
  ...تژیانقش ژئوپلیتیک در طراحی استر                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

 سیاسی راهبردفصلنامه  

 8391 تابستان، 9 شماره، ومسسال 

 18-881صفحات: 

  26/83/8391؛ تاریخ پذیرش نهایی:  29/88/8391تاریخ دریافت: 

 

 
   نقش ژئوپلیتیک در طراحی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

 )بوش و اوباما(

 
 

*لیلا خدابخشی          
 2**ینجات حسین محمد /1

 

 دهیچک
المل   و يي ز ي رواب   ب ي ه اهگذاري بر مؤلف بزرگ از حيث تأثيرهاي ي قدرتهايبررسي ويژگ        

وپليتيكي جهان به منظ ور ت أمي  من اخو   ود از اهمي ي  ا  ي مناطق و قلمروهاي ژئ ش درايفاي يق

و  دش  هدچ الش شی ي هب  آمريك ال ي م ي يمنا، ۱۰۰۲بر مس تتا هيازد ادثوع حوقو با .يبر وردار اس

ايون تهدي دهاي ش ي ه يامرو ا   تلق ي ش هبا اي آمريكاسا ي.  اهر ن معنارا از بحرا نسياسي  ارجي آ

-آماده اس ي ريی ه شه، ف يمود و اعلام شردمعطو هطقمن  اي هرا بوجه  ود ريستي اسي، توتر يامتقارن

ه ا قد د داري د ييآمريكاگرايي بخیكايد. در واقو، جايبههاي تروريسم را حتي با بكارگيري سياسي يک

يق ش و  سوال ا لي پ ژوهش اي   اس ي ش هتثبيي يمايند.  { اورميايههژمويي  ود را }به  دوص در

اراک ب  رج دبلي و ب وو وه اي ج ودر دول ي آمريكااهميي ژئوپليتيک در طراحي استراتژي امنيي ملي 

 ه ايهاي  استگاه تروريسم از وجود گروهسازي سرزمي اتخاذ استراتژي پاک ،شوتاه آيكه ؟چه بوداوباما 

 ه ايظامي و خرهنگي اي  سرزمي  اقتدادي، بنيادي  در سا تارهاي سياسي، تروريستي و ايجاد تغييرات

 و تامي  امنيي ملي اي   شی ور موج ق تقوي ي يق ش و اهمي ي آمريكاهاي در راستاي مناخو و ارزو

ه اي در دول ي آمريك اني ي مل ي ما ژئ وپليتيكي هاي متفاوت در طراحي استراتژيژئوپليتيک به ميزان

 .بوو و باراک اوباما شده اسي جورج دبليو

 هاکلید واژه
 .وريسمتر ،تيک، استراتژي، هژمون،  اورميايهژئوپلي
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 مقدمه

مفهوم هژمويي با سلطه خراگير جهايي و اعمال يفوذ در قلمرو جغراخيايي گسترده بيیتر      

المللي، بر مقررات دارد و منظور اي  اسي شه شیور يا دولي قدرتمندي در سيستم بي  سازگاري

ثر داشته باشد؛ اي  المللي يفوذ و سلطه مؤياظر بر رواب  اقتدادي و سياسي بي  و ترتيبات

يظامي، اقتدادي و ... به ديبال استيلا  اسي شه امروزه آمريكا به عنوان قدرت برتر همان چيزي

سياسي  قدرت و ر اي  ميان، از آن جا شه دايش ژئوپليتيک بر پيويد جغراخيا با موضوع. داسي

توان گفي قدرت يلذا م. دارد شند و به مفاهيم سلسله مراتق قدرت در جهان توجهتأشيد مي

هاي ژئوپليتيكي از جايق قدرتي اسي شه به عنوان برتري يظامي يكي از عنا ر قوام بخش

دهي سا تارهاي قدرت در جهان تأثيرگذاري عميق و حتي شك  توايايي هژمون قلمداد شده و

در ( شه در حمله به دو شیور اخغايستان و عراق ۲81: ۲811 )آجرلو و اعتبار، را داشته باشد

 منطقه  اورميايه تجلي پيدا شرد.

ي ديتهد ۱۰۰۲ستتامبر   ازدهمو واشنگت  در ي ورکيوي به ييستاما با وقوع حملات تروري    

يمود شه زمان و مكان وقوع آن  ظهور «سمتروري»ملي آمريكا به يام  يمناخو و امني هعلي دجدي

طراحي  در«کيتژئوپلي» اسوال شد شه آي  مساله منجر به طرح اي  بود و اي يامیخص

ملي  يامني هعلي دشیور براي مقابله با  استگاه  طر و تهدي  يظامي اي وي تهاي امنياستراتژي

دغدغه و  ر؟ ي اباشد يمي يداراي يقش و اهمي جهانهر يقطه از  در ،متحده آمريكا الاتاي

چنان پس از هم کيتشه ژئوپلي اسيموضوع   يوشتار پژوهیي اثبات اي  مساله ا لي در اي

 ايالات متحده آمريكاملي  يامني  هاي طراحي شده براي تاميجنگ سرد در استراتژي انپاي

موضوع از آن جهي اهميي   اي رامونضرورت پژوهش پي .باشدبسزايي مي يداراي يقش و اهمي

در دو دهه  شه هاي امنيي ملي ايالات متحده آمريكاشند در استراتژيدارد شه میخص مي

 هايي از جغراخياي جهان از موقعييشدام بخش ايد،  قرن بيسي و يكم طراحي و اجرا شدهآغازي

ايد و همچني   استگاه  طر و تهديد عليه امنيي ملي آمريكا غني ژئوپليتيک بر وردار بوده

ايد و چه تمهيداتي جهي تسل  بر اي  مناطق و مبارزه با تهديدات و  طرات شنا ته شده

هاي جورج دبليو بوو و باراک اوباما ايديیيده شده قالق دشتري  لي آمريكا درخراروي امنيي م

 .اسي
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 و ژئوپلیتیک استراتژیچارچوب نظری: 

 توان در يظر گرخي، شه به شرح ذي  اسي:براي استراتژي قدرت اطلاعاتي دو میخّده مي     

ريزي استراتژيک و مايند بريامهي ابعاد زمايي، شنندهعوام  بزرگ: اي  چني  عواملي تعيي      

 باشد.ها ميسياسي و قابليي جنگ خرهنگي و

آوري توان به چند دسته تقسيم يمود، شه عبارتند از: جموعوام  شوچک: اي  عوام  را مي   

 هايهاي يمادي ، جنگبيني، حملهپيشهوو و استعداد، جنگ استراتژيک، تروريسم غيرقاب 

 (.۲۱۱: ۲8۳۲هاي غير يظامي )يزدان پناه درو، محسوس، عملياتيا شوچک، حمايي لجستيک

 ژئوپلیتیک

-ها بر سر شك توان بدي  شك  تعبير شرد شه، رقابي قدرتتدويرسازي ژئوپوليتيک را مي   

ها و محتواي دهي به ادراک و ذهنيي اشخاص، يهادها و بازيگران سياسي از موقعيي، ويژگي

 (.۱۰: ۱۰۲۰خو مورد يظر اسي )احمدپور،خضاي جغراخيايي بر اساس منا

ژئوپليتيک رابطة ميان قدرت شنويي و آينده اسي شه هدف را بر مبناي جغراخياي طبيعي و    

هاي دهيِ تمامي عنا ر قدرتي را بر اساس پهنه و دادهشند. ژئوپليتيک جهيسياسي بررسي مي

اي پويايي جغراخيا به واسطة تمامي شند. ژئوپليتيک به معنجغراخيايي بر روي سياسي آشكار مي

دهيم. ژئوپليتيک شايون وقتي شه به آيها ارزو مي عنا ر آن و يتيجه بخیي همة اي  عنا ر

عبارتي بر روي پهنة جغراخيا به  اي را بر روي جغراخياي طبيعي و بهقدرت جهايي و منطقه

ة ميان قدرت و هدف را دهد و در ميدان سياسي، رابط ورت متقاب  مورد ارزيابي قرار مي

 ها و يا يک منطقه راشند. و زمينة سياسي امنيتي و ترقي يک دولي، گروهي از دوليبرقرار مي

دهد. از يظر علمي بايد گفي، جغراخياي سياسي سنتي با جغراخياي سياسي يوي  تیكي  مي

ه جغراخياي شد شگذشته از پيويد ميان جغراخيا و سياسي چني  درياخي مي تفاوت دارد. در

هاي اقتدادي، اجتماعي، خرهنگي و دهي به يظامدر شك  ايشنندهطبيعي يقش مهم و تعيي 

-مطالعه مكايي با در يظر گرخت  ويژگي سياسي دارد. امروزه جغراخياي سياسي به عنوان دايش

ور شلي مفهوم و منظ رود. به طورهاي ايسايي و طبيعي، خرهنگي، سياسي و اقتدادي به شار مي

 .(۱6۲: ۲8۳۲مكان چيزي خراتر از موقعيي مكايي بر روي يقیه اسي )موير، از

اي، ملي و جهايي هاي محلي، منطقهموضوع ژئوپليتيک مطالعه رواب  خرامرزي بي  مكان   

هاي سياسي، اقتدادي، ي در هم تنيدگياسي. جغراخياي سياسي مطرح شده بر مطالعه

تري  واحد سازمايدهي سياسي خضا اي شیور به عنوان عاليخرهنگي و اجتماعي در درون مرزه
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توجه داشي. در عر ه سياسي عملي هم بايد گفي شاربرد واژه ژئوپليتيک توس  هنري 

شيسينجر وزير امور  ارجه وقي آمريكا موجق شهرت و شاربرد روز اخزون اي  واژه گرديد. 

و در معناي معادل سياسي واقو  باشدژئوپليتيک از يظر شيسينجر به معناي سنتي آن يمي

 (.۲-۲۱: ۲8۳۱ي قدرت شاربرد دارد )گوهرزادگان منش و همكاران، گرايايه

 

 مفهوم هژمونی

و  هاي گوياگون به ويژه سياسيهگرامیي، هژمويي را رهبري و چيرگي در زمين آيتوييو    

 توايد برباشد و هم مي توايد از میروعيي بر ورداردايد. از ديد او، هژمويي هم ميخرهنگي مي

 توايد هم در سطح ملي و هم خراملي، معيارهاي  ود راپايه تنش اعمال شود. قدرت هژمون مي

رابرت شاشس، معتقد  اما. شند در راستاي دستيابي به مناخو ا تدا ي  ود به ديگران تحمي 

 ا ي از  يعني يوع اسي هژمويي چيزي بيش از سلطه يک قدرت منحدر به خرد جهايي اسي؛

گذارد و اي  بنيان مي سلطه شه در آن دولي مسل  بر پايه رضايي وسيو، يظمي ايدئولوژيک را

شند و  ود از مي يظم مبتني بر ا ولي عمومي اسي شه تداوم سلطه دولي برتر را تضمي 

برآيند تعاريف خوق اي   واهد بود شه . آيدتر به وجود ميهاي ضعيفطبقات اجتماعي و قدرت

هاي هشه يک شیور در تمامي مقول گيردژمويي به معناي تفوق اسي و هنگامي شك  ميه

تر از ديگر سطحي بسيار متفاوت سياسي، اقتدادي، خرهنگي و يظامي در شرايطي اسي شه در

  واهد شد شه قدرت مربوطه ابتكار عم  را در شيوه اي  شراي  موجق. ها قرار داردقدرت

گيرد شه هيچ شیور از برتري بدون منازعه  ود بهره مي رخته و چنانمديريي جهايي به دسي گ

بخواهيم  ربا توجه به تعاريف ارائه شده، اگ. غالق شويد شیورها يتوايند بر آن و يا گروهي از

ها توس  قدرت مبتني چگويگي استفاده از اي  ويژگي و هاي هژموييشنا ي درستي از ويژگي

هژمويي با اراده و توايايي اعمال آن مرتب   آيجا شه عنوان شنيم، ازبر هژمون داشته باشيم بايد 

را ييز داشته باشد. لذا  داشت  قدرت، اراده اعمال آن اسي؛ در واقو لازم اسي هژمون علاوه بر

يظام   ود براي تحمي  يظر مورد پسندو در سطح هژمون به  ورت هدخمند از قدرت عظيم

براي ، هژمويي يياز به توايايي تسل  بر منابو مادي، اهداف بناد. شنالمل  استفاده ميبي 

المللي حائز اهميي براي دولي مسل  و تا ايدازهاي، رضايي بي  شنترل يتايج اجتماعي، توايايي

 (.۲۱۲: ۲81۱ )آجرلو و اعتبار، را دارد هادولي   ديگرسو پذيرو سيستم تو
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 تاریخ ژئوپلیتیک آمریکا

 ناستعمارگرا نشرد نسعي در بيرو «نايآمريكا براي آمريكاي»م دشتري   ود مويروئه با اعلا     

ي پهناور آمريكا شام  يمود. در اواي  ارهقي غربي، سلطه و استعمار  ود را به يمكرهي اروپايي از

آمريكا تغيير بنيادي پيدا شرد و با اعلام سياسي درهاي باز دولي آمريكا  ياسيستم سيب نرق

اي هرا براي دولي نترو ژئوپوليتيک  ود در جهاسگ ي يغوذ وا به توسعهتدميم  ود ر

-حمايي از دولي اعلام يمود. جنگ جهايي اول و ورود آمريكا در جنگ بهن زما ناستعمارگر آ

ي مايي و ژاپ  زمينهثع-نآلما  كشهاي متحد عليه دول محور و پيروزي يهايي متحدي  و 

ترده و سگيري از شعارها و تبليغات گيمود و آمريكا با بهره ا خراهمكمناسبي براي دولي آمري

ي مثبت ياي چهرهبیر تا ايدازه قدوستايه در راستاي دموشراسي و حقو ناساعلام آرمايگراي اي

اي يه چهارده مادهيايبا اعلام ب قعلاوه بر دو عام  خو ،ق يمودهسش ندر يزد اخكار عمومي جها

راهم خي هژمويي جهايي  ود را اي زمينهسلح ور  سر شفراييس جمهور آمريكا دئر ونسويل

 يمود.

 نجهايي در معاهده ورساي، مماشات ايگلستا هاي جنگهمل  وجود زمين يعدم شارايي جامعه   

 نتاسقي  به ويژه ايگلفي متسمنجر به جنگ جهايي دوم گرديد. در وا نطلبي آلما عهسو تو

ا كي هوايي ژاپ  به بندر پرل هاربور موجق ورود آمريو حملها كاز آمري براساس قرارداد محرمايه

 ي جنگ گرديد.حنه به 

ي رحي را براي ادارهطهاي ديگر سفراينو ش نتهرا سفراينجنگ در ش نروزولي در دورا    

يک  ايواده تلقي  ني جهايي را به عنوارح جامعهطجنگ ارائه داد شه اي  ن بعد از پايا نجها

اي بر ي چني   ايوادهتند در يتيجه رسالي ادارهسمحروم ه ز يعمي پدر و مادريمود شه امي

بزرگتر حق داريد برادران شوچكتر را شه يظام  ايواده  نبزرگتر  واهد بود. برادرا اني برادرعهده

هاي ضعفت  خگرربا در يظ ايد.یدهند تنبيه يموده و به جاي  ود بنرا مورد تعرض قرار مي

كي  یمبناي ت ور آتلايتيکیمحتوايي و سياسي و حقوقي جامعه مل  من - داديتقا تاري اس

-۱۰۱: ۲816)متفكر، حق وتو داد نعضو بزرگتر به عنوا ۱ مل  گرديد و حق تنبيه را به نسازما

داد  نیايرهاي داراي حق وتو در شوراي امنيي ودر چند دهه گذشته عملكرد شی (. حتي۱۰8

در امنيي ملي در امنيي و ساير مسائ  ديگر بر شیورها از جمله يد تواتدميمات آمريكا ميشه 

 شود. وواق وثرماسلامي  جمهوري
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 و آمریکا  نوینالملل بین میستکی ستیت ژئوپلیخسا

جغراخيا در آميخته عندر با  تمدييي، گرو خرهنگي يع، يو ئوپليتيكي يويژسيم سا ي تردر    

منطقه ژئوپليتيكي . ۲داد:  خيصیتوان ترا مي زيركي مناطق ژئوپليتي اتسهمي  را اسي و در

ليتيكي پمنطقه ژئو. ۱؛ منطقه ژئوپليتيكي ژاپ . 8، ئوپليتيكي جهان اسلامژمنطقه . ۱، غرب

منطقه ژئوپليتيكي . 6؛ تيكي ارتدوشسي با محوريي روسيهيمنطقه ژئوپل. ۱(؛ سيوسيوشنف) چي 

منطقه ژئوپليتيكي . 1(؛ وئيدهن) ياسجنوب غربي آمنطقه ژثوپليتيكي هند و . ۱؛ آمريكاي لاتي 

 .(ورهاي اسلامي موجود در آنیبه استثناي ش)آخريقا 

رهاي مرشزي وورهاي مرشزي و پيرامويي اسي. شییك  از شیدر سا ي يوي  هر منطقه مت     

شنترل به عنوان متغير سيستم به عنوان محور سيستم يظم عم   واهند شرد و در طراحي 

گرايي و هژموييک ژئوپليتيک مبتني بر جهان (.۱۲ :۲81۱)قاسمي، شد وب  واهندسمحاساسي 

-رت موجود اسي و تمامي سيستم بي قدابر تنها دهگيرد شه ايالات متحبر اي  محور شك  مي

 چندهر، تاريخ خوشوياما دشتري  پايان باشد براي يمويهستره عملكردي آن ميگالمل  به عنوان 

ژئوپليتيكي  داراي شاربرد المل  يوي  يبود، معهذاتم بي سئوپليتيكي سيژبندي هدخش بخش

ر به يهايي یي شه بسه اشدي شه سيستم وارد عدري س ا ي اسي. خوشوياما بر اي  باور ا

بندي به يمسبنابراي  از بعد ژئوپليتيكي به ترسيم و تق .ئولوژيک  ود رسيده اسييدتكام  ا

رايجام محور ند. سشستم عقق مايده و ضد دموشراتيک شمک مييسسيستم آزاد، تكام  ياخته، 

به  هاي يوي  اسي. هژمويي آمريكا  ودگيري بلوکتم، شك سيسسوم ژئوپليتيكي سا ي يوي  

شرد. براي يمويه اتحاديه اروپا از  هدهاي موجود يا يوي  شمک  واگيري يا تحكيم بلوکك ش

ستم هژموييک ايسجام بيیتري ياخي. به طور شلي يسژئوپليتيكي اسي شه در  هايجمله بلوک

 دد. در اي  راستا باييردگيا در حمايي از آن ايجاد  نهژمو ها ممك  اسي در برابراي  بلوک

ي ژئوپليتيک گفتمايي اسي در رابطه با تقسيم خضايي ما و ديگران و اي  موضوع در زمان فگ

در حال حاضر بيان ژئوپليتيكي ديگري از داشي. علاوه بر آن  هدديد  وایاحتمال ت ،هژموييک

ي و آن تقسيم بندي مناطق ژئوپليتيک به مناطق ام  و سگيري امناطق ييز در حال شك 

 .(Brzezinski, ۲۳۳۱:68۱) دباشمناطق آشوب و تعارض مي

بايستي به  ۲۳1۳ز المل  بعد ايستم يوي  بي سا ي ژئوپليتيكي سي در تعريف لبه طور ش    

 (به هژمويي آمريكا) سيستم يوي  سيستمي با ويژگي هژموييک. ۲ :اي زير توجه شردرهتپارام

اتژيک سترتره جغراخيايي جهان به عنوان منطقه اسامي گتمتم هژموييک سدر سي. ۱. يسا
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و منطقه  تميسس مسيتق ستم،يس ييريدر مد  يهست. 8؛ گرديدمي هژمون محسوب

-ترهسگ کيتيمناطق ژئوپل. ۱؛ سازديم يضرور کيتيقه ژئوپلنطم  يرا به چند کيژئواستراتژ

 گرديكيالمل  از   يب اسييآيها در س شبق يقسگرديد شه به يمحسوب م تميساز س ييها

هژمون و يوع  ميتدم. ۱؛ مطرح  واهند شد ذارگريتاث يواحد نشده و  ود به عنوا زيمتما

 يجهاي اسييس در کيتيپلژئو منطقهش ستره و يقگ اهيگبر جا ستم،ين از مناطق سآ فيتعر

هژمون از  فيدر تعر گيرو خرهنگي ،ييايامروزه در شنار عندر جغراخ. 6؛ موثر  واهد بود

از . ۱؛ اسي يتسن يتيکم  ژئوپلمك يموثر بوده اسي و به يوع زيي ستميس کيتيژئوپل مناطق

-دسته وبشرا به مناطق ام  و آ کيتيهژمون ش  مناطق ژئوپل دات،يتهد زانيطح و مسلحاظ 

 (.۱۱-۱8: ۲81۱ )قاسمي، شرده اسي يبند

 
 

 استراتژی ژئوپلیتیکی امنیت ملی آمریکا در دوره جورج دبلیو بوش

آمريكا  يقطه تلاقي مناطقي شه) در آغاز هزاره سوم، ايالات متحده از جغراخياي استراتژيک     

بسيار  (دارد آن وجوددر آن جا مناخعي دارد و مناطقي شه امكان ايجام عمليات يظامي براي 

دا لي آن  لا ه  اي بر وردار اسي. مناخو ژئوپليتيک آمريكا تنها در چارچوب منابوگسترده
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منطقه قفقاز، آسياي جنوب  بلكه مناطق مختلفي همچون  اورميايه، آسياي مرشزي و ،شوديمي

ورميايه مهمتري  اي  ميان،  ا شود. درخريقا، اروپا و آمريكاي لاتي  را ييز شام  ميآشرقي، 

شا ده  ژئواستراتژيک آمريكا با هاي جهايي ايالات متحده اسي. امروزه شعاعهسته استراتژي

يظام ژئواستراتژيک . شود اورميايه مي بازيمايي آن شام  تمام اي  قلمروهاي ژئوپليتيک بويژه

نتي تا هاي ژئوپليتيک سپاراديم مبي  اي  يكته اساسي اسي شه شسق قدرت، جوهر تمام

ارتدوشس تا ژئوپليتيک يئوليبرال  ايتقادي اسي. از پاراديم ژئوپليتيک سنتي بر استه از سني

هاي هاي ژئوپليتيكي قدرتگيريجهي سرد، اي  ا   همواره رويكرد غالق در يظام پسا جنگ

ژئوپليتيک آمريكا، میهودتر بوده  هايگرايش هژمون بوده اسي. در اي  ميان هژموييک محوري

متحده در تلاو اسي تا استراتژي و شدهاي ژئوپليتيک،  اسي. در دوره گذار يظام جهايي، ايالات

قلمروهاي مختلف را در راستاي مناخو جهايي  ود تعريف يمايد. اي  موضوع به  دوص در 

هايي به ايجام  واهد رسيد شه از رويه عدم وابستگي به قدرت هژمويي و مورد دولي

شنند. گرايش ژئواستراتژي ايالات متحده در يظام جهايي و يكي تبعيي مي ودبسندگي ژئوپليت

هاي ايضمامي و گفتمامي تحول در سا تار يظام به  دوص در  اورميايه متاثر از شا ص

ستتامبر سياسي  ۲۲ بعد از حملات تروريستي ايالات متحده آمريكاژئواستراتژيک اسي. اما 

 هايسلاح»، مخالفي با تكثير «تروريسم»خي مايند مبارزه با پيش گرخي تا به اهدا تهاجمي را در

جهايي،  هاي ياسازگار با يظمو ملي و مهمتر اينكه رسيدگي به وضعيي دولي« شیتار جمعي

از مدتي جبهه  دسي يابد. بر اي  اساس، ابتدا شیور اخغايستان را به آسايي اشغال شرد و بعد

 عراق گیود. جديدي در  اورميايه و عليه دولي بعثي

 

 دکترین بوش

سازد. آگاهي از دشتري  بوو، ا ول جديد سياسي  ارجي آمريكا را به  وبي يمايان مي     

. 8گرايي . يک جايبه۱دستايه . حمله پيش۲دشتري  بوو دربرگيريده چهار مولفه اساسي اسي: 

 .جنگ با تروريسم.۱اشاعه دموشراسي 

 دستانهالف: حمله پیش

گفي بازداريدگي و  ۱۰۰۱سخنرايي  ود در دايیگاه يظامي وسي پويني در سال بوو در      

مهار، ديگر براي دخاع از مرزهاي آمريكا شاخي ييسي. وي اخزود: آمريكا حق دارد براي جلوگيري 

بايد يبرد را به جبهه دشم  » از حمله به اي  شیور دسي به اقدام پيیدستايه بزيد. بوو گفي: 
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تري  تهديدها پيش از ظهور مواجه شويم. در ايش را به بريزيم و با  طرياکهبكیاييم. يقیه

 ايم، تنها راه ايمني اقدام اسي و اي  شیور اقدام  واهد شرد.جهايي شه وارد آن شده

 گراییجانبهب: یک

بوو بارها بر ييي  ود داير بر اقدام به تنهايي يا به همراهي ائتلاخي به رهبري آمريكا در      

زيد، تاشيد شرده اسي. هنگامي شه جامعه بي  المللي از مواجهه با تهديد احساس شده سرباز مي

گفي: وقتي  طرات در حال جمو شدن  ۱۰۰۱وي در سخنرايي وضعيي اتحاديه  ود در سال 

تر شود. اسي م  منتظر ر دادها يخواهم شد، شنار يخواهم ايستاد تا  طر يزديک و يزديک

 هاي جهان اجازه يخواهد دادتري  حكوميريكا به  طرياکايالات متحده آم

 ج: اشاعه دموکراسی 

تري  (. بلندپروازايه۲1۰: ۲81۱ هاي جهان تهديد شنند )مختاري،ما را با ويرايگرتري  سلاح     

جنبه دشتري  بوو تلاو براي ا لاحات سياسي و اقتدادي در جهان اسي، يعني آ ري  بلوک 

ان در برابر موج دموشراسي شه بيیتر جهان را در يورديده اسي، مقاومي شیورهايي شه همچن

 (.۲1۰: ۲81۱ شند )مختاري،مي

 د: جنگ با تروریسم 

شند شه دولي آمريكا از هرگويه ابزار در مورد يبرد با تروريسم دشتري  بوو تدريح مي     

يابود شرده شیورهاي  احق  يظامي و حملات غاخلگيرايه بايد استفاده شند تا آيكه تروريسم را

-هاي شیتارجمعي را تعدي  شند و حاميان تروريسم را براي هميیه شكسي دهد. اروپاييسلاح

-ايد و معتقديد شه اي  بارآمريكا ميها، راهبرد دولي بوو را ويلسوييسم در چكمه تعبير شرده

شند شه نامه مقرر ميهاي ويلسون را يهادينه شند. اي  ره واهد با قواي يظامي  ود، آرمان

بهتري  دخاع از  ود، توان تهاجمي اسي وآمريكا بايد  لح جهايي را از طريق حذف ديكتاتورها 

و ايجاد جوامو باز و دموشراتيک برقرار سازد. دشتري  بوو بيش از آيچه زير بنايي روشنفكري 

 (. ۲1۰-۲1۲: ۲81۱ هاي مذهبي ميسيويري دارد )مختاري،داشته باشد ريیه

ها و ماهيي دوران رياسي جمهوري جورج دبليو بوو سر آغاز تحولي بزرگ در استراتژي     

گذاري آمريكا در عر ه دا لي و ييز در عر ه سياسي  ارجي بود. دوران حكمرايي سياسي

تري  تهديد يسبي به امنيي ملي ايالات متحده آمريكاپس از جورج بوو متضم  بي سابقه

حادثه حمله به سا تمان تجارت جهايي و پنتاگون در  در ا بار جهان جنگ جهايي دوم بود. 

و هم تراز حمله ژاپ  به پرل هاربر در  لال جنگ جهايي دوم قرار گرخي. همچني  اي  رويداد 
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هاي يوي ، به ويژه آيچه گذاري دولي بوو را به سوي اولوييگيري و سياسيرويد تدميم

سياسي  ارجي  اشه اول داد يیان ستتامبر يازدهم. داد سوق شد، ياميده "تروريسم با مبارزه"

پردا ي هزينه سنگي  جهي يي  به اهداف  ود. يعني مقابله با  آمريكا خاقد ظرخيي لازم براي

محبوبيي آمريكا در  اثايي ؛بايد اي  ظرخيي را ارتقا دهدمي اتهديدهاي يامتقارن بوده و لزوم

شیور اسي. به ديگر سخ ، در بر ي مناطق، به ويژه جهان شمتر از حد تدور رهبران اي  

مبي  اي  يكته بود  ههايي خعالند شه از آمريكا تدور يوتوپيايي يداريد و بالا رجهان عرب، گروه

 ,waltتوايند منیا تهديد و معض  امنيتي باشند )مي هبه طور بالقو ههاي خرومايدشه دولي

۱۰۰۱:۱6-6۱.) 

استراتژي امنيي ملي  ود را اعلام شرد. دشتري  امنيي ملي وي  سند ۱۰۰۱بوو در سال      

با تهديدات تروريستي، تغيير رژيم  هگيرايه، مبارزبر پايه چهار ا   بنا گیته بود: جنگ پيش

 (.,sasnal ۱۰۰۱:۱1و اشاعه دموشراسي ) ۲ههاي خرومايددولي

از لزوم  ادهد  راحتمي خد  پنجم اي  سند شه به يحوي اساس دشتري  بوو را تیكي      

بازداشت  دشمنان از به شارگيري تسليحات شیتار جمعي و تحديد تهديد عليه ايالات متحده 

. ياگفته پيداسي شه تهديدات مديظر اي  سند و شابينه (۱6: ۲81۱ يزدان خام،)گويد سخ  مي

 هروش  شنند شار با تهديدات سنتي متفاوت بود. مواضو بوو در اي  رابطه بسياريومحاخظه

زمايي شه تسليحات  آزادي اسي، و اتحاد راديكاليسم و خناوري مهمتري   طر براي قيتلا"اسي: 

يابند، حتي هاي بالستيک گسترو ميخناوري موشک هاي، بيولوژيک و شيميايي به همراهسته

به آميز براي  دمه زدن توايند به قدرتي خاجعهميز هاي شوچک ييهاي ضعيف و گروهدولي

 (.۱6: ۲81۱  سروي،)شیور بزرگ ما تبدي  شويد 

توايد همايند گذشته در مقاب  شاران، آمريكا ديگر يميپر واضح اسي شه از منظر يومحاخظه     

اهداف میخص طرف مقاب  موضعي واشنش گرايايه داشته باشد. به عقيده ايیان ياتوايي در 

ات عيني و ملموس هستند به آمريكا اجازه بازداشت  يک مهاجم بالقوه در شرايطي شه تهديد

 رمفاهيم سنتي امنيي يظي دهد شه در مقام واشنش برآمده و در دد اقدام ثايويه برآيد.يمي

سودمند  هاي ايتحاري آيانها و تاشتيکوريسيرت ربازداريدگي، در مختدات جنگ سرد، در براب

يد استراتژي امنيي ملي در دد ع جدوي رييسي. تيم يومحاخظه شار سياسي  ارجي تحي تاثي

اي  اساس سياسي  تعريف تروريسم به مثابه تهديد جديدي براي ايالات متحده بر آمد. بر
                                                             

1. Failed States 
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 شده بنديمفد  و سازيمفهوم "مبارزه با تروريسم" ارجي ايالات متحده در چارچوب آموزه 

 از ييز دموشراسي پيیبرد و توسعه يظير ليبراليستي مدارايه ا لاق هايآموزه آن سايه در و

 مقابله چگويگي در دوص ستتامبر يازدهم از پس بوو مواضو. شديد بر وردار  ا ي جايگاه

مستلزم شاربسي مفاهيم  االيستي يوعليبر گرايي ا لاق چارچوب در جديد امنيتي تهديدات با

بحث مبارزه  برهاي  ود علاوه ارزشي در سطحي شلان بود. بوو در اظهارات و سخنرايي

ستقيم با تروريسم از رهگذر سخي اخزار قدرت و راه ح  يظامي، جايگاه  ا ي ييز براي يرم م

، ضم  (۱۰۰۲ژايويه )اخزارگرايي قائ  شد. رئيس جمهور آمريكا در يطق سالايه  ود در شنگره 

در سطح جهان، منبو  رهاي آمريكايي و توجه  اص به مقوله آزادي و حقوق بیيادآوري ارزو

 و "ديكتاتوري هايحكومي"ها را در دو محور د و چالش پيش روي اي  ارزوا لي تهدي

 "ايي ليبرالجه يظم ايجاد" ضرورت از چارچوب اي  در وي. داد قرار تاشيد مورد "تروريسم"

 (.81: ۲818 حسيني، )شيوان شرد معرخي آن تحقق شرط را آمريكا يظامي قدرت و گفي سخ 

 رسالي احساس و آمريكايي خرهنگي هاياسطوره از اييزهآم شنگره در بوو سخنان واقو در

 شه ملي امنيي استراتژي سند در. بود تروريسم با مبارزه راستاي در جهان  حنه در آمريكا

هاي هيئي حاشمه يومحاخظه شار آمريكا بود از ضرورت در پيش گرخت  منعكس شننده ايده

-يومحاخظه ديدگاه در. بود شده گفته سخ  "هخرومايد هايدولي"استراتژي تغيير رژيم در قبال 

 براي لازم ابزار خاقد شه اسي هاييدولي به اطلاقي عنوان خرومايده هايدولي ا طلاح شاران

ها و درون اقتدار در حيطه سرزميني  ود بوده و قادر به پاسخ گويي به ييازها، چالش اعمال

 (.۱1: ۲81۳، سليمايي) باشنددادهاي سيستم سياسي يمي

گذار در دولي بوو، اي  وضعيي شه بروز و تعميق يوعي يارضايتي به يظر حلقه سياسي     

هاي مخالف را گيري و توسعه حرشيبخید، موجبات شك گسترده در اي  جوامو را عينيي مي

هاي تروريستي در سطح ملي و تر به خعالييشند. اي  اقدامات در سطوح گستردهخراهم مي

شید. سازوشار دولي آمريكا المللي را به چالش مياي و بي شده و امنيي منطقه خراملي تبدي 

 آمريكا استراتژي، اي  بر مبناي. اسي "رژيم تغيير استراتژي"گويي به اي  معض  اي پاسخرب

 ضواب  اعمال شراي ، تثبيي براي لازم هايزمينه يظامي، مستقيم مدا له رهگذر از توايدمي

ها تي و در يهايي محو اي  زمينهتروريس اقدامات محرک هايزمينه خرسايش و  تحلي زا،امنيي

ع، به ويژه يهادهاي سياسي دموشراتيک و وو به تبو آن استقرار يظام سياسي داراي اقتدار میر

با  اها يوعگويه دوليخراهم آورد. از اي  ديدگاه، اي  تعميق خضاي دموشراسي در سطح جامعه، را
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از ياشارآمدي در ارتباط با سه شارشرد اساسي يظام هاي سياسي ملي روبرو  چالش برآمده

هاي  يايي از آزادي اهستند: ايجاد و بس  امنيي، توان تامي   دمات و ييازهاي اوليه و يهايت

اتژي تغيير رژيم در چارچوب مبارزه با تروريسم راي ، استربناب (.(Ikenberry, ۱۰۲۰:۲۰ مديي

ردي براي اعمال سازوشارهاي دموشراتيک در جوامو  اورميايه و هم به عنوان به مثابه رويك هم

گرديد. طرح  اورميايه اي براي رويارويي با تهديدات ياشي از چني  جوامعي توجيه ميشيوه

از سوي جورج دبليو بوو به منظور بس  يظمي يوي  در  ابزرگ ييز در همي  راستا، مجدد

هايي اسي شه طي آن موازي  تري  طرح، اي  گزاره يكي از مهم اورميايه مطرح شد. در واقو

ايد. قدرت يرم اخزاري به منظور ايجاد دگرگويي بنيادي  در جوامو  اورميايه به شار گرخته شده

دسامبر ۲۱)يخستي  يمودهاي اي  مسئله در طرح ابتكار میارشي ايالات متحده در  اورميايه 

تجارت آزاد و تقويي بخش  دو ي، ارتقاي سطح آموزشي تجلي ياخي. بر اي  مبنا  (۱۰۰۱

هاي ا لي به شمار بي مسائ  اساسي و دغدغهرهاي سياسي در شیورهاي عزيان و توسعه آزادي

هاي مذشور و ارزيابي مجدد جامعه مديي علاوه بر آن، بهبود رژيم (.Fish, ۱۰۰۱:۲۲1) آيندمي

براي اي  گ يینهادي آمريكا در طرح  اورميايه بزرگيرد. ا لاحات پييز در دستور شار قرار مي

هاي اطلاعاتي و اخزايش خر ي منطقه سه بعد اساسي دارد: تیويق دموشراسي، ايجاد يک جامعه

ها ييز اقتدادي. به منظور تحقق ياخت  اي  ا لاحات در شیورهاي منطقه يک رشته شمک

طرح عبارت بوديد از: حقوق زيان، شود. عناوي  مد يظر دولي بوو در اي  دريظر گرخته مي

-تقويي جامعه مديي، مبارزه با خساد، اخزايش سطح سواد، ا لاح يظام آموزشي و ا لاح بخش

 تجاري. -هاي مالي

 وعاران بر هر دو موضشدر استراتژي امنيي ملي ايالات متحده در دوران حاشميي يومحاخظه     

زاري براي عملياتي سا ت  استراتژي مبارزه با اخزاري و اتخاذ اقدامات يظامي و سخي اخيرم

ايد شه ماهيي اقدامات هاي آمريكا بر اي  عقيدهتروريسم تاشيد شده اسي. استراتژيسي

برداري شود. ه امنيتي بهر و شند براي مقابله با آن از تمام امكايات يظاميتروريستي ايجاب مي

شك   سترهاي اجتماعي و سياسي  ا ياما در عي  حال توجه به اي  مهم شه تروريسم در ب

ها و سازد. ارزواخزاري قدرت را ييز موجه و ضروري مي گيرد، لزوم شاربرد ابزارهاي يرممي

ا ول، به طور عام، در عي  اي  شه ابزاري براي ايجاد و رشد بسترهاي پرورو تروريسم هستند، 

زايي براي اقدامات میروعيي شه در هاي اقدامات يظامي و سخي اخزاري بودرپوشش مناسبي ب

المللي اي  شیور ييز موثر هاي بي هاي ياشي از ماجراجويياي  چنيني آمريكا و شاهش هزينه
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زمايي مورد بحث بر اي  ا   بود شه ه گيران آمريكا در بازباشد. به ديگر سخ  تدور تدميممي

هاي ا لاقي، دموشراتيزاسيون، وارز)اخزارگرايي  و يرم ي(يظام اقدامات)ترشيق سخي اخزارگرايي 

-يعني ترشيق عنا ر قدرت يرم و قدرت سخي يتايج بهتري براي سياسي (حقوق بیر و ...

 (.۳: ۲8۳۲ )محمودي و گودرزي، گذاران آمريكا خراهم  واهد آورد

بخش  معنا «ديگري»اگرچه دولتمردان آمريكايي پس از خروپاشي شوروي در جستجوي      

توايسي مدا له جويي آيها در سطح جهايي را توجيه دث تروريستي شوچک يميبوديد اما حوا

شد تا سياسي  ارجي آمريكا از سرگردايي ياشي از خروپاشي  ثعستتامبر با ۲۲يمايد. اما حادثه 

تمان ژئوپليتيكي تروريسم، معناي قاب  درشي براي فبه يوعي شه با تثبيي گ .شوروي،  ارج شود

ما تمايزي »لام شرد: عا ۱۰۰۲ستتامبر  ۲۲در شق و ريكا  لق شد. بوهاي آمتوجيه سياسي

ها پیتيبايي ايد و آيهايي شه از تروريسيهايي شه مبادرت به چني  اقدامي شردهبي  تروريسي

شويم. آمريكا و دوستان و متحدان ما شه  واستار  لح و امنيي در جهان ايد، قائ  يميشرده

 Delivered) ايدر ايستادهگييكدعليه تروريسم در شنار  گر جنهستند، به منظور پيروزي د

۲۲ September, oval Office, Washington, D.C) .مسلمايايي از )ها وي تروريسي

-لح جهايي معرخي مي اي حامي آيها را برهم زينده امنيي و و شیورهاي  اورميايه ( اورميايه

شند شه  واستار  لح و امنيي در جهان مايي ميپيمايايش را شیورهايي بازيشند و  ود و هم

به اي  ترتيق، بوو ضم  طرح استراتژي جديد  ايد.ر اي  راستا با يكديگر متحد شدهدهستند و 

ها و شیورهاي به با يكي دايست  تروريسي (ليه تروريسمعجنگ )نوان عايالات متحده تحي 

هاي وگايهد. (۱8/۳/۱۰۰8د )بوو،ادرور عدي ژئوپليتيكي به پديده تطلاح حامي تروريسم، بُ ا

ليه عتمان تروريسم، توس  دولي بوو فهاي خريبنده از گي شه به وسيله بازيماييفمختل

 ؛ ير در برابر شر ؛ر برابر بربرييدبارتند از: تمدن عشیورهاي اسلامي  اورميايه برسا ته شد، 

مقاب  سرشوب و استبداد، توسعه  ردموشراسي دي و دو آزا ؛قايون مداري در برابر قايون شكني

 ياخته در مقاب  عقق مايده.
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هاي گفتمايي دولي بوو از تروريسم، ديگري)ها( شه در گفتمان مزبور بندي بر اساس  ورت    

شويد را ( و ايران مي۱۰۰8عمدتا شام  شیورهاي مسلمان  اورميايه به ويژه عراق )قب  از 

شید شه همزمان شرور، قايون شك ، وحیي و مستبد، دوير ميتروريسي پروري به ت هايدولي

-باشند. همچني ، با تحلي  گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم به اي  يتيجه ميعقق مايده ييز مي

تمدن و ... با تاثيرات هيجايي و احساسي هاي وحیي، شرور، مستبد، بيبنديرسيم شه دسته

و، و حتي شسق حمايي عموم مردم از طريق هاي يظامي دولي بومنجر به توجيه عمليات

شند شه با دال تر جلوه ميتحريک ترس و تعدبات آيها شد؛ چرا شه تروريسم زمايي  طرياک

گري، مستبد و غيردموشراتيک، عقق مايده پيويد داده شود. در قايويي، وحیيهاي شرارت، بي

شید شه ريستي به تدوير ميهاي ضدترورا دولي " ود"مقاب  آمريكا و هم پيمايان غربي، 

 واه و دموشراتيک هستند و بر همزمان  ير واه، قايون مدار، متمدن، توسعه ياخته و آزادي

اي جز مدا له ژئوپليتيكي اساس رسالي تاريخي  ود يعني حفظ  لح و امنيي جهايي چاره

 (.۱۳-۱۰: ۲8۳۱ زاده، پور، جنيدي و آقا گ يداريد )احمدي
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 سپتامبر 11ز ی تروریسم پس اتحولات ژئوپلیتیک

 ۲۲ حوادث هاي زمان معا ر، با آغاز هزارة سوم ودعنوان يكي از مهمتري  تهدي تروريسم به    

آسيا و جهان اسلام را   دوص حوزة جنوب غربي ستتامبر، سا تارهاي ژئوپليتيكي جهان به

بر يقطة عطفي در ستتام ۲۲(. ۲۲1: ۲8۳۱،پورشريمي پاشاشي و يحييد )تحي تأثير قرار دا

اي  حوادث شه مراشز مهم و استراتژيكي را در . شودتروريسم محسوب مي رويارويي با پديدة

هايي با توايسي ايزجار عمومي يسبي به عملكرد تروريسي  اک ايالات متحده هدف قرار داد،

 . ايالاتزدسا ماهيي بنيادگرايي اسلامي را تقويي و گام بعدي را در جهي جنگ با تروريسم مهيا

شوروي به  شه پس از جنگ سرد و خروپاشي ۲ري(ميان سلطه و رهب)متحده بنا به يقش  ود 

تروريسم بنيادگراي  از شیورها، هستة مرشزي ايفاي آن میغول بود، در ائتلاخي ميان بر ي

بررسي بر روي خلسفة حملات و  چه بحث و قرار داد. اگر اسلامي در جهان را مورد هدف حمله

را به  بوده يا  ير، مواخقان و مخالفان بسياري ه آيا ايالات متحده در جنگ با تروريسم موخقاينك

در   دوص تروريسم در منطقة جنوب غرب آسيا به  ود میغول يموده اسي، اما توسعة

القاعده در سطح جهان، شايد  هايهمچني  توسعه ياخت  خعاليي اخغايستان، پاشستان و عراق و

 تهديدات امنيتي بر استه از. ستتامبر به شمار آيد ۲۲ ولات تروريسم پس ازتح مهمتري  از

هاي شاستي از معدود -هاي منظمجنگ  ارج از چارچوب- مدمم هاي شوچک اماگروه

اي براي تهديد عمدهن هاي مزبور همچناحال، گروه اي  آيد. بامرزبندي سنتي به حساب مي

 ها تا زمايي شه از بهدولي(. ۲۱8: ۲818برادن و شلي،)شويد بسياري از شیورها محسوب مي

 اجرا و هاي اطلاعاتي،عمليات ديتلماسي، همچون تروريسم رزه باامقابله و مب شارگيري ابزارهاي

-Kushner, ۱۰۰8: ۳۳)  يهاي ضد تروريستو آموزو هاي يظامياعمال قوايي ، عمليات

همگرايي موجود ميان شیورهاي  آوريد.يميتروريسم  جنگ با بر وردار يباشند، رو به (۲۰۱

-بي  ژئوپليتيک خارغ از مرزهاي گراييمجهايي، شكلي از ه مبارزه با تروريسم حاضر در ائتلاف

اساس علايق  يظامي و لجستيكي  ود را بر المللي اسي. در واقو، شیورهاي عضو، ييروهاي

هاي تروريسي، مقابله با گروه جهي تروريستي اسي به ژئوپليتيكي  ود شه در مناخات با اقدامات

 گر خراجغراخيايي بودنامر در ابتدا بيان ايد. توجيه اي  ود مستقر يموده هاي ارج از  اک

يفوذ تروريسم در استراتژي امنيي ملي اي   مبارزه با تروريسم اسي و همچني  به ميزان

                                                             
 .۲816سال  گينيو برژينسكي، چاپ ايتیارات يي،زيب  ايتخاب؛ سلطه يا رهبري، يوشتة  اشاره به شتاب .۲
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 ا تنها اي  تحولات در شیورهاياز آيان اشاره دارد. ام يک ژئوپليتيک هر و در واقو شد شیورها

سلفي در بر ي از شیورهاي  هايبر ي از گروه  ورد،چیم يمي مجري جنگ با تروريسم به

شنندگان  ن و يا تأمي آ حامي عنوان  احق قدرت در طبقة حاشمه ييز هستند بهه اسلامي ش

مناسبات و  ه درشويد. اما هموارمي هاي تروريستي همچون القاعده محسوببر ي از گروه مالي

يمايند. محكوم مي اي  دسته از شیورها تروريسم را هايالمللي، دوليهاي بي گيريموضو

عمق ژئوپليتيكي اسي. اي   گرايي اسلامي، اخزايشژئوپليتيكي حمايي از اخراط اولي  يتيجة

یخص اي بر اساس خرمولي ممنطقه هايگراييتحكيم هم اخزايش عمق در راستاي ايجاد و يا

 هايسياسي  ارجي و حمايي از گروه گيريشك  خرمولي شه ايدئولوژي را در. گيردشك  مي

از يظر گويه و يوع  جغراخيايي ييز همگويي قاب  توجهي لحاظ سازد. بهجهادي تبيي  مي

  دوص در حوزة جنوب غرب توان در بر ي از شیورهاي اسلامي بهمي هاي تروريستيخعاليي

مواجه  ت سياسي در آيها با چالشاد. در بر ي از شیورهاي اسلامي شه ثبمیاهده شر آسيا

ها چون مي  به يارضايتي توايد مكم  ديگرهاي مذهبي، مياز محرک اسي، تروريسم برآمده

همواره ريگ و بويي مذهبي به  ود  هاشود و به اي  ترتيق تنش  واهيطلبي و استقلالجدايي

اقدامات تروريستي و شورشي  گيريبه شك  توايدبي اغلق ميمذه (غل ) گيرد. باورهاييم

اسامه ب  لادن  میروعيي و حمايي شسق شند. شبكة القاعده، شمک شرده و در ميان مذهبيان

 (.8۲۱: ۲818 شايراو،)هايي از اي  ادعا هستند يمويهآمريكا  و جنبش مسيحي

 

 ه دحتالات میا استراتژی ره دنایمرخاوه ژئوپلیتیکی گاایج

بايد اي در جهان اسي. بخیي از اي  پويايي لاجرم ميههاي منطق اورميايه از پوياتري  حوزه    

المل  درک شويد و از اي  رو ايالات متحده ييز به هاي يظام بي در ارتباط با تحولات و پويش

ندهاي المل  واجد يقیي ايكار ياشديي در خرايتري  بازيگران يظام بي عنوان يكي از مهم

 اورميايه اسي. اهميي  اورميايه براي ايالات متحده در طول زمان از چند جنبه قاب  بررسي 

اسي. قطو يظر از سني سياسي آمريكا در دوران ايزواگرايي و حاشميي ديدگاه مويوو بر سياسي 

گيري شلي اي  در طول جنگ سرد سياسي  ارجي آمريكا تابعي از جهي ، ارجي اي  شیور

ر قبال رقيق ايدئولوژيک يعني اتحاد جماهير شوروي بود. سياسي آمريكا در اي  برهه شیور د

زمايي تابعي از استراتژي شلان مهار شموييسم در آسيا و ساير يقاط جهان بود. از اي  رو منطقه 

 اورميايه شه مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي مماس بر آن مي شديد همواره مورد توجه 
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هاي آمريكايي بود. به طور شلي رويكرد آمريكا به شیورهاي منطقه تحي تاثير استراتژيسي

تهديد شموييسم ماهيتي امنيتي داشي. بر اي  مبنا خضاي اقتداري حاشم بر جوامو  اورميايه 

آميز آمريكايي از حمايي علني و تلويحي آمريكا بر وردار شد هاي  لحدر عي  تعارض با ارزو

تر يعني تر يعني شموييسم دليلي براي ت  دادن به  طرات شوچکزرگو طبق معمول  طو ب

 (.۱: ۲8۳۲ )محمودي و گودرزي، هاي اقتدارگراي  اورميايه شدحكومي

بايد ا لاح در بط  سياسي، مهار و حذف شموييسم بود شه تمام يقاط شور  اورميايه مي     

معه بسته سياسي ممك  بود. ماحد  شده و اي  امر ييز تنها با سياسي ثبات و ايجاد يک جا

چني  شرايطي در سطح دا لي بس  و يیو يک جامعه بسته واجد ايسداد سياسي، خترت خكري 

و خقر خرهنگي شد. برمبناي سياسي حاشم شه معطوف به حفظ ثبات سياسي هيئي حاشمه 

ز معض  ياامني بود، يظام سياسي اقتدارگرا  ود منبعي براي توليد و بازتوليد معض  امنيي و يي

هاي بومي ها و ارزوشد. حا   اي  تسلس ، رشد گرايیات و تمايلات راديكال يسبي به سني

ي شه سياسي استراتژيک فتوان گشديد. بنابراي ، ميدر ارتباط با اسلام تعريف مي ابود شه يوع

یورهاي آمريكا در  اورميايه طي دوران جنگ سرد اخق امنيتي متناقضي را در ستهر سياسي ش

تامي  امنيي رژيم سياسي در ازاي ياامني خكري و خرهنگي و بر همي  سياق  ؛گیود منطقه باز

 اورميايه. اما پس از جنگ سرد و به ديبال تحولات سا تاري در يظام  ثباتي اجتماعي جواموبي

در  اي آمريكا ييز دستخوو تحول شد. اشنون يگاه استراتژيکالمل ، استراتژي  اورميايهبي 

رسيد، چرا شه رقيق امنيتي و استراتژيک يد به يظر يميفسياسي  ارجي آمريكا چندان م

سياسي و اجتماعي  آمريكا، يعني اتحاد جماهير شوروي حذف شده بود. بر اي  مبنا حفظ ثبات

اي آمريكا در قبال  اورميايه بود، جاي هاي منطقهشه در دوران جنگ سرد محور ا لي سياسي

اي   ا. طبيعت(6: ۲81۱،دهیيار)جتماعي داد -اعمال ا لاحات سا تاري سياسي  ود را به

سياسي پس از وقايو يازدهم ستتامبر وارد خاز جديدي گرديد و پردا ت  به آن از جمله 

هاي اساسي دولي مردان آمريكا شد.  اورميايه به دلايلي چند در دو دوره ها و ضرورتاولويي

 رهبران ايالات متحده قرار داشي: اسي  ارجيزمايي مورد بحث در  در سي

اي از مسير تجاري  اورميايه  ورت موقعيي ژئواستراتژيک: بخش عمده حم  ويق  قاره .۲

 پذيرد.مي
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منابو ايرژي: برآورد منابو سو ي خسيلي  اورميايه معادل ييمي از ذ اير ش  جهان اسي.  .۱

از موضوعات مهم استواتژيک و دسترسي و تضمي  پايداري اي  دسترسي به منابو ايرژي 

 .اسي هلاينفک مناخو ايالات متحد ءجز

هيوييستي: اتحاد با رژيم  هيوييستي يقش مهمي در سياسي  ارجي آمريكا،  امنيي رژيم  .8

 .يفوذ اي  شیور در  اورميايه و يقش آن در مناقیه اعراب و اسرائي 

گرا قاب  تام  اسي، اي  خراطهاي اچند يقش آمريكا در به وجود آمدن گروه رتروريسم: ه .۱

شويد. بسياري ها در  اورميايه تهديدي جدي براي امنيي آمريكا به تدوير شیيده ميگروه

هاي تروريستي منتیر از جايق آمريكا تحي پيگرد نهايي شه در خهرسي سازمااز سازمان

تباع مدر، ها از اهستند، از اي  منطقه بر استه ايد و رهبران بسياري از اي  سازمان

 عربستان و ديگر شیورهاي منطقه هستند.

تاشنون هدف  ۲۳۱۳اي ايران شه از اي: به سامان رسيدن بريامه هستهاشاعه تسليحات هسته .۱

به طور مستقيم چیم ايداز امنيتي منطقه را ا آمريكاسي، احتمال هتخا م ايالات متحد

براي ايالات متحده و مناخو  چالیي هشرد. بنابراي  به طور بالقو دستخوو تغيير  واهد

 شود.استراتژيک آن محسوب مي

ايیات ضدآمريكايي: تدور منفي مردم شیورهاي اسلامي منطقه از آمريكا، يتيجه رگ .6

هاي اي  شیور در  اورميايه و اتحاد استراتژيک با رژيم  هيوييستي اسي. اخزايش سياسي

هاي مستبد و خاسد حاشم يک رژيماحساسات ضدآمريكايي در عي  اتحاد و رواب  بسيار يزد

ه از آن دافگرايي و استهاي پیتيبان اخراطر  اورميايه با آمريكا، باعث يضج و رشد ايگارهد

ود. ميزان بالاي احساسات ضد آمريكايي در جوامو  اورميايه شعليه آمريكا و مناخو آن مي

لويي مستقيم ايالات متحده در شنار عواملي شه ذشر شد باعث شده تا اي  منطقه به مثابه او

 . (sasnal, ۱۰۰۱:8۱۲) در آيد

 

   2۱11خاورمیانه پیش از ژئوپلیتیک اوباما و 

ر از تملا شمع ي اسلاميراي آمريكا پيش از وقوع تحولات بيداميايهره سياسي  اوره دوچاگر      

د وتمام تلاو   سيد،رت رقد اما زمايي شه اوباما به(، ۱۰۰۳-۱۰۲۰)گيرد بر مير ا دردو سال 

-منطقه شه ياشي از سياسي رد آمريكا کيتيلپئوهاي ژيريپذ قآسي اي شاهشهيياسس را در

راق و عدادن به جنگ  انيهمه اوباما به ديبال پا   دولي بوو بود ايجام داد. اول ازلهاي غ
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ا ران ستغايخا رزارحنه شا ييروها،  يعش مقطيزاختا با ا دوان بستايخغراق به اعتغيير تمرشز از 

ي ورياسي جمهراول ر ان دوييي قب  از پاور  براي تغيير ماميشرا ،ق  ترتييتغيير دهد و بد

جهان ر هره آمريكا دچه كنايم به علد، با وداي دولي  تاب رهمچني  اوباما د. وي آماده شود

اب  ور د ياميديان شروع جدونعشدت مخدوو شده اسي، تلاو شرد شه با آيچه وي به  اسلام به

دولي اوباما  رابزا  يترقاب  سامان دهد. مهمتو مخقاب  و مناترام متبر احتنيجهان اسلام يا مب با

 فتگوگ طريقد شه از وسياسي( ب يعمومي )و يه تغيير واقعسي ديتلمااده از تفاس ،ر  شايبراي ا

با پيینهاد  ي اوباماتي. حخگر  ورتايدويزي(  ر، ترشيه ودم :هلر به جهان اسلام )از جمفو س

 رران ديمحور اي مان ايقلابي و مقاومفتتلاو شرد شه گ اسلامي، با جمهوري تيکايتمام  دعت

 ركرهاي مشه پيروزي راچد هضم شند؛ و  ونرد رواقو د رد جذب و دوسمي   ا بهرميايه ر او

ي امنطقه تدرسابقه قگيري بياوج وزه منجر بهر ۱۱ وزه ور 88 هايجنگ رمقاومي د ورمح

شه  ورطام ، همانعت ي برايي  حال، پيینهادهاي آمريكايد. با اوران شده بيي اسلامي اورجمه

 رت دراعب  يا باز شند. ارد و  ي اسلامي میيورد شه جمهو  بيد، میروط به اويگاوباما مي

ان مقاومي بود شه ييي جروراي با محمنطقه ترهاي قدر  ابزاتذاشارگاز لزوم شن تعارهواقو اس

اي ت منطقهدربه ق فراعتد. لذا اوشرده ب سقرب شعجهان ر اي دردهستبيي گوه محبرآن دور د

ي يرياوباما براي مد ررشاتويي، بخش اساسي از دسخ  ظريشردن اتهي جهي ران و تلاويا

 ل تلاو برايو  میغگت  اقدامات، واشنيا رشنا رد. دبوران يا ميايه و همچني ر او تحولات

ق  با ستام  معت ققال رشه د دييز بو لليالمو بي  ايدو سطح منطقه رران ديا يکژراتتايزواي اس

واب  با رد ييري تجدگر، پييگد اسد و از سوي رح با دولي بیا لهاي وتگفيه و ايجام گورس

 ان ساليشه تا پا ه،ر  دويا رد آمريكاشد. مي يريگپي سكوه بي  تهران و م لاخجاد يوسيه و ار

ايمندي وت شيزاخمنطقه، بر ا رد ديان منبو تهدونعبه  رانيي اعرخيجاميد، با مل اطوبه  ۱۰۲۰

سطح منطقه  ريظامي د رفاتعهاي مرآمدسازي ابزارف و شايرعتز با    ود ويدتحيظامي م

 ي شد وويتق رساخيج لراب  عي به اكشوم اعخم دستيحات و سيسلروو تخمثلا  داشي؛ تمرشز

وپا را ري دكشوم اعخم دستسي بندي لهيد و همچني  با مرحدش قترشي يكديگر ها بامستن سيآ

ع ود. اما وقوي شويران تقياعليه  يدگيرلاو شرد شه بازداتآمريكا  ران،ايدهي آن بر ضد و جهي

قبال  رع محاسبات آمريكا دواجهه و يوحنه م  ملاع ميايهرش  منطقه  او رو تحولات ديسر

 (.۱1-1۰: ۲8۳8 ،د )جمیيديا دگرگون شررران يمنطقه و ا
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 اوباما و ژئوپلیتیک خاورمیانه جدید

هاي زيادي دال بر تغيير در هيس جمهور آمريكا يیايئمدن اوباما به عنوان رآبعد از روي شار      

ما تا به حال براي تغيير سياسي  ارجي "اسي.  هشد ه اورميايه آمريكا میاهد سياسي

ايم. ما شود، شارهاي زيادي ايجام دادهنه تعريف ميدو جنگ پرهزي اي شه با ودمان در پي دهه

ييروهاي آمريكايي را  ارج شرده و به ماموريي رزمي  راق  دهزار ازعها جنگ در پس از سال

ايم و در اي  ماه ايم. در اخغايستان ما تعرض طالبان را درهم شكسته ود در آن شیور پايان داده

ايتقال مسوليي تحي هدايي  ميه  آغاز  واهيم شرد و به ژوئيه بازگردايدن سربازان  ود را به

ما با شیت   و وابستگان آن، هها جنگ بر ضد القاعدها ادامه  واهيم داد و بعد از سالاخغان

  (.۱۰۲۲ اوباما،) "ايماسامه ب  لادن رهبر گروه، ضربه عظيمي به آن وارد سا ته

عراق و آرام شردن اوضاع اخغايستان بدون جلق موخقيي دولي اوباما در  روج شم هزينه از      

ساز توايد زمينهمي قعييرسد و اي  دو مومیارشي ايران در اي  زمينه میك  به يظر مي

اي ايران همچنان در شايون باشد. از طرخي موضمو هسته ها ميان ايران و دولي اوبامارايزيي

به طور شلي اوباما (. 6: ۲811 اعظي،و) دارد مناقیه ايالات متحده با جمهوري اسلامي قرار

اي، ايم  سا ت  جريان آزاد هاي هستهمبارزه با تروريسم، متوقف سا ت  گسترو سلاح

را  ي ئتجارت و محاخظي از امنيي منطقه، دخاع از امنيي اسرائي  و پيگيري  لح اعراب و اسرا

 (.۱۰۲۲ ،اوباما)هاي جديد سياسي  ارجي  ود ذشر شرده اسي از اولويي

ها اي  بود شه رقابي بي  عراق و بيني آمريكاييدر ابتداي حمله آمريكا به عراق، پيش     

هاي عراق شود. اما تحولات عراق هاي شيعيان و سنيتر از رقابي خرقشيعيان ايران بسيار عميق

در ها در عراق، حداق  هاي خرقدهد. اخزايش تنشبه بعد  لاف آن را يیان مي ۱۰۰8از سال 

ها را تقويي شرده هاي اوليه پس از اشغال به تدريج حس ملي گرايي را شاهش و هويي خرقسال

اسي. حذف رژيم  دام حسي  و ياشامي در ايجاد ثبات سياسي و يظامي در عراق خر ي 

 (.Bahgat, ۱۰۰۱:۲۱) جديدي را براي ايران در سطح منطقه ايجاد شرده اسي

حوري در سياسي  ارجي اوباما بوده اسي. اوباما تلاو شرده ع خلسطي  از مباحث مضومو     

ها و اسرائي  حلي براي شیمكش خلسطينيهاي اسرائي  راهملحوظ شردن  واسته اسي تا با

-ع  لح اعراب و اسرائي  بيان ميضوپيدا شند. اوباما با تبيي  رويكرد جديد  ود يسبي به مو

ها و خلسطينيان گیوده شده  لح ميان اسرائيلي اخق جديدي براي از سرگيري مذاشرات": شند

ي  و يكي از حاميان ئايم شه چگويه آمريكا به عنوان دوسي  ميمي اسرااسي و ما بررسي شرده
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هاي چندجايبه همكاري شند تا اي  رويد را رو توايد با سازمان مل  و ديگر سازمانخلسطي  مي

هاي جديدي را پيرامون موضوعات كه اوباما سياسياين يهايتا (.۱۰۲۱ ،اوباما)"به جلو سوق دهيم

ي  و جنگ ئع  لح اعراب و اسراضوچالش برايگيز  اورميايه مايند تحولات بيداري اسلامي، مو

اسي تا سا تار سياسي و قدرت را در  اورميايه جديد در جهي  هعراق و اخغايستان اتخاذ شرد

 در اي  منطقه بازسازي شند. اقتدادي و امنيتي آمريكا هاي سياسي،شاهش هزينه

 

 آمریکا ژئوپلیتیکی هژمونیهای مزیت 

 با خروپاشي شوروي، آمريكا با ساير رقباي بالقوه و بالفع   ود خا له زيادي گرخي و شوشيد     

 را بر مبناي برتري و هژمويي  ود بنا يهد. از آن جا شه ايديیمندان المل بي  سا تار يظام

 :گذاري يمايد شه حائز شراي  زير باشدايد يظامي هژموييک پايهتومعتقديد شیوري مي

 ...؛ هاي اقتدادي، سياسي، يظامي، خرهنگي وهبرتري محسوس در عر : قدرت نسبی 

 هاي عملياتي در ابعاد مختلف سيستمو روو هاتوايايي ايجاد قوايي ، يُرماری: قدرت ساخت

 ؛المل بي 

 جذب حمايي دا لي از ملزومات قدرت هژمون براي :قدرت داخلی پشتیبان اعمال خارجی

هاي هاي گفته شده، آمريكا در سالعر ه جهايي اسي؛ لذا، بر اساس شا ص اعمال يفوذ در

 اخزاري خراهم شردهاخزاري و سخيهاي مختلف يرمهدر عر  از جنگ سرد، برتري يسبي را پس

رقدرت باقي مايده جهان، خر ي بيیتري و اشنون، به عنوان تنها اب(. ۱1: ۲81۱امينيان،) اسي

 ود دارد و تدور بر  هاييسبي به گذشته جهي شك  دادن جهان منطبق با مناخو و ارزو را

 يظيرو را حفظ  واهد يمود و به اعمال يفوذ سياسياسي شه اي  شیور قدرت يظامي بي اي 

 (.۱۳6: ۲81۱ شگلي و ويتكف،)المللي ادامه  واهد داد يامتناسق بر امور بي 

 توايد زواياي اي  امر را روش  سازد، سير تحول رختار آمريكا بعد ازاز جمله مواردي شه مي     

-و روي شار آمدن محاخظه ۱۰۰۰ ايجام ايتخابات رياسي جمهوري سال اسي؛ با ۱۰۰۰ سال

 گرايي را در پيشبه سرعي مسير يک جايبه جديد و رويداد يازدهم ستتامبر، آمريكا شاران

شمتر از هژمويي جهايي را  باور را در سطح جهايي ايجاد شرد شه واشنگت  چيزي گرخي و اي 

اساس  واقو استراتژي امنيي ملي آمريكا براي قرن بيسي و يكم ييز بر اي  پذيرد و دريمي

(. ۲۱۱: ۲81۱ تائق،)يمود عيني آن حمله به عراق و سريگويي  دام بود  طراحي شد و اولي 
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 شاران رسالتي تاريخي را براي گسترو دموشراسي براي  وداي  امر، يومحاخظه دبراي پيیبر

 اراده معطوف به تحكيم هژمويي آمريكا را در گستره جهايي تعريف يموديد و تلاو شرديد تا

 مناخو آمريكا مبتني بر تسل  بر جهان ديبال يمايند. اي  گروه معتقد بوديد شه با اي  رويكرد،

 سازي غربيدموشراسي سازي خرهنگي در بسترشند و در پرتو همسانپيدا مي قابليي عملياتي

بنابراي  در دوره (. 6۱: ۲81۱ مطهرييا،)شوداسي شه هژمويي آمريكا با شمتري  هزينه ميسر مي

هاي سرخد  رياسي جمهوري جورج دبليو بوو، گسترو دموشراسي به  ورت يكي از

آمريكا دموشراسي  جمهوري رؤساي قب  از وي ييز، اغلق البته در آمد. ملي آمريكا امنيي استراتژي

ملي شلينتون، عنوان  را به  ورت واژه ا لي سخنان  ود درآورده بوديد و حتي دشتري  امنيي

ر يک تاشتيک ثحداش ها واهي دموشراسي در راستاي دموشراسي را داشي. ولي آن «شدن بزرگ»

امامزاده )شد مي تعريف ؛ آن طور شه در دوره بووسياسي بود و يه يک استراتژي امنيي ملي

 (.۲۲1: ۲81۱ خرد،

قدرت  گيري ازآيها جهي بهره يدموشراس رسد شه در حال حاضر، دشتري  گستروبه يظر مي   

 تجهيزات و)همان اهداخي اسي شه سابقا براي تحقق آيها از قدرت سخي  يرم در راستاي

 يعني تحكيم هژمويي و دوام بخیيدن به موقعيي ؛گرختندشمک مي ..(تسليحات يظامي و .

بوو،  در اي  راستا دولي داري شههاي سرمايههبلامنازع آمريكا در جهان و تحكيم زمين

تثبيي  المللي تبدي  شرد و در پي تحكيم وتهديدات تروريستي را به يک خر ي در  حنه بي 

 (.۲۱۰: ۲81۱ اسفندياري،)هژمويي آمريكا در  اورميايه و جهان بود 

 شراي  شنويي، ايالات متحده همچنان استراتژي حفظ برتري قواي جهايي و مدا له در    

 دهد. اي  شیور يهادهاي ا لي را رهااروپا، آسيا و  اورميايه را ادامه مي عميق در امور امنيتي

. براي يمايدايجاد شرده بود، همچنان حفظ مي قطبي ينموده، بلكه آيها را شه در دوره دو

در مقياسي قاب  مقايسه با ا از اي  استراتژي، ايالات متحده تیكيلات يظامي  ود ر پیتيبايي

شردن تواخق بر سر  در اي  راستا، يكي از دلاي ِ ديبال. يمايد لح جنگ سرد حفظ مي هايسال

يي هاي اجراهتوايد هزينمي يهادهاي اساسي توس  يک دولي هژمون، آن اسي شه از اي  طريق

از آزادي عم  و مزاياي  يظام را پايي  بياورد، حتي اگر معني آن از دسي دادن مقداري حفظ

هاي سطح تیويق دولي هاي قدرت براي تنبيه ومداوم از قابليي شوتاه مدت باشد. استفاده

ي هاها به مناخو و گرايشبلند مدت، شك  دادن ها هزينه زيادي دارد. درتر و ح  درگيريپايي 

تیويق اسي. يک  تنبيه يا ها مؤثرتر از شك  دادن مستقيم به اعمال آيها از طريقيگر دوليد



  ...تژیانقش ژئوپلیتیک در طراحی استر                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

883 

شاهش  يظارت و اجرا تواخق قايويي، ضرورت اقدامات پرهزينه دولي هژمون را براي مذاشرات،

هاي ح توان گفي، آمريكا از وابستگي امنيتي ساير شیورها سود جسته و راهمي. دهدمي

 د )آجرلو و اعتبار،شنر مورد چندي  مسئله مربوط به حفظ مناخو  ود تحمي  ميد همكاري را

۲811 :۲۱۱.) 

المل  مايو از آن اسي شه قطبي سياسي شنويي بي  معتقد اسي شه سا تار تک «وولفورث»     

هاي  ود براي مهار موقعيي تفوق آمريكا برآيند. پس تا وقتي تلفيق تلاو بالقوه، در دد رقباي

ضور يظامي را شه در دييا بلامنازع اسي، حفظ يمايد، ح آمريكا برتري اقتدادي سالم  ود و شه

رقباي بالقوه تمايلي به جلق دشمني  شنند با آن مقابله يمايند؛ چرا شهشیورها جرأت يمي ساير

شراي   را در دهد برتري  ودو تفوق آمريكا به آن اجازه مي ايالات متحده يداريد متمرشز

ه ب بدون توجه ف بر ساير شیورها تحمي  شرده و يا يظرات آيها را ياديده گيرد و  رخامختل

 (.۱۰۱: ۲818 )والي، واسي مل  ديگر، راه  ود را ديبال شند 

 

 گیرینتیجه

طلبي جهايي اي  شیور، بسيار دشوار المللي امريكا بدون توجه به رهبري درک عملكرد بي    

 ،خواهاي بالاي يظامي و اقتدادي، بر مبناي منها و برتريوايمنديقدرت هژمون به لحاظ تاسي. 

ايدئولوژيک و امنيتي  ود را تضمي  يمايد؛ هر چند  زيد تا مناخو اقتدادي،به اقدام مي دسي

اعتقاد داريد شه هژمون به ديبال مناخو عمومي اسي، اما بايد توجه داشي شه معمولا اي   ايعده

بر . شويد شه در تضاد با مناخو و يظم مورد پسند هژمون يباشندف مياي تعريگويه مناخو به

استراتژي باعث شد تا  ۱۰۰۲ ستتامبر ۲۲ ، حادثهپژوهشاساس مباحث مطرح شده در اي  

شوروي  بهام راهبردي دوران پس از جنگ سرد و خروپاشي اتحاد جماهيرا آمريكا ازامنيي ملي 

اي  دشم   برداري از، زمينه را براي بهره"تروريسم" يام  ارج شده و با  لق دشم  جديد به

اخغايستان در وراي  آمريكا در حمله به المل  خراهم شند.براي ح  میكلات  ود در يظام بي 

ييروهاي حامي  اهداف شوتاه مدت اعلامي  ود شه همان مبارزه با تروريسم و از بي  بردن

 شه تثبيي هژمويي اهداف بلندمدت و اعمالي بودتروريسم يعني طالبان را عنوان شرد به ديبال 

به سازوشارهاي  توجه بدون قعرا ر حمله بهده متحد ام ايالاتقدا در يهايي. شردمي  ود را پيگيري

شوراي امنيي اي  سازمان، تداوم  صسازمان مل  و به طور  ا ع شه در قالقوریمعتبر و م

ي بود شه اشغال دو دعتوان مر اي  اساس ميگرايي موسوم اسي. بي اسي شه به يكجايبهدرويكر
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هاي آمريكا و تامي  راستاي مناخو و ارزو در)در منطقه  اورميايه(  قتان و عراسشیور اخغاي

هاي ژئوپليتيک به ميزان اهمييِ يقش وتوان به شه مي شود.ارزيابي ميامنيي ملي اي  شیور 

 پي برد. آمريكانيي ملي ماژئوپليتيكي  متفاوت در طراحي استراتژي
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