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چکیده
به صورت تاریخی ایاالت متحده دو دوره کامالً متفاوت را در عرصه سیاست خاارجی خاود تررباه
کرده است؛ از زمان استقالل یعنی از سال  6441تا آوریل  6364منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی
این کشور حاکم بود .این دوره طوالنی از انزواگرایی را می توان باه انزواجاویی محصاور در چاارچو
مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قارهای کاه از ساال  6019توسا جیماز مونرو اه بار دسات اه
دیپلماسی امریکا حاکم شد ،مورد تقسیم قرار داد .دوره دوم در سیاست خارجی ایان کشاور باه باین -
المللگرایی شهرت یافته که از سال  6364تا به امروز تداوم داشته است .هاد ماا در ایان پاژوه ،
بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بینالمللگرایانه ایاالت متحاده امریکاا در
سیاست خارجی می باشد .در همین راستا به نظر می رساد ،سانت بینالمللگرایادر سیاسات خاارجی
امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در رواب بین الملل یعنی رویکردهای "حقوق
محور" و نیز "قدرت محور" مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
کلید واژه ها :انزواگرایی ،ایاالت متحده امریکا ،بینالمللگرایی ،سیاست خارجی ،رویکردهای حقاوق
محور ،رویکردهای قدرت محور.
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2استادیار ،گروه تاریخ ،واحد تبریز ،دانش اه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران sayehsar.yousefi@gmail.com
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مقدمه
بحث پیرامون سیاست خارجی یک کشور ،ناگزیر پژوهش ر را بر آن وا میدارد تاا آن را در پرتاو
فرایندهای تاریخی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد .بارای بررسای سیاسات خاارجی ایااالت متحاده
امریکا نیز -که از یک کشور مستعمرهای به یک کشور قدرتمند در نظام بینالملل تغییر وضعیت داده-
ناچاریم که از یک چنین قاعده کلی پیروی نماییم .ایان کشاور دو دوره کاامالً متفااوت را در عرصاه
سیاست خارجی خود ترربه نموده است؛ از زمان استقالل تا اواخر جنگ جهانی اول ،منطق انزواگرایی
بر سیاست خارجی ایاالت متحده حاکم بود .این دوره طوالنی از انزواگرایی را می توان باه انزواجاویی
محصور در چارچو مرزهای ایاالت متحاده و همچناین انزواجاویی قاارهای ماورد تقسایم قارار داد.
انزواجویی محصور در چارچو مرزهای ایاالت متحده امریکا تا زمان به قدرت رسیدن جیمز مونرو اه،
از سوی دولتمردان و بنیانگذاران این کشور ،بنا به دالیلی از جمله تقویت زیرساختهای اقتصاادی و
نیز تقویت صلح و ثبات و آزادی در داخل -که جزء اهدا اساسی شارعان قاانون اساسای امریکاا باه
شمار می رفتند -به عنوان منطق و پارادایم اصلی سیاست خارجی درآمد.
از سال  6019و با روی کار آمدن ر یس جمهور مونرو ه شااهد تغییراتای اساسای در منطاق
انزواگرایی ایاالت متحده هستیم که به فراختر و گستردهتر شدن این سنت انرامید .در واقع با برآورده
شدن نیات شارعان قانون اساسی ،جیمز مونرو ه برآن شد تا منافع امریکا را نه در چاارچو مرزهاای
این کشور ،بلکه در سطح قاره امریکا تعریف و جسترو نماید که تا سال  6364یعنی سالی که رهباران
این کشور تصمیم گرفتند وارد نخستین جنگ جهانی شوند ،ادامه یافت .ساال  6364ساالی سرنوشات
ساز در تاریخ سیاست خارجی امریکا بود؛ در آوریل همین سال ویلسون ر یس جمهور آرمانگرای ایان
کشور در پاسخ به تراوزات مکرر زیر دریاییهای آلمان به کشتیهای مساافربری ،ورود کشاورش باه
نخستین جنگ جهانی را اعالم نمود .با ایان اقادام ،وی عماالً سانت انزواگرایای قاارهای مونرو اه را
منسوخ و به جای آن یک سیاسات خاارجی فعاال را  -کاه از آن در ادبیاات روابا باین الملال باه
بینالمللگرایی نیز یاد می شود -بر دست اه دیپلماسی امریکا حاکم ساخت .برای استمرار ایان منطاق
در سیاست خارجی امریکا ،ویلسون مساعی فراوانی را به عمل آورد تا کشورش نیز باه میاااق جامعاه
ملل که خود او پیشنهادش را داده بود ،ملحق شود .لیکن آن چیزی که او مد نظارش باود باه دلیال
مخالفتهای کن ره بی اعتبار و با پایان جنگ جهانی اول ،انزواطلبی نیز مرادداً باه سیاسات خاارجی
امریکا بازگشت .با شروع جنگ جهانی دوم و به ویژه با حمله ژاپن باه بنادر پارل هااربور در دساامبر
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 ،6376یک بار دی ر امریکاییان نسبت باه مساا ل بینالمللای حسااش شادند .از ایان تااریخ منطاق
انزواگرایی که چندان هم رعایت نمی شد به کلای در سیاسات خاارجی ایان کشاور منساوخ و سانت
بینالمللگرایی به صورت جدی تر و فعاالنهتری از سوی دولتمردان کاخ سفید پی گرفته شد .در اینرا
ذکر این نکته نیز ضروری است که سنت مزبور به دلیل بروز تن

و اختال میان دو متحاد ساابق

امریکا و شاوروی کاه شاروع جن ای چهال و پان سااله اماا سارد را باا خاود باه هماراه آورد ،باا
محدودیتهایی همراه بود که تا سال  6303یعنی سالی که رهبران اتحاد جماهیر شوروی از رقابت باا
ایاالت متحده امریکا منصر شدند ،ادامه داشت.
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،یاک باار دی ار سانت بینالملالگرایی در سیاسات
خارجی ایاالت متحده ،تغییرات محسوش و چشم یری را به خود دید؛ فروپاشی شوروی به نیم قارن
تضاد شرق و غر خاتمه ،ایاالت متحده را به جای اه هژمونیک و نظام بینالملل را از حالت دو قطبی
خارج و وارد مرحله ای تازه نمود که بسیاری آن را دورانی تاک قطبای باا ابرقادرتی ایااالت متحاده
امریکا نام نهادهاند .در این دوران تازه آغاز شده این کشور بر خال
و استراتژی های

دوران جنگ سرد که سیاساتها

با اقدامات مقابله جویانه اتحاد جماهیر شوروی محدود مای گشات ،بادون آنکاه از

جانب قدرتی تحت فشار قرار گیرد ،سیاست های بین المللگرایی خود را تادوین و بادون هایو گوناه
محدودیتی به مرحله اجرا در می آورد .از طرفی دارای چنان قدرتی شده کاه روسایه را کاه زماانی در
کالبد شوروی ،در سراسر دوران چهل و پن ساله جنگ سرد سیاست ها و راهبردهای

را با ترفندها و

روش های مختلفی محدود می ساخت ،اینک در بسیاری از موارد به ویژه در حمله باه افغانساتان کاه
زمانی به منظور تحت تأثیر قراردادن سیاستهای خاورمیانهای امریکاا ،باه اشاغال نیروهاای روسای
درآمده بود  ،با سیاستها و عالیق استراتژیکیاش همراه ساخته است .گسترش ناتو به شرق و ایرااد
پای اههای نظامی در مناطقی که سابقاً تحت نفوذ شوروی بودند ،دخالت در جنگ دوم خلای فاارش و
خاتمه دادن به آن از طریق بیرون راندن نیروهای صدام حسین از کویت ،دخالت در بحاران کاوزوو و
بوسنی هرزی گوین ،اشغال افغانستان و سپس عراق همه و همه اوج سیاست بینالمللگرایی نامحدود
امریکا را بعد از جنگ سرد به اثبات می رسانند.
بررسی تاریخی سیاستخارجی ایاالت متحدهامریکا از زمان استتقل تتا بته
امروز
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ایاالت متحده امر یکا به منظور دستیابی به استقالل ،جن ی داخلی را علیه اساتعمار ان لساتان در
پی

گرفت که استقالل این کشور را در سال  6441به همراه داشت .از این تااریخ تاا ششام آوریال

سال  ،6364انزواطلبی پارادایم حاکم بر سیاست خارجی امریکا بود .اشاره شد که انزواطلبای در تااریخ
سیاست خ ارجی ایاالت متحده ،خود به دو دسته انزواجاویی در چاارچو مرزهاای ایان کشاور و نیاز
انزواجویی قارهای قابل تقسیم است .باید خاطر نشان سااخت ،کشاورهای تاازه تأسایس یاا آن دساته از
کشورهایی که تازه به استقالل دست مییابند ،معموالً در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی ساعی بار آن
دارند تا از استراتژی انزواطلبی به منظور تقویت و استحکام زیرساختهای اقتصادی ،سیاسی و اجتمااعی و
فرهن ی استفاده نمایند .ایاالت متحده نیز استانایی بر این قاعاده کلای نباود و بعاد از حصاول اساتقالل
سیاسی ،دولتمردان این کشور استراتژی انزواطلبی را چراغ راهنمای سیاست خارجی خود قرار دادند.

پاتریک کاالهان در کتا منطق سیاسات خاارجی امریکاا ،هفات ایاده را بارای اساتراتژی
انزوا طلبی مطرح می سازد که از آن جمله اند :رسیدن به ساطح مناسابی از آزادی ،اساتقالل ،امنیات،
صلح ،حاکمیت سیاست یکجانبه گرایی در سیاست خارجی ،قبول حاداقلی از تعهادات در خاارج و در
نتیره به حداقل رساندن جنگ با دی ر ملل6.در واقع کشورهای تازه استقالل یافته به دلیل آنکه قاادر
به برآورده ساختن خواست ها و تقاضاهای شهروندان و نیاز تعهادات باین المللای باه طاور همزماان
نیستند ،ترجیح مای دهناد جهات گیاری انزواطلبای را در عرصاه سیاسات خاارجی خاود برگزینناد.
بنیان گذاران ایاالت متحده امریکا نیز با آگاهی از این مطلب ،از همان آغاز و بدو تأسایس کشورشاان،
به منظور دور ماندن از فشارهای بیرونی و نپذیرفتن تعهدات خارجی و دستیابی به آرمان های منادرج
در قانون اساسی ،به اتفاق خواهان اتخاذ استراتژی انزواگرایی در عرصه سیاست خارجی شدند .با ایان
وجود سیاست انزواگرایی محصور در چارچو مرزهای ایاالت متحده امریکا قرار ن رفت و با روی کار
آمدن مونرو ه در سال  6019این سیاست نیز تغییراتی اساسی را به خود دیاد .در ایان ساال مونرو اه
برآن شد که با فاصله گرفتن از مناقشات جاری اروپا ،ایاالت متحده را از توطئهها برکناار دارد .وی در
پیامی به کن ره اعالم داشت که نیمکره غربی از تعدی و تراوز اروپا برکنار می ماند .ما مرهون رواب
حسنه و مودت آمیز موجود میان ایاالت متحده و کشورهای اروپایی بوده و اعالم مای داریام کاه هار
کوششی از جانب آن ها برای توسعه نفوذشان بر بخشی از این قاره را به عنوان امری خطرناک نسبت
به صلح و امنیت خودمان تلقی خواهیم کرد .این چیزی است کاه بعاداً باه عناوان دکتارین مونرو اه
شهرت یافت1.با دکترین مونرو ه و مخالفت امریکا با استعمار اروپایی در قاره امریکا ،تنها کشوری کاه
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از این پس در م نطقه ادعا داشت ایاالت متحاده باود .از اینارو ،ابتادا ت ازاش کاه در ساال  6070از
مکزیک مستقل شده بود و سپس آراکان که در سال  6071از ان لستان رها شده بود ،ضمیمه امریکاا
شد .همچنین در سال  6019آنچه اکنون کالیفرنیا ،نوادا ،آریزونا و بخ

هایی از یوتا و کلارادو اسات،

ضمیمه این کشور شدند .به این ترتیب  022هزار مایل[ایاالت متحده] باه سارزمینهای خاود اضاافه
نمود9.

به هر حال در چارچو سنت انزواگرایی قارهای ،ایاالت متحده دی ر تاا و تحمال کشاورهای
استعمارگر اروپایی همچون ان لستان و اسپانیا را نداشت .از همین روی به اسپانیا بزرگترین اساتعمارگر
قاره امریکا در سال  6030اعالن جنگ داد و توانست این امپراتوری بازر را باه زاناو در درآورد .باا
پیروزی در جنگ کوچک اما با شکوه علیه اسپانیا ،ایاالت متحده به هد بسیار مهم حکمفرماایی بار
کوبا رسید .همچنین به صورت قدرتی امپراتوری درآمد .فیلیپین سارزمینی مساتعمره در اقیاانوش آرام
بود ،همراه با ها یتی که در سال  6030به صورت سرزمین ایاالت متحاده درآماده باود .پورتوریکاو و
گوام نیز به امپراتوری جدید ملحق گشتند .ایاالت متحده به ناگهان تبدیل به قدرتی بازر شاد .لاذا
جنگ اسپانیا ا آمریکا را به طور خاص می توان به عنوان نقطاه عطفای در سیاسات خاارجی امریکاا
قلمداد کرد 7.جنگ با اسپانیا و اخراج آن کشور از منطقه عالوه بر مزیت های فوق ،استانایی در تااریخ
سیاست خارجی ایاالت متحده محسو می شود؛ چرا که با پیروزی بر این کشور ،دولتماردان ایااالت
متحده امریکا قادر شدند ،مقدمات یک سیاست خارجی فعال را در عرصاه روابا باینالمللای فاراهم
آورند .جنگ جهانی اول و ورود ایاالت متحده امریکا در آوریل سال  6364به این جنگ ،به ایان امار
کمک قابل توجهی نمود تا عالوه بر قاره امریکا ،تحوالت اروپا و سایر قارهها را نیز ماورد لحااق قارار
دهد .برخال منطق انزواطلبی ،سنت بینالملل گرایی درصدد قبول تعهدات در خارج به منظور درگیار
شدن در مسا ل دی ر کشورها و باه تباع آن اماور باینالمللای و سیاساتهای جهاانی اسات .معماوالً
کشورهایی که توان پرداختن توأمان به مسا ل داخلی و خارجی خودشاان را دارناد ،سانت باینالملال
گرایی را رهنامه و دکترین سیاست خارجی خود قرار میدهند .قدرت و توانایی در عرصه های مختلاف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهن ی بنیادهای چنین سیاستی را تشکیل میدهناد .رهباران ایااالت
متحده امریکا نیز با این پی فرض که توانسته اند بر بسیاری از مشکالت و مصا ب داخلای اشاان در
طی دو قرن حاکمیت سنت انزواگرایی غلبه و به درجهای از امنیت و رفاه نا ل آیناد ،در آساتانه قارن
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بیستم از سیاست سنتی خودشان فاصله و به تدری مقدمات یک سیاست خاارجی فعاال و اثرگاذار در
مسا ل بین المللی و جهانی را در پی

ب یرند.

سال  6364سالی سرنوشت ساز در تاریخ سیاسات خاارجی امریکاا باود؛ در آوریال هماین ساال
ویلسون ر یس جمهور آرمانگرای این کشور در پاسخ به تراوزات مکارر زیار دریاییهاای آلماان باه
کشتی های مسافربری ،ورود کشورش به نخستین جنگ جهانی را اعالم نمود .با این اقدام ،وی عمالً
سنت انزواگرایی قارهای مونرو ه را منسوخ و به جای آن یک سیاست خارجی فعاال را  -کاه از آن در
ادبیات رواب بین الملل به بین المللگرایی نیز یاد می شاود -بار دسات اه دیپلماسای امریکاا حااکم
ساخت .بدون شک اعالم ورود امریکا به جنگ در آوریل  6364امید پیاروزی متفقاین را تقویات مای
کرد ،ولی آثار آن احتیاج به یک مهلت یک ساله داشت؛ زیرا امریکا هیو ارتشی در اختیار نداشت و می
بایست پس از ایراد ،آن را روانه جنگ میکرد .اولین واحادهای امریکاا ی در پاا یز  6364وارد اروپاا
شدند و ورود مؤثر آنها نیز از تابستان  6360شروع شد 0.به هرحال با ورود ایاالت متحاده امریکاا باه
جنگ ،امیدواری متفقین بیشتر و از اینرو توانستند در جبهههای مختلف بر دولتهای محور فا ق آمده
و به جن ی که حدود چهار سال بر قاره اروپا سایه افکنده بود ،خاتمه بخشند .باا پایاان یاافتن جناگ،
کنفرانس صلحی نیز در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسهاش حل مسالمتآمیز مناقشات باین
کشورها بود 1.کنفر انس مزبور فرصتی استانایی برای ویلسون محسو می شد تا اصاول چهاردهگاناه
خود را که در هشتم ژانویه  6360به منظور مدیریت صلح آمیز رواب بینالمللی تهیه کرده باود ،پیااده
نماید .مهمترین اصل از اصول چهارده گانه وی تشکیل جامعهای از ملتهای مستقلی بود که دولتها
از این پس میبایست در چارچو آن ،رواب خودشان را تنظیم می نمودند .بدین ترتیب جامعهای که
مد نظر او بود در ده ژانویه  6312رسماً با چهل و نه عضاو تشاکیل شاد و مقررگردیاد کاه از طریاق
تشکیل جلسات و دورههای معین و اقدامات مشترک به اجرای پیمانها و برنامههای صلح منعقد شده
بعد از جنگ جهانی اول بپردازد 4.ویلسون نیز مصرانه خواهان آن بود کاه ایااالت متحاده باه میاااق
جامعه ملل که خود او پیشنهادش را داده بود پیوسته و برای همیشه از سیاست انزواگرایی که نزدیاک
به دو قرن جهتگیری این کشور را در عرصه بینالمللی تعیین می نمود ،خداحافظی نماید.
اعتقاد ویلسون بر این بود که امریکا باید نقشی در خور یک قدرت بزر ایفا نموده و در چارچو
اعالمیه چهارده مادهای ضامن صلح در جهان باشد .در حالیکه بسیاری از امریکا یها معتقد بودند ایان
سیاست بینالمللی متضمن این خطر است که امریکا را درگیر مسا ل جدیدی سازد .چنین باود کاه از
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همان سالهای آخر جنگ ،اوضاع موافق جمهوری خواهان بود که در انتخابات  6360سانا هام حاا ز
اکاریت شده بودند و این خود زنگ خطری برای دموکراتها بود .در سال بعد هام کن اره از تصاویب
معاهدات ورسای سرباز زد و در واقع به سیاست خارجی ویلساون[بینالملال گرایای] رأی منفای داد و
باألخره در انتخابات ریاست جمهوری سال  6312مردم با اکاریت قاطعی به نامزد جمهاوری خواهاان
«هاردینگ» که با شعارهای ،اول امریکا و بازگشت به وضع عادی وارد صحنه شده باود ،رأی

دادناد0

بدین ترتیب آن چیزی که ویلسون مد نظر قرار داده بود به دلیل مخالفتهای کن ره محقق نشد و باا
پایان جنگ جهانی اول انزواطلبی که چندان هم در نزد رهبران این کشور رعایت نمی شد ،مردداً باه
سیاست خارجی امریکا بازگشت .باید چنین عنوان داشت کاه دساتورالعمل هاای اخالقای و هنرااری
ویلسون به قدری بر اعتبار و منزلت امریکا افزوده بود که حتی اگر تصمیم بر بازگشت به سنت گذشته
نیز گرفته می شد ،افکار عمومی جهانیان دی ر چنین اجازهای را باه دولاتمردان امریکاا نمای داد .از
طرفی هر کرا صلح و ثبات و امنیت جهان در میان می بود نق

و جای اه این کشور محال بود که از

سوی قدرتهای بزر اروپایی نادیده گرفته شود .نمونهای از آن را می توان در دعاوت بریاان وزیار
امورخارجه وقت فرانسه از کلو همتای امریکایی خود در ساال  6310بارای بساتن معاهادهای کاه
متقابالً متوسل شدن به جنگ را به عنوان یک حربه سیاسای مطارود اعاالم دارناد ،مشااهده

نماود3.

همچنین ایراد برنامه داوز در سال  6317کاه از طریاق آن میاانری ری امریکاا در جریاان پرداخات
خسارت جن ی از سوی آلمان مورد قبول پوانکاره[ر یس جمهور سابق فرانسه] قارار گرفات و ساپس
برنامه یونگ 62.جمل ی نشان از افزای

اعتبار ایاالت متحده امریکا بعد از جنگ جهانی اول را داشتند

که مانع از رعایت اصل انزواجویی در نزد رهبران این کشور می گردید .به هرحال سیاست مزبور یعنی
عدم توجه و حساسیت کامل نسبت به مسا ل خارج از قاره امریکا دیری نپایید که با حملاه هیتلار باه
لهستان در روز اول سپتامبر سال  6393و آغاز جنگ جهانی دوم ،دستخوش تغییر و دگرگونی گردیاد.
هیتلر که سودای تأسیس یک امپراتوری بزر را در سر میپروراند سعی داشت بر کال اروپاا مسال
شود .لیکن از آنرایی که ایاالت متحده امریکاا از تسال یاک کشاور و قادرت اروپاایی بار کال یاا
بخ هایی از این قاره احساش ناامنی می نمود و نیز به دالیلی از جمله ،حملاه ژاپان باه بنادر پارل
هاربور در دسامبر  ،6376دولتمردان امریکا را ناگزیر از ورود به جن ی دی ر ساخت.
شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر سال  6393بار دی ر ایااالت متحاده را نسابت باه مساا ل
بین المللی و جهانی حساش تر نمود .بسیاری نظر بر این دارند که مخالفت کن ره با طارح ویلساون و
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عدم پیوستن امریکا به جامعه ملل ،ضعف مفرطی را بر این نهاد تازه تأسیس بینالمللی مستولی نماود
که در نهایت عدم توانایی جامعه را برای جلوگیری از جن ی دی ر در میان ملت های جهان ،به همراه
داشت .برای جبران آن کوتاهی بزر و قصور تاریخی ،امریکا یان درصدد برآمدند تا یک بار دی ر باه
همان سیاست های دوران جنگ جهانی اول که ویلسون بر آن اصرار می ورزید ،برگردند یعنی تشکیل
جامعه ای از دولت ها به سبک و سیاق جامعه ملل منتها با صالبت تار و قاوی تار از آن .باذر چناین
تفکری در اعالمیه آتالنتیک در چهارده اوت  6376توس روزولت و چرچیال نخسات وزیار ان لایس
کاشته شد .از این تاریخ منطق انزواگرایای بیاعتباار و سانت بینالملالگرایی باه صاورت جادیتر و
فعاالنهتری نسبت به قبل از سوی رهبران ایاالت متحده امریکا پیگرفته شد .اما وقوع جناگ سارد و
چال

جدی و اساسی میان متحدان سابق آمریکا و شوروی  ،سیاست بینالمللگرایی این کشور را با

محدودیتهایی مواجه نمود .در واقع نیروهای آلمانی که اکار سرزمینهای اروپای شرقی را به تصار
خود درآورده بودند پس از پایان جنگ ،ارت

سرخ تمام مناطق اشغالی در ایان سارزمین را در دسات

گرفت .روسیه بدین ترتیب اروپای شرقی را تحت کنتارل خاود درآورد ،ایان امار" اتحااد بازر " را
متالشی و باعث شروع جنگ سرد

شد66.

جهان از این پس به دو اردوگاه متخاصم شرق و غر تقسیم شد .خ این تقسیم از وس اروپا و
از قلب آلمان میگذشت ،پیمان ها و سازمان هایی که در درون هریک از این دو اردوگاه به وجود آمد،
سبب شد تا این تقسیم به صورت نهادینه درآید :رواب اقتصادی جهان غر در قالب طرح مارشاال و
سپس اتحاد نظامی این اردوگاه در قالب نااتو ،جهاان متشاکل و منسارم سارمایهداری را در مقابال
کمکون و پیمان ورشو در جهان شرق قرار می داد 61.چنین اقدامات مقابله جویانهای برای شوروی که
دارای توان اقتصادی و مالی ضعیفی نسبت به ایاالت متحده امریکا بود ،توأم با هزیناه هاای فراوانای
شد که در نهایت فروپاشی و ترزیه این امپراتوری بزر را سبب گردید .فروپاشی این کشور باه نایم
قرن تضاد شرق و غر خاتمه ،ایاالت متحده را به جای اه هژمونیک و نظام بینالملال را از حالات دو
قطبی خارج و وارد مرحله تازه ای نمود .بسیاری این مرحله را دوران «تک قطبی با ابرقادرتی ایااالت
متحده امریکا» نام نهادهاند .در این دوران تازه آغاز شده ،ایاالت متحده بیآنکه از جانب قدرتی تحات
فشار قرار گیرد و بدون هیوگونه محدودیت ساختاری ،سیاستها و استراتژیهای ماورد نظار خاود را
تدوین و به مرحله اجرا درمیآورد .از طرفی دارای چنان قدرتی شده که روسیه را که زماانی در کالباد
شوروی ،در سراسر دوران چهل و پن سااله جناگ سارد ،سیاساتها و راهبردهاای

را باا ترفنادها و
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روشهای مختلفی محدود میساخت ،اینک در بسیاری از موارد به ویژه در حمله باه افغانساتان کاه
زمانی به منظور تحت تأثیر قراردادن سیاستهای خاورمیانهای آمریکاا ،باه اشاغال نیروهاای روسای
درآمده بود  ،با سیاستها و عالیق استراتژیکی خود همراه ساخته است .گسترش ناتو به شرق و ایراد
پای اههای نظامی در مناطقی که سابقاً تحت نفوذ شوروی بودند ،دخالت در جنگ دوم خلای فاارش و
خاتمه دادن به آن از طریق بیرون راندن نیروهای صدام حسین از کویت ،دخالت در بحاران کاوزوو و
بوسنی هرزی گوین ،اشغال افغانستان و سپس عاراق ،هماه و هماه اوج سیاسات بینالملالگرایی ناا
محدود امریکا را بعد از جنگ سرد به اثبات میرسانند.
مبانی نظری سنت بینالمللگرایی در سیاست خارجی امریکا
 .1رویکردهای حقوقی و سیاست خارجی ایاالت متحده
با وجود آنکه نظریه پردازان رواب بینالملل تقسیم بندیهای متفاوتی از نظریه های موجاود در
رواب بینالملل به عمل آوردهاند ،اما در یک دسته بندی کلی می توان جریانهاای اصالی در روابا
بینالملل را به دو دسته حقوقی– هنراری و نیز سیاسی یا قدرت محور مورد تقسیم قرار داد .با پیروی
از این تقسیم بندی می توان رویکردهایی نظیر انترناسیونالیسم لیبرال ،آرمانگرایی و نهادگرایی لیبرال
را در زمره رهیافتهای حقوقی و نیز رویکردهای واقعگرایی و نوواقعگرایی در رواب بینالملال را زیار
عنوان رویکردهای سیاسی و قدرت محور قرار داد .به رغام تفاوتهاای بسایار میاان انترناسیونالیسام
لیبرال ،آرمان گرایی و نهادگرایی لیبرال جمل ی در یک نقطه با هم اشتراک نظار اساسای دارناد و آن
اینکه می توان از طریق حاکم کردن حکومت قانون بر آشو زدگی موجاود در عرصاه بینالمللای باه
میزان قابل توجهی فا ق آمد .بطور کلی از آنرا که پیگیری مداوم اصول و هنرارهای بینالمللی تنها
از طریق ایراد و گسترش نهادهای بینالمللی امکان پذیر است ،از اینرو مای تاوان وهاور نهادهاایی
چون جامعه ملل و سازمان ملل متحد را مستقیماً مدیون تفکرات مزبور در رواب بین الملل

دانسات69.

انترناسیونالیست های لیبرال ،آرمان گرایان و نهادگرایان لیبرال فرض را بر این قرار داده اند که مناافع
همه کشورها به هم پیوسته و وابسته بوده و اینکه همه آن ها مای بایساتی درصادد تاأمین مصاالح
مشترک بشری به جای منافع ملی و زودگذر باشاند .ایان گاروه از نظریاه پاردازان روابا بینالملال
معتقدند که سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی بوده و بدین اعتبار نیز می توان مسا ل اخالقی و
هنراری را نیز بر سیاست خارجی کشورها تسری داد .با بررسی مناابع موجاود در رابطاه باا سیاسات
خارجی امریکا ،تنها دورهای را که می توان به وضوح حاکمیت ارزشهای لیبرالیستی را در آن مشاهده
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نمود ،دورهای است که ویلسون ر یس جمهور اخالقگرای امریکا ،سیاست خارجی این کشور را هدایت
و رهبری میکرد .در واقع آنچه که رویکردهای لیبرال و حقوق محور روابا بینالملال مادنظر قارار
میدهند و اجرای آنها را برای کاه

آشو زدگی نظام بینالمللی ضروری می دانند ،همان اصول و

مواردی هستند که ویلسون در قالب اصول چهاردهگانه خود ،برای مدیریت جامعاه بینالمللای پاس از
جنگ ،سخت بر پیاده و اجرایی شدن آنها پای میفشرد .وی با مبنا قرار دادن اصول منادرج در ایان
نظریات از جمله اشاعه نهادهای دموکراتیک در سطح جهان ،حاکم شدن سیستم امنیت دسته جمعای
به جای سیستم موازنه قوا ،قا ل شدن حق تعیین سرنوشت برای همه ملتها و ...سخت در تالش بود
تا نه تنها رواب بینالمللی را بر پایه نفی خشونت و خودخواهی دولت ها و توسعه همکاری و ساازمان
بینالمللی و اخالق استوار سازد 67.بلکه چهرهای از ایاالت متحده امریکا به جهانیان عرضه نمایاد کاه
آ ینه ای از جامعه داخلی آن کشور باشد .در واقع سنتی که با ویلسون در سیاست خارجی ایاالت متحده
امریکا شروع شده بود سنتی بود ،اخالقی که هد محوریاش توساعه و نضا ارزشهاای انساانی و
دموکراتیک بود .سنتی که چندان دوام نیاورد و با شروع جنگ جهانی دوم در سیاست خاارجی ایااالت
متحده امریکا از رونق افتاد.
 .2رویکردهای مبتنی بر قدرت و سیاست خارجی فعا ایاالت متحده
 .1.2از سا  1191تا پایان جنگ سرد
همانگونه که در سطور گذشته ذکر آن رفات ،رویکردهاای سیاسای یاا بطاورکلی رویکردهاای
مبتنی بر قدرت بی

از همه مربوط به نظریههای واقعگرایی در رواب بینالملال اعام از کالسایک و

ساختاری می شوند .این دو رویکرد سیاسای واقعگرایی کالسایک و سااختاری باه رغام تفاوتهاای
گسترده ،دارای اشتراک نظر بسیاری در خصوص مسا ل مربوط به امور بینالمللیاند .قدرت محوری و
بی اعتنایی نسبت به مسا ل اخالقی و هنراری در سیاست بینالملل از جمله اصول و مواردی هستند
که فصل مشترک میان نظریه پردازان واقعگرایی اعم از ساختاری و کالسیک را تشاکیل مای دهناد.
اینان که به نظریهپردازان بدبین در رواب بینالملل شهرت دارند ،در تالشند اصول اخالقی و هنراری
را که صرفاً در حوزه های داخلی کشورها کاربرد دارند ،از سیاست خارجی آنان منتزع ساازند .آناان در
توصیف سیاست بینالملل این فرض اساسی را پی

میکشند که نظام بینالملل فاقد اقتدار مرکزی و

قدرت فا قه بوده و کشورها و بازی ران سیاسی بینالمللی نیز چارهای جز این ندارند که رفتارهای خود
را منطبق با این اصول تنظیم نمایند .وجود همین ویژگی کشورها را در وضعیتی قرار داده که به جاای
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توجه به هنرارها و قواعد بینالمللی در تنظیم مسالمت آمیز رواب بینالملل در پای افازای
توان نظامی خودشان بربیایند؛ چرا که به عقیده آنان ارتباطی مستقیم میان افزای

قادرت و

قدرت و منافع ملی

وجود دارد .در واقع هر اندازه کشورها از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار باشند به هماان انادازه نیاز
قادر خواهند بود منفغت بیشاتری را در عرصاه باین المللای کساب کنناد .واقاع گرایاان ارزش هاا و
هنرارهایی همچون احترام به حقوق بشر ،آزادی و جز اینها را مرباوط باه سیاسات داخلای کشاورها
دانسته و معتقدند پی گیری این اصول در نظام بین المللی کاه حالات آشاو زده و آنارشایک دارد از
جانااب هاار دولتاای کاااری عبااث و بیهااوده اساات .از سااال  6393تاااکنون نظریااه پااردازان باازر و
سیاستگذاران ،دنیا را از پشت عینک ر الیسم ن اه میکنند .دستوالعملهایی که این نظریاه پیشانهاد
می کند به ویژه برای ایاالت متحده امریکا مناسب بود تا تبدیل به هژمونی جهانی گردد .ر الیسام باه
رهبران ایاالت متحده آموخت تا به جای اید ولوژی بر منافع تمرکاز داشاته و صالح را از ایان طریاق
دنبال کنند 60.در واقع از این تاریخ است که مقوالتی نظیر «منافع ملی» و «قدرت ملی» جای اصاول
اخالقی و هنرارهای بینالمللی که ویلسون در قالب سیاست بینالمللگرایی آرمانی دنبال مای نماود،
اشغال کردند.
به دنبال پایان جنگ جهانی دوم ،برای رهبران امریکا پرواضح گشت که صحنه جهانی به شادت
متفاوت گشته است .برای اولین بار شوروی به مطرح ترین بازی ر جهانی تبدیل شد و درصادد اشااعه
ارزش های کمونیسم که از نقطه نظر رهبران این کشور معیار منافع ملی بودند ،برآماد« .سیاسات ساد
نفوذ» به وسیله امریکا در واقع واکنشی به قدرتمندی شوروی بعد از اضمحالل نظاام چنادقطبی باود.
امریکا در راستای ایراد «صلح نظامی» تدوین سیاسات ساد نفاوذ شاوروی را مطلاو تارین شایوه
تشخیص داد 61.به منظور پیادهسازی این سیاست دولات تارومن در تااریخ دوازده ماارش  6374طای
نطقی از کن ره خواست تا به کشورهایی که از سوی کمونیسم تهدید می شدند ،کمک شاود .یوناان و
ترکیه در صدر فهرستهای طرح ترومن قرار داشتند وی برای یونان و ترکیه تقاضاای کماک فاوری
کرد .سپس دالیل خود را بیان داشت« :اعتقاد من این است که سیاست ایاالت متحده بایاد در جهات
حمایت از مردم آزادی باشد که یا در حال مبارزه با اقلیتهای مسلحاند یا تحات حاکمیات فشاارهای
خارجی قرار دارند» .بیانیه مزبور همه مسا ل را در برمیگرفت .ترومن در یک جمله سیاسات خاارجی
آمریکا را تا سی سال بعد توصیف کرد .هر زمان و هر کرا که یاک دولات ضاد کمونیسات از طارق
مختلفی چون یاغیان بومی ،یا دخالت خارجی و یا حتی فشار دیپلماتیک مانند ترکیه مورد تهدید قرار
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میگرفت ،ایاالت متحده با کمکهای اقتصادی ،سیاسی و مهمتر از همه با کمک نظاامی خاود آن را
تأمین میکرد« .دکترین ترومن» راه را برای هر انقالبی ساد مایکارد .دولات یوناان یاا هار دولات
دیکتاتوری دی ر برای گرفتن کمک از آمریکا فقا الزم باود ادعاا کناد کاه مخالفاان

کمونیسات

هستند 64.این استراتژی که در راستای «سیاست توازن قوا» قرار داشت از سوی ژنرال آیزنهاور و سایر
رؤسای جمهور امریکا به طرق مختلف پی گرفته شد .ایاالت متحده امریکا در راستای این سیاست هر
جنب

و حرکتی را هرچند عادالنه و انسانی در صورتی که مخل تداوم سیاست توازن می یافت برای

منافع خود نامطلو می دید و با آن به شدت هرچه تمام تر مخالفت می کرد ،سیاست تاوازن قاوا باه
جهت اینکه عدم فرصت دهی به شوروی را برای توسعه طلبی و گسترش حیطاه نفاوذ ضاروری مای
یافت دنبالهروی از یک درک ژ وپلیتیک از جهان را بدون کوچکترین تردیدی یک الزام می یافت .در
راستای این سیاست بود که امریکا از هر رژیمی که مخالف شوروی بود ،بدون توجه به ماهیت ارزشی
آن رژیم حمایت می کرد و با هراقدام انقالبی مخالفت می کرد 60.مخالفت و سرکو نهضتهای ملی
گرای شکل گرفته در خاورمیانه نظیر جنب

ملی دکتر محمد مصادق ،مخالفات و مقابلاه باا انقاال

اسالمی ایران ،حمایت از رژیم های غیرمسؤل و دیکتارتور در منطقاه خاورمیاناه نظیار عربساتان ،در
راستای چنین سیاستی قابل توجیه و ارزیابی می باشند.
موارد فوق الذکر نشان دهنده چرخشی اساسی در سیاست بینالمللگرایی ایاالت متحاده امریکاا
می باشند؛ «حق تعیین سرنوشت ملتها» که روزی ویلسون در قالب اصاول چهاردهگاناه خاود آن را
پایه و اساش سیاست بین الملل گرایی قرار داده بود در رقابت با شوروی توس جانشینان وی به دست
فراموشی سپرده شد؛ برای ماال نهضت ملی کردن صنعت نفت و پی گیاری و اجارای یاک سیاسات
خارجی مستقل در قالب «استراتژی موازنه منفی» توس دکتر محمد مصدق و مقابله و سارکو ایان
جنب

در بیست و هشت مرداد  6991مصداق بارزی از نقض حق تعیاین سرنوشات توسا رهباران

ایاالت متحده امریکا بود.
 .2.2از سا  1191تا وقوع حوادث یازده سپتامبر در سا 2001
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،ایاالت متحده امریکا مردداً بار وساعت تعریاف خاود از
جای اه ،منافع و اهدا خود افزوده است .جورج بوش پدر طی بیانیه ای که در ژو یه  6336در کن ره
این کشور ایراد کرد ،ضمن رد انزواگرایی به عنوان یکی از راهبردهای ارا ه شاده در سیاسات خاارجی
ایاالت متحده گفت « :ما ایاالت متحده ،رهبر غر هستیم که به رهبار جهاان تبادیل شاده اسات».
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همچنین در گزارش سال  6336استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده از سوی دولت بوش چنین تعریف
شد« :تالش برای شکل گیری نظام بینالملل براساش ارزشها و آرمانهای ایاالت متحده است؛ زیرا
ال وها و اصول ثابت پیشین در حال فروپاشی است» 63.در واقع به موازات پایان جنگ سارد در ساال
 6303و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،6336جرج بوش پدر برای دنیاای پاس از جناگ
سرد نظم جدیدی را تنظیم ساخته بود که به «دکترین نظم ناوین جهاانی» وی نیاز شاهرت دارد .در
قالب این دکترین وی دنیای پس از جنگ سرد را متفاوت تر از قبل توصیف می کناد ،جهاانی کاه در
آن ملتها ،مسئولیت های متناسبی بارای آزادی و قاانون خواهناد داشات ،جهاانی کاه در آن حقاوق
ضعیفان عمیقاً مورد احترام قرار

میگیرد12.

دکترین نظم نوین جهانی جرج بوش پدر با چنان درون مایهای تنظیم شده بود که بسیاری شروع
دورانی تازه و نو را در سیاست جهانی با محوریت ایااالت متحاده امریکاا نویاد مای دادناد .سیاسات
بینالملل گرایی جدید امریکا از بسیاری جهات شبیه به آن سیاستی بود که ویلسون در سیاست خارجی
این کشورحاکم ساخته بود ولی آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد با آن چیزی که در واهر قضیه وجاود
داشت به کلی فرق می کرد .در چارچو این دکترین مناافع ملای امریکاا آنچناان وسایع و گساترده
تعریف شده بود که رهبران این کشور را خواسته یا ناخواسته نسبت به تمامی تحوالت و وقایعی که در
اقصاء نقاط جهان به وقوع می پیوست حساش می نمود .توجیه رهبران ایاالت متحده امریکاا آن باود
که با فروپاشی شوروی ،کشورشان به موقعیت هژمونیک دست یافته و بنابراین ضروری است تا در حد
و اندازههای یک ابرقدرت اهدا و منافع ملی امریکا را پی

برد .از آنرا که اعالم رهباری جهاان از

سوی مقامات ایاالت متحده مستلزم داشتن منافع جهانی است ،مقامات امریکا در مورد مناافع حیااتی
این کشور نیز تعریف موسعی ارا ه دادند .کالین پاول در سال  6337گفت« :منافع حیاتی بشری ،منافع
حیاتی امریکاست .مهم نیست که چقدر از سواحل ما دور باشند» .براساش این ال وی امنیتی که بوش
نیز به کرات آن را مطرح نموده است ،به طور ضمنی وجود دی ر کشورها به عنوان واحدهای مساتقل
نادیده گرفته می شود و چنین گفته می شود که هرجا یکی از اعضای نظام بین الملل ،اصول ،مقررات
و رویه ها را نقض کند ،امریکا حق دارد در صورت لزوم به زور متوسل شود؛ زیرا ایالات متحاده تنهاا
کشوری است که دارای چنین مسؤلیتی بوده و توانایی ایفای آن را

دارد16.

براساش «دکترین نظم نوین جهانی» و به دنبال «تدوین اساتراتژی جدیاد» ایااالت متحاده باا
عنوان «استراتژی گسترش» ،امریکا تالش کرده است اصول و اهدا دکترین نظم نوین جهانی را در
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جهان به اجرا ب ذارد .بنابراین در زمانی که شرای ایرا می کرد ایاالت متحده تالش میکارد نظام
نوین جهانی مورد نظر خود را در جهان پیاده کند .در این مقطع زمانی حوادثی رخ داد که زمینه اجرای
اصول نظم نوین جهانی را فراهم کرد؛ ح وادثی مال حمله به کویت ،مسا لی که در بالکاان ،ساومالی،
ها یتی و رواندا رخ داد هم ی زمینه مداخله ایاالت متحده امریکا را فراهم نمودناد 11.بارای نموناه در
اوت  6332رژیم بعای عراق به کشور کوچک و حاشیهای خلی فارش یعنای کویات حملاه ور شاد و
توانست آن را به اشغال نظامی خ ود درآورد .متعاقب آن ایاالت متحده امریکا و اکار کشورهای جهاان
اقدام تراوزکارانه عراق را به شدت محکوم ساختند .شورای امنیت نیز در محکومیات ایان اقادام روی
هم رفته دوازده قطعنامه را علیه کشور عراق صادر کرد.ادامه اشاغال خااک کویات و عادم توجاه باه
قطعنامههای شورای امنیت ،طیفی از واکن های بینالمللی را در برداشت و این مسئله عمالً فرصاتی
استانایی را به جرج بوش پدر می داد تا نظم نوین جهاانی خاود را باه مرحلاه اجارا درآورد .وی باه
پشتیبانی این نظم توانست  9/7اعضای سازمان ملل را بر علیه صدام دور خود جمع

نماید19.

به هر حال جرج بوش پدر ر یس جمهور امریکا در تااریخ شاانزدهم ژانویاه  6336درصادد اجارا و
عملیاتی ساختن نظم نوین جهانی خود برآمد و رسماً در این تاریخ به عراق اعالن جنگ داد و در نخستین
ساعات بامداد روز هفدهم ژانویه  6336آت

جن ی دی ر را در خلی فاارش شاعله ور سااخت .جناگ باا

شرک ت حدود سی کشور از پن قاره جهان با نام نیروهای متحدین و با پشاتوانه قاانونی قطعناماه هاای
شورای امنیت علیه عراق آغاز شد و به مدت بی

از چهل روز به همراه عملیات نیروهای زمینی و دریایی

و تفن داران دریایی آمریکا ادامه یافت و در نهایت در تاریخ بیست و هفتم ژانویه  6336با آزادی کویت و
نیز اشغال بخ

هایی از خاک عراق از سوی نیروهای متحدین پایان

یافت17.

باید خاطر نشان ساخت که پایان جنگ سرد و حذ یکی از طر های قطب شوروی مزیاد بار
علت شدتا ایاالت متحده امریکا با آزادی خاطر بیشتری دست به اتخاذ چنین رویکردی در قبال بحران
دوم خلی فارش بزند .در واقع در دوره جنگ سرد که ساختار نظام بینالملال حالات دوقطبای داشات،
ایاالت متحده در چارچو این ساختار به ناچار مربور بود مالحظات طر دی ر را مدنظر قارار دهاد،
اما با پایان جنگ سرد و رفع محدودیتهای ساختاری ،این کشور که باه جای ااه هژمونیاک در نظاام
بینالملل دست یافته بود از این رو از آزادی به مراتب بیشتری در اجرای اهدا و استراتژیهای خاود
برخوردار شده بود .دکترین نظم نوین جهانی که در حقیقت تحات چناین شارایطی از ساوی دسات اه
سیاست خارجی امریکا اعالم شد ،فرصتی استانایی را به وجود آورد تا در قباال بحاران کویات چناین
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واکنشی را نشان دهد .تهاجم نظامی عراق به کویت و اشغال ایان کشاور در اوت  6332ضامن آنکاه
باعث شد تا امریکا در سیاستهای خود نسبت به عراق تردید نظر جدی کند ،فرصت بینظیری را در
اختیار دولت مردان امریکایی قرار داد تا در فضای پس از جناگ سارد هندساه جدیادی از ترتیباات و
مناسبات منطقهای را در راستای منافع خود تحت عنوان نظم نوین جهاانی باا ویژگیهاایی همچاون
آزادی از ترور ،توانا تر در تعقیب عدالت و مطمئنتر در جستروی صالح رقام زنناد و مسائولیت کلیاه
کشورها را در این نظم جدید لحاق کنند 10.تحلیل نادرست و نا صوابی خواهد بود اگر بخواهیم در پرتو
اصول و مفروضههای موجود در دکترین نظم نوین جهانی ،موضع گیریهای ایاالت متحده امریکاا را
در قبال بحران مزبور مورد بررسی قرار دهیم .به دلیل آنکه در این حادثاه نیاز مای تاوان باه وضاوح
سیاستهای نفتی و یا به عبارت دقیقتر واقعگرایی آمریکا را مشاهده نمود.
درواقع وقتی شورای امنیت ملی امریکاا در دوم اوت  ،6332ترااوز عاراق باه کویات را بررسای
می کرد ،نفت مهمترین دستورالعمل سیاست خارجی جمهوری خواهان بود .مشاوران بوش پدر باه وی
یادآور شدند که نفت به اندازه نقض حقوق بین الملل مهم است .عراق ده درصد نفات شاناخته شاده
جهان را در اختیار دارد و با حمله به کویت ،ده درصد دی ر نیز به دست آورده و اگار باه هراوم خاود
تداوم داده و ارت

عربستان را درهم شکند ،بیست درصد دی ر نفت جهان را نیز تصاحب خواهد کارد

که در این صورت به راحتی می تواند دنیای صنعتی را تحت فشاار قارار داده و زنادگی و رفااه ماردم
امریکا و اروپارا به هم بریزد .بنابراین ،از نظر آنها اقدام عراق فراتر از موضوع حملاه باه کویات باود.
صدام نفت را هد قرار داده بود و امریکا چارهای جز جنگ نداشت 11.به منظاور جلاوگیری از چناین
تهاجمی به عربستان بود که در ابتدا بوش نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کارد .وی یاک
سهمیه  922 ،222نفری از نیروهای آمریکایی را به عربستان سعودی گسیل کرد؛ ناام عملیااتی آن«
عملیات سپر صحرا» و به منظور دفاع از عربستان سعودی در برابر حمله احتمالی عراق باود 14.چناین
سیاستهایی را می توان بعد از حادثه یازده سپتامبر سال  1226نیز به وضوح مشااهده نماود کاه در
ادامه تالش خواهد شد مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
 .9.2حوادث یازده سپتامبر و اشغا افغانستان و عراق.
در تاریخ یازدهم سپتامبر  1226رخدادی بزر و عریب در قلب تراری و نظامی ایاالت متحده
به وقوع پیوست که تا آن زمان بی سابقه بود .در این حادثه تروریساتی ،دو سااختمان مرکاز تراارت
جهانی منهدم و ویران شدند و به ساختمانهای دولتی در نقاط مراور آن نیز آسایبهای جادی وارد
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شد .عالوه بر آن بنابر اعالم آمارهای رسمی حدود ش

هزار نفر انسان بی گناه از ملیتهای گوناگون

نیز در این حادثه جان باختند .دولتمردان و رسانههای آمریکایی به اتفاق ،شخص بن الدن و اعضای
گروه القاعده را طراح و مرری حادثه یازده سپتامبر نیویورک و واشن تن اعالم کردند 10.باه هار حاال
چند روز پس از این حادثه یعنی در روز بیست سپتامبر  1226ایااالت متحاده در قالاب ا تالفای باین
المللی به افغانستان یورش برد و موفق شد رژیم طالبان را که با پشاتیبانی خاود آن هاا قادرت را در
افغانستان به چنگ آورده بودند ،از قدرت ساق و به جای آن رژیمی دموکراتیک در راساتای سیاسات
دموکراسی سازیدر خاورمیانه بر سر کار آورند.
با جای زین کردن رژیمی که طرفدار غر بود در واهر پروژه دموکراسیسازی در افغانستان پایان
یافته تلقی می شد ،با این وجود ایاالت متحده کار نیمه تمام دی ری نیز در منطقه داشات و آن سااق
کردن رژیم دیکتاتوری صدام در عراق بود که از نظر آنان خطرناکتر از رژیم طالبان به شمار میرفت.
به زعم مقاما ت واشن تن ،کشور عراق از جمله کشورهایی محسو می شد که به صورت غیر مستقیم
در حمله به برج های دوقلو ،حمایتهای مالی و نظامی از القاعده و رژیم طالبان باه عمال آورده باود،
بنابراین ضروری می دید تا واکن

اساسی به این اقدام آنان نشان دهد .از طرفی بیشاترین دغدغاه و

ن ر انی ایاالت متحده در خصوص عراق ،به توان ویاژه ایان کشاور در سااخت و تولیاد «ساالحهای
کشتارجمعی» متمرکز شده بود .هرچند که سالحهای عراق به طور مستقیم توان این را نداشاتند کاه
امنیت ملی امریکا رامورد تهدید جدی قرار دهند ،اما تهدیدی بالقوه بارای متحادان اساتراتژیک ایان
ک شور یعنی اسرا یل و عربستان به شمار می آمدند که چند سال قبل از آن یعنی در بحران دوم خلای
فارش ،با استفاده از موشک های با برد  192کیلومتر این دو متحد استراتژیک امریکا را نشاانه گرفتاه
بود13.

در شانزده مهرماه  6906هفده اکتبر 1229بوش می گوید صدام مای تواناد در هار لحظاه کاه
بخواهد سالحهای شیمیایی و بیولوژیکی را به تروریستها بدهد ،پس بناابراین خطاری جادی بارای
آمریکاست 92.وی عراق را به عنوان مکانی بارای تروریساتها در نظار میگرفات کاه از طریاق آن
میتوانستند سالحهای کشتارجمعی مورد نیاز خود را به دست آورند 96.هار چناد کاه دولتماردان کااخ
سفید دالیل اخالقی برای حمله و اشغال نظامی این کشورها را مطرح ساخته بودند ،ولای باه وضاوح
می توان سیاستهای واقع گرایی ایاالت متحده امریکا را در دو حادثه مزبور نیاز باه وضاوح مشااهده
نمود .حادثه یازده سپتامبر با همه وسعتی که از نظر انسانی بار جاای گذاشات ،ولای باه مانناد ساایر
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رخدادهای دی ر دستاویزی برای اجرای سیاستهای امپریالیستی این کشور قرار گرفت؛ چرا که حادثه
مزبور باعث شد هم کار نیمه تمام خود را اشغال عراق تکمیل کند و هم سیاستهای راهبردی خاود
را در منطقه اعمال نماید .به همین دلیل می توان چنین نتیره گرفت که استراتژی ایاالت متحاده در
قبال بحران دو کشور افغانستان و عراق نه دموکراسی و مباارزه باا تروریسام و ناه مباارزه باا ساالح
کشتارجمعی است ،بلکه هد حضور در یک منطقهای استراتژیک بود که میتوانست منافع فراوانی را
عاید این کشور سازد که ذیالً به چند مورد از آنها اشاره خواهاد شاد :تسال بار حوزههاای پیراماونی
جمهوری اسالمی ایران و محاصره سیاسی و نظامی این کشور ،نزدیکی به روسیه و تحت تاأثیر قارار
دادن سیاست های منطقهای این کشور ،دستیابی به چاههای نفتی عراق به عنوان دومین کشور تولیاد
کننده نفت در منطقه ،کنترل و تسل بر مسیرهای انتقال انرژی منطقه خلی فارش و خاورمیانه.
در مرموع می توان سنت بینالمللگرایی در سیاست خارجی امریکا را در دو دسته آرمانگرایاناه
یا «اخالق محور» و واقعگرایانه یا «منفعت محور» جای داد .سیاست بینالمللگرایی اخالق محور که
ویلسون پایهگذار آن در سیاست خارجی امریکا بود در سالهای بین دو جناگ جهاانی پاارادیم حااکم
بود ،لیکن با شروع جنگ جهانی دوم و ورود این کشور به جرگاه متفقاین ،واقاعگرایی اسااش سانت
بینالملل گرایی امریکا را تشکیل داد .هرچند که مسایل اخالقی و هنراری نظیر حمایت از حقوق بشر
و دموکراسیسازی به صورت گزینشی و پراکنده در سیاست خارجی این کشور دنبال می شاوند ،ولای
پیگیری چنین سیاستهایی در شرایطی که در راستای منافع ملی امریکا باشند ،صورت مای پذیرناد.
به عبارتی منطق واقع گرایی برای امریکاییان حکم کرده که محوریت نه با اخالق بلکه با مناافع ملای
است؛ توجه به اخالق و هنرارهای بینالمللی در چارچو سیاست واقعگرایی زمانی صورت می پذیرند
که قادر باشند دولتها را در رسیدن به منافع ملیاشان یاری رساند.
نتیجه گیری
هااد مااا در ایاان پااژوه

بررساای تاااریخی و همچنااین شناسااایی بنیانهااای نظااری ساانت

بینالمللگرایی در سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا بود .در همین راستا مالحظه شد که سیاسات
بینالملل گرایی در این کشور ،از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعاارض در روابا بینالملال
یعناای رویکردهااای حقااوق و نیااز سیاساای مااورد پشااتیبانی قاارار گرفتااه اساات .رویکردهااایی نظیاار
انترناسیونالیسم لیبرال ،نهادگرایی لیبرال و آرمانگرایی از جمله نظریات اخالقای در روابا بینالملال
محسو می شوند که سعی در قانونی کردن رفتارهای بینالمللی از طریق ایرااد و توساعه نهادهاای
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بین المللی نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحاد دارناد .بار خاال ایان گاروه در روابا بینالملال،
واقعگرایان اعتقادی به این ندارند که سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است آنها باا تفکیاک
این دو حوزه در تالشند اصول اخالقی و هنراری را که به اعتقاد آنها صارفاً در حاوزه هاای داخلای
کشورها کاربرد دارند ،از سیاست خارجی منتزع سازند .عصاره کالم این گروه از نظریه پاردازان روابا
بینالملل آن است که «قدرت حق است» و چیزی به نام اخالقیات در نظام بینالملل یافت نمی شود.
بعد از ورود ایاالت متحده امریکا به جنگ جهانی اول در آوریل سال  6364منطق انزواگرایای در
سیاست خارجی امریکاا باا چال هاا و تردیادهای اساسای مواجاه گردیاد؛ ویلساون ر ایس جمهاور
اخالقگرای این کشور سنت انزوا گرایی را مناسب حال ایاالت متحاده نمای دیاد و بار آن باود تاا در
چارچو اصول و هنرارهای پذیرفته شده بینالمللی ،سیاست بینالمللگرایی را بر دست اه دیپلماسای
این کشور حاکم سازد .برای استمرار بخشی به این منطق تالشهای گسترده ای را به عمال آورد تاا
کشور متبوع اش نیز به میااق جامعه ملل که خود او پیشنهادش را داده باود ،ملحاق شاود .لایکن آن
چیزی که او مدنظر قرار داده بود به دلیل مخالفتهای کن ره محقق نشد و انزواگرایی هرچناد کاه در
عمل نیز رعایت نمی شد ،مردداً به سیاست خارجی امریکا بازگشت .در واقع باید چنین بیان نمود کاه
دستور العمل های اخالقی و هنراری ویلسون به قدری بر اعتبار و منزلت ایاالت متحده امریکا افازوده
بود که حتی اگر تصمیم بر بازگشت به سنت گذشته نیز گرفته میشد ،افکار عماومی جهانیاان دی ار
چنین اجازهای را به دولتمردان امریکا نمی داد .از طرفی هر کرا صالح و ثباات و امنیات جهاان در
میان می بود نق

و جای اه امریکا محال بود که از سوی قدرتهای بزر اروپایی نادیده گرفته شود.

نمونه ای از آن را می توان در دعوت بریان وزیر امور خارجه وقت فرانسه از کلو همتاای امریکاایی
خود در سال  6310برای بستن معاهده عدم توسل به زور که به نام آناان نیاز شاهرت دارد ،مشااهده
نمود .به هر حاال ویلساون باا مبناا قارار دادن اصاول منادرج در نظریاات انترناسیونالیسام لیبارال،
آرمانگرایی و نهادگرایی لیبرال در تالش بود تا سیاست بینالمللگرایی امریکا را براسااش بنیادهاای
اخالقی و ارزشی استوار سازد که این تالشها هر چند که در توساعه رشاته روابا بینالملال ،حقاوق
بینالملل و سازمان های بینالمللی مؤثر افتادند ولی برای اخالقای سااختن سیاسات خاارجی امریکاا
چندان مامرثمر واقع ن ردیدند و حقوقگرایی نیز به عنوان یک نظریاه اخالقای بعاد از شاروع جناگ
جهانی دوم از رونق افتاد.
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با شروع جنگ جهانی دوم و به ویژه حمله ژاپن به بندر پرل هاربور در دسامبر  6376و ورود ایان
کشور به جنگ جهانی دوم ،بار دی ر امریکاییان را نسبت به مسا ل بینالمللی حساش تر نمود .از ایان
تاریخ منطق انزواگرایی که چندان هم در سیاست خارجی این کشور رعایت نمیشاد ،بای اعتباار و سانت
بینالمللگرایی به صورت جدیتر و فعاالنهتر از سوی دولتمردان ایاالت متحده امریکا پیگرفته شاد .اماا
با شروع جنگ سرد و بروز تن

و اختال میان دو متحد سابق امریکا و شوروی سیاست بینالمللگرایی

امریکا را محدود ساخت؛ چرا که ایاالت متحده مربور بود استراتژیها و سیاستهای بینالمللای و جهاانی
خود را در چارچو نظام دوقطبی و محدودیتهای ساختاری چنین نظامی تنظیم نماید.

با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،شاهد تغییر و تحاول اساسای در ال اوی بینالملالگرایی
ایاالت متحده امریکا هستیم؛ فروپاشی شوروی به نیم قرن تضاد شرق و غر خاتمه ،ایااالت متحاده
را به جای اه هژمونیک و نظام بینالملل را از حالت دو قطبی خارج و وارد مرحله تازهای نمود .بسیاری
این مرحله را دوران تک قطبی با ابرقدرتی ایاالت متحده امریکا نام نهادهاند .در این دوران تاازه آغااز
شده ،ایاالت متحده بیآنکه از جانب قدرتی تحات فشاار قارار گیارد و بادون هایوگوناه محادودیت
ساختاری ،سیاستها و استراتژیهای مورد نظر خود را تدوین و به مرحله اجرا درمیآورد.آنچه مد نظار
است این است که منطق واقعگرایی اساش سیاست بینالمللگرایی را ایاالت متحاده را بعاد از جناگ
جهانی دوم تشکی ل داده که به درجات مختلف و متفاوتی از جانب تمامی رؤسای جمهاور ایان کشاور
مورد استفاده قرارگرفته است .براساش این منطق ،ایاالت متحده دی ر هیو الزام اخالقی در قبال بقیه
جهان آنگونه که منطق آرمان گرایی آن رامادنظر قارار داده ،نادارد .هرچناد کاه مساایل اخالقای و
هنراری نظیر حمایت از حقوق بشر و دموکراسیساازی باه صاورت گزینشای و پراکناده در سیاسات
خارجی این کشور پیگیری میشوند ،ولی پیگیری چنین سیاستهایی در شرایطی صورت میپذیرناد
که در راستای منافع ملی امریکا باشند .به عبارتی منطق واقعگرایی برای امریکاییان حکام کارده کاه
محوریت نه با اخالق بلکه با منافع ملی است.
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