوکراین، می دلیل است

شناید    (Obama, 2 May 2014) «شنوند  لحناح نظرات آقای پوتین بایند     مشروعی است

الملنل  د زکریا در روابط بنین رفتارها را نمودی از تحور سوم مورد نظر فری گونهاینبتوان 

یناد   «آمریکاییجهنان پسنا  »عنوان گذار به  به تحورن ایوی از   سار اخیر دانست 811در 

ابنوه ینا   ننه  کشورها در تمنامی نقناط جهنان، بنی  از اینن دیگنر       »که در آن همۀ  کندمی

 «ندسنت ه، بلکه هر کندام بنرای خنود بنازیگری     الملل[گر ]صرف عرصۀ روابط بینمشاهده

(Zakaria, 2008: 3)  

خصنوص شنیوه   هنحوه برخورد واشنگتن با حوادثی که در جهنان عنر  اتفناق افتناد و بن      

ه بنا حنوادث سنوریه و    هن برخورد با حوادث مصر، نحوه دخالنت در جننگ لیبنی، طنرز مواج    

هنای اسنتراتویک در شنرق آسنیا، شنیوه      و رقابت هانحوه برخورد با مسایل، اختالف ،همچنین

در سیاسنت   اوبامنا دهند هستند که نشان می موارد دیگریای ایران و    ناقشه هستهبرخورد با م

تمن پذیرش این مسئله که و  کندرفتار می 34خارجی مرابق با قواعد سیاست قدرت در قرن 

آمریکا را با روند و سیر حرکت نظام  ،یانهگراواقعواشینگتن دیگر پلیج جهان نیست، با نگاهی 

اعتماد به بوش و اوباما ننزد منردم کشنورهای    ها در مورد نظرسنجی است ه داد الملل آشتیبین

 تری از جهان کنونی دارد واقعیاوباما درک بهتر و دهد خوبی نشان می به ،مختلف
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 )اوباما( 2111)بوش( و  2116های جمهور آمریکا در کشورهای مختلف در سالمیزان اعتماد به رئیس

 3141 3116 سار          کشور

 66 41 آلمان

 61 41 فرانسه

 33 3 ترکیه

 77 31 استرالیا

 13 14 لهستان

 78 48 بریتانیا

 71 13 آفریقای جنوبی

 71 38 یاپن

 81 6 اسپانیا

 81 31 اندونزی

 77 11 کره جنوبی

Source: http://www.pewglobal.org/database/indicator/6/ 

 

  برای مثنار، وی در سنخنرانی   داردنگاه سیاه و سفید به مسایل کمتر خالف بوش،  اوباما بر

ایاالت متحنده و اینران از   » :خود در مجمع عمومی، در مورد روابط ایران و آمریکا گفت 3141

های عمیقنی دارد   م اعتماد ریشهاند  این عداز هم دور بوده 4373زمان انقال  اسالمی در سار 

ها از مداخله ایاالت متحده در امنور کشورشنان و نقن  آمریکنا در برانندازی حکومنت       ایرانی

  در سنوی دیگنر،   دارنند  داریۀ ریشهسرد ]حکومت دکتر مصدق[ گالیایرانی در دوران جنگ 

ینا از  –رده و مستقیماً بینند که ایاالت متحده را دشمن اعالم کها حکومت ایران را میآمریکایی

ها را به گروگان گرفته، نظامیان و شهروندان آمریکایی را کشته و آمریکایی -طریق نمایندگان 

این نوع نگناه   ،  در واقع(Obama, 24 Sep 2013) «کندمتحد ما اسراییل را تهدید به نابودی می

هنا مناسنب   مورد ایراننی پذیرد که رفتار کشورش در جمهور آمریکا میطرفه نیست و رییجیک

حق دارند دیدگاه بدی نسبت به آمریکا داشته باشند  جورج بنوش چننین نگناهی     هاآننبوده و 

http://www.pewglobal.org/database/indicator/6/


  44تابستان  86فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

کناران باعنث کناه  مشنروعیت     گرایاننه نومحافظنه  های یکجانبهنداشت  به هر حار، سیاست

کنردن اینن   جهانی آمریکا شد و این میراثی بود که به باراک اوباما رسنید  مأمورینت اوبامنا رام   

  (Rielly, 2013: 1) و اعادۀ اعتبار آمریکا در جهان بود اسب سرک 

کند در میان گرا نیست و تالش میالملل آرماندر روابط بینکه اوباما در عمل نشان داده 

گرایی قدم بردارد تا از این طریق بتواند با توجه به شرایط، هنم بنه پیشنبرد    و واقع یدیالیسما

 بنرآوردن مننافع آمریکنا را داشنته باشند      بنرای پذیری الزم ند و هم انعرافها کمک کآرمان

الملل واشنگتن در نظام بین قدرتهای رییج جمهور آمریکا به محدودیت ( 4131)زهرانی، 

هنایی در سراسنر   فجایع، مشکالت و چال »گوید: آگاهی دارد و به همین دلیل است که می

« وفصنل نیسنتند  صورت فوری توسط آمریکا قابل حنل  هنیز ب هاآنجهان وجود دارد و همۀ 

(Obama, 18 April 2014)   سیاست خارجی اوباما بنر دیپلماسنی   توان گفت می ،مجموعدر

های قدرت ،های بزرگ در مورد امور جهانی و در درجه بعدمیان قدرت همکاریکنسرت و 

سد جهان خیلی سریع به سوی ر، باز هم به نظر میاین ای استوار است  با وجودبزرگ منرقه

هنا و  منندی بودن بر توزیع ننابرابر تنوان  مبتنی به رغمنظمی دیگر در حرکت است، نظمی که 

  گرفتن نیستندنیز قابل نادیده سایرینزدن نتایج آن، های بزرگ در رقمبرتری قدرت

 

 فراقطبی ینظم به سویب. 
قربی زیاد دوام نیاورد و جهان شناهد نمنود   واقعیت این است که به قور هانتینگتون، لحظه تک

رانندن عنراق از   که بنه منظنور بینرون   -های بعد از جنگ اور خلیج فارس بارزی از آن در سار

 4331هنای دهنه     اینن را در اعتنرات  (Huntington, 1999) نبوده اسنت  -گرفتکویت انجام 

کجانبنه واشننگتن در منواردی    رفتارهنای ی  بنه ترین متحدین آمریکا نزدیک عنوان بهها اروپایی

 4336همچون قانون فراسرزمینی داماتو و حمالت هوایی آمریکا و بریتانینا بنه عنراق در سنار     

اجمناع   مبر اتفناق افتناد و شنورای امنینت بنا     سپتا 44وقتی وقایع  ،3114  در سار ددیتوان می

قربی احینا  ر لحظه تککردند بار دیگفکر می قرعنامه جنگ علیه طالبان را صادر نمود، بسیاری

سنازی  های جهانی از آمریکا بی  از آنکه به معنای توان اجمناع حمایت  نبود گونهاما این ،شده

شدن تهدید نوین جهانی مبتنی بر قدرت آمریکا باشد، به معنای ترس جهانیان از ظهور یا جدی
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های عمده سیاست جهانی تحت عنوان تروریسم بود  روسیه، چین و ایران به عنوان سه مخالف

بنه  های این کشور، بلکنه  گرایانه آمریکا در جهان، نه از روی ترس یا احترام به سیاستیکجانبه

هنای بنینادگرای اسنالمی    خاطر منافع مشترکی که با واشینگتن در برخورد با تروریسم و گنروه 

 ند نکردو عملی داشتند، از جنگ در افغانستان حمایت کردند یا حداقل مخالفت جدی 

قربنی دیگنر در مناسنبات    کامالً مشخص شد که لحظه تنک  ،در جریان جنگ آمریکا علیه عراق

الملل جایی ندارد  در این جنگ، اروپای قدیم با محوریت فرانسه و آلمان به همراه روسنیه  روابط بین

ی هنا و چین در برابر طر  حمله به عراق در موتع مخالفت قرار گرفتند و منانع تصنویب قرعنامنه   

شدند  بعد از جنگ عنراق،   -دادکه اجازه اقدام سخت علیه عراق را می- در شورای امنیت آمریکایی

کاران را به چال  کشنید، حملنه روسنیه بنه     قربی مورد نظر نومحافظهترین اتفاقی که لحظه تکمهم

فنوذ غنر    دایره ن دررفت از حوزه نفوذ روسیه خارج شود و کامالً گرجستان بود؛ گرجستانی که می

زیادی به راه انداختنند، امنا    یسروصداهااین اقدام روسیه  یهعلکاران قرار گیرد  هرچند نومحافظه

حتی نتوانستند کشورهای  هاآن  (Zakaria, March 28, 2014) «کار خاصی نکردند هیچ»عمل در 

طنور مسنتقیم حملنه     تأثیرگذار اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسنپانیا را قنانع کننند تنا بنه     

وقتنی بنوش در اواینل سنار       (Finn, August 12, 2008) ها به گرجستان را محکوم نماینند روس

کناران بنرای تبندیل    هنای نومحافظنه  ونشنان کرد، دیگر خبری از خطکاخ سفید را ترک می 3113

منور جهنانی   نبود  ریچارد هاس که از طرفداران تز کالنتری آمریکا در ا 34آمریکا به هومون قرن 

وجنود  ه الملل بدر نظام بین 4اعتراف کرد که یک شیفت تکتونیکی ایدر مقاله 3116بود، در سار 

حرکنت بنه    34الملنل در قنرن   از نظر وی مشخصه اصلی نظنام بنین    (Haass, 2008)آمده است 

به دو یا چند دولت بر جهان مسلط نیستند، بلکه  ،است؛ نظمی که در آن یک 3قربیسمت نظم بی

 تنوعی از بازیگران دارای سرو  مختلف قدرت وجود دارند  ،جای آن

کاران به چنال  کشنیدند  رابنرت کگنان در سنار      را نیز خود نومحافظه «پایان تاریخ»ایدۀ 

هنا مبننی بنر    ها و آمریکنایی به تفکرات اروپایی «بازگشت تاریخ: پایان رویاها»در کتا   3116

 1«مدرنیسنم بهشنت پسنت  »ایندیولوییکی و ورود جهنان بنه    هنای یینوپلیتیکی و   پایان رقابنت 

                                                                                                                                        
1. Tectonic Shift 

2. Non polarity 
3. Postmodernism paradise  
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مندرن  شدیدی وارد کرد و معتقد به بازگشت هر آنچه در قناموس روشننگری پسنت   های انتقاد

گنری و   (، بنه   شود )مانند تعارتات فرهنگی، مناقشات منذهبی، ناسیونالیسنم، نظنامی   طرد می

ر تنون، دمنوکرات متماینل بنه افکنا     هنیالری کلین   (Kagan, 2008) الملل شند حوزۀ روابط بین

ی کنه بعند از فروپاشن    اینن تفکنر  »اخیراً عننوان نمنوده   نیز  کاران در سیاست خارجینومحافظه

  (Clinton, 12 August 2014) «اشتباه بزرگ بود ،رسیدن استشوروی، پایان تاریخ در حار فرا

، در 8+4ان اینران و گنروه   ، بعد از توافق یننو مین  «قربیلحظه تک»بانی مفهوم  ،چارلز کراتهامر

مقایسه کرد و رفتار آمریکا در برابنر اینران    4316اعترات به این توافق، آن را با قرارداد مونیخ 

 ,Krauthammer) مبنرلن در برابنر هیتلنر شنبیه دانسنت     های چای را با سیاستدر بحث هسته

تواند به عنوان خود میمسئله این فارغ از اینکه آیا این مقایسه مجاز و بجا بوده یا خیر،   (2013

 باشد مرر  قربی لحظه تکاندیشۀ وی در بحث بر پایان  یشاهد

الملل در حار حرکت بنه سنمت نظنم    استدالر این مقاله این است که نظام بین ،به هر حار

تجربنۀ  توانند  منی قربی، های چندقربی و تکهایی با نظمرغم داشتن شباهت است که به نوینی

 هنای مختلنف  در حنوزه  ترین تحنوالت آن چون برخی از مهم، چندقربی نیست  باشدجدیدی 

قربی تکد  ندههای بزرگ رُخ میقدرتعمل خارج از حیرۀ  سیاسی، امنیتی، نظامی و فرهنگی

 وفصل بسیاری از مسایل و مشنکالت آن نیسنت   هم نیست، چون آمریکا به تنهایی قادر به حل

های بزرگ هنوز هنم بسنیاری از دسنتور    رد، چون قدرتبه چندقربی شباهت دا ،در عین حار

هنایی دارد، چنون آمریکنا هننوز     شنباهت قربنی نینز   کننند  بنه تنک   کارهای آن را تعریف منی 

کنه گفتنه    گوننه همانبا این حار، دهنده به موتوعات جهانی است  قدرتمندترین کشور جهت

عننوان نظمنی   ه از آن ب مقاله رسد نظم جدیدی در مرحلۀ ظهور است که در اینبه نظر می ،شد

 از: اندعبارت های این نظمترین ویوگیاست  مهم فراقربی یاد شده

 

 های جدیدظهور قدرت. 1
دادن کاران با نشانآمریکا، نومحافظه 3143زمانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سار 

را در دست داشت، سنعی در  فرید زکریا « جهان پساآمریکایی»عکسی از باراک اوباما که کتا  

اینن کتنا    » :ها داشتند، زکریا از ایده خود دفاع کرد و گفتسازی علیه نامزد دموکراتجنجار
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 Zakaria, 2« )بی  از آنکه در مورد کاه  قدرت آمریکا باشد، درباره خیزش دیگنران اسنت  

Feb 2012 انکار است    غیرقابل(  این واقعیتی 

طنور   الملنل بنه  ن، فضنای منانور آمریکنا در نظنام بنین     ترشدن دیگنرا به موازات فعار

درصند از تولیند    3.7تنهنا   4371ناپذیری کاه  یافتنه اسنت  چنین کنه در سنار      اجتنا 

درصند رسنانده    44.8این میزان را بنه   3143ناخالص جهانی را در اختیار داشت، در سار 

م تجارت کاالی تریلیون دالر و حج 1.67، حجم تجارت کاالی چین 3143است  در سار 

  ارزش صنادرات چنین در   (Inamn, 11 Feb 2013) تریلیون دالر بوده اسنت  1.63آمریکا 

 3.1اینن سنار   تریلینون دالر و ارزش کنل صنادرات آمریکنا در      3.34معنادر   3141سار 

 Xinhua, 10 Jan 2014, United States department of) تریلینون دالر بنوده اسنت   

commerce, 6 Feb 2014)  را به چین نسنبت   4بیهوده نیست که امروزه لقب کارگاه جهان

بنه لحناح سیاسنی کشنور      4331  برزیل که تا اواینل دهنه   (Zakaria, 2008: 91) دهندمی

 3143هزار درصدی مواجه بنود، در سنار    1رفت و اقتصادش با تورم ثبات به شمار میبی

درصند  8.3ننرخ تنورم را بنه    میلیارد دالر و  811حجم تجارت خارجی خود را به حدود 

هنا حناکی   بیننی   پی (CIA world Fact Book, retrieved 29 April 2014) رسانده است

اقتصادی پنج قدرت اقتصادی در حار ظهور شامل چین، هند،  برونداد، 3111است تا سار 

 7 یجن برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی )اعضای بریکج( جمعاً بزرگتر و بیشتر از گنروه  

   (Zakaria, 2008: 26) شدبا

قدرت ممتاز اقتصاد جهان را بر حسب ارزش برابری  7نمودار زیر که تولید ناخالص داخلی 

 هنا آنشدن های اقتصادی دیگران و نزدیکدهد، گواه سرعت پیشرفتقدرت خرید نشان می

امنور   گیری دردر زمینه تصمیم 6به آمریکاست  بیهوده نیست که گروه بیست جانشین گروه 

 اقتصادی جهانی شده است 

                                                                                                                                        
1. The workshop of the world 
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 )بر حسب دالر( ارزش برابری قدرت خریدقدرت ممتاز جهانی بر اساس  1تولید ناخالص داخلی  میزاننمودار: 

 سار              کشور 3143 3141

 آمریکا 48.311.8 48.733.7

 چین 43.388.3 41.138.1

 هند 1.768.8 8.183.3

 یاپن 1.886.7 1.836.6

313.8.1  آلمان 1.487.1 

 روسیه 3.168.3 3.888.3

 برزیل 3.111.3 3.131.1

Source: IMF World Economic Outlook, April 2014 

 

عننوان  در جنایی  گنل،  آمریکا، چناک هی  سابق اند  وزیر دفاعنیز دیگران قوی شده هازمینهدیگر در 

ملل به این معناسنت کنه منا در    دیگر وسیلۀ ه های پیشرفته نظامی بتوسعه و اشاعۀ تکنولویی» :بودکرده 

توانند  ها و فضا بی  از اینن نمنی  حار ورود به عصری هستیم که در آن، سلرۀ آمریکا بر دریاها، آسمان

 قدرتمند است و احتماالً قدرتمند نینز بناقی   آمریکا همچنان ،البته  (Londoño, 2014) «امر مسلمی باشد

هنای  دهنی بنه نظنم   گوید، ظرفیت این کشنور در جهنت  ن والت میاتفکه اس گونههمانخواهد ماند، اما 

    (Walt, 26 Jan 2012) ای از جهان کاه  یافته استاقتصادی و امنیتی در هر گوشه

 

 ظهور بازیگران و مسائل جدید. 2
هنا بنه سنمت بناال، پنایین و      تغیینر جهنت پینداکردن از دولنت    »و  4شدنقدرت در حار پخ 

انند   شنده تنر  رننگ   کارکردهای سنتی قندرت کنم  (Zakaria, 2008: 4) «مسیرهای فرعی است

هنای  مراتب، تمرکزگرایی و کنترر در حار به تحلینل رفنتن هسنتند  برخنی از کنارویوه     سلسله

هنای  هنر روز در حنوزه   غیردولتنی هنای  گنروه انند؛  المللی سپرده شدهها به نهادهای بیندولت

گذاران در حار حرکت از مکانی بنه  ها و سرمایهاند؛ شرکتگونه در حار گسترشمختلف قارچ

                                                                                                                                        
1. Diffusion of power 

http://knoema.com/sys/browse/IMFWEO2014Apr
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داع   هایی مثلگذاری هستند؛ تروریستیافتن بهترین مکان برای سرمایه به منظورمکان دیگر 

ن از انواع مختلف، در حار پینداکردن  نظامیاها و شبههای مواد مخدر، شورشیالقاعده، کارتل و

هنایی  المللی هستند  شهروندان به مهنارت های سیستم بینها و حفرهاقدام در گوشه برایمکان 

ها را بنه چنال    توانند اقتدار سنتی دولتبه راحتی می هااند که با استفاده از آندست پیدا کرده

ای هنای منرقنه  ها و شناخه به شبکه اع و د (  القاعدهRosenau and Johnson, 2002بکشند )

وکارها و شهروندان ها، کسبها و دیپلماتکه تهدیداتی جدی متوجه حکومت اندمنشعب شده

هنای گذشنته ینا    در دوران   چنین وتنعیتی (Obama, 24 Sep 2013) دنکندر سراسر جهان می

 سابقه نداشته یا اگر هم داشته، به این شدت نبوده است   

توانند ماننند دو دهنۀ گذشنته، بنا جهنان و معضنالت آن        آمریکا دیگر نمی جدید،در وتعیت 

گفت که آمریکا و متحدان  برای مقابلنه بنا دشنمنان آزادی، هنم     برخورد کند  زمانی بوش می

 را به اقدام در این راستا فرا خوانده است هاآنای دارند و تاریخ مسئولیت دارند و هم حق ویوه

(Bush, 2002) توانند  به ما نشان داد دموکراسی نمی [ عراقتجربه»] :کندال اوباما عنوان میو حا

نحنوۀ برخنورد   در مورد   (Obama, 24 Sep 2013) «به سادگی با زور ]بر دیگران[ تحمیل شود

سنزای  بنه   را دنبار خنواهیم کنرد و   هاآنتک گفت تکبنیادگرایان و تندروهایی که بوش میبا 

 «هنای بهتنر  ایده»ها را نه با تفنگ، بلکه با ایدیولویی»گوید: ند، اوباما میشان خواهیم رسااعمار

  (The White House, 6 July 2015) «توان شکست دادمی

 

 پیچیدگی مسائل جدید. 1

در مرنر  بنوده و    الملنل مسایل و موتوعاتی که در چند سار اخیر در نظام بنین  ای ازقسمت عمده

توسنط   هنا آنوفصل کامنل  حلامکان که  و هستند ای پیچیده بودهبه اندازه ،انددستور کار قرار داشته

هنای بسنیاری   جهنان بنا چنال    » :گویند اوباما خرا  به مردم آمریکا میبسیار دشوار است  آمریکا 

  (DeYoung, 8 Aug 2014) «هنا را درسنت کنند   تواند همۀ خرابنی مواجه است و آمریکا هرگز نمی

بنه  پذیر نیسنت و  امکانگیری دربارۀ سرنوشت دیگران دیگر داند که تصمیمرییج جمهور آمریکا می

 هنا آنخواهنند، بنرای   های عراقی برای خودشان نمنی توانیم آنچه گروهما نمی» :دگویهمین دلیل می
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ای، در صنورت واردشندن بنه هنر مسنئله     نظامی ما چنان قوی است کنه  نیروی هرچند انجام دهیم  

جامعۀ با قدمت و کارکرد طوالنی، منردم  برای ، اما طور یک دورۀ زمانی حل کنیمتوانیم آن را در می

شنان را بنا هنم    خودشان باید تصمیم بگیرند؛ دربارۀ اینکه چگونه با هم زندگی کنند؛ چگوننه مننافع  

شنان  در رابره با مسایل مختلف مانند فسناد، منردم و رهبنران   چگونه به توافق برسند  سازگار نمایند؛ 

ای از اینن  کمک کنیم و در هر مرحلنه  هاآنتوانیم به ما میپذیر باشند  برای ایجاد تغییر مسئولیتباید 

  (Friedman, 8 Aug 2014) «انجنام دهنیم   هنا آنتوانیم آن را برای اما نمی؛ باشیم هاآنمسیر، شریک 

 نینز هسنت    اندیگنر سخن اوباما تنها متوجه عراق نیست، بلکه متوجه اوکنراین و  در اینجا  ،در واقع

 آمریکنا  منردم  رهبران،»کاران، عنوان کرده است: های نومحافظهطلبیاوباما تمن انتقاد شدید به جنگ

 تنوانیم منی  راحتنی  بنه  ما که کردندمی پافشاری نکته این بر و کردندنمی باخبر جنگ هایهزینه از را

 اینن  البتنه،  و کننیم  تحمینل  فناوت، مت عمیقناً  تناریخ  و فرهننگ  بنا  جهنان  از قسمتی بر را خود ارادۀ

 بندخواه  دشنمن  حتی و تعیف را مخالفان و زدندمی قاطع و قوی برچسب خودشان بر طلبانجنگ

  ( (Obama, August 5, 2015«نامیدندمی

بعد از موفقیت ایتالف بنه رهبنری آمریکنا در جننگ خلنیج       4334جورج بوش پدر در مارس 

آنچنه  » ظم جهنانی جدیندی سنخن گفنت کنه در آن     احساس پیروزی، از نفارس، سرمست از 

نه  نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ عراق، ( Hunter, 2010: 4) «شودآمریکا بگوید، همان می

نوین های عربی و تحوالت بحران گرجستان و اوکراین و نه در جریان انقال نه در  در سوریه،

  حاصل نشد، خواستمیآنچه آمریکا ، مانند بحران سومالی دیگریخاورمیانه و حتی موارد 

 

 گیرینتیجه
الملل وجنود  بندی در نظام بین، یک نوع قربهامندینحوۀ توزیع توانمتأثر از ای، در هر دوره

ها به صورت تقریبًا برابر مینان چنند بنازیگر توزینع شنده باشنند، گفتنه        مندیوقتی تواندارد  

زیگر توزیع شده باشند، نظام دوقربی و به همنین  شود نظام چندقربی است  وقتی میان دو بامی

قربنی اسنت  تنا قبنل از     ها در دست یک بازیگر باشد، نظام تنک مندیوقتی عمده توان ،ترتیب

صورت دوقربی درآمند و  ه ب ،جنگاین الملل چندقربی بود  بعد از جنگ جهانی دوم، نظام بین
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در نظنم  قربنی بنه خنود گرفنت      تک حالت ،4331با فروپاشی شوروی در اوایل دهه  ،باالخره

کنندگی دارد؛ یعنی بنا تعرینف قواعند بنازی     قربی، در امور مختلف ابرقدرت توانایی تعیینتک

یعنی تا قبل از روی کار آمدن اوبامنا   3116تا سار شود  نکند که چه باید بشود و چه تعیین می

ن ابرقندرت جهنان بنه دیگنران     برتری خود را به عننوا  کردندمی تالشها آمریکاییدر آمریکا، 

اما تحنوالتی در نظنام    ،قابل درک استکرد در همین چارچو  بقبوالنند  کارهایی که بوش می

امنور  خیلی از مورد تواند در ی که دارد، نمینشان داد آمریکا با وجود قدرت که الملل رخ دادبین

 دستور کار مورد نظر خود را پی  ببرد  المللیبین

در حنار  الملنل  در روابنط بنین  نظنم جدیندی   آن است کنه در حنار حاتنر     این به معنای

نظمی که در آن مفهنوم قندرت    ؛خوانی چندانی نداردهای سابق همبا نظمگیری است که شکل

 اهمینت بسیار پراکنده شده و بُعند نامتقنارن آن   به این معنا که  ؛دچار تحور بنیادینی شده است

آمیزتنر  و صنلح  تنر امنن رحلنۀ  زوماً به معنای ورود جهنان بنه م  لنه تنها این بسزایی یافته است  

بسیار وفصل مشکالت این عرصه حل ،المللتمرکز قدرت در نظام بینشاید بدون  ، بلکهنیست

با بررسی رویکردهای سیاست خارجی آمریکنا در   ،در این مقاله باشد  نیز ترو پیچیده تردشوار

بندی در جهان پنج از جننگ   شده در مورد نحوۀ قربهای مرر دوران بوش و اوباما و نظریه

سنه  بر الملل وجود دارد که مبتنی هایی از ظهور نظم جدید در نظام بینشد که نشانه سرد، گفته

و  قندرت  پراکنندگی  ،بازیگران جدیدمسایل و جدید، ظهور های مشخصۀ کلیدی ظهور قدرت

برای فهم در این مقاله ومی است که نظم فراقربی مفهاست  سایل معاصر روزافزون م پیچیدگی

مبتننی بنر تکثنر    ، های سننتی بندیخالف قرب بر ؛ نظمی کهنظم جدید پیشنهاد شده استاین 

 المللی است در امور بین هاو نق قدرت 

ای های منرقنه نوظهور و قدرت، بازیگران هایی از آن ظهور کرده استنشانهدر نظم جدیدی که 

استحکام مبانی قندرت  این بستگی به  ،البته اطق مختلف ایفا خواهند کرد منتحوالت مهمی در  نق 

هنای  هنای اقتصنادی و پیشنرفت   زیرسناخت از لحاح ای که های منرقهآن دسته از قدرت دارد  هاآن

ی بنرای بنازیگری و   رفرصنت بیشنت  در این نظم جدیند  ، در موقعیت بهتری قرار دارندتکنولوییکی 

بتنوان   در زماننۀ کننونی   اینکهبدون داشتن اقتصاد قوی و پیشرفته، تصور   خواهند داشتتأثیرگذاری 

  استانگارانه بسیار سادهقدرت و نفوذ پایدار ایجاد کرد، 
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